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• இந்திய இராணுவம் நவம்பர் 23, 2019 அன்று பூஞ்ச் இணைப்பு தினத்ணத நிணனவுகூர்ந்தது. 
1948 ஆம் ஆண்டு ம ாதலின் மபாது பூஞ்ணைக் காக்க தங்கள் உயிணரத் தியாகம் சைய்த 
பணையினருக்கு அஞ்ைலி சைலுத்துவதற்காக கூை இது ஏற்பாடு சைய்யப்பட்ைது

• பூஞ்ச்  ாவட்ைம் மூன்று பக்கங்களிலும் LINE OF CONTROL சூழப்பட்டுள்ளது. 1947-48 மபாரில், 
இந்தியா  ற்றும் பாகிஸ்தான் இணைமய  ாவட்ைம் பிரிக்கப்பட்ைது.  ாவட்ைத்தின் ஒரு பகுதி 
பாகிஸ்தானுக்குச் சைன்றது,  ற்ற பகுதி அப்மபாணதய இந்திய  ாநில ான ஜம்மு-
காஷ் ீரின் ஒரு பகுதியாக  ாறியது.

• 1947 ஆம் ஆண்டு முதல் காஷ் ீர் மபார் என்றும் அணழக்கப்படுகிறது, இது இந்தியாவிற்கும் 
பாகிஸ்தானுக்கும் இணையில் நைந்த நான்கு மபார்களில் முதலாவதாகும். பாகிஸ்தான் 
சுதந்திரம் அணைந்த ைில வாரங்களுக்குப் பிறகு காஷ் ீணரக் ணகப்பற்றும் மநாக்கத்துைன் 
லஷ்கர் பழங்குடியினணரத் சதாைங்கியது. அப்மபாணதய காஷ் ீரின் ஆட்ைியாளரான 
 காராஜா ஹரி ைிங் தனக்கு உதவு ாறு இந்தியாணவ மகட்டுக்சகாண்ைார். இந்தியா பதிலடி 
சகாடுத்து மபாணர சவன்றது.

November 23: Poonch Link up Day celebrated by Indian Army

https://currentaffairs.gktoday.in/november-23-poonch-link-up-day-celebrated-by-indian-army-112019321175.html




AIIA signs MoU with Western Sydney University to promote Ayurveda

• அகில இந்திய ஆயுர்மவத நிறுவனம் (AIIA) ஆஸ்திமரலியாவின் 
ம ற்கு ைிட்னி பல்கணலக்கழகத்துைன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் 
ணகசயழுத்திட்ைது, ஆராய்ச்ைி  ற்றும் ஆயுர்மவதக் சகாள்ணககணள 
நவனீ  ருத்துவத்துைன் ஒருங்கிணைப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்கணள 
வளர்ப்பதற்கான மநாக்கத்துைன். 

• புதுசைல்லியில் உள்ள அம்மபத்கர் ைர்வமதை ண யத்தில் நணைசபற்ற 
‘இந்தியா ஆஸ்திமரலியா ைர்வமதை கல்வி  ற்றும் ஆராய்ச்ைி 
பட்ைணற’ நிகழ்வின் மபாது புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ஒப்புக் 
சகாள்ளப்பட்ைது.

https://currentaffairs.gktoday.in/aiia-signs-mou-with-western-sydney-university-to-promote-ayurveda-112019321183.html


Destination North East Festival held in Varanasi

• Ministry of Development of North East Region - வாரைாைியில் நான்கு நாள் நீடித்த 
வைகிழக்கு விழாணவ நைத்தியது. திருவிழா நவம்பர் 23, 2019 முதல் நவம்பர் 26, 2019 
க்கு இணையில் நைத்தப்பை உள்ளது. 

