
 
    

 

Monthly Current Affairs (November-2018) 

 நடப்பு நிகழ்வுகள்  

(நவம்பர்)  

Date : 1 to 3 Nov 2018 

விளையாட்டு செய்திகள் 

 SAFF U-15 ொம்பியன்ஷிப் 

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

வீழ்த்தி இந்திய அணி பெண்கலப் ெதக்கத்டத பென்றது.ொகிஸ்தான் மற்றும் ெங்கபதசம் தங்கப்ெதக்கத்திற்கான 

பொட்டியில் விடையாடும். 

தனி நபர் வால்ட் பபாட்டி 

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

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

இந்தியா Vs சவஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்சகட் 

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

பெற்று பதாைடர 3-1 என டகப்ெற்றியது.. 

முக்கியமான நாட்கள்  

 63 வது சதாடக்க தின சகாண்டாட்டம் 

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

நிடறவு பெற்ற தினத்டத பகாண்ைாடுகிறது. 

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

இந்திய மாநிலங்கள் நெம்ெர் 1 ஆம் பததியன்று  தமது மாநில தினத்டதக் பகாண்ைாடுகின்றன. 

• லட்சத் தீவுகள், புதுச்கசரி, அந்தமான் & நிக்ககாெர் ஆகிய யூனியன் பிரபதசங்களும் இந்த  நாளில் தமது 

உருொன தினத்டதக் பகாண்ைாடுகின்றன. 
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உலக செய்திகள் 

 நிதி ஆபயாக் & சீன மக்கள் குடியரசு  

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

இடைபயயான நான்காெது கட்ை பெச்சுொர்த்டத மும்டெயில் நைத்தப்ெட்ைது. 

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

அடமச்சர்கள் மட்ைத்திலான இரண்ைாெது பெச்சுொர்த்டத ஆகும். 

• நிதி ஆபயாக் மற்றும் ெைர்ச்சி ஆராய்ச்சி டமயம் ஆகியெற்றுக்கு இடைபயயான ஐந்தாம் கட்ை 

பெச்சுொர்த்டத அடுத்த ெருைம் நெம்ெர் மாதம் சீனாவின் வூஹான் மாகாணத்தில் நடைபெறும். 

பராம் திளரப்பட விழா 

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

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

நிகழ்ச்சிதான் இந்த வீடிபயாசிட்பை. 

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

பசயலர் திரு. அபசாக் குமார் ெர்மர் தடலடமயில் ெங்பகற்றது.  

• நமது நாட்டு திடரப்ெைங்களில் உள்ை ென்முகத்தன்டமடய எடுத்துடரப்ெதும் மற்ற நாடுகளுைனான 

ஒத்துடழப்டெ ஏற்ெடுத்துெதும்தான் இந்திய பிரமுகர்கள் குழுவின் முக்கிய பநாக்கமாகும். 

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

இந்தியாவில் உள்ை ெைப்பிடிப்பு தைங்கள், இந்தியாவின் சர்ெபதச திடரப்ெை விழாக்கள், ெல்பெறு 

மாநிலத்டதச் பசர்ந்த ெைங்கள், இந்தியா மற்றும் இத்தாலி இடணந்த ஆடிபயா விஷுெல் உற்ெத்தி 

அடமப்பு ஆகியடெ இைம்பெற்றிருந்தன. 

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

கஹானி மற்றும் குவின் ஆகிய இந்திய திடரப்ெைங்கள் வீடிபயாசிட்பையில் திடரயிைப்ெட்ைன.  

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

பயாகா, ொலிவுட் ொைல்கள் மற்றும் நைனங்கள் ஆகிய கடல நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன. 

கியான் கும்பபமைா (கிண்ணத் திருவிழா)  

• ஜனாதிெதி இராமநாத் பகாவிந்த் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் ஹரித்ொரில் இரண்டு நாள் கியான் கும்ெபமைா 

(கிண்ணத் திருவிழா)டெ பதாைங்கி டெத்தார். 
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• கும்ெபமைா (Kumbh Mela) அல்லது கிண்ணத் திருவிழா இந்து சமயத்தினரால் ஒவ்பொரு ென்னிரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடற நான்கு இைங்களில் பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. அலகாொத், அரித்ொர், உஜ்டஜன் 

மற்றும் நாசிக் ஆகிய நான்கு ஊர்களில் உள்ை ஆற்றுப்ெடுடககளில் நடைபெறும். 

புது இஸ்தான்புல் விமான நிளலயம்  

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

உலகின் ெரெரப்ொன விமான நிடலயத்தில் ஒன்றாக அடமயும். 

படகு எரிக்கும் திருவிழா 

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

நாட்டுப்புற விழாக்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். 

‘ஜீபரா ஹங்கர்'[பசியில்லா நிளல] 

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

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

உறுதியளித்திருக்கின்றன. 

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

உறுதிப்ொடு எடுக்கப்ெட்ைது. 

  

திட்டங்கள் 

  

‘நகர்ப்புற கஃபப : வாழ்வாதாரத்திற்கான நதி‘ 

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

ொழ்ொதாரத்திற்கான நதி’ என்ற பகாள்டக உடரயாைடல ஏற்ொடு பசய்தது. 

ஷாங்காய் ஒத்துளழப்பு கூட்டுப் பயிற்சி -2019 

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

கூட்ைம் புது தில்லியில் பதாைங்கியது. 
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ளமக்பரா, சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் ஆதரவு திட்டம் 

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

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

• தில்லிடயத் தவிர இபத நிகழ்வுகள் நாடு முழுெதும் 100 ெகுதிகளில் நைக்கவிருக்கிறது.  

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

அடல் ஓய்வூதிய திட்டம் 

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

ஆண்டு பம மாதம் பதாைங்கிடெத்தார். குறிப்ொக அடமப்பு சாரா பதாழில்களில் உள்ை நலிந்த 

பிரிவினருக்காக இத்திட்ைம் பகாண்டு ெரப்ெட்டுள்ைது.  

• ஒரு பகாடி 20 லட்சத்திற்கும் பமற்ெட்ை ொடிக்டகயாைர்கள் அைல் ஓய்வூதிய பயாஜனாவில் 

இடணந்துள்ைனர். 

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

ஓய்வூதியத் திட்ைத்தில் முதன்டமயான ெங்களிப்ொைர்கைாகும். 

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

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

பெறமுடியும். 

எம்எஸ்எம்இ[MSME]க்கு ரூ. 1 பகாடி கடன் 

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

கைன் ெழங்கும் திட்ைத்டத,  பிரதமர் பமாடி பதாைங்கி டெத்தார். 

• பைல்லியில் நடைபெற்ற விழாவில் ெங்பகற்று, இப்புதிய திட்ைத்டத பமாடி அறிமுகப்ெடுத்தினார். 

• தீொெளி ெரிசாக மத்திய மற்றும் சிறுபதாழில்களின் ெைர்ச்சிக்காக, புதிய திட்ைங்கள் 

பதாைங்கப்ெட்டுள்ைதாகவும், இதன் மூலம் உலகைவில் நான்காெது பதாழில் புரட்சிக்கு, இந்தியா 

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

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

இந்தியா 23 இைங்கள் முன்பனறியுள்ைடத சுட்டிக் காட்டிய பிரதமர்,  சிறுபதாழில் ெைர்ச்சியினால், 

இந்தியா இந்த நிடலடய எட்டியுள்ைதாக குறிப்பிட்ைார். 

ஐஎன்எஸ் விராட் [INS Viraat] ஒரு மிதக்கும் அருங்காட்சியகமாக மாற்றத்திட்டம்  

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

அனுமதி அளித்தது. இது மார்ச் 2017 ல் கப்ெற்ெடையிலிருந்து நீக்கப்ெட்ைது. 
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• 852 பகாடி ரூொய் பசலவில் பொது-தனியார் கூட்டுறவு (PPP) மூலம் இந்த திட்ைம் பசயல்ெடுத்தப்ெடும். 

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

முடித்துக் பகாண்டு ஓய்வு பெற்றது. 

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

இங்கிலாந்து நாட்டு கைற்ெடையில் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ை இந்த கப்ெல், உலகின் மிகச் சிறந்த விமானம் 

தாங்கி கப்ெல்களில் ஒன்றாகக் கருதப்ெடுகிறது. 

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

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

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

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

கைற்ெடையின் பெரும்ெலமாக இருந்தது. ொதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்ெடும் இைங்களில் நம் நாட்டுக்கு 

ொதுகாப்பு அரணாக இருந்தது. 

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

முடியாது. இத்தடன சிறப்புகடை உடைய இந்த ெடழடமயான கப்ெலானது இன்று கைற்ெடை ெணியில் 

இருந்து விடை பெறுகிறது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 எல்.பி.ஜி. சதாடர்பான பெளவ 

எல்பிஜி பதாைர்ொன பசடெகடை மக்களுக்கு ெழங்குெதற்கான புரிந்துணர்வு உைன்ெடிக்டகயில் எண்பணய் 

விற்ெடன நிறுெனங்கள் மற்றும் பொது பசடெ டமயங்கள் டகபயழுத்திட்ைன. 

இந்தியா–சமாராக்பகா இளடபய ஒப்பந்தம் 

குற்றம் சார்ந்த விஷயங்களில் ெரஸ்ெர சட்ை உதவிக்காக இந்தியா-பமாராக்பகா இடைபய டகபயழுத்தான 

ஒப்ெந்தத்திற்கு மத்திய அடமச்சரடெ ஒப்புதல் அளித்தது.  

இந்தியா மற்றும் சதன் சகாரியா இளடபய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

சுற்றுலாத் துடறயில் இந்தியா மற்றும் பகாரியா இடைபயயான உறவிடன ெலுெடுத்துெதற்கான புரிந்துணர்வு 

ஒப்ெந்தத்திற்கு மத்திய அடமச்சரடெ ஒப்புதல் அளித்தது. 

இந்திய – ரஷ்யக் கூட்டளமப்பு இளடபய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 
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பொக்குெரத்து கல்வியில் ஒத்துடழப்டெ பமம்ெடுத்துெதற்கு இந்திய – ரஷ்யக் கூட்ைடமப்பு இடைபய 

புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் டகபயழுத்தானதன் விெரம் மத்திய அடமச்சரடெக்கு பதரிவிக்கப்ெட்ைது. 

ஜர்சுகுடா விமான நிளலய சபயர் மாற்றம் 

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

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

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

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

மாநில மக்கள் மற்றும் அரசின் நீண்ை நாள் பகாரிக்டகயாகும். 

பாதுகாப்பு செய்திகள் 

 தர்மா கார்டியன் – 2018 

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

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

பதாைங்கியது. 

இது இரு நாடுகளின் இராணுெத்திற்குமிடைபய உள்ை ெரஸ்ெர புரிந்துணர்வு மற்றும் மரியாடதடய ெைர்ப்ெடத 

பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. பமலும் உலகைாவிய ெயங்கரொத நிகழ்வுகடை கண்காணிப்ெதற்கும் இது 

உதவுகிறது. 

இராணுவ விமானப் பிரிவின் 33 வது சதாடக்கம் 

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

பகட், புது தில்லியில் பகாண்ைாடியது. 

ICGS வராஹா  

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

பராந்து கப்ெல்(OPV)  ஒன்டற அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது.  

• இந்த கப்ெல் உள்நாட்டில் ெடிெடமக்கப்ெட்டு, கட்ைப்ெட்ைது. 

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

ெடிெடமக்கப்ெட்டு உள்நாட்டில் ெடிெடமக்கப்ெட்டுள்ைது. 
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• இது பமம்ெட்ை பதாழில்நுட்ெ ெழிபசலுத்தல் மற்றும் பதாைர்பு சாதனங்கள், பசன்சார் மற்றும் 

இயந்திரங்கள் ஆகியெற்றுைன் பொருத்தப்ெட்டுள்ைது. 

  

விருதுகள் 

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

பைக்னாலஜி (விஐடி) க்கு கல்விடய சர்ெபதசமயமாக்கியதற்காக சிறப்புச் சான்றிதழ். 

  

சமாளபல் செயலிகள் 

 முன்பதிவில்லா இரயில் பயணச்சீட்டு வெதி [UTS] சகாண்ட சமாளபல் செயலி 

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

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

நியமனங்கள் 

 

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

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

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

திரு. விஸ்பெஷ் சவ்பெ – ரயில்பெ ொரியத்தின் புதிய உறுப்பினராக பொறுப்பெற்றார். 
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மாநில செய்திகள் 

  

புதிய உச்ெ நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பதவிபயற்பு 

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

உச்சநீதிமன்ற நீதிெதியாக ெதவி ஏற்றனர்.  

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

டெத்தார். இெர்கள் ெதிபெற்றதன் மூலம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிெதிகளின் எண்ணிக்டக 24 லிருந்து 

28ஆக உயர்ந்துள்ைது.  

• பொதுொக உச்ச நீதிமன்றத்தில் 31 நீதிெதிகள் ெணியாற்ற பெண்டும் என்ெது குறிப்பிைத்தக்கது. 

உலக கழிப்பளற தினப் பபாட்டி 

குடிநீர் மற்றும் சுகாதார அடமச்சகம் மாெட்ைங்கள் மற்றும் மாநிலங்களுக்கான ஸ்ெச்ச ொரத் உலக கழிப்ெடற 

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

பசலுத்துெதன் மூலம், சுகாதார மக்கள் இயக்கத்டத மீண்டும் தீவிரப்ெடுத்துெதற்கு இந்தியாவின் அடனத்து 

மாெட்ைங்கடையும் ஊக்குவிப்ெபத இந்த பொட்டியின் பநாக்கமாகும். 

 

அறிவியல் செய்திகள் 

  

சீனா புதிய உயர் சுற்றுப்பாளத செயற்ளகக்பகாள்  

சீனா பெற்றிகரமாக உள்நாட்டிபலபய தயாரான பெய்பைௌ [BeiDou] உலகைாவிய பசயற்டகக்பகாள் 

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

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

 

 ஜி.எஸ்.டி. பெகரிப்பு 

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

இரண்ைாெது முடறயாக ஒரு லட்சம் பகாடிடய கைந்தது. 2018 அக்பைாெரில் பசகரிக்கப்ெட்ை பமாத்த 

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

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

ஆகியெற்றிற்குபின் ெரும் நான்காெது உலகைாவிய பசயற்டகக்பகாள் பநவிபகஷன் அடமப்பு ஆகும். 

கடற்பளட தைபதிகளின் மாநாடு 

• ஆண்டிற்கு இரண்டு முடற நடைபெறும் கைற்ெடைத் தைெதிகள் மாநாட்டின் 2018ஆம் ஆண்டிற்கான 

இரண்ைாம் ெதிப்பு புதுபைல்லியில் நடைபெற்றது. 

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

என்ெதாகும். 

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

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

 

Date  :  4-7 Nov 2018 

விளையாட்டு செய்திகள் 

  

SAFF U-15 ொம்பியன்ஷிப் 

லலித்பூர், பநொைத்தில் நடைபெற்ற SAFF U-15 ஆண்கள் கால்ெந்தாட்ை சாம்பியன்ஷிப் பொட்டியில் 

ெங்கைாபதஷ் 3-2 என்ற கணக்கில் பெனால்டி ஷூட் முடறயில் ொகிஸ்தாடன பென்றது. 
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ொர்பலார்லக்ஸ் ஓபன் பபட்மிண்டன் 

பஜர்மனியில் நடைபெற்ற சார்பலார்லக்ஸ் ஓென் பெட்மிண்ைன் ஆண்கள் ஒற்டறயர் பிரிவு பொட்டியில் 

பிரிட்ைனின் ராஜீவ் ஓசீப்டெ பதாற்கடித்து இந்தியாவின் சுொங்கர் பை பென்றார். 

 பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் சடன்னிஸ் 2018 

ரஷ்யாவின் கபரன் கச்சபனாவ் உலகின் நம்ெர் ஒன் வீரரான பஜாபகாவிச்டச வீழ்த்தி ொரிஸ் மாஸ்ைர்ஸ் பைன்னிஸ் 

ஆண்கள் ஒற்டறயர் ெட்ைத்டத பென்றார். 

இந்தியா Vs சவஸ்ட் இண்டீஸ் டி20 சதாடர் 

பமற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிடய 2 ெது டி20 பொட்டியில் 71 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா பென்றது. 

இதன்மூலம் 2-0 என்ற கணக்கில் 3 டி20 பொட்டிகள் பகாண்ை பதாைரில் முன்னிடல ெகிக்கிறது. 

20 ஓவர் பபாட்டிகளில் அதிக ெதம் 

டி20 கிரிக்பகட் பொட்டியில் அதிக ரன்கள் குவித்த இந்தியர் ெட்டியலில் விராட் பகாலிடய முந்தி சாதடன 

ெடைத்தார் பராகித் சர்மா. சர்ெபதச அைவில் நான்கு சதங்கள் விைாசிய முதல் வீரர் என்ற பெருடமடய பராகித் 

சர்மா பெற்றுள்ைார். 

 சீனா ஓபன் மாஸ்டர்ஸ் பபட்மிண்டன் பபாட்டி 

சீனா ஓென் மாஸ்ைர்ஸ் பெட்மிண்ைன் பொட்டி சீனாவின் புபழாவில் பதாைங்கியது. 

 ஆசிய ஷாட்கண் துப்பாக்கி சுடுதல் ொம்பியன்ஷிப் 

குடெத்தில் நடைபெற்ற ஆசிய ஷாட்கண் துப்ொக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் பொட்டியில் ஆண்கள் ஸ்கீட் பிரிவில், 

அங்கட் வீர் சிங் ொஜ்ொ தங்கம் பென்றார். 

கான்டிபனன்ைல்[கண்ைம் அைவிலான] அல்லது உலக அைவிலான பொட்டியில் பெல்லும் முதல் இந்திய ஸ்கீட் 

துப்ொக்கி சுடுதல் வீரர் எனும் சாதடன ெடைத்தார். 
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முக்கியமான நாட்கள் 

  

நவம்பர் 5 – உலக சுனாமி விழிப்புணர்வு தினம் 

2015 ஆம் ஆண்டில், உலக சுனாமி விழிப்புணர்வு தினமாக நெம்ெர் 5ம் பததிடய ஐக்கிய நாடுகள் சடெயின் 

பொதுச் சடெ ெரிந்துடரத்தது. 

இந்த நிகழ்டெ நிடனவுகூரும் ெடகயில் AMCDRR (பெரழிவு ஆெத்து குடறப்புக்கான ஆசிய அடமச்சக 

மாநாட்டில்) பெரழிவு ஆெத்து குடறப்பு (DRR) உைன் நிகழ்வுகடை ஏற்ொடு பசய்ெதன் மூலம் 

பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. 

 பதசிய ஆயுர்பவத தினம் 2018 

3 ெது பதசிய ஆயுர்பெத தினம் – 2018   nov 4 , ஷில்லாங் பமகாலயாவில் அரசின் ஆயுஷ் அடமச்சகத்தால் 

“Ayurveda for Public Health” என்ற கருப்பொருளில் ஏற்ொடு பசய்யப்ெட்ைது. 

பதசிய ஆயுர்பெத தினமானது நாடு முழுெதும் தன்ெந்திரி பஜயந்தியான அக்பைாெர் – 17 அன்று 

அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. ஆயுர்பெதத்தின் பதய்வீக ெரப்புநராக தன்ெந்திரி கருதப்ெடுகிறார். 

ஆயுஷ் அடமச்சகத்தால் ஒவ்பொரு ெருைமும் பதசிய ஆயுர்பெத தினத்தன்று பதசிய தன்ெந்திரி ஆயுர்பெதா 

விருது ெழங்கப்ெடுகிறது. 

 திறந்த சவளியில் மலம் கழிப்பது ஒழிக்கப்பட்ட மாநிலம் - ஜார்கண்ட் 

திறந்த பெளியில் மலம் கழிப்ெது ஒழிக்கப்ெட்ை மாநிலமாக ஜார்கண்ட், நெம்ெர் 15ந் பததிக்குள் உருொகும். 

ஜார்கண்ட் மாநிலம் உருொக்கப்ெட்ை நாைான ெரும் நெம்ெர் 15ஆம் பததி, அம்மாநிலத்தில் தற்பொது 

பமற்பகாள்ைப்ெட்டு ெரும் துப்புரவு ெணிகடைத் பதாைர்ந்து, திறந்த பெளியில் மலம் கழிப்ெது ஒழிக்கப்ெட்ை 

மாநிலமாக உருொகும் என்று,  கங்டக கிராம தூய்டம சம்பமைனத்தில் பெசிய மத்திய குடிநீர் மற்றும் 

துப்புரவுத்துடற அடமச்சர் உமா ொரதி பதரிவித்தார்.  

