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National Consumer Day

• ஒவ்வ ொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 24 தேசிய நுகர்த ொர் ேினமொக அனுசரிக்கப்படுகிறது, 
நுகர்த ொர் இயக்கத்ேின் முக்கியத்து த்தேயும், ஒவ்வ ொரு நுகர்த ொருக்கும் அ ர்களின் 
உரிதமகள் மற்றும் வபொறுப்புகள் குறித்து தமலும்  ிழிப்புணர்த  ஏற்படுத்ே 
த ண்டியேன் அ சியத்தேயும் எடுத்துக்கொட்டுகிறது. தேசிய நுகர்த ொர் ேினம் 2019 இன் 
ேமீ்- ‘மொற்று நுகர்த ொர் குதற நி ொரணம்’.

• இந்ே நொளில்ேொன், 1986 நுகர்த ொர் பொதுகொப்புச் சட்டம் ஜனொேிபேியின் ஒப்புேதைப் வபற்று 
இயற்றப்பட்டது. இந்ேச் சட்டம் இயற்றப்படு து இந்ேியொ ின் நுகர்த ொர் இயக்கத்ேின் 
 ரைொற்று தமல்கல்ைொகக் கருேப்படுகிறது.



120th birth anniversary of Shaheed Udham Singh 

• 26 டிசம்பர் 2019 அன்று வகொண்டொடப்படும் 120  து பிறந்ேநொதள முன்னிட்டு 
பஞ்சொபில் இருந்து நன்கு அறியப்பட்ட சுேந்ேிர தபொரொட்ட  ரீர் ஷொஹதீ் உேம் 
சிங் என்ப ருக்கு தநஷன் மரியொதே வசலுத்துகிறது.

• இந்ே நொளில் 1899 இல் பஞ்சொபின் சங்ரூர் மொ ட்டத்ேில் பிறந்ேொர்.

• அ ர் கொேர் கட்சிதயச் தசர்ந்ே ர், தமக்தகல் ஓ ’டுத யதர படுவகொதை 
வசய்து ஜொைியன் ொைொ பொக் படுவகொதைக்கு பழி ொங்கு ேில் மிகவும் 
பிரபைமொன ர்.



Good Governance Index
• நல்ைொட்சி குறியீட்டில் ேமிழகம் முேைிடத்ேில் உள்ளது

• மொநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் வபரிய குழுக்களொக,  ட கிழக்கு மற்றும் 
மதை மொநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் என 3 குழுக்களொக பிரிக்கப்பட்டன.

• “வபரிய மொநிைங்கள்” பிரி ில் நல்ைொட்சி குறியீட்டில் ேமிழகம் முேைிடத்ேில் உள்ளது. 
அதேத் வேொடர்ந்து மகொரொஷ்டிரொ, கர்நொடகொ, சத்ேஸீ்கர் மற்றும் ஆந்ேிரொ, ஏடிசொ, பீகொர் 
மற்றும் உத்ேரபிரதேசம். நல்ைொட்சிக் குறியீட்டில் ஜொர்கண்ட் கதடசி இடத்தேப் பிடித்ேது

•  ட கிழக்கு மற்றும் மதை மொநிைங்களின் பிரி ில், இமொச்சைப் பிரதேசம் முேைிடத்தேப் 
பிடித்ேது. அதேத் வேொடர்ந்து உத்ேரகண்ட், ேிரிபுரொ, மிதசொரம் மற்றும் சிக்கிம் மற்றும் 
ஜம்மு-கொஷ்மீர், மணிப்பூர், தமகொையொ, நொகொைொந்து மற்றும் அருணொச்சை பிரதேசம் 
ஆகியத  அடங்கும்.

• த ளொண் மற்றும் அேனுடன் வேொடர்புதடய ேர ரிதசயில், மத்ேிய பிரதேசம், மிதசொரம் 
மற்றும் ேமன் மற்றும் டியு ஆகியத  சிறப்பொக வசயல்பட்ட மொநிைங்கள். த ளொண் 
மேிப்பீட்டு அளவுருக்களொன உணவு ேொனிய உற்பத்ேி, பொல் மற்றும் இதறச்சி உற்பத்ேி, 
தேொட்டக்கதை உற்பத்ேி மற்றும் பயிர் கொப்பீடு தபொன்ற ற்தற  டி தமக்க கருேப்பட்டது.

