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மத்தய செய்தகள் 
 
 1. அத்தய ெய மருந்துகள் பட்டியலல் சதடரும் 'ஸ்சடன்ட்' 
 பத்த ள அடைப்பு ீக்க சழகழச்டசனில் னன்டுத்தப்டும் 'ஸ்டைன்ட்' 
உகபணம், ததசழன அத்தழனளயசழன நருந்துகள் ட்டினழல் டதளைர்ந்து இைம் 
டறும் யடகனில் நத்தழன சுகளதளப அடநச்சகம் அழயிக்டக டயி 
னிட்டுள்து. 

 இந்தழனளயில் ததசழன அத்தழனளயசழன நருந்துகள் ட்டினல் பதல்படனளக 
கைந்த 1996-இல் யகுக்கப்ட்ைது. அதன்ிகு, 2003, 2011, 2015 ஆகழன 
ஆண்டுகில் தழருத்தழன டநக்கப்ட்ைது. 

 இந்ழடனில், 2015-ஆம் ஆண்டு ட்டினல் நீண்டும் தழருத்தழனடநக்கப்ட்டு , 
ததசழன அத்தழனளயசழன நருந்துகள் ட்டினல்-2022 கைந்த டசப்ைம்ரில் 
டயினிைப்ட்ைது. இதழல், புற்றுதளய் எதழர்ப்பு நருந்துகள், தடுப்பூசழகள் எ 34 
புதழன நருந்துகள் தசர்க்கப்ட்ைதுைன், 26 நருந்துகள் ீக்கப்ட்ை. 

 இதன தநி தளய், டளது சுகளதளப ிபச்டனளக ீடித்து யருகழது. 
உனிரிமப்புகளுக்கள பக்கழன களபணநளக இந்தளய் உள்து. 

 எதய, ஸ்டைன்ட் சழகழச்டசக்கள ததடய அதழகம் இருப்தளல், அது 
அத்தழனளயசழன நருத்துய உகபணநளக டதளைபதயண்டும் என்று 
குழப்ிைப்ட்ைது. 

 இதன் பம் ஸ்டைன்ட் உகபணங்கள் தநலும் நழயள யிடனில் 
கழடைக்கும் 
 

ரக்சகட் 
  
 1. பி.எஸ்.எல். ி.ெ-54 ரக்சகட் 
 இந்த ழடனில் இந்தழன யிண்டயி ஆபளய்ச்சழ ழறுயம் இஸ்தபள, 

'ி.எஸ்.எல்.யி.சழ-54' என் பளக்டகட்டை யிண்ணில் டசலுத்துயதற்கு 
தழட்ைநழட்டு அதற்கள ஏற்ளடுகில் இங்கழ உள்து. 

 இந்த பளக்டகட் ‘ஓென் ெட்03' என் புயி டசனற்டகக்தகளள் நற்றும் 8 நவ  
செயற்கககக்வகள்ககை சுநந்து டசல்லும். 

 அடநரிக்க ளட்டின் ஆஸ்ட்தபளகளஸ்ட்-2 டசனற்டகக்தகளள்கள்-4, துருயள 
யிண்டயி ழறுயத்தழன் டததளல்ட் 1 நற்றும் டததளல்ட் 2 என்னும் 2 
டசனற்டகக்தகளள்கள், ஐ.என்.எஸ்.பூட்ைளன் சளட், ிக்டறல் ழறுயத்தழன் 
ஆந்த் டசனற்டகக்தகளள் ஆகழனடய 8 ளதள டசனற்டகக்தகளள் ய26-ந் 
தததழ யிண்ணில் ளய்கழது 
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 ஸ்ரீலரிதகளட்ைளயில் உள் ஏவுதத்தழல் இருந்து ி.எஸ்.எல்.யி. சழ-54 
பளக்டகட், ய26-ந் தததழ ( சிக்கழமடந) களட 11.56 நணிக்கு யிண்ணில் 
டசலுத்தப்டுகழது. 

 இந்த ி.எஸ்.எல்.யி.சழ-54 பளக்டகட், 4 நகலககைக் சகண்டது. வ்டயளரு 
ழடபம் தித்தி உந்துயிடச அடநப்புைன் டசனல்டும் தழன் டகளண்ைது. 
 பதல் நற்றும் 3-யது உந்து ழடகில் தழை எரிடளருளும். 
 2-யது நற்றும் 4-யது ழட தழபய உந்துசக்தழபம் னன்டுத்தப்டுகழது. 

