
 
    

 

Daily Current Affairs (Sep 26th to 28th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date  :  Sep 26th to 28th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

இந்தியா–இலங்ளக மகளிர ்டி20 கிரிக்சகட ் 

இந்திய பெண்கள் கிரிக்பகட ்அணி இலங்ககக்கு எதிரான டி20 ப ாடகர 4-0 என்ற 

கணக்கில் பென்றது. 

  

ஆசியா ககாப்ளப கிரிக்சகட ்

ஆசியா ககாெ்கெ கிரிக்பகட்டில் ொகிஸ் ாகன வீழ் ்தி ெங்கக சம் இறுதிெ் 

கொட்டிக்கு  குதி பெற்றது. 

  

ஆசியா ககாப்ளப கிரிக்சகட ்இறுதிகபாட்டி 

துொயில் நகடபெறும் ஆசியா ககாெ்கெ கிரிக்பகட் இறுதிெ் கொட்டியில் 

ெங்கக ச ்க  சந்திக்கவுள்ளது இந்தியா. 
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முக்கியமான நாடக்ள் 

  

சசப்டம்பர் 26 – அணு ஆயுதங்களள முற்றிலும் நீக்குவதற்கான சரவ்கதச தினம் 

2013 பசெ்டம்ெர ்26 ஆம் க தி நியூ யாரக்்கில் பொது விழிெ்புணரவ்ு ஏற்ெடு  ் மற்றும் 

அணுசக்தி நீக்கம் ப ாடரெ்ான விஷயங்களில் ஆழமான ஈடுொடு பகாள்ளவும் அணு 

ஆயு ங்ககள முற்றிலும் நீக்குெ ற்கான சரெ்க ச தின ்க  பொதுச ்சகெ 

அறிவி ் து. 

  

சசப்டம்பர் 28 – தகவல் சபற யுனிவரச்ல் அணுகலுக்கான சரவ்கதச தினம் 

தீம் – “The Asian Digital Revolution: Transforming the Digital Divide into a Dividend through Universal 

Access”. 

  

சசப்டம்பர் 28 – உலக ராபீஸ் தினம் 

ராபீஸ் தினம், ராபீஸ்  டுெ்பு ெற்றிய விழிெ்புணரவ்ுக்காக ஆண்டுக ாறும் 

பகாண்டாடெ்ெடுகிறது. மு ன்மு லாக ராபீஸ்  டுெ்பூசிகய உருொக்கிய பிரஞ்சு 

கெதியியலாளரும் நுண்ணுயிரியலாளருமான லூயிஸ் ொஸ்டரின் மகறந்  தினம் 28 

பசெ்டம்ெர ்ஆகும். 

தீம் – ‘Rabies: Share the message. Save a life’. 
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திட்டங்கள் 

  

பிரதான் மந்திரி சகௌஷல் ககந்திரா 

ஒடிசா காலாஹண்டி,  ரம்காரில் பெட்கராலியம் மற்றும் இயற்கக எரிொயு மற்றும் 

திறன் அபிவிரு ்தி மற்றும் ப ாழில் கமம்ொடட்ு ்துகற அகமசச்ர ் ரக்மந்திர 

பிர ான் ,ஆன்மிக  கலெர ்ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர ்உடன் இகணந்து  பிர ான் மந்திரி 

பகௌஷல் ககந்திராகெ ப ாடங்கி கெ ் ார.் 

இந்  கமயம் கரிம கெளாண்கம, பிளம்ெர,் க யல் இயந்திரம் ஆெகரட்டர,் வீடட்ு 

சுகா ார உ வியாளர ்மற்றும் வீடட்ு உெகயாக பொருள்களின் மின்சக்தி தீரவ்ுகள் 

கொன்ற ஐந்து ெணிெ் பிரிவுகளில் திறன்ககள கமம்ெடு த்ும் ெடிெ்புககள ெழங்கும். 

