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பக்கன  நட்கள் 

டிசம்பர் 07 - சர்லதேச சலில் லின நள் 

 1996 ஆம் ஆண்டில் க்கற ரடுகள் சபதின் பதரதுச் சபத டிசம்தர் 7 ஆம் 

தறிபண சர்தச சறில் ிரண ரபரக அநறித்து. சர்தச சறில் 

ிரணப் ததரக்குத்து ரரட்டில் பகபலத்றட்ட 50 து ஆண்டு றபணவு 

ரபில் இபேந்து சர்தச சறில் ிரணப் ததரக்குத்து அபப்தரல் இந் 

ரள் பகரண்டரடப்தடுகறநது. உனகறன் சபக ற்றும் பதரபேபரர பர்ச்சறக்கு 

ிரணத்றன் பக்கறத்துத்ப, குநறப்தரக சர்தச ிரண தத்ப 

அங்கலகரிப்தத இன் தரக்கம். 

சர்லதேச சசய்ேகள்  

இயங்கக, யத்ேீவு இயேப்பு ஒத்துகறப்கப லலுப்படுத்ே 

ஒப்புக்சகள்கன்மன 

 இனங்பக ஜணரறதற தகரத ரஜதக்ஷவுடன் ரனத்ீவு பபிபநவு ந்றரி 

அப்துல்னர ரயறத் இபடத சந்றப்பு என்று டத்ப்தட்டது. இந்றப் 

பதபேங்கடல் ஆணது இனங்பக, ரனத்ீவு ரடுகபின் பதரபேபரர 

தம்தரட்டிற்கரகவும் அபணத்து ரடுகலக்கும் சுந்றரகவும் றநந்ரகவும் 

இபேக்க தண்டும் ன்று பனர்கள் எப்புக் பகரண்டணர். இபே ரடுகலக்கும் 

இபடினரண க்கள் உநில் க்கபப தம்தடுத்துன் பக்கறத்துத்ப 

ரனத்ீவு அபச்சர் டுத்துபத்ரர். 

தேச சசய்ேகள்  

கலல் நகயங்கரில் சபண்கள் உேலி கங்கள் அகக்க அசு ய .100 

தகடி நேயுேலி  

 கரல் றபனங்கபில் பதண்கள் உி பங்கபப அபப்தற்கும் 

தனப்தடுத்துற்கும் த்ற உள்துபந அபச்சகம் றர்தர றறினறபேந்து 

100 தகரடி பைதரய் அனுற அபித்துள்பது. இந் றட்டம் ரறனங்கள் ற்றும் 
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பெணின் திதசங்கபரல் பசல்தடுத்ப்தடும். உி றபனங்கள் ற்றும் 

கரல் றபனங்கபப தலும் உபேரக்குறல் கணம் பசலுத்துல் 

ற்றும் பதண்கள் ட்பு பகிபண தம்தடுத்தும் புனறரக றகழ்த இன் 

தரக்கம் 

 

பள்ரி ணலர்களுடன் பிேரின் சேடர்பு ேட்டத்ேற்கக குறுக கட்டுக 

தபட்டி சேடங்கப்பட்டது 

 திரின் பர்ச்சற றட்டத்றன் பன்நரம் தறப்திற்கரக பதகரவ் உடன் 

இபந்து ணிப தம்தரட்டு அபச்சகம் 9 பல் 12 ஆம் குப்பு 

பினரண ரர்கலக்கு தரிக்ஷர பத சர்ச்சர- 2020 'உடன் எபே சறறு 

கட்டுப ததரட்டிபத் பரடங்கறபள்பது. இந் றகழ்ச்சற படபதந அடுத் 

ஆண்டு ஜணரி பன்நரது ரத்றல் புதுபடல்னறின் டரக்கதடரர 

ஸ்தடடிம் டத்ப்தடவுள்பது . ததரட்டிக்கரண உள்படீுகள், இந் ரம் 2 

ஆம் தற பல்ஆன்பனணில் அனுப்தப்தடும். 

டக்டர் பி.ஆர்.அம்தபத்கர் 64 லது கபரினிர்லன் ேலஸுக்கு தேச அஞ்சய  

 இந்ற ஜணரறதற ரம்ரத் தகரிந்த்  தர த்ணர டரக்டர் 

தி.ஆர்.அம்ததத்கரின்  64 து கரதரிணிர்ன் றரமறல் அஞ்சனற 

பசலுத்றணரர். அர் தரரலன்ந ரபிபகில் உள்ப அது சறபனக்கு 

னர் அஞ்சனற பசலுத்றணரர். அசறனபப்தின் கட்டிடக் கபனஞபேக்கு 

ரிரப ண இந் றகழ்வு குநறப்திடப்தட்டுள்பது. 

