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பக்கிான நாட்கள் 

செப்டம்ர் 11 - சுயாநி யிவயகாந்தரின் ெிகாவகா உரபனின் 125 -யது ஆண்டு யிமா 

 சுயாநி யிவயகாந்தர் செப்டம்ர் 11, 1893 அன்று ெிகாவகாயில் உள் உக 

நதங்கின் ாபாளுநன்த்தில் தது பதல் உரபரன ஆற்ிார். வயதாந்தா 

நற்றும் வனாகா வான் தத்துயங்கர வநற்கத்தின ாடுகளுக்கு 

அிபகப்டுத்தின பக்கின ர்கில் ஒபேயபாக அயர் ிரவுடுத்தப்டுகிார். 

தேெி செய்ேிகள் 

கர்நாடகம்  

இந்ேிாலின் பேல் 205 டன் குப்பப சகாட்டும் லண்டி BEML பசூரில் 

அமிபகப்படுத்ேப்பட்டது 

 இந்தினாயின் பதல் 205 டன் க்ட்ரிக் டிரபவ் ரினர் குப்ர சகாட்டும் யண்டி 

(BH205-E) - ாபத் ர்த் பயர்ஸ் ிநிசடட் (ி.ம்.ல்) ரநசூபே ஆரனில் 

யடியரநக்கப்ட்டு வநம்டுத்தப்ட்டு அிபகப்டுத்தப்ட்டது. 

காாஷ்டிம்  

ார்பத் ேிருலிறா நாக்பூரில் சபரும் உற்ொகத்துடன் சகாண்டாடப்படுகிமது 

 நகாபாஷ்டிபாயின் ாக்பூர் கபத்தின் சதபேக்கில் ஆனிபக்கணக்கா நக்கள் 

நார்த் திபேயிமாரய சகாண்டாடிர். 

தகாலா 

துத்ேில் உள்ர சபண்களுக்கு யுனிலர்ெல் உேலிச் தெபல 

 கடவாப நாிநா வகாயாயின் நகிர் நற்றும் குமந்ரத வநம்ாட்டு 

அரநச்ெகம் துன்த்தில் உள் சண்களுக்கு ஒபே பியர்ெல் உதயிச் வெரயரன 

(181 ன் இக்கத்திர) துயக்கினது. 

உத்ேிப்பிதேெம் 

பாக்பாத்ேில் ேில்யி-ெஹன்பூர் சநடுஞ்ொபயின் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது 
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 ொர, வாக்குயபத்து நற்றும் சடுஞ்ொரகள் அரநச்ெர் ிதின் கட்காரி 

நற்றும் உத்திபப்ிபவதெ பதரநச்ெர் வனாகி ஆதித்னாத் ஆகிவனார் 154 கி.நீ. 

ீபள் தில்ி-ெஹபன்பூர் வதெின சடுஞ்ொரக்கு   ாக்ாத்தில் அடிக்கல் 

ாட்டிார்கள். 

ெர்லதேெ செய்ேிகள் 

பீகார் ற்றும் தநபாரம் இபடத பேல் பஸ் தெபல சகாடிபெத்து துலக்கம் 

 கீார் நற்றும் வாம் இரடவன பதல் தடரயனாக இந்தினாயிற்கும் 

வாத்திற்கும் இரடனிா ஒப்ந்தத்ரத சதாடர்ந்து ஸ் வெரய 

சதாடங்கினது. 

அசரிக்க 9/11 ோக்குேல்கரின் 17 லது ஆண்டு நிபனவு நாள் 

 அசநரிக்கர்கள் செப்டம்ர் 11, 2001, ிபெனார்க், யர்ஜீினா நற்றும் 

சன்ெில்வயினாயில் கிட்டத்தட்ட 3,000 வரபக் சகான் னங்கபயாத 

தாக்குதல்கின் 17 யது ஆண்டு ிரவு ாள் அனுெரிக்கப்ட்டது. 

அமிலில் செய்ேிகள் 

அணு உபய அப்ொ 

 1956 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் நாதம் டிபாம்வ யாகத்தில் ாா அணு ஆபாய்ச்ெி 
ரநனத்தின் பதாயது ஆபாய்ச்ெி அணு உர அப்ெபா செனல்டத் 

சதாடங்கினது. இந்த உர 2009 ஆம் ஆண்டு படப்ட்டது. தபம் வநம்டுத்தப்ட்டு 

தற்வாது நீண்டும் செனல்டத் சதாடங்கி உள்து ீச்ெல்கும் வான் ஆபாய்ச்ெி 
அப்ெபா அணு உர. 

புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம்(MoU), எப்பந்ேங்கள் & த்ேி அபச்ெபல எப்புேல் 

.ெி.டி... அபக்க நிேி ஆதாக், இன்சடல், டாடா அடிப்பபட ஆாய்ச்ெி 
நிறுலனம் ஆகிலற்மின் இபடத எத்துபறப்பு 

 உபேநாற்றும் செனற்ரக நுண்ணிவு நாதிரி ெர்யவதெ ரநனம் அரநக்க ிதி 
ஆவனாக், இன்சடல், டாடா அடிப்ரட ஆபாய்ச்ெி ிறுயம் (டி.ஐ.ஃப்.ஆர்) 

ஆகினயற்ின் இரடவன ஒத்துரமப்பு.  செனற்ரக அிவு அடிப்ரடனிா 

ஆபாய்ச்ெி திட்டங்கர உபேயாக்குயது இதன் வாக்கநாகும். 
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ஆளா ற்றும் அங்கன்லாடி பணிாரர்களுக்கு பிேர் ஊேி உர்வு அமிலித்ோர்  

 ஆரா நற்றும் அங்கன்யாடி ணினார்களுக்கு ிபதநர் திபே. வபந்திப வநாடி, 
குிப்ிடத்தக்க ஊதின உனர்ரய அியித்துள்ார். 

பாதுகாப்பு செய்ேிகள் 

யுத் அபிாஸ்(Yudh Abhyas) 2018 

 இந்தின-அசநரிக்க கூட்டு இபாணுய னிற்ெி பத் அினாஸ் 2018 

உத்தபகாண்டிலுள் செௌாத்தினாயில் இநனநர அடியாபத்தில் 

டத்தப்டவுள்து. 

கஜின்ட்(KAZIND) 2018 

 இந்தின நற்றும் கஜகஸ்தான் ரடகளுக்கு இரடவன ஒபே கூட்டு இபாணுயப் 

னிற்ெி,கஜின்ட்-2018 கஜகஸ்தாின் ஓடார் இபாணுயப் குதினில் 

சதாடங்கப்ட்டது. 

லிருதுகள் 

 ிஸ்ன்ல் - WiFi ேபயபக்கான லிருதுகள் 2018 

 யிின் தினாகி - ஆண்டின் WiFi ேபயலர் 

சாபபல் செயிகள் & இபண தபார்ட்டல் 

ில் ெஹதாக் லபயத் ேரம் 

 பனில் ெஹவனாக் யரத் தம், ெி.ஸ்.ஆர்.ிதி பம் பனில்வய ஸ்வடரன் 

அபேவக / அபேகிலுள் யெதிகர உபேயாக்குயதற்கு கூட்டுத்தாங்கள் நற்றும் 

சாதுத்துர ிறுயங்களுக்கா ஒபே தத்ரத யமங்கும். 

லிபராட்டு செய்ேிகள் 

.ஸ்.ஸ்.ஃப் உயக ொம்பின்ளிப் 

 ஐ.ஸ்.ஸ்.ஃப் உக ொம்ினன்ரிப்ில் இந்தினாயின் ஜூினர் துப்ாக்கிச் 
சூடு யபீர்கள் ாட்டின் பதல் ஸ்கீட் தக்கங்கர சயன்ர். 
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 கர்ிஹால், அன்ஜதீ் ெிங் பேகா, ஆபஷ் பேத்பபாஜூ அடங்கின ஆண்கள் 
அணி சயள்ி சயன்து. 

குர்னிஹால் ெிங் கர்ொ ேனிநபர் பிரிலில் சலண்கயத்பே சலன்மார். 

இந்ேிா Vs இங்கியாந்து சடஸ்ட் கிரிக்சகட் 

 இந்தினாயிற்கு திபா ஐந்தாயது நற்றும் இறுதி சடஸ்ட் வாட்டினில்118 பன் 

யித்தினாெத்தில் இங்கிாந்து  அணி சயன்று 4-1 ன் கணக்கில் சதாடரப 

ரகப்ற்ினது. 143 ஆட்டங்கில் 564 யிக்சகட்டுகர யழீ்த்தி வஜம்ஸ் 

ஆண்டர்ென் ஆஸ்திரிவனாயின் சநக்கிபாத்ரத ின்னுக்குத்தள்ி சடஸ்ட் 

வாட்டினில் அதிக யிக்சகட் யழீ்த்தின வயகப்ந்து யசீ்ொர் ன் ொதர 

ரடத்தார். 
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