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December 9: International Anti-Corruption Day
• சர்வதேச ஊழல் எேிர்ப்பு ேினம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் 2003 முேல் ஒவ்வவாரு 
ஆண்டும் டிசம்ைர் 9 அன்று குறிக்கப்ைடுகிறது.

• ேீம்: ஊழலுக்கு எேிரான ஐக்கியம்

• ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கூற்றுப்ைடி, ஒவ்வவாரு ஆண்டும் 1 டிரில்லியன் அவெரிக்க 
டாலர் லஞ்சொகவும், 2.6 டிரில்லியன் அவெரிக்க டாலர்கள் ஆண்டுதோறும் 
ேிருடப்ைடுகின்றன.

• இது உலக வொத்ே உள்நாட்டு உற்ைத்ேியில் 5% க்கும் அேிகொகும்.

• ஊழலுக்கு இழந்ே நிேி உத்ேிதயாகபூர்வ அைிவிருத்ேி உேவிக்கு வசலவிடப்ைட்ட 
வோபகயின் 10 ெடங்கு என்று ஐக்கிய நாடுகளின் தெம்ைாட்டுத் ேிட்டம் கூறுகிறது



Human Library event held in Mysuru
• மனித நூலகம், மனிதர்களை புத்தகங்களை மாற்ற முற்படும் ஒரு கருத்து, கர்நாடகாவின் 

ளமசூரு, அரண்மளனகள் நகரில் நளடபபற்றது.
• இது சர்வததச இலாப தநாக்கற்ற அளமப்பான மனித நூலகத்தால் முதன்முளறயாக 

ளமசூருவில் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது.
• இந்த நிகழ்வின் தநாக்கம் புத்தகங்களை விட மக்களுக்கு கடன் வழங்குவதற்கான நூலக 

ஒப்புளமகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பாதுகாப்பிற்கான ஒரு பாதுகாப்பான 
கட்டளமப்ளப உருவாக்குவதன் மூலம் கடந்தகால நீண்டகால தப்பபண்ணங்களையும் ஒதர 
மாதிரியான முளறகளையும் உளடப்பதாகும்.

• இந்த நிகழ்வு மனித நூலக வாசகர்களுக்கு மனித புத்தகங்களை கடன் வாங்கவும் 
புத்தகங்களுடன் உளரயாடலில் ஈடுபடவும் வாய்ப்பைிக்கிறது. சமூக அணுகுமுளறகைில் 
மாற்றத்தின் அவசியத்ளத ஒப்புக் பகாள்ைவும் சமூக சரீ்திருத்தங்களை ஊக்குவிக்கவும் இது 
அவர்களுக்கு உதவுகிறது.

மனித நூலகம்அளமப்பு பற்றி
• இது படன்மார்க்கின் தகாபன்தேகளன தளலளமயிடமாகக் பகாண்ட இலாப தநாக்கற்ற

அளமப்புக்கான பதிவுபசய்யப்பட்ட சர்வததசமாகும்.
• இது ஆரம்பத்தில் 2000 ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கப்பட்டது, தற்தபாது 85 க்கும் தமற்பட்ட 

நாடுகைில் உள்ைது.
• இந்தியாவில், இது படல்லி, ளேதராபாத், மும்ளப, பபங்களூரு உள்ைிட்ட பல்தவறு 

பபருநகரங்கைில் பரவியுள்ைது.



Integrated Command and Control Centre inaugurated in Haryana

• ேரியானா முதலளமச்சர் மதனாகர் லால் கட்டர் நாட்டின் மில்லினியம் நகரமான குர்கானில் லட்சிய 
ஒருங்கிளணந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ளமயத்ளத (ஐ.சி.சி.சி) திறந்து ளவத்தார்.

• மக்களுக்கு பன்முக ஆன்ளலன் ஸ்மார்ட் தசளவகளை வழங்க ஐ.சி.சி.சி நரம்பு ளமயமாக 
உருவாக்கப்பட்டுள்ைது.

