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சர்லதேச சசய்ேஷகள் 

கத்ேஶர் OPEC உறுப்பினர் கூட்டத்ேஷல் இருந்து சலரிதமஷது 

 ஸட்ஹபளழனம் ற்றுநதழ ளடுகள் அநப்புக் கூட்டத்தழல் இபேந்து ஸயிஹனழனது . OPEC-
 யிட்டு ஸயிஹன ஸெல் யிபேம்பும் யிபேப்த்த ஸட்ஹபளழனம் ற் றுநதழ ளடுகள் 
அநப்புக்கு தது உத்தழஹனளகபூர்ய அழயிப் அனுப்ிபள்து , டிெம்ரில் அதன் 
தழபய இனற்க ரியளப உற்த்தழனில் கயம் ஸெலுத்த தழட்டம் . 

அசரிக்கஶ, இஸ்தல் பசனஸ்தகஶவல லிட்டு சலரிதமஷது 

 அஸநரிக்கள நற்றும் இஸ்ஹபல் அதழகளபப்பூர்யநளக க்கழன ளடுகின் கல்யி , அழயினல் 
நற்றும் களச்ெளப அநப் (பஸஸ்ஹகள) யிட்டு 2018 ஆம் ஆண்டின் இறுதழனில் 
ஸயிஹனழனது. 

பஶகஷஸ்ேஶன் இந்ேஷஶ அணுசக்ேஷ நஷறுலயஷன் பட்டில் பரிஶற்மம் 

 இந்தழனளயிற்கும் ளகழஸ்தளனுக்கும் இடனில் அணுெக்தழ ழறுயலுக்கு தழபள 
தளக்குதல் தட நீதள எப்ந்தத்தழன் கவழ் அணுெக்தழ ழறுயல்கின் ட்டினல் நற்றும் 
யெதழக ரிநளற்ம் ஸெய்து ஸகளண்டது. 

லங்கதேசத்ேஷல் புேஷேஶக தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட பஶஶலன்ம உறுப்பினர்கள் பேலி ற்மனர் 

 யங்களத்தழல் புதழதளகத் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்ட ளடளலநன் உறுப்ிர்கள் டளக்களயில் 
தயி ற்ர் . ஹரக் லெவள ஸதளடர்ந்து 3யது பனளக ிபதநபளக 
தயிஹனற்கவுள்ளர். 

”சஸனஶ உயகஷதயத ஷகப் சபரி சலடிகுண்வட உருலஶக்கஷபள்ரது" 

 ெவளயின் ளதுகளப்புத் து ழறுயநள ளர்த் இண்டஸ்ட்ரீஸ் க்பைப் களர்ப்ஹபரன் 
ழநழஸடட் (NORINCO) அஸநரிக்கள உபேயள க்கழன ’அத்து ஸயடிகுண்டுகின் தளய்’ 
குண்டுக்கு ஹளட்டினளக ெவள அணு ஆபதம் இல்ளத பளட்ெத குண்டு என் 
தனளரித்துள்தளக ஊடகங்கள் ஸெய்தழ ஸயினிட்டுள். 

புல் பபூக் 

 ல்ளனிபக்கணக்கள சுற்றுள னணிகள் தளய்ளந்து தீவுக யிட்டு பூக் புனழன் 
களபணநளக தப்ி ஏட்டம். 
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பஶகஷஸ்ேஶன் ஆப்கஶனிர் லருவகின் தபஶது லிசஶ சபறும் ேஷட்டத்வே த்து சசய்ேது 

 ஆப்களினர்கள் யபேகனின் ஹளது யிெள ஸறும் ீண்ட கள தழட்டத்த பத்து ஸெய்தது 
ளகழஸ்தளன். 24 ளடுகில் இபேந்து சுற்றுள நற்றும் பதலீடுக அதழகரிக்க 
ஆப்களினர்கள் யபேகனின் ஹளது யிெள ஸறும் ீண்ட கள தழட்டத்த பத்து 
ஸெய்தது. 

பஶகஷஸ்ேஶன் உள்நஶட்டில் ேஶரித்ே  -100 ஶக்சகட்வட இஶணுலத்ேஷல் இவைத்ேது 

 ளகழஸ்தளன் இபளணுயம் , உள்ளட்டில் தனளரித்த  -100 பளக்ஸகட்ட இபளணுயத்தழல் 
இணத்தது. இது 100 கழநீ தூபத்தழற்கு துல்ழனநளக தளக்கும் ,  ஸயினடீு பளக்ஸகட் 
அநப்பு (MLRS) யகன ெளர்ந்தது. 

