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STATE 

1. Metrowater to maintain water supply to city at 650 mld 

Chennai Metrowater plans to maintain the drinking water supply 

at 650 million litres a day (mld) till next summer as storage in the 

city’s major reservoirs is only at near half their capacity. 

Though northeast monsoon rains helped bring in inflows since 

October-end, the four reservoirs have only 47% of their capacity. 

The reservoirs in Poondi, Red Hills, Cholavaram and 

Chembarambakkam together have a storage of 5,275 million cubic 

feet (mcft) against their total capacity of 11,257 mcft as on Monday. 
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NATIONAL 

2. Govt. releases Rs. 35,298 cr. in GST compensation 

The Centre released Rs. 35,298 crore to the States in Goods and 

Services Tax (GST) compensation on Monday, just two days before 

a crucial meeting of the GST Council. The decision comes at a time 

when several States had urged the Centre to transfer the 

compensation payments, which have been pending for several 

months. While the government had budgeted for Rs. 6,63,343 crore 

in GST collections for the current fiscal, 2019-20, it had garnered 

only about 50% of its budget estimate in the first eight months. 

 

3. AGP to challenge Citizenship Act in SC 

Demanding exclusion of the Brahmaputra valley from the purview 

of the Citizenship Act, ruling BJP’s ally, the Asom Gana Parishad, 

has announced that it will challenge the law in the Supreme Court 

after it faced the ire of some party leaders and grassroot-level 

workers. 

 

4. Lt. Gen. Manoj Mukund Naravane to be next Army chief 

Lieutenant General Manoj Mukund Naravane will be the next 

Chief of Army Staff, helming the 1.3 million-strong force, official 

sources said on Monday. 

Lt. Gen. Naravane is currently serving as Vice-Chief of the Army. 

Army chief Gen. Bipin Rawat is due to retire on December 31 after 

a three-year stint. He is expected to be appointed as the country’s 

first Chief of Defence Staff. 

 

5. Increase LS seats to 1,000, says Pranab 

Present strength based on 1971 census’ 

Former President Pranab Mukherjee on Monday drew attention to 

the late Prime Minister Atal Bihari Vajpayee as a consensus 
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builder, noting that the Indian electorate may have given strong 

majorities to different parties since 1952 but over 50% of them have 

never voted for one party. He was delivering the second annual 

Atal Bihari Vajpayee memorial lecture in New Delhi organised by 

the India Foundation. 

He made a case for raising the number of Lok Sabha constituencies 

to 1,000 from the existing 543 and for a corresponding increase in 

the Rajya Sabha’s strength, arguing that India has a 

“disproportionately large size” of electorate for elected 

representatives. 

 

Elaborating on the point, he said the last time the strength of the 

Lok Sabha was revised was in 1977, which, he noted, was based on 

the 1971 census that put the total population at 55 crore. 

 

6. Amitabha Bagchi wins 2019 DSC Prize 

The 8th edition of the IME Nepal Literature Festival, held from 

December 13-16 at Pokhara, concluded with the announcement of 

the winner of DSC Prize for South Asian Literature 2019. 

The $25,000 award went to Amitabha Bagchi for his 2018 

novel, Half the Night is Gone . 

 

 

7. Growth slowdown not entirely due to global factors, says 

Shaktikanta Das 

Reserve Bank of India (RBI) Governor Shaktikanta Das has called 

for greater coordination among all countries to revive growth, 

while observing that the growth slowdown in India was not 

entirely due to global factors. GDP growth slowed down to a 26-

quarter low at 4.5% in the second quarter of the current fiscal. In 

its monetary policy meeting held earlier this month, RBI cut 

growth projections to 5% from 6.1% projected in October.  

 

8. India slips to 112th place on gender gap: World Economic Forum 

Report 
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India has slipped four places to rank 112th globally in terms of 

gender gap amid widening disparity in terms of women’s health 

and survival and economic participation — the two areas where 

the country is now ranked in the bottom-five, an annual survey 

showed on December 17. 

While Iceland remains the world’s most gender-neutral country, 

India has moved down the ladder from its 108th position last year 

on the World Economic Forum’s Gender Gap Report to rank 

below countries like China (106th), Sri Lanka (102nd), Nepal 

(101st), Brazil (92nd), Indonesia (85th) and Bangladesh (50th). 

Yemen is ranked the worst (153rd), while Iraq is 152nd and 

Pakistan 151st. 

