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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

மார்ச் – 2020 

முக்கிய தினங்கள் 

• மார்ச் 1 – உலக பாதுகாப்பு தினம் 

• மார்ச் 3 – உலக வனவிலங்கு தினம் 

• மார்ச் 4 – தேசிய பாதுகாப்பு தினம் 

• மார்ச் 8 – சர்வதேச மகளிர் தினம் 

• மார்ச் 15 – உலக நுகர்தவார் தினம் 

• மார்ச் 20 – உலக சிட்டுக்குருவி தினம் 

• மார்ச் 21 – சர்வதேச வனங்கள் தினம் 

• மார்ச் 22 – உலக ேண்ணீர் தினம் 

 

பாதுகாப்பு, தேசியப் பாதுகாப்பு மற்றும் பயங்கரவாேம் 

• ஜனநாயக நாடுகள் பட்டியலில் 83வது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. 

• நிறுவனங்களின் இயக்குநர் குழுவில் பபண்களின் பங்தகற்பு  போடர்பான ேரப்பட்டியலில் 

இந்தியா உலகளவில் 12 ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

• 5வது பிம்ஸ்படக் மாநாடு: பிம்ஸ்படக் அதிகாரிகளின் கூட்டம் மார்ச் மாேம் இலங்ககயில் 

நகடபபற்றது. பிம்ஸ்படக் என்பது பங்களாதேஷ், பூட்டான், இந்தியா, மியான்மர், 

தநபாளம், இலங்கக மற்றும் ோய்லாந்து தபான்ற பேற்கு மற்றும் பேன்கிழக்காசிய நாடுகள் 

7 ஐ பகாண்ட பன்னாட்டு அகமப்பாகும். 

• ஐக்கிய நாடுகள் குழந்கேகள் நிதி அறிக்கக ‘A New Era of Girls: Taking stock on 25 years of 

progress’ என்பகே பவளியிட்டு உள்ளது. ஐக்கிய நாடுகளின் பபண்கள் மற்றும் சர்வதேச 

திட்டத்துடன் (யுனிபசஃப்) இகைந்து பவளியிட்டு உள்ளது. 

• ஐக்கிய நாடுகளின் உலகளாவிய காம்பக்ட் பநட்பவார்க் இந்தியா என்ற அகமப்பு 

மூன்றாவது பாலின சமத்துவ மாநாடு 2020 ஏற்பாடு பசய்ேது.  

• ஏழாவது உலக நகர மாநாடு ஜூகல 5 முேல் 9 வகர சிங்கப்பூரில் நகடபபற உள்ளது. 

• 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான G20 பபாருளாோர மாநாட்கட வீடிதயா கான்பரன்சிங் மூலம் சவுதி 

அதரபியா நடத்ேவுள்ளது. 

• பெரிதடஜ்  பவுண்தடஷன் பவளியிட்டுள்ள 26வது பபாருளாோர சுேந்திர குறியீடு 2020ல் 

பங்தகற்ற 186 நாடுகளில் 120 வது இடத்தில் உள்ளது. 

• உலக சுகாோர அகமப்பு COVID -19 கவரஸை குைப்படுத்ே நான்கு மருந்துககள பகாண்டு  

“ஒற்றுகம” (Solidarity) என்ற பபயரில்  பமகா தசாேகன முயற்சிகய ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

நான்கு மருந்துகள் – பரம்தடசிவிர், குதளாதராகுயின், தலாபினாவிர் மற்றும் ரிதடானாவில். 

 

சிறந்ே நபர்கள் 

• பி.வி.சிந்து அவர்களுக்கு BBC – “Indian Sportswoman of the year” என்ற விருது வழங்கி 

பகௌரவித்துள்ளது. ஓட்டப்பந்ேய வீரர் P.T.உஷாவிற்கு வாழ்நாள் சாேகனயாளர் விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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• இந்திய கடதலார காவல் பகடயின் டி.ஐ.ஜி பேவி உயர்வு பபற்ற முேல் பபண்மணி நூபூர் 

குல்தஷத்ோ ஆவார். 

• கிரிஸ் நாட்டின் முேல் பபண் அதிபராக தகத்ரினா பேவிதயற்பு. 

