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முக்கியமான நாட்கள் 

  

சசப்டம்பர் 14 – உலக முதலுதவி தினம் 2019 (World First Aid Day ) 

• உலக முதலுதவி தினமானது சரவ்ததச சசஞ்சிலுவவச ்சங்கம் (International 

Federation of Red Cross - IFRC) மற்றும் சசம்பிவற சங்கங்களின் கூட்டவமப்பு 

ஆகியவற்றினால் 2000 ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கப்பட்டது. 

• சசப்டம்பர ்மாததத்ின் இரண்டாவது சனிக் கிழவமயானது உலக முதலுதவி 

தினமாகக் சகாண்டாடப்படுகின்றது. 

• இத்தினமானது அன்றாட மற்றும் செருக்கடி கால சூழ்ெிவலகளில் 

முதலுதவியின் மூலம் எவ்வாறு உயிவரக் காப்பாற்ற முடியும் என்பது குறித்த 

விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுத்துவததாடு, அது மிகவும் பாதிக்கப்படக் கூடியவரக்ள் 

உட்பட அவனவருக்கும் அணுகக் கூடியதாக இருக்க தவண்டும் என்பவதயும் 

வலியுறுத்துகின்றது. 

• 2019 ஆம் ஆண்டின் உலக முதலுதவி தினத்தின் கருத்துரு, "முதலுதவி மற்றும் 

விடுபட்ட மக்கள்" ஆகும். 
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ததசிய சசய்திகள் 

  

ஏகலலவா மாதிரிப் பள்ளிகள் சதாடக்கம் 

• ொடு முழுவதும் பழங்குடியினர ்அதிகம் வாழும் பகுதிகளில் 462 ஏகவலவா 

மாதிரிக் குடியிருப்புப் பள்ளிகவள (Ekalavya Model Residential Schools - EMRS) 

பிரதமர ்தமாடி சதாடங்கினார.் 

• இெ்தப் பள்ளிகள் இெ்தப் பகுதிகளில் உள்ள பழங்குடியின மாணவரக்ளுக்குத் 

தரமான சதாடக்க ெிவல, இவட ெிவல மற்றும் உயர ்இவட ெிவலக் கல்விவய 

வழங்குவதற்குக் கவனம் சசலுத்துகின்றன. 

• இது மத்திய பழங்குடி விவகார அவமசச்கத்தினால் 

சசயல்படுத்தப்படுகின்றது. 

• EMRS என்பது இெ்தியா முழுவதும் உள்ள இெ்தியப் பழங்குடியினருக்கு (பட்டியல் 

பழங்குடியினர)் மாதிரிக் குடியிருப்புப் பள்ளிகவள ஏற்படுத்துவதற்கான 

இெ்திய அரசின் ஒரு திட்டமாகும்.இது 1997-98 ஆம் ஆண்டில் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

• அவவ இெ்திய அரசியலவமப்பின் சரத்து 275 (1) இன் கீழ் மானியங்களுடன் 

மாெிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரததசங்களில் அவமக்கப் பட்டிருக்கின்றன. 

குண்டு துலளக்காத கவச ஆலடகள் 

• ஆவடகவள ஐதராப்பிய ொடுகள் உட்பட 100க்கும் தமற்பட்ட ொடுகளுக்கு 

ஏற்றுமதி சசய்யத் சதாடங்கியுள்ளது. 

• 360 தகாண அளவில் பாதுகாப்வப வழங்கும் குண்டு துவளக்காத கவச 

ஆவடகளின் மீது தனது சசாெ்த ததசிய தரத்வத சகாண்ட ொன்காவது ொடு 

இெ்தியா ஆகும். இதற்கு முன்பு அசமரிக்கா, இங்கிலாெ்து மற்றும் செரம்னி 

ஆகிய ொடுகள் குண்டு துவளக்காத கவச ஆவடகளின் மீது தனது சசாெ்த 

ததசிய தரத்வதக் சகாண்டுள்ளன. 

