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அநறில் 

றணசரி திபரஸ்டிக் தசுஷ இல்ன ரபக்கஷப வபிிடுகறன்நண 

 றணசரி திபரஸ்டிக் தரட்டில்கள் சூரி எபிில் வபிப்தடும் பதரது தசும இல்ன 
ரபக்கமப வபிப்தடுத்துகறன்நண ண எபே ஆய்வு கூநறபள்பது. 

டி-வட்ரஸ் எபே சறப்ஷத ஷ அறகரத்ஷ ங்குகறநது 

 பல் ஆறு வரறல்-றமன குடும்த தண்வசனறகமப ..டி.-வட்ரஸ் 
உபேரக்கறபள்பது. னறணக்ஸ் இங்குபத்ம இக்க சக்ற றட்டத்றன் கலழ் ஆம்தரக 
மஸ்க்ரீக் (RISECREEK) ன்ந வதரில் 300 சறப்புகள் உற்தத்ற வசய்ப்தட்டண, ஏரிகன், 
ப.ஸ் உள்ப இன்வடல் றறுணத்றல் இனசரக டிமக்கப்தட்டுள்பண. 

சற.ஸ்..ஆர் இன் புற கரப்புரிஷ கறபரட் தஸ்டர் 

 எபே புற கறபரட் தஸ்டர், திஇஜற ஸ்ட்வப்படரமகபஸ் – டரக்டர் கறரிஷ் சயரணி 
உபேரக்கற எபே ரல் உிரில் றறுணம், டி.ஸ்..ஆர் ற்றும் அது 
கண்டுதிடிப்தரபர் குள, தண்டிர் வரறல்தட்த றறுணம் (CSIR-IMTECH) சண்டிகர், 
இஸ்கலறக் தக்கர சறகறச்மசம புட்சறகரக்குவுள்பது. 

அஶசரன் கரடுகபின் CO2 உநறஞ்சுஷன அஶசரன் நட்சற குஷநக்கறநது 

 அபசரன் மக்கரடுகபில் நட்சறம , எற்மந த பேத்றல் வதய்பம் ம தன 
ஆண்டுகளுக்கு கரர்தன் மட ஆக்மசமட உநறஞ்சுற்கு அன் றநமணக் குமநக்க 
படிபம், எபே ரசர ஆய்வு கண்டநறந்துள்பது. 

ிஞ்ஞரணிகள் LIGO க்கரண றனத்ஷ ஶசரறக்கவுள்பணர் 

 யரரஷ்டிரின் யறங்பகரனற ரட்டத்றல் பனசர் இண்டர்ஃவதர்பதரீட்டர் ஈர்ப்பு 
ிமச அமன ஆய்ரபர் (LIGO) றட்டத்றன் இந்ற திரிவு ிஞ்ஞரணிகள் றட்டத்றற்கு 
ற்நரறு றனத்ம பசரறக்க சுற்றுச்சூல் அமச்சகம் அனுற அபித்துள்பணர்` 
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ஆகஸ்ட் 18, 2018ல் யனீறம் கண்டுதிடிக்கப்தட்டு 150 ஆண்டு றஷநவு 

 பள சூரி கறகத்றன் பதரது சூரிமணப் தடிக்கும் ரணினரபர்கபரல் ஆகஸ்ட் 18, 
1868ல் யனீறம் ஆந்றரில் கண்டுதிடிக்கப்தட்டது. பூறில் றனவுற்கு பன்பு 
சூரிணில் கரப்தட்ட எப எபே உறுப்பு யனீறம். 

CO2 உர்வு கரரக இந்றர ஊட்டச்சத்து குஷநதரடுகஷப சந்றக்கனரம் 

 எபே ஆய்ின் தடி கரர்தன் மட ஆக்மசடின் (CO2) அறக அபிணரல் அரிசற ற்றும் 
பகரதும குமநரண ஊட்டச்சத்ம உபேரக்குகறநது இணரல் 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் 
பகரடிக்கக்கரண இந்றர்கள் ஊட்டச்சத்து குமநதரட்டரல் தரறக்கப்தடுரர்கள் ண 
கூநறபள்பணர். 

