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முக்கினநா ாட்கள் 

டிசம்ர் 5 - உக நண் திம் 

 2002 ஆம் ஆண்டில் ண் அமிலியின் சர்லதேச என்மிம் (IUSS) டிசம்பர் 5 ம் 

தேேிய உயக ண் ேினாக ககாண்டாடும் ேீர்ானத்யே ற்றுக்ககாண்டது. 

ண்ணின் முக்கித்துலம், இற்யக அயப்பின் முக்கி கூறுபாடு ற்றும் 

னிே நன்யக்காக எம முக்கி பங்கரிப்பாராக இமப்பயே ககாண்டாடும் 

லிோக இந்ே ேினம் அனுசரிக்கப்படுகிமது. 

 2018 ேீம் - 'Be the Solution to Soil Pollution'. 

டிசம்ர் 5 - சர்யததச ததாண்டர் திம் 

 சமூக ற்றும் கபாமராோத்ேிற்கான சர்லதேச கோண்டர் ேினம் (IVD), கபாதுலாக 

சர்லதேச கோண்டர் ேினம் (IVD) னப்படும் இந்ே ேினம் எம சர்லதேச அனுசரிப்பு 

ேினாக  .நா. கபாதுச் சயப 1985 ஆம் ஆண்டில் ேீர்ானம் நியமதலற்மிது. 

 பய அசு சாா நிறுலனங்கள், சிலில் சமுோம், ேனிார் துயம ஆகிலற்மால் 

இது ககாண்டாடப்படுகிமது. இது .நா. கோண்டர்கள்(UNV) தலயயத்ேிட்டத்ோல் 

குமிக்கப்பட்டு ஆேரிக்கப்படுகிமது. ேீம் “Volunteers build Resilient Communities” 

ததசின தசய்திகள் 

ீகார் 

ிகார் குடும் தசாத்து ிரியிற்கு ய 100 கட்டணம் ிர்ணனம் 

 குடும்பத்ேின் அயசாச் கசாத்துக்கயரப் பிரித்ே பின்னர் க்கள் ேங்கள் 

கசாத்துக்கயர பேிவு கசய் பகீார் அசாங்கம் 100 மெபாயல நிர்ணித்துள்ரது. 

முேயயச்சர் நிேீஷ் குார் ேயயயியான அயச்சயலக் கூட்டத்ேில் இந்ே 

முடிவு டுக்கப்பட்டது. 

குஜபாத் 

குஜபாத்தில் ய .50 தகாடி ிதி ஒதுக்கீடு 

 குஜாத் முேயயச்சர் லிஜய் மெபானி, அமிலில் ற்றும் கோறில்நுட்ப 

கண்டுபிடிப்பு (STI) நிேிக்கு 50 தகாடி மெபாய் நிேி எதுக்கீடு, ம.ஜி.சி ற்றும் 
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சிஇடிால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட த்ேி ற்றும் ாநிய பல்கயயக்கறகங்கள் 

ற்றும் கல்லூரிகலக்கு 50 யட்சம் மெபாய் லய உேலி லறங்கும். 

புது தில்ி 

ததசின பனில் அயங்காட்சினகம் & தநடம் துசாட்ஸ் தநழுகு அயங்காட்சினகம் 

 தேசி ில் அமங்காட்சிகம் ற்றும் தடம் துசாட்ஸ் கழுகு 

அமங்காட்சிகம் ேில்யி NCR சுற்றுயாப் பணிகலக்கு காம்தபா லறங்கும் 

லாய்ப்யப லறங்கிமள்ரது. 

சர்யததச தசய்திகள் 

ியூ கிதடாினா அயதக சிிக் குதினில் ிடுக்கம் 

 கேற்கு பசிபிக் கடயில் புேி கயிதடானிாலின் கிறக்கு கயதாத்ேில் 7.5 

அரலியான எம சக்ேிலாய்ந்ே நியநடுக்கம் ற்பட்டது. 

