
 
    

 

Daily Current Affairs (Oct 1st to 2nd) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Topic :  Daily Current Affairs  

Date  :  October 1st to 2nd 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 

பி.சி.சி.ஐ, ஆர்.டி.ஐ. சட்டம் 

இந்திய கிரிக்ககட ்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம் (பி.சி.சி.ஐ) தகவல் அறியும் 

உரிமமசச்ட்டத்தின் கீழ் ககாண்டுவரப்பட்டது. 

 

தரவரிளச 

 

ஐசிசி ஒருநாள் பபடஸ்்பமன் தரவரிளசப் பட்டியல் 

முதலிடம் - இந்திய அணியின் ககப்டன் விராட் ககாலி - 899 புள்ளி 

இரண்டாம் இடம் - இந்திய அணி துமணக் ககப்டன் கராஹித ்சரம்ா - 871 புள்ளி 

7-வது இடம் -இந்திய அணி ஷிகர ்தவண் -  767 புள்ளி 

 

 

ஐசிசி ஒருநாள் பந்து வீசச்ாளரக்ள் தரவரிளசப் பட்டியல் 
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முதலிடம் - இந்திய அணியின் கவகப்பந்துவீசச்ாளர ்ஜஸ்பிரித் பும்ரா -  841 புள்ளி 

இரண்டாம் இடம் -ஆப்கானிஸ்தான் ரஷீத் கான் -  788 புள்ளி 

3-ம் இடம் -  இந்திய வீரர ்குல்தீப் யாதவ்-  723 புள்ளி 

 

முக்கியமான நாடக்ள் 

 

அக்படாபர் 1 – சரவ்பதச முதிபயார ் தினம் 

ஒவ்கவாரு ஆண்டும் அக்கடாபர ்1 ஆம் கததி சரவ்கதச முதிகயார ்தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

1990 ஆம் வருடம் ஐ.நா.வினால் உத்திகயாக பூரவ்மாக அங்கீகரித்து, 1991 ஆம் ஆண்டு 

அக்கடாபர ்முதலாம் கததி சரவ்கதச முதிகயார ்தினமாக ககாண்டாடப்படட்ு 

வருகிறது. 

முதிகயாரக்ள்   முழுமமயான மற்றும் சமமான மனித உரிமமகமள கபறுவமத 

ஊக்குவிப்பதற்கான உறுதிப்பாடம்ட வலியுறுத்துவதற்காக சரவ்கதச 

முதிகயார ் தினம் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

2018 கருப்சபாருள் : ‘Celebrating Older Human Rights champions’ 

 

அக்படாபர் 2 – சரவ்பதச அஹிம்ளச தினம் 

இந்திய சுதந்திர கபாராட்டத்தின் தமலவர ்மற்றும் அஹிம்மச தத்துவதத்ுக்கான 

முன்கனாடி மகாதம்ா காந்தியின் பிறந்த நாள் அக்கடாபர ்2, அன்று சரவ்கதச 

அஹிம்மச தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

பதசிய சசய்திகள் 
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LNG முளனயம் மற்றும் குழாய் திட்டம் 

பிரதமர ்நகரந்திர கமாடி,குஜராத ்அன்ஜரில் உள்ள முந்த்ரா LNG முமனயம், அஞ்சர-்

முந்த்ரா மபப்மலன் திட்டம் மற்றும் பாலன்பூர-்பாலி-பாரம்ர ்குழாய்த்திடட்ம் 

ஆகியவற்மற திறந்து மவத்தார.் 

 

மூத்த குடிமக்களுக்கான  ‘வாக்தன்‘ 

அக்சரத்ம் மந்திர ்அருகக உள்ள காமன்கவல்த் விமளயாடட்ு கிராம அரங்கில், 

சரவ்கதச முதிகயார ்தினத்மத ககாண்டாடுவதற்காக முதிகயாரக்ளுக்கும் மூத்த 

குடிமக்களுக்கும் “வாக்த்டன்” கபாட்டி நமடப்கபற்றது . 

