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FM transmitters to be set up in Sashastra Seema Bal premises

• Government of India has approved seven projects for setting up of FM 
transmitters in premises of Sashastra Seema Bal (SSB) for strengthening FM 
coverage along Indo-Nepal border. 

• The information in this regard was presented by Union Minister for 
Information and Broadcasting Prakash Javadekar to Lok Sabha.

• The FM transmitter project would be installed in Bihar, Uttar Pradesh (UP) 
and Uttarakhand

About Sashastra Seema Bal (SSB)

• It is one of the Central Armed Police Forces (CAPF) in India and is currently 
under administrative control of Union Ministry of Home Affairs (MHA). 
Prior to 2001, SSB was known as Special Service Bureau (SSB).
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• இந்த ோ-தேபோள எல்லையில் எஃப்.எம் கவதேலை வலுப்படுத்துவ ற்கோக சோஸ் ிே சமீோ போல் 
(எஸ்.எஸ்.பி) வளோகத் ில் எஃப்.எம் டிேோன்ஸ்மிட்டர்கலள அலமப்ப ற்கோன ஏழு
 ிட்டங்களுக்கு இந் ிய அேசு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது.

• இது த ோடர்போன  கவல்கலள மத் ிய  கவல் மற்றும் ஒளிபேப்பு அலமச்சர் பிேகோஷ் 
ைவதடகர் மக்களலவயில் வழங்கினோர்.

• எஃப்எம் டிேோன்ஸ்மிட்டர்  ிட்டம் பீகோர், உத் ேபிேத சம் (உ.பி.) மற்றும் உத் ேகண்ட் ஆகிய 
இடங்களில் ேிறுவப்படும்

சோஷோஸ் ிே சமீோ போல் (எஸ்.எஸ்.பி) பற்றி

• இது இந் ியோவின் மத் ிய ஆயு  தபோலீஸ் பலடகளில் ஒன்றோகும் ( ற்தபோது மத் ிய 
உள்துலற அலமச்சகத் ின் (எம்.எச்.ஏ) ேிர்வோக கட்டுப்போட்டில் உள்ளது. 2001 க்கு முன்பு, 
எஸ்.எஸ்.பி சிறப்பு தசலவ பணியகம் (எஸ்.எஸ்.பி) என்று அலழக்கப்பட்டது.
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ISRO sets up Space Technology Cells in premier institutions

• The Indian Space Research Organization will set up five Space Technology 
Cells at the premier institutes in order to carry out research activities.

• It includes IISc, IITs in Kharagpur, Bombay, Madras and Kanpur.

https://currentaffairs.gktoday.in/isro-sets-up-space-technology-cells-in-premier-institutions-122019321761.html
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• ஆேோய்ச்சி ேடவடிக்லககலள தமற்தகோள்வ ற்கோக இந் ிய விண்தவளி ஆேோய்ச்சி 
அலமப்பு மு ன்லமயோன ேிறுவனங்களில் ஐந்து விண்தவளி த ோழில்நுட்ப 
கைங்கலள அலமக்கும்.

• இ ில் கேக்பூர், பம்போய், தமட்ேோஸ் மற்றும் கோன்பூரில் உள்ள ஐ.ஐ.டிகள் தமலும் 
ஐ.ஐ.எஸ்.சி லும் 
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World Malaria Report 2019

• India was one of the only two countries to report a reduction in malaria burden in 2018. 
The other nation was Uganda.

• India witnessed a 28 percent fall in malaria cases between 2017 and 2018. In the 2016 
and 2017 period, India had recorded a 24 percent reduction in malaria cases.

• Further, only seven out of 28 Indian states and 9 UTs accounted for 90 percent of the 
estimated malaria cases in 2018. These states included West Bengal, Jharkhand, 
Chhattisgarh, Odisha, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Gujarat.

