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இந்தியாவில் இருந்து ரஷ்யாவிற் கு ஐ.எஸ்.டி.சி (சர ்வதேச வட
தேற் கு

த ாக்குவரே்து

நுழைவாயில் )

-

இந்தியாவிலிருந்து

ரஷ்யாவிற் கான எக்ஸ்பிரஸ் நுழைவாயில் என்ற ேழல ்பில்
ங் குோரர ்களின் மாநாடு ஓன்று 2017 ஆம் ஆண்டு தம மாேம்
18

ஆம்

திகதி

1100

மணியில் ,

தவளியுறவுச ்

தசழவ

நிழலயே்தில் நழடத ற் றது. இராஜேந்திர சமூகே்தினர,் சரக்கு
அனு ்பு வர ்கள் ,
பிரதிநிதிகள் ,

ஊடகங் கள் ,

அதிகாரிகள்

நிறுவனங் களின்
ங் தகற்றனர.்

ல் தவறு

மற்றும்

தவளிநாட்டு

யிற் சி

ஆகிதயார ்

இதில்

ணியாளர ்கள்

ஆன்ழலன்

அழமச ்சர ்களின்

ங் தகற் ாளர ்களுள் ,

யூதரசிய

பிராந்தியே்தில் உள் ள இந்திய தூேரக உறு ்பினர ்கள் , உலக
விவகார இந்திய கவுன்சில் (ICWA) மற்றும் வணிக சமூகே்தின்
உறு ்பினர ்கள் ஆகிதயார ் அடங் கும் .
தோடக்க

உழரயாடல் கள்

தவளியுறவு

அழமச ்சரழவயின்

இழணச ் தசயலாளர ் ஸ்ரீ ஜி.வி. ஸ்ரீனிவாஸ் (யூதரசியா) மற்றும்
புது தில் லியிலுள் ள ரஷ்ய தூேரகே்தின் ஆதலாசகர ் (அரசியல் )
திரு.

அதலக்ஸி

வைங் க ் ட்டது.

த ாதகானினால்

பிரோன

ஆகிதயாரால்

த ச ்சாளர ்களுள்

இந்தியாவின்

சரக்கு அனு ்புனர ் சம் தமளனே்தின் கூட்டழம ்பின் (FFFAI) ஸ்ரீ
ஷங் கர ் ஷின்தட மற்றும் ஸ்ரீ

ாலச ்சந்திரன், ஸ்ரீ த ஹூரியா

மற்றும் தூதுவர ் ஸ்தடா ான்ழனச ் ஐடிஎஸ்ஏ (இன்ஸ்டிடியூட்
ஆஃ ் ஆஃ ் ஸ்டடீஸ் ஸ்டடீஸ் அண்ட் அனாலிஸிஸ்) ஆகிதயார ்
அடங் குவர.்

இந்ே

ாழேகழள

விவாேம்

ஐ.என்.டி.சி

ழமயமாகக்

பிர லே்ேன்ழம,

INSTC

இழன

யின்

தகாண்டது,மற்றும்

அேன்

இழண ் ேற்காக

ச ாஹர ்

துழறமுகே்தின் வளர ்ச ்சி மற்றும் உகந்ே
மே்திய

ஆசியாவிற் கு

த ாக்குவரே்து

சாே்தியமான

இழண ்பு
புலனுணர ்வு

யன் ாடு, மற்றும்

வைங் க, ல

நிழல
மற்றும்

இழடயூறுகள் ,முன்தனற் றம் , டி.ஆர ் கர ்தனட்ஸ் கீை் சர ்வதேச
சரக்கு ்

த ாக்குவரே்து

(டி.ஆர.ஆர
்
.்

கன்தவன்டின் )

தோடர ் ான ஒ ் ந்ேே்தில் தசர இந்திய முடிவு, மின் டி.ஆர.ஆர
்
்
(E-TIR ) க்கு அ ் ால் தசல் வேற் கான நன்ழமகள் ஆகியன

ற் றி

விவாதிக்க ் ட்டன.
இந்தியாவிற் கும்
உறவுகழள

ரஷ்யாவிற் கும்

நிறுவுவேற் கான

தகாண்டாட்டே்தின் ஒரு

இழடயில்
70

வது

ஆண்டு

விைா

குதியாக, காலிங் கா தமாதடார ்ஸ்

விழளயாட்டு கைகம் (KMSC), புவதனஸ்வர ்,
ரஷ்யாவிற் கும்

இராஜேந்திர

இழடயில்

இந்தியாவிற் கும்

முன்தமாழிய ் ட்ட

தமாட்டார ்

த ரணியிழன வைங் கியது.காலிங் கா தமாதடார ்ஸ் விழரவில்
ேனது

இழணயேளே்தில்

தமாட்டார ்

விவரங் கழள தவளியிட ஒ ்புக்தகாண்டது.

புது தில் லி
தே 18, 2017

த ரணியின்

