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டப்பு ிகழ்வுகள்  - செப்டம்ர் 30, 2018 

பக்கின திம்: 

பக்கின திம்:செப்டம்ர் 30 - ெர்யததெ சநொமிசனர்ப்பு ொள் 

 க்கின ாடுகள் சபனால் ற்றுக் ககாள்ப்ட்ட தீர்நாத்பத அடிப்படனாகக் ககாண்டு  

கசப்டம்ர் 30 ம் தததி  உக சர்யததச கநாமிகனர்ப்ன திம்  (ITD) ககாண்டாடடுகிது.  

 இது ந்தாம் நூற்ாண்டின் யடகிமக்கு இத்தாினாயின் யாழ்ந்த னித கெதபாம் ன்யரின் 

ிபயாக ககாண்டாடடுகிது. இயர் பிப (னதின ற்ாடு) கிதபக்க கநாமினிினந்து  

த்தீன் கநாமினில் கநாமிகனர்தயர். 

 2018 கருப்சொருள்: Democracy under Strain: Solutions for a Changing World 

ததெின ிகழ்வுகள்: 

ஆந்திபப் ிபததெம்: 

186 கி.நி அமநதிக்கொ தபணி 

 ல்தயறு நாிங்கில் நாதயானிச கிர்ச்சினால் ாதிக்கப்ட்ட  150 க்கும் தநற்ட்ட நக்கள், 

ஆந்திபப் ிபததசத்தில் இனந்து சட்டிஸ்கர் யபபனிா 186 கி.நீ  'அபநதி ாத்திட்பா' (நகாத்நா 

காந்தினின் 150 யது ிந்த ாள் யிமாயில்) ன்னும் அபநதிக்கா தபணினில் 

கந்துககாண்டர். 

சதலுங்கு மிள் 200யது  ஆண்டு சகொண்டொட்டம்: 

 ஆந்திபயில் உள் ததயாபனங்கள் இந்த ஆண்டு பிப கிதபக்க கநாமினிினந்து 

கதலுங்கு கநாமினில் கநாமிகனர்த்து 200 ஆண்டுகள் ஆபத ககாண்டாடிார்கள்.   

குஜபொத்: 

பொஜ்தகொட்டில் அமநக்கப்ட்ட கொந்தி அருங்கொட்ெினகத்மத திரு.தபந்திப தநொடி திந்து 

மயத்தொர் 

 ிபதநர் தபந்திப தநாடி, பாஜ்தகாட்டில் ஆல்ஃிபட் உனர்ிப ள்ினில் நகாத்நா காந்திக்கு 

அர்ப்ணிக்கப்ட்ட அனங்காட்சினகத்பத திந்துபயத்தார். 
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கர்ொடகொ  

ல் ெநொரினர்கலக்கு ெட்டப்பூர்ய ொதுகொப்பு யமங்கும் ொட்டில் பதல் நொிம்  

 கர்ாடகாயின் யித்தில் ாதிக்கப்ட்டயர்களுக்கு உதவுயர்களுக்கு (ல் சநாரினர்கள்) 

சட்டனர்ய ாதுகாப்ன (அயசபிப சூழ்ிபகில் ாதுகாப்ன நற்றும் எளங்குனப) 

யமங்குயதற்காக நதசாதாவுக்கு (2016) ொதிதி பாம்ாத் தகாயிந்த் எப்னதல் அித்துள்ார். 

தகபொ 

தகபொயின் நின்னூட்டும் இக்கு: 

 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் அபத்து யகுப்ன தநாட்டார் யாகங்கபனேம் னளயதுநாகத் 

நின்னூட்டு ிபக்கு  நாற் இக்கு ிர்ணனம் ககாண்டுள்து. 

நத்தினப் ிபததெம் 

நத்தினப் ிபததெத்தின் 52யது நொயட்டம்  

 அக்தடார் 1 னதல் நத்தின ிபததச நாித்தின் 52 யது நாயட்டநாக ியாரி அபநனேம். 

புது தில்ி 

ததெின அருங்கொட்ெினகத்தில் கொந்தினின் இதனம்: 

 னது தில்ி ததசின அனங்காட்சினகத்தில் ததச தபயர் காந்தினின் 150 ிந்த ாள் யிமாபய 

ிபவுகூனம் யபகனில் காந்தினின் இதனம் துடிப்து தா டிெிட்டல் கிட் னெம் ற்ாடு 

கசய்னப்ட்டுள்து. 

ஞ்ெொப் 

சல் யர்ப்பு கிபொநங்கில் 8,000  அதிகொரிகள் ினநிக்க அபசு படிவு செய்துள்து. 