• India and nineteen countries in sub-Saharan Africa were found to have carried 85 
percent of the global malaria burden, among which Nigeria accounted for most number 
of global malaria cases (25%), followed by the Democratic Republic of the Congo (12%), 
Uganda (5%) and Côte d’Ivoire, Mozambique and Niger (4% each).



World Malaria Report 2019

• 2018 இல் மதைரியோ சுலம குலறக்கப்பட்ட ோக அறிவித்  இரு ேோடுகளில் இந் ியோவும் 
ஒன்றோகும். மற்ற ேோடு உகோண்டோ.

• 2017 மற்றும் 2018 க்கு இலடயில் இந் ியோ 28 ச வ ீம் மதைரியோ தேோயோளிகள்
குலறந்துள்ளனர் கண்டது. 2016 மற்றும் 2017 கோைகட்டத் ில் இந் ியோவில் மதைரியோ 
தேோயோளிகள் 24 ச வ ீம் குலறந்துள்ளனர்.

• தமலும், 2018 ஆம் ஆண்டில் ம ிப்பிடப்பட்ட 28 இந் ிய மோேிைங்களில் ஏழு மற்றும் 9 
யூ.டி.க்கள் மட்டுதம 90 ச வ ீ மதைரியோ தேோயோளிகளோக இருந் ன. இந்  மோேிைங்களில் 
தமற்கு வங்கம், ைோர்க்கண்ட், சத் ஸீ்கர், ஒடிசோ, மத் ியப் பிேத சம், உத் ேபிேத சம் மற்றும் 
குைேோத் ஆகியலவ அடங்கும்.

• உைகளோவிய மதைரியோ சுலமகளில் 85 ச வ ீத்ல  இந் ியோவும் துலண சஹோேோ 
ஆபிரிக்கோவில் உள்ள பத்த ோன்பது ேோடுகளும் சுமந்து தகோண்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது, 
அவற்றில் லேைரீியோ உைகளோவிய மதைரியோ தேோயோளிகளில் (25%) அ ிக எண்ணிக்லகயில் 
உள்ளது, அல த் த ோடர்ந்து கோங்தகோ ைனேோயக குடியேசு (12%) , உகோண்டோ (5%) மற்றும் 
தகோட் டி ஐவரி, தமோசோம்பிக் மற்றும் லேைர் ( ைோ 4%).



Armed Forces Flag Day on 7 December

• The day is observed to honor the martyrs and the men of the Armed Forces who 
valiantly fought on the borders to safeguard India's honor.

• On this day, the three branches of the Armed Forces of India, the Indian Army, the 
Indian Air Force, and the Indian Navy, organized a variety of programmes to 
showcase their efforts towards national security.

• On this day, small flags are distributed to the general population and in return collect 
donations. The fund collected will be used for the welfare of serving personnel and 
ex-servicemen and also to rehabilitate battle causalities.

• Small flags are distributed on the day in return for donations.

History:
• After Independence, the government set up a committee on 28 August 1949, to 

strengthen and manage the welfare of its defence personnel.
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• இந் ியோவின் போதுகோப்ப ற்கோக எல்லைகளில் வேீம் கோட்டிய  ியோகிகள் மற்றும் 

ஆயு ப்பலடகளின் ஆட்கலள தகௌேவிக்கும் வி த் ில் இந்  ேோள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

• இந்  ேோளில், இந் ிய ஆயு ப்பலடகளின் மூன்று கிலளகளோன இந் ிய ேோணுவம், இந் ிய 
விமோனப்பலட மற்றும் இந் ிய கடற்பலட ஆகியலவ த சிய போதுகோப்பிற்கோன அவர்களின் 
முயற்சிகலள தவளிப்படுத்  பல்தவறு  ிட்டங்கலள ஏற்போடு தசய் ன.

