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தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 
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முக்கியமான நாட்கள் 

 

உலக தேங்காய் தினம்(world coconut day)  

• உற்பத்தி மற்றும் தயாரிப்பு பல்வகைப்படுத்தலில் ைவனம் செலுத்தி ததங்ைாய் 

விவொயத்கத தமம்படுத்துவதற்ைாை உலை ததங்ைாய் தினம் (WCD) ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் செப்டம்பர ்2 அன்று அனுெரிை்ைப்படுகிறது. 

• ஆசிய பசிபிை் ததங்ைாய் ெமூைம் (ஏபிசிசி) உருவான தினத்கத நிகனவுகூரும் 

வகையில் இந்த நாள் சைாண்டாடப்படுகிறது.1998ஆம் ஆண்டு வியட்நாமில் 

நகடசபற்ற இந்ததாதனசியாவின் ஜைாரத்்தாகவத் தகலகமயைமாைை் 

சைாண்ட ஆசிய பசிபிை் சதங்கு குழும மாநாட்டில் செப்டம்பர ்2 ஆம் தததி 

உலை ததங்ைாய் நாளாை அறிவிை்ைப்பட்டது. 

• இந்த நாள் ததங்ைாயின் சுைாதாரம் ொரந்்த நன்கமைள் மற்றும் சபாருளாதார 

நன்கமைள் குறித்த விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்துவகத தநாை்ைமாைை் 

சைாண்டுள்ளது. 

• இந்தியாவின் ததங்ைாய் தமம்பாடட்ு வாரியமானது செப்டம்பர ்2 ஆம் தததி 

ஒடிொவில் 'குடும்ப நலனுை்ைான ததங்ைாய்' என்ற ைருப்சபாருளின் கீழ் 21வது 

உலை ததங்ைாய் தினத்கதை் சைாண்டாட இருை்கின்றது. 

• 2019 ஆம் ஆண்டின் தீம் “குடும்ப நலனுை்ைான ததங்ைாய்”. 

 

 

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


 
    

 

நியமனம்  

 

தேலுங்கானா மாநில ஆளுநர்  

• சதலங்ைானா, ஆந்திரம் ஒருங்கிகணந்த ஆளுநராை நரசிம்மன் 

செயல்பட்டார.்அவருை்குப்பின் சதலங்ைானா மாநில ஆளுநராை தமிழை பாஜை 

தகலவர ்தமிழிகெ செௌந்தரராஜன் செப்.1-ஆம் தததி நியமிை்ைப்பட்டார.் 

• 2014-ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழை பாஜை தகலவராை தமிழிகெ செௌந்தரராஜன் 

செயல்படட்ு வந்தார.் தமிழை பாஜை தகலவர ்பதவி நடப்பாண்டு டிெம்பர ்

மாதத்துடன் முடிவகடயவுள்ள நிகலயில் ஆளுநராை நியமிை்ைப்படட்ுள்ளார.்  

 5 மாநில ஆளுநரக்ள் நியமனம் 

• குடியரசுத் தகலவர ்ராம்நாத் தைாவிந்த் சதலங்ைானா, தைரளா, ஹிமாெெ்லப் 

பிரததெம், மஹாராஷ்ட்ரம் மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகிய 5 மாநிலங்ைளுை்கு புதிய 

ஆளுநரை்கள நியமித்தார.் 

• சதலங்ைானா ஆளுநராை தமிழிகெ செௌந்தரராஜன், தைரள ஆளுநராை ஆரிஃப் 

முைமது ைான், ஹிமாெெ்லப் பிரததெ ஆளுநராை பண்டாரு தத்தாத்தரயா, 

ராஜஸ்தான் ஆளுநராை ைல்ராஜ் மிஸ்ரா, மஹாராஷ்டிரம் ஆளுநராை பைத் சிங் 

தைாஷ்யாரி நியமிை்ைப்படட்ுள்ளனர.் 

 

தேசிய தசய்திகள் 

 

முேலாவது தேசிய வாதனாலி நிலலயம் 

• சீனாவின் குவாங்சடாங், ஹாங்ைாங் மற்றும் மை்சைௌசபரும் விரிகுடா 

பிராந்தியத்துை்ைான வாசனாலி ஒலிபரப்பு தெகவ , செப்டம்பர ்மாதம் முதல் 

தததி  சதாடங்ைப்பட்டது.  

