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டேசி சசய்ேிகள் 

குஜோத் 

ேனிப்பட்  டோ-டபக்ஸ் ஃசபர்ரி டசவல சேோ ங்கப்பட் து 

 குஜபாத்தில், ககாகா நற்றும் தஹெஜிற்கு இடைனில் ஒரு திப்ட்ை கபா-கக்ஸ் 

ஃஹர்ரி கேடயடன பதடநச்ேர் யிஜய் ரூி ஹதாைங்கி டயத்தார். 

சூத்ேில் பேல் சகோ உணவு பூங்கோ 

 குஜபாத்தின் பதல் ஹநகா உணவு பூங்காடய நத்தின அடநச்ேர் ஸ்ரீ ெர்ேிம்பத் 

தல் திந்து டயத்தார்; ஹநஹ்ோாயில் 2 யது பூங்கா திக்கப்டும் என்று 

அியிப்பு. 

புது ேில்யி 

இந்ே பயலத்ேின் ிக டோசோன கோற்மின் ேத்வே ேில்யி பேிவு சசய்கிமது 

 இந்த ருயத்தில் ஹைல்ினின் நிக கநாேநா காற்று தபம் தியாகிபள்து. 

இதால் புடக நண்ைநாக தடகபம் காட்ேி அிக்கிது. நிக கநாேநா 

காற்ின் தபத்தால் நக்கள் துனபத்திற்கு உள்ாகிர். 
 கதேின தடகபத்தின் ஒட்டுஹநாத்த காற்ின் தபக் குினைீாது 381 ஆக 

தியாகினிருந்தது, இது நிக கநாேநா காற்றுத்தபநாகும், இந்த ருயத்தின் 

அதிகட்ே அவு இதுயாகும்.கடுடநனா நாசு அவுக்கு ேற்று கீகம உள்து. 

 

டற்கு லங்கோரம் 

உள்நோட்டு நீர்லறிகரில் பேல் சகோள்கயன் இக்கம் 

 இந்தினாயின் உள்ாட்டு ீர்யமி ஆடணனம் (IWAI), ஹகால்கத்தாயிிருந்து 

யாபணாேிக்கு பதல் ஹகாள்கன்  இனக்கநாக(கதேின ீர்யமி-1) உணவு நற்றும் 

ா ிறுயநா ஹப்ேிககாயிற்கு (இந்தினா) ஹோந்தநா ஹகாள்கன் 

ேபக்குகடக் ஹகாண்டு ஹேல்லும். 

 சுதந்திபத்திற்குப் ிகு இது ாட்டின் உள்ாட்டு ீர்யமிகில் ஹகாண்டு ஹேல்லும் 

பதல் ஹகாள்கன் இனக்கநாகும். 
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சர்லடேச சசய்ேிகள் 

கத்ேோர் நோட்டில் சலரிநோட்டு சேோறியோரர்கள் இப்டபோது பேயோரிகரி ியந்து 

பன் அனுேிின்மி நோட்வ  லிட்டு சலரிடம படியும் 

 ீண்ைகாநாக எதிர்ார்க்கப்ட்ை கத்தாரின் ேர்ச்டேக்குரின ஹயிாட்டு 

ஹதாமிார்கள் ஹயிகனறும் யிோ அடநப்பு ேீர்திருத்தம் டைபடக்கு 

யந்தது. 

 புதின ேட்ைத்தின் கீழ், நிக பத்த தயினில் உள்யர்கடத் தயிப, ஒரு 

ிறுயத்தின் ஹதாமிார் ஹதாகுப்ில் 5 ேதயிகிதத்திர் பதாிகிைம் 

இருந்து பன் அனுநதி இல்ாநல் ாட்டை யிட்டு ஹயிகன படிபம். 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

உிழ்வு டசோேவன லசேி 

 CSIR-NEERIல் ஒரு உநிழ்வு கோதட யேதி ிறுயப்ட்டுள்தாக அியினல் 
நற்றும் ஹதாமில்தட்த்துட அடநச்ேர் ெர்ேயர்தன் கூிார், இதன் பம் 
யமக்கநா நற்றும் சுடந ட்ைாசுகின் உநிழ்வு நற்றும் ஒிடன 
கண்காணிக்க யிரியா னிற்ேிபம் யமங்கப்ட்டு யருகிது. 

SWAS, SAFAL ற்றும் STAR 

 CSIR யிஞ்ஞாிகள் குடயாக சுற்றுச்சூமட ாதிக்கும் ட்ைாசுக்கட 
உருயாக்கிபள்ர், அடய சுற்றுப்பு சூமலுக்கு ட்ாக நட்டுநல்ாநல், 
யமக்கநா ட்ைாசுக்கடயிை 15-20% நியாடய ஆகும். 

