
 
    

 

Date  :  5 & 6 Oct 2018 

 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் –  5 & 6 

விளையாட்டு சசய்திகள்   

36 வது தேசிய விளையாட்டு 

க ோவோவில் 36 வது கேசிய விளையோட்டு 2019ல் மோர்ச் 30 முேல் ஏப்ரல் 14 வளர நளைபெறும். 

  

U-19 ஆசியா தகாப்ளை கிரிக்சகட் 

ைோக் ோவில் இரண்டு ரன் ள் வித்தியோசத்தில் வங் கேசத்ளே வீழ்த்தி இந்தியோ U-19 ஆசியோ க ோப்ளெ கிரிக்ப ட் 

இறுதிப் கெோட்டியில் நுளைந்ேது. 

  

இைம் வயதில் சேம் அடித்ே இந்திய வீரர் 

சச்சின் பைண்டுல் ருக்குப்பின் பைஸ்ட் கெோட்டியில் இைம் வயதில் சேம் அடித்ே இரண்ைோவது இந்திய வீரர் 

என்று சோேளை ெளைத்ேோர் பிருத்வி ஷோ. 

  

விளரவாக 24 சடஸ்ட் சேத்ளே எடுத்ே கிரிக்சகட் வீரர் 

கமற்கிந்தியத் தீவு ளுக்கு எதிரோை முேல் பைஸ்ட் கெோட்டியில் சேம் அடித்து பைோைோல்ட் பிரோட்கமனிற்கு பின் 

பைஸ்ட் கெோட்டி ளில் விளரவோ  24 சேங் ளை அடித்து இந்தியோவின் க ப்ைன் விரோட் க ோஹ்லி சோேளை 

ெளைத்ேோர். 
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சவஸ்ட் இண்டீஸ் எதிராக இந்தியா 

கமற்கிந்தியத் தீவு ளுக்கு எதிரோை முேல் பைஸ்டில் இன்னிங்ஸ் மற்றும் 272 ரன் ள் வித்தியோசத்தில் இந்தியோ 

பவற்றி பெற்றது. இரண்ைோவது இன்னிங்ஸில் கமற்கிந்தியத் தீவு ள் 196 ரன் ளுக்கு ஆல் அவுட் ஆைது. 

  

ஜப்ைானிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

ெர்முயுலோ-1  ோர்ெந்ேயத்தின் ஜப்ெோன் கிரோண்ட் பிரிக்ஸ் சுற்றில், நைப்பு சம்பியைோை பமர்சிைஸ் பென்ஸ் 

அணியின் லீவிஸ் பெமில்ைன், முேலிைம் பிடித்துள்ைோர். 

ஒவ்பவோரு ஆண்டும் ‘ெோர்முலோ-1’  ோர் ெந்ேயம், 21 சுற்று ைோ  நளைபெறும். ஒவ்பவோரு சுற்றும் ஒவ்பவோரு 

நோடு ளில் நளைபெறும்.இேன்ெடி, நைப்பு ஆண்டின் 17ஆவது சுற்றோை ஜப்ெோன் கிரோண்ட் பிரிக்ஸ் சுற்று, கநற்று 

சுசு ோ ஓடுேைத்தில் நளைபெற்றது. 

இதுவளர நளைபெற்று முடிந்துள்ை 17 சுற்று ள் முடிவில், இங்கிலோந்தின் லீவிஸ் பெமில்ைன் 331 புள்ளி ளுைன் 

முேலிைத்தில் உள்ைோர். இவளர பேோைர்ந்து, கஜர்மனியின் பசெோஸ்டியன் பவட்ைல் 264 புள்ளி ளுைன் 

இரண்ைோவது இைத்திலும், பின்லோந்து வீரரோை வோல்ைரி பெோைோஸ்;, 207 புள்ளி ளுைன் மூன்றோவது இைத்திலும் 

உள்ைைர். 

பலவிஸ் ெோமில்ைன் ஜப்ெோனிய கிரோண்ட் பிரிக்ஸில் 80-வது துருவ நிளல ெட்ைத்ளே ெதிவு பசய்ேோர். 