ஒருங்கிளணந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ளமயம் (ஐ.சி.சி.சி) பற்றி :

• சிசிடிவி அடிப்பளடயிலான பபாது பாதுகாப்பு மற்றும் தகவளமப்பு தபாக்குவரத்து தமலாண்ளம 
அளமப்பு, மாசு கண்காணிப்பு, ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் அளமப்பு, நீர் வழங்கல் தமலாண்ளம அளமப்பு, 
பசாத்து தமலாண்ளம அளமப்பு மற்றும் பசாத்து வரி தமலாண்ளம உள்ைிட்ட ஸ்மார்ட் சிட்டி 
பயன்பாடுகளுடன் பதாடர்புளடய அளனத்து ஆன்ளலன் தரவுகளுக்கும் தநாடல் புள்ைியாக இது 
வடிவளமக்கப்பட்டுள்ைது. அளமப்பு. ஐ.சி.சி.சி ரூ .38 தகாடி பசலவில் கட்டப்பட்டது.

பமாளபல் பசயலி:

• முழு குடிமக்கள் தசளவகளையும் ஒதர தமளடயில் பகாண்டுவருவதன் மூலம் ஐ.சி.சி.சி-க்கு ஒரு 
பமாளபல் பசயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ைது, இதனால் பபாதுமக்கள் இவற்ளற எைிதில் அணுகலாம் 
மற்றும் இந்த ஐ.சி.சி.சியின் வரம்ளப அதிகரிக்க, 1,200 சி.சி.டி.வி தகமராக்களை நிறுவுவதன் மூலம் 358 
தபாக்குவரத்து சந்திப்புகளை உள்ைடக்கும் திட்டங்கள் பசய்யப்பட்டுள்ைன.



India attended the Madrid Climate Conference
• சுற்றுச்சூழல் அளமச்சர் ஸ்ரீ பிரகாஷ் ஜவதடகர் மாட்ரிட் காலநிளல மாநாட்டில் இந்தியாளவ 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். ஐக்கிய நாடுகைின் காலநிளல மாற்ற மாநாடு 2019 டிசம்பர் 2 முதல் 2019
டிசம்பர் 13 வளர மாட்ரிட்டில் நளடபபறுகிறது.

• COP25 (கட்சிகைின் 25 வது மாநாடு) சிலியில் நளடபபற இருந்தது. இருப்பினும், நாட்ளட பாதிக்கும் 
தபாராட்டங்கைால் சிலி அரசு சிஓபி 25 ஐ ரத்து பசய்தது. இது ரத்து பசய்யப்பட்டளதத் பதாடர்ந்து, 
ஸ்பபயின் நிகழ்ளவ ஏற்பாடு பசய்ய முன்வந்தது.

• மாநாடு "மாறிவரும் காலநிளலயில் பபருங்கடல் மற்றும் கிளரதயாஸ்பியர் பற்றிய சிறப்பு அறிக்ளக" 
(SPROCC) என்ற தளலப்பில் பபருங்கடல்கள் பற்றிய அறிக்ளகளயயும் பவைியிட்டது. அறிக்ளகயின்படி, 
உலகைாவிய சராசரி கடல் மட்டம் 1.4 மிமீ (1901-1990) இலிருந்து 3.6 மிமீ (2006-2015) ஆக உயர்ந்துள்ைது. 
தமலும், 1993 முதல் கடல் பவப்பமயமாதல் அதிகரித்துள்ைது என்று அறிக்ளக கூறுகிறது. 1993 மற்றும் 2017
க்கு இளடயில், 700 முதல் 2000 மீட்டர் கடல் அடுக்குகள் பவப்பமளடந்துள்ைன.

ளநதராபி தவளல திட்டம்

• ளநதராபி பணித் திட்டம் மதிப்பாய்வு பசய்யப்பட்டு அதன் முன்தனற்றம் மாநாட்டில் விவாதிக்கப்பட்டது. 
இந்த திட்டம் 2005 இல் COP11 இல் நிறுவப்பட்டது. இது காலநிளல மாற்றத்திற்கான தாக்கங்கள், தழுவல் 
மற்றும் பாதிப்பு ஆகியவற்ளற தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது.



