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• குறு, சிறு நற்றும் டுத்தப ததொமில் ிறுயங்கலக்கொ நத்தின 
அமநச்சர் கிரிபொஜ் சிங் புது தில்ினில் உள் காி யில் தித்யக 
யற்கத்ி ற்றும் தாம்தரி டிலப்தாபர் ஆலடகலப 
அிபகப்டுத்திொர். 

• தலுங்காணா அபசு, ீ-யோ லங்கபில் பதன்பதொக ஆதொர் 
பம் ணம் தறுயதற்கொ அமநப்ம அிபகப்டுத்தப்டுகிது. 

• ில் ததாம்னாட்ட கலனஞாண ாஜவீ் புபார் கம 
யடியத்துக்கும் ொபதப்புமொவுக்கும் இமைனிொ உமயக் கண்ைின 
த்ி கனாச்ோ அலச்ேகத்ினியந்து ததல்யனாிப் தற்றுள்ொர் 

• அபசொங்கம் ஒபே புி டில் தாில்நுட்தத்ல 
அிபகப்டுத்துகிது, அது அநொக்க தும ிறுயங்கம 
யயிங்குக் குற்ங்கமக் கண்ைினவும், உணவு கப்ைத்மத 
கண்ைியதற்கும் உதவுகிது. 

• யகபக் கொயல் யிமபயில் அலணத்து கபிர் கால் தலடப்திரிலப் 
தறும். 

• தநௌனொங்டினொங், ில்னாங்கில் உள்ப ஆயுர்ய இன்ஸ்டிடியூட் 
ஆப் ஆயுர்ய ற்றும் ய ாியாதி (NEIAH), இபண்ைொம் கட்ை 
கட்டுநொத்திற்கு ஆபஷ் நத்தின நந்திரி ஸ்ரீ ரிரித் ஸ்சசொ ொனக் 
அடிக்கல் ொட்டிொர். 

• இந்ிா-யதால் சுற்றுனா ன்நம் பஸ்ப ஆசொசம நற்றும் 
சுற்றுொ ஊக்குயிப்புக்கு அமநக்கப்ை சயண்டும். 

• ஜிம்தாப்யனில் உள் யொக்கொர்கள் ீண்ை கொத் தமயபொ 
ாதர்ட் பகாதிின் தனமப யொக்குப்தியில் இல்னால் ொட்டின் 
பல் யர்னில் யொக்கிக்க தசல்கின்ர். 

• நங்கலபேயிலுள் கஸ்தூர்ொ நபேத்துயக் கல்லூரி (KMC) ரநி 
சொஸ்திரி தமமநனிொ நபேத்துயர்கள் குல, "திதி" அல்னது "தி ல்" 
தீயணாலடப் ன்மமக்கப்டும் அரி இத் லகமன அமைனொம் 
கண்டுள்து. 

• ஜூலன 31ம் யி, கைந்த 15 ஆண்டுகில் தேவ்ாய் கிகம் பூிக்கு 
ிக தயக்காக இயக்கும். இது பூநினில் இபேந்து சுநொர் 57.6 
நில்ினன் கி.நீ. ததொமயில் இபேக்கும். 
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• அதிந்யா தார்ா மயிபேடின் (Bivalirudin) ஊசி தனொரிப்தற்கொ 
இறுதி ஒப்புதம அதரிக்க உவு ற்றும் யந்து ிர்ாகத்ிடம் 
(USFDA) தற்தொக அியிப்பு. 

 ாங்காங் ற்றும் ாங்காய் ங்கி கார்ப்தயன் (HSBC) 

• சுயந்ி யாோ - ச்ஸ்ிசி இந்தினொயின் தமமந ிர்யொக அதிகொரி 

• இந்ி அதரிக்கர் ேீா ந்ா - ஜொனகக் கட்சினின் தமமந ிர்யொக 
அதிகொரி 

• ல்கமக்கமக நொணயர்கள் நற்றும் உனர் கல்யி ிறுய 
நொணயர்கலக்கொ "ஸ்ச் தாத் யகாலட இன்டர்ன்ிப் - 100 
ிய ஸ்ச்ா ிட்டத்ல இந்தின அபசு துயக்கினது. 

• 12 துக்கு கீழ் உள்ப ேிறுிமன ொினல் ொத்கொபம் தசய்யர்க்கு 
 ண்டலணயும், தண்மண கற்திப்தர்க்கு 7 ஆண்டு பல் 
10 ஆண்டு ல குமந்தட்ச தண்ைமமன சநம்டுத்திபம் 
குற்நில் ேட்டம் (ியத்ம்) யோா, 2018, சொக் சொயில் 
ிமசயற்ம். 

• உள்ாட்டு தாதுகாப்பு உற்தத்ினில் ணிார் துலந தங்கபிப்லத 
அதிகரிக்கும் சொக்கில், ொதுகொப்பு மகனகப்டுத்தல் கவுன்சில் (DAC) 
பசொொன கூட்டு யமிகொட்டுதல்கம மைபமப்டுத்த ஒப்புல் 
அித்தது. 

3 து திரிக்ஸ் ிலப்தட ிா 

ைர்ன், ததன்ொப்ிரிக்கொயின் 3 யது ிரிக்ஸ் திமபப்ை யிமொயில் இந்தின 
திமபப்ைங்கள் தயன் யிபேதுகள் 

• ேிநந் டிலக: ொிதொ தொஸ், யில்சஜ் பொக்ஸ்ைொர்ஸ் 

• ேிநந் ிலப்தடம்: அநித் நசுர்கொரின் ிபெட்ைன் 

• ேிநப்பு ஜூரி ியது: ரிநொ தொசின்  யில்சஜ் பொக்ஸ்ைொர்ஸ் 

• ஜான்ேன் கணடி ஓதன் யகால்ஃப் யதாட்டிில் தற்நி தற்ொர்; இது 
அயபது 19 து தட்டாகும். 
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• இங்கினாந்து ஆண்கள் அணி 1000 து தடஸ்ட் சொட்டினில் 
இந்ிாவுக்கு எிாக ட்க்ொஸ்ைில் ததொைங்கும் சொட்டிக்கு 
தனொபொகிது, சர்யசதச கிரிக்தகட் கவுன்சில் (ஐசிசி) யொழ்த்துக்கம 
ததரியித்துள்து. 

• இந்ிாயின் ட்சத்திப யபீர் ஸ்ியி ந்ாணா, கினொ சூப்ர் லீக் 
சொட்டினில் ததண்கள் டி20 கிரிக்தகட்டில் 18 தந்துகபில் யகாக 
அல ேத்ல திவு தசய்து ோலணமன சநன் தசய்தொர். 

• மபனன் ஹொரிசம யழீ்த்தி ஜான் இஸ்ணர் ஐந்ாது பலநாக 
அட்னாண்டா ஓதன் தடன்ணிஸ் தட்டம் தயன்ொர். 

 


