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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
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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.
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December 5: World Soil Day

• உலகமண்தினத்தத ஐக்கிய நாடுகள் சதையின் உணவுமற்றும்விவசாயஅதமை்பு 2013இல்

ஒை்புதல் அளித்தது.

• இது 68வதுஐ.நா பைாதுச் சதையில் ஒருதீர்மானத்தின்மூலம்அதிகாரை்பூரவ்மாக

ஏற்றுக்பகாள்ளை்ைட்டது.

• அை்பைாதிருந்து ஒவ்பவாருஆண்டும், உலகமண்தினம் டிசம்ைர் 5அன்றுஐக்கிய நாடுகள்

சதையால் உலகம்முழுவதும் குறிக்கை்ைடுகிறது.

தீம்

• மண்அரிை்புகதள நிறுத்துங்கள், எங்கள் எதிரக்ாலத்தத காை்ைாற்றுங்கள்



Fourth Phase of UDAN scheme launched

• நாட்டின் பிராந்திய ைகுதிகளுக்கானஇதணை்தை பமம்ைடுத்துவதற்காக இந்தியமத்தியஅரசு

உதான் (உபத பதஷ் காஆம் நாக்ரிக்) நான்காவதுசுற்தறஅறிமுகை்ைடுத்தியுள்ளது. இந்த

கட்டம் மதலை்ைாங்கான மாநிலங்கள், வடகிழக்குபிராந்தியம், லடாக், ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும்

தீவுகள்ஆகியவற்றில் கவனம் பசலுத்தஉள்ளது.

UDANஇன்முந்ததய கட்டங்கள்

• கட்டம் 1 இல், சுமார் 43 விமானநிதலயங்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் கட்டை்ைட்டன. இதில் நீர்

ஏபராட்பராம்கள் மற்றும் பெலிபைாரட்ுகளும் அடங்கும். இரண்டாம் கட்டத்தில், சுமார் 30

விமானநிதலயங்கள் கட்டை்ைட்டன, 3ஆம் கட்டத்தில் 33விமானநிதலயங்கள் கட்டை்ைட்டன.

• அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 1000 வழித்தடங்கதளயும் 100 க்கும் பமற்ைட்டவிமான

நிதலயங்கதளயும் பசயல்ைடுத்துவததசிவில்விமான பைாக்குவரத்துஅதமசச்கம்

பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.



Global Climate Risk Index 2020

• 2018 டிசம்ைர் 4 ஆம் பததிபவளியிடை்ைட்டஉலகளாவியகாலநிதலஇடர் குறியீட்டு 2020

இன்ைடி, 181 நாடுகளில் 2018ஆம்ஆண்டில்அதிககாலநிதலைாதிை்புக்குள்ளான

நாடுகளில் இந்தியா 5ஆவதுஇடத்திலஉள்ளது

• 2018ஆம்ஆண்டில் காலநிதலமாற்றம் காரணமாகஇந்தியாவும்அதிக

எண்ணிக்தகயிலானஉயிரிழை்புகதளை் ைதிவுபசய்தது.

• உலகளாவியகாலநிதலஇடர் குறியீட்டு 2020ஐ சரவ்பதசசுற்றுசச்ூழல்சிந்ததனக்

குழுவானபஜர்மன்வாட்ச் பவளியிடட்ுள்ளது.

• ஜை்ைான், பிலிை்தைன்ஸ்மற்றும் பஜர்மனிஆகியதவ 2018 ஆம்ஆண்டில்அதிக

காலநிதலைாதிை்புக்குள்ளானநாடுகளாகக் கண்டறியை்ைட்டன, அததனத்பதாடர்ந்து

மடகாஸ்கர், இந்தியாமற்றும்இலங்தக. பவை்ைஅதல 2018 இல் பசதத்திற்குமுக்கிய

காரணங்களில் ஒன்றாகும்.



Modi in Maldives

• பிரதமர் பமாடி மாலத்தீவுக்கு ஃைாஸ்ட் இன்டரப்சை்டர் கிராஃை்ட் ‘காம்யாை்’ - கடபலார

காவல்ைதட கை்ைதல ைரிசாகவழங்கியுள்ளார்

• பிரதமர் நபரந்திர பமாடி மற்றும் மாலத்தீவின் ஜனாதிைதிஇை்ராஹிம்முகமது சபலஆகிபயார்

இதணந்துமாலத்தீவில் நான்குமுக்கியமானவளரச்ச்ித் திட்டங்கதளத் பதாடங்கினர்.

• இந்த நான்குதிட்டங்களில் -மூன்றுமீன் ைதை்ைடுத்தும் பதாழிற்சாதலகள், மாலத்தீவில்ரூபை

அட்தட பவளியீடு, எல்.ஈ.டிவிளக்குகளுடன்ஆண்ஒளிரும் மற்றும் மாலத்தீவுக்குவழங்கை்ைட்ட

ஃைாஸ்ட் இன்டரப்சை்டர் கிராஃை்ட் அடங்கும்



Sundar Pichai promoted as Alphabet Inc. CEO

• கூகிள்இதணநிறுவனரக்ளானலாரி பைஜ் மற்றும் பசரஜ்ி பிரின்ஆகிபயார் தாய்

நிறுவனமானஆல்ைாபைட்டின் ததலதமை் ைாத்திரத்திலிருந்துவிலகுவதாகஅறிவித்ததத

அடுத்து சுந்தர் பிசச்ாய்ஆல்ைாபைட் இன்க் ததலதம நிரவ்ாகஅதிகாரியாக ைதவிஉயரவ்ு

பைற்றார்.

• கூகிள் ததலதமநிரவ்ாகஅதிகாரி இந்திய-அபமரிக்கர் சுந்தர் பிசச்ாய்ஆல்ைாபைட் இன்க்

ததலதம நிரவ்ாகஅதிகாரியாகை் பைாறுை்பைற்ைார், அவதரஉலகின்மிக சக்திவாய்ந்த

கார்ை்ைபரட் ததலவரக்ளில் ஒருவராகமாற்றுவார்.

• ஆல்ைாபைட் மற்றும்கூகிளுக்குஇனி இரண்டு ததலதமநிரவ்ாகஅதிகாரிகள்மற்றும் ஒரு

நிறுவனததலவர் பததவயில்தல, சுந்தர் பிசச்ாய்கூகிள் மற்றும்ஆல்ைாபைட் இரண்டின்

ததலதம நிரவ்ாகஅதிகாரியாகஇருை்ைாரக்ள்.

• கூகிள் நிறுவை்ைட்டது: 4பசை்டம்ைர் 1998.

• ததலதமயகம்: மவுண்டன்வியூ, கலிபைாரன்ியா, அபமரிக்கா.



• International Volunteer Day is a global celebration of respect for people's participation in making changes at all 
levels – Theme - “Volunteer for an inclusive future"

• A Memorandum of Understanding (MoU) for online ticketing of National Museum of Indian Cinema (NMIC) was 
inked between Films Division and BookMyShow (BMS) in New Delhi

• The national cricket team of New Zealand was awarded the Christopher Martin-Jenkins Spirit of Cricket award for 
the year 2019

• Punjab  will not  charge facilitation fee from the devotees applying online to visit Kartarpur Sahib

• UN Climate Change Conference-2019 is being organised in Spain

• Gujarath leads the list of empanelled hospitals under Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana

• India has signed an agreement with Qatar to set up Savitribai Phule Pune University’s campus abroad

• Hari Mohan recently took charge as the new Chairman of the Kolkata-headquartered Ordnance Factory Board

• Guwahati is to organize the 3rd edition of Khelo India Youth Games

• SRM University ,Kaatankulathur Campus was awarded Swachhta Ranking Award by AICTE

• India became the first Asian country to be the ‘Guest of Honour Country’ at the International Book fair, Mexico

• Swedish King Carl XVI Gustaf visited & have signed three MoUs for cooperation in the fields of innovation & 
research, polar science and maritime.

• The Asian Development Bank (ADB) board has unanimously elected Masatsugu Asakawa as its new president.



• சரவ்பதச தன்னாரவ்தினம் என்ைதுஅதனத்துமட்டங்களிலும் மாற்றங்கதளச் பசய்வதில்மக்கள் ைங்பகற்ைதற்கான

மரியாததக்குரியஉலகளாவியபகாண்டாட்டமாகும் -தீம் - “உள்ளடக்கியஎதிரக்ாலத்திற்கானதன்னாரவ்லர்”

• பதசியசினிமாஅருங்காட்சியகத்தின் (என்எம்ஐசி) ஆன்தலன்டிக்பகட்டிற்கானபுரிந்துணரவ்ுஒை்ைந்தம் (புதுடில்லி) 

பிலிம்ஸ்பிரிவுமற்றும் புதுதில்லியில்உள்ளபுக்தமபஷா (பிஎம்எஸ்) இதடபயஇதணக்கை்ைட்டது

• நியூசிலாந்தின் பதசியகிரிக்பகட்அணிக்கு 2019ஆம்ஆண்டிற்கானகிறிஸ்படாைர் மார்ட்டின்-பஜன்கின்ஸ் ஸ்பிரிட் ஆஃை்

கிரிக்பகட்விருதுவழங்கை்ைட்டது

• கரத்்தார்பூர் சாஹிை்தைை் ைாரத்வயிடஆன்தலனில்விண்ணை்பிக்கும் ைக்தரக்ளிடமிருந்துைஞ்சாை் வசதிகட்டணம்

வசூலிக்காது

• ஐ.நா. காலநிதலமாற்ற மாநாடு -2019 ஸ்பையினில் ஏற்ைாடுபசய்யை்ைடட்ுள்ளது

• ஆயுஷ்மான் ைாரத் -பிரதான் மந்திரி ஜான்ஆபராக்ய பயாஜனாவின்கீழ் எம்ைபனல் பசய்யை்ைட்ட மருத்துவமதனகளின்

ைட்டியலில்குஜராத்முன்னணியில்உள்ளது

• சாவித்ரிைாய் புபலபுபனைல்கதலக்கழகவளாகத்தத பவளிநாட்டில்அதமக்க கட்டாருடன்இந்தியாஒை்ைந்தம்

பசய்துள்ளது

• பகால்கத்தா ததலதமயிடமாகக் பகாண்ட பைாரத்் தளவாடங்களில் பதாழிற்சாதலவாரியத்தின் புதியததலவராக

ெரி பமாகன் சமீைத்தில் பைாறுை்பைற்றார்

• குவாொட்டிபகபலாஇந்தியாஇதளஞர்விதளயாடட்ுை் பைாட்டிகளின் 3வதுைதிை்தைஏற்ைாடுபசய்யஉள்ளது

• எஸ்.ஆர.்எம் ைல்கதலக்கழகம், கட்டங்குலாதூர் வளாகத்திற்கு ஸ்வசச்த்ா தரவரிதசவிருததஏ.ஐ.சி.டி.இ.

• பமக்ஸிபகாவின்சரவ்பதச புத்தகக் கண்காட்சியில் ‘பகளரவநாட்டின்விருந்தினராக’ வந்தமுதல்ஆசியநாடுஇந்தியா

• புதுதமமற்றும்ஆராய்சச்ி, துருவஅறிவியல்மற்றும் கடல்சார் துதறகளில் ஒத்துதழை்புக்காக ஸ்வீடன்மன்னர் காரல்்
XVI குஸ்டாஃை்மூன்றுபுரிந்துணரவ்ுஒை்ைந்தங்கதளைாரத்வயிட்டார்.

• ஆசியஅபிவிருத்திவங்கி (ஏடிபி) வாரியம்அதன் புதியததலவராக மசாடச்ுகுஅசகாவாதவஏகமனதாக
பதர்ந்பதடுத்துள்ளது.
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INDRA 2019: Joint tri service Exercise between India & Russia

• இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும்இடையிலானகூை்டுமுத்தரப்பு சேடை

பயிற்சி, இந்திரா 2019டிேம்பர் 10-19, 2019 க்குஇடையில்புசனவில்நடைபபற

உள்ளது.

• இருநாடுகளின்இராணுைம், கைற்படைமற்றும்விமானப்படைபடைகளுக்கு

இடைசய 10 நாை்கள்இந்த நிகழ்வுதிை்ைமிைப்பை்டுள்ளது.



புவிகண்காணிப்புக்குஉதவும் ரிசாட-்2பிஆா1் சசயற்ககக்ககாள்: 

டிச. 11-ல் விண்ணில் சசலுத்துகிறதுஇஸ்கரா

• புவிகண்காணிப்பு மற்றும் ராணுைபாதுகாப்புக்கு உதவும் ரிோை்-2பிஆா்1 பேயற்டகக்சகாடளஇந்திய

விண்பைளிஆய்வுடமயம் (இஸ்சரா) டிேம்பா் 11-ஆம் சததிவிண்ணில் ஏைஉள்ளது.

• ஆந்திர மாநிலம்ஸ்ரீஹரிசகாை்ைாவில் உள்ள ேதீஷ் தைண்விண்பைளிஆய்வுடமயத்தின்முதல் ஏவு

தளத்திலிருந்துபி.எஸ்.எல்.வி.-சி48 ராக்பகை்மூலம்பிற்பகல் 3.25மணியளவில்விண்ணில் ஏைப்பை

உள்ளது.

• .இந்த 628 கிசலா எடை பகாண்ை ரிோை்-2பிஆா1்பேயற்டகக்சகாளும் ராணுைப் பாதுகாப்புக்கும், புவி

கண்காணிப்புக்கும் உதவுைதற்காகசைஅனுப்பப்படுகிறது.

• முன்னதாக, 2009-இல் ரிோை்-2, 2012-இல் ரிோை்-1 பேயற்டகக்சகாள்கடளயும், கைந்த சம 22-ஆம் சததி

ரிோை்-2பிபேயற்டகக்சகாடளயும் இஸ்சராவிண்ணுக்குஅனுப்பியுள்ளது. அதன் பதாைாே்ச்ியாக, 

கூடுதல் புவிகண்காணிப்பு மற்றும் ராணுைப் பாதுகாப்புக்காக ரிோை்-2பிஆா்1 பேயற்டகக்சகாடள

இப்சபாது ஏவுகிறது.



• ரிோைட்ுைன் அனுப்பப்படும் 9 பேயற்டகக்சகாள்கள்: ரிோை் 2பிஆா்1 பேயற்டகக்சகாள்

பி.எஸ்.எல்.வி.-சி48 ராக்பகை்மூலம்விண்ணில் ஏைப்பை உள்ளது. இதுஇஸ்சராஅனுப்பும் 50-

ஆைதுபி.எஸ்.எல்.வி. ராக்பகை் என்பதுகுறிப்பிைத்தக்கது.

• இந்த ரிோை்-2பிஆா்1 பேயற்டகக்சகாளுைன் ைாத்்தக ரதீியிலான 9 பேயற்டகக்சகாள்களும்

விண்ணில் அனுப்பப்படுகின்றன. இதில்அபமரிக்காவுக்குே் போந்தமான 6

பேயற்டகக்சகாள்களும், இஸ்சரல், இத்தாலிமற்றும் ஜப்பான் நாடுகளின் தலா ஒரு

பேயற்டகக்சகாளும்அைங்கும்.

• இதில் ரிோை்-2பிஆா்1 பேயற்டகக்சகாள் புவியிலிருந்து 576கி.மீ. பதாடலவிலானபுவி

சுற்றுைை்ைப் பாடதயில் 37டிகிரி சகாணத்தில் நிடலநிறுத்தப்பை உள்ளது.



India recorded the highest estimated number of cervical cancer deaths

• மத்தியஉணவுபதப்படுத்துதல் அடமேே்ர்ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாைல் மத்தியபிரசதேத்தின்

சதைாஸில் ஸ்டீல் சிசலாடைே் சேர்ந்தஅைந்திபமகாஉணவுபூங்காடைத் திறந்துடைத்தார். 

மத்தியஇந்தியாவின்முதல் உணவுபூங்கா இதுைாகும்.

• அைந்திபமகாஉணவுபூங்கா பற்றி

• 51 ஏக்கர் பரப்பளவில் அடமந்துள்ளஇதுசுமார் ரூ .150 சகாடி பேலவில் கை்ைப்பை்டுள்ளது. 

கிராம், சகாதுடம, சோயாபீன் மற்றும் பிற தானியங்கள் மற்றும் காய்கறிகடள

பதப்படுத்துதல் பூங்காவில் பேய்யப்படும்.

• இதுமத்தியஉணவுபதப்படுத்தும் அடமேே்கத்தின் ஒருதிை்ைமாகும், இதுபண்டணயிலிருந்து

பேயலாக்கத்திற்கும் பின்னர் நுகர்சைார் ேந்டதகளுக்கும் சநரடிஇடணப்புகடள நிறுவுைடத

சநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.



India stands as fifth worst country in terms of biometric use

• பிரிை்ைடனதளமாகக் பகாண்ை பதாழில்நுை்பஆராய்ேச்ி நிறுைனமானகாம்பரிபைக், 

பசயாபமை்ரிக் தரவின்விரிைானமற்றும்ஆக்கிரமிப்பு பயன்பாை்டின் அடிப்படையில் இந்தியா

ஐந்தாைது சமாேமான நாடுஎன்றுபதரிவித்துள்ளது.

• சீனா,மசலஷியா,பாகிஸ்தான்,அபமரிக்காஆகியநாடுகள்முதல் நான்குஇைத்திலஉள்ளது . 

• டதைான், இந்சதாசனசியா மற்றும் பிலிப்டபன்ஸுைன் இந்தியாஐந்தாைதுஇைத்டதப்

பகிர்ந்து பகாண்ைது.



India recorded the highest estimated number of cervical cancer deaths

• லான்பேை் குசளாபல் பஹல்த் பைளியிை்டுள்ளஅறிக்டகயில், 2018 ஆம்ஆண்டில் கர்ப்பப்டப

புற்றுசநாய்களின் இறப்புஅதிக எண்ணிக்டகயில் இந்தியா பதிைாகியுள்ளது

• இந்தியாவிலும் சீனாவிலும் பதிைானஉலகளாவியகர்ப்பப்டப புற்றுசநாய்கள் 2018ஆம்

ஆண்டில் உலகளாவியைழக்குகளில் 35% பங்களித்தன

• இந்தியா 97,000 ைழக்குகள் மற்றும் 60,000 இறப்புகளுைன் பங்களித்தது, சீனாவில் 106,000 

ைழக்குகள் மற்றும் 48,000 இறப்புகள் பதிைாகியுள்ளன.



RBI fifth bi-monthly Monetary Policy released

• The Reserve Bank of India on December 5, 2019, released its fifth bi-

monthly monetary policy statement for the year 2019-20.

• According to the policy, the repo rate was unchanged at 5.15%,reverse 

repo rate stood at 4.9% and the bank rate stood at 5.4%.

