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சர்லதேச சசய்ேஷகள் - நடப்பு நஷகழ்வுகள் – அக்தடஶபர் 2018 

சர்லதேச சசய்ேஷகள் 

ஶர்பக புற்றுதநஶய் பற்மஷ லிறஷப்புணர்வு அேஷகரிக்க சசரீனஶ பஶடல் சலரிீடு 

 டென்ிஸ் சூப்ர் ஸ்ெளர் டெரீள யில்ழனம்ஸ் நளர்க புற்றுநளய் யிமழப்புணர்வுக்களக 
‚I Touch Myself‛ ன் ளெல டயினிட்டுள்ளர். 

சலப்பண்டய புல் தஶசஶ 

 யெநநற்கு டநக்றழநகளயிற்கு அபேநக டயப்நண்ெ புனல் நபளெள உபேயளகழ அங்கு 
டபேம் நலம டய்யதளல் அடநரிக்க டதன்நநற்கு குதழனில் டயள்ம் நற்றும் 
ழச்ெரிவுகள் ற்ெளம்  தழர்ளர்க்கப்டுகழது. 

அசரிக்கஶ ற்றும் சக்ழஷதகஶவுடன், கனடஶ லர்த்ேக எப்பந்ேம் 

 அடநரிக்கள நற்றும் டநக்றழநகளவுென் சுதந்தழப யர்த்தக எப்ந்தத்தழல் கெள 
லகடனழுத்தழட்ெது 

கஶத்ஶ கஶந்ேஷின் 150லது பிமந்ேநஶள் ஆண்டு லிறஶ நஷகழ்ச்சஷகள்இயங்ககில் சேஶடங்கஷது 

 இங்லகனில், நகளத்நள களந்தழனின் 150யது ிந்தளள் ஆண்டு யிமள ழகழ்ச்ெழகள், 
தது 149 யது ிந்த ளள் டகளண்ெளட்ெத்தழல் ற்ளடு டெய்னப்ட்ெ  
டெனற்ளடுகலென் ஆபம்ிக்கப்ட்ெ. 

கஶத்ஶ கஶந்ேஷக்கு அசரிக்க கஶங்கஷழஷன் ணத்ேஷற்கு பிமகுேங்க பேக்கம் லறங்க 
ேரீ்ஶனம் நஷகமதலற்மம் 

 அடநரிக்களயில், அலநதழ நற்றும் அலழம்லெலன நநம்டுத்தழன நகளத்நள களந்தழக்கு 
டகௌபயநள களங்கழபறழன் தங்க தக்கம் யமங்குயதற்களக, ளன்கு இந்தழன 
அடநரிக்கர்கள் உட்ெ, அடநரிக்கர்கல அடித்தநளகக் டகளண்ெ அடநரிக்க 
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ளெளலநன் உறுப்ிர்கள், அடநரிக்க ிபதழழதழகள் ெலனில் எபே தீர்நளத்லத 
ழலநயற்ழபள்ர். 

கஶத்ஶ கஶந்ேஷின் 149 லது பிமந்ே நஶள் சஸனஶலில் நஷகனவு கூப்பட்டது 

 நகளத்நள களந்தழனின் 149 யது ிந்தளல ழலவுகூபேம் யிதநளக, ெவளயின் 
டய்ஜழங்கழல் உள் ெளநயளனளங் பூங்களயில் நகளத்நள களந்தழனின் புகழ்டற் 
நநற்நகளள்கலம் க்தர்கலம் ிபதழழத்தர். 

ஆஸ்ேஷதயஷஶ ‘தடம்பன் லரிக‘ த்து சசய்ேது 

 ஆஸ்தழநபழனள ‚உரிஞ்சு யரி‛ ன்று அலமக்கப்டும் நெம்ன் யரிலன பத்து டெய்ன 
எப்புக்டகளண்ெது. 

அசரிக்க ஊறஷர்கலக்கு குகமந்ேபட்ச ஊேஷஶக $ 15 ஆக உர்த்ே அதசஶன் எப்புேல் 

 அநநநெளன் ழறுயம் அதன் அடநரிக்க ஊமழனர்கலக்கு குலந்தட்ெ ஊதழனநளக 
அடுத்த நளதம் பதல் $ 15 ஆக உனர்த்தள படிவு. இதளல் ெட்ெநழனற்றுயர்கள் 
நற்றும் டதளமழளர் ெங்கங்கின் ெம் ற்த்தளழ்வு ிபச்ெலகலக்கு இது 
பற்றுப்புள்ி லயக்கும். 

