
 
    

 

Date  :  24 & 27 Oct 2018 

 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் –  24 & 27 

விளையாட்டு சசய்திகள்  

விராட் ககாலி உலக சாதளன :- 

இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி ஒருநாள் க ாட்டியில் விரரவாே 10 ஆயிரம் ரன்ேரை ேடந்த வீரர் என்ற 

உலே சாதரைரயப்  ரடத்தார். 205 இன்னிங்சில் 10 ஆயிரம் ரன்ேரை ேடந்தார். இதற்கு முன் சச்சின் 

ததண்டுல்ேர் 259 இன்னிங்சில் 10 ஆயிரம் ரன்ேள் ேடந்தகத சாதரையாே இருந்தது. 

ஆல் ரவுண்டர் டுளைன் பிராகைா ஓய்வு :- 

கேற்கிந்தியத் தீவுேள் அணி ஆல் ரவுண்டர் டுரவன் பிராகவா சர்வகதச க ாட்டியில் இருந்து ஓய்வு த றுவதாே 

அறிவித்தார். 

உலக பில்லியர்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் :- 

சிங்ேப்பூரின் பீட்டர் கில்கிறிஸ்ரட சவுரவ் கோத்தாரி பிரிட்டன் லீட்ஸில் நரடத ற்ற க ாட்டியில் வீழ்த்தி 2018 

உலே பில்லியர்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்  ட்டத்ரத தவன்றார். 

ஐசிசி எளலட் கேனலின் இரண்டாைது உறுப்பினர் :- 

300 ஒருநாள் க ாட்டிேளில் நடுவராே  ணிபுரிந்த ஐசிசி எரலட் க ைலின் இரண்டாவது உறுப்பிைராைார் 

இங்கிலாந்தின் கிறிஸ் பிராட். 

உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் :- 

பூஜா தண்டா ஹங்கேரியிலுள்ை புடா ஸ்டில் நரடத றும் உலே ேல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் த ண்ேள் ஃப்ரீ 

ஸ்ரடல் 57 கிகலா எரடபிரிவில் தவண்ேலப்  தக்ேம் தவன்றார். 
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ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி :- 

ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி அரர இறுதிப்க ாட்டியில் இந்தியா ஜப் ான் அணிரய ேஸ்ேட்டில் 

எதிர்தோள்கிறது. 

முக்கியமான நாட்கள் 

  

அக்கடாேர் 24 – ஐக்கிய நாடுகள் தினம் :- 

இரண்டாம் உலேப்க ாருக்கு பின்ைர் உலே அரேதி ேற்றும்  ரஸ் ர  ாதுோப்பு க ான்றவற்ரற 
உருவாக்குவதற்கு உலே நாடுேள் அரைத்தும் ஒன்றிரைந்து தேக்குள் ஏற் டுத்திக்தோண்ட ஒரு சர கய ஐக்கிய 

நாடுேள் சர . ஐ.நாவின் த ாதுசர  (General Assembly) நியூயார்க்கில் உள்ைது. ஐக்கிய நாடுேள் சர  1945 

உருவாக்ேப் ட்டது. 

அக்கடாேர் 24 – உலக அபிவிருத்தி தகைல் தினம் :- 

ஐக்கிய நாடுேள் சர யின் (UN) உலே அபிவிருத்த தேவல் திைோைது அக்கடா ர் 24 ம் கததி உலே 

அபிவிருத்திக்ோை பிரச்சரைேளுக்கு உலேைாவிய த ாது அபிப்பிராயத்ரத ேவைத்தில் எடுத்துக் தோள்வதற்கும், 

சர்வகதச ஒத்துரைப்ர  வலுப் டுத்துவதற்கும் அவற்ரற தீர்க்ேவும் அனுசரிக்ேப் டுகிறது. 

அக்கடாேர் 24 – உலக கோலிகயா தினம் 2018 :- 

உலேைாவிய க ாலிகயா திைம் 2018 ஆம் ஆண்டு அக்கடா ர் ோதம் 24 ஆம் கததி உலேம் முழுவதும் க ாலிகயா 

அழிக்ேப் டுவதற்ோை விழிப்புைர்ரவ ஏற் டுத்துவகதாடு, உலே சுோதார அரேப்பின் ஆயிரக்ேைக்ோை 

ஊழியர்ேளின் முயற்சி, ஒழிப்புக்கு உறுதியளித்த ேற்ற ததாண்டர்ேளின்  ங்ேளிப்புக்ோே அனுசரிக்ேப் டுகிறது. 

