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மந 5&6 2018 ஒரு யரி டப்பு ிகழ்வுகள் 

 சென்ன ல்கனக்கமகத்தின் நூற்ாண்டு கடந்த 
னயபயிமா நற்றும் 160- யது ட்டநிப்பு யிமா  குடினபசுத் 

தனயர் பாம்ாத் மகாயிந்த்  சிப்பு யிருந்திபாக ங்மகற்று 
ட்டங்களபம், 9 மருக்கு தங்கப் தக்கங்களபம் யமங்கிார். 

 இந்தினாயின் மநற்கு ரபனில்மய ரண்கின் ாதுகாப்பு 

காபணங்களுக்காக உகின் பதல் சண்கள் ெிப்பு சபனில் மசளயளன 

1992-ம் ஆண்டு மந நாதம் 5-ம் மததி ரதாடங்கி 26 ஆண்டுகள் 

ரயற்ிகபநாக ிளவுரற்து. 
 ஜம்ப-காஷ்நீர் நாித்தில் ருயிளக்மகற் ளடரறும் தர்ார் 

நாற்த்தின்டி அம்நாித்தின் தனனந செனகம் 07.05.2018 பதல் 

ஸ்ரீகரில் இனங்கும் எ அியிக்கப்ட்டுள்து. 
 ரயிாடுயாழ் இந்தினர்கின் ரசனல்ாட்ளட நதிக்கும் யளகனில் 

ரகாண்டப்டும் ிபயாெி ாபதனீ தியாஸ் இி இபண்டு ஆண்டுக்கு 

ஒருபன ரகாண்டாடப்டும் எ ரயிபவு துள நந்திரி சுஷ்நா 

சுயபாஜ் ரதரியித்துள்ார். 

 அடுத்த ஆண்டு 2019 ஜயரி நாதம் யாபணாெினில் ிபயாசி ாபதீன 

தியாஸ் ிகழ்ச்சி ளடரறும். 

 துனண ஜாதிதினாக தயிமனற் ின்ர் பதல் ரயிாட்டு 

சுற்றுப்னணநாக கவுதநாா, ாநா, சரு ாடுகளுக்கு ரயங்ளகனா 

ாபடு 05.05.2018ல் புப்ட்டு ரசன்ார். 
 ண்டில் உள் உகின் நிகப்சரின யிக்மடாரினா கண்ணாடி 

நாினக 5 ஆண்டுகளுக்கு ின் ரூ.380 மகாடி ரசயில் புதுப்ராிவுடன் 

நீண்டும் திக்கப்ட்டுள்து. 
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 ெீாளய மசர்ந்த ிப ஆில்ா யிநா தனாரிப்பு ிறுயம், ஒமப 

மபத்தில் 1374 யிநாங்கன க்கயிட்டு கின்ஸ் ொதன 

புரிந்துள்து. 

 சதன் சகாரினா வுடன் ல்லுளய ரதாடங்கிபள் யட சகாரினா  
தது மபத்னத, அந்ாட்டிற்கு இளணனாக அனபநணிமபம் 
பன்மாக்கிச் ரசன்றுள்து. 

 ஜப்ாிலும் ஆண்டுமதாறும் ாபம்ரினநாக மடாக்யு எப்டும் 
கான ெண்னட மாட்டி  ளடரறும் ளநதாத்திற்குள் அதள 
கட்டுப்டுத்துயதற்காக பதன்பளனாக ரண்கள் 
அனுநதிக்கப்ட்டுள்ர். 

 மனா எத்தால் யாகங்கன தனாரிக்க ஜாஜ், டியிஎஸ் 
ிறுயங்களுக்கு அனுநதி 

 உகில்  நிக மயகநாக யரும் சாருாதாப ாடுகில் 
இந்தினாவுக்கு பதிடம்: ஹார்யர்டு ல்கனக்கமகம். 

 ிிப்கார்ட்டின் 75% ங்குகள் யால்நார்ட்டுக்கு யிற்ள. 

 யிநண்டத்தில் உள் காற்ில் நாசு அவு  நற்றும் 
ரயப்நனநாதல் ஆகினயற்ளக் கண்டின திருச்சிளனச் மசர்ந்த 
ிஸ் 2 நாணயி யில்ட் ஓயினா தனாரித்துள் ‘அிதா ொட் ’ 
ரசனற்ளகக்மகாள் சநக்ெிமகாயில் இருந்து மந 6 2018 யிண்ணில் 
ஏயப்டுகிது. 

 இங்கிாந்னத மெர்ந்த ஓரினான் ஸ்மன் என் ிறுயம் 2021-ம் 

ஆண்டில் யிண்சயினில் அமபாபா ஸ்மடரன் என் ரனரில் 
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மஹாட்டல் ஒன்ள ரதாடங்கி 2022-ம் ஆண்டு பதல் யிருந்திர்கள 

அளமத்து ரசல் படிவு ரசய்னப்ட்டுள்து. 

 ரூர்மக ஐ.ஐ.டி. ஆய்யார்கள் என்எஸ்ி-2 புமபாட்டீஸ் என் 

என்னெநில் இருந்து சப்-1, சப்-2 ஆகின பக்கூறுகள எடுத்து அதன் 

பம் சிக்குன்குினா ளயபஸ்கள ரகால் படிபம் என்று 

கண்டுிடித்துள்ர். 

 ரசவ்யாய் கிபகத்தின் பூகம்ங்கள ஆய்வு ரசய்பம் மாக்கத்துடன் 
அசநரிக்க யிண்சயி ஆய்வு னநனம் அடுத்த ளநல்கல் யிண்கம் 
இன்னெட் என்ளத அனுப்ிபள்து. 

 ஐமபாப்ாயில் டந்த உக அயிா செஸ் மாட்டினில் 
காளபக்குடி ரசட்டிாடு ப்ிக் ள்ி 1-ம் யகுப்பு நாணயி க்
ரா(யனது 6) ொம்ினன் ட்டம் ரயன்று சாதள ளடத்தார். 

 ஆெின யலுதூக்குதல் மாட்டி பாஜஸ்தான் நாிம் உதய்ப்பூரில் 
ளடரற்று யருகிது. இதன் ரண்களுக்கா 84 கிமா எளட 
ிரியில் சென்ன நாணயி பம்னா தங்கப்தக்கம் ரயன்ார். 

 சதற்கு ஆெின ஜூினர் தடக ொம்ினன்ரிப்ஸ் சதாடர் 06.05.2018ல் 
சகாழும்ில் ரதாடங்கினது. 

 05.05.2018ல் ளடரற் ப்பாஹ் ஓன் சடன்ிஸ் இறுதிப் மாட்டினில் 
உள்ளூர் யபீாங்களனா சட்பா கியிட்மடாயா ரபாநாினா 
யபீாங்கள நிகாமனா புஜர்ரஸ்குளய யழீ்த்திார். 

 


