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முக்கிாண ாட்கள் 

தெி ஊட்டச்ெத்து ாம் 

 தசி ஊட்டச்சத்து ாாணது ஊட்டச்சத்து குறநதாடுகலக்கு ிாண 

ததாாட்டத்ற குநிக்கும் றகில் ாடு முலதும் ககாண்டாடப்தடுகிநது. 

குந்றகள் குள்பால், ஊட்டச்சத்து குறநல், இத் தசாறக ற்றும் 

குறநாண திநப்பு றட ததான்ந ஊட்டச்சத்து காடர்தாண திச்சிறணகள் தற்நி 

தந் ிிப்புர்ற தப்புற்காக கதண்கள் ற்றும் குந்ற னன் 

அறச்சகம் இந் ாத்ற ஊட்டச்சத்து ாாக அனுசரிக்கின்நது. 

 இபம் தம கதண்கள், கர்ப்திி கதண்கள் ற்றும் தாலூட்டும் ாய்ார்கள் 

ஆகிதார் சுகாாத் துறநில் ினவும் குறநதாடுகறப அகற்ந ஊட்டச்சத்து 

ாத்ில் கணம் கசலுத்துார்கள். 

 தெி செய்ிகள் 

ஆந்ிப் திதெம் 

HSL ாினத்ின் ிகப்சதரி தொனார் கூர ின் ிரனத்ர அரக்கிநது 

 இந்துஸ்ான் ிப்ார்ட் னிிகடட், ாினத்ின் ிகப்கதரி தசானார் கூற ின் 

உற்தத்ி ிறனத்ில் இமந்து உற்தத்ிற ஆம்தித்துள்பது. ஆறன கட்டப்தட்டு 

கிபனீ் தக்ஸ் மூனம் இக்கப்தடுகிநது. 

ிழ்ாடு 

ணிார் ின் ிிதாகத்ிற்காண முல் உரிம் 

 ிமகல்தனி ாட்டத்ில் உள்ப ாங்குகரி ன்ந இடத்ில் உள்ப தன 

ாரிப்பு சிநப்பு கதாமபாா ண்டனங்கபில் (ம.ஸ்.டி.,) ின்சாம் 

ங்குற்காக, ககால்கத்ாற அடிப்தறடாகக் ககாண்ட இந்ிாின் தர் 

கார்ப்ததன் (தூத்துக்குடி) ணிார் னிிகடட் (திசிடிதில்)க்கு  ாின 

ின்சக்ி எலங்குமுறந ஆறம் உரிம் அபித்து. 

ெர்தெ செய்ிகள் 

சப்தண்டன புல் தகார்டன் 
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 கப்தண்டன புல் தகார்டன் கற்கு புதபாரிடாில் கதமம் ற ற்றும் 
அிக காற்றுடன் கடந்து கசன்நது  த்ி அகரிக்க றபகுடா கடதனாப் 
தகுிறஅறடமம்ததாது எம சூநாபிாக  லுப்கதறும் ண 
ிர்தார்க்கப்தடுகிநது. 

செதி சூநாபி 

 கெதி சூநாபிிணால் கிட்டத்ட்ட 300,000 க்கலக்கு ெப்தான் கபிதறு 

ஆதனாசறணகறப ங்கிமள்பதுடன், நூற்றுக்கக்காண ிாணங்கறப த்து 

கசய்து ெப்தான். 

ிகம் & சதாருபாாம் 

அதொன் இந்ி பம் அநிமுகம் 

 அதசான் இந்ிா, எம இ-ிக றனத்பம் ற்றும் காறதல் 
தன்தாடு அன் ஹிந்ி பத்ற காடங்கிது. 

ஸ்ரதரனட்  ிணி UAV அரப்புகள் 

 டி ிறுணாண றசன்ட் ற்றும் இஸ்தனின் ப்லதிகட் தா சிஸ்டம் 
ஆகிற்நின் கூட்டு ிறுணாண, சிய்தான் ீர்வுகள் & சிஸ்டம்ஸ் 
திறதட் னிிகடட்.,இந்ி இாணுத்ிடம் இமந்து ான்ி 
தசாறணக்காக அிக உ தநக்கும் ிணி மி (ஆபில்னா தநக்கும் 
ிாணம்) ங்குற்காண ஆர்டறப் கதற்றுள்பது. 

