
 
    

 

Date  :  17 to 20 Oct 2018 

 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் –  17 to 20 

விளையாட்டு சசய்திகள் 

 

இளைஞர் ஒலிம்பிக்ஸ் 

அர்ஜென்டினாவில் நடைஜெற்ற ககாடைகால இடைஞர் ஒலிம்பிக்ஸ் டிரிபிள் ெம்ப் கொட்டியில் பிரவீண் 

சித்ராகேல் ஜேண்கலப் ெதக்கத்டத ஜேன்றார். 

ஆகாஷ் மாலிக் இடைஞர் ஒலிம்பிக்ஸ்  வில்வித்டத கொட்டியில் இந்தியாவின் முதல் ஜேள்ளி ெதக்கத்டதப் 

ஜெற்றார். 

 

பாகிஸ்தான் Vs ஆஸ்திரேலியா சடஸ்ட் கிரிக்சகட் 

அபுதாபியில் நைந்த இரண்ைாேது ஜைஸ்ட் கொட்டியில் ொகிஸ்தான் அணி ஆஸ்திகரலியாடே 373 ரன்கள் 

வித்தியாசத்தில் ஜேற்றி கண்ைது. இதன்மூலம் 1-0 என்ற கணக்கில் ஜதாைடர டகப்ெற்றியது. 

 
ஆசிய ஹாக்கி சாம்பியன்ஸ் டிோபி 

ஆசிய ஹாக்கி சாம்பியன்ஸ் டிராபி மஸ்கட்டில் நடைஜெற்றது.  

ஆண்கள் ஹாக்கியில் முதல் கொட்டியில் இந்தியா ஓமன் அணிடய 11-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தியது. 

விம்பிள்டன் சடன்னிஸ் 2019 

2019 விம்பிள்ைன் முதல் ஐந்தாேது-ஜசட் டைபிகரக்கர்கடை அறிமுகப்ெடுத்த திட்ைமிட்டுள்ைது. 

விஜய் ஹசாரே டிோபி கிரிக்சகட் ரபாட்டி 

மும்டெ ஜைல்லி அணிடய வீழ்த்தி மூன்றாேது முடறயாக ககாப்டெடய டகப்ெற்றியது 
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உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் 

ஹங்ககரியிலுள்ை புைாஜெஸ்டில் உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் ஜதாைங்கியது. 

சடன்மார்க் ஓபன் ரபட்மிண்டன் 

ஓஜைன்ஸில் நடைஜெறும் ஜைன்மார்க் ஓென் கெட்மிண்ைன் அடரயிறுதிக்குள் கிைம்பி ஸ்ரீகாந்த் மற்றும் டசனா 

கநோல் நுடைந்தனர். 

  

முக்கியமான நாட்கள் 

 

அக்ரடாபர் 17 – சர்வரதச வறுளம ஒழிப்பு தினம் 

ஐக்கிய நாடுகள் சடெயின் சர்ேகதச ேறுடம ஒழிப்பு தினம் (ஐ.நா.) 1993 முதல் ஒவ்ஜோரு ஆண்டும் அக்கைாெர் 

17 ம் கததி அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. உலஜகங்கும் ேறுடம மற்றும் ேறுடம ஒழிக்கப்ெை கேண்டிய கதடே ெற்றி 

மக்கள் விழிப்புணர்டே ஏற்ெடுத்துகிறது, குறிப்ொக ேைரும் நாடுகளில். 

2018 தீம் :- “Coming together with those furthest behind to build an inclusive world of universal respect 

for human rights and dignity” 

அக்ரடாபர் 20 – உலக புள்ளிவிவே தினம் 

சமூகத்தில் நல்ல முடிஜேடுக்க நல்ல தகேல்கள் மற்றும் புள்ளிவிேரங்கள் அேசியமானடே என்ெடதக் காட்ை 

அக்கைாெர் 20ம் கததி உலக புள்ளிவிேர தினம் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. ஐக்கிய நாடுகள் சடெயின் நிகழ்வு ஐந்து 

ேருைத்திற்கு ஒருமுடற ஜகாண்ைாைப்ெடுகிறது. ெூன் 3, 2015 அன்று ஐ.நா. ஜொதுச் சடெயால் இதற்கு தீர்மானம் 

நிடறகேற்றப்ெட்ைது. இது இரண்ைாேது உலக புள்ளிவிேர தினம் ஆகும். 

