
 
    

 

 Date  :  4 to 7 Nov 2018 

 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் – நவம்பர் 4 to 7 

விளையாட்டு சசய்திகள் 

  

இந்தியா Vs நியூசிலாந்து டி20 ச ாடர் 

முதல் டி20 ப ோட்டியில் இந்தியோ 80 ரன்கள் வித்தியோசத்தில் நியூசிலோந்திடம் பதோல்வியடடந்தது. 

இந்தியா Vs நியூசிலாந்து சபண்கள் டி20 ச ாடர் 

ப ண்களுக்கோன முதல் டி20 ப ோட்டியில் நியூசிலோந்து 23 ரன்கள் வித்தியோசத்தில் இந்தியோடை வீழ்த்தியது. 

 ரஞ்சி ககாப்ளப 

சவுரோஷ்டிரோ அணிடய 78 ரன்கள் வித்தியோசத்தில் வீழ்த்தி விதர் ோ அணி ரஞ்சி பகோப்ட டய பதோடர்ந்து 

இரண்டோைது முடையோகக் டகப் ற்றியது. 

 EGAT ககாப்ளப 

உலக சோம்பியன் இந்திய வீரர் டசபகோம் மீரோ ோய் சோனு தோய்லோந்தில் நடடப ற்ை EGAT பகோப்ட  ப ோட்டியில் 

தங்கப்  தக்கம் பைன்ைோர். 

சோனு 49 கிபலோ எடடப்பிரிவில் தங்கம் பைன்ைோர். பைள்ளிப்  தக்கத்துக்கோன ஒலிம்பிக் தகுதிச் சுற்றில் 192 கிபலோ 

எடடடய தூக்கி சோம்பியனோனோர் மீரோ ோய் சோனு. 

ஃசபடகரசன் ககாப்ளப சடன்னிஸ் கபாட்டிகள் 

அஸ்தோனோவில் நடடப ற்ை ஃப டரர் பகோப்ட  படன்னிஸ் ப ோட்டியில் ஆசியோ ஓசோனியோ குரூப் 1ல் இந்தியோ 

தோய்லோந்டத 2 – 1 என்ை கணக்கில் பதோற்கடித்தது. 
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 9வது சீனியர் சபண்கள் ஹாக்கி க சிய சாம்பியன்ஷிப் 

9ைது சீனியர் ப ண்கள் ஹோக்கி பதசிய சோம்பியன்ஷிப் ப ோட்டி ஹிசோர், ஹரியோனோவில் பதோடங்கியது. 

  

முக்கியமான நாட்கள் 

  

பிப்ரவரி 06 – சர்வக ச சபண் பிறப்புறுப்புச் சிள வுக்கான ஜீகரா சகிப்புத் ன்ளம தினம் 

ஐக்கிய நோடுகள் சட யினோல் ப ண்களின் பிைப்புறுப்புச் சிடதடை அகற்றும் முயற்சியின் ஒரு  குதியோக சர்ைபதச 

ப ண் பிைப்புறுப்புச் சிடதவுக்கோன ஜீபரோ சகிப்புத்தன்டை தினம் பிப்ரைரி 6ம் பததி அனுசரிக்கப் டுகிைது. இது 

2003ல் அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது.  

 

க சிய சசய்திகள் 

 திறன் கமம்பாட்டு பயிற்சி 

அசோம் அரசு கடந்த ஆண்டு 75 ஆயிரம் இடைஞர்களுக்கு திைன் பைம் ோட்டு  யிற்சி அளித்துள்ைது.  

மத்திய பிரக சம் 70%  மக்களை கவளல வாய்ப்பு  

ப ோ ோல், ைத்தியபிரபதசத்தில் உள்ை நிறுைனங்கள் அம்ைோநிலத்தின்  டித்த இடைஞர்கடை 70% கட்டோயம் 

 ணியில் அைர்த்த பைண்டும் என முதல் ைந்திரி உத்தரவிட்டுள்ைோர். 

ைத்தியப்பிரபதச அரசு அடனத்து பதோழில்களிலும் உள்ளூர் ைக்களுக்கு பைடல ைோய்ப்புகளில் எழு து சதவீதத்டத 

ைழங்குைதற்கு கட்டோயைோக்கியுள்ைது. புதிய பதோழிற்துடை பகோள்டக ைோநிலத்தில் 

நடடமுடைப் டுத்தப் ட்டுள்ைது. 

