
  

நடப்பு  நிகழ்வுகள் – 10 ஜூன் 2020 

EXAMSDAILY 

தேசிய சசய்ேிகள் 

CBIC ேனது முேன்மை ேிட்டைான 'Turant Customs’ என்ற ேிட்டத்மே 

செங்களூரு ைற்றும் சசன்மனயில் அறிமுகப்ெடுத்ேியுள்ளது 

மத்திய மறைமுக வரி மற்றும் சுங்க வாரியம், தனது முதன்றம திட்டமான 

டூரண்ட் சுங்கத்றத பெங்களூரு மற்றும் பென்றனயில் இன்று 

அைிமுகப்ெடுத்தியது. 

'Turant Customs’ என்ெது வணிகத்றத எளிதாக்குவதற்கான ஒரு பமகா 

ெீர்திருத்தமாகும். 

இதன் முதல் கட்டமாக பெங்களூரு மற்றும் பென்றனயின் துறைமுகங்கள் , 

விமான நிறையங்கள் , இயந்திர, மின் மற்றும் மின்னணு இயந்திரங்கறள 

இைக்குமதி பெய்யும். 

DIAT தகாவிட் -19 ஐ எேிர்த்து  அனன்யா என்ற கிருைிநாசினிமய உருவாக்கி 
உள்ளது 

DIAT புனனவில் உள்ள ொதுகாப்பு பதாழில்நுட்ெ நிறுவனம், னகாவிட் -19 ஐ எதிர்த்து 

நானனா பதாழில்நுட்ெ அடிப்ெறடயிைான கிருமிநாெினிறய உருவாக்கியுள்ளது. 

அனன்யா என்று பெயரிடப்ெட்டுள்ள இந்த உருவாக்கம் அறனத்து வறகயான 

னமற்ெரப்புகறளயும் கிருமி நீக்கம் பெய்வதில் ெயனுள்ளதாக இருக்கும். 

இந்த ஸ்ப்னரறவ முகமூடிகள், மருத்துவமறன இயந்திரங்கள் மற்றும் மருத்துவ 

கருவிகள்,  கதவு அறைகள், தாழ்வாரங்கள் மற்றும் அறைகள் னொன்ைவற்ைின் 

னமற்ெரப்புகளில் ெயன்ெடுத்தைாம். 

இந்ேியா ேனது முேல் நிலக்கரி வர்த்ேக ெரிைாற்றத்மே சோடங்கியுள்ளது 

நிைக்கரி துறையில் வணிக சுரங்கத்றத பகாண்டு வருவதற்கு இந்தியா 

விறரவில் நிைக்கரி வர்த்தக தளத்றத அறமக்கவுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், 

நாட்டில் உற்ெத்தி பெய்யப்ெடும் முழு நிைக்கரியும் ‘நிைக்கரி ெரிமாற்ைம்’ என்ை 

னமறடயில் வர்த்தகம் பெய்யப்ெடும். 

மூங்கில் இறக்குைேியில் சுங்க வரி 10% முேல் 25% வமை உயர்த்ேப்ெட்டது 



  

மூங்கில் இைக்குமதி மீதான சுங்க வரிறய மத்திய அரசு 10 ெதவதீத்திைிருந்து 25 

ெதவதீமாக உடனடியாக அமல்ெடுத்தியுள்ளது. 

ஆத்மனிர்ொர் ொரத் திட்டத்தின் கீழ் உள்நாட்டு மூங்கில் ெயன்ொட்றட 

ஊக்குவிக்க முடிவு எடுக்கப்ெட்டுள்ளதாக நிதி அறமச்ெகம் பதரிவித்துள்ளது. 25 

ெதவிகித சுங்க வரி விகிதம் இப்னொது வர்த்தகர்கள் உட்ெட மூங்கில் இைக்குமதி 
பெய்வதற்கு ஒனர மாதிரியாக பொருந்தும். 

சர்வதேச சசய்ேிகள் 

அமனத்து அைசுப் ெள்ளிகமளயும் நான்கு கட்டங்களாக ைீண்டும் ேிறக்க 

இலங்மக அைசு முடிவு சசய்துள்ளது 

ஒரு மாதத்திற்கும் னமைாக எந்தபவாரு ெமூக னநாய்த்பதாற்றுகளும் ஏற்ெடாத 

நிறையில் நாடு ெடிப்ெடியாக இயல்பு நிறைக்கு திரும்புவதால், இந்த மாத 

இறுதியில் பதாடங்கி அறனத்து அரசுப் ெள்ளிகறளயும் நான்கு கட்டங்களில் 

மீண்டும் திைக்க இைங்றக அரசு முடிவு பெய்துள்ளது. 

