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டப்பு நிகழ்வுகள் ம23,24 

 Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu Lays foundation stone 

for southern National Institute of Disaster Management in 

Kondapavuluru, Andhra Pradesh 

 துனணக்குடிசுத் னனர் வங்னகா ாயுடு வன்னிந்திாவின் முல் மசி 

மதரிடர் மனாண்ன நினனம் அனற்கு ஆந்திப் பிமசத்தில் உள்ப 

வகாண்டதவுலுரு என்ந இடத்தில் அடிக்கல் ாட்டிணார். 

 Union Agriculture Minister releases Model Agriculture Produce and 

Livestock Contract Farming and Services (Promotion & Facilitation) 

Act, 2018  ஒப்தந் அடிப்தனடயில் விசாம்: ாதிரி சட்டத்ன வளியிட்டார் 

த்தி மபாண் அனச்சர் 

 International Day for Biodiversity Celebrated across the Country; 

National-Level Celebrations held in Hyderabad May 22. theme - 

“Celebrating 25 years of action on biodiversity”  

 சர்மச தல்லுயிர் வதருக்க திணம் ம 22 ாடு முழுதும் 

அனுசரிக்கப்தட்டது.மசி அபவில் னைாதாத்தில் னடவதற்நது. இந் 

ஆண்டுக்காண கருப்வதாருள் Celebrating 25 years of action on 

biodiversity”  

 Tata Steel bought the insolvent Bhushan Steel he biggest asset sale 

under India's new bankruptcy law. இந்திாவின் புதி திால் சட்டத்தின் 

தடி டாட்டா இரும்புக் கம்வதனி வாடிப்பு நினனனடந் பூசன் இரும்பு 

கம்வதனின ாங்கிது. 

 Cabinet approves between India and Morocco on India-Morocco 

cooperation in Renewable Energy. The MoU was signed on 10th April, 

2018 in New Delhi. 
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இந்திா ற்றும் வாக்கா ாடுகளுக்கினடமாண புதுப்பிக்கத்க்க ஆற்நல் 

வாடர்தாண ஒப்தந்ம் ஏப்ல் 10,2018 னகவழுத்ாணது அந் ஒப்தந்திற்கு 

த்தி அனச்சன ஒப்புல் ங்கியுள்பது. 

 Cabinet approves MoU between India and Denmark on Food Safety 

Cooperation. MoU was signed on 16th April 2018. 

இந்திாவிற்கும் வடன்ார்க் ாட்டிற்கும் உவுப் தாதுகாப்பு கூட்டுநவு 

வாடர்தாண ஒப்தந்ம் ஏப்ல் 16,2018 அன்று னகவழுத்ாணது. இந் 

ஒப்தந்த்திற்கு த்தி அனச்சன ஒப்புல் ங்கியுள்பது. 

 Polish novelist Olga Tokarczuk won the prestigious Man Booker 

International Prize for fiction for Flights .2018. The prize is a 

counterpart to the Man Booker Prize for English-language novels and 

is open to books in any language that have been translated into 

English. 

 மதானந்து ாட்னடச் சார்ந் ானாசிரிர் ஒல்கா வடாகர்ச்க் 2018 ஆம் 

ஆண்டிற்காண சர்மச மன் புக்கர் தரிசினண Flights என்ந புத்கத்தினண 

ஆங்கினத்தில் வாழி வதர்த்ற்காக ாங்கியுள்பார். மன் புக்கர் தரிசு 

ஆங்கினத்தில் எழுப்தடும் ால்களுக்கு ங்கப்தடுது ஆணால் சர்மச மன் 

புக்கர் தரிசு எந் வாழியிலும் உள்ப ானன ஆங்கினத்தில் வாழிவதர்த்ால் 

ங்கப்தடுது. 

 Retired High Court judge Aruna Jagadeesan has been appointed as 

the one-woman inquiry committee to probe the police firing and killing 

of civilians who were protesting against Sterlite’s copper smelter in 

Thoothukudi. 

 தூத்துக்குடியில் ஸ்வடர்னனட் ஆனனக்கு எதிாண மதாாட்டத்தின் மதாது 

துப்தாக்கிச்சூடு ற்நம் சட்டம் ஒழுங்கு சம்தங்கள் குறித் விசான 

மற்வகாண்டு அறிக்னக சர்ப்பித்திட, ஓய்வு வதற்ந உர் நீதின்ந நீதிசர் 

திருதி அருா வெகதீசன் அர்கள் னனனயில் ஒரு தர் விசான 

ஆனம் 
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 Gobind Singh Deo, an Indian-origin Sikh politician in Malaysia has 

become a first Sikh minister 

 மனசிாவின் முல் சீக்கி அனச்சர் என்ந வதருனன மகாவிந்த் சிங் மவ் 

(45) வதற்றுள்பார். 

 from Haryana's Hisar district  Sixteen-year-old Shivangi Pathak, who 

has become the youngest Indian woman to climb Mount Everest,  at 

may 20 

 ைரிாா ாநினத்தில் ஹிஸார் என்ந தகுதினச் மசர்ந்ர் ஷிாங்கி தக் 

(து 16). இர், இனனயின் சிகம் வாட்ட இபம் இந்திர் என்ந 

சானணன ஞாயிற்றுக்கின (ம 20-ஆம் மதி) தனடத்ார் 

 China launched a relay satellite early on Monday designed to establish 

a communication link between earth and a planned lunar probe that 

will explore the dark side of the moon 

 நினவின் இருண்ட தகுதிகனபக் குறித்து ஆய்வு வசய்ற்காண புதி 

வசற்னகக்மகானப சீணா திங்கள்கின வற்றிகாக விண்ணில் வசலுத்திது. 

400 கிமனா எனட வகாண்ட அந் வசற்னகக்மகாள், நினன 3 ஆண்டுகபாக 

சுற்றி ந்து ஆய்வுகள் மற்வகாள்ளும் னகயில் டினக்கப்தட்டுள்பது. 

 President Nicol Maduro has been elected to a second six-year term in 

office 

 வனிசுனா அதிதர் மர்லில் நிக்மகானஸ் ாருமா 60 சவீ ாக்குகள் வதற்று 

மீண்டும் வற்றி 
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