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டிசம்பர் 1 தேேயில் மத்ேய ல்லலப் பஹதுகஹப்புப்

பேலஹவது, உக நண் திம்(World Soil Day) -

பலை (Border Security Force) 49 வது 'ழுச்சி திம்'

டிசம்ர் 1

(Raising Day) ககஹண்ைஹைப்பட்ைது.

சர்யகதச

தன்ோர்யர்கள் திம் ( International

Volunteer Day)- டிசம்பர் 5

26 வது உக னிட்ஸ் திம் - டிசம்பர் 1 ல்
அனுசரிக்கப்பட்ைது.

கர்நஹைக-ேமழக ல்லலயில் கஹவிரி ஆற்றன்

சமீ பத்ேல் GLONASS-K ப்டும்

குறுக்தக கர்நஹைக அரசைஹல் கநக தூது

சசனற்ககக்ககோக விண்கவளியில் அனுப்பிய

ன்னுமைத்ேல் புேேஹக அலை கட்ைத்

நஹடு - ரஷ்யஹ

ேட்ைமைப்பட்டுள்ளது.

சர்யகதச அடிகந முக ஒமிப்பு திம் - டிசம்பர்

தபஹபஹல் விஶ வஹப நகழ்வின் நலைவு ேைம் -

2.

டிசம்ர் 3

உக ோடுகின்
இப்பட்டியலல்

ஊமல் ட்டினல் 2014 -

இந்ேய கபஹதுத்துலற நறுவைமஹை BHEL ைஹல்

மகக்குலறந்ே ஊழல் இபேக்கும்

நறுவப்பட்டுள்ள Nyaborongo Hydro Power Plant
அலமந்துள்ள நஹடு ரியோண்டோ (Rwanda)

நஹடுகளில் பேலைத்ேல் கைன்மஹர்க் நஹடு உள்ளது.
175 நஹடுகளில் இந்ேயஹ 85 வது இைத்ேலுள்ளது.

புகழ்கபற்ற பன்ைஹள் உச்ச நீேமன்ற நீேபே

இப்பட்டியலன் படி மக அேக ஊழல் நலறந்ே

கபேஷ்ை யர் அவர்கள் டிசம்பர் 4 ம் தேே

நஹடு சூைஹன் .

கஹலமஹைஹர்.

சமீ பத்ேல் Swiss Ambassador’s விபேது கபற்ற இந்ேய

43 யது கடற்கட திம் டிசம்ர் 4 ஆம் நஹள்

கேஹழலேபர் - ஆசிஸ் ிகபம்ஜி.

ககஹண்ைஹைப்படுகறது.

சமீ பத்ேல் எபே வஹள் கரிக்ககட் தபஹட்டிகளில்

அரபிக்கைலல்

13000 ரங்கள் குவித்து சஹேலை பலைத்ேவர் -

நறுவ மத்ேய கவளிபறவுத்துலற அனுமே

குநோர் சங்கபகோபோ (இச்சஹேலைலய நகழ்த்ேய

வழங்கபள்ளது.

நஹன்கஹவது நபர் )

ைஹக்ைர்.அம்தபத்கரின் நலைவு ேைமஹை

Hayabusa 2 ன் சசனற்ககக் ககோக அனுப்பிய
நஹடு - ஜப்பஹன்.

நஹோரிிர்யோண் தியோஸ் (Mahaparinirwan Diwas) டிசம்ர் 6 ஆம் தேே நஹகைங்க்கலும்

சமீ பத்ேல் கபஹபேளஹேஹர கபபேமந்ேத்ேஹல்

விமர்லசயஹகக் ககஹண்ைஹைப்பட்ைது.

பஹேப்பலைந்துள்ள நஹடு - சயிசுினோ

ேற்ககஹலல பயற்ச

சர்யகதச உடல் ஊமுற்கோர் திம் - டிசம்பர்39
நித உரிகநகள்

சத்ரபே சவஹஜயின் சலலலய

எபே கரிமைல் குற்றம் ை

கூறய Indian Penal Code (IPC) ன் 309 ஆவது பிரிலவ
மத்ேய உள்துலற அலமச்சகம் நீக்கம்

திம் - டிசம்பர் 10

கசய்துள்ளது.

ச.பி. யின் புேய இயக்குநரஹக அில் குநோர்

20 வது சட்ைக் கமஶைின்

பரிந்துலரயின் படி இந்நைவடிக்லக

சிங்கோ நயமக்கப்பட்டுள்ளஹர்.

டுக்கப்பட்டுள்ளது.
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உக சிறுோன்கநனிருக்கோ உரிகநகள்

கபற்ற நீேபே AP ஶஹ.

