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26 November 2019: 70th Constitution Day

• ஒவ்வவொரு ஆண்டும் இந்தியொ நவம்பர் 26 ஐ அரசியலமைப்பு தினைொக 
சம்விதன் திவொஸ் என்றும் அமைக்கிறது.

• இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டைன்றம் 1949 நவம்பர் 26 அன்று இந்திய 
அரசியலமைப்மப ஏற்றுக்வகொண்டமத நிமனவுகூரும் வமகயில் இந்த நொள் 
வகொண்டொடப்படுகிறது.

• இருப்பினும், இந்திய அரசியலமைப்பு 1950 ஜனவரி 26 அன்று நமடமுமறக்கு 
வந்தது, இந்திய குடியரசின் வரலொற்றில் ஒரு புதிய சகொப்தத்தின் 
வதொடக்கத்மதக் குறிக்கிறது.

• 2019 ஆம் ஆண்டு 70 வது அரசியலமைப்பு தினத்மத குறிக்கிறது.



26 November 2019: 70th Constitution Day

• Every year India celebrates 26 November as Constitution Day also 
known as Samvidhan Divas. 

• The day is celebrated to commemorate the adoption of the 
Constitution of India on 26 November 1949 by Indian Constituent 
Assembly. 

• However, the Indian Constitution came into force on 26 January 
1950 marking the beginning of a new era in history of Indian 
Republic. 

• The year 2019 marks the 70th Constitution Day.



Uttar Pradesh – Filaria Campaign

• The Uttar Pradesh Government has launched a three-day campaign 
against Filaria as GoI has set a target of eradicating Filaria
completely by 2021. 

• The campaign began on November 25, 2019 and is to run till 
December 10, 2019



Uttar Pradesh – Filaria Campaign

• 2021 க்குள் ஃபிலொரியொமவ முற்றிலுைொக ஒைிக்கும் இலக்மக ககொய் 
நிர்ணயித்துள்ளதொல் உத்தரபிரகதச அரசு ஃபிலொரியொவுக்கு எதிரொக மூன்று 
நொள் பிரச்சொரத்மத முன்வனடுத்துள்ளது.

• இந்த பிரச்சொரம் 2019 நவம்பர் 25 ஆம் கததி வதொடங்கி 2019 டிசம்பர் 10 வமர 
இயக்கப்பட உள்ளது



India-Netherland: “Water 4 change”, 

• ககரள அரசின் கீழ் இயங்கும் நீர்வள கைம்பொடு ைற்றும் கைலொண்மை 
மையம் “Water 4 change”அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது

• இந்த திட்டத்தின் கீழ், வநதர்லொந்தில் இருந்து ஆறு முக்கிய நிறுவனங்கள் 
இந்திய விஞ்ஞொனிகளுடன் நகர்ப்புற நீர் கைலொண்மை அமைப்புகள் குறித்து 
நீண்டகொல ஆரொய்ச்சி ைற்றும் கள அளவிலொன நடவடிக்மககமள
கைற்வகொள்ளும்.



India-Netherland: “Water 4 change”, 

• The Centre for Water Resources Development and Management 
(CWRDM), operating under the Government of Kerala has launched 
the “Water 4 Change”

• Under the project, six prominent institutions from Netherlands will 
perform a long-term research and field level action on urban water 
management systems along with Indian scientists.



India attends WATEC Conference in Israel

• இஸ்கரலில் நமடவபற்ற வொட்வடக் ைொநொட்டில் ஜல் சக்தி அமைச்சர் ஸ்ரீ 
ககஜந்திர சிங் கசகொவத் இந்தியொமவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினொர். 

• நீர் வதொைில்நுட்பம் ைற்றும் சுற்றுச்சூைல் கைலொண்மை (WATEC) ைொநொடு நீர் 
ைற்றும் சுற்றுச்சூைல் கைலொண்மை வதொடர்பொன வதொைில்நுட்பங்கமளப் 
பற்றிய புதுப்பிப்புகமளப் வபற உதவுகிறது.

• பல நொடுகள் தங்கள் புரட்சிகர வதொைில்நுட்பங்கமளயும் தரீ்வுகமளயும் 
கொண்பிக்கும் ைொநொட்டில் பங்ககற்றன



India attends WATEC Conference in Israel

• The Jal Shakti Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat represented 
India at the WATEC Conference that was held in Israel. T

• Water Technology and Environment Control (WATEC) conference 
helps to get updates on technologies related to water and 
environmental management. 

