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சர்லதேச சசய்ேஷகள் - டிசம்பர் 2018 

மதனிஶ நூற்மஶண்டு லிறஶ சகஶண்டஶட்டம் 

 சட்டத்தழன் ஆட்சழ நற்று ம் ஜளனகத்தழன் ழ ற்ழன கயகள் 
இபேந்த ஹளதழலும் பேஹநினள யீ ளடளக உபேயளகழ 100 ஆண்டுகள் 
ழவு ஸற்து . இதனடுத்து ளடு பளயதும் ஹகளளகக் 
ஸகளண்டளட்டம். 

அசரிக்கஶலின் முன்னஶள் அேஷபர் ஜஶர்ஜ் சவச்.டபுள்ம. புஷ்றமவு 

 பன்ளள் அஸநரிக்க அதழர் ஜளர்ஜ் புஷ் த து 94 ஆம் யனதழல் 
களநளளர். அயபேக்கு ஜளர்ஜ் புஷ் சவினர் ன் ஸனர் உண்டு . 
அஸநரிக்களயின் 41-யது அதழபளக தயி யகழத்தயர் ஜளர்ஜ் ச் .டிள்பெ புஷ் . 
உகப் ஹளரில் க்கழன அஸநரிக்களயின் கடற்டனில் ணிபுரிந்தயர் 
நற்றும் அஸநரிக்க உவு அநப்ள சழ ..-யின் இனக்குபளக இபேந்தயர். 

 ஸபளளல்ட் ரீகன்க்கு ிகு 1988 பதல் 1992 யப தயினில் இபேந்தளர். 
 1992 ஹதர்தழல் ில் கழின்டளல் ஹதளற்கடிக்கப்ட்டளர் . 

H-1B லிண்ணப்ப நறடமுறமில் ஶற்மங்கறர அதரிக்கஶ 
முன்சஶறஷகஷமது 

 அஸநரிக்க ழர்யளகம் , H-1B யிண்ணப் டபகில் ஸபேம் 
நளற்ங்க பன்ஸநளமழந்தது. இதழல் புதழன டபகளும் , நழன்ணு 
ழறுயங்கள் தங்கள் யிண்ணப்ங்க பன்கூட்டிஹன தழவு ஸசய்யதற்கு 
ஹதயப்டும் புதழன யிதழ உட்ட , நழகவும் ிபநள நற்றும் உனர்ந்த 
ஊதழனம் ஸற் ஸயிளட்டு ஸதளமழளர்களுக்கு இந்த ிபநள 
அஸநரிக்க ஹய யிசளய யமங்குயத ஹளக்கநளகக் ஸகளண்டது. 
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2019 ஜனலரி முேல் OPEC  லிட்டு லியக கத்ேஶர் முடிவு 

 கத்தளர் அடுத்த ஆண்டு ஜயரி பதல் ஸட்ஹபளல் ற்றுநதழ ளடுகள் (OPEC) 
அநப் யிட்டு யிகுயதற்கள தது படிய அழயித்தது , இனற்க 
ரியளப உற்த்தழனில் ஹநலும் கயம் ஸசலுத்த தழட்டநழட்டுள்து. 

 உகழன் நழகப்ஸரின ல்.ி.ஜழ ற்றுநதழனளபளக கத்தளர் உள்து . 

ஈஶன் வுகறண தசஶேறன பிச்சஷறன குமஷத்து .நஶ. பஶதுகஶப்பு கவுன்சஷல் 

 உக அநப்பு ிபளன்ஸ் நற்றும் ிரிட்டன் , ஈபளன் வுகண ஹசளத 
ஸசய்ததளக குற்ம்சளய்ட்டினதன் ஹகளரிக்கன அடுத்து ஈபளன் வுகண 
ஹசளத ிபச்சழ குழத்து .ள. ளதுகளப்புக் குள சந்தழப்பு. 

நஷம கயஷதடஶனிஶ அமதக பசஷபிக் பகுேஷில் நஷயநடுக்கம் 

 ஸதற்கு சழிக் கடழல் புதழன கழஹடளினளயின் கழமக்கு கபஹனளபத்தழல் 5 
அயிள எபே சக்தழயளய்ந்த ழடுக்கம் ற்ட்டது . 