• ேமிழ்நாடு மாநில உயர்கல்வி கவுன்சில் வளாகத்திற்கு முன்னாள் ேமிழக முேல்வர் 

பஜ.பஜயல்லிோ அவர்களின் பபயர் சூட்டப்படுவோக ேமிழக முேல்வர் 

குறிப்பிட்டுள்ளார். 

• பிரம்ம குமாரிகள் இயக்கத்தின் ேகலவர் ோதி ஜானகி காலமானார். இேன் பிரம்ம 

குமாரிகள் இயக்கத்தின் ேகலகமயகம் ராஜஸ்ோன் மாநிலத்தில் உள்ளது. 

 

முக்கிய இடங்கள் 

• ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க சதவாக் என்ற இடத்திற்கு “பாரத் மாோ 

சதவாக்” என பபயர் மாற்றம் பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

• உலக பாரம்பரிய இடங்கள் 2020 பட்டியலில்  தோலதவரா – ெரப்பன் நகரம் மற்றும் 

ேக்காை சுல்ோன்களின் நிகனவுச் சின்னங்கள் மற்றும் தகாட்கடகள் ஆகிய இரண்டு 

இடங்ககள இகைக்க பரிந்துகர வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

• அவுரங்கபாத் விமான நிகலயத்திற்கு சத்ரபதி சம்பாஜி மகராஜ் என பபயர் மாற்றம் பசய்ய 

மகாராஷ்டிரா அரசு ஒப்புேல் வழங்கியுள்ளது. 

 

விளையாட்டு 

• ஒடிஸா ேகலநகரம் புவதனசுவரத்தில் தகதலா இந்தியா பல்ககலக்கழக 

விகளயாட்டுப்தபாட்டிகள் நகடபபற்று வருகின்றன. இதில் ேடகளத்தில் இரட்கட 

ேங்கம் பவன்றார் நட்சத்திர வீராங்ககன தூத்தி சாந்த். 

• இந்தியா 2021ல் சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி அமர்கவ மும்கபயில் நடத்ே உள்ளது. 

• தபட்மிண்டன் ஆசியா சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி பிலிப்கபன்ஸ் நாட்டின் ேகலநகரான 

மணிலாவில் நகடபபற உள்ளது. 

• 44வது பசஸ் ஒலிம்பியாட்டிக் தபாட்டி வரும் ஆகஸ்ட் 5 போடங்கி 8 வகர மாஸ்தகாவில் 

நகடபபற உள்ளது. இதில் விஸ்வநாேன் ஆனந்த் மற்றும் பகதனரு ெம்பி ஆகிதயார் 

கலந்து பகாள்ள உள்ளனர். 

• கடம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவின் விகளயாட்டு விருது - 2019 ஆம் ஆண்டின் சிறந்ே 

விகளயாட்டு வீரர் விருது தராகித் சர்மாவுக்கும், பி.வி.சிந்துவிற்கும் வழங்கப்பட்டது. 

• அங்கிோ பரய்னாவின் அபார இரட்கட பவற்றியால் முேன்முகறயாக பபடதரஷன் 

தகாப்கப படன்னிஸ் தபாட்டியில் உலக சுற்றுக்கு இந்தியா ேகுதி பபற்று வரலாறு 

பகடத்துள்ளது. 

• ஐசிசி நடுவர்கள் தமம்பாட்டுக் குழுவில் வி.ரதி மற்றும் ேமிழகத்கேச் தசர்ந்ே என்.ஜனனி 

ஆகியயார் தசர்க்கப்பட்டுள்ளனர். 

• கதரானா கவரஸ் பாதிப்பு போடர்பாக விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துவேற்காக பிஃபா சார்பில் 

அகமக்கப்பட்டுள்ள குழுவில் இந்திய கால்பந்து அணியின் தகப்டன் சுனில் 

தசத்ரியும்இடம் பபற்றுள்ளார். 

