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Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

  

Topic :  Daily Current Affairs  

Date  : 5-6 Oct , 2019 

___________________________________________________________________________ 

முக்கியமான நாட்கள் 

 

தேசிய ஊட்டசச்ே்து வாரம் 

• மனிதன் நலமாக வாழ்வதற்குத் ததவவயான ஊட்டசச்த்தின் 

அவசியம் பற்றிய விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுத்தும் தநாக்கில் 

ஆண்டுததாறும் சசப்டம்பர ்மாதம் முதல் வாரம் ததசிய 

ஊட்டசச்த்து வாரமாகக் சகாண்டாடப்படுகிறது. மக்களுக்கு 

ஊட்டசச்த்துக் கல்விவய வழங்கவும், உணவுத்துவற 

நிபுணரக்ளின் சதாழிற்பாடவ்ட தமம்படுத்தவும், மாரச் ்1973 இல் 

அசமரிக்க உணவுக் கடட்ுப்பாடட்ுச ்சங்க உறுப்பினரக்ளால் 

சதாடங்கப்பட்டது. 1982இல் இந்தியாவில் மத்திய அரசால், ததசிய 

ஊட்டசச்த்து வார விழா சதாடங்கப்பட்டது.  

• மத்திய சபண்கள் மற்றும் குழந்வதகள் நல அவமசச்கம், 

சசப்டம்பர-்2018 ததசிய ஊட்டசச்த்து மாதமாக அறிவித்து, நாடு 

முழுவதும் சத்துக் குவறவய ஒழிக்க தவண்டும் என்று 

அறிவுறுத்தியது. 

முன்தன சசல்தவாம் ஊட்டசச்த்து உணதவாடு என்பது 2018 இன் 

கருப்சபாருளாகும். 

Oct 3-ஜான் தகாரி பிறந்ே நாள்  

• குளிரப்தனத் சதாழில்நுட்பத்தின் (ஏர ்கண்டிஷன்) தந்வத என்று 

தபாற்றப்படும் ஜான் தகாரி (John Kori) 1803ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ்

3ஆம் தததி அசமரிக்காவின் சதற்கு கதராலினா மாநிலம் 

சாரல்ஸ்டன் நகரில் பிறந்தார.்சமுதாய தசவவகள் மற்றும் 

வரத்்தகங்களில் நாட்டம் சசலுத்தினார.் சவப்ப மண்டல 

தநாய்கள் குறித்த ஆராய்சச்ியிலும் ஈடுபட்டார.் சுகாதார 

பிரசச்வனகளுக்கு தீரவ்ு கண்டார.் 



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

 ______________________________________________________  

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

• குளிரப்தன இயந்திரம், பனிக்கட்டி தயாரிக்கும் வழிமுவற, ஏர ்

கண்டிஷன் கருவிகவள முதன்முதலில் உருவாக்கியவர ்என்ற 

சபருவமவயப் சபற்றார.்கவடசி வவர மனிததநயத்துடன் 

விளங்கிய ஜான் தகாரி, உடல்நலம் பாதிக்கப்படட்ு 1855ஆம் 

ஆண்டு மவறந்தார.் 

  

ஒப்பந்ேங்கள் 

  

வங்காள தேசே்துடன் 7 ஒப்பந்ேங்கள் 

• வங்காளததச பிரதமர ்தஷக் ஹசினாவுடன் 

இருநாடுகளுக்கிவடதய சபாருளாதார உறவுகவள 

தமம்படுத்தும் வவகயிலான 7 ஒப்பந்தங்களில் பிரதமர ்நதரந்திர 

தமாடி  வகசயழுத்திட்டனர.் 

• டாக்காவில், இந்தியா கடதலார கண்காணிப்பு வமயம் 

அவமக்கும் ஒப்பந்தம் இருநாடுகளிவடதய அவமக்கப்பட்டது. 

ஏற்கனதவ மாலதத்ீவில் கடதலார கண்காணிப்பு வமயத்வத 

இந்தியா அவமத்துள்ள நிவலயில், தற்தபாது வங்கததசதத்ிலும் 

அவமக்க உள்ளது. 

• கடல் வழி சரக்குகவள வகயாளுவதற்காக வங்கததசதத்ிலுள்ள 

சட்தடாகிராம் மற்றும் மங்கா துவறமுகங்கவள 

பயன்படுத்திக்சகாள்வது, திரிபுராவின் சப்ரூம் நகர மக்களின் 

குடிநீர ்ததவவக்காக, ஃசபன்னி ஆற்றுநீவர பயன்படுத்துவது 

சதாடரப்ான ஒப்பந்தங்களும் வகசயழுத்தானது. 

