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ட்டம் 
 
 1. ணில் ன்நம் 
 'எங்கும் அநில்-தும் கிம்' என்பதை அடிப்பதைஶகக் ககஶண்டு 
ைஷறகத்ைஷல் 13,210 அசுப் பள்ரிகரில் லஶனலில் ன்மம் ைஷட்ைத்தை 
னைல்லர் ன.க.ஸ்ைஶயஷன், ைஷருச்சஷில் கைஶைக்கஷதலத்ைஶர். 

 ருச்ச கட்டூர், தப்தக்குநச்ச ஆைஷைஷஶலிைர் நய கபண்கள் மல்நஷதயப் 
பள்ரிில் நதைகபற்ம இந்ை லிறஶலின் ரு பகுைஷஶக, 100 டடும் 
அநில் ஆய்கங்கள் ற்றும் இருசக்க கணங்கபில் திற்ச 
அபிக்க சசல்லும் ன்ணர்னர்களபயும் னைல்லர் ககஶடிதசத்து லறஷ 
அனுப்பிதலத்ைஶர். 

 அசுப் பள்ரிகரில் 6 முல் 8- ஆம் குப்பு ள பிலும் ஶணலர், 
ஶணலிகரிதைம அமஷலில் ற்றும் கணிைம் குமஷத்ை ஆர்லத்தை 
ஏற்படுத்துைல், ஶணலர்கரிைம் இல்பஶகமல உள்ர பதைப்பஶற்மல் 
ஆர்லத்தை லரர்த்கைடுத்ைல், னதுதகதரக் கஶடம் னப்பஶங்தக 
லரர்த்கைடுத்ைல், அன்மஶை லஶழ்க்தகிலுள்ர அமஷலிதய உணர்ைல், 
சனெகலில், இயக்கஷத்துைனஶன அமஷலிதயப் னரிந்து ககஶள்ளுைல் 
ஆகஷதலம இந்ை ைஷட்ைத்ைஷன் மநஶக்கங்கரஶகும்.  

 இந்ைத் ைஷட்ைத்ைஷற்கு 710 கருத்ைஶரர்கள் மைர்வு கசய்ப்பட்டுள்ரனர். 
 710 கருத்ைஶரர்களுக்கும் இருசக்க லஶகனங்கள் லறங்கப்பட்டு நைஶடும் 
அமஷலில் ற்றும் கணிைப் பரிமசஶைதன ஏதுலஶரர்கரஶக கசல்படுலர். 

 இத்ைஷட்ைத்துக்கஶக ரூ.25 வகடி துக்கடு கசய்ப்பட்டுள்ரது.  
 25 யட்சம் ஶணலர், ஶணலிகள் பன்கபறுகஷன்மனர். 

 
க்சகட் 

 
1. ஸ்ரீஹரிவகட்டில் தன்தட்டுக்கு ந்து ணிர் க்சகட் ஏவுபம் 
 ஆந்ைஷ ஶநஷயம் வவரிமகஶட்ைஶலில் உள்ர சைீஷ் ைலண் லிண்கலரி 
ஆஶய்ச்சஷ தத்ைஷல் ைனிஶர் னத்ைஶக்க நஷறுலனம் சஶர்பில் அதக்கப்பட்ை 
னைஷ ஏவுைரம் பன்பஶட்டுக்கு ககஶண்டு லப்பட்ைது. 

 இஸ்மஶ ைதயலர் மசஶம்நஶத் அந்ை ஏவுைரத்தை கைந்ை 25-ஆம் மைைஷ 
கைஶைக்கஷதலத்ைஶர். 

 கசன்தன ஐஐடினேைன் ருங்கஷதணந்து கசல்படும் ‘அக்ணிகுல் கஸ்வஸ்' 
எனும் நஷறுலனம் இந்ை ஏவுைரத்தை அதத்துள்ரது. 

 'அக்ணிதன்' எனப்படும் ஶக்ககட் கஶப்னரித கபற்ம பகுைஷ கஷமஶகெனிக் 
என்ெஷதனக் ககஶண்டு லடிலதக்கப்பட்ைது. அைதன ஏவுலைற்கு 
பித்மகஶக இருக்கக் கூடி ஏவுைரம் மைதல. அைதனப் னர்த்ைஷ கசய்மல 
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இந்ை ஏவு ைரத்தை கட்ைதத்துள்மரஶம் என்று இஸ்மஶ ைதயலர் மசஶம்நஶத் 
கைரிலித்ைஶர். 

 ஶக்ககட், கசற்தகக்மகஶள் ட்டுல்யஶது லிண்கலரி ஆய்வுத் 
ைஷட்ைங்களுக்கஶன கட்ைதப்ன லசைஷகதரனேம் ைனிஶர் நஷறுலனங்கள் 
மற்ககஶள்லைற்கஶன சஷமப்னத் ைஷட்ைஶன ‘இன்ஸ்வதஸ்’ கைந்ை 2020-இல் 
கைஶைங்கப்பட்ைது குமஷப்பிைத்ைக்கது. 