சுமார் 10,000 தூய்டம ெணியாைர்கள், கங்டகத் தன்னார்ெல இடைஞர் அடமப்பு உறுப்பினர்கள், மாணெர்கள் 

மற்றும் ஏராைமான மக்கள்- அெர்களில் பெரும்ொலானெர்கள் பெண்கள் - உள்ளிட்பைார் இந்த தூய்டமப் 

ெணியில் ஈடுெட்ைனர். 
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 ஹப்பிள் விண்சவளி சதாளலபநாக்கி 

நாசாவின் ஹப்பிள் விண்பெளி பதாடலபநாக்கி ொனில் ஒரு புன்னடக முகத்டத ஒத்திருக்கும்[ஸ்டமலி] 

விண்மீன் குழுக்கடை கண்ைறிந்தது. 

ெண்ணமயமான விணமீன் திரள்கள் கூட்ைத்தின் மத்தியில் சிரித்த முகம் பகாண்ை உருெத்டத ஹப்பிள் பதாடல 

பநாக்கி ெைம்பிடித்து உள்ைது. 

விண்பெளி ஆராய்ச்சியில் மும்முரமாக ஈடுெட்டு ெரும் நாசா நிறுெனம்  ொல்பெளியில் நடைபெறும் 

மாற்றங்கடை கண்காணிக்க விண்பெளி பதாடலபநாக்கிகடை அனுப்பி உள்ைது.  

இவ்ொறு டெக்கப்ெட்டிருந்த ஹப்பிள் விண்பெளி பதாடல பநாக்கியில்  விபனாத உருெம் ஒன்று ெதிொகி 

உள்ைது.அதாெது சிரிக்கும் முகத் பதாற்றத்துைன் ஒளிரும் நட்சத்திரங்கடை ெைம் பிடித்துள்ைது.இவ் உருெம் 

ஸ்டமலிடய ஒத்து உள்ைது. 

இபதபெடை ஹப்பிள் பதாடலபநாக்கி நட்சத்திரங்கள் எவ்ொறு உருொகின்றன என்ெடத ெைம் 

பிடிப்ெதற்காகபெ நிடலநிறுத்தப்ெட்டுள்ைன குறிப்பிைத்தக்கது. 

தரவரிளெ 

 நீர் தரக் குறியீடு 

122 நாடுகளில் 120 ெது இைத்டத இந்தியா பெற்றுள்ைது. 

உலகில் உள்ை நீர் ஆதாரங்களில் 4 சதவிகிதம் மட்டுபம இந்தியாவில் உள்ைது. நீரின் தரெரிடசயில் 122 நாடுகளில் 

இந்தியா 120ஆெது நாைாக உள்ைது. நீர் கிடைக்கக்கூடிய 180 நாடுகளில் 133ஆெது நாைாக உள்ைது. 

மாநாடுகள் 

 சதாழில்முளனபவார் மற்றும் வணிக பமம்பாட்டிற்கான பதசிய கருத்தரங்கு 

ஆயுர்பெத மருத்துெத்தில் பதாழில்முடனப்பு மற்றும் ெர்த்தக பமம்ொடு குறித்த இரண்டுநாள் பதசிய கருத்தரங்கு 

புதுதில்லியில் பதாைங்கியது. 

இந்தக் கருத்தரங்டக நித்தி ஆபயாக் ஒத்துடழப்புைன் ஆயுஷ் அடமச்சகம் ஏற்ொடு பசய்துள்ைது. 

ஆயுர்பெத மருந்து உற்ெத்தியில் ஈடுெட்டுள்ை பதாழிலதிெர்கள் மற்றும் ெங்குதாரர்களுக்கு இத்துடறயில் ெர்த்தக 

ொய்ப்புகடை கண்ைறிெடத பநாக்கமாகக் பகாண்டு இக்கருத்தரங்கு நைத்தப்ெடுகிறது. 
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 சபாது சகாள்முதல் மற்றும் பபாட்டிச் ெட்டம் பற்றிய பதசிய மாநாடு 

இந்திய பொட்டி ஆடணயம் (CCI) ஏற்ொடு பசய்துள்ை பொது பகாள்முதல் மற்றும் பொட்டிச் சட்ைம் ெற்றிய 

பதசிய மாநாடு தில்லியில் நடைபெறுகிறது. பொது பகாள்முதல் சுற்றுச்சூழல் அடமப்பில் பொட்டி ஆபலாசடன 

மற்றும் முக்கிய ெங்குதாரர்கடை  ஒருங்கிடணக்கும் பநாக்கத்துைன் இந்த மாநாடு நைத்தப்ெடுகிறது. 

திட்டங்கள் 

  

ஆப்பரஷன் கிரீன்ஸ் 

ஆப்பரஷன் கிரீன்ஸ் – நாடு முழுெதும், அடனத்து காலங்களிலும் டி.ஒ.பி ெயிர்கள் என அடழக்கப்ெடும் தக்காளி, 

பெங்காயம், உருடைக்கிழங்கு ஆகிடெ விடல ஏற்ற தாழ்வின்றி கிடைப்ெடத உறுதி பசய்ெபத இதன் 

பநாக்கமாகும். 

மத்திய உணவு ெதப்ெடுத்துதல் பதாழில் அடமச்சகம் ஆப்பரஷன் கிரீன்ஸ் அமல்ெடுத்தெதுற்கான பநறிமுடற 

உத்திகளுக்கு அனுமதிடய ெழங்கியது. 

 எல்ளல பகுதி பமம்பாட்டுத் திட்டம் 

அசாம், நாகலாந்து, சிக்கிம், குஜராத், ராஜஸ்தான் மற்றும் உத்தராகண்ட் ஆகிய ஆறு எல்டலப்ெகுதி 

மாநிலங்களுக்கு 113 பகாடி ரூொடய மத்திய அரசு ெழங்கியுள்ைது. இந்த தனிடமப்ெடுத்தப்ெட்ை இைங்களில் 

ெசிக்கும் மக்களின் பிரச்சிடனகடை சீர்பசய்ெபத இந்தத் திட்ைத்தின் பநாக்கமாகும். 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 இந்தியா மற்றும் சகாரியக் குடியரசிற்கும் இளடபய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

சுற்றுலா மற்றும் விடையாட்டு துடறயில் ஒத்துடழப்டெ ெலப்ெடுத்த இந்தியா மற்றும் பகாரியக் குடியரசு 

ஒப்ெந்தத்தில் டகபயழுத்திட்ைது. 

 இந்தியா மற்றும் மலாவிக்கு இளடபய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

இந்தியா மற்றும் மலாவி நாட்டுக்கு இடைபய குற்றொளிகடை இரு நாடுகளுக்கு இடையில் ஒப்ெடைக்கும் 

ஒப்ெந்தம், அணுசக்தி துடறயில் சமாதான பநாக்கங்களுக்கான ஒத்துடழப்பு, தூதரக மற்றும் உத்திபயாகபூர்ெ 

ொஸ்பொர்ட்டுகளுக்கு விசா விலக்கு ஆகிய மூன்று உைன்ெடிக்டககளில் டகபயழுத்திட்டுள்ைன. 
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விருதுகள் 

  

ெர்வபதெ பத்திரிக்ளக [பிரஸ்] நிறுவன இந்தியா விருது  

சர்ெபதச ெத்திரிக்டக [பிரஸ்] நிறுென இந்தியா விருடத நம்ரதா பிஜி அஹுஜா பெற்றார். 

தி வீக் என்ற ெத்திரிக்டகயின் ஆசிரியர் நம்ரதா பிஜி அஹீஜா 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியாவின் சர்ெபதச 

ெத்திரிக்டக நிறுென (International Press Institute – IPI) விருடத ெத்திரிக்டகத் துடறயில் சிறந்த 

நிபுணத்துெத்திற்காக ெழங்கப்ெட்டிருக்கின்றார். 

தி வீக் ெத்திரிக்டகயில் நம்ரதா பிஜி அஹீஜா சிறப்பு மூத்த ெத்திரிக்டக நிருெர் ஆொர். 

இெர் அந்த விருதிடன நாகாலாந்தில் உள்ை இரகசிய முகாம்கள் மீதான தனது பிரத்திபயக கட்டுடரத் 

பதாைருக்காக பெற்றார். 

இந்த விருது 2 லட்ச ரூொய் ெரிசுத் பதாடகடயயும், ஒரு பகாப்டெடயயும், ஒரு ொராட்டுச் சான்றிதடழயும் 

பகாண்ைதாகும். 

இதற்கான பதர்வுக் குழு இந்தியாவின் முன்னாள் அட்ைர்னி பஜனரலான பசாலி பசாராப்ஜியால் தடலடம 

தாங்கப்ெட்ைது. 

  

பத்திரிக்ளகயில் நிபுணத்துவத்திற்கான IPI இந்தியா விருது 

2003 ஆம் ஆண்டு இந்திய சர்ெபதச ெத்திரிக்டக நிறுெனம் சிறந்த பசடெடய ெழங்கும் இந்திய ஊைக நிறுெனம் 
அல்லது ெத்திரிக்டகயாைர்களுக்கு அெர்கைது பசடெடய பகௌரெப்ெடுத்தி அங்கீகரிக்கும் ெடகயில் இந்த 

ெருைாந்திர விருதிடன ஏற்ெடுத்தியது. 

இக்குழுமம் தனது முதல் விருடத 2002 ஆம் ஆண்டு குஜராத்தில் நைந்த கலெரத்டதப் ெற்றியும் அதற்குப் பிறகு 

நைந்த நிகழ்வுகடைப் ெற்றியும் பசய்தியளித்தடமக்காக இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ெத்திரிக்டகக்கு அளித்தது. 
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ராஜாராம் பமாகன் ராய் விருது 

மூத்த ெத்திரிக்டகயாைர் மற்றும் தி இந்து ெதிப்ெக குழுமத்தின் தடலெரான என். இராம், புகழ்பெற்ற ராஜாராம் 

பமாகன் ராய் விருதுக்குத் பதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ைார். நெம்ெர் 16-ம் பததி பதசிய ெத்திரிடக தினத்தன்று இந்த 

விருது அெருக்கு ெழங்கப்ெடுகிறது. 

ெத்திரிக்டகத் துடறயில் சிறப்ொன ெங்களிப்டெ ஆற்றியதற்காக இந்தியப் ெத்திரிக்டகக் கழகத்தால் (Press Council 

of India – PCI) இெருக்கு இவ்விருது ெழங்கப்ெட்ைது. 

பமலும் இந்தியப் ெத்திரிக்டகக் கழகமானது 2018 ஆம் ஆண்டில் ெத்திரிக்டகத் துடறயில் சிறப்புத்துெத்திற்கான 

பதசிய விருதுகடை பென்றெர்கடையும் அறிவித்துள்ைது. 

கிராம இதழியல் பிரிவுக்கான விருடத பொொல் ‘பதஷ்ெந்து’ தடலடம நிருெர் ரூபி சர்க்கார், ரத்னகிரி ‘பைய்லி 

புதரி’யின் ராபஜஷ் ெரசுராம் பஜாஷ்பத ஆகிபயார் இடணந்து பெறுகின்றனர். 

‘பைெலப்பமன்ட்ைல் ரிப்பொர்ட் டிங்’ பிரிவில், பகரை கவுமுதியின் துடண ஆசிரியர் வி.எஸ்.ராபஜஷுக்கும், 

புடகப்ெை இதழியல் பிரிவில், பைல்லியின் ராஷ்டிரிய சகாராடெச் பசர்ந்த சுொஷ் ொலுக்கும், பைல்லியில் உள்ை 

ெஞ்சாப் பகசரியின் புடகப்ெை இதழியலாைர் மிஹிர் சிங்குக்கும் விருதுகள் ெழங்கப்ெடுகிறது. 

சிறந்த ெத்திரிடக ெடர கடல, கார்ட்டூன் பிரிவில் டஹதராொத்தின் நெ பதலங் கானா ெத்திரிடக கார்ட்டூன் 

ஆசிரியர் பி.நரசிம்மாவுக்கு விருது ெழங்கப்ெடுகிறது. இந்த ஆண்டு புதிதாக அறிமுகப் ெடுத்தப்ெட்ை 

விடையாட்டு பசய்திப் பிரிவில் யாரும் பதர்வு பசய்யப்ெைவில்டல. 

  

மாநில செய்திகள்  

  

அபயாத்தி தீபாவளிக் சகாண்டாட்டம்  

அபயாத்தியில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ை தீொெளிக் பகாண்ைாட்ைத்தில் 3 லட்சம் மண் விைக்குகள் அல்லது 

தீெங்கள் ஏற்றப்ெட்டு உலக சாதடனடய ெடைத்துள்ைது. 

உத்திரப்பிரபதசத்தில் உள்ை புனித சரயூ நதிக்கடரயில் இந்த மண் தீெங்கள் ஏற்றி டெக்கப்ெட்ைன. 
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உத்தரபிரபதசத்தின் டெசாொத் என்னும் ெரலாற்று நகரம் இனிபமல் அபயாத்தி என்று அடழக்கப்ெடும் என 

அறிவிப்பு பெளியிைப்ெட்டுள்ைது.  

 ஜிபிஎஸ் வளரபடம்  

நாகாலாந்து முதலடமச்சர் நிபிபஹா ரிபயா அரசாங்க ெள்ளிகள் மற்றும் ெணியாைர் இருப்பிை 

அடமப்புகளில்  ஜிபிஎஸ் ெடரெைத்டத அறிமுகப்ெடுத்தினார்.  

  

உலக செய்திகள் 

  

அசமரிக்கப்  சபாருைாதாரத் தளட விலக்கு அளிப்பு 

ஈரானிைம் எண்டண ொங்குெதற்கு அபமரிக்க பொருைாதாரத் தடைகளிலிருந்து இந்தியா உட்ெை எட்டு 

நாடுகளுக்கு அபமரிக்கா விலக்கு அளித்தது. சீனா, ஜப்ொன், இத்தாலி, கிரீஸ், பதன் பகாரியா, டதொன் மற்றும் 

துருக்கி ஆகியடெ இதில் அைங்கும்.  

சூரியனிலிருந்து ெரும் புறஊதாக் கதிர்கள் ஏற்ெடுத்தும் டிஎன்ஏ குடறொடுகள் மற்றும் புற்றுபநாய் பொன்ற 

பமாசமான ொதிப்புகளில் இருந்து பூமியில் ொழும் உயிரினங்கடை ொதுகாப்ெது ஓபசான் ெைலம் ஆகும். 

  

அறிவியல் செய்திகள் 

  

ஓபொன் படலம்  மீண்டு வருதல்  

இந்த ொயுப் ெைலத்தில் துடை விழுந்துள்ைது என ஹாலந்டத பசர்ந்த ொல் குருட்சன் கண்ைறிந்தார். குபைாபரா 

புளூபரா கார்ென் (CFC) மற்றும் பதாழிற்சாடலகளின் புடகயால் ஓபசான் ெைலம் ொதிக்கப்ெடுெதாக 

அறியப்ெட்ைது.  

சிஎஃப்சி என்று கூறப்ெடும் குபைாபரா புளூபரா கார்ென்கள் மற்றும் பதாழிற்சாடலகளில் இருந்து பெளிெரும் 

பெதியியல் புடககைால் ஓபசான் ெைலம் கடுடமயாக ொதிப்புக்குள்ைாகி இருப்ெது கண்ைறியப்ெட்ைது. 

பதாழில்நுட்ெ ெைர்ச்சி காரணமாக உருொன சில கருவிகபை அந்த பெதிப்பொருட்கடை பெளியிட்ைன. 
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அதாெது, குளிர்சாதனப் பெட்டி, ஏசி உள்ளிட்ைடெகளில் இருந்து பெளிெரும் சிஎஃப்சி ொயுகபை ஓபசானில் 

ஓட்டை விழுெதற்கு முக்கியக் காரணம் என்று கூறப்ெட்ைது.  

இந்நிடலயில் ஓபசான் ெைலத்தில் உண்ைான துடை தற்பொது பமல்ல சரியாகி ெருெதாக ஐ.நா. சடெ 

பதரிவித்துள்ைது. ஓபசான் ெைலத்டத ொதுகாப்ெதற்கான எடுக்கப்ெட்ை நைெடிக்டககள் காரணமாக 

அண்ைார்டிகாவுக்கு பமபல ஓபசான் ெைலத்தில் ஏற்ெட்ை துடை சுருங்கியுள்ைது என ஐ.நா. தனது அறிக்டகயில் 

பதரிவித்துள்ைது. பமலும், 2030ம் ஆண்டுக்குள் ஓபசான் ெைலம் ெடழய நிடலக்கு ெந்துவிடும் எனவும் 

கணிக்கப்ெட்டிருக்கிறது.  

முதல் நிரந்தர விண்சவளி நிளலய பிரதி  

சீனா தனது முதல் நிரந்தர விண்பெளி நிடலயத்தின் ஒரு பிரதி ஒன்டற பெளியிட்ைது.இது சர்ெபதச சமூகத்தின் 

சுற்றுப்ொடத ஆய்ெகத்திற்கு ISS மாற்றாக இருக்கும்.  

 

Date  :  8 -10 Nov 2018 

விளையாட்டு செய்திகள் 

 

ஆசிய ஏர்கண் ொம்பியன்ஷிப் 

குடெத்தில் நடைபெற்ற 11ெது ஆசிய ஏர்கண் சாம்பியன்ஷிப் 10 மீட்ைர் ஏர் பிஸ்ைல் கலப்பு அணி ஜூனியர் 

பிரிவில் இந்திய பஜாடி மனு பெகர் மற்றும் பசௌரப் சவுதரி ஆகிபயார் உலக சாதடன ெடைத்து தங்கம் பென்றனர். 

  

உலக மல்யுத்தம் தரவரிளெ- இந்திய வீரர் பஜ்ரங் புனியா  

இந்தியாவின் முன்னணி மல்யுத்த வீரர் ெஜ்ரங் புனியா. காமன்பெல்த் மற்றும் ஆசிய விடையாட்டில் 

தங்கப்ெதக்கம் பென்றார். உலக சாம்பியன்ஷிப் பதாைரில் பெள்ளிப் ெதக்கம் பென்றார். 

இதன்மூலம் ஒருங்கிடணந்த உலக மல்யுத்தம் தரெரிடசயில் முதல் இைத்டத பிடித்து சாதடன ெடைத்துள்ைார். 
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சபண்களுக்கான உலக பகாப்ளப கிரிக்சகட் பபாட்டி 

பெண்களுக்கான 6-ெது 20 ஓெர் உலக பகாப்டெ கிரிக்பகட் பொட்டி பெஸ்ட் இண்டீசில் பதாைங்கியது. 

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஆட்ைத்தில் இந்திய அணி பகப்ைன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் சதம் விைாசி சர்ெபதச 20 ஓெர் 

கிரிக்பகட்டில் சதம் அடித்த முதல் இந்திய வீராங்கடன என்ற சாதடனக்கு பசாந்தக்காரர் ஆனார். 

அத்துைன் 20 ஓெர் உலக பகாப்டெயில் சதம் கண்ை 3-ெது வீராங்கடன என்ற சிறப்டெயும் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் 

பெற்றார். 

  

ஐசிசி மகளிர் உலக டி20 பபாட்டி 

கயானாவில் நடைபெறும் ICC மகளிர் உலக டி20 பொட்டியில் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக இந்தியா துெக்க 

ஆட்ைத்தில் விடையாடுகிறது. 

  

முக்கியமான நாட்கள் 

  

நவம்பர் 10 – ெர்வபதெ கணக்கியல் தினம் 

நெம்ெர் 10 அன்று சர்ெபதச கணக்கியல் தினம் பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. 1494 ஆம் ஆண்டு நெம்ெர் 10 ஆம் பததி 

இரட்டை நுடழவு புத்தகத்டதப் ெற்றி முதல் புத்தகத்டத பெளியிட்ை, இத்தாலிய கணிதவியலாைர் லூகா 

ொசிபயாலிக்கு மரியாடத பசலுத்தும் விதமாக, சர்ெபதச கணக்கியல் தினம் நெம்ெர் 10 அன்று 

பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. 

