
  
சர்லதேச சசய்ேகள் –  நலம்பர் 2018 

 

படக்குமப்புகள்அம – tamil.examsdaily.in                    1                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

சர்லதேச சசய்ேகள் 

கத்ேர் புயம் சபர்ந்ே சேறயரர்களுக்கு ஆேவு நே ற்படுசசய்கமது 

 கத்தளர் வயிளட்டு வதளமழளர்களுக்கு ஊதழனம் யமங்குயதழல் சழபநங்கள 
தழர்வகளள், .ள. ஆதபவு வற் வதளமழளர் சவர்தழபேத்தங்கின் வதளடர்ச்சழனளக 
கத்தளர் பும் வனர்ந்த வதளமழளர்களுக்கு ஆதபவு ழதழ ற்ளடு வசய்கழது. 

சலரிநட்டு சேறயரர்களர ற்றுக்சகள்ளும் லளகில்ஜப்பன் அளச்சளல எப்புேல் 

அரித்துள்ரது 

 ஜப்ளன் அளநச்சபளய ீண்ட கள வதளமழளர் ற்ளக்குளளன தழர்வகளள் 
ளட்டில் ழளன ீ களர் வயிளட்டு வதளமழளர்கள ற்றுக்வகளள்ளும் யளகனில் 
யளபவு நசசளதளயிற்கு எப்புதல். 

உயகப் தபர்கரில் சண்ளடிட்ட இந்ே லீர்களுக்கு புேநேபேலிள அரிக்க UK ேட்டம் 

 ிரிட்டனுக்களக இபண்டு உகப் சளர்கின்சளது சளபளடின இந்தழன யபீர்களுக்கு 
ஆதபவு யமங்குயதற்கள தழட்டங்கள UK அபசளங்கம் வயிப்டுத்தழபள்து. 

தம் ேளப்பட லிற 

 சபளம் தழளபப்ட யிமளயின் யடீிசனளசழட்சட 2018ல் இந்தழன அபங்கு வதளடங்கப்ட்டுள்து. 
யிர்சுயல் ரினளழட்டி, யடீிசனள சகநழங், அிசநரன், தழளபப்ட உபேயளக்குதல் 
ஆகழனயற்ள ளநனநளக வகளண்ட ழகழ்ச்சழதளன் இந்த யடீிசனளசழட்சட. 

யங்ளக பளுன்ம உறுப்பினர்கள் புேேக நக்கப்பட்ட பிேபேக்கு ேக 
நம்பிக்ளகில்ய ேரீ்னம் சகண்டு லந்ேனர் 

 ிபதந நந்தழரி பணில் யிக்கழபநசழங்சக தளளநனிள ளபளளுநன் உறுப்ிர்கின் 
குழு புதழதளக ழனநழக்கப்ட்ட ிபதந நந்தழரி நலழந்தப பளஜசேவுக்கு தழபளக 
ம்ிக்ளகனில்ள தீர்நளத்ளத வகளண்டு யந்தர். 
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துபேக்கில் புது லினநளயம் 

 துபேக்கழ ஜளதழதழ வபவசப் தய்னிப் ர்சடளகன் புதழன இஸ்தளன்புல் யிநள ழளனத்ளத 
தழந்து ளயத்தளர். இது உகழன் பபப்ள யிநள ழளனத்தழல் என்ளக அளநபம். 

படகு ரிக்கும் ேபேலிற 

 டகு ரிக்கும் தழபேயிமள எவ்வயளபே பன்று ஆண்டுக்கு எபேபள ளதயளில் 
டக்கழது. ளதயளின் சழந்த ளட்டுப்பு யிமளக்கில் இதுவும் என்ளகும். 

கன்சலல்த் நடுகளுக்கு ஆபேப்பளடகரில் தசபேம் ேகுேகள் ேரர்த்ேப்பட்டது 

 களநன்வயல்த் ளடுகளுக்கு ிரிட்டிஷ் ஆபதப்ளடகில் சயளயளய்ப்பு வறும் 
யிண்ணப்ிப்தற்கள தகுதழகள தர்த்துயதளக ிரிட்டிஷ் அபசு அழயித்தது. 

