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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

செப்டம்பர் – 2020 

முக்கிய தினங்கள் 

• ஒருங்கிணைந்த குழந்ணதகள் வளர்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுததோறும் செப்டம்பர் மோதம் 

ததசிய ஊட்டச்ெத்து மோதமோக கணடபிடிக்கப்படுகிறது. 

• செப்டம்பர் – 8 – ெர்வததெ எழுத்தறிவு தினம் 

• செப்டம்பர் – 12 – உலக முதல் உதவி தினம் 

• செப்டம்பர் – 16 – உலக ஓதெோன் தினம் 

• செப்டம்பர் – 25 – ததசிய அந்ததோதயோ தினம் 

• செப்டம்பர் – 26 – உலக சுற்றுச்சூழல் சுகோதோர தினம் 

 

முக்கிய நிகழ்வுகள் 

• இந்தியா மற்றும் ரஷ்ய கடற்பணடகளுக்கிணடதய இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முணற 

நடக்கும் இருதரப்பு கடல் பயிற்சியோன இந்திரோ தநவியின் 11வது பதிப்பு, 4 முதல் 5 

செப்டம்பர் வணர வங்கக் கடலில் நணடசபற்றது. 

• கடல்ெோர் பிரச்ெணனகணள எளிதில் தீர்க்கும் ‘ெதரோத்’ – துணறமுகங்கள் அணமப்ணப மத்திய 

கப்பல் தபோக்குவரத்து துணற இணை அணமச்ெர் திரு.மன்சுக் மோண்டவியோ தில்லியில் 

சதோடங்கி ணவத்தோர். 

• ரதபல் விமோனம் ஐந்து இந்திய விமோன பணடயில் செப்டம்பர் 10 ஆம் தததி முணறயோக 

இணைக்கப்பட்டது. 

• இந்தியோ – அசமரிக்கோ போதுகோப்பு கூட்டணமப்பு ெோர்போக 10வது போதுகோப்பு சதோழில்நுட்ப 

மற்றும் வணிக முயற்சிக் கூட்டம் சமய்நிகர் கோட்சி மூலம் நணடசபற்றது. போதுகோப்பு 

அணமச்ெகத்தின் செயலோளர் ரோஜ்குமோர் இதில் கலந்து சகோண்டோர். 

• முதல்முணறயோக இந்திய தபோர்க் கப்பல்களிலிருந்து செலிகோப்டர்கணள இயக்கும் 

குழுவில்  ரித்தி சிங், குமுதினி தியோகி ஆகிய சபண்கள் இருவர்  ததர்வோகியுள்ளனர். 

• இந்திய கடற்பணடயின் சதன்மண்டல தணலணமயகம் தகரள மோநிலம் சகோச்சியில் 

உள்ளது. 

• இந்திய சபருங்கடலில் இந்தியோ – ஆஸ்திதரலியோ கடற்பணடகளின் கூட்டுப்பயிற்சி Passage 

Exercise (PASSEX) சதோடங்கியது. 

• இந்திய விமோனப்பணடயில் சிவோங்கி சிங் என்பவர் இந்தியோவின் முதல் சபண் ரஃதபல் 

விமோன ஓட்டியோக ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளோர். 

• போதுகோப்புத்துறை அணமச்ெர் திரு.ரோஜ்நோத் சிங் ‘போதுகோப்பு இந்தியோ ஸ்டோர்ட் அப் ெவோல் - 

4’ ஐ புதுதில்லியில் சதோடங்கி ணவத்தோர். 

• உலக சுகோதோர நிறுவனத்தின் சதன்கிழக்கு ஆசிய மண்டலத்தின் 73வது கூட்டம் 

தோய்லோந்தில் போங்கோக்கில் நணடசபற்றது. இதில் மத்திய சுகோதோர துணற அணமச்ெர் 

டோக்டர்.ெர்ஷ் வர்தன் பங்தகற்றோர். 

• ஐக்கிய நோடுகள் ெணபயின் 74வது கலோச்ெோர அணமதி அமர்வு ஐ.நோ.ெணபயின் தணலவரோன 

அன்தடோனியோ குட்ரஸ் தணலணமயில் நணடசபற்றது. “The Culture of Peace: Change our World 

for the better in the age of Covid-19’’ என்பது இதன் ணமயக்கருத்தோகும். 

