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2020 EXAMSDAILY 

தேசிய சசய்ேிகள் 

மார்ச் 22 ஆம் நாள் ஊரடங்கு உத்ேரவை ஆேரித்ே பல்தைறு ேரப்பு மக்களுக்கு 

பிரேமர் நன்றி சேரிைித்ோர் 

க ொர ொனொ வை ஸ் (ர ொைிட் 19) ப வுைவைக்  ட்டுப்படுத்தும் முயற்சியொ , 

மொர்ச் 22, ஞொயிற்றுக் ிழவம, ஊ டங்கு உத்ை வை ஆைரித்ை பல்ரைறு ை ப்பு 

மக் வை  பி ைமர் ஸ்ரீ நர ந்ைி  ரமொடி பொ ொட்டியுள்ைொர். 

• பல்ரைறு துவை ள் மற்றும் பல அவமப்பு வைச் ரசர்ந்ை 

கசல்ைொக்குமிக் ைர் ளும் சொைவனயொைர் ளும் ஜனைொ ஊ டங்கு 

உத்ை வுக்கு ஆை ைொ  ைந்து, அவை ைிைம்பட கசய்ய ரைசம் ஒன்ைிவைய 

ரைண்டும் என்று ைலியுறுத்ைியுள்ைனர். 

இந்ேியாைில் சகாதரானா வைரஸிற்கான 52 தசாேவன வமயங்கள் 

அவமக்கப்பட்டுள்ளன 

சீனொைின் வுஹொன் ந  த்ைிலிருந்து ரைொன்ைிய க ொர ொனொ வை ஸ் உல ம் 

முழுைதும் ரை மொ  ப ைி ைரு ிைது. COVID-19 இப்ரபொது இந்ைியொ உட்பட 100 

க்கும் ரமற்பட்ட நொடு ைில் ப ைியுள்ைன.  

• இந்ை வை ஸ்  ண்டைியப்பட்டைர் ளுக்கு முவையொன ரநொயைிைல் 

மற்றும் சி ிச்வசவய ைழங்குைைற் ொ  , இந்ைிய சு ொைொ  அவமச்ச ம் 

இந்ைியொ முழுைதும் 52 ரசொைவன ைைங் வை அவனத்து மொநிலங் ைிலும் 

அவமத்துள்ைது. 

சர்ைதேச சசய்ேிகள் 

COVID-19 அைசர நிைாரண நிேிக்கு மாலத்ேவீு 200,000 அசமரிக்க டாலர் 

ஒதுக்கியுள்ளது 

சொர்க் நொடு ளுக் ொ  உருைொக் ப்பட்ட ர ொைிட் -19 அைச  நிைொ ை நிைிக் ொ  

மொலத்ைீவு அ சொங் ம் இ ண்டு லட்சம் அகமரிக்  டொலர் வைச் ஒதுக் ியுள்ைது. 

ஜனொைிபைி இப் ொஹிம் மு மது ரசொலிஹ் ைவலவமயிலொன ர ொைிட் -19 ரைசிய 

பைிக்குழுைின் கூட்டத்ைில் இந்ை முடிவு எடுக் ப்பட்டுள்ைது. 

மாநில சசய்ேிகள் 

ஹிமாச்சல பிரதேசம் 



 

இமாச்சல அரசு தபாலீஸ் ஸ்தடஷன் பார்வையாளர் சர்தை சிஸ்டம் மற்றும் 

இ-வநட் பீட் சசக்கிங் சிஸ்டத்வே அறிமுகப்படுத்துகிறது 

இமொச்சலப் பி ரைச மொநில அ சு சிம்லொைில் இமொச்சல 

 ொைல்துவையினருக் ொன  ொைல் நிவலய பொர்வையொைர்  ைக்க டுப்பு முவை 

மற்றும் இ-வநட் படீ் கசக் ிங் முவைவய அைிமு ப்படுத்ைியது. 

• இந்ை அவமப்பு ள்  ொைல்துவையின் பைிவய ரமம்படுத்துைைற்கு உைவும். 

ைிருதுகள் 

இந்ேிய மவலதயறுபைர் சத்யருப் சித்ோந்ோ ‘லிம்கா புக் ஆஃப் 

சரக்கார்ட்ஸில்’ இடம்சபற்றுள்ளார் 

இந்ைிய மவலரயறுபைர் சத்யருப் சித்ைொந்ைொ அை து அசொைொ ை 

சொைவன ளுக் ொ  ‘லிம் ொ புக் ஆஃப் க க் ொர்ட்ஸ்’ இடம் கபற்றுள்ைொர். உல ில் 

உள்ை 7  ண்டங் ள் ஒவ்கைொன்ைிலும் மி  உயர்ந்ை எரிமவல ைில் ஏைிய முைல் 

இந்ைியர் இைர் ஆைர். 

ஒப்பந்ேங்கள் 

தகாைிட் -19 க்கான  காப்பீட்டு ேிட்டத்ேிற்காக டிபிஎஸ் ைங்கி, பாரேி ஆக்ஸா 

இவணந்துள்ளன 

ர ொைிட் -19 உட்பட அவனத்து மருத்துை பரிரசொைவனவயயும் உள்ைடக் ிய ஒரு 

 ொப்படீ்டு ைிட்டத்வை உருைொக்  டிபிஎஸ் ைங் ி இந்ைியொ பொ ைி ஆக்ஸொவுடன் 

ஒப்பந்ைம் கசய்துள்ைது. 

• இந்ை ைிட்டம் ர ொைிட் -19 உட்பட அவனத்து மருத்துை நிவலவம வையும், 

10 நொட் ள் ைவ  மருத்துைமவனயில் மருத்துைம் கபைவும், 30 நொள் 

 ொலத்ைிற்கு ஒரு நொவைக்கு 5,000 ரூபொவய கபைவும் இத்ைிட்டம் 

ைழிைகுக்கும். 

