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 ககப சட்டநன் வயப யிமா க ொண்டொட்ட முடிவய குிக்கும் யவ னில் 

'ஜானகத்தின் நீதா யிமாவய' ஜொதிதி கதொடங் ி வயப்ொர். 

 தநிழ்ொட்டின் நாரிச்சாநி, முதல் ிபாநணபல்ாத அபசு அர்ச்சக னிற்சி 
வநனத்திிருந்து யந்த அர்ச்சகர். 

 உ ின் நி ப்கரின ங்கு 31 டிரில்ினன் டொர் அகநரிக் ொ அடுத்தடினொ  

ஜப்ான் (6.17 ட்ரில்ினன் டொர்) சீொ ($ 6.09 டிரில்ினன்) முதல் மூன்று ங்குச் 

சந்வத இடத்வதப் கற்றுள்து   

 ப்வபஸ் கார்ல்சன், அட்ாண்டிக் பருங்கடவ தினொ ப்ட ில் - 38 ாட்கள், 

ஆறு நணிகபம் 49 ிநிடங்கில் மநற்கு- ிமக்கு கடந்து சாதவ 

அவநத்துள்ொர். 

 ொட்டில் உள் இந்தின யம்சொயி சமூ ங் ளுக்குள் உறுப்பு ின் அயசபத் 

மதவயக் ொ  உறுப்பு நற்றும் திசு ன்க ொவடக் ொ சட்டத்வத நொற்றுயதற்கு 

ம.கக. அபசு புதின திட்டத்வத அியித்தது. 

 நாத்தயீில் யப்ொவ நற்றும் ி  டல் இங் ள் யசிப்ிடநொ  சுநொர் 30 

சிற்ங் ள் ிவந்த பகாபகரினம் (Coralarium), ரு உட்பு கவக்கூடம், 

திக் ப்ட்டது. 

 சீாயில் க்ரிஸ்ப்ஆர்- காஸ் 9 (CRISPR-Cas9) நபட-கதொகுப்பு ன்வப் 

னன்டுத்தி ரு ற்வ குகபாகநாகசாம் ஈஸ்ட் யவககவ உருயொக் ிர். 

 அபநரிக்க யிண்பயி வநனத்தின் ஆய்வுக்காக யிவபயில் யிண்பயிக்கு 

பசல்லும் 9 ஆபொய்ச்சினொர் ள் ட்டினில் சுிதா யில்ினம்ஸ் 

இடம்கற்றுள்ொர். 

 கயிொட்டு ண நதிப்பு சரியின்  ொபணநொ  அந்ின பசாயணி வகனிருப்பு 

யி ிதம் 951 நில்ினன் டாரிிருந்து குவந்து 404.2 ில்ினன் டார்காக 

ஆது. 

 ஐசிசி தபயரிவச: யிபாட் ககாி - ம்ர் 1 கடஸ்ட் மட்ஸ்மநன் [ம்ர் 1 கடஸ்ட் 

மட்ஸ்மநொகும் ஏமொயது  இந்தின யபீர்]. 

 'பரும்ாா முதலீட்டார் ட்பு' இக்கு ட்டினல் 

 1) படல்ி 2) தநிழ்ாடு 3) குஜபாத் 

 கக.எம். கஜாசப், இந்திபா ார்ஜி & யிதீ் சபன் - மூன்று உனர் ீதிநன் 

ீதிதி ள் உச்ச ீதிநன் ீதிதி ொ   ினநிக் ப்ட்டர் 

 அனுபாக் சச்சன் - அர்ப்ணிக் ப்ட்ட சபக்குக்  ம   ொர்ப்மபரன் ஆஃப் இந்தினொ 

ிநிகடட் ிர்யொ  இனக்குர் (DFCCIL) 
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 ீகார் முதவநச்சர் ிதீஷ் குநொர், 'முக்னநந்திரி கன்னா உத்தன் 

கனாஜா'வயத் கதொடங் ிொர்.  

 இம்ிரிண்ட்-2, எரிசக்தி, ொது ொப்பு, சு ொதொபம், மநம்ட்ட கொருட் ள், ஐ.சி.டி. 

நற்றும் ொது ொப்பு  ங் ள்  ீழ், 122 புதின ஆபாய்ச்சி திட்டங்களுக்கு 112 ம ொடி 

ரூொய் கசயில் அவநக்  ிபதநர் மபந்திப மநொடி தவவநனிொ அபசு 

ப்புதல் அித்துள்து. 

 ந சுகாதாப நற்றும் பம்ினல் அியினல் கதசின ிறுயம் (NIMHANS) 

பாது சுகாதாப ஆய்யகங்கில் (PHOs) உள்ிட்ட ந சு ொதொப நற்றும் கொது 

சு ொதொப அவநப்பு நொதிரி ில் கூட்டு திட்டங் ள் அவநக்  பாது சுகாதாப 

இங்கிாந்து (PHE) உடன் இவணந்துள்து. 

 அபசுக்கு கசொந்தநொ கங் ளூரு ிரிவு ஹிந்துஸ்தான் ஏகபாாட்டிக்ஸ் 

ிநிபடட்  கட்டுப்ாட்வட (HAL), இந்தின யிநாப்வடனிடம் (IAF) ப்வடக்  

அபசொங் ம் தனொபொ  உள்து.  

 சசி பசல்வனா - நொஸ்டர்கச ஃப் ஆஸ்திமபினொ 2018 

 ஹிநாச்சப் ிபகதச முதல்யர் கஜய் பொம் தொகூர் 'ஹார்ன் ாட் ஒகக' 

யிமிப்புணர்வு ிபச்சொபம் நற்றும் 'கரார் ஹின்' (ஹார்ன் கூடாது) கநொவல் 

கசனி வமம் கதொடங் ி வயத்தொர். 

 நகிர் ற்வனர் ிரியில், ஸ்பனின் யபீொங் வ ககபாிநான் நரின் 

இந்தினொயின் ி.யி.சிந்துவய யழீ்த்தி தங்கப் தக்கம் கயன்ொர். உ  சொம்ினன் 

ட்டத்வத மூன்று முவ (2014, 2015, 2018) பயன் முதல் யபீாங்கவ என் 

கருவந  மபொிொ நரினுக்கு  ிவடத்துள்து.  

 சீாயின் உக கட்நிண்டன் சாம்ினன்ரிப்ில் கயன் பகண்கடா 

கநாநகடா உ  மட்நிண்டன் சொம்ினன்ரிப் ட்டம் கரும் முதல் ஜப்ாின 

யபீர் ஆயொர். 

 இந்தினாயின் ககன்ஜதீ் புல்ர் முதல் ஐகபாப்ின டூர் ிஜி சர்யமதச ககால்ஃப் 

ட்டத்வத கயன்ொர். 

 

 


