
 
    

 

Daily Current Affairs (Sep 23rd to 25th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 Date  :  Sep 23rd to 25th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 ஜூனியர் உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டி 

ஜூனியர ்உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டி ஐபராப்பாவில் ஸ்பலாவாகியா 

என்ற இடத்தில் நடடப்பபற்றது. 

இதில்  86 கிபலா ஃப்ரீஸ்டடல் பிரிவில் இந்தியாவின் தீபக் பூனியா பவள்ளி பதக்கம் 

பவன்றார.் 

நவீன் சிஹாக் 57 கிபலா ஆண்கள் ஃப்ரீஸ்டடல் பிரிவில் தங்கப் பதக்கத்திற்கான 

இறுதிப்பபாட்டிக்கு முன்பனறினார.் 

  

சீன ஓபன் பபட்மிண்டன் 

இந்பதாபனசியாவின் ஆன்படானி சினிசுகா கின்டிங் ஜப்பானின் பகண்படா 

பமாபமாட்டாடவ பதாற்கடிதத்ு ஆண்கள் ஒற்டறயர ்சீன ஓபன் பட்டத்டத 

பவன்றார.் ஸ்பபயினின் கபராலினா மரின் சீனாவின் பசன் யூபபய்டய 

பதாற்கடிதத்ு பபண்கள் ஒற்டறயர ்பட்டத்டத பவன்றார.் 

  

ஆசிய பகாப்ளப இறுதிப் பபாட்டி 

துபாயில் நடடபபற்ற ஆசியக் பகாப்டப கிரிக்பகட் பபாட்டியின் சூப்பர ்நான்கு 

பபாட்டியில் பாகிஸ்தாடன 9 விக்பகட ்வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஆசிய பகாப்டபயின் 

இறுதிப் பபாட்டிக்குள் நுடழந்தது இந்தியா. 
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 சசர்பியா ஜூனியர ்& பகடட ்ஓபன் 

பபல்கிபரடில் 2018 பசரப்ியா ஜூனியர ்மற்றும் பகடட ்ஓபனில் படபிள் படன்னிஸில் 

பபண்கள் அணி மற்றும் பகடட ்சிறுவரக்ள் அணி பட்டங்கடள இந்தியா 

டகப்பற்றியுள்ளது. 

  

முக்கியமான நாடக்ள் 

  

சசப்டம்பர் 23 – ளசளக சமாழிகளுக்கான சரவ்பதச தினம் 

பசப்டம்பர ்24-30, 2018 நடடபபறும் காது பகளாபதார ்சரவ்பதச வாரத்தின் ஒரு 

பகுதியாக 2018 பசப்டம்பர ்23 அன்று டசடக பமாழிகளுக்கான முதல் சரவ்பதச 

தினம் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

2018 தீம் :-  “With Sign Language, Everyone is Included!” 

  

சசப்டம்பர் 25 – அந்த்பயாதயா தினம் 

பண்டிட் தீன்தயால் உபத்யாயாவின் பிறந்த நாள் விழாடவ நிடனவுகூரும் வடகயில் 

பசப்டம்பர ்மாதம் 25ம் பததிடய அந்த்பயாதயா தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

திட்டங்கள் 

 சசௌவாக்யா திட்டம் 

அசாம் அரசு பசௌவாக்யா திட்டத்தின் கீழ் இந்த ஆண்டு டிசம்பர ்31 ம் பததிக்குள் 

அடனத்து வீடுகளுக்கும் மின் இடணப்பு வழங்கவுள்ளது. 
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 ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் 

பிரதம மந்திரி மக்கள் சுகாதாரத ்திட்டத்டத ஜாரக்்கண்ட் மாநிலம், ராஞ்சியில் 

சுகாதார உறுதி அளிப்புத் திட்டமான ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்டத  பிரதமர ்

நபரந்திர பமாடி துவக்கி டவத்தார.் 

  

உலக சசய்திகள் 

  

‘இந்திர ஜத்ரா‘ திருவிழா 

பநபாளத்தில் புகழ்பபற்ற இந்திர ஜத்ரா திருவிழா காத்மண்டுவில் 

பகாண்டாடப்படுகிறது. 

இந்த எடட்ு நாள் திருவிழா மடழ மற்றும் நல்ல அறுவடட பவண்டி இந்திர பதவடன 

வழிபாடு பசய்யப்படுகிறது. 

  

சநல்சன் மண்படலா – சமாதானத்தின் தசாப்தம் : 

இந்த ஆண்டு பநல்சன் மண்படலா-வின் 100 வது பிறந்த ஆண்டட முன்னிடட்ு, ஐ.நா. 

சடபயானது 2019-2028 காலத்டத ‘பநல்சன் மண்படலா சமாதானத்தின் தசாப்தம்’ 

என அறிவித்துள்ளது. 

