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சந்திரயான்-3 -வரீமுத்துவவல்

• சந்திரயான்-3 திட்டத்தின் மூலம் நிலவவ மீண்டும் ஆய்வு சசய்ய இந்திய 
விண்சவளி ஆராய்ச்சி வமயம் நடவடிக்வை வமற்சைாண்டு வருைிறது. 

• இந்தத் திட்டப் பணிைளில் ஈடுபடவிருக்கும் குழுவினாா் நியமிக்ைப்பட்டுள்ளனாா். 
அதன்படி, சந்திரயான்-3 திட்ட இயக்குநராை இஸ்வரா விஞ்ஞானி 
பி.வரீமுத்துவவல் நியமிக்ைப்பட்டுள்ளார். 

• இவாா் விழுப்புரத்வதச் வசாா்ந்தவாா்.



Pinaka missile was successfully test fired
• பினாக்ைா ஏவுைவண ஒடிசா ைடற்ைவரயில் இருந்து டிசம்பர் 19, 2019 அன்று சண்டிபூரில் உள்ள 

ஒருங்ைிவணந்த வசாதவனத் சதாடரிலிருந்து சவற்றிைரமாை வசாதவன சசய்யப்பட்டது.
• பினாைா ஏவுைவண பினாைா எம்.வை.- II ராக்சைட்டின் மாற்றியவமக்ைப்பட்ட பதிப்பாகும். இறுதி 

துல்லியத்வத வமம்படுத்துவதற்ைாை ஒருங்ைிவணந்த வழிசசலுத்தல், ைட்டுப்பாடு மற்றும் 
வழிைாட்டுதல் அவமப்புடன் ராக்சைட் வசர்க்ைப்பட்டது. ஏவுைவண வழிசசலுத்தலுக்கு 
ஐஆர்என்எஸ்எஸ் (இந்திய பிராந்திய ஊடுருவல் சசயற்வைக்வைாள் அவமப்பு) உதவும்.

• ராடார்ைள், சடலிசமட்ரி, எலக்ட்வரா-ஆப்டிைல் டார்சைட்டிங் சிஸ்டம் என பல ைண்ைாணிப்பு 
அவமப்புைளால் ஏவுைவணயின் விமானம் ைண்ைாணிக்ைப்பட்டது. அவமப்புைள் ஏவுைவணயின் உயர் 
சசயல்திறவன உறுதிப்படுத்தின.

• முன்னதாை, 2019 மார்ச் மாதம் ராஜஸ்தானின் வபாக்ரானில் பினாைா வசாதவன சசய்யப்பட்டார்.
• பினாக்ைா ஒரு பீரங்ைி ஏவுைவண. அதிை துல்லியத்துடன் 75 ைி.மீ தூரத்திற்கு எதிரி பிரவதசத்வதத் 

தாக்கும் திறன் சைாண்டது. ைார்ைில் வபாரில் முதல் முவறயாை பினாக்ைா பயன்படுத்தப்பட்டது. 2014
வவர, ஆண்டுவதாறும் சுமார் 5,000 பினாக்ைா ஏவுைவணைள் தயாரிக்ைப்படுைின்றன.

• பினாைா ஏவுைவணைளின் உற்பத்தி ரஷ்ய சதாழில்நுட்ப பரிமாற்ற உதவியுடன் சதாடங்ைியது. இந்த 
திட்டம் 1983 இல் வகுக்ைப்பட்டது மற்றும் 1994 இல் உற்பத்தி சதாடங்ைியது.



• International Human Solidarity Day is observed on 20 December

• Portuguese Prime Minister Antonio Costa announced the setting up of a Gandhi Citizenship 
Education Prize in order to help promote Mahatma Gandhi’s ideals.

• GST Council fixes 28% uniform tax rate for lottery

• the Indian Navy and Indian Coast Guard at Cochin port conducted large scale anti-hijacking exercise. 
The exercise was called Apharan.

• Centre Government launched the National Broadband Mission (NBM) to provide broadband access 
to all villages by 2022

• According to a latest report by US National Science Foundation (NSF), India has emerged as 
the world’s third largest publisher of science and engineering articles. As per the statistics compiled 
in report, China has topped the list followed by US

• The Indian Coast Guard (ICG) organised 18th National Maritime Search and Rescue Board (NMSARB) 
meeting in New Delhi

• Former Pakistani President Pervez Musharraf awarded death penalty

• Kuldeep Yadav becomes first Indian bowler to take two ODI hat-tricks

• The second National Conference on Uniformed Women in Prisons Administration was held at Central 
Academy for Police Training, Kanhasaiya, Bhopal on 19-20 December 2019



• OCTOPUS is a counter-terrorism force of Andhra Pradesh. OCTOPUS or Organisation for Counter-Terrorist 
Operations is an elite unit and was recently assigned as a security cover for the state’s Chief Minister. It was 
formed for the first time in 2007.

