
 
    

 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Topic :  Daily Current Affairs  

Date  :  1 Sep 2019 

முக்கியமான நாட்கள் 

 

சசப்டம்பர் 1 – உலக கடித தினம்    (World Letter Writing Day-WLWD) 

• ஒவ்வவொரு வருடமும் வெப்டம்பர ்1-ஆம் தேதி கடிேம் எழுதும் தினமொக உலக 

அளவில் வகொண்டொடப்படுகிறது. உலக கடிே தினம் என்றும் அழைக்கப்படும் 

இந்ே நொள் ழகயொல் கடிேம் எழுதும் முழறழய பொரொடட்ும் விேமொக 

வகொண்டொடப்படுகிறது.  

• உலக கடிே தினம் என்பது ஆஸ்திதரலியொழவெ ்தெரந்்ே புழகப்படக்கழலஞர ்

ரிெெ்ரட்் சிம்ப்கின் என்பவரொல் 2014-ஆம் ஆண்டு வகொண்டு வரபட்டது.ஒரு 

கடிேம் என்பது இன்ழறய மின்னஞ்ெல் ஆகியவற்ழற விட ஒரு ேனிப்பட்ட 

அனுபவமொக அழமயும். அேனொல்ேொன் அேழன வகொண்டொடும் விேமொக இந்ே 

தினே்ழே அனுெரிக்கபட்டது. 

 

ததசிய சசய்திகள் 

 

விதேகானந்தர் நினனவு மண்டப சபான் விழா 

• கன்னியொகுமரியில் உள்ள, விதவகொனந்ேர ்நிழனவு மண்டபே்தின் வபொன் 

விைொ வகொண்டொடட்ே்ழே, ஜனொதிபதி, ரொம்நொே் தகொவிந்ே், டில்லியில் வெப். 2-

ஆம் தேதி துவக்கி ழவக்கிறொர.் 

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


 
    

 

• கன்னியொகுமரி கடல் நடுதவ உள்ள பொழற மீது, சுவொமி விதவகொனந்ேர,் 1892ல் 

தியொனம் வெய்ேொர.் அழே நிழனவுகூரும் வழகயில், அப்பொழறயில், சுவொமி 

விதவகொனந்ேருக்கு நிழனவு மண்டபம் அழமக்கப்படட்ு, 1970 வெப்., 2ல், 

நொட்டுக்கு அரப்்பணிக்கப்பட்டது 

• நிழனவு மண்டபே்தின் 50- வது வபொன் விைொ ஆண்டு   “மகொ ெம்பரக்்க 

அபியொன்” என்ற வபயரில் வகொண்டொடப்படுகிறது. 

 

 முன்னாள் நிதியனமசச்ர் அருண் தேட்லிக்கு பிஹாரில் சினல 

• மழறந்ே முன்னொள் நிதியழமெெ்ர ்அருண் தஜடல்ிக்கு பிஹொரில் சிழல 

ழவக்கப்படும் என்று அம்மொநில முேல்வர ்நிதிஷ்குமொர ்வேரிவிே்துள்ளொர.் 

• வடல்லியில் உள்ள வபதரொஸ் ஷொ தகொடல்ொ கிரிக்வகட் அரங்கின் வபயழர 

மொற்றி அருண் தஜடல்ி வபயழரெ ்சூட்ட முடிவவடுக்கப்படட்ுள்ளது. பிசிசிஐ 

துழணே் ேழலவரொகவும், வடல்லி கிரிக்வகட் அழமப்பின் ேழலவரொகவும் 

அருண் தஜடல்ி இருந்ேொர ்என்பது குறிப்பிடே்ேக்கது. 

 

திட்டங்கள் 

 

புதுனேயில் ததசிய மருத்துே காப்பீட்டு திட்டம்  

• புதுெத்ெரி இந்திரொ கொந்தி அரசுப் வபொது மருே்துவமழனயில் பிரேம மந்திரி 

ஜன் ஆதரொக்கிய தயொஜனொ கொப்பீடு திட்டம் கீை்  தேசிய மருே்துவக் கொப்பீடட்ுே் 

திட்டே்ழே முேல்வர ்தவ.நொரொயணெொமி வேொடக்கிழவேே்ொர.் 

• புதுெத்ெரி இந்திரொ கொந்தி அரசுப் வபொது மருே்துவமழனயில் நழடவபற்ற 

விைொவுக்கு புதுழவ சுகொேொரே் துழற அழமெெ்ர ்மல்லொடி கிருஷ்ணொ ரொவ் 

ேழலழம வகிே்ேொர.் 
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இந்தியக் கால்பந்து ேளரச்ச்ிக்காக இரு திட்டம்  

