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Smog Towers
• கைொனொட் இடத்தில் புகை கைொபுரங்ைள் அகைக்கும் கைலட் திட்டத்கத

விகரவுைடுத்துைொறு இந்திய உச்ச நீதிைன்றம் 2019 டிசம்ைர் 16 அன்று ைத்திய ைற்றும் 
தில்லி அரசுைளுக்கு உத்தரவிட்டது.

• ஸ்கைொக் டவர்ஸ் ைொற்று சுத்திைரிப்பு ைட்டகைப்ைொகும், அகவ ைொற்று 
சுத்திைரிப்ைொளர்ைளொை கசயல்ைட வடிவகைக்ைப்ைட்டுள்ளன.

• அகவ ைல ைொற்று சுத்திைரிப்ைொளர்ைளுடன் கைொருத்தப்ைட்டுள்ளன.

• இந்த சுத்திைரிப்ைொளர்ைள் ைொற்கறக் ைடந்து கசல்லும்கைொது அவற்கற
சுத்தப்ைடுத்துைின்றன.

• இது ஒரு கவற்றிைரைொன திட்டம் ைற்றும் சனீொ கைய்ஜிங் ைற்றும் ஜியொன் நைரில் 
இரண்டு புகை கைொபுரங்ைகள கைொருத்தியுள்ளது.

• இந்த கைொபுரத்கத கடல்லியில் “குரின் ைிளனீர்ைள்” என்று அகைக்ைப்ைடும் குரின் 
அகைப்புைள் உருவொக்ைி வருைின்றன



Treatment for Breast Cancer

• மார்பக புற்றுந ாய்களுக்கு சிகிச்சசயளிப்பதற்காக WHO ஒரு பநயாசிமிலர் 
மருந்சத “டிராஸ்டுஜுமாப்” அறிமுகப்படுத்தியது.

• இது ஒரு ஆன்டிபாடி, இது மார்பக புற்றுந ாய்களின் ஆரம்ப கட்டங்கசள 
குணப்படுத்துவதில் அதிக சசயல்திறசைக் காட்டுகிறது.

• இது 2015 இல் WHO அத்தியாவசிய மருந்துகள் பட்டியலில் நசர்க்கப்பட்டது.



GIMS - Portal

• ைொதுைொப்ைொன உள் ையன்ைொட்டிற்ைொை வொட்ஸ்அப் ைற்றும் கடலிைிரொம் கைொன்ற 
ைிரைலைொன கசய்தியிடல் ையன்ைொட்டு தளங்ைளுக்கு சைைொன இந்தியரின் 
முன்ைொதிரிகய கைய அரசு கசொதிக்ைிறது.

• இந்த ைொதுைொப்ைொன கசய்தியிடல் ையன்ைொடு ‘அரசு உடனடி கசய்தி அகைப்பு (ஜிம்ஸ்)’ 
என குறியிடப்ைட்டுள்ளது.

• இது ைத்திய அரசு ைற்றும் ைொநில அரசு துகறைள் ைற்றும் அகைப்புைளுக்ைொன 
ஊைியர்ைளுக்ைொை உள் ைற்றும் இகட அகைப்பு கதொடர்புைளுக்ைொை கதொகுக்ைப்ைட்டு 
வருைிறது.



Sahithya Academy Awards

• டிசம்ைர் 18, 2019 அன்று, சொைித்ய அைொடைி இந்த ஆண்டுக்ைொன விருது கைற்றவர்ைகள 
அறிவித்தது. இது ஏழு ைவிகத புத்தைங்ைள், ஆறு சிறுைகதைள், நொன்கு நொவல்ைள், 
மூன்று புகனைகத அல்லொத புத்தைங்ைள் ைற்றும் மூன்று ைட்டுகரைகள அறிவித்தது.

