
 
    

 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Topic :  Daily Current Affairs  

Date  :  15 & 16 Sep 2019 

__________________________________________________________________________________________ 

முக்கியமான நாட்கள்  

  

சசப்டம்பர் 15 – சர்வதேச ஜனநாயக தினம் International Day of சடதமாகிராசி 

• வருடாந்திர சரவ்தேச மக்களாட்சி தினமானது ஒவ்வவாரு ஆண்டும் வசப்டம்பர ்

15 ஆம் தேதியன்று வகாண்டாடப்படுகின்றது. 

• வசப்டம்பர ்15 ஆம் தேதியய சரவ்தேச மக்களாட்சி தினமாகக் 

வகாண்டாடுவேற்கு ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்சயபயானது 2007 ஆம் ஆண்டு 

நவம்பர ்மாேே்தில் ஒரு தீரம்ானே்யே நியறதவற்றியது. 

• இே்ேயகய முேலாவது தினமானது 2008 ஆம் ஆண்டில் வகாண்டாடப்பட்டது. 

• மக்களாட்சியின் வகாள்யககயள நியலநிறுே்ேவும் ஊக்குவிக்கவும் 

இே்தினமானது வகாண்டாடப்படுகின்றது. 

2019 ஆம் ஆண்டின் இே்தினே்தின் கருே்துரு "பங்தகற்பு" என்போகும். 

சசப்டம்பர் 15 – தேசிய சபாறியாளரக்ள் தினம்(National Engineer’s Day) 

• 1968 ஆம் ஆண்டு முேல் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் வசப்டம்பர ்15 ஆம் தேதியானது 

வபாறியாளரக்ளின் தினமாகக் வகாண்டாடப் படுகின்றது. 

• தமலும் இே்தினமானது சர ்தமாக்சகுண்டம் விஸ்தவஸ்வரயாவின் பிறந்ே 

நாளன்று அவருக்கு மரியாயே வசலுே்தும் விேமாகவும் 

வகாண்டாடப்படுகின்றது. 
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• இவர ்யமசூருவில் அயமந்துள்ள கிருஷ்ண ராஜா சாகர ்அயண மற்றும் 

யைேராபாே்தில் வவள்ளப் பாதுகாப்பு முயற ஆகியவற்யற 

ஏற்படுே்தியேற்காக மதிக்கப்படுகின்றார.் 

• இேன் கடட்ுமானம் 1911 ஆம் ஆண்டில் வோடங்கி 1932 ஆம் ஆண்டில் 

முடிவுற்றது. 

• அவர ்1955 ஆம் ஆண்டில் பாரே் ரேன்ா விருயேப் வபற்றார.் 

• இவர ்இந்தியாவின் புகழ்வபற்ற வபாறியியலாளராக உயரந்்ே பேவியில் 

இருந்ோர.் 

• இந்ே 52வது வபாறியாளரக்ள் தினே்தின் கருே்துரு “மாற்றே்திற்கானப் 

வபாறியியல்” என்போகும். 

சசப்டம்பர் 15 - தபரறிஞர் அண்ணா பிறந்ே தினம்  

• முன்னாள் முேலயமசச்ரும் திராவிடே் ேயலவருமான சி.என். 

அண்ணாதுயரயின் 111வது பிறந்ே நாளானது வசப்டம்பர ்15 ஆம் தேதி 

அனுசரிக்கப்படட்து. 

சாேயனகள்:  

• மேராஸ் மாநிலே்யேே் ேமிழ்நாடு என்று வபயர ்மாற்றியது 

• தவேச ்சடங்குகயள மறுக்கும் "சுய மரியாயேே்" திருமணங்களுக்கு 

சட்டப்பூரவ் அங்கீகாரம் வழங்கியது. 

• ேமிழ்நாட்டில் இரு வமாழிக் வகாள்யகயய அறிமுகப்படுே்தியது. 

சசப்டம்பர் 16 – சர்வதேச ஓதசான் தினம் 

• ஓதசான் அடுக்யகப் பாதுகாப்பேற்கான ஐக்கிய நாடுகள் சயபயின் சரவ்தேச 

தினம் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் வசப்டம்பர ்16 ஆம் தேதி வகாண்டாடப்படுகிறது.  

• ஓதசான் அடுக்யக குயறக்கும் வபாருள்களின் மீது 1987 ஆம் ஆண்டு மாண்ட்ரீல் 

வநறிமுயற யகவயழுே்திட்டயே நியனவுகூரும் வயகயில், இந்ே நாள் 

காலநியல மாற்றம் மற்றும் ஓதசான் சியேவு வோடரப்ான ேயலப்புகளில் 

விழிப்புணரய்வ ஏற்படுே்தும் நடவடிக்யககயள ஆேரிக்கிறது. 