ாாடுகள் 

ெர்தெ கபிர் சாில் முரணதார் உச்ெி ாாடு 

 ததாபத்ின் றனகாண காத்ண்டுில் 2018 ஆம் ஆண்டு சர்தச கபிர் 
காில் முறணதார் உச்சி ாாடு றடகதறுகிநது. ததாப துறத் 
றனர் ந்ா தஹதூர் புன் உச்சி ாாட்றட ிநந்து றத்ார். ீம்: - 
"சத்தும் கதாமபாா ஆற்நல் மூனம் காடங்குகிநது". 

இந்ி இில்தில் ின்-இக்கம் தற்நி ாாடு 
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 ிி ஆதாக் உடன் இறந்து ில்த அறச்சகத்ால்  ில்த ின்சா 
கதாநிினாபர்கபின் (IREE) ிறுணத்ின் மூனம் ற்தாடு கசய்ப்தட்ட 
"இந்ி இில்தில் ின்-இக்க" ாாடு ிறநறடந்து. 

ிணங்கள் 

 ஆரிஃப் அல்ி - தாகிஸ்ான் ெணாிதி 

புரிந்துர்வு ஒப்தந்ம்(MoU), ஒப்தந்ங்கள் & த்ி அரச்ெர ஒப்புல் 

ரகிரணஞர்கபின் ஊிங்கரப 36% அிகரிக்க அசு ஒப்புல் அபித்து 

 றகிறணஞர்கபின் ஊிங்கறப 36% அிககரிக்க, காறகற 5 மெதாய் 50 

றதசாினிமந்து 7 மெதாய் 50 றதசாாக உர்த்துற்காண எம முன்காிற 

அசு ற்றுக் ககாண்டுள்பது. 

தாதுகாப்பு செய்ிகள் 

KAZIND கூட்டு இாணுப்திற்ெி 

 'KAZIND' கூட்டு இாணுப்திற்சி இந்ி ற்றும் கெகஸ்ான் 

இாணுத்ிற்கும் இறடத 10 முல் 23 கசப்டம்தர் 2018 ற கெகஸ்ாணில் 

உள்ப ஏடார் தகுிில் டக்கவுள்பது. 

ஐஓதவ் 18  

 23 ாடுகலடன் இறந்து இந்ிா எம கதரி இந்ி கடதனா சுணாி 
ாிரிப்திற்சிில் (ஏதவ் 18) கனந்து ககாள்பவுள்பது. கடதனா 

ாினத்ினிமந்து ஆிக்கக்காண க்கறப கபிதற்நப்தடுதும் இில் 

அடங்கும். மகணஸ்தகாின் அசாங்ககலக்கு இறடினாண கடனில் 

ஆறம் (IOC) ற்தாடு கசய்து மகிநது. 

சாரதல் செனிகள் & இர ததார்ட்டல் 

காதி கசணக்ட் ற்றும் காதி க்ரிிங்கா  

 காதி இறப்பு காறதல் கசனி புனம் கசனர்கபின் தறனகறப பிாக்க 

ற்றும் தறன கசல்ிநறண தம்தடுத்துற்காக உமாக்கப்தட்டது. காதி 
க்ரிிங்கா தசறகள் உற்தத்ித்ிநன், இனாதத்ற ற்றும் சுற்றுச்சூல் 
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ிறனத்ன்றற அிகரிக்க ணிப்தணாக்கப்தட்ட கல் ற்றும் 

தசறகறப ங்குற தாக்காகக் ககாண்டுள்பண. 

ிரபாட்டு செய்ிகள் 

ISSF உனக ொம்தின்ிப் 

 ஏம் திகாஷ் ிர்ால் சர்தச துப்தாக்கி சூடு ிறபாட்டு கூட்டறப்பு உனக 

சாம்தின்ிப்தில் 50 ீட்டர் திஸ்டல் திரிில் ணது முல் ங்கப் தக்கத்ற 

கன்நார். 

2020 ஒனிம்திக்கிற்காண ஒதுக்கீட்டு இடங்கரப இந்ி துப்தாக்கிச்சுடு ீர்கள் 

சதற்றுள்பணர் 

 2020 எனிம்திக்கிற்காண எதுக்கீட்டு இடங்கறப இந்ி துப்தாக்கி சுடும் ீர்கபாண 

அஞ்சம் கௌத்கில் ற்றும் அபுர்ி சண்தடனா கதற்றுள்பணர். 
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