
 

 அக்ட ஶபர் 13 – சர்லடேச டபரி ர் குறமப்பு ேஷனம் 

 த்ேஷ பிடேசத்ேஷல் , ஶஷ்டிரி சஸ்கஷபேே டவஶத்ழவ் -டேசஷ கயஶச்சஶ 

லிறஶலின் 10 லது பேஷப்றப த்ேஷ கயஶச்சஶ அறச்சகம் அக்ட ஶபர் 21 

லற ‘ஏக் பஶத், ஸ்டஷ்  பஶத்’ பிச்சஶத்ேஷன் கஸழ் ஏற்பஶடு சசய்துள்ரது. 

 ஶநஷய ேறயநகரில் பேத்துல லசேஷகறர டம்படுத்ே ஜம்ப -கஶஷ்ீர் அசு 

லிறலில் ஸ்ரீநகரில் ச யஷசடிசஷன் டசறலகறர சேஶ ங்கவுள்ரது. 

 கஶத்ஶ கஶந்ேஷின் 150 லது பிமந்ே நஶள் சகஶண் ஶட் த்ேஷன் ஒபே பகுேஷஶக 

அசஶம் ஆளுநஶன டபஶசஷரிர் சஜகேீஷ் பகஷ அக்ட ஶபர் 14 ஆம் டேேஷ 

குலவஶத்ேஷில் ஏழு நஶள் சகஶ ல்டிீடிஶ கண்கஶட்சஷறத் 

சேஶ ங்கஷபள்ரஶர். 

 சஸனஶ ற்றும் டநபஶரஶகஷ இபே நஶடுகளும் ேங்கரது இபேேப்பு உமறல 

டம்படுத்ே 20 ஒப்பந்ேங்கறர டற்சகஶண்டுள்ரேஶல், டநபஶரத்ேஷன் லரர்ச்சஷத் 

ேஷட் ங்களுக்கு உேல அடுத்ே இண்டு ஆண்டுகரில் சஸனஶ டநபஶரத்ேஷற்கு 56 

பில்யஷன் டநபஶர பைபஶய் உேலிற கஶத்ஶண்டுவுக்கு லறங்கும் என்று சஸன 

ஜனஶேஷபேஷ ஜஷ ஜஷன்பிங் சேரிலித்துள்ரஶர். 

 லஶடிகன் நகரில் ந ந்ே ஒபே பிஶண் ஶன லிறஶலில் இந்ேஷ 

கன்னிஶஸ்ேஷரி ரிம் ேஷடசஷஶ ற்றும் நஶன்கு டபற டபஶப் பிஶன்சஷஸ் 

புனிேர்கரஶக அமஷலித்ேஶர். 

 ற பூன் வகஷ பிஸ் கஶணஶக ஜப்பஶனில் உிர் இறப்பு குமஷத்து பிேர் 

நடந்ேஷ டஶடி லபேத்ேம் சேரிலித்துள்ரஶர், அங்கு ேஷட் ஷ ப்பட்  லபேறகக்கு 

லந்ேஷபேந்ே இந்ேஷ க ற்பற  லீர்கள் ீட்பு ந லடிக்றககளுக்கு உேவுலேஷல் 

கஷழ்ச்சஷ அற லஶர்கள் என்மஶர். 
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 புது ேஷல்யஷில் ஒன் டநளன் ஒன் ஃபஶஸ் ஶக் குமஷத்ே ஶநஶட்ற  த்ேஷ 

சஶறய டபஶக்குலத்து ற்றும் சநடுஞ்சஶறயகள் ற்றும் றக்டஶ, சஷறு 

ற்றும் நடுத்ே நஷறுலனங்கரின் அறச்சர் ஸ்ரீ நஷேஷன் கட்கரி ேஷமந்து 

றலத்ேஶர். 

 பிடசஷயஷன் குரிடிபஶலில் நற சபற்ம பிரிக்ஸ் கயஶச்சஶ அறச்சர்கள் 

கூட் த்ேஷல் த்ேஷ கயஶச்சஶ ற்றும் சுற்றுயஶத்துறமின் ஶநஷய அறச்சர் 

ஸ்ரீ பிவயஶத் சஷங் பட ல் பங்டகற்மஶர். 

 இந்ேஷஶவும் சஷஶ யஷடஶனும் சநல் சஶகுபடிக்கஶக 30 ஷல்யஷன் அசரிக்க 

 ஶயர்கரின் க ன் லரிற நீட்டிப்பது உட்ப  ஆறு ஒப்பந்ேங்கரில் 

றகசழுத்ேஷட் ன. 

 இந்ேஷஶ ற்றும் ஆசஷ அபிலிபேத்ேஷ லங்கஷ, ஏடிபி ஆகஷறல ஶஜஸ்ேஶனில் 

சஶறய இறணப்றப டம்படுத்ே 190 ஷல்யஷன்  ஶயர் க ன் ஒப்பந்ேத்ேஷல் 

றகசழுத்ேஷட் ன. 

 ஆறு பறம சஶம்பினஶன எம் சஷ டரி டகஶம் , உயக கரிர் குத்துச்சண்ற  

சஶம்பின்ளஷப்பில் சலண்கயப் பேக்கத்றே சலன்மஶர் , ஷ்ஶலின் உயன் 

உட ில் ந ந்ே அறிறுேஷ ஆட் த்ேஷல் துபேக்கஷின் புசசனஶஸ் 

கஶகஷடஶக்லுலி ம் டரி டகஶம் டேஶல்லிற ந்ேஶர் . 

 இந்ேஷ ளட்யர் யக்ஷ் சசன் சநேர்யஶந்ேஷன் அல்டரில்  ச்சு ஓபன் ஆண்கள் 

ஒற்றமர் பிரிறல சலன்மேன் பயம் ேனது பேல் பி. பிள்பெ.எஃப் உயக 

சுற்றுப்பண பட் த்றே சலன்மஶர். 

 ஆமஶம் நஷறய லீஶங்கறனஶன ஞ்சு ஶணி ஷ்ஶலில் உயன்-உட ில் 

ந ந்ே உயக கரிர் குத்துச்சண்ற  சஶம்பின்ளஷப்பில் சலள்ரிப் பேக்கம் 

சலன்மஶர். 

FB :ல் டேர 
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