
  

செப்டம்ர் 26 டப்பு 
ிகழ்வுகள் 

 

ாடக்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                    1                               FB – Examsdaily Tamil 
 

முக்கினநா ாட்கள் 

செப்டம்ர் 26 - அணு ஆயுதங்கள முற்ிலும் ீக்குயதற்கா ெர்யததெ திம் 

 2013 செப்டம்பர் 26 ஆம் தேேி நிபெ ார்க்கில் சபாது லிறிப்புணர்வு ற்படுத்ே ற்றும் 

அணுெக்ேி நீக்கம் சோடர்பான லிளங்கரில் ஆறான ஈடுபாடு சகாள்ரவும் 

அணு ஆபேங்களர பற்மிலும் நீக்குலேற்கான ெர்லதேெ ேினத்ளே சபாதுச் ெளப 

அமிலித்ேது. 

ததெின செய்திகள் 

அொம் 

நாித்தில் அளயருக்குநா ஓய்வூதினத் திட்டத்ளத அபசு துயக்க உள்து 

 தேெத்ேந்ளே காத்ா காந்ேிின் பிமந்ே நாரான அக்தடாபர்  ாேம் 2 ஆம் தேேி, 
ாநியத்ேில் அளனலபேக்குான ஏய்வூேி ேிட்டத்ளே அொம் அசு துலக்க 

ேிட்டம். 

தகபம் 

8 யது ஆெின தனாகா யிளனாட்டு ொம்ினன்ரிப் 

 8 லது ஆெி தாகா லிளராட்டு ொம்பின்ளிப்ளப ேிபேலனந்ேபுத்ேில் நடத்ே 

ேிட்டிடப்பட்டுள்ரது.14 ஆெி நாடுகளரச் தெர்ந்ே 500 பங்தகற்பாரர்கள் இந்ே 

நிகழ்ச்ெிில் கயந்து சகாண்டு ேங்கள் தாகா ேிமளளக் காட்டுலார்கள். 

ஒடிொ 

ஒடிொ 2 ஆண்டுகளுக்கு காந்தினின் 150 யது ிந்த ாள் யிமாளய சகாண்டாட 

உள்து 

 எடிொ அசு இந்ே ஆண்டு அக்தடாபர் 2 ம் தேேி பேல் காத்ா காந்ேிின் 150 லது 

பிமந்ேநாளர இண்டு ஆண்டுகளுக்கு சகாண்டாட படிவு செய்துள்ரது. 

புது தில்ி 

ஆதார் அளடனா அட்ளட செல்லும்- உச்ெ ீதிநன்ம் அதிபடி தரீ்ப்பு 
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 அெில் ொெனத்ேின்படி த்ேி அெின் பேன்ள ஆோர் ேிட்டத்ளே 

செல்லுபடிாகும் ன்றும் உச்ெ நீேின்மம் அமிலித்ேது. 

பாஜஸ்தான் 

ஸ்நார்ட் ெிட்டி எக்ஸ்தா இந்தினா -2018 

 செய்ப்பூரில் ஸ்ார்ட் ெிட்டி க்ஸ்தபா இந்ேிா 2018   துளணக்குடிசுத்  

ேளயலர் ம்.சலங்ளகா நாபடு சோடங்கி ளலத்ோர். 

ெர்யததெ செய்திகள் 

ஆயுஷ்  தகயல் ளநனம்  ருதநினாயில் அளநக்கப்ட்டது 

 ஆபஷ் அளச்ெகம் ஆபர்தலே ேகலல் ளத்ளே பேதனிாலில் உள்ர 

இந்ேி தூேக லராகத்ேில் ஆபஷ் அளப்பு பற்மி உண்ளான ேகலளய 

பப்பவும், பேதனிாலில் ஆபர்தலே நளடபளமள ஊக்குலிக்கவும் 

அளத்துள்ரது. 

யணிகம் & சாருாதாபம் 

தநிழ்ாட்டில் ீர்யமங்கல், கமிவுீர், ீர் யடிகால் யெதி ஆகினயற்ிற்கு ஏடிி $ 500 

நில்ினன் ிதியுதயிக்கு ஒப்புதல் அித்துள்து 

 ஆெி அபிலிபேத்ேி லங்கி (ADB) $ 500 ில்யின் நிேிபேலி லறங்கிபள்ரது. இது 

ேிழ்நாட்டில் குளமந்ேபட்ெம் 10 நகங்கரில் ேட்பசலப்பநிளய ரீேிான நீர் 

லறங்கல், கறிவுநீர் ற்றும் நீர் லடிகால் லெேி ஆகிலற்ளம தம்படுத்தும். 

 நாட்டின் பேல் சூரி ெக்ேிில் இங்கும் ளபயட் அடிப்பளடியான கறிவுநீர் 

சுத்ேிகரிப்பு நிளயம் அளப்பது இத்ேிட்டத்ேின் எபே பகுேிாக இபேக்கும். 

