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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

ஜூன் – 2020 

முக்கிய தினங்கள் 

• ஜூன் 5 – உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் 

• ஜூன் 12 – உலக குழந்தை தைொழிலொளர்கள் தினம் 

• ஜூன் 14 – உலக இரத்ை ைொன தினம் 

• ஜூன் 21 – சர்வதைச த ொகொ தினம் 

• ஜூன் 24 – சர்வதைச ஒலிம்பிக் தினம் 

• ஜூன் 29 – சர்வதைச புள்ளியி ல் தினம் 

 

பாதுகாப்பு, தேசியப் பாதுகாப்பு மற்றும் பயங்கரவாேம் 

• குடி ரசுத் ைதலவர், பிரைமர் உள்ளிட்ட மிக முக்கி  பிரமுகர்களின் ப ணத்துக்கொக 

வொங்கப்படும் “பி777” என்ற அதி நவீன பொதுகொப்பு வசதிகளுடன் கூடி  விமொனங்கள் 

வருகிற தசப்டம்பரில் இந்தி ொ வந்ைதடயும் என்று ஏர் இந்தி ொ நிறுவனம் கூறியுள்ளது. 

• இந்தி  கடற்பதட, ைனது நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு தபொர் திறதன தமம்படுத்தும் வதகயில் 

‘மொரீச்’ என்ற நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு தைொழில்நுட்பத்தை அறிமுகம் தசய்துள்ளது.  

• உலகப் தபொருளொைொர மன்றம் வரும் 2021ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மொைம் உலகளொவி  

”இரட்தட உச்சி மொநொட்தட” நடத்ை உள்ளைொக அறிவித்து உள்ள து. இந்ை மொநொடு 

சுவிட்சர்லொந்து நொட்டின் டொவஸ் நகரில் நதடதப றும். இம்மொநொட் டின் தம க்கருத்து  

“The Great Reset” என்பைொகும். 

• 1975-76-களில் தைொடங்கப்பட்ட ஜி-7 அதமப்பில் அதமரிக்கொ , பிரிட்டன், கனடொ, பிரொன்ஸ்,        

தஜர்மனி, இத்ைொலி, ஜப்பொன் ஆகி  7 நொடுகள் உறுப்பினர்களொக உள்ளன.  

அத்துடன் ஜி-7 அதமப்பில் தமலும் 4 நொடுகதள இதண த்து ஜி-11 அதமப்பொக மொற்ற 

தவண்டும் எனவும் டிரம்ப் விருப்பம் தைரிவித்ைொர் . அைன்படி, தைன் தகொரி ொ, 

ஆஸ்திதரலி ொ, ரஷி ொ, இந்தி ொ ஆகி  நொடுகள் ஜி-11 அதமப்பில் இதண தவண்டும் 

என அவர் அதழப்பு விடுத்துள்ளொர். 

• ஐ.நொ பொதுகொப்பு கவுன்சிலின் நிரந்ைரமற்ற உறுப்பு நொடுகதளத் தைர்ந்தைடுப்பைற்கொன     

தைர்ைலில் இந்தி ொ தவற்றி தபற்றது. பொதுகொப்பு கவுன்சிலின் நிரந்ைரமற்ற உறுப்பு நொடொக 

இந்தி ொ தைர்ந்தைடுக்கப்படுவது இது எட்டொவது முதற ொகும். 

• ஐக்கி  நொடுகள் பொதுகொப்பு சதப – இைன் நிரந்ைர உறுப்பு நொடுகள் சீனொ, பிரொன்ஸ், ரஷ் ொ, 

இங்கிலொந்து, அதமரிக்கொ ஆகும். இைன் உறுப்பு நொடுகளில் ஒன்றொக 2021 – 22 

கொலகட்டத்திற்கு தைர்வு தசய் ப்பட்ட நொடுகளில் ஒன்று இந்தி ொ ஆகும். 

• இந்தி  சிந்ைதன மொநொடு 2020 – 45 வது வருடொந்திர இந்தி  சிந்ைதன மொநொடு, “இந்தி  

தைொழில்கள் கவுன்சிலொல் ஜூன் 21 மற்றும் 22ல் நடத்ைப்பட்டது. 

