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December 3: International Day of Persons with Disabilities

• மாற்றுத்திறனாளிகளின் சரவ்ததசதினம் 1992முதல் ஐக்கிய நாடுகள் சபையால்

அனுசரிக்கை்ைடுகிறது.

• மாற்றுத்திறனாளிகளின் நல்வாழ்பவ தமம்ைடுத்துவதும், சமூக, அரசியல் கலாசச்ார மற்றும்

பைாருளாதார வழிகளில் அவரக்ளின் நிபலபமகுறித்தவிழிை்புணரப்வஅதிகரிை்ைதும்

அன்பறய தநாக்கம்.

Theme:

மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் தபலபமத்துவத்தின் ைங்தகற்பைஊக்குவித்தல்

https://currentaffairs.gktoday.in/december-3-international-day-of-persons-with-disabilities-122019321546.html


2 December: National Pollution Control Day

• Every year 2 December is observed as National Pollution Control Day to commemorate 

the people who lost their lives in the unfortunate incident of Bhopal Gas Tragedy that 

occurred on this day in 1984.

• 1984ஆம்ஆண்டில்இந்த நாளில் நிகழ்ந்த தைாைால் எரிவாயு தசாகத்தின்

துரதிரஷ்்டவசமானசம்ைவத்தில்உயிர் இழந்த மக்கபளநிபனவுகூரும்வபகயில்

ஒவ்பவாருஆண்டும் டிசம்ைர் 2 ததசியமாசுகட்டுை்ைாடட்ு தினமாக

அனுசரிக்கை்ைடுகிறது.

https://currentaffairs.gktoday.in/2-december-national-pollution-control-day-122019321531.html


India and Sweden to sign Polar Science Cooperation Agreement

• இந்தியாவும் சுவீடனும் ஸ்வீடிஷ் ராயல் தம்பதியர் பயணத்தின் பபாதுதங்கள்

முதல் கடல் ஒதத்ுழைப்புஒப்பந்தத்தில்ழகயயழுத்திடஉள்ளனர.்

• இந்த ஒப்பந்தத்தில்ஆரக்்டிக் மற்றும் அண்டாரட்ிக் பிராந்தியங்களில் உள்ள

நாடுகளுக்குஇழடயிலானஒதத்ுழைப்புஅடங்கும், எனபேஇதற்கு பபாலார்

சயின்ஸ் என்றுயபயர.்

https://currentaffairs.gktoday.in/india-and-sweden-to-sign-polar-science-cooperation-agreement-122019321529.html


Intensified Mission Indra Dhanush 2.0 begins

• 27 மாநிலங்களில் ைரவியுள்ள 272 மாவட்டங்கள் மற்றும்உத்தரபிரததசம்

மற்றும் பீகார் மாநிலங்களின் 652 பதாகுதிகள், அபடயக்கூடியமற்றும்

ைழங்குடியினமக்களிபடதயமுழுதநாய்த்தடுை்புைாதுகாை்புகுறித்து

கவனம் பசலுத்துவதற்காகஅரசாங்கம் தனதுமுதன்பமதிட்டமான

‘தீவிரை்ைடுத்தை்ைட்டமிஷன்இந்திரதானுஷ் 2.0’ ஐஅறிமுகை்ைடுத்தியுள்ளது.

• மிஷன்இந்திரதானுஷ் 2.0டிசம்ைர் 2019முதல்மாரச்் 2020வபர

தமற்பகாள்ளை்ைடும்.

• இதுஅம்பம, படட்டனஸ், டிை்தீரியா, வூை்பிங்இருமல், பெைபடடிஸ்பி, 

காசதநாய் (காசதநாய்), மூபளக்காய்சச்ல் மற்றும் தைாலிதயாபமலிடிஸ்

ஆகியவற்றுக்கானதடுை்பூசிகபளஉள்ளடக்கும்.

https://currentaffairs.gktoday.in/intensified-mission-indra-dhanush-2-0-begins-122019321586.html


Government maps Tiger Corridors in the country

• டிசம்ைர் 2, 2019 அன்று, மாநிலங்களபவயில் புலிநபடைாபத தமை்பிங் குறித்தவிவரங்கபளசுற்றுசச்ூழல், 

வனமற்றும் காலநிபலமாற்றஅபமசச்ர் வழங்கினார்.

• இந்த நபடைாபதகபள ததசியபுலிகள் ைாதுகாை்புஆபணயம் மற்றும்இந்தியவனவிலங்குநிறுவனம்

வபரைடம் பசய்தன.

• நிறுவனங்கள் 32 நபடைாபதகபளவபரைடமாக்கியுள்ளன.

புலிநபடைாபதகள்:

• 4 முக்கியபிரிவுகளின் கீழ் பதாகுக்கை்ைட்ட நபடைாபதகள் மாநிலவாரியாகைட்டியலிடை்ைடட்ுள்ளன.