  

SATAT சதாடக்கம் 

பெட்கரால், இயற்கக எரிொயு மற்றும் திறன் அபிவிரு ்தி மற்றும் ப ாழில்முகனவு 

துகற அகமசச்ர ்ஸ்ரீ  ரக்மந்திர பிர ான் 2018 ஆம் ஆண்டு அக்கடாெர ்1 ஆம் க தி 

புது தில்லியில் ெசுகம கொக்குெர ்துக்கான மாற்று எரிபொருளாக அழு ் ெ்ெட்ட 

உயிர ்ொயுகெ ஊக்குவிெ்ெ ற்காக புதுகமயான SATAT ப ாடக்க ்க  PSU 

எண்பணய் ெணிக  நிறுெனங்களுடன் இகணந்து துெங்கி கெ ் ார.் 

  

ஸ்மார்ட் சிட்டி எக்ஸ்கபா இந்தியா -2018 

பெய்ெ்பூரில் ஸ்மாரட்் சிட்டி எக்ஸ்கொ இந்தியா 2018 ஐ துகணக்குடியரசு  ்  கலெர ்

எம்.பெங்ககயா நாயுடு ப ாடங்கி கெ ் ார.் 

ஸ்மாரட்் சிட்டி எக்ஸ்கொ இந்தியா என்ற பெயரிலான மூன்று நாள் நகடபெறும் 

சரெ்க ச மாநாடானது இராெஸ் ான் மாநில ்தின்  கலநகரான பெய்ெ்பூரில் 

நகடபெற்றுள்ளது. 
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இம்மாநாட்டில் சிறந்  ஸ்மாரட்் சிட்டிக்கான விருது ஒடிசா மாநில ்தின்  கலநகர ்

புெகனஸ்ெர ்நகருக்கு ெழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

  

உலக சசய்திகள் 

ஆயுஷ்  தகவல் ளமயம்   

கராமானியாவில் உள்ள இந்திய தூ ரக ெளாக ்தில் ஆயூஸ்  கெல் கமய ்க , 

துகண குடியரசு  ் கலெர ்பெங்ககயா நாயுடு திறந்து கெ ் ார.் 

இது ஆயூரக்ெ ம் குறி ்து மக்களுக்கு விழிெ்புணரவ்ு ஏற்ெடு ் வும், ஆயூரக்ெ  

முகறகய ஊக்குவிக்கவும் கராமானியாவில் உள்ள இந்திய தூ ரக ெளாக ்தில், 

ஆயூஷ்  கெல் கமய ்க  இந்திய அரசு ப ாடங்கியுள்ளது. 

  

பஞ்சதந்திரா சதாகுப்பு 

ெழங்குடியினரின் ககவிகனெ் பொருடக்ளான கக ் றி மற்றும் ககலெ் 

பொருடக்ள் “ெஞ்ச ந்திரா ப ாகுெ்பு” என்ற பெயரில் தீொெளி விற்ெகனக்கு 

பிரெலெ்ெடு ்துெ ற்காக கு ்துச ்சண்கட வீராங்ககன கமரி ககாம், விளம்ெர  ்

தூ ராக அறிமுகெ்ெடு ் ெ்ெடட்ுள்ளார.் 

  

குற்றவியல் குற்றம் (சட்டபிரிவு 497) 

திருமண ெந்  ்க   ாண்டிய உறவில் ஆண்ககள மடட்ும் குற்றொளியாக்கும் 

சட்டபிரிவு 497-ஐ நீக்கி சுெ்ரீம் ககாரட் ் கலகம நீதிெதி அமரவ்ு தீரெ்்பு ெழங்கியது. 
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 இளைய கபார்ட்டல் - சமாளபல் சசயலிகள் 

  

டிஜிவாரத்ா(DigiVaarta) 

டிஜிொர ்ா(DigiVaarta),அணுககல விகரவுெடு ்  மற்றும் நிகலமாற்ற 

நடெடிக்ககக்கான நிகலகய அகடய ெல்கெறு திட்டங்களில் குடிமக்கள் கல்வி 

மூலம் நிதி மற்றும் சமூக உள்ளடக்க த்ிற்காக பசயல்ெடு ்  ெடிெகமக்கெ்ெட்ட ஒரு 

 ளம் ஆகும். 

