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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