• இந்திய ரிேரை்் ைங்கி 2019டிேம்பர் 5ஆம் சததி, 2019-20ஆம்ஆண்டிற்கான

தனதுஐந்தாைதுஇருமாதநாணயக் பகாள்டகஅறிக்டகடயபைளியிை்ைது.

• பகாள்டகயின்படி, பரப்சபாவிகிதம் 5.15% ஆகவும், தடலகீழ்பரப்சபா

விகிதம் 4.9% ஆகவும், ைங்கிவீதம் 5.4% ஆகவும்மாறவில்டல.



• Odisha launches ‘Madhu’ app - an e-learning mobile phone application which will help school students to 

understand their subjects in a better and most efficient way

• Arun Jaitley former Finance Minister of India was bestowed with the Economic Times (ET) Lifetime Achievement 

Award for Public Service 2019

• ‘Joker’ fame Joaquin Phoenix named 2019 ‘Person of the Year’ by PETA

• Vice President M Venkaiah Naidu launched the new Rotavirus vaccine: ROTAVAC-5D designed and developed 

by Bharat Biotech in New Delhi.

• Priyanka Chopra has been associated with UNICEF for the past 15 years as a Goodwill Ambassador and now she has 

been awarded UNICEF's 'Danny Kaye Humanitarian Award' 2019 for her work

• The 14 million litres per day (MLD) Sewage Treatment Plant (STP) Sarai in Haridwar, Uttarakhand started its 

functioning



• ஒடிோ ‘மது’பேயலி பயன்பாைட்ை அறிமுகப்படுத்துகிறது -இ-கற்றல் பமாடபல் சபான் பயன்பாடு, இது

பள்ளி மாணைரக்ள் தங்கள் பாைங்கடளசிறந்த மற்றும் திறடமயானமுடறயில் புரிந்து பகாள்ளஉதவும்

• இந்தியமுன்னாள் நிதியடமேே்ர் அருண் பஜை்லிக்கு பபாது சேடை 2019 க்கானஎகனாமிக்டைம்ஸ் (இ.டி) 

ைாழ்நாள் ோதடனயாளர் விருதுைழங்கப்பை்ைது.

• ‘சஜாக்கர்’ புகழ் சஜாைாகின் பீனிக்ஸ், பபை்ைாவின் 2019ஆம்ஆண்டின் ‘ஆண்டின்சிறந்த நபர்’ என்று

பபயரிை்ைார்

• துடணத் தடலைர் எம்.பைங்டகயா நாயுடுபுதிய சராை்ைா டைரஸ் தடுப்பூசிடயஅறிமுகப்படுத்தினார்: 

சராை்ைாைாக் -5டிபுதுதில்லியில் பாரத் பசயாபைக் ைடிைடமத்துஉருைாக்கியது.

• பிரியங்கா சோப்ரா கைந்த 15 ஆண்டுகளாகயுனிபேஃப் உைன் ஒரு நல்பலண்ணதூதராக

இடணந்துள்ளார், இப்சபாதுஅைர் தனதுபணிக்காகயுனிபேப்பின் 'சைனி சக மனிதாபிமானவிருது' 2019

ைழங்கப்பை்ைது

• உத்தரகண்ை் மாநிலத்தின்ஹரித்ைாரில் ஒரு நாடளக்கு 14 மில்லியன்லிை்ைர் (எம்.எல்.டி) கழிவுநீர்

சுத்திகரிப்பு நிடலயம் (எஸ்.டி.பி) ோராய்அதன் பேயல்பாை்டைத் பதாைங்கியது
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FM transmitters to be set up in Sashastra Seema Bal premises

• Government of India has approved seven projects for setting up of FM 
transmitters in premises of Sashastra Seema Bal (SSB) for strengthening FM 
coverage along Indo-Nepal border. 

• The information in this regard was presented by Union Minister for 
Information and Broadcasting Prakash Javadekar to Lok Sabha.

• The FM transmitter project would be installed in Bihar, Uttar Pradesh (UP) 
and Uttarakhand

About Sashastra Seema Bal (SSB)

• It is one of the Central Armed Police Forces (CAPF) in India and is currently 
under administrative control of Union Ministry of Home Affairs (MHA). 
Prior to 2001, SSB was known as Special Service Bureau (SSB).

https://currentaffairs.gktoday.in/fm-transmitters-to-be-set-up-in-sashastra-seema-bal-premises-122019321803.html


FM transmitters to be set up in Sashastra Seema Bal premises

• இந்த ோ-தேபோள எல்லையில் எஃப்.எம் கவதேலை வலுப்படுத்துவ ற்கோக சோஸ் ிே சமீோ போல் 
(எஸ்.எஸ்.பி) வளோகத் ில் எஃப்.எம் டிேோன்ஸ்மிட்டர்கலள அலமப்ப ற்கோன ஏழு
 ிட்டங்களுக்கு இந் ிய அேசு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது.

• இது த ோடர்போன  கவல்கலள மத் ிய  கவல் மற்றும் ஒளிபேப்பு அலமச்சர் பிேகோஷ் 
ைவதடகர் மக்களலவயில் வழங்கினோர்.

• எஃப்எம் டிேோன்ஸ்மிட்டர்  ிட்டம் பீகோர், உத் ேபிேத சம் (உ.பி.) மற்றும் உத் ேகண்ட் ஆகிய 
இடங்களில் ேிறுவப்படும்

சோஷோஸ் ிே சமீோ போல் (எஸ்.எஸ்.பி) பற்றி

• இது இந் ியோவின் மத் ிய ஆயு  தபோலீஸ் பலடகளில் ஒன்றோகும் ( ற்தபோது மத் ிய 
உள்துலற அலமச்சகத் ின் (எம்.எச்.ஏ) ேிர்வோக கட்டுப்போட்டில் உள்ளது. 2001 க்கு முன்பு, 
எஸ்.எஸ்.பி சிறப்பு தசலவ பணியகம் (எஸ்.எஸ்.பி) என்று அலழக்கப்பட்டது.

https://currentaffairs.gktoday.in/fm-transmitters-to-be-set-up-in-sashastra-seema-bal-premises-122019321803.html


ISRO sets up Space Technology Cells in premier institutions

• The Indian Space Research Organization will set up five Space Technology 
Cells at the premier institutes in order to carry out research activities.

• It includes IISc, IITs in Kharagpur, Bombay, Madras and Kanpur.

https://currentaffairs.gktoday.in/isro-sets-up-space-technology-cells-in-premier-institutions-122019321761.html


ISRO sets up Space Technology Cells in premier institutions

• ஆேோய்ச்சி ேடவடிக்லககலள தமற்தகோள்வ ற்கோக இந் ிய விண்தவளி ஆேோய்ச்சி 
அலமப்பு மு ன்லமயோன ேிறுவனங்களில் ஐந்து விண்தவளி த ோழில்நுட்ப 
கைங்கலள அலமக்கும்.

• இ ில் கேக்பூர், பம்போய், தமட்ேோஸ் மற்றும் கோன்பூரில் உள்ள ஐ.ஐ.டிகள் தமலும் 
ஐ.ஐ.எஸ்.சி லும் 

https://currentaffairs.gktoday.in/isro-sets-up-space-technology-cells-in-premier-institutions-122019321761.html


World Malaria Report 2019

• India was one of the only two countries to report a reduction in malaria burden in 2018. 
The other nation was Uganda.

• India witnessed a 28 percent fall in malaria cases between 2017 and 2018. In the 2016 
and 2017 period, India had recorded a 24 percent reduction in malaria cases.

• Further, only seven out of 28 Indian states and 9 UTs accounted for 90 percent of the 
estimated malaria cases in 2018. These states included West Bengal, Jharkhand, 
Chhattisgarh, Odisha, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Gujarat.

• India and nineteen countries in sub-Saharan Africa were found to have carried 85 
percent of the global malaria burden, among which Nigeria accounted for most number 
of global malaria cases (25%), followed by the Democratic Republic of the Congo (12%), 
Uganda (5%) and Côte d’Ivoire, Mozambique and Niger (4% each).



World Malaria Report 2019

• 2018 இல் மதைரியோ சுலம குலறக்கப்பட்ட ோக அறிவித்  இரு ேோடுகளில் இந் ியோவும் 
ஒன்றோகும். மற்ற ேோடு உகோண்டோ.

• 2017 மற்றும் 2018 க்கு இலடயில் இந் ியோ 28 ச வ ீம் மதைரியோ தேோயோளிகள்
குலறந்துள்ளனர் கண்டது. 2016 மற்றும் 2017 கோைகட்டத் ில் இந் ியோவில் மதைரியோ 
தேோயோளிகள் 24 ச வ ீம் குலறந்துள்ளனர்.

• தமலும், 2018 ஆம் ஆண்டில் ம ிப்பிடப்பட்ட 28 இந் ிய மோேிைங்களில் ஏழு மற்றும் 9 
யூ.டி.க்கள் மட்டுதம 90 ச வ ீ மதைரியோ தேோயோளிகளோக இருந் ன. இந்  மோேிைங்களில் 
தமற்கு வங்கம், ைோர்க்கண்ட், சத் ஸீ்கர், ஒடிசோ, மத் ியப் பிேத சம், உத் ேபிேத சம் மற்றும் 
குைேோத் ஆகியலவ அடங்கும்.

• உைகளோவிய மதைரியோ சுலமகளில் 85 ச வ ீத்ல  இந் ியோவும் துலண சஹோேோ 
ஆபிரிக்கோவில் உள்ள பத்த ோன்பது ேோடுகளும் சுமந்து தகோண்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது, 
அவற்றில் லேைரீியோ உைகளோவிய மதைரியோ தேோயோளிகளில் (25%) அ ிக எண்ணிக்லகயில் 
உள்ளது, அல த் த ோடர்ந்து கோங்தகோ ைனேோயக குடியேசு (12%) , உகோண்டோ (5%) மற்றும் 
தகோட் டி ஐவரி, தமோசோம்பிக் மற்றும் லேைர் ( ைோ 4%).



Armed Forces Flag Day on 7 December

• The day is observed to honor the martyrs and the men of the Armed Forces who 
valiantly fought on the borders to safeguard India's honor.

• On this day, the three branches of the Armed Forces of India, the Indian Army, the 
Indian Air Force, and the Indian Navy, organized a variety of programmes to 
showcase their efforts towards national security.

• On this day, small flags are distributed to the general population and in return collect 
donations. The fund collected will be used for the welfare of serving personnel and 
ex-servicemen and also to rehabilitate battle causalities.

• Small flags are distributed on the day in return for donations.

History:
• After Independence, the government set up a committee on 28 August 1949, to 

strengthen and manage the welfare of its defence personnel.



Armed Forces Flag Day on 7 December
• இந் ியோவின் போதுகோப்ப ற்கோக எல்லைகளில் வேீம் கோட்டிய  ியோகிகள் மற்றும் 

ஆயு ப்பலடகளின் ஆட்கலள தகௌேவிக்கும் வி த் ில் இந்  ேோள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

• இந்  ேோளில், இந் ிய ஆயு ப்பலடகளின் மூன்று கிலளகளோன இந் ிய ேோணுவம், இந் ிய 
விமோனப்பலட மற்றும் இந் ிய கடற்பலட ஆகியலவ த சிய போதுகோப்பிற்கோன அவர்களின் 
முயற்சிகலள தவளிப்படுத்  பல்தவறு  ிட்டங்கலள ஏற்போடு தசய் ன.

• இந்  ேோளில், சிறிய தகோடிகள் தபோது மக்களுக்கு விேிதயோகிக்கப்படுகின்றன, அ ற்கு ப ிைோக 
ேன்தகோலடகலள தசகரிக்கின்றன. தசகரிக்கப்பட்ட ேி ி தசலவ வேீர்கள் மற்றும் முன்னோள் 
பலடவேீர்களின் ேைனுக்கோகவும், தபோர் கோேணங்கலள மறுவோழ்வு தசய்யவும்
பயன்படுத் ப்படும்.

• ேன்தகோலடகளுக்கு ஈடோக சிறிய தகோடிகள் ேோளில் விேிதயோகிக்கப்படுகின்றன. 

வேைோறு

• சு ந் ிேத் ிற்குப் பிறகு, 1949 ஆகஸ்ட் 28 அன்று அேசோங்கம்  னது போதுகோப்புப் பணியோளர்களின் 
ேைலன வலுப்படுத் வும் ேிர்வகிக்கவும் ஒரு குழுலவ அலமத் து.



INDRA 2019: Joint tri service Exercise between India and Russia

• The Joint tri service exercise between India and Russia, INDRA 2019 is 
to be held between December 10-19, 2019 in Pune. 

• The event is planned for 10 days between army, naval and air force 
forces of both the countries.

https://currentaffairs.gktoday.in/exercise-indra-joint-tri-service-exercise-between-india-and-russia-122019321729.html


INDRA 2019: Joint tri service Exercise between India and Russia

• இந் ியோவுக்கும் ேஷ்யோவுக்கும் இலடயிைோன கூட்டு முத் ேப்பு தசலவ பயிற்சி, 
இந் ிேோ 2019 டிசம்பர் 10-19, 2019 க்கு இலடயில் புதனவில் ேலடதபற உள்ளது.

• இரு ேோடுகளின் இேோணுவம், கடற்பலட மற்றும் விமோனப்பலட பலடகளுக்கு 
இலடதய 10 ேோட்கள் இந்  ேிகழ்வு  ிட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

https://currentaffairs.gktoday.in/exercise-indra-joint-tri-service-exercise-between-india-and-russia-122019321729.html


Santhali language made its debut in Rajya Sabha on December 6,2019

• Santhali language made its debut in Rajya Sabha on December 6, 2019. 

• The Austroasiatic language, mostly spoken among Odisha tribals, is one 
of the 22 scheduled languages of India. 

• The language was used by Biju Janata Dal MP Sarojni Hembram to raise a 
matter of urgent public importance during the zero hour



Santhali language made its debut in Rajya Sabha on December 6,2019

• சாந்தாலி ம ாழி டிசம்பர் 6, 2019 அன்று  ாநிலங்களவையில் அறிமுக ானது.

• ஒடிசா பழங்குடியினதரிவையய மபரும்பாலும் யபசப்படும் ஆஸ்ட்ய ாசியாடிக் ம ாழி 
இந்தியாைின் 22 திட்ை ிைப்பட்ை ம ாழிகளில் ஒன்றாகும்.

• இந்த ம ாழிவய பிஜு ஜனததா தள எம்.பி. சய ாஜ்னதி மெம்ப் ாம் பூஜ்ஜிய யந த்தில் 
அைச  மபாு முக்கியத்ுைம் ைாய்ந்த ஒரு ைிஷயத்வத எழுப்ப பயன்படுத்தினதார்



NATO Summit 2019 in Watford, United Kingdom

• The United Kingdom(UK) hosted two days organised 2019 NATO (North 
Atlantic Treaty Organization) Summit in London.

• The year 2019 marks the 70th anniversary of the summit. It was attended 
by NATO leaders and chaired by NATO Secretary-General Jens Stoltenberg.

• The purpose of the summit was to make the heads of state and heads of 
government of NATO member countries to evaluate and provide strategic 
direction for Alliance activities.

• Member countries of NATO: 29; Founded: 4 April 1949.

• Headquarters: Brussels, Belgium.



NATO Summit 2019 in Watford, United Kingdom

• யுலனதடட் கிங்டம் (யுதக) ைண்டனில் ஏற்போடு தசய்யப்பட்ட 2019 தேட்தடோ (வடக்கு அட்ைோண்டிக் 
ஒப்பந்  அலமப்பு) உச்சி மோேோட்லட ேடத் ியது.

• 2019 ஆம் ஆண்டு உச்சிமோேோட்டின் 70 வது ஆண்டு ேிலறலவக் குறிக்கிறது. இ ில் தேட்தடோ  லைவர்கள் 
கைந்து தகோண்டு தேட்தடோ தபோதுச்தசயைோளர் தைன்ஸ் ஸ்தடோல்தடன்தபர்க்  லைலம  ோங்கினோர்.

• உச்சிமோேோட்டின் தேோக்கம் தேட்தடோ உறுப்பு ேோடுகளின் அேச  லைவர்கலளயும் அேசோங்கத் 
 லைவர்கலளயும் கூட்டணி ேடவடிக்லககளுக்கு ம ிப்பீடு தசய்து மூதைோபோய வழிேடத்து லை 
வழங்குவ ோகும்.

• தேட்தடோவின் உறுப்பு ேோடுகள்: 29; ேிறுவப்பட்டது: 4 ஏப்ேல் 1949.

•  லைலமயகம்: பிேஸ்ஸல்ஸ், தபல்ைியம்.



• President of India, Ram Nath Kovind conferred the National Florence Nightingale Awards to 36 awardees, on 5 December 2019 

on the occasion of International Nurses Day

• The International Civil Aviation Day is observed every year on 7 December across the world

• 4th India Water Impact Summit held in Delhi

• Ripu Daman Bevli named as Plogging Ambassador of India

• Asian Development bank is to assist Tamil Nadu in developing water supply and sewerage infrastructure

• The Operation Clean Art has been launched to protect Mongoose in India

• Uttar Pradesh won the National Award of Excellence for rehabilitation of persons with disabilities

• United Kingdom to organize the 2019 NATO Summit

• Dec 4 - World Wildlife Conservation Day is observed around the world 

• Tamilnadu won the Best State Award in cadaveric organ donation

• Bollywood actor Shilpa Shetty’s fitness app “Shilpa Shetty App” has been awarded Google Play’s Best Apps of 2019



• இந் ிய தசவிைியர்  ினத்ல  முன்னிட்டு, டிசம்பர் 5, 2019 அன்று, இந் ிய ைனோ ிப ி ேோம் ேோத் தகோவிந்த் 
36 புதளோேன்ஸ் லேட்டிங்தகல் விருதுகலள 36 விருது தபற்றவர்களுக்கு வழங்கினோர்.

• சர்வத ச சிவில் விமோன  ினம் ஒவ்தவோரு ஆண்டும் டிசம்பர் 7 அன்று உைகம் முழுவதும் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது

• தடல்ைியில் 4 வது இந் ியோ ேீர்  ோக்க உச்சி மோேோடு ேலடதபற்றது

• ரிபு  மன் தபவ்ைி இந் ியோவின் பிளோக்கிங் தூ ேோக ேியமிக்கப்பட்டோர்

• ஆசிய அபிவிருத் ி வங்கி ேீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுேீர் உள்கட்டலமப்லப தமம்படுத்துவ ில் 
 மிழகத் ிற்கு உ வ உள்ளது

• இந் ியோவில் கீரிப்பிள்லளப் போதுகோப்ப ற்கோக ஆபதேஷன் கிளனீ் ஆர்ட் த ோடங்கப்பட்டுள்ளது

• மோற்றுத் ிறனோளிகளின் மறுவோழ்வுக்கோக உத் ேபிேத சம் த சிய சிறந்  விருல  தவன்றது

• டிசம்பர் 4 - உைக வனவிைங்கு போதுகோப்பு  ினம் உைகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது

• உறுப்பு  ோனத் ில் சிறந்  மோேிை விருல   மிழ்ேோடு தவன்றது

• போைிவுட் ேடிகர் ஷில்போ தஷட்டியின் உடற்பயிற்சி பயன்போடோன “ஷில்போ தஷட்டி ஆப்” கூகிள் பிதளயின் 
2019 இன் சிறந்  பயன்போடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது





THANK YOU
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December 9: International Anti-Corruption Day
• சர்வதேச ஊழல் எேிர்ப்பு ேினம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் 2003 முேல் ஒவ்வவாரு 
ஆண்டும் டிசம்ைர் 9 அன்று குறிக்கப்ைடுகிறது.

