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பக்கிான நாட்கள் 

நலம்பர் 13 - உயக கருணை தினம் 

 ம்தர் 13 அன்று உனக கரு ிணம் ஆண்டுோறும் கோண்டோடப்தடுகிநது. 

உனக கரு ிணம் பன்பனில் 1998 ஆம் ஆண்டு உனக கரு 

இக்கத்ோல் ோடங்கப்தட்டது, இது 1997 ஆம் ஆண்டு டதற்ந 

உனகங்கிலும் உள்ப ண்ற்ந கரு அப்புக்கபின் டோக்கிோ 

ோோட்டில் உருோணது ஆகும். 

லிஜிலயன்ஸ் லிறிப்புைர்வு லாம் 

 ிறுணத்ில் ர் ற்றும் எருப்தோட்டின் அடிப்தட ிப்புகப 

தோரிப்தது தற்நி 'ிஜினன்ஸ் ிிப்புர்வு ோம்' அக்டோதர் 29 பல் 

ம்தர் 3 ஆம் ி  இந்ி இோணுத்ோல் அனுசரிக்கப்தட்டது.  

ததசி லசய்திகள் 

ஆந்தி பிததசம் 

'ஆதானா திட்டம்' 

 ோின அசு ரூ.86.03 கோடி ிப்புள்ப சோத்துக்கப 23,000  

தணோபிகலக்கு ஸ்.டி.தி.சி அடிப்தடில் ஆோணோ ிட்டம் II - தடோரிகம் த 

கலுப்பு [Pedarikam Pai Gelupu]ன் கீழ் ிிோகித்து. தல்று அசு 

ிறுணங்கபின் பனம் தணடீ்டோபர்கள் ஆன்னன் ர்வு ற்றும் 

உதகங்கப ங்குன் பனம் எவ்ோரு குடும்தபம் எரு ினோண 

ருோணத் தந இது உறுி சய்பம். 

தகாலா 

தகாலா அசாங்கம் ீன் இமக்குதிண தணட லசய்தது 

 கோோ அசு, ோினத்ில் ீன் இநக்குி ீோண ட ிித்து உத்ிட்டது. 

கோோில் இநக்குி சய்ப்தடும் ீன்கபில் உத்ிோகபூர்ோக 

ஃதோர்னின் இருப்தப் தற்நி ிச்சற்ந ன்க் கருத்ில் கோண்டு 

இந் படிவு டுக்கப்தட்டுள்பது. 
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தகாலாலில் ஆயுர்தலதம், தாகா ற்றும் இற்ணக ருத்துலக் கல்லூரிக்கான 

அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது 

 ஆபஷ்க்கோண த்ி ோின ந்ிரி ஸ்ரீதத் ோக் டக்கு கோோ ர்கோனில் 

ஆபர்ம், ோகோ ற்றும் இற்க ருத்துக் கல்லூரிக்கு அடிக்கல் 

ோட்டிணோர். 

சர்லததச லசய்திகள் 

புயி, ணதனா தாரிப்புகலக்கு சனீா லர்த்தகம் தணட லிதித்தது 

 புனி லும்பு ற்றும் ணோ கோம்பு ஆகி ருத்து ோக்கங்கலக்கோக 
தன்தடுத்ப்தட்டு ருகின்நண, இருப்தினும் அற்நின் தன்கலக்கோண ந் 
ஆோபம் இல்ன. இணோல் இந் ினங்குகபின் ண்ிக்க  ிகக் 
குநந்துிட்டது. சர்ச ிர்சணத்ிற்குப் தின் சீணோ, புனி ற்றும் 
ணோ ோரிப்புகலக்கு சீணோ ர்த்கம் ட ிித்து. 

ிான்ர் தணயலர் சூ கி, சர்லததச கவுலத்ணத பமி லகாடுத்தார் 

 அிக்கோண ோதல் தரிசு தற்நர் ன்ந சிநப்புக்குரி சூ கி (து 73), 
அந் ோட்டின் அிகோிக்க னோக இருந்தோதும், ோஹிங்ோ இண 
க்கலக்கு இக்கப்தட்ட அீி ட்டிக்கட்கில்ன. இது சர்ச 
அபில் அருக்கு ிோக ிர்சணங்கப ற்தடுத்ிது. 

 இந் ினில், னண்டண னிடோக கோண்டு இங்கி ருகிந 
ஆம்ணஸ்டி இன்டர்ணல் ன்னும் சர்ச ன்ணிப்பு அ, சூ கிபக்கு 
அபிக்கப்தட்ட ‘ணசோட்சி ிருது தூர்’  ன்னும் கவுத் தநித்து 
ிட்டது. 

