
DEC 17 CA COMPILATION 

Dinamani 

1)  ராணுவ தலைலைத் தளபதியாக உள்ள விபின் ராவத், வரும் 31-ஆம் தததி ஓய்வுபபறவிருக்கும் 

நிலையில், அந்த பதவிக்கு பணி மூப்பு அடிப்பலையில் ைதோஜ் முகுந்த் நரவதே நியமிக்கப்பை 

உள்ளாாாா் 

2) தேசிய சுற்றுலா சசலவினங்கள் ஆய்வு ஜனவரி 2020-ஆம் ஆண்டு 
ஜனவரி 1-ஆம் தேேி சோடங்கி 2020 -ஆம் ஆண்டு டிசம்பாா் 30-ஆம் 
தேேி வரை நரடசபறுகிறது 

3) பாகிஸ்ோனிடம் இருந்து விடுேரலப் சபற்று 49 ஆண்டுகள் 
நிரறவரடந்ேரே நிரனவு கூரும் வரகயில், வங்கதேசத்ேில் 
ேிங்கள்கிழரை ‘சவற்றி ேினம்’ சகாண்டாடப்பட்டது. இந்ேக் 
சகாண்டாட்டத்ேில் இந்ேிய ைாணுவ வைீாா்களும் பங்தகற்றனாா். 

4) உலகத் ேைிழாைாய்ச்சி நிறுவனமும் ைதுரை உலகத் ேைிழ்ச் 
சங்கமும் இரைந்து முேலாவது உலகத் ேைிழ் இரச ைாநாட்டிரன 
ைதுரையில் கடந்ே சனி, ஞாயிறு ஆகிய இரு நாள்களில் நடத்ேின.  

5) ஆளுநாா் ைாளிரகயும், ேிருச்சியில் உள்ள இந்ேிய தைலாண்ரை 
நிறுவனமும் இரைந்து ‘நான்காம் சோழில் புைட்சிக்கான 
புதுரையான கல்வி முரற’ என்ற ேரலப்பில் உயாா்கல்வி 
ைாநாட்ரட உேரகயில் நடத்துகின்றன.  

Hindu  

1) ேைிழக அைசின் ோலிக்கு ேங்கம் வழங்கும் ேிட்டத்ேின் கீழ் 
சசன்ரனயில் ஒதை நாளில் 1,776 சபண்களுக்கு ோலிக்கு ேங்கம் 
வழங்கப்பட்டது. 

2) ேைிழகத்ேில் சமூகநலத் துரறயின் சார்பில் மூவலூர் 
இைாைாைிர்ேம் அம்ரையார், ஈ.சவ.ைா ைைியம்ரையார் உள்ளிட்ட 
5 வரகயான ேிருைை நிேியுேவி ேிட்டங்கள் சசயல்படுத்ேப்பட்டு 
வருகின்றன.  

3) ைத்ேிய அைசின் 'ைிஷன் அந்ேிதயாேயா' ேிட்டத்ேின் கீழ் 
கிைாைங்களுக்குத் தேரவயான அடிப்பரட வசேிகள் 
தைற்சகாள்ளப்படுகின்றன. இந்ேத் ேிட்டத்ேில் இந்ேிய அளவில் 
சிறப்பாக சசயல்படுத்ேப்பட்ட கிைாைைாக ேிருவண்ைாைரல 
ைாவட்டம் ஆைைி அடுத்ே சைாழுகம்பூண்டி கிைாைம் தேர்வு 
சசய்யப்பட்டுள்ளது.  

4) Home Ministry has sent an alert to all States warning them about 

the vulnerability of Android OS to a bug called ‘StrandHogg’ that 



allows real-time malware applications to pose as genuine 

applications and access user data. 

5) Ministry of coal has decided to establish Sustainable Development 

Cell in order to promote environmentally sustainable coal mining. 

6) Indian Council of Medical Research to set up a task force for 

research in  gene therapy. 

7) Ministry of Skill development is going to set up a centre of 

excellence for skilling in Uttarkashi area of Uttarkhand. 

8) The first meeting of Inter-state committee formed between Tamil 

Nadu and Kerala  for Parambikulam- Aliyar Project held at 

Chennai. 

9)  
10) தீம்பபாருள் பெயலிகலள உண்லையாே பெயலிகளாய் காட்டி பயோளர்களின் 

தரலவ திருை அனுைதிக்கும் ‘StrandHogg’ மூைம் Android OS க்கு ஏற்படும் பாதிப்பு 

குறித்த எச்ெரிக்லக பெய்திலய உள்துலற அலைச்ெகம் அலேத்து ைாநிைங்களுக்கும் 

அனுப்பியுள்ளது. 

11) சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வலகயில் நிைக்கரி சுரங்கம் பவட்டும் பணிலய ஊக்குவிக்க 

‘Sustainable Development Cell’ என்ற அலைப்லப நிைக்கரி அலைச்ெகம் அலைக்க 

உள்ளது. 

12) ைரபணு சிகிச்லெ குறித்த ஆராய்ச்சிக்காக இந்திய ைருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் ஒரு 

பணிக்குழுலவ அலைத்துள்ளது. 

13) உத்தரகாண்டில் உள்ள  உத்தரகாஷி பகுதியில் திறன் பயிற்சிக்காே சிறப்பு லையத்லத 

ைத்திய திறன் தைம்பாட்டு அலைச்ெகம் அலைக்க உள்ளது. 

14) பரம்பிக்குளம்- ஆழியார் திட்ைம் பதாைர்பாக தமிழ்நாடு-தகரளா இலைதய 

அலைக்கப்பை குழுவின் முதல் கூட்ைம் பென்லேயில் நலைபபற்றது. 

 

1.Indian army vice chief lt general manoj Mukund narvane is set to take over as 

chief of army staff after incumbent general bipin rawat retires on December 

31. 

2.Amitabha bagchi won the DSC Prize for South Asian Literature 2019 for his 

post – Colonial Novel ‘Half the Night is Gone’. 

3. Twenty Indians were taken hostage when oil tanker MT Duke was attacked 

on the high seas in West Africa’s Gulf of Guinea and its crew kidnapped. 

4. National Legal Services Authority (NALSA) chairman Justice NV Ramana 

decided that a lawyer’s services would now be offered free to the poor when 

they are called to a police station in pre-arrest stage. 

5. Archaeological survey of India’s (AST) Chennai circle, the largest in the 

country, is to be bifurcated with a circle to be established in Trichy. Division of 

the Circle home to 411 monuments and heritage sites. 

 



 