• இந்த நபடைாபதகள் சிவாலிக் மபலகள் மற்றும் கங்பக சமபவளிகள், மத்தியஇந்தியாமற்றும்கிழக்கு

பதாடரச்ச்ி மபலகள், தமற்குபதாடரச்ச்ி மபலகள் மற்றும்வடகிழக்குமபலகளில் அபமந்துள்ளன.

• புலிகள் ைாதுகாை்பு திட்டத்தின் கீழ் இந்த நபடைாபதகள் இயக்கை்ைடுகின்றன.

• 1972 ஆம்ஆண்டுவனவிலங்கு (ைாதுகாை்பு) சட்டத்தின்பிரிவு 38 விஇன்கீழ்இந்ததிட்டம் ைாதுகாக்கை்ைடட்ு

பசயல்ைடுத்தை்ைடுகிறது.

https://currentaffairs.gktoday.in/goi-maps-tiger-corridors-in-the-country-122019321590.html


Delhi enters list of top 10 most popular destinations in the world

• ததசியதபலநகரம்உலபகங்கிலும்அதிகரித்துவரும் புகழ் மற்றும்

ஆதராக்கியசுற்றுலாபவக் கண்டிருக்கிறது.

• யூதராமானிட்டர் இன்டர்தநஷனலின்கூற்றுை்ைடி, தில்லிதற்தைாதுஉலகின்

முதல் 100இடங்களின் ைட்டியலில் 11வதுஇடத்தில்உள்ளது, தமலும் 2019ஆம்

ஆண்டில் 8வதுஇடத்பதை் பைறஉள்ளது.

• தரவரிபசஅபமை்ைால் டிசம்ைர் 3, 2019 அன்று “சிறந்த 100 நகரஇலக்கு

தரவரிபச” என்ற தபலை்பில் பவளியிடை்ைட்டது

https://currentaffairs.gktoday.in/delhi-enters-list-of-top-10-most-popular-destinations-in-the-world-122019321637.html


Bharatiya Poshan Anthem launched by Vice President M Venkaiah

• துபணஜனாதிைதி எம்.பவங்பகயா நாயுடுபுதுதில்லியில் ‘ைாரதிய தைாஷன் கீதம்’ ஒன்பற

பவளியிட்டார், இதுஇந்தியாவின்ஊட்டசச்த்து குபறைாடப்ட நாட்டின் அபனத்துமூபலகளிலும்

இலவசமாக்குவதற்கானபசய்திபய எடுத்துக்பகாள்வபத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.

• இந்த கீதம் மத்தியபைண்கள் மற்றும் குழந்பதகள் தமம்ைாடட்ு அபமசச்கத்தால் கருத்தாக்கம்

பசய்யை்ைட்டது மற்றும் பிரைல ைாடலாசிரியர் பிரசூன் தஜாஷிஎழுதியதுமற்றும் சங்கர் மகாததவன்

ைாடியுள்ளார்.

• ‘தைாஷன்அபியான்’ அல்லது ‘ததசியஊட்டசச்த்துமிஷன்’ (என்.என்.எம்) ைற்றி

• குழந்பதகள், கர்ை்பிணி பைண்கள் மற்றும் ைாலூட்டும் தாய்மாரக்ளுக்குஊட்டசச்த்துவிபளவுகபள

தமம்ைடுத்துவதுமத்தியஅரசின்முதன்பமதிட்டமாகும்.

• தைாஷான் என்ைது ‘முழுபமயானஊட்டசச்த்துக்கானபிரதமரின் ஒட்டுபமாத்ததிட்டம்’.

• ராஜஸ்தானில் ஜுன்ஜுனுவிலிருந்து சரவ்ததச மகளிர் தினத்பதமுன்னிட்டு 8 மாரச்் 2018 இல்பிரதமர்

நதரந்திர தமாடியால் என்.என்.எம் பதாடங்கை்ைட்டது. கர்ை்பிணி பைண்கள், தாய்மாரக்ள் மற்றும்

குழந்பதகளுக்குமுழுபமயானவளரச்ச்ி மற்றும் தைாதுமானஊட்டசச்த்பதஉறுதிபசய்வதன்மூலம் 2022 

ஆம்ஆண்டளவில் இந்தியாஊட்டசச்த்து குபறைாடப்ட இலவசமாக்குவபதஇதுதநாக்கமாகக்

பகாண்டுள்ளது.

https://currentaffairs.gktoday.in/bharatiya-poshan-anthem-launched-by-vice-president-m-venkaiah-122019321632.html


“India Ranking Society” established to rank educational institutes

• Ministry of Human Resource Development informed Lok Sabha that the “Indian Ranking 
Society” was approved by the ministry in August 2019. 