உறழ்வுகஷப குஷநப்தற்கு தரல் ரடுகளுக்கு ஆரய்ச்சறரபர்கள் கடற்தரசறஷ 
உபிக்கறன்நணர் 

 கனறஃபதரர்ணிர தல்கமனக்கக ஆரய்ச்சறரபர்கள் கரல்மடகமப கரனறமன ட்பு 
றகுந்ரக ரற்ந ற்றும் ீத்பன் உறழ்ம குமநப்தற்கரண பற்சறில் தரல் 
ரடுகளுக்கு கடற்தரசறம உரக அபிக்கறன்நணர். 

5.1 அநறில் கண்டுதிடிப்புகள் 

சலண ிஞ்ஞரணிகள் பல் எற்ஷந குஶரஶரஶசரம் ஈஸ்ட் உபேரக்குகறணர் 

 சலணரில் பனக்கூறு ர அநறினறல் சறநப்தரண மத்றல் உள்ப பனக்கூறு 
உிரினரபர்கள் க்ரிஸ்ப்ஆர்- கரஸ் 9 (CRISPR-Cas9) தட-வரகுப்பு என்மநப் 
தன்தடுத்ற எபே எற்மந குபரபரபசரம் ஈஸ்ட் மககமப உபேரக்கறணர். 

சறக்கனரண ஶகரதுஷ தட கண்டுதிடிக்கப்தட்டது 

 எபே வதரி ிஞ்ஞரண பன்பணற்நத்றல், 18 இந்ற ிஞ்ஞரணிகள் உள்பிட்ட சர்பச 
குள ிஞ்ஞரணிகள் சறக்கனரண பகரதும தடம கண்டுதிடித்துள்பணர். 
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ஷன ற்றும் கழுத்து புற்றுஶரின் பர்ச்சறகரண புத்ஷ IISER ஶதரதரல் 

கண்டநறந்துள்பணர் 

 இந்றரின் அநறில் கல்ி ற்றும் ஆரய்ச்சற றறுண (IISER) ஆரய்ச்சறரபர்கள், 
எபே குநறப்திட்ட பு கறபணஸ் (p21- வசனரக்கப்தட்ட கறபணஸ் 2 அல்னது PAK2) 
உற்தத்றம குமநத்துள்பணர், இது வதரதுரக மன ற்றும் களத்து புற்றுபரய்கபில் 
அறகரக உற்தத்ற வசய்ப்தடுகறநது, இது எபே வரடர் தரறப்மத ற்தடுத்ற தின் 
இறுறரக மன ற்றும் களத்து புற்றுபரய் பர்ச்சறமக் குமநக்கும். 

உனகறன் பல் யறந்ற ஶதசும் ரர்த்ரண ணி ஶரஶதர 

 ‘பசரதிர’ ன்ந வதரில் யரங்கரங் றறுணம் உபேரக்கற எபே சபக ணி 
பரபதரின் இந்ற தறப்மத ‘ரஷ்ற’ம ரஞ்சற ஞ்சறத் ஸ்ரீஸ்ர 
உபேரக்கறபள்பரர். இது யறந்ற, பதரஜ்பூரி ற்றும் ரத்ற வரறகபபரடு ஆங்கறனபம் 
பதசும். 

200 றல்னறன் ரண திவடஶரமளர் தடிம் அவரிக்கரில் கண்டுதிடிக்கப்தட்டது. 

 ங்கள் வசரந் சக்றின் கலழ் தநக்ககூடி பதுவகலும்பு உமட பல் உிரிணர ண 
திவடபரமளர் ணப்தடும் ிஞ்ஞரணிகள் பன்ணர் அநறப்தடர இணங்கள் 
கண்டுதிடித்ணர். 

99 றல்னறன் ஆண்டுகள் தஷரண ண்டு கண்டுதிடிக்கப்தட்டது 

 ப்திசறன் தடித்றல் சறக்கற 99 றல்னறன் ஆண்டுகள் தமரண ண்டு என்மந 
ிஞ்ஞரணிகள் கண்டுதிடித்றபேக்கறநரர்கள்,இது தண்மட பூக்கும் ரங்கள் ற்றும் 
கந்றகளுக்கறமடினரண உநம ன்கு புரிந்துவகரள்ப உவும் கண்டுதிடிப்பு. 
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JNCASR எபே புற, லுரண ங்க டித்ஷ உபேரக்கறது 

 ஜயர்னரல் பபே பம்தட்ட அநறில் ஆரய்ச்சற மம் (JNCASR), வதங்களூபே, 
ஆரய்ச்சறரபர்கள் றக மக்பர கறரிஸ்டமனட்ஸ் னும் சறநற தடிகங்கள் டித்றல் 
எபே புற மக ங்கத்ம உபேரக்கறபள்பணர். 

