
 
    

 

Monthly Current Affairs (October - 2018) 

 நடப்பு நிகழ்வுகள்  

(அக்டடோபர்)  

Date  :  1 & 2 Oct 2018 

 

விளையோட்டு செய்திகள் 

 பி.சி.சி.ஐ, ஆர்.டி.ஐ. ெட்டம் 

இந்திய கிரிக்கெட் ெட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பி.சி.சி.ஐ) தெவல் அறியும் உரிமைச்சட்டத்தின் கீழ் 
கொண்டுவரப்பட்டது. 

தரவரிளெ 

 ஐசிசி ஒருநோள் டபட்ஸ்டேன் தரவரிளெப் பட்டியல் 

முதலிடம் - இந்திய அணியின் கெப்டன் விராட் கொலி - 899 புள்ளி 

இரண்டாம் இடம் - இந்திய அணி துமைக் கெப்டன் கராஹித் சர்ைா - 871 புள்ளி 

7-வது இடம் -இந்திய அணி ஷிெர் தவண் -  767 புள்ளி 

  

ஐசிசி ஒருநோள் பந்து வீச்ெோைர்கள் தரவரிளெப் பட்டியல் 

முதலிடம் - இந்திய அணியின் கவெப்பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா -  841 புள்ளி 

இரண்டாம் இடம் -ஆப்ொனிஸ்தான் ரஷீத் ொன் -  788 புள்ளி 

3-ம் இடம் -  இந்திய வீரர் குல்தீப் யாதவ்-  723 புள்ளி 
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முக்கியேோன நோட்கள் 

  

அக்டடோபர் 1 – ெர்வடதெ முதிடயோர்  தினம் 

ஒவ்கவாரு ஆண்டும் அக்கடாபர் 1 ஆம் கததி சர்வகதச முதிகயார் தினம் அனுசரிக்ெப்படுகிறது. 

1990 ஆம் வருடம் ஐ.நா.வினால் உத்திகயாெ பூர்வைாெ அங்கீெரித்து, 1991 ஆம் ஆண்டு அக்கடாபர் முதலாம் கததி 
சர்வகதச முதிகயார் தினைாெ கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 

முதிகயார்ெள்   முழுமையான ைற்றும் சைைான ைனித உரிமைெமள கபறுவமத ஊக்குவிப்பதற்ொன 
உறுதிப்பாட்மட வலியுறுத்துவதற்ொெ சர்வகதச முதிகயார்  தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. 

2018 கருப்சபோருள் : ‘Celebrating Older Human Rights champions’ 

 

அக்டடோபர் 2 – ெர்வடதெ அஹிம்ளெ தினம் 

இந்திய சுதந்திர கபாராட்டத்தின் தமலவர் ைற்றும் அஹிம்மச தத்துவத்துக்ொன முன்கனாடி ைொத்ைா ொந்தியின் 
பிறந்த நாள் அக்கடாபர் 2, அன்று சர்வகதச அஹிம்மச தினம் அனுசரிக்ெப்படுகிறது. 

  

டதசிய செய்திகள்  

  

LNG முளனயம் ேற்றும் குழோய் திட்டம் 

பிரதைர் நகரந்திர கைாடி,குஜராத் அன்ஜரில் உள்ள முந்த்ரா LNG முமனயம், அஞ்சர்-முந்த்ரா மபப்மலன் திட்டம் 
ைற்றும் பாலன்பூர்-பாலி-பார்ைர் குழாய்த்திட்டம் ஆகியவற்மற திறந்து மவத்தார். 

 மூத்த குடிேக்களுக்கோன  ‘வோக்தன்‘ 

அக்சர்தம் ைந்திர் அருகெ உள்ள ொைன்கவல்த் விமளயாட்டு கிராை அரங்கில், சர்வகதச முதிகயார் தினத்மத 
கொண்டாடுவதற்ொெ முதிகயார்ெளுக்கும் மூத்த குடிைக்ெளுக்கும் “வாக்த்டன்” கபாட்டி நமடப்கபற்றது . 

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


 
    

 

இதமன சமூெ நீதி ைற்றும் அதிொரைளிப்பின் ைத்திய அமைச்சர் ஸ்ரீ தாவார்சந் கெலாட் கதாடங்கிமவத்தார். 

  

ேோர்பக புற்றுடநோய் பற்றி விழிப்புணர்வு 

அக்கடாபர் ைாதம் முழுவதும் சர்வகதச ைார்பெ புற்றுகநாய் விழிப்புைர்வு ைாதைாெ அனுசரிக்ெப்படுகிறது. 

இந்நிமலயில் 1990ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திகரலியாமவ கசர்ந்த டிவினில்ஸ் என்ற இமசக்குழுவால் கடன்னிஸ் 
சூப்பர் ஸ்டார் கசரீனா வில்லியம்ஸ் ைார்பெ புற்றுகநாய் விழிப்புைர்வுக்ொெ “I Touch Myself” என்ற பாடமல 
கவளியிட்டுள்ளார். 

"இனம், நிறம் என எவ்வித கவறுபாடுமின்றி உலெம் முழுவதுமுள்ள கபண்ெமள பாதிக்கும் பிரச்சமனக்கு எதிராெ 
விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்தகவண்டும் என்பதற்ொெத்தான் என்னுமடய எல்மலமய மீறி இந்த ொகைாளிமய 
கவளியிட்டுள்களன்" என்று இதுகுறித்து கசரீனா கூறியுள்ளார். 

  

அசேரிக்கோ ேற்றும் சேக்ஸிடகோவுடன், கனடோ வர்த்தக ஒப்பந்தம் 

அகைரிக்ொ ைற்றும் கைக்ஸிகொவுடன் சுதந்திர வர்த்தெ ஒப்பந்தத்தில் ெனடா மெகயழுத்திட்டது 

  

ேோநோடுகள் 

  

ெர்வடதெ ேனித உரிளேகள் ஒருங்கிளணப்பு 

கதசிய ைனித உரிமைெள் ஆமையத்தின் கவள்ளி விழாக் கொண்டாட்டத்மதகயாட்டி, ைனித உரிமைெள் நமடப் 
பயைம் தில்லியில்  மூன்று நாள்ெள் நமடகபற்றது. 

இந்த நிெழ்ச்சிமய கதசிய ைனித உரிமைெள் ஆமையத்தின் தமலவர் நீதிபதி எச்.எல். தத்து கொடியமசத்துத் 
கதாடங்கிமவத்தார். 

சர்வகதச ைனித உரிமைெள் கூட்டத்தில் குடியரசு துமைத் தமலவர் எம். கவங்மெயா நாயுடு உமரயாற்றினார். 
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இந்த நிெழ்ச்சியில் கதர்ந்கதடுக்ெப்பட்ட 7 குழுமவச் கசர்ந்த ெமலஞர்ெள் ைனித உரிமைெள் அம்சங்ெள் 
கதாடர்பாெ விழிப்புைர்வு நாடெங்ெமள நடத்தினர். இக்குழுக்ெளில் முதல் பரிசாெ ஜானகி கதவி ைகிளா 
ெல்லூரியின் கதரு நாடெ கசாமசட்டிக்கு ரூபாய் ஒரு லட்சம் அளிக்ெப்பட்டது. 

  

முதலோவது ஸ்வச்ததோ டேைோ 

புது தில்லியில் உள்ள அகில இந்திய இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் கைடிக்ெல் சயின்சஸ் நிறுவனம் நடத்திய முதல் ஸ்வச்ததா 
கைளாமவ சுொதார அமைச்சர் கஜ பி நட்டா திறந்து மவத்தார். 

  

போதுகோப்பு நிகழ்வுகள் 

  

இந்திய ேற்றும் வியட்நோமிய கடடலோர கோவலோைர்கள் இளடடய உயர் ேட்ட ெந்திப்பு 

இந்திய ெடகலாரக் ொவல் பமட, வியட்நாம் ெடகலாரக் ொவல் பமட ஆகியவற்றுக்கு இமடகய உயர்நிமலக் 
குழுக் கூட்டம் தில்லியில் நமடகபற்றது. இரு நாடுெளுக்கும் இமடகய 2015ம் ஆண்டு மெகயழுத்தான 
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தின் (MoU) அடிப்பமடயில் இந்த உயர்நிமலக் குழுக் கூட்டம்  ெடகலார ொவல்பமட 
மையத்தில் நமடகபற்றது. 

இந்திய ெடகலாரக் ொவல் பமடயின் தமலமை இயக்குநர் (ICG) திரு. ராஜந்திர சிங் தமலமையிலான குழுவும், 
வியட்நாம் ெடகலாரக் ொவல் பமடயின் (VCG) ெைாண்டன்ட் கைஜர் கஜனரல் நிக்கயன் வான்கசான் 
தமலமையில் ஆறு கபர் கொண்ட குழுவும் இந்த சந்திப்பில் இடம்கபற்றனர். 

இந்த புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தப்படி இரு தரப்பினரும் பரஸ்பரம் ஒத்துமழப்பு கைற்கொள்வது என்று இந்த 
சந்திப்பின்கபாது ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது. சிறந்த கைலாண்மை நடவடிக்மெெள், கசயல்பாடுெள் அளவிலான 
ெருத்துப் பரிைாற்றத்மத அதிெரிப்பது ஆகியமவ குறித்து இரு தரப்பினரும் இமசந்தனர். 
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ஒப்பந்தங்கள் / உடன்படிக்ளக 

  

இந்தியோ, உஸ்சபகிஸ்தோன் ளே ஒப்பந்தங்கள் 

இந்தியா, உஸ்கபகிஸ்தான் இமடகய 17 பல்கவறு துமறெளில் மை ஒப்பந்தங்ெள் மெகயழுத்தானது 

புது கடல்லியில் இந்தியாவிற்கு வருமெ தந்துள்ள உஸ்கபகிஸ்தான் அதிபர் சவ்ெத் ைற்றும் பிரதைர் கைாடி 
இமடகய புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் மெகயழுத்தானது. 

இரு நாடுெளின் தமலவர்ெள் முன்னிமலயில் சுற்றுலா, கதசிய பாதுொப்பு, ராணுவ ெல்வி, கவளாண்மை, 
அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்பம், சுொதார, ைருத்துவ அறிவியல் உள்ளிட்ட 

துமறெளில் ஒத்துமழப்மப வலுப்படுத்துவது என்பன உள்பட 17 ஒப்பந்தங்ெள் மெகயழுத்தாகின. 

கபாமதப்கபாருள் ெடத்தமல தடுக்ெ இமைந்து கசயல்படவும் இரு நாடுளும் ஒப்புதல் கதரிவித்துள்ளன. 

உஸ்கபகிஸ்தான் அதிபர் ஷவ்ெத் மிர்ஸிகயாகயவ், இந்தியா - உஸ்கபகிஸ்தான் இமடகய கூட்டு ராணுவ பயற்சி 
கைற்கொள்ள ஒப்புதல் அளிக்ெப்பட்டுள்ளது என்று கதரிவித்தார். 

  

எம்.என்.எஸ் 93 வது ளரசிங்  தினம் 

இராணுவ நர்சிங் கசமவ (எம்என்எஸ்) அக்கடாபர் 1 ம் கததி 93 வது கரய்சிங் தினத்மத கொண்டாடுகிறது. 

  

உலக செய்திகள் 

  

சீனோவில் ேகோத்ேோ கோந்தியின் 149 வது பிறந்த நோள் 

ைொத்ைா ொந்தியின் 149 வது பிறந்தநாமள நிமனவுகூரும் விதைாெ, சீனாவின் கபய்ஜிங்கில் உள்ள சாகவாயாங் 
பூங்ொவில் ைொத்ைா ொந்தியின் புெழ்கபற்ற கைற்கொள் ைற்றும் பஜமனெள் வாசிக்ெப்பட்டன. 
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சீனாவின் புெழ்கபற்ற சிற்பி ைற்றும் ெமலஞரான யுவான் சிகுன் வடிவமைத்த ைொத்ைா ொந்தி சிமல 2005-ம் 
ஆண்டு இந்த பூங்ொவில் நிறுவப்பட்டது. இந்த பூங்ொகவாடு இமைந்த அருங்ொட்சியெத்தில் 
ரவீந்திரநாத்  தாகூரின் சிமல இடம்கபற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்ெது. 

இவ்விழாவில் ெலந்து கொண்ட இந்திய தூதரெ அதிொரி அக்விகனா விைல், ைொத்ைா ொந்தி சிமலக்கு ைாமல 
அணிவித்தார். 

  

ெர்வடதெ சூரியெக்தி கூட்டளேப்பின் முதலோவது ேோநோடு 

பிரதைர் திரு. நகரந்திர கைாடி சர்வகதச சூரியசக்தி கூட்டமைப்பின் முதலாவது ைாநாட்மட இன்று விஞ்ஞான் 
பவனில் கதாடங்கி மவத்தார். 

இந்தியப் கபருங்ெடல் எல்மலப் பகுதி நாடுெள் கூட்டமைப்பின் (IORA) புதுப்பிக்ெத்தக்ெ எரிசக்திக்ொன 
அமைச்சர்ெள் கூட்டம் ைற்றும் இரண்டாவது சர்வகதச ரீ-இன்கவஸ்ட் (புதுப்பிக்ெத்தக்ெ எரிசக்தி முதலீட்டாளர்ெள் 
ைாநாடு ைற்றும் ெண்ொட்சி) ஆகியமவயும் இந்த நிெழ்ச்சியின்கபாது கதாடங்ெப்பட்டது. 

ஐக்கிய நாடுெள் சமபயின் கபாதுச் கசயலாளர் ஆண்கடானிகயா ெட்டரஸும் இந்த நிெழ்ச்சியில் பங்கெற்றார். 

  

நியேனங்கள் 

 

சூகசன் கிட்டி என்பவர் பங்ெளாகதஷின் முதல் கபண் இராணுவ தளபதியாெ நியமிக்ெப்பட்டார். 

ஸ்ரீ ராகஜஷ் அெர்வால் என்பவர் ரயில்கவ வாரியம் - புதிய உறுப்பினராெ (கராலிங் ஸ்டாக்), நியமிக்ெப்பட்டார். 

சர்வகதச நாைய நிதியத்தின் (IMF) தமலமை கபாருளாதார ஆகலாசெர் ைற்றும் பணிப்பாளர்-கீதா கொபிநாத் 

விைானப்பமட பணிப்பாளரின் துமைத் தமலவர்-ஏர் ைார்ஷல் அனில் கொஸ்லா 

விைானப்பமட கபாது இயக்குனர் (OPS)-ஏர் ைார்ஷல் அமித் கதவ் 

விைானப்பமட பணியாளரின் துமைத் தமலவர்-ஏர் ைார்ஷல் வி.ஆர். கசௌத்ரி 
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விைானப்பமட தமலமை நிர்வாெ அதிொரி கிழக்கு ஏர் ெைாண்ட்-ஏர் ைார்ஷல் ரகுநாத் நம்பியார் 

விைானப்பமட தமலமை நிர்வாெ அதிொரி கதன்கைற்கு ஏர் ெைாண்ட்-ஏர் ைார்ஷல் ஹர்ஜித் சிங் அகராரா 

  

திட்டங்கள் 

  

கிராைப் பஞ்சாயத்து வளர்ச்சி திட்டத்தின் கதசிய நடவடிக்மெ ஆராய்ச்சி திட்டம் 

நாட்டின் கிராைப்புற பகுதிெளில் நிமலயான ைற்றும் முழுமையான வளர்ச்சிக்கு இந்த திட்டம் 
வடிவமைக்ெப்பட்டுள்ளது. 

கிராைப் பஞ்சாயத்துத் திட்டத்தின் கதசிய நடவடிக்மெ ஆராய்ச்சி திட்டத்மத, கிராைப்புற கைம்பாட்டுத் துமற 
அமைச்சர் நகரந்திர சிங் கதாைர், குவாலியர் ைத்தியப் பிரகதசத்தில் கதாடங்கி மவத்தார். 

  

போதுகோப்பு செய்திகள் 

  

IBSAMAR- 6வது பதிப்பு 

இந்தியா, பிகரசில் ைற்றும் கதன் ஆப்பிரிக்ெ ெடற்பமடெள் இமடகய ஒரு கூட்டு பல கதசிய ெடல் பயிற்சிக்ொன 
IBSAMAR இன் ஆறாவது பதிப்பு, கதன் ஆப்பிரிக்ொவில் மசகைான்ஸ் நெரத்தில்  அக்கடாபர் 01 முதல் 18 ஆம் 
கததி வமர நமடகபறுகிறது. 

இந்த ெடற்பயிற்சியின் கநாக்ெைானது பங்குகபறும் ெடற்பமடெளுடன் கூட்டுப்பயிற்சிமய கைற்கொள்வமதயும் 
இமைந்து பணியாற்றுவமதக் ெட்டமைப்பமதயும் பரஸ்பர புரிதல்ெமள ஏற்படுத்துவதுைாகும். 

இந்த IBSAMAR பயிற்சியானது 2006-ல் ஆரம்பிக்ெப்பட்டது. 

ெமடசி பதிப்பான IBSAMAR – Vவது பதிப்பானது 2016-ன் பிப்ரவரி ைாதம் இந்தியாவின் கொவாவில் 
நமடகபற்றது. அதற்கு முந்மதய அமனத்துப் பயிற்சிெளும் கதன்ஆப்பிரிக்ொவில் நமடகபற்றன. 
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 விருதுகள் 

 

கோயகல்ப் விருது 

எய்ம்ஸ் (கடல்லி)– ொயெல்ப் விருதுெளில் முதல் இடம் ரூ. 5 கொடி பரிசு கபற்றது (எய்ம்ஸ் கடல்லிக்கு கீழ் 
வரும் ைத்திய ைற்றும் ைாநில ைருத்துவைமனெளின் வளாெத்தில் தூய்மை பராைரிக்ெ எடுத்த முயற்சிெமள 
அங்கீெரித்து). 

  

NIPM ரத்னோ விருது 

NIPM ரத்னா விருமத  டாக்டர். தபன் குைார் சந்த், சி.எை.டி, NALCO  என்பவர் கபற்றார். 

2017 ஆம் ஆண்டுக்ொன வாழ்நாள் சாதமனயாளர் டாக்டர் ராஜ்குைார் விருமத  மூத்த பல கைாழி நடிெர் லட்சுமி 
என்பவர் கபற்றார். 

  

 

Date  :  3 & 4 Oct 2018 

விளையோட்டு செய்திகள் 

 

U-19 ஆசிய டகோப்ளப 

U-19 ஆசியா கொப்மப கிரிக்கெட் அமர இறுதி கபாட்டிக்கு இந்திய அணி தகுதி கபற்றது. 

31வது இந்திய ரயில்டவ ெதுரங்க டபோட்டி 

ரயில்கவ கதாழிலாளர்ெளுக்ொன 31-வது அகில இந்திய சதுரங்ெ கபாட்டிெள் திருச்சியில் உள்ள கதற்கு ரயில்கவ 
பயிற்சி மையத்தில் நமடகபற்றது. இதில், இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து 86 வீரர், வீராங்ெமனெள் ெலந்து 
கொண்டனர். 
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SAFF U-18 ேகளிர் ெோம்பியன்ஷிப் 

திம்பு, பூடானில் SAFF U-18 ைெளிர் சாம்பியன்ஷிப் அமர இறுதியில் கநபாளத்மத எதிர்கொள்கிறது இந்தியா. 

திவோல் ஒழுங்குமுளற வோரியம் (IBBI) 

2016ம் ஆண்டு அக்கடாபர் 1 ம் கததி கதாடங்ெப்பட்டமத நிமனவுகூரும் வமெயில் திவால் ஒழுங்குமுமற 
வாரியம் (IBBI) அதன் ஆண்டு விழாமவ கொண்டாடியது, அதன் ஒரு பகுதியாெ திவால் ஒழுங்குமுமற வாரியம் 
(IBBI) புது தில்லியில் ஆண்டுவிழா விரிவுமர வழங்கியது 

திவால் ைற்றும் கநாடித்துப் கபாதல் கதாடர்பான சட்டம் 2016 என்பது நவீன கபாருளாதார சட்டைாகும். இந்தச் 
சட்டத்தின் பிரிவு 196(1)(எஸ்) ஒழுங்குமுமறெமள கவளியிடுவதற்கு முன்னால் கபாதுைக்ெளிடம் 
ெலந்தாகலாசமன கசய்யும் நமடமுமறெள் உள்ளிட்ட கசயல்ெளுக்ொெ ஒழுங்குமுமறெள் கவளியிடும் அமைப்பு 
ஒன்மற ஐபிபிஐ கதரிவிக்ெ கவண்டும் என்று கூறுகிறது. இந்தக் கொட்பாடு ைற்றும் சட்டத் கதமவெகளாடு 
ஒருங்கிமையும் வமெயில், கபாதுைக்ெளிடம் ஆகலாசமன கபற்று, விதிமுமறெமள உருவாக்கும் 
நமடமுமறெளுக்ொெ ஒழுங்குமுமறெமள கவளியிடும் அமைப்பான இந்திய திவால் ைற்றும் கநாடித்துப் கபாதல் 
வாரியத்தின் ஒழுங்குமுமறெள் 2018-ஐ ஐபிபிஐ கவளியிட்டுள்ளது. 

    கபாதுைக்ெள் தங்ெளின் ெருத்துக்ெமளத் கதரிவிக்ெ குமறந்தபட்சம் 21 நாட்ெமள ஐபிபிஐ அனுைதிக்கும். 
கபாதுைக்ெளிடமிருந்து கபறப்பட்ட ெருத்துக்ெமள பரிசீலிப்பகதாடு, இந்தக் ெருத்துக்ெள் மீதான கபாது அறிக்மெ 
ஒன்றுடன் கசர்த்து பதிகவற்றம் கசய்யப்படும். முன்கைாழியப்பட்ட விதிெளிலிருந்து முற்றிலும் ைாறுபட்ட 
வடிவத்தில் விதிமுமறெமள ஏற்பது என்று நிர்வாெ வாரியம் முடிவு கசய்தால், ஒழுங்குமுமறெள் 
கவளியீட்டின்கீழ், மீண்டும் அகத நமடமுமற பின்பற்றப்படும். 

    ஒழுங்குமுமறெள் கவளியீடு என்பது, 22, அக்கடாபர் 2018 முதல் நமடமுமறக்கு வந்துள்ளது.  

 

திட்டங்கள் 

  

செோந்த உணவு போதுகோப்பு திட்டம் 

ஒடிசா அரசாங்ெம் ஏமழ ைக்ெமளக் ெவர்வதற்ொெ ைாநிலத்தின் கசாந்த உைவு பாதுொப்பு திட்டத்மத 
அறிமுெப்படுத்தியது. 
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மிஷன் கங்கோ 

டாட்டா ஸ்டீல் சாெச அடித்தளம் (டி.எஸ்.ஏ.எப்) உடன் இமைந்து தூய்மை ெங்ொவுக்ொன கதசிய திட்டம் 
எவகரஸ்ட் சிெரத்மத ஏறிய முதல் கபண்ைணியான பச்கசந்திரி பால் தமலமையிலான 40 உறுப்பினர்ெள் கொண்ட 
ஒரு குழுவினர் ஒரு ைாதம் நீண்ட பயைம் கசல்லும் திட்டத்மத அறிமுெப்படுத்தியது. 

ஆஸ்திடரலியோ  டடம்பன் வரி 

ஆஸ்திகரலியா “உரிபஞ்சு வரி” என்று அமழக்ெப்படும் கடம்பன் வரிமய ரத்து கசய்ய ஒப்புக்கொண்டது. 

விருதுகள் 

UNEP (சாம்பியன்ஸ் ஆப் தி எர்த்) சுற்று சூழல் விருது – நகரந்திர கைாடி [ஐ.நா. கசயலாளர் அன்கடானிகயா 
ெட்டரஸ் வழங்கினார்] 

உடலியல் அல்லது ைருத்துவத்தில் கநாபல் பரிசு – கஜம்ஸ் பி. அலிசன் [அகைரிக்ொ] ைற்றும் தசுக்கு 
கஹான்கஜா [ஜப்பான்] 

இயற்பியல் கநாபல் பரிசு – ஆர்தர் அஷ்கின் [அகைரிக்ொ]; கஜரார்டு கைௌகரா (பிரான்ஸ்) ைற்றும் கடானா 
ஸ்ட்ரிக்கலண்ட் [ெனடா] 

கவதியியல் கநாபல் பரிசு – ஃபிரான்சஸ் எச் அர்னால்ட் [அகைரிக்ொ],ஜார்ஜ் பி. ஸ்மித் [அகைரிக்ொ] ைற்றும் சர் 
கிகரகொரி பி.வின்டர் [பிரிட்டன்] 

ஸ்வச்ச பாரத்[தூய்மை இந்தியா] கொஷுக்கு மிெப்கபரிய பங்ெளிப்புக்ொன விருது – ைாதா அமிர்தானந்தையி 
கதவி. 

  

அறிவியல் செய்திகள் 

  

நேது சூரிய ேண்டலத்திற்கு சவளிடய முதல் நிலவு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 

வானியலாளர்ெள் நைது சூரிய ைண்டலத்திற்கு கவளியில் முதல் சந்திரமன ெண்டறிந்துள்ளனர். இது கநப்டியூனின் 
அளவு ஒரு கபரிய வாயு உலெம் கபால் கவறு எந்த நிலமவப் கபாலில்லாைல், வியாழமனவிட மிெ கபரிய ஒரு 
வாயு கிரெத்மத சுற்றி வருகின்றது. 
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சிறுடகோள் மீது புதிய டரோடபோளவ ஜப்போன் தளரயிறக்கியது 

சூரிய ைண்டலத்தின் கதாற்றத்மத ெண்டறிய ஜப்பானின் ஹயாபுசா 2, பிகரஞ்சு-கஜர்ைன் கைாமபல் சிறுகொள் 
கைற்பரப்பு ஸ்கெௌட், அல்லது ைாஸ்ொட்[MASCOT] ஏவப்பட்டு ஜப்பான் ஏகராஸ்கபஸ் எக்ஸ்ப்களாகரஷன் 
ஏகஜன்சியால் (JAXA), ரியூகு சிறுகொள் மீது கராகபாமவ தமரயிறக்கியது. 

  

ேோநோடுகள் 

  

‘கோவலில் உள்ை சபண்கள் ேற்றும் நீதிக்கோன அணுகல்’ ேோநோடு 

இைாச்சல பிரகதசம் சிம்லாவில் ‘ொவலில் உள்ள கபண்ெள் ைற்றும் நீதிக்ொன அணுெல்’ ைாநாடு ொவல் ஆய்வு 
ைற்றும் வளர்ச்சி மையம் (BPR&D), உள்துமற விவொர அமைச்செத்தால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டு நமடகபற்றது. 

19-வது இந்திய-ரஷ்ய ஆண்டு இருதரப்பு ேோநோடு 

புது டில்லியில் நமடகபறும் 19-வது இந்திய-ரஷ்ய ஆண்டு இருதரப்பு ைாநாட்டில் பங்கெற்ெ ரஷ்ய ஜனாதிபதி 
விளாடிமிர் புடின் இரண்டு நாள் பயைைாெ இந்தியா வருமெ. 

  

நியேனங்கள் 

  

46 வது தளலளே நீதிபதி 

நீதிபதி ரஞ்சன் கொகொய் இந்தியாவின் புதிய தமலமை நீதிபதியாெ பதவிகயற்றார். குடியரசுத் தமலவர் ராம்நாத் 
கொவிந்த் அவருக்கு பதவிப் பிரைாைம் கசய்து மவத்தார். நீதிபதி கொகொய் 46 வது தமலமை நீதிபதி ஆவார். 

வடகிழக்கு ைாநிலங்ெளில் இருந்து வரும் முதல் உச்ச நீதிைன்றத் தமலமை நீதிபதியான கொகொய், நவம்பர் 17, 
2019 வமர பதவி ஏற்றார். 

நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா இதற்கு முன் இந்தியாவின் தமலமை நீதிபதியாெ ஓய்வு கபற்றார்.உச்சநீதிைன்றத்தின் 
தமலமை நீதிபதியாெ இருந்த தீபக் மிஸ்ராவின் பதவிக்ொலம் அக்கடாபர் 2-ம் கததியுடன் முடிவமடந்தது. 

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


 
    

 

 ஈராக் ஜனாதிபதியாெ பார்ஹம் சாலி  நியமிக்ெப்பட்டார். 

ஈராக் பிரதைராெ ஷிகத அகடல் அப்துல் ைஹ்தி நியமிக்ெப்பட்டார்.   

கிரிக்கெட் ஆஸ்திகரலியாவின் புதிய தமலமை நிர்வாெ அதிொரியாெ கெவின் ராபர்ட்ஸ் நியமிக்ெப்பட்டார்.   

 

 Date  :  5 & 6 Oct 2018 

விளையோட்டு செய்திகள் 

 

36 வது டதசிய விளையோட்டு 

கொவாவில் 36 வது கதசிய விமளயாட்டு 2019ல் ைார்ச் 30 முதல் ஏப்ரல் 14 வமர நமடகபறும். 

 U-19 ஆசியோ டகோப்ளப கிரிக்சகட் 

டாக்ொவில் இரண்டு ரன்ெள் வித்தியாசத்தில் வங்ெகதசத்மத வீழ்த்தி இந்தியா U-19 ஆசியா கொப்மப கிரிக்கெட் 

இறுதிப் கபாட்டியில் நுமழந்தது. 

இைம் வயதில் ெதம் அடித்த இந்திய வீரர் 

சச்சின் கடண்டுல்ெருக்குப்பின் கடஸ்ட் கபாட்டியில் இளம் வயதில் சதம் அடித்த இரண்டாவது இந்திய வீரர் 

என்று சாதமன பமடத்தார் பிருத்வி ஷா. 

 விளரவோக 24 சடஸ்ட் ெதத்ளத எடுத்த கிரிக்சகட் வீரர் 

கைற்கிந்தியத் தீவுெளுக்கு எதிரான முதல் கடஸ்ட் கபாட்டியில் சதம் அடித்து கடானால்ட் பிராட்கைனிற்கு பின் 

கடஸ்ட் கபாட்டிெளில் விமரவாெ 24 சதங்ெமள அடித்து இந்தியாவின் கெப்டன் விராட் கொஹ்லி சாதமன 

பமடத்தார். 

 சவஸ்ட் இண்டீஸ் எதிரோக இந்தியோ 

கைற்கிந்தியத் தீவுெளுக்கு எதிரான முதல் கடஸ்டில் இன்னிங்ஸ் ைற்றும் 272 ரன்ெள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா 

கவற்றி கபற்றது. இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் கைற்கிந்தியத் தீவுெள் 196 ரன்ெளுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. 
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ஜப்போனிய கிரோண்ட் பிரிக்ஸ் 

பர்முயுலா-1 ொர்பந்தயத்தின் ஜப்பான் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சுற்றில், நடப்பு சம்பியனான கைர்சிடஸ் கபன்ஸ் 

அணியின் லீவிஸ் கஹமில்டன், முதலிடம் பிடித்துள்ளார். 

ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ‘பார்முலா-1’ ொர் பந்தயம், 21 சுற்றுெளாெ நமடகபறும். ஒவ்கவாரு சுற்றும் ஒவ்கவாரு 

நாடுெளில் நமடகபறும்.இதன்படி, நடப்பு ஆண்டின் 17ஆவது சுற்றான ஜப்பான் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சுற்று, கநற்று 

சுசுொ ஓடுதளத்தில் நமடகபற்றது. 

இதுவமர நமடகபற்று முடிந்துள்ள 17 சுற்றுெள் முடிவில், இங்கிலாந்தின் லீவிஸ் கஹமில்டன் 331 புள்ளிெளுடன் 

முதலிடத்தில் உள்ளார். இவமர கதாடர்ந்து, கஜர்ைனியின் கசபாஸ்டியன் கவட்டல் 264 புள்ளிெளுடன் 

இரண்டாவது இடத்திலும், பின்லாந்து வீரரான வால்டரி கபாடாஸ்;, 207 புள்ளிெளுடன் மூன்றாவது இடத்திலும் 

உள்ளனர். 

கலவிஸ் ஹாமில்டன் ஜப்பானிய கிராண்ட் பிரிக்ஸில் 80-வது துருவ நிமல பட்டத்மத பதிவு கசய்தார். 

 செஸ் ஒலிம்பியோட் 

கசஸ் ஒலிம்பியாடில் ஆண்ெளுக்ொன கபாட்டியில் இந்திய ஆண்ெள் ஆறாவது இடத்மதயும் கபண்ெளுக்ொன 

கபாட்டியில் இந்திய கபண்ெள் எட்டாவது இடத்மதயும் பிடித்தனர். 

 

முக்கியேோன நோட்கள் 

 அக்டடோபர் 4 முதல் அக்டடோபர் 10 வளர – உலக விண்சவளி வோரம் 

உலெ விண்கவளி வாரம் ஐகராப்பா ைற்றும் ஆசியா உட்பட உலகின் பல்கவறு பகுதிெளில் அக்கடாபர் 4-10 முதல் 

ஆண்டு விடுமுமற தினைாெக் ெருதப்படுகிறது. உலெ விண்கவளி வாரம் “சர்வகதச விஞ்ஞானம் ைற்றும் 

கதாழில்நுட்பத்தின் கொண்டாட்டத்திற்ொெவும், ைனிதனின் நலனுக்ொன அவற்றின் பங்ெளிப்பிற்ொெவும் 

அதிொரப்பூர்வைாெ வமரயறுக்ெப்பட்டுள்ளது. 

  

அக்டடோபர் 5 – உலக ஆசிரியர்கள் தினம் 

அக்கடாபர் 5 உலெ ஆசிரியர்ெள் தினம், சர்வகதச ஆசிரியர் தினைாெவும் அறியப்படுகிறது. 
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1994 இல் நிறுவப்பட்டது, “உலகின் ெல்வியாளர்ெமள பாராட்டுவது, ைதிப்பிடுதல், கைம்படுத்துதல்”  

ஆகியவற்மற மையைாெக் கொண்டது. 

  

அக்டடோபர் 5 – உலக புன்னளக தினம் 

உலெ புன்னமெ தினம் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் அக்கடாபர் ைாதம் முதல் கவள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்படுகிறது.  

வர்கசஸ்டர், ைாஸசூகசட்ஸில் இருந்த ஒரு வணிெ ரீதியான ெமலஞரான ஹார்வி பால் என்பவரால் 

கதாடங்ெப்பட்டது.  

உலகின் முதல் உலெ புன்னமெ தினம் 1999 ஆம் ஆண்டு நமடகபற்றது. 

  

உலக செய்திகள்  

  

பிரதோன பதவிக்கு பரிந்துளரக்கப்பட்ட இந்தியப் சபண் - ரீதோ பரன்வோல் 

முக்கிய இந்திய அகைரிக்ெ அணுசக்தி நிபுைரான ரீதா பரன்வால் அணுசக்திப் பிரிவின் தமலவராெ அகைரிக்ெ 

ஜனாதிபதி கடானால்ட் டிரம்பால் பரிந்துமரக்ெப்பட்டார். 

அகைரிக்ொவின் அதிநவீன அணு உமலெளின் கைம்பாட்டுக்ொன புதிய சட்டம் ஒன்றில் ஜனாதிபதி டிரம்ப், ெடந்த 

வாரம் மெகயழுத்து கபாட்டார். இதன் கதாடர்ச்சியாெ அகைரிக்ொவின் எரிசக்தி துமறயின் கீழ் உள்ள அணுசக்தி 

பிரிவுக்கு புதிய தமலவர் கதர்வு நடந்தது. 

இந்த பதவிக்கு இந்திய வம்சாவளிமய கசர்ந்த கபண் அதிொரி ரீட்டா பரன்வாமல டிரம்ப் பரிந்துமரத்துள்ளார். 

இவமர கசனட் உறுப்பினர்ெள் ஓட்டுப்கபாட்டு கதர்வு கசய்தார்ெள். 

இதில் அவரது நியைனம் உறுதியானால், அகைரிக்ொவின் அணுசக்தி கதாழில்நுட்ப ஆய்வு, கைம்பாடு ைற்றும் 

நிர்வாெத்துக்கு ரீட்டாகவ கபாறுப்பாவார் என கவள்மள ைாளிமெ கசய்தி கவளியிட்டு உள்ளது. இவர் தற்கபாது 

அகைரிக்ெ அணுசக்தி துமறயில் விமரவான ெண்டுபிடிப்புக்ொன திட்டத்தின் இயக்குனராெ பணியாற்றி வருகிறார். 
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திட்டங்கள்  

  

ெவுதி அடரபியோவின் போகிஸ்தோன் திட்டம்  

பாகிஸ்தான் கதன்கைற்கு ைாொைைான பலூசிஸ்தானில் ஒரு எண்கைய் சுத்திெரிப்பு நிமலயத்மத 
அமைப்பதற்ொெ சவுதி அகரபியாவுடன் புரிந்துைர்வு உடன்படிக்மெயில் மெகயழுத்திடுவதற்கு பாகிஸ்தான் 

அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

 சேதடனோல் ெளேயல் எரிசபோருள் திட்டம் 

இந்தியாவின் முதல் கைதகனால் சமையல் எரிகபாருள் திட்டம் வடகிழக்கு ைற்றும் அசாம் கபட்கரா-கெமிக்ெல்ஸ் 

மூலம் அசாமில் கதாடங்ெப்படடது. 

தரவரிளெ & குறியீடு 

 

 ஃடபோர்ப்ஸ் இந்தியோ பணக்கோரர்கள் பட்டியல் 2018  

1) ரிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தமலவர் முகெஷ் அம்பானி [கதாடர்ந்து 11 வது வருடம்] 

2) விப்கரா தமலவர் அசீம் பிகரம்ஜி 

3) ஆர்சலார் மிட்டல் தமலவர் ைற்றும் தமலமை நிர்வாெ அதிொரி லட்சுமி மிட்டல் 

இந்திய பைக்ொரர்ெள் பட்டியல் 

ஃகபார்ப்ஸ் பத்திரிக்மெ ெைக்கெடுப்பு ைற்றும் பட்டியல்ெளுக்கு கபயர் கபற்றது. இந்தியாவின் கபரும் 

பைக்ொரர்ெள் பட்டியமல ஒவ்கவாரு வருடமும் அறிவிக்கும். இந்த வருட அறிவிப்பிலும் இந்தியாவின் மிெப் 

கபரிய பைக்ொரர் இடத்மத தக்ெ மவத்துக் கொண்டார் முகெஷ் அம்பானி. அவருமட கசாத்து ைதிப்புெள் சுைார் 

47.3 பில்லியன் டாலர்ெள் ஆகும். இந்த வருடம் ைட்டும் அவரின் கசாத்து ைதிப்பு சுைார் 9.3 பில்லியன் டாலர்ெள் 

அதிெரித்திருக்கிறது. 
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Forbes India Rich List 2018 என்று கவளியிடப்பட்ட பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறார் விப்கரா 

தமலவர் அஸிம் பிகரம்ஜி. அவரின் கசாத்து ைதிப்பு சுைார் 21 பில்லியன் அகைரிக்ெ டாலர்ெள் ஆகும். அர்கசகலார் 

மித்தல் குழுைத்தின் தமலவர் லக்ஷ்மி மித்தல் 18.3 பில்லியன் அகைரிக்ெ டாலர்ெள் கசாத்து ைதிப்புடன் 

மூன்றாவது இடத்மதப் பிடித்துள்ளார். 

இவர்ெமளத் கதாடர்ந்து நான்ொவது இடத்தில் ஹிந்துஜா சகொதரர்ெள் 18 பில்லியன் அகைரிக்ெ டாலர்ெளுடன் 

நான்ொவது இடத்தில் இருக்கின்றனர். ஐந்தாவது இடத்தில் பல்கலாஜி மிஸ்ட்ரி 15.7 பில்லியன் அகைரிக்ெ 

டாலர்ெள் ைதிப்பில் கசாத்துக்ெமள மவத்திருக்கிறார். 

அவர்ெமளத் கதாடர்ந்து அடுத்தடுத்த இடங்ெளில் ஷிவ் நாடார் (14.6 பில்லியன் டாலர்ெள்), கொத்கரஜ் குழுைம் 

(14 பில்லியன் டாலர்ெள்), திலீப் சங்வி (12.6 பில்லியன்), குைார் பிர்லா (12.5 பில்லியன் டாலர்ெள்) ைற்றும் 

கெௌதம் அதானி (11.9 பில்லியன் டாலர்ெள்) உள்ளனர்.  

இந்திய பணக்கோரர்கள் பட்டியலில் இடம் பிடித்த சபண்கள் 

100 கபர் கொண்ட பட்டியலில் 4 கபண்ெள் ைட்டுகை இடம் கபற்றுள்ளனர். இதில் மிெவும் குறிப்பிட்டு 

கசால்லப்பட கவண்டியவர் பகயாகடக்னாலஜி துமறயில் புெழ்கபற்று விளங்கும் கிரண் ைஸும்தர் ஷா. அவரின் 

கசாத்து ைதிப்புெள் ெடந்த ஒரு வருடத்தில் 66.7% என்ற அளவில் உயர்ந்திருக்கிறது. அவர் இப்பட்டியலில் 39வது 

இடம் பிடித்துள்ளார். 

  

புவிெோர் குறியீடு(ஜி.ஐ.) - அல்டபோன்ெோ ேோம்பழம் 

இந்தியாவில் விமளயும் அல்பான்கசா ைாம்பழத்திற்கு புவிசார் குறியீடு கிமடத்துள்ளது. ைொராஷ்டிர ைாநிலத்தில் 

உள்ள ரத்னகிரி, சிந்து துர்ொ, பால்ெர், தாகன, ராய்ொட் ைாவட்டங்ெளில் விமளயும் அல்கபான்சா ரெ 

ைாம்பழத்துக்கு 'புவிசார் குறியீடு' வழங்ெப்பட்டுள்ளது.  

இந்தியாவில் 2004-ம் ஆண்டில் முதன்முதலாெ டார்ஜிலிங் கதயிமலக்கு புவிசார் குறியீடு அங்கீொரம் 

வழங்ெப்பட்டது. இதுவமர 325 கபாருட்ெளுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்ெப்பட்டுள்ளன. அதிெ கபாருட்ெளுக்கு 

புவிசார் குறியீடு கபற்று, ெர்நாடொ முதலிடம் கபற்றுள்ளது. 2-வது இடத்தில் தமிழெம் உள்ளது. 

புவிசார் அமடயாளம் கொண்ட கபாருட்ெள் என்பது விவசாயம், இயற்மெ ைற்றும் மெவிமன, கதாழில்துமற 

சார்ந்து அந்தந்தப் பகுதிெளில் ைட்டுகை கிமடக்ெக் கூடியதாகும். அமவ அந்தப் பகுதிெளின் பாரம்பரியப் 

கபாருட்ெளாெவும் இருக்கும். அந்தப் கபாருட்ெளுக்கு புவிசார் குறியீடு கிமடப்பதன் மூலம் அதன் தரம் ைற்றும் 

தனித் தன்மை பாதுொக்ெப்படுகிறது. இதன் ொரைைாெகவ புவிசார் குறியீடு அளிக்ெப்படுகிறது. 
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டார்ஜிலிங் கதயிமல, மைசூரு சில்க், குல்லு ஷால், ைதுமர ைல்லிமெ, பங்ெனப்பள்ளி ைாம்பழம், பனாரஸ் 

புடமவெள், திருப்பதி லட்டு உள்ளிட்ட சில கபாருட்ெள் புவிசார் குறியீடு கபற்றமவயாகும். 

  

ேோநோடுகள் 

  

IORA புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி ேந்திரிகள் கூட்டம் 

தில்லிக்கு அருகிலுள்ள கிகரட்டர் கநாய்டாவில் நமடகபற்ற இரண்டாவது IORA புதுப்பிக்ெத்தக்ெ எரிசக்தி 

ைந்திரிெள் கூட்டத்தில் இந்திய கபருங்ெடல் ரிம் சங்ெத்தில்[IORA] உள்ள ஏறத்தாழ 21 நாடுெள், புதுப்பிக்ெத்தக்ெ 

எரிசக்தி மீதான தில்லி பிரெடனத்மத ஏற்றுக்கொண்டது. 

 ரயில்டவ ேற்றும் சேட்டரோ திட்டங்களில் சதோழில்நுட்ப முன்டனற்றங்கள் பற்றிய ெர்வடதெ ேோநோடு (IC-TRAM 

2018) 

புது தில்லியில் ரயில் ைற்றும் கைட்கரா திட்டங்ெளில் (IC-TRAM 2018) கதாழில்நுட்ப முன்கனற்றங்ெள் பற்றிய 

சர்வகதச ைாநாட்மட இரயில்கவ ைற்றும் நிலக்ெரி அமைச்சர் பியுஷ் கொயல் திறந்து மவத்தார். 

 உறுப்புகளுக்கோன கூட்டணி சுகோதோர பளட ேோநோடு  

உறுப்புெளுக்ொன கூட்டணி சுொதார பமட ைாநாடு – அறிவாற்றல் திறமன கைம்படுத்துவதற்ொன ஒரு படி’மய 

அமைச்சர் எஸ்.எம்.டி. அனுப்ரியா பகடல் துவக்கிமவத்தார். 

  

போதுகோப்பு செய்திகள் 

  

ெஹ்டயோக் [Sahyog HOP TAC-2018] பயிற்சி 

இந்தியா ைற்றும் வியட்நாம் ெடகலாரக் ொவலர்ெள் இமைந்து சஹ்கயாக்[Sahyog HOP TAC-2018] பயிற்சி 

நடத்தினர். 
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இது அவர்ெளுக்கு இமடகயயான பணிநிமல உறவுெமள வலுப்படுத்தும் கநாக்ெம் கொண்டு கசன்மனயில் 

நடந்தது. 

 

விருதுகள் 

  

அளேதிக்கோன டநோபல் பரிசு  

அமைதிக்ொன கநாபல் பரிமச ொங்கொ டாக்டர் கடனிஸ் முக்விகெ, யாஜிடி உரிமை ஆர்வலர் நாடியா முராட் 

[கபார் ைற்றும் ஆயுத கைாதலின் கபாது பாலியல் வன்முமறெமள முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதற்ொன 

முயற்சிெளுக்கு] ஆகிகயார் கபற்றனர்.  

விசிஷ்ட புரஸ்கோரம் விருது 

டாக்டர் ராமிகனனி ஃபவுண்கடஷன் மூலம் 2018 ‘விசிஷ்ட புரஸ்ொரம்‘ என்ற விருமத கபட்மின்டன் 

பயிற்சியாளர் புல்கலலா கொபிசந்த் கபற்றார். 

  

அறிவியல் செய்திகள் 

  

இந்திய ெர்வடதெ அறிவியல் விழோ 

நான்கு நாள் இந்திய சர்வகதச அறிவியல் விழா (ஐஐஎஸ்எஃப்) 2018 உத்தரப் பிரகதசம் லக்கனாவில் 

கதாடங்கியது. 

தீம்: – “Science for transformation” 

உத்தரப் பிரகதச ைாநிலம், லக்கனளவில் நமடகபற்ற நான்ொவது இந்திய சர்வகதச அறிவியல் விழாவில் 

வாமழப்பழத்தில் இருந்து டிஎன்ஏமவ பிரித்கதடுக்கும் நிெழ்வில் பள்ளி ைாைவர்ெள் 550 கபர் பங்கெற்று 

கின்னஸ் சாதமன பமடத்தனர் . 

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


 
    

 

லக்கனாவில் ெடந்த ஐந்தாம் கததி முதல் இந்திய சர்வகதச அறிவியல் விழா கதாடங்கி நமடகபற்றது. 
இந்திராொந்தி பிரதிஷ்டானில் நமடகபற்ற இந்த விழாவின் ஒரு பகுதியாெ டிஎன்ஏமவ தனியாெப் பிரித்து 

எடுக்கும் நிெழ்ச்சி ஜிடி கொயங்ொ பள்ளியில் சனிக்கிழமை நமடகபற்றது. 

இந்த நிெழ்வில் அப்பள்ளிமயச் கசர்ந்த ஏழாம் வகுப்பு முதல் 12-ம் வகுப்பு வமரயிலான ைாைவர்ெள் சுைார் 550 

கபர் பங்கெற்று வாமழப்பழத்தில் இருந்து டிஎன்ஏமவ பிரித்கதடுக்கும் கசாதமனயில் ஈடுபட்டனர்.  

இந்த நிெழ்மவ கின்னஸ் கவர்ல்டு ரிக்ொர்ட்ஸ் அமைப்பின் ெல்வியாளர் ரிஷிநாத், கதசிய தாவரவியல் ஆராய்ச்சி 

நிறுவனத்தின் இயக்குநர் சகராஜா ொந்த் பாரிக் ஆகிகயார் பார்மவயிட்டனர். 

சுைார் ஒரு ைணி கநரம் நமடகபற்ற இந்த நிெழ்மவ ைத்திய அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்பத் துமற கசயலர் 

டாக்டர் கரணு ஸ்வரூப் கதாடங்கிமவத்தார். 

  

நோெோவின் போர்கர் சூரிய ஆய்வு  

முதன்முதலாெ சூரியமன ஆய்வு கசய்ய ‘பார்ெர் கசாலார் புகராப்’ என்ற விண்ெலத்மத நாசா விஞ்ஞானிெள் 

தயாரித்தனர். இந்த விண்ெலம் அகைரிக்ொவின் ஃபுகளாரிடா ைாொைத்திலுள்ள கெப் கெனவரல் ராக்கெட் 

ஏவுத்தளத்திருந்து  ெடந்த ஆெஸ்ட் ைாதம் அனுப்பப்பட்டது . 

சூரியனின் வளிைண்டல கைலடுக்ொன கொகரானாமவ ஆய்வு கசய்வதற்ொெ இந்த விண்ெலம் 

கசலுத்தப்பட்டுள்ளது. சூரியமன பற்றி இதுவமர அறியப்படாத தெவல்ெமள இந்த விண்ெலம் வழங்கும் என்று 

நாசா கூறியுள்ளது. 

இதன் எமட 612 கிகலா, நீளம் 9 அடி, 10 இன்ச் 1,400 டிகிரி கசல்சியஸ் வமரயிலான கவப்பத்மத தாங்கும் 

வமெயில் வடிமைக்ெப்பட்டுள்ளது. இதற்ொெ ொர்பனால் ஆன கவளித்தெடு கபாருத்தப்பட்டுள்ளது. ைணிக்கு 6.9 

லட்சம் கி.மீ., கவெத்தில் கசல்லும் இந்த விண்ெலம் சூரியனின் கைற்பரப்பு அருகெ, 59.5 லட்சம் கி.மீ. 

கதாமலவில் நிமலநிறுத்தப்படும். இதுவமர எந்தகவாரு விண்ெலமும், இதமன எட்டியதில்மல. திங்ெளன்று 

பார்ெர் சூரியனில் இருந்து  26.6 மில்லியன் மைல்ெள் (4.3 கொடி கிகலாமீட்டர்) தூரத்திற்கு பயைம் கசய்து 1976 

ல் ஹீலிகயாஸ்-2 விண்ெலத்தின் சாதமனமய முறியடித்தது. 

அடுத்த ஏழு ஆண்டுெளில் சூரியனுக்கு கநருக்ெைாெ 24  ைணி கநரமும் சூரியமன ெண்ொணிக்கும்.  
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சபோருைோதோர செய்திகள்  

  

ேோர்பக புற்றுடநோய்க்கோன USFDA ஒப்புதல் 

அகைரிக்ெ உைவு ைற்றும் ைருந்து நிர்வாெமிடமிருந்து (USFDA) ைார்பெ புற்றுகநாய்க்கு சிகிச்மசயளிப்பதற்ொெ 

Exemestane ைாத்திமரெள் சந்மதப்படுத்த ைருந்து தயாரிப்பு நிறுவனைான மசதஸ் ெடீலா  ஒப்புதல் கபற்றுள்ளது. 

அகைரிக்ெ உைவு ைற்றும் ைருந்து நிர்வாெம் (The Food and Drug Administration (FDA or USFDA)) என்பது 

அகைரிக்ெ கசயலமவயின் கீழ், நல ைற்று ைனித வள திமைக்ெளத்தின் ஒரு முெமை ஆகும். இந்த நிறுவனம் 

உைவு, ைருந்துப் கபாருட்ெமள சட்டக் ெட்டுப்பாடுெள் ஊடாெவும், ெண்ொணிப்பு கைற்பார்மவ ஊடாெவும் 

நிர்வாகித்து கபாது ைக்ெளின் நலத்மதப் பாதுொப்பமதயும் கைம்படுத்துவமதயும் கநாக்ொெக் கொண்டது. 

அகைரிக்ொவில் விற்ெப்படும் எந்தகவாரு ைருந்தும் இந்த நிறுவனத்தின் அனுைதிமயப் கபறகவண்டும். 

 

ஒப்பந்தங்கள் 

  

இந்தியோ-  ரஷ்யோ இளடடயயோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

இந்திய இரயில்கவ ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்ெத்துடன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் மெகயழுத்திட்டுள்ளது. 

  

அடல் புதுவழி திட்டம் –  சீரியஸ் இளடடயயோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

இந்தியாவிற்கும் ரஷ்யாவிற்கும் இமடகயயான புதுமையான ஒத்துமழப்மப ஊக்குவிப்பதற்ொெ, இந்தியாவின் 

அடல் புதுவழி மிஷன் (AIM) ைற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் SIRIUS ெல்வி அறக்ெட்டமள இமடகய புது 

தில்லியில் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் பரிைாறப்பட்டது. 
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நியேனங்கள் 

 

சஞ்சய் வர்ைா – ஸ்கபயினுக்ொன இந்தியா தூதர் 

ஸ்ரீனிவாசன் கெ. சுவாமி – சர்வகதச விளம்பர சங்ெத்தின் (IAA) உலெத் தமலவர் 

நீதிபதி சூர்யா ெந்த் – இைாச்சலப் பிரகதச உயர் நீதிைன்றத்தின் தமலமை நீதிபதி 

பங்ெஜ் சர்ைா – ஐ.நா. பற்றிய ைாநாடுெளின் இந்தியாவின் தூதர் 

 

Date  :  7 & 8 Oct 2018 

விளையோட்டு செய்திகள் 

  

IBSF உலக U-16 ஸ்னூக்கர் ெோம்பியன்ஷிப் 

ரஷ்யாவின் கசயிண்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் ,சர்வகதச பில்லியார்ட்ஸ் & ஸ்னூக்ெர் கூட்டமைப்பு நடத்திய U–16 

ஸ்னூக்ெர் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் கபாட்டியில், இந்தியாவின் கீர்த்தனா பாண்டியன் கபண்ெள் பட்டத்மத 

கவன்றார். 

இவர் கபலாரசின் அல்பினா கலசுக்மெ 3-1 என்ற ெைக்கில் கவன்று சாம்பியனானார். இது சர்வகதச அளவில் 

கீர்த்தனா பாண்டியன் கவல்லும் முதல் சாம்பியன் பட்டைாகும். இகதகபால சிறுவர்ெளுக்ொன பிரிவில், 

கபல்ஜியத்தின் கபன் ைார்கடன்ஸ் சாம்பியன் பட்டம் கவன்றார். 

U-19 ஆசியோ டகோப்ளப கிரிக்சகட் 

U19 ஆசிய கொப்மப கதாடரில் இந்தியா, வங்ெகதசம், பாகிஸ்தான், ஆப்ொனிஸ்தான், இலங்மெ,ஹாங்ொங், 

கநபால், ஐக்கிய அரபு அமீரெம் ஆகிய 8 நாடுெள் விமளயாடின. 

