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PARLIAMENT SESSION
ིད་ཇི༹ན་ ི་དོན་ལས་ ཐོན་ཁན་ འོད་ཤོག་ལོ་ ག་ལོ་ ཞག་ི་ ལོ་ འདིའི་ དས་ ད་ཆོ་ གས་ཁང་ འ་ཁ་ ཆོགས་ས་ འདི་ འོང་མཁན་ བ་འོ་ ཆོ༹ད་ ༡༧་
ཉིན་ཆ༹་ེ ལས་ ཞགས་ཤད་ གས་ཅ༹ད་ ཡོད། ཉིན་ ཨོ་འདི་ ཆེ༹་ ིད་ཇི༹ན་ ི་ འོད་ཤོག་ &ག་ཤད་ 'ད། ད་ཆོགས་ཁང་ ༢་ )ིས་ ༧༧༢་ ཐམ་བའ་ འད་ མི་
ཅ༹་ུགི་ འོད་ཞོག་ &ག་ཤད་ ཨིན།
དང་ག+ང་ ནང་ིད་ ,ོན་པོ་ .་ཞབས་ Rajnath Singh ཀི་ འོག་ལོ་ +ག་མཁན་ ,ོན་ཆོགས་ ིད་བ9ད་ :ེལ་བའི་ ཆོགས་པའི་ ཆོགས་ས་
ན་ ཐགས་ཅད་ འདི་ ལོན་བོ་ 'ད། NDA ,གི
, ་ ིད་འཇི༹ན་ ི་ དོན་ལས་ .་ཞབས་ Ramnath Kovinda གི་ མིང་ཐོ་ ཤོག་ཀོ་ Dལ་བའི་ Eབ་ལས་ ཆོགས་
ས་ +་བོ་ 'ད། འོད་ཤོག་ འདི་ན་ Lok Sabha གི་ ཉོན་ཀོ་ བཀའ་Iོབ་པོ་ Jམ་.་ Meera Kumar O་ན་ ཆོགས་པོ་ ལས་ ལོང་བོ་ ཨིན།
ིད་འཇི༹ན་ ལོམ་ ་ི དོན་ལས་ ་འོད་ཤོག་ འདི་ August ཆོ༹ད་ ༡༡ ཉིན་ཆེ་ ཐོན་ཤད་ ཨིན།
གསར་པོ་ ིད་འཇི༹ན་ འོད་ཤོག་ དོན་ལས་ E་གར་ འོད་ཤོག་ འཇི༹ན་Rོད་ གི་ འ:ས་Sོངས་ དོན་ལས་ ་མངའ་ Tོད་ ད་ཆོགས་ཁང་གི་ གཅོ་
འཇིན་ .་ཞབས་ L.M Prathan དང་ Wང་ཆོན་ འོམ་ Jམ་.་ Durga D.Prathan ལོ་ རོགས་རམ་ འོས་ཤོག་ འགོ་ཇེ་ ༡ དང་༢ པོ་ བཟོ་ཞག་ ཡོད།
Y་ཞབས་ L.M Prathan གི་ མངའ་Tེ་ན་ ིད་འཇི༹ན་ འོད་ཤོག་ དོན་ལས་ Pitition འགོ་ཇེ་ཀེ་ གཡོག་ གནང་ཤད་ ཨིན།

SISCO BANK’S ATM INAUGURATION
Zབ་ [ོང་ཁག་གི་ Soreng ན་ འ:ས་Sོངས་ མངའ་Tི་ Cooperative ,ད^ལ་གི
་ SISCO ATM bི༹་བོ་ ཨིན། མངའ་Tི་གི་ མི་རིགས་ ཡད་cད་
,
ན་པོ་ དང་ Soreng dལ་ཆོ༹གས་གི་ འད་མི་ R་ཞབས་ Ram Bhadur Subba གི་ ད་རིང་ འདིའ་ི འགོ་bི་ གནང་བོ་ ཨིན། dལ་ཆོགས་ ན་ ATM འ༹མ་
ཆ༹གུ་ཀོ་ན་ དགའ་f་ གནང་བཞིན་ ཁོང་གི་ མི་པར་ལོ་ འདིའི་ ལེ་ཤོག་ ལག་ལེན་ ༹ས་ཤད་ ལབ་༹་ :ོན་བོ་ ཨིན།
SISCO ད^ལ་ཁང་གི་ གཆོ༹་འཇ༹ནི ་ .་ཞབས་ Paras Kumar Karki གི་ gག་བོ་ དོན་བཞིན་འ:ས་Sོངས་ན་ SISCO ད^ལ་ཁང་གི་ hོམ་རི ་
༡༤ ཐམ་བ་ ཞ་ག་ ལེ་jང་ཅ༹་ུཡོད།
ཁོང་གི་ གkང་བོ་ ཨིན ད^ལ་ཁང་གི་ ༨་ཐམ་བ་ ATM ཞབས་ཅེ༹་ ལེམ་༹ས་ ལག་ལོན་ གནང་བཞིན་ ཡོད་ དང་གཞན་ ATM ཅ༹་ུལོ་ འོང་ཁན་
August ་བའོ་ ས་ལོ་ bི༹་ཤད་ ཨིན། Zབ་ འ:ས་Sོངས་ན་ SISCOད^ལ་ཁང་གི
་ ATM ཞབས་ཅི༹་ ཐོབ་ཁན་ Soreng འདི་ dལ་ གཉིས་པོ་ ཐོན་བོ་
SISCO
ཨིན།

