
 
    

 

Monthly Current Affairs (September) 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date  :  Sep 1st to 3rd 

 

செப்டம்பர ்2 – உலக தேங்காய் தினம் 

 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

முேல் ெரவ்தேெ தகா தகா ொம்பியன்ஷிப் 

இந்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் இங்கிலாந்தில் முதல் சரவ்ததச த ா த ா த ாப்பப 

சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய த ா த ா அணி பங்த ற்  இபைஞர ்விவ ார மற்றும் 

விபையாடட்ுத்துபற (ஐ/சி) மத்திய அபமசச்ர ்ராஜ்யவரத்ன் ராத்ததார ்ஒப்புதல் 

அைித்துை்ைார.் 

  

ஆசிய விளளயாடட்ு 2018 

49 கிதலா எபடப்பிரிவில் இந்திய குதத்ுசச்ண்பட வீரர ்அமித ்பங் ல் வவற்றி வபற்று 

தங் ப் பத ் த்பத தட்டிசவ்சன்றார.் 

ஆண் ை் இரடப்டயர ்பிரிவு சீடட்ு விபையாட்டில் இந்தியாவின் பரத்ான் பிரணாப்-

சர ்் ார ்ஷிப்நாத் தஜாடி தங் ம் வவன்றது.  

இந்திய அணியில் பத ் ம் வவன்ற வயதான வீரர ்ஆனார ்பிரணாப் பரத்ான். 
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இந்திய ஆடவர ்ஹா ்கி அணி பாகிஸ்தாபன வீழ்த்தி வவண் லப் பத ் ம் 

வவன்றது. 

வபண் ை் பிரிவு ஸ்குவாஷ் தபாட்டியில் தஜாஸ்னா சின்னப்பா, தீபி ா பல்லி ல், 

சுனன்யா, தான்வி அடங்கிய இந்திய அணி வவை்ைிப் பத ் த்பத ப ப்பற்றியது. 

இந்ததாதனசியா 2032 ஒலிம்பி ்ஸ் தபாட்டிபய நடத்தும். தடா ்கிதயா – 2020 

ஒலிம்பி ்ஸ்; பாரிஸ் – 2024 ஒலிம்பி ்ஸ் மற்றும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் – 2028 ஒலிம்பி ்ஸ். 

15 தங் ம், 24 வவை்ைி, 30 வவண் லம் என்று வமாத்தம் 69 பத ் ங் பை இந்தியா 

குவித்து பத ் ப்பட்டியலில் 8-வது இடத்பத பிடித்துை்ைது. சீனா 289 பத ் ங் ளுடன் 

பத ் ப்பட்டியலில் முதல் இடத்பத பிடித்துை்ைது. 

 

பாரம்ுலா-1 இே்ோலி கிராண்ட் ப்ரிக்ஸ் 

பாரம்ுலா-1 இத்தாலி கிராண்ட ்ப்ரி ்ஸ் தபாட்டியில்  வலவிஸ் ஹாமில்டன் 

சாம்பியன் பட்டம் வபற்றார.் 

இதன்மூலம் பம ்த ல் ஸ்குதம ் ர ் வவன்ற ஐந்து இத்தாலி கிராண்ட ்ப்ரி ்ஸ் 

சாதபனபய சமன் வசய்தார.் 

  

52 வது உலக துப்பாக்கிெச்ூடு ொம்பியன்ஷிப் 

52 வது உல  துப்பா ்கிசச்ூடு சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் வவை்ைிப் பத ் ம் வவன்ற 

அஞ்சம் வமௌதக்ில், ஒலிம்பி ் தபாட்டியில் வபண் ளு ் ான ஏர ்பரபிை் பிரிவில் 

இடம் பிடித்தார.் 
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விருதுகள் 

  

சிறந்ே ஆண்கள் வீரர ்விருது  

குதராஷியா த ப்டன் லூ ா தமாட்ரி ் என்பவர ் UEFA ஆண்டின் சிறந்த ஆண் ை் வீரர ்

விருத்ு வபற்றார.்இவர ்ஐதராப்பாவில் சிறந்த வீரரா  வா ் ைி ் ப்படட்ுை்ைார.் 

டா ்டர ்பி.த . மிஸ்ரா என்பவர ் ஆண்டின் சிறந்த மருத்துவ நபரு ் ான மதிப்புமி ்  

டா ்டர ்பி.சி.ராயின் ததசிய விருது வபற்றார.் 

  

 ேரவரிளெ 

  

இந்தியாவின் தநரடி முேலீடட்ு அட்டவளண 

ஆர.்பி.ஐ. தரவுப்படி, வமாரிஷியஸ் 2017-18ல் இந்தியாவில் வவைிநாடட்ு தநரடி 

முதலீட்டில் (FDI) முதலிடம் வகி ்கிறது.இதன் பின்னர ்சிங் ப்பூர ்வகி ்கிறது. 

 

புே்ேகங்கள் 

திரு.வவங்ப யா நாயுடு எழுதிய நூலான  "ந ரும், முன்தனா ்கி ந ரும் – 

அலுவல த்தில் ஒரு வருடம்” என்ற புத்த ம் – (குடியரசுத் துபணத் தபலவரா  

அவர ்ை் பதவிதயற்று ஓராண்டு நிபறவபடந்தபத குறி ்கும் வப யில்) பிரதமர ்

திரு. நதரந்திர தமாடி வவைியிட்டார.் 
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நியமனங்கள் 

பினாய் குமார ்என்பவர ் ஸ்டீல் அபமசச் த்தின் வசயலாைரா  நியமி ் ப்பட்டார.் 

நீதிபதி தஹிரா சப்தர ் என்பவர ்பலூசிஸ்தான் உயர ்நீதிமன்றத்தின் முதல் வபண் 

தபலபம நீதிபதியா   நியமி ் ப்பட்டார.் 

ஆர ்மாதவன்  என்பவர ்ஹிந்துஸ்தான் ஏதரானாட்டி ்ஸ் லிமிவடட்டின் [HAL] தபலவர ்

மற்றும் நிரவ்ா  இய ்குனரா  [CMD] நியமி ் ப்பட்டார.் 

பஞ்சாப் ததசிய வங்கியின் நிரவ்ா  இய ்குனர ்மற்றும் தபலபம நிரவ்ாகி சுனில் 

தமத்தா  என்பவர ்2018-19 ் ான இந்திய வங்கி ை் சங் த்தின் (IBA) புதிய 

தபலவரா  நியமி ் ப்பட்டார.் 

 

 Date  :  Sep 4th to 6th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

 

 ISSF உலக ொம்பியன்ஷிப் 

ஓம் பிர ாஷ் மிதரவ்ால் சரவ்ததச துப்பா ்கி சூடு விபையாடட்ு கூட்டபமப்பு உல  

சாம்பியன்ஷிப்பில் 50 மீட்டர ்பிஸ்டல் பிரிவில் தனது முதல் தங் ப் பத ் த்பத 

வவன்றார.் 

  

2020 ஒலிம்பிக்கிற்கான ஒதுக்கீடட்ு இடம்  

2020 ஒலிம்பி ்கிற் ான ஒது ்கீடட்ு இடங் பை இந்திய துப்பா ்கி சுடும் வீரர ்ைான 

அஞ்சம் வமௌத்கில் மற்றும் அபுரவ்ி சண்தடலா வபற்றனர.் 
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முக்கியமான நாடக்ள்  

  

செப்டம்பர் 5 – தேசிய ஆசிரியரக்ள் தினம் 

இந்தியாவில் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் வசப்டம்பர ்5 ம் தததி ஆசிரியர ்தினம் 

வ ாண்டாடப்படுகிறது. வசப்டம்பர ்5, 1888 இந்தியாவின் இரண்டாவது ஜனாதிபதி 

டா ்டர.்சரவ்பை்ைி ராதாகிருஷ்ணனின் பிறந்த நாை் ஆகும்.  

இந்த நாை் இந்தியாவில் 1962 முதல் ஆசிரியர ்தினமா  வ ாண்டாடப்படுகிறது. 

  

செப்டம்பர் 5 – சோண்டு செய்வேற்கான ெரவ்தேெ நாள் 

 ல் த்தாவின் அன்பன வததரசா “அபமதி ்கு அசச்ுறுத்தலா  இருந்த 

வறுபமபயயும் துயரத்பதயும் சமாைி ்கும் தபாராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தவபல ் ா ” 

1979 ஆம் ஆண்டில் தநாபல் பரிசு வபற்றார.்   

இவர ்இறந்த வசப்டம்பர ்5 ம் தததியின் நிபனவா  வதாண்டு 

வசய்வதற் ா   சரவ்ததச நாை் அனுசரி ் ப்படுகிறது. 

 

உலக செய்திகள் 

  

தேசிய ஊட்டெெ்ே்து மாேம் 

ததசிய ஊட்டசச்த்து மாதமானது ஊட்டசச்த்து குபறபாடு ளு ்கு எதிரான 

தபாராட்டத்பத குறி ்கும் வப யில் நாடு முழுவதும் வ ாண்டாடப்படுகிறது.  
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குழந்பத ை் குை்ைமாதல், ஊட்டசச்த்து குபறதல், இரத்த தசாப  மற்றும் 

குபறவான பிறப்பு எபட தபான்ற ஊட்டசச்த்து வதாடரப்ான பிரசச்ிபன ை் பற்றிய 

விழிப்புணரப்வ பரப்புவதற் ா  வபண் ை் மற்றும் குழந்பத நலன் அபமசச் ம் 

இந்த மாதத்பத ஊட்டசச்த்து மாதமா  அனுசரி ்கின்றது. 

தநா ் ம் :-  

இைம் பருவ வபண் ை்,  ரப்்பிணி வபண் ை் மற்றும் பாலூடட்ும் தாய்மார ்ை் 

ஆகிதயார ்சு ாதாரத் துபறயில் நிலவும் குபறபாடு பை அ ற்ற ஊட்டசச்த்து 

மாதத்தில்  வனம் வசலுத்துவார ்ை். 

மாநாடுகள் 

 ெரவ்தேெ மகளிர ்சோழில் முளனதவார் உெச்ி மாநாடு 

தீம்:-    “சமதத்ுவம் வபாருைாதார ஆற்றல் மூலம் வதாடங்குகிறது”. 

தநபாைத்தின் தபலந ரான  ாத்மண்டுவில் 2018 ஆம் ஆண்டு சரவ்ததச ம ைிர ்

வதாழில் முபனதவார ்உசச்ி மாநாடு நபடவபற்றது.  

தநபாை துபணத் தபலவர ்நந்தா பஹதூர ்புன் இந்த உசச்ி மாநாடப்ட திறந்து 

பவத்தார.்  

நியமனங்கள் 

ஆரிஃப் அல்வி என்பவர ் பாகிஸ்தான் ஜனாதிபதியா  நியமி ் ப்பட்டார.்  

டா ்டர ்பூனம்த தர்பால் சிங் என்பவர ் உல  சு ாதார அபமப்பின் வதன்கிழ ்கு 

ஆசியாவின் மண்டல இய ்குனரா  மீண்டும் ததரவ்ு வசய்யப்பட்டார.் 

தமரி த ாம் என்பவர ்பிஎஸ்என்எலின் பிராண்ட் தூதரா  நியமி ் ப்பட்டார.் 
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 Date  :  Sep 7th to 9th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

ISSF உலக ொம்பியன்ஷிப் 

சரவ்ததச துப்பா ்கி சூடு விபையாடட்ு கூட்டபமப்பு உல  சாம்பியன்ஷிப்பில் 

நபடவபற்ற 10 மீட்டர ்ஏர ்பரபிை் ஆண் ை் ஜூனியர ்தபாட்டியில் இந்தியாவின் 

ஹ்ரிவதய் ஹசாரி ா தங் ம் வவன்றார.் 

 ISSF உலக ொம்பியன்ஷிப் 

ஐ.எஸ்.எஸ்.எப் உல  சாம்பியன்ஷிப்பில் ஆண் ை் இரடப்டப் வபாறி பிரிவில் தங் ப் 

பத ் த்பத அன்குர ்மிட்டல் வவன்றார.் 

 MRF F1600 பட்டம் 

ராகுல் ரங் சாமி MRF ஃபாரம்ுலா 1600 பிரிவின் சாம்பியன் ஆனார ்

IAAF கான்டிசனன்டல் தகாப்ளப 

வச ் குடியரசின் ஒஸ்ட்ராவாயில் நபடவபற்ற IAAF  ான்டிவனன்டல் த ாப்பப 

தபாட்டியில் ஆண் ை் ட்ரிபிை் ஜம்பில் அரப்ிந்தர ்சிங் வவண் லப்பத ் ம் வவன்றார.் 

 யு.எஸ் ஓபன் சடன்னிஸ் 

அவமரி ்  ஓபன் வடன்னிஸ் தபாட்டியில் வசரீனா வில்லியம்பஸ ததாற் டித்து 

ஜப்பானின் நதவாமி ஒசா ா தனது முதல் கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டத்பத வவன்றார.் 
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முக்கியமான நாடக்ள் 

  

செப்டம்பர் 8 – 52 வது ெரவ்தேெ எழுே்ேறிவு தினம் 

சரவ்ததச எழுத்தறிவு தினம் ஆண்டுததாறும் வசப்டம்பர ்8ம் தததியன்று உல ைாவிய 

அைவில் வ ாண்டாடப்படட்ு வருகிறது. 

