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தேசி சசய்ேிகள் நடப்பு நிகழ்வுகள் – அக்தடோபர் 2018 

தேசி சசய்ேிகள் 

5,000 அழுத்ேப்பட்ட உிரி லோயு ஆலயகள் அலக்க த்ேி அசு முடிவு 

 அடுத் ரன்கு ஆண்டுகபில் ரட்டில் 5 ஆிம் அழுத்ப்தட்ட உிரி ரிரப 
ஆலனகலப எபே னட்சம் 75 ஆிம் ககரடி பைதரய் பலீட்டில் அலக்க த்ற அசு 
றட்டறட்டுள்பது. 

2018 ஆம் ஆண்டு லறக்கோயம் 9% சோேோண லறக்கு கீதற பேிலோகியுள்ரது 

 இந் ஆண்டு லக்கரனத்றல் என்தது சிகறம் ல தறவுசசய்ப்தட்டுள்பது , 2018 
லக்கரனம் ல தற்நரக்குலநபடன் றலநலடந்துள்பது . 

 தகீரர், ஜரர்கண்ட், கற்கு ங்கம் ற்றும் டகறக்கு ரறனங்கள் அறகதட்ச ல 
தற்நரக்குலநல தறவுசசய்ப்தட்டுள்பது. 

முன்னோள் பிேர் யோல் பகதூர் சோஸ்ேிரி பிமந்ேநோளுக்கு நோடு அஞ்சயி சசலுத்ேிது 

 பன்ணரள் தி ந்றரி னரல் தகதூர் சரஸ்றரிக்கு அது திநந் ரள் ிரில் 
ரடு ரிரல சசலுத்றது. இரணு ீர்கலபபம் ிசரிகலபபம் கர்ந்றழுக்க 
சஜய் ஜரன், சஜய் கறசரன் ன்ந சக்றரய்ந் பக்கத்ல சரஸ்றரி ங்கறணரர். 

ம்.ன்.ஸ் 93 லது லசிங் ேினத்லே சகோண்டோடுகிமது 

 இரணு ர்சறங் கசல (ம்ன்ஸ்) அக்கடரதர் 1 ம் கற 93 து சய்சறங் றணத்ல 
சகரண்டரடுகறநது. 

பி.சி.சி., ஆர்.டி.. சட்டத்ேின் கீழ் சகோண்டுலப்பட்டது 

 இந்ற கறரிக்சகட் கட்டுப்தரட்டு ரரிம் (தி.சற.சற.) கல் அநறபம் உரிலச்சட்டத்றன் 
கலழ் சகரண்டுப்தட்டது, ரட்டின் க்களுக்குப் தறல் அபிக்க கண்டும் ன்று த்ற 
கல் ஆலம் (CIC) ீர்ப்தபித்துள்பது. 
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46 லது ேலயல நீேிபேி 

 ீறதற ஞ்சன் ககரககரய் இந்றரின் புற லனல ீறதறரக திகற்நரர். 
குடிசுத் லனர் ரம்ரத் ககரிந்த் அபேக்கு திப் திரம் சசய்து லத்ரர். 
இற்கு பன் இந்றரின் லனல ீறதறரக ஏய்வு சதற்நரர் ீறதற ீதக் றஸ்ர. 
ீறதற ககரககரய் 46 து லனல ீறதற ஆரர். 

ல்டிீடிோ கண்கோட்சி துலக்கம் 

 கரத்ர கரந்ற திநந் 150 ஆண்டு ிரல சகரண்டரடும் லகில் ல்டிீடிர 
கண்கரட்சறல கல், எபிதப்பு, ிலபரட்டு ற்றும் இலபஞர் ிகரங்களுக்கரண 
அலச்சர் கர்ணல் ரஜ்ர்ன் ரத்கரர் (ஏய்வு) துக்கற லத்ரர். 

