
 
    

 

Daily Current Affairs (Sep 10th to 12th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

  

Date  :  Sep 10th to 12th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப் உலக சாம்பியன்ஷிப் 

ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப் உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் ஜூனியர ்துப்பாக்கிச ்சூடு 

வீரரக்ள் நாட்டின் முதல் ஸ்கீட் பதக்கங்களள வென்றனர.் 

கரன்ிஹால், அனன்ஜீத ்சிங் நருகா, ஆயுஷ் ருத்ரராஜூ அடங்கிய ஆண்கள் அணி 

வெள்ளி வென்றது. 

குரன்ிஹால் சிங் கரச்ா தனிநபர ்பிரிவில் வெண்கலத்ளத வென்றார.் 

  

அசமரிக்க ஓபன் சடன்னிஸ் பபாட்டி 

ஆண்கள் ஒற்ளறயர ்இறுதிப் பபாட்டியில் வசரப்ியாவின் பநாெக் பஜாபகாவிக் 

அரவ்ஜன்டினாவின் ஜுொன் மாரட்்டின் வடல் பபாட்பராளெ பதாற்கடித்து வென்றார.்  

இது பஜாபகாவிக்கின் 14 ெது கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டம், மூன்றாெது அவமரிக்க ஓபன் 

பட்டம் ஆகும். 
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திட்டங்கள் 

  

பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆபராக்கிய திட்டம் 

குழந்ளதப் பருெ புற்றுபநாயின் சிகிசள்ச பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆபராக்கிய 

திட்டத்தின் கீழ் பமற்வகாள்ளப்படும் என்று அரசு கூறியுள்ளது.  

ஏளழ குடும்பங்களுக்கு ஐந்து லட்ச ரூபாய் சுகாதார காப்பீடட்ுத் திட்டத்ளத இந்த 

திட்டம் ெழங்கும். 

  

திறன் பமம்பாடட்ுத் திட்டம் 

2017-18 முதல் 2019-20 திறன் பமம்பாடட்ுத ்திட்டத்துக்கு மத்திய அளமசச்ரளெ ஒப்புதல் 

அளித்தது. 

முக்கியமான நாடக்ள்  

  

சசப்டம்பர் 11 – சுவாமி விபவகானந்தரின் சிகாபகா உளரயின் 125 -வது ஆண்டு 

விழா 

சுொமி விபெகானந்தர ்வசப்டம்பர ்11, 1893 அன்று சிகாபகாவில் உள்ள உலக 

மதங்களின் பாராளுமன்றத்தில் தனது முதல் உளரளய ஆற்றினார.்இந்த 

நாள்   சுொமி விபெகானந்தரின் சிகாபகா உளர ஆண்டு விழா அனுசரிக்கப்பட்டது.  

பெதாந்தா மற்றும் பயாகா பபான்ற தத்துெங்களள பமற்கத்திய நாடுகளுக்கு 

அறிமுகப்படுத்திய முக்கிய நபரக்ளில் ஒருெராக அெர ்நிளனவுபடுத்தப்படுகிறார.் 
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உலக சசய்திகள்  

  

BIMSTEC இராணுவ பயிற்சி (MILEX-18) 

பல துளற வதாழில்நுட்ப மற்றும் வபாருளாதார ஒத்துளழப்புக்கான (BIMSTEC) 

ெங்காள விரிகுடா அளமப்பின் வதாடக்க இராணுெப் பயிற்சி, MILEX-18 என்ற 

வபயரில் துெங்கியது. 

  

மார்பத் திருவிழா  

மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூர ்நகரத்தின் வதருக்களில் மாரப்த் திருவிழாளெ 

வகாண்டாடப்படுகிறது. 

  

அசமரிக்க தாக்குதல்களின் நிளனவு நாள் 

அவமரிக்கரக்ள் வசப்டம்பர ்11, 2001, நியூயாரக்், ெரஜ்ீனியா மற்றும் 

வபன்சில்பெனியாவில் கிட்டத்தட்ட 3,000 பபளரக் வகான்ற பயங்கரொத 

தாக்குதல்களின் 17 ெது ஆண்டு நிளனவு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

யுத் அபியாஸ்(Yudh Abhyas) 2018 

இந்திய-அவமரிக்க கூடட்ு இராணுெ பயிற்சி யுத் அபியாஸ் 2018 உத்தரகாண்டிலுள்ள 

வசௌபாத்தியாவில் இமயமளல அடிொரத்தில் நடத்தப்படவுள்ளது. 
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கஜின்ட்(KAZIND) 2018 

இந்திய மற்றும் கஜகஸ்தான் பளடகளுக்கு இளடபய ஒரு கூடட்ு இராணுெப் 

பயிற்சி,கஜின்ட-்2018 கஜகஸ்தானின் ஓடார ்இராணுெப் பகுதியில் வதாடங்கப்பட்டது. 

