
 
    

 

Monthly Current Affairs (July 1st - 3rd ) 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : July 1st - 3rd 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

ொம்பியன்ஸ் டிராஃபி ஹாக்கி 

சாம்பியன்ஸ் டிராஃபி ஹாக்கி த ாடரின் இறுதிப் பபாட்டியில் இந்திய ஹாக்கி 

அணி, ஆஸ்திபரலிய அணியிடம் ப ால்வியடடந்து.  

  

ஆஸ்திரரலிய ரகப்டன் ஆரரான் பிஞ்ெ ்

ஜிம்பாப்பேக்கு எதிரான 20 ஓேர ்கிரிக்தகட ்பபாட்டியில் ஆஸ்திபரலிய 

பகப்டன் ஆபரான் பிஞ்ச ்172 ரன்கள் குவி ்து,  னது முந்ட ய உலக சா டனடய 

முறியடி ் ார.் 

  

முக்கியமான நாள்கள் 

  

ரேசிய மருே்துவரக்ள் தினம் - ஜூளை 1  

மரு ்துே உலகுக்கு சிறப்பு புரிந்  டாக்டர ்பி.சி.ராய் நிடனோக அேரின் பிறந் நாள் 

 ான் மரு ்துேரக்ள் நாளாக  தகாண்டாடப்படுகிறது. 
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டாக்டரக்டள பபாற்றி பாராடட்ும் ோழ் ்தும் வி மாக ஆண்டு ப ாறும் ஜூடல 1ம் 

ப தி இந்தியாவில் ப சிய மரு ்துேரக்ள் தினம் (National Doctor’s   

Day) தகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

 

முேைாவது ஜி.எஸ்.டி. தினம் - ஜூளை 1 

 

மு லாேது ஜி.எஸ்.டி. தின ்ட  ஜூடல 1 அன்று அரசு தகாண்டாடியது. 

இந்திய ேரிவிதிப்பு முடறயில் ேரலாறு காணா  சீரத்ிரு ்  நடேடிக்டகயின் 

மு லாம் ஆண்டு தின நிகழ்வில் நிதியடமசச்ர,் த ாழிலதிபரக்ள் பங்பகற்றனர.் 

 

 உைக விளளயாடட்ு பே்திரிளகயாளரக்ள் தினம்  - ஜூளை 2  

1994 ஆம் ஆண்டு சரே்ப ச விடளயாடட்ு பிரஸ் அபசாசிபயஷன் (AIPS) ஆல் அ ன் 70 

ேது ஆண்டு விழாவில்  உலக விடளயாடட்ு ப ்திரிடகயாளரக்ள் தினம் 

உருோக்கப்பட்டது. 

உலக விடளயாடட்ு ப ்திரிடகயாளரக்ள் தினம் விடளயாடட்ுகடள ஊக்குவிக்கும் 

ப ்திரிடகயாளரக்ளின் பசடேடய தகௌரவிப்ப ற்காக ஒே்தோரு 

ஆண்டும் ஜூடல 2 அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது. 

  

உைக யுஎஃப்ஒ (அளடயாளங் காண முடியா பறக்கும் சபாருள்)தினம் – ஜூளை 2  

உலக யுஎஃப்ஒ தினம் அடடயாளங் காண முடியா பறக்கும் தபாருள்களுக்காக 

அரப்்பணிக்கப்படட்து. 

இது உலக யுஎஃப்ஒ தின அடமப்பால் உருோக்கப்பட்டது . மு லில் 2001 ஆம் 

ஆண்டு இந்  தினம் தகாண்டாடப்பட்டது 
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அ ன்பின் உலக யுஎஃப்ஒ தின அடமப்பு அதிகாரபூரே்மாக ஜூடல 2 ம் ப திடய 

உலக யுஎஃப்ஒ தினமாக அறிவி ் து. 

  

 மாநாடுகள் 

  

ரபரழிவு ஆபே்து குளறப்பு பற்றிய ஆசிய அளமெெ்க மாநாடு (AMCDRR 2018) 

2018 ஆம் ஆண்டு  ஜூடல மா ம் 03-06 ேடர மங்பகாலியாவில் உள்ள உலான்படார-்

ல்  நடடப்தபற்ற  2018 (AMCDRR 2018) பபரழிவு ஆப ்து குடறப்பு பற்றிய ஆசிய 

மந்திரி மாநாடு நடடப்தபற்றது.   

இதில் இந்தியாவின் மாநில உள்துடற அடமசச்ரான ஸ்ரீ கிரன் ரிஜிஜு 

 டலடமயிலான இந்தியாவின் உயரந்ிடல மந்திரிப் பிரதிநிதிகள் பங்பகற்றாரக்ள். 

AMCDRR 2018 தீம் : ‘Preventing Disaster Risk : Protecting Sustainable Development’ 

 

 

மின் துளற அளமெெ்ரக்ள் மாநாடு 

ம ்திய அரசு "தீன் யாள் உபா ்யாயா, ஒருங்கிடணந்  மின் பமம்பாடு, 

சவுபாக்யா"  மின் திட்ட ்ட  துேக்கியுள்ளது. 

 

இந்  திட்ட ்தின் பநாக்கம்  நாடு முழுேதும்,  டடயில்லாமல், சீராக மின் சப்டள 

தசய்ே ற்காக  த ாடங்கப்பட்டது  

  

 

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


 
    

 

கடை் மீன்வளம் குறிே்ே கூட்டம்  

 மிழ்நாட்டில் ராபமஸ்ேர ்தில் உள்ள “கடல் மீன்ேளரப்்பு-மரபுசாரந்்  

ேளரப்்பில்” பேளாண்டம மற்றும் பேளாண்டம அடமசச்ின் கலந் ாய்வுக் குழுவின் 

இடடநிடல அமரவ்ு கூட்ட ்தில் ம த்ிய பேளாண்டம மற்றும் விேசாயிகள் நல 

அடமசச்க ்தின் மந்திரி ஸ்ரீ ரா ா பமாகன் சிங்,   டலடம  ாங்கினார.் 

 

 

 புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

 

ரபரழிவு ரமைாண்ளம ஒப்பந்ேம்  

ஒடிசா மாநில பபரழிவு பமலாண்டம ஆடணயம், மாநில ்தில் உள்ள அடன த்ு 

பபரழிவுகடளயும் திறம்பட நிரே்கிப்ப ற்கான ஆரம்ப எசச்ரிக்டக முடறடமடய 

பமம்படு ்துே ற்காக, RIMES உடன் ஒரு ஒப்பந்  ்ட  டகதயழு ்திட்டது. 

 

பநாக்கம் : அடன த்ு ேடகயான பபரழிவுகடளயும் பமலாண்டம தசய்ே ற்காக, 

 ாய்லாந்தின் பிராந்திய ஒருங்கிடணந்  பல அபாய முன்கூட்டி எசச்ரிக்டக 

அடமப்புடன்  (RIMES) இடணந்து ஒடிசா அரசாங்கம் தசயல்படும். 

  

மிரொரமிற்கு ப்ரூ நபரக்ள் இடம்சபயர ஒப்பந்ேம் 

இந்திய அரசு, மிபசாரம் மற்றும் திரிபுரா அரசாங்கங்கள் மற்றும் மிபசாரம் ப்ரூ 

இடம்தபயரந்்  மக்கள் மன்றம் (MBDPF) 1997 ஆம் ஆண்டு மு ல் மிபசாரமில் இருந்து 

இடம்தபயரந்்  ப்ரூ நபரக்டள மறு குடி அமர ்்து ல் த ாடரப்ான ஒப்பந் ம் 

டகதயழு ் ானது. 

