
 
    

 

Monthly Current Affairs (May) 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : May 1-3 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

 

ஹாக்கி யிற்சியாளர் 

இந்திய ஆடவர ்ஹாக்கி அணியின் தலைலை பயிற்சியாளர ்ஹரரந்திர சிங். 

இந்திய ைகளிர ்ஹாக்கி அணியின் பயிற்சியாளர ்ைரிஜென். 

 

கால்பந்து 

எகிப்து நாட்டின் முன்னணி காை்பந்து வீரர ்முகைது சாைா காை்பந்து எழுத்தாளரக்ள் 

சங்கத்தின் சிறந்த வீரர ்விருது ஜபற்றார.் 

 

துப்பாக்கி சுடுதல் 

துப்பாக்கி சுடுதை் வீரர ்ஷாெர ்ரிஸ்வி உைகத ்தரவரிலசயிை் முதை் இடை் பிடித்தார ்
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தடகளம் 

3-வது ஜதற்காசிய ெூனியர ்தடகள சாை்பியன் ஷிப் ரபாட்டி ஜகாழுை்பிை் ரை 5 

ைற்றுை் 6-ை் ரததி நடக்கிறது. 

 

உலக செய்திகள் 

 

88-வது ஆண்டு உப்பு ெத்தியாகிரக பபாராட்டம் 

இடை் : நாலக ைாவட்டை் - ரவதாரண்யை் 

நாள் : உப்பு சத்தியாகிரக ரபாராட்டத்தின் 88-வது ஆண்டு நிலனவு நாள் நிகழ்சச்ி 

ஏப்ரை் 30-ை் ரததி நலடஜபற்றது. 

குறிப்பு :1930 ஏப்ரை் 30-ை் ரததி ஆங்கிரையருக்கு எதிரான உப்பு சத்தியாகிரகப் 

ரபாராட்டை் ராொஜி தலைலையிை் நாலக ைாவட்டை் ரவதாரண்யத்திை் 

நலடஜபற்றது. 

 

ஜம்மு-காஷ்மீர் துளண முதல்வர ்

ெை்மு-காஷ்மீர ்ைாநிைத் துலண முதை்வராகிறார ்சபாநாயகர ்கவீந்தர ்குப்தா. 

 

இந்தியாவின் இளம் புத்தக ஆசிரியர் 

ஜபயர ்- அயான் கபாடியா 

ைாநிைை் - ைகாராஷ்டிரா ைாநிைை் - முை்லப 
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வயது - 9 வயது 

குறிப்பு : அயான் கபாடியா மிகசச்ிறிய வயதிை் புத்தகை் எழுதி இந்தியாவின் இளை் 

புத்தக ஆசிரியராக சாதலனப் பலடத்துள்ளான். 

 

பத்திரிளக தகவல் இயக்குனர ்

சிதான்ஷு ரஞ்சன் கர ்– பத்திரிலக தகவை் அலுவைகத்தின் தலைலை இயக்குனராக 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 

உலக பத்திரிளக சுதந்திர தினம் - பம 3 

2018 தீை் - “Keeping Power in Check: Media, justice and the Rule of Law” 

ரநாக்கை் : உைக பத்திரிலக சுதந்திர நாள் (World Press Freedom Day) என்பது பத்திரிலக 

சுதந்திரத்லதப் பரப்பவுை் , “ைனித உரிலைகள் சாசனை்” பகுதி 19 இை் 

இடை்ஜபற்றுள்ள ரபசச்ுரிலைக்கான சுதந்திரத்லத உைக நாடுகளின் அரசுகளுக்கு 

நிலனவூட்டவுை் ஐக்கிய நாடுகள் பிரகடனப்படுத்தப்படட்து. 

 

உமாங் செயலி 

ஓய்வூதியதாரரக்ள் உைாங் ஜசயலி மூைை் “ஓய்வூதிய கணக்கு புத்தகத்லதக் 

காடட்ுக” எனுை் ரசலவலய ஈ.பி.எஃப்.ஓ. அறிமுகை் ஜசய்துள்ளது. 

 

 

சபண் குழந்ளதளயக் காப்பபாம், கற்பிப்பபாம்” திட்டம் : 
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“ஜபண் குழந்லதலயக் காப்ரபாை், ஜபண்குழந்லதக்கு கற்பிப்ரபாை்” (Beti Bachao Beti 

Padhao) என்ற திட்டை் 244 ைாவட்டங்களிை் ஜசயை்படுதத்ுகிறது. 

இதன் ஜதாடரப்ாக ரதசிய ைாநாடல்ட ைத்திய ைகளிர ்நைை் ைற்றுை் குழந்லதகள் 

ரைை்பாடட்ு அலைசச்கை் புதுதிை்லியிை் ரை 4 , 2018  ை் நடத்துகிறது. 

 

பாரம்பரிய சின்னங்களள பராமரிக்கும் திட்டம் 

பாரை்பரிய சின்னங்கலள பராைரிக்குை் திட்டத்தின் கீழ் ஜடை்லி ஜசங்ரகாடல்டலய 

பராைரிக்குை் ஜபாறுப்பு தி டாை்மியா பாரத் குரூப்பிடை் ைத்திய அரசு 

ஒப்பலடத்துள்ளது. 

 

ரவீந்திரநாத் தாகூரின் 155-வது பிறந்த நாள் 

புகழ்ஜபற்ற எழுத்தாளர ்கவிஞர ்ரவீந்திரநாத் தாகூர ்1913 - ஆை் ஆண்டு மிக உயரந்்த 

விருதான ரநாபை் பரிலச ஜபற்றவர.் 

இவரது 155வது பிறந்த நாலள முன்னிடட்ு எகிப்து தலைநகரான ஜகய்ரராவிை் 5 நாள் 

கைாசச்ார திருவிழா நலடஜபறுகிறது. 
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வணிகெ ்செய்திகள் 

 

சபாருளாதாரம் 

உைகின் மூன்றாவது ஜபரிய ஜபாருளாதார நாடு - ெப்பான்,  

ஏழாவது ஜபாருளாதார நாடு - இந்தியா 

 

விமானங்களில் செல்பபான் பெளவ: 

விைான பயணிகளுக்கு ஜசை்ரபான் ரசலவ ைற்றுை் இண்டரஜ்நட் ரசலவலய 

அளிப்பது ஜதாடரப்ான பரிந்துலரக்கு ஜதாலைதஜ்தாடரப்ு கமிஷன் ஒப்புதை் 

அளித்துள்ளது. 

 

ஐஆர்டிஏஐ புதிய தளலவர் 

இந்திய காப்பீடட்ு ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்தின் (ஐஆரட்ிஏஐ) தலைவராக சுபாஷ் 

சந்திர குந்த்யா நியைனை் ஜசய்யப்பட்டிருக்கிறார.் 

எை்ஐசி தலைவர ்– வி.ரக.சரை்ா 

நியு இந்தியா அஸ்யூரன்ஸ் தலைவர ்– ஜி.ஸ்ரீனிவாசன் 
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அறிவியல் செய்திகள் 

 

உலக ஆஸ்துமா தினம் 

ரை 1 தினங்கள் – உைக ஆஸ்துைா தினை், சரவ்ரதச ஜதாழிைாளர ்தினை் ைற்றுை் 

ைகாராஷ்டிர & குெராத் ைாநிை தினை் 

ஆண்டுரதாறுை் ரை ைாதை் முதை் ஜசவ்வாய்க்கிழலை உைக ஆஸ்துைா தினை் 

கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

குறிப்பு : ஆஸ்துைா ரநாய் ஒவ்வாலையாை் வருகிறது. 

 

நாடு முழுவதும் 20 எய்ம்ஸ் மருத்துவமளன: 

பிரதைரின் ைருத்துவப் பாதுகாப்பு திட்டை் 2020 வலர ரைலுை் 2 ஆண்டுகளுக்கு 

நீட்டிக்கப்படுை். 

இத்திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதிலுை் 20 எய்ை்ஸ் ைருத்துவைலனகள் 

அலைக்கப்படுை். 

இதிை் 6 ைருத்துவைலனகள் ஏற்ஜகனரவ அலைக்கப்படட்ு விட்டன. 

இதுதவிர 73 ைருதத்ுவக் கை்லூரிகள் ரைை்படுத்தப்படுை். 
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Date : May 4-7 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

 

உலக செஸ் பபாட்டி 

ரபாட்டி நலடஜபற்ற இடை் - ஐரராப்பா 

ஜவன்றவர ்- ைக்ஷனா(வயது 6) 

பள்ளி - காலரக்குடி ஜசட்டிநாடு பப்ளிக் பள்ளி 1-ை் வகுப்பு ைாணவி 

சாதலன - சாை்பியன் பட்டை் 

ஆசிய வலுதூக்குதல் 

ரபாட்டி - ஆசிய வலுதூக்குதை் ரபாட்டி 

பிரிவு - ஜபண்களுக்கான 84 கிரைா எலட பிரிவு 

ரபாட்டி நலடஜபற்ற இடை் - ராெஸ்தான் ைாநிைை் உதய்ப்பூர ்

ஜவன்றவர ்- ஜசன்லன ைாணவி ரை்யா 

ஜவன்றது - தங்கப்பதக்கை் 
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சதற்கு ஆசிய ஜூனியர் தடகள ொம்பியன்ஷிப்ஸ் 

ஜதற்கு ஆசிய ெூனியர ்தடகள சாை்பியன்ஷிப்ஸ் ஜதாடர ்

06.05.2018ை் ஜகாழுை்பிை் ஜதாடங்கியது. 

முதை் நாளிை் இந்தியா 11 தங்கை், 10 சிை்வர,் மூன்று ஜவண்கைத்துடன் பதக்கப் 

பட்டியலிை் முதலிடை் பிடித்தது. 

 

ப்ராஹ் ஓபன் சடன்னிஸ்- சபட்ரா கிவிட்படாவா ொம்பியன் 

ரபாட்டி - ப்ராஹ் ஓபன் ஜடன்னிஸ் 

ரபாட்டி நலடஜபற்ற இடை் - ஜசக்குடியரசின் தலைநகர ்ப்ராஹ் 

நாள் - 05.05. 2018 

ஜவன்றவர ்- உள்ளூர ்வீராங்கலனயான ஜபட்ரா கிவிட்ரடா 

(ஜராைானியா வீராங்கலன மிகாரயைா புெரஜ்னஸ்குலவ வீழ்த்தினார)் 

 

இஸ்தான்புல் ஓபன் சடன்னிஸ் 

ரபாட்டி - இஸ்தான்புை் ஓபன் ஜடன்னிஸ் 

ஜவற்றியாளர ்- ெப்பான் வீரர ்டாரரா ரடனியை் 

ஜவன்றது - முதை் ஏடிபி சாை்பியன் பட்டை் 
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முனிெ ்ஓபன் சடன்னிஸ் 

ரபாட்டி - முனிச ்ஓபன் ஜடன்னிஸ் ரபாட்டி 

நலடஜபற்ற இடை் - ஜெரை்னி 

ஜவற்றியாளர ்- ஜெரை்னி வீரர ்அஜைக்ஸாண்டர ்ஸ்வரரவ் 

ஜவற்றி - சாை்பியன் பட்டை் 

 

ஹாக்கி 

தமிழ்நாடு ஹாக்கி யூனிட் தலைவராக ரசகர ்ைரனாகர ்ரதரவ்ு. 

 

ெரவ்பதெ செய்திகள் 

 

ரை 4 – சரவ்ரதச தீயலணப்புப் பலடயினர ்தினை் 

அசமரிக்காவில் இளடக்கால நீதிபதி இந்திய சபண் 

நியூயாரக்் நகர சிவிை் நீதிைன்றத்தின் இலடக்காை நீதிபதியாக இந்திய 

வை்சாவளிலய ரசரந்்த தீபா அை்ரபகர ்நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

ரைலுை் அஜைரிக்காவிை் நீதிபதியாகியுள்ள இரண்டாவது இந்தியப் ஜபண் என்ற 

ஜபருலைலயயுை் தீபா அை்ரபகர ்ஜபற்றுள்ளார ்

அவருக்கு முன்பாக அஜைரிக்காவிை் 2015ை் ஆண்டு ஜசன்லனலய ரசரந்்த ராெ 

ராரெஸ்வரி நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார.் 
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ஜப்பானில் காளளகள் பமாதும் வீர விளளயாடட்ு 

ெப்பானிலுை் ஆண்டுரதாறுை் பாரை்பரியைாக ரடாக்யு எனப்படுை் காலள சண்லட 

ரபாட்டி நலடஜபறுகிறது. 

