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Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

Topic :  Daily Current Affairs  

Date  : 9-10 Oct , 2019 

___________________________________________________________________________ 

 

முக்கியமான நாட்கள் 

  

அக்டடாபர் 9 டச குடேரா நினனவுநாள் 

• உலக இடதுசாரி சிந்தனனயாளர்களாலும், இனளஞர்களாலும் 
ககாண்டாடப்படும் புரட்சியாளர் டச குடேரா நினனவுநாள் இன்று.டச குடேரா 
1928ம் ஆண்டு ஜூன் 14ம் நாள் அர்கஜண்டினாவில் உள்ள கராசாரிடயா 
என்னும் இடத்தில் பிறந்தார். 

• இேரது தந்னத டசாசலிச ஆதரோளராக இருந்தார். இதனால் இேருக்கும் 
டசாசலிசம் மீது பற்று ஏற்பட்டது. 

• அேரது நண்பரான ஆல்பர்ட்டடா கிகரனாடடாவுடன், டமாட்டார் னசக்கிளில் 
கதன்அகமரிக்கா முழுேதும் பயணம் கசய்தார். இப்பயணத்தின் டபாது 
அேருக்கு கினடத்த அனுபேங்கனள 'டமாட்டார் னசக்கிள் நாட்குறிப்புகள்' 
என்னும் தனலப்பில் நூலாக எழுதினார். 

தபால் ோர விழா  

• இந்தியா முழுேதும் தபால் துனறயின் பல்டேறு டசனேகள் குறித்து 
கபாதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்ப்படுத்தும் ேனகயில், ஆண்டுடதாறும் 
அக்டடாபர் 9 முதல் 15-ம் டததி ேனர தபால் ோர விழா 
ககாண்டாடப்படுகிறது.  

• சுவிட்சர்லாந்தின் கபர்ன் நகரில் சர்ேடதச தபால் ஒன்றியம் கடந்த 1874 ஆம் 
ஆண்டு அக்டடாபர் 9ஆம் டததி கதாடங்கப்பட்டனத நினனவுகூரும் ேனகயில், 
ஒவ்கோரு ஆண்டும் அக்டடாபர் 9ஆம் டததி உலக தபால் தினமாக 
கனடப்பிடிக்கப்பட்டு ேருகிறது. 

• இதனனகயாட்டி இந்திய அஞ்சல் துனற சார்பில், அக்டடாபர் 9ஆம் டததி முதல் 
ஒரு ோரக் காலத்திற்கு தபால் ோர விழா ககாண்டாடப்பட்டு ேருகிறது.   
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உலக தபால் தினம் - அக்டடாபர் 9 

• உலக தபால் தினம் ஒவ்கோரு ேருடமும் அக்டடாபர் 9 அன்று 
அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

• இது 1874ம் ஆண்டில் உலகத்தின் தகேல் கதாடர்பில் புரட்சினய ஏற்படுத்திய 
சர்ேடதச அஞ்சல் ஒன்றியத்தின் உருோக்கத்திற்கான நினனவு தினமாகும். 

• 1948ம் ஆண்டில் அந்த அனமப்பு ஐக்கிய நாடுகளின் அனமப்புகளில் 
ஒன்றாகியது. 

• 1969ம் ஆண்டில் ஜப்பானின் டடாக்கிடயாவில் நனடகபற்ற சர்ேடதச அஞ்சல் 
ஒன்றியத்தின் மாநாட்டில் அக்டடாபர் 9ம் டததி முதல் முனறயாக உலக தபால் 
தினமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

• இந்த முன்கமாழிவு அந்த அனமப்பில் உள்ள இந்தியப் பிரதிநிதித் தரப்பின் ஒரு 
உறுப்பினரான ஆனந்த் டமாகன் நரூலா என்பேரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

அக்டடாபர் 10 - நடினக மடனாரமா மனறந்தார் 

• 2015ஆம் ஆண்டு அக்டடாபர் 10ஆம் டததி தமிழக தினரப்பட நனகச்சுனே 
நடினக மடனாரமா மனறந்தார். 

அக்டடாபர் 10 - தமிழறிஞர் மு.ேரதராஜன் மனறந்தார் 

• 1974ஆம் ஆண்டு அக்டடாபர் 10ஆம் டததி தமிழறிஞர் மு.ேரதராஜன் 
மனறந்தார். 