அறமச்ெர் டல்ைாஸ் அைகாபெருமா ஊடகவியைாளர் ெந்திப்ெில், ஆெிரியர்கள் 

முதல் கட்டத்தின் கீழ் இந்த மாதம் 29 ஆம் னததி ெள்ளிகளுக்குத் திரும்புவார்கள் 

என்று கூைினார். 

ைாநில சசய்ேிகள் 

ஒடிசா அமைச்சைமவ 'ொண்தட உத்கலா ஜனானி' க்கு ைாநில கீேம் 

அந்ேஸ்மே வழங்கியுள்ளது 

முதைறமச்ெர் நவனீ் ெட்நாயக் தறைறமயிைான ஒடிொ அறமச்ெரறவ 

"ொண்னட உத்கைா ஜனானி" க்கு மாநிை கீதம் அந்தஸ்து வழங்கும் திட்டத்திற்கு 

ஒப்புதல் அளித்தது. 

காந்தகாெி ைக்ஷ்மிகாந்தா னமாகெத்ரா எழுதிய ொண்னட உத்கைா ஜனானிக்கு 

அதிகாரப்பூர்வ அந்தஸ்து வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

இந்த ொடல் ஒடிொவின் மகிறமறயயும் இயற்றக அழறகயும் ெிரதிெைிக்கும் 

னநாக்கத்தில் உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது 

வணிக சசய்ேிகள் 

உலக வங்கி இந்ேியாவின் சொருளாோைம் நிேியாண்டில் 3.2% குமறவோக 

கணித்துள்ளது 



  

பகானரானனா றவரஸின் கடுறமயான நடவடிக்றககள் காரணமாக இந்தியாவின் 

பொருளாதாரம் நிதியாண்டில் 3.2% சுருங்குவதாக உைக வங்கி கணித்துள்ளது. 

மார்ச் 2020 இல் முடிவறடந்த நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்ெி விகிதம் 4.2% 

என்று உைக வங்கி கணித்துள்ளது. 

வங்கி சசய்ேிகள் 

ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ தலாம்ொர்ட்டுடன் ஃதொன்தெ,  உள்நாட்டு ெயணக் காப்ெீட்மட 
அறிமுகப்ெடுத்ேியுள்ளது 

ெிளிப்கார்ட்டுக்கு பொந்தமான டிஜிட்டல் தளமான ஃனொன் னெ, ஐ.ெி.ஐ.ெி.ஐ 

னைாம்ொர்டுடன்,  ‘முதல் வறகயான’ ெயணக் காப்ெடீு, உள்நாட்டு மல்டி-ட்ரிப் 

இன்சூரன்ஸ் ஆகியவற்றை அைிமுகப்ெடுத்தியது. 

ஒரு வாடிக்றகயாளர் வடீ்றட விட்டு பவளினயறும் னநரத்திைிருந்து, திரும்பும் 

னநரம் வறர, நாட்டிற்குள் உள்ள அறனத்து ெயண முறைகளுடனும் (ொறை, 

ரயில் மற்றும் விமானம்) பதாடர்புறடய மன அழுத்தமில்ைாத ெயண 

அனுெவத்றத வழங்க இந்த இரு நிறுவங்களும் இறணந்துள்ளது. 

அபுோெி முேலீட்டு ஆமணயம் ஜிதயாவில் ரூ .5,683.50 தகாடிமய முேலீடு 

சசய்துள்ளது 

உைகின் மிகப்பெரிய இறையாண்றம பெல்வ நிதிகளில் ஒன்ைான அபுதாெி 
முதலீட்டு ஆறணயம், ஜினயா ெிளாட்ஃொர்ம் தளங்களில் சுமார் 5,683.50 னகாடி 

ரூொய் முதலீடு பெய்ய உள்ளது. எனனவ, ஜினயா ெிளாட்ஃொர்ம்களில் ரூ. 5683.50 

னகாடி முதலீட்டில் ஏ.டி.ஐ.ஏ 1.16% ெங்குகறள வாங்கியுள்ளது. 