தற்கு ஆசஷஶலின் ஷகப்சபரி கேடீ்ல் கஷப்ேஷல் ேஷமக்கப்பட்டது 

 கழப்தழன் ஸகய்ஹபளவுக்கு கழமக்ஹக 45 கழஹளநீட்டர் ஸதளயில் ஹநற்கு ஆெழனளயின் 
நழகப்ஸரின கதீட்பல் தழக்கப்ட்டுள்து . ஜளதழதழ அப்துல் த்தள அல் ெழெழ புதழதளக 
கட்டப்ட்ட ஹட்டியிட்டி கதீட்பல் நற்றும் எபே நசூதழன தழந்து யத்தளர் . 

தளக் வசஷனஶ பிேஶக பேலிதற்மஶர் 

 ஹரக் லெழள ஸதளடர்ந்து பன்ளயது பனள க யங்கஹதெத்தழன் ிபதநபளக 
தயிஹனற்ளர். இது லெழளயின் ளன்களயது ப தயிஹனற்பு ஆகும் . 

குலஶத்ேஶயஶ .நஶ. ஆேவு ஊறல் ேஷர்ப்பு ஆவைத்ேஷல் இருந்து லியக படிவு 

 குயளத்தநளள  .ள. ஆதபவு ஊமல் தழர்ப்பு ஆணனத்தழழபேந்து ஸயிஹனறுயதளகக் 
கூழபள்து. 

உயக லங்கஷ ேவயலர் ஜஷம் தஶங் கஷம் பிப்லரி 1ம் தேேஷ பேலி லியக படிவு 

 உக யங்கழனின் தயர் ஜழம் ஹனளங் கழம் ிப்பயரி 1ம் ஹததழ தது தயினில் இபேந்து 
யிகுயதளக அழயித்தளர் - 2022 ல் தது தயி களம் படிபம் ன்து 
குழப்ிடத்தக்கது. 

ஈஶனின் சபஶவஶர் துவமபகத்ேஷல் இந்ேஷஶ தலவயகவர தற்சகஶண்டு லருகஷமது 

 ஈபளன் ஸதற்கு கபஹனளபத்தழன் ெழஸ்தளன் லூெழஸ்தளன் நளகளணத்தழல் உள் 
பஹளளன ெளலளர் துபகத்தழல் இந்தழனள ஹயக ஹநற்ஸகளள்த் 
துயங்கழனது. 
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 இந்தழனளயின் ல்ப் குதழக்கு ஸயிஹன எபே துபகத்த ஸெனல்டுத்துயது இது 
பதல் பனளகும். 

கஶங்தகஶ ேஷர்க்கட்சஷத் ேவயலர் ஜனஶேஷபேஷ தேர்ேயஷல் சலற்மஷ 

 களங்ஹகள, தழர்க்கட்ெழத் தயர் ஸழக்ஸ் ரழஷ்ஸெகழடி ீண்ட களம் 
தளநதப்டுத்தப்ட்ட ஜளதழதழத் ஹதர்தழல் ஸயற்ழ ஸற்றுள்ளர் . ஹதர்தல் கநழரர் , 
ரழஷ்ஸெகழடி 38.57 ெதயதீ யளக்குகப் ஸற்று ஹதர்தழல் ஸயன்ளர் ன்று அழயித்தது. 

சபண்கள் லிலஶகத்து சேஶடர்பஶன சசய்ேஷகவர குறுந்ேகலல் பயம் அமஷ சவுேஷ 
அதபிஶ ேஷட்டம் 

 ெவுதழ அஹபினளயில் ெவுதழ ஸண்கள் தங்கள் யியளகபத்தப் ற்ழ ஸதரினளநல் 
இபேப்த தயிர்க்கும் யிதநளக எபே புதழன கட்டுப்ளடு ழர்ணனிக்கப்ட்டுள்து . 
ஸண்க யியளகபத்து ஸெய்யத உறுதழப்டுத்தும் தகய ீதழநன்ம் குறுந்தகயல் 
பம் உரின ஸண்கலக்கு அழயிக்க ஹயண்டும் . 

