
 
    

 

Daily Current Affairs (Sep 17th to 19th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 Date  :  Sep 17th to 19th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

செடச்ெட ்சரெ்தேச ெல்யுே்ேெ் தபாட்டி  

மின்ஸ்க், பெலாரஸில் பெடப்ெட ்சரெ்தேச ெல்யுே்ே தொட்டியில் 62 கிதலா பிரிவில் 

ஹங்தகரியின் ெரியானா சஸ்டின் தோல்வியடடந்து சாக்ஷி ொலிக் பெள்ளிெ் 

ெேக்கெ் பென்றார.் 

பூஜா ேண்டா 57 கிதலா பிரிவில் பெண்கலெ் ெேக்கெ் பென்றார.் 

  

சடகாஸ்டார் தபாட்டி 

பிரான்சில் டபலன்ஸ் என்ற இடே்தில்  நடடபெற்ற படகாஸ்டார ்தொட்டியில் உலக 

சாெ்பியன் பகவின் தெயர ்9,126 புள்ளிகள் பெற்று புதிய உலக சாேடனடய 

ெடடே்ோர.்  

இெர ்படகாே்லானில் 9,000 புள்ளிகடளக் கடக்குெ் மூன்றாெது வீரரானார.் 

  

ஜூனியர் உலக ெல்யுே்ே சாெ்பியன்ஷிப் 

ஜூனியர ்உலக ெல்யுே்ே சாெ்பியன்ஷிெ்பில் இந்தியாவின் சஜன் ென்ொல் 77 கிதலா 

கிரீதகா-தராென் பிரிவில் இறுதி தொட்டிக்கு முன்தனறினார.் 
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புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேெ்(MoU) 

  

உலக ெங்கியுடன் இந்தியா நிதிக்கான கடன் ஒப்பந்ேெ்  

இந்தியா,உே்ேரகாண்ட் போழிலாளர ்தெெ்ொடட்ு திட்டே்திற்கு (யு.தக.டபிள்யு.டி.பி) 

ஐ.பி.ஆர.்டி.யின் 74 மில்லியன் அபெரிக்க டாலர ்நிகர கடன் ஒெ்ெந்ேே்தில் உலக 

ெங்கியுடன் டகபயழுே்திட்டது. 

  

இந்தியாவிற்குெ் சொராக்தகாவிற்குெ் இளடதய ஒப்பந்ேெ் 

இந்தியா ெற்றுெ் பொராக்தகா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கு இடடதய 

நவீனெயொக்கெ்ெட்ட உடன்ெடிக்டக மூலெ் அதிக இடணெ்புகடளே் திரட்ட 

புதுெ்பிக்கெ்ெட்ட விொன தசடெ ஒெ்ெந்ேே்தில் டகபயாெ்ெமிட்டது. 

  

திட்டங்கள் 

  

அகில இந்திய ஓய்ெதிய குளறதீரப்்பு ென்றெ் 

ெே்திய ெணியாளர ்நலன், பொதுெக்கள் குடறதீரெ்்பு, ஓய்வூதியே் துடறகளின் 

இடணயடெசச்ர ்(ேனிெ்பொறுெ்பு) டாக்டர ்ஜிதேந்திர சிங் அகில இந்திய ஓய்வூதிய 

குடறதீரெ்்பு ென்ற நிகழ்சச்ிடய தில்லியில் போடங்கி டெக்கிறார.் 
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உலக சசய்திகள்  

  

விண்செளி சோழில்நுட்ப இன்குதபசன் ளெயெ் 

திரிபுரா ேடலநகரான அகரே்லாவில் விண்பெளி போழில்நுட்ெ இன்குதெசன் 

டெயே்டே இந்திய விண்பெளி ஆராய்சச்ி நிறுெனெ் (ISRO) போடங்கியது. 