 உலக வங்கி  ளலவர் 

 உலக ைங்கி தடலைர்  தவிக்கு அபைரிக்க கருவூலத் துடையின் மூத்த அதிகோரி படவிட் ைல் ோஸ் ((David 

Malpass)) ப யடர அதி ர் டிரம்ப்  ரிந்துடர பசய்துள்ைோர். 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

உலக ைங்கி தடலைரோக இருந்த ஜிம் பயோங் கிம் கடந்த 1ஆம் பததியுடன்  தவி விலகினோர்.  

 பழங்குடி மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களை ஆய்வு சசய்ய குழு 

ைகோரோஷ்டிரோ அரசு ைோநிலத்தில்  ழங்குடி ைக்களின் நலனுக்கோக பசயல் டுத்தப் டும்  ல்பைறு திட்டங்கடை 

ஆய்வு பசய்ய ஒரு குழுடை அடைத்துள்ைது. 

முன்னோள் எம்.எல்.ஏ. ைற்றும் ஸ்ரீரோஜிவி சங்கத்னோ தடலைர் விபைக்  ண்டிட் தடலடையிலோன 17 உறுப்பினர்கள் 

குழு பைடலைோய்ப்பு, குடைந்த ட்ச ஊதியம் ைற்றும்  ழங்குடி ைக்களுக்கு சரியோன ைோழ்ைோதோர ைசதிகடை 

ைழங்குைதற்கோக  ல்பைறு  ணிகடை பைற்பகோண்டுள்ைது. 

  

 ரவரிளச 

 ஐசிசி ஒருநாள்  ரவரிளச 

1) இங்கிலோந்து 

2) இந்தியோ 

3) பதன் ஆப்பிரிக்கோ 

• ஆஸ்திபரலியோ, நியூசிலோந்துக்கு எதிரோன ஒருநோள் பதோடர்கடை பைன்ை இந்தியோ, ஐசிசி ஒருநோள் 

கிரிக்பகட் தரைரிடசயில் 122 புள்ளிகள் ப ற்று  2-ைது இடத்திற்கு முன்பனறியுள்ைது.  

• இங்கிலோந்து 126 புள்ளிகளுடன் முதல் இடத்தில்  உள்ைது.  

• பதன்ஆப்பிரிக்கோ, நியூசிலோந்து அணிகள் தலோ 111 புள்ளிகள் ப ற்று முடைபய 3 ைற்றும் 4-ைது இடத்டதப் 

பிடித்துள்ைன. 

•  ோகிஸ்தோன் 102 புள்ளிகளுடன் ஐந்தோைது இடத்தில் உள்ைது.  

• ஆஸ்திபரலியோ 100 புள்ளிகளுடன 6-ைது இடத்தில் உள்ைது. 

கபட்ஸ்கமன்  ரவரிளச 

ப ட்ஸ்பைன் தரைரிடசயில் விரோட் பகோலி 887 புள்ளிகளுடன் பதோடர்ந்து முதலிடம் ைகிக்கிைோர். பரோகித் சர்ைோ 

854 புள்ளிகளுடன் 2-ைது இடத்தில் உள்ைோர்.  

பந்து வீச்சாைர்  ரவரிளச 
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 ந்து வீச்சோைர்களுக்கோன தரைரிடசயில் பும்ரோ 808 புள்ளிகளுடன் முதல் இடத்தில் உள்ைோர். டிபரன்ட் ப ோல்ட் 3-

ைது இடத்திற்கு முன்பனறியுள்ைோர். குல்தீப் யோதவ் 4-ைது இடத்திற்கு பின்தங்கினோர். 

  

மாநாடுகள் 

 ஆயு ப் பளட மருத்துவ மாநாடு 

ஆயுதப்  டடகள் ைருத்துைக் கல்லூரி, புபன 67 ைது ைருடோந்தர ஆயுதப்  டடகள் ைருத்துை ைோநோட்டட ஏற் ோடு 

பசய்துள்ைது. இந்த ைோநோட்டட ஆயுதப்  டடகள் ைருத்துை பசடையின் ப ோது இயக்குனர் பலப்டினண்ட் 

பெனரல் பிபின் பூரி பதோடங்கி டைத்தோர். 

  

திட்டங்கள் 

 செர்ரி சம்ரிதி உத்சவ் 

வீட்டு ைசதி ைற்றும் நகர்ப்புை விைகோரங்கள் அடைச்சகத்தின் (MoHUA) பெர்ரி சம்ரிதி உத்சவ், பதசிய ஊரக 

ைோழ்ைோதோரத் திட்டம் (DAY-NULM), தீன்தயோல் அந்திபயோதயோ திட்டம் (DAY-NULM) ஆகியைற்டை 

விரிவு டுத்துைடத பநோக்கைோகக் பகோண்டது இந்த திட்டம். 

