
 
    

 

Daily Current Affairs (Sep 20th to 22nd) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 Date  :  Sep 20th to 22nd 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

WADA ரஷ்யா மீதான தளட 

உலக ஊக்க மருந்து எதிரப்்பு அமமப்பு (WADA) ரஷ்ய ஊக்க மருந்து எதிரப்்பு 

அமமப்பான RUSADAவின் தமைமய நீக்கி,  ரஷ்ய விமையாைட்ு வீரரக்ளுக்கு 

அமனத்து விமையாைட்ுகைிலும் பபாை்டிக்குத ்திரும்ப வழிவகுத்தது. 

  

ஆசிய அணி ஸ்னூக்கர ்சாம்பியன்ஷிப் 

கத்தார ்பைாகாவில் ஆசிய அணி ஸ்னூக்கர ்சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் பபாை்டியில் 

இந்தியா 2-3 என்ற வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானிைம் பதால்வியமைந்து வவை்ைி 

பதக்கம் வவன்றது. 

  

டிராக் ஆசியா ககாப்ளப 

புது தில்லியில் 5வது டிராக் ஆசிய பகாப்மப மசக்கிை் ஓை்ைத்தின் வதாைக்க நாைில் 

இந்தியா 3 தங்கம், 3 வவை்ைி மற்றும் ஒரு வவண்கலப் பதக்கத்மத வவன்றது. 

மயூரி லுை ்என்பவர ் மகைிர ்ஜூனியர ்500 மீை்ைர ்பந்தயத்தில் நாை்டின் முதல் 

தங்கப்பதக்கத்மத வவன்றார.் 
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முக்கியமான நாடக்ள் 

 சசப்டம்பர் 21 – சரவ்கதச சமாதான  தினம் 

அமனத்து நாடுகைிலும் மக்கைிமைபயயும் சமாதானதத்ின் வகாை்மககமை 

வலுப்படுத்த அரப்்பணித்த ஒரு நாைாக இந்த வபாது சமப அறிவித்துை்ைது. சரவ்பதச 

சமாதான  தினம் 1981ல் ஐ.நா. வபாதுச ்சமபயால் நிறுவப்பை்ைது. 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் வசப்ைம்பர ்21 ஆம் பததி உலகம் முழுவதும் சரவ்பதச சமாதான 

தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

2018 தீம் :-  “The Right to Peace – The Universal Declaration of Human Rights at 70” 

  

சசப்டம்பர் 22 – உலக ளரகனா(காண்டாமிருகம்) தினம் 

உலக மரபனா(காண்ைாமிருகம்) தினம் 2010ல் WWF- வதன்னாப்பிரிக்காவால் 

முதன்முதலாக அறிவிக்கப்பை்ைது. அடுத்த ஆண்டில், உலக மரபனா தினம் 

ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசிய காண்ைாமிருக வமககமை உை்ைைக்கிய சரவ்பதச 

வவற்றியாக வைரந்்தது.  

இது ஐந்து வமகயான மரபனாமவக் வகாண்ைாடுகிறது: கருப்பு, வவை்மை, வபரிய 

ஒற்மற வகாம்பு, சுமத்ரன் மற்றும் ஜாவன் மரபனாக்கை். 

  

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்(MoU) 

  

எம்.எச.்ஏ. இஸ்கராவுடன் ஒப்பந்தம் 

உை்துமற அமமசச்கம், இந்திய விண்வவைி ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் 

(ISRO),விண்வவைி துமறயுைன், அவசர நைவடிக்மகக்கான ஒருங்கிமணந்த 

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


 
    

 

கைட்ுப்பாைட்ு அமறமய அமமப்பதற்கு ஒரு புரிந்துணரவ்ு உைன்படிக்மகயில் 

மகவயழுத்திை்ைது. 

ஜாரக்ண்ட ்அரசு என்.ஐ.சி.எல் உடன் ஒப்பந்தம் 

பதசிய காப்பீைட்ு நிறுவனம் லிமிவைை ்உைன் இமணந்து, ஜாரக்்கண்ை் அரசு, மத்திய 

அரசின் முதன்மம சுகாதார திை்ைம் – ஆயுஷ்மன் பாரத் பயாஜனாவின் கீழ் மாநில 

மக்களுக்கு மருத்துவ வசதிகமை வழங்குவதற்காக ஒப்பந்தத்தில் 

மகவயழுத்திை்ைது. 

