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1. பக்கறரண ரட்கள் 
 

ஶற றணம்  ிங்கள் 
ஆகஸ்ட் 1 - 7  உனக ரய்ப்தரலூட்டும் 

ரம் 
ரய்ப்தரலூட்ட ஊக்குிக்கவும் ற்றும் உனகம்  
னலடம் குந்ஷகபின் ஆஶரக்கறத்ஷ 
ஶம்தடுத்டற்கரக ஆகஸ்ட் 1 னல் 7 ஷ உனக 
ரய்ப்தரலூட்டும் ரம் எவ்வரன ஆண்டும்  
வகரண்டரடப்தடுகறநட 

ஆகஸ்ட் 6 யறஶரறர றணம் ஆகஸ்ட் 6, 2018 அன்று, யறஶரறர குண்டுசீ்சறல் 73 
ட ஆண்டு றஷநஷ உனகம் னர்த்ற வசய்னேம் . 
அவரிக்கர இண்டரம் உனகப் ஶதரஷ னடிக்க 
ஆகஸ்ட் 6, 1945 அன்று யறஶரறர ீட என அட 
குண்டு சீறட 

ஆகஸ்ட் 9 76 ட ‚வள்ஷபஶண 
வபிஶறு ‚ஆண்டு ிர 

1942 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 9ம் ஶற , கரத்ர கரந்ற, 
ரட்டினறனந்ட வள்ஷபர்கஷப 
வபிஶற்றுற்கரக அஷணத்ட இந்றர்கலக்கும் 
‚வசய் அல்னட வசத்ட டி ‛ ன்ந வபிரண 
அஷப்ஷத ிடுத்ரர் . அந் றணம் எவ்வரன  
ஆண்டும் ‚ஆகஸ்ட் க்ரன்ற ‛ றணரகக் 
கனப்தடுகறநட. 

ஆகஸ்ட் 9 ரகைரகற றணம் 1945ஆம் ஆ ண்டில் இந் ரபில் ஜப்தரன் ீட 
இண்டரட அடகுண்டு ரகசரகறில் சீப்தட்டட , 
இன் ிஷபரக ஜப்தரன் றதந்ஷணின்நற 
சஷடந்ட. 

ஆகஸ்ட் 9 உனகறன் உள்ரட்டு 
குடிக்கபின் ைர்ஶை 
றணம் 

1982 ஆம் ஆண்டு வஜணீரில் உள்ப உள்ரட்டு 
க்கள்வரஷகக்கரண க்கற ரடுகபின் 
திக்குலின் னல் கூட்டத்ஷ அங்கலகரிப்தற்கரக 
ஆகஸ்ட் 9 உனகறன் உள்ரட்டு குடிக்கபின் சர்ஶச 
றணரக றஷணவுகூப்தடுகறநட. 2018 ீம் – ‚உள்ரட்டு 
க்கள் குடிஶற்நம் ற்றும் இக்கம்‛. 
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ஆகஸ்ட் 10 உனக உிரி ரிவதரபேள் 
றணம் 

உனக உிரி ரிவதரனள் றணம் எவ்வரன ஆண்டும் 
ஆகஸ்ட் 10 அன்று க்கரண னஷதடி 
ரிவதரனலக்கு என ரற்நரக தடிம் அல்னர 
ரிவதரனள்கபின் னக்கறத்டம் தற்நற 
ிறப்னர்ஷ ற்தடுத்டகறநட . உனக உிரி 
ரிவதரனள் றணம் கடந் னென்று ஆண்டுகபரக  
வதட்ஶரனறம் ற்றும் இற்ஷக ரிரனே 
அஷச்சகத்ரல் அனுசரிக்கப்தடுகறநட 

ஆகஸ்ட் 12  ைர்ஶை இஷபஞர் றணம் சர்ஶச இஷபஞர் றணம்  ர.ின் என 
ிறப்னர்வு ரள் ஆகும் . இன் ஶரக்கம்  
இஷபஞர்கஷப சுற்நறனேள்ப வகரடுக்கப்தட்ட கனரச்சர 
ற்றும் சட்ட சறக்கல்கபின் வரகுப்னக்கு கணம் 
வசலுத்டரகும். னல் IYD ஆகஸ்ட் 12, 2000 அன்று 
அனுசரிக்கப்தட்டட. 

ஆகஸ்ட் 14 தரகறஸ்ரணின், 72 ட 
சுந்ற றணம் 

ஆண்டுஶரறும் ஆகஸ்ட் 14 அன்று தரகறஸ்ரணின் 
சுந்ற றணர க அனுசரிக்கப்தடுகறநட . 1947 இல் 
திரிட்டிஷ் ஆட்சற னடிந்தின் , தரகறஸ்ரன் சுந்றம் 
அஷடந்ட, என இஷநரண்ஷ வகரண்ட ரடரக 
அநறிக்கப்தட்ட றஷணரக ஆகஸ்ட் 14 
வகரண்டரடப்தடுகறநட 

ஆகஸ்ட் 15 72ட இந்ற சுந்ற றணம் 15 ஆகஸ்ட் 1947 அன்று இங்கறனரந்றடம் இனந்ட 
சுந்றம் வதற்நற்கரக இந்றரில் ஶசற 
ிடுனஷந றணரக ஆண்டுஶரறும் ஆகஸ்ட் 15 
அன்று சுந்ற றணம் வகரண்டரடப்தடுகறநட . 

ஆகஸ்ட் 20 உனக வகரசு றணம் 1897 ஆம் ஆண்டில் வதண் வகரசுக்கள் ஶனரிரஷ 
ணிர்கபிடத்றல் தப்தப்தடு ஷ திரிட்டிஷ்  டரக்டர் 
ஶசர் வர ணரல்ட் ஶரமறன் கண்டுதிடித்ரர் , இஷ 
றஷணவுகூறும் ஷகில் , 20 ஆகஸ்ட் அன்று உனக 
வகரசு றணம் அனுசரிக்கப்தட்டட. 

ஆகஸ்ட் 21 உனக பத் குடிக்கள் றணம் உனக னெத் குடிக்கள் றணம் எவ்வரன ஆண்டும் 
ஆகஸ்ட் 21 அன்று வகரண்டரடப்தடுகறநட. உனக னெத் 
குடிக்கள் றணத்ஷ கணிப்தற்கரண னக்கற 
ஶரக்கம் னறஶரரின் றஷன தற்நற  ிறப்னர்வு 
ற்றும் அர்கஷப ஆரிப்தரகும். 
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ஆகஸ்ட் 21 தங்கரத்றணரல் 
தரறப்புக்குள்பரணர்கள் 
றஷணவு றணம் ற்றும் 
அஞ்ைனற றணம் 

வதரட சஷத தங்கரத்ரல் தரறக்கப்தட்டர்கள், 
ப்திப்திஷத்ர்கள், அர்கபட ணி உரிஷகள் 
ற்றும் அடிப்தஷட சுந்றங்கஷப னலஷரக  
அனுதிப்தற்கும் தரடகரப்தற்கும் , 
ஆபிப்தற்கும், தங்கரத்றணரல் 
இநந்ர்கலக்கு அஞ்சனற வசலுத்டற்கும் சர்ஶச 
தங்கரத்றணரல் தர றப்னக்குள்பரணர்கள் 
றஷணவு ற ணம் ற்றும் அஞ்சனற றணம் 21 ஆகஸ்ட் 
அன்று றறுப்தட்டட. 

ஆகஸ்ட் 23 அடிஷ ிரதரம் ற்றும் 
அன் எறப்திற்கரண 
ைர்ஶை றஷணவு ரள் 

அடிஷ ிரதரம் ற்றும் அன் எறப்திற்கரண  
சர்ஶச றஷணவு ரள் னேவணஸ்ஶகரரல் எவ்வரன 
ஆண்டும் ஆகஸ் ட் 23 அன்று, அட்னரண்டிக் அடிஷ 
ர்த்கத்ஷ றஷணவுகூனம் ஷகில் 
றறக்கப்தட்டட 

ஆகஸ்ட் 29  ஶைற ிஷபரட்டு றணம் ரன் சந் த் திநந் ரஷப ஶசற ிஷபரட்டு 
றணரக னடந்ஶரறும் ஆகஸ்ட் 29 அன்று 
வகரண்டரடுகறஶநரம். இந்றரவுக்கு 1928, 1932, 1936 ண 
வரடர்ந்ட னென்று எனறம்திக்கறல் ங்கம் வன்று  
ந்ர் ரன் சந்த். 

2018 பக்கற றணங்கள் PDF Download 

வதரட அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 
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2. ஜழன் 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 
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2. ரிஷை 
 

ரிஷை ற்றும் 
குநறீடுகள் 

இந்றர / ரறனத்றன் 
இடம் 

பல் இடம் 

‘ரறன ரிசக்ற றநன் 
னன்னுரிஷ குநறடீு’ 

1) ஆந்றப்திஶசம் 2) ஶகபர 
3) கரரஷ்டிர 
4) தஞ்சரப்   
5) ரஜஸ்ரன்  

னன்ணரக ரய்ப்தரலூட்டும் 
ரடுகபின் தட்டில்,UNICEF 
ற்றும் உனக சுகரர 
அஷப்ன (WHO) வபிிட்ட 
என னற அநறக்ஷக 

76 ரடுகபில் இந்றர 
56ட இடத்றல் உள்பட. 

1) இனங்ஷக 

2) னுரட்டு 
3) னனண்டி  
4) கஜகஸ்ரன் 

சறசற ரிஷச - வடஸ்ட் 
ஶதட்ஸ்ஶன் 

1) ிரட் ஶகரனற [ம்தர் 1 
வடஸ்ட் ஶதட்ஸ்ஶணரகும் 
ரட இந்ற ீர்]. 

  

‘வதனம்தரனரண 
னலீட்டரபர் ட்ன’ இனக்கு 
தட்டில் 

1)   வடல்னற  2) றழ்ரடு  
3) குஜரத் 

ATP ரிஷச 1)  ஶதல்டரல் (ஸ்வதின்)  2) ஶரஜர் வதடர் (சுிட்சர்னரந்ட)  

3) அவனக்மரண்டர் 
ஸ்வவ்(வஜர்ணி) 

இந்றரின் றகவும் 
ஶசதக்ற  அஷடரப 
றப்தரய்வு 

1) ஸ்ஶடட் தரங்க் ஆஃப் 
இந்றர  

2) டரட்டர ஶரட்டரர்ஸ் 
3) தஞ்சனற  
4) ரிஷனன்ஸ் ஜறஶர 

இந்றரின் வசல்ந் 
வதண்கபின் தட்டில் 

1.   ஸ்றர ி.கறனஷ்ர – 
ஶகரத்ஶஜ் குடும்தத்றன் 
னென்நரம் ஷனனஷந 
ரரிசு 

2) ஶரஷ்ணி ரடரர் – HCL ஷனஷ 
றர்ரக அறகரரி ற்றும் றர்ரக 
இக்குணர் 
3) இந்ட வஜின் – ஷடம்ஸ் 
குனொப்தின் ஷனர் 

பிரண ரழ்க்ஷக 
குநறடீ்டு – டீ்டுசற 
ற்றும் கர்ப்னந 
ிகரங்கள் அஷச்சு 
(MoHUA) 

1)   னஶண 2 ) ி னம்ஷத 

3) வதரி னம்ஷத 

4) றனப்தற 
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இந்ற க் கவுன்சறல் (QCI) டத்ற றஷனம் டெய்ஷ தற்நற அநறக்ஷக 

A1 ஷக றஷனங்கள் (75 
இனறனந்ட) 

1)   ஶஜரத்னர் / ட-ஶற்கு 
ில்ஶ 

2)  வஜய்ப்னர் / ட-ஶற்கு ில்ஶ 
3)   றனப்தற / வற்கு-த்ற 
ில்ஶ 

A ஷக றஷனங்கள் (332 
வரத்ம்) 

1)   ரர்ரர் / ட ஶற்கு 
ில்ஶ 

2)  னஶனர / ட-ஶற்கு ில்ஶ 
3)  ரங்கல் / வன்-த்ற 
ில்ஶ 

ண்டன ில்ஶ ரிஷச 1)   ட ஶற்கு ில்ஶ 2)   வன் த்ற ில்ஶ 
3)   கறக்கு கடற்கஷ இில்ஶ 

இந்றரின் றக றப்ன 
ரய்ந் திரண்ட் 

1)   டரடர 2)  ர்வடல் 
3)  இன்ஃஶதரசறஸ் 

இந்றரின் லுரண 
திரண்ட் 

1)   வயச்.டி.ஃப்.சற ங்கற   

இந்றரின் ஶகரக 
பர்ந்ட னம் திரண்ட் 

1)  ஶகரடக் யறந்றர 
ங்கற 

  

இந்ற பங்கபில் ஷசதர் 
ரக்குல்கள் 

    1)  சலணர- 35% 2) அவரிக்கர (17%) 
3) ஷ்ர (15%) 
4) தரகறஸ்ரன் (9%) 
5) கணடர (7%)  
6) வஜர்ணி (5% 

ஃஶதரர்ப்ஸ் னல் 10 
அறகதட்ச சம்தபம் வதனம் 
டிகர்கள் 

7) அக்ஷய் குரர் 9) 
சல்ரன் கரன்     

1) ஜரர்ஜ் க்லணி 
2) டரய்ஶண ‚ற ரக்‛ ஜரன்சன் 

3) ரதர்ட் டவுணி ஜழணிர். 

வதரட அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 

 

டப்பு றகழ்வுகள் ப்ல் - ஜழஷன 

Whatsapp குனொதில் ஶச - கறபிக் வைய்வும் 

 

https://goo.gl/BGKVHg
https://goo.gl/xcXoYz
https://goo.gl/2MkmeL
https://goo.gl/b3Dg6A
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3. மாநாடுகள் 

ைர்ஶை மாநாடுகள் 

இந்றர-அவரிக்கர ட்டஶஷை கனந்டஷரடல் 

 ில்ஶ, றனக்கரி, றற ற்றும் கரர்ப்தஶட் ிகர அஷச்சர் , தினேஷ் ஶகரல் , 
ில்ஶ ரரி ஷனர் , அஸ்ணி ஶனரயரி , ற்ந இில்ஶ ரரி 
உறுப்திணர்கள் ற்றும் னெத் அறகரரிகள் இந்றர -அவரிக்க சுற்று ட்டர 
கனந்டஷரடனறல் தங்கு வதற்நணர். 

த்டத்றன் 24 ட உனக கரங்கறஸ் 

 சலணரின் வதய்ஜறங்கறல் னல் னஷநரக த்டத்றன் 24 ட உனக ரரடு (WCP) 
ஷடவதற்நட. இட த்டஞரணிகபின் சர்ஶச கூட்டஷப்ன (FISP) இன் கலழ் 
எவ்வரன ந்ட னடங்கலக்கும் த்டரறகபின் உனகபரி கூட்டம் ஆகும். 

 மீ்: ‚Learning To Be Human‛ 

இந்றர ” வகன்ர கூட்டு ர்த்கக் குலின் கூட்டம் ஷஶரதிில் ஷடவதற்நட 

 வகன்ரில் உள்ப ஷஶரதிில் இந்றர – வகன்ர கூட்டு ர்த்கக் குலின் 8-ட 
கூட்டம் ஆகஸ்ட் 22 னல் 25 ஷ ஷடவதற்நட. உவுப் தரடகரப்ன, குஷநந் 
வசனில் டீ்டுசற, அஷணனக்கும் சுகரரம், வரறல்டஷந உற்தத்ற னும் 
வகன்ரின் ரன்கு வதரி றட்டங்கஷப வசல்தடுத்டறல், இந்றரின் தங்கபிப்ன 
தற்நற இந்க் கூட்டத்றல் ிரறக்கப்தட்டட. 

2 + 2 ஶதச்சுரர்த்ஷ ஆஷடந்டபேம் பஶனரதர உநஷக்குநறக்கறநட 

 அடுத் ரம் னட றல்னறில் றட்டறடப்தட்ட இந்றரிற்கும் அவரிக்கரிற்கும் 
இஷடஶ இண்டு + இண்டு ஶதச்சுரர்த்ஷகள் இன ரடுகலக்கும் இஷடினரண 
ஆரண னெஶனரதர உநின் என அநறகுநறரகும். 



  

டப்பு றகழ்வுகள் ” ஆகஸ்ட் 2018 

 

தரடக்குநறப்புகள்அநற – tamil.examsdaily.in                    9                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

உவு ற்றும் தரணம் வரறல்டேட்த ஆப்திரிக்கர 2018 ர்த்க றகழ்ச்ைறில் இந்ற 

வதினறன் 

 இந்றரின் ர்த்க ஊக்குிப்னக் கவுன்சறல் (TPCI) உவு ற்றும் தரணம் 
வரறல்டேட்த ஆப்திரிக்கர 2018 ர்த்க கண்கரட்சறில் இந்றர வதினறன் 
அஷக்கறநட. வன்ணரப்திரிக்கரின் ஶஜரயரணஸ்வதர்க்கறல் ஷடவதநினக்கும் 2018 
ஆம் ஆண்டு ர்த்க றகழ்ச்சறில் இந்றரின் உவு ற்றும் தரணங்கள் வரறல் 
வரடர்தரண உனகபரி ர்த்கம் ற்றும் ஆப்திரிக்கர ீட சறநப்ன கணம் 
வசலுத்ப்தடுகறநட. 

ஶைற மாநாடுகள் 

ஶர்ல் ஶனரண்ஷக்கரண பன்பல் ஏரிண்ஶடன் எர்க்ஷரப் 

 இந்ற ஶர்ல் ஆஷம் (இ.சற..) 2016 ஶதட்ச் IAS அறகரரிகலக்கு என ரள் 
ஏரிண்ஶடன் எர்க்ஷரப்ஷத னடடில்னறில் டத்றட. 

‘தர்ரன் தர்வ்’ 

 இந்றரின் த்ற, ரறன அசுகள் ற்றும் தங்குரர்கள் ஆகறஶரனடன் ஶசர்ந்ட 
இந்றரின் சுற்றுனர அஷச்சகம் 2018 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்தர் ரம் 16 ஆம் ஶற 
னல் வசப்டம்தர் ரம் 16 ஆம் ஶற ஷ ‚தர்ரன் தர்ஷ‛ ற்தரடு வசய்டள்பட. 

ீடித் பர்ச்ைறக்கரண றற ஆஶரக்கறன் ைர்ஶை ரரடு 

 வதரனட்கள் றுசுற்சற: வகரள்ஷக றகரட்டுல் னெனம் ீடித் பர்ச்சற குநறத் றற 
ஆஶரக்கறன் சர்ஶச ரட்ஷட த்ற சரஷன ஶதரக்குத்ட ற்றும் வடுஞ்சரஷனத் 
டஷந அஷச்சர் றன. றறன் கட்கரி னடறல்னறில் இன்று வரடங்கற ஷத்ரர். 

ரஷ்டிரி ஏதிைற யரைங்கறன் 3 ட ஶைற ரரட்டின் றநப்பு ிர 

 ரஷ்டிரி ஏ.தி.சற. யரசங்கறன் 3 ட ஶசற ரரட்டில் இஷபஞர்கலக்கரண 
ஶஷனரய்ப்னகஷப ஶம்தடுத்டற்கு எதிசற சனெகத்றற்கு 500 ஶகரடி னொதரய் சறநப்ன 
உி அபித்டள்பட கரரஷ்டிர அசு. 
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‘எபே ரட்டம் ஏர் உற்தத்ற’ உச்ைற ரரடு 

 இந்றக் குடிசுத் ஷனர் றன.ரம் ரத் ஶகரிந்த் னக்ஶணரில் ஷடவதறும் ‘என 
ரட்டம் ஏர் உற்தத்ற’ ன்ந ஷனப்தினரண உச்சற ரரட்ஷடத் வரடங்கற ஷக்கறநரர். 

‘திறதந்றத் ைரயறத்ற வின் ஸ்ரந்றர ைங்க்ம்’ கண்கரட்ைற 

 ஶசற கரப்தக பரகத்றல் ‚திறதந்றத் சரயறத்ற வின் ஸ்ரந்றர சங்க்ம்‛ 
(ஷடவசய்ப்தட்ட இனக்கறம் னெனம் சுந்ற இக்கம்) ன்ந ஷனப்தில் என 
கண்கரட்சற டங்கறட. கனரச்சர அஷச்சர், வதரனபரரம் ற்றும் சுற்றுச்சூல் 
தரடகரப்ன ந்றரினேரண டரக்டர் ஶகஷ் ர்ர னட றல்னறில் வரடங்கறஷத்ரர். 

வீுகபின் புணி பர்ச்ைறக்கரண பலீட்டரபர்கள் ரரடு 

 றற ஆஶரக், உள்டஷந அஷச்சகத்டடன், அந்ரன் & றக்ஶகரதரர் ற்றும் 
னச்சத்ீவுகள் னை.டி. றர்ரகங்கலடனும், ீவுகபின் னணி பர்ச்சறக்க்கரக 
னலீட்டரபர்கள் ரரடு என்ஷந ஆகஸ்டு 10 2018 அன்று னடடில்னற ப்சற தரீ 
ஶகந்றரில் டத்றட. 

ஷைலம்பு கறரிக்க ைந்றப்பு 

 சர்ஶச லும்னக்கூடு சனெகம் (ஸ்ஸ்) ரட்டினறனக்கும் 45 இபம் கறரிக்க 
ல்லுர்கஷப அஷத்ட அர்கலக்கு ஷசலும்ன டஷ-சறநப்ன ீட ஆர்த்ஷத் 
டெண்டுற்கரக சந்றப்ஷத டத்றட. 

இந்ற புடஷின் தரம்தரித்ஷ வபிப்தடுத் INTACH 

 சுந்ற றண ிர வகரண்டரட்டத்றன் என தகுறரக இந்ற கஷன , கனரசர 
னரிஷக்கரண இந்ற ஶசற அநக்கட்டஷப (INTACH) இண்டு ரள் கண்கரட்சறஷ 
இந்ற னடஷின் தரம்தரிரண ரஶக கற ஶரயரஷ டத்டகறநட . 
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ஶகப ரறனத்றல் வள்ப றரப் திகள் குநறத்ட ஆய்வு வைய்பம் கூட்டத்ஷ 
ஶகதிணட் வைனரபர் ஷனஷ ரங்கறணரர் 

 ஶகப ரறனத்றற்கு வள்பம் ற்தட்டுள்ப சூழ்றஷனஷ கனத்றல் வகரண்டு, ஶசற 
வனக்கடி ஶனரண்ஷக் குலின் (NCMC) கூட்டம் ஷடவதற்நட. 

உவு தப்தடுத்டம் வரறல்டேட்தத்றல் ைீதத்ற பன்ஶணற்நங்கள் தற்நற ைர்ஶை 

ரரடு 

 உவு தப்தடுத்டல் வரறல்டேட்தத்றல் (iCRAFPT) சீதத்ற னன்ஶணற்நங்கள் தற்நற 
சர்ஶச ரரடு றழ்ரட்டில் உள்ப ஞ்சரவூரில் இந்ற உவுத் வரறற்டஷந 
வரறல்டேட்த றறுணம் என்நறல் டந்ட. 

IIT கவுன்ைறனறன் 52 ட கூட்டம் 

 டி கவுன்சறனறன் 52 ட கூட்டம் னட றல்னறில் ணி ப ஶம்தரட்டுத்டஷந 
அஷச்சர் திகரஷ் ஜஶடகர் ஷனஷில் ஷடவதற்நட. 

க்ரிற கும்ப் ைர்ஶை ரரடு & கண்கரட்ைற 

 இந் ஆண்டு அக்ஶடரதர் ரம் னக்ஶணரில், உத்றப்திஶச அசு னென்று ரள் க்ரிற 
கும்ப் சர்ஶச ரரடு ற்றும் கண்கரட்சற ற்தரடு வசய்வுள்பட. அக்ஶடரதர் ரம் 26 
ஆம் ஶற னல் ரரடு ஷடவதநவுள்பட. ிசரத் டஷநில் அநறவு ற்றும் 
றனத்டத்ஷ தரிரநறக்வகரள்ப ிசரிகலக்கும், வரறல்டேட்த றனர்கலக்கும், 
வரறல்னற்சறரபர்கலக்கும் என பத்ஷ ங்குல். 

ரன்கரட ஆைற ஶர்ல் தங்குரர்கள் ன்நம் (AESF-IV) 

 ரன்கரட ஆசற ஶர்ல் தங்குரர்கள் ன்நம் (AESF-IV) அப்தகுறில் 
ஶர்ல்கஷபனேம் ஜணரகத்ஷனேம் தற்நற ிரறக்க வகரலம்தில் வரடங்கவுள்பட. 
வற்கரசறரில் னல் டஷரக இனங்ஷகின் ஶர்ல் ஆஷக்குல ற்றும் 
ஆசறர வட்வரர்க்குக்கரண இனச ஶர்ல் (ANFREL) ஆவுடன் ஷடவதறுகறநட. 
ீம் – ‘ஶர்ல் வபிப்தஷடத்ன்ஷஷனேம் ஶர்ஷஷனேம் 
னன்ஶணற்றுித்ல்:ஜணரகத்ஷ என்நரக ஶம்தடுத்டல் ற்றும் தரடகரத்ல்’. 



  

டப்பு றகழ்வுகள் ” ஆகஸ்ட் 2018 

 

தரடக்குநறப்புகள்அநற – tamil.examsdaily.in                    12                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

ஸ்ரர்ட் வில்ஶ ரரடு 

 னட றல்னற, FICCI ஆல் ற்தரடு வசய்ப்தட்ட ஸ்ரர்ட் வில்ஶ ரரட்ஷட, ில்ஶ 
ற்றும் றனக்கரி அஷச்சர் தினேஷ் ஶகரல் றநந்ட ஷத்ரர். 

3-ட ஸ்ரர்ட் இந்றர ஶயகத்ரன் ஶதரட்டி 

 உனகறன் றகப்வதரி ணீ கண்டுதிடிப்ன  னற்சறப்ஶதரட்டிரண 3-ட ஸ்ரர்ட் இந்றர 
ஶயகத்ரன் ஶதரட்டிஷ டக்கறஷத்ரர் த்ற ணி ப ஶம்தரட்டுத்டஷந  
அஷச்சர் றன திகரஷ் ஜவ்ஶடகர் இன்று னடறல்னறில் டக்கறஷத்ரர் . 

5 ட றர்ரகறகள் குல கூட்டம் 

 னடடில்னறில் ஷடவதற்ந 5 ட றர்ரகறகள் குல க் கூட்டத்றல் ரற கங்ஷக 
றட்டத்றன் கலழ் உத்கண்ட் , உத்ப் திஶசம் , தகீரர் ற்றும் ஶற்கு ங்கரப 
ரறனங்கபில் னொ . 150 ஶகரடி றப்தினரண சுத்ரண கங்ஷக ஶசற றட்டத்றற்கு 
எப்னல் அபித்ட. 

6 ட RCEP அஷச்ைர் ைந்றப்பு 

 சறங்கப்னரில் வரடங்கும் 6 ட RCEP ர்த்க அஷச்சர்கபின் கூட்டத்றற்கரண இந்றத் 
டெடக்குலின் ர்த்க ற்றும் ஷகத்வரறல் ற்றும் சறில் ிரணப் ஶதரக்குத்டத் 
டஷந அஷச்சர் சுஶஷ் தின ஷனஷில் வசன்நட . 

ஶைற பேத்ட ர ரரித்றன் 7 ட கூட்டம் 

 ஆனேஷ் அஷச்சகத்றன் ஶசற னத்ட ர ரரித்றன் (NMPB) ரட கூட்டம் 
னட டில்னறில் ரறன ஆனேஷ் அஷச்சர், வ றதத் வஸ்ஶமர ரக்கறன் 
ஷனஷில் ஷடவதற்நட. 

