
 
    

 

Daily Current Affairs (Sep 13th to 16th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

விளளயாட்டு சசய்திகள் 

 

ISSF உலக துப்பாக்கி சூடு சாம்பியன்ஷிப் 

உலக துப்பாக்கி சூடு சாம்பியன்ஷிப்பில் ஜுனியர ்25 மீ. ஆண்கள் பிஸ்டல் பிரிவில் உதயவீர ்சிங் 

தங்கம் வென்றார.் 

SAFF சாம்பியன்ஷிப் 

டாக்காவில் வதற்காசிய கால்பந்து கூட்டமமப்பு சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியில் இறுதி ஆட்டத்தில் 

மாலத்தீமெ எதிரவ்காள்ள உள்ளது இந்தியா. 

ஆசிய ககாப்ளப கிரிக்சகட் 

இந்த பபாட்டியில் 6 அணிகள் [இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஹாங்காங், இலங்மக, ெங்காளபதசம், 

ஆப்கானிஸ்தான்] பங்பகற்கின்றன. 

14-ெது ஆசிய பகாப்மப கிரிக்வகட் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் 

நமடவபறும்.   

உலக துப்பாக்கி சுடுதல் கபாட்டி 

ஜூனியர ்ஆண்களுக்கான 25 மீட்டர ்பிஸ்டல் பந்தயத்தில் உதய்வீர ்சித்து தங்கப்பதக்கத்மத 

வென்றார.் 

25 மீட்டர ்பிஸ்டல் ஜூனியர ்அணிகள் பிரிவில் உதய்வீர ்சித்து, விஜய்வீர ்சித்து, ராஜ்கன்ொர ்சிங் 

சந்து ஆகிபயார ்அடங்கிய இந்திய அணி தங்கப்பதக்கத்மத தட்டிச ்வசன்றது. 

அஹ்சமத் சகாசமர்ட் கபாட்டி 

இந்திய குத்துசச்ண்மட வீரரக்ள் சிம்ரன்ஜித் கவுர,் பமானிகா மற்றும் பாக்யபதி கசச்ாரி துருக்கி 

இஸ்தான்புல்லில் நடந்த அஹ்வமத் வகாவமரட்் பபாட்டியில் தங்க பதக்கங்கமள வென்றனர.் 
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சமடச்ெட் சரெ்கதச கபாட்டி 

வபலாரஸ், மின்ஸ்கில் நடக்கும் வமடவ்ெட் சரெ்பதச பபாட்டியின் 62 கிபலா பிரிவில் 

இறுதிப்பபாட்டியில் சாக்சி மாலிக் ஹங்பகரியின் மரியன்னா சாஸ்திமன எதிரவ்காள்கிறார.் 

சபண்கள்  குத்துசச்ண்ளட கபாட்டி 

எம்.சி பமரி பகாம் 48 கிபலா பிரிவில் இந்த ஆண்டின் மூன்றாெது தங்கப் பதக்கத்மத வென்றார.் 

பபாலந்தில் உள்ள க்லிமெஸ் நகரில் வபண்கள் சிபலசியன் ஓபன் குத்துசச்ண்மட பபாட்டியில் 51 

கிபலா இமளஞர ்பிரிவில் பஜாதி குலியா தங்கம் வென்றார.் 

சதற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் 

வதற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியில் இந்தியாமெ வீழ்த்தி மாலத்தீவு சாம்பியன் 

வென்றது. 

மாரத்தானில் சகன்ய வீரர் உலக சாதளன 

வஜரம்னி தமலநகர ்வபரல்ினில் பநற்று நடந்த மாரத்தான் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஒலிம்பிக் 

சாம்பியனான வகன்யாவின் எலியாட் கிப்பசாஜ் 2 மணி ஒரு நிமிடம் 39 வினாடிகளில் இலக்மக 

கடந்து புதிய உலக சாதமனயுடன் தங்கப்பதக்கம் வென்றார.் 

முக்கியமான நாட்கள் 

சசப்டம்பர் 14 – இந்தி திொஸ் 

இந்தி திொஸ் நாடு முழுெதும் வகாண்டாடப்படுகிறது. 1949 ஆம் ஆண்டின் இந்த நாளில் நாட்டில் 

அரசியலமமப்புச ்சட்டமன்ற குழு நாட்டின் அதிகாரபூரெ் வமாழியாக பதெநகரி ெடிவில் எழுதப்படும் 

இந்தி வமாழிமய அறிவித்தனர.் 

சசப்டம்பர் 15 – ஜனநாயகத்தின் சரெ்கதச நாள் 

2007 இல் ஐக்கிய நாடுகளின் வபாதுச ்சமப 15 , வசப்டம்பர ்அன்று ஜனநாயகம் பற்றிய 

வகாள்மககமள ஊக்குவிப்பதற்கும், கமடபிடிக்கும் பநாக்கத்துடனான ஜனநாயக சரெ்பதச 

தினமாகக் கண்காணிக்க தீரம்ானித்தது. 

2018 தீம்: “Democracy under Strain: Solutions for a Changing World” 
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சசப்டம்பர் 16 – ஓகசான் அடுக்கு பாதுகாப்பிற்கான சரெ்கதச தினம் 

வசப்டம்பர ்16, ஐ.நா. வபாது சமப ஓபசான் அடுக்மக பாதுகாப்பதற்கான சரெ்பதச தினமாக 

நியமிக்கப்பட்டது. 

இந்த ஓபசான் அடுக்மக அழிக்கக்கூடிய வபாருடக்ளின் மீது மான்ட்ரியல் வநறிமுமறமய 1987 ஆம் 

ஆண்டில் வசப்டம்பர ்16ந் பததி,மகவயாப்பம் வசய்த இந்த தினத்தின் நிமனொக இந்த தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

அறிவியல் சசய்திகள் 

பி.எஸ்.எல்.வி. சி-42 ராக்சகட் 

சதீஷ்தொன் விண்வெளி ஆய்வு மமயத்தில் இருந்து பி.எஸ்.எல்.வி. சி-42 ராக்வகட் வெற்றிகரமாக 

விண்ணில் ஏெப்பட்டது. 

இதில் இங்கிலாந்து நாடட்ுக்கு வசாந்தமான பநாொசர ்மற்றும் எஸ்1-4 என்ற வசயற்மகபகாள்கள் 

வபாருத்தப்படட்ு உள்ளன. 

விருதுகள் 

மமசூர ்ெளாகத்தில் உள்ள இன்பபாசிஸ் ஆனது  LEED EBOM (ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

ெடிெமமப்பு தமலமம – தற்பபாதுள்ள கட்டிடம் வசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு) அவமரிக்க பசுமம 

கட்டிட கவுன்சில் பிளாட்டினம் சான்றிதழ் வபற்றது. 

நியமனங்கள் 

முத்தாஸ் வமௌசா அப்தல்லா என்பெர ் சூடான் புதிய பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டார.் 

நீதிபதி ரஞ்சன் பகாபகாய் என்பெர ் உசச் நீதிமன்றத்தின் அடுத்த தமலமம நீதிபதியாக 

நியமிக்கப்பட்டார.் 

Thanks 

Athiyaman Team 
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