
 

அமிலில் த ொறில்நுட்பம் – ம 2019 

 கிமயொகிொம், தகல்லின், மொல் ற்றும் ஆம்பிர் ஆகிலற்மின் அரலடீுகரின் 
ீரமக்கப்பட்ட அயகுகள் 

 General Conference on Weights and Measures (CGPM) மஹநஹட்டில் சர்வதேச டைகள் மற்றும் 

அளவுகள் பணியகத்ேல் உள்ள  அடிப்படை அலகுகளில்  கதலஹகரஹம் (SI அலகு டை ) , 

ககல்வின் (SI அலகு கவப்பநடல), தமஹல் (SI அலகு கபஹபேள்), மற்றும் ஆம்பியர்  (SI அலகு 

மன்த ஹட்ைம்) ஆகய சர்வதேச அலகுகளின்  வடரயடறயில் மஹற்றம் கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 தம 20, 2019ல் இபேந்து சர்வதேச SI அலகுகளின் ேபேத்ேய மஹற்றம் 

நடைபடறபடுத்ேப்படுகறது 

கொந் லிமை ில் பன்ொ ிரிம ைனீொ அமிபகப்படுத் ிபள்ரது  

 கஹந்ேவிடசயில் இயங்கும் புேய அேதவக ரயிலன் பன்மஹேரிடய ச ஹ 

அறபகப்படுத்ேப்பட்ைது. இந்ே ரயில் மணிக்கு 600 கமீ தவகத்ேல் கசல்ல கூடியேஹய் 

வடிவடமக்கப்பைவுள்ளது. 

ிகவும் லிமய உர்ந்  பேந்துகளுக்கு ($2M)  FDA அனு ி  

 உணவு மற்றும் மபேந்து நர்வஹகம், தசஹல்கென்ஸ்மஹ ன்றடழக்கப்படும் தநஹயின் 

சகச்டசக்கஹக மக விடலபயர்ந்ே மபேந்ேற்கு எப்புேல் அளித்ேது இந்ே தநஹய் 

குழந்டேயின் ேடசக் கட்டுப்பஹட்டை அழத்து கட்ைத்ேட்ை இரண்டு ஆண்டுகலக்குள் 

தநஹய்த்ேஹக்கத்ேன் அேகரிப்பஹல் அடணத்து ேசுக்கடளபம் ககஹள்ளக்கூடிய எபே 

தநஹயஹகும். 
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IMTECH இன் நொலல் கயமல colistin-resistant பொக்டீரிொமல அறிக்கிமது  

 மண் பஹக்டீரியத்ேல் இபேந்து கண்கைடுக்கப்பட்ை எபே நஹவல் கலடவயஹ து ேர்மடற 

கரஹம் பஹக்டீரியஹடவக்(க்களபிஸீலஹ நதமஹ ியஹ மற்றும் ஈ. தகஹல) ககஹல்வடே 

உறுேப்படுத்துகறது . இது சக்ே வஹய்ந்ே ஆண்டிபயஹடிக் ஆ  தகஹலஸ்டிட (colistin) 

ேர்க்கக்கூடிய பஹக்டீரியஹவஹகும். 

அமம தலப்பநிமயில் ீக்கடத் ல்  ிபேப்பத்ம  உறு ிப்படுத் ிது ஐஐஎஸ்ைி குழு  

 கபங்கலபேவின் இந்ேய அறவியல் நறுவ  தபரஹசரியர் அன்சு பஹண்தை ேடலடமயிலஹ  

குல அவர்களின் கபஹபேட்கள் சுற்றுப்புற கவப்பநடல மற்றும் அலத்ேம் ஆகயவற்றல் 

மீக்கைத்ேலன் பக்கய பண்புகடள கவளிப்படுத்துகன்ற  ன்படே உறுேப்படுத்ேயது. 