அடிப்பபட எழுத்தறிபவ  ற்று ்வ ாை்ை தவண்டியதன் அவசியம் பற்றி ம ் ை் 

மத்தியில் விழிப்புணரப்வ ஏற்படுதத்ும் வப யிலும், எழுத்தறிபவப் 

வபற்று ்வ ாை்ை முடியாமற் தபான வைரந்்ததாரு ்கு முபறசாரா ்  ல்வித் 

திட்டத்தின் மூலம் எழுத்தறிபவப் தபாதி ்கும் தநா ் தத்ுடனும் ஆண்டுததாறும் 

எழுத்தறிவு தினம் அனுசரி ் ப்படுகிறது. 

 

 மாநாடுகள் 

  

மரபணு ஆரே்்தோபீடியா மாநாடு 

இந்திய உை்துபற அபமசச்ர ்ராஜ்நாத் சிங் 6 வது சரவ்ததச மரபணு ஆரத்்ததாபீடியா 

வசாபசட்டியின் இந்திய மாநாட்டிபன வதாடங்கிபவத்தார.் 

தீம் :- “குபற ் ப்பட்ட வீ ் தத்ுடன் அதி ரித்த வாழ்நாை் மற்றும் தமம்பட்ட 

இய ் ம்”. 

 சுகாோர உெச்ி மாநாடு 

“ ரந்ாட ா சு ாதார உசச்ி மாநாடு 2018”  என்ற ஒரு நாை் மாநாடு வபங் ளூரில் 

நடந்தது. 

தநா ் ம் :-  “அபனதத்ு உடல்நல வாய்ப்பு ை் மற்றும் சவால் ை்" 
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 உலக அங்கீகார உெச்ி மாநாடு (WOSA-2018) 

புது தில்லியில் மனிதவை தமம்பாடட்ுத்துபற அபமசச்ர ்பிர ாஷ் ஜவதட ர ் 4 வது 

உல  அங்கீ ார உசச்ி மாநாடப்ட (WOSA-2018) திறந்து பவத்தார.் 

  

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

  

இந்தியா பிரான்ஸ் உடன்படிக்ளக 

இந்தியாவும் பிரான்ஸும் “உங் ை் ந ரத்பத மாற்றியபமத்தல்” (MYC) ் ான ஒரு 

உடன்படி ்ப  ஒப்பந்தத்தில் ப வயழுத்திட்டன. 

இதில்  “உங் ை் ந ரத்பத மாற்றியபமத்தல்”(MYC) நா ்பூர,் வ ாசச்ி மற்றும் 

அஹமதாபாத் ஆகிய மூன்று பபலட் ந ரங் ைில் ந ரப்்புற தபா ்குவரதத்ு 

வதாடரப்ான பசுபம இல்ல வாயு (GHG) உமிழ்வு பை குபறப்பபத 

ஆதரிப்பது  தநா ் மா  ் வ ாண்டுை்ைது. 

 

 மாநில செய்திகள்  

  

வல்லபாய் பதடல் சிளல திறப்பு 

அ ்தடாபர ்31ம் தததி குஜராத்தின் நரம்தா மாவட்டத்தில் சரத்ார ்வல்லபாய் பட்தடல் 

சிபலபய பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி திறந்து பவப்பார.் 

தநா ் ம் : இந்த நாை் வபரிய தபலவரும் சுதந்திரப் தபாராட்ட வீரரின் ஆண்டு 

நிபறபவ ் குறி ்கும். 
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 ‘ஹஸ்ரே்கஞ்ெ ்செௌராஹா‘ சபயர்மாற்றம் 

உத்தரப் பிரததசத்தில், ல ்தனா ந ரின் சின்னமான ‘ஹஸ்ரத் ஞ்ச ்வசௌராஹா’ 

வபயபர முன்னாை் பிரதமர ்அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயின் நிபனவா  ‘அடல் வசௌ ்’ 

என வபயரம்ாற்றப்படவுை்ைது. 

 

நியமனங்கள் 

  

அமிதாப் வசௌத்ரி என்பவர ் ஆ ்சிஸ் வங்கியின் நிரவ்ா  இய ்குனர ்& தபலபம 

நிரவ்ா  அதி ாரியா  நியமி ் ப்பட்டார ்

ஷரத ்ஷரம்ா என்பவர ் வஜட் ஏரத்வஸின் சுதந்திர இய ்குநரா  நியமி ் ப்பட்டார.் 

வஜனரல் பூரண்ா சந்திர தாபா என்பவர ் தநபாை இராணுவத்தின் புதிய தபலபமத் 

தைபதியா  நியமி ் ப்பட்டார.் 

அமிதாப் வசௌத்ரி என்பவர ் ஆ ்சிஸ் வங்கியின் நிரவ்ா  இய ்குனர ்& தபலபம 

நிரவ்ா  அதி ாரியா  நியமி ் ப்பட்டார ்

ஷரத ்ஷரம்ா என்பவர ் வஜட் ஏரத்வஸின் சுதந்திர இய ்குநரா  நியமி ் ப்பட்டார.் 

அன்சுலா  ாந்த் என்பவர ்எஸ்.பி.ஐ. நிரவ்ா  இய ்குனரா  நியமி ் ப்பட்டார.் 

அஷ்வானி பாட்டியா என்பவர ் எஸ்.பி.ஐ. மியூசச்ுவல் ஃபண்டின் நிரவ்ா  இய ்குனர ்

மற்றும் தபலபம நிரவ்ா  அதி ாரியா  நியமி ் ப்பட்டார.்   
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Date  :  Sep 10th to 12th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப் உலக ொம்பியன்ஷிப் 

ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப் உல  சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் ஜூனியர ்துப்பா ்கிச ்சூடு 

வீரர ்ை் நாட்டின் முதல் ஸ்கீட் பத ் ங் பை வவன்றனர.் 

 ரன்ிஹால், அனன்ஜீத ்சிங் நரு ா, ஆயுஷ் ருத்ரராஜூ அடங்கிய ஆண் ை் அணி 

வவை்ைி வவன்றது. 

குரன்ிஹால் சிங்  ரச்ா தனிநபர ்பிரிவில் வவண் லத்பத வவன்றார.் 

  

அசமரிக்க ஓபன் சடன்னிஸ் தபாட்டி 

ஆண் ை் ஒற்பறயர ்இறுதிப் தபாட்டியில் வசரப்ியாவின் தநாவ ் தஜாத ாவி ் 

அரவ்ஜன்டினாவின் ஜுவான் மாரட்்டின் வடல் தபாட்தராபவ ததாற் டித்து வவன்றார.்  

இது தஜாத ாவி ்கின் 14 வது கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டம், மூன்றாவது அவமரி ்  ஓபன் 

பட்டம் ஆகும். 

திட்டங்கள் 

  

பிரோன் மந்திரி ஜன் ஆதராக்கிய திட்டம் 

குழந்பதப் பருவ புற்றுதநாயின் சிகிசப்ச பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆதரா ்கிய 

திட்டத்தின் கீழ் தமற்வ ாை்ைப்படும் என்று அரசு கூறியுை்ைது.  
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ஏபழ குடும்பங் ளு ்கு ஐந்து லட்ச ரூபாய் சு ாதார  ாப்பீடட்ுத் திட்டத்பத இந்த 

திட்டம் வழங்கும். 

  

திறன் தமம்பாடட்ுே் திட்டம் 

2017-18 முதல் 2019-20 திறன் தமம்பாடட்ுத ்திட்டத்து ்கு மத்திய அபமசச்ரபவ ஒப்புதல் 

அைித்தது. 

முக்கியமான நாடக்ள்  

  

செப்டம்பர் 11 – சுவாமி விதவகானந்ேரின் சிகாதகா உளரயின் 125 -வது ஆண்டு 

விழா 

சுவாமி விதவ ானந்தர ்வசப்டம்பர ்11, 1893 அன்று சி ாத ாவில் உை்ை உல  

மதங் ைின் பாராளுமன்றத்தில் தனது முதல் உபரபய ஆற்றினார.்இந்த 

நாை்   சுவாமி விதவ ானந்தரின் சி ாத ா உபர ஆண்டு விழா அனுசரி ் ப்பட்டது.  

தவதாந்தா மற்றும் தயா ா தபான்ற தத்துவங் பை தமற் த்திய நாடு ளு ்கு 

அறிமு ப்படுத்திய மு ்கிய நபர ்ைில் ஒருவரா  அவர ்நிபனவுபடுத்தப்படுகிறார.் 

 

உலக செய்திகள் 

  

BIMSTEC இராணுவ பயிற்சி (MILEX-18) 

பல துபற வதாழில்நுட்ப மற்றும் வபாருைாதார ஒத்துபழப்பு ் ான (BIMSTEC) 

வங் ாை விரிகுடா அபமப்பின் வதாட ்  இராணுவப் பயிற்சி, MILEX-18 என்ற 

வபயரில் துவங்கியது. 
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மார்பே் திருவிழா  

ம ாராஷ்டிராவின் நா ்பூர ்ந ரத்தின் வதரு ் ைில் மாரப்த் திருவிழாபவ 

வ ாண்டாடப்படுகிறது. 

  

அசமரிக்க ோக்குேல்களின் நிளனவு நாள் 

அவமரி ் ர ்ை் வசப்டம்பர ்11, 2001, நியூயார ்், வரஜ்ீனியா மற்றும் 

வபன்சில்தவனியாவில் கிட்டத்தட்ட 3,000 தபபர ் வ ான்ற பயங் ரவாத 

தா ்குதல் ைின் 17 வது ஆண்டு நிபனவு நாை் அனுசரி ் ப்பட்டது. 

 

யுே் அபியாஸ்(Yudh Abhyas) 2018 

இந்திய-அவமரி ்  கூடட்ு இராணுவ பயிற்சி யுத் அபியாஸ் 2018 உத்தர ாண்டிலுை்ை 

வசௌபாத்தியாவில் இமயமபல அடிவாரத்தில் நடத்தப்படவுை்ைது. 

  

கஜின்ட்(KAZIND) 2018 

இந்திய மற்றும்  ஜ ஸ்தான் பபட ளு ்கு இபடதய ஒரு கூடட்ு இராணுவப் 

பயிற்சி, ஜின்ட-்2018  ஜ ஸ்தானின் ஓடார ்இராணுவப் பகுதியில் வதாடங் ப்பட்டது. 

  

நீண்டகாலமாக எதிர்பாரக்்கப்பட்ட ெமாோன உடன்படிக்ளக ஜப்பானுக்கு 

பரிந்துளர 

ரஷ்ய ஜனாதிபதி விைாடிமிர ்புடின், ரஷ்யாவும் ஜப்பானும் ஆண்டின் இறுதி ்குை் 

இரண்டாம் உல ப் தபாரின்தபாது ஏற்பட்ட பப பமபய முடித்து சமாதான 

உடன்படி ்ப யில் ப வயழுத்திட தவண்டும் என்று பரிந்துபரத்தார.் 
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புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

  

இந்தியா – புருதன இளடதய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் 

விண்வவைி ஆய்வு, அறிவியல் மற்றும் பயன்பாடு குறித்த இந்தியா – புருதன 

இபடயிலான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்து ்கு மத்திய அபமசச்ரபவ ஒப்புதல் 

அைித்தது. 

