
 
    

 

 Date  :  1 to 3 Nov 2018 

 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் – நவம்பர் 1 to 3 

விளையாட்டு சசய்திகள் 

 SAFF U-15 சாம்பியன்ஷிப் 

காத்மாண்டுவில் நடைபெற்ற SAFF U-15 ஆண்கள் சாம்பியன்ஷிப் பொட்டியில் பநொடை 1-0 என்ற கணக்கில் 

வீழ்த்தி இந்திய அணி பெண்கலப் ெதக்கத்டத பென்றது.ொகிஸ்தான் மற்றும் ெங்கபதசம் தங்கப்ெதக்கத்திற்கான 

பொட்டியில் விடையாடும். 

தனி நபர் வால்ட் பபாட்டி 

கத்தாரில் நடைபெற்ற தனி நெர் ொல்ட் பொட்டியில் தங்கப் ெதக்கம் பென்றதன் மூலம் 13 உலக சாம்பியன்ஷிப் 

தங்க ெதக்கம் பென்ற முதல் ஜிம்னாஸ்ட் எனும் சாதடன ெடைத்தார் சூப்ெர் ஸ்ைார் சிபமான் டெல்ஸ். 

இந்தியா Vs சவஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்சகட் 

பெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு எதிரான கடைசி ஒருநாள் பொட்டியில் இந்தியா 9 விக்பகட் வித்தியாசத்தில் அொர பெற்றி 

பெற்று பதாைடர 3-1 என டகப்ெற்றியது.. 

  

முக்கியமான நாட்கள்  

 63 வது சதாடக்க தின சகாண்டாட்டம் 

• மத்தியப் பிரபதசம் நெம்ெர் 1, 1956 இல் உருொக்கப்ெட்ைது. மத்தியப் பிரபதசம் உருொகி 63 ஆண்டுகள் 

நிடறவு பெற்ற தினத்டத பகாண்ைாடுகிறது. 

• கர்நாைகா, ககரைா, சத்தீஸ்கர், மத்தியப் பிரபதசம், ராஜஸ்தான், ெஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா ஆகிய 7 

இந்திய மாநிலங்கள் நெம்ெர் 1 ஆம் பததியன்று  தமது மாநில தினத்டதக் பகாண்ைாடுகின்றன. 
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• லட்சத் தீவுகள், புதுச்கசரி, அந்தமான் & நிக்ககாெர் ஆகிய யூனியன் பிரபதசங்களும் இந்த  நாளில் தமது 

உருொன தினத்டதக் பகாண்ைாடுகின்றன. 

  

உலக சசய்திகள்  

 நிதி ஆபயாக் & சீன மக்கள் குடியரசு  

• நிதி ஆபயாக்கும், சீன மக்கள் குடியரசிடனச் பசர்ந்த அரசு சடெயின் ெைர்ச்சி ஆராய்ச்சி டமயத்திற்கும் 

இடைபயயான நான்காெது கட்ை பெச்சுொர்த்டத மும்டெயில் நைத்தப்ெட்ைது. 

• பஜாகன்னஸ்ெர்க்கில் நைந்த பிரிக்ஸ் மாநாட்டின் பொது சீன அதிெர் ஜீ ஜின்பிங்கிற்கும் இந்தியப் பிரதமர் 
நபரந்திர பமாடிக்கும் நைந்த பெச்சுொர்த்டதக்குப் பிறகு இது இந்தியா மற்றும் சீனாவிற்கு இடைபய 

அடமச்சர்கள் மட்ைத்திலான இரண்ைாெது பெச்சுொர்த்டத ஆகும். 

• நிதி ஆபயாக் மற்றும் ெைர்ச்சி ஆராய்ச்சி டமயம் ஆகியெற்றுக்கு இடைபயயான ஐந்தாம் கட்ை 

பெச்சுொர்த்டத அடுத்த ெருைம் நெம்ெர் மாதம் சீனாவின் வூஹான் மாகாணத்தில் நடைபெறும். 