• ஐக்கி  நொடுகள் சதப “குழந்தைகளுக்கு எதிரொன வன்முதறகதள ைடுப்பைற்கொன 

உலகளொவிய நிதல அறிக்தக 2020 தவளியிட்டு உள்ளது.  

• ஐ.நொ. தபொதுச் சதப ொல் தைொற்றுவிக்கப்படவுள்ள வறுதம ஒழிப்பு கூட்டதமப்பின் 

நிறுவன உறுப்பினரொக இந்தி ொ இதணந்துள்ளது. இைன்படி 75வது ஐ.நொ.தபொதுச் சதபக் 

கூட்டத்தின் ைதலவர் திஜ்ஜொனி முகமது பண்தட வரும் 30 ஆம் தைதி வறுதம ஒழிப்பு 

கூட்டதமப்தப அதிகொரப்பூர்வமொக நிறுவ உள்ளொர். 
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சிறந்ே நபர்கள் 

• கதரொனொவுக்கு ைடுப்பு மருந்து ை ொரிக்கும் ஆக்ஸ்தபொர்டு பல்கதலக்கழகத்தின் 

வல்லுநர்கள் குழுவில் இந்தி  வம்சொவளி தபண் விஞ்ஞொனி சந்திரபொலி ைத்ைொவும் 

இடம் தபற்றுள்ளொர். 

• ஐ.நொ. அங்கீகரித்ை UNADAP என்கிற அதமப்பின் நல்தலண்ணத் தூைரொக மதுதர மொணவி 

தநத்ரொதவ அறிவித்துள்ளது. 

• ஆழ்கடலின் ஆழத்தை அதடந்ை முைல் தபண் என்ற தபருதம அதமரிக்கொவின் நொஸொ 

நிறுவனத்தின் விண்தவளி வீர்ர் தகத்தி சுல்லிதவன் என்பவர் தபற்று உள்ளொர். 

 

விளையாட்டு 

• ஃதபொர்ப்ஸ் பட்டி லில் இடம் பிடித்ை ஒதர இந்தி  விதள ட்டு வீரர் வீரொட் தகொலி 

ஆவொர். 

• இந்தி  விதள ொட்டு ஆதண ம் மற்றும் தைசி  விதள ொட்டு கூட்டதமப்பு இதணந்து 

இந்தி ொவின் முைல் இதண த்ைள பயிற்சி மற்றும் கல்வி திட்டம் “தகதலொ இந்தி ொ இ-

பொத்ஷொலொ” ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். இைன் ைதலதமயிடம் – தடல்லி. 

• வரும் 2022 ல் தபண்களுக்கொன ஆசி  தகொப்தப கொல்பந்து தைொடதர நடத்ை இந்தி ொவுக்கு 

அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மதலசி  ைதலநகர் தகலொலம்பூரில் தபண்களுக்கொன ஆசி  

கொல்பந்து கூட்டதமப்பு (ஏஎப்சி) கமிட்டியில் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

• கொல்பந்து ைரவரிதச – இந்தி ொ 108 வது இடம். 

• நொன்கொவது ஆசி  பொரொ இதளஞர் விதள ொட்டு தபொட்டி வரும் 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 

மொைம் பஹ்தரன் நொட்டில் நதடதபற உள்ளைொக தைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• முைல் ஆசி  பொரொ இதளஞர் விதள ொட்டு தபொட்டி ஜப்பொன் நொட்டின் தடொக்கித ொவில் 

2009 ல் நதடதபற்றது. ைதலதமயிடம் – துபொய், ஐக்கி  அரபு அமீரகம். 

• இந்தி  கிரொண்ட் மொஸ்டரொன ஹரிகிருஷ்ணொ அதமரிக்கொவின் தசஸ்சபிள் மொஸ்டர் 

தபொட்டியில் விதள ொடி தவற்றி தபற்ற முைல் இந்தி ர் ஆவொர். 

