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Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

Topic :  Daily Current Affairs  

Date  : Oct 3-4, 2019 

___________________________________________________________________________ 

முக்கியமான நாட்கள்  

 

Oct 3 - தேசிய விலங்குகள் தினம் (World Animal Day ) 

• அழிந்துவரும் வன விலங்குகளைக் காப்பதற்காகவும், இயற்ளகச ்

சமநிளல மாறுபடாதிருக்க விழிப்புணரள்வ ஏற்படுத்தும் 

விதமாகவும் இந்த தினம் களடபிடிக்கப்படுகிறது.  

• 1931ம் ஆண்டு இத்தாலி நாட்டில் களடபிடிக்கப்பட்ட இத்தினம், 

நாைளடவில் மற்ற நாடுகைிலும் களடபிடிக்கப்பட்டது.  

Oct 4  - திருப்பூர் குமரன் பிறந்ே நாள்  

• சசன்னிமளலயில் 4-10-1904 ஆண்டு சநசவாைர ்குடும்பத்தில் 

பிறந்தவர ்குமரன். இந்திய சுதந்திரத்திற்காக சவை்ளையரக்ளை 

எதிரத்்து திருப்பூரில் நடந்த பபாராட்டத்தில் கலந்து சகாண்டார.் 

அப்பபாது பபாலீசார ்குமரளன தடியால் தாக்கிய பபாது பதசிய 

சகாடிளய தாங்கி பிடித்தபடி உயிர ்நீத்தார.் அதனால் திருப்பூர ்

குமரன் என்றும், சகாடிகாத்த குமரன் என்றும் அளனவராலும் 

அளைக்கப்பட்டார.் 

தேசிய சசய்திகள் 

  

பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களள பயன்படுே்தி ரயிலில் பயணம் சசய்ய 

திட்டம் 

• இத்தாலியில் பிைாஸ்டிக் பாட்டில்களை சசலுத்தி ரயிலில் 

பயணிக்கலாம் – பிைாஸ்டி மறுசுைற்சிளய வழியுறுத்தி நூதன 

திட்டம் ஒன்று சசயல்படுத்தப்படட்ுை்ைது.இந்தாலி தளலநகர ்

பராம் நகர ்சமட்பரா ரயிலில் பயணிப்பவரக்ளுக்கான புதிய 

நளடமுளற அமலுக்கு வந்துை்ைது.  
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• அதன்படி, பயணம் சசய்ய பணம் இல்லாதவரக்ை், பிைாஸ்டிக் 

பாட்டில்களை அங்குை்ை இயந்திரத்தில் சசலுத்தி டிக்சகடக்ளை 

சபற்றுக்சகாை்ைலாம். பிைாஸ்டிக் சபாருடக்ளை மறுசுைற்சி 

சசய்வளத வலியுறுத்தியும் வளகயில் இந்த திடட்ம் 

சசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

இந்திய சா்வதேச திளரப்பட விழா 

• இந்த ஆண்டின் சாவ்பதச திளரப்பட விைா பகாவாவில் அடுத்த 

மாதம் 20 முதல் 28-ஆம் பததி வளர நளடசபறவுை்ைது. 

• இந்த விைாவின்பபாது பாலிவுட் நடிகா ்அமிதாப் பசச்னுக்கு 

தாதாசாபகப் பால்பக விருது வைங்கப்படவுை்ைது. 

• தமிழில் இருந்து ஒத்த சசருப்பு, ஹவுஸ் ஓனர ்ஆகிய படங்கை் 

விைாவில் திளரயிடப்படவுை்ைன. 

இந்தியாவின் முேல் கார்ப்தரட் ரயில் - தேஜஸ் எக்ஸ்பிரஸ் 

• லக்பனா முதல் சடல்லி வளரயிலான இந்தியாவின் முதல் 

காரப்்பரட் ரயில் சதாடக்கம். 

• முதன் முயற்சியாக லக்பனா முதல் புதுசடல்லி வளரயிலான 

இந்தியாவின் முதல் காரப்பரட் ரயிளல பதஜஸ் எக்ஸ்பிரஸ் 

உத்தரபிரபதச முதல்வர ்பயாகி ஆதித்யநாத் சகாடியளசத்து 

சதாடங்கி ளவத்தார.்  

  

விருதுகள் 

  

ஷார்ஜாவில் ேமிழக இளளஞருக்கு விருது 

• ஷாரஜ்ா இந்திய சங்கத்தில் நடந்த ஓணம் பண்டிக்ளக சிறப்பு 

நிகை்சச்ியில் இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பதவிபட்டிணதள்தச ்

