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முக்கிோன நோட்கள் 

அக்ட ோபர் 5 - உயக ஆசிரிர்கள் தினம் 

 உக ஆசழரினர்கள் தழம், சர்யததச ஆசழரினர் தழநளகவும் அழனப்டுகழது, 

அக்த ளர் 5 அன்று ஆண்டுததளறும் ட பறுகழது. 1994 இல் ழறுயப்ட் து, 

"உகழன் கல்யினளர்கட ளபளட்டுயது, நதழப்ிடுதல், தநம்டுத்துதல்" 

ஆகழனயற்ட டநனநளகக் பகளண் து. 

அக்ட ோபர் 5 - உயக புன்னகக தினம் 

 உக புன்டக தழம் எவ்பயளய ஆண்டும் அக்த ளர் நளதம் முதல் 

பயள்ிக்கழமடந பகளண் ள ப்டுகழது. யர்பசஸ் ர், நளறசூபசட்றழல் இயந்த 

எய யணிக ரீதழனள கடஞபள லளர்யி ளல் ன்யபளல் பதள ங்கப்ட் து. 

உகழன் முதல் உக புன்டக தழம் 1999 ஆம் ஆண்டு ட பற்து. 

டதசி சசய்திகள் 

அசோம் 

அசோம் அசு லிலசோிகளுக்கு 1 யட்சம் ஆறற்ம குறோய்ககர[டியூப்சலல்] லறங்க 

திட் ம்  

 அசளம் அபசு சழறு நற்றும் குறு யியசளனிகலக்கு 1 ட்சம் ஆமநற் 

குமளய்கட[டியூப்பயல்] யமங்க ந்த அபசு தழட் நழட்டுள்து. 

புது தில்யி 

கோத்ோ கோந்திின் 150 லது ஆண்டு லிறோலில் ல்டிீடிோ கண்கோட்சி 

 நகளத்நள களந்தழனின் 150 யது ஆண்டு யிமளயில் எய யளபகள நல்டிநீடினள 

கண்களட்சழ புது தழல்ழனில் ட பறுகழது. 

உத்திப்பிடதசம் 

இந்தி சர்லடதச அமிலில் லிறோ 
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 ளன்கு ளள் இந்தழன சர்யததச அழயினல் யிமள (ஸ்ஃப்) 2018 உத்தபப் 

ிபததசம் க்தளயில் பதள ங்கழனது. 

 தீம்: - “Science for transformation”. 

சர்லடதச சசய்திகள் 

சவுதி அடபிோலின் உதலியு ன் பலூசிஸ்தோனில் ஒய எண்செய் சுத்திகரிப்பு 

நிகயத்கத அகக்க போகிஸ்தோன் திட் ம் 

 ளகழஸ்தளன் பதன்தநற்கு நளகளணநள லூசழஸ்தளில் எய ண்பணய் 

சுத்தழகரிப்பு ழடனத்டத அடநப்தற்களக சவுதழ அதபினளவு ன் புரிந்துணர்வு 

உ ன்டிக்டகனில் டகபனழுத்தழடுயதற்கு ளகழஸ்தளன் அடநச்சபடய எப்புதல் 

அித்தது.  

பிதோன பதலிக்கு பரிந்துகக்கப்பட்  இந்தி அசரிக்கர் 

 சக்தழ துடனின் அணுசக்தழப் ிரியின் தடயபளக அபநரிக்க ஜளதழதழ 
ப ளளல்ட் டிபம்ப் முக்கழன இந்தழன அபநரிக்க அணுசக்தழ ழபுணபள ரீதள 

பன்யளல் ரிந்துடபக்கப்ட் ளர். 

அமிலில் சசய்திகள் 

டகரம் ற்றும் திழ்நோட்டிற்கு IMD சிலப்பு எச்சரிக்கக லிடுத்தது 

 அக்த ளர் 7 ம் தததழ தகபம் நற்றும் தநழழ்ளட்டிற்கு IMD சழயப்பு ச்சரிக்டக 

யிடுத்தது. 

