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முக்கினநா ாட்கள் 

மந 5 - உக கக சுகாதாப திம் 

 து ஆரோக்கித்ில் கக சுகோோம் என்தது உிகக் கோப்தது ரதோன்நோகும். 

எணர, ஆண்டுரோறும் ர 5-ம் ரி உனக கக சுகோோ ிணோக 

அனுசரிக்கப்தட்டு ருகிநது. உனக சுகோோ அகப்பு உங்கள் ககககப சுத்ம் 

சசய்மங்கள் எனும் உனகபோி முற்சிகத் சோடங்கிமள்பது. 2019 ீம் -  “why 

infection prevention and hand hygiene are important for quality care”. 

 

மதசின சசய்திகள் 

நகாபாஷ்டிபா 

மதசத்தில் முதல் முகனாக மும்கனில் 'ஒரு மதசம் ஒரு கார்டு' திட்டம் 

 ோர்ச் ோம் அகோதோத் சட்ரோக துக்கி கக்கும் ரதோது திர் ரந்ி 

ரோடிோல் அநிிக்கப்தட்ட 'ரு ரசம் ரு கோர்டு' ிட்டம் ரசத்ில் முல் 

முகநோக கோோஷ்டிோின் மும்கதில் அநிமுகப்தடுத்ப்தட்ட ோய்ப்பு 

உள்போகத் கல். 

 

சதலுங்காா 

சசாத்து யரி யசூில் புதின சாதக 

 சோகணக முநிடிக்கும் ிோக, 2018-19ம் ிிோண்டில் தன்ணிண்டிற்கும் 

ரற்தட்ட சலுங்கோணோ கர்ப்புந உள்போட்சி அகப்புகபில் (ULBs) 100% சசோத்து 

ரிக சூல் சசய்துள்பணர். அது ட்டுின்நி ரலும் 25 கர்ப்புந உள்போட்சி 
அகப்புகபில் (ULBs) 98% க சசோத்து ரிக சூல் சசய்துள்பணர் என்தது 

குநிப்திடத்க்கது. 
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மகபா 

மகபாயில் உள் ல்ககக்கமகங்களுக்கிகடமனனா நண்ட கக 

யிமாயில் திருங்கக நாணயர் கந்து சகாண்டார்   

 ோினத்ில் முன்முனோக, ரகபோில் உள்ப 

தல்ககனக்ககங்களுக்கிகடரோண ண்டன ககன ிோில் ிருங்கக 

ோர் கனந்து சகோண்டு ரதோட்டிிட்டோர். NCC இல் ிருங்கக இணத்ிற்கு இட 

துக்கீட்கடமம் ரிோ ரகோரிணோர். ரதன் டிகசணிங் சோில் புரிமம் ரிோ 

இப்ரதோது ணது இண்டோது தட்டப்தடிப்கதத் சோடர்கிநோர் என்தது 

குநிப்திடத்க்கது. 

 

அியினல் சசய்திகள் 

சசன்க ஐ.ஐ.டி.னின் மபாமா கப்கன் கசிவுகக ரிமசாதித்தது 

 சசன்கண ஐஐடி ஆோய்ச்சிோபர்கள் கதப்கனன் கசிவுகள் ற்றும் திந 

குகநதோடுககப சரிதோர்க்க ரோரதோ ன்கந உருோக்கிமள்பணர். எண்ரடோதோட் 

எண சதர் சூட்டப்தட்டுள்ப இந் ரோரதோ ஐஐடி சட்ோமின் ஸ்டோர்ட் அப் 

ிறுணோண, ரசோனிணோஸ் இன்சடக்ரிட்டி மூனம் சந்கப்தடுத்ப்தடும் எணத் 

சரிித்துள்பணர். 