 
ன சசய்கள் 

 
 1. சசன்ளண ஐஐடிில் ர்கவப உருக்க ன் தந் கர் 
 ஷன்சஶத்ைஶல் இங்கும் பந்ை லஶகனத்தை கசன்தன ஐஐடி மபஶசஷரிர்கள் 
உைலிமஶடு 45 ஶணலர்கள் ககஶண்ை குழு ( 'ஃப்ர்) உருலஶக்கஷ சஶைதன 
பதைத்துள்ரது. 

 இந்ை கஶருக்கு ஆர்.எஃப்.ஆர்.23 என கபரிைப்பட்டுள்ரது. 'ஸ்டூைண்ட் 
பஶர்னயஶ' பந்ைங்கரில் இந்ை கஶர் பன்படுத்ைப்பை உள்ரது. 

 யஷத்ைஷம் அன் மபட்ைரிஶல் பந்ைக்கஶருக்கஶன மபட்ைரி லடிலதக்கப் 
பட்டுள்ரது.ருனதம சஶர்ஜ் கசய்ைஶல் இந்ை கஶத அத ணி மநம் லத 
இக்கனடினேம். 

 இந்ை லஶகனம் சஶதயில் கசல்லும் மபஶது, ஆம்பக்கட்ைஶக 4 லிநஶடிில் 
100 கஷ.ீ. மலகத்ைஷல் கசல்லும் ைஷமன் ககஶண்ைது. அைஷகபட்சம் 160 கஷ.ீ. 
மலகத்ைஷலும் இந்ைக் கஶத இக்க னடினேம். 

 ஷன் லஶகனங்கரில் பன்படுத்ைப்படும் மபட்ைரிகரில் ஏற்படும் 
பிச்தனகரஶல் லஶகனங்கள் அடிக்கடி ைற்மபஶது அடிக்கடி ைீப்பற்மஷ எரிகஷன்மன. 

 இைதன ைடுக்கும் லதகில் thermal management system ற்றும் மபட்ைரி 
கூயஷங் கைஶறஷல்நுட்பம் ஆகஷ கைஶறஷல் நுட்பங்கள் பன்படுத்ைப்பட்டுள்ரன . 

 
ணம் 

 
 1. சபியுநவுச் சசனர் ிணய் குத்வுக்கு 2024 ள தி ீட்டிப்பு 
 பணி நீட்டிப்ன கைஶைர்பஶக த்ைஷ பணிஶரர் அதச்சகம் கலரிிட்டுள்ர 
அசஶதணில், ிணய் வகன் குத் பணி ஒய்வு கபறும் லரும் 
டிசம்பர் 31-இல் இருந்து 2024 ஏப்ல் ஶைம் இறுைஷ லத அல்யது று 
உத்ைவு லரும் லத அலது பணிக் கஶயத்தை நீட்டிக்க அதச்சகத்ைஷன் 
பணி நஷனக்குழு ப்னைல் அரிக்கஷமது எனக் குமஷப்பிட்டுள்ரது. 

 ெஷ-20 ைதயதப் கபஶறுபில் உள்ர இந்ைஷஶ அடுத்ை ஆண்டு ெஷ-20 ஶநஶட்தை 
நைத்ைவுள்ர நஷதயில் குலஶத்ஶலின் பணி நீட்டிப்ன னக்கஷத்துலம் 
கபற்றுள்ரது.  
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 இந்ைஷஶலின் அண்தை நஶடுகள், அகரிக்கஶ, சஸனஶ ற்றும் ஐமஶப்பி 
நஶடுகளுைன் ஶெீ உமவுகதரக் தகஶள்லைஷல் குலஶத்ஶ அனுபலம் 
லஶய்ந்ைலர் என்பது குமஷப்பிைத்ைக்கது. 

 
கூட்டுதிற்ச 

 
 1. இந்-வனச கூட்டு டப் திற்ச சடக்கம் 
 இந்ைஷஶ-மயசஷஶ ஆகஷ இரு நஶடுகரின் ஶடலங்கள் இதணந்து 
மற்ககஶள்ளும் ஹரிவ் சக்-2022 எனும் கூட்டு ஶடலப் பிற்சஷ 
வனசின் க்ளுங்கல் உள்ப புனில் கைஶைங்கஷது. 

 இந்ைஷ ஶடலத்ைஷன் கர்லஶல் தஃபிள் பதைனேம், மயசஷ ஶடலத்ைஷன் 
ஶல் யஶய் பதைனேம் இந்ைக் கூட்டுப் பிற்சஷில் ஈடுபட்டுள்ரன.  

 லனப் பகுைஷகரில் பல்மலறு ஶடல நைலடிக்தககதரத் ைஷட்ைஷட்டு 
கசல்படுத்தும் னதமத மம்படுத்துலதை மநஶக்கஶக ககஶண்ை இப்பிற்சஷ 
லரும் டிசம்பர் 12-ஆம் மைைஷ நஷதமலதைகஷமது. 