பராம் திளரப்பட விழா 

• பராம் திடரப்ெை விழாவின் வீடிபயாசிட்பை 2018ல் இந்திய அரங்கு பதாைங்கப்ெட்டுள்ைது. விர்சுெல் 

ரியாலிட்டி, வீடிபயா பகமிங், அனிபமஷன், திடரப்ெை உருொக்குதல் ஆகியெற்டற டமயமாக பகாண்ை 

நிகழ்ச்சிதான் இந்த வீடிபயாசிட்பை. 

• இந்த திடரப்ெை விழாவில் இந்திய பிரமுகர்கள் குழு மத்திய தகெல் மற்றும் ஒலிெரப்புத் துடற இடண 

பசயலர் திரு. அபசாக் குமார் ெர்மர் தடலடமயில் ெங்பகற்றது.  

• நமது நாட்டு திடரப்ெைங்களில் உள்ை ென்முகத்தன்டமடய எடுத்துடரப்ெதும் மற்ற நாடுகளுைனான 

ஒத்துடழப்டெ ஏற்ெடுத்துெதும்தான் இந்திய பிரமுகர்கள் குழுவின் முக்கிய பநாக்கமாகும். 

• வீடிபயாசிட்பை 2018ல் அடமக்கப்ெட்ை இந்திய அரங்கில் இந்திய திடரப்ெைங்களில் ொரம்ெரியம், 
இந்தியாவில் எவ்ெைவு எளிதாக திடரப்ெை ெைப்பிடிப்பு பசய்யலாம் என்ெடத எடுத்துடரப்ெபதாடு 

இந்தியாவில் உள்ை ெைப்பிடிப்பு தைங்கள், இந்தியாவின் சர்ெபதச திடரப்ெை விழாக்கள், ெல்பெறு 

மாநிலத்டதச் பசர்ந்த ெைங்கள், இந்தியா மற்றும் இத்தாலி இடணந்த ஆடிபயா விஷுெல் உற்ெத்தி 

அடமப்பு ஆகியடெ இைம்பெற்றிருந்தன. 

• சாபலா ஜீத் பஹயின், வில்பலஜ் ராக்ஸ்ைார்ஸ், சின்ஜர், பைக் ஆப், லைாக் சபல ரிக்ஷாொலா, நியூட்ைன், 

கஹானி மற்றும் குவின் ஆகிய இந்திய திடரப்ெைங்கள் வீடிபயாசிட்பையில் திடரயிைப்ெட்ைன.  

• பமலும், வீடிபயாசிட்பைவில் அடமக்கப்ெட்ை இந்திய அரங்கில் கதக், ொரத நாட்டியம், ஸூபி ொைல்கள், 

பயாகா, ொலிவுட் ொைல்கள் மற்றும் நைனங்கள் ஆகிய கடல நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன. 
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கியான் கும்பபமைா (கிண்ணத் திருவிழா)  

• ஜனாதிெதி இராமநாத் பகாவிந்த் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் ஹரித்ொரில் இரண்டு நாள் கியான் கும்ெபமைா 

(கிண்ணத் திருவிழா)டெ பதாைங்கி டெத்தார். 

• கும்ெபமைா (Kumbh Mela) அல்லது கிண்ணத் திருவிழா இந்து சமயத்தினரால் ஒவ்பொரு ென்னிரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடற நான்கு இைங்களில் பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. அலகாொத், அரித்ொர், உஜ்டஜன் 

மற்றும் நாசிக் ஆகிய நான்கு ஊர்களில் உள்ை ஆற்றுப்ெடுடககளில் நடைபெறும். 

புது இஸ்தான்புல் விமான நிளலயம்  

துருக்கி ஜனாதிெதி பரபசப் தய்யிப் எர்பைாகன் புதிய இஸ்தான்புல் விமான நிடலயத்டத திறந்து டெத்தார். இது 

உலகின் ெரெரப்ொன விமான நிடலயத்தில் ஒன்றாக அடமயும். 

படகு எரிக்கும் திருவிழா 

ெைகு எரிக்கும் திருவிழா ஒவ்பொரு மூன்று ஆண்டுக்கு ஒருமுடற டதொனில் நைக்கிறது. டதொனின் சிறந்த 

நாட்டுப்புற விழாக்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். 