தீம்:- Better Data, Better லீவிஸ் 
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உலக சசய்திகள் 

  

சடல்லி அேசுக்கு ரூ.50 ரகாடி அபோதம் 

குடியிருப்பு ெகுதிகளில் இயங்கிேரும் ஸ்டீல் ஜமருகு ெட்ைடறகடை கட்டுப்ெடுத்த தேறிய ஜைல்லி அரசுக்கு 

கதசிய ெசுடம தீர்ப்ொயம் 50 ககாடி ரூொய் அெராதம் விதித்துள்ைது.நாட்டின் தடலநகரான ஜைல்லியில் ெல 
குடியிருப்பு ெகுதிகளின் ஸ்ஜையின்ஜலஸ் ஸ்டீல் ஜொருட்களில் உள்ை கடரகடை நீக்கி முலாம் பூசும் ஜமருகு 

ெட்ைடறகள் இயங்கி ேருகின்றன. இந்த ெட்ைடறகள் ஜேளிகயற்றும் கழிவுகைால் யமுடன நதியின் நீர் 

மாசடைந்து ேருகிறது. 

குடியிருப்பு ெகுதிகளில் இதுகொன்ற ஜதாழிற்சாடலகள் இயங்க தடை விதிக்கப்ெட்டுள்ை நிடலயில் தடைடய 
மீறிய ேடகயில் ேசிர்புர் உள்ளிட்ை ெகுதிகளில் நடைஜெற்ற ேரும் இந்த ெட்ைடறகளின் மீது நைேடிக்டக எடுத்து 
மூடுமாறு ஜைல்லி மாசுக் கட்டுப்ொட்டு குழுவுக்கு உத்தரவிைக்ககாரி ஒரு ஜதாண்டு நிறுேனத்தின் சார்பில் கதசிய 

ெசுடம தீர்ப்ொயத்தில் முடறயீடு ஜசய்யப்ெட்ைது. 

இந்த ேைக்டக விசாரித்துேந்த கதசிய ெசுடம தீர்ப்ொயத்தின் தடலேரான நீதிெதி ஆதர்ஷ் குமார் ககாயல் 

தடலடமயிலான அமர்வு, இதுஜதாைர்ொக உைனடியாக எந்த முடிவும் எடுக்காமல் காலதாமதம் ஜசய்துேரும் 

ஜைல்லி அரசுக்கு இன்று கண்ைனம் ஜதரிவித்துள்ைது.இதனால், சூற்றுச்சூைல் ஜதாைர்ந்து மாசடைந்து ேருேதாக 

குறிப்பிட்ை நீதிெதிகள் இவ்விேகாரத்தில் உரிய நைேடிக்டக எடுக்க தேறிய ஜைல்லி அரசுக்கு 50 ககாடி ரூொய் 

அெராதம் விதித்து உத்தரவிட்ைனர். 

பாலஸ்தீனியர்களுக்கு ஐ.நா. ஆதேவு 

ஐ.நா.வில் ேைரும் நாடுகளின் மிகப்ஜெரிய கூட்ைத்டத ேழிநைத்தும் ஆதரவு  ொலஸ்தீனியர்கள் ஜெற்றனர். 

புல்படி விழா  

கநொைத்தின் ெல்கேறு ெகுதிகளில் ெண்டைய புல்ெடி விைா ொரம்ெரியம் மற்றும் ெக்தியுைன் 

ஜகாண்ைாைப்ெட்ைது. கநொை ஜமாழியில், “புல்” என்ெது மலர் மற்றும் “ெட்டி” என்ெது இடலகள் மற்றும் 

தாேரங்கள் என்ெதாகும். 

