
 

 

மந 11, தற்மததன 

கழ்வுகள் 

 

 

 

பக்கஷஶன நஶட்கள் 

 

ம 11 - 20 மேசஷ தேஶறஷல்தட்ப ேஷனம் 

இந்ேஷ ஜனஶேஷபேஷ, ஸ்ரீ ஶம்நஶத் மகஶலிந்த், ம 11, 2018 அன்று புது தெல்யஷில் 

மேசஷ தேஶறஷல்தட்ப ேஷன தகஶண்ெஶட்ெங்களர உளஶற்மஷனஶர். இண்டு 

சகஶப்ேங்களுக்கு பன்னர் தபஶக்ஶன் அணுசக்ேஷ பரிமசஶேளனகள் நெத்ேப்பட்டு 

இன்று இந்ேஷஶலின் ேஷமன் ஆஶப்பட்ெது. 

 

மதசனம்  

குஜபத் 

ஜஜய்ன் மநன்க் நூற்ண்டின் தமன நூல் 14-அயி யர்ணத 

ஒபே தற்மஶண்டுக்கு பன்னர் ேர்ேஶத் (பச்சஶ ஜஶ) ளேஷ 'குேர்ேஶ ேத்லஶல்மகஶ' 

ன்ம ேளயப்பில் ஒபே சஸ்கஷபேே தல் பலயஶக மபசப்பட்ெது அது தஶறஷக்கஶக 

ட்டுல்யஶல் அேஷல் கூமப்பட்ெ ேத்துலம், ேர்க்கம் கபேத்துக்கள் 

ஆகஷலஶற்மஶல் தபபேம்பஶன்ளஶக மபசப்பட்ெது 

 

 

 

 

 

 



 

 

மந 11, தற்மததன 

கழ்வுகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

அஸ்ஸம்  

 

அஸ்ஸம் அபசங்கம் AFSPA தரும்ப் ஜ மயண்டுஜந 
யயுறுத்துகது 

• அஸ்ழஶம் அசு, ஶநஷயத்ேஷன் சஷய பகுேஷகரியஷபேந்து ஆபேப் பளெகள் 
(சஷமப்பு அேஷகஶங்கள்) சட்ெத்ளே ேஷபேம்பப் தபம த்ேஷஸ்ேம் தசய் படிவு 
தசய்துள்ரது. 28 ஆண்டுகரஶக ஶநஷயத்ேஷல் இந்ே சட்ெம் அயஷல் உள்ரது. 

 

ஷமசஶம், ேஷரிபுஶ ற்றும் மகஶயஶ ஆகஷலற்மஷன் பின்னர் அசஶம் 
நஶன்கஶலது ஶநஷயஶக ஶறும். இந்ே சட்ெம் ேற்மபஶது அபேணஶச்சய ற்றும் 
ணிப்பூர் பகுேஷகரிலும் நஶகயஶந்ேஷலும் தசல்படுகஷமது. 

 

நகபஷ்டிப 

 



 

 

மந 11, தற்மததன 

கழ்வுகள் 

 

 

 

நகபஷ்டிப (தம் கச்சப கழ்ச்சகின் யரிதசனில் 

ஜகண்டடப்டுகது) 

 

கஶஶஷ்டிஶ நஶட்டில் நளெதபற்ம ஒபே நஷகழ்லில், அவுங்கபஶட்கர்ஸ் 

ஶநஷயத்ேஷன் பல்மலறு கயஶச்சஶ நஷகழ்ச்சஷகளர மற்பஶர்ளலிட்ெஶர். 

கஶஶஷ்டிஶ ேஷனத்ளேதஶட்டி, கஶளய நஷகழ்ச்சஷகளர சஷமப்பு லிபேந்ேஷனர் 

லஶசுமேவ் ஆயஶ தேஶெங்கஷளலத்ேஶர். 

 

 

சர்யமதசம்  

 

இந்ேஷஶலின் தபலியஷன் மகன்ஸ் ேஷளப்பெ லிறஶலில் 2018 ஆம் ஆண்டு 

ேஷமக்கப்பட்ெது 

 

மகன்ஸ் ேஷளப்பெ லிறஶலில் இந்ேஷ தபலியஷன் ேஷமப்பு லிறஶ 2018 ம் ஆண்டு 

பிஶன்சஷல் மகன்ஸ் நகரில் நளெதபற்மது. 

IS க்கு ேஷஶன மபஶரில் தலற்மஷ தபற்ம பின்னர், பேல் பஶஶளுன்ம மேர்ேயஷல் 

ஈஶக் லஶக்கரித்ேது, 

 

ஜக்பூர் -அமனதன மபடி ஸ் மசதய 

 



 

 

மந 11, தற்மததன 

கழ்வுகள் 

 

 

 

பிேர் நமந்ேஷ மஶடி ற்றும் அலது மநபஶர பிேர் மக.பி.சர்ஶ ஓயஷ 
ஆகஷமஶர் தலள்ரிக்கஷறள ஜனக்பூபேக்கும் அமஶத்ேஷக்கும் இளெம மநடி 
மபபேந்து மசளலள துலக்கஷ ளலத்ேஶர். 