பேல் நந்ே லிண்சலரி நளயத்ேன் பிே சலரிீடு 

 சவள தது பதல் ழபந்தப யிண்வயி ழளனத்தழன் எபே ிபதழ என்ள வயினிட்டது, 
இது சர்யசதச சபகத்தழன் சுற்றுப்ளளத ஆய்யகத்தழற்கு ISS நளற்ளக இபேக்கும்.  

ஈனிடம் ண்ளை லங்குலேற்கு அசரிக்கப் சபபேரேத்ேளடியபேந்து லியக்கு 
அரிப்பு 

 ஈபளிடம் ண்ளண யளங்குயதற்கு அவநரிக்க வளபேளதளபத் தளடகிழபேந்து 
இந்தழனள உட்ட ட்டு ளடுகளுக்கு அவநரிக்கள யிக்கு அித்தது. சவள, ஜப்ளன், 
இத்தளழ, கழரீஸ், வதன் வகளரினள, ளதயளன் நற்றும் துபேக்கழ ஆகழனளய இதழல் 
அடங்கும்.  

ஈனிடம் ன்சம் லங்க ஈக்கற்கு சபபேரேத் ேளடலியக்ளக அசரிக்க லறங்கது 

 வதஹ்பளின் நீது அவநரிக்க வளபேளதளபத் தளட இபேந்தசளதழலும் அண்ளட ளடள 
ஈபளன் ளட்டிழபேந்து நழன்சளபம் இக்குநதழ வசய்ன ஈபளக்கழற்கு வளபேளதளபத் தளட 
யிக்ளக அவநரிக்கள யமங்கழனது. 



  
சர்லதேச சசய்ேகள் –  நலம்பர் 2018 

 

படக்குமப்புகள்அம – tamil.examsdaily.in                    3                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

சன அச்சுறுத்ேல் ச்சரிக்ளககளுக்கு த்ேில் ளேலன்தபர்க்கப்பளய அமபகப்படுத்ேது 

 வய்ஜழங்கழழபேந்து யபேம் இபளணுய அச்சுறுத்தல்களுக்கு நத்தழனில் சவ ீர்பழ்கழக் 
கப்ல்கள தழர்த்து தீயின் தழள அதழகரிக்க எபே யமழகளட்டி வுகளண 
சளர்க்கப்ள ளதயளன் அழபகப்டுத்தழனது. 

அசரிக்க இளடக்கயத் தேர்ேல் 

 அவநரிக்களயில் ளடவற் இளடக்களத் சதர்தழல் தழர்க்கட்சழனள ஜளனகக் 
கட்சழனிர் ிபதழழதழகள் சளளன ளகப்ற்ழர், ஜளதழதழ வடளளல்ட் டிபம்ப்ின் 
குடினபசுக் கட்சழ வசட்டில் வபேம்ளன்ளநளன தக்க ளயத்துக் வகளண்டது. 

ேபீலரி சகண்டட்டத்ளே குமப்பேற்கக ‘ே‘ ேபல் ேளயள ந சலரிிட்டது 

 இந்தழனளயில் வகளண்டளடப் டும் தீளயி ண்டிளகக்கு வபேளந சசர்க்கும் யிதநளக 
‘தழனள’ தளல் தளளன  ள வயினிட்டது. 

பசபிக் நடுகரில் உள்கட்டளப்ளப கட்டிசழுப்ப ஆஸ்ேதயயவு கடன்களர 
அமலித்ேது 

 சழிக் ளடுகில் உள்கட்டளநப்ள கட்டிவனழுப் ஆஸ்தழசபழனள18 ில்ழனன் 
அவநரிக்க டளர்கள் யளப நளினங்கள் நற்றும் நழவு கடன்கள அழயித்தது 

 சளர்ட் சநளர்ஸ்ினில் தழட்டநழடப்ட்ட ஆசழனள-சழிக் வளபேளதளப எத்துளமப்பு (APEC) 
உச்சழநளளட்டின் ின்ணினில் இந்த அழயிப்பு யந்துள்து. 