இறுதிப்கபாட்டிக்கு இந்திய அணி ைற்றும் இலங்மெ அணி முன்கனறின. இதற்ொன இறுதிப்கபாட்டி, வங்ெகதசம் 

டாக்ொவில் நமடகபற்றது. 
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இலங்மெக்கு எதிரான ஆசிய கொப்மப இறுதிப் கபாட்டியில் இந்தியா 144 ரன்ெள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி 

கொப்மபமய மெப்பற்றியுள்ளது.  

இதில், இந்திய அணிமய கசர்ந்த கஜய்ஸ்வல், அனுஜ், பிரப் சிம்ரன் சிங், ஆயுஷ் பகடானி ஆகிகயார் அமரசதம் 

அடித்தனர். 

இந்தியோவின் பிரீமியர் ளெக்டைோத்தோன் 

சாக்ஷம் கபடல் புது தில்லியில் நமடகபற்ற இந்தியாவின் பிரீமியர் மசக்களாத்தான் 40 வயதுக்குட்பட்ட 

கபண்ெளுக்ொன கபாட்டியில் கடகபாரா கஹரால்ட் தங்ெப் பதக்ெத்மத கவன்றார். ஆண்ெள் 50 கிகலா மீட்டர் 

பிரிவில் ஸ்ரீதர் சாவனுர் கவன்றார். 

சீன ஓபன் சடன்னிஸ் 

கபய்ஜிங்கில் நடந்த சீன ஓபன் கடன்னிஸ் கபாட்டியின் ஆடவர் ஒற்மறயர் பிரிவில் ஸ்கபயினின் ரஃகபல் 

நடாலும், ைெளிர் ஒற்மறயர் பிரிவில் பிரான்ஸின் ெகராலின் ொர்ஸியாவும் சாம்பியன் கவன்று அசத்தினர்.ெகராலின் 

கவாஸ்னியாக்கி தனது 30 வது WTA ஒற்மறயர் பட்டத்மத கவன்றார். 

ஆடவர் ஒற்மறயர் இறுதி ஆட்டத்தில் நடால் 6-2, 6-1 என்ற கநர் கசட்ெளில் ஆஸ்திகரலியாவின் நிக் கிர்ஜிகயாûஸ 

கதாற்ெடித்தார். 

சீன ஓபனில் முதல்முமறயாெ சாம்பியன் பட்டம் கவன்றிருக்கும் நடால், இந்தாண்டில் ஒட்டுகைாத்தைாெ 6-வது 

பட்டத்மதக் மெப்பற்றி இருக்கிறார் . 

ெளிர் ஒற்மறயர் பிரிவில் பிரான்ஸின் ெகராலின் ொர்ஸியா தனது இறுதிச் சுற்றில் 6-4, 7-6 (3) என்ற கநர் கசட்ெளில் 

உலகின் முதல் நிமல வீராங்ெமனயான ருகைனியாவின் மசகைானா கஹலப்மப கதாற்ெடித்தார். 

ெடந்த வாரம் உஹான் ஓபனில் சாம்பியன் பட்டம் கவன்ற ொர்ஸியா, இப்கபாது சீன ஓபனில் சாம்பியன் பட்டம் 

கவன்றுள்ளார். 

இளைஞர் ஒலிம்பிக் விளையோட்டுகள் 

அர்கஜண்டினா தமலநெர் பியூகனா ஏர்சில் யூத் ஒலிம்பிக் கபாட்டி நடந்தது. இதில் 206 நாடுெள் பங்கு 

கபற்றன.இந்த கபாட்டியில் இந்தியாவில் இருந்து  47 வீரர்-வீராங்ெமனெள் ெலந்து கொண்டனர். 
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கபண்ெளுக்ொன ஜூகடா கபாட்டியின் 44 கிகலா உடல் எமடப் பிரிவில் இறுதிகபாட்டியில் இந்திய வீராங்ெமன 

தங்ஜம் தபாபி கதவி 0-11 என்ற புள்ளியில் ைரியா கிமின்சிடம் கதால்வி அமடந்தார். இருந்தும் தங்ஜம் தபாபி 

கதவி கவள்ளிப்பதக்ெம் மெப்பற்றினார். 

இப்கபாட்டியில் இந்தியர் ஒருவர் பதக்ெம் கபறுவது  இதுகவ முதல்முமறயாகும். 

துப்பாக்கி சுடுதலில் ஆண்ெளுக்ொன 10 மீட்டர் ஏர் மரபிள் பந்தயத்தில் இந்திய வீரர் துஷர் ைாகன 247.5 புள்ளிெள் 

குவித்து கவள்ளிப்பதக்ெம் கவன்றார். 

போரோ ஆசிய விளையோட்டுப் டபோட்டிகள் 

இந்கதாகனசியாவின் ஜெர்த்தா நெரில் ஆசிய பாரா விமளயாட்டு கபாட்டிெள் நடந்து வருகின்றன. ைாற்று 
திறனாளிெள் ெலந்து கொள்ளும் இதில் இன்று நடந்த ஈட்டி எறிதல் கபாட்டி ஒன்றில் இந்திய வீரர் சந்தீப் சவுத்ரி 

60.01 மீட்டர் தூரத்திற்கு ஈட்டி எறிந்து முதல் இடம் பிடித்து தங்ெ பதக்ெம் கவன்றுள்ளார். 

அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் இலங்மெயின் சமிந்தா சம்பத் கஹட்டி 59.32 மீட்டர் கதாமலவுக்கு ஈட்டி எறிந்து 

2வது இடம் பிடித்து கவள்ளி பதக்ெம் கவன்றார். ஈரான் நாட்டின் ஒமிடி அலி 58.97 மீட்டர் தூரத்திற்கு ஈட்டி 

எறிந்து 3வது இடம் பிடித்து கவண்ெலம் கவன்றுள்ளார். . 

ஆடவருக்ொன உயரம் தாண்டுதலில் நடப்பு சாம்பியனான இந்தியாவின் சரத் குைார் தங்ெப் பதக்ெம் கவன்றார். 26 

வயதான சரத் குைார் 1.90 மீட்டர் உயரம் தாண்டி முதலிடம் பிடித்தார். 

ஆண்ெளுக்ொன 49 கிகலா பவர் பளுதூக்கும் கபாட்டியில் பர்ைன் பாசா கவள்ளிப்பதக்ெமும், பரம்ஜித் குைார் 

கவண்ெலப் பதக்ெத்மதயும் கவன்றனர். 

ரிகயா பாராலிம்பிக்கில் தங்ெம் கவன்ற தமிழெத்மதச் கசர்ந்த ைாரியப்பன் 1.67 மீட்டர் உயரம் தாண்டி கவண்ெலப் 

பதக்ெத்மதயும், வருண் பாத்தி 1.82 மீட்டர் உயரம் தாண்டி கவள்ளிப் பதக்ெத்மதயும் கவன்றனர். 

கபண்ெள் 100 மீட்டர் பட்டர்ஃப்மள பிரிவில்[நீச்சல்] கதவன்ஷி சதிஜா கவள்ளி கவன்றார், ஆண்ெள் 200 மீட்டர் 

தனி நபர் கைட்கல பிரிவில் சுயாஷ் ஜாதவ் கவண்ெலப் பதக்ெத்மத கவன்றார். 

ஆடவருக்ொன பாட்மிண்டனில் எஸ்எல் 3 பிரிவில் இந்தியாவின் பிரகைாத் பெத் இறுதி சுற்றில் 21-19, 15-21, 21-

14 என்ற கசட் ெைக்கில் இந்கதாகனஷியாவின் யுகுன் ருகென்டிமய வீழ்த்தி தங்ெம் கவன்றார். இகதகபால் 

எஸ்எல் 4 பிரிவில் நமடகபற்ற பாட்மிண்டனில் இந்தியாவின் தருண் 21-16, 21-6 என்ற கநர் கசட்டில் சீனாவின் 

யுயங் ொகவாமவ வீழ்த்தி தங்ெப் பதக்ெம் மெப்பற்றினார். 
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ஒட்டுகைாத்தைாெ இந்தியா 15 தங்ெம், 24 கவள்ளி, 33 கவண்ெலம் என 72 பதக்ெங்ெள் குவித்து பட்டியலில் 9-

வது இடம் பிடித்து கதாடமர நிமறவு கசய்தது. ெடந்த2014-ம் ஆண்டு நமடகபற்ற கதாடரில் இந்தியா 3 தங்ெம், 

14 கவள்ளி,16 கவண்ெலத்துடன் கைாத்தம் 33 பதக்ெங்ெகள மெப்பற்றியிருந்தது. 

உலக ேல்யுத்த ெோம்பியன்ஷிப் 

சாக்ஷி ைாலிக், பஜ்ரங் புனியா தமலமையிலான 30 உறுப்பினர்ெள் குழு ஹங்கெரி நாட்டின் புடாகபஸ்ட்டில் 

நமடகபறும் உலெ ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய அணி சார்பாெ ெளமிறங்குகின்றனர். 

முக்கியேோன நோட்கள் 

அக்டடோபர் 8 – இந்திய விேோனப்பளட 86 வது ஆண்டு நிளறவு விழோ 

இந்திய விைானப்பமட (IAF) இந்திய ஆயுதப்பமடெளின் விைானப் பிரிவு ஆகும். இது உலகின் 

விைானப்பமடெளில் நான்ொவது இடத்தில் உள்ளது. இது பிரிட்டிஷ் கபரரசின் ஒரு துமை விைானப் பமடயாெ 8 

அக்கடாபர் 1932 அன்று அதிொரப்பூர்வைாெ நிறுவப்பட்டது. 

அக்டடோபர் 8 – அந்தேோன் ேற்றும் நிக்டகோபோர் கேோண்டின் 18 வது நிளறவு தின சகோண்டோட்டம் 

நாட்டில் ஒகர கூட்டு முப்பமட கசமவ கசயல்பாட்டு ெகைண்ட்[Command], அந்தைான் ைற்றும் நிக்கொபார் 

ெைாண்ட், அதன் 18 வது நிமறவு தினத்மத கொண்டாடியது. இந்தியாவின் மூகலாபாய நலன்ெமளப் 

பாதுொப்பதற்ொெ 2001 ஆம் ஆண்டில் கூட்டுத் தந்திர கசமவ கசயல்திட்டம் மூலம் இந்த ெைாண்ட் 

உருவாக்ெப்பட்டது. 

உலக செய்திகள் 

நோகலோந்து கோந்தி - நட்வர் தக்கர் 

ைஹாராஷ்டிரா ைாநிலத்தின் தஹானு பகுதியில் பிறந்தவரான நட்வர் தக்ெர் ொந்தியக் கொள்மெெளில் மிகுந்த 

ஈடுபாடுள்ளவர். அவற்மறப் பரப்புவமதகய தனது வாழ்நாள் கநாக்ெைாெ கொண்டு கசயல்பட்டு வந்தவர். 

1955-ஆம் ஆண்டு தனது கவமல நிமித்தம் நாொலாந்தின் சுச்சுயும்லங் பகுதிக்கு வந்தவர், கதாடர்ந்து அப்பிராந்திய 

ைக்ெளின் கைம்பாட்டிற்ொெ தன்மன அர்பணித்துக் கொண்டு கசயல்பட்டு வந்தார். 

அத்துடன் அவருக்கு 'நாொலாந்தின் ொந்தி' என்ற அமடகைாழி அவருக்கு வழங்ெப்பட்டது. அத்துடன் அவருக்கு 

பத்ைஸ்ரீ விருதும் வழங்ெப்பட்டது. 
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உடல்நலக் குமறவால் 07.10.2018 அன்று  ைரைைமடந்தார். 

இந்தியோ திறன் டபோட்டி 2018 

2018 ஆம் ஆண்டு இந்தியா திறன் கபாட்டி புது தில்லியில் நமடகபற்று முடிவமடந்தது. 

2022- ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பாெ சுைார் 40 கொடி இமளஞர்ெளுக்கு திறன் கைம்பாட்டு பயிற்சி வழங்கும் 

வமெயில் பிரதைர் நகரந்திர கைாடியால் 2015-ஆம் ஆண்டு திறன் இந்தியா இயக்ெம் உருவாக்ெப்பட்டது. இந்த 

இயக்ெத்தின் சார்பில் ஆண்டுகதாறும், ஆட்கடா கைாமபல், ெணினி அறிவியல், சுொதாரம் ைற்றும் சுொதார நலம் 

உள்ளிட்ட பல்கவறு பிரிவுெளில் கதசிய அளவில் கபாட்டிெள் நடத்தப்படுகின்றன. 

இந்த ஆண்டுக்ொன கபாட்டியில், சுொதாரம் ைற்றும் சுொதார நலம் கபாட்டிப் பிரிவில் தமிழெத்மதச் கசர்ந்த 

தஸ்லீம் கைாஹிதீன் என்ற கசன்மன ைாைவி கதசிய அளவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். இவருக்கு தங்ெப் 

பதக்ெமும், ரூ.1 லட்சம் கராக்ெமும் பரிசாெ வழங்ெப்பட்டுள்ளது. 

சவப்பேண்டல புயல் ளேக்டகல் 

கவப்பைண்டல புயல் “மைக்கெல்” வடகைற்குக் ெமரகயாரத்தில் உருவாகுவதற்கும், அகைரிக்ெ வமளகுடா 

ெடற்ெமரக்கு ெடுமையான ைமழப்கபாழிவுெமளயும், பலத்த ைமழமயயும் கொண்டுவரக்கூடும் எனக்ெணிப்பு. 

 

இந்த ெணிப்பின்படி அகைரிக்ொவின் ஃபுகளாரிடா ைாநிலத்மத கநருங்கும் மைக்கெல் புயல், மிெவும் ஆபத்மத 

ஏற்படுத்தக் கூடிய 4 ஆம் நிமலப் புயலாெ வலுப்கபற்றது. 

 

வலு குமறயாைல் ெமரமயக் ெடக்கும் பட்சத்தில் மிெப்கபரிய அளவில் கசதத்மத ஏற்படுத்தியது. ைணிக்கு 210 

கிகலா மீட்டர் கவெத்தில் ொற்று வீசும் என்றும், 13 அடி வமர ெடலில் அமலெள் எழ வாய்ப்பு இருப்பதாெவும் 

கதரிவிக்ெப்பட்டுள்ளது. 

அறிவியல் செய்திகள் 

 நோெோ ப்டரோப் திட்டம் 

நாசாவின் நியூ ஹரிஸன்ஸ் ப்கராப், இந்த புத்தாண்டில் பூமியில் இருந்து 6.6 பில்லியன் கிகலாமீட்டர் கதாமலவில் 

உள்ள அல்டிைா துகல என்றமழக்ெப்படும் குய்பர் கபல்ட் கபாருளுக்கு அருகில் பறக்ெவிருக்கிறது. ஒரு விண்ெலம் 

விஜயம் கசய்த மிெ கதாமலதூரப் கபாருளுக்ொன சாதமனமய இந்த நிெழ்வு அமைக்கும். 
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நீளர ேோசுபடுத்துபளவகளை பிடிக்க சிறிய டகோைங்கள் 

விஞ்ஞானிெள் பிஸ்ஃகபனால் ஏ (பிபிஏ)ஐ பிடித்து அழிக்ெக்கூடிய சிறிய கொளங்ெமள உருவாக்கியிருக்கிறார்ெள், 
இது கபரும்பாலும் நீமர ைாசுபடுத்தும் பிளாஸ்டிக்குெமள தயாரிக்ெ பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கசயற்மெ 

கவதியியல். 

திட்டங்கள் 

 ெஷக்த் கிெோன் திட்டம் ேற்றும் கிருஷி ெமுஹ் திட்டம் 

அருைாச்சல பிரகதச அரசு முதலமைச்சரின் சஷக்த் கிசான் திட்டம் [கவமலவாய்ப்பு உருவாக்ெம் ைற்றும் 

விவசாயி-இயந்திரையைாக்ெல் திட்டம்] ைற்றும் முதலமைச்சரின் கிருஷி சமுஹ் திட்டம் [விவசாயிெளுக்கு 

கூட்டுறவு அணுகுமுமற மூலம் அதிொரம்] ஆகியவற்மற அறிமுெப்படுத்தியது. 

அருைாச்சலப்பிரகதச அரசு அண்மையில், முதமலமைச்சரின் சஷக்த் கிசான் கயாஜனா (SKY) ைற்றும் கிருஷி 

சமூஹ் கயாஜனா (KSY) என்ற திட்டங்ெமள இடாநெரில் கதாடங்கியது. இந்த SKY திட்டம், முதமலமைச்சரின் 

கவமலவாய்ப்புத் திட்டம், கவளாண் – கபாறிையைாக்ெல் திட்டம் ைற்றும் கதயிமல ைற்றும் ரப்பர் திட்டம் என 

மூன்று மீச்சிறப்பு திட்டங்ெமள உள்ளடக்கியுள்ளது. கூட்டுறவு அணுகுமுமறயில் விவசாயிெளின் வருைானத்மத 

இரட்டிப்பாக்குவது KSY திட்டத்தின் கநாக்ெைாெ உள்ளது. 

போதுகோப்பு செய்திகள் 

 JIMEX 18 

இந்தியா ைற்றும் ஜப்பான் ெடற்பமடெளுக்கு இமடயிலான “JIMEX – 18” என்னும் கபார்ப்பயிற்சி அக்.7 அன்று, 

ஆந்திர ைாநிலம் விசாெப்பட்டினத்தில் கதாடங்கியது. 8 நாள் நமடகபறும் இந்தப் பயிற்சியின் கநாக்ெம், இரு 
நாட்டு ெடற்பமடெளிமடகய ஒத்துமழப்மப கைம்படுத்துவது ைற்றும் சிறந்த நமடமுமறெமள பரஸ்பரம் 

உள்வாங்கிக்கொள்ளுதலாகும். 

ஜப்பானிய ெடற்பமடத் துமைத்தமலவருக்கு அடுத்த நிமலயிலுள்ள அதிொரி தத்சுயா ஃபகுடா தமலமையிலான 

ஜப்பானிய கபார் ெப்பல்ெள், மூன்றாவது முமறயாெ நடக்கும் இக்கூட்டுப்கபார் பயிற்சியில் ஈடுபடுவுள்ளன. 

இந்தப் பயிற்சியில் இந்தியாவின் ஆயுதம் தாங்கிய கபார் ெப்பலான INS சாத்புரா, நீர்மூழ்கி எதிர்ப்புத் 

திறன்கொண்ட INS ெத்ைாத் ைற்றும் ஏவுெமைெமள கசலுத்தும் INS சக்தி உள்ளிட்ட கபார் ெப்பல்ெளும், 

உலங்குவானூர்திெளும் ஈடுபடுகின்றன. 
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ஷங்க்நோத் [Shankhnaad] 

வீர் ைஹார் பமடயினரின் வீரத்மத கவளிப்படுத்தும் ஷங்க்நாத் என்ற இராணுவ இமசமய, இராணுவ வீரர்ெளின் 

தமலவரான கஜனரல் பிபின் ராவத் நாட்டிற்ொெ அர்ப்பணித்தார். இந்த இமசமய பிரிகெடியர் விகவக் கசாஹல் 

(ஓய்வு கபற்றவர்) எழுதி, டாக்டர் (திருைதி) தனுஜ நஃப்கத இமச அமைத்துள்ளார். 

  

விருதுகள் 

 

சபோருைோதோர அறிவியலுக்கோன 2018 டநோபல் பரிசு - வில்லியம் டி. கநார்தாஸ் [அகைரிக்ொ] & பால் எம். கராைர் 

[அகைரிக்ொ] 

கபாருளாதார அறிவியலுக்ொன கநாபல் பரிசு ௮.௧௦.௨௦௧௮ அன்று அகைரிக்ொமவ கசர்ந்த வில்லியம் நார்தாஸ், 

பால் கராைர் ஆகிய 2 கபருக்கு கநாபல் பரிசு அறிவிக்ெப்பட்டுள்ளது. பருவநிமல ைாற்றம் கதாடர்பான 

ஆய்விற்ொெ இவர்ெளுக்கு இந்த பரிசு அறிவிக்ெப்பட்டுள்ளது. 

2018 ஆம் ஆண்டுக்ொன அமைதிக்ொன கநாபல் பரிசு ொங்கொ நாட்மட கசர்ந்த கடன்னிஸ் முக்கவஜாவுக்கும், 

ஈராக்கின் குர்தீஷ் இனத்மத கசர்ந்த நாடியா முராத் ஆகிகயாருக்கு கநாபல் பரிசு அறிவிக்ெப்பட்டுள்ளது. கபார் 
ைற்றும் உள்நாட்டு கபாரின் கபாது நடத்தப்படும் பாலியல் வன்முமறெளுக்கு எதிராெ கபாராடியதற்ொெ 

அவர்ெளுக்கு கநாபல் பரிசு வழங்ெப்படுவதாெ அறிவிக்ெப்பட்டது. 

வில்லியம் நார்தாஸ் :- 

அகைரிக்ொமவ கசர்ந்த வில்லியம் நாதர்ஸ், ’கயல் பல்ெமலக்ெழெத்தில்’ சுற்றுச்சூழல் கபாருளாதார துமறயில் 

கபராசிரியராெ பணியாற்றி வருகிறார். இவர் அதிெரித்து வரும் ைக்ெள் கதாமெயும், அதனால் ஏற்படும் 

கபாருளாதார ைாற்றங்ெள் குறித்து ஆய்வு கசய்து அறிக்மெ சைர்ப்பித்திருந்தார். 

பால் எம் கராைர் :- 

அகைரிக்ொவில் பிரபல கபாருளாதார நிபுைராெ இருந்து வரும் பால் எம். கராைர், ’நியூ யார்க் 

பல்ெமலக்ெழெத்தில்’ கபராசிரியராெ பணியாற்றி வருகிறார். இவர் நீண்ட ொல அடிப்பமடயிலான 

கபாருளாதாரத்துக்கு உதவும் கதாழில்நுட்ப ெண்டிபிடிப்புெள் குறித்து ஆய்வு கசய்து அறிக்மெ சைர்ப்பித்திருந்தார். 
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ேோநோடுகள்  

 இந்தியப் பிரோந்தியத்துக்கோன கோேன்சவல்த் நோடோளுேன்ற ேோநோடு 

அசாம் தமலநெர் கெளொத்தியில் இந்தியப் பிராந்தியத்திற்ொன ொைன்கவல்த் நாடாளுைன்ற ைாநாடு அக்.7 அன்று 

கதாடங்கியது. இம்ைாநாட்டில் வடகிழக்குப் பகுதிக்ொன அமவத் தமலவர் ஆராய்ச்சி முன்கனாட்டத்மத 

ைக்ெளமவத் தமலவர் சுமித்ரா ைொஜன் கதாடங்கிமவக்கிறார். 4 நாட்ெள் நமடகபறும் இந்த ைாநாட்டில் 

கபாருளாதாரம், திறன் கைம்பாடு ைற்றும் கபாக்குவரத்து இமைப்பு ஆகியமவ குறித்து ஆகலாசிக்ெப்பட உள்ளது. 

  

சேோளபல் செயலிகள் 

‘சிவிஜில்‘ [CVigil] 

அரசியல் ெட்சிெள், கவட்பாளர்ெள் ைற்றும் ஆர்வலர்ெள் ஆகிகயாரால் தவறு கசய்ததற்ொன சான்மற பகிர்ந்து 

கொள்ள குடிைக்ெளுக்ொன “சிவிஜில்” கைாமபல் கசயலிமய விமரவில் ஐந்து ைாநிலங்ெளில் கதர்தல் அறிவிப்பு 

கவளியான பிறகு பயன்படுத்த திட்டம். 

கதர்தல்ெளின் கபாது நமடகபறும் நடத்மத விதிமீறல்ெள் குறித்து கபாதுைக்ெள் புொர் கசய்ய ஏதுவாெ, 

“cVIGIL”  எனப்படும் கசல்கபான் கசயலிமய தமலமைத் கதர்தல் ஆமையர் திரு. ஓ. பி. ராவத், கதர்தல் 

ஆமையர்ெள் திரு. சுனில் அகராரா, திரு. அகசாக் லவாசா ஆகிகயார் ஜூமல 3 , 2018 அன்று  கதாடங்கி 

மவத்தனர். 

நியேனங்கள் 

பிரட் ெவாநாக் என்பவர் அகைரிக்ெ உச்ச நீதி ைன்றத்தின் 114 வது நீதிபதியாெ நியமிக்ெப்பட்டார். 

 

Date  :  9 & 10 Oct 2018 

விளையோட்டு செய்திகள் 

போரோ ஆசிய விளையோட்டுப் டபோட்டி 

3-வது பாரா ஆசிய விமளயாட்டு கபாட்டி இந்கதாகனஷியா தமலநெர் ஜெர்தாவில் நடந்து வருகிறது.  
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பாரா ஆசிய விமளயாட்டு கபாட்டியில் கபண்ெளுக்ொன உருமள தடி எறிதல் (கிளப் துகரா) கபாட்டியில் இந்திய 

வீராங்ெமன ஏக்தா பியான் 16.02 மீட்டர் தூரம் எறிந்து தங்ெப்பதக்ெத்மத கவன்றார். அரியானாமவ கசர்ந்த ஏக்தா 

பியான் விபத்தில் சிக்கி முதுகு தண்டு ைற்றும் கதாள்பட்மடயில் பாதிப்பு அமடந்தவர் ஆவார். 

துப்பாக்கி சுடுதல் கபாட்டியில் ஆண்ெளுக்ொன 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் பந்தயத்தில் இந்திய வீரர் ைனிஷ் நார்வால் 

தங்ெப்பதக்ெம் கவன்றார். கடல்லிமய கசர்ந்த ைனிஷ் நார்வால் வலது மெ ஊனம் ஆனவர். 

ஆண்ெளுக்ொன 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் இந்திய வீரர் தாகுர் நாராயண் 14.02 வினாடியில் பந்தய தூரத்மத 

ெடந்து தங்ெப்பதக்ெத்மத மெப்பற்றினார். 16 வயதான நாகுர் நாராயண் இடது ொலில் குமறபாடு உமடயவர் 

ஆவார்.  

குண்டு எறிதலில் இந்திய வீரர் விகரந்தர், உயரம் தாண்டுதலில் இந்திய வீரர் ராம்பால், வட்டு எறிதலில் இந்திய 

வீரர் சுகரந்தர் அனீஷ்குைார் ஆகிகயார் கவள்ளிப்பதக்ெம் கவன்றனர்.  

இந்திய வீரர்ெள் கைானு சாங்ொஸ் (குண்டு எறிதல்), ஆனந்தன் குைகசெரன் (200 மீட்டர் ஓட்டம்), சுந்தர்சிங் குர்ஜர் 

(வட்டு எறிதல்), பிரதீப் (வட்டு எறிதல்) வீராங்ெமன கஜயந்தி கபகஹரா (200 மீட்டர் ஓட்டம்) ஆகிகயார் 

கவண்ெலப்பதக்ெம் கபற்றனர். 

ஹர்விந்தர் சிங் ஆண்ெள் தனி ரீெர்வ் பிரிவில் [வில்வித்மத] தங்ெம் கவன்றார். ஆடவர் வட்டு எறிதல் கபாட்டி F11 

பிரிவில் கைானு ெங்ொஸ் கவள்ளி கவன்றார், முெம்ைது யாசீர் ஆண்ெள் குண்டு எறிதல் F46 பிரிவில் 

கவண்ெலத்மத கவன்றார். 

நாராயண் தாகூர் ஆண்ெள் 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில், தூப்பாக்கிசுடுதல் 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் ைனிஷ் 

நர்வால் தங்ெம் கவன்றனர். 

ஆண்ெள் வட்டு எறிதலில் சுகரந்தர் அனீஷ் குைார், ராம் பால் ஆண்ெள் உயரம் தாண்டுதலில் ைற்றும் குண்டு 

எறிதலில் விகரந்தர் ஆகிகயார் கவள்ளி பதக்ெம் கவன்றனர். 

