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INDRA 2019: Joint tri service Exercise between India & Russia

• இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும்இடையிலானகூை்டுமுத்தரப்பு சேடை

பயிற்சி, இந்திரா 2019டிேம்பர் 10-19, 2019 க்குஇடையில்புசனவில்நடைபபற

உள்ளது.

• இருநாடுகளின்இராணுைம், கைற்படைமற்றும்விமானப்படைபடைகளுக்கு

இடைசய 10 நாை்கள்இந்த நிகழ்வுதிை்ைமிைப்பை்டுள்ளது.



புவிகண்காணிப்புக்குஉதவும் ரிசாட-்2பிஆா1் சசயற்ககக்ககாள்: 

டிச. 11-ல் விண்ணில் சசலுத்துகிறதுஇஸ்கரா

• புவிகண்காணிப்பு மற்றும் ராணுைபாதுகாப்புக்கு உதவும் ரிோை்-2பிஆா்1 பேயற்டகக்சகாடளஇந்திய

விண்பைளிஆய்வுடமயம் (இஸ்சரா) டிேம்பா் 11-ஆம் சததிவிண்ணில் ஏைஉள்ளது.

• ஆந்திர மாநிலம்ஸ்ரீஹரிசகாை்ைாவில் உள்ள ேதீஷ் தைண்விண்பைளிஆய்வுடமயத்தின்முதல் ஏவு

தளத்திலிருந்துபி.எஸ்.எல்.வி.-சி48 ராக்பகை்மூலம்பிற்பகல் 3.25மணியளவில்விண்ணில் ஏைப்பை

உள்ளது.

• .இந்த 628 கிசலா எடை பகாண்ை ரிோை்-2பிஆா1்பேயற்டகக்சகாளும் ராணுைப் பாதுகாப்புக்கும், புவி

கண்காணிப்புக்கும் உதவுைதற்காகசைஅனுப்பப்படுகிறது.

• முன்னதாக, 2009-இல் ரிோை்-2, 2012-இல் ரிோை்-1 பேயற்டகக்சகாள்கடளயும், கைந்த சம 22-ஆம் சததி

ரிோை்-2பிபேயற்டகக்சகாடளயும் இஸ்சராவிண்ணுக்குஅனுப்பியுள்ளது. அதன் பதாைாே்ச்ியாக, 

கூடுதல் புவிகண்காணிப்பு மற்றும் ராணுைப் பாதுகாப்புக்காக ரிோை்-2பிஆா்1 பேயற்டகக்சகாடள

இப்சபாது ஏவுகிறது.



• ரிோைட்ுைன் அனுப்பப்படும் 9 பேயற்டகக்சகாள்கள்: ரிோை் 2பிஆா்1 பேயற்டகக்சகாள்

பி.எஸ்.எல்.வி.-சி48 ராக்பகை்மூலம்விண்ணில் ஏைப்பை உள்ளது. இதுஇஸ்சராஅனுப்பும் 50-

ஆைதுபி.எஸ்.எல்.வி. ராக்பகை் என்பதுகுறிப்பிைத்தக்கது.

• இந்த ரிோை்-2பிஆா்1 பேயற்டகக்சகாளுைன் ைாத்்தக ரதீியிலான 9 பேயற்டகக்சகாள்களும்

விண்ணில் அனுப்பப்படுகின்றன. இதில்அபமரிக்காவுக்குே் போந்தமான 6

பேயற்டகக்சகாள்களும், இஸ்சரல், இத்தாலிமற்றும் ஜப்பான் நாடுகளின் தலா ஒரு

பேயற்டகக்சகாளும்அைங்கும்.

• இதில் ரிோை்-2பிஆா்1 பேயற்டகக்சகாள் புவியிலிருந்து 576கி.மீ. பதாடலவிலானபுவி

சுற்றுைை்ைப் பாடதயில் 37டிகிரி சகாணத்தில் நிடலநிறுத்தப்பை உள்ளது.



India recorded the highest estimated number of cervical cancer deaths

• மத்தியஉணவுபதப்படுத்துதல் அடமேே்ர்ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாைல் மத்தியபிரசதேத்தின்

சதைாஸில் ஸ்டீல் சிசலாடைே் சேர்ந்தஅைந்திபமகாஉணவுபூங்காடைத் திறந்துடைத்தார். 

மத்தியஇந்தியாவின்முதல் உணவுபூங்கா இதுைாகும்.

• அைந்திபமகாஉணவுபூங்கா பற்றி

• 51 ஏக்கர் பரப்பளவில் அடமந்துள்ளஇதுசுமார் ரூ .150 சகாடி பேலவில் கை்ைப்பை்டுள்ளது. 

கிராம், சகாதுடம, சோயாபீன் மற்றும் பிற தானியங்கள் மற்றும் காய்கறிகடள

பதப்படுத்துதல் பூங்காவில் பேய்யப்படும்.

• இதுமத்தியஉணவுபதப்படுத்தும் அடமேே்கத்தின் ஒருதிை்ைமாகும், இதுபண்டணயிலிருந்து

பேயலாக்கத்திற்கும் பின்னர் நுகர்சைார் ேந்டதகளுக்கும் சநரடிஇடணப்புகடள நிறுவுைடத

சநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.