தேசிய சசய்திகள்  
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கடல்சார் ேகவல் சோடர்புச ்தசவவகள் 

• முழு வபரும்பான்யமயுடன் காங்கிரஸ் கட்சி அல்லாே முேலாவது முேல்வர.் 

• 1969 ஆம் ஆண்டில், அவரது இறுதிச ்சடங்கானது உலகின் இரண்டாவது 

மிகப்வபரிய உலகச ்சாேயனயாக ேற்வபாழுதும் விளங்குகின்றது. 

• அவரது இறுதி ஊரவ்லே்தில் 1.5 தகாடி மக்கள் கலந்து வகாண்டோக கின்னஸ் 

சாேயனப் புே்ேகம் வேரிவிக்கின்றது. 

76வது சர்வதேச திவரப்பட திருவிழா விருதுகள் 

• ஆண்டுதோறும் நிகழ்ே்ேப்படும் சரவ்தேச தியரப்பட திருவிழா விருதுகள்-2019 

என்ற நிகழ்சச்ியின் 76வது பதிப்பு இே்ோலியில் உள்ள வவனிஸ் லிதடா எனும் 

இடே்தில் நடே்ேப்பட்டது. 

• இந்நிகழ்சச்ி லா யபயன்னதல டி வவனிசிலியாவால் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது. 

தியரப்படே் ேயாரிப்பாளர ்அயமப்பின் சரவ்தேச கூட்டயமப்பினால் 

அதிகாரப் பூரவ்மாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

[table id=258 /] 

  

உலகின் ேவலசிறந்ே 10 IB பள்ளிகள் 

• உலக அளவில் ேயலசிறந்ே 10 சரவ்தேச தபகலதரட ்(International Baccalaureate - IB) 

பள்ளிகளில் இந்தியாவில் இருந்து இடம்வபற்ற ஒதர பள்ளி திருபாய் அம்பானி 

சரவ்தேசப் பள்ளி ஆகும்.இந்ேப் பட்டியலில் இடம்வபற்ற ஒதர சரவ்தேச இந்திய 

தபகலதரட ்பள்ளி இது. 

• இங்கிலாந்தில் உள்ள ேன்னாட்சிக் கல்வி ஆதலாசகரக்ளின் மதிப்பீட்டின்படி 

இந்ே ேரவரியசப் பட்டியல் உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. 

• இந்ேப் பட்டியலில் சிங்கப்பூரின் ஆங்கிதலா – சீனரக்ள் முேலிடே்திலும், 

இங்கிலாந்தின் தகாடால்பின் & தலடிமர ்மற்றும் சிங்கப்பூரின் வசயின்ட் 

தஜாசப் கல்வி நிறுவனம் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களிலும் 

உள்ளனர.் 
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சுவிட்சர்லாந்தில் மகாே்மா காந்தியின் சிவல 

2019 வசப்டம்பர ்14 ஆம் தேதி, இந்திய ஜனாதிபதி ஸ்ரீ ராம்நாே் தகாவிந்ே் 

சுவிடச்ரல்ாந்தின் வில்வலனுதவவில் மகாே்மா காந்தியின் சியலயய தகன்டன் வட் 

மாவட்டே்தின்  தமயர ்மற்றும் பிற பிரமுகரக்ள் முன்னியலயில் திறந்து யவே்ோர.் 

  

பாதுகாப்பு பயிற்சி  

  

ஹிம்விஜய் – தபார்ப் பயிற்சி 

• இந்திய இராணுவமும், இந்திய விமானப் பயடயும் இயணந்து அருணாசச்லப் 

பிரதேசம் அருகிலுள்ள சீன எல்யலயில் ஹிம்விஜய் – 2019 என்ற குறியீடட்ுப் 

வபயர ்வகாண்ட ஒரு வபரிய தபாரப்் பயிற்சியய நடே்ேவுள்ளன. 

• இது கிழக்குப் பிராந்தியே்தில் உள்ள தபாரப்்பயட வீரரக்ளால் நடே்ேப்படும் 

முேலாவது மிகப்வபரிய தபாரப்் பயிற்சி . 

