
  

நடப்பு நிகழ்வுகள் – செப்டம்பர் 2018 

 

பாடக்குறிப்புகள்அறிய – tamil.examsdaily.in                    1                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

தேெிய செய்ேிகள் 

‚நகரும், முன்த ாக்கி நகரும் – அலுவலகத்ேில் ஒரு வருடம்‛ புத்ேகம் – 

 குடிசுத் துணைத் தணயலஶக அலர்கள் பதலியற்று ஒஶண்டு நஷணமலணைந்தணத 
குமஷக்கும் லணகில் தஷரு.வலங்ணகஶ நஶபடு எழுதஷ நூணய பிதர் தஷரு. நயந்தஷ யஶடி 
வலரிிட்ைஶர். 

ஜ ாேிபேி தகாவிந்த் ஐதராப்பா சுற்றுப்பயணத்தே சோடங்கி ார் 

 ஐயஶப்பி நஶடுகளுைன் இந்தஷஶலின் உர்ட்ை பைிகணர வதஶை பன்று நஶடு 
சுற்றுப்பைத்தஷன் பதல் நஶைஶக ணைப்ழஷற்கு ஜனஶதஷபதஷ ஶம்நஶத் யகஶலிந்த் லருணக 
தந்தஶர். அலர் யலும் பல்யகரிஶ ற்றும் வைக் குடிசுக்கு வைல்லஶர். 

இந்ேிய மற்றும் வங்காளதேெ இதடதய இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதற நடக்கும் 
தபச்சுவார்த்தே  

 இந்தஷ ற்றும் லங்கயதை எல்ணயப் பணைகளுக்கு இணைியஶன இண்டு 
ஆண்டுகளுக்கு ருபணம நைக்கும் யபச்சுலஶர்த்ணத புதுடில்யஷில் வதஶைங்கஷது, இரு 
நஶடுகளுக்கும் இணைய யபஶணதப் வபஶருள் கைத்தல், கஶல்நணை தஷருட்டு ற்றும் 
துப்பஶக்கஷ லிஶபஶம் யபஶன்ம எல்ணய தஶண்டி குற்மங்கள் ீது இருதப்பு த்துணறப்பு 
அதஷகரிக்கும் யநஶக்கஷல் யபச்சுலஶர்த்ணத நணைவபற்மது. 

ேிறதம சுற்றுச்சூழல் வலுப்படுத்ேலுக்கா  ேிட்டங்கள் சோடங்கப்பட்டது 

 தர்யந்தஷ பிதஶன், தஷமண யம்பஶட்டு ற்றும் வதஶறஷல் யம்பஶட்டு அணச்ைர் (MSDE), 
இந்தஷஶலில் தஷமண சுற்றுச்சூறல் லலுப்படுத்தும் தஷட்ைங்கணர வலரிிட்ைஶர்.  

பாக்., வங்காளதேெ எல்தலயில் முேல் ‘ஸ்மார்ட் தவலி’ ேிட்டத்தே இந்ேியா விதரவில் 

செயல்படுத்ே உள்ளது 

 இந்தஷஶலின் எல்ணயகளுக்கு அருயக உள்ர புகழ்வபற்ம இணைவலரிகணர யயைர் 
யலயஷகள் ற்றும் வதஶறஷல்நுட்பம் பயம் தணைகணர ஏற்படுத்தும் பதல் ‘ஸ்ஶர்ட் 
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யலயஷ’ ணபயட் தஷட்ைத்ணத பணமஶக உள்துணம அணச்ைர் ஶஜ்நஶத் ைஷங் தஷமந்து 
ணலக்கப்பைவுள்ரஶர். 

துயரத்ேில் உள்ள சபண்களுக்கு யு ிவர்ெல் உேவிச் தெதவ 

 கையயஶ ஶநஷயஶன யகஶலஶலின் கரிர் ற்றும் குறந்ணத யம்பஶட்டு அணச்ைகம் 
துன்பத்தஷல் உள்ர வபண்களுக்கு ரு பனிலர்ைல் உதலிச் யைணலண (181 என்ம 
இயக்கத்தஷணன) துலக்கஷது. 

ஹரியா ா முேல்வர் மின் கட்டணத்ேில் கட்டண குதறப்தபஅறிவித்ோர் 

 வரிஶனஶ பதயணச்ைர் யனஶகர் யஶல் கத்தர் ஶநஷயத்தஷல் ஷன் கட்ைைத்தஷல் 
கடுணஶன குணமப்ணப அமஷலித்தஶர். 

