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சர்லதேச சசய்ேஷகள்  

அசரிக்கஶ சலனிசுயஶலில் புேஷ ேடடகடர லிேஷத்ேது 

 அமநரிக்கள மயிசுளயில் புதழன மளபேளதளபத் தடைகட யிதழத்துள்து. பஷ்னளவும் 

சவளவும் .ள. ளதுகளப்புக் குழுயில் அமநரிக்க நற்றும் ரபளப்ின தீர்நளத்டத யடீ்ரைள 

மசய்தடத அடுத்து இந்த தீர்நளம் மகளண்டுயபப்ட்ைது. 

.நஶ பஶதுகஶப்பு கவுன்சஷல் வம்சஶ பின்தயடன் ேனது ேடட பட்டியஷல் உள்ரஶர் ன்று 

சேரிலித்துள்ரது 

 .ள ளதுகளப்பு கவுன்சழல் அதன் தடை ட்டினழன் கவழ் லம்சள ின்ரைன் உள்ளர் ன்று 

மதரியித்துள்து. பன்ளள் அல் மகளய்தள தடயபள எசளநள ின்ரைின் நகன் 

இப்ரளது னண தடை, மசளத்து பைக்கம் நற்றும் ஆபதத் தடைகள் ஆகழனயற்ழற்கு 

உட்ட்டுள்ளர். 

அசரிக்கஶ ேஶரித்ே F-16 இன் பஶகஷஸ்ேஶனின் ேலமஶன பன்பஶட்டிற்கு அசரிக்கஶ ேகலல் 

தகட்டுள்ரது 

 இறுதழ னர் உைன்ளட்டின் நீல் பம் இந்தழனளயிற்கு தழபளக ளகழஸ்தளளல் 

அமநரிக்கள உபேயளக்கழன F-16 ரளர் யிநளங்கின் தயள னன்ளட்டிற்கு அமநரிக்கள 

தகயல் ரகட்டுள்து. 

பஶகஷஸ்ேஶனில் சம்ஜவுேஶ க்ஸ்பிஸ் தசடலட சடல்யஷக்கு ீண்டும் சேஶடங்கஷது 

 ளகழஸ்தளனுக்கும் இந்தழனளவுக்கும் இடைரனனள தற்ம் களபணநளக தடை 

மசய்னப்ட்டிபேந்த மைல்ழ நற்றும் ளகூபேக்கு இடைரனனள சம்ஜவுதள க்ஸ்ிபஸ் 

ரசடயடன ளகழஸ்தளன் நீண்டும் மதளைங்கழபள்து. 

இஸ்தல், ஷ்ஶ சஷரிஶலில் இபேந்து சலரிநஶட்டுப் படடகடர சலரிதற்றுலேஷல் 

எத்துடறக்கவுள்ரன 

 இஸ்ரபழன் ிபதந நந்தழரி மன்ஜநழன் மத்மதன்னளகு, இஸ்ரபல் நற்றும் பஷ்னள சழரினளயில் 

இபேந்து மயிளட்டுப் டைகள் தழபேம்ப் ம எபே கூட்டுக் குழுடய உபேயளக்கஉள்தளக 

கூழளர். 

சஷரிஶ 2011 க்குப் பிமகு பேல் அபு கூட்டத்ேஷல் பங்தகற்கஷமது 

 சழரினளயில் 2011 ஆம் ஆண்டில் தற்ம் மதளைங்கழனதழல் இபேந்து பதல் தைடயனளக அபபு 

ளடுகின் கூட்ைத்தழல் சழரினள கந்துமகளண்ைது. கைந்த டிசம்ரில் ைநளஸ்கறழல் 

தூதபகத்டத ற்கரய UAE  நீண்டும் தழந்துள்து. 
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சஸர்ேஷபேத்ேப்பட்ட .நஶ. பஶதுகஶப்புக் குழுலில் இந்ேஷஶ நஷந்ேப் உறுப்பினஶலேற்கு பிஶன்ஸ் 

ஆேவு சேரிலித்துள்ரது 

 .ள. ளதுகளப்பு குழுயில் இந்தழனள ழபந்தபப் உறுப்ிபளயதற்கு ிபளன்ஸ் ஆதபவு 

மதரியித்துள்து. ிபளன்ஸ், நளர்ச்சழல் பெ.ன்.ஸ்.சழ.னின் தடடந தயிடன ற்றுக் 

மகளண்ைதழழபேந்து யிரிவுடுத்தழபள் கவுன்சழழன் ழபந்தப உறுப்ிர் தயிக்கு இந்தழனள, 

மஜர்நி நற்றும் ஜப்ளன் ஆகழனயற்ழற்கள அதன் ஆதபடய மதரியித்துள்து. 

தநபஶர அசு அேஷகஶரிகள் புது சடல்யஷில் INGAF பிற்சஷ லகுப்பில்தசர்ந்ேனர் 

 ரளின் ழதழ அடநச்சகத்தழன் 22 அதழகளரிகின் பன்ளயது குழு புது தழல்ழனில் உள் 

அபசு கணக்குகள் நற்றும் ழதழ ழறுயத்தழல் (INGAF) „மளது ழதழ ரநளண்டந நீதள 

உகளயின கண்ரணளட்ைத்தழல்‟ அயர்கின் னிற்சழ யகுப்ில் ரசர்ந்தர். 