• சமீபத்ேல் துபாயில் நகடபபற்ற  WION உலக மாநாட்டில் இந்தியா மற்றம் பாகிஸ்ோன் 

பிரதிநிதிகளின் கிரீக் ஒப்பந்ேம் குறித்ே தபச்சுவார்த்கே நகடபபற்றது. 
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புத்ேகங்கள் மற்றும் எழுத்ோைர்கள் 

• கடம் இேழ், பபண்கள் தினச் சிறப்பிேகழ பவளியிட்டுள்ளது. அதில் இந்தியாகவ தசர்ந்ே 

இந்திரா காந்தியும், சுேந்திரத்திற்காக தபாராடிய அம்ரித் கவுரும் இடம் பபற்றுள்ளனர். 

• “An Extraordinary life: A Biography of Manohar Parrikar”  என்ற புத்ேகத்கே சத்குரு பட்படல் 

மற்றும் மாயன்பூஷன் நகதவந்ேர் ஆகிதயார் இகைந்து எழுதியுள்ளனர். 

• My Encounters in Parliament – என்ற புத்ேகத்கே பாலசந்திரமுங்தககர் என்பவர் எழுதி உள்ளார். 

 

விருதுகள் மற்றும் ககௌரவங்கள் 

• இந்திய வன மனிேன் என்று அகழக்கப்படும் ஜாேவ் பபயங்கிற்கு சுவாமி விதவகானந்ோ 

கர்மதயாகி விருது 2020 படல்லியில் வழங்கப்பட்டது. 

• இந்திய தீயகைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் சார்பில், பசன்கன பமட்தரா ரயில் 

நிறுவனத்தின் திட்டப் பணிககளப் பாராட்டி “ஃபிஸ்ட்” விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

• சண்டிகரில் உள்ள மருத்துவர் பஜய்மண்டி பக்ஷீ அவர்களுக்கு உலக பபாருளாோர வளர்ச்சி 

மற்றும் ஆராய்ச்சி கூட்டகமவு சிறந்ே இந்திய குடிமகன் என்ற பேக்கத்கே வழங்கி 

பகாளரவித்துள்ளது. 

 

நியமனங்கள் 

• மத்திய ேகவல் ேகலகம ஆகையராக பிமல்  ஜுல்கா நியமனம். 

• மத்திய அகமச்சரகவ குழு புதிய நிதி பசயலாளராக அஜய் பூஷன் பாண்தடகவ நியமனம் 

பசய்துள்ளது. 

• ேமிழ்நாடு மாநில திட்டக்குழு துகைத் ேகலவராக முன்னாள் அகமச்சர் சி.பபான்கனயன் 

நியமனம். 

• மாநிலங்களகவ நியமன உறுப்பினராக முன்னாள் ேகலகம நீதிபதி ரஞ்சன் தகாதகாய் 

தேர்வு. 

 

அரசியல் அறிவியல் 

• மத்திய அரசு நாட்டில் உள்ள தேசிய பநடுஞ்சாகலகள், தமம்பாலங்கள், சாகலகள் 

அகனத்தும் தசது பாரேம் திட்டத்தின் கீழ் விகரவில் இகைக்கப்படும் என சாகல 

தபாக்குவரத்து மற்றும் பநடுஞ்சாகல அகமச்சகம் பேரிவித்துள்ளது. யேது பாரே திட்டம் 

2016 ல் போடங்கப்பட்டது. 

• அறிவியல் மற்றும் போழில்நுட்ப அகமச்சகத்தின் கீழ் பசயல்படும் போழில்நுட்ப ேகவல், 

முன்னறிவிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு கவுன்சின் (TIFAC) விக்யான் தஜாதி திட்டத்கே 

அறிமுகம் பசய்துள்ளது.  

• புது தில்லி அரசு ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்கே மாநிலம் முழுவதும் பசயல்படுத்ே உள்ளது. 

மத்திய அரசால் இத்திட்டம் 2018 ஆம் ஆண்டில் துவங்கப்பட்டது. 

• இந்தியாவில்  கதரானா கவரஸ் போற்று ஏற்பட்டுள்ளோல் ஏகழ மக்களுக்கு உேவி பசய்ய 

மத்திய நிதி அகமச்சர் நிர்மலா சீோராமன் கரீப் கல்யாண் தயாஜனா என்ற திட்டத்கே 

அறிமுகம் பசய்துள்ளார். 
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புவியியல் 

• இந்திய பருத்திகயத் ேர நிர்ையம்பசய்யும் வககயில் இந்திய பருத்தி கழகம் முேல் 

முகறயாக ேர அகடயாளம் (பிராண்ட்) வழங்கியுள்ளது. அேன்படி இந்திய பருத்தி 

கழகத்தின் ேரமான பருத்தி “ஹீரா” (HIRA) என அகழக்கப்படவுள்ளது. 