‘ஜீபரா ஹங்கர்'[பசியில்லா நிளல] 

• ெறுடம, ெசி ஆகியெற்டற ஒழிக்க முற்ெடும் முயற்சியில், 20 க்கும் பமற்ெட்ை நாடுகள் விெசாய மற்றும் 

கிராமப்புற ெைர்ச்சி ெற்றிய புதிய ‘ஜீபரா ஹங்கர்’ [ெசியில்லா நிடல] அறிவிப்புக்கு 

உறுதியளித்திருக்கின்றன. 

• சீனாவின் சங்ஷாவில் நடைபெற்ற சர்ெபதச ெைர்ச்சி ஒத்துடழப்பு ெற்றிய ஒரு மன்றத்தின் முடிவில் இந்த 

உறுதிப்ொடு எடுக்கப்ெட்ைது. 

  

திட்டங்கள் 

  

‘நகர்ப்புற கஃபப : வாழ்வாதாரத்திற்கான நதி‘ 

தூய்டம கங்கா பதசிய இயக்கம் ஐ.நா பஹபிபைட்டுைன் கூட்டுபசர்ந்து புதுடில்லியில் ‘நகர்ப்புற கஃபெ: 

ொழ்ொதாரத்திற்கான நதி’ என்ற பகாள்டக உடரயாைடல ஏற்ொடு பசய்தது. 
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ஷாங்காய் ஒத்துளழப்பு கூட்டுப் பயிற்சி -2019 

“நகர்ப்புற பூகம்ெ பதைல் மற்றும் மீட்புக்கான ஷாங்காய் ஒத்துடழப்பு அடமப்பின் கூட்டுப் ெயிற்சி -2019″ன் 

கூட்ைம் புது தில்லியில் பதாைங்கியது. 

ளமக்பரா, சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் ஆதரவு திட்டம் 

• பிரதம மந்திரி நபரந்திர பமாடி புதுதில்லியில் டமக்பரா, சிறு மற்றும் நடுத்தர பதாழில் நிறுெனங்கள் 

(MSME) ஆதரவு திட்ைத்டத புதுதில்லி விஞ்ஞான்ெெனில் நெம்ெர் 02, 2018 அன்று துெக்கி டெக்கிறார். 

• தில்லிடயத் தவிர இபத நிகழ்வுகள் நாடு முழுெதும் 100 ெகுதிகளில் நைக்கவிருக்கிறது.  

• எம்எஸ்எம்இ ஆதரவுத் திட்ைம் நாடு முழுெதும் 100 நாட்களுக்கு 100 மாெட்ைங்ளில் இயக்கப்ெடும். 

அடல் ஓய்வூதிய திட்டம் 

• நாட்டின் அடனத்துக் குடிமக்களுக்குமான அைல் ஓய்வூதியத் திட்ைத்டத (APY) ொரதப் பிரதமர் 2015ம் 

ஆண்டு பம மாதம் பதாைங்கிடெத்தார். குறிப்ொக அடமப்பு சாரா பதாழில்களில் உள்ை நலிந்த 

பிரிவினருக்காக இத்திட்ைம் பகாண்டு ெரப்ெட்டுள்ைது.  

• ஒரு பகாடி 20 லட்சத்திற்கும் பமற்ெட்ை ொடிக்டகயாைர்கள் அைல் ஓய்வூதிய பயாஜனாவில் 

இடணந்துள்ைனர். 

• உத்தரபிரபதசம், பீகார், ஆந்திரப் பிரபதசம், மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாைகா பொன்ற மாநிலங்கள் அைல் 

ஓய்வூதியத் திட்ைத்தில் முதன்டமயான ெங்களிப்ொைர்கைாகும். 

• 18 முதல் 40 ெயது ெடர உள்ை அடனத்து இந்திய குடிமக்களுக்கும் இந்த திட்ைம் கிடைக்கிறது. இதன் 

கீழ், சந்தாதாரர்கள் 60 ெயது முதல் ஒரு மாதத்திற்கு குடறந்தெட்சம் 1000 ரூொய் 5000 ரூொய் ஓய்வூதியம் 

பெறமுடியும். 