NMCG of Jal Shakti Ministry organises the 4th India Water Impact Summit

• 4 வது இந்தியா நீர் தாக்க உச்சி மாநாடு 2019 டிசம்பர் 5 முதல் 7 வளர புதுதில்லியின் விக்யான் 
பவனில் நளடபபற்றது. ஜல் சக்தி அளமச்சின் ததசிய தூய்ளமயான கங்கா (என்.எம்.சி.ஜி) மற்றும் 
ஐ.ஐ.டி-கான்பூர் தளலளமயிலான கங்கா நதி படுளக தமலாண்ளம மற்றும் ஆய்வுகள் ளமயம் 
(சி.கங்கா) இளணந்து இளத ஏற்பாடு பசய்தன.

• உச்சிமாநாட்ளட மத்திய ஜல் சக்தி அளமச்சர் கதஜந்திர சிங் தேகாவத் திறந்து ளவத்தார்.
• உலபகங்கிலும் இருந்து, குறிப்பாக ஐதராப்பிய ஒன்றிய நாடுகைின் பல தூதர்கள் மற்றும் 

பிரதிநிதிகள் உச்சிமாநாட்டில் பங்தகற்றனர்.
• இந்த ஆண்டின் உச்சிமாநாட்டின் கருப்பபாருள்: ‘தண்ணளீர மதிப்பிடுவது - கங்ளகளய மாற்றுவது’.
• உச்சிமாநாட்டின் பிரதான தநாக்கம் உலகைாவிய நிதி முதலீட்டாைர்களையும் நிறுவனங்களையும் 

ஒன்றிளணத்து ஸ்மார்ட் நகரங்கைில் நீர் பாதிப்பு குறித்து கவனம் பசலுத்துவதாகும்.
சி.கங்கா பற்றி:
• கான்பூரில் உள்ை இந்திய பதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் 2016 ஆம் ஆண்டில் கங்கா நதி படுளக 

தமலாண்ளம மற்றும் ஆய்வுகளுக்கான ளமயம் (சி.கங்கா) நிறுவப்பட்டது. 
• கங்ளக நதிப் படுளகளய தநாக்கிய அதன் குறிக்தகாள்களையும் தநாக்கங்களையும் அளடவதில் 

இந்த ளமயம் இந்திய அரசாங்கத்தின் ஜல் சக்தி அளமச்சின் ததசிய தூய்ளமயான கங்ளகக்கான 
(என்.எம்.சி.ஜி) விரிவான சிந்தளனக் குழுவாக பசயல்படுகிறது.



South Asian Games: India leads with 214 medals
• 2019 ஆம் ஆண்டு பதற்காசிய விளையாட்டுப் தபாட்டியில் இந்தியா 110 தங்கம், 69 பவள்ைி 

மற்றும் 35 பவண்கலங்களை பவன்றுள்ைது. பமாத்தத்தில் இந்தியா 214 பதக்கங்களை 
பவன்றுள்ைது. இந்நிகழ்ச்சி தநபாைத்தில் நளடபபற்றது.

• தடகைத்தில், 23 தங்கம், 20 பவள்ைி மற்றும் 6 பவண்கலம் அடங்கிய 49 பதக்கங்களை
இந்தியா பவன்றது. தடபிள் படன்னிஸ் பிரிவில் இந்தியா இரண்டு தங்கம் மற்றும் ஐந்து 
பவள்ைிப் பதக்கங்களையும் பவன்றது. தநபாைத்தின் பல்தவறு நகரங்கள் காத்மாண்டு, 
தபாகாரா மற்றும் ஜனக்பூர் ஆகிய நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகின்றன.

• இந்த ஆண்டு கிரிக்பகட்டும் 8 வருட இளடபவைிக்கு பிறகு தசர்க்கப்பட்டுள்ைது. 
இந்நிகழ்ச்சியில் சுமார் 2,715 விளையாட்டு வரீர்கள் பங்தகற்றனர்.

• பதற்காசிய விளையாட்டு சின்னம்
• பதற்காசிய விளையாட்டுகைின் அதிகாரப்பூர்வ சின்னம் ஒரு தஜாடி கருப்பு ரூபாயாகும். 

பிைாக்பக்ஸ் என்பது ஆபத்தான உயிரினமாகும், இது தநபாைத்தின் பதற்கு பிராந்தியத்தில் 
காணப்படுகிறது.