ஜினயா இயங்குதளங்கள், ரிறையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் (RIL) முற்ைிலும் 

பொந்தமான துறண நிறுவனமாகும். இது இந்தியா முழுவதும் உயர்தர மற்றும் 

மைிவு டிஜிட்டல் னெறவகறள வழங்குவறத னநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

விருதுகள் 

ைன்ஜித் குைார் “நாசா புகழ்செற்ற சொது தசமவ ெேக்கம்” வழங்கப்ெட்டு 

கைவிக்கப்ெட்டார் 

நிர்வாகத் தறைறம, பொைியியல் ெங்களிப்பு, பதாழில்நுட்ெ ெிைப்ெம்ெம் மற்றும் 

வாடிக்றகயாளர் திருப்தி ஆகியவற்ைின் மூைம் நாொவிற்கு அவர் பெய்த 

னெறவக்காக னகரளாறவச் னெர்ந்த பொைியியைாளரும் இந்திய 

பதாழில்முறனனவாருமான ரஞ்ெித் குமார் அவர்களுக்கு இந்த விருது 



  

வழங்கப்ெட்டது. 

 

அரசு ொரா தனி நெர்களுக்கு அல்ைது நாொ புகழ்பெற்ை பொது னெறவ ெதக்கம் 

வழங்கப்ெடுகிைது. 

அறிவியல் ைற்றும் சோழில்நுட்ெம் 

ஐ.ஐ.டி-குவஹாத்ேி ைாணவர்கள் சோடர்பு இல்லாே விைான ெயணத்ேிற்காக 

சைாமெல் சசயலியான Flyzy உருவாக்கி உள்ளார்கள் 

ஐ.ஐ.டி-குவஹாத்தி மாணவர்களின் குழு தற்னொறதய பதாற்றுனநாய்களின் 

னொது மட்டுமல்ைாமல், பநருக்கடி இல்ைாத சூழ்நிறைகளிலும் தறடயற்ை 

மற்றும் பதாடர்பு இல்ைாத விமான ெயணத்திற்கான பமாறெல் ெயன்ொட்றட 

உருவாக்கியுள்ளது. 

ெர்வனதெ விமானப் னொக்குவரத்து ெங்கம் வழிகாட்டுதல்களின்ெடி இந்த 

பமாறெல் பெயைி ஃப்றளஸி உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. 

விமளயாட்டு சசய்ேிகள் 

 

தகாைேி ைரிமுத்துக்கு AIU ஆல் நான்கு ஆண்டு ஊக்கைருந்து ேமட 

விேிக்கப்ெட்டுள்ளது 

இந்தியாவின் னகாமதி மரிமுத்து தனது 2019 ஆெிய தடகள ொம்ெியன்ஷிப் தங்கப் 

ெதக்கத்றத இழந்துள்ளார். ஊக்க மருந்து னொதறனயில் தடகள ஒருறமப்ொடு 

ெிரிவினால் அவருக்கு நான்கு ஆண்டு தறட விதிக்கப்ெட்டது. அவரது தறட 2019 

னம 17 முதல் 20 னம 16 வறர பதாடங்குகிைது. 

கத்தார் னதாஹாவில் நறடபெற்ை 2019 ஆெிய ொம்ெியன்ஷிப்ெில் 2 நிமிடம் 

மற்றும் 2.70 வினாடிகளில் அவர் பெற்ை தங்கப் ெதக்கம், னகாமதியின் ஊக்க 

மருந்து னொதறனயின் பொது தடகள ஒருறமப்ொடு ெிரிவு திரும்ெி பெற்ைது. 

ெிற சசய்ேிகள் 

முன்னாள் ைத்ேிய அமைச்சர் அர்ஜுன் சைண் தசத்ேி காலைானார் 

முன்னாள் மத்திய நீர்வளத்துறை அறமச்ெர் அர்ஜுன் ெரண் னெத்தி காைமானார். 

ெத்ராக் மக்களறவத் பதாகுதியில் இருந்து எட்டு முறை எம்.ெி யாக ெதவி 
வகித்துள்ளார். னெத்தி 2000 முதல் 2004 வறர அடல் ெிஹாரி வாஜ்ொய் 



  

தறைறமயிைான என்.டி.ஏ அரொங்கத்தில் மத்திய நீர்வள அறமச்ெராக 

இருந்தார். 

 