 ஞ்சாப் அபசு, சந்பதகில் இனந்து னிர்கப யிபபயாக யிற்கவும் நீதினாகும் 

னிர்கிினந்து கயியனம்  துர்ாற்த்பத கட்டுப்டுத்துயதற்காகவும்,  கல் யர்ப்ன 

கிபாநங்கில் 8,000  அதிகாரிகள் ினநிக்க அபசு னடிவு கசய்துள்து. 
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ெர்யததெ ிகழ்வுகள்: 

நொெிதடொினொயில் யொக்சகடுப்பு: 

 நாசிதடாினா அதன் கனபப யடக்கு நசதடாினா குடினபசு  நாற்றுயது குித்து 

யாக்ககடுப்ன என்ப டத்துகிது. 

'உகின் பதல்' ஊக்கநருந்மத திர்க்கும் ஸ்யடீன் ொய்  

 ஸ்யடீன் ாட்டின் யிபனாட்டு கூட்டபநப்ன, ாட்டின் யிபனாட்டு  கசனல்திப 

தநம்டுத்தும் நனந்துகின் னன்ாட்பட குபக்க தநாி ன்னும் ாய் ஊக்கநனந்பத 

திர்க்கும்  ாய்   அினகப்டுத்தப்ட்டுள்து. 

அியினல் 

TB ொக்டீரினொமயக் சகொல் புதின அணுகுபமகம IISC அணி கண்டுிடித்துள்து 

 னதல் னபனாக என னபதம் (WhiB4), TBபன ற்டுத்தும் ாக்டீரினாயின் டி.ன். பய 

ஆக்றிெதற் அளத்தத்தின் னெம் கட்டுப்டுத்தும்  கங்களூரில் உள் இந்தின 

இன்ஸ்டிடினைட் ஆப் பசன்ஸ் (ஸ்சி) இன் தபாசிரினர் அநித் சிங் தபபநனிாா  

ிறுய குள கண்டிந்துள்து. 

ினநம்: 

 அில் ெந்திப புிதொ - ஆந்திப நாித்தின் அடுத்த தபபந கசனார் 

ொதுகொப்பு ிகழ்வுகள்: 

ெீொ பன்று அதிதயக வுகமணகம தெொதம செய்தது 

 எதப தபத்தில் னென்று யபகனா அதிதயக  யிநா வுகபணகப ரிதசாதிக்கும் 
சாதபபன சீா கற்றுள்து. எினின் தயகத்பதக் காட்டிலும் குபயா அயிா 
அதிதயகத்தில் க்கக்கூடின 'பந்த-தயக யாகங்கள்' ன் னென்று அயிா 
நாதிரிகில் தசாதபகள் டத்தப்ட்ட. 
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எப்ந்தங்கள் / உடன்டிக்மக: 

ீர் ிர்யொகம் நீது தகொயொ, தொர்த்துக்கல் மந எப்ந்தம் 

 ீர் யமங்கல் நற்றும் கமிவு ீர் தநாண்பநக்கா காதுயா னன்னனற்சிகப உனயாக்க 

தார்த்துகீசின சுற்றுச்சூமல் அபநச்சகத்திற்கும் தகாயாயின் காதுப்ணித் துபக்கும் 

இபடதன னரிந்துணர்வு உடன்டிக்பக (MoU) பககனளத்திடப்ட்டது. 

யிமனொட்டு ிகழ்வுகள்: 

யில்யித்மத உக தகொப்ம 

 துனக்கினில் சாம்சில் டந்த யில்யித்பத உகக் தகாப்ப இறுதிப் தாட்டினில் இந்தினா 

னென்று தக்கங்கப கயன்து.  

 தீிகொ குநொரி கண்களுக்கா ிரியில் சயண்கப் தக்கம் கயன்ார். அிதரக் யர்நொ 

ஆண்கள் ிரியில் கயண்கப் தக்கத்மத கயன்ார். அிதரக் யர்நொ & தஜொதி சுதபகொ 

சயன்சம் கப்ன அணி ிரியில்  சயள்ி கயன்ார். 

ஆெின ஜூினர் ஸ்குயொஷ் ெொம்ினன் தொட்டி  

 பயபொஜ் யத்யொி 25யது ஆசின இபனதனார் ஸ்குயாஷ் சாம்ினன் ட்டத்பத கயன்றுள்ார். 

ஃொர்பொ என் ெொம்ினன்ரிப் 

 லூனிஸ் ஹொநில்டன் ஃார்னா என் சாம்ினன்ரிப்ில் பரினன் கிபொண்ட் ிரிக்ஸ் 

ட்டத்பத கயன்றுள்ார். 

தகொல்ஃப் மபடர் தகொப்ம 

 தபொப்ொ அகநரிக்காபய யழீ்த்தி தகொல்ஃப் மபடர் தகொப்மமன நீண்டும் சயன்து. 

Whatsapp   Group - கிிக் செய்னவும் 

Telegram Channel  கிிக் செய்னவும் 

 

http://bit.ly/2wmJxNt
http://bit.ly/2xqZMJV