  

சசஸ் ஒலிம்பியாட் 

பசஸ் ஒலிம்பியோடில் ஆண் ளுக் ோை கெோட்டியில் இந்திய ஆண் ள் ஆறோவது இைத்ளேயும் பெண் ளுக் ோை 

கெோட்டியில் இந்திய பெண் ள் எட்ைோவது இைத்ளேயும் பிடித்ேைர். 

 

முக்கியமான நாட்கள் 

 அக்தடாைர் 4 முேல் அக்தடாைர் 10 வளர – உலக விண்சவளி வாரம் 

உல  விண்பவளி வோரம் ஐகரோப்ெோ மற்றும் ஆசியோ உட்ெை உலகின் ெல்கவறு ெகுதி ளில் அக்கைோெர் 4-10 முேல் 

ஆண்டு விடுமுளற திைமோ க்  ருேப்ெடுகிறது. உல  விண்பவளி வோரம் “சர்வகேச விஞ்ஞோைம் மற்றும் 
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பேோழில்நுட்ெத்தின் ப ோண்ைோட்ைத்திற் ோ வும், மனிேனின் நலனுக் ோை அவற்றின் ெங் ளிப்பிற் ோ வும் 

அதி ோரப்பூர்வமோ  வளரயறுக் ப்ெட்டுள்ைது. 

  

அக்தடாைர் 5 – உலக ஆசிரியர்கள் தினம் 

அக்கைோெர் 5 உல  ஆசிரியர் ள் திைம், சர்வகேச ஆசிரியர் திைமோ வும் அறியப்ெடுகிறது. 

1994 இல் நிறுவப்ெட்ைது, “உலகின்  ல்வியோைர் ளை ெோரோட்டுவது, மதிப்பிடுேல், கமம்ெடுத்துேல்”  

ஆகியவற்ளற ளமயமோ க் ப ோண்ைது. 

  

அக்தடாைர் 5 – உலக புன்னளக தினம் 

உல  புன்ைள  திைம் ஒவ்பவோரு ஆண்டும் அக்கைோெர் மோேம் முேல் பவள்ளிக்கிைளம ப ோண்ைோைப்ெடுகிறது.  

வர்பசஸ்ைர், மோஸசூபசட்ஸில் இருந்ே ஒரு வணி  ரீதியோை  ளலஞரோை ெோர்வி ெோல் என்ெவரோல் 

பேோைங் ப்ெட்ைது.  

உலகின் முேல் உல  புன்ைள  திைம் 1999 ஆம் ஆண்டு நளைபெற்றது. 

  

உலக சசய்திகள்  

  

பிரோன ைேவிக்கு ைரிந்துளரக்கப்ைட்ட இந்தியப் சைண் - ரீோ ைரன்வால் 

முக்கிய இந்திய அபமரிக்  அணுசக்தி நிபுணரோை ரீேோ ெரன்வோல் அணுசக்திப் பிரிவின் ேளலவரோ  அபமரிக்  

ஜைோதிெதி பைோைோல்ட் டிரம்ெோல் ெரிந்துளரக் ப்ெட்ைோர். 
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அபமரிக் ோவின் அதிநவீை அணு உளல ளின் கமம்ெோட்டுக் ோை புதிய சட்ைம் ஒன்றில் ஜைோதிெதி டிரம்ப்,  ைந்ே 

வோரம் ள பயழுத்து கெோட்ைோர். இேன் பேோைர்ச்சியோ  அபமரிக் ோவின் எரிசக்தி துளறயின் கீழ் உள்ை அணுசக்தி 

பிரிவுக்கு புதிய ேளலவர் கேர்வு நைந்ேது. 

இந்ே ெேவிக்கு இந்திய வம்சோவளிளய கசர்ந்ே பெண் அதி ோரி ரீட்ைோ ெரன்வோளல டிரம்ப் ெரிந்துளரத்துள்ைோர். 

இவளர பசைட் உறுப்பிைர் ள் ஓட்டுப்கெோட்டு கேர்வு பசய்ேோர் ள். 