• இந்  ேோளில், சிறிய தகோடிகள் தபோது மக்களுக்கு விேிதயோகிக்கப்படுகின்றன, அ ற்கு ப ிைோக 
ேன்தகோலடகலள தசகரிக்கின்றன. தசகரிக்கப்பட்ட ேி ி தசலவ வேீர்கள் மற்றும் முன்னோள் 
பலடவேீர்களின் ேைனுக்கோகவும், தபோர் கோேணங்கலள மறுவோழ்வு தசய்யவும்
பயன்படுத் ப்படும்.

• ேன்தகோலடகளுக்கு ஈடோக சிறிய தகோடிகள் ேோளில் விேிதயோகிக்கப்படுகின்றன. 

வேைோறு

• சு ந் ிேத் ிற்குப் பிறகு, 1949 ஆகஸ்ட் 28 அன்று அேசோங்கம்  னது போதுகோப்புப் பணியோளர்களின் 
ேைலன வலுப்படுத் வும் ேிர்வகிக்கவும் ஒரு குழுலவ அலமத் து.



INDRA 2019: Joint tri service Exercise between India and Russia

• The Joint tri service exercise between India and Russia, INDRA 2019 is 
to be held between December 10-19, 2019 in Pune. 

• The event is planned for 10 days between army, naval and air force 
forces of both the countries.
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• இந் ியோவுக்கும் ேஷ்யோவுக்கும் இலடயிைோன கூட்டு முத் ேப்பு தசலவ பயிற்சி, 
இந் ிேோ 2019 டிசம்பர் 10-19, 2019 க்கு இலடயில் புதனவில் ேலடதபற உள்ளது.

• இரு ேோடுகளின் இேோணுவம், கடற்பலட மற்றும் விமோனப்பலட பலடகளுக்கு 
இலடதய 10 ேோட்கள் இந்  ேிகழ்வு  ிட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
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Santhali language made its debut in Rajya Sabha on December 6,2019

• Santhali language made its debut in Rajya Sabha on December 6, 2019. 

• The Austroasiatic language, mostly spoken among Odisha tribals, is one 
of the 22 scheduled languages of India. 

• The language was used by Biju Janata Dal MP Sarojni Hembram to raise a 
matter of urgent public importance during the zero hour
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• சாந்தாலி ம ாழி டிசம்பர் 6, 2019 அன்று  ாநிலங்களவையில் அறிமுக ானது.

• ஒடிசா பழங்குடியினதரிவையய மபரும்பாலும் யபசப்படும் ஆஸ்ட்ய ாசியாடிக் ம ாழி 
இந்தியாைின் 22 திட்ை ிைப்பட்ை ம ாழிகளில் ஒன்றாகும்.

• இந்த ம ாழிவய பிஜு ஜனததா தள எம்.பி. சய ாஜ்னதி மெம்ப் ாம் பூஜ்ஜிய யந த்தில் 
அைச  மபாு முக்கியத்ுைம் ைாய்ந்த ஒரு ைிஷயத்வத எழுப்ப பயன்படுத்தினதார்



NATO Summit 2019 in Watford, United Kingdom

• The United Kingdom(UK) hosted two days organised 2019 NATO (North 
Atlantic Treaty Organization) Summit in London.

• The year 2019 marks the 70th anniversary of the summit. It was attended 
by NATO leaders and chaired by NATO Secretary-General Jens Stoltenberg.

• The purpose of the summit was to make the heads of state and heads of 
government of NATO member countries to evaluate and provide strategic 
direction for Alliance activities.

• Member countries of NATO: 29; Founded: 4 April 1949.

• Headquarters: Brussels, Belgium.



NATO Summit 2019 in Watford, United Kingdom

• யுலனதடட் கிங்டம் (யுதக) ைண்டனில் ஏற்போடு தசய்யப்பட்ட 2019 தேட்தடோ (வடக்கு அட்ைோண்டிக் 
ஒப்பந்  அலமப்பு) உச்சி மோேோட்லட ேடத் ியது.