உலே க ாலிகயா திைம் தீம் 2018 :- “End Polio Now” 

விஜிசலன்ஸ் விழிப்புணர்வு ைாரம் :- 

சர்தார் வல்ல ாய்  ட்கடல் (அக்கடா ர் 31) பிறந்த நாள் தோண்டாடும் வாரத்தில் விஜிதலன்ஸ் விழிப்புைர்வு 

வாரோே ேத்திய விஜிதலன்ஸ் ேமிஷன் (சி.வி.சி) அனுசரிக்கிறது. 

29 அக்கடா ர் – 3நவம் ர் வரர விஜிலன்ஸ் விழிப்புைர்வு வாரம் 2018 அனுசரிக்ேப் டும் 
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இந்த ஆண்டிற்ோை தீம் :-   ‘Eradicate Corruption-Build a New India’ 

  

அக்கடாேர் 27 – உலக ோரம்ேரிய ஆடிகயாகாட்சி தினம் :- 

அக்கடா ர் 27 ஆம் கததி ஒவ்தவாரு ஆண்டும் உலே  ாரம் ரிய ஆடிகயாோட்சி திைம் அனுசரிக்ேப் டுகிறது. ஒலி 
ேற்றும் ஒலிவாங்ேல் ஆவைங்ேள்  திவு தசய்யப் ட்ட முக்கியத்துவம் ேற்றும்  ாதுோப்பு அ ாயங்ேள்  ற்றிய 

விழிப்புைர்ரவ ஏற் டுத்த, 2005ம் ஆண்டில் இருந்து யுதைஸ்கோ (ஐ.நா. ேல்வி, விஞ்ஞாைம் ேற்றும் ேலாட்சார 

அரேப்பு) மூலம் இந்த நிரைவு நாள் கதர்வு தசய்யப் ட்டது.  

தீம் :- “Your Story is Moving” 

உலக சசய்திகள்  

 

ஐ.நா. தின கச்கசரி :- 

நியூயார்க்கில் உள்ை ஐக்கிய நாடுேளின் தரலரேயே த ாது சர  ேண்ட த்தில் 2018 ஐ.நா. திை ேச்கசரி 

நரடத றுகிறது. 

இந்த ஆண்டு ேச்கசரியின் தீம் :- “Traditions of Peace and Non-violence” 

16 லட்சம் தோல் கசமிப்புக் கணக்கு :- 

சுேன்யா சம்ரிதி கயாஜைாவின் கீழ் 16 லட்சம் த ால் கசமிப்புக் ேைக்குேரை திறந்து தமிழ்நாடு ஒரு கதசிய 

சாதரை  ரடத்துள்ைது. 

மாநாடுகள் 

  

உலக விைசாய தளலளம உச்சி மாநாடு 2018 :- 

உலே விவசாய தரலரே உச்சி ோநாடு 2018 புது தடல்லியில் ததாடங்ேப் ட்டது . உலே விவசாய 

தரலரே உச்சிோநாட்டின் தீம் :- Connecting Farmers to Market’ 
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சர்ைகதச ஆரிய மஹாசம்கமைன்  – 2018 :- 

இந்தியாவின் ஜைாதி தி ராம்நாத் கோவிந்த், சர்வகதச ஆரிய ேஹாசம்கேைன் 2018 (அக்கடா ர் 25, 2018)ஐ 

தடல்லியில் ததாடங்கி ரவத்தார். 

  

10 ைது அணு சக்தி கூட்டளமப்பு :- 

டாக்டர் ஜிகதந்திர சிங் புது தடல்லியில் 10 வது அணு சக்தி கூட்டரேப்ர  ததாடங்கி ரவத்தார்.  

தீம் : ‘Nuclear Power- Towards a Clean & Base Load Energy’ 

ரேோ அணு மின் நிரலய அலகு 895 நாட்ேளுக்கு தரடயின்றி இயங்கிய அழுத்தம் நிரறந்த ேை நீர் உரல 

[PHWR] எனும் உலே சாதரை  ரடத்தது. 

