
 
    

 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

Topic :  Daily Current Affairs  

Date  : 2 Oct 2019 

 

முக்கியமான நாட்கள்  

  

Oct 2-லால் பகதூர ்சாஸ்திரி பிறந்த நாள்  

•  1904ஆம் ஆண்டு உத்திரபிரததச மாநிலத்தில் மமாகல்சாரி என்ற கிராமத்தில் 

சாரதா ஸ்ரீவத்சவா ராம்துலாரி ததவி என்பவருக்கு மகனாகப் பிறந்தார.் இவர ்

சுதந்திர இந்தியாவின் இரண்டாவது பிரதமர ்ஆவார.்இவர ்தனது 16வயதில் 

காந்தியின் மகாள்ககயால் ஈரக்்கப்படட்ு ஒத்துகையாகம இயக்கத்தில் கலந்து 

மகாண்டார.்  

• இவர ்உத்தரப்பிரததச மாநிலத்தில் அகமசச்ராக முதன்முதலாக தனது 

வாை்க்கககய மதாடங்கினார.் அப்தபாது அங்கு நாட்டிதலதய 

முதல்முகறயாக நடுத்துநர ்பணிக்கு மபண்ககள பணி அமரத்்திய மபருகம 

இவருக்கு உண்டு. அதன்பிறகு 1951ஆம் ஆண்டு இவர ்மத்திய அரசின் 

அகமசச்ரகவயில் இடம்மபற்றார.் 

• 1961ஆம் ஆண்டு ஊைல் தடுப்பு மதாடரப்ான சந்தானம் குழுகவ இவர ்

அகமத்தார.் இந்த அகமப்பு தனது அறிக்கககய சமரப்்பித்த தபாது லால் 

பகதூர ்சாஸ்திரி இந்திய பிரதமராக இருந்தார.்இந்தியா சீனா இகடதய 

டாஷ்கன்ட் ஒப்பந்தத்கதக் ககமயழுத்திடட்ு பாகிஸ்தானுக்கும் 

இந்தியாவுக்குமான தபாகரத் தடுதத்வர.்966ஆம் ஆண்டு பாரதத்தின் 

பிரதமரான லால் பகதூர ்சாஸ்திரி மாரகடப்பால் உயிரிைந்தார.் 
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Oct 2- மகாத்மா காந்தி பிறந்த நாள்  

‘மகாத்மா காந்தி’ என்று அன்புடன் அகைக்கப்படும் “தமாகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி” 

இந்திய விடுதகலப் தபாராட்டத்கதத் தகலகமதயற்று நடத்திய மாமபரும் 

சுதந்திரப் தபாராடட் வீரர ்ஆவார.் ‘சத்தியாகிரகம்’ என்றகைக்கப்பட்ட இவரது 

அறவழி தபாராட்டம் இந்திய மக்களிகடதய விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்தியது 

மடட்ுமல்லாமல், இந்திய நாடு விடுதகலப் மபறவும் முக்கியக் காரணமாகவும் 

அகமந்தது. இதனால், இவர ்“விடுதகலப் மபற்ற இந்தியாவின் தந்கத” என இந்திய 

மக்களால் தபாற்றப்பட்டார.் 

பிறப்பு: அக்தடாபர ்02, 1869 

இடம்: தபாரப்ந்தர,் குஜராத் மாநிலம், இந்தியா 

பணி: இந்திய விடுதகலப் தபாராட்ட வீரர,் அரசியல் தகலவர ் 

இறப்பு: ஜனவரி 30, 1948 

நாட்டுரிகம: இந்தியன் 

Oct 2-மிக்ககய்ல் கலாஷ்னிககாவ் நூறாவது பிறந்தநாள்  

ஏதக-47 என்ற உலகப்புகை் மபற்ற ஆயுதத்கதக் கண்டுபிடித்த மிக்மகய்ல் 

கலாஷ்னிதகாவ் நூறாவது பிறந்தநாள் ரஷ்யாவில் விமரக்சயாகக் 

மகாண்டாடப்பட்டது  

Oct 2-காமராஜரின் நினனவு தினம்  

தமிைகத்தின் கல்விக்கண் திறந்த மபருந்தகலவர ்காமராஜரின் நிகனவு தினம் 

இன்று.1954ம் ஆண்டு தமிை் புத்தாண்டு தினத்தில் தமிைக முதல்வராக மபாறுப்தபற்ற 

காமராஜர ்பின்னர ்1957 மற்றும் 1962ம் ஆண்டு ததரத்ல்களிலும் மதாடர ்மவற்றி 

மபற்று  3 முகற மதாடரந்்து முதல்வராக நீடித்தார.் தனது ஆட்சி காலத்தில் 

ஏராளமான பள்ளிககள திறந்தததாடு பள்ளி தவகல நாகள 180ல் இருந்து 200 ஆக 

அதிகரித்தார ்காமராஜர.் மதிய உணவு திட்டத்கதயும் அறிமுகம் மசய்தார.்அவரது 
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தீவிரமான முயற்சியால் 7 சதவீதமாக இருந்த தமிைகத்தின் கல்வியறிவு விகிதம் 37 

