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பக்கிான நாட்கள் 

டிசம்பர் 18 - சர்லதேச குடிபபர்ந்தோர் ேினம் 

 2000 டிசம்ர் 4 அன்று ஐக்கின ாடுகின் பாதுச் சப தீர்நாம் 

ிபவயற்ப்ட்டபதத்த பதாடர்ந்து டிசம்ர் 18 அன்று சர்யவதச குடிபனர்ந்வதார் 
திம் அனுசரிக்கப்டுகிது. 

 1990 ஆம் ஆண்டு டிசம்ர் 18 ஆம் வததி அபத்து குடிபனர்ந்த பதாமிார்கள் 

நற்றும் அயர்கது குடும் உறுப்ிர்கின் உரிபநகப ாதுகாப்தற்கா 

சர்யவதச நாாட்டில் தீர்நாம் ிபவயற்ப்ட்டது (தீர்நாம்). 

 2018 ேமீ்: Migration with Dignity 

 

டிசம்பர் 18 - சர்லதேச அபு பாறி ேினம் 

 1973ம் ஆண்டு டிசம்ர் 18 அன்று ஐ.ா பாது சப உத்திவனாகபூர்ய ஐ.ா. 

பநாமினாக அபிபன அங்கீகரித்தது. அதன் காபணநாக  ஐ.ா. அபபு பநாமி திம் 

டிசம்ர் 18 அன்று ஆண்டுவதாறும் அனுசரிக்கப்டுகிது. இந்த ிகழ்யாது 2010 

இல் பபஸ்வகாயால் ிறுயப்ட்டது. 

 

தேசி பசய்ேிகள் 

அசாம் 

லிலசாிகளுக்கான கடன் நிலாணத் ேிட்டம் 

 நாி யியசானிகள் கடன் ியாபணத் திட்டத்பத அசாம் அபசு ஏற்றுக் பகாண்டது. 

நாி அபநச்சபபய யியசானிகளுக்கா கடன் பதாபகபன 25 சதயிகிதம் 

தள்ளுடி பசய்ன படிவு. 

ற்ம ாநியங்களுக்கு தேசி குடிக்கள் பட்டிலய நீட்டிக்க எந்ே பன்பாறிவும் 

இல்லய 

 அசாம் அல்ாத ி நாிங்களுக்கு ,வதசின குடிநக்கள் ட்டினப ீட்டிக்க எந்த 

பன்பநாமிவும் இல்ப என்று நத்தின அபசு பதரியித்துள்து. 
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பீகார் 

கங்லக நேிின் குறுக்தக புேி 4 தயன் பாயம் 

 கீாரின் ாட்ாயில் கங்கா ஆற்ின் குறுக்வக பே புதின ாம் கட்ட நத்தின 

அபநச்சபபய அனுநதி அித்துள்து. ிபதநர் வபந்திப வநாடி தபபநனிா 

பாபோதாப யியகாபங்களுக்கா அபநச்சபபய குழு (CCEA),  வதசின 

படுஞ்சாப[NH]-19 இல் இபேக்கும் MG வசதுவுக்கு இபணனா 5.634 கி.நீ. 

ீநா 4 வன் ாம் கட்டுநாத்திற்கா திட்டத்திற்கு ப்புதல் அித்தது. 

சத்ேஸீ்கர் 

16 யட்சத்ேிற்கும் தற்பட்ட லிலசாிகள் கடன் ேள்ளுபடி 

 16 ட்சம் யியசானிகளுக்கு 6,100 வகாடி பைாய் யியசான கடன்கப தள்ளுடி 

பசய்யதாக சத்தீஸ்கர் பதல்யர் பூவஷ் ாபகல் அியித்துள்ார். 
 குபந்தட்ச ஆதபவு யிப திட்டத்தின் கீழ் யிற்கப்டும் பல்லுக்கு 

யியசானிகளுக்கு குயிண்டாலுக்கு 2,500 பைாய் யமங்க சத்தீஸ்கர் அபநச்சபபய 

தீர்நாித்துள்து. 

ஜம்ப & காஷ்ீர் 

ஜம்ப ற்றும் காஷ்ீர் ஆளுநர், ஜனாேிபேி ஆட்சி அலக்க பரிந்துல  

 ஜம்ப நற்றும் காஷ்நீர் ஆளுர் சத்ன ால் நாிக் டிசம்ர் 19ம் வததி ஆறு நாத 

கா ஆளுர் ஆட்சி ிபவுபற்பத அடுத்து ஜாதிதி ஆட்சிபன அநல்டுத்த 

நத்தின அபசுக்கு அிக்பக அனுப்ிபள்ார். 