• ேீம்: ஊழலுக்கு எேிரான ஐக்கியம்

• ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கூற்றுப்ைடி, ஒவ்வவாரு ஆண்டும் 1 டிரில்லியன் அவெரிக்க 
டாலர் லஞ்சொகவும், 2.6 டிரில்லியன் அவெரிக்க டாலர்கள் ஆண்டுதோறும் 
ேிருடப்ைடுகின்றன.

• இது உலக வொத்ே உள்நாட்டு உற்ைத்ேியில் 5% க்கும் அேிகொகும்.

• ஊழலுக்கு இழந்ே நிேி உத்ேிதயாகபூர்வ அைிவிருத்ேி உேவிக்கு வசலவிடப்ைட்ட 
வோபகயின் 10 ெடங்கு என்று ஐக்கிய நாடுகளின் தெம்ைாட்டுத் ேிட்டம் கூறுகிறது



Human Library event held in Mysuru
• மனித நூலகம், மனிதர்களை புத்தகங்களை மாற்ற முற்படும் ஒரு கருத்து, கர்நாடகாவின் 

ளமசூரு, அரண்மளனகள் நகரில் நளடபபற்றது.
• இது சர்வததச இலாப தநாக்கற்ற அளமப்பான மனித நூலகத்தால் முதன்முளறயாக 

ளமசூருவில் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது.
• இந்த நிகழ்வின் தநாக்கம் புத்தகங்களை விட மக்களுக்கு கடன் வழங்குவதற்கான நூலக 

ஒப்புளமகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பாதுகாப்பிற்கான ஒரு பாதுகாப்பான 
கட்டளமப்ளப உருவாக்குவதன் மூலம் கடந்தகால நீண்டகால தப்பபண்ணங்களையும் ஒதர 
மாதிரியான முளறகளையும் உளடப்பதாகும்.

• இந்த நிகழ்வு மனித நூலக வாசகர்களுக்கு மனித புத்தகங்களை கடன் வாங்கவும் 
புத்தகங்களுடன் உளரயாடலில் ஈடுபடவும் வாய்ப்பைிக்கிறது. சமூக அணுகுமுளறகைில் 
மாற்றத்தின் அவசியத்ளத ஒப்புக் பகாள்ைவும் சமூக சரீ்திருத்தங்களை ஊக்குவிக்கவும் இது 
அவர்களுக்கு உதவுகிறது.

மனித நூலகம்அளமப்பு பற்றி
• இது படன்மார்க்கின் தகாபன்தேகளன தளலளமயிடமாகக் பகாண்ட இலாப தநாக்கற்ற

அளமப்புக்கான பதிவுபசய்யப்பட்ட சர்வததசமாகும்.
• இது ஆரம்பத்தில் 2000 ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கப்பட்டது, தற்தபாது 85 க்கும் தமற்பட்ட 

நாடுகைில் உள்ைது.
• இந்தியாவில், இது படல்லி, ளேதராபாத், மும்ளப, பபங்களூரு உள்ைிட்ட பல்தவறு 

பபருநகரங்கைில் பரவியுள்ைது.



Integrated Command and Control Centre inaugurated in Haryana

• ேரியானா முதலளமச்சர் மதனாகர் லால் கட்டர் நாட்டின் மில்லினியம் நகரமான குர்கானில் லட்சிய 
ஒருங்கிளணந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ளமயத்ளத (ஐ.சி.சி.சி) திறந்து ளவத்தார்.

• மக்களுக்கு பன்முக ஆன்ளலன் ஸ்மார்ட் தசளவகளை வழங்க ஐ.சி.சி.சி நரம்பு ளமயமாக 
உருவாக்கப்பட்டுள்ைது.

ஒருங்கிளணந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ளமயம் (ஐ.சி.சி.சி) பற்றி :

• சிசிடிவி அடிப்பளடயிலான பபாது பாதுகாப்பு மற்றும் தகவளமப்பு தபாக்குவரத்து தமலாண்ளம 
அளமப்பு, மாசு கண்காணிப்பு, ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் அளமப்பு, நீர் வழங்கல் தமலாண்ளம அளமப்பு, 
பசாத்து தமலாண்ளம அளமப்பு மற்றும் பசாத்து வரி தமலாண்ளம உள்ைிட்ட ஸ்மார்ட் சிட்டி 
பயன்பாடுகளுடன் பதாடர்புளடய அளனத்து ஆன்ளலன் தரவுகளுக்கும் தநாடல் புள்ைியாக இது 
வடிவளமக்கப்பட்டுள்ைது. அளமப்பு. ஐ.சி.சி.சி ரூ .38 தகாடி பசலவில் கட்டப்பட்டது.

பமாளபல் பசயலி:

• முழு குடிமக்கள் தசளவகளையும் ஒதர தமளடயில் பகாண்டுவருவதன் மூலம் ஐ.சி.சி.சி-க்கு ஒரு 
பமாளபல் பசயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ைது, இதனால் பபாதுமக்கள் இவற்ளற எைிதில் அணுகலாம் 
மற்றும் இந்த ஐ.சி.சி.சியின் வரம்ளப அதிகரிக்க, 1,200 சி.சி.டி.வி தகமராக்களை நிறுவுவதன் மூலம் 358 
தபாக்குவரத்து சந்திப்புகளை உள்ைடக்கும் திட்டங்கள் பசய்யப்பட்டுள்ைன.



India attended the Madrid Climate Conference
• சுற்றுச்சூழல் அளமச்சர் ஸ்ரீ பிரகாஷ் ஜவதடகர் மாட்ரிட் காலநிளல மாநாட்டில் இந்தியாளவ 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். ஐக்கிய நாடுகைின் காலநிளல மாற்ற மாநாடு 2019 டிசம்பர் 2 முதல் 2019
டிசம்பர் 13 வளர மாட்ரிட்டில் நளடபபறுகிறது.

• COP25 (கட்சிகைின் 25 வது மாநாடு) சிலியில் நளடபபற இருந்தது. இருப்பினும், நாட்ளட பாதிக்கும் 
தபாராட்டங்கைால் சிலி அரசு சிஓபி 25 ஐ ரத்து பசய்தது. இது ரத்து பசய்யப்பட்டளதத் பதாடர்ந்து, 
ஸ்பபயின் நிகழ்ளவ ஏற்பாடு பசய்ய முன்வந்தது.

• மாநாடு "மாறிவரும் காலநிளலயில் பபருங்கடல் மற்றும் கிளரதயாஸ்பியர் பற்றிய சிறப்பு அறிக்ளக" 
(SPROCC) என்ற தளலப்பில் பபருங்கடல்கள் பற்றிய அறிக்ளகளயயும் பவைியிட்டது. அறிக்ளகயின்படி, 
உலகைாவிய சராசரி கடல் மட்டம் 1.4 மிமீ (1901-1990) இலிருந்து 3.6 மிமீ (2006-2015) ஆக உயர்ந்துள்ைது. 
தமலும், 1993 முதல் கடல் பவப்பமயமாதல் அதிகரித்துள்ைது என்று அறிக்ளக கூறுகிறது. 1993 மற்றும் 2017
க்கு இளடயில், 700 முதல் 2000 மீட்டர் கடல் அடுக்குகள் பவப்பமளடந்துள்ைன.

ளநதராபி தவளல திட்டம்

• ளநதராபி பணித் திட்டம் மதிப்பாய்வு பசய்யப்பட்டு அதன் முன்தனற்றம் மாநாட்டில் விவாதிக்கப்பட்டது. 
இந்த திட்டம் 2005 இல் COP11 இல் நிறுவப்பட்டது. இது காலநிளல மாற்றத்திற்கான தாக்கங்கள், தழுவல் 
மற்றும் பாதிப்பு ஆகியவற்ளற தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது.



NMCG of Jal Shakti Ministry organises the 4th India Water Impact Summit

• 4 வது இந்தியா நீர் தாக்க உச்சி மாநாடு 2019 டிசம்பர் 5 முதல் 7 வளர புதுதில்லியின் விக்யான் 
பவனில் நளடபபற்றது. ஜல் சக்தி அளமச்சின் ததசிய தூய்ளமயான கங்கா (என்.எம்.சி.ஜி) மற்றும் 
ஐ.ஐ.டி-கான்பூர் தளலளமயிலான கங்கா நதி படுளக தமலாண்ளம மற்றும் ஆய்வுகள் ளமயம் 
(சி.கங்கா) இளணந்து இளத ஏற்பாடு பசய்தன.

• உச்சிமாநாட்ளட மத்திய ஜல் சக்தி அளமச்சர் கதஜந்திர சிங் தேகாவத் திறந்து ளவத்தார்.
• உலபகங்கிலும் இருந்து, குறிப்பாக ஐதராப்பிய ஒன்றிய நாடுகைின் பல தூதர்கள் மற்றும் 

பிரதிநிதிகள் உச்சிமாநாட்டில் பங்தகற்றனர்.
• இந்த ஆண்டின் உச்சிமாநாட்டின் கருப்பபாருள்: ‘தண்ணளீர மதிப்பிடுவது - கங்ளகளய மாற்றுவது’.
• உச்சிமாநாட்டின் பிரதான தநாக்கம் உலகைாவிய நிதி முதலீட்டாைர்களையும் நிறுவனங்களையும் 

ஒன்றிளணத்து ஸ்மார்ட் நகரங்கைில் நீர் பாதிப்பு குறித்து கவனம் பசலுத்துவதாகும்.
சி.கங்கா பற்றி:
• கான்பூரில் உள்ை இந்திய பதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் 2016 ஆம் ஆண்டில் கங்கா நதி படுளக 

தமலாண்ளம மற்றும் ஆய்வுகளுக்கான ளமயம் (சி.கங்கா) நிறுவப்பட்டது. 
• கங்ளக நதிப் படுளகளய தநாக்கிய அதன் குறிக்தகாள்களையும் தநாக்கங்களையும் அளடவதில் 

இந்த ளமயம் இந்திய அரசாங்கத்தின் ஜல் சக்தி அளமச்சின் ததசிய தூய்ளமயான கங்ளகக்கான 
(என்.எம்.சி.ஜி) விரிவான சிந்தளனக் குழுவாக பசயல்படுகிறது.



South Asian Games: India leads with 214 medals
• 2019 ஆம் ஆண்டு பதற்காசிய விளையாட்டுப் தபாட்டியில் இந்தியா 110 தங்கம், 69 பவள்ைி 

மற்றும் 35 பவண்கலங்களை பவன்றுள்ைது. பமாத்தத்தில் இந்தியா 214 பதக்கங்களை 
பவன்றுள்ைது. இந்நிகழ்ச்சி தநபாைத்தில் நளடபபற்றது.

• தடகைத்தில், 23 தங்கம், 20 பவள்ைி மற்றும் 6 பவண்கலம் அடங்கிய 49 பதக்கங்களை
இந்தியா பவன்றது. தடபிள் படன்னிஸ் பிரிவில் இந்தியா இரண்டு தங்கம் மற்றும் ஐந்து 
பவள்ைிப் பதக்கங்களையும் பவன்றது. தநபாைத்தின் பல்தவறு நகரங்கள் காத்மாண்டு, 
தபாகாரா மற்றும் ஜனக்பூர் ஆகிய நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகின்றன.

• இந்த ஆண்டு கிரிக்பகட்டும் 8 வருட இளடபவைிக்கு பிறகு தசர்க்கப்பட்டுள்ைது. 
இந்நிகழ்ச்சியில் சுமார் 2,715 விளையாட்டு வரீர்கள் பங்தகற்றனர்.

• பதற்காசிய விளையாட்டு சின்னம்
• பதற்காசிய விளையாட்டுகைின் அதிகாரப்பூர்வ சின்னம் ஒரு தஜாடி கருப்பு ரூபாயாகும். 

பிைாக்பக்ஸ் என்பது ஆபத்தான உயிரினமாகும், இது தநபாைத்தின் பதற்கு பிராந்தியத்தில் 
காணப்படுகிறது.

Black Bucks- களலமான்
• Black Bucks  இந்திய மான் என்றும் அளழக்கப்படுகின்றன. இது முக்கியமாக இந்தியாவில் 

காணப்படுகிறது. அதிகப்படியான தவட்ளட, வாழ்விட சரீழிவு மற்றும் காடழிப்பு காரணமாக 
பிைாக்பக்ஸ் பதாளக 20 ஆம் நூற்றாண்டில் குளறந்தது. இது அர்பஜன்டினா மற்றும் 
அபமரிக்காவில் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

• இந்தியாவில், வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 இன் கீழ் பிைாக்பக்ஸ் தவட்ளடயாடுவது 
தளடபசய்யப்பட்டுள்ைது.



Best police station in country
• நாட்டில் சிறப்பாக பசயல்படும் பத்து காவல் நிளலயங்கைின் பட்டியளல உள்துளற 

அளமச்சகம் பவைியிட்டது

• அந்தமான் & நிக்தகாபார் தவீுகைில் உள்ை அபபர்டீன் நாட்டின் சிறந்த காவல் நிளலயமாக 
அறிவிக்கிறார்

• அந்தமான் மற்றும் நிக்தகாபார் தவீுகைில் உள்ை அபபர்டீன் காவல் நிளலயம் நாட்டின் மிகச் 
சிறப்பாக பசயல்படும் பபாலிஸ் நிளலயங்கைின் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ைது, அதத 
தநரத்தில் ஒரு பசாத்து குற்றம், பபண்களுக்கு எதிரான குற்றம் மற்றும் பலவனீமான 
பிரிவுகளை ளகயாளும்.

• குஜராத்தில் உள்ை பாலசிதனார் காவல் நிளலயம் 2 வது இடத்ளதயும், மத்திய பிரததசத்தின் 
அஜ்க் புர்ோன்பூர் 3 வது இடத்ளதயும் பபற்றன.

• தமிழ்நாட்டின் ததனி- அளனத்து மகைிர் காவல் நிளலயமும் 4 வது இடத்ளதப் பிடித்தது



• Sanna Marin becomes World’s Youngest-Serving Prime Minister – Finland

• Girish Chandra Chaturvedi appointed new of Chairman National Stock Exchange

• The National Electronic Funds Transfer (NEFT) system will be made available 24x7 on all days from December 16, 2019

• Government of India has launched National Clean Air Programme

• Assam government has set up 15 Anti-Depredation Squads of the Forest department to deal with human-wildlife 

conflicts 

• K Vijay Kumar has been appointed as a senior security advisor in the Union Home Ministry headed by Amit Shah

• 1st Woman Umpire in International Men’s Cricket – G.S.Lakshmi

• Miss South Africa Zozibini Tunzi was crowned as Miss Universe 2019 at the event held at Tyler Perry Studios in Atlanta, 

United States



• சன்னா மரின் உலகின் இளைய-தசளவ பசய்யும் பிரதமரானார் - பின்லாந்து

• கிரிஷ் சந்திர சதுர்தவதி ததசிய பங்குச் சந்ளதத் தளலவராக புதியவராக நியமிக்கப்பட்டார்

• ததசிய மின்னணு நிதி பரிமாற்றம் (NEFT) அளமப்பு டிசம்பர் 16, 2019 முதல் அளனத்து நாட்கைிலும் 24x7 

கிளடக்கும்

• இந்திய அரசு ததசிய தூய்ளமயான காற்றுத் திட்டத்ளத அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது

• மனித-வனவிலங்கு தமாதல்களைச் சமாைிக்க அசாம் அரசு வனத்துளறயின் 15 அழிவு தடுப்புப் 
பளடகளை அளமத்துள்ைது

• தக விஜய் குமார் அமித் ோ தளலளமயிலான மத்திய உள்துளற அளமச்சகத்தின் மூத்த பாதுகாப்பு 
ஆதலாசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்

• சர்வததச ஆண்கள் கிரிக்பகட்டில் 1 வது பபண் நடுவர் - ஜி.எஸ்.லட்சுமி

• அபமரிக்காவின் அட்லாண்டாவில் உள்ை ளடலர் பபர்ரி ஸ்டுடிதயாவில் நளடபபற்ற நிகழ்ச்சியில் மிஸ் 
பதன்னாப்பிரிக்கா தசாசிபினி துன்சி 2019 மிஸ் யுனிவர்ஸ் என முடிசூட்டப்பட்டார்.
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Human Development Index
• ஐக்கியநாடுகளின் மேே்பாடட்ுத்திட்டே் 189 நாடுகளுக்கானேனிதமேே்பாடட்ுகுறியீடட்ைட
டிசே்பர் 9, 2019 அன்றுவெளியிட்டது. 

• “ெருோனத்திற்குஅப்பால், சராசரிகளுக்குஅப்பால், இன்றுஅப்பால்: 21 ஆே்நூற்றா்்டில்ேனித

ெளரச்ச்ியில்ஏற்றத்தாழ்வுகள்” என்றதைலப்பில்தரெரிைசபட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

• அெரக்ளில்இந்தியா 129 ெதுஇடத்ைதப்பிடித்தது, இதுமுந்ைதயநிைலகைளவிடஒரு
தரெரிைசயில்முன்னிைலயில்உள்ளது. 2018 ஆே்ஆ்்டில், இந்தியா 130 ெதுஇடத்ைதப்பிடித்தது. 

• ெறுைே, கல்வி, ஆயுட்காலே்ேற்றுே்சுகாதாரப் பாதுகாப்புக்கானேதிப்பீடுஆகியெற்றியன்
அடிப்பைடயில் தரெரிைசபட்டியலிடப்பட்டது.

• எல்லாபிராந்தியங்களிலுே், வதற்காசியாமெகோகெளர்ந்துெருே்பிராந்தியோகஇருந்தது. இது
1990 ேற்றுே் 2018 ஆ்்டுகளுக்குஇைடயில் 46% ெளரச்ச்ிையக்க்்டது. அதன்ெளரச்ச்ி
இருந்தமபாதிலுே், இப்பகுதிகூட்டாளர் ென்முைறயில் 31% ஆகுே். வதற்காசியாவிற்கு
அடுத்தபடியாக, கிழக்குஆசியாேற்றுே்பசிபிக்நல்லெளரச்ச்ிையப்பதிவுவசய்தன. இந்த
பிராந்தியங்களின்ெளரச்ச்ிவிகிதே் 43% எனஅறியக்ைகயால்ேதிப்பிடப்பட்டது.