 இந்தியாளவ அறிகவாம் திட்டம் 

53-ைது இந்தியோடை அறிபைோம் திட்டத்தில் இைம் இந்திய ைம்சோைளிடயச் பசர்ந்த பிஜி, கயோனோ, பைோரிஷியஸ், 

ப ோர்த்துகல், பதன்னோபிரிக்கோ, இலங்டக, சூரினோம் ைற்றும் திரினிடோட் ைற்றும் படோ ோபகோ ஆகியைற்றிலிருந்து 

40  ங்பகற் ோைர்கள் (24 ப ண் ைற்றும் 16 ஆண்களும்)  ங்பகற்கின்ைனர். ைகோரோஷ்டிரோ ைற்றும் டோைன் & டடயூ 

ஆகிபயோர் இந்த  திப் கத்தின் கூட்டோளிகள். 

18-30 ையதிற்கு உட் ட்ட இந்தியோவின் புலம்ப யர்ந்த இடைஞர்களுக்கு நம் நோட்டினோல் பைற்பகோள்ைப் ட்ட 
முன்பனற்ைங்கள் ைற்றும் சோதடனகடைப்  யன் டுத்தி அைர்கடை தங்கள் முன்பனோர்களின் தோய்நோட்டிற்கு 

அருகில் பகோண்டுைரும் பநோக்கத்துடன் “இந்தியோடை அறிபைோம் திட்டத்டத” இந்திய அரசின் பைளியுைவுத்துடை 

அடைச்சகம் ஏற் ோடு பசய்துள்ைது.  
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UNDP சிறு மானிய திட்டம் (SGP) 

MoEFCC- உலகைோவிய சுற்றுச்சூழல் ைசதி, UNDP சிறு ைோனிய திட்டம் (SGP)  ற்றிய ஒர்க்ஷோப் புது டில்லியில் 

சுற்றுச்சூழல், ைனவியல் ைற்றும் கோலநிடல ைோற்ைம் அடைச்சகத்தின் (MoEFCC) பசயலோைர், ஸ்ரீ சி.பக. மிஸ்ரோ, 

துைக்கி டைத்தோர். 

  

அடல் புஜல் கயாஜனா 

ரூ.6000 பகோடி ைதிப்பிலோன அடல் புெல் பயோெனோ (ABHY) திட்டம் – நிலத்தடி நீடர சமூக  ங்பகற்புடன் 

நிடலயோன பைலோண்டை திட்டத்திற்கு உலக ைங்கி ஒப்புதல் அளித்தது. இந்திய அரசு ைற்றும் உலக ைங்கி 50:50 

என்ை விகிதத்தில் நிதியுதவி ைழங்க உள்ைது. 

  

புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம்(MoU) 

  

விவசாயிகளை கசர்க்கும் பிரச்சாரம் துவக்க அரசு திட்டம் 

கிசோன் கிபரடிட் கோர்ட்ஸ் (KCC) திட்டத்தின் கீழ் நிதி பசர்த்தலில் விைசோயிகடை பசர்க்கும் ஒரு பிரச்சோரத்டத அரசு 

துைக்க முடிவு பசய்துள்ைது.  

 

 

அறிவியல் சசய்திகள்  

 ஜிசாட்-31  

தகைல் பதோழில்நுட் த்டத ைலுப் டுத்தும் ஜி-சோட் 31 பசயற்டகபகோள் பைற்றிகரைோக விண்ணில் ஏைப் ட்டது.  

பிபரஞ்ச் கயோனோவில் இருந்து ஏரியோன்-5 என்ை ரோக்பகட் மூலம் இது விண்ணில் பசலுத்தப் ட்டது. இந்திய 

பநரப் டி அதிகோடல 2.30 ைணிக்கு ஏைப் ட்ட ஏரியோன்-5 ல் இருந்து ஜிசோட்31 மிகச்சரியோக 

நிடலநிறுத்தப் ட்டுள்ைது. இந்த பசயற்டகபகோள் பதோடலக்கோட்சி பசடைகடை ப ை உதவியோக இருக்கும்  
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பதோடலக்கோட்சி பசடைகள் உள்ளிட்ட சில பசடைகடை இத்தடன நோட்கைோக ைழங்கி ைந்த இன்சோட் 4சிஆர் 

பசயற்டகபகோள் கோலம் கடந்த 2007 பசப்டம் ர் ைோதம் ஏைப் ட்டது. அதன் ஆயுள் கோலம் விடரவில் முடிைடடய 

உள்ைதோல் அதற்கு  திலோக ஜி-சோட் 31 விண்ணில் பசலுத்தப் ட்டுள்ைது.  