லயதுசஶரிக் கூட்டைி அண்டலூசஷஶவல ஆரத் ேஷட்டஷட்டுள்ரது 

 ஸ்ஸனிில் எபே யதுெளரிக் கூட்டணி ளட்டின் நழக அதழக நக்கள்ஸதளக ழந்த 
குதழனள அண்டலூெழனளய ஆட்ெழ ஸெய்ன உள்து. அண்டலூெழனளயில் இது 37 
ஆண்டுகள ஹெளெழெ ஆட்ெழன படிவுக்கு ஸகளண்டு யந்தது . நத்தழனதபக் கடல் 
யமழனளக அகதழகள் அதழகநளக யபேம் பக்கழன யபேகப் புள்ினளக ஸ்ஸனிின் 
அண்டலூெழனள உள்து. 

துரசஷ கபஶர்ட் 2020 தேர்ேயஷல் ஜனஶேஷபேஷ டிம்வப ேஷர்சகஶள்லேஶக அமஷலித்ேஶர் 

 அஸநரிக்க களங்கழபறழன் பதல் இந்து ெட்டநன் உறுப்ிபள துெழ களர்ட் 2020 ஆம் 
ஆண்டில் ஸயள் நளிகக்கள ஹதர்தழல் கம் இங்குயதளக அழயித்துள்ளர் . 
ஸெட்டர் ழெஸத் யளபிற்கு ிகு ஜளனகக் கட்ெழனில் இபேந்து ஜளதழதழ 
ஹதர்தல் ஹளட்டினில் கநழங்கும் இபண்டளயது ஸண்நணி துெழ களர்ட் ஆயளர் . 

சவுேஷ அதபிஶ ஜனலரி ஶேத்ேஷல் 10% ண்சைய் ற்றுேஷவ குவமக்க ேஷட்டம் 

 ெவுதழ அஹபினள , உகழன் பன்ணி கச்ெள ண்ஸணய் ெப்னர் ஜயரி நளதத்தழல் 
அதன் ண்ஸணய் ற்றுநதழன 10 ெதயிகழதம் குக்கத்தழட்டம். 
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சேன் சஸனக் கடயஷல் உள்ர ேவீுகரில் சஸனஶ தலும் பயப்படுத்ேயஶம் 

 ஸதன் ெவக் கடழல் உள் தீவுகள் தழர்ஸகளள்லம் அச்சுறுத்தப் ஸளறுத்து அதன் 
ளதுகளப் ஹநலும் ப்டுத்தளம்  ெவள ஸதரியித்துள்து . 

கயஷதபஶர்னி கடல் சஷங்கங்கள் புயம் சபரும் ீன்கவரப் பஶதுகஶப்பேற்கஶக 
சகஶல்யப்பட்டன 

 அமழந்துயபேம் ழனிலுள் ெளல்ஹநளன் நீன்கள் நற்றும் ஸ்டீல்ஸலட் டிபவுட் 
ஆகழனயற்ப் ளதுகளக்கும் தழட்டத்தழன் எபே குதழனளக கடந்த நளதத்தழல் ளன்கு கடல் 
ெழங்கங்கள் ஸகளல்ப்ட்ட. 

அசரிக்கஶலின் பகுேஷரவு அசஶங்க படக்கம் நீண்டகஶயஶகப் பேஷவு 

 அஸநரிக்க அபெளங்கத்தழன் குதழஹப ப டக்கம், அபெழனல் ழப்ளட்டிற்கு இன்னும் 
படியில்ளநல், ீண்டகளநளக தழவு ஸெய்னப்ட்டுள்து . ில் கழிண்டன் 
ஜளதழதழனளக இபேந்த 1995-96ல் 21 ளள் அபசு படங்கழனஹத அதழகட்ெநளக இபேந்தது . 
டிபம்ப் அபெழன் படக்கம் 22யது ள ட்டி பந்தன ெளதன பனடித்தது . 

வறப்சபஶறஷவு லிஶனங்கவர நஷறுவுலேற்கு ேஶய்யஶந்து ேஷட்டம் 

 ெநீத்தழன யளபங்கில் தகப கடுநனளக ளதழத்த நளசுளட்ட ெநளிக்க 
நமப்ஸளமழவு யிநளங்க ழறுவுயதற்கு தளய்ளந்து தழட்டநழடப்ட்டுள்து . 
யளி நளற்ழனநத்தல் உத்தழகள் பம் பெளனங்க யளில் தூயி நம 
ஸளமழய ற்டுத்தத் தழட்டம். 