 

 

 

 

 

 

 

யணிகம் & ஜருதபம் 

 

ரிேஶன நஷேஷரிப்பு ஶேஷரிகள் உள்நஶட்டு நீர்லறஷகளர மம்படுத்துலேஷல் 
ேனிஶர் பங்மகற்ளப ஊக்குலிப்பேற்கஶக உளறத்ேனர் 

 

இன்யஶண்ட் நீர்லறஷ ஆளணம் (IWAI) உள்நஶட்டு நீர் மபஶக்குலத்து (IWT) 
துளமில் ஈடுபட்டுள்ர ேனிஶர் நஷறுலனங்களுக்கஶன நஷேஷ லிபேப்பங்களர 
உறுேஷ தசய்லேற்கஶன லங்கஷகளர உள்ரெக்கஷது. IWT தசஶத்துகரின் 
தசல்பஶட்டு ற்றும் பஶரிப்பு ற்றும் நஷேஷரித்ேல் ற்றும் நஷேஷபேலி 
ன்பது துளமகளுக்கு ந்ே ேனிப்பனஶக்கப்பட்ெ நஷேஷபேலி லிபேப்பத்ேஷற்கும் 
லங்கஷத்துளம இன்னும் ேஶஶக இல்ளய ன்பேஶல் ளஷப்பர்ஸ், கப்பல் 



 

 

மந 11, தற்மததன 

கழ்வுகள் 

 

 

 

ஆபமட்ெர்கள் ற்றும் தசஶத்து மயஶண்ள நஷறுலனங்கள் ஆகஷலற்மஷற்கு 
சலஶல் ஆகும். 

 

இந்தனவுக்கு எண்ஜணய் இக்குநதகள் நீது ஈபன் ஜருதப 
ததடகத ஏற்டுத்தம் 

 

அதரிக்க ஜனஶேஷபேஷ தெஶனஶல்ட் டிம்ப் புேனன்று ஈஶன் அணுசக்ேஷ 
ஒப்பந்ேத்ேஷல் இபேந்து ேனது நஶடு தலரிமமஷ, தேஹ்ஶன் ீது 
தபஶபேரஶேஶத் ேளெகளர ீண்டும் அமஷலிப்பேஶக அமஷலித்ேஶர். சஸனஶலிற்கு 
பிமகு, ஈஶனி ண்ளணள லஶங்கும் நஶடுகரில் தபபேரலில் இந்ேஷஶ 2 
ஆலது நஶெஶக உள்ரது. இந்ே லிரிலஶன தபஶபேரஶேஶ ேளெ லிேஷகரஶல் 
பல்மலறு நஶடுகளும் பஶேஷக்கப்படும் ன்று ேஷர்பஶர்க்கப்படுகஷமது, இது 
ஈஶனுென் ஒப்பந்ேம் ளலத்ேஷபேக்கும் பல்மலறு நஶடுகளர பஶேஷக்கஷமது. 

 

 

 

ஈபின் எண்ஜணய் இக்குநத ததடனல் இந்தனயில் தக்கத்தத 
ஏற்டுத்த கூடும். 

 

அதரிக்க ஜனஶேஷபேஷ தெஶனஶல்ட் டிம்ப் புேனன்று ஈஶன் அணுசக்ேஷ 
ஒப்பந்ேத்ேஷல் இபேந்து ேனது நஶடு தலரிமமஷ, தேஹ்ஶன் ீது 
தபஶபேரஶேஶத் ேளெகளர ீண்டும் அமஷலிப்பேஶக அமஷலித்ேஶர். சஸனஶலிற்கு 



 

 

மந 11, தற்மததன 

கழ்வுகள் 

 

 

 

பிமகு, ஈஶனி ண்ளணள லஶங்கும் நஶடுகரில் தபபேரலில் இந்ேஷஶ 2 
ஆலது நஶெஶக உள்ரது. இந்ே லிரிலஶன தபஶபேரஶேஶ ேளெ லிேஷகரஶல் 
பல்மலறு நஶடுகளும் பஶேஷக்கப்படும் ன்று ேஷர்பஶர்க்கப்படுகஷமது, இது 
ஈஶனுென் ஒப்பந்ேம் ளலத்ேஷபேக்கும் பல்மலறு நஶடுகளர பஶேஷக்கஷமது. 

 

இந்தனயில் ச நருத்துய சத தனரிப்ர் Lepu.  