டப்பு றகழ்வுகள் ப்ல் - ஜழஷன 

Whatsapp குனொதில் ஶச - கறபிக் வைய்வும் 

https://goo.gl/2MkmeL
https://goo.gl/b3Dg6A
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4. றணம், திஶற்பு 

ஶைற றணங்கள்: 

S.No வதர்  தி 
1 ஶக.ம். ஶஜரைப், இந்றர 

தரணர்ஜற & ிணதீ் ைன் 
னென்று உர் ீறன்ந ீறதறகள் உச்ச ீறன்ந 
ீறதறகபரக றறக்கப்தட்டணர் 

2 வ யரின்ஷ் ரஜ்சஷத டஷத் ஷனரக தறிஶற்றுள்பரர் 
3 டரக்டர் ஜற. ைஷீ் வட்டி தரடகரப்னத்டஷந ஆர் &டி வசனரபர் ற்றும் ஷனர் , 

டி.ஆர்.டி.ஏ 

4 ஸ்.குபேபர்த்ற & ைஷீ் 
கரைறரத் ரத்ற  

தகுறஶ அறகரப்னர்ற்ந இந்ற ரிசர்வ் ங்கறின் 
த்ற குல இக்குர்கள் 

5 ி. ரஜழ தி.ஸ்.ன்.ல். றழ்ரடு திரிின் ஷனஷப் வதரட 
ஶனரபர் 

6 அனுரக் ைச்ைன் அர்ப்திக்கப்தட்ட சக்குக் கக கரர்ப்தஶன் ஆஃப் 
இந்றர னறறவடட் றர்ரக இக்குணர் (DFCCIL) 

7 ஆறத்ர ிக்ம் ற்றும் 
திஶரத் ைந்ற ஶரற 

த்ற ஶடி ரி ரரி உறுப்திணர்கள் (CBDT) 

8 பத் க்கநறஞர் தி.ஸ். 
திைரத் 

 னற வலுங்கரணர அட்டர்ணி வஜணல் 

9 ீறதற ம்.ஆர் ர தரட்ணர உர் ீறன்நத்றன் னற ஷனஷ ீறதற 
10 ீறதற ரஶஜந்ற ஶணன் றல்னற உர் ீறன்நத்றன் ஷனஷ ீறதற 
11 ீறதற கலர றட்டல் ஜம்ன ற்றும் கரஷ்ீர் உர் ீறன்நத்றன் னல் 

வதண் ஷனஷ ீறதற 

12 ீறதற ஞ்சுப ஶைலூர் றன்லுக்கரண ஶல் னஷநடீ்டு ீறன்நத்றன் 
ஷனர் 

13 ஶகர ைர்ர கபிர் ஶசற ஆஷத்றன் ஷனர் 
14 டி.தரனர வங்கஶடஷ் ர்ர  ஷ்ரிற்கரண டெர் 
15 ஆணந்ற வதன் தஶடல் (த்றப் 

திஶை ஆலர்) 
சத்ீஸ்கர் கர்ணர் கூடுல் வதரறுப்ன 

16 .ஶக. ைறங் இந்றன் ஆில் கரர்ப்தஶணின் ஷதப்ஷனன் 
இக்குர் 

17 றஷப்தட டிகர் அக்ஷய் குரர் சரஷன தரடகரப்ன திச்சரங்கலக்கரண திரண்ட் டெர் 
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18 றஷப்தட ரரிப்தரபர் ரஜற 
ன்.கபேண் 

னஶரகர கனரசரயத்ற சங்கத்றன் வதரடச் 
வசனரபர் 

19 தைரஜள, னக்ஷ்ற அதர்ர 
வகுரர் & ைந்றர ரஜன் 

னென்று னற உறுப்திணர்கள் இந்றர சறவண்ட்ஸ் 
னறறவடட் 

20 இந்ற ங்கறகள் ைங்கத்றன் 
(ஈஶகரன் வைவயண்டர்) 

ங்கறின் ரரிப் திிடத்றற்கரண ‘அநறவரபிப் 
தங்குரர்’ 

21 B.வைைறவகன் 
ஷனஷில்,ஶைற 
ஊட்டச்ைத்ட றறுகத்றன் 
பன்ணரள் இக்குணர்(NIN) 

FSSAI சறப்ன-ஶனதிபிங் ஷஷ றப்தரய்வு வசய் 
குலஷ அஷக்கறநட 

22 ஸ்.ஸ். பந்த்ர [இந்ற 
ரிைர்வ் ங்கறின் பன்ணரள் 
டஷ ஆலர்]  

இந்றர னல்ஸ் யவுசறங் திணரன்மறன் ணிப்தட்ட 
இக்குர் (IBHFL) 

23 ைந்பீ் தஜரரிர வன்கறக்கு ஆசறரின் டடிக்ஷககள் டஷத் 
ஷனர் (SWA) 

24 ைந்றஶைகர் ரரகறபேஷ்ன் டஷத் ஷனர் ினைகம் & டேண்நறவு, ஶகரஶகர 
ஶகரனர இந்றர & வன் ஶற்கு ஆசறர 

25  டிகர் ீர டரண்டன் 
(கரரஷ்டிர அைரங்கத்ரல்) 

கம் சரர்ந் சஞ்சய் கரந்ற ஶசற னங்கரின் (SGNP) 
திரண்ட் டெர் 

26 ஷனஷ ீறதற ஸ்.ஶஜ. 
ஜறப்ரர் 

ஶரந்ர னறறவடட் ீட னடிவு வசய் ஶசற தசுஷ 
ீர்ப்தரம் (NGT) அஷக்கப்தட்ட குலின் ஷனர் 

27 குரர் ங்கனம் திர்னர, எய்.ைற. 
ஶஶஷ்ர்  

ர் இந்றரில் அறகரப்னர்ற்ந இக்குர்கள் 

28 ைந்ர ஶகரச்ைரர் சறசற வசனரபர் குலில் என இக்குணரக 
ீண்டும் தி ற்நரர் 

29 வணிரைன் வங்கடகறபேஷ்ன் ஶரந்ர பரகங்கபின் ஷனஷ றர்ரக அறகரரி 
(சறஇஏ) (ஶரந்ர) 

30 ஆரின் ஜளரலுக்கு ரற்நரக 
தன் ர றணம் 

ஆசற ஶகரப்ஷதின் இந்ற U-19 கறரிக்வகட் அிின் 
ஶகப்டன் 

31 ஶஷ் தரர் இந்ற கபிர் கறரிக்வகட் அிின் ஷனஷ 
திற்சறரபர் 
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புற கர்ணர்கள்: 

S. No வதர்  ரறனம் 
1 சத்ர தரல் ரனறக் ஜம்ப & கரஷ்ீர் ஆலர் 
2 கர ரய் ஶகரனர ஆலர் 
3 னரல்ஜற ரண்டன் தீகரர் ஆலர் 
4 கங்கர திசரத் ைறக்கறம் ஆலர் 
5 கப்டரன் சறங் ஶசரனங்கற றரிபுர ஆலர் 
6 சத்ஶவ் ரரண் ஆரிர யரிரணர ஆலர் 
7 ஶததி ரி வௌரிர உத்கண்ட் ஆலர் 

 

ைர்ஶை றணங்கள்: 
 

S.No வதர்  தி 
1 அப்ஶர வதணிவடஸ் னற தரகுஶன் ஜணரறதற 
2 இப்ரயறம் வதௌதக்கரர் கலர ரனற ஜணரறதற 
3 ம்ர்ைன் பணங்கரக்ர ஜறம்தரப்ஶ ஜணரறதற 

4 ஸ்கரட் ஶரரிைன் ஆஸ்றஶனறரின் னற திர் 
5 ரிர ஃவதர்ணரண்டர 

ஸ்திஶணரைர கர்ைஸ் 
(ஈக்டரர்) 

க்கற ரடுகபின் 73 ட அர்வுக்கரண 
வதரடச் சஷதத் ஷனரகத் 
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர் 

6 ஆைரத் ஷகைர் தரகறஸ்ரணின் னற தரரலன்ந 
சதரரகர் 

7 ைத் த்ரிதற  வதரட உி வசனரபர் ற்றும் UNEP இன் 
றனை ரர்க் அலுனகத்றன் ஷனர் 

8 னரல்ைந்த் ரஜ்புட் ஜறம்தரப்ஶ ஶசற கறரிக்வகட் அிின் 
ஷனஷ திற்சறரபர் 

 

Whatsapp குனொதில் ஶச - கறபிக் வைய்வும் 

https://goo.gl/b3Dg6A
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5. அநறில் 

றணைரி திபரஸ்டிக் தசுஷ இல்ன ரபக்கஷப வபிிடுகறன்நண 

 றணசரி திபரஸ்டிக் தரட்டில்கள் சூரி எபிில் வபிப்தடும் ஶதரட தசுஷ இல்ன 
ரனேக்கஷப வபிப்தடுத்டகறன்நண ண என ஆய்வு கூநறனேள்பட. 

டி-வட்ரஸ் எபே ைறப்ஷத ஷ அறகரத்ஷ ங்குகறநட 

 னல் ஆறு வரறல்-றஷன குடும்த டேண்வசனறகஷப ..டி.-வட்ரஸ் 
உனரக்கறனேள்பட. னறணக்ஸ் இங்குபத்ஷ இக்க சக்ற றட்டத்றன் கலழ் ஆம்தரக 
ஷஸ்க்ரீக் (RISECREEK) ன்ந வதரில் 300 சறப்னகள் உற்தத்ற வசய்ப்தட்டண, ஏரிகன், 
னே.ஸ் உள்ப இன்வடல் றறுணத்றல் இனசரக டிஷக்கப்தட்டுள்பண. 

ைற.ஸ்..ஆர் இன் புற கரப்புரிஷ கறபரட் தஸ்டர் 

 என னற கறபரட் தஸ்டர், திஇஜற ஸ்ட்வப்ஶடரஷகஶஸ் – டரக்டர் கறரிஷ் சயரணி 
உனரக்கற என ரல் உிரில் றறுணம், டி.ஸ்..ஆர் ற்றும் அட 
கண்டுதிடிப்தரபர் குல, டேண்டிர் வரறல்டேட்த றறுணம் (CSIR-IMTECH) சண்டிகர், 
இஸ்கலறக் தக்கர சறகறச்ஷசஷ னட்சறகரக்குவுள்பட. 

அஶைரன் கரடுகபின் CO2 உநறஞ்சுஷன அஶைரன் நட்ைற குஷநக்கறநட 

 அஶசரன் ஷக்கரடுகபில் நட்சறஷ , எற்ஷந த னத்றல் வதய்னேம் ஷ தன 
ஆண்டுகலக்கு கரர்தன் ஷட ஆக்ஷசஷட உநறஞ்சுற்கு அன் றநஷணக் குஷநக்க 
னடினேம், என ரசர ஆய்வு கண்டநறந்டள்பட. 

ிஞ்ஞரணிகள் LIGO க்கரண றனத்ஷ ஶைரறக்கவுள்பணர் 

 யரரஷ்டிரின் யறங்ஶகரனற ரட்டத்றல் ஶனசர் இண்டர்ஃவதர்ஶதரீட்டர் ஈர்ப்ன 
ிஷச அஷன ஆய்ரபர் (LIGO) றட்டத்றன் இந்ற திரிவு ிஞ்ஞரணிகள் றட்டத்றற்கு 
ற்நரறு றனத்ஷ ஶசரறக்க சுற்றுச்சூல் அஷச்சகம் அனுற அபித்டள்பணர்` 
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ஆகஸ்ட் 18, 2018ல் யனீறம் கண்டுதிடிக்கப்தட்டு 150 ஆண்டு றஷநவு 

 னல சூரி கறகத்றன் ஶதரட சூரிஷணப் தடிக்கும் ரணினரபர்கபரல் ஆகஸ்ட் 18, 
1868ல் யனீறம் ஆந்றரில் கண்டுதிடிக்கப்தட்டட. னறில் றனவுற்கு னன்ன 
சூரிணில் கரப்தட்ட எஶ என உறுப்ன யனீறம். 

CO2 உர்வு கரரக இந்றர ஊட்டச்ைத்ட குஷநதரடுகஷப ைந்றக்கனரம் 

 என ஆய்ின் தடி கரர்தன் ஷட ஆக்ஷசடின் (CO2) அறக அபிணரல் அரிசற ற்றும் 
ஶகரடஷ குஷநரண ஊட்டச்சத்ஷ உனரக்குகறநட இணரல் 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் 
ஶகரடிக்கக்கரண இந்றர்கள் ஊட்டச்சத்ட குஷநதரட்டரல் தரறக்கப்தடுரர்கள் ண 
கூநறனேள்பணர். 

உறழ்வுகஷப குஷநப்தற்கு தரல் ரடுகலக்கு ஆரய்ச்ைறரபர்கள் கடற்தரைறஷ 
உபிக்கறன்நணர் 

 கனறஃஶதரர்ணிர தல்கஷனக்கக ஆரய்ச்சறரபர்கள் கரல்ஷடகஷப கரனறஷன ட்ன 
றகுந்ரக ரற்ந ற்றும் ீத்ஶன் உறழ்ஷ குஷநப்தற்கரண னற்சறில் தரல் 
ரடுகலக்கு கடற்தரசறஷ உரக அபிக்கறன்நணர். 

5.1 அநறில் கண்டுதிடிப்புகள் 

ைலண ிஞ்ஞரணிகள் பல் எற்ஷந குஶரஶரஶைரம் ஈஸ்ட் உபேரக்குகறணர் 

 சலணரில் னெனக்கூறு ர அநறினறல் சறநப்தரண ஷத்றல் உள்ப னெனக்கூறு 
உிரினரபர்கள் க்ரிஸ்ப்ஆர்- கரஸ் 9 (CRISPR-Cas9) தட-வரகுப்ன என்ஷநப் 
தன்தடுத்ற என எற்ஷந குஶரஶரஶசரம் ஈஸ்ட் ஷககஷப உனரக்கறணர். 

ைறக்கனரண ஶகரடஷ தட கண்டுதிடிக்கப்தட்டட 

 என வதரி ிஞ்ஞரண னன்ஶணற்நத்றல், 18 இந்ற ிஞ்ஞரணிகள் உள்பிட்ட சர்ஶச 
குல ிஞ்ஞரணிகள் சறக்கனரண ஶகரடஷ தடஷ கண்டுதிடித்டள்பணர். 
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ஷன ற்றும் கலத்ட புற்றுஶரின் பர்ச்ைறகரண புத்ஷ IISER ஶதரதரல் 

கண்டநறந்டள்பணர் 

 இந்றரின் அநறில் கல்ி ற்றும் ஆரய்ச்சற றறுண (IISER) ஆரய்ச்சறரபர்கள், 
என குநறப்திட்ட ன கறஶணஸ் (p21- வசனரக்கப்தட்ட கறஶணஸ் 2 அல்னட PAK2) 
உற்தத்றஷ குஷநத்டள்பணர், இட வதரடரக ஷன ற்றும் கலத்ட னற்றுஶரய்கபில் 
அறகரக உற்தத்ற வசய்ப்தடுகறநட, இட என வரடர் தரறப்ஷத ற்தடுத்ற தின் 
இறுறரக ஷன ற்றும் கலத்ட னற்றுஶரய் பர்ச்சறஷக் குஷநக்கும். 

உனகறன் பல் யறந்ற ஶதசும் ரர்த்ரண ணி ஶரஶதர 

 ‘ஶசரதிர’ ன்ந வதரில் யரங்கரங் றறுணம் உனரக்கற என சனெக ணி 
ஶரஶதரின் இந்ற தறப்ஷத ‘ரஷ்ற’ஷ ரஞ்சற ஞ்சறத் வஸ்ர 
உனரக்கறனேள்பரர். இட யறந்ற, ஶதரஜ்னரி ற்றும் ரத்ற வரறகஶபரடு ஆங்கறனனம் 
ஶதசும். 

200 றல்னறன் ரண திவடஶரமளர் தடிம் அவரிக்கரில் கண்டுதிடிக்கப்தட்டட. 

 ங்கள் வசரந் சக்றின் கலழ் தநக்ககூடி னடவகலும்ன உஷட னல் உிரிணர ண 
திவடஶரமளர் ணப்தடும் ிஞ்ஞரணிகள் னன்ணர் அநறப்தடர இணங்கள் 
கண்டுதிடித்ணர். 

99 றல்னறன் ஆண்டுகள் தஷரண ண்டு கண்டுதிடிக்கப்தட்டட 

 ப்திசறன் தடித்றல் சறக்கற 99 றல்னறன் ஆண்டுகள் தஷரண ண்டு என்ஷந 
ிஞ்ஞரணிகள் கண்டுதிடித்றனக்கறநரர்கள்,இட தண்ஷட னக்கும் ரங்கள் ற்றும் 
கந்றகலக்கறஷடினரண உநஷ ன்கு னரிந்டவகரள்ப உவும் கண்டுதிடிப்ன. 

JNCASR எபே புற, லுரண ங்க டித்ஷ உபேரக்கறட 

 ஜயர்னரல் ஶன ஶம்தட்ட அநறில் ஆரய்ச்சற ஷம் (JNCASR), வதங்கலன, 
ஆரய்ச்சறரபர்கள் றக ஷக்ஶர கறரிஸ்டஷனட்ஸ் னும் சறநற தடிகங்கள் டித்றல் 
என னற ஷக ங்கத்ஷ உனரக்கறனேள்பணர். 
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உனகறன் பல் 4D வைரறக்ஸ் அச்ைறடல் உபேரக்கப்தட்டட 

 சறக்கனரண, டித்ஷ ரற்றும் வதரனள்கஷப உனரக்குற்குப் தன்தடுத்க்கூடி 
வசரறக்ஸ்க்கரண உனகறன் னல் 4 டி அச்சறடத்ஷ வற்நறகரக ிஞ்ஞரணிகள் 
உனரக்கறனேள்பணர். 

இந்ற-அவரிக்க ிஞ்ஞரணி IBDஷ கிக்க பி ற கண்டுதிடித்டள்பரர் 

 இந்ற-அவரிக்க ிஞ்ஞரணி சந்ர் ஶரகன் அற்சற குடல் ஶரஷ (IBD – 
ிற்றுப்ஶதரக்கு, ிற்றுப் திடிப்ன ற்றும் ஷட இப்ன ஆகறற்நறற்கு றகுக்கும் 
குடல் ஶகரபரறு) ஊடுனரல் கண்டநறனேம் 50 ன உிர் குநறப்தரன்கஷப அஷடரபம் 
கண்டுள்பரர். 

ஷதஶனரரிஷ ரக்க புற கனஷ 

 கரனர ற்றும் ன்டிரிக் ஶரின் ஶசற றறுணத்றன் (.சற.ம்.ஆர்-ன்சறஈடி) ஶற்கு 
ங்கரப ஆரய்ச்சறரபர்கள் வயச்.ஷதஶனரரிக்கு றரக என கனஷஷ (னரஜறக் 
அறனம்) றப்தடீு வசய்ட, இந் தரக்டீரித்றன் கறட்டத்ட்ட அஷணத்ட னத்ட 
ிகரங்கஷபக் வகரல்னனரம் ன்று கண்டநறப்தட்டட. 

ஆண்டிதரடிக் றர்ப்பு தரக்டீரிரஷ இனக்கரகக் வகரண்ட புறபேந்ட 

 இந்ற வரறல்டேட்தக் கக (டி) னொர்கற ஆரய்ச்சறரபர்கள், அசறஶடரஶசரதரக்டர் 
தரவ்ன்ணி தரக்டீரிரில் என னத்ஷ (Hfq) அஷடரபம் கண்டுள்பணர், இட என 
சரத்றரண னந்ட இனக்கரக இனக்கனரம். 

எபே உனகபரி கரய்ச்ைல் டுப்பூைற அஷடரபம் கரப்தட்டட 

 ஷமறன் றகுந் சறங்கலக்கு றரக க்கஷப தரடகரக்கும் வயரகுஶபரடிணின் 
(HA) ஸ்டரல்க் ண அஷக்கப்தடும் உனகபரி கரய்ச்சல் டுப்னசறஷ ிஞ்ஞரணிகள் 
கண்டநறந்டள்பணர். 
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இற்தில் ல்லுர்கள் யறக்ஸ் ஶதரமரணின் ைறஷஷக் கண்டுள்பணர் 

 யறக்ஸ் ஶதரமரஷணக் கண்டுதிடித்ட ஆறு ஆண்டுகலக்குப் தின், னிில் 
ல்லுர்கள் ‚ீண்ட கரனத்றற்குள்ஶபஶ‛ திக் வகரண்டினக்கும் டேண்ி டகள், ‚கலழ் 
குரர்க்குகள்‛ ன்று அஷக்கப்தடும் சறநற திட்டுகபரக சறஷஷக் கண்டுள்பணர். 

உனகறன் றகச் ைறநற பேத்ட ஶரஶதர கறன்ணஸ் ைரஷண தஷடத்டள்பட 

 றர்கரனத்றல் னற்றுஶரய் ற்றும் அல்ஷசர் சறகறச்ஷசக்கு உக்கூடி 120 
ரஶணரீட்டர் அபஷக் வகரண்ட என சரணம் – சறநற னத்ட ஶரஶதரஷ 
உனரக்கறன் னெனம் ிஞ்ஞரணிகள் னற உனக கறன்ணஸ் என்ஷந தஷடத்டள்பணர். 

5.2 விண்வவளி அறிவியல் 

ரைரின் ஆய்வுக்கரக ீண்டும் ிண்வபிக்கு வைல்கறநரர் சுணிர ில்னறம்ஸ் 

 அவரிக்க ிண்வபி ஷத்றன் ஆய்வுக்கரக ிஷில் ிண்வபிக்கு வசல்லும் 9 
ஆரய்ச்சறரபர்கள் தட்டினறல் சுணிர ில்னறம்ஸ் இடம்வதற்றுள்பரர். 

திவஞ்ச் கரணரினறபேந்ட இஸ்ஶரின் கரண வைற்ஷகக்ஶகரள் ஜறைரட்-11 ிண்டக்கு 

ப்தட ரரகவுள்பட 

 இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சறக் ககத்றன் (இஸ்ஶர) கரண வசற்ஷகக்ஶகரபரண 
GSAT-11 திவஞ்ச் கரணரில் இனந்ட 30 ம்தர் அன்று ிண்ில் ப்தட 
ரரகவுள்பட. 

ரைரின் கறபெரிரைறட்டி ஶரர் வைவ்ரய் கறகத்றற்கு வைன்று ஆறு ஆண்டுகள் 

றஷநவுற்நட 

 வசவ்ரில் ற ீர் ஆரங்கள் ற்றும் ரழ்ற்கு சரத்றரண அநறகுநறகள் 
ற்றும் ரழ்ிடம் கரப்தடும் ன்று என ஶரக்கத்டடன் அனுப்தப்தட்ட ரசரின் 
கறனைரிரசறட்டி ஶரர் சறப்ன வசவ்ரய் கறகம் வசன்று ஆறு ஆண்டுகள் றஷநவுற்நட. 
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ரற்தத்ற ரன்கு புற வபி கறகங்கள் கண்டுதிடிக்கப்தட்டட 

 ரசரின் வகப்னர் ற்றும் ESA ின் ஷகர ிண்வபி வரஷனஶரக்கறகள் 
ஆகறற்நறல் இனந்ட ரணில் கல்கஷப ஶசகரித்ட. அர்கள் இந் 44 
வபிப்தகுற கறகங்கள் இனப்தஷ உறுறப்தடுத்ற, அற்ஷநப் தற்நற தல்ஶறு 
ிங்கஷப ிரித்ணர். 

சூரிஷணத் வரடும் உனகறன் பல் றன் 

 சூரிஷணத் வரடுற்கு ணிணின் னல் றன் சூரிணின் வகரஶரணர ன்று 
அஷக்கப்தடும் வபிப்னந பிண்டனத்றன் வனங்கற ஶசரஷணஷ றகழ்த், 
ரசரின் தரர்கர் சூரி ஆய்வு றட்டம். 

இந்ற வரஷனஶரக்கற வரஷனடெ ரவணரனற அண்டத்ஷ கண்டநறந்டள்பட 

 12 தில்னறன் எபி ஆண்டுகள் வரஷனில் அஷந்டள்ப றக வரஷனடெ ரவணரனற 
அண்டத்ஷ கண்டுதிடிப்தற்கு னஶணில் உள்ப என இந்ற வரஷனஶரக்கற, 
றகப்வதரி ீட்டர் அஷன ரவணரனற வரஷனஶரக்கறஷ (ஜறம்ஆர்டி) ரணினரபர்கள் 
தன்தடுத்றனேள்பணர். 

இபேம்புச் சுஷ ஶரஷ ைலர்வைய்ற்கு IGIB குல எபே புற இனக்ஷகக் கண்டுள்பட 

 ஜறஶணரறக்ஸ் ற்றும் எனங்கறஷந் உிரில் றறுணம் (CSIR-IGIB), ஜபீ்ர ீஷணப் 
தன்தடுத்ற வயப்சறடின் யரர்ஶரன் உற்தத்றஷ எலங்குதடுத்டம் என தரஷஷ 
வற்நறகரக கண்டுதிடித்றனக்கறன்நண. உடனறல் உள்ப இனம்னச் ஶசர்த்ஷக் 
கட்டுப்தடுத்டம் கல்லீனறல் இந் வயப்சறடின் யரர்ஶரன் சுக்கும். 

இஸ்ஶர ைரரதரய் டைற்நரண்டு ிரஷ வகரண்டரடவுள்பட, டிிஶைணஷன அநறபகப்தடுத் 

றட்டம் 

 இந்ற ிஞ்ஞரண ஆரய்ச்சற றறுணம் ிக்ம் சரரதரய் டைற்நரண்டு ிரஷ 2019ம் 
ஆண்டு, ஆண்டு னலக்க வகரண்டரடவுள்பட. இட என தித்ஶக இஸ்ஶர டி.ி 
ஶசணஷன உனரக்க றட்டறட்டுள்பட. ஜம்ன, அகர்னரில் ிண்வபி ஆரய்ச்சற 
வரறல்டேட்த ஷங்கள் அஷவுள்பட 
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ககன்ரன் 

 ிண்வபிக்கு ணிர்கஷப அனுப்னம் னற்சறில் உனகரக்கப்தடவுள்ப ககன்ரன் 
றட்டம் திர் ஶந்ற ஶரடிரல் 2022 ஆம் ஆண்டில் வசலுத்ப்தட அனுற 
வதற்றுள்பட. 

ைந்றரன்-1 வு ைந்றணில் தணி இபேப்தஷ உறுறப்தடுத்டகறநட 

 10 ஆண்டுகலக்கு னன்ணர் வசலுத்ற சந்றரன் -1 ிண்கனத்றனறனந்ட வதற்ந 
வுகஷபப் தன்தடுத்ற றனின் டன ண்டனங்கபின் இனண்ட ற்றும் குபிரண 
தகுறகபில் உஷநந் ீர் ஶசறப்னகஷப ரசர ிஞ்ஞரணிகள் கண்டநறந்டள்பணர். 

ரணிஷன பன்ணநறிப்ஷத ஶம்தடுத் ESA வைற்ஷகக்ஶகரள் 

 னறின் க்ஸ்ப்ஶபரர் ரனஸ் வசற்ஷகக்ஶகரள் ஶரப்தி ிண்வபி 
வஜன்சறரல் (ESA) வற்நறகரக ிண்ில் ப்தட்டட, உனகம் னலடம் 
கரற்றுகஷப அபிடுஶரடு, ரணிஷன னன்ணநறிப்ஷத ஶம்தடுத்வும் இட உவும். 

ரைரின் வைல்தீஸ் தன்தரடு ற்றும் வபிக்கறக சுற்றுனர வய்றகர் ரிரனறட்டி தன்தரடு 

 ரசரின் ஸ்திட்சர் ஸ்ஶதஸ் வரஷனஶரக்கறின் அநறனகத்றன் 15 ட ஆண்டு 
ிரஷக் வகரண்டரட, வசல்தஸீ் தன்தரடு ற்றும் வபிக்கறக சுற்றுனர வய்றகர் 
ரிரனறட்டி தன்தரடு வபிிடப்தட்டட. 

ைலணர வற்நறகரக இட்ஷட றவைலுத்ல் வைற்ஷகக்ஶகரள்கஷப அனுப்திட 

 எற்ஷந ஶகரிர் ரக்வகட்ஷக் வகரண்டு சலணர வற்நறகரக இட்ஷட றவசலுத்ல் 
வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப அனுப்திட. னரங் ரர்ச் -3 தி ஶகரிர் ரக்வகட், னரங் ரர்ச் 
ரக்வகட் வரடரின் 283 ட றன் ஆகும். 

2022 ஆம் ஆண்டில் ISRO ிண்வபிக்கு பல் ணிஷணஅனுப்தத்றட்டம் 

 ககன்ரன் – இந்றரின் னல் இந்ற ணின் ிண்வபி வசல்லும் றட்டத்ஷ 
இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சற றறுணம் (இஸ்ஶர) 2022 ஆம் ஆண்டபில் 
றஷநஶற்றும். 
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பூறின் உபேகும் தணிப்தகுறஷ கண்கரிக்க ிண்வபி ஶனைஷத் வரடங்கவுள்பட ரைர 

 னறின் டன தணிகபின் உத்றல் உள்ப ரற்நங்கஷப அபிட, அடுத் ரத்றல், 
ிண்வபி, தணி, கறபவுட் ற்றும் றன உ ஶசட்டிஷனட்-2 (ICESat-2), இட றகவும் 
ஶம்தட்ட ஶனசர் கனி ஆகறற்ஷந ரசர அநறனகப்தடுத்டகறநட. 

ிரன் கறஶட் வட் ஸ்தரட் ண்ரீ் அநறகுநறகஷப வபிப்தடுத்டகறநட 

 ிரன் கறகத்றன் கறஶட் வட் ஸ்தரட்டின் ஆரண ஶகங்கள் ஶஶன ண்ரீ் 
அநறகுநறகள் உள்பரக ரசர ிஞ்ஞரிகள் கண்டுதிடித்டள்பணர். 

5.3 வைனற, ஷனப்தக்கம் 

ைக்கு உரிஷரபர்கலக்கும் றப்தர்கலக்கும் IWAI எபே தித்ஶக ஶதரர்ட்டல் என்ஷந 

அநறபகப்தடுத்றட 

 கப்தல் உரிஷரபர்கஷபனேம், கப்தல்கஷபனேம் இஷக்க இந்றரின் உள்ரட்டு 
ீர்ற ஆஷம் (IWAI) என தித்ஶக ஶதரர்ட்டல் என்ஷந அநறனகப்தடுத்றட. 

GI ஶனரஶகர, ஶடக்ஷனன் வரடங்கப்தட்டட 

 ர்த்க ற்றும் வரறற்டஷந அஷச்சர் சுஶஷ் தின, ரட்டில் அநறரர்ந் 
வசரத்டரிஷ (IPRS) தற்நற ிறப்னர்வு அறகரிக்க னிில் அஷடரபங்கலக்கரண 
(G.I) என ஶனரஶகர ற்றும் ஶடக்ஷனன் என்ஷந வரடங்கறணரர்.  

இ-தரசு யரட் ஶதரர்டல் 

 இணினத்றரபர்கள் ற்றும் ரட்டுப்தசு பர்ப்தரபர்கஷப இஷப்தற்கரக இ-தரசு 
யரட் ஶதரர்டஷன (www.epashuhaat.gov.in) அசு டக்கறட. 

‘ஶரர் யறன்’ வரஷதல் வைனற 

 யறரச்சனப் திஶச னல்ர் வஜய் ரம் ரகூர் ‘யரர்ன் ரட் ஏஶக’ ிறப்னர்வு 
திச்சரம் ற்றும் ‘ஶரர் யறன்’ (யரர்ன் கூடரட) வரஷதல் வசனறகஷபனேம் 
வரடங்கற ஷத்ரர். 
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னரர் கல் ஶனரண்ஷ அஷப்பு ற்றும் பூற ரைற ” PFMS இஷப்பு 

இஷபங்கள் 

 சரஷன ஶதரக்குத்ட ற்றும் வடுஞ்சரஷன அஷச்சகத்றன் இண்டு டி னற்சறகள், 
னஷநஶ னம் ற்றும் றனம் ஷககப்தடுத்டல் வரடர்தரண னந்ஷ கட்டுரண 
வசல்னஷநகஷப டரிப்தடுத்டஷ ஶரக்கரகக் வகரண்டு னரர் கல் 
ஶனரண்ஷ அஷப்ன (திம்ஸ்) ற்றும் னற ரசற ற்றும் தி.ஃப்.ம்.ஸ் 
இஷப்தகம் ஆகறற்ஷந வறறன் கட்கரி வரடங்கறஷத்ரர். 