இதில் அவரது நியமைம் உறுதியோைோல், அபமரிக் ோவின் அணுசக்தி பேோழில்நுட்ெ ஆய்வு, கமம்ெோடு மற்றும் 

நிர்வோ த்துக்கு ரீட்ைோகவ பெோறுப்ெோவோர் எை பவள்ளை மோளிள  பசய்தி பவளியிட்டு உள்ைது. இவர் ேற்கெோது 

அபமரிக்  அணுசக்தி துளறயில் விளரவோை  ண்டுபிடிப்புக் ோை திட்ைத்தின் இயக்குைரோ  ெணியோற்றி வருகிறோர். 

  

திட்டங்கள்  

  

சவுதி அதரபியாவின் ைாகிஸ்ோன் திட்டம்  

ெோகிஸ்ேோன் பேன்கமற்கு மோ ோணமோை ெலூசிஸ்ேோனில் ஒரு எண்பணய் சுத்தி ரிப்பு நிளலயத்ளே 
அளமப்ெேற் ோ  சவுதி அகரபியோவுைன் புரிந்துணர்வு உைன்ெடிக்ள யில் ள பயழுத்திடுவேற்கு ெோகிஸ்ேோன் 

அளமச்சரளவ ஒப்புேல் அளித்ேது. 

 சமேதனால் சளமயல் எரிசைாருள் திட்டம் 

இந்தியோவின் முேல் பமேகைோல் சளமயல் எரிபெோருள் திட்ைம் வைகிைக்கு மற்றும் அசோம் பெட்கரோ-ப மிக் ல்ஸ் 

மூலம் அசோமில் பேோைங் ப்ெைைது. 

ேரவரிளச & குறியீடு 

 

 ஃதைார்ப்ஸ் இந்தியா ைணக்காரர்கள் ைட்டியல் 2018  

1) ரிளலயன்ஸ் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் ேளலவர் முக ஷ் அம்ெோனி [பேோைர்ந்து 11 வது வருைம்] 

2) விப்கரோ ேளலவர் அசீம் பிகரம்ஜி 
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3) ஆர்சலோர் மிட்ைல் ேளலவர் மற்றும் ேளலளம நிர்வோ  அதி ோரி லட்சுமி மிட்ைல் 

இந்திய ெணக் ோரர் ள் ெட்டியல் 

ஃகெோர்ப்ஸ் ெத்திரிக்ள   ணக்ப டுப்பு மற்றும் ெட்டியல் ளுக்கு பெயர் பெற்றது. இந்தியோவின் பெரும் 

ெணக் ோரர் ள் ெட்டியளல ஒவ்பவோரு வருைமும் அறிவிக்கும். இந்ே வருை அறிவிப்பிலும் இந்தியோவின் மி ப் 

பெரிய ெணக் ோரர் இைத்ளே ேக்  ளவத்துக் ப ோண்ைோர் முக ஷ் அம்ெோனி. அவருளை பசோத்து மதிப்பு ள் சுமோர் 

47.3 பில்லியன் ைோலர் ள் ஆகும். இந்ே வருைம் மட்டும் அவரின் பசோத்து மதிப்பு சுமோர் 9.3 பில்லியன் ைோலர் ள் 

அதி ரித்திருக்கிறது. 

Forbes India Rich List 2018 என்று பவளியிைப்ெட்ை ெட்டியலில் இரண்ைோவது இைத்தில் இருக்கிறோர் விப்கரோ 

ேளலவர் அஸிம் பிகரம்ஜி. அவரின் பசோத்து மதிப்பு சுமோர் 21 பில்லியன் அபமரிக்  ைோலர் ள் ஆகும். அர்பசகலோர் 

மித்ேல் குழுமத்தின் ேளலவர் லக்ஷ்மி மித்ேல் 18.3 பில்லியன் அபமரிக்  ைோலர் ள் பசோத்து மதிப்புைன் 

மூன்றோவது இைத்ளேப் பிடித்துள்ைோர். 