நவம்பர் 10 – அளமதி மற்றும் பமம்பாட்டுக்கான உலக அறிவியல் தினம் 

அடமதி மற்றும் பமம்ொட்டுக்கான உலக அறிவியல் தினம் 10 நெம்ெர் அன்று பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. இது 
சமுதாயத்தில் விஞ்ஞானத்தின் முக்கிய ெங்டக எடுத்துக்காட்டுகிறது மற்றும் ெைர்ந்துெரும் விஞ்ஞான 

விொதங்களில் பொதுமக்கள் ஈடுெை பெண்டும் என்ெடதயும் காட்டுகிறது. இது நம் அன்றாை ொழ்வில் 

விஞ்ஞானத்தின் முக்கியத்துெத்டத அடிக்பகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 

2018 தீம்:- “Science, a Human Right” 
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மாநில செய்திகள் 

  

ெங்வாரி‘ வாக்குச்ொவடிகள் 

சட்ைப்பெரடெத் பதர்தலில் பெண்கள் ொக்காைர்கள் தங்கள் உரிடமடயக் கடைப்பிடிக்க ஊக்குவிக்க சத்தீஸ்கர் 

மாநிலத்தில் உள்ை ெல்பெறு பதாகுதிகளில் ‘சங்ொரி’ ொக்குச்சாெடிகள் அடமக்கப்ெட்டுள்ைன. 

சத்தீஸ்கர் பமாழியில் சங்ொரி என்றால் நண்ென் என்று பொருள் ஆகும். 

பெண்களுக்குச் சாதகமான ொக்குச் சாெடிகள் அடனத்தும் பெண் அதிகாரிகைால் அதாெது பதர்தல் அதிகாரிகள், 
பமற்ொர்டெயாைர்கள் மற்றும் ொதுகாப்பு வீரர்கள் உள்ளிட்ை அடனெடரயும் பெண்கைால் ஆன அதிகாரிகைால் 

ெணியமர்த்தப்ெடும். 

 உத்தராகண்ட் 18 வது துவக்க தினம்  

உத்தரபிரபதசத்திலிருந்து பிரிந்து தனி மாநிலமாக உத்தராகண்ட் உருொனது.உத்தராகண்ட் தனது 18 ெது துெக்க 

தினத்டத பகாண்ைாடுகிறது. 

 24 வது சகால்கத்தா ெர்வபதெ திளரப்பட விழா 

24 ெது பகால்கத்தா சர்ெபதச திடரப்ெை விழா (KIFF) பநதாஜி உள்ைரங்க ஸ்பைடியத்தில் பதாைங்கியது. இது 

நாட்டின் இரண்ைாெது மிகப்பெரிய திடரப்ெை விழாொக கருதப்ெடுகிறது, அபமரிக்கா, ஸ்பெயின், பிரான்ஸ் 

மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளிலிருந்து சர்ெபதச விருதிடன பென்ற திடரப்ெைங்கடை திடரயிடுகின்றனர். 

  

ெர்வபதெ செய்திகள் 

  

ஈராக்கிற்கு சபாருைாதாரத் தளட  

பதஹ்ரானின் மீது அபமரிக்க பொருைாதாரத் தடை இருந்தபொதிலும் அண்டை நாைான ஈரான் நாட்டிலிருந்து 

மின்சாரம் இறக்குமதி பசய்ய ஈராக்கிற்கு பொருைாதாரத் தடை விலக்டக அபமரிக்கா ெழங்கியது. 
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ளதவான் பபார்க்கப்பல்  

பெய்ஜிங்கிலிருந்து ெரும் இராணுெ அச்சுறுத்தல்களுக்கு மத்தியில் சீன நீர்மூழ்கிக் கப்ெல்கடை எதிர்த்து தீவின் 

திறடன அதிகரிக்க ஒரு ெழிகாட்டி ஏவுகடண பொர்க்கப்ெடல டதொன் அறிமுகப்ெடுத்தியது. 

‘தியா‘ தபால் தளல 

இந்தியாவில் பகாண்ைாைப் ெடும் தீொெளி ெண்டிடகக்கு பெருடம பசர்க்கும் விதமாக ‘தியா’ தொல் தடலடய ஐ 

நா பெளியிட்ைது. 

 இலங்ளக பாராளுமன்றம்  

ஜனாதிெதி டமத்திரிொல சிறிபசன ொராளுமன்றத்டத ஒரு அரசிதழ் அறிவிப்பு மூலம் கடலத்துவிட்டு ஜனெரி 5 

ஆம் பததி பதர்தலுக்கு அடழப்பு விடுத்தார். 

ஜனாதிெதியினால் ஒப்ெமிைப்ெட்ை இதற்கான விபசை ெர்த்தமானி  அரசாங்க அச்சக கூட்டுத்தாென அச்சகருக்கு 

அனுப்பி டெக்கப்ெட்டுள்ைது. 

அரசியலடமப்பின் (2) (c), 33 ெது சரத்தின் கீழ் ஜனாதிெதிக்கு ெழங்கப்ெட்டுள்ை அதிகாரத்தின் ெடி 

ொராளுமன்றம் கடலக்கப்ெட்டுள்ைதாக அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

அடுத்த ொராளுமன்றத்திற்கு 225 உறுப்பினர்கடை பதர்வு  பசய்ெதற்கான பொதுத் பதர்தல் 2019 ஜனெரி 05 ஆம் 

திகதி நைத்தப்ெடும் என அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

கடலக்கப்ெட்ை பததியிலிருந்து மூன்று மாத காலத்துக்குள் புதிய ொராளுமன்றம் கூைபெண்டும் என்ெது 

அரசியலடமப்பு விதிமுடறயாகும். 

 கூட்டணி விமானத்திற்கு எரிசபாருள் நிரப்ப தளட  

ஏமனில் நைக்கும் சவூதி அபரபியா தடலடமயிலான கூட்ைணி விமானத்திற்கு எரிபொருள் நிரப்புெதற்கு 

அபமரிக்கா தடைவிதித்தது, இது சவுதி அபரபியா ெடைக்கு ஏற்ெட்ை பின்னடைொகும். 
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பாதுகாப்பு செய்திகள் 

  

முப்பளட துளணத் தைபதிகளின் நிதி அதிகாரம்  

ராணுெப் ெடைகளின் ெருொய் பதாைர்ொன பகாள்முதல் சார்ந்த முடிவுகடை விடரொக பமற்பகாள்ெடத உறுதி 
பசய்யும் ெடகயில் முப்ெடை துடணத் தைெதிகளின் நிதி அதிகாரத்டத மத்திய ொதுகாப்பு அடமச்சகம் ஐந்து 

மைங்காக உயர்த்தியது. 

இந்த புதிய அதிகாரம் ெழங்கப்ெட்ைதின் மூலம், ரூ.500 பகாடி ெடர பசலவு பசய்ெதற்கான அதிகாரம் துடணத் 

தைெதிகளுக்கு ெழங்கப்ெட்டுள்ைது. 

  

அறிவியல் செய்திகள் 

  

‘பபயானிக் காைான் மின்ொரம் உற்பத்தி 

இந்திய ெம்சாெழியினர் உட்ெை விஞ்ஞானிகள், ஒரு சாதாரண பெள்டை ெட்ைன் காைானில் 

சயபனாொக்டீரியாவின் 3D-அச்சிடும் பகாத்தால் ெச்டச சக்திடய ெபயானிக் கருவி மூலம் உருொக்கினர். 

 சீனா செயற்ளக நுண்ணறிவு செய்தி அறிவிப்பாைர் 

க்சின்ஹுொ [Xinhua] பசய்தி நிறுெனம் “உலகின் முதல்”, பசயற்டக நுண்ணறிவு (AI) பொன்ற பமம்ெட்ை 

பதாழில்நுட்ெங்கடைப் ெயன்ெடுத்தி ஒரு பஜாடி பசய்தி அறிவிப்ொைர்கடை அறிமுகப்ெடுத்தியது. 

 வியாழனின் ட்பராஜன் விண்கற்கள் ஆய்வு செய்யத்திட்டம் 

நாசாவின் ரால்ப் – ப்ளூட்பைா ெடர ெயணம் பமற்பகாண்ை ஒரு விண்பெளிக் கருவி – சூரிய மண்ைலத்தின் 
ஆரம்ெ நாட்களில் இருந்து எஞ்சியிருக்கும் வியாழனின் ட்பராஜன் விண்கற்கடை ஆராய்ெதற்கு 

திட்ைமிைப்ெட்டுள்ைது. 2021 ஆம் ஆண்டில், ரால்ப், லூசி மிஷனுைன் இடணந்து வியாழனின் ட்பராஜன் 

விண்கற்களுக்கு பசல்லத் திட்ைமிைப்ெட்டுள்ைது. 
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மாநாடுகள் 

  

இந்திய விற்பளனயாைர் ெந்திப்பு 

அரிசி, பதநீர், மசாலா பொருட்கள் மற்றும் உலர் ெழங்கள் ஆகிய நான்கு முக்கிய பொருட்களின் இந்திய 

ஏற்றுமதியாைர்கள் உணவு மற்றும் பெைாண் ொங்குெெர் விற்ெடனயாைர் சந்திப்பு (பிஎஸ்எம்) சவுதி 

அபரபியாவில்நடைபெற்றது. 

 மாற்றுத் திறனாளி இளைபயாருக்கான ெர்வபதெ தகவல் சதாழில்நுட்ப ெவால் – 2018 

மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அடமச்சகத்தின் மாற்று திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல் துடற 

நெம்ெர் 9 முதல் நெம்ெர் 11 ெடர 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான, மாற்றுத் திறனாளி இடைபயாருக்கு சர்ெபதச தகெல் 

பதாழில்நுட்ெ சொல் பொட்டிடய ஏற்ொடு பசய்துள்ைது. 

இந்த ஆண்டு, இந்தப் பொட்டிடய, இந்தியா, பகாரிய அரசு மற்றும் சர்ெபதச மறுொழ்வு அடமப்புைன் இடணந்து 

நைத்துகிறது. 

 உலகைாவிய கூலிங் இன்பனாபவஷன் உச்சி மாநாடு 

உலகைாவிய கூலிங் இன்பனாபெஷன் உச்சி மாநாட்டை  2018 ஆம் ஆண்டு நெம்ெர் மாதம் 12 ஆம் பததி புது 

தில்லியில் அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ெ அடமச்சர் ைாக்ைர் ஹர்ஷ் ெர்தன் பதாைங்கி டெக்கிறார். 

இந்த உச்சிமாநாடு முதன்முடறயாக தீர்வுகடை டமயமாகக் பகாண்ை நிகழ்வு ஆகும், இது அதிகரித்துெரும் அடற 
குளிரூட்டிகைால் ஏற்ெடும் பிரச்டனடய சமாளிக்க உலபகங்கிலும் உள்ை தடலெர்களுைன் பசர்ந்து கூட்டிடணந்த 

ெழிமுடறகடையும் ொடதடயயும் கண்ைறிய உதவும். 

  

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்(MoU) 

  

இந்தியா– சமாபராக்பகா இளடபய ஒப்பந்தம் 

பொது மற்றும் ெணிக விஷயங்களில் ெரஸ்ெர சட்ை உதவி, குற்றொளிகடை நாடுகைத்த இந்தியா- பமாபராக்பகா 

நாடுகளுக்கிடைபய ஒப்ெந்தம் பசய்து பகாள்ை மத்திய அடமச்சரடெ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது . 
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 இந்தியா– இத்தாலி இளடபய ஒப்பந்தம் 

பதாழிலாைர் மற்றும் பெடலொய்ப்புத் துடறகளில் ெயிற்சி மற்றும் கல்விடயத் பதாைர்ெதற்காக இந்தியா-

இத்தாலி இடைபயயான புரிந்துணர்வு உைன்ெடிக்டகக்கு மத்திய அடமச்சரடெ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது . 

 ஆந்திரப் பிரபதெத்தில் பழங்குடி மத்திய பல்களலக்கழகம் 

ஆந்திரப் பிரபதச மாநிலத்தில் ெழங்குடிகளுக்கான மத்திய ெல்கடலக்கழகத்டத நிறுவுெதற்காக 2009-ம் ஆண்டின் 

மத்திய ெல்கடலக்கழக சட்ைத்தில் திருத்தம் பகாண்டு ெர மத்திய அடமச்சரடெ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது . 

  

பாதுகாப்பு செய்திகள் 

  

SIMBEX 18 

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

முதல் 21 ெடர, அந்தமான் கைல் மற்றும் ெங்காை விரிகுைாவில் திட்ைமிைப்ெட்டுள்ைது. 

சிங்கப்பூர் மற்றும் இந்தியா இருதரப்பு கைற்ெடை ெயிற்சியின் பெள்ளி விழா இந்தாண்டு பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. 

 பக9 வஜ்ரா, எம்777 பஹாவிட்ஸர் துப்பாக்கி 

மகாராஷ்டிராவின் நாசிக் மாெட்ைத்தில் உள்ை திபயாலாலி பீரங்கி நிடலயத்தில், பக9 ெஜ்ரா மற்றும் எம்777 

பஹாவிட்ஸர் உட்ெை புதிய பீரங்கித் துப்ொக்கிகள் மற்றும் உெகரணங்கள் இராணுெத்தில் பசர்க்கப்ெட்ைன. 

வணிகம் 

 டிஜிட்டல் முளற பணப்பரிவர்த்தளன 

கைந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், டிஜிட்ைல் முடறயில் பசலுத்தும் ெணப்ெரிெர்த்தடனகள் 2018 ஆகஸ்டில் 244 

பகாடியாக உயந்தது. 

புதிய கட்ைணம் முடறகைான, BHIM-UPI, AePS மற்றும் NETC ஆகியடெ டிஜிட்ைல் கட்ைண முடறடய 

ஊக்குவிப்ெதாக மின்னணு மற்றும் தகெல் பதாழில்நுட்ெ அடமச்சகம் பதரிவித்தது.\ 
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நியமனங்கள் 

பித்யுத் சக்ரெர்த்தி என்ெெர்  விஸ்ெ ொரதி ெல்கடலக்கழகத்தின் துடண பெந்தராக நியமிக்கப்ெட்ைார். 

 Date  :  11 to 13 Nov 2018 

விளையாட்டு செய்திகள் 

  

ஐசிசி மகளிர் உலக டி 20 

ஐ.சி.சி. உலகக் பகாப்டெ கிரிக்பகட் லீக் பொட்டியில் ொகிஸ்தான் அணிடய இந்தியா வீழ்த்தி பெற்றி பெற்றது. 

 

சீனா ஓபன் பபட்மிண்டன் 

உலக சாம்பியன் பகண்பைா பமாபமாைா ஃப்யூகூபொகாவில் நடைபெற்ற சீனா ஓென் பெட்மிண்ைன் ெட்ைத்டத 

பென்றார். 

  

இந்தியா, சவஸ்ட் இண்டீஸ் - கிரிக்சகட் T20  

கடைசி பொட்டியில் இந்தியா, பெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிடய ஆறு விக்பகட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது. இதன் 

மூலம் T20 பதாைடர 3-0 என முழுடமயாக டகப்ெற்றி பகாப்டெ பென்றது. 

  

ஐசிசி ஒருநாள் தரவரிளெ 

ஐசிசி ஒருநாள் தரெரிடசப் ெட்டியலில் இந்திய பகப்ைன் விராட் பகாலி மற்றும் முன்னணி பெகப்ெந்து வீச்சாைர் 

ஜஸ்ப்ரித் பூம்ரா ஆகிபயார் முடறபய முதலிைத்தில் உள்ைனர். 
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முக்கியமான நாட்கள் 

  

நவம்பர் 13 – உலக கருளண தினம் 

நெம்ெர் 13 அன்று உலக கருடண தினம் ஆண்டுபதாறும் பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. உலக கருடண தினம் 

முதன்முதலில் 1998 ஆம் ஆண்டு உலக கருடண இயக்கத்தால் பதாைங்கப்ெட்ைது, இது 1997 ஆம் ஆண்டு 
நடைபெற்ற உலபகங்கிலும் உள்ை எண்ணற்ற கருடண அடமப்புக்களின் பைாக்கிபயா மாநாட்டில் உருொனது 

ஆகும். 

 விஜிசலன்ஸ் விழிப்புணர்வு வாரம் 

நிறுெனத்தில் பநர்டம மற்றும் ஒருடமப்ொட்டின் அடிப்ெடை மதிப்புகடை ெராமரிப்ெது ெற்றிய ‘விஜிபலன்ஸ் 

விழிப்புணர்வு ொரம்’ அக்பைாெர் 29 முதல் நெம்ெர் 3 ஆம் பததி ெடர இந்திய இராணுெத்தால் 

அனுசரிக்கப்ெட்ைது. 

உலக செய்திகள் 

  

பாரிஸில் முதலாம் உலகப் பபார் நிளனவு நாள் விழா 

துடண ஜனாதிெதி எம்.பெங்டகயா நாயுடு ொரிஸில் நைந்த முதல் உலகப் பொர்க்கால நிடனவு நாள் விழாவில் 

இந்தியாவின் பிரதிநிதியாக கலந்துபகாண்ைார். 

11 நெம்ெர் 1918 இல் உலகப் பொர் முடிெடைந்ததில் இருந்து 100 ஆண்டுகள் நிடறெடைந்தடத ஆயுதத் தினமாக 
குறிக்கப்ெடுகிறது 

  

காங்பகாவில் எபபாலா ளவரஸ் 

ஆப்பிரிக்க நாைான காங்பகாவில் எபொலா டெரஸ் பநாய் (ரத்த இழப்பு பசாடக காய்ச்சல்) தீவிரமாக ெரவி 

ெருகிறது. 

காங்பகா ஜனநாயகக் குடியரசில், எபொலாவின் ொதிப்ொல் 200 க்கும் பமற்ெட்ைெர்கள் இறந்துவிட்ைனர். 
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 பகாவா அரொங்கம் மீன் இறக்குமதி தளட  

பகாொ அரசாங்கம் 6 மாதங்களுக்கு தனது மாநிலத்தில் மீன்கடை இறக்குமதி பசய்ய. தடை 

விதித்துள்ைது.பகாொவில் இறக்குமதி பசய்யப்ெடும் மீன்களில் உத்திபயாகபூர்ெமாக ஃொர்மலின் இருப்ெடதப் 

ெற்றிய நிச்சயமற்ற தன்டமடயக் கருத்தில் பகாண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 புலி, ளரபனா தயாரிப்பு சீனா வர்த்தகம் தளட 

புலி எலும்பு மற்றும் டரபனா பகாம்பு ஆகியடெ மருத்துெ பநாக்கங்களுக்காக ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு ெருகின்றன, 

இருப்பினும் அெற்றின் ெயன்களுக்கான எந்த ஆதாரமும் இல்டல. இதனால் இந்த விலங்குகளின் எண்ணிக்டக 

மிகக் குடறந்துவிட்ைது. சர்ெபதச விமர்சனத்திற்குப் பின் சீனா, புலி மற்றும் டரபனா தயாரிப்புகளுக்கு சீனா 

ெர்த்தகம் தடை விதித்தது. 

 மியான்மர் தளலவர் சூ கி 

அடமதிக்கான பநாெல் ெரிசு பெற்றெர் என்ற சிறப்புக்குரிய மியான்மர் தடலெர் சூ கி (ெயது 73), அந்த நாட்டின் 

அதிகாரமிக்க தடலெராக இருந்தபொதும், பராஹிங்யா இன மக்களுக்கு இடழக்கப்ெட்ை அநீதிடய 

தட்டிக்பகட்கவில்டல. 

மியான்மரில் சிறுொன்டமயினராக உள்ை பராஹிங்கியா முஸ்லிம் சமூகத்தினருக்கு எதிராக அங்கு கைந்த ஆண்டு 

மிகப்பெரிய கலெரம் ஏற்ெட்ைது. அத்துைன், பராஹிங்கியா இனத்தெர் மீது மியான்மர் ராணுெம் நைத்திய பதாைர் 

தாக்குதலில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ெலியாகினர். பராஹிங்யா முஸ்லிம் மக்கள் கூட்ைம் கூட்ைமாக 

இனப்ெடுபகாடல பசய்யப்ெட்ைனர். பெண்கள் ெலாத்காரம் பசய்யப்ெட்ைனர்.7 லட்சத்துக்கும் பமற்ெட்ை அந்த 

இன மக்கள், அகதிகைாக ெங்காைபதசத்தில் தஞ்சம் அடைந்தனர்.  

இது சர்ெபதச அைவில் அெருக்கு எதிராக விமர்சனங்கடை ஏற்ெடுத்தியது. இந்த நிடலயில், லண்ைடன 

தடலடமயிைமாக பகாண்டு இயங்கி ெருகிற ஆம்னஸ்டி இன்ைர்பநஷனல் என்னும் சர்ெபதச மன்னிப்பு அடெ, 

சூ கியுக்கு அளிக்கப்ெட்ை ‘மனசாட்சி விருது தூதர்’ என்னும் கவுரெத்டத ெறித்து விட்ைது. 

