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தேெ செய்ேகள் 

கர்நடகம் 

ெம்ெங் சபங்களூரில் அேன் கப்சபரி அனுபவ ஸ்தடர ேமக்கமது 

 பங்களூரில் சாம்சங் உகின் நிகப்பரின பநாபல் அனுய பசன்டபபப 
திந்து பயத்துள்து. பதாமில்நுட், யாழ்க்பக முப நற்றும் புதுபநகப 
என்ாக பகாண்டுயந்து நக்களுக்கு திசசிப்ா அனுயங்கப யமங்கும். 

ஹரின 

ஹரின முேல்வர் ன் கட்டணத்ேல் கட்டண குரமப்ரப அமவித்ேர்  

 ஹரினாா முதபநச்சர் நனாகர் ால் கத்தர் நாித்தில் நின் கட்டணத்தில் 

கடுபநனா குபப்ப அியித்தார். 

ெர்வதேெ செய்ேகள் 

விரடிர் புடின் நீண்டகயக ேர்பர்க்கப்பட்ட ெேன உடன்படிக்ரக 
ஜப்பனுக்கு பரிந்துரத்ேர் 

 பஷ்ன ஜாதிதி யிாடிநிர் புடின், பஷ்னாவும் ஜப்ானும் ஆண்டின் 
இறுதிக்குள் இபண்டாம் உகப் னாரின்னாது ற்ட்ட பகபநபன முடித்து 
சநாதா உடன்டிக்பகனில் பகபனளத்திட னயண்டும் ன்று ரிந்துபபத்தார். 

2017 ஆகஸ்ட்-க்கு பிமகு முேல் முரமக ரகன் நயத்ேற்கு .ந.வுக்கு 

அனுே  

 நினான்நரின் யன்முபனால்-துண்டிக்கப்ட்ட னபாஹிங்கினா முஸ்ிம்கின் 

யடக்கு பாபகன் நாித்திற்குள் ணினாற் .ா. வுக்கு முதன் முபனாக 

அதன் பஜன்சிகள் அங்கு பசனல்ட அனுநதிக்கப்ட்ட. 

வணிகம் & சபருரேம் 

த்ே அசு த்ேனல் விரயர உர்ேது 
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 சர்க்கபப உற்த்தி நற்றும் ரிபாருள் இக்குநதி நனசாதா ஆகின 
இபண்படமம் குபக்க எரு இபட்பட முனற்சினில், 100% கரும்பு சாறு மூம் 
னபடினாக உற்த்தி பசய்னப்டும் த்தாலுக்கு சிப்பு ஊக்கத்பதாபகமடன் 
நத்தின அபசு த்தால் யிபபன உனர்த்திமள்து. 

பி.பி.ெ.ல்., புே சபட்தசகக்கல் ஆரயகரில் ரூ .40,000 தகடி முேலீடு 
செய் உள்ரது 

 ாபத் பட்னபாினம் கார்ப்னபரன் ிநிபடட் (ிிசில்) ாிப்பபாப்ிலீன் 
(ிி) நற்றும் ாித்திலீன் தனாரிப்தற்காக நகாபாஷ்டிபாயின் பாய்காட் 
நாயட்டத்தில் பசானாினில் 40,000 னகாடி ரூாய் பசயில் பட்னபாபகநிக்கல் 
ஆப அபநக்க திட்டநிட்டுள்து. 

ேவரிரெ & குமீடு 

 ெெ ேவரிரெில் உயகன் ெமந்ே தபட்ஸ்தன் - யிபாத் னகாி 
 ெெ சடஸ்ட் ேவரிரெ - இந்தினா 

உயகன் உணவு பதுகப்பு ற்றும் ஊட்டச்ெத்து ீேன .ந.வின் அமக்ரக 

 உகயில் உணவு ாதுகாப்பு நற்றும் ஊட்டச்சத்து நீதா .ா.யின் 
யருடாந்திப ன்ாட்டு ிறுய அிக்பகனின் சநீத்தின அிக்பகனின் டி, 
உக அயில் ஊட்டச்சத்து குபாடுகின் ண்ணிக்பக 2017 ல் 821 
நில்ினாக உனர்ந்துள்து. அதாயது எவ்பயாரு என்து னரில் எருயர் 
சாப்ிட னாதுநா உணயின்ி தயிக்கின்ர். 

