
 
    

 

Date  :  9 & 10 Oct 2018 

 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் –  9 & 10 

விளையாட்டு சசய்திகள்   

பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் பபாட்டி 

3-வது பாரா ஆசிய விளையாட்டு பபாட்டி இந்ப ாபேஷியா  ளைநகர் ஜகர் ாவில் நடந்து வருகிறது.  

பாரா ஆசிய விளையாட்டு பபாட்டியில் பபண்களுக்காே உருளை  டி எறி ல் (கிைப் துபரா) பபாட்டியில் இந்திய 

வீராங்களே ஏக் ா பியான் 16.02 மீட்டர் தூரம் எறிந்து  ங்கப்ப க்கத்ள  பவன்றார். அரியாோளவ பேர்ந்  ஏக் ா 

பியான் விபத்தில் சிக்கி முதுகு  ண்டு மற்றும் ப ாள்பட்ளடயில் பாதிப்பு அளடந் வர் ஆவார். 

துப்பாக்கி சுடு ல் பபாட்டியில் ஆண்களுக்காே 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் பந் யத்தில் இந்திய வீரர் மனிஷ் நார்வால் 

 ங்கப்ப க்கம் பவன்றார். படல்லிளய பேர்ந்  மனிஷ் நார்வால் வைது ளக ஊேம் ஆேவர். 

ஆண்களுக்காே 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந் யத்தில் இந்திய வீரர்  ாகுர் நாராயண் 14.02 விோடியில் பந் ய தூரத்ள  

கடந்து  ங்கப்ப க்கத்ள  ளகப்பற்றிோர். 16 வய ாே நாகுர் நாராயண் இடது காலில் குளறபாடு உளடயவர் 

ஆவார்.  

குண்டு எறி லில் இந்திய வீரர் விபரந் ர், உயரம்  ாண்டு லில் இந்திய வீரர் ராம்பால், வட்டு எறி லில் இந்திய 

வீரர் சுபரந் ர் அனீஷ்குமார் ஆகிபயார் பவள்ளிப்ப க்கம் பவன்றேர்.  

இந்திய வீரர்கள் பமானு ோங்காஸ் (குண்டு எறி ல்), ஆேந் ன் குணபேகரன் (200 மீட்டர் ஓட்டம்), சுந் ர்சிங் குர்ஜர் 

(வட்டு எறி ல்), பிரதீப் (வட்டு எறி ல்) வீராங்களே பஜயந்தி பபபெரா (200 மீட்டர் ஓட்டம்) ஆகிபயார் 

பவண்கைப்ப க்கம் பபற்றேர். 

ெர்விந் ர் சிங் ஆண்கள்  னி ரீகர்வ் பிரிவில் [வில்வித்ள ]  ங்கம் பவன்றார். ஆடவர் வட்டு எறி ல் பபாட்டி F11 

பிரிவில் பமானு கங்காஸ் பவள்ளி பவன்றார், முகம்மது யாசீர் ஆண்கள் குண்டு எறி ல் F46 பிரிவில் 

பவண்கைத்ள  பவன்றார். 
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நாராயண்  ாகூர் ஆண்கள் 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில், தூப்பாக்கிசுடு ல் 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் மனிஷ் 

நர்வால்  ங்கம் பவன்றேர். 

ஆண்கள் வட்டு எறி லில் சுபரந் ர் அனீஷ் குமார், ராம் பால் ஆண்கள் உயரம்  ாண்டு லில் மற்றும் குண்டு 

எறி லில் விபரந் ர் ஆகிபயார் பவள்ளி ப க்கம் பவன்றேர். 

இளைஞர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு 

அர்பஜன்டிோ நாட்டில் இளைஞர் ஒலிம்பிக் பபாட்டி நடந் து. 

