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ஆகஸ்ட் 23 - அடிம ிரதரம் ற்றும் அன் ஒறப்திற்கரண சர்தச றமணவு 

ரள் 

 ஜெய்ப்பூரில் இந்தொனயின் றகப்ஜதரி ிரதர இன்க்யூததட்டர் தரரர 

ஜடக்தணர யப் அொமுகப்டுத்தப்ட்டது 

 உத்ப்திதச அபசு யபவுள் தண்டல்கண்ட் எக்ஸ்திஸ்த 'அடல் தரத்' 

என்று ஜதரிட முடிவு செய்துள்து. 

 மன எறதரனற இனக்கற ிரயின் என்தயது தொப்பு பூட்டரணில் உள் 

றம்புில் சதடங்கொனது 

 இந்ற-அஜரிக்க ிஞ்ஞரணி சந்ர் தரகன் அற்சற குடல் தரம (IBD - 

யனிற்றுப்பக்கு, யனிற்றுப் ிடிப்பு நற்றும் டட இமப்பு ஆகொனயற்ொற்கு 

யமொயகுக்கும் குடல் பகறு) ஊடுருயநல் கண்டொமம் 50 பு உிர் 

குநறப்தரன்கமப அமடரபம் கண்டுள்பரர். 

 பூறின் எக்ஸ்ப்தபரர் எரனஸ் ஜசற்மகக்தகரள் பபப்ின 

யிண்சயி சென்ெொனல் (ESA) சயற்ொகபநக யிண்ணில் யப்ட்டது. 

 இந்றரயில் தனரிக்கப்ட்ட உதனரக குரய்களுக்கு அஜரிக்கர 50.55% 

ஆம்த எறர் குிப்பு ரி ிறப்பு 

 இந்ற கிணி அசறமன தறல் குள (CERT-In) தனரித்த அொக்டகனின் 

டி இடணனத யடத்தங்கில் சநத்த இடணன 

தக்குதல்கில் சலணரின் மசதர் ரக்குல்கள் 35%. 

ஃததரர்ப்ஸ் பல் 10 அறகதட்ச சம்தபம் ஜதரும் டிகர்கள் 

1) ெரர்ஜ் க்ளூணி 2) டரய்தண "ற ரக்" ெரன்சன் 3) ரதர்ட் டவுணி ெூணிர். 

7) அக்ஷய் குரர் 9) சல்ரன் கரன்      

 இந்தொனயின் சுற்றுனரத்துமந அமச்சகத்ரல் ற்டு செய்னப்ட்டிருந்த 

6து சர்தச ஜதௌத் ரரட்மட இந்தொனயின் குடினபசுத்தடயப ஸ்ரீ 

ரம்ரத் தகரிந்த் தொந்து டயத்தர். 

 கம் சரர்ந் சஞ்சய் கரந்ற தசற பூங்கரின்(SGNP) திரண்ட் தூர் - டிகர் 

பயணீ டண்டன் (நகபஷ்டிப அபெங்கத்தல்) 

 எல்.சற.ஏ. தெரமறற்கரண முக்கொன கனப்பு கரற்று-கட்டமப்தின் கூறுகட 

உருரக்கவுள்து  CSIR ஆய்வுக்கூடம் 

 பபெொரினர் அப் பவ் படிப (டைதபத் ல்கடக்கமக துடணபயந்தர்) - 
தெ. சற. ததரஸ் ஜதல்தனரறப் -2018. 

 கடல் திரர்த்மண புத்கம் - கலீல் சைபேய்ி (ெொரின ட்டு ெொறுயன் ஆன் 

குர்தொக்கு அஞ்ெொ) 



  

ஆகஸ்ட் 23 டப்பு றகழ்வுகள் 

 

தரடக்குநறப்புகள்அநற – www.tamil.examsdaily.in                    2                               FB – Examsdaily Tamil 
 

 ரசரின் ஜசல்தீஸ் தன்தரடு நற்றும் ஜபிக்கறக சுற்றுனர ஜய்றகர் 

ரிரனறட்டி தன்தரடு சயினிடப்ட்டது. 

 க்கு ஜரடுத்துரர்கள் நற்றும் க்கநறஞர்கள் னனுக்கரக இந்தொனயின் 

தடடந ீதொதொ தீக் நொஸ்ப ல்பயறு னன்டுகட (e-மதனறங், e-தத, நற்றும் 

[NSTEP] ன்ஸ்படப் (eCourts றட்டத்றன் கலழ் உருயக்கப்ட்ட க்ட்பிக் 

ிபெேொன் பதெொன பெடய நற்றும் கண்கணிப்பு) அொமுகப்டுத்தொர். 
 ெர்யபதெ நற்றும் உள்ட்டு ெந்டதகில் ர்த்கத்ம எபிரக்குற்கு 

யர்த்தக நற்றும் சதமொற்துட அடநச்ெகம் எரு தசற னரெறஸ்டிக்ஸ் 

ததரர்ட்டல் உருயக்கொக் சகண்டிருக்கொது. 

 ஆசறரின் ஒனறம்திக் கவுன்சறல் (OCA) இந்தொனயின் உள்ட்டு 

யிடனட்ட தகர-தகர வுக்கு அங்கலகரம் அித்துள்து. 

ஆசற ிமபரட்டு 2018 

 ஆண்கள் டபுள் டிரப் ததரட்டினில் ஜள்பி சயன்தன் மூம் ஆசற 

ிமபரட்டுப் ததரட்டிகில் தக்கம் ஜன்ந இபம் இந்ற ீர் ஆர் 

சர்துல் ியரன். 

 ஆெொன யிடனட்டுப் பட்டிகில் ஜதண்கள் ஜடன்ணிஸ் ிரியில் ஜண்கனம் 

சயன்ர் அங்கறர ஜய்ணர. 
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