 

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


 
    

 

இளணய ரபார்ட்டை் 

 

 ரேரே்ை் ஆளணய ரபார்ட்டை் 

ப ர ்ல் ஆடணயமானது “ப ர ்ல் நடடமுடறயில் குடறபாடுகள் தகாண்ட 

நபரக்டள பசரப்்பது” என்ற திட்ட ்தின் கீழ், ஒரு ப சிய தகாள்டகடய தகாண்டு ேர 

ஏற்பாடு தசய்துள்ளது.  

இந்  ஆடணயம் ஜூடல 3 ம் ப தி ோக்காளர ்கல்வி மற்றும் ப ர ்ல் பங்பகற்பு, 

குடறபாடுகள் தகாண்ட நபரக்ளுக்கு ் (PwDs)  னிப்பிரிவுடன் கூடிய பபாரட்்டடல ் 

த ாடங்கியது. 

  

சமாளபை் செயலிகள்  

cVIGIL 

ப ர ்ல் நட ்ட  விதி மீறல் குறி ்து தபாதுமக்கள் புகார ்தசய்ய “cVIGIL” என்னும் 

தசல்பபான் தசயலிடய இந்திய ப ர ்ல் ஆடணயம் த ாடங்கியுள்ளது. 

  

அறிவியை் செய்திகள் 

 

 புற்றுரநாளய  குணப்படுே்ே பசுவின்  சிறுநீர்  

குஜரா ்தின் ஜூனாக  ்பேளாண்டம பல்கடலக்கழக த்ில் பபயாதடக்னாலஜி 

விஞ்ஞானிகள், பசுவின் சிறுநீர ்மூலம் புற்றுபநாடயக் குணப்படு ்  மு ல் 

முயற்சியில் தேற்றி தபற்றனர.் 
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இதில் ோய், சிறுநீரகம், நுடரயீரல், ப ால் மற்றும் மாரப்க பபான்ற தபாதுோன 

புற்றுபநாய்கடள குணப்படு ்  முடியும் என த ரிவி ் ார.் 

 

 

ஒரு கிரகே்தின் பிறப்பு  

சிலியில் உள்ள ஐபராப்பிய த ற்கு ோனியலாளரின் மிகப்தபரிய 

த ாடலபநாக்கிடயப் பயன்படு ்தி ஒரு கிரக ்தின் பிறப்டப படம் எடு  ்னர.் 

 

ோனியலாளரக்ள் ஒரு இளம் நட்ச ்திர ்ட  சுற்றி சுழலுகின்ற தூசியில் ஒரு புதிய 

கிரகம் உருோகுேதின் மு ல் உறுதி பட ்ட  எடு  ்னர.் 

 

 

இந்தியாவின் மிக ெக்தி வாய்ந்ே ஏவுகளண  

 

இந்தியாவின் மிக நீண்ட தூர ஏவுகடண  அக்னி- 5 மிக விடரவில் அணுசக்தி 

ஆயு க்கிடங்கில் பசரக்்கப்படும்.  

அக்னி-வி என்பது ஒரு இடடநிடல பரஞ்ச ்பாலிஸ்டிக் ஏவுகடண (ஐஆரப்ிஎம்) ஆகும். 

 

இது 5,000 கி.மீ.ேடர தசல்லும் திறன் தகாண்டது. 
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விருதுகள் 

  

கிரன்ீ ரகா ேங்க ொன்றிேழ் 

த ாழிற்சாடலகள் எடுக்கப்படும்  ஆற்றல் பாதுகாப்பு முயற்சிகளுக்கு சான்றி ழ் 

அளிக்கப்படுகிறது. 

 

திருசச்ியில் த ற்கு தரயில்பே நிரே்கிக்கும் பகால்டன் ராக் ஒரக்்ஷாப் இந்திய 

த ாழில் கூட்டடமப்பு (சிஐஐ) மூலம் கிரீன் பகா  ங்க சான்றி டழ தபற்றுள்ளது . 

 

 

நியமனங்கள் 

 

சமக்ஸிரகாவின் புதிய ஜனாதிபதி 

ஆண்டத்ரஸ் மானுேல் பலாபஸ் ஓபராபடார ்தமக்சிபகாவின்  புதிய ஜனாதிபதியாக 

ப விபயற்றார.்  

 

ப ர ்லில் நிடறய ஓடட்ு எண்ணிக்டக தபற்று தேன்றுள்ளார.் 

  

இந்தியாவின் முேை் திருநங்ளக வழக்கறிஞர ் 

ராமநா புரம் மாேட்ட ்ட ச ்பசாந்்  ச ்ய ஸ்ரீ இந்தியாவின் மு ல் திருநங்டக 

ேழக்கறிஞராக தபாறுப்பபற்றார.் 
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 ஸ்டீை் ஆோரிட்டி ஆப் இந்தியா (SAIL) சி.எம்.டி. 

சரஸ்ேதி பிரசா  ்என்பேர ்ஸ்டீல் ஆ ாரிட்டி ஆப் இந்தியா (SAIL) சி.எம்.டி.யாக 

நியமிக்கப்பட்டார.் 

 

உைக செய்திகள் 

 

 

சிறந்ே பை் மருே்துவ கை்லூரி MAIDS 

தடல்லி மவுலானா ஆசா ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் தடன்டல் சயின்சஸ் (MAIDS) 

த ாடரந்்து ஏழாேது ஆண்டாக “இந்தியாவின் சிறந்  பல் மரு ்துேக் கல்லூரி” என ் 

ப ரவ்ு தசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 

 

KVIC இ-மாரக்்சகடட்ிங்  

புதுடில்லியில் உள்ள காதி நிறுேன பமலாண்டம மற்றும்  கேல் அடமப்பு (KIMIS) 

என்ற தபயரில் காதி மற்றும் கிராமிய டக த் ாழில் ஆடணயம் (KVIC)   இ-

மாரக்்தகட்டிங் அடமப்பு ஒன்டற அறிமுகப்படு ்தியது. 

 

இந்தியாவின் முேைாவது காதி மாை் 

ஜாரக்்கண்ட் மாநிலம்  அ ன் மு ல் ‘காதி மால்’ அடம ்து ேருகிறது. 

 

இது காதி மற்றும் காதி தபாருடக்டள  யாரி ்து  சந்ட க்கு ஊக்கமளிக்க 

த ாடங்கியது . 
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ளஹேராபாே் அரசு பள்ளிகளிை் சிறப்பு ைடட்ு 

 

ம ்திய அரசின் “Beti Bachao Beti Padao” திட்ட ்தின் கீழ் கூடு ல் ஊட்டசச் ்து ஆ ரவு 

ேழங்கும் மு ல் நகரம் டஹ ராபா ் ஆகும். 

ஜூடல மா  ்தில் இருந்து டஹ ராபா ் அரசுப் பள்ளிகளில் தபண்களுக்கு ராகி, 

தநய், தேல்லம், உலரந்்  பழங்கள், நட்ஸ் ஆகியேற்றால் தசய்யப்பட்ட சிறப்பு லட்டு 

ேழங்க ்திட்டம் த ாடங்கியது. 

  

கார்கிை் சவற்றி 

1999 ஆம் ஆண்டு நடடதபற்ற காரக்ில் பபாரில் இந்திய ராணுேம் கண்ட தேற்றிடய 

தகாண்டாட இந்திய ராணுேம் இருசக்கர ோகன சிறப்பு பயணம் நட ்தியது. 

