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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

டிசம்பர்  – 2020 

முக்கிய தினங்கள் 

• டிசம்பர ்1 – உலக எய்டஸ்் தினம் மற்றும் தேசிய மாசு ேடுப்பு 

தினம் 

• டிசம்பர ்4 – இந்திய கப்பற்படட தினம் 

• டிசம்பர ்9 – சரவ்தேச ஊழல் ஒழிப்பு தினம் 

• டிசம்பர ்10 – உலக மனிே உரிடமகள் தினம் 

• டிசம்பர ்11 – யுனிசசஃப் தினம் 

• டிசம்பர ்22 – தேசிய கணிே தினம் 

• டிசம்பர ்24 – தேசிய நுகரத்வார ்தினம் 

• டிசம்பர ்25 – தேசிய விவசாயிகள் தினம் 

 

பாதுகாப்பு, தேசியப் பாதுகாப்பு மற்றும் பயங்கரவாேம் 

• கடலில் உள்ள இலக்குகடளே் ோக்கி அழிக்கக் கூடிய பிரதமாஸ் 

சூப்பரத்சானிக் ஏவுகடண சவற்றிகரமாகப் பரிதசாதிக்கப்படட்து. 

• ரஷ்ய, இந்திய கடற்படடகளுக்கு இடடதய கூட்டுப் பயிற்சி – 

இப்பயிற்சியில் இந்திய கடற்படடயின் சாரப்ில் உள்நாடட்ிதலதய 

கடட்டமக்கப்பட்ட ஏவுகடணகடளே் ோங்கிய கப்பலான 

சிவாலிக், நீரம்ூழ்கிகடள எதிரச்காள்ளும் கப்பலான கட்மாடட்ா 

ஆகியடவ கலந்து சகாள்கின்றன. 

• சகால்கேே்ா கப்பல் கட்டும் ேளே்தில் ேயாரிக்கப்படட் “ஹிம்கிரி” 

என்ற தபாரக்்கப்பல் நாட்டுக்கு அரப்்பணிக்கப்படட்து. 

• இந்திய கடதலார காவல் படடயில் கண்காணிப்புப் பணிக்காக 

“சுஜிே்” தராந்துக் கப்பல் தசரக்்கப்பட்டது. 

• “ஐஎன்எஸ் சந்துவீர”் என்ற நீரம்ூழ்கிக் கப்படல மியான்மருக்கு 

சமீபே்தில் இந்தியா வழங்கியுள்ளது. 

 

சிறந்ே நபரக்ள் 

• ஆஸ்கர ்விருது சவன்ற பிரபல இடசயடமப்பாளர ்

ஏ.ஆர.்ரஹ்மான், பாஃப்டா அடமப்பின் தூேராக 

நியமிக்கப்படுள்ளார.் பிரிடஷ்் அகாடமி ஆஃப் ஃபிலிம் அண்ட் 

சடலிவிஷன் என்கிற பாஃப்டா அடமப்பு, திடரப்பட விருதுகடள 
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வருடந்தோறும் வழங்கி திடரப்படக் கடலஞரக்டள ஊக்குவிே்து 

வருகிறது. 

• இந்தியாவின் பணக்கார சபண்மணிகள் படட்ியலில் சஹசச்ிஎல் 

சடக்னாலஜிஸ் நிறுவனே்தின் தராஷிணி நாடார ்மல்தஹாே்ரா 

முேலிடம் சபறுள்ளார.் 

• சுபாஸ் சந்திதபாஸின் 125 வது பிறந்ே நாடள நிடனவுகூரும் 

வடகயில் சகால்கேே்ாவில் புதிோக கடட்ப்படட் மசெரஹ்ாட் 

பாலேட்ே “செய் ஹிந்ே்” பாலம் என்று முேல்வர ்மம்ோ பானரஜ்ி 

சபயரிடட்ார.் 

• முன்னாள் பிரேமர ்ஐ.தக.குெ்ராடல சகௌரவிக்கும் வடகயில் 

நிடனவுே் ேபால்ேடலடய மேத்ிய அரசு சவளியிடப்படட்து. 

