
 
    

 

Daily Current Affairs (Sep 7th to 9th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 Date  :  Sep 7th to 9th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

ISSF உலக சாம்பியன்ஷிப் 

சரவ்தேச துப்பாக்கி சூடு விளையாடட்ு கூட்டளைப்பு உலக சாை்பியன்ஷிப்பில் 

நளடபபற்ற 10 மீட்டர ்ஏர ்ளரபிை் ஆண்கை் ஜூனியர ்தபாட்டியில் இந்தியாவின் 

ஹ்ரிபேய் ஹசாரிகா ேங்கை் பவன்றார.் 

  

ISSF உலக சாம்பியன்ஷிப் 

ஐ.எஸ்.எஸ்.எப் உலக சாை்பியன்ஷிப்பில் ஆண்கை் இரடள்டப் பபாறி பிரிவில் ேங்கப் 

பேக்கே்ளே அன்குர ்மிட்டல் பவன்றார.் 

  

MRF F1600 பட்டம் 

ராகுல் ரங்கசாமி MRF ஃபாரம்ுலா 1600 பிரிவின் சாை்பியன் ஆனார ்

 

IAAF கான்டிசனன்டல் ககாப்ளப 

பசக் குடியரசின் ஒஸ்ட்ராவாயில் நளடபபற்ற IAAF கான்டிபனன்டல் தகாப்ளப 

தபாட்டியில் ஆண்கை் ட்ரிபிை் ஜை்பில் அரப்ிந்ேர ்சிங் பவண்கலப்பேக்கை் பவன்றார.் 
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 யு.எஸ் ஓபன் சடன்னிஸ் 

அபைரிக்க ஓபன் படன்னிஸ் தபாட்டியில் பசரீனா வில்லியை்ளஸ தோற்கடிே்து 

ஜப்பானின் நதவாமி ஒசாகா ேனது முேல் கிராண்ட் ஸ்லாை் பட்டே்ளே பவன்றார.் 

  

முக்கியமான நாடக்ள் 

  

சசப்டம்பர் 8 – 52 வது சரவ்கேச எழுே்ேறிவு தினம் 

சரவ்தேச எழுே்ேறிவு தினை் ஆண்டுதோறுை் பசப்டை்பர ்8ை் தேதியன்று உலகைாவிய 

அைவில் பகாண்டாடப்படட்ு வருகிறது. 

அடிப்பளட எழுே்ேறிளவ கற்றுக்பகாை்ை தவண்டியேன் அவசியை் பற்றி ைக்கை் 

ைே்தியில் விழிப்புணரள்வ ஏற்படுேத்ுை் வளகயிலுை், எழுே்ேறிளவப் 

பபற்றுக்பகாை்ை முடியாைற் தபான வைரந்்தோருக்கு முளறசாராக் கல்விே் 

திட்டே்தின் மூலை் எழுே்ேறிளவப் தபாதிக்குை் தநாக்கேத்ுடனுை் ஆண்டுதோறுை் 

எழுே்ேறிவு தினை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

  

மாநாடுகள் 

  

மரபணு ஆரே்்கோபீடியா மாநாடு 

இந்திய உை்துளற அளைசச்ர ்ராஜ்நாே் சிங் 6 வது சரவ்தேச ைரபணு ஆரே்்தோபீடியா 

பசாளசட்டியின் இந்திய ைாநாட்டிளன போடங்கிளவே்ோர.் 

தீை் :- “குளறக்கப்பட்ட வீக்கேத்ுடன் அதிகரிே்ே வாழ்நாை் ைற்றுை் தைை்பட்ட 

இயக்கை்”. 
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 சுகாோர உசச்ி மாநாடு 

“கரந்ாடகா சுகாோர உசச்ி ைாநாடு 2018”  என்ற ஒரு நாை் ைாநாடு பபங்களூரில் 

நடந்ேது. 

தநாக்கை் :-  “அளனேத்ு உடல்நல வாய்ப்புகை் ைற்றுை் சவால்கை்" 

  

உலக அங்கீகார உசச்ி மாநாடு (WOSA-2018) 

புது தில்லியில் ைனிேவை தைை்பாடட்ுே்துளற அளைசச்ர ்பிரகாஷ் ஜவதடகர ் 4 வது 

உலக அங்கீகார உசச்ி ைாநாடள்ட (WOSA-2018) திறந்து ளவே்ோர.் 

  

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

 இந்தியா பிரான்ஸ் உடன்படிக்ளக 

இந்தியாவுை் பிரான்ஸுை் “உங்கை் நகரே்ளே ைாற்றியளைே்ேல்” (MYC)க்கான ஒரு 

உடன்படிக்ளக ஒப்பந்ேே்தில் ளகபயழுே்திட்டன. 

இதில்  “உங்கை் நகரே்ளே ைாற்றியளைே்ேல்”(MYC) நாக்பூர,் பகாசச்ி ைற்றுை் 

அஹைோபாே் ஆகிய மூன்று ளபலட் நகரங்கைில் நகரப்்புற தபாக்குவரேத்ு 

போடரப்ான பசுளை இல்ல வாயு (GHG) உமிழ்வுகளை குளறப்பளே 

ஆேரிப்பது  தநாக்கைாகக் பகாண்டுை்ைது. 

 மாநில சசய்திகள்  

 வல்லபாய் பகடல் சிளல திறப்பு 

அக்தடாபர ்31ை் தேதி குஜராே்தின் நரை்ோ ைாவட்டே்தில் சரே்ார ்வல்லபாய் பட்தடல் 

சிளலளய பிரேைர ்நதரந்திர தைாடி திறந்து ளவப்பார.் 
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தநாக்கை் : இந்ே நாை் பபரிய ேளலவருை் சுேந்திரப் தபாராட்ட வீரரின் ஆண்டு 

நிளறளவக் குறிக்குை். 

 ‘ஹஸ்ரே்கஞ்ச ்சசௌராஹா‘ சபயர்மாற்றம் 

உே்ேரப் பிரதேசே்தில், லக்தனா நகரின் சின்னைான ‘ஹஸ்ரே்கஞ்ச ்பசௌராஹா’ 

பபயளர முன்னாை் பிரேைர ்அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயின் நிளனவாக ‘அடல் பசௌக்’ 

என பபயரை்ாற்றப்படவுை்ைது. 

 

நியமனங்கள் 

  

அமிோப் பசௌே்ரி என்பவர ் ஆக்சிஸ் வங்கியின் நிரவ்ாக இயக்குனர ்& ேளலளை 

நிரவ்ாக அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார ்

ஷரே ்ஷரை்ா என்பவர ் பஜட் ஏரத்வஸின் சுேந்திர இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார.் 

பஜனரல் பூரண்ா சந்திர ோபா என்பவர ் தநபாை இராணுவே்தின் புதிய ேளலளைே் 

ேைபதியாக நியமிக்கப்பட்டார.் 

அமிோப் பசௌே்ரி என்பவர ் ஆக்சிஸ் வங்கியின் நிரவ்ாக இயக்குனர ்& ேளலளை 

நிரவ்ாக அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார ்

ஷரே ்ஷரை்ா என்பவர ் பஜட் ஏரத்வஸின் சுேந்திர இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார.் 

அன்சுலா காந்ே் என்பவர ்எஸ்.பி.ஐ. நிரவ்ாக இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்டார.் 

அஷ்வானி பாட்டியா என்பவர ் எஸ்.பி.ஐ. மியூசச்ுவல் ஃபண்டின் நிரவ்ாக இயக்குனர ்

ைற்றுை் ேளலளை நிரவ்ாக அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார.்   
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