இதில் ராணுே காேல்படடயின் இருசக்கர ோகன குழுோன “ஸ்பே ் 

அஷ்ே்” நட ்திய சிறப்பு பயணம் தபங்களூரில் பநற்று தகாடியடச ்து துேக்கி 

டேக்கப்பட்டது. 

  

விருதுகள் 

மகாராஷ்டிராவின் பால்கார ்மீனேர ்மிலன் ஷங்கர ் பர என்பேருக்கு  ப சிய 

கடல்ேளம் ப டல் மற்றும் மீட்பு விருது ேழங்கப்பட்டது. 
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Date : July 4th - 6th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

திபிலிசி  கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மை்யுே்ேம் 

பஜாரஜ்ியாவில் நடந்  திபிலிசி கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மல்யு ் ப் பபாட்டியில் 65 கிபலா 

பிரிவில் பஜ்ரங் புனியா தேன்று சாம்பியன் ஆனார.் 

86kg பிரிவில் தீபக் பூனியா தேண்கல ்ட  தேன்றார.் 

  

உைக  செய்திகள் 

  

விளளயாட்டிற்கான  பை்களைக்கழகம் 

ஆந்திராவில் விடளயாட்டிற்கான  பல்கடலக்கழக ்ட  யுதனஸ்பகா அடமக்கிறது 

ஐ.நா வின் சிறப்பு நிறுேனமான யுதனஸ்பகா நிறுேன ் ால் அடமக்கப்படும் 

விடளயாட்டிற்கான டிடசன் பல்கடலக்கழகம் விடரவில் விசாகப்பட்டின ்தில் 

திறக்கப்படும். 

  

சடக்ரனா பாரக்்கிை் வணிக ளமயம் 

திருேனந் புரம் தடக்பனாபாரக்்கில் எரன்்ஸ்ட் & யங் (EY) என்ற உலகளாவிய ேணிக 

டமயம் அடமக்க ் திட்டம் இடப்படட்ுள்ளது.    
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 ராஜபக்ஷ ெரவ்ரேெ விமான நிளையம் 

இலங்டகயில் “உலகின் மிக நஷ்டமான விமான நிடலய ்ட ” இந்தியா ேழிநட ்  

முடிவு தசய் து. 

இ ன்படி ஹம்பன்படாட்டாவில் ம ் ல ராஜபக்ஷ சரே்ப ச விமான நிடலய ்ட  

இழப்புக்களிலிருந்து  மீட்ப ற்கு இலங்டகயுடன் கூடட்ு முயற்சிடய 

பமற்தகாள்ே ற்கு இந்தியா உடன்படுகிறது . 

  

மாநிை செய்திகள் 

  

கட்டட நகரம் - ரடானசகாண்டா 

ஆந்திரப் பிரப சம்  மாேட்ட ்தில் படானதகாண்டாவில் ஒரு ‘கடட்ுமான நகர ்ட ’ 

ஆந்திர அரசு நிறுவுகிறது. 

 

ளெபர் பாதுகாப்பு & டிஜிட்டை் விழிப்புணரவ்ு திட்டம் - மூே்ே குடிமக்கள் 

ஸ்ரீ ஹன்ஸ்ராஜ் கங்காராம் அஹிர ்என்பேர ்மூ ்  குடிமக்களுக்கு த ாடங்கப்பட்ட 

டசபர ்பாதுகாப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் விழிப்புணரவ்ு திட்ட ்தில் கலந்துதகாண்டார.் 

தடல்லி காேல்துடறயானது  மு ல் டசபர ் டயவியல் பேன் த ாடங்கியது. 

 

பந்ோரிெச்ி வாரி 

“பந் ாரிசச்ி ோரி” என்பது 700 ஆண்டுகள் பழடம ோய்ந்  மகாராஷ்டிராவின் விழா. 
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மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ப ஹு மற்றும் ஆலந்தி ஆகிய இடங்களில் இந்  புனி  

விழா தகாண்டாடப்பட்டது. 

  

ெட்ட நபரக்ள் 

உ ் ரகண்ட ்உயரநீ்திமன்றம் பறடே மற்றும் நீரே்ாழ் உயிரினங்கள் உள்ளிட்ட முழு 

விலங்குகடள ‘சட்ட நபரக்ள்’ என்று அறிவி ் து 

 

உைகின் முேை் டிஜிட்டை் களை அருங்காட்சியகம் 

ஜப்பானின் படாக்கிபயாவில் உலகின் மு ல் டிஜிட்டல் கடல அருங்காட்சியகம் 

திறக்கப்பட்டது. 

  

அகரே்ைா விமான நிளையம்  சபயர்மாற்றம் 

திரிபுரா மாநில ்தில் உள்ள அகர ்லா விமான நிடலய ்தின் தபயடர மகாராஜா 

பீர ்பிக்ரம் மாணிக்ய கிபஷார ்விமான நிடலயம் என்று தபயரம்ாற்றம் தசய்ய 

ம ்திய அடமசச்ரடே ஒப்பு ல் அளி ்துள்ளது. 
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நியமனங்கள் 

  

ஐ.நா. இராணுவ பாரள்வயாளர் குழு 

இந்தியா மற்றும் பாகிஸ் ானில் உள்ள ஐ.நா. இராணுே பாரட்ேயாளர ்குழுவின் 

(UNMOGIP)  டலடம மற்றும்  டலடம இராணுே பாரட்ேயாளர ்உருகுபேயின் 

பமஜர ்தஜனரல் பஜாஸ் எலாடிபயா அல்கய்ன் ஆோர.் 

 

 ரயிை்ரவ வாரியே்தின்  டிராபிக் உறுப்பினர்  

ரயில்பே ோரிய ்தின்  டிராபிக் புதிய உறுப்பினராக ஸ்ரீ கிரிஷ் பிள்டள 

என்பேர ் நியமிக்கப்பட்டார.் 

  

ளஹேராபாே் பை்களைக்கழக ரவந்ேர் 

டஹ ராபா ் பல்கடலக்கழக பேந் ராக நீதிபதி தரட்டி நியமிக்கப்பட்டார.் 

  

திட்டங்கள் 

‘ெம்பை்’ 

ம ்தியப் பிரப சம் அரசு ஒரு சிறந்  அதிகார மபசா ா  ள்ளுபடி திட்டம் மற்றும் 

சிறுத ாழில் மற்றும் ஏடழ குடும்பங்களுக்கான மானிய ் திட்டம் ‘சம்பல்’ என்பட  

அறிமுகப்படு ்தியுள்ளது. 

இந்  திட்ட ்தின் கீழ், ேறுடமக் பகாடட்ிற்கு கீழ் இருக்கும் குடும்பங்களுக்கு 

மா  ்திற்கு 200 ரூபாய் தசலவில் மின்சாரம் ேழங்கப்படும் 
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 புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

  

ஆயுேம் ோங்கிய எை்ளைக் காவை்பளட 

ஆயு ம்  ாங்கிய எல்டலக் காேல்படடயின் நில ்ட  அருணாசச்லப் பிரப ச 

அரசிற்கு மாற்ற ம ்திய அடமசச்ரடே ஒப்பு ல் 

 ோங்கில் ஆயு ம்  ாங்கிய எல்டலப்பாதுகாப்புப் படடக்கு தசாந் மான தபரு 

விழா மற்றும் பன்பனாக்கு டம ானம் அடமக்கப்பட்டது. 

இது அருணாசச்லப் பிரப ச அரசிற்கு மாற்றுே ற்கு பிர மர ்திரு. நபரந்திர பமாடி 

 டலடமயிலான ம ்திய அடமசச்ரடே ஒப்பு ல் அளி ்துள்ளது. 