நியமனங்கள் 

ஆர்.காந்ேி, அனந்த் தகாபாலகிருஷ்ணன் ஆகிதயாவர சயஸ் ைங்கியில் 

கூடுேல் இயக்குநர்களாக ரிசர்வ் ைங்கி நியமித்துள்ளது 

இந்ைிய ரிசர்வ் ைங் ி ஆர்  ொந்ைி மற்றும் அனந்த் நொ ொயண் ர ொபொல ிருஷ்ைன் 

ஆ ிரயொவ  கயஸ் ைங் ி லிமிகடட் குழுைில் கூடுைல் இயக்குநர் ைொ  மொர்ச் 26 

முைல் இ ண்டு ஆண்டு  ொலத்ைிற்கு நியமித்ைது. 



 

•  ொந்ைி முன்னொள் ரிசர்வ் ைங் ியின் துவை ஆளுந ொ வும், 

ர ொபொல ிருஷ்ைன் எஸ் பி கஜயின் ரமலொண்வம மற்றும் ஆ ொய்ச்சி 
நிறுைனத்ைில் இவை ரப ொசிரிய ொ வும் உள்ைொர். 

ைிவளயாட்டு சசய்ேிகள் 

ஒலிம்பிக் சுடர் ஜப்பாவன அவடந்ேது 

ஒலிம்பிக் சுடர்  ிர க் த்ைிலிருந்து ஜப்பொனுக்கு ைனது பயைத்வை நிவைவு 

கசய்ைது. ைட ிழக்கு ஜப்பொனின் மியொ ி ப்ரிகபக்சரில் உள்ை ஜப்பொனிய ைிமொன 

ைற் ொப்புப் பவடயின் மொட்சுஷிமொ ைைத்ைில் சுடவ ச் சுமந்து கசல்லும் ஒரு சிைப்பு 

ரபொக்குை த்து ைிமொனம் ைவ யிைங் ியது. 

முக்கிய நாட்கள் 

இன பாகுபாட்வட ஒழிப்பேற்கான சர்ைதேச ேினமாக மார்ச் 21 

அனுசரிக்கப்பட்டது 

இன பொகுபொட்வட ஒழிப்பைற் ொன சர்ைரைச ைினம் ஆண்டுரைொறும் மொர்ச் 21 

அன்று அனுசரிக் ப்படு ிைது. 1966 ஆம் ஆண்டு அக்ரடொபர் 26 ஆம் ரைைி 
நிவைரைற்ைப்பட்ட ஐ.நொ கபொதுச் சவபத் ைீர்மொனம், மொர்ச் 21 ஆம் ரைைி இன 

பொகுபொட்வட ஒழிப்பைற் ொன சர்ைரைச ைினமொ  ஆண்டுரைொறும் 

நிவனவுகூ ப்படும் என்று அைிைித்ைது. 

 

மார்ச் 21 அன்று சர்ைதேச ைன நாள் சகாண்டாடப்பட்டது 

ஒவ்கைொரு ஆண்டும், ஐக் ிய நொடு ள் சவப மொர்ச் 21 அன்று சர்ைரைச ைன 

ைினத்வை க ொண்டொடு ிைது. இந்ை நொள் 2012 முைல் க ொண்டொடப்படு ிைது. இது 

 ொடு ைின் ைிழிப்புைர்வையும் முக் ியத்துைத்வையும் அைி ரிப்பவை 

ரநொக் மொ க் க ொண்டுள்ைது.   ொட்வடக்  ொப்பொற்றுைைற் ொ  இந்ை நொள் 

க ொண்டொடப்படு ிைது. 

• இந்ை ஆண்டு இந்ை ைினம்  ொடு ள் மற்றும் பல்லுயிர் என்ை  ருப்கபொருைின் 

 ீழ் நொள் க ொண்டொடப்படு ிைது 

பிற சசய்ேிகள் 

முன்னாள் சாம்பியன் குத்துச்சண்வட ைரீர் மற்றும் பயிற்சியாளர் தராஜர் 

தமசைேர் காலமானார் 



 

இ ண்டு முவை உல  சொம்பியனொன ர ொஜர் ரமகைைர் ைனது 58 ையைில் 

 ொலமொனொர். 1981 இல் கைொடங் ிய ைனது 18 ஆண்டு ைொழ்க்வ யில் 130 மற்றும் 140 

பவுண்டு ள் என்ை பிரிைில் பட்டங் வை கைன்ைொர்.  

• அைர் ைனது முைல் 17 ரபொட்டி ைில் கைன்று சொைவன பவடத்ைொர். உல  

குத்துச்சண்வட சங் த்ைின் ஜூனியர் வலட்கையிட் மற்றும் உல  

குத்துச்சண்வட  வுன்சில் ஜூனியர் கைல்டர்கையிட் பட்டத்வை 1987 இல் 

கைன்ைொர். 

இந்ேிய கால்பந்து ஜாம்பைான் பி.தக பானர்ஜி 83 ையேில் காலமானார் 

இந்ைிய  ொல்பந்து ை ீர் பி ைீப் குமொர் பொனர்ஜி ைனது 83 ையைில் ரமற்கு 

ைங் ொைத்ைின் க ொல் த்ைொைில்  ொலமொனொர். அைர் ரமற்கு ைங் த்ைின் 

ஜல்வபகுரியில் ஜூன் 23, 1936 இல் பிைந்ைொர். 

• அை து பங் ைிப்வப ரபொற்றும் ைவ யில் ஃபிஃபொ ைிருது ைழங் ி 
அங் ீ ரித்ைது. 

 