எம்எஸ்எம்இ[MSME]க்கு ரூ. 1 பகாடி கடன் 

• நாடு முழுெதும் சிறு, குறு, நடுத்தர பதாழில் நிறுெனங்களுக்கு, 59 நிமிைங்களில் 1 பகாடி ரூொய் ெங்கிக் 

கைன் ெழங்கும் திட்ைத்டத,  பிரதமர் பமாடி பதாைங்கி டெத்தார். 

• பைல்லியில் நடைபெற்ற விழாவில் ெங்பகற்று, இப்புதிய திட்ைத்டத பமாடி அறிமுகப்ெடுத்தினார். 

• தீொெளி ெரிசாக மத்திய மற்றும் சிறுபதாழில்களின் ெைர்ச்சிக்காக, புதிய திட்ைங்கள் 

பதாைங்கப்ெட்டுள்ைதாகவும், இதன் மூலம் உலகைவில் நான்காெது பதாழில் புரட்சிக்கு, இந்தியா 

தடலடம தாங்கும் நிடல உருொகும், என்றும் பிரதமர் பமாடி தனது உடரயில் குறிப்பிட்ைார்.  

• உலக ெங்கி சமீெத்தில் பெளியிட்ை, சுலெமாக பதாழில் பதாைங்க தகுதியான நாடுகள் ெட்டியலில், 

இந்தியா 23 இைங்கள் முன்பனறியுள்ைடத சுட்டிக் காட்டிய பிரதமர்,  சிறுபதாழில் ெைர்ச்சியினால், 

இந்தியா இந்த நிடலடய எட்டியுள்ைதாக குறிப்பிட்ைார். 
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ஐஎன்எஸ் விராட் [INS Viraat] ஒரு மிதக்கும் அருங்காட்சியகமாக மாற்றத்திட்டம்  

• மகாராஷ்டிர அடமச்சரடெ, ஐ.என்.எஸ்.விராட் என்ற கப்ெல் ஒரு மிதக்கும் அருங்காட்சியகமாக மாற்ற 

அனுமதி அளித்தது. இது மார்ச் 2017 ல் கப்ெற்ெடையிலிருந்து நீக்கப்ெட்ைது. 

• 852 பகாடி ரூொய் பசலவில் பொது-தனியார் கூட்டுறவு (PPP) மூலம் இந்த திட்ைம் பசயல்ெடுத்தப்ெடும். 

• உலகின் ெழடமயான விமானம் தாங்கிக் கப்ெலான ஐ.என்.எஸ். விராட் தனது 60 ஆண்டு கால ெணிடய 

முடித்துக் பகாண்டு ஓய்வு பெற்றது. 

• கைந்த 1943-ஆம் ஆண்டு இரண்ைாெது உலகப் பொரின்பொது இந்த கப்ெல் கட்ைப்ெட்ைது. பின்னர் 

இங்கிலாந்து நாட்டு கைற்ெடையில் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ை இந்த கப்ெல், உலகின் மிகச் சிறந்த விமானம் 

தாங்கி கப்ெல்களில் ஒன்றாகக் கருதப்ெடுகிறது. 

• 23 ஆயிரத்து 900 ைன் எடை பகாண்ை இந்த கப்ெல் 226.5 மீட்ைர் நீைமும், 49 மீட்ைர் அகலமும் 

பகாண்ைது. இந்த கப்ெலில் இருந்து ஒபர பநரத்தில் 18 விமானங்கள் பசலுத்த முடியும். 

• கைற்ெடையில் ெயதான மூதாட்டி என்று எல்பலாராலும் அடழக்கப்ெட்ை இந்த விராட் கப்ெடல 1986-

ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்திைம் இருந்து இந்தியா ொங்கியது. கைந்த 27 ஆண்டுகைாக இந்த கப்ெல் இந்திய 

கைற்ெடையின் பெரும்ெலமாக இருந்தது. ொதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்ெடும் இைங்களில் நம் நாட்டுக்கு 

ொதுகாப்பு அரணாக இருந்தது. 