  

உைக அறிவுொர் சொே்துரிளம அளமப்பு  உடன்படிக்ளக & செயை்பாடு 

உலக அறிவுசார ்தசா ்துரிடம அடமப்பின் உடன்படிக்டக 1996 மற்றும் உலக 

அறிவுசார ்தசா ்துரிடம அடமப்பின் தசயல்பாடு மற்றும் ஃபபாபனாகிராம் 

உடன்படிக்டக 1996-ன் உரிடமகடள, இடணய ளம் மற்றும் டிஜிட்டல் சூழல் 

நீட்டிக்கப்பட்டது . 

இ டன பிர மர ்திரு. நபரந்திர பமாடி  டலடமயில் நடடதபற்ற ம ்திய 

அடமசச்ரடேக் கூட்ட ்தில்,ம ்திய ேர ்் க த ாழில்துடறயின் த ாழில் தகாள்டக 

மற்றும் பமம்பாடட்ு  ்துடற அளி ்  கரு ்துருவிற்கு ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்டது. 

  

இந்தியா இங்கிைாந்து இளடரய ஒப்பந்ேம் 

சட்டம் மற்றும் நீதி ் துடறயில் ஒ ்துடழப்பு மற்றும் கூடட்ு ஆபலாசடனக் குழுடே 

நிறுவு ல் குறி ்து இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து இடடபயயான ஒப்பந்  ்திற்கு 

ம ்திய அடமசச்ரடே ஒப்பு ல் அளி ் து. 
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 விருதுகள் 

  

MSME அளமெெ்கம் ஸ்வெெ்ே்ோ விருதுகள் 2018 

ப சிய சிறு த ாழில்கள் கழகம் லிமிதடட்டின் (NSIC) த ாழிற்துடற கூட்டடமப்பு, 

த ாழிற்துடற சங்கங்கள் மற்றும் கள அலுேலகங்கள், காதி மற்றும் கிராமிய 

டக த் ாழில் ஆடணயம் (KVIC) (MSME), கயிறு ோரியம் ஆகியடே  ஸ்ேசச் ் ா 

விருதுகள் தபற்றன. 

 

 

இளெ ெங்கம் மூைம் கடம் ரமளேக்கு விருது 

கடம் பமட  விநாயகம் (‘விக்கு‘ விநாயகம்) என்பேர ்சிறப்பு ோழ்நாள் 

சா டனயாளர ்விருது தபற்றார.் 

 

அறிவியை் செய்திகள் 

  

ICAT முேை் BS-VI எஞ்சின் ொன்றிேளழ சவளியிடுகிறது  ஈெெ்ர் 

கனரக எஞ்சின் இயந்திர மாதிரியில் மு ல் பி.எஸ்.ஆர ்-ஐ சான்றி டழ ோல்போ 

ஈசச்ர ்ேர ்் க ோகன லிமிதடட் நிறுேன ்திற்காக ICAT நிடறவு தசய்துள்ளது. 

இந்தியாவில் உள்ள போல்போ ஈசச்ர ்எஞ்சிடன உள்நாட்டிபலபய உற்ப ்தி 

தசய்யப்படுகிறது. 
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காஸ்மிக் கதிரக்ள் பூமிளய எட்ட வாய்ப்பு 

10,000 ஒளி ஆண்டுகள் தபரிய நட்ச ்திர மண்டல ்தில் இருக்கும் எடா கரிபன (Eta 

Carinae) மிக ஒளி மயமான மற்றும் மிகப்தபரிய விண்மீன் அடமப்பு ஆகும். 

இதிலிருந்து தேளிேரும் காஸ்மிக் கதிரக்ள் பூமிடய எட்ட ோய்ப்பு உண்தடன NASA 

த ாடலபநாக்கியிலிருந்து  ரவுகடளப் பயன்படு ்தி ஒரு ஆய்வில் 

கண்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளது. 

ஏஞ்சலா பபான்ஸ் என்பேர ் `மிஸ் யுனிேரஸ்் ஸ்தபயின்’ பட்ட ்ட  தேன்றார ். 

இேர ் `பிரபஞ்ச அழகிப் பபாட்டியில் பங்குதபறும் மு ல் திருநங்டக’ ஆோர.் 

  

மாநாடுகள் 

  

“Arth – art for earth” 

கலாசார ்திற்கான மாநில ம ்திய மந்திரி டாக்டர ்மபகஷ் ஷ்ரமா, புதுதில்லி IGNCA 

வில் “Arth – art for earth” என்ற  டலப்பில் கண்காட்சி திறந் ார.் 

  

இ-வரே்்ேகம் பணிக்குழுவின் முேை் கூட்டம் 

ேர ்் க தசயலாளர ்ரி ா திபயாதியா புதுதில்லியில் இ-ேர ்் க பணிக்குழுவின் 

மு ல் கூட்ட ்திற்கு  டலடம  ாங்கினார.் 
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ெவுராஷ்டிரா பட்ரடை் கைாெெ்ார ெமாஜ் ெரவ்ரேெ மாநாடு 

பிர மர ்திரு. நபரந்திர பமாடி ஜூன் 6 அன்று  நடந்  எட்டாேது சரே்ப ச 

சவுராஷ்டிரா பட்படல் கலாசச்ார சமாஜ் மாநாட்டில் காதணாலி காட்சி மூலம் 

உடரயாற்றினார.் 

இந்  ஆண்டு அதமரிக்காவில் உள்ள கலிஃபபாரன்ியாவில் இந்  சரே்ப ச மாநாடு 

நடடதபறுகிறது. 

 திட்டங்கள் 

  

பிசரயிை்–செயைாக்கப்பட்ட வாக்காளர் ஐடி 

ப ர ்ல் கமிஷன் பாரட்ே குடறபாடு தகாண்ட நபரக்ளின் அதிக பங்களிப்டப 

உறுதிப்படு ்துே ற்காக பிதரயில் பலபிள் மூலம் ோக்காளர ்அடடயாள 

அடட்டகடள தேளியிட்டது 

சமாளபை் செயலிகள் 

 

ஜிஎஸ்டி ‘Verify App’ 

நுகரப்ோர ்நலன்கடளப் பாதுகாப்ப ற்காக ‘GST Verify’ என்ற தமாடபல் ஆப்டப 

ம ்திய மடறமுக ேரிகள் மற்றும் சுங்கேரி ோரியம் (CBIC) உருோக்கியுள்ளது. 
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Date : July 7th - 9th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

ெரவ்ரேெ ரபாட்டிகள் 

500 சரே்ப ச பபாட்டிகளில் விடளயாடி எம்எஸ் படானி சா டன படட ் ார.் 

படானி  ற்பபாது கிரிக்தகட ்ேரலாற்றில் ஒன்ப ாேது வீரராகவும், சசச்ின் 

தடண்டுல்கர ்(664 பபாட்டிகள்) மற்றும் ராகுல் டிராவிட் (509) ஆகிபயாருக்குப் பின் 500 

சரே்ப ச விடளயாடட்ுக்கடள கடந்  மூன்றாேது இந்திய வீரர ்ஆோர.் 

  

உைக ளக மை்யுே்ே ொம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி 

மஜிசியா பானு துருக்கியில் நடக்கவுள்ள உலக டக மல்யு ்  சாம்பியன்ஷிப் 

பபாட்டிக்கு  ் குதி தபற்றுள்ளார.் 

  

ஆசியாளவ பிரதிநிதிே்துவப்படுே்தும் தீபிகா பை்லிகை் 

ஸ்குோஷ் வீரர ்தீபிகா பல்லிகல் என்பேர ் காமன்தேல் ் விடளயாடட்ு கூட்டடமப்பு 

(CGF) தகௌரவிக்கப்பட்ட  டகள ஆபலாசடனக் குழுவில் ஆசியாவின் பிரதிநிதியாக 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

இேர ்CGF ஆல் நியமனம் தசய்யப்பட்டார.் 

  

முே்சோடர ்ரகாப்ளப 

ஆஸ்திபரலியா Vs பாகிஸ் ான் Vs ஜிம்பாப்பே 
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ஜிம்பாப்பேயில் உள்ள ஹாராபர ஸ்பபாரட்ஸ்் கிளப்பில் நடந்  மு த் ாடர ்

பகாப்டபயில் பாகிஸ் ான் அணி ஆறு விக்தகடட்ுகள் வி ்தியாச ்தில் 

ஆஸ்திபரலியாடே தேன்றது. 