 

புத்ேகங்கள் மற்றும் எழுத்ேைார்கள் 

• ஷரத்து 370 ரத்து – இந்தி  அரசு 2019 ஆகஸ்ட் 5 அன்று இந்தி  அரசி லதமப்பின் 370 வது 

பிரிவு மற்றும் 35 ஏ பிரிவு ஆகி வற்தற ரத்து தசய்ைது. இைன் மூலம் ஜம்மு கொஷ்மீர் 

தநரடி ொக மத்தி  அரசின் நிர்வொகத்தின் கீழ் உள்ளது. 

• குடியுரிதம திருத்ைச் சட்டம் – மத்தி  அரசு 2019 டிசம்பர் 11 அன்று குடியுரிதம திருத்ைச் 

சட்டத்தை தகொண்டு வந்ைது.  

• ‘’Lockdown Liaisons: Leaving and Other Stories” என்ற புத்ைகத்தை எழுதி வர் எழுத்ைளொர் 

தஷொபொ தைஷ். 

• Naoroji: Pioneer of Indian Nationalism Biography என்ற புத்ைகத்தை எழுத்ைொளர் தின் ொ பதடல் 

எழுதி உள்ளொர். இந்ை புத்ைகத்தில் ைொைொபொய் தநௌதரொஜி பற்றி  வொழ்க்தக வரலாற்று 

குறிப்புகள் இடம் தபற்றுள்ளன. 

• ‘’The Burning” இந்தி  – அதமரிக்கொ எழுத்ைொளர் தமகொ மஜும்ைொர்  இந்ை நொவதல 

எழுதியுள்ளொர். 
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• ‘’Legend of Suheldev: The King Who Saved India  அமிஷ் திரிபொதி என்பவரொல் இந்ை புத்ைகம் 

எழுைப்பட்டது.  

 

விருதுகள் மற்றும் ககௌரவங்கள் 

• இந்திய எழுத்தாளரான கிரித்திகா பாண்டே அவர்களுக்கு 2020 ஆம் ஆண்டின் ஆசியாவின் 

காமன்வவல்த் சிறுகததக்கான பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

• இந்தியாவின் படயாகான் நிறுவனத்தின் ததலதம அதிகாரியான கிரண் மஜிம்தார்-ஷா 

அவர்கள் 2020 ஆம் ஆண்டின் உலக வதாழில் முதனடவார் பட்ேம் வபற்றுள்ளார். 

• இந்திய எழுத்தாளரும் கவிஞருமான ஜாவத் அக்தருக்கு 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான ரிச்சர்ட் 

ோக்கின்ஸ் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விருதத வபறும் முதல் இந்தியர் என்ற 

வபருதம வபறுகிறார். 

• இந்திய இதச கதலஞரான டசாபா டசகர் அவர்களுக்கு ஆஸ்திடரலியாவின் உயர் விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

• விவசாய நிலங்களின் வளத்தத டமம்படுத்துவதற்கு முக்கிய பங்களித்த இந்திய-அவமரிக்க 

விஞ்ஞானி ரத்தன் லாலுக்கு “சர்வடதச உணவு விருது” அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• அதனத்திந்திய கால்பந்து கூட்ேதமப்பு, இந்திய கால்பந்து அணித்ததலவர் ஐஎம் 

விஜயதன பத்மஸ்ரீ விருதிற்கு பரிந்துதர வசய்துள்ளது. 

• இந்திய வபாருளாதார வல்லுநர் டநாபல் பரிசு வபற்றவருமான அமர்த்தியா வசன் அவர்கள் 

வஜர்மன் புத்தக வர்த்தக குழுவினரால் 2020 ஆண்டின் அதமதி பரிசிற்கு டதர்வு 

வசய்யப்பட்டுள்ளார். 

• 2020 ஆம் ஆண்டு இ-பஞ்சாயத்து புரஸ்கார் விருதத இமாச்சல பிரடதச மாநிலம் 

வவன்றுள்ளது. மத்திய பஞ்சாயத்து ராஜ் அதமச்சகம் இந்த பரிதச வழங்கியது. 