இதமன சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளிப்பின் மத்திய அமமசச்ர ்ஸ்ரீ தாவாரச்ந் 

ககலாட் கதாடங்கிமவத்தார.் 

 

மார்பக புற்றுபநாய் பற்றி விழிப்புணரவ்ு 

அக்கடாபர ்மாதம் முழுவதும் சரவ்கதச மாரப்க புற்றுகநாய் விழிப்புணரவ்ு மாதமாக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

இந்நிமலயில் 1990ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திகரலியாமவ கசரந்்த டிவினில்ஸ் என்ற 

இமசக்குழுவால் கடன்னிஸ் சூப்பர ்ஸ்டார ்கசரீனா வில்லியம்ஸ் மாரப்க 

புற்றுகநாய் விழிப்புணரவ்ுக்காக “I Touch Myself” என்ற பாடமல கவளியிடட்ுள்ளார.் 

"இனம், நிறம் என எவ்வித கவறுபாடுமின்றி உலகம் முழுவதுமுள்ள கபண்கமள 

பாதிக்கும் பிரசச்மனக்கு எதிராக விழிப்புணரம்வ ஏற்படுத்தகவண்டும் 

என்பதற்காகதத்ான் என்னுமடய எல்மலமய மீறி இந்த காகணாளிமய 

கவளியிடட்ுள்களன்" என்று இதுகுறித்து கசரீனா கூறியுள்ளார.் 

 

அசமரிக்கா மற்றும் சமக்ஸிபகாவுடன், கனடா வரத்்தக ஒப்பந்தம் 
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அகமரிக்கா மற்றும் கமக்ஸிககாவுடன் சுதந்திர வரத்்தக ஒப்பந்தத்தில் கனடா 

மககயழுத்திட்டது 

 

மாநாடுகள் 

 

சரவ்பதச மனித உரிளமகள் ஒருங்கிளணப்பு 

கதசிய மனித உரிமமகள் ஆமணயத்தின் கவள்ளி விழாக் 

ககாண்டாட்டத்மதகயாட்டி, மனித உரிமமகள் நமடப் பயணம் தில்லியில்  மூன்று 

நாள்கள் நமடகபற்றது. 

இந்த நிகழ்சச்ிமய கதசிய மனித உரிமமகள் ஆமணயத்தின் தமலவர ்நீதிபதி 

எச.்எல். தத்து ககாடியமசத்துத ்கதாடங்கிமவத்தார.் 

சரவ்கதச மனித உரிமமகள் கூட்டத்தில் குடியரசு துமணத ்தமலவர ்எம். 

கவங்மகயா நாயுடு உமரயாற்றினார.் 

இந்த நிகழ்சச்ியில் கதரந்்கதடுக்கப்பட்ட 7 குழுமவச ்கசரந்்த கமலஞரக்ள் மனித 

உரிமமகள் அம்சங்கள் கதாடரப்ாக விழிப்புணரவ்ு நாடகங்கமள நடத்தினர.் 

இக்குழுக்களில் முதல் பரிசாக ஜானகி கதவி மகிளா கல்லூரியின் கதரு நாடக 

கசாமசட்டிக்கு ரூபாய் ஒரு லட்சம் அளிக்கப்பட்டது. 

முதலாவது ஸ்வசத்தா பமளா 

புது தில்லியில் உள்ள அகில இந்திய இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் கமடிக்கல் சயின்சஸ் 

நிறுவனம் நடத்திய முதல் ஸ்வசத்தா கமளாமவ சுகாதார அமமசச்ர ்கஜ பி நட்டா 

திறந்து மவத்தார.் 

 

பாதுகாப்பு நிகழ்வுகள் 
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இந்திய மற்றும் வியட்நாமிய கடபலார காவலாளரக்ள் இளடபய உயர ்மட்ட 

சந்திப்பு 

இந்திய கடகலாரக் காவல் பமட, வியட்நாம் கடகலாரக் காவல் பமட ஆகியவற்றுக்கு 

இமடகய உயரந்ிமலக் குழுக் கூட்டம் தில்லியில் நமடகபற்றது. இரு நாடுகளுக்கும் 

இமடகய 2015ம் ஆண்டு மககயழுத்தான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தின் (MoU) 

அடிப்பமடயில் இந்த உயரந்ிமலக் குழுக் கூட்டம்  கடகலார காவல்பமட மமயத்தில் 

நமடகபற்றது. 

இந்திய கடகலாரக் காவல் பமடயின் தமலமம இயக்குநர ்(ICG) திரு. ராகஜந்திர சிங் 

தமலமமயிலான குழுவும், வியட்நாம் கடகலாரக் காவல் பமடயின் (VCG) 

கமாண்டன்ட ்கமஜர ்கஜனரல் நிக்கயன் வான்கசான் தமலமமயில் ஆறு கபர ்

ககாண்ட குழுவும் இந்த சந்திப்பில் இடம்கபற்றனர.் 

இந்த புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தப்படி இரு தரப்பினரும் பரஸ்பரம் ஒத்துமழப்பு 

கமற்ககாள்வது என்று இந்த சந்திப்பின்கபாது ஒப்புக் ககாள்ளப்பட்டது. சிறந்த 

கமலாண்மம நடவடிக்மககள், கசயல்பாடுகள் அளவிலான கருத்துப் பரிமாற்றத்மத 

அதிகரிப்பது ஆகியமவ குறித்து இரு தரப்பினரும் இமசந்தனர.் 

 

