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பக்கினநா ாட்கள் 

யம்ர் 18 - பதல் இனற்க நருத்துய [ச்சுபாதி] திம் 

 ஆபஷ் அஷச்சகம் ரடு பளதும் அன் பல் இற்ஷக ருத்து 

[ஶச்சுஶரதற] றணத்ஷ வகரண்டரடுகறநது. 

 ஶரகர ற்றும் இற்ஷக ருத்து ஆரய்ச்சற ஷம் உள்ளூர் பகரஷத்து 

ஷங்கள் ற்றும் ருத்துஷணகளுடன் இஷந்து சுகரர பகரம்கள், 

தட்டஷநகள் ற்றும் கண்கரட்சறகஷப டத்துகறநது. 

யம்ர் 18 - சா ாக்குயபத்தால் ாதிக்கப்ட்டயர்களுக்கு ிவு திம் 

 சரஷன ஶதரக்குத்ரல் தரறக்கப்தட்டர்களுக்கு றஷணவு றணம், எவ்வரரு 

ருடபம் ம்தர் ரம் பன்நரது ஞரிற்றுக்கறஷ சரஷன ஶதரக்குத்து 

ிதத்துக்கபரல் தரறக்கப்தட்ட குடும்தத்றணரின் சரிரண அங்கலகரரக 

ஷடவதறுகறநது. இது 1993 ஆம் ஆண்டில் திரிட்டிஷ் சரஷனின் ிதத்ரல் 

தரறக்கப்தட்டர்களுக்கரண வரண்டு, சரஷன அஷற ணத்வரடங்கறது, 

அற்குப்தின் 2005ல் .ர. வதரது சஷதரல் ற்றுக்வகரள்பப்தட்டது. 

 2018 தமீ்:  “Roads have Stories” 

 

யம்ர் 19 - உக கமிப் திம் 

 உனக கறஷந அஷப்தின் பனம் உனக சுகரர வருக்கடிஷ சரபிக்கும் 

டடிக்ஷகக்கு உத்ஶகம் அபிக்க உனகபரி கறப்தஷந றணம் (WTD) ம்தர் 

19 ம் ஶற றறுப்தட்டது . தன்ணிண்டு ஆண்டுகளுக்குப் திநகு, .ர. வதரதுச் சஷத 

உனக கறப்தஷந றணத்ஷ 2013 ல் உத்றஶரகபூர் .ர. றணரக அநறித்து. 

 2018 தமீ்: When Nature Calls 

 

Qaumi Ekta Week [தசின ஒருநப்ாடு யாபம்] 

 சபக ல்னறக்கம், ஶசற எருஷப்தரடு ற்றும் துடிப்தரண வதருஷ, 

எருங்கறஷந் கனரச்சரம் ற்றும் ஶசறத்துத்ஷப் ஶதரற்நற னறபறுத்தும் 

ஷகில், ஶசற எருஷப்தரட்டு ரம் (“Qaumi Ekta Week), ரடு பளதும் 

ரஷப வரடங்கற, 2018, ம்தர் 25 ஷ வகரண்டரடப்தட உள்பது. 
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தசின சய்திகள் 

அரினாா 

 ஶற்கு புநற ிஷவு றத்டத்றன் குண்டனற – ஶணசர் திரிவு ற்றும் 

தல்னப்கரர் – பஶேசர் வட்ஶர இஷப்பு றநப்பு ிர. 
 திர் ஶந்ற ஶரடி வஸ்ட் வதரிஃதல் க்ஸ்திஸ்ஶின் குண்டில்-

ரஶணசர் தகுற றநந்துஷத்ரர். 
 திர் றரு ஶந்ற ஶரடி, அரிரணர ரறனம் குருகறரம் அருஶக சுல்ரன்பூரில் 

குண்டனற – ஶணசர் – தல்ரல் (KMP) ஶற்கு புநற ிஷவு றத்டத்றன் 

குண்டனற – ஶணசர் திரிஷ வரடங்கற ஷத்ரர். ஶலும். தல்னப்கரர் – பஶேசர் 

வட்ஶர இஷப்ஷதபம் வரடங்கற ஷத் திர், ிஷ் கர்ர றநன் 

தல்கஷனக்ககத்றற்கரண அடிக்கல் ரட்டிணரர். 