அணு ஆமே உடன்படிக்றகக்கு இணங்க ஷ்ஶலிற்கு அசரிக்கஶ 60 நஶட்கள்
 சகடு 

 நளஸ்ஹகள 60 ளட்களுக்குள் வுகணக அகற்ப்டளயிட்டளல் , நழட் 
ஹபஞ்சு அணு ஆபதங்க கட்டுப்டுத்தும் எபே ஸரின ிப்ஹளர் 
உடன்டிக்கனிழபேந்து அஸநரிக்கள ஸயிஹனறுயதளக அஸநரிக்கள 
ச்சரித்துள்து. 

அசரிக்கஶ தசஶஶயஷஶலில் நஷந்ே இஶஜேந்ேஷ பணிறீண்டும் நஷறுலி
மள்ரது 

 அஸநரிக்கள 27 ஆண்டுகில் பதல் பனளக ஹசளநளழனளயில் எபே 
“ழபந்தப இபளஜதந்தழப இபேப்” நீண்டும் ற்டுத்தழபள்து. 
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சேன் சகஶரிஶ ற்றும் லட சகஶரிஶ ல்றயப் பஶதுகஶப்புஇடுறககறர ேஷம
ம்பப்சபம எப்புேல் 

 ஸதன் ஸகளரினள நற்றும் யட ஸகளரினள (DPRK) தங்கள் ல்ப் குதழனில் 
உள் ளதுகளப்பு இடுகக தழபேம்ப்ஸ எப்புதல் . 

அசு மூடப்படுலறேத் ேடுக்க அசரிக்க கஶங்கஷஸ் சட்டத்றே இற்மஷது 

 அஸநரிக்க ஸசட் நற்றும் ிபதழழதழகள் நன்ம் சட்டத்த இனற்ழபள் , 
அதன் ஹய ழறுத்தத்த தயிர்ப்தற்கு அடுத்த இபண் டு யளபங்களுக்கு 
அபசளங்கத்தழற்கு ழதழனிக்க எப்புதல். 

டிம்ப் சஸனஶவுடன் லர்த்ேக எப்பந்ேத்றே அறட எப்புேல் 

 அடுத்த 90 ளட்களுக்குள் சவப் ஸளபேட்கின் 200 ில்ழனன் டளர்கள் 
நதழப்புடன ஸளபேள்களுக்கு 10% பதல் 25% யப கட்டணத்த 
உனர்த்துயதற்கள தழட்டங்க தற்களழ கநளக ழறுத்த டிபம்ப் எப்புக் 
ஸகளண்டளர். 

பங்கலஶேத்றே ேஷர்த்துப் தபஶஶட புேஷ கட்டறப்றப .நஶ. அமஷமுகம் 

 .ள. ஸளதுச் ஸசனளர் அன்ஹடளிஹனள கட்ஸடபஸ் எபே புதழன 
கட்டநப் அழபகப்டுத்தழளர் , இது சர்யஹதச னங்கபயளதத்த 
தழர்த்துப் ஹளபளட , அநதழ நற்றும் ளதுகளப் பு, நிதளிநள, நித 
உரிநகள் நற்றும் ழனள யர்ச்சழ துகில் பனற்சழக 
எபேங்கழணக்க உதவும். 
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சேற்கு பியஷப்றபன்ழஷல் இஶணுலச் சட்டத்றே நீட்டிப்பேற்குஜனஶேஷபேஷ தல
ண்டுேல் 

 அநதழனற் ஸதளடர் யன்பன அடக்கும் யகனில் அடுத்த ஆண்டு 
இறுதழ யப ஸதற்கு ிழப்ன்ஸ்  பளயதும் இபளணுயச் சட்டத்த 
ீட்டிக்க சட்டநன்த்தழல் ஜளதழதழ ஹபளட்ரிஹகள துஸதர்ஹத ஹயண்டுதல் . 

ஜப்பஶனி அசஶங்கம் சலரிநஶட்டு சேஶறஷயஶரர்கறரற்றுக்சகஶள்ர 
புேஷ சட்டத்றே இற்மஷது 

 ஜப்ளின அபசு ீண்ட கள ஸதளமழளர் ற்ளக்குன தழர்ஸகளள் 
ளட்டில் இன்னும் ீ கள ர் ஸயிளட்டு ஸதளமழளர்கள் யபேயதற்கு 
எபே புதழன சட்டத்த இனற்ழனது. 

 புதழன சட்டத்தழன் கவழ் , ஜப்ளன் பன்று ட்சம் 45 ஆனிபம் ஸயிளட்டு 
ஸதளமழளர்க கட்டுநள , உணவு ஹசயகள் , ர்சழங் நற்றும் ி 
துகில் ந்து ஆண்டுகளுக்கு ஸகளண்டு யப தழட்டநழட்டுள்து . 

