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1. மாநாடுகள் 

ெர்தெ மாநாடுகள் 

உச்ெி ாாடு / ாாடு ிங்கள் 
6 து கறக்கு ஆசற உச்சற ரரடு 
ற்றும் 15 து இந்ற ஆசறரன் 
பதரபேபரர ந்றரிகள் கூட்டம் 

சறங்கப்பூரில் 6 து ஆசற உச்சற ரரடு – பதரபேபரர 
ந்றரிகள் கூட்டம் (EAS-EMM) ற்றும் 15 து இந்ற 
ஆசறரன் பதரபேபரர ந்றரிகள் கூட்டம் (AEM) 
ஆகறற்நறல் ிக ற்றும் பரறல்துறந அறச்சர் 
சுரஷ் திபு கனந்து பகரண்டரர். சறங்கப்பூர் ற்ரதரது 
ஆசறரன் அறப்புக்கு றனற கறக்கறநது. 

‘றனச்சரிவு சலர்றபேத்ம் ற்றும் 
ிரிரண றட்ட அநறக்றக (டி.தி.ஆர்) ீது 
ஐந்து ரள் திற்சறத் றட்டம்’ 

ரசற இற்றக ரதரிடர் ஆறம் (NDMA) ஆவுடன் 
இரச்சனப் திரசத்றல் ஐ.ஐ.டி-ண்டிில் ‘றனச்சரிவு 
சலர்றபேத்ம் ற்றும் ிரிரண றட்ட அநறக்றக 
(டிதிஆர்)’ ீது ஐந்து ரள் திற்சறத் றட்டம் 
பற்நறகரக படிந்து. 

பன் கறக்கு ஆசறரின் WHO 
திரந்றக் குழுின் 71 து அர்வு 

‚உனகபரி சுகரர றட்டத்றன் அறணத்து பக்கற 
ரகரட்தரடுகறபபம் அறடற்கு தன 
பன்பணடுப்புகறப இந்றர துரிரக கண்கரித்து 
பேகறநது எண பன் கறக்கு ஆசறரின் உனக 
சுகரர அறப்புப் [WHO] திரந்றக் குழுின் 71 து 
அர்ில், சுகரர ற்றும் குடும்த னத்துறந த்ற 
அறச்சர் ரே.தி.டர கூநறணரர். 

உனகபரி கரனறறன அறடி உச்சற 
ரரடு 

கரனறறன ரற்நம் ற்றும் சுற்றுச்சூல் அறச்சர் 
டரக்டர் ணி தின் அகது சறபரடி றனறில் பே 
உர் ட்ட ஐக்கற அபு எறரட் குழு, 
கனறரதரர்ணிரின் சரன் திரன்சறஸ்ரகரில் உள்ப 
கரனறறன டடிக்றக குநறத் உனகபரி 
உச்சறரரட்டில் தங்ரகற்கவுள்பது. 

கறக்கு பதரபேபரர ன்நம் த்ற ர்த்கம், பரறல்துறந ற்றும் உள்ரட்டு 
ிரணத்துறந அறச்சர் சுரஷ் திபு, சீதத்றல் 
ஷ்ர ிபரடிரரஸ்ரடரக்கறல் றடபதற்ந கறக்கு 
பதரபேபரர ன்நத்றல் கனந்து பகரண்டரர் 
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3 து ASEM (ஆசறர-ஐரரப்தர கூட்டம்) 
‘உனக பறரரர் ற்றும் 
பறர்கபின் ணி உரிறகள்’ 
தற்நற ரரடு 

சபக ீற ற்றும் அறகரபித்ல் த்ற அறச்சர் 
ஸ்ரீ ரச்சந்த் பகரனரட் றனறில் 3 ரதர் 
பகரண்ட இந்ற திறறறகள் சறரரல் (பகரரிர)ில் 
‘உனக பறரரர் ற்றும் பறர்கபின் ணி 
உரிறகள்’ என்ந 3 து ASEM (ஆசறர-ஐரரப்தர 
கூட்டம்) ரரட்டில் கனந்து பகரள்பவுள்பணர். 