• வப்்கள் எதிரவ்காள்ளுே்மிகக்குைறந்தகூட்டாளர் ென்முைறையசிங்கப்பூர் வதரிவித்துள்ளது.

• 2005-06 ேற்றுே் 2015-16 காலகட்டங்களுக்குஇைடயில்இந்தியாவில்சுோர் 27.1 மகாடிேக்கள்
ெறுைேயிலிருந்துவெளிமயற்றப்பட்டதாகஅறியக்ைககூறுகிறது. இருப்பினுே், அறியக்ைகயின்படி, 
உலகின் 41% ஏைழகளாகஇருக்குே்மிகப்வபரியநாடுஇந்தியா!

• பாலினமேே்பாடட்ுகுறியீடட்டில்இந்தியா 122 ெதுஇடத்தில்உள்ளது



Constitutional -126th amendment bill
• அரசியலைேப்பு (126ெதுதிருத்தேமசாதா), 2019 டிசே்பர் 9, 2019 அன்றுேக்களைெயில்
அறியமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்தேமசாதாபட்டியல் சாதிேற்றுே்பட்டியல்
பழங்குடியினருக்குெழங்கப்பட்டஇடஒதுக்கீட்ைட 10 ஆ்்டுகள் நீட்டிக்கமுயல்கிறது.

• ஆங்கிமலா-இந்தியசமூகே், எஸ்சி, எஸ்டிக்குெழங்கப்பட்டஇடஒதுக்கீடு 2020 ஜனெரி 25 
ஆே்மததிக்குள்முடிெைடயஉள்ளது. மேலுே் 10 ஆ்்டுகளுக்குஇடங்கைளமுன்பதிவு
வசய்ெைதத்வதாடரேமசாதாஅறியமுகப்படுத்தப்பட்டுெருகிறது, அதாெது 2030 ஜனெரி
25 ெைர.

• இடஒதுக்கீடு 334ெதுபிரிவில் மசரக்்கப்பட்டுள்ளது, எனமெேமசாதாகட்டுைரைய
திருத்தமுயல்கிறது.

• பிரிவு 334 இடங்களை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் மற்றும் ஆங்கில ா-
இந்தியர், எஸ்ெி மற்றும் எஸ்டிகளுக்கான ெிறப்பு பிரதிநிதித்துவம் 40 ஆண்டுகளுக்குப் 
பிறகு நிறுத்தப்படும்.இந்த விதி 1949 இல் லெர்க்கப்பட்டது. 40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 
இது 10 ஆண்டுகள் நீட்டிப்புடன் திருத்தப்படுகிறது.

• அரசியலைேப்புதிருத்தே்அரசியலைேப்பில்ோற்றத்ைதஏற்படுத்திெருகிறது. பிரிவு
368 இன்படி, இர்்டுெைகயானஅரசியலைேப்புதிருத்தங்கள்உள்ளன, அதாெது
சிறப்புவபருே்பான்ைேயால் வசயல்படுத்தப்பட்டதிருத்தே்ேற்றுே்சிறப்பு
வபருே்பான்ைேயால் வசய்யப்பட்டதிருத்தே்ேற்றுே்ோநிலசட்டேன்றங்களில்
குைறந்தபட்சே்ஒருபகுதியினரால்ஒப்புதல்.

• சிறப்புவபருே்பான்ைேொக்களிப்பில்இருமூன்றியல்இர்்டுஉறுப்பினரக்ளால்
ஒப்புதல் மதைெப்படுகிறது. ொக்களிக்குே் மநரத்தில், வீட்டின்வோத்தபலத்தில் 50% 
க்குே்அதிகோகஇருக்கமெ்்டுே். 



National Energy Conservation Week
• மதசியஎரிசக்திபாதுகாப்புொரே்டிசே்பர் 14 முதல்டிசே்பர் 20 ெைரஇந்தியாமுழுவெதுே்
வகா்்டாடப்படுகிறது. பல்மெறுஅரசுநிறுெனங்கள்ேற்றுே்வபாதுத்துைறநிறுெனங்கள்
எரிசக்திபாதுகாப்புவசய்திசார்ந்தநடெடிக்ைககைளஏற்பாடுவசய்துொரத்ைத

வகா்்டாடுகின்றன.

• டிசே்பர் 14: எரிசக்திபாதுகாப்புநாள்

• எரிசக்திபாதுகாப்புதினே் 1991 முதல்ஒெ்வொருஆ்்டுே்டிசே்பர் 14 அன்று
வகா்்டாடப்படுகிறது. எரிசக்திபாதுகாப்புதினே்என்பதுப்ியகத்தின்ஆற்றல்

வசயல்திறனின்முன்முயற்சி. எரிசக்திேற்றுே்பாதுகாப்பில்அரசாங்கத்தின்சாதைனகைள
நிரூபிப்பமதஅன்ைறயமநாக்கே்.

• இந்தியாவில்எரிசக்திபாதுகாப்புஅைேப்பு

• வபட்மராலியபாதுகாப்புஆராய்சச்ி சங்கே் என்பதுஎரிசக்திபாதுகாப்ைப

மேே்படுத்துெதற்காக 1978 ஆே்ஆ்்டில்உருொக்கப்பட்டஒருஅரசுக்குஇைடமயயான

அைேப்பாகுே். இதுபுைதபடிெஎரிவபாருட்கைளமசமிப்பதில்வபாதுவிழிப்பு்ரை்ெ

உருொக்குகிறது.

• 2001 இல்உருொக்கப்பட்ட எரிசக்திதிறன்ப்ியகே் (BEE) ஆற்றல்திறன்ேற்றுே்பாதுகாப்ைப
மேே்படுத்துெதற்குே் வபாறுப்பாகுே். எரிசக்திபாதுகாப்பு சட்டே், 2001 இன்கீழ் BEE 
நிறுெப்பட்டது. எரிசக்திமதைெகைளகுைறப்பமதஅைேப்பின் மநாக்கே்.



Citizenship (Amendment) Bill 2019
• குடியுரிைே (திருத்த) ேமசாதா 2019 டிசே்பர் 9 ஆே்மததிேக்களைெயில் 12 ே்ிமநரே் நீ்்டவிொதத்திற்குப்

பிறகுநிைறமெற்றப்பட்டது. முன்னதாக, இதுடிசே்பர் 04, 2019 அன்றுேத்தியஅைேசச்ரைெயால்

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

• இந்தேமசாதாவுக்குநாடாளுேன்றத்தில் 311 ொக்குகள்ஒப்புதல்அளிக்கப்பட்டன, 80 எே்.பி.க்கள்

ேமசாதாவுக்குஎதிராகொக்களித்தனர். பாஜகதனதுகட்சியின்ோநிலங்களைெஎே்.பி.க்களுக்குடிசே்பர் 10 

ேற்றுே் 11 ஆே்மததிகளில்ஒருசவுக்ைகவெளியிட்டுள்ளது. இந்தேமசாதாைெோநிலங்களைெயிலுே்

நிைறமெற்றேத்தியஅரசுதன்னால்முடிந்தெைரமுயற்சிக்குே் என்றுஊகிக்கப்படுகிறது.

• குடியுரிைே (திருத்த) ேமசாதா 2019 என்றால்என்ன?

• குடியுரிைே (திருத்த) ேமசாதா -2019 பங்களாமதஷ், ஆப்கானிஸ்தான்ேற்றுே்பாகிஸ்தாைனச் மசர்ந்தஆறு

சிறுபான்ைேசமூகங்களுக்குஇந்தியகுடியுரிைேையெழங்குே். இந்தஆறுசமூகங்கள் –இந்து, புத்த, சே், 

பார்சி, கிறியஸ்தெேற்றுே் சீக்கியரக்ள்.

• தற்மபாது, இந்தியாவின்குடியுரிைேவபறஒருநபர் குைறந்தது 11 ஆ்்டுகள்இங்குதங்குெதுகட்டாயோகுே்.

• ேமசாதாஇந்தகாலத்ைதஆறுஆ்்டுகளாககுைறக்குே். இந்தசமூகங்கைளச் மசர்ந்தெரக்ளுக்குஆறு

ஆ்்டுகளில் இந்தியகுடியுரிைேவபறஇதுஉதவுே்.

• இதுகுடியுரிைேக்கானசட்டஉதவிகைளெழங்ககுடியுரிைேச் சட்டே் 1955 இல்சிலதிருத்தங்கைளச்வசய்யுே்.



• Dec – 10 - Human Rights Day 2019 - Theme is – ‘Youth Standing Up for Human Rights’

• On 9 December 2019, Parliament passed the landmark ‘The Recycling of Ships Bill 2019’ for Safe and 

Environmentally Sound Recycling of Ships in India. 

• Three youngsters of 17 to 18 years old from Sha’ar HaNegev High school in Israel’s will be traveling to 

India to launch a satellite dubbed as- ‘Duchifat 3’, designed and built by them 

• Malaysia has reported the first case of Polio in 27 years, when a three-month-old Malaysian infant boy 

was diagnosed with polio. 

• International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the 

Prevention of this Crime: 9 December



• The World Anti-Doping Agency (WADA), banned Russia for 4 years, from participation in global sporting 

events, including the 2020 Tokyo Olympics and the 2022 Beijing Winter Olympics, after accusing Moscow 

of falsifying data from an anti-doping laboratory. The Russian flag and national anthem have also been 

banned in global events.

• Prime Minister Narendra Modi took part in the 54th DGsP/IGsP Conference held in Pune

• Abu Dhabi (UAE) has been selected as the world’s leading Sports tourism Destination at the 26th edition 

of the World Travel Awards (WTA) being held in Muscat, Oman. 

• The UNESCO-recognized Nilgiri Mountain Railway (NMR) conducted a special service for foreign tourists. 

71 tourists from several countries, including the USA, the UK and France travelled by a special steam 

engine service from Coonoor to Ooty.



• Dec 10 -ேனிதஉரிைேகள்நாள் -தீே் – ‘இைளஞரக்ள்ேனிதஉரிைேகளுக்காகநிற்கிறாரக்ள்’. 

• 9 டிசே்பர் 2019 - இந்தியாவில்பாதுகாப்பானேற்றுே்சுற்றுசச்ூழல்ஒலிேறுசுழற்சிக்கானைேல்கல்

‘கப்பல்களின்ேறுசுழற்சிேமசாதா 2019’ ஐநாடாளுேன்றே்நிைறமெற்றியயது. 

• இஸ்லர ின் ஷா’ர் ஹாலனலகவ் உயர்நிள ப் பள்ைியில் இருந்து 17 முதல் 18 வயதுளடய மூன்று 
இளைஞர்கள் இந்தியாவுக்குச் சென்று, அவர்கைால் வடிவளமக்கப்பட்ட மற்றும் கட்டப்பட்ட ‘துச்ெிஃபாட் 3’ 
என அளைக்கப்படும் செயற்ளகக்லகாளை விண்ணில் செலுத்த உள்ைனர்.

• மூன்றுோதேமலசியைகக்குழந்ைதக்குமபாலிமயாஇருப்பதுக்்டறியயப்பட்டமபாது, 27 ஆ்்டுகளில்முதல்

முைறயாகமபாலிமயாமநாையேமலசியாவதரிவித்துள்ளது.

• இனப்படுவகாைலகுற்றத்தால்பாதிக்கப்பட்டெரக்ளின்சரெ்மதசநிைனவுநாள்ேற்றுே்க ityரெே்ேற்றுே்

இந்தகுற்றத்ைதத்தடுக்குே்: 9 டிசே்பர்



• உலகமடாப்பிங்எதிர்ப்புநிறுெனே் (ொடா), 2020 மடாக்கிமயாஒலிே்பிக்ேற்றுே் 2022 வபய்ஜிங்குளிரக்ால

ஒலிே்பிக்உள்ளிட்டஉலகளாவியவிைளயாடட்ுநிகழ்வுகளில்பங்மகற்கரஷ்யாைெ 4 ஆ்்டுகள்தைட

வசய்தது. உலகளாவியநிகழ்வுகளில் ரஷ்யவகாடிேற்றுே்மதசியகீதே்தைடவசய்யப்படட்ுள்ளன.

• புமனவில்நைடவபற்ற 54 ெதுடிஜிஎஸ்பி / ஐஜிஎஸ்பிோநாட்டில்பிரதேர் நமரந்திரமோடிபங்மகற்றார்.

• ஓோனின்ேஸ்கட்டில்நைடவபற்றுெருே்உலகபய்விருதுகளின் (டபிள்யூ.டி.ஏ) 26 ெதுபதிப்பில்உலகின்

முன்ன்ிவிைளயாடட்ுசுற்றுலாஇடோகஅபுதாபி (யுஏஇ) மதரவ்ுவசய்யப்படட்ுள்ளது.

• யுவனஸ்மகாஅங்கீகாரே்வபற்ற நீலகிரிேைலரயில்மெ (என்.எே்.ஆர்) வெளிநாடட்ுசுற்றுலாப்

பய்ிகளுக்காகசிறப்புமசைெையநடத்தியது. அவேரிக்கா, இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ்உள்ளிட்டபல

நாடுகைளச்மசர்ந்த 71 சுற்றுலாப்பய்ிகள்கூனூரிலிருந்துஊட்டிெைரசிறப்பு நீராவிஇயந்திரமசைெயால்

பய்ே்வசய்தனர்.
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International Mountain Day
• சர்வதேச மலை ேினம் முக்கியமாக நாள் குறிக்கிறது, ஐக்கிய நாடுகள் சலை 2003 

முேல் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் டிசம்ைர் 11 அன்று குறிக்கிறது. அதே நாள்
அவமரிக்காவிலும் ஜப்ைானிலும் தேசிய மலை ேினமாகவும் வகாண்டாடப்ைடுகிறது. 
1877 முேல் ஐ.நாவுக்கு முன்தை அவமரிக்கா மலைநாலைக் குறிக்கத் வோடங்கியது. 
இருப்ைினும், ஜப்ைானில் இது 2014 முேல் வகாண்டாடப்ைட்டு வருகிறது, இது ஒரு தேசிய 
விடுமுலறயாகும்.

• ேமீ்: இலைஞர்களுக்கு மலைகள் முக்கியம்

• ஐ.நா.வின் ைடி உைக மக்கள் வோலகயில் சுமார் 15% மலையில் வாழ்கின்றனர். இன்று, 
அேிக சுரண்டல், காைநிலை மாற்றம் காரணமாக மலைகள் அச்சுறுத்ேலுக்கு 
உள்ைாகின்றன



Anti-Maritime bill

• வவைியுறவு அலமச்சர் வஜய்சங்கர் கடல் எேிர்ப்பு மதசாோலவ நாடாளுமன்றத்ேில் 
அறிமுகப்ைடுத்ேினார்.

• லநஜரீியாவில் கப்ைைில் இருந்ே 18 இந்ேியர்கள் கடத்ேப்ைட்ட சிை நாட்கைில் இந்ே 
மதசாோ அறிமுகப்ைடுத்ேப்ைட்டது.

• இது இந்ேியாவின் கடல் வர்த்ேகம் மற்றும் குழு உறுப்ைினர்கைின் ைாதுகாப்பு மற்றும் 
ைாதுகாப்லை உறுேி வசய்வலே தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ைது



Digital Exhibition on History of Constitution of India

• ‘இந்ேிய அரசியைலமப்பு வரைாறு குறித்ே டிஜிட்டல் கண்காட்சி’ புதுேில்ைியில் 
(டிசம்ைர் 9 மற்றும் 10) ேிறக்கப்ைட்டது.

• டிசம்ைர் 9 இன் முக்கியத்துவம்: வரைாற்று ைார்லவயில் இது ஒரு முக்கியமான நாள், 
அரசியைலமப்பு சலையின் முேல் அமர்வு இந்ே நாைில் 1946 இல் நலடவைற்றது. நடப்பு 
ஆண்டு 2019, அரசியைலமப்லை ஏற்றுக்வகாண்ட 70 வது ஆண்லட குறிக்கிறது.

• இந்ேிய அரசியைலமப்பு 1949 நவம்ைர் 26 ஆம் தேேி ஏற்றுக்வகாள்ைப்ைட்டது, தமலும் 
உறுப்ைினர்கள் ேங்கள் லகவயழுத்துக்கலை 24 ஜனவரி 1950 அன்று தசர்த்ேனர். 
வமாத்ேத்ேில், 284 உறுப்ைினர்கள் (வமாத்ே உறுப்ைினர்கள் -299) உண்லமயில் 
அரசியைலமப்ைில் லகவயழுத்ேிட்டனர், ைின்னர் இந்ேிய அரசியைலமப்பு 26 முேல் 
நலடமுலறக்கு வந்ேது ஜனவரி 1950. அரசியைலமப்லை ஏற்றுக்வகாண்ட நாள் நாட்டில் 
'அரசியைலமப்பு ேினம்' என்று வகாண்டாடப்ைடுகிறது.



Must See Monuments in India
• 138 நிலனவுச்சின்னங்கலை ‘கட்டாயம் ைார்க்க தவண்டிய நிலனவுச்சின்னங்கள்’ என்று இந்ேிய வோல்வைாருள் ஆய்வு நிறுவனம் (ஏ.எஸ்.ஐ) 

அலடயாைம் கண்டுள்ைது என்று கைாச்சார மற்றும் சுற்றுைாத்துலற அலமச்சர் ைிரஹ்ைாத் ைதடல் நாடாளுமன்றத்ேிற்கு வேரிவித்ோர். 
இந்ே ேகவல் ஏ.எஸ்.ஐ.யின் ‘கட்டாயம் ைார்க்க தவண்டும்’ தைார்ட்டைில் கிலடத்துள்ைது.

• இந்ேியாவில் உைக ைாரம்ைரிய ேைங்கள் (WHS) & ‘கட்டாயம் ைார்க்க தவண்டும்’ ைட்டியல்

• WHS என்ைது வரைாற்று, கைாச்சார, விஞ்ஞான அல்ைது தவறு எந்ே முக்கியத்துவத்லேயும் வகாண்ட யுவனஸ்தகா (ஐ.நா. சிறப்பு நிறுவனம்) 
தேர்ந்வேடுத்ே ஒரு லமல்கல் அல்ைது ைகுேி. இத்ேலகய ேைம் சர்வதேச ஒப்ைந்ேங்கைால் சட்டப்பூர்வமாக ைாதுகாக்கப்ைடுகிறது.