உயகரொலி ஆறுகரில் உிர் தகொல்யி கறிவுகள் டங்கு அ ிகரித்துள்ரது 

 உலகல் உள்ள அட த்து ஆறுகளிலும் 300 மைங்கு உயிர் ககஹல்ல கழவுகளஹல் 

மஹசடைந்துள்ளேஹக தம 27ல் நைந்ே எபே மஹநஹட்டில் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது .உலகல் 

கமஹத்ேம் 72 நஹடுகளில் இபேந்து டுக்கப்பட்ை 711 ஆறுகளின் மஹேரிகளில் பன்றல் 

இரண்டு பங்கு உயிர்ககஹல்ல கழவுகள் இபேப்பேஹக கஸல்சங்கயில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் 

நச்சுயியலஹளர்களின் மஹநஹட்டில் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பு ி புலிில் ைகொப் ம் - அன்ட்மொபொைனீ் (Anthropocene) 

 தம 21 அன்று, அன்ட்தரஹபஹசன் தவடலக் குலவின் (AWG) 34 உறுப்பி ர்கள் ககஹண்ை 

குலவஹ து புேய புவியியல் சகஹப்ேத்டே (Anthropocene) நயமப்பேற்கு ஆேரவஹக 

வஹக்களித்ே ர். பூமயின் பல்தவறு அம்சங்கள் வ்வஹறு ம ிே நைவடிக்டககளஹல் 

வடிவடமக்கப்பட்டுள்ள  ன்படே இந்ே படிவு பிரேபலக்கறது. 

 இந்ே வஹக்ககடுப்பு 11,700 ஆண்டுகலக்கு பன்பு கேஹைங்கய தஸஹதலஹசன் சகஹப்ேத்ேன் 

படிடவக் குறப்பேஹகவுள்ளது. 
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அமிலில் கண்டுபிடிப்புகள் 

தைன்மன ஐ.ஐ.டி.ின் மொமபொ மபப்மயன் கைிவுகமர பரிமைொ ித் து 

 கசன்ட  டி ஆரஹய்ச்சயஹளர்கள் டபப்டலன் கசவுகள் மற்றும் பிற குடறபஹடுகடள 

சரிபஹர்க்க தரஹதபஹ என்டற உபேவஹக்கபள்ள ர் . ண்தைஹபஹட்   கபயர் சூட்ைப்பட்டுள்ள 

இந்ே தரஹதபஹ டி கமட்ரஹஷன் ஸ்ைஹர்ட் அப் நறுவ மஹ , தசஹல ஹஸ் இன்கைக்ரிட்டி 

பலம் சந்டேப்படுத்ேப்படும்  த் கேரிவித்துள்ள ர். 

இந் ிொலின் பு ி பிட் மலப்பர் பொம்பு அபேணொச்ைய பிம ைத் ில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது  

 இந்ேயஹவின் ந்ேஹவது பலப்பு நற பிட் டவப்பர் பஹம்பு சவப்பு நற சஹயலுைன் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதசஹக் தகப்ைன் ேடலடமயிலஹ  ஊர்வ ப்பற்றய அறஞர்கள் 

குல எபே புேய இ மஹ  சவப்பு-பலப்பு பிட் டவப்பர் பஹம்டப , அபேணஹச்சல பிரதேசத்ேன் 

தமற்கு கஹகமங் மஹவட்ைத்ேல் உள்ள கஹடுகளில் கண்ைறந்துள்ளது . இந்ே பஹம்பு எபே 

ே ித்துவமஹ  கவப்ப-உணர்ேறன் அடமப்பு ககஹண்ை விஶப் பஹம்பு ஆகும். 

ஐஐடி பொம்மப ஆொய்ச்ைிொரர்கள் 'இந் ிொலில்  ொரிக்கப்பட்ட ' நுண்தையிம 

உபேலொக்கிபள்ரனனர் 

 இந்ேய கேஹழல்நுட்பக் கழகத்ேன் (டி பஹம்தப ) கபஹறயியலஹளர்கள் AJIT 

ன்றடழக்கப்படும் எபே நுண்கசயலடய உபேவஹக்கபள்ள ர் . இது இந்ேயஹவில் 

கபேத்ேஹக்கம் கசய்யப்பட்டு, வடிவடமக்கப்பட்டு, ேயஹரிக்கப்பட்ை பேல் நுண்கசயல ஆகும் . 

