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நடப்பு நிகழ்வுகள் ஜீன் 10 முதல் 12 லர 

 A Committee has been formed under the Chairmanship of Shri Sunil 

Mehta, non-executive chairman of Punjab National Bank to examine 

the setting up of an Asset Reconstruction Company (ARC) and/or 

Asset Management Company (AMC) for faster resolution of stressed 

assets involving multiple Public Sector Banks( PSBs). 

 சிக்கலில் உள்ர லங்கிச் ச ொத்துக்கரர மீட்பதற்கொக ச ொத்துக்கள் று சீரப்பு 

அரப்ரப உருலொக்குலதற்கு ஆய்வு ச ய்லதற்கொக சுனில் மத்தொ தரயரயில் 

குழு ஒன்ரம த்தி அசு அரத்துள்ரது 

 Shri Sharad Kumar  has been appointed as the Vigilance 

Commissioner in the Central Vigilance Commission. 

 ஊறல் கண்கொணிப்பு ஆரைத் தரயலொக  த் குொர் ன்பலர் 

நிமிக்கப்பட்டுள்ரொர். ஊறல் கண்கொணிப்பு ஆரைம் 1964 ஆம் ஆண்டு 

அரக்கப்பட்டது 

 Central Electro Chemical Research Institute (CECRI), Karaikudi, Tamil 

Nadu under Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) and 

RAASI Solar Power Pvt Ltd have signed a Memorandum of Agreement 

for transfer of technology for India’s first Lithium Ion (Li-ion) Battery 

project.  

 த்தி மின் மலதில் ஆொய்ச்சி நிறுலனம், ற்றும் த்தி அறிவில் 

சதொழில்னுட்ப ஆொய்ச்சி ரம் அதனுடன் இரனந்து ொசி சூரி  க்தி தனிொர் 

நிறுலனம் இரனந்து இந்திொவில் முதல் ல்த்திம் யன் மபட்டரிர உற்பத்தி 

ச ய்லதற்கு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ச ய்துசகொள்ரப்பட்டது.ழ் 

 India’s first disaster risk index, Maharashtra leads states. A national 

disaster risk index mapping hazards and vulnerabilities across 640 

districts puts Maharashtra at the top of the chart followed by West 

Bengal, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, while Delhi is most at 

risk among Union territorie 

 இந்திொவின் முதல் மபரிடர் குறியீடு சலளியிடப்பட்டுள்ரது. இந்திொ முழுலதும் 

640 ொலட்டங்கள் கைக்கில் சகொள்ரப்பட்டன இதில் ொனிய அரவில் அதிக 

இடர்பொதிப்பு அபொம் உள்ரலற்றில் கொொஷ்ட்ொ முதலிடம் , இண்டொலது மற்கு 

லங்கம் , மூன்மொலது உத்திப்பிமத ம் உள்ரது. யூனின் பிமத  அரவில் 

சடல்லி அதிக இடர் அபொம் உள்ர இடங்களில் முதலிடம் உள்ரது 

 Physical Research Laboratory, Ahmedabad, has spotted for the first 

time a distant planet six times bigger than Earth and revolving around 
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a Sun-like star about 600 light years away. Both the planet and the 

star have been named EPIC. 

 அகதொபத்தில் உள்ர திட ஆய்வில் ரம் முதன் முரமொக நீண்ட 

சதொரயவில் புவிர விட ஆறு டங்கு சபரி அமத மலரரயில் சூரிரன 

சுற்றி லக்கூடிதொக உள்ர புதி மகொளிரன 600 ஒளி ஆண்டுகளுக்கு அப்பொல் 

கண்டு பிடித்துள்ரது. இதற்கு EPIC னும் சபர் சூட்டப்பட்டுள்ரது 

 The eleventh edition of World Hindi Conference will be hosted by 

Mauritius in its capital city Port Lois 

 11லது உயக இந்தி ொனொடு இந்தொண்டு சொரிசிஸ் ொனொட்டில் நரடசபம 

உள்ரது. 

 India will host the first military exercise of the BIMSTEC  

 இந்திொ முதல்முரமொக பிம்செட்க் அரப்பின் இொணுல ஒத்திரகர நடத்த 

இருக்கிமது. 
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