
  

நடப்பு  நிகழ்வுகள் – 12 ஜூன் 2020 

EXAMSDAILY 

தேசிய சசய்ேிகள் 

வந்தே பாரத் மிஷனின் மூன்றாம் கட்டமாக 43 நாடுகளில் இருந்து 432 

சர்வதேச விமானங்கள் சசயல்பட உள்ளன 

வந்தே பாரத் மிஷனின் கீழ் 29,034 புலம்பபயர்ந்ே போழிலாளர்கள் உட்பட 

பமாத்ேம் 1,65,375 தபர் ேிரும்பி வந்துள்ளோக பவளிவிவகார அமமச்சகத்ேின் 

பசய்ேித் போடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவாஸ்ேவா பேரிவித்ோர். 

• மூன்றாம் கட்டத்ேில் 43 நாடுகளில் இருந்து 17 மாநிலங்கள் மற்றும் 

யூனியன் பிரதேசங்கமள அமடயும் 432 சர்வதேச விமானங்கள் பசயல்ப்பட 

உள்ளன. 

• இேன் வந்தே பாரத் மிஷனின் தநாக்கம் மார்ச் மாேத்ேில் ஊரடங்கு 

அறிவிக்கப்பட்டேிலிருந்து உலகம் முழுவதும் சிக்கித் ேவிக்கும் இரண்டு 

லட்சம் இந்ேியர்கமள மீண்டும் இந்ேியா அமழத்து வருவோகும். 

மாநில சசய்ேிகள் 

ஆந்ேிரா பிரதேசம் 

ஆந்ேிர முேல்வர் ‘சஜகண்ணன்னா சசதடாடு’ ேிட்டத்தே 

அறிமுகப்படுத்ேினார் 

ஆந்ேிர முேல்வர் ஒய்.எஸ். பெகன் தமாகன் பரட்டி மேயல்காரர்கள், 

முடிேிருத்தும் போழிலாளர்கள் ஆகிதயாருக்காக நிேி உேவி வழங்குவேற்காக 

'பெகண்ணன்னா பசதடாடு' என்ற ேிட்டத்மே போடங்கினார். 

• 60 வயேிற்குட்பட்ட 2.47 லட்சம் பயனாளிகளுக்கு இந்ே ேிட்டம் ேலா 

ரூ.10,000 நிேி உேவி வழங்க வழி வமக பசய்கிறது. 

ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் 

 

மூத்ே குடிமக்களுக்காக ஹிமாச்சல் அரசு ‘பஞ்சவேி’ தயாஜனாதவ 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

இமாச்சல பிரதேச முேல்வர் பெய் ராம் ோக்கூர் மாநிலத்ேின் கிராமப்புறங்கமளச் 

தசர்ந்ே மூத்ே குடிமக்களுக்காக ‘பஞ்சவேி தயாெனா’ மவ போடங்கினார், அேன் 



  

கீழ் ஒவ்பவாரு தமம்பாட்டுத் போகுேியிலும் தேமவயான வசேிகளுடன் 

பூங்காக்கள் மற்றும் தோட்டங்கள் உருவாக்கப்படும். 

• MNREGA ேிட்டத்துடன் இமணந்து தமற்பகாள்ளப்பட்டு வரும் இந்ே 

தயாெனாவின் முக்கிய தநாக்கம், வயோனவர்களுக்கு இந்ே பூங்காக்கள் 

மற்றும் தோட்டங்களில் உலாவுவேற்கு ஓய்வு தநரத்மே பசலவிட 

வாய்ப்பளிப்போகும். 

மத்ேிய பிரதேம் 

2020-21 காலப்பகுேியில் ஜல் ஜவீன் மிஷதன சசயல்படுத்ே மத்ேிய 

பிரதேசத்ேிற்கு ரூ .1,280 தகாடிதய மத்ேிய அரசு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது 

2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான மத்ேிய பிரதேசத்ேின் ஜல் ஜவீன் மிஷன் 

ேிட்டத்ேிற்கு இந்ேிய அரசு ரூ .1,280 தகாடிமய வழங்கி உள்ளது. ெல் சக்ேி 
அமமச்சின் குடிநீர் மற்றும் சுகாோர பசயலாளர் ேமலமமயில் நமடபபற்ற 

தேசிய குழுவில் இந்ே ஒப்புேல் முடிவு பசய்யப்பட்டது. 

