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பக்கினநா ாட்கள் 

டிசம்ர் 01 - உக ய்ட்ஸ் திம் 

 உயக ய்ட்ஸ் நஶள் ஆண்டு ஶறும் டிசம்பர் ப ல் நஶள் கைப்பிடிக்கப்படுகஷமது. 

இந்நஶள் ய்ட்ஸ் நஶய் ற்றும் அ ன் லிரவுகள் பற்மஷ லிறஷப்புணர்ல 

ற்படுத்துல  நஶக்கஶகக் கஶண்ைது. ய்ட்ஸ் நஶள் பற்மஷ ண்ணக்கய 

ப யஶல ஶக 1988-ல் நைப்பற்ம, ய்ட்ஸ் பற்மஷ உயக சுகஶ ஶ அச்சர் 

ஶநஶட்டில் உயலஶனது.  

 2018 உக ய்ட்ஸ் தி தமீ் - “Know your status”. 

டிசம்ர் 01 - ாகாந்து நாிம் உயயா திம் 

 டிசம்பர் 1, 2018 அன்று கஶவஷஶலின் சயக கஶரிஶயத் ஷல் நஶகயஶந்து 

ஶநஷயம் உயலஶன 55லது ஆண்டு லிறஶலக் கஶண்ைஶடிது. இந்  நஶரில், 1963 

இல், நஶகஶயஶந்து அ ன் ஶநஷய அந் ஸ்  அைந்து இந் ஷ யூனினின் 16 லது 

ஶநஷயஶக அமஷலிக்கப்பட்ைது. 

 

ததசின சசய்திகள் 

நகாபாஷ்டிபா 

ாக்பூரில் காஸ்தர் நத ாட்சவ் 

 நஶக்பூரில் உள்ர ஈஷ்லர்  ஷ்பக் உைற்கல்லிில் கல்லூரிில், பஶயஷவுட் 

நடிகர்கரஶன அனில் கபூர் ற்றும் ஜஶக்கஷ ளஷஶஃப் ஆகஷஶரின் பன்னியில் 

கஶஸ் ர் வஶட்சவ்லின் இண்ைஶம் ப ஷப்ப  ஷமந்துலத் ஶர் கப்பல் தும, 

சஶயப் பஶக்குலத்து ற்றும் கங்கஶ தூய்ின் த் ஷ அச்சர் நஷ ீஷ் 

கட்கஶரி. 

ஜயரி 1 பதல் மாயது ஊதினக் குழுவய நகாபாஷ்டிப அபசு அநல்டுத்த திட்டம் 

 கஶஶஷ்டிஶ அசஶங்கம் ஜனலரி 1, 2019 ப ல் றஶலது ஊ ஷக் குழுல 

அல்படுத்தும். 7 லது சம்பர கஷளன அபல்படுத்துல னஶல் அசுக்கு 

கூடு யஶக 40,000 கஶடி யபஶய் சயவு ஆகும். 
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தநிழ்ாடு 

தநிழ்ாடு அபசு சுகாதாப காப்ீட்டுத் திட்ட சதாவகவன உனர்த்தி அியித்தது 

 த் ஷ அசஷன் ஆயுஷ்ன் பஶத்  ஷட்ைத்துைன் எப்பிடும் பஶது,  ற்பஶது இண்டு 

யட்ச யபஶியஷயந்து 5 யட்ச யபஶஶக  ஷழ்நஶடு அசு சுகஶ ஶ கஶப்படீ்டுத்  ஷட்ை 

 ஶக உர்த் ஷ அமஷலித்துள்ரது. 

 ிநாச்ச ிபததசம் 

தபாரிச் கவக்கூடம் 

 ஷ்ஶ ற்றும் இந் ஷஶ இை அனுபலிக்கும் நம்பிக்க ற்றும் அ ஷஶன 

உமல லரர்ப்ப ஷல் சர்ல ச ஶரிக் நஷனவு அமக்கட்ைர எய பக்கஷ 

பஶத் ஷத்  லகஷக்கஷமது. கய ற்றும் கயஶச்சஶத் ஷன் பக்கஷ ஶக 

ஶரிச் கயக்கூைத்  உயலஶக்க ஶநஷய அசு அனத்து உ லிகரயும் 

லறங்க  ஷட்ைம். 

ாகாாந்து 

19 யது  ார்ன்ில் தியயிமா 

 நஶகஶயஶந் ஷன் ஶநஷய  யநகர் கஶவஷஶவுக்கு அயக உள்ர கஷசஶஶ 

கஷஶத் ஷல் 19 லது வஶர்ன்பில்  ஷயலிறஶல த் ஷ உள்தும அச்சர் 

ஶஜ்நஶத் சஷங்  ஷமந்து லக்க உள்ரஶர். 

சர்யததச சசய்திகள் 

யதநினா நூற்ாண்டு யிமா சகாண்டாட்டம் 

 சட்ைத் ஷன் ஆட்சஷ ற்றும் ஜனநஶகத் ஷன் நஷய பற்மஷ கலயகள் இயந்  

பஶ ஷலும் யனிஶ நலனீ நஶைஶக உயலஶகஷ 100 ஆண்டுகள் நஷமவு பற்மது. 