• வங்கததசத்தில் இருந்து, சாவல மாரக்்கமாக, இந்தியாவின் 

வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு எரிவாயுவவ இறக்குமதி சசய்யும் 

திட்டம் சதாடங்கி வவக்கப்பட்டது. 

அமமரிக்கா, கிரஸ்ீ : புதிய பாதுகாப்பு ஒே்துழழப்பு ஒப்பந்ேம்  

 கிரீஸ் நாடுகள் இவடதய திருத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு ஒத்துவழப்பு 

ஒப்பந்தம் என்ற சபயரில் புதிய ஒப்பந்தம் 

வகசயழுத்திடப்பட்டது.இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, கிரீஸ் நாட்டின் Crete 

பகுதியிலுள்ள Souda விரிகுடாவவ தனது கடற்பவட, விமானப்பவடக்கு 

அசமரிக்கா பயன்படுத்திக் சகாள்ளும். ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் 

தகாசாதவாவில் தநட்தடா நடவடிக்வககளில் கிரீஸ் பங்குசபறும். 

சபாருளாதாரம், வரத்்தகம், கலாசார விவகாரங்களில் ஒத்துவழப்வப 

அதிகரிக்கவும் அசமரிக்காவும், கிரீஸும் ஒப்புக் சகாண்டன. 
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தேசிய மசய்திகள் 

  

இந்தியாவிதேதய ேயாரிக்கப்பட்ட பிரே்தயக புே்ேட் ப்ரூஃப் 

ஜாக்மகட்டுகள் 

• தமக் இந்தியா திட்டத்தின்படி எல்வல பாதுகாப்புபவட 

வீரரக்ளுக்கு, பிரதத்யகமாக, 1,86,138 குண்டு துவளக்காத 

ஜாக்சகடட்ுகவள சகாள்முதல் சசய்வதற்கான ஒப்பந்தம் கடந்த 

2018-ம் ஆண்டு டிசம்பரில் தமற்சகாள்ளப்பட்டது.தமக்  இன் 

இந்தியா திட்டத்தில், உள்நாட்டிதலதய தயாரிக்கப்பட்ட, ராணுவ 

வீரரக்ளுக்கான குண்டு துவளக்காத பிரத்தயக புல்லட் ப்ரூஃப் 

ஜாக்சகடட்ுகள் அறிமுகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

• அதன்படி, சடல்லியில் நடந்த விழாவில் மத்திய அவமசச்ர ்

ராம்விலாஸ் பஸ்வான் புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்சகடவ்ட 

அறிமுகப்படுத்தினார.் 

மே்தியப் பிரதேசே்திே்  புலிகள் சரணாேயம் 

இந்தியாவின் புலிகள் மாநிலமாக அறிவிக்கப்படட்ுள்ள மத்தியப் 

பிரததசத்தில், ஏற்கனதவ 6 புலிகள் சரணாலயங்கள் இருக்கும் 

நிவலயில், தற்தபாது ரடபாணி புலிகள் சரணாலயம் என்ற சபயரில் 

ஏழாவது சரணாலயம் அவமக்கப்படவுள்ளது. 

தூய்ழம கிராமங்கள் 

• தூய்வமயான கிராமங்கள் உள்ள மாநிலமாக தமிழகம் ததரவ்ு 

சசய்யப்படட்ுள்ளதுஇப்பட்டியலில் கடந்த ஆண்டு (2018) 11வது 

இடத்தில் இருந்த தமிழகம், இந்த ஆண்டு, ஹரியானா மற்றும் 

குஜராத்வத பின்னுக்கு தள்ளி முதலிடத்வத பிடித்துள்ளது.  

• சபரிய மாநிலங்களில், தூய்வமயான கிராமங்கள் 

அடிப்பவடயில், தமிழகம் முதலிடதத்ிலும், ஹரியானா 2வது 

இடத்திலும், குஜராத் 3வது இடத்திலும் உள்ளது.  

• சிறிய மாநிலங்கள் பட்டியலில் மிதசாரம் முதலிடத்திலும், 

அதற்கடுத்த இடங்கவள டாமன் மற்றும் வடயூ, சிக்கிம் 

ஆகியவவ இடம்சபற்றுள்ளன.  