பமலும், பதன்னாப்பிரிக்காவில் பிறந்த பநல்சன் மண்படலாவின் பிறப்டப 

கவுரவிக்கும் வடகயில் அவரது சிடலயானது ஐ.நா. சடபயில் திறக்கப்படட்ுள்ளது. 
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ஜரச்ுகுடா விமான நிளலயம் 

ஒடிசாவில், பிரதமர ்திரு.நபரந்திர பமாடி ஜரச்ுகுடா விமான நிடலயம் மற்றும் 

ஜரச்ுகுடா – ராய்ப்பூர ்மாரக்்கத்தில் உடான் விமான பசடவடய பிரதமர ்பதாடங்கி 

டவத்தார.் 

  

“முஷாயிரா” 

மகாத்மா காந்தியின் 150-வது பிறந்த தினத்டத முன்னிடட்ு, இந்திய அரசின் 

சிறுபான்டமயின நல அடமசச்கம் முஷாயிரா – கவியரங்கத்டத நடத்துகிறது. 

மகாத்மா காந்தியின் பபாதடனகள் மற்றும் பகாள்டககடள அடிப்படடயாகக் 

பகாண்டு, நாடுமுழுவதும் இந்தக் கவியரங்கம் நடத்தப்படும். 

இந்த கவியரங்கம் அக்படாபர ்மாதம் 6-ஆம் பததி   புதுடில்லியில் உள்ள டாக்டர ்

அம்பபத்கர ்சரவ்பதச டமயத்தில் மாடல 3 மணிக்கு பமல் நடடபபறும் 

அகில இந்திய வாசனாலியின் 20kW FM டிரான்ஸ்மிட்டர்  

சமூக நிதி மற்றும் அதிகாரமளித்தளுக்கான மத்திய அடமசச்ர ்விஜய் சம்பலா 

,அமிரத்சரஸின் அட்டாரி சரவ்பதச எல்டலக்கு அருகில் உள்ள கரிண்டாவில் உள்ள 

அகில இந்திய வாபனாலியின் 20kW FM டிரான்ஸ்மிட்டர ் திறந்துடவத்தார.் 

பாக்யாங் விமான நிளலயம் 

பிரதமர ்திரு.நபரந்திர பமாடி சிக்கிம் மாநிலத்தில் பாக்யாங் புதிய விமான 

நிடலயத்டத திறந்து டவத்தார.்  

இது இமாலய மாநிலத்தின் முதல் விமான நிடலயம் உருவாகியுள்ளது, இது நாட்டின் 

100-வது விமான நிடலயம் ஆகும். 
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புலி எண்ணிக்ளகளய இரட்டிப்பாக்கும்  நாடு 

பநபாளம் தனது புலி எண்ணிக்டகடய இரட்டிப்பாக்கும் உலகின் முதல் நாடாக 

வாய்ப்பு உள்ளது. 

அந்த நாட்டில் 2009ல் சுமார ்121 புலிகள் இருந்தது தற்பபாது 235 காடட்ுப் புலிகள் 

உள்ளன  கிட்டத்தட்ட இருமடங்காக உயரந்்துள்ளது. 

 

மாலத்தீவு ஜனாதிபதி  

மாலத்தீவில் ஜனாதிபதித் பதரத்லில் எதிரக்்கட்சி பவட்பாளர ்இப்ராஹிம் முகமது 

பசாலிஹ் பவற்றி பபற்றார.் 

  

காற்று மாசுபாடு குளறப்பு சாதனம் 

பபாக்குவரத்து சந்திப்புகளுக்கான காற்று மாசு கடட்ுப்பாடட்ு கருவி WAYUடவ 

அறிவியல், பதாழில்நுட்பம், புவி அறிவியல், சுற்றுசச்ூழல், வனத்துடற மற்றும் 

காலநிடல மாற்றத்திற்கான மத்திய அடமசச்ர ்டாக்டர ்ஹரஷ் வரத்ன் படல்லியில் 

உள்ள ஐ.டி.ஓ. டிராபிக் சந்திப்பு மற்றும் முகரப்ா பசௌக் ஆகிய இடங்களில்  திறந்து 

டவத்தார ்

 இந்திய சரவ்பதச அறிவியல் விழா 

இந்தியாவின் சரவ்பதச அறிவியல் சங்கத்தின் நான்காவது பதிப்பு அக்படாபர ்6, 2018 

அன்று லக்பனாவில் இந்திய ஜனாதிபதியால் திறந்து டவக்கப்படும். 

IISF-2018 டமய கருப்பபாருள் “மாற்றத்திற்கான அறிவியல்“ 
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அறிவியல் சசய்திகள் 

  

ஸ்பபஸ் எக்ஸ்ஸின்  முதல் நிலவு விமானப் பயணி 

ஸ்பபஸ் எக்ஸ்,எலான் மஸ்க்-ன் விண்பவளி பபாக்குவரதத்ு நிறுவனம் அதன் முதல் 

நிலவு தனியார ்விமானப் பயணியாக ஜப்பானிய பில்லியனர ்யுசாகு பமசாவா 

அறிவிப்பு பசய்தது.  