 இந்த னிற்சழ மயிளட்டு அடநச்சகத்தழன் இந்தழன மதளமழல்தட் நற்றும் மளபேளதளப 

எத்துடமப்பு (ITEC) தழட்ைத்தழன் கவழ் டைமறுகழது. 

GSP பட்டியஷல் இபேந்து இந்ேஷஶடல நீக்க லஶளஷங்டன் படிவு 

 இந்தழனளயின் மனபயிள பன்னுரிடநகள் (ஜழஸ்.ி) ட்டினழல் இபேந்து 

இந்தழனளயின் மனடப தழபேம்ப் மறுயதற்கள படிடய யளரழங்ைன் டுத்துள்து, 

ளட்டின்6 ில்ழனன் ைளர் ற்றுநதழனில் குழப்ிைத்தக்க தளக்கத்டத ற்டுத்தளது  

யர்த்தக மசனளர் அனுப் யளத்யளன் மதரியித்தளர். ஜழஸ்ினின் ன்கின் மளபேளதளப 

நதழப்பு நழகவும் நழதநளதளக இபேக்கழது. 

6 பில்யஷனுக்கும் அேஷகஶன க்கள் சேஶடர்ந்து ஶசடடந்ே கஶற்டமசுலஶசஷக்கஷமஶர்கள், இே
னஶல் ேங்கள் உிர்கடரஅபஶத்ேஷற்குள்ரஶக்குகஷமது: .நஶ நஷபுணர் 

 சுற்றுச்சூமல் நற்றும் நித உரிடநகள் ழபுணர் ரையிட் ளய்ட் கூறுடகனில், ஆறு 

ில்ழனனுக்கும் அதழகநளரளர், குமந்டதகில் பன்ழல் எபே குதழனிர், தங்கள் யளழ்டய, 

ஆரபளக்கழனம் நற்றும் ல்யளழ்டய அகரித்துக் மகளள்ளும் யடகனில் மதளைர்ந்து களற்ளல் 

நளசுடுகழன்ர். அயர் கூழளர், களற்று நளசுளடு 600,000 குமந்டதகள் உட்ை, எவ்மயளபே 

ஆண்டும் ழு நழல்ழனன் நக்கட பன்கூட்டிரன நபணம் அடைனச் மசய்யதளகக் கூழளர் 

பிேர் ஷ்ம் தஶகஷ ஶன் – ேன் ேஷட்டம் 

 ிபதநர் தழபே. ரபந்தழப ரநளடி அயர்கள் குஜபளத் நளழம் யஸ்த்பளல் கரில் ிபதநர் ஷ்பம் 

ரனளகழ நளன் – தன் தழட்ைத்டத மதளைங்கழ டயத்தளர். ரதர்வு மசய்னப்ட்ை னளிகளுக்கு 

ிபதநர் ஷ்பம் ரனளகழ நளன் – தன் தழட்ைத்தழற்கள ஏய்வூதழன அட்டைகடபம் அயர் 

யமங்கழளர். இத்தழட்ைத்தழல் இடணபம் அடநப்புசளபள ிரிடயச் ரசர்ந்த மதளமழளர் தங்கள் 

பதுடந களத்தழல் நளதம் பை. 3000 ஏய்வூதழனநளக மறுயடத உறுதழ மசய்கழது இந்தத் 

தழட்ைம். 
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பன்று பில்யஷன் இயக்குகடர தநஶக்கஷ ஏடும் சஸர்ேஷபேத்ேங்கடர உயக சுகஶேஶ அடப்பு 

சலரிிட்டது 

 உக சுகளதளப அடநப்பு (WHO) ழறுயத்தழன் யபளற்ழல் நழகவும் பந்த அயிள 

சவர்தழபேத்தங்கட அழயித்துள்து, இந்த அடநப்ட உைல்த்தழற்கள உகழன் பன்ணி 
அதழகளபம் யளய்ந்த, தழடநபைன் மசனல்டுயதற்கு யீநனப்டுத்தவும், யலுப்டுத்தவும் 

மசய்துள்து. 

சஶேஶனம், உறுேஷப்பஶடு ஆகஷலற்டம தம்படுத்துலேற்கஶகஈஶனுடன் தஶப்பி என்மஷ
ம்சேஶடந்து பணிபுரிபம் 

 நத்தழன கழமக்குப்குதழ நற்றும் உகம் பழுயதழலும் சநளதளம், உறுதழப்ளடு ஆகழனயற்ட 

ரநம்டுத்துயதற்களக ரபளப்ின என்ழனம் ஈபளனுைன் மதளைர்ந்து மசனல்டும். ஈபளன் 

அணுசக்தழத் தழட்ைத்டத சநளதளத்தழற்கு னன்டுத்தும்  உறுதழமநளமழ அித்தது, கூட்டு 

யிரியள அதழபடி தழட்ைத்தழழபேந்து (JCPOA) அமநரிக்கள மயிரனழன ின் மதஹ்பளனுக்கு 

தழபள அமநரிக்க மளபேளதளபத் தடைடன 2018 ஆம் ஆண்டில் நறு ரிசவடமசய்தது. 

