
 

 அக்ட ோபர் 11 – பபண் குழந்தையின் சர்வடைச நோள் 

 தாய்ாந்தின் ாங்காக்கில் டைபறும் 9யது ிபாந்தின யிரியா 

பாபோதாப கூட்ைாண்டநனின்    இடைக்கா நந்திரி கூட்ைத்தில் நத்தின 

யர்த்தக, டகத்பதாமில் நற்றும் பனில்வய அடநச்சர்    ிபெஷ் வகானல் , 

அக்வைார் 11-12 வததிகில் ங்வகற்கபள்ார். 

 புதுடில்ினில், இந்தினாயின் ஊட்ைச்சத்து சயால்கள் குித்த 5 யது வதசின 

ஆட்சிக்குழுயிற்கு நத்தின பண்கள் நற்றும் குமந்டத கள் வநம்ாட்டு 

அடநச்சர் ஸ்நிபேதி ஜூின் இபாி தடடந தாங்கிார். 

 கம்ம் ற்றுநதி ஊக்குயிப்பு ஆட்சிக் குழு (சிஇிசி) இந்தின டகனால் 

தனாரிக்கப்ட்ை தடபயிரிப்புகின் காச்சாப ாபம்ரினம் நற்றும் பசவு 

தின்கட வநம்டுத்தும் வாக்கில், சம்ர்ாந்த் சநஸ்கிபேத ல்கடக்கமக 

டநதாத்தில், அக்வைார் 11-14 வததிகில், 38 யது இந்தின கம்ம் 

பாபேட்காட்சிடன ற்ாடு பசய்துள்து. 

 சுற்றுாடய வநம்டுத்துயதற்கா ஒபே தித்துயநா படனில், நத்தின 

ிபவதச சுற்றுா யாரினம் அக்வைார் 12 பதல் யம்ர் 10 யடப, 11 

கபங்கில் ஒபே நாத கா கப டை யிமாடய ற்ாடு பசய்துள்து . 

 சத்தீஸ்கரில் அம்ிகாபூர் கரில் பதன்பதில் ‘குப்ட 

உணயகம்’பதாைங்கினது. இந்த உணயகம் அம்ிகாபூர் கபாட்சி ிறுயத்தால் 

ைத்தப்டுகிது. 
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 உத்தபிபவதசத்தில், பதல் 2 ாள் ீடித்த வதசின இந்தி அியினல் 

ழுத்தார்கள் நாாடு க்வாயில் பதாைங்கினது , ஆங்கித்தின் 

ிடினிிபேந்து அியினல் ழுத்டத யிடுயித்து , இந்தி நற்றும் ி யைபநாமி 

பநாமிகின் னன்ாட்டை ஊக்குயிக்கும் வாக்கத்துைன் இம்நாாடு 

பதாைங்கப்ட்டுள்து. 

 நத்தின சுகாதாப நற்றும் குடும் த்துட அடநச்சர் ைாக்ைர் ஹர்ஷ் யர்தன் 

, நத்தின சுகாதாப நற்றும் குடும்  ஆட்சிக்குழுயின் (சி.சி.ச்.ஃப்.ைிள்பெ) 

13 யது நாாட்டைத் திந்து டயத்தார் , நாாட்டின் வாது அயர் புது 

தில்ினில் சுபான்சித் நத்ரித்யா ஆஷ்யாசன் , சுநன் ன் பனற்சிடனத் 

பதாைங்கிார். 

 ஜாதிதி பாம் ாத் வகாயிந்த் நதிப்புநிக்க ஜாதிதி யர்ண யிபேடத ாசிக் 

கரில் உள் பாணுய யிநாப் டைகளுக்கு யமங்கிார் . இந்ிகழ்ச்சினில் 

நகாபாஷ்டிபா ஆளுர் கத் சிங் வகாரினாரி, பாணுயத் ததி பஜபல் ிின் 

பாயத் நற்றும் பாணுயம், கைற்டை நற்றும் யிநாப்டை பத்த அதிகாரிகள் 

கந்து பகாண்ைர். 

 இக்கினத்திற்கா 2019 வால் ரிசு 2018 ரிசுைன் அியிக்கப்ட்டுள்து . 

ஸ்யடீிஷ் அகாைநி அிக்டகனில் , ஆஸ்திரின ழுத்தார் டீ்ைர் வஹண்ட்வக 

2019 ரிடசபம், வாந்து ழுத்தார் ஓல்கா வைாகார்சுக் 2018 ரிடசபம் 

பற்றுள்ார்கள் ன்று அியித்தது. 
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