
 

           

சர்லேச சய்ேிகள் 

'அேிக்கான காந்ேி சக்கிள் பணி' சவுேி அபிாலில் ஏற்பாடு சய்ப்பட்டது 

 கரத்ர கரந்றின் 150 து திநந்ரளப குநறக்கும் ளகில் சவூற இந்ற தூகம் தூக 

கரனரண்டு ஆளம் ற்றும் சவுற ளசக்கறள் ஏட்டுல் கூட்டளப்புடன் இளந்து 

'அளறக்கரண கரந்ற ளசக்கறள் பதிள '  ற்தரடு சசய்துள்பது. 

 

இந்ேி லம்சாலரி சார்ந்ேலர்  இங்கியாந்ேின் லரியுமவு அலுலயக லாரித்ேின் 

உறுப்பினாக ேர்ந்ேடுக்கப்பட்டார்  

 சபிரட்டு ற்றும் கரன்சல்த் அலுனகத்றன் பன்ள சதரபேபரர ல்லுணரக 

குரர் ர் இங்கறனரந்றல் றறக்கப்தட்டுள்பரர். இர் FCO றர்ரகத்றல் றறக்கப்தட்ட 

பல் இந்ற ம்சரபி தர் ஆரர். 

 

ஞ்சித் சிங்கின் சிய யாகூரில் ேிமந்து லக்கப்பட்டது 

 கரரஜர ஞ்சறத் சறங்கறன் சறளன அது 180து ஆண்டு றளணவு றணத்ளக் குநறக்கும் 

ளகில் னரகூரில் றநந்து ளக்கப்தட்டது. றநப்பு ிரில் கனந்து சகரள்ப சுரர் 500 பதர் 

ரகர ல்ளனளக் கடந்து சசன்நணர். பக்கற ிர குபேத்ரர பர சரயறப்தில் 

ளடசதறும். இந் சறளன ஃதக்கலர் கரணர அபேங்கரட்சறகத்றற்கும் சர்க்கரர் கல்சர 

அநக்கட்டளபக்கும் இளடினரண எத்துளப்தின் ிளபரக அளக்கப்தட்டரகும். 
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டாக்காலில் பிம்ஸ்டக் ேினம் காண்டாடப்பட்டது 

 ங்கரப ிரிகுடர தல்துளந சரறல்தட்த சதரபேபரர கூட்டுநிற்கரண பன்சணடுப்பு  

(திம்ஸ்சடக்) குழுின் ழு ரடுகபின் உறுப்திணர்கள் டரக்கரில் திம்ஸ்சடக் றணத்ள 

சகரண்டரடிணர். 

ஐக்கி அபு எிட் அச்சல "2031 ஆம் ஆண்டிற்கான ேசி நல்லாழ்வுத் ேிட்டத்ே 

ஏற்றுக்காண்டது"  

 க்கற அபு றபட்ஸ் அளச்சள, 2031 ஆம் ஆண்டுக்கரண பசற ல்ரழ்வு 

றட்டத்ள அபுரதிில் உள்ப ஜணரறதற அண்ளணில் ளடசதற்ந கூட்டத்றல் ற்றுக் 

சகரண்டது. சகரள்ளக குப்தற்கரண சசல்பளநக்கு உவும் 'பசற ல்ரழ்வு 

ஆய்வுளம்' உபேரக்குது ன்தது இந் பக்கறரண பன்பற்சறகபில் என்நரகும்.  

 இது ல்ரழ்வுக்கு எபேங்கறளந் கபேத்துகளப ஊக்குிப்தள பரக்கரகக் 

சகரண்டுள்பது. இது பஇ தரர்ள 2021 [UAE Vision 2021] ற்றும் பஇ தற்நரண்டு 2071 

[UAE Centennial 2071]க்கு ஆரக உள்பது. இது ணிதர்கள், சபகம் ற்றும் ரடு ஆகற 

பன்று பக்கற றளனகபரண பசற கட்டளப்ளத அடிப்தளடரகக் சகரண்டது ஆகும். 