உனகறன் பல் 4D வசரறக்ஸ் அச்சறடல் உபேரக்கப்தட்டது 

 சறக்கனரண, டித்ம ரற்றும் வதரபேள்கமப உபேரக்குற்குப் தன்தடுத்க்கூடி 
வசரறக்ஸ்க்கரண உனகறன் பல் 4 டி அச்சறடத்ம வற்நறகரக ிஞ்ஞரணிகள் 
உபேரக்கறபள்பணர். 

இந்ற-அவரிக்க ிஞ்ஞரணி IBDஷ கிக்க பி ற கண்டுதிடித்துள்பரர் 

 இந்ற-அவரிக்க ிஞ்ஞரணி சந்ர் பரகன் அற்சற குடல் பரம (IBD – 
ிற்றுப்பதரக்கு, ிற்றுப் திடிப்பு ற்றும் மட இப்பு ஆகறற்நறற்கு றகுக்கும் 
குடல் பகரபரறு) ஊடுபேரல் கண்டநறபம் 50 பு உிர் குநறப்தரன்கமப அமடரபம் 
கண்டுள்பரர். 

ஷதஶனரரிஷ ரக்க புற கனஷ 

 கரனர ற்றும் ன்டிரிக் பரின் பசற றறுணத்றன் (.சற.ம்.ஆர்-ன்சறஈடி) பற்கு 
ங்கரப ஆரய்ச்சறரபர்கள் வயச்.மதபனரரிக்கு றரக எபே கனமம (னரஜறக் 
அறனம்) றப்தடீு வசய்து, இந் தரக்டீரித்றன் கறட்டத்ட்ட அமணத்து பேத்து 
ிகரங்கமபக் வகரல்னனரம் ன்று கண்டநறப்தட்டது. 

ஆண்டிதரடிக் றர்ப்பு தரக்டீரிரஷ இனக்கரகக் வகரண்ட புறபேந்து 

 இந்ற வரறல்தட்தக் கக (டி) பைர்கற ஆரய்ச்சறரபர்கள், அசறபடரபசரதரக்டர் 
தரவ்ன்ணி தரக்டீரிரில் எபே புத்ம (Hfq) அமடரபம் கண்டுள்பணர், இது எபே 
சரத்றரண பேந்து இனக்கரக இபேக்கனரம். 
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எபே உனகபரி கரய்ச்சல் டுப்பூசற அஷடரபம் கரப்தட்டது 

 மமறன் றகுந் சறங்களுக்கு றரக க்கமப தரதுகரக்கும் வயரகுபபரடிணின் 
(HA) ஸ்டரல்க் ண அமக்கப்தடும் உனகபரி கரய்ச்சல் டுப்பூசறம ிஞ்ஞரணிகள் 
கண்டநறந்துள்பணர். 

இற்தில் ல்லுர்கள் யறக்ஸ் ஶதரமரணின் சறஷஷக் கண்டுள்பணர் 

 யறக்ஸ் பதரமரமணக் கண்டுதிடித்து ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் தின், புிில் 
ல்லுர்கள் ‚ீண்ட கரனத்றற்குள்பபப‛ திக் வகரண்டிபேக்கும் தண்ி துகள், ‚கலழ் 
குரர்க்குகள்‛ ன்று அமக்கப்தடும் சறநற திட்டுகபரக சறமமக் கண்டுள்பணர். 

உனகறன் றகச் சறநற பேத்து ஶரஶதர கறன்ணஸ் சரஷண தஷடத்துள்பது 

 றர்கரனத்றல் புற்றுபரய் ற்றும் அல்மசர் சறகறச்மசக்கு உக்கூடி 120 
ரபணரீட்டர் அபமக் வகரண்ட எபே சரணம் – சறநற பேத்து பரபதரம 
உபேரக்கறன் பனம் ிஞ்ஞரணிகள் புற உனக கறன்ணஸ் என்மந தமடத்துள்பணர். 