ஒப்பந்தங்கள் / உடன்படிக்ளக 

இந்தியா, உஸ்சபகிஸ்தான் ளம ஒப்பந்தங்கள் 

இந்தியா, உஸ்கபகிஸ்தான் இமடகய 17 பல்கவறு துமறகளில் மம ஒப்பந்தங்கள் 

மககயழுத்தானது 

புது கடல்லியில் இந்தியாவிற்கு வருமக தந்துள்ள உஸ்கபகிஸ்தான் அதிபர ்சவ்கத ்

மற்றும் பிரதமர ்கமாடி இமடகய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் மககயழுத்தானது. 

இரு நாடுகளின் தமலவரக்ள் முன்னிமலயில் சுற்றுலா, கதசிய பாதுகாப்பு, ராணுவ 

கல்வி, கவளாண்மம, அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பம், சுகாதார, மருதத்ுவ 

அறிவியல் உள்ளிட்ட 
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துமறகளில் ஒத்துமழப்மப வலுப்படுத்துவது என்பன உள்பட 17 ஒப்பந்தங்கள் 

மககயழுத்தாகின. 

கபாமதப்கபாருள் கடத்தமல தடுக்க இமணந்து கசயல்படவும் இரு நாடுளும் 

ஒப்புதல் கதரிவிதத்ுள்ளன. 

உஸ்கபகிஸ்தான் அதிபர ்ஷவ்கத ்மிரஸ்ிகயாகயவ், இந்தியா - உஸ்கபகிஸ்தான் 

இமடகய கூடட்ு ராணுவ பயற்சி கமற்ககாள்ள ஒப்புதல் அளிக்கப்படட்ுள்ளது என்று 

கதரிவித்தார.் 

 

 

எம்.என்.எஸ் 93 வது ளரசிங்  தினம் 

இராணுவ நரச்ிங் கசமவ (எம்என்எஸ்) அக்கடாபர ்1 ம் கததி 93 வது கரய்சிங் 

தினத்மத ககாண்டாடுகிறது. 

 

உலக சசய்திகள் 

 

சீனாவில் மகாத்மா காந்தியின் 149 வது பிறந்த நாள் 

மகாத்மா காந்தியின் 149 வது பிறந்தநாமள நிமனவுகூரும் விதமாக, சீனாவின் 

கபய்ஜிங்கில் உள்ள சாகவாயாங் பூங்காவில் மகாத்மா காந்தியின் புகழ்கபற்ற 

கமற்ககாள் மற்றும் பஜமனகள் வாசிக்கப்பட்டன. 

சீனாவின் புகழ்கபற்ற சிற்பி மற்றும் கமலஞரான யுவான் சிகுன் வடிவமமத்த 

மகாத்மா காந்தி சிமல 2005-ம் ஆண்டு இந்த பூங்காவில் நிறுவப்பட்டது. இந்த 

பூங்காகவாடு இமணந்த அருங்காட்சியகத்தில் ரவீந்திரநாத்  தாகூரின் சிமல 

இடம்கபற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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இவ்விழாவில் கலந்து ககாண்ட இந்திய தூதரக அதிகாரி அக்விகனா விமல், மகாத்மா 

காந்தி சிமலக்கு மாமல அணிவித்தார.் 

 

சரவ்பதச சூரியசக்தி கூடட்ளமப்பின் முதலாவது மாநாடு 

பிரதமர ்திரு. நகரந்திர கமாடி சரவ்கதச சூரியசக்தி கூட்டமமப்பின் முதலாவது 

மாநாடம்ட இன்று விஞ்ஞான் பவனில் கதாடங்கி மவத்தார.் 

இந்தியப் கபருங்கடல் எல்மலப் பகுதி நாடுகள் கூட்டமமப்பின் (IORA) 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்திக்கான அமமசச்ரக்ள் கூட்டம் மற்றும் இரண்டாவது 

சரவ்கதச ரீ-இன்கவஸ்ட் (புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி முதலீட்டாளரக்ள் மாநாடு 

மற்றும் கண்காட்சி) ஆகியமவயும் இந்த நிகழ்சச்ியின்கபாது கதாடங்கப்பட்டது. 

ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் கபாதுச ்கசயலாளர ்ஆண்கடானிகயா கட்டரஸும் இந்த 

நிகழ்சச்ியில் பங்ககற்றார.் 

 

நியமனங்கள் 

 

சூகசன் கிட்டி என்பவர ்பங்களாகதஷின் முதல் கபண் இராணுவ தளபதியாக 

நியமிக்கப்பட்டார.் 

ஸ்ரீ ராகஜஷ் அகரவ்ால் என்பவர ்ரயில்கவ வாரியம் - புதிய உறுப்பினராக (கராலிங் 

ஸ்டாக்), நியமிக்கப்பட்டார.் 

சரவ்கதச நாணய நிதியத்தின் (IMF) தமலமம கபாருளாதார ஆகலாசகர ்மற்றும் 

பணிப்பாளர-்கீதா ககாபிநாத் 

விமானப்பமட பணிப்பாளரின் துமணத ்தமலவர-்ஏர ்மாரஷ்ல் அனில் ககாஸ்லா 

விமானப்பமட கபாது இயக்குனர ்(OPS)-ஏர ்மாரஷ்ல் அமித ்கதவ் 
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விமானப்பமட பணியாளரின் துமணத ்தமலவர-்ஏர ்மாரஷ்ல் வி.ஆர.் கசௌத்ரி 

விமானப்பமட தமலமம நிரவ்ாக அதிகாரி கிழக்கு ஏர ்கமாண்ட்-ஏர ்மாரஷ்ல் 

ரகுநாத ்நம்பியார ்

விமானப்பமட தமலமம நிரவ்ாக அதிகாரி கதன்கமற்கு ஏர ்கமாண்ட்-ஏர ்மாரஷ்ல் 

ஹரஜ்ித் சிங் அகராரா 

 

திட்டங்கள் 

 

கிராமப் பஞ்சாயதத்ு வளரச்ச்ி திட்டத்தின் கதசிய நடவடிக்மக ஆராய்சச்ி திட்டம் 

நாட்டின் கிராமப்புற பகுதிகளில் நிமலயான மற்றும் முழுமமயான வளரச்ச்ிக்கு 

இந்த திட்டம் வடிவமமக்கப்படட்ுள்ளது. 

கிராமப் பஞ்சாயதத்ுத ்திட்டத்தின் கதசிய நடவடிக்மக ஆராய்சச்ி திட்டத்மத, 

கிராமப்புற கமம்பாடட்ுத் துமற அமமசச்ர ்நகரந்திர சிங் கதாமர,் குவாலியர ்

மத்தியப் பிரகதசதத்ில் கதாடங்கி மவத்தார.் 

 

பாதுகாப்பு சசய்திகள் 

 

IBSAMAR- 6வது பதிப்பு 

இந்தியா, பிகரசில் மற்றும் கதன் ஆப்பிரிக்க கடற்பமடகள் இமடகய ஒரு கூடட்ு பல 

கதசிய கடல் பயிற்சிக்கான IBSAMAR இன் ஆறாவது பதிப்பு, கதன் ஆப்பிரிக்காவில் 

மசகமான்ஸ் நகரத்தில்  அக்கடாபர ்01 முதல் 18 ஆம் கததி வமர நமடகபறுகிறது. 

இந்த கடற்பயிற்சியின் கநாக்கமானது பங்குகபறும் கடற்பமடகளுடன் 

கூடட்ுப்பயிற்சிமய கமற்ககாள்வமதயும் இமணந்து பணியாற்றுவமதக் 

கட்டமமப்பமதயும் பரஸ்பர புரிதல்கமள ஏற்படுத்துவதுமாகும். 
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இந்த IBSAMAR பயிற்சியானது 2006-ல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

கமடசி பதிப்பான IBSAMAR – Vவது பதிப்பானது 2016-ன் பிப்ரவரி மாதம் இந்தியாவின் 

ககாவாவில் நமடகபற்றது. அதற்கு முந்மதய அமனதத்ுப் பயிற்சிகளும் 

கதன்ஆப்பிரிக்காவில் நமடகபற்றன. 

 

விருதுகள் 

 

காயகல்ப் விருது 

எய்ம்ஸ் (கடல்லி)– காயகல்ப் விருதுகளில் முதல் இடம் ரூ. 5 ககாடி பரிசு கபற்றது 

(எய்ம்ஸ் கடல்லிக்கு கீழ் வரும் மத்திய மற்றும் மாநில மருத்துவமமனகளின் 

வளாகத்தில் தூய்மம பராமரிக்க எடுத்த முயற்சிகமள அங்கீகரித்து). 

 

NIPM ரத்னா விருது 

NIPM ரத்னா விருமத  டாக்டர.் தபன் குமார ்சந்த், சி.எம்.டி, NALCO  என்பவர ்கபற்றார.் 

2017 ஆம் ஆண்டுக்கான வாழ்நாள் சாதமனயாளர ்டாக்டர ்ராஜ்குமார ்

விருமத  மூத்த பல கமாழி நடிகர ்லட்சுமி என்பவர ்கபற்றார.் 
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