வஷந்ே ஶஜபதே இயங்றக பிேர் பேலிியஷமந்து பேலி லியகஷனஶர் 

 இங்கனில் நலழந்த பளஜக்ஷ ிபதநர் தயின பளஜழளநள ஸசய்தளர் . 

க்கஷ அபு ஷதட்ஸ் ஃசபடல் தநளனல் கவுன்சஷயஷல் சபண்கள் 
பிேஷநஷேஷத்துலம் இட்டிப்பு 

 க்கழன அபபு நழஹபட்றழன் ஜளதழதழ பம் ழஹயற்ப்ட்ட எபே  
ஆண, ஸடபல் ஹரல் கவுன்சழழல் (Women’s Representative) ஸண்கள் 
ிபதழழதழத்துயத்த டப்பு  5 சதயதீத்தழழபேந்து 50 சதயதீநளக யபேம் 
ளபளளுநன் களப்குதழனில், அதழகரிக்க படிவு. 
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கஷட்டத்ேட்ட 85 சேலேீ .நஶ. நஶடுகள் க்கள் இடம்சபர்வுஎப்பந்ேத்ேஷற்கு உ
டன்பஶடு 

 .ள. உறுப்பு ளடுகில் கழட்டத்தட்ட 85 சதயதீத்தழர் ளதுகளப்ள , 
எளங்குப நற்றும் நிதளிநள இடஎதுக்கவட்ட 
உறுதழப்டுத்துயதற்கள எபே நழக ீண்ட , கட்டற் எப்ந்தத்தழல் 
உடன்ட்டுள்ர். 

 193 .ள. உறுப்ிர்கில் 164 ளடுகள் ஸநளபளக்ஹகளயின் நபளஹகச்சழல் 
டஸற் இ பண்டு ளள் இடம்ஸனர்வு நளளட்டில் உடன்டிக்கன 
ற்றுக்ஸகளண்ட. 

பிஶன்சஷல் குறமந்ேபட்ச ஊேஷம் ற்றும் லரி சலுறககள் உர்த்ேஷ 
அமஷவுப்பு 

 ிஸபஞ்சு ஜளதழதழ இநளனுஹயல் ஹநக்ஹபளன்  யளபங்கள் யன்ப 
தழர்ப்புக்களுக்கு தீர்யளக குந்தட்ச ஊதழனம் நற்றும் யரி சலுகக  
அதழகரிப்தளக உறுதழனித்துள்ளர் . 

ஜனஶேஷபேஷ ஶம் நஶத் தகஶலிந்த் ஶங்தகஶன் லமறக 

 ஜளதழதழ பளம் ளத் ஹகளயிந்த் நழனளன்நரின் தது னணத்தழன் இறுதழக் 
கட்டநளக னளங்ஹகளிற்கு யபேக. 

 ப்ினிஹதள, னளங்ஹகளன் நற்றும் நண்டஹ ஆகழனயற்ழன் சர்யஹதச 
யிநள ழனங்கள் யமழனளக யபேக யபே ம் இந்தழன சுற்றுள 
னணிகளுக்கு யிசள ஆன் அபயல் யசதழ ற்டுத்தழ தபேயதளக அழயிப்பு . 

டிம்ப் பட்சஜட் இக்குனற ஊறஷர்கள் சபஶறுப்புத் ேறயலஶக 
நஷஷத்ேஶர் 

 அஸநரிக்க ஜளதழதழ ஸடளளல்ட் டிபம்ப் , ட்ஸஜட் இனக்குபள நழக் 
பல்யளின ஊமழனர்கள் ஸளறுப்புத் தயபளக ழனநழத்தளர். 
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சலரி இடங்கரில் புறகபிடிப்பறே ேறட சசய் ஸ்லடீன் ேஷட்டம் 

 யினளட்டு நதளம் நற்றும் பனில் ழன தங்கள் உட்ட சழ 
ஸளது இடங்கில் ஸயி இடங்கில் புகப்த ஸ்யடீன் அபசு தட 
ஸசய்தது. புதழன சட்டத்தழன் டி , 2025 ஆம் ஆண்டயில் ஸ்களண்டிஹயினள 
ளடு புகப்ிடித்தல் இல்ள ளடளக நளற்த் தழட்டம் . 

