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முக்கஷஶன நஶட்கள் 

டிசம்பர் 2 - சர்லதேச அடிமகள் ஒறஷப்பு ேஷனம் 

 சர்லதேச அடிமகள் றிப்பு ேினம் (International Day for the Abolition of Slavery) 

ஐக்கி நாடுகள் பபாது சமபால் அமிலிக்கப்பட்டு வ்பலாபே ஆண்டும் டிசம்பர் 

2ம் தேேி பகாண்டாடப்படும் ேினம் ஆகும். இந்ே ேினம் பேன் பேயில் 1986 ஆம் 

ஆண்டு பகாண்டாடப்பட்டது. 

 ஆள்கடத்ேமய டுக்குேல் ற்றும் பிமர் லிபச்சாத்ேிற்குட்பட்டு 

சுண்டப்படுலலமே ேடுக்கவும்இந்ே ேினம்  ஏற்பாடு பசய்ப்பட்டுள்ரது. 

 அடிம பமமம அகற்மி பேல் நாடு - 1807, பிரிட்டிஷ் அடிம லிாபா 

றிப்பு சட்டத்மே அல்படுத்ேிது. 

 அடிமத்ேனம் இன்னும் வுரிடானிா தபான்ம நாட்டில் சட்டபூர்லாக உள்ரது. 

டிசம்பர் 3 - சர்லதேச ஶற்றுத்ேஷமனஶரிகள் ேஷனம் 

 1981-ம் ஆண்மட உயக ாற்றுத்ேிமனாரிகள் ஆண்டாக ஐ.நா. சமப அமிலித்ேது. 

இேமனடுத்து, 1992-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 3-ம் தேேிம பன்னாட்டு 

ாற்றுத்ேிமானாரிகள் நாராக கமடபிடிக்கப்படுகிமது. ாற்றுத்ேிமனாரிகள் 

குமித்ே பார்மலம, பலகுஜன னநிமயியிபேந்து நீக்க தலண்டும் என்பதே 

இந்ே நாரின் தநாக்கம்.  

 2018 ேமீ்: Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality 

தேசஷ சசய்ேஷகள் 

த்ேஷப் பிதேசம் 

தபஶபஶல் லிளலஶம லிபத்ேஷன் 34 லது நஷமனவு ேஷனம் 

 த்ேிப்பிதேசத்ேின் தபாபால் லிளலாப லிபத்ேின் 34 லது நிமனவு ேினத்மே 

பன்னிட்டு பே பிார்த்ேமன கூட்டம் ஏற்பாடு பசய்ப்பட்டது. 

 இபேபோம் தற்மாண்டின் பகாடும் லிபத்ோன தபாபால் லிளலாப கசிவு, உயகின் 

தாசான தபறிவு நிகழ்வுகரில் இன்மரவும் பேயிடத்ேில் இபேக்கிமது. 1984ம் 

ஆண்டு டிசம்பர் 2ம் நாள் நள்ரிவு தநம் அந்ே நிறுலனத்ேில் இபேந்து பலரிான 

பேில் ஐதசா சமனட் எனப்படும் நச்சு லாபலில் சிக்கி 25000 தபர் பயிாகிப் 

தபானார்கள். 
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புது ேஷல்யஷ 

டஶக்டர் ஶதேந்ேஷ பிசஶத் பிமந்ே நஶள் சகஶண்டஶட்டம்  

 இந்ேிாலின் பேல் குடிசுத் ேமயலர் டாக்டர் ாதஜந்ேி பிசாத் பிமந்ே 

நாரான, டிசம்பர் 3, 2018 அன்று ாஷ்டிபேி பலனில் இந்ேி ஜனாேிபேி ாம்நாத் 

தகாலிந்த், யர் தூலி ரிாமே பசலுத்ேினார். 

அமஷலில் சசய்ேஷகள் 

மூன்று லிண்சலரி லீர்கள் சர்லதேச லிண்சலரி நஷமயத்ேஷற்கு (ISS) புமப்பட 

ேஶர்நஷமய 

 பன்று லிண்பலரி பணிகள், இண்டு லிண்பலரி லீர்கள் (ேங்கள் பேல் 

பணம்) சர்லதேச லிண்பலரி நிமயத்ேிற்கு (ISS) ஆமம ாே பணிக்கு புமப்பட 

ோர்நிமயில் உள்ரனர். 

லணிகம் & சபஶருரஶேஶம் 

இந்ேஷஶலின் சபஶருரஶேஶம் 7.1 சேலேீஶக லரர்ந்துள்ரது 

 2018-19ல் இண்டாம் காயாண்டில் இந்ேிாலின் பபாபேராோம் 7.1 சேலேீாக 

அேிகரித்துள்ரது என த்ேி புள்ரிில் அலுலயகம் ேகலல் பலரிிட்டுள்ரது. 

ஶநஶடுகள் 

ஐநஶலின் பருலநஷமய ஶநஶடு 

 காயநிமய ாற்மத்ேிற்கான ஐக்கி நாடுகள் கட்டமப்புக் கறகம் (UNFCCC) 

கூட்டணி நாடுகரின் 24 லது கூட்டம் (COP-24), தபாயந்ேின் கதடாமலஸ் நகரில் 

போடங்கிது. 

 ேமீ் - ‘One World One Sun One Grid’ 

ஆசஷஶ பசஷபிக் உச்சஷ ஶநஶடு-2018 

 தநபாரத்ேின் ேமயநகான காத்ண்டுலில் ஆசிா பசிபிக் உச்சி ாநாடு 2018 

போடங்கிது. 
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 ேமீ் -"Addressing the Critical Challenges of Our Time: Interdependence, Mutual 

Prosperity, and Universal Values". 