திம் - டிசம்பர் 18

சுற்றுசூழல் சட்ைங்க்கலள மறு ஆரஹய்வு கசய்ய

58 யது கதசின துப்ோக்கிச் சுடுதல் கோட்டிகில்

அலமக்கப்பட்ை உயர்மட்ை குழுவின் ேலலவர் -

தங்கம் சயன்யர் - ஸரிதயஹம் சங்

TSR சுப்ிபநணினன்

ISRO

முதல் உனிரி - ரிசோருிோல் (bio-fuel)

GSLV Mark-III-X லவ கவற்றகரமஹக தசஹேலை

கசய்துள்ளது.

இனங்க்கும் கருந்து இங்கலஹந்ேல்

சமீ பத்ேல் கசய்ேகளில் வந்ே HRIDAY திட்டம் -

இயக்கப்பட்டுள்ளது.

நகரங்க்களின் கலஹச்சஹர சறப்புகலளப்

இந்ேயஹ - இரஶய நஹடுகளுக்கலைதயயஹை

பஹதுகஹப்பேற்கஹை எபே ேட்ைமஹகும்.

வபேைஹந்ேர கூடுலக புது டில்லயில் -11-12-2014

இந்ேயஹ ேஹன் ற்றுமே கசய்பம் பேல்

அன்று நலைகபற்றது.

தபஹர்க்கப்பலஹை CGS போகுடோ லவ

சர்யகதச ஊமறக்கு திபோ திம் - டிசம்பர் 9

கமஹளரீசயசுக்கு வழங்க்கபள்ளது.

Mark-II ைப்படும் அே நவை
ீ

CRPF ன் புதின இனக்குர் -

இரஹக்ககட்

எரிசஹவின் சந்ேப்பூரில் கவற்றகரமஹக தசஹேலை

பிரகஹஷ் மஷ்ரஹ

2005 ஆம் ஆண்டுக்கு பந்லேய பைபஹய்

கசய்யப்பட்ைது.

தநஹட்டுகலள ேபேம்ப கபறுவேற்கஹை கஹலஹவே

சமீ பத்ேல் பிரேமரஹல் கவளியிைப்பட்ை ' Born Again

ஜீன் 2015 வலர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

on the Mountain' ன்ற நூலன் ஆசரியர் - அபேைிமஹ

இலையத்ேன் பலம் விவசஹயப் கபஹபேட்கலள

சங்கஹ

விற்பேற்கஹந வசேலய ற்படுத்ேபள்ள இலைய

கமளரீசயஸ் நஹட்டின் புேய பிரேமர் - அிரூத்

வைிக நறுவைம் - Snapdeal

ஜஹோத்

1984 ல் நலைகபற்ற சக்கயர்களுக்ககேரஹை

National Energy Conservation Day - டிசம்ர் 14

கலவரம் கேஹைர்பஹை விசஹரலைக்கஹக சமீ பத்ேல்
மத்ேய அரசைஹல் அலமக்கப்பட்ை குழு - நோத்தூர்

கேன் ஆப்பிரிக்கஹவின் அழக தரஹலன் ஸ்டிரஹஸ்

குழு

(Rolene Strauss) 2014 ஆம் ஆண்டின் உக
அமகினோக கேரிவு கசய்யப்பட்டுள்ளஹர்.
உலகன் மகவும் இளவயது

அைல் பிகஹரி வஹஜ்பஹய் மற்றும் பண்டிட் மேன்
தமஹகன் மஹளவியஹ ஆகதயஹபேக்கு ோபத பத்ோ

table tennis champions

யிருது அறவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ன்ற கபபேலமலய ஜப்பஹைின் மதமஹ மற்றும்
மபெ ஆகதயஹர் கபற்றுள்ளைர்.

கதசின தகர்கயோர் உரிகந திம் - டிசம்பர் 24

பேன்பேலஹய் உலகன் ழு

டிசம்பர் 25 ஆம் தேேலய

கண்ைங்க்களிலுபள்ள உயரமஹை சகரங்க்கலள

(Good Governance Day) ககஹண்ைஹை மத்ேய அரசு

அலைந்ே

அறவித்துள்ளது.

இரட்லையர்கள்

- ேஹச மற்றும் நுங்ஶ
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சமீ பத்ேல் இந்ேய இரஹணுவத்ேஹல் துவங்க்கப்பட்ை

சமீ பத்ேல் ஹபப்ோ ோகரிகத்கத சோர்ந்த யடு
ீ

'Operation All Out' ன்பது - அஸ்ஷஹமன் தபஹதைஹ

கண்டுிடிக்கப்ட்டுள் இடம் -

ஆபே குழுக்களுக்கு ேரஹைது.

