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முக்கினநா ாட்கள் 

டிசம்ர் 25 - ல் ஆட்சி திம்  

 உத்தழபப்ிபஹதசத்தழல், பன்ளள் ிபதநர் அடல் ிலளரி யளஜ்ளனின் 95 யது 
ிந்த தழம் ல் ஆட்சழ தழநளகக் கருதப்டுகழது. 

 

ததசின சசய்திகள் 

ீகார் 

ாட்ா நிருகக்காட்சிசால மூடப்ட்டது 

 நழருகக்களட்சழசளனில் ஆறு நனில்கக் ஸகளன் H5NI யபஸ் 
உறுதழப்டுத்தழனதன் ின்ர், ளட்ள நழருகக்களட்சழசள களயபனற்று 
படப்ட்டது. 

நகாபாஷ்டிபா 

யாஜ்ாய் சர்யததச ள்ிகள் சதாடங்கப்ட்ட 

 நகளபளஷ்டிபள பதநச்சர் ஹதஹயந்தழப த்ளயிஸ் பம்னில் ளபத 
பத்ள அடல் ிலளரி யளஜ்ளய் சர்யஹதச ள்ிக ஸதளடக்கழயத்தளர். 

புது தில்ி 

தில்ி  யிநா ிலனத்தில் யிநா தசலய ாதிக்கப்ட்டது  

 தழல்ழ யிநள ழனத்தழல் ளர்க்கக்கூடின ஸதளவு குந்தட்ச 
அயக்களட்டிலும் குயளக இருந்ததளல் யிநளம் புப்டுயதற்கு 2 
நணி ஹபம் தளநதம் ஏற்ட்டது ஹநலும் யிநள ஹசய ளதழக்கப்ட்டது. 

 புப்ட ஹதயனள குந்தட்ச ளர்க்கக்கூடின ஸதளவு 125 நீட்டர் 
ஆகும். 
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தநிழ்ாடு 

டுகர் மங்குடினிர் சமூகத்தின் யருடாந்த செத்லதனம்நன் திருயிமா 
சகாண்டாடப்ட்டது  

 தநழழ்ளட்டின் ீகழரி நளயட்டத்தழல் உள் மங்குடினிர் டுகர் சபகம்  
யருடளந்த ஸலத்தனம்நன் தழருயிமளய ஸகளண்டளடினது. டுகர் 
ீகழரிகில் உள் மங்கள மங்குடினிர் சபகநளகும். 

 

சர்யததச சசய்திகள் 

ஈபாக் ாடு கிிஸ்துநஸ் தித்லத  ஒரு சாது யிடுமுல திநாக 
அியித்தது  

 ளடு பழுயதும் கழழஸ்துநஸ் தழத்த யிடுப தழநளக ஈபளக் 
அழயித்துள்து. 

நரிஜுயாாலய  நருத்துய னன்ாட்டிற்கு னன்டுத்த  தாய்ாந்து ஒப்புதல் 
அித்தது  

 தளய்ளந்து நருத்துய னன்ளடு நற்றும் ஆபளய்ச்சழக்களக உரிநம் ஸற் 
நரிஜஶயளள  னன்ளட்ட அங்கவகரித்தது. 

 இந்த ப்புதளது உற்த்தழ, இக்குநதழ, ஏற்றுநதழ, உடந நற்றும் 
நருத்துய ஹளக்கங்களுக்களக நரிஜஶயளள ஸளருட்கின் னன்ளடு 
ஆகழனயற் சட்டப்பூர்யநளக்கழனது. 

 ஸதன்கழமக்கு ஆசழனளயில் அத்தகன டயடிக்கக ஹநற்ஸகளள்ளும் பதல் 
ளடு தளய்ளந்து ஆகும். 

இங்கிாந்து அலநச்சர்கள்  டிதபான் னர்கள் கடுலநனா தண்டலக்கு 
உட்டுயர் எ  எச்சரித்துள்ர்  

 ிரிட்டின் ளதுகளப்பு நந்தழரி டிஹபளன்க ஸளறுப்ற் பனில் அல்து 
குற்ம் சளர்ந்த ஹளக்கங்களுக்களக னன்டுத்துயர்கள்  கடுநனள 
தண்டன எதழர்ஸகளள்யளர்கள்  என்று கூழளர். 
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யடகிமக்கு நற்றும் சதன் சகாரினா தசர்ந்து சகாண்டாடும் முக்கின ிகழ்வு  

 யட ஸகளரினளயிற்கு ஸதன் ஸகளரின ிபதழழதழ குழுயிர் அணுசக்தழ 
ஹச்சுயளர்த்தகள் புக்கணிக்கப்ட்ட ழனில்  இருந்தஹளதழலும், 
இபண்டளக ிரிந்துள் தீகற்ம் பழுயதும் சளகள் நற்றும் இபனில்ஹய 
இணப்புக நீண்டும் இணப்தற்கள ரு நளஸரும் ழகழ்ச்சழனில் 
கந்து ஸகளண்டர். 

