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ஆகஸ்ட் 6 - லழரபளரழநள தழம் 

 ழத் கள அகளடநழ (LKA), 64யது ஆண்டு யிமளவலக் க ொண்டொடிது. 
இந்நி ழ்வல களச்சளப அமநச்சர்  (I/C), டளக்டர் நரகஷ் ரர்நள க ொடங் ி 
வலத் ொர். 

 உகழன் பதளயது ததர்நல் ரட்டரி ததளமழற்சளம ஆந்தழப ிபரதச 
ொநியத் ில் அவக் ப் பட்டுள்ரது.  

 னி  லர மம்பொட்டுத்துவம அமநச்சர் ிபகளஷ் ஜயரடகர் ஆந்தழபளலின் 
த் ி பல் வயக் ற த் ின் டிபளன்றழட் யளகம் JNTU லில்  ிமந்து வலத்து 
நொட்டிற்கு அர்ப்பணித் ொர். 

 நொட்டின் ஏழு லருட மொ யில் இருந்து நொட்வடலிட்டு  ப்பிமொடி 
ம ொடிக் ணக் ொன க் வர ருங் ிவணப்ப ற்கு ரு குழுமய 
அமநக்கவுள்ரது சழரின அபசு. 

 சவளயின் பதளயது மலர்ரசளிக் யிநளத்வ (க்றழங்களங்-2 அல்யது 
ஸ்டளர்ரி ஸ்மக-2) கலற்மி ொ  பரிம ொ ித் து. 

 யினக்ஸ் இங்கு ரத்வ  இக்   க் ி  ிட்டத் ின்  ீழ் ஐ.ஐ.டி.-தநட்பளஸ் 
ஆம்பொ  மபஸ்க்ரீக் (RISECREEK) என்ம கபரில் 300  ிப்பு ள் உற்பத் ி 
க ய்ப்பட்டன, ஒரி ன், ம.எஸ் உள்ர இன்கடல் நிறுலனத் ில் இயல ொ  
லடிலவக் ப்பட்டுள்ரன. 

 'ம ொபிொ'  மூ  னி  மொமபொலின் இந் ி ப ிப்வப 'பளஷ்நழ'வ ொஞ் ி 
பஞ்சழத் ஸ்ரீயஸ்தயள உருலொக் ிமள்ரொர். இது லழந்தழ, ரளஜ்பூரி ற்றும் 
நபளத்தழ கொறி மரொடு ஆங்கழபம் ரசும். 

 தளருட்கள் நறுசுமற்சழ : தகளள்மக யமழகளட்டுதல் மூயம் நீடித்  லரர்ச் ி 
குமித்  ழதழ ஆரனளக்கழன்  ர்லம   ொநொட்வட  ிரு.நி ின்  ட் ரி 
புதுதழல்ழனில் க ொடங் ி வலத் ொர். 

 யட கழமக்கு நளணயர்கின் நன்வக் ொ  இரளன் யிகளஸ் ற்றும் 
இரளன் உதய்  ிட்டங் ள் 

 யிஸ்ரயஸ்யபனள ி.எச்.டி தழட்டம் நழன்ணு நற்றும் தகயல் ததளமழல்நுட் 
ஆபளய்ச்சழ நற்றும் ரநம்ளடு ஆ ிலற்வம மநொக் ொ க் க ொண்டுள்ரது. 

 நொட்டில் க ொறில்முவனவு உணர்வல மம்படுத்தும் த் ி அ ின் 
மநொக் த்வ  நிவமமலற்றும் லவ ில் ஸ்டளர்ட் அப் கல்யித்தும கூட்டணி 
தழட்டத்மத ஸ்டளர்ட் அப் தழட்டம் க ொடங் ிமள்ரது. 

 தளய்ளந்தழல் இந்தழன இபளணுயம் நற்றும் பளனல் தளய் இபளணுயம் 
இவடம மநத்தழரி இபளணுயப்னிற்சழ நடத் ப்படும். 

 அசு துவம,  னிொர் துவம ற்றும் நுண்,  ிமி ற்றும் நடுத்  
நிறுலனங் ள் (MSMEs) உள்நொட்டு உற்பத் ிவ மம்படுத்துல ற் ொ  ரு 
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ததளமழல்பம ட்பு ளதுகளப்பு தனளரிப்பு தகளள்மக 2018ஐ கலரிடீு 
க ய்ல ொ  அசு அமிலித்துள்ரது. 

 முவமம ஏயம் ற்றும் நியம் வ  ப்படுத்து ல் க ொடர்பொன ஏதளபர் 
தகயல் ரநளண்மந அமநப்பு (ிஐஎம்எஸ்) ற்றும் பூநழ பளசழ ற்றும் 
ி.எஃப்.எம்.எஸ் இமணப்கம் ஆ ிலற்வம ஸ்ரீநி ி  ட் ரி 
க ொடங் ிவலத் ொர். 

 பிர்ட்ஜ்ஸ்மடொன் இன்லிமட னல் ம ொல்ஃபில் ஜஸ்டின் தளநஸ் உக 
ரகளல்ஃப் சளம்ினன்ரழப் (WGC) பட்டம் கலன்மொர். 

 

 


