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உக நலரினா திம் - ஏப்பல் 25 

 லனரிா லாய் என்தது ‘ிாஸ்லநாடினம்’ என்ந கண்டக்கு 

தரிா ரு தெல் ட்டுண்ி மூனம் ஏற்தடுகிநது.  
 இந் ட்டுண்ி ல்ன ீரில் உற்தத்ிாகும் ‘அலாிஸ்’ கக 

பண் பகாசு மூனம் ணினுக்கு தவுகிநது. 

நாிம் 

உத்தபிபலதசம் 

ினவுத் தால்தன பெினீடு 

 திர் லந்ி லாடி 25.04.2018 அன்று கநந் முன்ணாள் 
உத்தபிபலதச முதனநச்சர் லேநாெதி ந்தன் 
குகுணாெின் ிகணவுத் தால்கன தபிிட்டுள்பார். 

ஆந்திபிபலதசம் 

 ின்ொ தெனகக் குகநக்க, அடுத் ஆண்டுக்குள் ஆந்ி ாினம் 

முழுதும் எல்இடி ல்புகள் அகக்கப்தடும் என்று அம்ாின 

முல்ர் ெந்ிதாபு ாமடு அநிித்துள்பார். 

 ாட்டிலனல 100 சதெதீம் எல்இடி ல்புகள் ததாருத்ப்தட்ட 

ாட்டாக கிக்கு லகாாரி ாட்டம் உருாகி இருக்கிநது. 

லதசினபசய்திகள் 
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திருத்தினனநக்கப்ட்ட லதசின மூங்கில் இனக்கத்திற்கு நத்தின 

அனநச்சபனெ ஒப்புதல் 

 த்ி அெின் ிட்டாண லதசின ினத்த லொண்னந 
இனக்கத்தின் கீழ் ரும் லதசின மூங்கில் இனக்கத்திற்கு  14-து 
ிிக்குழுின் எஞ்ெி கானத்ிற்கு (2018-19 ற்றும் 2019-20) 
திர் ிரு . லந்ி லாடி கனகினாண ததாருபாா 
ிகாங்களுக்காண அகச்ெகக்குழு இன்று ப்புல் 
அபித்து. 

 இந் இக்கம் மூங்கில் துன க முழுகாண அபில் 
லநம்டுத்துெனத உறுி தெய்மம். 

மூ சணல் - குனந்தட்ச ஆதபவு ெின (MSP) - அதிகரிப்பு 

 திர் லந்ி லாடி கனகினாண ததாருபாா 

ிகாங்களுக்காண அகச்ெகக் குழு, 2018-19 தருத்ில் மூன 

ெனிற்காண குகநந்தட்ெ ஆவு ிகன அிகரிப்தற்கு ப்புல் 

அபித்துள்பது. 

 மூ சணல் ிாாண ொெரி த்ிற்காண குனந்தட்ச ஆதபவு 

ெின (MSP), 2018-19 தருத்ில் குிண்டாலுக்கு ரூ .3700 / - ஆக 

அிகரிக்கப்தட்டுள்பது. 2017-18 தருத்ில் குிண்டாலுக்கு 3500 / -. 

ேரிநாலொ சக்தி 2018 ஒத்தினக  

 இந்தினா - நலசினா இகடினாண பாணுெ த்துகப்தின் 
ரு தகுிாக , லனெிாின் ஹுலு னங்கத் ாகாத்ின் 
தெங்காய் ததர்டிக் தகுிில் உள்ப அடர்ந் ணப்தகுிில் , 
ஹரிாலா ெக்ி என்ந ததரில் கூட்டு லார் னிற்சி  
கடததநவுள்பது. 

இந்தினக் கப்ல் னடனில் எல்சிம எம்லக-IV லசர்க்கப்ட்டது 
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 தனபனிக்கும் கப்ல் ெசதி (எல்சிம) எம்லக-IV ிட்டத்ின் 3-து 
கப்தல் 25.04.2018 லதார்ட்திலபர் துகநமுகத்ில் இந்ிக் கப்தல் 
தகடில் லெர்க்கப்தட்டது. 

 அந்ான் ிலகாதார் கப்தல் தகடப் திரிின் கனகத் பதி 
கஸ் அட்ில் தில் ர்ா, ஏிஎஸ்எம், ஏடிெி இந்க் கப்தகன 
ஜ.என்.எஸ்சி.ம எல்53 என்று ததரிட்டு இக்கிகத்ார். 