பன்னஶள் லரி தகஶஸ்ட் ஜனஶேஷபேஷ யஶன்ட் குபஶக்தபஶவல னிேகுயத்ேஷற்கு ேஷஶன 
குற்மங்கரியஷருந்து  சஷசஷ லிடுலித்ேது 

 நித குத்தழற்கு தழபளக ஹநற்கு ஆிரிக்க ளடுகில் ஹதர்தல் யன்பனில் 
ஈடுட்ட குற்ச்ெளட்டுக்கிழபேந்து பன்ளள் யரி ஹகள ஸ்ட் ஜளதழதழ ளபன்ட் 
குளக்ஹளய, ஹலக்கழல் உள் ெர்யஹதெ குற்யினல் ீதழநன்ம் (.ெழ.ெழ) யிடுயித்தது. 

டிம்ப் பக்கஷ நஷர்லஶக பேலிக்கு 3 இந்ேஷ அசரிக்கர்கவர பன்சஶறஷந்துள்ரஶர் 

 அஸநரிக்க அதழர் ஸடளளல்ட் டிபம்ப் ஸயள் நளிகனின் ஸெட்டிற்கு அனுப்ின 
ெவினர் ரிந்துபகின் ெநீத்தழன ட்டினழன் அடிப்டனில் பக்கழன ழர்யளக 
தயிக்கு 3 இந்தழன அஸநரிக்கர்க பன்ஸநளமழந்துள்ளர் . 
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 ரிட்டள பன்யளல் , உதயி ஸெனளர் தயிக்கு (அணுெக்தழ ஆற்ல் ), ஆதழத்னள ம்ெளய் 
தயிக்கு திபரிந நற்றும் ெழயில்ழஸர்டிஸ் ஏயர்ெட் ஹளர்டு நற் றும் ிநல் 
ஹடல் ஆகழஹனளர் கபேவூ உதயி ஸெனபளக ரிந்துப ஸெய்னப்ட்டுள்ர் . 

இந்ேஷஶவுடன் வுகவை பஶதுகஶப்பு எத்துவறப்வப அசரிக்கஶ தற்சகஶண்டுள்ரது 

 அஸநரிக்கள இபேதபப்பு பஹளளன கூட்டணின ஆமப்டுத்தும் பனற்ெழனில் எபே 
குதழனளக இந்தழனளவுடள ெளத்தழனநள வுகண ள துகளப்பு எத்துமப் 
ஹநற்ஸகளண்டுள்து. 

பஶகஷஸ்ேஶன் அசஷயவப்பின் 18லது சட்ட ேஷருத்ேம் 

 ளபளலநன்த்த தன்ிச்ெனளக கக்க ஜளதழதழக்கு யமங்கும் அதழகளபத்த 
அகற்ழனது, இதன் பம் ளகழஸ்தளன் எபே ளபளலநன் குடினபசு ளடளக நளழனது . 

இயங்வகின் புேஷ ேஷர்க்கட்சஷத் ேவயலர் 

 இங்கனில் பன்ளள் ஜளதழதழ நலழந்த பளஜக்ஷ கடந்த நளதங்கின் அபெழனல் 
பன்ஹற்ங்கத் ஸதளடர்ந்து புதழன தழர்க்கட்ெழத் தயபளக ஸளறுப்ஹற்ளர் . 

சஸனஶலின் சபஶருரஶேஶ லரர்ச்சஷ 6.9 சேலேீத்ேஷயஷருந்து 6.8 சேலேீஶக 
குவமத்துக்சகஶண்டது 

 ெவளயின் 2017 ஆம் ஆண்டின் ஸளபேளதளப யர்ச்ெழ 6.9 ெதயதீத்தழழபேந்து 6.8 
ெதயதீநளக குத்துக்ஸகளண்டது . 2018ல் ற்ட்ட ஸளபேளதளப ெரிய ஈடுகட்ட 
இவ்யளறு ஸெய்துள்து. 

சஜர்ன் பஶஶலன்மம் லட ஆபிரிக்க நஶடுகவரபம் தஜஶர்ஜஷஶவலபம் பஶதுகஶப்பஶன 
நஶடுகரஶக லவகப்படுத்துகஷமது 

 யட ஆிரிக்க ளடுகள அல்ஜரீினள, துிெழனள, ஸநளபளக்ஹகள நற்றும் ஹஜளர்ஜழனளய 
ளதுகளப்ள ளடுகளக யகப்டுத்துயதற்கள எபே யபவு ெட்டத்த ஸஜர்நன் 
ளபளலநன்ம் ற்றுள்து . 