னநய சுகோேோ றுலோழ்வு தேசி நிறுலனம் 

 கதரதரலுக்கு தறனரக சலகயரர் ரட்டத்றல் ணன சுகரர றுரழ்வு கசற 
றறுணத்ல றறுவுற்கு அலச்சல எப்புல் அபித்துள்பது. 

இடதுசோரி ேலீிலோேத்லே ேிர்த்து கூட்டு நடலடிக்லககள் 

 எடிசர ற்றும் ஆந்றர கரல்துலந இண்டு ரறனங்கபின் ல்லனில் உள்ப 
இடதுசரரி ீிரத்ல (LWE) றநம்தட றர்த்துப் கதரரடுற்கு கூட்டு 
டடிக்லககலப கற்சகரள்ற்கும் , கல்கலப தகறர்ந்து சகரள்ற்கும் படிவு 
சசய்துள்பண. 

இந்ேிோ ேிமன் தபோட்டி 208 

 2018 ஆம் ஆண்டு இந்றர றநன் கதரட்டி புது றல்னறில் லடசதற்று படிலடந்து. 
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கோந்ேிின் றுலருலக: சளல்யி த ோேி கலய கண்கோட்சி 

 ஜவுபித்துலந த்ற அலச்சர், றபேற. ஸ்றரிற ஜளதின் இரணி புதுடில்னறிலுள்ப 
IGNCA இல் கரந்றின் றுபேலக: சல்னற கஜரற கலன கண்கரட்சறல றநந்து 
லத்ரர். 

அசிேழ் பேிவுசபமோே ில்தல ஊறிர்களுக்கு தபோனஸ் லறங்க அலச்சலல எப்புேல் 

 ில்க அலச்சகம் , 12 னட்சம் அசறழ் தறவுசதநர ில்க ஊறர்களுக்கு 
கதரணஸ் ங்க எப்புல் அபித்து . 

சேோறில் கல்லி ற்றும் பிற்சிக்கோன தேசி கவுன்சில் (NCVET) அலக்க த்ேி 
அலச்சலல முடிவு 

 கசற கல்ி ககத்றன் கசற கவுன்சறனறங் ற்றும் கசற றநன் கம்தரட்டு 
றறுணம் (NSDA) ஆகறற்லந NCVET  இலப்தன் பனம் , சரறல் கல்ி ற்றும் 
திற்சறக்கரண கசற கவுன்சறல் (NCVET) அலக்க த்ற அலச்சல 
ீர்ரணித்துள்பது. 

அடுத்ே ஆண்டு குருநோகக் தேலின் 550 லது பிமந்ே நோலர உயகம் முழுலதும் சகோண்டோடேிட்டம் 

 அடுத் ஆண்டு  குபேரகக் கின் 550 து திநந் ரள் சகரண்டரட்டத்ல உனகம் 
பழுதும் சகரண்டரட றட்டம் . புதுடில்னறில் உள்துலந அலச்சர் ரஜ்ரத் சறங் 
லனலினரண கசற சசல்தரட்டுக் குழுின் உர் ட்ட கூட்டத்றல் இந் 
படில டுக்கப்தட்டது. 

2020 ஆம் ஆண்டு ப்ல் 1ம் தேேி முேல் BS-IV லோகனத்ேின் லிற்பலன ற்றும் பேிவு 

சசய்ேலுக்கு ேலட 

 2020 ஆம் ஆண்டு ப்ல் 1ம் கற பல் இந்றரில் தரத் ஸ்கடஜ், BS-IV ரகணத்றன் 
ிற்தலண ற்றும் தறவு சசய்லுக்கு லட ன்று உச்ச ீறன்நம் கூநறபள்பது. 
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கரட்டரர் ரகணங்கபில் இபேந்து ரன் ரசுதரடுகபின் சபிடீ்லட எழுங்கலக்க 
அசரங்கத்ரல் றறுப்தட்ட றலனகள் BS உறழ்வு ிற. 