  

ஆரம்ே சுகாதார ேராமரிப்பு 2 ைது சர்ைகதச மாநாடு :- 

உலேைாவிய ஆகராக்கிய  ராேரிப்பு [UHC] ேற்றும் நிரலயாை வைர்ச்சி இலக்கு[SDG]ேரை கநாக்கிய ஆரம்  

சுோதார  ராேரிப்பு  ற்றிய 2 வது சர்வகதச ோநாட்டில் ஸ்ரீ கஜ பி நடா  ங்கேற்றார். இது அஸ்தாைா, 

ேஜேஸ்தானில் நரடத ற்றது. 

  

புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தம் 

  

இந்தியா மற்றும் மலாவி இளடகய புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தம் :- 

இந்தியா ேற்றும் ேலாவி இரடகய குற்றம் புரிந்தவர்ேரை உரிய நாட்டுக்குத் திருப்பிஅனுப்புதல் குறித்த 

உடன் டிக்ரே ஒப் ந்தத்திற்கு ேத்திய அரேச்சரரவ ஒப்புதல். 

 யங்ேரவாதிேள், த ாருைாதாரக் குற்றவாளிேள் ேற்றும் பிற குற்றச் தசயல்ேளில் ஈடு ட்டவர்ேரை இந்தியாவில் 
இருந்து ேலாவிக்கும் ேலாவியில் இருந்து இந்தியாவிற்கும் திருப்பி அனுப்புவது குறித்த சட்டக் ேட்டரேப்ர  

உருவாக்ே இந்த ஒப் ந்தம் வைங்கும். 
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 இந்தியத் திறன் நிறுைனம் ஒப்புதல் :- 

அரசு தனியார்  ங்ேளிப்பு மூலம் நாட்டின்  ல்கவறு  குதிேளில் இந்தியத் திறன் நிறுவைம் அரேக்ே பிரதேர் திரு. 

நகரந்திர கோடி தரலரேயிலாை ேத்திய அரேச்சரரவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. குறிப்பிட்ட இடங்ேளில் கதரவ 
ேற்றும் உட்ேட்டரேப்பு வசதி அடிப் ரடயில் இந்திய திறன் நிறுவைத்ரத கேம் டுத்தும் வாய்ப்புேள் 

ஆராயப் டும். 

பிரிக்ஸ் நாடுகளுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தம் :- 

பிரதேர் திரு.நகரந்திரகோடி தரலரேயில் புதுதில்லியில் (24.10.2018) நரடத ற்ற ேத்திய அரேச்சரரவக் 

கூட்டத்தில், பிகரசில், ரஷ்ய கூட்டரேப்பு, இந்தியா, சீைா, ததன்ைாப்பிரிக்ோ ஆகிய நாடுேளுடன் சுற்றுசுைல், 
சமூே ேற்றும் ததாழிலாைர் நலத்துரறேளில் ஒத்துரைப்புக்ோை புரிந்துைர்வு ஒப் ந்தத்தில் ரேதயழுத்திட்டதற்கு 

ஒப்புதல் அளிக்ேப் ட்டது. 

இந்தியா – சிங்கப்பூர் இளடகய புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தம் :- 

இந்தியா – சிங்ேப்பூர் இரடகய நிதி சார்ந்த ததாழில்நுட்  ஒத்துரைப்பு இரை  ணிக்குழு அரேப் து 
ததாடர் ாே இந்த ஆண்டு ஜூன் ோதம் ரேதயழுத்தாை புரிந்துைர்வு ஒப் ந்தத்திற்கு புதுதில்லியில் பிரதேர் திரு 

நகரந்திர கோடி தரலரேயில் நரடத ற்ற ேத்திய அரேச்சரரவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

இந்திய – ஆப்கானிஸ்தான் இளடகய புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தம் :- 

“ஆப்ோனிஸ்தான் ேைக்கியல் வாரியத்தின்” திறன் ேட்டரேப்பில்  ரஸ் ர ஒத்துரைப்பு ஏற் டுத்துவரதயும், 

அறிவுப்  ரிோற்றத்தின் மூலம் ஆப்ோனிஸ்தானில் ஐ.டி திறன் ேற்றும் தரத்தின் உறுதிப் ாட்ரட 

வலுப் டுத்துவரதயும், ோைவர்ேள் ேற்றும் உறுப்பிைர்ேள்  ரிோற்றத்ரதயும்,  ரஸ் ரம்  யைளிக்கும் 

ேருத்தரங்குேள், ோநாடுேள் ேற்றும் கூட்டு தசயல் ாடுேரையும் இந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப் ந்தம் நிரலநிறுத்தும். 