• இந்திய அரசு தேசிய சம்பல் சரைாலயத்கே சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் மண்டலமாக 

அறிவித்து உள்ளது. டால்பின் மற்றும் அழிவு நிகலயில் உள்ள காரியல்ஸ் அதிகமாக 

வசிக்கும் இடமாக இந்ே சரைாலயம் உள்ளது. 

• கதரானா கவரஸ் பாதித்ேவர்களுக்கு மதலரியா தநாய்க்கு வழங்கப்படும் கெட்ராக்சி 

குதளாதராகுயின் மருந்துடன் கூட்டு மருந்து சிகிச்கச அளிக்கப்படுகிறது. 

 

கபாருைாோரம் 

• 10 பபாதுத்துகற வங்கிககள இகைத்து 4 பபரிய வங்கிகளாக உருவாக்கும் திட்டத்திற்கு 

மத்திய அகமச்சரகவ ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

• நிதி பநருக்கடிகய எதிர்பகாண்டுள்ள YES BANK ன் பசயல்பாட்டுக்கு அரசு ேகட 

விதித்துள்ளது. அவ்வங்கிகய 1 மாே காலத்துக்கு ரிசர்வ் வங்கி ேனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் 

பகாண்டு வந்துள்ளது. 

• ஜிஎஸ்டி 39 வது கூட்டம் புதுபடல்லியில் நகடபபற்றது. 

• நிதி ஒருங்கிகைப்கப மறு ஆய்வு பசய்ய நிதி ஆகையம் 8 தபர் பகாண்ட ஒரு குழுகவ 

அகமத்துள்ளது. இேன் ேகலவராக என்.தக.சிங் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார்.  

 

அறிவியல் கோழில்நுட்பக் கண்டுபிடிப்புகள் 

• பிரேமர் அலுவலகத்தின் துகை அகமச்சரான ஜிதேந்திரசிங் வரும் 2021 ஆம் ஆண்டு 

சந்திராயன் – 3 ன் முேல் பகுதி பசலுத்ேப்பட உள்ளோக பேரிவித்ோர். 

• நாசா விண்வவளி ஆய்வு ஸமயம் பசவ்வாய் கிரகத்திற்கு அனுப்பவுள்ள தராவர்க்கு  

Preservance என பபயரிட்டுள்ளது. 

• பள்ளி மாைவர்களிடம் விண்பவளி அறிவியல் குறித்ே ஆர்வத்கே ஏற்படுத்துவேற்காக 

இந்திய விண்பவளி ஆய்வு நிறுவனம் (இஸ்தரா) ‘யுவிகா’ என்ற இளம் விஞ்ஞானி 

திட்டத்கே கடந்ே ஆண்டு அறிமுகம் பசய்ேது. 

• பமத்ேதனா பாக்டீரியாஸவ முேன்முகறயாக புதனவில் உள்ள அகர்கர் ஆராய்ச்சி 

நிறுவனத்தில் ேனிகமப்படுத்தி உருவாக்கி உள்ளனர். இந்ே பாக்டீரியா மூலம் அரிசி 

ோவரத்தில் மீத்தேன் உருவாவகே குகறக்க முடியும் என கண்டறிந்து உள்ளனர். 

• பகாதரானா கவரஸ் பரவலால் பாதிக்கப்படும் மக்ககள பாதுகாக்கும் வககயில் நாட்டின் 

முேல் பகாகவட் 19 மருத்துவமகனகய மும்கபயில் ரிகலயன்ஸ் நிறுவனம் அகமக்க 

உள்ளோக பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• பகாதரானா கவரகஸத் போடர்ந்து சீனாவின் யூகான் மாகாைத்தில் ‘ஹின்டாகவரஸ்’ 

எனப்படும் புதிய கவரஸ் பாதிப்பால் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். 

