
 
    

 

Date  :  1 to 3 Nov 2018 

 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் – நவம்பர் 1 to 3 

விளையாட்டு சசய்திகள் 

  

ஐசிசி மகளிர் உலக டி 20 

ஐ.சி.சி. உலகக் ககோப்பை கிரிக்ககட் லீக் கைோட்டியில் ைோகிஸ்தோன் அணிபை இந்திைோ வீழ்த்தி கெற்றி கைற்றது. 

 

சீனா ஓபன் பபட்மிண்டன் 

உலக சோம்பிைன் ககண்க ோ க ோக ோ ோ ஃப்யூகூகெோகோவில் நப கைற்ற சீனோ ஓைன் கைட்மிண் ன் ைட் த்பத 

கென்றோர். 

  

இந்தியா, சவஸ்ட் இண்டீஸ் - கிரிக்சகட் T20  

கப சி கைோட்டியில் இந்திைோ, கெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிபை ஆறு விக்ககட் வித்திைோசத்தில் வீழ்த்திைது. இதன் 

மூலம் T20 கதோ பை 3-0 என முழுப ைோக பகப்ைற்றி ககோப்பை கென்றது. 

  

ஐசிசி ஒருநாள் தரவரிளச 

ஐசிசி ஒருநோள் தைெரிபசப் ைட்டிைலில் இந்திை ககப் ன் விைோட் ககோலி  ற்றும் முன்னணி கெகப்ைந்து வீச்சோளர் 

ஜஸ்ப்ரித் பூம்ைோ ஆகிகைோர் முபறகை முதலி த்தில் உள்ளனர். 
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முக்கியமான நாட்கள் 

  

நவம்பர் 13 – உலக கருளை தினம் 

நெம்ைர் 13 அன்று உலக கருபை தினம் ஆண்டுகதோறும் ககோண் ோ ப்ைடுகிறது. உலக கருபை தினம் 

முதன்முதலில் 1998 ஆம் ஆண்டு உலக கருபை இைக்கத்தோல் கதோ ங்கப்ைட் து, இது 1997 ஆம் ஆண்டு 
நப கைற்ற உலககங்கிலும் உள்ள எண்ைற்ற கருபை அப ப்புக்களின் க ோக்கிகைோ  ோநோட்டில் உருெோனது 

ஆகும். 

  

விஜிசலன்ஸ் விழிப்புைர்வு வாரம் 

நிறுெனத்தில் கநர்ப   ற்றும் ஒருப ப்ைோட்டின் அடிப்ைப   திப்புகபள ைைோ ரிப்ைது ைற்றிை ‘விஜிகலன்ஸ் 

விழிப்புைர்வு ெோைம்’ அக்க ோைர் 29 முதல் நெம்ைர் 3 ஆம் கததி ெபை இந்திை இைோணுெத்தோல் 

அனுசரிக்கப்ைட் து. 

உலக சசய்திகள் 

  

பாரிஸில் முதலாம் உலகப் பபார் நிளனவு நாள் விழா 

துபை ஜனோதிைதி எம்.கெங்பகைோ நோயுடு ைோரிஸில் ந ந்த முதல் உலகப் கைோர்க்கோல நிபனவு நோள் விழோவில் 

இந்திைோவின் பிைதிநிதிைோக கலந்துககோண் ோர். 

11 நெம்ைர் 1918 இல் உலகப் கைோர் முடிெப ந்ததில் இருந்து 100 ஆண்டுகள் நிபறெப ந்தபத ஆயுதத் தின ோக 
குறிக்கப்ைடுகிறது 

  

காங்பகாவில் எபபாலா ளவரஸ் 

ஆப்பிரிக்க நோ ோன கோங்ககோவில் எகைோலோ பெைஸ் கநோய் (ைத்த இழப்பு கசோபக கோய்ச்சல்) தீவிை ோக ைைவி 

ெருகிறது. 
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கோங்ககோ ஜனநோைகக் குடிைைசில், எகைோலோவின் ைோதிப்ைோல் 200 க்கும் க ற்ைட் ெர்கள் இறந்துவிட் னர். 

