
  

அக்ட ோபர் 11 ந ப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

போ க்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    1                               FB – Examsdaily Tamil 
 

முக்கிோன நோட்கள் 

அக்ட ோபர் 11 - சர்லடேச பபண் குறந்தே ேினம்  

 சர்லேச பண் குறந்ே ேினம் ஐக்கி நாடுகள் சபால் பிகடனப்படுத்ேப்பட்ட 

ரு சர்லேச அனுசரிப்பு ேினாகும்; இது பண்கள் ேினம் ற்றும் சர்லேச 

பண்கள் ேினம் என்றும் அறக்கப்படுகிமது. 2018 ேீம் - With Her: A Skilled Girl Force. 

டேசி பசய்ேிகள் 

அசோம் 

புேி டோ -டோ லசேி 

 ஜூயி ேீவு ாலட்டத்ேில் அசாம் அசுடன் கூட்டணி சர்ந்து இந்ேிாலின் 

உள்நாட்டு நீர்லறங்கல் ஆணம் புேி ா-ா லசேி ன்ம துலக்கிமள்ரது. 

 அசாம் முேயச்சர் சர்பானந்ே சானாலால் ா-ா சல 

காடிசத்து துலக்கி லத்ோர். 

புது ேில்யி 

ஆன்தயன் உத்ேலோேக் கண்கோணிப்பு அதப்பின் (OAMS) ேிமப்பு லிறோ 

 பாாளுன்ம லிலகாத்தும, புள்ரிலிலம் ற்றும் நிகழ்ச்சித் ேிட்ட 

அயாக்கத்தும அச்சர் லிஜய் கால், ஆன்யன் உத்ேலாேக் 

கண்காணிப்பு அப்ப (OAMS) ேிமந்துலத்ோர். 

நோன்கோலது பேோறில்துதம புட்சிக்கோன தம் 

 பிேர் நந்ேி ாடி, புது ேில்யிில் நான்காலது ோறில்தும புட்சிக்கான 

த்ேின் துலக்கத்ே குமிப்பேற்கான நிகழ்ல அமிமுகப்படுத்ேி, 
உாற்மினார். 

டிசோ 

இண் ோலது ேதயமுதம (2 ஜி) எத்ேனோல் உிர் சுத்ேிகரிப்பு நிதயத்ேிற்கு 

அடிக்ககல் நோட் ல் 
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 டிசாலின் ஆளுநர் பாசிரிர் கணஷ் யால் அலர்கரால் பர்கார்  ாலட்டம் 

பாயசிங்கா கிாத்ேில் பாத் பட்ாயிம் கார்ப்பளன் யிிடட் 

நிறுலனத்ோல் இண்டாம் ேயமும (2 ஜி) எத்ேனால் உிர் சுத்ேிகரிப்பு 

நியத்ேிற்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. 

சர்லடேச பசய்ேிகள் 

டயசிோ அதச்சதல ண ேண் தனத த்து பசய் முடிவு 

 யசி அச்சல ண ேண்டன த்து சய் முடிவு. காய, 

காள்ர, துப்பாக்கி சூடு ற்றும் பாேப்பாருள் கடத்ேல் ஆகிலற்மிற்கு 

யசிாலில் ண ேண்டன ேற்பாது கட்டாாக உள்ரது. 

உயக லங்கி, சர்லடேச நோண நிேிம் ேதயிட்டு, அபரிக்கோ ற்றும் சனீோதல 

லர்த்ேக லிேிமுதமப்படி ந ந்து பகோள்ர லயியுறுத்ேல் 

 உயகராலி பாருராோத்ேிற்கு நீடித்ே சேத்ே சய்க்கூடி பய்ஜிங்கின் 

ோறில்நுட்ப லரர்ச்சி மூயாபாத்ேின் ீோன சர்ச்சக்கு முற்றுப்புள்ரி 
லக்கவும் உயக லங்கி ற்றும் சர்லேச நாண நிேித்ேின் ேயலர்கள் உயக 

லர்த்ேக லிேிகர பின்பற்ம அரிக்க ற்றும் சீனால லயிமறுத்ேல். 