• இந்தியாடெ சுனாமி தாக்கியபொதும், இந்திய ொராளுமன்றம் மீது நைத்தப்ெட்ை தாக்குதல்களின்பொது 
தப்பிபயாடிய தீவிரொதிகடை கண்காணிப்ெதிலும் விராட் கப்ெல் ஆற்றிய பசடெடய எளிதில் மறந்து விை 

முடியாது. இத்தடன சிறப்புகடை உடைய இந்த ெடழடமயான கப்ெலானது இன்று கைற்ெடை ெணியில் 

இருந்து விடை பெறுகிறது. 

  

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்(MoU) 

  

எல்.பி.ஜி. சதாடர்பான பசளவ 

எல்பிஜி பதாைர்ொன பசடெகடை மக்களுக்கு ெழங்குெதற்கான புரிந்துணர்வு உைன்ெடிக்டகயில் எண்பணய் 

விற்ெடன நிறுெனங்கள் மற்றும் பொது பசடெ டமயங்கள் டகபயழுத்திட்ைன. 

இந்தியா–சமாராக்பகா இளடபய ஒப்பந்தம் 

குற்றம் சார்ந்த விஷயங்களில் ெரஸ்ெர சட்ை உதவிக்காக இந்தியா-பமாராக்பகா இடைபய டகபயழுத்தான 

ஒப்ெந்தத்திற்கு மத்திய அடமச்சரடெ ஒப்புதல் அளித்தது.  
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இந்தியா மற்றும் சதன் சகாரியா இளடபய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

சுற்றுலாத் துடறயில் இந்தியா மற்றும் பகாரியா இடைபயயான உறவிடன ெலுெடுத்துெதற்கான புரிந்துணர்வு 

ஒப்ெந்தத்திற்கு மத்திய அடமச்சரடெ ஒப்புதல் அளித்தது. 

இந்திய – ரஷ்யக் கூட்டளமப்பு இளடபய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

பொக்குெரத்து கல்வியில் ஒத்துடழப்டெ பமம்ெடுத்துெதற்கு இந்திய – ரஷ்யக் கூட்ைடமப்பு இடைபய 

புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் டகபயழுத்தானதன் விெரம் மத்திய அடமச்சரடெக்கு பதரிவிக்கப்ெட்ைது. 

ஜர்சுகுடா விமான நிளலய சபயர் மாற்றம் 

ஒடிஷா மாநிலம் ஜர்சுகுைா விமான நிடலயத்டத “வீர் சுபரந்திர சாய் விமான நிடலயம், ஜர்சுகுைா” என்று பெயர் 

மாற்றம் பசய்ய பிரதமர் திரு. நபரந்திர பமாடி தடலடமயிலான மத்திய அடமச்சரடெ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

வீர் சுபரந்திர சாய் ஒடிஷாடெச் பசர்ந்த பிரெல விடுதடல பொராட்ை வீரர்.  ஜர்சுகுைா விமான நிடலயத்திற்கு 

இெரது பெயடர சூட்டுெது அெருக்கு பசலுத்தும் தகுந்த அஞ்சலியாக இருக்கும். இந்த பெயர் மாற்றம் ஓடிஸா 

மாநில மக்கள் மற்றும் அரசின் நீண்ை நாள் பகாரிக்டகயாகும். 

  

பாதுகாப்பு சசய்திகள் 

  

தர்மா கார்டியன் – 2018 

இந்தியா மற்றும் ஜப்ொன் ராணுெங்களுக்கு இடைபயயான தர்மா கார்டியன் – 2018 எனும் கூட்டு ராணுெ ெயிற்சி 

மிபசாராமில் உள்ை டெரங்பையில்,ென்முடறத் தடுப்பு மற்றும் ெனப்பொர் ெள்ளியில் நெம்ெர் 1, 2018 அன்று 

பதாைங்கியது. 