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

 ிஞ்ஞரணம் ற்றும் வரறல்டேட்தத் டஷநின் (டி.ஸ்.டி) றகரட்டுனறன் கலழ் 
ிக்ரன் திசரர், ிஞ்ஞரணம் ற்றும் வரறல்டேட்தத்றன் பர்ச்சறஷ வபிப்தடுத், 
(indiascience.in) இஷம்-சரர்ந் அநறில் ஶசணல் என்ஷந அநறனகப்தடுத்றனேள்பட 
இந்றர. 

UMANG பத்றல் TRAI வரஷதல் ஆப்கள் 

 இந்றரின் வரஷனத் வரடர்ன எலங்குனஷந ஆஷம் (TRAI) அன் வரஷதல் 
ஆப் டின்டி 2.0 ற்றும் ஷகரல் ஆகறற்ஷந UMANG பத்டடன் டேகர்ஶரனக்குச் 
வசன்நஷடவும் ற்றும் அர்கபட னன்கஷபப் தரடகரப்தற்கரண ஶரக்கத்டடனும் 
எனங்கறஷக்கறநட. 

‚ஶகரரஷல்ஸ்‛ 

 ஶகரர னனஷச்சர் ஶணரகர் தரிக்கர் ற்றும் சுற்றுனரத்டஷந ந்றரி ஶணரகர் 
அஜரஶகரன்கர் ஆகறஶரர் ஶகரர சுற்றுனர ஶம்தரட்டு ககத்றன் ஆப் அடிப்தஷடரண 
டரக்மற ‚ஶகரரஷல்ஸ்‛ ஶசஷஷ தணரஜறில் வகரடி அஷசத்ட வரடக்கற 
ஷத்ணர். 

‚தரிஶஷ்‛ 

 சுற்றுச்சூல், ணம், ணினங்கு ற்றும் சற.ஆர்.சற. அனுறகஷப ங்கும் ‚தரிஶஷ்‛, 
சுற்றுச்சூல் எற்ஷந சரப ஷம், திர் ஶரடிரல் டக்கற ஷக்கப்தட்டரகும். 
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வரஷதல் வைனற றர்த் றத்ர 

 னட றல்னறில் ர்த்கம், ஷகத்வரறல் ற்றும் ிரணத்டஷநின் த்ற அஷச்சர் 
சுஶஷ் தின, இந்ற ற்றுற றறுணங்கள் கூட்டஷப்தின் (FIEO) னெனம் 
உனரக்கப்தட்ட வரஷதல் வசனற றர்த் றத்ரஷத் வரடங்கற ஷத்ரர். இட 
சர்ஶச ர்த்கம் ஶற்வகரள்ப ஶஷரண தந் கல்கஷப ங்குகறநட 

இ ” ரர் வன்வதரபேள் 

 னத்டஷணில் இநப்ன அநறக்ஷக அஷப்னகஷப லுப்தடுத் ங்கஷப 
ஷகப்தடுத்டற்கரண வதரனத்ரண கனிகஷபப் தன்தடுத்டன் னெனம் 
இநப்னகஷப ஷகப்தடுத்டற்கும் த் ிக்ஷககஷப ஶம்தடுத்டற்கரக இ-
ரர் வன்வதரனள் தன்தடுகறநட. இட இஷடவபிஷ குஷநத்ட, இந்றரில் ல்ன 
 னள்பிிங்கள் ற்றும் கண்கரிப்னக்கு றகுக்கும். 

வதன்ைறல் ஆன்ஷனன் ஶதரர்ட்டல் 

 குந்ஷ வரறனரபர் சட்டம் ற்றும் ஶசற குந்ஷத் வரறனரபர் (NCLP) றட்டத்றன் 
தனுள்ப அனரக்கத்றற்கு வதன்சறல் ஆன்ஷனன் ஶதரர்ட்டல். 

இந்றர அநறில் வரறல்டேட்தம் ற்றும் கண்டுதிடிப்புப் ஶதரர்ட்டல் 

 த்ற அநறில் அஷச்சகத்றன் கல் வரடர்னப் திரிரண, ிஞ்ஞரன் திசரர், 
ஆரய்ச்சற ஶற்வகரள்லம் றறுணங்கள், அர்கலக்கு றற அபிப்தஷப் தற்நற 
கல்கலக்கு இந்ற அநறில் வரறல்டேட்தம் ற்றும் கண்டுதிடிப்ன ஶதரர்டஷன 
அநறனகப்தடுத்றனேள்பட. 

‚திட்ச் டூ பவ்‛ 

 ‚திட்ச் டூ னெவ்‛ – என வரதினறட்டி ஸ்க்ரீன் ஶதரட்டிஷ இந்றரின் பனம் வரறல் 
னஷணஶரர் ங்கள் ர்த்க கனத்டக்கஷப என சறநப்தரண ீறதறிடம் 
வகரண்டுவசல்ன என ணித்டரண ரய்ப்ஷத ங்குஷ றற ஆஶரக் 
ஶரக்கரகக் வகரண்டுள்பட. 
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ஸ்ரஷ் ன்ச் 

 இஷ அடிப்தஷடினரண ஶஷடில் தங்குரர்கள் ‘swachhata’ கரரக 
சுற்றுப்னநத்ஷ சுற்நற ன்ணரர் ரய்ப்னகஷப உனரக்க / அஷக்க / தங்ஶகற்க 
அனுறக்கும். 

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

 ில்ஶ அஷச்சகம் அன் னற அஷணத்ட இந்றர ில்ஶ கரன அட்டஷ 
வபிிடுகறநட, இட ‚TRAINS AT A GLANCE (TAG)‛ ஆகஸ்ட் 15, 2018னறனந்ட வசல்தடும். 

 ‚டல் 100‛ ஶதரலீஸ் ஆப் 

 த்றப்திஶசம் அசகரன சூழ்றஷனகலக்கு ‚டல் 100‛ ஶதரலீஸ் தன்தரட்ஷட 
வரடங்குகறநட. 

திஸ்ன்ல் WINGS ” எபே VOIP அடிப்தஷடினரண வரஷனஶதைற ஶைஷஷ வரடங்கறட 

 தரத் சஞ்சரர் றகரம் னறறவடட் (திஸ்ன்ல்) தி.ஸ்.ன்.ல் WINGS – என VOIP 
அடிப்தஷடினரண வரஷனஶதசற ஶசஷஷ வரடங்கறட. WINGS இல், சறம் அல்னட 
ஶகதிள் ரிங் இல்ஷன. 

‚டிஜறட்டல் றஷகள்‛ 

 ில்ஶ அஷச்சகம் இந்ற ில்ஶ ன தற்நற ிறப்னர்ஷ தப்த ‚டிஜறட்டல் 
றஷகள்‛ ன்னும் அஷப்ஷத வரடங்கறனேள்பட. டிஜறட்டல் றஷகள் ற்றும் QR 
குநறடீ்டு அடிப்தஷடினரண சுவரட்டிகலம் சுந்ற றணத்றனறனந் 22 ில் 
றஷனங்கபில் இங்குகறன்நண. 

ஶைற னரஜறஸ்டிக்ஸ் ஶதரர்ட்டல் 

 சர்ஶச ற்றும் உள்ரட்டு சந்ஷகபில் ர்த்கத்ஷ பிரக்குற்கு ர்த்க 
ற்றும் வரறற்டஷந அஷச்சகம் என ஶசற னரஜறஸ்டிக்ஸ் ஶதரர்ட்டல் உனரக்கறக் 
வகரண்டினக்கறநட. 



  

டப்பு றகழ்வுகள் ” ஆகஸ்ட் 2018 

 

தரடக்குநறப்புகள்அநற – tamil.examsdaily.in                    27                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

ஷக்ஶரைரப்ட், அப்ஶதரஶனர பேத்டஷணகள் வைற்ஷக டேண்நறவு பனம் இ ஶரய் 
அதரத்ஷ பன்ணநறிக்கவுள்பட 

 ஷக்ஶரசரப்ட் இந்றர ற்றும் அப்ஶதரஶனர னத்டஷணகபில் இந்ற க்கள் 
சற.டி.டி ஆதத்ஷ னன்ணநறிப்தற்கரக டிஷக்கப்தட்ட ‘னல்’ வசற்ஷக 
டேண்நறவு இங்கும் இ ஶரய் (சறடிி) ஆதத்ட றப்தடீ்டு தி (ிண்ப்த றல் 
இஷடனகம்)ஷ வபிிட்டட. 

ECourts றட்டத்றன் கலழ் தல்ஶறு தன்தரடுகள் 

 இந்ற உச்ச ீறன்நத்றல் என றகழ்ச்சறில் க்கு வரடுத்டரர்கள் ற்றும் 
க்கநறஞர்கள் னனுக்கரக இந்றரின் ஷனஷ ீறதற ீதக் றஸ்ர தல்ஶறு 
தன்தரடுகஷப (e-ஷதனறங், e-ஶத, ற்றும் [NSTEP] ன்ஸ்ஶடப் (eCourts றட்டத்றன் கலழ் 
உனரக்கப்தட்ட னக்ட்ரணிக் திரசமறன் ஶசற ஶசஷ ற்றும் கண்கரிப்ன) 
அநறனகப்தடுத்றணரர். 

வபிப்தஷடரக ரிரபஷ தறவு வைய்ற்கரண இஷப்தக்கம் 

 இந்ற ரிரனே ஆஷ றறுணத்றன் குரய்கள் றரக இற்ஷக ரிரனேஷ 
வகரண்டு வசல்லும் ஶசஷின்கலழ் பிரக, னஷநரக, வபிப்தஷடரக ரிரனேஷ 
தறவு வசய்ற்கரண இஷப் தக்கத்ஷ வதட்ஶரனறம் ற்றும் இற்ஷக ரிரனே, 
றநன் ஶம்தரடு ற்றும் வரறல் னஷணஶரர் டஷந அஷச்சர் றன. ர்ஶந்ற 
திரன் வரடங்கறஷத்ரர். 

னரதீட்டல் றர்ப்பு புகரர்கஷபப்வதந டேகர்ஶரர் வயல்ப்ஷனஷண அநறபகப்தடுத்டகறநட 

NAA 

 GST ன்ஷகஷப கடக்கர றறுணங்கலக்கு றரக னகரர்கஷப தறவு வசய்னேம் 
டேகர்ஶரஷ ஊக்குிக்கும் என னற்சறில், ஶசற னரதீட்டல் றர்ப்ன ஆஷம் 
(NAA) என வயல்ப்ஷனன் ண்ஷ 011-21400643 அநறனகப்தடுத்றட. 

Whatsapp குனொதில் ஶச - கறபிக் வைய்வும் 

https://goo.gl/b3Dg6A
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6. திட்டங்கள் 

ஶைர ஶதரஜ் ஶரஜணர 

 இந்ற அசறன் கனரச்சர அஷச்சகம், ஶசர ஶதரஜ் ஶரஜணர ன்ந னற றட்டத்ஷ 
அநறனகப்தடுத்றனேள்பட. 

 உவு / திசரம் / னங்கரர் / தண்டரர ின்ீட  ற்றும் சரன றறுணங்கள் 
ங்கற CGST ற்றும் IGST ஆகறற்நறன் த்ற அசறன் தங்ஷகத் றனப்தித் 
னகறநட. 

SAATHI டக்கம் 

 SAATHI (சக்றரய்ந் ற்றும் ிஷரண ஜவுபி வரறல்டேட்தங்கஷப சறநற 
வரறற்டஷநகலக்கு உவுற்கு) னன்வணச்சரிக்ஷக டடிக்ஷககஷப 
ஶற்வகரண்டன் னெனம் ஷகத்வரறல் டஷநிலுள்ப ஆற்நல் ரய்ந் ஜவுபி 
வரறல்டேட்தங்கஷப க்கஷத்ட டரிப்தடுத்வும், அத்ஷக வரறல்டேட்தத்ஷ 
தன்தடுத் ஜவுபி ற்றும் றன் அஷச்சகம் ஷகஶகரர்த்டக் வகரண்டட. 

ஆஶரக்கற கர்ரடகம் 

 சுகரரத்டஷந னடரந்ற சுகரரப் தரடகரப்ஷத அறகரிக்க ந்ட ஶதர் வகரண்ட என 
குடும்தத்றற்கு னொ .1.5 னட்சம் னல் னொ.5 னட்சம் ஷ ரறனத்றன் அஷணத்ட சுகரர 
றட்டத்றன் [ஆஶரக்கற கர்ரடகம்] கலழ் வகரடுக்க றட்டறட்டுள்பட 

‘பக்ந்றரி கன்ர உத்ன் ஶரஜணர’ 

 தகீரர் னனஷச்சர் றீஷ் குரர், ‘னக்ந்றரி கன்ர உத்ன் ஶரஜணர’ஷத் 
வரடங்கறணரர். இந் றட்டம் னெனம் என வதண் குந்ஷின் திநப்ன னல் தட்டரரி 
ஷ னொதரய் னொ.54,100 ங்குரக ரக்குறுற, வதண்கலக்கு அறகரம் 
அபிப்தற்கரண ணட அசரங்கத்றன் ீர்ரணத்ஷ வபிப்தடுத்றணரர். 
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இம்திரிண்ட் ” 2 

 இம்திரிண்ட்-2, ரிசக்ற, தரடகரப்ன, சுகரரம், ஶம்தட்ட வதரனட்கள், .சற.டி. ற்றும் 
தரடகரப்ன கபங்கள் கலழ், 122 னற ஆரய்ச்சற றட்டங்கலக்கு 112 ஶகரடி னொதரய் 
வசனில் அஷக்க திர் ஶந்ற ஶரடி ஷனஷினரண அசு எப்னல் 
அபித்டள்பட. 

ட கறக்கு ரர்கபின் ன்ஷக்கரக இரன் ிகரஸ் ற்றும் இரன் உய் 

றட்டங்கள் 

 இரன் ிகரஸ் டி கவுகரத்றரல் எனங்கறஷக்கப்தட்டு, இந்த் றட்டத்றன் கலழ், 
டகறக்கு ரறனங்கபில் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட தள்பிப் திள்ஷபகள் டி, ..ஸ்.ஆர் 
ற்றும் ன்...ஸ் ஆகறஶரனடன் வனங்கற வரடர்ஷதக் வகரண்டுனகறன்நணர். 
இரன் உய் உித்வரஷகத் றட்டம் தல்கஷனக்கக ரணி ஆஷக்குல (னேஜறசற) 
னெனம் றர்கறக்கப்தடுகறநட. 

ரஷ்ட்ரி உச்ைரரர் ைறக்ஷர அதிரன் (RUSA) றட்டம் 

 றற ஆஶரக் 117 ரட்டங்கஷப ‘ினம்தி ரட்டங்கள்’ ண அஷடரபம் 
கண்டுள்பட. னற ரறரி தட்டக் கல்லூரிகள் (MDC கள்) ‘ினம்தி ரட்டங்கபில்’ 
றநக்க த்ற உி ங்கப்தடுகறநட. 

ிஸ்ஶஸ்ர தி.ச்.டி றட்டம் 

 ிஸ்ஶஸ்ர தி.ச்.டி றட்டம் றன்ணட ற்றும் கல் வரறல்டேட்த ஆரய்ச்சற 
ற்றும் ஶம்தரடு ஆகறற்ஷந ஶரக்கரகக் வகரண்டுள்பட. 

ஸ்டரர்ட் அப் இந்றரின் கல்ிக் கூட்டி றட்டம் 

 ரட்டில் வரறல்னஷணவு உர்ஷ ஶம்தடுத்டம் த்ற அசறன் ஶரக்கத்ஷ 
றஷநஶற்றும் ஷகில் ஸ்டரர்ட் அப் கல்ித்டஷந கூட்டி றட்டத்ஷ ஸ்டரர்ட் 
அப் றட்டம் வரடங்கறனேள்பட. இட எஶ டஷநில் வசல்தடும் னற றறுணங்கள் 
ற்றும் கல்ி றனர்கபிஷடினரண தித்ஶகரண றகரட்டுல் ரய்ப்தரகும். 
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ஸ்ஶஶஷ் ர்ன் றட்டம் 

 ிப்னர் ஆலரண ஜ்ர  வயப்டல்னர , ‚ட கறக்கு சர்க்னைட் பர்ச்சற : இம்தரல் & 
ஶகரங்ஜம்‛ ன்ந றட்டத்ஷ டக்கறணரர் . இட இந்ற அசறன் சுற்றுனரத்டஷந 
அஷச்சகத்றன் ஸ்ஶஶஷ் ர்ன் றட்டத்றன் கலழ் வசல்தடுத்ப்தட்டட . 

தசுஷ ஷசூபே பற்ைற 

 கர்ரடகரின் ஶயசுன றட்டம் , கத்றன் ற்றும் ரட்டத்றன்  ங்கஷப 
அறகரிக்கும் றட்டத்றஷண ஆகஸ்ட் 15 அன்று கர்ரடக ணத்டஷந வரடங்கற 
ஷத்ட. 

AYUSH பேந்டகபின் பேந்ரலஷ ஊக்குிப்தற்கரண புற த்ற டஷந றட்டம் 

“ ஆனேர்ஶ அஷச்சகம் ஆனேர்ஶ, சறத், னேணரணி ற்றும் ஶயரறஶரதற (ASU & H) 

னந்டகபின் னந்கத்ஷ ஶம்தடுத்டற்கரக னற த்ற டஷநஷ 

அநறனகப்தடுத்றனேள்பட. 

வனறவகரண்டர றட்டம் 

 ஆந்றரில் ஶற்கு திகரசத்றன் நட்சறக்குட்தட்ட ரட்டத்றற்கு வஷசனம் 
ீர்த்ஶக்கத்றனறனந்ட கறனஷ்ர ீஷக் வகரண்டு னற்கு தன ஶகரடி னொதரய் 
வசனில் வனறவகரண்டர றட்டத்றன் னற்கட்டம் னம் சங்கரந்றக்குள் னர்த்ற 
வசய்த்றட்டம். 

றட்டம் றர ” ‘எபே றல்னறன்’ வதண்கள் ஶஷன ரய்ப்பு 

 இந்றரின் பர்ச்சற அநக்கட்டஷப ற்றும் க்கற ரடுகபின் அதிினத்ற றட்டம் 
ஆகறற்நறன் கூட்டுத்வரஷக ‘றட்டம் றர ’ கரத்ர கரந்ற தல்கஷனக்கக 
பரகத்றல் வதண்கலக்கு இண்டு ரள் ஶஷன ரய்ப்ன ங்குற்கரக னகரம் 
அஷத்டள்பட. 
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உன்ணத் தரத் அதிரன் 2.0 

 ணிப ஶம்தரட்டு அஷச்சகத்றன் உர் கல்ித் றட்டத்றன் கலழ் , உன்ணத் தரத் 
அதிரன் (னேதி) 2.0 சுந்ற றண றகழ்ில் ற்தரடு வசய்ப்தட உள்பட. 

ககன்ரன் றன் பனம் 2022ஆம் ஆண்டில் இந்ற ிண்வபிீஷ ிண்வபிக்கு அனுப்த 

றட்டம் 

 ககன்ரன் றன் னெனம் 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் ிண்வபிக்கு ணிர்கலடன் கூடி 
ிண்கனத்ஷச் வசலுத் இந்றர உறுறனண்டுள்பட. இந் சரஷணஷப் னரினேம் 
4ஆட ரடரக இந்றர றகலம். 

‘ங்கள் தரடகரப்பு, ங்கள் உரிஷகள்‘: தரனறல்டஷ்திஶரகத்றற்கு றரக ஶதசுஷ 
குந்ஷகஷப ஶம்தடுத்டல் 

 அம்வணஸ்டி இன்டர்ஶணல் இந்றர என னற திச்சரத்ஷ ‚ங்கள் தரடகரப்ன, 
ட உரிஷகள்‛ ன்று வரடங்குகறநட, இட குந்ஷகள் த்றில் ிறப்னர்ஷ 
உனரக்குஶரடு தரனறல் டஷ்திஶரகத்ஷ அஷடரபம் கண்டுவகரள்பவும் 
உவும். தம் இல்னரல் தரனறல் டஷ்திஶரகம் ற்றும் தரனறல் டஷ்திஶரகம் 
குநறத்ட குந்ஷகள் ஶதசவும் தறன்நற னகரர் அபிக்கவும் இந் திச்சரம் னல்கறநட. 

றரனரண ல்லுர்கலக்கரண எபே-ரள் புடப்தித்ல் றட்டம் 

 திரன் ந்றரி வகௌல் ிகரஸ் ஶரஜணர ஆவுடன் றரனரண வரறல் 
ல்லுர்கலக்கரண என ரள் னடப்திப்ன றட்டத்ஷ றரனர ற்றும் றரனரவு ரரி 
இந்றரின் (IBBI) ஷனர் டரக்டர் ம்.ஸ்.சரஶயர றநந்ட ஷத்ரர். 

ஸ்ஶஷ் ர்ன் றட்டத்றன் இண்டு புற றட்டங்கள் 

 ஸ்ஶஷ் ர்ன் றட்டத்றன் தரம்தரி ற்றும் டகறக்கு சர்க்னைட்டின் கலழ் தஞ்சரப் 
ற்றும் றரினரில் னொ.164.95 ஶகரடி வசனில் இண்டு னற றட்டங்கலக்கு சுற்றுனர 
அஷச்சகம் அனுற அபித்டள்பட. 
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ஜறஇம் ீட ஶைறத் றட்டத்ஷத் வரடங்குல் 

 திரண த்ற அஷச்சகங்கள், ரறன அசுகள் ற்றும் அற்நறன் னகர் 
றறுணங்கபின் ஷககப்தடுத்ல் ற்றும் தன்தரட்ஷட ிஷவுதடுத்டற்கரக 2018 
வசப்வடம்தர் 5 ஆம் ஶற அசு ற்றும் சந்ஷப்தகுறக்கரண ஶசற றட்டரணட 
(ஜறஇம்) வரடங்கப்தடும். 
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7. ிக வைய்றகள் 

அரணி கர்ப்புந ரிரப உரிங்கபின் றகப்வதரி வற்நறரபரக ிபங்குகறநரர் 

 அரணி குலம் 6 கங்கபில் ணிரக ரகணங்கலக்கு சற.ன்.ஜற, டீுகலக்கு குரய் 
சஷல் ரிரனே ிறஶரகம் வசய்வும், அசுக்கு வசரந்ரண இந்றன் ஆில் 
கரர்ப்தஶனுடன் (IOC) என்நறஷந்ட ஶலும் ந்ட ிறஶரகம் வசய் உரிம் 
வதற்றுள்பட. 

ரற்று ரிவதரபேள் வரறல்டேட்தத்றல் திரஜறஶர ைரல் 

 இத்ரனறின் திரஜறஶர ரகணங்கள் திஷஶட் னறறவடட் (PVPL),இந்றரில் 5 
றல்னறன் ரகணங்கஷப ிற்தஷண வசய்ற்கரண இனக்ஷக அஷட சறன்ஜற, ல்திஜற 
ற்றும் றன்சரம் சரர்ஜ் ஶதட்டரிகள் ஶதரன்ந ரற்று ரிவதரனட்கபரல் இங்கும் 
ரகணங்கஷப ஶம்தடுத்டறல் கணம் வசலுத்டகறநட. 

ப.ஶக.ில் ஏனர அநறபகரகவுள்பட 

 இந் ஆண்டு, னே.ஶக ில் டரக்சற ஶசஷஷ வரடங்குற்கு இந்ற றறுணரண 
ஏனர றட்டம். 

உற்தத்றஷ அறகரிப்தற்கரக 328 ஜவுபி உற்தத்றக்கபின் ீட 20 ைிகறம் ரி 

இட்டிப்தரக்குகறநட அசு 

 ரட்டில் இந் வதரனட்கஷப உற்தத்ற வசய் ஊக்கபிக்கும் ஷகில் அசு 328 
ஜவுபித் ரரிப்னகபின் ீட 20 சிகறம் இநக்குற ரி ிறத்டள்பட. 

ஆகஸ்ட் 21 அன்று இந்ற அஞ்ைல் ங்கற றநக்கப்தடுவுள்பட 

 திர் ஶந்ற ஶரடி 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ரம் 21 ஆம் ஶற இந்றர 
அஞ்சல் தரிர்த்ஷண ங்கறஷ (IPPB) றநந்ட ஷப்தரர். 
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ஆர்.தி.. இடறபேந்ட பை.50,000 ஶகரடி வதநவுள்பட அசு 

 இந்ற ரிசர்வ் ங்கற (RBI) 2018 ஆம் ஆண்டின் ஜழன் 30 ஆம் ஶறனேடன் னடிஷடந் 
ஆண்டிற்கரண உதரித்வரஷக னொ.50,000 ஶகரடிஷ இந்ற அசுக்கு ரற்நவுள்பட. 

ஶதரட்டி ஆஷம் ரல்ரர்ட்-திபிப்கரர்ட் எப்தந்த்றற்கு எப்புல் அபித்ட 

 இந்றரின் ஶதரட்டி ஆஷம் (CCI) அவரிக்க சறல்னஷந ிற்தஷண றறுணரண 
ரல்ரர்ட், திபிப்கரர்ஷட ரங்குற்கு எப்னல் அபித்டள்பட. 

ைரம்ைங் வைற்ஷக டேண்நறவு, உிரி பேந்றனறல் தில்னறன்கஷப பலீடு வைய்வுள்பட 

 வன் வகரரிரின் சரம்சங் குல வசற்ஷக டேண்நறவு, சு-ஏட்டுர் கரர்கள் ற்றும் 
உிரி னந்றல், றர்கரன பர்ச்சறஷக் ஷகரள்ற்கரண றகஷப ஶடுட 
ஶதரன்நற்நறல் அடுத் னென்று ஆண்டுகபில் 22 தில்னறன் டரனஷ னலீடு வசய்த் 
றட்டம். 

2016-17 ஆம் ஆண்டுகபில் பெஇ-ினறபேந்ட அறகபவு தம் வபிரட்டினறபேந்ட 

உள்ரட்டுக்கு ந்டள்பட 

 க்கற அன ரடுகள் (னைஇ) வபிரட்டினறனந்ட உள்னம் தத்றல் சறநந் 
ஆரரக வபிப்தட்டுள்பட, வபிரடுகபில் இனந்ட அனுப்தப்தடும் அறகதட்ச 
தத்ஷ ஶகபர வதற்றுள்பட. 

ஷரணின் ிஸ்ட்ரன் கர்ரடகரில் பலீடு வைய் உள்பட 

 ஷரணின் ிஸ்ட்ரன் றறுணம், இந்றரில் ஆப்திள் ஶதரன்கபின் எப்தந் 
உற்தத்றரபர், கர்ரடகரில் 1,150 ஶகரடி னலீடு வசய் றட்டறட்டுள்பட. 

ைர்ஶை ர றறம் 2019-20 றறரண்டில் இந்றரின் ஜறடிதி 7.5 ைீம் பர்ச்ைற 

அஷடபம் ணக் கிப்பு 

 சர்ஶச ர றறம் (IMF) கிப்தின்தடி, இந்றரின் வரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற 
(GDP) 2018-19 றறரண்டில் 7.3% பர்ச்சறனேடன் 2019-20 ல் 7.5% ஆக உனம். 
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‘JioGigaFiber’ 

 4 ஜற வரஷதல் ஶசஷகலக்குப் தின்ணர், ரிஷனன்ஸ் ஜறஶர ‚ஆப்டிகல் ஃஷததர் 
அடிப்தஷடினரண றஷனரண-ரி திரட்ஶதண்ட் ஶசஷக்கரண JioGigaFiber தறவு 
வசய்ப்தட்டட, இன்னெனம் இட என ிரடிக்கு என ஜறகரதிட் தறிநக்க ஶகத்ஷ 
ங்குரகக் கூநறனேள்பட. 

ைலணர, தரகறஸ்ரணிற்கு ஶிஷன ற்றுற அறகரிப்பு 

 2018 ஆம் ஆண்டின் னல் தரறில் சலணர ற்றும் தரகறஸ்ரன் ஆகற இண்டு அண்ஷட 
ரடுகலக்கு இந்றரின் ஶீர் ற்றுற வதரி அபில் வசய்ப்தட்டட. 

NPCI UPI 2.0  ஏர் டிரஃப்ட் ைறபடன் வரடங்குகறநட 

 ஶசற வகரடுப்தணவு ககம் (NPCI) ஶம்தட்ட தரடகரப்ன அம்சங்கள் ற்றும் ஏர் 
டிரஃப்ட் சறகலடன் க்கறப்தட்ட தம் வசலுத்டம் இஷடனகத்ஷ (UPI) 
ஶம்தடுத்றனேள்பட. 

அஶைரக் ஶனனண்ட் BS4 இந்றத்ஷ அநறபகப்தடுத்டகறநட 

 யறந்டஜர குலத்றன் ஷனசறநந் அஶசரக் ஶனனண்ட் இன்ஷனன் ரிவதரனள் தம்ப் 
இக்கப்தடும் என இன்ஶசரஷனன் ன்னும், BS4 இந்றத்ஷ அநறனகப்தடுத்றட. 

ைர்த்ர 450 ட கூட்டுநவு ங்கறஷ அநறபகப்தடுத்டகறநட 

 சர்த்ர வடக்ணரனஜறஸ், தம் ற்றும் ங்கற ீர்வு ங்குர்கள் NPCI இன் ஶசற 
றற சுிட்ச்சறன் (NFS) 450-ட கூட்டுநவு ங்கறரக ‘ஶசரனற கர்ப்னந கூட்டுநவு 
ங்கறஷ’ அநறனகப்தடுத்டகறநட. 

PFRDA ஷைதர் தரடகரப்பு ீட குல அஷக்கறநட 

 ஏய்வூற றற ற்றும் எலங்குனஷந ஶம்தரட்டு ஆஷம் (PFRDA) சந்ரரர்கபின் 
ட்டிஷப் தரடகரக்கவும் ஷசதர் சரல்கஷப சரபிக்கவும் டடிக்ஷககஷப 
தரிந்டஷக்க என றஷனக்குல அஷக்கப்தட்டுள்பட. 
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ஆறத்ர திர்னர னறணன் அடிப்தஷடினரண டி திரண்ஷட வபிிடவுள்பட 

 ஆறத்ர திர்னர (தி) குல றறுணம் வஜர வ வடக்ஸ்ஷடல்ஸ் னறணன் கனந் 
டிகஷப சூரி, ன்ந என னற திரண்ட் வதரிலும், கரல்ஶனர திரண்டின் கலழ் 
னறணன் கனந் உஷடகஷபனேம் வபிிடவுள்பட. 

