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ேஹநலம் 

தேழ்நஹடு 

சென்னை பல்கனலக்கழகத்தன் நூற்றஹண்டு கடந்த னவரவிழஹ 
ேற்றும் 160- வது பட்டேளிப்பு விழஹ 

 சென்ன ல்கனக்கமகம் 160- யது ட்டநிப்பு யிமா 
ல்கனக்கமக நூற்ாண்டு யிமா அபங்கில் நற்று டந்தது. 

 குடினபசுத் தனயர் பாம்ாத் நகாயிந்த் ெிப்பு யிருந்திபாக 
ங்நகற்று ட்டங்கனபம் , 9 நருக்கு தங்கப் தக்கங்கனபம் 
யமங்கிார். 

ேகஹரஹஷ்டிரஹ 

உலகன் பதல் சபண்கள் ெறப்பு சரயில் மெனவ - சதஹடங்க 26 

ஆண்டுகள் சவற்றகரேஹக நனறவு 

 இந்தினாயின் நநற்கு சபனில்நய சண்கின் ாதுகாப்பு 

காபணங்களுக்காக சண்கள் ெிப்பு சபனில் நெனயனன 1992-ம் ஆண்டு நந 

நாதம் 5-ம் நததி சதாடங்கினது. 
 இது உகின் பதல் சண்கள் ெிப்பு சபனில் என்து குிப்ிடத்தக்கது.  

ஜம்ப-கஹஷ்ேீர்  
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கஹஷ்ேீரில் தர்பஹர் ேஹற்றம் - நஹனள பதல் ஸ்ரீநகரில் தனலனே செயலகம் 

இயங்கும் 

 ஜம்ப-காஷ்நீர் நாித்தில் ருயினக்நகற் னடசறும் தர்ார் 

நாற்த்தின்டி அம்நாித்தின் தனனந செனகம் ான பதல் 

ஸ்ரீகரில் இனங்கும் எ அியிக்கப்ட்டுள்து. 

மதெயசெய்தகள் 

பிரவஹெ பஹரதயீ தவஹஸ்  

 சயிாடுயாழ் இந்தினர்கின் செனல்ாட்னட நதிக்கும் யனகனில் 

சகாண்டப்டும் ிபயாெி ாபதீன தியாஸ் இி இபண்டு ஆண்டுக்கு 

ருபன சகாண்டாடப்டும் எ சயிபவு துன நந்திரி சுஷ்நா 

சுயபாஜ் சதரியித்துள்ார். 

 அடுத்த ஆண்டு ஜயரி நாதம் யாபணாெினில் ிபயாெி ாபதீன தியாஸ் 

ிகழ்ச்ெி னடசறும். 

துனை ஜைஹதபத பதல் சவளிநஹட்டு சுற்றுப்பயைம் 

 துனண ஜாதிதினாக தயிநனற் ின்ர் பதல் சயிாட்டு 

சுற்றுப்னணநாக கவுதநாா, ாநா, சரு ாடுகளுக்கு சயங்னகனா 

ாபடு 05.05.2018ல் புப்ட்டு சென்ார். 

ெர்வமதெ செய்தகள் 

உலகன் ேகப்சபரிய கண்ைஹடி ேஹளினக 

 ண்டில் உள் உகின் நிகப்சரின யிக்நடாரினா கண்ணாடி நாினக 

5 ஆண்டுகளுக்கு ின் ரூ.380 நகாடி செயில் புதுப்சாிவுடன் நீண்டும் 

திக்கப்ட்டுள்து. 
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ெைஹவில் கன்ைஸ் ெஹதனை 

 ெீானய நெர்ந்த ிப ஆில்ா யிநா தனாரிப்பு ிறுயம், நப 

நபத்தில் 1374 யிநாங்கன க்கயிட்டு கின்ஸ் ொதன 

புரிந்துள்து. 

வட சகஹரியஹ’ - சதன் சகஹரியஹவுடன் மநரத்னத ெேன் செய்தது 

 சதன் சகாரினாவுடன் ல்லுனய சதாடங்கிபள் யட சகாரினா தது 
நபத்னத, அந்ாட்டிற்கு இனணனாக அனபநணி நபம் பன்நாக்கிச் 
சென்றுள்து. 

