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தேச சசய்ேகள் 

ஆந்ேப் பிதேசம்  

சனக் கூறு ேரிப்பரர் நறுலனம் ேமப்பேில் அயகு அமக்கமது 

 ஸ்நார்ட் ஃபான் தனாரிப்ாபா ஸிபனாநிக்கு பக்கின கூறுகள 
யமங்கும் பன்ணி சீ ிறுயநா ப ாிடெக் டெக்ாஜி, 
இந்தினாயில் பை.1,500 பகாடி பதலீட்டில் இந்தினாயின் பதல் அகு 
திபேப்தினில் ிறுயப்டுயதற்கா அபசாங்க ப்ந்தத்தில் ளகடனழுத்திட்ெது. 

தகரம்  

தகர ஸ்டர்ட் அப்ஸ் லிமே நே சபற்மது  

 புதுடில்ினில் ெந்த இந்தின புதுளந யர்ச்சி திட்ெம் (IIGP) 2.0 யில் பகப 
ஸ்ொர்ட் அப்ஸ் இக்கு(KSUM) பம் அிபகப்டுத்தப்ட்ெ பன்று ஸ்ொர்ட் 
அப்கள் பைாய் 25 ட்சம் யளப யிளத ிதிபதயி டற்றுள். 

சேலுங்கன 

லிலசிகள் ஆமள் கப்பீட்டு பத்ேங்கமர சபமவுள்ரனர்   

 ஆகஸ்ட் 6 பதல் 13 பததிகளுக்குள், 27 ட்சம் யியசானிகளுக்கு ஆபள் 
காப்டீ்டு த்திபங்கள் யமங்கப்டும் என்று யியசானத்துள அளநச்சர் 
ி.சீியாஸ் டபட்டி டதரியித்தார். இந்த புதுளநனா திட்ெம் ஆகஸ்ட் 14 
ள்ிபவு பதல் ளெபளக்கு யபேம். 

லடகறக்கு நயங்கள் 

மூன்று லடகறக்கு நயங்கள் புே எச்.ஐ.லி ஹட்ஸ்பட்கரக 
சலரிப்படுகன்மன 

 சுகாதாப நற்றும் குடும் த்துள அளநச்சகத்தின்டி, பநகானா, நிபசாபம் 
நற்றும் திரிபுபா ஆகினளய புதின எச்.ஐ.யி  ாட்ஸ்ாட்காக 
டயிப்டுகின். 

ேழ்நடு 
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சத்ேங்கயம் புயகள் கப்பகத்ேல் லனலியங்குகள் கணக்சகடுப்பு பணி 
சேடங்கது 

 சத்தினநங்கம் புிகள் இபேப்ில் (STR) ஆண்ட்பாய்டு அடிப்ளெனிா 
டநாளல் ஆப் னன்டுத்தி யபேெத்திற்கு இபேபள ெக்கி ஆறு ாள் 
யயிங்கு கண்காணிப்பு னிற்சி டதாெங்கினது. 

சர்லதேச சசய்ேகள் 

சனலின் பன்மத் ேபல் ேமயகள் சலரிிடப்பட்டன 

 ன்ி ஆண்ளெ பன்ிட்டு 2019ஆம் ஆண்டு டயினிெப்ெவுள் தால் 
தளனின் யடியளநப்ள சீ தால் டயினிட்ெது. இந்த யடியளநப்ில் 
பே குடும்த்ளதச் பசர்ந்த இபண்டு புன்ளக ன்ிகள் நற்றும் அயற்ின் 
பன்று நகிழ்ச்சினா ன்ிகளக் டகாண்டுள்து. 

அேகரலில் க்கள் குடிசபர்லேல் பிதசல் சலனிசுயலினற்கு எல்மயகமர 
மூடிது  

 அபசினல் நற்றும் டாபோதாப டபேக்கடினால் டதன் அடநரிக்க ாட்டிிபேந்து 
அதிகயில் நக்கள் குடிடனர்யளத குளக்க ிபபசில் தது யெக்கு 
எல்ளளன டயிசூாயிற்கு படினது. 

சூமலரி சஹக்டர் ஹலம சநமங்குகமது 

 சூாயி ட க்ெளப எதிர்டகாள்  யாய் டரின தீவு தனார்ிளனில் 
உள்து 

அமலில் சசய்ேகள் 

பிசஞ்ச் கனலியமந்து  இஸ்தலின் கணன சசற்மகக்தகள் ஜசட்-11 
லிண்ணுக்கு ஏலப்பட ேகவுள்ரது 

 இந்தின யிண்டயி ஆபாய்ச்சிக் கமகத்தின் (இஸ்பபா) கணநா 
டசனற்ளகக்பகாா GSAT-11 ிடபஞ்ச் கனாாயில் இபேந்து 30 யம்ர் அன்று 
யிண்ணில் ஏயப்ெ தனாபாகவுள்து. 