• காந்திநகர் இந்திய போழில்நுட்ப நிறுவனம் மாைவர்களின் பகடப்புத் திறகன 

ஊக்குவிக்க “ஐசக் திட்டம்” ஐ அறிமுகம் பசய்துள்ளது. 

• பூதனவில் உள்ள அகர்கர் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்கே தசர்ந்ே விஞ்ஞானிகள் உயர்ேர தகாதுஸம 

வகக – ‘MACS4028’ உருவாக்கி உள்ளனர். 
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• இந்திய பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்ேகன வாரியம் ‘Sebi SCORES’ என்ற பமாகபல் 

பசயலிகய அறிமுகம் பசய்துள்ளது. பசயலி பயனீட்டாளர்கள் ேங்கள் பங்குச் சந்கே சார்ந்ே 

குகறககள இச்பசயலி மூலம் பேரிவிக்கலாம். 

• உலகின் முேல் மின்னணு தீர்வுகள் பரிமாற்ற தமக ேரவு ேளம் இந்தியாவில் GOKADDAL 

என்ற புதிய இகையேளம் பயன்பாட்டிற்காக மார்ச் 11, 2020ல் துவங்கப்பட்டுள்ளது. 

• தேசிய பநடுஞ்சாகல திட்டங்களுக்கான நில ஆர்ஜிேம் மற்றும் பல்தவறு பணிககள 

எளிகமயாக்கும் பபாருட்டு “பூமி ரிக்ஷி” என்ற இகையேளத்கே பசயல்பாட்டிற்கு 

பகாண்டு வந்துள்ளது. 

• 11 வது தேசிய கிசான் தகந்திரா மாநாடு புதுபடல்லியில் நகடபபற்றது. 

• 19 வது உலக உற்பத்தி காங்கிரஸ் வரும் தம மாேம் 6 தேதி முேல் 8 வகர பபங்களுரில் 

உள்ள சர்வதேச கண்காட்சி கமயத்தில் நகடபபற உள்ளது. 

• உத்ேரகாண்ட் மாநிலத்தின் தகாகடக்கால ேகலநகரம் பகயர் பசய்ன் –  என அம்மாநில 

முேலகமச்சர் திரிதவந்திர சிங் ராவத் அறிவித்துள்ளார். 

• இந்திய இராணுவத்தின் சர்வதேச கருத்ேரங்கமான’Pragyan Conclave 2020’ படல்லியில் 

நகடபபற்றது. 

• நாதனா அறிவியல் மற்றும் நாதனா போழில்நுட்பத்தின் சர்வதேச மாநாடு பகால்கத்ோவில் 

நகடபபற்றது. 

• தபாஷான் அபியான் திட்டத்கே பசயல்படுத்துவதில் முேல் மாநிலமாக ஆந்திரா மாநிலம் 

உள்ளது என நிதி ஆதயாக் ேனது அறிக்ககயில் பேரிவித்துள்ளது. 

• ஸ்டாக்தொம் சர்வதேச அகமதி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சமீபத்தில் “சர்வதேச ஆயுேப் 

பரிமாற்றம் குறித்ே அறிக்கககய பவளியிட்டது. அந்ே அறிக்ககயின்படி உலகின் 

இரண்டாவது பபரிய ஆயுே இறக்குமதியாளராக இந்தியா உள்ளது. 

• Soloar Rooftop – சூரிய கூகரகள் நிறுவி குஜராத் மாநிலம் முேலிடத்தில் உள்ளது. 

• உலக மகிழ்ச்சி தினம் உலக முழுவதும் மார்ச் 20 தேதி பகாண்டாடப்படுகிறது. அந்ே 

வககயில் 2020ஆம் ஆண்டிற்கான அறிக்கககய ஐ.நா. சகப பவளியிட்டது. இதில் இந்தியா 

144 வது இடத்தில் உள்ளது. 

• நாட்டிதலதய முேன் முகறயாக ேஞ்கசயில் உைவு அருங்காட்சியகம் அகமகிறது. 

• தமட்டூர் உபரி நீகர பாசனத்துக்கு பயன்படுத்தும் வககயில், தமட்டூர் – சரபங்கா நீதரற்றத் 

திட்டத்துக்கு மார்ச் 4 ம் தேதி முேல்வர் பழனிச்சாமி அடிக்கல் நாட்டுகிறார். 