• முேன் முேலாக 17 மயலக்குழு பயடயினர ்மற்றும் 2500க்கும் தமற்பட்ட 

பயடவீரரக்ள் இந்ேப் தபாரப்் பயிற்சியில் பங்தகற்க உள்ளனர.் 

LEADS அறிக்வக 2019 

• வரே்்ேகம் மற்றும் வோழில்துயற அயமசச்ர ்பியூஷ் தகாயல் புதுவடல்லியில் 

நயடவபற்ற வபாருள்களின் இயக்கம் மற்றும் வசயல்திறன் குறிே்ே கருே்து 

அடிப்பயடயிலான குறியீடு மீோன (LEADS – வவவ்தவறு மாநிலங்களுக்கு 

இயடயிலான எளிய சரக்குப் தபாக்குவரே்து) இரண்டாவது பதிப்பில் ஒரு 

அறிக்யகயய வவளியிட்டார.் 

• இந்ே அறிக்யகயில் குஜராே் முேலிடே்திலும், பஞ்சாப் மற்றும் ஆந்திரப் 

பிரதேசம் முயறதய இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களிலும் உள்ளன. 

• யூனியன் பிரதேசங்களில் சண்டிகர ்முேலிடே்திலும், வடல்லி மற்றும் புதுசத்சரி 

முயறதய இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களிலும் உள்ளன. 
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• மயலப்பாங்கான கிழக்கு மாநிலங்களில் திரிபுரா முேலிடே்திலும், இமாசச்லப் 

பிரதேசம் ேர வரியசயில் கயடசியாக 22வது இடே்திலும் உள்ளது. 

• இந்ே குறியீடு ஆனது வரே்்ேகம் மற்றும் வோழில்துயற அயமசச்ே்ோல் 

டிதலாய்ட ்தடாஸ்ச ்தடாமஸ்சு லிமிவடட் கம்வபனியுடன் இயணந்து 

தமம்படுே்ேப்பட்டது. 

டிஜிட்டல் சபாருளாோர அறிக்வக 2019 

• வரே்்ேக மற்றும் தமம்பாடட்ுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாடு (UNCTAD) 

‘டிஜிட்டல் வபாருளாோர அறிக்யக (DER) 2019’ என்ற ேயலப்பில் ஒரு 

அறிக்யகயய வவளியிட்டது. 

• DER இேற்கு முன்னர ்ேகவல் வபாருளாோர அறிக்யக என்று அயழக்கப்பட்டது. 

• வளரும் நாடுகளால் டிஜிட்டல் வபாருளாோரே்தில் ஏற்படும் மதிப்பு உருவாக்க 

தநாக்கே்யே இது ஆராய்கிறது. 

ஜ.நா. குழுவின் 22வது பதிப்பு - CRPD (Convention on Rights of Persons with Disabilities)   

• மாற்றுே் திறனாளிகளின் உரியமகள் வோடரப்ான ஐ.நா சயபயின் 22வது 

பதிப்பு வஜனிவாவில் உள்ள UNHRCல் 2019 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர ்2 மற்றும் 3 

ஆம்  தேதிகளில் நடே்ேப்பட்டது. 

• இந்ே அமரவ்ில், மாற்றுே் திறனாளிகளின் உரியம வோடரப்ான ஐ.நா சயப 

“இந்தியாவின் இயலாயம நியல” குறிே்ே அறிக்யகயயப் பரிசீலயனக்கு 

எடுே்துக் வகாண்டது. 

• இந்திய தூதுக் குழு திருமதி.சகுந்ேலா D. காம்லின் (PWD துயறச ்வசயலர)் 

அவரக்ள் ேயலயம ோங்கினார.் 

• இந்ே ஒப்பந்ேே்தின் 35வது பிரியவே் வோடரந்்து, இந்தியா 2017 ஆம் ஆண்டு 

அக்தடாபர ்01 அன்று இந்ே ஒப்பந்ேே்யே அங்கீகரிே்ேது. 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

 சீனாவின் புதிய சசயற்வகக்தகாள்கள் 

• சீனா 3 வசயற்யகக் தகாள்கயள வவற்றிகரமாக ஏவியுள்ளது. 

அயவகள்  ரிதசாரஸ்் வசயற்யகக்தகாள் ZY-102D மற்றும் இரண்டு சிறிய 
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வசயற்யகக் தகாள்கள்.இயவகள்  லாங் மாரச் ்4B வசலுே்து ராக்வகட் மூலம் 

ஏவப்பட்டன. 

• 2 சிறிய வசயற்யகக் தகாள்களில் BNU - 1 எனப்படும் வசயற்யகக் தகாள் ஒன்று 

துருவப் பகுதியின் காலநியலயய முேன்யமயாகக் கண்காணிக்கும். 