யழண்டரய் ஶரட்டரர் வவ்வுடன் இஷந்ட வகரண்டு புடஷரண இக்க ஶைஷகஷப 

உபேரக்கவுள்பட 

 யழண்டரய் ஶரட்டரர் றறுணம் வவ்வுடன் இஷந்ட , என னடஷரண கரர்-தகறர்வு 
ஶசஷஷ உனரக்கவும், இந்றரில் தஷடப்ன சந்ஷப்தடுத்ல் டடிக்ஷககஷப 
ஶற்வகரள்பவும் உள்பட. 

இந்றரில் 5 புற ஆஷனகஷப அஷக்க ஶக்ைறஸ் றட்டம் 

 ஷரஷண பரக வகரண்ட டர் ரரிப்தரபரின் இந்ற டஷ றறுணரண 
ரக்ஸ்சறஸ் இந்றர, ரட்டில் ந்ட கூடுல் உற்தத்ற வரறற்சரஷனகஷப அஷக்க 
றட்டறட்டுள்பட. 

சுிஸ் ஶகதிள் ரீ்வுகள் றறுணம் வு ஷ பர்ச்ைறஷ ஶரக்குகறநட 

 R & M (Reichle & De-Masari AG), வதங்கலரில் என உற்தத்ற சறகஷப ற்தடுத்றனேள்பட, 
வணணில் சுிஸ் ஶகதிபிங் ீர்வுகள் ங்குர்கள் ரட்டில் கல் வரடர்ன 
வட்வரர்க்குகள் ற்றும் வு ஷங்கபில் இனந்ட ஶஷ அறகரிப்ஷதத் டுக்கும் 
ஶரக்கறல் உள்பட. 

த்ற அசு OVL தட்டிஷன வபிிட ONGCிடம் ஶகட்டுள்பட 

 இந்ற அசு அன் றகப்வதரி அசுக்கு வசரந்ரண றறுணத்றடம், ண்வய் 
ற்றும் இற்ஷக ரிரனே ககத்ஷ (ONGC) அன் வபிரட்டு ONGC Videsh 
அனகுகஷப தட்டினறடக் ஶகட்டுள்பட. 
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உஜ்ஜீன் குறு, ைறறு றறுணங்கலக்கு ஏர் டிரஃப்ட் ங்குகறநட 

 உஜ்ஜீன் றற ஶசஷகள் னறறவடடின் டஷ றறுணரண, உஜ்ஜீன் சறறு றற ங்கற 
குறு ற்றும் சறநற றறுண (MSE) ரடிக்ஷகரபர்கலக்கு ரடு னலடம் 
தன்தடுத்டம் ஏர் டிரஃப்ட் (OD) சறஷ அநறித்டள்பட. 

இந்றரில் ரரிக்கப்தட்ட உஶனரக குரய்கலக்கு அவரிக்கர ஆம்த றர் குிப்பு ரி 

ிறப்பு 

 இந்றரிற்கு 50.55 சிகறம் றர் குிப்ன ரி ிறத்டள்பட அவரிக்கர. கடந் 
ஆண்டு இந்றரில் இனந்ட 294.7 றல்னறன் அவரிக்க டரனனக்கு உஶனரக குரய்கள் 
இநக்குற வசய்ப்தட்டுள்பட. 

பை 8 னட்ைம் ஶகரடி ைந்ஷ றப்ஷதக் கடந் பல் இந்ற றறுணம் 

 னொ. 8 னட்சம் ஶகரடி சந்ஷ றப்ஷதக் கடந் னல் இந்ற றறுணம் ரிஷனன்ஸ் 
இண்டஸ்ட்ரீஸ் றறுணம் ஆகும் 

ஸ்ஷதஸ்வஜட் ரட்டின் பல் உிரி ரிவதரபேள் ிரணத்ஷ இக்குகறநட 

 ஜட்ஶரதர ிஷகள் (25% உிர் ரிவதரனள்) ற்றும் 75% ிரண டர்ஷதன் ரிவதரனள் 
(ATF) ஆகறற்நரல் ஆண ண்வின் கனஷஷ வகரண்டு ரட்டின் னல் உிர்-
வஜட் ரிவதரனள் ிரணத்ஷ வடஹ்ரடூன் ற்றும் வடல்னற இஷடஶ 
ஸ்ஷதஸ்வஜட்டின் தம்தரர்டிர் Q-400 ிரணம் னெனம் இக்கறட. 

ஆர்கரம் ஃஷததர் வைரத்டக்கஷப ஆர்ஜறஶரிற்கு ிற்தஷண வைய்கறநட 

 அணில் அம்தரணி ஷனஷினரண ரிஷனன்ஸ் கம்னைணிஶகன்ஸ் னறறவடட் (ஆர்கரம்) 
றறுணம் னஶகஷ் அம்தரணி ஷனஷினரண ரிஷனன்ஸ் ஜறஶர இன்ஶதரகரம் 
னறறவடட் றறுணத்றற்கு னொ.3000 ஶகரடிக்கு ணட ஷததர் ற்றும் அன் வரடர்னஷட 
உள்கட்டஷப்ன வசரத்டக்கஷப ிற்நட. 
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இ-பத்ர 2019 ஆம் ஆண்டில் அவரிக்க டிஜறட்டல் ைரன்நறழ்கஷப அநறபகப்தடுத்டகறநட 

 டிஜறட்டல் ஷகவரப்தம் சரன்நறழ்கஷப ங்குற்கரண உரிம் வதற்ந இந்ற 
சரன்நபிக்கும் றறுணரண இ-னத்ர கடந் னடம் னொ .78 ஶகரடிினறனந்ட அடுத் 
னடத்றல் 30 சிகறம் னரய் அறகரிக்கும் ணவும் அவரிக்க சந்ஷில் 
டேஷத் றட்டறட்டுள்பரகவும் றர்தரர்க்கப்தடுகறநட. 

அவரிக்கர, வக்மறக்ஶகர NAFTA ீட எப்தந்ம் வைய்டவகரள்கறநட 

 அவரிக்கர ற்றும் வக்சறஶகர ஆகறஷ ட அவரிக்க சுந்ற ர்த்க எப்தந்த்ஷ 
(NAFTA) ரற்றுற்கு என உடன்தரட்ஷட ட்டிண. கணடர உடணரண ஶதச்சுரர்த்ஷ 
உடணடிரக ஆம்திக்கப்தடும் ண றர்தரர்க்கப்தடுகறநட. 

அந்ற ஶடி பலீட்டில்  இந்ற பனறடத்றல் உள்பட 

 RBI ஆண்டு அநறக்ஷகின்தடி உள்ரட்டு டேகர்வு லுரக உள்பரல் அந்ற ஶடி 
னலீட்டில் இந்ற னனறடத்றல் உள்பட . 2017-18ல் இந்றர 37.3 தில்னறன் னெனண 
னலீட்ஷடப் வதற்நட . னந்ஷ றறரண்டில் 36.3 தில்னறன் டரனர் இனந்ட. 

ஆர்இன்ப்ர, அரணிக்கு, 18,800 ஶகரடி பைதரய்க்கு பம்ஷத தர் திைறணஷம ிற்தஷண 
வைய்டள்பட 

 ரிஷனன்ஸ் இன்திரஸ்ட்க்சர் னறறவடட் (ஆர்இன்ப்ர), அரணி டிரன்ஸ்றன் 
னறறவடட் (ATL) க்கு வரத் தரிர்த்ஷண றப்தரண 18,800 ஶகரடி னொதரய்க்கு 
எனங்கறஷக்கப்தட்ட னம்ஷத றன் ிறஶரக ிகத்றல் 100% தங்குகஷப ிற்தஷண 
வசய்ட னடித்டள்பட. 

பை.720 ஶகரடி வைனில் வைன்ஷணில் இண்டு வகர டி பூங்கர றறுவுள்பட எனறம்திர 

 வசன்ஷண கரில் இண்டு வகர டி னங்கர அஷக்க , எனறம்திக் குல , டப்ன ஆண்டில் , 
னொ.720 ஶகரடிஷ எடக்கலடு வசய்டள்பட. 
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ஶைற ட்ஸ்ட் ஷம் அஷ வடனறகரம் குல எப்புல் 

 வடனறகரம் ஆஷம் சரணங்கள் ற்றும் இந்றம்-இந்றம் வரடர்ன 
தன்தரடுகலக்கு சரன்நறழ் ங்குற்கு என ஶசற அநக்கட்டஷப ஷம் 
உனரக்கப்தடும் ன்நட. 

இந்ற வதரபேபரரம் 2018-19 ன் பல் கரனரண்டில் 8.2% பர்ச்ைறஷ தறவு வைய்கறநட 

 றக ஶகரக பர்ந்ட னம் னக்கற வதரனபரரரக இந்றரின் பர்ச்சற 
றஷனப்தரட்ஷட உறுறப்தடுத்றட, அஶ கரனரண்டில் சலணரின் 6.7  ிட அறக 
ிரிரக்க ிகறம் அறகரித்டள்பட. 

2021 ஆம் ஆண்டின் வைன்ைஸ் OBC கபில் வுகஷப ஶைகரிக்கவுள்பட 

 வசன்சஸ் 2021 னல் னஷநரக திந திற்தடுத்ப்தட்ட குப்னகபின் வுகஷப (OBC) 
ஶசகரிக்க உள்பட. 

 

வதரட அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 
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8. எப்தந்ங்கள் 
ைர்ஶை எப்தந்ங்கள்: 

NIMHANS வதரட சுகரர இங்கறனரந்டடன் இஷந்டள்பட 

 ணன சுகரர ற்றும் ம்தில் அநறில் ஶசற றறுணம் (NIMHANS) வதரட 
சுகரர ஆய்கங்கபில் (PHOs) உள்பிட்ட ணன சுகரர ற்றும் வதரட சுகரர 
அஷப்ன ரறரிகபில் கூட்டு றட்டங்கள் அஷக்க வதரட சுகரர இங்கறனரந்ட (PHE) 
உடன் இஷந்டள்பட. 

இங்கறனரந்ட: 

திர்  வைர ஶ 
அைற  இண்டரம் னறைவதத் 
ஷனகம் இனண்டன் 
ரம்  திரித்ரணி தவுண்டு 

இந்றரிற்கும் இந்ஶரஶணைறரிற்கும் இஷடஶரண எப்தந்ம் 

 சுகரர எத்டஷப்ன வரடர்தரக இந்றர ற்றும் இந்ஶரஶணசறர ரடுகலக்கு 
இஷடஶரண னரிந்டர்வு எப்தந்த்றற்கு த்ற அஷச்சஷ எப்னல் 
அபித்டள்பட. 

இந்ஶரஶணைறர: 

ஜணரறதற  ஶஜரக்ஶகர ிஶடரஶடர 
டஷ ஜணரறதற  பெசுப் கல்னர 
ஷனகம் ஜகரர்த்ர 
 ரம் இந்ஶரஶணறர பைதிர 

இந்றரிற்கும் கணடரிற்கும் இஷடஶரண எப்தந்ம் 

 இந்றர-கணடர ரடுகபில் உள்ப தட்ட கக்கரர் றறுணங்கலக்கு இஷடஶ 
னரிந்டர்வு எப்தந்ம் வசய்ட வகரள்ப இன்று னடறல்னறில் ஷடவதற்ந த்ற 
அஷச்சஷக் கூட்டத்றல் எப்னல் அபிக்கப்தட்டட. 
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கணடர: 

 திர் ஜஸ்டின் ட்பேறஶ 
அைற இண்டரம் னறைவதத் 
ஷனகம் எட்டரர 
 ரம் கணடின் டரனர் 

இந்றரிற்கும் வகரரிரிற்கும் இஷடஶரண எப்தந்ம் 

 ர்த்க ீர்வு எத்டஷப்ன குநறத்ட இந்றர ற்றும் வகரரிர இஷடஶ சீதத்றல் 
ஷகவலத்றடப்தட்ட னரிந்டர்வு எப்தந்த்றற்கு த்ற அஷச்சஷ 
வசல்தரட்டிற்குப் திந்ஷ எப்னல் அபித்டள்பட. 

வகரரிர: 

 திர் லீ ரக்-ிரன் 

ஜணரறதற  பன் ஶஜ-இன் 

ஷனகம் ைறஶரல் 

 ரம் வன் வகரரிர்கள் என்  

இந்றர ற்றும் வன்ணரப்திரிக்கர கூட்டரக அஞ்ைல் தரல் ஷன வபிீடு 

 ‚இந்றர ற்றும் வன் ஆப்திரிக்கர இஷடஶரண 20 னட உத்றசரர் கூட்டரண்ஷ‛ 
ன்ந ஷனப்தில் இந்றர ற்றும் வன் ஆப்திரிக்கர கூட்டரக இஷந்ட அஞ்சல் 
ஷன வபிிட்டுள்பட. 

வன்ணரப்திரிக்கர: 

 ஜணரறதற ைறரில் ரஶதரைர 

டஷ ஜணரறதற ஶடிட் புைர 

ஷனகம் திரிட்ஶடரரிர 

 ரம் வன் ஆப்திரிக்க ஶண்ட் 



  

டப்பு றகழ்வுகள் ” ஆகஸ்ட் 2018 

 

தரடக்குநறப்புகள்அநற – tamil.examsdaily.in                    42                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

இந்றரிற்கும் இந்ஶரஶணைறரிற்கும் இஷடஶரண எப்தந்ம் 

 த்ற அஷச்சஷ, இந்றர – இந்ஶரஶணசறர இஷடினரண அநறில் 
வரறல்டேட்த னரிந்டர்வு எப்தந்த்றற்கு எப்னல் அபித்டள்பட. 

இந்ஶரஶணைறர: 

ஜணரறதற  ஶஜரக்ஶகர ிஶடரஶடர 
டஷ ஜணரறதற  பெசுப் கல்னர 
ஷனகம் ஜகரர்த்ர 
 ரம் இந்ஶரஶணறர பைதிர 

இந்றர, றரன்ர் றன ல்ஷன உடன்தடிக்ஷக 

 இந்றர ற்றும் றரன்ர் றனப்தகுற றன ல்ஷனக் கடத்ல் உடன்தடிக்ஷகஷ 
வசல்தடுத்டகறன்நண. இனனநனம் இனந்ட திறறறகள் ிப்னரில் உள்ப னவுக்கு 
ந்ணர். ல்ஷனில் இனனநனம் ஶசரஷணச் சரடிகள் றநக்கப்தட்டண. 

றரன்ர்: 

 ஜணரறதற ஷன்ட் ின்ஸ் 
ரறனஆஶனரைகர் ஆங் ைரன் சூ கல 
ஷனகம் ய்திய்டர 
 ரம் கறரத் 

 

இந்ற ஜப்தரன் எத்டஷப்பு ிகரங்கலக்கரண தறில் ில்ஶ அஷச்சு 
ஷகவலத்ட. 

 ில் தரடகரப்ன ீட றநன் ஶம்தரட்டு றட்டத்றற்கரண கனந்டஷரடல் தறவு (ROD) 
ில்ஶ அஷச்சகம் ற்றும் ஜப்தரன் சர்ஶச எத்டஷப்ன றறுணம் இஷடஶ 
ஷகவலத்றட்டதட்டட. 
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ஜப்தரன்: 

 திர் ைறன்ஶைர அஶத 
ரன்ணர் ஆக்கறகறட்ஶடர 
ஷனகம் ஶடரக்கறஶர 
 ரம் வன் 

200 றல்னறன் பெஶர கடனுக்கரக வஜர்ன் ங்கறபடன் REC ஷகவலத்ட எப்தந்ம் 

 இந்றரில் சுத்ரண ஆற்நல் றட்டங்கலக்கு றறபிப்தற்கரக 200 றல்னறன் 
னைஶரவுக்கு KfW ரறன கறர றன்சரரக்கல் கரர்ப்தஶன் (REC) வஜர்ரணி 
ங்கறனேடன் கடன் எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டட. 

வஜர்ன்: 

 ஜணரறதற ஶரரைறம் கவுக் 
ஶந்ர் அஞ்வைனர ஶர்வகல் 
ஷனகம் வதர்னறன் 
 ரம் பெஶர 

MU ஜப்தரன் றறுணத்டடன் எப்தந்ம் 

 ங்கலர் தல்கஷனக்ககத்றன் (MU) சுற்றுச்சூல் கறரிக்கத்றல் ஶம்தட்ட 
ஆரய்ச்சறக்கரண ஷம் (CARER) கறரிக்க தரடகரப்ன ற்றும் ரணில்-சுற்றுச்சூல் 
ஆகறற்நறன் தல்ஶறு அம்சங்கபின் ீரண ஆரய்ச்சற எத்டஷப்னக்கரக ஜப்தரன், 
ஶடினரஜறக்கல் சின்சஸ் ஶசற றறுணத்டடன் சீதத்றல் என னரிந்டர்வு 
எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டட. 

ஜப்தரன்: 

 திர் ைறன்ஶைர அஶத 
ரன்ணர் ஆக்கறகறட்ஶடர 
ஷனகம் ஶடரக்கறஶர 
 ரம் வன் 



  

டப்பு றகழ்வுகள் ” ஆகஸ்ட் 2018 

 

தரடக்குநறப்புகள்அநற – tamil.examsdaily.in                    44                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

இந்றர ” ைறங்கப்பூர் இஷடஶரண ிரிரண வதரபேபரர எத்டஷப்பு 2-ட றபேத் 
எப்தந்ம் ஷகவலத்ட 

 இந்றர – சறங்கப்னர் இஷடஶரண ிரிரண வதரனபரர எத்டஷப்ன 2-ட றனத் 
எப்தந்ம் னடறல்னறில் ஷகவலத்ரணட. இந் எப்தந்த்றன் னெனம் இனரடுகலக்கு 
இஷடஶரரண இனப்ன ர்த்கம் ஶலும் அறகரிக்கும். 

ைறங்கப்பூர்: 

ஜணரறதற யரனறர ரக்ஶகரப் 
திர் லீ யறைறன் ஶனரங் 
ஷனகம் ைறங்கப்பூர் 
 ரம் ைறங்கப்பூர் டரனர் 

இந்றரில் ரிைக்ற றநன் ஶம்தரட்டு றட்டத்றற்கு புரிந்டர்வு எப்தந்ம் 

 இந்றரில் ரிசக்ற றநன் ஶம்தரட்டு றட்டத்றற்கு உவும் 300 றல்னறன் டரனர் 
றப்தினரண எப்தந்த்றல் இந்ற அசும் உனக ங்கறனேம் னடறல்னறில் 
ஷகவலத்றட்டண. இந்த் றட்டம் ரிசக்ற றநன் ஶசஷ றறுணத்றணரல் 
வசல்தடுத்ப்தடினக்ககறநட. 

உனக ங்கற: 

ஷனர் ஜறம் ஶரங் கறம் 
உபேரக்கம் சூஷன 1944 
ஷனஷகம் ரைறங்டன் டிைற 
 உறுப்திணர் 188 ரடுகள் 

ரஜஸ்ரன் அசு, இந்ற அசு ற்றும் உனக ங்கறகள் இஷடஶ புரிந்டர்வு எப்தந்ம் 

 ரறனத்றன் 24×7 தர் றட்டத்றன் கலழ் அன் றன்சரம் ிறஶரகம் டஷநின் 
வசல்றநஷண ஶம்தடுத்டறல் ரஜஸ்ரன் அசறஷண ஆரித்ட ரஜஸ்ரன் அசு, 
இந்ற அசு ற்றும் உனக ங்கறரணட, 250 தில்னறன் டரனர் வடனப்வன்ட் தரனறசற 
கடன் (டிதில்) எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டட. 



  

டப்பு றகழ்வுகள் ” ஆகஸ்ட் 2018 

 

தரடக்குநறப்புகள்அநற – tamil.examsdaily.in                    45                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

உனக ங்கற: 

ஷனர் ஜறம் ஶரங் கறம் 
உபேரக்கம் சூஷன 1944 
ஷனஷகம் ரைறங்டன் டிைற 
 உறுப்திணர் 188 ரடுகள் 

இந்றர ற்றும் தல்ஶகரிர இஷடஶ எப்தந்ம் 

 இந்றர ற்றும் தல்ஶகரிர இஷடஶ சுற்றுனர டஷந வரடர்தரண னரிந்டர்வு 
எப்தந்த்றற்கு த்ற அஷச்சஷ எப்னல் . 

தல்ஶகரிர: 

ஜணரறதற பேஶன் ஶட்வ் 
திர் தரய்ஶகர தரிஶைரவ் 
ஷனகம் ஶைரதிர 
 ரம் வனவ் 

இந்றரிற்கும் வகரரி குடிசுக்கும் இஷடஶ புரிந்டர்வு எப்தந்ம் 

 ில்ஶ டஷநில் இந்றரிற்கும் வகரரி குடிசுக்கும் இஷடஶரண எத்டஷப்ன 
குநறத் னரிந்டர்வு எப்தந்ம் தற்நற த்ற அஷச்சஷக்கு ிரிக்கப்தட்டட . 

வகரரி குடிசு: 

 திர் லீ ரக்-ிரன் 

ஜணரறதற  பன் ஶஜ-இன் 

ஷனகம் ைறஶரல் 

 ரம் வன் வகரரிர்கள் என்  

இங்கறனரந்ட ற்றும் டக்கு அர்னரந்டடன் இந்றர புரிந்டர்வு எப்தந்ம் 

 கரல்ஷட தரரிப்ன , தரல் வதரனட்கள் ற்றும் ீன் பத்டஷநில் எத்டஷப்னக்கரக 
இங்கறனரந்ட ற்றும் டக்கு அர்னரந்டடன் வசய்ட வகரண்ட னரிந்டர்வு எப்தந்ம் 
தற்நற அஷச்சஷ கூட்டத்றல் ிரிக்கப்தட்டட . 
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இங்கறனரந்ட: 

திர்  வைர ஶ 
அைற  இண்டரம் னறைவதத் 
ஷனகம் இனண்டன் 
ரம்  திரித்ரணி தவுண்டு 

இந்றரவுக்கும் வரஶரக்ஶகரவுக்கும் இஷடஶ எப்தந்ம் 

 இந்றரவுக்கும் வரஶரக்ஶகரவுக்கும் இஷடஶ ிரண ஶசஷகலக்கரண 
எப்தந்த்றற்கு த்ற அஷச்சஷின் எப்னல் . 

வரஶரக்ஶகர: 

அைர் பகம்ட VI 
திர் ைரஶடின் எத்ி 
ஷனகம் தரத் 
 ரம் வரஶரக்வகர டிரம் 

இந்றர ற்றும் பேரண்டர இஷடஶ ர்த்க எத்டஷப்பு கட்டஷப்பு 

 இந்றர ற்றும் னரண்டர இஷடஶரண ர்த்க எத்டஷப்ன கட்டஷப்திற்கு 
அஷச்சஷ எப்னல். 

பேரண்டர: 

ஜணரறதற தரல் ககரஶ 
திர் வடௌர்ட் கறவண்ஶட 
ஷனகம் கறகரனற 
 ரம் பேரண்டர ஃதிரன்க் 

இந்றர அவரிக்கர இஷடஶ புரிந்டர்வு எப்தந்ம் 

 கரப்தடீ்டு எலங்குனஷந டஷநில் இந்றர அவரிக்கர இஷடஶ னரிந்டர்வு 
எப்தந்த்றற்கு அஷச்சஷ எப்னல் . 
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அவரிக்கர: 

ஜணரறதற வடரணரல்டு டிம்ப் 
டஷ ஜணரறதற ஷக் வதன்ஸ் 
ஷனகம் ரறங்டன் டிைற. 
 ரம் அவரிக்க டரனர் 

இந்ற அசு ற்றும் ADB 346 $ றல்னறன் கடன் வதந ஷகவலத்ட 

 ஆசற பர்ச்சற ங்கற (ADB) ற்றும் இந்ற அசு, 400 கறஶனரீட்டர் ரறன 
வடுஞ்சரஷனகஷப ஶம்தடுத்டற்கரக 346 றல்னறன் டரனர் கடன் எப்தந்த்றல் 
ஷகவலத்றட்டட, இட கர்ரடகரில் உள்ப 12 ரட்டங்கபில் உள்ப இஷப்ன 
ஷம் ற்றும் வதரனபரர ஷங்கஷப ஶம்தடுத்டகறநட. 

ஆைற பர்ச்ைற ங்கற (ADB): 

ஜணரறதற  டக்டிஶகர ரஶகர 
உபேரக்கம் 19 டிைம்தர் 1966 
ஷனஷகம் ினர, தினறப்ஷதன்ஸ் 
 உறுப்திணர் 67 ரடுகள் 

இந்ற அசு ற்றும் ADB 375 $ றல்னறன் கடன் வதந ஷகவலத்ட  

 இந்ற அசு ற்றும் ஆசற பர்ச்சற ங்கற (ADB) தரசண வட்வரர்க்குகள் ற்றும் 
அஷப்ன வசல்றநன் ஆகறற்ஷந ிரிவுதடுத்டன் னெனம் த்றப் திஶசத்றல் 
இட்ஷட ிசர னரணங்கலக்கு தங்கபிக்க 375 றல்னறன் டரனர் கடன் 
எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டட. 

ஆைற பர்ச்ைற ங்கற (ADB): 

ஜணரறதற  டக்டிஶகர ரஶகர 
உபேரக்கம் 19 டிைம்தர் 1966 
ஷனஷகம் ினர, தினறப்ஷதன்ஸ் 
 உறுப்திணர் 67 ரடுகள் 
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ஶைற எப்தந்ங்கள்: 

வபிரடுகபில் தரடகரப்பு ைரர்ந் பக்கறரண கட்டஷப்பு றட்டங்கள் 

 வபிரடுகபில் தரடகரப்ன சரர்ந் னக்கறரண கட்டஷப்ன றட்டங்கள் வரடர்தரண 
எப்தந்ங்கஷப வதந ஷக வசய்னேம் சலுஷக றறனேித் றட்டத்றன் னல் 
ீட்டிப்திற்கு இன்று னடறல்னறில் திர் றன. ஶந்றஶரடி ஷனஷில் 
ஷடவதற்ந த்ற அஷச்சஷ கூட்டம் எப்னல் அபித்டள்பட. 

புைரர ஷயட்ஶர கரர்தன் டப்தப்தி ற்றும் தன்தடுத்டற்கரண வகரள்ஷக 

ிறபஷந 

 திர் றன ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் ஷடவதற்ந த்ற அஷச்சஷக் 
கூட்டத்றல், ஶல் ண்வய் / ரிரனே, ீத்ஶன் ரிரனே ஶதரன்ந னசரர 
ஷயட்ஶர கரர்தன் வதரனட்கபின் டப்தப்தி ற்றும் அற்ஷந தன்தடுத்டற்கு 
அனுறக்க ஷகவசய்னேம் வகரள்ஷககலக்கு எப்னல் அபிக்கப்தட்டட. 

இந்டஸ்ரன் கரப்தர் றறுணத்றன் வைலுத்ற தங்கு பனணத்றல் 15% அபவுக்கு புறரக 

தங்கு 

 திர் றன. ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் ஷடவதற்ந வதரனபரர 
ிகரங்கலக்கரண அஷச்சஷ குல கூட்டத்றல் இந்டஸ்ரன் கரப்தர் 
றறுணத்றன் வசலுத்ற தங்கு னெனணத்றல் 15 சீ அபிற்கு னறரக தங்குகஷப, 
குற ரய்ந் றறுணங்கள் னெனம், தங்கு தரிர்த்ஷண ரரிம் ற்றும் இ 
ிறனஷநகபின்தடி வபிிட அனுற அபிக்கப்தட்டுள்பட. 

உத்வரறற்ைரஷனகபின் கட்டுரணப் திக்கு ட்டிில்னர கடஷண ங்க த்ற 

அஷச்ைஷ எப்புல் 

 இந்டஸ்ரன் உம் ற்றும் சரண றறுணம் ஶகரக்னர், சறந்த்ரி ஆகற இடங்கபில் 
ீண்டும் வரடங்க இனக்கும் உத்வரறற்சரஷனகபின் கட்டுரணப் திக்கு ட்டிக்கு 
சரண ட்டிில்னர கடணரக ங்க திர் றன.ஶந்ற ஶரடிின் ஷனஷில் 
ஷடவதற்ந த்ற அஷச்சஷ எப்னல் ங்கறனேள்பட. 
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ஶபரண் ிஞ்ஞரணிகள் ஶர்வு ரரித்ஷ ரற்நறஷக்க எப்புல் 

 ஶபரண் ிஞ்ஞரணிகள் ஶர்வு ரரித்ஷ ரற்நறஷப்தற்கரண ஶரசஷணகலக்கு 
திர் றன. ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் ஷடவதற்ந த்ற அஷச்சஷ 
எப்னல் அபித்டள்பட.  

வபிரட்டு தரல் அலுனகங்கள் பனம் இ-ிகம் வைய் அசு அனுறக்கறநட 

 வபிரட்டு தரல் அலுனகங்கள் னெனம் இ-ிகம் வசய் சுங்கத்டஷந 
றட்டறட்டுள்பட. 

ஶைற ிஷபரட்டு தல்கஷனக்கக ஶைரரஷ ஶனரக் ைதர றஷநஶற்நறட 

 ிப்னரில் என ஶசற ிஷபரட்டு தல்கஷனக்ககத்ஷ உனரக்கும் என 
சட்டஷஷ க்கபஷில் றஷநஶற்நறட. இட ரட்டின் ிஷபரட்டு றஷனஷ 
உர்த்டற்கரண என ஶரக்கரகும். 

ணிப ஶம்தரட்டு அஷச்ைகம் கபேத்டத் றபேட்டுக்கு றரண ிறகஷப அங்கலகரிக்கறநட 

 தல்கஷனக்கக ரணிக்குல (னேஜறசற) ரரித் கனத்டத் றனட்டு தற்நற னற 
எலங்குனஷநகஷப ணி ப ஶம்தரட்டு அஷச்சகம் அங்கலகரித்ட, ரர் 
ஆரய்ச்சறரபர்கள் ங்கள் தறவுகஷப இக்க ஶரிடனரம் ற்றும் ஆசறரிர்கள் ங்கள் 
ஶஷனஷ இக்க ஶரிடும். 