இளைஞர் ஒலிம்பிக் விளையோட்டு 

அர்கஜன்டினா நாட்டில் இமளஞர் ஒலிம்பிக் கபாட்டி நடந்தது. 

கஜர்மி லால்ரிநுண்ொ ஆண்ெள் 62 கிகலா எமடப்பிரிவு பளு தூக்ெம் கபாட்டியில் இந்தியாவுக்கு முதல் தங்ெம் 

கபற்றுத் தந்தார் . அவர் கைாத்தம் 274 கிகலா (124 ைற்றும் 150) எமடமய தூக்கி பிடித்து தங்ெம் கவன்று முதல் 

இடத்மத பிடித்தார். இந்த வருடம் கதாடக்ெத்தில் நடந்த ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டிெளில் ெலந்து கொண்டு 

ஒரு கவள்ளி (இமளஞர்) ைற்றும் ஒரு கவண்ெலம் (இமளகயார்) என 2 பதக்ெங்ெமள கவன்றுள்ளார். இதில் 

இரண்டு கதசிய சாதமனெமளயும் அவர் பமடத்துள்ளார். 

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


 
    

 

இந்த கபாட்டியில் துருக்கி நாட்மட கசர்ந்த டாப்டாஸ் கெனர் 263 கிகலா (122 ைற்றும் 141) எமடமய தூக்கி 

கவள்ளி பதக்ெம் கவன்று இரண்டாம் இடம் பிடித்தார். இகதகவமளயில், கொலம்பியா நாட்டின் வில்லார் 

எஸ்டீவன் கஜாஸ் 3வது இடம் பிடித்து கவண்ெலம் கவன்றுள்ளார். 

மிகசாராமின் எய்சவால் நெமர கசர்ந்த லால்ரினங்ொ உலெ இமளஞர் கபாட்டியில் கவள்ளி பதக்ெம் கவன்றார். 

ஆடவர் ஈட்டி எறிதல் கபாட்டியில் சந்தீப் கசௌதிரி, 1500 மீட்டர் கபண்ெள் ஓட்டத்தில் ராஜு ரக்ஷிதா, ஆண்ெள் 50 

மீட்டர் பட்டர்ஃபிமள நீச்சல் கபாட்டியில் ஜாதவ் சுயாஷ் நாராயண் தங்ெ பதக்ெம் கவன்றனர். 

சுல்தோன் டஜோகர் டகோப்ளப 

ைகலஷியாவில்  கஜாெர் பாஹ்ரூ நெரில் சுல்தான் ஆப் கஜாெர் கொப்மப ஜூனியர் ஹாக்கி கதாடர் கநற்று 

கதாடங்கியது. 

ைகலசியாவில் சுல்தான் கஜாெர் கொப்மப ஹாக்கி கபாட்டியின் இறுதிப் கபாட்டிக்கு இந்திய ஆண்ெள் ஜூனியர் 

அணி தகுதி கபற்றது. 

சுல்தான் கஜாெர் கொப்மப ஹாக்கி கபாட்டியில் இந்திய அணி 5-1 என்ற கொல் ெைக்கில் பாகிஸ்தாமன 

கதாற்ெடித்தது.  முதல் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் இந்தியா, பாகிஸ்தாமன எதிர் கொண்டது. அசத்தலாெ ஆடிய 

இந்திய வீரர்ெள் 5-1 என்ற கொல் ெைக்கில் பாகிஸ்தாமன கதாற்ெடித்தனர். 

கிரோண்ட்ேோஸ்டர் - ஹர்ஷோ 

ஹர்ஷா பரத்கொடி கதலுங்ொனாவின் இரண்டாவது கிராண்ட்ைாஸ்டர் ஆனார். 

  

முக்கியேோன நோட்கள் 

  

அக்டடோபர் 9 – உலக அஞ்ெல் தினம் 

சுவிஸ் தமலநெர் கபர்னில் 1874 ஆம் ஆண்டில் யுனிவர்சல் தபால் யூனியன் நிறுவப்பட்ட தினத்மத ஒவ்கவாரு 

ஆண்டும் அக்கடாபர் 9 ம் கததி உலெ அஞ்சல் தினைாெ கொண்டாடப்படுகிறது. கடாக்கிகயா, ஜப்பானில் 1969ம் 

ஆண்டு நமடகபற்ற யு.பி.யு. ொங்கிரஸில் உலெ அஞ்சல் தினைாெ அறிவிக்ெப்பட்டது. 
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அக்டடோபர் 10 – உலக ேன நல தினம் 

உலெ ைனநல தினம் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் அக்கடாபர் 10 ம் கததி உலெம் முழுவதும் ைனநல சுொதார 
பிரச்சிமனெள் பற்றிய விழிப்புைர்வு ைற்றும் ைன ஆகராக்கியத்திற்கு ஆதரவு திரட்டும் முயற்சிெளின் ஒட்டுகைாத்த 

கநாக்ெத்துடன் அனுசரிக்ெப்படுகிறது. 

  

உலக செய்திகள்  

  

டகோவோ ெர்வடதெ திளரப்பட விழோ 

ஜார்ெண்ட் ைாநிலம் கொவா சர்வகதச திமரப்பட விழாவில் அதன் பண்பாடு ைற்றும் சாதெைான திமரப்படத்மத 

கவளிப்படுத்தும் வமெயில் கூட்டணி கசர்ந்துள்ளது. 

டதர்தல் ஆளணயம் - இைஞ்சிவப்பு [பிங்க்] ெோவடிள் 

கதர்தல் ஆமையம் ,ைத்தியப் பிரகதசம் ைாநில சட்டசமப கதர்தலில்  500 இளஞ்சிவப்பு[பிங்க்] சாவடிெமள 

நிறுவுகிறது. 

ைாவட்ட ஊராட்சி ெவுன்சிலர்ெளுக்கு "ைஞ்சள்' நிறம், பஞ்சாயத்து யூனியன் ெவுன்சிலர்ெளுக்கு(ஒன்றிய வார்டு) 

"பச்மச' நிறம், பஞ்சாயத்து தமலவர்ெளுக்கு "இளஞ்சிவப்பு(பிங்)' நிறம், பஞ்சாயத்து வார்டு உறுப்பினர்ெளுக்கு 

"கவள்மள' நிறங்ெளில் ஓட்டுச் சீட்டுெள் அச்சடிக்ெப்படுகிறது.ஒரு ஓட்டுச் சாவடியில் இரண்டு பஞ்சாயத்து வார்டு 

உறுப்பினர் இருப்பின் ஒன்று "கவள்மள' நிறம், ைற்கறான்று "இளம் நீலம்' நிறத்தில் ஓட்டுச் சீட்டுெள் 

அச்சிடப்படுகிறது. ஓட்டுச் சீட்டுெளுக்ொன கபப்பர்ெள் ைாநில கதர்தல் ஆமையத்திடமிருந்து கபறப்பட்டுள்ளது. 

ெர்வடதெ நோணய நிதியம் (IMF) 

சர்வகதச நாைய நிதியம் தனது அறிக்மெயில் 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா கவெைாெ வளர்ச்சியமடந்து வருகிறது 

என்று கூறியுள்ளது.  

சர்வகதச நாைய நிதியம் ஆசிய பசுபிக் பிராந்தியத்திற்ொன கபாருளாதார வளர்ச்சி குறித்த ஆய்வறிக்மெமய 

கவளியிட்டுள்ளது. அந்த அறிக்மெயில் கூறியதாவது:-  
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பைைதிப்பிழப்பு ஜி.எஸ்.டி., வங்கிெளின் ெடன் சுமை கபான்றவற்றால் ெடந்த ஆண்டு சரிவமடந்த இந்தியாவின் 

கபாருளாதார வளர்ச்சி, இந்த ஆண்டு வளர்ச்சி அமடயும் என கதரிவிக்ெப்பட்டு உள்ளது. 2016 ஆம் ஆண்டு 7.1 

சதவீதைாெ இருந்த கபாருளாதார வளர்ச்சி, 2017 ஆம் ஆண்டு 6.6 சதவீதைாெ சரிவமடந்தது.  

ஆனால் கதற்ொசியாவில் கபாருளாதாரத்தில் கவெைாெ வளர்ந்து வரும் நாடுெளில் இந்தியாவுக்கு அடுத்த 

இடத்தில் வங்ொளகதசம் உள்ளது. இதன் வளர்ச்சி 2018 ைற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டில் 7% விகிதைாெ இருக்கும் என 

எதிர்பார்க்ெப்படுகிறது. ஸ்ரீ லங்ொ 2018 ஆம் ஆண்டில் 4 சதவீதைாெவும் 2019 ல் 4.5 சதவீதைாெவும், கநபாளம் 

2018-ல் 5 சதவீதைாெவும், 2019-ல் நான்கு சதவீதைாெவும் இருக்கும் என எதிர்பார்க்ெப்படுகிறது. ஆனால் இந்த 

அறிக்மெயில் பாக்கிஸ்தான் இடம் கபறவில்மல. 

ஒட்டுகைாத்தைாெ, உலகின் கவெைாெ வளர்ந்துவரும் பிராந்தியைாெவும், உலெ கபாருளாதாரத்தின் முக்கிய 

இயந்திரைாெவும் ஆசியா கதாடர்கிறது. ஆசிய பிராந்தியத்தின் வளர்ச்சி விகிதம் 2018 ைற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

5.6 சதவீதைாெ இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்ெப்படுகிறது. 

வாராக் ெடமன குமறத்து, நிதிநிமலமய உயர்த்த நடவடிக்மெ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எடுத்து வருகின்றன. 

ஜி.எஸ்.டி-யால் வரி வருவாய் அதிெரித்துள்ளது. இதனால் இந்தியாவின் கபாருளாதாரம் வளரச்சி பாமதமய 

கநாக்கி கசல்கிறது. இந்த ஆண்டு (2018) 7. 2 சதவீதைாகும், அடுத்த ஆண்டு (2019) 7.4 சதவீதைாகும் உயரும் 

எனக் கூறப்பட்டு உள்ளது. 

2017-ல் 6.7 சதவிகிதம் தான் வளர்ச்சி இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்ெது’2017 ஆம் ஆண்டு, சீனாவின் வளர்ச்சி 

இந்தியாவினுமடயமத விட, 0.2 சதவிகிதம் அதிெைாெ இருந்தது குறிப்பிடத்தக்ெது. 2017 ஆம் ஆண்டு, 6.9 

சதவிகிதைாெ வளர்ச்சி இருந்தது. இது நடப்பு ஆண்டுக்கு, 6.6 சதவிகிதைாெ இருக்கும் என்றும், அடுத்த ஆண்டுக்கு 

6.2 சதவிகிதைாெ குமறயும் என்றும் ெணித்துள்ளது ஐ.எம்.எஃப். 

கைலும் அகைரிக்ொமவப் கபாறுத்தவமர, 2018-ல் 2.9 சதிவிகிதைாெவும், 2019 ஆம் ஆண்டு, 2.5 சதவிகிதைாெவும் 

இருக்கும் என்று கதரிவிக்ெப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அறிக்மெயில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

உயர் தர இரோணுவ ட்டரோன்கல் 

சீனா அதன் நட்பு நாடான பாகிஸ்தானுக்கு 48 உயர்தர இராணுவ ட்கரான்ெமள விற்ெ திட்டம். 
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ேோநில செய்திகள்  

  

தீன் பந்து ெர் டெோட்டு ரோம் சிளல 

ஹரியானா ைாநிலம்,கராஹ்தக் நெர் சம்ப்லா கிராைத்தில், தீன்பந்து கசாட்டு ராமின் 64 அடி உயர சிமலமய பிரதைர் 

நகரந்திர கைாடி இன்று திறந்து மவத்தார். 

ஆங்கிகலார் ஆட்சிக்ொலத்தின்கபாது விவசாயிெளின் உரிமைெளுக்ொெ கபாராடியவரும், விவசாயிெளுக்கு 

பாதுொப்பு அளிக்கும் சட்டங்ெமள வடிவமைக்ெ முன்கனாடியாெ இருந்தவர் தீன்பந்து கசாட்டு ராம் ஆவார். 

முதல் மின்ெோர டபருந்து  

உத்தரெண்ட் ைாநில முதல்வர் த்ரிகவந்திர சிங் ராவத் ைாநிலத்தின் முதல் ைாசற்ற மின்சார கபருந்தின் கசாதமன 

ஓட்டத்மத கொடி அமசத்து துவக்கி மவத்தார். 

ரவீந்திரநோத் தோகூர் நிளனவு அரங்கம் 

இலங்மெ ரூபாய் ைதிப்பில் 30 கொடி கசலவில் இந்திய நிதி உதவியுடன் ெட்டப்பட்ட ரவீந்திரநாத் தாகூர் நிமனவு 

அரங்ெம் இலங்மெயில் ைக்ெளுக்கு அர்ப்பணிக்ெப்பட்டது. 

வங்ெக்ெடலில் உருவாகியுள்ள புயலுக்கு டிட்லி என கபயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த புயலுக்கு டிட்லி என கபயர் 

மவத்தது பாகிஸ்தான் என கதரியவந்துள்ளது. டிட்லி என்பது உருது கைாழி கபயராகும். 

டிட்லி என்றால் பட்டாம் பூச்சி என அர்த்தம். 

  

திட்டங்கள் 

  

உயர் ேட்ட மூடலோபோய சகோள்ளக குழு அளேப்பு 

கதசிய பாதுொப்பு ெவுன்சிலுக்கு உதவுவதற்ொெ மூகலாபாயக் கொள்மெக் குழு (SPG) அமைக்ெப்பட்டுள்ளது. 

இது கதசிய பாதுொப்பு ைற்றும் மூகலாபாய நலன்ெளுக்ொன ஆகலாசமனமய பிரதைரக்கு வழங்கும். 
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தங்க சபோன் பத்திரங்களை சவளியிடத் திட்டம் 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியுடன் ெலந்து ஆகலாசித்து தங்ெ கபான் பத்திரங்ெமள 2018-19 ஐ கவளியிட முடிவு. 

தங்ெப் பத்திரம் கவளியிடும் திட்டத்திற்கு, ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. விமரவில், இத்திட்டம் 

அைல்படுத்தப்படும் என கதரிவிக்ெப்பட்டுள்ளது.  

கவளிநாடுெளில் இருந்து தங்ெம் இறக்குைதி கசய்வமத குமறக்கும் வமெயில், உள்நாட்டில் உள்ள தங்ெத்மதப் 

கபற்று அதற்கு ஈடாெ தங்ெப் பத்திரங்ெமள கவளியிட ைத்திய அரசு ஏற்கெனகவ திட்டம் ஒன்மற அறிவித்தது. 

இதன்படி, கபாதுைக்ெள் தங்ெளிடம் உள்ள தங்ெத்மத ஒப்பமடத்து பத்திரங்ெமள வாங்கினால் முதிர்ச்சிொலம் 

நிமறவமடந்ததும் அன்மறய விமலயில் பைைாெ வழங்ெப்படும். இதன்மூலம், வீட்டில் பயன்படுத்தப்படாைல் 

கசமிக்ெப்பட்டுள்ள தங்ெத்திற்கு அதிெ லாபம் கிமடக்ெ வாய்ப்பு உள்ளது. 

ெவுபோக்யோ திட்டம் 

பிரதான் ைந்திரி சஹஜ் பிஜிலி ஹர் ெர் கயாஜனா – “சவுபாக்யா” திட்டம் ஒடிசாவில் உள்ள ஏமழ ைக்ெளின் 

வாழ்க்மெயில் ஒரு ைாகபரும் ைாற்றத்மத கொண்டுவந்துள்ளது. 

கிராைப்புற ைற்றும் நெர்ப்புற பகுதிெளில் உள்ள அமனத்து மின்சாரம் இல்லாத குடும்பங்ெளுக்கும் ெமடசி மைல் 
இமைப்பு ைற்றும் மின் இமைப்பு ஆகியவற்றால் அமனவருக்கும் மின்சாரம் வழங்குவகத இந்த திட்டத்தின் 

கநாக்ெைாகும். 

ேனிதடநய முயற்சிகளுக்கோன இந்தியோ 

ைொத்ைா ொந்தியின் 150 வது பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாெ இந்திய கவளியுறவுத்துமற 

அமைச்சர் சுஷ்ைா ஸ்வராஜ் புது தில்லியில் ைனிதகநய முயற்சிெளுக்ொன இந்தியாமவ அறிமுெப்படுத்தினார். 

‘ைனித கநயத்திற்ொன இந்தியா’ உலெத்தின் பல நாடுெளில் கசயற்மெ மூட்டு சிகிச்மச முொம்ெமள ெடந்த ஒரு 

ஆண்டு ொலைாெ நடத்தி வருகிறது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 இந்தியோ ேற்றும் தஜிகிஸ்தோன் இளடடய ஒப்பந்தம் 

அரசியல் உறவுெள், மூகலாபாய ஆராய்ச்சி, விவசாயம், புதுப்பிக்ெத்தக்ெ ஆற்றல், பாரம்பரிய ைருத்துவம், 

விண்கவளி கதாழில்நுட்பம், இமளஞர் விவொரங்ெள், ெலாச்சாரம் ைற்றும் கபரழிவு கைலாண்மை கபான்ற 

பல்கவறு துமறெளில் இந்தியா ைற்றும் தஜிகிஸ்தான் ஒப்பந்தங்ெளில் மெகயழுத்திட்டன. 
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ரயில்டவ ஊழியர்களுக்கு டபோனஸ் வழங்க அளேச்ெரளவ ஒப்புதல் 

ரயில்கவ அமைச்செம், 12 லட்சம் அரசிதழ் பதிவுகபறாத ரயில்கவ ஊழியர்ெளுக்கு கபானஸ் வழங்ெ ஒப்புதல் 

அளித்தது. 

சதோழில் கல்வி ேற்றும் பயிற்சிக்கோன டதசிய கவுன்சில் (NCVET)  

கதசிய ெல்வி ெழெத்தின் கதசிய ெவுன்சிலிங் ைற்றும் கதசிய திறன் கைம்பாட்டு நிறுவனம் (NSDA) ஆகியவற்மற 

NCVET ஐ இமைப்பதன் மூலம், கதாழில் ெல்வி ைற்றும் பயிற்சிக்ொன கதசிய ெவுன்சில் (NCVET) அமைக்ெ 

ைத்திய அமைச்சரமவ தீர்ைானித்துள்ளது. 

ரயில்டவ ஊழியர்களுக்கு டபோனஸ் வழங்க அளேச்ெரளவ ஒப்புதல் 

ரயில்கவ அமைச்செம், 12 லட்சம் அரசிதழ் பதிவுகபறாத ரயில்கவ ஊழியர்ெளுக்கு கபானஸ் வழங்ெ ஒப்புதல் 

அளித்தது. 

சதோழில் கல்வி ேற்றும் பயிற்சிக்கோன டதசிய கவுன்சில் (NCVET)  

கதசிய ெல்வி ெழெத்தின் கதசிய ெவுன்சிலிங் ைற்றும் கதசிய திறன் கைம்பாட்டு நிறுவனம் (NSDA) ஆகியவற்மற 

NCVET ஐ இமைப்பதன் மூலம், கதாழில் ெல்வி ைற்றும் பயிற்சிக்ொன கதசிய ெவுன்சில் (NCVET) அமைக்ெ 

ைத்திய அமைச்சரமவ தீர்ைானித்துள்ளது. 

உயர் தர இரோணுவ ட்டரோன்கல் 

சீனா அதன் நட்பு நாடான பாகிஸ்தானுக்கு 48 உயர்தர இராணுவ ட்கரான்ெமள விற்ெ திட்டம். 

  

நியேனங்கள் 

 ைக்ெளமவ எம்.பி. ெகைஷ் சிங் என்பவர்  பிற பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புெளின் நலன் பற்றிய பாராளுைன்றக் 

குழுவின் தமலமை அதிொரியாெ நியமிக்ெப்பட்டார். 

துஷார் கைத்தா என்பவர்  இந்தியாவின் கசாலிசிட்டர் கஜனரலாெ நியமிக்ெப்பட்டார்.  

சுனில் பாஸ்ெரன் – புதிய ஏர் ஆசியா இந்திய தமலவராெ நியமிக்ெப்பட்டார். 
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 Date  :  11 to 13 Oct 2018 

விளையோட்டு செய்திகள் 

  

ஆசிய பரோ விளையோட்டு:- 

 

தீபா ைாலிக் ைெளிர் F51 / 52/53 பிரிவு தட்டு எறிதல் கபாட்டியில் 10.71 மீட்டர் எறிந்து  கவண்ெல பதக்ெம் 

கவன்று புதிய ஆசிய சாதமனமய பமடத்தார். 

இளைஞர் ஒலிம்பிக் விளையோட்டு:- 

10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் கசௌரப் கசௌத்ரி தங்ெம் கவன்றார். 

போரோ ஆசிய விளையோட்டு:- 

சுந்தர் சிங் குர்ஜர் ஈட்டி எறிதல் ஆண்ெள் F46 பிரிவில் கவள்ளி பதக்ெம் கவன்றார். 

ெர்வடதெ நட்பு கோல்பந்து டபோட்டி:- 

76 வது இடத்தில் இருக்கும் சீனாவிற்கு எதிராெ சர்வகதச நட்பு ொல்பந்து கபாட்டியில் பங்கெற்ெ இந்திய ொல்பந்து 

அணி சீனா பயைம் கசன்றது.  

டநரு டிரோபி படகு டபோட்டி:- 

கெரளாவின் புெழ்கபற்ற கநரு டிராபி படகு கபாட்டிெள் நவம்பர் 10 ம் கததி ஆலப்புழாவின் குட்டநாட்டில் 

நமடகபறும். 

கெரளாவில் ஏற்பட்ட கவள்ளம் ொரைைாெ ஆண்டுகதாறும் நமடகபறும் இந்தப்கபாட்டி இரண்டு ைாதங்ெள் 

தாைதைாகி விட்டன. 

போரோ ஆசிய விளையோட்டுப் டபோட்டிகள்:- 

ஜெர்த்தா - இந்கதாகனசியாவில் நடந்து வரும் ஆசிய பாரா விமளயாட்டு கபாட்டி நமடப்கபற்றது.  

இதில் ஆடவர் ஒற்மறயர் SL3 பிரிவில் இந்திய வீரர் பிரகைாத் பெத் இந்கதாகனசியாவின் உகுன் ருகெண்டிமய 

வீழ்த்தி தங்ெம் கவன்றார். 
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கைலும் ஆடவர் ஒற்மறயர் SL4 பிரிவில் இந்தியாவின் தருண் சீனாவின் யுயாங் ொகவாமவ வீழ்த்தி தங்ெ 

பதக்ெத்மத கவன்றார். 

இளைஞர் ஒலிம்பிக்ஸ் டபோட்டி:- 

அர்கஜன்டினாவின் பியூனஸ் ஏர்ஸ் நெரில் 2018 ஆம் ஆண்டுக்ொன இமளஞர் ஒலிம்பிக் கபாட்டிெள் ெடந்த 

அக்கடாபர் 6 ஆம் கததி கதாடங்கியது. 

இதில் இமளஞர் ஒலிம்பிக் இறுதிப்கபாட்டியில் சீனாவின் லீ ஷிஃகபங்கிடம் ஆண்ெள் ஒற்மறயர் கபாட்டியில் 

இந்திய வீரரான லக்ஷியா கசன் கதால்வி அமடந்து கவள்ளிப் பதக்ெம் கவன்றார். 

இந்த இமளஞர் ஒலிம்பிக் விமளயாட்டுப் கபாட்டியில் ஜூகடாக்ொ தபாபி கதவிக்குப் பின்னர் இரண்டு 

பதக்ெங்ெமள கவன்ற இரண்டாவது இந்தியராெ ைானு கபக்ெர் சாதமன பமடத்தார். 

  

முக்கியேோன நோட்கள் 

  

அக்டடோபர் 11 – ெர்வடதெ சபண் குழந்ளத தினம் 

சர்வகதச கபண் குழந்மத தினம் ஐக்கிய நாடுெள் சமபயால் பிரெடனப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சர்வகதச அனுசரிப்பு 

தினைாகும்; இது கபண்ெள் தினம் ைற்றும் சர்வகதச கபண்ெள் தினம் என்றும் அமழக்ெப்படுகிறது.  

2018 தீம் – With Her: A Skilled Girl Force 

 அக்டடோபர் 12 – உலக முட்ளட நோள் 

 
ைனித ஊட்டச்சத்தின் முட்மடெளின் நன்மைெமளயும் அவற்றின் முக்கியத்துவத்மதயும் பற்றி விழிப்புைர்மவ 

ஏற்படுத்துகிறது. 

 அக்டடோபர் 13 – உலக டபரழிவு குளறப்பு தினம் 

ஐநா கபாதுச் சமப 1990 ெமள இயற்மெ கபரழிவு குமறபாட்டிற்ொன சர்வகதச தசாப்தைாெ (IDNDR) 

அறிவித்தது. 
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நிலநடுக்ெம், ஆழிப்கபரமல, கவள்ளம், நிலச்சரிவுெள், எரிைமல கவடிப்புெள், வறட்சி, கவட்டுக்கிளி 

பமடகயடுப்பு ைற்றும் பிற இயற்மெப் கபரழிவுெளால் ஏற்படும் பாதிப்புக்குள்ளாகிற உயிரிழப்பு, கசாத்து அழிவு 
ைற்றும் சமூெ ைற்றும் கபாருளாதார இமடயூறுெள் கபான்றவற்றின் இழப்மபக் குமறப்பகத இதன் அடிப்பமட 

கநாக்ெைாகும். 

உலக செய்திகள்  

  

டரோ-டரோ வெதி:- 

ைஜூலி தீவு ைாவட்டத்தில் அசாம் அரசுடன் கூட்டணி கசர்ந்து இந்தியாவின் உள்நாட்டு நீர்வழங்ெல் ஆமையம் 

புதிய கரா-கரா வசதி ஒன்மற துவக்கியுள்ளது. அசாம் முதலமைச்சர் சர்பானந்த கசாகனாவால் கரா-கரா கசமவமய 

கொடியமசத்து துவக்கி மவத்தார். 

ஆன்ளலன் உத்தரவோதக் கண்கோணிப்பு:- 

ஆன்மலன் உத்தரவாதக் ெண்ொணிப்பு அமைப்மப (OAMS) பாராளுைன்ற விவொரத்துமற, புள்ளிவிவரம் ைற்றும் 

நிெழ்ச்சித் திட்ட அைலாக்ெத்துமற அமைச்சர் விஜய் கொகயல் திறந்துமவத்தார். 

 எத்தனோல் உயிர் சுத்திகரிப்பு நிளலயம்:- 

ஒடிசாவின் ஆளுநர் கபராசிரியர் ெகைஷ் லால் அவர்ெளால் பர்ொர் ைாவட்டம் பாலசிங்ொ கிராைத்தில் பாரத் 

கபட்கராலியம் ொர்ப்பகரஷன் லிமிகடட் நிறுவனத்தால் இரண்டாம் தமலமுமற (2 ஜி) எத்தனால் உயிர் 

சுத்திெரிப்பு நிமலயத்திற்கு அடிக்ெல் நாட்டப்பட்டது. 

 வோஜ்பனி ஸ்தூபி திறப்பு விழோ:- 

 

லடாக் தன்னாட்சி ைமல கைம்பாட்டு ெவுன்சில் (LAHDC), தமலவர் ைற்றும் தமலமை நிர்வாெ ெவுன்சலர் (CEC), 

ொர்கில் வாஜ்பனி ஸ்தூபிமய ெர்கொனில் திறந்து மவத்தார். 

இந்துஸ்தோனி போரம்பரிய இளெக்களலஞர்:- 

ைொராஷ்டிரா ைாநிலம் சார்ந்த அன்னபூர்ைா கதவி, புெழ்கபற்ற இந்துஸ்தானி பாரம்பரிய இமசக்ெமலஞர் 91 

வயதில் ைமறந்தார். 
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அன்னபூர்ைா கதவி ஹிந்துஸ்தானி பாரம்பரிய இமசயின் இந்திய சுர்பாெர் வாசிப்பாளர் ஆவார். இவர் அலாவுதீன் 

ொனின் ைெள் ைற்றும் சீடர் ஆவார். அவர் சிதார் கைஸ்ட்கரா பண்டிட் ரவி ஷங்ெருடன் திருைைம் கசய்து 

கொண்டார். 