சேன்கிழக்கு ஆசியாவின் மிகப்சபரிய சூரிய சக்தி வளாகம் 

• வேன்கிழக்கு ஆசியாவின் மிகப்வபரிய சூரிய ஆற்றல் ஆயலயாகக் 

கருேப்படும்  “வடௌ டியாங் சூரிய ஆற்றல் வளாகே்யே” வியட்நாம் 

துவங்கியிருக்கிறது.இந்ே சூரிய ஆற்றல் வளாகம் மிகப்வபரிய வசயற்யக 

ஏரியான வடௌ டியாங் நீரே்்தேக்கே்தில் கட்டப்படுகிறது. 

• இது வடய்னின் மாகாணே்தில் 540 வைக்தடர ்பரப்பளவில் உள்ளது மற்றும் இது 

ஆண்டுதோறும் 688 மில்லியன் கிதலாவாட் (கிதலாவாட் மணிதநர) 

மின்சாரே்யே உற்பே்தி வசய்யும் திறன் வகாண்டது. 

• இது ஒவ்வவாரு ஆண்டும் வளிமண்டலே்தில் 595,000 டன்கள் அளவுள்ள காரப்ன்-

யட-ஆக்யஸடு வவளிதயறுவயேே் ேவிரக்்கும். 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

 முேலாவது சபாதுே் ேகவல் ேளம் 

• ராஜஸ்ோனில் “ஜன் தசாசன்ா” எனப்படும் முேலாவது வபாதுே் ேகவல் ேளம் 

ஒன்று வோடங்கப்பட்டது.இது ேகவல் அறியும் உரியமச ்சட்டே்தின் பிரிவு 4 (2) 

உடன் (ேகவல்கயள திறனுடன் வவளிப்படுே்துேல்) இணங்கிப் 

வபாருந்துகின்றது. 

• இந்ேப் பிரிவின் படி,  இந்ேே் ேளமானது அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் துயறகள் 

பற்றிய ேகவல்கயளே் ோனாகதவ வபாதுமக்களுக்கு வழங்குவோக 

உறுதியளிக்கின்றது. 

இந்தியாவின் முேல் சர்வதேச மகளிர் வரே்்ேக வமயம்  

• இந்தியாவின் முேல் சரவ்தேச மகளிர ்வரே்்ேக யமயேய்ே தகரள அரசு 

தகாழிக்தகாட்டில் அயமக்க உள்ளது. 
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• இது வபண்களின் வோழில் முயனதவார ்மற்றும் பாலின விகிேே்யேப் 

பாதுகாப்பயே தநாக்கமாகக் வகாண்டது. 

• இது தகரள அரசாங்கே்தின் சமூக நீதிே் துயறயின் கீழ் உள்ள ஒரு முக்கியமான 

பாலினப் பூங்காவாகும். 

• இந்ே முேல் சரவ்தேச மகளிர ்வரே்ே்க யமயே்தின் முேல் கட்டம் 2021 ஆம் 

ஆண்டு முடிவயடய உள்ளது. இது பாலினப் பூங்காவின் வோயலதநாக்குப் 

பாரய்வ 2020 என்பதின் கீழ் வசயல்படுே்ேப்படுகிறது. 

  

திட்டம் 

  

முக்கிய மந்திரி ோல் தபாஷிே் தயாஜனா திட்டம்  

• உே்ேரகாண்ட் முேலயமசச்ர ்திரிதவந்திர சிங் ராவே் “முக்கிய மந்திரி ோல் 

தபாஷிே ்தயாஜனா” என்ற  திட்டே்யேே் வோடங்கினார.் 

• ஒவ்தவாரு தரசன் அடய்டயாளரக்ளும் இந்ேே் திட்டே்தின் கீழ் மாேந்தோறும் 2 

கிதலாகிராம் அளவுள்ள பருப்பு வயகககயள மானிய வியலயில் வபறுவாரக்ள். 