• 10வது பிரிக்ஸ் ததசிய போதுகோப்பு ஆதலோெகர் கூட்டம் ரஷ்யோவில் நணடசபற்றது. 
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சிறந்த நபர்கள் 

• இங்கிலோந்து நோட்ணடச் தெர்ந்த பிரோஸ்சபக்ட் என்ற பத்திரிக்ணக சவளியிட்ட உலகின் டோப் 

50 சிந்தணனயோளர்கள் பட்டிலில் முதலிடத்தில் தகரளோ சுகோதோர அணமச்ெர் ணைலஜோ ததர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ளோர். 

• ஐ.நோ.வின் நீடித்த வளர்ச்சிக்கோன இலக்குகளுக்கோன இளம் தணலவர்களில் ஒருவரோக 18 

வயதத நிரம்பிய இந்தியரோன உதித் சிங்கோல் ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளோர். 

 

விளையாட்டு 

• செஸ் ஒலிம்பியோட் தபோட்டியில் இந்தியோ மற்றம் ரஷ்யோ ஆகிய இரண்டு அணிகளும் 

தங்கப் பதக்கங்கணளப் சபற்றது. 

• அசமரிக்கோவின் “தவோர்ல்டு ஓபன் – 2020” ெதுரங்கப் தபோட்டியில் ஈதரோட்ணடச் தெர்ந்த 

இந்திய கிரோண்ட் மோஸ்டர் பி.இனியன் முதலிடம் சபற்றோர். 

 

புத்தகங்கள் மற்றும் எழுத்தாைர்கள் 

• ‘The Commonwealth of Cricket’ – இந்திய எழுத்தோளரோன ரோமெந்திரகுெோ இப்புத்தகத்ணத 

எழுதியுள்ளோர். 

• ஐக்கிய நோடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் ‘The Little Book of Green Nudges’ என்ற புதிய 

புத்தகத்ணத சவளியிட்டுள்ளது.  

• ‘Azadi: Freedom, Fascism. Fiction’  - என்ற புத்தகத்ணத எழுத்தோளர் அருந்ததிரோய் எழுதியுள்ளோர். 

• ‘Voice of Dissent’ – வரலோற்று ஆசிரியர் தரோமிலோ தோபர் என்பவர் எழுதியுள்ளோர். 

• ‘A Bouquet of Flowers’ – டோக்டர் கிருஷ்ைோ ெக்தெனோ என்பவர் இப்புத்தகத்ணத எழுதியுள்ளோர். 

 

விருதுகள்  

• இந்திராகாந்தி அளமதி விருது – 2019 ஆம் ஆண்டுக்கோன விருதிணன ெர் தடவிட் அட்டன் 

தபோதரோ அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

• எழுத்தாைர் கி.ரா.விருது எழுத்தோளர் கண்மணி குைதெகரனுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

• ஆசிய சிறந்த களத்ணத மோற்றியவர்கள் விருது 2020 – விகோஷ் கண்ைன் அவர்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

• ஓமந்துரோர் அரசு மருத்துவமணனக்கு விருது – கதரோனோ சிகிச்ணெயில் சிறப்போக 

செயல்பட்டதற்கோக இவ்விருதிணன சபற்றது. 

• ஒடிொ அரசு கட்டிடத்திற்கு ெர்வததெ விருது – ஒடிெோ தணலநகர் புவதனஸ்வரில் 

தவளோண்துணற சதோடர்போன ‘கிருஷி பவன்’ என்ற கட்டிடத்திற்கு ெர்வததெ விருதோன 

‘ஏஇெட்’ என்ற விருதிணனப் சபற்றுள்ளது. 

• சதாற்றில்லாத தநாய்கள் தடுப்பு நடவடிக்ளக – தகரள மோநிலத்திற்கு ஐ.நோ.விருது வழங்கி 

சகௌரவித்துள்ளது. 

• இந்திய பிரதமர் நதரந்திர தமோடிக்கு மருத்துவக் கல்விக்கோன ஐஜி தநோபல் பரிசு 2020 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

• வரலோற்று ஆசிரியரோன ரோதை ெப்வி அவர்களுக்கு யோமின் ெோெோரிகோ விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

• லதோ மங்தகஷ்கர் விருது உைோ மங்தகஷ்கர் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுவதாக மரோட்டிய 

அரசு அறிவிப்பு. 
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கலாச்ொரம் 

• தமிழகத்தின் முதல் பள்ளிப்பணட தகோவில் எழுப்பப்பட்டது மதுணர கிண்ணிமங்கலத்தில் 

தோன் என சதோல்லியல் துணற சதரிவித்துள்ளது.   

