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 டிசம்தர் 19, 1961-ல் இந்ிாவாடு வ ாா இணந்ன் ிணணா  வ ாா 

ிடுணன ிணம் க ாண்டாடப்தடு ிநது. 

 ஜம்ப- ாஷ்ீர் அசு திரின் பர்ச்சித் ிட்டத்ின் (தி.எம்.டி.தி)  ீழ் 

ாினத்ில் புி சுற்றுனாத் ிட்டங் ணப  ண்டநிவும், அணடாபம்  ாவும் 

அி ாப்பூர் குழு ன்ணந அணத்துள்பது. 

 ாசிவடாணிா,  ிவக்  திர் ள் 2019 ஆம் ஆண்டு அணிக் ாண வாதல் 

தரிசுக்கு தரிந்துணக் ப்தட்டுள்பணர். 
 2030 ஆம் ஆண்டில் புி  ார் ள் ற்றும் வன் ள் பனம்  ார்தன் ணட ஆக்ணசடு 

உிழ்ண குணநப்தற் ாண ிட்டங் ணப ஐவாப்தி ன்நிம் (ஐவாப்தி 

ன்நிம்) பன்கணடுத்துச் கசல் ிநது.  

 ஜி சாட் – 7 ஏ கசற்ண க்வ ாள் கற்நி ா  ிண்ில் கசலுத்ப்தட்டது. 
 உன  பர்ச்சி குநி ாட்டி பின் வுத்பத்ின் தடி இந்ி கதாருபாாத்ின் 

தங் பிப்பு 2014 ல் 2.6%னிருந்து 2017 ல் 3.2%ா  உர்ந்துள்பா த்  ல். 

 இந்ிா, க ாரிா இணடவ இருப்பு ர்த் த்ண அி ரிக்  ிட்டம்.  
 த்ி ிாணப் வதாக்குத்து ிர்ா ம் இந்ிாின் ி  உர்ந் ிாண 

தாது ாப்புத் த்ண க்  ணத்துக் க ாண்டுள்பது. 
 புதுடில்னிில் 15 து உன பாி SME ி  உச்சி ாாட்டின் காடக்  

ிாில் அணச்சர் சுவஷ் திபு தங்வ ற்நார். 

 வதாட்டி சட்டம் ீாண பன்நாது சாணன ி ழ்ச்சி அ ாதாத்ில் இந்ி 

வதாட்டி ஆணத்ால் ஏற்தாடு கசய்ப்தட்டது. 

 ிி ஆவாக் புி இந்ிாவுக் ாண ிரிாண வசி பவனாதாத்ண 

அநிப ப்தடுத்ிது. இது 2022-23-ன் கபிாண வாக் ங் ணப ணறுக் ிநது. 

 ாருி சுஸு ி இந்ிா னிிகடட் ற்றும்  ிாப்புந வம்தாட்டு அணச்ச ம் 

 ிாப்புந இணபஞர் ளுக்கு ிநண பர்ச்சிக் ாண திற்சி அபித்ல் 

காடர்தா  புரிந்துர்வு ப்தந்த்ில் ண கழுத்து. 

 2016 ஆம் ஆண்டுக் ாண ாடண த் ாய் சட்ட ணவு வசாாண 

க் பணில் ிணநவற்நப்தட்டது. 

 வனண்டிங்  ிாப்ட் யூட்டினிட்டி Mk-IV ‘IN LCU L55 ஐந்ாது  ப்தல் இந்ி 

 டற்தணடில் வசர்ப்பு. 
 த்ி ில்வ அணச்சர் இ-ிரிஷ்டி[E-Drishti] கன்கதாருணப 

அநிப ப்தடுத்ிணார். 

 கஜய்ப்பூரில் ஐதிஎல் 2019க் ாண ஏனம் ணடகதறு ிநது. 
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