லெிகம் & சபோயரோதோம் 

ரிசர்வ் லங்கி முக்கி கட் ெங்கரகர  ோமோல் கலத்தியக்கிமது 

 இந்தழன ரிசர்வ் யங்கழ (ரிசர்வ் யங்கழ) யட்டி யிகழதத்டத நளற்ளநல் 6.5%ழதன 
டயக்க முடிவு. ரியர்ஸ் பபதள யிகழதம் 6.25%. பபளக்க இயப்பு யிகழதம் (CRR) 
4% நற்றும் யங்கழ யிகழதம் 6.75% ஆகும். 

தலரிகச & குமிீடு 

ஃடபோர்ப்ஸ் இந்திோ பெக்கோர்கள் பட்டில் 2018 
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1) ரிடனன்ஸ் இண் ஸ்ட்ரீஸ் தடயர் முதகஷ் அம்ளி [பதள ர்ந்து 11 யது 
யய ம்] 

2) யிப்தபள தடயர் அசவம் ிதபம்ஜழ 

3) ஆர்சளர் நழட் ல் தடயர் நற்றும் தடடந ழர்யளக அதழகளரி ட்சுநழ நழட் ல் 

ோநோடுகள் 

இண் ோலது IORA புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ந்திரிகள் கூட் ம் 

 இந்தழன பயங்க ல் ரிம் சங்கத்தழல்[IORA] உள் த்தளம 21 ளடுகள், 
புதுப்ிக்கத்தக்க ரிசக்தழ நீதள தழல்ழ ிபக த்டத ற்றுக்பகளண் து. 

 தழல்ழக்கு அயகழலுள் கழதபட் ர் பளய் ளயில் ட பற் இபண் ளயது IORA 
புதுப்ிக்கத்தக்க ரிசக்தழ நந்தழரிகள் கூட் த்தழல் ப ல்ழ ிபக த்டத இந்த 
ளடுகள் ற்றுக்பகளண் . 

ில்டல ற்றும் சட்டோ திட் ங்கரில் சதோறில்தட்ப முன்டனற்மங்கள் பற்மி 
சர்லடதச ோநோடு (IC-TRAM 2018) 

 புது தழல்ழனில் பனில் நற்றும் பநட்தபள தழட் ங்கில் (IC-TRAM 2018) 
பதளமழல்நுட் முன்தற்ங்கள் ற்ழன சர்யததச நளளட்ட  இபனில்தய 
நற்றும் ழக்கரி அடநச்சர் ியுஷ் தகளனல் தழந்து டயத்தளர். 

உறுப்புகளுக்கோன கூட் ெி சுகோதோ பக  ோநோடு - அமிலோற்மல் திமகன 
டம்படுத்துலதற்கோன ஒய படி' 

 உறுப்புகலக்கள கூட் ணி சுகளதளப ட  நளளடு - அழயளற்ல் தழட 
தநம்டுத்துயதற்கள எய டி'டன அடநச்சர் ஸ்.ம்.டி. அனுப்ரினள த ல் 
துயக்கழடயத்தளர்.   

நினங்கள் 

 சஞ்சய் யர்நள - ஸ்சபினுக்கோன இந்திோ தூதர் 
 ஸ்ரீியளசன் தக. சுயளநழ - தகயலர் & சர்லடதச லிரம்ப சங்கத்தின் (IAA) 

உயகத் தகயலர் 

புரிந்துெர்வு ஒப்பந்தம்(MoU), ஒப்பந்தங்கள் & த்தி அகச்சகல ஒப்புதல் 
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இந்திோ ற்றும் கஜகஸ்தோன் போதுகோப்பு ஒத்துகறப்பு அதிகரிக்க ஒப்புதல்  

 இந்தழனள நற்றும் கஜகஸ்தளன் ளதுகளப்பு நற்றும் இபளணுய பதளமழல்நுட் 
எத்துடமப்ட அதழகரிக்க எப்புதல். 