புது ேில்யி 

ாஜ்குார் சுக்யாலின் நிலனவு ேபால்ேலய பலரிீடு 

 பாஜ்குநார் சுக்ாயின் ிபவு தால்தபபன பனில்வயத்துப இபண 

அபநச்சர் நவாஜ் சின்ஹா புதுடில்ினில் பயினிட்டார். 
 ிஹார் நாித்தின் சம்ாபண் நாயட்டத்தில் அவுரி சாகுடி பசய்த 

யியசானிகின் உரிபநகளுக்காக காந்திஜி டத்தின பதல் வாபாட்டத்திற்கு 

காந்திபன அந்த இடத்துக்கு யற்புறுத்தி அபமத்துச் பசன்யர் பாஜ்குநார் சுக்ா. 
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காந்திஜி தன்னுபடன தாய்ாட்டில் பதாடங்கின பதல் சத்தினாகிபகப் வாபப 

பயற்ிகபநாக டத்த உதயினர் பாஜ்குநார் சுக்ாதான் என்ால் நிபகனில்ப. 

சர்லதேச பசய்ேிகள் 

பிராஸ்டிக் ளாப்பிங் லபகலர ஒறிக்க படிவு  

 ிபெசிாந்தில், ற்பப் னன்ாட்டு ிாஸ்டிக் ராப்ிங் பகள் கட்டானநாக 

னன்டுத்த தபட, இந்த யிதிபபகப ஜூப 1, 2019 பதல் 

படபபப்டுத்துகிது. சில்ப யிற்பனார்கள் அடுத்த ஆண்டு ஜூப 

பதல் ற்பப் னன்ாடு ிாஸ்டிக் ராப்ிங் பகப யிற்கவயா அல்து 

பகாடுக்கவயா படினாது. 

 

அமிலில் பசய்ேிகள் 

ஜிசாட்  7ஏ-லல பகாண்டு பசல்லும் ஜிஎஸ்எல்லி எப் 11 ஏவுகலரக்கான கவுண்ட் 

டவுன் போடக்கம் 

 ஜிசாட் 7ஏ-பசனற்பகக் வகாள் ஜி.எஸ்.எல்.யி. எஃப்-11 பாக்பகட் பம் ஆந்திப 

நாிம் ஸ்ரீஹரிவகாட்டாயில் உள் சதீஷ் தயான் யிண்பயி பநனத்தின் 2-யது 

ஏவுதத்தில் இபேந்து யிண்ணில் ஏயப்டும். 

 2250 கிவா எபட பகாண்ட ஜிசாட்-7ஏ பசனற்பகக்வகாள் இந்தினாயின் 39யது 

தகயல் பதாடர்பு பசனற்பகவகாாகும். இந்தின துபணக் கண்டத்தில் 

இபேப்யர்களுக்கு கு[Ku] வண்ட் பம் தகயல் பதாடர்பு யசதிபன அிக்கும். 

 

ேிட்டங்கள் 

"தேசி ட்டத்ேில் பூச்சிக்பகால்யி ருந்துகரின் கண்காணிப்பு" (MPRNL) ேிட்டம் 

 வயாண் நற்றும் யியசான த்துப அபநச்சகம் "வதசின அயிா 

பூச்சிக்பகால்ி நபேந்துகப கண்காணித்தல்" (MPRNL) திட்டத்பத 

அநல்டுத்துகிது. இதன் கீழ், உணவுப் பாபேட்கள் வசகரிக்கப்ட்டு 

பூச்சிக்பகால்ி எச்சங்கின் இபேக்கிதா எ குப்ாய்வு பசய்னப்டுகின். 
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"ில்தலில் புதுல ற்றும் போறில்நுட்பம் பயம் இந்ேிாலல 

லலுப்படுத்துேல்" 

 பனில்வய அபநச்சகம், "இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் இன்ஜிினர்ஸ் (இந்தினா)வுடன் 

இபணந்து ஏற்ாடு பசய்னப்ட்ட இபனில்வயனில் புதுபந நற்றும் பதாமில்நுட்ம் 

பம் இந்தினாபய யலுப்டுத்துதல்" எனும் ிகழ்ய பனில்வய இபண அபநச்சர் 

நவாஜ் சின்ஹா திந்துபயத்தார். 

புத்ேகங்கள் & ஆசிரிர்கள் 

 “லடம்பயஸ் யக்ஷ்ன்” - ிப கார்ட்டூிஸ்ட் ஆர்.வக.க்ஷ்நன் குித்த 

“படம்பஸ் க்ஷ்நன்” என் நூப ிபதநர் திபே. வபந்திப வநாடி 

பயினிட்டார். 

லிலராட்டு பசய்ேிகள் 

இந்ேிா Vs ஆஸ்ேிதயிா படஸ்ட் போடர் 

 பர்த் கரில் டந்த இபண்டாயது படஸ்ட் வாட்டினில் ஆஸ்திவபினா 146 பன்கள் 

யித்தினாசத்தில் இந்தினாபய வதாற்கடித்தது. இதன்பம் ான்கு ஆட்டங்கள் 

பகாண்ட படஸ்ட் பதாடபப 1-1 எ சநன் பசய்தது.  
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