
 
    

 

Daily Current Affairs (Sep 1st to 3rd) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date  :  Sep 1st to 3rd 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 முதல் சரவ்ததச தகா தகா சாம்பியன்ஷிப் 

இந்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் இங்கிலாந்தில் முதல் சரவ்ததச த ா த ா த ாப்பப 

சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய த ா த ா அணி பங்த ற்  இபைஞர ்விவ ார மற்றும் 

விபையாடட்ுத்துபற (ஐ/சி) மத்திய அபமசச்ர ்ராஜ்யவரத்ன் ராத்ததார ்ஒப்புதல் 

அைித்துை்ைார.் 

 ஆசிய விளளயாடட்ு 2018 

49 கிதலா எபடப்பிரிவில் இந்திய குதத்ுசச்ண்பட வீரர ்அமித ்பங் ல் வவற்றி வபற்று 

தங் ப் பத ் த்பத தட்டிசவ்சன்றார.் 

ஆண் ை் இரடப்டயர ்பிரிவு சீடட்ு விபையாட்டில் இந்தியாவின் பரத்ான் பிரணாப்-

சர ்் ார ்ஷிப்நாத் தஜாடி தங் ம் வவன்றது.  

இந்திய அணியில் பத ் ம் வவன்ற வயதான வீரர ்ஆனார ்பிரணாப் பரத்ான். 

இந்திய ஆடவர ்ஹா ்கி அணி பாகிஸ்தாபன வீழ்த்தி வவண் லப் பத ் ம் 

வவன்றது. 

வபண் ை் பிரிவு ஸ்குவாஷ் தபாட்டியில் தஜாஸ்னா சின்னப்பா, தீபி ா பல்லி ல், 

சுனன்யா, தான்வி அடங்கிய இந்திய அணி வவை்ைிப் பத ் த்பத ப ப்பற்றியது. 

இந்ததாதனசியா 2032 ஒலிம்பி ்ஸ் தபாட்டிபய நடத்தும். தடா ்கிதயா – 2020 

ஒலிம்பி ்ஸ்; பாரிஸ் – 2024 ஒலிம்பி ்ஸ் மற்றும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் – 2028 ஒலிம்பி ்ஸ். 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

15 தங் ம், 24 வவை்ைி, 30 வவண் லம் என்று வமாத்தம் 69 பத ் ங் பை இந்தியா 

குவித்து பத ் ப்பட்டியலில் 8-வது இடத்பத பிடித்துை்ைது. சீனா 289 பத ் ங் ளுடன் 

பத ் ப்பட்டியலில் முதல் இடத்பத பிடித்துை்ைது. 

 

பாரம்ுலா-1 இத்தாலி கிராண்ட் ப்ரிக்ஸ் 

பாரம்ுலா-1 இத்தாலி கிராண்ட ்ப்ரி ்ஸ் தபாட்டியில்  வலவிஸ் ஹாமில்டன் 

சாம்பியன் பட்டம் வபற்றார.் 

இதன்மூலம் பம ்த ல் ஸ்குதம ் ர ் வவன்ற ஐந்து இத்தாலி கிராண்ட ்ப்ரி ்ஸ் 

சாதபனபய சமன் வசய்தார.் 

  

52 வது உலக துப்பாக்கிசச்ூடு சாம்பியன்ஷிப் 

52 வது உல  துப்பா ்கிசச்ூடு சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் வவை்ைிப் பத ் ம் வவன்ற 

அஞ்சம் வமௌதக்ில், ஒலிம்பி ் தபாட்டியில் வபண் ளு ் ான ஏர ்பரபிை் பிரிவில் 

இடம் பிடித்தார.் 

விருதுகள் 

  

சிறந்த ஆண்கள் வீரர ்விருது  

குதராஷியா த ப்டன் லூ ா தமாட்ரி ் என்பவர ் UEFA ஆண்டின் சிறந்த ஆண் ை் வீரர ்

விருத்ு வபற்றார.்இவர ்ஐதராப்பாவில் சிறந்த வீரரா  வா ் ைி ் ப்படட்ுை்ைார.் 

டா ்டர ்பி.த . மிஸ்ரா என்பவர ் ஆண்டின் சிறந்த மருத்துவ நபரு ் ான மதிப்புமி ்  

டா ்டர ்பி.சி.ராயின் ததசிய விருது வபற்றார.் 
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 தரவரிளச 

 இந்தியாவின் தநரடி முதலீடட்ு அட்டவளண 

ஆர.்பி.ஐ. தரவுப்படி, வமாரிஷியஸ் 2017-18ல் இந்தியாவில் வவைிநாடட்ு தநரடி 

முதலீட்டில் (FDI) முதலிடம் வகி ்கிறது.இதன் பின்னர ்சிங் ப்பூர ்வகி ்கிறது. 

 

புத்தகங்கள் 

திரு.வவங்ப யா நாயுடு எழுதிய நூலான  "ந ரும், முன்தனா ்கி ந ரும் – 

அலுவல த்தில் ஒரு வருடம்” என்ற புத்த ம் – (குடியரசுத் துபணத் தபலவரா  

அவர ்ை் பதவிதயற்று ஓராண்டு நிபறவபடந்தபத குறி ்கும் வப யில்) பிரதமர ்

திரு. நதரந்திர தமாடி வவைியிட்டார.் 

 

நியமனங்கள் 

பினாய் குமார ்என்பவர ் ஸ்டீல் அபமசச் த்தின் வசயலாைரா  நியமி ் ப்பட்டார.் 

நீதிபதி தஹிரா சப்தர ் என்பவர ்பலூசிஸ்தான் உயர ்நீதிமன்றத்தின் முதல் வபண் 

தபலபம நீதிபதியா   நியமி ் ப்பட்டார.் 

ஆர ்மாதவன்  என்பவர ்ஹிந்துஸ்தான் ஏதரானாட்டி ்ஸ் லிமிவடட்டின் [HAL] தபலவர ்

மற்றும் நிரவ்ா  இய ்குனரா  [CMD] நியமி ் ப்பட்டார.் 

பஞ்சாப் ததசிய வங்கியின் நிரவ்ா  இய ்குனர ்மற்றும் தபலபம நிரவ்ாகி சுனில் 

தமத்தா  என்பவர ்2018-19 ் ான இந்திய வங்கி ை் சங் த்தின் (IBA) புதிய 

தபலவரா  நியமி ் ப்பட்டார.் 

சசப்டம்பர ்2 – உலக ததங்காய் தினம் 
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