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முக்கியமான நாட்கள் 

  

மலேரியா லநாய்ப் பாதிப்பிே்  இந்தியா 

•  உலகில் மலலரியா ல ாய்ப் பாதிப்புகளின் எண்ணிக்ககயில் இ ்தியா 

 ான்காவது இடத்தில் உள்ளது. 

• 2017 ஆம் ஆண்டில்   ிகழ் ்த 219 மில்லியன் மலலரிய ல ாய்ப் பாதிப்புகளில், 9.6 

மில்லியன் ல ாய்ப் பாதிப்புகள் இ ்தியாவில்  ிகழ் ்தன. 

• இ ்தப் பட்டியலில் இ ்தியாவிற்கு முன்பு க ஜீரியா, காங்லகா மக்களாட்சிக் 

குடியரசு மற்றும் மமாசாம்பிக் ஆகிய  ாடுகள் உள்ளன. 

• உலகின் பிற பகுதிகளில், மலலரியா ஒரு முதன்கமயான  கிராமப்புற ல ாயாக 

இருக்கின்றது. ஆனால் " கரப்்புற மலலரியா" ல ாய்ப் பாதிப்புகள்  ஏற்பட்ட 

ஒலர  ாடு இ ்தியா ஆகும். 

• 2017 ஆம் ஆண்டில், 71 சதவீத மலலரியா ல ாய்ப் பாதிப்புகள் தமிழ் ாட்டின் 

தகல கரான மசன்கனயில்  ிகழ் ்தன. 

• இ ்தியாவில் உள்ள ஒரு முக்கியமான மலலரியா ல ாய்ப் பரப்பி ‘அலனாபிலிஸ் 

ஸ்டீபன்சி’. 

தூய்மம என்பது லசமை (ஸ்ைசத்ா மை லசைா) 2019 

• ஸ்வசத்ா கை லசவா 2019 ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டு மசப்டம்பர ்11 

அன்று  பிரதமர ் லர ்திர லமாடியால் உத்தரப் பிரலதச மா ிலத்தில் உள்ள 

மதுராவில் மதாடங்கப் பட்டது. 

• இ ்தப் பிரசச்ாரத்தின் கருப்மபாருள் ‘ம கிழிக் கழிவு குறித்த  விழிப்புணரவ்ு 

மற்றும் லமலாண்கம’ என்பதாகும். 
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• இது மசப்டம்பர ்11 முதல் அக்லடாபர ்1 வகர ம கிழிக் கழிவு லமலாண்கம 

குறித்த மிகப்மபரிய விழிப்புணரக்வ உருவாக்கும்  டவடிக்ககககள 

லமற்மகாள்வகத ல ாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

• அக்லடாபர ்2 ஆம் லததியன்று ம கிழிக் கழிவுகளின் லசகரிப்பு மற்றும் 

அவற்கறப் பிரித்மதடுக்கப் படுவதற்கான ஒரு  ாடு தழுவிய பிரசச்ாரமும் 

 கடமபறும். 

• 2019 ஆம் ஆண்டு அக்லடாபர ்27 அன்று மகாண்டாடப்படவிருக்கும் தீபாவளிக்கு 

முன் லசகரிக்கப்பட்ட ம கிழிக் கழிவுகள் மறுசுழற்சி மசய்யப்படட்ு அகவ 

திறம்பட அகற்றப்படும். 

படங்களற்ற (வைற்று) சிகவரட் வபாதிகள் 

• படங்களற்ற  (மவற்று) சிகமரட் மபாதிககள மவளியிட்ட முதலாவது ஆசிய 

 ாடாக தாய்லா ்து உருமவடுத்துள்ளது.இது புககயிகலப் மபாருடக்ளின் 

மீதான  ாட்டத்கதக் குகறக்கின்றது. 

• புககயிகலப் மபாதிககளலய ஒரு வகக விளம்பரமாகப் 

பயன்படுத்துவகத  ஒழிக்கின்றது. 

• படம் சார ்்த சுகாதார எசச்ரிக்கககளின் குறிப்பிடத்தக்க தன்கம மற்றும் 

மசயல்திறகன அதிகரிக்கின்றது. 

• 2012 ஆம் ஆண்டில் வண்ணமயமான வரத்்தக இலசச்ிகனகள் இல்லாமல் 

புககயிகலப் மபாருடக்கள விற்கச ்மசய்த முதலாவது  ாடாக ஆஸ்திலரலியா 

உருமவடுத்துள்ளது. 

ைறட்சி முன்கணிப்பு கருவிப்வபட்டி 

• புது தில்லியில்  கடமபற்ற ஐக்கிய  ாடுகள் சகபயின் பாகலவனமாக்கலுக்கு 

எதிரான ஒப்ப ்ததத்ில் (United Nations Convention to Combat Desertification - UNCCD) 

உள்ள உறுப்பு  ாடுகளின் 14வது மா ாட்டின் லபாது வறட்சிக் கருவிப் மபட்டி 

அதிகாரப் பூரவ்மாகத் மதாடங்கப்படட்து. 

