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December 5: World Soil Day

• உலகமண்தினத்தத ஐக்கிய நாடுகள் சதையின் உணவுமற்றும்விவசாயஅதமை்பு 2013இல்

ஒை்புதல் அளித்தது.

• இது 68வதுஐ.நா பைாதுச் சதையில் ஒருதீர்மானத்தின்மூலம்அதிகாரை்பூரவ்மாக

ஏற்றுக்பகாள்ளை்ைட்டது.

• அை்பைாதிருந்து ஒவ்பவாருஆண்டும், உலகமண்தினம் டிசம்ைர் 5அன்றுஐக்கிய நாடுகள்

சதையால் உலகம்முழுவதும் குறிக்கை்ைடுகிறது.

தீம்

• மண்அரிை்புகதள நிறுத்துங்கள், எங்கள் எதிரக்ாலத்தத காை்ைாற்றுங்கள்



Fourth Phase of UDAN scheme launched

• நாட்டின் பிராந்திய ைகுதிகளுக்கானஇதணை்தை பமம்ைடுத்துவதற்காக இந்தியமத்தியஅரசு

உதான் (உபத பதஷ் காஆம் நாக்ரிக்) நான்காவதுசுற்தறஅறிமுகை்ைடுத்தியுள்ளது. இந்த

கட்டம் மதலை்ைாங்கான மாநிலங்கள், வடகிழக்குபிராந்தியம், லடாக், ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும்

தீவுகள்ஆகியவற்றில் கவனம் பசலுத்தஉள்ளது.

UDANஇன்முந்ததய கட்டங்கள்

• கட்டம் 1 இல், சுமார் 43 விமானநிதலயங்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் கட்டை்ைட்டன. இதில் நீர்

ஏபராட்பராம்கள் மற்றும் பெலிபைாரட்ுகளும் அடங்கும். இரண்டாம் கட்டத்தில், சுமார் 30

விமானநிதலயங்கள் கட்டை்ைட்டன, 3ஆம் கட்டத்தில் 33விமானநிதலயங்கள் கட்டை்ைட்டன.

• அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 1000 வழித்தடங்கதளயும் 100 க்கும் பமற்ைட்டவிமான

நிதலயங்கதளயும் பசயல்ைடுத்துவததசிவில்விமான பைாக்குவரத்துஅதமசச்கம்

பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.



Global Climate Risk Index 2020

• 2018 டிசம்ைர் 4 ஆம் பததிபவளியிடை்ைட்டஉலகளாவியகாலநிதலஇடர் குறியீட்டு 2020

இன்ைடி, 181 நாடுகளில் 2018ஆம்ஆண்டில்அதிககாலநிதலைாதிை்புக்குள்ளான

நாடுகளில் இந்தியா 5ஆவதுஇடத்திலஉள்ளது

• 2018ஆம்ஆண்டில் காலநிதலமாற்றம் காரணமாகஇந்தியாவும்அதிக

எண்ணிக்தகயிலானஉயிரிழை்புகதளை் ைதிவுபசய்தது.

• உலகளாவியகாலநிதலஇடர் குறியீட்டு 2020ஐ சரவ்பதசசுற்றுசச்ூழல்சிந்ததனக்

குழுவானபஜர்மன்வாட்ச் பவளியிடட்ுள்ளது.

• ஜை்ைான், பிலிை்தைன்ஸ்மற்றும் பஜர்மனிஆகியதவ 2018 ஆம்ஆண்டில்அதிக

காலநிதலைாதிை்புக்குள்ளானநாடுகளாகக் கண்டறியை்ைட்டன, அததனத்பதாடர்ந்து

மடகாஸ்கர், இந்தியாமற்றும்இலங்தக. பவை்ைஅதல 2018 இல் பசதத்திற்குமுக்கிய

காரணங்களில் ஒன்றாகும்.



