
 
    

 

Date  :  14 to 16 Oct 2018 

 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் –  14 to 16 

விளையாட்டு சசய்திகள் 

 

மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான சடஸ்ட் ச ாடர் :- 

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிக்கு எதிராக 2-0 என்ற கணக்கில் இந்தியா டெஸ்ட் ட ாெரர டென்றது. 

 

இளைஞர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு :- 

அர்டென்டினாவில் நரெடெறும் இரைஞர் ஒலிம்பிக் மொட்டிகளில் அர்டென்டினாவிெம் வீழ்ந்து டெள்ளி 
ெ க்கம் டென்றது இந்திய டெண்கள் ஹாக்கி அணி, ேமேசியாவிெம் வீழ்ந்து டெள்ளி ெ க்கம் டென்றது இந்திய 
ஆண்கள் ஹாக்கி அணி. 

 

சாண்மடா சடாமின்மகா ஓபன் சடன்னிஸ் :- 

லியாண்ெர் ெயஸ், மிெுெல் ஏஞ்சல் டரய்ஸ்-ெமரோவுென் இரணந்து சாண்மொ டொமின்மகா ஓென் டென்னிஸ் 
மகாப்ரெரய டென்றார். 

 

ஷாங்காய் ோஸ்டர்ஸ் சடன்னிஸ்:- 

ஷாங்காய் ோஸ்ெர்ஸ் டென்னிஸ் இறுதிப் மொட்டியில் குமராஷியாவின் மொர்னா கரிக்ரக ம ாற்கடித்து மநாெக் 
மொமகாவிக் ெட்ெம் டென்றார். 
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சுல் ான் ம ாகர் ஹாக்கி மகாப்ளப :- 

இறுதிப்மொட்டியில் இந்தியாரெ 3-2 என்ற கணக்கில் பிரிட்ென் வீழ்த்தி, 2018 சுல் ான் மொகர் ஹாக்கி 
மகாப்ரெரய டென்றது. 

 

இளைஞர் ஒலிம்பிக்ஸ் :- 

அர்டென்டினாவில் ஆண்கள் 5000 மீட்ெர் நரெ ெந் யத்தில் சூரஜ் ென்ொர் டெள்ளி டென்றார். 

 

முக்கியோன நாட்கள் 

 

அக்மடாபர் 15 – ேஹிலா கிசான் திவாஸ் 

ேஹிோ கிசான் திொஸ் விெசாயத்தில் டெண்களின் ெங்களிப்பு அதிகரிப்ெ ற்காக டகாண்ொெப்ெடுகிறது. 

புதுடில்லியில் நரெடெறும் விழாவில் மெைாண் அரேச்சர் ரா ா மோகன் சிங் கேந்து உரரயாற்றுொர். 

 

அக்மடாபர் 15 – முன்னாள்  னாதிபதி டாக்டர் ஏ.பி.ம . அப்துல் கலாம் பிறந்  நாள் 

முன்னாள் குடியரசுத்  ரேெர் ொக்ெர் ஏ.பி.மெ. அப்துல் கோம் பிறந் நாள் அக்மொெர் 15 நாடு முழுெதும் 
டகாண்ொெப்ெட்ெது. ொக்ெர் கோம் இந்தியாவின் ஏவுகரண ேனி ன் எனவும் அரழக்கப்ெடுகிறார். 

ேரறந்  முன்னாள் ெனாதிெதி அப்துல் கோமின் பிறந்  தினம் இரைஞர் எழுச்சி தினோக நிரனவு 
கூறப்ெடுகிறது. 
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அக்மடாபர் 16 – உலக உணவு தினம் 

1945 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சரெயின் உணவு ேற்றும் மெைாண் அரேப்பு நிறுெப்ெட்ெ ன் நிரனொக 
அக்மொெர் ோ ம் 16ந் ம தி உேக உணவு தினோக உேகம் முழுெதும் டகாண்ொெப்ெடுகிறது. 

