
 
    

 

Date  :  28 to 31  Oct 2018 

 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் –  28 to 31 

விளையாட்டு சசய்திகள் 

  

ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி :- 

ஓமனில் நடைபெறவிருந்த இறுதிப்பெோட்டி மடையோல் ரத்து பெய்யப்ெட்ைதோல் ஆசிய ெோம்பியன்ஸ் டிரோபி 

இந்தியோ மற்றும் ெோகிஸ்தோன் இருவருக்கும் ப ோப்டெ ெகிர்ந்தளிக் ப்ெட்ைது. 

இந்தியாவின் புதிய நம்பர் 1 சடன்னிஸ் வீரர்:- 

ெமீெத்திய ஏடிபி பைன்னிஸ் தரவரிடெயில் பரோ ன் பெோெண்ணோடவ பின்னுக்குத் தள்ளி 38வது இைத்துக்கு 

முன்பேறி திவிஜ் ெரண் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியோவின் புதிய நம்ெர் 1 பைன்னிஸ் வீரர் ஆேோர். 

வாசென்சியா பபாட்டி :- 

ப ன்யோவின் தூர ஓட்ைக் ோரரோே ஆபிர ோம் கிப்ைம் வோபென்சியோ பெோட்டியில் பவன்றோர், அடர மரோத்தோன் 

பெோட்டியில் 58 நிமிைம் 18 பநோடியில் ெந்தய தூரத்டத  ைந்து உெ  ெோதடே ெடைத்தோர். 

பானாபசானிக் ஓபன் இந்தியா பகால்ஃப் :- 

இந்திய ப ோல்ப் வீரர்  ோலின் ப ோஷி ெோேோபெோனிக் ஓென் இந்தியோ ப ோல்ஃப் பெோட்டியில் பவற்றி பெற்றுள்ளோர். 

ITTF பசெஞ்சு சபல்ஜியம் ஓபன் படபிள் சடன்னிஸ் :- 

ITTF பெெஞ்சு பெல்ஜியம் ஓென் பதோைரில் 21 வயதிற்குட்ெட்ை பெண் ள் ஒற்டறயர் பிரிவில் இந்திய பைபிள் 

பைன்னிஸ் வீரர் அயி ோ மு ர்ஜி பவள்ளி ெதக் ம் பவன்றோர். 
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இந்தியா Vs சவஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்சகட் :- 

மும்டெயில் நடைபெற்ற 4 வது ஒருநோள் பெோட்டியில் 224 ரன் ள் வித்தியோெத்தில் பமற்கிந்திய தீவு ள் அணிடய 

பதோற் டித்து இந்தியோ, 5 பெோட்டி ள் ப ோண்ை ஒருநோள் பதோைரில் 2-1 என்ற  ணக்கில் என்று முன்னிடெ 

வகிக்கிறது. 

ஐஸ்பெ ஆஃப் பேன் சர்வபேச சதுரங்க பபாட்டி :- 

இங்கிெோந்தில் நடைபெற்ற ஐஸ்பெ ஆஃப் பமன் ெர்வபதெ ெதுரங்  பெோட்டியில் இங்கிெோந்தின் டமக்ப ல் 

ஆைம்டெ பவன்றோர் கிரோண்ட்மோஸ்ைர் அதிென். இதன்மூெம் மூன்றோவது இைம் பிடித்தோர். 

ஆசிய ஸ்னூக்கர் டூர் பபாட்டி :- 

சீேோவின் ஜிேோன் ந ரில் நடைபெற்ற ஆசிய ஸ்னூக் ர் டூர் பெோட்டியில் ெங் ஜ் அத்வோனி ெட்ைம் பவன்றோர்.  

  

முக்கியோன நாட்கள் 

  

அக்படாபர் 30 – டாக்டர் பஹாமி ஜஹாங்கீர் பாபா பிறந்ே நாள் விழா 

அக்பைோெர் 30 – இந்தியோவின் அணுெக்தித் திட்ைத்தின் தந்டத ைோக்ைர் ப ோமி   ோங்கீர் ெோெோ பிறந்த நோள் 

விைோ ப ோண்ைோைப்ெட்ைது. இந்திய விஞ்ஞோே ஆரோய்ச்சி நிபுணர் ைோக்ைர் ெோெோ, ெெ முக்கிய நிறுவேங் ளுக்கு 

அடித்தளத்டத அடமத்தோர். 

அக்படாபர் 31 – உெக நகர தினம் 

சீேோவின் ஷோங் ோய் ந ரில் முதல் உெ  ந ர திேம் 2014 ஆம் ஆண்டு அக்பைோெர் மோதம் 31 ஆம் பததி 

ப ோண்ைோைப்ெட்ைது. உெ ளோவிய ந ரமயமோக் த்தில் உள்ள ெர்வபதெ ெமூ த்தின் நென் டள நோடு ள் மற்றும் 

ந ரங் ளுக்கிடையில் ஒத்துடைப்டெ பமம்ெடுத்துவதற்கும், நிடெயோே ந ர அபிவிருத்திக்கு ெங் ளிப்ெதற்கும் 

இந்த நோள் மிகுந்த ஆதரடவ அளிக்கின்றது. 