• பிரதம மெ்திரி அலுவலகம் மற்றும் ெிதி ஆதயாக் ஆகிய அவமப்புகளின் 

அறிவுறுத்தவலத் சதாடரெ்்து, 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதத்தில் இெ்தியத் தர 

ெிரண்ய அவமப்பானது குண்டு துவளக்காத கவச ஆவடகளுக்கான ததசியத் 

தரத்வத உருவாக்கியது. 
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• இது மிதானி, வைதராபாத் மற்றும் சசன்வன ஆவடியில் உள்ள பாதுகாப்பு 

தளவாடத் சதாழிற்சாவல ஆகிய பாதுகாப்பு சாரெ்்த 2 சபாதுத் துவற 

ெிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்பட்டது. 

 

திட்டம் 

  

ததசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் 

• வரத்்தகரக்ள் மற்றும் சுயசதாழில் சசய்பவரக்ளுக்கான ததசிய ஓய்வூதியத் 

திட்டத்வத பிரதமர ்ெதரெ்திர தமாடி சதாடங்கினார.் 

• இது ஆண்டு வருமானம் ரூ 1.5 தகாடிக்கு மிகாமல் இருக்கும் கவடக்காரரக்ள் / 

சில்லவற வரத்்தகரக்ள் மற்றும் சுயசதாழில் சசய்பவரக்ளுக்கான ஒரு 

தன்னாரவ் மற்றும் பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். 

• இது 18 வயது முதல் 40 வயது வவரயில் உள்ளவரக்ளுக்கான ஒரு திட்டமாகும். 

இவரக்ள் 60 வயவத எடட்ும்தபாது மாதெ்ததாறும் குவறெ்தபடச் உறுதி 

சசய்யப்பட்ட ஓய்வூதியமாக ரூ 3,000 வழங்கப்படும். 

• மாதாெ்திர ஓய்வூதியப் பங்களிப்பில் 50% ெிதிவய மத்திய அரசு வழங்கும். 

மீதமுள்ள 50% ெிதியானது பயனாளியால் வழங்கப்படும். 

பிரதான் மந்திரி கிசான் மான் தன் திட்டம் 

• பிரதமர ்தமாடி பிரதான் மெ்திரி கிசான் மான் தன் தயாெனா (Pradhan Mantri Kisan 

Maan Dhan Yojana - PM-KMY) என்ற ஒரு திட்டத்வதத் சதாடங்கினார.் 

• PM-KMY என்பது ொட்டில் உள்ள ெிலம் வவத்துள்ள அவனத்து சிறு மற்றும் குறு 

விவசாயிகளுக்கான (Small and Marginal Farmers - SMFs) ஒரு முதிதயார ்ஓய்வூதியத் 

திட்டமாகும். 

• இது 18 வயது முதல் 40 வயது வவர உள்ள விவசாயிகளுக்கான ஒரு தன்னாரவ் 

மற்றும் பங்களிப்புத் திட்டமாகும். இதில் விவசாயிகள் 60 வயவத எடட்ும்தபாது 

மாத ஓய்வூதியமாக ரூ. 3000 வழங்கப்படும். 
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• இெ்திய ஆயுள் காப்பீடட்ுக் கழகம் ஓய்வூதிய ெிதி தமலாளராகவும் ஓய்வூதிய 

ெிதி வழங்குதலுக்கு சபாறுப்புமிக்க அவமப்பாகவும் இருக்கும். 