 BS-IV ிறபலநகலப கடந் ஆண்டு ப்ல் ரம் பல் ரடு பழுதும் 
லடபலநப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 2016 ஆம் ஆண்டில், ரடு பழுதும் BS-V ிறகலப 
ிர்த்து, BS-VI ிறபலநகலப 2020 ஆம் ஆண்டபில் தின்தற்றும் ன்று அநறித்து. 

பினோி பரிலர்த்ேலன லறக்குகளுக்கோன சிமப்பு நீேின்மங்கலர த்ேி அசு அமிலித்ேது 

 ரறனம் ற்றும் பெணின் திகசங்கபிலும் உள்ப 34 அர்வு ீறன்நங்கள் திணரற 
தரிர்த்லண சட்டத்றன் கலழ் குற்நங்களுக்கரக ிசரல சசய் சறநப்பு 
ீறன்நங்கபரக சசல்தடும் ன்று அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

டி..சி இந்ேி கடதயோ கோலல்பலடின் 17 தடோர்னிர்லிோனங்கரின் தம்போட்டிற்கு அனுேி 

 இந்ற கடகனரக் கரல்தலடின் 17 கடரர்ணிர் ிரணம் 950 றல்னறன் பைதரய் 
சசனில் கம்தரட்டிற்கு தரதுகரப்பு லககப்தடுத்ல் கவுன்சறல் எப்புல் அபித்து. 

 யறந்துஸ்ரன் கரணரட்டிக்ஸ் னறறசடட் பனம் கம்தடுத்ப்தடும். 

ோசுபோட்லட கட்டுப்படுத்ே 15 ஆண்டு பறலோன சபட்தோல் ற்றும் 10 ஆண்டு பறலோன 
டீசல் லோகனங்கலர தேசி ேலயநகத்ேில் இக்க ேலட சசய்ேது 

 சீதத்ற கரற்று ரசுதர டு கரரக 15 ஆண்டு தலரண சதட்கரல் ற்றும் 10 
ஆண்டு தலரண டீசல் ரகணங்கலப கசற லனகத்றல் இக்க உச்ச 
ீறன்நம் லட ிறத்துள்பது. 

 றல்னறில் சரலனகபில் அத்லக ரகணங்கள் கரப்தட்டரல் உடணடிரக 
அகற்நப்தடும் ன்று உச்ச ீறன்நம் சபிவுதடுத்றது . 

ேபீோலரி அன்று இவு 8 ணி முேல் 10 ணி லல ட்டுத பட்டோசு சலடிக்க தலண்டும் 
ன்மஉத்ேலல உச்சநீேின்மம் ோற்மிக் சகோண்டது 
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 றழ்ரடு ற்றும் புதுச்கசரி கதரன்ந இடங்கபில் கம் அந்ந் ரறனங்கள் படிவு 
சசய்து சகரள்பனரம் ண உச்ச ீறன்நம் சரிித்துள்பது . ஆணரல் இண்டு ி 
கத்றற்கு கல் அனுற இல்லன ண அநறிப்பு . 

ேபீோலரிக்கு அனுேிக்கப்பட்ட எயி லம்புகளுடன் ேோரிக்கப்பட்ட பசுல பட்டோசுகளுக்கு 
உச்ச நீேின்மம் அனுேி 

 ரடு பழுதும் குலநந் உறழ்வு சகரண்ட ‚தசுல‛ தட்டரசுகபின் ிற்தலண ற்றும் 
ரரிப்புக்கு உச்ச ீறன்நம் அனுற. 

லிலசோிகரின் லருலோல இருடங்கோக்க  னோேிபேிக்கு 21 பரிந்துலகலர ஆளுநர்கள் குழு 

முன்லலத்துள்ரது 

 ஜணரறதற ரம்ரத் ககரிந்த் அலத்துள்ப ஆளுர்கபின் குழு ரட்டில் 
ிசரிகபின் பேரணத்ல இட்டிப்தரக்கும் லகில் ிசரத்றற்கு 
அணுகுபலந தற்நற அநறக்லக ற்றும் 21 பக்கற தரிந்துலகலப பன்லத்துள்பது. 
உத்ப்திகச கர்ணர் ரம் ரக் குழுிற்கு லனல ரங்கறணரர். 