  

திட்டங்கள் 

  

அடல் பிமிட் வியக்தி கல்யாண் கயாஜனா 

ஊழியர ்காப்பீைட்ு கழகம்(ESIC) மாநில ஊழியர ்காப்பீைட்ுத ்திை்ைத்தின் கீழ் காப்பீடு 

வசய்யப்படும் நபரக்ளுக்கு அைல் பிமிை் வியக்தி கல்யாண் பயாஜனா என்ற புதிய 

திை்ைத்மத அங்கீகரித்துை்ைது. 

பவமலயில்லாத் திண்ைாை்ைத்தில் புதிய பவமல வாய்ப்மபத் பதடும் பபாது, 

அவரக்ைது வங்கிக் கணக்கில் பநரடியாக பணம் வசலுதத்ும் ஒரு நிவாரணம் 

இதுவாகும். 

 விருதுகள் 

  

ராஜீவ் காந்தி ககல் ரத்னா விருது 

பளு தூக்கும் வீராங்கமன எஸ். மீராபாய் சானு, கிரிக்வகை் வீரர ்விராை் பகாலி 

ஆகிபயாருக்கு ராஜீவ் காந்தி பகல் ரத்னா விருது வழங்கப்பை்ைது.  
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இந்த விருது கைந்த நான்கு ஆண்டுக்காலத்தில் மிகச ்சிறப்பாக வசயல்பை்ை 

விமையாைட்ு வீரர,் வீராங்கமனகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.  

  

விலங்கியல் சமுதாய சகௌரவம் விருது 

லண்ைன் விலங்கியல் சமுதாய வகௌரவம் விருது  உயிரியலாைர ்ஷபூதின் பஷக் 

வபற்றார.் 

  

ஆஸ்கார ்2019 

‘வில்பலஜ் ராக்ஸ்ைாரஸ்்’ என்ற அசாம் திமரப்பைம் ஆஸ்கார ்2019க்கு இந்தியாவின் 

அதிகாரப்பூரவ் திமரப்பைமாக பதரவ்ு வசய்யப்பைட்ுை்ைது. இந்த பைம் ரீமா தாஸால் 

இயக்கபை்ைது . 

 அறிவியல் சசய்திகள் 

  

இஸ்கரா ககன்யான் திட்டத்திற்கான ஏவுதளம் 

இந்திய விண்வவைி ஆராய்சச்ிக் கழகம் (இஸ்பரா), ககன்யான்  திை்ைமான 

மனிதமரக் வகாண்டு வசல்லும் விண்வவைி விமான திை்ைத்திற்காக 

ஸ்ரீஹரிபகாை்ைாவில் மூன்றாவது ஏவுதைப் பாமதமய அமமக்கிறது. 
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உலக சசய்திகள்  

பறளவ ஆராய்சச்ி ளமயம் 

பகரை கால்நமை மற்றும் விலங்கு அறிவியல் பல்கமலக்கழகம் (பக.வி.ஏ.எஸ்.யூ) 

பூபகாடு வயநாடு மாவை்ைத்தில் பல்கமலக்கழக வைாகத்தில் மாநிலத்தில் 

முதன்முதலில் பறக்க முடியாத பறமவ ஆராய்சச்ி மமயத்மத அமமத்துை்ைது. 

  

மாநில சசய்திகள்  

வறட்சி பாதிக்கப்பட்ட பகுதி 

குஜராத ்அரசு வமாத்த கைச் ்மாவை்ைத்மத வறை்சி பாதித்த பகுதி என்று 

அறிவித்துை்ைது. 

  

நியமனங்கள் 

  

ஸ்ரீ ஏ.கிபதஷ் சரம்ா என்பவர ்வவைியுறவு அமமசச்கம்(பமற்கு) வசயலாைராக 

நியமிக்கப்பை்ைார.்  

விஜய் அமிரத்ராஜ் என்பவர ்தமிழ்நாடு வைன்னிஸ் சங்கத் (டிஎன்டிஏ) தமலவராக 

நியமிக்கப்பை்ைார.் 
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