
  

நடப்பு  நிகழ்வுகள் – 13 ஜூன் 2020 

EXAMSDAILY 

தேசிய சசய்ேிகள் 

முேல் இரட்டட அடுக்கு ரயிடை இயக்குவேன் மூைம் இந்ேிய ரயில்தவ உைக 

சாேடை படடத்ேது 

மேற்கு ரயில்மே, நாட்டிமேமய உயரோன முதல் இரட்டை-அடுக்கு ரயிடே 

வேற்றிகரோக இயக்குேதன் மூேம் இந்திய ரயில்மே ஒரு புதிய சாதடன 

படைத்துள்ளது. 

• குஜராத்தில் உள்ள பழன்பூர் ேற்றும் வபாட்ைாட் நிடேயங்களில் இருந்து 

வசயல்பாடுகள் வேற்றிகரோக வதாைங்கப்பட்ைன. 

சர்வதேச சசய்ேிகள் 

இந்ேியா-ஆசிய உடரயாடல் 2020 ஜூன் 8-10 முேல் நடடசபற்றது 

ஜூன் 8 முதல் 10 ேடர நடைவபற்ற மூன்றாேது இந்தியா-ஆசிய இடளஞர் 
உடரயாைேின் மபாது, இந்தியாவும் வதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் சங்கமும் 
இடளஞர் ஆற்றடே திறம்பை ேற்றும் ஆக்கபூர்ேோக ேழிநைத்தும் 
ேழிகளில் ஒத்துடழப்டப மேம்படுத்துேதாக உறுதியளித்தன. 

• இதன் 10 உறுப்பு நாடுகள்:  புருமன தாருஸ்ஸோம், கம்மபாடியா, 
இந்மதாமனசியா, ோமோஸ், ேமேசியா, ேியான்ேர், பிேிப்டபன்ஸ், 
சிங்கப்பூர், தாய்ோந்து ேற்றும் ேியட்நாம். 

மாநிை சசய்ேிகள் 

ஒடிஷா 

பழங்குடியிைர் விடுேிகளுக்கு ஐஎஸ்ஓ சான்றிேழ் சபற்ற முேல் மாநிைம் 
ஒடிசா 

ஒடிசா தனது பழங்குடியினர் ேிடுதிகளுக்கு ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ் வபற்ற 
நாட்டின் முதல் ோநிேோக ஆனது. முதல் கட்ைத்தில், கிமயாஞ்சர் ேற்றும் 
சம்பல்பூர் ோேட்ைங்களின் 44 ேிடுதிகளுக்கு ஐஎஸ்ஓ 9001: 2015 சான்றிதழ் 
ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

• எஸ்.டி ேற்றும் எஸ்சி , சிறுபான்டேயினர் ேற்றும் பிற்படுத்தப்பட்மைார் 
நேத்துடற ஆகியேற்றால் அடேக்கப்பட்ை ேிடுதிகளில் ேசிக்கும் 



  

ோணேர்களுக்கு கிடைக்கும் ேசதிகளின் தரத்டத அடிப்படையாகக் 
வகாண்டு சான்றிதழ் ேழங்கப்பட்ைது. 

சேலுங்காைா 

டைேராபாத் காவல்துடற சபண்களுக்காக ‘ஸ்ட்ரீ’ என்ற ேிட்டத்டேத் 
சோடங்கியது 

டைதராபாத் நகர பாதுகாப்பு கவுன்சில் ேற்றும் டைதராபாத் நகர 
காேல்துடறயினருைன் மசர்ந்து ஸ்ட்ரீ என்ற திட்ைத்டத வதாைங்கியுள்ளது, 
இது ேடீ்டு ேன்முடற ேற்றும் துஷ்பிரமயாகத்தால் பாதிக்கப்பட்ை 
வபண்கடள ஆதரிப்பதற்கும் மேம்படுத்துேதற்கும் ஒரு திட்ைோகும். 

• வபண்களின் உரிடேகள்,  சட்ைங்கள் ேற்றும் ஆதரவு அடேப்புகள் 
குறித்து ேிழிப்புணர்டே ஏற்படுத்துதல் ேற்றும் வபண்களின் பாதுகாப்பு, 
சேத்துேம் ேற்றும் அதிகாரம் ஆகியேற்டற உறுதிப்படுத்த இது 
வதாைங்கப்பட்டுள்ளது. 