 

INTERNATIONAL 

1. Johnson set to welcome lawmakers, get Brexit rolling 

British Prime Minister Boris Johnson is ready to give a pep talk on 

Monday to a new group of Conservative Party lawmakers as he 

begins his push to secure parliamentary approval for his Brexit 

deal. 

Mr. Johnson will welcome 109 newly elected colleagues, many of 

them coming from parts of the country that were once strongholds 

of the opposition Labour Party. 
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1. ASI Chennai to be bifurcated, Trichy to be 2nd headquarters 

Maintenance of monuments in archaeologically rich Tamil Nadu is 
set to get better. Archaeological Survey of India’s (ASI) the largest in 
the country, is to be bifurcated with a second circle to be established 
in Trichy. Division of the circle, home to 411 monuments and heritage 
sites, will ensure additional funds and staff for the new circle. 

 

2. China pushes for another discussion on J&K at UNSC 

Beijing is pushing for yet another discussion on Jammu & Kashmir 

in the UN Security Council on Tuesday, just days bef ore India and 

China are scheduled to hold the latest round of boundary talks 

and amid protests over anti-citizenship act 

 

3. Amitabha Bagchi wins 2019 DSC Prize 

The 8th edition of the IME Nepal Literature Festival, held from 

December 13-16 at Pokhara, concluded with the announcement of 

the winner of DSC Prize for South Asian Literature 2019. 

The $25,000 award went to Amitabha Bagchi for his 2018 

novel, Half the Night is Gone . 

 

4. Lt. Gen. Manoj Mukund Naravane to be next Army chief 

Lieutenant General Manoj Mukund Naravane will be the next 

Chief of Army Staff, helming the 1.3 million-strong force, official 

sources said on Monday. 

Lt. Gen. Naravane is currently serving as Vice-Chief of the Army. 

Army chief Gen. Bipin Rawat is due to retire on December 31 after 

a three-year stint. He is expected to be appointed as the country’s 

first Chief of Defence Staff. 
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1. மெரினா கடற்கரரரை அழகுபடுத்துெ் திட்டெ்: 

(i) மென்ரன மெரினா கடற்கரரயில் தற்பபாதுள்ள 

கரடகரள அகற்றிவிட்டு, 27 பகாடி ரூபாை் மெலவில், 900 

புதிை வண்டிக்கரடகள் அரெத்து மகாடுக்கப்படுெ்,  

(ii) மீனவரக்ளுக்கு 300 மீன் விற்பரன கரடகள் 

அரெக்கப்படுெ் என மென்ரன ொநகராட்சி தரப்பில் உைர ்

நீதிென்றத்தில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2. அரனத்துப் பள்ளிகளிலுெ் இரெ ஒரு பாடொக்கப்பட 

பவண்டுெ் என்று முதலாவது உலகத் தமிழ் இரெ ொநாட்டில் 

தீரெ்ானெ் நிரறபவற்றப்பட்டுள்ளது. 

3. விபவகானந்தர ் ெண்டப மபான்விழாவில் பங்பகற்க 

குடிைரசு தரலவர ் டிெெ்பர ் 25-ெ் பததி கன்னிைகுொரி 

வருகிறார.் 

4. இந்திைாவின் சிறந்த ஊராட்சிைாக முதலிடெ் பிடித்த 

மொழுகெ்பூண்டி:  

(i) ெத்திை அரசின் திட்டத்ரதெ ் சிறப்பாக 

மெைல்படுத்திைதாக திருவண்ணாெரல ொவட்டெ் 

மொழுகெ்பூண்டி கிராெெ் பதரவ்ு மெை்ைப்பட்டுள்ளது. 
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(ii) ொதிரி ஊராட்சிைாக ொற்றப்படுெ் என 

திருவண்ணொரல ஆட்சிைர ்அறிவிப்பு 

(iii) ெத்திை அரசின் 'மிஷன் அந்திபைாதைா' திட்டத்தின் கீழ் 

கிராெங்களுக்குத் பதரவைான அடிப்பரட வெதிகள் 

பெற்மகாள்ளப்படுகின்றன. இந்தத் திட்டத்தில் இந்திை 

அளவில் சிறப்பாக மெைல்படுத்தப்பட்ட கிராெொக 

திருவண்ணாெரல ொவட்டெ் ஆரணி அடுத்த 

மொழுகெ்பூண்டி கிராெெ் பதரவ்ு மெை்ைப்பட்டுள்ளது. 