• தூய்வமயான மாவட்டங்கள் பட்டியலில், சதலுங்கானாவின் 

சபடாபள்ளி, அரியானாவின் பரிதாபாத் மற்றும் தரவரி 

ஆகியவவ இடம்சபற்றுள்ளன. 
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அசுே்ேமான ரயிே் நிழேயங்கள் பட்டியே்  

• இந்தியா முழுவதும் ஆய்வு சசய்து தூய்வமயான மற்றும் 

அசுத்தமான முதல் 10 சரயில் நிவலயங்களின் பட்டியவல 

சரயில்தவ அவமசச்கம் சவளியிடட்ுள்ளது. 

• சுத்தமான சரயில் நிவலயங்கள் பட்டியலில் முதல் 3 இடங்கவள 

ராஜஸ்தான் மாநிலம் சபற்றுள்ளது. 

தூய்வமயான ரயில் நிவலயங்கள்: 

1. சஜய்பூர ்(ராஜஸ்தான்) 

2. தஜாத்பூர ்(ராஜஸ்தான்) 

3. துரக்ாபுரா (ராஜஸ்தான்) 

4. ஜம்மு தவாய் 

5. காந்திநகர ்(ராஜஸ்தான்) 

6. சுரத்கார ்(ராஜஸ்தான்) 

7. விஜயவாடா 

8. உதய்பூர ்நகரம் (ராஜஸ்தான்) 

9. அஜ்மிர ்(ராஜஸ்தான்) 

10. ஹரித்வார ்

நாட்டிதலதய மிகவும் தமாசமான நிவலயில் அசுத்தமாக காணப்படும் 

பட்டியலில் முதல் 10 இடங்களில் தமிழக சரயில் நிவலயங்கள் 6 

இடங்கவளப் சபற்றுள்ளன. சசன்வன சபருங்களத்தூர ்

முதலிடத்வதயும், கிண்டி இரண்டாவது இடத்வதயும் பிடித்துள்ளது.  

தூய்வமயற்ற ரயில் நிவலயங்கள்: 

1. சபருங்களத்தூர ்(தமிழ்நாடு) 

2. கிண்டி (தமிழ்நாடு) 

3. சடல்லி சதார ்பஜார ்

4. தவளசத்சரி (தமிழ்நாடு) 

5. கூடுவாஞ்தசரி (தமிழ்நாடு) 

6. சிங்கப்சபருமாள்தகாவில் (தமிழ்நாடு) 

7. ஒட்டப்பள்ளம் (தகரளா) 

8. பழவந்தாங்கல் (தமிழ்நாடு) 

9. அராரியா தகாரட்் (பீகார)் 

10. குரஜ்ா (உத்தர பிரததசம்) 

சந்திரயான்2 ஆரப்ிட்டர் எடுே்ே புதிய புழகப்படங்கழள 

மவளியிட்ட இஸ்தரா 

• இந்தியாவின் இஸ்தரா விஞ்ஞானிகள் நிலாவவ ஆய்வு சசய்யும் 

பணியில் தீவிரமாக ஈடுபடட்ுள்ளனர.் முதல் கட்டமாக கடந்த 
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2008-ம் ஆண்டு சந்திரயான்-1 என்ற விண்கலம் சந்திரனுக்கு 

அனுப்பப்பட்டது. 

• அந்த விண்கலம் நிலவில் ஆய்வு சசய்து அங்கு தண்ணீர ்

இருப்பவத உறுதி சசய்தது. தமலும் ஹீலியம்-3 ரக வாயு 

இருப்பவதயும் உறுதி சசய்தது. இதற்கான பட ஆதாரங்கவளயும் 

சந்திரயான்-1 அனுப்பியது. இதன் மூலம் நிலவின் முதல் கட்ட 

ஆய்வில் இந்திய விஞ்ஞானிகள் சவற்றி சபற்றனர.் 

• இவதயடுத்து, நிலாவில் அடுத்தகட்ட ஆய்வு பணிகவள சசய்ய 

இஸ்தரா விஞ்ஞானிகள் முடிவு சசய்தனர.் இதற்காக சுமார ்

ரூ.1000 தகாடி சசலவில் 3,850 கிதலா எவட சகாண்ட சந்திரயான்-2 

விண்கலம் தயாரிக்கப்பட் டது. 

• சந்திரயான்2 விண்கலத்தில் உள்ள ஆரப்ிட்டர ்என்பது நிலவின் 

சுற்றுப்பாவதயில் வட்டமிடும் கருவியாகும்.இந்த ஆரப்ிட்டரில் 

நிலப்பரப்பு தமப்பிங் தகமரா( Terrain Mapping Camera ) ஆரப்ிட்டர ்

உயர ்தீரம்ானம் தகமரா (Orbiter High resolution Camera ) ஆகிய 

இரண்டு தகமராக்கள் உள்ளன. 