உத்ேரபிரதேசம் 

உத்ேரப்பிரதேச முேைடமச்சர் குழந்டேத் சோழிைாளர்களுக்காை 
ேிட்டத்டே சோடங்கிைார் 

உத்தரபிரமதச முதல்ேர் மயாகி ஆதித்யநாத், ோநிேத்தில் உள்ள குழந்டதத் 
வதாழிோளர்களுக்கு கல்ேி கற்பிக்கும் திட்ைோன 'பால் ஷ்ராேிக் ேித்யா 
மயாஜனா' வதாைங்கினார். 

• இந்த திட்ைம் 'குழந்டதத் வதாழிோளர்களுக்கு எதிரான உேக தினம்' 
அன்று வதாைங்கப்பட்ைது. 

• இந்த திட்ைத்தின் கீழ், 8 முதல் 18 ேயதுக்குட்பட்ை ஆதரேற்ற 
குழந்டதகள் பள்ளி கல்ேிக்கு உரிடே வபறுோர்கள். இந்த 
குழந்டதகளுக்கு ோநிேத்தில் உள்ள அைல் குடியிருப்பு பள்ளிகளில் 
மசர்க்டக ேழங்கப்படும். 

வங்கி சசய்ேிகள் 

ேைியார் வங்கிகளின் கட்டடமப்டப மறுஆய்வு சசய்ய ரிசர்வ் வங்கி 
பணிக்குழுடவ அடமத்ேது 

தனியார் துடற ேங்கிகளின் உரிடே, நிர்ோகம் ேற்றும் வபருநிறுேன 
அடேப்பு வதாைர்பான ேழிகாட்டுதல்கடள ேறுஆய்வு வசய்ய இந்திய ரிசர்வ் 
ேங்கி ஐந்து உறுப்பினர்கடளக் வகாண்ை வசயற்குழுடே அடேத்துள்ளது. 



  

• ரிசர்வ் ேங்கி ேத்திய ோரிய இயக்குநர் பி மக வோைந்தி இந்த 
குழுேின் தடேேராக இருப்பார், இந்தக்குழு 2020 வசப்ைம்பர் 30 க்குள் 
தனது அறிக்டகடய ரிசர்வ் ேங்கியிைம் சேர்ப்பிக்கும். 

வணிக சசய்ேிகள் 

OECD இந்ேிய சபாருளாோரத்ேின் வளர்ச்சிடய 2021 ஆம் நிேியாண்டில் 3.7% 
ஆகக் கணித்துள்ளது 

வபாருளாதார ஒத்துடழப்பு ேற்றும் மேம்பாட்டு அடேப்பு (OECD) தனது 
வபாருளாதார அறிக்டகடய (Economic Outlook)வேளியிட்டுள்ளது. அதன் 
அறிக்டகயில் , 2020-21 நிதியாண்டில் இந்திய வபாருளாதாரம் 3.7% ஆக 
குடறேதாக கணித்துள்ளது. 

• நாட்டில் இரண்ைாேது COVID-19 பரேல் ஏற்பட்ைால், அதன் ேளர்ச்சி 
மேலும் -7.3% ஆகக் குடறயும் என்றும் கணித்துள்ளது. 

ேரவரிடசகள் 

ஃபிஃபாவின் (FIFA) சமீபத்ேிய ேரவரிடசயில் இந்ேியா 108 வது இடத்டேப் 
பிடித்துள்ளது 

சேீபத்திய ஃபிஃபா தரேரிடசயில் இந்தியா கால்பந்து அணி தனது 108 ேது 
இைத்டதத் தக்க டேத்துக் வகாண்டுள்ளது. 

• வபல்ஜியம் ேற்றும் பிரான்ஸ் முடறமய முதல் ேற்றும் இரண்ைாேது 
இைங்கடளத் தக்க டேத்துக் வகாண்ைன. இங்கிோந்து மூன்றாேது 
இைத்தில் உள்ளது. 

• பிமரசில் நான்காம் இைத்தில் உள்ளது. 