சட்டலிதேக ல்ளயள கடந்து ேஞ்சம் தகபேபலர்களுக்கு அசரிக்க அனுே றுப்பு 

 ளட்டில் சட்டயிசபளதநளக தளமந்து தஞ்சம் சகளப இி அவநரிக்கள அனுநதழக்களது 
த்தகயல். 

 புதழன யிதழ உள்ளட்டு வயிபவுத் துளனளல் வயினிடப்ட்டு யிளபயில் ஜளதழதழ 
வடளளல்ட் டிபம்ப்ின் ளகவனழுத்து வப்டும் ன்று தழர்ளர்க்கப்டுகழது. 

லங்கதேசத்ேல் பளுன்ம தேர்ேல் 

 ளபளளுநன்த் சதர்தல் டிசம்ர் 23 ம் சததழ யங்கசதசத்தழல் ளடவ உள்து. 
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இயங்ளக பளுன்மம் களயக்கப்பட்டது 

 ஜளதழதழ ளநத்தழரிள சழழசச ளபளளுநன்த்ளத எபே அபசழதழ் அழயிப்பு பம் 
களத்துயிட்டு ஜயரி 5 ஆம் சததழ சதர்தலுக்கு அளமப்பு யிடுத்தளர். 

சன ன்ரில் பய பில்யன் டயர் பதயப துளமபகஎப்பந்ேத்ளே ளகப்பற்றுகமது 

 நழனளன்நரில் உள் யங்கள யிரிகுடள கடற்களபசனளபத்தழல் உள் எபே பக்கழன கரில் 
எபே துளபகத்ளத உபேயளக்க சவள  ில்ழனன் டளர் எப்ந்தத்ளத 
ளகப்ற்ழபள்து. இங்ளக நற்றும் ளகழஸ்தளன் ஆகழன ளடுகளுக்கு அடுத்தடினளக 
இந்தழனளயின் அண்ளட ளடள நழனளன்நரில் சவள தது பன்ளயது துளபகம் 
அளநப்து குழப்ிடத்தக்கது. 

சவுே ேளயளியன கூட்டைி லினத்ேற்கு ரிசபபேள்நப்புலளே அசரிக்க 
நறுத்ேது 

 நில் டக்கும் சவூதழ அசபினள தளளநனிள கூட்டணி யிநளத்தழற்கு 
ரிவளபேள் ழபப்புயதற்கு அவநரிக்கள தளடயிதழத்தது, இது சவுதழ அசபினள ளடக்கு 
ற்ட்ட ின்ளடயளகும்.  

பரிஸல் பேயம் உயகப் தபர் நூற்மண்டு நளனவு நள் லிற 

 துளண ஜளதழதழ ம் .வயங்ளகனள ளபடு ளரிறழல் டந்த பதல் உகப் சளர்க்கள 
ழளவு ளள் யிமளயில் இந்தழனளயின் ிபதழழதழனளக கந்துவகளண்டளர் . 

 11 யம்ர் 1918 இல் உகப் சளர் படியளடந்ததழல் இபேந்து 100 ஆண்டுகள் 
ழளயளடந்தளத ஆபதத் தழநளக குழக்கப்டுகழது . 

