
 
    

 

Daily Current Affairs (Sep 29th to 30th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date  :  Sep 29th to 30th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

வில்வித்ளத உலக ககாப்ளப 

துருக்கியில் சாம்சனில் நடந்த வில்வித்தத உலகக் ககாப்தப இறுதிப் கபாட்டியில் 

இந்தியா மூன்று பதக்கங்கதை வென்றது. 

தீபிகா குமாரி வபண்களுக்கான பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார.் அபிகேக் 

ெரம்ா ஆண்கை் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கத்தத வென்றார.்  

அபிகேக் ெரம்ா & க ாதி சுகரகா வென்வனம் கலப்பு அணி பிரிவில் வெை்ைி 

வென்றனர.் 

  

ஆசிய ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன் கபாட்டி 

யுெரா ் ெத்ொனி 25ெது ஆசிய இதையகயார ்ஸ்குொே் சாம்பியன் பட்டத்தத 

வென்றுை்ைார.் 

  

ஃபாரம்ுலா ஒன் சாம்பியன்ஷிப் 

லூயிஸ் ஹாமில்டன் ஃபாரம்ுலா ஒன் சாம்பியன்ஷிப்பில் ரஷியன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

பட்டத்தத வென்றுை்ைார.் 
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ககால்ஃப் ளரடர் ககாப்ளப 

ஐகராப்பா அவமரிக்காதெ வீழ்த்தி ககால்ஃப் தரடர ்ககாப்தபதய மீண்டும் 

வென்றது. 

  

ஆசியா ககாப்ளப 

இந்தியா ெங்ககதசத்தத 3 விக்வகடட்ுகை் வித்தியாசத்தில் கதாற்கடித்து ஆசியா 

ககாப்தபதய ஏழாெது முதறயாக தகப்பற்றியது. 

  

முக்கிய தினங்கள்  

  

சசப்டம்பர் 30 – சரவ்கதச சமாழிசபயர்ப்பு நாள் 

ஐக்கிய நாடுகை் சதபயால் ஏற்றுக் வகாை்ைப்பட்ட தீரம்ானத்தத அடிப்பதடயாகக் 

வகாண்டு வசப்டம்பர ்30 ம் கததி  உலக சரெ்கதச வமாழிவபயரப்்பு தினம் (ITD) 

வகாண்டாடப்படுகிறது. 

இது ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் ெடகிழக்கு இத்தாலியாவின் ொழ்ந்த புனித வ கராம் 

என்பெரின் நிதனொக வகாண்டாடப்படுகிறது.. இெர ்தபபிதை (புதிய ஏற்பாடு) 

கிகரக்க வமாழியிலிருந்து லத்தீன் வமாழியில் வமாழிவபயரத்்தெர.் 

2018 கருப்சபாருள் : Democracy under Strain: Solutions for a Changing கவரல்்ட் 
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மாநில சசய்திகள்  

  

186 கி.மி அளமதிக்கான கபரணி 

மகாத்மா காந்தியின் 150 ெது பிறந்த நாை் விழாவில் பல்கெறு மாநிலங்கைில் 

மாகொயிச கிைரச்ச்ியால் பாதிக்கப்பட்ட 150 க்கும் கமற்பட்ட மக்கை், ஆந்திரப் 

பிரகதசத்தில் இருந்து சட்டிஸ்கர ்ெதரயிலான 186 கி.மீ  ‘அதமதி பாதயாத்திதர’ 

என்னும் அதமதிக்கான கபரணியில் கலந்துவகாண்டனர.் 

  

சதலுங்கு ளபபிள்  

ஆந்திரவில் உை்ை கதொதலயங்கை் இந்த ஆண்டு தபபிதை கிகரக்க 

வமாழியிலிருந்து வதலுங்கு வமாழியில் வமாழிவபயரத்த்ு 200 ஆண்டுகை் ஆனதத 

வகாண்டாடினாரக்ை் 

  

ராஜ்ககாட்டில் அளமக்கப்பட்ட காந்தி அருங்காட்சியகம்  

ரா ்ககாடட்ில் ஆல்ஃபிரட் உயரந்ிதல பை்ைியில் மகாத்மா காந்திக்கு 

அரப்்பணிக்கப்படட் அருங்காட்சியகத்தத பிரதமர ்நகரந்திர 

கமாடி  திறந்துதெத்தார.் 

  

ககரளாவின் மின்னூடட்ும் இலக்கு  

ககரைா 2030 ஆம் ஆண்டுக்குை் அதனதத்ு ெகுப்பு கமாட்டார ்ொகனங்கதையும் 

முழுெதுமாகத ்மின்னூட்டு நிதலக்கு மாற்ற இலக்கு நிரண்யம் வகாண்டுை்ைது. 
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காந்தியின் இதயம் கதசிய அருங்காட்சியகத்தில்  

 புது தில்லி கதசிய அருங்காட்சியகத்தில் கதச ததலெர ்காந்தியின் 150 பிறந்த நாை் 

விழாதெ நிதனவுகூரும் ெதகயில் காந்தியின் இதயம் துடிப்பது கபால டிஜிட்டல் கிட் 

மூலம் ஏற்பாடு வசய்யப்படட்ுை்ைது. 

