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1 December: World AIDS Day

• மனித ந ோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தத போதிக்கும் மனித ந ோயெதிர்ப்பு குதைபோடுதைரஸ்

(எச.்ஐ.வி) ந ோெ்த்யதோை்று கோரணமோக ஏை்படும் யதோை்றுந ோெோனஅக்யுரட்ு இம்யூநனோ

பை்ைோக்குதை ந ோெ்க்குறி (எெ்ட்ஸ்) குறித்து யபோதுவிழிப்புணரத்ை ஏை்படுத்துைதை்கோகஉலக

எெ்ட்ஸ் தினம் 2019 டிசம்பர் 1 அன்றுஅனுசரிக்கப்பட்டது. எச.்ஐ.விக்கு எதிரோன நபோரோட்டத்தில்

மக்கள் ஒன்றுபடுைதை்கும் எச.்ஐ.வி.யுடன் ைோழ்பைரக்ளுக்குஆதரதைக் கோண்பிப்பதை்கும்

இ ்த  ோள் ஒருைோெ்ப்தபைழங்குகிைது.

• 2019 ஆம்ஆண்டிை்கோனதீம் “சமூகங்கள்வித்திெோசத்தத ஏை்படுத்துகின்ைன.”

https://currentaffairs.gktoday.in/1-december-world-aids-day-122019321491.html


2 December: International Day for Abolition of Slavery

• ஒை்யைோருஆண்டும் டிசம்பர் 2உலகம்முழுைதும்அடிதமத்தனத்தத ஒழிப்பதை்கோன சரை்நதச

தினமோகஅனுசரிக்கப்படுகிைது.

• ைருடோ ்த  ிகழ்வு ஐக்கிெ  ோடுகளின் யபோதுச் சதப (யு.என்.ஜி.ஏ) ஏை்போடுயசெ்துள்ளது, இது

முதலில் 1986 இல் யகோண்டோடப்பட்டது.

https://currentaffairs.gktoday.in/2-december-international-day-for-abolition-of-slavery-122019321512.html


Mitra Shakti: India Sri Lanka Joint Military Exercise

• ஏழோைதுஇ ்நதோ-இலங்தககூட்டுஇரோணுைப் பயிை்சி 2019டிசம்பர் 1ஆம் நததிஆ ்த் ரோணுை

 ிதலெத்தில்  தடயபை்ைது.

• இரு ோடுகளுக்கிதடயில் ந ர்மதைெோனஉைவுகதளஉருைோக்குைதும்ஊக்குவிப்பதும்

பயிை்சியின்முக்கிெ ந ோக்கம்.

• இ ்த பயிை்சி புநனவில் உள்ள யைளி ோடட்ு பயிை்சிமுதனயில் டிசம்பர் 1 முதல் 2019 டிசம்பர் 14 

ைதர  டத்ததிட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

https://currentaffairs.gktoday.in/mitra-shakti-india-sri-lanka-joint-military-exercise-122019321497.html


• மத்திெைரத்்தகமை்றும்தகத்யதோழில்அதமசச்ின் கீழ் உள்ளதகத்யதோழில் மை்றும் உள் ோட்டு

ைரத்்தகத்தத நமம்படுத்துைதை்கோனதிதணக்களம் (டிபிஐஐடி) முதன்முதலில் நதசிெயதோடக்க

விருதுகதளைழங்குைதோகஅறிவித்துள்ளது.

• இ ்தவிருததமத்திெைரத்்தக மை்றும்தகத்யதோழில் மை்றும் ரயில்நைதுதைஅதமசச்ர் பியூஷ்

நகோெல் யதோடங்கினோர்.

DPIIT invites applications for first ever National Startup Awards 2020

https://currentaffairs.gktoday.in/dpiit-invites-applications-for-first-ever-national-startup-awards-2020-122019321487.html


13th South Asian Games in Nepal

• யதை்கோசிெவிதளெோட்டு என்பது யதை்கோசிெ ோடுகளிதடநெ  தடயபறும் ஒருஇருபதோண்டு

பலவிதளெோட்டு  ிகழ்வுஆகும்.

• இது 1983 முதல்  டத்தப்பட்டுைருகிைது, தை்நபோதுஇ ்திெோ, போகிஸ்தோன், இலங்தக, ந போளம், 

பூட்டோன், ஆப்கோனிஸ்தோன், பங்களோநதஷ் மை்றும் மோலத்தீவுஆகிெஎட்டுஉறுப்பினரக்ள் இ ்த

 ிகழ்வில் உள்ளனர.்

• இ ் ிகழ்சச்ியின்ஆளும் குழுயதை்கோசிெோஒலிம்பிக் கவுன்சில்ஆகும்



BSF Celebrated its Raising Day

• 2019 டிசம்பர் 01 -எல்தலபோதுகோப்பு பதடயின் (பி.எஸ்.எஃப்) 55 ைதுஎழுப்பப்பட்ட  ோள்

• ஊடுருைல், கடத்தல் மை்றும் இரோணுைத் தோக்குதல்களுக்கு எதிரோகஇ ்திெஎல்தலகதள

‘போதுகோப்புக்கோனமுதல் ைரிதச’ என்றுகுறிப்பிடுைதை்கோனகுறிப்பிட்ட ந ோக்கத்துடன் 1965 

இல்பி.எஸ்.எஃப் எழுப்பப்பட்டது.