 நப ாள் இபயில் டந்த நாற்த்தால் இருாடுகளும் நப நப 
நண்டத்திற்குள் யந்துள். 

ஜப்பஹைில் கஹனளகள் மேஹதும் வரீ வினளயஹட்டு : பதன் 
பனறயஹக சபண்களுக்கு அனுேத 

 ஜப்ாிலும் ஆண்டுநதாறும் ாபம்ரினநாக நடாக்ப எப்டும் கான 
ெண்னட நாட்டி னடசறுகிது. 

 ஜப்ாில் கானகள் நநாதும் னநதாத்திற்குள் அதன 
கட்டுப்டுத்துயதற்காக பதன்பனனாக சண்கள் 
அனுநதிக்கப்ட்டுள்ர். 

பமயஹ எத்தைஹல் வஹகைங்கனள தயஹரிக்க பஜஹஜ் , டிவிஎஸ் 
நறுவைங்களுக்கு அனுேத 

 குிப்ாக நகாதுனந னயக்நகால் நான்யற்ிிருந்து தனாரிக்கப்டும் 
நனா எத்தால் பம் 100 ெதயதீம் இனங்கும் யாகங்கன 
உருயாக்க ஜாஜ், டியிஎஸ் ிறுயங்களுக்கு அனுநதி 
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அிக்கப்ட்டுள்தாக நத்தின அ னநச்ெர் ிதின் கட்கரி தகயல்  
கூிார். 

 ரு டன் னயக்நகாில் இருந்து 280 ிட்டர் எத்தால் உற்த்தினாகும் 
என்றும் கூிார். 

வைிகசெய்தகள் 

உலகல் ேக மவகேஹக வளரும் சபஹருளஹதஹர நஹடுகளில் 
இந்தயஹவுக்கு பதலடம்: ஸஹர்வர்டு பல்கனலக்கழகம்  

 அடுத்த த்தாண்டுகளுக்கு உகில் நிகநயகநாக யரும் சாருாதாப 
ாடுகில் இந்தினா பதிடத்தில் இருப்தாக ஹார்யர்டு 
ல்கனக்கமக ஆய்யிக்னக சதரியித்துள்து. 

 ஆண்டுக்கு 7.9 ெதயதீம் என் அயில் இந்தினா பன்நற்ம் 
அனடந்து யருயதாக இந்த அிக்னக சதரியித்துள்து. 

 ெீா நற்றும் அசநரிக்கானய யிட இந்தினா பன்ணினில் இருப்து 
குிப்ிடத்தக்கது. 

பிளிப்கஹர்ட்டின் 75% பங்குகள் வஹல்ேஹர்ட்டுக்கு விற்பனை 

 75 ெதயதீ ங்குகளுக்கு 1,500 நகாடி டானப யால்நார்ட் 
ிிப்கார்ட்டுக்கு சகாடுக்கிது. 

 ிிப்கார்ட் ிறுயத்தின் சநாத்த நதிப்பு 2,000 நகாடி டார் எ 
நதிப்ிடப்ட்டிருக்கிது. 

அறவியல் 
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கஹற்று ேஹசு அளவு , சவப்பேயேஹதனல கண்டறய உதவும்தருச்ெ 
ேஹைவியின் ‘அைிதஹ ெஹட்’ விண்ணுக்கு பயைம் 

 யிநண்டத்தில் உள் காற்ில் நாசு அவு நற்றும் 
சயப்நனநாதல் ஆகினயற்னக் கண்டின திருச்ெினனச் நெர்ந்த 
ிஸ் 2 நாணயி யில்ட் ஒயினா தனாரித்துள் ‘அிதா ொட் ’ 
செனற்னகக்நகாள் சநக்ெிநகாயில் இருந்து நந 6 2018 யிண்ணில் 
ஏயப்டுகிது. 

அமரஹரஹ ஸ்மடஶன் விண்சவளி மஸஹட்டல் 

 இங்கிாந்னத நெர்ந்த ஒரினான் ஸ்நன் என் ிறுயம் 2021-ம் ஆண்டில் 

யிண்சயினில் அநபாபா ஸ்நடரன் என் சனரில் நஹாட்டல் ன்ன 

சதாடங்க இருக்கிது. 