  

சமத்தனாளல சளமயல் எரிசபாருளாக மாற்ற திட்டம் 

அசாம் வபாதுதத்ுதற  வபட்கராவகமிக்கல் லிமிவடட் திரெமாக்கப்பட்ட 

வபட்கராலியம் ொயுவுக்கு மாற்றாக  சுத்தமான, மலிொன வமத்தனாதல அறிமுகம் 

வசய்ய இந்தியாவில் முதன்முதலில திட்டமிடட்ுை்ைது . இது அக்கடாபர ்5 அன்று 

வதாடங்கப்படும். 

  

 திட்டங்கள் 

  

ஊதிய இழப்பீடட்ுத் திட்டம் 

மாநிலத்தின் கதயிதல கதாட்டங்கைில் பணிபுரியும் கரப்்பிணிப் வபண்களுக்கு 

ஊதிய இழப்பீடட்ுத் திட்டத்தத ெழங்கும் முதல் இந்திய மாநிலமாக அசாம் 

திகழ்கிறது. 

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ரூ.12,000 ஆனது 4 தெதணகைில் ெழங்கப்படும். இதனுடன் 

மகப்கபறு விடுப்பும் ெழங்கப்படும் 

கரப்்பிணிப் வபண்களுக்கு சிறந்த ஆகராக்கியம் மற்றும் ஊட்டசச்த்து துதணப் 

வபாருடக்தை ெழங்குெகத இத்திட்டத்தின் கநாக்கமாகும். 
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பாதுகாப்பு சசய்திகள் 

  

ரஷ்யாவிற்கு மிக் -21 கபார் சஜட ்விமானம் பரிசு  

ரே்யாவிற்கு மூன்று மிக் -21 கபார ்விமானங்கதை பரிசாக ெழங்க இந்தியா 

திட்டமிடட்ுை்ைது. 

இது எதிரெ்ரும் இந்தியா-ரே்யா இருதரப்பு உசச்ிமாநாட்டின் ஒரு முக்கிய அம்சம் 

  

அறிவியல் சசய்திகள் 

  

TB பாக்டீரியாளவக் சகால்ல புதிய அணுகுமுளற 

வபங்களூரில் உை்ை இந்திய இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் தசன்ஸ் (ஐஐஎஸ்சி) இன் 

கபராசிரியர ்அமித ்சிங் ததலதமயிலான பல நிறுென குழு முதல் முதறயாக ஒரு 

புரதம் (WhiB4), TBதய ஏற்படுதத்ும் பாக்டீரியாவின் டி.என்.ஏ தெ ஆக்ஸி கனற்ற 

அழுத்தத்தின் மூலம் கடட்ுப்படுத்தும் என கண்டறிந்துை்ைது. 

  

ஒப்பந்தங்கள்  

  

நீர் நிரவ்ாகம் மீது ககாவா ஒப்பந்தம் 

நீர ்ெழங்கல் மற்றும் கழிவு நீர ்கமலாண்தமக்கான வபாதுொன முன்முயற்சிகதை 

உருொக்க கபாரத்த்ுகீசிய சுற்றுசச்ூழல் அதமசச்கத்திற்கும் ககாொவின் 

வபாதுப்பணித ்துதறக்கும் இதடகய புரிந்துணரவ்ு உடன்படிக்தக (MoU) 

தகவயழுத்திடப்பட்டது. 
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நியமனங்கள் 

  

என். ரவி, வி ய் குமார ்கசாப்ரா என்பெர ் பிரஸ் டிரஸ்ட ்ஆப் இந்தியாவின் ததலெர ்

மற்றும் துதணத ்ததலெராக (PTI) நியமிக்கப்பட்டார.்  

ரஜினி காந்த் மிஸ்ரா என்பெர ்எல்தல பாதுகாப்புப் பதடயின் வபாது இயக்குனராக 

(பிஎஸ்எஃப்) நியமிக்கப்பட்டார.்  

அனில் சந்திர புனிதா என்பெர ் ஆந்திர மாநிலத்தின் அடுத்த ததலதம 

வசயலாைராக நியமிக்கப்பட்டார.் 
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