இவர் ளைத் பேோைர்ந்து நோன் ோவது இைத்தில் ஹிந்துஜோ சக ோேரர் ள் 18 பில்லியன் அபமரிக்  ைோலர் ளுைன் 

நோன் ோவது இைத்தில் இருக்கின்றைர். ஐந்ேோவது இைத்தில் ெல்கலோஜி மிஸ்ட்ரி 15.7 பில்லியன் அபமரிக்  

ைோலர் ள் மதிப்பில் பசோத்துக் ளை ளவத்திருக்கிறோர். 

அவர் ளைத் பேோைர்ந்து அடுத்ேடுத்ே இைங் ளில் ஷிவ் நோைோர் (14.6 பில்லியன் ைோலர் ள்), க ோத்கரஜ் குழுமம் 

(14 பில்லியன் ைோலர் ள்), திலீப் சங்வி (12.6 பில்லியன்), குமோர் பிர்லோ (12.5 பில்லியன் ைோலர் ள்) மற்றும் 

ப ௌேம் அேோனி (11.9 பில்லியன் ைோலர் ள்) உள்ைைர்.  

இந்திய ைணக்காரர்கள் ைட்டியலில் இடம் பிடித்ே சைண்கள் 

100 கெர் ப ோண்ை ெட்டியலில் 4 பெண் ள் மட்டுகம இைம் பெற்றுள்ைைர். இதில் மி வும் குறிப்பிட்டு 

பசோல்லப்ெை கவண்டியவர் ெகயோபைக்ைோலஜி துளறயில் பு ழ்பெற்று விைங்கும் கிரண் மஸும்ேர் ஷோ. அவரின் 

பசோத்து மதிப்பு ள்  ைந்ே ஒரு வருைத்தில் 66.7% என்ற அைவில் உயர்ந்திருக்கிறது. அவர் இப்ெட்டியலில் 39வது 

இைம் பிடித்துள்ைோர். 

  

புவிசார் குறியீடு(ஜி.ஐ.) - அல்தைான்சா மாம்ைழம் 

இந்தியோவில் விளையும் அல்ெோன்கசோ மோம்ெைத்திற்கு புவிசோர் குறியீடு கிளைத்துள்ைது. ம ோரோஷ்டிர மோநிலத்தில் 

உள்ை ரத்ைகிரி, சிந்து துர் ோ, ெோல் ர், ேோகை, ரோய் ோட் மோவட்ைங் ளில் விளையும் அல்கெோன்சோ ர  

மோம்ெைத்துக்கு 'புவிசோர் குறியீடு' வைங் ப்ெட்டுள்ைது.  
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இந்தியோவில் 2004-ம் ஆண்டில் முேன்முேலோ  ைோர்ஜிலிங் கேயிளலக்கு புவிசோர் குறியீடு அங்கீ ோரம் 

வைங் ப்ெட்ைது. இதுவளர 325 பெோருட் ளுக்கு புவிசோர் குறியீடு வைங் ப்ெட்டுள்ைை. அதி  பெோருட் ளுக்கு 

புவிசோர் குறியீடு பெற்று,  ர்நோை ோ முேலிைம் பெற்றுள்ைது. 2-வது இைத்தில் ேமிை ம் உள்ைது. 

புவிசோர் அளையோைம் ப ோண்ை பெோருட் ள் என்ெது விவசோயம், இயற்ள  மற்றும் ள விளை, பேோழில்துளற 

சோர்ந்து அந்ேந்ேப் ெகுதி ளில் மட்டுகம கிளைக் க் கூடியேோகும். அளவ அந்ேப் ெகுதி ளின் ெோரம்ெரியப் 

பெோருட் ைோ வும் இருக்கும். அந்ேப் பெோருட் ளுக்கு புவிசோர் குறியீடு கிளைப்ெேன் மூலம் அேன் ேரம் மற்றும் 

ேனித் ேன்ளம ெோது ோக் ப்ெடுகிறது. இேன்  ோரணமோ கவ புவிசோர் குறியீடு அளிக் ப்ெடுகிறது. 

