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பக்கிோன நோட்கள் 

லிஜிலயன்ஸ் லிறிப்புணர்வு லோம் 

 சர்தார் யல்ாய் ட்டேல் (அக்டோர் 31) ிந்த ாள் க ாண்ோடும் யாபத்தில் 

யிஜிகன்ஸ் யிமிப்புணர்வு யாபநா  நத்தின யிஜிகன்ஸ்  நிரன் (சி.யி.சி) 
அனுசரிக் ிது. 

 29 அக்டோர் - 3யம்ர் யரப யிஜின்ஸ் யிமிப்புணர்வு யாபம் 2018 

அனுசரிக் ப்டும் 

 இந்த ஆண்டிற் ா தீம்  ‘Eradicate Corruption-Build a New India’ 

 

டேசி லசய்ேிகள் 

அருணோச்சய பிடேசம் 

இண்டு நோள் குறந்தேகள் ேிதப்ப  லகோண் ோட் ம்  

 அருணாச்சப் ிபடதசத்தில் ா ர் ன்  ரில் இபண்டு ாள் குமந்ரத ள் 

திரபப்ே யிமா கதாேங் ினது. சர்யடதச அயில் ாபாட்டு கற் ேநா  வுரு 

இபண்டு ாள் ி ழ்ச்சினில் திரபனிேப்டும். 

 அருணாச்ச ிபடதச த யல் நற்றும் ன்ாட்டு உவுத் துரபேன் இரணந்து 

சிறுயர் திரபப்ே சங் ம், இந்தினா இந்த யிமாரய ற்ாடு கசய்திருக் ிது. 

 

உத்ேிப்பிடேசம் 

பிேர் டோடி 2018 ஆம் ஆண்டு க்ரிளி கும்போதல லேோ ங்கி தலத்ேோர் 

 ிபதநர் டபந்திப டநாடி  ாகணாி  ாட்சி பம் 2018 ஆம் ஆண்டு க்ரிரி 
கும்ாரய கதாேங் ி ரயத்தார். டநாடினின்  வுத்திட்ேநா 2022 ஆம் ஆண்டில் 

யியசானி ின் யருயாரன இபட்டிப்ாக்குயதற்கு ாட்டின் உணவு 

உற்த்தினார் ள் யிரதப்து பதல் யிற்து யரப அபசு உதய டயண்டும்  

யிபறுத்திார். 
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சர்லடேச லசய்ேிகள் 

ஜப்போனின் கினோலோலில் லோக்லகடுப்பு ந த்ே ேிட் ம் 

 ஜப்ாின் எ ிாயாயில் அகநரிக்  இபாணுய தத்ரத நாற்றுயதற் ா 

திட்ேத்திற்கு யாக்க டுப்பு ேத்த திட்ேம். 

'லசஸ்பூல்' போர்தலோரர்களுக்கு ீண்டும் அனுேி 

 ிிப்ரன்ஸ் ாட்டில் உள் 'கசஸ்பூல்' ன்று அரமக் ப்ட்ே சிறு டாபாட  

தீவு ார்ரயனார் ளுக்கு நீண்டும் யருயதற்கு அனுநதி யமங் ப்ட்ேது. 

அமிலில் லசய்ேிகள் 

பேல் டசோபஸ் ோக்லகட் லலற்மிகோக ஏலப்பட் து 

 பஷ்னா பதன்பரனா  டசாபஸ் பாக்க ட்ரே கயற்ி பநா  யிண்ணில் 
யப்ட்ேது 

டநோய்கதரக் கண் மி லசல்-அரலியோன டோடபோக்கள் கண்டுபிடிப்பு 

 MIT யிஞ்ஞாி ள் எரு ண்கணய் அல்து ரியாப குமாய்க்குள் உள் 
ிரரந ர  ண் ாணிக் வும் அல்து இபத்த ஏட்ேத்தில் நிதந்து கசன்று 
டாரனக்  ண்ேினவும் னன்டுத்தக்கூடின எரு கசல் அயிா 
டபாடாக் ள்  ண்டுிடிப்பு.  

 

லணிகம் & லபோருரோேோம் 

இந்ேிோ பன்மோலது லபரி லிோனச் சந்தேோக லோய்ப்பு 

 பன்தா   ணித்துள்ரத யிே இந்தினா எரு ஆண்டுக்கு பன்தா டய 
பன்ாயது கரின யிநா டாக்குயபத்து சந்ரதனா  நாறும் க் ணிப்பு. 