இது மதஹ்பளனுக்கு தழபள மளபேளதளபத் தடைனிழபேந்து ழயளபணநளக அடநந்தது. 

இயக்கஷத்ேஷற்கு இந்ே ஆண்டு இண்டு தநஶபல் பரிசுகள் 

 ஸ்யடீிஷ் அகளைநழ இக்கழனத்தழற்கு இந்த ஆண்டு இபண்டு ரளல் ரிசுகள் யமங்கப்டும் 

ன்று கூழனது. 

புேஷ சட்டம் ஷ் சட்டஷற்றுபலர்கள் ஆன்டயன் ஊடகங்கடரேண்டிக்க அனுேஷக்கஷமது 

 பஷ்ன சட்ைநழனற்றுயர்கள் எபே சட்ைத்டத எப்புக் மகளண்டுள்ர், இதன் பம் 

அதழகளரிகள் ரளழ மசய்தழ க்கபேதும் மசய்தழகட ஆன்டன் ஊைகங்கள் 

மயினிடுயதற்கு தடை நற்றும் அபளதம் யிதழக்க படிபம். பஷ்னளயின் கவமடய இந்த 

நரசளதளயிற்கு ஆதபயளக யளக்கித்தது. நபணம் அல்து ககம் ரளன் யிடவுகளுக்கு 

யமழயகுக்கும் ரளழ மசய்தழகட மயினிட்ை யடதங்களுக்கு ழபந்தழபத் 

தடையிதழக்கப்டும் நற்றும் 22,700 அமநரிக்க ைளபேக்கு ரநல் அபளதம் யிதழக்கப்டும். 

சஸனஶ பனிப்புடக (smog) ேஷர்ப்பு நடலடிக்டககடர லிரிவுபடுத்துகஷமது 

 நளசு அடய குடக்கும் எபே பனற்சழனில் பன்ளயது மதளைர்ச்சழனள குிர்களத்தழற்கு 

ிப்புடக (smog) தழர்ப்பு ையடிக்டககட சவள ீட்டிக்க படிவு மசய்துள்து. சுற்றுச்சூமல் 

ளதுகளப்பு அடநச்சகம் ிபதள ிபளந்தழனங்கில் சழழன ழக்கரி ரிக்கும் மயப் 

மகளதழகர்கட அகற்றுயடத உறுதழப்டுத்தழனது. 

வஃபிஸ் சீத் ேடயடியஶன ஜஶத்–உத்–ேஶலஶ ேடட சசய்ப்பட்டஅடப்பு பட்டியஷல் 

தசர்க்கப்பட்டது 
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 பம்ட னங்கபயளத தளக்குதல் ததழனள லஸீ் சனதீ் தடடநனிள ஜநளத்-உத்-

தயள நற்றும் அதன் ிரிவு ஃளள-இ-இன்சளிட் அடநப்பு ஆகழனடய ளகழஸ்தளளல் 

தடைமசய்னப்ட்ை அடநப்புக்கின் ட்டினழல் படனளக ரசர்க்கப்ட்டுள். 

சவூேஷ அதபிஶடல பணதஶசடிப் பட்டியஷல் தசர்க்க தஶப்பி என்மஷம் நஷஶகரித்ேது 

 28 ரபளப்ின என்ழன உறுப்பு ளடுகின் தூதர்கள் சவூதழ அரபினளடயபம் ி 

ளடுகடபம் ணரநளசடிப் ட்டினழல் ரசர்ப்தற்கள ரபளப்ின ஆடணக்குழுயின் 

தீர்நளத்டத எபேநதளக ழபளகரித்தது. 

பிசக்ழஷட் நஷடயின்ட கஶணஶக OECD லர்த்ேகத்ேஷன் உயக லரர்ச்சஷ பன்னமஷலிப்பு 

குடமக்கப்பட்டுள்ரது 

 OECD, மளபேளதளப எத்துடமப்பு நற்றும் ரநம்ளட்டிற்கள அடநப்பு, நீண்டும் 2019 ஆம் 

ஆண்டின் உகப் மளபேளதளப யர்ச்சழக்கள யிகழதத்டத கணிசநள அயில் யர்த்தக 

தட்ைங்கள் நற்றும் ிமபக்றழட் ழடனின்டந களபணநளக குடத்துள்து. OECD கைந்த 

யபேைம் யம்ர் நளதம் கணித்த 3.5 சதயிகழதத்தழழபேந்து இந்த ஆண்டு யர்ச்சழக்கள 

யிகழதத்டத 3.3 சதயிகழதநளக குடத்துள்து. யர்த்தக அழுத்தங்கள் நற்றும் ிமபக்றழட் 

ழடனின்டந, அபசழனல் ழச்சனநற் தன்டந ஆகழனடயனளல் உக மளபேளதளபத்டத 

ளதழக்கும்  ச்சரித்துள்து. 