இந்றரின் அந்றச் வைனரி ஷகிபேப்பு $ 951 றல்னறணரக குஷநந்டள்பட 

 வபிரட்டு த றப்ன சரிின் கரரக அந்ற வசனரி ஷகினப்ன ிகறம் 
951 றல்னறன் டரனரினறனந்ட குஷநந்ட 404.2 தில்னறன் டரனர்கபரக ஆணட. 

OBCின் டஷ ஷகப்தடுத்ஷனப் தற்நற ஆய்வு வைய் ஆஷத்றன் கரனஷ ீட்டிப்பு 

 2018 ஆம் ஆண்டு ம்தர் ரம் ஷ திற்தடுத்ப்தட்ட குப்திணரின் டஷ 
ஷககஷப ஆய்வு வசய்ற்கு ஆஷக்குலின் கரனஷ ீட்டிப்தற்கு த்ற 
அஷச்சஷ எப்னல் அபித்டள்பட. 
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ஶைற அஷணத்ட பகரஷத்டப் தஷடின் ரன்கு கூடுல் தட்டரனறன்கள் 

 த்ற அஷச்சஷக் கூட்டத்றல், 637 ஶகரடி னொதரய் றப்தடீ்டில் ஶசற ஶதரிடர் 
ீட்னப் தஷடில் (NDRF) கூடுனரக ரன்கு தட்டரனறன்கஷப அஷப்தற்கு த்ற 
அஷச்சஷக் கூட்டத்றல் எப்னல் அபிக்கப்தட்டட. 

ல்ரழ்வுத் றட்டங்கலக்கு தன்தடுத் ரணி ிஷனப் தபேப்பு எடக்கலடு 

 ரறனங்கலக்கு ல்ரழ்வுத் றட்டங்கலக்கு தன்தடுத் சறரக ரணி ிஷனப் 
தனப்ன ஷககபின் எடக்கலட்டுக்கு த்ற அஷச்சஷ எப்னல். 

தங்குடிிணர் னத்டஷந ற்றும் சுகரர அஷச்ைகங்கலக்கறஷடஶ எப்தந்ம் 

ஷகவலத்ரணட 

 தங்குடிப் தள்பிகபில் ரர்கபின் னன் ற்றும் ல்ரழ்ஷ ஶம்தடுத்டற்கரக 
தங்குடிிணர் னத்டஷந ற்றும் சுகரர அஷச்சகங்கலக்கறஷடஶ எப்தந்ம் 
ஷகவலத்ரணட. 

TRIFED ற்றும் ஶைற பனறஷகச் வைடிகள் ஶம்தரட்டு ரரித்றற்கும் இஷடஶ எப்தந்ம் 

ஷகவலத்ரணட 

 தங்குடிிணரின் ரழ்ரரத்ஷ ஶம்தடுத்டம் ஷகில் னெனறஷகச் வசடிகள், 
றுப் வதரனள் ரங்கள் உற்தத்றஷ அறகரிக்கும் ஷகில் தங்குடிிணர் 
கூட்டுநவுச் சந்ஷ ஶம்தரட்டு இஷம் (TRIFED) ஶசற னெனறஷகச் வசடிகள் 
ஶம்தரட்டு ரரிம் (NMPB) இஷடில் னரிந்டர்வு எப்தந்ம் ஷகவலத்ரணட. 

12-ஆட ந்ரண்டு றட்டத்றற்கு தின்பும் PMGSY றட்டம் வரட த்ற அஷச்ைஷ 

எப்புல் 

 12-ஆட ந்ரண்டு றட்டத்றற்கு தின்னம் திர் கறரசரஷனகள் றட்டம் வரட 
த்ற அஷச்சஷ எப்னல். 
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பத்னரக் வகரடுக்கும் குற்நரபிக்கு ஜரீன் ங்குற்கு த்ற அஷச்ைஷ எப்புல் 

 னஸ்லீம் வதண்கள் றன உரிஷகள் தரடகரப்ன ீரண ஶசரரில் ங்கள் 
ஷணிகலக்கு உடணடிரக னத்னரக் வகரடுக்கும் குற்நரபிக்கு ஜரீன் 
ங்குற்கு த்ற அஷச்சஷ எப்னல் அபித்ட. 

இந்றர 2022 ஆம் ஆண்டில் த்ணரல் உற்தத்றஷ பன்று டங்கரக்கவுள்பட  

 அடுத் ரன்கு ஆண்டுகபில் 2022 ஷ இந்றர ணட த்ணரல் உற்தத்றஷ னென்று 
டங்கரக அறகரிக்கும். இன்னெனம் ரட்டின் ண்வய் இநக்குற வசனில் னொ .12,000 
ஶகரடி ஶசறக்கப்தடும். 

அஶைரக் ஶனனண்ட் இட்ஷட வடக்கர் EV எப்தந்த்ஷ வன்நட 

 தில்சற னண்டன் ஶதரக்குத்டக்கு 31 றன்சர இட்ஷட டக்கர் தஸ்கலக்கரண (TfL) 
ஆர்ட்ஷ ர்த்க ரகண ரரிப்தரபரண அஶசரக் ஶனனண்ட் னறறவடட் (ALL) ணட 
டஷ றறுணரண ஆப்ரஶ வதற்றுள்பட. 

ஶகரத்வஜ், ப.ஶக.ின் ஜற.ஶக.ன் ஶரஸ்ஶதஸ் வயனறகரப்டர்டரங்க்கலக்கரண எப்தந்த்றல் 

ஷகவலத்ட 

 ஶகரத்வஜ் ஶரஸ்ஶதஸ், சறநப்ன வயனறகரப்டர் ரிவதரனள் டரங்கறகஷப உற்தத்ற 
வசய்ற்கரக, னே.ஶக. ின் ஜற.ஶக.ன் ஶரஸ்ஶதஸ் ன்ந என திரண ிண்வபி 
ங்குனடன் எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டட. 

ர்வடல் ஶதவண்ட்ஸ் ங்கறபடன் தரர்ற ஆக்மர கூட்டி அஷத்டள்பட 

 தரர்ற ஆக்சர ஷனஃப் இன்சூன்ஸ் ற்றும் ர்வடல் ஶதவண்ட்ஸ் ங்கற ஆகறஷ, 
அசரங்கத்றன் ஆவு வதற்ந ஆனேள் கரப்தடீ்டு றட்டரண ‘திரன் ந்றரி ஜீன் 
ஶஜரற தீர ஶரஜணர’ ஷ ங்க என கூட்டிில் டேஷந்ட. 

IRCTC தன்தரட்டில் தரடகரப்தரக கட்டங்கஷப சூனறக்க PhonePe 

 இந்ற ில்ஶ ஶகட்டரிங் ற்றும் சுற்றுனர ககம் (IRCTC) உடன் இஷக்கப்தடும் 
வரஷனஶதசற இஷப்ன, .ஆர்.சற.டி.சற ில் தன்தரட்டில் சறரக, ஶகரக ற்றும் 
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தரடக்கரப்தரக கட்டங்கஷப சூனறக்க PhonePe இந்ற ில்ஶனேடன் 
கூட்டஷத்டள்பட. 

SME கலக்கு உ தி.ஸ்.இ., ன்.ஸ்.இ. உடன் ங்கரபம் எப்தந்ம் 

 ஶற்கு ங்க அசரங்கம் னெனண சந்ஷஷ ரற்று றற னெனரக க்கஷக்க 
ரறனத்றன் MSME கபில் ிறப்னர்ஷ ற்தடுத் தி.ஸ்.இ. ற்றும் ன்.ஸ்.இ. 
உடன் எப்தந்ங்கபில் ஷகவலத்றட்டட 

PMJAY றட்டத்றன் கலழ் ஆஶரக்கறறத்ரின் றநன் ஶம்தரட்டுக்கு எப்தந்ம் ஷகவலத்ட 

 ஶசற றநன் ஶம்தரட்டு ககம் (NSDC) ற்றும் ஶசற சுகரர றறுணம் (NHA) 
ஆகறற்நறற்கு இஷடஶ திரன் ந்றரி ஜன் ஆஶரகற ஶரஜணர (PMJAY) வுக்கு 
ஶஷரண றநம்தட கட்டுரணம் ற்றும் வரடர்ச்சறரண  றர்கறப்ஷத 
உறுறப்தடுத்டல் வரடர்தரக எப்தந்ம் ஷகவலத்றடப்தட்டட. 

பணர ீட னக்ர் தல்ஶரக்கு றட்டத்றன் கட்டுரணம் 

 வடஹ்ரடூனுக்கு அனகறல் னணரில் னக்ர் தல்ஶரக்கு றட்ட கட்டுரணத்றற்கரக 
உத்கரண்ட், உத்திஶசம், யறரச்சனப்திஶசம், ரஜஸ்ரன், யரிரணர ற்றும் 
றல்னற ஆகற ரறனங்கபின் னல்ர்கலடன் வ றறன்கட்கரி எப்தந்த்றல் 
ஷகவலத்றடுரர். 

ஆபஷ்ன் தரத் ” திரன்ந்ற ஜன் ஆஶரகற அதிரன் 

 திரன் ந்றரி ஜன் ஆஶரகற அதிரன் (PMJAY) – ஆனேஷ்ன் தரத்ஷ 
அல்தடுத்டற்கரக 29 ரறனங்கலம், னைணின் திஶசங்கலம் எப்தந்த்றல் 
ஷகவலத்றட்டண. 

இந்ற அஞ்ைனக தப்தட்டுரடர ங்கற அஷக்கும் றட்ட றப்தீட்ஷட றபேத்றஷப்பு 

 இந்ற அஞ்சனக தப்தட்டுரடர ங்கற அஷக்கும் றட்ட றப்தடீு றனத்றஷக்க 
அஷச்சஷ எப்னல் அஞ்சனகங்கபில் ங்கறச் ஶசஷகலக்கு ஊக்கம் . 
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‚கடல் ஶைஷகள் , வரறல்டேட்தம், ஆழ்ந்ட கணித்ல் , பங்கபின் ரறரி ற்றும் 
அநறில் ணப்தடும் (ஏ”ஸ்ரர்ட்)‛ 

 னி அநறில் அஷச்சகத்றன் ‚கடல் ஶசஷகள், வரறல்டேட்தம், ஆழ்ந்ட கணித்ல் , 
பங்கபின் ரறரி ற்றும் அநறில் ணப்தடும் (ஏ-ஸ்ரர்ட்)‛ றட்டத்றற்கு த்ற 
அஷச்சகம் எப்னல். 

இந்ற ில்ஶ ற்றும் வகில் (இந்றர) இஷடஶ எப்தந்ம் 

 இந்ற இில்ஶ ற்றும் வகில் (இந்றர) னறறவடட் இில்ஶ தட்டஷந ற்றும் 
உற்தத்ற அனகுகபில் இற்ஷக ரனேஷ தன்தடுத் என எப்தந்ம் 
ஷகவலத்றட்டட. 

உிரி வரறல்டேட்தத்டஷநக்கும், ைர்ஶை ரிைக்ற பகஷக்கும் இஷடஶ புரிந்டர்வு 

எப்தந்ம் 

 டெ ரிசக்ற ரற்நத்றற்கரண னற கண்டுதிடிப்ன ிரிரக்கம் குநறத்ட உிரி 
வரறல்டேட்தத்டஷநக்கும், சர்ஶச ரிசக்ற னகஷக்கும் இஷடஶ னரிந்டர்வு 
எப்தந்ம் ஷகவலத்ரணட. 

சுற்றுச்சூல் ற்றும் றநன் ஶம்தரட்டு அஷச்ைகம் எப்தந்ம் ஷகவலத்ட 

 சுற்றுச்சூல் ற்றும் றநன் ஶம்தரட்டு அஷச்சகங்கலக்கறஷடில் எப்தந்ம் 
ஷகவலத்ரணட, இட 100,000 RAC ஶசஷ வரறல்டேட்த ல்லுர்கஷப ன்கு 
தரரிக்க உவுகறநட ற்றும் ஏஶசரன் குஷநதரடுள்ப இசரணங்கலக்கு ரற்று 
குபினொட்டிகஷப அநறவூட்டுன் னெனம் எனங்கறஷக்கறன்நட. 

இந்ற ஶைற வடுஞ்ைரஷனகள் ஆஷம் தர ஸ்ஶடட் ங்கறபடன் புரிந்டர்வு 

எப்தந்ம் ஷகவலத்ட 

 இந்ற ஶசற வடுஞ்சரஷனகள் ஆஷம் னொ.25,000 ஶகரடிக்கு திஷம் இல்னர 
கடன் வதந உள்பட. இவ்பவு வதரி வரஷகஷ திஷம் இல்னரல் ீண்டகரன 
கடணரக எஶஶத்றல் ஶறு ந் றறுணத்றற்கு தர ஸ்ஶடட் ங்கற 
ங்கறறல்ஷன. 
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9. இந்திய பாதுகாப்பு பணடகள் 

தரனறஸ்டிக் இஷடநறப்பு வுகஷ AAD வற்நறகரக ஶைரஷண 

 டி.ஆர்.டி.ஏ தரனறஸ்டிக் வுகஷ இஷடநறப்ன ஶம்தட்ட தகுற தரடகரப்ன (AAD) 
வற்நறகரக ஶசரஷண வசய்ப்தட்டட. இட வு-பிண்டன வுகஷ, 15 னல் 25 
கறீ உத்றல் உள்னம் இனக்குகஷப இஷடநறக்கும் றநன் வகரண்டட. 

HAL டி-கரன்பூர் உடன் இஷந்ட உபேரக்கற ஶரட்டரி ட்ஶரஷண ஶைரஷண வைய்ட  

 இந்டஸ்ரன் ஶரணரட்டிக்ஸ் னறறவடட் (HAL) ற்றும் IIT- கரன்னர் இஷந்ட 
உனரக்கற என 10 கறஶனர ஶரட்டரி ட்ஶரன் சீதத்றல் வதங்கலனில் 
தரடகரப்னத்டஷந வதரடத்டஷந றறுணத்றல் னன்னஷநரக ஶசரஷண 
வசய்ப்தட்டட. 

HAL இன் இனகு ஶதரர் ிரணத் றட்டம் ப் கட்டுப்தரட்டின் கலழ் பேகறநட  

 அசுக்கு வசரந்ரண வதங்கலன திரிவு யறந்டஸ்ரன் ஶரணரட்டிக்ஸ் னறறவடட் 
கட்டுப்தரட்ஷட (HAL), இந்ற ிரணப்தஷடிடம் (IAF) எப்தஷடக்க அசரங்கம் ரரக 
உள்பட. இட உள்ரட்டில் ரரகும் இனகு ஶதரர் ிரணத் (ல்சற) றட்டத்றல் 
கூடுல் ஶத்ஷனேம் வசனவுகஷபனேம் டுக்கறநட. 

ஷத்றரி 2018 இரடப் திற்ைற 

 06 னல் 19 ஆகஸ்ட் 2018 ஷ ரய்னரந்றல் இந்ற இரடம் ற்றும் ரல் ரய் 
இரடம் இஷடஶ ஷத்றரி இரடப்திற்சற டத்ப்தடும். 

புற தரடகரப்பு உற்தத்ற வகரள்ஷக 

 அசு டஷந, ணிரர் டஷந ற்றும் டேண், சறநற ற்றும் டுத் றறுணங்கள் (MSMEs) 
உள்ரட்டு உற்தத்றஷ ஶம்தடுத்டற்கரக என வரறல்னஷந ட்ன தரடகரப்ன 
ரரிப்ன வகரள்ஷக 2018  வபிடீு வசய்ரக அசு அநறித்டள்பட. 



  

டப்பு றகழ்வுகள் ” ஆகஸ்ட் 2018 

 

தரடக்குநறப்புகள்அநற – tamil.examsdaily.in                    55                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

கூட்டு ஷைக்கறள் ஏட்டுல் ற்றும் ட்வக்கறங் 

 இந்ற இரடம் ற்றும் ரல் னட்டரன் இரடத்றன் என கூட்டு ஷசக்கறள் 
ஏட்டுல் ற்றும் ட்வக்கறங், னட்டரணில் ‚இந்றர ற்றும் னட்டரன் இஷடஶ 
இரஜந்ற உநவுகஷப றறுி ம்தட ஆண்டுகள்‛ றஷணரக டத்ப்தட்டட. 

ஆதஶன் ‘த்‘ 

 ஶகபரின் தன தகுறகபிலும் னன்வணப்ஶதரடம் இல்னர வள்பம் கரரக, ரறன 
றர்ரகத்றற்கு உ ற்றும் ஶதறவு றர டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்ற்கரக, 
09 ஆகஸ்ட் 2018 அன்று, வகரச்சற கரில் வன்ணிந்ற கடற்தஷடரல் (SNC) ஆதஶன் 
‘த்’ வரடங்கற ஷக்கப்தட்டட. 

றஷ டெக்க: இரடப்திற்ைற SCO அஷற றன் 2018 

 SCO அஷப்தின் அஷற றன் இரடப்திற்சற SCO உறுப்ன ரடுகலக்கு இன 
ஆண்டுகலக்கு எனனஷந டத்ப்தடுகறநட. 2018 ஆம் ஆண்டிற்கரண கூட்டு திற்சற 
ஷ் த்ற இரட ஆஷம் 22 ஆகஸ்ட் னல் ஆகஸ்ட் 29 2018 ஷ 
வசதரர்குல், வசல்ரதின்ஸ்க், ஷ்ரில் ஷடவதறும். 

DAC ஆறு NGOPV கஷப வகரள்பல் வைய்கறன்நட 

 ரட ந்றரி றர்னர சலரரன் ஷனஷில் தரடகரப்ன ஷககப்தடுத்ல் 
கவுன்சறல் (டிசற) இந்ற கடற்தஷடக்கு னொ .4941 ஶகரடி வசனில் ஆறு உள்ரட்டு 
ரீறரக டிஷக்கப்தட்ட ற்றும் உற்தத்ற வசய்ப்தட்ட அடுத் ஷனனஷந Offshore 
Patrol Vessels (NGOPVs) வகரள்னல் வசய் எப்னல் அபித்ட . 

ன்ஸ் ைரத்றரி திஜறின் குடிசு டஷநபகத்றற்கு ந்ட . 

 திஜற, இந்ற கடற்தஷட கப்தல் (.ஸ்.ஸ்) சரத்றரிடன் லுரண இனப்ன 
உநவுகஷப ஶலும் லுப்தடுத்வும் , யரய்ில் RIMPAC 2018 இல் தங்குவதற்ந திநகு , 
திஜறின் சுரச குடிசு டஷநனகத்றற்கு ந்ட. 
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இந்ஶர - இஸ்ஶல் வுகஷ தரடகரப்பு அஷப்பு இஸ்ஶனற கடற்தஷடரல் 
ரங்கப்தடவுள்பட 

 இந்றர ற்றும் இஸ்ஶல் ஆகறற்நரல் இஷந்ட உனரக்கப்தட்ட தல்ஶரக்கு 
தரக் 8 வுகஷ தரடகரப்ன னஷந, அன் வதரனபரர ண்டனங்கஷபனேம் 
னெஶனரதர சறகஷபனேம் தரடகரப்தற்கரக இஸ்ஶனற கடற்தஷட னெனம் 
ரங்கப்தடவுள்பட. 

ிரணப்தஷட திற்ைற திச் திபரக் 2018 

 இன ஆண்டுக்கு எனனஷந தன ஶசற வதரி ஶஷனரய்ப்ன ஶதரர் திற்சறரண 
ிரணப்தஷட திற்சற திட்ச் திபரக் ஆஸ்றஶனறரின் டரர்ின் கரில் 24 ஜழஷன 18 
னல் 18 ஆகஸ்ட் 18 ஷ ரல் ஆஸ்றஶனற ிரணப்தஷடரல் (RAAF) 
டத்ப்தட்டட. 

றர்ப்பு ஶடங்க் றகரட்டப்தட்ட வுகஷ ‘HELINA’ & SAAW (ஸ்ரர்ட்ஆண்டி ர்ஃதீல்ட் வப்தன்) 

 உள்ரட்டிஶனஶ உனரக்கப்தட்ட வயனறகரப்டர் னெனம் ப்தடும் ஶடங்க் றர்ப்ன 
றகரட்டப்தட்ட வுகஷ ‘வயனறணர’ ற்றும் SAAW (ஸ்ரர்ட் ஆண்டி ர்ஃதலீ்ட் 
வப்தன்) றகரட்டுல் குண்டுகள் வற்நறகரக ஶசரஷண வசய்ப்தட்டண. 

இந்றர புற ஶதரர் ிரணத்ஷ உபேரக்குகறநட 

 இந்றரின் அடுத் உள்ரட்டு ஶதரர் ிரணரண ஶம்தட்ட டுத் கரம்தரட் 
ிரணம் (AMCA), அன் னல் ிரணத்ஷ 2032 ஆம் ஆண்டபில் ஶற்வகரள்லம் 
ன்று றர்தரர்க்கப்தடுகறநட. 

இந்றர ” ரய்னரந்ட கூட்டு இரடப் திற்ைற ஷத்ரீ 2018 

 ரல் ரய் இரடம் ற்றும் இந்ற இரடம் ஆகறற்நறற்கு இஷடஶரண 
கூட்டுப்திஷ லுப்தடுத் டிஷக்கப்தட்ட என ஆண்டு றகழ்வு ஷத்ரீ 2018 
ஆகும். இட ரய்னரந்றல் ஆகஸ்ட் 06, 2018 அன்று வரடங்கற ஆகஸ்ட் 19 அன்று 
றஷநவுவதற்நட. 
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.ன்.ஸ். கரன்ஜர் றரன்ர், ரங்கூனுக்கு பேஷக ந்டள்பட 

 இந்ற கடற்தஷடின் ன்ஸ் கரன்ஜர் என வுகஷ வகரர்வட் னென்று ரள் 
தரக றரன்ரில் உள்ப ரங்கூணிற்கு 18 னல் 20 ஆகஸ்ட் ஷ ல்வனண் 
தத்ஷ ஶற்வகரண்டுள்பட. 

IAF-RMAF கூட்டு ிரணப்தஷடப் திற்ைற 

 ஶனசறரின் சுதரங் ிரண பத்றல் இந்ற ிரணப்தஷட ற்றும் ரல் ஶனசற 
ிரணப்தஷட தங்குவதறும் னன்னல் கூட்டு திற்சற வரடங்கறட. 

இனகு இந்ற டப்தரக்கறகள் இரடம் ைரர்தில்  வகரள்பல் 

 இரட ீர்கலக்கு ங்க 30,000 இனகு இந்ற டப்தரக்கறகஷப (LMG) வகரள்னல் 
வசய்ற்கரண கல் ஶகரரிக்ஷக (RFI) ங்கறனேள்பட. 

இந்ற ிரணப்தஷடரல் ‘ஸ்தீவடக்ஸ்‘ எப்தந்ம் டக்கம் 

 கஷடகள், உிர்ப்தரண, றநஷரண ற்றும் கூடுல் அபவு சக்கறன் / Wt அறஶக 
திறதனறப்ன (ஸ்தவீடக்ஸ்) எப்தந்ம் னஷநரக ர் ரர்ல் ஆர்.ஶக.ஸ் ஶரரல் 
வரடங்கப்தட்டட. 

றநப்பு ிர இரடப் திற்ைற SCO அஷறக்கரண றன் 2018 

 ரங்கரய் எத்டஷப்ன அஷப்தின் (SCO) அஷறக்கரண றன் 2018, றநப்ன ிர 2018 
ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ரம் 24 ஆம் ஶற வசதரர்க்குல் ஷ்ரில் டந்ட.ட்டு SCO 
உறுப்ன ரடுகள் ங்கள் இரடக் குலக்கலடன் இந் திற்சறில் தங்குவதறும். 

அஷறக்கரண இரடப்திற்ைற றன் 2018 

 ரங்கரய் எத்டஷப்ன அஷப்தின் (SCO) கூட்டு இரட டடிக்ஷக , ட்டு 
உறுப்திணர்கஷபக் வகரண்டு தங்கரத்ஷ றர்த்ட கூட்டு திற்சறஷ ஷ்ரில் 
ஶற்வகரண்டட. இந்றரவும் தரகறஸ்ரனும் னல் டஷரக இறல் தங்ஶகற்நட . 
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ல்.ைற.. ஶஜரமறற்கரண பக்கற கனப்பு கரற்று-கட்டஷப்தின் கூறுகஷப உபேரக்க CSIR 

ஆய்வுக்கூடம் 

 ல்.சற.. ஶஜரஸ்க்கரண னல வசல்தரட்டு றநன் (FOC) றஷனரண ிரணத்றற்கரக 
இந்டஸ்ரன் ஶரணரட்டிக்ஸ் னறறவடட் (HAL) க்கு னக்கற கனப்ன கரற்று-கட்டஷப்தின் 
கூறுகஷப ங்குற்கரக சற.ஸ்..ஆர்-ஶசற ஶர ஸ்ஶதஸ் ஆய்கங்கள் (CSIR-NAL) 
னொ.100 ஶகரடிக்கும் அறகரக ஆர்ட்ஷப் வதற்றுள்பட 

ககரடு 2018 கடற்தஷடதிற்ைற 

 இந்ற கடற்தஷட கப்தல் சஹ்ரத்ரி ஆஸ்றஶனறரின் டரர்ின் டஷநனகத்றற்கு 
ககரடு 2018 கடற்தஷடதிற்சறக்கு ந்ஷடந்ட. 

ஷ்ரவும், ைலணரவும் கூட்டு இரடப் திற்ைறகஷபஆம்திக்கறன்நண 

 வதய்ஜறங் ற்றும் ரஸ்ஶகரஷ ‚றனத்ல்ர சக்றகள்‛ ன்று றறக்கப்தட்டுள்ப 
அவரிக்கரிற்கு ஷடரக என வசய்ற அனுப்னஷ ஶரக்கரக்கக்வகரண்டு சலணர 
வதனம் இரட திற்சறில் (வரஸ்டரக் 2018) ஷ்ரவுடன் இஷவுள்பட. இறல் 
தங்ஶகற்கும் னென்நரட ரடு ங்ஶகரனறர ஆகும். 