ெப்பானிை் காலளகள் ரைாதுை் லைதானத்திற்குள் அதலன கடட்ுப்படுதத்ுவதற்காக 

முதன்முலறயாக ஜபண்கள் அனுைதிக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

 

உலகின் மிகப்சபரிய கண்ணாடி மாளிளக 

உைகின் மிகப்ஜபரிய விக்ரடாரியா கண்ணாடி ைாளிலக ைண்டனிை் உள்ளது. 

5 ஆண்டுகளுக்கு பின் ரூ.380 ரகாடி ஜசைவிை் புதுப்ஜபாலிவுடன் மீண்டுை் 

திறக்கப்படுகிறது . 

 

ரஷ்யா அதிபர் 

ரஷியாவின் அதிபராக நான்காவது முலறயாக 07.05.2018ை் விளாடிமிர ்

புதின் பதவிரயற்றார.் 

ரஷியாவின் துலண பிரதைராக நிதி ைந்திரி - அன்ட்டன் சிலுவனாவ் 

பிரதைர ்– டிமிட்ரி ஜைடவ்ரடவ் 
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பதசியசெய்திகள் 

 

பிரவாசி பாரதீய திவாஸ் 

ஜவளிநாடுவாழ் இந்தியரக்ளின் ஜசயை்பாடல்ட ைதிக்குை் வலகயிை் 

ஜகாண்டாடப்படுை் பிரவாசி பாரதீய திவாஸ் இனி இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒருமுலற 

ஜகாண்டாடப்படுை் என ஜவளியுறவு துலற ைந்திரி சுஷ்ைா சுவராெ் 

ஜதரிவித்துள்ளார.் 

அடுத்த ஆண்டு ெனவரி ைாதை் வாரணாசியிை் பிரவாசி பாரதீய திவாஸ் நிகழ்சச்ி 

நலடஜபறுை். 

 

‘அனிதா ொட்’ விண்ணுக்கு பயணம் 

வளிைண்டைத்திை் உள்ள காற்றிை் ைாசு அளவு ைற்றுை் ஜவப்பையைாதை் 

ஆகியவற்லறக் கண்டறிய திருசச்ிலயச ்ரசரந்்த பிளஸ் 2 ைாணவி விை்ைட் 

ஓவியா தயாரித்துள்ள ‘அனிதா சாட்’ ஜசயற்லகக்ரகாள் ஜைக்சிரகாவிை் இருந்து ரை 

6 2018 விண்ணிை் ஏவப்படுகிறது. 

 

கவிஞர் இரவீந்தரநாத் தாகூர் பிறந்ததினம் - பம 7  

இந்தியா(ென கன ைன), வங்காளரதசை்(அைர ்ரசானார ்பங்களா) என இரு 

நாடுகளுக்கு ரதசிய கீதை் அளித்த வங்கக் கவிஞர ்இரவீந்தரநாத் தாகூரின் 158-வது 

பிறந்ததினை் 07.05.2018-ை் ஜகாண்டாடப்படுகிறது. 

கீதாஞ்சலி என்ற கவிலத ஜதாகுப்பிற்காக இவர ்1913-ை் இைக்கியத்துக்கான ரநாபை் 

பரிசு ஜபற்றார.் 

ைக்கள் இவலர அன்புடன் குருரதவ் என்று அலழப்பர ்
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ஆயுஷ்மான் பாரத் பதசிய சுகாதார பாதுகாப்பு திட்டம் 

ஏலழ குடுை்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு தைா ரூ.5 ைட்சை் வீதை் 10 ரகாடிக்கு ரைற்பட்ட 

குடுை்பங்களுக்கு ைருத்துவ காப்பீடு அளிக்குை் ‘ஆயுஷ்ைான் பாரத் ரதசிய சுகாதார 

பாதுகாப்பு திட்டை்’ என்ற திட்டத்லத ைத்திய அரசு ஜசயை்படுத்த உள்ளது. 

ெூலை ைாததத்ுக்கு பிறகு அைலுக்கு வருை். 

ஏப்ரிை் ைாதை் 2018 ை் சத்தீஸ்கர ்ைாநிைை் பீெப்பூரிை் அை்ரபத்கர ்பிறந்த 

நாலளஜயாட்டி ஆயுஷ்ைான் பாரத ்கீழ் முதைாவது ஆரராக்கிய ைற்றுை் நை்வாழ்வு 

லையத்லத பிரதைர ்திறந்து லவத்தார.் 

 

அறிவியல் செய்திகள் 

 

சிக்குன்குனியா ளவரஸ் அழிக்கும் என்ளெம் 

ஏடிஸ் என்ற ஜகாசு கடிப்பதாை் அதன் மூைை் சிக்குன்குனியா, ஜடங்கு உள்ளிட்ட 

ரநாய்கள் பரவுகின்றன. 

ரூரர்க ஐ.ஐ.டி. ஆய்வாளரக்ள் என்எஸ்பி-2 புபராட்டீஸ் என்ற என்ளெமில் இருந்து 

சபப்-1, சபப்-2 ஆகிய மூைக்கூறுகலள எடுதத்ு அதன் மூைை் சிக்குன்குனியா 

லவரஸ்கலள ஜகாை்ை முடியுை் என்று கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

 

நாஸாவின் ‘இன்ளெட்’ விண்கலம் 

ஜசவ்வாய் கிரகதத்ுக்கு பூகை்பங்கலள ஆய்வு ஜசய்யுை் ரநாக்கதத்ுடன் அஜைரிக்க 

விண்ஜவளி ஆய்வு லையை் ளமல்கல் விண்கலம் இன்ளெட் என்பலத 

அனுப்பியுள்ளது. 
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விண்சவளி பஹாட்டல் - அபராரா ஸ்படஷன் 

இங்கிைாந்லத ரசரந்்த ஓரியான் ஸ்ரபன் என்ற நிறுவனை் 2021-ை் ஆண்டிை் 

விண்ஜவளியிை் அரராரா ஸ்ரடஷன் என்ற ஜபயரிை் ரஹாட்டை் ஒன்லற ஜதாடங்க 

இருக்கிறது. 

அந்த ரஹாட்டலுக்கு 2022-ை் ஆண்டு விருந்தினரக்லள அலழத்து ஜசை்ை முடிவு 

ஜசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 

முதன் முளறயாக பராபபா மூலம் தண்டு வட ஆபபரென் 

அஜைரிக்காலவ ரசரந்்த இந்திய வை்சாவளி டாக்டர் நீல் 

மல்பகாத்ரா தலைலையிைான குழுவினர ்முதன் முலறயாக ரராரபா மூைை் 

தண்டுவட ஆபரரசலன ஜவற்றிகரைாக நடத்தி சாதலன பலடத்துள்ளனர.் 

 

Date : May 8-10 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

 

கிரிக்சகட ்

ஆஸ்திரரலியா ஒருநாள் அணிக்கு டிை் ஜபய்ன் ரகப்டன் 

ஆஸ்திரரலியா டி20 அணிக்கு ஏரரான் பிஞ்ச ்ரகப்டன் 
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11 வது அயரல்ாந்து பதசிய ஆண்கள் கிரிக்சகட ்அணி 

பாக்கிஸ்தானுக்கு எதிரான அதன் ஆரை்ப ஜடஸ்ட் ரபாட்டியிை் 

விை்லியை் ரபாரட்்டரஃ்பீை்ட் அயரை்ாந்து தலைவராக இருப்பார.் 

 

ெரவ்பதெ செஞ்சிலுளவ தினம் - பம 8 

உைகை் முழுவதுை், ரபாரின்ரபாது பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு உதவி ஜசய்யுை் 

ரநாக்கிை் உருவான அலைப்புதான் ஜரட் கிராஸ். 

இதற்குக் காரணைானவர ்ஜஹன்றி டுனான்ட.் 

இவர ்1828ை் ஆண்டு ரை 8 இை் பிறந்தார,் முதன்முலறயாக 1948ை் ஆண்டு, 

ஜஹன்றியின் பிறந்த நாளான ரை 8 அன்று ஜசஞ்சிலுலவ 

தினை் ஜகாண்டாடப்பட்டது. 

 

மாநில செய்திகள் 

 

15வது ஆசிய ஊடக உெச்ிமாநாடு 

15வது ஆசிய ஊடக உசச்ிைாநாடல்ட (ஆஊஉ) புதுதிை்லியிை் ரை 10 முதை் 12 வலர 

நடக்கிறது 

இந்தநிகழ்லவ இந்தியா முதன்முலறயாக நடத்துகிறது. 

லையக் கருத்து - “எங்கள் கலதகலளச ்ஜசாை்கிரறாை் –ஆசியாவிலுை் அதற்கு 

ரைலுை்” 
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மிகப்சபரிய இந்திய சகாடி 

இந்தியாவின் 1857 ஆை் ஆண்டின் முதை் சுதந்திர தினதல்தஜயாட்டி 185 அடி நீளமுை், 

122 அடி அகைமுை் ஜகாண்ட இந்திய ரதசிய ஜகாடி 10.05.2018 அன்று என்.டி.ஆர ்

ஸ்ரடடியத்திை் பவன் கை்யாண் ஏற்றினார ்

 

சிருமளல பமற்கு வனப்பகுதி பாதுகாக்கப்பட்ட காடு 

திண்டுக்கை் ைாவட்டத்திை் 173 ஜஹக்ரடர ்பரப்பளவிை் உள்ள சிறுைலை காடுகலள 

தமிழ்நாடு அரசாங்கை் பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியாக அறிவித்துள்ளது. 

அதன் தாவர ைற்றுை் விைங்கினங்கலள பாதுகாக்குை் முயற்சியாக, 2018 ை் ஆண்டு 

பிப்ரவரி ைாதை் 26 ஆை் ரததி இந்த நடவடிக்லக நிரண்யிக்கப்படட்ு, ரை ைாதை் 9 ஆை் 

ரததி அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

மாநிலத்தின் 4 வது புலிகள் பாதுகாப்பு ெரணாலயம் 

உத்தரப்பிரரதசதத்ிை் நான்காவது புலிகள் பாதுகாப்பு 

சரணாையத்லத சித்ராக்கூட்டிை் ராணிப்பூர ்காடட்ுயிர ்சரணாையத்திை் உருவாக்க 

ைாநிை அரசுக்கு வனதத்ுலற ரவண்டுரகாள் விடுத்துள்ளது . 

 

தஹால் குழு . 

பணி : கழிவு நீர ்ரைைாண்லை, நுண் பாசனை் ைற்றுை் உள்கட்டலைப்பு ஆகிய 

துலறகலள தஹாை் குழுைை் ரைற்ஜகாண்டு வருகிறது.. 

தலைலையகை் : குரக்ாவுனிை் உள்ளது 
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தீரவ்ு : கிராைங்களிை் 8,000 குளங்கள் புனரலைக்கப்படுவது, கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு 

ரபான்ற பிரசச்ிலனகலள தீரக்்க உதவுை். 

 

ெரவ்பதெ செய்திகள் 

 

அரர்ைனியா புதிய பிரதைர ்– நிக்ரகாை் பாஷின்யான் 

 

உலகின் சிறந்த ரயில் பயணங்கள் 

இங்கிைாந்து தலைநகர ்ைண்டனிை் இருந்து ஜவளியாகுை் பிரபை நாளிதழான ‘தி 

கார்டியன்’ (The Guardian) உைகின் சிறந்த 18 ரயிை் பயணங்கலள 

பட்டியலிடட்ுள்ளது. 

இதிை் ஆசியா கண்டத்திை் இந்தியாவிை் நீைகிரி ைலை ரயிலுை் , இைங்லகயின் யாழ் 

ரதவி ரயிை் ைற்றுை் சீனாவின் குங்ஹாய் – திஜபத் ரயிை் ஆகிய மூன்று ரயிை் 

பயணங்கலள ரதரவ்ு ஜசய்துள்ளது. 

 

உலகின் ெக்தி வாய்ந்த மனிதரக்ளின் பட்டியல் 

2018-ஆை் ஆண்டின் உைகின் சக்தி வாய்ந்த ைனிதரக்ளின் பட்டியலை 

பிரபை ரபாரப்்ஸ் பத்திரிக்லக ஜவளியிடட்ுள்ளது. 

இதிை் சீனாவின் ெனாதிபதி ஜீ ஜின்பிங் உைகின் சக்தி வாய்ந்த ைனிதராக 

முதலிடத்திை் உள்ளார.் 

இந்திய பிரதைர ்நபரந்திர பமாடிக்கு ஒன்பதாவது இடமும் கிலடத்துள்ளது. 