• The aim of the society is to develop methodologies and systems to rank higher educational 
institutions in the country.

• The proposal was approved in the 127th meeting of the AICTE Executive Council.

NIRF Ranking:

• At present, the educational institutes of the country are ranked according to the National 
Institutional Ranking Framework (NIRF). 

• It includes 5 broad generic groups of parameters namely teaching, learning and resources; 
graduation outcomes; perception; outreach and inclusivity; research and professional 
practice.

• The next NIRF ranking will be released in April 2020 as scheduled.

https://currentaffairs.gktoday.in/india-ranking-society-established-to-rank-educational-institutes-122019321621.html


“India Ranking Society” established to rank educational institutes

• மனிதவள தமம்ைாடட்ு அபமசச்கம் மக்களபவயில் “இந்தியதரவரிபச சங்கம்” ஆகஸ்ட் 2019இல்

அபமசச்கத்தால் அங்கீகரிக்கை்ைட்டது என்றுபதரிவித்தது.

• நாட்டில் உயரக்ல்வி நிறுவனங்கபள தரவரிபசை்ைடுத்துவதற்கானவழிமுபறகபளயும்

அபமை்புகபளயும் உருவாக்குவதத சமூகத்தின் தநாக்கம்.

• AICTE பசயற்குழுவின் 127வதுகூட்டத்தில் இந்தமுன்பமாழிவுக்கு ஒை்புதல் அளிக்கை்ைட்டது.

என்.ஐ.ஆர்.எஃை் தரவரிபச:

• தற்தைாது, நாட்டின் கல்வி நிறுவனங்கள் ததசிய நிறுவனதரவரிபச கட்டபமை்பின் (என்.ஐ.ஆர்.எஃை்) 

ைடி தரவரிபசை்ைடுத்தை்ைட்டுள்ளன.

• இதில் கற்பித்தல், கற்றல் மற்றும் வளங்கள் என்ற 5 ைரந்த பைாதுவானகுழுக்கள் உள்ளன; ைட்டமளிை்பு

முடிவுகள்; கருத்து; எல்பலமற்றும் உள்ளடக்கம்; ஆராய்சச்ி மற்றும் பதாழில்முபற நபடமுபற.

• அடுத்த NIRF தரவரிபசதிட்டமிட்டைடி 2020 ஏை்ரல் மாதம் பவளியிடை்ைடும்.

https://currentaffairs.gktoday.in/india-ranking-society-established-to-rank-educational-institutes-122019321621.html


Labour Ministry is celebrating Pension Week

• வரத்்தகரக்ள் மற்றும் பிரதான் மந்திரி ஸ்ராம் தயாகிமன்-தன் (பி.எம்-எஸ்.ஒய்.எம்) ஆகியவற்றிற்கான

ததசியஓய்வூதியதிட்டத்தின் (என்.பி.எஸ்) கீழ் தசரக்்பககபளஅதிகரிை்ைதற்காக பதாழிலாளர்

அபமசச்கம் 2019 நவம்ைர் 30முதல் 2019டிசம்ைர் 6வபரஓய்வூதியவாரத்பத பகாண்டாடுகிறது.

• இந்த பகாண்டாட்டத்தின் தநாக்கம் பி.எம்.எஸ்.ஒய்.எம் இன் கீழ் 1 தகாடி ையனாளிகபளயும், என்.பி.எஸ்-

வரத்்தகரக்ளின் கீழ் 50 லட்சம் ையனாளிகபளயும் தசர்ை்ைதாகும்.

https://currentaffairs.gktoday.in/labour-ministry-is-celebrating-pension-week-122019321605.html


Indian Navy Day 2019

• ஒவ்பவாருஆண்டும்இந்தியா “இந்தியகடற்ைபடதினத்பத”டிசம்ைர் 04அன்று

பகாண்டாடுகிறது.

• ஆைதரஷன் டப்ரபடண்டின் நிபனவாகஇந்த நாள்அனுசரிக்கை்ைடுகிறது.

• இந்தியகடற்ைபட 1971 இந்ததா-ைாக் தைாரின் தைாது ததால்விபயஒை்புக் பகாள்ளுமாறு

ைாகிஸ்தாபனகட்டாயை்ைடுத்தியது.இந்தியகடற்ைபடயின்துணிசச்லுக்குவணக்கம்

பசலுத்துவதற்காகஇந்த நாள் பகாண்டாடை்ைடுகிறது.



