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முக்கிான நாட்கள் 

டிசம்பர் 23 - தேசி லிலசாிகள் ேினம் (கிசான் ேிலாஸ்) 

 கிசான் ிாஸ் அல்னது தசி ிசாிகள் ிணம் டிசம்தர் 23 அன்று இந்ிா 

பளதும் 5 து தி ந்ிரி சவுரி சண் சிங்கின் திநந் ாளபக் 

ககாண்டாடும் ிாக ககாண்டாடப்தடும்.திர் திில் இபேந்ததாது, 

இந்ிாில் ிசாிகபின் ாழ்ள பன்தணற்றுற்கு தன ககாள்ளககளப 

சிங் அநிபகப்தடுத்ிணார். 

டிசம்பர் 24 - தேசி தகர்தலார் ேினம் 

 எவ்காபே பேடபம் 24 டிசம்தர் இந்ிாில் எபே குநிப்திட்ட கபேப்கதாபேதபாடு 

தசி தகர்தார் ிணம் அனுசரிக்கப்தடுகிநது. இந் ாபில் தகர்தார் தாதுகாப்பு 

சட்டம், 1986 ஜணாிதி எப்புல் கதற்நது. ாட்டில் தகர்தார் இக்கத்ில் 

னாற்று ரீிாக ளல்கல்னாக இச்கசற்தாடு அல்தடுத்ப்தட்டுள்பது.  

 ீம்: "Timely Disposal of Consumer Complaints". 

தேசி சசய்ேிகள் 

ேிழ்நாடு 

இந்ேிாலின் முேல் இசச அருங்காட்சிகம் ேிருசலாருலில் அசக்கப்பட 

உள்ரது 

 ிபேளாறு, ிழ்ாட்டில், கர்ாடக இளசத் ிபேிாின் ிரித்து 

களனஞர்கபின் எபோண  கசிண்ட் ிாகாஜணின் திநந் இடாகும்.இங்கு  

த்ி அசின் உிபடன் ாட்டின் பல் இளச அபேங்காட்சிகம் 

அளக்கப்தடவுள்பது. 

புது ேில்யி 

பாத் த்னா ஸ்ரீ அடல் பிஹாரி லாஜ்பாிக்கு ரிாசே சசலுத்தும் லிோக 

நிசனவு நாணம்  

 திர், தந்ி தாடி, பன்ணாள் தி ந்ிரி தாத் த்ணா ஸ்ரீ அடல் திஹாரி 

ாஜ்தாிக்கு ரிாள கசலுத்தும் ிாக ிளணவு ாத்ள 

கபிிட்டார். 



  

டிசம்பர் 23 & 24 நடப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    2                               FB – Examsdaily Tamil 
 

 சடல்யிின் காற்றுத் ேம் ேலீிான நிசயசச காட்டிலும்  

தாசசடகிமது 

தசி ளனகர் ில்னிிலுள்ப காற்நின் ம் ீிாண ிளனளள காட்டிலும்  

தாசளடந்துள்பது. டிணாண ஸ்தாக் ஆணது தசி ளனகத்ள படி 

ாசுப்கதாபேட்களப திடால் டுக்கிநது. 

டிசா 

15K தகாடி ரூபாய் ேிப்புள்ர ேிட்டங்கள் 

 எடிசாில் திர் தந்ி தாடி சுார் 15,000 தகாடி பைதாய் ிப்புள்ப 

ிட்டங்களப ிநந்து ளத்ார். ிட்டங்கள் சுகாா, சாளன ற்றும் 

கடுஞ்சாளனகள், உர்கல்ி ற்றும் கனாச்சாம் காடர்தாணள. 

 இந் ிட்டங்கபில் திாண ந்ிரி 1,660 தகாடி பைதாய் கசனில் கட்டப்தட்ட 

..டி-புததணஷ்ர் ள அர்ப்தித்ார் . அர் 73 தகாடி பைதாய் கசனில் 

புதணஸ்ரில் உள்ப ESIC பேத்துளணளபம் ிநந்து ளத்ார். 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

இந்தோதனசிாலில் எரிசயால்  தூண்டப்பட்ட சுனாி 

 அணக் க்காடா ரிளன கடித்து சிநிால் ீபேக்கடிில் ினச்சரிவு 

ற்தட்டன் காாக இந்தாதணசிாின் ஜாா ற்றும் சுத்ா ீவுகபில் 

குளநந்தட்சம் 280 ததர் ககால்னப்தட்டணர் ற்றும் தற்றுக்கக்காணர்கள் 

காளடந்ணர். 
 ஜாா  ற்றும் சுத்ா இளடத கிட்டத்ட்ட தாிதூத்ில் அணக் க்காடா 

ரிளன , சின ாங்கபாக சாம்தல் ற்றும்ரிகும்புகளப கபிிட்டு ந்து. 

