
 

 ஆகஸ்ட் 06 - ஜப்தாணி காண ஹிராிா ீது அணுகுண்டு சீப்தட்ட ாபாண 

ஆகஸ்ட் 6 அன்று ஹிராிா ிணம் அனுசரிக்கப்தடுகிநது. 

 ஜம்மு-காஷ்ீருக்கு சிநப்பு அந்ஸ்து ங்கும் 370 து திரிவ த்து சசய்ாக 

அசாங்கம் அநிித்துள்பது. 

 அடுத் சின ாங்களுக்குள் ங்கபின் எண்ிக்வகவ ிப்திடுற்கும் அற்நின் 

தாதுகாப்வத உறுி சசய்ற்கும், கத்ின் தசுவவ உர்த்துற்காக கர்ாடக 

ணத்துவந முல் முவநாக  கக்சகடுப்வத ரற்சகாள்ப உள்பது. 

 ரரு டிாதி தடகு தந்த்ின் 67 து திப்தின் ரதாது தச்வச சநிமுவந கண்டிப்தாக 

சசல்தடுத்ப்தடும்.    

 ாினத்ில் கவுக் சகாவனகள் ற்றும் கும்தல் சகாவன ஆகிற்வநக் 

கட்டுப்தடுத் ாஜஸ்ான் சட்டன்நம் இண்டு முக்கிாண ரசாாக்கவப 

ிவநரற்நியுள்பது ,. 

 ஐ.ா. அணுசக்ி வடில் வகசழுத்ிட ஜப்தாவண ஹிராிா ரர் 

னியுறுத்ிணார் 

 அசரிக்க ஜணாிதி சடாணால்ட் டிம்ப் ஆகஸ்ட் 5 ம் ரி அசரிக்காில் உள்ப 

அவணத்து சணிசுனா அசாங்க சசாத்துக்கவபயும் முடக்க உத்ிட்டார், 

 கர்ாடகாின் துகுரு ாட்டத்ின் சிா ாலுகாில் உள்ப புக்கதட்ணா காட்டில் 

இண்டு அடி ீபமுள்ப இந்ி முட்வட உண்ணும் தாம்பு முன்முவநாக 

காப்தட்டது. 

 ிஞ்ஞாணிகள் ாணிங்கு முவநவ உருாக்கியுள்பணர், இது சசற்வக 

நுண்நிவ (AI) தன்தடுத்ி ிகழ்ரத்ில் ரகாண ாசணானி சடிப்புகவப (FRB 

கள்) கண்டநிந்து வகப்தற்றுகிநது. 
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 ஆன்வனன் ாடிக்வகாபர்கவப தாதுகாக்க, நுகர்ரார் ிகாத் துவந நுகர்ரார் 

ிகாங்கள் ிவக்கபம் ஈ-கார்ஸ் குநித் வவு ிகாட்டுல்கவப 

சபிிட்டுள்பது, இது ரு ஈ-கார்ஸ் ிறுணம் சதாருட்கள் அல்னது ரசவகபின் 

ிவனவ ரடிாகரா அல்னது வநமுகாகரா தாிக்க முடிாது என்று 

கூறுகிநது. 

 ராசடி வகப்தாடு ற்றும் அநிக்வகிடல் ிிமுவநகள் குநித் சின 

ிிமுவநகவப தின்தற்நாற்காக இந்ி ரிசர்வ் ங்கி 11 ங்கிகளுக்கு த 

அதாம் ிித்துள்பது. 

 இந்ி கல் ரசவ அிகாரிகபின் இண்டாது அகின இந்ி ஆண்டு ாாடு 

புதுில்னிில் உள்ப திாசி தாி வத்ில் ஏற்தாடு சசய்ப்தட்டது. 

 காால் ரதாண குந்வகள் ற்றும் கடத்ப்தட்ட தர்கவப ீண்டும் 

ன்நிவப்தில் சாில்நுட்தத்ின் தங்கு’ குநித் ரு ாள் கூட்டம் , இந்ி 

குற்நில் அநக்கட்டவப, இந்ி கால் அநக்கட்டவபயுடன் இவந்து ஏற்தாடு 

சசய்ப்தட்டு  ஆகஸ்ட் 5, 2019 அன்று புது ில்னி என்.சி.ஆர்.தி. ஆடிட்ரடாரித்ில் 

வடசதற்நது. 

 புகழ்சதற்ந சன்ணாப்திரிக்க ரகப்தந்து சீ்சாபர் ரடல் ஸ்சடய்ன் சடஸ்ட் 

கிரிக்சகட்டில் இருந்து ஒய்வு சதறுாக அநிித்துள்பார். 

 ிறுிறுப்தாண சதண்கள் திரிட்டிஷ் ஒதணில் ஜப்தாணின் ஹிணாரகா ிபுரணா 

சன்நார். 

 உனக ஜூணிர் ஸ்குாஷ் சாம்தின்ிப்தில் இந்ிா சீண வரதவ ழீ்த்ிது 
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