பிரிட்டிஷ் பிே ந்ேஷரி சேதசஶ த நம்பிக்வக லஶக்சகடுப்பில் சலற்மஷ சபற்மஶர் 

 ஹபளப்ின என்ழனத்துடன் (EU) ப்பக்றழட் எ ப்ந்தத்தழல் ளபளலநன் ஹதளல்யின 
ெந்தழத்த ின்ர் , ிரிட்டிஷ் ிபதந நந்தழரி ஸதஹபெள ஹந ம்ிக்க யளக்ஸகடுப்ில் 
ஸயற்ழ ஸற்ளர். 
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அசரிக்கஶவுடன் சஸனஶலின் லர்த்ேக உபரி அேஷகரிப்பு 

 அஸநரிக்களவுடன் ெவளயின்  யர்த்தக உரி கடந்த ஆண்டு 2017ல் 275.8 ில்ழனன் 
அஸநரிக்க டளர்கிழபேந்து 323.3 ில்ழனன் அஸநரிக்க டளர்கலக்கு அதழகரித்துள்து . 

சஸன க்கள்சேஶவக லரர்ச்சஷ 2018 ஆம் ஆண்டில் சதுலஶகத் சேஶடர்கஷமது 

 2018 ஆம் ஆண்டில் ெவளயின் நக்கள் ஸதளக 15.23 நழல்ழனளக அதழகரித்துள்து , 
உகழன் நழக அதழக நக்கள்ஸதளக ஸகளண்ட ளடுகின் யர்ச் ெழ யிகழதம் ஸதளடர்ந்து 
ெரிந்து யபேகழன்து. 

 உகழன் இபண்டளயது நழக அதழக நக்கள்ஸதளக ஸகளண்ட ளடள இந்தழனளயில் 1.362 
ில்ழனன்கலடன் ஸநதுயள நக்கள் யர்ச்ெழன ெந்தழத்து யபேகழது . 

தநபஶரத்ேஷன் த்ேஷ லங்கஷ இந்ேஷ ரூபஶய் தநஶட்டுக்கவர பன்படுத்ே ேவட 

 ஹளத்தழன் நத்தழன ய ங்கழ பை 2,000, பை 500 நற்றும் பை 200 ளணனங்கப் 
னன்டுத்த தட யிதழத்துள்து . புதழன கட்டுப்ளட்டின் கவழ் , ஹள குடிநக்கள் 
இந்தழனளயத் தயிப ஹயறு ளடுகலக்கு இந்த பைளய் ஹளட்டுக்க ஸகளண்டு ஸெல் 
படினளது. 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கஶன உயக கட்டிடக்கவய ேவயநகம் 

 2020 ஆம் ஆண்டுக்கள உக கட்டிடக்க தகபநளக ிஹபெழழன கபம் ரிஹனள டி 
ஸஜிஹபள  .ள. கல்யி, அழயினல் நற்றும் களச்ெளப அநப்ளல் (பஸஸ்ஹகள) 
ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்டுள்து. 

 பன்று ஆண்டுக்கு எபேப டக்கும் ப உகக் களங்கழபஸ் 2020 ஜஷனில், 
இந்த கபத்தழல் டஸறும். 

ஈஶனி லிஶனங்கலக்கு சஜர்னி அனுேஷ அரித்துள்ரது 

 ஹபளப்ின என்ழனத்தளல் ஸதஹ்பளன் தழர்ப்ளர்கள் நீதள தளக்குதல்கலக்கு தழபளக 
ஹபளப்ின என்ழனத்தளல் ற்றுக்ஸகளள்ப்ட்ட ஸளபேளதளப தடகள் அதழகரித்து , 
அதன் யியளக ஸஜர்நி யிநள ழனங்க  ஈபளின யிநளநள நலளன் 
ர்ன் னன்டுத்த ஸஜர்நி தட ஸெய்தழபேக்கழது . தற்ஹளது ஈபளின 
யிநளங்கலக்கு ஸஜர்நி அனுநதழ அித்துள்து . 