ஈஶனில் இமக்குேஷ சசய்பம் னிேஶபிஶன சபஶருட்கரின் ீேஶனேகடககர அகற்ம 
அசரிக்கஶவுக்கு சர்லதேச நீேஷன்மம் உத்ேவு 

 க்கழன ளடுகின் உனர் ீதழநன்ம் ஈபளின் நிதய டளபேட்கள், டளபேட்கள் 
நற்றும் நெலயகள், உள்ளட்டு யிநள நளக்குயபத்து ளதுகளப்புென் டதளெர்புலென 
இக்குநதழ நீது டளபேளதளபத் தலெலன அகற் அடநரிக்களவுக்கு ெர்யநதெ ீதழநன்ம் 
உத்தபயிட்ெது. 

சர்லதேச குற்மலில் நீேஷன்மத்ேஷல் குல்பூளன் ஜஶேவ் லறக்கு 

 உவுளர்க்கும் குற்ச்ெளட்டுக்கலக்கு ளகழஸ்தளின ீதழநன்த்தளல் நபண தண்ெல 
யிதழக்கப்ட்ெ குல்பூரன் ஜளதவ் யமக்கு ெர்யநதெ குற்யினல் ீதழநன்த்தழல் அடுத்த 
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ஆண்டு ிப்பயரி நளதம் 18ம் நததழ பதல் ிப்பயரி நளதம் 21ம் நததழ யலப 
யிெளரிக்கப்ெ உள்து. 

லங்கதேச அசு அசு தலகயக்கஶன பிபயற்ம எதுக்கஸட்டு பகமக அகற்மஷது 

 ெழயில் ெர்யஸீ் நயலக்கள ெர்ச்லெக்குரின எதுக்கவட்டு பலலன யங்கநதெ அபசு 
அகற்ழனது. 

சவுேஷ அதபிஶலின் உேலிபடன் பலூசஷஸ்ேஶனில் எரு ண்சணய்சுத்ேஷகரிப்பு நஷகயத்கே 
அகக்க பஶகஷஸ்ேஶன் ேஷட்டம் 

 ளகழஸ்தளன் டதன்நநற்கு நளகளணநள லூெழஸ்தளில் எபே ண்டணய் சுத்தழகரிப்பு 
ழலனத்லத அலநப்தற்களக ெவுதழ அநபினளவுென் புரிந்துணர்வு உென்டிக்லகனில் 
லகடனழுத்தழடுயதற்கு ளகழஸ்தளன் அலநச்ெபலய எப்புதல் அித்தது. 

பிேஶன பேலிக்கு பரிந்துகக்கப்பட்ட இந்ேஷ அசரிக்கர் 

 ெக்தழ துலனின் அடெக்தழப் ிரியின் தலயபளக அடநரிக்க ஜளதழதழ டெளளல்ட் 
டிபம்ப் பக்கழன இந்தழன அடநரிக்க அடெக்தழ ழபுணபள ரீதள பன்யளல் 
ரிந்துலபக்கப்ட்ெளர். 

கூட்டு WHO-UNICEF பிச்சஶம் 

 WHO-UNICEF ிபச்ெளபத்தழன் எபே குதழனளக நில், களபளயிற்கு தழபளக 15 
யனதழற்குட்ட்ெ 164,000 குமந்லதகள் உட்ெ 306,000க்கும் அதழகநள நக்கலக்கு தடுப்பூெழ 
நளெப்ட்ெது. 

சூமஶலரிப் புல் ேஷட்யஷ 

 நநற்கு நத்தழன யங்கக்கெழல் சூளயிப் புனல் ‘டிட்ழ’ கடுலநனள சூளயி புனளக 
யலுயலெந்தது. 
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சலப்பண்டய புல் கக்தகல் 

 டயப்நண்ெ புனல் ‚லநக்நகல்‛ யெநநற்குக் கலபநனளபத்தழல் உபேயளகுயதற்கும், 
அடநரிக்க யலகுெள கெற்கலபக்கு கடுலநனள நலமப்டளமழவுகலபம், த்த 
நலமலனபம் டகளண்டுயபக்கூடும் க்கணிப்பு. 