அமிலில் லசய்திகள் 

லிாறனின் சுறலும் தகங்கரின் புதி புணகப்படத்ணத நாசா லலரிிட்டது 

 ோசோின் ஜுணோ ிண்கனம் ிோன், ோப கிகத்ின் ோதரும் தன 
ண்ோண, சுலும் கங்கபின் புி புகப்தடத் ோசோ 
பிிட்டது. அக்டோதர் 29-ம் ி ஜூணோ ணது 16து ிோன் 
கிகத்ின் ருங்கி தத்  ிகழ்த்ி தோழுது இந் தடம் 
டுக்கப்தட்டது. 



  

நலம்பர் 13 நடப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    3                               FB – Examsdaily Tamil 
 

லலற்மிகாக லிண்ைில் பாய்ந்தது ஜிஎஸ்எல்லி ார்க் 3 ாக்லகட் 

 ணீ கல் ோடர்புக்கோண ஜிசோட் -29 சற்கக் கோபத் ோங்கிதடி 

ஜிஸ்ல்ி ோர்க் 3 ோக்கட் ற்நிகோக ிண்ில் தோய்ந்து. 

 இந்ி ிண்பி ஆோய்ச்சி ோண இஸ்ோ, ஜி- சோட் 29 சற்கக் 

கோலடன் ஜிஸ்ல்ி - ோர்க் 3 ோக்கட்ட ிண்ில் சலுத்ிபள்பது. 

இஸ்ோின் ஜிசோட் 29 சற்கக் கோப, ஜிஸ்ல்ி ோர்க் - 3 ோக்கட் 

டுத்துச் சல்கிநது. இந் ஜிஸ்ல்ி ோர்க் 3 ோக்கட் 3.5 டன் ட கோண்ட 

சற்கக்கோப ிண்ில் ின ிறுத் உள்பது. 

ாநாடுகள் 

லபாது சுகாதாத்திற்கான தாகா சர்லததச ாநாடு திமந்துணலக்கப்பட்டது 

தோது சுகோோத்ிற்கோண ோகோின் சர்ச ோோடு, தஞ்சிம் [கோோ] கனோ 
அகோடிில் ோடங்கப்தட்டது. ஆபஷ் அச்சகம் இற்கு ற்தோடு சய்துள்பது. 

உயகராலி டிஜிட்டல் உள்ரடக்க சந்ணத (GDCM) 

 2018 ம் ஆண்டு ம்தர்14 - 15, 2018 ஆம் ி  2018 ஆம் ஆண்டுக்கோண 
உனகபோி டிஜிட்டல் உள்படக்க சந்  ோோட்ட(GDCM)  ோில்துந 
கோள்க ற்றும் ஊக்குிப்பு துந (DIPP), ர்த்க ற்றும் ோிற்துந 
அச்சகம் புதுில்னிில் டத்துகிநது.  

 ோோட்டில் இச, ிப்தடம், எபிதப்பு ற்றும் பிடீு, அ தோல் 
கூட்டு னோண், பர்ந்து ரும் ோிரிகள் ற்றும் சந் ற்றும் 
கோள்க ோரிப்தோபர்கபின் ோக்கங்கள் குநித் அர்வுகள் இடம்தறும். 

லபய்ஜிங்கில் 2லது ஸ்டார்ட் அப் இந்திா பதலீட்டு கருத்தங்கு 

 இந்ி இபஞர்கபிட புது ற்றும் ோில் பற்சி 
ஊக்குிப்தற்கோக 2018 ஆம் ஆண்டு ம்தர் ோம் 12 ஆம் ி சீணோின் 
ஸ்டோர்ட் அப் இந்ி சங்கம் (SIA) ற்றும் துிக[ன்ச்சர்] குருகுல் 
ஆகிோருடன் இந்து சீணோில் இந்ி தூகம் 2 து ோடக்க இந்ி 
பலீட்டு கருத்ங்கு என்ந ற்தோடு சய்து. ம்தர் 2017 ஆம் ஆண்டு 
பல் இந்ி பலீட்டு ிகழ்ச்சி ற்தோடு சய்ப்தட்டது. 
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திட்டங்கள் 

இந்தி காற்று லிணசாறி[டர்ணபன்] சான்மரிப்பு திட்டம் (IWTCS) 

 புி ஆற்நல் ற்றும் சுற்றுச்சூல் அச்சகம், சன்ண ரிசக்ிக்கோண 
சி ிறுணத்துடன் ஆனோசண சய்து, இந்ிக் கோற்று டர்தன் 
சோன்நபிப்புத் ிட்டம் (IWTCS) ன்று அக்கப்தடும் புி ிட்டத்ின் எரு 
 ோரித்துள்பது. தல்று ிகோட்டுல்கப டர்தன் சோன்நிழ் 
ிட்டம் (IWTCS) சர்த்துக்கோள்கிநது.  

