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டப்பு நிகழ்வுகள் ம21,22,23 

 Indian Naval Sailing Vessel Tarini (INSV Tarini) entered Goa harbour 

and came alongside the INS Mandovi jetty on completion of a historic 

global circumnavigation voyage on 21 May 18. The all-women crew of 

Tarini was received at the jetty by Smt. Nirmala Sitharaman, the 

Hon’ble Raksha Mantri who had also flagged them off on 10 Sep last 

year.  

இந்திாவின் கடநதடடட சார்ந் ஐஎன்எஸ்வி ாரினி கப்தல் மகாா 

துடநமுகத்ட ம 18 ந்டடந்து. இக்கப்தல் முழுதும் பதண்கபால் 

இக்கப்தட்டு உனகம் முழுதும் சுற்றிந்து கடந் ஆண்டு பசப்டம்தர் 10 

இாணு அடச்சர் நிர்னா சீாாணால் இக்கப்தல் பகாடிடசத்து 

துக்கிடக்கப்தட்டது 

 Union Minister Dr. Harsh Vardhan will be leading an Indian 

delegation for participation in the Mission Innovation Ministerial 

being held at Malmo-Sweden during 22-23 May, 2018.  It’s a global 

platform of 23 countries and European Union aimed at accelerating 

clean energy innovations through enhanced Government funding, 

greater public-private sector partnership and enhanced global 

cooperation. 

 த்தி அடச்சர் டாக்டர் ஹர்ஷ் ர்ன் ால்மா-ஸ்வீடன் என்ந இடத்தில் 

டக்கவுள்ப புதுட இனக்கு என்ந அடச்சட ாணாடு ம 22-23ல் 

கனந்துபகாள்கிநார். இது 23 ஐமாப்பி ாடுகபால் தூய்டாண அற்நல் 

புதுடட மம்தடுத்தும்பதாருட்டு உனகபாவி அபவில் னிார் ற்றும் 

அசின் நிதியுவி மூனம் பசல்தடுத்துட மாக்காக பகாண்டிருக்கும் 

 IMD has issued an advisory to Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Goa, 

Maharashtra and the Lakshadweep over cyclonic storm 'Sagar' The 

name contributed to the naming protocol by India 

 இந்தி ானிடன ஆய்வு டம் மிழ்ணாடு,மகபா,கர்ணாடகா,மகாா,னக்

த்தீவு ானினங்களுக்கு சாகர் என்ந புல் ாக்ககூடும் என்ந எச்சரிக்டகட 
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ங்கியிருக்கிநது. இந்ப் புலுக்கு சாகர் என்ந பதட இந்திா தரிந்துட 

பசய்து என்தது குறிப்பிடத்க்கது. 

 Environment Minister’s participated in the 26th basic Ministerial 

meeting of Environment Ministers in Durban. The BASIC countries isa 

bloc of four countries – Brazil, South Africa, India and China, formed 

by an agreement on November 28, 2009.  

 சுற்றுச்சூல் அடச்சர் டாக்டர் ஹர்ஷ்ர்ன் 26து மதசிக் ாடுகளின் 

சுற்றுச்சூல் அடச்சட ாணாட்டில் கனந்து பகாண்டார். இம்ாணாடு டர்தன் 

கரின் டடபதற்நது. மதசிக் BASIC என்தது ான்கு ாடுகளின் 

கூட்டடப்தாகும்.இதில் இந்திா,பிமசில்,சீணா ற்றும் பன் ஆப்ரிக்க ாடுகள் 

உறுப்பிணாக உள்பது. இக்கூட்டடப்பு 2009 ஆம் ஆண்டு உருாக்கப்தட்டது. 

 Tripura has announced new recruitment policy that will ensure 

reservations for female candidates in government jobs. There shall be 

ten percent reservation for women in the police force 

 திரிபுா அசாங்கம் புதி ஆள்மசர்ப்புக் பகாள்டகட அறிவித்துள்பது இன்தடி 

அசுப்தணிகளில் பதண்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு ங்கப்தடும். இதில் கால்துடந 

தணிகளில் பதண்களுக்கு 10சவீ இடஒதுக்கீடு ங்கும் என்தது 

குறிப்பிடத்க்கது. 

 Scientists at the Indian Space Research Organisation (ISRO) have 

reported progress in the development of an environment-friendly 

propellant hydroxylammonium nitrate (HAN). to power satellites and 

spacecraft. 

 இஸ்மா விஞ்ஞானிகள் விண்கனடணச் பசலுத்துற்கு சுற்றுச்சூலுக்கு உகந் 

டஹட்ாக்ஸில் அம்மானிம் டட்மட் என்ந புதி எரிபதாருடபக் 

கண்டுபிடித்துள்பணர். 

 Theoretical physicist ECG Sudarshan passes away. he was nominated 

for Nobel Prize nine times made numerous contributions including 

optical coherence, Quantum zero effect, Sudarshan-Glauber 

representation, V-A theory among others. He was honoured with 
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several awards like ICTP Dirac Medal, Padma Vibhushan (2007), 

Padma Bhushan, Majorana Prize, TWAS Prize, Bose Award (1977) and 

C V  Raman Award (1970) among other awards. 

 இற்பில் அறிஞர் மதாசிரிர் சுர்சனின் கானாணார். மாதல் தரிசுக்குப் 

ஒன்தது முடந தரிந்துடக்கப்தட்டர். சுர்சனின் கத்ாண தங்களிப்பு 

‘மூடனவிட்டக் குறியீடு’ (diagonal representation). குான்டம் ஒளியிலில், 

ஒளியில் புனங்களின் (optical fields) ஒத்திடசாண நிடனகடப (coherent 

states) ர்ணிக்க சுர்சன் கண்டுபிடித் ‘மூடனவிட்டக் குறியீடு ‘குான்டம் 

ஜீமணா விடபவு’ (quantum Zeno effect) ’. சுர்சனும் அருடட ஆசிரிர் 

ாதர்ட் ார்ும் இடந்து ‘பக்டர் டணஸ் ஆக்சில் பக்டர் மகாட்தாட்டட’ 

(V-A theory) உருாக்கிணர்.தல்மறு விருதுகடப இர் பதற்றுள்பார் 2007 

ஆம் ஆண்டு தத் விபூன் விருது ங்கப்தட்டது என்தது குறிப்பிடக்கது. 

 kundah hydro power plant inaugurated  by Chief minister palanisamy 

on 18/5/2018 about 500 MW 

 முனடச்சர் தனிச்சாமி 18/5/2018ல் நீனகிரி ாட்டம் குந்ாவில் புதி 

புணல் மின் திட்டத்திற்கு அடிக்கல் ாட்டிணார். பாத் அபவு 500 பகாாட்/ 

 Prajnesh Gunneswaran won the prestigious T.K. Ramanathan 

award for the year 2017-18 at the Tamil Nadu Tennis Association 

 பிஜ்மணஷ் கன்னிஸ்ன் மிழ் ாடு படன்னிஸ் கூட்டடப்தால் ங்கப்தடும் 

டி.மக ாணான் விருதிடண 2017-18 ஆம் ஆண்டுக்காக பதற்றுள்பார். 
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