இந்ேத் ேயஹரிப்பு, கேஹழல், கல்வியஹளர் மற்றும் அரசஹங்கத்டே என்றஹகக் ககஹண்டு வந்து 

பிற நஹட்டு இறக்குமேடய நம்பியிபேப்படே குடறக்க வழவகுக்கும். 

மற்கு த ொடர்ச்ைி மயில் பு ி இனம் - அந் ஸ் [Amaranthus] கண்டுபிடிப்பு 

 தகரளஹவின் கேன் தமற்கு மடலத்கேஹைரில் அமரந்ேஸ் இ த்டே  தசர்ந்ே எபே புேய 

வடக ேஹவர இ த்டே மஹநலத்ேல் உள்ள பன்று கல்லூரிகள் மற்றும் ேபேவ ந்ேபுர 

புற்றுதநஹய் மண்ைல டமயங்கடளச் தசர்ந்ே ஆரஹய்ச்சயஹளர்கள் குல கண்ைறந்துள்ளது. 
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கூகுரின் பு ி  னிபரிம கபேலிகள் 

 மக்கலக்கு அேகமஹ  கட்டுப்பஹட்டை வழங்கும் தநஹக்கல் கூகு ள் புேய ே ிபரிடமக் 

கபேவிகடள அறவித்ேது . அது மட்டுமன்ற நறுவ த்ேன் கசயற்டக புத்ேசஹலத்ே மஹ  

குரல் உேவியஹளர் , மலவஹ  பிக்சல் கேஹடலதபசக்கு அப்தைட்ஸ் மற்றும் ஸ்மஹர்ட் 

தஸஹம் கபஹபேட்கலக்கு மறுகபயரிடும் அறவிப்புகடளபம் அறவித்ேது. 

ிமைொில் 'மறம-லிபேம்பும்' பொம்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 

 சமீபத்ேல் வைகழக்கு மஹநலமஹ  மதசஹரத்ேல் மடழடய விபேம்பும் எபே புேய பஹம்பு வடக 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது விஞ்ஞஹ த்துக்கு புேயது, இந்ே கண்டுபிடிப்பஹ து உள்லரில் 

பைவஹலஹம்பேல்[Ruahlawmrul] அல்லது மடழடய-விபேம்பும் பஹம்பு ன்று அடழக்கப்படுகறது. 

தயன்ஸ் பயம் ஸ்ொர்ட்மபொமன நுண்மநொக்கிொக ொற்மிது ஐஐடி பொம்மப  

 இந்ேய கேஹழல்நுட்ப நறுவ ம் (டி) பஹம்தப ஆரஹய்ச்சயஹளர்கள் நுண்தணஹக்கலன் சக்ேக்கு 

ஸ்மஹர்ட்தபஹன் தகமரஹக்கடள உயர்த்துவேற்கு குடறந்ே விடல கலன்ஸ்கடள 

வடிவடமத்துள்ள ர். 1.4 டமக்தரஹமீட்ைர் கேளிவுத்ேறன் ககஹண்ை கலன்ஸ், இது இயற்டக 

இடைபகத்டேப் பயன்படுத்ே ேயஹரிக்கப்பட்டு கவற்றகரமஹக பரிதசஹேக்கப்பட்ைது. 

ஐஐடி பொம்மப அணிக்கூடி சூப்பர் ின்ம க்கிம [supercapacitor] உபேலொக்கிபள்ரது 

 பஹம்தப இந்ேய கேஹழல்நுட்பக் கழகத்ேன் (டி) ஆரஹய்ச்சயஹளர்கள் டமக்தரஹவஹட் 

பேல் மல்லவஹட் அளவில் ஆற்றடல வழங்கும் அணியக்கூடிய சூப்பர் மன்தேக்கடய 

உபேவஹக்கபள்ளது. இந்ே சஹே த்ேல் தசமக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றல் , ெ.பி.ஸ் இபேப்பிை 