•  ர்த்ேகம் மற்றும் வேொழில்கள் என்ற பிரி ின் கீழ், வடல்ைி, உத்ேரகண்ட் மற்றும் 
ஜொர்க்கண்ட் ஆகியத  சிறந்ே வசயல்ேிறன் வகொண்டத 



National Street Food Festival

• இந்ேிய  ேீி  ிற்பதனயொளர்களின் தேசிய சங்கம் (நொஸ் ி) மற்றும் உணவு சரீொக்கி 
எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ (இந்ேிய உணவு பொதுகொப்பு மற்றும் ேர நிர்ணய ஆதணயம்) 
ஆகியத  இதணந்து 25 வேரு ில் உள்ள ஜ ஹர் ைொல் தநரு ஸ்தடடியத்ேில் 
தேசிய வேரு உணவு  ிழொத  (என்எஸ்எஃப்எஃப்) ஏற்பொடு வசய்கின்றன.

• 2019 இன் ேிரு ிழொ ின் ேமீ்– ‘ஆதரொக்கியமொன உணவுகள்’.

• என்.எஸ்.எஸ்.எஃப் தபொது, மத்ேிய சுகொேொர அதமச்சர் ஹர்ஷ்  ர்ேன் டிசம்பர் 26 
அன்று ‘உணவு பொதுகொப்பு மற்றும் பயன்பொட்டு ஊட்டச்சத்துக்கொன அறி ியல் 
ஒத்துதழப்புக்கொன வநட்வ ொர்க்’ (வநட்ஸ்தகொஃபொன்) வேொடங்கு ொர். இது உணவு 
மற்றும் ஊட்டச்சத்து துதறயில் பணிபுரியும் ஆரொய்ச்சி மற்றும் கல் ி 
நிறு னங்களின்  தையதமப்பொகும்.

• தமலும், ஆதரொக்கியமொன உணவுகதள ஊக்கு ிப்பேற்கொக FSSAI ேனது இரண்டொ து 
பேிப்பொன ‘தநஷனல் ஈட் தரட் தமளொ’ ஏற்பொடு வசய்யவுள்ளது



National Green Corps Eco club programme
• சுற்றுச்சூழல்,  ன மற்றும் கொைநிதை மொற்ற அதமச்சகம் (MoEFCC) முேன்முதறயொக சுற்றுச்சூழல் 

ேிட்டத்தே வசயல்படுத்தும் மொநிை தநொடல் ஏவஜன்சிகளின்  ருடொந்ேிர கூட்டத்தே ஏற்பொடு வசய்ேது. 
குஜரொத்ேின் GEER அறக்கட்டதளயின் ஒத்துதழப்புடன் இந்ே நிகழ்வு ஏற்பொடு வசய்யப்பட்டது.

• இந்ேியொ ில் 1,20,000 பள்ளிகதள உள்ளடக்கிய MoEFCC ஆல் இந்ே ேிட்டம் வேொடங்கப்பட்டது. இந்ே ேிட்டம் 
முக்கியமொக வ வ்த று மொநிைங்களில் உள்ள பள்ளி சுற்றுச்சூழல் கிளப்புகதள உள்ளடக்கியது. 
அ ர்கள் என்.சி.சி தபொன்ற என்.ஜி.சி மொண ர்கள் என்று வபயரிடப்பட்டுள்ளனர். இந்ே மொண ர்கள் 
எரிசக்ேி பொதுகொப்பு, நீர் பொதுகொப்பு, பல்லுயிர் பொதுகொப்பு, கழிவு தமைொண்தம,  ள தமைொண்தம 
மற்றும் நிை பயன்பொட்டு ேிட்டமிடல் வேொடர்பொன நட டிக்தககளில் பங்தகற்கின்றனர்.

• என்ஜிசி உைகின் மிகப்வபரிய ேிட்டமொகும். நிகழ்ச்சியில் பங்தகற்கும் குழந்தேகள்  ளர்ந்து 
சுற்றுச்சூழதை க னித்துக்வகொள் ொர்கள் என்று ேிட்டம் குறித க்கிறது. என்ஜிசி தகடட்கள் ேங்கள் 
என்ஜிசி சரீுதடயில் பங்தகற்கும்தபொது தேசிய நொட்களின் வகொண்டொட்டங்களில் வபருதமக்குரிய 
இடங்கள்  ழங்கப்படுகின்றன. தமலும், என்ஜிசி தகடட்கள் சுற்றுச்சூழல் நட டிக்தககதள 
தமற்வகொள்ளும்தபொது அ ர்கள் வபரும் மக்கள் க னத்தே ஈர்க்கிறொர்கள்.