• இந்ேியாவில் 38 யுவனஸ்தகா உைக ைாரம்ைரிய ேைங்கள் உள்ைன, இேில் 30 கைாச்சார ேைங்கள், 7 இயற்லக ேைங்கள் மற்றும் 1 கைப்பு-
அைவுதகால் ேைம் உள்ைன. உைகில் 6 வது வைரிய ேைங்கலை இந்ேியா வகாண்டுள்ைது. 38 இல், நிலனவுச்சின்னங்கள், கட்டிடங்கள் 
மற்றும் குலககள் உள்ைிட்ட 22 கைாச்சார ேைங்கள் ஐ.எஸ்.ஐ. எனதவ, ‘கட்டாயம் ைார்க்க தவண்டும்’ ைட்டியைில் ஏ.எஸ்.ஐ.யின் 
ைாதுகாப்ைின் கீழ் நிலுலவயில் உள்ை இந்ேிய நிலனவுச்சின்னங்கள் மற்றும் வோல்வைாருள் ேைங்கள் உள்ைன, யுவனஸ்தகாவின் உைக 
ைாரம்ைரிய ைட்டியைில் (ஐக்கிய நாடுகைின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கைாச்சார அலமப்பு) இேில் அடங்கும். இத்ேலகய கட்டிடங்கள், 
நிலனவுச்சின்னங்கள் மற்றும் ேைங்கள் கடந்ே காைங்கைில் நாகரிகத்ேிற்கு ஒரு ேனித்துவமான சான்றாகும், ஏவனனில் அலவ கலை 
மற்றும் கட்டிடக்கலை, ேிட்டமிடல் மற்றும் வடிவலமப்பு மற்றும் முன்மாேிரியான வைாறியியல் ேிறன் ஆகியவற்றில் விேிவிைக்லகக் 
காட்டுகின்றன.

• இந்ேிய வோல்வைாருள் ஆய்வு (ASI) ைற்றி:

• இது ஒரு இந்ேிய அரசு நிறுவனமாகும், இது வோல்வைாருள் ஆராய்ச்சி, ைாதுகாப்பு மற்றும் நாட்டில் கைாச்சார நிலனவுச்சின்னங்கலை 
ைாதுகாத்ேல் ஆகியவற்றுக்கு வைாறுப்ைாகும். இது மத்ேிய கைாச்சார அலமச்சகத்ேின் கீழ் வசயல்ைடுகிறது. இது 1861 ஆம் ஆண்டில் 
அவைக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம் என்ைவரால் நிறுவப்ைட்டது, அவர் ASI இன் முேல் இயக்குநர் வஜனரைாகவும் இருந்ோர்.



India Skills Report 2019
• டிசம்ைர் 9, 2019 அன்று, இந்ேிய ேிறன் அறிக்லக சிஐஐ (இந்ேிய வோழில்துலற கூட்டலமப்பு), ஏஐசிடிஇ 

(வோழில்நுட்ை கல்விக்கான அகிை இந்ேிய கவுன்சில்), யுஎன்டிைி (ஐக்கிய நாடுகைின் தமம்ைாட்டு 
ேிட்டம்) மற்றும் ஏஐயு (இந்ேிய ைல்கலைக்கழக சங்கம்) இலணந்து வவைியிட்டது. இந்ே அறிக்லக 
மாநிைங்கைில் உள்ை நாட்டில் குடிமக்கைின் தவலைவாய்ப்லை வழங்குகிறது. தவலைவாய்ப்பு 
கிலடப்ைேன் அடிப்ைலடயில் நகரங்கலை மேிப்ைீடு வசய்ேது.

• 28 மாநிைங்கள் மற்றும் 9 யூனியன் ைிரதேசங்கைில் உள்ை 35 கல்வி நிறுவனங்கைில் இருந்து 300,000
தவட்ைாைர்கலை மேிப்ைிட்ட கணக்வகடுப்ைின் அடிப்ைலடயில் இந்ே அறிக்லக ேயாரிக்கப்ைட்டது.

• அந்ே அறிக்லகயின்ைடி, அேிக தவலைவாய்ப்பு வைறும் ேிறலமகளுடன் மகாராஷ்டிரா முேைிடத்ேில் 
உள்ைது. 

• 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆண் மற்றும் வைண்ணின் தவலைவாய்ப்பு மேிப்வைண்கள் முலறதய 46% 
மற்றும் 47% ஆகும். கடந்ே ஆண்டு, ஆண் மற்றும் வைண் மேிப்வைண்கள் 48% மற்றும் 46% ஆகும். 
ஆண்கலை விட வைண்கள் அேிக தவலைவாய்ப்லைப் வைறுகிறார்கள் என்ைலே இது காட்டுகிறது.

• நாட்டின் ஒட்டுவமாத்ே தவலைவாய்ப்பு விகிேம் 46% ஆகும்.





Draj Bridge
• ஜம்மு-காஷ்மீர் வைப்டினன்ட் கவர்னர் கிரிஷ் சந்ேிர முர்மு, ராதஜாரி, தஜ & தக நகரில் உள்ை டிராஜ் ைாைத்லே ேிறந்து 

லவத்ோர். இது இராணுவத்ேிற்கும் தஜ & தக'ஸ் ராதஜாரி மாவட்டத்ேின் ஒட்டுவமாத்ே சமூக-வைாருைாோர வைர்ச்சிக்கும் ஒரு 
முக்கியமான ைாைமாகும். இந்ே ைாைம் இராணுவ துருப்புக்கள் மற்றும் உள்ளூர் மக்கைின் அலனத்து வானிலை மற்றும் 
விலரவான நகர்வுக்கு உேவும்.

• டிராஜ் ைாைம் 72 மீட்டர் நீைமுள்ை மல்டி வசல் ைாக்ஸ் வலக சுலம வகுப்பு 70 ைாைமாகும். இந்ே ைாைம் டிராஜ் நல்ைா மீது 
ைரவியுள்ைது மற்றும் டிராஜ் ைகுேிலய மாவட்ட ராதஜாரியின் கீழ் உள்ை வேஹ்ஸில் தகாட்ராங்கா ைகுேியுடன் இலணக்கிறது 
மற்றும் 70 டன் வலர அேிக சுலமகலை ோங்கும் வலகயில் கட்டப்ைட்டுள்ைது. தேசிய வநடுஞ்சாலை விவரக்குறிப்புகளுடன் 
ேற்தைாதுள்ை காஸ்தவலய தமம்ைடுத்துவது அவசியமானது, ஏவனனில் இது முக்கியமான ேகவல்வோடர்பு வரிலசயில் 
உள்ைது.

• ைார்டர் தராட்ஸ் ஆர்கலனதசஷன் (ைி.ஆர்.ஓ) இன் ேிட்ட சம்ைார்க்கின் கீழ் 31 ைணிக்குழுவின் 110 சாலை கட்டுமான நிறுவனம் 
இந்ே முக்கியமான ைாைத்லே கட்டியுள்ைது. சாலைகள், ைாைம் மற்றும் சுரங்கப்ைாலேகள் அலமப்ைேன் மூைம் உள்கட்டலமப்பு 
தமம்ைாடு மற்றும் தைார் ேயாரிப்புக்கு BRO வைாறுப்பு. எல்லைகைில் வோலைதூர அணுக முடியாே வோலைதூர ைகுேிகலை 
இலணப்ைேன் மூைம் தமற்ைரப்பு தைாக்குவரத்து துலறயில் BRO முக்கிய ைங்கு வகிக்கிறது. சாலை வநட்வவார்க்லக 
வலுப்ைடுத்ே இது ைகுேியில் அேிகமான ேிட்டங்களுடன் ஈடுைட்டுள்ைது.



BioAsia 2020

• ைதயா ஏசியா 2020 என்ைது வேலுங்கானா அரசாங்கத்ோல் வழங்கப்ைட்ட ஒரு விரிவான 
கட்டலமப்ைாகும். இது முேலீட்டாைர்கள், சுகாோரப் ைாதுகாப்பு, ைார்மா, 
ைதயாவடக்னாைஜி மற்றும் ஸ்டார்ட்அப்களுக்கு அர்ப்ைணிக்கப்ைட்டுள்ைது.

• ேமீ்: இன்று நாலை

• ைதயா ஏசியா 2020 ைிப்ரவரி 17 முேல் 19 வலர லஹேராைாத்ேில் நலடவைற உள்ைது



CCPI Index, COP25: India among top 10 countries
• மாட்ரிட்டில் நடந்ே காைநிலை உச்சி மாநாட்டில் வவைியிடப்ைட்ட காைநிலை மாற்ற வசயல்ேிறன் குறியீட்டில் 

முேல் 10 நாடுகைில் இந்ேியா இடம் வைற்றுள்ைது. குறியீட்டில் இந்ேியா 9 வது இடத்ேில் உள்ைது.

• முேைிடத்லே ஸ்வடீன் லகப்ைற்றியது, சனீா 30 வது இடத்லேப் ைிடித்ேது.

• இருப்ைினும், எந்ேவவாரு நாடும் 100% அலனத்து ேரங்கலையும் பூர்த்ேி வசய்ய முடியாது, எனதவ இந்ே 
ைட்டியைில் முேல் மூன்று இடங்கள் காைியாக உள்ைன.

• இந்ே ைட்டியைில் நான்காவது இடத்ேிைிருந்து வோடங்கப்ைட்டுள்ைது, இந்ே ைட்டியைில் ஸ்வடீன் 
முேைிடத்ேில் உள்ைது.

• அவமரிக்காவும் சவுேி அதரைியாவும் மாசுைடுத்ேின. அவர்கள் ைசுலம இல்ை வாயு உமிழ்லவக் 
குலறப்ைேற்கான அறிகுறிகலைக் காட்டவில்லை. அவமரிக்கா கலடசி இடத்லேப் ைிடித்ேது, சவுேி அதரைியா 
மற்றும் ஆஸ்ேிதரைியா.

• CCPI என்றால் என்ன?

• CCPI என்ைது நாடுகைின் காைநிலை ைாதுகாப்பு வசயல்ேிறனின் சர்வதேச கண்காணிப்பு கருவியாகும். CCPI 

உைகைாவிய காைநிலை அரசியைில் வவைிப்ைலடத்ேன்லமலய அேிகரிப்ைலே தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ைது 
மற்றும் காைநிலை ைாதுகாப்பு முயற்சிகைின் ஒப்ைீட்லட வசயல்ைடுத்துகிறது. ேரவரிலசயில் நான்கு ைிரிவுகள் 
- புதுப்ைிக்கத்ேக்க எரிசக்ேி, காைநிலை வகாள்லக, எரிசக்ேி ையன்ைாடு மற்றும் ஜிவஹச்ஜி உமிழ்வு





• India and France are to launch joint naval patrolling mission after the Varuna Naval Exercise 

that was held in May, 2019. 

• The first fully electronic flight in the world is to operate from Vancouver, Canada to the near by 

island

• National Anti-Doping Agency (NADA), India’s anti-doping body has selected Bollywood actor 

Suniel Shetty has been selected as its brand ambassador

• Prime Minister Narendra Modi’s tweet celebrating BJP’s landslide victory in the Lok Sabha

General Elections 2019 has won India’s ‘Golden Tweet’ honour for 2019

• Vishwanath Prasad Hindi poet was recently awarded the Gangadhar National Award



• 2019 தம மாேம் நலடவைற்ற வருண கடற்ைலடப் ையிற்சிக்குப் ைிறகு இந்ேியாவும் ைிரான்சும் 
கூட்டு கடற்ைலட தராந்துப் ைணிலயத் வோடங்கவுள்ைன.

• உைகின் முேல் முழுலமயான மின்னணு விமானம் கனடாவின் வான்கூவரில் இருந்து ேவீின் 
அருதக இயக்கப்ைடுகிறது

• தேசிய ஊக்கமருந்து எேிர்ப்பு நிறுவனம் (நாடா), இந்ேியாவின் ஊக்கமருந்து எேிர்ப்பு 
அலமப்பு ைாைிவுட் நடிகர் சுனியல் வஷட்டி அேன் ைிராண்ட் தூேராக தேர்வு 
வசய்யப்ைட்டுள்ைது

• மக்கைலவ வைாதுத் தேர்ேல் 2019 இல் ைாஜகவின் மகத்ோன வவற்றிலயக் வகாண்டாடும் 
ைிரேமர் நதரந்ேிர தமாடியின் ட்வடீ் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்ேியாவின் ‘தகால்டன் ட்வடீ்’ க 
honor ரவத்லே வவன்றுள்ைது

• விஸ்வநாத் ைிரசாத் இந்ேி கவிஞருக்கு சமீைத்ேில் கங்காேர் தேசிய விருது வழங்கப்ைட்டது
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International Seminar on Climate Smart Farming systems

• புதுதில்லியில்மூன்று நாள் “காலநிலல ஸ்மார்ட் விவசாயமுலைகள் குறித்த சரவ்ததச

கருத்தரங்கு” நலடபெறுகிைது. இதுடிசம்ெர் 11, 2019அன்றுதிைக்கெ்ெட்டது. இந்த கருத்தரங்லக

தவளாண்லமமை்றும் உழவர் நலஅலமசச்கம் ஏை்ொடுபசய்துவருகிைது.

• கருத்தரங்கில் ஏழுபிம்ஸ்படக் நாடுகளும் கலந்துபகாள்கின்ைன. இதில்இலங்லக, பூட்டான், 

தநொளம், ெங்களாததஷ், இந்தியா, தாய்லாந்துமை்றும்மியான்மர் ஆகியலவஅடங்கும். சிறு

த ால்டிங்விவசாயத்தில் பதாழில்நுட்ெ தலலயீடுகலளதமை்பகாள்வதில் கருத்தரங்கு கவனம்

பசலுத்துகிைது. விவசாயசூழ்நிலலகலளத் தணிக்கஅந்த மட்டங்களில் உமிழ்லவக்

குலைெ்ெதில் பிம்ஸ்படக் நாடுகள் நிரண்யித்த இலக்குகளுக்கும் இதுகவனம் பசலுத்தும்.

• கருத்தரங்கின் தநாக்கம், காலநிலலமாை்ைத்திை்கு பநகிழக்கூடிய மை்றும்அதிக

உை்ெத்தித்திைலனவழங்கும் பவெ்ெமண்டலசிறுலவத்திருெ்தொர் விவசாயமுலைலய

தமம்ெடுத்துவதை்கு உதவுவதாகும்.

• ஆகஸ்ட் 2019 இல் காட்மாண்டுவில் நலடபெை்ை 4 வதுபிம்ஸ்படக் உசச்ி மாநாட்டின்

முன்முயை்சியாக இந்த கருத்தரங்லகஇந்தியஅரசு ஏை்ொடுபசய்துவருகிைது.



NAVARMS-19

• கடை்ெலடஆயுதஅலமெ்புகள்குறித்தசரவ்ததசகருத்தரங்குமை்றும்கண்காட்சியின்

நான்காவதுெதிெ்பு ‘நவார்ம்ஸ் -19’ , டிசம்ெர் 12-13 தததிகளில் புதுபடல்லியின்

தமம்ொடட்ுஎன்க்தளவ், ொதுகாெ்புஆய்வுகள்மை்றும்ெகுெ்ொய்வுநிறுவனம்

(ஐடிஎஸ்ஏ) இல்நலடபெைஉள்ளது. 

• 2019 ெதிெ்பிை்கானகருெ்பொருள்: “தமக்இன்இந்தியா –சண்லடவலக: வாய்ெ்புகள்

மை்றும்கட்டாயங்கள்



International Universal Health Coverage Day 

• சரவ்ததசயுனிவரச்ல்ப ல்த் கவதரஜ்தினம் (யு.எச.்சிதினம்) டிசம்ெர் 12 

அன்றுஉலகளவில்பகாண்டாடெ்ெடுகிைது. சரவ்ததசயுனிவரச்ல்ப ல்த்

கவதரஜ்தினம்ெலெங்குதாரர்கூட்டாளரக்ளுடன்வலுவானமை்றும்

பநகிழக்கூடியசுகாதாரஅலமெ்புகள்மை்றும்உலகளாவியசுகாதார

ொதுகாெ்புஆகியவை்றின்அவசியம்குறித்தவிழிெ்புணரல்வஏை்ெடுத்துவலத

தநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது.

• 2019 யு.எச.்சிதினத்திை்கானதீம் “வாக்குறுதிலயக்காெ்ொை்றுங்கள்



International Day of Neutrality
• ஒவ்பவாருஆண்டும் டிசம்ெர் 12 ஆம் தததி நலடபெறும் ஐக்கிய நாடுகள் சலெயின்

சரவ்ததச நடுநிலல நாள். இதுபிெ்ரவரி 2017 இல் ஏை்றுக்பகாள்ளெ்ெட்ட ஐ.நா பொதுச்

சலெத் தீர்மானத்தால் அதிகாரெ்பூரவ்மாகஅறிவிக்கெ்ெட்டது, அததஆண்டுடிசம்ெர் 12

அன்றுமுதலில் கவனிக்கெ்ெட்டது.

• சரவ்ததச சட்டத்தில், ஒருநடுநிலலநாடு என்ெதுஒருஇலையாண்லமபகாண்ட

மாநிலமாகும், இதுமை்ை மாநிலங்களுக்கிலடதயயான தொரில் ெங்தகை்ெலதத்

தவிர்ெ்ெதுடன், தொரக்்குணமிக்கவரக்ள் மீதுெக்கசச்ார்ெை்ை மனெ்ொன்லமலயெ்

தெணுகிைது. தொரக்்குணமிக்கவரக்ள், இலதபயாட்டி, இந்தவாக்களிெ்லெயும்

ெக்கசச்ார்ெை்ை தன்லமலயயும்அங்கீகரிக்கின்ைனர். ஒருநிரந்தர நடுநிலல சக்தி

அலனத்து எதிரக்ால தொரக்ளிலும் நடுநிலலயாகஇருக்க தவண்டும். நடுநிலல

நாட்டின் உரிலமகள் மை்றும் கடலமகள் 1907 இன் த க் மாநாட்டில்

வலரயறுக்கெ்ெட்டுள்ளன.



• In Jammu and Kashmir, a first of its kind workshop on Bamboo cultivation will be held on 19th and 20 of this 

month in Jammu

• PepsiCo has appointed actor Salman Khan as the new brand ambassador for India

• Indian men’s football team captain Sunil Chhetri has signed a 3-year deal with PUMA

• C. Sugandh Rajaram has been appointed as the next High Commissioner of India to the Republic of Ghana

• Braj Bihari Kumar, the Chairman of Indian Council of Social Science Research (ICSSR) passed away

• Gulu Mirchandani has been conferred with “Lifetime Achievement Award” by the Consumer Electronics and 

Appliances Manufacturers Association

• The Union Cabinet on December 11, 2019 approved Aircraft (Amendment) bill, 2019 to amend the Aircrafts act, 

1934. 

• The Ministry of Culture on December 10, 2019 approved Rs 2.95 crores financial assistance for the development 

of Gandhi Paedia. The project is to be implemented by National Council of Science Museums, Kolkata.



• Ethiopia’s Prime Minister Abiy Ahmed has received the 2019 Nobel Peace Prize for his efforts to 

achieve international peace and co-operation

• On December 11, 2019, the South Pacific Archipelago of Bougainville voted to become 

independent of Papua New Guinea. Around 98% of 1,81,067 voters voted to get independent 

from Papua New Guinea.