வதரட அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 

 

டப்பு றகழ்வுகள் ப்ல் - ஜழஷன 

1. ஜழஷன 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 

2. ஜழன் 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 

3. ஶ 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 

4. ப்ல் 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 

Whatsapp குனொதில் ஶச - கறபிக் வைய்வும் 

https://goo.gl/BGKVHg
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https://goo.gl/b3Dg6A
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10. ிபேடகள் 

ைர்ஶை ிபேடகள் 

S.No ிபேட ரங்கறர் ிபேட 
1 அக்ஷய் வங்கஶடஷ் [இந்ற-

ஆஸ்றஶனற கிினரபர் ], கரவசர் 
திர்கர், தடீ்டர் ஸ்ஶகரல்மற , அலீசறஶர 
ஃதிகரனற 

கித்றற்கரண ஶரதல் தரிசு ன்று 
அநறப்தடும் ஃதலீ்ட்ஸ் தக்கம் 

2 சசற வசல்ஷனர ரஸ்டர்வச ஃப் ஆஸ்றஶனறர 2018 
3 ஶஜம்ஸ் ஆனறசன் , கரர்ல் ஜழன் ற்றும் 

ஸ்டீன் ஶரசன்வதர்க் 
அல்ஶதணி னத்ட ஷ தரிசு (2018 ஆம் 
ஆண்டின் னத்டத்றற்க்கரண 
அவரிக்கரின் றகப்வதரி னகழ்வதற்ந 
தரிசபிப்ன) 

4 ஶடிட் வதக்கரம்  (னன்ணரள் இங்கறனரந்ட 
கரல்தந்ட ஶகப்டன்) 

UEFA ஜணரறதற ினட 

5 சுணிஷ்கர கரர்றக் ஜழணிர் NBA உனக கூஷடப்தந்ரட்ட 
சரம்தின்றப்தில் சனெக ினட 

6 ஶகபரின் உள்கட்டஷப்ன ற்றும் 
வரறல்டேட்த கல்ிக்கரண டஷத் 
ஷனர் ற்றும் றர்ரக இக்குணர் 
அன்ர் சத் (KITE) 

கல்ி ககம் ற்றும் வரறல்டேட்த சங்கம் 
(AECT), அவரிக்கர னெனம் ங்கற 
சர்ஶச தங்கபிப்ன ினட 

7 கறனஷ்ரஉண்ி ரழ்ரள் சரஷணக்கரண ரன்கரட 
இன்ஷசட் ினட , ட்டரட சர்ஶச 
(ஷயக்கூ அவச்சூர் னறட்டில் ஃதினறம் ) 
ிர 

8 ஶஜம்ஸ் ஆனறசன் , கரர்ல் ஜழன் ற்றும் 
ஸ்டீன் ஶரசன்வதர்க் 

2018 ஆம் ஆண்டின் அவரிக்கரின் 
றகப்வதரி னகழ்வதற்ந (அல்ஶதணி 
னத்ட ஷம் தரிசு) னத்ட தரிசு 
வதற்ஶநரர் 
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ஶைற ிபேடகள்: 

S.No ிபேட ரங்கறர் ிபேட 
1 வ ஜ்ர வயப்டல்னர , வ 

யக்ஶஶவ் ரரண் ரவ் , வ 
குனரம் தி ஆசரத் , வ றஶணஷ் 
றரிஶற ற்றும் வ தர்டரியரி 
யரரப் 

சறநந் ரடரலன்ந உறுப்திணனக்கரண 2013-2017 
ினட 

2 ஸ்ஶஷ்த் சரயள , சீஷ் ஶரடர 
ற்றும் ஶகரதரல் திஜதற 

ஜல் தச்சரஶர, டீிஶர தணரஶர , னஸ்கர் தரஶர 
ஶதரட்டி (ீர் தரடகரப்ன தற்நற ிறப்னர்வு 
வசய்ற்கு) 

3 அன்ணி வஜிடி – வதரிடப்தடர-1 
ரடகம் 

இந்ட திஶபஷட் ினட 2018 

4 சரர்வஜன்ட் சரசறர் தி திசரத் 
இந்ற ிரணப்தஷட (கனடன் 
கரண்ஶடர தஷட) 

ரனே ஶசணர தக்கம் 

5 ஸ்க்னொட்ரன் ஷனர் வர்ணரன் 
வடஸ்ரண்ட் கலன் (ஷதனட்) 

ரனே ஶசணர தக்கம் (Gallantry) 

6 குல ஶகப்டன் அதிஶக் சர்ர 
(ஷதனட்) 

ரனே ஶசணர தக்கம் (Gallantry) 

7 டரக்டர் சுஷ்ற தடனறகர 
(‘வனக்ட்ரணிக்ஸ், கம்ப்னைட்டர் 
சின்ஸ் அண்ட் இன்ஜறணிரிங் ’ 
டஷந திக்கரக) 

NASI- இபம் ிஞ்ஞரணி திபரட்டிணம் ஜழதிபி 
ினடகள் 

8 டரக்டர் அிந்த் குரர் வன்கன் 
(உிர் னத்ட , னெனக்கூறு 
உிரில் ற்றும் உிரில் 
வரறல்டேட்த டஷந) 

NASI- இபம் ிஞ்ஞரணி திபரட்டிணம் ஜழதிபி 
ினடகள் 

9 1) டிஜறதி (றழ்ரடு ஶதரலீஸ் 
யவுஸ் கரர்ப்தஶன் ) M.N. 
ஞ்சுரர  

றழ்ரட்டின் னகழ்வதற்ந ஶசஷக்கரண றப்னறக்க 

ஜணரறதற தக்கம் 
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10 2) .ஜற. ( வன் ண்டனம் ) 
ஶக.தி.சண்னக ரஶஜஸ்ன்  

 

11 3) .ஸ்.தி. ( ிஜறவனன்ஸ் ற்றும் 
ஊல் றர்ப்ன இக்குர் ) ஸ். 
றனரவுக்கசு 

12 I.னத்டரரி, றழ்ரடு 2018 கல்தணர சரவ்னர ினட கஶஜ் அண்ட் ஶடரிங் 
ன்டர்ப்ஷஸ் 

13 திகரசம் ரட்டத்றனறனந்ட 
சறனஷ்டி னக்ஷ்றசறம்ம் 

ஜணரறதறின் 2017 ஆம் ஆண்டிற்கரண வகௌச் சர
ன்நறழ் (சஸ்கறனத்றன் வசநறவூட்டனறன் சறநந் 
தங்கபிப்னக்கரக) 

14 S.K. அஶரர [றல்னற அசு கூடுல் 
சுகரர இக்குர்] 

றப்னறக்க உனக னஷகிஷன றர்ப்ன ரள் 2018 
WHO ினட 

15 ஶதரசறரிர் அப்தப்தர ரவ் ஶதரடிஶன 
(ஷயரதரத் தல்கஷனக்ககத்றன் 
டஷ ஶந்ர்) 

ஶஜ சற ஶதரஸ் வதல்ஶனரறப் -2018 

 

வதரட அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 

 

டப்பு றகழ்வுகள் ப்ல் - ஜழஷன 

1. ஜழஷன 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 

2. ஜழன் 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 

3. ஶ 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 

4. ப்ல் 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 
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11. புத்கங்கள் & ஆைறரிர்கள் 

S. No புத்கம் ஆசிரியர்கள் 
1 ஶததக் தரத் புத்கம் ிஜய் ஶகரல் [த்ற ரறன தரரலன்ந 

ிகரம், னள்பிிதம் ற்றும் றட்ட 
அனரக்கத்டஷந அஷச்சர்] 

2 றர்ல்ர  சந்றஶசகர் தண்டரரி, னன்ணரள் ஆர் .ஸ்.ஸ் 
ஊறர், ர கறனஷ்ப்தர ரழ்க்ஷக னரறு 

3 ‚281 ற்றும் அப்தரல்‚ இந்ற கறரிக்வகட் ீர் ி .ி.ஸ்.னட்சுணின் 
சுசரிஷ 

4 ‚ஶர ஸ்தின்‚  ஆஸ்றஶனற கறரிக்வகட் ீர் ஶன் ரர்ணின் 
சுசரிஷ 

5 கடல் திரர்த்ஷண புத்கம் கலீல் வயரஶமய்ணி (சறரி ரட்டு சறறுன் ஆனன் 
குர்றக்கு அஞ்சனற) 

6 ‚இந்ற றன்ைர அஷப்புக்கரண 

ரணிஷன கல் இஷபம்
‛ டைஷன 

றன்சர அஷப்ன இக்க ககம் (POSOCO) 
உனரக்கற றன. ஆர்.ஶக.சறங் வபிிட்டரர் 

வதரட அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 
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2. ஜழன் 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 

3. ஶ 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 

4. ப்ல் 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 

Whatsapp குனொதில் ஶச - கறபிக் வைய்வும் 
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12. ஶைற வைய்றகள் 

திற்தடுத்ப்தட்ஶடரர் குலவுக்கு ைட்டப்பூர் றஷன 

 திற்தடுத்ப்தட்ஶடரனக்கரண ஶசற ஆஷம் சட்டப்னர் அஷப்தரக ங்குற்கரக 
123 ட சட்ட றனத் ஶசரரஷ எனணரக றஷநஶற்நறட. 

ஶகரர அசு சூரட்டத்றல் ிஷபரடும் உள்லர் க்கஷபத் ஷட வைய்த்றட்டம் 

 ஶகரரில் உள்ப க்கள் சூரட்டத்றல் ிஷபரடுஷ டுத்ட டடிக்ஷககஷப 
எலங்குதடுத்டற்கரண என ிஷபரட்டு ஆஷர் றறக்கப்தட்டவுடன் 2019 ஆம் 
ஆண்டு னல் ஷட வசய்வுள்பட. 

பன்று டகறக்கு ரறனங்கள் புற ச்..ி யரட்ஸ்தரட்கபரக வபிப்தடுகறன்நண 

 சுகரர ற்றும் குடும்த னத்டஷந அஷச்சகத்றன்தடி, ஶகரனர, றஶசரம் ற்றும் 
றரினர ஆகறஷ னற ச்..ி யரட்ஸ்தரட்கபரக வபிப்தடுகறன்நண. 

உிர்க்ஶகரப கரப்தகத்றன் உனக வட்வரர்க்கறல் இந்றரில் இபேந்ட 11 ட 

உிர்க்ஶகரபக் கரப்தகம் ஶைர்க்கப்தட்டுள்பட 

 னேவணஸ்ஶகரின் உிர்க்ஶகரப கரப்தகத்றன் உனக வட்வரர்க்கறல் (WNBR) கஞ்சன் 
ஜங்கர உிர்க்ஶகரபக் கரப்தகம் இந்றரில் இனந்ட 11 ட உிர்க்ஶகரபக் கரப்தகரக 
ஶசர்க்கப்தட்டுள்பட. 

இந்றரின் ஜணரறதற ‘அட் ஶயரம்’ ஶற்பு அபிக்கறநரர் 

 இந்றரின் ஜணரறதற றன.ரம்ரத் ஶகரிந்த், 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 9 ஆம் 
ஶற, ரஷ்டிதற தணில் 76ட ‚வள்ஷபஶண வபிஶறு‛ றணத்ன்று, சுந்ற 
ஶதரரட்ட ீர்கலக்கரண ‘அட் ஶயரம்’ ஶற்ஷத ங்கறணரர். 
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ன்.ஆர்.. (NRI) கள் ஆர்.டி.. பனம் கல்கஷபப் வதந இனரட 

 த்ற அசறன் டஷநினறனந்ட ஆட்சறஷப் தற்நற கஷனப் வதந(கல் அநறனேம் 
உரிஷச் சட்டம்) குடிினப்தரபர் அல்னர ிண்ப்தரர்கபரல் உரிஷ ஶகர 
னடிரட. 

ஶனரர குலத்றன் ‘எபே ரறனம் எபே ரக்கு’ தரிந்டஷஷ றரகரித்ட 

 ீறதற ஆர்.ம். ஶனரர குலின் ‘என ரறனம் என ரக்கு’ தரிந்டஷஷ 
றரகரித்ட, இந்ற கறரிக்வகட் கட்டுப்தரட்டு ரரித்றற்கு(தி.சற.சற..) உச்சீறன்நம் 
என னற சரசணத்ஷ னடிவு வசய்ட. 

இஷபஞர்கலக்கு றநன்கள் அதிிபேத்ற வைய்ற்கரண உரிஷ ங்கப்தட்டுள்பட . 

 சத்ீஸ்கர் ரறன னல்ர் ரன் சறங் கூநறரட : ரட்டின் 28 ரறனங்கபில் 
றநஷ ஶம்தரட்டிற்கரக இஷபஞர்கலக்கு உரிஷ ங்குறல் னன்ஷரணட 
சத்ீஸ்கர் ரறனரகும். 

இம்தரல் & ஶகரன்ஶஜரம் ஶம்தரட்டு: 

 ிப்னர் ஆலர் டரக்டர் ஜ்ர  . வயப்டல்னர ிப்னர் இம்தரல் னரற்று 
கரங்க்னர ஶகரட்ஷடில் ஷடவதற்ந என ிரில் , ‚சுற்றுச்சூல் அஷச்சகத்றன் 
ஸ்ஶஷ் ர்ன் றட்டத்றன் கலழ் வசல்தடுத்ப்தடும் ‛ ட கறக்கு சர்க்னைட் : இம்தரல் 
& ஶகரன்ஶஜரம் ஶம்தரட்டு ‚றட்டத்ஷ றநந்ட ஷத்ரர். 

னடரக்கறல் இந்றர, ைலணர தஷடகள் ைந்றப்பு 

 கறக்கு னடரக் தகுறில் வடம்ஶரக்கறல் வரடர்ச்சறரண ீநல் ற்தட்ட ஶதரடம், 
இந்றர ற்றும் சலணரின் தஷடகள் இந்ற சுந்ற றணத்ஷ னன்ணிட்டு என 
சம்திர ணிப்தட்ட கூட்டம் ஷடவதற்நட. 

ஶகப வள்பம் இற்ஷகப் ஶதரிடர் ண த்ற அசு அநறிப்பு 

 வள்பம் ற்றும் றனச்சரிவுகள் ீிம் ற்றும் அபஷ ஷத்ட, ஶகப வள்பத்ஷ 
இற்ஷகப் ஶதரிடர் ண த்ற அசு அநறித்ட. 
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‚ைர்ஶை வதௌத் ைங்கம் (IBC), 2018‛ 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ரம் 23 ஆம் ஶற னட றல்னறில் உள்ப ிஞ்ரன் 
தணில் சர்ஶச வதௌத் சம்ஶபணத்ஷ (IBC) இந்ற குடிசுத் ஷனர் ரம்ரத் 
ஶகரிந்த் வரடங்கற ஷப்தரர். 

ர ரய்பூர் அடல் கர் ணப் வதரிடப்தடவுள்பட 

 றர்கரன சட்டீஸ்கரின் ஷனகரண ர ரய்னர் னன்ணரள் திர் அடல் தியரரி 
ரஜ்தரின் றஷணரக ‘அடல் கர்’ ணப் வதரிடப்தடவுள்பட. 

தட ஶகரபரறுகஷப கட்டுப்தடுத் கர்ப்திி வதண்கலக்கு கட்டர தட தரிஶைரஷண 

 னசலறர ற்றும் சறக்கறல் வசல் இத் ஶசரஷக ஶதரன்ந தம்தஷ ஶரய்கஷபத் டுக்க 
அஷணத்ட கர்ப்திிப் வதண்கஷபனேம் கட்டர தட தரிஶசரஷணஷ 
னன்வரறற்கு என ஷவுக் வகரள்ஷகஷ த்ற அசு உனரக்கறனேள்பட. 

ரஜ்ைதர ஶர்னறல் NOTA அனுறக்கப்தட படிரட 

 ரஜ்சதர ஶர்னறல் ரக்கபிக்கும் ம்.திக்கலக்கும் ம்.ல். க்கலக்கும் ஶஶன 
உள்ப டவும் இல்ஷன (NOTA) ினப்தம் இணி இனக்கரட ண ஶர்ல் ஆஷத்றன் 
அநறிப்ஷத உச்சீறன்நம் த்ட வசய்ட. 

அகரதரத், உய்பூர், வகரல்கத்ர ிரண றஷனங்கபில் டிஷப்ஸ் இந்றர அங்கரடிகள் 

றநக்கப்தடும் 

 அகரதரத், உய்னர், வகரல்கத்ர ிரண றஷனங்கபில் ஷனரழ் க்கபரல் 
ரரிக்கப்தடும் வதரனட்கஷப ிற்தஷண வசய்னேம் டிஷப்ஸ் இந்றர அங்கரடிகஷபத் 
றநக்க இந்ற ிரணறஷன ஆஷம் இடம் அபித்டள்பட. 
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றஷனரண சுற்றுச்சூல் அனுற வதந அசு 25 டஷநகலக்கு ிறபஷந ிறத்ட 

 ஃகு, றனக்கரி, ண்வய் ஶதரன்ந 25 டஷநகள் ற்கணஶ இனக்கும் றட்டங்கள் 
அல்னட னற றட்டங்கஷப ிரிரக்குற்கு றஷனரண சுற்றுச்சூல் அனுற (EC) 
வதந ிறனஷந ிறத்ட அசு. 

அஷின் ீட றக்கும் ஶைரனரர் ஶதணல்கஷப றறுவுல் 

 ரத்ரடர சட்ட எலங்கு அதிினத்ற கரர்ப்தஶசன் றன்சரம்  உற்தத்ற வசய் 
இண்டு அஷகபின் உப்தங்கனறல் ஶசரனரர் ஶதணல்கஷப றறுவுற்கரண றட்டத்டடன் 
ந்டள்பட. சூரி றன் உற்தத்ற றட்டத்றன் பங்கள் அவுங்கரதரத்றல் உள்ப 
வஜக்குரடி ற்றும் ஶசரனரப்னரில் உள்ப உஜரணி அஷகள் ஆகும் . 
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13. ரறன வைய்றகள் 
 

 அைரம் 
 ஆந்றர 
 உத்றப்திஶைம் 
 எடிைர 
 கர்ரடகர 
 ஶகபம் 
 ஜம்ப & கரஷ்ீர் 
 றழ்ரடு 

 வலுங்கரணர 
 தஞ்ைரப் 
 புட றல்னற 
 கரரஷ்டிர 
 த்றப் திஶைம் 
 ரஜஸ்ரன் 
 ஶற்கு ங்கரபம் 

அைரம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றஸ்னர் சர்தரணந் ஶசரனுரல் ஜக்றஷ் னகல 

அைரம் NRC தட்டினறல் இபேந்ட வபிரட்டர்கஷப ீக்குட வரடங்குகறநட 

 அசரம் ரட்ட அறகரரிகள் குடிக்கள் னடப்திக்கப்தட்ட ஶசற தறவு (NRC) 
னலஷரண ஷவுகபில் ஶசர்க்கப்தட்ட ‘அநறிக்கப்தட்ட வபிரட்டர்கபின்’ 
வதர்கஷப ீக்குற்குத் வரடங்கறனேள்பணர். 

ஆந்றர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 

மைததராபாத் நாரா சந்திரபாபு நாயுடு 
 
ஈ.ஸ். ல். சறம்ன் 

ந்ட ஆரய்ச்ைற ஷங்கள் AIISH இல் வுள்பண 

 வரடர்ன ற்றும் அன் குஷநதரடுகள் ஆகறற்நறல் ஆரய்ச்சறஷ அறகரிக்க 
அஷணத்ட இந்ற ஆரய்ச்சற ற்றும் ஆரய்ச்சறக் ககங்கள் (AIISH) ஷசூர் பரகத்றல் 
ந்ட சறநப்ன ஆரய்ச்சற ஷங்கள் அஷ உள்பண. 
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உனகறன் பனரட வர்ல் ஶதட்டரி வரறற்ைரஷன றநப்பு 

 உனகறன் னனரட வர்ல் ஶதட்டரி வரறற்சரஷன ஆந்ற திஶச ரறனத்றல் 
அஷக்கப் தட்டுள்பட. தரத் ணர்ஜற ஸ்ஶடர ஶஜ் வடக்ணரனஜற (வதஸ்ட்) றறுணத்டக்கு 
வசரந்ரண இந்த் வரறற்சரஷனஷ ஆந்ற னல்ர் சந்றதரன ரனேடு ஶற்று 
றநந்டஷத்ரர். 

த்ற தல்கஷனக்ககத்றன் டிரன்மறட் பரகம் றநக்கப்தட்டட 

 ணி ப ஶம்தரட்டுத்டஷந அஷச்சர் திகரஷ் ஜஶடகர் ஆந்றரின் த்ற 
தல்கஷனக்ககத்றன் JNTU ின் டி ிக கரப்தடீ்டு ஷத்றல் டிரன்மறட் 
பரகத்ஷ றநந்ட ஷத்ட ரட்டிற்கு அர்ப்தித்ரர். 

ைலணக் கூறு ரரிப்தரபர் றறுணம் றபேப்தறில் அனகு அஷக்கறநட 

 ஸ்ரர்ட் ஃஶதரன் ரரிப்தரபரண மறஶரறக்கு னக்கற கூறுகஷப ங்கும் 
னன்ணி சலண றறுணரண ஶயரனறவடக் வடக்ணரனஜற, இந்றரில் னொ.1,500 ஶகரடி 
னலீட்டில் இந்றரின் னல் அனகு றனப்தறில் றறுப்தடுற்கரண அசரங்க 
எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டட. 

தீஶடரனறல் ஆஷன அஷப்தன் பனம் னறக்மறல் இந்றரில் அன் டத்ஷ தறத்ட 

 உற்தத்றக் கனிகள் ற்றும் டீ்டு உதகங்கபில் ஶடரக்கறஶரஷ அடிப்தஷடரகக் 
வகரண்ட உனகத் றறுணரண னறக்மறல் இந்றரில் ஆந்றப் திஶசத்றல் ணட 
னல் சுகரர உற்தத்ற ஆஷனஷ அஷத்ட. 

ம்ைரர றட்டத்ஷ ஶைத்றற்கு அர்ப்திக்கவுள்பரர் பல்ர் 

 ஆந்ற னல்ர்சந்றதரன ரனேடு சுந்ற றணத்ன்று ம்சரர றட்டத்ஷ 
க்கலக்கு அர்ப்திக்கவுள்பரர். 
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கறபேஷ்ரில் டி.ஆர்.டி.ஏ வுகஷ ஶைரஷண ைறக்கு சுற்றுச்சூல் அனுற வதற்நட 

 கறனஷ்ர ரட்டத்றல் உள்ப கறனஷ்ர ணினங்கு சரனத்றன் (KWS) 
ஷத்றல் தரடகரப்ன ஆரய்ச்சற ற்றும் ஶம்தரட்டு அஷப்ன (DRDO) னெனம் வுகஷ 
ஶசரஷண டக்க சற ற்தடுத் சுற்றுச்சூல், ண ற்றும் கரனறஷன ரற்ற்று 
அஷச்சகம் (MoEFCC), சுற்றுச்சூல் அனுற வதற்நட. 

ஆந்றரின் புற பலீட்டிற்கரண அரற தத்றங்கள் திஸ்இதட்டினறல் இடம் வதற்நட 

 ஆந்றரின் அரற தத்றங்கள் னம்ஷத தங்குச் சந்ஷ (திஸ்இ) இல் 
தட்டினறடப்தட்டண. 

அனறதர கறபவுட் ஷயவடக் ரீ்வுகஷப ஆந்றரவுக்கு ங்குகறநட 

 ஸ்ரர்ட் கம் ற்றும் எனங்கறஷந் ஶதரக்குத்ட ஶனரண்ஷ , சறநற ற்றும் 
டுத் வரறல் ற்றும் றநன் ஶம்தடுத்டல் ஶதரன்ந தல்ஶறு டஷநகபின் 
தரிர்த்ஷணக்கரக அனறதரதர கறபவுட் இந்றர (சற) A.P- வதரனபரர அதிினத்ற 
ரரித்டடன் (AP-EDB) எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டட . 

றபேப்தற எபே ஆஶரக்கற ஷரக உபேவடுக்கறநட 

 டரடர டிஸ்ட் ற்றும் றனப்தற ஶகரில் ஶஸ்ரணத்றன் கூட்டு னற்சறரக 
றனப்தறில் வ வங்கஶடஷ் னற்றுஶரய் தரரிப்ன ற்றும் ஶம்தட்ட 
ஆரய்ச்சறக்கரண றறுணத்றற்கு (SVICCAR) அடிக்கல் ரட்டப்தட்டட. 

அப்தல்ஶனர அநறவு கத்றன் றநப்பு ிர 

 ஆந்றர னல்ர் சந்றதரன ரனேடு சறத்டெரில் உள்ப அப்தல்ஶனர னத்டக் கல்லூரி 
பரகத்றல் னல் கட்ட அப்தல்ஶனர அநறவு கத்ஷ றநந்ட ஷத்ரர். 
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உத்றப்திஶைம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
லக்ன ா ஶரகற ஆறத்ரத் ரம் ரக் 

உ.தி. தரடகரப்புத் வரறல்டஷந கட்டுரணத் றட்டங்கள் 

 தரடகரப்ன அஷச்சர் அனறகரரில் தரடகரப்னத் வரறற்டஷந கட்டுரணத் றட்டங்கஷப 
டக்கவுள்பரர். 

உத்றதிஶை அசு அடல் தரத் ண தண்டல்கண்ட் க்ஸ்ப்வஸ்ஶவதரிட படிவு 

 உத்ப்திஶச அசு வுள்ப தண்டல்கண்ட் க்ஸ்திஸ்ஶ ‘அடல் தரத்’ ன்று 
வதரிட னடிவு வசய்டள்பட. 

ஷணி”டென் ஜன்ரப்ற க்ஸ்திஸ் 

 கத்ஶகரம் – வடஹ்ரடூன் இஷடஶரண ஷணி-டென் ஜன்ரப்ற க்ஸ்திஸ் னற 
ில் ஶசஷஷ ில்ஶ அஷச்சர் தினேஷ் ஶகரல் வகரடி அஷசத்ட டக்கற 
ஷத்ரர். 

ிஷகலக்கரண புற டீு 

 உத்திஶசத்றல் உள்ப டர, ினந்ரணில் கறனஷ்ர குறர், 1000 
ிஷகலக்கரண னற டீ்ஷட றனற ஶணகர சஞ்சய் கரந்ற ற்றும் வ 
ஆறத்ரத் ஶரகற ஆகறஶரர் றநந்ட ஷக்கவுள்பணர். 

எடிைர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
னஶணஸ்ர் னீ் தட்ரக் கஶசற னரல் 
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எடிைர பல்ர் 70 னட்ைம் குடும்தங்கலக்கு உடல்னத் றட்டத்ஷ அநறபகப்தடுத்டகறநரர் 

 எடிசர னனஷச்சர் னீ் தட்ரக் 72 ட சுந்ற றண றகழ்ில் திஜள ஸ்ஸ்த் 
கல்ரண் ஶரஜணர ன்னும் சுகரர றட்டத்ஷ அநறனகப்தடுத்றணரர். இந் றட்டம் 70 
னட்சம் குடும்தங்கலக்கு ஆஶரக்கற கரப்னறுற உத்ரத்ஷ ங்குகறநட, இட 70% 
க்கும் அறகரண க்கஷப உள்படக்கறனேள்பட. 

எடிைர அன் தல்லுிரிஷன வபிப்தடுத்றட 

 னஷனகஷப தரடகரப்தற்கும், அன் பரண சடப்னறன தன்னகத்ன்ஷஷ 
தரடகரப்தற்கும் அன் னற்சறகஷப வபிப்தடுத்வும் எடிசர அசு தித்ர்கணிகர 
ஶசற னங்கரிற்கு அனகறலுள்ப டங்கனறல் என உனக த்றனரண ிபக்க 
ஷத்ஷ அஷக்கறநட. 

எடிைர ைட்டன்ந கவுன்ைறல் வதநவுள்பட 

 எடிசர ரறனத்றல் தன ரறனங்கபில் உள்பட ஶதரன்ந சட்டன்ந கவுன்சறல் 
அஷக்கப்தட னல்ர் னீ் தட்ரக் ஷனஷில் டந் அஷச்சஷ 
கூட்டத்றல் எப்னல் அபிக்கப்தட்டட. 

எடிர எற்ஷந பேரய் குநறீடு வகரண்டு வுள்பட 

 எடிசர அசரங்கம் வவ்ஶறு கட்டத்றல் இற்நப்தட்ட தல்ஶறு னரய் 
சட்டங்கஷப என்நறஷப்தன் னெனம் எற்ஷந னரய் குநறடீ்ஷட வகரண்டு  
தரிந்டஷத்டள்பட. 

ஶைற றநன் திற்ைற றறுணத்றன் றநப்பு ிர 

 னதஶணஷ்ரில் உள்ப ஞ்ஶசஷ்ர் பரகத்றல் னனரட ஶசற றநன் திற்சற 
றறுணத்ஷ (NSTI), வ ர்ஶந்ற திரன், வதட்ஶரனறம் ற்றும் இற்ஷக ரிரனே 
அஷச்சர் & றநன் அதிினத்ற ற்றும் வரறல்னஷணஶரர் அஷச்சர் றநந்ட 
ஷத்ணர். 
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கர்ரடகர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வதங்கலன ச்.டி.குரசுரற ஜழதரய் ரனர 

ஷதனட் டிஶரன் றட்டத்ஷ அநறபகப்தடுத்றட 

 ஆபில்னர ரனூர்ற அஷப்னகள் (னேஸ்) அல்னட ஆபில்னர ிரணங்கஷப 
தன்தடுத்டம் ரறனங்கள் தட்டினறல் கர்ரடகம் இஷந்ட. அசு என ஷதனட் 
றட்டம் என்ஷநத் வரடங்கறட, அறல் டிரன்ஸ் ிசரம், கர்ப்னந ஶம்தரடு 
ற்றும் கரல் டஷந ஆகறற்நறல் தன்தடுத்ப்தடும். 

கர்ரடகர கல்லூரி, தல்கஷனக்ககங்கள் ஆகறற்நறல் ஶரகர குப்புகள் இணி கட்டரம் 

 ரறனம் னலடம் உள்ப அஷணத்ட கல்லூரிகபிலும் தல்கஷனக்ககங்கபிலும் ஶரகர 
திற்சற கட்டரரக்க ஶண்டும். ணிரர் கல்லூரிகலக்கும் இட வதரனந்டம். 

70 ட சுந்ற றணத்ஷ றஷணவுகூபேம் றஷணிடம் 

 ‘சுந்ற இந்றர – 70’, 70 ட சுந்ற றணத்ஷ றஷணவுகூனம் றஷணிடம், கரந்ற 
தணின் னன், ஆகஸ்ட் 9 ம் ஶற றநக்கப்தடவுள்பட. 

கூட்டுநவு ங்கறினறபேந்ட பை .1 னட்ைம் ஷ வதற்ந கடஷணள்லதடி வைய் அஷச்ைஷ 
எப்புல் 

 னல் கட்டரக கூட்டுநவு ங்கறகபிடறனந்ட னொ.1 னட்சம் ஷ கடன் வதற்ந குறுகற 
கரன திர் கடன்கஷப ள்லதடி வசய் ரறன அஷச்சஷ எப்னல் அபித்ட. 

ஶபரண் பூச்ைற, (ஸ்ஶதரவடரப்வடர ஃப்கறஜ்வதர்டரடர) வரற்றுஶரய் 

 இந் ஆண்டு ஶ ரத்றல் றரஶரக் ரட்டத்றல் னன்னனரக கணிக்கப்தட்ட 
என ஶபரண் னச்சற , (ஸ்ஶதரவடரப்வடர ஃப்கறஜ்வதர்டரடர ) வரற்றுஶரய் கர்ரடகரில் 
ஆதத்ரண ஶகத்றல் தி னகறநட . 
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ரறனத்றன் பல் கடல்ீஷ சுத்றகரிக்கும் ஆஷனஷ வரடங்குகறநட 

 ங்கலர் சுத்றகரிப்ன ற்றும் வதட்ஶரவகறக்கல் னறறவடட் (ம்ஆர்தில்), னற 
ங்கலர் ஶதரர்ட் டிஸ்டரல் (NMPT) றனம் குத்ஷகக்கு ிடப்தட்ட ரறனத்றன் னல் 
கடற்தகுற றுசலஷப்ன சவ்வூடுதல் உப்ன ீக்கும் வரறற்சரஷனக்கு ரரகற 
னகறநட. 

உனகறல் இண்டரட ஶகரக பர்ந்டபேம் ிரண றஷனம் 

 2018 ஆம் ஆண்டின் னல் தரறில் திகள் ண்ிக்ஷக அறகரிப்தின் 
அடிப்தஷடில் உனகறன் இண்டரட றக ஶகரக பர்ந்டனம் ிரண 
றஷனரக வகம்தவகௌடர சர்ஶச ிரணறஷனம் (KIA) னன்ஶணநறனேள்பட. 

வைப்டம்தர் 1 ம் ஶற இந்ற அஞ்ைனக தப்தட்டுரடர ங்கற வரடங்கவுள்பட 

 இந்றர அஞ்சல்டஷநின் டஷ றறுணரண இந்ற அஞ்சனக தப்தட்டுரடர 
ங்கற வசப்டம்தர் 1 னல் க்ஷற கன்ணடத்றல் வரடங்கவுள்பட 

ஶகபம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றனணந்னம் திணரி ிஜன் பி. சதாசிவம் 

அக்ஶடரதர் 15 ம் ஶற, உனக உவு றணத்ன்று ைம்புஸ் ஶகபம் அநறபகப்தடுத்ப்தடும் 

 ஊட்டச்சத்ட ஶம்தடுத்டல், உடல் தனஷணத் டுக்கும் ற்றும் ரறனத்றல் 
ரய்ப்தரல் ஊக்குித்ல் ஆகறற்றுக்கரண குநறப்திட்ட ஶரக்கங்கலடன் ஶகபர 
சம்னஸ் ஶகபம், என ஶசற ஊட்டச்சத்ட றட்டம் என்ஷநத் வரடங்கவுள்பட. 

‘ஜணரகத்றன் ீரண ிர’ 

 ஶகப சட்டன்ந ஷ ிர வகரண்டரட்ட னடிஷ குநறக்கும் ஷகில் 
‘ஜணரகத்றன் ீரண ிரஷ’ ஜணரறதற வரடங்கற ஷப்தரர். 
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ஶகப ஸ்டரர்ட் அப்ஸ் ிஷ றற வதற்நட 

 னடடில்னறில் டந் இந்ற னடஷ பர்ச்சற றட்டம் (IIGP) 2.0 ில் ஶகப ஸ்டரர்ட் 
அப்ஸ் இனக்கு (KSUM) னெனம் அநறனகப்தடுத்ப்தட்ட னென்று ஸ்டரர்ட் அப்கள் னொதரய் 25 
னட்சம் ஷ ிஷ றறனேி வதற்றுள்பண. 

