
சர்லதேச சசய்ேஷகள் 

ஶயத்ேவீு பன்னஶள் ஜனஶேஷபேஷ நளீத் புேஷ சபஶநஶகஶக பரிந்துரக்கப்பட்டஶர் 

 ஶயத்ேலீில் பன்னஶள் ஜனஶேஷபேஷ பகது நளீத் புதழன ளபளளுநன்ம் அல்து 

நஜழழறழன் சளளனகபளக ரிந்துரபக்கப்ட்டளர். நக்கின் ளபளளுநன்ம் அல்து 

நஜழழறழன் சளளனகபளக நளத்தீயின் ஜளனகக் கட்சழனளல் ரீத் எபே நதளக 

ரிந்துரபக்கப்ட்டளர். 

பேல்  ஐ.நஶ. லசஷப்பிட சரபின் நஷர்லஶகக் குழுலிற்கு இந்ேஷஶ தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டது 

 சகன்ஶலின் ரநதஶபிில் ஆபம்ிக்கப்ட்ட குழுயின் யபேடளந்தழப அநர்யில், பதல் .ள. 

யசழப்ிட சரனின் ழர்யளகக் குழுயிற்கு இந்தழனள ததர்ந்ததடுக்கப்ட்டுள்து. 

 .ள.- யளழ்யிடம் குழுயின் சழப்பு தீம் : "Innovation for Better Quality of Life in Cities and Communities". 

ஜப்பஶன் புேஷ தபசர சபறுகஷமது 

 புதழன தபய்யள களதழத்தழன களத்தழன் துயக்கத்ரத ஜப்ளன் யபதயற்து, புதழன தபபசபபளக, 

நபேவஷதடஶ (59) தயி ற்ளர். இதற்கு பன்பு பேலழதடளயின் தந்ரத அக்கஷவஷட்தடஶ 

தபபசபளக (85) இபேந்தளர் ன்து குழப்ிடத்தக்கது. இயபது களம் சவய்சசய் ஏகஶேஷபத்ேஷ 

களநளகும். 

JeM ேரயலர் சூத் அசஶர் சர்லதேச பங்கலஶேஷஶக அமஷலிப்பு 

 கஶஷ்ீர் நளழத்தழன் புல்லஶஶ நளயட்டத்தழல் சழ.ஆர்.ி.ப். ரடனிர் நீது தளக்குதல் 

டத்தழ 44 யபீர்கள் தகளல்ப்ட்டதற்கு களபணநள நசூத் அசளரப சர்யததச 

னங்கபயளதழனளக .ள.சர அழயித்துள்து. .ள. ளதுகளப்பு சரனின் 1267 குழுயளல் 

னங்கபயளதழனளக அழயிக்கப்ட்டளர். 

 ேஷசபத்ேஷ பீடபூஷில் சடனிதசஶலஶன்ஸ் லஶழ்ந்துள்ரேஶக கண்டுபிடிப்பு 

 1,60,000 ஆண்டுகளுக்கு பன்ளல் தழதத்தழன டீபூநழனில் சடனிதசஶலஶன்ஸ் 

யளழ்ந்ததற்கள ஆதளபம் சஸனஶலின் சஷஶதவ, கஶன்சுலில் உள்ர ரபளஷஶ கஶர்ஸ்ட் 

குரககில் இபேந்து தப்ட்ட கரடயளய்ப்ற்களுடன் கூடின தளரட ழும்பு குப்ளய்யின் 

பம் கண்டுிக்கப்ட்டுள்து. தடிதசளயளன்ஸ் அல்து தடிதசளயள தலளநழின்கள் 

குழத்த பதல் ஆதளபம் பதன்பதழல் ரசரீினளயிலுள் அல்ேஶய் ரயகரில் உள் 

எபே குரகனில் 2008ம் ஆண்டு கண்டுிடிக்கப்ட்டது. 