5. பிமரை்லி நூலகெ்: 

30 ொவட்டங்களில் பாரர்வைற்பறார ்படிக்குெ் வரகயிலான 

பிமரை்லி நூலகங்கள் 92 லட்ெெ் மெலவில் 

அரெக்கப்படவுள்ளது   

6. Fortune 500 india பட்டிைல்: 

ரிரலைன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ்ீ முதலிடெ். 

7. ஏென் பபார ் 2020-ல் முடிவுக்கு வருெ் என்று ஐக்கிை 

நாடுகள் ெரப மதரிவித்துள்ளது. 

8. அடுத்த ராணுவ தரலரெ தளபதிைாக, மலப்டினன்ட் 

மெனரல் ெபனாெ் முகுந்த் நரவபன நிைமிக்கப்பட உள்ளார.் 
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1. குடியுரிரெ ெட்டத் திருத்தத்துக்கு எதிரான பபாராட்டெ் 

வருத்தெளிக்கிறது - பிரதெர ்பொடி. 

2. ொநிலங்களுக்கு வழங்க பவண்டிை ஜிஎஸ்டி நிலுரவத் 

மதாரகயில் ரூ.35298 பகாடிரை ெத்திை அரசு பநற்று 

விடுவித்தது. 

3. கிராெப்புற உள்ளாட்சித் பதரத்ல்:  பவட்பு ெனுத் தாக்கல் 

நிரறவு. 

4. ெனவரி முதல் வாரத்தில் தமிழக ெட்டப்பபரரவ கூட்டெ் 

மதாடங்குகிறது. 

5. பதசிை சுற்றுலா மெலவினங்கள் ஆை்வு: 

I. ெனவரி 2020-ஆெ் ஆண்டு ெனவரி 1-ஆெ் பததி 

மதாடங்கி 2020 -ஆெ் ஆண்டு டிெெ்பா ் 30-ஆெ் பததி வரர 

நரடமபறுகிறது.  

II. இதில், நாடு முழுவதுெ் 14ஆயிரெ் பபரிடெ் விவரங்கள் 

பெகரிக்கப்படுகின்றன.  

III. இந்த ஆை்வு முடிவுகள் சுற்றுலாரவ பெெ்படுத்த 

பைன்படுத்தப்படவுள்ளன. 

6. பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 பாடநூல்களில் திருத்தெ் பெற்மகாள்ள 

ஆசிரிைா ்குழுரவ பள்ளிக் கல்வித் துரற அரெத்துள்ளது. 

https://www.dinamani.com/
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7. தமிழகத்தில் 30 ொவட்டங்களில் ரூ. 92 லட்ெத்தில் 

பாரர்வைற்பறாரக்ளுக்கு பபாட்டித் பதாவ்ு சிறப்பு 

ரெைங்கள் அரெக்கப்படவுள்ளதாக கல்வித்துரற இரண 

இைக்குநா ்(பணிைாளா)் எஸ். நாகராெமுருகன் கூறினார.் 

8. பல்கரலக்கழகத் துரணபவந்தாக்ள் பங்குமபறுெ் 

உைா ் கல்வி ொநாட்ரட உதரகயில் வருெ் 19-ஆெ் பததி 

ஆளுநா ்பன்வாரிலால் புபராஹித் மதாடக்கி ரவக்கிறார.் 

9. வங்கபதெ விடுதரலப் பபார ் மவற்றி தின 

மகாண்டாட்டெ்: இந்திை ராணுவெ் பங்பகற்பு 

10. இந்திைா கட்டரெப்பு சாத்ிருத்தங்களில் கவனெ் 

மெலுத்த பவண்டுெ் என ொவ்பதெ நிதிைத்தின் தரலரெப் 

மபாருளாதார நிபுணா ்கீதா பகாபிநாத் மதரிவித்துள்ளார.் 

உற்பத்தி வளாெ்ச்ிரை ஊக்குவிக்குெ் விதத்திலுெ், நடுத்தர 

பவரலவாை்ப்புகரள உருவாக்க ஆதரவளிக்குெ் 

வரகயிலான மகாள்ரககரள உருவாக்குவதில் அதிக 

முக்கிைத்துவெ் மகாடுத்து இந்திை அரசு மெைல்பட 

பவண்டுெ். 

 

 