கனடா நாட்டில் 2021ம் ஆண்டு பேல் ற்ம பன்பாடு பிராஸ்டிக்குகள் ேட 

 கணடர ரட்டின் திர், ஜஸ்டின் ட்பைடிபெ எற்ளநப் தன்தரட்டு திபரஸ்டிக்குகளப 

தன்தடுத் 2021 ம் ஆண்டு பல் ளட சசய்ரக அநறித்துள்பரர். சுரர் 70 சீம் 

திபரஸ்டிக் கறவுகபரண எற்ளந தன்தரட்டு சதரபேட்கள் கடல் சூளன 

ரசுதடுத்துகறன்நண. 

 கணடர, திரன்ஸ், சஜர்ணி, திரிட்டன் ற்றும் இத்ரனற ஆகறள பரப்தி 

என்நறத்துடன் இளந்து கறபெசதக்கறல் கடந் ஆண்டு ளடசதற்ந G7 உச்சறரரட்டில்   

உனகறன் சதபேங்கடல்கபில் ரசு ற்தடுற்கு  றரக எபே புற சரசணம் ற்தடுத்றணர். 

அசரிக்கரவும் ஜப்தரனும் இந் எப்தந்த்றல் பசில்ளன. 
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சனீா இணேரத்ே ‘தூய்ப்படுத்ே’ பிச்சாத்ேத் ோடங்கிது 

 சலணர ணது இளபத்ள சுத்ம் சசய்ற்கு திச்சரத்ள சரடங்கறபள்பது ன்று 

சலண அசு ஊடகங்கள் சரிித்துள்பண. சீதத்ற ரட்கபில் அறகரரிகள் அறக 

சபிரட்டு ஊடக ளனபங்களப டுத்துள்பணர் ற்றும் சபக ஊடகங்கபில் 

உள்ரட்டு கக்குகளப படக்கறபள்பணர். 

 இந் திச்சரம், தரதுகரப்பு டடிக்ளககளப பற்சகரள்ப அல்னது ணிப்தட்ட   

கல்களப றபேடுல்  பதரன்ந ங்கள் கடளள றளநபற்ந நற  "சட்டிபர 

ற்றும் குற்நில் டடிக்ளககள்"  பற்சகரண்ட ளனபங்களப ண்டித்து 

அம்தனப்தடுத்வும் உள்பது. இந் திச்சரம் சறன ளனபங்கள் ற்றும் சபக ஊடக 

கக்குகளப ளட சசய்கறன்நண.  

கியூபாவுக்கு பணம் சய்லேில் பக்கி புேி கட்டுப்பாடுகள் அரிக்காலால் 

லிேிக்கப்பட்டுள்ரன  

 கறபெதரளப் தரர்ளிடும் குடிக்கள் ீது அசரிக்கப் புற தக் கட்டுப்தரடுகளப  

ிறத்துள்பது , குபைஸ் கப்தல்களபத் ளடசசய்துள்பது பலும்  அறகரண கல்ி திகள் 

சசல்ளபம் ளடசசய்து , கம்பெணிஸ்ட் அசரங்கத்ள பலும் ணிளப்தடுத்தும்  படிள 

அசரிக்கர டுத்துள்பது . 

 குபைஸ் கப்தல்களப அசரிக்கர இணி கறபெதரவுக்கு திக்க அனுறக்கரது பலும்  ீவுக்கு 

"க்களுக்கு க்கள்" ன்நளக்கப்தடும் கல்ி ற்றும் கனரச்சர தங்களபபம்  

ளடசசய்துள்பது  குபைஸ் கப்தல்கபபரடு பசர்ந்து ணிரர் ிரணங்கள் ற்றும் 

தடகுகளபபம்  ளடசசய்துள்பரக அநறித்துள்பது. 
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ஐ.சி.ஏ., யூஏஇ-ின் பேல் நிந்ே குடிியப்பு 'கால்டன் கார்ட்'-ஐ அபுோபிில் லரிிட்டது 

 பலீட்டரபர்கள், சரறல் பளணபரர்கள் ற்றும் குற ரய்ந் ணிதர்களப ஈர்க்கும் 

சதரபேட்டு பலீட்டரபர்கள் றந் குடிிபேப்பு அளப்தின் எபே தகுறரக, க்கற அபு 

றபட்மறன் அளடரப ற்றும் குடிபரிளக்கரண த்ற ஆளம் (.சற.) பெஇ-ின் 

பல் றந் குடிிபேப்பு 'பகரல்டன் கரர்ட்'- அபுரதிில் சபிிட்டது. 

