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பக்கினநோ ோட்கள் 

அக்ட ோர் 24 - ஐக்கின ோடுகள் திம் 

 இண்டம் உயகப்ீபபேக்கு பின்னர் உயக அுத ற்றும் பஸ்ப பதுகப்பு 

ீபன்மலற்ும உபேலக்குலதற்கு உயக நடுகள் அுனத்தும் என்முைந்து 

தக்குள் ற்படுத்தக்ிகண்ட எபே சுபீ க்க நடுகள் சுப. .நலின் 

ிபதுசுப (General Assembly) நபெர்க்கல் உள்ரது. க்க நடுகள் சுப 24.10.1945 

உபேலக்கப்பட்டது. 

அக்ட ோர் 24 - உக அியிருத்தி தகயல் திம் 

 க்க நடுகள் சுபின் (UN) உயக அபிலிபேத்த தகலல் தனனது அக்ீடபர் 

24 ம் ீதத உயக அபிலிபேத்தக்கன பிச்சுனகளுக்கு உயகரலி ிபது 

அபிப்பித்ுத கலனத்தல் டுத்துக் ிகள்லதற்கும், சர்லீதச எத்துுறப்ுப 

லலுப்படுத்துலதற்கும் அலற்ும தீர்க்கவும் அனுசரிக்கப்படுகமது. 

அக்ட ோர் 24 - உக டோிடனோ திம் 2018 

 உயகரலி ீபயீ தனம் 2018 ஆம் ஆண்டு அக்ீடபர் தம் 24 ஆம் ீதத 
உயகம் பழுலதும் ீபயீ அறக்கப்படுலதற்கன லிறப்புைர்ுல 

ற்படுத்துலீதடு, உயக சுகத அுப்பின் ஆிக்கைக்கன ஊறர்கரின் 

பற்ச, எறப்புக்கு உறுதரித்த ற்ம ிதண்டர்கரின் பங்கரிப்புக்கக 

அனுசரிக்கப்படுகமது. உயக ீபயீ தனம் தீம் 2018 - “End Polio Now”. 

டதசின சசய்திகள் 

தநிழ்ோடு 

இந்தினோயின் பதல் என்ஜின் இல்ோ பனில் 

 இந்தலின் பதல் ன்ஜன் இல்ய ில் 18, 30 ஆண்டுகரன சதப்த 
க்ஸ்ப்ஸக்கு அடுத்தபடிக இது  கபேதப்படுகமது, இது அக்ீடபர் 29 ல் 

ீசதுன ஏட்டத்தற்கு தர் ஆகலபேகமது. ில் 18, 16-ிபட்டி பன்தரி, 18 

தங்கரில் ிசன்ுனில் உள்ர எபேங்குைந்த ிபட்டி ிதறற்சுய சப் 

பில் தர் ிசய்ப்பட்டது. 
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டகோயோ 

டகோயோ, 1867 டோர்த்துகீசின சியில் குினீட்டின் ஆங்கி சநோமிசனர்ப்பப் 

சற்து 

 ீகலலில் 1867 ஆம் ஆண்டின் ீபர்த்துகச சலில் குமடீ்டின் ஆங்கய 

ிறிபர்ப்ுப இப்ீபது அதகப்பூர்ல அசதறல் குடக்கமது. 

புது தில்ி 

ணிபுரியும் இ ங்கில் ோினல் சதோல்பபனக் பகனோவும், தடுக்கவும் 

ஆபோனவும் நத்தின அபசு அபநச்சர்கள் குழுபய அபநத்துள்து 

 பைிபுரிபம் இடங்கரில் பயல் ிதல்ுயுக் ுகரவும், தடுக்கவும் 

தற்ீபதுள்ர சட்டம் ற்றும் நறுலன லுபுமகுர ஆவும், த்த அசு 

(24.10.2018) அுச்சர்கள் குழுுல அுத்துள்ரது.  இந்தக் குழு தற்ீபதுள்ர 

லிதபுமகுர சமப்பக அல்படுத்துலதற்கும், பைிிடங்கரில் பயல் 

ிதல்ுய ிதடர்பன பிச்சுனகுர சரிிசய் சட்டம் ற்றும் நறுலன 

லுபுமகுர லலுப்படுத்துலதற்கும் ீதுலன ிசல்பட்டுக்கு 

பரிந்துுகுர அரிக்கும். 

சர்யடதச சசய்திகள் 

டோம் கோத்நோண்டுயில் நின் ஸ் டசபயபன சதோ ங்கினது  

 ீநபர துயநகர் கத்ண்டுலில் ன்ச பஸ்கள் அமபகப்படுத்தப்பட்டது. 

பிதர் ீக.பி.சர் ஏய, நயங்கரல் சூறப்பட்ட நட்டில் ிபட்ீயப் 

ிபபேட்கரின் பற்மக்குுமு சரிக்க இத்துக லகனங்கள் 

ிசல்படுலுத லயபறுத்தபள்ரர். 

