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பக்கறரண ரட்கள் 

ஆகஸ்ட் 23 - அடிம ிரதரம் ற்றும் அன் றப்திற்கரண சர்தச றமணவு 

ரள் 

 அடிம ிரதரம் ற்றும் அன் எறப்திற்கரண சர்தச றமணவு ரள் 

பனணஸ்தகரரல் எவ்னரபே ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 23 அன்று, அட்னரண்டிக் அடிம 

ர்த்கத்ம றமணவுகூபேம் மகில் றறக்கப்தட்டது. 

தசற சசய்றகள் 

ரஜஸ்ரன் 

தரரர சடக்தணர யப் 

 னெய்ப்பூரில் இந்றரின் றகப்னதரி ிரதர இன்க்பெததட்டர் தரரர 

னடக்தணர யப் அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது 

உத்றப்திதசம் 

உத்றதிதச அசு அடல் தரத் எண தண்டல்கண்ட் எக்ஸ்ப்சஸ்த சதரிட படிவு 

 உத்ப்திதச அசு வுள்ப தண்டல்கண்ட் க்ஸ்திஸ்த 'அடல் தரத்' ன்று 

னதரிட படிவு னசய்துள்பது. 

சர்தச சசய்றகள் 

மன எறதரனற இனக்கற ிரின் 9 து தறப்பு 

 மன றதரனற இனக்கற ிரின் என்தரது தறப்பு பூட்டரணில் உள்ப 

றம்புில் னரடங்கறது 

அநறில் சசய்றகள் 

இந்ற-அசரிக்க ிஞ்ஞரணி IBDம கிக்க எபி ற கண்டுதிடித்துள்பரர் 

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

ிற்றுப்ததரக்கு, ிற்றுப் திடிப்பு ற்றும் மட இப்பு ஆகறற்நறற்கு 
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றகுக்கும் குடல் தகரபரறு) ஊடுபேரல் கண்டநறபம் 50 பு உிர் 

குநறப்தரன்கமப அமடரபம் கண்டுள்பரர். 

ரணிமன பன்ணநறிப்மத தம்தடுத் ESA சசற்மகக்தகரள் 

 பூறின் க்ஸ்ப்தபரர் ரனஸ் னசற்மகக்தகரள் தரப்தி ிண்னபி 
னென்சறரல் (ESA) னற்நறகரக ிண்ில் ப்தட்டது, உனகம் பழுதும் 

கரற்றுகமப அபிடுதரடு, ரணிமன பன்ணநறிப்மத தம்தடுத்வும் இது 

உவும். 

ிகம் & சதரருபரரம் 

இந்றரில் ரரிக்கப்தட்ட உதனரக குரய்களுக்கு அசரிக்கர ஆம்த எறர் 

குிப்பு ரி ிறப்பு 

 இந்றரிற்கு 50.55 சிகறம் றர் குிப்பு ரி ிறத்துள்பது அனரிக்கர. 
கடந் ஆண்டு இந்றரில் இபேந்து 294.7 றல்னறன் அனரிக்க டரனபேக்கு 

உதனரக குரய்கள் இநக்குற னசய்ப்தட்டுள்பது. 

ரிமச & குநறீடு 

சலணரில் இருந்து இந்ற பங்கபில் 35% மசதர் ரக்குல்கள் 

 இந்ற கிணி அசறமன தறல் குழு (CERT-In) ரரித் அநறக்மகின் தடி 

இமப மனத்பங்கபில் னரத் இம ரக்குல்கபில் சலணரின் 

மசதர் ரக்குல்கள் 35%, அனரிக்கர (17%), ஷ்ர (15%), தரகறஸ்ரன் (9%), கணடர 

(7%) ற்றும் னெர்ணி (5%). 

ஃததரர்ப்ஸ் பல் 10 அறகதட்ச சம்தபம் சதரும் டிகர்கள் 

1) ஜரர்ஜ் க்ளூணி 2) டரய்தண "ற ரக்" ஜரன்சன் 3) ரதர்ட் டவுணி ஜூணிர். 

7) அக்ஷய் குரர் 9) சல்ரன் கரன்      

ரரடுகள் 

இந்றரின் ஜணரறதற 6 து சதபத் ரரட்மட றநந்து மத்ரர் 
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 இந்றரின் சுற்றுனரத்துமந அமச்சகத்ரல் ற்தரடு னசய்ப்தட்டிபேந் 6 து 

சர்தச னதௌத் ரரட்மட இந்றரின் குடிசுத்மனரண ஸ்ரீ ரம்ரத் 

தகரிந்த் றநந்து மத்ரர். 

தசற அபினரண ஒரிண்தடன் ர்க்ஷரப் 

 னசப்டம்தர் ரம் னகரண்டரடப்தடும் தரரன் ரில் (தசற ஊட்டச்சத்து 

ரம்) தங்தகற்கும் தல்தறு தங்குரர்களுக்கரண தசற அபினரண 

ஏரிண்தடன் எர்க்ஷரப் புது றல்னறில் கபிர் ற்றும் குந்மகள் 

தம்தரட்டு அமச்சகத்ரல் அமக்கப்தட்டது. 

