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டிசம்பர் 12 - சர்வதேச அனைத்து சுகாோர பாதுகாப்பு ேிைம் 

 2018 தீம் : "Unite for Universal Health Coverage: Now is the Time for Collective Action." 

டிசம்பர் 12 - சர்வதேச நடுநினல ேிைம் 

 நிச ோ சத ின பன்ணித் தலயர் ச ோபம்தங்கோ ஆட் ி அலநக்க சகோரிக்லக. 

 இந்தின யிய ோன ஆபோய்ச் ி கமகம் (ஐ. ி.ஏ.ஆர்.ஆர்) இந்த யருடம்  நட்டும் 15 புதின 

கோல்லட யலககள் நற்றும் சகோமி யலககல திசயட்டில் திவு ச ய்துள்து. 

 சதங்கோோயில் சக. ந்திபச கப போவ் இபண்டோம் பலனோக பதலநச் போக 

தயிசனற்க உள்ோர். 

 உத்தபிபசத  அபசு நருத்துயம், ல் நருத்துய கல்லூரிகள் நற்றும் ச யிினர் 

லநனங்கல கட்டுப்டுத்த ரு குலட ல்கலக்கமகத்லத ிறுய படிவு 

ச ய்துள்து. 

 ஜோதிதி போம் ோத் சகோயிந்த் நினோன்நரின் தது னணத்தின் இறுதிக் கட்டநோக 

னோங்சகோிற்கு யருலக. 

 இஸ்சபோயின் ஜிஎஸ்எல்யி –F11 /ஜி ோட்-7ஏ ணிக்கு தனோர் ில. 
 சுவாமிநாேன் குழு அறிக்னக - ல்சயறு யிய ோன னிர்கின் குலந்தட்  

ஆதபவு யில (எம்எஸ்ி) அபசு ிர்ணனித்தல். 

 சோது சுகோதோப சநம்ோட்டிற்கோக திச் ோர்னோ (சடய்ி சபஜிநன்) நற்றும் 

ரிதுச் ோர்னோ (ருயகோ சபஜிநன்) ஆகினயற்ில் சத ின ஆபர்சயத ஆபர்சயத 

ிறுயம் ரு சத ின நோோடு ஏற்ோடு ச ய்துள்து. 

 நின் ோப நற்றும் கப்ி யோக சதோமில்நுட்த்லத உற்த்தி ச ய்யதற்கு 

நற்றும் அதற்சகற் ிலனோ யர்ச் ிலன உறுதி ச ய்யதற்கோக, கபக 

சதோமில்துல துல FAME-India திட்டம். 
 இலணன தோக்குதல்கள் நற்றும் இலணன னங்கபயோதத்லத எதிர்சகோள் ரு 

சருக்கடி சநோண்லந திட்டத்லத அப ோங்கம் உருயோக்கிபள்து. 

 இஸ்சபோ நற்றும் போஸ்கோஸ்சநோஸ் 'நிதர்கலக் சகோண்ட 

யிண்சயிப்னணத் திட்டத்தில் கூட்டு டயடிக்லகக்கோக' ரு புரிந்துணர்வு 

உடன்டிக்லகனில் லகசனழுத்திட்ட. 

 அலண ோதுகோப்பு  ட்டம், 2018 நக்கலயனில் அிபகப்டுத்தப்ட்டது.  

 கடற்லடத் ததி இந்தின கடற்லடனின் ஆமநோ ீர்பழ்கி நீட்பு கப்ல் 

(டி.எஸ்.ஆர்.யி) ீர்பழ்கிக் கப்ல் நீட்பு அலநப்ல கடற்லடனில் இலணத்தோர். 

 "மீத்தோலலய்மா" (சிறந்ே ராணி) - சநரி சகோம் [நணிப்பூர் அபசு] 

 னடம் பத்ேிரிக்னகயின் "ஆண்டின் சிறந்ே நபர்" -  வுதி த்திரிலகனோர் ஜநோல் 

கோசரோகி. 
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