கனபலனாபப் ாதுகாப்புச் “சாகர் லகெச்” லகபாெில் னடபற்து 

 கடலனா கால் தாதுகாப்பு அகப்கத  தனப்தடுத் ற்றும் ிப்தடீு 
தெய் லகபாில் இண்டு ாட்கள் கடலனாப் தாதுகாப்பு திற்ெி 
'சாகர் கொக்' டத்ப்தட்டது. 

 இந்ி கடலனா கால்தகட (ICG), இந்ிக் கடற்தகட, ககலா 
கால் ற்றும் கடல் அனாக்க திரிவு ற்றும் தல்லறு தாதுகாப்பு 
தங்குார்கள் இந் திற்ெிில் தங்கு ததற்நணர். 

சர்ெலதச பசய்திகள் 
இந்தினாெிற்கும் சாலொ லடாம் நற்றும் ிரின்சிப்ிற்கும் இனடனில்  

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 

 ாபம்ரின நருத்துெம்  ற்றும் லோநிலனாதி துகநகபில் 
இந்தினாவுக்கும் ற்றும் சலொ லடாநி  ற்றும் ிரின்சிி 
ாட்டுக்கும் இகடல ஏற்தகணல ககதழுத்ிடப்தட்ட 
த்துகப்பு ப்தந்த்ிற்குப் திர் ிரு . லந்ி லாடி 
கனகினாண த்ி அகச்ெக ப்புல் அபித்துள்பது.  

 இந்ப் புரிந்துர்வு ப்தந்ம் 2018 ார்ச்ெில் 
ககதழுத்ிடப்தட்டது. 

அிெினல் 
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ஜிசாட்-11 ெிண்ணில் பசலுத்தப்டுெதில் நாற்ம் 

 திதஞ்ச் காணாில் உள்ப கூரு ஏவுத்பத்ில் இருந்து 2018 
ல ாம் ிண்ில் தெலுத்ப்தடுாக இருந் ஜிசாட்-11-ன் 
அட்டெனண நாற்ினனநக்கப்ட்டுள்து.  

 இந்ச் தெற்ககக்லகாள் எப்லதாது தெலுத்ப்தடும் என்ந லி 
தின்ணர் அநிிக்கப்தடும். 

பரின பகாசு சீாெில் கண்டுிடிக்கப்ட்டது 

 ெீணாில் 11.15 பசன்டிநீட்டர் ெிநகபில் ிஞ்ஞாணிகள் ரு 
பரின பகாசுக கண்டுதிடித்துள்பணர். 

 தன்லற்கு ெீணாின் ெிச்சுான் ாகாத்ின் கனகாண 
தெங்டூில் ிஞ்ஞாணிகள் இந் ததரி தகாசுக 
கண்டுதிடித்ணர். 

 இந் தகாசு முதில் ஜப்ாில் கண்டுதிடிக்கப்தட்டது. 

ெணிகபசய்திகள் 
ிதி ஆலனாக் தனனநச் பசனல் அதிகாரி கருத்து 

 இந்ிாில் தற்கு ற்றும் லற்கு ாினங்கள் லெகநாக ெர்ச்சி 
அகடந்து ருகின்நண.  

 ஆணால் கிக்கு தகுிில் இருக்கும் திகார், உத்ிதிலெம், த்ி 

திலெம் ற்றும் ாஜஸ்ான் ஆகி ாினங்கள் இந்ிாின் 

பர்ச்ெிக தின்னுக்குத் ள்ளுகின்நண என்று ிதி ஆலனாக் கனகச் 

தெல் அிகாரி அநிதாப் காந்த் கூநிணார். 
ெினனாட்டுபசய்திகள் 

 உனக லடதிள் தடன்ணிஸ் ொம்தின்ிப் லதாட்டி ஸ்ெடீன் 

ோம்ஸ்டட் கரில் கடததநவுள்பது. 
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மபஸ்லகா கில்ர்லநா லகலா உக த்திரினக சுதந்திபப் ரிசு 

 எகிப்தின புககப்தட தத்ிரிககாபர் நஹ்மூத் அபு ஜதீ்க்கு 
ஐக்கி ாடுகபின் கல்ி, அநிில் ற்றும் கனாச்ொ அகப்தின் 

(மபஸ்லகா) 2018 ஆம் ஆண்டுக்காண உனக தத்ிரிகக சுந்ிப் 

தரிசு ங்கப்தட்டது. 