• இந்தியக் கொல்பந்து வளரெ்ச்ி வேொடரப்ொன இரு முக்கிய முடிவுகழள ஃபுட்பொல் 

ஸ்தபொரட்ஸ்் வடவலப்மண்ட் லிமிவடட் என்கிற எஃப்.எஸ்.டி.எல். மற்றும் 

ரிழலயன்ஸ் அறக்கட்டழள ஆகியவற்றின் ேழலவர ்நீேொ அம்பொனி 

வவளியிடட்ுள்ளொர.் 

• எஃப்.எஸ்.டி.எல். மூலமொக நொன்கு மகளிர ்அணிகள் வகொண்ட 17 வயதுக்கு 

உட்பட்தடொருக்கொன கொல்பந்து தபொட்டிழய நடே்ேே் திட்டமிடட்ுள்ளொர.் 

அதேதபொல சிறுவரக்ளுக்கொன கொல்பந்து லீக் தபொட்டிழயயும் வேொடங்கே் 

திட்டமிடட்ுள்ளொர.் 

• 2020-ல் யு-17 மகளிர ்உலகக் தகொப்ழபப் தபொட்டி இந்தியொவில் நடக்கவுள்ளது. 

இந்ேப் தபொட்டிக்கொன இந்திய அணியில் தேரவ்ொவேற்கொக மொணவிகளுக்கு ஒரு 

நல்ல வொய்ப்பு வைங்கப்படுகிறது. இந்ே தநொக்கே்துடன், நொன்கு மகளிர ்

அணிகள் வகொண்ட 17 வயதுக்கு உட்பட்தடொருக்கொன மகளிர ்கொல்பந்து 

தபொட்டிழய நடே்ேவுள்ளொர ்நீேொ அம்பொனி. 

• ஹீதரொ ஐ.எஸ்.எல். சில்ட்ரன்ஸ் லீக் எனும் சிறுவரக்ளுக்கொன கொல்பந்து தபொட்டி, 

இந்தியொவில் கொல்பந்து வளரெ்ச்ிக்கும் அேன் பிரபலே்துக்கும் 

முக்கியமொனேொக இருக்கும் எனக் கருேப்படுகிறது. 

 

குறியீடு 

 

புவிசார் குறியீடு 

• தகொவில்பட்டி கடழலமிட்டொய்க்கு புவிெொர ்குறியீடு தகடட்ு மொநில அரசு, 

மே்திய அரசிடம் விண்ணப்பிே்துள்ளது. 

• `தகொவில்பட்டி கடழலமிட்டொய்க்கு விழரவில் புவிெொர ்குறியீடு கிழடக்கும்’ என 

ேமிைக வெய்தி மற்றும் விளம்பரே் துழற அழமெெ்ர ்கடம்பூர ்ரொஜு 

வேரிவிே்ேொர.் 
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நியமனம்  

 

பிஎஸ்எஃப் தனலேர் 

• பிஎஸ்எஃப் ேழலவர ்ரஜினி கொந்ே் மிஸ்ரொவின் பேவிக்கொலம் நிழறவழடந்ேது.  

• இந்திய எல்ழலப் பொதுகொப்புப் பழடயின் (பிஎஸ்எஃப்) ேழலவரொக மூே்ே 

மே்தியப் பிரதேெ ஐபிஎஸ் அதிகொரியொன விதவக் குமொர ்தஜொரி ஜூழல 31 

ல்  பேவிதயற்றொர.் 

• இேற்கு முன்பு, இந்தியொவின் வவளிநொடட்ு உளவு அழமப்பொன "ரொ'வின் சிறப்பு 

வெயலரொக தஜொரி பணியொற்றி வந்ேொர.்  

 

வினளயாட்டு சசய்திகள் 

 

2-ஆேது சடஸ்ட் தபாட்டி  

• கிங்ஸ்டனில் நழடவபற்று வரும் இரண்டொவது வடஸ்ட ்ஆட்டே்தின் முேல் 

இன்னிங்ஸில் இந்தியொ 416 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டொேனது. 