  

பகாவா அரசாங்கம் மீன் இறக்குமதி தளட  

ககோெோ அைசோங்கம் 6  ோதங்களுக்கு தனது  ோநிலத்தில் மீன்கபள இறக்கு தி கசய்ை. தப  

விதித்துள்ளது.ககோெோவில் இறக்கு தி கசய்ைப்ைடும் மீன்களில் உத்திகைோகபூர்ெ ோக ஃைோர் லின் இருப்ைபதப் 

ைற்றிை நிச்சை ற்ற தன்ப பைக் கருத்தில் ககோண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்ைட்டுள்ளது. 

  

புலி, ளரபனா தயாரிப்பு சீனா வர்த்தகம் தளட 

புலி எலும்பு  ற்றும் பைகனோ ககோம்பு ஆகிைபெ  ருத்துெ கநோக்கங்களுக்கோக ைைன்ைடுத்தப்ைட்டு ெருகின்றன, 

இருப்பினும் அெற்றின் ைைன்களுக்கோன எந்த ஆதோைமும் இல்பல. இதனோல் இந்த விலங்குகளின் எண்ணிக்பக 

மிகக் குபறந்துவிட் து. சர்ெகதச வி ர்சனத்திற்குப் பின் சீனோ, புலி  ற்றும் பைகனோ தைோரிப்புகளுக்கு சீனோ 

ெர்த்தகம் தப  விதித்தது. 

  

மியான்மர் தளலவர் சூ கி 

அப திக்கோன கநோைல் ைரிசு கைற்றெர் என்ற சிறப்புக்குரிை மிைோன் ர் தபலெர் சூ கி (ெைது 73), அந்த நோட்டின் 

அதிகோைமிக்க தபலெைோக இருந்தகைோதும், கைோஹிங்ைோ இன  க்களுக்கு இபழக்கப்ைட்  அநீதிபை 

தட்டிக்ககட்கவில்பல. 

மிைோன் ரில் சிறுைோன்ப யினைோக உள்ள கைோஹிங்கிைோ முஸ்லிம் சமூகத்தினருக்கு எதிைோக அங்கு க ந்த ஆண்டு 

மிகப்கைரிை கலெைம் ஏற்ைட் து. அத்து ன், கைோஹிங்கிைோ இனத்தெர் மீது மிைோன் ர் ைோணுெம் ந த்திை கதோ ர் 

தோக்குதலில் லட்சக்கைக்கோன  க்கள் ைலிைோகினர். கைோஹிங்ைோ முஸ்லிம்  க்கள் கூட் ம் கூட்  ோக 

இனப்ைடுககோபல கசய்ைப்ைட் னர். கைண்கள் ைலோத்கோைம் கசய்ைப்ைட் னர்.7 லட்சத்துக்கும் க ற்ைட்  அந்த 

இன  க்கள், அகதிகளோக ெங்கோளகதசத்தில் தஞ்சம் அப ந்தனர்.  

இது சர்ெகதச அளவில் அெருக்கு எதிைோக வி ர்சனங்கபள ஏற்ைடுத்திைது. இந்த நிபலயில், லண் பன 

தபலப யி  ோக ககோண்டு இைங்கி ெருகிற ஆம்னஸ்டி இன் ர்கநஷனல் என்னும் சர்ெகதச  ன்னிப்பு அபெ, 

சூ கியுக்கு அளிக்கப்ைட்  ‘ னசோட்சி விருது தூதர்’ என்னும் கவுைெத்பத ைறித்து விட் து. 
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மாநாடுகள் 

  

33 ஆசிய உச்சி மாநாடு 

ஆசிைோன் உச்சி ோநோட்டின் 33 ெது ைதிப்பு சிங்கப்பூரில் கதோ ங்கிைது. உச்சி  ோநோட்டின் தபலெர் சிங்கப்பூர் 

பிைத   ந்திரி லீ கெச். லிகைோங் ஆெோர். 

