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தேசி சசய்ேிகள் 

மூன்மாம் நிலய புற்றுதநாய் லத்ேின் அமக்கட்டலர 

 க ளயள சு ளதளப அமநச்சர் யிஸ்யஜழத் பளக ளஜழனில் மூன்ளம் ழம புற்றுகளய் மநனத்தழன் 

அடிக் ல் ளட்டிளர். நம் ளதழக் ப்ட்ட ர் ளுக் ள எம ளள் பளநரிப்பு மநனத்தழற்கு அயர் 

அடிக் ல் ளட்டிளர். கநலும் ஸ்யளளம்ன் தழட்டத்தழல் எம யிமழப்புணர்வு தழட்டத்மதத் 

ததளடங் ழளர், இது தண் ள் தன்ம்ிக்ம மடன் தசனல்டுயமத களக் நள க் த ளண்டது. 

லிபத்துகரால் ஏற்படும் இமப்பு எண்ணிக்லக 81% குலமந்துள்ரது 

  டந்த ந்து ஆண்டு ில் யித்து ளல் ற்டும் இப்பு ண்ணிக்ம  81 சதயதீம் குமந்துயிட்டதள  

பனில்கய அமநச்ச ம் ததரியித்துள்து. பனில்கயனின் முக் ழன முன்னுரிமந னணி ின் ளது ளப்பு 

ன்து. 

சிி இக்கம் ீது அசு ேலட லிேித்ேது 

 அபசளங் ம் இந்தழன நளணயர் இஸ்ளநழன இனக் த்தழன் (சழநழ) நீதள தமடமன ீட்டித்தது, இது ந்து 

ஆண்டு ள  ளட்டில் ததளடர்ச்சழனள னங் பயளத டயடிக்ம  ில் ஈடுட்டுள்து. சழநழமன 

சட்டயிகபளத அமநப்ில் இமணப்தள  

உள்தும அமநச்ச ம் கூழனது. 

இந்ேி லிானப்பலட லிானி அபிநந்ேன் லர்த்ோன் லடீ்டிற்கு ேிரும்பினார் 

 இந்தழன யிநளப்மட யிங்  நளண்டர் அிந்தன் யர்த்தநளன் புதுடில்ழக்கு யந்தளர். அயர் அட்டளரி-

யள ள ல்மனில் ளக் ழஸ்தளன் இந்தழன அதழ ளரி ிடம் எப்மடக் ப்ட்டளர். 

பய எண்சணய், எரிலாம ேிட்டங்கலர த்ேி அலச்சர் சோடங்கினார். 

 தழரிபுபள அ ர்தளயில்  ண்தணய் நற்றும் ரியளம தழட்டங் ம நத்தழன அமநச்சர் தர்கநந்தழப 

ிபதளன் தழந்துமயத்தளர். ளட்டில் அதழ ட்சநள  4.96 ம்.ம்.சழ.சழ.ம்.டி.இனற்ம  ரியளமமய  தழம் 

உற்த்தழ தசய்து தழரிபுபள இந்தழனளயில் இனற்ம  ரியளம உற்த்தழனில் முதழடம் ய ழக் ழது. 

டூன்–முதசாரி தாப்தல ேிட்டத்ேிற்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. 

 உத்தபள ண்ட் முதமநச்சர் தழரிகயந்தழப சழங் பளயத் 300 க ளடி மெளய் நதழப்ிள 

தடஹ்பளடூன்-முகசளரி கபளப்கய தழட்டத்தழற்கு அடிக் ல் ளட்டிளர். 

ிதசாம் கலர்னர் கும்ணம் ாஜதசகன் ாஜினாா 

 நழகசளபம்  யர்ர் கும்நணம் பளஜகச பன் தயி யி ழளர். இமதத் ததளடர்ந்து ஜளதழதழ பளம்ளத் 

க ளயிந்த் நழகசளபநழன் ஆளுபள  அசளம் ஆளுர் கபளசழரினர் ஜக்தழஷ் மு வமன கூடுதல் தளறுப்ில் 

ழனநழத்தளர். நழகசளபநழற்கு ஆளுர் ழனநழக் ப்டும் யமப இயர் இந்த தயினில் ய ழப்ளர். 
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நாகயாந்து முேல் சுற்று தபாயிதா ேடுப்பு ருந்துகலர அமிமுகப்படுத்ேிது 

 ளடு முழுயதும் த ளண்டு யபப்ட்ட ல்ஸ் களழகனள தழட்டத்தழன் எம குதழனள  ள ளளந்தழல் முதல் 

சுற்று களழகனள தடுப்பு நமந்து ம அழமு ப்டுத்தழனது. களழகனள எமழப்புக் ள  களழகனள 

தசளட்டு நமந்து 5 யனதழற்கு  வழ் உள் சுநளர் எம ட்சத்தழற்கும் கநற்ட்ட குமந்மத ளுக்கு 

யமங் ப்டும். 