5.2 விண்வவளி அறிவியல் 

ரசரின் ஆய்வுக்கரக ீண்டும் ிண்வபிக்கு வசல்கறநரர் சுணிர ில்னறம்ஸ் 

 அவரிக்க ிண்வபி மத்றன் ஆய்வுக்கரக ிமில் ிண்வபிக்கு வசல்லும் 9 
ஆரய்ச்சறரபர்கள் தட்டினறல் சுணிர ில்னறம்ஸ் இடம்வதற்றுள்பரர். 

திவஞ்ச் கரணரினறபேந்து இஸ்ஶரின் கரண வசற்ஷகக்ஶகரள் ஜறசரட்-11 ிண்டக்கு 

ப்தட ரரகவுள்பது 

 இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சறக் ககத்றன் (இஸ்பர) கரண வசற்மகக்பகரபரண 
GSAT-11 திவஞ்ச் கரணரில் இபேந்து 30 ம்தர் அன்று ிண்ில் ப்தட 
ரரகவுள்பது. 
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ரசரின் கறபெரிரசறட்டி ஶரர் வசவ்ரய் கறகத்றற்கு வசன்று ஆறு ஆண்டுகள் 

றஷநவுற்நது 

 வசவ்ரில் ற ீர் ஆரங்கள் ற்றும் ரழ்ற்கு சரத்றரண அநறகுநறகள் 
ற்றும் ரழ்ிடம் கரப்தடும் ன்று எபே பரக்கத்துடன் அனுப்தப்தட்ட ரசரின் 
கறபெரிரசறட்டி பரர் சறப்பு வசவ்ரய் கறகம் வசன்று ஆறு ஆண்டுகள் றமநவுற்நது. 

ரற்தத்ற ரன்கு புற வபி கறகங்கள் கண்டுதிடிக்கப்தட்டது 

 ரசரின் வகப்னர் ற்றும் ESA ின் மகர ிண்வபி வரமனபரக்கறகள் 
ஆகறற்நறல் இபேந்து ரணில் கல்கமப பசகரித்து. அர்கள் இந் 44 
வபிப்தகுற கறகங்கள் இபேப்தம உறுறப்தடுத்ற, அற்மநப் தற்நற தல்பறு 
ிங்கமப ிரித்ணர். 

சூரிஷணத் வரடும் உனகறன் பல் றன் 

 சூரிமணத் வரடுற்கு ணிணின் பல் றன் சூரிணின் வகரபரணர ன்று 
அமக்கப்தடும் வபிப்புந பிண்டனத்றன் வபேங்கற பசரமணம றகழ்த், 
ரசரின் தரர்கர் சூரி ஆய்வு றட்டம். 

இந்ற வரஷனஶரக்கற வரஷனதூ ரவணரனற அண்டத்ஷ கண்டநறந்துள்பது 

 12 தில்னறன் எபி ஆண்டுகள் வரமனில் அமந்துள்ப றக வரமனதூ ரவணரனற 
அண்டத்ம கண்டுதிடிப்தற்கு பூபணில் உள்ப எபே இந்ற வரமனபரக்கற, 
றகப்வதரி ீட்டர் அமன ரவணரனற வரமனபரக்கறம (ஜறம்ஆர்டி) ரணினரபர்கள் 
தன்தடுத்றபள்பணர். 

இபேம்புச் சுஷ ஶரஷ சலர்வசய்ற்கு IGIB குழு எபே புற இனக்ஷகக் கண்டுள்பது 

 ஜறபணரறக்ஸ் ற்றும் எபேங்கறமந் உிரில் றறுணம் (CSIR-IGIB), ஜபீ்ர ீமணப் 
தன்தடுத்ற வயப்சறடின் யரர்பரன் உற்தத்றம எளங்குதடுத்தும் எபே தரமம 
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வற்நறகரக கண்டுதிடித்றபேக்கறன்நண. உடனறல் உள்ப இபேம்புச் பசர்த்மக் 
கட்டுப்தடுத்தும் கல்லீனறல் இந் வயப்சறடின் யரர்பரன் சுக்கும். 