ஈோன் மீது புதிய தளட 

ேங்கிகள் மற்றும் முதலீட்டு நிறுேனங்கடை இலக்காகக் ஜகாண்டு அஜமரிக்கா ஈரான் மீது புதிய ஜொருைாதார 

தடைகடை அறிவித்துள்ைது, . 
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எதிரயாப்பியன் பிேதமரின் புதிய அளமச்சேளவ 

எதிகயாப்பியன் பிரதம மந்திரி அபீ அஹ்மத்தின் புதிய அடமச்சரடேயில் 50% ஜெண்கள் உள்ைனர். 

உலகின் மிக நீண்ட கடல் பாலம் 

சீனாடேயும் ஹாங்காங்டகயும் இடணக்கும் உலகின் மிக நீைமுள்ை கைல் ொலம் ஹாங்காங்-ெுஹாய்-மாககா 

ொலம் அக்கைாெர் 24ல் கொக்குேரத்துக்கு திறக்கப்ெடும். 

ஹாங்காங்கில் இருந்து சீனாவுக்கு கைல் ேழியாக ஜசல்ல ஏதுோக இந்த ொலம் கட்ைப்ெட்டுள்ைது. உலகின் மிக 

நீைமான கைல் ொலமாக கருதப்ெடும், இந்த ொலத்தின் மூலம் சீனா-ஹாங்காங் இடைகயயான ெயண கநரம், 3 

மணியிலிருந்து 30 நிமிைங்கைாக குடறந்துவிடும் என்று ஜதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. ஜதற்கு சீனா முழுேதும் 56,500 

சதுர கி.மீ. ெரப்ெைவில் அடமந்துள்ை கிகரட்ைர் ேடைகுைா ெகுதிக்கான சீன திட்ைத்தின் ஒரு அங்கமாக இந்த 

ொலம் உள்ைது குறிப்பிைத்தக்கது. 

உலகின் மிகப்சபரிய நிலம் மற்றும் நீரில் தளேயிறங்கும் விமானம் 

உலகின் மிகப் ஜெரிய சாதடனயாக சீனாவின் உள்நாட்டில் ேடிேடமக்கப்ெட்ை நிலம் மற்றும் நீரில் தடரயிறங்கும் 

விமானம் AG600 ஜேற்றிகரமாக ெரிகசாதடன ஜசய்யப்ெட்ைது. 

நீரிலும் நிலத்திலும் தடரயிறக்கும் ேடகயிலான உலகின் மிகப்ஜெரிய விமானத்டத சீனா தயாரித்துள்ைது. கமலும் 
இது கப்ெலா அல்லது விமானமா என குைப்ெமடைய டேக்கும் இந்த விமானத்தின் முதல் கசாதடனடயயும் 

ஜேற்றிகரமாக முடித்துள்ைது. 

கைலில் ஆெத்து காலங்களில் மீட்பு நைேடிக்டககளுக்கு உதவும் ேடகயிலான ஏஜி 600 என்ற விமானத்டத சீனா 

தயாரித்தது. நீரிலும், நிலத்திலும் தடரயிறங்கும் ேடகயிலான இந்த விமானம், நீரில் மணிக்கு சுமார் 80 கிகலா 

மீட்ைர் கேகத்தில் ெயணிக்கக் கூடியது என சீனா ஜதரிவித்துள்ைது. முழுக்க முழுக்க உள்நாட்டிகலகய ெல கட்ை 

ஆராய்ச்சிக்குப் பிறகு தயாரிக்கப்ெட்ை இந்த விமானம், சீனாவின் ஹீகெ மாகாணத்தின் ஜிங்ஜமன் ெகுதியில் 

இருந்து முதல்முடறயாக ோனில் கசாதடன நைத்தப்ெட்ைது. பின்னர், விமானம் ஜேற்றிகரமாக நீரில் இறக்கியும் 

கசாதிக்கப்ெட்ைது. இது சீனாவின் 3-ேது மிகப்ஜெரிய விமானம் ஆகும். 
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மாநில சசய்திகள்  

  

உலகின் மிக உயேமான சிளல - ஒற்றுளம சிளல 

அக்கைாெர் 31 ஆம் கததி உலகின் மிக உயரமான சிடல, ஒற்றுடம சிடல திறக்கப்ெை உள்ைது 

சர்தார் ெகைல் பிறந்த நாள் ஜகாண்ைாட்ைத்தன்று அக்கைாெர் 31 ஆம் கததி பிரதமர் நகரந்திர கமாடியால் உலகின் 

உயரமான சிடல – ஒற்றுடம சிடல இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார் ேல்லொய் ெட்கைலுக்காக 

அர்ப்ெணிக்கப்ெை உள்ைது. 

இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர்‘ என்று அடைக்கப்ெடும் முதலாேது உள்துடற மந்திரி சர்தார் ேல்லொய் ெகைலுக்கு 

குெராத் மாநிலத்தில் மிகப்பிரமாண்ைமான சிடல அடமக்கப்ெட்டு உள்ைது.  நர்மதா மாேட்ைம் சர்தார் சகராேர் 

அடண அருகக சாது கெட் என்ற குட்டித்தீவில் இந்த சிடல நிறுேப்ெட்டு உள்ைது. 

சர்தார் ேல்லொய் ெகைல், நாட்டை ஒன்றுெடுத்தியடத குறிப்பிடும்ேடகயில், ‘ஒற்றுடம சிடல’ என்று இது 

அடைக்கப்ெடுகிறது. இதன் உயரம் 182 மீட்ைர். உலகிகலகய மிக உயரமான சிடலயாக கருதப்ெடுகிறது. 

அஜமரிக்காவில் உள்ை சுதந்திர கதவி சிடலடய விை 2 மைங்கு உயரம் ஜகாண்ைது.இந்த சிடலடய உருோக்க 70 

ஆயிரம் ைன் சிஜமண்ட், ஆயிரக்கணக்கான ைன் எக்கு ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு உள்ைது. சிடலயின் ஜேளிப்புற 

பூச்சுக்காக 1,700 ைன் ஜேண்கலம் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு உள்ைது 

சிடலடய அேர் திறந்து டேத்தவுைன், இந்திய விமானப்ெடைக்கு ஜசாந்தமான 3 விமானங்கள் ோனில் ெறந்து 

ஜசன்று, கதசிய ஜகாடியில் உள்ை 3 ேண்ணங்களில் ஜொடிகடை தூவி, ோனில் கதசிய ஜகாடிடய உருோக்கும். 

நாட்டின் ஒற்றுடமடய குறிக்கும்ேடகயில், சிடல அருகக உருோக்கப்ெட்டு உள்ை ஒற்றுடம சுேடரயும் பிரதமர் 

கமாடி திறந்து டேக்கிறார். அப்கொது, 3 கொர் விமானங்கள், அந்த சுேருக்கு கமகல தாழ்ோக ெறந்து ஜசல்லும். 

மி-17 ரகத்டத கசர்ந்த 2 ஜஹலிகாப்ைர்கள் ோனில் இருந்து ெகைல் சிடல மீது மலர்கடை தூவும். சிடல திறப்டெ 

முன்னிட்டு, குெராத் காேல்துடற, ஆயுதப்ெடை மற்றும் துடண ராணுேப்ெடைகடைச் கசர்ந்த ொண்டு ோத்திய 

குழுவினரின் கடல நிகழ்ச்சிகளும், இடச நிகழ்ச்சிகளும் நடைஜெறும். 29 மாநிலங்கள் மற்றும் 2 யூனியன் 

பிரகதசங்களில் இருந்து ேரேடைக்கப்ெட்ை கடலஞர்களின் நைன, இடச நிகழ்ச்கிகளுக்கும் ஏற்ொடு 

ஜசய்யப்ெட்டு உள்ைது. 

சிடல திறப்பு மற்றும் கடல நிகழ்ச்சிகடை ஜொதுமக்கள் காண ேசதியாக, 135 மீட்ைர் உயரத்தில் ொர்டேயாைர் 

மாைம் அடமக்கப்ெட்டு உள்ைது. 
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திட்டங்கள் 

  

POCSO e-பாக்ஸ் 

மகளிர் மற்றும் குைந்டதகள் கமம்ொட்டு அடமச்சர் கமனகா காந்தி, ொலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆைான ஒரு ஜெண் 
தனது தற்கொடதய ேயதிடன ஜொருட்ெடுத்தாமல் எந்த கநரத்திலும் புகாடர ெதிவு ஜசய்யலாம் என்று 

கூறியுள்ைார். POCSO e-ொக்ஸ் மூலம் ேைக்குகடைத் ஜதரிவிக்க ொதிக்கப்ெட்ைேர்கடை அேர் ேலியுறுத்தினார். 