சபாதுத் தேர்ேல் தேேி அமிலிப்பு 

 ளடு முழுயதும் நக் மயத் கதர்தல் ழு  ட்டங் ள  மடதறும் ன்று புதுதழல்ழனில் தமமந 

கதர்தல் ஆமணனர் தழம சுில் அகபளபள அழயித்தளர். 

 17-யது நக் மயக் ள கதர்தல் கததழ அழயிக் ப்ட்டுள்தளல், கதர்தல் டத்மத 

யிதழ ள் உடடினள  அநலுக்கு யமயதள வும் அயர் அழயித்தளர். ப்பல் 11 ஆம் கததழ ததளடங்கும் 

இந்தத் கதர்தல் யளக்குப்தழவு, கந நளதம் 19 ஆம் கததழனன்று ழமயமட ழது. யளக்கு ண்ணிக்ம  

கந 23 ஆம் கததழ மடதறும். 

 ஆந்தழபப் ிபகதசம், எடிசள, சழக் ழம் நற்றும் அமணளச்ச ிபகதசம் ஆ ழன நளழங் ில் சட்டநன் 

கதர்தல் ளும் எகப கபத்தழல் மடதறும். 

 

இாச்சயப் பிதேசத்ேில், பனிப்சபாறிவு, லறக்கு ரு புேி ஞ்சள் லானிலய எச்சரிக்லக 

 யளிம ச்சரிக்ம  ில் நஞ்சள் ச்சரிக்ம  குமந்த ஆத்துமடனது – அது அடுத்த சழ ளட் ில் 

 டுமநனள யளிமனின் சளத்தழனத்மத குழக் ழது. 

 ிபதநர் கநளடி, யங் கதச ிபதநர் கூட்டள  யர்ச்சழ தழட்டங் ம துயக் ழ மயத்தர் ிபதநர் கபந்தழப 

கநளடி நற்றும் யங் கதச ிபதநர் கரக் லசவள ஆ ழகனளர், யங் கதசத்தழல் யடீிகனள  ளன்பன்சழங் 

மூம், கநம்ளட்டுத் தழட்டங் ம எமங் ழமணந்து துயக் ழ மயத்தர். 

 யங் கதசத்தழற்கு கமந்து ள் நற்றும் ளரி ள் யமங்குதல், 36 சமூ  

நமத்துயநம ள், 11 ீர் சுத்தழ ரிப்பு ழமனங் ள், நற்றும் கதசழன அழவு தட்எர்க் யிரியளக் ம் 

ஆ ழனயற்ழற்கு இம தமயர் ளும் அடிக் ல் ளட்டிளர் ள். 

தகாயா முேல்லர் பட்சஜட் ோக்கல் 

 ழதழ அமநச்ச த்தழன் தளறுப்ளபள கந ளனள முதல்யர் த ளன்பளட் க  சங்நள, 2019-2020க் ள 

யபவு தசவு தழட்டத்மத 1323 க ளடி மெளய் ழதழ ற்ளக்குமமடன் யமங் ழமள்ளர். இது தநளத்த 

உள்ளட்டு நளழ உற்த்தழனில்65 சதயதீநள  உள்து. 

சலரிமமவுச் சசயாரர் தகாகதய அசரிக்காலின் சசயாரர்தேலய சந்ேித்ோர் 

 தயிமவுச் தசனளர் யிஜய் க ள க அதநரிக் ளயின் அபசழனல் யிய ளபங் ளுக் ள 

தயிமவுச் தசனளர் கடயிட் கலம யளரழங்டன் டி.சழ.னின் தயிமவு அலுய த்தழல் 

சந்தழத்து ஆகளசம டத்தழளர். ஸ்ளட் ஃிக்றழங் யமக் ழல் ஸ்ரீசளந்த் நீதள தமடமன ீக் ழனது 

உச்சீதழநன்ம் 

 ஸ்ளட் ிக்சழங் யமக் ழளல்  ழரிக்த ட் யிமனளட யளழ்ளள் தமட யிதழக் ப்ட்ட முன்ளள் இந்தழன 

 ழரிக்த ட் யபீர் ஸ். ஸ்ரீசளந்த் நீதள ஆமட் ள தமட நீதள யமக்ம  உச்ச ீதழநன்ம் பத்து தசய்தது. 