பிரி ்ஸ் வங்கி மற்றும் இந்திய ஏற்றுமதி–இற ்குமதி வங்கி இபடதய ஒப்பந்தம் 

பிரி ்ஸ் நாடு ளுடனான வங்கி ை் மற்றும் இந்திய ஏற்றுமதி-இற ்குமதி வங்கி 

இபடதய கூடட்ு ஆராய்சச்ி ் ான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய 

அபமசச்ரபவ ஒப்புதல் அைித்தது  

 இந்தியா – சேன்னாப்பிரிக்கா இளடதய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் 

விண்வவைிபய அபமதி தநா ் ங் ளு ்குப் பயன்படுத்துவதில் ஒத்துபழ ்  

இந்தியா – வதன்னாப்பிரி ் ா இபடதயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய 

அபமசச்ரபவ ஒப்புதல் அைித்தது.  

 இந்தியா மற்றும் எகிப்து இளடதய ஒப்பந்ேம் 

தவைாண்பம மற்றும் தவைாண் சார ்துபற ைில் இந்தியா மற்றும் எகிப்து 

இபடதயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு அபமசச்ரபவ ஒப்புதல் அைித்தது. 

 இந்தியா மற்றும் மால்டா இளடதய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் 

சுற்றுலா துபறயில் உை்ை ஒதத்ுபழப்பப வலுபடுத்த இந்தியா மற்றும் மால்டா 

இபடதயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு அபமசச்ரபவ ஒப்புதல் அைித்தது. 
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அன்னோோ வருவாய்ப் பாதுகாப்பு இயக்கம் (PM-AASHA) 

விவசாயி ளு ்கு ் குபறந்தபடச் ஆதரவு விபல அைி ்  பிரதம மந்திரி அன்னதாதா 

வருவாய்ப் பாது ாப்பு இய ் த்திற்கு (PM-AASHA) மத்திய அபமசச்ரபவ ஒப்புதல் 

அைித்தது. 

ேரவரிளெ  

ஐசிசி தரவரிபசயில் உலகின் சிறந்த தபடஸ்்தமன் விராத் த ாலி உை்ைார.் 

 

விருதுகள் 

மிஸ் அவமரி ் ா விருது  நியா இமானி பிராங் ்ைின் என்பவர ்வபற்றார.் 

ஐஸ்வரய்ா ராய் பசச்ன் என்பவர ்எ ்ஸலன்ஸிற் ான வமரில் ஸ்ட்ரீப் விருது 

வபற்றார.்  

ஸ்ரீ மதனாஜ் ஜலானி என்பவர ் ஐ.நா. ஒருங்கிபணந்த டாஸ் ் பபட (UNIATF) விருது 

வபற்றார.்  

பிஎஸ்என்எல் என்ற நிறுவனம் WiFi தபலபம ் ான விருது 2018 வபற்றது . 

 

நியமனங்கள் 

விபா பாதல் ர ்என்பவர ்வஹச.்டி.எஃப்.சி பலப்பின் புதிய தபலபம நிரவ்ா  

அதி ாரியா  நியமி ் ப்பட்டார.் 

நீதிபதி ஓம் பிர ாஷ் மிஸ்ரா  என்பவர ்தநபாைத்தின் புதிய தபலபம நீதிபதியா  

நியமி ் ப்பட்டார ்
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 Date  :  Sep 13th to 16th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

 

ISSF உலக துப்பாக்கி சூடு ொம்பியன்ஷிப் 

உல  துப்பா ்கி சூடு சாம்பியன்ஷிப்பில் ஜுனியர ்25 மீ. ஆண் ை் பிஸ்டல் பிரிவில் 

உதயவீர ்சிங் தங் ம் வவன்றார.் 

 

SAFF ொம்பியன்ஷிப் 

டா ் ாவில் வதற் ாசிய  ால்பந்து கூட்டபமப்பு சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் இறுதி 

ஆட்டத்தில் மாலத்தீபவ எதிரவ் ாை்ை உை்ைது இந்தியா. 

 

ஆசிய தகாப்ளப கிரிக்சகட ்

இந்த தபாட்டியில் 6 அணி ை் [இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஹாங் ாங், இலங்ப , 

வங் ாைததசம், ஆப் ானிஸ்தான்] பங்த ற்கின்றன. 

14-வது ஆசிய த ாப்பப கிரி ்வ ட ்ஐ ்கிய அரபு அமீர த்தில் உை்ை துபாய் மற்றும் 

அபுதாபியில் நபடவபறும்.   

 

உலக துப்பாக்கி சுடுேல் தபாட்டி 

ஜூனியர ்ஆண் ளு ் ான 25 மீட்டர ்பிஸ்டல் பந்தயத்தில் உதய்வீர ்சித்து 

தங் ப்பத ் த்பத வவன்றார.் 
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25 மீட்டர ்பிஸ்டல் ஜூனியர ்அணி ை் பிரிவில் உதய்வீர ்சித்து, விஜய்வீர ்சித்து, 

ராஜ் ன்வார ்சிங் சந்து ஆகிதயார ்அடங்கிய இந்திய அணி தங் ப்பத ் த்பத 

தட்டிச ்வசன்றது. 

 

அஹ்சமே் சகாசமர்ட் தபாட்டி 

இந்திய குத்துசச்ண்பட வீரர ்ை் சிம்ரன்ஜித ் வுர,் தமானி ா மற்றும் பா ்யபதி 

 சச்ாரி துரு ்கி இஸ்தான்புல்லில் நடந்த அஹ்வமத் வ ாவமரட்் தபாட்டியில் தங்  

பத ் ங் பை வவன்றனர.் 

 

சமடச்வட ்ெரவ்தேெ தபாட்டி 

வபலாரஸ், மின்ஸ்கில் நட ்கும் வமடவ்வட ்சரவ்ததச தபாட்டியின் 62 கிதலா பிரிவில் 

இறுதிப்தபாட்டியில் சா ்சி மாலி ் ஹங்த ரியின் மரியன்னா சாஸ்திபன 

எதிரவ் ாை்கிறார.் 

 

சபண்கள்  குே்துெெ்ண்ளட தபாட்டி 

எம்.சி தமரி த ாம் 48 கிதலா பிரிவில் இந்த ஆண்டின் மூன்றாவது தங் ப் பத ் த்பத 

வவன்றார.் தபாலந்தில் உை்ை  ்லிபவஸ் ந ரில் வபண் ை் சிதலசியன் ஓபன் 

குத்துசச்ண்பட தபாட்டியில் 51 கிதலா இபைஞர ்பிரிவில் தஜாதி குலியா தங் ம் 

வவன்றார.் 

 

சேற்காசிய கால்பந்து ொம்பியன்ஷிப் 

வதற் ாசிய  ால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் இந்தியாபவ வீழ்த்தி மாலத்தீவு 

சாம்பியன் வவன்றது. 
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மாரே்ோனில் சகன்ய வீரர ்உலக ொேளன 

வஜரம்னி தபலந ர ்வபரல்ினில் தநற்று நடந்த மாரத்தான் ஓட்டப்பந்தயத்தில் 

ஒலிம்பி ் சாம்பியனான வ ன்யாவின் எலியாட் கிப்தசாஜ் 2 மணி ஒரு நிமிடம் 39 

வினாடி ைில் இல ்ப   டந்து புதிய உல  சாதபனயுடன் தங் ப்பத ் ம் 

வவன்றார.் 

முக்கியமான நாடக்ள் 

 

செப்டம்பர் 14 – இந்தி திவாஸ் 

இந்தி திவாஸ் நாடு முழுவதும் வ ாண்டாடப்படுகிறது. 1949 ஆம் ஆண்டின் இந்த 

நாைில் நாட்டில் அரசியலபமப்புச ்சட்டமன்ற குழு நாட்டின் அதி ாரபூரவ் 

வமாழியா  ததவந ரி வடிவில் எழுதப்படும் இந்தி வமாழிபய அறிவித்தனர.் 

 

செப்டம்பர் 15 – ஜனநாயகே்தின் ெரவ்தேெ நாள் 

2007 இல் ஐ ்கிய நாடு ைின் வபாதுச ்சபப 15 , வசப்டம்பர ்அன்று ஜனநாய ம் 

பற்றிய வ ாை்ப  பை ஊ ்குவிப்பதற்கும்,  படபிடி ்கும் தநா ் தத்ுடனான 

ஜனநாய  சரவ்ததச தினமா  ்  ண் ாணி ்  தீரம்ானித்தது. 

2018 தீம் : “Democracy under Strain: Solutions for a Changing World” 

 

செப்டம்பர் 16 – ஓதொன் அடுக்கு பாதுகாப்பிற்கான ெரவ்தேெ தினம் 

வசப்டம்பர ்16, ஐ.நா. வபாது சபப ஓதசான் அடு ்ப  பாது ாப்பதற் ான சரவ்ததச 

தினமா  நியமி ் ப்பட்டது. 
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இந்த ஓதசான் அடு ்ப  அழி ்  ்கூடிய வபாருட ்ைின் மீது மான்ட்ரியல் 

வநறிமுபறபய 1987 ஆம் ஆண்டில் வசப்டம்பர ்16ந் தததி,ப வயாப்பம் வசய்த இந்த 

தினத்தின் நிபனவா  இந்த தினம் அனுசரி ் ப்படுகிறது. 

 

அறிவியல் செய்திகள் 

 

பி.எஸ்.எல்.வி. சி-42 ராக்சகட ்

சதீஷ்தவான் விண்வவைி ஆய்வு பமயத்தில் இருந்து பி.எஸ்.எல்.வி. சி-42 ரா ்வ ட் 

வவற்றி ரமா  விண்ணில் ஏவப்பட்டது. 

இதில் இங்கிலாந்து நாட்டு ்கு வசாந்தமான தநாவாசர ்மற்றும் எஸ்1-4 என்ற 

வசயற்ப த ாை் ை் வபாருத்தப்படட்ு உை்ைன. 

விருதுகள் 

பமசூர ்வைா த்தில் உை்ை இன்தபாசிஸ் ஆனது  LEED EBOM (ஆற்றல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் வடிவபமப்பு தபலபம – தற்தபாதுை்ை  ட்டிடம் வசயல்பாடு மற்றும் 

பராமரிப்பு) அவமரி ்  பசுபம  ட்டிட  வுன்சில் பிைாட்டினம் சான்றிதழ் வபற்றது. 

 

நியமனங்கள் 

முத்தாஸ் வமௌசா அப்தல்லா என்பவர ் சூடான் புதிய பிரதமரா  நியமி ் ப்பட்டார.் 

நீதிபதி ரஞ்சன் த ாத ாய் என்பவர ் உசச் நீதிமன்றத்தின் அடுத்த தபலபம 

நீதிபதியா  நியமி ் ப்பட்டார.் 
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 Date  :  Sep 17th to 19th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

சமடச்வட ்ெரவ்தேெ மல்யுே்ேம் தபாட்டி  

மின்ஸ் ், வபலாரஸில் வமடவ்வட ்சரவ்ததச மல்யுத்த தபாட்டியில் 62 கிதலா பிரிவில் 

ஹங்த ரியின் மரியானா சஸ்டின் ததால்வியபடந்து சாக்ஷி மாலி ் வவை்ைிப் 

பத ் ம் வவன்றார.் 

பூஜா தண்டா 57 கிதலா பிரிவில் வவண் லப் பத ் ம் வவன்றார.் 

  

சடகாஸ்டார் தபாட்டி 

பிரான்சில் டவலன்ஸ் என்ற இடத்தில்  நபடவபற்ற வட ாஸ்டார ்தபாட்டியில் உல  

சாம்பியன் வ வின் தமயர ்9,126 புை்ைி ை் வபற்று புதிய உல  சாதபனபய 

பபடத்தார.்  

இவர ்வட ாத்லானில் 9,000 புை்ைி பை ்  ட ்கும் மூன்றாவது வீரரானார.் 

  

ஜூனியர் உலக மல்யுே்ே ொம்பியன்ஷிப் 

ஜூனியர ்உல  மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் சஜன் பன்வால் 77 கிதலா 

கிரீத ா-தராமன் பிரிவில் இறுதி தபாட்டி ்கு முன்தனறினார.் 
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புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

  

உலக வங்கியுடன் இந்தியா நிதிக்கான கடன் ஒப்பந்ேம்  

இந்தியா,உத்தர ாண்ட் வதாழிலாைர ்தமம்பாடட்ு திட்டத்திற்கு (யு.த .டபிை்யு.டி.பி) 

ஐ.பி.ஆர.்டி.யின் 74 மில்லியன் அவமரி ்  டாலர ்நி ர  டன் ஒப்பந்தத்தில் உல  

வங்கியுடன் ப வயழுத்திட்டது. 