இ டுத்து நஶடு பழுலதும் கஶயஶகயக் கஶண்ைஶட்ைம்.  

அசநரிக்காயின் பன்ாள் அதிர் ஜார்ஜ் ச ச்.டபுள்யூ. புஷ் நவவு 

 பன்னஶள் அரிக்க அ ஷபர் ஜஶர்ஜ் புஷ்  னது 94 ஆம் ல ஷல் கஶயஶனஶர். 

அலயக்கு ஜஶர்ஜ் புஷ் சஸனிர் ன்ம பர் உண்டு. அரிக்கஶலின் 41-லது 
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அ ஷபஶக ப லி லகஷத் லர் ஜஶர்ஜ் ச்.ைபிள்யூ புஷ். உயகப் பஶரில் க்கஷ 

அரிக்கஶலின் கைற்பைில் பணிபுரிந் லர் ற்றும் அரிக்க உரவு 

அப்பஶன சஷ..-லின் இக்குநஶக இயந் லர். 

  ஶனஶல்ட் ரீகன்க்கு பிமகு 1988 ப ல் 1992 ல ப லிில் இயந் ஶர்.  

 1992  ர் யஷல் பில் கஷரின்ைனஶல்  ஶற்கடிக்கப்பட்ைஶர். 

H-1B யிண்ணப் வடபவனில் நாற்ங்கவ அதநரிக்கா பன்சநாமிகிது 

 அரிக்க நஷர்லஶகம், H-1B லிண்ணப்ப நைபமகரில் பயம் ஶற்மங்கர 

பன்ஶறஷந் து. இ ஷல் பு ஷ நைபமகலம், ஷன்னணு நஷறுலனங்கள்  ங்கள் 

லிண்ணப்பங்கர பன்கூட்டி ப ஷவு சய்ல ற்கு  லப்படும் பு ஷ லி ஷ 
உட்பை, ஷகவும் பிபயஶன ற்றும் உர்ந்  ஊ ஷம் பற்ம லரிநஶட்டு 

 ஶறஷயஶரர்கலக்கு இந்  பிபயஶன அரிக்க லய லிசஶல 

லறங்குல  நஶக்கஶகக் கஶண்ைது. 

நாாடுகள் 

இந்தின சதாமில்கள் கூட்டவநப்ின் தயாண் சதாமில்நுட் இந்தினா-2018 13 ஆயது 

கண்காட்சி 

 இந் ஷ  ஶறஷல்கள் கூட்ைப்பின் லரஶண்  ஶறஷல்தட்ப இந் ஷஶ-2018 13 

ஆலது கண்கஶட்சஷ சண்டிகரில் குடிசுத்  யலர்  ஷய ஶம் நஶத் கஶலிந்த் 

 ஷமந்து லத் ஶர்.  

DGAFMS இபாணுய நயத்துயக் கூட்டம் 2018 

 ப ல் பணிப்பஶரர் ஜனல் ஆயு ப்பை யத்துல சலகள் (DGAFMS) 

இஶணுல யத்துலக் கூட்ைப்பு புது ைல்யஷில் இயந் து. இந்  ஶநஶட்டின் 

நஶக்கம் AFMS இன்று  ஷர்கஶண்டுள்ர பிச்சஷனகள் ற்றும் சலஶல்கர பற்மஷ 
 ஷட்ைஷட்டு, கஶர்ப்ழஷன் புகழ்பற்ம  யலர்கரின் கூட்டு ஞஶனத் யும் 

அனுபலத் யும் பன்படுத் ஷக் கஶள்ல ஶகும். 

ாதுகாப்பு சசய்திகள் 

ல்வ ாதுகாப்புப் வடனின் 54 யது சதாடக்க திக் சகாண்டாட்டம் 

 பஶகஷஸ் ஶன் ற்றும் லங்க ச ல்யில் உள்ர இந் ஷ ல்ய பஶதுகஶப்புப் 

பை, BSF கஶலயஶரிகரின் 54 லது  ஶைக்க  ஷனக் கஶண்ைஶட்ைம். புதுடில்யஷில் 
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உள்ர சஶவ்யஶ பகஶஷல் நைபற்ம பி ஶன லிறஶலில் கஷன் ரிஜஜஹ ஶநஷய 

இண அச்சர் கயந்து கஶண்ைஶர். 

ஆயுதப்வட யாபம் டிசம்ர் 1 பதல் டிசம்ர் 7 யவப சகாண்டாடப்டுகிது   

 ஆயு ப் பை லஶம் 2018 டிசம்பர் 1 ப ல்  ஶைங்கஷ டிசம்பர் 7 ல 

கஶண்ைஶைப்படுகஷமது. 

யிவனாட்டு சசய்திகள் 

உக சசஸ் சாம்ினன்ரிப் 2018 

 ை-பிக்கரில் பபிஶனஶ கயலஶனஶல லழீ்த் ஷ க்னஸ் கஶர்ல்சன் உயக 

சஶம்பின் பட்ைத்   க்கலத்துக்கஶண்ைஶர். 
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