  

ஜிம்னாஸ்டிக் உைகக் ரகாப்ளப 

பபாட்டி        -  ஜிம்னாஸ்டிக் உலகக் பகாப்டப 

தேன்றேர ்-   தீபா கரம்ாக்கர ்

தேன்றது   -    ங்கப் ப க்கம்  

இடம்           -   துருக்கி( தமரச்ின் நகர ்) 

  

ரமாட்டார் ளெக்கிள் பந்ேய ொம்பியன்ஷிப் 

இந்திய ப சிய பமாட்டார ்டசக்கிள் பந் ய சாம்பியன்ஷிப் இரண்டாம் நாள் 

இரண்டாேது சுற்றுப் பபாட்டியில் சூப்பர ்ஸ்பபாரட்் 165 ேகுப்பில் ராஜீே் பசது தேற்றி 

தபற்றார.் 

  

உைக செய்திகள் 

  

ரேரே்லிை் ரபாட்டியிடும் முேை் சிறுபான்ளம நபர ்

பாகிஸ் ான் சிந் ் மாகாண ்தில் உள்ள இந்துப் தபண்ணான சுனி ா பரம்ார ்

ஜூடல 25 ம் ப தி  மாகாண சடப ் ப ர ்லில் பபாட்டியிட்டார.் 
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இேர ்சிறுபான்டம சமு ாய ்திலிருந்து பபாட்டியிடும் மு ல் நபர ்என்ற ேரலாற்டற 

உருோக்கியுள்ளார.் 

  

அறிவியை் செய்திகள் 

TB திசு 

மனி  பமக்பராபபடஜப் பயன்படு ்தி தஜபனாமிக் மற்றும் ஒருங்கிடணந்  

உயிரியல் நிறுேன ்தின் (CSIR-IGIB) தசல்கள் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் T.B. யின் திசு-

பச மடடந்  விடளவுகடளக் குடறக்க ேழி கண்டுபிடி ்துள்ளனர.்  

  

மாநாடுகள் 

  

கனடாவிை் 17 வது உைக ெமஸ்கிருே மாநாடு 

கனடாவில் ோன்கூேர ்நகர ்தில் நடடதபற்ற  17 ேது உலக சமஸ்கிரு  மாநாடட்ட 

மனி  ேள பமம்பாடட்ு அடமசச்ர ்பிரகாஷ் ஜேபடகர ்திறந்து டே ் ார.் 

இந்  மாநாடு 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூடல மா ம் 9 ஆம் ப தி மு ல் 13 ஆம் ப தி ேடர 

நடந் து. 
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நியமனங்கள் 

ரேசிய பசுளம தீர்ப்பாயம்  

நீதிபதி ஏ.பக. பகாயல் என்பேர ்ப சிய பசுடம தீரப்்பாயம்  டலேராக 

நியமிக்கப்பட்டார.்  

  

ளஹேராபாே் உயர்நீதிமன்ற ேளைளம நீதிபதி 

நீதிபதி ப ாட்ட ்தில் பாஸ்கரன் நாயர ்ரா ாகிருஷ்ணன் என்பேர ்டஹ ராபா  ்

உயரநீ்திமன்ற ்தின் புதிய  டலடம நீதிபதியாக  நியமிக்கப்பட்டார.்  

  

பி.சி.சி.சி உறுப்பினர் 

உ ய குமார ்ேரம்ா என்பேர ்ஒளிபரப்பு உள்ளடக்க புகாரக்ள் கவுன்சில் (பி.சி.சி.சி) 

உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டார.்  

  

கர்நாடகா துளண ெபாநாயகர ்

கிருஷ்ணா தரட்டி என்பேர ்கரந்ாடகா துடண சபாநாயகராக நியமிக்கப்பட்டார.்  

  

ஸ்சபயின் ரேசிய காை்பந்து பயிற்சியாளர் 

லூயிஸ் என்ரிக் என்பேர ் ஸ்தபயின் ப சிய கால்பந்து 

பயிற்சியாளராக  நியமிக்கப்பட்டார.் 
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திட்டங்கள் 

  

நகர்ப்புற உள்கடட்ளமப்பு திட்டங்கள் 

ராஜஸ் ான் மாநில ்தில் 13 நகரப்்புற உள்கட்டடமப்பு திட்டங்களிற்கு பிர மர ்

நபரந்திர பமாடி அடிக்கல் நாட்டினார.் 

  

விருதுகள் 

  

அறிவு சிறப்பு விருது 

டாக்டர.் T.K சந் ் என்பேருக்கு அறிவு சிறப்பு விருது (அலுமினிய துடறயில் சிறந்  

பங்களிப்பிற்காக) ேழங்கப்பட்டது. 

அரசு 6  டலசிறந்  கல்வி நிறுேனங்கடள அறிவி ் து 

தபாது த்ுடற :- 

(i) இந்திய அறிவியல் நிறுேனம் - தபங்களூரு, கரந்ாடகம் 

(ii) இந்திய த ாழில்நுட்பக் கழகம் - பாம்பப, மகாராஷ்டிரம் 

(iii) இந்திய த ாழில்நுட்ப நிறுேனம் - தில்லி 

 னியார ்துடற :- 

(i) ஜிபயா இன்ஸ்டிடியூட் (ரிடலயன்ஸ் பவுண்படஷன்), புபன பசுடம களம் ேடகயின் 

கீழ் 

(ii) பிரல்ா இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் தடக்னாலஜி அண்ட் டசன்ஸ், பிலானி, ராஜஸ் ான் 
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(iii) மணிப்பால் உயர ்கல்விக்கான அகாடமி, மணிப்பால், கரந்ாடகம். 

சமாளபை் செயலிகள் 

  

மூன்றாம் பாலினே்ேவர ்கணக்கிடு ஆப் 

மாநில ்தில் மூன்றாம் பாலின ் ேரக்டளக் கணக்கிடுே ற்கு பகரளா மாநில அரசு 

ஒரு தமாடபல் ஆப்டப உருோக்குகிறது. 

  

உைக செய்திகள் 

  

எே்திரயாப்பியா& எரிட்ரியா ரபார் 

எ ்திபயாப்பியா, எரிட்ரியா பபார ்‘முடிவுக்கு ேந்துவிட்டது’ என அறிக்டகயில் 

டகதயழு ்திடட்ுள்ளது 

எதிபயாப்பியன் பிர ம மந்திரி அபீ அஹ்ம ் மற்றும் எரிட்ரின் ஜனாதிபதி இடசயஸ் 

அஃப்தேரக்ி ஆகிபயாரால் “அடமதி மற்றும் நட்புக்கான கூடட்ு பிரகடனம்” 

அஸ்மாரா மாநில வீட்டில் டகதயழு ்திடப்படட்ுள்ளது .  