• முன்னொள் கவளிவிவைொர அகைச்சர் சஷி தரூர் தனது “இருளின் சைொப்தம்” என்ற 
புத்தைத்திற்ைொை விருகத கவன்றுள்ளொர். ைற்ற விருது கைற்றவர்ைளில் சின்ைொய் 
குஹொ, கைங்ைொலி கைரொசிரியர், “குைர் தர்ஜொ கதகல” என்ற ைட்டுகரகய கவன்றவர், 
தைிழ் எழுத்தொளர் தர்ைன் தனது “சூல்” நொவலுக்ைொை கவன்றொர். இந்த விருதுைள் 
ைிப்ரவரி 25, 2020 அன்று வைங்ைப்ைட உள்ளன. கவற்றியொளர்ைளுக்கு கசப்பு தைடு 
ைற்றும் ைரிசுத் கதொகை ரூ .1 லட்சம் வைங்ைப்ைடும்.

• ஷியொம் கைஸ்ரொ எழுதிய ஒரு சந்தொலி நொவலொன “ைகரொம்” விருதும் கவன்றது. 
அண்கையில் நொடொளுைன்றத்தின் குளிர்ைொல கூட்டத்கதொடரில் முதல் முகறயொை 
சொந்தொலி கைொைி ைொநிலங்ைளகவயில் ையன்ைடுத்தப்ைட்டது என்ைது குறிப்ைிடத்தக்ைது.



• அரசொங்ை இ-ைொைர்ஸ் கைொர்ட்டல் ஜஎீம் கைலும் உள்ளூர் விற்ைகனயொளர்ைகளக் கைொண்டுவருவதற்ைொை 
‘ஜமீ் சம்வொட்’ என்ற கதசிய அவுட்ரீச் திட்டத்கத அறிமுைப்ைடுத்தியுள்ளது.

• சர்வகதச ைிரிக்கைட் ைவுன்சில் (ஐ.சி.சி) ஆஸ்திகரலிய ஆல்ரவுண்டர் எலிஸ் கைர்ரிகய ஐ.சி.சி ைைளிர் 
ைிரிக்கைட் வரீருக்ைொன கரச்சல் கஹகஹொ-ைிளின்ட் விருகத கவன்றதொை அறிவித்தது. 29 வயதொன அவர் 
ஐ.சி.சி ைைளிர் ஒருநொள் வரீரொை கதர்வு கசய்யப்ைட்டுள்ளொர்

• ஹரியொனொவின் குர்ைொனில் நகடகைற்ற வருடொந்திர தைவல் ைொதுைொப்பு உச்சி ைொநொட்டின் கைொது ைத்திய 
புலனொய்வு ைிரிவு (சிைிஐ) அதிைொரி ைி ைி ரொஜுக்கு ‘2019 ஆம் ஆண்டின் இந்தியொ கசைர் ைொப்’ விருது 
வைங்ைப்ைட்டது.

• நக்கரொட்டொ நைரைொன ஜம்மு-ைொஷ்ைீகரச் கசர்ந்த கைொர்க்குணத்தொல் ைொதிக்ைப்ைட்ட கைண்ைளொல் 
கதக்ைப்ைட்ட ‘ைொதி ரூைல்’ விற்ைகனகய ைத்திய கைக்கரொ, சிறு ைற்றும் நடுத்தர நிறுவன அகைச்சர் நிதின் 
ைட்ைரி கதொடங்ைினொர்.

• கடொனொல்ட் டிரம்ப் அகைரிக்ை ைன்றத்தொல் குற்றஞ்சொட்டப்ைட்ட மூன்றொவது ஜனொதிைதியொனொர். 2020
கதர்தலுக்கு முன்னர் அரசியல் கைொட்டியொளகர விசொரிக்ை கவளிநொட்டு அரசொங்ைத்கத கசர்த்ததொை அவர் 
ைீது குற்றம் சொட்டப்ைட்டது.

• புலம்கையர்ந்கதொரின் உரிகைைகளப் ைொதுைொப்ைதற்ைொை சர்வகதச புலம்கையர்ந்கதொர் தினம் 1990 முதல் 
ஐக்ைிய நொடுைள் சகையொல் அனுசரிக்ைப்ைடுைிறது.

• சிறுைொன்கையினர் உரிகைைள் தினம் இந்தியொவில் உள்ள சிறுைொன்கையினருக்ைொன கதசிய ஆகணயத்தொல் 
ைத நல்லிணக்ைத்கதயும், நொட்டில் உள்ள சிறுைொன்கை சமூைங்ைகளப் ைற்றிய சிறந்த புரிதகலயும் 
கையைொைக் கைொண்டொடப்ைட்டது.