 ாதுகாப்ா ீர் ஹயினடீ்ைார் (SWAS), ாதுகாப்ா குடந்த அலுநிினம் 
(SAFAL) நற்றும் ாதுகாப்ா ஹதர்நாய்ட் ட்ைாசு (STAR) என்று இந்த 
ட்ைாசுகள் ஹனரிைப்ட்டுள்.  

ோநோடுகள் 

வசபர்ஸ்டபசில் புதுவ பற்மி ோநோடு, வசபர் சசக்யூரிட்டி சலோல்கள் & 
கண்டுபிடிப்புகள் 

 ாதுகாப்பு ஆபாய்ச்ேி நற்றும் யர்ச்ேி அடநப்பு, DRDO புது தில்ினில் "CCTNS 
- ல் டைபடகள் நற்றும் ஹயற்ி கடதகள்" நீது ஒரு ாள் நாாடு 
ஏற்ாடு ஹேய்தது. 
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நினங்கள் 

 ஹஜனிர் ஹால்ஹோாகபா  - பிடசில் ஜனோேிபேி டேர்ேயில் சலற்மி 
 டநக்ககல் டி ெிக்கின்ஸ் - இண் ோம் பவமோக ஐரிஷ் ஜனோேிபேிோக 

டேர்ந்சேடுக்கப்பட் ோர் 
 ீதிதி ஏ.எஸ். காண்ணா - கவுஹோத்ேி உர் நீேின்மத்ேின் புேி 

ேவயவ நீேிபேி 

ேிட் ங்கள் 

AMRUT ேிட் ம் 

 அோம் அபசு, ிபம்நபுத்திபா ஆற்ட பக்கின பநாக டயத்து நாித்தின் 

கர்ப்பு யடீுகளுக்கு குடிீர் யேதிகட AMRUT திட்ைத்தின் கீழ் யமங்க 

திட்ைநிட்டுள்து. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அவச்சவல ஒப்புேல் 

இந்ேிோ, ஜப்போன் ஆறு ஒப்பந்ேங்கரில் வகசழுத்து 

 கைாக்கிகனாயில் ிபதநர் கபந்திப கநாடி நற்றும் ரின்கோ அக 

தடடநனிா 13 யது ஆண்டு இருதபப்பு உச்ேி நாாட்டிற்குப் ின்ர் இந்தினா 

நற்றும் ஜப்ான் ஆறு ஒப்ந்தங்கில் டகஹனழுத்து நற்றும் ாதுகாப்பு நற்றும் 

கநம்ாட்டு திட்ைங்கில் இபண்டு பக்கின அியிப்புகட ஹயினிட்ை. 

லிவரோட்டு சசய்ேிகள் 

ஆசி சோம்பின்ஸ் டிோபி ஹோக்கி 

 ஓநில் டைஹயிருந்த இறுதிப்காட்டி நடமனால் பத்து ஹேய்னப்ட்ைதால் 

ஆேின ோம்ினன்ஸ் டிபாி இந்தினா நற்றும் ாகிஸ்தான் இருயருக்கும் ககாப்ட 

கிர்ந்திக்கப்ட்ைது. 

இட்வ ர் பிரிலில் இந்ேிோலின் புேி நம்பர் 1 ச ன்னிஸ் லீர் 

 ேநீத்தின ஏடிி ஹைன்ிஸ் தபயரிடேனில் கபாகன் காண்ணாடய ின்னுக்குத் 

தள்ி 38யது இைத்துக்கு பன்கி தியிஜ் ேபண் இபட்டைனர் ிரியில் 

இந்தினாயின் புதின ம்ர் 1 ஹைன்ிஸ் யபீர் ஆார்.  
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லோசயன்சிோ டபோட்டி 

 ஹகன்னாயின் தூப ஓட்ைக்காபபா ஆிபகாம் கிப்ைம் யாஹன்ேினா காட்டினில் 

ஹயன்ார், அடப நபாத்தான் காட்டினில் 58 ிநிைம் 18 ஹாடினில் ந்தன தூபத்டத 

கைந்து உக ோதட டைத்தார். 

போனோடசோனிக் ஓபன் இந்ேிோ டகோல்ஃப் 

 இந்தின ககால்ப் யபீர் காின் கஜாரி ாாகோிக் ஓன் இந்தினா ககால்ஃப் 

காட்டினில் ஹயற்ி ஹற்றுள்ார்.  

ITTF டசயஞ்சு சபல்ஜிம் ஓபன் ட பிள் ச ன்னிஸ் 

 ITTF கேஞ்சு ஹல்ஜினம் ஓன் ஹதாைரில் 21 யனதிற்குட்ட்ை ஹண்கள் ஒற்டனர் 

ிரியில் இந்தின கைிள் ஹைன்ிஸ் யபீர் அனிகா பகர்ஜி ஹயள்ி தக்கம் 

ஹயன்ார். 
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