  

  

தேவரிளச  

  

உலகப் சபாருைாதாே மன்றத்தின் உலகைாவிய ரபாட்டித்தன்ளம குறியீடு – 2018 

இந்தியா - 58 ேது இைத்தில் உள்ைது. இந்தியா 2017 ல் இருந்த இைத்டத விை ஐந்து இைங்கள் உயர்ந்தது. 

1) அஜமரிக்கா 2) சிங்கப்பூர் 3) ஜெர்மனி 

உலக ஜொருைாதார மன்றத்தின் உலகைாவிய கொட்டித்திறன் குறியீட்டு ெட்டியலில் இலங்டக 85ேது இைத்டத 

பிடித்துள்ைது. 

உலக ஜொருைாதார மன்றத்தின் (World Economic Forum) 2018ம் ஆண்டுக்கான உலக நாடுகளின் ஜொருைாதார 

கொட்டித்திறன் குறியீட்டு ெட்டியல் ஜேளியாகியுள்ைது. 

140 நாடுகள் உள்ோங்கப்ெட்டுள்ை அந்த ெட்டியலில் அஜமரிக்கா முதல் இைத்திலும், சிங்கப்பூர் 2ம் இைத்திலும், 

ஜெர்மனி 3ம் இைத்திலும், சுவிட்ஸர்லாந்து நான்காேது இைத்திலும் இருக்கின்றன. 

இந்த ெட்டியலில் சீனா 28ேது இைத்டத பிடித்துள்ை நிடலயில், இந்தியா 58ேது இைத்தில் இருக்கின்றது. இது 

குறித்து உலக ஜொருைாதார அடமப்பு கூறுடகயில், உயர்மட்ை மற்றும் கீழ் - நடுத்தர ேருோய் ஜகாண்ை 

நாடுகளில் இந்தியா மற்றும் சீனா கொன்ற நாடுகள் முன்கனற்றி ேருகின்றன. 
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சீனா ஏற்ஜகனகே ஆராய்ச்சி மற்றும் ேைர்ச்சி ஜதாைர்ொன முதலீடுகளில் முன்கனற்றம் அடைந்துள்ைது. இந்தியா 

இதில் அதிகமாக பின் தங்கவில்டல. 

பிரிக்ஸ் நாடுகளின் ஜொருைாதாரங்களில், சீனா 72.6 புள்ளிகளுைன் 28ேது இைத்திலும், ரஷ்யா 65.6 புள்ளிகளுைன் 

43ேது இைத்திலும், இந்தியா 62 புள்ளிகளுைன் 58ேது இைத்திலும், ஜதன் ஆப்பிரிக்கா 60.8 புள்ளிகளுைன் 67ேது 

இைத்திலும், பிகரசில் 59.5 புள்ளிகளுைன் 72ேது இைத்டதயும் ஜெற்று உள்ைது. 

ஆயினும், "ஜதற்காசியாவின் முக்கிய உந்து சக்தியாக இந்தியா இருக்கிறது. இந்தியா மற்றும் இலங்டக ஆகிய இரு 

நாடுகளும் மிகவும் திறடமயான உள்கட்ைடமப்பு முடறடய நம்பியுள்ைன. 

கொக்குேரத்து உள்கட்ைடமப்பு மற்றும் கசடேகளில் இந்தியா அதிக அைவில் முதலீடு ஜசய்துள்ைது. இலங்டக 

மிக நவீன ெயன்ொட்டு உள்கட்ைடமப்புகளில் முதலீடு ஜசய்து உள்ைது. 

  

மாநாடுகள் 

  

12 வது ASEM உச்சிமாநாடு 

ஆசிய- ஐகராப்பிய உச்சி மாநாடு அக்கைாெர்  18ம் கததி பிகரஸ்ஸில் நடைப்ஜெறுகிறது. 