பஜர்மி ைால்ரிநுண்கா ஆண்கள் 62 கிபைா எளடப்பிரிவு பளு தூக்கம் பபாட்டியில் இந்தியாவுக்கு மு ல்  ங்கம் 

பபற்றுத்  ந் ார் . அவர் பமாத் ம் 274 கிபைா (124 மற்றும் 150) எளடளய தூக்கி பிடித்து  ங்கம் பவன்று மு ல் 

இடத்ள  பிடித் ார். இந்  வருடம் ப ாடக்கத்தில் நடந்  ஆசிய ோம்பியன்ஷிப் பபாட்டிகளில் கைந்து பகாண்டு 

ஒரு பவள்ளி (இளைஞர்) மற்றும் ஒரு பவண்கைம் (இளைபயார்) எே 2 ப க்கங்களை பவன்றுள்ைார். இதில் 

இரண்டு ப சிய ோ ளேகளையும் அவர் பளடத்துள்ைார். 

இந்  பபாட்டியில் துருக்கி நாட்ளட பேர்ந்  டாப்டாஸ் பகேர் 263 கிபைா (122 மற்றும் 141) எளடளய தூக்கி 

பவள்ளி ப க்கம் பவன்று இரண்டாம் இடம் பிடித் ார். இப பவளையில், பகாைம்பியா நாட்டின் வில்ைார் 

எஸ்டீவன் பஜாஸ் 3வது இடம் பிடித்து பவண்கைம் பவன்றுள்ைார். 

மிபோராமின் எய்ேவால் நகளர பேர்ந்  ைால்ரிேங்கா உைக இளைஞர் பபாட்டியில் பவள்ளி ப க்கம் பவன்றார். 

ஆடவர் ஈட்டி எறி ல் பபாட்டியில் ேந்தீப் பேௌதிரி, 1500 மீட்டர் பபண்கள் ஓட்டத்தில் ராஜு ரக்ஷி ா, ஆண்கள் 50 

மீட்டர் பட்டர்ஃபிளை நீச்ேல் பபாட்டியில் ஜா வ் சுயாஷ் நாராயண்  ங்க ப க்கம் பவன்றேர். 

சுல்தான் ப ாகர் பகாப்ளப 

மபைஷியாவில்  பஜாகர் பாஹ்ரூ நகரில் சுல் ான் ஆப் பஜாகர் பகாப்ளப ஜூனியர் ொக்கி ப ாடர் பநற்று 

ப ாடங்கியது. 

மபைசியாவில் சுல் ான் பஜாகர் பகாப்ளப ொக்கி பபாட்டியின் இறுதிப் பபாட்டிக்கு இந்திய ஆண்கள் ஜூனியர் 

அணி  குதி பபற்றது. 

சுல் ான் பஜாகர் பகாப்ளப ொக்கி பபாட்டியில் இந்திய அணி 5-1 என்ற பகால் கணக்கில் பாகிஸ் ாளே 

ப ாற்கடித் து.  மு ல் ஆட்டத்தில் நடப்பு ோம்பியன் இந்தியா, பாகிஸ் ாளே எதிர் பகாண்டது. அேத் ைாக ஆடிய 

இந்திய வீரர்கள் 5-1 என்ற பகால் கணக்கில் பாகிஸ் ாளே ப ாற்கடித் ேர். 
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கிராண்ட்மாஸ்டர் - ஹர்ஷா 

ெர்ஷா பரத்பகாடி ப லுங்காோவின் இரண்டாவது கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆோர். 

  

முக்கியமான நாட்கள் 

  

அக்படாபர் 9 – உலக அஞ்சல் தினம் 

சுவிஸ்  ளைநகர் பபர்னில் 1874 ஆம் ஆண்டில் யுனிவர்ேல்  பால் யூனியன் நிறுவப்பட்ட திேத்ள  ஒவ்பவாரு 

ஆண்டும் அக்படாபர் 9 ம் ப தி உைக அஞ்ேல் திேமாக பகாண்டாடப்படுகிறது. படாக்கிபயா, ஜப்பானில் 1969ம் 

ஆண்டு நளடபபற்ற யு.பி.யு. காங்கிரஸில் உைக அஞ்ேல் திேமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

அக்படாபர் 10 – உலக மன நல தினம் 

உைக மேநை திேம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் அக்படாபர் 10 ம் ப தி உைகம் முழுவதும் மேநை சுகா ார 
பிரச்சிளேகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் மே ஆபராக்கியத்திற்கு ஆ ரவு திரட்டும் முயற்சிகளின் ஒட்டுபமாத்  

பநாக்கத்துடன் அனுேரிக்கப்படுகிறது. 