அஜைரிக்கா ஈரானுடனான அணு ஒப்பந்தை் 
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ஈரானுடன் அஜைரிக்கா ஜசய்து ஜகாண்ட அணுஆயுத ஒப்பந்தத்திலிருந்து 

விைகுவதாக அஜைரிக்க அதிபர ்ஜடானாை்ட் ட்ரை்ப் ஜதரிவித்துள்ளார.் 

 

ரயில்பவ அளமெெ்ர் பதக்கம் 

ரயிை்ரவ பாதுகாப்புப் பலடலயச ்ரசரந்்த ஸ்ரீ சிவாஜி, ‘ரயிை்ரவ அலைசச்ர’் 

பதக்கத்துடன் ரூபாய் 1 ைட்சத்லதயுை் ஜபற்றார ்

லதரியை், திறலை, துணிலவ காட்டிய பலடப்பிரிவின் உறுப்பினருக்கு இந்த விருது 

வழங்கப்படுகிறது. 

 

இராணுவத் தளபதி புத்தகம் சவளியிட்டார் 

ராணுவ தளபதி ஜகன் பிபின் ராவத், ‘அக்ராஸ் தி ஜபஞ்ச’் என்ற புத்தகத்லத 

ஜவளியிட்டார ்

இன்லசட் இன்டூ தி ெூடிசியை் சிஸ்ஜடை் ‘ என்ற புத்தகத்லத முன்னாள் ராணுவ 

தளபதியுை், ‘ஏ’, ஆயுதப்பலடத் தலைவருைான ஜகன் கியான் ஜவளியிட்டார.் 

 

6 வது அசமரிக்க-இந்தியா விமானப்பளட உெச்ி மாநாடு 

6 வது அஜைரிக்க-இந்தியா விைானப் ரபாக்குவரத்து உசச்ி ைாநாடு முை்லபயிை் 

சிவிை் விைான ரபாக்குவரத்துத ்துலற அலைசச்ர ்சுரரஷ் பிரபுவாை் முலறயாகத ்

ஜதாடங்கப்பட்டது. 

இந்த சிவிை் விைான ரபாக்குவரத்து உசச்ிைாநாடல்ட விைானப்பலட அலைசச்கை் 

ைற்றுை் அஜைரிக்க வரத்்தக ரைை்பாடட்ு முகலை (யு.எஸ்.டி.டி.டீ) இலணந்து நடத்துை். 
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அறிவியல் செய்திகள் 

 

சிறுநீரக செல்கள் ஆராய்ெச்ி 

அஜைரிக்காவிை் உள்ள ஹவுஸ்டன் பை்கலைக்கழக ைருந்தியை் 

ரபராசிரியர ்தாஹிர் ஹுபென் சிறுநீரகத்திை் இயற்லகயாக AT2R(angiotensin type 2 

receptor) என்ற புரதை் இருப்பலத ஆய்விை் கண்டறிந்துள்ளார.் 

இந்த AT2R புரதத்லத பயன்படுத்தி சிறுநீரக எரிசச்லை கடட்ுப்படுத்த முடியுை். 

 

‘இன்ளெட்’ பராபபா 

ஜசவ்வாய் கிரகதத்ிை் ஆய்வு ரைற்ஜகாள்ள ‘நாசா’ லையை் ஏற்கனரவ ‘ரராவர’் என்ற 

விண்கைத்லத அனுப்பியுள்ளது. 

தற்ரபாது ‘இன்லசட’் என்ற புதிய ரராரபாலவ ஜசவ்வாய் 

கிரகத்துக்கு ‘நாொ’ அனுப்பியுள்ளது. 

 

திடீர் எபபாலா தாக்குதல் 

ரகாங்ரகாவிை் 1976 ஆை் ஆண்டு , எரபாைா என்ற ஜகாடிய ரநாய் முதலிை் 

கண்டறியப்பட்டது. 

எரபாைா சிை ரநரங்களிை் மிருகங்கள், குரங்குகள், ஜவௌவ்வாை்கள் மூைை் 

ைனிதரக்ளுக்கு பரவுகின்றது. 

எரபாைா ரநாய்க்கு எந்த குறிப்பிட்ட சிகிசல்சயுை் இை்லை, இது ைக்களின் உடை் 

திரவங்கள் மூைை் பரவுகிறது. 
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ஸ்குபரால் யாஹூ 

யாஹூ தனது ஜசாந்த புதிய க்ரூப் சாட் ஆப் ஆன ஸ்குரிை் யாஹூ பயன்பாடல்ட 

ஜவளியிடுகிறது 

 

Date : May 11-14 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

 

மாட்ரிட் ஓபன் 

ைாட்ரிட் ஓபன் ஜதாடரின் மூன்றாவது சுற்றிை் 6-7, 6-4 என்ற ஜசட ்கணக்கிை் டியாரகா 

ஸ்வாரட்ஸ்்ரைலன வீழ்த்தி நடாை் ஜவன்றார.் 

 

உலக செய்திகள்  

 

ரை 11 – 20 ரதசிய ஜதாழிை்நுட்ப தினை் 

ரை 12 – சரவ்ரதச ஜசவிலியர ்தினை் 

ரை 12 – உைக பறலவகள் இடை்ஜபயரத்்தை் தினை் 

ரை 13 – அன்லனயர ்தினை் 
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சபவிலியன் பகன்ஸ் திளரப்பட விழா 

விழா : இந்தியாவின் ஜபவிலியன் ரகன்ஸ் திலரப்பட விழாவிை் 2018 ஆை் ஆண்டு 

திறக்கப்பட்டது 

இடை் : ரகன்ஸ் திலரப்பட விழாவிை் பிரான்சிை் ரகன்ஸ் நகரிை் நலடஜபற்றது. 

 

இந்தியா மியான்மருடன் 7 MOU ஒப்பந்தங்கள் 

மியான்ைர ்நாட்டின் ஜநய் லப நகரிை் ஏழு ஜைரைாரண்டை்ஸ் புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தங்களிை் ஜவளிவிவகார அலைசச்ர ்சுஷ்ைா ஸ்வராெ் ைற்றுை் மியான்ைாரின் 

ைாநிை ஆரைாசகர ்ஆங் சான் சூ காய் லகஜயழுத்திட்டனர.் 

இந்தியாவுை் மியான்ைருை் நிைப்பகுதிக் கடற்பலடயிை் ஒப்பந்தத்லத முடித்துள்ளன. 

இது இரு தரப்பினரிடமிருந்து ைக்கள் பாஸ்ரபாரட்் ைற்றுை் விசா ைற்றுை் சுகாதார 

ைற்றுை் கை்வித் ரதலவகள் ைற்றுை் சுற்றுைா ஆகியவற்றிற்கு விசா வழங்க 

அனுைதிக்குை். 

மியான்ைர ்மூைதனை் - ஜநய்பிடா 

மியான்ைர ்ெனாதிபதி - வின் லைண்ட ்

மியான்ைர ்ைாநிை ஆரைாசகர ்- ஆங் சான் சூ கீ 

மியான்ைர ்நாணயை் - கியாட். 

 

முனு மஹாவர ்ஓமன் 

முனு ைஹாவர ்ஓைன் சுை்தானகத்திற்கு இந்தியாவின் அடுத்த தூதுவராக 

நியமிக்கப்பட்டார ்

ஸ்ரீ முனு ைஹாவர ்(IFS: 1996), தற்ஜபாழுது தலைலையகத்தின் கூடட்ு ஜசயைாளர.் 
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அறிவியல் செய்திகள்  

 

ஹரிமவ் ெக்தி 2018 நிளறவு விழா : 

2018 , ரை ைாதை் 11-ை் ரததி ஹுலு ைாங்கட்டின் ஜவப்பைண்டை ைலழக்காடுகளிை் 

இந்திய ைற்றுை் ைரைசிய பலடகளுக்கு இலடரய ஹரீைவ் சக்தி பயிற்சி 

நலடஜபற்றது. 

 

KISS மனிதாபிமான விருது 2018 

ரநாபை் பரிசு ஜபற்றவர ்ைற்றுை் புகழ்ஜபற்ற ஜபாருளாதார நிபுணர ்முஹம்மத் 

யூனுஸ் 2018 KISS ைனிதாபிைான விருதுடன் ஜகௌரவிக்க்கப்பட்டார.் 

இவர ்கிராமின் வங்கியின் நிறுவனர ்ைற்றுை் லைக்ரரா லபனான்ஸின் தந்லத 

எனவுை் அலழக்கப்படுகிறார.் 

 

பம 12 – ெரவ்பதெ செவிலியர ்தினம் 2018 

இது நவீன நரச்ிங் நிறுவனர ்என கருதப்படுை் புபளாரன்ஸ் ளநட்டிங்பகல் பிறந்த 

நாள் ஆகுை். 

தீை் – “நரஸ்ஸ் ய வாய்ஸ் டு லீட் – உடை்நைை் ஒரு ைனித உரிலை” 
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பம 12 – உலக பறளவகள் இடம்சபயரத்்தல் தினம் 

உைகளாவிய பறலவகள் இடை்ஜபயரத்ை் தினை் (WMBD) வருடாந்திர விழிப்புணரவ்ு 

தூண்டுதை் பிரசச்ாரை் என்பது புைை்ஜபயரந்்த பறலவகள் ைற்றுை் அவற்றின் 

வாழ்விடங்கலள பாதுகாப்பதற்கான ரதலவலய வலியுறுத்துகிறது. 

தீை் – “பறலவகள் பாதுகாப்புக்காக எங்கள் குரை்கலள ஒருங்கிலணத்தை்” 

 

பங்களாபதஷ் முதல் தகவல் சதாடர்பு செயற்ளகக்பகாள் 

SpaceX Falcon 9 ராக்ஜகட் மூைை் பங்களாரதஷ் அரசாங்கத்தின் முதை் தகவை் ஜதாடரப்ு 

ஜசயற்லகக்ரகாள் Bangabandhu பூமியின் சுற்றுப்பாலதயிை் லவக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

விருதுகள்:- 

இங்கிைாந்து பை்கலைக்கழகங்களின் மூன்று இந்திய ைாணவரக்ளுக்கான பிரிட்டிஷ் 

கவுன்சலிங் விருதுகள் 

ஜதாழிை்முலற சாதலனயாளர ்விருது - செௌமியா ெக்பஸனா 

சமூகதத்திை் தாக்கை் ஏற்படுத்தியவரக்ளுக்கான விருது - ருெச்ி ஷா 

ஜதாழிை் முலனவர ்விருது - சுெந்த் பதொய் 

 

மளறக்கப்பட்ட இந்தியா - லத்திகா நாத் 

வனவிைங்கு புலகப்படக்காரரான உயிரியை் நிபுணர,் பாதுகாவைர ்ைற்றுை் 

ஆசிரியரான ைத்திகா நாத் “ மளறக்கப்பட்ட இந்தியா ” என்ற தலைப்பிை் தனது 

புத்தகத்லத ஜவளியிட்டார.் 
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இந்தியாவின் முதை் ஜபண் உயிரியைாளர ்லத்திகா , புலிகள் பற்றிய ஆய்விை் 

டாக்டர ்பட்டை் ஜபற்றவர.் அவர ்ரதசிய புவியியை் மூைை் ‘ தி ளடகர ்பிரின்ெஸ் 

’ என்று அலழக்கப்பட்டார.் 

 

 

Date : May 15th-17th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

 

ெரவ்பதெ துப்பாக்கி சுடுதல் - ொம்பியன்ஷிப் 

இந்தியாவின் ஹீனா சித்து சரவ்ரதச துப்பாக்கி சுடுதை் சாை்பியன்ஷிப்பிை் தங்கை் 

ஜவன்றார.் 

 

ஐசிசி தளலவர ்

சரவ்ரதச கிரிக்ஜகட ்கவுன்சிை் தலைவர ்ெஷாங்க் மபனாகர் மீண்டுை் இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ரதரந்்ஜதடுக்கப்பட்டார.் 

 

ரஷ்யாவில் பிபா உலகக் பகாப்ளப 2018 

2018 FIFA உைகக் ரகாப்லப ரஷ்யாவிை் ெூன் 14 முதை் ெூலை 15, 2018 வலர 

நலடஜபறுை். 

இறுதி ரபாட்டி ைாஸ்ரகாவிை் லூஸ்னிகி ஸ்ரடடியத்திை் நலடஜபறுை். 
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11 நகரங்களிை் அலைந்துள்ள 12 இடங்களிை் ஜைாத்தை் 64 ரபாட்டிகள் நலடஜபறுை். 