 

உலக  சசய்திகள் 

 

காற்று  ரம் எச்சரிக்ளக அளேப்பு:- 

புது தில்லியில், காற்று ேற்றும் காற்று ோசுொடு நிரேரேகரை கணிப்ெ ற்கு அடேரிக்க ேற்றும் ஃபின்னிஷ் 
ோதிரிகள் உ வியுென் ெடிெரேக்கப்ெட்ெ காற்று  ரம் எச்சரிக்ரக அரேப்ரெ அரேச்சர் ொக்ெர் ஹர்ஷெர் ன் 
ட ாெங்கி ரெத் ார். 

டெல்லி ேற்றும் ம சிய  ரேநகரப் ெகுதிரயச் சுற்றியுள்ை இெங்களில் உள்ை காற்றின்  ரத்ர  மூன்று 
நாட்களுக்கு முன்ன ாகமெ கணித்துவிெக்கூடிய முன்கூட்டிய எச்சரிக்ரக அரேப்ரெ அரசு ட ாெங்கியுள்ைது. 

இது குளிர்காேங்களில் ஏற்ெடும் அதிகெட்ச ோசுரெக் கட்டுப்ெடுத்துெ ற்காக ோசுக்கட்டுப்ொட்டு 
டகாள்ரககரை டசம்ரேப்ெடுத்துெ ற்கு உ வும். 

இந்  காற்றுத்  ரத்திற்கான முன்கூட்டிய எச்சரிக்ரக அரேப்ொனது ேத்திய புவி அறிவியல் அரேச்சகத் ால் 
உருொக்கப்ெட்டு இருக்கின்றது. 

இந்  அரேப்பு PM2.5 (நுண்ணிய, சுொசிக்கக்கூடிய துகள்கள்), PM10 (கரடுமுரொன துகள்கள்), ரநட்ரென் 
ஆக்ரசடுகள் (NOx), ஓமசான் (O3), சல்ெர் ரெ ஆக்ரசடு (SO2) ேற்றும் கார்ென் மோனாக்ரசடு (CO) 
ஆகியெற்றின் உமிழ்வுகரை முன்கூட்டிமய கணிக்கும். 

மேலும் இவ்ெரேப்பு டசயற்ரகக்மகாள் ெெங்கள், தூசிப் ெெேங்கள் ேற்றும் இ ர காரணிகரைக் டகாண்டு தீ 
ெற்றிய  கெல்கரையும் அளிக்கும். 

இந்  அரேப்பு, டெல்லி ேற்றும் ம சிய  ரேநகரப் ெகுதிரயச் சுற்றியுள்ை இெங்களில் ொயு ோசுவின் 
அைவிரனக் கணக்கிடுெ ற்காக அடேரிக்காவின் ம சிய ெளிேண்ெே ரேயத்திெமிருந்தும், பின்ோந்து ொனிரே 
ஆய்வு நிறுெனத்திெமிருந்தும் ோதிரிகரை உெமயாகப்ெடுத்தும் 
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கூட்டு பயிற்சித்திட்டம்:- 

இந்தியாவில் ஆப்கானிஸ் ான் தூ ர்களுக்கு மு ல் கூட்டு ெயிற்சித்திட்ெம் ஒன்ரற இந்தியா ேற்றும் சீனா 
துெக்கியுள்ைது. 

 

விவசாய–ஸ்டார்ட் அப் ேற்றும் ச ாழில் முளனமவார் திறப்பு விழா:- 

உேக உணவு தினத்தின் மொது, மெைாண் ேற்றும் விெசாயிகள் நேத்துரற அரேச்சர் ரா ா மோகன் சிங் புது 
டில்லியில் இரண்டு நாள் விெசாய-ஸ்ொர்ட் அப் ேற்றும் ட ாழில் முரனமொர் திறப்பு விழாரெ ட ாெங்கி 
ரெத் ார். 

தீம் :- Unleashing potentials in agriculture for young agri-preneurs. 

 

ோநாடுகள் 

 

IHGF-சடல்லி கண்காட்சி :- 

இந்தியாவின் மிகப்டெரிய IHGF- டெல்லி கண்காட்சியின் 46 ெது ெதிப்பு கிமரட்ெர் டநாய்ொவில் இந்தியா 
எக்ஸ்மொ ரேயம் ேற்றும் ோர்ட்டில் ெவுளித் துரற அரேச்சர் அெய்  ம் ா திறந்து ரெத் ார். 