 

மாநாடுகள் 

 33 ஆசிய உச்சி மாநாடு 

• ஆசியான் உச்சிமாநாட்டின் 33 ெது ெதிப்பு சிங்கப்பூரில் பதாைங்கியது. உச்சி மாநாட்டின் தடலெர் 

சிங்கப்பூர் பிரதம மந்திரி லீ பஹச். லிபயாங் ஆொர். 
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• இது சிங்கப்பூரின் சன்பைக் சிங்கப்பூர் சமூதாய டமயத்தில் நெம்ெர் 15 அன்று முடிெடைகிறது  

• இந்த உச்சி மாநாட்டின் முடிவுைன் இதனுைன் பதாைர்புடைய கீழ்க்காணும் மற்ற மாநாடுகளும் 

முடிெடைந்தன. 

• 13 ெது கிழக்கு ஆசிய உச்சி மாநாடு (EAS – East Asia Summit),2 ெது விரிொன பிராந்திய பொருைாதார 

உச்சி மாநாடு (RCEP – Regional Comprehensive Economic Summit) மற்றும் 21 ெது ஆசியான் மற்றும் 

மூன்று நாடுகள் உச்சி மாநாடு சிங்கப்பூரின் பிரதமர் லீ சியான் லூங் இந்த ெருை உச்சி மாநாட்டின் 

தடலெராொர். 

• லீ ஆசியானின் தடலடமடய தாய்லாந்தின் பிரதமர் பிரயுத் சான்-ஓ-சாவிைம் ஒப்ெடைத்தார். 

• இந்தியப் பிரதமர் நபரந்திர பமாடி சிங்கப்பூரில் 13-ெது கிழக்காசிய மாநாடு, 2-ெது RCEP மாநாடு மற்றும் 

ஆசியான்-இந்தியா ஆகிய மாநாடுகளில் கலந்து பகாண்ைார். 

• இது பிரதமர் பமாடியின் 5ெது கிழக்காசிய மாநாைாகும். இந்தியாொனது 2005ஆம் ஆண்டு முதல் 

கிழக்காசிய மாநாட்டின் துெக்கத்திலிருந்பத ெங்பகற்று ெருகின்கிறது. 

• பமலும் பிரதமர் பமாடி பின்பைக் (Fintech) மாநாட்டிலும் ொர்டெயாைர்களிடைபய உடரயாற்றினார். 

• இதன் மூலம் சிங்கப்பூர் பின்பைக் விழாவில் பிரதான உடரடய ெழங்கிய முதல் அரசாங்கத் தடலெராக 

பமாடி உருபெடுத்துள்ைார். 

• ெங்கிக் கணக்குகள் இல்லாமபலபய உலகைாவிய அைவில் இரண்டு பில்லியன் மக்கடை பசன்றடையக் 

கூடிய ெடகயில் ெடிெடமக்கப்ெட்ை APIX என்ற ெங்கி பதாழில்நுட்ெத்டத அெர் துெங்கி டெத்தார். 

 

WEF உலகைாவிய எதிர்கால ெளப கூட்டம் 

உலகைாவிய பொருைாதார மன்றத்தின் (WEF) உலகைாவிய எதிர்கால கவுன்சிலின் இரு நாள் கூட்ைம் துொயில் 

பதாைங்கியது. 

  

சிங்கப்பூர் பின்சடக் விழா 

• சிங்கப்பூர் FinTech விழா, உலகின் மிக பெரிய விழாக்களில் ஒன்றாகும், முதன் முதலாக இந்த விழாவிற்கு 

பிரதான உடரயாற்ற ஒரு நாட்டின்  தடலெரான பிரதம மந்திரி நபரந்திர பமாடி அடழக்கப்ெட்டுள்ைார், 
பொதுொக இந்த விழாவில் உலக நிதிய அல்லது பதாழில்நுட்ெ நிறுெனங்களின் தடலெர்கள் 

உடரயாற்றுெது ெழக்கம். 

• பிரதம மந்திரி உலக ெங்கிகளுைன் நிதி நிறுெனங்கடை இடணக்கும் ஒரு உலகைாவிய தைத்டத பதாைக்கி 

டெப்ொர். 
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ஒப்பந்தங்கள் 

  

இந்தியா, சமாராக்பகா இளடபய பரஸ்பர ெட்ட உதவி  ஒப்பந்தம் 

• இந்தியா, பமாராக்பகா இடைபய ெரஸ்ெர சட்ை உதவி ெற்றிய ஒப்ெந்தம்  டகபயழுத்திைப்ெட்ைது 

• இந்தியா மற்றும் பமாராக்பகா குற்றம் சார்ந்த விஷயங்களில் ெரஸ்ெர சட்ை உதவி ெற்றிய ஒப்ெந்தத்தில் 

டகபயழுத்திட்ைன. ஒப்ெந்தம் இருதரப்பு ஒத்துடழப்டெ ெலுப்ெடுத்தி, பசயல்திறடன அதிகரிக்கும் 

மற்றும் குற்ற தடுப்பு, மற்றும் குற்றங்கள் ெழக்கு விசாரடண, ெரஸ்ெர மற்றும் நிதி ெறிமுதல்,பொருள் 

ெறிமுதல் ெற்றிய ஒரு ெரந்த சட்ை கட்ைடமப்டெ ெழங்கும். 

  

திட்டங்கள் 

  

இந்திய காற்று விளெயாழி[டர்ளபன்] ொன்றளிப்பு திட்டம் (IWTCS) 

• புதிய ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சகம், பசன்டன எரிசக்திக்கான பதசிய நிறுெனத்துைன் 

ஆபலாசடன பசய்து, இந்தியக் காற்று ைர்டென் சான்றளிப்புத் திட்ைம் (IWTCS) என்று அடழக்கப்ெடும் 

புதிய திட்ைத்தின் ஒரு ெடரடெ தயாரித்துள்ைது. ெல்பெறு ெழிகாட்டுதல்கடை ைர்டென் சான்றிதழ் 

திட்ைம் (IWTCS) பசர்த்துக்பகாள்கிறது. 

• IWTCS பின்ெரும் ெங்குதாரர்களுக்கு உதவுெதற்கும் எளிதாக்குெதற்கும் திட்ைமிைப்ெட்டுள்ைது; (i.) 

அசல் கருவி உற்ெத்தியாைர்கள் (OEM கள்) (ii.) இறுதி ெயனர்கள் – நுட்ெங்கள், SNA கள், 

உருொக்குநர்கள், IPP கள், உரிடமயாைர்கள், அதிகாரிகள், முதலீட்ைாைர்கள் மற்றும் காப்பீடு 

நிறுெனங்கள் (iii.) சான்றிதழ் நிறுெனங்கள் (IV) பசாதடன ஆய்ெகங்கள். 

  

‘ஆதாரனா திட்டம்‘ 

ஆந்திர பிரபதசம் மாநில அரசு ரூ.86.03 பகாடி மதிப்புள்ை பசாத்துக்கடை 23,000 ஏடழ ெயனாளிகளுக்கு 

எஸ்.டி.பி.சி அடிப்ெடையில் ஆதாரனா திட்ைம் II – பெைாரிகம் டெ பகலுப்பு [Pedarikam Pai Gelupu]ன் கீழ் 

விநிபயாகித்தது. ெல்பெறு அரசு நிறுெனங்களின் மூலம் ெயனீட்ைாைர்கள் ஆன்டலன் பதர்வு மற்றும் 
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உெகரணங்கடை ெழங்குெதன் மூலம் ஒவ்பொரு குடும்ெமும் ஒரு நிடலயான ெருமானத்டத பெற இது உறுதி 

பசய்யும். 

  

அறிவியல் செய்திகள் 

  

வியாழனின் சுழலும் பமகங்களின் புதிய புளகப்படம்  

நாசாவின் ஜுபனா விண்கலம் வியாழன், ொயு கிரகத்தின் மாபெரும் ெல ெண்ணமயமான, சுழலும் பமகங்களின் 

புதிய புடகப்ெைத்டத நாசா பெளியிட்ைது. அக்பைாெர் 29-ம் பததி ஜூபனா தனது 16ெது வியாழன் கிரகத்தின் 

பநருங்கிய ெயணத்டத நிகழ்த்திய பொழுது இந்த ெைம் எடுக்கப்ெட்ைது. 

 ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் 3 ராக்சகட் 

நவீன தகெல் பதாைர்புக்கான ஜிசாட் -29 பசயற்டகக் பகாடைத் தாங்கியெடி ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் 3 ராக்பகட் 

பெற்றிகரமாக விண்ணில் ொய்ந்தது. 

இந்திய விண்பெளி ஆராய்ச்சி டமயமான இஸ்பரா, ஜி- சாட் 29 பசயற்டகக் பகாளுைன் ஜிஎஸ்எல்வி – மார்க் 3 

ராக்பகட்டை விண்ணில் பசலுத்தியுள்ைது. இஸ்பராவின் ஜிசாட் 29 பசயற்டகக் பகாடை, ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் – 3 

ராக்பகட் எடுத்துச் பசல்கிறது. இந்த ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் 3 ராக்பகட்5 ைன் எடை பகாண்ை பசயற்டகக்பகாடை 

விண்ணில் நிடல நிறுத்த உள்ைது. 

மாநாடுகள் 

  

பயாகா ெர்வபதெ மாநாடு  

பொது சுகாதாரத்திற்கான பயாகாவின் சர்ெபதச மாநாடு, ெஞ்சிம் [பகாொ] கலா அகாைமியில் பதாைங்கப்ெட்ைது. 

ஆயுஷ் அடமச்சகம் இதற்கு ஏற்ொடு பசய்துள்ைது. 
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உலகைாவிய டிஜிட்டல் உள்ைடக்க ெந்ளத (GDCM) 

2018 ம் ஆண்டு நெம்ெர்14 – 15, 2018 ஆம் பததி ெடர 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான உலகைாவிய டிஜிட்ைல் 

உள்ைைக்க சந்டத மாநாட்டை(GDCM)  பதாழில்துடற பகாள்டக மற்றும் ஊக்குவிப்பு துடற (DIPP), ெர்த்தக 

மற்றும் பதாழிற்துடற அடமச்சகம் புதுதில்லியில் நைத்துகிறது. 

மாநாட்டில் இடச, திடரப்ெைம், ஒளிெரப்பு மற்றும் பெளியீடு, அபத பொல் கூட்டு பமலாண்டம, ெைர்ந்து ெரும் 

மாதிரிகள் மற்றும் சந்டத மற்றும் பகாள்டக தயாரிப்ொைர்களின் தாக்கங்கள் குறித்த அமர்வுகள் இைம்பெறும். 

 2வது ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா முதலீட்டு கருத்தரங்கு 

இந்திய இடைஞர்களிடைபய புதுடம மற்றும் பதாழில் முயற்சிடய ஊக்குவிப்ெதற்காக 2018 ஆம் ஆண்டு 

நெம்ெர் மாதம் 12 ஆம் பததி சீனாவின் ஸ்ைார்ட் அப் இந்திய சங்கம் (SIA) மற்றும் துணிகர[பென்ச்சர்] குருகுல் 

ஆகிபயாருைன் இடணந்து சீனாவில் இந்திய தூதரகம் 2 ெது பதாைக்க இந்திய முதலீட்டு கருத்தரங்கு ஒன்டற 

ஏற்ொடு பசய்தது. நெம்ெர் 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்திய முதலீட்டு நிகழ்ச்சி ஏற்ொடு பசய்யப்ெட்ைது. 

பாதுகாப்பு செய்திகள் 

  

இந்த்ரா – 2018 

கிைர்ச்சிகடை முறியடிப்ெதற்காக ஐ.நா. ஆதரவுைன் இந்தியா – ரஷ்யா இடைபய கூட்டு ராணுெப் ெயிற்சி இந்த்ரா 

– 2018 ொபினா ராணுெ முகாமில் உள்ை  (உத்தரப்பிரபதச மாநிலம்) ொபினா துப்ொக்கிச் சுடும் ெயிற்சித் திைலில் 

நெம்ெர் 18 முதல் நடைபெற உள்ைது. ரஷ்யக் கூட்ைடமப்பின் ஐந்தாெது ராணுெ ெடைப்பிரிவுகளும், இந்தியக் 

குடியரசின் ஆயுதம் தாங்கிய காலாட்ெடைப் பிரிவும், இந்த 11 நாள் ெயிற்சியில் ஈடுெடுகின்றன. 

 இந்த்ரா ெயிற்சி ெரிடசயில் ஐ.நா. ஆதரவுைன் ெத்தாெதாக நடைபெறும் இந்தப் ெயிற்சியின் பநாக்கம், 

அடமதிக்காப்பு / அமலாக்கச் சூழல் ஆகியெற்றில் இந்திய – ரஷ்ய ராணுெங்களின் கூட்ைான உத்தியின் 

பசயல்ொடுகளில் உள்ை ஆற்றடல உலகத்திற்குத் பதரிவிப்ெதாகும். 

  

இந்திய சபருங்கடல் கடற்பளட கருத்தரங்கு  ஆண்டு விழா  

இந்திய பெருங்கைல் கைற்ெடை சங்கத்தின் ெத்தாெது ஆண்டு விழா பகாச்சியில் பதாைங்கியது. 
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விருதுகள் 

  

அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான இன்ஃபபாசிஸ் விருது 2018 

• அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான இன்பொசிஸ் விருது 2018 – ஆறு சிறந்த பெராசிரியர்களுக்கு 

ெழங்கப்ெட்டுள்ைது. 

• இன்பொசிஸ் அறிவியல் அறக்கட்ைடை (ISF – Infosys Science Foundation) தனது 10-ெது ஆண்டு 

விழாவில் இன்பொசிஸ் ெரிசு 2018-க்கான ஆறு பெற்றியாைர்கடை பெவ்பெறு பிரிவுகளில் 

அறிவித்துள்ைது. 

 

1. நெகாந்தா ெட் – பொறியியல் மற்றும் கணினி அறிவியல் 

2. கவிதா சிங் – மானுைவியல் 

3. ரூப் மாலிக் – ொழ்க்டக அறிவியல் 

4. நளினி அனந்த ராமன் – கணித அறிவியல் 

5. S.K. சதீஷ் – இயற்பியல் அறிவியல் 

6. பசந்தில் முல்டலநாதன் – சமூக அறிவியல் 

 

• இன்பொசிஸ் ெரிசானது இந்தியாவில் ஆராய்ச்சியாைர்கள், அறிவியலாைர்கள், சமூக ஆய்ொைர்கள் மற்றும் 

பொறியாைர்களுக்கு இன்பொசிஸ் அறிவியல் அறக்கட்ைடையால் ெழங்கப்ெடும் ெருைாந்திர விருதாகும். 

• ஒவ்பொரு பிரிவிலும் விருது பெறுபொர் 22 காரட் தங்கப் ெதக்கம், ொராட்டுச் சான்றிதழ் மற்றும் ஒரு 

லட்சம் அபமரிக்க ைாலர் ெரிசுப் ெணம் ஆகியெற்டறப் பெறுெர். 

• இந்தியாவில் அறிவியல் ஆராய்ச்சிடய அங்கீகரிக்கும் மிக உயர்ந்த ெணப் ெரிசுகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். 

• நெகாந்தா ொட், கவிதா சிங், ரூப் மாலிக், நளினி அனந்தராமன், எஸ்.பக.சதீஷ் மற்றும் பசந்தில் 

முல்டலநாதன் ஆகிபயார் பெறப்ெட்ை 244 ெரிந்துடரகளில் பெற்றி பெற்றெர்கள் ஆொர்கள். 
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 Date  :  14 Nov 2018 

 
முக்கியமான நாட்கள் 

 

 

நவம்பர் 14 – உலக நீரிழிவு தினம் 
 

இன்சுலிடன கண்டுபிடித்த ‘பெண்டிங்க் அண்ட் பெஸ்ட்’ என்ற விஞ்ஞானியின் பிறந்த நாைான நெம்ெர் 14-ந் பததி “உலக 

நீரிழிவு பநாய்” தினமாக 1991-ம் ஆண்டு முதல் உலக சுகாதார நிறுெனம் அறிவுறுத்தி, பகாண்ைாடி ெருகிறது. 
சர்ெபதச நீரிழிவு பநாய் சம்பமைனத்தினாலும் உலக சுகாதார நிறுெனத்தினாலும் 1991 முதல் முடறயாக நீரிழிவு தினம் 

அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ைது. 
ஐ.நா. சடெ, நீலநிறத்திலான ெடையம் அடையாைச் சின்னமாக பெளியிட்டு இந்த பநாய் குறித்த விழிப்பு உணர்டெ 

ஏற்ெடுத்துகிறது. 
உலக நீரிழிவு தினத்திற்கான தீம் : 2018-19 Family and Diabetes. 

 
நவம்பர் 14 – குழந்ளதகள் தினம் 
 

இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் ஜெகர்லால் பநருவின் பிறந்த நாள் தினத்டத குழந்டதகள் தினமாக கடைப்பிடிக்கப்ெட்டு 

ெருகின்றது. 
குழந்டதகள் மீது அைப்ெரிய அன்பு பகாண்டிருந்தெர் பநரு. அதனால் அெடர குழந்டதகள் பசல்லமாக பநரு மாமா என 

அடழத்தனர். இதனால் அெரின் நிடனொகவும், அெரின் விருப்ெத்தின் பெயரில் அெரின் பிறந்த நாள் தினத்டத 

குழந்டதகள் தினம் என ஒவ்பொரு ஆண்டும் பகாண்ைாைப்ெட்டுகிறது. 

 
பதசிய செய்திகள் 

 

 

இந்தியா ெர்வபதெ செர்ரி ப்ைாெம் விழா  
 

இந்தியாவின் சர்ெபதச பசர்ரி பிைாஸம் விழாவின் மூன்றாெது ெதிப்பு 2018 ஆம் ஆண்டு பொபலா 5 ெது டமதானம் 

ஷில்லாங்கில் நைந்தது. இது ெல கலாச்சார நிகழ்வுகள் பகாண்ை இமாலய பசர்ரி மலர்களின் தனிப்ெட்ை இடலயுதிர் 

மலர்ச்சிடய பகாண்ைாடுகிறது. 

 
இந்தியா ெர்வபதெ வர்த்தக கண்காட்சி 
 

புது தில்லி பிரகதி டமதானத்தில் 38ெது இந்திய சர்ெபதச ெர்த்தக கண்காட்சி (ஐ.ஐ.டி.எஃப்) நிகழ்ச்சிடய கலாச்சாரத் துடற 

இடண அடமச்சர் ைாக்ைர் மபகஷ் சர்மா திறந்துடெத்தார். 
இந்த 38ெது IITF-ன் கருத்துரு “இந்தியாவில் கிராமப்புற பதாழில் நிறுெனங்கள்” என்ெதாகும். இது நெம்ெர் 27, 2018 

அன்று நிடறவு பெறுகிறது. 
38ெது IITF-ன் ெங்காைராக ஆப்கானிஸ்தான் உள்ைது. இக்கண்காட்சிக்கு பநொைம் முக்கிய கென டமயமாகவும் 

ஜார்க்கண்ட் ெங்காைர் மாநிலமாகவும் உள்ைது. 
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IITF ஆனது அடனத்து ெடகயான பதாழில்களும் தங்கைது சிறப்புகடையும் பசடெகடையும் ெர்த்தகம், பதாழில் 

நிறுெனங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகிபயாருக்கு பெளிப்ெடுத்த ஒரு தைமாக பசயல்ெடுகிறது. 
இந்த ஆண்டு ஆப்கானிஸ்தான் ொர்ட்னர் நாைாகவும், பநொைம் ஃபொகஸ் நாைாகவும் அறிவிப்பு. 
 

2018 தீம் – Rural Enterprises in India  
 

 

ெர்வபதெ செய்திகள் 
 

 

ஐ.நா. ெளப சகாண்டுவந்த மரண தண்டளன வளரவு தீர்மானத்ளத எதிர்த்து இந்தியா வாக்களிப்பு 

• ஐ.நா. பொதுச் சடெயின் 3-ெது குழு சார்பில் மரண தண்ைடனடய நிடறபெற்றுெது குறித்த ெடரவு தீர்மானம் 

பகாண்டு ெரப்ெட்ைது.  

• இந்த சட்ைத்துக்கு எதிராக இந்தியா ொக்களித்தது.மரண தண்ைடன ெடரவு தீர்மானத்துக்கு ஆதரொக 123 

ஓட்டுகளும், எதிராக 36 ஓட்டுகளும் கிடைத்தன.பமலும் இந்த ொக்பகடுப்பில் 36 நாடுகள் கலந்து 

பகாள்ைவில்டல. ‘‘இந்தியாவில் மிகவும் அரிதாக மரண தண்ைடன நிடறபெற்றப்ெடுகிறது.  