டிழுகா[Dzükou] பள்ரத்ோக்கு பிராஸ்டிக் இல்யா ண்டயம் ஆகிமது 

 ரகனரந்றல், உனக சுற்றுச்சூல் றணத்றன் பதரது, டிமளபகர தள்பத்ரக்கு திபரஸ்டிக் இல்னர 

ண்டனரக ரநறபள்பது. றகவும் தரரட்டப்தடக்கூடி பன்பற்சறரண இந் அகற 

தள்பத்ரக்ளக 'திபரஸ்டிக்-இல்னர ண்டனம்' ஆக அநறித்து, சற்கு அங்கறற இளபஞர் 

அளப்தரல் டுக்கப்தட்ட பற்சறரகும் (SAYO). இந் அளப்பு சுற்றுச்சூளன பதிப் 

தரதுகரப்தற்கரக உறுறசரற டுத்துள்பது. 

ஆசிா-பசிபிக் பிாந்ேித்ேின் 45 நாடுகரில் பங்கராேஷ் லகாக லரர்ந்து லயம் 

பாயராோாக உயலடுத்ேது 

 ஆசற அதிிபேத்ற ங்கற (டிதி) தடி ஆசற-தசறதிக் திரந்றத்றன் 45 ரடுகபில் பகரக 

பர்ந்து பேம் சதரபேபரரரக தங்கபரபஷ் உபேசடுத்துள்பது. 2018-19 றறரண்டில் 

தங்கபரபஷ் 7.9% பர்ச்சற அளடந்துள்பது, இது 1974 பல் அன் பகரண ீரகும். அடுத் 

றறரண்டில் இந் பர்ச்சற 8% ஆக இபேக்கும் ன்று ங்கற கித்துள்பது. 
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அல்ஜரீிாலின் அசியப்பு கவுன்சில் ஜனாேிபேித் ேர்ேல்கர த்துசய்கிமது 

 

 அல்ஜரீிரின் அசறனளப்பு ன்நம் இளடக்கரன ஜணரறதற அப்ல்கரடர் சதன்சறனரின் 

அறகரங்களப ீட்டித்து. அடுத் ரம் றட்டறடப்தட்டுள்ப ஜணரறதறத் பர்ல்கள் 

அசறனளப்பு குழுரல் த்து சசய்ப்தட்டுள்பண.  இண்டு பட்தரபர்கபின் பட்பு னுள 

றரகர்த்ரல்  அசறனளப்பு கவுன்சறல்  ஜணரறதற பர்ல் டக்கரது ன்று கூநறணரர். 

பீகார் அச்சல பேிார் ஒய்வூேி ேிட்டத்ேிற்காக 384 காடி யபாய் துக்கீடு 

 தகீரர் அளச்சள பனளச்சரின் பறபரர் ஏய்வூறத் றட்டத்றற்கு 384 பகரடி 

பைதரய் ங்கற்கு எப்புல் அபித்துள்பது. இத்றட்டத்றன் பனம் 60 -79 து 

பறர்களுக்கு ரம் பை. 400 ற்றும் 80 துக்கு பற்தட்ட பறர்களுக்கு ரம் 

பை.500 ங்கப்தடும். 

த்ேிபிேசத்ேியியந்து இண்டு பண்கள் எலஸ்ட் சிகத்ேில் ஏமி சாேன 

 த்றதிபச ரறனத்ளச் பசர்ந் இண்டு சதண்கள் சஸ்ட் சறகத்றல் நற சரளண 

தளடத்துள்பணர். ப 22 அன்று சறந்துரர ரட்டத்ளச் பசர்ந் தரணர சயரிர 

ற்றும் சசபயரர் ரட்டத்ளச் பசர்ந் பகர தரர்ரர் ஆகற இபேபேம் 

த்றப்திபச ரறனத்றல் இபேந்து சசஸ்ட் சறகத்ள அளடந் பல் இண்டு 

சதண்கள் னும் சரளணள தளடத்ணர்.  

