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தேெி செய்ேிகள் 

ஆந்ேிப் பிதேெம் 

சபட்தால், டீெல் ீோன 2 ரூபாய் லாட் லரி ஆந்ேிாலில் குறமப்பு 

 பதட்ரோல், டீசல் ீோண எரிபதோருபின் பதருகிரும் ிலனல கட்டுக்குள் 
பகோண்டு ஆந்ிோ அசு 2 ரூதோய் ோட் ரி குலநப்லத அநிித்துள்பது. 

சேலுங்கானா 

சேலுங்கானாலில் 2 நீர்ப்பாென லெேிகளுக்கு பாம்பரி ெின்ன அந்ேஸ்து 

 ிர்ல் ோட்டத்ில் ரகோோரி ிக்கு அருகிலுள்ப சர்ட் அலக்கட்டு 

ற்றும் கபட்டி ோட்டத்ில் பதத் பசருவு ஆகில பலுங்கோணோில் 

ீர்ப்தோசண சிகளுக்கோண தோம்தரி சின்ண அந்ஸ்த்ல பதற்றுள்பண. 

ெர்லதேெ செய்ேிகள் 

ஐக்கி அபு குழு அல் ெிதாடி ேறயறில் கயிதபார்னிாலில் 
நறடசபமலிருக்கும் உயகராலி காயநிறய உச்ெிாநாட்டில் பங்குசபமவுள்ரது 

 கோனிலன ோற்நம் ற்றும் சுற்றுச்சூல் அலச்சர் டோக்டர் ணி தின் அகது 
அல் சிரோடி லனலில் ரு உர் ட்ட பஏஇ திிிி குள, 
கனிரதோர்ணிோின் சோன் திோன்சிஸ்ரகோில் லடபதநிருக்கும் கோனிலன 
டடிக்லக குநித் உனக உச்சி ோோட்டில் தங்ரகற்க உள்போர். 

அசரிக்காறல தநாக்கி நகரும் புதரான்ஸ் ஒரு சபரி சூமாலரி ஆக ாம 
லாய்ப்பு  

 அபரிக்கோின் கிக்கு கடற்கல ரோக்கி பசல்லும், புரபோன்ஸ் ரு 
ஆதத்ோண "பதரி சூநோபி" ஆக ோநி, கரோனிணோ ற்றும் ர்ஜணீிோல 
கடுலோகக் ோக்கும் எண எிர்தோர்க்கப்தடுகிநது. 

பாகிஸ்ோன்-ெனீா பய பில்யின் டாயர் செயலியான CPEC ஐ நிறமதலற்ம 
உறுேிசாறி அரிக்கிமது 



  

செப்டம்பர் 10 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    2                               FB – Examsdaily Tamil 
 

 தன தில்னின் டோனர் பசனினோண சீணோ ற்றும் தோகிஸ்ோன் பதோருபோோப் 
தோலல (CPEC) பூர்த்ி பசய் தோகிஸ்ோன் ற்றும் சீணோ உறுிபித்து. 
இன்பனம் இருப்பு பரனோதோ கூட்டில ரலும் லுப்தடும். 

லங்காரதேெத்ேில் நிறமதலற்மப்பட்டுள்ர 3 ேிட்டங்கறர, பிேர் நதந்ேி தாடி, 

லங்காரதேெ பிேர் தளக் ஹெனீா, தற்கு லங்கம் ற்றும் ேிரிபுா ாநிய 

முேயறச்ெர்கள் கூட்டாக அர்ப்பணித்ேனர். 

(அ) ற்ரதோது பதோோ (ங்கோபரசம்) – தகோம்பூர் (இந்ிோ) இலடரபள்ப 

ின்போடர் பலந பனம் இந்ிோினிருந்து ங்கோபரசத்ிற்கு கூடுனோக 500 

பகோோட் ின்சோ ிிரோகம் பசய்து, 

(ஆ) அக்கோோ - அகர்னோ இலடினோண ில்தோல, 

(இ) ங்கோபரச ில்ரின் குனோோ – ோதோஸ்பூர் ில் தோல. 

அமிலில் செய்ேிகள் 

நடுலானில் தேஜாஸ் லிானத்துக்கு எரிசபாருள் நிப்பி எறயட் கிரப்பில் 

இறணந்ேது இந்ேிா   

 ோணில் தநக்கும்ரதோர ரஜோஸ் ரதோர் ிோணத்துக்கு எரிபதோருள் ிப்தி, இந்ி 

ிோணப்தலட சோலண தலடத்துள்பது. இந்ிப் ரதோர் ிோணம் ன்றுக்கு 

ோணில் எரிபதோருள் ிப்தப்தட்டது இதுர பன்பலந. இன்பனம் 

டுோணில் ிோணத்துக்கு எரிபதோருள் ிப்பும் எலனட் கிபப்தில் இலந்து 

இந்ிோ.   