 

சஸன பேத்துல சஶேன ேஶரிப்பஶரர் Lepu தடிக்கல் தெக்னஶயஜஷ (தபய்ஜஷங்) 

நஷறுலனம் இந்ேஷ சந்ளேில் ஒபே துளண நஷறுலனத்ேஷல் தளறந்துள்ரது. 

உள்ளூர் உற்பத்ேஷக்கஶன ற்றும் ஒத்துளறப்புக்கஶன லஶய்ப்புகளர ஆஶ 

ஆர்லஶக உள்ரது. 

 

 

 

 

 

 

 

ரிசர்வ் யங்க, ஜட யங்கனிடம் கடன் ஜகடுத்தல், ணினநர்த்தல் 

ஆகனயற்த ததட ஜசய்கது. 

 



 

 

மந 11, தற்மததன 

கழ்வுகள் 

 

 

 

இந்ேஷ ரிசர்வ் லங்கஷ (ரிசர்வ் லங்கஷ) அசு சஶஶே கென் லறங்குநஶன தெனஶ 

லங்கஷள ேளெதசய்ஶே தசஶத்துக்களர (NPAs) தபபேரலில் குளமத்துள்ரேஶல், 

நஷேஷச் சஸர்குளயளலப் தபஶறுத்ே லளில் புேஷ கென் லறங்குலளே ேளெ 

தசய்ேஷபேக்கஷமது. கூடுேயஶக, கென் தபறுமலஶர் பணிர்த்ேல் 

ஊறஷர்கரிெஷபேந்து ேளெ தசய்ப்பட்டுள்ரனர். 

 

அயினல் 

டிம்ப் நஷர்லஶகம் கஷரீன்வவுஸ் லஶபக்களர கண்கஶணிப்பேற்கஶன நஶசஶ 

ேஷட்ெத்ளே த்து தசய்துள்ரது 

 

கஶர்பன் ற்றும் ீத்மேன், புலி தலப்பளெலேற்கு பக்கஷ பசுளக்குடில் 

லஶபக்களர கண்கஶணிக்க ஆண்டுக்கு $ 10 ஷல்யஷன் தசயலில் ஒபே நஶசஶ 

ேஷட்ெம் த்து தசய்ப்பட்ெது. 

 

இனற்தக ஆர்யர்கள்  சகப்தங்கக கணப்டத அரின 

ட்டம்பூச்சகத கண்டுிடித்துள்ர் 

 

லயஶற்மஷல் பேன்பளமஶக இந்ே இனங்கள் புளகப்பெம் டுக்கப்பட்டு, 1917 

பேல் இந்ேஷஶலில் பேன்பளமஶக பஶர்க்கப்பட்ென. 

 

 

 



 

 

மந 11, தற்மததன 

கழ்வுகள் 

 

 

 

MOU , அதநச்சபதய ஒப்புதல் 

 

நனன்நருடன் 7 ஒப்ந்தங்கத இந்தன தகஜனழுத்தடுகது 

 

தலரிலிலகஶ அளச்சர் சுஷ்ஶ ஸ்லஶஜ் ற்றும் ஷஶன்ரின் ஶநஷய 

ஆமயஶசகர் ஆங் சஶன் சூ கஶய் ஆகஷமஶர் தலள்ரிக்கஷறள ஷஶன்ர் நஶட்டின் 

தநய் ளப நகரில் புரிந்துணர்வு உென்படிக்ளகில்  ளகதளத்ேஷட்ெனர். 

இந்ேஷஶவும் ஷஶன்பேம் ள தமஶண்ெம்ஸ்  புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேங்கரில் 

ளகதளத்ேஷட்ெனர் (MOUs) 

 

இந்ேஷஶவும் ஷஶன்பேம் நஷயப்பகுேஷக் கெற்பளெில் ஒப்பந்ேத்ளே 

படித்துள்ரன. இது இபே ேப்பினரிெஷபேந்து க்கள் பஶஸ்மபஶர்ட் ற்றும் லிசஶ 

ற்றும் சுகஶேஶ ற்றும் கல்லித் மேளலகள் ற்றும் சுற்றுயஶ ஆகஷலற்மஷற்கு 

லிசஶ லறங்க அனுேஷக்கும். 

 

 

நனன்நர்: 

மூதம் - ஜய்ிட 

 

ஜதத - யின்  தநண்ட் 

 

ந ஆமசகர் - ஆங் சன் சூ க  



 

 

மந 11, தற்மததன 

கழ்வுகள் 

 

 

 

 

ணனம் – கனட் 

துகப்பு 

 

னிற்ச ஹரிநவ் சக்த 2018 தவு யிம : 

 

2018 ஆம் ஆண்டு ம ஶேம் 11 ஆம் மேேஷ  வஹலு யஶங்கட்டின் தலப்பண்ெய 

ளறக்கஶடுகரில் இந்ேஷ ற்றும் மயசஷ பளெகளுக்கு இளெம வரீவ் 

சக்ேஷ பிற்சஷ நளெதபற்மது. 