இந்தழன  ழரிக்த ட்  ட்டுப்ளட்டு யளரினம் (ி.சழ.சழ..) அதன்  டும் தண்டமமன நறு ஆய்வு 

தசய்மம்டி க ட்டுக் த ளண்டது. 
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தயாக்பால் ற்றும் தயாகாமக்ோ சட்டம் 

 2013 இல் இனற்ப்ட்ட களக்ளல் நற்றும் கள ளமக்தள சட்டம், தளது ஊமழனர் ின் சழ 

ிரிவு ளுக்கு தழபள ஊமல் யமக்கு ம ஆபளன ளட்டின் நத்தழனில் களக்ளல் நற்றும் நளழத்தழல் 

கள ளமக்தளமய ழனநம் தசய்ன யமழயகுத்தது. 

தோயிப் பண்டிலக நாடு முழுலதும் சகாண்டாடப்படுகிமது 

 யண்ணங் ின் தழமயிமள – கலளழப் ண்டிம  ளடு முழுயதும் க ளள நள க் 

த ளண்டளடப்டு ழது. இந்தப் ண்டிம  தீமநமன யழீ்த்தழ ன்மந தயன்மதமம், 

யசந்த ள யமம மனமம் குழக் ழது. 

தேர்ேல் காயத்ேில் சநமிமுலம குமிீடு ீமலயத் ேலிர்க்க சமூக ீடிா ேரங்கள் முடிவு 

 சமூ  ஊட  தங் ள் நற்றும் இந்தழன இமணன தநளமல் அகசளசழகனரன் ஆஃப் இந்தழனள (ம்) 

ஆ ழனமய தழர்யமம் தளதுத் கதர்தல் ளுக் ள அழகுழ ின் தன்ளர்ய க ளட்ளட்மட 

ற்றுக்த ளண்ட. 

அசாங்கம் பங்கலாே நிேித்லேத் ேடுக்க பங்கலாே நிேிாரர்கரின் சசாத்துக்கலர 

முடக்கவுள்ரது 

 னங் பயளத ழதழனத்மதத் தடுத்து ழறுத்துயதற் ள முனற்சழ ின் எம குதழனள  னங் பயளத 

ழதழனளர் ளுக்கு தசளந்தநள தசளத்துக் ம அபசளங் ம் ம ப்ற்ழனது. கதசழன புளய்வு தஜன்சழ, 
NIA, இதுயமப தழன்மூன்று ர் ள் நற்றும் அயர் து தசளத்துக் ம இதன் அடிப்மடனில் 

அமடனளம்  ளணப்ட்டுள்து. 

எச்.ஐ.லி. தநாாரிகரிலடத TB இமப்புகரில் இந்ேிா 84% குலமத்துள்ரோக ஐ நா குமிப்பிட்டுள்ரது 

 2017 ம் ஆண்டுக்குள் ச்..யி.மடன் யளழ்ந்து யமம் நக் ள் நத்தழனில்  ளசகளய்க் ள 84 சதயி ழதம் 

ளதழப்பு குமந்துள்து. UNAIDS இன் கூட்டு க் ழன ளடு ள் சமனின் தழட்டத்தழன் டி, இது 20 க்கும் 

கநற்ட்ட ளடு ளுக்கு இமடனிள நழ  அதழ நள ளதழப்பு குமயளகும், இது 2020 குமப்பு யி ழத 

 ளக்த டுவுக்கு மூன்று யமடங் ள் முன்தள கய குமந்துள்து உள்து. 

 உ ளயின ரீதழனில், ச்..யி. உடன் யளழும் நக் ிமடகன TB இப்பு 2010 ல் இமந்து 42 சதயி ழதம் 

குமந்துயிட்டது ன்று உ  சு ளதளப அமநப்பு நதழப்ிட்டுள்து. 

6 ாநியங்களுக்கு சிமப்பு சசயவு ஆய்லாரர்கலர தேர்ேல் ஆலணம் நிித்துள்ரது 

 கதர்தல் ஆமணனம் யபயிமக்கும் கதர்தமக்  மத்தழல் த ளண்டு ஆறு நளழங் ளுக்கு சழப்பு தசவு 

ஆய்யளர் ம ழனநழத்துள்து. ஆந்தழபப் ிபகதசம், அமணளச்ச ிபகதசம், குஜபளத்,  ர்ளட ள, 

ள ளளந்து நற்றும் ததலுங் ளள ஆ ழனமய அந்த 6 நளழங் ளகும். 