  

ஜன் தன் தரஷ்க் 

நிதி அகமசச்கம் நிதி இகணெ்பின் ஒரு ெகுதியாக பமாகெல் பசயலி “ென்  ன் 

 ரஷ்க்”ஐ ப ாடங்கி கெ ் ார.் 

இது ெங்கிகளின்  உள்கட்டகமெ்பு, கசகெகள், ெண இயந்திரம் ெசதிகள், ெங்கிக் 

கிகளகள், ெங்கிகளின் விதிமுகறகள் உள்ெட ெல்கெறு விெரங்களுக்கான திட்டம் 

ஆகும் . 

ஒரு இட ்திலுள்ள நிதிச ்கசகெ ப ாடுபுள்ளிகய கண்டறிய பொது மக்களுக்கு 

ெழிகாட்டல் ெழங்குெ ற்கான பமாகெல் பசயலி இதுொகும். 

  

www.psbloansin59minutes.com வளலத் தளம் 

சிறு, குறு, நடு ் ர நிறுெனங்களுக்குகடன் அளி ்து ஊக்குவிக்க நிதி அகமசச்ர ்

அருண் கெடில் புதி ாக www.psbloansin59minutes.com என்ற இகணய ளம் ஒன்கற 

அறிமுகம் பசய்துள்ளார.் 
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இந்  இகணய ளம் மூலம் சிறு, குறு மற்றும் நடு ் ர ப ாழில் நிறுெனங்கள், ஒரு 

ககாடி ரூொய் ெகரயிலான கடனுக்கு உடனடியாக ஒரு மணி கநர ்திற்குள் ஒெ்பு ல் 

பெற முடியும் என்று ப ரிவிக்கெ்ெடட்ுள்ளது.  

ஒெ்பு ல் கிகட ்  7 அல்லது 8 கெகல நாட்களுக்குள், கடன் ப ாகக, உரியெருக்கு 

கிகட ்துவிடும் என்றும் நிதியகமசச்கம் உறுதியளி ்துள்ளது.  

கமலும் ெங்கிகளின் உள்கட்டகமெ்பு, கசகெகள், ஏடிஎம் ெசதிகள், ெங்கிக் 

கிகளகள், ெங்கிகளின் விதிமுகறகள் உள்ெட ெல்கெறு விெரங்களுக்கான ென்  ன் 

 ரஷ்க் என்ற இகணய ளமும் ப ாடங்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

psbloansin59minutes.com என்ற ெகலெ்பின்னல் மூலம் எம்எஸ்எம்இ (MSME)க்கு ரூ.1 ககாடி 

ெகரயிலான கடகன 59 நிமிடங்களுக்குள் ெழங்க சிட்பி (SIDBI) மற்றும் 5 

பொது த்ுகற ெங்கிகளிடம் (PSBs) பெற உ வும். 

  

மாநாடுகள் 

கலாக் மந்தன் 2018 

“கலாக் மந் ன் 2018” என்ற மாநாடு ொரக்ண்டின் ராஞ்சியில் உள்ள கலாசச்ார  ்

துகறயால் ஏற்ொடு பசய்யெ்ெட்டது.  

இது க சிய இலக்கிய மற்றும் அறிொரந்்  மாநாடு ஆகும்.இ கன துகணக் 

குடியரசு  ் கலெர ்எம். பெங்ககயா நாயுடு ப ாடக்கி கெ ் ார.் 
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புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தம்(MoU) 

  

இந்தியா மற்றும் உஸ்சபகிஸ்தான் இளடகய புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தம் 

இந்திய மற்றும் உஸ்பெகிஸ் ான் இகடகய கொக ெ் பொருள், மருந்துெ்பொருடக்ள், 

மன நிகலமாற்ற ்க  ஏற்ெடு ்தும் பொருடக்ள், ஊக்க மருந்துககள 

சட்டவிகரா மாக கட ்துெக   விரக்்க, சட்டம் மற்றும் நீதி துகற, சுற்றுலா ் 

துகறயில் ஒ த்ுகழெ்கெ ெலுெ்ெடு  ், உஸ்பெகிஸ் ான் ஆண்டிென் ெகுதியில் 

உஸ்பெகிஸ் ான்-இந்தியா இகடகயயான  கடயற்ற மருந்து மண்டலம் 

உருொக்கு ல், மரு ்துெ துகறயில், கெளாண் மற்றும் அக ச ்சாரந்்  

ப ாழில்துகறகளில் கூடட்ு ஒ ்துகழெ்புக்கான புரிந்துணரவ்ு ஒெ்ெந்  ்திற்கு 

ம ்திய அகமசச்ரகெ ஒெ்பு ல் அளி ் து.  