• National Awards for Empowerment of Persons with Disabilities 2019 – Vigyan Bhawan - Delhi

• 30 November: 10th Indian Organ Donation Day celebrated – Organised by NOTTO - Vigyan Bhawan - Delhi
(National Organ & Tissue Transplant Organization)

• SURYA KIRAN – XIV: Indo-Nepal joint military Exercise  from 3rd to 16th December 2019 in Nepal

• India conducts successful trial of indigenously made Prithvi-2 missile – 2nd time in 15 days

• Pritivirajsing Roopun elected as new President of Mauritius by parliament

• 18th World Wind Energy Conference and Exhibition (WWEC2019) was organized in which country – Brazil

• Singapore Air Force (RSAF) & Indian Air Force - Joint Military Training (JMT) from October 31 to December 12 at the 
Kalaikunda Air Force Station in West Bengal.

• Argentinian football star Lionel Messi was honoured with the 2019 Ballon d'Or award

• India’s first maritime museum to be set up at Lothal

• English author Tony Joseph has won 12th ‘Shakti Bhatt First Book Prize’ for his 2018 book, ‘Early Indians: The Story 
of Our Ancestors and Where We Came’.

• 20th Nagaland Hornbill Festival began at Naga Heritage Village at Kisama in Nagaland on 1 December 2019

• Mumbai Western Railway has been certified as India’s first ‘Eat Right Station’ with a 4-Star rating awarded by Food 
Safety and Standards Authority of India (FSSAI), as a part of ‘Eat Right India’ movement launched in 2018



• மாற்றுத்திறனாளிகளின் வலுவூட்டலுக்கான ததசியவிருதுகள் 2019 -விஜியன் ைவன் -படல்லி

• நவம்ைர் 30: 10 வதுஇந்தியஉறுை்பு தானம்தினம் பகாண்டாடை்ைட்டது - தநாட்தடா ஏற்ைாடு -விஜியன்
ைவன் -படல்லி (ததசியஉறுை்பு மற்றும் திசுமாற்றுஅபமை்பு)

• சூரய்ா கிரண் - XIV: இந்ததா-தநைாளகூட்டுஇராணுவை் ையிற்சி 2019டிசம்ைர் 3முதல் 16வபர தநைாளத்தில்

• உள்நாட்டில் தயாரிக்கை்ைட்ட பிருத்வி -2 ஏவுகபணபயஇந்தியா பவற்றிகரமாக நடத்துகிறது -இது 15
நாட்களில் 2வதுமுபறயாகும்

• பமாரிஷியஸின் புதியஜனாதிைதியாகபிருதிவிராஜ்சிரூைன் ைாராளுமன்றத்தால்
ததர்ந்பதடுக்கை்ைட்டார்

• 18 வதுஉலககாற்றாபலஆற்றல் மாநாடுமற்றும் கண்காட்சி (WWEC2019) எந்த நாட்டில் -பிதரசில் ஏற்ைாடு
பசய்யை்ைட்டது

• தமற்குவங்காளத்தின் கபலகுண்டாவிமானை்ைபட நிபலயத்தில்அக்தடாைர் 31முதல் டிசம்ைர் 12வபர
சிங்கை்பூர் விமானை்ைபட (ஆரஎ்ஸ்ஏஎஃை்) மற்றும் இந்தியவிமானை்ைபட -கூட்டு ராணுவையிற்சி
(தஜஎம்டி).

• அரப்ஜன்டினா கால்ைந்து நட்சத்திரம்லிதயானல் பமஸ்ஸிக்கு 2019 ைாலன் டி'ஓர் விருதுவழங்கை்ைட்டது

• இந்தியாவின்முதல் கடல்அருங்காட்சியகம் தலாதலில்அபமக்கை்ைடுகிறது

• ஆங்கில எழுத்தாளர் தடானி தஜாசை் தனது 2018 ஆம்ஆண்டின் ‘ஆரம்ைகாலஇந்தியரக்ள்: எங்கள்
மூதாபதயரக்ளின் கபதமற்றும் நாங்கள் எங்கிருந்துவந்ததாம்’ என்ற புத்தகத்திற்காக 12வது ‘சக்தி ைட்
முதல் புத்தக ைரிபச’ பவன்றுள்தளாம்.

• 20 டிசம்ைர் நாகாலாந்துொரன்்பில்விழா நாகாலாந்தின்கிசாமாவில்உள்ள நாகா ைாரம்ைரிய
கிராமத்தில் 2019 டிசம்ைர் 1 அன்றுபதாடங்கியது

• 2018 இல் பதாடங்கை்ைட்ட ‘ஈட் பரட் இந்தியா’ இயக்கத்தின் ஒருைகுதியாக, மும்பை தமற்கு ரயில்தவ
இந்தியாவின்முதல் ‘ஈட் பரட் ஸ்தடஷன்’ எனஉணவுைாதுகாை்பு மற்றும் தர நிரண்யஆபணயம்
(எஃை்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ) வழங்கிய 4-நட்சத்திர மதிை்பீட்படக் பகாண்டுள்ளது.





THANK YOU


