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Human Development Index
• ஐக்கியநாடுகளின் மேே்பாடட்ுத்திட்டே் 189 நாடுகளுக்கானேனிதமேே்பாடட்ுகுறியீடட்ைட
டிசே்பர் 9, 2019 அன்றுவெளியிட்டது. 

• “ெருோனத்திற்குஅப்பால், சராசரிகளுக்குஅப்பால், இன்றுஅப்பால்: 21 ஆே்நூற்றா்்டில்ேனித

ெளரச்ச்ியில்ஏற்றத்தாழ்வுகள்” என்றதைலப்பில்தரெரிைசபட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

• அெரக்ளில்இந்தியா 129 ெதுஇடத்ைதப்பிடித்தது, இதுமுந்ைதயநிைலகைளவிடஒரு
தரெரிைசயில்முன்னிைலயில்உள்ளது. 2018 ஆே்ஆ்்டில், இந்தியா 130 ெதுஇடத்ைதப்பிடித்தது. 

• ெறுைே, கல்வி, ஆயுட்காலே்ேற்றுே்சுகாதாரப் பாதுகாப்புக்கானேதிப்பீடுஆகியெற்றியன்
அடிப்பைடயில் தரெரிைசபட்டியலிடப்பட்டது.

• எல்லாபிராந்தியங்களிலுே், வதற்காசியாமெகோகெளர்ந்துெருே்பிராந்தியோகஇருந்தது. இது
1990 ேற்றுே் 2018 ஆ்்டுகளுக்குஇைடயில் 46% ெளரச்ச்ிையக்க்்டது. அதன்ெளரச்ச்ி
இருந்தமபாதிலுே், இப்பகுதிகூட்டாளர் ென்முைறயில் 31% ஆகுே். வதற்காசியாவிற்கு
அடுத்தபடியாக, கிழக்குஆசியாேற்றுே்பசிபிக்நல்லெளரச்ச்ிையப்பதிவுவசய்தன. இந்த
பிராந்தியங்களின்ெளரச்ச்ிவிகிதே் 43% எனஅறியக்ைகயால்ேதிப்பிடப்பட்டது.

• வப்்கள் எதிரவ்காள்ளுே்மிகக்குைறந்தகூட்டாளர் ென்முைறையசிங்கப்பூர் வதரிவித்துள்ளது.

• 2005-06 ேற்றுே் 2015-16 காலகட்டங்களுக்குஇைடயில்இந்தியாவில்சுோர் 27.1 மகாடிேக்கள்
ெறுைேயிலிருந்துவெளிமயற்றப்பட்டதாகஅறியக்ைககூறுகிறது. இருப்பினுே், அறியக்ைகயின்படி, 
உலகின் 41% ஏைழகளாகஇருக்குே்மிகப்வபரியநாடுஇந்தியா!

• பாலினமேே்பாடட்ுகுறியீடட்டில்இந்தியா 122 ெதுஇடத்தில்உள்ளது



Constitutional -126th amendment bill
• அரசியலைேப்பு (126ெதுதிருத்தேமசாதா), 2019 டிசே்பர் 9, 2019 அன்றுேக்களைெயில்
அறியமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்தேமசாதாபட்டியல் சாதிேற்றுே்பட்டியல்
பழங்குடியினருக்குெழங்கப்பட்டஇடஒதுக்கீட்ைட 10 ஆ்்டுகள் நீட்டிக்கமுயல்கிறது.

• ஆங்கிமலா-இந்தியசமூகே், எஸ்சி, எஸ்டிக்குெழங்கப்பட்டஇடஒதுக்கீடு 2020 ஜனெரி 25 
ஆே்மததிக்குள்முடிெைடயஉள்ளது. மேலுே் 10 ஆ்்டுகளுக்குஇடங்கைளமுன்பதிவு
வசய்ெைதத்வதாடரேமசாதாஅறியமுகப்படுத்தப்பட்டுெருகிறது, அதாெது 2030 ஜனெரி
25 ெைர.