அணுசக்ேஷ வுகடணகடர தஶப்பஶ பன்படுத்துலடே தநட்தடஶேடயலர் நஷஶகரித்ேஶர் 

 ரட்ரைளயின் மளது மசனர் மஜன்ஸ் ஸ்ரைளமன்மர்க், தடபயமழ அடிப்டைனிள 

அணுசக்தழ வுகடணகட ரபளப்ள னன்டுத்துயடத ழபளகரித்தளர். இந்த 

உைன்ளட்டின்டி அடத்து தடப யமழ வுகடண, யமக்கநள அல்து அணுசக்தழ, 310 

பதல் 3,400 டநல் யடபனிள ல்டகடக் கைந்து தளக்கக் கூடின அடத்தழற்கும் தடை 

யிதழக்கப்ட்டுள்து. 

ில்கரில் சபண்களுக்கஶன ேனிப்சபட்டி அடக்கும் ேஷட்டத்டே இயங்டக அசுதுலங்கஷது 

 சர்யரதச மண்கள் தழத்டத பன்ிட்டு பனில்கில் மண்களுக்கள திப்மட்டி 

அடநக்கும் தழட்ைத்டத இங்டக அபசு துயக்கழபள்து. மண்கள் நட்டுரந னணிக்கும் 

மட்டி அடநப்தன் ரளக்கம் மளது ரளக்குயபத்டத னன்டுத்தும் மண்கள் அடைபம் 

ளழனல் துன்புறுத்தல் நற்றும் யன்புணர்வுகட தடுப்து ஆகும். 

 க்கழன ளடுகின் நக்கள்மதளடக ழதழனம் (UNFPA) ைத்தழன எபே ஆய்யின் டி, 

இங்டகனில் 90 சதயதீ மண்கள் நற்றும் மண் குமந்டதகள் ரபேந்து நற்றும் பனில்கில் 

தநது யளழ்ளில் எபே படனளயது ளழனல் துன்புறுத்தல்கட அனுயித்து 

யபேகழன்ர். ினும், ளதழக்கப்ட்ையர்கில் ளன்கு சதயதீ ரர்கள் நட்டுரந இந்த 

சம்யத்டத களயர்கிைம் புகளர் மதரியிக்கழன்ர். 



  

சர்லதேச சசய்ேஷகள் - ஶர்ச் 2019 

 

பஶடக்குமஷப்புகள்அமஷ – www.tamil.examsdaily.in                    5                               FB – Examsdaily Tamil 
 

உயகஷன் லேஶன லஶழும் சபண் ன 116 லேஶன ஜப்பஶனி சபண் 

அேஷகஶப்பூர்லஶகஅமஷலிப்பு 

 உகழன் நழக யனதள யளழும் பளக 116 யனதள ஜப்ளின மண் ரகன் தகள 

அதழகளபப்பூர்யநளக கழன்ஸ் உக சளதட புத்தகத்தழல் இைம் ிடித்தளர். இதற்கு பன் இந்த 

ிரியில் சழரனள நழனளரகள 117 யனதழல் இைம் ிடித்தழபேந்தளர். 

சஸனஶ, அசரிக்கஶ பய பக்கஷ பிச்சஷடனகரில் எபேஷத்ே கபேத்துக்கடர அடடந்துள்ரது 

 யளரழங்ைில் எபே யிரியள யர்த்தக எப்ந்த ரச்சுயளர்த்டத ைத்துயதற்கள சநீத்தழன 

சுற்று ரச்சுயளர்த்டதகில், ரிநளற் யிகழதங்கள் உட்ை,  பக்கழன யிரனங்கில் 

சவளவும் அமநரிக்களவும் எபேநழத்த உைன்ளட்டை ட்டிபள். 

த்ேஷதஶப்பின் ர்டயன்ஸ் சசயஷறப்புக்கு பின்னர் தபஶிங் 737 ஶக்ஸ் 8 

சஜட்லிஶனங்கடர ேடிமக்கும் நஶடுகள் பட்டியஷல் இங்கஷயஶந்து இடணந்ேது 

 த்தழரனளப்ினள யிநள யித்டதத் மதளைர்ந்து இங்கழளந்து [பரக] ரளனிங் 737 ரநக்ஸ் 8 

யிநளத்டத தடை மசய்து சநீத்தழன ட்டினழல் தடமந்தது. இந்தப் ட்டினழல் நரசழனள, 

சழங்கப்பூர், சவள, ஆஸ்தழரபழனள நற்றும் த்தழரனளப்ினள உள்ிட்ை ளடுகள் உள். 

தஶவஷங்ஶ க்கள் இடஶற்மத் ேஷட்டத்ேஶல் புேஷ சநபேக்கடி ற்படும் ன .நஶ.ச்சரிக்டக 

 அடுத்த நளதம் 23,000 ரபளலழங்கழனள நக்கட பேய நடமனளல் ளதழக்கக்கூடின சளன் சளர் 

தீயிற்கு மகளண்டுயபேயதற்கள தழட்ைங்கட ளடு பன்மடுத்துச் மசன்ளல் புதழன 

மபேக்கடிடன சந்தழக்க ரரிடும்  .ள ச்சரிக்டக, யங்கரதசத்தழல் ழு ட்சத்தழற்கும் 

அதழகநள ரபளலழங்கழனளயிர் பகளநழல் தங்கடயக்கப்ட்டுள்ர். 

கஶகழஷல் உள்ர தூேகத்ேஷயஷபேந்து ீேபள்ர இஶஜேந்ேஷ ஊறஷர்கடர 

அசரிக்கஶேஷபேம்பப் சபம உள்ரது. 