 'வரிஶவ் சக்ைஷ' எனும் இப்திற்ச கடந் 2012ஆம் ஆண்டு முல் இந்ைஷ 
ற்றும் மயசஷ ஶடலங்களுக்கு இதைம ஆண்டுமைஶறும் நதைகபற்று 
லருலது குமஷப்பிைத்ைக்கது. 

 
ிளபட்டுசசய்கள் 

 
 1. ிஜய் ஹஸவ கரிக்சகட் வதட்டி 
 லிெய் வழஶம கஷரிக்ககட் மபஶட்டிில் உத்ை பிமைசத்துக்கு எைஷஶன 
கஶயஷறுைஷ ஆட்ைத்ைஷல் கஶஶஷ்டி மகப்ைன் ருதுஶஜ் ககய்க்லஶட் ரு ஒலரில் 
7 சஷக்ழர்கள் லிரஶசஷ, 'யஷஸ்ட் ஏ' கஷரிக்ககட்டில் னைஷ உயக சஶைதன னரிந்ைஶர்.  

 அந்ை ஒலரில் கஶத்ைஶக 43 ன்கள் எடுக்கப்பட்ைன. 
 

வய்கள் 
 
 1. குங்கு அம்ளக்கு பு சதர் 
 குங்கு அம்தக்கு எம்-அம்ள என்று உயக சுகஶைஶ அதப்ன 
கபரிட்டுள்ரது. 

 கைஶைக்கத்ைஷல் குங்குகள் இதைம பலி அந்ை மநஶய், ைற்மபஶது 
னிைர்கரிதைம, அைஷலும் ஆப்பிரிக்க நஶடுகரில் அைஷகஶகப் பவும் 
நஷதயில், குங்கு அம்த என்ம கபர் கருப்பினத்ைலர்கதர இறஷவுபடுத்ைக் 
கூடும். என்பைஶல் னைஷ கபர் தலக்கப்பட்டுள்ரது. 

 குங்கு அம்த என்ம கபரின் பன்பஶடு படிப்படிஶகக் குதமக்கப்படும் 
என்று உயக சுகஶைஶ அதப்ன கூமஷனேள்ரது. 



 

GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page 5 

 

 
ிருது 

 
 1. கத்ளச் வசர்ந் 4 ளகிளணக்களனஞர்கள் ிருது 
 ைஷறகத்தைச் மசர்ந்ை 4 தகலிதனக்கதயஞர்கள் உள்பை நஶடு னழுலதும் 
கஶத்ைம் 108 தகலிதனக் கதயஞர்களுக்கு லிருதுகதர குடிசு துதணத் 
ைதயலர் ெகைீப் ைன்கர் லறங்கஷனஶர். 

 த்ைஷ ெவுரித் துதம சஶர்பில் தகலிதனஞர்கரின் சஷமப்பஶன கசல்ைஷமன், 
ெவுரித் துதமின் ைஷப்னஷக்க பங்கரிப்னக்கஶக லிருதுகள் 
லறங்கப்படுகஷன்மன.  

 கமஶனஶ மநஶய்த்கைஶற்மஶல் லறங்கப்பைஶல் இருந்ை கைந்ை 2017, 2018, 2019 
ஆகஷ 3 ஆண்டுகளுக்கஶன சஷல்ப் குரு, மைசஷ லிருதுகள் லறங்கும் நஷகழ்வு 
ைஷல்யஷ லிஞ்ஞஶன் பலனில் நதைகபற்மது. 

 சல்ப் குரு ிருது:  
 த்ைஷ அசஷன் உர்ந்ைதகலிதனக்கதயஞர்களுக்கஶன சஷல்ப் குரு லிருது 
பத்வ லிருது கபற்ம னதுச்மசரி, லில்யஷனூதச் மசர்ந்ை சுடு ண்பஶண்ை 
(கைக்மகஶட்ைஶ) களனஞர் ி.வக.முனுச (2017), பிபய ஒலிர் 
லீப்கபருஶள் பிள்தர மபனும் கசன்தனதச் மசர்ந்ை ைஞ்சஶவூர் 
ஒலிக் கதயஞருஶன ி.தன்ணரீ்சசல்ம் (2019) உள்பை கஶத்ைம் 30 
மபர் கபற்றுள்ரனர். 

 வச ிருதுகள்:  
 னதுச்மசரிதச் மசர்ந்ை வக.சங்கவடசன் ( கைக்மகஶட்ைஶ), சனி 

(மளஶயஶபித் கஷஶஃட்) ஆகஷமஶருக்கு 2019 -ஆம் ஆண்டுக்கஶன மைசஷ 
லிருது லறங்கப்பட்ைது.  

 இலர்கள் உள்பை கஶத்ைம் 78 மபர் லிருது கபற்மனர்.  
 இந்ை லிருதுகள் 1965-ஆம் ஆண்டு னைல் லறங்கப் பட்டுலருகஷன்மன. 

 