கங்தகலில் தபய தநய் பேப்பல் 200 க்கும் தற்பட்டலர்கள் உிரிறந்ேனர் 

 களங்சகள ஜளனகக் குடினபசழல் , சளளயின் ளதழப்ளல் 200 க்கும் சநற்ட்டயர்கள் 
இந்துயிட்டர். 
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புய, ளதன ேரிப்புகளுக்கு சன லர்த்ேகம் ேளட லிேத்ேது 

 புழ லும்பு நற்றும் ளபசள வகளம்பு ஆகழனளய நபேத்துய சளக்கங்களுக்களக 
னன்டுத்தப்ட்டு யபேகழன், இபேப்ினும் அயற்ழன் னன்களுக்கள ந்த ஆதளபபம் 
இல்ள. இதளல் இந்த யிங்குகின் ண்ணிக்ளக நழகக் குளந்துயிட்டது. சர்யசதச 
யிநர்சத்தழற்குப் ின் சவள, புழ நற்றும் ளபசள தனளரிப்புகளுக்கு சவள யர்த்தகம் 
தளட யிதழத்தது. 

ன்ர் ேளயலர் சூ க, சர்லதேச கவுலத்ளே பம சகடுத்ேர் 

 அளநதழக்கள சளல் ரிசு வற்யர் ன் சழப்புக்குரின சூ கழ (யனது 73), அந்த 
ளட்டின் அதழகளபநழக்க தளயபளக இபேந்தசளதும், சபளலழங்னள இ நக்களுக்கு 
இளமக்கப்ட்ட அீதழளன தட்டிக்சகட்கயில்ள. இது சர்யசதச அயில் அயபேக்கு 
தழபளக யிநர்சங்கள ற்டுத்தழனது. 

 இந்த ழளனில், ண்டள தளளநனிடநளக வகளண்டு இனங்கழ யபேகழ ஆம்ஸ்டி 
இன்டர்சரல் ன்னும் சர்யசதச நன்ிப்பு அளய, சூ கழபக்கு அிக்கப்ட்ட 
‘நசளட்சழ யிபேது தூதர்’ ன்னும் கவுபயத்ளத ழத்து யிட்டது. 

.ந. சளப சகண்டுலந்ே ை ேண்டளன லளவு ேரீ்னத்ளேேர்த்து இந்ே லக்கரிப்பு 

 .ள. வளதுச் சளனின் 3-யது குழு சளர்ில் நபண தண்டளளன ழளசயற்றுயது 
குழத்த யளபவு தீர்நளம் வகளண்டு யபப்ட்டது. இந்த சட்டத்துக்கு தழபளக இந்தழனள 
யளக்கித்தது. ‘‘இந்தழனளயில் நழகவும் அரிதளக நபண தண்டள ழளசயற்ப்டுகழது.  

டி.ஆர்.ச.ில் .ந. அளேப்பளட ற்றும் தேச இணுலத்ேனபேம் சகல்யப்பட்டேற்கு  
ந பதுகப்பு கவுன்சல் கண்டனம் 

 களங்சகள ஜளனகக் குடினபசழன் கழமக்கழல் கழர்ச்சழனளர்களுக்கு தழபள 
டயடிக்ளககில் குளந்தது 20 யபீர்கள் வகளல்ப்ட்டதற்கு .ள. ளதுகளப்பு கவுன்சழல் 
கண்டம் வதரியித்துள்து. 
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Brexit: தப்பி என்ம ேளயலர்கள் லளவு உடன்படிக்ளகளறுபரிசயளன 
சசய்லேற்கன தபச்சு ேள்ளுபடி சசய்ப்பட்டது 

 சபளப்ின என்ழனத் தளயர்கள் சச்சுயளர்த்ளதகள நறுரிசவள வசய்யதற்கள 
சச்சுயளர்த்ளதளன ழபளகரித்தர்; ிரிட்டின் அபசழனல் ழளளந ந்தவயளபே 
எப்ந்தபம் வசய்னக்கூடளது ன்று ச்சரித்தது. 

என்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிமகு ரிட்ரிலிற்கு ேனசபபேரேத் ேளடகளர அகற்ம .
ந. படிவு 

 என்து ஆண்டுகளுக்குப் ிகு ரிட்ரினளயிற்கு தழபள தளடகள அகற் .ள 
ளதுகளப்பு கவுன்சழல் எபேநதளக எப்புக்வகளண்டது. 

