
 

நடப்பு நிகழ்வுகள் – 7 மார்ச், 2020 
EXAMSDAILY 

தேசிய சசய்ேிகள் 
 

பிமல் ஜூல்கா ேலைலம ேகவல் ஆலையராக நியமிக்கப்பட்டார் 

தகவல் ஆணையர் பிமல் ஜூல்கா தணைணம தகவல் ஆணையராக 

நியமிக்கப்பட்டார். ராஷ்டிரபதி பவனில் நணடபபற்ற விழாவில் மத்திய தகவல் 

ஆணையத்தில் தணைணம தகவல் ஆணையராக திரு ஜூல்காவுக்கு ஜனாதிபதி 
ராம் நாத் ககாவிந்த் பதவி பிரமாைம் பெய்துணவத்தார்  

ஜனவரி 11 ம் கததி சுதிர் பார்கவா ஓய்வு பபற்ற பின்னர் இவர் இப்பதவிக்கு 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

ேயாரிப்புகலை இலையத்ேில் விற்பேற்காக அதமசானுடன் தேசிய நகர்ப்புற 

வாழ்வாோரத் ேிட்டம்(DAY -- NULM) இலைந்து உள்ைது 

வடீ்டுவெதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார அணமச்ெின் கீழ் பெயல்படும் கதெிய 

நகர்ப்புற வாழ்வாதாரத் திட்டம் (DAY-NULM) ெமீபத்தில் மின் வைிகம் நிறுவனமான 

அகமொனுடன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் ணகபயழுத்திட்டது. 

நகர்ப்புறங்களில் நாடு முழுவதும் சுய உதவிக்குழுக்கள் தயாரிக்கும் 

பபாருட்களின் மின் ெந்ணதப்படுத்துதலுக்கான இந்த ஒப்பந்தம் பபண்கள் 

அதிகாரம் குறித்து கூடுதல் கவனம் பெலுத்துகிறது. 

நான்காவது உைகைாவிய ஆயுர்தவே விழா சகாச்சியில் நலடசபற உள்ைது 

நான்காவது உைகளாவிய ஆயுர்கவத விழா, கம 16 முதல் 20 வணர ககரளாவின் 

பகாச்ெியில் நணடபபறும். 

இந்த ஐந்து நாள் நிகழ்வின் கருப்பபாருள் ஆயுர்கவத மருத்துவ சுற்றுைா: 

இந்தியாவின் நம்பகத்தன்ணமணய பெயல்படுத்துதல். 

இது உைகம் முழுவதும் எங்கும் நடத்தப்படாத மிகப்பபரிய ஆயுர்கவத நிகழ்வாக 

இருக்கும், கமலும் ஆயுர்கவத துணறயில் இருந்து வல்லுநர்கள், பங்குதாரர்கள் 

மற்றும் வைிக ஆய்வாளர்கள் ஆகிகயார் இதில் பங்ககற்க உள்ளனர். 

சகாதரானா லவரஸ் பரவுவலே சோடர்ந்து  ஐஃபா விருதுகள் 

ஒத்ேிலவக்கப்பட்டன 



 

பகாகரானா ணவரஸ் அச்ெத்தால் ெர்வகதெ இந்திய திணரப்பட அகாடமி  
விருதுகளின் 21 வது பதிப்பு ஒத்திணவக்கப்பட்டுள்ளது. 

நாட்டின் மிகவும் பிரபைமான விருது விழாக்களில் ஒன்றான இது மார்ச் 27 முதல் 

29 வணர மத்திய பிரகதெத்தின் இந்தூர் மற்றும் கபாபாைில் நணடபபற 

திட்டமிடப்பட்டது. 

ஐஃபாணவ நடத்துவதற்கான புதிய கததி மற்றும் திட்டம் விணரவில் 

அறிவிக்கப்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வ பவளியடீு பதரிவித்துள்ளது. 