தாய்சேய் – இந்தியா இளடகய இருதரப்பு முதலீட்டு ஒப்ேந்தம் :- 

தாய்த யில் உள்ை இந்திய தாய்த ய் ேைேம் ேற்றும் இந்தியாவில் உள்ை தாய்த ய் த ாருைாதார ேற்றும் 

ேலாச்சார ரேயம் இரடகயயாை இருதரப்பு முதலீட்டு ஒப் ந்தத்திற்கு பிரதேர் திரு. நகரந்திர கோடி 

தரலரேயிலாை ேத்திய அரேச்சரரவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

இரு தரப்பு முதலீடுேரை ஒப் ந்தம் அதிேரிக்கும் என்று எதிர் ார்க்ேப் டுகிறது. இந்திய தாய்த ய் ேைேம் ேற்றும் 
தாய்த ய் த ாருைாதார ேற்றும் ேலாச்சார ரேயம் இரடகயயாை  ரஸ் ர முதலீடுேளுக்கு உரிய  ாதுோப்பு 
வைங்ேப் டும் 
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இந்திய கடகலாரக் காைல்ேளட 17 கடார்னியர் விமானம் :-   

இந்திய ேடகலாரக் ோவல் ரடயின் 17 கடார்னியர் விோைம் 950 மில்லியன் ரூ ாய் தசலவில் கேம் ாட்டிற்கு 

 ாதுோப்பு ரேயேப் டுத்தல் ேவுன்சில் ஒப்புதல் அளித்தது. 

ஹிந்துஸ்தான் ஏகராைாட்டிக்ஸ் லிமிதடட் மூலம் கேம் டுத்தப் டும். 

இந்தியா மற்றும் ைங்ககதசம் இளடகய புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தம் : - 

இந்தியா ேற்றும் வங்ேகதச வர்த்தே ேற்றும் ேப் ல் இயக்ேங்ேளுக்ோை உள்நாட்டு ேற்றும் ேடகலார நீர் 

இரைப்புேரை கேம் டுத்துவதற்ோை  ல ஒப் ந்தங்ேளில் ரேதயழுத்திட்டுள்ைைர். 

 ரம் ரேத் க்ரிஷி விோஸ் கயாஜைா (PKVY) 

 ரம் ரேத் க்ரிஷி விோஸ் கயாஜைா (PKVY) நாட்டில் ேரிே கவைாண்ரேரய ஊக்குவிப் தற்ோை ஒரு 

கநாக்ேத்துடன் தசயல் டுத்தப் டுகிறது. 

 

விருதுகள் 

  

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான சிகயால் அளமதிப் ேரிசு :- 

 பிரதேர் நகரந்திர கோடியின் சர்வகதச  ங்ேளிப்பு ேற்றும் உலே த ாருைாதார வைர்ச்சிரயயில் அவரது 

 ங்கிற்ோே 2018 ம் ஆண்டுக்ோை சிகயால் அரேதிப்  ரிசு வைங்ேப் ட்டுள்ைது. 

சிகயாலில் நரடத ற்ற 24 வது ஒலிம்பிக் க ாட்டிேளின் தவற்றிரய நிரைவுகூரும் வரேயில் 1990 ஆம் ஆண்டு 

சிகயாலின் அரேதிக்ோை  ரிசு முதல் முரறயாே வைங்ேப் ட்டது. 

சிறந்த சுரங்க கருவி விற்ேளனயாைர் விருது :- 

 ாரத் எர்த் மூவர்ஸ் லிமிதடட் (பிஇஎம்எல்), மினி ரத்ைா த ாதுத்துரற தசயல்திட்டம்,  ாதுோப்பு 

அரேச்சேத்தின் கீழ் சிறந்த க ாட்டியாைர் ேற்றும் சிறந்த சுரங்ே ேருவி விற் ரையாைர் விருது த ற்றது. 
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ஐ.நா மனித உரிளம ேரிசு:- 

ேனித உரிரேேள் துரறயில் ஐக்கிய நாடுேள் சர   ரிசு ேனித உரிரேேக்ோே சிறந்த சாதரை தசய்ததற்ோே 

தேௌரவ விருது வைங்ேப் டும். 

இந்த விருது உலே ேனித உரிரேேள் திைோை டிசம் ர் 10 ம் கததி விருது வைங்கும் விைா நியூயார்க்கில் 

நரடத றும். 

