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_________________________________________________________________________________________ 

முக்கியமான நாட்கள் 

  

பெண் குழந்தைக்கான சர்வதைச தினம் - அக்தடாெர் 11 

• அக்தடாெர் 11, 2012 -  பெண் குழந்தைக்கான முைல் சர்வதைச தினம் ஆகும்.இது ஐக்கிய 
நாடுகள் சதெயால் அறிவிக்கப்ெட்ட சர்வதைச அனுசரிப்பு தினம் ஆகும். 

• இந்ை ஆண்டிற்கான கருப்பொருள் “பெண்களின் வலிதம: எழுைப்ெடாைது மற்றும் ைடுத்து 
நிறுத்ை முடியாைது”. 

2019 தீம் :-   GirlForce : Unscripted and Unstoppable 

உலக உடல் ெருமன் தினம் - அக்தடாெர் 11  

• உலக உடல் ெருமன் தினமானது உலக உடல் ெருமன் கூட்டதமப்ொல் 2015 ஆம் ஆண்டில் 
நிறுவப்ெட்டது.இது  அக்தடாெர் 11 அன்று அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. 

• இந்ை நாள் உடல் ெருமனுக்கான காரணங்கள் மற்றும் அைதனத் ைடுப்ெைற்கான  குறிப்புகள் 
குறித்ை ஒரு விழிப்புணர்தவ ஏற்ெடுத்துவைாகும். 

உலக முட்தட தினம் - அக்தடாெர் 11 

• உலக முட்தட  தினமானது சர்வதைச முட்தட ஆதணயத்தின் வியன்னா மாநாட்டில் 1996 ஆம் 
ஆண்டில் நிறுவப்ெட்டது. 

• உலக முட்தட தினம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் அக்தடாெர் இரண்டாவது பவள்ளிக்கிழதம வருகிறது. 
• இந்ை ஆண்டு இந்ை தினமானது 11 அக்தடாெர் 2019 அன்று பகாண்டாடப்ெட்டது. 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

2019 ஆம் ஆண்டிற்கான கருப்பொருள் இன்றும் ஒவ்பவாரு நாளும் உங்கள் முட்தடதய 
உண்ணுங்கள் என்ெைாகும். 

அக்தடாெர் 12 – உலக ெறதவ இடம்பெயர்வு தினம் 

• ஒவ்பவாரு ஆண்டும், உலக ெறதவ இடம்பெயர்வு தினம் அக்தடாெர் 12 அன்று 
அனுசரிக்கப்ெடுகிறது . 

• இந்ை தினம் புலம்பெயர்ந்ை ெறதவகதை ொதிக்கும் பிரச்சிதனகள் குறித்ை விழிப்புணர்தவ 
ஏற்ெடுத்துவதையும், உலபகங்கிலும் உள்ை மக்களிதடதய  அவற்றின் ொதுகாப்புக்கான 
நடவடிக்தககதை எடுக்க ஊக்குவிப்ெதையும் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. 

2019 தீம் :- “Protect Birds: Be the Solution to Plastic Pollution!” 

  

தைசிய பசய்திகள்  

  

தொஷான் வதரெடம் 

• தொஷான் அபியான் திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு “தொஷான் வதரெடம்” என்ற புதிய 
முயற்சிதயத் பைாடங்கியுள்ைது. 

• ஊட்டச்சத்து குதறொடுகதைக் தகயாளும் முயற்சியின் ஒரு ெகுதியாக, நாட்டின் ெல்தவறு 
ெகுதிகளில் ெயிரிடப்ெடும் ெயிர்கள் மற்றும் உணவு ைானியங்கதை கண்டறிந்திட மற்றும் 
உள்ளூர் ெகுதிகளில் கிதடக்கும் சத்ைான புரைச் சத்து நிதறந்ை உணவு ைானியங்கதை 
ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு ஒரு வதரெடத்தை (atlas) உருவாக்கி வருகிறது. 

முைலாவது சர்வதைச கூட்டுறவுக் கண்காட்சி  

• முைலாவது ‘இந்திய சர்வதைச கூட்டுறவு வர்த்ைக கண்காட்சியானது’ புது தில்லியில் பைாடங்கி 
தவக்கப்ெட்டது. 

• இந்ைக் கண்காட்சியானது கூட்டுறவுப் பொருட்களின் ஏற்றுமதிதய ஊக்குவிப்ெைற்கான ஒரு 
முக்கிய ைைமாக விைங்கும். இது தமம்ெட்ட கிராமப்புற மற்றும் ெண்தணகள் வைர்ச்சி 
ஆகியவற்றிற்கு வழிவகுக்கும். 
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• தமலும் மத்திய தவைாண் துதற அதமச்சரான நதரந்திர சிங் தைாமர் “யுவ சஹாகர்” என்ற 
2019 ஆம் ஆண்டின் கூட்டுறவு நிறுவன ஆைரவு மற்றும் புத்ைாக்கத் திட்டத்தையும் பைாடங்கி 
தவத்ைார். 

