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 டாடா டிபஸ்ட் நற்றும் திருப்தி க ாயில் கதயஸ்தாத்தின் கூட்டு முனற்சினா  

திருப்தினில் ஸ்ரீ வயங் கடஷ்யப புற்றுகாய் பாநரிப்பு நற்றும் கநம்ட்ட 

ஆபாய்ச்சிக் ா ிறுயத்திற்கு (SVICCAR) அடிக் ல் ாட்டப்ட்டது. 

 ஆந்திபா முதல்யர் சந்திபாபு ாயுடு சித்தூரில் உள் அப்ல்கா நருத்துயக் 

 ல்லூரி யா த்தில் முதல்  ட்ட அப்ல்கா அிவு  பத்தத திந்து தயத்தார். 

 யிநா ிதன அதி ாபசத (ஏஏஐ)  ண்ணூர் சர்யகதச யிநா ிதனத்தில் 

யிநா காக்குயபத்து கசதய த ிறுயினது. 

 புகஷ்யரில் உள் நஞ்கசஷ்யர் யா த்தில் முதாயது கதசின தின் னிற்சி 
ிறுயத்தத (NSTI), ஸ்ரீ தர்கநந்திப ிபதான், வட்கபாினம் நற்றும் இனற்த  

எரியாயு அதநச்சர் & தின் அியிருத்தி நற்றும் வதாமில்முதகயார் அதநச்சர் 

திந்து தயத்தர். 

 கதசின ட்பஸ்ட் தநனம் அதநன வடி ாம் குழு ப்புதல் 

 இந்தின வாருாதாபம் 2018-19 ன் முதல்  ாாண்டில் 8.2% யர்ச்சிதன திவு 

வசய் ிது 

 வசன்சஸ் 2021ல் முதல் முதனா  ி ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்பு ின் தபவு த 

(OBC) கச ரிக்  உள்து. 

 ஆயுஷ் அதநச்ச த்தின் கதசின நருத்துய தாயப யாரினத்தின் (NMPB) ஏமாயது 

கூட்டம் புது டில்ினில் தடவற்து. 

 ஸ்ரீியாசன் வயங் ட ிருஷ்ணன் - வவதாந்தா வளாகங்களின் தலலலை 

நிர்வாக அதிகாரி (சிஇஓ) (வவதாந்தா) 

 ராைன் ைாக்வேவச விருது [ஆசியாவின் வநாபல் பரிசு] - இபண்டு இந்தினர் ள், 

ாபத் யாட்யாி நற்றும் கசாம் யாங்சுக் 

ஆசிய விலளயாட்டு 2018 

 ாய்நப டகுப் காட்டினில் வண் ளுக் ா 49er FX ிரியில் இந்தினாயின் யர்ரா 

 வுதம், ஸ்கயதா ரர்கய ர் வயள்ிப் தக் ம் வயன்ர். ஆண் ளுக் ா 49er 

ிரியின் நற்வாறு காட்டினில் யருண் தாக் ர் அகராக் நற்றும் வசங் ப்ா 

 ணதி க ண்டா க ாடி வயண் ப் தக் ம் வயன்து. வண் ளுக் ா 

ற்தனர் ாய்நப டகுப்காட்டினின் ஒப்ன் கசர்7 ிரியில் ஹர்ரிதா கதாநர் 

வயண் ப் தக் ம் வயன்ார். 

 ஸ்குயாஷ் ஆண் ள் ிரியில் சவுபவ் க ாரல் வயண் ப் தக் ம் வயன்ார். 

 குத்துச்சண்தடனில் யி ாஸ்  ிரிரன் வயண் ப் தக் ம் வயன்ார். 

 இந்தின ந ிர் ஹாக் ி அணி வயள்ிப் தக் ம் வயன்ர் 
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