 

http://www.tamil.examsdaily.in/
https://www.facebook.com/examdailytamil/


 

சர்லதேச சசய்ேஷகள்- ஜனலரி  2019 

 

பஶடக்குமஷப்புகள்அமஷ – tamil.examsdaily.in                  7                                              FB – Examsdaily Tamil 

 
 
 

ேஶய்யஶந்ேஷல் தேர்ேல் 

 கழட்டத்தட்ட ந்து ஆண்டு கள் இபளணுய ஆட்ெழக்குப் ின்ர் நளர்ச் 24ம் ஹததழ 
தளய்ளந்தழல் ஹதர்தல் டஸயவுள்து. கடந்த ஜயரி 2014ல் ஜளனக பனில் 
ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்ட அபெளங்கம் யன்ப நற்றும் ஆர்ப்ளட்டங்களல் கந்த ின் 
டக்கும் பதல் ஹதர்தல் இதுயளகும் . 

இந்ேஷ - பஶகஷஸ்ேஶன் ல்வயில் உள்ர கர்ேஶர்பூர் பகுேஷின் தகஶ -ஆர்டிதனட்வழ 
பகஷர்ந்து சகஶண்டது 

 இந்தழன - ளகழஸ்தளன் ெர்யஹதெ ல்னில் உள்  கர்தளர்பூர் குதழனின் ஹகள -
ஆர்டிஹட்ற ளகழஸ்தளனுடன் இந்தழனள கழர்ந்து ஸகளண்டுள்து . 

 புதுடில்ழக்கு ளகழஸ்தளினத் தூதபக ிபதழழதழகள் யிஜனம் ஸெய்யதற்கள ஹததழக 
அித்ததளக இந்தழன ஸயிபவுத் து அநச்ெகம் ஸதரியித்துள்து . புித 
குபேத்யளபள கர்தளர்பூர் ெளலழப்  குதழக்கு இந்தழனளயில் இபேந்து சுற்றுளப் னணிகள் 
ளர்யனிட இபே அபசுகலம் யிபயளக படிஸயடுக்க புது தழல்ழனில் கூட்டத்தழற்கு 
தழட்டநழட்டுள்து. 

கத்ேஶர் நஶட்டில் அசரிக்க தூதுலர் ற்றும் ேயஷபஶன் சந்ேஷப்வப அசரிக்கஶ  
உறுேஷப்படுத்துகஷமது 

 ஆப்களிஸ்தளன் ஹளபேக்கு ப ற்றுப்புள்ி யக்க பற்டுகனில் , அஸநரிக்க தூதுயர் 
தளழனுடன் கத்தளர் ளட்டில் ெந்தழப்பு டத்தழனதளக அஸநரிக்கள உறுதழப்டுத்தழபள்து . 

அதரிக்கஶவுடனஶன லர்த்ேக தபச்சுலஶர்த்வேவ சேஶட சஸனஶலின் உர் அேஷகஶரி 
லஶளஷங்டன் லந்ேஶர் 

 ெவளயின் உனர் யர்த்தக அதழகளரி யளரழங் டன் யந்தடந்தளர் ; உகழன் பதல் இபண்டு 
ஸளபேளதளப ளடுகள் பக்கழனநள யர்த்தக ஹச்சுயளர்த்தக்கு தனளர் ஸெய்கழன் . 

இஸ்தல் நஷவயப்பஶட்டஶல் தயசஷஶலில் நவடசபம இருந்ே உயக பஶஶ நீச்சல் தபஶட்டி 
த்து 

 2019 உக ளபள ீச்ெல் ெளம்ினன்ரழப் டத்தும் உரிநன இஸ்ஹபழன யபீர்கள் 
ங்ஹகற்க அனுநதழக்க நறுத்ததளல் நஹெழனள இமந்து யிட்டது . 
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சலனிசுயஶவல லிட்டு சலரிதம அசரிக்க அசு தூேக ஊறஷர்கலக்கு உத்ேவு 

 அஸநரிக்க அபசு ஸயிசுளய யிட்டு ஸயிஹன தூதபக ஊமழனர்கலக்கு உத்தபவு 
ஸகளடுத்தது, ஆளல் ழக்ஹகளள நதுஹபள யிடுத்த பழுநனள ஹகளரிக்கக்கு இணங்க 
நறுத்துயிட்டர். 

சலனிசுயஶவல லிட்டு சலரிதம அசரிக்க அசு தூேக ஊறஷர்கலக்கு உத்ேவு 

 அஸநரிக்க அபசு ஸயிசுளய யிட்டு ஸயிஹன தூதபக ஊமழனர்கலக்கு உத்தபவு 
ஸகளடுத்தது, ஆளல் ழக்ஹகளள நதுஹபள யிடுத்த பழுநனள ஹகளரிக்கக்கு இணங்க 
நறுத்துயிட்டர். 