• 2023-24 க்குள் மத்ேிய பிரதேசம் 100% வடீ்டு குழாய் நீர் இமணப்பு வழங்க 

ேிட்டமிட்டுள்ளது. 

ேரவரிதசகள் 

இந்ேியா, COVID-19 பிராந்ேிய பாதுகாப்பு மேிப்பீட்டு அறிக்தகயில் 56 வது 
இடத்ேில் உள்ளது 

Deep Knowledge Group 200 நாடுகளின் COVID-19 பிராந்ேிய பாதுகாப்பு மேிப்படீ்டு 
அறிக்மகமய பவளியிட்டுள்ளது. 

 

இந்ே அறிக்மகயில் 532 மேிப்பபண்களுடன் இந்ேியாமவ 56 வது இடத்ேில் 
உள்ளது. 

• 752 மேிப்பபண்களுடன் சுவிட்சர்லாந்து COVID-19 க்கு மிகவும் 
பாதுகாப்பான நாடாக முேல் இடத்ேில் உள்ளது, அமேத் போடர்ந்து 
பெர்மனி, இஸ்தரல், சிங்கப்பூர், ெப்பான் ஆகிய நாடுகள் அடுத்ேடுத்ே 
இடங்களில் உள்ளது. 

விருதுகள் 



  

இந்ேிய இதசக்கதலஞர் தஷாபா தசகர் “ஆஸ்ேிதரலியாவின் 
பேக்கத்தே” சவன்றார் 

இந்ேிய இமசக்கமலஞர் தஷாபா தசகர், குயின்ஸ் பிறந்ேநாள் 2020 இல் 
இந்ேிய இமச மற்றும் நடனத்ேிற்கான அவரது தசமவக்காக பமடல் ஆஃப் ேி 
ஆர்டர் ஆஃப் ஆஸ்ேிதரலியா என்ற விருமே பவன்றார். 

• இவர் பமல்தபார்ன் பல்கமலக்கழகத்ேில் விரிவுமரயாளராக 
பணிபுரிகிறார். 

இந்ேிய-அசமரிக்க மண் விஞ்ஞானி ரத்ேன் லால் 2020 உலக உணவு 
பரிதச சவன்றார் 

இயற்மக வளங்கமள பாதுகாக்கும் மற்றும் காலநிமல மாற்றத்மேத் 
கட்டுப்படுத்ேி உணவு உற்பத்ேிமய அேிகரிப்பேற்கான மண்மண மமயமாகக் 
பகாண்ட அணுகுமுமறமய வளர்த்து, பிரோனமாகக் பகாண்டுவருவேற்காக 
பிரபல இந்ேிய-அபமரிக்க மண் விஞ்ஞானி ரத்ேன் லால் இந்ே ஆண்டு உலக 
உணவு பரிமசப் பபற்றவர் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். 

• இவர் மண் அறிவியல் தபராசிரியராகவும், ஓஹிதயா மாநில 
பல்கமலக்கழகத்ேில் கார்பன் தமலாண்மம மற்றும் வரிமசப்படுத்ேல் 
மமயத்ேின் நிறுவன இயக்குநராகவும் பணியாற்றுகிறார். 

நியமனங்கள் 

 

கார்தகா இன்டர்தநஷனல் தசானு சூட்தட பிராண்ட் தூேராக நியமித்ேது 

கார்தகா இன்டர்தநஷனல் (படல்லிமயச் தசர்ந்ே எண்பணய் நிறுவனம்) 
தசானு சூட்மட அேன் பிராண்ட் தூேராக நியமித்துள்ளது 

• ரூ .57 லட்சம் ேிரட்டி புலம்பபயர்ந்ே போழிலாளர்களுக்கு தசானு சூத் 
அளித்ே ஆேரமவ பாராட்டி இந்ே நிறுவனம் இவமர நியமித்ேது. 