• மரண தண்ைடன ெடரவு தீர்மானத்துக்கு எதிராக இந்தியா ொக்களித்தது ஏன் என்ெது குறித்து ஐ.நா. சடெயின் 

இந்தியாவுக்கான நிரந்தர தூதர் ெபலாமி திரிொதி பெசினார். 

• அப்பொது இந்த தீர்மானம் மரண தண்ைடனடய ஒழிக்கும் பநாக்கத்திலும், தற்காலிகமாக ஒத்திடெக்கும் 

நிடலயிலும் உருொக்கப்ெட்டு உள்ைது. இது இந்திய சட்ைத்துக்கு எதிரானது. எனபெ இந்த தீர்மானத்துக்கு எனது 

முழு எதிர்ப்டெ பதரிவிக்கிபறன் என்றார். 

• பமலும் அெர் கூறும்பொது, ‘‘இந்தியாவில் மிகவும் அரிதாக மரண தண்ைடன நிடறபெற்றப்ெடுகிறது. இங்கு 

குற்றங்கள் மிகவும் பெறுப்ொக ொர்க்கப்ெடுகிறது. அெற்டற சமூகத்தினர் தங்கள் மனசாட்சிக்கு எதிராக 

கருதுகின்றனர்.ஆனால் இதில் பதடெப்ெடுகிற அடனத்து விதமான சட்ை நடைமுடறகடையும் இந்தியா 

பகாண்டுள்ைது. நியாயமான விசாரடண நைத்தப்ெடுகிறது'' என்று குறிப்பிட்ைார். 

• இதனால் சர்ெபதச நாடுகளின் கூட்ைடமப்பின் மூலம் உலகம் முழுெதும் மரணதண்ைடன நிறுத்தி 

டெக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 
அறிவியல் செய்திகள் 

 

ஜிொட்-29 செயற்ளகக்பகாள் 
 

• இந்திய விண்பெளி ஆய்வு டமயம் ஜிசாட்-29 பசயற்டகக்பகாடை ஜி.எஸ்.எல்.வி. மார்க்-3 டி-2 ராக்பகட் மூலம் 

பெற்றிகரமாக விண்ணில் பசலுத்தியது. அதிநவீன தகெல் பதாைர்பு பசயற்டகக்பகாைான ஜிசாட்-29 

பசயற்டகக்பகாடை ஜி.எஸ்.எல்.வி. மார்க்-3 டி-2 ராக்பகட் மூலம் ஸ்ரீஹரிபகாட்ைாவில் உள்ை சதீஷ்தெண் 

விண்பெளி ஆய்வு டமயத்தின் இரண்ைாெது ஏவுதைத்தில் இருந்து பெற்றிகரமாக விண்ணில் பசலுத்தியது.  

• திட்ைமிட்ைெடி நெம்ெர் 14  மாடல மணி 5.08 மணிக்கு 3,423 கிபலா எடை பகாண்ை இந்த தகெல் பதாைர்பு 

பசயற்டகக்பகாள் பெற்றிகரமாக விண்ணில் பசலுத்தப்ெட்ைது. 

• பசயற்டகக்பகாடை தாங்கிச் பசன்ற ஜி.எஸ்.எல்.வி. மார்க்-3 டி-2 ராக்பகட் முற்றிலும் உள்நாட்டிபலபய இந்திய 

விண்பெளி ஆய்வு டமயத்தால் ெடிெடமக்கப்ெட்ைதாகும். இந்த ராக்பகட் 4 ஆயிரம் கிபலா எடைக் பகாண்ை 
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பசயற்டகக்பகாடை தாங்கிச் பசன்று விண்ணில் புவியின் நீள்சுற்று ெட்ைப்ொடதயில் நிடலநிறுத்தக் கூடியது. 

இந்திய விண்பெளி ஆய்வு டமயம் உருொக்கிய இரண்ைாெது பமம்ெடுத்தப்ெட்ை ஜி.எஸ்.எல்.வி. மார்க்-3 டி-2 

ராக்பகட் இது என்ெது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

• ஜி.எஸ்.எல்.வி. மார்க்-3 டி-2 ராக்பகட் 3 அடுக்குகடைக் பகாண்ைது. இதில் 2 அடுக்குகளில் திை எரிபொருளும், 

ஒரு அடுக்கில் திரெ எரிபொருளும் நிரப்ெப்ெட்டுள்ைன. இந்த எரிபொருடை தவிர மிகவும் திறன் ொய்ந்த 

கிரிபயாபஜனிக் எரிபொருள் நிரப்ெப்ெட்ை அடுக்கு இெற்றிற்கு பமல் உள்ைது. இந்த ராக்பகட் 26.2 மீட்ைர் உயரம் 

பகாண்ைது. 

 

• இன்று விண்ணில் பசலுத்தப்ெட்ை ஜிசாட்-29 பசயற்டகக்பகாள் பூமத்திய பரடக ெகுதியில் பமற்கிலிருந்து கிழக்காக 

பூமிடய சுற்றி ெரும். ராக்பகட்டிலிருந்து பசயற்டகக்பகாள் பசலுத்தப்ெட்ை பின் பசயற்டகக்பகாளில் 
பொருத்தப்ெட்டுள்ை சிறிய உந்து சக்தி கருவி இயக்கப்ெட்டு பசயற்டகக்பகாள் நிர்ணயிக்கப்ெட்ை அதன் சுற்று 

ெட்ைப்ொடதயில் நிடலநிறுத்தப்ெடும். பசயற்டகக்பகாள் பதாைர்ந்து 10 ஆண்டுகள் பசயல்ொட்டில் இருக்கும். 

இந்த பசயற்டகக்பகாளில் நவீன பக.யு. மற்றும் பக.ஏ. ொண்டுகள் மற்றும் தகெல் பதாைர்புக்கான கியூ.வி. 

ொண்டுகள் இைம் பெற்றுள்ைன. இடெத் தவிர உயர்த் திறன் பகாண்ை பகமராவும் பொருத்தப்ெட்டுள்ைது. இந்த 
பசயற்டகக்பகாள் நாட்டில் கிராமப்புறங்களில் தகெல் பதாைர்பு பதடெடய பூர்த்தி பசய்ெபதாடு அதிபெக 

இடணயதை ெசதிடயயும் அளிக்கும். 

 

• ஸ்ரீஹரிபகாட்ைாவில் இருந்து 67-ெது முடறயாக ராக்பகட் விண்ணில் பசலுத்தப்ெட்டுள்ைது. விண்ணில் 

பசலுத்தப்ெட்ை தகெல் பதாைர்பு பசயற்டகக்பகாள் இஸ்பரா ெடிெடமத்துள்ை 33-ெது பசயற்டகக்பகாள் என்ெது 

குறிப்பிைத்தக்கது. ஸ்ரீஹரிபகாட்ைாவின் 2-ெது ஏவுதைத்திலிருந்து ஏெப்ெடும் 23-ெது ராக்பகட் இது என்ெதும் 

இந்த ஆண்டு ஏெப்ெடும் 5-ெது ராக்பகட் இது என்ெதும் குறிப்பிைத்தக்கது. 

 
 

பொருைாதாரம் 
 
 
75 ரூபாய் நிளனவு நாணயம்  
 

அரசு பொர்ட் பிபையரில் பநதாஜி சுொஷ் சந்திர பொஸால் முதன்முடறயாக மூெர்ணக் பகாடி ஏற்றியதன் 75 ெது ஆண்டு 

விழாவின் நிடனொக 75 ரூொய் நாணயத்டத பெளியிட்ைது. 

 
மாநாடுகள் 

 

உலக சுங்கக் குழுவின் பிராந்தியக் கூட்டம்  
 

ஆசியாவின் 33 அங்கத்துெ நாடுகளின் பிரதிநிதிகளுைன் பஜய்ப்பூரில் உலக சுங்க அடமப்பு நான்கு நாள் பிராந்தியக் கூட்ைம் 

நைந்தது. இந்த கூட்ைம் WCO துடண பொதுச்பசயலாைர் ரிக்கார்பைா டிரவிபனா மற்றும் மடறமுக ெரிகளுக்கான மத்திய 

ொரியம், சுங்கத் தடலெர் எஸ்.ரபமஷ் ஆகிபயாரால் கூட்ைாக தடலடம தாங்கப்ெட்ைது. 
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26வது பத்திரிளக தகவல் மாநாடு 
 

இமாச்சல பிரபதசம் தர்மஷாலாவில் நெம்ெர் 15-16, ெடர மத்திய மற்றும் மாநில அடமப்புகளின் 26ெது ெத்திரிடக 

தகெல் மாநாடு (COCSSO) புள்ளிவிெரம் மற்றும் திட்ை அமலாக்க அடமச்சகம் ஏற்ொடு பசய்து நைத்தி ெருகிறது. 
 

2018 தீம் :  “Quality Assurance in Official Statistics. 

 
பாதுகாப்பு செய்திகள் 

 

 

இராணுவப்பயிற்சி  தர்ம கார்டியனின் - 2018 
 

இந்திய இராணுெம் மற்றும் ஜப்ொனிய இராணுெம் அெர்களின் கூட்டு இராணுெப் ெயிற்சியான, ‘தர்ம கார்டியன்’ – 2018 

மிபசாரத்தில் நிடறெடைந்தது. இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையில் இராணுெ மற்றும் இராஜதந்திர உறவுகடை ெைர்ப்ெதில் 

இது ஒரு குறிப்பிைத்தக்க நைெடிக்டக ஆகும். 

 
விளையாட்டு செய்திகள் 

 

சபண்கள் உலக குத்துச்ெண்ளட பபாட்டி  

 
10-ெது பெண்கள் உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் பொட்டி தடலநகர் பைல்லியில் நைக்கிறது. இதில் 72 நாடுகடை 

பசர்ந்த 300-க்கும் பமற்ெட்ை வீராங்கடனகள் ெங்பகற்கிறார்கள். 
2006-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு தற்பொது தான் இந்த பொட்டி இந்தியாவில் நைத்தப்ெடுகிறது. இந்திய அணிக்கு பமரிபகாம் 

தடலடம தாங்கி பதசிய பகாடிடய ஏந்தி பசன்றார். 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Date : 15 Nov 2018 
 

முக்கியமான நாட்கள் 
 

 

நவம்பர் 15 – உலக தத்துவ தினம் 
 

ஒவ்பொரு ஆண்டும் நெம்ெர் மாதம் 3 ெது வியாழக்கிழடமடய உலக தத்துெ தினமாக பகாண்ைாை யுபனஸ்பகா தீர்மானம் 

பகாண்டுெந்தது. இது 21 நெம்ெர் 2002 அன்று முதன்முதலில் பகாண்ைாைப்ெட்ைது. யுபனஸ்பகா சிந்திக்கும் ஒவ்பொரு 
மனிதனுக்கும் மனித சிந்தடனயின் ெைர்ச்சிக்கு தத்துெத்தின் நீடித்த மதிப்டெ அடிக்பகாடிட்டுக் காட்ை இந்த தினத்டத 

பகாண்ைாடுகிறது. 
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அறிவியல் செய்திகள் 
 

கஜா புயல் 
 

• இந்திய கைபலார காெல்ெடை (ICG) நெம்ெர் 09, 2018 முதல் ெங்காை விரிகுைாவில் ஏற்ெட்ை புயல் காரணமாக 

கைலில் மீனெர்கள் உயிரிழப்ெடத தடுப்ெதற்கு முன்கூட்டிய எச்சரிக்டக, விழிப்புணர்வு மற்றும் முற்பொக்கான 

நைெடிக்டககடை பமற்பகாண்ைது அரசு. 

• கஜா புயல் 2018 ெைகிழக்குப் ெருெமடழக் காலத்தில் ஏற்ெட்ை முதலாெது புயலாகும்.இலங்டகயால் ஏற்கனபெ 

ெரிந்துடரக்கப்ெட்டிருந்த கஜா என்ற பெயர் இந்தப் புயலுக்கு சூட்ைப்ெட்ைது.  

• தமிழகக் கைற்கடரடய கைக்கும்பொது கடும் புயலாக இருந்ததால் அதிக பெகத்துைன் காற்று வீசியபதாடு, கன 

மடழயும் பெய்தது. இதன் காரணமாக ஏற்ெட்ை விெத்துகளில் சிக்கி 63 பெர் உயிரிழந்தனர்.இயற்டக ெைங்கள், 

பதாப்பு மரங்கள், விெசாயப் ெயிர்கள், மக்களின் உடைடமகள் ஆகியனெற்றிற்கு பெருத்த பசதம் ஏற்ெட்ைது. 
 

ஐஸ் ஏஜ் கிபரட்டர்  
 

• ெைக்கு கிரீன்லாந்தில் ெனி மற்றும் ெனியால் ஒரு கிபலாமீட்ைர் ஆழத்தில் புடதப்ெட்ை, ொரிடச விை மிகப்பெரிய 

ஒரு துடணக்பகாள் தாக்கத்தினால் ஏற்ெட்ை ெள்ைத்டத[கிபரட்ைர்], விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ைனர். 

• பூமியின் கான்டிபனன்ைல் ெனிக்கட்டிகளில் ஒன்றின் கீழ் இவ்ெைவு பெரிய அைவிற்கு ஒரு ெனிக்கட்டி 
கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ைது இது முதல் முடறயாகும் என பைன்மார்க்கின் பகாென்பஹகன் ெல்கடலக் கழக 

ஆராய்ச்சியாைர்கள் பதரிவித்தனர். 
 
பூமிளய பபான்று புதிய கிரகம்  
 

• அபமரிக்காவின் கலிபொர்னியா விண்பெளி நிறுெனம் மற்றும் ஸ்பெயின் விண்பெளி அறிவியல் டமயத்தின் 

விஞ்ஞானிகள் சூரியன் அருபகயுள்ை ‘ெர்னாட்ஸ்’ என்ற நட்சத்திரம் குறித்து ஆய்வு பமற்பகாண்ைனர். 

• அப்பொது அந்த நட்சத்திரம் அருபக பூமிடய பொன்று ஒரு புதிய கிரகம் இருப்ெடத கண்டுபிடித்தனர். அது பூமிடய 

விை 2 மைங்கு எடை பகாண்ைது. இது சூரியனிைம் இருந்து 2 சதவீத சக்திடய கிரகித்து பகாள்கிறது. 

 
மாநாடுகள் 

 

பவைாண் கூட்டுறவு வைர்ச்சிக்கான சநட்சவார்க்  
 

• ஆசிய மற்றும் ெசிபிக்-ன் பெைாண் கூட்டுறவு ெைர்ச்சிக்கான பநட்பொர்க் பொதுச் சடெயின்(NEDAC) பதாைக்க 

அமர்வு புது தில்லியில் நடைபெற்றது. 

• NEDAC ஆனது, அரசாங்க மற்றும் கூட்டுறவு நிறுெனங்களின் பகாள்டககடை ஒருங்கிடணத்தல் மற்றும் நாட்டின் 

மட்ைத்தில் ஒத்துடழக்கும் நிறுெனங்களுக்கு FAO ஆல் உருொக்கப்ெட்ை அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுெனங்களின் 

கலடெடய உள்ைைக்கிய ஒரு தனிப்ெட்ை அடமப்பு ஆகும். 
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திட்டங்கள் 
 

 

ஹுனார் ஹாத் பமைா 
 

• புது தில்லியில்  மத்திய சிறுொன்டமயினர் விெகாரங்கள் துடற அடமச்சர் திரு. முக்தார் அப்ொஸ் நக்வி புது தில்லி 

பிரகதி டமதானத்தில் ஹுனார் ஹாத் பமைாடெ துெக்கி டெத்தார். கடலஞர்களின் அதிகாரமளித்தலுக்கு உதவும் 

ெடகயில் இந்த பமைா உள்ைது. ஹுனார் ஹாத் நெம்ெர் 14 முதல் நெம்ெர் 27 ெடர  பிரகதி டமதானத்தில் 

நடைபெற உள்ைது. ஹுனார் ஹாத் முக்கிய கடலஞர்களுக்கும், டகவிடனப் பொருட்கள் கடலஞர்களுக்கும் 

பெடலொய்ப்டெ உருொக்குகிறது. 

• மத்திய அரசு ஹுனார் ஹாத் பொன்ற பெடலொய்ப்பு பதாைர்ொன திட்ைங்கடைக் பகாண்டு ெந்து, 

பநடுங்காலமாக விளிம்பு நிடலயில் உள்ை ொரம்ெரியக் கடலஞர்கடை ஊக்குவித்துள்ைது.  பிரதமர் திரு. நபரந்திர 

பமாடியின் “இந்தியாவில் உற்ெத்தி பசய்பொம்”, “நிமிர்ந்திடு இந்தியா”, “பதாைங்கிடு இந்தியா” ஆகிய 

திட்ைங்களுக்கு ெங்களிக்கும் ெடகயில் ஹுனார் ஹாத் பமைா நடைபெற்று ெருகிறது. 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Date : 16 Nov 2018 
 

முக்கியமான நாட்கள் 
 

 

நவம்பர் 16 – ெகிப்புத்தன்ளமக்கான ெர்வபதெ தினம் 
 

• கல்வி, அறிவியல், மற்றும் கலாச்சாரம் ஆகியெற்டற ெைர்க்க, ஐ.நா.வின் ஓர் அங்கமாக யுபனஸ்பகா (UNESCO) 

நிறுெனம் 1945ம் ஆண்டு உருொக்கப்ெட்ைது. 

• இந்நிறுெனத்தின் 50ம் ஆண்டு நிடறடெச் சிறப்பிக்கும் ெண்ணம், ெருங்காலத் தடலமுடறயினடர கருத்தில் 

பகாண்டு, அகில உலக சகிப்புத்தன்டம நாள் கடைபிடிக்கப்ெைபெண்டும் என்ற தீர்மானம் 1995ம் ஆண்டு ஐ.நா. 

பொது அடெயில் நிடறபெற்றப்ெட்ைது. 

• இந்த உறுதிபமாழியின்ெடி 1996ம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்பொர் ஆண்டும் நெம்ெர் 16ம் பததி சர்ெபதச உலக சகிப்புத் 

தன்டம நாைாகக் கடைபிடிக்கப்ெடுகின்றது. 

• டுபகதர்[TOGETHER] பிரச்சாரம் – அகதிகள் மற்றும் இைம்பெயர்ெெர்கள் மீது எதிர்மடறயான உணர்வுகள் 

மற்றும் மபனாொெங்கடைக் குடறப்ெடத பநாக்கமாகக் பகாண்ை ஒரு உலகைாவிய பிரச்சாரமாகும். 
 

நவம்பர் 16 – பதசிய பத்திரிளக தினம் 
 

• உண்டம நிகழ்வுகடை மக்களுக்கு நடுநிடலயுைன் எடுத் துடரத்து, அெர்கள் அறிவுக் கண்டண திறக்கும் உயரிய 

ெணிடய ஆற்றுெதால் ெத்திரிடக துடற ஜனநாயகத்தின் நான்காெது தூணாக பொற்றப்ெடுகிறது. 

• இத்தடகய சிறப்பு மிக்க ெத்திரிடக மற்றும் ஊைகத் துடறயின் ெணியிடன கவுரவிக்கும் ெடகயில் ஒவ் பொரு 

ஆண்டும் நெம்ெர் 16ம் பததி பதசிய ெத்திரிடக தினம் பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. இந்தியாவின் ெத்திரிடக 

கவுன்சில்1966 ஆம் ஆண்டு நிறுெப்ெட்ைது. 
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எரிட்ரியாவிற்கு எதிரான சபாருைாதாரத் தளட 
 

ஒன்ெது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு எரிட்ரியாவிற்கு எதிரான தடைகடை அகற்ற ஐ.நா ொதுகாப்பு கவுன்சில் ஒருமனதாக 

ஒப்புக்பகாண்ைது. 
பசாமாலியாவில் அல்-சொப் பொராளிகடை எரிட்ரியா ஆதரித்தது எனும் கூற்றுக்கைால் 2009 ஆம் ஆண்டில் ஒரு ஆயுதத் 

தடை, பசாத்து முைக்கம் மற்றும் ெயண தடை விதிக்கப்ெட்ைது. 

 
 

மாநாடுகள் 
 

 

உலக ெகிப்புத்தன்ளம உச்சி மாநாடு 
 

➢ உலக சகிப்புத்தன்டம உச்சி மாநாடு துொயில் திறந்து டெக்கப்ெட்ைது. ஐக்கிய அரபு எமிபரட்ஸில் முதல் முடறயாக 

இந்த மாநாடு நடைபெற்றது. 