ஷ்ா பேல் ஆர்க்டிக் ில் சல ோடங்குகியுள்ரது  

 ஷ்ரின் பல் சுற்றுனர ில் பசள ஆர்க்டிக் இபேந்து பரர்ப ள சசல்லும் 

ினறல் சுரர் 91 திகளுடன் சசின்ட் தடீ்டர்ஸ்தர்க் றளனத்றனறபேந்து தத்ள 

சரடங்கறது. இிலுக்கு  "Zarengold"  ண சதரிடப்தட்டுள்பது,இது சசின்ட் தடீ்டர்ஸ்தர்க் 

றளனத்றனறபேந்து  Petrozavodsk, Kem ற்றும் Murmansk றரக பரர்ப சசன்நளடகறநது . 
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ய ேிமந்ே இந்ேி பசிபிக் பகுேி அக்க இந்ேிா, ஆஸ்ேியிா, ஜப்பான் & 

அரிக்கா  அறப்பு 

 இந்றர, அசரிக்கர, ஜப்தரன் ற்றும் ஆஸ்றபனறரின் பத் அறகரரிகள் எபே றநந் 

இந்ற தசறதிக் தகுற அளற்கரக தரங்கரக்கறல் சந்றத்துப் பதசறணர். இனச றநந் 

ற்றும் உள்படக்கற இந்ற-தசறதிக் திரந்றத்றற்கரண பற்சறகளுக்கு ஆபனரசளண 

ங்கவும், இப்தகுறில் ிறகள் அடிப்தளடினரண உத்ளக் கரப்தரற்றுற்கும், 

ஊக்குிப்தற்கும் ங்கள் தங்கறற்கு உறுறபித்துள்பணர். 

 சலணர கறட்டத்ட்ட அளணத்து சன் சலணக் கடளனபம் ணது ணக் கூநறபேம் அப 

பளபில் ிட்ரம், தினறப்ளதன்ஸ், பனசறர, புபைள ற்றும் ளரன் ஆகற 

ரடுகளும் ணது ணக் பகரபேகறநது ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

பாகிஸ்ோனி தூேர்களுக்கு லறங்கி சிமப்பு லரி லியக்க ேியம்பப்பற்மது அரிக்கா 

 தரகறஸ்ரணி தூர்களுக்கு ங்கற சறநப்பு ரி ினக்ளக அசரிக்கர றபேம்தப் 

சதற்றுள்பது. டிம்ப் றர்ரகம் அர்கள் ீது  தக் கட்டுப்தரடுகள் ிறத்து எபே 

பேடம் படிந்றளனில் இந் டடிக்ளக டுக்கப்தட்டு உள்பது . 

 தூர்களுக்கு ங்கும் ரி ினக்கு றட்டரணது சதரதுரக சபிரட்டு தூர்கள் 

ற்றும் தூகங்களுக்கு ங்கப்தடுகறநது. இது அசரிக்கரில் றறக்கப்தட்ட 

குறரய்ந் சபிரட்டு அறகரரிகளுக்கரண ிற்தளண ற்றும் தன்தரடு, உவு, 

தன்தரடு ற்றும் திந ரி ினக்குகளப ங்குகறநது.  
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சனீாலின் ிகப் பரி பிக்காசா கண்காட்சி 

 சலணரில் றகப்சதரி திக்கரபசர கண்கரட்சற ளடசதற்நது. அறல் 100 க்கும் பற்தட்ட 

தளடப்புகளப உள்படக்கறது, அற்நறல் தன திக்கரபசரின் ஆம்த ஆண்டுகபினறபேந்து 

ந்ள ஆகும். சறநப்புப் தளடப்புகபில் ஏிங்கள், சறற்தங்கள் ற்றும் ளதடங்கள் 

ஆகறற்றுடன் தரர்சறபனரணர ற்றும் தரரிமறல் உள்ப இபம் தப்பனரின் புளகப்தடங்களும் 

அடங்கும். சலணரில் பல் திக்கரபசர கண்கரட்சற 1983 ஆம் ஆண்டு ளடசதற்நது.  

 

55 ஆசி-பசிபிக் நாடுகள் யு.என்.எஸ்.சி.ில் நிந்ேற்ம இடத்ேிற்கான இந்ேிாலின் 

பற்சி யனோக ஆேரித்ேன  

 க்கற ரடுகள் சளதில் ஆசற-தசறதிக் குழுின் ம்தத்ளந்து ரடுகள் 2021-2022 இண்டு 

ஆண்டு கரனத்றற்கு தரதுகரப்பு கவுன்சறனறன் றந்ற்ந இடத்றற்கு இந்றரின் 

பட்புணுிற்கு  எபேணரக எப்புல் அபித்ண. 