அடிப்படையிலஹ  டிரஹன்ஸ்மட்ைர்கள் அல்லது 1.8 தவஹல்ட் ல் .இ.டி. டய சஹர்ஜ் 

கசய்பம் ன்பது குறப்பிைத்ேக்கது. 
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தலளுக்கும் பலரப்பொமம ண்டபம், கீறக்கம, பொக்கு நீரிமண அபேமக கண்டுபிடிப்பு  

 புவியியல் அடமச்சகம் கழ் உள்ள கடரதயஹர ஆரஹய்ச்சக்கஹ  தேசய டமயத்ேன் எபே புல 

ஆரஹய்ச்ச நடலயம் மன் ஹர் கணவஹய் வடளகுைஹவில் உள்ளது அங்கு கவலக்கும் 

பவளப்பஹடறகடள கழக்கடர, பஹக்கு நீரிடண அபேதக ஆரஹய்ச்சயஹளர்கள் 

கண்டுபிடித்துள்ள ர். 

டிைொ உிர்க்மகொரக் கொப்பகத் ில் பு ி தகொடி லமக பொம்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 

 எபே நூற்றஹண்டுக்கும் தமலஹ  இடைகவளிக்குப் பிறகு, ஆஸதுல்லஹ [Ahaetulla] இ த்டேச் 

தசர்ந்ே ககஹடிய வடக பஹம்பு என்டற ஆரஹய்ச்சயஹளர்கள் குல கண்டுபிடித்துள்ளது. 

புேேஹக கண்டுபிடிக்கப்பட்ை அஸதுல்லஹ லஹவ்ைஹன்கயஹ [Ahaetulla laudankia] ன்ற பஹம்பு 

இ ம் எடிசஹவின் லூலுங்கன் அபேதக உள்ள சம்லபல் உயிர்க்தகஹளக் கஹப்பகத்ேல் பேன் 

பேலஹக ஆரஹய்ச்சயஹளர்கள் கண்டுபிடித்ே ர் ன்பது குறப்பிைத்ேக்கது. 

இந் ிப் தபபேங்கடயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொமமகரில் பனிபக கொயத்து கடல் நீர் 

 ப ிபக கஹலத்ேன் கைல் நீர் ச்சத்டே பேன்பேலஹக ஆரஹய்ச்சயஹளர்கள் இந்ேயப் 

கபபேங்கைலன் நடுவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை பஹடறகளில் கண்டுபிடித்துள்ள ர். மஹலத்ேீவு 

சுண்ணஹம்பு டவப்புகளஹல் உபேவஹ து   எபே மஹே கஹல விஞ்ஞஹ  ஆரஹய்ச்ச பலம் 

அகமரிக்கஹவின் சகஹதகஹ பல்கடலக் கழக ஆரஹய்ச்சயஹளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ள ர். 

மகொலொலில் பு ி குரலி இனம் கண்டுபிடிப்பு 

 சமீபத்ேல் தகஹவஹவில் குைஹக்பேமயஹவின் இ த்டேச் தசர்ந்ே எபே புேய வடக குளவி இ ம் 

ஆரஹய்ச்சயஹளர்களஹல் கண்ைறயப்பட்ைது. தகஹவஹவின் ஆரஹய்ச்சயஹளர் பரக் ரங்கநக்கரின் 

நட வஹக இந்ே புேய வடக குளவிக்கு குைஹக்பேமயஹ ரங்கநக்கரி [Kudakrumia rangnekari] ன்று 

கபயடர சூட்டிபள்ள ர். 
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விண்வவளி அறிவியல் 

ைந் ிொன் -2 

 சந்ேரயஹன் - 2, ெூடல 9-16 தேேகளில் விண்ணில் வ ேட்ைமைப்பட்டுள்ளது. 3,800 கதலஹ 

டைககஹண்ை விண்கலம் சந்ேர ில் இபேந்து 100 கதலஹமீட்ைர் கேஹடலவில் சந்ேரட  

சுற்றவபேம்; விக்ரம் ன்ற ந்து கஹல் ககஹண்ை தலண்ைர் சந்ேர ில் கசப்ைம்பர் 6ம் தேேக்குள் 

இறங்கும்; மற்றும் எபே தரஹபஹட் தரஹவர், பிரக்யஹன், சந்ேர ின் நலப்பரப்டப சுற்ற ஆய்வு 

தமற்ககஹள்லம்  வும் கேரிவித்ே ர். 

