
 
    

 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Topic :  Daily Current Affairs  

Date  :  12 Sep 2019 

முக்கியமான நாட்கள்  

சசப்டம்பர் 12 – செற்கு-செற்கு ஒெ்துழழப்புக்கான சர்வதெச தினம் 

• தென்-தெற்கு ஒெ்துழைப்பு என்பது தெற்கின் மக்கள் மற்றும் நாடுகளிழையே 

ஒற்றுழமயின் தெளிப்பாைாகும், இது அெரக்ளின் யெசிே நல்ொை்வு, 

அெரக்ளின் யெசிே மற்றும் கூைட்ு ென்னம்பிக்ழக மற்றும் சரெ்யெச அளவில் 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்பை்ை ெளரச்ச்ி இலக்குகழள அழைெெற்கு பங்களிக்கிறது. 

• தெற்கு-தெற்கு ஒெ்துழைப்பு நிழலோன அபிவிருெ்தி இலக்குகழள (எஸ்.டி.ஜி) 

தசேல்படுெ்துெெற்கும் சாதிப்பெற்கும் முன்யனற்றெழ்ெ துரிெப்படுெ்துகிறது. 

திட்டம்  

விலங்குகளுக்கு தநாய் கட்டுப்பாடு மற்றும் சசயற்ழகக் கருவூட்டல் திட்டம்  

• பிரெமர ்யமாடி யெசிே விலங்கு யநாே்க் கைட்ுப்பாைட்ுெ் திை்ைம் (National Animal 

Disease Control Programme - NADCP) மற்றும் யெசிே தசேற்ழகக் கருவூை்ைல் 

திை்ைெ்ழெ மதுராவில் தொைங்கி ழெெ்ொர.் 

• NADCP ஆனது நாை்டில் உள்ள கால்நழைகளிழையே ஏற்படும் யகாமாரி யநாே் 

மற்றும் கருச ்சிழெவு யநாே் ஆகிேெற்ழற ஒழிப்பழெ யநாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ளது. 

• யமற்கண்ை 2 யநாே்களுக்கு எதிராக 500 மில்லிேன் கால்நழைகளுக்கு 

(கால்நழைகள், எருழம, தசம்மறிோடுகள்,  தெள்ளாடுகள் மற்றும் பன்றிகள்) 

ெடுப்பூசி யபாைப்பை இருக்கின்றன. 

• கருச ்சிழெவு யநாே்க்கு எதிராக ஆண்டுயொறும் 36 மில்லிேன் தபண் எருதுக் 

கன்றுகளுக்குெ் ெடுப்பூசி யபாைப்பை இருக்கின்றன. 
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இந்ெெ் திை்ைம் இரண்டு தகாள்ழகழே  தகாண்டுள்ளது.  

1. 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் யநாே்கழளக் கைட்ுப்படுெ்துெல் 

2. 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் யநாே்கழள ஒழிெ்ெல். 

தமாட்டார் வாகனச ்சட்டம்  

• புதிே யமாை்ைார ்ொகனச ்சை்ைெ்தின் கீை் விதிக்கப்படும் அபராெங்கழளெ் 

திருெ்துெெற்கு மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளது என்று சாழலப் 

யபாக்குெரெ்து மற்றும் தநடுஞ்சாழலெ் துழற அழமசச்ர ்நிதின் கைக்ரி 

தெரிவிெ்துள்ளார.் 

• யமாை்ைார ்ொகனச ்சை்ைம் தபாதுப் பை்டிேலில் உள்ளது. எனயெ மாநிலங்களும் 

மெ்திே அரசும் திருெ்ெப்பை்ை சை்ைெ்தின் கீை் விதிகழளெ் திருெ்தி ெடிெழமக்க 

முடியும். 

• யமாை்ைார ்ொகனங்கள் (திருெ்ெம்) சை்ைம், 2019 ஆனது ஆகஸ்ை் 9 ஆம் யெதி 

முெல் நழைமுழறக்கு ெந்ெது. 

• அபராெ விதிகள் உை்பை சை்ைெ்தின் 63 உை்பிரிவுகள் 2019 ஆம் ஆண்டு 

தசப்ைம்பர ்1 ஆம் யெதி முெல் நழைமுழறக்கு ெந்ென. 

• 24 உை்பிரிவுகளுக்கு மாநிலங்கள் அபராெங்கழளெ் திருெ்திேழமக்க முடியும். 

• புதிே யமாை்ைார ்ொகனச ்சை்ைெ்தில் குறிப்பிைப்பைட்ுள்ள அபராெெ் 

தொழகழே குஜராெ் மாநில அரசு ஏற்கனயெ குழறெ்துள்ளது. 

மாநாடு 

எரிசக்திெ் சொடர்பான 8வது வட்டதமழச மாநாடு 

• 2019 ஆம் ஆண்டு தசப்ைம்பர ்10 அன்று ஆசிோவின் அழமசச்ரழெகளுக்கு 

இழையேோன எரிசக்தி தொைரப்ான 8ெது ெை்ையமழச மாநாைழ்ை (Asian 

Ministerial Energy Roundtable - AMER8) ஐக்கிே அரபு அமீரகம் நைெ்திேது. 