  

இந்தியாவிற்கும் சமாராக்தகாவிற்கும் இளடதய ஒப்பந்ேம் 

இந்தியா மற்றும் வமாரா ்த ா ஆகிய இரு நாடு ளு ்கு இபடதய 

நவீனமயமா ் ப்பட்ட உடன்படி ்ப  மூலம் அதி  இபணப்பு பைத் திரட்ட 

புதுப்பி ் ப்பட்ட விமான தசபவ ஒப்பந்தத்தில் ப வயாப்பமிட்டது. 

  

திட்டங்கள் 

  

அகில இந்திய ஓய்வதிய குளறதீரப்்பு மன்றம் 

மத்திய பணியாைர ்நலன், வபாதும ் ை் குபறதீரப்்பு, ஓய்வூதியத் துபற ைின் 

இபணயபமசச்ர ்(தனிப்வபாறுப்பு) டா ்டர ்ஜிததந்திர சிங் அகில இந்திய ஓய்வூதிய 

குபறதீரப்்பு மன்ற நி ழ்சச்ிபய தில்லியில் வதாடங்கி பவ ்கிறார.் 
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உலக செய்திகள்  

  

விண்சவளி சோழில்நுட்ப இன்குதபென் ளமயம் 

திரிபுரா தபலந ரான அ ரத்லாவில் விண்வவைி வதாழில்நுட்ப இன்குதபசன் 

பமயத்பத இந்திய விண்வவைி ஆராய்சச்ி நிறுவனம் (ISRO) வதாடங்கியது. 

  

வட சகாரியா, சேன்சகாரியா அணுெக்திளய ளகவிட ஒப்பந்ேம் 

வட வ ாரிய தபலவர ்கிம் ஜாங் உன் மற்றும் வதன் வ ாரிய ஜனாதிபதி மூன் தஜ-

இன், பிதயாங்யாங் தீப ற்பத்தில் இராணுவ அழுத்தங் பை குபறத்து, 

வநரு ் டிபயத் தீரத்்து ் வ ாை்ளுதல், அணுச ்திபய ப விடுதலு ் ா  – 

ஒப்பந்தத்தில் ப வயழுத்திட்டனர.் 

  

ரஷ்யாவின் இராணுவ விமானம்  மாயம் 

சிரியாவின் மத்திய தபர ் டல்  டதலாரப் பகுதியில் 14 தபர ்வ ாண்ட ரஷ்ய 

இராணுவ விமானம் Il-20  ாணாமல் தபாயுை்ைது. 

  

வீர ்சுதரந்திர ொய் விமான நிளலயம் 

புதிதா   ட்டப்பட்ட ஜாரச்ுகுடா விமான நிபலயத்திற்கு வீர ்சுதரந்திர சாய் எனப் 

வபயரிட ஒடிசா சட்டசபப, ஒருமனதான தீரம்ானத்பத நிபறதவற்றியது.  

இந்த விமான நிபலயத்பத  பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி திற ்  முடிவு 

எடு ் ப்படட்ுை்ைது.  
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Aviaindra -18 விமானப்பயிற்சி 

இந்தியாவிற்கும் ரஷ்யாவிற்கும் இபடதயயான விமானப்பபட பயிற்சி Aviaindra 

பயிற்சி ்  ழ ம் நடத்துகிறது. 

லிவபடஸ்் ், ரஷ்யாவில் 17 வசப்டம்பர ்முதல் 28 வசப்டம்பர ்2018 வபர நடத்தப்படும், 

மற்றும் டிசம்பர ்10 முதல் 22 டிசம்பர ்2018 வபர இந்தியாவில் தஜாத்பூரில் 

நடத்தப்படும். 

  

ஜப்பான் நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் பயிற்சி 

மூதலாபாய நுட்பங் பை தமம்படுதத்ுவதற் ா  பிரசச்பன ்குரிய வதற்கு சீன ் 

 டலில் ஜப்பான் அதன் முதல் நீரம்ூழ்கி ்  ப்பல் பயிற்சிபய நடத்தியது. 

  

இந்தியா, ருதமனியா  ஒப்புேல் 

உல ைாவிய சவால் பை எதிரவ் ாை்ை ஐ ்கிய நாடு ை் சபபயிலும், பல 

பன்னாடட்ு நிறுவனங் ைிலும் ஒதத்ுபழப்பப தீவிரப்படுத்த இந்தியாவும் 

ருதமனியாவும் ஒப்புதல் அைித்தது.  

  

அறிவியல் செய்திகள்  

  

மருே்துவ ளெக்தலாட்ரான் வெதி  

புற்றுதநாய் தநாயாைி ளு ்கு தநாய்  ண்டறிதல் மற்றும் சிகிசப்சயைிப்பு ் ான 

தரடிதயா ஐதசாதடாப் பை தயாரி ்  பச ்தலாட்ரான் பயன்படுத்தப்படுகிறது.  
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மாற்று ச ்தி பச ்தலாட்ரான் பமயம் (VECC), வ ால் த்தாவில் மருத்துவ 

பயன்பாட்டிற் ா  இந்தியாவின் மி ப்வபரிய பச ்தலாட்ரானான பச ்தலான்-30 

வசயல்படத் வதாடங்கியது. 

  

வணிகம் செய்திகள்  

  

FPI களுக்கான புதிய KYC விதிமுளற 

வவைிநாடட்ுப் பங்கு ை் முதலீட்டாைர ்ளு ் ான புதிய KYC விதிமுபற பை 

இந்திய பங்குச ்சந்பத மற்றும் வசலாவணி வாரியம் (வசபி-SEBI) அங்கீ ரிதத்ுை்ைது. 

  

மாநாடுகள் 

  

நாஸ்வி[NASVI]-தேசிய ெங்கே்தின் தேசிய மாநாடு  

வீடட்ு வசதி மற்றும் ந ரப்்புற விவ ார அபமசச்ர ்ஹரத்ீப் சிங் பூரி புது தில்லியில், 

இந்தியாவின் வதரு விற்பபனயாைர ்ைின் ததசிய சங் த்தின் நாஸ்வி[NASVI] 

இரண்டு நாை் ததசிய மாநாடப்ட துவங்கி பவத்தார.் 

  

விருதுகள் 

  

தலாய் லாமா என்பவர ்  ாந்தி குதைாபல் பவுண்தடசனின்  ாந்திதரஷ்ன் சரவ்ததச 

விருது [த ரைா] வபற்றார.்  
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மத்திய நிதியபமசச்ர ்அருண் தஜடல்ி என்பவர ் ாந்திதரச்ன் ததசிய விருது 

வபற்றார.்  

த ரை முதல்வர ்பினராயி விஜயன் என்பவர ்சிறந்த முதலபமசச்ர ்விருது வபற்றார.்  

எம்.ஏ. யூசுப் அலி, பி.ஆர.் வஷட்டி மற்றும் பி. த ாவிந்தன் ஆகிதயார ்வணி  

விருது ை் வபற்றனர.்  

தஜாசப் புைி ன்வனல் என்பவர ்மனித தநயத்திற் ான விருது வபற்றார.்  

  

தூய்ளமயான பள்ளிகள் விருதுகள் 2017-18 

தூய்பமயான பை்ைி ை் விருது ை் 2017-18-ஐ மத்திய மனிதவை தமம்பாடட்ுத ்துபற 

அபமசச்ர ்திரு. பிர ாஷ் ஜவ்தட ர ்புதுதில்லியில் டா ்டர ்அம்தபத் ர ்சரவ்ததச 

பமயத்தில் நபடவபற்ற நி ழ்சச்ியில் வழங்கினார.் 

ததசிய தூய்பமப் பை்ைி விருது 2017-18-ம் ஆண்டு ் ான பட்டியலில் புதுசத்சரி 

கூனிசச்ம் படட்ு அரசுத ்வதாட ் ப்பை்ைி 100 சதவீத புை்ைி ை் வபற்று நாட்டிதலதய 

முதலிடம் பிடித்துை்ைது. 

தமலும் விவரங் ளு ்கு இங்கு கிைி ் வசய்யவும் - CLICK HERE 

  

இளணய தபார்ட்டல் 

ததசப்பிதா ம ாதம்ா  ாந்தியின் 150-வது பிறந்த ஆண்டிபன முன்னிடட்ு, குடியரசுத ்

தபலவர ்திரு. ராம் நாத் த ாவிந்த் இலசச்ிபன மற்றும் இபணயப் ப ் தப்த 

குடியரசுத ்தபலவர ்மாைிப யில் வவைியிட்டார.் 
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நியமனங்கள் 

பிரசாந்த் குமார ்என்பவர ் எஸ்.பி.ஐ. தபலபம நிதி அதி ாரியா  நியமி ் ப்பட்டார.் 

சஞ்சய் அ ரவ்ால் என்பவர ்தவைாண்பமயில் புதிய வசயலாைரா  

நியமி ் ப்பட்டார.்  

ப்ரீதம் சிங் என்பவர ்பட்டியல் சாதியின் ததசிய ஆபணயம் (NCSC) வசயலாைரா  

நியமி ் ப்பட்டார.் 

வருண் தவான் & அனுஷ் ா சரம்ா ஆகிதயார ் திறன் இந்தியா பிரசச்ாரத்தின் 

தூதுவர ்ைா  நியமி ் ப்பட்டார.்  

  

 

 Date  :  Sep 20th to 22nd 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

WADA ரஷ்யா மீோன ேளட 

உல  ஊ ்  மருந்து எதிரப்்பு அபமப்பு (WADA) ரஷ்ய ஊ ்  மருந்து எதிரப்்பு 

அபமப்பான RUSADAவின் தபடபய நீ ்கி,  ரஷ்ய விபையாடட்ு வீரர ்ளு ்கு 

அபனத்து விபையாடட்ு ைிலும் தபாட்டி ்குத ்திரும்ப வழிவகுத்தது. 

  

ஆசிய அணி ஸ்னூக்கர ்ொம்பியன்ஷிப் 

 த்தார ்தடா ாவில் ஆசிய அணி ஸ்னூ ் ர ்சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் தபாட்டியில் 

இந்தியா 2-3 என்ற வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானிடம் ததால்வியபடந்து வவை்ைி 

பத ் ம் வவன்றது. 
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 டிராக் ஆசியா தகாப்ளப 

புது தில்லியில் 5வது டிரா ் ஆசிய த ாப்பப பச ்கிை் ஓட்டத்தின் வதாட ்  நாைில் 

இந்தியா 3 தங் ம், 3 வவை்ைி மற்றும் ஒரு வவண் லப் பத ் த்பத வவன்றது. 

மயூரி லுட ்என்பவர ் ம ைிர ்ஜூனியர ்500 மீட்டர ்பந்தயத்தில் நாட்டின் முதல் 

தங் ப்பத ் த்பத வவன்றார.் 

  

முக்கியமான நாடக்ள் 

 

 செப்டம்பர் 21 – ெரவ்தேெ ெமாோன  தினம் 

அபனத்து நாடு ைிலும் ம ் ைிபடதயயும் சமாதானதத்ின் வ ாை்ப  பை 

வலுப்படுத்த அரப்்பணித்த ஒரு நாைா  இந்த வபாது சபப அறிவித்துை்ைது. சரவ்ததச 

சமாதான  தினம் 1981ல் ஐ.நா. வபாதுச ்சபபயால் நிறுவப்பட்டது. 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் வசப்டம்பர ்21 ஆம் தததி உல ம் முழுவதும் சரவ்ததச சமாதான 

தினம் அனுசரி ் ப்படுகிறது. 