தபயரிளெ & குினீடு 

சாருாதாப சுதந்திபக் குினீடு  

 162 நாடுகரில் இந்ேிா - 96 லது இடம், ெிலில் சொளெட்டி ளத்ோல் (CCS) 

சலரிிடபட்டது . 

 1) ஹாங்காங் 2) ெிங்கப்பூர் 3) நிபெெியாந்து 



  

செப்டம்ர் 26 டப்பு 
ிகழ்வுகள் 

 

ாடக்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                    3                               FB – Examsdaily Tamil 
 

நாாடுகள் 

ணினிட ாதுகாப்பு நற்றும் சதாமில்ொர் சுகாதாபம் குித்த ததெின நாாடு 

 புதுடில்யிில் பணிிட பாதுகாப்பு ற்றும் சோறில்ொர் சுகாோத்ேிற்கான 7 லது 

தேெி ாநாட்ளட சோறில் ற்றும் தலளயலாய்ப்புத்துளம அளச்ெர் ெந்தோஷ் 

குார் கங்க்லார் ேிமந்து ளலத்ோர். 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம்(MoU), ஒப்ந்தங்கள் & நத்தின அளநச்ெபளய ஒப்புதல் 

ததெின டிஜிட்டல் சதாள சதாடர்பு சகாள்ளக- 2018-க்கு நத்தின அளநச்ெபளய 
ஒப்புதல் 

 இந்ேிாளல இளணக்கவும், உந்ேி செல்யவும், பாதுகாக்கவும் உயகராலி 
அகன்ம அளயலரிளெ இளணப்புகள் லினாடிக்கு 50 சகாளபட்கள் தலகத்ேில் 
அளனத்து குடிக்களுக்கும் லறங்குேல், அளனத்து கிா 
பஞ்ொத்துக்களுக்கும் லினாடிக்கு 1 கிகாளபட் தலகத்ேில் அகன்ம 
அளயலரிளெ இளணப்பு லறங்குேல் தபான்மளல தேெி டிெிட்டல் சோளய 
சோடர்பு சகாள்ளக- 2018 ன் தநாக்காகும். 

ெபக்கு நற்றும் தெளய யரி யளப்ின்ில் நத்தின அபெின் உரிளநளன 

அதிகரிக்க நத்திி்ன அளநச்ெபளய ஒப்புதல் 

 ெக்கு ற்றும் தெளல லரி லளயப்பின்னயில் த்ேி அெின் உரிளள 

அேிகரிப்பது, ேற்தபாது அயில் உள்ர அளப்ளப இளடநிளயத் ேிட்டத்துடன் 

ாற்மம் செய்லது குமித்தும் த்ேிி் அளச்ெளல எப்புேல் அரிக்கிமது 

ாதுகாப்பு செய்திகள் 

டி -72 ீபங்கிகளுக்கா ஆனிபம் என்ஜின்கள சகாள்முதல் செய்ன டிஏெி (DAC) 

ஒப்புதல்  

 இாணுலத்ேின் டி-72 பீங்கிகரில் சபாபேத்ே 1000 ன்ெின்களர சகாள்பேல் 

செய்லேற்கு சுார் 2,300 தகாடி பைபாய்க்கு தல் செயலறிக்க பாதுகாப்பு 

ளககப்படுத்ேல் கவுன்ெில் (DAC) எப்புேல் அரித்துள்ரது. 

யிருதுகள் 
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ததெின யிளனாட்டு நற்றும் ொகெ யிருதுகள் – குடினபசு தளயர் யமங்கிார் 

தநலும் யியபங்கள் ச இங்தக க்ிக் செய்னவும் 

சநாளல் செனிகள் & இளணன தார்ட்டல் 

ஜன் தன் தர்ரக் 

 நிேி அளச்ெகம் நிேி இளணப்பின் எபே பகுேிாக சாளபல் செயி "ென் ேன் 

ேர்ளக்" சோடங்கி ளலத்ோர். 
 நாட்டில் எபே இடத்ேிலுள்ர நிேிச் தெளல சோடுபுள்ரிள கண்டமி சபாது 

க்களுக்கு லறிகாட்டல் லறங்குலேற்கான சாளபல் செயி இதுலாகும். 

ிதி அளநச்ெர் www.psbloansin59minutes.com யளத் தத்ளத சதாடங்குகிார் 

 www.psbloansin59minutes.com ன்ம லளயப்பின்னல் பயம் ம்ஸ்ம்இ (MSME) 

பை.1 தகாடி லளியான கடளன 59 நிிடங்களுக்குள் லறங்க ெிட்பி () ற்றும் 5 

சபாதுத்துளம லங்கிகரிடம் (PSBs) சபம உேவும். 

யிளனாட்டு செய்திகள் 

இந்தினா-இங்ளக நகிர் டி20 கிரிக்சகட் சதாடர் 

 இந்ேி சபண்கள் கிரிக்சகட் அணி இயங்ளகக்கு ேிான டி20 சோடள 4-0 ன்ம 

கணக்கில் சலன்மது. 
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