• AMER8 நிகை்வில் ஐக்கிே அரபு அமீரகெ்துைன் இந்திோ இழண 

தொகுப்பாளராக உள்ளது. 
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அறிவியல் சசய்திகள்  

பம்பாய் இரெ்ெ வழக 

• அரிே பம்பாே் இரெ்ெ ெழகோனது 1952 ஆம் ஆண்டில் பம்பாயில் ைாக்ைர ்ஒே் 

எம் தபண்யை என்பெரால் முென்முெலில் கண்டுபிடிக்கப்பை்ைது. 

• யமலும் இது “hh” இரெ்ெ ெழக என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. 

• இது ஆன்டிதஜன் (யநாே் எதிரணு உற்பெ்தி ஊக்கி) Hஐ தெளிப்படுெ்துெதில் 

குழறபாடுழைேொக உள்ளது. அொெது இென் RBC ஆனது ஆன்டிதஜன் Hஐக் 

தகாண்டிருக்கவில்ழல. 

• இந்ெ இரெ்ெ ெழகழேக் தகாண்ை நபரக்ள் பம்பாே் HH யொற்ற ெழக அல்லது 

பியனாழைப்ழபக் தகாண்ை ெனிநபரக்ளிைமிருந்து ென்னிேக்க இரெ்ெம் 

அல்லது அெரக்ளின் இரெ்ெெ்துைன் மைட்ுயம அெழன மாற்ற முடியும். இந்ெ 

இரெ்ெ ெழக மிகவும் அரிொனது ஆகும். 

• இந்ெ இரெ்ெமானது 40,00,000 லை்சம் நபரக்ளில் 1 நபருக்கு மைட்ுயம இருப்பொல் 

இது மிகவும் அரிொனொக விளங்குகின்றது. 

இஞ்சியின் 2 புதிய இனங்கள் 

• இந்திேெ் ொெரவிேல் ஆே்வு நிறுெனெ்ழெச ்(Botanical Survey of India - BSI)  யசரந்்ெ 

விஞ்ஞானிகள் தபாதுொக இஞ்சி என்று குறிப்பிைப்படும் இரண்டு புதிே இஞ்சி 

இனங்கழள நாகாலாந்தில் கண்டுபிடிெ்ெனர.் 

1. ஜிஞ்ஜிபர ்தபரிதநன்ஸ் 

2. ஜிஞ்ஜிபர ்டிமாபுதரன்ஸ் 

குறியீடு 

‘பால்தகாவாவிற்கு ’ புவிசார் குறியீடு 

மாைட்ு பால் மற்றும் சரக்்கழரயிலிருந்து ெோரிக்கப்படும் புகை்தபற்ற விருதுநகர ்

மாெை்ைெ்தில் உள்ள ஸ்ரீவில்லிபுெ்தூர ்பால்யகாொவிற்கு புவிசார ்குறியீடு 

கிழைெ்துள்ளது . 
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விழளயாட்டு சசய்திகள் 

 

ட்ராக் ஆசியா தகாப்ழப ழசக்கிள் தரஸ் 

ை்ராக் ஆசிோ யகாப்ழப ழசக்கிள் ஓைட்ுெல் யபாை்டியில் தரானால்யைா 

ழலயைான்ஜாம் ெனது நான்காெது ெங்கெ்ழெ தென்றார.் இந்திோ 10 ெங்கம், எைட்ு 

தெள்ளி மற்றும் ஏழு தெண்கல பெக்கங்களுைன் முெலிைெ்தில் உள்ளது. 

உஸ்தபகிஸ்ொன் 4 ெங்கம் மற்றும் 3 தெள்ளிகளுைன் இரண்ைாெது இைெ்ழெப் 

பிடிெ்ெது, மயலசிோ 4 ெங்கம் மற்றும் ஒரு தெள்ளியுைன் மூன்றாெது 

இைெ்தில்  உள்ளது. 

பாரா ஒலிம்பிக் கமிட்டி 

• இந்திே யெசிே விழளோைட்ு யமம்பாைட்ு விதிமுழறகள், 2011ஐ மீறிேெற்காக 

மெ்திே இழளஞர ்விெகாரங்கள் மற்றும் விழளோைட்ுெ் துழற 

அழமசச்கமானது இந்திே பாராலிம்பிக் குழுவின் (Paralympic Committee of India - 

PCI) அங்கீகாரெ்ழெெ் திரும்பப் தபற்றுள்ளது. 

• PCI ஆனது 1992 ஆம் ஆண்டில் நிறுெப்பை்ைது. இது ‘இந்திே உைல் ஊனமுற்யறார ்

விழளோைட்ுக் கூை்ைழமப்பு’ என்று தபேரிைப்பை்ைது. 

• இது பாராலிம்பிக் விழளோைட்ுக்கள் (அல்லது பாராலிம்பிக்ஸ்) மற்றும் பிற 

சரெ்யெசெ் ெைகள யபாை்டிகளில் இந்திோழெப் பிரதிநிதிெ்துெப்படுெ்ெ 

விழளோைட்ு வீரரக்ழளெ் யெரந்்தெடுக்கும் ஒரு யெசிே அழமப்பாகும்.  
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