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தசி சசய்ிகள் 

புது ில்னி 

திபாஸ்டிக் தசி சகாடிகளப தன்தடுத் தண்டாம் என்று குடிக்களப 
அசு தகட்டுக் சகாள்கிநது 

 சுந்ி ிணத்தயொட்டி, அதணத்து குடிக்களும் திபொஸ்டிக்கொல் 
யெய்ப்தட்ட தெி யகொடிதப் தன்தடுத் தண்டொம் ன்றும், 
ொினங்கள் ற்றும் பெணின் திதெங்கதப, யகொடி குநிடீ்டின் 
கடுதொண இக்கத்த உறுிப்தடுத்வும் த்ி அசு 
னிபறுத்ிபள்பது. 

கர்ாடகம்  

70 து சுந்ி ிணத்ள ிளணவுகூரும் ிளணிடம்  

 'சுந்ி இந்ிொ - 70', 70 து சுந்ி ிணத்த ிதணவுகூபேம் ிதணிடம், 
கொந்ி தணின் பன், ஆகஸ்ட் 9 ம் தி ிநக்கப்தடவுள்பது. 

ாஜஸ்ான் 

புி ாய்ப்தால் சகாள்ளக ளடமுளநக்கு ருகிநது 

 ொஜஸ்ொணில் எபே புி ொய்ப்தொல் யகொள்தக தடபதநக்கு பேகிநது. 
அன் ஆம்த பற்ெிகளுடன் தித்ிதகொக ொய்ப்தொல் ஊக்குிப்தற்கொக 
கிொப்புந ெபகங்கதப ஊக்குிப்தற்கொக. தெி ஊட்டச்ெத்து ின்-2022 
இன் எபே தகுிொக இந் பன்பற்ெி தற்யகொள்பப்தட்டுள்பது. 

சிக்கிம்  

உிர்க்தகாப காப்தகத்ின் உனக சட்சார்க்கில் இந்ிாில் இருந்து 11 து 
உிர்க்தகாபக் காப்தகம் தசர்க்கப்தட்டுள்பது 

 பயணஸ்தகொின் உிர்க்தகொப கொப்தகத்ின் உனக யட்யொர்க்கில் (WNBR) 
கஞ்ென் ஜங்கொ உிர்க்தகொபக் கொப்தகம் இந்ிொில் இபேந்து 11 து 
உிர்க்தகொபக் கொப்தகொக தெர்க்கப்தட்டுள்பது. 

ிழ்ாடு 
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'களனஞர்' கருாிி கானாணார் 

 ிபக தனபேம், பன்ணொள் ிக பல்பேொண 'கதனஞர்' கபேொிி 
94 ில் கொனொணொர். 

சர்தச சசய்ிகள் 

தாகிஸ்ாணி துருப்புக்கள் ஷ் இாணு ிறுணங்கபில் திற்சி 
சதநவுள்பணர் 

 தொகிஸ்ொன் துபேப்புக்கள் ஷ் இொணு திற்ெி ிதனங்கபில் திற்ெி 
யதந அனுிக்க தொகிஸ்ொன் ற்றும் ஷ்ொ உடன்தடிக்தகில் 
தகயழுத்ிட்டுள்பண, அத இபேப்பு தொதுகொப்பு உநவுகதப அிகரிக்கும் 
தொக்கம் யகொண்ட எபே டடிக்தகொகும். 

தடாக்கிதா 2020 ஒனிம்திக்கில் முக அங்கீகாம் தன்தடுத்ப்தடவுள்பது  

 அதணத்து இடங்கபிலும் தொதுகொப்தத அிகரிக்க பக அங்கீகொத் 
யொில்நுட்தத்த தன்தடுத்தும் பல் எனிம்திக்ஸ் தடொக்கிதொ 2020. 

அநிில் சசய்ிகள் 

ாற்தத்ி ான்கு புி சபி கிகங்கள் கண்டுதிடிக்கப்தட்டது 

 ொெொின் யகப்னர் ற்றும் ESA ின் தகொ ிண்யபி யொதனதொக்கிகள் 
ஆகிற்நில் இபேந்து ொணில் கல்கதப தெகரித்து. அர்கள் இந் 44 
யபிப்தகுி கிகங்கள் இபேப்தத உறுிப்தடுத்ி, அற்தநப் தற்நி தல்தறு 
ிங்கதப ிரித்ணர். 