 

நியமனங்கள் 

• இந்தியோவின் புதிய ததர்தல் ஆணையரோக திரு.ரோஜிவ் குமோர் சபோறுப்தபற்றோர். தணலணமத் 

ததர்தல் ஆணையர் திரு.சுனில் அதரோரோ மற்றும் ததர்தல் ஆணையர் திரு.சுஷில் ெந்திரோ 

ஆகிதயோருடன் இந்திய ததர்தல் ஆணையத்தில் திரு.ரோஜிவ் குமோர் இணைந்தோர். 

• யுனிசெஃபின் குழந்ணதகள் வன்முணற எதிர்ப்பு பிரச்ெோர குரலோக போலிவுட் நடிகர் 

ஆயுஷ்மோன் குர்ரோனோ ததர்வு செய்யப்பட்டுள்ளோர்.  

• இந்திய ஆட்சியரோன உைோ பதீ என்பவர் இந்திய விமோனப்பணட போதுகோப்பின் முதல் 

சபண் சபோது இயக்குநரோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

• மோநிலங்களணவ துணைத் தணலவரோக ெரிவன்ஷ் நோரோயண்சிங் மீண்டும் ததர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ளார். 

• உலக வங்கயின் நிர்வோக இயக்குநரோக அரியோனோ மோநிலத்ணதச் தெர்ந்த ஐ.ஏ.எஸ் 

அதிகோரியோன ரோதஜஷ் குல்லர் நியமக்கப்பட்டுள்ளார். 

• ஐக்கிய நோடுகள் சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தின் தூதுவரோக (Tunza Eco-Generation) இந்தியரோன 17 

வயது சபண் குஷி சின்தோல்யோ நியமனம். 

• இந்திய சதோணலத்சதோடர்பு ஒழுங்கோற்று ஆணையத் (டிரோய்) தணலவரோக பி.டி.வோதகலோ 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

 

திட்டங்கள் 

• பண்ணடயகோல இந்திய கலோச்ெோரம் பற்றி ஆய்வு செய்ய 16 தபர் சகோண்ட குழுணவ மத்திய 

கலோச்ெோர மற்றும் சுற்றுலோத்துணற அணமச்ெர் பிரகெலோத் சிங் பதடல் அணமத்து உள்ளோர். 

• மத்திய அரசு அதிகோரிகளின் திறணன தமம்படுத்துவதற்கோக, ‘மிைன் கர்மதயோகி’ என்ற 

திட்டத்ணத செயல்படுத்த மத்திய அணமச்ெரணவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

• பிரதம மந்திரியின் மத்ஸ்ய ெம்பத தயோஜனோ திட்டம், நோடு முழுவதும் மீன்வளத் துணற 

வளர்ச்சிணயக் கருத்தில் சகோண்டு உருவோக்கப்பட்டுள்ள திட்டமோகும். 

• நோட்டின் ஊரகப் பகுதிகளில் தபோல் துணறயின் முக்கிய திட்டங்கள் முழுவதும் 

சென்றணடய, ‘5 நட்ெத்திர கிரோமங்கள்’ திட்டத்ணத இந்திய தபோல் துணற சதோடங்கியுள்ளது.  

• பிரகதி திட்டம் என்பது மத்திய கல்வி அமச்ெகத்தோல் தமற்சகோள்ளப்படும் திட்டமோகும். 

ைோக்ஷம் திட்டம் என்பது இளம் மோைவர்கள் அல்லது மோற்றுத்திறனோளிகள் தங்கள் 

தமற்படிப்பு சதோடங்குவதற்கோக மத்திய அரசு நிதி உதவி வழங்கும் திட்டமோகும். 

• மத்திய அரெோல் சதோடங்கப்பட்ட இ-ெஞ்சீவனி (மருத்துவ ஆதலோெணனகள்)  திட்டத்ணத 

நோட்டிதலதய அதிகம் பயன்படுத்திய மோநிலம் தமிழ்நோடு. 

• கிரீன் டர்ம் அசகட் மோர்க்சகட (ஜிடோம்) திட்டத்ணத மத்திய மின்ெக்தி துணற 

இணையணமச்ெர் திரு.ஆர்.தக.சிங் சதோடங்கி ணவத்தோர். 

• ணெபர்தெோனிக் ஏவுகணன செலுத்தும் வோகனம் சவற்றிகரமோக தெோதணன செய்யப்பட்டது. 