உயக கஶயநஷவய ஶற்மத்ேஶல் "இனம் இறப்பு" .நஶ.ேவயவ ச்சரிக்வக 

 க்கழன ளடுகள் ெனின் தயர் அன்ஹடளிஹனள கட்டஸபஸ் களழ நளற்த்தழல் 
உகம் "இம் இமந்து யிட்டது " ன்றும் ளரிஸ் உடன்டிக்கக்கு அப்ளல் 
அபெளங்கங்கள் அணி தழபண்டு ஸெனல்ட ஹயண்டும் க் ஹகளரிளர் . 

புலி சலப்பவடலவே ேடுக்க கஶயநஷவய அைிலகுப்பு 

 புயி ஸயப்நடயத தடுக்க அயெப டயடிக்கனளக ஸல்ஜழனத்தழல் களழ 
அணியகுப்பு டஸற்து . இந்த ழகழ்யளது ஸல்ஜழனத்தழன் நழகப்ஸரின களழப் 
ஹபணினளக யிங்கழனது. 

கயஶ வஶரிஸ் 1 ஷல்யஷன் டஶயருக்கு தல் நஷேஷ ேஷட்டிபள்ரஶர் 

 அஸநரிக்களயின், பதல் இந்தழனத் ஸெட்டபள கநள லளரிஸ் , 2020 ஆம் 
ஆண்டிற்கள தது ஜளதழதழ ஹதர்தழல் ஹளட்டினிடுயதளக அழயித்த 24 நணி 
ஹபத்தழற்குள் 1 நழல்ழனன் அஸநரிக்க டளர் ழதழகத் தழபட்டிபள்ளர் . 

'உத்ேஶ தேலி' 

 'உத்தபள ஹதயி' ஸகளழும்பு - கங்கெந்துப இபனில் இந்தழனளயிழபேந்து புதழதளக இக்குநதழ 
ஸெய்னப்ட்ட ஹளக்ஹகளஹநளட்டிவ் யர் ஸெட்ட இங்க ஜளதழதழ நத்தழரிள 
ெழரிஹெள ளட்டு நக்கலக்களக அர்ப்ணித்தளர் . புதழன யர்ஸெட் இந்தழனளயிடம் இபேந்து 
கடன் யமங்கல் (LOC) தழட்டத்தழன் கவழ் இக்குநதழ ஸெய்னப்ட்டுள்து. 
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"அசபர்" ன்று அவறக்கப்படும் சபஶதுலஶன டிஜஷட்டல் நஶைம் அமஷபகம் 

 க்கழன அபபு நழஹபட்ஸ் நற்றும் ெவுதழ அஹபினளயின் நத்தழன யங்கழகள் , "அஸர்" 
ன்மக்கப்டும் எபே ஸளதுயள டிஜழட்டல் ளணனத்த அழபகம் ஸெய்த்து , இது 
இபே ளடுகலக்கும் இடனில் ிளக்ஸெனின் நற்றும் டிஸ்ட்ரிிபெ ட்டட் ஸட்ஸஜர் 
ஸதளமழல்தட்ம் பம் ழதழ குடிஹனற்ங்கில் னன்டுத்தப்டும் . 

ஈஶனுடன் நீண்ட கஶய சபஶருரஶேஶ எத்துவறப்புகஶன எப்பந்ேத்ேஷல் சஷரிஶ வகசழுத்து 

 ஈபளனுடன் ீண்ட கள ஸளபேளதளப எத்துமப்பு எப்ந்தத்தழல் ெழரினள 
கஸனழுத்தழட்டது. இந்த புதழன உடன்டிக்க ஸதள மழல்து, யியெளனம், ஹெய, 
உள்கட்டநப்பு நற்றும் ஆற்ல் து ஆகழனயற் உள்டக்கழனது . டளகழனள 
நற்றும் டளர்டஸ் துபகங்க யிரிவுடுத்துயதற்கள எப்ந்தங்கலம் 
கஸனழுத்தழட்ட. 