 இப்பதரது ள, இந்றர ழு பளந 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 ற்றும் 

றக சீதத்றல் தூர் றபே. யர்ீப் சறங் பூரி ளனில்  2011– 2012 ள .ர.தரதுகரப்புக் 

குழுில் றந்ற்ந உறுப்திணரக இபேந்து பேகறநது.  

ஜீா சான்ஸ்’பிச்சாம் 

 தடகுகள் பனம் சட்டிபரரக ரட்டிற்குள் தள பற்சறக்கும் க்கபிளடப 

ிறப்புர்ள ற்தடுத்தும் ளகில் ஆஸ்றபனற அசு ‘ஜபீர சரன்ஸ்’ ன்ந 

திச்சரத்ளத் சரடங்குகறநது. 

 இப்திச்சரரணது ரட்டிற்குள் தள ிபேம்பும் அகறகள் ீள்குடிபற்ந றட்டங்கள் 

பனம் ிண்ப்திக்க பண்டும் ன்றும் பலும் ஆஸ்றபனறர அசு  UNHCR உடன் 

இளந்து அந்தர்களப அளடரபம் கரணும் ன்றும் சரிிக்கப்தட்டுள்பது. 
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ஐாப்பி கவுன்சியின் நாடாளுன்ம சப  "ஷ்ாலின்" லாக்குரி ேியம்ப 

அரித்ேது  

 கறரிறன் ீதகற்தத்ள சட்டிபரரக இளத்ள சரடர்தரக த்து சசய்ப்தட்ட 

ந்து ஆண்டுகளுக்கு தின்ணர், ஷ்ரின் ரக்கபிக்கும் உரிளகளப றபேம்த 

அபிப்தற்கு ஆரக பரப்தி கவுன்சறனறன் ரடரளுன்ந சளத ரக்கபித்துள்பது. 

உக்பணினறபேந்து கடும் றர்ப்பு இபேந்பதரறலும், சட்டன்நம் 118 ஆரகவும், 62 க்கு 

றரகவும் ரக்கபித்து.  . 

இந்ேிாலச் சர்ந்ே பண்கள் அேி காக்கும் குழு காங்காலில் உள்ர ஐ .நா.லின் 

ிளன் பணிில் ஈடுபடுகிமது 

 இந்றரில் இபேந்து சதண்கள் அளற கரக்கும் குழு என்று கரங்பகரில் உள்ப .ர. 

றன் திில் கடளகளப ற்றுக்சகரண்டது.  இந்றரில் இபேந்து கறட்டத்ட்ட 20 

சதண்கள் அளற கரக்கும் தளடிணளக் சகரண்ட  சதண் ஈடுதரட்டுக் குழு, .ர.ின் 

கலழ் றகவும் சரனரண அளறகரக்கும் திகபில் என்நரக கபேப்தடுகறன்ந பரனுஸ்பகர 

ன்றும் அளக்கப்தடும் க்கற ரடுகபின் அளப்பு உறுறப்தடுத்ல் றன் கரங்பகர 

ஜணரக குடிசு இல் அன் திகளபத்  சரடங்கறது 

 ஐக்கி நாடுகள் உயலாக்கி பணாசடி ேடுப்பு ேரத்ே ஐக்கி அபு அீகம் 

அமிபகப்படுத்ேியுள்ரது 

 எழுங்களக்கப்தட்ட குற்நங்களபத் டுப்தற்கரக பதரளப்சதரபேள் ற்றும் குற்நம் 

சரடர்தரண க்கற ரடுகபின் அலுனகம் உபேரக்கற புற தபரசடி டுப்பு 

பத்ள ளபகுடரில் அநறபகப்தடுத்ற  பல் ரடரக க்கற அபு அீகம் 

றகழ்கறநது. க்கற அபு றபட்மறன் றற புனணரய்வு திரிவு புற தபரசடி டுப்பு 

பரண 'goAML'  அநறபகப்தடுத்றது, இது ப பல் தறவு சசய் றநக்கப்தட்டுள்பது. 

இள அபுரதிில் உள்ப பஇ த்ற ங்கறின் அறகரரிகள் அநறித்ணர்  
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ளில்யாங்கில் IBSD ஆர்க்டிடரித்ே ேிமந்துலத்து    

 பகரனரில் தபரசடக்ணரனஜற துளநின்  எபே பசற றறுணரண உிரி-ப ற்றும் 

றளனரண பர்ச்சற பம்தரட்டு றறுணம் (IBSD) றல்னரங்கறல்  ணது ஆரய்ச்சற 

ளத்றனறபேந்து  ஆர்க்டிபடரித்ள றநந்து ளத்து. 