• கேந்த 2018ம் ஆண்டிற்கான அர்ஜூனா விருதத இந்திய பளுதூக்கும் வீராங்கதன சஞ்சிதா 

சானு வபறுகிறார். இவர் காமன்வவல்த் டபாட்டிகளில், பளு தூக்குதலில் 2 முதற 

தங்கப்பதக்கம் வவன்றவர் என்பது குறிப்பிேத்தக்கது. 

 

நியமனங்கள் 

• வசம்வமாழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்திற்கு முதன்முதறயாக இயக்குநர் டதர்வு 

வசய்யப்பட்டுள்ளார். இயக்குநர் பதவிக்கு முதனவர் இரா.சந்திரடசகரன் டதர்வு 

வசய்யப்பட்டுள்ளார். 

• ஐக்கிய நாடுகள் சதபயின் ததலவராக முதல் முதலில் துருக்கிதயச் டசர்ந்த டவால்கன் 

டபாஸ்கிர் புதிய ததலவராக டதர்வு வசய்யப்பட்ோர். 

• மத்திய அரசின் நிதி ஆடலாசதன அதமப்பின் ததலவராக ோக்ேர் உர்ஜித் படேல் 

நியமனம். 

 

அரசியல் அறிவியல் 

• பிரதமர் நடரந்திர டமாடி ததலதமயில் மத்திய அதமச்சரதவ சாதலடயார 

வியாபாரிகளுக்கு குதறந்த வட்டியில் கேதன வழங்குவதற்காக சிறப்பு கேன் வசதி 

திட்ேமான “PM SVA Nidhi” ஐ வதாேங்க முடிவு வசய்துள்ளதாக வதரிவித்துள்ளது. 

• இந்திய அரசு நகர்ப்புறங்களில் வனங்கள் அதிகரிக்க “நகர் வன் திட்ேம்” (Magar Van) 

ஒன்தற அறிமுகம் வசய்துள்ளது. 
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புவியியல் 

• ஸ்ோர்ட் அப் நிறுவனங்கள் துவங்குவதற்கு சாதகமான சூழல் நிலவும் நாடுகள் பட்டியலில்  

இந்தியா 23வது இேத்தில் உள்ளது. 

• சுற்றுச்சூழல் வசயல்திறன் குறியீடு 2020: யாடல பல்கதலக்கழகம் மற்றும் வகாலம்பியா 

பல்கதலக்கழகம் இதணந்து வவளியிட்ே அறிக்தகயில் 180 நாடுகளில் இந்தியா 27.6 

புள்ளிகள் வபற்று 168வது இேத்தில் உள்ளது. 

 

க ொருளொதொரம் 

• இந்தியாவின் வபாருளாதார வளர்ச்சி 3.2 சதவீதமாக குதறயும் என உலக வங்கி 

வதரிவித்துள்ளது. 

• அந்திய முதலீடுகதள ஈர்ப்பதில் 9வது இேத்துக்கு இந்தியா முன்டனற்றம். 

• ரிசர்வ் வங்கியின் கட்டுப்பாட்டில் இனி கூட்டுறவு வங்கிகள் வசயல்படும் என மத்திய 

அதமச்சரதவயில் முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அறிவியல் 

• கடரானாவால் பாதிக்கப்பட்ேவர்களுக்கு சிகிச்தசயளிக்க புதிய டராடபா ஒன்தற அண்ணா 

பல்கதலக்கழகம் வடிவதமத்துள்ளது. “ஏயு எம்ஐடி பாட்” (AU MIT BOT) என்று 

வபயரிேப்பட்டுள்ளது. 

• மத்திய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அதமச்சகம் “ஒன் சன் ஒன் டவால்ட் ஒன் 

கிரிட்” என்ற திட்ேத்தத முன்வமாழிந்துள்ளது.  

• கடரானாவுக்கு வரம்வேசிவிர் மருந்து டசாததனதய இந்தியாவில் வதாேங்கி உள்ளது. 

