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முக்கியமான நாட்கள்  

  

September 8 - சர்வதேச எழுே்ேறிவு தினம் (International Literacy Day)  

• ஆண்டுத ோறும் செப்டம்பர ்8 ஆம் த தி ச ோண்டோடப்படும் ெரவ்த ெ 

எழு ் றிவு தினம், அரெோங் ங் ள், சிவில் ெமூ ம் மற்றும் பங்கு ோரர ்ளு ்கு 

உல   ல்வியறிவு விகி ங் ளில் தமம்போடு ளள முன்னிளலப்படு ் வும், 

உலகின் மீ முள்ள  ல்வியறிவு ெவோல் ளள பிரதிபலி ் வும் ஒரு 

வோய்ப்போகும். 

•  ல்வியறிவுப் பிரெச்ிளன என்பது ஐ.நோவின் நீடி ்  வளரெ்ச்ி ் ோன இல ்கு ள் 

மற்றும் ஐ.நோ.வின் 2030 ஆம் ஆண்டின்  நீடி ்  வளரெ்ச்ி ் ோனப் பணி நிரலின் 

மு ்கிய அங் மோகும். 

• செப்டம்பர ்8 ஆம் த திளய ெரவ்த ெ ்  ல்வியறிவு தினமோ  யுசனஸ்த ோ 

 னது 1966 ஆம் ஆண்டு அ ்தடோபர ்26 அன்று நளடசபற்ற யுசனஸ்த ோவின் 

சபோது மோநோட்டின் 14வது அமரவ்ில் அறிவி ் து.இது மு ல் முளறயோ  1967 ஆம் 

ஆண்டில் ச ோண்டோடப்பட்டது. 

• சர்வதேச எழுே்ேறிவு தினம் 2019 தீம் : ‘ ல்வியறிவு மற்றும் பன்சமோழி’ 

  

சசப்டம்பர் 8 - உலக பிசிதயாசேரபி (உடல் சிகிசச்ச) தினம் (World Physical Therapy 

Day) 

• இந்  ் தினம் ம ் ள் நலமோ  வோழ, பயண ்திற்கு ஏற்ற வள யில் மற்றும் 

சு ந்திரமோ  ் ச ோழில் செய்வ ற்கு ஏற்ற வள யில் மு ்கிய பங் ோற்றுவது 
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குறி ்து விழிப்புணரள்வ ஏற்படு ்  உல ளோவிய உடல் சிகிெள்ெ 

வல்லுநர ்ளு ்கு ஒரு வோய்ப்போ  அளமகின்றது. 

• உடல் சிகிெள்ெ ் ோன உல  ் கூட்டளமப்பு (WCPT - World Confederation of Physical 

Therapy) 1996 ஆம் ஆண்டு மு ல் செப்டம்பர ்8 ஆம் த திளய உடல் சிகிெள்ெ 

தினமோ  அறிவி ் து. 

• 1951 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர ்8 அன்று WCPT ச ோடங் ப்பட்டது. 

• இந்  வருட ்திற் ோன  ருப்சபோருள் “நோள்பட்ட வலி” என்ப ோகும். 

சிலிசநக்ஸ் 2019 

• இலங்ள  ்  டற்பளடயோனது 2019 ஆம் ஆண்டின் சிலிசந ்ஸ் (SLINEX) என்ற 

 டற் பயிற்சியில்  லந்து ச ோள்வ ற் ோ  இந்தியோவிற்கு 2  ப்பல் ளள 

அனுப்புகின்றது. 

• SLINEX 2019 என்பது இந்தியோ மற்றும் இலங்ள  ஆகிய நோடு ளு ்கிளடதய 

நட ் ப்படும் இரு நோட்டு ்  டற் பயிற்சியோகும். 

• 2005 ஆம் ஆண்டு மு ல் 6 சிலிசந ்ஸ்  டற் பயிற்சி ள் சவற்றி ரமோ  

நட ் ப்படட்ுள்ளன. 

• இந் ப் பயிற்சியோனது இரு நோடு ளின் செயல்போடு ளளப் புரிந்து 

ச ோள்வ ற்கும் இப்பிரோந்திய ்தில்  டற் போது ோப்பிற்குப் பங் ளிப்ப ற்கும் 

இரு நோட்டு ்  டற் பளட ளு ்கும் உ வுகின்றது. 

SCO உறுப்பு நாடுகள் 

• 2019 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர ்12 மற்றும் 13 ஆம் த தி ளில் ஷோங் ோய் 

ஒ ்துளழப்பு அளமப்ளபெ ்(Shanghai Co-operation Organisation - SCO) தெரந்்  உறுப்பு 

நோடு ளு ் ோன இரோணுவ மருந்து ள் மீ ோன  ரு ் ரங் ோனது புது தில்லியில் 

நட ் ப்பட இரு ்கின்றது. 

• SCO போது ோப்பு ஒ ்துளழப்பு ் திட்டம் 2019-20ன் கீழ் இந்தியோவினோல் 

நட ் ப்பட விரு ்கும் “மு லோவது இரோணுவ ஒ ்துளழப்பு ்  ரு ் ரங்கு” 

இதுவோகும். 

