
  

அக்ட ோபர் 28,29 ஒருவரி 
ந ப்பு நிகழ்வுகள் 

 

போ க்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    1                               FB – Examsdaily Tamil 
 

 குஜபாத்தில், ககாகா நற்றும் தஹெஜிற்கு இடைனில் ஒரு திப்ட்ை கபா-கக்ஸ் 

ஃஹர்ரி கேடயடன பதடநச்ேர் யிஜய் ரூி ஹதாைங்கி டயத்தார். 

 குஜபாத்தின் பதல் ஹநகா உணவு பூங்காடய நத்தின அடநச்ேர் ஸ்ரீ ெர்ேிம்பத் 

தல் சூபத்தில் திந்து டயத்தார். 

 இந்த ருயத்தில் ஹைல்ினின் நிக கநாேநா காற்று தபம் தியாகிபள்து.  

 இந்தினாயின் உள்ாட்டு ீர்யமி ஆடணனம் (IWAI), ஹகால்கத்தாயிிருந்து 

யாபணாேிக்கு பதல் ஹகாள்கன்  இனக்கம் (கதேின ீர்யமி-1). 

 கத்தார் ாட்டில் ஹயிாட்டு ஹதாமிார்கள் இப்காது பதாிகிைநிருந்து 

பன் அனுநதினின்ி ாட்டை யிட்டு ஹயிகன படிபம். 
 CSIR-NEERIல் ஒரு உநிழ்வு கோதட யேதி ிறுயப்ட்டுள்தாக அியினல் 
நற்றும் ஹதாமில்தட்த்துட அடநச்ேர் ெர்ேயர்தன் கூிார். 

 CSIR யிஞ்ஞாிகள் SWAS, SAFAL நற்றும் STAR கான் குடயாக 
சுற்றுச்சூமட ாதிக்கும் ட்ைாசுக்கட உருயாக்கிபள்ர். 

 ாதுகாப்பு ஆபாய்ச்ேி நற்றும் யர்ச்ேி அடநப்பு, DRDO புது தில்ினில் "CCTNS 
- ல் டைபடகள் நற்றும் ஹயற்ி கடதகள்" நீது ஒரு ாள் நாாடு 
ஏற்ாடு ஹேய்தது. 

 ஹஜனிர் ஹால்ஹோாகபா  - பிடசில் ஜனோதிபதி டதர்தயில் வவற்மி 
 டநக்ககல் டி ெிக்கின்ஸ் - இண் ோம் முறமோக ஐரிஷ் ஜனோதிபதிோக 

டதர்ந்வதடுக்கப்பட் ோர் 
 ீதிதி ஏ.எஸ். காண்ணா - கவுஹோத்தி உர் நீதின்மத்தின் புதி 

தறயற நீதிபதி 
 அோம் அபசு, ிபம்நபுத்திபா ஆற்ட பக்கின பநாக டயத்து நாித்தின் 

கர்ப்பு யடீுகளுக்கு குடிீர் யேதிகட AMRUT திட்ைத்தின் கீழ் யமங்க 

திட்ைநிட்டுள்து. 

 இந்தினா நற்றும் ஜப்ான் ஆறு ஒப்ந்தங்கில் டகஹனழுத்து நற்றும் ாதுகாப்பு 

நற்றும் கநம்ாட்டு திட்ைங்கில் இபண்டு பக்கின அியிப்புகட ஹயினிட்ை. 

 ஆேின ோம்ினன்ஸ் டிபாி இந்தினா நற்றும் ாகிஸ்தான் இருயருக்கும் ககாப்ட 

கிர்ந்திக்கப்ட்ைது. 

 தியிஜ் ேபண் இபட்டைனர் ிரியில் இந்தினாயின் புதின ம்ர் 1 ஹைன்ிஸ் யபீர் 

ஆார்.  

 ஹகன்னாயின் ஆிபகாம் கிப்ைம் யாஹன்ேினா அடப நபாத்தான் காட்டினில் 58 

ிநிைம் 18 ஹாடினில் ந்தன தூபத்டத கைந்து உக ோதட டைத்தார். 

 இந்தின ககால்ப் யபீர் காின் கஜாரி ாாகோிக் ஓன் இந்தினா ககால்ஃப் 

காட்டினில் ஹயற்ி ஹற்றுள்ார்.  
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 ITTF கேஞ்சு ஹல்ஜினம் ஓன் ஹதாைரில் 21 யனதிற்குட்ட்ை ஹண்கள் ஒற்டனர் 

ிரியில் இந்தின கைிள் ஹைன்ிஸ் யபீர் அனிகா பகர்ஜி ஹயள்ி தக்கம் 

ஹயன்ார். 
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