• நிலவின் தமற்பரப்வப 3-டி படங்களாய் தயாரிக்க நிலப்பரப்பு 

தமப்பிங் தகமரா( Terrain Mapping Camera) சபாருத்தப்படட்ுள்ளது. 

அறிவியல் ஆராய்சச்ிக்கு தவண்டிய படங்கவள தயாரிக்க 

ஆரப்ிட்டர ்உயர ்தீரம்ானம் தகமரா (Orbiter High resolution Camera ) 

சபாருத்தப்படட்ுள்ளது. 

• இந்நிவலயில், தற்தபாது நிலவவ சுற்றிவரும் ஆரப்ிட்டர,் சில 

முக்கிய புவகப்படங்கவள எடுத்து இஸ்தரா வமயத்திற்கு 

அனுப்பியுள்ளதுவமயத்திற்கு அனுப்பியுள்ளது. அதில் நிலவின் 

தவர பகுதியில், மின்காந்த துகள்கள் இருப்பவத, ஆரப்ிட்டர ்

கண்டுபிடித்துள்ளது.  

தகாஃபன்-10 மசயற்ழகக்தகாள் 

சீனாவின் வதயுவான் சசயற்வகக்தகாள் ஏவுவமயத்திலிருந்து, 

லாங்மாரச்-்4பி ஏவூரத்ியின்மூலம், சீனாவின் தகாஃபன்-10 எனும் 

சசயற்வகக்தகாள் அக்தடாபர ்5ஆம் நாள் அதிகாவல 2:51 மணிக்கு 

சவற்றிகரமாக விண்ணில் சசலுத்தப்பட்டது. 

நில வளக் கணக்சகடுப்பு, நகரக் கடட்ுமானத் திட்ட வவரவு, 

சநடுஞ்சாவல வவலப்பின்னல் திட்ட வவரவு, பயிர ்விவளசச்ல் 

மதிப்பீடு, தபரிடர ்நீக்கம் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு இசச்சயற்வகக் 

தகாள் பயன்படுதத்ப்படும். 
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விருதுகள் 

 

 ேமிழக அரசுக்கு விருது 

மூத்த குடிமக்களின் நலனுக்காக சிறப்பாக பணியாற்றியதற்காக 

தமிழக அரசுக்கு, மத்திய அரசின் 'வதயாஸ்தரஸ்தா சம்மான்' விருது 

வழங்கப்பட்டது. 

காந்திக்கு ேபாே் ேழே மவளியீடு 

மஹாத்மா காந்தியின்  150வது பிறந்தநாவள முன்னிடட்ு தபாலந்து 

நாட்டில், தபால் தவல சவளியிடப்பட்டது. 

விழளயாட்டு மசய்திகள் 

 

 தேசிய ஓபன் ேடகள சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 

59-வது ததசிய ஓபன் தடகள சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி ஜாரக்ண்ட் 

மாநிலம் ராஞ்சியில் வருகிற 10-ந் தததி முதல் 13-ந் தததி வவர 

நடக்கிறது. இந்த தபாட்டிக்கான தமிழக தடகள அணி 

அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது.  

உேகே் ேடகள சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 

கத்தார ்தவலநகர ்தடாஹாவில் நவடசபற்றுக் சகாண்டிருக்கின்ற 

2019ஆம் ஆண்டு IAAF இன் உலகத் தடகள சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் 

தநற்று 400 மீட்டர ்சதாடர ்ஓட்டம் நவடசபற்றது. இதில் சீனாவின் 

ஆடவர ்பிரிவினரும் மகளிர ்பிரிவினரும், சிறந்த சாதவனகளுடன் 

இறுதிச ்சுற்றுக்குத ்தகுதி சபற்றனர.் தற்தபாது வவர, 9 

பதக்கங்கவளப் சபற்றுள்ள சீன அணி பதக்கப்பட்டியலில் 2ஆவது 

இடத்தில் உள்ளது. 

உேக குே்துசச்ண்ழட சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 

ரஷ்யாவில், சபண்களுக்கான உலக குத்துசச்ண்வட சாம்பியன்ஷிப் 

சதாடர ்நடக்கிறது. இதில் 48 கி.கி., எவடப்பிரிவு 'ரவுண்டு-16' 

தபாட்டியில் இந்தியாவின் மஞ்சு ராணி, சவனிசுலாவின் டதயானிஸ் 

சசதடதனா தமாதினர.் இதில் அபாரமாக ஆடிய மஞ்சு ராணி 5-0 என்ற 

கணக்கில் சவற்றி சபற்று, காலிறுதிக்குள் நுவழந்தார.் 
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