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ெர்லதேெ செய்ேஷகள் 

95 லேஷல், இண்டஶம் உயகப் தபஶர் லீர் பறமஶன ஸ்கூபஶ பழ்கஶரர் 

 95 யனதள இபண்டளம் உகப் பளர் ிரிட்டிஷ் யபீர் சைப்பறழன் யித்துக்குள்ள 
கப்ச கண்டுிடிப்தற்கு சைன்று உகழன் நழகப் மசநனள ஸ்கூள பழ்களர் 
ன்று தது சைளந்த ைளதசசன உசடத்தளர். 

தேனகீ்கமரக் சகஶல்லும் பூச்ெஷக்சகஶல்யஷகமர பிஶன்ஸ் ேமடசெய்ேது 

 ந்து ழபனளழபகளடிளய்டு பூச்ைழக்சகளல்ழகள் நீதள தசட ிபளன்ைழல் சடபசக்கு 
யந்தது, னிர்-நகபந்த பதகீ்கச அமழக்கும் இபைளனங்களுக்கு தழபள ிபச்ைளபத்தழன் 
பன்ணினில் தது ளட்சட ழச ழறுத்தழபள்து. 

பிஶன்ஸ் நஶட்டு பள்ரிகரில் சேஶமயதபெஷ பன்படுத்ே ேமடலிேஷத்ேது 

 ிபளன்ஸ் ள்ிகில் சநளசல் பளன் னன்டுத்த ளடு தழுயின தசடசன எபே 
ைட்டத்தழன் கவழ் சகளண்டு யந்தது. 

ஸ்சபினின் பிேர் கத்தேஶதயஶன் சுஶட்ெஷ ீது லஶக்சகடுப்மபபன்சஶறஷந்ேஶர் 

 ஸ்சனிின் ிபதந நந்தழரி, கத்பதளபளினளயில் ணக்களப ிபளந்தழனத்தழற்கு 
அதழகநள தன்ளட்ைழ உரிசநசனக் சகளண்ட எபே யளக்சகடுப்பு டத்த பன்யந்தளர், 
ஆளல் கத்பதளபளன் தசயர்கள் பகளரினதளல் சுதந்தழபம் குழத்த யளக்சகடுப்சத் 
தயிர்த்துயிட்டளர். 

சலப்பண்டய புல் தகஶர்டன் 

 சயப்நண்ட புனல் பகளர்டன் சதற்கு புபளரிடளயில் சபேம் நசம நற்றும் அதழக 
களற்றுடன் கடந்து சைன்து நத்தழன அசநரிக்க யசகுடள கடபளபப் 
குதழசனஅசடபம்பளது எபே சூளயினளக யலுப்சறும்  தழர்ளர்க்கப்டுகழது. 
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செபி சூமஶலரி 

 செி சூளயினிளல் கழட்டத்தட்ட 300,000 நக்களுக்கு ெப்ளன் சயிபனறு 
ஆபளைசகச யமங்கழபள்துடன், தற்றுக்கணக்கள யிநளங்கச பத்து சைய்தது 
ெப்ளன். 

கத்ேஶர் சலரிதறும் அனுேஷ பமமகமர ஶற்மஷ அமக்கஷமது 

 சபேம்ளள சயிளட்டு சதளமழளர்கள் தங்கள் பதளிகிடநழபேந்து 
சயிபனறும் அனுநதழனின்ழ ளட்சட யிட்டு சயிபன அனுநதழக்க அதன் யைழப்ிட 
ைட்டங்கச கத்தளர் நளற்ழ அசநத்தது. 

கஶத்ஶ கஶந்ேஷ ெஷமய பல்தகரிஶலில் ேஷமக்கப்பட்டது 

 ல்பகரினளயின் ெளதழதழ இந்தழன ெளதழதழ பளம் ளத் பகளயிந்த் இசணந்து, 
ல்பகரினளயின் பைளினளயில் உள் சதற்கு ளர்க்கழல் நகளத்நள களந்தழனின் ைழச 
என்ச தழந்துசயத்துள்ர். 

