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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