சதவீதமாக அதிகரித்தது. அதனால் தான் 'கல்விக் கண் திறந்த காமராஜர'் என 

மக்கள் தபாற்றுகின்றனர.்55 ஆண்டுகள்  நாட்டு மக்களுக்காகதவ வாை்ந்த காமராஜர ்

1975ம் ஆண்டு அக்தடாபர ்2ம் தததி காந்தி பிறந்த தினத்தில் விண்ணுலகம் 

புறப்பட்டார.் 

  

கதசிய கசய்திகள்  

  

150 ரூபாய் நினனவு நாணயம் 

• மகாத்மா காந்தியின் 150 வது பிறந்த தினத்கத முன்னிடட்ு குஜராத் மாநிலம் 

அகமதாபாத்தில் சபரம்தி ஆற்றின் அருதக நகடமபற்ற நிகை்சச்ியின் தபாது 150 

ரூபாய் நிகனவு நாணயத்கத பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி மவளியிட்டார.் 

• முன்னதாக கடந்த ஜனவரி மாதம் சீக்கியரக்ளின் குருமாரக்ளில் ஒருவரான 

குரு தகாபிந்த் சிங்கின், 350வது பிறந்த தினத்கத முன்னிடட்ு 350 ரூபாய் 

நிகனவு நாணயத்கத  மவளியிட்டார.் 

ரஷிய நாடாளுமன்றத்தில் காந்தி பிறந்தநாள் விழா 

• மகாத்மா காந்தி - லிதயா டால்ஸ்டாய் இகடயிலான நட்கப மகாண்டாடும் 

வககயில் ரஷிய நாடாளுமன்றத்தில் விைா ஏற்பாடு மசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 ரஷியா  இந்தியத் தூதர ்- பாலா மவங்கதடஷ் வரம்ா 

விருதுகள் 

 கதசிய அளவில் சிறந்த மாநிலம் தமிழகத்திற்கு விருது 

• அகில இந்திய அளவில் தமற்மகாள்ளப்பட்ட ஆய்வில்  ஊரகத் தூய்கம 

கணக்மகடுப்பின் அடிப்பகடயில், இந்தியாவின் சிறந்த மாநிலமாக தமிைகம் 

ததரம்தடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
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• குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் நகடமபற்ற தூய்கம பாரத விைாவில், 

ஊரகத் தூய்கம கணக்மகடுப்பின் அடிப்பகடயில், இந்தியாவின் சிறந்த 

மாநிலமாக தமிைகத்திற்கு விருது வைங்கப்பட்டது.  

திட்டம்  

  

பிளாஸ்டிக் மாசில்லா தமிழ்நாடு' - திட்டம்  

• மாமல்லபுரத்தில் மநகிழிக்கான மாற்று மபாருடக்கள வைங்கி, 'பிளாஸ்டிக் 

மாசில்லா தமிை்நாடு' என்ற சிறப்பு முகாகம முதலகமசச்ர ்எடப்பாடி 

பைனிசாமி மதாடங்கி கவத்தார.் 

• ஒருமுகற மடட்ுதம பயன்படுத்தக்கூடிய மநகிழி மபாருடக்ளுக்கு ஜனவரி 1ஆம் 

தததி முதல் தமிைகத்தில் தகட விதிக்கப்படட்ு நகடமுகறயிலுள்ளது. 

இதகனயடுத்து மநகிழிக்கு மாற்றான மபாருடக்ள் குறித்து அரசு மக்களுக்கு 

விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதன் ஒருபகுதியாக காஞ்சிபுரம் 

மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் மநகிழிக்கு மாற்றான மபாருடக்ள் குறித்த 

முகாகம முதலகமசச்ர ்மதாடங்கி கவத்தார.்  

  

நியமனங்கள் 

  

ஐநாவுக்கான பாகிஸ்தானின் நிரந்தர பிரதிநிதி  

• ஐநாவுக்கான பாகிஸ்தானின் நிரந்தர பிரதிநிதி மலீஹா தலாதிகய 

நீக்கியுள்ள பாகிஸ்தான் அரசு, முன்னாள் பிரதிநிதி முனிர ்அக்ரகம புதிய 

பிரதிநிதியாக நியமித்துள்ளது. 

• தற்தபாது புதிய பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்படட்ுள்ள முனிர ்அக்ரம், ஏற்கனதவ 

2002 முதல் 2008ம் ஆண்டு வகர ஐநாவுக்கான பாகிஸ்தானின் நிரந்தர 

பிரதிநிதியாக இருந்தவராவார.் 

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


 
    

 

வினளயாட்டு கசய்திகள் 

  

உலக தடகள கபாட்டி 

• கத்தார ்தகலநகர ்ததாஹாவில் நகடமபற்று வரும் 17-வது உலக தடகள 

சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில், 200 மீட்டர ்ஓட்டத்தில் அமமரிக்காகவ தசரந்்த 

தநாவா கலல்ஸ் தங்க பதக்கம் மவன்றார.் பின் 800 மீட்டர ்ஓட்டத்தில் 

அமமரிக்க வீரர ்தடானவின் பிதரசியா தங்கம் மவன்றார.்  

• ஆண்களுக்கான தபால்வால்ட் தபாட்டியில், அமமரிக்க வீரர ்சாம் மகனட்ரிக்ஸ் 

தங்கம் மவன்றார.் இதன் மூலம் அமமரிக்கா ஒதர நாளில் 3 தங்கம் மவன்று 

முத்திகர பதித்தது. 