  

ெட சகாரியா, சேன்சகாரியா அணுசக்திளய ளகவிட ஒப்பந்ேெ் 

ெட பகாரிய ேடலெர ்கிெ் ஜாங் உன் ெற்றுெ் பேன் பகாரிய ஜனாதிெதி மூன் தஜ-

இன், பிதயாங்யாங் தீெகற்ெே்தில் இராணுெ அழுே்ேங்கடள குடறே்து, 

பநருக்கடிடயே் தீரே்்துக் பகாள்ளுேல், அணுசக்திடய டகவிடுேலுக்காக – 

ஒெ்ெந்ேே்தில் டகபயழுே்திட்டனர.் 

  

ரஷ்யாவின் இராணுெ விொனெ்  ொயெ் 

சிரியாவின் ெே்திய ேடரக்கடல் கடதலாரெ் ெகுதியில் 14 தெர ்பகாண்ட ரஷ்ய 

இராணுெ விொனெ் Il-20 காணாெல் தொயுள்ளது. 

  

வீர ்சுதரந்திர சாய் விொன நிளலயெ் 

புதிோக கட்டெ்ெட்ட ஜாரச்ுகுடா விொன நிடலயே்திற்கு வீர ்சுதரந்திர சாய் எனெ் 

பெயரிட ஒடிசா சட்டசடெ, ஒருெனோன தீரெ்ானே்டே நிடறதெற்றியது.  

இந்ே விொன நிடலயே்டே  பிரேெர ்நதரந்திர தொடி திறக்க முடிவு 

எடுக்கெ்ெடட்ுள்ளது.  
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Aviaindra -18 விொனப்பயிற்சி 

இந்தியாவிற்குெ் ரஷ்யாவிற்குெ் இடடதயயான விொனெ்ெடட ெயிற்சி Aviaindra 

ெயிற்சிக் கழகெ் நடே்துகிறது. 

லிபெடஸ்்க், ரஷ்யாவில் 17 பசெ்டெ்ெர ்முேல் 28 பசெ்டெ்ெர ்2018 ெடர நடே்ேெ்ெடுெ், 

ெற்றுெ் டிசெ்ெர ்10 முேல் 22 டிசெ்ெர ்2018 ெடர இந்தியாவில் தஜாே்பூரில் 

நடே்ேெ்ெடுெ். 

  

ஜப்பான் நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் பயிற்சி 

மூதலாொய நுட்ெங்கடள தெெ்ெடுேத்ுெேற்காக பிரசச்டனக்குரிய பேற்கு சீனக் 

கடலில் ஜெ்ொன் அேன் முேல் நீரம்ூழ்கிக் கெ்ெல் ெயிற்சிடய நடே்தியது. 

  

இந்தியா, ருதெனியா  ஒப்புேல் 

உலகளாவிய சொல்கடள எதிரப்காள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சடெயிலுெ், ெல 

ென்னாடட்ு நிறுெனங்களிலுெ் ஒேத்ுடழெ்டெ தீவிரெ்ெடுே்ே இந்தியாவுெ் 

ருதெனியாவுெ் ஒெ்புேல் அளிே்ேது.  

  

அறிவியல் சசய்திகள்  

  

ெருே்துெ ளசக்தலாட்ரான் ெசதி  

புற்றுதநாய் தநாயாளிகளுக்கு தநாய் கண்டறிேல் ெற்றுெ் சிகிசட்சயளிெ்புக்கான 

தரடிதயா ஐதசாதடாெ்கடள ேயாரிக்க டசக்தலாட்ரான் ெயன்ெடுே்ேெ்ெடுகிறது.  
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ொற்று சக்தி டசக்தலாட்ரான் டெயெ் (VECC), பகால்கே்ோவில் ெருே்துெ 

ெயன்ொட்டிற்காக இந்தியாவின் மிகெ்பெரிய டசக்தலாட்ரானான டசக்தலான்-30 

பசயல்ெடே் போடங்கியது. 

  

ெணிகெ் சசய்திகள்  

  

FPI களுக்கான புதிய KYC விதிமுளற 

பெளிநாடட்ுெ் ெங்குகள் முேலீட்டாளரக்ளுக்கான புதிய KYC விதிமுடறகடள 

இந்திய ெங்குச ்சந்டே ெற்றுெ் பசலாெணி ொரியெ் (பசபி-SEBI) அங்கீகரிேத்ுள்ளது. 