 மயிசுரயளயில் மபேக்கடினிழடடந ரநளசநடைந்து யபேயதளல் கபளகறழல் உள் 

தூதபகத்தழழபேந்து நீதபள் இபளஜதந்தழப ஊமழனர்கட அமநரிக்கள தழபேம்ப் ம படிவு 

மசய்துள்து. 

.நஶ. இயங்டகில் கயப்பின நீேஷன்மம் நஷறுல தலண்டுதகஶள் 

 பன்று தசளப்தங்களுக்கு பன்ர் டைமற் ல்.டி.டி. பத்தத்தழன் ரளது ரளர்க்குற் 

குற்ச்சளட்டுக்கட யிசளபடண மசய்ன சர்யரதச ீதழதழகள், யமக்கழஞர்கள் நற்றும் 

புளய்யளர்கள் மகளண்ை கப்ி ீதழநன்த்டத ஸ்தளிப்தற்களக .ள. நீண்டும் 

இங்டகக்கு ரகளரிடக யிடுத்துள்து. 

தபஶிங் 737 தக்ஸ் லிஶனத்டே நஷபெசஷயஶந்து ேடட சசய்ேது 
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 த்தழரனளப்ினளயில் டைமற் மகளடின யிநள யித்டதத் மதளைர்ந்து, அதன் 

யளன்மயினில் இபேந்து ரளனிங் 737 ரநக்ஸ் யிநளத்டத தடபனிங்கும்டி ழபெசழளந்து 

அழயித்துள்து. ளட்டின் சழயில் யிநளப் ரளக்குயபத்து அதழகளபசட (CAA) நற் 

கட்டுப்ளட்டு அதழகளரிகளுைன் கந்தளரளசழத்த ிகு இந்த தற்களழக இடைீக்கத்டத 

அழயித்துள்து. 

பஶகஷஸ்ேஶனில் பங்கலஶேத்டே ேடட சசய்து எபேங்கஷடணந்ே நடலடிக்டக டுக்க 

இந்ேஷஶவும் அசரிக்கஶவும் தகட்டுக் சகஶண்டன 

 ளகழஸ்தளன் நற்றும் அதன் ல்டக்குள் மசனல்டும் னங்கபயளத குழுக்களுக்கு 

ளதுகளப்ள புகழைத்டத நறுத்து ளகழஸ்தளன் ையடிக்டக டுக்க ரயண்டும் ன்று 

இந்தழனளவும் அமநரிக்களவும் ரகட்டுக் மகளண்ை. 

இந்ேஷஶலில் ஆறு அணு ஷன் நஷடயங்கள் அடக்க அசரிக்கஶேஷட்டம் 

 இந்தழன நற்றும் அமநரிக்க ளடுகள் இந்தழனளயில் ஆறு அமநரிக்க அணுசக்தழ ஆடகட 

ழறுவுதல் உட்ை இபேதபப்பு ளதுகளப்பு நற்றும் உள்ளட்டு அணுசக்தழ எத்துடமப்ட 

யலுப்டுத்த உறுதழ ற்றுள்து. 

ன் தபஶபேக்கு ஆேவு அரிப்படே படிவுக்கு சகஶண்டுலஅசரிக்க சசனட்டில் 

லஶக்குப்பேஷவு 

 மைளளல்ட் டிபம்ப்ின் மயிபவுக் மகளள்டக நற்றும் ரினளத் உைள அயபது 

கூட்ைணிடனக் கண்டித்த அமநரிக்க மசட், நில் இபத்தம் ரதளய்ந்த சவுதழ 
தடடநனிள ரளர் பனற்சழகளுக்கு ஆதபவு அிப்டத படிவுக்கு மகளண்டுயப 

அமநரிக்க மசட் யளக்கித்தது. 

உயகம் பழுலதும் தபஶிங் 737 தக்ஸ் லிஶனங்கடர ேற்கஶயஷகஇடடநீக்கம் சசய் 

பரிந்துட 

 உகழன் நழகப்மரின யிநளத் தனளரிப்ளபள ரளனிங் ழறுயம் 737 ரநக்ஸ் 

யிநளங்கட உகம் பழுயதும் தற்களழக இடைீக்கம் மசய்ன ரிந்துடபத்துள்து. 

 த்தழரனளப்ினன் ர்டன்ஸ் யித்தழல் யிநளத்தழல் னணித்த 157 ரர் இந்தடதத் 

மதளைர்ந்து இந்தழனள, சவள, ரபளப்ின என்ழனம் நற்றும் அமநரிக்கள உட்ை  ளடுகள் 

இந்த யிநளத்தழற்கு தடை யிதழத்தது . 

சஸனஶலின் னிே உரிட ீமல்களுக்கு அசரிக்கஶ கணடனம் 

 ளட்டில் சவளயின் நித உரிடந நீல்களுக்கு அமநரிக்கள அபசு கடும் கண்ைம் 

மதரியித்தது. 