  

வினளயாட்டு கசய்திகள் 

  

டகரள ஒலிம்பிக் சங்கம் பி.வி.சிந்துவுக்கு ரூ.10 லட்சம் பரிசு  

• சுவிட்சர்லாந்தின் பாகசல் நகரில் நனடகபற்ற உலகச் சாம்பியன்ஷிப் 
டபட்மிண்டன் கதாடரில்,  ஆக.25ம் டததியன்று நனடகபற்ற இறுதிப் 
டபாட்டியில் ஜப்பானின் டநாடசாமி ஒக்குஹாரானே பி.வி.சிந்து 
எதிர்ககாண்டார்.   

• பி.வி.சிந்து 21-7, 21-7 என்ற கசட் கணக்கில் கேற்றி கபற்று அசத்தினார். 
இதன்மூலம் முதன்முனறயாக சாம்பியன் பட்டம் கேன்றார் 

• அந்த ேனகயில், டகரள ஒலிம்பிக் சார்பில் பி.வி.சிந்துவுக்கு பரிசுத்கதானக 
ேழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நினலயில், மாநில அரசின் 
கதானகயான ரூ.10 லட்சத்னத இன்று டகரள ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் தனலேர் 
வி.சுனில் குமார், பி.வி.சிந்துவுக்கு ேழங்கி அேனர கவுரவித்தார். . 
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10ேது ஆசியத் தனலமுனறப் பிரிவினர் சாம்பியன்ஷிப் டபாட்டி  

• 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 10ேது ஆசியத் தனலமுனறப் பிரிவினர் சாம்பியன்ஷிப் 
(Asian Age Group Championships - AAGC) டபாட்டி கர்நாடகாவின் 
கபங்களூருவில் நனடகபற்றது. 

• ஆசிய கதாழிற்சாரா நீச்சல் கூட்டனமப்பு (Asia Amateur Swimming Federation - 
AASF) மூலம் இந்திய நீச்சல் கூட்டனமப்பு இந்தப் டபாட்டினய  ஏற்பாடு 
கசய்தது. 

• நீச்சல், நீரில் மூழ்குதல், நீர் வினளயாட்டுக்கள் மற்றும் கனலசார் நீச்சல் 
டபாட்டிகளில் இந்தியா சர்ேடதச சாம்பியன்ஷிப் டபாட்டினய நடத்தியது 
இதுடே முதல் முனறயாகும். 

• இந்தியா இப்டபாட்டியில் கமாத்தம் 64 பதக்கங்கனள (20 தங்கம், 24 கேள்ளி 
மற்றும் 20 கேண்கலம்) கபற்றுள்ளது. 

• இந்த சாம்பியன்ஷிப் டபாட்டியில் இந்தியா நீச்சல் டபாட்டியில் 4ேது 
இடத்திலும், நீரில் மூழ்குதல் டபாட்டியில் இரண்டாேது இடத்திலும் இருந்தது. 

  

அறிவியல் கசய்திகள் 

  

சனி கிரகத்தில்  நிலாக்கள் 

• விண் கற்களால் ஆன ேனளயத்னதக் ககாண்டிருக்கும் சனி கிரகத்னத சுற்றி 
ேரும் துனணக் டகாள்களின் எண்ணிக்னக, 62 ஆக இருந்தது.உலககங்கும் 
உள்ள விண்கேளி ஆய்ோளர்கள் கதாடர்ந்து   20 புதிய நிலவுகனள 
கண்டுபிடித்துள்ளனர்.  

• இதனால், சனி கிரகத்னத சுற்றி ேரும் துனணக் டகாள்களின் எண்ணிக்னக, 82 
ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

இன்சுலின் மருந்து மாத்தினரயாக உருோக்கம் 

• ஊசியாக டபாடப்பட்டு ேந்த இன்சுலின் மருந்னத மாத்திரினகயாக உருோக்கி 
அகமரிக்க ஆய்ோளர்கள் புதிய சாதனனனய பனடத்துள்ளனர். 