 

பல் அறுளவசிகிச்ளச ோநாடு:- 

துரணக் குடியரசுத்  ரேெர் டெங்ரகயா நாயுடு புது தில்லியில் 5 ெது ெல் அறுரெசிகிச்ரச ோநாட்டில் கேந்து 
டகாண்டு உரரயாற்றினார். 
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திட்டங்கள் 

 

இலக்கு ஒலிம்பிக் மபாடியம் திட்டம்:- 

புதுடில்லியிலுள்ை இந்திரா காந்தி விரையாட்டு அரங்கத்தில் 35 உயரடுக்கு விரையாட்டு வீரர்களுக்கு ொழ்க்ரகத் 
திறன் ெயிற்சி ெகுப்பு நெத் ப்ெட்ெது. 

ஒலிம்பிக் ேற்றும் ொராலிம்பிப் மொட்டிகளுக்கான சாத்தியோன ெ க்க ொய்ப்ரெ அரெயாைம் காணவும், 
அ ற்காக வீரர்கரை  யார் டசய்யெர யும் இந்  திட்ெத்தின் மநாக்கோக உள்ைது. 

 

‘சசௌபாக்கியா’வின் கீழ் விருது வழங்கும் திட்டம்:- 

100 ச வீ  வீட்டு மின்ேயோக்கத்ர  நிரறமெற்றுெ ற்காக ோநிேங்களின் DISCOMs / மின் துரற ேற்றும் 
அெர்கைது ஊழியர்கரைப் ொராட்டுெ ற்காக சவுொக்யா திட்ெத்தின் கீழ் மின் ேற்றும் புது & புதுப்பிக்கத் க்க 
எரிசக்தி துரற ோநிே அரேச்சர் விருது ெழங்கும் திட்ெம் குறித்து அறிவிப்பு டெளியிட்ெது.  

ேத்திய அரசானது டசௌொக்கியாவின் கீழ் விருது ெழங்கும் திட்ெத்ர  அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. 

இந்  புதிய விருது திட்ெடோர து 100% வீடுகரை மின்ேயோக்கல் அரெெ ற்காக மின்விநிமயாக 
நிறுெனங்கள்  (DISCOMs - distribution companies), ோநிேங்களின் மின்துரறகள்  ேற்றும் அெற்றின் 
ஊழியர்களுக்கு உத்மெகத்ர  அளிக்கும். 

இத்திட்ெம் துெங்குெ ற்கு முன்மெ  99 ச வீ த்திற்கும் மேற்ெட்ெ வீடுகளில் மின்ேயோக்கத்ர  ஏற்கனமெ 
டெற்ற 8 ோநிேங்கள் இந்  விருதுகளுக்கு  குதியற்றனெ ஆகும். 

அந்  8 டோநிேங்கள்  மிழ்டநாடு, மகரைா , ஆந்திரப் பிரம சம் , மகாொ, குெராத்,ஹரியானா 
,இோச்சேப்பிரம சம்  ேற்றும் ெஞ்சாப் ஆகியனொகும்.    

டசௌொக்கியா திட்ெோனது பிர ான் ேந்திரி சஹத் பிஜ்லி ஹர் கர் மயாெனா என்ற டெயரிலும் அறியப்ெடுகிறது. 
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இளைஞர் சாளல பாதுகாப்பு கற்மறார் உரிே திட்டம்:- 

2020 ஆம் ஆண்டில் சாரே விெத்துகரை 50 ச விகி ம் குரறப்ெ ற்கான இேக்ரக அரெய உ வும் இரைஞர் 
சாரே ொதுகாப்பு கற்மறார் உரிே திட்ெத்ர  அரசு துெக்கியது. 