இது சிங்கப்பூரின் சன்க க் சிங்கப்பூர் சமூதோை ப ைத்தில் நெம்ைர் 15 அன்று முடிெப கிறது  

இந்த உச்சி  ோநோட்டின் முடிவு ன் இதனு ன் கதோ ர்புப ை கீழ்க்கோணும்  ற்ற  ோநோடுகளும் முடிெப ந்தன. 

13 ெது கிழக்கு ஆசிை உச்சி  ோநோடு (EAS – East Asia Summit),2 ெது விரிெோன பிைோந்திை கைோருளோதோை உச்சி 

 ோநோடு (RCEP – Regional Comprehensive Economic Summit)  ற்றும் 21 ெது ஆசிைோன்  ற்றும் மூன்று நோடுகள் 

உச்சி  ோநோடு சிங்கப்பூரின் பிைத ர் லீ சிைோன் லூங் இந்த ெரு  உச்சி  ோநோட்டின் தபலெைோெோர். 

லீ ஆசிைோனின் தபலப பை தோய்லோந்தின் பிைத ர் பிையுத் சோன்-ஓ-சோவி ம் ஒப்ைப த்தோர். 

இந்திைப் பிைத ர் நகைந்திை க ோடி சிங்கப்பூரில் 13-ெது கிழக்கோசிை  ோநோடு, 2-ெது RCEP  ோநோடு  ற்றும் 

ஆசிைோன்-இந்திைோ ஆகிை  ோநோடுகளில் கலந்து ககோண் ோர். 

இது பிைத ர் க ோடியின் 5ெது கிழக்கோசிை  ோநோ ோகும். இந்திைோெோனது 2005ஆம் ஆண்டு முதல் கிழக்கோசிை 

 ோநோட்டின் துெக்கத்திலிருந்கத ைங்ககற்று ெருகின்கிறது. 

க லும் பிைத ர் க ோடி பின்க க் (Fintech)  ோநோட்டிலும் ைோர்பெைோளர்களிப கை உபைைோற்றினோர். 

இதன் மூலம் சிங்கப்பூர் பின்க க் விழோவில் பிைதோன உபைபை ெழங்கிை முதல் அைசோங்கத் தபலெைோக க ோடி 

உருகெடுத்துள்ளோர். 

ெங்கிக் கைக்குகள் இல்லோ கலகை உலகளோவிை அளவில் இைண்டு பில்லிைன்  க்கபள கசன்றப ைக் கூடிை 

ெபகயில் ெடிெப க்கப்ைட்  APIX என்ற ெங்கி கதோழில்நுட்ைத்பத அெர் துெங்கி பெத்தோர். 
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WEF உலகைாவிய எதிர்கால சளப கூட்டம் 

உலகளோவிை கைோருளோதோை  ன்றத்தின் (WEF) உலகளோவிை எதிர்கோல கவுன்சிலின் இரு நோள் கூட் ம் துைோயில் 

கதோ ங்கிைது. 

  

சிங்கப்பூர் பின்சடக் விழா 

சிங்கப்பூர் FinTech விழோ, உலகின் மிக கைரிை விழோக்களில் ஒன்றோகும், முதன் முதலோக இந்த விழோவிற்கு பிைதோன 

உபைைோற்ற ஒரு நோட்டின்  தபலெைோன பிைத   ந்திரி நகைந்திை க ோடி அபழக்கப்ைட்டுள்ளோர், கைோதுெோக இந்த 

விழோவில் உலக நிதிை அல்லது கதோழில்நுட்ை நிறுெனங்களின் தபலெர்கள் உபைைோற்றுெது ெழக்கம். 

பிைத   ந்திரி உலக ெங்கிகளு ன் நிதி நிறுெனங்கபள இபைக்கும் ஒரு உலகளோவிை தளத்பத கதோ க்கி 

பெப்ைோர். 

