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தேசி சசய்ேிகள்
ஆந்ேிப் பிதேசம்
கிறக்கு

ற்றும்

தற்குத்

சேொடர்ச்சி

லயகரில்

இண்டு

ேலலர

இனங்கள்

கண்டுபிடிக்கப்பட்டன


இந்ி ீதகற்தத்ில் இண்டு கக கபகள் கண்டிதிடிக்கப்தட்டுள்பண. கிக்குத்
தொடர்ச்சி

கனினிபேந்து

ததஜர்ொரிொ

கனிங்கொகவும்,

மற்குத்தொடரினிபேந்து

ததஜர்ொரிொ கிபேஷ்னும் திவு தசய்ப்தட்டுள்பது.
கொொஷ்டிம்
டி.சி.ஸ்., புதனில் தம்பட்ட கணினிக்கு லத்லே அலக்கவுள்ரது.


உர்

தசல்ிநன்

ஆகிற்கந

கிணி,

வு

மம்தடுத்துந

தகுப்தொய்வு

ற்றும்

இன்தடல்லுடன்

தசற்கக

இகந்து

நுண்நிவு

புமணில்

எபே

கத்க அகப்தொக டொடொ கன்சல்டன்சி சர்ஸ்
ீ
அநிித்துள்பது.
சர்லதேச சசய்ேிகள்
முேல் லடு
ீ ச்.ஐ.லி ேிர்ப்பு ருந்து ேொரிக்கப்பட்டது


சீணொில்

உள்ொட்டிமனம

நிக்கப்தட்ட

,

ீண்ட

கொனொக

மகனதசய்க்கூடி

ச்..ி. பேந்து அல்புிர்கடடு(Albuvirtide) ,தல்னொிக்கக்கொண ச்..ி / ய்ட்ஸ்
மொொபிகளுக்கு ொக இபேக்கனொம் ன்று சீணொ எப்புல் அபித்துள்பது.
சேன்னொப்பிரிக்கொலில் கொத்ொ கொந்ேி சத்ேிொக்கிகத்ேின் 125 லது நிலனவு நொள்


கொத்ொ கொந்ி திட்மரிட்ஜ்ஸ்தர்க்கில் உள்ப எபே ில் ிகனத்ில் இபேந்து
தபிமற்நப்தட்டமதொது,
ஆப்திரிக்கொிலும்
ிகணவுகூபேம்

திரிட்டணின்

இந்ிொிலும்

தொதட்சொண

க்ககப

ிிகளுக்கு

அிிட்டி

ிொக

னொற்று

தன்

ிகழ்க

எபே பன்று ொள் தொடர் ிகழ்வு அரின் ொழ்க்கக னொற்கந

ிகிடும் மதொது குநிக்கப்தட்டது.
அமிலில் சசய்ேிகள்
3,000 பொக்டீரிொக்கரின் பணு ொேிரிொக்கம் சகொடி சூப்பர்பக்குகலர ேிர்க்க உேவும்


பேந்து ிர்ப்பு சக்ி ொய்ந் சூப்தர்தக்குககப ிர்த்துப் மதொொட புி ிககபக்
கண்டுதிடிக்கும் ிஞ்ஞொணிகள் 3,000 க்கும் மற்தட்ட தொக்டீரிொக்கபின் தணுக்ககப
ொற்நிபள்பணர்.

லணிக & சபொருரொேொம்
பங்கரொதேளில் அணு சக்ேி ேிட்டத்ேில் ச்சிசி ஒப்பந்ேத்ேில் லகசழுத்ேிட்டுள்ரது.


தங்கபொமஷ் கட்டுொண

ிறுணொண

MAX

குழுவுடன்

இகந்து,

ஹிந்துஸ்ொன்

கன்ட்மொல் கம்ததணி னிிதடட் (HCC), 110 ில்னின் டொனர் (பை .737 மகொடி) எப்தந்ம்
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பைதர்பூர் அணு ின் ிகனத்ின் பெணிட் 1 க்கொண தசல்தொட்டுக்கொக ஷ்ொின்
ொின அணு ிறுணம், JSC Atomstroyexport, ஆல் மசர்ந்து ககதழுத்ிடப்தட்டுள்பது
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU),ஒப்பந்ேங்கள்& த்ேி அலச்சலல ஒப்புேல்
இந்ேிொ – ஷ்ொவுக்குிலடத ேபொல்ேலயகலர கூட்டொக சலரிிடுலேற்கு த்ேி
அலச்சலல ஒப்புேல்


இந்ிொ
தொடர்தொக

–

ஷ்ொவுக்குிகடம
ககதழுத்ிடப்தட்ட

தொல்கனககப

எப்தந்ம்

குநித்து

கூட்டொக

திர்

தபிிடுது

ிபே.மந்ி

மொடி

கனகினொண த்ி அகச்சகிடம் டுத்துகக்கப்தட்டது.


