
 

முக்கன நட்கள் 

ம 25 - உயக தைய்டு நள் 

 ஜெர்நினில் உள் லீப்றழக், ETA நளளட்டிற்கு முன்தளக 2007 ஜெப்டம்ரில், ததபளய்டு 

ஃஜடரபரன் ெர்யரதெ உறுப்ிர்கள்  "உக ததபளய்டு தழத்தத" உருயளக்க முடிவு 

ஜெய்தர். ஸ்களண்டிரயின ளடுகில் ரதெழன ததபளய்டு யிமழப்புணர்வு ளள் ற்கரய 

ஜகளண்டளடப்டுகழது. முதல்  உக  ததபளய்டு ளள்  2008 ரந 25 இல் இருந்து 

ஜகளண்டளடப்டுகழது. 

ம 25 - ெர்யரதெ களணளநல் ரள குமந்ததகள் தழம் 

 ெர்யரதெ களணளநல் ரள குமந்ததகள் தழம் எவ்ஜயளரு ஆண்டும் 25 ரந நளதம் 

அனுெரிக்கப்டும் யிமழப்புணர்வு ழகழ்வு ஆகும். குமந்ததகின் கடத்தல்கின் 

ிபச்ெழதனில் கயத்ததத் தழதெதழருப்வும் ரநலும் தங்கள் குமந்ததகத 

ளதுகளப்தற்களக ஜற்ரளருக்குக் கல்யி கற்ிக்கும் ரளக்கத்ரதளடு இந்த ளள் 

அனுெரிக்கப்டுகழது .  

 1983 இல், அஜநரிக்க ெளதழதழ ஜபளளல்ட் ரீகன் ரந 25 அன்று "ரதெழன களணளநல் 

ரள குமந்ததகள் தழம்" ன்று அழயித்தளர். 

மைச சசய்ைகள் 

16லது க்கரதல கதயப்பு - அதச்சதல ஒப்புைல் அரித்துள்ரது 

 ிபதந நந்தழரி ரபந்தழப ரநளடி தததநனிள நத்தழன அதநச்ெபதய 18.05.2014 அன்று 

அதநக்கப்ட்ட 16யது நக்கதயதன  கதக்க ெளதழதழக்கு ஆரளெத 

யமங்குயதற்கு எப்புதல் ஜகளடுத்தது 
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அமலில் 

கவும் லிதய உர்ந்ை ருந்துகளுக்கு ($2M)  FDA அனுை  

 உணவு நற்றும் நருந்து ழர்யளகம், ரெளல்ஜென்ஸ்நள ன்தமக்கப்டும் ரளனின் 

ெழகழச்தெக்களக நழக யிதமனர்ந்த நருந்தழற்கு எப்புதல் அித்தது  இந்த ரளய் 

குமந்ததனின் ததெக் கட்டுப்ளட்தட அமழத்து கழட்டத்தட்ட இபண்டு ஆண்டுகளுக்குள் 

ரளய்த்தளக்கத்தழன் அதழகரிப்ளல் அதணத்து தழசுக்கதமம் ஜகளள்க்கூடின எரு 

ரளனளகும். 

IMTECH இன் நலல் கயதல colistin-resistant பக்டீரிதல அறக்கமது  

 நண் ளக்டீரினத்தழல் இருந்து கண்ஜடடுக்கப்ட்ட எரு ளயல் கதயனளது தழர்நத 

கழபளம் ளக்டீரினளதயக்(க்ஜிஸீள ழரநளினள நற்றும் ஈ. ரகளழ) ஜகளல்யதத 

உறுதழப்டுத்துகழது . இது ெக்தழ யளய்ந்த ஆண்டினளடிக் ஆ ரகளழஸ்டித(colistin) 

தழர்க்கக்கூடின ளக்டீரினளயளகும். 

 

லணிகம் & சபருரைம் 

FPI லிைகதர ற்ம சசபி ைரீ்னித்துள்ரது  

 ஜெி தளபளநனநளக்கப்ட்ட முதலீடு , ததடஜெய்னப்ட்ட துதகின் நதழப்ளய்வு 

நற்றும் ெந்தத-ெந்தத ரியர்த்ததகத அனுநதழக்கழது.FPI க்கள் நற்றும் நளற்று 

முதலீட்டு ழதழகள் (AIF கள்)எழுங்குமுதகத ெரிப்டுத்தவும் ரநலும்  FPI 

எழுங்குமுத நற்றும் அந்ழனச் ஜெளயணி ரநளண்தந ெட்டம் (FEMA) ஆகழனயற்ழல் 

முதலீட்டு கட்டுப்ளட்டிற்கும் இதடரனனள எத்தழதெதய ெரிப்டுத்தவும் இந்த குழு 

முடிஜயடுத்துள்து. 
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நடுகள் 

பிஸ்சககல் இண்டலது SCO ஸ் ீடி கருத்துக்கரம் 

 இபண்டளயது ரளங்களய் எத்துதமப்பு அதநப்பு (SCO) நளஸ் ஊடக கருத்துக்கம்  

கழர்கழஸ்தளன், ிஷ்ரகக்கழல் 23-26 ரந, 2019 ல் தடஜறுகழது. I & B அதநப்ின் 

ிபதழழதழ ஸ்ரீ டி.ரக. ஜபட்டி, கூடுதல் இனக்குர் ஜெபல் நற்றும் ஸ்ரீ அன்கூர் 

ளரலளட்டி, துதண  இனக்குர் இந்தழனளதய ிபதழழதழத்துயப்டுத்துகழளர்கள். இந்த 

கருத்துக்கம் கழர்கழஸ்தளின்  குடினபசுத் ததயர் தழரு. ஸ். ெனீ்ஜரகளயளல் 

ஜதளடக்கழதயக்கப்ட்டது . 