 அந்த நஹாட்டலுக்கு 2022-ம் ஆண்டு பதல் யிருந்திர்கன அனமத்து 

செல் படிவு செய்னப்ட்டுள்து. 

பூேனய தஹக்க வரும் சூரியப் புயல் 

 நந 6,2018 அன்று பூநினன சூரினப் புனல் தாக்கும் எ எதிர் 
ார்க்கப்டுகிது. 

 பூநினன அவ்யப்நாது சூரினப் புனல்கள் தாக்கி  யருகின். இந்த 
ினனில் நந 6,2018 அன்று சூரினப் புனல் , பூநினனத் தாக்கும் என்று 
நதெின ஒரினாிக் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் ி ர்யாக (என்ஒஏஏ) அனநப்பு 
சதரியித்துள்து. 
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ெக்குன்குைியஹ மநஹனய குைப்படுத்தும் ேருந்து - ஐ.ஐ.டி. 

ஆய்வஹளர்கள் கண்டுபிடித்தைர் 

 ஏடிஸ் என் சகாசு கடிப்தால் அதன் பம் ெிக்குன்குினா, சடங்கு 

உள்ிட்ட நாய்கள் பவுகின். 

 ரூர்நக ஐ.ஐ.டி. ஆய்யார்கள் என்எஸ்ி-2 புநபாட்டீஸ் என் என்னெநில் 

இருந்து சப்-1, சப்-2 ஆகின பக்கூறுகன எடுத்து அதன் பம் 

ெிக்குன்குினா னயபஸ்கன சகால் படிபம் என்று 

கண்டுிடித்துள்ர். 

நஹஷஹவின் ‘இன்னெட்’ விண்கலம் 

 செவ்யாய் கிபகத்துக்கு நித ஆய்யார்கன அனுப்ி ஆய்வு 
செய்யதற்கு பன்தாக அந்தக் கிபகத்தின் பூகம்ங்கன ஆய்வு 
செய்பம் நாக்கத்துடன் அசநரிக்க யிண்சயி ஆய்வு னநனம் அடுத்த 
னநல்கல் யிண்கம் இன்னெட் என்னத அனுப்ிபள்து. 

வினளயஹட்டுசெய்தகள் 

உலக செஸ் மபஹட்டியில் கஹனரக்குடி ேஹைவி ெஹம்பியன் 

 ஐநபாப்ாயில் டந்த உக அயிா செஸ் நாட்டினில் 
கானபக்குடி செட்டிாடு ப்ிக் ள்ி 1-ம் யகுப்பு நாணயி க்
ரா(யனது 6) ொம்ினன் ட்டம் சயன்று ொதன னடத்தார். 

ஆெய வலுதூக்குதல்: சென்னை ேஹைவி ரம்யஹவுக்கு தங்கம் 

 ஆெின யலுதூக்குதல் நாட்டி பாஜஸ்தான் நாிம் உதய்ப்பூரில் 
னடசற்று யருகிது . இதன் சண்களுக்கா 84 கிநா எனட 
ிரியில் சென்ன நாணயி பம்னா தங்கப்தக்கம் சயன்ார். 
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சதற்கு ஆெய ஜூைியர் தடகள ெஹம்பியன்ஶப்ஸ் 

 சதற்கு ஆெின ஜூினர் தடக ொம்ினன்ரிப்ஸ் சதாடர் 06.05.2018ல் 
சகாளம்ில் சதாடங்கினது. 

 பதல் ாில் இந்தினா 11 தங்கம், 10 ெில்யர், பன்று 
சயண்கத்துடன் தக்கப் ட்டினில் பதிடம் ிடித்தது. 

ப்ரஹஹ் ஓபன் சடன்ைிஸ்- சபட்ரஹ கவிட்மடஹவஹ ெஹம்பியன் 

 செக்குடினபெின் தனகர் ப்பாஹ்யில் ப்பாஹ் ஒன் சடன்ிஸ் 
சதாடர் னடசற்து. 

 05.05.2018ல் னடசற் இறுதிப் நாட்டினில் உள்ளூர் யபீாங்கனனா 
சட்பா கியிட்நடாயா சபாநாினா யபீாங்கன நிகாநனா 
புஜர்சஸ்குனய யழீ்த்திார். 


