
  

நடப்பு  நிகழ்வுகள் – 11 ஜூன் 2020 

EXAMSDAILY 

தேசிய சசய்ேிகள் 

NGMA,  NAIMISHA 2020 என்ற தகோடடகோல கடல ேிட்டத்டே அறிவித்துள்ளது 

NGMA , நைமிஷா 2020- க ாநை  நை ைி ழ்ச்சிநை 2020 ஜூன் 8 முதல் 2020 ஜூநை 

3 வநை அறிவித்துள்ளது. 

• இது பங்க ற்பாளர் ளுக்கும்  நை ஆர்வைர் ளுக்கும் 

 நைஞர் ளிைமிருந்து உருவாக்  மற்றும்  ற்றுக்க ாள்ள ஒரு வாய்ப்நப 

வழங்கும். 

• இதில் ஓவிைம், சிற்பம், அச்சு தைாரித்தல் பற்றிை ஆன்நைன் வழி 
வகுப்பு ள் ைநைகபறும். 

சகோத ோனோ டவ ஸ் கோ ணமோக  தமோன் மோக்தசதச விருதுகள்  த்து 

சசய்யப்பட்டன 

ஆசிைாவின் கைாபல் பரிசா    ருதப்படும் ைகமான் மாக்கசகச விருது ள் 

க ாகைானா நவைஸ் கதாற்றுகைாைால் இந்த ஆண்டு ைத்து கசய்ைப்பட்டுள்ளன. 

• இந்த விருது ஆசிை தனிைபர் ள் அந்தந்த துநற ளில் சிறந்து 

விளங்குவகதாடு மற்றவர் ளுக்கு கசநவ கசய்ை தன்னைமின்றி 
உநழக்கும் ைபர் ளுக்கும் வழங் ப்படு ிறது. 

• 1957 ஆம் ஆண்டு விமான விபத்தில் இறந்த பிைபை பிைிப்நபன்ஸ் 

ஜனாதிபதிைின் கபைைால் இந்த விருது ள் கபைரிைப்பட்டுள்ளன. 

சர்வதேச சசய்ேிகள் 

சேன்கிழக்கு ஆசியோவில் COVID-19 ஐ விட வோக மீட்சடடுப்பேற்கோன 

ேரீ்வுகடளக் கண்டறிய ADB, 8 உறுப்பினர்கடளக் சகோண்ட குழுடவ 

உருவோக்கியுள்ளது 

 

அநமச்சர் ள், மத்திை வங் ி ஆளுைர் ள் மற்றும் பிற மூத்த அதி ாரி ளுக்கு 
உதவ, ஏடிபி துநைத் தநைவர் அ மது எம். சைதீ் அவர் ளால் 
ைிர்வ ிக் ப்பட்ை கபாருளாதாைம், ைிதி மற்றும் சு ாதாைம் கதாைர்பான 
முன்னைி ைிபுைர் ளின் 8 உறுப்பினர் நளக் க ாண்ை குழுநவ கதன் ிழக்கு 



  

ஆசிை கபாருளாதாைத்நத மீட்   ஆசிை கமம்பாட்டு வங் ி (ஏடிபி) 
அநமத்துள்ளது. 

மோநில சசய்ேிகள் 

புலம்சபயர்ந்ே சேோழிலோளர்களுக்கு தவடல வழங்குவேற்கோக மத்ேிய 
பி தேசத்ேில் ‘த ோஸ்கர் தசது தபோர்ட்டல்’ ேிறக்கப்பட்டது 

அநனத்து புைம் கபைர்ந்த கதாழிைாளர் ளின்  ைக்க டுப்நப முடித்து, 
அவர் ளின் திறநமக்கு ஏற்ப கவநை நள வழங் த் கதாைங் ிை ைாட்டின் 
முதல் மாைிைமா  மத்திைப் பிைகதசம் ஆனது. 

• இதில் புைம் கபைர்ந்த கதாழிைாளர் ள் மற்றும் முதைாளி ள் கைாஸ் ர் 
கசது கபார்ட்ைைில் பதிவு கசய்ைப்பட்டுள்ளனர். 

• அதி ாைப்பூர்வ த வல் ளின்படி, மத்திை பிைகதசத்தில் 7 ைட்சம் 30 
ஆைிைம் புைம்கபைர்ந்த கதாழிைாளர் ள் இந்த கபார்ட்ைைில் பதிவு 
கசய்ைப்பட்டுள்ளனர். 