ாணிளன, கிளபதடானஜி ற்றும் ஜிதா திசிக்ஸ் கஜன்சி (BMKG) தடி டிசம்தர் 

22 அன்று 9 ி அபில் அது கடித்து ற்றும் சுணாி சுார் 30 ிிடங்கள் 

கித்து ாக்கிபள்பது. 

தசாலித் கட்டசக்கப்பட்ட அணு உசய 45 ஆண்டு தசசலக்கு  பிமகு 

நிறுத்ேப்பட்டது 

 ஷ்ாின் அணுசக்ி ிறுணம் தசாித் அணு உளன 45 ஆண்டுகளுக்குப் 

திநகு படப்தட்டது ன்று கூநிபள்பது. தசாித் பெணிணில் கட்டப்தட்ட RBMK-

1000 ளகக்காண பல் அணுவுளனாணது ஆணது. 1973 இல் பன்பனில்  
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இங்கிது.1986 ஆம் ஆண்டு ப்ல் ாம் கசர்தணாதில் உனகின் ிக தாசாண 

அணு ிதத்ில் இ த ளகினாண எபே அணு உளன கடித்துச் சிநிது 

குநிப்திடத்க்கது. 

சய்ண்டீசப் பற்மி கலசய இல்யால்  காற்மாசயகசர தநார்தல உருலாக்க 

உள்ரது. 

 தார்த உள்ளூர் தய்ப்தர்கபின் ாழ்ாாங்கபின் ாக்கத்ள ஆய்வு கசய் 

ிட்டத்ள ிறுத் .ா. அளப்புககாடுத்து  இபேந் ததாிலும் கய்ண்டீரின் 

தய்ச்சலுக்கு   தன்தடுத்ப்தடும் எபே தகுிில் எபே காற்நாளனள 

உபோக்கும் ன்று தார்த கரிித்துள்பது. .ா.அந் ிட்டாணது 

ினங்குகளப காந்வு கசய்பம் ன்நல் அள ிறுத்ிளக்குாறு 

கூநிபள்பது. 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

க்சட் பாம்பின் லிளத்சே கண்டமிலேற்கு சநருங்கி லறி  

 Bungarus multicinctus க்ளட் தாம்பு ஆல்தா ச்சுக்கு ிாக பனில் 

உபோக்கப்தட்ட எபே டி.ன். அப்டர் ற்கநாபே க்ளட் தாம்பு இணாண  

Bungarus ceruleus இன் ித்ள கண்டநிற்கு தன்தடுத் படிபம் ன்று 

கண்டநிப்தட்டுள்பது. 

 multicinctus தாம்பு சீணா ற்றும் ளாணில் காப்தடுகிநது,தலும் Bungarus 

ceruleus இணம் இந்ிாில் காப்தடுகிநது. இந்ிாில் காப்தடும் ந்து 

க்ளட் தாம்பு ளககபில்,  Bungarus ceruleus  ிகவும் கதாதுாண என்நாகும். 

தாம்பு கடிப்தால் இந்ிாில் சுார் 50,000 இநப்புக்கள் ற்தட்டுள்பண. 

லணிகம் & சபாருராோம் 

23 சபாருட்கள் ற்றும் தசசலகரில் GST குசமக்கப்பட்டது 

 ஜி.ஸ்.டி. கவுன்சில், 23 கதாபேட்கபில் அாது சிணிா டிக்ககட்டுகள் , டிி 
ற்றும் ாணிட்டர் ிளகள் ற்றும் தர் ததங்க்களுக்கும்  
ததான்நளகளுக்கு ரிள குளநத்துள்பது. 

 இணால் ,ற்ததாது  28 கதாபேட்கள் ட்டுத 28 சீ ரி 
அளடப்புக்குநிக்குள் உள்பது. 32 அங்குனம் உள்ப  ாணிட்டர்கள் ற்றும் டிி 
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ிளகள் ற்றும் தர் ததங்க்குகள்  28 சிகிம் ஜி.ஸ்டிினிபேந்து 
ற்ததாது 18 சீாண ரிளப் கதபேம். 

ாநாடுகள் 

பாதுகாப்பு அசச்சர் நிர்யா சேீாான் குரூக்ாில் IMAC இல் IFC-IOR ஐ 
அமிமுகப்படுத்ேினார்  

 தாதுகாப்பு அளச்சர் ிர்னா சீாான், Gurugram இன் கல் தனாண்ள 
ற்றும் தகுப்தாய்வு ளத்ில் IMAC- இல் கல் ஃப்பென் ளம் - 
இந்ிப் கதபேங்கடல் தகுி (IFC -IOR)  அநிபகப்தடுத்ிணார். 

 IFC-IOR ககாண்டிபேப்தன் தாக்கம் தங்காபிகளுக்காக அிகாக ற்றும்  
உனகபாி தாதுகாப்ளத  ஜணாக ரீிாகவும் அளணபேக்கும் கிளடக்கச் 
கசய்ாகும். 