 

மாநில செய்திகள் 

 

தர்பங்கா-ஜலந்தர் அந்திபயாதயா எக்ஸ்பிரஸ் 

பீகாரிை் உள்ள தரப்ாங்கா ைற்றுை் ெைந்தர ்இலடரய பஞ்சாப் அந்திரயாதயா 

எஸ்பிரஸ் வாராந்திர ரயிை் ரசலவலய மந்திரி மபனாஜ் சின்ஹாவால் ரை 15 

அன்று ஜதாடங்கி லவத்தார.் 

 

சபண்களால் இயங்கும் முதல் அஞ்ெல் அலுவலக பாஸ்பபார்ட் ளமயம் 

பஞ்சாப் ைாநிைத்திை் முழுக்க ஜபண்களாை் இயங்குை் முதை் அஞ்சை் அலுவைக 

பாஸ்ரபாரட்் ரசலவ லையத்லத ைதத்ிய ைந்திரி விஜய் ெம்ப்லா ஜதாடங்கி 

லவத்தார.் 

நாட்டின் 192வது அஞ்சை் அலுவைக பாஸ்ரபாரட்் ரசலவ லையை் ஆக ஜசயை்படுை். 

 

ெத்தீஸ்கர் மாநிலம் வரத்்தக விமான இளணப்பு சபறவுள்ளது 

பஸ்தாலர வான்வழி மூைைாக ராய்பூர ்ைற்றுை் விசாகப்பட்டினை் ஆகிய 

இடங்களுடன் உபத பதஷ் கா ஆம் நாக்ரிக் (UDAN) ரசலவகள் இலணக்கின்றன. 

இலவ நாட்டின் முக்கிய நகரங்களின் விைான ரசலவயுடன் இலணக்கப்படட்ுள்ளன. 
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உலக செய்திகள் 

 

பம 15 – ெரவ்பதெ குடும்ப தினம் 

குடுை்ப ஒற்றுலைலய வலியுறுத்தி, ரை 15ஐ சரவ்ரதச குடுை்ப தினைாக ஐ.நா., சலப 

அறிவித்து இருக்கிறது. 

தீை் - “குடுை்பங்கள் ைற்றுை் உள்ளடங்கிய சமூகங்கள் “ 

 

இந்திய இராணுவ மகளிர ்அலுவலரக்ள் மளலபயறும் பயணம் 

பாகிரதி-2 (6512 மீட்டர)் என்ற ைலையிை் ஒன்பது ஜபண் அதிகாரிகலளக் ஜகாண்ட 

இந்திய இராணுவப் ஜபண்கள் அதிகாரிகளின் குழு - ைலைரயறுை் பயணை் 14 May 

2018 அன்று இராணுவப் பயிற்சி இயக்குனராை் ஜதாடங்கப்பட்டது. 

 

உலகில் மூன்றாவது சபரிய பொலார் ெந்ளத 

2017 ஆை் ஆண்டு சீனா ைற்றுை் அஜைரிக்காவிற்கு அடுத்தபடியாக மூன்றாவது 

ஜபரிய ரசாைார ்சந்லதயாக இந்தியா உருவாகியுள்ளது. 

 

சஜயபதவ் ராஷ்ட்ரிய யுவ புரஸ்கார் 

அஜைரிக்காலவ ரசரந்்த கதக் நடன கலைஞரான அனிந்தாடா 

ஆனம் கலைத்துலறக்கு சிறந்த பங்களிப்பிற்காக ஜகௌரவைான ‘ஸ்ரீ ஜெயரதவ் 

ராஷ்ட்ரிய யுவ புரஸ்கார ்2018’ ஜபற்றுள்ளார.் 
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சநடச்மடஸ்் பிராண்ட் தூதர் 

நட்சத்திர வீரர ்மபகந்திர சிங் படானி ஆன்லைன் ைருந்தகை் ஜநட்ஜைடஸ்ின் 

பிராண்ட் தூதராக அறிவிக்கப்பட்டார.் 

 

பதசிய மனநல மறுவாழ்வு நிறுவனம் - பபாபால் 

இந்த நிறுவனை் 1860 ஆை் ஆண்டின் பதிவு சட்டத்தின் கீழ் ைத்திய 

ைாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகாரைளித்தை் துலறயின் கடட்ுப்பாட்டிை் ரபாபாலிை் 

அலைக்கப்படுை். 

ரபாபாலிை் ரதசிய ைனநை ைறுவாழ்வு நிறுவனத்லத (என் ஐ எை் எச ்ஆர)் ஒரு 

சங்கைாக ஏற்படுதத் பிரதைர ்திரு நரரந்திர ரைாடி தலைலையிைான ைத்திய 

அலைசச்ரலவ ஒப்புதை் அளித்தது. 

 

ஸ்வெெ்தா ஸர்பவக்ஷன் 2018 

இந்பதார்,பபாபால் & ெண்டிகர் நாடுகளிை் முதை் 3 தூய்லையான நகரங்கள் என 

ஸ்வசச்தா ஸரர்வக்ஷன் 2018 தரவரிலசயிை் இடை் ஜபற்றுள்ளன . 

 

பிபரசில் நாட்டின் சகௌரவம் 

முல்லப்புடி நபரந்திரநாத் ஆந்திர சரக்ாரஸ்் லிமிஜடட் நிறுவனத்தின் இலண 

இயக்குநர.் 

இவர ்இந்தியாவிை் உள்ள ஓன்ரகாை் காை்நலடகளின் பாதுகாப்பு ைற்றுை் 

ரைை்பாடட்ுக்கான பங்களிப்புக்காக இரண்டு பிரரசிலிய அரசுகளாை் 

பாராட்டப்பட்டார.் 
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அறிவியல் செய்திகள் 

 

சுகாதார பானம் நீபரா 

வி.எஸ்.சுனுை் குைார ்கூட்டிய உயர ்ைட்ட கூட்டத்திை் ரதங்காய் ைரத்திலிருந்து 

பிரிதஜ்தடுக்கப்படட் நீரராலவ (ைதுபானை் அை்ைாத ஜபாருள்) ஊக்குவிப்பதற்காக 

முடிவு ஜசய்தது. 

 

முதல் நகர எரிவாயு விநிபயாக (CGD) சநடச்வாரக்் 

முதை் நகர வாயு விநிரயாக(CGD) ஜநட்ஜவாரக்்லக உத்தரகண்ட ்முதைலைசச்ர ்

திரிரவந்திர சிங் ராவத், உத்தை் சிங் நகர ்ைாவட்டத்திை் ருத்ரபூரிை் உள்ள 

ைாநிைத்திை் ஆரை்பித்தார.் 

 

சூரிய ெக்தி மூலம் இயங்கும் ரயில் நிளலயம் 

இந்தியாவின் சூரிய மின்சக்தி மூைை் இயங்குை் முதை் இரயிை் 

நிலையை் குவாஹாத்தியில் அலைந்துள்ளது. 

 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் (MoU) 

 

இந்தியா-பிரான்ஸ் புரிந்துணரவ்ு ஓப்பந்தம் 

2018 ைாரச் ்10ை் ரததி இந்த ஒப்பந்தை் லகஜயழுத்தானது. 
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ரயிை்ரவத ்துலறயிை் ஜதாழிை்நுட்ப ஒதத்ுலழப்பு குறித்த இந்திய ரயிை்ரவக்குை், 

பிரான்ஸ் நாட்டின் அரசுக்கு ஜசாந்தைான எஸ் என் சி எஃப் ஜைாபிலிட்டிஸ் 

நிறுவனத்திற்குை் இலடயிைான புரிந்துணரவ்ு ஓப்பந்தை் குறித்து பிரதைர ்திரு 

நரரந்திர ரைாடி தலைலையிைான ைத்திய அலைசச்ரலவ எடுதத்ுலரக்கப்பட்டது. 

இந்தியா மற்றும் சமாபராக்பகா இளடபயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

இது சட்டை் ைற்றுை் சட்டை் இயற்றை் துலறயிை் அனுபவங்கள் ைற்றுை் 

நிபுணத்துவத்லத பகிரந்்துஜகாள்ள உதவுகிறது. 

சட்டத்துலறயிை் இந்தியா ைற்றுை் ஜைாரராக்ரகா இலடரயயான புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தத்திற்கு பிரதைர ்திரு நரரந்திர ரைாடி தலைலையிைான ைத்திய 

அலைசச்ரலவ ஒப்புதை் அளித்து உள்ளது. 

இந்தியா – ஸ்வசிலாந்து இளடபய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

சுகாதாரை் ைற்றுை் ைருத்துவத ்துலறயிை் இந்தியா – ஸ்வசிைாந்து இலடரயயான 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு பிரதைர ்திரு நரரந்திர ரைாடி தலைலையிைான 

ைத்திய அலைசச்ரலவ பின்ரனற்பு ஒப்புதை் அளித்துள்ளது. 

இந்தியா – சுரிநாம் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

இந்த ஒப்பந்தத்திை் ரதரத்ை் நலடமுலற ஜதாடரப்ான அலைப்பு சாரந்்த 

ஜதாழிை்நுட்ப ரைை்பாடு, தகவை் பரிவரத்்தலன ஆதரவு, நிறுவன வலுப்படுத்துதை் 

ைற்றுை் திறன்ரைை்பாடு, பணியாளரக்ளுக்கான பயிற்சி, அடிக்கடி ஆரைாசலனகள் 

நடத்துதை் ரபான்ற துலறகள் அறிவு ைற்றுை் அனுபவ பரிைாற்றத்திற்குை் வலக 

ஜசய்கிறது. 

ரதரத்ை் ரைைாண்லை ைற்றுை் நிரவ்ாகத்துலறயிை் ஒதத்ுலழப்புக்கான இந்தியா – 

சுரிநாை் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு பிரதைர ்திரு நரரந்திர ரைாடி 

தலைலையிைான ைத்திய அலைசச்ரலவ ஒப்பதை் அளித்தது. 
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இந்தியா மற்றும் ஈக்வபடாரியல் கினியா இளடபய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

பாரை்பரிய ைருத்துவமுலறயிை் இருநாடுகளுக்குை் இலடயிைான இருதரப்பு 

ஒதத்ுலழப்லப ரைை்படுத்த இந்த புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தை் உதவுை். 

பாரை்பரிய ைருத்துவத்துலற சாரந்்த ஒத்துலழப்புக்கான இந்தியா ைற்றுை் 

ஈக்வரடாரியை் கினியா இலடரய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு பிரதைர ்திரு 

நரரந்திர ரைாடி தலைலையிைான ைத்திய அலைசச்ரலவ பின்ரனற்பு ஒப்புதை் 

வழங்கியது. 

இந்தியா மற்றும் சகாலம்பியா இளடபயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

இது ஜகாைை்பியாவிை் இந்தியப் பாரை்பரிய ைருத்துவ முலறலயலய 

ஊக்குவிக்கவுை் பரப்பவுை் உதவுை். 

இந்திய பாரை்பரிய ைருத்துவ துலறலய அலைக்க ஒதத்ுலழப்பு வழங்க இந்தியா 

ைற்றுை் ஜகாைை்பியா இலடரயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தை் லகஜயழுத்திட 

பிரதைர ்திரு நரரந்திர ரைாடி தலைலையிைான ைத்திய அலைசச்ரலவ ஒப்புதை் 

அளித்தது. 

 

Date : May 15th-17th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

 

ெரவ்பதெ துப்பாக்கி சுடுதல் - ொம்பியன்ஷிப் 

இந்தியாவின் ஹீனா சித்து சரவ்ரதச துப்பாக்கி சுடுதை் சாை்பியன்ஷிப்பிை் தங்கை் 

ஜவன்றார.் 
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ஐசிசி தளலவர ்

சரவ்ரதச கிரிக்ஜகட ்கவுன்சிை் தலைவர ்ெஷாங்க் மபனாகர் மீண்டுை் இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ரதரந்்ஜதடுக்கப்பட்டார.் 

 

ரஷ்யாவில் பிபா உலகக் பகாப்ளப 2018 

2018 FIFA உைகக் ரகாப்லப ரஷ்யாவிை் ெூன் 14 முதை் ெூலை 15, 2018 வலர 

நலடஜபறுை். 

இறுதி ரபாட்டி ைாஸ்ரகாவிை் லூஸ்னிகி ஸ்ரடடியத்திை் நலடஜபறுை். 

11 நகரங்களிை் அலைந்துள்ள 12 இடங்களிை் ஜைாத்தை் 64 ரபாட்டிகள் நலடஜபறுை். 