ெஷங்கப்பூரில் ேவு மத்ேஷல் 1 பில்யஷன் டஶயர் பேலீடுசெய்வுள்ரது தபஸ்புக் 

 பஸ்புக் ைழங்கப்பூர் ஆைழனளயில் அதன் பதல் தபவு சநனத்சத உபேயளக்கழ $ 1 
ில்ழனனுக்கும் பநளக பதலீடு சைய்து, 2022 இல் தழக்க தழட்டநழட்டுள்து. 

LEMOA பழுமஶக செல்படும் 

 இந்தழனள-ப.ஸ். பஸ்ப ளெழஸ்டிக் ஆதபவுக்கள அடித்த எப்ந்தம், ளெழஸ்டிக்ஸ் 
ரியர்த்தச புரிந்துணர்வு உடன்டிக்சக (LEMOA), பழுசநனளக சைனல்டுத்தப்ட்டு 
யபேகழது. 
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க்கஷ அபு குழு அல் ெஷதஶடி ேமயமில் கயஷதபஶர்னிஶலில் நமடசபமலிருக்கும் 

உயகரஶலி கஶயநஷமய உச்ெஷஶநஶட்டில் பங்குசபமவுள்ரது 

 களழச நளற்ம் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் அசநச்ைர் டளக்டர் தி ின் அகநது அல் 
ைழபனளடி தசசநனில் எபே உனர் நட்ட பஇ ிபதழழதழ குழு, கழபளர்ினளயின் ைளன் 
ிபளன்ைழஸ்பகளயில் சடசயிபேக்கும் களழச டயடிக்சக குழத்த உக உச்ைழ 
நளளட்டில் ங்பகற்க உள்ளர். 

அசரிக்கஶமல தநஶக்கஷ நகரும் புதரஶன்ஸ் எரு சபரி சூமஶலரி ஆக ஶம லஶய்ப்பு 

 அசநரிக்களயின் கழமக்கு கடற்கசப பளக்கழ சைல்லும், புபளபன்ஸ் எபே ஆத்தள 
‚சரின சூளயி‛ ஆக நளழ, கபபளழள நற்றும் யர்ெீினளசய கடுசநனளகக் தளக்கும் 
 தழர்ளர்க்கப்டுகழது. 

பஶகஷஸ்ேஶன்-ெஸனஶ பய பில்யஷன் டஶயர் செயலியஶன CPEC  நஷமமதலற்ம உறுேஷசஶறஷ 

அரிக்கஷமது 

  ில்ழனன் டளர் சையிள ைவள நற்றும் ளகழஸ்தளன் சளபேளதளபப் 
ளசதசன (CPEC) பூர்த்தழ சைய்ன ளகழஸ்தளன் நற்றும் ைவள உறுதழனித்தது. இதன்பம் 
இபேதபப்பு பபளளன கூட்டணிசன பநலும் யலுப்டும். 

லங்கஶரதேெத்ேஷல் நஷமமதலற்மப்பட்டுள்ர 3 ேஷட்டங்கமர, பிேர்நதந்ேஷ தஶடி, 
லங்கஶரதேெ பிேர் தளக் வெஸனஶ, தற்கு லங்கம்ற்றும் ேஷரிபுஶ ஶநஷய 
பேயமச்ெர்கள் கூட்டஶக அர்ப்பணித்ேனர்.  

 தற்பளது சபநளபள (யங்களபதைம்) – கபளம்பூர் (இந்தழனள) இசடபனபள் நழன்சதளடர் 
பச பம் இந்தழனளயிழபேந்து யங்களபதைத்தழற்கு கூடுதளக 500 சநகளயளட் நழன்ைளப 
யிழபனளகம் சைய்யது, 

 அக்களபள – அகர்தள இசடனிள பனில்ளசத, 

 யங்களபதை பனில்பயனின் குளபள – ரளளஸ்பூர் பனில் ளசத. 
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பீகஶர் ற்றும் தநபஶரம் இமடத பேல் பஸ் தெமல சகஶடிமெத்து துலக்கம் 

 கீளர் நற்றும் பளம் இசடபன பதல் தடசயனளக இந்தழனளயிற்கும் பளத்தழற்கும் 
இசடனிள எப்ந்தத்சத சதளடர்ந்து ஸ் பைசய சதளடங்கழனது. 