ேரிசு சேறுேைர்கள் 

1)  ாகிஸ்தானின் ேனித உரிரே ஆர்வலர் ேற்றும் வைக்ேறிஞர் அஸ்ோ ஜஹாங்கீர் [ேரைத்திற்கு பின்] 

2) தான்சானியாவின் தரக க்ோ க்யுமி 

3) பிகரசிலின் முதல் உள்நாட்டு வைக்ேறிஞர் கஜானீயா வாபிச்சாைா 

4) அயர்லாந்தின் ேனித உரிரே அரேப்பு முன்ைணி  ாதுோவலர்ேள் 

 

சசயலிகள் & கோர்ட்டல் 

  

“கம நஹி ஹம்” (நான் அல்ல நாம்) :- 

“கே நஹி ஹம்” (நான் அல்ல நாம்) என்ற இரையப் க்ேம் ேற்றும் தசயலிரய பிரதேர் திரு. நகரந்திர கோடி புது 

தில்லியில் துவக்கிரவத்தார். “த ாதுகசரவயில் நான்” என்ற ரேயப்த ாருளுடன் தசயல் டவிருக்கும் இந்த 
இரையப் க்ேம் தேவல் ததாழில்நுட்  துரறேளில் ஈடு ட்டிருப்க ார் ேற்றும் அரேப்புேரை ஒருங்கிரைத்து 

அவர்ேளின் முயற்சிேரை சமூே கநாக்ேங்ேள், சமூே கசரவ என்ற ஒகர தைத்திற்கு தோண்டுவர உதவும். 

கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி கூட்டுறளை கமம்ேடுத்துைதற்கான திட்டத்தின் இளணய -கோர்டல் (SPARC) :- 

ேனித வை கேம் ாட்டுத்துரற அரேச்சர், பிரோஷ் ஜவகடேர், “ேல்வி ேற்றும் ஆராய்ச்சி கூட்டுறரவ 

கேம் டுத்துவதற்ோை (SPARC) திட்டம்” என்ற வரலத் தைத்ரத புது தில்லியில் ததாடங்கி ரவத்தார். 
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இந்தியா சமாளேல் காங்கிரஸ் (IMC) 2018 :- 

டிஜிட்டல் தேவல்ததாடர்பு ததாழில்நுட் ங்ேள், தயாரிப்புேள், கசரவேள் ேற்றும்  யன் ாடுேளில் சமீ த்திய 

ேற்றும் சிறந்தவற்ரறக் ோண்பிக்கும் இந்திய தோர ல் ோங்கிரஸ் (IMC) எதிர்ோல எல்ரலேரை நிறுவுதல் 

தடல்லியில் ததாடங்கியது. 

தீம் :- “New Digital Horizons – Connect. Create. Innovate.” 

 

ோதுகாப்பு சசய்திகள் 

  

கநட்கடாவின் மிகப்சேரிய இராணுைப்ேயிற்சி :- 

 னிப்க ாருக்குப் பிறகு நடக்கும் கநட்கடாவின் மிேப்த ரிய இராணுவ  யிற்சி நார்கவயில் ததாடங்கியது. 

 

அறிவியல் சசய்திகள் 

  

முதல் கசாயுஸ் ராக்சகட் :-  

ரஷ்யா முதன்முரறயாே கசாயுஸ் ராக்தேட்ரட அக்கடா ர் 26 அன்று  தவற்றிேரோே விண்ணில் ஏவியது. 

உலகின் மிகச்சிறிய ஆப்டிகல் ளககராஸ்ககாப் :- 

உலகின் மிேச்சிறிய ஆப்டிேல் ரேகராஸ்கோப்ர  விஞ்ஞானிேள் உருவாக்கியுள்ைைர் – வாேைங்ேள், ட்கரான்ேள் 

ேற்றும் ரேயடக்ேத் ததாரலக சிேளுக்கு 3D இடங்ேளில் அவற்றின் கநாக்குநிரலக்கு இது உதவுகிறது. 