 

விருதுகள் 

 

ஐ.நா. சகௌரவ விருது 

• சதற்கு சூடானில் உலக அவமப்பின் பணியில் காவல் துவற அதிகாரிகளின் 

பாராட்டத்தக்க தசவவகளுக்காக ஐெ்து இெ்தியப் சபண் காவல்துவற 

அதிகாரிகள் ஐக்கிய ொடுகள் சவபயினால் சகௌரவிக்கப்பட்டனர.் 

ஐ.ொ. பதக்கம் வழங்கப்பட்ட சபண் அதிகாரிகள் பின்வருமாறு 

1. ரீனா யாதவ் (சண்டிகர ்காவல்துவற ஆய்வாளர)் 

2. தகாபிகா ொகிரத்ார ்(மகாராஷ்டிரா காவல்துவறயின் துவணக் 

கண்காணிப்பாளர)் 

3. பாரதி சமெ்திதர (உள்துவற அவமசச்கத்தின் காவல்துவறக் துவணக் 

கண்காணிப்பாளர)் 

4. ராகினி குமாரி (உள்துவற அவமசச்கத்தின் காவல்துவற ஆய்வாளர)் 

5. கமல் தசகாவத் (ஏஎஸ்பி, ராெஸ்தான் காவல்துவறயின் உதவிக் 

கண்காணிப்பாளர)். 

சதற்கு சூடானின் ெூபாவில் ெவடசபற்ற ஐ.ொ. திட்டத்தின் விருது வழங்கும் 

விழாவில் அவரக்ளுக்கு ஐ.ொ. விருது வழங்கப்பட்டது. 
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அறிவியல் சசய்திகள்  

  

உலகளாவிய நுண்ணுயிரக்் சகால்லி எதிர்ப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி 

லமயம் 

• இெ்தியா ஒரு புதிய உறுப்பினராக உலகளாவிய நுண்ணுயிரக்் சகால்லி 

எதிரப்்பு (Global Antimicrobial Resistance - AMR) ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி (Research 

and Development - R&D) வமயத்தில் இவணெ்துள்ளது. 

• AMR R&D ஆனது 2018 ஆம் ஆண்டு தம மாதத்தில் ெவடசபற்ற உலக சுகாதாரச ்

சவபயின் 71வது அமரவ்ின் முடிவில் சதாடங்கப்பட்டது. 

• இது நுண்ணுயிரக்் சகால்லிக்கு எதிரான தாங்கும் திறவன எதிரப்்பதற்கான 

ஆராய்சச்ிவய ஊக்குவிக்கும் தொக்கில்  சதாடங்கப்பட்ட ஒரு புதிய 

முயற்சியாகும். 

• இது முக்கியமாக செரம்ன் அரசாங்கத்தால் ெிதியளிக்கப்படுகின்றது. இதன் 

சசயலகம் சபரல்ினில் உள்ளது. 

தவற்று கிரகத்தில் நீராவி 

• வானியலாளரக்ள்  முதன்முவறயாக K2-18b எனப்படும் ஒரு சதாவலதூரக் 

கிரகத்தின் வளிமண்டலத்தில் “ெீராவிவயக்” கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

• ொசாவின் ைப்பிள் விண்சவளித் சதாவலதொக்கியின் தரவு இெ்தக் 

கண்டுபிடிப்பிற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

• K2-18b ஆனது வளிமண்டலத்வதக் சகாண்டுள்ளது. தமலும் அக்கிரகத்தில் 

தண்ணீரும் உள்ளது. இதனால் மனிதரக்ள் வாழ்வதற்கு உகெ்த ெீர ்மற்றும் 

சவப்பெிவல ஆகிய இரண்வடயும் சகாண்டிருக்கும் ஒதரசயாரு சவளிக்தகாள் 

இதுவாகும். 

• இது பால்வீதியின் லிதயா விண்மீன் மண்டலத்தில் பூமியிலிருெ்து 110 ஒளி 

ஆண்டுகள் சதாவலவில் உள்ள ஒரு சிவப்பு குள்ள ெட்சத்திரத்வதச ்சுற்றி 

வருகின்றது. 