மாநில செய்திகள் 

 

தர்பங்கா-ஜலந்தர் அந்திபயாதயா எக்ஸ்பிரஸ் 

பீகாரிை் உள்ள தரப்ாங்கா ைற்றுை் ெைந்தர ்இலடரய பஞ்சாப் அந்திரயாதயா 

எஸ்பிரஸ் வாராந்திர ரயிை் ரசலவலய மந்திரி மபனாஜ் சின்ஹாவால் ரை 15 

அன்று ஜதாடங்கி லவத்தார.் 

 

சபண்களால் இயங்கும் முதல் அஞ்ெல் அலுவலக பாஸ்பபார்ட் ளமயம் 

பஞ்சாப் ைாநிைத்திை் முழுக்க ஜபண்களாை் இயங்குை் முதை் அஞ்சை் அலுவைக 

பாஸ்ரபாரட்் ரசலவ லையத்லத ைதத்ிய ைந்திரி விஜய் ெம்ப்லா ஜதாடங்கி 

லவத்தார.் 

நாட்டின் 192வது அஞ்சை் அலுவைக பாஸ்ரபாரட்் ரசலவ லையை் ஆக ஜசயை்படுை். 
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ெத்தீஸ்கர் மாநிலம் வரத்்தக விமான இளணப்பு சபறவுள்ளது 

பஸ்தாலர வான்வழி மூைைாக ராய்பூர ்ைற்றுை் விசாகப்பட்டினை் ஆகிய 

இடங்களுடன் உபத பதஷ் கா ஆம் நாக்ரிக் (UDAN) ரசலவகள் இலணக்கின்றன. 

இலவ நாட்டின் முக்கிய நகரங்களின் விைான ரசலவயுடன் இலணக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

உலக செய்திகள் 

 

பம 15 – ெரவ்பதெ குடும்ப தினம் 

குடுை்ப ஒற்றுலைலய வலியுறுத்தி, ரை 15ஐ சரவ்ரதச குடுை்ப தினைாக ஐ.நா., சலப 

அறிவித்து இருக்கிறது. 

தீை் - “குடுை்பங்கள் ைற்றுை் உள்ளடங்கிய சமூகங்கள் “ 

 

இந்திய இராணுவ மகளிர ்அலுவலரக்ள் மளலபயறும் பயணம் 

பாகிரதி-2 (6512 மீட்டர)் என்ற ைலையிை் ஒன்பது ஜபண் அதிகாரிகலளக் ஜகாண்ட 

இந்திய இராணுவப் ஜபண்கள் அதிகாரிகளின் குழு - ைலைரயறுை் பயணை் 14 May 

2018 அன்று இராணுவப் பயிற்சி இயக்குனராை் ஜதாடங்கப்பட்டது. 

 

உலகில் மூன்றாவது சபரிய பொலார் ெந்ளத 

2017 ஆை் ஆண்டு சீனா ைற்றுை் அஜைரிக்காவிற்கு அடுத்தபடியாக மூன்றாவது 

ஜபரிய ரசாைார ்சந்லதயாக இந்தியா உருவாகியுள்ளது. 
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சஜயபதவ் ராஷ்ட்ரிய யுவ புரஸ்கார் 

அஜைரிக்காலவ ரசரந்்த கதக் நடன கலைஞரான அனிந்தாடா 

ஆனம் கலைத்துலறக்கு சிறந்த பங்களிப்பிற்காக ஜகௌரவைான ‘ஸ்ரீ ஜெயரதவ் 

ராஷ்ட்ரிய யுவ புரஸ்கார ்2018’ ஜபற்றுள்ளார.் 

 

சநடச்மடஸ்் பிராண்ட் தூதர் 

நட்சத்திர வீரர ்மபகந்திர சிங் படானி ஆன்லைன் ைருந்தகை் ஜநட்ஜைடஸ்ின் 

பிராண்ட் தூதராக அறிவிக்கப்பட்டார.் 

 

பதசிய மனநல மறுவாழ்வு நிறுவனம் - பபாபால் 

இந்த நிறுவனை் 1860 ஆை் ஆண்டின் பதிவு சட்டத்தின் கீழ் ைத்திய 

ைாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகாரைளித்தை் துலறயின் கடட்ுப்பாட்டிை் ரபாபாலிை் 

அலைக்கப்படுை். 

ரபாபாலிை் ரதசிய ைனநை ைறுவாழ்வு நிறுவனத்லத (என் ஐ எை் எச ்ஆர)் ஒரு 

சங்கைாக ஏற்படுதத் பிரதைர ்திரு நரரந்திர ரைாடி தலைலையிைான ைத்திய 

அலைசச்ரலவ ஒப்புதை் அளித்தது. 

 

ஸ்வெெ்தா ஸர்பவக்ஷன் 2018 

இந்பதார்,பபாபால் & ெண்டிகர் நாடுகளிை் முதை் 3 தூய்லையான நகரங்கள் என 

ஸ்வசச்தா ஸரர்வக்ஷன் 2018 தரவரிலசயிை் இடை் ஜபற்றுள்ளன . 
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பிபரசில் நாட்டின் சகௌரவம் 

முல்லப்புடி நபரந்திரநாத் ஆந்திர சரக்ாரஸ்் லிமிஜடட் நிறுவனத்தின் இலண 

இயக்குநர.் 

இவர ்இந்தியாவிை் உள்ள ஓன்ரகாை் காை்நலடகளின் பாதுகாப்பு ைற்றுை் 

ரைை்பாடட்ுக்கான பங்களிப்புக்காக இரண்டு பிரரசிலிய அரசுகளாை் 

பாராட்டப்பட்டார.் 

அறிவியல் செய்திகள் 

 

சுகாதார பானம் நீபரா 

வி.எஸ்.சுனுை் குைார ்கூட்டிய உயர ்ைட்ட கூட்டத்திை் ரதங்காய் ைரத்திலிருந்து 

பிரிதஜ்தடுக்கப்படட் நீரராலவ (ைதுபானை் அை்ைாத ஜபாருள்) ஊக்குவிப்பதற்காக 

முடிவு ஜசய்தது. 

 

முதல் நகர எரிவாயு விநிபயாக (CGD) சநடச்வாரக்் 

முதை் நகர வாயு விநிரயாக(CGD) ஜநட்ஜவாரக்்லக உத்தரகண்ட ்முதைலைசச்ர ்

திரிரவந்திர சிங் ராவத், உத்தை் சிங் நகர ்ைாவட்டத்திை் ருத்ரபூரிை் உள்ள 

ைாநிைத்திை் ஆரை்பித்தார.் 

 

சூரிய ெக்தி மூலம் இயங்கும் ரயில் நிளலயம் 

இந்தியாவின் சூரிய மின்சக்தி மூைை் இயங்குை் முதை் இரயிை் 

நிலையை் குவாஹாத்தியில் அலைந்துள்ளது. 

 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் (MoU) 

 

இந்தியா-பிரான்ஸ் புரிந்துணரவ்ு ஓப்பந்தம் 

2018 ைாரச் ்10ை் ரததி இந்த ஒப்பந்தை் லகஜயழுத்தானது. 

ரயிை்ரவத ்துலறயிை் ஜதாழிை்நுட்ப ஒதத்ுலழப்பு குறித்த இந்திய ரயிை்ரவக்குை், 

பிரான்ஸ் நாட்டின் அரசுக்கு ஜசாந்தைான எஸ் என் சி எஃப் ஜைாபிலிட்டிஸ் 

நிறுவனத்திற்குை் இலடயிைான புரிந்துணரவ்ு ஓப்பந்தை் குறித்து பிரதைர ்திரு 

நரரந்திர ரைாடி தலைலையிைான ைத்திய அலைசச்ரலவ எடுதத்ுலரக்கப்பட்டது. 

இந்தியா மற்றும் சமாபராக்பகா இளடபயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

இது சட்டை் ைற்றுை் சட்டை் இயற்றை் துலறயிை் அனுபவங்கள் ைற்றுை் 

நிபுணத்துவத்லத பகிரந்்துஜகாள்ள உதவுகிறது. 

சட்டத்துலறயிை் இந்தியா ைற்றுை் ஜைாரராக்ரகா இலடரயயான புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தத்திற்கு பிரதைர ்திரு நரரந்திர ரைாடி தலைலையிைான ைத்திய 

அலைசச்ரலவ ஒப்புதை் அளித்து உள்ளது. 

இந்தியா – ஸ்வசிலாந்து இளடபய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

சுகாதாரை் ைற்றுை் ைருத்துவத ்துலறயிை் இந்தியா – ஸ்வசிைாந்து இலடரயயான 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு பிரதைர ்திரு நரரந்திர ரைாடி தலைலையிைான 

ைத்திய அலைசச்ரலவ பின்ரனற்பு ஒப்புதை் அளித்துள்ளது. 

இந்தியா – சுரிநாம் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

இந்த ஒப்பந்தத்திை் ரதரத்ை் நலடமுலற ஜதாடரப்ான அலைப்பு சாரந்்த 

ஜதாழிை்நுட்ப ரைை்பாடு, தகவை் பரிவரத்்தலன ஆதரவு, நிறுவன வலுப்படுத்துதை் 

ைற்றுை் திறன்ரைை்பாடு, பணியாளரக்ளுக்கான பயிற்சி, அடிக்கடி ஆரைாசலனகள் 

நடத்துதை் ரபான்ற துலறகள் அறிவு ைற்றுை் அனுபவ பரிைாற்றத்திற்குை் வலக 

ஜசய்கிறது. 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

ரதரத்ை் ரைைாண்லை ைற்றுை் நிரவ்ாகத்துலறயிை் ஒதத்ுலழப்புக்கான இந்தியா – 

சுரிநாை் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு பிரதைர ்திரு நரரந்திர ரைாடி 

தலைலையிைான ைத்திய அலைசச்ரலவ ஒப்பதை் அளித்தது. 

இந்தியா மற்றும் ஈக்வபடாரியல் கினியா இளடபய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

பாரை்பரிய ைருத்துவமுலறயிை் இருநாடுகளுக்குை் இலடயிைான இருதரப்பு 

ஒதத்ுலழப்லப ரைை்படுத்த இந்த புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தை் உதவுை். 

பாரை்பரிய ைருத்துவத்துலற சாரந்்த ஒத்துலழப்புக்கான இந்தியா ைற்றுை் 

ஈக்வரடாரியை் கினியா இலடரய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு பிரதைர ்திரு 

நரரந்திர ரைாடி தலைலையிைான ைத்திய அலைசச்ரலவ பின்ரனற்பு ஒப்புதை் 

வழங்கியது. 

இந்தியா மற்றும் சகாலம்பியா இளடபயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

இது ஜகாைை்பியாவிை் இந்தியப் பாரை்பரிய ைருத்துவ முலறலயலய 

ஊக்குவிக்கவுை் பரப்பவுை் உதவுை். 

இந்திய பாரை்பரிய ைருத்துவ துலறலய அலைக்க ஒதத்ுலழப்பு வழங்க இந்தியா 

ைற்றுை் ஜகாைை்பியா இலடரயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தை் லகஜயழுத்திட 

பிரதைர ்திரு நரரந்திர ரைாடி தலைலையிைான ைத்திய அலைசச்ரலவ ஒப்புதை் 

அளித்தது. 
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Date : May 21-23 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

 

கால்பந்து பகப்டன் ஹாரி பகன் 

ரஷ்யாவிை் இங்கிைாந்தின் காை்பந்து உைகக் ரகாப்லபயின் ரகப்டனாக ஹாரி 

ரகன் நியமிக்கப்ப ட்டார.் 

 

ISSF ஷூட்டிங் உலகக் பகாப்ளப 

ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப் ஷூட்டிங் உைகக் ரகாப்லப மியூனிசச்ிை் நடக்க இருக்கிறது . 

இதிை் ைனு பாக்கர,்ஹீனா சித்து,ஜீத்து ராய் ஆகிரயார ்ISSF ஷூட்டிங் உைகக் 

ரகாப்லபயிை் பங்ரகற்கவுள்ளனர.் 

 

உபர் பகாப்ளப பபட்மின்டன் 

பாங்காக்கிை் உபர ்ரகாப்லப ரபட்மின்டன் ரபாட்டி நலடஜபற்றது 

இதிை் இந்தியா மூன்றாவது ைற்றுை் இறுதிப் பிரிவு-A அணியிை் ெப்பானுக்கு எதிராக 

5-0 என்ற கணக்கிை் ரதாை்வி கண்டது. 
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மாநில செய்திகள் 

 

கிழக்குப் புறப்பரப்பு எக்ஸ்பிரஸ்பவ 

உத்திரபிரரதசத்திை் பிரதைர ்நரரந்திர ரைாடி கிழக்குப் புறப்பரப்பு எக்ஸ்பிரஸ்ரவ 

என்று அலழக்கப்டுை் குண்டிை்-கஜியாபாத்-பை்வாை் (ரக.ஜி.பீ.) எக்ஸ்பிரஸ்லய 

திறந்துலவத்தார.் 

 

நடன நாடக விழா “அஷ்டபடியாட்டம்” 

ரகரள குருவாயூரிை் 12 வது நூற்றாண்டு கவிஞர ்ஜெயரதவா எழுதிய “கீதா 

ரகாவிந்தை்”. 