IRIGC-TEC சந்றப்பு பபிபநவு ந்றரி சுஷ்ர ஸ்ரஜ் பரறல்தட்த 
ற்றும் பதரபேபரர கூட்டுநவு, IRIGC-TEC இன் 
சர்ரச அசரங்க ஆறத்றன் 23 து கூட்டத்றல் 
கனந்து பகரள்ப ரஸ்ரகரற அறடந்ரர். அர் ஷ் 
கூட்டறப்தின் துற தி ந்றரி பெரி ரதரரிரசரவ் 
உடன் கூட்டத்றற்கு இறத் றனரக இபேப்தரர். 

G-20, ர்த்க ற்றும் பலீட்டு ந்றரி 
கூட்டம் 

ர்த்க ற்றும் பரறல்துறந ற்றும் சறில் 
ிரணப் ரதரக்குத்துத் துறந அறச்சர் சுரஷ் 
திபு, அர்பேன்டீணரில் உள்ப ரர் டல் திபரடரில் 
G-20, ர்த்க ற்றும் பலீட்டு ந்றரி ன்நத்றல் 
தங்ரகற்கவுள்பரர். 

இந்றர - பரரக்ரகர சுற்றுனர 
இபேப்பு கூட்டம் 

இந்றரிற்கும் பரரக்ரகரிற்கும் இறடரரண 
சுற்றுனர த்துறப்றத ரம்தடுத்துற்கு 
இந்றரிற்கும் பரரக்ரகரிற்கும் இறடரரண 
சுற்றுனரத்துறந த்துறப்பு தற்நற இபேப்பு கூட்டம் 
ப்புக்பகரண்டது. டி.டி.டீ. ற்றும் புது படல்னறில் 
சுற்றுனர ரம்தரட்டுக்கரண பரரக்ரகர ஏபேன்சறபடன் 
த்துறப்பு ப்தந்ம் றகபழுத்ரணது 

சர்ரச கபிர் பரறல் பறணரரர் 
உச்சற ரரடு 

ரதரபத்றன் றனகரண கரத்ண்டுில் சர்ரச 
கபிர் பரறல் பறணரரர் உச்சற ரரடு 2018 ஆம் 
ஆண்டு றடபதறுகறநது. ரதரப துறக் குடிசுத் 
றனர் ந்ர தயதூர் புன் உச்சற ரரட்றட றநந்து 
றத்ரர். 
ீம்: - ‚Equality begins with Economic Empowerment‛. 

ஐ.ர பதரதுச்சறதின் 73 து அர்வுக்கூ
ட்டம் 

பபிபநவுத் துறந அறச்சர் சுஷ்ர ஸ்ரஜ் ஐ.ர. 
பதரதுச் சறதின் 73து அர்வுக்கூட்டத்றல் இந்றர 
சரர்தரக கனந்து பகரள்ப உள்பரர். ரலும் தன 
இபேப்பு ற்றும் தன தன்ணரட்டு சந்றப்புகறப ணது 
உனகபரி தங்குரர்களுடன் டத்றணரர். 
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இந்றரில் ஐ.எஸ்.ஏ.ின் பனரது 
சறத, இண்டரம் ந்றரிIORA ற்றும் 
இண்டரம் REINVEST சந்றப்பு 

புற ற்றும் புதுப்திக்கத்க்க எரிசக்ற அறச்சகம் 
சர்ரச சூரி பிறப்தின் (ISA) பல் சறத, 2து 
இந்ற பதபேங்கடல் ரிம் சங்க(IORA) புதுப்திக்கத்க்க 
எரிசக்ற ந்றரி கூட்டம் ற்றும் 2 து உனகபரி 
புதுப்திக்கத்க்க எரிசக்ற பலீட்டு கூட்டம் ற்றும் 
எக்ஸ்ரதர (REINVEST- 2018) ஆகறற அக்ரடரதர் 2 து 
பல் 5 ஆம் ரற ற புதுடில்னறில் டக்க 
உள்பது. 

