
   

 ஜூலய 18 ஆம் தேேி புதுேில்யிில் உள்ர சிரி த ோட்லைில்  நலைபபற்ம 

நி ழ்ச்சிில் 10 லது ஜோக்ோன் ேிலப்பை லிறோ நி ழ்ச்சில த்ேி அலச்சர் ஸ்ரீ 

பி ோஷ் ஜலதை ர் ேிமந்து லலத்ேோர்.  

 பேலுங் ோனோ அசோங் பம் நோன் ோலது பேோறில்துலம புட்சி லலயலப்பிற் ோன 

உய  பபோபேரோேோ ன்மத்ேின் லபம் ட்தோன் ள் பயம் த்ேம் ற்றும் 

ேடுப்பூசி ள் தபோன்ம அலச பேத்துல பபோபேட் லர லறங்குலேற் ோன எபே 

புதுலோன ேிட்ைத்லே பேோைங்  இபேப்பேோ  அமிலித்துள்ரன.  

 பிோன்சில்  ஜி 7 நிேி ந்ேிரி ள் கூட்ைம் நைந்ேது. அேில்  தபஸ்புக் ற்றும் கூகுள்  

தபோன்ம டிஜிட்ைல் நிறுலனங் ளுக்கு லரி லிேிக்கும் ேிட்ைத்லே எப்புக் ப ோண்ைது, இது 

அலர் ளுக்கு குலமந்ேபட்ச லரிலிேிப்லப நிர்ணிக்கும்.  

 ஜூலய 20, 1969 இல், அபரிக்  லிண்பலரி லீர் ரோன நீல் ஆம்ஸ்ட்ோங் ற்றும் 

ட்லின் “பஸ்” ஆல்ட்ரின் ஆ ிதோர் அப்பல்தயோ 11 ன்ம லிண் யத்ேில்  பனித்து  

சந்ேினில் பேன் பேயில் ேல இமங் ினர்.  

 நம் நோட்டின் த்ேி லர்த்ே  ற்றும் ல த்பேோறில் ற்றும் ில்தல அலச்சர் 

பிபெஷ்த ோல், யண்ைனில் இங் ியோந்ேின் சர்லதேச லர்த்ே த்துலம பசயர் ைோக்ைர் 

யிோம் ஃபோக்ஸ்லழ, ஜூலய 15, 2019 அன்று இந்ேிோ-இங் ியோந்து கூட்டு பபோபேரோேோ 

ற்றும் லர்த்ே க் குழுலின் (பஜட்த ோ) 13 லது கூட்ைத்ேில் சந்ேித்ேோர். 

 ஆபஷ் அலச்ச ம் ற்றும் சு ோேோ ற்றும் குடும்ப நய அலச்ச ம் இலைத 

“ ோசதநோய் இல்யோ இந்ேிோ” பன்பற்சிக் ோன ப ோள்ல , ேிட்ைிைல் ற்றும் ேிட்ை 

அயோக்  ட்ைத்ேில் இலைத்துலம எபேங் ிலணப்லப உபேலோக்குலேற் ோன 

புரிந்துணர்வு எப்பந்ேத்ேில் ல பழுத்ேிட்ைன.  

 சோ ர் லத்ரி ன்பது டிஆர்டிஏலின் எபே ேனித்துலோன பன்பற்சிோகும்,  

டி.ஆர்.டி.ஏலின் பேன்ல அலப்பு ரில் உள்ர ஆய்ல ோன ப ோச்சிின்  ைற்பலை 
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இற்பில் ற்றும்  ைல்சோர் ஆய்ல ம் (NPOL) .ன்.ஸ் சோ ர்த்லோனில 

லடிலலத்து உபேலோக் ிபள்ரது. 

 த்ேி னிேலர தம்போட்டுத் துலம அலச்சர் ைோக்ைர் தஷ் தபோக்ரிோல் 

“நிளோங்க்” புேி அங் ீ ோம் ற்றும் ேிப்படீ்டு  வுன்சில் (ன்சி) அங் ீ ோ 

ஆர்லபள்ர நிறுலனங் லர லறிநைத்துலேற் ோன பல் லயக் ற  ோனி ஆலணம் 

(பஜிசி) 'போர்ஷ்' ேிட்ைத்லே  ேில்யிில்  பேோைங் ினோர்.  

 த்ேி னிேலர தம்போட்டுத் துலம அலச்சர் ஸ்ரீ தஷ் தபோக்ரிோல் ‘நிளோங்க்’ 

ோணலர் ஊக்குலித்ேல் ேிட்ைத்ேிற் ோன பஜிசி லறி ோட்டில - ேீட்சோம்லப 

புதுேில்யிில் பலரிிட்ைோர் . 

 .ஸ்.ஸ்.ஃப் ஜூனிர் உய க் த ோப்லபில், ளூட்டிங் ில் சப்தஜோத் சிங் ஆண் ள் 

10 ீட்ைர் ர் பிஸ்ையில்  ேங் ம் பலன்மோர்.  
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