• Several countries participated in the conference showcasing their 
revolutionary technologies and solutions



CLAP: launched by government 

• ைத்திய வடீ்டுவசதி ைற்றும் நகர்ப்புற அமைச்சர் ஹர்தபீ் சிங் பூரி கடன் இமணப்பு 
ைொனியத் திட்டத்மத (CLSS) அவொஸ் கபொர்ட்டமல (CLAP) வதொடங்கினொர்.

• கபொர்ட்டலுடன், ைத்திய வடீ்டுவசதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகொர அமைச்சகம் (MHUA)
உலகளொவிய வடீ்டுவசதி வதொைில்நுட்ப சவொமல (GHTC) அறிமுகப்படுத்தியது.

• GHTC-இந்தியொவின் கீழ் மலட் ஹவுஸ் திட்டங்கமள நிர்ைொணிப்பதற்கொன சில ைொநில 
அரசொங்கங்களுடன் MHUA ஒப்பந்தங்களில் மகவயழுத்திட்டது.

• GHTC -இந்தியொ உலகளவில் பொரொட்டப்பட்ட, நிரூபிக்கப்பட்ட ைற்றும் ைொற்று கட்டுைொன 
வதொைில்நுட்பங்கமள விமரவொன ைற்றும் ைலிவொன வடீ்டுவசதிக்கொன வசலவு 
குமறந்த கட்டுைொனத்திற்கொன வதொைில்நுட்பங்கமள வபற முயல்கிறது.



CLAP: launched by government 

• Union Minister of Housing and Urban Affairs Hardeep Singh Puri
launched the Credit Link Subsidy Scheme (CLSS) Awas Portal (CLAP).

• Along with portal, the Union Ministry of Housing and Urban Affairs 
(MHUA) also launched Global Housing Technology Challenge (GHTC) 
India to accomplish ‘Housing For All Mission’. 

• MHUA also signed agreements with certain state governments for 
the construction of Light House projects under GHTC-India. 

• GHTC-India seeks to get globally acclaimed, proven and alternate 
construction technologies for speedier as well as cost-effective 
construction of affordable housing.



Milan 2020: Indian Navy

• இந்திய கடற்பமட 2020 ைொர்ச் ைொதம் விசொகப்பட்டினத்தில் ‘ைிலன் 2020’ என்ற 
இரொணுவப் பயிற்சிமய நடத்தவுள்ளது, இது பல நொடுகளின் பங்ககற்மபக் 
கொணும்.

• MILAN என்பது ‘பலதரப்பு கடற்பமட உடற்பயிற்சி’

• ஏரொளைொன கப்பல்கமளத் தவிர, மூத்த பிரமுகர்களும் பல்கவறு
வசயல்பொடுகளில் கலந்துவகொண்டு ைிலன் 2020 இன் கபொது கடற்பமட 
வசதிகமளப் பொர்மவயிடுவொர்கள் என்று எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது



Milan 2020: Indian Navy

• Indian Navy will be hosting military drill called ‘Milan 2020’ at 
Visakhapatnam in March 2020 which will witness the participation of 
several countries. 

• MILAN stands for ‘Multilateral Naval Exercise’

• Apart from a large number of ships, senior dignitaries are also 
expected to take part in various functions and visit naval facilities 
during MILAN 2020



• இந்தியொ முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் FIT INDIA பள்ளி தர நிர்ணய முமறமய 
பிரதைர் கைொடி வதொடங்கினொர்

• கதசிய ககடட் கொர்ப்ஸ் (NCC) 71st Raising day வகொண்டொடியது – November 24th

• Guru Ghasidas National Park  Chhattisgarh’s 4th tiger reserve

• 34th District in TN – கள்ளக்குருச்சி இன்று திறந்து மவக்கப்பட்டது

• Citizen Help Centre Landline no launched in Andhra Pradesh – 14400

• ISSF – Golden Target Award – இளகவனில் வலரிவலன், திவ்யகனஷ் சிங் பன்வொர் & 
சவுரப் சவுத்ரி (அந்தந்த நிகழ்வுகளில் நம்பர் 1)



• PM Modi launches Fit India School grading system in schools across 

India

• National Cadet Corps (NCC) celebrated the 71st raising day – Nov 24

• Guru Ghasidas National Park  Chhattisgarh’s 4th tiger reserve

• 34th District in TN – Kallakuruchi Inaugurated today

• Citizen Help Centre Landline no launched in Andhra Pradesh – 14400

• ISSF – Golden Target Award – Ilavenil Valarivalan, Diyyanesh Singh 

Panwar & Saurabh Chaudhary (No.1 in their respective events)



THANK YOU