உலகின் மிக நீண்ட விேோனம் :- 

சிங்ெப்பூருக்கும், அகைரிக்ொவின் நியூயார்க் நெருக்கும் இமடயிலான விைானப் கபாக்குவரத்மத சிங்ெப்பூர் 

ஏர்மலன்ஸ்  கதாடங்கியது. 

உலகின் மிெ நீண்ட விைானம்: சிங்ெப்பூர் ஏர்மலன்ஸ் சாதமன பமடத்துள்ளது 

சிங்ெப்பூரிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 18 ைணி கநர பயைம் கசய்து நியூயார்க்கில் சிங்ெப்பூர் ஏர்மலன்ஸ் விைானம் 

வந்தமடந்து.சிங்ெப்பூர் ஏர்மலன்ஸ்  உலகின் மிெ நீண்ட வணிெ விைானம் எனும் சாதமன பமடத்துள்ளது. 

2013 ஆம் ஆண்டில் நீக்ெப்பட்ட இந்த பாமதயில் மீண்டும் இந்த பயைம் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்ெது.சிங்ெப்பூர் - 

நியூயார்க் நெரங்ெளுக்கு இமடகய 4 என்ஜின்ெமளக் கொண்ட ஏ340-500 ரெ விைானத்மத சிங்ெப்பூர் ஏர்மலன்ஸ் 

இயக்கி வந்தது. எனினும், அந்த விைானங்ெளுக்கு அதிெ அளவில் எரிகபாருள் கதமவப்பட்டதால் அந்த கசமவ 

2013-ஆம் ஆண்டு நிறுத்தப்பட்டது. 

இந்த நிமலயில், கதாமலதூரப் பயைங்ெளுக்ொெகவ பிரத்கயெைாெ வடிவமைக்ெப்பட்ட, குமறந்த எரிகபாருளில் 

நீண்ட கதாமலவு கசல்லக் கூடிய ஏ350-9000 யுஎல்ஆர் விைானம் மூலம் தற்கபாது மீண்டும் அந்த கசமவ 

கதாடங்ெப்பட்டுள்ளது. 

 ஐ.நோ. ேனித உரிளே கவுன்சிலில் இந்தியோ சவற்றி:- 

ஐக்கிய நாடுெள் சமபயின் ைனித உரிமை ெவுன்சிலில் இடம்கபறுவதற்ொன கபாட்டியில் இந்தியா கவற்றி 

கபற்றுள்ளது.  

ஐக்கிய நாடுெள் சமபயின் ைனித உரிமை அமவயில் 193 நாடுெள் உறுப்பினர்ெளாெ உள்ளன. இதற்கு கைலும் 5 

நாடுெமள கதர்வு கசய்வதற்கு ரெசிய வாக்கெடுப்பு நமடகபற்றது. 97 வாக்குெமள கபறுவதன் மூலம் ைனித 

உரிமை அமவக்கு உறுப்பி னராெ கதர்வாெ முடியும். இதில் 18 நாடுெள் கதர்ந்கதடுக்ெப்பட்டுள்ளன. ஆசிய பசிபிக் 

பிராந்தியத்திற்கு ஐக்கிய நாடுெள் சமபயில் ைனித உரிமை அமவயில் ஐந்து இடங்ெள் உண்டு. 

ஆசிய பசிபிக் நாடுெளுக்ொன பிரிவில் நடந்த ரெசிய ஓட்கடடுப்பில் இந்தியாவுக்கு கைாத்தமுள்ள 193 நாடுெளில் 

188 நாடுெளின் வாக்குெள் கிமடத்தன. இமதயடுத்து அதிெ வாக்குெள் கபற்று இந்தியா கவற்றி கபற்றுள்ளது. 
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2019 ஜனவரி முதல் மூன்றாண்டுெளுக்கு இந்த அமவயில் இந்தியா உறுப்பினராெ இருக்கும்.  இது கதாடர்பாெ 

ஐ.நா.விக்ொன இந்தியாவின் தூதுவர் மசயது அக்பருதீன், ``ஆதரவளித்தவர்ெளுக்கு நன்றி! ைற்ற நாடுெமளக் 

ொட்டிலும் இந்தியா அதிெ வாக்குெள் வித்தியாசத்தில் கவற்றி கபற்றுள்ளது'' என்று கதரிவித்துள்ளார். 

இந்தியாவுடன் பக்மரன், பங்ெளாகதஷ், பிலிப்மபன்ஸ் ைற்றும் பிஜி நாடுெளும் உறுப்பி னராெ கதர்வு 

கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

ேோநோடுகள் 

  

சேோத்த விற்பளன ெந்ளதயின் உலக ெங்கத்தின் 32வது உலக ேோநோடு 

  

ஹரியானாவிலுள்ள குருகிராமில் WUWM கைாத்த விற்பமன சந்மதயின் உலெ சங்ெத்தின் 32 வது உலெ 

ைாநாட்மட விவசாய ைற்றும் விவசாய நலத்துமற அமைச்சர் புரூகஷாத்தம் ரூபல் திறந்து மவத்தார். 

முதல் தடமவயாெ இந்தியாவில் WUWM ைாநாடு ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

தீம் :- The Wholesale Markets in the Digital Era: Challenges and Opportunities. 

  

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்(MoU) 

  

இந்தியோ சலபனோன் இளடடய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

விவசாய ைற்றும் அதன் கூட்டுத் துமறெளில் ஒத்துமழப்புக்ொெ இந்தியா ைற்றும் கலபனான் இமடகயயான 

புரிந்துைர்வு உடன்படிக்மெக்கு அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்தது.  

இந்தியோ ருடேனியோ இளடடய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

சுற்றுலாத் துமறயில் இந்தியா ைற்றும் ருகைனியா இமடகயயான புரிந்துைர்வு உடன்படிக்மெக்கு அமைச்சரமவ 

ஒப்புதல் அளித்தது.  
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இந்தியோ பின்லோந்து இளடடய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

சுற்றுச்சூழல் ஒத்துமழப்பு மீது இந்தியா ைற்றும் பின்லாந்து இமடகயயான புரிந்துைர்வு உடன்படிக்மெக்கு 

அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

இந்தியோ-அஜர்ளபஜோன் இளடடய ஒப்பந்தம் 

 

வர்த்தெம் ைற்றும் கபாருளாதார, அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்ப ஒத்துமழப்பு பற்றிய இந்தியா-அஜர்மபஜான் 

இமடகய ஒப்பந்தம் மெகயழுத்தானது. 

  

அறிவியல் செய்திகள்  

 
சஜய்ப்பூரில் ஜிகோ ளவரஸ் 

கடங்கு, சிக்குன்குனியாமவத் கதாடர்ந்து, கொசுக்ெடியால் உருவாகும் புதிய கிருமி கதாற்றான ஜிொ மவரஸ் 

பாதிப்பு ெடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் இந்தியாவில் உைரப்பட்டது.  

ஜிொ மவரஸ் (Zika virus, ZIKV) ஃபிளாவிமவரஸ் கபரினத்தின் ஃபிளாவிவிரிகடமவரஸ் குடும்பத்மதச் கசர்ந்த 

நச்சுயிரி ஆகும்; இதமன ஏடிஸ் கொசுக்ெள் பரப்புகின்றன. ைனிதர்ெளில், இது ஜிொ ொய்ச்சல் என்ற மிதைான 

கநாமய உருவாக்குகின்றன. 

இந்த மவரஸ் முதன்முதலில் 1947-ஆம் ஆண்டு உொண்டாவில் உள்ள ஜிொ (Zika) என்ற ொட்டில் குரங்குெமள 

தாக்கியகபாதுதான், இந்த கிருமி பற்றி கதரிய வந்தது. சமீபொலத்தில், 2007 ைற்றும் 2013–ம் ஆண்டுெளில், பசிபிக் 

நாடுெளில் 'ஜிொ’ மவரஸ் தாக்கியது.  

அதன்பின்னர், இந்த மவரஸ் தாக்குதல் உலெம் முழுவதும் பரவியது. இந்நிமலயில், ராஜஸ்தான் ைாநிலம் 
கஜய்ப்பூர் ைற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிெளில் ஜிொ மவரஸால் பாதிக்ெப்பட்டவர்ெளின் எண்ணிக்மெ 

அதிெரிக்ெத் கதாடங்கியுள்ளது.  

ஜிொ மவரஸ் (Zika virus):- 

ஜிொ மவரஸ், ஏடிஸ் (Aedes) என்ற கொசுவால் பரவக்கூடியது. கடங்குக் ொய்ச்சமல உருவாக்கும் அகத 

கொசுதான். இந்தக் கொசு, நன்னீரில் வாழும். கிட்டத்தட்ட கடங்கு மவரஸுக்கு இமையான தாக்ெத்மத 

ஏற்படுத்தும். நம் உடலில் இருந்து ரத்தத்மத உறிஞ்சும்கபாது, மவரமஸ உள்கள கசலுத்தி விடும். இது, பெலிலும் 

ெடிக்கும்.  
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ஜிொ மவரஸ் தாக்குதலுக்ொன அறிகுறிெள்:- 

முதுகுவலி, ெண் வலி, ொய்ச்சல், இடுப்புவலி, வாந்தி, ைஞ்சள் ொைாமல கபான்றமவ ஏற்படும். 

இதன் அறிகுறிெள் கடங்கு ொய்ச்சலுக்ொன அறிகுறிெள் ைாதிரிகய இருக்கும். இரண்டு முதல் ஐந்து நாள்ெள் வமர 

அறிகுறிெள் கதாடர்ந்தால், உடனடியாெ ைருத்துவரின் ஆகலாசமனமயப் கபறுவது நல்லது. 

நியேனங்கள் 

சச்சின் சதுர்கவதி, கரவதி அய்யர் என்பவர்  இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ைத்திய குழு உறுப்பினராெ 

நியமிக்ெப்பட்டார்.  

அசிம் முனிர் என்பவர் பாகிஸ்தானின் புதிய ஐஎஸ்ஐ[ISI] தமலவராெ நியமிக்ெப்பட்டார்.  

சபோருைோதோரம் 

ஸ்ளபஸ்சஜட் விளரவில் விேோனங்களில் WiFi வெதிளய வழங்கத்திட்டம் 

ஸ்மபஸ் கஜட் அதன் பயணிெள் இமையத்தளத்மத பயன்படுத்த அதன் விைானத்தில் WiFi வசதிமய 

வழங்ெத்திட்டம். ஏர்மலன் சிஎம்டி அஜய் சிங் தனது முதல் கபாயிங் 737 MAX 8 விைானத்மத அறிமுெப்படுத்தும் 

ஒரு விழாவில் இமத அறிவித்தார், இது கசயற்மெக்கொள் தெவல்கதாடர்பு சாதனத்துடன் கபாருத்தப்பட்டுள்ளது. 

விருதுகள் 

 இைம் கண்டுபிடிப்போைர் விருது :- 

மஹதராபாதில் இருந்து இளம் சமூெ ெண்டுபிடிப்பாளர் ைற்றும் ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானி ஜவ்வாத் கிஜார் பட்கடல் 

இந்திய அரசாங்ெத்தால் ஆராய்ச்சி ைற்றும் ெண்டுபிடிப்புக்ொன கதசிய இமளஞர் விருதிமனப் கபற்றார். 

கபல்ொமின் சந்கதாஷ் ொகவரி விவசாய துமறயில் தனது பங்ெளிப்புக்ொெ இவ்விருதிமன கபற்றார். 

சேோளபல் செயலிகள் 

 ஆண்ட்ரோய்டு செயலி ‘ரயில் போர்ட்னர்‘:- 

ரயில்ெள் வரும் தெவல், இருக்மெ விவரம், பி.என்.ஆர். விவரம், பல்கவறு  உதவி எண்ெள் உள்ளிட்ட பல்கவறு 

ரயில் கசமவெமள உள்ளடக்கிய ‘ரயில் பார்ட்னர்’ எனும்  புதிய கசல்கபான் கசயலி 

அறிமுெப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  
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ரயில் கசமவமய கதரிந்து கொள்வதற்ொன புதிய ரயில் பார்ட்னர் என்ற கசயலிமய கதற்கு ரயில்கவ 

கபாதுகைலாளர் குருகஷஸ்த்திரா கதாடங்கி மவத்தார். 

இந்த ஆப்மப பார்மவ சவால் கொண்டவர்ெளும்கூட எளிதல் பயன்படுத்தலாம். ஸ்ைார்ட் ஃகபான்ெள் மூலம் டாக் 

கபக் வசதிமயப் பயன்படுத்தி இந்த ஆப்மப அவர்ெள் உபகயாகிக்ெலாம். 

அதுைட்டுைல்லாைல் 20 விதைான கஹல்ப்லன்ெமள அமழக்ெ இந்த ஆப்பில் மடரக்ட் ொல் வசதி உள்ளது. இந்த 
அப்ளிகெஷமன ப்கள ஸ்கடாரில் டவுன்கலாடு கசய்து ஒரு முமற கரஜிஸ்டர் கசய்துவிட்டால் கபாதும் இமத 

எப்கபாது கவண்டுைானாலும் பயன்படுத்தலாம். இது ஆன்மலன், ஆஃப்மலனில் கவமல கசய்யும். 

  

 

 Date  :  14 to 16 Oct 2018 

விளையோட்டு செய்திகள் 

 

டேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரோன சடஸ்ட் சதோடர் :- 

கைற்கிந்தியத் தீவுெள் அணிக்கு எதிராெ 2-0 என்ற ெைக்கில் இந்தியா கடஸ்ட் கதாடமர கவன்றது. 

இளைஞர் ஒலிம்பிக் விளையோட்டு :- 

அர்கஜன்டினாவில் நமடகபறும் இமளஞர் ஒலிம்பிக் கபாட்டிெளில் அர்கஜன்டினாவிடம் வீழ்ந்து கவள்ளி 
பதக்ெம் கவன்றது இந்திய கபண்ெள் ஹாக்கி அணி, ைகலசியாவிடம் வீழ்ந்து கவள்ளி பதக்ெம் கவன்றது இந்திய 
ஆண்ெள் ஹாக்கி அணி. 

ெோண்டடோ சடோமின்டகோ ஓபன் சடன்னிஸ் :- 

லியாண்டர் பயஸ், மிஜுவல் ஏஞ்சல் கரய்ஸ்-வகரலாவுடன் இமைந்து சாண்கடா கடாமின்கொ ஓபன் கடன்னிஸ் 
கொப்மபமய கவன்றார். 
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ஷோங்கோய் ேோஸ்டர்ஸ் சடன்னிஸ்:- 

ஷாங்ொய் ைாஸ்டர்ஸ் கடன்னிஸ் இறுதிப் கபாட்டியில் குகராஷியாவின் கபார்னா ெரிக்மெ கதாற்ெடித்து கநாவக் 
கஜாகொவிக் பட்டம் கவன்றார். 

சுல்தோன் டஜோகர் ஹோக்கி டகோப்ளப :- 

இறுதிப்கபாட்டியில் இந்தியாமவ 3-2 என்ற ெைக்கில் பிரிட்டன் வீழ்த்தி, 2018 சுல்தான் கஜாெர் ஹாக்கி 
கொப்மபமய கவன்றது. 

இளைஞர் ஒலிம்பிக்ஸ் :- 

அர்கஜன்டினாவில் ஆண்ெள் 5000 மீட்டர் நமட பந்தயத்தில் சூரஜ் பன்வார் கவள்ளி கவன்றார். 

 

முக்கியேோன நோட்கள் 

 

அக்டடோபர் 15 – ேஹிலோ கிெோன் திவோஸ் 

ைஹிலா கிசான் திவாஸ் விவசாயத்தில் கபண்ெளின் பங்ெளிப்பு அதிெரிப்பதற்ொெ கொண்டாடப்படுகிறது. 

புதுடில்லியில் நமடகபறும் விழாவில் கவளாண் அமைச்சர் ராதா கைாென் சிங் ெலந்து உமரயாற்றுவார். 

 

அக்டடோபர் 15 – முன்னோள் ஜனோதிபதி டோக்டர் ஏ.பி.டஜ. அப்துல் கலோம் பிறந்த நோள் 

முன்னாள் குடியரசுத் தமலவர் டாக்டர் ஏ.பி.கஜ. அப்துல் ெலாம் பிறந்தநாள் அக்கடாபர் 15 நாடு முழுவதும் 
கொண்டாடப்பட்டது. டாக்டர் ெலாம் இந்தியாவின் ஏவுெமை ைனிதன் எனவும் அமழக்ெப்படுகிறார். 

ைமறந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் ெலாமின் பிறந்த தினம் இமளஞர் எழுச்சி தினைாெ நிமனவு 
கூறப்படுகிறது. 
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அக்டடோபர் 16 – உலக உணவு தினம் 

1945 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுெள் சமபயின் உைவு ைற்றும் கவளாண் அமைப்பு நிறுவப்பட்டதன் நிமனவாெ 
அக்கடாபர் ைாதம் 16ந் கததி உலெ உைவு தினைாெ உலெம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. 

 

உலக  செய்திகள் 

 

கோற்று தரம் எச்ெரிக்ளக அளேப்பு:- 

புது தில்லியில், ொற்று ைற்றும் ொற்று ைாசுபாடு நிமலமைெமள ெணிப்பதற்கு அகைரிக்ெ ைற்றும் ஃபின்னிஷ் 
ைாதிரிெள் உதவியுடன் வடிவமைக்ெப்பட்ட ொற்று தரம் எச்சரிக்மெ அமைப்மப அமைச்சர் டாக்டர் ஹர்ஷவர்தன் 
கதாடங்கி மவத்தார். 

கடல்லி ைற்றும் கதசிய தமலநெரப் பகுதிமயச் சுற்றியுள்ள இடங்ெளில் உள்ள ொற்றின் தரத்மத மூன்று 
நாட்ெளுக்கு முன்னதாெகவ ெணித்துவிடக்கூடிய முன்கூட்டிய எச்சரிக்மெ அமைப்மப அரசு கதாடங்கியுள்ளது. 

இது குளிர்ொலங்ெளில் ஏற்படும் அதிெபட்ச ைாசுமவக் ெட்டுப்படுத்துவதற்ொெ ைாசுக்ெட்டுப்பாட்டு 
கொள்மெெமள கசம்மைப்படுத்துவதற்கு உதவும். 

இந்த ொற்றுத் தரத்திற்ொன முன்கூட்டிய எச்சரிக்மெ அமைப்பானது ைத்திய புவி அறிவியல் அமைச்செத்தால் 
உருவாக்ெப்பட்டு இருக்கின்றது. 

இந்த அமைப்பு PM2.5 (நுண்ணிய, சுவாசிக்ெக்கூடிய துெள்ெள்), PM10 (ெரடுமுரடான துெள்ெள்), மநட்ரஜன் 
ஆக்மசடுெள் (NOx), ஓகசான் (O3), சல்பர் மட ஆக்மசடு (SO2) ைற்றும் ொர்பன் கைானாக்மசடு (CO) 
ஆகியவற்றின் உமிழ்வுெமள முன்கூட்டிகய ெணிக்கும். 

கைலும் இவ்வமைப்பு கசயற்மெக்கொள் படங்ெள், தூசிப் படலங்ெள் ைற்றும் இதர ொரணிெமளக் கொண்டு தீ 
பற்றிய தெவல்ெமளயும் அளிக்கும். 

இந்த அமைப்பு, கடல்லி ைற்றும் கதசிய தமலநெரப் பகுதிமயச் சுற்றியுள்ள இடங்ெளில் வாயு ைாசுவின் 
அளவிமனக் ெைக்கிடுவதற்ொெ அகைரிக்ொவின் கதசிய வளிைண்டல மையத்திடமிருந்தும், பின்லாந்து வானிமல 
ஆய்வு நிறுவனத்திடமிருந்தும் ைாதிரிெமள உபகயாெப்படுத்தும் 
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கூட்டு பயிற்சித்திட்டம்:- 

இந்தியாவில் ஆப்ொனிஸ்தான் தூதர்ெளுக்கு முதல் கூட்டு பயிற்சித்திட்டம் ஒன்மற இந்தியா ைற்றும் சீனா 
துவக்கியுள்ளது. 

 

விவெோய–ஸ்டோர்ட் அப் ேற்றும் சதோழில் முளனடவோர் திறப்பு விழோ:- 

உலெ உைவு தினத்தின் கபாது, கவளாண் ைற்றும் விவசாயிெள் நலத்துமற அமைச்சர் ராதா கைாென் சிங் புது 
டில்லியில் இரண்டு நாள் விவசாய-ஸ்டார்ட் அப் ைற்றும் கதாழில் முமனகவார் திறப்பு விழாமவ கதாடங்கி 
மவத்தார். 

தீம் :- Unleashing potentials in agriculture for young agri-preneurs. 

 

ேோநோடுகள் 

 

IHGF-சடல்லி கண்கோட்சி :- 

இந்தியாவின் மிெப்கபரிய IHGF- கடல்லி ெண்ொட்சியின் 46 வது பதிப்பு கிகரட்டர் கநாய்டாவில் இந்தியா 
எக்ஸ்கபா மையம் ைற்றும் ைார்ட்டில் ஜவுளித் துமற அமைச்சர் அஜய் தம்தா திறந்து மவத்தார். 

 

பல் அறுளவசிகிச்ளெ ேோநோடு:- 

துமைக் குடியரசுத் தமலவர் கவங்மெயா நாயுடு புது தில்லியில் 5 வது பல் அறுமவசிகிச்மச ைாநாட்டில் ெலந்து 
கொண்டு உமரயாற்றினார். 
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திட்டங்கள் 

 

இலக்கு ஒலிம்பிக் டபோடியம் திட்டம்:- 

புதுடில்லியிலுள்ள இந்திரா ொந்தி விமளயாட்டு அரங்ெத்தில் 35 உயரடுக்கு விமளயாட்டு வீரர்ெளுக்கு வாழ்க்மெத் 
திறன் பயிற்சி வகுப்பு நடத்தப்பட்டது. 

ஒலிம்பிக் ைற்றும் பாராலிம்பிப் கபாட்டிெளுக்ொன சாத்தியைான பதக்ெ வாய்ப்மப அமடயாளம் ொைவும், 
அதற்ொெ வீரர்ெமள தயார் கசய்யவமதயும் இந்த திட்டத்தின் கநாக்ெைாெ உள்ளது. 

 

‘செௌபோக்கியோ’வின் கீழ் விருது வழங்கும் திட்டம்:- 

100 சதவீத வீட்டு மின்ையைாக்ெத்மத நிமறகவற்றுவதற்ொெ ைாநிலங்ெளின் DISCOMs / மின் துமற ைற்றும் 
அவர்ெளது ஊழியர்ெமளப் பாராட்டுவதற்ொெ சவுபாக்யா திட்டத்தின் கீழ் மின் ைற்றும் புது & புதுப்பிக்ெத்தக்ெ 
எரிசக்தி துமற ைாநில அமைச்சர் விருது வழங்கும் திட்டம் குறித்து அறிவிப்பு கவளியிட்டது.  

ைத்திய அரசானது கசௌபாக்கியாவின் கீழ் விருது வழங்கும் திட்டத்மத அறிமுெப்படுத்தியுள்ளது. 

இந்த புதிய விருது திட்டகைாம து 100% வீடுெமள மின்ையைாக்ெல் அமடவதற்ொெ மின்விநிகயாெ 
நிறுவனங்ெள்  (DISCOMs - distribution companies), ைாநிலங்ெளின் மின்துமறெள்  ைற்றும் அவற்றின் 
ஊழியர்ெளுக்கு உத்கவெத்மத அளிக்கும். 

இத்திட்டம் துவங்குவதற்கு முன்கப  99 சதவீதத்திற்கும் கைற்பட்ட வீடுெளில் மின்ையைாக்ெத்மத ஏற்ெனகவ 
கபற்ற 8 ைாநிலங்ெள் இந்த விருதுெளுக்கு தகுதியற்றனவ ஆகும். 

அந்த 8 கைாநிலங்ெள் தமிழ்கநாடு, கெரளா , ஆந்திரப் பிரகதசம் , கொவா, குஜராத்,ஹரியானா 
,இைாச்சலப்பிரகதசம்  ைற்றும் பஞ்சாப் ஆகியனவாகும்.    

கசௌபாக்கியா திட்டைானது பிரதான் ைந்திரி சஹத் பிஜ்லி ஹர் ெர் கயாஜனா என்ற கபயரிலும் அறியப்படுகிறது. 
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இளைஞர் ெோளல போதுகோப்பு கற்டறோர் உரிே திட்டம்:- 

2020 ஆம் ஆண்டில் சாமல விபத்துெமள 50 சதவிகிதம் குமறப்பதற்ொன இலக்மெ அமடய உதவும் இமளஞர் 
சாமல பாதுொப்பு ெற்கறார் உரிை திட்டத்மத அரசு துவக்கியது. 

இமளஞர்ெளுக்கு, முதல்-முமற ஓட்டுனர்ெளுக்கு முமறயான ைற்றும் ெட்டமைக்ெப்பட்ட பயிற்சித் திட்டத்மதத் 
தருவது இதன் கநாக்ெைாகும் 

பிரதான் ைந்திரி பாரதிய ஜன்ஔஷதி பரிகயாஜனா 

பி.பீ.பீ.ஐ ைற்றும் பாங்க் ஆப் பகராடாவும் கூட்டாெ பிரதான் ைந்திரி பாரதிய ஜன்ஔஷதி பரிஜியானாவுக்ொன 
டிஜிட்டல் கராக்ெ முொமைத்துவ முமறமய கசயல்படுத்தும் திட்டத்மத டி.டி. ைாண்டவியா கதாடங்கிமவத்தார். 

 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 

இந்தியோ ேற்றும் இலங்ளக இரண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்:- 

இந்திய நாட்டின் உதவியுடன் 50 ைாடல் கிராைங்ெள் ஊடாெ 1200 வீடுெமள நிர்ைாணிக்ெ இரண்டு புரிந்துைர்வு 
உடன்படிக்மெயில் இந்தியா ைற்றும் இலங்மெ மெகயழுத்திட்டது. 

 

இந்தியோ ேற்றும் டோன்ெோனியோ இளடடய ஒப்பந்தம்:- 

இந்தியா ைற்றும் டான்சானியா இமடகய இந்தியாவின் கவளியுறவுத்துமற நிறுவனம் ைற்றும் கவளிநாட்டு 
உறவுெளுக்ொன டான்சானியா மையம், கதசிய ஆராய்ச்சி வளர்ச்சிக்ெழெம் ைற்றும் டான்சானியா சர்வகதச 
ஆராய்ச்சி ைற்றும் வளர்ச்சிக்ெழெம் ஆகியவற்றின் இமடகய இரண்டு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் மெகயழுத்து. 

 

அலகோபோத் நகரின் சபயர் ேோற்றம்:- 

உத்தரப்பிரகதச அமைச்சரமவ அலொபாத் நெரின் கபயமர பிரயக்ராஜாெ ைாற்றுகிறது. 
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விருதுகள் 

 

ஐ.நா. உைவு ைற்றும் கவளாண் அமைப்பின் எதிர்ொலக் கொள்மெ தங்ெ விருமத சிக்கிம் கபற்றது. 

உலகின் முதல் ெரிை கவளாண்மை ைாநிலைாெ ைாற்றுவதற்ொன சாதமனக்கு கபற்றது. 

பிகரசில், கடன்ைார்க் ைற்றும் ஈக்வடார் ஆகியமவ தங்ெளுமடய கொள்மெெளுக்கு கவள்ளி விருது கவன்றன. 