 இது பன்று ரங்கபிபன உபேரக்கப்தட்ட ரட்டின் றகப்சதரி ஆர்க்டிபடரிம் ஆகும், 

இவ்ரரய்ச்சற றறுணம் கடந் ஆண்டில் சரடங்கப்தட்டது ன்தது குநறப்திடத்க்கது, பலும் 

பகரனர ற்றும் அண்ளட ரறனத்றல் இபேந்து பசர்த் 20 ளகரண ஆர்க்கறட் 

னர்கள் இறல் ளக்கப்தட்டுள்பது. 

அக்டாபர் 2019 க்குள் பங்கலாே நிேியுேலி ோடர்பான சல் ேிட்டத்ே படிக்க 

பாகிஸ்ோனுக்கு FATF எச்சரிக்க  

 தங்கர றறபி சரடர்தரண ணது சசல் றட்டத்ள தரகறஸ்ரன் படிக்கத் 

நறிட்டரக றற டடிக்ளக திக்குழு (FATF) சரிித்துள்பது. அக்படரதர் 2019 க்குள் 

தரகறஸ்ரன் ணது சசல் றட்டத்ள ிளரக படிக்க பண்டும் அல்னது ிளபவுகளப 

றர்சகரள்ப பண்டும் ன்று FATF கடுளரக னறபறுத்றபள்பது.  தபரசடி, தங்கர 

றற ற்றும் சதபேக்கம் ஆகறற்ளந றர்த்துப் பதரரடுற்கரண சர்பச றளனகள், 

சகரள்ளககள் ற்றும் சறநந் ளடபளநகளப சபிிடுற்கு FATF சதரறுப்தரகும். 

ற்கு ஆசிாலில் 1,000 கூடுேல் துயப்புக்கர அனுப்ப அரிக்கா ப்புேல் அரித்துள்ரது 

 ஈரனுடணரண தட்டங்கபின் த்றில் ற்கரப்பு பரக்கங்களுக்கரக பற்கு ஆசறரில் 

1,000 கூடுல் துபேப்புக்களப அனுப்புற்கு அசரிக்கர எப்புல் அபித்துள்பது. அசரிக்க 

தரதுகரப்புத்துளந சசனரபர் தரட்ரிக் ரணயரன், அப்தகுற பழுதும் அசரிக்க 

இரணு அறகரரிகபின் தரதுகரப்பு ற்றும் அசரிக்கரின் பசற னன்களபப் 

தரதுகரப்தற்கரக இந் டடிக்ளக டுக்கப்தட்டுள்பது ன்நரர் ஜப்பான் ீன்பிடிப்பே  
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அனுேிக்க கடல் சணாய ேிட்டத்ே பயாவு ாற்மிது 

 தசறதிக் ரடரண தனரவு எபே சதரி கடல் சரனத்ள உபேரக்குற்கரண றட்டங்களப 

றபேத்றபள்பது, இன்பனம் ஜப்தரணி ீன்திடி தடகுகள் அங்கு தகுறபவு ீன்திடிக்க 

றகுக்கும். ீன்கள் உனசகங்கறலும் அறகரக திடிக்கப்தடுகறன்நண ண .ர.ின் உவு 

ற்றும் ிசர அளப்பு இந் ஆண்டு ச்சரித்து, பலும் தனரவ் ீண்ட கரனரக கடல் 

தரதுகரப்தில் எபே பன்பணரடிரக கபேப்தடுகறநது. இந்த்ீவு ரடு அன் தித்றபக 

சதரபேபரர ண்டனத்றன் 80 சீத்ள - 500,000 சது கறபனரீட்டர் (193,000 சது ளல்) 

தப்தபவு, பரரரக ஸ்சதிணின் அபவு தகுறள - அடுத் ஆண்டு பல் ிக ரீறரண 

ீன்திடித்லுக்கு ளட ிறக்கப்தட உள்பது. 

ஆஸ்ேியிாலின் லிக்டாரிா ாகாணத்ேில் ேன்னார்ல கயணகாய 

சட்டப்பூர்லானது 

 ஆஸ்றபனறரின் ிக்படரரிர ரகரத்றல் ீர பரய் ற்றும் ரங்க படிர 

னற பதரன்நற்நரல் அறப்தடுதர்களப கபேளக்சகரளன சசய்ற்கு சட்ட 

அங்கலகரம் ங்கப்தட்டு உள்பது. 