 சசளநளழனளயில் அல்-சளப் சளபளிகள ரிட்ரினள ஆதரித்தது னும் கூற்றுக்களல் 
2009 ஆம் ஆண்டில் எபே ஆபதத் தளட, வசளத்து படக்கம் நற்றும் னண தளட 
யிதழக்கப்ட்டது. 

புே அசங்கத்ேற்கு ேக ற்சமபே நம்பிக்ளகில்யேரீ்னம் 

 நலழந்த பளஜேயின் புதழன அபசளங்கத்தழற்கு தழபளக இங்ளக ளபளளுநன்த்தழல் 
நற்வளபே ம்ிக்ளகனற் தீர்நளம் என்று ழளசயற்ப்ட்டது. 

ஈன் இசன ஆபே எப்பந்ேத்ளே ீறுலேக அசரிக்க குற்மம்சட்டிது 

 இபசளன ஆபதங்கள தளட வசய்பம் எபே சர்யசதச எப்ந்தத்ளத நீறுயதளக 
ஈபளள குற்ம் சளட்டுயதற்கு ட்பம்ப் ழர்யளகம் தனளபளக உள்து. 1997 ஆம் ஆண்டு 
சளடப்ட்ட இபசளன ஆபதங்கள் எப்ந்தத்ளத ஈபளன் களடப்ிடிக்கயில்ள, இது 
இபசளன ஆபதங்கள உற்த்தழ, ளகனிபேப்பு நற்றும் னன்ளடு ஆகழனயற்ள 
சட்டயிசபளதநளக்குகழது. 

தஹங்கலிற்கு ேன உரிள ீமலுக்கு .ந. குழுகண்டனம் சேரிலித்ேது 

 நழனன்நளரில் வயிளட்டிபளக டத்தப்டும் சபளலழங்கழனள பஸ்லீம்களுக்கு தழபள 
‚நித உரிளந நீல்கள் நற்றும் தயள டயடிக்ளககளுக்கு‛ .ள. குழு கண்டம் 
வதரியித்து தீர்நளம் என்ள ழளசயற்ழனது. 
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பகஸ்ேனுக்கு இணுல உேலி லறங்குலளே நறுத்ே அசரிக்கபடிவு 

 ளகழஸ்தளனுக்கு தற்றுக்கணக்கள நழல்ழனன் டளர்கள இபளணுய உதயி 
யமங்குயளத ழறுத்த தது ழர்யளகத்தழன் படிளய அவநரிக்க ஜளதழதழ வடளளல்ட் 
டிபம்ப் அழயித்தளர். 

யத்ேவீு அளச்சளல கன்சலல்த்துடன் ீண்டும்இளைலேற்கு எப்புேல் 

 நளத்தீவு அளநச்சபளய 53 ளடுகின் குழுயில் இபேந்து வயியந்து இபண்டு 
ஆண்டுகளுக்குப் ிகு, களநன்வயல்த் குழுயில் நீண்டும் இளணயதற்கு எப்புதல் 
அித்துள்து. 

குலத்ேய: பிபெதக ரிளய சலடித்ேது 

 குயளத்தநளளயில், ஃபூசகள ரிநள இந்த ஆண்டு ந்தளயது பளனளக வயடித்தது, 
நளப்குதழனில் ரிநளக்குமம்பு நற்றும் சளம்ள நழகுந்த அவு வயித்தள்ினது. 

பிரிட்டிஷ் பிேர் லளவு பிசக்சட் எப்பந்ேத்ேற்கன லைிகஆேளலப் சபற்மர் 

 ிரிட்டிஷ் ிபதந நந்தழரி வதசபசள சந ப்பைவசல்லுடள தீயிப சச்சுயளர்த்ளதகளுக்கு 
பன்ர் தது யளபவு ிவபக்சழட் எப்ந்தத்தழற்கள வபேயணிகத்தழன் ஆதபளய 
வயன்ளர். 