நனங்கள் 

 யிா ாதல்கர் - சஹச்.டி.ஃப்.ெ ரயப்பின் புே ேரயர நர்வக 
அேகரி 

புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம்(MoU), எப்பந்ேங்கள் & த்ே அரச்ெரவ எப்புேல் 

இந்ே – புருதன இரடத புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம் 

 யிண்பயி ஆய்வு, அியினல் நற்றும் னன்ாடு குித்த இந்தினா – புருன 

இபடனிா புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்துக்கு நத்தின அபநச்சபபய எப்புதல். 
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பிரிக்ஸ் வங்க ற்றும் இந்ே ற்றுே-இமக்குே வங்க இரடத எப்பந்ேம் 

 ிரிக்ஸ் ாடுகளுடா யங்கிகள் நற்றும் இந்தின ற்றுநதி-இக்குநதி யங்கி 
இபடனன கூட்டு ஆபாய்ச்சிக்கா புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்திற்கு நத்தின 

அபநச்சபபய எப்புதல். 

இந்ே – சேன்னப்பிரிக்க இரடத புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம் 

 யிண்பயிபன அபநதி னாக்கங்களுக்குப் னன்டுத்துயதில் எத்துபமக்க 

இந்தினா – பதன்ாப்ிரிக்கா இபடனனனா புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்திற்கு நத்தின 

அபநச்சபபய எப்புதல். 

இந்ே ற்றும் கப்து இரடத எப்பந்ேம் 

 னயாண்பந நற்றும் னயாண் சார் துபகில் இந்தினா நற்றும் கிப்து 

இபடனனனா புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்திற்கு அபநச்சபபய எப்புதல். 

இந்ே ற்றும் ல்ட இரடத புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம் 

 சுற்றுா துபனில் உள் எத்துபமப்ப யலுடுத்த இந்தினா நற்றும் நால்டா 

இபடனனனா புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்திற்கு அபநச்சபபய எப்புதல். 

ண்சணய் ற்றும் ரிவயு உற்பத்ே அேகரிப்பு முரமகரர தம்படுத்ேவும், 

ஊக்கப்படுத்ேவும் சகள்ரக 

 ண்பணய் நற்றும் ரியாம உற்த்தி அதிகரிப்பு முபகப னநம்டுத்தவும், 

ஊக்கப்டுத்தவும் பகாள்பக யகுப்தற்கு அபநச்சபபய எப்புதல். 

அன்னேே வருவய்ப் பதுகப்பு இக்கம் (PM-AASHA) 

 யியசானிகளுக்குக் குபந்தட்ச ஆதபவு யிப அிக்க ிபதந நந்திரி 

அன்தாதா யருயாய்ப் ாதுகாப்பு இனக்கத்திற்கு (PM-AASHA) நத்தின 

அபநச்சபபய எப்புதல். 

ேமன் தம்பட்டுத் ேட்டம் 

 2017-18 முதல் 2019-20 தின் னநம்ாட்டுத் திட்டத்துக்கு நத்தின அபநச்சபபய 

எப்புதல். 



  

செப்டம்பர் 12 நடப்பு 
நகழ்வுகள் 

 

படக்குமப்புகள்அம – www.tamil.examsdaily.in                    4                               FB – Examsdaily Tamil 
 

ஞ்ெயுள்ர அகய ில்பரேகரர ன்க்கல் 

 இந்தின பனில்னயனில் நின்நனநாக்கப்டாநல் ஞ்சிமள் அக 

பனில்ாபதகப நின்நனநாக்க நத்தின அபநச்சபபய எப்புதல். 

பதுகப்பு செய்ேகள் 

இந்ேவின் முேல் வுகரண கண்கணிப்பு கப்பல் கடல் தெேரனகளுக்கு 

ேகமது 

 இந்துஸ்தான் கப்ல்துபமுகம் ிநிபடட் (HSL) அக்னடார் முதல் யாபத்தில் 

இந்தினாயின் முதல் வுகபண கண்காணிப்புக் கப்ின் கடல் னசாதபகப 

னநற்பகாண்டு, உகாயின உனபடுக்கு கிப்ில் ாட்பட இபணக்கும். 

விருதுகள் 

 ஸ்யர்னா பாய் ச்சன் - க்ஸயன்ஸற்கன சரில் ஸ்ட்ரீப் விருது 

 ஸ்ரீ நனாஜ் ஜாி - .ந. எருங்கரணந்ே டஸ்க் பரட (UNIATF) விருது 

சரபல் செயகள் & இரண தபர்ட்டல் 

கூகள் 'சநய்பர்ய' செய  

 கூகிள் அதன் 'பய்ர்ி' பசனிபன இன்னும் ந்து இந்தின கபங்களுக்கு 

அிமுகப்டுத்தவுள்து. ராப்ிங், உடற்னிற்சி, உணவு நற்றும் னிற்சி 
பநனங்கள் னான் அபத்து யபகனா னகள்யிகளுக்கும் னர்கள் 

தில்கபக் கண்டின உதவுகிது. 
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