அசரிக்க 9/11 ேஶக்குேல்கரின் 17 லது ஆண்டு நஷமனவு நஶள் 

 அசநரிக்கர்கள் சைப்டம்ர் 11, 2001, ழபெனளர்க், யர்ெீினள நற்றும் சன்ைழல்பயினளயில் 
கழட்டத்தட்ட 3,000 பசபக் சகளன் னங்கபயளத தளக்குதல்கின் 17 யது ஆண்டு 
ழசவு ளள் அனுைரிக்கப்ட்டது. 

லிரஶடிஷர் புடின் நீண்டகஶயஶக ேஷர்பஶர்க்கப்பட்ட ெஶேஶன உடன்படிக்மக ெப்பஶனுக்கு 

பரிந்துமத்ேஶர் 

 பஷ்ன ெளதழதழ யிளடிநழர் புடின், பஷ்னளவும் ெப்ளனும் ஆண்டின் இறுதழக்குள் 
இபண்டளம் உகப் பளரின்பளது ற்ட்ட சகசநசன படித்து ைநளதள 
உடன்டிக்சகனில் சகசனழுத்தழட பயண்டும் ன்று ரிந்துசபத்தளர். 

2017 ஆகஸ்ட்க்கு பிமகு பேல் பமமஶக ஶமகன் ஶநஷயத்ேஷற்கு.நஶ.வுக்கு அனுேஷ 

 நழனளன்நரின் யன்பசனளல்-துண்டிக்கப்ட்ட பபளலழங்கழனள பஸ்ழம்கின் யடக்கு 
பளசகன் நளழத்தழற்குள் ணினளற் .ள. வுக்கு பதன் பசனளக அதன் சென்ைழகள் 
அங்கு சைனல்ட அனுநதழக்கப்ட்ட. 

மடஃபூன் ஶங்குட் 

 ிழப்சன்ஸ், சதயளன், லளங்களங் ஆகழன ளடுகச பளக்கழ கர்கழது சூப்ர் 
சடஃபூன் நளங்குட். 

 ிழப்சன்ஸ் ளட்டில் ‘நங்குட்’ ன் புனல் கடுசநனளக தளக்கழனது. இது இந்த 
ஆண்டின் நழக ைக்தழ யளய்ந்த புனல்  கபேதப்டுகழது. ‘நங்குட்’ புனல் 4-யது பகம்  
கணிக்கப்ட்டுள்து. ‘நங்குட்’ புனல் க்களபனள ன் இடத்தழல் கசபசன கடந்தது. 
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சூமஶலரி புதரஶன்ஸ் இண்டஶம் கட்ட புயஶக லலுலிறந்ேது 

 அசநரிக்களசய சபேங்கழ யபேம் சூளயி புபளபன்ஸ் இபண்டளம் கட்ட புனளக 
யலுயிமந்தது. 

டி.பிக்கு ேஷஶக தபஶஶடுலேற்கு உயகரஶலி ேஷட்டேஷற்கு .நஶ. எப்புேல் 

 க்கழன ளடுகின் உறுப்பு ளடுகில் களைபளய்களுக்கு தழபளக பளபளடுயதற்கள எபே 
உகளயின தழட்டத்தழற்கு எப்புதல், இது சதளற்று பளய்கில் உகழன் பதழடத்தழல் 
உள் ஆட்சகளல்ழ பளனளகும். 

செய்ப்பூர் இயக்கஷ லிறஶ 

 சடக்ைளறழன் ஆைழன சைளசைட்டி லவுஸ்டில் செய்ப்பூர் இக்கழன யிமள துயங்கழனது. 