➢ இந்த உச்சி மாநாட்டின் கருத்துரு “ென்டமத்துெத்திலிருந்து ெைம் பெறுதல் : புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் 

ஒத்துடழப்பின் மூலம் ென்முகத் தன்டமடயத் தழுவுதல்” (“Prospering from pluralism : Embracing Diversity 

through innovation & Collaboration”) 
➢ இந்த உச்சிமாநாடு, நெம்ெர் 15-16, 2018-ல் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. இது சர்ெபதச சகிப்புத் 

தன்டம தினமான நெம்ெர் 16-ம் பததியிடன ஒத்திருக்கும். 
 

தீம் :- ‘Prospering from Pluralism: Embracing Diversity through Innovation and Collaboration’. 

 
16 வது ளகவிளன வர்த்தக கண்காட்சி 
 

➢ பநொைத்திற்கான இந்திய தூதர் மன்ஜிவ் சிங் பூரி காத்மாண்டுவில் 16 ெது டகவிடன ெர்த்தக கண்காட்சியில் 

இந்தியா பெவிலியடன திறந்து டெத்தார். 

➢ டகவிடனத் தயாரிப்புகடை ஊக்குவிப்ெதும், உள்ளூர் ஏற்றுமதியாைர்களுக்கும், தயாரிப்ொைர்களுக்கும், 
பெளிநாட்டிலிருந்து ொங்குெெர்களுக்கு மற்றும் டகவிடன விற்ெடனயாைர்களுக்கும் ஒரு பொதுொன தைத்டத 

ெழங்குெது இதன் பநாக்கமாகும். 
 

 

திட்டங்கள் 
 

 

பபாக்குவரத்து பிரிப்புத் திட்டம் [Traffic Separation Scheme] 
 

பகரைா கைற்கடரயில் ெர்த்தக கப்ெல்கள் மற்றும் மீன்பிடி கப்ெல்களுக்கு இடைபய பமாதல் சம்ெெங்கடைத் தடுக்க 

இந்தியாவின் பதன்கிழக்கு கைற்கடரயில் ஒரு பொக்குெரத்து பிரிப்புத் திட்ைம் (Traffic Separation Scheme-TSS) 

நிறுெப்ெை பெண்டும் என்று கப்ெல் இயக்குனரக பொதுப்ெணித் துடற முன்பமாழிந்துள்ைது. 
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விடையாட்டு பசய்திகள் 
 

ஐபிஎஸ்எப் பில்லியர்ட்ஸ் 
 

ெங்கஜ் அத்ொனி பதாைர்ந்து மூன்றாெது முடறயாக ஐபிஎஸ்எப் பில்லியர்ட்ஸ் ெட்ைத்டத 150-அப் பிரிவில் பென்றார். 

இது அெரின் 20ெது உலகப் ெட்ைம் ஆகும். 
 

ஐசிசி மகளிர் உலக டி 20  கிரிக்சகட் 
 

ஐ.சி.சி. மகளிர் உலக டி 20 கிரிக்பகட்டில் இந்தியா 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அயர்லாந்டத வீழ்த்தி அடர இறுதிப் 

பொட்டிக்கு தகுதி. 
 

உலக ஜூனியர் ொம்பியன்ஷிப் பபட்மின்டன் 
 

கனைாவில் நடைபெறும் உலக ஜூனியர் சாம்பியன்ஷிப் பெட்மின்ைன் பொட்டியின் காலிறுதிக்கு லக்ஷ்ச பசன் 

முன்பனறினார். 
 

சபண்கள் உலக குத்துச்ெண்ளட ொம்பியன்ஷிப் 
 

➢ பெண்கள் உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் பைல்லியில் பதாைங்கியது. பொட்டியின் இந்த ெத்தாெது ெதிப்பில் 

ெங்குபெற 72 நாடுகளில் இருந்து 300 க்கும் பமற்ெட்ை வீரர்கள் ெங்பகற்கவுள்ைனர். 

➢ பமரி பகாம் தற்பொது ஐந்து தங்கப்ெதக்கங்கள் பென்று பகட்டி பைய்லருைன் சம நிடலயில் உள்ைார், பமலும் ஒரு 
ெதக்கம் பெல்லும் நிடலயில் அெர் ெரலாற்றின் மிகவும் பெற்றிகரமான பெண் குத்துச்சண்டை வீரர் என்று 

சாதடனயாைர் ஆொர்.                                      

 

__________________________________________________________________________________________ 

Date : 17 Nov 2018 
அறிவியல் செய்திகள் 

 

 

விலங்கு உயிரணுக்களிலிருந்து வைர்க்கப்பட்ட உணவுப் சபாருட்கள்  
 

அபமரிக்காவில் “ஆய்ெக இடறச்சி” என்று அடழக்கப்ெடும் விலங்கு உயிரணுக்களிலிருந்து ெைர்க்கப்ெடும் உணவுப் 

பொருட்கடை ஒழுங்குெடுத்தி அடத உண்ெதற்கான ெழிடய ஏற்ெைடுத்த ஒப்புக் பகாண்ைது. 
 

 

நியமனங்கள் 
 

 

நீதிெதி அமபரஷ்ெர் பிரதாப் சாஹி என்ெெர்  ொட்னா உயர்நீதிமன்ற தடலடம நீதிெதியாக நியமிக்கப்ெட்ைார்.  
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திட்டங்கள் 
 

 

பிரதான் மந்திரி கிருஷி சின்ொயி பயாஜனா (PMKSY) 
 

பிரதான் மந்திரி கிருஷி சின்சாயி பயாஜனாவின் (PMKSY) கீழ் உத்திரபிரபதச விெசாயிகள் புதிய ொசன நுட்ெங்கடை 

ெயன்ெடுத்துகின்றனர். 
இந்தியாவின் எல்லாப் ெகுதியிலும் உள்ை விெசாய நிலங்கள் அடனத்திற்கும் ஏபதனும் ஒரு உத்திரொதமான ொசன 
ெசதிடய ஏற்ெடுத்தி நீர் பசமிப்பு மற்றும் ொதுகாப்பு பதாழில்நுட்ெங்கடை அெர்களுக்குத் தருெபத பிரதமரின் பெைாண் 

ொசனத் திட்ைத்தின் பநாக்கமாகும். 
 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (MoU) 

 
1000 ஃபாஸ்ட் டிராக் நீதிமன்றங்கள்  
 

நாடு முழுெதும் ொலியல் மற்றும் POCSO சட்ைத்தின் கீழ் நிலுடெயில் உள்ை ெழக்குகடை முடிக்க ஆயிரம் ஃொஸ்ட் 

ட்ராக் சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் அடமக்க பெண்கள் மற்றும் குழந்டத பமம்ொட்டு அடமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 
 

அரசியலளமப்பின் 6 வது அட்டவளணயில் ெட்டதிருத்தம் 
 

அரசியலடமப்பின் 6 ெது அட்ைெடணயில் சட்ைதிருத்தத்தின்ெடி, தன்னாட்சி மாெட்ை கவுன்சில்களுக்கு பநரடி நிதி 

ஒதுக்கீடு பசய்ய மத்திய அரசு நைெடிக்டக எடுக்கும் என்று மத்திய உள்துடற அடமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பதரிவித்தார். 
விடையாட்டு பசய்திகள் 
 
U-23 உலக மல்யுத்த ொம்பியன்ஷிப் 
 

ருபமனியாவின் புச்சாபரஸ்டில் நடைபெறும் சீனியர் U-23 உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் பொட்டியில் 57 கிபலா 

எடைப்பிரிவில் இந்திய மல்யுத்த வீரர் ரவி குமார் இறுதிப்பொட்டிக்கு முன்பனறினார். 

 
________________________________________________________________________________________ 
 
Date :18-19 Nov 2018 

 
முக்கியமான நாட்கள் 

 

 

நவம்பர் 18 – முதல் இயற்ளக மருத்துவ [பநச்சுபராபதி] தினம் 
 

ஆயுஷ் அடமச்சகம் நாடு முழுெதும் அதன் முதல் இயற்டக மருத்துெ [பநச்சுபராெதி] தினத்டத பகாண்ைாடுகிறது. 
பயாகா மற்றும் இயற்டக மருத்துெ ஆராய்ச்சி டமயம் உள்ளூர் முகாடமத்துெ டமயங்கள் மற்றும் மருத்துெமடனகளுைன் 

இடணந்து சுகாதார முகாம்கள், ெட்ைடறகள் மற்றும் கண்காட்சிகடை நைத்துகிறது. 
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நவம்பர் 18 – ொளல பபாக்குவரத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிளனவு தினம் 
 

சாடல பொக்குெரத்தால் ொதிக்கப்ெட்ைெர்களுக்கு நிடனவு தினம், ஒவ்பொரு ெருைமும் நெம்ெர் மாதம் மூன்றாெது 
ஞாயிற்றுக்கிழடம சாடல பொக்குெரத்து விெத்துக்கைால் ொதிக்கப்ெட்ை குடும்ெத்தினரின் சரியான அங்கீகாரமாக 

நடைபெறுகிறது. இது 1993 ஆம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் சாடலயின் விெத்தால் ொதிக்கப்ெட்ைெர்களுக்கான பதாண்டு, சாடல 

அடமதி எனத்பதாைங்கியது, அதற்குப்பின் 2005ல் ஐ.நா. பொது சடெயால் ஏற்றுக்பகாள்ைப்ெட்ைது. 
 
2018 தீம் :- “Roads have Stories”  
 

நவம்பர் 19 – உலக கழிப்பளற தினம் 
 

உலக கழிெடற அடமப்பின் மூலம் உலக சுகாதார பநருக்கடிடய சமாளிக்கும் நைெடிக்டகக்கு உத்பெகம் அளிக்க 

உலகைாவிய கழிப்ெடற தினம் (WTD) நெம்ெர் 19 ம் பததி நிறுெப்ெட்ைது . ென்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ஐ.நா. 

பொதுச் சடெ உலக கழிப்ெடற தினத்டத 2013 ல் உத்திபயாகபூர்ெ ஐ.நா. தினமாக அறிவித்தது. 
 
2018 தீம் :- When Nature Calls 

 
Qaumi Ekta Week [பதசிய ஒருளமப்பாடு வாரம் ] 
 

சமூக நல்லிணக்கம், பதசிய ஒருடமப்ொடு மற்றும் துடிப்ொன பெருடம, ஒருங்கிடணந்த கலாச்சாரம் மற்றும் 

பதசியத்துெத்டதப் பொற்றி ெலியுறுத்தும் ெடகயில், பதசிய ஒருடமப்ொட்டு ொரம் (“Qaumi Ekta Week), நாடு 

முழுெதும் நாடை பதாைங்கி, 2018, நெம்ெர் 25 ெடர பகாண்ைாைப்ெை உள்ைது. 
 

அறிவியல் செய்திகள் 
 

ஜிபெட்-29 (மூன்றாவது சுற்றுப்பாளத) 

இந்தியாவின் சமீெத்திய தகெல்பதாைர்பு பசயற்டகக்பகாள் ஜிபசட்-29 அதன் மூன்றாெது சுற்றுப்ொடத நைெடிக்டககளின் 

பொது அதன் பநாக்க சுற்றுப்ொடதயில் பெற்றிகரமாக நிடலநிறுத்தப்ெட்ைது. 
 

மாநாடுகள் 

 
“காவல்துளற சதாளலத் சதாடர்பு நவீனமயமாக்கல் மற்றும் அதிலுள்ை ெவால்கள்” - மாநாடு 

 

➢ “காெல்துடற பதாடலத் பதாைர்பு நவீனமயமாக்கல் மற்றும் அதிலுள்ை சொல்கள்” என்ெது ெற்றிய இரண்டு நாள் 

மாநாடு புதுதில்லியில் பதாைங்குகிறது. மத்திய பதாடலத் பதாைர்புத் துடற இடணயடமச்சர் (தனிப்பொறுப்பு) 

திரு. மபனாஜ் சின்ஹா இந்த மாநாட்டை பதாைங்கிடெக்கிறார். 

➢ நாட்டில் காெல்துடற பதாடலத் பதாைர்புக்கான மத்திய உள்துடற அடமச்சகத்தின் பசயல்ொட்டு ஆபலாசடன 

அடமப்ொன கம்பியில்லா ஒருங்கிடணப்பு இயக்ககம் இந்த மாநாட்டிற்கு ஏற்ொடு பசய்துள்ைது. 
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காவல்துளற சபண்கள் 8-ஆவது பதசிய மாநாடு 
 

காெல்துடறயில் ெணியாற்றும் பெண்களின் 8-ஆெது பதசிய மாநாடு, ஜார்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் பதாைங்குகிறது. 

காெல்துடற ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம்ொட்டு அடமப்பு, ஜார்கண்ட் மாநில காெல்துடறயுைன் இடணந்து இந்த மாநாட்டிற்கு 

ஏற்ொடு பசய்துள்ைது. காெல்துடறயில் ெணியாற்றும் பெண்களின் ெணித்திறடமடய அதிகரிப்ெது மற்றும் குடறப்ெது 

பதாைர்ொன சூழடல உருொக்குெது ெற்றி இம்மாநாட்டில் விொதிக்கப்ெை உள்ைது. 
 

நியமனங்கள் 
 

அஜய் பூஷண் ொண்பை என்ெெர்  புதிய ெருொய் பசயலாைராக நியமிக்கப்ெட்ைார். 

 
விருதுகள் 

 

ஏர்பசொ சாம்பியன் விருடத பசன்டன விமான நிடலயம் [ஒரு ெருைத்தில் நூறு சதவிகித குடற தீர்ப்புக்காக) பெற்றது. 

 
சமாளபல் செயலிகள் 

 

ஏர்பெவா [AirSewa] 2.0 
 

மத்திய விமானப் பொக்குெரத்துத் துடற, ெர்த்தகம் மற்றும் டகத்பதாழில் துடற அடமச்சர் சுபரஷ் பிரபு மற்றும் மாநில 
சிவில் விமானப் பொக்குெரத்துத் துடற அடமச்சர் பஜயந்த் சின்ஹா ஆகிபயார் புது பைல்லியில் பமம்ெடுத்தப்ெட்ை 

ஏர்பசொ 2 .0 ெடலப் ெக்கத்டதயும் பமாடெல் பசயலிடயயும் அறிமுகப்ெடுத்தினர்.  

 
விளையாட்டு செய்திகள் 

 

ஏடிபி பவர்ல்ட் டூர் 
 

பஜர்மனியின் அபலக்ஸாண்ைர் ஸ்ெபரவ் லண்ைனில் நடைபெற்ற ஏடிபி இறுதிப் பொட்டியில் பநாெக் பஜாபகாவிக்டக 

வீழ்த்தி பகாப்டெடய பென்றார். 
ஒபர பதாைரில் இறுதிப்பொட்டியில் பஜாபகாவிக் மற்றும் ஃபெைரர் ஆகிய இருெடரயும் பதாற்கடித்த முதல் வீரர் எனும் 

சாதடன ெடைத்தார். 

 
ITTF பெலன்ஞ் சபலாரஸ் ஓபன் படபிள் சடன்னிஸ் 
 

சர்ெபதச பைபிள் பைன்னிஸ் பெைபரசன் பசலன்ஞ் பெல்பகாஸ்ட்ராக் பெலாரஸ் ஓென் பைபிள் பைன்னிஸ் பதாைரின் U-21 

ஒற்டறயர் பிரிவில் இந்தியாவின் மனவ் தாக்கர் பெண்கலம் பென்றார். 
 

உலக ஜூனியர் ொம்பியன்ஷிப் – பாட்மிண்டன் 
 

கனைாவின் மார்க்கம் நகரில் நடைபெற்ற உலக ஜூனியர் சாம்பியன்ஷிப் ொட்மிண்ைன் பொட்டியில் ஆண்கள் ஒற்டறயர் 

பிரிவில் இந்தியாவின் லக்ஷயா பசன் அடரஇறுதிப்பொட்டிக்கு தகுதி பெற்றார். 

________________________________________________________________________________________ 
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Date : 20 Nov 2018 

 
முக்கியமான நாட்கள் 

 

 

நவம்பர் 20 – உலகைாவிய குழந்ளதகள் தினம் 
 

ஐக்கிய நாடுகளின் உலகைாவிய குழந்டதகள் தினம் 1954 ஆம் ஆண்டு நிறுெப்ெட்ைது மற்றும் ஒவ்பொரு ெருைமும் 

நெம்ெர் 20 அன்று சர்ெபதச ஒற்றுடம, உலகைாவிய குழந்டதகள் மத்தியில் விழிப்புணர்டெ பமம்ெடுத்த, குழந்டதகளின் 

நலன் பமம்ெை பகாண்ைாடுகிறது. 
 
2018 தீம் : Children are taking over and turning the world Blue 

 
மாநாடுகள் 

 
27 வது  BASIC அளமச்ெர்கள் கூட்டம் 
 

➢ காலநிடல மாற்றத்திற்கான 27 ெது BASIC ஆபலாசடனக் கூட்ைம் ெரலாற்று முக்கியத்துெம் ொய்ந்த நகரமான 

பைல்லியில் நைத்தப்ெட்ைது. 
➢ BASIC (பிபரசில், பதன்னாப்பிரிக்கா, இந்தியா மற்றும் சீனா) நாடுகள், புது தில்லியில் சுற்றுச்சூழல் 

அடமச்சகத்தால் ஏற்ொடு பசய்யப்ெட்ைது. 

 
49 வது ெர்வபதெ திளரப்பட விழா 
 

இந்தியாவின் 49 ெது சர்ெபதச திடரப்ெை விழா (IFFI) பகாொ ெனாஜி நகரில் பதாைங்கியது. 

 
திட்டங்கள் 

 

நரி ெஷக்திகரன் ெங்கல்ப் திட்டம் 
 

➢ உத்திரப்பிரபதசத்தில், நரி சஷக்திகரன் சங்கல்ப் திட்ைம் அல்லது மகளிர் அதிகாரமளித்தல் பிரச்சாரம் லக்பனாவில் 

முதலடமச்சர் பயாகி ஆதித்யநாத் அெர்கைால் பதாைங்கப்ெை உள்ைது. 

➢ ஒரு மாதக் காலம் நடைபெறும் பிரச்சாரம் ெல்பெறு நிகழ்ச்சிகள் மூலம் மாநிலத்தில் பெண்களுக்கு அதிகாரம் 

அளிப்ெடத பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது.  

 
நரி ெஷக்திகரன் ெங்கல்ப் திட்டம் 

➢ உத்திரப்பிரபதசத்தில், நரி சஷக்திகரன் சங்கல்ப் திட்ைம் அல்லது மகளிர் அதிகாரமளித்தல் பிரச்சாரம் லக்பனாவில் 

முதலடமச்சர் பயாகி ஆதித்யநாத் அெர்கைால் பதாைங்கப்ெை உள்ைது. 

➢ ஒரு மாதக் காலம் நடைபெறும் பிரச்சாரம் ெல்பெறு நிகழ்ச்சிகள் மூலம் மாநிலத்தில் பெண்களுக்கு அதிகாரம் 

அளிப்ெடத பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது.  
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புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (MoU) 
 

 

இந்திய அரசுக்கும் உலக வங்கிக்கும் இளடயில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 
 

ஜார்க்கண்ட் குடிமக்களுக்கு நம்ெகமான, தரம் ொய்ந்த மற்றும் மலிவு 24×7 மின்சாரம் ெழங்க ஜார்க்கண்ட் ெெர் சிஸ்ைம் 

பமம்ொட்டு திட்ைத்திற்கான 310 மில்லியன் ைாலருக்கான கைன் ஒப்ெந்தத்தில் டகபயழுத்திட்ைது. இந்திய அரசு மற்றும் 

உலக ெங்கிக்கு இடையில் இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்ெங்கதம் டகபயழுத்தானது. 

 
புத்தகங்கள் 

 
‘பரடிபயா காஷ்மீர் – டைம்ஸ் ஆஃப் பீஸ் அண்ட் ொர்‘ என்ற புத்தகத்டத ைாக்ைர் ராபஜஷ் ொட் எழுதி [ைாக்ைர் ஜிபதந்திர 

சிங் பெளியிட்ைார்] 
 

இளணய பபார்ட்டல் 
 

ஏபரா இந்தியா 2019 

 

➢ ‘ஏபரா இந்தியா 2019’ இன் 12 ெது ெதிப்பு  2019 பிப்ரெரி 20 முதல் 24  ெடர பெங்களூருவில் உள்ை எலஹன்கா 

விமான தைத்தில் நடைபெறும். 