சர்வதேச சசய்ேிகள் 

குலறந்ே சுேந்ேிரமான ஜனநாயக நாடுகைில் இந்ேியா 83 வது இடத்ேில் 

உள்ைது 

195 நாடுகளிலும் 15 பிரகதெங்களிலும்  மக்கள் சுதந்திரத்ணத ஆராய்ந்து அவற்ணற 

வணக வாரியாக வரிணெப்படுத்தும் 'உைக சுதந்திரம் 2020' அறிக்ணகயின்படி, 

ஜனநாயகம் குறித்த ஆராய்ச்ெி மற்றும் வாதங்கணள நடத்தும் அபமரிக்காணவச் 

கெர்ந்த கண்காைிப்புக் குழுவான ஃப்ரீடம் ஹவுஸ் பவளியிட்டது.  

குணறந்த சுதந்திர ஜனநாயக நாடாக திகமார்-பைஸ்கட மற்றும் பெனகலுடன், 

இந்தியா 83 வது இடத்தில் உள்ளது. சுதந்திர ஜனநாயக நாடாக பின்ைாந்து 

முதைிடத்தில் உள்ளது. 

மாநிை சசய்ேிகள் 

மிதசாரம் 

சாப்சார் குட் விழா மிதசாரத்ேில் சகாண்டாடப்பட்டது 

மிகொஸின் மிகப்பபரிய மற்றும் மிகவும் மகிழ்ச்ெியான வெந்த விழா, ொப்ொர் குட் 

மிகொரம் மாநிைம் முழுவதும் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

இந்த விழாவில் மிகொரத்தின் பாரம்பரிய மூங்கில் நடனம், கெரா மற்றும் பிற 

நடனங்கள் முக்கிய நிகழ்வில் நிகழ்த்தப்பட்டன. 

மகாராஷ்டிரா 

மகாராஷ்டிரா அரசு அவுரங்காபாத் விமான நிலையத்லே சத்ரபேி சம்பாஜி 
மகாராஜ் விமான நிலையம் என்று சபயர் மாற்றியது 

மகாராஷ்டிரா அரசு அவுரங்காபாத் விமான நிணையத்ணத ெத்ரபதி ெம்பாஜி 
மகாராஜ் விமான நிணையம் என்று பபயர் மாற்றியது. மகாராஷ்டிரா முதல்வர் 



 

உத்தவ் பால் தாக்ககர தணைணமயில் நணடபபற்ற மாநிை அணமச்ெரணவக் 

கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

மராட்டிய கபார்வரீர் மன்னர் ெத்ரபதி ெிவாஜி மகாராஜின் மகனாக இருந்த ெத்ரபதி 
ெம்பாஜி மகாராணஜ கவுரவிக்கும் பபாருட்டு விமான நிணையத்தின் பபயர் 

மறுபபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

நியமனங்கள் 

கரீனா கபூர் பூமாவின் புேிய பிராண்ட் தூேராகிறார் 

பாைிவுட் நடிகர் கரீனா கபூர் காணன கஜர்மன் விணளயாட்டு பிராண்ட் பூமா தனது 

புதிய பிராண்ட் தூதராக ஒப்பந்தம் பெய்தது. கயாகா, பாகர மற்றும் ணபகைட்ஸ் 

உடற்பயிற்ெிகளுக்கான ஆணடகணள உள்ளடக்கிய விணளயாட்டு உணடகளின் 

தயாரிப்பதில் பூமா பபயர் பபற்றது. 

எஸ்பிஐ லைஃப் நிர்வாக இயக்குநராக சஞ்சவீ் நவுேியல் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார் 

எஸ்பிஐ ணைப் இன்சூரன்ஸ் அதன் புதிய நிர்வாக இயக்குநராகவும் தணைணம 

நிர்வாக அதிகாரியாகவும் ெஞ்ெீவ் நவுதியணை நியமித்தது. ஸ்கடட் பாங்க் ஆப் 

இந்தியா குழுமத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் அரிஜித் பாசுவிற்கு பதிைாக அவர் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

நாசா 2020 மிஷனுக்கான மார்ஸ் தராவலர ‘விடாமுயற்சி’ என்று 

சபயரிட்டுள்ைது 

நாொ ெமீபத்தில் பெவ்வாய் கிரகத்துக்கு அனுப்பப்படும் கராவணர ‘விடாமுயற்ெி’ 

என்று பபயரிட்டது. பெவ்வாய் கராவரின் பபயணர தீர்மானிக்க கதெிய வானூர்தி 
மற்றும் விண்பவளி நிர்வாகம் (நாொ) நாடு தழுவிய கபாட்டிணய ஏற்பாடு பெய்தது. 