  

ஒப்பந்தங்கள் 

  

இந்தியா, சமாராக்பகா இளடபய பரஸ்பர சட்ட உதவி  ஒப்பந்தம் 

இந்திைோ, க ோைோக்ககோ இப கை ைைஸ்ைை சட்  உதவி ைற்றிை ஒப்ைந்தம்  பககைழுத்தி ப்ைட் து 

இந்திைோ  ற்றும் க ோைோக்ககோ குற்றம் சோர்ந்த விஷைங்களில் ைைஸ்ைை சட்  உதவி ைற்றிை ஒப்ைந்தத்தில் 

பககைழுத்திட் ன. ஒப்ைந்தம் இருதைப்பு ஒத்துபழப்பை ெலுப்ைடுத்தி, கசைல்திறபன அதிகரிக்கும்  ற்றும் குற்ற 

தடுப்பு,  ற்றும் குற்றங்கள் ெழக்கு விசோைபை, ைைஸ்ைை  ற்றும் நிதி ைறிமுதல்,கைோருள் ைறிமுதல் ைற்றிை ஒரு 

ைைந்த சட்  கட் ப ப்பை ெழங்கும். 
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திட்டங்கள் 

  

இந்திய காற்று விளசயாழி[டர்ளபன்] சான்றளிப்பு திட்டம் (IWTCS) 

புதிை ஆற்றல்  ற்றும் சுற்றுச்சூழல் அப ச்சகம், கசன்பன எரிசக்திக்கோன கதசிை நிறுெனத்து ன் ஆகலோசபன 

கசய்து, இந்திைக் கோற்று  ர்பைன் சோன்றளிப்புத் திட் ம் (IWTCS) என்று அபழக்கப்ைடும் புதிை திட் த்தின் ஒரு 

ெபைபெ தைோரித்துள்ளது. ைல்கெறு ெழிகோட்டுதல்கபள  ர்பைன் சோன்றிதழ் திட் ம் (IWTCS) 

கசர்த்துக்ககோள்கிறது. 

IWTCS பின்ெரும் ைங்குதோைர்களுக்கு உதவுெதற்கும் எளிதோக்குெதற்கும் திட் மி ப்ைட்டுள்ளது; (i.) அசல் கருவி 

உற்ைத்திைோளர்கள் (OEM கள்) (ii.) இறுதி ைைனர்கள் – நுட்ைங்கள், SNA கள், உருெோக்குநர்கள், IPP கள், 

உரிப ைோளர்கள், அதிகோரிகள், முதலீட் ோளர்கள்  ற்றும் கோப்பீடு நிறுெனங்கள் (iii.) சோன்றிதழ் நிறுெனங்கள் 

(IV) கசோதபன ஆய்ெகங்கள். 

  

‘ஆதாரனா திட்டம்‘ 

ஆந்திை பிைகதசம்  ோநில அைசு ரூ.86.03 ககோடி  திப்புள்ள கசோத்துக்கபள 23,000 ஏபழ ைைனோளிகளுக்கு 

எஸ்.டி.பி.சி அடிப்ைப யில் ஆதோைனோ திட் ம் II – கை ோரிகம் பை ககலுப்பு [Pedarikam Pai Gelupu]ன் கீழ் 

விநிகைோகித்தது. ைல்கெறு அைசு நிறுெனங்களின் மூலம் ைைனீட் ோளர்கள் ஆன்பலன் கதர்வு  ற்றும் 
உைகைைங்கபள ெழங்குெதன் மூலம் ஒவ்கெோரு குடும்ைமும் ஒரு நிபலைோன ெரு ோனத்பத கைற இது உறுதி 

கசய்யும். 

  

அறிவியல் சசய்திகள் 

  

வியாழனின் சுழலும் பமகங்களின் புதிய புளகப்படம்  

நோசோவின் ஜுகனோ விண்கலம் விைோழன், ெோயு கிைகத்தின்  ோகைரும் ைல ெண்ை ை ோன, சுழலும் க கங்களின் 

புதிை புபகப்ை த்பத நோசோ கெளியிட் து. அக்க ோைர் 29-ம் கததி ஜூகனோ தனது 16ெது விைோழன் கிைகத்தின் 

கநருங்கிை ைைைத்பத நிகழ்த்திை கைோழுது இந்த ை ம் எடுக்கப்ைட் து. 
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 ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் 3 ராக்சகட் 

நவீன தகெல் கதோ ர்புக்கோன ஜிசோட் -29 கசைற்பகக் ககோபளத் தோங்கிைைடி ஜிஎஸ்எல்வி  ோர்க் 3 ைோக்ககட் 

கெற்றிகை ோக விண்ணில் ைோய்ந்தது. 