•  5-வது நாள் தபாட்டி முடிவில் அமமரிக்கா 7 தங்கம், 7 மவள்ளி, 2 மவண்கலம் 

மவன்று முதலிடத்தில் உள்ளது. சீனா 2 தங்கம், உள்பட 8 பதக்கத்துடன் 

இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. ஜகமக்கா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. 

 குழந்னத கபற்ற பிறகு தங்கம் கவன்ற முதல் கபண் 

• கத்தார ்தகலநகர ்ததாகாவில் நகடமபற்று வரும் 17-வது உலக தடகள 

சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி நகடமபற்று வருகிறது. இதில் மபண்களுக்கான 100 

மீட்டர ்ஓட்டப்பந்தயத்தில் 32 வயது மஷல்லி என்ற மபண் கலந்து மகாண்டு 10.71 

வினாடிகளில் கடந்து தங்கம் மவன்றார.் 

• இவர ்இதற்கு முன் உலகச ்சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் 2009 , 2013 மற்றும் 2015 

ஆகிய ஆண்டுகளில் தங்கம் மவன்றார.்தமலும் இவர ்ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் 2008 

, 2012 ஆகிய ஆண்டுகளில் 100 மீட்டர ்ஓட்டப் பந்தயத்தில் கலந்துமகாண்டு 

தங்கம் மவன்றார ்.இதன் மூலம் குைந்கத மபற்ற பிறகு தங்கம் மவன்ற முதல் 

மபண் என்ற மபருகமகயப் மபற்றுள்ளார.் 

உயரம் தாண்டுதல் கபாட்டி 

• 17-வது உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி கத்தார ்தகலநகர ்ததாகாவில் 

நடந்து வருகிறது. இதில் தநற்று முன்தினம் நள்ளிரவு நடந்த ஆண்களுக்கான 
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400 மீட்டர ்தகட ஓட்டத்தில் நாரத்வ வீரர ்காரஸ்்மடன் வாரத்ஹால்ம் 47.42 

வினாடியில் பந்தய தூரத்கத கடந்து தங்கப்பதக்கம் மவன்றார.் 

• மபண்களுக்கான உயரம் தாண்டுதலில் ரஷியாகவ தசரந்்த மரியா 

லசிடஸ்்தகனி, உக்கரன் வீராங்ககன யதராஸ்லாவா மஹூசிக் ஆகிதயார ்

தலா 2.04 மீட்டர ்உயரம் தாண்டி தங்கப்பதக்கத்கத தனதாக்கினர.்இதன் மூலம் 

உலக தபாட்டியில் மதாடரச்ச்ியாக 3 முகற (2015, 2017, 2019) தங்கம் மவன்ற 

முதல் உயரம் தாண்டுதல் வீராங்ககன என்ற மபருகமகய அவர ்மபற்றார.் 

ஹாக்கி கடஸ்ட் கபாட்டி  

• ஹாக்கி மடஸ்ட் மதாடரில் நடப்பு உலக சாம்பியன் மபல்ஜியத்கத 2-ஆவது 

முகறயாக மவன்றது இந்திய அணி. 

• ஒலிம்பிக் தகுதிச ்சுற்றுப் தபாட்டிக்கு தயாராகும் வககயில் மபல்ஜியம், 

ஸ்மபயின் அணிகளுடன் மடஸ்ட ்மதாடரில் ஆடி வருகிறது இந்திய அணி. 

• ஆன்டம்வாபில் நகடமபற்று வரும் இத்மதாடரில் முதல் ஆட்டத்தில் 

மபல்ஜியத்கத மவன்றது. அடுதத் 2 ஆட்டங்களில் உலகின் 8-ஆம் நிகல 

அணியான ஸ்மபயிகன வீை்த்தியது. 

உலக ஜூனியா் கலப்பு அணி கபாட்டி 

• ரஷியாவின் கஸான் நகரில் நகடமபற்று வரும் இப்தபாட்டியில் முதல் 

ஆட்டத்தில் இந்தியா 4-1 என்ற தகம் கணக்கில் அமமரிக்காகவயும், 

ஆாம்ீனியாகவ 5-0 என்ற தகம் கணக்கிலும் வீை்த்தியது. 

இந்நிகலயில்  ஆஸ்திதரலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஆட்டத்தில் 4-1 என 

மவற்றி மபற்றது. 

• உலக ஜூனியா ்கலப்பு அணி சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் இந்திய அணி 

மவற்றிகயப் பதிவு மசய்தது. 

• ககடசி ஆட்டத்தில் வலிகமயான ஜப்பாகன எதிாம்காள்கிறது இந்தியா. 
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