
 
    

 

Date  :  8 -10 Nov 2018 

 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் – நவம்பர் 8 to 10 

விளையாட்டு சசய்திகள் 

 

ஆசிய ஏர்கண் சாம்பியன்ஷிப் 

குவைத்தில் நவைபெற்ற 11ைது ஆசிய ஏர்கண் சாம்பியன்ஷிப் 10 மீட்ைர் ஏர் பிஸ்ைல் கலப்பு அணி ஜூனியர் 

பிரிவில் இந்திய ஜஜாடி மனு ஜெகர் மற்றும் பசௌரப் சவுதரி ஆகிஜயார் உலக சாதவை ெவைத்து தங்கம் பைன்றைர். 

  

உலக மல்யுத்தம் தரவரிளச- இந்திய வீரர் பஜ்ரங் புனியா  

இந்தியாவின் முன்ைணி மல்யுத்த வீரர் ெஜ்ரங் புனியா. காமன்பைல்த் மற்றும் ஆசிய விவையாட்டில் 

தங்கப்ெதக்கம் பைன்றார். உலக சாம்பியன்ஷிப் பதாைரில் பைள்ளிப் ெதக்கம் பைன்றார். 

இதன்மூலம் ஒருங்கிவைந்த உலக மல்யுத்தம் தரைரிவசயில் முதல் இைத்வத பிடித்து சாதவை ெவைத்துள்ைார். 

  

சபண்களுக்கான உலக ககாப்ளப கிரிக்சகட் கபாட்டி 

பெண்களுக்காை 6-ைது 20 ஓைர் உலக ஜகாப்வெ கிரிக்பகட் ஜொட்டி பைஸ்ட் இண்டீசில் பதாைங்கியது. 

நியூசிலாந்துக்கு எதிராை ஆட்ைத்தில் இந்திய அணி ஜகப்ைன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் சதம் விைாசி சர்ைஜதச 20 ஓைர் 

கிரிக்பகட்டில் சதம் அடித்த முதல் இந்திய வீராங்கவை என்ற சாதவைக்கு பசாந்தக்காரர் ஆைார். 

அத்துைன் 20 ஓைர் உலக ஜகாப்வெயில் சதம் கண்ை 3-ைது வீராங்கவை என்ற சிறப்வெயும் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் 

பெற்றார். 
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ஐசிசி மகளிர் உலக டி20 கபாட்டி 

கயாைாவில் நவைபெறும் ICC மகளிர் உலக டி20 ஜொட்டியில் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக இந்தியா துைக்க 

ஆட்ைத்தில் விவையாடுகிறது. 

  

முக்கியமான நாட்கள் 

  

நவம்பர் 10 – சர்வகதச கணக்கியல் தினம் 

நைம்ெர் 10 அன்று சர்ைஜதச கைக்கியல் திைம் பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. 1494 ஆம் ஆண்டு நைம்ெர் 10 ஆம் ஜததி 

இரட்வை நுவைவு புத்தகத்வதப் ெற்றி முதல் புத்தகத்வத பைளியிட்ை, இத்தாலிய கணிதவியலாைர் லூகா 

ொசிஜயாலிக்கு மரியாவத பசலுத்தும் விதமாக, சர்ைஜதச கைக்கியல் திைம் நைம்ெர் 10 அன்று 

பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. 

நவம்பர் 10 – அளமதி மற்றும் கமம்பாட்டுக்கான உலக அறிவியல் தினம் 

அவமதி மற்றும் ஜமம்ொட்டுக்காை உலக அறிவியல் திைம் 10 நைம்ெர் அன்று பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. இது 
சமுதாயத்தில் விஞ்ஞாைத்தின் முக்கிய ெங்வக எடுத்துக்காட்டுகிறது மற்றும் ைைர்ந்துைரும் விஞ்ஞாை 

விைாதங்களில் பொதுமக்கள் ஈடுெை ஜைண்டும் என்ெவதயும் காட்டுகிறது. இது நம் அன்றாை ைாழ்வில் 

விஞ்ஞாைத்தின் முக்கியத்துைத்வத அடிக்ஜகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 

2018 தீம்:- “Science, a Human Right” 

  

மாநில சசய்திகள்  

 சங்வாரி‘ வாக்குச்சாவடிகள் 

சட்ைப்ஜெரவைத் ஜதர்தலில் பெண்கள் ைாக்காைர்கள் தங்கள் உரிவமவயக் கவைப்பிடிக்க ஊக்குவிக்க சத்தீஸ்கர் 

மாநிலத்தில் உள்ை ெல்ஜைறு பதாகுதிகளில் ‘சங்ைாரி’ ைாக்குச்சாைடிகள் அவமக்கப்ெட்டுள்ைை. 