2018 தீம் :-  “The Right to Peace – The Universal Declaration of Human Rights at 70” 

  

செப்டம்பர் 22 – உலக ளரதனா(காண்டாமிருகம்) தினம் 

உல  பரதனா( ாண்டாமிரு ம்) தினம் 2010ல் WWF- வதன்னாப்பிரி ் ாவால் 

முதன்முதலா  அறிவி ் ப்பட்டது. அடுத்த ஆண்டில், உல  பரதனா தினம் 

ஆப்பிரி ் ா மற்றும் ஆசிய  ாண்டாமிரு  வப  பை உை்ைட ்கிய சரவ்ததச 

வவற்றியா  வைரந்்தது.  
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இது ஐந்து வப யான பரதனாபவ ் வ ாண்டாடுகிறது:  ருப்பு, வவை்பை, வபரிய 

ஒற்பற வ ாம்பு, சுமத்ரன் மற்றும் ஜாவன் பரதனா ் ை். 

 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

எம்.எெ.்ஏ. இஸ்தராவுடன் ஒப்பந்ேம் 

உை்துபற அபமசச் ம், இந்திய விண்வவைி ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் 

(ISRO),விண்வவைி துபறயுடன், அவசர நடவடி ்ப  ் ான ஒருங்கிபணந்த 

 டட்ுப்பாடட்ு அபறபய அபமப்பதற்கு ஒரு புரிந்துணரவ்ு உடன்படி ்ப யில் 

ப வயழுத்திட்டது. 

ஜாரக்ண்ட ்அரசு என்.ஐ.சி.எல் உடன் ஒப்பந்ேம் 

ததசிய  ாப்பீடட்ு நிறுவனம் லிமிவடட ்உடன் இபணந்து, ஜார ்் ண்ட் அரசு, மத்திய 

அரசின் முதன்பம சு ாதார திட்டம் – ஆயுஷ்மன் பாரத் தயாஜனாவின் கீழ் மாநில 

ம ் ளு ்கு மருத்துவ வசதி பை வழங்குவதற் ா  ஒப்பந்தத்தில் 

ப வயழுத்திட்டது. 

  

திட்டங்கள் 

 அடல் பிமிட ்வியக்தி கல்யாண் தயாஜனா 

ஊழியர ் ாப்பீடட்ு  ழ ம்(ESIC) மாநில ஊழியர ் ாப்பீடட்ுத ்திட்டத்தின் கீழ்  ாப்பீடு 

வசய்யப்படும் நபர ்ளு ்கு அடல் பிமிட் விய ்தி  ல்யாண் தயாஜனா என்ற புதிய 

திட்டத்பத அங்கீ ரித்துை்ைது. 

தவபலயில்லாத் திண்டாட்டத்தில் புதிய தவபல வாய்ப்பபத் ததடும் தபாது, 

அவர ்ைது வங்கி ்  ண ்கில் தநரடியா  பணம் வசலுதத்ும் ஒரு நிவாரணம் 

இதுவாகும். 
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 விருதுகள் 

  

ராஜீவ் காந்தி தகல் ரே்னா விருது 

பளு தூ ்கும் வீராங் பன எஸ். மீராபாய் சானு, கிரி ்வ ட் வீரர ்விராட் த ாலி 

ஆகிதயாரு ்கு ராஜீவ்  ாந்தி த ல் ரத்னா விருது வழங் ப்பட்டது.  

இந்த விருது  டந்த நான்கு ஆண்டு ் ாலத்தில் மி ச ்சிறப்பா  வசயல்பட்ட 

விபையாடட்ு வீரர,் வீராங் பன ளு ்கு வழங் ப்படுகிறது.  

 விலங்கியல் ெமுோய சகௌரவம் விருது 

லண்டன் விலங்கியல் சமுதாய வ ௌரவம் விருது  உயிரியலாைர ்ஷபூதின் தஷ ் 

வபற்றார.் 

 ஆஸ்கார ்2019 

‘வில்தலஜ் ரா ்ஸ்டாரஸ்்’ என்ற அசாம் திபரப்படம் ஆஸ் ார ்2019 ்கு இந்தியாவின் 

அதி ாரப்பூரவ் திபரப்படமா  ததரவ்ு வசய்யப்படட்ுை்ைது. இந்த படம் ரீமா தாஸால் 

இய ் பட்டது . 

 

அறிவியல் செய்திகள் 

 இஸ்தரா ககன்யான் திட்டே்திற்கான ஏவுேளம் 

இந்திய விண்வவைி ஆராய்சச்ி ்  ழ ம் (இஸ்தரா),   ன்யான்  திட்டமான 

மனிதபர ் வ ாண்டு வசல்லும் விண்வவைி விமான திட்டத்திற் ா  

ஸ்ரீஹரித ாட்டாவில் மூன்றாவது ஏவுதைப் பாபதபய அபம ்கிறது. 
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உலக செய்திகள் 

பறளவ ஆராய்ெச்ி ளமயம் 

த ரை  ால்நபட மற்றும் விலங்கு அறிவியல் பல் பல ் ழ ம் (த .வி.ஏ.எஸ்.யூ) 

பூத ாடு வயநாடு மாவட்டத்தில் பல் பல ் ழ  வைா த்தில் மாநிலத்தில் 

முதன்முதலில் பற ்  முடியாத பறபவ ஆராய்சச்ி பமயத்பத அபமத்துை்ைது. 

 மாநில செய்திகள்  

வறட்சி பாதிக்கப்பட்ட பகுதி 

குஜராத ்அரசு வமாத்த  டச் ்மாவட்டத்பத வறட்சி பாதித்த பகுதி என்று 

அறிவித்துை்ைது. 

 நியமனங்கள் 

 ஸ்ரீ ஏ.கிததஷ் சரம்ா என்பவர ்வவைியுறவு அபமசச் ம்(தமற்கு) வசயலாைரா  

நியமி ் ப்பட்டார.்  

விஜய் அமிரத்ராஜ் என்பவர ்தமிழ்நாடு வடன்னிஸ் சங் த் (டிஎன்டிஏ) தபலவரா  

நியமி ் ப்பட்டார.் 

 

 Date  :  Sep 23rd to 25th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

 ஜூனியர் உலக மல்யுே்ே ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 

ஜூனியர ்உல  மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி ஐதராப்பாவில் ஸ்தலாவாகியா 

என்ற இடத்தில் நபடப்வபற்றது. 
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இதில்  86 கிதலா ஃப்ரீஸ்படல் பிரிவில் இந்தியாவின் தீப ் பூனியா வவை்ைி பத ் ம் 

வவன்றார.் 

நவீன் சிஹா ் 57 கிதலா ஆண் ை் ஃப்ரீஸ்படல் பிரிவில் தங் ப் பத ் த்திற் ான 

இறுதிப்தபாட்டி ்கு முன்தனறினார.் 

 சீன ஓபன் தபட்மிண்டன் 

இந்ததாதனசியாவின் ஆன்தடானி சினிசு ா கின்டிங் ஜப்பானின் வ ண்தடா 

வமாதமாட்டாபவ ததாற் டிதத்ு ஆண் ை் ஒற்பறயர ்சீன ஓபன் பட்டத்பத 

வவன்றார.் ஸ்வபயினின்  தராலினா மரின் சீனாவின் வசன் யூவபய்பய 

ததாற் டிதத்ு வபண் ை் ஒற்பறயர ்பட்டத்பத வவன்றார.் 

 ஆசிய தகாப்ளப இறுதிப் தபாட்டி 

துபாயில் நபடவபற்ற ஆசிய ் த ாப்பப கிரி ்வ ட் தபாட்டியின் சூப்பர ்நான்கு 

தபாட்டியில் பாகிஸ்தாபன 9 வி ்வ ட ்வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஆசிய த ாப்பபயின் 

இறுதிப் தபாட்டி ்குை் நுபழந்தது இந்தியா. 

 செர்பியா ஜூனியர ்& தகடட ்ஓபன் 

வபல்கிதரடில் 2018 வசரப்ியா ஜூனியர ்மற்றும் த டட ்ஓபனில் தடபிை் வடன்னிஸில் 

வபண் ை் அணி மற்றும் த டட ்சிறுவர ்ை் அணி பட்டங் பை இந்தியா 

ப ப்பற்றியுை்ைது. 

 முக்கியமான நாடக்ள் 

 செப்டம்பர் 23 – ளெளக சமாழிகளுக்கான ெரவ்தேெ தினம் 

வசப்டம்பர ்24-30, 2018 நபடவபறும்  ாது த ைாததார ்சரவ்ததச வாரத்தின் ஒரு 

பகுதியா  2018 வசப்டம்பர ்23 அன்று பசப  வமாழி ளு ் ான முதல் சரவ்ததச 

தினம் வ ாண்டாடப்படுகிறது. 

2018 தீம் :-  “With Sign Language, Everyone is Included!” 
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 செப்டம்பர் 25 – அந்ே்தயாேயா தினம் 

பண்டிட் தீன்தயால் உபத்யாயாவின் பிறந்த நாை் விழாபவ நிபனவுகூரும் வப யில் 

வசப்டம்பர ்மாதம் 25ம் தததிபய அந்த்தயாதயா தினமா  அனுசரி ் ப்படுகிறது. 

திட்டங்கள் 

 செௌவாக்யா திட்டம் 

அசாம் அரசு வசௌவா ்யா திட்டத்தின் கீழ் இந்த ஆண்டு டிசம்பர ்31 ம் தததி ்குை் 

அபனத்து வீடு ளு ்கும் மின் இபணப்பு வழங் வுை்ைது. 

 ஆயுஷ்மான் பாரே் திட்டம் 

பிரதம மந்திரி ம ் ை் சு ாதாரத ்திட்டத்பத ஜார ்் ண்ட் மாநிலம், ராஞ்சியில் 

சு ாதார உறுதி அைிப்புத் திட்டமான ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்பத  பிரதமர ்

நதரந்திர தமாடி துவ ்கி பவத்தார.் 

உலக செய்திகள் 

 ‘இந்திர ஜே்ரா‘ திருவிழா 

தநபாைத்தில் பு ழ்வபற்ற இந்திர ஜத்ரா திருவிழா  ாத்மண்டுவில் 

வ ாண்டாடப்படுகிறது. 

இந்த எடட்ு நாை் திருவிழா மபழ மற்றும் நல்ல அறுவபட தவண்டி இந்திர ததவபன 

வழிபாடு வசய்யப்படுகிறது. 

 சநல்ென் மண்தடலா – ெமாோனே்தின் ேொப்ேம் : 

இந்த ஆண்டு வநல்சன் மண்தடலா-வின் 100 வது பிறந்த ஆண்பட முன்னிடட்ு, ஐ.நா. 

சபபயானது 2019-2028  ாலத்பத ‘வநல்சன் மண்தடலா சமாதானத்தின் தசாப்தம்’ 

என அறிவித்துை்ைது. 
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தமலும், வதன்னாப்பிரி ் ாவில் பிறந்த வநல்சன் மண்தடலாவின் பிறப்பப 

 வுரவி ்கும் வப யில் அவரது சிபலயானது ஐ.நா. சபபயில் திற ் ப்படட்ுை்ைது. 

 ஜரச்ுகுடா விமான நிளலயம் 

ஒடிசாவில், பிரதமர ்திரு.நதரந்திர தமாடி ஜரச்ுகுடா விமான நிபலயம் மற்றும் 

ஜரச்ுகுடா – ராய்ப்பூர ்மார ்் த்தில் உடான் விமான தசபவபய பிரதமர ்வதாடங்கி 

பவத்தார.் 

 “முஷாயிரா” 

ம ாத்மா  ாந்தியின் 150-வது பிறந்த தினத்பத முன்னிடட்ு, இந்திய அரசின் 

சிறுபான்பமயின நல அபமசச் ம் முஷாயிரா –  வியரங் த்பத நடத்துகிறது. 

ம ாத்மா  ாந்தியின் தபாதபன ை் மற்றும் வ ாை்ப  பை அடிப்பபடயா  ் 

வ ாண்டு, நாடுமுழுவதும் இந்த ்  வியரங் ம் நடத்தப்படும். 

