
 
    

 

Date  :  3 & 4 Oct 2018 

 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் –  3 & 4 

விளையாட்டு சசய்திகள்  

U-19 ஆசிய ககாப்ளை 

U-19 ஆசியா க ாப்பை கிரிக்க ட் அபை இறுதி கைாட்டிக்கு இந்திய அணி தகுதி கைற்றது. 

31வது இந்திய ரயில்கவ சதுரங்க கைாட்டி 

ையில்கே கதாழிலாளர் ளுக் ான 31-ேது அகில இந்திய சதுைங்  கைாட்டி ள் திருச்சியில் உள்ள கதற்கு ையில்கே 
ையிற்சி பையத்தில் நபைகைற்றது. இதில், இந்தியா முழுேதிலும் இருந்து 86 வீைர், வீைாங் பன ள்  லந்து 
க ாண்ைனர். 

SAFF U-18 மகளிர் சாம்பியன்ஷிப் 

திம்பு, பூைானில் SAFF U-18 ை ளிர் சாம்பியன்ஷிப் அபை இறுதியில் கநைாளத்பத எதிர்க ாள்கிறது இந்தியா. 

திவால் ஒழுங்குமுளை வாரியம் (IBBI) 

2016ம் ஆண்டு அக்கைாைர் 1 ம் கததி கதாைங் ப்ைட்ைபத நிபனவுகூரும் ேப யில் திோல் ஒழுங்குமுபற 
ோரியம் (IBBI) அதன் ஆண்டு விழாபே க ாண்ைாடியது, அதன் ஒரு ைகுதியா  திோல் ஒழுங்குமுபற ோரியம் 
(IBBI) புது தில்லியில் ஆண்டுவிழா விரிவுபை ேழங்கியது 

திோல் ைற்றும் கநாடித்துப் கைாதல் கதாைர்ைான சட்ைம் 2016 என்ைது நவீன கைாருளாதாை சட்ைைாகும். இந்தச் 
சட்ைத்தின் பிரிவு 196(1)(எஸ்) ஒழுங்குமுபற பள கேளியிடுேதற்கு முன்னால் கைாதுைக் ளிைம் 
 லந்தாகலாசபன கசய்யும் நபைமுபற ள் உள்ளிட்ை கசயல் ளுக் ா  ஒழுங்குமுபற ள் கேளியிடும் அபைப்பு 
ஒன்பற ஐபிபிஐ கதரிவிக்  கேண்டும் என்று கூறுகிறது. இந்தக் க ாட்ைாடு ைற்றும் சட்ைத் கதபே களாடு 
ஒருங்கிபையும் ேப யில், கைாதுைக் ளிைம் ஆகலாசபன கைற்று, விதிமுபற பள உருோக்கும் 
நபைமுபற ளுக் ா  ஒழுங்குமுபற பள கேளியிடும் அபைப்ைான இந்திய திோல் ைற்றும் கநாடித்துப் கைாதல் 
ோரியத்தின் ஒழுங்குமுபற ள் 2018-ஐ ஐபிபிஐ கேளியிட்டுள்ளது. 
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    கைாதுைக் ள் தங் ளின்  ருத்துக் பளத் கதரிவிக்  குபறந்தைட்சம் 21 நாட் பள ஐபிபிஐ அனுைதிக்கும். 
கைாதுைக் ளிைமிருந்து கைறப்ைட்ை  ருத்துக் பள ைரிசீலிப்ைகதாடு, இந்தக்  ருத்துக் ள் மீதான கைாது அறிக்ப  
ஒன்றுைன் கசர்த்து ைதிகேற்றம் கசய்யப்ைடும். முன்கைாழியப்ைட்ை விதி ளிலிருந்து முற்றிலும் ைாறுைட்ை 
ேடிேத்தில் விதிமுபற பள ஏற்ைது என்று நிர்ோ  ோரியம் முடிவு கசய்தால், ஒழுங்குமுபற ள் 
கேளியீட்டின்கீழ், மீண்டும் அகத நபைமுபற பின்ைற்றப்ைடும். 

    ஒழுங்குமுபற ள் கேளியீடு என்ைது, 22, அக்கைாைர் 2018 முதல் நபைமுபறக்கு ேந்துள்ளது.  

 

திட்டங்கள் 

 சசாந்த உணவு ைாதுகாப்பு திட்டம் 

ஒடிசா அைசாங் ம் ஏபழ ைக் பளக்  ேர்ேதற் ா  ைாநிலத்தின் கசாந்த உைவு ைாது ாப்பு திட்ைத்பத 
அறிமு ப்ைடுத்தியது. 

மிஷன் கங்கா 

ைாட்ைா ஸ்டீல் சா ச அடித்தளம் (டி.எஸ்.ஏ.எப்) உைன் இபைந்து தூய்பை  ங் ாவுக் ான கதசிய திட்ைம் 
எேகைஸ்ட் சி ைத்பத ஏறிய முதல் கைண்ைணியான ைச்கசந்திரி ைால் தபலபையிலான 40 உறுப்பினர் ள் க ாண்ை 
ஒரு குழுவினர் ஒரு ைாதம் நீண்ை ையைம் கசல்லும் திட்ைத்பத அறிமு ப்ைடுத்தியது. 

ஆஸ்திகரலியா  கடம்ைன் வரி 

ஆஸ்திகைலியா “உரிைஞ்சு ேரி” என்று அபழக் ப்ைடும் கைம்ைன் ேரிபய ைத்து கசய்ய ஒப்புக்க ாண்ைது. 

