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 நலம்பர் 10 அன்று சர்லதேச கணக்கில் ேினம் ககொண்டொடப்படுகிமது.  
 நலம்பர் 10 – அமேி ற்றும் தம்பொட்டுக்கொன உயக அமிலில்ேினம் 
 2018 ேமீ்: ‚Science, a Human Right‛ 
 கடல்யிின் கொற்றுத் ேம் ‘ிக தொசொன’ நிமயக்கு ேள்ரப்பட்டது.  
 கடந்ே இண்டு ேசொப்ேங்கரில், ேிழ்நொட்டின் கடற்கமில் 41% இறப்பு 

கடல் அரிப்பொல் ஏற்பட்டுள்ரது.  
 24 லது ககொல்கத்ேொ சர்லதேச ேிமப்பட லிறொ (KIFF) நதாஜி உள்பங்க 
ஸ்நேடினத்தில் ததாேங்கினது.  

 ஜனொேிபேி மத்ேிரிபொய சிமிதசன பொொளுன்மத்மே ஒரு அசிேழ் 
அமிலிப்பு மூயம் கமயத்துலிட்டு ஜனலரி 5 ஆம் தேேி தேர்ேலுக்கு 
அமறப்பு லிடுத்ேொர். 

 ிொன்ரில் உள்ர லங்கொர லிரிகுடொ கடற்கமதொத்ேில் உள் ஒரு 
முக்கின கரில் ஒரு துமமமுகத்மே உருலொக்க சனீொ பய பில்யின் டொயர் 
ஒப்பந்ேத்மே மகப்பற்மிமள்ரது.  

 ஏனில் நடக்கும் சவூேி அதபிொ ேமயமியொன கூட்டணி 
லிொனத்ேிற்கு எரிகபொருள் நிப்புலேற்கு அகரிக்கொ ேமடலிேித்ேது,  

 நொசொலின் ொல்ப் – ப்ளூட்தடொ லம பணம் தற்ககொண்ட ஒரு 
லிண்கலரிக் கருலி – சூரின நண்ேத்தின் ஆபம் ாட்கில் இருந்து 
எஞ்சினிருக்கும் லிொறனின் ட்தொஜன் லிண்கற்கமர ஆொய்லேற்கு 
ேிட்டிடப்பட்டுள்ரது.  

 கேந்த இபண்டு ஆண்டுகில், டிஜிட்டல் முமமில் கசலுத்தும் 
பணப்பரிலர்த்ேமனகள் 2018 ஆகஸ்டில் 244 தகொடிொக உந்ேது. 

 உயகரொலி கூயிங் இன்தனொதலளன் உச்சி ொநொடு 2018 ஆம் ஆண்டு 
வம்ர் நாதம் 12 ஆம் நததி புது ேில்யிில் அமிலில் ற்றும் 
கேொறில்நுட்ப அமச்சர் டொக்டர் ஹர்ஷ் லர்ேன் கேொடங்கி மலக்கிமொர். 

 பித்மத் சக்லர்த்ேி – லிஸ்ல பொேி பல்கமயக்கறகத்ேின் துமண தலந்ேர் 
 குமலத்ேில் டேதற் 11லது ஆசி ஏர்கண் சொம்பின்ளிப் 10 ீட்டர் ஏர் 

பிஸ்டல் கயப்பு அணி ஜூனிர் பிரிலில் இந்ேி தஜொடி னு தபகர் 
ற்றும் கசௌப் சவுேரி ஆகிதொர் உயக சொேமன பமடத்து ேங்கம் 
தவன்ர். 
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 இந்தினாவின் முன்ணி ல்மத்ே லீர் பஜ்ங் புனிொ ஒருங்கிமணந்ே 
உயக ல்மத்ேம் ேலரிமசில் முேல் இடத்மே பிடித்து சொேமன 
பமடத்துள்ரொர். 

 ியூசிாந்துக்கு எதிபா ஆட்ேத்தில் இந்ேி அணி தகப்டன் ஹர்ன்பிரீத் 
கவுர் சேம் லிரொசி சர்லதேச 20 ஓலர் கிரிக்ககட்டில் சேம் அடித்ே முேல் 
இந்ேி லீொங்கமன என்ம சொேமனக்கு கசொந்ேக்கொர் ஆனொர். 
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