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 எச்.ஐ.லி. த ொற்று ற்றும் எய்ட்ஸை  டுக்க  டுப்பூசி சொர்ந்  லிறிப்புணர்வு ஏற்படுத்  
1998ஆம் ஆண்டியிருந்து மந 18 அன்று எய்ட்ஸ் தடுப்பூசழ யிமழப்புணர்வு தழம் 
அனுசரிக்கப்படுகிமது. 

 ஸ்ரீநகர், கொர்கில் ற்றும் லய பகு ிகஸர இஸணக்கும் லஸகில் 14 கழ.நீ. தூபத்துக்கு 

அமநக்கப்டும் மறளஜழள சுபங்கச்சளமக்கு பி ர் லொடி அடிக்கல் நொட்டினொர். 

ஆசிொலிலயல ிக நீண்ட இரு ிஸச சுங்கப் பொஸ ொன இது, ரூ.6,800 லகொடி தசயலில் 

அஸக்கப்படுகிமது. 
 ததன்மநற்கு ருயநமம மந 29 ம் ல  ி லகரொலிற்கு அ ன் சொ ொண நொரின் 

ல  ிக்கு பன்ன ொக, லந்து லசரும் என எ ிர்பொர்க்கப்படும் என இந் ிொலின் 
லொனிஸய ஆய்வு ஸம்  (IMD) த ரிலித்துள்ரது. 

 ஐமநளயிக்  என்து மநகழமபன்ஸ் தடுப்புக்கள கொல்சிட்லடொனின் பணு 
த ொடர்பொன தபப்ஸடட் தசல்பொட்ஸட  டுப்ப ன் பயம் தசல்படும் நருந்துகள் 
ஆகும்.  

 ADO ஆடிட்டிவ்ஸ் நற்றும் தகளல்கத்தளயிலுள்  இந்தழன அழயினல் கல்யி நற்றும் 
ஆபளய்ச்சழ ழறுயம்  (IISER)  ண்ணரீில் ஆர்சிக் அமய கண்டுிடிப்தற்கும் 
அஸ  அகற்றுல ற்கும் ரு  ீர்ஸலக் கண்டுபிடித் ிருக்கின்மன. 

 இந்தழனளயில்  ீர் யங்கம அரலிற்கு அ ிகொக பன்படுத்துல ொல்  நன்னரீின் 
அரவு ிகவும் குமந்துள்தளக புயிமன பூநழமன கண்களணித்து ளசளயின் 
தசனற்மகக்மகளள்  கலல் த ரிலித்துள்ரது. 

 அஸ்றளநழன் கவுகளத்தழனில் நகளபளஷ்டிபளயின் கல்னளண் ழமனம் லஸியொன 
புதழன ளர்சல் சபக்கு மசமய த ொடங்கப்பட்டுள்ரது. 

 2017-17 ல் இந்தழனளயின் தளருளதளப யர்ச்சழ 7.5 சதயதீநளகவும் 2018-19 ல் 7.6 
சதயதீநளகவும் உனரும் என எ ிர்பொர்க்கப்படுகிமது. 

 யிரன் இந்தழனள வுன்மடரன்  உடன் இமணந்து ழதழ ஆமனளக்  பிொன்ஸ் ற்றும் 
இந் ிொவுடனொன தபொருரொ ொ உமவுகஸர ஆறப்படுத்  தயன்ச்சர் மகிடல் 
சழம்மளசழனம் 2018 ஐ ஏற்பொடு தசய்துள்ரது. 

 இந் ி ற்றும் இந்ல ொலனசிொலிற்கொன கடல்லறி பிற்சி ற்றும் கல்லி 
ஆகிலற்மில் த்துஸறப்ஸப அபிலிருத் ி தசய் , இந்தழன கடல்சளர் 
ல்கமக்கமகம் நற்றும் இந்மதளமசழன கல்யி ழறுயங்களுக்கழமடமன கடல் 
சளர்ந்த டிப்புகளுக்கள  புரிந்துணர்வு ப்ந்தம் ஏற்படுத் ப்பட்டது . 

  ில்யி அஸச்சஸல ,1000 சழஎன்ஜழ னில் இனங்கும் ஸ்கம  தகளள்பதல் தசய்யும்  
ரு தழட்டத்தழற்கு  ப்புதல் லறங்கிது. 

 ததன்ளப்ிரிக்களயில் டர்ில் 4 யது ிரிக்ஸ் நந்தழரி கூட்டம் 
 சன்னளயில் , 2018, மந 16 நற்றும் 17 ஆம் மததழகில் மடதற் ரளங்களய் 
கூட்டுவு அமநப்பு (SCO) உறுப்பு ளடுகின்  களச்சளப அமநச்சர்கின் 15 யது 
கூட்டத்மத  டொக்டர் லகஷ் சர்ொ  ஸயஸ  ொங்கினொர். 
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 தழல்ழ உகழமமன நழகப்தரின கபநளக நளறும் எ ஐ.ள. அழக்மக 
த ரிலித்துள்ரது. 

 யண்டனில் 17.05.2018 அன்று நஸடதபற்ம நிறுலன சபக தபொறுப்புணர்வு (CSR) பிரிலில் 
NMDC ழநழதடட் நதழப்புநழக்க எஸ் அண்ட் ி ிளட்ஸ் குமளல் தநட்டல்ஸ் 
யிருது 2018 ஐ தற்றுள்து. 

 லகரொ சுற்றுயொத் துஸம பகநூல் பக்கத் ில் அ ிக ஸயக்குகஸர தபற்று உள்ரது. 
 ீதழதழ பளநழங்கம் சுதளகர்  நணிப்பூர் உனர் ீதழநன்த்தழன் தமமந ீதழதழனளக 

ப லிலற்மொர். 
 சொஸய, லபொக்குலத்து ற்றும் தநடுஞ்சொஸயகள் அஸச்சு தசயொரர் யுதழர்யரீ் சழங் 

நளழக்கழற்கு மதசழன தடுஞ்சளம ஆமணனத்தழன் (NHAI) தமயர் தயி கூடுதளக  

லறங்கப்பட்டுள்ரது. 
 சழங்கப்பூர் மதசழன ல்கமக்கமகத்தழன் சழந்தமக் குழுயள ததற்களசழன ஆய்வுகள் 

ழறுயத்தழன் இனக்குபளக இந் ி கல்லி ற்றும் தலரிநொட்டு தகொள்ஸக ஆய்லொரர் சழ. 
பளஜள மநளகன் ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 

 லழநளன்டள ிஸ்யள சர்நள ஆண்டு தபொது கூட்டத் ில் மட்நழன்டன் ஆசழனள 

கூட்டமநப்ின் (ிஏசழ) துமணத் தமயபளக ல ர்ந்த டுக்கப்பட்டொர். 

 ஜழள தலஸ்தல் பதன்பதளக CIA தமயபள பதல் தண்நணி ஆலொர். 

 