• ஸ்டபபர ்ஒளியின் ேந்டே என அடழக்கப்படும் நரிந்ேர ்கயானி 

உடல்நலக் குடறவால் காலமானார.் 

• லண்டடன டமயாக சகாண்டு சசயல்பட்டு வரும் “ஈஸ்டரன்் ஐ” 

என்னும் நாளிேழ் ஒன்று ஆண்டுதோறும் சிறந்ே பிரபலங்களின் 

படட்ியடல சவளியிட்டு வருகிறது. இதில் ேடலசிறந்ே 50 ஆசிய 

பிரபலங்கள் படட்ியலில் நடிகர ்தசானு சூட் முேலிடம் 

பிடிே்துள்ளார.் 

• 1927 ஆம் ஆண்டு முேல் ஒவ்சவாரு ஆண்டிற்கும் ேடலசிறந்ே 

மனிேரக்ளின் பட்டியடல டடம் இேழ் சவளியிட்டு வருகிறது. 

இேன் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான ேடலசிறந்ே மனிேரக்ளின் 

படட்ியலில் தொ டபடன் மற்றும் கமலா ஹாரிஸ் இடம் 

சபற்றுள்ளனர.்  

• அசமரிக்காடவ தசரந்்ே சக் தயகர ்என்ற விமானி ஒலிடய விட 

தவகமாக பறக்கும் மனிேன் என்ற புகடழ சபற்றார.் ேற்தபாது 

உடல்நலக் குடறவால் அவர ்காலமானார.் 

• தகரளேட்ேச ்தசரந்்ே 21 வயோன ஆரய்ா ராதெந்திரன் 

திருவனந்ேபுரம் மாநகராட்சியின் தமயராக 

தேரந்்ே்சேடுக்கப்பட்டுள்ளார.் இேன் மூலம் நாடட்ில் இளம்வயதில் 

தமயராகும் சபண் எனும் சாேடனடய அவர ்படடே்துள்ளார.் 

 

விளளயாட்டு 

• ஃபிபா உலகக் தகாப்டப தபாடட்ிடய 2021 ஆம் ஆண்டு ெப்பான் 

நாடு நடேே் உள்ளோக சேரிவிே்துள்ளது. 
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• ஃபாரம்ுலா 2 தரடஸ சவன்ற முேல் இந்தியர ்என்ற சபருடமடய 

செஹரன் ோருவாலா என்பவர ்சபற்றுள்ளார.் 2020 ஷகிர ்

கிராண்ட் பிரிக்ஸ் என்ற பட்டேட்ே அவர ்சவன்றார.் 

• பிரான்ஸ் ேடலநகர ்பாரிசில், வரும் 2024 ல் ஒலிம்பிக் தபாடட்ி 

நடக்கவுள்ளது. இதில் “பிதரக் டான்சிங்” நடனம் ஒரு தபாடட்ியாக 

அறிமுகமாகிறது. இேற்கு சரவ்தேச ஒலிம்பிக் கமிடட்ி (ஐ.ஓ.சி) 

அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

• கடந்ே 2018 ல் அரச்ென்டினாவின் பியுனஸ் ஏரஸ்் நகரில் நடந்ே 

“யூே்” ஒலிம்பிக்கில் பிதரக் டான்சிங் ஒரு தபாடட்ியாக 

முேன்முடறயாக நடே்ேப்பட்டது. 

• FICCI ன் விடளயாட்டு விருது : 2019 – 20 ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்ே 

வீரரக்ள்  

மல்யுே்ேம் – பெ்ரங் புனியா, துப்பாக்கி சுடுேல் – இளதவனில் 

வாலறிவன். 

• 15 வது ஆண்கள் உலக தகாப்டப ஹாக்கி தபாடட்ிடய நடே்தும் 

உரிமேட்ே இந்தியா சபற்றது. இந்நிடலயில் 2023 ம் ஆண்டு 

ெனவரி மாேம் 13 முேல் 29 வடர ஒடிசா மாநிலேத்ில் நடடசபறும் 

எனறு அறிவிக்கப்பட்டது. 

