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New education policy
དས་ གང་གི
གང་གི་ གསར་པོ་ ཡོན་ཏན་ ིམ་ག་ ོམ་པའི་ དོན་ལས་ ་རིག་གསར་ ་ཞབས་ k. kastariranjan ལོག་པོ་ ན་ ཐམ་བ་ འ#ད་མི་ ཆོགས་པོ་ བཟོ་
ཞ་ ཡོད་། དས་གང་ མི་སར་ གོ་ 'ིགས་ དང་ ཡར་(ད་ )ན་ ཆོགས་གི་ ལེན་བ+་ དོན་བཞིན་ panel ཆོགས་པོ་ན་ /་གར་ འཇ༹ནི ་2ོངས་ ཞབས་ེ་ (IAS)
འགོ་8ེ་ ཉོན་ཀོ་ ་ཞབས་ K.J Alphonse Kanam-thanam ལོ་ ཡང་ ཆོགས་པོ་ ན་ ཞག་ཡོད། ཁོང་གི་ kerala གི་ Kottayam དང་ Ernakulam 8ོང་
ཁག་ན་ /་ཆ་ ༡༠༠%
༡༠༠ ཡོན་ཏན་ ཡོད་ པོ་ Hང་ཁག་ བཟོ་ཤད་ ན་ རོགས་རམ་ Jོམ་པོ་ ཀེལ་བོ་ Jད་། Madhya Pradesh གི་ mhow ཡོད་ཁན་ Baba
Saheb Ambedkar University Sི་ཆོགས་ ཆ༹ན་རིག་Tོབ་'་གི་ Vice Chancellor ་ཞབས་་ Ram Shanker kureel ལོ་ ཡང་ ཆོགས་པོ
གས་པོ་ན་ ཀིལ་ཡོད་།
ཁོང་ཉམ་པོ་ ཞིང་ཡོག་ ཆན་རིག་ དང་ གོ་'ིགས་ ཡོན་ཏན་ གི་ ཉམས་ལོན་ 2ད་པོ་ཡོད་།
Ten Minutes to Earth
མངའ་Yི་ ན་ གདང་ “Ten Minutes to earth”ལས་
ལས་ རིམ་ དོན་བཞིན་ ས་གནས་ 2ད་པོ་ ན་ ཤིང་]་ 2ད་པོ་ ^ག་ཀོ་ Jད་། ལོ་ ཨ་ཏང་June
ཨ་ཏང་ ཆོད་ ༡༥
ལས་ June ཆོད་ ༣༠ སང་ ཏེ་ bང་ེད་ c༹ས་ཁན་ “Parivarna Mahoutsav”གིགི་ 'ི་ ཅིག་ དོན་བཞིན་ ཞག་ཁན་ “Ten minutes to earth” ལབ་ ཁན་
ལས་ རིམ་ འགོ་ལོ་ Raj bhawan མཐའ་eོར་ན་ fིད་2ོད་ ་ཞབས་ shriniwas patil ,གིགི་ ཤིང་ཏིག་ ཡི་ཏགོ་ 2ད་པོ་ ]ག་ཀོ་ གནང་ འhག་། འཆར་གཞི
འཆར་གཞི་
ལས་རིམ་ ན་Hད་ཆོགས་ཁང་ བཀའ་Tོབ་པོ་ ་ཞབས་ Kedarnath Rai, འ#ད་མི་ ་ཞབས་ Sonam Gtatso Lepcha , མངའ་Yི་ )ན་པོ་ ཆོགས་པོ་ ^་
, འ#ད་མི་ ཆོགས་པོ་ Gangtok Municipal Council གི་ Mayor, ལི་lས་ mང་ཆོན་ཅ༹་ུ དང་ ངས་ཅ༹ན་ ལེ་ལགས་ འགོ་ 8ེ་ཅ༹་ུ ལས་རིམ་
མ་ ན་ oད་ལོན་བོ་
Jད་། གོ་eབས་ འདི་ན་ ནགས་ ཅ༹ན་ ལེ་ལགས་ གི་ mང་ཆོན་ Doctor Thomas Chandy ཀི་ Ten minute to earth ,ལས་
ལས་ ཏིམ་ན་ ོ་ Sི་ cན་པོ་ གི་