இந்ேிர்கள் பணுக்கலர லரிலசபடுத்ேத் ேிட்டம் 

 சுகரரத்ல கம்தடுத்துற்கரகவும், ‘ணிப்தணரக்கப்தட்ட பேந்ல 
டிலக்கவும் உனகபரி அபில் இந்றர்கபின் தணுக்கலப 
ரிலசப்தடுத்துற்கு இந்றர எபே சதரி திலத் றட்டறட்டுள்பது. 

 சுகரர ற்றும் குடும்த னத்துலந அலச்சகம் ற்றும் உிர் 
சரறல்தட்தத்துலநின் கலழ் இந் றட்டம் சசல்தடும். 

ஹரித் ேபீோலரி, ஸ்லஸ்த் ேபீோலரி (பசுல ேபீோலரி, ஆதோக்கிோன ேபீோலரி) 

 சுற்றுச்சூல் அலச்சகம் யரித் ீதரபி , ஸ்ஸ்த் ீதரபி (தசுல ீதரபி , 
ஆகரக்கறரண ீதரபி ) திச்சரத்ல துக்கறபள்பது . இந் திச்சரம் 2017-18ல் 
ஆம்திக்கப்தட்டது, இறல் அறக ண்ிக்லகினரண தள்பி குந்லகள் தங்ககற்நணர் 
ற்றும் தட்டரசுகலப குலநத்து சடிக்கக் உறுறசரற டுத்துக் சகரண்டணர் . 
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 இது இப்கதரது ‚தசுல ல்ன சசல்கள் ‛ இக்கத்துடன் இலக்கப்தட்டுள்பது , இது 
சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்பு ற்றும் தரதுகரப்புக்கரண எபே சபக அிறட்டனரக 
ஆம்திக்கப்தட்டுள்பது. 

இந்ேி பருலலற அட்யோண்டிக் சூமோலரிகலர அேிகரிக்கிமது 

 இந்றப் சதபேங்கடனறல் உபேரகும் லுரண தபே லரல் ஈஸ்டர்னற ிண்ட் 
அட்னரண்டிக் சதபேங்கடனறன் சூநரபிகலப கற்கு கரக்கற ள்பி அது அசரிக்கரில் 
ரக்கத்ல ற்தடுத் சரத்றம் ண எபே ஆய்வு கூறுகறநது . 

மும்லப ற்றும் தகோலோலிற்கு இலடில் முேல் கப்பல் தசலல ‘அங்ரிோ’ துலங்கிது 

 ரட்டில் கப்தல் சுற்றுனரல பர்ப்தற்கு, பம்லத ற்றும் ககரரிற்கும் இலடில் 
‘அங்ரிர’ னும் பல் கப்தல் கசலல சரடங்கறபள்பது. த்ற கப்தல், 
துலநபகங்கள் ற்றும் சரலன கதரக்குத்து அலச்சர் றறன் கட்கரி பம்லதில் 
இந் கசலல சரடங்கற லத்ரர். 

தகோலோ சர்லதேச ேிலப்பட லிறோலில் கூட்டணி அலக்கும் ோநியம் 

 ககரர சர்கச றலப்தட ிரில் அன் தண்தரடு ற்றும் சரகரண 
றலப்தடத்ல சபிப்தடுத்தும் லகில் ஜரர்கண்ட் ரறனம் கூட்டி கசர்ந்துள்பது. 