பிரிட்டிஷ் பிேர் கன்சர்தலடிவ் கட்சஷின் ேறயறக்கஶன 
நம்பிக்றக லஶக்சகடுப்பில் சலற்மஷ 

 ிரிட்டிஷ் ிபதந நந்தழரி ஸதஹபசள ஹந கன்சர்ஹயடிவ் கட்சழனின் 
தநக்கள ம்ிக்க யளக்ஸகடுப்ில் ஸயற்ழ ஸற்ளர் . அயபேக்கு 200 
ளபளளுநன் உ றுப்ிர்கின் ஆதபவு கழடத்தது , 117 உறுப்ிர்கள் 
அயப தழர்த்து யளக்கித்தர். 

றநஜரீி இஶணுலம் மனிசசப் நடலடிக்றககரின் ீேஶன ேறடறத்து 
சசய்ேது 

 ஜரீின இபளணுயம் ளதழக்கப்ட்ட யடகழமக்கு குதழனில் க்கழன ளடுகள் 
குமந்தகள் ழதழன (பிஸசப்) டயடிக்ககின் நீ தள தடன பத்து 
ஸசய்தது. 

 பிஸசப் அநப்பு ஹளஹகள லபளம் தீயிபயளதழகளுக்கு உதவுயதளக 
ஜரீின இபளணுயம் குற்ஞ்சளட்டினிபேந்தது . 

நஶஜஷற குறந்றேஶக இமந்ே தபஶது லிட்டுச் சசன்ம 
நூற்றுக்கணக்கஶனலர்ளுக்கு கமறணத் சேஶறக லறங்க சஜர்னி 
முற்சஷ 

 ளஜழ ஸஜர்நினில் இபேந்து ஸயிஹன ற்ப்ட்ட நக்கள் , அயர்கில் ர் 
தங்கள் ஸற்ஹளப நீண்டும் ளர்க்க இனளநல் தப்ிப்ிமத்தயர்களுக்கு , 
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பதன்நனளக பெதர்களுக்கு , ஸஜர்நி எபே ப ணம் ஸசலுத்த 
எப்புதல். 

 ஸஜர்நின தழர்த்து பெத ஸளபேள் கூற்றுக்கள் ற்ழன ழபெஹனளர்க் 
அடிப்டனிள நளளத்தழன் பம்  கழண்டர் ஹளக்குயபத்து பம் 
ஸஜர்நின யிட்டு 10,000 ஹர் தப்ி ஏடினயர்கில் ஞ்சழ 
உனிஹபளடுள்யர்களுக்கு ஸஜர்நன் அபசளங்கம் 2,800 அஸநரிக்க டளர்க 
ஸசலுத்துயதற்கு எப்புக் ஸகளண்டதளகத் ஸதரியித்தது . 

பிரஶஸ்டிக் ளஶப்பிங் றபகறர எறஷக்க முடிவு 

 ழபெசழளந்தழல், எற்ப் னன்ளட்டு ிளஸ்டிக் ரளப்ிங் கள் 
கட்டளனநளக னன்டுத்த தட , இந்த யிதழபக ஜஷ 1, 2019 
பதல் டபப்டுத்துகழது . சழல் யிற்னளர்கள் அடுத்த 
ஆண்டு ஜஷ பதல் எற்ப் னன்ளடு ிளஸ்டிக் ரளப்ிங் க 
யிற்கஹயள அல்து ஸகளடுக்கஹயள படினளது. 

ஶசஷதடஶனிஶ, கஷதக்க பிேர்கள் 2019 ஆம் ஆண்டு 
அறேஷக்கஶனதநஶபல் பரிசுக்கு பரிந்துறக்கப்பட்டுள்ரனர் 

 நளசழஹடளினள நற்றும் கழரீஸ் ிபதந நந்தழரிகள் ஹசளபன் ஹஜவ் நற்றும் 
அஸக்சழஸ் த்சழப்பளஸ் ஆகழஹனளர் 2019 ஆம் ஆண்டு அநதழக்கள ஹளல் 
ரிசுக்கு ரிந்துபக்கப்ட்டுள்ர் . இபண்டு ளடுகளுக்கும் இடனில் 
ப்பஸ்ள எப்ந்தத்தழல் கஸனளத்தழட்டதற்களக இயர்கள் 
ரிந்துபக்கப்ட்டுள்ர். 