புல் கல்லும் 

 கல்லும் புனளல் ிரிட்ெின் டதற்கு நயல்ஸ் குதழகில் ளதழப்புகள் டதளெர்கழது. 
யளில ஆய்வு லநனம் டதற்கு நயல்ஸ் குதழகில் கடுலநனள நலமக்கு யளய்ப்பு 
 ச்ெரிக்லக டயினிட்டுள்து. 

சர்லதேச நஶண நஷேஷம் 7.3% லரர்ச்சஷ லிகஷேத்கேக் கணித்துள்ரது 

 ெர்யநதெ ளணன ழதழனம் (IMF) ெப்பு ஆண்டில் இந்தழனளயின் யர்ச்ெழ3 ெதயதீநளகவும், 
2019 ல் 7.4 ெதயதீநளகவும் இபேக்கும் க்கணிப்பு. 

உரும் உயகசலப்பநஷகய பற்மஷ லிரிலஶன ச்சரிக்கக லிடுத்ேது கஶயநஷகய ஶற்மம் 
குமஷத்ே .நஶ. குழு 

 களழல நளற்த்தழற்கள ெர்யநதெ அபசுகலக்கழலெநனனள குழு (IPCC) உனர்ந்து 
யபேம் உகளயின டயப்ழலகின் அளனங்கள் குழத்து நழக யிரியள 
ச்ெரிக்லகலன டயினிட்டுள்து. 

 உகழல் தற்நளது 3 டிகழரி டெல்ெழனஸ் அயிற்கு அதழகரித்து யபேகழது. 
 இந்த அழக்லக பன்-டதளமழல்துல நட்ெத்தழற்கு நநந5 டிகழரி டெல்ெழனஸ் இக்லக 

லயத்துக் டகளள் அழவுலப. 

IMF ஆய்வுகள் பஶயஷன தலறுபஶடு உற்பத்ேஷத்ேஷமன் லரர்ச்சஷகஅேஷகரிக்கக்கூடும் ன்று 
கூறுகஷமது 

 IMF ஆய்யில் இந்தழனள நளன் ளடுகில் உற்த்தழத்தழன் யர்ச்ெழலன அதழகரிக்க 
ளழ நயறுளடு உதவும் க்கணிப்பு. ணினிெத்தழல் டண்கள் புதழன தழலநகல 
டகளண்டு யபேயதளக ஆபளய்ச்ெழ அழக்லக கூறுகழது. 
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பேல் தசஶபஸ் ஶக்சகட் சலற்மஷகஶக லப்பட்டது 

 பஷ்னள பதன்பலனளக நெளபஸ் பளக்டகட்லெ டயற்ழகபநளக யிண்ணில் யப்ட்ெது 

இயங்ககில் நஷ்ட ஈடு லறங்குலேற்கஶன அலுலயகத்கே அகப்பேற்கஶன தசஶேஶ 

 இங்லகனில், ஷ்ெ ஈடு யமங்குயதற்கள அலுயகத்லத அலநப்தற்கள நநெளதள 
அழபகப்டுத்தப்ட்டு ளபளலநன்த்தழல் குழத்து யியளதம் ெந்தது . நித உரிலந 
நீல் அல்து நிதளிநள ெட்ெங்கல நீழன ளதழக்கப்ட்ெ ர்கலக்கள 
திப்ட்ெ நற்றும் கூட்டு ஷ்ெ ஈடு டதளலகலன யமங்குயதற்களக இந்த நநெளதள  
அழபகம் டெய்னப்ட்டுள்து. 

லநீ்ேஷநஶத் ேஶகூர் நஷகனவு அங்கம் 

 இங்லக பைளய் நதழப்ில் 30 நகளடி டெயில் இந்தழன ழதழ உதயிபென் கட்ெப்ட்ெ 
பயநீ்தழபளத் தளகூர் ழலவு அபங்கம் இங்லகனில் நக்கலக்கு அர்ப்ணிக்கப்ட்ெது . 

தயசஷஶ அகச்சகல ண ேண்டகனக த்து சசய் படிவு 

 நநெழன அலநச்ெபலய நபண தண்ெலலன பத்து டெய்ன படிவு . டகளல, டகளள்ல, 
துப்ளக்கழ சூடு நற்றும் நளலதப்டளபேள் கெத்தல் ஆகழனயற்ழற்கு நநெழனளயில் நபண 
தண்ெல தற்நளது கட்ெளனநளக உள்து . 