தநபஶரம், கஶத்ஶண்டுரல இந்ேஷஶ ற்றும் சஸனஶவுடன் இரைக்கும் இில்தல 

கட்டுஶனத்ரே ஆம்பிக்க ேஷட்டம் 

 தநபஶரம் கஶத்ஶண்டுரல இந்ேஷஶ ற்றும் சஸனஶவுடன் இரணக்கும் இபனில்தய 

கட்டுநளத்ரதத் ததளடங்க தழட்டநழட்டுள்து; இது பிர்குஞ்ச்-கஶத்ஶண்டு நற்றும் 

சுலகஶேஷ-கஶத்ஶண்டு இபனில்தயனின் யிரியள தழட்ட அழக்ரக பம் களத்நளண்டுரய 

இந்ேஷஶ நற்றும் சஸனஶவுடன் இபனில் பம் இபண்டு ஆண்டுகளுக்குள் இரணக்கத் 

தழட்டநழட்டுள்து. 

இந்ேஷஶ-அசரிக்கஶ இரடத இபேேப்பு லர்த்ேக சந்ேஷப்பு 

 இந்தழனள-அதநரிக்கள இரடதன புது ேஷல்யஷில் இபேதபப்பு யர்த்தக கூட்டம் ரடதற்து. 

லர்த்ேக, ரகத்சேஶறஷல் நற்றும் சஷலில் லிஶனத்துரம அரச்சர் சுதஷ் பிபு; 

அசரிக்க லர்த்ேக அரச்சகத்ேஷன் சசயஶரர் ேஷபே. லில்பர் தஶஸ் ஆகழதனளர் கூட்டுத் 

தரரநனில் இந்த இபேதபப்பு தச்சுயளர்த்ரத ரடதற்து. 

 ஆர்க்டிக் கவுன்சஷயஷன் பஶர்ரலஶரஶக இந்ேஷஶ ீண்டும் தேர்வு 

 ஆர்க்டிக் கவுன்சஷயஷன் அபசுகளுக்கு இரடனிள நன்த்தழன் ளர்ரயனளபளக இந்ேஷஶ 

நீண்டும் ததர்ந்ததடுக்கப்ட்டது. ஆர்க்டிக் நளழங்களுக்கு இரடனில் தளதுயள 

ிபச்சழரகள், குழப்ளக ழரனள யர்ச்சழ நற்றும் சுற்றுச்சூமல் ளதுகளப்பு ஆகழனயற்ழல் 

எத்துரமப்பு, எபேங்கழரணப்பு நற்றும் ததளடர்புகர ஊக்குயிக்கழது ஆர்க்டிக் கவுன்சழல். 

பங்கபந்து தளக் பஜஷபூர் ஹ்ஶனின் லஶழ்க்ரகரப் பற்மஷ ேஷரப்படம் 

 யங்கததச யிடுதரப் தளரின் ஆயணப்டம், ங்கந்து தளக் பஜஷபூர் ஹ்ஶனின் 

யளழ்க்ரகரனப் ற்ழன ரடப்புகர தழரபப்டநளக இந்தழனள, யங்கததசம் இரணந்து 

தனளரிக்க உள்து. 

ஈஶன் அணுசக்ேஷ உடன்படிக்ரகியஷபேந்து சலரிதம படிவு 

 சர்யததச சக்தழகளுடள அணுசக்தழ உடன்டிக்ரகனில் இபேந்து ஏபவு தயிதன ஈஶன் 

அழயிக்க உள்து. அசரிக்கஶலின் ஜனஶேஷபேஷ சடஶனஶல்ட் டிம்ப் இந்த 

எப்ந்தத்தழழபேந்து தயிதனழ எபே யபேடம் ஆ ழரனில் இந்த கர்வு 

டுக்கப்ட்டுள்து குழப்ிடத்தக்கது. 

