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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