ைந் ினில் நியநடுக்கும் 

 சந்ேரன் அேன் உட்புறம் குளிர் அடைவேஹல் சுபேங்க வபேகறது, கைந்ே பல நூறு மல்லயன் 

ஆண்டுகளில் 50 மீட்ைபேக்கு தமல் சுபேங்கபள்ளது. இது சந்ேர தமற்பரப்பில் நலநடுக்கத்டே 

ற்படுத்துகறது. நலஹ சரஹக சுபேங்க வபேவேஹல் அேன் தமற்பரப்பில் சுபேக்கங்கள் மற்றும் 

நலநடுக்கும் ற்படுகறது   நஹசஹவின் லூ ஹர் ரீககஹட ஷஹன்ஸ் ஆர்பிட்ைரஹல் 

டுக்கப்பட்ை பைங்களின் பகுப்பஹய்வின்படி இது உறுேபடுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

ஸ்மபஸ்எக்ஸ் [SpaceX], ைர்லம ை லிண்தலரி நிமயத் ிற்கு பே ைிப் பயம் உறுப்புகமர 

அனுப்பத்  ிட்டம்  

 விண்கவளி பயண ம ிேர்கள் வ்வஹறு பஹேக்கப்படுகறஹர்கள் ன்படே புரிந்து ககஹள்ள 

உேவுவேற்கஹக, வஹலம் ம ிே உயிரணுக்கதளஹடு இடணக்கப்பட்ை டமக்தரஹச ப்கள் 

அல்லது எபே சப்பில் உறுப்புகள் உட்கபஹேக்கப்பட்டு சர்வதேச விண்கவளி நடலயத்ேற்கு 

அனுப்ப ஸ்தபஸ்க்ஸ் ேட்ைமட்டுள்ளது. 

 சறுநீரகங்கள், லும்புகள் மற்றும் குபேத்கேலும்புகள் , இரத்ே-படளத் ேடுப்பு மற்றும் 

நுடரயரீல் ேசு மஹேரிகள் ககஹண்ை எபே சப் அடுத்ே சல  நஹட்களில் சர்வதேச விண்கவளி 

நடலயத்டே (ISS) கசன்றடைபம்  த் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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மடொர் புலி கண்கொணிப்பு தைற்மகக்மகொள் 

 RISAT-2B, கசயற்டகதகஹள் வபேம் தம 22, தேேயன்று ஸ்ரீஸரிதகஹட்ைஹவில் வப்படுகறது , 

இச்கசயற்டகதகஹளின் பலன் 7ல ஆண்டுகலக்கு பிறகு இந்ேய ே து அட த்து புவி 

கண்கஹணிப்பு கசயற்டகதகஹள்களின் பக்கய வடளயத்டேத் ேபேம்பப் கபறும் . RISAT-2B  

கேஹைர்ந்து RISAT-2BR1, 2BR2, RISAT-1A, 1B, 2A மற்றும் பல கசயற்டகதகஹள்கடள இந்ேயஹ 

விடரவில் விண்ணில் கசலுத்ே ேீர்மஹ ித்துள்ளது. 

எமயொன் ஸ்கின் Starlink இமண மைமலக்கு SpaceX ப ல் தைற்மகக்மகொள்கமர 

அனுப்பிபள்ரது  

 டஸ கைக் கேஹழல் பட வர் தலஹன் மஸ்கன் ஸ்தபஸ் க்ஸ் நறுவ ம், ே து புேய 

Starlink இடணய தசடவக்கு ந்து ைென் சறய கசயற்டகக்தகஹள்கடள சுமந்து கசல்ல 

ஃபஹல்தகஹன் 9 விண்கவளிக்கலன் என்டற அனுப்பிபள்ளது. 