புேஷ கஶர் உஷழ்றல குறமக்க தஶப்பி என்மஷம் முடிவு 

 2030 ஆம் ஆண்டில் புதழன களர்கள் நற்றும் ஹயன்கள் பம் களர்ன் ட 
ஆக்சடு உநழழ்ய குப்தற்கள தழட்டங்க  ஹபளப்ின என்ழனம் 
(ஹபளப்ின என்ழனம் ) பன்ஸடுத்துச் ஸசல்கழது . இந்த இக்கு 2021 ஆம் 
ஆண்டில் எப்ிடுகனில் 2030 ஆம் ஆண்டில் யிற்கப்டும் புதழன களர்கள் 
சபளசரினளக5 சதயிகழதம் குயள களர்ன் ட ஆக்சடுக ஸயினிட 
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ஹயண்டும் ன்று தழட்டநழட்டுள்து. புதழன ஹயன்கில் இபேந்து ஸயிஹனறும் 
உநழழ்வுகள் 31 சதயதீம் குயளக இபேக்க ஹயண்டும். 

பிஶன்ஸ் உபர்–க்கு 400000 மதஶ அபஶேம் லிேஷத்ேது 

 உஸகங்கழலும் 57 நழல்ழனன் யளடிக்கனளர்கள் நற்றும் ஏட்டுர்கின் 
திப்ட்ட தகயல்க அம்ப்டுத்தழன 2016 தபவு நீலுக்கு தழபளக 
அஸநரிக்களயின் உர்க்கு ிபளன்சழன் தபவு ளதுகளப்பு ழறுயம் 400,000 
பெஹபள அபளதம் யிதழத்தது. 

அசரிக்க சசனட் அசுக்கு நஷேஷமேலி அரிக்கும் சட்டத்றே அங்கஸகரித்ேது 

 ஸநக்றழஹகளவுடன் ல்ப் சுயப அநப்தழல் ஜளதழதழ ஸடளளல்ட் 
டிபம்ப்ின் யழபறுத்தளல் அபசு படங்குயத தயிர்ப் தற்கு அஸநரிக்க 
ஸசட் அபசுக்கு ழதழபதயி அிக்கும் சட்டத்த அங்கவகரித்துள்து . 

சர்லதேச இடம்சபர்வு சேஶடர்பஶக .நஶ. உயகரஶலி கட்டறப்றப 
ற்றுக்சகஶண்டது 

 .ள. ஸளதுச் ச ளதுகளப்ள , எளங்கு நற்றும் யமக்கநள 
இடம்ஸனர்வுக்கள உகளயின கச்சழதநள , அத்து 
ரிநளணங்கிலும் சர்யஹதச இடம்ஸனர்வுக்கு எபே ஸளதுயள 
அணுகுபனிஹஹன பதன்பதளக ஹச்சுயளர்த்த டத்தப்ட்ட 
உகளயின கட்டநப் ற்றுக் ஸகளண்டுள்து . 

 இந்தழனள ஆதபயளகவும் பஷ்னள , ஸசக் குடினபசு , லங்ஹகரி, இஸ்ஹபல், 
ஹளந்து நற்றும் அஸநரிக்கள ஆகழன ளடுகள் இந்தத் தீர்நளத் தழற்கு 
தழபளகவும் யளக்கித்தர். 

சஷரிஶலில் இமந்து துமப்புக்கறர ேஷமம்பப் சபறுகஷமது அசரிக்கஶ 

 சழரினளயில் இபேந்து அஸநரிக்கத் துபேப்புக்கள் தழபேம்ப் ஸத் 
ஸதளடங்கழபள். சழரினளயில் சுநளர் 2,000 அஸநரிக்க துபேப்புக்கள் உள் . 
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.நஶ. பஶதுகஶப்பு சறப னுக்கு பஶர்றலஶரர்கறர அனுப்பலஶக்கரிப்பு 

 .ளயின் ளதுகளப்புக் கவுன்சழல் நின் ஸலளடிடள குதழனில் ஹளரிடும் 
கட்சழகளல் எப்புக் ஸகளள்ப்ட்ட ஹளர் ழறுத்த உடன்டிக்க ஸதளடர்ளக 
நனுக்கு ளர்யனளர்க அனுப் , எப்ந்தத்த கண்களணிப்தற்கள 
ஹநம்ட்ட .ள. குளய அங்கவகரிக்க யளக்கிக்கழது. 

ஆப்கஶனிஸ்ேஶனியஷமந்து துமப்புக்கறர ேஷமம்பப் சபம அசரிக்கஶேஷட்ட
ம் 

 ஆப்களிஸ்தளில் உள் 14,000 அஸநரிக்க துபேப்புக்கில் 5,000-க்கும் 
ஹநள யபீர்க தழபேம்ப் ஸ அஸநரிக்கள ஜளதழதழ ஸடளளல்ட் 
டிபம்ப் தழட்டம். 

