

செப்டம்ர் 22 – உக களண்டளநழருக தழம்



செப்டம்ர் 23 – ெர்யததெ செசக சநளமழகள் தழம்



குடிதனற்ம்,

யங்கழ,

திர் யரி செலுத்துதயளர்

,

யிநளம் நற்றும் பனில்

னணங்கள் சதளடர்ள தகயல்கச தெகரிக்கும் ளட் கழரிட்

2020 ஜயரினில்

இருந்து செனல்ட யளய்ப்புள்து.


ங்களததரழன்

பனில்தய அசநச்ெர் ,

எம்.டி.நூருல் இஸ்ளம் சுஜன் நற்றும்

இந்தழன உனர் ஸ்தளிகர் ரியள கங்குழ தளஸ் ங்களததரழன் ெழளலதழனில்
இருந்து இந்தழனளயின் எல்சனில் உள் லல்தழரி அருதக தநம்ளட்டு நற்றும்
களணளநல் தள தடங்கச செப்ிடுயதற்கள ணிகலக்கு
அடிக்கல் ளட்டிர் .ததெழன

, ெழளலதழனில்

தரிடர் தநளண்சந ழறுயம் புதுடில்ழனில்

ிந்சதன தரிடர் ததசயகள் நதழப்ீடு குழத்த ரு ளள் தத

ெழன ர்க்ஷளப்

ன்ச ஏற்ளடு செய்து யருகழது.


களர்கழல்

சயற்ழனின்

20

யது ஆண்சட ழசவுகூருயதற்கும்

,

IAF

இன்

உண்சநனள ளபம்ரினம் நற்றும் குழக்தகளலக்கு ஏற் யளழ்யதற்கும் , குதளரி
பன்” என் அல்ட்பள நபளத்தளச ஐஏஎஃப் தநற்சகளள்கழது


நளழம் பழுயதும் உள் கர்ப்பு உள்ளட்ெழ அசநப்புகில் கமழவு சுத்தழகரிப்பு
ழசனங்கள் அசநப்து குழத்து தநழமக அபசு ில் நற்றும் சநழண்டள தகட்ஸ்
அக்கட்டச (ி.எம்.ஜழ.எஃப்) உடன் புரிந்துணர்வு ப்ந்தம் செய்து சகளண்டது .

செப்டம்பர் 22 & 23 ஒருவரி
நடப்பு நிகழ்வுகள்


சதலுங்களளயில் ீர்ப்ளெம், ழத்தடி ீர் நற்றும் கழபளந ீர் யமங்கல் (நழரன்
ளகவ பதள) ஆகழன துசகள் ததெழன ீர் நழரன் யிருதுகசப் சற்றுள், இந்த
யிருது

ததெழன

ீர்

நழரின்

ஐந்து

இக்குகின்

கவ ழ்

யசபனறுக்கப்ட்ட

10

ிரிவுகில் யமங்கப்டுகழன்.


71 யது ிசபம் சடம் எம்நழ யிருதுகள் சதளடங்கப்ட்டுள். HBO இன் தகம் ஆப்
த்தபளன்ஸ்,

32

ரிந்துசபகலடன்

ெழந்த

ளடகத்

சதளடபளக

ததர்ந்சதடுக்கப்ட்டுள்து.


கஜகஸ்தளின் நூர்-சுல்தளில் டந்த உக நல்யுத்த ெளம்ினன்ரழப்ில் இந்தழன
நல்யுத்த யபர்
ீ
பளகுல் அதயர் ஆண்கள் 61 கழதள எசட ிரியில் சயண்கப்
தக்கம் சயன்றுள்ளர்.



பஷ்னளயின்

எகசடரின்ர்க்கழல்

ெளம்ினன்ரழப்ில்

ஏஸ்

டந்த

இந்தழன

ஏஐிஏ

ஆண்கள்

குத்துச்ெண்சட

யபர்
ீ

உக
அநழத்

குத்துச்ெண்சட
ங்கல்

சயள்ி

தக்கம் சயன்ளர்.


2024 நற்றும் 2028 ழம்ிக்கழற்கு யிசனளட்டு யபர்கச
ீ
தனளர் செய்யதற்களக
யிசனளட்டு அசநச்ெகம் 20 ெழந்த ததெழன சநனங்கச உருயளக்க உள்து .



செளஸ்டினன்

சயட்டல்

ெழங்கப்பூர்

கழபளண்ட்

ிரிக்சற

சயன்ளர்,

லூனிஸ்

லளநழல்டன் ளன்களயது இடத்சதப் ிடித்துள்ளர்.


ஜயரி நளதம் ஆஸ்தழதபழன ஒனுக்குப் ிகு தயளநழ ெளகள, தடளதப ளன்
ெழிக் இறுதழப் தளட்டினில் பஷ்னளயின் அஸ்ததெழனள வ்ழயுசெங்தகளயளசய
6-2,

6-3

என்

செட்

கணக்கழல்

யழ்த்தழ
ீ

தது

பதல்

ற்சனர்

ட்டத்சத

சயன்ளர்.
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