 கபேள சகரளனச் சட்டங்களப இற்நற பல் ரகரரக ிக்படரரிர ரநறபள்பது. 

இது ரங்கபடிர னறரல் தரறக்கப்தட்டுள்ப பரபற்ந பரரபிகளுக்கு ங்கள் 

ரழ்க்ளகள படிவுக்குக் சகரண்டு ஆதத்ரண பேந்துகளப சட்டப்பூர்ரக ங்கள் 

பேத்துரிடம் பகட்க அனுறக்கும். 

 

 

 

பேல் பங்கராேஷ் சர்லேச நாடக லிறா டாக்காலில் நடபறுகிமது 
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 தங்கபரபறன் பல் சர்பச ரடக ிர டரக்கரில் உள்ப தங்கபரபஷ் றல்தகனர 

அகரடறில் ளடசதறுகறநது. இள தங்கபரபஷ் கனரச்சர ிகர அளச்சர் பக.ம்.கலீத் 

றநந்து ளத்ரர். தங்கபரபஷ் கனரச்சர ிகர அளச்சகத்றன் பற்சறில் இந் ிர 

ற்தரடு சசய்ப்தட்டுள்பது. இந் ிரில் இந்றர, தங்கபரபஷ், ஷ்ர, சலணர, திரன்ஸ், 

ிட்ரம் ற்றும் பதரபத்ளச் பசர்ந் ரடக குழுக்கள் தங்பகற்கறன்நண 

அரிக்க-க்ழிகா-கனடா ப்பந்ேத்ேிற்கு க்ழிகா ப்புேல் அரித்ேது 

 அசரிக்க-சக்மறபகர-கணடர எப்தந்த்றற்கு சக்மறபகர எப்புல் அபித்துள்பது. 

அசரிக்கரவுடணரண சீதத்ற தட்டங்கள் இபேந்பதரறலும் புற ட அசரிக்க 

ர்த்க எப்தந்த்றற்கு சக்மறபகர இறுற எப்புல் அபித் பல் ரடரகும். 

சக்மறகன் அசரங்கம் இந் எப்தந்த்ள எபே றநந் சதரபேபரரத்றற்கு ஆரக 

ற்றும் அந் தகுறில் சதரபேபரர எபேங்கறளப்ளத இன்னும் பம்தடுத்துரக 

அளபம் ன்று குநறப்திட்டுள்பது. 

 சக்மறகன் ஜணரறதற ஆண்ட்ஸ் ரனுல் பனரதஸ் எப்ரபடரர் இந் எப்தந்ம் 

சக்மறபகரில் அறக சபிரட்டு பலீடு ற்றும் பளனகளப சகரண்டு பேம் 

ன்றும், அசரிக்க சந்ளகளப அணுக உவும் ன்றும் கூநறணரர். இந் எப்தந்ம் ட 

அசரிக்க சுந்ற ர்த்க எப்தந்த்ள (ரஃப்டர) ரற்றுள பரக்கரகக் 

சகரண்டுள்பது, இது கடந் 25 ஆண்டுகபில் சக்சறபகரள ற்றுற சசய்பம் அறகர 

ளரக ரற்ந உிது. 

இந்ே ஆண்டு இயங்க, ஜனாேிபேி ேர்ேய நடத்ே உள்ரது 

 இனங்ளகின் ஜணரறதறத் பர்ல்கள் ம்தர் 15 பல் டிசம்தர் 7 ள ளடசதநவுள்பண. 

அசறனளப்பு ிறகளுக்கு ற்த, ரக்சகடுப்பு ஜணரறதற தி படிளடற்கு எபே 

ரத்றற்கு பன்பத டத்ப்தட பண்டும். 