இதன் பண்லடய நடன நாடக “அஷ்டபடியாட்டத்தின் ” ைறுைைரச்ச்ி விழாலவ 

இந்திய துலணத் ெனாதிபதி திரு. ஜவங்லகயா நாயுடு திறந்து லவத்தார.் 

 

நய் ரபஹன் நய் மன்சிபலன் 

நய் ரரஹன் நய் ைன்சிரைன் திட்டை் ஹிைாசை பிரரதசத்திை் சுற்றுைா வாய்ப்புகலள 

விரிவுபடுத்துவதற்காக ைாநிை அரசு ஜதாடங்கியது. 

 

விவொயம் மாதிரி ெட்டம் 

ைத்திய ரவளாண் துலற அலைசச்ர ்ராதா ரைாகன் சிங் உற்பத்தி ஜபாருடக்ளின் 

விலை ஏற்ற,இறக்கத்தாை் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவலத தவிரக்்குை் 

ரநாக்கத்திை் விவசாய ஒப்பந்த சட்ட ைாதிரிலய ஜவளியிட்டார.் 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

உலக செய்திகள் 

 

ஆசியான் இந்தியா திளரப்படத் திருவிழா 

ஆசியான் – இந்தியா திலரப்பட விழா புதுதிை்லி - சிரிஃரபாரட்் கலையரங்கிை் 2018, 

ரை 25 அன்று ஜதாடங்கபட்டது. 

ைத்திய தகவை் & ஒலிபரப்பு ைற்றுை் விலளயாடட்ு & இலளஞர ்நைத்துலற 

(தனிப்ஜபாறுப்பு) இலணயலைசச்ர ்கரன்ை் ராெ்யவரத்ன் ரத்ரதார ்ஜதாடங்கி 

லவத்தார.் 

 

இந்தியாவிற்கும் ரஷ்யாவிற்கும் இளடயிலான முளறொரா உெச்ி மாநாடு 

பிரதைர ்நரரந்திர ரைாடி ைற்றுை் ரஷியா ெனாதிபதி விளாடிமிர ்புடின் ஆகிரயார,் 

ரை 21, 2018 அன்று ரஷ்ய கூட்டலைப்பிை் உள்ள ரசாசச்ி நகரிை் முதை் முலறசாரா 

உசச்ி ைாநாடல்ட நடத்தினர.் 

 

பாலின நீதி - பதசிய மாநாடு 

ரபாலீஸ் ரிசரச் ்அண்ட ்ஜடவைப்ஜைன்ட் (பி.பீ.ஆர ்& டி), "குற்றவியை் சட்டத்திை் 

பாலின நீதி” பற்றிய ரதசிய ைாநாட்டின் ஜதாடக்க அைரல்வ ஏற்பாடு ஜசய்துள்ளது. 
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71 வது உலக சுகாதார ெளப 

ஜெனீவாவிை் 71 ஆவது உைகளாவிய சுகாதார சலப கூட்டை் நடந்தது . 

இதிை் ஜபாதுநை சுகாதார ைற்றுை் குடுை்ப நைத்துலற அலைசச்ர ்ஜீ.பி . 

நட்டா, உலரயாற்றினார.் 

 

பாகிஸ்தானில் பயங்கரவாத அெச்ுறுத்தல் பற்றிய SCO 

ரை 23 முதை் 25 வலர பாகிஸ்தான் இஸ்ைாைாபாத்திை் பாகிஸ்தானாை் நடத்தப்படுை் 

ஷாங்காய் ஒதத்ுலழப்பு அலைப்பு (SCO) – பிராந்திய பயங்கரவாத அலைப்பின் (SCO-

RATS) உறுப்பினரக்ளுடன் சந்திப்பதற்கான மூத்த பிரதிநிதிகலள இந்தியா 

அனுப்பியுள்ளது . 

 

நியூயாரக்் பங்குெ ்ெந்ளத தளலவர் 

226 ஆண்டு பழலையான நியூயாரக்் பங்குச ்சந்லதயின் முதை் ஜபண் 

தலைவராக ஸ்ரடசி கன்னிங்ஹாை் நியமிக்கப்பட்டார.் 

 

ளம எம்.பி. பராஜ்கார் பபார்ட்டல் 

ரபாபாை் நகரிை் இலளஞரக்ளுக்கான ரவலைகலள வழங்குவதற்காக பஹாை் 

திட்டத்தின் ஒரு பகுதி லை எை்.பி. ரராெ்கார ்ரபாரட்்டை் என்பது ஜதாடங்கப்பட்டது . 

இதலன ைத்தியப் பிரரதச அரசாங்கை் ஜதாடங்கியது . 
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புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் (MoU) 

 

இந்தியா – அங்பகாலா இளடபய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

மின்னணு ைற்றுை் தகவை் ஜதாழிை்நுட்பத் துலறயிை் இருதரப்பு ஒத்துலழப்லப 

ரைை்படுத்த ஒப்பந்தை் நடந்தது. 

இந்தியா ைற்றுை் அங்ரகாைா இலடரய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு பிரதைர ்திரு. 

நரரந்திர ரைாடி தலைலையிை் நலடஜபற்ற ைத்திய அலைசச்ரலவ கூட்டத்திை் 

ஒப்புதை் அளிக்கப்பட்டது. 

 

இந்தியா பிரான்ஸ் இளடபய செய்துசகாள்ளப்பட்ட புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

2018 ைாரச் ்10ை் ரததி புதுதிை்லியிை் புதுப்பிக்கவை்ை எரிசக்தி துலறயிை் இந்தியாவுை் 

ஃபிரான்சுை் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தை் ஜசய்தது . 

புதுதிை்லியிை் பிரதைர ்திரு. நரரந்திர ரைாடி தலைலையிை் நலடஜபற்ற ைத்திய 

அலைசச்ரலவக் கூட்டத்திை் பிந்லதய ஒப்புதை் அளிக்கப்பட்டது. 

 

இந்தியா–சடன்மாரக்் ஒத்துளழப்பிற்கான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

உணவுப் பாதுகாப்புத் துலறயிை் இந்தியா-ஜடன்ைாரக்் ஒதத்ுலழப்பதற்கான 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தை் நடந்தது . 
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இந்தியா-சமாராக்பகா இளடயிலான ஒத்துளழப்பு 

புதுப்பிக்கவை்ை எரிசக்தித ்துலறயிை் இந்தியா – ஜைாராக்ரகா ஒத்துலழப்பிற்கான 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தை் நடந்தது . 

பிரதைர ்திரு. நரரந்திர ரைாடி தலைலையிை் நலடஜபற்ற ைத்திய அலைசச்ரலவக் 

கூட்டத்திை் நடந்த ஒப்பந்தத்திை் பின்ரனற்பு ஒப்புதை் அளிக்கப்பட்டது. 

 

இந்தியா-துருக்கி இளடபய கெகொ வரத்்தகம் செய்வதற்கான ஒப்பந்தம் 

துருக்கியிலிருந்து கசகசா இறக்குைதி ஜசய்வதிை், இந்தியா-துருக்கி இலடரய 

கசகசா வரத்்தகதத்ிை், விலரவான – ஜவளிப்பலடயான நடவடிக்லககலள 

ரைற்ஜகாள்ள வலகஜசய்யுை் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தை் நடந்தது. 

பிரதைர ்திரு. நரரந்திர ரைாடி தலைலையிை் நலடஜபற்ற ைத்திய அலைசச்ரலவக் 

கூட்டத்திை் நடந்த ஒப்பந்தத்திை் பின்ரனற்பு ஒப்புதை் அளிக்கப்பட்டது. 

 

இந்தியா–சிங்கப்பூர் ஒத்துளழப்புக்கான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

பணியாளர ்ரைைாண்லை ைற்றுை் ஜபாதுநிரவ்ாகத ்துலறகளிை், இந்தியா-சிங்கப்பூர ்

ஒதத்ுலழப்புக்கான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தை் நடந்தது. 

பிரதைர ்திரு. நரரந்திர ரைாடி தலைலையிை் நலடஜபற்ற ைத்திய அலைசச்ரலவக் 

கூட்டத்திை் நடந்த ஒப்பந்தத்திை் பின்ரனற்பு ஒப்புதை் அளிக்கப்பட்டது. 
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அறிவியல் செய்திகள் 

 

ெரவ்பதெ பல்லுயிர் தினம் - பம 22 

தீை்            : ஜசலிப்ரரட்டிங் 25 இயரஸ்் ஆப் ஆக்க்ஷன் ஆன் பரயாலடவரச்ிட்டி 

ரநாக்கை் : பை்லுயிரியலின் முக்கியதத்ுவத்லதயுை், அசச்ுறுத்தை்கலளயுை் பற்றி 

விழிப்புணரவ்ு ஜபறவுை், நிலையான வளரச்ச்ிக்கான அதன் பங்களிப்லப 

சிறப்பித்துக் காட்டவுை் இந்த தினை் அனுசரிக்க படுகிறது. 

 

நீர் ொர்ந்த உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு நிளல 

ரதரந்்ஜதடுக்கப்பட்ட நீர ்சாரந்்த உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு நிலை என்னுை் 

அறிக்லகலய இந்திய வனவிைங்கு நிறுவனை்(WII) முதன்முலறயாக 

ஜவளியிடட்ுள்ளது. 

கவனிக்கப்பட்ட உயிரினங்கள் : 

1. சீரபாை்ட் ஜைன்லையான ஜசதிலுள்ள நீர ்பாை்பு (என்லஹட்ரிஸ் ஸீரபாை்டி) 

2. இந்திய ஸ்கிைைர ்(லரன்ரசாபஸ் ஆை்பிக்ரகாலிஸ்) என்னுை் ஒரு பறலவ 

 

‘நிடான்’ சமன்சபாருள் 

ராெஸ்தானிை் பருவகாை ைற்றுை் ஜதாற்றாத ரநாய்கள் ைற்றுை் குறிப்பிட்ட 

பகுதிகளிை் காணப்படுை் ரநாய்களின் ரபாக்குகள் ஆகியவற்றின் முன்னறிவிப்பு, 

ஆய்வு ைற்றுை் கண்காணிப்புக்காக புதிய 

ஜைன்ஜபாருள், ‘நிடான்’, ஜதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 
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புத்தகம் - ஆசிரியரக்ள் 

 

க்ராண்ட் த்பராண்படான் 

“இன்ட்ராப்ஜரனியூரஷ்ிப் அண்ட ்ரைரனெ்ஜைன்ட ்ஆப் பாரை்ர ்ப்ஜராடியூசிங் 

கை்ஜபனிஸ்” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர ்க்ராண்ட் த்ரராண்ரடான். 

 

காரல்் மாரக்்ஸ் ளகசயழுத்துப் பிரதி 

காரை்் ைாரக்்ஸின் புகழ்ஜபற்ற புத்தகைான டாஸ் ரகப்பிடலின் முதை் வலரவிை் 

,அவரது லகஜயழுத்துப் பிரதியின் ஒரு பக்கை், ஏைத்திை் 5,23,000 டாைரக்ளுக்கு 

விற்கப்பட்டது. 

 

பமன் புக்கர் ெரவ்பதெ பரிசு – Olga Tokarczuk 

ரபாைந்து நாவைாசிரியர ்Olga Tokarczuk 

இவர ்Flights என்னுை் நாவலுக்கான ரைன் புக்கர ்சரவ்ரதச பரிசு ஜவன்றார,் 
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Date : May 24th-27th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

 

உலக பகாப்ளப துப்பாக்கி சுடுதல் பபாட்டி 

ரபாட்டி        -    உைக ரகாப்லப துப்பாக்கி சுடுதை் ரபாட்டி 

பிரிவு           -    ஜபண்களுக்கான 50 மீட்டர ்லரபிள் புரரான் பிரிவு 

இடை்            -    ஜெரை்னியின் முனிச ்நகர ்

ஜவன்றவர ் -   இந்திய வீராங்கலன ரதெஸ்வினி சவாந்த் 

ஜவன்றது    -   தங்கப்பதக்கை் . 