அசரிக்க அசு லிடுமுறம சேஶடங்கஷது 

 களங்கழபஸ் எபே கூட்டளட்சழ ஸசவு நஹசளதளய ழஹயற்ளநல் 
எத்தழயக்கப்ட்டது அல்து ஜளதழதழ ஸடளளல்ட் டிபம்ப்ின் ல் 
சுயபக் கட்டிஸனளப் ஹயண்டுஸந உபனளற்றுயதற்கு பன்தளக 
அஸநரிக்க அபசழன் கழழஸ்துநஸ் யிடுப ஸதளடங்கழனது . 

 ஸநக்றழஹகளவுடன் அஸநரிக்க ல்னில் எ பே சுயப ழர்நளணிப்தற்கு 5 
ில்ழனன் டளர்கள் ஹதய ன் ஹகளரிக்கன டிபம்ப் பன்யத்தளர் . 

அசஶங்க சசயலினங்கறர சந்ேஷக்க பஶஶளுன்மத்ேஷல் கணக்கஷன்ீேஶ
ன லஶக்கு [vote of account] நஷறமதலற்மப்பட்டது 

 புத்தளண்டு பதல் ளன்கு நளதங்களுக்கு அபசளங்க ஸசயிங்க 
சந்தழக்க இங்க ளபளளுநன்த்தழல் கணக்கழன் நீதள யளக்கு [vote of 
account] ழஹயற்ப்ட்டது. 

இந்தேஶதனசஷஶலில் ரிறயஶல் தூண்டப்பட்ட சுனஶஷ 

 அக் க்பகளடள ரிந ஸயடித்து சழதழனதளல் ீபேக்கடினில் ழச்சரிவு 
ற்ட்டதன் களபணநளக இந்ஹதளஹசழனளயின் ஜளயள நற்றும் சுநத்பள 



 

சர்லதேச சசய்ேஷகள் 

டிசம்பர் - 2018 

 
 

FB – Examsdaily Tamil  Page 10 
 

தீவுகில் குந்தட்சம் 280 ஹர் ஸகளல்ப்ட்டர் நற்றும் 
நூற்றுக்கணக்களயர்கள் களனநடந்தர். 

 ஜளயள நற்றும் சுநத்பள இடஹன கழட்டத்தட்ட ளதழதூபத்தழல் அக் க்பகளடள 
ரிந, சழ நளதங்களக சளம்ல் நற்றும் ரிகுமம்புக ஸயியிட்டு 
யந்தது. யளி, கழஹநடளஜழ நற்றும் ஜழஹனள ிசழக்ஸ் ஸஜன்சழ 
(BMKG) டி டிசம்ர் 22 அன்று 9 நணி அயில் அது ஸயடித்தது நற்றும் 
சுளநழ சுநளர் 30 ழநழடங்கள் கமழத்து தளக்கழபள்து. 

தசஶலித் கட்டறக்கப்பட்ட அணு உறய 45 ஆண்டு தசறலக்கு பிமகு 
நஷறுத்ேப்பட்டது 

 பஷ்னளயின் அணுசக்தழ ழறுயம் ஹசளயினத் அணு உ 45 
ஆண்டுகளுக்குப் ிகு படப்ட்டது ன்று கூழபள்து. ஹசளயினத் 
பெினில் கட்டப்ட்ட RBMK-1000 யகக்கள பதல் அணுவுனளது 
ஆது. 1973இல் பதன்பதழல் இனங்கழனது.1986 ஆம் ஆண்டு ப்பல் 
நளதம் ஸசர்ஹளில் உகழன் நழக ஹநளசநள அணு யித்தழல் இஹத 
யகனிள எபே அணு உ ஸயடித்துச் சழதழனது குழப்ிடத்தக்கது. 

கறயஶறனப் பற்மஷ கலறய இல்யஶல் கஶற்மஶறயகறர நஶர்தல 
உமலஶக்க முடிவு 

 ளர்ஹய உள்ளூர் ஹநய்ப்ர்கின் யளழ்யளதளபங்கின் தளக்கத்த ஆய்வு 
ஸசய்பம் தழட்டத்த ழறுத்த .ள. அமப்புஸகளடுத்து இபேந்த ஹளதழலும் 
கநளின் ஹநய்ச்சலுக்கு   னன்டுத்தப்டும் எபே குதழனில் எபே 
களற்ளன உபேயளக்கும் ன்று ளர்ஹய ஸதரியித்துள்து. .ள. அந்த 
தழட்டநளது யிங்குக ஸதளந்தபவு ஸசய்பம் ன்ல் அத 
ழறுத்தழயக்குநளறு கூழபள்து. 
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ஈஶக் நஶடு கஷமஷஸ்துஸ் ேஷனத்றே  எம சபஶது லிடுமுறம ேஷனஶக 
அமஷலித்ேது 

 ளடு பளயதும் கழழஸ்துநஸ் தழத்த யிடுப தழநளக ஈபளக் 
அழயித்துள்து. 

