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முக்கினநா ாட்கள் 

செப்டம்ர் 25 - அந்த்யனாதனா திம்  

 ண்டிட் தீன்தனளல் உத்னளனளயின் ிந்த ளள் யிமளவய ழவவுகூரும் 

யவைனில் செப்டம்ர் நளதம் 25ம் தததழவன அந்த்தனளதனள தழநளை 

அனுெரிக்ைப்டுைழது. 

யதெின செய்திகள் 

ஆந்திபப் ிபயதெம் 

RPFஐ ஆயுதம் ஏந்தின நத்தின டடனாக அியித்த 34 யது ஆண்டுயிமா 

 இபனில்தய ளதுைளப்பு வடவன (RPF) ஆமதம் ஏந்தழன நத்தழன வடனளை அழயித்த 

34 யது ஆண்டுயிமளவய முன்ிட்டு பனில்ைில் ளதுைளப்பு நற்றும் பனில்தய 

யளைத்தழல் னண யிமழப்புணர்வு தழட்டங்ைவ ஏற்ளடு செய்ைழது. 

அொம் 

உண்டநனா குடிநகன் NRC னிிருந்து யிக்கப்டநாட்டார்கள்: அொம் அபசு 

 அெளம் அபசு குடிநக்ைின் ததெழனப் தழவுைில் இருந்து எந்த உண்வநனள 

குடிநைனும் யிக்ைப்டநளட்டளர்ைள் என்று உறுதழ அித்தர். 

புது தில்ி 

காற்று நாசுாடு குடப்பு ொதங்கள் திக்கப்ட்டது 

 அழயினல், சதளமழல்நுட்ம், புயி அழயினல், சுற்றுச்சூமல், யத்துவ நற்றும் 

ைளழவ நளற்த்தழற்ைள நத்தழன அவநச்ெர் டளக்டர் லர்ர யர்தன் 

சடல்ழனில் உள் ஐ.டி.ஒ. டிபளிக் ெந்தழப்பு நற்றும் முைர்ள செௌக் ஆைழன 

இடங்ைில் தளக்குயபத்து ெந்தழப்புைலக்ைள ைளற்று நளசு ைட்டுப்ளட்டு ைருயி 
WAYUவயத் தழந்து வயத்தளர் 

உத்திபப்ிபயதெம் 

4 யது இந்தின ெர்யயதெ அியினல் யிமா 
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 இந்தழனளயின் ெர்யததெ அழயினல் ெங்ைத்தழன் ளன்ைளயது தழப்பு அக்தடளர் 6, 2018 

அன்று க்தளயில் இந்தழன ஜளதழதழனளல் தழந்து வயக்ைப்டும். 

 IISF-2018 வநன ைருப்சளருள் "நாற்த்திற்கா அியினல்" 

ெர்யயதெ செய்திகள் 

காத்நண்டுயில் 'இந்திப ஜத்பா' திருயிமா சகாண்டாட்டம் 

 தளத்தழல் புைழ்சற் இந்தழப ஜத்பள தழருயிமள ைளத்நண்டுயில் 

சைளண்டளடப்டுைழது. 

 இந்த எட்டு ளள் தழருயிமள நவம நற்றும் ல் அறுயவட தயண்டி இந்தழப 

ததயவ யமழளடு செய்னப்டுைழது. 

சதர்ாந்தில் 'காந்தி நார்ச்' 

 நைளத்நள ைளந்தழனின் 150 யது ிந்த ளள் சைளண்டளட்டத்தழன் இபண்டு ஆண்டுைள 

சைளண்டளட்டங்ைவ அழமுைப்டுத்த தலக் ைரில் உள் ெழப்புநழக்ை ெநளதள 

அபண்நவனில் இருந்து க்தபளட் சைர்க்ைழற்கு 'ைளந்தழ நளர்ச்' ஏற்ளடு செய்னப்ட 

உள்து. 

சல்ென் நண்யடாயின் ெிட ஐக்கின ாடுகள் ெடனில் திந்து டயக்கப்ட்டது 

 சதன்ளிரிக்ை தவயருக்கு நரினளவத செலுத்தும் யிதநளை சல்ென் 

நண்தடளயின் ெழவ ஐக்ைழன ளடுைள் ெவனில் தழந்து வயக்ைப்ட்டது. இந்த 

ஆண்டு நண்தடள ிந்து 100யது ஆண்டு ழவவு சறுைழது, நற்றும் U.N. 2019-

2028 "சல்ென் நண்தடள ெநளதளத்தழன் தெளப்தம்" என்று அழயித்தளர். 