தொல்கனகள் தபிிடும் துகநில் தஸ்தம் ன்கப் தக்கும் தசல்தொட்டு
சிநப்கத அகடற்கு அஞ்சனக எத்துகப்கத இந்ிொ அஞ்சல்துகநக்கும் ஷ்
அஞ்சல் துகநக்கும் (ஷ் கூட்டகப்தின் “ொர்கொ” ன்ந தங்கு ிறுணம்) இகடம
இந் எப்தந்ம் தசய்து தகொள்பப்தட்டது

இந்ேிொவுக்கும் சநேர்யொந்துக்கும் இலடியொன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ே லிரிலொக்கத்துக்கு
த்ேி அலச்சலல ஒப்புேல்


ிண்தபி ிட்டங்கள், ீர் ிர்ொகம், மதொக்குத்து ிர்ொகம் ஆகி துகநகபின்
தொில்நுட்த

எத்துகப்புக்தகண

இந்ிொவுக்கும்

தர்னொந்துக்கும்

இகடினொண

புரிந்துர்வு எப்தந்த்ிற்கு த்ி அசு எப்புல் அபித்துள்பது.
சபொயிவுறு

நக

தம்பொடு

குமித்ே

இந்ேி

சடன்ொர்க்

புரிந்துணர்வு

ஒப்பந்ேத்துக்கு

த்ேி அலச்சலல ஒப்புேல்


தொப் திர் ிபே. மந்ி மொடி கனகில் த்ி அகச்சகக் குழுக்
கூட்டம் புன்கிக கடததற்நது. அக்கூட்டத்ில் ீடித் ற்றும் ததொனிவுறு க
அதிிபேத்ிக்கொண

தொில்நுட்த

எத்துகப்புக்கு

கக

தசய்பம்

புரிந்துர்வு

எப்தந்த்ிற்கு த்ி அசு எப்புல் அபித்துள்பது.
நிலயத்ே

நக

தம்பொட்டுத்துலமில்

சேொறில்நுட்ப

ஒத்துலறப்புக்கொன

இந்ேிொ

–

இங்கியொந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்ேிற்கு த்ேி அலச்சலல ஒப்புேல்


ிகனத் க மம்தொட்டுத்துகநில்
இங்கினொந்து இகடம 2018

தொில்நுட்த எத்துகப்புக்தகண இந்ிொ –

ப்னில் ககடிழுத்ொண புரிந்துர்வு எப்தந்த்ிற்கு

த்ி அசு எப்புல் அபித்துள்பது.
பி.ஸ்.ல்.லி. ொர்க் III சேொடர் ேிட்டம் கட்டம் 6க்கு அலச்சலல ஒப்புேல்


திர் ிபே. மந்ி மொடி கனகில் இன்று கடததற்ந த்ி அகச்சக
கூட்டம் தி .ஸ்.ல்.ி. ( 6து கட்டம் ) தொடர் ிட்டத்ிற்கும் இந் ிட்டத்ின்

கீ ழ்

பப்தது தி .ஸ்.ல்.ி. தசலுத்து ொகணத்ிற்கு ிி எதுக்கீ டு தசய்வும் எப்புல்
அபித்து.
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ஜி.ஸ்.ல்.லி. ொர்க் III சசலுத்து லொகன சேொடர் ேிட்டத்ேிற்கு அலச்சலல ஒப்புேல்


தத்து ஜி.ஸ்.ல்.ி. ொர்க் III ொக்தகட்டுகள் தகொண்ட ிட்டத்க பை. 4338.20 மகொடி
தசனில்

தொடபேற்கொண

ிிக

அபிக்க

திர்

ிபே.

மந்ி

மொடி

கனகில் இன்று கடததற்ந த்ி அகச்சக எப்புல் அபித்துள்பது. தத்து
ஜி.ஸ்.ல்.ி.
ிரிொக்கம்,

ொர்க்

III

தசலுத்துொகணத்ின் தசனவுகள்,

ிட்ட ிர்ொகம் ற்றும்

இில் அடங்கும்.