 சர்யடதச யிநா டாக்குயபத்து அரநப்பு IATA கூற்றுப்டி, தற்டாரதன 
மாயது இேத்தில் இருந்து 2024 க்குள் பதல் பன்று கரின யிநாச் சந்ரத 
ாடு ில் என்ா  இந்தினா இருக்கும் க்  ணிப்பு. 
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ேலரிதச & குமிீடு 

டபட்ின் ன் உயகக் கூட் தப்பு ேலரிதச 

1) சீ ரதடனின் தாய் ட்சூ னிங் 

2) இந்தினாயின் ி.யி. சிந்து 

ோநோடுகள் 

இந்ேிோ ற்றும் ிோன்ர் இத ட 22 லது டேசி அரலியோன கூட் ம் 

 இந்தினா நற்றும் நினான்நர் இரேடனனா 22 யது டதசின அயிா 
கூட்ேம் 25 பதல் 26 அக்டோர் 2018 யரப ேந்தது. இரு ாடு ளும் சர்யடதச 
ல்ரனில் ாது ாப்பு எத்துரமப்ர யமங் வும், சர்யடதச 
ல்ரக்குள்ா  நக் ள் நற்றும் யர்த்த  ேயடிக்ர  ர 
யிரபவுடுத்தவும் எப்புக்க ாண்ேது. 

இந்ேி லபண்கள் டேசி கரி லிறோ 2018 5லது பேிப்பு 

 ந ிர் நற்றும் குமந்ரத ள் டநம்ாட்டு அரநச்சர் டந ா  ாந்தி புது 
தில்ினில் இந்தின கண் ள் டதசின  ரிந யிமா 2018 5யது திப்ர 
திந்துரயத்தார். 

ேிட் ங்கள் 

பம்பகத் க்ரிளி லிகோஸ் டோஜனோ (PKVY) 

 பம்ப த் க்ரிரி யி ாஸ் டனாஜா (PKVY) ாட்டில்  ரிந டயாண்ரநரன 
ஊக்குயிப்தற் ா எரு டாக் த்துேன் கசனல்டுத்தப்டு ிது. 

புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம்(MoU), ப்பந்ேங்கள் & த்ேி அதச்சதல ப்புேல் 

இந்ேிோ ற்றும் லங்கடேசம் இத ட புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம் 

 இந்தினா நற்றும் யங் டதச யர்த்த  நற்றும்  ப்ல் இனக் ங் ளுக் ா 
உள்ாட்டு நற்றும்  ேடாப ீர் இரணப்பு ர டநம்டுத்துயதற் ா  
எப்ந்தங் ில் ர கனழுத்திட்டுள்ர். 
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இந்ேிோ ற்றும் ஐடோப்பி ஆதணம் இத ட கயந்துதோ ல் 

 டிஜிட்ேல் த யல்கதாேர்பு நற்றும் காருாதாபத்தின் நீது எத்துரமப்பு 
குித்து இந்தினா நற்றும் டபாப்ின ஆரணனம் இரேடன 
யியாதிக் ப்ட்ேது. 

2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ல் 1ம் டேேி பேல் BS-IV லோகனத்ேின் லிற்பதன ற்றும் 
பேிவு லசய்ேலுக்கு ேத  

 2020 ஆம் ஆண்டு ப்பல் 1ம் டததி பதல் இந்தினாயில் ாபத் ஸ்டேஜ், BS-IV 
யா த்தின் யிற்ர நற்றும் திவு கசய்தலுக்கு தரே ன்று உச்ச 
ீதிநன்ம் கூிபள்து. டநாட்ோர் யா ங் ில் இருந்து யான் 
நாசுாடு ின் கயினடீ்ரே எழுங் ரநக்  அபசாங் த்தால் ிறுயப்ட்ே 
தபிர ள் BS உநிழ்வு யிதி. 

 BS-IV யிதிபர ர  ேந்த ஆண்டு ப்பல் நாதம் பதல் ாடு பழுயதும் 
ரேபரப்டுத்தப்ட்டுள்து. 2016 ஆம் ஆண்டில், ாடு பழுயதும் BS-V 
யிதி ர தயிர்த்து, BS-VI யிதிபர ர 2020 ஆம் ஆண்ேயில் 
ின்ற்றும் ன்று அியித்தது. 

லிருதுகள் 

 சிமந்ே டபோட்டிோரர் ற்றும் சிமந்ே சுங்க கருலி லிற்பதனோரர் லிருது 
- ாபத் ர்த் பயர்ஸ் ிநிகேட் (ிஇம்ல்), நிி பத்ா காதுத்துர 
கசனல்திட்ேம், ாது ாப்பு அரநச்ச த்தின்  ீழ். 

லிதரோட்டு லசய்ேிகள் 

உயக ல்பத்ே சோம்பின்ளிப் 

 பூஜா தண்ோ ஹங்ட ரினிலுள் புோஸ்டில் ரேகறும் உ  நல்பத்த 
சாம்ினன்ரிப் கண் ள் ஃப்ரீ ஸ்ரேல் 57  ிடா ரேிரியில் கயண் ப் 
தக் ம் கயன்ார். 

ஆசி சோம்பின்ஸ் டிோபி ஹோக்கி 

 ஆசின சாம்ினன்ஸ் டிபாி ஹாக் ி அரப இறுதிப்டாட்டினில் இந்தினா 
ஜப்ான் அணிரன  நஸ் ட்டில் திர்க ாள் ிது. 
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