ப்ரூஜசல்ஸ் ஜெல்ஜியத்தில் நைக்கும் 12ேது ஆசிய ஐகராப்பிய மாநாட்டில் கலந்து ஜகாள்ை துடண ெனாதிெதி 

எம்.ஜேங்டகயா நாயுடு ெயணம் அடைந்தார். 

12 ேது ASEM உச்சிமாநாட்டில் 51 ஐகராப்பிய மற்றும் ஆசிய நாடுகளின் அரசுத் தடலேர்கள் மற்றும் உயர் 

அதிகாரிகள் கலந்து ஜகாள்கின்றனர். கமலும் ஆசியா மற்றும் ஐகராப்ொ முழுேதும் உள்ை  நாடுகளில் இருந்து 

இருதரப்பு ஒத்துடைப்டெ கமம்ெடுத்தும் கநாக்கில் 20-30 ஜசய்தி ஆசிரியர்கள் ெங்கு ஜெறுகின்றனர். 

ASEM உச்சிமாநாட்டை ஜதாைர்ந்து ஐகராப்பிய ஒன்றிய-ஜகாரிய உச்சிமாநாடு மற்றும் ஐகராப்பிய ஒன்றிய 

ஆசியான் தடலேர்கள் கூட்ைம்  அக்கைாெர் 19ம் நாளில் நடைஜெற உள்ைது. 

ஐகராப்பிய ஒன்றியம்-ஜதன் ஜகாரியா இடைகயயான சுதந்திர ேர்த்தக உைன்ெடிக்டகடய நடைமுடறப்ெடுத்துேது 

மற்றும் உறுதிப்ெடுத்துேது குறித்து தடலேர்கள் விோதிக்க உள்ைனர். 
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ஐகராப்பிய ஒன்றியத்தின் மிகப்ஜெரிய லட்சியமான  இந்த ேர்த்தக ஒப்ெந்தம் நடைமுடறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது. 

அதிலும் முதலில் ஆசிய நாடுகளுைன் இதற்கான ஒப்ெந்தம் டகஜயழுத்தாகி இருப்ெது குறிப்பிைத்தக்கது. 

தீம் :-  “Global Partners for Global Challenges”     

  

NDMAவின் 6 வது கூட்டம்:- 

பிரதமர் நகரந்திர கமாடி புது தில்லியில் கதசியப் கெரிைர் கமலாண்டம ஆடணயத்தின் (NDMA) ஆறாேது 

கூட்ைத்திற்கு தடலடம தாங்கினார். 

பிரதம மந்திரி NDMAவின் ஜசயல்திறடன நாட்டை ொதிக்கும் கெரழிவுகடை திறம்ெை நிர்ேகிப்ெதற்கும் 

ெதிலளிப்ெதற்கும் மதிப்ொய்வு ஜசய்தார். 

நாட்டில் ஜெரும் ொதிப்புகடை ஏற்ெடுத்தும் கெரிைர்கடைச் சிறப்ொகக் டகயாைவும், எதிர்ஜகாள்ைவும் 
உருோக்கப்ெட்டுள்ை கதசிய கெரிைர் கமலாண்டம ஆடணயத்தின் ஜசயல்ொடுகடையும் இந்த ஆடணயம் 

தற்கொது கமற்ஜகாண்டுள்ை திட்ைங்கடையும் பிரதமர் ஆய்வு ஜசய்தார். 

இதில் ஈடுெட்டுள்ைேர்களுக்கிடைகய சிறந்த ஒருங்கிடணப்பு இருக்க கேண்டியதன் அேசியத்டதயும்,இத்தடகய 
கெரழிவுகளிலிருந்து உயிர்கடையும் ஜசாத்துக்கடையும் ொதுகாக்கவும் சிறப்ொக எதிர்ஜகாள்ைவும் கூட்டு 

ெயிற்சிகடை கமற்ஜகாள்ேதன் அேசியத்டதயும் பிரதமர் ேலியுறுத்தினார்.கெரிைர் கமலாண்டமயில் உலகத் தரம் 

ோய்ந்த ஜசயல்திறடன ஜகாண்டு ேருேதன் அேசியத்டதயும் அேர் ேலியுறுத்தினார். 