கர்ாடகம்  

தசின பமிவு ியாபண ிதினிடம் இருந்து 546 காடி ரூாய் கூடுதல் ிதி உதயி 

 ஶசற ஶதறவு றர றறம், [ன்.டி.ஆர்.ஃப்.], கர்ரடகரிற்கு 546 ஶகரடி 

ரூதரய் கூடுல் றற உி அபித்து. 

நகாபாஷ்டிபா 

பம்னில் அிநரன், கநிங் நற்றும் யிருயல் எக்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் 

 றஷப்தடம் ற்றும் எபிப்தறவு துஷநில் இஷபஞரின் தங்கபிப்ஷத 

ஊக்குிப்தற்கு பம்ஷதில் அணிஶன், ஶகறங் ற்றும் ிளல் 

வதக்ட்ஸ் றறுணத்ஷ அஷக்க அசு றட்டம். 

உத்திப ிபதசம் 

 

பாணி ட்சுநிாய் ெனந்தி 

 ரி னட்சுறதரய் திநந் றணத்ஷ பன்ணிட்டு திர் றரு. ஶந்ற ஶரடி 

அருக்கு அஞ்சனற வசலுத்றணரர். 
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சர்யதச சய்திகள் 

ாகிஸ்தானுக்கு இபாடய உதயி யமங்குயத ிறுத்த அநரிக்கா படிவு 

 தரகறஸ்ரனுக்கு நூற்றுக்கக்கரண றல்னறன் டரனர்கஷப இரணு உி 
ங்குஷ றறுத் ணது றர்ரகத்றன் படிஷ அவரிக்க ேணரறதற 
வடரணரல்ட் டிம்ப் அநறித்ரர். 

அியினல் சய்திகள் 

ெிசட்-29 யற்ிகபநாக அதன் ாக்க சுற்றுப்ாதனில் ிிறுத்தப்ட்டது 

 இந்றரின் சீதத்ற கல்வரடர்பு வசற்ஷகக்ஶகரள் ேறஶசட்-29 அன் 

பன்நரது சுற்றுப்தரஷ டடிக்ஷககபின் ஶதரது அன் ஶரக்க 

சுற்றுப்தரஷில் வற்நறகரக றஷனறறுத்ப்தட்டது. 

தபயரிச & குினீடு 

தாமில்து பூங்கா நதிப்ீடு பந ற்ின அிக்க 

 வரறல், வரறல்துஷந ற்றும் சறில் ிரணப் ஶதரக்குத்துத் துஷந 

அஷச்சர் சுஶஷ் திபு,  வரறல்துஷந வகரள்ஷக ற்றும் ஶம்தரட்டுத் துஷந 

(DIPP), ர்த்க ற்றும் ஷகத்வரறல் அஷச்சகத்ரல்  ரரிக்கப்தட்ட 

வரறல்துஷந பூங்கர றப்தடீு பஷநஷ அநறக்ஷகஷ வபிிட்டரர். 

நாாடுகள் 

“காயல்து தாத் தாடர்பு யீநனநாக்கல் நற்றும் அதிலுள் சயால்கள்” 

என்து ற்ின நாாடு  

 “கரல்துஷந வரஷனத் வரடர்பு ணீரக்கல் ற்றும் அறலுள்ப 

சரல்கள்” ன்தது தற்நற இண்டு ரள் ரரடு புதுறல்னறில் வரடங்குகறநது.  

த்ற வரஷனத் வரடர்புத் துஷந இஷஷச்சர் (ணிப்வதரறுப்பு) றரு. 