• 2019 ஆம் ஆண்டு உச்சிமோேோட்டின் 70 வது ஆண்டு ேிலறலவக் குறிக்கிறது. இ ில் தேட்தடோ  லைவர்கள் 
கைந்து தகோண்டு தேட்தடோ தபோதுச்தசயைோளர் தைன்ஸ் ஸ்தடோல்தடன்தபர்க்  லைலம  ோங்கினோர்.

• உச்சிமோேோட்டின் தேோக்கம் தேட்தடோ உறுப்பு ேோடுகளின் அேச  லைவர்கலளயும் அேசோங்கத் 
 லைவர்கலளயும் கூட்டணி ேடவடிக்லககளுக்கு ம ிப்பீடு தசய்து மூதைோபோய வழிேடத்து லை 
வழங்குவ ோகும்.

• தேட்தடோவின் உறுப்பு ேோடுகள்: 29; ேிறுவப்பட்டது: 4 ஏப்ேல் 1949.

•  லைலமயகம்: பிேஸ்ஸல்ஸ், தபல்ைியம்.



• President of India, Ram Nath Kovind conferred the National Florence Nightingale Awards to 36 awardees, on 5 December 2019 

on the occasion of International Nurses Day

• The International Civil Aviation Day is observed every year on 7 December across the world

• 4th India Water Impact Summit held in Delhi

• Ripu Daman Bevli named as Plogging Ambassador of India

• Asian Development bank is to assist Tamil Nadu in developing water supply and sewerage infrastructure

• The Operation Clean Art has been launched to protect Mongoose in India

• Uttar Pradesh won the National Award of Excellence for rehabilitation of persons with disabilities

• United Kingdom to organize the 2019 NATO Summit

• Dec 4 - World Wildlife Conservation Day is observed around the world 

• Tamilnadu won the Best State Award in cadaveric organ donation

• Bollywood actor Shilpa Shetty’s fitness app “Shilpa Shetty App” has been awarded Google Play’s Best Apps of 2019



• இந் ிய தசவிைியர்  ினத்ல  முன்னிட்டு, டிசம்பர் 5, 2019 அன்று, இந் ிய ைனோ ிப ி ேோம் ேோத் தகோவிந்த் 
36 புதளோேன்ஸ் லேட்டிங்தகல் விருதுகலள 36 விருது தபற்றவர்களுக்கு வழங்கினோர்.

• சர்வத ச சிவில் விமோன  ினம் ஒவ்தவோரு ஆண்டும் டிசம்பர் 7 அன்று உைகம் முழுவதும் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது

• தடல்ைியில் 4 வது இந் ியோ ேீர்  ோக்க உச்சி மோேோடு ேலடதபற்றது

• ரிபு  மன் தபவ்ைி இந் ியோவின் பிளோக்கிங் தூ ேோக ேியமிக்கப்பட்டோர்

• ஆசிய அபிவிருத் ி வங்கி ேீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுேீர் உள்கட்டலமப்லப தமம்படுத்துவ ில் 
 மிழகத் ிற்கு உ வ உள்ளது

• இந் ியோவில் கீரிப்பிள்லளப் போதுகோப்ப ற்கோக ஆபதேஷன் கிளனீ் ஆர்ட் த ோடங்கப்பட்டுள்ளது

• மோற்றுத் ிறனோளிகளின் மறுவோழ்வுக்கோக உத் ேபிேத சம் த சிய சிறந்  விருல  தவன்றது

• டிசம்பர் 4 - உைக வனவிைங்கு போதுகோப்பு  ினம் உைகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது

• உறுப்பு  ோனத் ில் சிறந்  மோேிை விருல   மிழ்ேோடு தவன்றது

• போைிவுட் ேடிகர் ஷில்போ தஷட்டியின் உடற்பயிற்சி பயன்போடோன “ஷில்போ தஷட்டி ஆப்” கூகிள் பிதளயின் 
2019 இன் சிறந்  பயன்போடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது





THANK YOU