இஸ்ஶர சரரதரய் தற்நரண்டு ிரஷ வகரண்டரடவுள்பது, டிிஶசணஷன அநறபகப்தடுத் 

றட்டம் 

 இந்ற ிஞ்ஞரண ஆரய்ச்சற றறுணம் ிக்ம் சரரதரய் தற்நரண்டு ிரம 2019ம் 
ஆண்டு, ஆண்டு பளக்க வகரண்டரடவுள்பது. இது எபே தித்பக இஸ்பர டி.ி 
பசணமன உபேரக்க றட்டறட்டுள்பது. ஜம்ப, அகர்னரில் ிண்வபி ஆரய்ச்சற 
வரறல்தட்த மங்கள் அமவுள்பது 

ககன்ரன் 

 ிண்வபிக்கு ணிர்கமப அனுப்பும் பற்சறில் உபேகரக்கப்தடவுள்ப ககன்ரன் 
றட்டம் திர் பந்ற பரடிரல் 2022 ஆம் ஆண்டில் வசலுத்ப்தட அனுற 
வதற்றுள்பது. 

சந்றரன்-1 வு சந்றணில் தணி இபேப்தஷ உறுறப்தடுத்துகறநது 

 10 ஆண்டுகளுக்கு பன்ணர் வசலுத்ற சந்றரன் -1 ிண்கனத்றனறபேந்து வதற்ந 
வுகமபப் தன்தடுத்ற றனின் துபே ண்டனங்கபின் இபேண்ட ற்றும் குபிரண 
தகுறகபில் உமநந் ீர் பசறப்புகமப ரசர ிஞ்ஞரணிகள் கண்டநறந்துள்பணர். 

ரணிஷன பன்ணநறிப்ஷத ஶம்தடுத் ESA வசற்ஷகக்ஶகரள் 

 பூறின் க்ஸ்ப்பபரர் ரனஸ் வசற்மகக்பகரள் பரப்தி ிண்வபி 
வஜன்சறரல் (ESA) வற்நறகரக ிண்ில் ப்தட்டது, உனகம் பளதும் 
கரற்றுகமப அபிடுபரடு, ரணிமன பன்ணநறிப்மத பம்தடுத்வும் இது உவும். 
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ரசரின் வசல்தீஸ் தன்தரடு ற்றும் வபிக்கறக சுற்றுனர வய்றகர் ரிரனறட்டி தன்தரடு 

 ரசரின் ஸ்திட்சர் ஸ்பதஸ் வரமனபரக்கறின் அநறபகத்றன் 15 து ஆண்டு 
ிரமக் வகரண்டரட, வசல்தஸீ் தன்தரடு ற்றும் வபிக்கறக சுற்றுனர வய்றகர் 
ரிரனறட்டி தன்தரடு வபிிடப்தட்டது. 

சலணர வற்நறகரக இட்ஷட றவசலுத்ல் வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப அனுப்திது 

 எற்மந பகரிர் ரக்வகட்மக் வகரண்டு சலணர வற்நறகரக இட்மட றவசலுத்ல் 
வசற்மகக்பகரள்கமப அனுப்திது. னரங் ரர்ச் -3 தி பகரிர் ரக்வகட், னரங் ரர்ச் 
ரக்வகட் வரடரின் 283 து றன் ஆகும். 

2022 ஆம் ஆண்டில் ISRO ிண்வபிக்கு பல் ணிஷணஅனுப்தத்றட்டம் 

 ககன்ரன் – இந்றரின் பல் இந்ற ணின் ிண்வபி வசல்லும் றட்டத்ம 
இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சற றறுணம் (இஸ்பர) 2022 ஆம் ஆண்டபில் 
றமநபற்றும். 

பூறின் உபேகும் தணிப்தகுறஷ கண்கரிக்க ிண்வபி ஶனசஷத் வரடங்கவுள்பது ரசர 

 பூறின் துபே தணிகபின் உத்றல் உள்ப ரற்நங்கமப அபிட, அடுத் ரத்றல், 
ிண்வபி, தணி, கறபவுட் ற்றும் றன உ பசட்டிமனட்-2 (ICESat-2), இது றகவும் 
பம்தட்ட பனசர் கபேி ஆகறற்மந ரசர அநறபகப்தடுத்துகறநது. 

ிரன் கறஶட் வட் ஸ்தரட் ண்ரீ் அநறகுநறகஷப வபிப்தடுத்துகறநது 

 ிரன் கறகத்றன் கறபட் வட் ஸ்தரட்டின் ஆரண பகங்கள் பபன ண்ரீ் 
அநறகுநறகள் உள்பரக ரசர ிஞ்ஞரிகள் கண்டுதிடித்துள்பணர். 