இந்திோ, ஷ்ோ எஸ்-400 ஏவுககெ அகப்பு ற்றும் எட்டு ஒப்பந்தங்கரில் 
ககசழுத்து 

 இந்தழனள, பஷ்னள இட தன 5.43 $ ில்ழனன் நதழப்ில் வுகடண, யிண்பயி, 
யியசளனம், அணுசக்தழ துடகில் எத்துடமப்பு ற்ழன எப்ந்தங்கில் 
டகபனழுத்து. 

ஆசி லரர்ச்சி லங்கிக்கும் த்தி அசுக்கும் இக ில் ஒப்பந்தம் 
ககசழுத்து 

 நத்தழனப் ிபததசத்தழல் ஆசழன யர்ச்சழ யங்கழனின் 110 நழல்ழனன்  ளர் (சுநளர் ய. 

816 தகளடி) க னுதயினில் ிபதந நந்தழரி ஊபக சளடகள் தழட் த்தழன் (PMGSY) கவழ் 

2,800 கழ.நீ. ீமுள் சளடகட தநம்டுத்துயதற்குத் தழட் நழ ப்ட்டுள்து. 

போதுகோப்பு சசய்திகள் 

சஹ்டோக் [Sahyog HOP TAC-2018] 

 இந்தழனள நற்றும் யினட்ளம் க தளபக் களயர்கள் இடணந்து சஹ்தனளக்[Sahyog 

HOP TAC-2018] - அயர்கலக்கு இட தனனள ணிழட உவுகட 

யலுப்டுத்தும் தளக்கம் பகளண்டு பசன்டனில்  ந்தது. 

லியதுகள் 

 அகதிக்கோன டநோபல் பரிசு - களங்தகள  ளக் ர் ப ிஸ் முக்யிதக, னளஜழடி 
உரிடந ஆர்யர் ளடினள முபளட் [தளர் நற்றும் ஆயுத தநளதழன் தளது 
ளழனல் யன்முடகட முடிவுக்குக் பகளண்டு யயயதற்கள 
முனற்சழகலக்கு] 

  ோக் ர் ோிடனனி ஃபவுண்ட ளன் லறங்கும் 'லிசிஷ்  புஸ்கோம்'-2018 - 

தட்நழன் ன் னிற்சழனளர் புல்தள தகளிசந்த் 

லிகரோட்டு சசய்திகள் 



  

அக்ட ோபர் 5 ந ப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

போ க்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    5                               FB – Examsdaily Tamil 
 

36 லது டதசி லிகரோட்டு 

 தகளயளயில் 36 யது ததசழன யிடனளட்டு 2019ல் நளர்ச் 30 முதல் ப்பல் 14 
யடப ட பறும். 

U-19 ஆசிோ டகோப்கப கிரிக்சகட் 

  ளக்களயில் இபண்டு பன்கள் யித்தழனளசத்தழல் யங்கததசத்டத யழீ்த்தழ இந்தழனள 
U-19 ஆசழனள தகளப்ட கழரிக்பகட் இறுதழப் தளட்டினில் நுடமந்தது. 

இரம் லதில் சதம் அடித்த இண் ோலது இந்தி லீர் 

 சச்சழன் ப ண்டுல்கயக்குப்ின் ப ஸ்ட் தளட்டினில் இம் யனதழல் சதம் அடித்த 

இபண் ளயது இந்தழன யபீர் ன்று சளதட ட த்தளர் ியத்யி ரள. 

லிகலோக 24 ச ஸ்ட் சதத்கத எடுத்த கிரிக்சகட் லீர் 

 தநற்கழந்தழனத் தீவுகலக்கு தழபள முதல் ப ஸ்ட் தளட்டினில் சதம் அடித்து 

ப ளளல்ட் ிபளட்தநிற்கு ின்  ப ஸ்ட் தளட்டிகில் யிடபயளக 24 சதங்கட 

அடித்து இந்தழனளயின் தகப் ன் யிபளட் தகளஹ்ழ சளதட. 
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