உலக வங்கி தமற்கு வங்கத்ேிற்கு ரூ. 1950 தகோடி நிேி உேவி 
வழங்கியுள்ளது 

COVID-19 ைிநைநம மற்றும் மாைிைத்தின் வளர்ச்சி பைி நள சமாளிக்  
கமற்கு வங்  அைசு உை  வங் ிைிைமிருந்து ரூ. 1950 க ாடி  ைன் 
கதாந நை கபற்றுள்ளது. 

• கமாத்த கதாந ைில் கதாழில்துநற உள் ட்ைநமப்பு நள உருவாக்  
1,100 க ாடி ரூபாயும், மீதமுள்ள ரூ. 850  க ாடி பல்கவறு சமூ  ைை 
திட்ைங் ளுக் ா  கசைவிைப்படும். 

குஜ ோத்ேில் உள்ள ஆசிய சிங்கங்களின் எண்ணிக்டக  29% உயர்ந்துள்ளது 

 ிர் வனப்பகுதிைில் ஆசிை சிங் ங் ளின் எண்ைிக்ந  29 சதவதீம் அதி ரித்து 
674 ஆ  அதி ரித்துள்ளது. 

• கம 2015 மக் ள் கதாந   ைக்க டுப்பின்படி,  523 ஆசிை சிங் ங் ள் 
இருந்தன, இது 2010 ல் இருந்து 27 சதவதீம் அதி ரித்துள்ளது. 

• கமற்கு குஜைாத்தில் உள்ள  ிர் சைைாைைத்தில் ஆசிை சிங் ங் ள் 
 ாைப்படு ின்றன. இந்த அறிவிப்நப குஜைாத் அைசு கவளிைிட்ைது. 

வணிக சசய்ேிகள் 



  

S&P மேிப்பிட்டு நிறுவனம் இந்ேிய சபோருளோேோ ம் 2021 ஆம் ஆண்டில் 5% 
குடறயும் என்று கணித்துள்ளது 

அகமரிக்   ைன் மதிப்படீ்டு ைிறுவனமான எஸ் அண்ட் பி குகளாபல் 
மதிப்படீு ள் வளரும் ைாடு ளின் கபாருளாதாை அறிக்ந நை 
கவளிைிட்டுள்ளன. 

• இந்த அறிக்ந ைில், 2020-21 ைிதிைாண்டில் இந்திை கபாருளாதாைம் 5% 
குநறயும் என்று  ைிக் ப்பட்டுள்ளது. 

• இந்திைாவின் வளர்ச்சி 2021-22 ைிதிைாண்டில் 8.5% ஆ வும், 2022-23 
ைிதிைாண்டில் 6.5% ஆ வும் உைரும் என்று மதிப்பிட்டுள்ளது. 

நியமனங்கள் 

அனில் வள்ளூரி கூகிள் கிளவுட் இந்ேியோவின் மூத்ே இயக்குந ோக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர் 

கூ ிள்  ிளவுட் இந்திைாவின் மூத்த இைக்குைைா  அனில் வல்லூரிநை கூ ிள் 
ைிைமித்துள்ளது. 

• வல்லூரி சாங்க்ைா இன்ஃகபாகைக் ின் உறுப்பினைா வும் பதவி 
வ ித்துள்ளார். 

• கூ ிள்  ிளவுட்டில் கசருவதற்கு முன்பு,  இந்திை மற்றும் சார்க் 
ைைவடிக்ந  ளின் தநைவைா  பதவி வ ித்துள்ளார். 

வழக்கறிஞர் ஜோதவத் இக்போல் வோணி ஜம்மு கோஷ்மீரின் உயர்மன்ற 
நீேிபேியோக நியமிக்கப்பட்டோர் 

ஜம்மு- ாஷ்மீர் உைர்ைீதிமன்ற ைீதிபதிைா   ாஷ்மீர் மூத்த வழக் றிஞர் 
ஜாகவத் இக்பால் வானிநை ஜனாதிபதி ைாம் ைாத் க ாவிந்த் ைிைமித்துள்ளார். 

• இவர் ஜம்மு- ாஷ்மீர் உைர்ைீதிமன்றத்தின் கூடுதல் வக் ீல் கஜனைைா  
2019 இல்  ிட்ைத்தட்ை 11 மாதங் ள் பைிைாற்றினார். 