இது இரு நாடுகளின் இராணுெத்திற்குமிடைபய உள்ை ெரஸ்ெர புரிந்துணர்வு மற்றும் மரியாடதடய ெைர்ப்ெடத 

பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. பமலும் உலகைாவிய ெயங்கரொத நிகழ்வுகடை கண்காணிப்ெதற்கும் இது 

உதவுகிறது. 
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இராணுவ விமானப் பிரிவின் 33 வது சதாடக்கம் 

2018 ஆம் ஆண்டு நெம்ெர் மாதம் 1ம் பததி இராணுெ விமானப் பிரிவின் 33 ெது பதாைக்க தினத்டத இந்தியா 

பகட், புது தில்லியில் பகாண்ைாடியது. 

ICGS வராஹா  

• இந்திய கைபலார காெல்ெடை பசன்டனயில் ICGS ெராஹா என்று அடழக்கப்ெடும் ஒரு புதிய கைல் 

பராந்து கப்ெல்(OPV)  ஒன்டற அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது.  

• இந்த கப்ெல் உள்நாட்டில் ெடிெடமக்கப்ெட்டு, கட்ைப்ெட்ைது. 

• இது 98 எம்.பி. OPV களின் ெரிடசயில் நான்காெது உள்ைது, இது லார்சன் & டூப்பரா (எல் & டி) மூலமாக 

ெடிெடமக்கப்ெட்டு உள்நாட்டில் ெடிெடமக்கப்ெட்டுள்ைது. 

• இது பமம்ெட்ை பதாழில்நுட்ெ ெழிபசலுத்தல் மற்றும் பதாைர்பு சாதனங்கள், பசன்சார் மற்றும் 

இயந்திரங்கள் ஆகியெற்றுைன் பொருத்தப்ெட்டுள்ைது. 

  

விருதுகள் 

இந்திய ெர்த்தக சம்பமைனத்தின் கூட்ைடமப்பு மற்றும் பதாழில் விருது [FICCI] – பெல்லூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 

பைக்னாலஜி (விஐடி) க்கு கல்விடய சர்ெபதசமயமாக்கியதற்காக சிறப்புச் சான்றிதழ். 

  

சமாளபல் சசயலிகள் 

  

முன்பதிவில்லா இரயில் பயணச்சீட்டு வசதி [UTS] சகாண்ட சமாளபல் சசயலி 

ரயில் ெயணிகள் தற்பொது நெம்ெர் 1 ஆம் பததி முதல் ஆன்டலனில் முன்ெதிவில்லா பொது டிக்பகட்டை 

பெற்றுக் பகாள்ைலாம். இந்த ெசதிடய பெற ெயணிகள் UTS பசயலிடய ெதிவிறக்கம் பசய்து பகாள்ை பெண்டும். 
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நியமனங்கள் 

 

ஏர் மார்ஷல் திரு. பிரதீப் ெத்மாகர் ொெட், விஎஸ்எம் – இந்திய விமானப்ெடை நிர்ொகப் பொறுப்பு அதிகாரியாக 
ெதவிபயற்றார் 

ஏர் மார்ஷல் MSG பமனன், விஎஸ்எம் – இந்திய விமானப்ெடையின் பொது இயக்குனர் (Wks & Cer) 

பலப்டினன்ட் பஜனரல் பி.எஸ் ராபஜஸ்ெர் – ஒருங்கிடணந்த ொதுகாப்பு ெணியாைரின் தடலெர், COSC. 

திரு. விஸ்பெஷ் சவ்பெ – ரயில்பெ ொரியத்தின் புதிய உறுப்பினராக பொறுப்பெற்றார். 

  

மாநில சசய்திகள்  

  

நான்கு புதிய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பதவிபயற்பு 

• நீதிெதிகைான பஹமந்த் குப்தா, ஆர். சுொஷ் பரட்டி, எம்.ஆர். ஷா மற்றும் அஜய் ரஸ்பதாகி ஆகிபயார் 

உச்சநீதிமன்ற நீதிெதியாக ெதவி ஏற்றனர்.  