• இடஒதுக்கீடு 334ெதுபிரிவில் மசரக்்கப்பட்டுள்ளது, எனமெேமசாதாகட்டுைரைய
திருத்தமுயல்கிறது.

• பிரிவு 334 இடங்களை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் மற்றும் ஆங்கில ா-
இந்தியர், எஸ்ெி மற்றும் எஸ்டிகளுக்கான ெிறப்பு பிரதிநிதித்துவம் 40 ஆண்டுகளுக்குப் 
பிறகு நிறுத்தப்படும்.இந்த விதி 1949 இல் லெர்க்கப்பட்டது. 40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 
இது 10 ஆண்டுகள் நீட்டிப்புடன் திருத்தப்படுகிறது.

• அரசியலைேப்புதிருத்தே்அரசியலைேப்பில்ோற்றத்ைதஏற்படுத்திெருகிறது. பிரிவு
368 இன்படி, இர்்டுெைகயானஅரசியலைேப்புதிருத்தங்கள்உள்ளன, அதாெது
சிறப்புவபருே்பான்ைேயால் வசயல்படுத்தப்பட்டதிருத்தே்ேற்றுே்சிறப்பு
வபருே்பான்ைேயால் வசய்யப்பட்டதிருத்தே்ேற்றுே்ோநிலசட்டேன்றங்களில்
குைறந்தபட்சே்ஒருபகுதியினரால்ஒப்புதல்.

• சிறப்புவபருே்பான்ைேொக்களிப்பில்இருமூன்றியல்இர்்டுஉறுப்பினரக்ளால்
ஒப்புதல் மதைெப்படுகிறது. ொக்களிக்குே் மநரத்தில், வீட்டின்வோத்தபலத்தில் 50% 
க்குே்அதிகோகஇருக்கமெ்்டுே். 



National Energy Conservation Week
• மதசியஎரிசக்திபாதுகாப்புொரே்டிசே்பர் 14 முதல்டிசே்பர் 20 ெைரஇந்தியாமுழுவெதுே்
வகா்்டாடப்படுகிறது. பல்மெறுஅரசுநிறுெனங்கள்ேற்றுே்வபாதுத்துைறநிறுெனங்கள்
எரிசக்திபாதுகாப்புவசய்திசார்ந்தநடெடிக்ைககைளஏற்பாடுவசய்துொரத்ைத

வகா்்டாடுகின்றன.

• டிசே்பர் 14: எரிசக்திபாதுகாப்புநாள்

• எரிசக்திபாதுகாப்புதினே் 1991 முதல்ஒெ்வொருஆ்்டுே்டிசே்பர் 14 அன்று
வகா்்டாடப்படுகிறது. எரிசக்திபாதுகாப்புதினே்என்பதுப்ியகத்தின்ஆற்றல்

வசயல்திறனின்முன்முயற்சி. எரிசக்திேற்றுே்பாதுகாப்பில்அரசாங்கத்தின்சாதைனகைள
நிரூபிப்பமதஅன்ைறயமநாக்கே்.

• இந்தியாவில்எரிசக்திபாதுகாப்புஅைேப்பு

• வபட்மராலியபாதுகாப்புஆராய்சச்ி சங்கே் என்பதுஎரிசக்திபாதுகாப்ைப

மேே்படுத்துெதற்காக 1978 ஆே்ஆ்்டில்உருொக்கப்பட்டஒருஅரசுக்குஇைடமயயான

அைேப்பாகுே். இதுபுைதபடிெஎரிவபாருட்கைளமசமிப்பதில்வபாதுவிழிப்பு்ரை்ெ

உருொக்குகிறது.

• 2001 இல்உருொக்கப்பட்ட எரிசக்திதிறன்ப்ியகே் (BEE) ஆற்றல்திறன்ேற்றுே்பாதுகாப்ைப
மேே்படுத்துெதற்குே் வபாறுப்பாகுே். எரிசக்திபாதுகாப்பு சட்டே், 2001 இன்கீழ் BEE 
நிறுெப்பட்டது. எரிசக்திமதைெகைளகுைறப்பமதஅைேப்பின் மநாக்கே்.