பகஸ்ேனுக்கு பதுகப்பு உேலிள நறுத்ேது அசரிக்க 

 அவநரிக்கள ளகழஸ்தளனுக்கு யமங்கும்66 ில்ழனன் டளர் ளதுகளப்பு 
உதயித்வதளளகளன இளடீக்கம் வசய்துள்து. 

 ளகழஸ்தளன் வபேம்ளலும் அண்ளட ளடுகளுக்கு தழபளக யன்பளளனப் 
னன்டுத்தும் குழுக்கள ஊக்குயிப்தளக யந்த குற்ச்சளட்டிற்கு தழபளக இதுயளப 
தீயிப டயடிக்ளக டுக்களததளல் இந்த படிவு டுக்கப்ட்டுள்து ன் அவநரிக்கள 
தபப்ில் தகயல் வதரியிக்கப்ட்டது. 
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.ந. இடம்சபர்வு எப்பந்ேம் 

 ற்கசய அவநரிக்கள நற்றும்  சபளப்ின ளடுகளல் ழபளகரிக்கப்ட்ட .ள. 
இடம்வனர்வு எப்ந்தத்ளத ழபளகரிப்தளக ஆஸ்தழசபழன அபசு அழயித்துள்து. 

 ‘கன்தக் 2018′[‘ConMac 2018’] 

 கட்டுநள உகபணங்கள் நற்றும் வதளமழல்தட்ங்களுக்கள சளின் நழகப்வரின 
கண்களட்சழ ‚களன்சநக் 2018‛ களத்நளண்டுயின் க்தபூரில் வதளடங்கழனது. 

 இந்தழனளயின் தூதபகத்துடன் இளணந்து இந்தழன வதளமழல் கூட்டளநப்பு (CII) இந்த 3 ளள் 
ழகழ்ச்சழளன ற்ளடு வசய்துள்து. 

சபய்ஜங் க்கள்சேளக 2 ேசப்ேங்கரில் பேல் பளமகலழீ்ச்சளடந்துள்ரது 

 சவளயின் தளகபள வய்ஜழங்கழன் நக்கள் வதளளக 2017ல் இபண்டு தசளப்தங்கில் 
பதல் பளனளக யழீ்ச்சழனளடந்தது. 

.நலின் சர்லதேச அணுசக்ே கண்கைிப்பு குழுளல லடசகரிலிற்குள் அணுசக்ே 
ஆய்லரர்களர அனுேக்க எப்புக்சகள்ளுறு தகரிக்ளக 

 .ளயின் பன்ணி அணுசக்தழ கண்களணிப்புக் குழுயள சர்யசதச அணுசக்தழ வஜன்சழ, 
..இ. யட வகளரினளயின் அணுசக்தழ தழட்டத்ளத கண்களணிப்தற்களக யட 
வகளரினளயிற்குள் அணுசக்தழ ஆய்யளர்கள அனுநதழக்க எப்புக் வகளள்ளுநளறு 
சகளரிக்ளக யிடுத்துள்து. 

லடக்கு ற்றும் சேன் சகரிலிற்கன சபபேரேேளடகரியபேந்து  UNSC லியக்கு அரித்ேது 

 .ள. ளதுகளப்பு கவுன்சழல் யடக்கு நற்றும் வதன் வகளரினளயிற்கு ல்ளனில் 
பனில்சயளன நீண்டும் இளணப்தற்கள எபே ஆய்வு டத்த வளபேளதளப 
தளடகிழபேந்து யிக்கு அித்தது. 
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கர்த்ேர்பூர் சஹப் நளடபளேின் ேமப்பு லிற 

 யம்ர் 26ம் சததழ ளகழஸ்தளிலுள் கர்த்தளர்பூரில் உள் குபேத்யளபள தர்ளர் 
சளலழப்ிற்கு இந்தழனப் க்கத்தழழபேந்து யிசள இல்ளத ளடளளத கட்ட துளணக் 
குடினபசுத் தளயர் வயங்ளகனள ளபடு அடிக்கல் ளட்ட உள்ளர். 