ே வரிடசகள் 

கியூஎஸ் உலக பல்கடலக்கழக ே வரிடச 2021 ஐ சவளியிடப்பட்டது : 
மூன்று இந்ேிய பல்கடலக்கழகங்கள் முேல் 200 இடங்கடளப் பிடித்ேன 

200 குவாக் கைல்ைி நசமண்ட்ஸ் ( ியூஎஸ்) உை  பல் நைக் ழ  தைவரிநச 
கைற்று கவளிைிைப்பட்டுள்ளது. ஐ.ஐ.டி பம்பாய், ஐ.ஐ.எஸ்.சி கபங் ளூர் 



  

மற்றும் ஐ.ஐ.டி கைல்ைி உள்ளிட்ை முதல் 200 பட்டிைைில் மூன்று இந்திை 
ைிறுவனங் ள் இைம் கபற்றுள்ளன. 

•  ியூஎஸ் உை  தைவரிநசைில் 2021 ஐஐடி பம்பாய் 172 வது இைத்திலும், 
ஐஐஎஸ் கபங் ளூரு மற்றும் ஐஐடி கைல்ைி முநறகை 185 மற்றும் 193 
வது இைங் நளயும் பிடித்தன. 

விடளயோட்டு சசய்ேிகள் 

முன்னோள் ஐத ோப்பிய உய ம் ேோண்டுேல் வ ீர் ஷுஸ்தடோவ் ஊக்க 
மருந்து பரிதசோேடனயோல் ேடடசசய்யப்பட்டுள்ளோர் 

முன்னாள் ஐகைாப்பிை உைைம் தாண்டுதல் சாம்பிைன் (2010) ைஷ்ைாவின் 
அகைக்சாண்ைர் ஷுஸ்கைாவ் (35 வைது)  ஊக்  மருந்து உபகைா ித்ததால் 4 
ஆண்டு ள் விநளைாை தநை விதித்ததா  விநளைாட்டுக் ான ைடுவர் 
ைீதிமன்றம் கதரிவித்துள்ளது.  

 

• அவர்  2013 முதல் 2017 வநைைிைான  ாைத்திற்கு தகுதி ைீக் ம் 
கசய்ைப்பட்ைதா வும் ைஷ்ை தை ள கூட்ைநமப்பு கதரிவித்துள்ளது. 

பிற சசய்ேிகள் 

புருண்டி ஜனோேிபேி பியர் ந்குருன்சிசோ கோலமோனோர் 

மத்திை ஆபிரிக்  கதசத்தின் மீது 15 ஆண்டு ாை  புருண்டிைின் ஜனாதிபதி பிைர் 

குருன்சிசா இதை கசைைிழப்பு  ாைைமா  தனது 55 வது வைதில்  ாைமானார்.  

• இவைது அநமதிநைக் ைிநைைாட்டும் முைற்சி ளுக் ா  ஏழு சர்வகதச 

விருது நளப் கபற்றார். 

பத்மஸ்ரீ விருது சபற்ற பிரிேம் சிங் கோலமோனோர் 

பிரிதம் சிங் இந்திைன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் கமகனஜ்கமன்டின் முன்னாள் 

கபைாசிரிைைா வும், ஐ.ஐ.எம்-கபங் ளூரின் டீனா வும் பதவி வ ித்துள்ளார். 

• ஹகீைா கமாட்கைா ார்ப் குழுவில் ைிர்வா மற்ற சுைாதீன இைக்குைைா  

இருந்தார். 

• இவர் சர்வபள்ளி ைாதா ிருஷ்ைன் ைிநனவு விருநதப் கபற்றவர், 2009 ஆம் 

ஆண்டில் விகவ ானந்தா அறக் ட்ைநள அவநை வாழ்ைாள் சாதநனைாளர் 

விருது வழங் ி   வுைவித்தது. 



  

ேிமுக  எம்.எல்.ஏ.வோன தஜ.அன்பசோகன் சசன்டனயில் கோலமோனோர் 

எம்.எல்.ஏ. கஜ.அன்பழ ன் கசன்நனைில் உள்ள மருத்துவமநனைில் சி ிச்நச 

கபற்று வந்தகபாது க ாவிட் -19 கதாற்றுகைாைால்  ாைமா ினர். க ாவிட் -19 க்கு 

பைிைான ைாட்டின் முதல் சட்ைமன்ற உறுப்பினர் இவர். 

• இவர் டி.ை ர் கதாகுதிைில் இருந்து 2001 ல் சட்ைமன்றத்திற்கு 

முதன்முதைில் கதர்ந்கதடுக் ப்பட்ைார். 

 

 