  

ஸ்டீல் துளறயில் மூலதன சபாருட்கள்:- 

ஸ்டீல் அடமச்சகம் 2018 அக்கைாெர் 23 ஆம் கததி ஒடிசாவில் உள்ை புேகனஸ்ேரில் “ஸ்டீல் துடறயில் மூலதன 

ஜொருட்கள்" மாநாட்டை நைத்துகிறது. 

  

ASEM உச்சிமாநாடு:- 

ஜெல்ஜியத் தடலநகர் ப்ரூஜசல்ஸில் 12 ேது ஆசிய ஐகராப்பியக் கூட்ை(ASEM) உச்சிமாநாடு நடைஜெற்று 

முடிந்தது. 
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ஐகராப்ொ மற்றும் ஆசியாவிற்கும் இடைகயயான ெரஸ்ெர ஒத்துடைப்டெ ேைர்ப்ெதற்கு ஒரு பிராந்திய மன்றமாக 

நிறுேப்ெட்ைது தான் ASEM என்ற இந்த அடமப்பு. இதில் ேைகிைக்கு மற்றும் ஜதற்காசியாவில் இருந்து 17 

உறுப்பு நாடுகளும், ஐகராப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து 28 கூட்ைாளிகளும் ஒருங்கிடணக்கப்ெட்ைன. இந்த இரண்டு 
பிராந்தியங்களின் ஒருங்கிடணப்பு ஒரு புதிய உலக கமலாண்டமடய சமநிடலப்ெடுத்துதுேதற்கான சாத்தியத்டத 

ஜகாண்டுள்ைது. 

உலக சமாதானம், 3 பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் நலன்கடை அதிகரித்தல், அதுமட்டும் இல்லாமல்  உலகில் 
மிக உயர்ந்த அைவில் நாகரீகம் ேைர்ச்சியடைந்த ெகுதியாக அறியப்ெட்டிருக்கும் இைங்களில் ோழும் மக்களுைன் 

ஒரு அறிமுகமாதல், நட்டெ அதிகரித்தல், அறிடே ேைர்த்துக்ஜகாள்ளுதல், புரிந்து ஜகாள்ளுதல். "தனித்துேமான" 

உறவு கமம்ொடு, கூட்ைாளிகளுைன் "ஒற்றுடமடய ஊக்குவித்தல் என ெல கநாக்கங்களுைன் ஜசயல்ெை 

ஜதாைங்கிய இந்த அடமப்பின் 12 ேது மாநாடு இம்மாதம் 18 மற்றும் 19ம் நாள்களில் ஜெல்ஜியம் நாட்டின் 

பிரஸ்ஸல்ஸ் நகரில் நடைஜெற்றது. 2 நாட்கள் நடைஜெற்ற இந்த மாநாட்டில் ேர்த்தகம், முதலீடு, ொதுகாப்பு, 

சுற்றுலா ஆகிய துடறகள் குறித்து ஆசிய, ஐகராப்பிய நாடுகள் கெச்சுோர்த்டத நைத்தின. 

இதில் 51 ஐகராப்பிய மற்றும் ஆசிய நாடுகளின் தடலேர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் கலந்து ஜகாண்ைனர். 

இந்தியாவின் சார்பில் துடணக் குடியரசுத் தடலேர் ஜேங்கய்ய நாயுடு கலந்து ஜகாண்ைார். சீனாவின் சார்பில் சீன 

தடலடம அடமச்சர் லீ ஜகச்சியாங் கலந்து ஜகாண்ைார். ஜெல்ஜியம் மன்னர் பிலிப், பிரதமர் சார்லஸ் டமக்ககல் 

மாநாட்டில் கலந்து ஜகாள்ை ேந்திருந்த ெல்கேறு நாட்டு தடலேர்கடையும் சிறப்ொன முடறயில் ேரகேற்றார். 