அத்ிொசி சிகள்

தசலுத்தும் இய்க்கம் ஆகிற்நின் தசனவு

நீடித்ே நகர்ப்பும தம்பொட்டில் இந்ேிொ ற்றும் பிொன்ஸ் இலடத ஒத்துலறப்புக்கொன
உடன்படிக்லகக்கு அலச்சலல ஒப்புேல்


2018 ொர்ச் ொம்

ீடித் கர்ப்புந மம்தொட்டுத் துகநில் இந்ிொவும் திொன்சும்

தசய்து தகொண்ட உடன்தடிக்கக குநித்து திர் மந்ி மொடி கனகில் இன்று
கடததற்ந த்ி அகச்சகில் ிபக்கம் அபிக்கப்தட்டது. இந் உடன்தடிக்கக
ந்ொண்டு கொனங்களுக்கு அனில் இபேக்கும்.
அஞ்சல் துலமின் கிொ அஞ்சல் பணிொரர்கரின் ஊேிம் ற்றும் படிகலர உர்த்தும்
ேிட்டத்ேிற்கு த்ேி அலச்சலல ஒப்புேல்


அஞ்சல்

துகநின்

தடிககப

கிொ

உர்த்தும்

அஞ்சல்

ிட்டத்ிற்கு

திொபர்கபின்
திர்

(ஜிடிஸ்)

ிபே.மந்ிமொடி

ஊிம்

ற்றும்

கனகினொண

த்ி அகச்சக எப்புல் அபித்து.
லிண்சலரில

அலேி

நடலடிக்லககளுக்கு

பன்படுத்துலேற்கொன

புரிந்துணர்வு

ஒப்பந்ேத்ேிற்கு த்ேி அலச்சலல ஒப்புேல்


இந்ிொின் திிிிொக இந்ி ிண்தபி ஆொய்ச்சி ிறுணத்துக்கும் ஏன்
ொட்டின் திிிிொக அந்ொட்டு மதொக்குத்து தொகனத்தொடர்பு அகச்சகத்துக்கும்
இகடம ிண்தபிக அகிப் திகளுக்கு

ஈடுதடுத்துற்தகண ஸ்கட்டில்

2018 திப்ரி ொம் ககதழுத்ிடப்தட்ட புரிந்துர்வு எப்தந்த்ிற்கு த்ி அசு
எப்புல் அபித்துள்பது.
பொதுகொப்பு சசய்ேிகள்

(IND-INDO CORPAT )இந்த்-இந்தேொ கொர்பட்


இந்ிொ - இந்மொமணசிொ எபேங்கிகந் மொந்துப் திரிின் (IND-INDO CORPAT) 31 து
திப்தின் ிகநவு ிொ 06 பல் 09 ஜூன் 18 க கடததறுகிநது .

ேிட்டங்கள்
அடல் புஜல் தொஜனொ


ீர் ப அகச்சகத்ின் பைதொய்

600 மகொடி ிட்டொண அடல் புஜல் மொஜணொிற்கு

(திகஹ) உனக ங்கி எப்புல் அபித்துள்பது.


சபொப்

தங்கபிப்பு

பனம்

ொட்டின்

பன்னுரிகப்

தகுிகபில்

ினத்டி

ீர்

மனொண்கககப மம்தடுத்தும இந் ிட்டின் மொக்கொகும்
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ேலரிலச ற்றும் குமிீடுகள்
'உயகின் ிக அேிக -பணம் சகொடுக்கப்படும் லர்கள்
ீ
2018'


83 து

இடம் - இந்ி கிரிக்தகட் மகப்டன் ிொட் மகொஹ்னி, இந்ிொில் இபேந்து

இந் தட்டினில் இடம்ததபேம் எம எபே ிகபொட்டு ர்
ீ
ஆொர்.
நினங்கள்


ரிொ ஃசபர்னொண்டொ ஸ்பிதனொசொ [ஈக்லடொர்] - ஐ.நொ சபொதுச்சலபின் ேலயலர்



ஐ.நொ.சலப ேலயலொக தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட நொன்கொலது சபண் ஆலொர்.

சொலபல் சசயிகள் & இலண தபொர்ட்
ECI இன் ஆன்லயன் RTI தபொர்ட்டல்


இந்ி மர்ல் ஆகம் அன் ஆன்கனன் ஆர்.டி.. மதொர்ட்டகன தொடங்கிபள்பது

லிலரொட்டு சசய்ேிகள்
ஆசி ஜூனிர் சொம்பின்ளிப்


ஜப்தொன், கிபூில் 18 ஆசி ஜூணிர் டகப சொம்தின்ிப் மதொட்டிகள் கடததநவுள்பது
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