 நத்தழன அளநச்சபளய சநீத்தழல் ளடளளத அளநக்க எபே பன்வநளமழளய எப்புக் 
வகளண்டது. 2019 ஆம் ஆண்டு யம்ர் நளதம் குபே ளக்கழன் 550யது ிந்தளள் 
யிமளளய பன்ிட்டு புது தழல்ழனின் சகளரிக்ளகளன ளகழஸ்தளன் ற்றுக் வகளண்டது. 

 இந்தழன ல்ளனிழபேந்து 3 கழசளநீட்டர் வதளளயில் பயி தழக்களபனில் ளகழஸ்தளன் 
ஞ்சளின் ளசபளயளல் நளயட்டத்தழன் கர்த்தளர்பூரில் அளநந்துள்து இந்த இடம்.  

27 தப்பி என்ம ேளயலர்கள் பிசக்சட் [Brexit] உடன்படிக்ளகக்கு எப்புேல் அரித்துள்ரனர் 

 ப்பைஸ்சல்றழல் ளடவற் சழப்பு உச்சழநளளட்டில், ிரிட்டன் உடள எபே யபளற்று 
ிவபக்சழட் [Brexit] எப்ந்தத்தழன் ழந்தளகளுக்கு, 27 சபளப்ின என்ழன 
உறுப்ிர்கின் தளயர்கள் எப்புதல் அித்துள்ர். 

 ிரிட்டன் நளர்ச் 29, 2019 இல் சபளப்ின என்ழனத்ளத யிட்டு யிகும்  தழர்ளர்ப்பு.  

பஸ் $ 5 ல்யன் பரிசு அமலிப்பு 

 பம்ள னங்கபயளதத் தளக்குதழன் 10 யது ஆண்டு ழளவு தழத்தழல், பம்ள 
னங்கபயளத தளக்குதலுக்கள வயகுநதழ (RFJ) தழட்டத்தழன் கவழ், 2008 பம்ள 
னங்கபயளதத் தளக்குதலுக்கு, தழட்டநழடல் அல்து யசதழனித்தல் சளன் 
வதளடர்புளடன ரின் ளகது அல்து தண்டளக்கு யமழயகுக்கும் தகயல்களுக்கு 5 
நழல்ழனன் டளர் ரிளச அவநரிக்கள அழயித்தது. 

ளேலனிர்கள் தக ேபேைத்ளே நகரித்ேனர் 

 ஆசழனளயில் பதன்பதளக எசப ளழ சஜளடிகள குமந்ளத பளநரிப்பு நற்றும் 
களப்டீ்டு ன்கள் கழர்ந்து வகளள் அனுநதழத்த தீவு ஆகும்  தழர்ளர்க்கப்ட்ட 
ழளனில் ளதயளில் யளக்வகடுப்பு பம் தழபேநணம் ன்து எபே ஆணுக்கும் 
வண்ணுக்கும் இளடனில் நட்டுசந இபேக்க சயண்டும்  யளக்கித்துள்ர். இது 
ல்ஜழிடி [LGBT] சஜளடிகளுக்கு எபே ின்ளடவு ஆகும்.  
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தநபர அசு நட்டின் உத்ேதகபூர்ல துளம ஊறர்களுக்கன சபக பதுகப்புத் 
ேட்டத்ளே அமபகப்படுத்ேபள்ரது. 

 புதழன சபக ளதுகளப்புத் தழட்டம் ங்கிப்பு அடிப்ளடனிளது, அது சுகளதளப நற்றும் 
நபேத்துய யசதழகள், ளதுகளப்ள தளய்ளந, யித்து நற்றும் உடல் தழன் குளளடு 
ளதுகளப்பு, ளதுகளப்ள குடும் உறுப்ிர்களுக்கு ளதுகளப்பு நற்றும் யனதள 
களத்தழல் ளதுகளப்பு ஆகழனயற்ள உள்டக்கும். 