ஒப்பந்ேங்கள் 

பல்தவறு துதறகளில் இதளஞர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க NFL மற்றும் ITI 
இதணந்துள்ளன 

தேசிய உரங்கள் நிறுவனம் ேனது ஆமலமயச் சுற்றியுள்ள போழில்துமற 
பயிற்சி நிறுவனங்களுடன் இமணந்து கனரக மற்றும் பசயல்முமறத் 



  

போழிலில் தவமலவாய்ப்பு பபறுவேற்காக பல்தவறு வர்த்ேகங்களில் 
இமளஞர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பேற்காக  இமணந்துள்ளன. 

• இந்ேிய அரசின் Skill India Initiative முயற்சிமய அேிகரிக்க இேன் மூலம் 
நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

விதளயாட்டு சசய்ேிகள் 

முன்னாள் உலக சாம்பியன் குத்துச்சண்தட வரீர் ஒசலக்ஸாண்டர் 
குதவாஸ்டிக் ஓய்வு சபறுகிறார் 

முன்னாள் உக்தரனிய இலகுரக குத்துச்சண்மட சாம்பியன் ஒபலக்சாண்டர் 
குதவாஸ்டிக் ேனது ஓய்மவ அறிவித்ோர். 

• இவர்  2012 ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளில் பவண்கலப் பேக்கம் பவன்றார். 
• அதோடு 2018 உலக குத்துச்சண்மட கவுன்சிலின் மலட் பஹவிபவயிட் 
உலக பட்டத்மே பவன்றார் 

முக்கிய நாட்கள் 

குழந்தே சோழிலாளர் எேிர்ப்பு ேினம் ஜூன் 12 அன்று 
அனுசரிக்கப்படுகிறது 

குழந்மே போழிலாளர் எேிர்ப்பு ேினம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ெூன் 12 அன்று 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

• சர்வதேச போழிலாளர் அமமப்பு குழந்மேத் போழிலாளர்களுக்கு 
எேிரான உலக ேினத்மே 2002 இல் உலகக் குழந்மேத் போழிலாளர்கள் 
மீது கவனம் பசலுத்துவேற்காக அறிமுகப்படுத்ேியது, எனதவ அமே 
அகற்ற தேமவயான நடவடிக்மக மற்றும் முயற்சிகமள எடுக்க இந்ே 
நாள் வழி வமக பசய்கிறது. 

பிற சசய்ேிகள் 

முன்னாள் ேிட்ட ஆதணய உறுப்பினர் டாக்டர் தவத்ேியநாேன் 
காலமானார் 

இந்ேிய அரசின் ேிட்ட ஆமணயத்ேின் முன்னாள் உறுப்பினர் டாக்டர் ஏ 
மவத்ேியநாேன் காலமானார். 



  

• இவர் ேிருவனந்ேபுரத்ேில் உள்ள பமட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 
படவலப்பமன்ட் ஸ்டடீஸ் மற்றும் படவலப்பமன்ட் ஸ்டடீஸ் 
மமயத்ேில் தபராசிரியராகவும் பணியாற்றினார். 

• 1962 முேல் 1972 வமர ேிட்டக் கமிஷனின் ேிட்டமிடல் பிரிவில் 
உறுப்பினராக இருந்ோர். 

சோதலக்காட்சி நடிகர் ஜாதகஷ் முகேி காலமானார் 

போமலக்காட்சி நடிகர் ொதகஷ் முகேி காலமானார். இவர் அமிோ கா 
அமித் மற்றும் ஸ்ரீ கதணஷ் ஆகிய போமலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் 
பணியாற்றியேில் புகழ்பபற்றவர். 

• பாலிவுட் ேிமரப்படமான “ஹசி தோ தபஸி” படத்ேிலும் 
நநடித்துள்ளார். 

முன்னாள் ஐதராப்பிய தகாப்தப சவன்ற தடானி டன்தன 78 வயேில்     
காலமானார் 

மான்பசஸ்டர் யுமனபடட்டின் ஐதராப்பிய தகாப்மப பவன்ற தடானி டன்தன 
ேனது 78 வயேில் இறந்ோர். 

• இவர் 1968 இல் ஐதராப்பிய தகாப்மபமய பவன்ற அணியின் ஒரு 
பகுேியாக இருந்ோர். 

• 1969 ஆம் ஆண்டில் ஐரிஷ் கால்பந்து வரீருக்கான விருமே 
பவன்றார். 

 