பகோடூோன உள்நோட்டு யுத்ேத்ேில் போேிக்கப்பட் லர்களுக்கு இறப்பீடு 

 இயங்க ேீலின் காடூான உள்நாட்டு மத்ேத்ேில் பாேிக்கப்பட்டலர்களுக்கு 

இறப்படீு லறங்க இயங்க நாடாளுன்மம் சட்டத்ே இற்மிது. 

உயகின் ிகப்பபரி ீன் சந்தே ீண்டும் ேிமக்கப்பட் து 

 உயகின் ிகப்பரி ீன் சந்ே 83 ஆண்டுகள் பறான ட்சுக்ஜ ீ [Tsukiji] சந்ே 

டாக்கிாலில் புேி ேரத்ேில் ீண்டும் ேிமக்கிமது. 

லணிகம் & பபோருரோேோம் 

பஜட் எரிபபோருளுக்கு 14 சேலேீத்ேியிருந்து கயோல் லரி லியக்கு 11 சேலேீோக 

குதமக்கப்பட் து 

 லிான எரிபாருள் லிய உர்லால் கடுான பாேிப்புக்குள்ராகிமள்ர, 

லிான எரிபாருளுக்கு நிலாணம் லறங்குலேற்கான முற்சிில், ேற்பாே 
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எரிபாருளுக்கான எரிபாருள் ீோன கயால் லரி 11 சேலேீாக 

குமத்துள்ரது. 

ோநோடுகள்  

போத்ே லிற்பதன சந்தேின் உயக சங்கத்ேின் 32லது உயக ோநோடு 

 ஹரிானாலிலுள்ர குருகிாில் WUWM ாத்ே லிற்பன சந்ேின் உயக 
சங்கத்ேின் 32 லது  உயக ாநாட்ட லிலசா ற்றும் லிலசா நயத்தும 
அச்சர் புரூளாத்ேம் ரூபல் ேிமந்து லத்ோர். 

 முேல் ேடலாக இந்ேிாலில் WUWM ாநாடு ஏற்பாடு சய்ப்பட்டுள்ரது. 
 ேமீ் - 'The Wholesale Markets in the Digital Era: Challenges and Opportunities.' 

சர்லடேச நீேின்மத்ேின் சிமந்ே நத முதமகள் பற்மி ர்க்ஷோப்  

 நிேி ஆாக் ற்றும் சர்லேச ஐசிசி சர்லேச நீேின்மம் இணந்து புது 
ேில்யிில் சர்லேச நீேின்மத்ேின் சிமந்ே நடமுமகள் பற்மி ர்க்ஷாப் 
ன்ம துலக்கிது. 

டேசி பநருக்கடி டயோண்தக் குழு கூட் ம் 

 டிசா ற்றும் லடக்கு ஆந்ேி பிேசத்ேிற்கு இட கடக்கலிருக்கும் 
டிட்யி சூமாலரிப் புயால் ஏற்படும் சேம் குமித்ே புது ேில்யிில் நடந்ே 
ேசி நருக்கடி யாண்க் குள கூட்டத்ேிற்கு ந்ேிரி சப சயாரர் 
பி.க.சின்ஹா  ேய ோங்கினார். 

பபோது கணக்கோரர்கள் ோநோடு 

 இந்ேிக் குடிசுத் ேயலர் ஸ்ரீ ாம்நாத் காலிந்த், புது ேில்யிில் 29 லது 
பாது கணக்காரர்கள் ாநாட்டத் ோடங்கிலத்ோர். 