• அந்த நான்கு பெருக்கும் உச்ச நீதிமன்ற  தடலடம நீதிெதி ரஞ்சன் பகாகாய் ெதவி பிரமாணம் பசய்து 

டெத்தார். இெர்கள் ெதிபெற்றதன் மூலம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிெதிகளின் எண்ணிக்டக 24 லிருந்து 

28ஆக உயர்ந்துள்ைது.  

• பொதுொக உச்ச நீதிமன்றத்தில் 31 நீதிெதிகள் ெணியாற்ற பெண்டும் என்ெது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

உலக கழிப்பளற தினப் பபாட்டி 

குடிநீர் மற்றும் சுகாதார அடமச்சகம் மாெட்ைங்கள் மற்றும் மாநிலங்களுக்கான ஸ்ெச்ச ொரத் உலக கழிப்ெடற 

தினப் பொட்டிடய அறிவித்தது. திறந்த பெளியில் மலம் கழிப்ெது ஒழிக்கப்ெட்ை [ODF] நிடலயில் சிறப்பு கெனம் 

பசலுத்துெதன் மூலம், சுகாதார மக்கள் இயக்கத்டத மீண்டும் தீவிரப்ெடுத்துெதற்கு இந்தியாவின் அடனத்து 

மாெட்ைங்கடையும் ஊக்குவிப்ெபத இந்த பொட்டியின் பநாக்கமாகும். 
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அறிவியல் சசய்திகள் 

  

சீனா புதிய உயர் சுற்றுப்பாளத சசயற்ளகக்பகாள்  

சீனா பெற்றிகரமாக உள்நாட்டிபலபய தயாரான பெய்பைௌ [BeiDou] உலகைாவிய பசயற்டகக்பகாள் 

பநவிபகஷன் அடமப்ொன உயர் சுற்றுப்ொடத பசயற்டகக்பகாடை அறிமுகப்ெடுத்தியது. பூமியின் பமபல 36,000 

கி.மீ., உயரத்தில் நிடல நிறுத்தப்ெட்ை முதல் பெய்பைௌ [BeiDou] -3 பசயற்டகக்பகாள் இதுபெயாகும். 

 

வணிகம் 

 

 ஜி.எஸ்.டி. பசகரிப்பு 

• கைந்த ஆண்டு ஜூடல மாதத்தில் பதாைங்கப்ெட்ைது முதல், சரக்குகள் மற்றும் பசடெ ெரி ெசூல், 

இரண்ைாெது முடறயாக ஒரு லட்சம் பகாடிடய கைந்தது. 2018 அக்பைாெரில் பசகரிக்கப்ெட்ை பமாத்த 

ஜி.எஸ்.டி. ெருொய் 1 லட்சம் 710 பகாடி ரூொய் ஆகும். 

• இது அபமரிக்க ஜி.பி.எஸ் அடமப்பு, ரஷ்யாவின் GLONASS மற்றும் ஐபராப்பிய ஒன்றியத்தின் கலீலிபயா 

ஆகியெற்றிற்குபின் ெரும் நான்காெது உலகைாவிய பசயற்டகக்பகாள் பநவிபகஷன் அடமப்பு ஆகும். 

கடற்பளட தைபதிகளின் மாநாடு 

• ஆண்டிற்கு இரண்டு முடற நடைபெறும் கைற்ெடைத் தைெதிகள் மாநாட்டின் 2018ஆம் ஆண்டிற்கான 

இரண்ைாம் ெதிப்பு புதுபைல்லியில் நடைபெற்றது. 

• இம்மாநாட்டின் கருத்துரு “உகப்பு நிடலப்ெடுத்துதல் மற்றும் ெைர்ந்து ெரும் பதாழில் நுட்ெங்கள்” 

என்ெதாகும். 

• இந்த மாநாைானது பிரதமரின் “பிராந்தியத்தில் அடனெருக்கும் ொதுகாப்பு மற்றும் ெைர்ச்சி” (SAGAR/ 

Security and Growth for All in the Region) என்ற முன்முயற்சியின் ஒரு ெகுதியாகும் 
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