விருதுகள் 

UNEP (சாம்பியன்ஸ் ஆப் தி எர்த்) சுற்று சூழல் விருது – நகைந்திை கைாடி [ஐ.நா. கசயலாளர் அன்கைானிகயா 
 ட்ைைஸ் ேழங்கினார்] 

உைலியல் அல்லது ைருத்துேத்தில் கநாைல் ைரிசு – கேம்ஸ் பி. அலிசன் [அகைரிக் ா] ைற்றும் தசுக்கு 
க ான்கோ [ேப்ைான்] 

இயற்பியல் கநாைல் ைரிசு – ஆர்தர் அஷ்கின் [அகைரிக் ா]; கேைார்டு கைௌகைா (பிைான்ஸ்) ைற்றும் கைானா 
ஸ்ட்ரிக்கலண்ட் [ னைா] 
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கேதியியல் கநாைல் ைரிசு – ஃபிைான்சஸ் எச் அர்னால்ட் [அகைரிக் ா],ோர்ஜ் பி. ஸ்மித் [அகைரிக் ா] ைற்றும் சர் 
கிகைக ாரி பி.வின்ைர் [பிரிட்ைன்] 

ஸ்ேச்ச ைாைத்[தூய்பை இந்தியா] க ாஷுக்கு மி ப்கைரிய ைங் ளிப்புக் ான விருது – ைாதா அமிர்தானந்தையி 
கதவி. 

  

அறிவியல் சசய்திகள் 

  

நமது சூரிய மண்டலத்திற்கு சவளிகய முதல் நிலவு கண்டுபிடிக்கப்ைட்டது 

ோனியலாளர் ள் நைது சூரிய ைண்ைலத்திற்கு கேளியில் முதல் சந்திைபன  ண்ைறிந்துள்ளனர். இது கநப்டியூனின் 
அளவு ஒரு கைரிய ோயு உல ம் கைால் கேறு எந்த நிலபேப் கைாலில்லாைல், வியாழபனவிை மி  கைரிய ஒரு 
ோயு கிை த்பத சுற்றி ேருகின்றது. 

சிறுககாள் மீது புதிய கராகைாளவ ஜப்ைான் தளரயிைக்கியது 

சூரிய ைண்ைலத்தின் கதாற்றத்பத  ண்ைறிய ேப்ைானின்  யாபுசா 2, பிகைஞ்சு-கேர்ைன் கைாபைல் சிறுக ாள் 
கைற்ைைப்பு ஸ்க ௌட், அல்லது ைாஸ் ாட்[MASCOT] ஏேப்ைட்டு ேப்ைான் ஏகைாஸ்கைஸ் எக்ஸ்ப்களாகைஷன் 
ஏகேன்சியால் (JAXA), ரியூகு சிறுக ாள் மீது கைாகைாபே தபையிறக்கியது. 

  

மாநாடுகள் 

  

‘காவலில் உள்ை சைண்கள் மற்றும் நீதிக்கான அணுகல்’ மாநாடு 

இைாச்சல பிைகதசம் சிம்லாவில் ‘ ாேலில் உள்ள கைண் ள் ைற்றும் நீதிக் ான அணு ல்’ ைாநாடு  ாேல் ஆய்வு 
ைற்றும் ேளர்ச்சி பையம் (BPR&D), உள்துபற விே ாை அபைச்ச த்தால் ஏற்ைாடு கசய்யப்ைட்டு நபைகைற்றது. 

19-வது இந்திய-ரஷ்ய ஆண்டு இருதரப்பு மாநாடு 

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


 
    

 

புது டில்லியில் நபைகைறும் 19-ேது இந்திய-ைஷ்ய ஆண்டு இருதைப்பு ைாநாட்டில் ைங்க ற்  ைஷ்ய ேனாதிைதி 
விளாடிமிர் புடின் இைண்டு நாள் ையைைா  இந்தியா ேருப . 

  

நியமனங்கள் 

  

46 வது தளலளம நீதிைதி 

நீதிைதி ைஞ்சன் க ாக ாய் ���ந்தியாவின் புதிய தபலபை நீதிைதியா  ைதவிகயற்றார். குடியைசுத் தபலேர் 

ைாம்நாத் க ாவிந்த் அேருக்கு ைதவிப் பிைைாைம் கசய்து பேத்தார். நீதிைதி க ாக ாய் 46 ேது தபலபை நீதிைதி 
ஆோர். 

ேைகிழக்கு ைாநிலங் ளில் இருந்து ேரும் முதல் உச்ச நீதிைன்றத் தபலபை நீதிைதியான க ாக ாய், நேம்ைர் 17, 
2019 ேபை ைதவி ஏற்றார். 

நீதிைதி தீைக் மிஸ்ைா இதற்கு முன் இந்தியாவின் தபலபை நீதிைதியா  ஓய்வு கைற்றார்.உச்சநீதிைன்றத்தின் 
தபலபை நீதிைதியா  இருந்த தீைக் மிஸ்ைாவின் ைதவிக் ாலம் அக்கைாைர் 2-ம் கததியுைன் முடிேபைந்தது. 

  

ஈைாக் ேனாதிைதியா  ைார் ம் சாலி  நியமிக் ப்ைட்ைார். 

ஈைாக் பிைதைைா  ஷிகத அகைல் அப்துல் ைஹ்தி நியமிக் ப்ைட்ைார்.   

கிரிக்க ட் ஆஸ்திகைலியாவின் புதிய தபலபை நிர்ோ  அதி ாரியா  க வின் ைாைர்ட்ஸ் நியமிக் ப்ைட்ைார்.   
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