இந்ேஷஶவும், இங்கஷயஶந்தும் இந்ேஷஶ பசஷபிக் த்துரறப்ரப அேஷகரிக்க ப்புேல் 

 இந்தழனள-சழிக் எத்துரமப்பு, களழர நளற்ங்கள், தபமழவு ழரத்தன்ரந, பன்மஶம் 

உக ளடுகில் ி குதழகில் உள் யர்ச்சழ ஆகழனயற்ழல் தங்கள் எத்துரமப்ர 

அதழகரிக்க இந்ேஷஶ ற்றும் இங்கஷயஶந்து எப்புக்தகளண்டது. 

 தசஶச்சஷில் புேஷரன சந்ேஷக்கவுள்ரஶர் பம்பிதஶ 

 ளஷ ஜனஶேஷபேஷ லிரஶடிஷர் புேஷன் எபே உனர் இபளணுய யிநள தசளதர ரநனத்தழற்கு 

தசன்று புதழன ஆபதங்கர ஆய்வு தசய்யளர் ன்று தழர்ளர்க்கப்டுகழது. எபே 

ஆண்டிற்குப்ிகு ஶஸ்தகஶலிற்கும் லஶளஷங்டனுக்கும் இரடனிள நழக உனர்நட்ட 



தச்சுயளர்த்ரத டக்க உள்து, இதழல் ஷ் ஜனஶேஷபேஷ புேஷரன தசஶச்சஷில் உள் 

ரிசளர்ட்டில் ேஷபே.பம்பிதஶ சந்தழக்கவுள்ளர். 

சஸன கடற்பரட இண்டு புேஷ ரகடட் ஷரழல் சடஸ்ட்ஶர அமஷபகப்படுத்ேஷது 

 சவ கடற்ரட தநலும் இபண்டு புதழன ரகடட் ஷரழல் சடஸ்ட்ஶர 

அழபகப்டுத்தழனது. இதன்பம் இத்தரகன வுகரணகின் ண்ணிக்ரக 20லது ஆக 

உனர்ந்துள்து. 

 சவ யபளற்ழல் பதல் பரனளக சவ கடற்ரட இந்தழனப் தபேங்கடழல் டிஜழதளட்டினில் 

ளஜழஸ்டிக் தங்கரக் தகளண்டுள்து. அது நட்டுநழன்ழ அபிக் கடழல் உள் 

ளகழஸ்தளின் குலஶடர் துரபகத்ரத உபேயளக்கழ யபேகழது ன்து குழப்ிடத்தக்கது. 

ஆஸ்ேஷரிஶ நஶட்டின் ஆம்ப பள்ரிகரில் வஷஜஶப் அைி ேரட 

 ஆபம் ள்ிகில் வஷஜஶப் னும் தரநரரய அணியதற்கு தரட யிதழப்தற்கள எபே 

சட்டத்ரத ஆஸ்தழரினள எப்புக் தகளண்டுள்து. இபேப்ினும், சவக்கழன சழறுயர்கள் அணிபம் 

பஶட்கஶ நற்றும் பெேர்கள் அணிபம் கஷப்பஶ அணின ந்த ளதழப்பும் இபேக்களது  அபசளங்கம் 

ததரியித்துள்து. 

லிக்கஷபீடிஶலின் அரனத்து சஶறஷ பேஷப்புகரரபம் ேரட சசய்ேது சஸனஶ 

 சவளயில் அரத்து தநளமழ தழப்புகரபம் உள்டக்கழன ஆன்ரன் என்ரசக்தரஶபீடிஶ 

லிக்கஷபீடிஶரல தரட தசய்தது. தட்தயளர்க் குறுக்கவட்டின் (OONI) தழந்த ஆய்வுக்கூடம் 

தயினிட்ட அழக்ரகனின்டி, சவள கடந்த நளதம் பதல் யிக்கழடீினளயின் அரத்து தநளமழ 
தழப்புகரபம் தரட தசய்னத் ததளடங்கழனது. 

