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செப்டம்பர் 23 - செசக சாறிகளுக்கான ெர்லதேெ ேினம் 

2018 தீம் - “With Sign Language, Everyone is Included!” 

 ஜளர்க்கண்ட் பளஞ்சழனில் சுகளதளப உறுதழ அிப்புத் தழட்டம்: ஆபஷ்நளன் ளபத் – 

ிபதந நக்கள் சுகளதளபத் தழட்டத்தத ிபதநர் மநளடி துயக்கழ தயத்தளர். 

 டிசளயில், ிபதநர் தழரு மநளடி ஜர்சுகுடள யிநள ழதனம் நற்றும் ஜர்சுகுடள – 

பளய்ப்பூர் நளர்க்கத்தழல் உடளன் யிநள மசதயதன ிபதநர் துயக்கழ தயத்தளர். 

 அநழர்தசபறழன் அட்டளரி சர்யமதச எல்தக்கு அருகழல் உள் கரிண்டளயில் உள் 

அகழ இந்தழன யளனளழனின் 20kW FM டிபளன்ஸ்நழட்டதப நத்தழன அதநச்சர்  

யிஜய் சம்ள தழந்துதயத்தளர். 
 ிபதநர் மநளடி சழக்கழம் நளழத்தழல் ளக்னளங் புதழன யிநள ழதனத்தத தழந்து 

தயத்தளர். இது ளட்டின் 100-யது யிநள ழதனம் ஆகும். 

 மளம் தது புழ எண்ணிக்தகதன இபட்டிப்ளக்கும் உகழன் பதல் ளடளக 

யளய்ப்பு. 

 நளத்தீயில் ஜளதழதழத் மதர்தழல் எதழர்க்கட்சழ மயட்ளர் இப்பளலழம் பகநது 

மசளழஹ் னயற்ழ னற்ளர். 

 ஸ்மஸ் எக்ஸ்றழன் பதல் ழவு யிநளப் னணினளக ஜப்ளின் மநசளயள 

அழயிப்பு.  
 உகழல் பதன்பதளக MINERVA-II1  இபண்டு மபளமள மபளயர்தற னயற்ழகபநளக 

ஜப்ளன் யிண்னயி ழறுயம் JAXA பம் உடுக்மகளள் ரிகுயின்  மநற்பப்ில் 

ததபனிக்கப்ட்ட. 

எரி லாழ்க்சகக்கான குமிீடு-2018 

எரி லாழ்க்சகக்கான ெிமந்ே லிருது 

1) ஆந்தழபள 2) டிசள 3) நத்தழனப் ிபமதசம் 

 மதசழன நழன்-சட்டப்மபதய னசனழ (National e-Vidhan Application - NeVA) 
குழத்த இபண்டுளள் னிபங்கு தழல்ழனில் னதளடங்கழனது.  

 னயிபவுத் துத அதநச்சர் சுஷ்நள ஸ்யபளஜ் ஐ.ள. னளதுச் சதனின் 73யது 

அநர்வுக்கூட்டத்தழல் இந்தழனள சளர்ளக கந்து னகளள் உள்ளர். 
 நகளத்நள களந்தழனின் 150-யது ிந்த தழத்தத பன்ிட்டு, இந்தழன அபசழன் 
சழறுளன்தநனி  அதநச்சகம் பரளனிபள - கயினபங்கத்தத டத்துகழது.  

 பி.எஸ்.என்.எல் - ொப்ட்லங்கி , என்.டி.டியுடன் 5 ஜி அசயலரிசெக்காக 

ஒப்பந்ேம். 



  

செப்டம்பர் 23,24 ஒருலரி 
நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

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

 இந்தழனள னயற்ழகபநளக ிருத்யி ளதுகளப்பு ஏவுகதணதன மசளதத னசய்தது. 

 "ாற்று தநாபல்" பரிசு  என்மசறக்கப்படும் சட் யிவ்யிஹூட் லிருது - 

அப்துல்ள அல் லநீத், பகநது ஃளலத் அல்-களஹ்தளி நற்றும் யலீத் அபு அல்-

தகர் [சவுதழ அமபினள] 

 2018 சகௌல லிருது - குயளத்தநளளயின் னதல்நள ஆல்டளள நற்றும் 

னகளம்ினளயின் இயன் னயளஸ்னகஸ். 

ஜூனிர் உயக ல்யுத்ே ொம்பின்ளிப், ஸ்தயாலாகிா 

 86 கழமள ஃப்ரீஸ்தடல் ிரியில் இந்தழனளயின் தீக் பூினள னயள்ி தக்கம் 

னயன்ளர். 

 யனீ் சழலளக் 57 கழமள ஆண்கள் ஃப்ரீஸ்தடல் ிரியில் இறுதழப்மளட்டிக்கு 

பன்மழளர். 

 இந்மதளமசழனளயின் ஆன்மடளி சழிசுகள கழன்டிங் ஆண்கள் ற்தனர் சவ 

ஒன் ட்டத்தத னயன்ளர். ஸ்னனிின் கமபளழள நரின் னண்கள் ற்தனர் 

ட்டத்தத னயன்ளர். 

 துளனில் தடனற் ஆசழனக் மகளப்த கழரிக்னகட் மளட்டினின் சூப்ர் ளன்கு 

மளட்டினில் ளகழஸ்தளத யழீ்த்தழ ஆசழன மகளப்த இறுதழப் மளட்டிக்குள் 

நுதமந்தது. 
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