ேனீ் பந்து சர் தசோட்டு ோம் சிலயல பிேர் ேிமந்து லலத்ேோர் 

 திர் கந்ற கரடி கரஹ்க் கர் சரம்தனரில் ீன் தந்து சர் கசரட்டு ரம் 
சறலனல றநந்து லத்ரர் 

ோநியத்ேின் முேல் ின்சோ தபருந்ேின் தசோேலன ஏட்டம் 

 உத்கண்ட் ரறன பல்ர் த்ரிகந்ற சறங் ரத் ரறனத்றன் பல் ரசற்ந 
றன்சர கதபேந்றன் கசரலண ஏட்டத்ல சகரடி அலசத்து துக்கற லத்ரர் . 
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ஆன்லயன் உத்ேலோேக் கண்கோணிப்பு அலப்பின் (OAMS) ேிமப்பு லிறோ 

 தரரளுன்ந ிகரத்துலந , புள்பிிம் ற்றும் றகழ்ச்சறத் றட்ட அனரக்கத்துலந 
அலச்சர் ிஜய் ககரசல் , ஆன்லனன் உத்ரக் கண்கரிப்பு அலப்லத (OAMS) 
றநந்துலத்ரர். 

உர் ே த்ேி தசிப்புக்கிடங்கு ேிமப்பு லிறோ 

 குபேகறரம், தினரஸ்பூரில் உர்  த்ற கசறப்புக்கறடங்கு ககத்ல, இசரணம், 
உங்கள், சரலன கதரக்குத்து, சடுஞ்சரலனகள், கப்தல் துலந அலச்சர் ரன்சூக் 
ரண்டிர துக்கறலத்ரர். 

இண்டு நோள் லிலசோ–ஸ்டோர்ட் அப் ற்றும் சேோறில் முலனதலோர்ேிமப்பு லிறோ 

 உனக உவு றணத்றன் கதரது, கபரண் ற்றும் ிசரிகள் னத்துலந அலச்சர் 
ரர கரகன் சறங் புது டில்னறில் இண்டு ரள் ிசர-ஸ்டரர்ட் அப் ற்றும் 
சரறல் பலணகரர் றநப்பு ிரல சரடங்கற லத்ரர். ீம் – Unleashing potentials 
in agriculture for young agri-preneurs. 

நிேி ஆதோக் NCD கரில் சபோது–ேனிோர் கூட்டணிக்கோனலறிகோட்டுேல்கலரத்  சேோடங்கிது 

 றற ஆகரக் சரற்நர கரய்கபில் (NCD கள்) சதரது – ணிரர் கூட்டிக்கரண ரறரி 
றகரட்டுல் சரடங்கப்தட்டது. றகரட்டுல்கபின்தடி, ணிரர் தங்குரர் ணி 
பங்கலப கம்தடுத்வும், கட்டிடம் அலக்கவும், தன்தடுத்துற்கும் பலீடு 
சசய்ரர். 

சடல்யி அசுக்கு ரூ.50 தகோடி அபோேம் லிேித்ேது தேசி பசுலேரீ்ப்போம் 

 குடிிபேப்பு தகுறகபில் உள்ப சரறற்துலந டடிக்லககபின் லடசசய்ப்தட்ட 
தட்டினறன் கலழ் பேம் ஃகு உநறஞ்சும் அனகுகள் ீது டடிக்லக டுக்கத் நறரல் 
கசற தசுல ீர்ப்தரம் றல்னற அசுக்கு 50 ககரடி பைதரய் அதரம் ிறத்துள்பது. 
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ஆசோத் ஹிந்த் அசோங்கத்ேின் 75 லது ஆண்டு நிலமவு லிறோ 

 திர் கந்ற கரடி கரஜற சுதரஷ் சந்ற கதரமரல் றறக்கப்தட்ட ஆசரத் யறந்த் 
அசரங்கத்றன் 75 து ஆண்டு றலநலக் குநறக்கும்10.2018 அன்று சசங்ககரட்லடில் 
சகரடி ற்றும் ிரில் கனந்துசகரள்கறநரர். 