.ர. குல இபே டஷநகபில் கூட்டு ஶை பற்ைற 

 க்கற ரடுகள் னந்றரி ற்றும் ீன்பத் டஷநகபில் ஶகபரவுடன் எத்டஷப்ன 
ரய்ப்னகஷப சரிதரர்க்க னற்சற. 

றபேணந்புத்றல் புல் ச்ைரிக்ஷக ஷம் அஷக்கப்தடவுள்பட 

 என ரத்றற்குள் றனணந்னத்றல் னல் ச்சரிக்ஷக ஷத்ஷ அஷப்தற்கு 
னிசரர் அநறில் ஷம் றட்டறட்டுள்பட. 

வள்பத்ரல் தரறக்கப்தட்ட ஶகபரின் கனரச்ைர தரம்தரித்ஷகரப்தரற்றுற்கு ICOMOS 

டக்க பற்ைறஷ வரடங்குகறநட 

 றஷணவு சறன்ணங்கள் ற்றும் பங்கள் ீரண சர்ஶச கவுன்சறல் [ICOMOS], என உனக 
றஷணவுச்சறன்ணம் தரடகரப்ன அஷப்ன, வள்பத்ரல் தரறக்கப்தட்ட ஶகபரின் 
கனரச்சர தரம்தரித்ஷ கரப்தரற்றுற்கும் என உடணடி தறல் பம் அஷக்கவும் 
டக்க னற்சறஷ வரடங்குகறநட. 

ஶகப வள்பம் ரக்கத்ஷ ஆய்வு வைய் அவரிக்க குல பேஷக 

 ஶகபர னலடம் ஶகடு ிஷபித் ஷக்கரனத்றன் ரக்கத்ஷ ஆய்வு வசய் 
வசப்டம்தர் 3 ம் ஶற அவரிக்க-சரர்ந் ஜறஶரவடக்ணிக் க்ஸ்ட்ரீட் றகழ்வுகள் 
னணஷப்ன (GEER) சங்கத்றன் ிஞ்ஞரணிகள் குல னஷக. 
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ிரணப் ஶதரக்குத்ட ஶைஷகள் கண்டர் ிரண றஷனத்றல் றறுப்தட்டட 

 ிரண றஷன அறகரசஷத () கண்டர் சர்ஶச ிரண றஷனத்றல் ிரண 
ஶதரக்குத்ட ஶசஷகஷப றறுிட. ரர்ஶில் வகரள்ணவு வசய்ப்தட்ட 
சீதத்ற ஷனனஷநின் இன்ஸ்ட்னொவன்ட் ஶனண்டிங் சறஸ்டம் (ILS) ிரணம் 
டல்னறரக ஷிநங்குற்கரண றகரட்டிரக உவுகறநட. 

ஜம்ப & கரஷ்ீர் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வகர் (ஶகரஷட) 
ஜம்ன (குபிர்) 

வஹ்ஶதரதர னஃப்ற சத்ர தரல் ரனறக் 

இந்றர ஜம்ப கரஷ்ீர் ரறனத்றல் உள்ப ீர்ங்கல்றட்டப்தகுறகஷபக் கர தரகறஸ்ரன் 

றபுர்கலக்கு அஷப்பு 

 வசணரப் றில் உள்ப தகல் டல் ற்றும் ஶனரர் கல்ணல் ீர்றன்சர றஷனங்கள் 
ஆகறற்ஷந தரர்ஷிட தரகறஸ்ரனுக்கு இந்றர அஷப்ன ிடுத்டள்பட. 

றழ்ரடு 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வசன்ஷண எடப்பாடி னே. தணிசரற தன்ரினரல் னஶரயறத் 

வட்ரஸ் வடிக்கல் கல்லூரிில் உள்ப ‘வைங்ஶகரட்ஷட’ அபேங்கரட்ைறகரக றநக்கப்தட 

உள்பட 

 121 தஷரண தரம்தரி வட்ரஸ் வடிக்கல் கல்லூரிில் 
உள்ப ‘வைங்ஶகரட்ஷட’கட்டிடம் ற்ஶதரட அன் தஷ வதனஷக்கு 
ீபஷக்கப்தட்டுள்பட, ிஷில் என அனங்கரட்சறகரக ரற்நப்தடவுள்பட.  
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றழ்ரட்டில் ஆப்டிகல் ஃஷததர் ஷனஷப்ஷத அறகரிக்க தரற றட்டம் 

 தரற ர்வடல் றறுணம் றழ்ரட்டில் அன் ஆப்டிகல் ஃஷததர் ஷனஷப்ஷத 
ிரிவுதடுத் றட்டறட்டுள்பட. 

பல் அசு திற்ைற வதற்ந திரர் அல்னர அர்ச்ைகர் 

 ரரிச்சரற, னல் திரல்னர அசு அர்ச்சக திற்சற ஷத்றனறனந்ட ந் 
அர்ச்சகர், ரறனத்றன் இந்ட ச ற்றும் வரண்டு றறுணங்கபின் (HR & CE) 
டஷநரல் அர்ச்சகரக றறக்கப்தட்டரர். 

ைத்றங்கனம் புனறகள் கரப்தகத்றல் ணினங்குகள் கக்வகடுப்பு தி வரடங்கறட 

 சத்றங்கனம் னனறகள் இனப்தில் (STR) ஆண்ட்ரய்டு அடிப்தஷடினரண வரஷதல் ஆப் 
தன்தடுத்ற னடத்றற்கு இனனஷந டக்கறந ஆறு ரள் ணினங்கு கண்கரிப்ன 
திற்சற வரடங்கறட. 

‘கஷனஞர்’ கபேரறற கரனரணரர் 

 றனக ஷனனம், னன்ணரள் றக னல்னரண ‘கஷனஞர்’ கனரறற 94 
றல் கரனரணரர். 

இனங்ஷக க்கலக்கு சூரி எபிரல் இங்கும் டீுகள் 

 றழ்ரட்டில் சறக்கும் இனங்ஷக க்கலக்கு 1,000 சூரி எபிரல் இங்கும் டீுகஷப 
ங்க ரறன அசு னடிவு வசய்டள்பட. 

ிஷபரட்டு ீர்கள் அைரங்க ஶஷனகபில் 2% உத எடக்கலடு வதறுரர்கள் 

 ஶசற அபினரண ஶதரட்டிகபில் அல்னட ரறன அசரங்கத்ரல் ற்தரடு வசய்ப்தட்ட 
றகழ்ச்சறகபில் தக்கங்கஷப வன்ந ிஷபரட்டு ீர்கலக்கு அசரங்க ஶஷனகபில் 
2 சிகற உத-எடக்கலடு என்ஷந னனஷச்சர் டப்தரடி ஶக.தணிச்சரற அநறித்ரர். 
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தட ப ப் பூங்கர றநக்கப்தட்டட 

 ண்டலூர் அனஶக 20 க்கர் றனப்தப்தில் ண தரர்ந் ப ப் னங்கர, 
உனரக்கப்தட்டு ணத்டஷந அஷச்சர் றண்டுக்கல் சற.வணிரசணரல் 
றநந்டஷக்கப்தட்டட. இந் னங்கர கறக்கு ற்றும் ஶற்கு வரடர்ச்சற ஷனகபில் 
இனந்ட 300 ஷகரண ங்கஷபக் வகரண்டுள்பட. 

T.N. சூரி ைக்றக்கரண ஶற்கூஷகஷப அஷக்கத்றட்டம் 

 றழ்ரடு அசு அசு கட்டிடங்கபில் கட்டம்-இஷக்கப்தட்ட ஶற்கூஷ ஶசரனரர் 
ஶதணல்கஷப அஷப்தன் னெனம் என வதரி சூரி ஆற்நல் றட்டத்ஷ றட்டறடுகறநட. 

வற்கு வில்ஶ ைறநப்பு ில் ஶகபரவுக்கு ண்ரீ் டுத்டச் வைல்கறநட 

 ஶகபரவுக்கு குடிீஷ ங்க வற்கு ில்ஶ ற்தரடுகஷப வசய்ட னகறநட. 

வலுங்கரணர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஷயவரதரத் ஶக. சந்றஶசகர் ரவ் ஸ். னட்சுற சறம்ன் 

வலுங்கரணர கரல்டஷந ஶடி புஷகப்தட ஶடல் ைரகத்ஷ வதறுகறநட 

 TSCOP உடன் னக அங்கலகர அஷப்ன (FRS) எனங்கறஷந்ரல் குற்நத்ஷ டுக்கவும் 
ற்றும் குஷநந் ஶத்றல் ரறனம் னலடனள்ப குற்நரபிகஷப அஷடரபம் 
கரவும் இட உவும். 

வகரவணபே ரஶகஸ் ரின் வண்கன ைறஷன றநக்கப்தட்டட 

 வலுங்கு ஶச கட்சறின் (TDP) னெத் ஷனனம் னன்ணரள் அஷச்சனரண வகரவணன 
ரஶகஸ் ரின் வண்கனச் சறஷனஷ ஆந்றப் திஶச சட்டன்ந சதரரகர் 
ஶகரடனர சறப்திசரர ரவ் றநந்ட ஷத்ரர். 
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ிைரிகள் ஆபள் கரப்தீட்டு தத்றங்கஷப வதநவுள்பணர்  

 ஆகஸ்ட் 6 னல் 13 ஶறகலக்குள், 27 னட்சம் ிசரிகலக்கு ஆனேள் கரப்தடீ்டு 
தத்றங்கள் ங்கப்தடும் ன்று ிசரத்டஷந அஷச்சர் தி.சலணிரஸ் வட்டி 
வரிித்ரர். இந் னடஷரண றட்டம் ஆகஸ்ட் 14 ள்பிவு னல் ஷடனஷநக்கு 
னம். 

த்ற அஷச்ைர் டரக்டர் யர்ர்ன், இந்றரின் அறந்டபேம் இணங்கள் தரடகரக்க 
இந்றரின் எஶ ைற வகரண்ட இடத்ஷ அர்ப்தித்ரர் 

 ஷயரதரத்றல் உள்ப என தித்ஶக சற வகரண்ட சற.ஸ்..ஆரின் வசல்லுனரர் 
ற்றும் னெனக்கூறு உிரில் ஷத்றன் (சற.சற.ம்.தி) அறந்டஶதரகும் இணங்கபின் 
தரடகரப்ன ஆய்கம்(னரஶகரன்ஸ்) ணீ உிரி வரறல்டேட்தங்கஷபக்வகரண்டு 
அறந்டஶதரகும் ணினங்குகஷபப் தரடகரக்கறநட. 

வலுங்கரணர அசு ஶதறவு ீட்புப் தஷட ரகணங்கஷபஅநறபகப்தடுத்டகறநட 

 வலுங்கரணர அசு ஷயரதரறல் வள்பம், கடும் ஷ, றனச்சரிஷனேம், ீ 
ிதத்டகஷபனேம் சரபிக்க ஶதறவு ீட்னப் தஷட ரகணங்கஷப (டி.ஆர்.ஃப்) 
அநறனகப்தடுத்றட. 

..டி”ரதரத் ‘ஶக் இன் இந்றர‘ றட்டத்றன் பனம் 50 ஸ்டரர்ட் அப்வரடங்கத் றட்டம் 

 டி- ரதரத் (டி-வயச்) வரறல்டேட்த றறுணம் இந்ற சறல்லு டிஷப்னத் 
டஷநக்கு ஊக்கபிக்கும் ஶரக்கறல் ஃஶதப்வனஸ் சறப் டிஷசன் இன்குனைதஶட்ஷட 
(ஃஶதப்சற) அநறனகப்தடுத்றனேள்பட. 

கரீம்கபேக்கு பை .63-ஶகரடி தரனறைற றட்டம் 

 திரன் ந்றரி கறசரன் சம்தடர ஶரஜணர றட்டத்றன் கலழ் கரீம்கர் தரல் ரரிப்தரபர் 
றறுணத்ரல் றர்கறக்கப்தடும் கரீம்கர் தரல் உற்தத்றஷ ிரிவுதடுத்டற்கரக னொ.63 
ஶகரடி வசனில் 3 னட்சம் னறட்டர் றநன் வகரண்ட வகர தரல் றட்டம் அஷக்க த்ற 
அசு அனுற அபித்டள்பட. 
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கஶனஸ்ம் றட்டம்: 400 கறஶனரரட் ஜற..ஸ் டஷ றஷனம் கட்டப்தட்டட 

 வதடப்தள்பி ரட்டத்றல் ந்ற ஶடரரில் கஶனஸ்ம் றட்டத்றன் ஆநரட 
வரகுப்தின் என தகுறரக 400 கறஶனரரட் கரஸ் இன்சுஶனடட் ஸ்ிட்ச் கறர் 
(ஜற..ஸ்) டஷ றஷனம் அஷக்கப்தட்டட . 

தஞ்ைரப் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
சண்டிகர் அரீந்ர் சறங் ி.தி. சறங் தட்ஶணரர் 

‘டஶர தடி’ றட்டம் 

 தஞ்சரப் னல் அஷச்சர் அரிந்ர் சறங், ரறனத்றல் ஶதரஷப்வதரனட்கபின் 
திச்சஷணஷ சரபிக்க ‘டஶர தடி’ றட்டத்ஷ அநறனகப்தடுத்றணரர். 

தஞ்ைரப் அஷச்ைகம் ிஷன உறுறப்தடுத்ல் றறக்கரண ஶைரரஷற்றுக்வகரள்கறநட 

 ரறன ிசரிகள் குஷநந்தட்ச ஆவு ிஷன (MSP) வதந உறுற வசய்னேம் ிஷன 
உறுறப்தடுத்ல் றறத்ஷ உனரக்கும் ஶசரரிற்கு தஞ்சரதின் அஷச்சஷ 
எப்னல் அபித்ட 

 டைல்கபின் புணித்ன்ஷக்கு கபங்கம் வைய்தற்கு ஆபள்ண்டஷண 

 தஞ்சரப் ரறன சட்டன்நம் எனனஷந இந்ற குற்நில் ஶகரட் (திசற) ற்றும் 
குற்நில் ஷடனஷநக் ஶகரட் (CrPc)  டைல்கபின் னணித்ன்ஷக்கு கபங்கம் 
வசய்தற்கு ஆனேள் ண்டஷண அபிக்கும் தில்கஷப றஷநஶற்நறட. 

புட றல்னற 

முதல் அமைச்சர் வனப்டிணன்ட் கர்ணர் 
அிந்த் வகஜ்ரிரல் அணில் ஷதஜல் 
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னனறத் கனர அகரடறின் 64 ட ஆண்டு ிர வகரண்டரட்டங்கள் 

 1954 ஆம் ஆண்டு கல்ி அஷச்சர் வுனரணர அனல்கனரம் ஆசரத் றறுப்தட்ட னனறத் 
கனர அகரடற (LKA), 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ரம் 6 ம் ஶற 64 ட ஆண்டு 
ிரஷக் வகரண்டரடிட. இந்றகழ்ஷ கனரச்சர அஷச்சர் (I / சற), டரக்டர் ஶகஷ் 
ர்ர வரடங்கற ஷத்ரர். 

டீ்டு ைற ற்றும் கர்ப்புந ிகரங்கலக்கரண அஷச்ைர் (I/C) உத்றஶரக பூர்ரண 

‚யல்கர‛ றஷப்தட டிவய்னஷ வபிிட்டரர் 

 னடடில்னறில் ஸ்ச் தரத் றன் (கர்ப்னந)கலழ் தரனறவுட் தடரண ‚யல்கர‛ின் 
உத்றஶரகனர் டிவய்னர், இஷச ற்றும் சுவரட்டிஷ டீ்டு சற ற்றும் கர்ப்னந 
ிகரங்கலக்கரண ரறன அஷச்சர் (I / C) யர்ீப் ஸ். னரி வபிிட்டரர். 

திபரஸ்டிக் ஶைற வகரடிகஷப தன்தடுத் ஶண்டரம் ன்று குடிக்கஷப அசு ஶகட்டுக் 

வகரள்கறநட 

 சுந்ற றணத்ஷவரட்டி, அஷணத்ட குடிக்கலம் திபரஸ்டிக்கரல் வசய்ப்தட்ட ஶசற 
வகரடிஷப் தன்தடுத் ஶண்டரம் ன்றும், ரறனங்கள் ற்றும் னைணின் 
திஶசங்கஷப, வகரடி குநறடீ்டின் கடுஷரண இக்கத்ஷ உறுறப்தடுத்வும் த்ற 
அசு னறனேறுத்றனேள்பட. 

னரற்று வைங்ஶகரட்ஷடில் கட்டடக்கஷன எபிஷப்புத் றநப்பு ிர 

 னரற்றுச் வசங்ஶகரட்ஷட அன் னன் ஶகரட்ஷடின் சுர்கள், னரஶகரரி ரில் 
ற்றும் வடல்னற ரில் ஆகற இண்டு னக்கற டேஷரில்கபின் னல் 
கட்டடக்கஷன எபிஷப்ன கண்டு னத்டிர் வதற்நட. 

வைரந் டிில் ிக்கறதீடிர தறப்ஷதப் வதற்ந பல் இந்றப்தங்குடி வரற 

 இந்றர, ங்கஶசம் ற்றும் ஶதரபங்கபில் னன்ஷரகப் ஶதசப்தடும் தங்குடி 
வரறரண சரந்னற (சரன்டினற) அன் வசரந் டிில் ிக்கறதடீிர தறப்ஷதப் வதற்று 
உனக அங்கலகரம் வதற்நட. 
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ரஜ்ரத் ைறங் NDMC ஸ்ரர்ட் ைறட்டி றட்டங்கஷப வரடங்கறஷத்ரர் 

 னட றல்னற ரகரட்சற  (NDMC) ஶற்வகரண்ட ஸ்ரர்ட் சறட்டி றட்டங்கஷப த்ற 
உள்டஷந அஷச்சர் ரஜ்ரத் சறங் றநந்ட ஷத்ரர் . 

சுந்ற றண ிரில் ஷகிைறநற ‚தரங்கர‛ 

 றல்னற வசங்ஶகரட்ஷடில் சுந்ற றண ிரில் கனந்டவகரண்ட ினந்றணர்கலக்கு 
தங்குடிிணர் ‚தரங்கர‛ ன்னும் ஷகிசறநற  ங்க தரடகரப்ன அஷச்சகம் ற்தரடு 
வசய்ட. 

‘அசு பேத்டர்கள் ரணரக ஏய்வடுக்கும் படிஷ அசு டுக்க படிபம்’ 

 அசு னத்டர்கள் ரணரக ஏய்வு டுக்கும் னடிஷ அசு வதரட னன் கனற டுக்க 
னடினேம், ண உச்ச ீறன்நம் ீர்ப்தபித்டள்பட. என ரட்டில் உிர்கஷப கரப்தரற்றும் 
உரிஷஷ ிட ஏய்வு வதறுற்கரண அடிப்தஷட உரிஷ வதரில்ன. 

றன்”ரகணங்கலக்கரண ைரர்ஜறங் றஷனங்கள் 

 கணக வரறற்சரஷனகள் ற்றும் வதரட றறுணங்கபின் அஷச்சர் ஆணந்த் ஜற. கலத் 
ஆகறஶரர், இண்டு சரர்ஜறங் றஷனங்கள், என்று ஶகரண சரர்ஜறங் வசய்ற்கு (டி.சற.) 
ற்றும் னடவடல்னறின் உத்ஶரக் தணில் வடரக சரர்ஜறங் (சற) என்ஷந றநந்ட 
ஷத்ரர். தி.ச்.இ.ல் ற்றும் ஶகரண சரர்ஜறங் றஷனங்கள் றறுப்தட்டுள்பண. 
ஆறு வடரக சரர்ஜ் வசய்னேம் றஷனங்கள், ரிசக்ற றநன் ஶசஷகள் னறறவடட் 
(EESL) னெனம் றறுப்தட்டுள்பண. 

CCI இன் புற அலுனக கட்டிடம் 

 றற ற்றும் கரர்ப்தஶட் ிகரங்கலக்கரண த்ற அஷச்சரண அனண் ஶஜட்னற, 
இந்றரின் ஶதரட்டிிடும் ஆஷத்றன் னற அலுனக கட்டடத்ஷ (CCI) றநந்ட 
ஷத்ரர். 
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கண்டுதிடிப்பு வைல் ற்றும் றறுணங்கபின் கண்டுதிடிப்பு ைரஷணகபின் Atal ரிஷை (ARIIA) 

 ணிப ஶம்தரட்டுத் டஷந அஷச்சர் திகரஷ் ஜஶடகர் ற்றும் ரறனத்றற்கரண 
த்ற ணிப ஶம்தரட்டுத் டஷந அஷச்சர் டரக்டர் சத்ர தரல் சறங் ஆகறஶரர் 
னடறல்னற, சறஇடிில் கண்டுதிடிப்ன வசல் ற்றும் றறுணங்கபின் கண்டுதிடிப்ன 
சரஷணகபின் Atal ரிஷச (ARIIA)ஷ அநறனகப்தடுத்றணர். 

கரரஷ்டிர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
னம்ஷத ஶஶந்ற தத்ணரிஸ் ித்ரசரகர் ரவ் 

பர்ச்ைறஷ அறகரிக்கும் டரட்டர-த்ற அசு எப்தந்ம் 

 த்ற உள்டஷந அஷச்சகம் னம்ஷதில் உள்ப டரட்டர அநக்கட்டஷபனேடன் 
எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டுள்பட. இன் கலழ், யரரஷ்டிரின் கரட்சறஶரனற 
ரட்டத்றன் பர்ச்சற வசல்னஷநக்கு ிஷரண வரறல்டேட்த ஆஷ இந் 
அநக்கட்டஷப ங்குகறநட. 

இபஞ்ைறப்பு கரய்புலஷ ைரபிக்க அை டடிக்ஷககள் 

 றர டடிக்ஷககஷப கண்கரிக்கவும், ிசரிகலக்கு வதரனபரர 
இப்னக்கஷப குஷநக்கவும் ரறனத்றன் தகுறகபில் தனரண இபஞ்சறப்ன 
கரய்னலஷ (PBW) சரபிக்கவும் கரரஷ்டி அசு அச டடிக்ஷககஷப 
அநறித்டள்பட. 

IPPB க்கலக்குச் வைல்லும் ரறன ங்கற ஶைஷகள் 

 கரரஷ்டி அசு னறரக அநறனகப்தடுத்ப்தட்ட இந்ற அஞ்சல் வகரடுப்தணவு 
ங்கறகலக்கு (IPPBs) அன் ங்கற ஶசஷகஷப கர்த்க்கூடும். 
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த்றப் திஶைம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஶதரதரல் சறரஜ் சறங் வசௌயரன் ஆணந்ீ வதன் தஶடல் 

.திில் ைறறுத்ஷ றுஅநறபக றட்டம் 

 ரறனத்றன் வ்ரஶயற சரனத்றல் சறறுத்ஷகஷப ீண்டும் 
அநறனகப்தடுத்டற்கரண றட்டத்ஷ றுசலஷக்க த்றப் திஶச ணத்டஷந 
ஶசற னனற தரடகரப்ன ஆஷத்றடம் லறனேள்பட. 

ரஜஸ்ரன் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வஜய்ப்னர்  சுந்ர ரஶஜ  கல்ரண் சறங் 

ரஜஸ்ரன் அைரங்கம் 55 POCSO ீறன்நங்கஷப றறுவுகறநட 

 ரஜஸ்ரன் னனஷச்சர் சுந்ர ரஶஜ, ரறனத்றல் தரனறல் குற்நங்கள் 
(தர.எ.ஆர்.ஸ்.ஏ) சட்டத்றன் கலழ் குந்ஷகபின் தரடகரப்திற்கு 55 ீறன்நங்கஷப 
றறுவுற்கரண றட்டத்ஷ னன்ஷத்ரர். 

ரஜஸ்ரன் ல்ஷனக்குள் ணி ைங்கறனற உபேரணட 

 சுந்ற றணத்ன்று சுந்ற றணத்ன்று றரகறகலக்கு அஞ்சனற வசலுத்டற்கரக 
‘ரயரத் ஶகர சனரம் ’ (றரகறக்கு சல்னைட் ) றட்டத்றன் என தகுறரக ரஜஸ்ரணின் 
ரன்கு ல்ஷன ரட்டங்கபில் (தரர்ர், வஜய்சல்ஶர், திகரணர் ற்றும் வகங்கரகர் ) 
700 கற.ீ.ீபம் வகரண்ட ணி சங்கறனற உனரக்கப்தட்டட . 
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புற ரய்ப்தரல் வகரள்ஷக ஷடபஷநக்கு பேகறநட 

 ரஜஸ்ரணில் என னற ரய்ப்தரல் வகரள்ஷக ஷடனஷநக்கு னகறநட. அன் 
ஆம்த னற்சறகலடன் தித்றஶகரக ரய்ப்தரல் ஊக்குிப்தற்கரக கறரப்னந 
சனெகங்கஷப ஊக்குிப்தற்கரக. ஶசற ஊட்டச்சத்ட றன்-2022 இன் என தகுறரக 
இந் னன்னற்சற ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பட. 

ரஜஸ்ரன் பல்ர் வதரடன டடிக்ஷககஷப வபிிடுகறநரர், தரல் றட்டத்ஷ ிரிவு 

தடுத்டகறநரர் 

 ரஜஸ்ரன் னல்ர் சுந்ர ரஶஜ, தள்பிக்கல்ிக்கு அன்ணனர்ர தரல் றட்டம் 
ிரிரக்கம், னற உள்கட்டஷப்னகலக்கரண றற எடக்கலடு, ிசரிகலக்கு ட்டி 
ரணிம் ங்கல், வசப்டம்தர் ரம் ‘ஊட்டச்சத்ட ரரக’ வகரண்டரடுல் ஶதரன்ந 
வதரடன டடிக்ஷககஷபத் வரடங்கறணரர். 

36 ஆண்டுகலக்குப் திநகு தரகறஸ்ரணினறபேந்ட வஜய்ப்பூர் றபேம்திர் 

 னரகூர் ஶகரட் னக்தத் சறஷநில் 36 ஆண்டுகள் வசனிட்ட திநகு, வஜய்ப்னர் வரறனரபி 
கஜரணந்த் சர்ர டீு றனம்திணரர். 

தரரர வடக்ஶணர யப் 

 வஜய்ப்னரில் இந்றரின் றகப்வதரி ிரதர இன்க்னைஶதட்டர் தரரர வடக்ஶணர 
யப் அநறனகப்தடுத்ப்தட்டட 

ஊட்டச்ைத்ட கண்கரிப்பு ஷயவடக் ஆகறநட 

 ரஜஸ்ரன் அங்கன்ரடி ஷங்கபில் ஊட்டச்சத்ட ற்றும் சுகரரம் வரடர்தரண 
ஶசஷகஷப கண்கரிக்க ‚ஶதரரக்கு ரரக‛ கனப்தடும் வசப்டம்தர் ரம் னல் 
ஷயவடக் ஆகறநட 
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ஶற்கு ங்கரபம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வகரல்கத்ர  ம்ர வதன்ணர்ஜற ஶகசரி ரத் றரிதரற 

வகரல்கத்ரில் இஸ்ஶல் ிைர ிண்ப்த ஷத்ஷ றநந்ட 

 இஸ்ஶஷன தரர்ஷிட இந்ற திகஷப ஶலும் ஊக்குிக்கும் என னற்சறரக, 
ஶற்கு ங்கரபம் ற்றும் டகறக்கு ரறனங்கலக்கு வகரல்கத்ரில் இஸ்ஶல் ிசர 
ிண்ப்த ஷம் றநக்கப்தட்டட. 

 

வதரட அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 

 

டப்பு றகழ்வுகள் ப்ல் - ஜழஷன 

1. ஜழஷன 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 

2. ஜழன் 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 

3. ஶ 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 

4. ப்ல் 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 

Whatsapp குனொதில் ஶச - கறபிக் வைய்வும் 

 

 

 

 

https://goo.gl/BGKVHg
https://goo.gl/xcXoYz
https://goo.gl/2MkmeL
https://tamil.examsdaily.in/current-affairs-in-tamil-july-pdf
https://tamil.examsdaily.in/june-current-affairs-pdf-in-tamil
https://tamil.examsdaily.in/may-current-affairs-pdf-in-tamil
https://tamil.examsdaily.in/april-current-affairs-in-tamil-2018
https://goo.gl/b3Dg6A
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14. ைர்ஶை வைய்றகள் 

ஜறம்தரப்ஶ ஶர்ல் படிவு 

 ஜறம்தரப்ஶ ஆலம் ZANU-PF கட்சற வதனம்தரன்ஷ தரரலன்ந வரகுறில் வற்நற 
வதற்றுள்பட. 

க்கற அபு றஶட்ஸ் ைட்டிஶர வபிரட்டு ஊறர்கலக்கு வதரட ன்ணிப்புத் 

றட்டத்ஷ வரடங்குகறநட 

 க்கற அன றஶட்ஸ் என னென்று ர ிசர ன்ணிப்ன றட்டம் என்ஷந 
அநறனகப்தடுத்றட, இட இந்றர்கஷப உள்படக்கற டைற்றுக்கக்கரண சட்டிஶர 
வபிரட்டு வரறனரபர்கலக்கு தணபிக்கும். 

கரங்கறஸ் ஶைற தரடகரப்பு அங்கலகரச் ைட்டம் 2019-ஷ றஷநஶற்நறட 

தரகறஸ்ரனுக்கரண அவரிக்க உித் வரஷகஷ குஷநத்ட 

 ஶசற தரடகரப்ன அங்கலகரச் சட்டம் 2019 (NDAA-19)ஷ றஷநஶற்நறட அவரிக்க 
கரங்கறஸ், தரகறஸ்ரனுக்கரண அவரிக்க உித் வரஷகஷ 150 றல்னறன் 
டரனரகக் குஷநத்ட. 

ைலணரில் ஶடுவதரநறின் ிக்ஷக வைய்ப்தட்ட தறப்ஷத கூகுள் றட்டறடுகறநட 

 ஆல்தவதட் இன்கறன் கூகுள் சலணரில் ஷனத்பங்கள் ற்றும் சறன ஶடல் வசரற்கஷப 
டுக்க ஶடுவதரநறின் ிக்ஷக வசய்ப்தட்ட தறப்ஷத றட்டறட்டுள்பட. இந் றட்டம் 
‚டிரகன்ஃப்ஷன‛ ன்று வதரிடப்தட்டுள்பட. 