நினங்கள் 

 சச்சின் சதுர்லேி, லேி அய்ர் - இந்ேி ரிசர்வ் லங்கிின் த்ேி குழு 
உறுப்பினர்கள் 

 அசிம் முனிர் - போகிஸ்ேோனின் புேி ஐஎஸ்ஐ[ISI] ேதயலர் 

ேிட் ங்கள் 
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நிேி ஆடோக்கின் AIM & IBM இந்ேிோலின் டலதயலோய்ப்புத் ேிட் ம் 

 நிேி ஆாக் ற்றும் IBM அடல் கண்டுபிடிப்பு ிளன் (AIM) முேல் முமாக 
ேர்ந்ேடுத்ே ாணலர்களுக்கு லயலாய்ப்பு ேிட்டத்ே அமிலித்ேது. 

புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம்(MoU), ப்பந்ேங்கள் & த்ேி அதச்சதல ப்புேல் 

இந்ேிோ பயபனோன் இத ட புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம் 

 லிலசா ற்றும் அேன் கூட்டுத் துமகரில் த்துறப்புக்காக இந்ேிா ற்றும் 

யபனான் இடான புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கக்கு அச்சல 

ப்புேல். 

இந்ேிோ ருடனிோ இத ட புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம் 

 சுற்றுயாத் துமில் இந்ேிா ற்றும் ருனிா இடான புரிந்துணர்வு 

உடன்படிக்கக்கு அச்சல ப்புேல். 

இந்ேிோ பின்யோந்து இத ட புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம் 

 சுற்றுச்சூறல் த்துறப்பு ீது இந்ேிா ற்றும் பின்யாந்து இடான 

புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கக்கு அச்சல ப்புேல். 

போதுகோப்பு பசய்ேிகள் 

IFR இல் பங்டகற்க பேன் பகோரிோ லிதந்ேது INS ோனோ 

 ஐ.என்.எஸ். ானா சர்லேச கப்பல் ேிப்படீ்டு ஆய்லில் (IFR) பங்கற்க 
காரிாலின் ஜிஜு, ேன் காரிா லந்து சர்ந்ேது. 

32 இந்ேிோ - இந்டேோடனசிோ ருங்கிதணந்ே டோந்து பிற்சி (CORPAT) 

 இந்ேிா-இந்ோனசிா இடான 32 லது லருடாந்ேி ருங்கிணந்ே 

ாந்துப் பிற்சி(IND-INDO CORPAT)ல் பங்குபம இந்ேி கடற்படக் கப்பல் குயிஷ் 

பயாலன் துமமுகம், இந்ோனசிா லந்ேடந்ேது. 

போதபல் பசயிகள் & இதண டபோர்ட் ல் 
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ஏடோஇந்ேிோ[Aeroindia] 2019 

 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்லரி ாேம் 20ம் ேேி 24ம் ேேி ல பங்களூரில் 

லிானப்பட ேரத்ேில் ஏா இந்ேிா 2019 நடபமவுள்ரது. கண்காட்சி 
அப்பலர்கள் ற்றும் பார்லாரர்கள் பேிவு சய் (https://aeroindia.gov.in) 

புேி லயேரம் அமிமுகம். 

லிதரோட்டு பசய்ேிகள் 

இதரஞர் யிம்பிக் லிதரோட்டு 

 10 ீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் பிரிலில் சௌப் சௌத்ரி ேங்கம் லன்மார். 

போோ ஆசி லிதரோட்டு 

 சுந்ேர் சிங் குர்ஜர் ஈட்டி எமிேல் ஆண்கள் F46 பிரிலில் லள்ரி பேக்கம் லன்மார். 

 

சர்லடேச நட்பு கோல்பந்து டபோட்டிில் பங்டகற்க இந்ேி கோல்பந்து அணி சனீோ 

பணம் 

 இந்ேி கால்பந்து அணி 76 லது இடத்ேில் இருக்கும் சீனாலிற்கு எேிாக சர்லேச 

நட்பு கால்பந்து பாட்டிில் பங்கற்க சீனா பணம். 
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