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• APSRTC BS IV (ாபத ஸ்டேஜ் IV) உநிழ்வு யிதிகள களேிடிக்கி திருப்தி-
திருநா காட் ாளதனில் சுற்றுச்சூமல் ட்பு ருந்துகள் 

அிமுகப்டுத்தப்ட்ேது. 

• கர்ாடகா நாி நாசு கட்டுப்ாட்டு யாரினம் (KSPCB) இப்டாது 

ஹெப்ாில் அதன் யாகத்தில் ை-டக் காற்று தப கண்காணிப்பு 

ினத்த உருயாக்கிமள்து. 

• ஆகஸ்ட் 15 ம் டததி திந்தயி கமித்தற் இடநாக ல்ாரி ஜில்ா 

ஞ்சானத்த அியிக்கப்டுயதற்குத் டதளயனா   ிகழ்ச்சிகள 

அந்தப் ஞ்சானத்து டுத்துள்து. 

• ஆண்டுடதாறும் ெஜ் னாத்திளபக்கு யருளக தரும் க்தர்களுக்காக 

அகர்தாயில் ைஜ் ய முதளநச்சர் ிப்ப் குநார் தவ் திந்து 

ளயத்தார். 

• ஹதற்கு பனில்டய 1855 ஆம் ஆண்டில் இங்கிாந்தில் கட்டப்ட்ட ஐந்து 

தசாப்தங்களுக்கு டநாக இந்தின இபனில்டயக்கு டசளயகள யமங்கின 

ஸ்டீம் ாகா EIR 21, அடுத்த யாபம் ஒரு புதுளநனா ாபம்ரின 

சயாரிக்கு புதுச்சரிக்கு யருகிது. 

• ிபதநர் டபந்திப டநாடி உகண்டாயின் தளகபா கம்ாாயிற்கு 

இபண்டு ாள் னணம் டநற்ஹகாண்ோர். 1997க்குப்ின் இருதபப்பு னணம் 

ஹசல்லும் பதல் இந்தினப் ிபதநர் பந்திப நாடி ஆயார். 

• ஒரு சுற்றுப்ாளத யிண்கத்தில் ஒரு பாோர் கருயிளனப் னன்டுத்தி, 
யிஞ்ஞாிகள் சவ்யானின் தற்கு துருயப் ள்த்தாக்கின் 

ிப்குதினின் அடினில் உப்பு ிளந்த ரின கண்டிந்துள்ர்.  

• ான்கு TB திர்ப்பு நருந்துகள் ரியாம்ிசின், சாினாசிட், 

பாசீநடு நற்றும் தாம்பூட்டல் ஆகினயற்ளக் ஹகாண்ே ஒரு 

ிளனா-டோஸ் களய (FDC) நருந்தின் ிளத்தன்ளநளன 

உனிர்ப்பயளமம் டநம்டுத்தி 3-4 ாட்கிிருந்து 30 ாட்கள் யளப 

ிளத்தன்ளந நற்றும் உனிர்யாழ்யளநவு, டிக ஹாினினல் மூம் 

டநம்டுத்தப்ட்டுள்து. 

• ஹாதுப் ிபச்சிள காக்ஹகடுளய குளப்தற்காக ஒரு ஆபம் ஹாது 

யாய்ப்ள (IPO) ங்குகள யாங்கும் டாது முதலீட்ோர்கள் 

எருங்கிணந்த ணம் இடபகத்த (UPI) னன்டுத்த அனுநதிக்க 
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இந்தின ங்குச் சந்த நற்றும் சாயணி யாரினம் (SEBI) 

முன்ளயத்துள்து. 

ரிசக்தி ாருாதாப நற்றும் ிதி குப்ாய்வு ிறுய (IEEFA) அிக்க 

• புதுப்ிக்கத்தக்க ஆற்ில் சிந்த நாிம் - 1) கர்ாடகம் 2) தநிழ்ாடு 

• 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூள 24 ஆம் டததி ண்டில் ளேஹற் 

உகாயின ஊபற் உச்சிநாாட்டில் சமூக ீதி நற்றும் 

அதிகாபநிப்ிற்கா நத்தின அளநச்சர் ஸ்ரீ தாயபச்சந்த் ஹகடாட் கந்து 

ஹகாண்ோர். 

• இன்யஸ்ட் இந்தினாவும், ிசிஸ் ிபான்ஸும் இந்தினா நற்றும் 

ிபான்சின் ஸ்டார்ட் அப்களுக்கிடன முதலீட்டு உதயிளனமம் 

ஒத்துளமப்ளமம் ஊக்குயிப்தற்காக ஒரு எப்ந்தத்தில் 

கனழுத்திட்டுள்து. 

• ஜான் க்ரிகாரி [சன்னின் ஃப்.சி தந னிற்சினார்] - 

ஆண்டிற்கா ISL னிற்சினார் யிருது 

• நகாபாஷ்டிபாயின் சன்கல்ப் குப்தாவுக்கு திபாக டகால்கட்ோயில் 44 யது 

தசின துண-ஜூினர் (U-15) திந்த சதுபங்கத்தில் இறுதி ஆட்ேத்தில், 

தநிழ்ாட்டின் அஜய் கார்த்திகனன் சாம்ினன் ட்ேத்ளத ஹயன்ார். 

• இந்தினாயின் சஞ்சய் தக்க FIA உக பால்ி சாம்ினன்ரிப், ஹஸ்ட் 

பால்ி ஃின்ாந்தில் அிபகநாக்கவுள்ார். 


