
 
    

 

Daily Current Affairs (July 16th - 18th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : July 16th - 18th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

2018 FIFA உலக ககாப்ளப  

2018 ஆம் ஆண்டு ஃபிஃபா உலகக் ககாப்பப கபாட்டியில் பிரான்ஸ் 4-1 என்ற 

கணக்கில் குகராஷியாபை வைன்றது  

பிரான்ஸ் 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இரண்டாைது உலகக் ககாப்பபபய வைன்றது. 

  

பிரான்ஸ் தடகள கபாட்டி 

பிரான்ஸ் க ாடிவில்லியில் நடந்த  ரை்கத  தடகள கபாட்டியில் ஆண்களுக்கான 

ஈட்டி எறிதலில் 20 ையதான இந்திய வீரர ்நீரஜ் க ாப்ரா 85.17 மீட்டர ்தூரம் வீசி 

தங்கப்பதக்கத்பத வைன்றார.் 

  

ஜூனியர் ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் 

ஜூனியர ்ஆசிய மல்யுத்த  ாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் 97 கிகலா பிரிவில் விகரஷ் 

குண்டு வைண்கலம் வைன்றார.் 
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ICC கபடஸ்்கமன் ஒருநாள் தரவரிளச 

விராட் ககாலி -  இந்தியா 

கஜா ரூட்          -  இங்கிலாந்து 

பாபர ்ஆஸம்  -  பாகிஸ்தான் 

  

முக்கியமான நாடக்ள் 

  

உலக  பாம்பு தினம் - ஜூளல 16 

உலகத்தில் பாம்புகள் பற்றிய மக்களின் அ  ்ங்கபளயும், பிரபமகபளயும் நீக்ககை 

ஜூபல 16 ம் கததி உலக பாம்பு தினம் அனு ரிக்கப்பட்டது. 

  

சரவ்கதச சநல்சன் மண்கடலா தினம் - ஜூளல 18 

வநல் ன் மண்கடலா (18 ஜூபல 1918) பிறந்தார.் இைர ்பிறந்து 100 ஆண்டுகள் 

ஆகின்றன.   

இைர ்பிறந்த நாபளவயாட்டி  ரை்கத  வநல் ன் மண்கடலா தினமானது 2009 ஆம் 

ஆண்டு நைம்பர ்மாதம் ஐக்கிய நாடுகளால் அதிகாரப்பூரை்மாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

இந்த தினத்பத ஐ.நா , ஜூபல 18, 2010 அன்று முதல்  அனு ரித்தது. 
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உலக சசய்திகள் 

  

மஹாசஜன்ககா (MAHAGENCO) ளபப் கன்கவயர் சிஸ்டம்  

வைஸ்டரன்் ககால்ஃபீல்டஸ்் லிமிவடட் (WCL) சுரங்கங்களில் இருந்து நிலக்கரித் 

துபறக்கு நிலக்கரி கபாக்குைரத்துக்காக ரயில்கை, நிதி, காரப்்பகரட ்விைகாரங்கள் 

மற்றும் நிலக்கரி துபற அபம  ்ர ்பியுஷ் ககாயல் என்பைர ்மஹாவஜன்ககா 

(MAHAGENCO) பபப் கன்கையர ்சிஸ்டத்பதத் திறந்துபைத்தார.் 

  

ஐகராப்பிய , ஜப்பான் வரத்்தக ஒப்பந்தம் 

ஜப்பான் மற்றும் ஐகராப்பிய ஒன்றியம் இலை  ைரத்்தக ஒப்பந்தத்தில் 

பகவயாப்பமிட்டது. 

  

ஐ.நா மனித உரிளமகள் கவுன்சில் 

ஐக்கிய நாடுகள்  பபயின் உறுப்பினரக்ள் ஐஸ்லாந்பத உலகின் 47 

உறுப்பினரக்பளக் வகாண்ட மனித உரிபமகள் கவுன்சில் 

இருக்பகக்கு  கதரந்்வதடுத்தனர.் 

  

பங்களாகதஷில்  மிகப்சபரிய விசா ளமயம்  

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான காத்திருக்கும் கநரத்பத குபறக்க இந்தியா தனது 

மிகப்வபரிய வி ா பமயத்பத ைங்காளகத  தபலநகரான டாக்காவில் 

வதாடங்கியது. 
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ராஜ்யசபா புதிய உறுப்பினரக்ள் 