இந்த  வியரங் ம் அ ்தடாபர ்மாதம் 6-ஆம் தததி   புதுடில்லியில் உை்ை டா ்டர ்

அம்தபத் ர ்சரவ்ததச பமயத்தில் மாபல 3 மணி ்கு தமல் நபடவபறும் 

அகில இந்திய வாசனாலியின் 20kW FM டிரான்ஸ்மிட்டர்  

சமூ  நிதி மற்றும் அதி ாரமைித்தளு ் ான மத்திய அபமசச்ர ்விஜய் சம்பலா 

,அமிரத்சரஸின் அட்டாரி சரவ்ததச எல்பல ்கு அருகில் உை்ை  ரிண்டாவில் உை்ை 

அகில இந்திய வாவனாலியின் 20kW FM டிரான்ஸ்மிட்டர ் திறந்துபவத்தார.் 

பாக்யாங் விமான நிளலயம் 

பிரதமர ்திரு.நதரந்திர தமாடி சி ்கிம் மாநிலத்தில் பா ்யாங் புதிய விமான 

நிபலயத்பத திறந்து பவத்தார.்  

இது இமாலய மாநிலத்தின் முதல் விமான நிபலயம் உருவாகியுை்ைது, இது நாட்டின் 

100-வது விமான நிபலயம் ஆகும். 
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புலி எண்ணிக்ளகளய இரட்டிப்பாக்கும்  நாடு 

தநபாைம் தனது புலி எண்ணி ்ப பய இரட்டிப்பா ்கும் உலகின் முதல் நாடா  

வாய்ப்பு உை்ைது. 

அந்த நாட்டில் 2009ல் சுமார ்121 புலி ை் இருந்தது தற்தபாது 235  ாடட்ுப் புலி ை் 

உை்ைன  கிட்டத்தட்ட இருமடங் ா  உயரந்்துை்ைது. 

மாலே்தீவு ஜனாதிபதி  

மாலத்தீவில் ஜனாதிபதித் ததரத்லில் எதிர ்் ட்சி தவட்பாைர ்இப்ராஹிம் மு மது 

தசாலிஹ் வவற்றி வபற்றார.் 

 காற்று மாசுபாடு குளறப்பு ொேனம் 

தபா ்குவரத்து சந்திப்பு ளு ் ான  ாற்று மாசு  டட்ுப்பாடட்ு  ருவி WAYUபவ 

அறிவியல், வதாழில்நுட்பம், புவி அறிவியல், சுற்றுசச்ூழல், வனத்துபற மற்றும் 

 ாலநிபல மாற்றத்திற் ான மத்திய அபமசச்ர ்டா ்டர ்ஹரஷ் வரத்ன் வடல்லியில் 

உை்ை ஐ.டி.ஓ. டிராபி ் சந்திப்பு மற்றும் மு ரப்ா வசௌ ் ஆகிய இடங் ைில்  திறந்து 

பவத்தார ்

 இந்திய ெரவ்தேெ அறிவியல் விழா 

இந்தியாவின் சரவ்ததச அறிவியல் சங் த்தின் நான் ாவது பதிப்பு அ ்தடாபர ்6, 2018 

அன்று ல ்தனாவில் இந்திய ஜனாதிபதியால் திறந்து பவ ் ப்படும். 

IISF-2018 பமய  ருப்வபாருை் “மாற்றத்திற் ான அறிவியல்“ 

அறிவியல் செய்திகள் 

 ஸ்தபஸ் எக்ஸ்ஸின்  முேல் நிலவு விமானப் பயணி 

ஸ்தபஸ் எ ்ஸ்,எலான் மஸ் ்-ன் விண்வவைி தபா ்குவரதத்ு நிறுவனம் அதன் முதல் 

நிலவு தனியார ்விமானப் பயணியா  ஜப்பானிய பில்லியனர ்யுசாகு தமசாவா 

அறிவிப்பு வசய்தது.  
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 உடுக்தகாள் 

உலகில் முதன்முதலா  MINERVA-II1 (உடு ்த ாளு ் ான பம ்தரா நாதனா 

தசாதபன தராதபா வா னம், இரண்டாவது தபலமுபற) இரண்டு தராதபா 

தராவரப்ஸ வவற்றி ரமா  ஜப்பான் விண்வவைி நிறுவனம் JAXA மூலம் உடு ்த ாை் 

ரிகுவின் தமற்பரப்பில் தபரயிற ் ப்பட்டன. 

 ேரவரிளெ 

 எளிய வாழ்க்ளகக்கான குறியீடு-2018 

மத்திய வீடட்ுவசதி மற்றும் ந ரப்்புற விவ ாரங் ளு ் ான அபமசச் ம், இந்த 

திட்டத்பத அறிமு ம் வசய்திருந்தது. 

புனரபமப்பு மற்றும் ந ரப்்புற சீரபமப்பு ் ான  இய ் த்தின் சாரப்ில் இந்த மூன்று 

மாநிலங் ளும் எைிய வாழ் ்ப  ் ான மாநிலங் ைா  ததரவ்ு வசய்யப்படட்ு, இன்று 

நபடவபற்ற விழாவில் விருது வழங் ப்படட்ுை்ைது.  

எைிய வாழ் ்ப  ் ான சிறந்த விருது 

1) ஆந்திரா 2) ஒடிசா 3) மத்தியப் பிரததசம் ஆகிய மூன்று மாநிலங் ை் வபற்றன . 

இந்த விருபத மதத்ிய அபமசச்ர ்திரு. ஹரத்ீப் சிங் பூரி வழங்கினார.் 

மாநாடுகள் 

 தேசிய மின்-ெட்டப் தபரளவ செயலி குறிே்ே தேசிய பயிலரங்கு 

ததசிய மின்-சட்டப்தபரபவ வசயலி (National e-Vidhan Application – NeVA) குறித்த 

இரண்டுநாை் பயிலரங்கு தில்லியில் இன்று வதாடங்கியது. நி ழ்சச்ிபய மத்திய 

நாடாளுமன்ற விவ ாரத ்துபற இபணயபமசச்ர ்திரு அரஜ்ுன் ராம் தம ்வால் 

வதாடங்கிபவத்து தபலபம தாங்கினார.் 
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இந்தப் பயிலரங் ம் அபனத்து மாநில சட்டப் தபரபவ ைிலும்  ாகிதத்தின் 

பயன்பாடப்ட ் குபறத்து, வதாழில்நுட்பத்தின் மூலம் வவைிப்பபடத் தன்பம, 

வபாறுப்புபடபம ஆகியவற்பற ்  படப்பிடி ்  இது வபரிதும் உதவும் 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

 பி.எஸ்.என்.எல் –  5ஜி அளலவரிளெக்காக ஒப்பந்ேம் 

பி.எஸ்.என்.எல் இந்தியாவின் 5ஜி அபலவரிபச மற்றும் இன்டரவ்நட் ஆப் திங்ஸ் 

(ஐ.ஓ.டி) வதாழில்நுட்பத்பத வ ாண்டுவர ஜப்பானின் சாப்டவ்ங்கி மற்றும் என்.டி.டி. 

 ம்யூனித ஷன்ஸ் ஆகிதயாருடன் ஒப்பந்தத்தில் ப வயழுத்திட்டது. 

 விருதுகள் 

ளரட் லிவ்லிஹூட் விருது 

“மாற்று தநாபல்” பரிசு என்றபழ ் ப்படும் பரட் லிவ்லிஹூட் விருபத அப்துல்லா 

அல் ஹமீத், மு மது ஃபாஹத் அல்- ாஹ்தானி மற்றும் வலீத் அபு அல்-ப ர ்[சவுதி 

அதரபியா] ஆகிதயார ்வபற்றனர.்  

 சகௌரவ  விருது 

2018 வ ௌரவ விருபத குவாத்தமாலாவின் வதல்மா ஆல்டானா மற்றும் 

வ ாலம்பியாவின் இவன் வவலாஸ்வ ஸ் ஆகிதயார ்வபற்றனர.்  

 ஃபிஃபா வீரர் விருது  

குதராஷிய  ால்பந்து வீரர ்லூ ா தமாட்ரி ் என்பவர ்ஆண்டின் சிறந்த ஃபிஃபா வீரர ்

விருது வபற்றார.் 

நியமனங்கள் 

 தபஸ்பு ் இந்தியாவின் நிரவ்ா  இய ்குனர ்மற்றும் துபணத் தபலவரா  அஜித் 

தமா ன் நியமி ் ப் பட்டார.் 
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இந்திய வபாது துபற நிறுவனமான(Steel Authority of India -SAIL) ன் புதிய தபலவரா  

அனில் குமார ்வசௌத்ரி (Anil Kumar Chaudhary) நியமி ் ப்படட்ுை்ைார.் (SAIL) இது 1954 

ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. இதன் தபலபமய ம் புதுவடல்லியில் அபமந்துை்ைது 

 
 

Daily Current Affairs (Sep 26th to 28th) 

தினெரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date  :  Sep 26th to 28th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

இந்தியா–இலங்ளக மகளிர ்டி20 கிரிக்சகட ் 

இந்திய வபண் ை் கிரி ்வ ட ்அணி இலங்ப  ்கு எதிரான டி20 வதாடபர 4-0 என்ற 

 ண ்கில் வவன்றது. 

  

ஆசியா தகாப்ளப கிரிக்சகட ்

ஆசியா த ாப்பப கிரி ்வ ட்டில் பாகிஸ்தாபன வீழ்த்தி வங் ததசம் இறுதிப் 

தபாட்டி ்கு தகுதி வபற்றது. 

  

ஆசியா தகாப்ளப கிரிக்சகட ்இறுதிதபாட்டி 

துபாயில் நபடவபறும் ஆசியா த ாப்பப கிரி ்வ ட் இறுதிப் தபாட்டியில் 

வங் ததசத்பத சந்தி ் வுை்ைது இந்தியா. 
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முக்கியமான நாடக்ள் 

  

செப்டம்பர் 26 – அணு ஆயுேங்களள முற்றிலும் நீக்குவேற்கான ெரவ்தேெ தினம் 

2013 வசப்டம்பர ்26 ஆம் தததி நியூ யார ்்கில் வபாது விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுதத் மற்றும் 

அணுச ்தி நீ ் ம் வதாடரப்ான விஷயங் ைில் ஆழமான ஈடுபாடு வ ாை்ைவும் அணு 

ஆயுதங் பை முற்றிலும் நீ ்குவதற் ான சரவ்ததச தினத்பத வபாதுச ்சபப 

அறிவித்தது. 

  

செப்டம்பர் 28 – ேகவல் சபற யுனிவரெ்ல் அணுகலுக்கான ெரவ்தேெ தினம் 

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

Access”. 

  

செப்டம்பர் 28 – உலக ராபீஸ் தினம் 

ராபீஸ் தினம், ராபீஸ் தடுப்பு பற்றிய விழிப்புணரவ்ு ் ா  ஆண்டுததாறும் 

வ ாண்டாடப்படுகிறது. முதன்முதலா  ராபீஸ் தடுப்பூசிபய உருவா ்கிய பிரஞ்சு 

தவதியியலாைரும் நுண்ணுயிரியலாைருமான லூயிஸ் பாஸ்டரின் மபறந்த தினம் 28 

வசப்டம்பர ்ஆகும். 

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

  

பிரோன் மந்திரி சகௌஷல் தகந்திரா 

ஒடிசா  ாலாஹண்டி, தரம் ாரில் வபட்தராலியம் மற்றும் இயற்ப  எரிவாயு மற்றும் 

திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் வதாழில் தமம்பாடட்ுத்துபற அபமசச்ர ்தரத்மந்திர 

பிரதான் ,ஆன்மி  தபலவர ்ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங் ர ்உடன் இபணந்து  பிரதான் மந்திரி 

வ ௌஷல் த ந்திராபவ வதாடங்கி பவத்தார.் 

இந்த பமயம்  ரிம தவைாண்பம, பிைம்பர,் பதயல் இயந்திரம் ஆபதரட்டர,் வீடட்ு 

சு ாதார உதவியாைர ்மற்றும் வீடட்ு உபதயா  வபாருை் ைின் மின்ச ்தி தீரவ்ு ை் 

தபான்ற ஐந்து பணிப் பிரிவு ைில் திறன் பை தமம்படுதத்ும் படிப்பு பை வழங்கும். 