• தயாகாசனப் பயிற்சிகளுக்கு விடளயாட்டுப் தபாட்டி அந்ேஸ்து 

அளிேத்ு மே்திய அரசு அறிவிே்துள்ளது. 

• 2030 ஆம் ஆண்டில் ஆசிய விடளயாட்டுப் தபாட்டிகள் கேே்ார ்

ேடலநகரம் தோஹாவில் நடடசபற உள்ளோக ஆசிய ஒலிம்பிக் 

மன்றம் உறுதிப்படுே்தியது.  

• தபாலந்து தகப்டன் ஃபிஃபா 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்ே 

ஆண்கள் வீரராக தேரவ்ு சசய்யப்படட்ார.் 

• ஹரியானாவில் நடடசபற உள்ள தகதலா இந்தியா விடளயாட்டுப் 

தபாட்டிகள் 2021 இல் கட்கா, களரிப்பயடட்ு, ேங்-டா மற்றும் 

மல்லகம்பா ஆகிய நான்கு உள்நாட்டு விடளயாட்டுகடளச ்

தசரக்்க விடளயாட்டு அடமசச்கம் ஒப்புேல் வழங்கியுள்ளது. 

• செரம்னியின் சகாதலான் நகரில் நடடசபற்று வரும் 

குே்துசச்ண்டட உலகக்தகாப்டபயில் இந்திய குே்துசச்ண்டட 

வீரர ்அமிே் பங்கல் 52 கிதலா பிரிவில் ேங்கப் பேக்கம் 

சவன்றுள்ளார.் 



Vetripadigal.com 

4 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

• உலக ேரவரிடச படட்ியலில் இந்திய ஆண்கள் மற்றும் சபண்கள் 

ஹாக்கி அணிகள் முடறதய நான்காவது மற்றும் ஒன்போவது 

இடேட்ே 2020 பிடிே்துள்ளது. 

• உலக தகாப்டப மல்யுேே் தபாடட்ி சசரப்ியா ேடலநகர ்

சபல்கிதரடில் நடந்து வருகிறது. இதில் சபண்களுக்கான 57 கிதலா 

எடடப்பிரிவின் அன்ஷீமாலிக் இறுதிப்தபாடட்ியில் 

சவள்ளிப்பேக்கம் சவன்றார.் 

 

விருதுகள் மற்றும் ககௌரவங்கள் 

• உலக பாதுகாப்பு அடமப்பு சாரப்ில் சசன்டன சமட்தரா ரயில் 

நிறுவனே்துக்கு சரவ்தேச விருது கிடடே்துள்ளது. 

• இந்தியாவில் மகாராஷ்டிராடவ தசரந்்ே அரசு சோடக்கப்பள்ளி 

ஆசிரியர ்ரஞ்சிே் சிங் திசாதலவுக்கு சரவ்தேச ஆசிரியர ்விருது 

கிடடே்துள்ளது. 

• பிரிட்டிஷ் இந்திய எழுேே்ாளரான அனிோ ஆனந்ே் லண்டனின் 

வரலாற்று சிறப்புமிக்க விருோன PEN Hessell – Tiltman history prize 

2020 சவன்று உள்ளார.் 

• உலக மண் விருது 2020: இந்திய தவளாண் ஆராய்சச்ி கவுன்சில் 

கடந்ே 2019 ஆம் ஆண்டு மண்ணின் ஆதராக்கியம் பற்றி 

தமற்சகாண்ட விழிப்புணரவ்ுக்காக இவ்விருது இந்திய தவளாண் 

ஆராய்சச்ி டமயே்திற்கு வழங்கப்பட்டது.  