நினங்கள் 

 தபட்ரிக் ளானன் - அசரிக்க பாதுகாப்பு சசயாரர் 
 B.V.P. ாவ் – லில்லித்சே சங்க ேசயலர் 

 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

அக்னி -4 ஐசிபிஎம் ஏவுகசணச இந்ேிா சலற்மிகாக தசாேசன சசய்ேது 

 இந்ிா ணது  4,000 கி.ீ அணுசக்ித் ிநன் ககாண்ட ீண்ட இளடக்கான 

கான்டிகணன்டல் தானிஸ்டிக் வுகள அக்ணி- IV ள  கற்நிகாக 

தரிதசாித்து. அக்ணி -4 வுகள தம்தட்ட ிதாணிக்ஸ், ததார்டு 

கம்ப்பெட்டரில் 5 து ளனபளந ற்றும் தம்தட்ட  ிநன்  ஆகிற்றுடன் 

கதாபேத்ப்தட்டுள்பது. ிாணம் காந்வுகளபத் டுக்கவும் ிகாட்டவும் 

சீதத்ி அம்சங்களபக் ககாண்டுள்பது. 

சிதனா-இந்ேிா கூட்டு பிற்சி 2018 ஹாண்ட் இன் ஹாண்ட்  

 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்தர் 23 ஆம் தி சிதணா-இந்ி இாணு திற்சிில் ள 

திப்புகள் படிளடந்ண. இந் திற்சி ிரிவுளாபர்கள் ற்றும் தகார்டன் 

ற்றும் தடுல் டடிக்ளககளபப் ததான்ந தல்தறு ிர் தங்கா 
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அம்சங்களபப் தற்நிபம், தங்கா ளநிடங்கள் ீது ாக்குல், 

உபவுத்துளந தசகரிப்பு ற்றும் கூட்டு டடிக்ளககளப தற்நி 

ிாங்களபபம் உள்படக்கிது. 

லிருதுகள் 

தேசி ருங்கிசணப்புக்கான சர்ோர் பட்தடல் லிருது 

 திர், தந்ி தாடி ககடிாில் டி.ஜி.தி. / .ஜி.த.ீ ாாட்டில் தசி 

எபேங்கிளப்புக்காண சர்ார் ததடல் ிபேிளண அநிித்ார். தசி 

எபேங்கிளப்புக்கு சிநந் பற்சிகளுக்கு இந் ிபேது ங்கப்தடும். 

 "சர்ார் தட்தடல் இந்ிாள எபேங்கிளப்தற்காக ணது ாழ்க்ளகள 

அர்ப்தித்ார். தசி எபேங்கிளப்புக்காண சர்ார் ததடல் ிபேது ங்குது  

அள ககௌிப்தாக அளபம் தலும் இந்ிாின் எற்றுள ற்றும் 

தசி எபேங்கிளப்பு ஆகிற்ளந தம்தடுத்துற்க்கு க்களப 

ஊக்கதடுத்துாக இந் ிபேது அளபம். 

சாசபல் சசயிகள் & இசண தபார்ட்டல் 

சசபர் ருங்கிசணப்பு சத்ேின்  லசயத்ேரம் 

 தி ந்ிரி ளசதர் எபேங்கிளப்பு ளத்ின் ளனத்பத்ள 

அநிபகப்தடுத்ிணார். இது ளசதர் குற்நம் அல்னது ளசதர் தாதுகாப்பு ததான்ந 

அளணத்து இள காடர்தாண சிக்கல்களுக்கு எத ீர்ாகும். இது எபே 

புநத்ில் சட்ட அனாக்க பகர் ற்றும் று புநத்ில்  கல்ி ற்றும் ற்ந 

ணிார் ணிார் தாதுகாப்பு ிபுர்கள் இளடத தானாக கசல்தடும். 

லிசராட்டு சசய்ேிகள் 

ஆஸ்ேிதயி அணிின் ஏழு லோன துசண தகப்டன்  

 டிசம்தர் ா காடக்கத்ில் ஆஸ்ிதனி அிில் தசர்க்கப்தட்ட ள ாண 

கனக் ஸ்தின்ணர் ஆர்க்கி ில்னர், கல்ததார்ன் கிரிக்ககட் ளாணத்ில் டிம் 

கதின் உடன் இளந்து துள தகப்டணாக ிிக்கப்தட்டுள்பார். 

 



  

டிசம்பர் 23 & 24 நடப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    6                               FB – Examsdaily Tamil 
 

உயசக சசக்கிரில் தலகாக சுற்மி லந்து சாேசன புரிந்ே இந்ேி சபண்  

 இந்ிாின் பூதண களச் தசர்ந் 20 து தாங்கி குல்கர்ணி அர்கள், 

உனளக, ளசக்கிபில், ிக தகாகச் சுற்நி ந் ஆசிர் ன்ந எபே புிச் 

சாளணளதப் புரிந்துள்பார். 

. 
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