  

SATAT சோடக்கம் 

வபட்தரால், இயற்ப  எரிவாயு மற்றும் திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் வதாழில்முபனவு 

துபற அபமசச்ர ்ஸ்ரீ தரத்மந்திர பிரதான் 2018 ஆம் ஆண்டு அ ்தடாபர ்1 ஆம் தததி 

புது தில்லியில் பசுபம தபா ்குவரத்து ் ான மாற்று எரிவபாருைா  அழுத்தப்பட்ட 

உயிர ்வாயுபவ ஊ ்குவிப்பதற் ா  புதுபமயான SATAT வதாட ் த்பத PSU 

எண்வணய் வணி   நிறுவனங் ளுடன் இபணந்து துவங்கி பவத்தார.் 

  

ஸ்மார்ட் சிட்டி எக்ஸ்தபா இந்தியா -2018 
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வஜய்ப்பூரில் ஸ்மாரட்் சிட்டி எ ்ஸ்தபா இந்தியா 2018 ஐ துபண ்குடியரசுத ் தபலவர ்

எம்.வவங்ப யா நாயுடு வதாடங்கி பவத்தார.் 

ஸ்மாரட்் சிட்டி எ ்ஸ்தபா இந்தியா என்ற வபயரிலான மூன்று நாை் நபடவபறும் 

சரவ்ததச மாநாடானது இராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் தபலந ரான வஜய்ப்பூரில் 

நபடவபற்றுை்ைது. 

இம்மாநாட்டில் சிறந்த ஸ்மாரட்் சிட்டி ் ான விருது ஒடிசா மாநிலத்தின் தபலந ர ்

புவதனஸ்வர ்ந ரு ்கு வழங் ப்படட்ுை்ைது. 

  

உலக செய்திகள் 

ஆயுஷ்  ேகவல் ளமயம்   

தராமானியாவில் உை்ை இந்திய தூதர  வைா த்தில் ஆயூஸ் த வல் பமயத்பத, 

துபண குடியரசுத ்தபலவர ்வவங்ப யா நாயுடு திறந்து பவத்தார.் 

இது ஆயூரத்வதம் குறித்து ம ் ளு ்கு விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்தவும், ஆயூரத்வத 

முபறபய ஊ ்குவி ் வும் தராமானியாவில் உை்ை இந்திய தூதர  வைா த்தில், 

ஆயூஷ் த வல் பமயத்பத இந்திய அரசு வதாடங்கியுை்ைது. 

  

பஞ்ெேந்திரா சோகுப்பு 

பழங்குடியினரின் ப விபனப் வபாருட ்ைான ப த்தறி மற்றும்  பலப் 

வபாருட ்ை் “பஞ்சதந்திரா வதாகுப்பு” என்ற வபயரில் தீபாவைி விற்பபன ்கு 

பிரபலப்படுத்துவதற் ா  குத்துச ்சண்பட வீராங் பன தமரி த ாம், விைம்பரத ்

தூதரா  அறிமு ப்படுத்தப்படட்ுை்ைார.் 

  

குற்றவியல் குற்றம் (ெட்டபிரிவு 497) 
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திருமண பந்தத்பத தாண்டிய உறவில் ஆண் பை மடட்ும் குற்றவாைியா ்கும் 

சட்டபிரிவு 497-ஐ நீ ்கி சுப்ரீம் த ாரட் ்தபலபம நீதிபதி அமரவ்ு தீரப்்பு வழங்கியது. 

  

  

 இளணய தபார்ட்டல் - சமாளபல் செயலிகள் 

  

டிஜிவாரே்ா(DigiVaarta) 

டிஜிவாரத்ா(DigiVaarta),அணு பல விபரவுபடுத்த மற்றும் நிபலமாற்ற 

நடவடி ்ப  ் ான நிபலபய அபடய பல்தவறு திட்டங் ைில் குடிம ் ை்  ல்வி 

மூலம் நிதி மற்றும் சமூ  உை்ைட ் தத்ிற் ா  வசயல்படுத்த வடிவபம ் ப்பட்ட ஒரு 

தைம் ஆகும். 

  

ஜன் ேன் ேரஷ்க் 

நிதி அபமசச் ம் நிதி இபணப்பின் ஒரு பகுதியா  வமாபபல் வசயலி “ஜன் தன் 

தரஷ் ்”ஐ வதாடங்கி பவத்தார.் 

இது வங்கி ைின்  உை் ட்டபமப்பு, தசபவ ை், பண இயந்திரம் வசதி ை், வங்கி ் 

கிபை ை், வங்கி ைின் விதிமுபற ை் உை்பட பல்தவறு விவரங் ளு ் ான திட்டம் 

ஆகும் . 

ஒரு இடத்திலுை்ை நிதிச ்தசபவ வதாடுபுை்ைிபய  ண்டறிய வபாது ம ் ளு ்கு 

வழி ாட்டல் வழங்குவதற் ான வமாபபல் வசயலி இதுவாகும். 

  

www.psbloansin59minutes.com வளலே் ேளம் 
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சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனங் ளு ்கு டன் அைித்து ஊ ்குவி ்  நிதி அபமசச்ர ்

அருண் தஜடில் புதிதா  www.psbloansin59minutes.com என்ற இபணயதைம் ஒன்பற 

அறிமு ம் வசய்துை்ைார.் 

இந்த இபணயதைம் மூலம் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர வதாழில் நிறுவனங் ை், ஒரு 

த ாடி ரூபாய் வபரயிலான  டனு ்கு உடனடியா  ஒரு மணி தநரத்திற்குை் ஒப்புதல் 

வபற முடியும் என்று வதரிவி ் ப்படட்ுை்ைது.  

ஒப்புதல் கிபடத்த 7 அல்லது 8 தவபல நாட் ளு ்குை்,  டன் வதாப , உரியவரு ்கு 

கிபடத்துவிடும் என்றும் நிதியபமசச் ம் உறுதியைித்துை்ைது.  

தமலும் வங்கி ைின் உை் ட்டபமப்பு, தசபவ ை், ஏடிஎம் வசதி ை், வங்கி ் 

கிபை ை், வங்கி ைின் விதிமுபற ை் உை்பட பல்தவறு விவரங் ளு ் ான ஜன் தன் 

தரஷ் ் என்ற இபணயதைமும் வதாடங் ப்படட்ுை்ைது. 

psbloansin59minutes.com என்ற வபலப்பின்னல் மூலம் எம்எஸ்எம்இ (MSME) ்கு ரூ.1 த ாடி 

வபரயிலான  டபன 59 நிமிடங் ளு ்குை் வழங்  சிட்பி (SIDBI) மற்றும் 5 

வபாதுதத்ுபற வங்கி ைிடம் (PSBs) வபற உதவும். 

  

மாநாடுகள் 

தலாக் மந்ேன் 2018 

“தலா ் மந்தன் 2018” என்ற மாநாடு ஜார ்ண்டின் ராஞ்சியில் உை்ை  லாசச்ாரத ்

துபறயால் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது.  

இது ததசிய இல ்கிய மற்றும் அறிவாரந்்த மாநாடு ஆகும்.இதபன துபண ் 

குடியரசுத ்தபலவர ்எம். வவங்ப யா நாயுடு வதாட ்கி பவத்தார.் 

  

 

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


 
    

 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

 இந்தியா மற்றும் உஸ்சபகிஸ்ோன் இளடதய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் 

இந்திய மற்றும் உஸ்வபகிஸ்தான் இபடதய தபாபதப் வபாருை், மருந்துப்வபாருட ்ை், 

மன நிபலமாற்றத்பத ஏற்படுத்தும் வபாருட ்ை், ஊ ்  மருந்து பை 

சட்டவிதராதமா   டத்துவபத தவிர ்் , சட்டம் மற்றும் நீதி துபற, சுற்றுலாத் 

துபறயில் ஒதத்ுபழப்பப வலுப்படுதத், உஸ்வபகிஸ்தான் ஆண்டிஜன் பகுதியில் 

உஸ்வபகிஸ்தான்-இந்தியா இபடதயயான தபடயற்ற மருந்து மண்டலம் 

உருவா ்குதல், மருத்துவ துபறயில், தவைாண் மற்றும் அபதச ்சாரந்்த 

வதாழில்துபற ைில் கூடட்ு ஒத்துபழப்பு ் ான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு 

மத்திய அபமசச்ரபவ ஒப்புதல் அைித்தது.  

 நிதி ஆதயாக் மற்றும் ரஷியா இளடதயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் 

சமூ ம், வபாருைாதாரம், வதாழில்துபற மற்றும் பிராந்திய வைரச்ச்ி 

திட்டங் ளு ் ா  நிதி ஆதயா ் மற்றும் ரஷிய வபாருைாதார வைரச்ச்ி அபமசச் ம் 

இபடதயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு அபமசச்ரபவ ஒப்புதல் அைித்தது.  

இந்தியா மற்றும் சேன் சகாரியா இளடதயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் 

பயன்பாடட்ு அறிவியல் மற்றும் வதாழில்துபற வதாழில்நுட்பம் ஆகிய துபற ைில் 

இந்தியா மற்றும் வதன் வ ாரியா இபடதய உை்ை கூடட்ுறபவ தமம்படுத்தும் 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு அபமசச்ரபவ ஒப்புதல் அைித்தது.  

இந்தியா மற்றும் ஓமன் இளடதய இருேரப்பு ஒே்துளழப்பு 

 டல்சார ்பாது ாப்பு மற்றும் பாது ாப்புத் வதாழில் துபறயில் இருதரப்பு 

ஒதத்ுபழப்பப தமம்படுத்துவதற்கு இந்தியாவும் ஓமனும் ஒப்புதல் வபற்றது.  

ஐந்ோண்டு நிளலயான வளரெ்ச்ி 

இந்தியா மற்றும் ஐ ்கிய நாடு ை் சபப ஐந்து ஆண்டு (2018-2022) நிபலயான வைரச்ச்ி 

 ட்டபமப்பு ்கு ப வயழுத்திட  
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விருதுகள் 

 ஐ.நா. சுற்றுெச்ூழல் விருது 

ஐ.நா. சுற்றுசச்ூழல் விருதானது பிரதமர ்தமாடி வபற்றார.் 

இந்த விருது சரவ்ததச சூரியச ்தி கூட்டபமப்பப தபலபமதயற்று 

வழிநடத்துவதற் ா வும், வரும் 2022-ம் ஆண்டு ்குை் இந்தியாவில் பிைாஸ்டி ்ப  

முற்றிலுமா  ஒழிப்தபாம் என்று உறுதிதயற்றதற் ா வும் வபற்றார.்  

 சோழில் முளனதவார் பாரள்வக்கான விருது 

வதாழில் முபனதவார ்பாரப்வ ் ான விருபத  வ ாசச்ின் சரவ்ததச 

விமானநிபலயம் வபற்றது (நிபலயான ஆற்றபலப் பயன்படுதத்ுவதில் தபலபம 

தத்துவம்). 

சகாள்ளக ேளலளமப் பிரிவு 

வ ாை்ப  தபலபமப் பிரிவு ் ான விருது பிவரஞ்சு ஜனாதிபதி இமானுதவல் 

ம ்ரான் மற்றும் தமாடி ஆகிதயாரு ்கு (சரவ்ததச சூரியச ்தி கூட்டபமப்பின் 

வவற்றி ் ா  தங் ை் முன்தனாடிப் பணி ் ா ) வழங் ப்பட்டது.  

ொந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர ்விருது 

இந்தியாவில் அறிவியலின் பல்துபற ைில் வழங் ப்படும் மி  உயரிய விருதாகும். 

மத்திய அறிவியல் மற்றும் வதாழில்துபற ஆராய்சச்ி ் குழுவின் நிறுவனரான சாந்தி 

ஸ்வரூப் பட்நா ரின் வபயரில் இவ்விருது வழங் ப்படுகிறது.1958-ல் இவ்விருது 

முதன்முதலில் வழங் ப்பட்டது. 

CSIR எனும் மத்திய அறிவியல் மற்றும் வதாழில்துபற ஆராய்சச்ி  வுன்சிலால் 

ஆண்டுததாறும் உயிரியல், தவதியியல், சுற்றுசச்ூழல், அறிவியல்,  ணிதம், 

மருத்துவம், இயற்பியல் தபான்றவற்றில் தமற்வ ாை்ைப்படும் பயன்பாடட்ு அல்லது 

அடிப்பபட ஆராய்சச்ியில் குறிப்பிடத்த ் , சிறந்த பங் ைிப்பிபன 

அைிப்பவர ்ளு ்கு சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நா ர ்விருது  வழங் ப்படும். 
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 தேசிய சுற்றுலா விருதுகள் 2016-17 

புதுதில்லியில் தநற்று,  2016 – 17 ஆம் ஆண்டு ் ான ததசிய சுற்றுலா விருது பை 

அபமசச்ர ்த .தஜ. அல்ஃதபான்ஸ் அவர ்ை் வழங்கினார.்  

சுற்றுலாத்துபறயின் ஒடட்ு வமாத்த வைரச்ச்ியில் சிறந்து விைங்கியதற் ா  

கீழ் ண்ட மாநிலங் ளு ்கு வழங் ப்பட்டது.    