• சகோலம்பியோ விண்சவளி விண்கல தபரழிவில் இறந்த ஏழு பயனோளர்களில் ஒருவரோன 

கல்பனோ ெோவ்லோவின் நிணனவோக நோஸோவின் விண்கலம் என்ஜி-14க்கு கல்பனோ ெோவ்லோ 

சபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. 
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• ‘MOUSHIK’ என்ற நுண் செயலி – ஐஐடி சமட்ரோஸ் இணையம் அடிப்பணடயில் இயங்கும் 

நுண்செயலிணய வடிவணமத்துள்ளது. 

• ஐரோட் (ஒருங்கிணைந்த ெோணல  விபத்து தரவு திட்டம்) செயலியின் அறிமுகம் மற்றும் 

பயிற்சி நிகழ்ச்சிணய ெோணல தபோக்குவரத்து மற்றும் சநடுஞ்ெோணலகள் அணமச்ெகம் 

நடத்தியது. 

• கிரோம பஞ்ெோயத்துகளில் தமற்சகோள்ளப்படும் பணிகணள கண்கோணிப்பதற்கோகவும், 

மதிப்பிடவும் ‘இ-கிரோம் ஸ்வரோஜ்’ தளத்ணத பஞ்ெோயத்துரோஜ் அணமச்ெகம் 

உருவோக்கியுள்ளது. 

• இந்தியோ மகிழ்ச்சி அறிக்ணக 2020 – அதிக மகிழ்ச்சியுடன் உள்ள மோநிலங்கள் – மிதெோரம், 

பஞ்ெோப். கணடசியோக உள்ள மோநிலங்கள் – மகோரோஷ்டிரோ, சடல்லி. 

• இந்தியோவிதலதய மிக பிரம்மோண்டமோன திணரப்பட நகரம் உத்திரப்பிரததெம் சநோய்டோ 

நகரில் அணமயவுள்ளது. 

• 51 – வது இந்திய ெர்வததெ திணரப்பட விழோ தகோவோவில் 2021 ஜனவரி 16 நடத்த 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• ணரஸ் 2020 (RAISE 2020) என்னும் செயற்ணக நுண்ைறிவு குறித்த சமய்நிகர் மோநோடு 

மின்னணு மற்றும் தகவல் சதோழில்நுட்ப அணமச்ெகம் மற்றும் நிதி ஆதயோக் ஆகியணவ 

இணைந்து அக்தடோபர் 5 முதல் 9 வணர நடத்துகின்றன. 

• உலகில் நீளமோன தகபிள் ஸ்தட போலம் ணெதரோபோத்தில் துர்கம் செருவு என்ற இடத்தில் 

கட்டப்பட்டுள்ளது. 

• ஜி20 சவளியுறவுத்துணற அணமச்ெர்கள் மோநோடு கோசைோலி கோட்சி வோயிலோக 

நணடசபற்றது. இம்மோநோட்டிற்கு ெவுதி அதரபியோ தணலணம தோங்கியது. 

• முதல் உலக சூரிய சதோழில்நுட்ப உச்சி மோநோடு செப்டம்பர் 9 கோசைோலி மூலம் 

நணடசபற்றது. இதறை நதரந்திர தமோடி சதோடங்கி ணவத்தோர். தணலணமயிடம் – 

ெரியோனோ (குருகிரோம்) சதோடக்கம் 2015. 

• வட அரபுக் கடல்பகுதியில் இந்தியோ – ஜப்போன் கடற்பணட கூட்டு பயிற்சியில் ஈடுபட்டன. 

இப்பயிற்சி ‘JIMEX’ என்ற சபயரில் நணடசபற்றது.  

 

தமிழ்நாடு 

• தமிழ்நோட்டின் 108 ஆம்புலன்ஸ்-ன் முதல் சபண் ஓட்டுநர் எம்.வீரலட்சுமி ஆவார். 

• தமிழ்நோட்டில்  ததசிய கல்வி சகோள்ணக குறித்து ஆரோய 13 தபர் சகோண்ட குழு 

அணமக்கப்பட்டது. குழுவின் உறுப்பினர் செயலரோக பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் சிஜி.தோமஸ் 

ணவத்யன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

• தமிழக அரொல் அரசு பள்ளி மோைவர்களுக்கு மருத்துவப் படிப்பல் 7.5% உள்ஒதுக்கீடு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 