བཀའ་ ལབ་ ཤེས་པོ་ གནང་འhག། ལས་ རིམ་ན་ fིད་2ོང་གི་ Paryavaran Mahotsav 2016 གི་ ལོན་uེལ་ དེབ་ ཅིག་ཡང་འགོ
་ཡང་འགོ་ v༹་ི གནང་འhག་། མངའ་
Yི་ 'ི་ ལས རིམ་འདི་ /ལ་ས་ རང་Yི་ གཞན་ ས་ ས་གནས་ཅ༹་ུ ན་ ཡང་ཤིང་་ ཅ༹གུ ་ཤད་ ལས་རིམ་ ཞག་ཀོ་ གནང་ འདག།
Electoral Segregation
ད་འདི་ ཁན་ panchayat འདི་ཤོག་གི་ དགོ་ ལས་ འོད་ཤོག་ མིང་ཐོ་ སེར་ཤད་ དང་/་གར་ འདོ་ཤགོ་ འཇ༹ནི ་2ོང་གི་ H་ འc༹་ྨ ་ཅ༹གུ ་ ཁན་ Hལ་ཆོན་ གཡོག་
གེན་ uེལ་བ་ན་ གོང་ཁན་ གཟའ་ པ་སངས་ ཉིན་ཆ༹་ེ xོ་ 8ོང་ ཁག་ Namchi ན་ ཆོགས་hས་ཅ༹གི ་་པོ་ Jད་། འཇ༹ངོ ་ཁག་ འགོ་8ེ་ ་ཞབས་ Raj Kumar
Yaduv གི་ འགོ་ལོ་ ་ཁན་ ཆགོས་hས་ ན་ uེལ་བའི་ འགོ་8ེ་ དང་ གཡོག་མི་ཅ༹་ུ ་པོ་ Jད་། 8ོང་ཁག་ འགོ་8ི་གི་ འདོ་ཤོག་ མིང་ཐོ་ སེར་ ཤད་ གཡོག་ འདི་
འཇ༹ནི ་2ོང་ བཀའ་བོན་ དོན་ བཞིན་ c༹ས་ཤད་ བཀའ་ནང་ འhག་། ཐོབ་པའི་ གསར་ཤོག་ཀོ་ ལོན་uེལ་ འགོ་8ེ་ བཟོ་ ཞག་ ཡོད་། དང་ ཁོང་གི་ panchayat
མིང་uི་ འགོ་8ེ་ འོམ་དང་ འདོད་ ཤོག་ མིང་བོ་ འགོ་8ེ་ཅ༹་ུ སེཨར་ཤད་་
ཨར་ཤད་་ ཐོབ་ཅའ་ ཞག་ཡོད་།
ཆོགས་hས་ན་ x་8ོང་ཁག་གི་ {ལ་ཆོགས་ ཡར་(ད་ འགོ་8ེ་ཅ༹་ུ ལོ་ Panchayat མིང་uི་ འགོ་8ི་ འོམ་ དང་འདོ་ལོང་ འགོ་8ེ་ཅ༹་ུ ལོ་ panchayat འདོ་ཤོག་
མིང་ཐོ་ སེར་ ཁན་ འགོ་8ེ་ ལབ་ ཏི་ སེལ་བོ་ Jད་། ཆོགས་hས་ན་ ད་|ང་ གbང་བོ་ དོན་བཞིན་ Hལ་ཆོན་ གཡོག་ གེན་ འདི་ july ཆོད་ ༡ ལས་ c༹མ་ཅ༹གུ ་Yི་
july ཆོད་༣༡ སང་ཏས་ ལག་ལོན་ ཐོན་ཤད་ ཨིན་།
SDF
འuས་}ོངས་ ར་དབང་ ཆོགས་པོ་ SDF གི་ Silguri ན་ གདང་ fིད་ད་ ཆོགས་པའི་ ◌ྲ◌་ུ 'ིག་ ཅ༹གི ་ན་ འuས་}ོངས་གི་ ང་ཁོར་ ཅ༹་ུ ཤིག་ ེ་ གནས་ 2ོན་
c༹ས་བའི་ དང་ ཁོར་ལོ་ ལ་ཁན་ དང་ མི་བར་ལོ་ འ ས་ང་ ཏོང་ཁན་ གནས་ཅ༹ལུ ་ལོ་ ངོ་ལོག་ 2བས་ཡོད་། ཆོགས་པོ་ གི་ Silguri འཇ༹ནི ་2ོང་ ཉམ་ཅ༹་ི འuས་
}ོངས་ གི་ ང་ཁོར་,ཁོ
་ ཁོར་ལོ་ ལ་ཁན་ དང་ མི་པར་ ཅ༹་ུ འི་ Hལ་ཅིན་ ང་2ོབས་ ཐགས་ཅ༹ད་ གནང་ཤད་ དགོས་་ ལ་བོ་ ཨིན་། གསར་ཤོག་ཀོ་ oབས་་
ཅིག་ན་ SDF གི་ གbང་བོ་ ཨིན་ ཆོགས་པོ་ དང་'ེ་ ིམ་ག་ དང་ ད་ ལམ་ ཡོད་ཁན་ ཆོགས་པོ་c༹ས་ འདི་ ིས་ རང་གི་ གཡོག་ ལེམ་c༹ས་ གནང་བཞིན་