  

உலக சசய்திகள்  

  

பகாவா சர்வபதச திளரப்பட விழா 

ஜார்கண்ட் மாநிைம் பகாவா ேர்வப ே திளரப்பட விழாவில் அ ன் பண்பாடு மற்றும் ோ கமாே திளரப்படத்ள  

பவளிப்படுத்தும் வளகயில் கூட்டணி பேர்ந்துள்ைது. 

பதர்தல் ஆளையம் - இைஞ்சிவப்பு [பிங்க்] சாவடிள் 

ப ர் ல் ஆளணயம் ,மத்தியப் பிரப ேம் மாநிை ேட்டேளப ப ர் லில்  500 இைஞ்சிவப்பு[பிங்க்] ோவடிகளை 

நிறுவுகிறது. 
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மாவட்ட ஊராட்சி கவுன்சிைர்களுக்கு "மஞ்ேள்' நிறம், பஞ்ோயத்து யூனியன் கவுன்சிைர்களுக்கு(ஒன்றிய வார்டு) 

"பச்ளே' நிறம், பஞ்ோயத்து  ளைவர்களுக்கு "இைஞ்சிவப்பு(பிங்)' நிறம், பஞ்ோயத்து வார்டு உறுப்பிேர்களுக்கு 

"பவள்ளை' நிறங்களில் ஓட்டுச் சீட்டுகள் அச்ேடிக்கப்படுகிறது.ஒரு ஓட்டுச் ோவடியில் இரண்டு பஞ்ோயத்து வார்டு 

உறுப்பிேர் இருப்பின் ஒன்று "பவள்ளை' நிறம், மற்பறான்று "இைம் நீைம்' நிறத்தில் ஓட்டுச் சீட்டுகள் 

அச்சிடப்படுகிறது. ஓட்டுச் சீட்டுகளுக்காே பபப்பர்கள் மாநிை ப ர் ல் ஆளணயத்திடமிருந்து பபறப்பட்டுள்ைது. 

சர்வபதச நாைய நிதியம் (IMF) 

ேர்வப ே நாணய நிதியம்  ேது அறிக்ளகயில் 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா பவகமாக வைர்ச்சியளடந்து வருகிறது 

என்று கூறியுள்ைது.  

ேர்வப ே நாணய நிதியம் ஆசிய பசுபிக் பிராந்தியத்திற்காே பபாருைா ார வைர்ச்சி குறித்  ஆய்வறிக்ளகளய 

பவளியிட்டுள்ைது. அந்  அறிக்ளகயில் கூறிய ாவது:-  

பணமதிப்பிழப்பு ஜி.எஸ்.டி., வங்கிகளின் கடன் சுளம பபான்றவற்றால் கடந்  ஆண்டு ேரிவளடந்  இந்தியாவின் 

பபாருைா ார வைர்ச்சி, இந்  ஆண்டு வைர்ச்சி அளடயும் எே ப ரிவிக்கப்பட்டு உள்ைது. 2016 ஆம் ஆண்டு 7.1 

ே வீ மாக இருந்  பபாருைா ார வைர்ச்சி, 2017 ஆம் ஆண்டு 6.6 ே வீ மாக ேரிவளடந் து.  