India stands as fifth worst country in terms of biometric use

• பிரிை்ைடனதளமாகக் பகாண்ை பதாழில்நுை்பஆராய்ேச்ி நிறுைனமானகாம்பரிபைக், 

பசயாபமை்ரிக் தரவின்விரிைானமற்றும்ஆக்கிரமிப்பு பயன்பாை்டின் அடிப்படையில் இந்தியா

ஐந்தாைது சமாேமான நாடுஎன்றுபதரிவித்துள்ளது.

• சீனா,மசலஷியா,பாகிஸ்தான்,அபமரிக்காஆகியநாடுகள்முதல் நான்குஇைத்திலஉள்ளது . 

• டதைான், இந்சதாசனசியா மற்றும் பிலிப்டபன்ஸுைன் இந்தியாஐந்தாைதுஇைத்டதப்

பகிர்ந்து பகாண்ைது.



India recorded the highest estimated number of cervical cancer deaths

• லான்பேை் குசளாபல் பஹல்த் பைளியிை்டுள்ளஅறிக்டகயில், 2018 ஆம்ஆண்டில் கர்ப்பப்டப

புற்றுசநாய்களின் இறப்புஅதிக எண்ணிக்டகயில் இந்தியா பதிைாகியுள்ளது

• இந்தியாவிலும் சீனாவிலும் பதிைானஉலகளாவியகர்ப்பப்டப புற்றுசநாய்கள் 2018ஆம்

ஆண்டில் உலகளாவியைழக்குகளில் 35% பங்களித்தன

• இந்தியா 97,000 ைழக்குகள் மற்றும் 60,000 இறப்புகளுைன் பங்களித்தது, சீனாவில் 106,000 

ைழக்குகள் மற்றும் 48,000 இறப்புகள் பதிைாகியுள்ளன.



RBI fifth bi-monthly Monetary Policy released

• The Reserve Bank of India on December 5, 2019, released its fifth bi-

monthly monetary policy statement for the year 2019-20.

• According to the policy, the repo rate was unchanged at 5.15%,reverse 

repo rate stood at 4.9% and the bank rate stood at 5.4%.

• இந்திய ரிேரை்் ைங்கி 2019டிேம்பர் 5ஆம் சததி, 2019-20ஆம்ஆண்டிற்கான

தனதுஐந்தாைதுஇருமாதநாணயக் பகாள்டகஅறிக்டகடயபைளியிை்ைது.

• பகாள்டகயின்படி, பரப்சபாவிகிதம் 5.15% ஆகவும், தடலகீழ்பரப்சபா

விகிதம் 4.9% ஆகவும், ைங்கிவீதம் 5.4% ஆகவும்மாறவில்டல.



• Odisha launches ‘Madhu’ app - an e-learning mobile phone application which will help school students to 

understand their subjects in a better and most efficient way

• Arun Jaitley former Finance Minister of India was bestowed with the Economic Times (ET) Lifetime Achievement 

Award for Public Service 2019

• ‘Joker’ fame Joaquin Phoenix named 2019 ‘Person of the Year’ by PETA

• Vice President M Venkaiah Naidu launched the new Rotavirus vaccine: ROTAVAC-5D designed and developed 

by Bharat Biotech in New Delhi.

• Priyanka Chopra has been associated with UNICEF for the past 15 years as a Goodwill Ambassador and now she has 

been awarded UNICEF's 'Danny Kaye Humanitarian Award' 2019 for her work

• The 14 million litres per day (MLD) Sewage Treatment Plant (STP) Sarai in Haridwar, Uttarakhand started its 

functioning



• ஒடிோ ‘மது’பேயலி பயன்பாைட்ை அறிமுகப்படுத்துகிறது -இ-கற்றல் பமாடபல் சபான் பயன்பாடு, இது

பள்ளி மாணைரக்ள் தங்கள் பாைங்கடளசிறந்த மற்றும் திறடமயானமுடறயில் புரிந்து பகாள்ளஉதவும்

• இந்தியமுன்னாள் நிதியடமேே்ர் அருண் பஜை்லிக்கு பபாது சேடை 2019 க்கானஎகனாமிக்டைம்ஸ் (இ.டி) 

ைாழ்நாள் ோதடனயாளர் விருதுைழங்கப்பை்ைது.

• ‘சஜாக்கர்’ புகழ் சஜாைாகின் பீனிக்ஸ், பபை்ைாவின் 2019ஆம்ஆண்டின் ‘ஆண்டின்சிறந்த நபர்’ என்று

பபயரிை்ைார்

• துடணத் தடலைர் எம்.பைங்டகயா நாயுடுபுதிய சராை்ைா டைரஸ் தடுப்பூசிடயஅறிமுகப்படுத்தினார்: 

சராை்ைாைாக் -5டிபுதுதில்லியில் பாரத் பசயாபைக் ைடிைடமத்துஉருைாக்கியது.

• பிரியங்கா சோப்ரா கைந்த 15 ஆண்டுகளாகயுனிபேஃப் உைன் ஒரு நல்பலண்ணதூதராக

இடணந்துள்ளார், இப்சபாதுஅைர் தனதுபணிக்காகயுனிபேப்பின் 'சைனி சக மனிதாபிமானவிருது' 2019

ைழங்கப்பை்ைது

• உத்தரகண்ை் மாநிலத்தின்ஹரித்ைாரில் ஒரு நாடளக்கு 14 மில்லியன்லிை்ைர் (எம்.எல்.டி) கழிவுநீர்

சுத்திகரிப்பு நிடலயம் (எஸ்.டி.பி) ோராய்அதன் பேயல்பாை்டைத் பதாைங்கியது



THANK YOU