 

இளணய டபோர்ட்டல் 

 

DRDO இளணயதைம் "கலோம் விஷன் – டடர் டு ட்ரீம்" :- 

முன்னாள் ஜனாதிபதி ைற்றும் ‘ஏவுெமை ைனிதன்’ டாக்டர் ஏ.பி.கஜ.அப்துல் ெலாம் நிமனவாெ ‘ெலாம் விஷன் – 
கடர் டு டிரீம்’ என்ற டி.ஆர்.டி.ஓ. இமையதளத்மத பாதுொப்பு துமற ைந்திரி நிர்ைலா சீத்தாராைன் நாட்டிற்ொெ 
அர்ப்பணித்தார். 

‘சி–விஜில்‘ பயன்போடு:- 

இந்திய கதர்தல் ெமிஷன் வரவிருக்கும் சட்டசமப கதர்தலில் தனிப்பட்ட இமைய அடிப்பமடயிலான கைாமபல் 
கசயலி சி-விஜிமல அறிமுெப்படுத்துகிறது. ‘CVIGIL’, இதில் ‘C’ என்பது ‘குடிைக்ெள்’ என்பமதக் குறிக்கும். 

 

நியேனங்கள் 

 

சந்தீப் பக்ஷி என்பவர் ஐசிஐசிஐ வங்கியின் நிர்வாெ இயக்குனர் ைற்றும் தமலமை நிர்வாெ அதிொரியாெ 
நியமிக்ெப்பட்டார். 

 

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


 
    

 

Date  :  17 to 20 Oct 2018 

விளையோட்டு செய்திகள் 

 

இளைஞர் ஒலிம்பிக்ஸ் 

அர்கஜன்டினாவில் நமடகபற்ற கொமடொல இமளஞர் ஒலிம்பிக்ஸ் டிரிபிள் ஜம்ப் கபாட்டியில் பிரவீண் 

சித்ராகவல் கவண்ெலப் பதக்ெத்மத கவன்றார். 

ஆொஷ் ைாலிக் இமளஞர் ஒலிம்பிக்ஸ்  வில்வித்மத கபாட்டியில் இந்தியாவின் முதல் கவள்ளி பதக்ெத்மதப் 

கபற்றார். 

 

போகிஸ்தோன் Vs ஆஸ்திடரலியோ சடஸ்ட் கிரிக்சகட் 

அபுதாபியில் நடந்த இரண்டாவது கடஸ்ட் கபாட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி ஆஸ்திகரலியாமவ 373 ரன்ெள் 

வித்தியாசத்தில் கவற்றி ெண்டது. இதன்மூலம் 1-0 என்ற ெைக்கில் கதாடமர மெப்பற்றியது. 

 
ஆசிய ஹோக்கி ெோம்பியன்ஸ் டிரோபி 

ஆசிய ஹாக்கி சாம்பியன்ஸ் டிராபி ைஸ்ெட்டில் நமடகபற்றது.  

ஆண்ெள் ஹாக்கியில் முதல் கபாட்டியில் இந்தியா ஓைன் அணிமய 11-0 என்ற ெைக்கில் வீழ்த்தியது. 

விம்பிள்டன் சடன்னிஸ் 2019 

2019 விம்பிள்டன் முதல் ஐந்தாவது-கசட் மடபிகரக்ெர்ெமள அறிமுெப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. 

விஜய் ஹெோடர டிரோபி கிரிக்சகட் டபோட்டி 

மும்மப கடல்லி அணிமய வீழ்த்தி மூன்றாவது முமறயாெ கொப்மபமய மெப்பற்றியது 

உலக ேல்யுத்த ெோம்பியன்ஷிப் 

ஹங்கெரியிலுள்ள புடாகபஸ்டில் உலெ ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் கதாடங்கியது. 

சடன்ேோர்க் ஓபன் டபட்மிண்டன் 
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ஓகடன்ஸில் நமடகபறும் கடன்ைார்க் ஓபன் கபட்மிண்டன் அமரயிறுதிக்குள் கிடம்பி ஸ்ரீொந்த் ைற்றும் மசனா 

கநவால் நுமழந்தனர். 

 முக்கியேோன நோட்கள் 

 

அக்டடோபர் 17 – ெர்வடதெ வறுளே ஒழிப்பு தினம் 

ஐக்கிய நாடுெள் சமபயின் சர்வகதச வறுமை ஒழிப்பு தினம் (ஐ.நா.) 1993 முதல் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் அக்கடாபர் 

17 ம் கததி அனுசரிக்ெப்படுகிறது. உலகெங்கும் வறுமை ைற்றும் வறுமை ஒழிக்ெப்பட கவண்டிய கதமவ பற்றி 

ைக்ெள் விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துகிறது, குறிப்பாெ வளரும் நாடுெளில். 

2018 தீம் :- “Coming together with those furthest behind to build an inclusive world of universal respect 

for human rights and dignity” 

அக்டடோபர் 20 – உலக புள்ளிவிவர தினம் 

சமூெத்தில் நல்ல முடிகவடுக்ெ நல்ல தெவல்ெள் ைற்றும் புள்ளிவிவரங்ெள் அவசியைானமவ என்பமதக் ொட்ட 

அக்கடாபர் 20ம் கததி உலெ புள்ளிவிவர தினம் அனுசரிக்ெப்படுகிறது. ஐக்கிய நாடுெள் சமபயின் நிெழ்வு ஐந்து 

வருடத்திற்கு ஒருமுமற கொண்டாடப்படுகிறது. ஜூன் 3, 2015 அன்று ஐ.நா. கபாதுச் சமபயால் இதற்கு தீர்ைானம் 

நிமறகவற்றப்பட்டது. இது இரண்டாவது உலெ புள்ளிவிவர தினம் ஆகும். 

தீம்:- Better Data, Better லீவிஸ் 

உலக செய்திகள் 

 

சடல்லி அரசுக்கு ரூ.50 டகோடி அபரோதம் 

குடியிருப்பு பகுதிெளில் இயங்கிவரும் ஸ்டீல் கைருகு பட்டமறெமள ெட்டுப்படுத்த தவறிய கடல்லி அரசுக்கு 

கதசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் 50 கொடி ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ளது.நாட்டின் தமலநெரான கடல்லியில் பல 
குடியிருப்பு பகுதிெளின் ஸ்கடயின்கலஸ் ஸ்டீல் கபாருட்ெளில் உள்ள ெமரெமள நீக்கி முலாம் பூசும் கைருகு 

பட்டமறெள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த பட்டமறெள் கவளிகயற்றும் ெழிவுெளால் யமுமன நதியின் நீர் 

ைாசமடந்து வருகிறது. 
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குடியிருப்பு பகுதிெளில் இதுகபான்ற கதாழிற்சாமலெள் இயங்ெ தமட விதிக்ெப்பட்டுள்ள நிமலயில் தமடமய 
மீறிய வமெயில் வசிர்புர் உள்ளிட்ட பகுதிெளில் நமடகபற்ற வரும் இந்த பட்டமறெளின் மீது நடவடிக்மெ எடுத்து 
மூடுைாறு கடல்லி ைாசுக் ெட்டுப்பாட்டு குழுவுக்கு உத்தரவிடக்கொரி ஒரு கதாண்டு நிறுவனத்தின் சார்பில் கதசிய 

பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் முமறயீடு கசய்யப்பட்டது. 

இந்த வழக்மெ விசாரித்துவந்த கதசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தமலவரான நீதிபதி ஆதர்ஷ் குைார் கொயல் 

தமலமையிலான அைர்வு, இதுகதாடர்பாெ உடனடியாெ எந்த முடிவும் எடுக்ொைல் ொலதாைதம் கசய்துவரும் 

கடல்லி அரசுக்கு இன்று ெண்டனம் கதரிவித்துள்ளது.இதனால், சூற்றுச்சூழல் கதாடர்ந்து ைாசமடந்து வருவதாெ 

குறிப்பிட்ட நீதிபதிெள் இவ்விவொரத்தில் உரிய நடவடிக்மெ எடுக்ெ தவறிய கடல்லி அரசுக்கு 50 கொடி ரூபாய் 

அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டனர். 

போலஸ்தீனியர்களுக்கு ஐ.நோ. ஆதரவு 

ஐ.நா.வில் வளரும் நாடுெளின் மிெப்கபரிய கூட்டத்மத வழிநடத்தும் ஆதரவு  பாலஸ்தீனியர்ெள் கபற்றனர். 

புல்படி விழோ  

கநபாளத்தின் பல்கவறு பகுதிெளில் பண்மடய புல்படி விழா பாரம்பரியம் ைற்றும் பக்தியுடன் 

கொண்டாடப்பட்டது. கநபாள கைாழியில், “புல்” என்பது ைலர் ைற்றும் “பட்டி” என்பது இமலெள் ைற்றும் 

தாவரங்ெள் என்பதாகும். 

ஈரோன் மீது புதிய தளட 

வங்கிெள் ைற்றும் முதலீட்டு நிறுவனங்ெமள இலக்ொெக் கொண்டு அகைரிக்ொ ஈரான் மீது புதிய கபாருளாதார 

தமடெமள அறிவித்துள்ளது, . 

எதிடயோப்பியன் பிரதேரின் புதிய அளேச்ெரளவ 

எதிகயாப்பியன் பிரதை ைந்திரி அபீ அஹ்ைத்தின் புதிய அமைச்சரமவயில் 50% கபண்ெள் உள்ளனர். 

உலகின் மிக நீண்ட கடல் போலம் 

சீனாமவயும் ஹாங்ொங்மெயும் இமைக்கும் உலகின் மிெ நீளமுள்ள ெடல் பாலம் ஹாங்ொங்-ஜுஹாய்-ைாகொ 

பாலம் அக்கடாபர் 24ல் கபாக்குவரத்துக்கு திறக்ெப்படும். 

ஹாங்ொங்கில் இருந்து சீனாவுக்கு ெடல் வழியாெ கசல்ல ஏதுவாெ இந்த பாலம் ெட்டப்பட்டுள்ளது. உலகின் மிெ 

நீளைான ெடல் பாலைாெ ெருதப்படும், இந்த பாலத்தின் மூலம் சீனா-ஹாங்ொங் இமடகயயான பயை கநரம், 3 

ைணியிலிருந்து 30 நிமிடங்ெளாெ குமறந்துவிடும் என்று கதரிவிக்ெப்பட்டுள்ளது. கதற்கு சீனா முழுவதும் 56,500 
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சதுர கி.மீ. பரப்பளவில் அமைந்துள்ள கிகரட்டர் வமளகுடா பகுதிக்ொன சீன திட்டத்தின் ஒரு அங்ெைாெ இந்த 

பாலம் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்ெது. 

உலகின் மிகப்சபரிய நிலம் ேற்றும் நீரில் தளரயிறங்கும் விேோனம் 

உலகின் மிெப் கபரிய சாதமனயாெ சீனாவின் உள்நாட்டில் வடிவமைக்ெப்பட்ட நிலம் ைற்றும் நீரில் தமரயிறங்கும் 

விைானம் AG600 கவற்றிெரைாெ பரிகசாதமன கசய்யப்பட்டது. 

நீரிலும் நிலத்திலும் தமரயிறக்கும் வமெயிலான உலகின் மிெப்கபரிய விைானத்மத சீனா தயாரித்துள்ளது. கைலும் 
இது ெப்பலா அல்லது விைானைா என குழப்பைமடய மவக்கும் இந்த விைானத்தின் முதல் கசாதமனமயயும் 

கவற்றிெரைாெ முடித்துள்ளது. 

ெடலில் ஆபத்து ொலங்ெளில் மீட்பு நடவடிக்மெெளுக்கு உதவும் வமெயிலான ஏஜி 600 என்ற விைானத்மத சீனா 

தயாரித்தது. நீரிலும், நிலத்திலும் தமரயிறங்கும் வமெயிலான இந்த விைானம், நீரில் ைணிக்கு சுைார் 80 கிகலா 

மீட்டர் கவெத்தில் பயணிக்ெக் கூடியது என சீனா கதரிவித்துள்ளது. முழுக்ெ முழுக்ெ உள்நாட்டிகலகய பல ெட்ட 

ஆராய்ச்சிக்குப் பிறகு தயாரிக்ெப்பட்ட இந்த விைானம், சீனாவின் ஹீகப ைாொைத்தின் ஜிங்கைன் பகுதியில் 

இருந்து முதல்முமறயாெ வானில் கசாதமன நடத்தப்பட்டது. பின்னர், விைானம் கவற்றிெரைாெ நீரில் இறக்கியும் 

கசாதிக்ெப்பட்டது. இது சீனாவின் 3-வது மிெப்கபரிய விைானம் ஆகும். 

  

ேோநில செய்திகள் 

  

உலகின் மிக உயரேோன சிளல - ஒற்றுளே சிளல 

அக்கடாபர் 31 ஆம் கததி உலகின் மிெ உயரைான சிமல, ஒற்றுமை சிமல திறக்ெப்பட உள்ளது 

சர்தார் பகடல் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தன்று அக்கடாபர் 31 ஆம் கததி பிரதைர் நகரந்திர கைாடியால் உலகின் 

உயரைான சிமல – ஒற்றுமை சிமல இந்தியாவின் இரும்பு ைனிதர் சர்தார் வல்லபாய் பட்கடலுக்ொெ 

அர்ப்பணிக்ெப்பட உள்ளது. 

இந்தியாவின் இரும்பு ைனிதர்‘ என்று அமழக்ெப்படும் முதலாவது உள்துமற ைந்திரி சர்தார் வல்லபாய் பகடலுக்கு 

குஜராத் ைாநிலத்தில் மிெப்பிரைாண்டைான சிமல அமைக்ெப்பட்டு உள்ளது.  நர்ைதா ைாவட்டம் சர்தார் சகராவர் 

அமை அருகெ சாது கபட் என்ற குட்டித்தீவில் இந்த சிமல நிறுவப்பட்டு உள்ளது. 
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சர்தார் வல்லபாய் பகடல், நாட்மட ஒன்றுபடுத்தியமத குறிப்பிடும்வமெயில், ‘ஒற்றுமை சிமல’ என்று இது 

அமழக்ெப்படுகிறது. இதன் உயரம் 182 மீட்டர். உலகிகலகய மிெ உயரைான சிமலயாெ ெருதப்படுகிறது. 

அகைரிக்ொவில் உள்ள சுதந்திர கதவி சிமலமய விட 2 ைடங்கு உயரம் கொண்டது.இந்த சிமலமய உருவாக்ெ 70 

ஆயிரம் டன் சிகைண்ட், ஆயிரக்ெைக்ொன டன் எக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. சிமலயின் கவளிப்புற 

பூச்சுக்ொெ 1,700 டன் கவண்ெலம் பயன்படுத்தப்பட்டு உள்ளது 

சிமலமய அவர் திறந்து மவத்தவுடன், இந்திய விைானப்பமடக்கு கசாந்தைான 3 விைானங்ெள் வானில் பறந்து 

கசன்று, கதசிய கொடியில் உள்ள 3 வண்ைங்ெளில் கபாடிெமள தூவி, வானில் கதசிய கொடிமய உருவாக்கும். 

நாட்டின் ஒற்றுமைமய குறிக்கும்வமெயில், சிமல அருகெ உருவாக்ெப்பட்டு உள்ள ஒற்றுமை சுவமரயும் பிரதைர் 

கைாடி திறந்து மவக்கிறார். அப்கபாது, 3 கபார் விைானங்ெள், அந்த சுவருக்கு கைகல தாழ்வாெ பறந்து கசல்லும். 

மி-17 ரெத்மத கசர்ந்த 2 கஹலிொப்டர்ெள் வானில் இருந்து பகடல் சிமல மீது ைலர்ெமள தூவும். சிமல திறப்மப 

முன்னிட்டு, குஜராத் ொவல்துமற, ஆயுதப்பமட ைற்றும் துமை ராணுவப்பமடெமளச் கசர்ந்த பாண்டு வாத்திய 

குழுவினரின் ெமல நிெழ்ச்சிெளும், இமச நிெழ்ச்சிெளும் நமடகபறும். 29 ைாநிலங்ெள் ைற்றும் 2 யூனியன் 

பிரகதசங்ெளில் இருந்து வரவமழக்ெப்பட்ட ெமலஞர்ெளின் நடன, இமச நிெழ்ச்கிெளுக்கும் ஏற்பாடு 

கசய்யப்பட்டு உள்ளது. 

சிமல திறப்பு ைற்றும் ெமல நிெழ்ச்சிெமள கபாதுைக்ெள் ொை வசதியாெ, 135 மீட்டர் உயரத்தில் பார்மவயாளர் 

ைாடம் அமைக்ெப்பட்டு உள்ளது. 

திட்டங்கள் 

POCSO e-போக்ஸ் 

ைெளிர் ைற்றும் குழந்மதெள் கைம்பாட்டு அமைச்சர் கைனொ ொந்தி, பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளான ஒரு கபண் 
தனது தற்கபாமதய வயதிமன கபாருட்படுத்தாைல் எந்த கநரத்திலும் புொமர பதிவு கசய்யலாம் என்று 

கூறியுள்ளார். POCSO e-பாக்ஸ் மூலம் வழக்குெமளத் கதரிவிக்ெ பாதிக்ெப்பட்டவர்ெமள அவர் வலியுறுத்தினார். 

தரவரிளெ 

 உலகப் சபோருைோதோர ேன்றத்தின் உலகைோவிய டபோட்டித்தன்ளே குறியீடு – 2018 

இந்தியா - 58 வது இடத்தில் உள்ளது. இந்தியா 2017 ல் இருந்த இடத்மத விட ஐந்து இடங்ெள் உயர்ந்தது. 

1) அகைரிக்ொ 2) சிங்ெப்பூர் 3) கஜர்ைனி 

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


 
    

 

உலெ கபாருளாதார ைன்றத்தின் உலெளாவிய கபாட்டித்திறன் குறியீட்டு பட்டியலில் இலங்மெ 85வது இடத்மத 

பிடித்துள்ளது. 

உலெ கபாருளாதார ைன்றத்தின் (World Economic Forum) 2018ம் ஆண்டுக்ொன உலெ நாடுெளின் கபாருளாதார 

கபாட்டித்திறன் குறியீட்டு பட்டியல் கவளியாகியுள்ளது. 

140 நாடுெள் உள்வாங்ெப்பட்டுள்ள அந்த பட்டியலில் அகைரிக்ொ முதல் இடத்திலும், சிங்ெப்பூர் 2ம் இடத்திலும், 

கஜர்ைனி 3ம் இடத்திலும், சுவிட்ஸர்லாந்து நான்ொவது இடத்திலும் இருக்கின்றன. 

இந்த பட்டியலில் சீனா 28வது இடத்மத பிடித்துள்ள நிமலயில், இந்தியா 58வது இடத்தில் இருக்கின்றது. இது 

குறித்து உலெ கபாருளாதார அமைப்பு கூறுமெயில், உயர்ைட்ட ைற்றும் கீழ் - நடுத்தர வருவாய் கொண்ட 

நாடுெளில் இந்தியா ைற்றும் சீனா கபான்ற நாடுெள் முன்கனற்றி வருகின்றன. 

சீனா ஏற்கெனகவ ஆராய்ச்சி ைற்றும் வளர்ச்சி கதாடர்பான முதலீடுெளில் முன்கனற்றம் அமடந்துள்ளது. இந்தியா 

இதில் அதிெைாெ பின் தங்ெவில்மல. 

பிரிக்ஸ் நாடுெளின் கபாருளாதாரங்ெளில், சீனா 72.6 புள்ளிெளுடன் 28வது இடத்திலும், ரஷ்யா 65.6 புள்ளிெளுடன் 

43வது இடத்திலும், இந்தியா 62 புள்ளிெளுடன் 58வது இடத்திலும், கதன் ஆப்பிரிக்ொ 60.8 புள்ளிெளுடன் 67வது 

இடத்திலும், பிகரசில் 59.5 புள்ளிெளுடன் 72வது இடத்மதயும் கபற்று உள்ளது. 

ஆயினும், "கதற்ொசியாவின் முக்கிய உந்து சக்தியாெ இந்தியா இருக்கிறது. இந்தியா ைற்றும் இலங்மெ ஆகிய இரு 

நாடுெளும் மிெவும் திறமையான உள்ெட்டமைப்பு முமறமய நம்பியுள்ளன. 

கபாக்குவரத்து உள்ெட்டமைப்பு ைற்றும் கசமவெளில் இந்தியா அதிெ அளவில் முதலீடு கசய்துள்ளது. இலங்மெ 

மிெ நவீன பயன்பாட்டு உள்ெட்டமைப்புெளில் முதலீடு கசய்து உள்ளது. 

 ேோநோடுகள் 

12 வது ASEM உச்சிேோநோடு 

ஆசிய- ஐகராப்பிய உச்சி ைாநாடு அக்கடாபர்  18ம் கததி பிகரஸ்ஸில் நமடப்கபறுகிறது. 

ப்ரூகசல்ஸ் கபல்ஜியத்தில் நடக்கும் 12வது ஆசிய ஐகராப்பிய ைாநாட்டில் ெலந்து கொள்ள துமை ஜனாதிபதி 

எம்.கவங்மெயா நாயுடு பயைம் அமடந்தார். 
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12 வது ASEM உச்சிைாநாட்டில் 51 ஐகராப்பிய ைற்றும் ஆசிய நாடுெளின் அரசுத் தமலவர்ெள் ைற்றும் உயர் 

அதிொரிெள் ெலந்து கொள்கின்றனர். கைலும் ஆசியா ைற்றும் ஐகராப்பா முழுவதும் உள்ள  நாடுெளில் இருந்து 

இருதரப்பு ஒத்துமழப்மப கைம்படுத்தும் கநாக்கில் 20-30 கசய்தி ஆசிரியர்ெள் பங்கு கபறுகின்றனர். 

ASEM உச்சிைாநாட்மட கதாடர்ந்து ஐகராப்பிய ஒன்றிய-கொரிய உச்சிைாநாடு ைற்றும் ஐகராப்பிய ஒன்றிய 

ஆசியான் தமலவர்ெள் கூட்டம்  அக்கடாபர் 19ம் நாளில் நமடகபற உள்ளது. 

ஐகராப்பிய ஒன்றியம்-கதன் கொரியா இமடகயயான சுதந்திர வர்த்தெ உடன்படிக்மெமய நமடமுமறப்படுத்துவது 

ைற்றும் உறுதிப்படுத்துவது குறித்து தமலவர்ெள் விவாதிக்ெ உள்ளனர். 

ஐகராப்பிய ஒன்றியத்தின் மிெப்கபரிய லட்சியைான  இந்த வர்த்தெ ஒப்பந்தம் நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

அதிலும் முதலில் ஆசிய நாடுெளுடன் இதற்ொன ஒப்பந்தம் மெகயழுத்தாகி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்ெது. 

தீம் :-  “Global Partners for Global Challenges”     

NDMAவின் 6 வது கூட்டம்:- 

பிரதைர் நகரந்திர கைாடி புது தில்லியில் கதசியப் கபரிடர் கைலாண்மை ஆமையத்தின் (NDMA) ஆறாவது 

கூட்டத்திற்கு தமலமை தாங்கினார். 

பிரதை ைந்திரி NDMAவின் கசயல்திறமன நாட்மட பாதிக்கும் கபரழிவுெமள திறம்பட நிர்வகிப்பதற்கும் 

பதிலளிப்பதற்கும் ைதிப்பாய்வு கசய்தார். 

நாட்டில் கபரும் பாதிப்புெமள ஏற்படுத்தும் கபரிடர்ெமளச் சிறப்பாெக் மெயாளவும், எதிர்கொள்ளவும் 
உருவாக்ெப்பட்டுள்ள கதசிய கபரிடர் கைலாண்மை ஆமையத்தின் கசயல்பாடுெமளயும் இந்த ஆமையம் 

தற்கபாது கைற்கொண்டுள்ள திட்டங்ெமளயும் பிரதைர் ஆய்வு கசய்தார். 

இதில் ஈடுபட்டுள்ளவர்ெளுக்கிமடகய சிறந்த ஒருங்கிமைப்பு இருக்ெ கவண்டியதன் அவசியத்மதயும்,இத்தமெய 
கபரழிவுெளிலிருந்து உயிர்ெமளயும் கசாத்துக்ெமளயும் பாதுொக்ெவும் சிறப்பாெ எதிர்கொள்ளவும் கூட்டு 

பயிற்சிெமள கைற்கொள்வதன் அவசியத்மதயும் பிரதைர் வலியுறுத்தினார்.கபரிடர் கைலாண்மையில் உலெத் தரம் 

வாய்ந்த கசயல்திறமன கொண்டு வருவதன் அவசியத்மதயும் அவர் வலியுறுத்தினார். 

 ஸ்டீல் துளறயில் மூலதன சபோருட்கள்:- 

ஸ்டீல் அமைச்செம் 2018 அக்கடாபர் 23 ஆம் கததி ஒடிசாவில் உள்ள புவகனஸ்வரில் “ஸ்டீல் துமறயில் மூலதன 

கபாருட்ெள்" ைாநாட்மட நடத்துகிறது. 
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ASEM உச்சிேோநோடு:- 

கபல்ஜியத் தமலநெர் ப்ரூகசல்ஸில் 12 வது ஆசிய ஐகராப்பியக் கூட்ட(ASEM) உச்சிைாநாடு நமடகபற்று 

முடிந்தது. 

ஐகராப்பா ைற்றும் ஆசியாவிற்கும் இமடகயயான பரஸ்பர ஒத்துமழப்மப வளர்ப்பதற்கு ஒரு பிராந்திய ைன்றைாெ 

நிறுவப்பட்டது தான் ASEM என்ற இந்த அமைப்பு. இதில் வடகிழக்கு ைற்றும் கதற்ொசியாவில் இருந்து 17 

உறுப்பு நாடுெளும், ஐகராப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து 28 கூட்டாளிெளும் ஒருங்கிமைக்ெப்பட்டன. இந்த இரண்டு 
பிராந்தியங்ெளின் ஒருங்கிமைப்பு ஒரு புதிய உலெ கைலாண்மைமய சைநிமலப்படுத்துதுவதற்ொன சாத்தியத்மத 

கொண்டுள்ளது. 

உலெ சைாதானம், 3 பில்லியனுக்கும் அதிெைான ைக்ெள் நலன்ெமள அதிெரித்தல், அதுைட்டும் இல்லாைல்  உலகில் 
மிெ உயர்ந்த அளவில் நாெரீெம் வளர்ச்சியமடந்த பகுதியாெ அறியப்பட்டிருக்கும் இடங்ெளில் வாழும் ைக்ெளுடன் 

ஒரு அறிமுெைாதல், நட்மப அதிெரித்தல், அறிமவ வளர்த்துக்கொள்ளுதல், புரிந்து கொள்ளுதல். "தனித்துவைான" 

உறவு கைம்பாடு, கூட்டாளிெளுடன் "ஒற்றுமைமய ஊக்குவித்தல் என பல கநாக்ெங்ெளுடன் கசயல்பட 

கதாடங்கிய இந்த அமைப்பின் 12 வது ைாநாடு இம்ைாதம் 18 ைற்றும் 19ம் நாள்ெளில் கபல்ஜியம் நாட்டின் 

பிரஸ்ஸல்ஸ் நெரில் நமடகபற்றது. 2 நாட்ெள் நமடகபற்ற இந்த ைாநாட்டில் வர்த்தெம், முதலீடு, பாதுொப்பு, 

சுற்றுலா ஆகிய துமறெள் குறித்து ஆசிய, ஐகராப்பிய நாடுெள் கபச்சுவார்த்மத நடத்தின. 

இதில் 51 ஐகராப்பிய ைற்றும் ஆசிய நாடுெளின் தமலவர்ெள் ைற்றும் உயர் அதிொரிெள் ெலந்து கொண்டனர். 

இந்தியாவின் சார்பில் துமைக் குடியரசுத் தமலவர் கவங்ெய்ய நாயுடு ெலந்து கொண்டார். சீனாவின் சார்பில் சீன 

தமலமை அமைச்சர் லீ கெச்சியாங் ெலந்து கொண்டார். கபல்ஜியம் ைன்னர் பிலிப், பிரதைர் சார்லஸ் மைக்கெல் 

ைாநாட்டில் ெலந்து கொள்ள வந்திருந்த பல்கவறு நாட்டு தமலவர்ெமளயும் சிறப்பான முமறயில் வரகவற்றார். 

