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ிகம் 

ஜெனனிா உச்சீின்நத்ால் ண்டிக்கப்தடில்லன: தடத்ிநப்பு க்கில் 

அசு க்கநிஞர் ாம் 

 சட்டப்பதவில் றநக்கப்தட்டுள்ப வநந் முல்ர் ஜெனனறர தடத்வ 

அகற்நக்பகரரி றமுக எம்.எல்.ஏ. அன்தகன் ஜரடர்ந் க்கறல் ஜெனனறர 

உச்சீறன்நத்ரல் ண்டிக்கப்தடில்வன என்று அசு ப்பு க்கநறஞர் 

ரம் ஜசய்ரர். 

 ீறதறகள் க்கறன் ீர்ப்வத திப்ரி 19-ம் பற றங்கட் கறவக்கு 

த்றவத்ணர். 

முக்கிாண குநிப்புக்கள் 

ஜெனனிா  

1. முன்ணரள் றக முல்ர் ,அறமுக ஜதரதுச் ஜசனரபர். 

2. 2016-ம் ஆண்டு டிச.5-ம் பற கரனரணரர். 

உச்ச ீின்ந ரீ்ப்தின்தடி 177 டிஎம்சி ீல 

ஜகாண்டுருவாம்: ஓ.தன்ணரீ்ஜசல்ம் 

 ஜெனனறர சட்டப்பதரரட்டம் டத்றத்ரன், கரிரி டுர் ன்ந இறுறத் 

ீர்ப்வத அசறறல் ஜபிிடச் ஜசய்ரர். 

 உச்ச ீறன்நம் ங்கற ீர்ப்தின்தடி கரிரிில் இமந்து 177.25 டிஎம்சற 
ண்வீ றகத்துக்கு ஜகரண்டு ந்து பசர்ப்பதரம் என்று துவ முல்ர் 

ஒ.தன்ணரீ்ஜசல்ம் ஜரிித்ரர். 

முக்கிாண குநிப்புக்கள் 
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ஓ.தன்ணரீ்ஜசல்ம் 

1. திநப்பு: ெணரி 14 1951 

2. துவ முனவச்சர் 

இந்ிா 

காிரிில் இருந்து ிகத்துக்கு 177.25 டி.எம்.சி. ண்ரீ் ிநக்க உச்ச 

ீின்நம் உத்வு 

 கரிரிில் இமந்து றகத்துக்கு 177.25 டி.எம்.சற. ண்ரீ் றநக்க உச்ச 

ீறன்நம் உத்வு திநப்தித்துள்பது. 

 உச்ச ீறன்ந வனவ ீறதற ீதக் றஸ்ர வனவில் ீறதறகள் 

ஏ.எம்.கரன்ில்கர், அறவ் றஸ்ர ஆகறபரர் அடங்கற அர்வு றகவும் 

எறர்தரர்க்கப்தட்ட இந்த் ீர்ப்வத ங்கறது. 

முக்கிாண குநிப்புக்கள் 

உச்ச ீின்நம்  

1. றறுிது – 28 சணரி 1950 

2. அவிடம் – புது றல்னற 

வசி ருத்து காப்தீடு ிட்டம் ிகப் ஜதரி ாற்நத்ல ஏற்தடுத்தும்- திர் 

வந்ி வாடி ம்திக்லக 

 ஆமஷ்பன் தரத் பரஜ்ணர’ பசற மத்து கரப்தடீு றட்டம் ரட்டில் 

றகப்ஜதரி ரற்நத்வ ஏற்தடுத்தும் என்று திர் பந்ற பரடி 

ஜரிித்துள்பரர். 

முக்கிாண குநிப்புக்கள் 

1. வந்ி வாடி - 15து இந்றப் திர் 
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2. திபற்பு - 26 ப 2014 

ிவ் வாடி ீது 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்வத புகார் ஜசய்தும் ஏன் டடிக்லக 

இல்லன?- திர் வாடிக்கு காங்கிஸ் வகள்ி 

 ஜரறல் அறதர் றவ் பரடி ஜசய் ங்கற பரசடிகள் அவணத்வமம் 

கக்கறட்டரல் மெ. 30 ஆிம் பகரடிவ இமக்கும். 

 ஆணரல், கடந் 2015ம் ஆண்பட திர் அலுனகத்துக்கு புகரர் அனுப்திமம் 

டடிக்வக ஏன் எடுக்கில்வன எண கரங்கறஸ் கட்சற பகள்ி எளப்தி உள்பது. 

உனகம் 

வாடிின் அருாச்சனப் திவச தம்: 

 திர் பரடி அமரச்சனப் திபசத்துக்கு தம் ஜசய்வ சலணர 

கடுவரக ிர்சணம் ஜசய்துள்பது. 