இரைஞர்களுக்கு, மு ல்-முரற ஓட்டுனர்களுக்கு முரறயான ேற்றும் கட்ெரேக்கப்ெட்ெ ெயிற்சித் திட்ெத்ர த் 
 ருெது இ ன் மநாக்கோகும் 

பிர ான் ேந்திரி ொரதிய ென்ஔஷதி ெரிமயாெனா 

பி.பீ.பீ.ஐ ேற்றும் ொங்க் ஆப் ெமராொவும் கூட்ொக பிர ான் ேந்திரி ொரதிய ென்ஔஷதி ெரிஜியானாவுக்கான 
டிஜிட்ெல் டராக்க முகாரேத்துெ முரறரய டசயல்ெடுத்தும் திட்ெத்ர  டி.டி. ோண்ெவியா ட ாெங்கிரெத் ார். 

 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம்(MoU) 

 

இந்தியா ேற்றும் இலங்ளக இரண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம்:- 

இந்திய நாட்டின் உ வியுென் 50 ோெல் கிராேங்கள் ஊொக 1200 வீடுகரை நிர்ோணிக்க இரண்டு புரிந்துணர்வு 
உென்ெடிக்ரகயில் இந்தியா ேற்றும் இேங்ரக ரகடயழுத்திட்ெது. 

 

இந்தியா ேற்றும் டான்சானியா இளடமய ஒப்பந் ம்:- 

இந்தியா ேற்றும் ொன்சானியா இரெமய இந்தியாவின் டெளியுறவுத்துரற நிறுெனம் ேற்றும் டெளிநாட்டு 
உறவுகளுக்கான ொன்சானியா ரேயம், ம சிய ஆராய்ச்சி ெைர்ச்சிக்கழகம் ேற்றும் ொன்சானியா சர்ெம ச 
ஆராய்ச்சி ேற்றும் ெைர்ச்சிக்கழகம் ஆகியெற்றின் இரெமய இரண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்ெந் ம் ரகடயழுத்து. 

 

அலகாபாத் நகரின் சபயர் ோற்றம்:- 

உத் ரப்பிரம ச அரேச்சரரெ அேகாொத் நகரின் டெயரர பிரயக்ராொக ோற்றுகிறது. 
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விருதுகள் 

 

ஐ.நா. உணவு ேற்றும் மெைாண் அரேப்பின் எதிர்காேக் டகாள்ரக  ங்க விருர  சிக்கிம் டெற்றது. 

உேகின் மு ல் கரிே மெைாண்ரே ோநிேோக ோற்றுெ ற்கான சா ரனக்கு டெற்றது. 

பிமரசில், டென்ோர்க் ேற்றும் ஈக்ெொர் ஆகியரெ  ங்களுரெய டகாள்ரககளுக்கு டெள்ளி விருது டென்றன. 

 

இளணய மபார்ட்டல் 

 

DRDO இளணய ைம் "கலாம் விஷன் – மடர் டு ட்ரீம்" :- 

முன்னாள் ெனாதிெதி ேற்றும் ‘ஏவுகரண ேனி ன்’ ொக்ெர் ஏ.பி.மெ.அப்துல் கோம் நிரனொக ‘கோம் விஷன் – 
மெர் டு டிரீம்’ என்ற டி.ஆர்.டி.ஓ. இரணய ைத்ர  ொதுகாப்பு துரற ேந்திரி நிர்ேோ சீத் ாராேன் நாட்டிற்காக 
அர்ப்ெணித் ார். 

‘சி–விஜில்‘ பயன்பாடு:- 

இந்திய ம ர் ல் கமிஷன் ெரவிருக்கும் சட்ெசரெ ம ர் லில்  னிப்ெட்ெ இரணய அடிப்ெரெயிோன டோரெல் 
டசயலி சி-விஜிரே அறிமுகப்ெடுத்துகிறது. ‘CVIGIL’, இதில் ‘C’ என்ெது ‘குடிேக்கள்’ என்ெர க் குறிக்கும். 

 

நியேனங்கள் 

 

சந்தீப் ெக்ஷி என்ெெர் ஐசிஐசிஐ ெங்கியின் நிர்ொக இயக்குனர் ேற்றும்  ரேரே நிர்ொக அதிகாரியாக 
நியமிக்கப்ெட்ொர். 
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