அவமரிக்க அரசு மற்றும் கிலீட் சயின்ஸ் வரம்வேசிவிர் மருந்தத தயாரித்துள்ளது. 

• ஓமிடயாபதி மருந்தான ‘ஆர்வசனிக்கம் ஆல்பம் 30சி’ பக்கவிதளவுகதள ஏற்படுத்தாமல் 

கடரானா தவரதை குணப்படுத்துகிறது என தமிழ்நாடு ஓமிடயாபதி மருத்துவக் கவுனிசில் 

ததலவர் வதரிவித்துள்ளார். 

• நாசா நிறுவனம் புதிய நட்சத்திரம் வகப்ளர் – 160, புதிய டகாள் KOI – 456 கண்டுபிடித்துள்ளது. 

• மத்திய ரயில்டவயின் ரயில்டவ பாதுகாப்புப் பதே, ரயில் நிதலயத்தில் பயணிகதள 

டசாததன வசய்யும் ‘டகப்ேன் அர்ஜூன்’ டராடபாதவ நிறுவியுள்ளது. 

• கடரானா தவரஸ் சிகிச்தசக்கு ‘டகாவிஃபார்’ என்ற மருந்தத வெட்டரா மருந்து நிறுவனம் 

அறிமுகம் வசய்துள்ளது. இந்த மருந்துக்கு இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஆதணயம் 

அனுமதி வழங்கி உள்ளது. 

• மும்தப ஐஐடி டசர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் இருப்பிேங்கதள துல்லியமாக கண்ேறியும் 

“துருவா” என்ற சிப்தப உருவாக்கி உள்ளனர். 

 

ஊடகம் மற்றும் கதொலைத்கதொடர்பு 

• உலகின் முதல் டிஜிட்ேல் வதாேர்பு தேமறிதல் பயன்பாடு “சுவிஸ் டகாவிட்” (Swiss COVID) 

அறிமுகம் வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

• டகாவிட் வதாற்று பரவதலத் தடுக்க டநாயாளிதய கண்காணிக்கும் “COVID Beep” 

தெதராபாத் ஐ.ஐ.டி அணுசக்தித் துதற ஆகியவற்றுேன் இதணந்து தெதராபாத் ESIC 

மருத்துவக் கல்லூரி உருவாக்கியுள்ளது. 
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• பட்ேதனத் வதாோமல் லிப்தே இயக்கும் “ஐரிஸ்” என்ற புதிய ஸ்மார்ட்டபான் வசயலி 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

• மத்திய மதறமுக வரி மற்றம் சுங்க வாரியம் தனது முதன்தம திட்ேமான டூரண்ட் 

சுங்கத்தத வபங்களூரில் அறிமுகப்படுத்தியது. Turant Customs என்பது வணிகத்தத 

எளிதாக்குவதற்காக வதாேங்கப்பட்ே திட்ேமாகும். 

• இந்தியாவில் முதல் முதறயாக இயற்தக எரிவாயு வர்த்தக தமயம் துவக்கப்பட்டுள்ளது. 

• மருத்துவப் படிப்புகளில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு 27% இேஒதுக்கீடு வழங்க மத்திய அரசு 

ஒப்புதல். 

• கடரானா பரவதலக் கட்டுப்படுத்திய டகரள அரசுக்கு ஐ.நா. பாராட்டு. 

• விண்வவளி துதறதய தனியார்மயமாக்க புதியதாக இந்திய டதசிய விண்வவளி டமம்பாடு 

மற்றும் அங்கீகார தமயம் IN SPACEe உருவாக்கப்படும் என்று மத்திய அதமச்சரதவயில் 

ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

• ஆந்திர மாநிலம் கர்னூல் மாவட்ேத்தில் ரசாயன வதாழிற்சாதலயில் விஷவாயு கசிவு. 

இங்கு அடமானியா வாயுக்கசிவு ஏற்பட்ேது. 

• உலக எரிசக்தி நுகர்வில் இந்தியா இரண்ோவது இேம் வகிக்கிறது. முதலிேம் சீனா ஆகும். 

 

 

 


