
 

பக்கினநா ாட்கள் 

மந 18 - உக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி திம் 

 உக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி திம் [எச்.ஐ.யி தடுப்பூசி யிமிப்புணர்வு திநாகவும் அினப்டும்], 

ஆண்டுததாறும் தந 18 ஆம் தததி அனுசரிக்கப்டுகிது. தந 18, 1997 இல் அப்தாததன 

ஜாதிதி ில் கிிண்டன் நார்கன் நாி ல்கதக்கமகத்தில் ிகழ்த்தின உதபனில் உக 

எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி திம் ததாடர்ா கபேத்து தயபைன்ினது. 

 1998 ஆம் ஆண்டு தந 18 ஆம் தததி கிிண்டன் ிகழ்த்தின உதபதன ிதவுகூறுயதற்காக 

பதல் உக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி திம் அனுசரிக்கப்ட்டது, இன்று யதப இந்தப் ாபம்ரினம் 

ததாடர்கிது. 

 

மந 18 - சர்யமதச அருங்காட்சினக திம் 

 1977 பதல் வ்தயாபே ஆண்டும், சர்யததச அபேங்காட்சினக சபதானத்திற்கா திப்ட்ட 

தபேணத்தத ிபதிிதித்துயப்டுத்தவும் சர்யததச அபேங்காட்சினக தித்தத ICOM ஏற்ாடு 

தசய்துள்து. 2019 தமீ் “Museums as Cultural Hubs: The future of tradition” 

மதசின சசய்திகள் 

மகபா 

இந்த கல்யி ஆண்டில் 40 ள்ிகில் மபாரிி[Roshni] திட்டம் 

 குடிதனறும் குமந்ததகின் கல்யிக்கா புதுதநத் திட்டம் தபாரிி தற் 

தயற்ிதனத்ததாடர்ந்து நாயட்ட ிர்யாகம், புதின கல்யினாண்டில் தநலும் 20க்கும் 

அதிகநா ள்ிகில் இந்த திட்டத்ததக் தகாண்டுயப படிவு தசய்துள்து. 

சதலுங்காா 

நருந்து ஆபாய்ச்சிக்கா 'கிமா மப்'-ஐ சற்து CSIR-IICT 

 பற்ிலும் தூய்தநப்டுத்தப்ட்ட யிநண்டத்தில் நபேந்து யர்ச்சி ஆபாய்ச்சிக்கு உதவும் 

பே 10 தகாடி பைானிா ஆய்யகம், தாதுத்துத ிறுயநா CSIR-இந்தின இபசான 
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ததாமில்தட் ிறுயத்தில் (IICT) திக்கப்ட்டது. த்ந பூரன் ஏ.யி. பாநா பாவ் தனர் 

சூட்டப்ட்டுள்து, இது தாதுத் துதனின் பதல் ஆய்யகம் ஆகும். 

சர்யமதச சசய்திகள் 

சுந்தபம்-கிமட்டன் அசநரிக்காயில் புது யூிட்டட அடநத்தது 

 டியிஎஸ் குழுயின் உறுப்ிபா சுந்தபம்-கிதட்டன் ிநிதடட் (SCL) ததற்கு 

கதபாிாயில் பே புது பெிட்தட அதநப்தாக அியித்துள்து. அதநரிக்காயில் இந்த 

பெிட்தட, அதன் துதணிறுயங்கள் பம் அதநத்துள்து. 

யணிகம் & சாருாதாபம் 

உஜ்ஜயீன் சிறு ிதி யங்கி ிர்யாக இனக்குர் ினநத்திற்கு ஆர்ிஐ ஒப்புதல் 

 எச்.டி.எஃப்.சி. யங்கினின் டிஜிட்டல் யங்கி ததயபா ிதின் சக்தக, உஜ்ஜயீன் சிறு ிதி 

யங்கினின் ிர்யாக இனக்குபாகவும் தததந ிர்யாக அதிகாரினாகவும் ினநித்ததற்கு 

இந்தின ரிசர்வ் யங்கி ப்புதல் அித்துள்து. 