• The state government of Andhra Pradesh is in talks to develop 3 decentralised capitals instead of one. The 
state is in talks to develop Amaravati as the legislative capital, Visakhapatnam as the executive capital and 
Kurnool as the judicial capital.

• Mukhyamantri Suposhan Abhiyan scheme – Chaththisgarh - The state recently conducted information 
dissemination drives in local languages under this scheme to create awareness about the various government 
initiatives to the forest dwellers and tribal people of the region.



• சர்வவதச மனித ஒற்றுவம நாள் டிசம்பர் 20 அன்று அனுசரிக்ைப்படுைிறது

• மைாத்மா ைாந்தியின் சைாள்வைைவள வமம்படுத்த உதவும் வவையில் ைாந்தி குடியுரிவம ைல்வி பரிசு அவமப்பதாை 
வபார்த்துைீசிய பிரதமர் அன்வடானிவயா வைாஸ்டா அறிவித்தார்.

• லாட்டரிக்கு 28% சரீான வரி விைிதத்வத ஜிஎஸ்டி ைவுன்சில் நிர்ணயிக்ைிறது

• சைாச்சின் துவறமுைத்தில் உள்ள இந்திய ைடற்பவட மற்றும் இந்திய ைடவலார ைாவல்பவட ஆைியவவ சபரிய அளவிலான 
ைடத்தல் எதிர்ப்பு பயிற்சிவய வமற்சைாண்டன. பயிற்சிவய அபரன் என்று அவழத்தனர்.

• 2022 க்குள் அவனத்து ைிராமங்ைளுக்கும் பிராட்வபண்ட் அணுைவல வழங்குவதற்ைாை மத்திய அரசு வதசிய பிராட்வபண்ட் 
மிஷவன (என்.பி.எம்) அறிமுைப்படுத்தியது

• அசமரிக்ை வதசிய அறிவியல் அறக்ைட்டவளயின் (என்எஸ்எஃப்) சமீபத்திய அறிக்வையின்படி, அறிவியல் மற்றும் 
சபாறியியல் ைட்டுவரைவள உலைின் மூன்றாவது சபரிய சவளியீட்டாளராை இந்தியா உருசவடுத்துள்ளது. அறிக்வையில் 
சதாகுக்ைப்பட்ட புள்ளிவிவரங்ைளின்படி, அசமரிக்ைா சதாடர்ந்து சனீா முதலிடத்தில் உள்ளது

• இந்திய ைடவலார ைாவல்பவட (ஐ.சி.ஜி) புதுடில்லியில் 18 வது வதசிய ைடல்சார் வதடல் மற்றும் மீட்பு வாரியம் 
(என்.எம்.எஸ்.ஏ.ஆர்.பி) கூட்டத்வத ஏற்பாடு சசய்தது

• பாைிஸ்தான் முன்னாள் ஜனாதிபதி பர்வவஸ் முஷாரஃப் மரண தண்டவன விதித்தார்

• குல்தபீ் யாதவ் இரண்டு ஒருநாள் ஹாட்ரிக் எடுத்த முதல் இந்திய பந்து வசீ்சாளர் ஆனார்

• சிவற நிர்வாைத்தில் சரீுவட அணிந்த சபண்ைள் குறித்த இரண்டாவது வதசிய மாநாடு வபாபாலின் ைன்ஹவசயா, வபாலீஸ் 
பயிற்சிக்ைான மத்திய அைாடமியில் 2019 டிசம்பர் 19-20 அன்று நவடசபற்றது



• ஆக்வடாபஸ் என்பது ஆந்திராவின் பயங்ைரவாத எதிர்ப்பு சக்தியாகும். பயங்ைரவாத எதிர்ப்பு
நடவடிக்வைைளுக்ைான ஆக்வடாபஸ் அல்லது அவமப்பு ஒரு உயரடுக்கு அலகு மற்றும் சமீபத்தில் 
நியமிக்ைப்பட்டது.

• ஆந்திர மாநில அரசு ஒன்றுக்கு பதிலாை 3 பரவலாக்ைப்பட்ட தவலநைரங்ைவள உருவாக்ை வபச்சுவார்த்வத நடத்தி 
வருைிறது. அமராவதிவய சட்டமன்ற தவலநைராைவும், விசாைப்பட்டினத்வத நிர்வாை தவலநைராைவும், ைர்னூவல 
நீதித்துவற தவலநைராைவும் உருவாக்ை அரசு வபச்சுவார்த்வத நடத்தி வருைிறது.

• முைமந்திரி சுவபாஷன் அபியான் திட்டம் – சத்தஸீ்ைர் - பிராந்தியத்தின் வனவாசிைள் மற்றும் பழங்குடி மக்ைளுக்கு 
பல்வவறு அரசாங்ை முயற்சிைள் குறித்த விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்துவதற்ைாை இந்த திட்டத்தின் ைீழ் உள்ளூர் 
சமாழிைளில் தைவல் பரப்புதல் இயக்ைங்ைவள அரசு சமீபத்தில் நடத்தியது.







THANK YOU