ீர், எரிசக்தி, சதோமில்நுட்ம் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் கண்கோட்சி துோனில் 

சதோ ங்குகிது 

 இது த்த கறக்கு ற்றும் லட ஆபிரிக்க பிந்தத்தல் பன்னைி 
நுயத்தன்ு கண்கட்சகரில் என்மக கபேதப்படுகமது. WETX 2018 இல் 

இந்த ிபலியன், இந்தலின் துுைத் தூதகம், துபய் ற்றும் லர்த்தக 

அுச்சகம் ஆகலற்மன் ஆதவுடன், ிதறல்துும, சுத்தன தண்ைரீ், 

ன்சம் ற்றும் லடீ்டு லசத ஆகலற்மற்கக பிதர் நீந்த ீடிின் 
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நுயன ற்றும் பழுுன லரர்ச்சக்கன பர்ுல ற்றும் 

அர்ப்பைிப்புடன் இைக்கக உள்ரது. 

அியினல் சசய்திகள் 

இந்தின ருயநபம அட்ோண்டிக் சூோயிகப அதிகரிக்கிது 

 இந்தப் ிபபேங்கடயல் உபேலகும் லலுலன பபேல ுறல் ஈஸ்டர்ய 
லிண்ட் அட்யண்டிக் ிபபேங்கடயன் சூமலரிகுர ீற்கு ீநக்க தள்ரி 
அது அிரிக்கலில் தக்கத்ுத ற்படுத்த சத்தம் ன எபே ஆய்வு 
கூறுகமது.  

யணிகம் & சோருோதோபம் 

இபணன திருட்டிற்கு யிபபயோக தரீ்வு கோண ஆர்.ி.ஐ. யங்கிகளுக்கு 
யியுறுத்தல் 

 இந்த ரிசர்வ் லங்க ஆர்.பி. இுை தபேட்டிற்கு லிுலக தீர்வு கை 
லங்ககளுக்கு லயபறுத்தல். லிுலக ீட்ிடடுப்புத உறுதப்படுத்தவும் 
எபே ிநமபுமுப் ிபம லங்ககுரக் ீகட்டுக் ிகண்டது. சீப 
கயத்தல் இந்த லங்ககுரக் குமுலத்து  நடக்கும் பய இுை தபேட்டு 
பற்சின் கைக இந்த நடலடிக்ுக டுக்கப்பட்டுள்ரது. 

 

நோோடுகள் 

உக யியசோன தபபந உச்சி நோோடு 2018 

 உயக லிலச துயு உச்ச நடு 2018 புது ிடல்யில் தமக்கப்பட்டது. 
2 நள் உச்சநட்டின் தீம் - Connecting Farmers to Market’. 

 

ினநங்கள் 

 இப க்கோ சிிஐ இனக்குர் - ம். நீகஷ்லர் வ் 
 டியிஎஸ் டநோட் ோர் தபபந ிர்யோக அதிகோரி - ன். தகபேஷ்ைன் 
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புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம்(MoU), ஒப்ந்தங்கள் & நத்தின அபநச்சபபய ஒப்புதல் 

இந்தினோ நற்றும் நோயி இப டன புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 

 இந்த ற்றும் யலி இுடீ குற்மம் புரிந்தலர்குர உரி நட்டுக்குத் 
தபேப்பிஅனுப்புதல் குமத்த உடன்படிக்ுக எப்பந்தத்தற்கு த்த அுச்சுல 

எப்புதல்.  

 பங்கலதகள், ிபபேரதக் குற்மலரிகள் ற்றும் பிம குற்மச் 
ிசல்கரில் ஈடுபட்டலர்குர இந்தலில் இபேந்து யலிக்கும் 
யலிில் இபேந்து இந்தலிற்கும் தபேப்பி அனுப்புலது குமத்த சட்டக் 
கட்டுப்ுப உபேலக்க  இந்த எப்பந்தம் லறங்கும். 

ோட்டின் ல்டயறு குதிகில் இந்தினத் தின் ிறுயம் அபநக்க நத்தின 
அபநச்சபபய ஒப்புதல் 

 அசு தனிர் பங்கரிப்பு பயம் நட்டின் பல்ீலறு பகுதகரில் இந்தத் தமன் 

நறுலனம் அுக்க பிதர் தபே. நீந்த ீடி துயுியன த்த 

அுச்சுல எப்புதல் அரித்துள்ரது. குமப்பிட்ட இடங்கரில் ீதுல ற்றும் 

உட்கட்டுப்பு லசத அடிப்புடில் இந்த தமன் நறுலனத்ுத ீம்படுத்தும் 

லய்ப்புகள் ஆப்படும். 

ிரிக்ஸ் ோடுகளு ன் புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 

 பிதர் தபே.நீந்தீடி துயுில் புதுதல்யில் (24.10.2018) 
நுடிபற்ம த்த அுச்சுலக் கூட்டத்தல், பிீசல், ஷ் 
கூட்டுப்பு, இந்த, சன, ிதன்னப்பிரிக்க ஆக நடுகளுடன் 
சுற்றுசுறல், சபக ற்றும் ிதறயரர் நயத்துுமகரில் எத்துுறப்புக்கன 
புரிந்துைர்வு எப்பந்தத்தல் ுகிழுத்தட்டதற்கு எப்புதல் அரிக்கப்பட்டது. 