இ ன் மூலம் எ ்திபயாப்பியா மற்றும் எரிட்ரியா நடுவில் இனி பபாரக்ள் இல்டல என 

த ரிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

  

உைகின் மிகப்சபரிய சமாளபை் உற்பே்தி ஆளை 

பிர மர ்திரு.நபரந்திர பமாடி மற்றும்  தகாரியக் குடியரசின் அதிபர ்திரு. மூன்-பஜ-

இன் ஆகிபயார ் 09.07.2018 அன்று தநாய்டாவில் சாம்சங் இந்தியா எதலக்ட்ரானிக் 
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பிடரபேட் லிமிடட ்நிறுேன ்தின் தபரிய அளவு தசல்பபசி உற்ப ்தி 

த ாழிற்சாடலடய கூட்டாக த ாடங்கினாரக்ள். 

  

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் - பிசரஞ்சு கடன்   

15 ஸ்மாரட்் சிட்டி திட்டங்களுக்கு ரூ .809 பகாடி பிதரஞ்சு கடன்  ேழங்கியது.  

நிதி அபிவிரு ்தி ேங்கியான Agence française de développement (AFD), ஸ்மாரட்் சிட்டிஸ் 

மிஷன் நிறுேன ்திற்கு 100 மில்லியன் யூபரா கடன் ஒப்பந்  ்தில் டகதயழு ்திட்டது. 

  

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

  

இந்தியாவுடன் சேன் சகாரியா ஒப்பந்ேம் 

அறிவியல் மற்றும் த ாழில்நுட்ப  ்துடறயில் இந்தியா மற்றும் த ன் தகாரியா ஐந்து 

ஒப்பந் ங்கள் டகதயழு ்திட்டன.  

இதில் இந்தியாவில் ஆராய்சச்ி மற்றும் கண்டுபிடிப்புக்கான இந்திய-தகாரியன் 

டமய ்ட  (IKCRI) நிறுே உடன்பட்டனர.் 
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Date : July 10th - 12th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

 

ஆசிய விை்விே்ளே ரபாட்டி 

ட பபவில் நடடதபறும் ஆசியா பகாப்டப ( வில்வி ்ட  ) உலக  ரேரிடச பபாட்டி 

3-ம் கட்ட ்தில், இந்தியா 3 தேள்ளி ப க்க ்ட யும் தேண்கலப் ப க்க ்ட யும் 

தேன்று ப க்கப்பட்டியலில் மூன்றாேது இட ்திற்கு முன்பனற்றம் அடடந் து. 

  

ஆசிய ஜூனியர ்ொம்பியன்ஷிப்பிை் பாகிஸ்ோனின் பங்ரகற்புக்கு உள்துளற 

அளமெெ்கம் அனுமதி 

இந்திய மல்யு ்  கூட்டடமப்பு (WFI) ஆசிய ஜூனியர ்சாம்பியன்ஷிப்பில் 

பாகிஸ் ானிய வீரரக்ள் பங்பகற்ப ற்கு உள்துடற அடமசச்கம் 

அனுமதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

  

FIFA உைக ரகாப்ளப 

ஜூடல 15 ம் ப தி மாஸ்பகாவில் நடடதபற்ற  FIFA உலகக் பகாப்டப இறுதிப் 

பபாட்டியில் பிரான்ஸ் குபராஷியாடே எதிரத்காண்டது. 

மு ல் அடரயிறுதியில்  பிரான்ஸ் தபல்ஜிய ்ட  1-0 என ் ப ாற்கடி ் து 

2 ேது அடரயிறுதியில் குபராஷியா 2-1 என்ற பகால் கணக்கில் இங்கிலாந்ட  

தேன்றது. 
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ெரவ்ரேெ ேடகளே்திை் ெரிே்திர ொேளன - ஹிமா ோஸ் 

பின்லாந்தில் 20 ேயதுக்குட்பட்படாருக்கான சரே்ப ச  டகளப் பபாட்டி 

நடடதபற்றது. 

இதில் அஸ்ஸாடமச ்பசரந்்  ஹிமா ாஸ் என்பேர ்  400 மீட்டர ்ஓட்ட ்தில்  ங்கம் 

தேன்று ஒரு சரி த்ிர சா டனடயப் படட ்திருக்கிறார ்

 உைக செய்திகள் 

 

பாராளுமன்ற மளழக்காை கூட்டே்சோடர் 

ஜூடல 18 ஆம் ப தி த ாடங்கும் பாராளுமன்ற மடழக்கால கூட்ட த் ாடரில் 

இருந்து அட்டேடனயிலுள்ள 22 தமாழிகளிலும் ராஜ்ய சடப உறுப்பினரக்ள் 

பபசலாம் என அறிவிப்பு  தேளியிடப்படட்ுள்ளது. 

  

இந்தியா–சகாரிய சோழிை்நுட்ப பரிமாற்ற ளமயம் 

மாநில அடமசச்ர ்(I / C) எம்.எஸ்.எம்.இ. கிரிராஜ் சிங், SME மற்றும் ஸ்டாரட்் ஆப்களின் 

தகாரியா குடியரசின் அடமசச்ர ்ஹாங் பஜாங் ஹாக் ஆகிபயாரால் இந்திய-தகாரிய 

த ாழில்நுட்ப பரிமாற்ற டமயம் புதுடில்லியில் திறக்கப்பட்டது. 

 

ோய்ைாந்து குளக மீட்பு 

 ாய்லாந்தில்  ாம் லுோங் குடகயில் கால்பந் ாட்ட அணிடயச ்பசரந்்  12 

சிறுேரக்ளும்  பயிற்சியாளரக்ளும் சிக்கினர.் 

அேரக்டள  அந்நாடட்ு கடற்படட SEAL மீட்டனர.் 
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 இந்தியா, இந்ரோரனசியா இண்ரடா பசிபிக் ஒே்துளழப்பு 

இந்ப ாபனசியா சமீப ்தில் இந்தியா கப்பல் அந்நாட்டு துடறமுக ்ட   னது 

தசயல்பாட்டிற்காக அணுகுே ற்கு ஒப்புக்தகாண்டது. 

  

இந்திய கப்பை் INS சுமிே்ரா மைாக்கா 

மு ன்மு லாக இந்திய கப்பல் INS சுமி ்ரா மலாக்கா நீரிடணக்கு அருபக சபாங் 

துடறமுக ்தில் தசயல்பட்டது. 

  

பிசரய்ை்லிை் ெடட் புே்ேகங்கள் 

மு ல் முடறயாக, ஒடிசாவில் பாரட்ே குடறபாடுள்ள நிரே்ாக அதிகாரிகளுக்கு 

ப டேப்படும் அடன ்து சட்ட பு ் கங்களும் ப்தரய்லி ேடிவில் 

அசச்ிடப்படுகின்றன. 

  

உைக வங்கியின் 2017 ேரவரிளெ  

உலக ேங்கியின் 2017  ரேரிடசயில் ஆறாேது மிகப்தபரிய தபாருளா ாரமாக 

 அதமரிக்கா 

  சீனா 

  ஜப்பான் 

 தஜரம்னி 

 இங்கிலாந்து 

 இந்தியா  
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முேை் அளமெெ்ரக்ளின் துளண குழுவின் முேை் கூட்டம் 

MGNREGA மற்றும் பேளாண்டமக்கு இடடபய ஒருங்கிடணப்பு த ாடரப்ாக மு ல் 

அடமசச்ரக்ளின் துடண குழுவின் மு ல் கூட்டம் நிதி ஆபயாக்கில் நடடதபற்றது. 

