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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