Modi in Maldives

• பிரதமர் பமாடி மாலத்தீவுக்கு ஃைாஸ்ட் இன்டரப்சை்டர் கிராஃை்ட் ‘காம்யாை்’ - கடபலார

காவல்ைதட கை்ைதல ைரிசாகவழங்கியுள்ளார்

• பிரதமர் நபரந்திர பமாடி மற்றும் மாலத்தீவின் ஜனாதிைதிஇை்ராஹிம்முகமது சபலஆகிபயார்

இதணந்துமாலத்தீவில் நான்குமுக்கியமானவளரச்ச்ித் திட்டங்கதளத் பதாடங்கினர்.

• இந்த நான்குதிட்டங்களில் -மூன்றுமீன் ைதை்ைடுத்தும் பதாழிற்சாதலகள், மாலத்தீவில்ரூபை

அட்தட பவளியீடு, எல்.ஈ.டிவிளக்குகளுடன்ஆண்ஒளிரும் மற்றும் மாலத்தீவுக்குவழங்கை்ைட்ட

ஃைாஸ்ட் இன்டரப்சை்டர் கிராஃை்ட் அடங்கும்



Sundar Pichai promoted as Alphabet Inc. CEO

• கூகிள்இதணநிறுவனரக்ளானலாரி பைஜ் மற்றும் பசரஜ்ி பிரின்ஆகிபயார் தாய்

நிறுவனமானஆல்ைாபைட்டின் ததலதமை் ைாத்திரத்திலிருந்துவிலகுவதாகஅறிவித்ததத

அடுத்து சுந்தர் பிசச்ாய்ஆல்ைாபைட் இன்க் ததலதம நிரவ்ாகஅதிகாரியாக ைதவிஉயரவ்ு

பைற்றார்.

• கூகிள் ததலதமநிரவ்ாகஅதிகாரி இந்திய-அபமரிக்கர் சுந்தர் பிசச்ாய்ஆல்ைாபைட் இன்க்

ததலதம நிரவ்ாகஅதிகாரியாகை் பைாறுை்பைற்ைார், அவதரஉலகின்மிக சக்திவாய்ந்த

கார்ை்ைபரட் ததலவரக்ளில் ஒருவராகமாற்றுவார்.

• ஆல்ைாபைட் மற்றும்கூகிளுக்குஇனி இரண்டு ததலதமநிரவ்ாகஅதிகாரிகள்மற்றும் ஒரு

நிறுவனததலவர் பததவயில்தல, சுந்தர் பிசச்ாய்கூகிள் மற்றும்ஆல்ைாபைட் இரண்டின்

ததலதம நிரவ்ாகஅதிகாரியாகஇருை்ைாரக்ள்.

• கூகிள் நிறுவை்ைட்டது: 4பசை்டம்ைர் 1998.

• ததலதமயகம்: மவுண்டன்வியூ, கலிபைாரன்ியா, அபமரிக்கா.



• International Volunteer Day is a global celebration of respect for people's participation in making changes at all 
levels – Theme - “Volunteer for an inclusive future"

• A Memorandum of Understanding (MoU) for online ticketing of National Museum of Indian Cinema (NMIC) was 
inked between Films Division and BookMyShow (BMS) in New Delhi

• The national cricket team of New Zealand was awarded the Christopher Martin-Jenkins Spirit of Cricket award for 
the year 2019

• Punjab  will not  charge facilitation fee from the devotees applying online to visit Kartarpur Sahib

• UN Climate Change Conference-2019 is being organised in Spain

• Gujarath leads the list of empanelled hospitals under Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana

• India has signed an agreement with Qatar to set up Savitribai Phule Pune University’s campus abroad

• Hari Mohan recently took charge as the new Chairman of the Kolkata-headquartered Ordnance Factory Board

• Guwahati is to organize the 3rd edition of Khelo India Youth Games

• SRM University ,Kaatankulathur Campus was awarded Swachhta Ranking Award by AICTE

• India became the first Asian country to be the ‘Guest of Honour Country’ at the International Book fair, Mexico

• Swedish King Carl XVI Gustaf visited & have signed three MoUs for cooperation in the fields of innovation & 
research, polar science and maritime.