ராஜ்ய பாவில் ஏழு புதிய உறுப்பினரக்ள் உறுதிவமாழி எடுத்தனர.் 

அதில் ராஷ்ட்ரிய ஸ்ையம்க ைக்  ங்கின் சித்தாந்தர ்ராககஷ் சின்ஹா, பாரம்பரிய 

நடனகாரர ்க ானால் மான்சிங் மற்றும் சிற்பக்கபல ரகுநாத் மஹபத்ரா ஆகிகயார ்

ராஜ்ய  பாவில் பதவி ஏற்றனர.் 

  

ளநஜீரிய கடற்பளடத் தளபதியின் தளலவர் இந்திய வருளக 

பநஜீரிய கடற்பபடத் தளபதி பைஸ் அட்மிரல் ஐபக்-எடக்ட ஏக்வை இபஸ் மற்றும் 

பநஜீரிய கடற்பபடக் குழுவின் நான்கு உறுப்பினரக்ளும் 2018 ஆம் ஆண்டு 16 முதல் 

19 ஜூபல ைபர இந்தியாவுக்கு ைருபக தந்தாரக்ள். 

  

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்(MoU) 

  

MRTS மஹசமட்கராவுடன் ஒப்பந்தம் 

நாக்பூரில் மாஸ் கரபிட் ட்ரான்ஸிட் சிஸ்டத்பத (MRTS) அறிமுகப்படுத்த Mahametro 

உடன் இந்திய இரயில்கை ஒப்பந்தம் பகவயழுத்திட்டது. 

  

சமாளபல் சசயலிகள்  

CIC சசயலி 

CIC என்பது புதிதாக கமம்படுத்தப்படட் இருவமாழி வமாபபல் வ யலி பதிப்பு ஆகும். 

இதபன  மத்திய தகைல் ஆபணயம் (CIC) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

 ‘பரிவரத்்தனா’ சசயலி 

சித்தூர ்மாைட்ட காைல்துபறயினர ்ரவுடிகபள  ் மாளிக்க ஒரு புதிய 

தனிதத்ுைமான பரிைரத்்தனா வ யலி ஒன்பற உருைாக்கியுள்ளனர.் 

  

அறிவியல் சசய்திகள் 

  

ஜியாரஜ்ஸ் கலசமய்டரின் 124 வது பிறந்த நாள் 

கூகுள் டூடில் பிக் கபங் ககாட்பாட்டிபனக் கண்டறிந்த வபல்ஜியன் ைானியலாளரான 

ஜிகயாரஜ்ஸ் கலவமய்டரின் 124 ைது பிறந்தநாபள ஜூபல 17 

அன்று  வகாண்டாடியது. 

  

மீனின் அறிவியல் சபயர் 

உயிரியல்  ரக்ை ஆஃப் இந்தியாவின் புகழ்வபற்ற இக்தியாலஜிஸ்ட் K. ரமாகதவியின் 

வபயபர, காகைரி ஆற்றில் கண்வடடுக்கப்பட்ட ஒரு மீன் இனத்திற்கு,  மீபத்தில் டார ்

ரமாகதவி எனப் வபயரிடப்பட்டது. 

இந்த மீன் 150 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அறிவியல் வபயர ்வபற்றது. 

  

முதல் சதாளலதூர இயங்கு நுண்கணாக்கி 

ரூ. 40 ககாடி மதிப்பிலான உலகின் முதல் வதாபலதூர இயங்கு நுண்கணாக்கிபய 

ஐஐடி வமட்ராஸ் வைளியிட்டது. 
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2018 ‘சாப்ட் பவர் 30’ குறியீடட்ு ஆண்டு உலக தரவரிளச 

இங்கிலாந்து 

பிரான்ஸ்  

வஜரம்னி 

  

மாநாடுகள் 

  

AYUSH கதசிய நிறுவன மாநாடு 

அபனத்து இந்திய ஆயுரக்ைத நிறுைனத்தால் (AIIA), AYUSH கதசிய நிறுைனத ்

தபலைரக்ளின் இரண்டு நாள் மாநாடு சிறப்பு கநாக்கி ைளரக்ிறது. 

இதபன  புது தில்லியில் ஆயுஷ்  மந்திரி ஸ்ரீ ஷிரிபத் எஸ்கஸா நாயக் வதாடங்கி 

பைத்தார.் 

  

மகளிர ்மற்றும் குழந்ளதகள் கமம்பாடட்ு துளற அளமசச்ரக்ளின் கதசிய 

மாநாடு 

மாநில மற்றும் யூனியன் பிரகத ங்களின் மகளிர ்மற்றும் குழந்பதகள் கமம்பாடட்ுத் 

துபற அபம  ்ரக்ளின் உயரந்ிபல கதசிய மாநாடு புதுதில்லியில் நபடவபற்றது. 

இதபன  மகளிர ்மற்றும் குழந்பதகள் கமம்பாட்டிற்கான மத்திய அபம  ்ர ்திருமதி. 