• “தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்” பே்திரிடகயின் எழுேே்ாளரும் 

ேடலடம ஆசிரியருமான ராெ்கமல் ொ ேனது “தி சிடட்ி அண்ட் தி 

சீ” புேே்கே்திற்காக ரவீந்ேரநாே் ோகூர ்இலக்கிய பரிசு 2020 ஐ 

சவன்றுள்ளார.் 

• தபாராட்டே்தில் ஈடுபட்டு வரும் விவசாயிகளுக்கு ஆேரவு 

சேரிவிக்கும் வடகயில் , இந்திய உரச ்சங்கம் சாரப்ில் 

வழங்கப்படும் விருடே பஞ்சாப தவளாண் பல்கடலக்கழக 

தவளாண் விஞ்ஞானி வரிந்ேர ்பால் சிங் மறுே்துவிடட்ார.் 

• இளம் கணிே தமடேக்கான ராமானுென் பரிசு பிதரசிடலச ்

தசரந்்ே டாக்டர ்கதராலினா அராதொவுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

சவளிநாடட்டச ்தசரந்்ே ஒருவர ்ராமானுென் பிரிசு சபறுவது 

இதுதவ முேல் முடற. 
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• 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான சமூக சோழில்முடனதவார ்விருதிடன 

அஷ்ரப் பதடல் சபற்றுள்ளார.் 

• ஆக்கபூரவ் சபாருளாோரம் என்ற துடறயில், பங்கபந்து தஷக் 

முஜீபுர ்ரஹ்மான் அவரக்ளின் சபயரில், யுசனஸ்தகா சரவ்தேச 

விருடேே் சோடங்க முடிவு சசய்துள்ளது.  

• 2021 ஆம் ஆண்டட நீடிேே் வளரச்ச்ிக்கான ஆக்கப்பூரவ் 

சபாருளாோர ஆண்டாக யுசனஸ்தகா அறிவிே்துள்ளது. 

• ேபால் ஊழியரக்ள் 2019-20 ஆம் ஆண்டில் சசய்ே சிறப்பான 

தசடவகளுக்காக தமக்தூே் விருதுடகள வழங்கி ேபால் துடற 

சகௌரவிே்ேது. 

• புதுசத்சரியில் நடடசபற்ற இந்திய திடரப்பட விழாவில், ஒேே் 

சசருப்பு திடரப்படே்துக்கு சிறந்ே படே்துக்கான விருது 

வழங்கப்பட்டது.  

• 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ேங்க மயில் சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்டம 

விருது இந்திய சபாதுே்துடற நிறுவனமான சசயில் நிறுவனம் 

சபற்றுள்ளது. 

• இந்திய சபாறியாளர ்விேயுே் தமாகன் என்பவருக்கு ஐ.நா.வின் 

உலக இளம் சாேடனயாளர ்விருது கிடடே்துள்ளது. 

• யுசனஸ்தகா ஆசியா-பசிபிக் விருது 2020 ஸ்ரீநகரில் உள்ள அமரச்ிங் 

கல்லூரிக்கு வழங்கப்பட்டது. 

• அசமரிக்காவின் மிக உயரிய ராணுவ விருதுகளில் ஒன்றான 

“லீென் ஆஃப் சமரிட்” விருடே பிரேமர ்தமாடிக்கு வழங்கி 

சகௌரவிே்துள்ளது. 

• ஐயப்பன் பக்தி பாடல்கள் மூலம் பிரபலமான பாடகர ்

எம்.ஆர.்வீரமணி ராெுவுக்கு தகரள அரசு உயரிய “ஹரிவராசனம்” 

விருது வழங்கி சகௌரவிே்துள்ளது. 

• மூேே் விஞ்ஞானியான தஹமந்ே் குமார ்பாண்தடவின் 

”லூதகாசின்” என்ற மருந்டே கண்டுபிடிே்ேடமக்காக “சிறந்ே 

விஞ்ஞானி விருது” வழங்கப்படட்து. 

• திராவிட இயக்கே்தின் ேடலவர ்கி.வீரமணி அவரக்ளுக்கு 

‘நதரந்திர ேதபால்கர”் நிடனவு விருதிடன மராட்டிய 

அறக்கடட்டள அறிவிே்துள்ளது. 