• Haj 2020: India becomes first country to make entire Haj process digital

• India is largest country of origin of international migrants, with 17.5 million living abroad, 

followed by Mexico (11.8 million) and China (10.7 million).

• The Bill regarding the merger of Union territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman 

and Diu was passed in Lok Sabha. 

• Govt appoints Soma Roy Burman as new Controller General of Accounts – Finance 

Ministry

• Vehicles registered in Ladakh Union Territory will be labelled with “LA”

• RBI Imposes Rs 1.50 crore penalty on Corporation Bank



• Swedish citizen Greta Thunberg was recently honoured with the International Children's Peace 

Prize for her global campaign called 'School Strike‘.

• 6th Asian Dendrochronology Conference – Lucknow

• India and Japan held their first ever Foreign and Defence Ministerial Dialogue (2+2) in New Delhi

• AGNI-3 – 1st night trail of Nuclear capable long rane ballistic missile , Range - 3000 to 5000 Km & 

Carry warheads upto 1.5 tonnes

• A fish species, that has a scientific name Schistura syngkai was discovered in Meghalaya's West 

Khasi Hills district



• ஹஜ் 2020: முழுஹஜ்யசெல்முதைதெயும் டிஜிட்டல் யசெ்யும்முதல்  ோடுஇ ்திெோ

• சரை்நதச புலம்யபெர் ்நதோரின் மிகப்யபரிெ  ோடோகஇ ்திெோஉள்ளது, 17.5 மில்லிென்இ ்திெரக்ள்

யைளி ோடுகளில் ைோழ்கின்ைனர், யமக்ஸிநகோ (11.8 மில்லிென்) மை்றும் சீனோ (10.7மில்லிென்).

• யூனிென் பிரநதசங்களோனதோத்ரோ மை்றும்  கர்ஹநைலிமை்றும் தமன் மை்றும் டியுஇதணப்பது

யதோடர்போன மநசோதோ மக்களதையில்  ிதைநைை்ைப்பட்டது.

• நசோமோ ரோெ் பர்மதன ிதிஅதமசச்கத்தின் கணக்குபுதிெகட்டுப்போடட்ு யஜனரலோகஅரசு  ிெமிக்கிைது

• லடோக் யூனிென் பிரநதசத்தில் பதிவுயசெ்ெப்பட்ட ைோகனங்கள் “LA” என்றுயபெரிடப்படும்

• 'பள்ளி நைதல ிறுத்தம்' என்ைஉலகளோவிெபிரசச்ோரத்திை்கோக ஸ்வீடிஷ் குடிமகன்கியரட்டோ துன்யபரக்்

சமீபத்தில் சரை்நதசகுழ ்ததகள்அதமதிபரிசு யபை்ைோர்.

• 6ைதுஆசிெயடன்ட்நரோக்நரோனோலஜி மோ ோடு - லக்நனோ

• இ ்திெோவும் ஜப்போனும் தங்களதுமுதல் யைளியுைவுமை்றும் போதுகோப்பு ம ்திரி உதரெோடதல

புதுதில்லியில்  டத்தின

• AGNI-3 -அணுசக்திதிைன் யகோண்ட  ீண்டதூரபோலிஸ்டிக் ஏவுகதணமுதல்முதைெோக யைை்றிகரமோக

இரவில் நசோதிக்கப்பட்டது, இலக்குைரம்பு - 3000 முதல் 5000 கி.மீைதர - 1.5 டன் ைதரஆயுதங்கதள

யகோண்டு யசல்லும்

• நமகலோெோவின் நமை்கு கோசிஹில்ஸ் மோைட்டத்தில் ஸ்கிஸ்துரோ சிங்கோெ் என்ைஅறிவிெல் யபெதரக்

யகோண்ட ஒருமீன்இனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

• கோர்ப்பநரஷன் ைங்கிக்கு ரிசரை்் ைங்கி 1.50 நகோடிரூபோெ்அபரோதம்விதிக்கிைது

•  ோகோலோ ்து தனது 57 ைதுமோ ிலதினத்தத யகோண்டோடிெது - 01st December 2019. 





THANK YOU