• அகமரிக்காவின் மசாசுகசட்ஸ் கதாழில்நுட்ப கல்வி நிறுேன ஆய்ோளர்கள் 
தயாரித்த இந்த மாத்தினர, பன்றியிடம் கேற்றிகரமாக டசாதனன 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

• இந்த மாத்தினரனய உட்ககாண்ட உடடனடய டநரடியாக சிறுகுடனல 
கசன்றனடயும் என்றும், 30 மி.மீ நீளத்திற்கு இந்த மாத்தினர 
ேடிேனமக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆய்ோளர்கள் கதரிவித்துள்ளனர். 
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விருதுகள் 

  

ஆசிய சுற்றுச்சூழல் அமலாக்க விருது 

ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தினால் (UNEP - United Nations Environment 
Programme) மூத்த இந்திய ேனத்துனற அதிகாரியான ரடமஷ் பாண்டட என்பேர் 
புகழ்கபற்ற ஆசிய சுற்றுச்சுழல் அமலாக்க விருதுக்குத் டதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

1996 ஆம் ஆண்டு பிரினேச் டசர்ந்த IFS அதிகாரியான இேர் லக்டனாவில் தனலனம 
ேனப் பாதுகாப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

இேர் பின்ேருேனேற்றிற்காக பாராட்டப்பட்டுள்ளார். 

• டேட்னடயாடுபேர்கள் குறித்த விசாரனண மற்றும் தகேல் டசகரிப்பு 
• எல்னல தாண்டிய சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த குற்றங்கனள எதிர்த்துப் டபாராடுதல் 

இந்த விருதானது எல்னல தாண்டிய சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த குற்றங்கனளத் தடுப்பதற்கு 
ஆசியாவில் உள்ள கபாது அனமப்புகள் மற்றும் தனிநபர்கள் ஆகிடயாரால் 
டமற்ககாள்ளப்பட்ட தனலசிறந்த சாதனனகனள அங்கீகரிப்பனத டநாக்கமாகக் 
ககாண்டுள்ளது. 

"ஆர்டர் ஆஃப் கிரீன் கிரகசண்ட்” விருது 

• இந்தியத் துனணக் குடியரசுத் தனலேரான எம்.கேங்னகயா நாயுடு ஆப்பிரிக்கத் 
தீவு டதசமான ககாகமாடராஸின் மிக உயர்ந்த குடிமக்கள் விருதான “ஆர்டர் 
ஆஃப் கிரீன் கிரகசண்ட்” என்ற விருனதப் கபற்றுள்ளார். 

• இந்த விருதானது டமாடரானியில் அந்நாட்டு அதிபரான அசாலி 
அசாமவுனியால் இேருக்கு ேழங்கப்பட்டது. 

• டமாடரானி நகரம் ஆனது ஆப்பிரிக்காவின் கிழக்குக் கடற்கனரயில் உள்ள 
ககாகமாடராஸ் தீவுக் கூட்டத்தின் தனலநகரம் ஆகும். 

• 2017 ஆம் ஆண்டில் கேங்னகயா நாயுடு துனணக் குடியரசுத் தனலேரான 
பிறகு இது அேருக்கு கினடத்த இரண்டாேது சர்ேடதச ககௌரேமாகும். 

நாஸா விஞ்ஞானிக்கு ரஷியாவின் விருது 

• இரண்டு ரஷிய விண்கேளி வீராா்களுடன் சாா்ேடதச விண்கேளி ஆய்வு 
னமயத்னத டநாக்கி நிக் டஹக் கடந்த ஆண்டு புறப்பட்ட ரஷிய ராக்ககட், 
புறப்பட்ட சிறிது டநரத்திடலடய பழுதனடந்தது. 

• அனதயடுத்து, அந்த 3 டபரும் துணிச்சலுடன் தனரயிறங்கினாா். 
இதுகதாடாா்பாகடே அகமரிக்க விண்கேளி ஆய்வு னமயமான நாசாவின் 
விஞ்ஞானி நிக் டஹக், ரஷியாவின் தீர விருதுக்குத் 
டதாந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளாாா். 
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2019 ஆம் ஆண்டின் அனமதிக்கான டநாபல் பரிசு 

• எத்திடயாப்பியப் பிரதமரான அபி அகமது 2019 ஆம் ஆண்டின் அனமதிக்கான 
டநாபல் பரிசினன கேன்றுள்ளார். 

• அனமதி மற்றும் சர்ேடதச ஒத்துனழப்னப அனடேதற்கான அேருனடய 
முயற்சிகளுக்காகவும் அண்னட நாடான எரித்திரியாவுடனான நீண்டகால 
டமாதனலத் தீர்ப்பதற்காக அேர் எடுத்த நடேடிக்னககளுக்காகவும் அேருக்கு 
இந்த விருது ேழங்கப்பட்டது. 