 

ஐபராப்பிய கிளப் அணிகளுக்கான கால்பந்து ொம்பியன்ஷிப் பபாட்டி 

சாை்பியன்ஸ் லீக் இறுதி ரபாட்டியிை் சாை்பியன் பட்டத்லத ரியை் 

ைாட்ரிட் லகப்பற்றியது 

ஐரராப்பிய கிளப் அணிகளுக்கான காை்பந்து சாை்பியன்ஷிப் ரபாட்டியின் இறுதி 

ஆட்டத்திை் நடப்பு சாை்பியன் ரியை் ைாட்ரிட ்அணி லிவரப்ூை் அணிலய 3-1 என்ற 

கணக்கிை் வீழ்த்தி சாை்பியன் பட்டை் ஜவன்றது. 

 

யுபர் பகாப்ளப (பபட்மின்டன்) 

ெப்பான் ஜபண்கள் யுபர ்ரகாப்லப (ரபட்மின்டன்) லய ஜவன்றாரக்ள் 
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குறிப்பு : ெப்பான் தாய்ைாந்லத ரபட்மின்டனிை் 3-0 என்ற ரகாை் கணக்கிை் ஜவன்றது 

 

மாநில செய்திகள் 

 

உலக ஸ்கிபொஃப்ரினியா தினம் - பம 24 

ஸ்கிரசாஃப்ரினியா - ஒரு நபரின் நிலனவுதிறன்,உணருை்திறன் ைற்றுை் ஜதளிவாக 

ரயாசிக்குை் திறலனயுை் பாதிக்கக்கூடிய ரகாளாறாகுை். 

ரை 24 அன்று உைக ஸ்கிரசாஃப்ரினியா தினத்லத குறிக்க, ரகரளாவிை் 

வெ்வாடாவிை் ‘ைரனாரஞ்சன்’ என்னுை் விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி ஏற்பாடு 

ஜசய்யப்பட்டது. 

 

பங்களாபதஷ் பவன் 

பிரதைர ்ரைாடி சாந்தி நிஜகட்டானிை் இந்தியா ைற்றுை் பங்களாரதஷ் இலடரயயான 

கைாசச்ார உறவுகளின் அலடயாளைாக பங்களாரதஷ் பவன் திறந்துலவத்தார.் 

 

பகரளாவில் கிெெ்ன் திட்டம் 

ஒருங்கிலணந்த குழந்லத ரைை்பாடட்ுத ்திட்டத்தின் கீழ் அட்டப்பாடி , 

ரகரளாவிை் அன்னப்ராதாயினி கை்யூனிட்டி கிசச்ன் திட்டத்திற்கு 6 ரகாடி ரூபாய் 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 
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15 வது நிதி ஆளணயம் பகரளாவுக்கு வருளக  

15 வது நிதி ஆலணயை் ரை ைாதை் 28 முதை் 31 ஆை் ரததி வலர வருலக புரியுை் முதை் 

ைாநிைை் ரகரளவாகுை். 

 

விருதுகள் மற்றும் திட்டங்கள்  

 

ெமக்ரா ஷிக்ொ 

புது திை்லியிை் பள்ளிக் கை்வியின் முழுலையான வளரச்ச்ிக்காக ைனிதவள 

ரைை்பாடட்ு அலைசச்கை் சைக்ரா ஷிக்சா திட்டத்லத ஜதாடங்கியது. 

 

க்ளாரிபவட் அனலிட்டிக்ஸ் இந்தியா இன்பனாபவஷன் விருது 2018 

அறிவியை் ைற்றுை் ஜதாழிை் ஆராசச்ிக் கவுன்சிலுக்கு அரசு ஆராய்சச்ி நிறுவனங்கள் 

பகுப்பிை் க்ளாரிரவட ்அனலிட்டிக்ஸ் இந்தியா இன்ரனாரவஷன் விருது 2018 

வழங்கப்பட்டது. 

 

நாரி ெக்தி புரஸ்கர் விருது 2017 

ைகளிர ்ைற்றுை் குழந்லதகள் ரைை்பாடட்ுத்துலற அலைசச்ர ்திருைதி ரைனகா சஞ்சய் 

காந்தி ஐ.என்.எஸ்.வி. தாரிணி குழுவின் உறுப்பினரக்ளுக்கு ஜபருலைமிகு நாரிசக்தி 

விருதிலன புதுதிை்லியிை் வழங்கினார.் 
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புவபனஸ்வரில் பமகக் கணிளம ஆற்றல் சகாண்ட தரவு ளமயம் 

ரதசிய தகவை் லையை் புவரனஸ்வரிை் ரைகக் கணிலை ஆற்றை் ஜகாண்ட தரவு 

லையத்லத உருவாக்கியுள்ளது. 

 

கூடட்ு இராணுவ பயிற்சி சூரியா கிரான்- XIII 

இந்தியா ைற்றுை் ரநபாளத்திற்கு இலடரயயான கூடட்ு பயிற்சி சூரியா கிரான்-XIII 

பிப்ரவரி 30, 2018 முதை் ெூன் 12 ஆை் ரததி வலர உத்தரகாண்ட் 

பித்ரதாரக்ரிை் நடக்கிறது 

 

பத்ராடட்ு சூப்பர் சதர்மல் பவர ்திட்டம் 

பிரதைர ்நரரந்திர ரைாடி ொரக்ண்டிை் உள்ள என்டிபிசி இன் 2400 ஜை.கா. 

திறன்ஜகாண்ட பத்ராடட்ு சூப்பர ்ஜதரை்ை் பவர ்திட்டத்தின் முதை் கட்டத்திற்கு 

அடிக்கை் நாட்டினார.் 

 

ெமக்ரா ஷிக்ொ 

ைனித வள ரைை்பாடட்ு அலைசச்கை் (HRD) 12 ஆை் வகுப்பு வலர பள்ளிக்கூட 

கை்விக்காக இந்த ஒருங்கிலணந்த திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியது. 

அடுத்த ஆண்டு பள்ளிக்கூட கை்வியிை் 20 சதவிகிதை் வரவுஜசைவுத்திட்டத்லத 

அதிகரிப்பதாக உறுதியளித்தது. 
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பிரதான் மந்திரி ெஹஜ் பிஜிலி ஹர் கர் பயாஜனா (ெவுபாக்கியா) திட்டம் 

குடுை்பங்களுக்கு 24×7 மின்சாரை் கிலடப்பலத உறுதி ஜசய்யுை் திட்டை் பிரதான் 

ைந்திரி சஹெ் பிெ்லி ஹர ்கர ்ரயாெனா (சவுபாஹ்யா) திட்டை், 

 

ளடனமிக் திட்டங்கள் 

புதுடிை்லியிலுள்ள அை்ரபத்கர ்சரவ்ரதச லையத்திை் “பிரகாட்டி ரக பாத ்பர ்” என்று 

தலைப்பிடப்பட்ட லடனமிக் திட்டங்கள் ைற்றுை் ப்ஜராஜெக்டக்ளுக்கான ஒரு 

புலகப்பட கண்காட்சிலய அலைசச்ர ்விெய் ரகாயை் திறந்து லவத்தார.் 

 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 

சீனா, புர்கினா பாபொ ஒப்பந்தம் 

பாரசா தூதரக உறவுகலள நிறுவுவதற்கான உடன்படிக்லகயிை் சீனா ைற்றுை் 

புரக்ினா லகஜயழுத்திட்டன. 

 

இந்தியா, ரஷ்யா S-400 டள்ரயூம் ஒப்பந்தம் 

இந்திய விைானப்பலடக்கு S-400 டல்ரயூை் ஏர ்பாதுகாப்பு ஏவுகலணகலள 

வாங்குவதற்கு கிட்டத்தட்ட ரூ .40,000 ரகாடி இந்தியா ரஷ்யாவுடன் ஒப்பந்தை் 

ஜசய்யப்படட்ுள்ளது. 
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உலக செய்திகள் 

 

இந்பதா-டெச்ு கங்கா மன்றம் 

புது டிை்லி விழாவிை் இந்திய-டசச்ு கங்கா ைன்றத்லத ஜநதரை்ாந்து பிரதை 

ைந்திரி ைாரக்் ருட்ரட துவங்கினார.் 

 

LCU MK-IV கப்பல்கள் 

IN LCU L54 நான்காை் ரைண்டிங் கிராஃப்ட் யூட்டிலிட்டி (LCU) MK-IV வகுப்பு இந்திய 

கடற்பலடயிை் ரசரக்்கப்பட்டது. 

இந்த கப்பை் உள்நாட்டு ரீதியாக வடிவலைக்கப்படட்ு, காரட்ன் ரீச ்ஷிப் பிை்டரஸ்் 

ைற்றுை் ஜபாறியாளரக்ளாை் ஜகாை்கத்தாவிை் வடிவலைக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

பழங்குடி கூடட்ுறவு ெந்ளத பமம்பாடட்ு கூட்டளமப்பு இந்தியா லிமிசடட் 

தலைவர ்- ஸ்ரீ ரரைஷ் சந்த் மீனா· 

துலண தலைவர ்- திருைதி. பிரதிபா பிரை்ைா 

 

அசமரிக்க விண்சவளி வீரர் ெந்திரனில் மரணம் 

சந்திரனிை் நடந்த அஜைரிக்காவின் நாசா லையத்லத ரசரந்்த விண்ஜவளி 

வீரர ் ஆைன் பீன் உடை்நை குலறவாை் சிகிசல்ச பைனின்றி உயிரிழந்தார.் 
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அப்பை்ரைா விண்கைை் மூைை் முதன் முதலிை் நீை் ஆை்ஸ்ட்ராங் சந்திரன் ஜசன்று 

திருை்பினார.் 

அதன் பின்னர ்4 ைாதங்கள் கழித்து அப்பை்ரைா விண்கைை் மூைை் 4 ரபர ்ஜகாண்ட 

குழுவுடன் ஆைன் பீன் சந்திரன் ஜசன்றார.் 

இவர ்சந்திரனிை் நடந்த 4-வது விண்ஜவளி வீரர ்

 

பார்படாஸ் பிரதமர் 

பாரப்டாஸின் முதை் ஜபண் பிரதாைராக மியா ரைாடல்ி நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 

அறிவியல் செய்திகள் 

 

காகித அடிப்பளடயிலான பபயாசென்ொர் டிசடக்ட ்எத்தனால் 

ஐ.ஐ.டி கவுஹாத்தியின் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் காகித அடிப்பலடயிைான 

பரயாஜசன்சார ்ஒன்லற உருவாக்கினாரக்ள். 

இது எத்தனாலை கண்டறிய உதவுை். 

 

அல்பர்படா புயல் அவெரநிளல மாநிலங்கள் 

புரளாரிடா, அைபாைா ைற்றுை் மிசிசிபி ஆகியலவ அை்பரட்்ரடா புயைாை் 

அவசரநிலை ைாநிைங்களாக அறிவிக்கப்பட்டன. 

 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

வணிகம் செய்திகள் 

 

சஹெ-்4 விொ ஆளண ரத்து 

ஜஹச-்4 விசா பணி ஆலண ரதத்ு ஜசய்யப்பட்டதாை் ஆயிரக்கணக்கான 

இந்தியரக்ள் பாதிக்கப்படுை் நிலை உருவாகி உள்ளது. 

ெூன் ைாதை் இறுதியிை் ரத்து ஜசய்யப்படுை். 

ஜஹச-்4 விசா லவத்திருப்பவரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்ட பணி நியைன ஆலணலய 

ரத்து ஜசய்வதற்கான நடவடிக்லககள் இறுதி கட்டத்திை் உள்ளதாக ட்ரை்ப் நிரவ்ாகை் 

,அஜைரிக்க நீதிைன்றத்திை் ஜதரிவிதத்ுள்ளது. 

 

புத்தகம் 

இந்தியாவின் முதை் பிரதைரான ெவஹரை்ாை் ரநருவின் வாழ்க்லக வரைாறு - 

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர ்ஏ.ரகாப்பண்ணா எழுதினார.் 
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Date : May 28th-31st 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

 

ெவுதி அபரபியாவில் பபட்டரி கார் பந்தயம் 

கசச்ா எண்ஜணய் வளை் மிக்க நாடுகளிை் சவுதி அரரபியாவுை் ஒன்று. 

இங்கு ரபட்டரி கார ்பந்தயை் முதை் முலறயாக நடத்தப்பட உள்ளது. 

ஃபாரம்ுைா – இ  உைக சாை்பியன் பட்டப் ரபாட்டிக்கான கார ்பந்தயத்லத நடத்த 

சவுதி அரரபியா முன்வந்துள்ளது. 