RALLY DRUG TRAFFIKING
Eལ་ཡོན་ mན་ཉན་ ཞི་ཁན་ དང་ ཆོང་:ེལ་ བགག་ཐབ་ kང་nེ་ ཉིན་ན་ གདང་ མངའ་ི་ན་ ལབ་རིམ་ h་མི་h་ ཆ༹་ུཞག་ འག། གོ་oབས་ འདི་
ན་ NGO ཆི༹ག་ ཉམ་པོ་ hོམ་ི་ Sashatra Seema Bal, SSB གི་ rང་ཏོག་ན་ Rally ཆིག་ ཞག་ཀོ་ 'ད། SSB ལེ་ལེག་ལས་ ཏོན་ཁན་ rally འདི་ rང་
ཏོག་གི་ M.G Marg ལེབ་ི་ ཡོད་པོ་ 'ད།
M.G Marg ན་ ཞག་ཀགན་ ལབ་རིམ་ན་ mན་ཉན་ ཞི་ཁན་ ལོང་ཤོག་ uད་Rོན་ oོར་ལས་ :ེལ་བའི་ ལབ་རིམ་ ཆིག་ Dལ་བོ་ 'ད། ལབ་རིམ་ན་ བཀའ་ལོབ་
གནང་བཞ་ Gangtok Munucipal Corporation གི་ Mayor R་ཞབས་ Shakti Singh
Singh Chakthory གི་ ཡང་ བཀའ་ལོ་ གནང་བོ་'ད།

GTA AGREEMENT
Zབ་ Bengal གི་ Darjeeling གང་རི་ dལ་ཆོགས་ན་ ད་རིང་ ་Gorkha
Gorkha Janmukti Morcha གི་ གཡོག་མི་ཅ༹་ུདང་ གཞན་ རོགས་རམ་ གནང་མཁན་ ཅ༹་ུ
གི་ Gorkhaland dལ་ཆོགས་ ས་ཆ༹མ་ འཇི༹ན་Rང་ GTA མན་ལམ་ ཤོག་ཀོ་ མིས་Rབས་བའི་ xབས་ལས་ དམར་མི་ གི་ dལ་ཆོགས་ ག་[ེ་ ལོ་ ཉེན་ཁའ་
ཅ༹ན་ ལབ་ི་ དམར་མི་ Rད་པོ་ ཏང་བོ་ ཨིན།
Zབ་ Bengal ག+ང་དང་ ་Gorkha
Gorkha Janmukti Morchca བར་ན་ ་July
July ཆོ༹ད་ ༡༨ ༢༠༡༡ ས་ལོ་ GTA མན་ལམ་ ཤོག་ཀོ་ ཏིང་ལོ་ མཆོན་
ཏའ་ གནང་བོ་ 'ད།
Darjeeling, Kalimpong དང་ Kurshang ཉམ་ཅི༹་ ས་ གནས་ཅ༹་ུན་ ད་རིང་ Gorkhaland དགོས་གལ་ ཡོད་མཁན་ ཅ༹་ུགི་ ་GTA
GTA མན་
ལམ་ ཤོག་ཀོ་ མིས་Rབས་ི་ rally དོན་བོ་ 'ད། ད་ཏའ་ མངའ་Tི་ Gorkhaland དགོས་གལ་ ཞག་ི་ Indefinite Strike ཞལ་ི་ ད་རིང་ ཉིན་ ༡༦ ཐིན་
བོ་ 'ད།
TDS TCS
ད་ག+ང་གི་ July ཆོ༹ད་ དང་པོ་ལས་ ཆ་ལག་ དང་ ཞབས་ཆེ༹་ |ད་ GST ལོ་ ལེམ་༹ས་ ལག་ལེན་ ཏང་བའི་ དོན་ལས་ བབས་ཡོང་ |ད་ TDS
དང་ TCS ལོ་ གནས་oབ་ ད་ }ད་ མ་དང་ཤད ཐགས་ཆ༹ད་ གནང་ཡོད།
དས་ག+ང་ ད^ལ་nེ་ ,ན་ཆོགས་གི་ བཀའ་སོན་ ཅིག་ན་ གkང་བོ་ དོན་བཞིན་ ཆོང་པོན་ དང་ ཟོ་h་ ཆོགས་པོ་ ཐོབ་པའི་ ལབ་་ དོན་བཞིན་
|ད་ འདི་ གཉིས་ལོ་ གནང་oབ་་ བགག་ཀོ་ ཨིན།
བཀའ་སོན་ན་ གkང་བོ་ ཨིན་__ མི་སར་ དང་ ཟོ་h་ ཅ༹་ུགི་ ས་པའི་ བབཡོད་ |ད་ nེད་ Rབས་པའི་ དོན་ལས་ ས་nེ་ ད་Oང་ Dལ་ཤད་ ཨིན།
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