 

 

நத்தயீின் கூட்டுப் ிபத்தமனக ஜருதப நண்டம் (EEZ) 

கண்கணிப்பு 

 

இந்ேஷ கெற்பளெின் 'ஷளன் அடிப்பளெியஶன ஆத்ேங்கரின் ' ஒபே 

பகுேஷஶக, ஶளயேீலில்  09 பேல் 17 லளஶன கஶயப்பகுேஷில் 

ஶயத்ேீவுகரின் EEZ கண்கஶணிப்ளப மற்தகஶள்ர இந்ேஷ கெற்பளெ கப்பல் 

சுத்ேஶ (Naval Offshore Patrol Vessel (NOPV) படிவுதசய்துள்ரது. 

 

 

 

 



 

 

மந 11, தற்மததன 

கழ்வுகள் 

 

 

 

 

 

 

 

ஜயப் அத நற்றும் நன்ல் ஆகனயற்த எதர்த்து நங்கின் 

தனர்ததன NDMA நறுரிசத ஜசய்கது 

 

மேசஷ மபறஷவு மயஶண்ள  ஆளணம் ேஶர்நஷளய ற்றும் ேடுப்பு 

நெலடிக்ளககளர றுபரிசஸயளன தசய் 17 தலப்ப ஆளய-லலுலஶன 

ஶநஷயங்களுென் ஒபே சந்ேஷப்ளப நெத்ேஷது. இடி ஷன்னல் ற்றும் ஷன்னல் 

பற்மஷ சீபத்ேஷ சம்பலங்களரக் கபேத்ேஷல் தகஶண்டு, இந்ே இளெபெறுகளுக்குத் 

ேஶஶகும் நெலடிக்ளககள் மற்தகஶள்ரப்பட்ென. 

 

 

யிருதுகள் 

 

KISS னிேஶபிஶன லிபேது 2018 

 

மநஶபல் பரிசு தபற்மலர் ற்றும் புகழ்தபற்ம தபஶபேரஶேஶ நஷபுணர் பவம்த் 

பெனுஸ், கஷஶஷன் லங்கஷின் நஷறுலனர் ற்றும் ளக்மஶ ளபனஶன்ழஷன் ேந்ளே 

ன அளறக்கப்படுபலர், 2018 11 லது KISS னிேஶபிஶன லிபேதுென் 

தகௌலிக்க்கப்பட்ெஶர். 



 

 

மந 11, தற்மததன 

கழ்வுகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

னநங்கள் 

 

பனு வஶலர் ஓனின் சுல்ேஶனகத்ேஷற்கு இந்ேஷஶலின் அடுத்ே தூதுலஶக 

நஷஷக்கப்பட்ெஶர் 

 

ஸ்ரீ பனு வஶலர் (IFS: 1996), ேற்தபஶளது ேளயளகத்ேஷன் கூட்டு தசயஶரர், 

ஓஶன் சுல்ேஶனகத்ேஷற்கு இந்ேஷஶலின் அடுத்ே தூதுலஶக நஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர். 

 

யிதனட்டு  

 

ஶட்ரிட் ஓபன் தலன்மேன் பயம் நெஶல் சஶேளன பளெத்ேஶர் 

 



 

 

மந 11, தற்மததன 

கழ்வுகள் 

 

 

 

ஶட்ரிட் ஓபன் தேஶெரின் பன்மஶலது சுற்மஷல் 6-7, 6-4 ன்ம தசட் கணக்கஷல் 

டிஶமகஶ ஸ்லஶர்ட்ஸ்மளன லழீ்த்ேஷேன் பயம் ஜஶன் தக்தகன்மஶலின் 49 

க ஆட்ெங்களரப்  நெஶல் தலன்மஶர். 

 

 

மந்து உக மகப்த கல்ந்து அணிக்கு பர்ட் ஜயண்டவ்ஸ்க 
தததந தங்குகர் 

 

ஶபர்ட் தயலண்ெஶவ்ஸ்கஷ ற்றும் மலஶஜகீ் ச்தசஸ்தசனி ஆகஷமஶர் மபஶயந்து 

அணிில் மசர்க்கப்பட்ெ பின்னர் உயகக் மகஶப்ளபள தலன்மனர். 2006 ஆம் 

ஆண்டு பேல் அேன் பேல் உயகக் மகஶப்ளபில் மேஶற்மரிப்பேஶல், மபஶயந்து 

அணிில் 35 லீர்கள் தபரிெப்பட்டுள்ரது. 