ேிருத்ேப்பட்ட சிபிஸ்இ இலணதசர் துலணச் சட்டங்கள் 

 சற.தி.ஸ்.ஸ்.இ. ின் துலச் சட்டங்கள் ககம், சபிப்தலடத்ன்ல, சரந்வு 
இல்னர லடபலநகள் ற்றும் சறதிஸ்இ உடன் ிரதரம் சசய்து ஆகறற்லந 
உறுறப்தடுத்துற்கரக த்ற ணிப கம்தரட்டுத்துலந அலச்சகம் 
றுசலலக்கப்தட்ட சற.தி.ஸ்.இ.ல சபிிட்ட்டது. 

அந்ேோன் & நிக்தகோபோர் ேவீுக்கு 1500 தகோடி ரூபோய் ஏதுக்கீடு 

 அந்ரன் றககரதரர் ீவுகபில் கசற சடுஞ்சரலன அதிிபேத்ற சசய் 1500 ககரடி 
பைதரய் சசனிடப்தட்டுள்பது. 

தகோலோ, 1867 தபோர்த்துகீசி சிலில் குமிீட்டின் ஆங்கிய சோறிசபர்ப்லபப் சபற்மது 

 ககரரில் 1867 ஆம் ஆண்டின் கதரர்த்துகலசற சறில் குநறடீ்டின் ஆங்கறன 
சரறசதர்ப்லத இப்கதரது அறகரப்பூர் அசறறல் கறலடக்கறநது . 

பணிபுரியும் இடங்கரில் போயில் சேோல்லயலக் லகோரவும், ேடுக்கவும் ஆோவும்த்ேி 

அசு அலச்சர்கள் குழுலல அலத்துள்ரது 

 திபுரிபம் இடங்கபில் தரனறல் சரல்லனலக் லகரபவும் , டுக்கவும் 
ற்கதரதுள்ப சட்டம் ற்றும் றறுண லபலநகலப ஆரவும் , த்ற அசு 
(24.10.2018) அலச்சர்கள் குழுல அலத்துள்பது . இந்க் குழு ற்கதரதுள்ப 
ிறபலநகலப சறநப்தரக அல்தடுத்துற்கும் , திிடங்கபில் தரனறல் சரல்லன 
சரடர்தரண திச்சறலணகலப சரிசசய் சட்டம் ற்றும் றறுண லபலநகலப 
லுப்தடுத்துற்கும் கலரண சசல்தரட்டுக்கு தரிந்துலகலப அபிக்கும் . 
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போடக்குமிப்புகள்அமி – tamil.examsdaily.in                    9                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

அலனத்து ில் நிலயங்கள் பணிகள் சசல்லும் ில்கரில்முேல் உேலி அலச சிகிச்லச 
ற்றும் ருத்துல லசேிகள் அமிமுகம் 

 அலணத்து இில் றலனங்கள் ற்றும் அலணத்து திகள் சசல்லும் ில்கபில் 
பல் உி அச சறகறச்லச ற்றும் பேத்து சறகள் இந்ற இில்கரல் 
அநறபகம் சசய்ப்தட்டது. 

இண்டு நோள் குறந்லேகள் ேிலப்பட சகோண்டோட்டம் 

 அபேரச்சனப் திகசத்றல் ரகர்னகன் கரில் இண்டு ரள் குந்லகள் றலப்தட 
ிர சரடங்கறது. சர்கச அபில் தரரட்டு சதற்ந தடரண கவுபே இண்டு ரள் 
றகழ்ச்சறில் றலிடப்தடும். 

 அபேரச்சன திகச கல் ற்றும் தன்ணரட்டு உநவுத் துலநபடன் இலந்து 
சறறுர் றலப்தட சங்கம், இந்றர இந் ிரல ற்தரடு சசய்றபேக்கறநது. 

ேிலப்பட நகம் அலத்ேல் 

 குர்கரன், அரிரணர றலப்தடக் சகரள்லகல அநறபகப்தடுத்றன் தின்ணர், சதரதுத் 
ணிரர் கூட்டு றறுணத்றன் பனம் றலப்தட கம் அலக்கப்தடும் ன்று 
பனலச்சர் கணரகர் னரல் கத்ரர் அநறித்ரர். 
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