ேகுேஷ அடிப்பரடியஶன குடிதற்ம சகஶள்ரகர பன்ரலக்கவுள்ரஶர் டிம்ப் 

 அசரிக்க ஜனஶேஷபேஷ சடஶனஶல்ட் டிம்ப், குடும் உவுகளுக்கு பன்னுரிரந அிப்தற்கு 

நளளக தகுதழ அடிப்ரடனில் தயிளட்டயர்களுக்கு பன்னுரிரந தகளடுக்கும் குடிதனற்க் 

தகளள்ரககர தகளண்ட எபே புதழன தழட்டத்ரத அழயிக்க தழட்டநழட்டுள்ளர். 

 இந்த டயடிக்ரக கழரீன் களர்டுக்களக களத்தழபேக்கும் ஆனிபக்கணக்கள இந்தழன ததளமழல் 

யல்லுர்களுக்கு களத்தழபேப்புக்கள களத்ரத குரக்க யமழயகுக்கும். 

பஏஇ எண்சைய்க் கப்பல்கள் தசேம் குமஷத்ே ஆய்லில் ப.எஸ். ற்றும் பிஶன்ஸ் இரைந்ேது 

 பஇ கடற்கரபனில் ற்ட்ட யணிக கப்ல்கள் தசதம் குழத்த யிசளபரணனில் அதநரிக்கள 

நற்றும் ிபளன்ஸ் பஇ உடன் இரணந்தது. ஒன் கடயஷல் நஶன்கு லர்த்ேக சக்கு 

கப்பல்கள் நீதள தளக்குதல் குழத்த யிசளபரணகில் அசரிக்கஶ ற்றும் பிஶன்ஸ், 

பஏஇக்கு உதவுகழன்து. 

சுந்ேம்-கஷதரட்டன் அசரிக்கஶலில் புது பெனிட்ரட அரத்ேது 

 டியிஸ் குழுயின் உறுப்ிபள சுந்ேம்-கஷதரட்டன் யஷஷசடட் (SCL) ததற்கு 

கதபளழளயில் எபே புது பெிட்ரட அரநப்தளக அழயித்துள்து. அதநரிக்களயில் இந்த 

பெிட்ரட, அதன் துரண ழறுயங்கள் பம் அரநத்துள்து. 

 



கனடஶ ற்றும் சக்ழஷக்தகஶ ீேஶன உதயஶக லரிர அசரிக்கஶ உர்த்துகஷமது 

 கனடஶ நற்றும் சக்ழஷதகஶலியஷபேந்து இக்குநதழனளகும் ஃகு நற்றும் அலுநழின 

உதளகங்கள் நீது அதநரிக்க யரிகர உனர்த்துயதற்கள எப்ந்தத்தழல் ஜளதழதழ 
தடளளல்ட் டிபம்ப் ரகதனழுத்தழட்டளர். அது அண்ரட ளடுகளுக்கு இரடதன தநளதர 

உபேயளக்குயததளடு புதழன அதநரிக்க சுதந்தழப யர்த்தக எப்ந்தத்ரதபம் தரட தசய்கழது. 

 ஜப்பஶனில், ஒட்டுநரில்யஶ டிஶக்டர்கள் இக்கத்ேஷற்கு லந்ேன 

 ஜப்ளில் ஏட்டுரில்ள டிபளக்டர் ரடபரக்கு தகளண்டுயபப்ட்டுள்து இவ்யரக 

டிபளக்டர்கள் தசல்லும் யமழகில் தடங்கல் ற்டளதயளறும், ஜழ.ி.ஸ் ததளமழல்தட்த்தழன் 

பம் U- ேஷபேப்பங்கரில் தசல்லுநளறும், ததரயப்டும் தளது தளளகதய ழறுத்தும் டி 

யடியரநக்கட்டுள்து. இவ்யரக ஏட்டுரில்ள டிபளக்டர்கள் டிசம்ர் 2018 ல் சந்ரதக்கு 

யந்தது. 