ரிஜஹலஶனஶறல மத்துல பன்பஶட்டிற்கு பன்படுத்ே  ேஶய்யஶந்து 
எப்புேல் அரித்ேது 

 தளய்ளந்து நபேத்துய னன்ளடு நற்றும் ஆபளய்ச்சழக்களக உரிநம் ஸற் 
நரிஜஶயளள னன்ளட்ட அங்கவகரித்தது. 

 இந்த எப்புதளது உற்த்தழ, இக்குநதழ, ற்றுநதழ, உடந நற்றும் 
நபேத்துய ஹளக்கங்களுக்களக நரிஜஶயளள ஸளபேட்கின் னன்ளடு 
ஆகழனயற் சட்டப்பூர்யநளக்கழனது. 

 ஸதன்கழமக்கு ஆசழனளயில் அத்தகன டயடிக்கக ஹநற்ஸகளள்ளும் 
பதல் ளடு தளய்ளந்து ஆகும். 

இங்கஷயஶந்து அறச்சர்கள் டிதஶன் பனர்கள் கடுறஶன 
ேண்டறனக்கு உட்படுலர் ன ச்சரித்துள்ரனர் 

 ிரிட்டின் ளதுகளப்பு நந்தழரி டிஹபளன்க ஸளறுப்ற் பனில் 
அல்து குற்ம் சளர்ந்த ஹளக்கங்களுக்களக னன்டுத்துயர்கள் 
கடுநனள தண்டன தழர்ஸகளள்யளர்கள் ன்று கூழளர். 

லடகஷறக்கு ற்றும் சேன் சகஶரிஶ தசர்ந்து சகஶண்டஶடும் முக்கஷ 
நஷகழ்வு 

 யட ஸகளரினளயிற்கு ஸதன் ஸகளரின ிபதழழதழ குளயிர் அணுசக்தழ 
ஹச்சுயளர்த்தகள் புக்கணிக்கப்ட்ட ழனில் இபேந்தஹளதழலும், 
இபண்டளக ிரிந்துள் தீகற்ம் பளயதும் சளகள் நற்றும் இபனில்ஹய 
இணப்புக நீண்டும் இணப்தற்கள எபே நளஸபேம் ழகழ்ச்சழனில் 
கந்து ஸகளண்டர். 
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ஷ்ஶ உக்தனில் சபஶமரஶேஶ ேறடகறர லிரிவுபடுத்ேஷமள்ரது 

 யம்ர் நளத ஸதளடக்கத்தழல் ிளக்ழஸ்ட்டில் 250க்கும் அதழகநள நக்கள் 
நற்றும் யணிகங்க ஹசர்த்ததன் பம் பஷ்னள அதன் ஸளபேளதளபத் 
தடக உக்ஹபில் யிரிவுடுத்தழபள்து. 

ஜப்பஶன் IWC ல் இமந்து லியக முடிவு சசய்துள்ரது 

 ஜப்ளன் சர்யஹதச தழநழங்க ஹயட்ட கநழரன் (IWC) ழபேந்து யிக 
படிவு ஸசய்துள்து நற்றும் அடுத்த ஆண்டு ஜஷனிழபேந்து தழநழங்க 
யர்த்தகம் ஸதளடபேம் ன்றும் ஸதரியித்துள்து. 

 சர்யஹதச தழநழங்க ஹயட்ட கநழரின்(IWC) பம் அிக்கப்ட்ட தட 
தழர்ப் நீழ ஜப்ளன் இந்த படிய டுத்துள்து. 1951-ஆம் 
ஆண்டிழபேந்து IWC உறுப்ிபளக இபேக்கும் ஜப்ளன் தழநழங்க 
யர்த்தகத்த இதுயப தடஸசய்து யத்தழபேந்தது. 

ஆப்கஶனிஸ்ேஶன் ஜனஶேஷபேஷ தேர்ேல் ேள்ரிறலப்பு 

 ஆப்களிஸ்தளின் ஹதர்தல் ஆணனம் ப்பல்  நளதம் தழட்டநழடப்ட்ட 
ஜளதழதழத் ஹதர்த,  நளதங்கள் தள்ிப்ஹளயதளக அழயித்தது . 