நாட்டின் முேல் பழங்குடி சுற்றுலா சுற்று தமயத்தே ெத்ேஸீ்கரில் ேிறந்து தவக்கப்பட்டது 

 ைத்தீஸ்கர் ஶநஷயத்தஷன் தம்தஶரி ஶலட்ைத்தஷல் சுற்றுயஶ பைிகளுக்கஶன 
சுற்றுயஶத்துணம இணை அணச்ைர் யக.யஜ. அல்யபஶன்ஸ் நஶட்டின் பதல் பறங்குடி 
சுற்றுயஶ சுற்று ணத்ணத தஷமந்து ணலத்தஶர். இது ஸ்லயதஷ் தர்ளன் தஷட்ைத்தஷன் கஸழ் 
சுற்றுயஶ சுற்று ணம் அணவுள்ரது. இது ைத்தீஸ்கரில் 13 தரங்கணர 
உள்ரைக்கஷது. 

செர்பியா, மால்டா மற்றும் சராமா ியா நாடுகளுக்கு குடியரசுத்துதணத் ேதலவர் பயணம் 

 குடிசுத் துணைத் தணயலர் தஷரு. எம். வலங்ணகஶ நஶபடு, வைர்பிஶ, ஶல்ைஶ, 
வஶஶனிஶ ஆகஷ நஶடுகளுக்கு பைம் யற்வகஶள்ரவுள்ரஶர். பன்று நஶடுகரின் 
ஶநஷயங்கரணல தணயலர்களுைன் குடிசுத் துணைத் தணயலர் கயந்துணஶடுலஶர். 

டி.ஆர்.டி.யில் வழக்குகள் ோக்கல் செய்ய நாணய வரம்பு 20 லட்ெமாக இரட்டிப்பு 

 டி.ஆர்.டி.கரில் லறக்கு நஷலுணலண குணமக்க உதவும் யநஶக்கத்தஷல் லங்கஷகள் ற்றும் 
நஷதஷ நஷறுலனங்கரஶல் கைன் ீட்பு தீர்ப்பஶங்கரில் (DRT) கைன் ீட்பு லிண்ைப்பத்ணத 
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தஶக்கல் வைய் நஶை லம்பு 20 யட்ைம் ரூபஶஶக இட்டித்தது அசு. நஶட்டில் 39 
டி.ஆர்.டிக்கள் உள்ரன. 

ேிரிபுராவில் விண்சவளி சோழில்நுட்ப இன்குதபென் தமயம் 

 தஷரிபுஶ தணயநகஶன அகர்தயஶலில் லிண்வலரி வதஶறஷல்நுட்ப இன்குயபைன் ணத்ணத 
இந்தஷ லிண்வலரி ஆஶய்ச்ைஷ நஷறுலனம் (ISRO) துலக்கஷது. 

இந்ேிய ேண்டத ச் ெட்டத்ேின் பிரிவு 377 அரெியலதமப்பிற்குவிதராேமா து: உச்ெ நீேிமன்றம் 

 ஒரின யைர்க்ணக, தண்ைணனக்கு உரி குற்மம் அல்ய என்று சுப்ரீம் யகஶர்ட்டு தீர்ப்பு 
அரித்துள்ரது. 

ரூ.9100 தகாடி மேிப்புள்ள கருவிகள் சகாள்முேல் செய்வேற்குபாதுகாப்பு சகாள்முேல் குழு 
ஒப்புேல் 

 பஶதுகஶப்பு வகஶள்பதல் குழு கூடி, ரூ.9,100 யகஶடிக்கும் கூடுதயஶன தஷப்புள்ர 
கருலிகணர பஶதுகஶப்புப் பணைகளுக்கு என வகஶள்பதல் வைய்லதற்கு அனுதஷ 
லறங்கஷது. 

அதண மறுவாழ்வு மற்றும் தமம்பாட்டுத் ேிட்டத்ேின் ேிருத்ேப்பட்டசெலவு மேிப்பீடு 

 அணைின் பஶதுகஶப்பு ற்றும் வைல்பஶட்டு வைல்தஷமணன யம்படுத்துலதற்கஶக உயக 
லங்கஷ நஷதஷபதலி பயம் 3466 யகஶடி ரூபஶய் தஷருத்தப்பட்ை லிணயில் அணைின் 
றுலஶழ்வு ற்றும் யம்பஶட்டு தஷட்ைத்தஷன் தஷருத்தப்பட்ை வையவு தஷப்படீ்ணை 
வபஶருரஶதஶ அலுலல்கள் பற்மஷ அணச்ைணலக் குழு ப்புதல் அரித்தது. 