  

ொநாடுகள் 

  

நாஸ்வி[NASVI]-தேசிய சங்கே்தின் தேசிய ொநாடு  

வீடட்ு ெசதி ெற்றுெ் நகரெ்்புற விெகார அடெசச்ர ்ஹரத்ீெ் சிங் பூரி புது தில்லியில், 

இந்தியாவின் பேரு விற்ெடனயாளரக்ளின் தேசிய சங்கே்தின் நாஸ்வி[NASVI] 

இரண்டு நாள் தேசிய ொநாடட்ட துெங்கி டெே்ோர.் 

  

விருதுகள் 

  

ேலாய் லாொ என்ெெர ் காந்தி குதளாெல் ெவுண்தடசனின் காந்திேரஷ்ன் சரெ்தேச 

விருது [தகரளா] பெற்றார.்  

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

ெே்திய நிதியடெசச்ர ்அருண் தஜடல்ி என்ெெர ்காந்திேரச்ன் தேசிய விருது 

பெற்றார.்  

தகரள முேல்ெர ்பினராயி விஜயன் என்ெெர ்சிறந்ே முேலடெசச்ர ்விருது பெற்றார.்  

எெ்.ஏ. யூசுெ் அலி, பி.ஆர.் பஷட்டி ெற்றுெ் பி. தகாவிந்ேன் ஆகிதயார ்ெணிக 

விருதுகள் பெற்றனர.்  

தஜாசெ் புளிகன்பனல் என்ெெர ்ெனிே தநயே்திற்கான விருது பெற்றார.்  

  

தூய்ளெயான பள்ளிகள் விருதுகள் 2017-18 

தூய்டெயான ெள்ளிகள் விருதுகள் 2017-18-ஐ ெே்திய ெனிேெள தெெ்ொடட்ுே ்துடற 

அடெசச்ர ்திரு. பிரகாஷ் ஜெ்தடகர ்புதுதில்லியில் டாக்டர ்அெ்தெே்கர ்சரெ்தேச 

டெயே்தில் நடடபெற்ற நிகழ்சச்ியில் ெழங்கினார.் 

தேசிய தூய்டெெ் ெள்ளி விருது 2017-18-ெ் ஆண்டுக்கான ெட்டியலில் புதுசத்சரி 

கூனிசச்ெ் ெடட்ு அரசுே ்போடக்கெ்ெள்ளி 100 சேவீே புள்ளிகள் பெற்று நாட்டிதலதய 

முேலிடெ் பிடிே்துள்ளது. 

தெலுெ் விெரங்களுக்கு இங்கு கிளிக் பசய்யவுெ் - CLICK HERE 

  

இளணய தபார்ட்டல் 

தேசெ்பிோ ெகாேெ்ா காந்தியின் 150-ெது பிறந்ே ஆண்டிடன முன்னிடட்ு, குடியரசுே ்

ேடலெர ்திரு. ராெ் நாே் தகாவிந்ே் இலசச்ிடன ெற்றுெ் இடணயெ் ெக்கேட்ே 

குடியரசுே ்ேடலெர ்ொளிடகயில் பெளியிட்டார.் 
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நியெனங்கள் 

பிரசாந்ே் குொர ்என்ெெர ் எஸ்.பி.ஐ. ேடலடெ நிதி அதிகாரியாக நியமிக்கெ்ெட்டார.் 

சஞ்சய் அகரெ்ால் என்ெெர ்தெளாண்டெயில் புதிய பசயலாளராக 

நியமிக்கெ்ெட்டார.்  

ெ்ரீேெ் சிங் என்ெெர ்ெட்டியல் சாதியின் தேசிய ஆடணயெ் (NCSC) பசயலாளராக 

நியமிக்கெ்ெட்டார.் 

ெருண் ேொன் & அனுஷ்கா சரெ்ா ஆகிதயார ் திறன் இந்தியா பிரசச்ாரே்தின் 

தூதுெரக்ளாக நியமிக்கெ்ெட்டார.்  
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