இம்மாநாட்டில் ெல்கேறு பிரச்டனகள் குறித்து விோதிக்கப்ெட்டு, ஒன்கறாடு ஒன்று அரசியல் நம்பிக்டகடய 

ேைர்க்க கேண்டும் என்ற கருத்டத சீனா முன்டேத்தது. சீனா - ஐகராப்பிய நாடுகளுக்கிடைகயயான உறவு 

ேலுப்ெடுேதன் மூலம் ஆசிய - ஐகராப்பிய கண்ைங்களுக்கிடைகய உள்ை ேர்த்தக ெரிமாற்றம் கமம்ெடும். 
விடரவில் சீன முதலீட்டு உைன்ெடிக்டக டகஜயாப்ெம் இைப்ெடும் எனவும் இம்மாநாட்டில் நம்பிக்டக 

ஜதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

  

பாதுகாப்பு சசய்திகள் 

  

ஆழமான நீர்மூழ்கிக் கப்பல் மீட்பு வாகனம் (DSRV):- 

புதிதாக கசர்க்கப்ெட்ை ஆைமான நீர்மூழ்கி மீட்பு ோகனம் (டி.எஸ்.ஆர்.வி) கசாதடன ஜேற்றிகர அடைந்ததால் 

இந்திய கைற்ெடையின் நீர்மூழ்கிக் கப்ெல் மீட்பு திறன்கடை அதிகரித்துள்ைது. 
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ஆண்டி டம்பிங் வரி:- 

சீனாவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு ேரும் சில எஃகு தயாரிப்புகளின் மீது உள்நாட்டு உற்ெத்தியாைர்கடை 

ொதுகாக்கும் ஜொருட்டு ஆண்டி ைம்பிங் எனப்ெடும் அதிக ெட்ச இறக்குமதி ேரிடய விதித்தது. 

கூட்டு விமானப்பளட பயிற்சிக்கு திட்டம் 

இந்தியா, ெப்ொன் மற்றும் அஜமரிக்கா ஆகியடே இருதரப்பு ‘Cope India’ விமானப்ெடை ெயிற்சிடய முத்தரப்பு 

ெயிற்சியாக உயர்த்த திட்ைமிட்டுள்ைனர். 

  

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 

ேஷ்யா மற்றும் எகிப்து இளடரய ஒப்பந்தம் ளகசயழுத்து:- 

ரஷிய ெனாதிெதி விைாடிமிர் புட்டின் மற்றும் எகிப்திய ெனாதிெதி அப்ஜதல்-ஃொைா அல் சிசி உைன் மூகலாொய 

ஒத்துடைப்பு ஒப்ெந்தத்தில் டகஜயழுத்துயிட்ைனர்.ேர்த்தகம், இராணுேம் மற்றும் ஏடனய உறவுகடை அதிகரிக்க 

ேடிேடமக்கப்ெட்ை ஒப்ெந்தம், கசாச்சி நாட்டில் இரு தடலேர்களும் இடையில் டகஜயழுத்தானது. 

 

விருதுகள் 

 

ோஜ்பாஷா விருது 

பிரசார் ொர்தி தடலடம நிர்ோக அதிகாரி சஷி கசகர் கேம்ெதி புது தில்லியில் பிரசார் ொர்தி ஊழியர்களுக்கு 

ராஜ்ொஷா விருதுகடை ேைங்கினார். 

 

ரமன் புக்கர் பரிசு 2018 

ஐரிஷ் எழுத்தாைர் அண்ணா ெர்ன்ஸ் என்ெேர் ‘மில்க்கமன்’ நாேலுக்காக கமன் புக்கர் ெரிசு 2018 ஜெற்றார். 
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வணிகச் சசய்திகள்  

  

சுயாதீன சகாடுப்பனவு ஒழுங்குமுளறக் குழு  

சுயாதீன ஜகாடுப்ெனவு ஒழுங்குமுடறக் குழு அடமக்க ஆர்.பி.ஐ. எதிர்ப்பு ஜதரிவித்தது.  

2007 ஆம் ஆண்டு, ஜகாடுப்ெனவு & தீர்வு முடறடமகள் சட்ைம், 2007 திருத்தங்கடை முன்ஜமாழிந்ததன்ெடி,ஒரு 

சுயாதீனமான ஜகாடுப்ெனவு ஒழுங்குமுடற ோரியம் (PRB) அடமக்க இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி எதிர்ப்பு ஜதரிவித்தது. 
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