Black Bucks- களலமான்
• Black Bucks  இந்திய மான் என்றும் அளழக்கப்படுகின்றன. இது முக்கியமாக இந்தியாவில் 

காணப்படுகிறது. அதிகப்படியான தவட்ளட, வாழ்விட சரீழிவு மற்றும் காடழிப்பு காரணமாக 
பிைாக்பக்ஸ் பதாளக 20 ஆம் நூற்றாண்டில் குளறந்தது. இது அர்பஜன்டினா மற்றும் 
அபமரிக்காவில் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

• இந்தியாவில், வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 இன் கீழ் பிைாக்பக்ஸ் தவட்ளடயாடுவது 
தளடபசய்யப்பட்டுள்ைது.



Best police station in country
• நாட்டில் சிறப்பாக பசயல்படும் பத்து காவல் நிளலயங்கைின் பட்டியளல உள்துளற 

அளமச்சகம் பவைியிட்டது

• அந்தமான் & நிக்தகாபார் தவீுகைில் உள்ை அபபர்டீன் நாட்டின் சிறந்த காவல் நிளலயமாக 
அறிவிக்கிறார்

• அந்தமான் மற்றும் நிக்தகாபார் தவீுகைில் உள்ை அபபர்டீன் காவல் நிளலயம் நாட்டின் மிகச் 
சிறப்பாக பசயல்படும் பபாலிஸ் நிளலயங்கைின் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ைது, அதத 
தநரத்தில் ஒரு பசாத்து குற்றம், பபண்களுக்கு எதிரான குற்றம் மற்றும் பலவனீமான 
பிரிவுகளை ளகயாளும்.

• குஜராத்தில் உள்ை பாலசிதனார் காவல் நிளலயம் 2 வது இடத்ளதயும், மத்திய பிரததசத்தின் 
அஜ்க் புர்ோன்பூர் 3 வது இடத்ளதயும் பபற்றன.

• தமிழ்நாட்டின் ததனி- அளனத்து மகைிர் காவல் நிளலயமும் 4 வது இடத்ளதப் பிடித்தது



• Sanna Marin becomes World’s Youngest-Serving Prime Minister – Finland

• Girish Chandra Chaturvedi appointed new of Chairman National Stock Exchange

• The National Electronic Funds Transfer (NEFT) system will be made available 24x7 on all days from December 16, 2019

• Government of India has launched National Clean Air Programme

• Assam government has set up 15 Anti-Depredation Squads of the Forest department to deal with human-wildlife 

conflicts 

• K Vijay Kumar has been appointed as a senior security advisor in the Union Home Ministry headed by Amit Shah

• 1st Woman Umpire in International Men’s Cricket – G.S.Lakshmi

• Miss South Africa Zozibini Tunzi was crowned as Miss Universe 2019 at the event held at Tyler Perry Studios in Atlanta, 

United States



• சன்னா மரின் உலகின் இளைய-தசளவ பசய்யும் பிரதமரானார் - பின்லாந்து

• கிரிஷ் சந்திர சதுர்தவதி ததசிய பங்குச் சந்ளதத் தளலவராக புதியவராக நியமிக்கப்பட்டார்

• ததசிய மின்னணு நிதி பரிமாற்றம் (NEFT) அளமப்பு டிசம்பர் 16, 2019 முதல் அளனத்து நாட்கைிலும் 24x7 

கிளடக்கும்

• இந்திய அரசு ததசிய தூய்ளமயான காற்றுத் திட்டத்ளத அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது

• மனித-வனவிலங்கு தமாதல்களைச் சமாைிக்க அசாம் அரசு வனத்துளறயின் 15 அழிவு தடுப்புப் 
பளடகளை அளமத்துள்ைது

• தக விஜய் குமார் அமித் ோ தளலளமயிலான மத்திய உள்துளற அளமச்சகத்தின் மூத்த பாதுகாப்பு 
ஆதலாசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்

• சர்வததச ஆண்கள் கிரிக்பகட்டில் 1 வது பபண் நடுவர் - ஜி.எஸ்.லட்சுமி

• அபமரிக்காவின் அட்லாண்டாவில் உள்ை ளடலர் பபர்ரி ஸ்டுடிதயாவில் நளடபபற்ற நிகழ்ச்சியில் மிஸ் 
பதன்னாப்பிரிக்கா தசாசிபினி துன்சி 2019 மிஸ் யுனிவர்ஸ் என முடிசூட்டப்பட்டார்.





THANK YOU