சபங்கால் கிரிக்சகட் அணியின் தகப்டன் 

• வபங்கொல் கிரிக்வகட் அணியின் புதிய தகப்டனொக இந்திய ஏ அணி வீரரொன 

அபிமன்யூ ரங்கநொேபரதமஸ்வரன் ஈஸ்வரன்  (23 வயது ) நியமிக்கப்பட்டொர.் 

உலகக் தகாப்னப துப்பாக்கி சுடுதல் தபாட்டி  

• பிதரசில் நொட்டின் ரிதயொ டி வஜனிதரொ நகரில் நழடவபற்று வரும் உலகக் 

தகொப்ழப துப்பொக்கி சுடுேலில் இந்தியொவின் அபிதஷக் வரம்ொ ேங்கப் பேக்கம் 

வவன்றொர.் 

• இந்ேே் வேொடரின் 2-வது நொளில் ஆடவருக்கொன 10 மீட்டர ்ஏர ்பிஸ்டல் பிரிவில் 

இந்தியொவின் அபிதஷக் வரம்ொ இறுதிெ ்சுற்றில் 244.2 புள்ளிகள் குவிே்து ேங்கப் 
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பேக்கம் வவன்றொர.் மற்வறொரு இந்திய வீரரொன ெவுரப் ெவுே்ரி 221.9 

புள்ளிகளுடன் வவண்கலப் பேக்கம் ழகப்பற்றினொர.் துருக்கியின் இஸ்மொயில் 

வகல்ஸ் 243.1 புள்ளிகள் தெரே்்து வவள்ளிப் பேக்கம் வபற்றொர.் 

• புள்ளிகள் பட்டியலில் இந்தியொ இரு ேங்கம், ஒரு வவள்ளி, ஒரு வவண்கலப் 

பேக்கே்துடன் முேலிடம் வகிக்கிறது. வேொடரின் முேல் நொளில் மகளிருக்கொன 

10 மீட்டர ்ஏர ்ழரபிள் பிரிவில் இந்தியொவின் இளதவனில் வொலறிவன் ேங்கப் 

பேக்கம் வவன்றிருந்ேொர.் அதேதவழளயில் ஆடவருக்கொன 50 மீட்டர ்ழரபிள் 3 

நிழலகள் பிரிவில் இந்தியொவின் ெஞ்ஜீவ் ரொஜ்புே் வவள்ளிப் பேக்கம் 

வவன்றதுடன் தடொக்கிதயொ ஒலிம்பிக் தபொட்டிக்கும் ேகுதி வபற்றிருந்ேொர.் 

அசமரிக்க ஓபன் சடன்னிஸ் 

• நியூயொரக்் நகரில் நழடவபற்று வரும் அவமரிக்க ஓபன் வடன்னிஸ் தபொட்டியில் 

ஆடவருக்கொன இரடழ்டயர ்பிரிவு முேல்சுற்றில் இந்தியொவின் திவிஜ் ெரண், 

தமொனொக்தகொவின் ஹிதகொ தஜொடி 4-6, 4-6 என்ற தநர ்வெட்டில் ஸ்வபயினின் 

ரொபரட் ்கொரப்தலஸ், அரவ்ஜன்டினொவின் வபடரிதகொ வடல்தபொனிஸ் தஜொடியிடம் 

தேொல்வியழடந்ேது. 

பாடி பில்டிங் வினளயாட்டு-அர்ேுனா விருது  

• தேசிய விழளயொடட்ு தினமொன 29-ஆம் தேதி புது தில்லியில் நழடவபற்ற 

விைொவில் சிறந்ே விழளயொடட்ு வீரரக்ளுக்கு அரஜ்ுனொ விருதுகழளயும், 

பயிற்சியொளரக்ளுக்கு துதரொணொெெ்ொரய்ொ விருதுகழளயும் வைங்கினொர ்

குடியரசுே் ேழலவர ்ரொம்நொே் தகொவிந்ே். 

•  இதில் , ேமிைகேழ்ேெ ்தெரந்்ேவரொன பொடி பில்டிங் விழளயொடட்ு வீரருக்கு 

பொஸ்கரனுக்கு அரஜ்ுனொ விருது வைங்கப்பட்டது. 
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