  

உலக கசய்திகள்  

  

சாதனனயாளர் பட்டியலில் இந்தியர்கள் 

• அகமரிக்காவில் 40 ேயதிற்குள் சாதனன பனடத்த பல்டேறு துனறகனள 
டசர்ந்த 40 பிரபலங்களின் கபயர் பட்டியனல அகமரிக்காவின் 'பார்ச்சூன்' 
பத்திரினக (அக்., 09) கேளியிட்டது. 

• பார்ச்சூன்' பத்திரினக கேளியிட்ட சாதனனயாளர் பட்டியலில், இந்தியானே 
டசர்ந்த இரண்டு டபர் இடம்கபற்றுள்ளனர். 

• இதில் இண்டல் நிறுேனத்தின் கசயற்னக நுண்ணறிவுத்துனற துனண தனலேர் 
அர்ஜூன் பன்சால் ஸிலிங்டகா டபஷன் நிறுேனத்தின் தனலனம கசயல் 
அதிகாரியும் துனண நிறுேனருமான அன்கிதி டபாஸ் ஆகிடயார் இடம் 
கபற்றுள்ளனர். 

இளம் கதாழில்முனனடோர் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளுக்கான இனளஞர் கூட்டுறவு 

• நிதி ஆடயாக் அனமப்பின் அடல் புத்தாக்கத் திட்டம் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் 
நினலயான அபிவிருத்திக் கட்டனமப்பின் இந்திய ஐக்கிய நாடுகளின் 
டமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் அனமப்பு ஆகியனே இனணந்து ஒரு புதிய இனளஞர் 
ஆய்ேகத் திட்டத்னத அறிமுகப் படுத்தியது. 

• இது “யூத் டகா: டலப் இந்தியா” என்று கபயரிடப்பட்ட ஒரு திட்டம் ஆகும். 
• இது இந்திய இனளஞர்களினடடய புதுனம மற்றும் சமூகத் 

கதாழில்முனனடோனர டமம்படுத்துேனத டநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 
• இந்த சமூக கண்டுபிடிப்புச் சோல்களின் கீழ் டதசிய மற்றும் மாநில அளவில் 

18-29 ேயதுக்குட்பட்டேர்கள் இந்தத் திட்டத்திற்காக  அனழக்கப்படுேர். 
• டமலும் 2020 ஆம் ஆண்டில் நனடகபற உள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் டமம்பாட்டுத் 

திட்டத்தின் பிராந்திய னமயத்தில் இேர்களது புத்தாக்க  டயாசனனகனள 
கேளிப்படுத்தும் ோய்ப்னபயும் இந்த அனமப்பு இேர்களுக்கு ேழங்கும். 

கபாருளாதார டபாட்டித்திறன் குறியீட்டு 

• கஜனிோவில் அனமந்துள்ள உலக கபாருளாதார கூட்டனமப்பு கேளியிட்டுள்ள 
பட்டியலில், உலக அளவில் கபாருளாதார டபாட்டித்திறன் குறியீட்டு 
நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா 10 இடங்கள் பின்தங்கி உள்ளது.  
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• இந்த பட்டியலில் கடந்த ஆண்டு 58 ேது இடத்தில் இருந்த இந்தியா, இந்த 
ஆண்டு 68 ேது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. 

• சந்னத நிலேரம் மற்றும் புதுப்பிக்கதக்க ஆற்றல் முனறப்படுத்துதல் 
டபான்றேற்றில் இந்தியா 3 ேது இடத்தில் உள்ளது. 

•  சுகாதாரமான ோழ்க்னக தரம் ககாண்ட 141 நாடுகனள ககாண்ட பட்டியலில் 
இந்தியா 109 ேது இடத்தில் உள்ளது. திறன் ேளர்ச்சி பட்டியலில் இந்தியா 
107 ேது இடத்தில் உள்ளது.  

• திறன் டமம்பாட்டில் இந்தியாவின் அண்னட நாடுகளான இலங்னக 84ேது 
இடத்திலும், ேங்கடதசம் 105 ேது இடத்திலும் உள்ளன. டநபாளம் 108 ேது 
இடத்திலும், பாக்.,110 ேது இடத்திலும் உள்ளன. 

நியமனம் 

 ஆட்சியர்கள் நியமனம்  

• அரியலூர் மாேட்ட ஆட்சியராக ரத்னா, மதுனர ஆட்சியராக டி.ஜி.வினய் 
நியமனம் கசய்யப்பட்டுள்ளனர்.  

