ஜூன் 6 டப்பு ிகழ்வுகள்



இந்தின தீகற்த்தில் இபண்டு வகக தவககள் கண்டிிடிக்கப்ட்டுள். கிக்குத்
தொடர்ச்சி லனினிருந்து

ததஜர்ொரிொ கனிங்கொகவும், மற்குத்தொடரினிருந்து

ததஜர்ொரிொ கிருஷ்னும் திவு செய்னப்ட்டுள்து.


உனர்

செனல்தின்

ஆகினவற்க

கணிி,

தபவு

மநம்டுத்துவத

குப்ாய்வு

நற்றும்

இன்தடல்லுடன்

செனற்கக

இலந்து

நுண்ணிவு

புமணில்

எரு

லத்ல அலப்தொக டொடொ கன்சல்டன்சி சர்ஸ்
ீ
அநிித்துள்பது.


சீணொில் உள்ொட்டிமனம நிக்கப்தட்ட , ீண்ட கொனொக மலனதசய்க்கூடி
ச்..ி. ருந்து அல்புிர்லடடு(Albuvirtide) ,ல்ானிபக்கணக்கா எச்.ஐ.வி / எய்ட்ஸ்
மானாிகளுக்கு வபநாக இயக்காம் என்று ெீா ஒப்புதல் அித்துள்து.



கொத்ொ கொந்ி திட்மரிட்ஜ்ஸ்தர்க்கில் உள்ப எரு ில் ிலனத்ில் இருந்து
தபிமற்நப்தட்டமதொது,
ஆப்திரிக்கொிலும்
ிகவுகூயம்

திரிட்டணின் தொதட்சொண ிிகளுக்கு ிொக தன்

இந்தினாவிலும்

நக்கக

அணிதிபட்டின

வபாற்று

ிகழ்கவ

ஒய மூன்று ாள் சதாடர் ிகழ்வு அவரின் வாழ்க்கக வபாற்க

திகபனிடும் மாது குிக்கப்ட்டது.


ருந்து ிர்ப்பு சக்ி ொய்ந் சூப்தர்தக்குகலப ிர்த்துப் மதொொட புி ிகலபக்
கண்டுதிடிக்கும்

ிஞ்ஞொணிகள்

க்கும்

3,000

மற்தட்ட

தொக்டீரிொக்கபின்

தணுக்கலப ொற்நியுள்பணர்.


தங்கபொமஷ் கட்டுொண ிறுணொண MAX குழுவுடன் இலந்து, ஹிந்துஸ்ொன்
கன்ட்மொல்

கம்ததணி

னிிதடட்

(HCC),

110

ில்னின்

எப்தந்ம் யர்பூர் அணு நின் ிகனத்தின் யூிட் 1
பஷ்னாவின்

நாி

அணு

ிறுவம்,

JSC

டொனர்

(ரூ

.737

மகொடி)

க்கா செனல்ாட்டுக்காக

Atomstroyexport,

ஆல்

மெர்ந்து

ககசனழுத்திடப்ட்டுள்து


இந்ிொ

–

ஷ்ொவுக்குிலடம

தொல்லனகலப

கூட்டொக

தபிிடுது

தொடர்தொக லகதழுத்ிடப்தட்ட எப்தந்ம் குித்து ிபதநர் திய.மபந்திப மநாடி
தககநனிா நத்தின அகநச்ெபகவனிடம் எடுத்துகபக்கப்ட்டது.


ிண்தபி ிட்டங்கள், ீர் ிர்ொகம், மதொக்குத்து ிர்ொகம் ஆகி துலநகபின்
தொில்நுட்த எத்துலப்புக்தகண இந்ிொவுக்கும் தர்னொந்துக்கும் இலடினொண
புரிந்துர்வு எப்தந்த்ிற்கு நத்தின அபசு ஒப்புதல் அித்துள்து.



தொப் திர் ிரு. மந்ி மொடி லனலில் த்ி அலச்சலக் குழுக்
கூட்டம் புன்கில லடததற்நது. அக்கூட்டத்ில் ீடித் ற்றும் ததொனிவுறு
க அதிிருத்ிக்கொண தொில்நுட்த எத்துலப்புக்கு வகக செய்யும் புரிந்துணர்வு
ஒப்ந்தத்திற்கு நத்தின அபசு ஒப்புதல் அித்துள்து.



