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The Greater Chennai police received the Union government’s SKOCH Award 

under the category ‘Swachh Police Station’, for maintaining cleanliness at all 

its police stations. 

Operation Clean Art was launched by Wildlife Crime Control Bureau to 

check on illegal trade in mongoose hair. 

Belgium, Denmark, Finland, Netherlands, Norway and Sweden have joined 

the Europe’s special purpose Vehicle INSTEX for trading with Iran. 

India becomes the first country to make the entire Haj process digital and 

also launched ‘E_MASIHA’ app for maintaining the health database of Indian 

pilgrims. 

Saudi Arabia has takenover G20 presidency from Japan and it will be the 

first Arab Nation to take over the G20 Presidency. 

 

 

பெருநகர பென்னை காவல்துனையிைர் அதன் அனைத்து காவல் நினையங்கனையும் தூய்னையாக 

ெராைரித்ததற்காக ‘ஸ்வச் காவல் நினையம்’ என்ை பிரிவின் கீழ்  வழங்கப்ெடும் ைத்திய அரசின் 

ஸ்ககாச் விருனத பெற்ைைர். 

கீரிப்பிள்னை முடி மூைம் நனைபெறும் ெட்ைவிகராத வர்த்தகத்னத தடுக்க வைவிைங்கு குற்ைக் 

கட்டுப்ொட்டு ெணியகத்தால் ஆெகரஷன் Clean Art நைத்தப்ெட்ைது. 

பெல்ஜியம், பைன்ைார்க், பின்ைாந்து, பநதர்ைாந்து, நார்கவ ைற்றும் சுவீைன் ஆகியனவ 

ஈரானுைைாை வர்த்தகத்திற்காக ஐகராப்பிய நாடுகளின் சிைப்பு அனைப்ொை  INSTEX இல் 

இனைந்துள்ைை. 

முழு ஹஜ் பெயல்முனைனயயும் டிஜிட்ைல் முனையில் ைாற்றிய முதல் நாைாக இந்தியா 

திகழ்கிைது,கைலும் இந்திய யாத்ரீகர்களின் ஆகராக்கியம் குறித்த தகவல்கனை ெராைரிப்ெதற்காக 

‘E_MASIHA’ என்ை பெயலினயயும் இந்தியா அறிமுகப்ெடுத்தியது. 

ஜி 20 நாடுகளின் தனைனை ெதவினய ஜப்ொனிைம் இருந்து ெவுதி அகரபியா ஏற்று 

பகாண்டுள்ைது.இதன் மூைம் ஜி 20 தனைனை ெதவினய பெற்ை முதல் அரபு நாடு பெருனைனய 

ெவுதி அகரபியா பெற்றுள்ைது. 

1. துருக்கியிலிருந்து 11 ஆயிரம் ைன் பவங்காயத்னத ைத்திய அரசு இைக்குைதி பெய்யவுள்ைது. பொதுத் 

துனைனயச் கெர்ந்த MMTC நிறுவைம் அதற்காை ஒப்ெந்தத்தில் னகபயழுத்திட்டுள்ைதாக தகவல்கள் 

பவளியாகியுள்ைை. 

2. கைந்த நவம்ெர் ைாதத்தில் ெரக்கு-கெனவ வரி (GST) வசூல் அதிகரித்து ரூ.1.03 ைட்ெம் ககாடியாக 

இருந்தது. கைந்த ஆண்டு நவம்ெருைன் ஒப்பிடும்கொது இது 6 ெதவீதம் அதிகைாகும். சுைார் 3 

ைாதங்களுக்குப் பிைகு ரூ.1 ைட்ெம் ககாடி என்ை அைனவ GST வசூல் தாண்டியுள்ைது. 

3. ஜம்மு-காஷ்மீர் யூனியன் பிரகதெத்தின் ஹந்த்வாராவில் புதிய ைருத்துவக் கல்லூரி கட்டுவதற்கு ைத்திய 

அரசு ரூ.325 ககாடி நிதி ஒதுக்கீடு பெய்துள்ைது. 

4. ைகாராஷ்டிரத்தில் தனியார் துனைகளில் உள்ளூர் இனைஞர்களுக்கு 80 ெதவீத இை ஒதுக்கீடு வழங்கும் 

வனகயில் ெட்ைம் இயற்ைப்ெடும் என்று ஆளுநர் ெகத்சிங் ககாஷியாரி அறிவித்தார். 



5. சீைாவில் பெல்லிைப்கெசி இனைப்புகனைப் பெறுவதற்கு முக அனையாைங்கனை மின்ைணு 

முனையில் ெதிவு பெய்வனத அந்த நாட்டு அரசு கட்ைாயைாக்கியுள்ைது. 

 

 

 

 

 