அணு ஆயுத உடன்டிக்ககக்கு இணங்க பஷ்னாயிற்கு அதநரிக்கா  60 ாட்கள் தகடு 

 ாஸ்தகா 60 நாட்கலக்குள் வுகயணகயர அகற்மப்படாலிட்டால், ிட் தஞ்சு 

அணு ஆமேங்கயர கட்டுப்படுத்தும் எம கபரி பனிப்தபார் 
உடன்படிக்யகியிமந்து அகரிக்கா கலரிதறுலோக அகரிக்கா 

ச்சரித்துள்ரது. 

அதநரிக்கா தசாநாினாயில் ிபந்தப இபாஜதந்திப ணிகன நீண்டும் 

ிறுயியுள்து 

 அகரிக்கா 27 ஆண்டுகரில் முேல் முயமாக தசாாயிாலில் எம "நிந்ே 

இாஜேந்ேி இமப்யப" ீண்டும் ற்படுத்ேிமள்ரது. 

யணிகம் & தாயாதாபம் 

ரிசர்வ் யங்கினின் ஐந்தாயது இய நாத ாணனக் தகாள்கக ஆய்வு அியிக்கக  

 இந்ேி ரிசர்வ் லங்கி 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான ந்ோலது இம ாே நாணக் 

ககாள்யக ஆய்வு அமிக்யகய அமிலிக்கும். ஆலநர் உர்ஜித் பதடல் 
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ேயயயியான நாண ககாள்யகக் குழு (ம்.பி.சி) மூன்று நாள் ககாள்யக று 

ஆய்வு கூட்டம் மும்யபில் கோடங்கிது. 

நாாடுகள் 

ததாமிற்துக ஈடுாடு திட்ட நாாடு 

 ஜார்கண்ட் ேிமய தம்பாட்டு ிளன் சமூகம் ற்றும் FICCI ஆகியல இயணந்து 

"உற்சாகம் ற்றும் ஆோ தலயயலாய்ப்பு உமலாக்குேலுக்கான ஊறிர்கரின் 

கநட்கலார்க்"[ENGAGE] ன்ம ேயயப்பில் எம நாள் நீண்ட கோறிற்துயம ஈடுபாடு 

தலயயத்ேிட்டத்ேிற்கு புது ேில்யிில் ற்பாடு கசய்துள்ரது. 

 இந்ே நிகழ்லின் ேீம் ஜார்கண்டில் ேிமய: ேிர்காயத்ேிற்கான ேிமய. 

டிசம்ர் 11 அன்று அகத்து கட்சிக் கூட்டம் 

 க்கரயல சபாநாகர் சுித்ா காஜன் கீறயலில் கன்யான 

கசல்பாட்டு நடலடிக்யககயர தற்ககாள்லேற்கு டிசம்பர் 11 ம் தேேி அயனத்து 

கட்சிக் கூட்டத்யே கூட்ட ற்பாடு கசய்ோர். 

திட்டங்கள் 

குமந்கதகள் யிடுதிகளுக்கு யமிகாட்டுதல் 

 குறந்யேகள் ற்றும் சிறுலர் லரர்ச்சி அயச்சகம் சிறுலர் லிடுேிகலக்கான 

லறிகாட்டுேல்கயர உமலாக்குகிமது, குறந்யேகலக்கு லறங்கப்பட தலண்டி 

குயமந்ேபட்ச ே நிர்ணங்கயரக் குமிப்பிடுகின்மன. 

யிகனாட்டு தசய்திகள் 

தகௌதம் கம்ீர் ஓய்வு அியிப்பு 

 முன்னாள் இந்ேி கிரிக்ககட் கோடக்க லீர் ககௌேம் கம்பரீ் அயனத்து லிோன 

கிரிக்ககட்டியிமந்தும் ஏய்வு கபறுலோக அமிலித்துள்ரார். 

ஆண்கள் ஹாக்கி உக தகாப்க 

 புலதனஷ்லரில் உள்ர கயிங்க ஸ்தடடித்ேில் நயடகபற்ம தபாட்டிில் 

ஆஸ்ேிதயிா 3-0 ன்ம கணக்கில் இங்கியாந்யே தோற்கடித்ேது. 
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ஐிஎல்: தடல்ி தடர்தடயில்ஸ் அணினின் தனர் நாற்ம் 

 கடல்யி தடர்கடலில்ஸ் அணிின் கபய கடல்யி தகப்பிடல்ஸ் ன 

ாற்மப்பட்டது. 
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