கசூர் பல்ககயக்கறகத்ேல் இயக ற்றும் றுலழ்வு ஆய்வுகளுக்கக 

ேனி துகம  

 பசூர் தல்கபனக்கக கல்ி கவுன்சறல் ணசகங்தகரத்ரிில் உள்ப 

பரகத்றல் இனரப ற்றும் றுரழ்வு ஆய்வுகலக்கரக எபே ணித் 

துபநப அபக்க எப்புல் அபித்துள்பது. அடுத் ஆண்டு பல் புற 
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துபந படபபநக்கு பேம் ன்று துபதந்ர் ஜற.தயந் குரர் 

பரிித்ரர். இந் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ரம் தல்கபனக்கக சறண்டிதகட் இந் 

றட்டத்றற்கு எப்புல் அபித்து. 

த் பிதேசம் 

அலந்ே சக உணவு பூங்க தேலஸல் ேமக்கப்பட்டது 

 த்ற திதசத்றல், த்ற உவு தப்தடுத்துல் அபச்சர் யர்சறம்த் 

கவுர் தரடல் தரமறல் அந்ற பகர உவு பூங்கரப றநந்து பத்ரர். 

த்ற இந்றரின் இந் பல் உவு பூங்கர 51 க்கர் தப்தபில் சுரர் 

150 தகரடி பைதரய் பசனில் கட்டப்தட்டுள்பது. இந் பகர உவு பூங்கரில் 

இபேந்து சுரர் 5 ஆிம் உள்லர் க்கலக்கு தபன கறபடக்கும். பரடக்க 

ிரில் பகத்பரறல் துபந அபச்சர் ரதஸ்ர் தனறபம் கனந்து 

பகரண்டரர். 

ேழ்நடு 

ேழ்நட்டில் நயூட்ரிதன ஆய்லகம் 

 இந்றரபச் தசர்ந் றபெட்ரிதணர ஆய்கம் றழ்ரட்டின் தணி 

ரட்டத்றல் றபெட்ரிதணர ஆய்கம் அபக்க றட்டறடப்தட்டுள்பது. ஆணரல் 

இற்கு உள்லர் க்கபின் சறன திரிவுகபில் இபேந்து றர்ப்பு லந்துள்பது. 

தள்பிகள் ற்றும் கல்லூரிகபில் உள்ப ரர்கலக்கும், ஆசறரிர்கலக்கும், 

தத்றரிபகரபர்கள் ற்றும் ஊடக ல்லுர்கலக்கும் துப ற்றும் 

தணிில் .ன்.ஏ றட்டங்கபப குநறத் ிறப்புர்வு டந்து பேகறநது. 2018 

த-ஆகஸ்ட் ரங்கபில் றழ்ரட்டின் திந கங்கபபபம், தகபரில் 

எபே சறன கங்கபபபம் உள்படக்கற எபே பதரி றட்டம் டந்து. 

ஹரித்லர் 

ஹரித்லரின் கறவுநீர் சுத்ேகரிப்பு நகயம் ேமப்பு லிறலில் ஸ்லடீன் ன்னர் 

ற்றும்  ணி கயந்து சகண்டனர் 



 
Current Affairs – December 06 

 

4 
Download Study Materials on www.examsdaily.in                          Follow us on FB for exam Updates: ExamsDaily 

 

 

 த்ற ஜல் சக்ற ந்றரி  கதஜந்ற சறங் தசகரத் ற்றும் உத்கண்ட் 

பனபச்சர் றரிதந்ற சறங் ரத் ஆகறதரர் உத்கண்ட் ரறனத்றன் 

யரித்ரர் ரட்டத்றல் எபே கறவுீர் சுத்றகரிப்பு றபனத்ப ஸ்டீணின் 

ன்ணர் கரர்ல் XVI குஸ்டரஃப் ற்றும் ரி சறல்ிர பன்ணிபனில் 

றநந்து பத்ணர். கங்கர எபே பக்கறரண ற ன்று ஸ்டீன் ன்ணர் 

கூநறணரர். தலும் அர் சுத்ரண றகபின் றபசில் த்ற அசு ல்ன 

திகபப பசய்து பேகறநது ணவும் கூநறணரர். 

