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தசி சசய்ிகள் 

புது ில்னி 

KVIC தித்தக தற்கத்ி ற்றும் தாம்தரி டிலப்தாபர் ஆலடகலப 
அநிபகப்தடுத்ிது 

 குறு, சிறு நற்றும் டுத்தப ததொமில் ிறுயங்கலக்கொ நத்தின அமநச்சர் 
கிரிபொஜ் சிங் புது தில்ினில் உள் கொதி யில் ிபத்யனக யநற்கத்தின 
நற்றும் ொபம்ரின யடியமநப்ொர் ஆமைகம அிபகப்டுத்திொர். 

சலுங்காணா 

தம் ங்க 60 ீ தசா லங்கள் 

 ததலுங்கொொ அபசு, நீ-யசயொ மநனங்கில் பதன்பதொக ஆதொர் பம் 
ணம் தறுயதற்கொ அமநப்ம அிபகப்டுத்தப்டுகிது. 

தகபம்  

ில் சதாம்னாட்ட கலனஞருக்காண த்ி சதல்தனாிப்  

 ிமல் தொம்நொட்ை கமஞபொ பொஜவீ் புொயர் கம யடியத்துக்கும் 
ொபதப்புமொவுக்கும் இமைனிொ உமயக் கண்ைின நத்தின கொச்சொப 
அமநச்சகத்திிபேந்து தல்யொரிப் தற்றுள்ொர் 

ணக் குற்நத்லக் கண்டநி புி டில் கருி  

 அபசொங்கம் ஒபே புதின தைனயினல் ததொமில்தட்த்மத அிபகப்டுத்துகிது, 
அது அநொக்க தும ிறுயங்கம யயிங்குக் குற்ங்கமக் 
கண்ைினவும், உணவு கப்ைத்மத கண்ைியதற்கும் உதவுகிது. 

பல் கபிர் கால் தலடப்திரிவு தசலக்கு ாாக உள்பது 

 யகபக் கொயல் யிமபயில் அமத்து நகிர் கொயல் மைப்ிரிமயப் தறும். 

தகானா 
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இண்டாம் கட்ட டகிக்கு ஆயுர்த ிறுணம் ற்றும் த ாிதாதி 
ிறுணத்ின் கட்டுாணம் 

 தநௌனொங்டினொங், ரில்ொங்கில் உள் ஆபர்யயத இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் 
ஆபர்யயத நற்றும் ய ொநியனொதி (NEIAH), இபண்ைொம் கட்ை கட்டுநொத்திற்கு 
ஆபஷ் நத்தின நந்திரி ஸ்ரீ ரிரித் ஸ்யசொ ொனக் அடிக்கல் ொட்டிொர். 

சர்தச சசய்ிகள் 

இந்ிா-ததால் சுற்றுனா ன்நம் 

 இந்தினொ-யொல் சுற்றுொ நன்ம் பஸ்ப ஆயொசம நற்றும் சுற்றுொ 
ஊக்குயிப்புக்கு அமநக்கப்ை யயண்டும். 

 பொநொனணம் நற்றும் தத்த சுற்றுொத்தங்கம இந்தினொ நற்றும் யொம் 
இமணந்து தொதுயொ யர்த்தக பம் ஊக்குயிக்கப்ை யயண்டும். 

ஜிம்தாப்த லல்கல் தர்னில் ததாட்டிிட்டது 

 ஜிம்ொப்யயனில் உள் யொக்கொர்கள் ீண்ை கொத் தமயபொ பொர்ட் 
பகொினின் தனமப யொக்குப்தியில் இல்ொநல் ொட்டின் பதல் யதர்தில் 
யொக்கிக்க தசல்கின்ர். 

அநிில் சசய்ிகள் 

அரி லக இத்ம் 'தி ல்' தீதணாலடப் கண்டுதிடிப்பு  

 நங்கலபேயிலுள் கஸ்தூர்ொ நபேத்துயக் கல்லூரி (KMC) ரநி சொஸ்திரி 
தமமநனிொ நபேத்துயர்கள் குல, "ிி" அல்து "ி ல்" யீொமைப் 
ன்மமக்கப்டும் அரின இபத்த யமகமன அமைனொம் கண்டுள்து. 

சசவ்ாய் கிகம் பூிக்கு ிக சருக்காக இருக்கும் 

 ஜூம 31ம் யததி, கைந்த 15 ஆண்டுகில் தசவ்யொய் கிபகம் பூநிக்கு நிக 
தபேக்கநொக இபேக்கும். இது பூநினில் இபேந்து சுநொர் 57.6 நில்ினன் கி.நீ. 
ததொமயில் இபேக்கும். 

ிகம் & சதாருபாாம் 

அதிந்தா தார்ா உலநலுக்கு எிாண ருந்துக்கு USFDA ஒப்புல் சதறுகிநது 



  

ஜூலன 30 டப்பு ிகழ்வுகள் 

 

3 
 

 அபிந்யதொ ொர்நொ மயிபேடின் (Bivalirudin) ஊசி தனொரிப்தற்கொ இறுதி 
ஒப்புதம அதநரிக்க உணவு நற்றும் நபேந்து ிர்யொகத்திைம் (USFDA) 
தற்தொக அியிப்பு. 