சகஶள்மக ஆமணத்ேஷன் 80 லது அர்வு 

 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 3 ஆம் தேேி பம்மபில் உள்ர உயக சுங்க 

அமப்புக்கான 80லது அர்வு கூட்டத்ேின் துலக்க லிறாலில் நிேி ற்றும் 

பபபேநிறுலன லிலகாங்கலக்கான த்ேி அமச்சர் அபேண் தஜட்யி 
உமாற்மினார். 

நஷனங்கள் 

 ஆண்ட்பஸ் ானுலல் தயாபஸ் பாடர் - சக்ழஷதகஶ ேனஶேஷபேஷ 
 சுனில் அதாா - புேஷ ேமயம தேர்ேல் ஆமணர் [23லது ேமயம தேர்ேல் 

ஆமணர்(CEC)] 

 ஸ்ரீ லிந்ேி குார் லர்ா - ஷன்சஶத்துக்கஶன தல் முமமீட்டு நீேஷன்மத்ேஷன் 

சேஶறஷல்நுட்ப உறுப்பினர். 

ேஷட்டங்கள் 

லடகஷறக்கஷல் லஶழ்லஶேஶத் ேஷட்டங்கள் 

 தேசி பபண்கள் ஆமணம் (NCW), ேிமன் லரர்ச்சி ற்றும் சிமப்பு பிற்சிின் 

பயம் பபண்கலக்கு குமிப்பாக இரம் லேினபேக்கு, லடகிறக்கு லாழ்லாோ 
உேலித் ேிட்டங்கமர ஆேரிக்கிமது. இது அலர்கரது லாழ்மக லாற சம்பாேிக்கவும் 

ேனிநபர்கராக லாறவும் உேவுகிமது. 

 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேஷ அமச்சமல ஒப்புேல் 

பருலநஷமய ஶற்மத்மே ேடுப்பேற்கஶன நடலடிக்மகக்கஶக உயக லங்கஷ ரூ.14 யட்சம் 

தகஶடி ஒதுக்கஸடு 

 பபேலநிமய ாற்மத்மே ேடுப்பேற்கான நடலடிக்மகக்காக உயக லங்கி 2021-2025 

ஆண்டுக்கு பை.14 யட்சம் தகாடிம துக்கீடு பசய்ேது. 

 தபாயந்ேின் கதடாமலஸ் நகரில் ஐநாலின் பபேலநிமய ாநாடு போடங்கிது. 

இேில் 200 நாடுகமரச் தசர்ந்ே பிேிநிேிகள் பங்தகற்றுள்ரனர்.  
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பஶதுகஶப்பு சசய்ேஷகள் 

இஶணுலப்பிற்சஷ தகஶப் இந்ேஷஶ 2018 

 இந்ேிாலில் நடத்ேப்படும் IAF ற்றும் USAF க்கு இமடத நமடபபறும் இபேேப்பு 

கூட்டு பிற்சிக்கான நான்காலது பேிப்பு இாணுலப்பிற்சி தகாப் இந்ேிா 2018. 

 இந்ே பிற்சிின் தநாக்கம் பசல்பாட்டு ேிமமன லறங்குலதோடு பசல்ேிமன் 

ேிமமன தம்படுத்துலேற்கும் சிமந்ே நமடபமமகமர பஸ்ப பரிாற்மம் 

பசய்லோகும். 

லிமரஶட்டு சசய்ேஷகள் 

டஶடஶ தஶட்டஶர்ஸ் சஸனிர் தேசஷ சஶம்பின்ளஷப் 

 தகாண்டா, உத்ேப்பிதேசத்ேில் நமடபபறும் டாடா தாட்டார்ஸ் சீனிர் தேசி 

சாம்பின்ளிப் ல்பத்ேத்ேில், லிதனஷ் தபாகத் 57 கிதயா பிரிலில் தேசி 

பட்டத்மே பலன்மார். சாக்ஷி ாயிக் 62 கிதயா பிரிலில் பலன்மார். 

டஶடஶ ஓபன் இந்ேஷஶ சர்லதேச தசயன்ஞ்   

 பம்மபில் நமடபபறும் 11லது டாடா ஒபன் இந்ேிா சர்லதேச தசயன்ஞ் 

பாட்ிண்டன் தபாட்டிில் இறுேிப்தபாட்டிக்குள் தமறந்ோர் யக்ஷா பசன். 

புதன சர்லதேச ஶத்ேஶன் 

 எத்ேிதாப்பிாலின் அட்யாலிம் படதப, 2 ணி தநம் 17 நிிடங்கள் 17 

லிநாடிில் பழு ாத்ோமன கடந்து பலன்மார். டிதளாம் பகடாசிபெ 

இண்டாலது ற்றும் பபக்கயி ஆசிபா பன்மாலது இடம் பிடித்ேனர். 

 பபண்கள் பழு ாத்ோன் தபாட்டிில் பகன்ாமலச் தசர்ந்ே பாஸ்காயிா 
பசப்தகாபகய் 2 ணி தநம் 50 நிிடங்கள் 27 லினாடிகரில் கடந்து பேயிடம் 

பிடித்ோர். எத்ேிதாப்பிாலின் பிலூ பக்தகாபனன் ற்றும் ஃபபக்கிடி 

ேியாஹூன் ஆகிதார் இண்டாம் ற்றும் பன்மாலது இடங்கமரக் பிடித்ேனர். 

வஶக்கஷ உயக தகஶப்மப 

 இந்ேிா ற்றும் பபல்ஜிம் இமடத புபதனஷ்லரில் நமடபபற்ம ஆண்கள் 

ஹாக்கி உயகக் தகாப்மபின் இண்டாலது குழு தபாட்டிில் 2-2 என்ம தகால் 

கணக்கில் சன் பசய்ேது. 
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