கமனகா  ஞ் ய் காந்தியின் தபலபமயில் நபடவபற்றது. 
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லிட்டில் ஹார்டஸ்் விழிப்புணரவ்ு  திட்டம் 

பமசூர ்காைல்துபறயினர ்ந ரப்ாத், மிர ்ா  ாபலயில்  குழந்பதகள் பூங்காபை 

புதுப்பித்து, கபாக்குைரத்து விதிகளின் தூதுைரக்ளாக பள்ளிக்குழந்பதகள் 

ைருைதற்கு ஒரு புதிய திட்டத்பத கமற்வகாண்டனர.் 

இதன்படி ''லிட்டில் ஹாரட்ஸ்் விழிப்புணரவ்ு'' திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.ri 

  

இந்திய-ஓமன் கூடட்ு ஆளணக் கூடட்ம் 

8-ைது இந்திய-ஓமன் கூடட்ு ஆபணக் கூட்டம் (JCM) மஸ்கடக்ில் நபடப்வபற்றது. 

இந்த 8 ைது அமரவ்ு கூட்டத்தில், ைரத்்தக, பகதவ்தாழில் மற்றும் விமானதத்ுபற 

அபம  ்ர ்சுகரஷ் பிரபு கூடட்ுத் தபலபம தாங்கினார.்“ 

  

ஆங்கிலம் எனக்கு பயம் இல்ளல திட்டம் 

கநாக்கம் : மாணைரக்ள் 1-ம் ைகுப்பிலிருந்து ஆங்கிலத்தில் எழுத, படிக்க, கப வும் 

அைரக்ளுக்கு உதவுைதற்காக ஆசிரியரக்ளின் திறபன ைளரப்்பது. 

ஆரம்ப பள்ளி மாணைரக்ளுக்கான “ஆங்கிலம் எனக்கு பயம் இல்பல” திட்டத்பத 

ஹரியானா வதாடங்கியது. 

  

விமான நிளலயங்களுக்கான ட்கரான் எதிர்ப்புத் திட்டம் 

சிவில் விமானப் பாதுகாப்புப் பணியகம் (BCAS) இன் இயக்குனர ்வஜனரல் குமார ்

ராகஜஷ்  ந்திரா தபலபமயிலான குழுைால்  ட்கரான் எதிரப்்புத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டது . 
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இதன்படி  “வமன்பமயான வகாபல” அணுகுமுபற மூலம் ட்ரான்பஸ 

அழிக்கப்படுைதற்குப் பதிலாக ட்ரான்பஸ இபணக்க அல்லது க தப்படுத்தி 

நடுநிபலப்படுத்த கைண்டும் என்று பரிந்துபரத்தது. 

  

சிளற ளகதிகளள விடுவிக்கும் சிறப்புத் திட்டம் 

மகாத்மா காந்தியின் 150-ைது பிறந்த தினத்பதவயாட்டி சிபறக் பகதிகபள 

விடுவிக்கும் சிறப்புத் திட்டத்திற்கு, பிரதமர ்திரு. நகரந்திர கமாடி தபலபமயில் 

நடந்த மத்திய அபம  ்ரபைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

  

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்(MoU) 

  

பிரிக்ஸ் நாடுகளுடன் புரிந்துணரவ்ு உடன்பாடு 

பிரதமர ்திரு. நகரந்திர கமாடி தபலபமயிலான மத்திய அபம  ்ரபைக் குழுக் 

கூட்டத்தில் பிகரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா, வதன்னாப்பிரிக்கா ஆகிய பிரிக்ஸ் 

நாடுகளுக்கு இபடயில் மண்டல அளவில் விமானப் கபாக்குைரத்து வதாடரப்ான 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்துக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

  

இந்திய – கியூபா இளடயில் புரிந்துணரவ்ு உடன்பாடு 

பிரதமர ்திரு. நகரந்திர கமாடி தபலபமயிலான மத்திய அபம  ்ரபைக் குழுக் 

கூட்டத்தில் இந்திய பாரம்பரிய மருத்துை முபற, கஹாமிகயாபதி மருத்துைம் 

ஆகியபை குறித்து இந்தியாவுக்கும் கியூபா நாட்டுக்கும் இபடயில் புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தம் ஏற்படுதத்ப்பட்டதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 
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நியமனங்கள் 

  

கூடுதல் காைல் இயக்குனர ்வஜனரல் (சிஐடி) சி. துைாரகா திருமலா ராை் 

என்பைர ் விஜயைாடா நகர கபாலீஸ் ஆபணயராக நியமிக்கப்பட்டார.் 
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