அகேஷகள் நஶடு ேஷரும்ப சஷரிஶலில் பஶதுகஶப்பஶன பகுேஷகவர அவப்பேற்கு துருக்கஷ 
நடலடிக்வக 

 துபேக்கழனின் ஜளதழதழ ஸபஸெப் தனிப் ர்ஹடளகன் யடக்கு ெழரினளயில் ளதுகளப்ள 
குதழக அநப்த ஹளக்கநளகக் ஸகளண்டிபேப் தளகக் கூழபள்ளர் . இதன்பம் , 
துபேக்கழனில் யெழக்கும் ெழரின அகதழகள் தங்கள் ஸெளந்த ளட்டிற்கு தழபேம் யமழயகுக்கும் . 

பிரிட்டன் நஶடஶலன்மம் ரி ஷ் ல்வய சட்டேஷருத்ேத்ேஷற்கு பிசக்ச்சஷட் எப்புேல் 
அரித்ேது 

 ிரிட்டில், ளடளலநன் உறுப்ிர்கள் அனர்ளந்தழன் பதுஸகலும்ளக அழனப்ட்ட 
ரிஷ் ல்ன நளற்றுயதற்கள நளற்று ற்ளடுகத் ஹதடுயதற்களக ிஸபக்ச்ெழட் 
தழட்டத்தழல் எபே தழபேத்தத்தழற்கு ஆதபயளக யளக்கித்தர். 

ஷஶன்ஶர் பஶஶலன்மம் பட்ட ஶற்மத்ேஷற்கு எப்புேல் 

 ளட்டின் இபளணுயத்தளல் இனற்ப்ட்ட அபெழனநப்பு , இபளணுயம் ந்தஸயளபே 
நளற்த்தபம் தடுக்கும் ெக்தழன யமங்கழனது . இத நளற்றும் யகனில் 
ெட்டத்தழபேத்தத்த பன்ஸநளமழயதற்கு எபே குழுய உபேயளக்க நழனளன்நரின்  
ளபளலநன்ம் யளக்கித்தது . 

அசரிக்கஶவுடன் இஶஜேந்ேஷ உமவுகவர பமஷத்துக் சகஶள்லேஶக சலனிசுயஶ அமஷலிப்பு 

 ஸயிசுள அதழர் ழக்ஹகளள நதுஹபள , அஸநரிக்க அதழர் ஸடளல்ட் டிபம்ப் , ஸதன் 
அஸநரிக்க ளட்டின் இடக்கள ஜளதழதழனளக தழர்க்கட்ெழத் தயர் ஜஶயளன் 
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குஸனனிஹடளய அங்கவகரித்த ின்ர் அஸநரிக்களவுடன் இபளஜதந்தழப உவுக 
பழத்துக் ஸகளண்டிபேப்தளக அழயித்தளர் . ஸயிசுள ளட்ட யிட்டு ஸயிஹன 72 
நணிஹபம் அஸநரிக்க தூதபக ஊமழனர்கலக்கு தழபே .ழக்ஹகளள நதுஹபள கள அயகளெம் ] 
யமங்கழபள்ளர். 

அசரிக்கஶலில் அண்டஶர்டிகஶவல லிட அேஷகக் குரிர் 

 துபேய சுமளல் அஸநரிக்களயில் கடுங்குிர் ற்ட்டுள்து . ெழகளஹகளயில் நஸ் 30 
டிகழரி அயிலும் , நழச்ெழகில் நஸ் 37 டிகழரி அயிலும் குிர் ழவுகழது . துபேய 
குதழனில் இபேக்கும் குிப யிட இப்ஹளது அஸநரிக்களயில் அதழக குிர் யசீுகழது . 

புேஷ H-1B லிசஶ ேஷட்டம் 

 ப்பல் நளதம் பதல் புதழன H-1B யிெள தழட்டத்த தளக்கல் ஸெய்யதளக அஸநரிக்கள 
அழயித்துள்து, இதன்டி அஸநரிக்க ல்கக்கமகங்கில் ஹநற்டிப்பு டித்த 
ஸயிளட்டு ஸதளமழளர்கலக்கு பன்னுரிந யமங்கப்டும் ஸதரியிக்கப்ட்டுள்து . 

தயசஷஶலில் பவஶங் ஶநஷயத்ேஷன் சு ல்ேஶன் அப்துல்யஶ 16 லது அசஶக 
படிசூட்டப்பட்டஶர் 

 நத்தழன லளங் நளழத்தழன் சுல்தளன் அப்துல்ள சுல்தளன் அலநது ரள 
நஹெழனளயின் 16 யது அபெபளக எபே திப்ட்ட சுமலும் படினளட்ெழனின் அநப்ின் 
கவழ் படிசூட்டப்ட்டளர். 
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