• டபரிடர் டமலாண்னம முதன்னம கசயலாளராக ராதாகிருஷ்ணனன நியமித்து 
தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.  

  

பயிற்சிகள் 

கூட்டு இராணுேப் பயிற்சிகள் 

காசிந்த் 2019 

• 2019 ஆம் ஆண்டு அக்டடாபர் 02 முதல் 15 ேனர இந்தியாவிற்கும் 
கஜகஸ்தானிற்கும் இனடயிலான கூட்டு ராணுேப் பயிற்சியான காசிந்த் 2019 
என்ற பயிற்சியானது உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் பித்டதாரகார்கில் நடத்தப் 
படுகின்றது. 

• இது கஜகஸ்தான் மற்றும் இந்தியா ஆகியேற்றில் மாறி மாறி நடத்தப்படும் ஒரு 
ேருடாந்திரப் பயிற்சியின் நான்காேது பதிப்பாகும். 

ஏகுகேரின் 2019 

• இந்திய ராணுேத்துக்கும் மாலத்தீவுகளின் டதசிய பாதுகாப்புப் பனடயினருக்கும் 
இனடயிலான கூட்டு இராணுேப் பயிற்சியின் பத்தாேது பதிப்பானது 2019 ஆம் 
ஆண்டு அக்டடாபர் 07 முதல் 20 ேனர மகாராஷ்டிராவின் புடனவில் உள்ள 
ஆந்த் ராணுே நினலயத்தில் நடத்தப் படுகின்றது. 

• ஏகுகேரின் என்றால் மாலத்தீவின் திடேஹி கமாழியில் ‘நண்பர்கள்’ என்று 
கபாருள்படும். 

• இதுடபான்ற ஒரு முதலாேதுப்  பயிற்சியானது 2009 ஆம் ஆண்டில் 
கதாடங்கியது. 

 

https://athiyamanteam.com/courses/rrb-je-2019/


athiyamanteam.com | Athiyaman Team | TNPSC, Railway, Police Exam 
Join Online Video Class - 8681859181 

 ______________________________________________________  

 
Free Tests PDF available at  https://athiyamanteam.com 

னமத்ரீ 2019 

• 2019 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர் 16 முதல் கசப்டம்பர் 29 ேனர இந்தியாவும் 
தாய்லாந்தும் கலந்து ககாள்ளும் ஒரு கூட்டு இராணுேப் பயிற்சியான 
MAITREE – 2019 என்ற பயிற்சினய கேளிநாட்டுப் பயிற்சி முனனயமான 
உம்டராயில் (டமகாலயா) இந்த இரு நாடுகளும் நடத்தின. 

விமானிகளுக்கு ஏர்இந்தியா பயிற்சி 

•  2020 ம் ஆண்டு ஜூனல மாதம் முதல் இயக்கப்பட உள்ள 2 டபாயிங் 777 ரக 
விமானங்களில் முதல் முனறயாக ஏர் இந்தியா விமானிகள் யாரும் இல்லாமல் 
ஏர் இந்தியா விமானம் இயக்கப்பட உள்ளது. 

• பிரதமரின் பாதுகாப்பிற்காக உருோக்கப்பட்டு ேரும் டபாயிங் 777 ரக 
விமானத்னத இயக்குேதற்காக இந்திய விமானப்பனடனய டசர்ந்த 10 
விமானிகளுக்கு ஏர்இந்தியா சிறப்பு பயிற்சி அளித்து ேந்தது.  

  

திட்டம் 

  

ஒய்.எஸ்.ஆர் ோகன மித்ரா திட்டம் 

• ஆந்திர மாநில அரசு ‘ஒய்.எஸ்.ஆர் ோகன மித்ரா திட்டத்னத’ 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

• இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், மூன்று சக்கர ோகனங்கள்  அல்லது ோடனக 
மகிழுந்துகளின் உரினமயாளர்-ஓட்டுநருக்கு அரசாங்கம் ஆண்டுக்கு ரூ 10,000 
நிதி உதவி ேழங்கும். 

• இந்த உதவி அேர்களின் காப்பீட்டுத் கதானக, உரிமக் கட்டணம் மற்றும் பிற 
கதாடர்ச்சியான கசலவுகள் ஆகியேற்னறப் பூர்த்தி கசய்ேனத டநாக்கமாகக் 
ககாண்டுள்ளது. 
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