Good Governance Day
• முன்னொள் பிரேமர் அடல் பிஹொரி  ொஜ்பொயின் பிறந்ே நொதள முன்னிட்டு நல்ைொட்சி நொள் 

வகொண்டொடப்படுகிறது.

• அடல் பிஹொரி  ொஜ்பொய் 25 டிசம்பர் 1924 இல் பிறந்ேொர்.

• அ ர் மூன்று முதற இந்ேியொ ின் பிரேமர்.

• முேல் முதறயொக அ ர் 1996 இல் வ றும் 13 நொட்களும், 1998-1999 இல் 13 மொேங்களும் இரண்டொ து 
முதறயொக பிரேமரொக பணியொற்றினொர்.

• பிரேமரொக இருந்ே மூன்றொ து பே ியில், அ ர் ேனது முழு ஐந்ேொண்டு கொைத்தே நிதறவு வசய்ேொர், 
கொங்கிரஸ் கட்சிக்கு வ ளியில் இருந்து ஒரு முழு பே ியில் பணியொற்றிய முேல் பிரேமரொனொர்.

• டிசம்பர் 2014 இல், ேிரு  ொஜ்பொய் மற்றும் பண்டிட் மேன் தமொகன் மொை ியொ (மரணத்ேிற்குப் பின்) 
ஆகிதயொருக்கு இந்ேியொ ின் மிக உயர்ந்ே சி ில்  ிருது பொரத் ரத்னொ  ழங்கப்பட்டது



‘Burden of Mental Disorders Across the States of 
India: Global Burden of Disease Study 1990-2017’

• இதே இந்ேிய மருத்து  ஆரொய்ச்சி கவுன்சில் (ஐ.சி.எம்.ஆர்) மற்றும் இந்ேிய வபொது சுகொேொர 
அறக்கட்டதள (பி.எச்.எஃப்.ஐ) நடத்ேியுள்ளன.

• பல்த று  தகயொன மனநை தகொளொறுகள் இந்ேியர்களின் வபரும் மக்கதள, குறிப்பொக 
வேன்னிந்ேிய மொநிைங்களில் தமொசமொக பொேிக்கின்றன.

• உயர் சமூக-மக்கள்வேொதக குறியீட்டு (எஸ்.டி.ஐ) மொநிைக் குழு ில் ேமிழ்நொடு, தகரளொ, தகொ ொ 
மற்றும் வேலுங்கொனொ ில் மனச்தசொர்வுக் தகொளொறுகளின் பர ல் அேிகமொக இருந்ேது மற்றும் 
மத்ேிய எஸ்.டி.ஐ மொநிைக் குழு ில் ஆந்ேிரொ.

• ஒவ்வ ொரு ஏழு இந்ேியர்களில் ஒரு ர் 2017 இல் மொறுபட்ட ே ீிரத்ேின் மனநை தகொளொறுகளொல் 
பொேிக்கப்பட்டொர்.

• வேன் மொநிைங்களில் மனச்தசொர்வு மற்றும் க தைக் தகொளொறுகள் அேிகமொக இருப்பது இந்ே 
மொநிைங்களில் ந னீமயமொக்கல் மற்றும் நகரமயமொக்கைின் உயர் மட்டங்களுடன்
வேொடர்புதடயேொக இருக்கைொம்.



• 35 மொநிைங்களின் நகர்ப்புறங்கள் ேிறந்ே மைம் கழித்ேல் இை சமொக அறி ிக்கப்பட்டுள்ளேொக 
 டீ்டு சேி மற்றும் நகர  ி கொர அதமச்சகம் அறி ித்ேது. இேில் 4,167 நகரங்கள் உள்ளன.

• மத்ேிய ேடய ியல் அறி ியல் ஆய் கத்ேில் (சி.எஃப்.எஸ்.) அேிந னீ டி.என்.ஏ பகுப்பொய்வு 
தமயத்தே உள்துதற அதமச்சர் நித்யொனந்த் ரொய் ேிறந்து த த்ேொர்.