இயற்டக குறியீட்டு ஆண்டு அட்டவடண 2020 : அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் 
இந்ேியா 12 வது இடம் 

சேீபத்தில் வேளியிைப்பட்ை மநச்சர் இன்வைக்ஸ் அட்ைேடண 2020 இல், 
அறிேியல் ஆராய்ச்சியில் இந்தியா உேகளேில் பன்னிரண்ைாேது இைத்தில் 
உள்ளது. 

• முதல் ஐந்து இைங்களில் அவேரிக்கா, சீனா, வஜர்ேனி, பிரிட்ைன் 
ேற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் இைம் வபற்றுள்ளன.  

• சிறந்த நிறுேனங்களின் பட்டியேில், இந்தியாேின் சி.எஸ்.ஐ.ஆர் 160 
ேது இைத்டதப் பிடித்தது, ஐ.ஐ.எஸ்.சி 184ேது இைத்டத பிடித்தது. 



  

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

இடணய வழியாக இஸ்தரா டசபர்ஸ்தபஸ் தபாட்டிகடள இஸ்தரா 
நடத்ேவுள்ளது 

இந்திய ேிண்வேளி ஆராய்ச்சி அடேப்பு(ISRO ) ஆன்டேன் இஸ்மரா 
டசபர்ஸ்மபஸ் மபாட்டிகள் -2020 ஐ ஏற்பாடு வசய்து உள்ளன.  

• 11 ேற்றும் 12 ஆம் ேகுப்பு ோணேர்களுக்கு, இந்தி ேற்றும் ஆங்கிே 
வோழிகளில் ேிண்வேளி ேினாடி ேினா மபாட்டிகளுைன் கட்டுடர 
மபாட்டி ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. ோணேர்கள் தங்கள் ேிேரங்கடள 
“https://icc2020.isro.gov.in/icc/register.jsp” இல் பதிவு வசய்யோம். 

நியமைங்கள் 

கிழக்கு கடற்படடக்கு புேிய ேடைடம பணியாளராக பிஸ்வஜித் 
ோஸ்குப்ோ நியமிக்கப்பட்டார் 

அட்ேிரல் பிஸ்ோஜித் தாஸ்குப்தா, ேிசாகப்பட்டினத்தின் கிழக்கு கைற்படை 
தடேடே பணியாளராக வபாறுப்மபற்றார்.  

• பிஸ்ோஜித் தாஸ்குப்தா மதசிய பாதுகாப்பு அகாைேியின் முன்னாள் 
ோணேர் ஆேர். 1985 ஆம் ஆண்டில் இந்திய கைற்படையில் 
நியேிக்கப்பட்ை அேர் ஊடுருேல் ேற்றும் இயக்கத்தில் நிபுணராக 
பணியாற்றினார். 

முக்கிய நாட்கள் 

சர்வதேச அல்பிைிசம் விழிப்புணர்வு நாள் 2020 ஜூன் 13 அன்று 
அனுசரிக்கப்படுகிறது 

சர்ேமதச அல்பினிசம் ேிழிப்புணர்வு தினம் ஒவ்வோரு ஆண்டும் ஜூன் 13 
அன்று வகாண்ைாைப்படுகிறது. உேவகங்கிலும் அல்பினிசம் வகாண்ை 
நபர்களின் ேனித உரிடேகடளக் காப்பமத இந்த நாளின் மநாக்கம். 

• அல்பினிசம் என்பது ேரபணு ரீதியாக மதால், கூந்தல் ேற்றும் 
கண்களில் நிறேி இல்ோததால் ஏற்படும் ஒரு ேடக  மதால் ேியாதி 
ஆகும். 

பிற சசய்ேிகள் 

மூத்ே உருது கவிஞர் குல்சார் சடஹ்ல்வி காைமாைார் 



  

மூத்த உருது கேிஞர் ஆனந்த் மோகன் ஜுட்ஷி குல்சார் வைஹ்ல்ேி 
காேோனார். 1975 ஆம் ஆண்டில் வதாைங்கப்பட்ை உருது அரசாங்கத்தால் 
வேளியிைப்பட்ை அறிேியல் இதழான ‘சயின்ஸ் கி துனியா’ பத்திரிடகயின் 
ஆசிரியராக இருந்தார். 

• இந்தியா முழுேதும் உருது பள்ளிகடள அடேத்த வபருடேயும் 
அேருக்கு உண்டு. 

 