இந்தினோ – சிங்கப்பூர் இப டன புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 

 இந்த – சங்கப்பூர் இுடீ நத சர்ந்த ிதறல்தட்ப எத்துுறப்பு இுை 
பைிக்குழு அுப்பது ிதடர்பக இந்த ஆண்டு ஜான் தம் ுகிழுத்தன 
புரிந்துைர்வு எப்பந்தத்தற்கு புதுதல்யில் பிதர் தபே நீந்த ீடி 
துயுில் நுடிபற்ம த்த அுச்சுல எப்புதல் அரித்துள்ரது. 
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இந்தின - ஆப்கோிஸ்தோன் இப டன புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 

 “ஆப்கனிஸ்தன் கைக்கல் லரித்தன்” தமன் கட்டுப்பில் பஸ்ப 
எத்துுறப்பு ற்படுத்துலுதபம், அமவுப் பரிற்மத்தன் பயம் 
ஆப்கனிஸ்தனில் .டி தமன் ற்றும் தத்தன் உறுதப்பட்ுட 
லலுப்படுத்துலுதபம், ைலர்கள் ற்றும் உறுப்பினர்கள் பரிற்மத்ுதபம், 
பஸ்பம் பனரிக்கும் கபேத்தங்குகள், நடுகள் ற்றும் கூட்டு 
ிசல்படுகுரபம் இந்தப் புரிந்துைர்வு எப்பந்தம் நுயநறுத்தும். 

தோய்சய் - இந்தினோ இப டன இருதபப்பு பதலீட்டு ஒப்ந்தம் 

 தய்ிபில் உள்ர இந்த தய்ிபய் கறகம் ற்றும் இந்தலில் உள்ர 

தய்ிபய் ிபபேரத ற்றும் கயச்ச ும் இுடீன இபேதப்பு 

பதலீட்டு எப்பந்தத்தற்கு பிதர் தபே. நீந்த ீடி துயுியன த்த 

அுச்சுல எப்புதல் அரித்துள்ரது. 

 இபே தப்பு பதலீடுகுர  எப்பந்தம் அதகரிக்கும் ன்று தர்பர்க்கப்படுகமது. 

இந்த தய்ிபய் கறகம் ற்றும் தய்ிபய் ிபபேரத ற்றும் கயச்ச 

ும் இுடீன பஸ்ப பதலீடுகளுக்கு உரி பதுகப்பு லறங்கப்படும். 

யிருதுகள் 

 2018ஆம் ஆண்டுக்கோ சிடனோல் அபநதிப் ரிசு – இந்த பிதர் தபே. 
நீந்த ீடி [ுறகளுக்கும், பைக்கர்களுக்கும் இுடீ உள்ர சபக, 
ிபபேரத ற்மத்தழ்வுகுரக் குுமக்க “ீடிநக்ஸ்” ன்புத 
லறங்க, இந்த ற்றும் உயகப் ிபபேரதங்கரின் லரர்ச்சக்கு தபே. 
ீடிின் பங்கரிப்ுப லிபேதுக் குழு அங்ககரித்து 2018-க்கன சீல் 
அுதப் பரிசுன லறங்குகமது.] 

சநோபல் சசனிகள் & இபணன டோர்ட் ல் 

“டந ஹி ஹம்” (ோன் அல் ோம்) என் இபணனப்க்கம் நற்றும் சசனி 

 “ீ நஹ ஹம்” (நன் அல்ய நம்) ன்ம இுைப்பக்கம் ற்றும் ிசயு 

பிதர் தபே. நீந்த ீடி புது தல்யில் துலக்குலத்தர். “ிபதுீசுலில் 

நன்” ன்ம ுப்ிபபேளுடன் ிசல்படலிபேக்கும் இந்த இுைப்பக்கம் 

தகலல் ிதறல்தட்ப துுமகரில் ஈடுபட்டிபேப்ீபர் ற்றும் அுப்புகுர 
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எபேங்குைத்து அலர்கரின் பற்சகுர சபக ீநக்கங்கள், சபக ீசுல 

ன்ம எீ தரத்தற்கு ிகண்டுல உதவும். 

யிபனோட்டு சசய்திகள் 

யிபோட் டகோி ஒருோள் டோட்டினில் யிபபயோக 10 ஆனிபம் பன்கப க ந்து 
உக சோதப 

 இந்த அைி ீகப்டன் லிட் ீகய எபேநள் ீபட்டிில் லிுலக 10 
ஆிம் ன்குர கடந்த லீர் ன்ம உயக சதுனுப் புடத்தர். 205 
இன்னிங்சல் 10 ஆிம் ன்குர கடந்தர். இதற்கு பன் சச்சன் ிதண்டுல்கர் 
259 இன்னிங்சல் 10 ஆிம் ன்கள் கடந்தீத சதுனக இபேந்தது. 
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