• The Asian Development Bank (ADB) board has unanimously elected Masatsugu Asakawa as its new president.



• சரவ்பதச தன்னாரவ்தினம் என்ைதுஅதனத்துமட்டங்களிலும் மாற்றங்கதளச் பசய்வதில்மக்கள் ைங்பகற்ைதற்கான

மரியாததக்குரியஉலகளாவியபகாண்டாட்டமாகும் -தீம் - “உள்ளடக்கியஎதிரக்ாலத்திற்கானதன்னாரவ்லர்”

• பதசியசினிமாஅருங்காட்சியகத்தின் (என்எம்ஐசி) ஆன்தலன்டிக்பகட்டிற்கானபுரிந்துணரவ்ுஒை்ைந்தம் (புதுடில்லி) 

பிலிம்ஸ்பிரிவுமற்றும் புதுதில்லியில்உள்ளபுக்தமபஷா (பிஎம்எஸ்) இதடபயஇதணக்கை்ைட்டது

• நியூசிலாந்தின் பதசியகிரிக்பகட்அணிக்கு 2019ஆம்ஆண்டிற்கானகிறிஸ்படாைர் மார்ட்டின்-பஜன்கின்ஸ் ஸ்பிரிட் ஆஃை்

கிரிக்பகட்விருதுவழங்கை்ைட்டது

• கரத்்தார்பூர் சாஹிை்தைை் ைாரத்வயிடஆன்தலனில்விண்ணை்பிக்கும் ைக்தரக்ளிடமிருந்துைஞ்சாை் வசதிகட்டணம்

வசூலிக்காது

• ஐ.நா. காலநிதலமாற்ற மாநாடு -2019 ஸ்பையினில் ஏற்ைாடுபசய்யை்ைடட்ுள்ளது

• ஆயுஷ்மான் ைாரத் -பிரதான் மந்திரி ஜான்ஆபராக்ய பயாஜனாவின்கீழ் எம்ைபனல் பசய்யை்ைட்ட மருத்துவமதனகளின்

ைட்டியலில்குஜராத்முன்னணியில்உள்ளது

• சாவித்ரிைாய் புபலபுபனைல்கதலக்கழகவளாகத்தத பவளிநாட்டில்அதமக்க கட்டாருடன்இந்தியாஒை்ைந்தம்

பசய்துள்ளது

• பகால்கத்தா ததலதமயிடமாகக் பகாண்ட பைாரத்் தளவாடங்களில் பதாழிற்சாதலவாரியத்தின் புதியததலவராக

ெரி பமாகன் சமீைத்தில் பைாறுை்பைற்றார்

• குவாொட்டிபகபலாஇந்தியாஇதளஞர்விதளயாடட்ுை் பைாட்டிகளின் 3வதுைதிை்தைஏற்ைாடுபசய்யஉள்ளது

• எஸ்.ஆர.்எம் ைல்கதலக்கழகம், கட்டங்குலாதூர் வளாகத்திற்கு ஸ்வசச்த்ா தரவரிதசவிருததஏ.ஐ.சி.டி.இ.

• பமக்ஸிபகாவின்சரவ்பதச புத்தகக் கண்காட்சியில் ‘பகளரவநாட்டின்விருந்தினராக’ வந்தமுதல்ஆசியநாடுஇந்தியா

• புதுதமமற்றும்ஆராய்சச்ி, துருவஅறிவியல்மற்றும் கடல்சார் துதறகளில் ஒத்துதழை்புக்காக ஸ்வீடன்மன்னர் காரல்்
XVI குஸ்டாஃை்மூன்றுபுரிந்துணரவ்ுஒை்ைந்தங்கதளைாரத்வயிட்டார்.

• ஆசியஅபிவிருத்திவங்கி (ஏடிபி) வாரியம்அதன் புதியததலவராக மசாடச்ுகுஅசகாவாதவஏகமனதாக
பதர்ந்பதடுத்துள்ளது.





THANK YOU