  

நிதி ஆகயாக் மற்றும் ரஷியா இளடகயயான புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தம் 

சமூகம், பொருளா ாரம், ப ாழில்துகற மற்றும் பிராந்திய ெளரச்ச்ி 

திட்டங்களுக்காக நிதி ஆகயாக் மற்றும் ரஷிய பொருளா ார ெளரச்ச்ி அகமசச்கம் 

இகடகயயான புரிந்துணரவ்ு ஒெ்ெந்  ்திற்கு அகமசச்ரகெ ஒெ்பு ல் அளி ் து.  

  

இந்தியா மற்றும் சதன் சகாரியா இளடகயயான புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தம் 

ெயன்ொடட்ு அறிவியல் மற்றும் ப ாழில்துகற ப ாழில்நுட்ெம் ஆகிய துகறகளில் 

இந்தியா மற்றும் ப ன் பகாரியா இகடகய உள்ள கூடட்ுறகெ கமம்ெடு ்தும் 

புரிந்துணரவ்ு ஒெ்ெந்  ்திற்கு அகமசச்ரகெ ஒெ்பு ல் அளி ் து.  
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இந்தியா மற்றும் ஓமன் இளடகய இருதரப்பு ஒத்துளழப்பு 

கடல்சார ்ொதுகாெ்பு மற்றும் ொதுகாெ்பு ் ப ாழில் துகறயில் இரு ரெ்பு 

ஒ த்ுகழெ்கெ கமம்ெடு ்துெ ற்கு இந்தியாவும் ஓமனும் ஒெ்பு ல் பெற்றது.  

  

ஐந்தாை்டு நிளலயான வளரச்ச்ி 

இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சகெ ஐந்து ஆண்டு (2018-2022) நிகலயான ெளரச்ச்ி 

கட்டகமெ்புக்கு ககபயழு ்திட  

  

விருதுகள் 

  

ஐ.நா. சுற்றுசச்ூழல் விருது 

ஐ.நா. சுற்றுசச்ூழல் விரு ானது பிர மர ்கமாடி பெற்றார.் 

இந்  விருது சரெ்க ச சூரியசக்தி கூட்டகமெ்கெ  கலகமகயற்று 

ெழிநட ்துெ ற்காகவும், ெரும் 2022-ம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவில் பிளாஸ்டிக்கக 

முற்றிலுமாக ஒழிெ்கொம் என்று உறுதிகயற்ற ற்காகவும் பெற்றார.்  

  

சதாழில் முளனகவார் பாரள்வக்கான விருது 

ப ாழில் முகனகொர ்ொரக்ெக்கான விருக   பகாசச்ின் சரெ்க ச 

விமானநிகலயம் பெற்றது (நிகலயான ஆற்றகலெ் ெயன்ெடு த்ுெதில்  கலகம 

  ்துெம்). 
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சகாள்ளக தளலளமப் பிரிவு 

பகாள்கக  கலகமெ் பிரிவுக்கான விருது பிபரஞ்சு ெனாதிெதி இமானுகெல் 

மக்ரான் மற்றும் கமாடி ஆகிகயாருக்கு (சரெ்க ச சூரியசக்தி கூட்டகமெ்பின் 

பெற்றிக்காக  ங்கள் முன்கனாடிெ் ெணிக்காக) ெழங்கெ்ெட்டது.  

  

சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர ்விருது 

இந்தியாவில் அறிவியலின் ெல்துகறகளில் ெழங்கெ்ெடும் மிக உயரிய விரு ாகும். 

ம ்திய அறிவியல் மற்றும் ப ாழில்துகற ஆராய்சச்ிக் குழுவின் நிறுெனரான சாந்தி 

ஸ்ெரூெ் ெட்நாகரின் பெயரில் இெ்விருது ெழங்கெ்ெடுகிறது.1958-ல் இெ்விருது 

மு ன்மு லில் ெழங்கெ்ெட்டது. 