இந்திை விண்கெளி ஆைோய்ச்சி ப ை ோன இஸ்கைோ, ஜி- சோட் 29 கசைற்பகக் ககோளு ன் ஜிஎஸ்எல்வி –  ோர்க் 3 

ைோக்ககட்ப  விண்ணில் கசலுத்தியுள்ளது. இஸ்கைோவின் ஜிசோட் 29 கசைற்பகக் ககோபள, ஜிஎஸ்எல்வி  ோர்க் – 3 

ைோக்ககட் எடுத்துச் கசல்கிறது. இந்த ஜிஎஸ்எல்வி  ோர்க் 3 ைோக்ககட்5  ன் எப  ககோண்  கசைற்பகக்ககோபள 

விண்ணில் நிபல நிறுத்த உள்ளது. 

  

மாநாடுகள் 

  

பயாகா சர்வபதச மாநாடு  

கைோது சுகோதோைத்திற்கோன கைோகோவின் சர்ெகதச  ோநோடு, ைஞ்சிம் [ககோெோ] கலோ அகோ மியில் கதோ ங்கப்ைட் து. 

ஆயுஷ் அப ச்சகம் இதற்கு ஏற்ைோடு கசய்துள்ளது. 

 உலகைாவிய டிஜிட்டல் உள்ைடக்க சந்ளத (GDCM) 

2018 ம் ஆண்டு நெம்ைர்14 – 15, 2018 ஆம் கததி ெபை 2018 ஆம் ஆண்டுக்கோன உலகளோவிை டிஜிட் ல் 

உள்ள க்க சந்பத  ோநோட்ப (GDCM)  கதோழில்துபற ககோள்பக  ற்றும் ஊக்குவிப்பு துபற (DIPP), ெர்த்தக 

 ற்றும் கதோழிற்துபற அப ச்சகம் புதுதில்லியில் ந த்துகிறது. 

 ோநோட்டில் இபச, திபைப்ை ம், ஒளிைைப்பு  ற்றும் கெளியீடு, அகத கைோல் கூட்டு க லோண்ப , ெளர்ந்து ெரும் 

 ோதிரிகள்  ற்றும் சந்பத  ற்றும் ககோள்பக தைோரிப்ைோளர்களின் தோக்கங்கள் குறித்த அ ர்வுகள் இ ம்கைறும். 

 2வது ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா முதலீட்டு கருத்தரங்கு 

இந்திை இபளஞர்களிப கை புதுப   ற்றும் கதோழில் முைற்சிபை ஊக்குவிப்ைதற்கோக 2018 ஆம் ஆண்டு 

நெம்ைர்  ோதம் 12 ஆம் கததி சீனோவின் ஸ் ோர்ட் அப் இந்திை சங்கம் (SIA)  ற்றும் துணிகை[கென்ச்சர்] குருகுல் 

ஆகிகைோரு ன் இபைந்து சீனோவில் இந்திை தூதைகம் 2 ெது கதோ க்க இந்திை முதலீட்டு கருத்தைங்கு ஒன்பற 

ஏற்ைோடு கசய்தது. நெம்ைர் 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்திை முதலீட்டு நிகழ்ச்சி ஏற்ைோடு கசய்ைப்ைட் து. 
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பாதுகாப்பு சசய்திகள் 

  

இந்த்ரா – 2018 

கிளர்ச்சிகபள முறிைடிப்ைதற்கோக ஐ.நோ. ஆதைவு ன் இந்திைோ – ைஷ்ைோ இப கை கூட்டு ைோணுெப் ையிற்சி இந்த்ைோ 

– 2018 ைோபினோ ைோணுெ முகோமில் உள்ள  (உத்தைப்பிைகதச  ோநிலம்) ைோபினோ துப்ைோக்கிச் சுடும் ையிற்சித் தி லில் 

நெம்ைர் 18 முதல் நப கைற உள்ளது. ைஷ்ைக் கூட் ப ப்பின் ஐந்தோெது ைோணுெ ைப ப்பிரிவுகளும், இந்திைக் 

குடிைைசின் ஆயுதம் தோங்கிை கோலோட்ைப ப் பிரிவும், இந்த 11 நோள் ையிற்சியில் ஈடுைடுகின்றன. 