• Climate change activist Greta Thunberg has been selected as 'Person of the Year' by 2019 Time 

magazine for the year 2019

• The inventor of Universal Product Code(UPC) or Barcode, George Joseph Laurer, passed away.



• ஜம்மு-காஷ்மீரில், மூங்கில் சாகுெடிகுறித்தமுதல் வலகயானெட்டலைஇந்த மாதம் 19

மை்றும் 20ஆகியதததிகளில் ஜம்முவில் நலடபெறும்

• இந்தியாவின் புதியபிராண்ட்தூதராக நடிகர் சல்மான் காலனபெெ்சிதகா

நியமித்துள்ளது

• இந்தியஆண்கள் கால்ெந்துஅணியின் தகெ்டன் சுனில் தசத்ரி பூமாவுடன் 3ஆண்டு

ஒெ்ெந்தத்தில் லகபயழுத்திட்டார்

• கானாகுடியரசின் இந்தியஅடுத்தஉயர் ஸ்தானிகராகசி.சுகந்த் ராஜராம்

நியமிக்கெ்ெட்டுள்ளார்

• இந்திய சமூகஅறிவியல்ஆராய்சச்ி கவுன்சில் (ஐ.சி.எஸ்.எஸ்.ஆர்) தலலவர் பிரஜ்

பி ாரி குமார் காலமானார்

• யுனிவரச்ல் தயாரிெ்புக் குறியீடு (யுபிசி) அல்லதுொர்தகாடு கண்டுபிடித்தவர் ஜாரஜ்்

தஜாசெ் லாரர் காலமானார்.

• நுகர்தவார் எபலக்ட்ரானிக்ஸ் மை்றும் உெகரணங்கள் உை்ெத்தியாளரக்ள் சங்கத்தால்

குலுமிரச்ச்ந்தானிக்கு “வாழ்நாள் சாதலனயாளர் விருது” வழங்கெ்ெட்டுள்ளது



• சரவ்ததசஅலமதிமை்றும் ஒத்துலழெ்லெஅலடவதை்கானமுயை்சிகளுக்காக

எத்திதயாெ்பியாவின் பிரதமர் அபிஅகமது 2019 அலமதிக்கான தநாெல் ெரிலசெ்

பெை்றுள்ளார். 

• விமானஅலமசச்ரலவ சட்டம் 1934 இல்திருத்தம் பசய்ய டிசம்ெர் 11ஆம் தததிமத்திய

அலமசச்ரலவஒெ்புதல் அளித்ததுவிமான (திருத்த) மதசாதா.

• டிசம்ெர் 11, 2019 அன்று, புதகன்வில்லியின் பதன் ெசிபிக் தீவுக்கூட்டம் ெெ்புவா நியூ

கினியாவிலிருந்து சுதந்திரமாகவாக்களித்தது. 1,81,067வாக்காளரக்ளில் சுமார் 98% தெர்

ெெ்புவா நியூகினியாவிலிருந்து சுதந்திரம் பெைவாக்களித்தனர்.

• காந்தி தெடியாவின் வளரச்ச்ிக்குரூ .2.95 தகாடி நிதிஉதவிக்கு கலாசச்ாரஅலமசச்கம்

2019 டிசம்ெர் 10 அன்றுஒெ்புதல் அளித்தது. இந்ததிட்டத்லத பகால்கத்தாவின் ததசிய

அறிவியல்அருங்காட்சியக கவுன்சில் பசயல்ெடுத்த உள்ளது.

• காலநிலலமாை்ைஆரவ்லர் கிபரட்டா துன்பெரக்் 2019 ஆம்ஆண்டிை்கான 2019 லடம்

இதழால் 'ஆண்டின்சிைந்த நெராக' ததரவ்ு பசய்யெ்ெட்டுள்ளார்
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Eight of 15 Mayor posts reserved for women in Tamil Nadu:

• வேலூரில் பட்டியல் சாதியினருக்கான 15 வேயர் பதேிகளில் எட்டு இடங்களள தேிழக 
அரசு ஒதுக்கியுள்ளது. நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அளேப்புகளுக்கான வதர்தல்கள் இதுேளர 
அறிேிக்கப்படேில்ளை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

• வேலூர் பட்டியல் சாதியினருக்கு (பபண்) ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிளையில், 
திருச்சிராப்பள்ளி, திருபநல்வேைி, நாகர்வகாயில், திண்டிகுல், ேதுளர, வகாயம்புத்தூர் 
ேற்றும் ஈவராட் கார்ப்பவரஷன்களில் வேயர் பதேிகள் பபண்களுக்கு (பபாது) 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என்று நகராட்சி நிர்ோகத் துளற சேீபத்தில் பேளியிட்ட 
அறிேிப்பில் பதரிேிக்கப்பட்டுள்ளது.



FICCI India Sports Awards 2019
• FICCI இந்தியா ேிளளயாட்டு ேிருதுகள் 2019 பேற்றியாளர்களுக்கு 11 டிசம்பர் 2019 அன்று புதுதில்ைியில் 

ேழங்கப்பட்டது. இந்த ேிருதுகள் FICCI இன் ேிளளயாட்டு நபர்கள் ேற்றும் ஆண்டின் சிறந்த முடிவுகளள 
ேழங்கும் பல்வேறு பங்குதாரர்களின் பங்களிப்ளப அங்கீகரிக்கும் முயற்சியாகும்.

பேற்றியாளர்கள்: ஃபிக்கி இந்தியா ேிளளயாட்டு ேிருதுகள் 2019

• ஆண்டின் சிறந்த ேிளளயாட்டு நபர்: பபண்- ராணி ராம்பால், பபண்கள் ஹாக்கி அணி வகப்டன்; ஆண்: சவுரப் 
சவுத்ரி, ஏஸ் பிஸ்டல் ஷூட்டர்

• சிறந்த வதசிய ேிளளயாட்டு கூட்டளேப்பு: இந்திய வதசிய துப்பாக்கி சங்கம்

• சிறந்த நிறுேன ஊக்குேிப்பு ேிளளயாட்டு (பபாதுத்துளற): ரயில்வே ேிளளயாட்டு வேம்பாட்டு ோரியம்

• சிறந்த பாரா-தடகள ேரீர்: சந்தபீ் சவுத்ரி (ஈட்டி).

• திருப்புமுளன ேிளளயாட்டு நபர்: அேித் பங்கல் (குத்துச்சண்ளட)

• ோழ்நாள் சாதளனயாளர் (நிர்ோகி): வகாேிந்தராஜ் பகம்பரடி

• ோழ்நாள் சாதளன: பங்கஜ் அத்ோனி (வகால் ேிளளயாட்டு)

• சிறந்த ேிளளயாட்டு ஊக்குேிக்கும் ேிளளயாட்டு: ஒடிசா

• சிறந்த ேிளளயாட்டு பத்திரிளகயாளர்: காவேஷ் சனீிோசன்



Central Sanskrit Universities Bill, 2019

• இந்த ேவசாதாளே ேத்திய ேனித ேளவேம்பாட்டு  அளேச்சர் ரவேஷ் வபாக்ரியால் 
‘நிஷாங்க்’ இயக்கியுள்ளார்.

• இந்த ேவசாதா மூன்று சேஸ்கிருத பல்களைக்கழகங்களள ேத்திய 
பல்களைக்கழகங்களாக வேம்படுத்த முயல்கிறது, அதாேது வபாபாைில் ராஷ்டிரிய 
சேஸ்கிருத சேஸ்தான், ஸ்ரீ ைால் பகதூர் சாஸ்திரி ராஷ்டிரிய சேஸ்கிருத ேித்யாபீத் 
ேற்றும் ஆந்திராேின் திருப்பதி ராஷ்டிரிய சேஸ்கிருத ேித்யாபீத்.

• இந்த பல்களைக்கழகங்களின் வநாக்கம் ோணேர்களுக்கு சேஸ்கிருதக் கல்ேிளய 
ேழங்குேதாகும், இதனால் அேர்கள் சேஸ்கிருத போழி-இைக்கியத்தில் உள்ள 
அறிளேப் பபறுோர்கள்.



Nagaland extends Inner Line Permit regime to Dimapur district

• நாகாைாந்து ோநிை அரசு இன்னர் ளைன் பபர்ேிட் (ஐ.எல்.பி) ஆட்சிளய திோபூர் ோேட்டத்திற்கு நீட்டித்துள்ளது, இது 
ோநிைத்தின் ேணிக ளேயோக உள்ளது. 1963 இல் நளடமுளறக்கு ேந்த நாகாைாந்தின் ேற்ற பகுதிகளளப் 
வபாைல்ைாேல் ஐ.எல்.பி ஆட்சியின் கீழ் இல்ைாத ஒவர ோேட்டம் திோபூர் ஆகும். ஐ.எல்.பி ஆட்சி அண்ளட 
ேணிப்பூருக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டது, அதிபர் ராம் நாத் வகாேிந்த் இந்த உத்தரேில் ளகபயழுத்திட்டார்.

• ேங்காள கிழக்கு எல்ளை ஒழுங்குமுளற, 1873 இன் பிரிவு 2 இன் கீழ் ேழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களளப் 
பயன்படுத்துேதில் நாகாைாந்து ஆளுநரால் இன்னர் ளைன் அனுேதி நீட்டிக்கப்பட்டது. முன்னதாக, பிப்ரேரி 15 ஆம் 
வததி, திோபூருக்கு ஐ.எல்.பி நீட்டிக்கும் திட்டத்திற்கு ோநிை அளேச்சரளே ஒப்புதல் அளித்தது.

• அறிேிப்பின்படி: நேம்பர் 21, 1979 க்குப் பிறகு ோேட்டத்திற்குள் நுளழந்த அளனத்து பழங்குடியினர் அல்ைாதேர்களும், 
டிசம்பர் 9, 2019 முதல் 90 நாட்களுக்குள் ஐ.எல்.பி பபற வேண்டும். இருப்பினும், 1979 நேம்பர் 21 க்கு முன்னர் 
குடிவயறியேர்கள் அல்ைது நுளழந்தேர்கள் ேற்றும் தங்கியுள்ளேர்கள் பதாடர்ச்சியாக, அேரது / அேள் வநரடி 
சந்ததியினருடன் ஐ.எல்.பி ஆட்சியில் இருந்து ேிைக்கு அளிக்கப்படும்.

• வேலும், நேம்பர் 21, 1979 க்கு முன்னர் திோபூரில் ேசிக்கும் பழங்குடியினர் அல்ைாதேர்கள், ேிைக்குக்காக துளண 
ஆளணயரிடம் ஆேணங்களள தயாரிக்க வேண்டும். எந்தபோரு பழங்குடியினர் அல்ைாதேரும் ஒரு பயணப் 
பயணியாக ோேட்டத்ளத கடந்து பசல்லுபடியாகும் ேற்றும் பசல்லுபடியாகும் டிக்பகட் ளேத்திருந்தால் ILP பபற 
வதளேயில்ளை.

• ஐ.எல்.பி அளேப்பின் முக்கிய வநாக்கம் பழங்குடி ேக்களளப் பாதுகாப்பதற்காக இந்த ோநிைங்களில் உள்ள பிற இந்திய 
பிரளைகள் குடிவயறுேளதத் தடுப்பதாகும். இவ்ோறு ஒரு ஐ.எல்.பி-ஆட்சி ோநிைங்களளப் பார்ளேயிட, நாட்டின் பிற 
ோநிைங்களளச் வசர்ந்தேர்கள் உட்பட பேளிநாட்டேர்கள் அனுேதி எடுக்க வேண்டும். நிைங்கள், வேளைகள் ேற்றும் 
பிற ேசதிகள் குறித்து உள்ளூர் ேக்களுக்கு பாதுகாப்பு உள்ளது. தற்வபாளதய நிைேரப்படி, நாகாைாந்து ேற்றும் 
ேணிப்பூர் தேிர, ஐ.எல்.பி ஆட்சி அருணாச்சை பிரவதசம் ேற்றும் ேிவசாரத்திற்கும் பபாருந்தும்.

• ஐ.எல்.பி ஆட்சி ேங்காள கிழக்கு எல்ளை ஒழுங்குமுளற, 1873 இன் கீழ் பபாருந்தும், வேலும் இந்த ஒழுங்குமுளறயின் 
பிரிவு 2 இன் கீழ், பிற ோநிைங்களின் குடிேக்கள் இந்த ோநிைங்களுக்கு ேருளக தர ஐ.எல்.பி.



7th Economic Census: First time digital
• ஏழாேது பபாருளாதார கணக்பகடுப்பு பபாது வசளே ளேயங்கள் (சி.எஸ்.சி) மூைம் நாடு தழுேிய அளேில் 

நடத்தப்பட்டு 2020 ோர்ச் ோதத்திற்குள் நிளறேளடயும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கணக்பகடுப்பு டிைிட்டல் 
முளறயில் நடத்தப்படுேது இதுவே முதல் முளற.

• ேக்கள்பதாளக கணக்பகடுப்பு டிைிட்டல் முளறயில் நடத்தப்படுேதால், ேக்கள் பதாளக கணக்பகடுப்ளப நடத்தும் 
புள்ளிேிேர ேற்றும் திட்ட அேைாக்க அளேச்சகம் 7 ேது பபாருளாதார கணக்பகடுப்புக்கான சிஎஸ்சி இ-ஆளுளே 
வசளேகளுடன் இளணந்துள்ளது. தற்வபாது படல்ைியில் பபாருளாதார கணக்பகடுப்பு நளடபபற்று 
ேருகிறது.கணக்பகடுப்பு பதாடங்கப்பட்ட 26 ேது இடம் படல்ைி. இந்த பசயல்முளற நீண்டது ேற்றும் படல்ைி 
பிராந்தியத்தில் ேட்டும் கணக்பகடுப்ளப முடிக்க குளறந்தபட்சம் மூன்று ோதங்கள் ஆகும். ஏற்கனவே 20 
ோநிைங்கள் ேற்றும் 5 யூனியன் பிரவதசங்களில் பபாருளாதார கணக்பகடுப்பு நடந்து ேருகிறது.

• ஆரம்பத்தில் பபாருளாதார கணக்பகடுப்பு பசயல்முளற முடிேளடய குளறந்தபட்சம் 2 ஆண்டுகள் ஆகும். 
கணக்பகடுப்பில் டிைிட்டல் பசயல்முளறகள் பசயல்படுத்தப்படுேதால், இது 6 ோதங்களுக்குள் முடிக்கப்படுேதாக 
அளேச்சு பதரிேித்துள்ளது.

• இந்திய பபாருளாதார கணக்பகடுப்பு நாட்டில் பதாழில் முளனவோர் பிரிவுகளள கணக்கிடுகிறது. இது ேிேசாய 
ேற்றும் வேளாண்ளே அல்ைாத பசயல்பாடுகளள உள்ளடக்கியது. இது பணியேர்த்தப்பட்ட நபர்களின் எண்ணிக்ளக, 
நிறுேனங்களின் எண்ணிக்ளக, உரிளேயின் ேளக, நிதி ஆதாரம் வபான்ற தகேல்களள ேழங்குகிறது. பபாருளாதார 
கணக்பகடுப்பின்படி ேழங்கப்பட்ட தகேல்கள் நாட்டின் போத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பல்வேறு துளறகளின் 
பங்களிப்ளபத் திட்டேிடவும் ேதிப்பீடு பசய்யவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

• இந்திய பபாருளாதார கணக்பகடுப்பு முதன்முதைில் 1977 இல் பதாடங்கப்பட்டது. இதுேளர 6, பபாருளாதார 
கணக்பகடுப்பு 1977, 1980, 1990, 1998, 2005, 2013 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடத்தப்பட்டுள்ளது. பபாருளாதார கணக்பகடுப்பு 1980 
ேற்றும் 1990 ேக்கள் பதாளக கணக்பகடுப்வபாடு ஒருங்கிளணக்கப்பட்டது.



Forbes - World’s 100 most powerful women

• உைகின் 100 சக்திோய்ந்த பபண்களில் நிர்ேைா சதீாராேன் 34 ேது இடம்: ஃவபார்ப்ஸ்

• ‘உைகின் 100 சக்திோய்ந்த பபண்கள்’ படத்தில் ஃவபார்ப்ஸ் நிதியளேச்சர் நிர்ேைா சதீாராேன் 34 
ேது இடத்ளதப் பிடித்தார். எச்.சி.எல் கார்ப்பவரஷன் தளைளே நிர்ோக அதிகாரி ேற்றும் 
நிர்ோக இயக்குனர் வராஷ்னி நாதர் ேல்வஹாத்ரா ேற்றும் பவயாகான் நிறுேனர் கிரண் 
ேைும்தார் ஷா ஆகிவயார் வேற்கண்ட பட்டியைில் இடம்பபற்றுள்ள ேற்ற இரண்டு இந்தியர்கள்.

• ஃவபார்ப்ஸ் 2019 பட்டியைில் ‘உைகின் 100 சக்திோய்ந்த பபண்கள்’ பட்டியைில் பைர்ேன் அதிபர் 
அங்வகைா வேர்க்பகல் முதைிடத்திலும், ஐவராப்பிய ேத்திய ேங்கியின் தளைேர் கிறிஸ்டின் 
ைகார்ட் 2 ேது இடத்திலும், அபேரிக்க பிரதிநிதிகள் சளபயின் சபாநாயகர் நான்சி பபவைாசி 3 
ேது இடத்திலும் உள்ளனர். இந்த பட்டியைில் பங்களாவதஷின் பிரதேர் வஷக் ஹசனீாவும் 29 
ேது இடத்தில் உள்ளார்.





• Union Minister of State (M/s) for Culture and Tourism (IC) Prahlad Singh Patel, launched the Indian Culture 
web portal, http://www.indian culture.gov.in, which brings together all the cultural resources of the country 
on one platform

• UNESCO and Dell Technologies will launch a new education programme where they will train 4,000 Indian 
teachers in Artificial Technology

• Poland left 2050 Climate Neutrality Agreement of European Union as the Union demanded for more funds to 
support nuclear power and for economic transition

• FSSAI and Nasscom (National Association of Software and Services Companies) Foundation will develop a 
common 24×7 helpline number and a mobile application ‘Food Donation in India’ to donate food to the 
needy.

• Around 73 countries have joined the Climate Ambition Alliance (CAA) at the COP25. The alliance is led by 
Chile and was launched at the Climate Action Summit, New York in 2019

• Union Ministry of External Affairs will be hosting 6th Indian Ocean Dialogue (IOD) and Delhi Dialogue XI at 
Pravasi Bharatiya Kendra in New Delhi on 13 December 2019

• The Andhra Pradesh Cabinet on December 11, 2019 cleared the Disha Bill that proposed harsh punishment 
for crimes against women. Disha bill is also known as the Andhra Pradesh Criminal Law (Amendment) bill.