➢ இந்த ஐந்து நாள் நிகழ்வு பொது விமான நிகழ்ச்சிகளுைன் விண்பெளி மற்றும் ொதுகாப்புத் பதாழில்களின் ஒரு 

பெரிய ெர்த்தக கண்காட்சிடய இடணக்கும். 

 
விளையாட்டு செய்திகள் 

 

 

சபண்கள் உலக குத்துச்ெண்ளட ொம்பியன்ஷிப் 
 

மகளிர் உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் 48 கிபலா எடைப்பிரிவு அடரயிறுதியில் நுடழந்தார் ஐந்து முடற உலக 

சாம்பியனான பமரி பகாம். 
 

சுப்பராதா ெர்வபதெ கால்பந்துக் பகாப்ளப 

 
59 ெது சுப்பராதா சர்ெபதச கால்ெந்து பகாப்டெ ஆண்களுக்கான U-17 இறுதிப்பொட்டி புதுதில்லியில் நைக்க உள்ைது. 
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Date : 21 Nov 2018 
 

முக்கியமான நாட்கள் 
 

நவம்பர் 21 – உலக சதாளலக்காட்சி தினம் 

முதல் உலக பதாடலக்காட்சி மன்றம் 1996 இல் நடைபெற்றதன் நிடனொக 1996 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெர் மாதம் ஐக்கிய 

நாடுகளின் பொதுச்சடெ நெம்ெர் 21 ம் பததிடய உலக பதாடலக்காட்சி தினமாக அறிவித்தது.  
 

நவம்பர் 21 – உலக மீன்பிடி தினம் 

உலக மீன்பிடி தினம் ஒவ்பொரு ஆண்டும் நெம்ெர் 21 ஆம் பததி உலபகங்கிலும் மீனெர்களின் சமூகங்கள் மீன்பிடி மற்றும் 
ஆபராக்கியமான கைல்சார் சுற்றுச்சூழல் ஆகியெற்றின் நிடலயான ெங்குகடை உறுதிப்ெடுத்துெதற்காக 

பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. 
 

மாநாடுகள் 

 
3வது இந்தியா–சிங்கப்பூர் பாதுகாப்பு அளமச்ெர் உளரயாடல் 

➢ 3ெது இந்தியா-சிங்கப்பூர் ொதுகாப்பு அடமச்சர் உடரயாைல் விசாகப்ெட்டினத்தில் முடிெடைந்தது. 

➢ இந்தியாவில் சிங்கப்பூர் ஆயுதப்ெடைகளுக்கு ெயிற்சிகள் மற்றும் கூட்டு ெயிற்சிகள் நைத்துெதற்கான இருதரப்பு 

உைன்ெடிக்டகடய புதுப்பித்தல் இந்த உடரயாைலின் முக்கியத்துெமாகும். 

➢ அடுத்த ஆண்டு சிங்கப்பூரில் 4 ெது ொதுகாப்பு அடமச்சர் உடரயாைல் நடைபெறும். 

 
நியமனங்கள் 

 

இன்டர்பபால் தளலவர்  

➢ பதன் பகாரியாவின் கிம் ஜாங் யாங் என்ெெர்  இன்ைர்பொல் தடலெராக [2020 ெடர] நியமிக்கப்ெட்ைார். 

➢ துடெயில் நடைபெற்ற இன்ைர்பொல் உறுப்பு நாடுகளின் கூட்ைத்தில் அெர் பதர்வு பசய்யப்ெட்ைார். 

இன்ைர்பொலின் புதிய தடலெராகத் பதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ை 57 ெயது கிம் பஜாங்-யாங் பதன்பகாரியாவின் 

மக்கள் பதாடக மிகுந்த டகபயாங்கி மாநிலத்தின் பொலீஸ் துடறத் தடலெராக இருந்தெர். 

 
விளையாட்டு செய்திகள் 

 

 

அக்பராபாட்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் உலக பகாப்ளப 

ஆண்கள் [பிரின்ஸ் அரிஸ் மற்றும் பரஜிபலஷ் சுரிொபு] மற்றும் பெண்கள் [அயுஷி பகாபதஸ்ெர், ப்ரச்சி ெர்க்ஹி மற்றும் 

ம்ருண்மயி ொல்பை] குழுப்பிரிவில் இந்தியா இரண்டு பெண்கலப் ெதக்கங்கடை பென்றன. 
 

இந்தியா Vs ஆஸ்திபரலியா டி-20 சதாடர் 

பிரிஸ்பெனில் நடைபெற்ற மூன்று பொட்டிகள் பகாண்ை டி-20 பதாைரின் முதல் பொட்டியில் இந்தியா 4 ரன்கள் 

வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திபரலியாவிைம் பதால்வியடைந்தது. 

 
________________________________________________________________________________________ 
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Date : 22 Nov 2018 
 

ெர்வபதெ செய்திகள் 

 
கான்பமக் 2018 [ConMac 2018] 
 

➢ கட்டுமான உெகரணங்கள் மற்றும் பதாழில்நுட்ெங்களுக்கான பநொளின் மிகப்பெரிய கண்காட்சி “கான்பமக் 2018” 

காத்மாண்டுவின் ெக்தபூரில் பதாைங்கியது. 

➢ இந்தியாவின் தூதரகத்துைன் இடணந்து இந்திய பதாழில் கூட்ைடமப்பு (CII) இந்த 3 நாள் நிகழ்ச்சிடய ஏற்ொடு 

பசய்துள்ைது. 

 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (MoU) 

 

சுகாதாரப் பராமரிப்புப் பணிகள் மபொதா-  2018 
 

➢ மருத்துெ சுகாதாரப் ெணியாைர்கள், பசடெகள் மற்றும் மருத்துெ சுகாதாரக் கல்விடய தரப்ெடுத்தி, 

ஒழுங்குமுடறப்ெடுத்துெதற்கான சுகாதாரப் ெராமரிப்புப் ெணிகள் மபசாதா 2018-க்கு மத்திய அடமச்சரடெ 

ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்ைது.இந்த மபசாதாவின்ெடி, பதசிய அைவில் இந்திய மருத்துெப் ெணிகள் கவுன்சிலும், 

மாநில அைவில், மாநில மருத்துெப் ெணிகள் கவுன்சிலும் ஏற்ெடுத்தப்ெடும். இந்த கவுன்சில்கள் மருத்துெ, 

சுகாதாரப் ெணிகள் மற்றும் அடெசார்ந்த பிற ெணிகளின் தரத்டத கண்காணித்து, ெடரமுடறப்ெடுத்தும். 
 

இந்தியா மற்றும் உஸ்சபகிஸ்தான் இளடபய ஒப்பந்தம் 
 

➢ அறிவியல், பதாழில்நுட்ெம் மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் ஆகிய துடறகளில் இந்தியா மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் 
இடையான ஒத்துடழப்பு உைன்ொடு குறித்து மத்திய அடமச்சரடெயிைம் பதரிவிப்பு 

 

இந்தியா–தஜகிஸ்தான் இளடபய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 
 

➢ இந்தியா-தஜகிஸ்தான் இடைபய இடைஞர் விெகாரங்களில் ஒத்துடழக்க ெடக பசய்யும் புரிந்துணர்வு 

ஒப்ெந்தத்திற்கு மத்திய அடமச்சரடெ ஒப்புதல். 
 

இந்தியா–ரஷ்யா இளடபய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 
 

➢ அைல் புதுடம திட்ைம், இந்தியா மற்றும் திறடம மற்றும் பெற்றிக்கான நிதியம், ரஷ்யா இடைபயயான 

புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் குறித்து மத்திய அடமச்சரடெயிைம் எடுத்துடரக்கப்ெட்ைது. 
 

இந்தியா மற்றும் சமாரிஷியஸ் இளடபய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 
 

➢ பமாரிஷியஸ் உைன் நுகர்பொர் நலன் ொதுகாப்பு மற்றும் அைவியல் பதாைர்ொன புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் – மத்திய 

அடமச்சரடெ ஒப்புதல். 
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சில்வாொவில் மருத்துவக் கல்லூரி 

➢ தாத்ரா மற்றும் நாகர் ஹபெலி யூனியன் பிரபதசத்தில் உள்ை சில்ொசாவில் மருத்துெக் கல்லூரி அடமக்க மத்திய 

அடமச்சரடெ ஒப்புதல். 

 
பாதுகாப்பு செய்திகள் 

 
“ஃபபால் ஈகிள்“[Foal Eagle] 

➢ ெைபகாரியாவுைன் சமாதானப் பெச்சுொர்த்டதடய பதாைரும் ெடகயில் அபமரிக்கா-பதன் பகாரியாவும் 

ஆண்டுபதாறும் பமற்பகாள்ளும் “ஃபொல் ஈகிள்” கூட்டு இராணுெப் ெயிற்சியின் அைடெக் குடறக்க 

திட்ைமிைப்ெட்டுள்ைன. 

 
இளணய பபார்ட்டல் 

 
“ஷி–பாக்ஸ்”[SHe- Box] 
 

➢ ெணியிைங்களில் ொலியல் பதாந்தரவுகள் குறித்த புகார் அளிக்கும் இடணயதை பொர்ைலான “ஷி ொக்ஸ்”-ஐ, 33 

மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரபதசங்களில் உள்ை அடனத்து மத்திய அடமச்சகங்கள், துடறகள் மற்றும் 

மாெட்ைங்களுைன் மத்திய மகளிர் மற்றும் குழந்டதகள் பமம்ொட்டு அடமச்சகம் இடணத்துள்ைது. 

 
விளையாட்டு செய்திகள் 

 

 

சபண்கள் உலக குத்துச்ெண்ளட ொம்பியன்ஷிப் 
 

➢ புது தில்லியில் நடைபெறும் பெண்கள் மகளிர் உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் பொட்டிக்குள் MC 

பமரி பகாம் நுடழந்தார். 

 

 

 

 

Date : 23 Nov 2018 

 
முக்கியமான நாட்கள் 

 

குரு நானக் சஜயந்தி 
 

➢ குரு நானக் பஜயந்தி அல்லது குர்புராப் நாபைங்கிலும் மற்றும் உலபகங்கிலும் மத சைங்குகளுைன் 

பகாலாகலமாக பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. 
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➢ சீக்கியர்களின் முதல் குருொன குரு நானக் பதவின் பிறந்த நாடை இந்த நாள் குறிக்கிறது. இந்த ஆண்டு குரு 

நானக் பதவின் 549 ெது பிறந்த நாடை குறிக்கிறது. சீக்கிய மதத்டத பதாற்றுவித்தெர் குரு நானக் என்ெது 

குறிப்பிைத்தக்கது. 
 

நியமனங்கள் 

 

➢ ொைகர் நஹீத் அப்ரின் என்ெெர்  ெைகிழக்கு பிராந்தியத்தின் முதல் இடைஞர் ெழக்கறிஞர் என்ற 

ெட்ைத்டத குழந்டதகள் உரிடமக்கு பொராடியதற்காக  பெற்றார்.இதடன யுனிபசப் ெழங்கியது. 

 
 

விளையாட்டு செய்திகள் 
 

உலக குத்துச்ெண்ளட ொம்பியன்ஷிப் 
 

➢ உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கத்திற்கான இறுதிப்பொட்டியில் மகளிர் 48 கிபலா எடை 

பிரிவில் எம்.சி பமரி பகாம் மற்றும் 57 கிபலா எடை பிரிவில் பசானியா சஹால் ஆகிபயார் விடையாை 

உள்ைனர். 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Date : 24 Nov 2018  

 
மாநாடுகள் 

 

ஆர்பதாக்னாதிக் அறுளவ சிகிச்ளெ  
 

➢ அகில இந்திய மருத்துெ அறிவியல் நிறுெனம், எய்ம்ஸ் புது தில்லியில் இருநாள் ஆர்பதாக்னாதிக் அறுடெ சிகிச்டச 

ஒர்க்ஷாப் ஒன்டற ஏற்ொடு பசய்துள்ைது. இது தாடை திருத்தும் அறுடெ சிகிச்டச என்றும் அடழக்கப்ெடும்.  

 
விருதுகள் 

 
 
EURAXESS ெயின்ஸ் ஸ்லாம் இந்தியா விருது 

 

➢ திபயட்ைரின் மூலம் அறிவியல் பதாைர்புக்காக EURAXESS சயின்ஸ் ஸ்லாம் இந்தியா விருடத  திரு சக்ரபூர்த்தி 

என்ெெர் பெற்றார். 
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விளையாட்டு செய்திகள் 

 

 

சபண்கள் உலக குத்துச்ெண்ளட ொம்பியன்ஷிப் 
 

➢ புது தில்லி மகளிர் உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் பொட்டியில் பெண்கள் 48 கிபலா எடை டலட் 

ஃப்ரீபெயிட் பிரிவின் இறுதிப் பொட்டியில் 5-0 என்ற கணக்கில் உக்டரனின் ஹன்னா ஓபகாட்ைாடெ பதாற்கடித்து 

பமரி பகாம் ெரலாற்றில் இைம் பிடித்தார். 

➢ இதன் மூலம், மணிப்பூர் மாநிலத்தின் 35 ெயதான இந்திய குத்துச்சண்டை வீரர் ஆறு உலக சாம்பியன்கடை பென்ற 

ெரலாற்றில் மிகவும் பெற்றிகரமான குத்துச்சண்டை வீரர் எனும் சாதடன ெடைத்தார். 
 

ளெயத் பமாடி ெர்வபதெ ொம்பியன்ஷிப் 
 

லக்பனாவில் நடைபெறும் டசயது பமாடி சர்ெபதச சாம்பியன்ஷிப் ொட்மிண்ைன் பதாைரில், சாய்னா பநொல், உட்ெை ஏழு 

இந்திய வீரர்கள் அடர இறுதிப்பொட்டிக்குத் தகுதி பெற்றனர். 

 
 

 
Date : 25 & 26 Nov 2018 
 

முக்கியமான நாட்கள் 
 

 

நவம்பர் 25 – சபண்களுக்கு எதிரான வன்முளற அகற்றுவதற்கான ெர்வபதெ தினம் 
 

➢ ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சடெ நெம்ெர் 25 ம் பததிடய பெண்களுக்கு எதிரான ென்முடறடய அகற்றுெதற்கான 

சர்ெபதச தினமாக அறிவித்துள்ைது. 

➢ உலபகங்கிலும் உள்ை பெண்கள் கற்ெழிப்பு, சமுதாய ென்முடற மற்றும் பிற ென்முடறகளுக்கு உட்ெட்டுள்ைனர், 

அதற்கு விழிப்புணர்டெ ஏற்ெடுத்துெதற்காக இந்த தினம் பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. 
 
2018 தீம் : “Orange the World: #HearMeToo” 
 

 

அரசியலளமப்பு தினக் சகாண்டாட்டம் 

 
➢ இந்தியாவின் அரசியல் சாசனம் 1949 நெம்ெர் 26 அன்று ஏற்றுக்பகாள்ைப்ெட்ைடத குறிக்கும் விதமாக, 

உச்சநீதிமன்றம் சார்பில் புதுதில்லியில் நெம்ெர் 26, 2018 நடைபெற்ற அரசியல் சட்ை தின விழாடெ குடியரசுத் 

தடலெர் திரு. ராம் நாத் பகாவிந்த் பதாைங்கிடெத்தார். 
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உலக  செய்திகள் 

 
 
‘HAUSLA-2018’ 
 

➢ மகளிர் மற்றும் குழந்டதகள் பமம்ொட்டு (MWCD) அடமச்சகத்தின் ‘HAUSLA-2018’ சிறுெர் ெராமரிப்பு 

நிறுெனங்களின் பதசிய குழந்டதகள் விழாடெ (CCIs) பசயலாைர் திரு ராபகஷ் ஸ்ரீெஸ்தொ, புது தில்லியில் திறந்து 

டெத்தார். 
 
2018 தீம் :- “Child Safety” 

 
 

பிசரக்சிட் [Brexit] உடன்படிக்ளக 

 
➢ ஐபராப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து பிரிட்ைன் பெளிபயற ஆதரொக 2016இல் நைந்த பிபரக்ஸிட் கருத்து 

ொக்பகடுப்பில் பெரும்ொன்டம பிரிட்ைன் மக்கள் பெளிபயறுெதற்கு ஆதரொக ொக்களித்தனர். 

 
➢ ஐபராப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் பிரிட்ைன் தரப்பில் சுமார் 18 மாதங்கள் நைத்திய பெச்சுொர்டதக்குப் பிறகு, பிரிட்ைன் 

விலகுெதற்கான இந்த ஒப்ெந்தம் இறுதி பசய்யப்ெட்டுள்ைது. 
 

➢ ப்ரூஸ்சல்ஸில் நடைபெற்ற சிறப்பு உச்சிமாநாட்டில், பிரிட்ைன் உைனான ஒரு ெரலாற்று பிபரக்சிட் [Brexit] 

ஒப்ெந்தத்தின் நிெந்தடனகளுக்கு, 27 ஐபராப்பிய ஒன்றிய உறுப்பினர்களின் தடலெர்கள் ஒப்புதல் அளித்துள்ைனர். 

➢ 2019 மார்ச் 29 அன்று பிரிட்ைன் ஐபராப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து பெளிபயற பததி நிர்ணயம் பசய்யப்ெட்டுள்ைது. 

 
 

ளதவானியர்கள் பக திருமணம் நிராகரிப்பு  
 

➢ ஆசியா முதன்முதலாக ஒபர ொலின பஜாடிகடை குழந்டத ெராமரிப்பு மற்றும் காப்பீட்டு நலன்கள் ெகிர்ந்து 
பகாள்ை அனுமதித்த தீவு ஆகும் என எதிர்ொர்க்கப்ெட்ை நிடலயில் டதொனில் ொக்பகடுப்பு மூலம் திருமணம் 

என்ெது ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையில் மட்டுபம இருக்க பெண்டும் என ொக்களித்துள்ைனர். இது 

எல்ஜிபிடி [LGBT] பஜாடிகளுக்கு ஒரு பின்னடைவு ஆகும்.  

 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (MoU) 

 
 
ADBக்கும் இந்திய அரொங்கத்திற்கும் இளடயில் ஒப்பந்தம் 
 

➢ ஆசிய ெைர்ச்சி ெங்கி (ADB) மற்றும் இந்திய அரசும், பீகாரில் உள்ை மாநில பநடுஞ்சாடலகடை சாடல ொதுகாப்பு 

அம்சங்களுைன் கூடிய அடனத்து ொனிடல தரத்திற்கும், 230 கிபலாமீட்ைர் ெரப்ெைடெ உயர்த்த மற்றும் 

பமம்ெடுத்த நிதியுதவிக்காக 200 மில்லியன் ைாலர் கைன் ஒப்ெந்தத்தில் டகபயழுத்திட்ைது. 
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பமாடெல் பசயலிகள் & இடணய பொர்ட்ைல் 
 

ளபொ – இளணயப்பக்கம் 

 
➢ தீன்தயாள் அந்த்பயாதயா பயாஜனா – பதசிய நகர்ப்புற ொழ்ொதார இயக்கத்தின் (DAY-NULM) கீழ் 

ெயனாளிகளுக்கு ெங்கிக்கைன்கள் மீதான ெட்டித்பதாடக ெற்றிய விெரங்கடை மத்தியப்ெடுத்தப்ெட்ை மின்னணு 

முடறயில் பதரிந்துபகாள்ெதற்காக டெசா  எனப்ெடும் கைன் மற்றும் ெட்டித் பதாடகடய எளிதாக 

அறிந்துபகாள்ளும் இடணயப்ெக்கம் புதுதில்லியில் பதாைங்கிடெக்கப்ெட்ைது. 

➢ இந்தத் திட்ைத்டத பசயல்ெடுத்தும் ெங்கியான அலகாொத் ெங்கி இந்த இடணயப்ெக்கத்டத ெடிெடமத்து 

உருொக்கி உள்ைது. 
 

ஒருங்கிளணந்த சுகாதார தகவல் தைம் (IHIP) 
 

➢ ஒருங்கிடணந்த சுகாதார தகெல் தைம் (IHIP) ஏழு மாநிலங்களில் உள்ை ஒருங்கிடணந்த பநாய் கண்காணிப்பு 

திட்ைத்தின் (ஐ.எஸ்.எஸ்.பி.) பிரிவில் மத்திய சுகாதாரபசயலாைர் பிரீத்தி சுதனால் துெக்கி டெக்கப்ெட்ைது. 

