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Daily Current Affairs  
தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

Topic :  Daily Current Affairs  

Date  : 13-14 Oct , 2019 

___________________________________________________________________________ 

முக்கியமான நாட்கள் 

அக்ட ாபர் 13 – சர்வடேச டபரி ர் குறைப்பு தினம் 

 ஆபத்து-விழிப்புணர்வு மற்றும் டபரழிவு குறைப்பு ஆகியவற்றின் உலகளாவிய 
கலாச்சாரத்றே ஊக்குவிக்க ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின் பபாதுச் சறப அறைப்பு 
விடுத்ேறே அடுத்து, 1989 ல் டபரழிவு அபாயங்கறளக் குறைப்பேற்கான சர்வடேச 
நாள் போ ங்கப்பட் து. 

 ஒவ்பவாரு அக்ட ாபர் 13 ஆம் டேதியும் நற பபறும் இந்ே தினத்தில் உலபகங்கிலும் 
உள்ள மக்களும் சமூகங்களும் எவ்வாறு டபரழிவுகளுக்கு ஆட்படுவறேக் 
குறைக்கிைார்கள் மற்றும் அவர்கள் எதிர்பகாள்ளும் அபாயங்களில் ேங்கியிருப்பேன் 
முக்கியத்துவத்றேப் பற்றிய விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்துகிைார்கள். 

2019 தீம்:- Reduce disaster damage to critical infrastructure and disruption of basic services 

மாநாடு 

SARAS ஆஜீவிகா டமளா 2019 

 கிராமிய றகவிறனஞர் சங்கத்தின் பபாருள்கள் விற்பறனக்கான 2019 ஆம் ஆண்டின் 
ஆஜீவிகா டமளாவானது புது தில்லியில் உள்ள இந்தியா டகட் என்ை பகுதியில் 
ந ந்து வருகின்ைது. 

 இந்ே டமளா ஆனது தீன்ேயாள் அந்திடயாேயா டயாஜனா - டேசிய கிராமப்புை 
வாழ்வாோரத் திட் த்தின் (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods 
Mission/DAY-NRLM) ஒரு முன்முயற்சியாகும். 

 இது DAY-NRLMன் ஆேரவு ன் உருவாக்கப்பட்  கிராமப்புை பபண்கள் சுய உேவிக் 
குழுக்கறள ஒடர ேளத்தின் கீழ் பகாண்டு வருவறே டநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இது அவர்களின் திைன்கறளக் பவளிக்காட் வும், அவர்களின் ேயாரிப்புகறள 
விற்பறன பசய்யவும் மற்றும் அவர்கறள பமாத்ேமாக பபாருள்கள் 
வாங்குபவர்களு ன் இறணக்கவும் உேவும். 

சுகாோர மற்றும் குடும்பநல அறமச்சக மாநாடு 

 மத்திய சுகாோர மற்றும் குடும்பநலத் துறை அறமச்சர் ஹர்சவர்ேன் புது தில்லியில் 
சுகாோர மற்றும் குடும்பநலத் துறையின் மத்திய மன்ைத்தின் 13வது மாநாட்ற த் 
துவக்கி றவத்ோர். 
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இேன் டநாக்கம் : டேசிய சுகாோர முன்னுரிறமகள் மீது ஒரு கருத்போற்றுறமறய 
உருவாக்குேல் 

அறிவியல் பசய்திகள்  

சர்க்கறரப் பபாருள்கள் பகாண்  பானங்கள் விளம்பரத்திற்கு  ேற  

 சிங்கப்பூரில் நீரிழிவு டநாய் மிக அதிகமாக உள்ளது.இேனால் டவகமாக வளர்ந்து வரும் 
நாட்டில் மக்களுக்கு ஏற்படும் டநாய்கறளக் குறைக்கும் முயற்சியில் மிக அதிக 
சர்க்கறர பபாருள்கறளக் பகாண்டு அற க்கப்பட்  பானங்களுக்கான 
விளம்பரங்களுக்கு பமாத்ேமாக ேற  விதிக்க சிங்கப்பூர் அரசு திட் மிட்டுள்ளது. 

 மிக அதிக அளவுள்ள சர்க்கறரப் பபாருள்கறளக் பகாண்  பானங்களுக்கான 
விளம்பரங்களுக்குத் ேற றய அமல்படுத்திய உலகின் முேலாவது நாடு சிங்கப்பூர் 
ஆகும். 