சுரக்ஷித் மாத்ரித்வா ஆஷ்வாசன் முன்பனடுப்பு  

• மத்திய சுகாைார அதமச்சர் ஹர்ஷவர்ைன் ெல்தவறு மாநில சுகாைார அதமச்சர்களுடன் 
இதணந்து சுரக்ஷித் மாத்ரித்வா ஆஷ்வாசன் (சுமன்) என்ற ஒரு முன்பனடுப்தெத் 
பைாடங்கியுள்ைார். 

• சுமன் என்ற முன்பனடுப்ொனது ைடுக்கக்கூடிய, ைாய் & புதிைாகப் பிறந்ை குழந்தைகளின் 
இறப்புகதை சுழிய நிதலக்குக் பகாண்டு வருவதை தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. 

• இது பொது சுகாைார நிதலயத்திற்கு வருதக ைரும் ஒவ்பவாரு பெண்ணுக்கும் புதிைாகப் பிறந்ை 
குழந்தைகளுக்கும் தசதவகள் மறுக்கப்ெடுவதை சுழிய அைவிற்குத் ைடுத்ைல் மற்றும் எந்ைபவாரு 
கட்டணமுமின்றி கண்ணியமான, மரியாதைக்குரிய & ைரமான சுகாைார தசதவகதை உறுதி 
பசய்ைல் ஆகியவற்றிற்கு முயற்சிக்கின்றது. 

• இைன் மூலம் பிரசவத்திற்குப் பிறகு 6 மாைங்கள் வதர கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் 
ைாய்மார்களுக்கு இலவச சுகாைார நலன்கள் வழங்கப்ெடும். 

விருதுகள் 

  

இலக்கியத்திற்கான தநாெல் ெரிசு 

• ஆஸ்திரியாவின் பீட்டர் தஹண்ட்தக என்ெவர் 2019 ஆம் ஆண்டின் இலக்கியத்திற்கான தநாெல் 
ெரிதச பவன்றுள்ைார். 

• மனிை அனுெவத்தின் ைனித்துவத்தை ஆராய்வதில் ைனது சிறப்புமிக்க ெணிக்காக அவர் இந்ை 
விருதை பவன்றுள்ைார். 

"ஆர்டர் ஆஃப் கிரீன் கிரபசண்ட்” விருது 

• இந்தியத் துதணக் குடியரசுத் ைதலவரான எம்.பவங்தகயா நாயுடு ஆப்பிரிக்கத் தீவு தைசமான 
பகாபமாதராஸின் மிக உயர்ந்ை குடிமக்கள் விருைான “ஆர்டர் ஆஃப் கிரீன் கிரபசண்ட்” என்ற 
விருதைப் பெற்றுள்ைார். 

• 2017 ஆம் ஆண்டில் பவங்தகயா நாயுடு துதணக் குடியரசுத் ைதலவரான பிறகு இது அவருக்கு 
கிதடத்ை இரண்டாவது சர்வதைச பகௌரவமாகும். 
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• இந்ை விருைானது தமாதரானியில் அந்நாட்டு அதிெரான அசாலி அசாமவுனியால் 
வழங்கப்ெட்டது. 

குறிப்பு  

தமாதரானி நகரம் ஆனது ஆப்பிரிக்காவின் கிழக்குக் கடற்கதரயில் உள்ை  பகாபமாதராஸ் தீவுக் 
கூட்டத்தின் ைதலநகரம் ஆகும். 

அதமதிக்கான தநாெல் ெரிசு 

• எத்திதயாப்பியப் பிரைமரான அபி அகமது என்ெவருக்கு அதமதி மற்றும் சர்வதைச ஒத்துதழப்தெ 
அதடவைற்கான  முயற்சிகளுக்காகவும் அண்தட நாடான எரித்திரியாவுடனான நீண்டகால 
தமாைதலத் தீர்ப்ெைற்காக அவர் எடுத்ை நடவடிக்தககளுக்காகவும் 2019 ஆம் ஆண்டின் 
அதமதிக்கான தநாெல் ெரிசி வழங்கப்ெட்டது. 

குறிப்பு  

• எத்திதயாப்பியாவும் எரித்திரியாவும் 1998 முைல் 2000 வதர ைங்களுதடய எல்தலயில் தொரில் 
ஈடுெட்டன. நீண்ட காலப் ெதகயாளிகைான இந்ை இரு நாடுகளுக்கிதடதய  விதராைமானது ெல 
ஆண்டுகைாக பைாடர்ந்ைது. 

•  2018 ஆம் ஆண்டு ஜூதல 9 அன்று, எரித்திரியாவின் ைதலநகரான அஸ்மாராவில் நடந்ை 
வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க சந்திப்தெத் பைாடர்ந்து, அபி அகமது மற்றும் எரித்திரிய அதிெர் 
இதசயஸ் அஃப்பவர்கி ஆகிதயார் கடந்ை 20 ஆண்டுகால தமாைதல முதறயாக முடிவுக்குக் 
பகாண்டு வந்ைனர். 

__________________________________________________________________________________________
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