சேஶல்சபஶருள் ஆஶய்ச்ெஷஶரர்கள் கஷப்ேஷல் பண்மடஸ்பின்க்மழ கண்டுபிடித்துள்ரனர் 

 சதற்கு கபநள அஸ்யளன் கரில் எபே ைழங்கத்தழன் உடழல் நித தசபசடன 
ைழசசன சதளல்சளபேள் ஆபளய்ச்ைழனளர்கள் கண்டுிடித்ததளக கழப்து கூழனது. 

செர்னிில் உயகஷன் பேல் மவட்ென் ில் அமஷபகம் 

 உகழன் பதல் சலட்பென் பம் இனங்கும் பனில்,நளசுடுத்தும் டீைல் பனில்களுக்கு 
நளற்ளக சுற்றுச்சூமல் ட்பு சதளமழல்தட்த்துடன் செர்நி அழபகப்டுத்தழனது. 

க்கஷ அபு ஷதட்ழஷல் லெஷக்கும் சலரிநஶட்டலர்கள் பணி ஏய்வு சபற்ம பிமகும் நீண்ட 

கஶயத்ேஷற்கு நஶட்டில் ேங்க அனுேஷ 

 ஏய்வுசற் சயிளட்டு ணினளர்கள் யைழப்ிட களத்தழன் ீம் புதுப்ித்தல் 
ைளத்தழனத்துடன் ந்து ஆண்டுகள் ஆகும். புதழன சகளள்சக 2019ல் இபேந்து 
சடபசப்டுத்தப்டும். 
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துமமபக பன்பஶட்டிற்கஶக இந்ேஷஶவுடன் லங்கதேெம் அமச்ெமல எப்பந்ேம் செய்துள்ரது 

 யடகழமக்கு இந்தழனளயிற்கும், யடகழமக்கு இந்தழனளயிழபேந்தும் சளபேட்கச 
டுத்துச்சைல் ைழட்டகளங் நற்றும் பநளங்க்ள துசபகங்கசப் னன்டுத்த 
யங்கபதை அசநச்ைபசய இந்தழனளவுடன் எபே யசபவு உடன்டிக்சகக்கு எப்புதல் 
அித்துள்து. 

லட சகஶரிஶ, சேன்சகஶரிஶ அணுெக்ேஷம மகலிட எப்பந்ேம் 

 யட சகளரின தசயர் கழம் ெளங் உன் நற்றும் சதன் சகளரின ெளதழதழ பன் பெ-இன், 
ிபனளங்னளங் தீகற்த்தழல் இபளணுய அழுத்தங்கச குசத்து, சபேக்கடிசனத் தீர்த்துக் 
சகளள்ளுதல், அணுைக்தழசன சகயிடுதலுக்களக – எப்ந்தத்தழல் சகசனழுத்தழட்டர். 

தநபஶரம் அேன் அெஷயமப்பு ேஷனத்மே சகஶண்டஶடுகஷமது 

 பளம் தது அபைழனசநப்பு தழத்சத சகளண்டளடுகழது, இது பதைழன தழநளகவும் 
அழனப்டுகழது. பளத்தழன் புதழன அபைழனசநப்பு 2015 ஆம் ஆண்டில் இந்த ளில் 
ிபசுரிக்கப்ட்டது. 

லட, சேன் சகஶரிஶ 2032 எயஷம்பிக்மக நடத்தும் கூட்டு பற்ெஷக்கு எப்புேல் 

 இந்த ஆண்டு பன்ளயது ைர்யபதை சகளரின உச்ைழநளளட்டின் பளது ற்ட்ட 
உடன்டிக்சகனின் எபே குதழனளக, 2032 பகளசடகள எழம்ிக்சக டத்த கூட்டு 
பனற்ைழக்கு யட நற்றும் சதன் சகளரினள எப்புக்சகளண்டது. 

