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தேசி சசய்ேிகள் 

தகாவா 

எச்.ஐ.வி பாதுகாப்பிற்கான சிமந்ே மம் டிசம்பர்,  2019க்குள் அமக்க ேிட்டம் 

 க ோோின் சு ோோ அமச்சர் ிஸ்ஜித் ோகண டிசம்தர் 2019 க்குள் ோின அசு 

ச்..ி தோது ோப்திற் ோண சிநப்தோண எபே மத்ம அமப்தோ  தரிித்ோர். 

 

காாஷ்டிா 

ாத்ோக்களுக்கான 16 சேவிகிே இட ஒதுக்கீட்டு தசாோ நிமமதவற்மிது 

  ோோஷ்டிோ சட்டன்நம் சப ,  ல்ி ற்றும் ததோபேபோோ ரீிோ  

தின்ங் ி திரிின்தடி ோத்ோக் ளுக் ோ  16 சீ இட எதுக் ீட்டு 

கசோோம எபேணோ  ிமநகற்நிது. 

 

சர்வதேச சசய்ேிகள் 

இங்கியாந்து நாடாளுன்மத்ேில் புேி ஆயுே தசாோ ோக்கல் சகீ்கிர்கள் 

கிர்பான் மவத்துக்சகாள்ர அனுேி 

 சீக் ிர் ள் ங் ள் தோது ோப்புக் ோ   ிர்தோன் ன்ந குறுோமன மத்துக் 

த ோள்பவும், ச் சடங்கு பில் ீண்ட ோள் தன்தடுத்துமபம் அனுிக்  

இங் ினோந்து ோடோளுன்நத்ில் புி ஆப கசோோ த ோண்டு ப்தட்டுள்பது.  

 

நியூசியாந்ேில் இமந்து கம ஒதுங்கி 145 ேிிங்கயங்கள் 

 ிபெசினோந்ில் ஸ்டீர்ட் ீில் 145 ‘மதனட்’ இண ிிங் னங் ள் இநந்து  ம 

எதுங் ிண. இப்தகுிில் ற் ணக தன ிிங் னங் ள் இநந்து  ம எதுங் ிண. 
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அமிவில் சசய்ேிகள் 

காங்தகாவின் எதபாயா சவடிப்பு 

 உன  சு ோோ அமப்பு, WHO  ோங்க ோின் த ோடி கதோனோ தடிப்பு இப்கதோது 

னோற்நில் இண்டோது ி ப் ததரிது ணக்கூநிபள்பது, இது சின 

ஆண்டு ளுக்கு பன்பு கற்கு ஆதிரிக் ோில் ஆிக் க் ோணர் மப 

த ோன்ந கதிிற்கு அடுத் இடத்மப்திடித்துள்பது. 

 

வணிகம் & சபாயராோம் 

இந்ேிா கிம்பர்தய சசல்முமமக்கு ேமயம ோங்கவுள்ரது 

 2018 ஆம் ஆண்டு ம்தர் 12 பல் 16 ஆம் கி ம ப்பைசல்ஸ், ததல்ஜித்ில் 

தசல்பமந சோன்நிழ் ிட்டம் (KPCS) மடததற்நது. 2019 ஆம் ஆண்டு ஜணரி 1 

ஆம் கி பல் KPCS மனமம கோப்தி என்நிம் இந்ிோவுக்கு 

அபித்து. 

ேவரிமச & குமிீடு 

அசாங்கத்ேில் உயகின் 100 எேிர்காய ேமயவர்கள் பட்டில் 

 அசோங்  ஊிர் ளுக் ோண க் ி ோடு பின் உன போி த ோள்ம த் பம் 

அததோனிட்டி ள், ஆந்ி திகச .டி ற்றும் தஞ்சோத்து ோஜ் ந்ிரி ோோ 

கனோக ஷ் ன்தம உன ின் ி ச் தசல்ோக்குள்ப இமபஞர் பில் எபேோ  

கர்ந்தடுத்துள்பண. 

 பல் 20 இடங் பில் இபேக்கும் எக இந்ித் மனர் இர் ஆோர். 

ாநாடுகள் 

இண்டாவது அம்தபத்கர் சர்வதேசக் கூட்டம் 

 அசில்  ட்டமப்பு ம்தர் 30, 2018 அன்று ிமணவுகூபேம் ம ில், 
இந்ி குடிசுத் மனர் ிபே.ோம் ோத் க ோிந்த், புதுில்னிில் 
இண்டோது அம்கதத் ர் சர்கச கூட்டத்ம துக் ி மத்ோர்.  
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 இந்க் கூட்டத்ம ஆிிோிடர் ற்றும் தங்குடிிண சட்டன்ந 
உறுப்திணர் ள் ற்றும் ோடோளுன்ந உறுப்திணர் ள் குழு ற்றும் டோக்டர் 
அம்கதத் ர் ர்த்  சமத ற்தோடு தசய்து. 

புேி இந்ேிாவிற்கான சுகாோ அமப்பு பற்மி உமாடல் 

 ிி ஆகோக் புி இந்ிோிற் ோண சு ோோ அமப்பு தற்நி உமோடமன 

டத்து ிநது. ஆபஷ்ன் தோோத்ிற்கு ிட்டிடப்தட்ட ததோது-ணிோர் 

எத்துமப்பு ோிரி கதோன்ந த ோள்ம  பண்தோடு பில் பர்ச்சி உமோடல் 

புதுமோண ோற்நங் மபக்  ணிக்  கண்டும். 

நினங்கள் 

 டோக்டர் அஜய் பூண் தோண்கட - பேோய் தசனோபர் 

ேிட்டங்கள் 

'மோா ணில்யி ாஜ் சர்காா' 

  ர்ோட  அசு ிசோி ளுடன் இமபம் ததோபேட்டு, டிசம்தர் ோம் பல் 

'மோோ ில்னி ோஜ் சர் ோோ' னும் ிட்டத்ம தோடங்  ிட்டம். 
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