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தேசி சசய்ேிகள் – டிசம்பர் 2018 

புேி பேயமச்சர் 

 சத்தீஸ்கர் நளழ களங்கழபஸ் தலயர் பூபஷ் ளககல் பதலநச்சபளக பதர்வு 
கசய்னப்ட்டுள்ளர். 

16 யட்சத்ேிற்கும் தற்பட்ட லிலசாிகள் கடன் ேள்ளுபடி 

 16 ட்சம் யியசளனிகளுக்கு 6,100 பகளடி ரூளய் யியசளன கடன்கல தள்ளுடி 
கசய்யதளக சத்தீஸ்கர் பதல்யர் பூபஷ் ளககல் அழயித்துள்ளர் . 

 குலந்தட்ச ஆதபவு யில தழட்டத்தழன் கவழ் யிற்கப்டும் கல்லுக்கு யியசளனிகளுக்கு 
குயிண்டளலுக்கு 2,500 ரூளய் யமங்க சத்தீஸ்கர் அலநச்சபலய தீர்நளித்துள்து . 

தக.சந்ேிதசகர் ாவ் பேயமச்சாக பேலி ஏற்க உள்ரார் 

 கதலுங்களள பளஷ்டிரின சநழதழ தலயர் பக .சந்தழபபசகப பளவ் லலதபளளத் பளஜ் 
யில் இபண்டளம் பலனளக கதலுங்களள பதலநச்சபளக தயிபனற்க உள்ளர் . 

தாரிச் கமயக்கூடம் 

 பஷ்னள நற்றும் இந்தழனள இலடபன அனுயிக்கும் ம்ிக்லக நற்றும் அலநதழனள 
உலய யர்ப்தழல் சர்யபதச பபளரிக் ழலவு அக்கட்டல ரு பக்கழன 
ளத்தழபத்லத யகழக்கழது . கல நற்றும் களச்சளபத்தழன் பக்கழன லநனநளக பபளரிச் 
கலக்கூடத்லத உருயளக்க நளழ அபசு அலத்து உதயிகலபம் யமங்க தழட்டம். 

பய தேசி செடுஞ்சாமய ேிட்டங்களுக்கு அடிக்கல் ொட்டினார் த்ேிஅமச்சர் கட்காரி 

 சளல பளக்குயபத்து நற்றும் கடுஞ்சளலகளுக்கள நத்தழன அலநச்சர் ழதழன் கட்களரி 
பளனர் தழளங் ள்த்தளக்கு நளயட்டத்தழல் பபளனிங்கழல்  பதசழன கடுஞ்சளலத் 
தழட்டங்களுக்கு அடிக்கல் ளட்டிளர் . பளலழத் நற்றும் தழளங் ஆற்ழன் நீது இபண்டு 
ளங்கல அயர் தழந்து லயத்தளர். 
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19 லது ஹார்ன்பில் ேிருலிறா 

 ளகளளந்தழன் தலகர் பகளலழநள யில் உள் கழசளநள கழபளநத்தழல் 19யது லளர்ன்ில் 
தழருயிமளலய நத்தழன உள்துல அலநச்சர் பளஜ்ளத் சழங் தழந்து லயக்க உள்ளர். 

ிதசா தேசி பன்னணித் ேமயலர் தசாம்ேங்கா ஆட்சி அமக்க தகாரிக்மக 

 நழபசளபநழல், நழபசள பதசழன பன்ணி (எம்என்எஃப்) தலயர் பசளபம்தங்கள , புதழதளக 
பதர்ந்கதடுக்கப்ட்ட சட்டநன் தலயபளக உறுப்ிர்களல் பதர்ந்கதடுக்கப்ட்ட 
ின்ர், அடுத்த பதல்யபளக அதழக யளய்ப்பு. 

இந்ேி கடற்பமட ற்றும் என்.டி.ஆர்.எப் ீட்பு ெடலடிக்மகம துலக்கிது 

 இந்தழன கடற்லட நற்றும் பதசழன பரிடர் நீட்பு பநளண்லந ஆகழபனளபளல் 
சழக்கழக்ககளண்ட சுபங்கத் கதளமழளர்கல நீட்கும் டயடிக்லக பநகளனளயில் 
கதளடங்கழனது. 