5.3 வசனற, ஷனப்தக்கம் 
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சக்கு உரிஷரபர்களுக்கும் றப்தர்களுக்கும் IWAI எபே தித்ஶக ஶதரர்ட்டல் என்ஷந 

அநறபகப்தடுத்றது 

 கப்தல் உரிமரபர்கமபபம், கப்தல்கமபபம் இமக்க இந்றரின் உள்ரட்டு 
ீர்ற ஆமம் (IWAI) எபே தித்பக பதரர்ட்டல் என்மந அநறபகப்தடுத்றது. 

GI ஶனரஶகர, ஶடக்ஷனன் வரடங்கப்தட்டது 

 ர்த்க ற்றும் வரறற்துமந அமச்சர் சுபஷ் திபு, ரட்டில் அநறரர்ந் 
வசரத்துரிம (IPRS) தற்நற ிறப்புர்வு அறகரிக்க புிில் அமடரபங்களுக்கரண 
(G.I) எபே பனரபகர ற்றும் படக்மனன் என்மந வரடங்கறணரர்.  

இ-தரசு யரட் ஶதரர்டல் 

 இணிபேத்றரபர்கள் ற்றும் ரட்டுப்தசு பர்ப்தரபர்கமப இமப்தற்கரக இ-தரசு 
யரட் பதரர்டமன (www.epashuhaat.gov.in) அசு துக்கறது. 

‘ஶரர் யறன்’ வரஷதல் வசனற 

 யறரச்சனப் திபச பல்ர் வஜய் ரம் ரகூர் ‘யரர்ன் ரட் ஏபக’ ிறப்புர்வு 
திச்சரம் ற்றும் ‘பரர் யறன்’ (யரர்ன் கூடரது) வரமதல் வசனறகமபபம் 
வரடங்கற மத்ரர். 

னரர் கல் ஶனரண்ஷ அஷப்பு ற்றும் பூற ரசற – PFMS இஷப்பு 

இஷபங்கள் 

 சரமன பதரக்குத்து ற்றும் வடுஞ்சரமன அமச்சகத்றன் இண்டு டி பற்சறகள், 
பமநப னம் ற்றும் றனம் மககப்தடுத்துல் வரடர்தரண பந்ம கட்டுரண 
வசல்பமநகமப துரிப்தடுத்தும பரக்கரகக் வகரண்டு னரர் கல் 
பனரண்ம அமப்பு (திம்ஸ்) ற்றும் பூற ரசற ற்றும் தி.ஃப்.ம்.ஸ் 
இமப்தகம் ஆகறற்மந ஸ்ரீறறன் கட்கரி வரடங்கறமத்ரர். 



  

ஆகஸ்ட் 2018 டப்பு றகழ்வுகள் - 

அநறில் 

 

தரடக்குநறப்புகள்அநற – tamil.examsdaily.in                    10                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

இந்ற அநறில் (indiascience.in), எபே இஷ அடிப்தஷடினரண அநறில் ஶசணல் 

 ிஞ்ஞரணம் ற்றும் வரறல்தட்தத் துமநின் (டி.ஸ்.டி) றகரட்டுனறன் கலழ் 
ிக்ரன் திசரர், ிஞ்ஞரணம் ற்றும் வரறல்தட்தத்றன் பர்ச்சறம வபிப்தடுத், 
(indiascience.in) இமம்-சரர்ந் அநறில் பசணல் என்மந அநறபகப்தடுத்றபள்பது 
இந்றர. 

UMANG பத்றல் TRAI வரஷதல் ஆப்கள் 

 இந்றரின் வரமனத் வரடர்பு எளங்குபமந ஆமம் (TRAI) அன் வரமதல் 
ஆப் டின்டி 2.0 ற்றும் மகரல் ஆகறற்மந UMANG பத்துடன் தகர்பரபேக்குச் 
வசன்நமடவும் ற்றும் அர்கபது னன்கமபப் தரதுகரப்தற்கரண பரக்கத்துடனும் 
எபேங்கறமக்கறநது. 

‚ஶகரரஷல்ஸ்‛ 

 பகரர பனமச்சர் பணரகர் தரிக்கர் ற்றும் சுற்றுனரத்துமந ந்றரி பணரகர் 
அஜரபகரன்கர் ஆகறபரர் பகரர சுற்றுனர பம்தரட்டு ககத்றன் ஆப் அடிப்தமடரண 
டரக்மற ‚பகரரமல்ஸ்‛ பசமம தணரஜறில் வகரடி அமசத்து வரடக்கற 
மத்ணர். 