  

உடுக்பகாள் 

உலகில் முதன்முதலாக MINERVA-II1 (உடுக்பகாளுக்கான டமக்பரா நாபனா 

பசாதடன பராபபா வாகனம், இரண்டாவது தடலமுடற) இரண்டு பராபபா 

பராவரட்ஸ பவற்றிகரமாக ஜப்பான் விண்பவளி நிறுவனம் JAXA மூலம் உடுக்பகாள் 

ரிகுவின் பமற்பரப்பில் தடரயிறக்கப்பட்டன. 

  

தரவரிளச 

  

எளிய வாழ்க்ளகக்கான குறியீடு-2018 

மத்திய வீடட்ுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்களுக்கான அடமசச்கம், இந்த 

திட்டத்டத அறிமுகம் பசய்திருந்தது. 

புனரடமப்பு மற்றும் நகரப்்புற சீரடமப்புக்கான  இயக்கத்தின் சாரப்ில் இந்த மூன்று 

மாநிலங்களும் எளிய வாழ்க்டகக்கான மாநிலங்களாக பதரவ்ு பசய்யப்படட்ு, இன்று 

நடடபபற்ற விழாவில் விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது.  
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எளிய வாழ்க்டகக்கான சிறந்த விருது 

1) ஆந்திரா 2) ஒடிசா 3) மத்தியப் பிரபதசம் ஆகிய மூன்று மாநிலங்கள் பபற்றன . 

இந்த விருடத மதத்ிய அடமசச்ர ்திரு. ஹரத்ீப் சிங் பூரி வழங்கினார.் 

 

மாநாடுகள் 

  

பதசிய மின்-சட்டப் பபரளவ சசயலி குறித்த பதசிய பயிலரங்கு 

பதசிய மின்-சட்டப்பபரடவ பசயலி (National e-Vidhan Application – NeVA) குறித்த 

இரண்டுநாள் பயிலரங்கு தில்லியில் இன்று பதாடங்கியது. நிகழ்சச்ிடய மத்திய 

நாடாளுமன்ற விவகாரத ்துடற இடணயடமசச்ர ்திரு அரஜ்ுன் ராம் பமக்வால் 

பதாடங்கிடவத்து தடலடம தாங்கினார.் 

இந்தப் பயிலரங்கம் அடனத்து மாநில சட்டப் பபரடவகளிலும் காகிதத்தின் 

பயன்பாடட்டக் குடறத்து, பதாழில்நுட்பத்தின் மூலம் பவளிப்படடத் தன்டம, 

பபாறுப்புடடடம ஆகியவற்டறக் கடடப்பிடிக்க இது பபரிதும் உதவும் 

 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 

 பி.எஸ்.என்.எல் –  5ஜி அளலவரிளசக்காக ஒப்பந்தம் 

பி.எஸ்.என்.எல் இந்தியாவின் 5ஜி அடலவரிடச மற்றும் இன்டரப்நட் ஆப் திங்ஸ் 

(ஐ.ஓ.டி) பதாழில்நுட்பத்டத பகாண்டுவர ஜப்பானின் சாப்டவ்ங்கி மற்றும் என்.டி.டி. 

கம்யூனிபகஷன்ஸ் ஆகிபயாருடன் ஒப்பந்தத்தில் டகபயழுத்திட்டது. 
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 விருதுகள் 

ளரட் லிவ்லிஹூட் விருது 

“மாற்று பநாபல்” பரிசு என்றடழக்கப்படும் டரட் லிவ்லிஹூட் விருடத அப்துல்லா 

அல் ஹமீத், முகமது ஃபாஹத் அல்-காஹ்தானி மற்றும் வலீத் அபு அல்-டகர ்[சவுதி 

அபரபியா] ஆகிபயார ்பபற்றனர.்  

  

சகௌரவ  விருது 

2018 பகௌரவ விருடத குவாத்தமாலாவின் பதல்மா ஆல்டானா மற்றும் 

பகாலம்பியாவின் இவன் பவலாஸ்பகஸ் ஆகிபயார ்பபற்றனர.்  

  

ஃபிஃபா வீரர் விருது  

குபராஷிய கால்பந்து வீரர ்லூகா பமாட்ரிக் என்பவர ்ஆண்டின் சிறந்த ஃபிஃபா வீரர ்

விருது பபற்றார.் 

 

நியமனங்கள் 

 பபஸ்புக் இந்தியாவின் நிரவ்ாக இயக்குனர ்மற்றும் துடணத் தடலவராக அஜித் 

பமாகன் நியமிக்கப் பட்டார.் 

இந்திய பபாது துடற நிறுவனமான(Steel Authority of India -SAIL) ன் புதிய தடலவராக 

அனில் குமார ்பசௌத்ரி (Anil Kumar Chaudhary) நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் (SAIL) இது 1954 

ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. இதன் தடலடமயகம் புதுபடல்லியில் அடமந்துள்ளது 
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