 IWTCS தின்ரும் தங்குோர்கலக்கு உவுற்கும் பிோக்குற்கும் 
ிட்டிடப்தட்டுள்பது; (i.) அசல் கருி உற்தத்ிோபர்கள் (OEM கள்) (ii.) இறுி 
தணர்கள் - தட்தங்கள், SNA கள், உருோக்குர்கள், IPP கள், உரிோபர்கள், 
அிகோரிகள், பலீட்டோபர்கள் ற்றும் கோப்தடீு ிறுணங்கள் (iii.) சோன்நிழ் 
ிறுணங்கள் (IV) சோண ஆய்கங்கள் 

உர்கல்லி ஆசிரிர்கலக்கு கல்லிாரர்கலக்கான தணயண (LEAP) ற்றும் 
உர் கல்லி ஆசிரிர்கலக்கு கற்பித்தலுக்கான ஆண்டு புத்துைர்வு நிகழ்ச்சி 
(ARPIT) 

 ணிப ம்தோட்டு அச்சகத்ின் த்ி ோின ந்ிரி சத் தோல் சிங் 
இண்டு புி பற்சிகப அநிபகப்தடுத்ிணோர்; புது ில்னிில் உர்கல்ி 
ஆசிரிர்கலக்கு கல்ிோபர்கலக்கோண ன (LEAP), உர் கல்ி 
ஆசிரிர்கலக்கு கற்தித்லுக்கோண ஆண்டு புத்துர்வு ிகழ்ச்சி (ARPIT). 

பாதுகாப்பு லசய்திகள் 

இந்த்ா – 2018 

 கிபர்ச்சிகப பநிடிப்தற்கோக .ோ. ஆவுடன் இந்ிோ – ஷ்ோ இட 

கூட்டு ோணுப் திற்சி இந்த்ோ – 2018 தோதிணோ ோணு பகோில் உள்ப  

(உத்ப்திச ோினம்) தோதிணோ துப்தோக்கிச் சுடும் திற்சித் ிடனில்  ம்தர் 18 

பல் டதந உள்பது. 

10 லது இந்தி லபருங்கடல் கடற்பணட கருத்தங்கின் ஆண்டு லிறா துலக்கம் 

 இந்ி தருங்கடல் கடற்தட சங்கத்ின் தத்ோது ஆண்டு ிோ கோச்சிில் 

ோடங்கிது. 
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ஜனலரி ாதத்தில் கடல் கண்காைிப்பு கடதயாப் பாதுகாப்பு பிற்சி 

 இந்ி கடற்தட அடுத் ஆண்டு, ஜணரி ோம் பல் கடனோ திோண 

ினப்தப்பு ற்றும் ீவு திசங்கப உள்படக்கி எரு தரி கடனோப் 

தோதுகோப்புப் திற்சி டத் உள்பது. 

லிருதுகள் 

அமிலில் ற்றும் ஆாய்ச்சிக்கான இன்ஃதபாசிஸ் லிருது 2018 

 அமிலில் ற்றும் ஆாய்ச்சிக்கான இன்தபாசிஸ் லிருது 2018 - ஆறு சிநந் 

தோசிரிர்கலக்கு ங்கப்தட்டுள்பது.  

 கோந்ோ தோட், கிோ சிங், ரூப் ோனிக், பிணி அணந்ோன், ஸ்.க.சீஷ் 

ற்றும் சந்ில் பல்னோன் ஆகிோர் தநப்தட்ட 244 தரிந்துகபில் 

ற்நி தற்நர்கள் ஆோர்கள்.   

லிணராட்டு லசய்திகள் 

ஐசிசி ஒருநாள் தலரிணசில் லிாத் தகாயி, ஜஸ்ப்ரித் பூம்ா பதயிடம் 

 சிசி எருோள் ரிசப் தட்டினில் இந்ி கப்டன் ிோட் கோனி ற்றும் 

பன்ணி கப்தந்து சீ்சோபர் ஜஸ்ப்ரித் பூம்ோ ஆகிோர் பந 

பனிடத்ில் உள்பணர். 
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