பஷ்னா உக்தபில் சாருாதாப தலடகல யிரிவுடுத்திமள்து  

 யம்ர் நளத  ஸதளடக்கத்தழல் ிளக்ழஸ்ட்டில் 250 க்கும் அதழகநள நக்கள் 
நற்றும் யணிகங்க  ஹசர்த்ததன்  பம் பஷ்னள அதன் ஸளருளதளபத் 
தடக உக்ஹபில் யிரிவுடுத்தழபள்து.  

ஜப்ான் IWC ல் இருந்து யிக  முடிவு சசய்துள்து 

 ஜப்ளன் சர்யஹதச தழநழங்க ஹயட்ட கநழரன் ( IWC ) ழருந்து யிக படிவு 
ஸசய்துள்து நற்றும் அடுத்த ஆண்டு ஜஷனிழருந்து  தழநழங்க யர்த்தகம்  
ஸதளடரும் என்றும் ஸதரியித்துள்து. 

 சர்யஹதச தழநழங்க ஹயட்ட கநழரின்(IWC) பம் அிக்கப்ட்ட தட 
எதழர்ப் நீழ ஜப்ளன் இந்த படிய எடுத்துள்து. 1951-ஆம் ஆண்டிழருந்து 
IWC உறுப்ிபளக இருக்கும் ஜப்ளன் தழநழங்க யர்த்தகத்த இதுயப 
தடஸசய்து யத்தழருந்தது. 

 

யணிகம் & சாருாதாபம் 

ங்கிப்பு குிப்புகள் மூம் முதலீடு அதிகரிக்கிது 

 இந்தழன பத சந்தனில் ங்கிப்பு குழப்புகள் பம் ரூ. 79,247 ஹகளடினளக 
உனர்ந்துள்து. இந்தழன ங்குச்சந்தனின் குதழனளக இருக்க யிரும்பும் 
ஸயிளட்டு பதலீட்டளர்களுக்கு ஹபடினளக தழவு ஸசய்னளநல் ங்கிப்பு 
குழப்புகள் யமங்கப்டுகழன். 
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நாாடுகள் 

முத்தபப்பு சாெர் ஒப்ந்தத்லத அமுல்டுத்துயதற்கா ின்சதாடர்தல் 
குழுயின் முதல் கூட்டம் 

 இந்தழனள, ஆப்களிஸ்தளன் நற்றும் ஈபளனுக்கும் இடனில் பத்தபப்பு சளலர் 
ப்ந்தத்த அபல்டுத்துயதற்கள ின்ஸதளடர்தல் குழுயின் பதல் கூட்டம் 
ஈபளன் துபக கபநள சளலரில் டஸற்து. 

 

திட்டங்கள் 

அடல் ஆமஷ்நன் உத்தபகண்ட் தனாஜா 

 'அடல் ஆபஷ்நன் உத்தபகண்ட் ஹனளஜள' உத்தபகண்ட் நளழத்தழல் 
ஸதளடங்கப்ட்டுள்து. இந்த தழட்டத்தழன் கவழ் நளழத்தழல் வ்ஸயளரு 
குடும்த்தழரும் ஆண்டுஹதளறும் 5 ட்ச ரூளய் யப நருத்துய சழகழச்ச 
ஸ படிபம். 

 

யிலனாட்டு சசய்திகள் 

16 யது மும்ல நபாத்தான் 

 16 யது பம் நபளத்தளன் அடுத்த ஆண்டு ஜயரி 20 ம் ஹததழ டஸறும். 
சுநளர் 50,000 ங்ஹகற்ளர்கள் இப்ஹளட்டினில் ங்ஹகற்க உள்ர். 

ஐந்து ளு தூக்கும் யபீர்கள் தலட சசய்னப்ட்டுள்ர்  

 2012 ண்டன் ழம்ிக்கழல் யமங்கப்ட்ட சழறுீர் நளதழரிகள்  நறுநதழப்டீு 
ஸசய்னப்ட்ட ின்ர், ஐந்து ளு தூக்கும் யபீர்கள் இடீக்கம் 
ஸசய்னப்ட்டதளக சர்யஹதச ளு தூக்குதல் கூட்டநப்பு ளரிறழல்  
அழயித்தது. 
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