ஐன்ஸ்டீனின் சார்பில் ஆலணம் நாபல் அயங்காட்சிகத்ேிற்கு பரிசாக லறங்கப்பட்டது 
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 ஸ்டரக்பயரறல் உள்ப பரதல் அபேங்கரட்சறகத்றற்கு 1922 ஆம் ஆண்டில் ன்ஸ்டீன் 

பரதல் தரிளசப் சதற்ந தின்ணர் சபிிடப்தட்ட அரின் சரர்தில் பகரட்தரட்ளடப் 

தற்நற பல் கட்டுள தரிசரக ங்கப்தட்டது ற்றும் அது அன்ளந சர்ச்ளசக்குரி 

சரர்தில் பகரட்தரட்ளடப் தற்நற ிரறத்து. ன்ஸ்டீன் சன்கறக்கு ஆசறரில் 

ரரடுகபில் கனந்துசகரண்டிபேந்பதரது ம்தர் 1922 இல் ழுப்தட்ட இந் கட்டுள எபே 

ரத்றற்குப் திநகு திஷ்ன் அகரடற ஆஃப் சின்மரல் சபிிடப்தட்டது. 

சீபத்ேில் பிராஸ்டிக் பகர ேட சய்ேது, ஆப்பிரிக்க நாடான ேன்சானிா 

 ன்சரணிரில் திபரஸ்டிக் ளதகளப தன்தடுத் ளட ிறக்கப்தட்டுள்பது, இந் 

ளடபளந பனம் திபரஸ்டிக் ரசுதரட்ளடத் டுக்க ஆப்திரிக்கர றகுக்கறநது. 

ன்சரணிரில் திபரஸ்டிக்  இநக்குற, உற்தத்ற, ிற்தளண ற்றும் திபரஸ்டிக் 

ளதகளப  தன்தடுத்  ளட ிறக்கப்தட்டுள்பது. .ர. சுற்றுச்சூல் றட்டத்றன் (UNEP) 

தடி, இத்ளக கட்டுப்தரடுகளப சசல்தடுத்ற 34து ஆப்திரிக்க ரடு ன்சரணிர 

ஆகும். 

 உனகபரில், 127 ரடுகபில் சறன ளகரண திபரஸ்டிக் ளத ளட சட்டங்கள் உள்பண. 

இற்நறல் 91 ரடுகபில் திபரஸ்டிக் உற்தத்ற, இநக்குற, சறல்னளந ிற்தளண ீது ளட 

உத்வு உள்பது ண UNEP சரிித்துள்பது. 

 

 

 

 

 

ேன்காரிா ற்றும் இங்கியாந்து இட இயலச லர்த்ேக ப்பந்ேத்ேிற்கு கழுத்ேிட 

ப்புேல் 
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 அக்படரதர் களடசறில் பரப்தி என்நறத்றனறபேந்து திரிட்டணின் சபிபற்நத்றற்கு 

பன்ணரகப இனச ர்த்க எப்தந்த்றல் ளகசழுத்றடுற்கு சன் சகரரிரவும் 

திரிட்டனும் சகரள்ளக அடிப்தளடில் எப்புல். சன் சகரரி ற்றுறரண கரர் 

தரகங்கள் ற்றும் ரகணங்களப இந் எப்தந்ம் பனம் இனச ர்த்கம் சசய் 

றகுக்கும். 

 2018 ஆம் ஆண்டில், திரிட்டனுக்கரண சன் சகரரி ற்றுறகள் $ 6.4 தில்னறணரக 

இபேந்ண, இது ரட்டின் சரத் ற்றுறில் 1.05% ஆகும். 

91 பக்கி நீர்த்ேக்கங்கரில் லறும் 20% ேண்ணரீ் ட்டு உள்ரது 

 பற்கு ற்றும் சன்ணிந்றரின் சதபேம்தரனரண ரறனங்கபின்  ீர்த்பக்கங்கபில் ீர் 

இபேப்பு  கடந் 10 ஆண்டுகளப  கரட்டிலும் றக குளநந் அபப உள்பது ணவும், பலும் இது 

றக  பரசரண ண்ரீ் சபேக்கடிளக் உண்டரக்கும் ண த்ற ீர்றளன ஆளம் (CWC) 

குநறப்திடுகறநது. 

 குஜரத் ற்றும் கரரஷ்டிரில் கடந் ஆண்டு றக குளநந் தபே ள சதரறந்ரல் 

அம்ரறனங்கபில் உள்ப அளணத்து ீர்த்பக்கங்கபிலுள்ப ீரின் அபவு றகவும் குளநந்ப 

கரப்தடுகறநது பலும் இறல் யரரஷ்டிர ரறனம் ரத்ரடர தகுற றகவும் பரசரக 

தரறக்கப்தட்டுள்பது 
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