 
மநடு 

 
 1. ஐ.ந. பரு நகல மநடு 
 ஐ.ள. ருயழட தீர்நளத்தழன் (பஎன்எஃப்சழசழசழ) உறுப்பு ளடுகள் ங்தகற் 

27-ஆயது நளளடு எகழப்தழன் ரளர்ம் அல்-தரக் கரில் கைந்த இரு யளபங்களக 
டைடற்து. நளளட்டின் இறுதழ அழக்டகக்கு ப்புதல் அிக்கப்ட்ைது. 

 பூநழனின் டயப்ழட உனர்டய டதளமழற்புபட்சழக்கு பந்டதன ழடடன யிை 
1.5 டிகழரி டசல்சழனறுக்குள் கட்டுப்டுத்த தயண்டுடந பரீஸல் 2015-ஆம் 
ஆண்டில் டைடற் ஐ.ள. ருயழட நளளட்டில் உறுதழ ஏற்கப்ட்ைது.  

 அந்த இக்டக எட்டும் யடகனில் யர்ந்து யரும் ளடுகள் 
உள்ிட்ையற்றுக்கு ஆண்டுக்கு சுநளர் ரூ.8 ட்சம் தகளடிடன யமங்க 
அடநரிக்கள, ிரிட்ைன் உள்ிட்ை யர்ச்சழனடைந்த ளடுகள் உறுதழதனற். 
ஆளல்,அத்டதளடகடன இதுயடப அந்ளடுகள் யமங்கயில்ட.  

 இது டதளைர்ளக யர்ந்து யரும் ளடுகள், தீவு ளடுகள் உள்ிட்ைடய கடும் 
அதழருப்தழடன டயிப்டுத்தழயந்த. 

  ளடுகள் தகளரிக்டக யிடுத்த. அக்தகளரிக்டகடன ஏற்று ருய ழட 
இமப்டீ்டு ழதழ குழத்து யியளதழக்கப்டும் எ அதழகளபபூர்யநளக 
அழயிக்கப்ட்ைது. யர்ந்து யரும் ளடுகள், தீவு ளடுகள் உள்ிட்ையற்ழன் 
கடும் அழுத்தத்தளல் ருயழட இமப்டீ்டு ழதழடன உருயளக்குயதற்கு 
யர்ச்சழனடைந்த ளடுகள் ஆதபவு டதரியித்த.  

 அடதனடுத்து அந்த ழதழக்கு ஐ.ள. ருயழட நளளட்டில் அதழகளபபூர்ய 
ப்புதல் யமங்கப்ட்ைது. 

 
 2. இந்தய-ஆெயன் பதுகப்பு அகமச்ெர்கள் மநடு 
 இந்தழனள-ஆசழனளன் ளதுகளப்பு அடநச்சர்கள் நளளட்டில் ங்தகற்தற்களக, 
ளதுகளப்பு அடநச்சர் பளஜ்ளத்சழங் கம்தளடினளவுக்கு 2 ளள் னணநளக ய.22-
இல் டசல்யிருக்கழளர். 
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 இந்தழனள-ஆசழனளன் உவுகின் 30 ஆண்டுகட குழக்கும் யடகனில், 
இந்தழனள-ஆசழனளன் ளதுகளப்பு அடநச்சர்கள் நளளட்டுக்கு இந்தழனளவும் 
கம்தளடினளவும் இடணந்து தடடந தளங்கயிருக்கழன். 

 ஆசழனளன் அடநப்ில் தச்சுயளர்த்டதரீதழனிள கூட்டுவு ளைளக 1992-இல் 
இந்தய வெர்ந்தது. 

 
 

 ிகையட்டு செய்தகள் 
 
 1. 22-ஆ து உலகக்வகப்கபகல்பந்து வபட்டி 
 22-ஆயது உகக்தகளப்டகளல்ந்து தளட்டி தகளளகநளகத் டதளைங்கழனது. 
 வதஹ ில் உள்ை அல் வபத் டநதளத்தழல் டதளைங்கழனது. 
 டளம்டநனளக யம் யந்த உகக் தகளப்ட தளட்டிக்கள நளஸ்களட்  

'ள ஈப்", 
 