புேி ொேனம் ேறயசுற்மல் ெிகிச்றெக்கு  உேலயாம் 

 லன சுற்நலன கண்டநி ரோோபிின் கோதுக்கு தின்ணோல் லக்கப்தடும் ரு 

புி அிர்வு சோணத்ல ிஞ்ஞோணிகள் உருோக்கிபள்பணர் 

லணிகம் & சபாருராோம் 

ஸ்றபஸ் சஜட் செப்டம்பர் 18 முேல் லிான ெக்கு தெறலகறர லறங்கவுள்ரது 

 ஸ்லதஸ்பஜட் ிோண சக்கு ரசலல அநிபகப்தடுத்ிது. பல் 
'ஸ்லதஸ் எக்ஸ்திஸ்'  சக்கு ிோணம் ரசி லனகோண புது 
ில்னிினிருந்து இருந்து பதங்களூருிற்கு ருகிநது. 
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ாநாடுகள் 

ேகலல் ஆலணம் பற்மி பிற்ெித் ேிட்டம் 

 த்ி ஆபர்ர அநிில் ஆோய்ச்சி லத்ில் (CCRAS) ஏற்தோடு பசய் 
ரசி ஆபர்ர குநிக்ரகோள் ற்றும் ப்தடுத்ப்தட்ட படர்ிரணோஜி 
ரதோர்ட்டல் (NAMSTP) தற்நி கல் தற்நி இண்டு ோள் திற்சி ிட்டம். 

ரில் எஸ்தடட் ஒழுங்கு முறம ஆறணத்ேின் முேயாலது ண்டய பியங்கு 

 புரணில் “ரில் எஸ்ரடட் ளங்கு பலந ஆலத்ின் பனோது 
ண்டன தினங்கு (ரற்கு ண்டனம்) - இண்டு ஆண்டுகபோக 
லடபலநில் உள்பல பன்பணடுத்துச் பசல்ரோம்”  என்ந லனப்தில் 
போடங்கிது. 

நினங்கள் 

 ீிதி ஒம் திகோஷ் ிஸ்ோ - தநபாரத்ேின் புேி ேறயற நீேிபேி. 

ேிட்டங்கள் 

பிோன் ந்ேிரி ஜன் ஆதாக்கி ேிட்டம்  

 குந்லப் தரு புற்றுரோின் சிகிச்லச திோன் ந்ிரி ஜன் ஆரோக்கி 

ிட்டத்ின் கீழ் ரற்பகோள்பப்தடும் என்று அசு கூநிபள்பது. ஏல 

குடும்தங்களுக்கு ஐந்து னட்ச ரூதோய் சுகோோ கோப்தடீ்டுத் ிட்டத்ல இந் ிட்டம் 

ங்கும். 

பாதுகாப்பு செய்ேிகள் 

இந்ேி - ங்தகாயி கூட்டு பிற்ெி தநாாடிக் எயிஃபண்ட் - 2018 

 ங்ரகோனிோ ஆபப்தலடகபின் (MAF) ஐந்து லன திற்சிப் தகுி, 
உனோன்தட்டோர், ங்ரகோனிோில் இந்ரோ-ங்ரகோனிோ கூட்டு திற்சி ரோோடிக் 

எனிதண்ட் -2018 துங்கிது. 

BIMSTEC இாணுல பிற்ெி (MILEX-18) 
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 தன துலந போில்நுட்த ற்றும் பதோருபோோ த்துலப்புக்கோண (BIMSTEC) 

ங்கோப ிரிகுடோ அலப்தின் போடக்க இோணுப் திற்சி, MILEX-18 என்ந 

பதரில் துங்கிது. 

லிருதுகள் 

 ிஸ் அசரிக்கா - ிோ இோணி திோங்க்பின் 

லிறராட்டு செய்ேிகள் 

அசரிக்க ஓபன் சடன்னிஸ் தபாட்டிில் தநாலக் தஜாதகாலிக் சலற்மி 

 ஆண்கள் ற்லநர் இறுிப் ரதோட்டிில் பசர்திோின் ரோக் ரஜோரகோிக் 

அர்பஜன்டிணோின் ஜுோன் ோர்ட்டின் படல் ரதோட்ரோல ரோற்கடித்து 

பன்நோர். இது ரஜோரகோிக்கின் 14 து கிோண்ட் ஸ்னோம் தட்டம், பன்நோது 

அபரிக்க ஒதன் தட்டம் ஆகும். 
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