ஆோல் ப ற்காசியாவில் பபாருைா ாரத்தில் பவகமாக வைர்ந்து வரும் நாடுகளில் இந்தியாவுக்கு அடுத்  

இடத்தில் வங்காைப ேம் உள்ைது. இ ன் வைர்ச்சி 2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டில் 7% விகி மாக இருக்கும் எே 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸ்ரீ ைங்கா 2018 ஆம் ஆண்டில் 4 ே வீ மாகவும் 2019 ல் 4.5 ே வீ மாகவும், பநபாைம் 

2018-ல் 5 ே வீ மாகவும், 2019-ல் நான்கு ே வீ மாகவும் இருக்கும் எே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆோல் இந்  

அறிக்ளகயில் பாக்கிஸ் ான் இடம் பபறவில்ளை. 

ஒட்டுபமாத் மாக, உைகின் பவகமாக வைர்ந்துவரும் பிராந்தியமாகவும், உைக பபாருைா ாரத்தின் முக்கிய 

இயந்திரமாகவும் ஆசியா ப ாடர்கிறது. ஆசிய பிராந்தியத்தின் வைர்ச்சி விகி ம் 2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

5.6 ே வீ மாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

வாராக் கடளே குளறத்து, நிதிநிளைளய உயர்த்  நடவடிக்ளக இந்திய ரிேர்வ் வங்கி எடுத்து வருகின்றே. 

ஜி.எஸ்.டி-யால் வரி வருவாய் அதிகரித்துள்ைது. இ ோல் இந்தியாவின் பபாருைா ாரம் வைரச்சி பாள ளய 

பநாக்கி பேல்கிறது. இந்  ஆண்டு (2018) 7. 2 ே வீ மாகும், அடுத்  ஆண்டு (2019) 7.4 ே வீ மாகும் உயரும் 

எேக் கூறப்பட்டு உள்ைது. 

2017-ல் 6.7 ே விகி ம்  ான் வைர்ச்சி இருந் து என்பது குறிப்பிடத் க்கது’2017 ஆம் ஆண்டு, சீோவின் வைர்ச்சி 

இந்தியாவினுளடயள  விட, 0.2 ே விகி ம் அதிகமாக இருந் து குறிப்பிடத் க்கது. 2017 ஆம் ஆண்டு, 6.9 

ே விகி மாக வைர்ச்சி இருந் து. இது நடப்பு ஆண்டுக்கு, 6.6 ே விகி மாக இருக்கும் என்றும், அடுத்  ஆண்டுக்கு 

6.2 ே விகி மாக குளறயும் என்றும் கணித்துள்ைது ஐ.எம்.எஃப். 
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பமலும் அபமரிக்காளவப் பபாறுத் வளர, 2018-ல் 2.9 ேதிவிகி மாகவும், 2019 ஆம் ஆண்டு, 2.5 ே விகி மாகவும் 

இருக்கும் என்று ப ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இவ்வாறு அறிக்ளகயில் கூறப்பட்டுள்ைது. 

உயர் தர இராணுவ ட்பரான்கல் 

சீோ அ ன் நட்பு நாடாே பாகிஸ் ானுக்கு 48 உயர் ர இராணுவ ட்பரான்களை விற்க திட்டம். 

  

மாநில சசய்திகள்  

  

தீன் பந்து சர் பசாட்டு ராம் சிளல 

ெரியாோ மாநிைம்,பராஹ் க் நகர் ேம்ப்ைா கிராமத்தில், தீன்பந்து போட்டு ராமின் 64 அடி உயர சிளைளய பிர மர் 

நபரந்திர பமாடி இன்று திறந்து ளவத் ார். 

ஆங்கிபைார் ஆட்சிக்காைத்தின்பபாது விவோயிகளின் உரிளமகளுக்காக பபாராடியவரும், விவோயிகளுக்கு 

பாதுகாப்பு அளிக்கும் ேட்டங்களை வடிவளமக்க முன்போடியாக இருந் வர் தீன்பந்து போட்டு ராம் ஆவார். 