• 2020 ஆண் ஆண்டின் சிறந்ே சபாறியாளர ்விருது ரயில்தவ 

வாரியே் ேடலவர ் திரு.வி.தக யாேவுக்கு கிடடே்துள்ளது. 
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•  “Dharma” என்ற புேே்கேட்ே அமிஷ் திரிபாதி என்பவர ்

எழுதியுள்ளார.் 

• சமரியம் சவப்ஸ்டர ்அகராதி 2020 ஆம் ஆண்டின் சிறந்ே 

சசால்லாக “சோற்றுதநாய்” என தேரவ்ு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

நியமனங்கள் 

• ஃபிட் இந்தியா இயக்கே்தின் தூதுவராக குல்தீப் தஹண்டு 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் இவர ்ெம்மு-காஷ்மீர ்மாநிலே்தின் 

துதராணாசச்ாரியார ்விருது சபற்ற முேல் நபர ்ஆவார.் 

• இந்தியாடவ பூரவ்ிகமாக சகாண்ட சுகாோர நிபுணர ்அனில் 

தசானி உலக சுகாோர நிறுவன புதிய அறக்கடட்டளயின் முேல் 

சிஇஓ ஆக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

• அசமரிக்க தேசிய சபாருளாோரக் குழுவின் துடண இயக்குநராக 

ேமிழ்நாடட்டப் பூரவ்ிகமாகக் சகாண்ட பரே் ராம்மூரே்்திடய 

அசமரிக்க அதிபர ்தொ டபடன் நியமிே்துள்ளார.் 

• உலகளாவிய ேடுப்பூசிக் கூடட்ணி வாரியே்தின் உறுப்பினராக 

மே்திய சுகாோரே்துடற அடமசச்ர ்டாக்டர.்ஹரஷ்வரே்ன் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

• இந்தியாவின் உடற்பயிற்சி இயக்கே்துக்கு சரவ்தேச சுகாோர 

நிறுவனம் பாராட்டு சேரிவிே்துள்ளது. “ஃபிடன்ஸ் கா தடாஸ், ஆோ 

கன்டா தராெ் (தினமும் அடர மணி தநரம் உடற்பயிற்சி 

சசய்யுங்கள்) என்னும் பிரசச்ாரே்தின் மூலம் உடற்பயிற்சிடய 

ஊக்கப்படுே்தும் இந்தியாவின் முன்சனடுப்டப உலக சுகாோர 

நிறுவனம் பாராட்டி உள்ளது. 

• பிரேமர ்நதரந்திர தமாடி ‘SEHAT’ என்ற சுகாோர காப்பீடு 

திட்டேட்ே யூனியன் பிரதேசமான ெம்மு-காஷ்மீரில் சோடங்கி 

டவேே்ார.் 

• சேன்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நிடல சகாண்டிருந்ே புயலுக்கு 

மாலேத்ீவு வழங்கிய “புசரவி” என்ற சபயர ்டவக்கப்பட்டுள்ளது. 

• காலநிடல மாற்ற சசயல்திறன் குறியீடு 2021 படட்ியலில் இந்தியா 

10வது இடே்தில் உள்ளது. 

 

கபாருளாோரம் 
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• வாராக் கடன் சிக்கல்கடள கண்டறிந்து அேற்கு தீரவ்ு காண 

மே்திய அரசு அதிக அளவில் “தபட் வங்கி” கடள உருவாக்க 

தவண்டும் என இந்திய சோழிலக கூடட்டமப்பு (சிஐஐ) 

சேரிவிே்துள்ளது. 

• Infinite India என்ற இடணயேளேட்ே ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்கி 

சோடங்கியுள்ளது. சவளிநாட்டு நிறுவனங்கள் ேங்கள் 

வணிகேட்ே இந்தியாவில் விரிவுப்படுே்தி சகாள்ள இந்ே 

இடணயேளம் உேவும். 

 

அறிவியல் 

• நிலவில் ேடரயிறங்கியது சீனாவின்  Change-5  ஆய்வுக்களம். 