ஐக்கற அபு எறரட்மறல் 
ல்னறக்க கூட்டி ன்நம் 

ஐக்கற அபு ரடுகபின் றனகரண அபுரதிில் 
ம்தர் 19 ற்றும் 20 ஆம் ரறகபில் ஐக்கற அபு 
எறரட்ஸ் ல்னறக்க கூட்டி ன்நத்ற 
டத்தும். இறத்பத்றன் பனம் பகரள்றப ற்றும் 
குற்நம் ஆகறற்நறனறபேந்து இபம் தர்கபின் 
தரதுகரப்றத ரம்தடுத்வும் ற்றுற கபேத்துக்கறப 
உபேரக்க  றனர்கபின் பற்சறகறப 
லுப்தடுத்துது, சபக சரல்கறப தற்நற 
உறரற்றுது ரதரன்நற இம்ன்நத்றன் 
ரரக்கரகும். 

தெி மாநாடுகள் 

எிர்கான சாதினிட்டி உச்ெி ாாடு – 2018 

 றற ஆரரக் றனற றர்ரக அறகரரி அறரப் கரன்ட் தல்ரறு ரதரக்குத்து 
பறநகள் இறடர இறப்றத ஏற்தடுத்தும் பதரது ரதரக்குத்துக்கு இந்றர 
ிறில் பே ரசம் – பே கரர்டு பகரள்றகற அநறபகப்தடுத்துரக கூநறபள்பரர். 

ெர்தெ கபிர் சாில் முனணதார் உச்ெி ாாடு 

 ரதரபத்றன் றனகரண கரத்ண்டுில் 2018 ஆம் ஆண்டு சர்ரச கபிர் பரறல் 
பறணரரர் உச்சற ரரடு றடபதறுகறநது. ரதரப துறத் றனர் ந்ர தயதூர் 
புன் உச்சற ரரட்றட றநந்து றத்ரர். ீம்: – ‚சத்தும் பதரபேபரர ஆற்நல் 
பனம் பரடங்குகறநது‛. 



  

டப்பு ிகழ்வுகள் – செப்டம்தர் 2018 

 

தாடக்குநிப்புகள்அநி – tamil.examsdaily.in                    4                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

உச்ெீின்நத்ின் திவு சதற்ந க்கநிஞர்கள் ெங்க தெிக் கருத்ங்கு 

 உச்சீறன்நத்றன் தறவு பதற்ந க்கநறஞர்கள் சங்கம் புதுறல்னறில் ஏற்தரடு 
பசய்றபேந் ரசறக் கபேத்ங்றக குடிசுத் றனர் றபே. ரம் ரத் ரகரிந்த் 
பரடங்கற றத்ரர். 

த்ி இந்ி சாி குழுின் 31து கூட்டம் 

 புது றல்னறில் றடபதற்ந த்ற இந்ற பரற குழுின் 31து சந்றப்பு திர் றபே. 
ரந்ற ரரடி றனறில் றறநவு பதற்நது. 

‘மூன இந்ிா’ 

 துபேக்கறில் பரடங்கும் 87 து இஸ்றர் சர்ரச ர்த்க றகழ்ச்சறில் இந்றர 
தங்குர ரடரகும். இந் ர்த்க கண்கரட்சறில் இந்றர 75 இந்ற றறுணங்கள் 
ங்கும் றகப்பதரி ிக பதினறன் ‘பன இந்றர’ற அநறபகப்தடுத்வுள்பது. 
இன் ரரக்கம் துபேக்கறிலும் ஏறண அண்றட ரடுகபிலும் இந்றரின் 
ஏற்றுறற அறகரிப்தற்கரகும். 

காத்ா காந்ிின் 150 து திநந் ாள் சகாண்டாட்டத்ிற்கு உனகபாி சுகாா 

ாாடு 

 கரத்ர கரந்றின் 150 து திநந் ரள் பகரண்டரட்டத்றன் துக்கத்ற குநறக்கும் 
றகில், குடிீர் ற்றும் சுகரரத்துறந அறச்சகம் உனகபரி துப்புவு ரரடு 
ன்றந ஏற்தரடு பசய்துள்பது. இது ஸ்ச்ச தரத் றன் துக்கத்றன் ரன்கரது 
ஆண்டு றறநற பகரண்டரடும். 