ைோர்ஜிலிங் கேயிளல, ளமசூரு சில்க், குல்லு ஷோல், மதுளர மல்லிள , ெங் ைப்ெள்ளி மோம்ெைம், ெைோரஸ் 

புைளவ ள், திருப்ெதி லட்டு உள்ளிட்ை சில பெோருட் ள் புவிசோர் குறியீடு பெற்றளவயோகும். 

  

மாநாடுகள் 

  

IORA புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்தி மந்திரிகள் கூட்டம் 

தில்லிக்கு அருகிலுள்ை கிகரட்ைர் பநோய்ைோவில் நளைபெற்ற இரண்ைோவது IORA புதுப்பிக் த்ேக்  எரிசக்தி 

மந்திரி ள் கூட்ைத்தில் இந்திய பெருங் ைல் ரிம் சங் த்தில்[IORA] உள்ை ஏறத்ேோை 21 நோடு ள், புதுப்பிக் த்ேக்  

எரிசக்தி மீேோை தில்லி பிர ைைத்ளே ஏற்றுக்ப ோண்ைது. 

 ரயில்தவ மற்றும் சமட்தரா திட்டங்களில் சோழில்நுட்ை முன்தனற்றங்கள் ைற்றிய சர்வதேச மாநாடு (IC-TRAM 

2018) 

புது தில்லியில் ரயில் மற்றும் பமட்கரோ திட்ைங் ளில் (IC-TRAM 2018) பேோழில்நுட்ெ முன்கைற்றங் ள் ெற்றிய 

சர்வகேச மோநோட்ளை இரயில்கவ மற்றும் நிலக் ரி அளமச்சர் பியுஷ் க ோயல் திறந்து ளவத்ேோர். 

 உறுப்புகளுக்கான கூட்டணி சுகாோர ைளட மாநாடு  

உறுப்பு ளுக் ோை கூட்ைணி சு ோேோர ெளை மோநோடு – அறிவோற்றல் திறளை கமம்ெடுத்துவேற் ோை ஒரு ெடி’ளய 

அளமச்சர் எஸ்.எம்.டி. அனுப்ரியோ ெகைல் துவக்கிளவத்ேோர். 
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ைாதுகாப்பு சசய்திகள் 

  

சஹ்தயாக் [Sahyog HOP TAC-2018] ையிற்சி 

இந்தியோ மற்றும் வியட்நோம்  ைகலோரக்  ோவலர் ள் இளணந்து சஹ்கயோக்[Sahyog HOP TAC-2018] ெயிற்சி 

நைத்திைர். 

இது அவர் ளுக்கு இளைகயயோை ெணிநிளல உறவு ளை வலுப்ெடுத்தும் கநோக் ம் ப ோண்டு பசன்ளையில் 

நைந்ேது. 

  

விருதுகள் 

  

அளமதிக்கான தநாைல் ைரிசு  

அளமதிக் ோை கநோெல் ெரிளச  ோங்க ோ ைோக்ைர் பைனிஸ் முக்விக , யோஜிடி உரிளம ஆர்வலர் நோடியோ முரோட் 

[கெோர் மற்றும் ஆயுே கமோேலின் கெோது ெோலியல் வன்முளற ளை முடிவுக்குக் ப ோண்டு வருவேற் ோை 

முயற்சி ளுக்கு] ஆகிகயோர் பெற்றைர்.  

விசிஷ்ட புரஸ்காரம் விருது 

ைோக்ைர் ரோமிகைனி ஃெவுண்கைஷன் மூலம் 2018 ‘விசிஷ்ை புரஸ் ோரம்‘ என்ற விருளே கெட்மின்ைன் 

ெயிற்சியோைர் புல்கலலோ க ோபிசந்த் பெற்றோர். 
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அறிவியல் சசய்திகள்  

  

இந்திய சர்வதேச அறிவியல் விழா 

நோன்கு நோள் இந்திய சர்வகேச அறிவியல் விைோ (ஐஐஎஸ்எஃப்) 2018 உத்ேரப் பிரகேசம் லக்கைோவில் 

பேோைங்கியது. 

