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முக்கினநோ ோட்கள் 

அக்ட ோர் 16 - உக உணவு திம் 

 1945 ஆம் ஆண்டு ஐக்ஔற ரடுஔள் சபதின் உவு ற்றும் வபரண் அபப்பு 

றறுப்தட்டன் றபணரஔ  அக்வடரதர் ரம் 16ந் வற உனஔ உவு றணரஔ 

உனஔம் பழுதும் கஔரண்டரடப்தடுஔறநது. 

டதசின சசய்திகள் 

ீகோர் 

யட்சி ோதிக்கப்ட்  206 சதோகுதிக்கு உ டி ியோபண ணிக்கோக 1500 டகோடி 

ரூோய் அபசு அியித்தது 

 ரறனத்றல் 23 ரட்டங்ஔபில் நட்சற தரறக்ஔப்தட்ட 206 கரகுறக்கு உடணடி 

றர திக்ஔரஔ 1500 வஔரடி பைதரய் கசனிடப்தடும் என்று தஔீரர் அசு 

அநறித்துள்பது. 

அரினோோ 

உனர் தப நத்தின டசநிப்புக்கி ங்கு திப்பு யிமோ 

 குபேஔறரம், தினரஸ்பூரில் உர்  த்ற வசறப்புக்ஔறடங்கு ஔஔத்ப, 

இசரணம், உங்ஔள், சரபன வதரக்குத்து, கடுஞ்சரபனஔள், ஔப்தல் துபந 

அபச்சர் ரன்சூக் ரண்டிர துக்ஔறபத்ரர். 

புது தில்ி 

இபண்டு ோள் யியசோன-ஸ் ோர்ட் அப் நற்றும் சதோமில் முனடயோர் திப்பு யிமோ 

 உனஔ உவு றணத்றன் வதரது, வபரண் ற்றும் ிசரிஔள் னத்துபந 

அபச்சர் ரர வரஔன் சறங் புது டில்னறில் இண்டு ரள் ிசர-ஸ்டரர்ட் அப் 

ற்றும் கரறல் பபணவரர் றநப்பு ிரப கரடங்ஔற பத்ரர். 
 ீம் - Unleashing potentials in agriculture for young agri-preneurs. 

டபோயில் ட ோநிடனோதி டதசின ிறுயம் அடிக்கல் ோட்டு யிமோ 
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 த்ற ரறன ஆபஷ் அபச்சர்  வ றரிதத் எஸ்வமர ரக் வனரில் 

வயரறவரதற வசற றறுணத்றற்கு அடிக்ஔல் ரட்டிணரர். 

சர்யடதச சசய்திகள் 

இங்னக யர்த்தகர்களுக்கு உதய இங்னக குழுனய அனநத்தது 

 இனங்பஔ ர்த்ஔ றறுணங்ஔள், இந்ற சந்பில் இன்னும் கூடுனரஔ 

பலீடு கசய் உவுற்ஔரண பே பவனரதரத்ப உபேரக்ஔ இனங்பஔ குழு 

அபத்து. 

ஆப்கோிஸ்தோன்-ோகிஸ்தோன் எல்ன டநோதல் கோபணநோக மூ ப்ட் து 

 தரஔறஸ்ரன் ட்டும் ஆப்ஔரணிஸ்ரன் தரதுஔரப்புப் தபடஔளுக்கு இபடவ 

கரடபேம் வரனரல் இபே ரட்டுக்கும் இபடினரண எல்பனப் தகுறின் 

கதபேம்தகுற கரடர்ந்து இண்டரது ரபரஔ படப்தட்டுள்பண. 

ய சகோரினோ, சதன் சகோரினோ நற்றும் ஐ.ோ. கடநண்ட் ஆகினனய இபோணுயத்னத 

திரும்ப்சறும் டச்சுயோர்த்னதனனத் சதோ ங்கினது  

 ட கஔரரிர, கன்கஔரரிர ற்றும் அகரிக்ஔத் பனபினரண ஐ.ர. 

ஔவண்ட் ஆஔறப ீதஔற்தத்ப திரிக்கும் லுவூட்டப்தட்ட இரணு 

ீர்ஔபின் பே தகுறப எல்பனில் றபேம்தப்கதறும் வதச்சுரர்த்பபத் 

கரடங்ஔறது. 

யணிகம் & சோருோதோபம் 

ஜி.ீ.எஃப் யட்டி யிகிதம் 8%நோக உனர்த்தப்ட் து 

 டப்பு றறரண்டின் அக்வடரதர்-டிசம்தர் ஔரனரண்டில் கதரதுத்துபந பலீட்டு 
றற (ஜறதிஎஃப்) ற்றும் திந கரடர்புபட றட்டங்ஔள் 0.4 சிஔற புள்பிஔள் 
அறஔரித்து 8 சிஔறம் ப உர்த்றபள்பது த்ற அசு. 

நோோடுகள் 

6 யது சர்யடதச சர்யடதச ட்டு கண்கோட்சி  
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 ஜவுபித் துபந அபச்சர் ஸ்றபேற ஜளதின் இரணி புது றல்னற திஔற 
பரணத்றல் 6 து சர்வச தட்டு ஔண்ஔரட்சறப (IISF) றநந்து பத்ரர். 