 

பதுகப்பு சசய்ைகள் 

AN-32 லினத்ைல்  பம-செட் எரிசபருதர  பன்படுத்ை IAF அனுைரித்துள்ரது  

 பஷ்னளயில் தனளரிக்கப்ட்டஅதழ ெக்தழயளய்ந்த இந்தழனள யிநள தடனின் AN-32 

யிநளத்தழல் உள்ளட்டிர தனளரிக்கப்ட்ட 10%  யிநள ரிஜளருள்  கந்த ரனள-

ஜெட் ரிஜளருழல் இனங்க இந்தழன யிநள தட அனுநதழனித்துள்து. ரனள-ஜெட் 

ரிஜளருளது   2013ல்  ஜடஹ்பளடூில் உள் CSIR-IIP ஆய்யகத்தழல் முதன் முதழல்  

தனளரிக்கப்ட்டது. 

 கர் நக்மகபர் ைவீுகள் இருந்து கறக்கு கண்ட் பிம்மஸ் ஏவுகதணைய் மசைதன 

சசய்ைது  

 இந்தழன பளடயம், இந்தழனக் கடற்தட நற்றும் இந்தழன யிநளப்தட கூட்டு 

னிற்ெழனின் எரு குதழனளக களர் ழக்ரகளளர் தீவுகில் இருந்து இந்தழன பளடயதழ  

கழமக்கு கநளண்ட்ிரியிளல் ஜயற்ழகபநளக ரெளதத ஜெய்னப்ட்டது . களம்ளட் 

வுகதண 270 கழரள நீற்ர் தூபத்தழல் எரு ெழப்பு யடியதநக்கப்ட்ட இக்கழல் 

ரெளதத ஜெய்னப்ட்டது. ிபம்ரநளஸ் வுகதண இப்ரளது யீ ரளர்க்கத்தழல் எரு 

ஜரின 'தட ஜருக்கழ' ன்று தன்தத்தளர ழறுயிமள்து. 
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டி.ஆர்.டி.ஓ சலற்மகக லினம் மூயக  சலடிகுண்டு மசைதன சசய்ைது 

 ளதுகளப்பு ஆபளய்ச்ெழ நற்றும் ளதுகளப்பு அதநப்பு (DRDO) பளெஸ்தளில் ரளக்பளன் 

ஜடஸ்ட் யபம்ில்  சுக் -30 ம்.ரக.. யிநளத்தழழருந்து 500 கழ.கழ.யர்க்க இன்ர்ெழனல் 

ஜயடிகுண்டு என்த ரெளதத ஜெய்தது. 

சஹ - லரீ் நரிஸற்கன ஒரு லிடுை 

 புது ஜடல்ழனில் உள் யெந்த் குஞ்ெழல் 'யரீ் ரிறுக்கு' ெலளபள ரயல் ரலளஸ்டல் 

தழந்து தயக்கப்ட்டது. ரயல் யரீ் ரிறழற்கள இந்தழன கடற்தடனளல் டத்தப்ட்ட 

திப்ட்ட தழட்டம், ரதெழன கட்டிட கட்டுநள கமகத்துடன் (NBCC) கூட்டுவு ெமூக 

ஜளறுப்புணர்வு (CSR) கூட்டணினில் கட்டப்ட்டது. 

லிதரட்டு சசய்ைகள் 

கழபளண்ட்நளஸ்டர் ெலளக் க்ரபளயர் இபண்டு தக்கம் ஜயன்ளர் 

 SWVG அர்ளல்ட் கழளெழக் பளிட் நற்றும் ப்ிட்ஸ் ஜெஸ் ரளட்டி னில் கழபளண்ட்நளஸ்டர் 

ெலளக் க்ரபளயர் இபண்டு தக்கம் ஜயன்ளர். இந்த ஆண்டு ழகழ்வு லளழவுட் ிபம்  

நற்றும் கழஃரளர்ினளயின் முன்ளள் கயர்ர் அர்ளல்டு ஸ்யளர்ஸ்ரக்கர் நற்றும் 

கஸ்ளரபள ஜெஸ் அக்கட்டத ற்ளடு ஜெய்தது. 

இந்தழனள ஏன் ெர்யரதெ குத்துச்ெண்தட ரளட்டி 

 ல். ெரிதள ரதயி இந்தழனள ஏன் ெர்யரதெ குத்துச்ெண்தட ரளட்டினில் ஜண்கள் 

ிரியில் 60 கழரள தங்க தக்கம் ஜயன்ளர். ம்.ெழ. ரநரி 51-0 ன் ரகளல் கணக்கழல் 

யளன் டளல்டி தன யழீ்த்தழ தது இபண்டளயது தங்கத்தத ஜயன்ளர். 

FB :ல் மச 

English-ல் மச – Examsdaily                  ைறல் மச– Examsdaily Tamil 

WhatsAPP - குரூப்பில் மச   - கரிக் சசய்வும்  
 

https://www.facebook.com/examsdaily92/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
http://bit.ly/2wmJxNt