PSLV-C46 ொக்தகட் பயம் RISAT-2B தைற்மகக்மகொள் தலற்மிகொக லிண்ணில் 

தைலுத் பட்டது. 

 ஆந்ேரப் மஹநலம்  ஸ்ரீஸரிதகஹட்ைஹவில் உள்ள சேஷ் ேவஹன் விண்கவளி ேளத்ேலபேந்து 

PSLV-C46 ரஹக்ககட்டின் பலம்  RISAT-2B கசயற்டகதகஹள் கவற்றகரமஹக விண்ணில் 

கசலுத்ேப்பட்ட்து .ஸ்ரீஸரிதகஹட்ைஹ விண்கவளிேளத்ேல் இபேந்து வப்படும் 72வது 

கசயற்டகக்தகஹள் இது ன்பது குறப்பிைத்ேக்கது. 

 சுமஹர் 615 கதலஹ  டைக்கு ககஹண்ை RISAT-2B ரஹைஹர் கசயற்டகதகஹள் பூமடய 

துல்லயமஹக பைம் பிடிப்பேற்கும் , விவசஹயம், கஹடுகள் மற்றும் தபரிைர் தமலஹண்டம 

துடறகளின் வளர்ச்சக்கஹகவும் வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது   
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தநப்டிபென் பொமயலனத் ில் 'பு ி கிகம்' கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 

 வஹ ியலஹளர்கள் கநப்டிபென் பஹடலவ த்ேல் கசஹந்ே வளிமணைலத்டேக் ககஹண்ை எபே 

பரட்டு கரகத்டே கண்டுபிடித்துள்ளேஹகத் கேரிவித்ே ர். NGTS-4b, அல்லது 'ேடை 

கசய்யப்பட்ை கரகம்' ன்றடழக்கப்படும் இந்ே கரகம் கநப்டிபெட  விை சறயது ஆ ஹல் 

பூமடய விை பன்று மைங்கு கபரியது   பிரிட்ை ின் வஹர்விக் பல்கடலக்கழக 

ஆரஹய்ச்சயஹளர்கள் கூற ஹர். 

தையி, லமயப்பக்கம் 

அமைொன் மப ஆண்ட்ொய்டில் உடனடி பணப் பரிொற்மத்ம  தைல்படுத்துகிமது 

 அதமசஹன் கசயலயின் UPI ேளத்டே பயன்படுத்ே உை டி வங்க-to-வங்க பரிமஹற்றங்கள் 

கசய்யக்கூடிய ஆண்ட்ரஹய்டு பய ர்கலக்கஹ  நபர்-to-நபர் (P2P) கசலுத்தும் படறடய 

அதமசஹன் தப கசயல்படுத்துகறது. 

பொர் ி ஏர்தடல் லின்க் டிபெப் [Wynk Tube] இமை தையிம அமிபகப்படுத் ிது 

 பஹர்ே ர்கைல் எபே இடச பயன்பஹடு வின்க் டிபெப் [Wynk Tube]  அறபகப்படுத்ேயது, இது அேன் 

Wynk மபெசக் பயன்பஹட்டின் விரிவஹக்கம் ன்பது குறப்பிைத்ேக்கது. Wynk Tube பய ர்கள் அதே 

இடைபகத்ேல் பிரபலமஹ  ஆடிதயஹ மற்றும் வடீிதயஹ டிரஹக்குகடள ஸ்ட்ரீம் கசய்ய 

அனுமேக்கும். 

ஐஐடி தடல்யி 3D னி  ம ொமய அச்ைிடுகிமது 

 இந்ேய கேஹழல்நுட்ப நறுவ  (டி) ேல்ல ஆரஹய்ச்சயஹளர்கள் கவற்றகரமஹக 

இயற்டகயஹ  ம ிே தேஹடலப் தபஹன்ற இயல்பஹ  கேஹைர்புடைய கட்ைடமப்பு , இயந்ேர 

மற்றும் உயிர்தவேயியல் சறப்பியல்புகடளக் ககஹண்டிபேக்கும் 3D ம ிே தேஹ ல் 

மஹேரிகடள உயிர் அச்சட்ை ர். 
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ஐஐடி கொன்பூர் அ ிக லகீ்கத்ம  கட்டுப்படுத்தும் நொலல் பயக்கூமம அமடொரம் 