• டிசம்ைர் 17, 2019 அன்று, சர்வகதச வொனியல் ஒன்றியம் (IAU) கசக்ஸ்டன்ஸ் விண்ைீன் கதொகுப்ைில் ஒரு 
கவள்கள ைஞ்சள் நட்சத்திரத்கத “ைீைொ” என்றும் அதன் ைிரைத்கத “சொந்தைொசொ” என்றும் கையரிட்டது.



• ஒடிசொ முதல்வர் நவனீ் ைட்நொயக் ைொநிலத்தின் அகனத்து வடீுைளுக்கும் ைொதுைொப்ைொன குடிநீர் 
வைங்குவகத உறுதி கசய்யும் ‘ஜல்சொதி’ திட்டத்கத கதொடங்ைினொர். நிரல் துவக்ைத்தின்கைொது, கைண் 
கதொண்டர்ைளுக்கு ‘ஜலசொதிஸ்’ என்று அகைக்ைப்ைடும் நீர் தர கசொதகன ைருவிைள் ைற்றும் ைிஓஎஸ் 
(விற்ைகன புள்ளி) இயந்திரங்ைகள விநிகயொைித்தொர்.

• ைத்திய சமூை நீதி ைற்றும் அதிைொரைளித்தல் அகைச்சர் தொவர்சந்த் கைஹ்லொட் புதுடில்லியில் ைிரதைர் 
நகரந்திர கைொடி எழுதிய ‘கதர்வு வொரியர்ஸ்’ புத்தைத்தின் ைிகரய்ல் ைதிப்கை கவளியிட்டொர்.

• 11 வது ைிரொந்திய தர ைொநொடு (RQC) 20 டிசம்ைர் 2019 அன்று உத்தரைண்ட் ைொவட்ட உதம் சிங் நைர் 
ருத்ரொபூரில் ஏற்ைொடு கசய்யப்ைட்டுள்ளது.

• முதல் உலைளொவிய அைதிைள் ைன்றம் சுவிட்சர்லொந்தின் கஜனவீொவில் 17 டிசம்ைர் 2019 முதல் 
நகடகைறுைிறது. இகத ஐக்ைிய நொடுைளின் அைதிைள் நிறுவனம் (யு.என்.எச்.சி.ஆர்) சுவிட்சர்லொந்து 
அரசொங்ைத்துடன் இகணந்து நடத்துைிறது.

• அண்ட்ரொய்டு இயக்ை முகறகையின் ைொதிப்பு குறித்து 'ஸ்ட்ரொண்ட்ஹொக்' என்ற ைிகைக்கு எச்சரிக்கை 
விடுத்து ைத்திய உள்துகற அகைச்சைம் (எம்.எச்.ஏ) அகனத்து ைொநிலங்ைளுக்கும் ஒரு எச்சரிக்கைகய 
அனுப்ைியுள்ளது, இது நிைழ்கநர தமீ்கைொருள் ையன்ைொடுைகள உண்கையொன ையன்ைொடுைளொைக் ைொட்ட 
அனுைதிக்ைிறது ைற்றும் அணுை முடியும் அகனத்து வகையொன ையனர் தரவு.

• ைி.டி.எஸ் (கைொது விநிகயொை அகைப்பு) இல் ைீன், கைொைி ைற்றும் முட்கடைகள உள்ளடக்குவதற்ைொன 
விருப்ைங்ைகள ைரிசலீிப்ைதொை கைொய் திங்க் கடங்க் நிதி ஆகயொக் டிசம்ைர் 18, 2019 அன்று அறிவித்தது. 
இந்த நடவடிக்கை 2020 ஆம் ஆண்டில் கவளியிடப்ைடும் நிட்டி ஆகயொக்ைின் 15 ஆண்டு ைொர்கவ 
ஆவணத்தில் கசர்க்ைப்ைடும் என்றும் 2020 ஏப்ரல் 1 முதல் நகடமுகறக்கு வரும் என்றும் 
எதிர்ைொர்க்ைப்ைடுைிறது.





THANK YOU