• ேற்தபொது அவமரிக்கொ ின் (அவமரிக்கொ) இந்ேியொ ின் தூேரொக பணியொற்றி  ரும் ஹர்ஷ்  ர்ேன் 
ஷ்ரிங்ைொத  அடுத்ே வ ளியுறவு வசயைொளரொக நியமிக்க அதமச்சரத யின் நியமனக் குழு 
(ஏ.சி.சி) ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. அ ர் குடியரசு ேினமொன 2020 க்குப் பிறகு அடுத்ே வ ளியுறவு 
வசயைொளரொக வபொறுப்தபற்பொர், அேொ து ஜன ரி 29 அன்று இரண்டு ஆண்டு பே ிக்கொைம். சனீொ 
மற்றும் கிழக்கு ஆசியொ குறித்ே நிபுணரொன  ிஜய் தகொகதை ிடம் இருந்து எச். ி.ஸ்ரிங்க்ைொ 
வபொறுப்தபற்பொர்

• மகொரொஷ்டிரொ ில் உள்ள நொசிக் ரயில் நிதையத்ேில் இந்ேிய ரயில்த  ஒரு ‘ஆக்ஸிஜன் பொர்ைர்’ 
ேிறந்துள்ளது

• இந்ேிய ரொணு த் ேளபேி வஜனரல் பிபின் ரொ த், தமஜர் அனூப் மிஸ்ரொத  மேிப்புமிக்க இரொணு  
 டி தமப்பு பணியகம் (ஏடிபி) சிறப்பொன  ிருதுடன் சுதேசமொக  ளர்த்ேேற்கொக ‘சர் த்ரொ க ொச்’ 
என்ற குண்டு துதளக்கொே ஜொக்வகட்தட  ழங்கினொர், இது துப்பொக்கி சுடும் எஃகு தேொட்டொக்கள் 
உட்பட பல்த று வ டிமருந்துகளுக்கு எேிரொக பொதுகொப்தப  ழங்க முடியும்.

• பதயொஎவனர்ஜி ஒத்துதழப்பு குறித்து இந்ேிய குடியரசுக்கும் பிதரசில் கூட்டதமப்பு குடியரசிற்கும் 
இதடயிைொன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்ேில் தகவயழுத்ேிடு ேற்கு மத்ேிய அதமச்சரத  ஒப்புேல் 
அளித்துள்ளது.

• பிரேமர் நதரந்ேிர தமொடி நிைத்ேடி நீர் ளங்கதள நிதையொன முதறயில் நிர் கிப்பேற்கொன ஒரு 
ேிட்டத்தே அடல் பூஜல் தயொஜனொ (ஏபிஒய்) புதுடில்ைியில் வேொடங்கினொர்



• இந்ேியொ ில் இருந்து தபொைிதயொ குறிப்பொன்கதள இறக்குமேி வசய்ய பொகிஸ்ேொன் அரசு சமீபத்ேில் 
முடிவு வசய்ேது.

• உத்ேரபிரதேசத்ேில் (உ.பி.) அதமந்துள்ள ஐந்து வேொல்வபொருள் ஆய்வு தமயத்ேில் (ஏ.எஸ்.ஐ) 
பொதுகொக்கப்பட்ட வேொல்வபொருள் ேளங்களில் சனீ வமொழியில் அதடயொள பைதககள்
த க்கப்பட்டுள்ளேொக மத்ேிய சுற்றுைொத்துதற அதமச்சர் பிரஹ்ைொத் சிங் பதடல் வேரி ித்ேொர். 
ஏ.எஸ்.ஐ ேளங்கள் அடங்கும்- (1) சொரநொத், (2) ச uk கொண்டி ஸ்தூபத்ேில் உள்ள புத்ே 
நிதனவுச்சின்னங்கள், (3) குஷினகர் மற்றும் மஹொபரினிர் ொனொ தகொயில், (4) பிபரொஹ் ொ மற்றும் 
(5) ஸ்ரொ ஸ்ேி.