ிஷில் அட்டரரி-ரகர ல்ஷனக்குள் புற கவுகள் 

 இன ரடுகபினறனந்டம் ஶசற வகரடிஷ கலஶ இநக்குஷக்கர எவ்வரன 
ரஷனனேம் க்கள் றண்டு னம் இந்றர, தரகறஸ்ரன் அட்டரரி-ரகர ல்ஷனில் 
னற ரில்கஷப றறு றட்டறட்டுள்பட. 
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வப்தண்டன புல் ரங்கரஷ ரக்கறட 

 ஶஜரங்டரி,வகரரி வரறில் ஸ்ஷகனரர்க் (ரணம்தரடி) னும் னல் சலண றற 
ஷத்ஷ ரக்கும் 12 ட சூநரபி. 

உனகறன் இண்டரட றகப்வதரி தங்குச் ைந்ஷரக ஜப்தரன் பன்ஶணற்நம் 

 உனகறன் றகப்வதரி தங்கு 31 டிரில்னறன் டரனர் அவரிக்கர அடுத்தடிரக ஜப்தரன் 
(6.17 ட்ரில்னறன் டரனர்) சலணர ($ 6.09 டிரில்னறன்) னல் னென்று தங்குச் சந்ஷ 
இடத்ஷப் வதற்றுள்பட 

அட்னரண்டிக் வதபேங்கடஷன ப.ஸ். ஆைறரிர் ணிரகப் தடகறல் கடந்ரர் 

 சறன்சறணரட்டி, ஏயறஶர உர்றஷனப் தள்பி ஆசறரிரண ப்ஷஸ் கரர்ல்சன், 
அட்னரண்டிக் வதனங்கடஷன ணிரகப்தடகறல் – 38 ரட்கள், ஆறு ிஶம் 49 
றறடங்கபில் ஶற்கு-கறக்கு கடந்ட சரஷண அஷத்டள்பரர். 

ப.ஶக. இந்ற ம்ைரபி உறுப்பு தற்நரக்குஷநஷ றர்வகரள்ப புற உறுப்பு ன்வகரஷடத் 

றட்டம் அநறபகம் 

 ரட்டில் உள்ப இந்ற ம்சரபி சனெகங்கலக்குள் உறுப்னகபின் அசத் ஶஷக்கரக 
உறுப்ன ற்றும் றசு ன்வகரஷடக்கரண சட்டத்ஷ ரற்றுற்கு னே.ஶக. அசு னற 
றட்டத்ஷ அநறித்ட. 

ரனத்ீில் உனகறன் பல் ஊடுபேல் கஷனக்கூடம் றநப்பு 

 ரனத்ீில் தபப்தரஷந ற்றும் திந கடல் இணங்கள் சறப்திடரக சுரர் 30 
சறற்தங்கள் றஷநந் வகரஶனரிம் (Coralarium), என உட்னந கஷனக்கூடம், றநக்கப்தட்டட. 

ைறரிர அகறகள் குலவரன்ஷந அஷக்கவுள்பட 

 ரட்டின் ல னட ஶரனறல் இனந்ட ரட்ஷடிட்டு ப்திஶரடி ஶகரடிக்கக்கரண 
க்கஷப எனங்கறஷப்தற்கு என குலஷ அஷக்கவுள்பட சறரி அசு. 
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பல் ஷயதர்ஶைரணிக் ிரணத்ஷ ைலணர வற்நறகரக தரிஶைரறத்ட 

 அடசக்ற ஆனேங்கஷப டுத்டச்வசல்லும் ற்றும் ந் ற்ஶதரஷ ஷனனஷந 
றர்ப்ன வுகஷ தரடகரப்ன அஷப்னகபிலும் ஊடுனக்கூடி சலணரின் னனரட 
ஷயதர்ஶசரணிக் ிரணத்ஷ(க்மறங்கரங்-2 அல்னட ஸ்டரர்ரி ஸ்ஷக-2) சலணர 
வற்நறகரக தரிஶசரறத்ட. 

ைலணரில் தன்நறத் தரல் ஷனகள் வபிிடப்தட்டண 

 தன்நற ஆண்ஷட னன்ணிட்டு 2019ஆம் ஆண்டு வபிிடப்தடவுள்ப தரல் ஷனின் 
டிஷப்ஷத சலண தரல் வபிிட்டட. இந் டிஷப்தில் என குடும்தத்ஷச் 
ஶசர்ந் இண்டு னன்ணஷக தன்நறகள் ற்றும் அற்நறன் னென்று கறழ்ச்சறரண 
தன்நறகஷபக் வகரண்டுள்பட. 

அறகபில் க்கள் குடிவதர்ரல் திஶைறல் வணிசுனரிணற்கு ல்ஷனகஷப படிட 

 அசறல் ற்றும் வதரனபரர வனக்கடிரல் வன் அவரிக்க ரட்டினறனந்ட 
அறகபில் க்கள் குடிவதர்ஷ குஷநக்க திஶசறல் ணட டக்கு ல்ஷனஷ 
வணிசூனரிணற்கு னெடிட. 

சூநரபி வயக்டர் யரஷ வபேங்குகறநட 

 சூநரபி வயக்டஷ றர்வகரள்ப யரய் வதரி ீவு ரர்றஷனில் உள்பட 

தரகறஸ்ரணி டபேப்புக்கள் ஷ் இரட றறுணங்கபில் திற்ைற வதநவுள்பணர் 

 தரகறஸ்ரன் டனப்னக்கள் ஷ் இரட திற்சற றஷனங்கபில் திற்சற வதந 
அனுறக்க தரகறஸ்ரன் ற்றும் ஷ்ர உடன்தடிக்ஷகில் ஷகவலத்றட்டுள்பண, 
அஷ இனப்ன தரடகரப்ன உநவுகஷப அறகரிக்கும் ஶரக்கம் வகரண்ட என 
டடிக்ஷகரகும். 



  

டப்பு றகழ்வுகள் ” ஆகஸ்ட் 2018 

 

தரடக்குநறப்புகள்அநற – tamil.examsdaily.in                    89                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

ஶடரக்கறஶர 2020 எனறம்திக்கறல் பக அங்கலகரம் தன்தடுத்ப்தடவுள்பட 

 அஷணத்ட இடங்கபிலும் தரடகரப்ஷத அறகரிக்க னக அங்கலகரத் வரறல்டேட்தத்ஷ 
தன்தடுத்டம் னல் எனறம்திக்ஸ் ஶடரக்கறஶர 2020. 

ைவுற அஶதிர கணடரவுடன் ர்த்க எப்தந்ங்கஷப ஷட வைய்ட 

 கணடரவுடன் சவூற அஶதிர உநவுகஷப னடக்கறட, னற ர்த்க 
எப்தந்ங்கஷபனேம் ஷட வசய்ட. 

அவரிக்கர ஷ்ர ீட புற வதரபேபரரத் ஷடகஷப சுத் உள்பட 

 ரஸ்ஶகர திரிட்டணில் உள்ப னன்ணரள் ஷ் னகர் ற்றும் அட கலக்கு 
றரக ம்ன னகர் என்ஷந தன்தடுத்றினப்தஷ உறுறப்தடுத்ற தின்ணர், 
ரறங்டன் ஷ்ர ீட னற ஷடகஷப சுத்வுள்பட. 

இந்ஶரஶணைற வீு றனடுக்கத்றணரல் 10 அங்குனம் உர்ந்ட 

 300க்கும் ஶற்தட்ட க்கஷபப் தனறவகரண்ட சக்ற ரய்ந் இந்ஶரஶணசற னகம்தம் 
அந்த் ீஷ 25 வசன்டிீட்டர் (10 அங்குனம்) உர்த்றரக ிஞ்ஞரணிகள் 
கூறுகறன்நணர். 

இந்றர ” ஆஸ்றஶனறர த்வடுப்பு றட்டம் 

 உள் ரடு த்வடுப்ன வரடர்தரண ஶயக் எப்தந்த்றன் தடி இந்றரவுடன் த்வடுப்ன 
றட்டத்ஷத் வரட ஆஸ்றஶனறர னடிவு வசய்டள்பட . 

கம்ஶதரடிரின் ஆலம் கட்ைற அஷணத்ட ரடரலன்நஇடங்கஷபபம் வன்நட 

 கம்ஶதரடிரின் ஆலம் கம்ஶதரடின் க்கள் கட்சற வதரடத் ஶர்னறல் 125 
ரடரலன்ந இடங்கஷப வன்நட. 
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ைலணர உனக ர்த்க அஷப்தில் அவரிக்கரின் ரிகஷப ைரல் வைய்கறநட 

 உனகறன் இண்டு வதரனபரர றறுணங்கலக்கறஷடினரண ர்த்க னேத்த்றன் 
சீதத்ற உச்சக்கட்டத்றல் ஶசரனரர் ஶதணல் இநக்குறில் சலணர உனக ர்த்க 
அஷப்தில் (WTO) அவரிக்கரின் ரிகஷப றர்த்ட என னகரஷ ரக்கல் 
வசய்டள்பட. 

ஷ்ர ைலணர ிைரிகலக்கு உவுகறநட 

 சலணரிற்கும் அவரிக்கரிற்கும் இஷடினரண ர்த்க னேத்ம் அறகரிக்ஷகில், 
ஶசரரதனீ்கள் ற்றும் திந ிசர உற்தத்றகஷப பர்ப்தற்கு என றல்னறன் 
வயக்ஶடர் றனம் ங்குன் னெனம் ஷ்ர வதய்ஜறங்கறன் ிசரிகலக்கு 
உவுகறநட. 

புஶபரரிடரின் ஷபகுடர ஶகரஸ்ட்டின் ச்சு ஆல்கர ப்லம் 

 வட் அஷன, சுரச திச்சறஷணகள் உள்பர்கலக்கு ீங்கு ிஷபிக்கும் என ச்சு 
ஆல்கர பர்ந்ட வக்மறஶகர ஷபகுடர னலடம் தவுகறநட. ீரில் உள்ப 
ஊட்டச்சத்டக்கள் ற்றும் டிஶணரதிபரவஜல்ஶனட் ன்று அஷக்கப்தடும் என 
உிரிணத்றன் கரரக வட் அஷன ற்தடுகறநட. 

டிரன்ஸ்ஜன்டர் ஶட்தரபர் ப.ஸ் ரறன கர்ணரகத் ஶர்வு 

 கறநறஸ்டின் யரல்ிஸ்ட் னே.ஸ். ரறன வர்ரன்ட் ரறனத்றல் ஜணரகக் கட்சற 
ஶட்தரபரக றணம் வதற்நரர், இன் னெனம் இர் ரட்டின் னல் றனங்ஷக 
கர்ணரக ஆணரர். 

தரகறஸ்ரன் தரரலன்ந உறுப்திணர்கள் திரக இம்ரன்கரஷண ஆரித்ணர் 

 க்கள் ஆட்சறக்கு அஷடரபரக தரகறஸ்ரன் சட்டறற்றுதர்கள் னன்ணரள் 
கறரிக்வகட் ட்சத்றம் ற்றும் ீண்டகரன அசறல்ரறரண இம்ரன் கரஷண ரட்டின் 
அடுத் திரக ஶர்ந்வடுத்ணர். 
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னரற்று ைனர கர வதஶரின் தத்ட ரள் றபேிர வரடங்கறட 

 இனங்ஷகில், னரற்று சனர கர வதஶரின் தத்ட ரள் றனிர, கண்டி கரில் 
வதனம் ஊர்னத்டடன் வரடங்கறட. இனங்ஷகிலுள்ப வதௌத் றனிரக்கபில் 
சனர வதஶரவும் றகப் தஷரணடம், றகப்வதரிடம் ஆகும். 

ஶகப வள்பத்ரல் தரறக்கப்தட்டர்கலக்கு உ க்கற அபு றஶட்ஸ் அைக் குல 
என்ஷந அஷத்ட 

 ஶகபரில் வள்பத்ரல் தரறக்கப்தட்டர்கலக்கு உ க்கற அன றஶட்ஸ் 
றஶட்ஸ் வட் க்வசண்ட் ஷனஷில் என அசக் குல என்ஷந அஷத்டள்பட. 

ைவூற அஶதிர பேடரந்ற பஸ்லீம் யஜ் புணி ரத்றஷக்கு ரரகறநட 

 னடரந்ற யஜ் னணி ரத்றஷக்கு சவூற அஶதிர ரரகற னகறநட, வணணில்6 
றல்னறனுக்கும் அறகரண னஸ்லீம் வபிரட்டினறனந்ட இங்கு ந்டள்பணர். 

ஶகரதி அன்ணரன் 80 றல் ஷநந்ரர் 

 க்கற ரடுகபின் னன்ணரள் வசனரபர் ஶகரதி அன்ணரன் 80 றல் ஷநந்ரர் 

இம்ரன் கரன் திரிட்டிஷ் திர் ஶின் உிஷ ரடிணரர் 

 திரிட்டிஷ் திர் வஶசர ஶவுடன் உஷரடனறன் ஶதரட தஶரசடி அச்சுறுத்ஷன 
றர்வகரள்ப இம்ரன் கரன் இங்கறனரந்றன் உிஷ ரடிணரர். 

றபெரர்க் கத்றல் இந்ற சுந்ற றண அவரிக்க வகரண்டரட்டத்ஷ டத்டகறநட 

 இந்றரவுக்கு வபிஶ இந்ற சுந்றத்றன் றகப்வதரி னடரந்றக் 
வகரண்டரட்டத்ஷ றனை ரர்க் கத்றல் டக்கறநட. 
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ஆப்கரணிஸ்ரன் ஶதச்சுரர்த்ஷக்கு ரனறதஷண ஷ்ர ஶற்கறநட 

 வசப்டம்தர் 4ம் ஶற ஆப்கரணிஸ்ரணில் சர்ஶச சரரணப் ஶதச்சு ரர்த்ஷகஷப 
ரரித்ட னரகவும், ரனறதஷண அஷத்ரகவும் ஷ்ர அநறித்டள்பட 

ஷன றஶரனற இனக்கற ிரின் 9 ட தறப்பு 

 ஷன றஶரனற இனக்கற ிரின் என்தரட தறப்ன னட்டரணில் உள்ப றம்னில் 
வரடங்கறட 

தரகறஸ்ரன் ஜணரறதற, திர் பல் குப்தில் ிரண தம்வைய் தரகறஸ்ரன் 
அஷச்ைஷ ஷட ிறத்ட 

 ஜணரறதற, தி ந்றரி, ஶல்அறகரரிகள் ற்றும் ஷனர்கள் அசு றற ற்றும் 
னல்-குப்ன ிரண தத்ஷ தரகறஸ்ரணின் னற அசரங்கம் ஷட வசய்டள்பட. 

ஶரயறங்கறர பஸ்னறம்கள் ீரண றரன்ர் இரடஎடுக்குபஷநின் பனரம் ஆண்டு 
றஷணவு 

 தல்னரிக்கக்கரண ஶரயறங்கறர அகறகள் ீரண றரன்ர் இரட 
எடுக்குனஷநின் னனரம் ஆண்டு றஷணவு றணத்ஷ னன்ணிட்டு ‚ீற‛ ஶண்டி 
ஶகரதரண ஶதரரட்டத்ஷ டத்றணர். 

ிரண றஷனங்கபில் ‘வைல்ரக்குள்ப க்கலக்கரண’ ிதிவநறபஷநக்கு தரகறஸ்ரணின் 

புற அசு ஷட ிறத்டள்பட 

 னற அசரங்கத்றன் பிஷ றட்டத்றன் என தகுறரக ிரண றஷனங்கபில் 
அசறல்ரறகள், ீறதறகள் ற்றும் இரட அறகரரிகள் உட்தட ‚வசல்ரக்குறக்க 
க்கலக்கரண‛ ிதி கனரச்சரத்றற்கு தரகறஸ்ரன் அசு ஷட ிறத்டள்பட. 
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இந்றர, தரகறஸ்ரன் ைறந்ட ரட்டர் எப்தந்த்றன்ஶதச்சுரர்த்ஷஷ வரடவுள்பட 

 னரகூரில் சறந்ட ரட்டர் எப்தந்த்றன் தல்ஶறு அம்சங்கள் குநறத்ட இந்றரவும் 
தரகறஸ்ரனும் ஶதச்சுரர்த்ஷ வரடங்கவுள்பட, தி ந்றரி இம்ரன் கரன் தி 
ற்நதின் னல் இனப்ன கூட்டம் இடரகும். 

யஶணரில் ‘வஜய்பூர் கரல்‘ பகரம்  

 வபினேநவுத்டஷந அஷச்சர் சுஷ்ர ஸ்ரஜ் ிட்ரறன் யஶணரில் ‘வஜய்ப்னர் 
கரல் னகரஷத்’ றநந்ட ஷத்ட, இந்றரில் ரரிக்கப்தட்ட இனச ப்ஶரஸ்வடிக் 
கரல்கஷபப்வதற்ந 500 ிட்ரம் தணரபிகஷப சந்றத்ரர். 

ைலணரின் ஷனர் தள்பிகபில் ஶரஶதர ஆைறரிர்கள் 

 கலஶகர ன்ந ன்ணிக்க ஶரஶதர தன ஷனர் தள்பிகபில் வற்நற வதற்நட , கஷகள் 
ற்றும் ர்க்க ரீறினரண கக்குகஷபக் வகரண்டு குந்ஷகபிடம் சரல் வசய்ட . 

 

வதரட அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 

 

டப்பு றகழ்வுகள் ப்ல் - ஜழஷன 

1. ஜழஷன 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 

2. ஜழன் 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 

3. ஶ 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 

4. ப்ல் 2018 டப்பு றகழ்வுகள் 

Whatsapp குனொதில் ஶச - கறபிக் வைய்வும் 

https://goo.gl/BGKVHg
https://goo.gl/xcXoYz
https://goo.gl/2MkmeL
https://tamil.examsdaily.in/current-affairs-in-tamil-july-pdf
https://tamil.examsdaily.in/june-current-affairs-pdf-in-tamil
https://tamil.examsdaily.in/may-current-affairs-pdf-in-tamil
https://tamil.examsdaily.in/april-current-affairs-in-tamil-2018
https://goo.gl/b3Dg6A
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15. ிஷபரட்டு வைய்றகள் 
 

 கறரிக்வகட் 
 வடன்ணிஸ் 
 கரல்தந்ட 
 டப்தரக்கற சுடுல்  
 ற்நஷ 

கறரிக்வகட் 

U-19 கறரிக்வகட் எபே ரள் வரடர் 

 இந்றர இனங்ஷகஷ ழீ்த்ற ந்ட ஶதரட்டிகள் வகரண்ட என ரள் U-19 வரடஷ 3-2 
ன்ந கக்கறல் வன்நட. 

ஆண்டர்ைன் னரர்ட்மறல்100 வடஸ்ட் ிக்வகட்டு ழீ்த்றணரர் 

 இங்கறனரந்றன் ஶகப்தந்ட சீ்சரபர் ஶஜம்ஸ் ஆண்டர்சன் னரர்ட்மறல்100 வடஸ்ட் 
ிக்வகட்டுகஷப டுத் னல் ீர் ஆணரர். உனகறல் அறக வடஸ்ட் ிக்வகட்டுகஷப 
ழீ்த்ற னத்ஷர னபின், எஶ ஷரணத்றல் 100 ிக்வகட்டுகஷப ஷகப்தற்நற 
ற்வநரன தந்ட சீ்சரபர் ஆரர். 

ஆைறர ஶகரப்ஷத க்கற அபு றஶட்மறல் ஷடவதநவுள்பட 

 அனரதி ற்றும் டதரில் வசப்டம்தர் 15 னல் 28 ஷஆசறர ஶகரப்ஷத கறரிக்வகட் 
ஶதரட்டிகள் ஷடவதந உள்பட. 

தரகறஸ்ரன் ீர்” டி20 னரற்நறல் ைரஷண 

 டி20 கறரிக்வகட் னரற்நறல் ரன்கு ஏர் ஸ்வதல்னறல் எஶவரன ன் ட்டும் 
ிட்டுக்வகரடுத் னல் ீர் ன்ந சரஷணஷப் தஷடத்டள்பரர் தரகறஸ்ரன் 
ஶகப்தந்ட சீ்சரபர் னகட இர்தரன். 
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ரற்க கறரிக்வகட் வரடர் 

 இந்றர-தி அி ஆஸ்றஶனற - அிஷ இறுறப் ஶதரட்டிில் ழீ்த்ற ரற்க 
கறரிக்வகட் வரடஷ ஷகப்தற்நறட. 

வடன்ணிஸ் 

டிஃப் ஆண்கள் திபெச்ைர்ஸ் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிகள் 

 இந்ஶரஶணசறரில் ஷடவதற்ந $25,000 றப்தினரண .டி.ஃப் ஆண்கள் தினைச்சர்ஸ் 
வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிின் இறுறப் ஶதரட்டிில் றக்கற னணரச்சர ஆஸ்றஶனறரின் 
ஷக்ஶகல் லுக்ஷக ஶரற்கடித்ரர். 

ைறன்ைறணரட்டி ஏதன் வடன்ணிஸ் 

 அவரிக்கரில் ஷடவதற்ந சறன்சறணரட்டி ஏதன் வடன்ணிஸ் வரடரின் ஆண்கள் 
எற்ஷநர் திரிில், வசர்தி ீர் ஶரரக் ஶஜரஶகரிச் இறுறப் ஶதரட்டிில் சுிஸ் 
ட்சத்றம் ஶரஜர் வதடஷ ழீ்த்ற சரம்தின் தட்டம் வன்நரர். இன் னெனரக 
ஆண்கள் எற்ஷநர் திரிில் 9 டிதி உனக டூர் ரஸ்டர்ஸ் 1000 அந்ஸ்ட 
வரடர்கபிலும் சரம்தின் தட்டம் வன்று ங்கரண சரஷண தஷடத்ரர். 

கரல்தந்ட 

வஜரர்ட் திக்கு ஏய்வு வதற்நஷ உறுறப்தடுத்றணரர் 

 ஸ்வதிணின் கரல்தந்ட ஶசற அிில் இனந்ட ஏய்வு வதற்நரக தரர்சறஶனரணர 
டுப்தரட்டக்கரரண வஜரர்டு திக்கு உறுறப்தடுத்றணரர். 

னஶரணல் வஸ்மற தரர்ைறஶனரணரவுடன் ணட 33 ட தட்டத்ஷ வன்நரர் 

 ஸ்வதிணின் சூப்தர் ஶகரப்ஷத இறுற ஶதரட்டிில் 2-1 ன்ந கக்கறல் தரர்சறஶனரணர 
வற்நற வதற்நட, வஸ்மற, ஆண்ட்ஸ் இவணஸ்டரஷ 32 தட்டங்கலடன் னந்றணர். 
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அட்வனடிஶகர UEFA சூப்தர் ஶகரப்ஷதஷ வன்நட 

 UEFA சூப்தர் ஶகரப்ஷதஷ வல்ன அட்னறடிஶகர ரட்ரிட் ரில் ரட்ரிட்ஷட 4-2 ன்ந 
கக்கறல் ஶரற்கடித்ட. 

டப்தரக்கற சுடுல்  

2020 ல் டப்தரக்கறச்சூடு உனகக் ஶகரப்ஷத 

 2020 ல் டப்தரக்கறச்சூடு உனக ஶகரப்ஷத னட வடல்னறில் ஷடவதநவுள்பட. 

ற்நஷ 

வதண்கள் யரக்கற உனக ஶகரப்ஷத 

 வதண்கள் யரக்கற உனகக் ஶகரப்ஷத இந்றரஷ 3-2 ன்ந கக்கறல் அய்ரனரந்ட 
வன்று அஷிறுறக்குள் டேஷந்ட. 

ஆைற ரடுகபின் ைடங்கப் ஶதரட்டி ஶகரப்ஷத 

 தரம்தரி ஆட்டத்றல் ஆண்கள் வள்பி தக்கனம், வதண்கள் வண்கனனம் 
வன்நணர். திபிட்ஸ் ஆட்டத்றல் இந்ற வதண்கள் ங்கம் வன்நணர். 

உனக ஶதட்றன்டன் ைரம்தின்றப் 

 கபிர் எற்ஷநர் திரிில், ஸ்வதின் ீரங்கஷண கஶரனறரன் ரின் இந்றரின் 
தி.ி.சறந்டஷ ழீ்த்ற ங்கப் தக்கம் வன்நரர். உனக சரம்தின் தட்டத்ஷ னென்று 
னஷந (2014, 2015, 2018) வன்ந னல் ீரங்கஷண ன்ந வதனஷ கஶரனறணர 
ரினுக்கு கறஷடத்டள்பட. 

 சலணரின் உனக ஶதட்றண்டன் சரம்தின்றப்தில் வன்ந வகண்ஶடர ஶரஶடர உனக 
ஶதட்றண்டன் சரம்தின்றப் தட்டம் வதனம் னல் ஜப்தரணி ீர் ஆரர். 
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புல்னபேக்கு பல் ஶரப்தி டூர் ஶகரல்ஃப் தட்டம் 

 இந்றரின் ககன்ஜதீ் னல்னர் திஜற சர்ஶச ஶகரல்ஃப் தட்டத்ஷ வன்நரர். 

உனக ஶகரல்ஃப் ைரம்தின்றப்தில் ரஸ் வன்நரர் 

 திர்ட்ஜ்ஸ்ஶடரன் இன்ிஶடசணல் ஶகரல்ஃதில் ஜஸ்டின் ரஸ் உனக ஶகரல்ஃப் 
சரம்தின்றப் (WGC) தட்டம் வன்நரர். 

ஶரப்தி ைரம்தின்றப் 

 திரிட்டன் ஶரப்தி சரம்தின்றப்தில் னல் னஷநரக ஶதரட்டிின் அஶ தறப்தில் 
ஆண்கள் ற்றும் வதண்கபின் 100 ீ தந்ங்கபில் ங்கப் தக்கம் வன்று னரறு 
தஷடத்ட. 

ஆைற ிஷபரட்டு றநப்பு ிரவுக்கு வகரடி ந்றச் வைல்கறநரர் ீஜ் 

 இந்ஶரஶணசறரில் டக்க உள்ப 18ட ஆசற ிஷபரட்டுப் ஶதரட்டிகபின் டக்க 
ிரில், இந்ற ஶசறக் வகரடிஷ ந்றச் வசன்று அிஷ றடத்டம் கவும், 
20 ரகும் ஈட்டி நறல் ீர் ீஜ் ஶசரப்ரவுக்கு ங்கப்தட்டுள்பட. 

ஆைற ஶகரல்ஃப் டூர் தட்டத்ஷ வன்ந இபம் இந்ற ீர் 

 ஆசற ஶகரல்ஃப் டூர் தட்டத்ஷ வன்ந இபம் இந்றரகறநரர் 20 ரண ிரஜ் 
டப்தர. 

ிட்ரம் ஏதன் ஶதட்றண்டன் ைரம்தின்றப் 

 ஶயர சற றன் கரில் ிட்ரம் ஏதன் ஶதரட்டிில் இந்ஶரஶணசறரின் வர் 
ஷயவன் ஸ்டரிஶடரிடம் இந்ற ீர் அஜய் வஜரம் இறுறப் ஶதரட்டிில் 
ஶரல்ிஷடந்ரர். 
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தரரிஸ் ஶக ிஷபரட்டுகள் 

 தரரிஸ் கரில் ஷடவதற்று னம் ஶக ிஷபரட்டுக்கள் ிஷபரட்டு ற்றும் 
தன்னகத்ன்ஷஷ வகரண்டரட என ரய்ப்தரக ட்டுல்னரல்: ஶக ிஷபரட்டு 
ீர்கலக்கு என அரி ரய்ப்ஷத அபிக்கறநரர்கள். 

ஷரனற வதண் கறரண்ட்ரஸ்டர் 

 தறஶணல ரண ஆர் . ஷரனற, ஆர் திரக்கரணந்ரின் னெத் சஶகரரி , என 
வதண் கறரண்ட்ரஸ்டர் ஆணரர் , ரீகர வடக்மரஸ் தல்கஷனக்கக ஏதன் வசஸ்  
ஶதரட்டிில் னரட்ிரில் ணட இறுற னஷநஷ றஷநவு வசய்ரர் . 

ஶகரல்ஃப் திஜற ைரம்தின்றப் 

 ப்னொக்ஸ் ஶகரப்கர ஷடகர் வூட்ஸ்ஷ ழீ்த்ற 100 ட திஜற சரம்தின்றப்ஷத 
வன்நரர். 

இந்றரின் 53ட வைஸ் கறரண்ட்ரஸ்டர் றகறல் ைரரின் 

 அனரதி ரஸ்டர்கபில் அட னென்நரட ற்றும் இறுற GM- வநறஷ அஷடந் தின் 
றகறல் சரரின் 53ட வசஸ் கறரண்ட்ரஸ்டர் ஆணரர். 

ீண்டும் றழ்ரட்டில் ரவ்னங்கர் ைரம்தின்றப் 

 அஷணத்ட இந்ற ஜற.ி.ரவ்னங்கர் டப்தரக்கறசுடுல் சரம்தின்றப், ஶசற 
அபினரண குறத் ஶர்வு, 14 ஆண்டுகள் இஷடவபிக்குப் தின்ணர் றழ்ரட்டில் 
ீண்டும் ஷடவதநவுள்பட. 

ஆைறர எனறம்திக் கவுன்ைறனறன் அங்கலகரத்ஷ ஶகர”ஶகர வதற்நட 

 ஆசறரின் எனறம்திக் கவுன்சறல் (OCA) இந்றரின் உள்ரட்டு ிஷபரட்டரண ஶகர-
ஶகர வுக்கு அங்கலகரம் அபித்டள்பட. 
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ந்ரட ஶகம் உனக ஶகரப்ஷத சுிஸ் லீக் 

 கரஜல் குரரி சுிஸ் லீக் ஶகம் உனகக் ஶகரப்ஷதில் வற்நற வதற்நரர் 
 ரஷ்ற குரரி, கரஜல் குரரி ற்றும் ஸ். அனர்ர ஆகறஶரர் ந்ரட ஶகம் 

உனகக் ஶகரப்ஷத இறுறப் ஶதரட்டிில் இனங்ஷகஷ ழீ்த்றணர். 
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