முேல் பசயற்றகக் டகாள் டசறவ விண்கலம்  

 கஜகஸ்ோனில் உள்ள விண்கலங்களுக்காக ரஷ்யாவின் ஏவுேளத்திலிருந்து பசலுத்ேப் 
பட்  ரஷ்ய புடராட் ான் ராக்பகட்டின் மூலமாக “MEV-1” (திட் ம் நீட்டிப்பு வாகனம் 
-1) என்று பபயரி ப்பட்  முேல் பசயற்றகக் டகாள் டசறவ விண்கலம் விண்ிலல் 
ஏவப்பட்டுள்ளது. 

 விலக விண்பவளித் திைன்களுக்கான ஒத்துறைப்புகள் எனப்படும் நாசா கூட் ாண்றம 
அறமப்பு ன் இறணந்து அபமரிக்காவின் நார்த்டராப் க்ரூமன் என்ை அறமப்பு இறே 
உருவாக்கியுள்ளது. 

 குறைவான எரிபபாருளால் இயங்கும் மற்றும் ேனக்குத்  டேறவயான எரிபபாருறளத் 
ோடன நிரப்புகின்ை வறகயில் பசயல்படும் இந்ே MEV விண்கலம் விண்பவளியில் 
உள்ள எந்ே பசயற்றகக் டகாறளயும் கண்டுபிடிப்பதிலும் அவற்றை இறணப்பதிலும் 
பயன்படுகிைது. 

 எனடவ, ேற்டபாது பூமிறயச் சுற்றியுள்ள புவிசார் சுற்றுப்பாறேயில் இருக்கும் விலக 
பசயற்றகக் டகாள்களின் ஆயுறள நீட்டிப்பறே இது டநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

பநகிழிப் பபாருட்கறள உண்ணும் பாக்டீரியா 

 கிடரட் ர் பநாய் ாவில் உள்ள சிவ் நா ார் பல்கறலக்கைக ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு, 
இரண்டு ‘பநகிழிப் பபாருட்கறள உண்ணும்’ பாக்டீரியாக்கறளக் கண்டுபிடித்துள்ளது. 

 இந்ே பாக்டீரிய விகாரங்கள் ஆனது எக்சிகுடயாபாக்டீரியம் சிபிரிகம் திரிபு டிஆர் 11 
மற்றும் எக்சிடகாபாக்டீரியம் அன்ட  திரிபு டிஆர் 14 எனப் பபயர் பகாண்டுள்ளது. 

 ஒற்றைப் பயன்பாட்டு பநகிழிப் பபாருட்களான தூக்கிபயறியக் கூடிய குைாய்கள், 
ேட்டுகள், கரண்டிகள், பபாம்றமகள், பபாதிகட்டும் பபாருட்கள் டபான்ைவற்றில் 
முக்கிய அங்கமாக இருக்கும் பாலிஸ்டிரீறனச் சிறேப்பேற்கான திரிபுகளுக்கு இந்ே 
பாக்டீரியாக்களின் திரிபுகள் பபரும் ஆற்ைறலக் பகாண்டுள்ளன. 

விருதுகள்  

PII-ICRC விருது 

 “மனிோபிமானப் பிரச்சிறனகளில் காலநிறல மாற்ைத்தின் ோக்கம்" என்ை 
கருப்பபாருளின் கீழ் இந்ே விருதுகள் வைங்கப்பட் ன. 
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 இந்ே விருது வைங்கும் விைாவானது PII மற்றும் ICRCன் புது தில்லிப் பிராந்திய 
தூதுக் குழு ஆகியவற்ைால் இறணந்து புது தில்லியில் ந த்ேப்பட் து. 

 மனிோபிமானம் போ ர்பான சிைந்ே கட்டுறர மற்றும் சிைந்ே புறகப்ப த்திற்காக 2019 
ஆம் ஆண்டின் இந்தியப் பத்திரிக்றக நிறுவனம் (Press Institute of India - PII) - 
சர்வடேச பசஞ்சிலுறவ சங்கக் குழு (International Committee of the Red Cross - ICRC) 
ஆகியவற்றின் 13வது பதிப்பு விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

[table id=306 /] 

சுகாோர மன்ை விருது - 2019 

 இந்திய வம்சாவளிறயச் டசர்ந்ே உலகளாவிய அறமப்பு (Global Organisation of People 
of Indian Origin - GOPIO), சுகாோரத் துறையில் சிைப்பாகப் 
பங்காற்றியவர்களுக்கு  2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சுகாோர மன்ை விருதிறன 
வைங்கியது. 

 உலபகங்கிலும் உள்ள இந்திய வம்சாவளியினரின் ஆடராக்கியத்றே டமம்படுத்துவறே 
இந்ே உச்சி மாநாடு டநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

  3 இந்திய அபமரிக்கர்களுக்கு சுகாோர மன்ை  விருது வைங்கப்பட் து.அவர்கள்  
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