அனக் க்கஶதடஶ (Anak Krakatoa ) ரிறயக்கு இந்தேஶதனசஷஶ ஆபத்து 
அரறல உர்த்ேஷது 

 இந்ஹதளஹசழனளயின் அளக் க்பகளஹடள ரிநக்கு ஆத்து அய 
உனர்த்தழனது, சுளநழ கழட்டத்தட்ட 430 ஹப கடந்த யளப இறுதழனில் 
ஸகளன்து. பந்தன இபண்டு கழஹளநீட்டரில் இபேந்து , ந்து கழஹளநீட்டர் 
ஸதளயில் உள் ரிநக்கு அபேஹக னளபேம் ஸசல்கூடளத குதழனளக 
அதழகளரிகள் யிரிவுடுத்தழ உள்ர். 
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பஶயஸ்ேனீம் முழு .நஶ.உறுப்புரிறக்கு லிண்ணப்பிக்க தலண்டும் 

 ளஸ்தீின ஸயிபவு நந்தழ ரி ரினளட் அல் -நல்சழ ஜயரி நளதம் 
ளஸ்தீம் க்கழன ளடுகில் பள நளழ உறுப்புரிநக்கு 
யிண்ணப்ிக்க ஹயண்டும் ன்று அழயித்தளர் . 

 பள நளழ உறுப்புரிநனபம் ஸ , ளஸ்தீினர்களுக்கு ள 
ளதுகளப்புச் சனில் 15 உறுப்பு ளடுகில் குந்தட்சம் என்து 
ளடுகள் ஆதபவு தப ஹயண்டும். 

சஷசஷயஷில் 4.8-ரிக்டர் அரலில் நஷயநடுக்கம் 

 ஹபளப்ளயின் நழகவும் தீயிபநள ரிந , ட்ள நக்கு அபேகழல் , 4.8 
அவு ழடுக்கம் சழசழழயத் தளக்கழனது , குந்தது 28 ஹர் 
களனநடந்தர். களரீினளயின் யடக்ஹக அநந்துள்து . 

சஷரிஶலில் டஶஸ்கஸ் தூேகத்றே ம..இ. ீண்டும் ேஷமந்ேது 

 இபே ளடுகளுக்கும் இடனிள உவுகில் சழறு குறுடினளல் ஆறு 
ஆண்டுகளுக்குப் ின்ர் நீண்டும் க்கழன அபபு நழஹபட்ஸ் சழரினளயின் 
டநளஸ்கறழல் தது தூதபக ஹசயன நீண்டும் ஸதளடங்கழனது .  

லங்கதேசத்துக்கு தேர்ேல் பஶர்றலஶரர்கறர இந்ேஷஶ அனுப்பிது 

 டஸயிபேக்கும் ஹதர்த கண்களணிக்க யங்கஹதசத்தழற்கு இந்தழனள 
ளர்யனளர்க அனுப்ிபள்து . அந்த ளட்டிலுள் ஹதர்தல்க 
கண்களணிக்க பன்று அதழகளரிகள் இந்தழனளயில் இபேந்து 
ழனநழக்கப்ட்டர்.  

ஷந்ேஶதனஶறல ேஶக்கஷ 6.9 அரவு நஷயநடுக்கம்  

 ிழப்ன் தீயின் நழந்தளஹளயில் 6.9 அவு ழடுக்கம் ற்ட்டது. 
இந்ஹதளஹசழனள நற்றும் ிழப்ன்றழன் கடஹளபப் குதழகில் 
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ழடுக்கம் களபணநளக ஸரின சுளநழ அகள் ற்ட யளய்ப்புள்தளக 
சழிக் சுளநழ ச்சரிக்க நனம் ஸதரியித்தது. 

உஸ்ஶன் புல் 

 கடுநனள நம நற்றும் ஸகளடின ழச்சரிவு க தூண்டின உஸ்நளன் 
புனல் ிழப்ன்ஸ், நணிளயின் ிஹகளல் குதழன தளக்கழனது . 

Whatsapp குபைப்ில் ஹசப - கஷரிக் சசய்வும் 

Telegram Channel ல் ஹசப - கஷரிக் சசய்வும் 

 

https://tamil.examsdaily.in/competitive-exam-whatsapp-group-examsdaily-tamil
http://bit.ly/2xqZMJV