சத்தீஸ்கர் பமாழியில் சங்ைாரி என்றால் நண்ென் என்று பொருள் ஆகும். 
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பெண்களுக்குச் சாதகமாை ைாக்குச் சாைடிகள் அவைத்தும் பெண் அதிகாரிகைால் அதாைது ஜதர்தல் அதிகாரிகள், 
ஜமற்ொர்வையாைர்கள் மற்றும் ொதுகாப்பு வீரர்கள் உள்ளிட்ை அவைைவரயும் பெண்கைால் ஆை அதிகாரிகைால் 

ெணியமர்த்தப்ெடும். 

  

உத்தராகண்ட் 18 வது துவக்க தினம்  

உத்தரபிரஜதசத்திலிருந்து பிரிந்து தனி மாநிலமாக உத்தராகண்ட் உருைாைது.உத்தராகண்ட் தைது 18 ைது துைக்க 

திைத்வத பகாண்ைாடுகிறது. 

  

24 வது சகால்கத்தா சர்வகதச திளரப்பட விழா 

24 ைது பகால்கத்தா சர்ைஜதச திவரப்ெை விைா (KIFF) ஜநதாஜி உள்ைரங்க ஸ்ஜைடியத்தில் பதாைங்கியது. இது 

நாட்டின் இரண்ைாைது மிகப்பெரிய திவரப்ெை விைாைாக கருதப்ெடுகிறது, அபமரிக்கா, ஸ்பெயின், பிரான்ஸ் 

மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளிலிருந்து சர்ைஜதச விருதிவை பைன்ற திவரப்ெைங்கவை திவரயிடுகின்றைர். 

  

சர்வகதச சசய்திகள் 

  

ஈராக்கிற்கு சபாருைாதாரத் தளட  

பதஹ்ரானின் மீது அபமரிக்க பொருைாதாரத் தவை இருந்தஜொதிலும் அண்வை நாைாை ஈரான் நாட்டிலிருந்து 

மின்சாரம் இறக்குமதி பசய்ய ஈராக்கிற்கு பொருைாதாரத் தவை விலக்வக அபமரிக்கா ைைங்கியது. 

  

ளதவான் கபார்க்கப்பல்  

பெய்ஜிங்கிலிருந்து ைரும் இராணுை அச்சுறுத்தல்களுக்கு மத்தியில் சீை நீர்மூழ்கிக் கப்ெல்கவை எதிர்த்து தீவின் 

திறவை அதிகரிக்க ஒரு ைழிகாட்டி ஏவுகவை ஜொர்க்கப்ெவல வதைான் அறிமுகப்ெடுத்தியது. 
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‘தியா‘ தபால் தளல 

இந்தியாவில் பகாண்ைாைப் ெடும் தீொைளி ெண்டிவகக்கு பெருவம ஜசர்க்கும் விதமாக ‘தியா’ தொல் தவலவய ஐ 

நா பைளியிட்ைது. 

  

இலங்ளக பாராளுமன்றம்  

ஜைாதிெதி வமத்திரிொல சிறிஜசை ொராளுமன்றத்வத ஒரு அரசிதழ் அறிவிப்பு மூலம் கவலத்துவிட்டு ஜைைரி 5 

ஆம் ஜததி ஜதர்தலுக்கு அவைப்பு விடுத்தார். 

ஜைாதிெதியிைால் ஒப்ெமிைப்ெட்ை இதற்காை விஜசை ைர்த்தமானி  அரசாங்க அச்சக கூட்டுத்தாெை அச்சகருக்கு 

அனுப்பி வைக்கப்ெட்டுள்ைது. 

அரசியலவமப்பின் (2) (c), 33 ைது சரத்தின் கீழ் ஜைாதிெதிக்கு ைைங்கப்ெட்டுள்ை அதிகாரத்தின் ெடி 

ொராளுமன்றம் கவலக்கப்ெட்டுள்ைதாக அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

அடுத்த ொராளுமன்றத்திற்கு 225 உறுப்பிைர்கவை ஜதர்வு  பசய்ைதற்காை பொதுத் ஜதர்தல் 2019 ஜைைரி 05 ஆம் 

திகதி நைத்தப்ெடும் எை அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

கவலக்கப்ெட்ை ஜததியிலிருந்து மூன்று மாத காலத்துக்குள் புதிய ொராளுமன்றம் கூைஜைண்டும் என்ெது 

அரசியலவமப்பு விதிமுவறயாகும். 