• கங்ணக  ற்றும் பிரம் புத்திராவின் கலாச்ைாரங்கணள இணைப்பணத மநாக்க ாகக் 
சகாண்டுள்ளது.

https://currentaffairs.gktoday.in/destination-north-east-festival-held-in-varanasi-112019321172.html




Mine Counter Measure Exercise-first time between India and Japan

• இந்திய கைற்பணைப் பணைகள்  ற்றும் ஜப்பானிய கைல்ைார் தற்காப்புப் பணை (JMSDF)
நவம்பர் 23, 2019 அன்று நணைசபற்றது. இந்திய  ற்றும் ஜப்பானியப் பணைகளால் 
சவடிக்கும் கட்ைணள அகற்றல்  ற்றும் கண்ைிசவடிகள் எதிர் நைவடிக்ணக 
நைத்தப்பட்ைது இதுமவ முதல் முணற.

https://currentaffairs.gktoday.in/mine-counter-measure-exercise-first-time-between-india-and-japan-112019321167.html


RBI enhances scope of Special Non-Resident Rupee accounts

• இந்திய ரிைர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) இந்தியாவுக்கு சவளிமய வைிக்கும் நபர்களுக்கு (அ) 
சவளி வைிக கைன் (ஈைிபி), (ஆ) மபான்ற மநாக்கங்களுக்காக இத்தணகய 

கைக்குகணளத் திறக்க அனு திப்பதன் மூலம் Special Non-resident Rupee’ 

(SNRR) அளணவ ம ம்படுத்தியுள்ளது.

• வர்த்தக கைன்  ற்றும் (இ) வர்த்தகம் (ஏற்று தி / இறக்கு தி) விணலப்பட்டியல், 
உள்நாட்டு நாையத்தில். இந்திய ரூபாயில் (ஐ.என்.ஆர்) எல்ணல தாண்டிய 
பரிவர்த்தணனகணள பிரபலப்படுத்த நைவடிக்ணக எடுக்கப்பட்டுள்ளது



Manipur Sangai Festival 2019  - Imphal

•  ைிப்பூர் ைங்காய் விழா 2019  நவம்பர் 24-30 முதல் இம்பாலில் ஏற்பாடு
சைய்யப்பட்டுள்ளது. 

• ஒவ்சவாரு ஆண்டும் நவம்பரில், வைகிழக்கு பிராந்தியத்தின் நுணழவாயில்,  ைிப்பூர் 
‘ைங்காய் திருவிழா’ணவக் சகாண்ைாடுகிறது, இது  ைிப்பூரில்  ட்டும  காைப்படும் 
புருவம்- ான் - ைங்காய் என்ற  ாநில விலங்கின் சபயரிைப்பட்ைது.

https://currentaffairs.gktoday.in/manipur-sangai-festival-2019-being-organised-in-imphal-112019321247.html


Etawah Lion Safari inaugurated in Uttar Pradesh

• Etawah Lion Safari, formally known as Etawah Safari Park , நவம்பர் 24, 2019
அன்று உத்தரபிரமதைத்தில் ைிங்கப் பிரிவு இல்லா ல் சபாது க்களுக்காக திறந்து 
விைப்பட்ைது.

• இது உத்தரபிரமதைத்தின் எட்ைாவாவில் அண ந்துள்ள டிணரவ்-த் ைஃபாரி பூங்காவாகும், 
இது 350 சஹக்மைர் (860 ஏக்கர்) பரப்பளவு சகாண்ை ஆைியாவின்  ிகப்சபரிய ைஃபாரி 
பூங்காக்களில் ஒன்றாகும்.

https://currentaffairs.gktoday.in/etawah-lion-safari-inaugurated-in-uttar-pradesh-112019321251.html


• Secretagogin : இரத்தத்தில் ைர்க்கணர அளணவக் கட்டுப்படுத்த உதவும் புரதம் அணையாளம் 
காைப்பட்ை இந்திய விஞ்ஞானிகள்

• விணளயாட்டு வரீர்களுக்கு அரசு மவணலகளில் 5% இைஒதுக்கீடு கிணைக்கும் - Madhya Pradesh

• National Tribal Craft Mela- 2019 – Bhubaneswar

• SAANS – நிம ானியாணவக் கட்டுப்படுத்த – குஜராத்
• India – 59th - உலக திறண  தரவரிணை
• International Principal Education Conference – Nagpur

• International Cherry Blossom Festival 2019 – Shillong, Meghalaya

• உலகளாவிய சைழிப்பு குறியீடு – PICSA Index – Bangalore - 83rd – (Surich –Swiz – 1st Place)

• India – 5 Trillion Dollar Economy – 2025 – (GDP – 12.4%)

• Mr.Universe 2019 – Sitharesh – Indian 

• Climate Emergency – Oxford Dictionary Word of the Year 2019

• The Third Pillar – Author – Mr.Raguram Rajan

• Trust Exercise – National Book Award 2019 (Author – Susan Choi)