• குஜரொத் எல்தையில் உள்ள  ி சொய நிைங்கள் வ ட்டுக்கிளி பதடவயடுப்பொல் வபரும் 
அச்சுறுத்ேைில் உள்ளன. பொகிஸ்ேொன் சிந்து மொகொணத்ேிைிருந்து பூச்சிகள் பறந்து குஜரொத் மற்றும் 
ரொஜஸ்ேொன் கிரொமங்களில் பர ின. வசங்கடல் கடற்கதரயில் சூடொன் மற்றும் எரித்ேிரியொ ிைிருந்து 
வ ட்டுக்கிளிகள் தேொன்றின.

• கொல்நதடகளின் ேிருமண பேிவு - அதடவு சமீபத்ேில் மத்ேிய பிரதேச அரசொல் வேொடங்கப்பட்டது
• உடல்நைம் மற்றும் மொசு குறித்ே குதளொபல் அதையன்ஸ் சமீபத்ேில் வ ளியிட்ட அறிக்தகயின்படி, 

இந்ேியொ மொசுபொட்டொல் அேிக இறப்புகதளக் கண்டது
• ரத்ே  ங்கிகளுக்கொன அணுகதை தமம்படுத்து ேற்கொக வசஞ்சிலுத ச் சங்கம் சமீபத்ேில் 

ஜனொேிபேியொல் வ ளியிடப்பட்டது
• வபண்கள் அேிகொரம் ஊக்கு ிப்பேற்கொக தகரள அரசு ‘இரவு நதட’ நடத்ேப் தபொகிறது
• நொகொைொந்து உைகின் பொல்கன் ேதைநகரம் என்று அதழக்கப்படுகிறது
• ஹூைொக் கிப்பன் இந்ேியொ ில் கொணப்படும் ஒதர குரங்கு
• குடிமக்கதள தமம்படுத்து ேற்கொன நொக்பூர் ேரீ்மொனம் - மகொரொஷ்டிரொ



• நொக்பூரில் 'வபொது தசத   ழங்கதை தமம்படுத்துேல் - அரசொங்கங்களின் பங்கு' என்ற 
பிரொந்ேிய மொநொட்டின் தபொது 'நொக்பூர் ேரீ்மொனம் - குடிமக்கதள தமம்படுத்து ேற்கொன 
ஒரு முழுதமயொன அணுகுமுதற' ஏற்றுக்வகொள்ளப்பட்டது, நிர் ொக சரீ்ேிருத்ேங்கள் 
மற்றும் வபொது குதறகதள ேிதணக்களம் (DARPG) ஒத்துதழப்புடன் மொநொடு ஏற்பொடு 
வசய்ேது. மகொரொஷ்டிரொ அரசொங்கத்துடன்.

• வடல்ைியில் நதடவபற்ற தேசிய அணுகல் தேர்ேல் பட்டதற 2019 இன் தபொது ேதைதமத் 
தேர்ேல் ஆதணயர் சுனில் அதரொரொ, ‘ேதடகதளத் ேொண்டி - எனக்கு கிதடத்ேது’ என்ற 
சிறு புத்ேகத்தே வ ளியிட்டுள்ளொர்.

• மிஷன் ஷொட் பிரேிஷொத் பஞ்சொப் கல் ித் துதறயொல் வேொடங்கப்பட்டது
• வபட்தரொைிய மற்றும் இயற்தக எரி ொயு அதமச்சர் ேர்தமந்ேிர பிரேொன் இந்ேியொ ின் 

முேல் நீண்ட தூர சிஎன்ஜி பஸ்தஸ சிஎன்ஜி சிைிண்டர்களுடன் வபொருத்ேப்பட்ட 
புதுடில்ைியில் வ ளியிட்டொர், தமலும் இது ஒதர நிரப்பைில் 1000 கிதைொமீட்டர் பயணம் 
வசய்ய முடியும். முேல் நீண்ட தூர இன்டர்ஸ்தடட் சி.என்.ஜி பஸ் வடல்ைியில் இருந்து 
வடஹ்ரொடூனுக்கு வசல்லும்

• வபொைிஸ் நிதையங்கதள வபொதுமக்களுக்கு, குறிப்பொக வபண்களுக்கு அணுகக்கூடியேொக 
மொற்று ேற்கொன ஆந்ேிர மொநிை அரசு ஸ்பந்ேனொ, பொரொட்டுகதளயும்  ிருதுகதளயும் 
வ ன்று  ருகிறது







THANK YOU