• Ministry of Coal initiated the auction process of 27 coal mines. Out of the 27 coal mines, applications were 
received for 6 mines. It includes mines at Bikram, Brahmapuri, Bhaskarpara, Jagannathpur and Jamkhani



• Government of India for the first-time invoked Drug Price Control Order, 2013 in order to increase the 
prices of 21 medicines to ensure their availability

• The Haryana Police Department has adopted a unique barcoding software- Trakea

• The Ministry of Home Affairs along with the Narcotics Control Bureau (NCB) will investigate illegal 
plantations of marijuana plantations and destroy them deploying drones before the plants are harvested

• National Tribal Dance Festival will be held in Chhattisgarh’s capital Raipur from December 27 to 29

• 1st Pashu Kisan credit cards (Animal husbandry Credit Card) in India were distributed in Haryana.

• Deepika Padukone won the Crystal Award for raising mental health awareness

• Chennai became the first Indian city to have an online waste exchange for municipal solid waste

• Rajya Sabha passed the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2019 on 12 
December 2019,which seeks to amend Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to include three tribes 
namely– Parivara, Talwara and Siddi community of Dharwad and Belagavi districts, in the list of Scheduled 
Tribes in Karnataka.

• Odisha received World Habitat Award 2019 for its Project Jaga mission



• ேத்திய கைாச்சார ேற்றும் சுற்றுைாத்துளற அளேச்சர் (ஐ.சி) பிரஹ்ைத் சிங் பவடல், இந்திய கைாச்சார ேளை இளணயதளோன 

http: //www.indian culture.gov.in ஐ அறிமுகப்படுத்தினார், இது நாட்டின் அளனத்து கைாச்சார ேளங்களளயும் ஒன்றாக 
இளணக்கிறது ஒரு வேளடயில்

• யுபனஸ்வகா ேற்றும் படல் படக்னாைைிஸ் ஒரு புதிய கல்ேித் திட்டத்ளதத் பதாடங்கவுள்ளன, அங்கு 4,000 இந்திய 
ஆசிரியர்களுக்கு பசயற்ளக பதாழில்நுட்பத்தில் பயிற்சி அளிக்கும்

• அணுசக்திளய ஆதரிப்பதற்கும் பபாருளாதார ோற்றத்திற்கும் யூனியன் அதிக நிதி வகாரியதால் வபாைந்து 2050 ஐவராப்பிய 
ஒன்றியத்தின் காைநிளை நடுநிளை ஒப்பந்தத்ளத ேிட்டுச் பசன்றது

• எஃப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஏ ேற்றும் நாஸ்காம் (பேன்பபாருள் ேற்றும் வசளே நிறுேனங்களின் வதசிய சங்கம்) அறக்கட்டளள ஒரு 
பபாதுோன 24 × 7 பஹல்ப்ளைன் எண்ளணயும், வதளேப்படுபேர்களுக்கு உணவு நன்பகாளட ேழங்குேதற்காக ‘இந்தியாேில் 
உணவு நன்பகாளட’ என்ற போளபல் பயன்பாட்ளடயும் உருோக்கும்.

• COP25 இல் சுோர் 73 நாடுகள் காைநிளை ைட்சிய கூட்டணியில் (CAA) இளணந்துள்ளன. இந்த கூட்டணி சிைி தளைளேயில் 2019 ஆம் 
ஆண்டில் நியூயார்க்கின் காைநிளை நடேடிக்ளக உச்சி ோநாட்டில் பதாடங்கப்பட்டது

• ேத்திய பேளியுறவு அளேச்சகம் 6 ேது இந்தியப் பபருங்கடல் உளரயாடல் (ஐஓடி) ேற்றும் படல்ைி உளரயாடல் பைேன் 
ஆகியேற்ளற டிசம்பர் 13, 2019 அன்று புதுதில்ைியில் உள்ள பிரோசி பாரதிய ளேயத்தில் நடத்தவுள்ளது.

• பபண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு கடுளேயான தண்டளன ேழங்க முன்போழியப்பட்ட திஷா ேவசாதாளே ஆந்திர ோநிை 
அளேச்சரளே 2019 டிசம்பர் 11 அன்று அனுேதித்தது. திஷா ேவசாதா ஆந்திர ோநிை குற்றேியல் சட்டம் (திருத்தம்) ேவசாதா 
என்றும் அளழக்கப்படுகிறது.

• நிைக்கரி அளேச்சகம் 27 நிைக்கரி சுரங்கங்களள ஏைம் எடுக்கும் பணிளயத் பதாடங்கியது. 27 நிைக்கரி சுரங்கங்களில், 6 
சுரங்கங்களுக்கான ேிண்ணப்பங்கள் பபறப்பட்டன. இதில் பிக்ரம், பிரம்ேபுரி, பாஸ்கர்பரா, பைகநாத்பூர் ேற்றும் ைம்கானி ஆகிய 
இடங்களில் சுரங்கங்கள் உள்ளன



• யுபனஸ்வகா ேற்றும் படல் படக்னாைைிஸ் ஒரு புதிய கல்ேித் திட்டத்ளதத் பதாடங்கவுள்ளன, அங்கு 4,000 இந்திய 
ஆசிரியர்களுக்கு பசயற்ளக பதாழில்நுட்பத்தில் பயிற்சி அளிக்கும்

• அணுசக்திளய ஆதரிப்பதற்கும் பபாருளாதார ோற்றத்திற்கும் யூனியன் அதிக நிதி வகாரியதால் வபாைந்து 2050 ஐவராப்பிய 
ஒன்றியத்தின் காைநிளை நடுநிளை ஒப்பந்தத்ளத ேிட்டுச் பசன்றது

• எஃப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஏ ேற்றும் நாஸ்காம் (பேன்பபாருள் ேற்றும் வசளே நிறுேனங்களின் வதசிய சங்கம்) அறக்கட்டளள ஒரு 
பபாதுோன 24 × 7 பஹல்ப்ளைன் எண்ளணயும், வதளேப்படுபேர்களுக்கு உணவு நன்பகாளட ேழங்குேதற்காக ‘இந்தியாேில் 
உணவு நன்பகாளட’ என்ற போளபல் பயன்பாட்ளடயும் உருோக்கும்.

• COP25 இல் சுோர் 73 நாடுகள் காைநிளை ைட்சிய கூட்டணியில் (CAA) இளணந்துள்ளன. இந்த கூட்டணி சிைி தளைளேயில் 2019
ஆம் ஆண்டில் நியூயார்க்கின் காைநிளை நடேடிக்ளக உச்சி ோநாட்டில் பதாடங்கப்பட்டது

• ேத்திய பேளியுறவு அளேச்சகம் 6 ேது இந்தியப் பபருங்கடல் உளரயாடல் (ஐஓடி) ேற்றும் படல்ைி உளரயாடல் பைேன் 
ஆகியேற்ளற டிசம்பர் 13, 2019 அன்று புதுதில்ைியில் உள்ள பிரோசி பாரதிய ளேயத்தில் நடத்தவுள்ளது.

• பபண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு கடுளேயான தண்டளன ேழங்க முன்போழியப்பட்ட திஷா ேவசாதாளே ஆந்திர ோநிை 
அளேச்சரளே 2019 டிசம்பர் 11 அன்று அனுேதித்தது. திஷா ேவசாதா ஆந்திர ோநிை குற்றேியல் சட்டம் (திருத்தம்) ேவசாதா 
என்றும் அளழக்கப்படுகிறது.

• நிைக்கரி அளேச்சகம் 27 நிைக்கரி சுரங்கங்களள ஏைம் எடுக்கும் பணிளயத் பதாடங்கியது. 27 நிைக்கரி சுரங்கங்களில், 6 
சுரங்கங்களுக்கான ேிண்ணப்பங்கள் பபறப்பட்டன. இதில் பிக்ரம், பிரம்ேபுரி, பாஸ்கர்பரா, பைகநாத்பூர் ேற்றும் ைம்கானி ஆகிய 
இடங்களில் சுரங்கங்கள் உள்ளன



• 21 ேருந்துகளின் ேிளைளய அதிகரிப்பதற்காக இந்திய அரசு முதன்முளறயாக ேருந்து ேிளை கட்டுப்பாட்டு 
ஆளண, 2013 ஐ அளழத்தது.

• ஹரியானா காேல் துளற ஒரு தனித்துேோன பார்வகாடிங் பேன்பபாருளள ஏற்றுக்பகாண்டது- டிராக்கியா

• வபாளதப்பபாருள் கட்டுப்பாட்டு பணியகத்துடன் (என்.சி.பி) உள்துளற அளேச்சகம் கஞ்சா வதாட்டங்களின் 
சட்டேிவராத வதாட்டங்களள ேிசாரிக்கும் ேற்றும் தாேரங்களள அறுேளட பசய்ேதற்கு முன்பு 
ட்வரான்களள பகாண்டு  அழிக்கும்.

• வதசிய பழங்குடி நடன ேிழா சத்தஸீ்கரின் தளைநகர் ராய்ப்பூரில் டிசம்பர் 27 முதல் 29 ேளர நளடபபறும்

• இந்தியாேில் 1 ேது பசு கிசான் கடன் அட்ளடகள் (கால்நளட ேளர்ப்பு கடன் அட்ளட) ஹரியானாேில் 
ேிநிவயாகிக்கப்பட்டன.

• ேனநை ேிழிப்புணர்ளே ஏற்படுத்தியதற்காக கிரிஸ்டல் ேிருளத தபீிகா படுவகாவன பேன்றார்

• நகராட்சி திடக்கழிவுகளுக்கு ஆன்ளைன் கழிவு பரிோற்றம் பசய்த முதல் இந்திய நகரோக பசன்ளன ஆனது

• ோநிைங்களளே அரசியைளேப்பு (பட்டியல் பழங்குடியினர்) ஆளண (இரண்டாம் திருத்தம்) ேவசாதா, 2019 
டிசம்பர் 12 அன்று நிளறவேற்றியது, இது அரசியைளேப்பு (பட்டியல் பழங்குடியினர்) ஆளணளய 1950 இல் 
திருத்த முற்படுகிறது, இது மூன்று பழங்குடியினளர உள்ளடக்கியது - அதாேது பரிோரா, தல்ோரா ேற்றும் 
தார்ோட் ேற்றும் பபைகாேியின் சித்தி சமூகம் ோேட்டங்கள், கர்நாடகாேில் உள்ள பட்டியல் 
பழங்குடியினரின் பட்டியைில்.

• ஒடிசா தனது திட்ட ைாகா பணிக்காக உைக ோழ்ேிட ேிருது 2019 ஐப் பபற்றது
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Vijay Diwas
• டிசம்பர் 16, 2019 அன்று, இந்தியா 1971 ஆம் ஆண்டு பபாரில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான வெற்றியய நியனவுகூர்ந்தது. 

பங்களாபதஷுக்கு சுதந்திரம் வபற உதவுெதற்காக பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்தியா பபாராடியது மற்றும் பபாயர வென்றது. 
அபத நாளில், பங்களாபதஷ் அதன் சுதந்திரத்யத வகாண்டாடுகிறது.

• இந்தியாெின் வெற்றியய நியனவுகூரும் ெிதமாகவும், பபாரில் பபாராடிய பயடயினருக்கு அஞ்சலி வசலுத்துெதற்காகவும், 
மூன்று இராணுெத் தயலெர்களும் வடல்லியில் பபார் நியனவுச்சின்னத்யத அயடந்தனர். பபாரில் உயிர் இழந்த துணிச்சலான 
ெரீர்களுக்கு அெர்கள் அஞ்சலி வசலுத்தினர். பிரதமர் பமாடி மற்றும் பாதுகாப்பு அயமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் பிற மூத்த 
தயலெர்கள் பயடயினருக்கும் அஞ்சலி வசலுத்தினர். இந்த நாளில்தான், பாகிஸ்தான் இராணுெம் 93,000 ெரீர்களுடன் 
சரணயடந்தது.

• 1971 பபார்

• 1971 டிசம்பர் 3 முதல் 1971 டிசம்பர் 16 ெயர 13 நாட்கள் பங்களாபதஷின் சுதந்திரம் வதாடர்பாக இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் தங்கள் 
இராணுெப் பயடகளுடன் ஒருெருக்வகாருெர் பமாதின. கிழக்கு மற்றும் பமற்கு முயனகளில் பயடகள் ஒருெருக்வகாருெர் 
பமாதின. பங்களாபதயஷ ஒரு புதிய பதசமாக அறிெித்து, சரணயடதல் கருெியில் பயடகள் யகவயழுத்திட்ட பின்னர், டிசம்பர் 16, 
1971 அன்று பபார் முடிந்தது.

• 1971 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 24 ஆம் பததி அஸ்ஸாமின் என்.ஆர்.சி பததியய இந்திய அரசு முத்தியரயிடுகிறது. ஏவனன்றால், இந்த 
குறிப்பிட்ட பததியில் பபார் அதிகாரப்பூர்ெமாக வதாடங்கியது. மார்ச் 24, 1971 அன்று, ரங்க்பூர், சிட்டகாங் மற்றும் யசயத்பூரில் 
பாகிஸ்தான் இராணுெம் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியது, 1000 க்கும் பமற்பட்படார் வகால்லப்பட்டனர். இதன் பின்னர் பங்களாபதஷில் 
இருந்து அஸ்ஸாம் மற்றும் பிற மாநிலங்களுக்கு அருகில் குடிபயறியெர்களின் எண்ணிக்யக அதிகரித்தது. எனபெ, என்.ஆர்.சி 
பததி மார்ச் 24, 1971 க்கு சலீ் யெக்கப்பட்டுள்ளது.
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International Tea Day

• சர்ெபதச பதயியல தினம் 2005 முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 16
அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.

• இந்தியா, பநபாளம், இலங்யக, பங்களாபதஷ், இந்பதாபனசியா, ெியட்நாம், 
வகன்யா, உகாண்டா, தான்சானியா, மலாெி மற்றும் மபலசியா பபான்ற 
பதயியல உற்பத்தி வசய்யும் நாடுகளில் இந்த நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது.



World Design Organization to launch World Design Protopolis in Bengaluru

• உலக வடிவமைப்பு அமைப்பு (WDO) தனது புதிய உலகளாவிய திட்டைான ‘உலக
வடிவமைப்பு முன்ைாதிரி’ கர்நாடகாவின் பெங்களூரில் பதாடங்கவுள்ளது.

• உலக வடிவமைப்பு முன்ைாதிரி பதாடர்ொன அறிவிப்பு ககரளாவின் கொல்கட்டி தீவில் 
பதாடங்கப்ெட்ட இந்தியாவின் ைிகப்பெரிய வடிவமைப்பு ைாநாடான 3 நாள் பகாச்சி 
வடிவமைப்பு வாரத்தில் (கக.டி.டெிள்யூ) பவளியிடப்ெட்டது.



Vintage Vehicles with new policy

• ெமைய விண்கடஜ் வாகனங்கமள ெதிவு பசய்வமத ஒழுங்குெடுத்துவதற்காக 
சாமல கொக்குவரத்து ைற்றும் பநடுஞ்சாமல அமைச்சு 2019 டிசம்ெர் 15 அன்று 
வமரவு அறிவிப்மெ பவளியிட்டுள்ளது.

• விண்கடஜ் வாகனங்கமள குறிக்க வி.ஏ. எழுத்துக்களுடன் சிறப்பு எண் தட்டு 
வைங்க அமைச்சகம் திட்டைிட்டுள்ளது.



ICAR and NABARD sign MoU

• இந்திய பெளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ஐ.சி.ஏ.ஆர்) மற்றும் பதசிய பெளாண்யம 
மற்றும் ஊரக ெளர்ச்சி ொரியம் (நபார்ட்) ஆகியயெ டிசம்பர் 13, 2019 அன்று
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் யகவயழுத்திட்டன.

• பெளாண் துயறயில் காலநியல வநகிழ்திறன் நயடமுயறகள் மற்றும் யைவடக் 
ெிெசாய நயடமுயறகயள உருொக்க ஆராய்ச்சி மற்றும் வதாழில்நுட்பங்கயள 
எளிதாக்குெதற்காக இந்த ஒப்பந்தம் யகவயழுத்தானது.



IUCN added 1840 new species to the Red List of Threatened Species

• இயற்யக பாதுகாப்புக்கான சர்ெபதச ஒன்றியம் (ஐ.யூ.சி.என்) அதன் புதுப்பிக்கப்பட்ட 
“அச்சுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் சிெப்பு பட்டியலில்” சுமார் 1,840 புதிய உயிரினங்கயளச் 
பசர்த்தது.

• அச்சுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் சிெப்பு பட்டியல் என்பது அழிந்துபபாகும் தாெரங்கள் மற்றும் 
ெிலங்குகளின் பட்டியல்.

• இந்த குழு தனது சிெப்பு பட்டியல் புதுப்பிப்யப ஸ்வபயினின் மாட்ரிட்டில் COP25 காலநியல 
பபச்சுொர்த்யதக்கு நடுெில் வெளியிட்டது.

• சமீபத்திய புதுப்பிப்பு ஆஸ்திபரலியாெின் நன்னரீ் மீன் இனங்களில் 37% அதிகரித்து ெரும் 
வெப்பநியல காரணமாக அழிந்துபபாகும் என்று காட்டப்பட்டுள்ளது.



Train service Lahore and Wagah after 22 years

• லாகூர் மற்றும் ொகா ரயில் நியலயத்திற்கு இயடயிலான ெிண்கலம் ரயில் பசயெ 
22 ெருட இயடவெளிக்குப் பிறகு 2019 டிசம்பர் 15 அன்று மீண்டும் இயங்கத் 
வதாடங்கியது. இந்த ரயில் தினமும் மூன்று சுற்று பயணங்கயள நியறவு 
வசய்ெபதாடு, மூன்று பயணங்களில் 1,000 க்கும் பமற்பட்ட பயணிகளுக்கு பயண 
ெசதியயயும் ெழங்கும். இந்தியா பிரிக்கப்பட்டதிலிருந்து 1997 ெயர ொகா முதல் 
லாகூர் ெயர இந்த ரயில் பசயெ இயங்கியது, ஆனால் சில வசயல்பாட்டு மற்றும் 
பாதுகாப்பு காரணங்களால் மூடப்பட்டது.

• லாகூரில் உள்ள ஜல்பலா பார்க், ெனெிலங்கு பூங்கா அல்லது ொகாெில் சாட்சிக் 
வகாடி ஏற்றுதல் மற்றும் குயறக்கும் ெிழாயெப் பார்யெயிட ெிரும்பும் 
நூற்றுக்கணக்கான பார்யெயாளர்களுக்கு ஷட்டில் ரயில் பசயெ வதாந்தரவு இல்லாத 
பயணத்யத ெழங்கும். கட்டணம் பாகிஸ்தான் ரூபாய் (பி.பக.ஆர்) 30 ஆக 
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.