இந்தப் ரபாட்டி தலைநகர ்ரியாத்திை் நலடஜபறுகிறது . 

 

முக்கியமான நாடக்ள் 

 

உலக பசி தினம் - பம 28 

பசியாை் வாடுை் ைக்கள் வசிக்குை் நாடுகள் உள்ள பட்டியலிை் 100 வது 

இடத்திை் இந்தியா இருக்கிறது. 

 

ெரவ்பதெ அளமதி காப்பபார் தினம் - பம 29 

யுத்த நிறுத்தங்களின்ரபாது அை்ைது தற்காலிக யுத்த நிறுத்தங்களின்ரபாது அலைதி 

காக்குை் பலடகளின் பணியிலன ஐக்கிய நாடுகள் சலப உருவாக்கின்றது. 
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இந்த அடிப்பலடயிை் ரை 29ை் ரததி சரவ்ரதச அலைதி காப்ரபார ்

தினைாகப் ஜபயரிடப்பட்டது 

தீை் 2018 - “70 Years of Service and Sacrifice.” 

 

உலக புளகயிளல எதிர்ப்பு நாள் - பம 31 

உைக சுகாதார நிறுவனத்தின் உறுப்பு நாடுகள் ரசரந்்து இந்நாலள 1987-ை் ஆண்டிை் 

சிறப்பு நாளாக அறிவித்தது. 

 

மாநில செய்திகள் 

 

கஜ் யாத்ரா 

இந்தியாவின் ரதசிய பாரை்பரிய விைங்கான யாலனலய லையைாக லவத்து ‘கெ் 

யாத்ரா’ ஜகாண்டாடப்படுகிறது . 

இந்தியா முழுவதுை் 100 யாலனத் தாழ்வாரங்கள் பாதுகாக்கப்பட ரவண்டுை் என்ற 

ரநாக்கதத்ுடன் இந்த பயணை் ஜகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

மவுண்ட் டிபயாடிப்பா எக்ஸ்சபடிஷன் - 2018 

இைாசச்ைப் பிரரதசத்திை் அலைந்துள்ள ைவுண்ட் டிரயாதிப்பா (6001 Mtrs)  ஜபண்கள் 

எக்ஸ்ஜபடிஷனிற்கு இந்திய கடற்பலட ரை 28 முதை் ெூன் 15,2018 வலர ஏற்பாடு 

ஜசய்தது. 
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‘பிரக்ரிதிக் பகத்தி குஷால் கிொன் பயாஜனா’ 

ஹிைாசச்ை பிரரதசை் ைாநிை அரசு விவசாய வருவாலய அதிகரிக்க ‘பிரக்ரிதிக் 

ரகத்தி குஷாை் கிசான் ரயாெனா’ என்ற திட்டை் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 

ஆந்திரப் பிரபதெத்தின் புதிய மாநில அரசு சின்னங்கள் 

ைாநிை பறலவ - ராைா சிலுகா (ஸிபடட்ுக்ை கிரைரி) 

ைாநிைை் ைரை் - நீை் அை்ைது ஜவபா ஜசடட்ு 

ைாநிை விைங்கு - ஜின்கா அை்ைது புள்ளி ைான் 

ைாநிை ைைர ்- ைை்லிலக 

 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 

க்ரன்ீ கிரிக்சகட ்பி.சி.சி.ஐ., ஐ.நாவுடன் 

இந்தியாவிை் கிரிக்ஜகட் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியை் (பி.சி.சி.ஐ) ைற்றுை் ஐ.நா. 

சுற்றுசச்ூழை் இந்தியாவிை் ‘க்ரீன் ‘ கிரிக்ஜகடல்ட ரைை்படுத்துவதற்கான ஒரு 

ஒப்பந்தத்திை் லகஜயழுத்திட்டது. 
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PMGSY க்காக இந்திய அரசு மற்றும் உலக வங்கி ஒப்பந்தம் 

பிரதான் ைந்திரி கிராை் சடக் ரயாெனா (பி.எை்.ஜி.எஸ்.ஒய் ) கிராைப்புற சாலைகள் 

திட்டத்திற்கு கூடுதை் நிதி வழங்குவதற்காக இந்திய அரசு ைற்றுை் உைக வங்கி 500 

மிை்லியன் டாைர ்கடன் ஒப்பந்தத்திை் லகஜயழுத்திட்டது. 

 

உலக செய்திகள் 

 

UNWTO நிளறபவற்றுக் குழு 

ஸ்ஜபயின் நாட்டின் சான் ஜசபாஸ்டியன் நகரிை் 2018 ரை 23 முதை் 25 வலர 

நலடஜபற்ற ஐ.நா. உைக சுற்றுைா அலைப்பின் 108-வது ஜசயற்குழு நடந்தது. 

இதிை் ைத்திய சுற்றுைாத்துலற அலைசச்ர ்கைந்துஜகாண்டார ்

 

இந்திய–பங்களாபதஷ் இராணுவ டச்ரக்கிங் பயணம் 

நந்தா ரதவி கிழக்கு ரபஸ் ரகை்ப் (4300 மீ) என்பது ஒரு கூடட்ு இந்திய-பங்களாரதஷ் 

இராணுவ டஜ்ரக்கிங் பயணை். 

இது ரை 18-ை் ரததி புது திை்லியிை் இராணுவ பயிற்சியாளராை் ஜதாடங்கியது. 

 

இந்தியா -இங்கிலாந்து உள்துளற விவகாரங்கள் 

இதிை் லசபர ்பாதுகாப்பு, ஜபண்கள் பாதுகாப்பு, பயங்கரவாத நிதி ரபான்ற பை்ரவறு 

சிக்கை்கலள குறித்து இந்தியா ைற்றுை் இங்கிைாந்து இலடரயயான மூன்றாை் 

முகப்பு விவகாரங்கள் ரபசப்பட்டது. 
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இந்தியா – பநபாள கூடட்ுப் பளடப்பிரிவு கூடட்ுப்பயிற்சி சூரியா கிரான்- XIII 

இந்தியா ைற்றுை் ரநபாளை் இலடரய இருதரப்பு வருடாந்திர இராணுவ 

கூடட்ுப்பயிற்சி சூரியா கிரணின் 13 வது பதிப்பு பித்ரதாராகரிை் ஜதாடங்கியது. 

 

வணிகெ ்செய்திகள் 

 

ஸ்வபதஷி ெம்ரித்தி சிம் காரட்ுகள் 

பதஞ்சலி நிறுவனை் ‘ஸ்வரதசி சை்ரித்தி ‘ சிை் காரட்ுகலள அறிமுகப்படுத்த பாரத் 

சஞ்சார ்நிகாை் லிமிஜடட் (BSNL) உடன் இலணந்தது. 

 

கிருஷ்ணபத்னம் துளறமுகம் - சகாள்கலன் இரயில் பெளவ 

ைத்திய இந்தியா ைற்றுை் சீனா, ஜகாரியா, ெப்பான் ைற்றுை் ஜதன்கிழக்கு ஆசியா 

ஆகியவற்றிற்கு இலடரயயான ஏற்றுைதி ைற்றுை் இறக்குைதிலய உயரத்த்ுவதற்கு 

ரநரடி ஜகாள்கைன் இரயிை் ரசலவலய இந்தியாவின் ஜகாள்கைன் காரப்்பரரஷன் 

ைற்றுை் கிருஷ்ணபத்னை் துலறமுகை் அறிமுகப்படுத்தியது. 

 

“ப்ராப்தி” செயலி மற்றும் இளணயம் 

ப்ராப்தி ஜசயலி (கட்டணத ்திருத்தை், ஜெனரரட்டர ்விலைப் பட்டியலிை் 

ஜவளிப்பலடத் தன்லைக்கான ஆய்வு - PRAAPTI) என்பது மின் உற்பத்தி, விநிரயாக 

நிறுவனங்களிலடரய ஜவளிப்பலடத் தன்லைலய ஏற்படுத்த 

உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. 
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ைத்திய மின்சாரத ்துலற இலணயலைசச்ர ்திரு. ஆர.்ரக. சிங் “ப்ராப்தி” எனப்படுை் 

லகரபசி ஜசயலிலயயுை் இலணயத்லதயுை் ஜதாடங்கிலவத்தார.் 

 

விருதுகள் 

 

லின்னியன் பதக்கம் சபரும் முதல் இந்தியர் 

ஜபங்களூரு சாரந்்த இைாப ரநாக்கற்ற அரசாகா அறக்கட்டலளத் தலைவர ்இந்திய 

தாவரவியை் வை்லுநர ்கைாை்ஜித ்எஸ். பவா என்பவர ்சுற்றுசச்ூழை் ஆராய்சச்ிக்கான 

(ஏ.டி.ஆர.்இ.இ.)  ைண்டன் லின்னியன் ஜசாலசட்டியின் புகழ் ஜபற்ற லின்னியன் 

பதக்கை் ஜபற்றார.் 

 

உலக பத்திரிளக கார்டட்ூன் விருதுகள் 

ரகரளா காரட்ட்ூனிஸ்ட் தாைஸ் ஆண்டனி சிறந்த ரகலிசச்ித்திரத்திற்காக விருது 

ஜபற்றுள்ளார.் 

 

உறுப்பினர் & நியமனங்கள் 

 

இந்திய பத்திரிளகயாளரக்ள் ெங்கம் (IJU) 

தலைவர ்- அைர ்ரதவுைபை்லி 

ஜபாது ஜசயைாளர ்- சபீனா இந்தரஜ்ித் 
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பதசிய நுகர்பவார் பிரெச்ிளனகள் குளறப்பு ஆளணயம் (NCDRC) 

தலைவர ்- நீதிபதி ஆர.்ரக. அகரவ்ாை் 

துலண ரதசிய பாதுகாப்பு ஆரைாசகர-் பங்கெ் சரண் 

 

ஆர.்பி.ஐ.யின் முதல் சி.எப்.ஓ. 

இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் தலைலை நிதி அதிகாரியாக (சி.எப்.ஓ.) சுதா 

பாைகிருஷ்ணன் பதவிரயற்றுள்ளார.் 

இவர ்ரதசிய ஜசக்யூரிட்டீஸ் ஜடபாசிட்டரி லிமிஜடட ்முன்னாள் துலணத ்தலைவராக 

இருந்தார.் 

  

அன்னபூரண்ா தூத் பயாஜனா 

ராெஸ்தானிை் அரசு முதன்லை ைற்றுை் ரைை்நிலைப் பள்ளிகளின் ைாணவரக்ள் 

குழந்லதகளுக்கு ஊட்டசச்த்து நிலைலய ரைை்படுத்துவதற்கான “அன்னபூரண்ா 

தூத் ரயாெனா” என்ற புதிய திட்டை் ஜகாண்டுவரப்பட்டது. 

இதன்படி ெூலை 2 ஆை் ரததி முதை் ஒரு வாரத்திை் மூன்று முலற ைதிய உணவிை் 

குழந்லதகள் பாை் ஜபறுவாரக்ள். 

 

புத்தகம் - ஆசிரியர ்

'ஸ்டஜ்ரயிட ்டாக்’ என்ற புத்தகை் ஸ்ரீ அபிரஷக் ைன் சிங்வி எழுதினார.் 

இவர ்ராெ்ய சபா உறுப்பினர ்ஆவார.் 
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அறிவியல் செய்திகள் 

 

விண்சவளிக்கு அனுப்பிய பாக்டீரியா-பூசிய ப்பராக்பகாலி 

சரவ்ரதச விண்ஜவளி நிலையத்திை் (ISS) , விண்ஜவளி வீரரக்ள் தாங்களாகரவ 

காய்கறிகலள வளரக்்க விண்ஜவளிக்கு நை்ை ஆரராக்கியைான பாக்டீரியாக்கள் 

ரடாஸ் பூசப்பட்ட ப்ரராக்ரகாலி விலதகலள விஞ்ஞானிகள் அனுப்பியுள்ளனர.் 

 

சூரிய ெக்தியால் இயங்கும் விமான நிளலயம் 

ரகரளா ஜகாசச்ின் விைான நிலையை் உைகை் முழுவதுை் சூரிய சக்தியாை் இயங்குை் 

விைான நிலையைாக ைாறியுள்ளது. 

 

SFDR இன் சவற்றிகரமான விமான பொதளன 

சாலிட் எரிஜபாருள் டக்டட் ரை்ஜெட் (SFDR) ‘உந்துவிலச அடிப்பலடயிைான 

ஏவுகலண ஒரிசாவின் சந்திபூர ்லையத்திை் இருந்து ஜவற்றிகரைாக இயக்கப்பட்டது. 
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