 இந்த்ைோ ையிற்சி ெரிபசயில் ஐ.நோ. ஆதைவு ன் ைத்தோெதோக நப கைறும் இந்தப் ையிற்சியின் கநோக்கம், 

அப திக்கோப்பு / அ லோக்கச் சூழல் ஆகிைெற்றில் இந்திை – ைஷ்ை ைோணுெங்களின் கூட் ோன உத்தியின் 

கசைல்ைோடுகளில் உள்ள ஆற்றபல உலகத்திற்குத் கதரிவிப்ைதோகும். 

  

இந்திய சபருங்கடல் கடற்பளட கருத்தரங்கு  ஆண்டு விழா  

இந்திை கைருங்க ல் க ற்ைப  சங்கத்தின் ைத்தோெது ஆண்டு விழோ ககோச்சியில் கதோ ங்கிைது. 

  

விருதுகள் 

  

அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான இன்ஃபபாசிஸ் விருது 2018 

அறிவிைல்  ற்றும் ஆைோய்ச்சிக்கோன இன்கைோசிஸ் விருது 2018 – ஆறு சிறந்த கைைோசிரிைர்களுக்கு 

ெழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

இன்கைோசிஸ் அறிவிைல் அறக்கட் பள (ISF – Infosys Science Foundation) தனது 10-ெது ஆண்டு விழோவில் 

இன்கைோசிஸ் ைரிசு 2018-க்கோன ஆறு கெற்றிைோளர்கபள கெவ்கெறு பிரிவுகளில் அறிவித்துள்ளது. 

நெகோந்தோ ைட் – கைோறியிைல்  ற்றும் கணினி அறிவிைல் 
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கவிதோ சிங் –  ோனு விைல் 

ரூப்  ோலிக் – ெோழ்க்பக அறிவிைல் 

நளினி அனந்த ைோ ன் – கணித அறிவிைல் 

S.K. சதீஷ் – இைற்பிைல் அறிவிைல் 

கசந்தில் முல்பலநோதன் – சமூக அறிவிைல் 

இன்கைோசிஸ் ைரிசோனது இந்திைோவில் ஆைோய்ச்சிைோளர்கள், அறிவிைலோளர்கள், சமூக ஆய்ெோளர்கள்  ற்றும் 

கைோறிைோளர்களுக்கு இன்கைோசிஸ் அறிவிைல் அறக்கட் பளைோல் ெழங்கப்ைடும் ெரு ோந்திை விருதோகும். 

ஒவ்கெோரு பிரிவிலும் விருது கைறுகெோர் 22 கோைட் தங்கப் ைதக்கம், ைோைோட்டுச் சோன்றிதழ்  ற்றும் ஒரு லட்சம் 

அக ரிக்க  ோலர் ைரிசுப் ைைம் ஆகிைெற்பறப் கைறுெர். 

இந்திைோவில் அறிவிைல் ஆைோய்ச்சிபை அங்கீகரிக்கும் மிக உைர்ந்த ைைப் ைரிசுகளில் இதுவும் ஒன்றோகும். 

நெகோந்தோ ைோட், கவிதோ சிங், ரூப்  ோலிக், நளினி அனந்தைோ ன், எஸ்.கக.சதீஷ்  ற்றும் கசந்தில் முல்பலநோதன் 

ஆகிகைோர் கைறப்ைட்  244 ைரிந்துபைகளில் கெற்றி கைற்றெர்கள் ஆெோர்கள். 
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