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அக்ட ோபர் 11 - சர்லடேச பபண் குறந்தே ேினம்  

2018 தீம் - With Her: A Skilled Girl Force. 

 நஜூி தீவு நாயட்டத்தில் அசாம் அபசுடன் கூட்டணி சர்ந்து இந்தினாயின் 

உள்ாட்டு ீர்யமங்கல் ஆணனம் புதின பா-பா யசதி ன் துயக்கியுள்து. 

 அநச்சர் யிஜய் கானல், ஆன்ன் உத்தபயாதக் கண்காணிப்பு அநப் 

(OAMS) திந்துயத்தார். 
 ிபதநர் பந்திப நாடி, புது தில்ினில் ான்காயது தாமில்து புபட்சிக்கா 

நனத்தின் துயக்கத்த குிப்தற்கா ிகழ்ய அிமுகப்டுத்தி, 
உபனாற்ிார். 

 டிசாயின் ஆளுர் ாசிங்கா கிபாநத்தில் இபண்டாம் தமு (2 ஜி) 
எத்தால் உனிர் சுத்திகரிப்பு ினத்திற்கு அடிக்கல் ாட்டப்ட்டது. 

 நசினா அநச்சபய நபண தண்டன பத்து சய்ன முடிவு 

 உக யங்கி, சர்யதச ாணன ிதினம் தனிட்டு, அநரிக்கா நற்றும் சீாய 

யர்த்தக யிதிமுப்டி டந்து காள் யியுறுத்தல் 

 இங்க தீயின் காடூபநா உள்ாட்டு யுத்தத்தில் ாதிக்கப்ட்டயர்களுக்கு 

இமப்டீு யமங்க இங்க ாடாளுநன்ம் சட்டத்த இனற்ினது. 

 உகின் நிகப்ரின நீன் சந்த 83 ஆண்டுகள் மநனா ட்சுக்ஜ ீ [Tsukiji] சந்த 

டாக்கினாயில் புதின தத்தில் நீண்டும் திக்கிது. 

 ஜட் எரிாருளுக்கு 14 சதயதீத்திிருந்து கால் யரி யிக்கு 11 சதயதீநாக 

குக்கப்ட்டது 

 ஹரினாாயிலுள் குருகிபாநில் WUWM நாத்த யிற் சந்தனின் உக 
சங்கத்தின் 32 யது  உக நாாட்ட அநச்சர் புரூராத்தம் ரூல் திந்து 
யத்தார். ேமீ் - 'The Wholesale Markets in the Digital Era: Challenges and 
Opportunities.' 

 ிதி ஆனாக் நற்றும் சர்யதச ஐசிசி சர்யதச ீதிநன்ம் இணந்து புது 
தில்ினில் சர்யதச ீதிநன்த்தின் சிந்த டமுகள் ற்ின ர்க்ஷாப் 
ன் துயக்கினது. 

 இந்தினக் குடினபசுத் தயர் ஸ்ரீ பாம்ாத் காயிந்த், புது தில்ினில் 29யது 
ாது கணக்கார்கள் நாாட்டத் தாடங்கியத்தார். 

 சச்சின் சதுர்யதி, பயதி அய்னர் - இந்ேி ரிசர்வ் லங்கிின் த்ேி குழு 
உறுப்பினர்கள் 

 அசிம் முிர் - போகிஸ்ேோனின் புேி ஐஎஸ்ஐ[ISI] ேதயலர் 

 ிதி ஆனாக் நற்றும் IBM அடல் கண்டுிடிப்பு நிரன் (AIM) முதல் முனாக 
தர்ந்தடுத்த நாணயர்களுக்கு யயாய்ப்பு திட்டத்த அியித்தது. 
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 ஐ.என்.எஸ். பாா சர்யதச கப்ல் நதிப்டீ்டு ஆய்யில் (IFR) ங்கற்க 
காரினாயின் ஜிஜு, தன் காரினா யந்து சர்ந்தது. 

 இந்தினா-இந்தாசினா இடனனா 32 யது யருடாந்திப ருங்கிணந்த 

பாந்துப் னிற்சி(IND-INDO CORPAT)ல் ங்கு இந்தின கடற்டக் கப்ல் 

இந்தாசினா யந்தடந்தது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு ிப்பயரி நாதம் 20ம் ததி 24ம் ததி யப ங்களூரில் 

யிநாப்ட தத்தில் ஏபா இந்தினா 2019 டவுள்து. 

இதரஞர் ஒயிம்பிக் லிதரோட்டு 

 10 நீட்டர் ஏர் ிஸ்டல் ிரியில் சௌபப் சௌத்ரி தங்கம் யன்ார். 

போோ ஆசி லிதரோட்டு 

 சுந்தர் சிங் குர்ஜர் ஈட்டி எிதல் ஆண்கள் F46 ிரியில் யள்ி தக்கம் யன்ார். 
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