• சபங்களூடர ேளமாகக் சகாண்ட விண்சவளி சோழில்நுடப் 

ஸ்டாரட்்-அப் நிறுவனமான பிக்சசல் (Pixel) முேல் ரிதமாட்சசன்சிங் 

சசயற்டகக்தகாடள வடிவடமக்க இஸ்தராவுடன் ஒப்பந்ேம் 

தமற்சகாண்டுள்ளது. இந்ே சசயற்டகக்தகாள் வரும் 2021 ஆம் 

ஆண்டு ஏவ உள்ளோக சேரிவிே்துள்ளது. 

• சரவ்தேச விண்சவளி நிடலயேத்ில் முள்ளங்கி அறுவடட சசய்ே 

நாசா. 

• சரவ்தேச விண்சவளி டமயேட்ே அடடந்ேது ‘ஸ்தபஸ் எக்ஸ்’ 

“டிராகன்” விண்கலம். 

• 2024 ஆம் ஆண்டில் நிலவுக்கு மீண்டும் மனிேரக்டள அனுப்பி 

ஆய்வு சசய்ய அசமரிக்க விண்சவளி ஆய்வு அடமப்பான நாசா 

திட்டமிட்டுள்ளது. இந்ே பயணே்தில் இந்திய வம்சாவளி 

விண்சவளி வீரர ்ராொ ொன் உரப்ுதூர ்சாரியும் இடம் 

சபற்றுள்ளார.் 

• ேகவல் சோடரப்ுக்கான சிஎம்எஸ்-01 சசயற்டகக்தகாளுடன் 

பிஎஸ்எல்வி சி-50 ராக்சகட் (டிசம்பர ்17) விண்ணில் பாய்கிறது. 

ஸ்ரீஹரிதகாடட்ாவில் உள்ள சதீஷ் ேவண் ஆராய்சச்ி டமயே்தின் 

ஏவுேளே்தில் இருந்து அந்ே ராக்சகட் சசலுேே்ப்படவிருக்கிறது. 

• ஐ.ஐ.டி வாரணாசியில் விண்சவளிே் துடறக்கான பிராந்திய கல்வி 

டமயேட்ே திறக்க இஸ்தரா ஒப்பந்ேம் சசய்துள்ளது. 

• ேஞ்சாவூர ்சாஸ்ே்ரா நிகர ்நிடலப் பல்கடலக்கழக மாணவர ்

கண்டுபிடிேே் சிறிய சசயற்டகக்தகாள், அசமரிக்காவின் நாசா 

விண்சவளிே் ேளே்திலிருந்து விண்ணில் ஏவப்பட உள்ளது. கடந்ே 
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2019 – 20 ஆண்டுக்கான தபாட்டியில் விஷன்-1 மற்றும் விஷன் -2 

என்ற இரண்டு சசய்டகக்தகாள் தேரவ்ாகியுள்ளது. இேற்கு 

“சபமிதடா” என சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

• சந்திரனின் தமற்பரப்பில் அணு உடல அடமக்க அசமரிக்கா 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

தினசரி நிகழ்வுகள் 

• இந்தியன் ஆயில் XP 100 எனப்படும் உலகேே்ரம் வாய்ந்ே பிரமீியம் 

ேர சபட்தராடல இந்திய சந்டேயில் அறிமுகப்படுே்தியுள்ளது. 

• மே்திய தவளாண் திடட்ங்களுக்கு எதிரப்்டபப் பதிவு சசய்யும்  

வடகயில் ேனக்கு அளிக்கப்படட் பே்ம விபூஷன் விருடே பஞ்சாப் 

மாநில முன்னாள் முேல்வரும், சிதராமணி அகாலி ேளம் 

ேடலவருமான பிரகாஷ் சிங் பாேல் திருப்பியளிே்ோர.் 

• ஏழாவது WASH மாநாடு காசணாலி வழியாக நடடசபற்றது. 

