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தேசி சசய்ேிகள் 

சபஹ்டின்க்யாம் லிறா 

 யடகழமக்கு ிபளந்தழன யர்ச்சழ அமநச்சர் டளக்டர் ஜழததந்தழப சழங், ிபநள ளன்கு 
ளள் ‚பஹ்டினன்க்ளம்‛ தநகளனள களச்சளப யிமளயில் கந்து பகளண்டளர், 
ஒவ்பயளரு யருடமும் தநகளளனயிலுள் தஜளயளய் புகரில் இந்த யிமள 
மடபறும். 

ேிரிபுா ாநியத்ேில் உள்ர அகர்ேயா லிான நிலயத்ேின் சபர்ாற்மம் 

 தழரிபுபள நளழத்தழல் உள் அகர்தள யிநள ழமனத்தழன் பனமப நகளபளஜள ரீ் 
ிக்பம் நளணிக்ன கழதரளர் யிநள ழமனம் என்று பனர்நளற்ம் பசய்ன நத்தழன 
அமநச்சபமய ஒப்புதல். 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் ஒன்மில் லகசழுத்ேிடும் ாநியங்கரலலின் முேல் ேலயலர் 
ஆகிமார் ேிரு. சலங்லகா நாயுடு 

 76 ஆண்டு களத்தழல் முதன்முமனளக நளழங்கமய தமயர் தழரு பயங்மகன 
ளயுடு அனல்ளட்டு அமயதனளடு, ளடளளுநன்ங்களுக்கு இமடதனனள உமபனளடம 
முன்படுத்துச் பசல் யமக பசய்ன ருயளண்டள குடினபசழன் ிபதழழதழகள் சம 
தமயர் தழரு. ர்ளர்ட் நக்குறளவுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தத்தழல் மகபனழுத்தழட்டளர். 

பீகார் அசு 2016 ஆம் ஆண்டு ேலட ற்றும் தசாோ சட்டத்ேின் கடுலான லிேிகரில் 
ேிருத்ேங்கலர அனுேிக்கிமது 

 முதமநச்சர் ழதீஷ் குநளர் தமமநனிள அமநச்சபமயக் கூட்டம், நதுளங்கள் 
அருந்தழளல் யடீு, ழம் நற்றும் யளகம் உட்ட பசளத்துக்கம ழமுதல் பசய்யும் 
கடுமநனள யிதழகம பத்து பசய்ன ஒப்புதல் அித்தது. 
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ாஜ்சபாலில் ஏழு புேி உறுப்பினர்கள் உறுேிசாறி எடுத்துள்ரனர் 

 பளஷ்ட்ரின ஸ்யனம்தசயக் சங்கழன் சழத்தளந்தர் பளதகஷ் சழன்லள, ளபம்ரின டகளபர் 
தசளளல் நளன்சழங் நற்றும் சழற்க்கம பகுளத் நலத்பள ஆகழதனளர் பளஜ்ன சளயில் 
தயி ஏற்ர். 

அலனத்து குறந்லே ேிருணங்களும் சசல்யாேபடி சசய் அலச்சலலல நாட உள்ரது 
WCD அலச்சகம் 

 நகிர் நற்றும் குமந்மதகள் தநம்ளட்டு (WCD) அமநச்சகம், அமத்து குமந்மத 
தழருநணங்களும் பசல்ளதடி பசய்ன அமநச்சபமயமன ளட உள்து. 2011 ம் ஆண்டு 
கணக்பகடுப்ின்டி, 2.3 தகளடி குமந்மத தழருநணங்கள் டந்துள். 

குறந்லே காலயில் உள்ர சச்சவுகலர ேரீ்ப்பேற்கான புேி சசல் 

 ளடு தழுயின தழருநண சச்சபவுகின் யமக்குகிழருந்து எழும் குமந்மத களயழல் 
உள் யியளதங்கமத் தீர்ப்தற்கு குமந்மதகள் உரிமந உச்சஅமநப்பு, குமந்மத 
உரிமநகள் ளதுகளப்பு ததசழன கநழரின் (NCPCR) கவழ் ஒரு நத்தழனஸ்தம் பசல் 
அமநக்கப்டும். 

காற்று ேம் ற்றும் லானிலய அடிப்பலடியான ிகவும் தம்பட்ட அலப்பு (SAFAR) 

 டளக்டர் லர்ரயர்தன் தழல்ழ சளந்தழி பசௌக்கழல் நழகவும் தநம்ட்ட களற்று தபம் 
நற்றும் யளிம கணிப்பு அமநப்மத் (SAFAR) பதளடங்கழ மயத்தளர். 

கிறக்கு இந்ேிாலில் 40% பற்மாக்குலம லற பேிவு 

 கீளரில் அதழகட்சநளக 48 சதயிகழதம் ருயநமம ற்ளக்கும தழவு, கழமக்கு உத்தபப் 
ிபததசம் நற்றும் ஜளர்கண்டில் 46 சதயிகழதமும், 42 சதயிகழதமும் தழவு 
பசய்னப்ட்டுள் எ இந்தழன யளிம ஆய்வு மநனம் தகயல். 
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ருலாண்டா, உகாண்டா ற்றும் சேன்னாப்பிரிக்காலில் பிேரின் அசுமுலமப் பணம் 

 ருயளண்டள குடினபசு (ஜூம 23-24), உகளண்டள குடினபசு (ஜூம 24-25), பதன்ளப்ிரிக்க 
குடினபசு (ஜூம 25-27) ஆகழனயற்ழற்கு ிபதநர் தழரு. தபந்தழபதநளடி அபசுமுமப் 
னணம் தநற்பகளள்கழளர். இந்தழனப் ிபதநர் ஒருயர் ருயளண்டளயிற்குப் னணம் 
தநற்பகளள்யது இதுதய முதன்முமனளகும். 20 ஆண்டுகளுக்குப் ின், உகளண்டளவுக்கு 
நது ிபதநர் முதன்முமனளக னணம் தநற்பகளள்கழளர். 

பீகார் அசு SC, ST க்கு பேலி உர்லில் இட ஒதுக்கீடு 

 கீளர் அபசு தளழ்த்தப்ட்ட நற்றும் மங்குடி நக்களுக்கு தயி உனர்யில் இட ஒதுக்கவடு 
யமங்க முடிவு பசய்துள்து. 

புத்ேகங்கள் & ஆசிரிர்கள் - நல்தகா ற்றும் செச்.சி.எல் 

 ‘அலுநழினம் – எதழர்கள உதளகம்’ நற்றும் ‘கமழயில் இருந்து இபண்டளயது யங்கள்’ – 
ஆகழன ல்தகள நற்றும் பலச்.சழ.எல்ழன் சழறு புத்தகங்கம சுபங்கத் தும அமநச்சர், 
தபந்தழப சழங் ததளநர் பயினிட்டளர். 

ாஜ் சலப உறுப்பினர்கள் அட்டலலனிலுள்ர 22 சாறிகலரயும் பன்படுத்ேயாம் 

 ஜூம 18 ஆம் தததழ பதளடங்கும் ளபளளுநன் நமமக்கள கூட்டத்பதளடரில் இருந்து 
அட்டயமனிலுள் 22 பநளமழகிலும் பளஜ்ன சம உறுப்ிர்கள் தசளம். 
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