‚தரிஶஷ்‛ 

 சுற்றுச்சூல், ணம், ணினங்கு ற்றும் சற.ஆர்.சற. அனுறகமப ங்கும் ‚தரிபஷ்‛, 
சுற்றுச்சூல் எற்மந சரப மம், திர் பரடிரல் துக்கற மக்கப்தட்டரகும். 

வரஷதல் வசனற றர்த் றத்ர 

 புது றல்னறில் ர்த்கம், மகத்வரறல் ற்றும் ிரணத்துமநின் த்ற அமச்சர் 
சுபஷ் திபு, இந்ற ற்றுற றறுணங்கள் கூட்டமப்தின் (FIEO) பனம் 
உபேரக்கப்தட்ட வரமதல் வசனற றர்த் றத்ரமத் வரடங்கற மத்ரர். இது 
சர்பச ர்த்கம் பற்வகரள்ப பமரண தந் கல்கமப ங்குகறநது 



  

ஆகஸ்ட் 2018 டப்பு றகழ்வுகள் - 

அநறில் 

 

தரடக்குநறப்புகள்அநற – tamil.examsdaily.in                    11                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

இ – ரர் வன்வதரபேள் 

 பேத்துமணில் இநப்பு அநறக்மக அமப்புகமப லுப்தடுத் ங்கமப 
மகப்தடுத்துற்கரண வதரபேத்ரண கபேிகமபப் தன்தடுத்துன் பனம் 
இநப்புகமப மகப்தடுத்துற்கும் த் ிக்மககமப பம்தடுத்துற்கரக இ-
ரர் வன்வதரபேள் தன்தடுகறநது. இது இமடவபிம குமநத்து, இந்றரில் ல்ன 
 புள்பிிங்கள் ற்றும் கண்கரிப்புக்கு றகுக்கும். 

வதன்சறல் ஆன்ஷனன் ஶதரர்ட்டல் 

 குந்ம வரறனரபர் சட்டம் ற்றும் பசற குந்மத் வரறனரபர் (NCLP) றட்டத்றன் 
தனுள்ப அனரக்கத்றற்கு வதன்சறல் ஆன்மனன் பதரர்ட்டல். 

இந்றர அநறில் வரறல்தட்தம் ற்றும் கண்டுதிடிப்புப் ஶதரர்ட்டல் 

 த்ற அநறில் அமச்சகத்றன் கல் வரடர்புப் திரிரண, ிஞ்ஞரன் திசரர், 
ஆரய்ச்சற பற்வகரள்ளும் றறுணங்கள், அர்களுக்கு றற அபிப்தமப் தற்நற 
கல்களுக்கு இந்ற அநறில் வரறல்தட்தம் ற்றும் கண்டுதிடிப்பு பதரர்டமன 
அநறபகப்தடுத்றபள்பது. 

‚திட்ச் டூ பவ்‛ 

 ‚திட்ச் டூ பவ்‛ – எபே வரதினறட்டி ஸ்க்ரீன் பதரட்டிம இந்றரின் பபேம் வரறல் 
பமணபரர் ங்கள் ர்த்க கபேத்துக்கமப எபே சறநப்தரண ீறதறிடம் 
வகரண்டுவசல்ன எபே ணித்துரண ரய்ப்மத ங்கும றற ஆபரக் 
பரக்கரகக் வகரண்டுள்பது. 

 

ஸ்ரஷ் ன்ச் 
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 இம அடிப்தமடினரண பமடில் தங்குரர்கள் ‘swachhata’ கரரக 
சுற்றுப்புநத்ம சுற்நற ன்ணரர் ரய்ப்புகமப உபேரக்க / அமக்க / தங்பகற்க 
அனுறக்கும். 

ில் கண்ஶரட்டம் (‚TRAINS AT A GLANCE‛ (TAG)) 

 ில்ப அமச்சகம் அன் புற அமணத்து இந்றர ில்ப கரன அட்டம 
வபிிடுகறநது, இது ‚TRAINS AT A GLANCE (TAG)‛ ஆகஸ்ட் 15, 2018னறபேந்து வசல்தடும். 

 ‚டல் 100‛ ஶதரலீஸ் ஆப் 

 த்றப்திபசம் அசகரன சூழ்றமனகளுக்கு ‚டல் 100‛ பதரலீஸ் தன்தரட்மட 
வரடங்குகறநது. 