இம்மாநாடட்ட யுனிசசஃப் மற்றும் தேசிய கிராமப்புற வளரச்ச்ி 

மற்றும் பஞ்சாயே்து ராெ் நிறுவனம் ஏற்பாடு சசய்ேது. 

இம்மாநாட்டின் டமயக்கருே்து ‘Hygiene Matters” என்போகும். 

• அசமரிக்காடவ அடுே்து சீனா ேனது தேசிய சகாடிடய நிலவில் 

ஏற்றி சபருடமயடடந்ேது. 

• மே்திய அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுடப்ே்துடற ‘புற்றுதநாய் 

ஜிதனாம் அடல்ஸ் 2020’ மாநாடட்ட சடல்லியில் நடே்தியது. 

• மனிேவள தமம்பாட்டு குறியீடட்ட ஐக்கிய நாடுகள் தமம்பாட்டு 

திட்டம் சவளியிட்டது. இதில் இந்தியா 131 வது இடே்தில் உள்ளது. 

• காஷ்மீரில் உள்ள சசனாப் நதியின் குறுக்தக உலகின் மிக 

உயரமான ரயில்தவ பாலம் கட்டும் பணிகள் நடடசபற்று 

வருகின்றன. 

• ஐ.எஸ்.ஓ சான்றிேழ் சபற்ற இந்தியாவின் முேல் உயிரியல் பூங்கா 

டஹேராபாே்தில் உள்ள தநரு உயிரியல் பூங்கா ஆகும். 

• இந்தியாவின் முேல் பாலின ேரவு டமயம் அடமக்க தகரள அரசும் 

ஐக்கிய நாடுகள் சடப மகளிர ்அடமப்பும் ஒப்பந்ேம் 

தமற்சகாண்டுள்ளது. 

• India’s first aqua farmers call certre – விெயவாடாவில் அடமக்கப்பட்டு 

உள்ளது. 
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• மே்திய ேகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அடமசச்ர ்வரும் 2021 ஆண்டு 

உலகளாவிய ஊடக மற்றும் திடரப்பட மாநாடட்ட இந்தியா 

நடேே் உள்ளோக சேரிவிேே்ார.் 

• உலகின் மிகப்சபரிய ஹாக்கி டமோனம் ஒடிசாவில் அடமக்க 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்ே டமோனே்தின் 2023 க்கான ஹாக்கி 

உலக தகாப்டபடய நடேே் உள்ளோக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• பிரிட்டன் பிரேமர ்தபாரிஸ் ொன்சன் 2021 குடியரசு தினே்தில் 

சிறப்பு விருந்தினராக இந்தியாவுக்கு வருவார ்என்று மே்திய அரசு 

சேரிவிே்துள்ளது. 

• விஸ்வ பாரதி பல்கடலக்கழகேத்ின் நூற்றாண்டு விழா தமற்கு 

வங்கே்தில் டிசம்பர ்24ல் நடடசபற்றது. 

• இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் நாடுகள் இடடதய ‘SKYROS’ என்ற தபார ்

பயிற்சி ெனவரி 2021 ல் நடடசபற உள்ளது. 

• ேமிழ்நாடட்ில் ொதி வாரியான புள்ளிவிவரங்கடளச ்தசகரிே்து 

அறிக்டக சமரப்ிக்க ஓய்வுசபற்ற உயரநீ்திமன்ற நீதிபதி 

குலதசகரன் ேடலடமயில் பிரேத்யக ஆடணயம் 

அடமக்கப்பட்டுள்ளது. 

• இ-சஞ்சீவனி சோடல சோடரப்ு மருே்துவ தசடவ, ஆதலாசடன 

வழங்குவதில்  சாேடன படடே்துள்ளது. இந்ே தசடவடய 

வழங்குவதில்  ேமிழகம் சோடரந்்து முேலிடே்தில் உள்ளது. 

• ேமிழகே்தின் 38வது மாவட்டமாக மயிலாடுதுடற மாவட்டேட்ே 

முேல்வர ்எடப்பாடி தக.பழனிசாமி டிசம்பர ்28 ல் சோடங்கி 

டவேே்ார.் 