இந்ி இில்தில் ின்-இக்கம் தற்நி ாாடு 

 றற ஆரரக் உடன் இறந்து ில்ர அறச்சகத்ரல் ில்ர றன்சர 
பதரநறினரபர்கபின் (IREE) றறுணத்றன் பனம் ஏற்தரடு பசய்ப்தட்ட ‚இந்ற 
இில்ரில் றன்-இக்க‛ ரரடு றறநறடந்து. 
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தாதுகாப்பு & உள்ாட்டு தாதுகாப்பு எக்ஸ்ததா ற்றும் ாாடு 

 பன்று ரள் தரதுகரப்பு & உள்ரட்டு தரதுகரப்பு எக்ஸ்ரதர ற்றும் ரரடு புது 
றல்னறில் உள்துறந அறச்சர் ரஜ்ரத் சறங்கரல் றநந்துறக்கப்தட்டது. 

6 து ெர்தெ தணு ஆர்த்தாதீடிா ாாடு 

 இந்ற உள்துறந அறச்சர் ரஜ்ரத் சறங் 6 து சர்ரச தணு ஆர்த்ரரதடீிர 
பசரறசட்டிின் இந்ற ரரட்டிறண பரடங்கறறத்ரர். 

 மீ் – ‚குனநக்கப்தட்ட கீ்கத்துடன் அிகரித் ாழ்ாள் ற்றும் தம்தட்ட இக்கம்‛. 

4 து உனக அங்கீகா உச்ெிாாடு (WOSA-2018) 

 ணிப ரம்தரட்டுத்துறந அறச்சர் திகரஷ் ேரடகர் புது றல்னறில் 4 து 
உனக அங்கலகர உச்சற ரரட்றட (WOSA-2018) றநந்து றத்ரர். 

ல்னாட்ெி ீது திாந்ி ாாடு 

 த்றப் திரச அசுடன் இறந் இந்ற அசறனறப்பு சலர்றபேத் ற்றும் 
பதரதுக்கள் குறநதரடு துறந (DAR & PG), ரதரதரல் கரில் உள்ப ிபேம்பும் 
ரட்டங்கபில் கணம் பசலுத்துன் பனம் ல்ன ஆட்சறக்கு திரந்ற ரரடு 
ன்றந ஏற்தரடு பசய்கறநது. 

கல் ஆம் தற்நி திற்ெித் ிட்டம் 

 த்ற ஆபர்ர அநறில் ஆரய்ச்சற றத்றல் (CCRAS) ஏற்தரடு பசய் ரசற 
ஆபர்ர குநறக்ரகரள் ற்றும் ப்தடுத்ப்தட்ட படர்றரணரேற ரதரர்ட்டல் (NAMSTP) 
தற்நற கல் தற்நற இண்டு ரள் திற்சற றட்டம். 
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ரில் எஸ்தடட் ஒழுங்கு முனந ஆனத்ின் முனாது ண்டன தினங்கு 

 புரணில் ‚ரில் எஸ்ரடட் ழுங்கு பறந ஆறத்றன் பனரது ண்டன 
தினங்கு (ரற்கு ண்டனம்) – இண்டு ஆண்டுகபரக றடபறநில் உள்பற 
பன்பணடுத்துச் பசல்ரரம்‛ என்ந றனப்தில் பரடங்கறது. 

கிக்கு சதாருபாா ன்நம் 

 த்ற ர்த்கம், பரறல்துறந ற்றும் சறில் ிரண ரதரக்குத்து துறந 
அறச்சர் சுரஷ் திபு, ஷ்ரின் வ்னரடிரரஸ்ரடரக்கறல் டந் கறக்கு 
பதரபேபரர ன்நத்றற்கு சீதத்றல் ிேம் பசய்ரர். 

டிஜிதி க்கள், ஐஜிதி க்கள் ற்றும் டகிக்கு த்ி கால் அனப்புகபின் னனர்கள் 

ாாடு 

 அபேரச்சன திரச றனகர் இட்டரகரில் டி.ேற.தி., ஐ.ேற.த.ீ ற்றும் த்ற கரல் 
அறப்புகபின் றனர்கள் தங்குபதறும் 25 து ரரடு துங்கறது. 

