
 

 அக்ட ோபர் 12 – உயக பமவல இ ம்பபர்வு தினம் 

 இந்தஷஶலின் பதல் சர்லதச கூட்டுமவு லர்த்தக கண்கஶட்சஷ புதுதஷல்யஷில் 

நைபறுகஷமது. 

 அக்ைஶபர் 12 ஆம் ததஷ 2019 அன்று புதுதஷல்யஷில் நைபற்ம த்தஷ 

தகலல் ஆைத்தஷன் 14 லது ஆண்டு ஶநஶட்டின் (சஷஐசஷ) தஶைக்க 

அர்வுக்கு த்தஷ உள்தும அச்சர் ஸ்ரீ அஷத் ளஶ சஷமப்பு லிபேந்தஷனஶக 

தய தங்கஷபள்ரஶர் . 

 அக்ைஶபர் 10, 2019 அன்று புது தஷல்யஷில் பெனின் பஶங்க் ஆப் இந்தஷஶவுைன் 

(பபிஐ) புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தஷல் அசு ஷன் சந்த (ஜஇீம்) 

கழுத்தஷட்ைது. 

 ரிசக்தஷ ற்றும் கைல்சஶர் பஶதுகஶப்பு ஒத்துறப்பு துமில் 

கஶஶஶழுக்கு 60 ஷல்யஷன் அரிக்க ைஶயர்களுக்கு ல் கைன் 

லறங்கப்படும் ன்று இந்தஷஶ தரிலித்துள்ரது , பஶதுகஶப்பு ற்றும் ரிசக்தஷ 

துமகரில் ஒத்துறப்பு உள்ரிட்ை சஷய பக்கஷஶன ஒப்பந்தங்கரில் இபே 

நஶடுகளும் கழுத்தஷட்டுள்ரன 

 இந்தஷஶ ற்றும் பங்கரஶதஷ் கைற்பைகரின் ஒபேங்கஷைந்த ஶந்து 

(கஶர்பஶட்) இண்ைஶம் பதஷப்பு லைக்கு லங்க லிரிகுைஶலில் தஶைங்கஷது. 

 “ம் வரிஶயஷ,”, ன்ம ஶபல் பன்பஶட்ை அமஷபகப்படுத்தஷ 

லடீ்டுலசதஷ ற்றும் நகர்ப்பும லிலகஶங்களுக்கஶன ஶநஷய அச்சர் ஸ்ரீ 

வர்தீப் ஸ் பூரி ங்கள் ற்றும் பிம பசு இக்கஷகர நைவு சய்லதஷல் 

பஶதுக்கரின் ஈடுபஶட்ை ஊக்குலிப்பத இந்த பன்பஶட்டின் நஶக்கம். 
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 பஶது சுகஶதஶ லசதஷகரில் சுகஶதஶத்தஷன் உர் தத்த பஶரிப்பதஷல் 

அலர்கள் ற்கஶண்ை பைிகளுக்கஶக த்தஷ சுகஶதஶ அச்சர் ைஶக்ைர் 

வர்ஷ் லர்தன் பல்லறு த்தஷ அசு நஷறுலனங்கள் , ஶலட்ை 

பேத்துலனகள், சபக சுகஶதஶ ங்கள் ற்றும் தனிஶர் 

பேத்துலனகளுக்கு கஶகல்ப் லிபேதுகர லறங்கஷனஶர். 

 த்தஷஶப்பிஶவுைனஶன சஶதஶன பற்சஷகளுக்கு த்தஷஶப்பி பிதர் 

அபி அகது 2019 அதஷக்கஶன நஶபல் பரிச லன்றுள்ரஶர்.த்தஷஶப்பிஶ 

ற்றும் ரிட்ரிஶ, 1998 பதல் 2000 ல ல்யப் பஶ நைத்தஷ 

நீண்ைகஶய தஷரிகள், பய ஆண்டு லிஶதப் பஶக்குகளுக்குப் பிமகு ஜூய 

2018 இல் உமவுகர ீட்ைடுத்தனர். 

 ஶஞ்சஷில் நைந்த 59 லது தசஷ ஓபன் தைகர சஶம்பின்ளஷப் பஶட்டிில் 

பண்கள் 100 ீ அிறுதஷில் ஸ்ைஶர் ஸ்ப் ரிண்ைர் டூட்டி சந்த் 11.22 

லினஶடிகரில் தனது சஶந்த தசஷ சஶதன பமஷடித்தஶர். 

 கப்ைன் லிஶட் கஶஹ்யஷ தனது 26 லது சதத்த  அடித்ததஶடு, 

ஆஸ்தஷயஷஶலின் ஜஶம்பலஶன் ரிக்கஷ பஶண்டிங்கஷன் அதஷக ைஸ்ட் சதங்கர 

அடித்த சஶதன சன் சய்தஶர் . அதன்பிமகு, சஶர் ைஶன் பிஶட்னின் 

கப்ைனஶக அதஷக 150 ன்கர பற்ம சஶதன அலர் பமஷடித்தஶர். 
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