ஐஐடி-மயரதரத் இணப்சதருக்கம் தற்நற சர்தச ர்க்ஷரப்மத ங்குகறநது 

 னல்கம் ஃதவுண்தடன் U.K. சறநற கபேத்றட்டத்றன் கலழ் றறபி றட்டத்றன் 

எபே தகுறரக 2018 க்கு ங்கப்தடும் 'உிரில் கடிகரத்ம றுதிற னசய்பம்' 

சர்தச எர்க்ஷரப்மத இந்ற னரறல்நுட்தக் ககம் ரதரத்றல் ங்கறது. 

றணங்கள் 

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

ீர டரண்டன் (கரரஷ்டிர அசரங்கத்ரல்) 

தரதுகரப்பு சசய்றகள் 

எல்.சற.ஏ. தஜரமறற்கரண பக்கற கனப்பு கரற்று-கட்டமப்தின் கூறுகமப 

உருரக்க CSIR ஆய்வுக்கூடம் 

 ல்.சற.. தெரஸ்க்கரண பழு னசல்தரட்டு றநன் (FOC) றமனரண 

ிரணத்றற்கரக இந்துஸ்ரன் தரணரட்டிக்ஸ் னறறனடட் (HAL) க்கு பக்கற 

கனப்பு கரற்று-கட்டமப்தின் கூறுகமப ங்குற்கரக சற.ஸ்..ஆர்-தசற 

தர ஸ்ததஸ் ஆய்கங்கள் (CSIR-NAL) பை.100 தகரடிக்கும் அறகரக ஆர்ட்மப் 

னதற்றுள்பது 

ிருதுகள் 

 ததரசறரிர் அப்தர ரவ் ததரடிதன (மயரதரத் தல்கமனக்கக துமதந்ர்) - 
தஜ. சற. ததரஸ் சதல்தனரறப் -2018. 

புத்கங்கள் & ஆசறரிர்கள் 
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 கடல் திரர்த்மண புத்கம் - கலீல் னயரதமய்ணி (சறரி ரட்டு சறறுன் ஆனன் 

குர்றக்கு அஞ்சனற) 

சரமதல் சசனறகள் & இம ததரர்ட்டல் 

ரசரின் சசல்தீஸ் தன்தரடு ற்றும் சபிக்கறக சுற்றுனர சய்றகர் ரிரனறட்டி 

தன்தரடு 

 ரசரின் ஸ்திட்சர் ஸ்ததஸ் னரமனதரக்கறின் அநறபகத்றன் 15 து ஆண்டு 

ிரமக் னகரண்டரட, னசல்தஸீ் தன்தரடு ற்றும் னபிக்கறக சுற்றுனர 

னய்றகர் ரிரனறட்டி தன்தரடு னபிிடப்தட்டது. 

ECourts றட்டத்றன் கலழ் தல்தறு தன்தரடுகள் 

 இந்ற உச்ச ீறன்நத்றல் எபே றகழ்ச்சறில் க்கு னரடுத்துரர்கள் ற்றும் 

க்கநறஞர்கள் னனுக்கரக இந்றரின் மனம ீறதற ீதக் றஸ்ர 

தல்தறு தன்தரடுகமப (e-மதனறங், e-தத, ற்றும் [NSTEP] ன்ஸ்தடப் (eCourts 

றட்டத்றன் கலழ் உபேரக்கப்தட்ட னக்ட்ரணிக் திரசமறன் தசற தசம ற்றும் 

கண்கரிப்பு) அநறபகப்தடுத்றணரர். 

தசற னரஜறஸ்டிக்ஸ் ததரர்ட்டல் 

 சர்தச ற்றும் உள்ரட்டு சந்மகபில் ர்த்கத்ம பிரக்குற்கு ர்த்க 

ற்றும் னரறற்துமந அமச்சகம் எபே தசற னரெறஸ்டிக்ஸ் ததரர்ட்டல் 

உபேரக்கறக் னகரண்டிபேக்கறநது. 

ிமபரட்டு சசய்றகள் 

ஆசறர னறம்திக் கவுன்சறனறன் அங்கலகரத்ம தகர-தகர சதற்நது 

 ஆசறரின் எனறம்திக் கவுன்சறல் (OCA) இந்றரின் உள்ரட்டு ிமபரட்டரண 

தகர-தகர வுக்கு அங்கலகரம் அபித்துள்பது. 

ஆசற ிமபரட்டு 2018 

 ஆண்கள் டபுள் டிரப் ததரட்டிில் னள்பி னன்நன் பனம் ஆசற 

ிமபரட்டுப் ததரட்டிகபில் தக்கம் னன்ந இபம் இந்ற ீர் ஆணரர் சர்துல் 

ியரன். 
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 ஆசற ிமபரட்டுப் ததரட்டிகபில் னதண்கள் னடன்ணிஸ் திரிில் னண்கனம் 

னன்நரர் அங்கறர னய்ணர. 

எங்கபது Whatsapp Group 

றழ் - கறபிக் சசய்வும்   English - கறபிக் சசய்வும் 

எங்கபது Facebook தக்கம்  

றழ் – Examsdaily Tamil   English - Examsdaily 

https://goo.gl/5iU2xB
https://chat.whatsapp.com/invite/5oc5utUQbcZ799YVj3FNp2
https://goo.gl/cyvaFo
https://goo.gl/cVgPyK