இம்ைாநாட்டில் பல்கவறு பிரச்மனெள் குறித்து விவாதிக்ெப்பட்டு, ஒன்கறாடு ஒன்று அரசியல் நம்பிக்மெமய 

வளர்க்ெ கவண்டும் என்ற ெருத்மத சீனா முன்மவத்தது. சீனா - ஐகராப்பிய நாடுெளுக்கிமடகயயான உறவு 

வலுப்படுவதன் மூலம் ஆசிய - ஐகராப்பிய ெண்டங்ெளுக்கிமடகய உள்ள வர்த்தெ பரிைாற்றம் கைம்படும். 
விமரவில் சீன முதலீட்டு உடன்படிக்மெ மெகயாப்பம் இடப்படும் எனவும் இம்ைாநாட்டில் நம்பிக்மெ 

கதரிவிக்ெப்பட்டுள்ளது. 

 போதுகோப்பு செய்திகள் 

 ஆழேோன நீர்மூழ்கிக் கப்பல் மீட்பு வோகனம் (DSRV):- 

புதிதாெ கசர்க்ெப்பட்ட ஆழைான நீர்மூழ்கி மீட்பு வாெனம் (டி.எஸ்.ஆர்.வி) கசாதமன கவற்றிெர அமடந்ததால் 

இந்திய ெடற்பமடயின் நீர்மூழ்கிக் ெப்பல் மீட்பு திறன்ெமள அதிெரித்துள்ளது. 
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ஆண்டி டம்பிங் வரி:- 

சீனாவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வரும் சில எஃகு தயாரிப்புெளின் மீது உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்ெமள 

பாதுொக்கும் கபாருட்டு ஆண்டி டம்பிங் எனப்படும் அதிெ பட்ச இறக்குைதி வரிமய விதித்தது. 

கூட்டு விேோனப்பளட பயிற்சிக்கு திட்டம் 

இந்தியா, ஜப்பான் ைற்றும் அகைரிக்ொ ஆகியமவ இருதரப்பு ‘Cope India’ விைானப்பமட பயிற்சிமய முத்தரப்பு 

பயிற்சியாெ உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளனர். 

  

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 

ரஷ்யோ ேற்றும் எகிப்து இளடடய ஒப்பந்தம் ளகசயழுத்து:- 

ரஷிய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புட்டின் ைற்றும் எகிப்திய ஜனாதிபதி அப்கதல்-ஃபாடா அல் சிசி உடன் மூகலாபாய 

ஒத்துமழப்பு ஒப்பந்தத்தில் மெகயழுத்துயிட்டனர்.வர்த்தெம், இராணுவம் ைற்றும் ஏமனய உறவுெமள அதிெரிக்ெ 

வடிவமைக்ெப்பட்ட ஒப்பந்தம், கசாச்சி நாட்டில் இரு தமலவர்ெளும் இமடயில் மெகயழுத்தானது. 

 

விருதுகள் 

 

ரோஜ்போஷோ விருது 

பிரசார் பார்தி தமலமை நிர்வாெ அதிொரி சஷி கசெர் கவம்பதி புது தில்லியில் பிரசார் பார்தி ஊழியர்ெளுக்கு 

ராஜ்பாஷா விருதுெமள வழங்கினார். 

 

டேன் புக்கர் பரிசு 2018 

ஐரிஷ் எழுத்தாளர் அண்ைா பர்ன்ஸ் என்பவர் ‘மில்க்கைன்’ நாவலுக்ொெ கைன் புக்ெர் பரிசு 2018 கபற்றார். 
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வணிகச் செய்திகள்  

  

சுயோதீன சகோடுப்பனவு ஒழுங்குமுளறக் குழு  

சுயாதீன கொடுப்பனவு ஒழுங்குமுமறக் குழு அமைக்ெ ஆர்.பி.ஐ. எதிர்ப்பு கதரிவித்தது.  

2007 ஆம் ஆண்டு, கொடுப்பனவு & தீர்வு முமறமைெள் சட்டம், 2007 திருத்தங்ெமள முன்கைாழிந்ததன்படி,ஒரு 

சுயாதீனைான கொடுப்பனவு ஒழுங்குமுமற வாரியம் (PRB) அமைக்ெ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எதிர்ப்பு கதரிவித்தது. 

 

Date  :  21 to 23 Oct 2018 

விளையோட்டு செய்திகள் 

 

உலக ேல்யுத்த ெோம்பியன்ஷிப் :- 

உலெ ைல்யுத்தம் சாம்பியன்ஷிப்பில் 65 கிகலா பிரிவில் பஜ்ரங் புனியா கவள்ளி கவன்றார். இது புடாகபஸ்டில் 
நமடகபற்ற இறுதிப் கபாட்டியில் ஜப்பான் வீரர் தாகொகடா ஓட்கடாகுகராவிடம் கதால்வி அமடந்தப்பின் பஜ்ரங் 

புனியா கவல்லும் முதல் பதக்ெைாகும். 

பிசரஞ்சு ஓபன் டபட்மின்டன் :- 

பிரஞ்சு ஓபன் கபட்மின்டன் கபாட்டி பாரிஸ்யில்  கதாடங்கியது. 

சடல்லி ஆண்கள் அளர ேோரத்தோன் டபோட்டி :- 

எத்திகயாப்பியன் அண்டைலக் கபலிஹூ ஆண்ெள் பிரிவில் கவன்று, தனது முதல் ஏர்கடல் கடல்லி அமர 

ைாரத்தான் கபாட்டியில் கவன்றார். 

இந்தியோ Vs சவஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்சகட்:- 

ெவுஹாத்தியில் நமடகபற்ற முதல் ஒருநாள் கபாட்டியில் கைற்கிந்திய தீவுெமள 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் 

இந்தியா கவன்றது. 
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சடன்ேோர்க் ஓபன் டபட்மிண்டன் :- 

முதல் நிமல வீராங்ெமன மத த்சூ யிங் கடன்ைார்க் ஓபன் கபட்மிண்டன் கபண்ெள் ஒற்மறயர் பிரிவின் 

இறுதிப்கபாட்டியில் சாய்னா கநவாமல வீழ்த்தினார். 

உலக ேல்யுத்த ெோம்பியன்ஷிப் :- 

இந்தியாவின் சுமித் ைாலிக், உலெ ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பின் அமரயிறுதிக்கு தகுதி அமடந்து தனது 

வாழ்க்மெயின் மிெப்கபரிய முடிவுெளில் ஒன்மற பதிவு கசய்தார். 

ஹங்கெரியிலுள்ள புடாகபஸ்ட்டில் நமடகபறும் உலெ ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் பஜ்ரங் புனியா 65 

கிகலா பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் நுமழந்தார். 

ஆசிய ெோம்பியன்ஸ் டிரோபி ஹோக்கி :- 

ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கியில் இந்தியா 3-1 என்ற ெைக்கில் பாகிஸ்தாமன கவன்றது. 

 

உலக செய்திகள் 

 

ரஷ்யோவுடனோன அணு ஆயுத ஒப்பந்தம் - அசேரிக்கோ விலகல் :- 

ஜனாதிபதி கடானால்ட் டிரம்ப், அகைரிக்ொ, குளிர் யுத்தத்தின் கபாது, ரஷ்யாவுடன் மெகயழுத்திட்ட இமடநிமல-

அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்திலிருந்து அகைரிக்ொ விலெல். 

டகேரூனின் 7 வது ஜனோதிபதி :- 

கெைரூனில், 1982 ல் இருந்து நாட்மட ஆட்சி கசய்த பால்பியா, ஜனாதிபதி பதவிக்குரிய மும்முமன 

கதர்தலில்  கவற்றி கபற்று ஏழாவது ஜனாதிபதியாெ பதவி வகிக்ெ உள்ளார். 

கெைரூனின் ஜனாதிபதி பால் பியா ஏழாவது முமறயாெ மீண்டும் பதவிக்குத் கதர்ந்கதடுக்ெப்பட்டு கதாடர்ந்து 30 

வருட ஆட்சிமய நீட்டித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். 
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எதிரணி கவட்பாளரான கைௌரிஸ் ொம்கதாவின் 14.2 சதவிகிதத்மத விட அதிெைாெ 71.3 சதவிகித வாக்குெமளப் 

கபற்று பியா கவற்றி கபற்றிருக்கின்றார். 

தற்கபாது பியா ஆப்பிரிக்ொவில் நீண்டொலைாெ ஆட்சி கசய்யும் அரசு வம்சத்மதச் சாராத நபராவார். 

2017ம் ஆண்டில் ஜிம்பாகபயில் நடந்த ஆட்சிக் ெவிழ்ப்பு மூலம் ராபர்ட் முொகப பதவியிறங்கிய பிறகு 

ஆப்பிரிக்ொவில் சஹாராவின் துமைப் பகுதியில் உள்ள மிெ மூத்த ஆட்சியாளரும் இவகரயாவார். 

ைத்திய சுற்றுச்சூழல், வனங்ெள் ைற்றும் ொலநிமல ைாற்ற அமைச்செைானது ஹரித் தீபாவளி – ஸ்வஸ்த் தீபாவளி 

என்ற பிரச்சாரத்மதத் துவங்கியுள்ளது. 

தீபாவளிக் கொண்டாட்டங்ெளுக்குப் பிறகு நாட்டின் சுற்றுச்சூழல் நிமலமைெமளக் ெட்டுப்படுத்துவமத, 

குறிப்பாெ ொற்று ைாசுபாட்மடக் குமறப்பமத இது கநாக்ெைாெக் கொண்டுள்ளது. 

2017-2018ல் ஆரம்பிக்ெப்பட்ட இந்தப் பிரச்சாரைானது குழந்மதெளுக்கு ஆபத்து விமளவிக்கும் பட்டாசுெள் 

பற்றிய விழிப்புைர்மவ உண்டாக்ெவும், சுற்றுச்சூழலுக்கு உெந்த முமறயில் அவர்ெமள தீபாவளி கொண்டாடிட 

ஊக்ெப்படுத்தவும் உருவாக்ெப்பட்டது. இதில் அதிெ எண்ணிக்மெயிலான பள்ளி குழந்மதெள் பங்கெற்றனர் ைற்றும் 

பட்டாசுெமள குமறத்து கவடிக்ெக் உறுதிகைாழி எடுத்துக் கொண்டனர். 

கைலும் இப்பிரச்சாரைானது இந்த வருடம் “பசுமை நல்ல கசயல்ெள்” or ‘கிரீன் குட் டீட்’ (Green Good Deed) 

என்ற இயக்ெத்துடன் இமைந்துள்ளது. 

  

அறிவியல் செய்திகள் 

 

ஆளில்லோ சபபி சகோலம்டபோ விண்கலம் :- 

ஐகராப்பா, ஜப்பான் புதன் கிரெத்திற்கு 7 வருட பயைத்தில் விண்ெலத்மத அனுப்பியுள்ளது ஐகராப்பிய ைற்றும் 

ஜப்பானிய விண்கவளி நிறுவனங்ெள் அரியாகன 5 ராக்கெட் மூலம் ஆளில்லா கபபி கொலம்கபா விண்ெலத்மத 

கவற்றிெரைாெ புதன் கிரெ சுற்றுப்பாமதயில் நிமலநிறுத்தியது. 
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நவீன கோேோ கதிர் நட்ெத்திரம் :- 

நாசா விஞ்ஞானிெள் 21 நவீன ொைா ெதிர் நட்சத்திரத்திற்கு ஹல்க் ைற்றும் ொட்ஸில்லா கபான்ற ெற்பமனக் 

ெதாபாத்திரங்ெளின் கபயர்ெமளக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

 

சபோருைோதோர செய்திகள்  

வருேோன வரி :- 

ெடந்த நான்கு நிதி ஆண்டுெளில் பதிவு கசய்யப்பட்ட வருைான வரி வருைானங்ெளின் எண்ணிக்மெ 80 

சதவீதத்திற்கும் கைலாெ வளர்ச்சி ெண்டுள்ளது. 

2013-14 ஆம் ஆண்டில் 3.79 கொடி ரூபாயாெ இருந்த இந்த கதாமெ 2017-18ல் 6.85 கொடியாெ உயர்ந்துள்ளது. 

 

ேோநோடுகள் 

ெோகர் ேோநோடு :- 

ஒருங்கிமைக்ெப்பட்ட கதசிய பாதுொப்புக்ொன ைன்றம் (FINS) ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ட சாெர் ைாநாட்டின் 

இரண்டாம் பதிப்மப கொவாவின் பாம்கபாலிம் நெரில் துமைக் குடியரசுத் தமலவர் எம். கவங்மெயா நாயுடு, 

திறந்து மவத்தார். 

 

ேோநில செய்திகள் 

 

‘விஷ்வ ெோந்தி அஹிம்ெோ ெம்டேைன்’ :- 

குடியரசுத் தமலவர் ராம்நாத் கொவிந்த், நாசிக்கிலிருந்து சுைார் 125 கி.மீ. கதாமலவில் உள்ள சாதானா தாலுொவின் 

ைாங்கி துங்கியில் மூன்று நாள் ‘விஷ்வ சாந்தி அஹிம்சா சம்கைளன்’ என்ற சம்கைளனத்மதத் துவங்கி 

மவத்தார். இது பெவான் ரிஷபகதவ் மூர்த்தி நிர்ைாைக் குழுவால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டது. 
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குடியரசுத் தமலவர் ராம்நாத் கொவிந்த் உத்திரப் பிரகதசத்தின் கைாராதாபாத்தில் உள்ள தீர்த்தங்ெர ைஹாவீர் 

பல்ெமலக் ெழெத்திற்கு முதல் சர்வகதச ‘பெவான் ரிஷபகதவ் விருது’ என்ற விருதிமன வழங்கினார். 

செயற்ளக நுண்ணறிவு பற்றிய நிதி [NITI] :- 

பிரதைர் நகரந்திர கைாடி புது தில்லி விஞ்ஞான் பவனில் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ள நிதி[NITI] விரிவுமர 

கதாடரின் நான்ொவது பதிப்பில் ெலந்து கொண்டார். 

தீம் :- ‘Artificial Intelligence for All: Leveraging Artificial Intelligence for Inclusive Growth’. 

 

திட்டங்கள் 

 முதல் கப்பல் டெளவ ‘அங்ரியோ’ :- 

நாட்டில் ெப்பல் சுற்றுலாமவ வளர்ப்பதற்கு, மும்மப ைற்றும் கொவாவிற்கும் இமடயில் ‘அங்ரியா’ எனும் முதல் 

ெப்பல் கசமவமய கதாடங்கியுள்ளது. ைத்திய ெப்பல், துமறமுெங்ெள் ைற்றும் சாமல கபாக்குவரத்து அமைச்சர் 

நிதின் ெட்ெரி மும்மபயில் இந்த கசமவமய கதாடங்கி மவத்தார். 

 

விருதுகள் 

டநதோஜி சுபோஷ் ெந்திர டபோஸ் விருது :- 

கநதாஜி சுபாஷ் சந்திர கபாஸின் கபயரில் கபரழிவு நிவாரை நடவடிக்மெெளில் பாராட்டுப்கபற்ற 
பங்ெளிப்புக்ொெ ொவலர்ெள் ைற்றும் பாரா இராணுவ பமடெளுக்கு ஆண்டிற்ொன கதசிய விருமத பிரதைர் 

அறிவித்தார். 

ஒப்பந்தங்கள் 

 

இந்தியோ, குடரோஷியோ இளடடய ஒப்பந்தம் :- 

இந்தியா ைற்றும் குகராஷியா இமடகய ெலாச்சார ைற்றும் இராஜதந்திர ஒத்துமழப்மப வலுப்படுத்த இரண்டு 

ஒப்பந்தங்ெள் மெகயழுத்திட்டப்பட்டன. 
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இந்தியோ-சீனோ இளடடய ஒப்பந்தம் :- 

புதுடில்லியில் நடந்த இருதரப்பு பாதுொப்பு ஒத்துமழப்பு பற்றிய இந்தியா-சீனா உயர்ைட்ட கூட்டத்தில் பாதுொப்பு 

ஒத்துமழப்பு ஒப்பந்தம் மெகயழுத்தானது. 

 

சேோளபல் செயலி  

 ‘குஷி’ செயலி 

பஞ்சாப் கநஷனல் வங்கியின் வாழ்க்மெ ொப்பீட்டு கசயற்மெ நுண்ைறிவு (AI) சக்திவாய்ந்த வாடிக்மெயாளர் 

கசமவ பயன்பாட்டான ‘குஷி’ கசயலிமய கவளியிட்டது. 

இந்த கசயலி பாலிசி அம்சங்ெள், பிரீமியம் ொரைைாெ விவரங்ெள் ைற்றும் நிதி விவரங்ெள் ைற்றும் 

கபார்ட்ஃகபாலிகயா விவரங்ெள் கபான்ற, ொப்பீட்டு கதாடர்பான தெவமல எப்கபாது கவண்டுைானாலும் 

வழங்குவதற்ொன ஒரு வழி வமெயாகும். 

  

 

Date  :  24 & 27 Oct 2018 

விளையோட்டு செய்திகள் 

விரோட் டகோலி உலக ெோதளன :- 

இந்திய அணி கெப்டன் விராட் கொலி ஒருநாள் கபாட்டியில் விமரவாெ 10 ஆயிரம் ரன்ெமள ெடந்த வீரர் என்ற 

உலெ சாதமனமயப் பமடத்தார். 205 இன்னிங்சில் 10 ஆயிரம் ரன்ெமள ெடந்தார். இதற்கு முன் சச்சின் 

கதண்டுல்ெர் 259 இன்னிங்சில் 10 ஆயிரம் ரன்ெள் ெடந்தகத சாதமனயாெ இருந்தது. 

ஆல் ரவுண்டர் டுளவன் பிரோடவோ ஓய்வு :- 

கைற்கிந்தியத் தீவுெள் அணி ஆல் ரவுண்டர் டுமவன் பிராகவா சர்வகதச கபாட்டியில் இருந்து ஓய்வு கபறுவதாெ 

அறிவித்தார். 

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


 
    

 

உலக பில்லியர்ட்ஸ் ெோம்பியன்ஷிப் :- 

சிங்ெப்பூரின் பீட்டர் கில்கிறிஸ்மட சவுரவ் கொத்தாரி பிரிட்டன் லீட்ஸில் நமடகபற்ற கபாட்டியில் வீழ்த்தி 2018 

உலெ பில்லியர்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்மத கவன்றார். 

ஐசிசி எளலட் டபனலின் இரண்டோவது உறுப்பினர் :- 

300 ஒருநாள் கபாட்டிெளில் நடுவராெ பணிபுரிந்த ஐசிசி எமலட் கபனலின் இரண்டாவது உறுப்பினரானார் 

இங்கிலாந்தின் கிறிஸ் பிராட். 

உலக ேல்யுத்த ெோம்பியன்ஷிப் :- 

பூஜா தண்டா ஹங்கெரியிலுள்ள புடாபஸ்டில் நமடகபறும் உலெ ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் கபண்ெள் ஃப்ரீ 

ஸ்மடல் 57 கிகலா எமடபிரிவில் கவண்ெலப் பதக்ெம் கவன்றார். 

ஆசிய ெோம்பியன்ஸ் டிரோபி ஹோக்கி :- 

ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி அமர இறுதிப்கபாட்டியில் இந்தியா ஜப்பான் அணிமய ைஸ்ெட்டில் 

எதிர்கொள்கிறது. 

முக்கியேோன நோட்கள் 

  

அக்டடோபர் 24 – ஐக்கிய நோடுகள் தினம் :- 

இரண்டாம் உலெப்கபாருக்கு பின்னர் உலெ அமைதி ைற்றும் பரஸ்பர பாதுொப்பு கபான்றவற்மற 
உருவாக்குவதற்கு உலெ நாடுெள் அமனத்தும் ஒன்றிமைந்து தைக்குள் ஏற்படுத்திக்கொண்ட ஒரு சமபகய ஐக்கிய 

நாடுெள் சமப. ஐ.நாவின் கபாதுசமப (General Assembly) நியூயார்க்கில் உள்ளது. ஐக்கிய நாடுெள் சமப 1945 

உருவாக்ெப்பட்டது. 

அக்டடோபர் 24 – உலக அபிவிருத்தி தகவல் தினம் :- 

ஐக்கிய நாடுெள் சமபயின் (UN) உலெ அபிவிருத்த தெவல் தினைானது அக்கடாபர் 24 ம் கததி உலெ 

அபிவிருத்திக்ொன பிரச்சமனெளுக்கு உலெளாவிய கபாது அபிப்பிராயத்மத ெவனத்தில் எடுத்துக் கொள்வதற்கும், 

சர்வகதச ஒத்துமழப்மப வலுப்படுத்துவதற்கும் அவற்மற தீர்க்ெவும் அனுசரிக்ெப்படுகிறது. 
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அக்டடோபர் 24 – உலக டபோலிடயோ தினம் 2018 :- 

உலெளாவிய கபாலிகயா தினம் 2018 ஆம் ஆண்டு அக்கடாபர் ைாதம் 24 ஆம் கததி உலெம் முழுவதும் கபாலிகயா 

அழிக்ெப்படுவதற்ொன விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவகதாடு, உலெ சுொதார அமைப்பின் ஆயிரக்ெைக்ொன 

ஊழியர்ெளின் முயற்சி, ஒழிப்புக்கு உறுதியளித்த ைற்ற கதாண்டர்ெளின் பங்ெளிப்புக்ொெ அனுசரிக்ெப்படுகிறது. 

உலெ கபாலிகயா தினம் தீம் 2018 :- “End Polio Now” 

விஜிசலன்ஸ் விழிப்புணர்வு வோரம் :- 

சர்தார் வல்லபாய் பட்கடல் (அக்கடாபர் 31) பிறந்த நாள் கொண்டாடும் வாரத்தில் விஜிகலன்ஸ் விழிப்புைர்வு 

வாரைாெ ைத்திய விஜிகலன்ஸ் ெமிஷன் (சி.வி.சி) அனுசரிக்கிறது. 

29 அக்கடாபர் – 3நவம்பர் வமர விஜிலன்ஸ் விழிப்புைர்வு வாரம் 2018 அனுசரிக்ெப்படும் 

இந்த ஆண்டிற்ொன தீம் :-   ‘Eradicate Corruption-Build a New India’ 

 அக்டடோபர் 27 – உலக போரம்பரிய ஆடிடயோகோட்சி தினம் :- 

அக்கடாபர் 27 ஆம் கததி ஒவ்கவாரு ஆண்டும் உலெ பாரம்பரிய ஆடிகயாொட்சி தினம் அனுசரிக்ெப்படுகிறது. ஒலி 
ைற்றும் ஒலிவாங்ெல் ஆவைங்ெள் பதிவு கசய்யப்பட்ட முக்கியத்துவம் ைற்றும் பாதுொப்பு அபாயங்ெள் பற்றிய 

விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்த, 2005ம் ஆண்டில் இருந்து யுகனஸ்கொ (ஐ.நா. ெல்வி, விஞ்ஞானம் ைற்றும் ெலாட்சார 

அமைப்பு) மூலம் இந்த நிமனவு நாள் கதர்வு கசய்யப்பட்டது.  

தீம் :- “Your Story is Moving” 

உலக செய்திகள்  

 

ஐ.நோ. தின கச்டெரி :- 

நியூயார்க்கில் உள்ள ஐக்கிய நாடுெளின் தமலமையெ கபாது சமப ைண்டபத்தில் 2018 ஐ.நா. தின ெச்கசரி 

நமடகபறுகிறது. 

இந்த ஆண்டு ெச்கசரியின் தீம் :- “Traditions of Peace and Non-violence” 
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16 லட்ெம் தபோல் டெமிப்புக் கணக்கு :- 

சுென்யா சம்ரிதி கயாஜனாவின் கீழ் 16 லட்சம் தபால் கசமிப்புக் ெைக்குெமள திறந்து தமிழ்நாடு ஒரு கதசிய 

சாதமன பமடத்துள்ளது. 

ேோநோடுகள் 

  

உலக விவெோய தளலளே உச்சி ேோநோடு 2018 :- 

உலெ விவசாய தமலமை உச்சி ைாநாடு 2018 புது கடல்லியில் கதாடங்ெப்பட்டது . உலெ விவசாய 

தமலமை உச்சிைாநாட்டின் தீம் :- Connecting Farmers to Market’ 

ெர்வடதெ ஆரிய ேஹோெம்டேைன்  – 2018 :- 

இந்தியாவின் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கொவிந்த், சர்வகதச ஆரிய ைஹாசம்கைளன் 2018 (அக்கடாபர் 25, 2018)ஐ 

கடல்லியில் கதாடங்கி மவத்தார். 

 10 வது அணு ெக்தி கூட்டளேப்பு :- 

டாக்டர் ஜிகதந்திர சிங் புது கடல்லியில் 10 வது அணு சக்தி கூட்டமைப்மப கதாடங்கி மவத்தார்.  

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

மெொ அணு மின் நிமலய அலகு 895 நாட்ெளுக்கு தமடயின்றி இயங்கிய அழுத்தம் நிமறந்த ென நீர் உமல 

[PHWR] எனும் உலெ சாதமன பமடத்தது. 

 ஆரம்ப சுகோதோர பரோேரிப்பு 2 வது ெர்வடதெ ேோநோடு :- 

உலெளாவிய ஆகராக்கிய பராைரிப்பு [UHC] ைற்றும் நிமலயான வளர்ச்சி இலக்கு[SDG]ெமள கநாக்கிய ஆரம்ப 

சுொதார பராைரிப்பு பற்றிய 2 வது சர்வகதச ைாநாட்டில் ஸ்ரீ கஜ பி நடா பங்கெற்றார். இது அஸ்தானா, 

ெஜெஸ்தானில் நமடகபற்றது. 
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புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

  

இந்தியோ ேற்றும் ேலோவி இளடடய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் :- 

இந்தியா ைற்றும் ைலாவி இமடகய குற்றம் புரிந்தவர்ெமள உரிய நாட்டுக்குத் திருப்பிஅனுப்புதல் குறித்த 

உடன்படிக்மெ ஒப்பந்தத்திற்கு ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புதல். 

பயங்ெரவாதிெள், கபாருளாதாரக் குற்றவாளிெள் ைற்றும் பிற குற்றச் கசயல்ெளில் ஈடுபட்டவர்ெமள இந்தியாவில் 
இருந்து ைலாவிக்கும் ைலாவியில் இருந்து இந்தியாவிற்கும் திருப்பி அனுப்புவது குறித்த சட்டக் ெட்டமைப்மப 

உருவாக்ெ இந்த ஒப்பந்தம் வழங்கும். 

 இந்தியத் திறன் நிறுவனம் ஒப்புதல் :- 

அரசு தனியார் பங்ெளிப்பு மூலம் நாட்டின் பல்கவறு பகுதிெளில் இந்தியத் திறன் நிறுவனம் அமைக்ெ பிரதைர் திரு. 

நகரந்திர கைாடி தமலமையிலான ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. குறிப்பிட்ட இடங்ெளில் கதமவ 
ைற்றும் உட்ெட்டமைப்பு வசதி அடிப்பமடயில் இந்திய திறன் நிறுவனத்மத கைம்படுத்தும் வாய்ப்புெள் 

ஆராயப்படும். 

பிரிக்ஸ் நோடுகளுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் :- 

பிரதைர் திரு.நகரந்திரகைாடி தமலமையில் புதுதில்லியில் (24.10.2018) நமடகபற்ற ைத்திய அமைச்சரமவக் 

கூட்டத்தில், பிகரசில், ரஷ்ய கூட்டமைப்பு, இந்தியா, சீனா, கதன்னாப்பிரிக்ொ ஆகிய நாடுெளுடன் சுற்றுசுழல், 
சமூெ ைற்றும் கதாழிலாளர் நலத்துமறெளில் ஒத்துமழப்புக்ொன புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் மெகயழுத்திட்டதற்கு 

ஒப்புதல் அளிக்ெப்பட்டது. 