  

நீண்டகாலமாக எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சமாதான உடன்படிக்ளக ஜப்பானுக்கு 

பரிந்துளர 

ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர ்புடின், ரஷ்யாவும் ஜப்பானும் ஆண்டின் இறுதிக்குள் 

இரண்டாம் உலகப் பபாரின்பபாது ஏற்பட்ட பளகளமளய முடித்து சமாதான 

உடன்படிக்ளகயில் ளகவயழுத்திட பெண்டும் என்று பரிந்துளரத்தார.் 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்(MoU) 

  

இந்தியா – புருபன இளடபய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

விண்வெளி ஆய்வு, அறிவியல் மற்றும் பயன்பாடு குறித்த இந்தியா – புருபன 

இளடயிலான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்துக்கு மத்திய அளமசச்ரளெ ஒப்புதல் 

அளித்தது. 

பிரிக்ஸ் ெங்கி மற்றும் இந்திய ஏற்றுமதி–இறக்குமதி ெங்கி இளடபய ஒப்பந்தம் 

பிரிக்ஸ் நாடுகளுடனான ெங்கிகள் மற்றும் இந்திய ஏற்றுமதி-இறக்குமதி ெங்கி 

இளடபய கூடட்ு ஆராய்சச்ிக்கான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய 

அளமசச்ரளெ ஒப்புதல் அளித்தது  
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இந்தியா – சதன்னாப்பிரிக்கா இளடபய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

விண்வெளிளய அளமதி பநாக்கங்களுக்குப் பயன்படுத்துெதில் ஒத்துளழக்க 

இந்தியா – வதன்னாப்பிரிக்கா இளடபயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய 

அளமசச்ரளெ ஒப்புதல் அளித்தது.  

  

இந்தியா மற்றும் எகிப்து இளடபய ஒப்பந்தம் 

பெளாண்ளம மற்றும் பெளாண் சார ்துளறகளில் இந்தியா மற்றும் எகிப்து 

இளடபயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு அளமசச்ரளெ ஒப்புதல் அளித்தது. 

  

இந்தியா மற்றும் மால்டா இளடபய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

சுற்றுலா துளறயில் உள்ள ஒதத்ுளழப்ளப ெலுபடுத்த இந்தியா மற்றும் மால்டா 

இளடபயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு அளமசச்ரளெ ஒப்புதல் அளித்தது. 

  

அன்னதாதா வருவாய்ப் பாதுகாப்பு இயக்கம் (PM-AASHA) 

விெசாயிகளுக்குக் குளறந்தபடச் ஆதரவு விளல அளிக்க பிரதம மந்திரி அன்னதாதா 

ெருொய்ப் பாதுகாப்பு இயக்கத்திற்கு (PM-AASHA) மத்திய அளமசச்ரளெ ஒப்புதல் 

அளித்தது. 

தரவரிளச  

ஐசிசி தரெரிளசயில் உலகின் சிறந்த பபடஸ்்பமன் விராத் பகாலி உள்ளார.் 
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விருதுகள் 

மிஸ் அவமரிக்கா விருது  நியா இமானி பிராங்க்ளின் என்பெர ்வபற்றார.் 

ஐஸ்ெரய்ா ராய் பசச்ன் என்பெர ்எக்ஸலன்ஸிற்கான வமரில் ஸ்ட்ரீப் விருது 

வபற்றார.்  

ஸ்ரீ மபனாஜ் ஜலானி என்பெர ் ஐ.நா. ஒருங்கிளணந்த டாஸ்க் பளட (UNIATF) விருது 

வபற்றார.்  

பிஎஸ்என்எல் என்ற நிறுெனம் WiFi தளலளமக்கான விருது 2018 வபற்றது . 

 

நியமனங்கள் 

விபா பாதல்கர ்என்பெர ்வஹச.்டி.எஃப்.சி ளலப்பின் புதிய தளலளம நிரெ்ாக 

அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார.் 

நீதிபதி ஓம் பிரகாஷ் மிஸ்ரா  என்பெர ்பநபாளத்தின் புதிய தளலளம நீதிபதியாக 

நியமிக்கப்பட்டார ்
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