 இந்த பளனளது பளனள துள ஊமழனர்களுக்கு கட்டளனநளக வளபேந்தும். 
இத்தழட்டம் யிளபயில் பளசளபள துள ஊமழனர்களுக்கும் யிரியளக்கப்டும்.  

தப்பி என்மத்துடனன பிசக்சட் எப்பந்ேத்ேன் இறுே லக்கு 

 ிரிட்டிஷ் ிபதந நந்தழரி வதசபசள சந, டிசம்ர் 11 அன்று சபளப்ின என்ழனத்துடள 
ிவபக்சழட் உடன்டிக்ளக இறுதழ யளக்வகடுப்பு டத்தப்டும் ன்று அழயித்தளர். 

பேதனி ‚.நலில் இந்ேலின் பன்சறவுக்கு‛ லலுலனஆேவு 

 பேசநினள ‚சர்யசதச னங்கபயளதத்தழன் நீதள யிரியள உடன்டிக்ளகக்களக (CCIT) 
.ள.யில் இந்தழனளயின் பன்வநளமழளய யலுயளக ஆதரித்தது‛. 

2050 லக்கல் ‘கயநளய நடுநளய‘ அளட தப்பி என்மம்இயக்ளக அளத்ேது 

 சபளப்ின என்ழனம் அபசு, வதளமழல்கள், குடிநக்கள் நற்றும் ிபளந்தழனங்கின் 
உநழழ்வுகள குளக்க நற்றும் 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் களர்ன் டுழள அளடபம் 
எபே ட்சழன தடுப்பு தழட்டத்தழல் சசப சயண்டும் ன்று யழபறுத்தழபள்து. 

இங்கயந்து நடளுன்மத்ேல் புே ஆபே தசே ேக்கல் சக்கர்கள் கர்பன் 
ளலத்துக்சகள்ர அனுே 

 சவக்கழனர்கள் தங்கள் ளதுகளப்புக்களக கழர்ளன் ன் குறுயளள ளயத்துக் வகளள்வும், 
நதச் சடங்குகில் ீண்ட யளள் னன்டுத்துயளதபம் அனுநதழக்க இங்கழளந்து 
ளடளளுநன்த்தழல் புதழன ஆபத நசசளதள வகளண்டு யபப்ட்டுள்து.  
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சேன் சகரி லிண்சலரி க்சகட் ஞ்சன் தசேளன 

 வதன் வகளரினள எபே பளக்வகட் ன்ஜழன் ரிசசளதளளன டத்தழனது, இது அதன் வசளந்த 
யிண்வயி வயினடீ்டு யளக யர்ச்சழக்கு யமழ யகுக்கும். இது 2013 பதல் வதன் 
வகளரினளயில் பதன்பதளக ரிசசளதள வசய்யது குழப்ிடத்தக்கது. 

நபெசயந்ேல் இமந்து கள எதுங்க 145 ேங்கயங்கள் 

 ழபெசழளந்தழல் ஸ்டீயர்ட் தீயில் 145 ‘ளட்’ இ தழநழங்கங்கள் இந்து களப 
எதுங்கழ. இப்குதழனில் ற்கசய  தழநழங்கங்கள் இந்து களப எதுங்கழ.  

கங்தகலின் தபய சலடிப்பு 

 உக சுகளதளப அளநப்பு, WHO களங்சகளயின் வகளடின சளள வயடிப்பு இப்சளது 
யபளற்ழல் இபண்டளயது நழகப் வரினது க்கூழபள்து, இது சழ ஆண்டுகளுக்கு 
பன்பு சநற்கு ஆிரிக்களயில் ஆனிபக்கணக்களயர்கள வகளன் சபமழயிற்கு அடுத்த 
இடத்ளதப்ிடித்துள்து.  
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