ஆயிம்தகா துமண ோரிப்பு ெிறுலனம் ற்றும் பட்டு சபாருத்ேி மத்ேின் “பூி பூஜன்’ 
லிறா 

 ரிதளளத், ல்ப்கர்ரில் ஆழம்பகள துலண தனளரிப்பு ழறுயம் நற்றும் பட்டு 
களருத்தழ லநனத்தழன் ‛பூநழ பூஜன்’ யிமளயில், சபக ீதழ நற்றும் அதழகளபநிப்ிற்கள 
நளழ அலநச்சர் ஸ்ரீ கழருஷ்ண் ளல் குர்ஜர் ங்பகற்ளர். 

தகாலா லிடுேமய ேினக் சகாண்டாட்டம் 

 சுநளர் 450 ஆண்டுகளக பளர்ச்சுகவசழனர்கின் ிடினில் இருந்த பகளயளலய 1961ல் 
‘ஆபபரன் யிஜய் ’ எனும் பளடய டயடிக்லக பம் பளர்ச்சுகவசழனர்கின் ிடினில் 
இருந்து இந்தழனள நீட்டது . டிசம்ர் 19, 1961-ல் இந்தழனளபயளடு பகளயள இலணந்ததன் 
ழலயளக பகளயள யிடுதல தழம் ககளண்டளடப்டுகழது. 
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கில்ஜித்–பல்ேிஸ்ோமன ஐந்ோலது ாகாணாக அமிலிப்பேற்கு இந்ேிா எேிர்ப்பு 

 ளகழஸ்தளின் ஐந்தளயது நளகளணநளக கழல்ஜழத் -ல்தழஸ்தளல அழயிக்கும் 
டயடிக்லகக்கு இந்தழனள கடுலநனள எதழர்ப்பு கதரியித்துள்து . 

தெோஜி பலர்ணக் சகாடி ஏற்மிமலத்ேேன் 75லது ஆண்டு ெிமமவுலிறா 

 பளர்ட் ிபய்ரில் டிசம்ர் 30, 1943 அன்று பதளஜழ சுளஷ் சந்தழப பளறளல் பயர்ணக் 
ககளடி ஏற்ழலயத்ததன் 75யது ஆண்டு ழலவு யிமள ககளண்டளட்டத்தழன் பளது 
அந்தநளன் நற்றும் ழக்பகளளர் தீயில் உள் பன்று தீவுகின் கனர்கல நளற்ழ 
ிபதநர் பபந்தழப பநளடி புதுப்கனர் சூட்டிளர் . 

 பளஸ் தீவு – பதளஜழ சுளஷ் சந்தழப பளஸ் தீவு எப் கனர் நளற்ப்ட்டது , 2) ீல் தீவு – 
ரளலதீ் தீவு எப் கனர் நளற்ப்ட்டது நற்றும் 3) தழ பலவ்ளக் தீவு – ஸ்யபளஜ் தீவு 
எப் கனர் நளற்ப்ட்டது . 

புத்ேகங்கள் ற்றும் மகதடு 

 ‚குடினபசழன் கழபல ‛, நற்றும் ‚பளக்தந்த்ப கழ ஸ்யளர் ‛ (குடினபசுத்தலயர் பளம்ளத் 
பகளயிந்தழன் கதரிவு கசய்னப்ட்ட உலபகள் ) எனும் புத்தகங்கல குடினபசுத் 
துலணத்தலயர் தழரு எம் கயங்கய்னள ளபடு கயினிடுயளர் . 

 “மடம்சயஸ் யக்ஷ்ன்” – ிப களர்ட்டூிஸ்ட் ஆர்.பக.க்ஷ்நன் குழத்த ‚லடம்கஸ் 
க்ஷ்நன்‛ என் நூல ிபதநர் தழரு. பபந்தழப பநளடி கயினிட்டளர். 

 தகயல் நற்றும் ிபப்புத்துல அலநச்சர் பளஜ்னயர்த்தன் பளத்பதளர் புது தழல்ழனில் 
தகயல் நற்றும் ிபப்பு அலநச்சகத்தழன் ழர்யளக லகபனட்லட கயினிட்டளர் . 

 லசர் ளதுகளப்ிற்கள ல்பயறு அம்சங்கலப் ற்ழ கதரியிக்க ள்ி நளணயர்களுக்கு 
இலணன ளதுகளப்பு ற்ழன ரு சழறு புத்தகத்லத உள்துல அலநச்சகம் கயினிட்டது. 
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