ிகம் & சதாருபாாம் 

உற்தத்ிள அிகரிப்தற்காக 328 ஜவுபி உற்தத்ிக்கபின் ீது 20 சிகிம் ரி 
இட்டிப்தாக்குகிநது அசு  

 ொட்டில் இந் யதொபேட்கதப உற்தத்ி யெய் ஊக்கபிக்கும் தகில் அசு 
328 ஜவுபித் ொரிப்புகபின் ீது  20 ெிகிம் இநக்குி ரி 
ிித்துள்பது. 

ஆகஸ்ட் 21 அன்று இந்ி அஞ்சல் ங்கி ிநக்கப்தடுவுள்பது 
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 திர் தந்ி தொடி 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ொம் 21 ஆம் தி 
இந்ிொ அஞ்ெல் தரிர்த்தண ங்கித(IPPB) ிநந்து தப்தொர். 

ஆர்.தி.ஐ. இடிருந்து ரூ.50,000 தகாடி சதநவுள்பது அசு 

 இந்ி ரிெர்வ் ங்கி (RBI) 2018 ஆம் ஆண்டின் ஜூன் 30 ஆம் திபடன் 
படிதடந் ஆண்டிற்கொண உதரித்யொதக பை.50,000 தகொடித இந்ி 
அசுக்கு ொற்நவுள்பது. 

ததாட்டி ஆளம் ால்ார்ட்-திபிப்கார்ட் ஒப்தந்த்ிற்கு ஒப்புல் அபித்து  

 இந்ிொின் ததொட்டி ஆதம் (CCI) அயரிக்க ெில்னதந ிற்ததண 
ிறுணொண ொல்ொர்ட், திபிப்கொர்தட  ொங்குற்கு எப்புல் 
அபித்துள்பது. 

சாம்சங் சசற்ளக நுண்நிவு, உிரி ருந்ினில் தில்னின்களப முலீடு 
சசய்வுள்பது 

 யன் யகொரிொின் ெொம்ெங் குழு யெற்தக நுண்நிவு, சு-ஏட்டுர் கொர்கள் 
ற்றும் உிரி பேந்ில், ிர்கொன பர்ச்ெிதக் தகொள்ற்கொண 
ிகதப தடுது ததொன்நற்நில் அடுத் பன்று ஆண்டுகபில் 22 
தில்னின் டொனத பலீடு யெய்த் ிட்டம். 

ாாடுகள் 

ாஷ்டிரி ஓதிசி ஹாசங்கின் 3 து தசி ாாட்டின் ிநப்பு ிா 

 ொஷ்டிரி ஏ.தி.ெி. ஹொெங்கின் 3 து தெி ொொட்டில் 
இதபஞர்களுக்கொண ததனொய்ப்புகதப தம்தடுத்துற்கு எதிெி 
ெபகத்ிற்கு 500 தகொடி பைதொய் ெிநப்பு உி அபித்துள்பது கொொஷ்டிொ 
அசு. 

ிணங்கள் 

 எஸ்.குருமூர்த்ி & சஷீ் காசிாத் ாத்ி - தகுித அிகொப்பூர்ற்ந 
இந்ி ரிெர்வ் ங்கிின் த்ி குழு இக்குர்கள் 

ிருதுகள் 
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ஜல் தச்சாதா, டீிதா தணாதா, புஸ்கர் தாதா ததாட்டி 

 ஸ்தஷ்த் ெொகு, ெீஷ் தொடொ ற்றும் தகொதொல் திஜதி - ீர் தாதுகாப்பு 
தற்நி ிிப்புர்வு சசய்ற்கு 

சாளதல் சசனிகள் & இள ததார்ட்டல் 

சாளதல் சசனி  ிர்த் ித்ா 

 புது ில்னிில் ர்த்கம், தகத்யொில் ற்றும் ிொணத்துதநின் த்ி 
அதச்ெர் சுதஷ் திபு, இந்ி ற்றுி ிறுணங்கள் கூட்டதப்தின் (FIEO) 
பனம் உபேொக்கப்தட்ட யொததல் யெனி  ிர்த் ித்ொதத் யொடங்கி 
தத்ொர். இது ெர்தெ ர்த்கம் தற்யகொள்ப ததொண தந் 
கல்கதப ங்குகிநது 

ிளபாட்டு சசய்ிகள் 

ஐதாப்தி சாம்தின்ிப் 

 திரிட்டன் தொப்தி ெொம்தின்ிப்தில் பல் பதநொக ததொட்டிின் அத 
திப்தில் ஆண்கள் ற்றும் யதண்கபின் 100 ீ தந்ங்கபில் ங்கப் தக்கம் 
யன்று னொறு ததடத்து. 

 

 


