
  
செப்டம்பர் 29 நடப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

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

தேெி செய்ேிகள் 

அொம் 

சத்ேனாலய  ஒரு ெலல் ரிசபாருராக அமிபகப்படுத்ேத் ேிட்டம்  

 பொதுத்துற அசொம் பட்ரபொபெநிக்ெல் ிநிபெட் திபயநொக்ெப்ட்ெ 
பட்ரபொினம் யொபவுக்கு நொற்ொெ (இந்தினொயில் பதன்பதில்) சுத்தநொ, 
நியொ பநத்தொற அிபெம் பசய்னத்திட்ெம். இது அக்ரெொர் 5 அன்று 
பதொெங்ெப்டும். 

புது ேில்யி 

காத்ா காந்ேி ெர்லதேெ துப்புவு ாநாட்லட குடிசுத் ேலயலர் சோடங்கி 
லலத்ோர் 

 குடினபசுத் தறயர் திபே. பொம் ொத் ரெொயிந்த், புதுதில்ினில் நெொத்நொ ெொந்தி 
சர்யரதச துப்புபவு நொொட்றெ 29.09.2018 அன்று பதொெங்ெி றயத்தொர். 

த்ேிப் பிதேெம்  

நாட்டின் 1 லது தொரத் ேிருலிறா 

 நத்தினப்ிபரதசத்தில், ொட்டின் பதல் ரசொத் திபேயிமொயொது, 
சிந்த்யொபொயில் றெபறுெிது, அது எபே யறெனொ சர்யரதச ிெழ்யொகும். 

ெர்லதேெ செய்ேிகள் 

ஜப்பானின் சேற்கு ேலீான ஒகினாலாலல லடபூன் சூமாலரி ட்ாி ோக்கிது 

 ஜப்ொின் பதற்கு தீயொ எெிொயொறய றெபூன் சூொயி ட்பொநி 
அதிெட்சநொெ எபே நணி ரபத்திற்கு 216 ெி.நீ. ரயெத்தில் தொக்ெினது  

தஜார்டானுடன் பக்கி ல்லயகலர கடந்துசெல்லும் ெிரிா 

 சிரினொயிற்கும் ரஜொர்ெொனுக்கும் இறெனில் எபே பக்ெின ல்ற ெெந்து 
பசல்லும் ொறதறன பதல் தெறயனொெ நீண்டும் திக்ெப்ட்ெது, ரநலும் 
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சபக்குெள் நற்றும் ரொக்குயபத்து பலயதும் இந்தப்ொறதனில் பசல்த் 
துயங்ெினது. 

லணிகம் & சபாருராோம் 

அசு சாத்ே கடன் ேிப்பீட்லட குலமக்கிமது 

 ெப்பு ிதினொண்டில் பநொத்த உள்ொட்டு உற்த்தினில் 70,000 ரெொடி பைொய் 
குறத்துள்தொெ பொபேொதொப யியெொப பசனொர் ஸ்.சி.ெொர்க் 
அியித்துள்ொர். ரநலும், ிதி ற்ொக்குற இக்கு 3.3 சதயதீத்தில் 
அபசொங்ெம் ிர்ணனிக்கும் ன்று அியித்துள்து. 

ேலரிலெ & குமிீடு 

20-லது கால்நலட கணக்சகடுப்புத் ேிட்டம் 

 20-யது ெொல்றெ ெணக்பெடுப்புத் திட்ெம் அக்ரெொர் -1 பதல் ொட்டின் 
அறத்து நொயட்ெங்ெிலும் ெத்தப்டும். அறத்து நொிங்ெள் நற்றும் 
பெினன் ிபரதசங்ெள் ங்ரெற்கும் 

ாநாடுகள் 

ஊட்டச்ெத்து- ோனிங்கரின் தேெி அரலியான ஒர்க்ஷாப் (கம்பு) 

 ரயொண் நற்றும் யியசொனிெள் த்துற அறநச்சர் பொதொ ரநொென் சிங், 
ஊட்ெச்சத்து-தொினங்ெின் (ெம்பு) ரதசின அயிொ எர்க்ஷொப்ில் திந்து 
றயத்தொர். இபேது ெபே நொற்று பதொமில்நுட் றநனங்ெற ொட்டில் 
ிறுயப்ெத்திட்ெம், 19 றநனங்ெலக்ெொ பன்பநொமிவு 
ற்றுக்பெொள்ப்ட்டுள்து. 

நினங்கள் 

 ன். பயி, யிஜய் குநொர் ரசொப்பொ - பிஸ் டிஸ்ட் ஆப் இந்ேிாலின் 
ேலயலர் ற்றும் துலணத் ேலயலர் (PTI). 

 பஜிி ெொந்த் நிஸ்பொ - ல்லய பாதுகாப்புப் பலடின் சபாது இக்குனர் 
(பிஸ்ஃப்) 

ேிட்டங்கள் 
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ஊேி இறப்பீட்டுத் ேிட்டம் 

 அசொம் அபசு ெர்ப்ிணி பண்ெலக்கு ஊதின இமப்டீ்டுத் திட்ெத்றத 
அிபெப்டுத்தத் திட்ெம். இது ரதனிற ரதொட்ெங்ெில் ரயற பசய்பம் 
ெர்ப்ிணிப் பண்ெலக்கு சிந்த ஆரபொக்ெினம் நற்றும் ஊட்ெச்சத்துக்குெற 
யமங்கும். 