நாாடுகள் 

ஆிரிக்காயில் ஜவுி இனந்திபங்கள் கண்காட்சி 

 இந்தினாயின் சர்யததச ஜவுி இனந்திபங்கள் கண்காட்சி சபகம் (இந்தினா ITME சபகம்) 

ஐடிஎம்இ ஆிரிக்காதய அடுத்த ஆண்டு 2020 ிப்பயரி 14 நற்றும் 16 ம் தததிகில் அடிஸ் 

அாாயில் டத்த ஏற்ாடு தசய்து உள்து. இது எத்திதனாப்ினன் யர்த்தக நற்றும் துத 

சங்கங்கள் பம் இதணந்து ஏற்ாடு தசய்னப்ட்டுள்து. 

சஜயீாயில் டடசற் ாசல், பாட்டர்டாம் நற்றும் ஸ்டாக்ம ாம் நாாட்டின் COP 

கூட்டங்கில் இந்தினா ங்மகற்து 

 பன்று நாாடுகின் (COP) கூட்டு கூட்டங்கள் 1) ாசல் நாாட்டிற்கா திான்காயது 

கூட்டம் 2) பாட்டர்டாம் நாாட்டிற்கா ன்தாயது கூட்டம் 3) ஸ்டாக்த ாம் 

நாாட்டிற்கா ன்தாயது கூட்டம் இதணந்து தஜயீாயில் தடதற்து. இதில் 
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இந்தினா ங்தகற்து. இந்த ஆண்டு கூட்டத்தின் தீம் "சுத்தநா ிாட், ஆதபாக்கினநா 

நக்கள்: தகநிக்கல்ஸ் நற்றும் கமிவுகின் ி தநாண்தந"[“Clean Planet, Healthy People: 

Sound Management of Chemicals and Waste”] ஆகும். 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம்(MoU), ஒப்ந்தங்கள் & நத்தின அடநச்சபடய ஒப்புதல் 

டதயான் ல்கடக்கமகத்துடன் ஐஐடி- தில்ி ஒப்ந்தம் 

 தில்ினின் இந்தின ததாமில்தட் ிறுயம் நற்றும் தரல் சினா தாங் ல்கதக்கமகம் 

(NCTU), ததயான்,  ன்ாக இதணந்து தயத நற்றும் கூட்டு ஆபாய்ச்சிதன தநற்தகாள்ளும் 

நாணயர்களுக்கு கூட்டு டாக்டர் ட்டத் திட்டம் உபேயாக்கி யமங்க, பே புரிந்துணர்வு 

உடன்டிக்தகனில் தகதனழுத்திட்டது. 

யிடனாட்டு சசய்திகள் 

2022 உகக் மகாப்ட மதா ா 

 ததா ாயிிபேந்து 15 கிநீ ததற்தக அல் யக்பாயில் அதநந்துள் அல் ஜாப் ஸ்தடடினம் 2022 

ஃிஃா உகக் தகாப்த கால்ந்து குபைப் ஸ்தடஜ் தாட்டிகத டத்த உள்து. 

 

டவுண் அண்டர் சுற்றுப்னணத்தின் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தினா மதால்யி 

 தர்த் கரில் டந்த ஐந்தாயது நற்றும் டவுண் அண்டர் ததாடரின் இறுதி தாட்டினில், இந்தின 

அணி 2-5 என் கணக்கில் ஆஸ்திதபினாயிடம் ததால்யினதடந்தது. 

 

கிரிக்சகட் உகக் மகாப்டக்கா உத்திமனாகபூர்யப் ாடட சயினிட்டது ஐ.சி.சி.  

 ிபநா ததாடர்கின் தாது அதற்கு தபேதந தசர்க்கும் யதகனில் அதிகாபப்பூர்யநா 

ாடல்கள் தயினிடப்டும். அதன்டி 2019 உகக்தகாப்தக்கா ாடத ாரின் 

பேடிதநன்டல் ாடிபள்ர். இந்த ாடல் சபக இதணனதத்தில் தயினாகிபள்து. இதத 

ஐசிசி அதிகாபப்பூர்யநாக அியித்துள்து. 

FB :ல் மசப 
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