•  ாடுகளால் தங்கள் பிரா ்தியங்களில் ஏற்படும் வறட்சி அபாயங்ககள 

முன்கூட்டிலய மதிப்பிடுவதற்கு இகதப் பயன்படுத்த முடியும். 

• இது மவவ்லவறு புவியியல் பகுதிகளில் வறட்சியினால் ஏற்படும் 

பாதிப்புககளத் துல்லியமாக மதிப்பிடும் திறன் மகாண்டது. 
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• இ ்தக் கருவிப் மபட்டியானது மண்ணின் ஈரப்பதம், மகழ பற்றிய தரவு மற்றும் 

தற்லபாகதய &  கட ்த கால மவப்ப ிகல குறித்தத் தரவு உள்ளிட்ட 30 

அளவுருக்ககளப் பயன்படுத்துகின்றது. 

• உலக வங்கி ஆய்வின்படி, மபாதுவாக  வறட்சிகயக் கணிப்பது கடினமான 

மசயலாகும். இது மவள்ளத்கத விட  ான்கு மடங்கு மபாருளாதார இழப்புககள 

ஏற்படுத்தும். 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

 

இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அமமசச்கம் மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமமப்பின் லே.எஸ்.சி 

லராலசாவபாலராவனக்ஸ்லபார்ட் இமடலய ஒப்பந்தம்  

• பி -15 (மடல்லி வகுப்பு) கப்பல்களில் “ஏர ்டிஃமபன்ஸ் காம்ப்ளக்ஸ் காஷ்மீர ்

மற்றும் ராடார ்ஃப்ரீகாட் எம்.ஏ.இ”  வீனமயமாக்குவதற்கான ஒப்ப ்தம், 

இ ்தியாவின் பாதுகாப்பு அகமசச்கம் மற்றும் ரஷ்ய கூட்டகமப்பின் லே.எஸ்.சி 

லராலசாமபாலராமனக்ஸ்லபாரட்் இகடலய மசப்டம்பர ்12, 2019 அன்று 

ககமயழுத்தானது. 

• ராடார ்மற்றும் ஏவுககண அகமப்புககள  வீனமாக்குவதன் மூலம்  பி -15 

கப்பல்களின் வான் பாதுகாப்பு திறகன கணிசமாக லமம்படுத்தலாம் என்று 

மதரிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

  

திட்டங்கள் 

 

லதசிய ஓய்வூதிய திட்டம்  

• இ ்தியப் பிரதமர ்ஸ்ரீ  லர ்திர லமாடி, வரத்்தகரக்ள், சுயமதாழில் மசய்பவரக்ள் 

மற்றும் வியாபாரிகளுக்கான  லதசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்கத ராஞ்சியில் 
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மதாடங்கினார,் இத்திட்டத்தில் இகணலவாரின் ஆண்டு வருவாய் ரூ .1.5 

லகாடிக்கு மிகாமல் இருக்க லவண்டும் . 

• இது ஒரு தன்னாரவ் மற்றும் பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டமாகும்.18 முதல் 40 

வயது உள்ளவரக்ள் இத்திட்டத்தில் இகணயலாம், இது 60 வயகத எடட்ும்லபாது 

மாத ்லதாறும் ரூ .3000 / – என்ற குகற ்தபடச் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

ஓய்வூதியத்திற்கான ஏற்பாடாகும். 

  

பாதுகாப்பு வசய்திகள் 

  

இந்லதா-தாய்ோந்து கூட்டு ராணுைப்பயிற்சி 

இ ்தியாவுக்கும் தாய்லா ்திற்கும் இகடயிலான கூடட்ு இராணுவப் பயிற்சியான 

MAITREE-2019 லமகாலயாவின் உம்லராய் என்னும் இடத்தில் மசப்டம்பர ்16 முதல் 

மசப்டம்பர ்29 வகர  டத்தப்பபடுகிறது .    

அ ்த ்த  ாடுகளில் பல்லவறு பயங்கரவாத எதிரப்்பு  டவடிக்கககளின் லபாது 

மபறப்பட்ட அனுபவத்கதப் பகிர ்்து மகாள்வலத  இ ்த கூடட்ு பயிற்சியின் 

ல ாக்கமாகும் . 

இ ்த கூடட்ு பயிற்சி MAITREE என்பது வருடா ்திர பயிற்சி  ிகழ்வாகும், இது 2006 

முதல் தாய்லா ்து மற்றும் இ ்தியாவில் மாறி மாறி  டத்தப்படட்ு வருகிறது . 
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