தீம் :- Better City, Better Life. 
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உெக சசய்திகள்  

  

உெகின் உயரோன வல்ெபாய் பட்படல் சிளெ திறப்பு 

பிரதமர் நபரந்திர பமோடி கு ரோத்தின் நர்மதோ மோவட்ைத்தின் ப வடியோவில் ெர்தோர் வல்ெெோய் ெட்பைடெ 

ப ௌரவிப்ெதற் ோ  உருவோக் ப்ெட்டுள்ள ஒற்றுடம சிடெடய நோட்டு மக் ளுக் ோ  அர்ப்ெணித்தோர். 

உெகின் மி  உயரமோே, இந்தியோவின் இரும்பு மனிதன் என்றடைக் ப்ெடும் வல்ெெோய் ெட்பைலின் 182 மீட்ைர் 

சிடெ அவரது 143 வது பிறந்த நோள் விைோவில் திறக் ப்ெட்ைது. 

  

பரா–பபக்ஸ் ஃசபர்ரி பசளவ  

கு ரோத்தில், ப ோ ோ மற்றும் தப ஜிற்கு இடையில் ஒரு தனிப்ெட்ை பரோ-பெக்ஸ் ஃபெர்ரி பெடவடய 

முதெடமச்ெர் வி ய் ரூெனி பதோைங்கி டவத்தோர். 

  

அறிவியல் சசய்திகள் 

  

உமிழ்வு பசாேளன வசதி :- 

CSIR-NEERIல் ஒரு உமிழ்வு பெோதடே வெதி நிறுவப்ெட்டுள்ளதோ  அறிவியல் மற்றும் பதோழில்நுட்ெத்துடற 

அடமச்ெர்  ர்ெவர்தன் கூறிேோர், இதன் மூெம் வைக் மோே மற்றும் ெசுடம ெட்ைோசு ளின் உமிழ்வு மற்றும் 

ஒலிடய  ண் ோணிக்  விரிவோே ெயிற்சியும் வைங் ப்ெட்டு வருகிறது. 

SWAS, SAFAL ேற்றும் STAR :- 

CSIR விஞ்ஞோனி ள் குடறவோ  சுற்றுச்சூைடெ ெோதிக்கும் ெட்ைோசுக் டள உருவோக்கியுள்ளேர், அடவ சுற்றுப்புற 

சூைலுக்கு நட்ெோ  மட்டுமல்ெோமல், வைக் மோே ெட்ைோசுக் டளவிை 15-20% மலிவோேடவ ஆகும். 

ெோது ோப்ெோே நீர் பவளியீட்ைோளர் (SWAS), ெோது ோப்ெோே குடறந்த அலுமினியம் (SAFAL) மற்றும் 

ெோது ோப்ெோே பதர்மோய்ட் ெட்ைோசு (STAR) என்று இந்த ெட்ைோசு ள் பெயரிைப்ெட்டுள்ளே. 
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திட்டங்கள் 

  

அம்ருத் திட்டம் :- 

மத்திய அரசின் அம்ருட் திட்ைத்தின் கீழ் அடிப்ெடை வெதி டள பமம்ெடுத்த பென்டே மற்றும் அதன் 8 

புறந ரங் ள் பதர்வு பெய்யப்ெட்டுள்ளே.   

இந்த திட்ைத்தின் கீழ் பென்டே மற்றும் இதன் புற ந ரங் ளோே அம்ெத்தூர், ஆெந்தூர், மோதவரம், ெல்ெோவரம், 

தோம்ெரம், ஆவடி,  ோஞ்சிபுரம் மற்றும் ப ோயமுத்தூர், திருச்சி, மதுடர ஆகிய ந ரங் ளும் பதர்வு 

பெய்யப்ெட்டுள்ளே.  

அெோம் அரசு, பிரம்மபுத்திரோ ஆற்டற முக்கிய மூெமோ  டவத்து மோநிெத்தின் ந ர்ப்புற வீடு ளுக்கு குடிநீர் 

வெதி டள AMRUT திட்ைத்தின் கீழ் வைங்  திட்ைமிட்டுள்ளது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

 இந்தியா, ஜப்பான் ஆறு ஒப்பந்ேங்களில் ளகசயழுத்து 

பைோக்கிபயோவில் பிரதமர் நபரந்திர பமோடி மற்றும் ஷின்பெோ அபெ தடெடமயிெோே 13 வது ஆண்டு இருதரப்பு 
உச்சி மோநோட்டிற்குப் பின்ேர் இந்தியோ மற்றும்  ப்ெோன் ஆறு ஒப்ெந்தங் ளில் ட பயழுத்து மற்றும் ெோது ோப்பு 

மற்றும் பமம்ெோட்டு திட்ைங் ளில் இரண்டு முக்கிய அறிவிப்பு டள பவளியிட்ைே. 