உத்ேரபிரதேசத்ேன் சண்டியஹன் கரஹமம்.

சுோநி

உக அகநதி நற்றும் நிதோிநோ

தோக்குதின்

10 யது ிகவு திம்

26-12-2014 அன்று அனுசரிக்கப்பட்ைது.

அமகிப்கோட்டி 2014 ல் இந்ேயஹலவ சஹர்ந்ே பைக
சங் கவற்ற கபற்றுள்ளஹர்.

ஜஹர்க்கண்டின் பேல் மலவஹழ் இைத்லே சஹரஹே
பேலலமச்சரஹக சமீ பத்ேல் பேவிதயற்றவர் -

பயோசி ோபதின தியோஸ் ( Pravasi Bharatiya Divas)

பகுர்தோஸ்

கஹந்ேயடிகள் கேன்ைஹப்பிரிக்கஹவிலபேந்து இந்ேயஹ
ேபேம்பிய நகழ்லவ நலைவு கூபேம் வலகயில்

துபஹய் நஹட்டுைன் வைிகம் புரிபம் இரண்ைஹவது

ஜைவரி 7 பேல் 9 ஆம் தேே வலரக்

கபரிய நஹைஹக இந்ேயஹ உபேவஹகபள்ளது.

ககஹண்ைஹைப்படுகறது. இந்ேஹண்டு 100 வது

(பேலைத்ேல் லசைஹ உள்ளது)

நலைவு ேைமஹக குஜரஹத்ேல்
ககஹண்ைஹைப்படுகறது. இந்நகழ்வின் தபஹது

Department of Disabilities Affairs ன் கபயர் Department of

கவளிநஹடு வஹழ் இந்ேயர்களின் சஹேலைகள்

Empowerment of Persons with Disabilities ை
மஹற்றப்பட்டுள்ளது.

சறப்பிக்கப்படுகன்றை. இவ்வஹண்டின் சறப்பு

சமீ பத்ேல் விபத்துக்குள்ளஹை AirAsia விமஹைம் -

கைஹைஹல்டு ரஹதமஹைர் கலந்து ககஹள்ளவிபேக்கறஹர்.

விபேந்ேைரஹக கயஹைஹ நஹட்டின் அேபர்

QZ8501 debris

இபனில்கய யோரினத்தின் புதின தகயபோக

ோர்கயனற்றூருக்கோ உகக் ககோப்க 2014

சநீ த்தில் ினநிக்கப்ட்டயர் -.தக.மட்ைல்

தபஹட்டியில் பஹகஸ்ேஹலை வழ்த்ே
ீ
இந்ேயஹ
கவற்ற கபற்றுள்ளது.

டிசம்பர் 30 பேல்

உலக வங்க கேஹைர்பஹை MIGA - ன்பேன்

InsuranceRegulatory and Development Authority of India ை

விரிவஹக்கம் -

Insurance Regulatory and

Development Authority (IRDA) கபயரஹைது

Multilateral Investment Guarantee Agency -

மஹற்றம் கசய்யப்பட்டுள்ளது.

இேன் 181 உறுப்பு நஹைஹக பூைஹன் இலைந்துள்ளது.

டிசம்பர் 31 ஆம் நஹள் பேல்

இந்திபோதனுஷ் திட்டம் ( Mission Indradhanush) - 2020

National

JudicialAppointments Commission Act, 2014 அமலுக்கு

ஆம் ஆண்டுக்குள் அலைத்து குழந்லேகளுக்கும்

வந்ேது.

பழுவதுமஹை ேடுப்பூச வசேகலள அலைேல்
இேன் தநஹக்கமஹகும்.

அபசினகநப்பு

UPSC ன் புேய ேலலவர் - தீக் குப்தோ

குடியரசுத்ேலலவபேக்கு வழங்குகறது.

மதஸந்ேர சங் தைஹைி

ரபத்து 341 - புேய ஜஹேகலள

ஆே ேரஹவிைர் வகுப்பில் தசர்க்கும் அேகஹரத்லே
தமலும்

ற்கைதவ ஆே ேரஹவிைர் பிரிவில் இபேக்கும்

கைஸ்ட் கரிக்கட்

ஜஹேகலள நீக்கும் அேகஹரத்லே

விலளயஹட்டுகளிலபேந்து ஏய்வு கபறுவேஹக

பஹரஹளுமன்றத்ேற்கு வழங்க்குகறது.

அறவித்துள்ளஹர்.

14 யது ிதி கநிரின் தகயர் - YV கரட்டி

கதசின கணித திம் - டிசம்பர் 22 ( ஸ்ரீைிவஹச
இரஹமஹனுஜரின் பிறந்ே ேைம்)
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