நடுகள் 

டிஜபி, ஐஜபி நடு புதனலில் சேடங்குகமது 

 புதணில் படக்டர் பஜணல் ற்றும் இன்ஸ்பதக்டர் பஜணனறன் பன்று ரள் 

தசற ரரடு பரடங்குகறநது. ரரட்டின் பரடக்க அர்ில் உள்துபந 

அபச்சர் அறத் ர உபரற்றுரர் ணவும், திர் தந்ற தரடி 

ரரட்டின் றப்புறக்க அர்ில் உபரற்றுரர் ணவும் கூநப்தட்டுள்பது. 

இது கரின் தரன் தகுறில் உள்ப இந்ற அநறில் கல்ி ற்றும் 

ஆரய்ச்சற றறுணத்றன் பரகத்றல் படபதறும். இந் ரரட்டின் 

கபேப்பதரபேள் பரறல்நுட்த கரனறனறபேந்து அநறில் ற்றும் டில் 

அடிப்தபடினரண ிசரப தம்தடுத்துரகும். 

லிண்சலரி அமலில்  

இஸ்த ஒத்துகறப்புடன் ஐ.ஐ.டி.கரில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கயங்கள்  அகப்பு  

 தம்தரய், கரன்பூர், கக்பூர் & பட்ரஸ் ஆகற இடங்கபில் உள்ப இந்றன் 

இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் படக்ணரனஜறஸ் (..டி) ததரன்ந பக்கற றறுணங்கபில் 

5 ிண்பபி பரறல்நுட்த கனங்கபப (ஸ்.டி.சற) இஸ்தர அபத்துள்பது - 

ிண்பபி பரறல்நுட்தம் ற்றும் தன்தரடுகள் ஆகற துபநகபில் 

ஆரய்ச்சற டடிக்பககபப தற்பகரள்ப இந்ற அநறில் றறுணம் 
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(..ஸ்.சற), பதங்கலபே ற்றும் சரித்ரிதரய் புதன புதண 

தல்கபனக்ககத்துடன் (ஸ்.தி.தி.ப, புதண) இபந்து கூட்டு ஆரய்ச்சற 

றட்டரக பசல்தடுத் உள்பது. ிண்பபி அநறில், ிண்பபி 

பரறல்நுட்தம் ற்றும் ிண்பபி தன்தரடுகள் ஆகற துபநகபில் ..டி 

கலடன் இபந்து உர் பரறல்நுட்தத்ப உபேரக்கத  இஸ்தர இந் 

றட்டத்றபண உபேரகறபள்பது.    

பதுகப்பு சசய்ேகள்  

INDRA 2019 கூட்டு இணுல பிற்ச 

 INDRA 2019 கூட்டு  இரணு திற்சற இந்றரவுக்கும் ஷ்ரவுக்கும் இபடத  

இந்றரில் டிசம்தர் 10 - 19 ப எத தத்றல் தரதிணர (ஜரன்சறக்கு 

அபேகறல்), புதண ற்றும் தகரரில் டத்ப்தடும். INDRA பரடர் உடற்திற்சற 

2003 இல் பரடங்கறது. தலும் பல் கூட்டு பத்ப்பு தசபகள் 

இரணு திற்சற பன் பனரக 2017 இல் டத்ப்தட்டது, 

எபேபேக்பகரபேர் சறநந் படபபநகள், கூட்டரக உபேரகற, க்கற 

ரடுகபின் கட்டபபின் கலழ் தங்கரத்றன் துன்தத்பத் 

தரற்கடிப்தற்கரண திற்சறகபரக பசல்தடுத்ப்தடும். 

லிகரட்டு சசய்ேகள்  

இந்ே தற்கந்ே ேவீுகள் இகடத பேல் டி 20 தபட்டி 

 பயரதரத்றல் உள்ப ரஜவீ் கரந்ற சர்தச பரணத்றல் படபதறும் 

பல் டி 20 ததரட்டிில் இந்றர பஸ்ட் இண்டீஸ் திகள் தர உள்பண. 

எபே ர கரன சுற்றுப்தத்றல் இந்றர - தற்கறந்ற ீவு அிகள்  

பன்று டி 20 ததரட்டிகபபபம், பன்று எபேரள் ததரட்டிகபபபம் ிபபரட 

உள்பது.   
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