பஇ அணுெக்ேஷ ேஷட்டத்மே ஷக உர்ந்ே பஶதுகஶப்புத் ேங்கமர உருலஶக்குலேற்கு 
உறுேஷரிக்கஷமது 

 ப..இ தது பதைழன அணுைக்தழ தழட்டத்சத ளதுகளப்பு, யிரியளக்கம் நற்றும் 
சயிப்சடத்தன்சந ஆகழனயற்ழன் நழக உனர்ந்த தபத்தழற்கு பன்பற்ம் 
சைய்யதற்கள தது உறுதழப்ளட்சட நறுரிைவச சைய்துள்து. 
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இந்ேஷஶ, ருதனிஶ .நஶ.லில் எத்துமறப்மப ேலீிப்படுத்ே எப்புேல் 

 உகளயின ையளல்கச தழர்சகளள் க்கழன ளடுகள் ைசனிலும்,  ன்ளட்டு 
ழறுயங்கிலும் எத்துசமப்ச தீயிபப்டுத்த இந்தழனளவும் பேபநினளவும் எப்புதல். 

WADA ஷ்ஶ ீேஶன ேமடம நீக்கஷது 

 பஷ்ன ஊக்க நபேந்து தழர்ப்பு அசநப்ள RUSADAயின் தசடசன ீக்கழ, உக ஊக்க 
நபேந்து தழர்ப்பு அசநப்பு (WADA) பஷ்ன யிசனளட்டு யபீர்களுக்கு அசத்து 
யிசனளட்டுகிலும் பளட்டிக்குத் தழபேம் யமழயகுத்தது. 

ஷ்ஶவும், துருக்கஷபம், லட ெஷரிஶலில் இஶணுலல்யஶே ண்டயல்மயக்கு எப்புேல் 

 பஷ்னளவும் துபேக்கழபம் யடக்கு ைழரினளயில் எபே இபளணுயநல்ளத நண்ட ல்சக்கு 
எப்புதல். 

இந்ேஷஶ, தநபஶரம் ல்மய ஆய்வுப் பணிில் செற்மகக்தகஶள் படங்கமர பன்படுத்ே 
எப்புேல் 

 இந்தழனள நற்றும் பளம் ஆகழனசய ல்ச ஆய்வுப் ணினில் அதழக சதியள 
சைனற்சகக்பகளள் டங்கசப் னன்டுத்துயதற்கள ைளத்தழனத்சத ஆபளன 
எப்புக்சகளண்ட. 

வஶங்கஶங் பிேஶன ெஸனஶவுடன் அேஷதலக இில் இமணப்மபத் ேஷமக்கஷமது 

 லளங்களங் ிபதள ைவளவுடன் புதழன அதழபயக இபனில் இசணப்சத் தழந்தது, அது 
னண பபங்கச குசக்க உதவும். 

தநபஶரம் ேனது புயஷ ண்ணிக்மகம இட்டிப்பஶக்கும் உயகஷன் பேல் நஶடு 

 பளம் தது புழ ண்ணிக்சகசன இபட்டிப்ளக்கும் உகழன் பதல் ளடளக யளய்ப்பு. 
அந்த ளட்டில் 2009ல் சுநளர் 121 புழகள் இபேந்தது தற்பளது 235 களட்டுப் புழகள் உள் 
த் சதரியித்த பளம், கழட்டத்தட்ட இபேநடங்களக உனர்ந்துள்து. 
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ஶயத்ேவீு ெனஶேஷபேஷ தேர்ேல் 

 நளத்தீயில் ெளதழதழத் பதர்தழல் தழர்க்கட்ைழ பயட்ளர் இப்பளலழம் பகநது 
பைளழஹ் சயற்ழ சற்ளர். 

கஶத்ண்டுலில் ‘இந்ேஷ ெத்ஶ‘ேஷருலிறஶ சகஶண்டஶட்டம் 

 பளத்தழல் புகழ்சற் இந்தழப ெத்பள தழபேயிமள களத்நண்டுயில் சகளண்டளடப்டுகழது. 
 இந்த ட்டு ளள் தழபேயிமள நசம நற்றும் ல் அறுயசட பயண்டி இந்தழப பதயச 

யமழளடு சைய்னப்டுகழது. 