.நஶ. 1267 ேடடகரின் கஸழ் சூத் அசஶட பட்டியஷடும் பற்சஷகடர இந்ேஷஶ சேஶட உள்ரது 
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 மஜ.ம். தடயர் நசூத் அசளடப .ள. யின் 1267 தடை மசய்னப்ட்ரைளர் ட்டினழல் ரசர்க்க 

புது தழல்ழனில் பனற்சழகள் மசய்னப்ட்டு யபேகழது. சர்யரதச தீயிபயளதழனளக நசூத் அசளடப 

அழயிக்க இந்தழனளயின் பனற்சழக்கு 15இல் 14 . ள ளதுகளப்பு உறுப்ிர்கள் ஆதபவு 

அித்துள்ர். 

 ஸ்தயஶலஶகஷஶலின் ஜனஶேஷபேஷ தேர்ேல் 2019 

 ஸ்ரளயளகழன ஜளதழதழத் ரதர்தல் 2019, நளர்ச் 16 நற்றும் 30 ஆம் ரததழ  இபண்டு 

சுற்றுகளக டைமறுகழது. இது ஸ்ரளயளகழனளயின் ந்தளயது ரபடி ஜளதழதழ ரதர்தல் 

ஆகும். 

பம்டப பங்கலஶே ேஶக்குேல்கள் ஷகவும் தஶசஶனது ன சஸனஶ அமஷலிப்பு 

 ளகழஸ்தளட தநளகக் மகளண்ை ஷ்கர்-இ-மதளய்ள னங்கபயளத அடநப்பு ைத்தழன 2008 

பம்ட னங்கபயளத தளக்குதல் நழகவும் ரநளசநளது  சவள அழயித்தது. 

.நஶ. கஶப்புரிட ேவு பட்டியஷல் ஆசஷ நஶடுகள் ழுச்சஷ 

 கைந்த ஆண்டு தளக்கல் மசய்னப்ட்ை அடத்து சர்யரதச களப்புரிடந னன்ளடுகில் 

ளதழக்கும் ரநளக ஆசழனளயிழபேந்து யந்ததளக .ள. மதரியித்துள்து. இதன்பம் புதுடந 

ற்ழன களப்புரிடந அடைனளம் ரநற்கத்தழன ளடுகிழபேந்து கழமக்கு ளடுகட ரளக்கழ 
கர்யதளகக் கூழனது .ள. 

 2018ஆம் ஆண்டில் அதழக களப்புரிடந யிண்ணப்ங்களுக்கள ட்டினழல் அமநரிக்கள 

பதழைம். 

 இந்தழனள கைந்த ஆண்டில் ி ளடுகடக் களட்டிலும் நழகப்மரின பன்ரற்த்டத 

கண்டுள்து. 2017ம் ஆண்டில் 1,583 களப்புரிடந யிண்ணப்ங்கிழபேந்து 27 சதயிகழதத்தழற்கும் 

ரநளக உனர்ந்து 2013 களப்புரிடந யிண்ணப்ங்கட தழவு மசய்துள்து. 

இந்ேஷ லம்சஶலரிடச் தசர்ந்ே ஜக்ீத் கனடஶ பஶஶளுன்மத்ேஷல் தடறந்து லயஶற்டம 

உபேலஶக்கஷனஶர் 

 கைள ளைளளுநன்த்தழல் தயிரனற்கும் பதல் மயள்ட ழத்தயபல்ளத தழர்க்கட்சழ 
தடயர் னும் சழப்ட மற்று, கைள அபசழனழல் யபளற்று சளதட டைத்துள்ளர் 

ஜக்நீத் சழங். 

30 ஆண்டுகள் பேலி லகஷத்ே கஜகஸ்ேஶன் ஜனஶேஷபேஷ பேலி லியகஷனஶர் 

 கஜகஸ்தளன் உதனநளது பதல் 30 ஆண்டுகள் அதழபளக தயியகழத்த ர்றஶல்தளன் 

ளறர்ளமனவ் தது தயிடன பளஜழளநள மசய்தளர். இடைக்கள அதழபளக களறழம் 

ரஜளநளர்ட் ைளகளமனவ் தயிரனற்றுள்தளக ளைளளுநன் சளளனகர் மதரியித்தளர். 

கஜகஸ்ேஶன் நஶட்டின் ேடயநகஶன அஸ்ேஶனஶவுக்கு நர்ழஹல்ேஶன் னப் சபர்சூட்டப்பட்டது 
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 புதழன அதழர் தயிரனற்வுைன் ஜளதழதழ தயிடன பளஜழளநள மசய்த ீண்ைகளம் ஆட்சழ 
புரிந்த பன்ளள் அதழரின் மனடப கஜகஸ்தளன் ளட்டின் தடகபள அஸ்தளளவுக்கு 

சூட்ை கஜகஸ்தளன் ளபளளுநன்த்தழல் யளக்கித்தது. அயடப கவுபயிக்கும் யிதநளக 

அஸ்தளளவுக்கு ர்றஶல்தளன் ப் மனர் சூட்ைப்ட்ைது. 

நஷபெசஷயஶந்து ேஶக்குேல் ஆபேங்கடர ேடட சசய்ேது 

 ழபெசழளந்து ளட்டில் டைமற் ரநளசநள துப்ளக்கழச் சூட்டில் 50 ரர் மகளல்ப்ட்ைடத 

அடுத்து, கடுடநனள புதழன துப்ளக்கழச் சட்ைங்கின் கவழ் இபளணுய ளணி அடப தளினங்கழ 
நற்றும் தளக்குதல் துப்ளக்கழகள் ரளன் தளக்குதல் ஆபதங்கட உைடினளக தடை மசய்ன 

உத்தபவு ிப்ித்தளர் ழபெசழளந்து ிபதநர் மஜசழண்ைள அர்மைர்ன். 