  

செப்டிக் டாங்க்களிை் மனிேர் நுளழந்து சுே்ேம் செய்ய ஒழிப்பு 

தசப்டிக் டாங்க்களில் மனி ர ்நுடழந்து சு ் ம் தசய்ேட  ஒழிக்க த ாழில்நுட்ப 

சோடல MoHUA த ாடங்கியது. 

வீடட்ுேசதி மற்றும் நகரப்்புற விேகாரங்கள் அடமசச்கம் கழிவுநீர ்சு ்திகரிப்புக்கு 

தபாரு ் மான முடறகடள ஊக்குவிக்கவும் அ ற்கான தீரவ்ுகடள அடடயாளம் 

காண்ப ற்கும் ஒரு த ாழில்நுட்ப சோல் ஒன்டற அறிமுகப்படு ்தியுள்ளது. 

பநாக்கம் :-  தசப்டிக் டாங்கிகள் மற்றும் பா ாளச ்சாக்கடடயினுள் மனி  நுடழடே 

ஒழிப்ப ாகும். 

  

புது சடை்லியிை்  ஏ.எஸ்.ஐ ேளைளமயகம் 

புது தடல்லியில் புதிய ஏ.எஸ்.ஐ  டலடமயக ்ட  பிர மர ்பிர மர ்நபரந்திர பமாடி 

திறந்து டே ் ார.் 

பிர மர ்நபரந்திர பமாடி, 2018 ஜூடல 12 ஆம் ப தி புது தில்லியில் உள்ள திலக் 

மாரக்்கில் இந்திய த ால்தபாருள் ஆய்வு டமய ்தின் புதிய  டலடமயகக் 

கட்டட ்ட  திறந்து டே ் ார.் 
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புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

  

ளமக்ரராொப்ட் உடன் ராஜஸ்ோன் ஒப்பந்ேம் 

9,500 மாணே மாணவிகளுக்கு டிஜிட்டல் பயிற்சியளிக்க  டமக்பராசாப்ட் உடன் 

புரிந்துணரவ்ு உடன்படிக்டகயில் ராஜஸ் ான் மாநிலம் டகதயழு ்திட்டது . 

இந்  உடன்படிக்டகயில் மு ல் மாநிலமாக ராஜஸ் ான் உருோனது. 

  

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் ஒன்றிை் ளகசயழுே்திடும் மாநிைங்களளவயின் முேை் 

ேளைவர் 

76 ஆண்டு கால ்தில் மு ன்முடறயாக மாநிலங்களடே  டலேர ்திரு தேங்டகய 

நாயுடு அயல்நாட்டு அடேபயாடு, நாடாளுமன்றங்களுக்கு இடடபயயான 

உடரயாடடல முன்தனடு த்ுச ்தசல்ல ேடக தசய்ய ருோண்டா குடியரசின் 

பிரதிநிதிகள் சடப  டலேர ்திரு. பரன்ாரட் ்மக்குஸாவுடன் புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்  ்தில் டகதயழு ்திட்டார.் 

  

இந்தியா, சேன் சகாரியா வரே்்ேகம் 

இந்தியா, த ன் தகாரியா ேர ்் க ்ட  பமம்படு ்துே ற்கான கட்டடமப்டப 

ஒ த்ுக்தகாள்கிறது. 

இ ற்காக இந்தியா மற்றும் த ன் தகாரியா இரு நாடுகளுக்கும் இடடபய 

அதிகரி த்ுேரும் ேர ்் க ்திற்கான முக்கிய பகுதிடய அடடயாளம் காணும் 

பநாக்கில் ஒரு விரிோன தபாருளா ார கூடட்ு ஒப்பந் ம் (CEPA) டகதயழு ்திட்டது. 
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இந்தியா மற்றும் இங்கிைாந்து இளடரய ஒப்பந்ேம் 

இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து இடடபய சட்ட விேகாரங்களில் இரு ரப்பு 

ஒ த்ுடழப்டப அதிகரிக்க ஒப்பந் ம் டகதயழு ்திட்டது. 

  

முக்கியமான நாடக்ள் 

  

உைக மக்கள்சோளக தினம் - ஜூளை 11 

உலக மக்கள்த ாடக தினம், ஜூடல 11 ஆம் ப தி கடடபிடிக்கப்படுகிறது. 

இ ்தினம் உலகம் முழுேதும் உள்ள மக்கள் த ாடக த ாடரப்ான பிரசச்ிடனகளின் 

அேசர ்ட யும் முக்கிய ்துே ்ட யும் குறி ்  கேன ட்  ஈரக்்கபே 

கடடபிடிக்கப்படுகிறது. 

அன்டறய ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் நிரே்ாகப் பபரடேயால் 1989-ஆம் ஆண்டு 

இந்நாள் தகாண்டாடப்பட்டது. 

2018-ன் கரு த்ு ோசகம் :  “குடும்பக் கடட்ுப்பாடு ஒரு மனி  உரிடம” - உலக 

மக்கள்த ாடக தினம் ( ஜூடல 11) 

  

ெரவ்ரேெ மைைா தினம் - ஜூளை 12 

ஒே்தோரு ஜூடல 12ம் ப தியும் “மலலா தினம்” என்று  ஐ.நா. அனுசரிக்கப்பட்டது . 

இந்  நாள் தபண்கள் கல்வி சமமாக அணுக பேண்டும் என்று ோதிட்ட 

பாகிஸ் ானின் மலாலா யூசுஃப்ஸாயின் ோழ்க்டக மற்றும் பபாராட்டங்களின் 

அடிப்படடயில் நிடனவுப்படு ்துகிறது. 
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அறிவியை் செய்திகள் 

  

காளானிை் புற்றுரநாளய எதிரக்்கும் நிறமி 

பகாோ பல்கடலக்கழக ்தின்  ாேரவியல் திடணக்கள ்தின் டமகாலாஜிக்கல் 

ஆய்ேகம், உள்ளூர ்காடட்ு காளான்களில் இருந்து ஒரு புதிய நிறமிடய 

கண்டுபிடி ்துள்ளது. 

இந்  காளானில் உள்ள நிறமி புற்றுபநாடய எதிர ்த்ு பபாராட உ வும் . 

  

ரபாளே மருந்து சோடர்பான குற்றங்களுக்கு மரண ேண்டளன 

பபாட  மருந்து த ாடரப்ான குற்றங்களுக்கு மரண ண்டடன ேழங்குே ற்கான 

ஒரு நடேடிக்டகடய இலங்டக அடமசச்ரடேnஏற்றுக்தகாண்டது. 

  

 ரைான்லி பிளானட் சிறந்ே ஆசிய இடங்களின் பட்டியை் 

பமற்கு த ாடரச்ச்ி மடல பலான்லி பிளானட்டின் “2018 சிறந்  ஆசிய” பட்டியலில் 

மு ல் ஐந்து இட ்தில் இடம் தபற்றுள்ளது. 