சநேர்யஶந்ேஷல் ‘கஶந்ேஷ ஶர்ச்‘ 

 நகளத்நள களந்தழனின் 150 யது ிந்த ளள் சகளண்டளட்டத்தழன் இபண்டு ஆண்டுகள 
சகளண்டளட்டங்கச அழபகப்டுத்த பலக் கரில் உள் ைழப்புநழக்க ைநளதள 
அபண்நசனில் இபேந்து க்பபளட் சகர்க்கழற்கு ‘களந்தழ நளர்ச்’ ற்ளடு சைய்னப்ட உள்து. 

சநல்ென் ண்தடயஶலின் ெஷமய க்கஷ நஶடுகள் ெமபில் ேஷமந்துமலக்கப்பட்டது 

 சதன்ளிரிக்க தசயபேக்கு நரினளசத சைலுத்தும் யிதநளக சல்ைன் நண்படளயின் 
ைழச க்கழன ளடுகள் ைசனில் தழந்து சயக்கப்ட்டது. இந்த ஆண்டு நண்படள 
ிந்து 100யது ஆண்டு ழசவு சறுகழது, நற்றும்N. 2019-2028 ‚சல்ைன் நண்படள 
ைநளதளத்தழன் தைளப்தம்‛ ன்று அழயித்தளர். 

ஆபஷ் ேகலல் மம்  ருதனிஶலில் அமக்கப்பட்டது 

 ஆபஷ் அசநச்ைகம் ஆபர்பயத தகயல் சநனத்சத பேபநினளயில் உள் இந்தழன 
தூதபக யளகத்தழல் ஆபஷ் அசநப்பு ற்ழன உண்சநனள தகயச பப்வும், 
பேபநினளயில் ஆபர்பயத சடபசசன ஊக்குயிக்கவும் அசநத்துள்து. 
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ெஸனஶவுக்கு கப்பயஷல் அனுப்பி மலப்பேற்கஶன இந்ேஷ அரிெஷின் பேல் சேஶகுப்பு ேஶர் 

 100 டன் சட ளசுநதழ அல்ளத ைளதளபண அரிைழனின் (ந்து ைதயதீம் குபேசண அரிைழ) 
பதல் சதளகுப்பு, ளக்பூரிழபேந்து ைவளவுக்கு கப்ல் பம் அனுப்ி சயக்கப்டவுள்து. 

ெப்பஶனின் சேற்கு ேலீஶன எகஷனஶலஶமல மடபூன் சூமஶலரி ட்ஶஷ ேஶக்கஷது 

 ெப்ளின் சதற்கு தீயள எகழளயளசய சடபூன் சூளயி ட்பளநழ அதழகட்ைநளக எபே 
நணி பபத்தழற்கு 216 கழ.நீ. பயகத்தழல் தளக்கழனது 

தெஶர்டஶனுடன் பக்கஷ ல்மயகமர கடந்துசெல்லும் ெஷரிஶ 

 ைழரினளயிற்கும் பெளர்டளனுக்கும் இசடனில் எபே பக்கழன ல்ச கடந்து சைல்லும் 
ளசதசன பதல் தடசயனளக நீண்டும் தழக்கப்ட்டது, பநலும் ைபக்குகள் நற்றும் 
பளக்குயபத்து பழுயதும் இந்தப்ளசதனில் சைல்த் துயங்கழனது. 

ஶெஷதடஶனிஶலில் லஶக்சகடுப்பு: 

 நளைழபடளினள அதன் சனசப யடக்கு நளைபடளினள குடினபசு  நளற்றுயது குழத்து 
யளக்சகடுப்பு என்ச டத்துகழது. 

‘உயகஷன் பேல்‘ஊக்கருந்மே ேஷர்க்கும் ஸ்லடீன் நஶய் 

 ஸ்யடீன் ளட்டின் யிசனளட்டு கூட்டசநப்பு , ளட்டின் யிசனளட்டு சைனல்தழச 
பநம்டுத்தும் நபேந்துகின்  னன்ளட்சட குசக்க பநளழ ன்னும் ளய் 
ஊக்கநபேந்சத தழர்க்கும் ளய்  அழபகப்டுத்தப்ட்டுள்து. 
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