Citizenship (Amendment) Bill 2019
• குடியுரிைே (திருத்த) ேமசாதா 2019 டிசே்பர் 9 ஆே்மததிேக்களைெயில் 12 ே்ிமநரே் நீ்்டவிொதத்திற்குப்

பிறகுநிைறமெற்றப்பட்டது. முன்னதாக, இதுடிசே்பர் 04, 2019 அன்றுேத்தியஅைேசச்ரைெயால்

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

• இந்தேமசாதாவுக்குநாடாளுேன்றத்தில் 311 ொக்குகள்ஒப்புதல்அளிக்கப்பட்டன, 80 எே்.பி.க்கள்

ேமசாதாவுக்குஎதிராகொக்களித்தனர். பாஜகதனதுகட்சியின்ோநிலங்களைெஎே்.பி.க்களுக்குடிசே்பர் 10 

ேற்றுே் 11 ஆே்மததிகளில்ஒருசவுக்ைகவெளியிட்டுள்ளது. இந்தேமசாதாைெோநிலங்களைெயிலுே்

நிைறமெற்றேத்தியஅரசுதன்னால்முடிந்தெைரமுயற்சிக்குே் என்றுஊகிக்கப்படுகிறது.

• குடியுரிைே (திருத்த) ேமசாதா 2019 என்றால்என்ன?

• குடியுரிைே (திருத்த) ேமசாதா -2019 பங்களாமதஷ், ஆப்கானிஸ்தான்ேற்றுே்பாகிஸ்தாைனச் மசர்ந்தஆறு

சிறுபான்ைேசமூகங்களுக்குஇந்தியகுடியுரிைேையெழங்குே். இந்தஆறுசமூகங்கள் –இந்து, புத்த, சே், 

பார்சி, கிறியஸ்தெேற்றுே் சீக்கியரக்ள்.

• தற்மபாது, இந்தியாவின்குடியுரிைேவபறஒருநபர் குைறந்தது 11 ஆ்்டுகள்இங்குதங்குெதுகட்டாயோகுே்.

• ேமசாதாஇந்தகாலத்ைதஆறுஆ்்டுகளாககுைறக்குே். இந்தசமூகங்கைளச் மசர்ந்தெரக்ளுக்குஆறு

ஆ்்டுகளில் இந்தியகுடியுரிைேவபறஇதுஉதவுே்.

• இதுகுடியுரிைேக்கானசட்டஉதவிகைளெழங்ககுடியுரிைேச் சட்டே் 1955 இல்சிலதிருத்தங்கைளச்வசய்யுே்.



• Dec – 10 - Human Rights Day 2019 - Theme is – ‘Youth Standing Up for Human Rights’

• On 9 December 2019, Parliament passed the landmark ‘The Recycling of Ships Bill 2019’ for Safe and 

Environmentally Sound Recycling of Ships in India. 

• Three youngsters of 17 to 18 years old from Sha’ar HaNegev High school in Israel’s will be traveling to 

India to launch a satellite dubbed as- ‘Duchifat 3’, designed and built by them 

• Malaysia has reported the first case of Polio in 27 years, when a three-month-old Malaysian infant boy 

was diagnosed with polio. 

• International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the 

Prevention of this Crime: 9 December



• The World Anti-Doping Agency (WADA), banned Russia for 4 years, from participation in global sporting 

events, including the 2020 Tokyo Olympics and the 2022 Beijing Winter Olympics, after accusing Moscow 

of falsifying data from an anti-doping laboratory. The Russian flag and national anthem have also been 

banned in global events.

• Prime Minister Narendra Modi took part in the 54th DGsP/IGsP Conference held in Pune

• Abu Dhabi (UAE) has been selected as the world’s leading Sports tourism Destination at the 26th edition 

of the World Travel Awards (WTA) being held in Muscat, Oman. 