தீம்: – “Science for transformation” 

உத்ேரப் பிரகேச மோநிலம், லக்பைைவில் நளைபெற்ற நோன் ோவது இந்திய சர்வகேச அறிவியல் விைோவில் 

வோளைப்ெைத்தில் இருந்து டிஎன்ஏளவ பிரித்பேடுக்கும் நி ழ்வில் ெள்ளி மோணவர் ள் 550 கெர் ெங்க ற்று 

கின்ைஸ் சோேளை ெளைத்ேைர் . 

லக்கைோவில்  ைந்ே ஐந்ேோம் கேதி முேல் இந்திய சர்வகேச அறிவியல் விைோ பேோைங்கி நளைபெற்றது. 
இந்திரோ ோந்தி பிரதிஷ்ைோனில் நளைபெற்ற இந்ே விைோவின் ஒரு ெகுதியோ  டிஎன்ஏளவ ேனியோ ப் பிரித்து 

எடுக்கும் நி ழ்ச்சி ஜிடி க ோயங் ோ ெள்ளியில் சனிக்கிைளம நளைபெற்றது. 

இந்ே நி ழ்வில் அப்ெள்ளிளயச் கசர்ந்ே ஏைோம் வகுப்பு முேல் 12-ம் வகுப்பு வளரயிலோை மோணவர் ள் சுமோர் 550 

கெர் ெங்க ற்று வோளைப்ெைத்தில் இருந்து டிஎன்ஏளவ பிரித்பேடுக்கும் கசோேளையில் ஈடுெட்ைைர்.  

இந்ே நி ழ்ளவ கின்ைஸ் கவர்ல்டு ரிக் ோர்ட்ஸ் அளமப்பின்  ல்வியோைர் ரிஷிநோத், கேசிய ேோவரவியல் ஆரோய்ச்சி 

நிறுவைத்தின் இயக்குநர் சகரோஜோ  ோந்த் ெோரிக் ஆகிகயோர் ெோர்ளவயிட்ைைர். 

சுமோர் ஒரு மணி கநரம் நளைபெற்ற இந்ே நி ழ்ளவ மத்திய அறிவியல் மற்றும் பேோழில்நுட்ெத் துளற பசயலர் 

ைோக்ைர் கரணு ஸ்வரூப் பேோைங்கிளவத்ேோர். 

  

நாசாவின் ைார்கர் சூரிய ஆய்வு  

முேன்முேலோ  சூரியளை ஆய்வு பசய்ய ‘ெோர் ர் கசோலோர் புகரோப்’ என்ற விண் லத்ளே நோசோ விஞ்ஞோனி ள் 

ேயோரித்ேைர். இந்ே விண் லம் அபமரிக் ோவின் ஃபுகைோரிைோ மோ ோணத்திலுள்ை க ப் க ைவரல் ரோக்ப ட் 

ஏவுத்ேைத்திருந்து   ைந்ே ஆ ஸ்ட் மோேம் அனுப்ெப்ெட்ைது . 
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சூரியனின் வளிமண்ைல கமலடுக் ோை ப ோகரோைோளவ ஆய்வு பசய்வேற் ோ  இந்ே விண் லம் 

பசலுத்ேப்ெட்டுள்ைது. சூரியளை ெற்றி இதுவளர அறியப்ெைோே ே வல் ளை இந்ே விண் லம் வைங்கும் என்று 

நோசோ கூறியுள்ைது. 

இேன் எளை 612 கிகலோ, நீைம் 9 அடி, 10 இன்ச் 1,400 டிகிரி பசல்சியஸ் வளரயிலோை பவப்ெத்ளே ேோங்கும் 

வள யில் வடிளமக் ப்ெட்டுள்ைது. இேற் ோ   ோர்ெைோல் ஆை பவளித்ே டு பெோருத்ேப்ெட்டுள்ைது. மணிக்கு 6.9 

லட்சம் கி.மீ., கவ த்தில் பசல்லும் இந்ே விண் லம் சூரியனின் கமற்ெரப்பு அருக , 59.5 லட்சம் கி.மீ. 