உயக லங்கஷ, சர்லதேச நஶண நஷேஷம் ேகயிட்டு, அசரிக்கஶ ற்றும் சஸனஶகல லர்த்ேகலிேஷ
பகமப்படி நடந்து சகஶள்ர லயஷபறுத்ேல் 

 உகளயின டளபேளதளபத்தழற்கு ீடித்த நெதத்லத டெய்னக்கூடின டய்ஜழங்கழன் 
டதளமழல்தட் யர்ச்ெழ பநளளனத்தழன் நீதள ெர்ச்லெக்கு பற்றுப்புள்ி லயக்கவும் 
உக யங்கழ நற்றும் ெர்யநதெ ளணன ழதழனத்தழன் தலயர்கள் உக யர்த்தக 
யிதழகல ின்ற் அடநரிக்க நற்றும் ெவளலய யழபறுத்தல் . 
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சகஶடூஶன உள்நஶட்டு பத்ேத்ேஷல் பஶேஷக்கப்பட்டலர்கலக்கு இறப்பீடு 

 இங்லக தீயின் டகளடூபநள உள்ளட்டு பத்தத்தழல் ளதழக்கப்ட்ெயர்கலக்கு இமப்டீு 
யமங்க இங்லக ளெளலநன்ம் ெட்ெத்லத இனற்ழனது . 

உயகஷன் ஷகப்சபரி ீன் சந்கே ீண்டும் ேஷமக்கப்பட்டது 

 உகழன் நழகப்டரின நீன் ெந்லத 83 ஆண்டுகள் மலநனள ட்சுக்ஜ ீ [Tsukiji] ெந்லத 
நெளக்கழநனளயில் புதழன தத்தழல் நீண்டும் தழக்கழது . 

.நஶ. னிே உரிக கவுன்சஷயஷல் இந்ேஷஶ சலற்மஷ சபற்மது 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஜயரி நளதம் 1 ம் நததழ ஆபம்ிக்கப்ட்ெ க்கழன ளடுகின் 
உனர்நட்ெ நித உரிலந அலநப்புக்கள ஆெழனள-ெழிக் ிரியில் 188 யளக்குகள் டற்று, 
அலயலபபம் யிெ அதழக யளக்குகள் டற்று டயற்ழ டற்து இந்தழனள. 

 ஆெழனள ெழிக் ிரியில் இந்தழனள 188 யளக்குகலம், ிஜழ 187 யளக்குகலம், ங்களநதஷ் 
178, ஹ்லபன் நற்றும் ிழப்லன்ஸ் 165 யளக்குகலம் டற்றுள். 

சூமஶலரி சயஸ்யஷ ஸ்சபின் தபஶர்ச்சுகல் தநஶக்கஷச் சசல்கஷமது 

 சூளயி டஸ்ழ நளர்ச்சுகல் நற்றும் ஸ்டனில நளக்கழ டெல்கழது, இது ரீின 
தீகற்த்தழன் ெழ குதழகில் கணிெநள நலமலனபம் ஆத்தள களற்லபம் 
டகளண்டு யபேம்  தழர்ளர்க்கப்டுகழது. 

உயகஷன் ஷக நீண்ட லிஶனம்: சஷங்கப்பூர் ர்கயன்ஸ் சஶேகனபகடத்துள்ரது 

 ெழங்கப்பூரிழபேந்து கழட்ெத்தட்ெ 18 நணி நப னணம் டெய்து ழபெனளர்க்கழல் ெழங்கப்பூர் 
ர்லன்ஸ் யிநளம் யந்தலெந்து, உகழன் நழக ீண்ெ யணிக யிநளம் னும் 
ெளதல லெத்துள்து. 2013 ஆம் ஆண்டில் ீக்கப்ட்ெ இந்த ளலதனில் நீண்டும் இந்த 
னணம் இபேந்தது குழப்ிெத்தக்கது. 
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ஆப்கஶனிஸ்ேஶன் தூேர்கலக்கு பேல் கூட்டு பிற்சஷத்ேஷட்டம் 

 இந்தழனள நற்றும் ெவள இந்தழனளயில் ஆப்களிஸ்தளன் தூதர்கலக்கு பதல் கூட்டு 
னிற்ெழத்தழட்ெம் என்ல துயக்கழபள்து. 