தண்ணீரில் இருந்து எண்சணளய நீக்க புதிய முளற :-             

ஐ.ஐ.டி ேவுோத்தி ஆய்வாைர்ேள் வணிே ரீதியாே கிரடக்ேக்கூடிய நுண்ணிய எண்தைய்-விரும்பி த ாருட்ேரை 

(oleophilic) அகலா கவரா தஜல்  யன் டுத்தி எண்தைய் விலக்கிேைாே ோற்றியுள்ைைர். 
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புதிய இளலப் ேறளை இனம்:- 

இந்கதாகைசியாவின் கராட் எனும் உலர்ந்த இந்கதாகைசிய தீவில் ேட்டுகே ோைக்கூடிய ஃர கலாஸ்கோ ஸ் 

கராடிதயன்ஸிஸ் எைப் டும் புதிய இரலப்  றரவ இைம் ேண்டுபிடிக்ேப் ட்டது. 

புதிய சகக்ககா ேல்லி இனங்கள்L- 

இந்தியாவின் ஊர்வை விலங்கிைங்ேளில் சமீ த்திய கசர்க்ரேேைாே கேற்குத்ததாடர்ச்சி ேரல  குதிேைாை 

அேஸ்தியேரல ேற்றும் ஆரைேரல ேரலத்ததாடர்ேளில் ேட்டுகே ோைப் டும் ஸ் ாட்-ேழுத்து கட தேக்கோ 

 ல்லிேள் ேற்றும் ஆரைமுடி தேக்கோ  ல்லி கசர்க்ேப் ட்டுள்ைது. 

தரைரிளச  

 கேட்மின்டன் உலகக் கூட்டளமப்பு தரைரிளச :- 

1) சீை ரதக யின் தாய் ட்சூ யிங் 

2) இந்தியாவின் பி.வி. சிந்து 

மாநாடுகள் 

  

22 ைது கதசிய அைவிலான கூட்டம் ;- 

இந்தியா ேற்றும் மியான்ேர் இரடகயயாை 22 வது கதசிய அைவிலாை கூட்டம் 25 முதல் 26 அக்கடா ர் 2018 

வரர நடந்தது. இரு நாடுேளும் சர்வகதச எல்ரலயில்  ாதுோப்பு ஒத்துரைப்ர  வைங்ேவும், சர்வகதச 

எல்ரலக்குள்ைாே ேக்ேள் ேற்றும் வர்த்தே நடவடிக்ரேேரை விரரவு டுத்தவும் ஒப்புக்தோண்டது. 

இந்திய சேண்கள் கதசிய கரிம விழா 2018 ;- 

ேேளிர் ேற்றும் குைந்ரதேள் கேம் ாட்டு அரேச்சர் கேைோ ோந்தி புது தில்லியில் இந்திய த ண்ேள் கதசிய ேரிே 

விைா 2018 5வது  திப்ர  திறந்துரவத்தார். 

13 ைது ஆண்டு இருதரப்பு உச்சி மாநாடு :- 

பிரதேர் நகரந்திர கோடி இந்தியா - ஜப் ான்  இரடகய நடக்கும் 13-வது ஆண்டு இருதரப்பு உச்சி ோநாட்டில் 

 ங்கேற்ே ஜப் ான் தசன்றார். 
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திட்டங்கள் 

  

ேரம்ேரகத் க்ரிஷி விகாஸ் கயாஜனா (PKVY):- 

 ரம் ரேத் க்ரிஷி விோஸ் கயாஜைா (PKVY) நாட்டில் ேரிே கவைாண்ரேரய ஊக்குவிப் தற்ோை ஒரு 

கநாக்ேத்துடன் தசயல் டுத்தப் டுகிறது. 

தர்ேன் திட்டம் :- 

இந்தியாவில் கிராேப்புற த ால் அலுவலேங்ேள் டிஜிட்டல் முன்கைற்றம் த றுவதற்ோே தர் ன் 

திட்டம் ததாடங்ேப் ட்டது. 

க்ரிஷி கும்ோ - 2018 :- 

பிரதேர் நகரந்திர கோடி ோதைாலி ோட்சி மூலம் 2018 ஆம் ஆண்டு க்ரிஷி கும் ாரவ ததாடங்கி ரவத்தார். 

கோடியின் ேைவுத்திட்டோை 2022 ஆம் ஆண்டில் விவசாயிேளின் வருவாரய இரட்டிப் ாக்குவதற்கு நாட்டின் 

உைவு உற் த்தியாைர்ேள் விரதப் து முதல் விற் து வரர அரசு உதவ கவண்டும் எை வலியுறுத்திைார். 

 

நியமனங்கள் 

ேஹிந்தர ராஜ க்கச என் வகர இலங்ரேயின் புதிய பிரதேராே நியமிக்ேப் ட்டார் 
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