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செப்டம்பர் 5 – தேெஷ ஆெஷரிர் ேஷனம்



தகர்தலஶர் லிலகஶங்கள், உணவு ற்றும் சபஶது லிநஷதஶக அமச்ெர் ஶம்
லியஶஸ் பஶஸ்லஶன் ேனது அமச்ெகம் ற்றும் அேன் அமனத்து சபஶதுத்துமம
நஷறுலனங்கரில் உள்ர அமனத்து லமகஶன எற்மம பன்பஶட்டு பிரஶஸ்டிக்
சபஶபேட்கமர இந்ே ஶேம் 15 பேல் ேமட செய்ப்தபஶலேஶக அமஷலித்துள்ரஶர்.



தகஶயஶலில், “உடல்நயம் ற்றும் ஊட்டச்ெத்து பஶதுகஶப்பிற்கஶன உணவு
பமமகமர பல்லமகப்படுத்துேல்” ன்ம கபேப்சபஶபேளுடன் பக்லட்
ீ குமஷத்ே
நஶன்கு நஶள் ெர்லதேெ ெஷம்தபஶெஷம், ளஷல்யஶங்கஷன் லட கஷறக்கு வஷல்ஸ்
பல்கமயக்கறகத்ேஶல் 2019 செப்டம்பர் 3 பேல் 6 லம ற்பஶடு செய்ப்பட்டுள்ரது.



கர்ேஶர்பூர் ெஶவஷப் ேஶழ்லஶத்ேஷற்கஶன இந்ேஷ ஶத்ரீகர்கரின் லிெஶ இல்யஶே
பணத்ேஷற்கு நம்பிக்மகின் அடிப்பமடில் ந்ே ேமடபம் இன்மஷ, இந்ேஷஶவும்
பஶகஷஸ்ேஶனும் எப்புக்சகஶண்டுள்ரன.



கஶத்ஶ கஶந்ேஷின் 150 லது பிமந்ே நஶமர நஷமனவுகூபேம் லமகில் ஷ்ஶ
ெஷமப்பு பத்ேஷமம சலரிிட உள்ரேஶகவும் தலும் தஶகஶமல
பிபயப்படுத்துலேற்கஶன எபே புதுமஶன பன்பஶடும் ேஷமக்கப்படும் ன்று
ஶஸ்தகஶவுக்கஶன இந்ேஷ தூேர் டி.பி. சலங்கதடஷ் லர்ஶ சேரிலித்ேஶர்



அெஶஷல் உள்ர இண்டு தகஶில் குரங்கரில் லரர்க்கப்படும் அரி பிரஶக்
ெஶஃப்ட்சளல் ற்றும் இந்ேஷ ெஶஃப்ட்சளல் ஆமகரின் சுஶர் 70 குஞ்சுகள்
குலஶவஶட்டிக்கு கஷறக்தக சுஶர் 50 கஷ.ீ சேஶமயலில் உள்ர தபஶபிதடஶஶ
லனலியங்கு ெணஶயத்ேஷல் லிடுலிக்கப்பட்டன.
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ேங்கத்ேஷன் இபேப்பு அேஷகம் உள்ர நஶடுகரின் பட்டியஷல் இந்ேஷஶ சநேர்யஶந்மே
பின்னுக்கு ேள்ரி பேல் பத்து இடங்களுக்குள் கஶல்பேஷத்துள்ரது.



இந்ேஷ ரிெர்வ் லங்கஷ அமனத்து லங்கஷகளுக்கும், ேனிப்பட்ட கடன் , லட்டுலெேஷ
ீ
அல்யது ஆட்தடஶ கடனஶக இபேந்ேஶலும், லங்கஷகள் ேங்கரின் புேஷ கடன்
ேஶரிப்புகள் அமனத்மேபம் பஶயஷெஷ சப்தபஶ லேம்
ீ
தபஶன்ம சலரிப்பும
அரவுதகஶலுடன் இமணப்பமே கட்டஶஶக்கஷபள்ரது.



மெபர் கஷமம் லிெஶமண ற்றும் மெபர் ேடலில் சேஶடர்பஶன பேல் தேெஷ
ஶநஶட்மட புதுடில்யஷில் உள்ர ெஷபி ேமயமகத்ேஷல் இக்குனர் ரிளஷ குஶர்
சுக்யஶ சேஶடங்கஷ மலத்ேஶர்.



ெஷறுபஶன்ம குற்மங்கள் ற்றும் கஶற்மஷன் ேம் குமமந்ே கஶணத்ேஶல் உயகஷன்
க்கள் ஷகவும் லஶறக்கூடி நகங்கரின் பட்டியஷல் தேெஷ ேமயநகம் ஆறு
இடங்கள் குமமந்து 118 லது இடத்மேப் பிடித்துள்ரது, இது சபஶபேரஶேஶ
புயனஶய்வுப் பிரிலின் (EIU) லபேடஶந்ேஷ கணக்சகடுப்பு ஆகும் .



பிேர் நதந்ேஷ தஶடி ற்றும் ஷ் ஜனஶேஷபேஷ லிரஶடிஷர் புடின் ஆகஷதஶர்
லர்த்ேக ற்றும் பேலீடு, ண்சணய் ற்றும் ரிலஶப, அணுெக்ேஷ, பஶதுகஶப்பு,
லிண்சலரி ற்றும் கடல் இமணப்பு ஆகஷலற்மஷல் எத்துமறப்மப
தம்படுத்துலேற்கஶன லறஷகள் குமஷத்து லிலஶேஷத்ேனர்.



ேஷறக பேல்லரின் அசரிக்கஶ லபேமகின் தபஶது 16 புரிந்துணர்வு எப்பந்ேங்கள்
மகசழுத்ேஷடப்பட்டன, ேஷழ்நஶடு இந்ேஷஶலின் இண்டஶலது சபரி
சபஶபேரஶேஶம் சகஶண்ட ஶநஷயஶக உள்ரது,



பன்னஶள் தகப்டன் ஷஸ்பஶ-உல்-வக் பன்று ஆண்டு எப்பந்ேத்ேஷல்
பஶகஷஸ்ேஶனின் ேமயம பிற்ெஷஶரஶகவும், ேமயம தேர்லஶரஶகவும்
நஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர் , லகஶர் பெனிஸ் அணிின் புேஷ பந்துலச்சு
ீ
பிற்ெஷஶரஶக
நஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர்.
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தடபிள் சடன்னிழஷல், ங்தகஶயஷஶலின் உயஶன்பஶேரில் நமடசபற்ம ஆெஷ
ஜூனிர் ற்றும் தகடட் ெஶம்பின்ளஷப்பில் இந்ேஷ அணி இறுேஷப் தபஶட்டிில்
ெஸனஶலிடம் தேஶல்லிமடந்ேேன் பயம் சலள்ரிப் பேக்கத்மே சலன்றுள்ரது.
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