 

ினநங்கள் 

முன்ாள் ஐ.எம்.எஃப் அதிகாரிகன ாகிஸ்தான், SBPனின் புதின ஆளுபாக 

ினநித்தது 

 சர்ரச ோ ிித்ிற்கோக திபுரிமம் தோகிஸ்ோணி சதோருபோோ 

ல்லுணோண டோக்டர் தக்கிர்,  ஸ்ரடட் தோங்க் ஆப் தோகிஸ்ோணின்(SBP) ஆளுோக 

ிிக்கப்தட்டுள்போர். 
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ாதுகாப்பு சசய்திகள் 

'மநக் இன் இந்தினா' திட்டத்தின்கீழ் கடற்கட சூப்ர் மகரினகப கட்ட இந்தினா 

இங்கிாந்து இகடமன மச்சுயார்த்கத 

 'ரக் இன் இந்ிோ' ிட்டத்ின் ரு தகுிோக திரிட்டணின் எச்எம்எஸ் குின் 

எனிசசதத்கப் ரதோன்ந ரு ிகப்சதரி ிோணம் ோங்கிக் கப்தகன கட்ட  

இந்ி அசோங்கத்துடன் இங்கினோந்து ரதச்சுோர்த்க டத்ி ருகிநது. 

 

யிருதுகள் 

GLAAD நீடினா யிருதுகள் 2019 

 2019 GLAAD ீடிோ ிருதுகள் ிோில் ரடோணோ, ரக உரிககளுக்கோக குல் 

சகோடுப்தர், ோற்நத்ிற்கோண ிருக ஏற்றுக்சகோண்டோர். ரோரண சிநந் இகசக் 

ககனஞர் ிருக சன்நோர். 

யிகனாட்டு சசய்திகள் 

ஆசின ஸ்குயாஷ் சாம்ினன்ரிப் மாட்டி 

 ரனசிோில் கடசதற்ந ஆசி ஸ்குோஷ் சோம்தின்ிப் ரதோட்டிில் 

சதண்கள் திரிில் ர ோஸ்ணோ சின்ணப்தோவும், ஆண்கள் திரிின் இறுி 
ஆட்டத்ில் இந்ி ீர் ரகோல் ‘சோம்தின்’ தட்டம் சன்நணர். இந் 

ரகோப்கதக முல்முகநோக சவுவ் ரகோல் ககப்தற்நிணோர் என்தது 

குநிப்திடத்க்கது. ஆசி ரதோட்டிில் ர ரத்ில் இரு இந்ிர்கள் குடம் 

சூடுது இதுர முல்முகநோகும். 

ஃசிக்ஸ் ஸ்டாம் சர்யமதச குத்துச்சண்கட 

 ரதோனந்து, ோர்சோில் கடசதறும் 36 து ஃசதனிக்ஸ் ஸ்டோம் சர்ரச 

குத்துச்சண்கட ரதோட்டிில் இந்ி குத்துச்சண்கட ீர்கள் கவுவ் ரசோனங்கி 
ற்றும் ணிஷ் கவுசிக் ங்கம் சன்நணர். இது ி, இந்ிோ ரு சள்பி, 
இண்டு சண்கனம் எண சோத்ம் ஆறு தக்கங்ககப சன்றுள்பது 

குநிப்திடத்க்கது. 
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ஐ.ி.எல் மாட்டினில் அகப சதம் அடித்த இம் யபீர் எனும் சாதக கடத்தார் 

ரினான் பாக் 

 ஐ.தி.எல் ரதோட்டிில் அக சம் அடித் இபம் ீர் எனும் சோகண தகடத்ோர் 

ோ ஸ்ோன் ோல்ஸ் அிக ரசர்ந் ரிோன் தோக். புது ில்னிில் கடசதற்ந 

ரதோட்டிில் சடல்னி ரகப்திடல்ஸ் அிக்கு எிோண ஆட்டத்ில் அசோகச் 

ரசர்ந் 17 ோண ரிோன் தோக் இந் சோகணக புரிந்ோர் என்தது 

குநிப்திடத்க்கது. 
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