திஸ்ன்ல் WINGS – எபே VOIP அடிப்தஷடினரண வரஷனஶதசற ஶசஷஷ வரடங்கறது 

 தரத் சஞ்சரர் றகரம் னறறவடட் (திஸ்ன்ல்) தி.ஸ்.ன்.ல் WINGS – எபே VOIP 
அடிப்தமடினரண வரமனபதசற பசமம வரடங்கறது. WINGS இல், சறம் அல்னது 
பகதிள் ரிங் இல்மன. 

‚டிஜறட்டல் றஷகள்‛ 

 ில்ப அமச்சகம் இந்ற ில்ப பு தற்நற ிறப்புர்ம தப்த ‚டிஜறட்டல் 
றமகள்‛ ன்னும் அமப்மத வரடங்கறபள்பது. டிஜறட்டல் றமகள் ற்றும் QR 
குநறடீ்டு அடிப்தமடினரண சுவரட்டிகளும் சுந்ற றணத்றனறபேந் 22 ில் 
றமனங்கபில் இங்குகறன்நண. 

ஶசற னரஜறஸ்டிக்ஸ் ஶதரர்ட்டல் 

 சர்பச ற்றும் உள்ரட்டு சந்மகபில் ர்த்கத்ம பிரக்குற்கு ர்த்க 
ற்றும் வரறற்துமந அமச்சகம் எபே பசற னரஜறஸ்டிக்ஸ் பதரர்ட்டல் உபேரக்கறக் 
வகரண்டிபேக்கறநது. 
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ஷக்ஶரசரப்ட், அப்ஶதரஶனர பேத்துஷணகள் வசற்ஷக தண்நறவு பனம் இ ஶரய் 
அதரத்ஷ பன்ணநறிக்கவுள்பது 

 மக்பரசரப்ட் இந்றர ற்றும் அப்பதரபனர பேத்துமணகபில் இந்ற க்கள் 
சற.டி.டி ஆதத்ம பன்ணநறிப்தற்கரக டிமக்கப்தட்ட ‘பல்’ வசற்மக 
தண்நறவு இங்கும் இ பரய் (சறடிி) ஆதத்து றப்தடீ்டு தி (ிண்ப்த றல் 
இமடபகம்)ம வபிிட்டது. 

ECourts றட்டத்றன் கலழ் தல்ஶறு தன்தரடுகள் 

 இந்ற உச்ச ீறன்நத்றல் எபே றகழ்ச்சறில் க்கு வரடுத்துரர்கள் ற்றும் 
க்கநறஞர்கள் னனுக்கரக இந்றரின் மனம ீறதற ீதக் றஸ்ர தல்பறு 
தன்தரடுகமப (e-மதனறங், e-பத, ற்றும் [NSTEP] ன்ஸ்படப் (eCourts றட்டத்றன் கலழ் 
உபேரக்கப்தட்ட னக்ட்ரணிக் திரசமறன் பசற பசம ற்றும் கண்கரிப்பு) 
அநறபகப்தடுத்றணரர். 

வபிப்தஷடரக ரிரபஷ தறவு வசய்ற்கரண இஷப்தக்கம் 

 இந்ற ரிரப ஆம றறுணத்றன் குரய்கள் றரக இற்மக ரிரபம 
வகரண்டு வசல்லும் பசமின்கலழ் பிரக, பமநரக, வபிப்தமடரக ரிரபம 
தறவு வசய்ற்கரண இமப் தக்கத்ம வதட்பரனறம் ற்றும் இற்மக ரிரப, 
றநன் பம்தரடு ற்றும் வரறல் பமணபரர் துமந அமச்சர் றபே. ர்பந்ற 
திரன் வரடங்கறமத்ரர். 

னரதீட்டல் றர்ப்பு புகரர்கஷபப்வதந தகர்ஶரர் வயல்ப்ஷனஷண அநறபகப்தடுத்துகறநது 

NAA 

 GST ன்மகமப கடக்கர றறுணங்களுக்கு றரக புகரர்கமப தறவு வசய்பம் 
தகர்பரம ஊக்குிக்கும் எபே பற்சறில், பசற னரதீட்டல் றர்ப்பு ஆமம் 
(NAA) எபே வயல்ப்மனன் ண்ம 011-21400643 அநறபகப்தடுத்றது. 
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