நாாடுகள் 

இந்தினாயில் ஐ.எஸ்.ஏ.யின் முதாயது ெட, இபண்டாம் நந்திரி IORA நற்றும் 

இபண்டாம் REINVEST ெந்திப்பு  

 புதழன நற்றும் புதுப்ிக்ைத்தக்ை எரிெக்தழ அவநச்ெைம் ெர்யததெ சூரின 

ினவநப்ின் (ISA) முதல் ெவ,  2யது இந்தழன சருங்ைடல் ரிம் ெங்ை(IORA) 

புதுப்ிக்ைத்தக்ை எரிெக்தழ நந்தழரி கூட்டம் நற்றும் 2 யது உைளயின 

புதுப்ிக்ைத்தக்ை எரிெக்தழ முதலீட்டு கூட்டம் நற்றும் எக்ஸ்தள (REINVEST- 2018) 

ஆைழனவய அக்தடளர் 2 யது முதல் 5 ஆம் தததழ யவப புதுடில்ழனில் டக்ை 

உள்து. 
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ஐக்கின அபபு எநியபட்ஸில் நதல்ிணக்க கூட்டணி நன்ம் 

 ஐக்ைழன அபபு ளடுைின் தவைபள அபுதளினில் யம்ர் 19 நற்றும் 20 ஆம் 

தததழைில் ஐக்ைழன அபபு எநழதபட்ஸ் நதல்ழணக்ை கூட்டணி நன்த்வத 

டத்தும். இவணனத்தத்தழன் மூம் சைளள்வ நற்றும் குற்ம் 

ஆைழனயற்ழழருந்து இம் ர்ைின் ளதுைளப்வ தநம்டுத்தவும் ற்றுவந 

ைருத்துக்ைவ உருயளக்ை நத தவயர்ைின் முனற்ெழைவ யலுப்டுத்துயது, 

ெமூை ெயளல்ைவ ற்ழ உவபனளற்றுயது தளன்வய இம்நன்த்தழன் 

தளக்ைநளகும். 

ினநங்கள் 

 யஸ்புக் இந்தினாயின் ிர்யாக இனக்குர் நற்றும் துடணத் தடயர் - 
அஜழத் தநளைன் 

திட்டங்கள் 

செௌயாக்னா திட்டம் 

 அெளம் அபசு செௌயளக்னள தழட்டத்தழன் ைவழ் இந்த ஆண்டு டிெம்ர் 31 ம் 
தததழக்குள் அவத்து யடீுைலக்கும் நழன் இவணப்பு யமங்ைவுள்து. 

புரிந்துணர்வு ப்ந்தம்(MoU), ப்ந்தங்கள் & நத்தின அடநச்ெபடய ப்புதல் 

இந்தினா, ெீா உள்ாட்டு ாதுகாப்பு த்துடமப்பு ப்ந்தத்தில் டகசனழுத்திட 
உள்து 

 ெவளயின் சளதுப் ளதுைளப்பு அவநச்ெரின் இந்தழன யருவைனின்தளது 
உள்ளட்டு ளதுைளப்பு த்துவமப்பு உடன்டிக்வைனில் இந்தழனள நற்றும் ெவள 
வைசனழுத்தழட  உள்து. இது இருதபப்பு உவுைில் ரு புதழன சதளடக்ைம் 
ஆை இது அவநமம். 

யுஏஇ, செஞ்ெிலுடய ப்ந்ததில் டகசனழுத்து 

 ஏநன், நழனளன்நர் நற்றும் ைளங்தைள ஜளனை குடினபசு ஆைழனயற்ழல் 
நிதளிநளப் தழலீட்டுத் தழட்டத்வத ஆதரிக்ை ெர்யததெ செஞ்ெழலுவயச் 
ெங்ைத்துடன் ஐக்ைழன அபபு எநழதபட்ஸ் த்துவமப்பு ப்ந்தத்தழல் 
வைசனழுத்தழட்டுள்து. 
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யிருதுகள் 

 குதபளரழன ைளல்ந்து யபீர் லூைள தநளட்ரிக் - ஆண்டின் ெிந்த ஃிஃா யபீர் 

யிடனாட்டு செய்திகள் 

செர்ினா ஜூினர் & யகடட் ஒன் 

 சல்ைழதபடில் 2018 செர்ினள ஜூினர் நற்றும் தைடட் ஒில் தடிள் 
சடன்ிறழல் சண்ைள் அணி நற்றும் தைடட் ெழறுயர்ைள் அணி ட்டங்ைவ 
இந்தழனள வைப்ற்ழமள்து. 
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