நசலின் கமரிசட்டி தலர் சசவ்லய் ககத்ேற்கு சசன்று ஆறு ஆண்டுகள் 
நமமவுற்மது 
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 டசவ்யானில் திபய ீர் ஆதாபங்கள் நற்றும் யாழ்யதற்கு சாத்தினநா 
அிகுிகள் நற்றும் யாழ்யிெம் காணப்டும் என்று பே பாக்கத்துென் 
அனுப்ப்ட்ெ ாசாயின் கிபெரினாசிட்டி பபாயர் சியப்பு டசவ்யாய் கிபகம் 
டசன்று ஆறு ஆண்டுகள் ிளவுற்து. 

லணிகம் & சபமரேம் 

ம.தக.ில் ஒய அமமுககவுள்ரது  

 இந்த ஆண்டு, ப.பக னில் ொக்சி பசளயளன டதாெங்குயதற்கு இந்தின 
ிறுயநா ஒா திட்ெம். 

ேலரிமச & குமீடு 

ATP ேலரிமச 

1. தபல் நடல் (ஸ்டனின்) 2. தஜர் சபடர் (சுயிட்சர்ாந்து) 3. 
அசயக்ஸண்டர் ஸ்லசவ் (டஜர்நி) 

நனங்கள் 

 ஆேத் லிக்ம் ற்றும் பிதத் சந்ே தே - நத்தின பபடி யரி 
யாரின உறுப்ிர்கள் (CBDT) 

பதுகப்பு சசய்ேகள் 

கூட்டு மசக்கள் ஒட்டுேல் ற்றும் ட்சக்கங் 

 இந்தின இபாணுயம் நற்றும் பானல் பூட்ொன் இபாணுயத்தின் பே கூட்டு 
ளசக்கிள் ஒட்டுதல் நற்றும் ட்டபக்கிங், பூட்ொில் "இந்தினா நற்றும் பூட்ொன் 
இளெபன இபாஜதந்திப உவுகள ிறுயி ஐம்து ஆண்டுகள்" ிளயாக 
ெத்தப்ட்ெது. 

சமபல் சசயகள் & இமண தபர்ட்டல் 

இந்ே அமலில்(indiascience.in), ம இமண அடிப்பமடியன அமலில் 
தசனல் 
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 யிஞ்ஞாம் நற்றும் டதாமில்நுட்த் துளனின் (டி.எஸ்.டி) யமிகாட்டுதின் 
கீழ் யிக்னான் ிபசார், யிஞ்ஞாம் நற்றும் டதாமில்நுட்த்தின் யர்ச்சிளன 
டயிப்டுத்த, (indiascience.in) இளணனம்-சார்ந்த அியினல் பசல் ன்ள 
அிபகப்டுத்திபள்து இந்தினா. 

UMANG ேரத்ேல் TRAI சமபல் ஆப்கள் 

 இந்தினாயின் டதாளத் டதாெர்பு ழுங்குபள ஆளணனம் (TRAI) அதன் 
டநாளல் ஆப் டிஎன்டி 2.0 நற்றும் ளநகால் ஆகினயற்ள UMANG தத்துென்  
நுகர்பயாபேக்குச் டசன்ளெனவும் நற்றும் அயர்கது ன்களப் 
ாதுகாப்தற்கா பாக்கத்துெனும் பேங்கிளணக்கிது. 

"தகலமல்ஸ்" 

 பகாயா பதளநச்சர் நபாகர் ரிக்கர் நற்றும் சுற்றுாத்துள நந்திரி 
நபாகர் அஜாபகான்கர் ஆகிபனார் பகாயா சுற்றுா பநம்ாட்டு கமகத்தின் 
ஆப் அடிப்ளெனா ொக்ஸி "பகாயாளநல்ஸ்" பசளயளன ாஜினில் டகாடி 
அளசத்து டதாெக்கி ளயத்தர். 

லிமரட்டு சசய்ேகள் 

இந்ே U-20 கல்பந்து அணி அர்சஜன்டீனவுக்கு அேர்சச அரித்ேது  

 U-20 பகாடிப் கால்ந்து பகாப்ளனில் அர்டஜன்டிாளய 2-1 என் பகால் 
கணக்கில் இந்தினா டயன்து 

 