மூெருக்கு கண்டசாலா புரஸ்கார்
• தியரப்பட பின்னணிப் பாடகர் கண்டசாலா வெங்கபடஸ்ெர ராெின் 
பிறந்த நாயளவயாட்டி பகாயெயில் ஞாயிற்றுக்கிழயம நயடவபற்ற 
ெிழாெில், ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்ெடீ்ஸ் நிறுெனத்தின் நிர்ொக 
இயக்குநர் எம்.கிருஷ்ணன், பரதக் கயலஞர் பக.கல்யாணசுந்தரம், 
சிதார் கயலஞர் பண்டிட் மிட்டா ஜனார்த்தன் ஆகிபயாருக்கு கலா 
பிரதர்ஷினி கண்டசாலா புரஸ்காயர ( ெிருது) வதலங்கானா ஆளுநர் 
தமிழியச வசளந்தரராஜன் ெழங்கினார்



• 37th National Symposium of Heads of Police Training Institutions held in New Delhi was organized 
by Bureau of Police Research & Development

• Amazon’s audiobook company Audible has launched a new app “Audible Suno” in India.

• The government appointed TV Somanathan as an expenditure secretary in the finance ministry. 
Somanathan will replace Girish Chandra Murmu, who was named the first lieutenant governor of the 
Union Territory of Jammu & Kashmir in October

• India is to host the 36th International Geological Congress (IGC) in New Delhi during the first week of 
March 2020. It is popularly described as the Olympics of Geosciences.

• Delhi CM Arvind Kejriwal announced on December 13, 2019 that the Delhi government will administer 
pledge to male students at all schools to behave well with girls and not indulge in crimes against women

• Rohith Sharma – Brand Ambassador of La Liga in India

• Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the first meeting of the National Ganga Council in Kanpur, 
Uttar Pradesh on 14 December.

• Blue Sky Analytics won the Space Oscars awards on the international competition Copernicus Masters

• Ravi Mittal has been appointed as the new Information and Broadcasting Secretary

• French-based company Suez won a contract to extend, rehabilitate and operate the drinking water 
distribution system in Mangaluru. The total cost of the project is Rs.792.42 crore.



• Jamaica’s Toni-Ann Singh was crowned as Miss World 2019 at a beauty pageant held in London, UK. She 

received her crown from Mexico’s Vanessa Ponce de Leon, the winner of Miss World 2018

• The Bureau of Energy Efficiency (BEE), a statuary body under Union Ministry of Power, conducted an 

International Workshop on 12-13 December 2019 on ‘Energy Efficient Cooling’ at Scope Convention Centre 

in New Delhi. The two-day international workshop was organised as part of ‘Energy Conservation 

Week’ being celebrated from 9- 14 December 2019.

• In a first of its kind move, the border guarding paramilitary force of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) has 

started a dedicated matrimonial site for its staff. This is the first -ever dedicated and well-managed 

matrimony portal among Central Armed Police Forces (CAPF)



• புதுடில்லியில் நயடவபற்ற வபாலிஸ் பயிற்சி நிறுெனங்களின் தயலெர்களின் 37 ெது பதசிய சிம்பபாசியம் வபாலிஸ் 
ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம்பாட்டு பணியகத்தால் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது

• அபமசானின் ஆடிபயாபுக் நிறுெனமான ஆடிபிள் இந்தியாெில் “பகட்கக்கூடிய சுபனா” என்ற புதிய பயன்பாட்யட 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

• டி.ெி. பசாமநாதயன நிதி அயமச்சகத்தில் வசலவுச் வசயலாளராக அரசாங்கம் நியமித்தது. அக்படாபர் மாதம் ஜம்மு-
காஷ்மீர் யூனியன் பிரபதசத்தின் முதல் வலப்டினன்ட் கெர்னராக நியமிக்கப்பட்ட கிரிஷ் சந்திர முர்முக்கு பதிலாக 
பசாமநாதன் நியமிக்கப்படுொர்

• 2020 மார்ச் முதல் ொரத்தில் இந்தியா 36 ெது சர்ெபதச புெியியல் காங்கிரயஸ (ஐ.ஜி.சி) புதுதில்லியில் நடத்த உள்ளது. 
இது புெி அறிெியல் ஒலிம்பிக் என்று பிரபலமாக ெிெரிக்கப்படுகிறது.

• வடல்லி முதல்ெர் அரெிந்த் வகஜ்ரிொல், டிசம்பர் 13, 2019 அன்று தில்லி அரசு அயனத்து பள்ளிகளிலும் ஆண் 
மாணெர்களுக்கு சிறுமிகளுடன் நன்றாக நடந்து வகாள்ெதாகவும், வபண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் 
ஈடுபடக்கூடாது என்றும் உறுதிவமாழி அளிப்பதாக அறிெித்தது

• பராைித் சர்மா - இந்தியாெில் லா லிகாெின் பிராண்ட் தூதர்

• பிரதமர் ஸ்ரீ நபரந்திர பமாடி டிசம்பர் 14 அன்று உத்தரபிரபதச கான்பூரில் நயடவபற்ற பதசிய கங்கா கவுன்சிலின் முதல் 
கூட்டத்திற்கு தயலயம தாங்கினார்.

• ப்ளூ ஸ்யக அனலிட்டிக்ஸ் சர்ெபதச பபாட்டி பகாப்பர்நிக்கஸ் மாஸ்டர்ஸில் ெிண்வெளி ஆஸ்கார் ெிருதுகயள 
வென்றது

• புதிய தகெல் மற்றும் ஒளிபரப்பு வசயலாளராக ரெி மிட்டல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்

• பிவரஞ்சு நாட்யடச் பசர்ந்த சூயஸ் மங்களூருெில் குடிநீர் ெிநிபயாக முயறயய ெிரிவுபடுத்துெதற்கும், மறுொழ்வு 
அளிப்பதற்கும், இயக்குெதற்கும் ஒரு ஒப்பந்தத்யத வென்றது. இத்திட்டத்தின் வமாத்த வசலவு ரூ .792.42 பகாடி.



• இங்கிலாந்தின் லண்டனில் நயடவபற்ற அழகு பபாட்டியில் ஜயமக்காெின் படானி-ஆன் சிங் 
மிஸ் பெர்ல்ட் 2019 என முடிசூட்டப்பட்டார். மிஸ் பெர்ல்ட் 2018 வெற்றியாளரான 
வமக்ஸிபகாெின் ெபனசா பபான்ஸ் டி லிபயானிடமிருந்து தனது கிரீடத்யதப் வபற்றார்

• மத்திய மின் அயமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள ஒரு சியல அயமப்பான எரிசக்தி திறன் பணியகம் 
(பி.இ.இ), புதுதில்லியில் உள்ள ஸ்பகாப் கன்வென்ஷன் வசன்டரில் ‘எரிசக்தி திறன் குளிரூட்டல்’ 
குறித்து சர்ெபதச பட்டயற ஒன்யற டிசம்பர் 12-13, 2019 அன்று நடத்தியது. 2019 டிசம்பர் 9 முதல் 
14 ெயர வகாண்டாடப்படும் ‘எரிசக்தி பாதுகாப்பு ொரம்’ ஒரு பகுதியாக இரண்டு நாள் சர்ெபதச 
பட்டயற ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது.

• இந்பதா-திவபத்திய எல்யல காெல்துயறயின் (ஐ.டி.பி.பி) எல்யல பாதுகாப்புப் பயடயின் 
எல்யலப் பயட அதன் முதல் நடெடிக்யகயாக, தனது ஊழியர்களுக்காக ஒரு பிரத்பயக 
திருமண தளத்யதத் வதாடங்கியுள்ளது. மத்திய ஆயுத வபாலிஸ் பயடகளில் (சிஏபிஎஃப்) 
முதன்முதலில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மற்றும் நன்கு நிர்ெகிக்கப்படும் பமட்ரிபமானி பபார்டல் 
இதுொகும்
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World Economic Forum Report 2019
• டிசம்பர் 17 அன்று, உலக பபொருளொதொர மன்றம் தனது அறிக்கககை பெளிைிட்டது, அதன்படி பொலின 

இகடபெளி அடிப்பகடைில் இந்திைொ 112 ெது இடத்தில் உள்ளது. உைிர்ெொழ்வு மற்றும் பபொருளொதொர 
பங்களிப்பு ஆகிைெற்றின் அடிப்பகடைில் இந்திைொ ஐந்தொெது இடத்தில் உள்ளது என்று அறிக்கக 
கூறியுள்ளது.

• 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்திைொ 108 ெது இடத்தில் இருந்தது. 2019 ஆம் ஆண்டில் அதன் பசைல்திறன் 
பலெனீமகடந்துள்ளதொக அந்த அறிக்ககைில் பதரிெிக்கப்பட்டுள்ளது. நொடுகளின் தரெரிகசக்கு 
பைன்படுத்தப்படும் நொன்கு அளெடீுகளில் மூன்றில் இந்திைொெின் பசைல்திறன் பின்தங்கிைிருந்தது. இந்திைொ 
சுகொதொரம் மற்றும் உைிர்ெொழ்ெில் 150 ெது இடத்திற்கும், பபொருளொதொர பங்களிப்பில் 149 ெது இடத்திற்கும், 
கல்ெி அகடெதில் 112 ெது இடத்திற்கும் சரிந்தது. அரசிைல் அதிகொரமளிப்பதில் இந்திைொ 18 ெது இடத்திற்கு 
முன்னனறிைது.

• இந்திைொெில் பபண்களுக்கொன ெொய்ப்புகள் மிகக் குகறவு என்றும் அந்த அறிக்ககைில் கூறப்பட்டுள்ளது. 
பங்களொனதஷ் (50 ெது), இந்னதொனனசிைொ (85 ெது), பினரசில் (92 ெது), னநபொளம் (101 ெது), இலங்கக (102 ெது), 
சனீொ (106 ெது) னபொன்ற நொடுககள ெிட இந்திைொ முதலிடத்தில் உள்ளது.

• உலக பபொருளொதொர மன்றம் தனது முதல் அறிக்கககை 2006 இல் பெளிைிட்டது. அதன் பின்னர் இந்திைொெின் 
பசைல்திறன் னமொசமகடந்தது. 2006 ஆம் ஆண்டில், இந்திைொ 98 ெது இடத்தில் இருந்தது. நொட்டில் 
பபண்களுக்கொன ெொய்ப்புகள் 35.4%. மற்ற நொடுகளுடன் ஒப்பிடும்னபொது இந்திைொெின் பொலின ெிகிதம் 
குகறெொக இருந்தது (ஒவ்பெொரு 100 சிறுெர்களுக்கும் 91 பபண்கள்).



முதலொெது உலகத் தமிழிகச மொநொடு
• உலகத் தமிழொரொய்ச்சி நிறுெனமும் மதுகர உலகத் தமிழ்ச் சங்கமும் இகைந்து முதலொெது 

உலகத் தமிழ் இகச மொநொட்டிகன மதுகரைில் கடந்த சனி, ஞொைிறு ஆகிை இரு நொள்களில் 
நடத்தின. நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உலக அளெில் நகடபபறும் முதல் தமிழ் இகச மொநொடு 
என்ற சிறப்புடன், மூன்று இகை அமொா்வுகளொக நடத்தப்பட்ட மொநொட்டில், ஓொா் அமொா்ெில் 
பன்னொட்டுத் தமிழிகசக் ககலஞொா்கள் இகச நிகழ்ச்சிகளில் தங்கள் பங்களிப்கபச் பசலுத்தினொா். 
மற்பறொரு அமொா்ெில், பன்னொட்டுத் தமிழிகச ஆய்ெொளொா்கள் தங்கள் ஆய்வுக் கட்டுகரககள 
அளித்தனொா். மூன்றொெது அமொா்ெில் பதொல்லிகசக் கருெிகள் கண்கொட்சி நகடபபற்றது. அந்த 
அமொா்ெில் பொொா்கெைொளொா்கள் பகழகமைொன இகசக் கருெிககள ெொசித்து மகிழ்ந்தனொா்.

• அபமரிக்கொ, இங்கிலொந்து, மனலசிைொ, சிங்கப்பொா், சனீொ, னமொரீஷஸ், ஹொங்கொங் ஆகிை நொடுகளில் 
இருந்து தமிழ் இகசக் ககலஞொா்களும் இகச ஆய்ெொளொா்களும் கலந்து பகொண்டனொா்.

• மொநொட்டின் பதொடக்க ெிழொெிலும், நிகறவு ெிழொெிலும் இகசத் துகறைில் சிறப்பொன பங்களிப்பு 
பசய்தெொா்களுக்கும், மொநொட்டுக்கொகப் பல்னெறு ெககைில் சிறப்பொகப் பைிைொற்றிைெொா்களுக்கும் 
பல்னெறு ெிருதுகள் ெழங்கப்பட்டன. னமலும், இந்த மொநொடு பதொடொா்ந்து நகடபபறுெதற்கொக 
உலகத் தமிழ் இகச ஆரொய்ச்சி சங்கம் என்ற அகமப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது. அதில் பல்னெறு 
நொடுககளச் னசொா்ந்த பிரதிநிதிகள் இடம்பபற்றனொா்.



Water Quality Index
• இந்திைொ 120th : 70% மொசுபட்டுள்ளது
• நிதி ஆனைொக் “கூட்டு நீர் னமலொண்கம அட்டெகை” என்ற அறிக்கககை 
பெளிைிட்டொர்.

• நீர் தரக் குறிைீட்டில் 122 நொடுகளில் இந்திைொ 120 ெது இடத்தில் உள்ளது, 
கிட்டத்தட்ட 70% நீர் மொசுபட்டுள்ளது என்று அறிக்கக குறிப்பிடுகிறது.

• 2020 க்குள் 21 முக்கிை நகரங்கள் நிலத்தடி நீகர பெளினைற்றும் என்று 
எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது

• இந்திை அரசு ஜல் சக்தி அபிைொன் ஒன்கற அறிமுகப்படுத்திைது, இது 
நிலத்தடி நீர் நிகலகமகள் உள்ளிட்ட நீர் கிகடப்பகத 
னமம்படுத்துெதற்கொன கொல அளெிலொன பிரச்சொரமொகும்.



Heavy metal contamination in Indian Rivers

• மத்திை நீர் ஆகைைம் (சி.டபிள்யூ.சி) பமொத்தம் 442 னமற்பரப்பு நீர் மொதிரிககள 
னசகரித்தது, அெற்றில் 287 கன உனலொகங்களொல் மொசுபட்டன.

• 156 மொதிரிகளில் இரும்பு மற்றும் பொதுகொப்பொன ெரம்புகளுக்கு னமல் கொைப்பட்ட 
மிகவும் பபொதுெொன பஹெி பமட்டல்.

• ஈைம், நிக்கல், குனரொமிைம், கொட்மிைம் மற்றும் பசம்பு ஆகிைகெ மற்ற 
உனலொகங்களொக இருந்தன.

• ஆர்சனிக் மற்றும் துத்தநொகம் இரண்டு நச்சு உனலொகங்கள் ஆகும், அதன் பசறிவு 
எப்னபொதும் எல்கலக்குள் கொைப்படுகிறது.

• பஹெி பமட்டல் மொசுபொட்டின் முக்கிை ஆதொரங்கள் சுரங்க, அகரத்தல், பலெிதமொன 
நச்சு உனலொகங்ககள சுற்றுச்சூழலுக்கு பெளினைற்றும் முலொம்.





• Author Amitabha Bagchi has won DSC Prize for South Asian Literature 2019, for his novel ‘Half 
the Night is Gone’.

• Sridhar Patra has been appointed as the new chairman-cum-managing director (CMD) of 
National Aluminium Company Limited (NALCO).

• Air Marshal D Choudhury took charge as new Commandant of National Defence College

• Orange Festival has been started in Manipur

• Manoj Mukhund Narvane has been appointed as the Next Chief of Army Staff

• Dr. Padmeswar Gogoi was awarded the Siu-Ka-Pha Award.

• State bank of India has signed a loan agreement with German development bank to establish 
energy-efficient housing programme in India

• Andhra Pradesh Legislative Assembly has recently passed bills to create two separate 
commissions for SCs and STs

• BrahMos was tested successfully. Weight – 200 Kg, Attacking range – 290 Km

• India’s Suman Rao won the second-runner up title in Miss World 2019. She was crowned Miss 
India 2019 on June 15, 2019

• Nuad Thai massage has been recently added to prestigious heritage list of UNESCO



• ஆசிரிைர் அமிதொபொ பொகி தனது ‘ஹொஃப் தி கநட் கொன்’ நொெலுக்கொக பதற்கொசிை இலக்கிைம் 2019 க்கொன 
டி.எஸ்.சி பரிகச பென்றுள்ளொர்.

• னநஷனல் அலுமினிைம் கம்பபனி லிமிபடட் (நொல்னகொ) நிறுெனத்தின் புதிை தகலெர் மற்றும் நிர்ெொக 
இைக்குநரொக (சிஎம்டி) ஸ்ரீதர் பத்ரொ நிைமிக்கப்பட்டுள்ளொர்.

• னதசிை பொதுகொப்பு கல்லூரிைின் புதிை கமொண்டண்டொக ஏர் மொர்ஷல் டி சவுத்ரி பபொறுப்னபற்றொர்

• மைிப்பரில் ஆரஞ்சு ெிழொ பதொடங்கப்பட்டுள்ளது

• மனனொஜ் முகுந்த் நர்ெொனன அடுத்த ரொணுெப் பைிைொளரொக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளொர்

• டொக்டர் பத்னமஸ்ெர் னகொனகொைிக்கு சியு-கொ-பொ ெிருது ெழங்கப்பட்டது.

• இந்திைொெில் எரிசக்தி திறனுள்ள ெடீ்டுத்திட்டத்கத நிறுவுெதற்கொக ஸ்னடட் பொங்க் ஆப் இந்திைொ பஜர்மன் 
னமம்பொட்டு ெங்கியுடன் கடன் ஒப்பந்தத்தில் ககபைழுத்திட்டுள்ளது

• எஸ்.சி மற்றும் எஸ்.டி.க்களுக்கு இரண்டு தனித்தனி கமிஷன்ககள உருெொக்குெதற்கொன மனசொதொக்ககள 
ஆந்திர மொநில சட்டமன்றம் சமீபத்தில் நிகறனெற்றிைது

• பிரம்னமொஸ் பெற்றிகரமொக னசொதிக்கப்பட்டது. எகட - 200 கினலொ, தொக்குதல் ெசீ்சு - 290 கி.மீ.

• இந்திைொெின் சுமன் ரொவ் மிஸ் னெர்ல்ட் 2019 இல் இரண்டொெது இடத்கதப் பிடித்தொர். அெர் ஜூன் 15, 2019
அன்று மிஸ் இந்திைொ 2019 என முடிசூட்டப்பட்டொர்

• யுபனஸ்னகொெின் மதிப்புமிக்க பொரம்பரிை பட்டிைலில் நுெொட் தொய் மசொஜ் சமீபத்தில் னசர்க்கப்பட்டது