லரரும் நஶடுககர லறஷநடத்ே பஶயஸ்ேனீிர்கலக்கு .நஶ. ஆேவு 

 ளஸ்தீினர்கள் .ள.யில் யபேம் ளடுகின் நழகப்டரின கூட்ெத்லத யமழெத்தும் 
ஆதபவு டற்ர். 

பூட்டஶனில் பன்மஶலது பஶஶலன்மத் தேர்ேல் 

 பூட்ெளில் பன்ளயது ளபளலநன்த் நதர்தல் ெக்க உள்து. 

புல்பட்டி லிறஶ 

 நளத்தழன் ல்நயறு குதழகில் ண்லென புல்டி யிமள ளபம்ரினம் நற்றும் 
க்தழபென் டகளண்ெளெப்ட்ெது. நள டநளமழனில், ‚புல்‛ ன்து நர் நற்றும் ‚ட்டி‛ 
ன்து இலகள் நற்றும் தளயபங்கள் ன்தளகும். 

ஈஶன் ீேஶன புேஷ ேகடககர அசரிக்கஶ அமஷலித்ேது 

 யங்கழகள் நற்றும் பதலீட்டு ழறுயங்கல இக்களகக் டகளண்டு அடநரிக்கள ஈபளன் 
நீது புதழன டளபேளதளப தலெகல அழயித்துள்து. 

ேஷதஶப்பின் பிேரின் புேஷ அகச்சகலில் 50% சபண்கள்உள்ரனர் 

 தழநனளப்ினன் ிபதந நந்தழரி அ ீஅஹ்நத்தழன் புதழன அலநச்ெபலயனில் 50% டண்கள் 
உள்ர். 
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ேஷசபத்ேஷல் உள்ர ர்லுங் ழஶங்க்தபஶ ஆற்மஷன் ஷயஷன் பகுேஷகநஷயச்சரிவுகள் ேடுத்ேது 

 தழடத்தழல் னர்லுங் றளங்க்நள ஆற்ழன் ிபதள நழழன் குதழ நண் ெரிவுகளல் 
தலெட்டுள்து இதளல் ெவள இந்தழனளவுக்கு டயள் ச்ெரிக்லக அழயித்துள்து. 

 இந்த தழ இந்தழனளயில் ெழனளங் நற்றும் ிபம்நபுத்தழபள  அலமக்கப்டுகழது. 

புேஷ தூேகம் பயம் சஜருசதயம் துகணத் தூேகத்கே இகணக்க அசரிக்கஶ 
ேஷட்டஷட்டுள்ரது 

 ளஸ்தீின யியகளபங்கலக் லகனளலம் டஜபேெநநழல் அதன் துலண தூதபகத்லத 
என்ழலணக்க அடநரிக்கள தழட்ெநழட்டுள்து. 

ஈஶனுக்கு ேஷஶன அசரிக்க சபஶருரஶேஶத் ேகடககர ஷ்ஶேஷர்க்கஷமது 

 ஈபளன் நீது அடநரிக்க டளபேளதளபத் தலெகல பஷ்னள தழர்த்தது, யளரழங்ென் அதன் 
டகளள்லககல ின்ற்ளத ளடுகில் அழுத்தம் டகளடுப்தற்கு எவ்டயளபே 
யளய்ப்லபம் டுத்துக் டகளள்லம் ன்று டதரிகழது. 

பூட்டஶனில் புேஷ அசு 

 பூட்ெளில் புதழன அபசு அலநக்கழளர் த்பேக் ழனளம்பேப் ட்நரளக்ள. நதெழன 
ெட்ெநன்த்தழல், ளபளலநன்த்தழன் கவழ் அலயனில் 47 இெங்கில் 30 இெங்கல கட்ெழ 
டயன்து. 