• 2017 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோ SCOல் உறுப்பு நோடோ  இளணந் து. 
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இ ் ரு ் ரங் ோனது ஒருங்கிளண ் ப்பட்ட போது ோப்புப் பணியோளர ்

 ளலளமய  ்தின் கீழ் உள்ள இந்திய ஆயு ப் பளடயினோல் நட ் ப்பட 

விரு ்கின்றது. 

திட்டம் 

டிஜிட்டல் ஊக்கமளிப்புே் திட்டம் 

• அசமரி ் ோவிடமிருந்து சபறப்பட்ட வோ ்குறுதி மு லீடு ள் ச ோடரப்ோ , 

 மிழ்நோடு அரசு “டிஜிட்டல் ஊ ் மளிப்பு” என்ற ஒரு திட்ட ்ள  ் 

ச ோடங்கியுள்ளது. 

• இது  மிழ்நோட்டில் மு லீடு செய்ய விரும்பும் அளனவரு ்கும் நிதியு வி 

அளிப்ப ற் ோன ஒரு திட்டம். 

• இந்  ் திட்டமோனது அசமரி ்  ்  மிழ் ச ோழில்முளனதவோர ்கூட்டளமப்பின் 

உ வியுடன் செயல்படு ் ப்பட விரு ்கின்றது.  

• புதிய ச ோழிளல ் ச ோடங்குவ ற் ோ  அசமரி ் ோவில் இரு ்கும்  மிழ் 

மு லீட்டோளர ்ள் இ ்திட்ட ்ள ப் பயன்படு ்தி நிதியு விளயப் சபற முடியும். 

விருதுகள் 

சகௌசலாசச்ார்யா விருதுகள் 

• 2019 ஆம் ஆண்டின் ச ௌெலோெெ்ோரய்ோ விருது ளள ம ்திய திறன் தமம்போடு 

மற்றும் ச ோழில் முளனதவோர ்அளமெெ் ம் அறிவி ்துள்ளது. 

• இந்  விரு ோனது எதிர ்ோல ்தில்  யோரோ  இரு ்  ் கூடிய மற்றும் 

திறளமயோன பணியோளர ்ளள உருவோ ்குவதில்  னி ்துவப் பங் ளிப்பு ளள 

ஆற்றிய பல்தவறு துளற ளளெ ்தெரந்்  பயிற்சியோளர ்ளளப் 

போரோடட்ுவ ற் ோ  வழங் ப் படுகின்றது. 

• ச ோழில் பயிற்சி சூழல் அளமப்பில் திறன் பயிற்சியோளர ்ள் அளி ்  

பங் ளிப்ளப இது அங்கீ ரி ்கின்றது. 

• உல  ் திறன் தபோட்டியின் சவற்றியோளர ்ள், த சிய திறன் பயிற்சி 

நிறுவனங் ளின் (National Skill Training Institutes - NSTIs) பயிற்சியோளர ்ள், ச ோழில் 

துளற பயிற்சி ளமயங் ள் (Industrial Training Centres - ITI) ஜன் சி ்ென் ென்ஸ் ன்ஸ் 
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மற்றும் சபருநிறுவனங் ளின் பயிற்சியோளர ்ள் ஆகிதயோரு ்கு இந்  

விருது ள் வழங் ப்பட்டன. 

விசளயாட்டு சசய்திகள்  

யு -19 ஆசிய தகாப்சப 

• இலங்ள யில் சமோரடட்ுவோவில் நடந்  19 வயது ்குட்பட்ட ஆசிய த ோப்ளப 

ஒருநோள் தபோட்டியில் இந்தியோ 60 ரன் ள் வி ்தியோெ ்தில் போகிஸ் ோளன 

வீழ் ்தியது. 

யுஎஸ் ஓபன் சடன்னிஸ் ஆண்கள் பிரிவு 

• ரஃதபல் நடோல் யுஎஸ் ஓபன் ஆண் ள் ஒற்ளறயர ்பிரிவில் தடனியல் 

சமடச்வதடளவ வீழ் ்தி யுஎஸ் ஓபன் பட்ட ்ள  சவன்றுள்ளோர.் இது அவரது 

நோன் ோவது யுஎஸ் ஓபன் பட்டமும் 19 வது கிரோண்டஸ்்லோம் த ோப்ளபயும் 

ஆகும். 

யுஎஸ் ஓபன் பட்டம்  

• 19 வய ோன பியோன் ோ ஆண்டச்ரஸ்கு 6-3, 7-5 என்ற தநர ்செட்  ண ்கில் 

செரீனோ வில்லியம்ளஸ வீழ் ்தி யுஎஸ் ஓபன் பட்ட ்ள  சவன்றோர.் 1990 ஆம் 

ஆண்டில் தமோனி ோ செசலஸு ்குப் பிறகு  னது நோன் ோவது கிரோண்டஸ்்லோம் 

தபோட்டியில் த ோப்ளபளய சவன்ற மு ல் சபண்  ஆவோர.்  னடோவிலிருந்து 

கிரோண்டஸ்்லோம் ஒற்ளறயர ்பட்ட ்ள  சவன்ற மு ல் வீரோங் ளன. 
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