ிணங்கள் 

 ாங்காங் ற்றும் ாங்காய் ங்கி கார்ப்ததன் (HSBC) 

 சுதந்ி தாசா - ச்ஸ்ிசி இந்தினொயின் தமமந ிர்யொக அதிகொரி 
 இந்ி அசரிக்கர் சீா ந்ா - ஜொனகக் கட்சினின் தமமந ிர்யொக 
அதிகொரி 

ிட்டங்கள் 

ஸ்ச் தாத் இன்டர்ன்ிப்  

 ல்கமக்கமக நொணயர்கள் நற்றும் உனர் கல்யி ிறுய 
நொணயர்கலக்கொ "ஸ்யச் ொபத் யகொமை இன்ைர்ன்ரிப் - 100 நணியப 
ஸ்யச்தொ திட்ைத்மத இந்தின அபசு துயக்கினது. 

 நொணயர்கள் சுநொர் 100 நணியபம் அயர்கின் தமமந ிறுயத்தொல் 
அங்கீகரிக்கப்ட்டு, அயர்கொல் யதர்ந்ததடுக்கப்ட்ை கிபொநங்கில் ஸ்யச்தொ 
ததொைர்ொ ையடிக்மகனில் தசயிை யயண்டும். 

புரிந்துர்வு ஒப்தந்ம்(MoU), ஒப்தந்ங்கள் & த்ி அலச்சல ஒப்புல் 

சதண்கள் ீாண தானில் தனாத்காத்ிற்கு  தனாக் சதாில் தசாா 
ிலநதற்நம் 

 12 யனதுக்கு கீழ் உள் சிறுநிமன ொினல் ொத்கொபம் தசய்யர்க்கு நபண 
தண்ைமபம், தண்மண கற்மிப்யர்க்கு 7 ஆண்டு பதல் 10 ஆண்டு யமப 
குமந்தட்ச தண்ைமமன யநம்டுத்திபம் குற்யினல் சட்ைம் (திபேத்தம்) 
நயசொதொ, 2018, யொக் சொயில் ிமயயற்ம். 

தாதுகாப்பு சசய்ிகள் 

உள்ாட்டு தாதுகாப்பு உற்தத்ிில் ணிார் துலந தங்கு 
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 உள்ொட்டு ொதுகொப்பு உற்த்தினில் தினொர் தும ங்கிப்ம அதிகரிக்கும் 
யொக்கில், ொதுகொப்பு மகனகப்டுத்தல் கவுன்சில் (DAC) பயொொன கூட்டு 
யமிகொட்டுதல்கம மைபமப்டுத்த ஒப்புதல் அித்தது. 

ிருதுகள் 

3 து திரிக்ஸ் ிலப்தட ிா 

டர்தன், சன்ணாப்திரிக்காின் 3 து திரிக்ஸ் ிலப்தட ிாில் இந்ி 
ிலப்தடங்கள் சன்ந ிருதுகள் 

 சிநந் டிலக: ொிதொ தொஸ், யில்யஜ் பொக்ஸ்ைொர்ஸ் 
 சிநந் ிலப்தடம்: அநித் நசுர்கொரின் ிபெட்ைன் 
 சிநப்பு ஜூரி ிருது: ரிநொ தொசின்  யில்யஜ் பொக்ஸ்ைொர்ஸ் 

ிலபாட்டு சசய்ிகள் 

கணடி ஓதன் தகால்ஃப் ததாட்டிில் ஜான்சன் சற்நி சதற்நார் 

• ஜொன்சன் கடின ஓன் யகொல்ஃப் யொட்டினில் தயற்ி தற்ொர்; இது அயபது 19 
யது ட்ைநொகும். 

ஐசிசி இங்கினாந்ல அர்கபின் 1000 து சடஸ்டில் ாழ்த்துகிநது 

 இங்கிொந்து நற்றும் யயல்ஸ் கிரிக்தகட் யொரினத்தின் (ECB) ஆண்கள் அணி 
1000 யது தைஸ்ட் யொட்டினில் இந்தினொவுக்கு திபொக ட்க்ொஸ்ைில் 
ததொைங்கும் யொட்டிக்கு தனொபொகிது, சர்யயதச கிரிக்தகட் கவுன்சில் (ஐசிசி) 
யொழ்த்துக்கம ததரியித்துள்து. 

ஸ்ிருி அிதக டி20 அல ச சாலணல சன் சசய்ார் 

 இந்தினொயின் ட்சத்திப யபீர் ஸ்நிபேதி நந்தொொ, கினொ சூப்ர் லீக் யொட்டினில் 
தண்கள் டி20 கிரிக்தகட்டில் 18 ந்துகில் யயகநொக அமப சதத்மத திவு 
தசய்து சொதமமன சநன் தசய்தொர். 

இஸ்ணர் ஐந்ாது அட்னாண்டா சடன்ணிஸ் தட்டத்ல சன்நார் 
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 மபனன்  ொரிசம யழீ்த்தி ஜொன் இஸ்ர் ஐந்தொயது பமனொக 
அட்ொண்ைொ ஓன் தைன்ிஸ் ட்ைம் தயன்ொர். 