CSIR எனும் ம ்திய அறிவியல் மற்றும் ப ாழில்துகற ஆராய்சச்ி கவுன்சிலால் 

ஆண்டுக ாறும் உயிரியல், கெதியியல், சுற்றுசச்ூழல், அறிவியல், கணி ம், 

மரு ்துெம், இயற்பியல் கொன்றெற்றில் கமற்பகாள்ளெ்ெடும் ெயன்ொடட்ு அல்லது 

அடிெ்ெகட ஆராய்சச்ியில் குறிெ்பிட ் க்க, சிறந்  ெங்களிெ்பிகன 

அளிெ்ெெரக்ளுக்கு சாந்தி ஸ்ெரூெ் ெட்நாகர ்விருது  ெழங்கெ்ெடும். 

  

கதசிய சுற்றுலா விருதுகள் 2016-17 

புதுதில்லியில் கநற்று,  2016 – 17 ஆம் ஆண்டுக்கான க சிய சுற்றுலா விருதுககள 

அகமசச்ர ்கக.கெ. அல்ஃகொன்ஸ் அெரக்ள் ெழங்கினார.்  

சுற்றுலா ்துகறயின் ஒடட்ு பமா ்  ெளரச்ச்ியில் சிறந்து விளங்கிய ற்காக 

கீழ்கண்ட மாநிலங்களுக்கு ெழங்கெ்ெட்டது.    

முதல் பரிசு                  -  ஆந்திரப் பிரகதசம்  

இரை்டாவது பரிசு   -  ககரளா 
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மூன்றாம் பரிசு          -  ராஜஸ்தான் மற்றும் ககாவா  

  

டிஜிட்டல் மீடியா விருதுகள் 

WAN-IFRA இந்தியா 2018ன் 26ெது ஆண்டு மாநாட்டில் மூன்றாெது ப ற்காசிய 

டிஜிட்டல் மீடியா விருதுகள் ெழங்கெ்ெட்டது.  

பமட்ராஸ் கூரியர ்என்ெெருக்கு  ங்கக் ககாெ்கெ ெழங்கெ்ெட்டது.  

இந்துவின் பமாகெல் ஆெ் பிரீஃெ்ககஸ் & சாகல் மீடியாவின் அக்கராகொன் 

ஆெ்பிருக்கு  பெள்ளிககாெ்கெ ெழங்கெ்ெட்டது.  

இந்துக் குழுவின் ஸ்கொரட்ஸ்்டார ்கலெ் என்ெதுக்கு பெண்கலக் ககாெ்கெ 

ெழங்கெ்ெட்டது.   

  

கதசிய சுற்றுலா விருதுகள் 2016-17  

சர ்ார ்ெல்லொய் ெகடல் சரெ்க ச என்ற விமான நிகலயம்(அகம ாொ )் என்ற 

முக்கிய நகரெ் பிரிவில் சிறந்  நிகலய ்திற்கான விருது பெற்றது.   

க வி அஹில்யா ொய் கஹால்கர ்என்ற விமான நிகலயம்(இந்க ார)் ‘பரஸ்ட் ஆெ் 

இந்தியா‘ பிரிவில் சிறந்  விமான நிகலய ்திற்கான விருது பெற்றது. 

இந்க ார ்என்ற விமான நிகலயம் ‘பிராந்திய ்திற்கான சிறந்  விமான நிகலயம்‘ 

விருது பெற்றது. 
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“வகயாஸ்கரஷ்த விருது  – 2018″ 

அக்கடாெர ்1, 2018 இல் முதியெரக்ளுக்கான சரெ்க ச தின ்தில் மூ ்  

குடிமக்களுக்கான விருதுககள துகணக்குடியரசு  ் கலெர ்ெழங்க உள்ளார.் 

  

நியமனங்கள் 

  

ஸ்ரீ சஞ்சய் குமார ்என்ெெர ் தீ கசகெ, சிவில் ொதுகாெ்பு மற்றும் வீடட்ு காெலரக்ள் 

,பொது இயக்குனராக(FS, CD & HG) நியமிக்கெ்ெட்டார.் 

கலாக்ொல் க டல் குழு  கலகம அதிகாரியாக  முன்னாள் உசச் நீதிமன்ற நீதிெதி 

ரஞ்சனா பிரகாஷ் க சாய் நியமிக்கெ்ெட்டார.் 
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