சஸனஶ–வஶங்கஶங் இகடத உயகஷன் ஷக நீண்ட கடல் பஶயம் 

 உகழன் நழக ீண்ெ கெல் ளம் லளங்களங்-ஜஶலளய்-நளநகள ளம் அக்நெளர் 24ல் 
நளக்குயபத்துக்கு தழக்கப்டும். 
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சஸனஶலில் கட்டப்பட்ட உயகஷன் ஷகப்சபரி நஷயம் ற்றும் நீரில்ேகிமங்கும் லிஶனம் 

 உகழன் நழகப் டரின ெளதலனளக ெவளயின் உள்ளட்டில் யடியலநக்கப்ட்ெ ழம் 
நற்றும் ீரில் தலபனிங்கும் யிநளம் AG600 டயற்ழகபநளக ரிநெளதல 
டெய்னப்ட்ெது.  

கற நஶடுகரில் ேஷட்டங்கலக்கு 1 பில்யஷன் எப்புேல் 

 .ள. ஆதபவு டற் ழதழனம் யர்ந்து யபேம் ளடுகில் களழல நளற்த்லத 
ெநளிக்க 19 புதழன தழட்ெங்கலக்கு 1 ில்ழனன் ெளர் ழதழ எதுக்கவடு. 

ஷ்ஶவுடனஶன அட ஆபே எப்பந்ேத்ேஷயஷருந்து அசரிக்கஶலியகல் 

 ஜளதழதழ டெளளல்ட் டிபம்ப், அடநரிக்கள, குிர் பத்தத்தழன் நளது, பஷ்னளவுென் 
லகடனழுத்தழட்ெ இலெழல-அட ஆபத எப்ந்தத்தழழபேந்து அடநரிக்கள யிகல். 

தகரூனின் 7 லது ஜனஶேஷபேஷ பஶல் பிஶ 

 நகநபைில், 1982 ல் இபேந்து ளட்லெ ஆட்ெழ டெய்த ளல் ினள , ஜளதழதழ தயிக்குரின 
பம்பல நதர்தழல் டயற்ழ டற்று மளயது ஜளதழதழனளக தயி யகழக்க உள்ளர் . 

ேவு பஶதுகஶப்கப தம்படுத்ே தபஸ்புக்கஷற்கு ஜப்பஶன் உத்ேவு 

 உகளயின ல்ளனிபக்கணக்கள நக்கல ளதழக்கும் தபவு நீல்கல டதளெர்ந்து 
ஜப்ளன் னளர்கின் திப்ட்ெ தகயல்கலப் ளதுகளக்க ஜப்ளின அபெளங்கம் 
நஸ்புக்க்கு உத்தபயிட்ெது. 

தநபஶரம் கஶத்ஶண்டுலில் ஷன் பஸ் தசகலக சேஶடங்கஷது 

 நள தலகர் களத்நளண்டுயில் நழன்ெளப ஸ்கள் அழபகப்டுத்தப்ட்ெது . ிபதநர் 
நக.ி.ெர்நள ஏழ , ழங்களல் சூமப்ட்ெ ளட்டில் டட்நபளழனப் டளபேட்கின் 
ற்ளக்குலலன ெநளிக்க இத்தலகன யளகங்கள் டெனல்டுயலத 
யழபறுத்தழபள்ளர். 
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சூமஶலரி லில்யஶ 

 சூளயி யில்ள – யலக 5 புனளக கழமக்கு ெழிக்கழல் யலுப்டற்று யபேம் ளட்கில் 
டநக்றழநகளலய தளக்கும்  தழர்ளர்க்கப்டுகழது. 

நீர், ரிசக்ேஷ, சேஶறஷல்தட்பம் ற்றும் சுற்றுச்சூறல் கண்கஶட்சஷ துபஶில் சேஶடங்குகஷமது 

 இது நத்தழன கழமக்கு நற்றும் யெ ஆிரிக்க ிபளந்தழனத்தழல் பன்ணி ழலத்தன்லந 
கண்களட்ெழகில் என்ளக கபேதப்டுகழது . WETX 2018 இல் இந்தழனள டயிழனன் , 
இந்தழனளயின் துலணத் தூதபகம் , துளய் நற்றும் யர்த்தக அலநச்ெகம் ஆகழனயற்ழன் 
ஆதபவுென், டதளமழல்துல, சுத்தநள தண்ணரீ் , நழன்ெளபம் நற்றும் யடீ்டு யெதழ 
ஆகழனயற்ழற்களக ிபதநர் நபந்தழப நநளடினின் ழலனள நற்றும் பழுலநனள 
யர்ச்ெழக்கள ளர்லய நற்றும் அர்ப்ணிப்புென் இணக்கநளக உள்து . 