  

கூட்டணி விமானத்திற்கு எரிசபாருள் நிரப்ப தளட  

ஏமனில் நைக்கும் சவூதி அஜரபியா தவலவமயிலாை கூட்ைணி விமாைத்திற்கு எரிபொருள் நிரப்புைதற்கு 

அபமரிக்கா தவைவிதித்தது, இது சவுதி அஜரபியா ெவைக்கு ஏற்ெட்ை பின்ைவைைாகும். 
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பாதுகாப்பு சசய்திகள் 

  

முப்பளட துளணத் தைபதிகளின் நிதி அதிகாரம்  

ராணுைப் ெவைகளின் ைருைாய் பதாைர்ொை பகாள்முதல் சார்ந்த முடிவுகவை விவரைாக ஜமற்பகாள்ைவத உறுதி 
பசய்யும் ைவகயில் முப்ெவை துவைத் தைெதிகளின் நிதி அதிகாரத்வத மத்திய ொதுகாப்பு அவமச்சகம் ஐந்து 

மைங்காக உயர்த்தியது. 

இந்த புதிய அதிகாரம் ைைங்கப்ெட்ைதின் மூலம், ரூ.500 ஜகாடி ைவர பசலவு பசய்ைதற்காை அதிகாரம் துவைத் 

தைெதிகளுக்கு ைைங்கப்ெட்டுள்ைது. 

  

அறிவியல் சசய்திகள் 

  

‘பகயானிக் காைான் மின்சாரம் உற்பத்தி 

இந்திய ைம்சாைழியிைர் உட்ெை விஞ்ஞானிகள், ஒரு சாதாரை பைள்வை ெட்ைன் காைானில் 

சயஜைாொக்டீரியாவின் 3D-அச்சிடும் பகாத்தால் ெச்வச சக்திவய ெஜயானிக் கருவி மூலம் உருைாக்கிைர். 

  

சீனா சசயற்ளக நுண்ணறிவு சசய்தி அறிவிப்பாைர் 

க்சின்ஹுைா [Xinhua] பசய்தி நிறுைைம் “உலகின் முதல்”, பசயற்வக நுண்ைறிவு (AI) ஜொன்ற ஜமம்ெட்ை 

பதாழில்நுட்ெங்கவைப் ெயன்ெடுத்தி ஒரு ஜஜாடி பசய்தி அறிவிப்ொைர்கவை அறிமுகப்ெடுத்தியது. 

  

வியாழனின் ட்கராஜன் விண்கற்கள் ஆய்வு சசய்யத்திட்டம் 

நாசாவின் ரால்ப் – ப்ளூட்ஜைா ைவர ெயைம் ஜமற்பகாண்ை ஒரு விண்பைளிக் கருவி – சூரிய மண்ைலத்தின் 
ஆரம்ெ நாட்களில் இருந்து எஞ்சியிருக்கும் வியாைனின் ட்ஜராஜன் விண்கற்கவை ஆராய்ைதற்கு 
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திட்ைமிைப்ெட்டுள்ைது. 2021 ஆம் ஆண்டில், ரால்ப், லூசி மிஷனுைன் இவைந்து வியாைனின் ட்ஜராஜன் 

விண்கற்களுக்கு பசல்லத் திட்ைமிைப்ெட்டுள்ைது. 

 

மாநாடுகள் 

  

இந்திய விற்பளனயாைர் சந்திப்பு 

அரிசி, ஜதநீர், மசாலா பொருட்கள் மற்றும் உலர் ெைங்கள் ஆகிய நான்கு முக்கிய பொருட்களின் இந்திய 

ஏற்றுமதியாைர்கள் உைவு மற்றும் ஜைைாண் ைாங்குெைர் விற்ெவையாைர் சந்திப்பு (பிஎஸ்எம்) சவுதி 

அஜரபியாவில்நவைபெற்றது. 

  

மாற்றுத் திறனாளி இளைகயாருக்கான சர்வகதச தகவல் சதாழில்நுட்ப சவால் – 2018 

மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அவமச்சகத்தின் மாற்று திறைாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல் துவற 

நைம்ெர் 9 முதல் நைம்ெர் 11 ைவர 2018-ஆம் ஆண்டிற்காை, மாற்றுத் திறைாளி இவைஜயாருக்கு சர்ைஜதச தகைல் 

பதாழில்நுட்ெ சைால் ஜொட்டிவய ஏற்ொடு பசய்துள்ைது. 

இந்த ஆண்டு, இந்தப் ஜொட்டிவய, இந்தியா, பகாரிய அரசு மற்றும் சர்ைஜதச மறுைாழ்வு அவமப்புைன் இவைந்து 

நைத்துகிறது. 