ஏழாம் வகுப்பு மாைவர் அபைக்ொண்டர் மாதர் கபாட்டியில் பவற்றியாளராக 

கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். 

விருதுகள் மற்றும் அங்கீகாரங்கள் 

லடம்ஸ் ஆப் இந்ேியா விலையாட்டு விருதுகள் (TOISA) 2019 விழா 

புதுேில்ைியில் நலடசபற்றது 



 

புதுதில்ைியில் 2019 ஆம் ஆண்டு விணளயாட்டுகளில் ெிறந்த விளங்கிய 

இந்தியர்கணள கவுரவிக்க ணடம்ஸ் ஆப் இந்தியா விணளயாட்டு விருதுகள் 

வழங்கப்பட்டன . இந்த நிகழ்ணவ BHIM-UPI வழங்கியது. 

ஆண்டின் ெிறந்த விணளயாட்டு வரீராக PV ெிந்து கதர்த்கதடுக்கப்பட்டார். ெிறந்த 
அைியாக ஆண்கள் ஹாக்கி அைி கதர்வு பெய்யப்பட்டது. ெிறந்த 
பயிற்ெியாளராக ஜஸ்பல் ராைா கதர்வுபெய்யப்பட்டார். வாழ்நாள் 
ொதணனயாளர் விருணத பாய்ச்சுங் பூட்டியா பவன்றார். 

இந்ேிரா காந்ேி, அமிர்ே கவுர் ‘லடம் 100 ஆண்டின் சபண்கள்’ பட்டியைில் 

இடம் சபற்றுள்ைனர் 

TIME இதழின் ‘TIME 100 ஆண்டின் பபண்கள்’ பட்டியைில் இந்திரா காந்தி மற்றும் 

அமிர்த கவுர் ஆகிய இரு ெக்திவாய்ந்த இந்தியப் பபண்களின் பபயர்கள் உள்ளன. 

இந்திரா காந்தி 1976 ஆம் ஆண்டிற்கான பபண்ைாகவும், வாதிகாரியாக ணடம் 

இதழால் கதர்வு பெய்யப்பட்டுள்ளனர். 

விலையாட்டு சசய்ேிகள் 

முேல் சகதைா இந்ேியா குைிர்காை விலையாட்டுக்கள் ஜம்மு காஷ்மீர் உள்ை 

குல்மார்க்கில் சோடங்குகின்றன 

முதல் பககைா இந்தியா குளிர்காை விணளயாட்டு இன்று ஜம்மு-காஷ்மீரில் உள்ள 

குல்மார்க்கில் பதாடங்கவுள்ளன. 5 நாள் நிகழ்வில் சுமார் 900 பங்ககற்பாளர்கள் 

பங்ககற்பார்கள். மத்திய இணளஞர் மற்றும் விணளயாட்டு அணமச்ெின் 

ஒத்துணழப்புடன் ஜம்மு-காஷ்மீர் விணளயாட்டு கவுன்ெில் இணத ஏற்பாடு 

பெய்துள்ளது. 

முக்கிய நாட்கள் 

மார்ச் 7 ஆம் தேேி ஜன் ஆஷாேி ேிவாஸ் என்று சகாண்டாடப்பட்டது 

மார்ச் 7, 2019 அன்று நாடு முழுவதும் ‘ஜன் ஆஷாதி திவாஸ்’ அனுெரிக்கப்பட்டது. 

ஜன் ஆஷாதி திவாஸ் நிகழ்ச்ெியில், இந்தியப் பிரதமர் நகரந்திர கமாடி ஏழு 

பிரதான் மந்திரி பாரதிய ஜனொதி பரிகயாஜன ககந்திரங்களுடன் வடீிகயா 

கான்பரன்ெிங் மூைம் உணரயாடல் நிகழ்ணவ நடத்தவுள்ளார். 