கண்டுள்ரது 

 கஹன்பூரில் உள்ள இந்ேய கேஹழல்நுட்ப நறுவ  (..டி.) ஆரஹய்ச்சயஹளர்கள் அேக 

வகீ்கத்டே கட்டுப்படுத்து ம் எபே நஹவல் சறய புதரஹட்டீன் பலக்கூடற 

கண்டுபிடித்துள்ள ர். இது வகீ்கத்டே கட்டுப்டுத்ே சறப்பஹ  சகச்டச அளிப்பேற்கஹ  

பஹடேடய வழவகுக்கும். 

மயொக்பொலுக்கொன இமண ரம்  ிமந்துமலக்கப்பட்டது   

 அட த்து தலஹக்பஹல் உறுப்பி ர்கள் பன் ிடலயில் தலஹக்பஹலன் ேடலடம நீேபே ஸ்ரீ 

பி ஹக்க சந்ேர தகஹஸ் தலஹக்பஹலுக்கஹ  இடணயேளத்டே கேஹைங்க டவத்ேஹர். இந்ே 

இடணயேள பகவரியில் http://lokpal.gov.in. தலஹக்பஹல் அடமப்டப அணுகலஹம். சுேந்ேர 

இந்ேயஹவில் தலஹக்பஹல் மற்றும் தலஹகஹபக்ேஹ - 2013 சட்ைத்ேன் கழ் நறுவப்பட்ை பேல் 

அடமப்பு, தலஹக்பஹல் ஆகும். 

 தலஹக்பஹல் அடமப்பின் பேல் ேடலவரஹக நீேபே ஸ்ரீ பி ஹக்க சந்ேர தகஹஸ், 2019 மஹர்ச் 23 ம் 

தேே குடியரசுத் ேடலவரஹல் நயமக்கப்பட்ைஹர் ன்பது குறப்பிைத்ேக்கது. 

தகொச்ைி நக ஸ்டொர்ட் அப் டொக்ஸி பேங்கிமணப்பு தையிம அமிபகப்படுத் ிது 

 பி..பெ  ப்படும் நகர-அடிப்படையிலஹ  கேஹழல்நுட்ப ஸ்ைஹர்ட் அப் டமண்ட்மஹஸ்ைர் 

கைக் ஹலெஸ், எலங்கற்ற ைஹக்ஷ-கஹர் பிரிவிற்கஹ  ெபிஸ்-சஹர்ந்ே கசயலடய 

உபேவஹக்கபள்ளது. இது ற்க தவ ஆன்டலன் ைஹக்ஷ ேரட்டிகளின் வரிடசயில் 

அடமப்புசஹரஹ துடறயிலுள்ள ைஹக்ஷ-ஆட்தைஹ டிடரவர்கள் என்றடணவடே தநஹக்கமஹகக் 

ககஹண்டுள்ளது. 

 

. 

http://www.tamil.examsdaily.in/
http://www.tamil.examsdaily.in/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
http://lokpal.gov.in/


  

அமிலில் த ொறில்நுட்பம் – ம 2019 

 

பொடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    10                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

Current Affairs 2019 Video in Tamil 

தபொது அமிவு பொடக்குமிப்புகள் 

To Follow  Channel – Click Here 

Whatsapp குபைப்பில் மை – கிரிக்தைய்வும் 

Telegram Channel ல் மை – கிரிக்தைய்வும் 

 

http://www.tamil.examsdaily.in/
http://www.tamil.examsdaily.in/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
http://bit.ly/2WCl9pp
https://tamil.examsdaily.in/important-general-knowledge-topics-for-all-competitive-exams
https://www.youtube.com/channel/UCNF_ljXjqRDnm3KGvqfkqUA?sub_confirmation=1
https://chat.whatsapp.com/CIDR8Uyl1oX0eu0s3BtQBr
http://bit.ly/2xqZMJV
http://bit.ly/2WCl9pp