IRIGC-TEC ெந்ிப்பு 

 பபிபநவு ந்றரி சுஷ்ர ஸ்ரஜ் பரறல்தட்த ற்றும் பதரபேபரர கூட்டுநவு, 
IRIGC-TEC இன் சர்ரச அசரங்க ஆறத்றன் 23 து கூட்டத்றல் கனந்து பகரள்ப 
ரஸ்ரகரற அறடந்ரர். அர் ஷ் கூட்டறப்தின் துற தி ந்றரி பெரி 
ரதரரிரசரவ் உடன் இறத் றனரக இபேப்தரர். 

ஜி-20, ர்த்க ற்றும் முலீட்டு ந்ிரிகள் கூட்டம் 

 ர்த்க, பரறல்துறந ற்றும் சறில் ிரணப் ரதரக்குத்துத் துறந அறச்சர் 
சுரஷ் திபு, ேற -20, ர்த்க ற்றும் பலீட்டு ந்றரி கூட்டத்றல் தங்ரகற்கவுள்பரர். 
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முன் முல் இந்ி சுற்றுனா ார்ட் 2018 

 புதுடில்னறில் பல் ‘இந்ற சுற்றுனர ரர்ட்’ஐ (ITM 2018), த்ற ில்ர ற்றும் 
றனக்கரி அறச்சர் திபஷ் ரகரல் துக்கற றத்ரர். சுற்றுனரத்துறந அறச்சகத்ரல் 
இந்றர சுற்றுனர ரர்ட் ஏற்தரடு பசய்ப்தட்டுள்பது. 

இந்ிாின் சரு ிற்தனணாபர்கள் தெி ெங்கத்ின் தெிாாடு, ாஸ்ி [NASVI] 

 டீ்டு சற ற்றும் கர்ப்புந ிகர அறச்சர் யர்ீப் சறங் பூரி புது றல்னறில், 
இந்றரின் பபே ிற்தறணரபர்கபின் ரசற சங்கத்றன் ரஸ்ி [NASVI] இண்டு 
ரள் ரசற ரரட்றட துங்கற றத்ரர். 

‚முாிா‛ 

 கரத்ர கரந்றின் 150-து திநந் றணத்ற பன்ணிட்டு, இந்ற அசறன் 
சறறுதரன்றிண ன அறச்சகம் பரிர – கிங்கத்ற டத்துகறநது. கரத்ர 
கரந்றின் ரதரறணகள் ற்றும் பகரள்றககறப அடிப்தறடரகக் பகரண்டு, 
ரடுபழுதும் இந்க் கிங்கம் டத்ப்தடவுள்பது. 

கான்சல்த் தாாளுன்நம் ெங்கத்ின் இந்ிப் திாந்ி-IV ாாடு 

 இரச்சன திரசத்றல், இண்டு ரள் கரன்பல்த் தரரளுன்ந சங்கத்றன் இந்ற 
திரந்ற-IV, ரரடு ற்றும் பரர்க்ஷரப் சறம்னரில் ஏற்தரடு பசய்ப்தட்டுள்பது. 

திிட தாதுகாப்பு ற்றும் சாில்ொர் சுகாாம் குநித் தெி ாாடு 

 புதுடில்னறில் திிட தரதுகரப்பு ற்றும் பரறல்சரர் சுகரரத்றற்கரண 7 து ரசற 
ரரட்றட பரறல் ற்றும் ரறனரய்ப்புத்துறந அறச்சர் சந்ரரஷ் குரர் 
கங்க்ரர் றநந்து றத்ரர். 
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தெி இனக்கி ற்றும் அநிார்ந் ாாடு – ‚தனாக் ந்ன் 2018‛ 

 ேரர்கண்டின் ரஞ்சறில் உள்ப கனரச்சரத் துறநரல் ஏற்தரடு பசய்ப்தட்டுள்ப ‚ரனரக் 
ந்ன் 2018‛ ரசற இனக்கற ற்றும் அநறரர்ந் ரரட்றட துறக் குடிசுத் 
றனர் எம். பங்றகர ரபடு பரடக்கற றத்ரர். 

Whatsapp குபைதில் ரச - கிபிக் செய்வும் 
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