சேற்கஶசஷ பிஶந்ேஷ WASH கண்டுபிடிப்பு 

 இந்தழன கழரிக்டகட் யபீர் நற்றும் டதற்கு ஆெழனளயின் பிடெப் தூதர் ெச்ெழன் 
டெண்டுல்கர், பூட்ெளன் தலகபள தழம்புயில் டதற்களெழன ிபளந்தழன WASH 
கண்டுிடிப்புக்கள டயற்ழனளர்கலக்கு ரிசுகல யமங்கழளர். 

க்கஷ நஶடுகரின் ேகயகக சபஶது சகப ண்டபத்ேஷல் 2018 .நஶ. ேஷன கச்தசரி நகடசபறும் 

 ழபெனளர்க்கழல் உள் க்கழன ளடுகின் தலலநனக டளது ெல நண்ெத்தழல் 2018 
.ள. தழ கச்நெரி லெடறுகழது. 

 இந்த ஆண்டு கச்நெரினின் தீம் ‚Traditions of Peace and Non-violence‛ 

தஶப்பி நஶடஶலன்மம் எற்கமப் பன்பஶட்டு பிரஶஸ்டிக் ீதுேகட லிேஷக்கஷமது 

 நபளப்ின ளபளலநன்ம் கெல், யனல் நற்றும் ீர்யமழகள் ஆகழனயற்ழல் நளசுளட்லெ 
தழர்க்க எற்ல-னன்ளட்டு ிளஸ்டிக் நீது எபே பயள தலெலன யிதழத்தது. 
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ஜப்பஶனின் எகஷனஶலஶலில் லஶக்சகடுப்பு நடத்ே ேஷட்டம் 

 ஜப்ளின் எகழளயளயில் அடநரிக்க இபளடய தத்லத நளற்றுயதற்கள தழட்ெத்தழற்கு 
யளக்டகடுப்பு ெத்த தழட்ெம். 

‘சசஸ்பூல்‘ பஶர்கலஶரர்கலக்கு ீண்டும் அனுேஷ 

 ிழப்லன்ஸ் ளட்டில் உள் ‘டெஸ்பூல்’ ன்று அலமக்கப்ட்ெ ெழறு நளபளநக தீவு 
ளர்லயனளர்கலக்கு நீண்டும் யபேயதற்கு அனுநதழ யமங்கப்ட்ெது. 

கத்ேஶர் நஶட்டில் சலரிநஶட்டு சேஶறஷயஶரர்கள் இப்தபஶதுபேயஶரிகரிடஷருந்து பன் 
அனுேஷின்மஷ நஶட்கட லிட்டுசலரிதம படிபம் 

 ீண்ெகளநளக தழர்ளர்க்கப்ட்ெ கத்தளரின் ெர்ச்லெக்குரின டயிளட்டு டதளமழளர்கள் 
டயிநனறும் யிெள அலநப்பு ெவர்தழபேத்தம் லெபலக்கு யந்தது. 

 புதழன ெட்ெத்தழன் கவழ், நழக பத்த தயினில் உள்யர்கலத் தயிப, எபே ழறுயத்தழன் 
டதளமழளர் டதளகுப்ில் 5 ெதயிகழதத்தழர் பதளிகிெம் இபேந்து பன் அனுநதழ 
இல்ளநல் ளட்லெ யிட்டு டயிநன படிபம். 

உயகம் பழுலதும் 100,000 க்கள் கஶணஶல் தபஶபள்ரனர்: ICRC 

 டெஞ்ெழலுலயச் ெங்கத்தழன் ெர்யநதெ குழு, உடகங்கழலும் 100,000 க்கும் நநற்ட்ெ நக்கள் 
களணளநல் நளபள்தளக ெர்யநதெ டெஞ்ெழலுலயச் ெங்கம் டதரியித்துள்து . 

சஜர்ன் அேஷபர் ஞ்சயஶ சர்க்சகல் பேலி லியக ேஷட்டம் 

 ெநீத்தழன நதர்தழல் ற்ட்ெ ின்லெயின் களபணநளக டஜர்நினின் ஞ்ெள 
டநர்க்டகல் 2021 ம் ஆண்டு அதழர் தயினில் இபேந்து யிக தழட்ெம் . 
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