
  

ஆகஸ்ட் 7 டப்பு ிகழ்வுகள் 

 

1 
 

 சணீ ிறுயநா ஹ ோனிடடக் டடக்ணோனஜி, ரூ.1,500 க ாடி முதலீட்டில் 
இந்தினாயின் முதல் அகு ிபேப்தினில் ிறுயப்டுயதற் ா அபசாங்  
ஒப்ந்தத்தில் க யனழுத்திட்டது. 

 புதுடில்னிில் டந்த இந்ி புதும பர்ச்சி ிட்டம் (IIGP) 2.0 யில் க ப 
ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இக்கு(KSUM) மூம் அிமு ப்டுத்தப்ட்ட பன்று ஸ்டோர்ட் 
அப்கள் ரூ.25 ட்சம் யகப ிம ிிபி யற்றுள். 

 27 ட்சம் ிசோிகளுக்கு ஆபள் கோப்தீட்டு தத்ிங்கள் யமங் ப்டும் 
என்று டலுங்கோணோ யியசானத்துக அகநச்சர் யதரியித்தார். 

 சுகோோ ற்றும் குடும்த னத்துமந அமச்சகத்தின்டி, ஹகோனோ, 
ிஹசோம் நற்றும் ிரிபுோ ஆ ினகய புி எச்.ஐ.ி  ோட்ஸ்தோட்கபோக 
யயிப்டு ின். 

 சத்ிங்கனம் புனிகள் கோப்தகத்தில் ணினங்குகள் கக்டகடுப்பு தி 
யதாடங் ினது. 

 தன்நி ஆண்மட முன்ிட்டு 2019ஆம் ஆண்டு யயினிடப்டவுள் தன்நி 
தோல் மனின் யடியகநப்க சணீ தோல் யயினிட்டது. 

 அபசினல் நற்றும் யாருாதாப யருக் டினால் யதன் அயநரிக்  ாட்டிிருந்து 
அதி யில் நக் ள் குடியனர்யகத குகக்  திஹசில் ணது டக்கு 
எல்மனம டணிசூனோிணற்கு படிது. 

 சூநோபி ட க்டம எதிர்ய ாள்  ோய் தீவு தனார்ிகனில் உள்து 
 இந்ி ிண்டபி ஆோய்ச்சிக் ககத்ின் (இஸ்ஹோ)  ணநா 

யசனற்க க்க ாா GSAT-11 திடஞ்ச் கோணோில் இருந்து 30 யம்ர் 
அன்று யிண்ணில் ஏயப்ட தனாபா வுள்து. 

 ோசோின் கிபெரிோசிட்டி ஹோர் டசவ்ோய்  ிப த்திற்கு யசன்று ஆறு 
ஆண்டுகள் ிகவுற்து 

 இந்த ஆண்டு, ப.ஹக ில் டோக்சி ஹசமம யதாடங்குயதற்கு இந்தின 
ிறுயநா ஓனோ திட்டம். 

ATP ரிமச 

1. ஹதல் டோல்  (ஸ்யனின்) 2. ஹோஜர் டதடர்  (சுயிட்சர்ாந்து) 3. 
அடனக்ஸோண்டர் ஸ்டவ் (யெர்நி) 

 ஆித்ோ ிக்ம் ற்றும் திஹோத் சந்ி ஹோி - நத்தின கபடி யரி 
யாரின உறுப்ிர் ள் (CBDT) 

 இந்தின இபாணுயம் நற்றும் ோல் பூட்டோன் இோணுத்ின் ஒரு கூட்டு 
கசக் ிள் ஓட்டுதல் நற்றும் ட்யபக் ிங், பூட்டாில் "இந்ிோ ற்றும் 
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பூட்டோன் இகடகன இபாெதந்திப உவு க ிறுயி ஐம்தது ஆண்டுகள்" 
ிகயா  டத்தப்ட்டது. 

 ிஞ்ஞோணம் ற்றும் டோில்நுட்தத் துமநின் (டி.எஸ்.டி) 
யமி ாட்டுதின்  ீழ் ிக்ோன் திசோர், (indiascience.in) இமம்-சோர்ந் 
அநிில் ஹசணல் ஒன்க அிமு ப்டுத்திமள்து இந்தினா. 

 இந்ிோின் டோமனத் டோடர்பு ஒழுங்குபமந ஆமம் (TRAI) 
அதன் யநாகல் ஆப் டிஎன்டி 2.0 ற்றும் மகோல் ஆ ினயற்க உோங் 
தத்துடன் ஒருங் ிகணக் ிது. 

 ஹகோோ சுற்றுனோ ஹம்தோட்டு ககத்ின் ஆப் அடிப்கடனிா டோக்ஸி 
"ஹகோோமல்ஸ்" கசகயகன தணோஜினில் ய ாடி அகசத்து யதாடக் ம். 

 U-20 ஹகோடிப் கோல்தந்து ஹகோப்மதனில் அர்டஜன்டிணோகய க ால்  ணக் ில் 
இந்ிோ யயன்து 

 

 