•  தரடிதயா தி கிதரட்டர ்தப என்று அகழை்ைப்படும் இந்த வாசனாலி ஒலிபரப்பு 

தெகவ, சீன ஊடைை்குழுமத்தின் கீதழ இயங்கி வருகிறது. குவாங்சடாங், 
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ஹாங்ைாங் மற்றும் மை்சைௌசபரும் விரிகுடா பிராந்தியத்துை்ைாை சிறப்பாை 

அகமை்ைப்படட்ுள்ள முதலாவது ததசிய வாசனாலி நிகலயம் ஆகும்.  

• தினமும் 21 மணிதநரம், எஃப்.எம் 101.2 சமைா சஹடஸ்் மற்றும் மத்திய 

அகலவரிகெ 1215  கிதலாஹரட்ஸ்் மூலமாை, குவாங்சடாங் மாநிலத்தின் 9 

நைரங்ைளுை்கும் ஹாங்ைாங் மற்றும் மை்சைௌ சிறப்பு நிரவ்ாைப் 

பிரததெங்ைளுை்கும் இந்த வாசனாலி நிைழ்ெச்ிைள் ஒலிபரப்பாகும். 

100 நகரங்களில்  மே்திய அரசின் சுகாோர திட்டம்  

• CGHS  திட்டத்தின் கீழுள்ள நைரங்ைளில் வாழும் மத்திய அரசு 

ஊழியரை்ளுை்கும்,  ஓய்வூதியம் சபறுபவரை்்கும் அவகரெ ்ொரந்்து 

இருப்தபாருை்கும் மத்திய அரசு சுைாதாரத் திட்டம் விரிவான சுைாதாரப் 

பராமரிப்கப வழங்குகிறது.  இது 1954-ஆம் ஆண்டு புதுதில்லியில் 

சதாடங்ைப்பட்டது. 

•  2014 வகர இத்திட்டம் 25 நைரங்ைளில் மடட்ும் செயலுை்கு 

வந்தது.அகவைள்  அலைாபாத், அைமதாபாத், சபங்ைளூரு, புவதனஷ்வர,் 

தபாப்பால், ெண்டிைார,் சென்கன, தில்லி, சதைராதூன், ைவுைத்தி, 

கஹதராபாத், சஜய்ப்பூர,் ைான்பூர,் சைால்ைதத்ா,  லை்தனா, மீரட், மும்கப, 

நாை்பூர,் பாடன்ா, புதன, ராஞ்சி, ஷில்லாங், திருவனந்தபுரம், மற்றும் ஜம்மு 

ஆகும்.  

•  மத்திய அரசின் மருத்துவ சுைாதாரத் திட்டம் இன்னும் மூன்றாண்டுைளில்(2022 

ை்குள் ) 100 நைரங்ைளுை்கு விரிவுபடுதத்ப்பட உள்ளதாை சுைாதாரத்துகற 

அகமெெ்ர ்ஹரஷ்் வரதன் சதரிவித்துள்ளார.் 

நாட்டின் மிக நீளமான சுரங்க மின்வழிே் ேட ரயில் பாலே 

• ஆந்திரப் பிரததெ மாநிலம், செரத்லாபள்ளி-ராபூரு இகடயிலான ரயில் 

வழித்தடத்தில் மிை நீளமான சுரங்ைப் பாகத அகமை்ைப்படட்ுள்ளது. இதில் 

முழுவதும் மின்ொர வெதி செய்யப்படட்ுள்ளது.  

• 6.7 கி.மீ. நீளமுள்ள இதுதவ நாட்டின் மிை நீளமான சுரங்ை மின்வழித் தட ரயில் 

பாகதயாகும். ரூ.437 தைாடி செலவில் இந்தப் பாகத அகமை்ைப்பட்டது. 

• இந்த  சுரங்ை மின்வழித் தட ரயில் பாகதகய குடியரசு துகணத் தகலவர ்

சவங்ைய்ய நாயுடு திறந்து கவத்தார.் 
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விலளயாட்டு தசய்திகள்  

 

மினி மராே்ோன் தபாட்டி  

• ைாஞ்சிபுரத்தில் சி.ஐ.டி.யூ. அகமப்பின் ொரப்ில் நடத்தப்பட்ட மினி மாரதத்ான் 

தபாட்டியில் ஆண்ைள் பிரிவில் தெலம் ராமெெ்ந்திரனும், சபண்ைள் பிரிவில் 

தைளம்பாை்ைம் திலைவதியும் முதல் பரிசு சபற்றனர.் 

ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக் தகாப்லப துப்பாக்கி சுடும் தபாட்டி 

 

• பிதரசிலின் ரிதயா டி சஜனிதராவில் நகடசபறும் ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலைை் 

தைாப்கப துப்பாை்கி சுடும் தபாட்டியில் இந்திய அணியுள்ள யஸ்ஹஸ்வினி 

தங்ைம் சவன்றார ் 
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