"ில் புலறி டிஜிட்டல் ேிட்டம்" 

 பனில்ரய நற்றும் ிக்ெரி துற அறநச்சர் ிபஷ் ரெொனல் இந்தின 
பனில்ரயனின் "பனில் நபபுயமி டிஜிட்ெல் திட்ெம்", கூகுள் ெற நபபுயமி 
நற்றும் ெொச்சொபத்துென் இறணந்து ொட்டின் நபபுயமி பனில்ெற ரதசின 
நற்றும் சர்யரதச ொர்றயனொர்ெலக்கு எபே ஆன்றன் ெறத-பசொல்லும் 
ரநறெனில் ொடுெெத்தப்ெ திட்ெம். 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அலச்ெலல ஒப்புேல் 

பஞ்ொப் ற்றும் இாச்ெய பிதேெம் இலடத புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

 ஞ்சொப் நற்றும் இநொச்சப் ிபரதச அபசுெள் ஆந்த்பூர் சொஹிப் நற்றும் 
றொ ரதயிக்கு இறெரன பொது தினொர் கூட்டு பறனில் எபே ரபொப்ரய 
அறநக்ெ புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்தில் றெபனலத்திட்ெ. 

நிேி ஆதாக் ற்றும் ஆக்கிள் ஒரு தநாக்க அமிக்லகில் லகசழுத்து 

 இந்தினொயில் யர்ந்து யபேம் ரொி நபேந்துப் ிபச்சறக்கு திபொெப் 
ரொபொெ பதொகுதி சங்ெிி யிிரனொெம் நற்றும் இறணனப் பொபேள்ெள் (ஏடி) 
பநன்பொபேறப் னன்டுத்தி எபே உண்றநனொ நபேந்து யிிரனொெ-
சங்ெிிறன பெொண்டுயப ிதி ஆரனொக் நற்றும் ஆபக்ெிள் ரொக்ெ 
அிக்றெனில் றெபனலத்து. அப்ரொரொ நபேத்துயநற நற்றும் 
ஸ்ட்றபட்ஸ் ொர்நொ அியினலும் இந்த பனற்சினில் ங்பெடுத்துக் 
பெொள்ெின். 

கூகுள் உடன் லடீ்டு லெேி ற்றும் நகர்ப்பும லிலகாத்துலம அலச்ெகம் 
கூட்டணி 

 கூகுள் யறபெங்ெில் பொது ெமிப்றெற நதிப்ிடுயதற்கும், ஆய்வு 
பசய்யதற்கும் இந்தினொயில் அறத்து உள்லர் யமிெொட்டிெறபம் 
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ஊக்குயிக்ெ லூ  ிபச்சொபத்றத பதொெங்குயதற்ெொெ ஸ்யச்ச ொபத் நிரன் - 
ெர்ப்பும் (SBM - U) உதயிபென் யடீ்டு யசதி  நற்றும் ெர்ப்பு 
யியெொபத்துற அறநச்செம் கூகுள் உென் இறணந்துள்து. 

இந்ேிா ற்றும் ஜப்பான் கடன் ஒப்பந்ேத்ேில் லகசழுத்து 

 ஜப்ொன் சர்யரதச எத்துறமப்பு ிறுயம் (JICA) உென் பம்ற-அெநதொொத் 

அதிரயெ பபனில் திட்ெம் (I) நற்றும் பெொல்ெத்தொ ெிமக்கு ரநற்கு பநட்ரபொ திட்ெம் 

(III) ஆெினயற்ிற்ெொ ெட்டுநொ எப்ந்தத்திற்ெொெ இந்தினொ நற்றும் ஜப்ொன் 

ெென் எப்ந்தத்தில் றெபனலத்து. 

பாதுகாப்பு செய்ேிகள் 

ஷ்ாலிற்கு ிக் -21 தபார் சஜட் லிானங்கலர இந்ேிா பரிெரிக்கத் ேிட்டம் 

 திர்யபேம் இந்தினொ-பஷ்னொ இபேதபப்பு உச்சிநொொட்டின் எபே பக்ெின அம்சம் 

பஷ்னொயிற்கு பன்று நிக் -21 ரொர் யிநொங்ெற ரிசொெ யமங்ெ இந்தினொ 

திட்ெம். 

சாலபல் செயிகள் & இலண தபார்ட்டல் 

அதொன் அசயக்ொ ெிமப்பு செய்ேி தெலல 

 அரநசொன் ிறுயத்துென் இறணந்து அரநசொன் அபக்சொ சிப்பு பசய்தி 
ரசறயறன அெி இந்தின யொபொி ிறனம் பதொெங்ெிபள்து. இதற 

நத்தின தெயல் நற்றும் எிபப்புத் துற  இறணனறநச்சர் (திபொறுப்பு) 

ெர்ல் பொஜ்னயர்தன் பொத்ரதொர் புதுதில்ினில் இன்று அிபெம் பசய்து றயத்தொர். 

லிலராட்டு செய்ேிகள் 

இந்ேிா ஆெிா தகாப்லபல லகப்பற்மிது 

 இந்தினொ யங்ெரதசத்றத 3 யிக்பெட்டுெள் யித்தினொசத்தில் ரதொற்ெடித்து ஆசினொ 

ரெொப்றறன மொயது பறனொெ றெப்ற்ினது. 

Join Us on FB : 
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