➢ பநாயுற்ற தன்டமடய கண்ைறிதல், பநாயுற்ற தன்டம மற்றும் இறப்பு ஆகியெற்டறக் குடறப்ெதற்கும், 

மக்களிடைபய உள்ை பநாய்களின் சுடமடய குடறப்ெதற்கும், ஆபராக்கியமான சுகாதார அடமப்புகள் பமம்ெைவும் 

இந்தத் தைம் உதவும். 
 

இ–பசு ஹாட் (ஜிபிஎம்எஸ் பபாக்குவரத்து) 
 

➢ விெசாயிகள் மற்றும் இத்துடற பதாழில் முடனபொடர ொல் மற்றும் அது சார்ந்த பதாழிலில் ஈடுெடுத்தும் 

பநாக்கில் மத்திய அரசு ஆன்டலன் இடணய தைத்டத பதாைங்கியுள்ைது. 

➢ இ-ெசு ஹாட் என்ற பெயரிலான இந்த இடணய தைத்தில் பெைாண் பொருள்கடை ொங்க, விற்க முடியும். 

➢ உயர் ரக கால்நடைகளின் சிடன முட்டைகள் கிடைப்ெது உள்ளிட்ை தகெலும் இந்த ஆன்டலன் இடணயதைம் 
மூலம் பெறலாம் 

➢ UMANG (புதிய கால ஆளுடமக்கான ஐக்கியப்ெட்ை பமாடெல் பசயலி) உைன் இது உருொக்கப்ெட்டு மற்றும் 

ஒருங்கிடணக்கப்ெட்ைது. 

➢ உள்நாட்டு இனங்களின் மரெணு பதர்வு மற்றும் 6000 ொல் விலங்குகடை மரெணு ரீதியாக மதிப்பீடு பசய்ெதற்காக 

இண்ைஸ்சிப்[INDUSCHIP] உருொக்கப்ெட்ைது. 
 

 

விளையாட்டு செய்திகள் 
 

 

பகால்ப் உலகக்பகாப்ளப 

 
➢ பமல்பொர்னில் நடைபெற்ற பகால்ப் உலகக் பகாப்டெயில் அனிர்ென் லாஹிரி மற்றும் ககன்ஜீத் புல்லர் ஆகிபயார் 

10-ெது இைம் பிடித்தனர். 
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2018 ஹாக்கி உலக பகாப்ளப 
 

➢ புெபனஸ்ெரில் நடைபெறும் 2018 ஹாக்கி உலகக் பகாப்டெ பொட்டியில் விடையாை ொகிஸ்தான் அணி 

இந்தியாவுக்கு ெந்து பசர்ந்தது. 
 

 

ளெயத் பமாடி ெர்வபதெ பபட்மின்டன் 
 

➢ டசயத் பமாடி சர்ெபதச உலக டூர் சூப்ெர் 300 பொட்டியின் ஆண்கள் ஒற்டறயர் பிரிவில் சீனாவின் லு குொங்சுடெ 

சமீர் ெர்மா பதாற்கடித்து ெட்ைத்டதக் டகப்ெற்றினார் . 

➢ இது அெருக்கு மூன்றாெது ெட்ைம் ஆகும், இதற்கு முன் சுவிஸ் ஓென் மற்றும் டஹதராொத் ஓென் பொட்டிகளில் 

ெட்ைம் பெற்றுள்ைார். 

➢ மகளிர் ஒற்டறயர் பிரிவின் இறுதிப்பொட்டியில் சீன வீரர் ஹான் யுவிைம் சாய்னா பநொல் பதால்வி அடைந்தார்.  
 

 

இந்தியா Vs ஆஸ்திபரலியா டி20 
 

➢ இந்தியா Vs ஆஸ்திபரலியா 3 ெது டி20யில் ஆஸ்திபரலியாடெ 6 விக்பகட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது இந்தியா. 

இதன்மூலம் 3 பொட்டிகள் பகாண்ை டி20 பதாைடர 1-1 என சமன் பசய்தது.  
 

 

ஐசிசி மகளிர் உலக டி 20 
 

➢ இறுதிப் பொட்டியில் இங்கிலாந்டத எட்டு விக்பகட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஆஸ்திபரலியா தனது நான்காெது 

மகளிர் உலக டுபென்டி 20 சாம்பியன்ஷிப் பகாப்டெடய பென்றது. 
 

 

களல ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் உலக பகாப்ளப 
 

➢ பஜர்மனியில் உள்ை காட்ெஸ்ஸில் நடைபெற்ற கடல ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் உலகக் பகாப்டெயின் ொல்ட் பிரிவு 

பொட்டியில் இந்திய ஜிம்னாஸ்ட் தீொ கர்மாகர் பெண்கலப் ெதக்கத்டத பென்றார். 

➢ பிபரசில் நாட்டின் பரபெக்கா ஆண்ட்பரட் தங்கம் பென்றார் , அபமரிக்காவின் பஜட் பகரி பெள்ளி பென்றார்.  
 

 

காமன்சவல்த் ஃசபன்சிங் ொம்பியன்ஷிப் 
 

➢ கான்பெர்ராவில் நடைபெறும் சீனியர் காமன்பெல்த் ஃபென்சிங் சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்க ெதக்கம் பென்ற முதல் 

இந்திய வீரர் என்ற சாதடன ெடைத்தார் சி.ஏ.ெொனி பதவி 
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Date : 27 Nov 2018 

 

 

மாநில செய்திகள் 

 
 
70 அடி உயரம் சகாண்ட புத்தர் சிளல 
 

➢ பீகார் மாநில முதல்ெர் நிதிஷ் குமார், அம்மாநிலத்தின் நலந்தா மாெட்ைத்தில் 70 அடி உயரம் பகாண்ை புத்தர் 

சிடலடயத் திறந்து டெத்துள்ைார். 

➢ ராஜ்கிரில் உள்ை பகாரா கபதாரா ஏரிக்கு நடுவில் இந்த புத்தர் சிடல நிறுெப்ெட்டுள்ைது. 45,000 ஃபுட் பிங்க் மண் 

கற்கைால் இந்த சிடல ெடிெடமக்கப்ெட்டுள்ைது. 

➢ இது நாட்டின் இரண்ைாெது உயரமான புத்தர் சிடல ஆகும். இது இைஞ்சிெப்பு மணற்கற்கைால் ஆனது. 

 
லாஜிக்ஸ் இந்தியா மாநாடு 
 

➢ லாஜிக்ஸ் இந்தியா 2019 மாநாட்டின் இலட்சிடன மற்றும் தகெல் டகபயட்டை மத்திய ெர்த்தக மற்றும் 

பதாழில்துடற அடமச்சர் திரு. சுபரஷ் பிரபு பெளியிட்ைார். 

➢ பமம்ெட்ை சர்ெபதச ெர்த்தக சரக்கு பொக்குெரத்து ெசதிடய ஏற்ெடுத்தவும், மற்ற துடறகள் மலிொன சரக்கு 
பொக்குெரத்து ெசதிடய பெறுெதற்கும் இந்த லாஜிக்ஸ் இந்தியா மாநாடு உதவும் 

➢ இந்த மாநாடு புது தில்லில் ஜனெரி 31, 2019 முதல் பிப்ரெரி 2, 2019 ெடர நடைபெறும். இந்த மாநாட்டை 

இந்திய ஏற்றுமதி நிறுெனங்கள் கூட்ைடமப்பு (FIEO) ஏற்ொடு பசய்துள்ைது. 

 
தரவரிளெ 

 

 

டி20 பந்து வீச்ொைர்களின் டாப் 5 பட்டியல் 
 

➢ ஐ.சி.சி டி20 ெந்து வீச்சாைர்களின் ைாப் 5 தரெரிடசப் ெட்டியலில் முதல்முடறயாக நுடழந்து மூன்றாம் 

இைம்பிடித்தார் சுழற்ெந்து வீச்சாைர் குல்தீப் யாதவ். 

 
மாநாடுகள் 

 

 

உலகைாவிய நிளலயான நகரங்கள் - 2025  
 

➢ ஐ.நா. அதன் உலகைாவிய நிடலயான நகரங்கள் 2025 துெக்கத்தில் ெங்கு பெற உத்தரப்பிரபதசத்தின் பநாய்ைா 

மற்றும் கிபரட்ைர் பநாய்ைாடெத் பதர்ந்பதடுத்துள்ைது. 

➢ இந்தியாவிலிருந்து மும்டெ மற்றும் பெங்களூரு அடழப்ொைர்கைாகத் பதர்வு “ெல்கடலக்கழக நகர” பிரிவில் 

பநாய்ைா மற்றும் கிபரட்ைர் பநாய்ைா பதர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ைது. 
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புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (MoU) 
 

 

ஏடிபி மற்றும் இந்திய அரசுக்கு இளடபய ஒப்பந்தம் 

 

➢ இந்தியா மற்றும் ஆசிய ெைர்ச்சி ெங்கி (ஏடிபி) 4 கர்நாைகா நகரங்களில் நகர்ப்புற பசடெகடை 

பமம்ெடுத்துெதற்கான 75 மில்லியன் ைாலர் ஒப்ெந்தத்தில் டகபயழுத்துயிட்ைது. 

 
 

விளையாட்டு செய்திகள் 
 

 

ஐசிசி மகளிர் உலக ட்சவன்டி 20 அணி  பகப்டன்  
 

➢ ஹர்மன் பிரீத் கவுர் ஐசிசி மகளிர் உலக டி 20 XI அணியின் பகப்ைனாக நியமிக்கப்ெட்ைார். 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

Date : 28 Nov 2018 

 
மாநில செய்திகள் 

 

 

அவெரநிளல பதில் ஆதரவு அளமப்பு  
 

➢ மத்திய உள்துடற அடமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மண்டியில் இமாச்சல பிரபதசத்திற்கான அெசரநிடல ெதில் 

ஆதரவு அடமப்டெ (ERSS) பதாைங்கி டெத்தார். 

➢ இ.ஆர்.எஸ்.எஸ்-ன் கீழ் ‘112’ என்ற ொன்-இந்தியா ஒற்டற அெசர எண்டண அறிவித்த முதல் மாநிலமாக 

ஹிமாச்சல பிரபதசம் திகழ்கிறது. 
 

அறிவியல் செய்திகள் 
 

 

இஸ்பராவின் பி.எஸ்.எல்.வி சி-43 கவுண்டவுன்  

 

➢ 31 பசயற்டகக்பகாள்கடை சுமந்து பசல்ெதற்காக பி.எஸ்.எல்.வி. சி-43 ராக்பகட் உருொக்கப்ெட்ைது. இந்த 

ராக்பகட்டை விண்ணில் பசலுத்துெதற்கான கவுண்ைவுன் பதாைங்கியது. 

➢ இந்திய விண்பெளி ஆய்வு நிறுெனமான இஸ்பராவின் “டஹசிஸ்” (டஹெர் ஸ்பெக்ரல் இபமஜிங் 

சாட்டிடலட்) எனும் அதிநவீன பசயற்டகபகாடை இது சுமந்து பசல்லும்.  
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தரவரிளெ 
 

 

ஐசிசி மகளிர் டி20 தரவரிளெ 

 

➢ ஐசிசி பெண்கள் டி20 சர்ெபதச ைாப் 5 தரெரிடசப் ெட்டியலில் நுடழந்து மூன்றாம் இைம் பிடித்தார் 

இந்திய அணியின் ஹர்மன் பிரீத் கவுர். 
 

 

மாநாடுகள் 
 

ஜி -20 உச்சிமாநாடு 
 

➢ பிரதமர் நபரந்திர பமாடி அர்பஜன்டினா தடலநகர் பியூனஸ் ஏர்ஸில் நடைபெறும்13 ெது ஜி-20 உச்சி 

மாநாட்டில் ெங்பகற்க தனது ெயணத்டத பதாைங்கினார். 

 

➢ 2018 தீம் : Building Consensus for a Fair and Sustainable Development. 
 

புலனாய்வு முகளமகள் தளலவர்களின் இரண்டாவது பதசிய மாநாடு 
 

➢ காெல்துடற ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம்ொட்டு நிறுெனத்தின் சார்பில், ைாக்ைர் ஆனந்த்ஸ்ெரூப் குப்தா 
நிடனவு பசாற்பொழிவு மற்றும் புலனாய்வு முகடமகளின் தடலெர்கள் ெங்பகற்கும் இரண்ைாெது பதசிய 

மாநாடு புதுதில்லியில் பதாைங்குகிறது. 

 

➢ மாநாட்டின் கருப்சபாருள்  : “புதுயுகக் குற்றங்களில் காவல்துளறயின் நடவடிக்ளக”.  
 

நியமனங்கள் 

 

➢ தடலடம பதர்தல் ஆடணயராக சுனில் அபராரா நியமிக்கப்ெட்ைார்.  

➢ பதசிய திறன் பமம்ொட்டு கழகத்தடலெராக ஏ.எம். நாயக் நியமிக்கப்ெட்ைார்.  

 
 

விளையாட்டு செய்திகள் 
 

 

செஸ் உலக ொம்பியன்ஷிப் 
 

➢ பசஸ் உலக சாம்பியன்ஷிப் ெட்ைம் லண்ைனில் பெகமான டைபிபரக்கர் விடையாட்டு மூலம் முடிவு 

பசய்யப்ெடும், உலக சாம்பியனான நார்பெயின் பமக்னஸ் கார்ல்சன் மற்றும் அபமரிக்க பொட்டியாைர் 

பெபியாபனா கருொனா இடைபய இந்த பொட்டி நடைபெறும். 
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பிசிசிஐ வயது பமாெடி தளட  இரட்டிப்பு  
 

➢ இந்திய கிரிக்பகட் கட்டுப்ொட்டு ொரியம் (பி.சி.சி.ஐ.) ெயது பமாசடிகளுக்கு தடைடய இரட்டிப்பு 

ஆக்கியது. 

➢ இதற்கு முன்னதாக, கிரிக்பகட் வீரர் ஒரு ஆண்டு காலம் தடை விதிக்கப்ெடுெர். 
 

ஆண்கள் ஹாக்கி உலக பகாப்ளப 

 

➢ பூெபனஸ்ெரில் நடைபெறும் ஆண்கள் ஹாக்கி உலகக் பகாப்டெ பொட்டியில் பதன் ஆப்பிரிக்காவுைன் 

இந்தியா பமாதுகிறது. 

 

 

 

Date : 29&30 Nov 2018 
 

முக்கியமான நாட்கள் 
 

 

நவம்பர் 29 – ஐக்கிய அரபு நாடு நிளனவு தினம் 
 

➢ குடிமக்கள், இராணுெம் மற்றும் மனிதாபிமான பசடெ ஆகியெற்றில் தங்கள் உயிர்கடை ெழங்கிய 
எமிபரட் தியாகிகளின் தியாகம் மற்றும் அர்ப்ெணிப்பு ஆகியெற்றின் அங்கீகாரத்திற்காக நெம்ெர் மாதம் 

29ம் பததி ஐக்கிய நாடு முழுெதும் நிடனவு தினமாக அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. 

 
அறிவியல் செய்திகள் 

 

பிஎஸ்எல்வி-சி43  

 

➢ இந்தியாவின் நவீன புவி கண்காணிப்பு பசயற்டகக் பகாள் டஹசிஸ் மற்றும் 30 பெளிநாட்டு இடண 

பசயற்டகக் பகாள்களுைன், ஸ்ரீஹரிபகாட்ைாவிலிருந்து பிஎஸ்எல்வி-சி43 பெற்றிகரமாக விண்ணில் 

பசலுத்தப்ெட்ைது. 

➢ அதிக எடை பகாண்ை ஜி.சாட்-11 பசயற்டகக் பகாளிடன டிசம்ெர் 5-அன்று இஸ்பரா பசலுத்துகிறது. 

 
காங்பகாவின் எபபாலா சவடிப்பு 
 

➢ உலக சுகாதார அடமப்பு, WHO காங்பகாவின் பகாடிய எபொலா பெடிப்பு இப்பொது ெரலாற்றில் 

இரண்ைாெது மிகப் பெரியது எனக்கூறியுள்ைது. 

➢ இது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பமற்கு ஆப்பிரிக்காவில் ஆயிரக்கணக்கானெர்கடை பகான்ற பெரழிவிற்கு 

அடுத்த இைத்டதப்பிடித்துள்ைது.  
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மாநாடுகள் 

 

சதற்காசிய இளைஞர் அளமதி மாநாடு 

 

➢ மகாத்மா காந்தியின் பகாள்ளுப்பெரனான திரு.ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஜி. குல்கர்னி காந்தி தர்ஷன், புது டில்லியில் 

மூன்று நாள் பதற்காசிய மண்ைல இடைஞர் அடமதி மாநாட்டை துெக்கி டெத்தார். 

 
இரண்டாவது அம்பபத்கர் ெர்வபதெக் கூட்டம் 

 

➢ அரசியல் கட்ைடமப்பு நெம்ெர் 30, 2018 அன்று நிடனவுகூரும் ெடகயில், இந்திய குடியரசுத் தடலெர் 

திரு.ராம் நாத் பகாவிந்த், புதுதில்லியில் இரண்ைாெது அம்பெத்கர் சர்ெபதச கூட்ைத்டத துெக்கி டெத்தார். 

➢ இந்தக் கூட்ைத்டத ஆதிதிராவிைர் மற்றும் ெழங்குடியின சட்ைமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் நாைாளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள் குழு மற்றும் ைாக்ைர் அம்பெத்கர் ெர்த்தக சடெ ஏற்ொடு பசய்தது. 

 
நியமனங்கள் 

 

➢ மத்தியப் ெணியாைர் பதர்ொடணயத்தின் தடலெராக  திரு.அரவிந்த் சக்பஸனா நியமிக்கப்ெட்ைார். 

 
➢ ைாக்ைர் அஜய் பூஷண் ொண்பை என்ெெர் ெருொய் பசயலாைராக நியமிக்கப்ெட்ைார்  

 
திட்டங்கள் 

 

செௌபாக்யா திட்டம் 

 

➢ மத்தியப் பிரபதசம், திரிபுரா, பீகார், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர், மிபசாரம், சிக்கிம், பதலுங்கானா மற்றும் 

பமற்கு ெங்காைம் ஆகிய 8 மாநிலங்கள் 100% வீடுகள் மின்மயமாக்கப்ெட்டுள்ைன. 

➢ டிசம்ெர் 31, 2018-ற்குள் நாட்டில் 100% வீடுகள் மின்மயமாக்கப்ெடும் என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

 

‘ளரதாரா மணியல்லி ராஜ்ய ெர்காரா 

 

➢ கர்நாைக அரசு விெசாயிகளுைன் இடணயும் பொருட்டு, டிசம்ெர் மாதம் முதல் ‘டரதாரா மணியல்லி ராஜ்ய 

சர்காரா’ எனும் திட்ைத்டத பதாைங்க திட்ைமிட்டுள்ைது.  

 
பாஷா ெங்கம் 

 

➢ 22 இந்திய பமாழிகளுக்கு ெள்ளி மாணெர்கடை அறிமுகப்ெடுத்த ொஷா சங்கம் என்ற தனித்துெமான 

முயற்சிடய அரசாங்கம் ஆரம்பித்துள்ைது. 
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➢ ஒபர ொரதம் உன்னத ொரதம் திட்ைத்தின் கீழ் இந்த முயற்சி 22ம் பததி பதாைங்கப்ெட்ைது இது டிசம்ெர் 21 

ஆம் பததி ெடர பதாைரும். 

 
 

தரவரிளெ 
 

அரொங்கத்தில் உலகின் 100 எதிர்கால தளலவர்கள் பட்டியல் 

 

➢ அரசாங்க ஊழியர்களுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் உலகைாவிய பகாள்டகத் தைம் அபொலிட்டிகள், ஆந்திர 

பிரபதச ஐ.டி மற்றும் ெஞ்சாயத்து ராஜ் மந்திரி நாரா பலாபகஷ் என்ெெடர உலகின் மிகச் பசல்ொக்குள்ை 

இடைஞர்களில் ஒருெராக பதர்ந்பதடுத்துள்ைன. 

➢ முதல் 20 இைங்களில் இருக்கும் ஒபர இந்தியத் தடலெர் இெர் ஆொர். 

 
 

பாதுகாப்பு செய்திகள் 
 

இந்திரா இராணுவப் பயிற்சி 2018 
 

➢ உத்தரபிரபதசத்தில் இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா இடைபய 11 நாட்கள் நீண்ை இந்திரா இராணுெ கூட்டுப் 

ெயிற்சிகள் ஜான்சியின் ொபினா இராணுெ நிடலயத்தில் முடிெடைந்தது. 
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