முதல் மின்சார பபருந்து  

உத் ரகண்ட் மாநிை மு ல்வர் த்ரிபவந்திர சிங் ராவத் மாநிைத்தின் மு ல் மாேற்ற மின்ோர பபருந்தின் போ ளே 

ஓட்டத்ள  பகாடி அளேத்து துவக்கி ளவத் ார். 

ரவீந்திரநாத் தாகூர் நிளனவு அரங்கம் 

இைங்ளக ரூபாய் மதிப்பில் 30 பகாடி பேைவில் இந்திய நிதி உ வியுடன் கட்டப்பட்ட ரவீந்திரநாத்  ாகூர் நிளேவு 

அரங்கம் இைங்ளகயில் மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. 

வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ை புயலுக்கு டிட்லி எே பபயரிடப்பட்டுள்ைது. இந்  புயலுக்கு டிட்லி எே பபயர் 

ளவத் து பாகிஸ் ான் எே ப ரியவந்துள்ைது. டிட்லி என்பது உருது பமாழி பபயராகும். 

டிட்லி என்றால் பட்டாம் பூச்சி எே அர்த் ம். 
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திட்டங்கள் 

  

உயர் மட்ட மூபலாபாய சகாள்ளக குழு அளமப்பு 

ப சிய பாதுகாப்பு கவுன்சிலுக்கு உ வுவ ற்காக மூபைாபாயக் பகாள்ளகக் குழு (SPG) அளமக்கப்பட்டுள்ைது. 

இது ப சிய பாதுகாப்பு மற்றும் மூபைாபாய நைன்களுக்காே ஆபைாேளேளய பிர மரக்கு வழங்கும். 

தங்க சபான் பத்திரங்களை சவளியிடத் திட்டம் 

இந்திய ரிேர்வ் வங்கியுடன் கைந்து ஆபைாசித்து  ங்க பபான் பத்திரங்களை 2018-19 ஐ பவளியிட முடிவு. 

 ங்கப் பத்திரம் பவளியிடும் திட்டத்திற்கு, மத்திய அளமச்ேரளவ ஒப்பு ல் அளித்துள்ைது. விளரவில், இத்திட்டம் 

அமல்படுத் ப்படும் எே ப ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.  

பவளிநாடுகளில் இருந்து  ங்கம் இறக்குமதி பேய்வள  குளறக்கும் வளகயில், உள்நாட்டில் உள்ை  ங்கத்ள ப் 

பபற்று அ ற்கு ஈடாக  ங்கப் பத்திரங்களை பவளியிட மத்திய அரசு ஏற்பகேபவ திட்டம் ஒன்ளற அறிவித் து. 

இ ன்படி, பபாதுமக்கள்  ங்களிடம் உள்ை  ங்கத்ள  ஒப்பளடத்து பத்திரங்களை வாங்கிோல் முதிர்ச்சிகாைம் 

நிளறவளடந் தும் அன்ளறய விளையில் பணமாக வழங்கப்படும். இ ன்மூைம், வீட்டில் பயன்படுத் ப்படாமல் 

பேமிக்கப்பட்டுள்ை  ங்கத்திற்கு அதிக ைாபம் கிளடக்க வாய்ப்பு உள்ைது. 

சவுபாக்யா திட்டம் 

பிர ான் மந்திரி ேெஜ் பிஜிலி ெர் கர் பயாஜோ – “ேவுபாக்யா” திட்டம் ஒடிோவில் உள்ை ஏளழ மக்களின் 

வாழ்க்ளகயில் ஒரு மாபபரும் மாற்றத்ள  பகாண்டுவந்துள்ைது. 

கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற பகுதிகளில் உள்ை அளேத்து மின்ோரம் இல்ைா  குடும்பங்களுக்கும் களடசி ளமல் 
இளணப்பு மற்றும் மின் இளணப்பு ஆகியவற்றால் அளேவருக்கும் மின்ோரம் வழங்குவப  இந்  திட்டத்தின் 

பநாக்கமாகும். 