இந்தியோ – சிங்கப்பூர் இளடடய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் :- 

இந்தியா – சிங்ெப்பூர் இமடகய நிதி சார்ந்த கதாழில்நுட்ப ஒத்துமழப்பு இமை பணிக்குழு அமைப்பது 
கதாடர்பாெ இந்த ஆண்டு ஜூன் ைாதம் மெகயழுத்தான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு புதுதில்லியில் பிரதைர் திரு 

நகரந்திர கைாடி தமலமையில் நமடகபற்ற ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

இந்திய – ஆப்கோனிஸ்தோன் இளடடய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் :- 

“ஆப்ொனிஸ்தான் ெைக்கியல் வாரியத்தின்” திறன் ெட்டமைப்பில் பரஸ்பர ஒத்துமழப்பு ஏற்படுத்துவமதயும், 

அறிவுப் பரிைாற்றத்தின் மூலம் ஆப்ொனிஸ்தானில் ஐ.டி திறன் ைற்றும் தரத்தின் உறுதிப்பாட்மட 
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வலுப்படுத்துவமதயும், ைாைவர்ெள் ைற்றும் உறுப்பினர்ெள் பரிைாற்றத்மதயும், பரஸ்பரம் பயனளிக்கும் 

ெருத்தரங்குெள், ைாநாடுெள் ைற்றும் கூட்டு கசயல்பாடுெமளயும் இந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் நிமலநிறுத்தும். 

தோய்சபய் – இந்தியோ இளடடய இருதரப்பு முதலீட்டு ஒப்பந்தம் :- 

தாய்கபயில் உள்ள இந்திய தாய்கபய் ெழெம் ைற்றும் இந்தியாவில் உள்ள தாய்கபய் கபாருளாதார ைற்றும் 

ெலாச்சார மையம் இமடகயயான இருதரப்பு முதலீட்டு ஒப்பந்தத்திற்கு பிரதைர் திரு. நகரந்திர கைாடி 

தமலமையிலான ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

இரு தரப்பு முதலீடுெமள ஒப்பந்தம் அதிெரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்ெப்படுகிறது. இந்திய தாய்கபய் ெழெம் ைற்றும் 
தாய்கபய் கபாருளாதார ைற்றும் ெலாச்சார மையம் இமடகயயான பரஸ்பர முதலீடுெளுக்கு உரிய பாதுொப்பு 
வழங்ெப்படும் 

இந்திய கடடலோரக் கோவல்பளட 17 டடோர்னியர் விேோனம் :-   

இந்திய ெடகலாரக் ொவல்பமடயின் 17 கடார்னியர் விைானம் 950 மில்லியன் ரூபாய் கசலவில் கைம்பாட்டிற்கு 

பாதுொப்பு மெயெப்படுத்தல் ெவுன்சில் ஒப்புதல் அளித்தது. 

ஹிந்துஸ்தான் ஏகரானாட்டிக்ஸ் லிமிகடட் மூலம் கைம்படுத்தப்படும். 

இந்தியோ ேற்றும் வங்கடதெம் இளடடய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் : - 

இந்தியா ைற்றும் வங்ெகதச வர்த்தெ ைற்றும் ெப்பல் இயக்ெங்ெளுக்ொன உள்நாட்டு ைற்றும் ெடகலார நீர் 

இமைப்புெமள கைம்படுத்துவதற்ொன பல ஒப்பந்தங்ெளில் மெகயழுத்திட்டுள்ளனர். 

பரம்பரெத் க்ரிஷி விொஸ் கயாஜனா (PKVY) 

பரம்பரெத் க்ரிஷி விொஸ் கயாஜனா (PKVY) நாட்டில் ெரிை கவளாண்மைமய ஊக்குவிப்பதற்ொன ஒரு 

கநாக்ெத்துடன் கசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

விருதுகள் 

  

2018 ஆம் ஆண்டுக்கோன சிடயோல் அளேதிப் பரிசு :- 

 பிரதைர் நகரந்திர கைாடியின் சர்வகதச பங்ெளிப்பு ைற்றும் உலெ கபாருளாதார வளர்ச்சிமயயில் அவரது 

பங்கிற்ொெ 2018 ம் ஆண்டுக்ொன சிகயால் அமைதிப் பரிசு வழங்ெப்பட்டுள்ளது. 
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சிகயாலில் நமடகபற்ற 24 வது ஒலிம்பிக் கபாட்டிெளின் கவற்றிமய நிமனவுகூரும் வமெயில் 1990 ஆம் ஆண்டு 

சிகயாலின் அமைதிக்ொன பரிசு முதல் முமறயாெ வழங்ெப்பட்டது. 

சிறந்த சுரங்க கருவி விற்பளனயோைர் விருது :- 

பாரத் எர்த் மூவர்ஸ் லிமிகடட் (பிஇஎம்எல்), மினி ரத்னா கபாதுத்துமற கசயல்திட்டம், பாதுொப்பு 

அமைச்செத்தின் கீழ் சிறந்த கபாட்டியாளர் ைற்றும் சிறந்த சுரங்ெ ெருவி விற்பமனயாளர் விருது கபற்றது. 

ஐ.நோ ேனித உரிளே பரிசு:- 

ைனித உரிமைெள் துமறயில் ஐக்கிய நாடுெள் சமப பரிசு ைனித உரிமைெக்ொெ சிறந்த சாதமன கசய்ததற்ொெ 

கெௌரவ விருது வழங்ெப்படும். 

இந்த விருது உலெ ைனித உரிமைெள் தினைான டிசம்பர் 10 ம் கததி விருது வழங்கும் விழா நியூயார்க்கில் 

நமடகபறும். 

பரிசு சபறுபவர்கள் 

1) பாகிஸ்தானின் ைனித உரிமை ஆர்வலர் ைற்றும் வழக்ெறிஞர் அஸ்ைா ஜஹாங்கீர் [ைரைத்திற்கு பின்] 

2) தான்சானியாவின் கரகபக்ொ க்யுமி 

3) பிகரசிலின் முதல் உள்நாட்டு வழக்ெறிஞர் கஜானீயா வாபிச்சானா 

4) அயர்லாந்தின் ைனித உரிமை அமைப்பு முன்னணி பாதுொவலர்ெள் 

 

செயலிகள் & டபோர்ட்டல் 

  

“டே நஹி ஹம்” (நோன் அல்ல நோம்) :- 

“கை நஹி ஹம்” (நான் அல்ல நாம்) என்ற இமையப்பக்ெம் ைற்றும் கசயலிமய பிரதைர் திரு. நகரந்திர கைாடி புது 

தில்லியில் துவக்கிமவத்தார். “கபாதுகசமவயில் நான்” என்ற மையப்கபாருளுடன் கசயல்படவிருக்கும் இந்த 
இமையப்பக்ெம் தெவல் கதாழில்நுட்ப துமறெளில் ஈடுபட்டிருப்கபார் ைற்றும் அமைப்புெமள ஒருங்கிமைத்து 

அவர்ெளின் முயற்சிெமள சமூெ கநாக்ெங்ெள், சமூெ கசமவ என்ற ஒகர தளத்திற்கு கொண்டுவர உதவும். 
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கல்வி ேற்றும் ஆரோய்ச்சி கூட்டுறளவ டேம்படுத்துவதற்கோன திட்டத்தின் இளணய -டபோர்டல் (SPARC) :- 

ைனித வள கைம்பாட்டுத்துமற அமைச்சர், பிரொஷ் ஜவகடெர், “ெல்வி ைற்றும் ஆராய்ச்சி கூட்டுறமவ 

கைம்படுத்துவதற்ொன (SPARC) திட்டம்” என்ற வமலத் தளத்மத புது தில்லியில் கதாடங்கி மவத்தார். 

 

இந்தியோ சேோளபல் கோங்கிரஸ் (IMC) 2018 :- 

டிஜிட்டல் தெவல்கதாடர்பு கதாழில்நுட்பங்ெள், தயாரிப்புெள், கசமவெள் ைற்றும் பயன்பாடுெளில் சமீபத்திய 

ைற்றும் சிறந்தவற்மறக் ொண்பிக்கும் இந்திய கைாமபல் ொங்கிரஸ் (IMC) எதிர்ொல எல்மலெமள நிறுவுதல் 

கடல்லியில் கதாடங்கியது. 

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

போதுகோப்பு செய்திகள் 

  

டநட்டடோவின் மிகப்சபரிய இரோணுவப்பயிற்சி :- 

பனிப்கபாருக்குப் பிறகு நடக்கும் கநட்கடாவின் மிெப்கபரிய இராணுவ பயிற்சி நார்கவயில் கதாடங்கியது. 

 

அறிவியல் செய்திகள் 

 முதல் டெோயுஸ் ரோக்சகட் :-  

ரஷ்யா முதன்முமறயாெ கசாயுஸ் ராக்கெட்மட அக்கடாபர் 26 அன்று  கவற்றிெரைாெ விண்ணில் ஏவியது. 

உலகின் மிகச்சிறிய ஆப்டிகல் ளகடரோஸ்டகோப் :- 

உலகின் மிெச்சிறிய ஆப்டிெல் மெகராஸ்கொப்மப விஞ்ஞானிெள் உருவாக்கியுள்ளனர் – வாெனங்ெள், ட்கரான்ெள் 

ைற்றும் மெயடக்ெத் கதாமலகபசிெளுக்கு 3D இடங்ெளில் அவற்றின் கநாக்குநிமலக்கு இது உதவுகிறது. 
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தண்ணீரில் இருந்து எண்சணளய நீக்க புதிய முளற :-             

ஐ.ஐ.டி ெவுொத்தி ஆய்வாளர்ெள் வணிெ ரீதியாெ கிமடக்ெக்கூடிய நுண்ணிய எண்கைய்-விரும்பி கபாருட்ெமள 

(oleophilic) அகலா கவரா கஜல் பயன்படுத்தி எண்கைய் விலக்கிெளாெ ைாற்றியுள்ளனர். 

புதிய இளலப் பறளவ இனம்:- 

இந்கதாகனசியாவின் கராட் எனும் உலர்ந்த இந்கதாகனசிய தீவில் ைட்டுகை ொைக்கூடிய ஃமபகலாஸ்கொபஸ் 

கராடிகயன்ஸிஸ் எனப்படும் புதிய இமலப் பறமவ இனம் ெண்டுபிடிக்ெப்பட்டது. 

புதிய சகக்டகோ பல்லி இனங்கள்L- 

இந்தியாவின் ஊர்வன விலங்கினங்ெளில் சமீபத்திய கசர்க்மெெளாெ கைற்குத்கதாடர்ச்சி ைமல பகுதிெளான 

அெஸ்தியைமல ைற்றும் ஆமனைமல ைமலத்கதாடர்ெளில் ைட்டுகை ொைப்படும் ஸ்பாட்-ெழுத்து கட கெக்கொ 

பல்லிெள் ைற்றும் ஆமனமுடி கெக்கொ பல்லி கசர்க்ெப்பட்டுள்ளது. 

தரவரிளெ  

 டபட்மின்டன் உலகக் கூட்டளேப்பு தரவரிளெ :- 

1) சீன மதகபயின் தாய் ட்சூ யிங் 

2) இந்தியாவின் பி.வி. சிந்து 

ேோநோடுகள் 

  

22 வது டதசிய அைவிலோன கூட்டம் ;- 

இந்தியா ைற்றும் மியான்ைர் இமடகயயான 22 வது கதசிய அளவிலான கூட்டம் 25 முதல் 26 அக்கடாபர் 2018 

வமர நடந்தது. இரு நாடுெளும் சர்வகதச எல்மலயில் பாதுொப்பு ஒத்துமழப்மப வழங்ெவும், சர்வகதச 

எல்மலக்குள்ளாெ ைக்ெள் ைற்றும் வர்த்தெ நடவடிக்மெெமள விமரவுபடுத்தவும் ஒப்புக்கொண்டது. 

இந்திய சபண்கள் டதசிய கரிே விழோ 2018 ;- 

ைெளிர் ைற்றும் குழந்மதெள் கைம்பாட்டு அமைச்சர் கைனொ ொந்தி புது தில்லியில் இந்திய கபண்ெள் கதசிய ெரிை 

விழா 2018 5வது பதிப்மப திறந்துமவத்தார். 
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13 வது ஆண்டு இருதரப்பு உச்சி ேோநோடு :- 

பிரதைர் நகரந்திர கைாடி இந்தியா - ஜப்பான்  இமடகய நடக்கும் 13-வது ஆண்டு இருதரப்பு உச்சி ைாநாட்டில் 

பங்கெற்ெ ஜப்பான் கசன்றார். 

திட்டங்கள் 

  

பரம்பரகத் க்ரிஷி விகோஸ் டயோஜனோ (PKVY):- 

பரம்பரெத் க்ரிஷி விொஸ் கயாஜனா (PKVY) நாட்டில் ெரிை கவளாண்மைமய ஊக்குவிப்பதற்ொன ஒரு 

கநாக்ெத்துடன் கசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

தர்பன் திட்டம் :- 

இந்தியாவில் கிராைப்புற தபால் அலுவலெங்ெள் டிஜிட்டல் முன்கனற்றம் கபறுவதற்ொெ தர்பன் 

திட்டம் கதாடங்ெப்பட்டது. 

க்ரிஷி கும்போ - 2018 :- 

பிரதைர் நகரந்திர கைாடி ொகைாலி ொட்சி மூலம் 2018 ஆம் ஆண்டு க்ரிஷி கும்பாமவ கதாடங்கி மவத்தார். 

கைாடியின் ெனவுத்திட்டைான 2022 ஆம் ஆண்டில் விவசாயிெளின் வருவாமய இரட்டிப்பாக்குவதற்கு நாட்டின் 

உைவு உற்பத்தியாளர்ெள் விமதப்பது முதல் விற்பது வமர அரசு உதவ கவண்டும் என வலியுறுத்தினார். 

 

நியேனங்கள் 

ைஹிந்தர ராஜபக்கச என்பவகர இலங்மெயின் புதிய பிரதைராெ நியமிக்ெப்பட்டார் 
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Date  :  28 to 31  Oct 2018 

விளையோட்டு செய்திகள் 

  

ஆசிய ெோம்பியன்ஸ் டிரோபி ஹோக்கி :- 

ஓைனில் நமடகபறவிருந்த இறுதிப்கபாட்டி ைமழயால் ரத்து கசய்யப்பட்டதால் ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி 

இந்தியா ைற்றும் பாகிஸ்தான் இருவருக்கும் கொப்மப பகிர்ந்தளிக்ெப்பட்டது. 

இந்தியோவின் புதிய நம்பர் 1 சடன்னிஸ் வீரர்:- 

சமீபத்திய ஏடிபி கடன்னிஸ் தரவரிமசயில் கராென் கபாபண்ைாமவ பின்னுக்குத் தள்ளி 38வது இடத்துக்கு 

முன்கனறி திவிஜ் சரண் இரட்மடயர் பிரிவில் இந்தியாவின் புதிய நம்பர் 1 கடன்னிஸ் வீரர் ஆனார். 

வோசலன்சியோ டபோட்டி :- 

கென்யாவின் தூர ஓட்டக்ொரரான ஆபிரொம் கிப்டம் வாகலன்சியா கபாட்டியில் கவன்றார், அமர ைராத்தான் 

கபாட்டியில் 58 நிமிடம் 18 கநாடியில் பந்தய தூரத்மத ெடந்து உலெ சாதமன பமடத்தார். 

போனோடெோனிக் ஓபன் இந்தியோ டகோல்ஃப் :- 

இந்திய கொல்ப் வீரர் ொலின் கஜாஷி பானாகசானிக் ஓபன் இந்தியா கொல்ஃப் கபாட்டியில் கவற்றி கபற்றுள்ளார். 

ITTF டெலஞ்சு சபல்ஜியம் ஓபன் டடபிள் சடன்னிஸ் :- 

ITTF கசலஞ்சு கபல்ஜியம் ஓபன் கதாடரில் 21 வயதிற்குட்பட்ட கபண்ெள் ஒற்மறயர் பிரிவில் இந்திய கடபிள் 

கடன்னிஸ் வீரர் அயிொ முெர்ஜி கவள்ளி பதக்ெம் கவன்றார். 

இந்தியோ Vs சவஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்சகட் :- 

மும்மபயில் நமடகபற்ற 4 வது ஒருநாள் கபாட்டியில் 224 ரன்ெள் வித்தியாசத்தில் கைற்கிந்திய தீவுெள் அணிமய 

கதாற்ெடித்து இந்தியா, 5 கபாட்டிெள் கொண்ட ஒருநாள் கதாடரில் 2-1 என்ற ெைக்கில் என்று முன்னிமல 

வகிக்கிறது. 
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ஐஸ்டல ஆஃப் டேன் ெர்வடதெ ெதுரங்க டபோட்டி :- 

இங்கிலாந்தில் நமடகபற்ற ஐஸ்கல ஆஃப் கைன் சர்வகதச சதுரங்ெ கபாட்டியில் இங்கிலாந்தின் மைக்கெல் 

ஆடம்மச கவன்றார் கிராண்ட்ைாஸ்டர் அதிபன். இதன்மூலம் மூன்றாவது இடம் பிடித்தார். 

ஆசிய ஸ்னூக்கர் டூர் டபோட்டி :- 

சீனாவின் ஜினான் நெரில் நமடகபற்ற ஆசிய ஸ்னூக்ெர் டூர் கபாட்டியில் பங்ெஜ் அத்வானி பட்டம் கவன்றார்.  

  

முக்கியேோன நோட்கள் 

 அக்டடோபர் 30 – டோக்டர் டஹோமி ஜஹோங்கீர் போபோ பிறந்த நோள் விழோ 

அக்கடாபர் 30 – இந்தியாவின் அணுசக்தித் திட்டத்தின் தந்மத டாக்டர் கஹாமி ஜஹாங்கீர் பாபா பிறந்த நாள் 

விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்திய விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி நிபுைர் டாக்டர் பாபா, பல முக்கிய நிறுவனங்ெளுக்கு 

அடித்தளத்மத அமைத்தார். 

அக்டடோபர் 31 – உலக நகர தினம் 

சீனாவின் ஷாங்ொய் நெரில் முதல் உலெ நெர தினம் 2014 ஆம் ஆண்டு அக்கடாபர் ைாதம் 31 ஆம் கததி 

கொண்டாடப்பட்டது. உலெளாவிய நெரையைாக்ெத்தில் உள்ள சர்வகதச சமூெத்தின் நலன்ெமள நாடுெள் ைற்றும் 

நெரங்ெளுக்கிமடயில் ஒத்துமழப்மப கைம்படுத்துவதற்கும், நிமலயான நெர அபிவிருத்திக்கு பங்ெளிப்பதற்கும் 

இந்த நாள் மிகுந்த ஆதரமவ அளிக்கின்றது. 

தீம் :- Better City, Better Life. 

  

உலக செய்திகள்  

  

உலகின் உயரேோன வல்லபோய் பட்டடல் சிளல திறப்பு 

பிரதைர் நகரந்திர கைாடி குஜராத்தின் நர்ைதா ைாவட்டத்தின் கெவடியாவில் சர்தார் வல்லபாய் பட்கடமல 

கெௌரவிப்பதற்ொெ உருவாக்ெப்பட்டுள்ள ஒற்றுமை சிமலமய நாட்டு ைக்ெளுக்ொெ அர்ப்பணித்தார். 
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உலகின் மிெ உயரைான, இந்தியாவின் இரும்பு ைனிதன் என்றமழக்ெப்படும் வல்லபாய் பட்கடலின் 182 மீட்டர் 

சிமல அவரது 143 வது பிறந்த நாள் விழாவில் திறக்ெப்பட்டது. 

 டரோ–டபக்ஸ் ஃசபர்ரி டெளவ  

குஜராத்தில், கொொ ைற்றும் தகஹஜிற்கு இமடயில் ஒரு தனிப்பட்ட கரா-கபக்ஸ் ஃகபர்ரி கசமவமய 

முதலமைச்சர் விஜய் ரூபனி கதாடங்கி மவத்தார். 

  

அறிவியல் செய்திகள் 

  

உமிழ்வு டெோதளன வெதி :- 

CSIR-NEERIல் ஒரு உமிழ்வு கசாதமன வசதி நிறுவப்பட்டுள்ளதாெ அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்பத்துமற 

அமைச்சர் ஹர்சவர்தன் கூறினார், இதன் மூலம் வழக்ெைான ைற்றும் பசுமை பட்டாசுெளின் உமிழ்வு ைற்றும் 

ஒலிமய ெண்ொணிக்ெ விரிவான பயிற்சியும் வழங்ெப்பட்டு வருகிறது. 

SWAS, SAFAL ேற்றும் STAR :- 

CSIR விஞ்ஞானிெள் குமறவாெ சுற்றுச்சூழமல பாதிக்கும் பட்டாசுக்ெமள உருவாக்கியுள்ளனர், அமவ சுற்றுப்புற 

சூழலுக்கு நட்பாெ ைட்டுைல்லாைல், வழக்ெைான பட்டாசுக்ெமளவிட 15-20% ைலிவானமவ ஆகும். 

பாதுொப்பான நீர் கவளியீட்டாளர் (SWAS), பாதுொப்பான குமறந்த அலுமினியம் (SAFAL) ைற்றும் 

பாதுொப்பான கதர்ைாய்ட் பட்டாசு (STAR) என்று இந்த பட்டாசுெள் கபயரிடப்பட்டுள்ளன. 

திட்டங்கள் 

 அம்ருத் திட்டம் :- 

ைத்திய அரசின் அம்ருட் திட்டத்தின் கீழ் அடிப்பமட வசதிெமள கைம்படுத்த கசன்மன ைற்றும் அதன் 8 

புறநெரங்ெள் கதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளன.   
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இந்த திட்டத்தின் கீழ் கசன்மன ைற்றும் இதன் புற நெரங்ெளான அம்பத்தூர், ஆலந்தூர், ைாதவரம், பல்லாவரம், 

தாம்பரம், ஆவடி, ொஞ்சிபுரம் ைற்றும் கொயமுத்தூர், திருச்சி, ைதுமர ஆகிய நெரங்ெளும் கதர்வு 

கசய்யப்பட்டுள்ளன.  

அசாம் அரசு, பிரம்ைபுத்திரா ஆற்மற முக்கிய மூலைாெ மவத்து ைாநிலத்தின் நெர்ப்புற வீடுெளுக்கு குடிநீர் 

வசதிெமள AMRUT திட்டத்தின் கீழ் வழங்ெ திட்டமிட்டுள்ளது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 இந்தியோ, ஜப்போன் ஆறு ஒப்பந்தங்களில் ளகசயழுத்து 

கடாக்கிகயாவில் பிரதைர் நகரந்திர கைாடி ைற்றும் ஷின்கசா அகப தமலமையிலான 13 வது ஆண்டு இருதரப்பு 
உச்சி ைாநாட்டிற்குப் பின்னர் இந்தியா ைற்றும் ஜப்பான் ஆறு ஒப்பந்தங்ெளில் மெகயழுத்து ைற்றும் பாதுொப்பு 

ைற்றும் கைம்பாட்டு திட்டங்ெளில் இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புெமள கவளியிட்டன. 

செயலிகள் 

 பிக் அப் ேற்றும் டிரோப் வெதி 

ெர்நாடெ கதர்தல் ஆமையம் ைாற்றுத்திறனாளிெளுக்கு பிக் அப் ைற்றும் டிராப் வசதியளிப்மப ‘Chunavana’ 

கைாமபல் கசயலி மூலம் வழங்ெ திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த கசயலியில் நவம்பர் 1 நள்ளிரவு வமர முன்பதிவு 

கசய்யலாம். 

சபோருைோதோர செய்திகள் 

 ஜப்போன் 316 பில்லியன் சயன் கடனளிக்க ஒப்புதல் 

இந்தியாவில் ஏழு முக்கிய உள்ெட்டமைப்பு திட்டங்ெளுக்கு 316 பில்லியன் கயன் ெடன் வழங்ெ ஜப்பான் ஒப்புக் 

கொண்டுள்ளது. மும்மப-அெைதாபாத் புல்லட் ரயில், கடல்லி, வடகிழக்கு ைற்றும் கசன்மன ஆகியமவ இதில் 

அடங்கும். 

இந்தியோ-இத்தோலி சதோழில்நுட்ப உச்சி ேோநோடு 

புதுதில்லியில் 30.10.2018 நமடகபற்ற இந்தியா-இத்தாலி கதாழில்நுட்ப உச்சிைாநாட்டில் பிரதைர் திரு. நகரந்திர 

கைாடி உமரயாற்றினார். இத்தாலி பிரதைர் திரு. கியூகஸப் கொண்கடவும் இந்த ைாநாட்டில் ெலந்து கொண்டார். 
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ைாநாட்டில் கபசிய பிரதைர் திரு. நகரந்திர கைாடி, இந்தியா – இத்தாலி கதாழில் ஆராய்ச்சி ைற்றும் கைம்பாட்டு 

ஒத்துமழப்பு திட்டத்தின் அடுத்த ெட்டம் கதாடங்ெப்படுவதாெ அறிவித்தார். இத்திட்டம் இந்திய கதாழில் ைற்றும் 

ஆராய்ச்சி அமைப்புெள் புதிய கபாருட்ெமள உருவாக்குவதற்கு வழிவமெ கசய்யும் என்றார். 

சபோது சுகோதோர பரோேரிப்பு பற்றிய 5வது டதசிய உச்சி ேோநோடு 

இந்தியாவில் கபாது சுொதாரத் திட்டத்தில் சிறந்த ைற்றும் பிரதிபலன் கசமவெள், புதிய ெண்டுபிடிப்புெள் குறித்த 

5-வது கதசிய உச்சிைாநாட்மட ைாநில முதலமைச்சர் திரு. சர்பானந்தா கசானாவால் முன்னிமலயில் ைத்திய 

சுொதாரம் ைற்றும் குடும்ப நலத்துமற அமைச்சர் திரு. கஜ.பி. நட்டா அசாம் ைாநிலம், ொஸிரங்ொவில் கதாடங்கி 

மவத்தார். 

உலெ அளவிலான சுொதார கசமவ கதாடர்பான சிறந்த கசமவெள், நடவடிக்மெக்ொன ஆதாரம் குறித்த Coffee 

Table புத்தெத்மதயும் அவர் கவளியிட்டார்.  

விருதுகள் 

 கபண்ெள் ெல்விமய ஊக்குவித்ததற்ொெ 2018 கிகளய்ட்ஸ்கைன் [Gleitsman] விருமத ைலாலா யூசப்சாய் [Malala 

Yousafzai]  ஹார்வர்ட் பல்ெமலக்ெழெத்தில் இருந்து கபற்றார். 

நியேனங்கள் 

 பிகரசில் ஜனாதிபதி கதர்தலில் கஜயிர் கபால்கசானாகரா கவற்றி கபற்றார்.  

மைக்கெல் டி ஹிக்கின்ஸ் என்பவர் இரண்டாம் முமறயாெ ஐரிஷ் ஜனாதிபதியாெ கதர்ந்கதடுக்ெப்பட்டார். 

நீதிபதி ஏ.எஸ். கபாபண்ைா என்பவர் ெவுஹாத்தி உயர் நீதிைன்றத்தின் புதிய தமலமை நீதிபதியாெ 

நியமிக்ெப்பட்டார். 

கைரி கொம் AIBA உலெ சாம்பியன்ஷிப் பிராண்ட் தூதராெ நியமிக்ெப்பட்டார். 

நீதிபதி நகரஷ் ஹரிஷ்சந்திர பாட்டீல் என்பவர்  பாம்கப உயர் நீதிைன்றத்தின் தமலமை நீதிபதியாெ 

நியமிக்ெப்பட்டார்.  
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