 பரடிின் இப்தம் இந்றர - சலண இவடப ல்லுநவ ஏற்தடுத்தும் 

முற்சறக்கு உப் பதரறல்வன என்றும் சலணர ப்தில் 

ஜரிிக்கப்தட்டுள்பது. 

முக்கிாண குநிப்புக்கள் 

1. அமரச்சனப் திபசம் 1987ல் ரறனரக அநறிக்கப்தட்டது. 

2. இந்றர, சலணர ஆகற இம ரடுகளும் உரிவ பகரமம் இண்டு முக்கற 

திபசங்கபில் இதுவும் ன்று. 

3. இம்ரறனம் 12 கங்கவபமம்; 3649 கறரங்கவபமம் ஜகரண்டுள்பது 

ிகம் 

காற்நாலன ின் உற்தத்ிக்கு தம் அபிப்தில் ாம்: இந்ிா வட்டிங்ஸ் 

ஆய்ில் கல் 
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 கரற்நரவன றன் உற்தத்ற றறுணங்களுக்கு தம் ஜசலுத் யரரஷ்டிர, 

றழ்ரடு, த்றப் திபசம் பதரன்ந ரறனங்கள் 180 ரட்களுக்கு பல் 

எடுத்துக்ஜகரள்ரக இந்றர பட்டிங்ஸ் ஆய்வு றறுணம் கூநறமள்பது. 

 2019-ம் றறரண்டுக்கரண ஆய்நறக்வகில் இவணத் ஜரிித்துள்பது. 

 குெரத், ஜதங்களூர் ற்றும் ஜலுங்கரணரில் 30 ரட்கபில் தம் 

ஜகரடுக்கப்தடுகறன்நண. ஆணரல் பசரனரர் றறுணங்கள் றகத்றல் தம் ஜதந 

90 ரட்களுக்கு பல் ஆகறநது என்றும் குநறப்திட்டுள்பது. 

முக்கிாண குநிப்புக்கள் 

1. றகத்றல் கரற்நரவனகள் மூனம் 7 ஆித்து 400 ஜகரரட் றன்சரம் 

உற்தத்ற ஜசய்ற்கரண றநன் உள்பது. 

2. இற்கரக 11 ஆித்து 800 கரற்நரவனகள் றறுப்தட்டு றன்சரம் உற்தத்ற 
ஜசய்ப்தட்டு மகறநது. 

ஆன்லனணில் ஜசனிடும் ஜாலக 10,000 வகாடி டானாக அிகரிக்கும்: தாஸ்டன் 

கன்சல்டிங் குழும், கூகுள் ிறுணம் ஆய்வு 

 ஆன்வனன் றரக நுகர்பரர் ஜசனிடும் ஜரவக 2020-ம் ஆண்டுக்குள் 10,000 

பகரடி டரனரக அறகரிக்கும் எண கல்கள் ஜபிரகறமள்பண. 

 இ-கரர்ஸ் றறுணங்கள், சுற்றுனர ற்றும் பதரக்குத்து, றறச் பசவ 

சரர்ந்து இந் பர்ச்சற இமக்கும். 

 இவபம் ற ரண ர்த்கம் சுரர் 2.5 டங்கு பர்ச்சறவடமம் என்றும் 

கூநறமள்பது. 

முக்கிாண குநிப்புக்கள் 

1. றறுிது - ஜசப்டம்தர் 7 1998 

2. வனவகம் - வுண்டன் ிம, கனறபதரர்ணிர, ஐக்கற அஜரிக்கர 

ிலபாட்டு 
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கப்ில் 49 தந்து சாலண சம் ணீ்: டி20 ிட்டனில் ஆஸ்ிவனிா உனக 

சாலண! 

 ஆக்னரந்றல் 16.02.2018 வடஜதற்ந முத்ப்பு டி20 ஜரடரின் பதரட்டிில் 

றமமறனரந்து 20 ஒர்கபில் 243 ன்கள் எடுக்க ஆஸ்றபனறர 18.5 ஒர்கபில் 

245/5 என்று எடுத்து உனக சரவண டி20 ிட்டனறல் அறடி ஜற்நற ஜதற்நது. 

 கப்றல் 49 தந்துகபில் எடுத் சம், படிட் ரர்ணர் (59), டிரர்க்கற ரர்ட் (76) 

ஆகறபரது அறடிில் வநந்து பதரணது. இந்ப் பதரட்டிில் ஜரத்ம் 32 

சறக்சர்கள் 28 தவுண்டரிகள் ிபரசப்தட்டண. 

 32 சறக்சர்கள் ம பதரட்டிில் என்தது இன்ஜணரம டி20 உனக சரவணரகும் 

முக்கிாண குநிப்புக்கள் 

1. ஆஸ்ிவனிா ஆளுர் - குஜண்டின் திவசு 

2. திர் - படரணி அபதரட் 
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