தஜஶதகஶ லிதடஶதேஶ இண்டஶலது பரமஶக இந்தேஶதனசஷஶலின் ஜனஶேஷபேஷஶக 

  தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டஶர் 

 இந்ததளதசழனளயின் ஏய்வுதற் ததழனள பிபதபஶதலஶ சுபிஶண்தடஶரல 

ததளற்கடித்து தஜஶதகஶ லிதடஶதேஶ ளட்டின் ஜளதழதழனளக நீண்டும் ததர்ந்ததடுக்கப்ட்டளர்.  

இந்ேஷஶலிற்கஶன உர் ஆரைஶக சஶய்னுல் வக் -ஐ பஶகஷஸ்ேஶன் அசு நஷஷத்துள்ரது  

 இந்தழனளயிற்கள உனர் ஆரணனபளக தற்தளரதனன பிஶன்ஸ் தூேக உள்ர சஶய்னுல் 

வக் ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர் . இயர் ளகழஸ்தளன் அபசழன்  தயிபவு துர தழபரத் 

தரயபளக இபேந்தளர் ன்து குழப்ிடத்தக்கது 

 சசர்பிஶலில் சட்டஷற்றுபலர்கள் பதஶல் இல்யஶல் ஆபள் ேண்டரனர 

  அமஷபகப்படுத்துலேற்கு ேண்டரனக் குமஷீட்ரட சஸர்ேஷபேத்ேஷபள்ரனர்  

 தசர்ினளயில், சட்டநழனற்றுயர்கள் தபளப்ள கவுன்சழல் ததரியித்த தழர்ப்புகள் 

இபேந்ததளதழலும் தபளல் இல்ளநல் ஆபள் தண்டரரன அழபகப்டுத்துயதற்கு 

தண்டரக் குழனடீ்ரட சவர்தழபேத்தழபள்ர். தபளப்ின என்ழனத்தழல் தசப பற்டுகழன் 

 சசர்பிஶலில் தற்தளது யரப அேஷகபட்ச ேண்டரன 40 ஆண்டுகள் சஷரமத்ேண்டரன 

ஆகும். 

சஶக்தகஶஸ்  ேவீு ஐ.நஶ. ேரீ்ஶனத்ேஷற்கு ஆேலஶக இந்ேஷஶ லஶக்கரித்ேது 

 .ள. தளதுச் சரனின் இங்கழளந்தழன் "கஶயனித்துல நஷர்லஶகத்ரே" தழபேம்ப்த நற்றும் 

ஆறு நளதங்களுக்குள் ழந்தரனற் யரகனில் சளக்தகளஸ் தீகற்த்தழல் இபேந்து 

தயிதன தயண்டும் ன்று தகளரின தீர்நளத்தழற்கு ஆதபயளக யளக்கித்த 116 ளடுகில் 

இந்தழனளவும் என்ளகும். இந்தழனப்தபேங்கடழல் உள் தநளரிரழனஸ் ளட்டின் சுனளட்சழரன 

நீட்தடடுக்கும் தளக்கழல் இந்த ஆதபரய இந்தழனள உள்ிட்ட  ளடுகள் யமங்கழபள்து 

குழப்ிடத்தக்கது. 

 



கண்டம் லிட்டு கண்டம் பஶபம் ளவனீ் -2 ஏவுகரைர சலற்மஷகஶக தசஶேரன சசய்ேது 

பஶகஷஸ்ேஶன் 

 ளகழஸ்தளன் பளணுயம் கண்டம் யிட்டு கண்டம் ளபம் ளவனீ் -2 வுகரணரன 

தயற்ழகபநளக யிண்ணில் தசலுத்தழ தசளதர தசய்தது. அணு ஆபதங்கர ந்தழ தசல்லும் 

இந்த வுகரண 1,500 கஷ.ீட்டர் சேஶரயவுக்கு அப்ளல் உள் இக்ரக குழ ரயத்து தளக்க 

கூடின யல்ரந ரடத்தது. 