மனிதபநய முயற்சிகளுக்கான இந்தியா 

மகாத்மா காந்தியின் 150 வது பிறந்  நாள் பகாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்திய பவளியுறவுத்துளற 

அளமச்ேர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் புது தில்லியில் மனி பநய முயற்சிகளுக்காே இந்தியாளவ அறிமுகப்படுத்திோர். 

‘மனி  பநயத்திற்காே இந்தியா’ உைகத்தின் பை நாடுகளில் பேயற்ளக மூட்டு சிகிச்ளே முகாம்களை கடந்  ஒரு 

ஆண்டு காைமாக நடத்தி வருகிறது. 
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புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்(MoU) 

  

இந்தியா மற்றும் தஜிகிஸ்தான் இளடபய ஒப்பந்தம் 

அரசியல் உறவுகள், மூபைாபாய ஆராய்ச்சி, விவோயம், புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்றல், பாரம்பரிய மருத்துவம், 

விண்பவளி ப ாழில்நுட்பம், இளைஞர் விவகாரங்கள், கைாச்ோரம் மற்றும் பபரழிவு பமைாண்ளம பபான்ற 

பல்பவறு துளறகளில் இந்தியா மற்றும்  ஜிகிஸ் ான் ஒப்பந் ங்களில் ளகபயழுத்திட்டே. 

ரயில்பவ ஊழியர்களுக்கு பபானஸ் வழங்க அளமச்சரளவ ஒப்புதல் 

ரயில்பவ அளமச்ேகம், 12 ைட்ேம் அரசி ழ் பதிவுபபறா  ரயில்பவ ஊழியர்களுக்கு பபாேஸ் வழங்க ஒப்பு ல் 

அளித் து. 

சதாழில் கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான பதசிய கவுன்சில் (NCVET)  

ப சிய கல்வி கழகத்தின் ப சிய கவுன்சிலிங் மற்றும் ப சிய திறன் பமம்பாட்டு நிறுவேம் (NSDA) ஆகியவற்ளற 

NCVET ஐ இளணப்ப ன் மூைம், ப ாழில் கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்காே ப சிய கவுன்சில் (NCVET) அளமக்க 

மத்திய அளமச்ேரளவ தீர்மானித்துள்ைது. 

ரயில்பவ ஊழியர்களுக்கு பபானஸ் வழங்க அளமச்சரளவ ஒப்புதல் 

ரயில்பவ அளமச்ேகம், 12 ைட்ேம் அரசி ழ் பதிவுபபறா  ரயில்பவ ஊழியர்களுக்கு பபாேஸ் வழங்க ஒப்பு ல் 

அளித் து. 

சதாழில் கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான பதசிய கவுன்சில் (NCVET)  

ப சிய கல்வி கழகத்தின் ப சிய கவுன்சிலிங் மற்றும் ப சிய திறன் பமம்பாட்டு நிறுவேம் (NSDA) ஆகியவற்ளற 

NCVET ஐ இளணப்ப ன் மூைம், ப ாழில் கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்காே ப சிய கவுன்சில் (NCVET) அளமக்க 

மத்திய அளமச்ேரளவ தீர்மானித்துள்ைது. 

உயர் தர இராணுவ ட்பரான்கல் 

சீோ அ ன் நட்பு நாடாே பாகிஸ் ானுக்கு 48 உயர் ர இராணுவ ட்பரான்களை விற்க திட்டம். 
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நியமனங்கள் 

  

மக்கைளவ எம்.பி. கபணஷ் சிங் என்பவர்  பிற பிற்படுத் ப்பட்ட வகுப்புகளின் நைன் பற்றிய பாராளுமன்றக் 

குழுவின்  ளைளம அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார். 

துஷார் பமத் ா என்பவர்  இந்தியாவின் போலிசிட்டர் பஜேரைாக நியமிக்கப்பட்டார்.  

சுனில் பாஸ்கரன் – புதிய ஏர் ஆசியா இந்திய  ளைவராக நியமிக்கப்பட்டார். 
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