• இது பூமியின் ெிவறவய விட 8 மடங்கு ெிவற சகாண்டது. இது பூமிவய விட 

இரண்டு மடங்கு சபரியது. 
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• இது பூமி மற்றும் செப்டியூன் ஆகியவற்றின் ெிவறகளுக்கிவடதயயான சவளிக் 

தகாள்கள் அல்லது சூப்பர ்எரத்் என்று அவழக்கப்படுகின்றது. 

இந்தி திவாஸ் 

• இெ்தி திவாஸ் சசப்டம்பர ்14 அன்று ொடு முழுவதும் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

1949 ஆம் ஆண்டு சசப்டம்பர ்14 அன்று  ததவொகரியில் எழுதப்பட்ட இெ்திவய 

அரசியலவமப்பு சவப ொட்டின் அதிகாரப்பூரவ் சமாழியாக ஏற்றுக்சகாண்டது. 

  

மாநாடுகள் 

  

15 வது இந்ததா-அசமரிக்க சபாருளாதார உசச்ி மாநாடு 

• இதில் உணவு பதப்படுத்தும் துவறவய உயரத்்துவதற்காக உணவு 

பதப்படுத்தும் அவமசச்கத்திற்கான படச்ெட் ஒதுக்கீடு தற்தபாவதய ரூ .1,400 

தகாடியிலிருெ்து ஆண்டுக்கு ரூ .3,000 தகாடியாக உயரத்்தப்பட தவண்டும் என்று 

உணவு பதப்படுத்தும் சதாழில்கள் துவற அவமசச்ர ்சதரிவித்தார.் 

  

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

  

பசுலம முயற்சிகள் குறித்து ரயில்தவ சி.ஐ.ஐ உடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்  

• பசுவம முயற்சிகவள எளிதாக்குவதற்காக இெ்திய ரயில்தவ, புதுதில்லியில் 

உள்ள இெ்திய சதாழில்துவற கூட்டவமப்புடன் புரிெ்துணரவ்ு ஒப்பெ்தத்தில் 

வகசயழுத்திட்டது. 
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• இது ரயில்தவக்குரியவவகவள பசுவமயாக்குவது மற்றும் உற்பத்தி வசதிகள் 

மற்றும் ரயில்தவ ஒரக்்ஷாப்களில் ஆற்றல் திறவன தமம்படுத்துவது 

புரிெ்துணரவ்ு ஒப்பெ்தத்தின் தொக்கம் ஆகும். 

விலளயாட்டு சசய்திகள்  

  

இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி தகப்டன்  

• 18 வீராங்கவனகவள சகாண்ட இெ்திய மகளிர ்ைாக்கி அணியின் தகப்டனாக 

ராணி ராம்பால் ததரவ்ு சசய்யப்படட்ுள்ளார,் இெ்த அணி ஐெ்து தபாட்டிகள் 

சகாண்ட சதாடரில் இங்கிலாெ்வத எதிரச்காள்ள உள்ளது . 

• இெ்த சதாடர ்இங்கிலாெ்தின் மாரத்லாவில் இெ்த மாதம் 27 முதல் அடுத்த மாதம் 

4 வவர ெவடசபற உள்ளது. தகால்கீப்பர ்சவிதா புனியா துவண 

தகப்டனாக  ததரவ்ு சசய்யப்படட்ுள்ளார.் 

17 வயதுக்குட்பட்ட மகளிர் உலகக் தகாப்லப 

• ஃபிஃபா 17 வயதுக்குட்பட்ட மகளிர ்உலகக் தகாப்வபவய அடுத்த ஆண்டு 

ெவம்பர ்2 முதல் 21 வவர இெ்தியா ெடத்தவுள்ளது. 

• தபாட்டிவய இெ்தியா ெடத்தும் என்று இெ்த ஆண்டு மாரச் ்மாதம் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 2018 இல் ெடெ்த தபாட்டியின் பட்டத்வத சவன்றதன் 

மூலம்  ஸ்சபயின் ெடப்பு சாம்பியன்களாக உள்ளது. 
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