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அக்ட ோர் 16 - உலக உணவு திம் 

 நட்சற தரறக்கப்தட்ட 206 தரகுறக்கு உடணடி றர திக்கரக 1500 ககரடி 

ரூதரய் தசனிடப்தடும் என்று தகீரர் அசு அநறித்துள்பது. 

 குருகறரம், தினரஸ்பூரில் உர்  த்ற கசறப்புக்கறடங்கு ககத்த, அதச்சர் 

ரன்சூக் ரண்டிர துக்கறதத்ரர். 
 அதச்சர் ரர கரகன் சறங் புது டில்னறில் இண்டு ரள் ிசர-ஸ்டரர்ட் அப் 

ற்றும் தரறல் பதணகரர் றநப்பு ிரத தரடங்கற தத்ரர். 

 ீம் - Unleashing potentials in agriculture for young agri-preneurs. 

 த்ற ரறன ஆபஷ் அதச்சர் ஸ்ரீ றரிதத் எஸ்கமர ரக் கனரில் 

கயரறகரதற கசற றறுணத்றற்கு அடிக்கல் ரட்டிணரர். 
 ஆப்கரணிஸ்ரன்-தரகறஸ்ரன் எல்தன கரல் கரரக படப்தட்டது 

 டதகரரிர, தன் தகரரிர ற்றும் ஐ.ர. ககண்ட் ஆகறத இரணுத்த 

றரும்தப்ததறும் கதச்சுரர்த்ததத் தரடங்கறது  

 ஜற.த.ீஎஃப் ட்டி ிகறம் 8%ரக உர்த்ப்தட்டது 

 ஜவுபித் துதந அதச்சர் ஸ்றருற ஜளதின் இரணி புதுறல்னற திகற 
தரணத்றல் 6 து சர்கச தட்டு கண்கரட்சறத (IISF) றநந்து தத்ரர். 

 பம்ததில் பஏஇ-இந்றர பலீடுகபின் உர் றதன கூட்டுப் 
திக்குழுின் 6 து சந்றப்பு கூட்டம் தரடங்கறது. 

 சந்ீப் தக்ஷற - ஐசிஐசிஐ வங்கினின் ிர்வோக இனக்குர் நற்றும் தலலலந 
ிர்வோக அதிகோரி 3 ஆண்டுகள் 

 2020 ஆம் ஆண்டில் சரதன ிதத்துகதப 50% குதநப்தற்கரண இனக்தக அதட 

உவும் இதபஞர் சரதன தரதுகரப்பு கற்கநரர் உரி றட்டத்த அசு துக்கறது. 

 திரன் ந்றரி தரற ஜன்ஔற தரிஜறரணரவுக்கரண டிஜறட்டல் தரக்க 

பகரதத்து பதநத தசல்தடுத்தும் றட்டத்த டி.டி. ரண்டிர 

தரடங்கறதத்ரர். 
 உத்ப்திகச அதச்சத அனகரதரத் கரின் ததத திக்ரஜரக 

ரற்றுகறநது. 

 ககரர கடல்ற கருத்ங்கு – 2018 அக்கடரதர் 16, 2018 அன்று ஐஎன்எஸ் 

ரண்கடரி ககரரில் கடற்ததடத் பதற அட்றல் சுணில் னன்தர தரடங்கற 
தத்ரர்.  

 பன்ணரள் ஜணரறதற ற்றும் 'ஏவுகத ணின்' டரக்டர் ஏ.தி.கஜ.அப்துல் கனரம் 

றதணரக 'கனரம் ின் - கடர் டு டிரீம்' என்ந டி.ஆர்.டி.ஓ. இதபத்த 

தரதுகரப்பு துதந ந்றரி றர்னர சலத்ரரன் ரட்டிற்கரக அர்ப்தித்ரர்.  

இலளஞர் ஒலிம்ிக்ஸ் 
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 அர்தஜன்டிணரில் ஆண்கள் 5000 ீட்டர் தட தந்த்றல் சூஜ் தன்ரர் தள்பி 
தன்நரர். 
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