  

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

  

இந்தியாவிற்கும் சுவிட்சர்லாந்திற்கும் இவடயிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

இந்தியாவும் சுவிட்சரல்ாந்தும், இரு நாடுகளின் அறிவியல் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு 

கூட்டணியய உருவாக்குவேற்கும், வலாதசன் பல்கயலக்கழகே்தில் இந்தி 

வமாழியய புதுப்பிக்கவும் மற்றும் காலநியல மாற்றே் துயறயில் 

ஒே்துயழப்புக்கான  புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேங்களில் யகவயழுே்திடட்ு வகாண்டனர.் 
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விருதுகள் 

சிறந்ே சபாறியாளரக்ான விருது 

மே்திய திறன் தமம்பாடு மற்றும் வோழில்முயனதவார ்அயமசச்ர ்டாக்டர ்மதகந்திர 

நாே் பாண்தட, ரயில்தவ வாரியே்தின் ேயலவர ்ஸ்ரீ விதனாே் குமார ்யாேவுக்கு சிறந்ே 

வபாறியாளர ்விருயே வழங்கினார.் 

விவளயாட்டு சசய்திகள் 

  

ஐ.பி.எஸ்.எஃப் பில்லியர்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் 

• பங்கஜ் அே்வானி, மியான்மரில் நடந்ே ஐ.பி.எஸ்.எஃப் உலக பில்லியரட்ஸ்் 

சாம்பியன்ஷிப்பில் நான்காவது இறுதிப் தபாட்டியில் வவன்றேன் மூலம் 

22  உலக பட்டங்கயள வவன்று சாேயன பயடே்துள்ளார.்  

வியட்நாம் ஓபன் ஆண்கள் ஒற்வறயர் பட்டம் 

• தபட்மிண்டனில், தைா சி மின் நகரில் நடந்ே விறுவிறுப்பான ஆண்கள் 

ஒற்யறயர ்பிரிவு இறுதி தபாட்டியில்   சீனாவின் சன் ஃயப சியாங்யக 

தோற்கடிே்து, இந்தியாவின் சவுரப் வரம்ா வியட்நாம் ஓபன் சூப்பர ்100 

பட்டே்யே வவன்றார.் 

• இது நடப்பு ஆண்டில் வரம்ாவின் இரண்டாவது சூப்பர ்100 வவற்றி ஆகும். 

19 வயதுக்குட்பட்ட ஆசியக் தகாப்வப 

o வகாழும்பில் ஆர.் பிதரமோசா அரங்கே்தில் நயடவபற்ற 19 

வயதுக்குட்பட்ட ஆசியக் தகாப்யபயின் இறுதிப் தபாட்டியில் இந்தியா 

வங்காள தேசே்யேே் தோற்கடிே்ேது. 

o இடது யக சுழற்பந்து வீசச்ாளரான அேரவ்ா அங்தகாதலகர ்5 

விக்வகடட்ுகயள வீழ்ே்தி இந்தியாவின் வவற்றிக்கு உேவினார.்இது 

இந்தியாவின் 7வது 19 வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான ஆசியக் தகாப்யப 

வவற்றி. 
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ட்ராக் ஆசிய தகாப்வப வசக்கிள் ஓட்டுேல் தபாட்டி 

o இந்திய யசக்கிள் ஓடட்ுேல் கூட்டயமப்பு (CFI - Cycling Federation of India) 

நடே்திய 6வது ட்ராக் ஆசியக் தகாப்யப யசக்கிள் ஓடட்ுேல் தபாட்டி 2019 

இன் மூன்று நாள் நிகழ்சச்ி புது தில்லியில் நடே்ேப்பட்டது. 

o இந்தியா 10 ேங்கம், 8 வவள்ளி மற்றும் 7 வவண்கலம் என வமாே்ேமாக 25 

பேக்கங்கள் வபற்று இந்ேப் தபாட்டியின் ேரவரியசயில் முேலிடம் 

வபற்றது. 

o இந்தியாயவே் வோடரந்்து உஸ்வபகிஸ்ோன் மற்றும் மதலசியா ஆகிய 

நாடுகள் முயறதய இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்கயளப் 

வபற்றிருந்ேன. 

[table id=259 /] 

 ஜூனியர் மற்றும் தகடட் தடபிள் சடன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் 

o 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான ஏசியன் ஜூனியர ்மற்றம் தகடட் தடபிள் 

வடன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியின் 25 ஆவது பதிப்பானது 

மங்தகாலியாவில் நடே்ேப்பட்டது. 

o இது ஏசியன் தடபிள் வடன்னிஸ் யூனியன் அயமப்பின் அதிகாரே்தின் கீழ் 

வசயல்படும் மங்தகாலியன் தடபிள் வடன்னிஸ் அதசாஷிதயஷன் ஆல் 

நடே்ேப்பட்டது. 

இந்தியா   2 வவள்ளிப் பேக்கங்கயள வவன்றனர.் 

8. புது தில்லியின் பயாஸ் வஜயின் 

9. இந்திய ஆடவர ்அணி. 
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