பசரந்்த இளைஞர ்பஜ. ஆஷிக் அஹமது சபாது நல பசளவக்கான 

விருது வைங்கி சகௌரவிக்கப்பட்டார.் 

"யூனிட் ளசட்தடசன்" விருது துணிசச்ல் விருது 

•  அக்படாபர ் 8 ம் பததி நடக்கும் இந்திய விமானப்பளடயின் 87 வது 

ஆண்டு விைாவின் பபாது இந்த விருதுகளை விமானப்பளட 

தைபதி பதூரியா வைங்கஉை்ைார.் 

• கடந்த பிப்., 27-ம் பததி வான்சவைியில் பாகிஸ்தான் தாக்குதளல 

முறியடித்து, அந்நாட்டின் எப்.,16 பபார ்விமானத்ளத சுடட்ு 

வீை்த்தியதற்காக அபிநந்தன், இடம்சபற்றிருந்த 51வது 
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பளடப்பிரிவுக்கு இந்திய விமானப்பளடயின் ”யூனிட் 

ளசட்படசன்” எனப்படும் விருது வைங்கப்படும் என 

விமானப்பளட தைபதி, ஆரப்கஎஸ் பதுரியா அறிவித்தார.்  

• பமலும் இபத விருது, பாலபகாட்டில் தாக்குதல் நடத்திய மிராஜ் 

2000 பபாரவ்ிமானங்கை் இடம்சபற்றிருந்த 9வது பளடப்பிரிவு 

மற்றும் சிக்னல் பிரிவு தளலவர ்மிண்டி அகரவ்ாலுக்கும் 

வைங்கப்படுகிறது. 

சிறந்ே வீரர் விருது 

 இங்கிலாந்து சதாழில்முளற கிரிக்சகட் வீரரக்ளுக்கான சங்கம் 

சாரப்ில் ஆண்டுபதாறும் சிறப்பாக விளையாடும் வீரரக்ளுக்கு 

விருதுகை் வைங்கப்படும். இந்த ஆண்டு சிறந்த வீரர ்விருளத சபன் 

ஸ்படாக்ஸ்க்கு வைங்கி கவுரவித்துை்ைது. 

இங்கிலாந்து அணியின் பவகப்பந்து வீசச்ு ஆல்-ரவுண்டரான சபன் 

ஸ்படாக்ஸ் உலகக்பகாப்ளப இறுதிப் பபாட்டியில் இங்கிலாந்து சவற்றி 

சபற முக்கிய காரணமாக இருந்தார.் 

  

விளளயாட்டு சசய்திகள்  

  

சர்வதேச ஹாக்கி 200 தபாட்டி 

 200வது சரவ்பதச   4வது பபாட்டி லண்டனில் நடந்தது. இந்திய ஹாக்கி 

வீராங்களன தீப் கிபரஸ் எக்கா, 200 சரவ்பதச பபாட்டிகைில் ஆடி, 

சாதளன பளடத்துை்ைார.் 25 வயதான கிபரஸ் எக்கா, ஒடிசாவின் 

சுந்தரக்ர ்மாவட்டம் லுல்கிடிஹி கராமத்தில் பிறந்தவர.். 25 வயதான 

கிபரஸ் எக்கா, ஒடிசாவின் சுந்தரக்ர ்மாவட்டம் லுல்கிடிஹி கராமத்தில் 

பிறந்தவர.் 

முேன்முளறயாக இந்தியாவில் என்பிஏ கூளடப்பந்து 

உலகைவில் பிரபலமான என்பிஏ கூளடப்பந்து பபாட்டியின் முதல் 

ஆட்டம் இந்தியாவில் மும்ளபயில் சாக்ரசமன்படா கிங்ஸ்-இந்தியானா 

பபஸாஸ்் அணிகை் இளடபய நளடசபற்றது.இதில் இந்தியா அணி 132-

131 என்ற புை்ைிக் கணக்கில் கிங்ஸ் அணிளய வீை்த்தியது.பதசிய 

கூளடப்பந்து சங்கம் (என்பிஏ) சாாப்ில் நடத்தப்படும் சதாழில்முளற 

லீக் பபாட்டிபய என்பிஏ ஆகும் 
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தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தபாட்டி  

• .கத்தாரில் உலக தடகை சாம்பியன்ஷிப் சதாடர ்நடக்கிறது. 

ஆண்களுக்கான 3 ஆயிரம் மீ., 'ஸ்டீபிை்பசஸ்' ஓட்டத்தின் ளபனல் 

நடந்தது. 

• இந்தியாவின் அவினாஷ், இம்முளற பந்தய துாரத்ளத 8 நிமிடம் 

21.37 வினாடியில் கடந்து 13வது இடம் பிடித்தார.் குளறந்தபடச்ம் 8 

நிமிடம், 22.00 வினாடி பநரத்துக்குை் வந்தால் ஒலிம்பிக் 

பபாட்டிக்கு தகுதி சபறலாம். 

• இளதயடுத்து, அவினாஷ் அடுதத் ஆண்டு நடக்கவுை்ை 

படாக்கிபயா ஒலிம்பிக் பபாட்டிக்கு தகுதி சபற்றார.் இருப்பினும் 

இது புதிய பதசிய சாதளன ஆனது. 

 

___________________________________________________________________________ 
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