  

உலகைாவிய கூலிங் இன்கனாகவஷன் உச்சி மாநாடு 

உலகைாவிய கூலிங் இன்ஜைாஜைஷன் உச்சி மாநாட்வை  2018 ஆம் ஆண்டு நைம்ெர் மாதம் 12 ஆம் ஜததி புது 

தில்லியில் அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ெ அவமச்சர் ைாக்ைர் ஹர்ஷ் ைர்தன் பதாைங்கி வைக்கிறார். 

இந்த உச்சிமாநாடு முதன்முவறயாக தீர்வுகவை வமயமாகக் பகாண்ை நிகழ்வு ஆகும், இது அதிகரித்துைரும் அவற 
குளிரூட்டிகைால் ஏற்ெடும் பிரச்வைவய சமாளிக்க உலபகங்கிலும் உள்ை தவலைர்களுைன் ஜசர்ந்து கூட்டிவைந்த 

ைழிமுவறகவையும் ொவதவயயும் கண்ைறிய உதவும். 
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புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்(MoU) 

  

இந்தியா– சமாகராக்ககா இளடகய ஒப்பந்தம் 

பொது மற்றும் ைணிக விஷயங்களில் ெரஸ்ெர சட்ை உதவி, குற்றைாளிகவை நாடுகைத்த இந்தியா- பமாஜராக்ஜகா 

நாடுகளுக்கிவைஜய ஒப்ெந்தம் பசய்து பகாள்ை மத்திய அவமச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ைது . 

  

இந்தியா– இத்தாலி இளடகய ஒப்பந்தம் 

பதாழிலாைர் மற்றும் ஜைவலைாய்ப்புத் துவறகளில் ெயிற்சி மற்றும் கல்விவயத் பதாைர்ைதற்காக இந்தியா-

இத்தாலி இவைஜயயாை புரிந்துைர்வு உைன்ெடிக்வகக்கு மத்திய அவமச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ைது . 

  

ஆந்திரப் பிரகதசத்தில் பழங்குடி மத்திய பல்களலக்கழகம் 

ஆந்திரப் பிரஜதச மாநிலத்தில் ெைங்குடிகளுக்காை மத்திய ெல்கவலக்கைகத்வத நிறுவுைதற்காக 2009-ம் ஆண்டின் 

மத்திய ெல்கவலக்கைக சட்ைத்தில் திருத்தம் பகாண்டு ைர மத்திய அவமச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ைது . 

  

பாதுகாப்பு சசய்திகள் 

  

SIMBEX 18 

“சிங்கப்பூர்-இந்தியா இருதரப்பு கைற்ெவை ெயிற்சி” சிம்ப்எக்ஸ் [SIMBEX]ன் 25-ைது ெதிப்பு, 2018 நைம்ெர் 10 

முதல் 21 ைவர, அந்தமான் கைல் மற்றும் ைங்காை விரிகுைாவில் திட்ைமிைப்ெட்டுள்ைது. 

சிங்கப்பூர் மற்றும் இந்தியா இருதரப்பு கைற்ெவை ெயிற்சியின் பைள்ளி விைா இந்தாண்டு பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. 
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கக9 வஜ்ரா, எம்777 க ாவிட்ஸர் துப்பாக்கி 

மகாராஷ்டிராவின் நாசிக் மாைட்ைத்தில் உள்ை திஜயாலாலி பீரங்கி நிவலயத்தில், ஜக9 ைஜ்ரா மற்றும் எம்777 

ஜஹாவிட்ஸர் உட்ெை புதிய பீரங்கித் துப்ொக்கிகள் மற்றும் உெகரைங்கள் இராணுைத்தில் ஜசர்க்கப்ெட்ைை. 

  

வணிகம்  

  

டிஜிட்டல் முளற பணப்பரிவர்த்தளன 

கைந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், டிஜிட்ைல் முவறயில் பசலுத்தும் ெைப்ெரிைர்த்தவைகள் 2018 ஆகஸ்டில் 244 

ஜகாடியாக உயந்தது. 

புதிய கட்ைைம் முவறகைாை, BHIM-UPI, AePS மற்றும் NETC ஆகியவை டிஜிட்ைல் கட்ைை முவறவய 

ஊக்குவிப்ெதாக மின்ைணு மற்றும் தகைல் பதாழில்நுட்ெ அவமச்சகம் பதரிவித்தது.\ 

  

நியமனங்கள் 

பித்யுத் சக்ரைர்த்தி என்ெைர்  விஸ்ை ொரதி ெல்கவலக்கைகத்தின் துவை ஜைந்தராக நியமிக்கப்ெட்ைார். 
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