பேோளலவில் நிளலநிறுத்ேப்ெடும். இதுவளர எந்ேபவோரு விண் லமும், இேளை எட்டியதில்ளல. திங் ைன்று 

ெோர் ர் சூரியனில் இருந்து  26.6 மில்லியன் ளமல் ள் (4.3 க ோடி கிகலோமீட்ைர்) தூரத்திற்கு ெயணம் பசய்து 1976 

ல் ஹீலிகயோஸ்-2 விண் லத்தின் சோேளைளய முறியடித்ேது. 

அடுத்ே ஏழு ஆண்டு ளில் சூரியனுக்கு பநருக் மோ  24  மணி கநரமும் சூரியளை  ண் ோணிக்கும்.  

  

 சைாருைாோர சசய்திகள்  

  

மார்ைக புற்றுதநாய்க்கான USFDA ஒப்புேல் 

அபமரிக்  உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வோ மிைமிருந்து (USFDA) மோர்ெ  புற்றுகநோய்க்கு சிகிச்ளசயளிப்ெேற் ோ  

Exemestane மோத்திளர ள் சந்ளேப்ெடுத்ே மருந்து ேயோரிப்பு நிறுவைமோை ளசேஸ்  டீலோ  ஒப்புேல் பெற்றுள்ைது. 

அபமரிக்  உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வோ ம் (The Food and Drug Administration (FDA or USFDA)) என்ெது 

அபமரிக்  பசயலளவயின் கீழ், நல மற்று மனிே வை திளணக் ைத்தின் ஒரு மு ளம ஆகும். இந்ே நிறுவைம் 

உணவு, மருந்துப் பெோருட் ளை சட்ைக்  ட்டுப்ெோடு ள் ஊைோ வும்,  ண் ோணிப்பு கமற்ெோர்ளவ ஊைோ வும் 

நிர்வோகித்து பெோது மக் ளின் நலத்ளேப் ெோது ோப்ெளேயும் கமம்ெடுத்துவளேயும் கநோக் ோ க் ப ோண்ைது. 

அபமரிக் ோவில் விற் ப்ெடும் எந்ேபவோரு மருந்தும் இந்ே நிறுவைத்தின் அனுமதிளயப் பெறகவண்டும். 
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ஒப்ைந்ேங்கள் 

  

இந்தியா-  ரஷ்யா இளடதயயான புரிந்துணர்வு ஒப்ைந்ேம் 

இந்திய இரயில்கவ ரஷ்ய கூட்ைளமப்பின் அரசோங் த்துைன் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்ேத்தில் ள பயழுத்திட்டுள்ைது. 

  

அடல் புதுவழி திட்டம் –  சீரியஸ் இளடதயயான புரிந்துணர்வு ஒப்ைந்ேம் 

இந்தியோவிற்கும் ரஷ்யோவிற்கும் இளைகயயோை புதுளமயோை ஒத்துளைப்ளெ ஊக்குவிப்ெேற் ோ , இந்தியோவின் 

அைல் புதுவழி மிஷன் (AIM) மற்றும் ரஷ்ய கூட்ைளமப்பின் SIRIUS  ல்வி அறக் ட்ைளை இளைகய புது 

தில்லியில் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்ேம் ெரிமோறப்ெட்ைது. 

  

நியமனங்கள் 

  

சஞ்சய் வர்மோ – ஸ்பெயினுக் ோை இந்தியோ தூேர் 

ஸ்ரீனிவோசன் க . சுவோமி – சர்வகேச விைம்ெர சங் த்தின் (IAA) உல த் ேளலவர் 

நீதிெதி சூர்யோ  ந்த் – இமோச்சலப் பிரகேச உயர் நீதிமன்றத்தின் ேளலளம நீதிெதி 

ெங் ஜ் சர்மோ – ஐ.நோ. ெற்றிய மோநோடு ளின் இந்தியோவின் தூேர் 
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