• The UNESCO-recognized Nilgiri Mountain Railway (NMR) conducted a special service for foreign tourists. 

71 tourists from several countries, including the USA, the UK and France travelled by a special steam 

engine service from Coonoor to Ooty.



• Dec 10 -ேனிதஉரிைேகள்நாள் -தீே் – ‘இைளஞரக்ள்ேனிதஉரிைேகளுக்காகநிற்கிறாரக்ள்’. 

• 9 டிசே்பர் 2019 - இந்தியாவில்பாதுகாப்பானேற்றுே்சுற்றுசச்ூழல்ஒலிேறுசுழற்சிக்கானைேல்கல்

‘கப்பல்களின்ேறுசுழற்சிேமசாதா 2019’ ஐநாடாளுேன்றே்நிைறமெற்றியயது. 

• இஸ்லர ின் ஷா’ர் ஹாலனலகவ் உயர்நிள ப் பள்ைியில் இருந்து 17 முதல் 18 வயதுளடய மூன்று 
இளைஞர்கள் இந்தியாவுக்குச் சென்று, அவர்கைால் வடிவளமக்கப்பட்ட மற்றும் கட்டப்பட்ட ‘துச்ெிஃபாட் 3’ 
என அளைக்கப்படும் செயற்ளகக்லகாளை விண்ணில் செலுத்த உள்ைனர்.

• மூன்றுோதேமலசியைகக்குழந்ைதக்குமபாலிமயாஇருப்பதுக்்டறியயப்பட்டமபாது, 27 ஆ்்டுகளில்முதல்

முைறயாகமபாலிமயாமநாையேமலசியாவதரிவித்துள்ளது.

• இனப்படுவகாைலகுற்றத்தால்பாதிக்கப்பட்டெரக்ளின்சரெ்மதசநிைனவுநாள்ேற்றுே்க ityரெே்ேற்றுே்

இந்தகுற்றத்ைதத்தடுக்குே்: 9 டிசே்பர்



• உலகமடாப்பிங்எதிர்ப்புநிறுெனே் (ொடா), 2020 மடாக்கிமயாஒலிே்பிக்ேற்றுே் 2022 வபய்ஜிங்குளிரக்ால

ஒலிே்பிக்உள்ளிட்டஉலகளாவியவிைளயாடட்ுநிகழ்வுகளில்பங்மகற்கரஷ்யாைெ 4 ஆ்்டுகள்தைட

வசய்தது. உலகளாவியநிகழ்வுகளில் ரஷ்யவகாடிேற்றுே்மதசியகீதே்தைடவசய்யப்படட்ுள்ளன.

• புமனவில்நைடவபற்ற 54 ெதுடிஜிஎஸ்பி / ஐஜிஎஸ்பிோநாட்டில்பிரதேர் நமரந்திரமோடிபங்மகற்றார்.

• ஓோனின்ேஸ்கட்டில்நைடவபற்றுெருே்உலகபய்விருதுகளின் (டபிள்யூ.டி.ஏ) 26 ெதுபதிப்பில்உலகின்

முன்ன்ிவிைளயாடட்ுசுற்றுலாஇடோகஅபுதாபி (யுஏஇ) மதரவ்ுவசய்யப்படட்ுள்ளது.

• யுவனஸ்மகாஅங்கீகாரே்வபற்ற நீலகிரிேைலரயில்மெ (என்.எே்.ஆர்) வெளிநாடட்ுசுற்றுலாப்

பய்ிகளுக்காகசிறப்புமசைெையநடத்தியது. அவேரிக்கா, இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ்உள்ளிட்டபல

நாடுகைளச்மசர்ந்த 71 சுற்றுலாப்பய்ிகள்கூனூரிலிருந்துஊட்டிெைரசிறப்பு நீராவிஇயந்திரமசைெயால்

பய்ே்வசய்தனர்.