ཡོད་པོ་ ཨིན་། འདི་ c༹ས་ Hད་ཏའ་ མངའ་Yེ་ gorkhaland གི་ དགོས་གལ་ ལོ་ SDF གི་ ཆན་རིགས་ དང་ ་ིམ་ ཐོབ་ཤོས་ དོན་བཞིན་ དགོས་གལ་ལོ་
རོགས་རམ་ གནང་བོ་ ཨིན་།
Id-ul fitr
/ལ་ ཁབ་ན་ ད་རིང་ Id-ul-fitr དགའ་་ c༹ས་ ིད་bང་ c༹ས་བོ་ ཡིན་། 2ིག་་ དང་ དགའ་་ིས་ hས་ཆོན་Id
་ འདི་ ཅིག་#ན་ཀི་ དོན་ཆན་ཨིན་། དེ་ཁར་
མངའ་Yེ་ན་ ཡང་ Id-ul –fitr དགའ་་ c༹ས་ ེད་bང་ c༹ས་བོ་ ཡིན་། hས་ཆོན་འདི་ eབས་ལོ་ Muslim མི་རིགས་ཅ༹་ུ གི་ Maszit ན་ cོན་Yི་ Id ིས་
Namaz 'གོ་ ཀོ་ གནང་ འhག། འདི་ /བ་ལས་ ག་སལ་ དོན་བཞིན་ ཁོང་^་ གི་ སོ་བའི་ གཉེན་མཆན་ ^་ལོ་ Id ལ་Yོ་ ཨིན་། འདི་ ངོན་ལས་ གདང་ ཁོང་
གི་ Id གི་ བདའ་ཀ་་ འཇིག་པའི་ /བ་ལས་ རང་གི་ ་བའི་ ཅིག་རིང་ཀོ་ Ramzan གི་ ང་གནས་ ོང་པོ་ Jད།

District Court Investigation
འuས་}ོངས་ ིམ་ཁང་ ཐོན་པའི་ ིམ་པོན་ འགོན་བོ་ Justice Satish Kumar Agnihotri གི་ ད་རིང་ cང་ 8ོང་ཁག་གི་ pentok, Mangan ན་ གསར་
པོ་ 8ོང་ཁག་ ིམ་ཁང་ འགོ་v༹
་v༹་ གནང་བོ་ ཨིན་། གོ་eབས་ འདི་ན་ འuས་}ོངས་ ིམ་ཁང་ ཐོན་པོ་ གི་ ིམ་པོན་ཅ༹་ུ ིམ་པོན་ མ་་Meenakshi
Madan
མ་་
Rai ,དང་
དང་ oིམ་པོན་ Bhaskar Raj Pradhan ,ིིམ་uེལ་ )ན་པོ་ ་ཞབས་ ་Ram Bhadur Subba དང་ འགོ་ པོ་ཅ༹་ུ ལས་རིམ་ན་་ cོན་བོ་ Jད་
CBI New Branch
བ་8ོང་ཁག་གི་ Geyzing Bermock ཡོད་ལོང་ {ལ་ཆོགས་ དོན་བཞིན་ Barmak ན་ Centre Bank of India ,CBI ཞ་ག་ ལི་l་ vི་བོ་ ཨིན་། ཐོབ་
པའི་ ལོན་ དོན་བཞིན་ Bermack Barthang Gram Panchayat ,གིགི་ 'ོམ་Yི་ དལ་མ་ ༣་ '་སོང་ ཏང་Yི་ རམ་oབས་་ ལེ་ང་ འཐའ་eོར་ན་ oིམ་
ཅིག་ བཟོ་Yི་ གི་ ་ཞ་ག་ལི་l་ v༹་ི བོ་ ཨིན་། མངའ་Yི་ གང་གི་ བོ ཅ༹་ོ ཡར་(ད་ འ#ད་མི་ ་ཞབས་ phurba Sherpa ,གིགི་ ད་རིང་འདིའ་ི འགོ་ v༹་ི གནང་བོ་
ཨིན་། ལོན་ཐོབ་པོ་ དིན་བཞིན་ ཨོ་ཁའི་ {ལ་Yོད་པོ་ ^་ ཞབ་ེ་ དོན་ལས་ Gram Panchayat ཡར་ 2ད་ བང་ 8ད་ ལས་ དལ་ཁང་ཞ་ག་ འདི་ བཟོ་བོ་
ཨིན་།