சஸனஶலில் இபேந்து 2 பில்யஷன் அசரிக்க டஶயர்கடர கடனஶக சபமவுள்ரது பஶகஷஸ்ேஶன் 

 சவளயில் இபேந்து 2 ில்ழனன் அமநரிக்க ைளர்கள் கைட மறுயது அதன் ளதழக்கப்ட்ை 

மளபேளதளபத்தழற்கு ஊக்கநிக்கும். இஸ்ளநளளத்தழன் குடந்து யபேம் மயிளட்டு 

ளணன இபேப்புக்கடக் டகப்ற் ளகழஸ்தளனுக்கு சவுதழ அரபினள நற்றும் க்கழன அபபு 

நழரபட்ஸ் ஆகழனயற்ழல் இபேந்து எபே ில்ழனன் ைளர்யடப யமங்கழ அந்த ளடுகள் 

கைனுதயி மசய்துள்து. 

பிஶன்சஷன் “Yellow Vest” இக்கம் 

 “பூச்சழனம் சகழப்புத்தன்டந” அணுகுபடக்கு தழித்த ரளதழலும், ிபளன்சழன் “Yellow 

Vest”ப்டும் அபசளங்க தழர்ப்பு இனக்கம் அபசளங்க யிரபளத ஆர்ப்ளட்ைங்கட ைத்தும் 

தழர்ளர்க்கப்டுகழது. யம்ர் 17 ம் ரததழ ிபளன்சழன் கழபளநப்புத்தழல் ரிமளபேள் யரி 

அதழகரிப்புக்கு தழபளக தழர்ப்புக்கள் மதளைங்கழனதுைன், எபே பழு அயிள அபசளங்க 

தழர்ப்பு கழர்ச்சழடன யிடபயளக ப்டுத்தழனது. 

பனிஸ்தகஶ உயக பஶம்பரிஶக டிரிபிடகஶடல அமஷலிக்க பன்சஶறஷவுகடர இயங்டக 

ஜனஶேஷபேஷ சர்ப்பித்ேஶர் 

 இங்டக ஜளதழதழ டநத்தழரிள சழழரசள மௌத்தர்கின் பன்று ரயதங்கள 

தழரிைீகளடய பமஸ்ரகளயின் உக ளபம்ரினநளக அழயிக்க பன்மநளமழந்தளர். 

 இந்த ஆண்டு ஜயரி நளதம் ஜளதழதழ இங்டகனின் ரதசழன ளபம்ரினநளக பன்று 

ரயதங்கள தழரிைீகளடய அழயித்தளர் ன்து குழப்ிைத்தக்கது. 

 ேஶய்யஶந்ேஷன் பேல் சபஶதுத் தேர்ேயஷல் லஶக்குப்பேஷவு படிலடடந்ேது 

 2014 ஆம் ஆண்டு இபளணுய ஆட்சழக்கயிழ்ப்ில் இபேந்து ைத்தப்டும் பதல் மளதுத் ரதர்தல் 

90,000 க்கும் அதழகநள யளக்குப்தழவு ழடனங்கில் ைந்து படிந்தது 
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நஷபெசஷயஶந்து பிே ந்ேஷரி கஷமஷஸ்ட்சர்ச்சஷன் சூேஷ ேஶக்குேல்களுக்கு உர்ட்ட நீேஷன்ம 

லிசஶடணட ஆடணிட்டர் 

 ழபெசழளந்து ிபதந நந்தழரி ரஜசழன்ைள ஆர்ைர்ன் நளர்ச் 15 ம் ரததழ டைமற் கழழஸ்ட்சர்ச் 

நசூதழ தளக்குதல்கட களயல்துட நற்றும் உவுத்துட யபீர்களல் தடுக்க 

படிந்தழபேக்குநள ன்டத அழன எபே சுதந்தழபநள உனர்நட்ை ீதழநன் யிசளபடணக்கு 

ஆடணனிட்டுள்ளர். 

தகஶயஶன் டவட்ஸ் ீது இஸ்தயஷன் இடமஶண்டட அங்கஸகரிக்கும் டிம்ப் டகசழுத்து 

பிகடனம் 

 அமநரிக்க ஜளதழதழ மைளளல்ட் டிபம்ப் ரகளளன் டலட்ஸ் நீது இஸ்ரபழன் 

இடனளண்டநடன அங்கவகரிக்கும் எபே ிபகைத்தழல் டகமனழுத்தழட்ைளர், ரநலும் 

இஸ்ரபல் தற்களப்புக்கு பழு உரிடந உண்டு ன்று கூழளர். 

 இஸ்ரபல் 1967 பத்தத்தழல் சழரினளயிழபேந்து ரகளளன் டலட்ஸ்டன டகப்ற்ழனது, ஆளல் 

அந்த ல்டக்குள் அதன் இடனளண்டநடன சர்யரதச சபகம் அங்கவகரிக்கயில்ட. 