முேல் பரிசு                     - ஆந்திரப் பிரதேெம்  

இரண்டாவது பரிசு    - தகரளா 

மூன்றாம் பரிசு            - ராஜஸ்ோன் மற்றும் தகாவா  

டிஜிட்டல் மீடியா விருதுகள் 

WAN-IFRA இந்தியா 2018ன் 26வது ஆண்டு மாநாட்டில் மூன்றாவது வதற் ாசிய 

டிஜிட்டல் மீடியா விருது ை் வழங் ப்பட்டது.  

வமட்ராஸ் கூரியர ்என்பவரு ்கு தங்  ் த ாப்பப வழங் ப்பட்டது.  

இந்துவின் வமாபபல் ஆப் பிரீஃப்த ஸ் & சா ல் மீடியாவின் அ ்தராதவான் 

ஆப்பிரு ்கு  வவை்ைித ாப்பப வழங் ப்பட்டது.  

இந்து ் குழுவின் ஸ்தபாரட்ஸ்்டார ்பலவ் என்பது ்கு வவண் ல ் த ாப்பப 

வழங் ப்பட்டது.   

 தேசிய சுற்றுலா விருதுகள் 2016-17  

சரத்ார ்வல்லபாய் பதடல் சரவ்ததச என்ற விமான நிபலயம்(அ மதாபாத)் என்ற 

மு ்கிய ந ரப் பிரிவில் சிறந்த நிபலயத்திற் ான விருது வபற்றது.   

ததவி அஹில்யா பாய் தஹால் ர ்என்ற விமான நிபலயம்(இந்ததார)் ‘வரஸ்ட் ஆப் 

இந்தியா‘ பிரிவில் சிறந்த விமான நிபலயத்திற் ான விருது வபற்றது. 
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இந்ததார ்என்ற விமான நிபலயம் ‘பிராந்தியத்திற் ான சிறந்த விமான நிபலயம்‘ 

விருது வபற்றது. 

 “வதயாஸ்தரஷ்ே விருது  – 2018″ 

அ ்தடாபர ்1, 2018 இல் முதியவர ்ளு ் ான சரவ்ததச தினத்தில் மூத்த 

குடிம ் ளு ் ான விருது பை துபண ்குடியரசுத ்தபலவர ்வழங்  உை்ைார.் 

  

நியமனங்கள் 

  

ஸ்ரீ சஞ்சய் குமார ்என்பவர ் தீ தசபவ, சிவில் பாது ாப்பு மற்றும் வீடட்ு  ாவலர ்ை் 

,வபாது இய ்குனரா (FS, CD & HG) நியமி ் ப்பட்டார.் 

தலா ்பால் ததடல் குழு தபலபம அதி ாரியா   முன்னாை் உசச் நீதிமன்ற நீதிபதி 

ரஞ்சனா பிர ாஷ் ததசாய் நியமி ் ப்பட்டார.்  

 

Date  :  Sep 29th to 30th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

வில்விே்ளே உலக தகாப்ளப 

துரு ்கியில் சாம்சனில் நடந்த வில்வித்பத உல  ் த ாப்பப இறுதிப் தபாட்டியில் 

இந்தியா மூன்று பத ் ங் பை வவன்றது. 

தீபி ா குமாரி வபண் ளு ் ான பிரிவில் வவண் லப் பத ் ம் வவன்றார.் அபிதஷ ் 

வரம்ா ஆண் ை் பிரிவில் வவண் லப் பத ் த்பத வவன்றார.்  
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அபிதஷ ் வரம்ா & தஜாதி சுதர ா வவன்வனம்  லப்பு அணி பிரிவில் வவை்ைி 

வவன்றனர.் 

 ஆசிய ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் ொம்பியன் தபாட்டி 

யுவராஜ் வத்வானி 25வது ஆசிய இபையதயார ்ஸ்குவாஷ் சாம்பியன் பட்டத்பத 

வவன்றுை்ைார.் 

 ஃபாரம்ுலா ஒன் ொம்பியன்ஷிப் 

லூயிஸ் ஹாமில்டன் ஃபாரம்ுலா ஒன் சாம்பியன்ஷிப்பில் ரஷியன் கிராண்ட் பிரி ்ஸ் 

பட்டத்பத வவன்றுை்ைார.் 

 தகால்ஃப் ளரடர் தகாப்ளப 

ஐதராப்பா அவமரி ் ாபவ வீழ்த்தி த ால்ஃப் பரடர ்த ாப்பபபய மீண்டும் 

வவன்றது. 

 ஆசியா தகாப்ளப 

இந்தியா வங் ததசத்பத 3 வி ்வ டட்ு ை் வித்தியாசத்தில் ததாற் டித்து ஆசியா 

த ாப்பபபய ஏழாவது முபறயா  ப ப்பற்றியது. 

  

முக்கிய தினங்கள்  

 செப்டம்பர் 30 – ெரவ்தேெ சமாழிசபயர்ப்பு நாள் 

ஐ ்கிய நாடு ை் சபபயால் ஏற்று ் வ ாை்ைப்பட்ட தீரம்ானத்பத அடிப்பபடயா  ் 

வ ாண்டு வசப்டம்பர ்30 ம் தததி  உல  சரவ்ததச வமாழிவபயரப்்பு தினம் (ITD) 

வ ாண்டாடப்படுகிறது. 
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இது ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் வடகிழ ்கு இத்தாலியாவின் வாழ்ந்த புனித வஜதராம் 

என்பவரின் நிபனவா  வ ாண்டாடப்படுகிறது.. இவர ்பபபிபை (புதிய ஏற்பாடு) 

கிதர ்  வமாழியிலிருந்து லத்தீன் வமாழியில் வமாழிவபயரத்்தவர.் 

2018 கருப்சபாருள் : Democracy under Strain: Solutions for a Changing தவரல்்ட் 

 

மாநில செய்திகள் 

  

186 கி.மி அளமதிக்கான தபரணி 

ம ாத்மா  ாந்தியின் 150 வது பிறந்த நாை் விழாவில் பல்தவறு மாநிலங் ைில் 

மாதவாயிச கிைரச்ச்ியால் பாதி ் ப்பட்ட 150  ்கும் தமற்பட்ட ம ் ை், ஆந்திரப் 

பிரததசத்தில் இருந்து சட்டிஸ் ர ்வபரயிலான 186 கி.மீ  ‘அபமதி பாதயாத்திபர’ 

என்னும் அபமதி ் ான தபரணியில்  லந்துவ ாண்டனர.் 

 சேலுங்கு ளபபிள்  

ஆந்திரவில் உை்ை ததவாபலயங் ை் இந்த ஆண்டு பபபிபை கிதர ்  

வமாழியிலிருந்து வதலுங்கு வமாழியில் வமாழிவபயரத்த்ு 200 ஆண்டு ை் ஆனபத 

வ ாண்டாடினார ்ை் 

 ராஜ்தகாட்டில் அளமக்கப்பட்ட காந்தி அருங்காட்சியகம்  

ராஜ்த ாடட்ில் ஆல்ஃபிரட் உயரந்ிபல பை்ைியில் ம ாத்மா  ாந்தி ்கு 

அரப்்பணி ் ப்படட் அருங் ாட்சிய த்பத பிரதமர ்நதரந்திர 

தமாடி  திறந்துபவத்தார.் 

 தகரளாவின் மின்னூடட்ும் இலக்கு  

த ரைா 2030 ஆம் ஆண்டு ்குை் அபனதத்ு வகுப்பு தமாட்டார ்வா னங் பையும் 

முழுவதுமா த ்மின்னூட்டு நிபல ்கு மாற்ற இல ்கு நிரண்யம் வ ாண்டுை்ைது. 
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 காந்தியின் இேயம் தேசிய அருங்காட்சியகே்தில்  

 புது தில்லி ததசிய அருங் ாட்சிய த்தில் ததச தபலவர ் ாந்தியின் 150 பிறந்த நாை் 

விழாபவ நிபனவுகூரும் வப யில்  ாந்தியின் இதயம் துடிப்பது தபால டிஜிட்டல் கிட் 

மூலம் ஏற்பாடு வசய்யப்படட்ுை்ைது. 

 சமே்ேனாளல ெளமயல் எரிசபாருளாக மாற்ற திட்டம் 

அசாம் வபாதுதத்ுபற  வபட்தராவ மி ் ல் லிமிவடட் திரவமா ் ப்பட்ட 

வபட்தராலியம் வாயுவு ்கு மாற்றா   சுத்தமான, மலிவான வமத்தனாபல அறிமு ம் 

வசய்ய இந்தியாவில் முதன்முதலில திட்டமிடட்ுை்ைது . இது அ ்தடாபர ்5 அன்று 

வதாடங் ப்படும்.  

திட்டங்கள் 

 ஊதிய இழப்பீடட்ுே் திட்டம் 

மாநிலத்தின் ததயிபல ததாட்டங் ைில் பணிபுரியும்  ரப்்பிணிப் வபண் ளு ்கு 

ஊதிய இழப்பீடட்ுத் திட்டத்பத வழங்கும் முதல் இந்திய மாநிலமா  அசாம் 

தி ழ்கிறது. 

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ரூ.12,000 ஆனது 4 தவபண ைில் வழங் ப்படும். இதனுடன் 

ம ப்தபறு விடுப்பும் வழங் ப்படும் 

 ரப்்பிணிப் வபண் ளு ்கு சிறந்த ஆதரா ்கியம் மற்றும் ஊட்டசச்த்து துபணப் 

வபாருட ்பை வழங்குவதத இத்திட்டத்தின் தநா ் மாகும். 

பாதுகாப்பு செய்திகள் 

 ரஷ்யாவிற்கு மிக் -21 தபார் சஜட ்விமானம் பரிசு  

ரஷ்யாவிற்கு மூன்று மி ் -21 தபார ்விமானங் பை பரிசா  வழங்  இந்தியா 

திட்டமிடட்ுை்ைது. 

இது எதிரவ்ரும் இந்தியா-ரஷ்யா இருதரப்பு உசச்ிமாநாட்டின் ஒரு மு ்கிய அம்சம் 
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அறிவியல் செய்திகள் 

 TB பாக்டீரியாளவக் சகால்ல புதிய அணுகுமுளற 

வபங் ளூரில் உை்ை இந்திய இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் பசன்ஸ் (ஐஐஎஸ்சி) இன் 

தபராசிரியர ்அமித ்சிங் தபலபமயிலான பல நிறுவன குழு முதல் முபறயா  ஒரு 

புரதம் (WhiB4), TBபய ஏற்படுதத்ும் பா ்டீரியாவின் டி.என்.ஏ பவ ஆ ்ஸிஜதனற்ற 

அழுத்தத்தின் மூலம்  டட்ுப்படுத்தும் என  ண்டறிந்துை்ைது. 

ஒப்பந்ேங்கள் 

 நீர் நிரவ்ாகம் மீது தகாவா ஒப்பந்ேம் 

நீர ்வழங் ல் மற்றும்  ழிவு நீர ்தமலாண்பம ் ான வபாதுவான முன்முயற்சி பை 

உருவா ்  தபாரத்த்ுகீசிய சுற்றுசச்ூழல் அபமசச் த்திற்கும் த ாவாவின் 

வபாதுப்பணித ்துபற ்கும் இபடதய புரிந்துணரவ்ு உடன்படி ்ப  (MoU) 

ப வயழுத்திடப்பட்டது. 

நியமனங்கள் 

 என். ரவி, விஜய் குமார ்தசாப்ரா என்பவர ் பிரஸ் டிரஸ்ட ்ஆப் இந்தியாவின் தபலவர ்

மற்றும் துபணத ்தபலவரா  (PTI) நியமி ் ப்பட்டார.்  

ரஜினி  ாந்த் மிஸ்ரா என்பவர ்எல்பல பாது ாப்புப் பபடயின் வபாது இய ்குனரா  

(பிஎஸ்எஃப்) நியமி ் ப்பட்டார.்  

அனில் சந்திர புனிதா என்பவர ் ஆந்திர மாநிலத்தின் அடுத்த தபலபம 

வசயலாைரா  நியமி ் ப்பட்டார.் 
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