 

சசயலிகள் 

 பிக் அப் ேற்றும் டிராப் வசதி 

 ர்நோை  பதர்தல் ஆடணயம் மோற்றுத்திறேோளி ளுக்கு பிக் அப் மற்றும் டிரோப் வெதியளிப்டெ ‘Chunavana’ 

பமோடெல் பெயலி மூெம் வைங்  திட்ைமிட்டுள்ளது. இந்த பெயலியில் நவம்ெர் 1 நள்ளிரவு வடர முன்ெதிவு 

பெய்யெோம். 
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சபாருைாோர சசய்திகள் 

 ஜப்பான் 316 பில்லியன் சயன் கடனளிக்க ஒப்புேல் 

இந்தியோவில் ஏழு முக்கிய உள் ட்ைடமப்பு திட்ைங் ளுக்கு 316 பில்லியன் பயன்  ைன் வைங்   ப்ெோன் ஒப்புக் 

ப ோண்டுள்ளது. மும்டெ-அ மதோெோத் புல்ெட் ரயில், பைல்லி, வைகிைக்கு மற்றும் பென்டே ஆகியடவ இதில் 

அைங்கும். 

இந்தியா-இத்ோலி சோழில்நுட்ப உச்சி ோநாடு 

புதுதில்லியில் 30.10.2018 நடைபெற்ற இந்தியோ-இத்தோலி பதோழில்நுட்ெ உச்சிமோநோட்டில் பிரதமர் திரு. நபரந்திர 

பமோடி உடரயோற்றிேோர். இத்தோலி பிரதமர் திரு. கியூபெப் ப ோண்பைவும் இந்த மோநோட்டில்  ெந்து ப ோண்ைோர். 

மோநோட்டில் பெசிய பிரதமர் திரு. நபரந்திர பமோடி, இந்தியோ – இத்தோலி பதோழில் ஆரோய்ச்சி மற்றும் பமம்ெோட்டு 

ஒத்துடைப்பு திட்ைத்தின் அடுத்த  ட்ைம் பதோைங் ப்ெடுவதோ  அறிவித்தோர். இத்திட்ைம் இந்திய பதோழில் மற்றும் 

ஆரோய்ச்சி அடமப்பு ள் புதிய பெோருட் டள உருவோக்குவதற்கு வழிவட  பெய்யும் என்றோர். 

சபாது சுகாோர பராேரிப்பு பற்றிய 5வது பேசிய உச்சி ோநாடு 

இந்தியோவில் பெோது சு ோதோரத் திட்ைத்தில் சிறந்த மற்றும் பிரதிெென் பெடவ ள், புதிய  ண்டுபிடிப்பு ள் குறித்த 

5-வது பதசிய உச்சிமோநோட்டை மோநிெ முதெடமச்ெர் திரு. ெர்ெோேந்தோ பெோேோவோல் முன்னிடெயில் மத்திய 

சு ோதோரம் மற்றும் குடும்ெ நெத்துடற அடமச்ெர் திரு. ப .பி. நட்ைோ அெோம் மோநிெம்,  ோஸிரங் ோவில் பதோைங்கி 

டவத்தோர். 

உெ  அளவிெோே சு ோதோர பெடவ பதோைர்ெோே சிறந்த பெடவ ள், நைவடிக்ட க் ோே ஆதோரம் குறித்த Coffee 

Table புத்த த்டதயும் அவர் பவளியிட்ைோர்.  

  

விருதுகள் 

  

பெண் ள்  ல்விடய ஊக்குவித்ததற் ோ  2018 கிபளய்ட்ஸ்பமன் [Gleitsman] விருடத மெோெோ யூெப்ெோய் [Malala 

Yousafzai]   ோர்வர்ட் ெல் டெக் ை த்தில் இருந்து பெற்றோர். 
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நியேனங்கள் 

  

பிபரசில்  ேோதிெதி பதர்தலில் ப யிர் பெோல்பெோேோபரோ பவற்றி பெற்றோர்.  

டமக்ப ல் டி ஹிக்கின்ஸ் என்ெவர் இரண்ைோம் முடறயோ  ஐரிஷ்  ேோதிெதியோ  பதர்ந்பதடுக் ப்ெட்ைோர். 

நீதிெதி ஏ.எஸ். பெோெண்ணோ என்ெவர்  வு ோத்தி உயர் நீதிமன்றத்தின் புதிய தடெடம நீதிெதியோ  

நியமிக் ப்ெட்ைோர். 

பமரி ப ோம் AIBA உெ  ெோம்பியன்ஷிப் பிரோண்ட் தூதரோ  நியமிக் ப்ெட்ைோர். 

நீதிெதி நபரஷ்  ரிஷ்ெந்திர ெோட்டீல் என்ெவர்  ெோம்பெ உயர் நீதிமன்றத்தின் தடெடம நீதிெதியோ  

நியமிக் ப்ெட்ைோர்.  

  

 
 

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