தகஶதஶஸ் நஶட்டின் ஜனஶேஷபேஷஶக அஜஶயஷ அதசஶணி ீண்டும் தேர்வு 

 இந்தழன மபேங்கைழல், ஆப்ிரிக்களயின் கழமக்கு கடபனில் யைக்கு நைகளஸ்கபேக்கும், 

யைகழமக்கு மநளசளம்ிக்கழற்கும் இடைனில் உள் தீவு ளடு ரகளநரபளஸ். ரகளநரபளஸ் 

ளட்டில் டைமற் ரதர்தழல், ஜளதழதழ அஜளழ அரசளநணி நீண்டும் ரதர்வு 

மசய்னப்ட்டுள்ளர். 

தஶப்பி பஶஶளுன்மம் சர்ச்டசக்குரி பேஷப்புரிட சஸர்ேஷபேத்ேங்கடர ற்றுக்சகஶண்டது 

 ரபளப்ின ளபளளுநன்ம் மசய்தழ மயினடீ்ைளர்கள் நற்றும் ஊைக யணிகத்தளல் 

ற்றுக்மகளள்க் கூப்ட்ை சர்ச்டசக்குரின தழப்புரிடந சவர்தழபேத்தங்கட 

ற்றுக்மகளண்ைது. ினும், கூகுள் உட்ை  மதளமழல்தட் ழறுயங்கள் அடத 

தழர்த்துள். சவர்தழபேத்தத்தழன் கவழ், ரபளப்ின சட்ைபட பதல் படனளக 

களப்புரிடநக்கு சட்ைபூர்யநளக மளறுப்ரற்றுக்மகளள்யரதளடு, அயர்கது னர்கள் நீல் 

ரளன்யற்ட சரிளர்க்கவுள்து. 

இந்ேஷஶ – பங்கரஶதேஷ் கப்பல் தசடலட சேஶடங்கவுள்ரது 

 இந்தழனள நற்றும் ங்களரதஷ், னணிகள் சுந்தர்ன்றழழபேந்து ைளக்கள மசல்யதற்கு கப்ல் 

ரசடயடன மதளைங்கவுள்து. 

க்கஷ நஶடுகள் பஶதுகஶப்பு சடபில் JeM ேடயலர் சூத் அசஶட ேடட சசய் அசரிக்கஶ 

லடவு ேரீ்ஶனம் 
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 ளகழஸ்தளடச் சளர்ந்த னங்கபயளதக் மஜய்ஷ்-இ-பகநது குழுத் தடயர் நசூத் அசளடப 

தடை மசய்பம் யடகனில் அமநரிக்கள க்கழன ளடுகள் ளதுகளப்பு சடனில் யடபவு 

தீர்நளம்சநர்ப்ித்துள்து. 

.நஶ. ேடடகரில் இபேந்து பங்கலஶே குழுக்கடர சஸனஶ பஶதுகஶக்கஷமது 

 அமநரிக்க மயிபவு நந்தழரி டநக் ளம்ரள கூறுடகனில், எபே நழல்ழனன் பஸ்ழம்கின் 

யடீ்டுகட சவள துஷ்ிபரனளகம் மசய்கழது, ஆளல் .ள. தடைகில் இபேந்து 

னங்கபயளத குழுக்கட ளதுகளக்கழது. 

பங்கலஶேத்ேஷற்கு ேஷஶன நடலடிக்டக டுக்க பஶகஷஸ்ேஶனுக்கு லயஷபறுத்ேல் 

 ளகழஸ்தளன், அதன் நண்ணிழபேந்து மசனல்டும் னங்கபயளதழகள் நற்றும் னங்கபயளத 

குழுக்களுக்கு தழபளக அர்த்தபள், நீ படினளத நற்றும் சரிளடுத்தக்கூடின ையடிக்டக 

டுக்க ரயண்டும்  இந்தழன நற்றும் அமநரிக்கள யழபறுத்துகழது. 

ஸ்தயஶலஶக்கஷஶலின் பேயஶலது சபண் ஜனஶேஷபேஷ: சுசஶனஶ கஶபுதடஶலஶ 

 ஸ்ரளயளக்கழனளயில், அபசு யிநர்சகர் நற்றும் ஊமல் தழர்ப்பு ஆர்யபள சுசளள 

களபுரைளயள பதல் மண் ஜளதழதழனளக ரதர்ந்மதடுக்கப்ட்டுள்ளர்.. 

க்கஷ அபு ஷதட்ஸ் அடனத்து இந்ேஷ பட்டபடிப்பிற்கும் சநஷடய லறங்கஷபள்ரது 

 யடகுைள ளட்டில் ரயடகள் மறுயதழல் சழபநப்டுயதற்கு எபே மரின ழயளபணநளகக் 

க்கழன அபபு நழரபட்ஸ் அபசளங்கம் அடத்து இந்தழன ட்ைங்களுக்கும் மளபேந்தும் 

யடகனில் சநழட யமங்கழபள்து. 

Whatsapp குபைப்பில் தச – கஷரிக்சசய்வும் 

Telegram Channel ல் தச – கஷரிக்சசய்வும் 

 

https://chat.whatsapp.com/invite/HRDhlpc0mSA5ZznQswPFN0
http://bit.ly/2xqZMJV