ிலனத் க மம்தொட்டுத்துலநில்
–

இங்கினொந்து

இலடம

2018

தொில்நுட்த எத்துலப்புக்தகண இந்ிொ
ப்னில்

லகடிழுத்ொண

புரிந்துர்வு

எப்தந்த்ிற்கு நத்தின அபசு ஒப்புதல் அித்துள்து.
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திர் ிரு .

மந்ி மொடி லனலில் இன்று லடததற்ந த்ி

அலச்சல கூட்டம் தி .ஸ்.ல்.ி. ( 6து கட்டம் ) தொடர் ிட்டத்ிற்கும் இந்
ிட்டத்ின் கீ ழ் பப்தது தி


.ஸ்.ல்.ி.

தசலுத்து ொகணத்ிற்கு

ிதி ஒதுக்கீ டு

செய்னவும் ஒப்புதல் அித்தது.

தத்து ஜி.ஸ்.ல்.ி. ொர்க் III ொக்தகட்டுகள் தகொண்ட ிட்டத்ல ரூ. 4338.20 மகொடி
தசனில்

தொடருற்கொண

ிில

அபிக்க

திர்

ிரு.

மந்ி

மொடி

லனலில் இன்று

கடசற் நத்தின அகநச்ெபகவ ஒப்புதல் அித்துள்து.

த்து

நார்க்

ஜி.எஸ்.எல்.வி.

III

செலுத்துவாகத்தின்

செவுகள்,

அத்தினாவெின

வெதிகள் விரிவாக்கம், திட்ட ிர்வாகம் நற்றும் செலுத்தும் இய்க்கம் ஆகினவற்ின்


செவு இதில் அடங்கும்.
2018 ொர்ச் ொம்

ீடித் கர்ப்புந மம்தொட்டுத் துலநில் இந்ிொவும் திொன்சும்

தசய்து தகொண்ட உடன்தடிக்லக குித்து ிபதநர் மபந்திப மநாடி
இன்று

கடசற்

நத்தின

அகநச்ெபகவனில்

விக்கம்

தககநனில்

அிக்கப்ட்டது.

இந்த

உடன்டிக்கக ஐந்தாண்டு காங்களுக்கு அநில் இயக்கும்.


அஞ்சல் துலநின் கிொ அஞ்சல் திொபர்கபின் (ஜிடிஸ்) ஊிம் ற்றும்
தடிகலப உர்த்தும் ிட்டத்ிற்கு திர் ிரு.மந்ிமொடி லனலினொண
த்ி அலச்சல எப்புல் அித்தது.



இந்ிொின் திிிிொக இந்ி ிண்தபி ஆொய்ச்சி ிறுணத்துக்கும் ஏன்
ொட்டின்

திிிிொக

அந்ொட்டு

மதொக்குத்து

அலச்சகத்துக்கும்

இலடம

ிண்தபில

ஈடுதடுத்துற்தகண

ஸ்கட்டில்

2018

திப்ரி

தொலனத்தொடர்பு

அலிப்
ொம்

திகளுக்கு

லகதழுத்ிடப்தட்ட

புரிந்துர்வு எப்தந்த்ிற்கு நத்தின அபசு ஒப்புதல் அித்துள்து.


இந்ிொ - இந்மொமணசிொ எருங்கிலந் மொந்துப் திரிின் (IND-INDO CORPAT) 31
து திப்தின் ிலநவு ிொ 06 பல் 09 ஜூன் 18 ல லடததறுகிநது .



ீ ர் ப அலச்சகத்ின் ரூதொய் 600 மகொடி ிட்டொண அடல் புஜல் மொஜணொிற்கு
(திலஹ) உனக ங்கி எப்புல் அித்துள்து.



83 து

இடம் - இந்ி கிரிக்தகட் மகப்டன் ிொட் மகொஹ்னி, இந்தினாவில் இயந்து

இந்த ட்டினில் இடம்சயம் ஒமப ஒய விகனாட்டு வபர்
ீ
ஆவார்.


ரிொ ஃததர்ணொண்டொ ஸ்திமணொசொ [ஈக்டொர்] - .ொ ததொதுச்சலதின் லனர்



.ொ.சலத லனொக மர்ந்தடுக்கப்தட்ட ொன்கொது ததண் ஆொர்.



இந்தின மதர்தல் ஆகணனம் அதன் ஆன்கன் ஆர்.டி.ஐ. மார்ட்டக சதாடங்கியுள்து



ஜப்தொன்,

கிபூில்

18

ஆசி

ஜூணிர்

டகப

சொம்தின்ிப்

மதொட்டிகள்

லடததநவுள்பது
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