ஶணரஜ் சறன்யர இந் ரரட்ஷட வரடங்கறஷக்கறநரர்.   
 ரட்டில் கரல்துஷந வரஷனத் வரடர்புக்கரண த்ற உள்துஷந 

அஷச்சகத்றன் வசல்தரட்டு ஆஶனரசஷண அஷப்தரண  கம்திில்னர 

எருங்கறஷப்பு இக்ககம் இந் ரரட்டிற்கு ற்தரடு வசய்துள்பது. 
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காயல்துனில் ணினாற்றும் ண்கின் 8-ஆயது தசின நாாடு 

 கரல்துஷநில் திரற்றும் வதண்கபின் 8-ஆது ஶசற ரரடு, ேரர்கண்ட் 

ரறனம் ரஞ்சறில் வரடங்குகறநது. கரல்துஷந ஆரய்ச்சற ற்றும் ஶம்தரட்டு 

அஷப்பு, ேரர்கண்ட் ரறன கரல்துஷநபடன் இஷந்து இந் ரரட்டிற்கு 

ற்தரடு வசய்துள்பது.  கரல்துஷநில் திரற்றும் வதண்கபின் 

தித்றநஷஷ அறகரிப்தது ற்றும் குஷநப்தது வரடர்தரண சூஷன 

உருரக்குது தற்நற இம்ரரட்டில் ிரறக்கப்தட உள்பது.   

ினநங்கள் 

 அேய் பூண் தரண்ஶட - புதின யருயாய் சனார் 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம்(MoU), ஒப்ந்தங்கள் & நத்தின அநச்சபய ஒப்புதல் 

ாபாளுநன் குிர்காக் கூட்டம் 

 டிசம்தர் 11 அன்று க்கபஷ குபிர்கரனக் கூட்டம் வரடங்கும் ண அநறிப்பு. 

 

யிருதுகள் 

 ஏர்சயா சாம்ினன் யிருது - வசன்ஷண ிரண றஷனம் [எரு ருடத்றல் நூறு 

சிகற குஷந ீர்ப்புக்கரக). 

 

நால் சனிகள் & இணன ார்ட்டல் 

ஏர்சயா [AirSewa] 2.0 

 த்ற ிரணப் ஶதரக்குத்துத் துஷந, ர்த்கம் ற்றும் ஷகத்வரறல் துஷந 

அஷச்சர் சுஶஷ் திபு ற்றும் ரறன சறில் ிரணப் ஶதரக்குத்துத் துஷந 

அஷச்சர் வேந்த் சறன்யர ஆகறஶரர் புது வடல்னறில் ஶம்தடுத்ப்தட்ட 

ர்வசர 2.0 ஷனப் தக்கத்ஷபம் வரஷதல் வசனறஷபம் 

அநறபகப்தடுத்றணர். 
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யினாட்டு சய்திகள் 

ஏடிி யர்ல்ட் டூர் 

 வேர்ணிின் அவனக்மரண்டர் ஸ்ஶவ் னண்டணில் ஷடவதற்ந டிதி இறுறப் 

ஶதரட்டிில் ஶரக் ஶேரஶகரிக்ஷக ழீ்த்ற ஶகரப்ஷதஷ வன்நரர். 

 எஶ வரடரில் இறுறப்ஶதரட்டிில் ஶேரஶகரிக் ற்றும் ஃவதடர் ஆகற 

இருஷபம் ஶரற்கடித் பல் ீர் னும் சரஷண தஷடத்ரர். 

ITTF சன்ஞ் ாபஸ் ஓன் டிள் டன்ிஸ் 

 சர்ஶச ஶடதிள் வடன்ணிஸ் வதடஶசன்  ஶசனன்ஞ் வதல்ஶகரஸ்ட்ரக் வதனரஸ் 

ஏதன் ஶடதிள் வடன்ணிஸ் வரடரின் U-21 எற்ஷநர் திரிில் இந்றரின் ணவ் 

ரக்கர் வண்கனம் வன்நரர். 

உக ெூினர் சாம்ினன்ரிப் - ாட்நிண்டன் 

 கணடரின் ரர்க்கம் கரில் ஷடவதற்ந உனக ேழணிர் சரம்தின்றப் 

தரட்றண்டன் ஶதரட்டிில் ஆண்கள் எற்ஷநர் திரிில் இந்றரின் னக்ஷர 

வசன் அஷஇறுறப்ஶதரட்டிக்கு குற வதற்நரர். 
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