மத்ேிய அதமச்ெரதவ முத்ேலாக் சகாடுப்பது ேண்டத க்குரியகுற்றமாக ஒப்புேல் 

 உைனடி பத்தயஶக் வகஶடுப்பது தண்ைணனக்குரி குற்மஶக அங்கஸகரித்து பன்று ஆண்டு 
ைஷணம தண்ைணன லிதஷக்கும் ைட்ைதஷருத்தத்தஷற்கு த்தஷ அணச்ைணல ப்புதல். 
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இந்ேியாவின் 1 வது ஆன்தலன், தமயப்படுத்ேப்பட்ட NDSO சோடங்கப்படவுள்ளது 

 பஶயஷல் குற்மலஶரிகளுக்கஶன இந்தஷஶலின் பதல் ஆன்ணயன் ற்றும் 
ணப்படுத்தப்பட்ை யதைஷ தவுத்தரத்ணத(NDSO) புதுடில்யஷில் உள்துணம அணச்ைர் 
ஶஜ்நஶத் ைஷங் வதஶைங்கஷ ணலப்பஶர். இதன்பயம் இதுயபஶன்ம ரு தவுத்தரத்ணத 
பஶரிக்கும் ன்பதஶலது நஶைஶக இந்தஷஶ ஶறும். 

உட டி முத்ேலாக் நதடமுதறகதள ேதட செய்வேற்கா அவெரச்ெட்டம் சகாண்டுவரப்பட்டது 

 ஜனஶதஷபதஷ ஶம் நஶத் யகஶலிந்த் உைனடி பத்தயஶக் நணைபணமணத் தணை வைய்பம் 
அலைச்ைட்ைத்ணத பிகைனப்படுத்தஷனஶர். 

உலக வங்கி இந்ேியாவுடன் கூட்டுறவு கட்டதமப்புக்கு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது 

 உயக லங்கஷ லஶரிம் இந்தஷஶலின் ஐந்து ஆண்டுகஶய கூட்டுமவு கட்ைணப்பு (CPF) க்கு 
ப்புதல் அரித்துள்ரது, இது புது வைல்யஷின் உர், நஷணயஶன ற்றும் உள்ரைக்கஷ 
லரர்ச்ைஷக்கஶன இயக்குகளுைன் இணைந்தஷருக்கஷமது. 

தேெிய டிஜிட்டல் சோதல சோடர்பு சகாள்தக- 2018-க்கு மத்ேிய அதமச்ெரதவ ஒப்புேல் 

 இந்தஷஶணல இணைக்கவும், உந்தஷ வைல்யவும், பஶதுகஶக்கவும் உயகரஶலி அகன்ம 

அணயலரிணை இணைப்புகள் லினஶடிக்கு 50 வகஶணபட்கள் யலகத்தஷல் அணனத்து 

குடிக்களுக்கும் லறங்குதல், அணனத்து கஷஶ பஞ்ைஶத்துக்களுக்கும் லினஶடிக்கு 1 

கஷகஶணபட் யலகத்தஷல் அகன்ம அணயலரிணை இணைப்பு லறங்குதல் யபஶன்மணல யதைஷ 

டிஜஷட்ைல் வதஶணய வதஶைர்பு வகஶள்ணக- 2018 ன் யநஶக்கஶகும். 

ெரக்கு மற்றும் தெதவ வரி வதலப்பின் லில் மத்ேிய அரெின்உரிதமதய அேிகரிக்க மத்ேிி்ய 

அதமச்ெரதவ ஒப்புேல் 

 ைக்கு ற்றும் யைணல லரி லணயப்பின்னயஷல் த்தஷ அைஷன் உரிணண அதஷகரிப்பது, 

தற்யபஶது அயஷல் உள்ர அணப்ணப இணைநஷணயத் தஷட்ைத்துைன் ஶற்மம் வைய்லது 

குமஷத்தும் த்தஷி் அணச்ைணல ப்புதல் அரிக்கஷமது 
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9 சபாருட்கள் மீது அரசு சுங்க வரிகதள அேிகரிக்கிறது 

 அத்தஷஶலைஷ வபஶருட்கரின் இமக்குதஷண கட்டுப்படுத்த வஜட் எரிவபஶருள், ஏைஷ 
ற்றும் குரிர்பதன வபட்டிகள் உள்ரிட்ை 19 வபஶருட்களுக்கு அைஶங்கம் தனிப்பன் 
கைணகணர அதஷகரித்துள்ரது. 

PMAY (நகர்ப்புற) கீழ் மலிவு வடீுகதள நிர்மாணிக்க மத்ேிய அரசுஅனுமேி 

 நகர்ப்பும ஏணறகரின் நன்ணக்கஶக ஆறு யட்ைத்தஷற்கும் அதஷகஶன 26,000 க்கும் 
யற்பட்ை லடீுகணர நஷர்ஶைிக்க த்தஷ அசு ப்புக் வகஶண்டுள்ரது. பிதஶன் ந்தஷரி 
ஆலஶஸ் யஶஜனஶ (நகர்ப்புமம்). 