சேதசஶ த ஜூன் 7-ம் தேேஷ பேலி லியக படிவு  

 கன்சர்தலட்டிவ் கட்சஷின் ேரயலர் தயினில் இபேந்து யபேகழ ஜூன் 7-ம் தததழ தயி 
யிகுயதளக அழயித்துள்ளர் சேதசஶ த. அதன் ின்ர் அடுத்த எபே யளபத்தழததன புதழன 

தரயபேக்கள ததர்தல் ணி ததளடங்கழயிடும்  அழயித்துள்ளர். 

தயசஷஶ பிரஶஸ்டிக் கறஷவுகரர சலரிநஶட்டுகளுக்கு  ேஷபேப்பி அனுப்பவுள்ரது 

 அசரிக்கஶ, ப.தக., கனடஶ நற்றும் ஆஸ்ேஷதயஷஶ உட்ட ளடுகளுக்கு 3,000 சட்ரிக் டன் 

நறுசுமற்சழ தசய்ன படினளத ிளஸ்டிக் கமழவுகள் தழபேப்ி அனுப்ப்டும் ன்று நதசழனள 

ததரியித்துள்து. நதரினளயில் அசுத்தநள கமழவுகர தகளண்ட அறுது கன்தடய்ர்  

சட்டயிதபளதநளக  கடத்தப்ட்டு உள்த  யந்துள்து. 

இஸ்தயஷன் பிேர் சநத்ேன்ஶகு கூட்டைி சபபேம்பஶண்ர அரப்பேஷல் தேஶல்லி 

 இஸ்தல் பிேர் சபஞ்சஷன் சநத்ேன்ஶகு கூட்டணி தபேம்ளன்ரந அரநப்தழல் 

ததளல்யிபற்ளர், யபேம் தசப்டம்ர் 17ம் தததழ தளது ளபளளுநன் ததர்தல் டக்கவுள்து. 

இஸ்தபல் ளட்டின் யபளற்ழல் தபேம்ளண்ரந ழபைிக்களநல் ஆட்சழ கரந்து இதுதய 

பதல் பர 

US National Spelling Bee தபஶட்டிில் ஆறு இந்ேஷ ஶைலர்கள் சலற்மஷ 

 அதநரிக்களயில் ரடதற் US National Spelling Bee தளட்டினில் 550 க்கும் தநற்ட்ட 

தளட்டினளர்கர ததளற்கடித்து 50,000 அசரிக்க டஶயர்கள் நதழக்கதக்க யடீுகரபம் US 

National Spelling Bee ட்டத்ரதபம் தயன் 8 தயற்ழனளர்கில் ஆறு நளணயர்கள் இந்தழன 

ளட்ரட தசர்ந்தயர்கள் ன்து குழப்ிடத்தக்கது. ரிளஷக் கஶந்ேஶஸ்ரி, ளஶகத் சுந்ேர், 

ளஷபேேஷகஶ பஶடி, தசஶவம் சுகேங்கர், அபிஜஶய் சகஶடயஷ, தஶவன் ஶஜஶ ஆகழதனளர் ஆயர். 

சேற்கு சூடஶன் ீேஶன ேரடர ஐ.நஶ. நீட்டித்ேது 

 .ள. ளதுகளப்பு கவுன்சழல், சேற்குசூடஶன் நீதள தளபேளதளப நற்றும் ஆபதத் தரடரன 

தநலும் எபே யபேடத்தழற்கு ீட்டித்துள்து. 2020 த 31 லர சூடஶனில் இந்தத் தரட ீடிக்கும் 

த் ததரியித்துள்து. ததற்கு சூடளில் ஆபதத்தரட நற்றும் தளரப தூண்டினதற்களக 

எட்டு சேற்கு சூடஶனி ளட்டிர் நீது தசளத்து படக்கம் நற்றும் உகளயின னண தரட 

யிதழக்கப்ட்டுள்து. 
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