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• கப துத்து முந்தரி தமற்சகளப ஒரு ணீ 
ாரிப்திற்கு அபிப்தன் மூனம், அசாங்கம் உற்தத்ி சசய்ள 
ிளவுதடுத்துதாடு சாினாபர்களுக்காண அிகதட்ச தளன 
ாட்களபமம் உறுிப்தடுத்துகிநது. 

• ார்ச் ாத்துடன் முடிளடந் 12 ாங்கபில் சபிாடுகபில் 
இருந்து ரும் அன்ின படி முதலீடு (FDI) 300 சதயதீம் 
கர்டகயில் அதகரித்துள்து. 

• தயன் றுயந ிஸ்டிதான் சடக்ணானஜிஸ் கரின் 
பசபுப தமல்து தகுிில் ரூ.3,000 தகாடி முதலீடு சய்ன 
முன் யந்துள்து. 

• தஞ்சாதில் ததாளப்சதாருட்களப ளகாள்ில் சிக்கல் ினவுால் 
ிபதன் நந்தரி பஷ்ட்ரின ஸ்யஸ்த்ன துகப்பு நசதின் கீழ் 
சப்பு அந்தஸ்த ங்க த்ி அசுக்கு கரிக்க 
ிடுத்துள்பது ஞ்சப் ந அபசு. 

• நட்டூரில் ஸ்டன் ீர்த்தக்கம் அன் முழு ீர்த்தக்க ிளனாண 
(FRL) 120 அடி உத்ள அளடந்து, 39 யது தடயாக அள 
ீர்ட்டம் அன் 85 ஆண்டு னாற்நில் முழுத் ிநளண 
அளடந்துள்பது. இற்கு முன் ஆகஸ்ட் ாம் 2013 ல் டந்து. 

• அண்ளட ாடாண யங்கதசத்தருந்து பஹங்கன முஸ்ம்கள் 
தாதுகாப்தாக நனன்நருக்கு ிரும்தி ருற்காண ிளனளகளப 
உருாக்குாறு ிான்ரின் அசாங்கத்ள ஐ.. துகப்புக் குழு 
னிமறுத்ிமள்பது. 

• ணிணால் உருாக்கப்தட்ட உகன் யகந பட்டப 
ிஞ்ஞாணிகள் உருாக்கிிருக்கிநார்கள், இது குயண்டம் 
இனக்கயினப் டிக்க உதவும் என்று அர்கள் ம்புகிநார்கள். 

• யர்த்தக ற்றும் யியசன துகில் ஒத்துளப்ளத 
லுப்தடுத்துன் மூனம் இருப்பு உநவுகளப தம்தடுத் 
ருயண்டயிற்கு 200 நல்னன் டர் கட யமங்கனது 
இந்தன. 

• ருயண்ட ஜதத - தால் ககாத 
• தினர் துக்கு இபனில் கள்முதல் ிநக்கப்தடுது மூன்று 
தசப்தங்கில் இது முதன்முாகும். 
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• ஊட்டச்சத்து அடிப்டனி நினம் நற்றும் கர்ப்பு கமவு 
உபத் தட்டம் 2019-20 ள சாடரும். 

• 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூளன 13 ஆம் தி குடிீர் ற்றும் சுகாா 
அளச்சகத்ால் அநிிக்கப்தட்ட ஸ்யச் சர்யக்சன் கபநீன் 2018 
(SSG 2018), உத்தபிபதசம், ஜர்கண்ட் நற்றும் நகபஷ்டிபயில் 
சாடங்கப்தட்டது. 

• னஞ்சம் ாங்குதர்கள் ற்றும் னஞ்சம் சகாடுப்தர்களப ண்டிக்கும் 
ஞ்ச ஊமல் தடுப்பு சட்ட (தருத்தம்) நசத, 2018 க்கபளில் 
ிளநதற்நப்தட்டது. 

• UPSO-II (IOCL) சிஎஸ்ஆர் ிட்டத்ின் கீழ் ஊமுற்யர்கள் 
ன்நக்கக 1 தகாடி ரூதாய் அர்ப்திப்பு. UPSO-II இன் CSR 
ிட்டத்ின் தாக்கம் ஊமுற்யர்களுக்கு அதகபநிப்தகும். 

• ால் ஆஸ்ிதனி ிாணப்தளடமடன் ிட்ச் ிக் 
யிநப்ட - 18 னிற்சில் முதல் முனக இந்தன 
யிநப்ட ங்கற்கது. 

• 11 யது சர்யதச ஆயணப்டம் நற்றும் கபயின் சறு தபப்ட 
யிம (IDSFFK) 

• 'அப், டவுன் அண்டு ளசடுதஸ்' - சந்த ீண்ட ஆயணப்ட யிருது 
• அச எச்சரிக்ளக, ாகண கண்காிப்பு ற்றும் கார் உி ததான்ந 
தசளகளப ாடிக்ளகாபர்களுக்கு ங்குற்காண ஒரு ீர்ாக 
சுசூக கக்ட அநிமுகப்தடுத்ிது நருத சுஸுக. 