ேிருமண பந்ேத்தே ோண்டிய உறவு என்பது ஒரு குற்றவியல் குற்றம்அல்ல 

 தஷருை பந்தத்ணத தஶண்டி உமலில் ஆண்கணர ட்டும் குற்மலஶரிஶக்கும் 
ைட்ைபிரிவு 497-ஐ நீக்கஷ சுப்ரீம் யகஶர்ட் தணயண நீதஷபதஷ அர்வு தீர்ப்பு லறங்கஷது. 

ெபரிமதல தகாவிலிற்குள் செல்ல சபண்களுக்கு அனுமேி அளித்ேதுஉச்ெ நீேிமன்றம் 

 யகரஶலில் உள்ர ைபரிணய அய்ப்பன் யகஶிலுக்குள் அணனத்து லதுப் வபண்களும் 
நுணறலதற்கு உச்ை நீதஷன்மம் தீர்ப்பு லறங்கஷ லறஷ லகுத்தது. 

ஆயுஷ்மான் பாரத் ேிட்டத்தே ராஞ்ெியில் துவக்கி தவத்ோர் பிரேமர் 

 ஜஶர்க்கண்ட் ஶநஷயம், ஶஞ்ைஷில் சுகஶதஶ உறுதஷ அரிப்புத் தஷட்ைம்: ஆபஷ்ஶன் பஶத் – 
பித ந்தஷரி க்கள் சுகஶதஶத் தஷட்ைத்ணத பிதர் நயந்தஷ யஶடி துலக்கஷ ணலத்தஶர். 

ஜர்சுகுடா விமா  நிதலயத்தே பிரேமர் துவக்கி தவத்ோர் 

 டிைஶலில், பிதர் தஷரு.நயந்தஷ யஶடி ஜர்சுகுைஶ லிஶன நஷணயம் ற்றும் ஜர்சுகுைஶ 
– ஶய்ப்பூர் ஶர்க்கத்தஷல் உைஶன் லிஶன யைணலண பிதர் துலக்கஷ ணலத்தஶர். 
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பாக்யாங் விமா  நிதலயத்தே பிரேமர் ேிறந்து தவத்ோர் 

 பிதர் தஷரு.நயந்தஷ யஶடி ைஷக்கஷம் ஶநஷயத்தஷல் பஶக்ஶங் புதஷ லிஶன நஷணயத்ணத 
தஷமந்து ணலத்தஶர். இஶய ஶநஷயத்தஷன் பதல் லிஶன நஷணயம் உருலஶகஷபள்ரது, 
இது நஶட்டின் 100-லது லிஶன நஷணயம் ஆகும். 

ஆோர் அதடயாள அட்தட செல்லும்– உச்ெ நீேிமன்றம் அேிரடி ேரீ்ப்பு 

 அைஷல் ைஶைனத்தஷன்படி த்தஷ அைஷன் பதன்ண ஆதஶர் தஷட்ைத்ணத வைல்லுபடிஶகும் 
என்றும் உச்ை நீதஷன்மம் அமஷலித்தது. 

பாட் ா விமா  நிதலயத்ேில் புேிய உள்நாட்டு சடர்மி ல் கட்டிடம் 

 பஶட்னஶ லிஶன நஷணயத்தஷல் புதஷ உள்நஶட்டு வைர்ஷனல் கட்டிைம் ற்றும் இத 
கூட்ைணப்பு கட்ைணப்புகணர நஷர்ஶைிப்பதற்கு வபஶருரஶதஶ லிலகஶங்களுக்கஶன 
அணச்ைணல குழு ப்புதல் அரித்துள்ரது. 

ராஜ்தகாட்டில் அதமக்கப்பட்ட காந்ேி அருங்காட்ெியகத்தே ேிரு.நதரந்ேிர தமாடி ேிறந்து 
தவத்ோர் 

 பிதர் நயந்தஷ யஶடி , ஶஜ்யகஶட்டில் ஆல்ஃபிட் உர்நஷணய பள்ரிில் கஶத்ஶ 
கஶந்தஷக்கு அர்ப்பைிக்கப்பட்ை அருங்கஶட்ைஷகத்ணத தஷமந்துணலத்தஶர். 

தேெிய அருங்காட்ெியகத்ேில் காந்ேியின் இேயம் 

 புது தஷல்யஷ யதைஷ அருங்கஶட்ைஷகத்தஷல் யதை தணயலர் கஶந்தஷின் 150 பிமந்த நஶள் 
லிறஶணல நஷணனவுகூரும் லணகில் கஶந்தஷின் இதம் துடிப்பது யபஶய டிஜஷட்ைல் கஷட் 
பயம் ஏற்பஶடு வைய்ப்பட்டுள்ரது. 

Whatsapp குரூபில் யை - கிளிக் செய்யவும் 
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