 ஆந்தழபள நற்றும் ததலுங் ளள நளழங் ளுக் ள சழப்பு தசவு ஆய்யளர் ள  சழ.ி.டி.டி.னின் 

முன்ளள் உறுப்ிர் க ளளல் மு ர்ஜழ ழனநழக் ப்ட்டுள்ளர். முன்ளள் இனக்குர் தஜபல் I-T 

(யிசளபமண), டி.டீ க ளனல் அமணளச்ச ிபகதசம் நற்றும் ள ளளந்து ஆ ழன இடங் ில் 

ணினளற்வுள்ளர். 
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 ந ளபளஷ்டிபளயிற்கு சழப்பு தசவு ஆய்யளர் ள  ழனநழக் ப்ட்ட மரகந்தழப லந்தள குஜபளத்தழன் 

கூடுதல் தளறுப்மமம், நது ந ளஜன்  ர்ளட த்மத தநழழ்ளட்மடமம்  ண் ளணிக் வுள்ளர். 

ஜனாேிபேி மூன்று நாடுகளுக்கு சோறில்முலம பணம் தற்சகாள்ர புமப்பட்டார். 

 குகபளரழனள, தளழயினள நற்றும் சழழ ஆ ழன மூன்று ளடு ளுக்கு ஜளதழதழ பளம்ளத் க ளயிந்த் 

ததளமழமும னணம் கநற்த ளண்டளர். 

தயாக்பாயின்   அலனத்து எட்டு உறுப்பினர்களும் பேலி ஏற்மனர் 

 களக்ளழல் உள் அமத்து ட்டு உறுப்ிர் ளும் தயி ற்ர். ஊமல் தடுப்பு 

ஆமணனத்தழன் தமமந ீதழதழ ிள ழ சந்தழப க ளஸ் அயர் ளுக்கு தயிப் ிபநளணம் தசய்து 

மயத்தளர். குடினபசுத் தமயர், பளம்ளத் க ளயிந்த் தமமநனில் 4 ீதழத்துமஉறுப்ிர் ளும் 4 

ீதழத்தும அல்ளத உறுப்ிர் ளும் களக்ளல்  ழனநழக் ப்ட்டர். 

 ீதழத்தும உறுப்ிர் ள் – முன்ளள் தமமந ீதழதழ ள் – தழலீப் ி. களசக, ிபதீப் குநளர் 

தநளலந்தழ நற்றும் அிளஸ் குநளரி நற்றும் சத்தீஸ் ர் உனர் ீதழநன்த்தழன் தமமந ீதழதழ அஜய் 

குநளர் தழரிளதழ 
 ீதழத்தும அல்ளத உறுப்ிர் ள் – முன்ளள் முதல் தண் சரஸ்தபள சவநள ளல் 

தமயர் அர்ச்சள பளநசுந்தபம், முன்ளள் ந ளபளஷ்டிபள தமமந தசனளர் தழகஷ் குநளர் 

தஜனின், முன்ளள் ஆர்ஸ் அதழ ளரி நக ந்தர் சழங் நற்றும் முன்ளள் ..ஸ் அதழ ளரி இந்தழபஜழத் 

ிபசளத் த ௌதம் ஆ ழகனளர். 

UGC லிலசாத்ேில் உள்ர சோலயதூ பட்டப்படிப்பு ேிட்டங்கலர ேலட சசய்ேது 

 ல் மக் ம  நளின ஆமணக்குழு (ம.ஜழ.சழ) யியசளனத்தழல் ததளமதூப ட்டப்டிப்பு தழட்டங் ம 

தமட தசய்தது. யியசளன ட்டப்டிப்ிகு தசனல்முமப்டிப்பு அல்து ஆய்ய  டிப்பு ள் 

கதமயப்டும் ன்தளல் இந்த முடிவு உனர்  ல்யி எழுங்குமுமனின்  மடசழ கூட்டத்தழல் 

டுக் ப்ட்டது. 

ாநியங்களுக்கு சிமப்பு த்ேி தபாலீஸ் கண்காணிப்பாரர்கலர ECI நிித்துள்ரது 

 கநற்கு யங் ளத்தழலும், ஜளர் ண்டிலும் நக் மயத் கதர்தலுக் ள சழப்புப் களலீஸ் 

 ண் ளணிப்ளபள  இந்தழன ளது ளப்பு மட முன்ளள் இனக்குர் க .க .சர்நளமய இந்தழன கதர்தல் 

ஆமணனம் ழனநழத்துள்து. 

 தழரிபுபள நற்றும் நழகசளபம் சழப்பு நத்தழன களலீஸ்  ண் ளணிப்ளபள  முன்ளள் 

.ி.ஸ் அதழ ளரி நழரிளல்  ளந்தழ தளஸ் ழனநழக் ப்ட்டுள்ளர். 

Whatsapp குரூப்பில் தச – கிரிக்சசய்வும் 

Telegram Channel ல் தச – கிரிக்சசய்வும் 

  

 

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