மஏஇ-இந்தினோ முதலீடுகின் உனர் ின கூட்டுப் ணிக்குழுயின் 6 யது 
கூட் ம் 

 இபே ரடுஔளுக்கும் இபடில் எந்கரபே ர்த்ஔ சறக்ஔல்ஔபபபம் பலீடு 
கசய்ற்கு இபடபெறுஔபபபம் ீர்க்ஔ இந்றர பே ிவச ப.ஏ.இ வபச 
ன்பந அபக்ஔத்றட்டம் எண பம்பதில் டந் பஏஇ-இந்றர 
பலீடுஔபின் உர் றபன கூட்டுப் திக்குழுின் 6 து சந்றப்பு 
கூட்டத்றல் ஔனந்து கஔரண்ட ர்த்ஔ அபச்சர் சுவஷ் திபு இவ்ரறு 
அநறித்ரர். 

ினநங்கள் 

 சந்ீப் தக்ஷற - ஐசிஐசிஐ யங்கினின் ிர்யோக இனக்குர் நற்றும் தனனந 
ிர்யோக அதிகோரி 3 ஆண்டுகள் 

திட் ங்கள் 

இனஞர் சோன ோதுகோப்பு கற்டோர் உரிந திட் ம்  

 2020 ஆம் ஆண்டில் சரபன ிதத்துஔபப 50 சிஔறம் குபநப்தற்ஔரண இனக்பஔ 

அபட உவும் இபபஞர் சரபன தரதுஔரப்பு ஔற்வநரர் உரி றட்டத்ப அசு 

துக்ஔறது. 

 இபபஞர்ஔளுக்கு, பல்-பபந ஒட்டுணர்ஔளுக்கு பபநரண ற்றும் 

ஔட்டபக்ஔப்தட்ட திற்சறத் றட்டத்பத் பேது  இன் வரக்ஔரகும் 

ிபதோன் நந்திரி ோபதின ஜன்ஔரதி ரிடனோஜோ  

 தி.த.ீத.ீஐ ற்றும் தரங்க் ஆப் தவரடரவும் கூட்டரஔ திரன்  ந்றரி தரற 

ஜன்ஓற தரிஜறரணரவுக்ஔரண டிஜறட்டல் கரக்ஔ பஔரபத்து பபநப 

கசல்தடுத்தும் றட்டத்ப டி.டி. ரண்டிர கரடங்ஔறபத்ரர். 

புரிந்துணர்வு ப்ந்தம்(MoU), ப்ந்தங்கள் & நத்தின அனநச்சபனய ப்புதல் 

இந்தினோ நற்றும்  ோன்சோினோ இன டன புரிந்துணர்வு ப்ந்தம் 
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 இந்றர ற்றும் டரன்சரணிர இபடவ இந்றரின் கபிபநவுத்துபந 

றறுணம் ற்றும் கபிரட்டு உநவுஔளுக்ஔரண டரன்சரணிர பம், வசற 

ஆரய்ச்சற பர்ச்சறக்ஔஔம்  ற்றும் டரன்சரணிர சர்வச ஆரய்ச்சற ற்றும் 

பர்ச்சறக்ஔஔம் ஆஔறற்நறன் இபடவ இண்டு புரிந்துர்வு ப்தந்ம் 

பஔகழுத்து. 

உத்தபப்ிபடதச அனநச்சபனய அகோோத் கரின் சனனப நோற் ப்புதல் 

 உத்ப்திவச அபச்சப அனஔரதரத் ஔரின் கதப திக்ரஜரஔ 

ரற்றுஔறநது. 

ோதுகோப்பு சசய்திகள் 

டகோயோ க ல்யமி கருத்தபங்கு - 2018 

 வஔரர ஔடல்ற ஔபேத்ங்கு - 2018, வஔரர ஔடல்ற ஔபேத்ங்ஔறன் (ஜறஎஸ்எம்) 

இண்டரது தறப்பு - அண்பட ரடுஔளுடன் ஔடற்தபட ட்பு உநப 

பர்ப்தற்ஔரஔ பே அபப்பு - அக்வடரதர் 16 2018 அன்று ஐஎன்எஸ் ரண்வடரி 
வஔரரில் ஔடற்தபடத் பதற அட்றல் சுணில் னன்தர கரடங்ஔற பத்ரர்.  

சநோனல் சசனிகள் & இனணன டோர்ட் ல் 

DRDO இனணனதம் 'கோம் யிரன் - ட ர் டு ட்ரீம்' 

 பன்ணரள் ஜணரறதற ற்றும் 'ஏவுஔப ணின்' டரக்டர் ஏ.தி.வஜ.அப்துல் ஔனரம் 

றபணரஔ 'ஔனரம் ின் - வடர் டு டிரீம்' என்ந டி.ஆர்.டி.ஒ. இபபத்ப 

தரதுஔரப்பு துபந ந்றரி றர்னர சலத்ரரன் ரட்டிற்ஔரஔ அர்ப்தித்ரர்.  

யினனோட்டு சசய்திகள் 

இனஞர் ிம்ிக்ஸ் 

 அர்கஜன்டிணரில் ஆண்ஔள் 5000 ீட்டர் பட தந்த்றல் சூஜ் தன்ரர் கள்பி 
கன்நரர். 

Join Us on FB : 
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