இந்த ஜிசோட் 31 ஏடிஎம் பசடை,  ங்கு சந்டத உள்ளிட்ட  ல இ பசடைகடை ைழங்க உதவியோக இருக்கும்.   

  

கங்ளக நதி கால்வாயில் கழிவு நீர் கலப்பு  

உத்தரபிரபதசத்தின் நிைோரி நகர்  ஞ்சோயத்து சட்டவிபரோதைோக கழிவு நீர் குழோய் அடைத்து நீர் ோசனத்துடைக்கு 
பசோந்தைோன பைல் கங்டக கோல்ைோயில் கழிவு நீடர கலந்து ைருைதோக அந்த  குதியில் ைசிக்கும் விபைக் தியோகி 

என் ைர் பதசிய  சுடை தீர் ோயத்தில் ைனு தோக்கல் பசய்தோர். 

இங்குள்ை கழிவுநீடர சுத்திகரிக்க எந்த ைழியும் இல்லோததோல் இந்த ைோசடடந்த நீர் கங்டக நதி கோல்ைோய் மூலம் 

பசன்று கங்டக நதி உள்ளிட்ட ைற்ை நீர்நிடலகடையும்  ோழோக்கி ைருகிைது.  

இதனோல் கங்டக நதி கோல்ைோயில் கழிவு நீர் கலப் டத தடுக்கோத உத்தரபிரபதச அரசு மீது பதசிய  சுடை 

தீர்ப் ோயம் இன்று ரூ. 25 லட்சம் அ ரோதம் விதித்தது. 

 

மாநாடுகள் 

  

43 வது சர்வக ச புத் க கண்காட்சி 

இந்தியோவின் பதசிய டிஜிட்டல் நூலகம் ைத்திய ைனித ைை பைம் ோட்டு அடைச்சகத்தோல் நிதியளிக்கப் ட்டது 

ைற்றும் ஐஐடி கரக்பூரோல் உருைோக்கப் ட்டது. 

பகோல்கத்தோவில் 43 ைது சர்ைபதச புத்தக கண்கோட்சியில், இந்தியோவின் பதசிய டிஜிட்டல் நூலகம் இலைசைோக 

புத்தகங்கள்  திவிைக்கம் பசய்ய அனு திப் தோல் அதிக ைக்கடை ஈர்த்துள்ைது. 
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‘ ர்வாசா கபண்ட்–பாகம் 2′ பிரச்சாரம் 

நோட்டிலுள்ை கிரோைங்களின் திைந்தபைளி கழிவுகள் இல்லோத நிடலடய நிடலநிறுத்துைதில் கைனம் பசலுத்தும் 

‘தர்ைோசோ ப ண்ட்- ோகம் 2’ பிரச்சோரத்டத ஸ்ைச்ச  ோரத் மிென் கிரோமீன் அறிமுகப் டுத்தியது. குடிநீர் ைற்றும் 

சுகோதோர அடைச்சகம் தயோரித்த இந்த பிரச்சோரம் மும்ட யில் பதோடங்கப் ட்டது. 

 

விருதுகள் 

 

 சங்கீ  நாடக அகாடமி விருதுகள் (Sangeet Natak Academy awards) 

ெனோதி தி ரோம்நோத் பகோவிந்த் 2017 ஆம் ஆண்டுக்கோன ைதிப்புமிக்க சங்கீத நோடக அகோடமி விருதுகடை 

இரோஷ்டிர தி  ைனில் ைழங்கினோர். 

இடச, நடனம், நோடகம்,  ோரம் ரியம், நோட்டுப்புை ைற்றும்  ழங்குடி இடச உட் ட 42 துடைகடைச் சோர்ந்த 

நோற் த்தி இரண்டு கடலஞர்களுக்கு ைழங்கப் ட்டது. 

 

நியமனங்கள் 

 அபைரிக்க உள்துடை பசயலோைரோக படவிட் ப ர்ன்ஹோர்ட் நியமிக்கப் ட்டோர். 

சிறு ோன்டை விைகோர அடைச்சகத்தின் ப ோறுப்பு பசயலோைரோக ஸ்ரீ டசபலஷ் நியமிக்கப் ட்டோர்.  

 ஞ்சோப் டிஜிபி-யோக திங்கர் குப்தோ நியமிக்கப் ட்டோர். 
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