தேப்பமான பல்லுயிர ்ேனப்பகுதிகளில் ஒன்றான மற்றும் யுதனஸ்பகா உலக 

பாரம்பரிய  ளமான பமற்கு த ாடரச்ச்ி மடல பலான்லி பிளானட் பட்டியலில் 

நான்காேது இட ்ட ப் தபற்றுள்ளது. 
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நியமனங்கள் 

  

டாக்டர ்டி.சி.ஏ. ராகேன் என்பேர ்டடரக்டர ்தஜனரலாக,முன்னாள் கவுன்சில் 

அலுேலக உறுப்பினராக மற்றும் உலக விேகாரங்களுக்கான இந்திய கவுன்சிலாக 

(ICWA) நியமிக்கப்பட்டார.் 

  

 

Date : July 13th - 15th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

கிராண்ட்மாஸ்டர் - இனியன் 

பதிடனந்து ேய ான P.இனியன்  னது 41 ேது சரே்ப ச பாரத்பரா தடல் ோல்ஸ் 

தசஸ் பபாட்டியில்  னது மூன்றாேது மற்றும் இறுதி கிராண்ட்மாஸ்டர ்

தநறிமுடறடயப் தபறுகிறார ்

  

ரோனி - 10,000 ரன் 

முன்னாள் இந்திய பகப்டன் M.S.ப ானி லாரட்ஸ்ில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 

இரண்டாேது ஒரு நாள் சரே்ப ச பபாட்டியில் 10,000 ஒரு நாள் சரே்ப ச டமல்கல் 

ரன்கடளக் கடந் ார.் 

ஒருநாள் பபாட்டிகளில் 10,000 ரன்கடள கடக்கும் இரண்டாேது விக்தகட ்கீப்பர ்

மற்றும் ஒருநாள் பபாட்டிகளில் 300 பகடச்ுகடள பிடி ்  மு ல் இந்திய விக்தகட் கீப்பர ்

என்ற சா டனயும் படட ்துள்ளார.் 
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2வது ஒருநாள் ரபாட்டியிை் சவற்றி 

லாரட்ஸ்ில் இரண்டாேது சரே்ப ச ஒருநாள் பபாட்டியில் இந்தியாடே 86 ரன்கள் 

வி ்தியாச ்தில் வீழ் ்தி இங்கிலாந்து தேற்றி தபற்றது. 

  

பிபா 2018 

தபல்ஜியம் இங்கிலாந்ட  2-0 என்ற கணக்கில் ப ாற்கடி ்து உலகக் பகாப்டபயில் 

மூன்றாேது இடம் தபற்றது. 

  

ோய்ைாந்து ஓபன் உைக டூர் சூப்பர் 500 ரபட்மின்டன் ரபாட்டி 

 ாய்லாந்து ஓபன் இறுதிப்பபாட்டியில் ஜப்பானின் பநாபசாமி ஒகுஹாராவிடம் பி.வி. 

சிந்து ப ால்வி அடடந் ார ்

  

ரஹாப்ஸின் 28 வது கூட்ட ெரவ்ரேெ ரபாட்டி - துப்பாக்கி சுடுேை் 

சரே்ப ச ஒலிம்பிக் சங்க ்தின் துப்பாக்கி சுடு ல் பஹாப்ஸின் 28 ேது கூட்ட 

சரே்ப ச பபாட்டியில் மானு பபக்கர ்மற்றும் அன்பமால் தஜயின் ஆகிபயார ்கலப்பு 

ஏர ்பிஸ்டல் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு  ங்கம் தேன்றனர.் 

  

ரேசிய ேரவரிளெ அட்டவளண சடன்னிஸ் ரபாட்டி 

11விடளயாடட்ு ம ்திய மண்டலம் ப சிய  ரேரிடச அட்டேடண தடன்னிஸ் 

பபாட்டியில் இடளஞர ்சிறுேரக்ள் மற்றும் ஆண்கள் பட்டங்கடள தேன்றார.் 
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இதில் மானே்  ாக்கர ் னது இரண்டாேது இரடட்ட பட்டம் தேன்றார.் 

  

விம்பிள்டன் 2018 

பநாேக் பஜாபகாவிச ்தகவின் ஆண்டரச்டன வீழ் ்தி நான்காேது விம்பிள்டன் பட்டம் 

தபற்றார.் ஏஞ்சலிக்யூ தகரப்ர ்தசரீனா வில்லியம்டச வீழ் ்தி பட்ட ்ட  தேன்றார.் 

 முக்கியமான நாடக்ள் 

  

பிரஞ்சு ரேசிய நாள் - ஜூளை 14 

பிரான்ஸ் நாட்டில் Bastille day என்பது அந்நாட்டில் ஆண்டுப ாறும் ஜூடல 14ஆம் நாள் 

ப சிய தினமாக தகாண்டாடப்படுகிறது. 

1790ஆம் ஆண்டில் நடடதபற்ற பாஸ்டில் சிடறயுடடப்பு நிகழ்ோனது பிதரஞ்சு 

ப ச ்தின் ஓர ்எழுசச்ியாக கரு ப்பட்டது. 

இது பிரான்சுடன் ேலுோன ேரலாற்று மற்றும் கலாசச்ார இடணப்புகடள பகிரந்்து 

தகாண்டிருக்கும் பாண்டிசப்சரி கடரபயார நகர ்தில் தகாண்டாடப்பட்டது. 

  

மாநிை செய்திகள் 

  

அொமின் முேை் திருநங்ளக நீதிபதி 

ஜூடல 14ம் ப தி அசாமின் மு ல் திருநங்டக நீதிபதி ஸ்ோதி பி ான் 

ராய்  நியமிக்கப்பட்டார.் 
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அசாமின் மு ல் திருநங்டக நீதிபதி ஸ்ோதி பி ான் ராய் பலாக் அ ால ்தில் 

பணிடய ் த ாடங்கினார.் 

பமற்கு ேங்காளம் மற்றும் மகாராஷ்டிராவுக்குப் பிறகு நாட்டின் ேடகிழக்கு 

மாநிலமான அசாம் திருநங்டக நீதிபதி தபறும் மூன்றாேது மாநிலமாகும். 

  

இந்தியாவின் பிளாட்டினம் ஜூபிலி சகாண்டாட்டங்கள் 

இந்திய ஜனாதிபதி, ஸ்ரீ ராம்நா ் பகாவிந் ், இந்தியாவின் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் காஸ்ட் 

அக்கவுண்தடண்டட்ின் பிளாட்டினம் ஜூபிலி தகாண்டாட்டங்கடள புது தில்லியில் 

த ாடங்கி டே ் ார.் 

அடு ்  ஆண்டு குடியரசு தின தகாண்டாட்ட ்தில் பிர ம விருந் ாளியாக அதமரிக்க 

ஜனாதிபதி தடானால்ட ்டிரம்ப்டப இந்தியா ேரபேற்கிறது. 

  

வாரணாசியிை் பை அபிவிருே்தி திட்டங்களுக்கான அடிக்கை் நாட்டை் 

ோரணாசி நகர எரிோயு விநிபயாக திட்டம், ோரணாசி-பால்லியா தமமு ரயில், 

பாஞ்சப்காசி பரிக்ரமா மாரக்், ோரணாசியில் ஒரு சரே்ப ச மாநாடட்ு டமயம், 

மிரச்ாபூர ்மற்றும் ோரணாசி பகுதிகடள இடணக்கும் ேடகயில் கங்டக நதியின் 

மீது கட்டப்படட்ுள்ள புதிய பமம்பாலம் , ஆசாம்கரில் பூரே்ாஞ்சல் எக்ஸ்பிரஸ்பே, 

ஸ்மாரட்் சிட்டி மிஷன் மற்றும் நமாமி கங்பக ஆகியேற்றின் கீழ் பல திட்டங்கடள 

பிர மர ்நபரந்திர பமாடி திறந்து டே ் ார.் 
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உைக  செய்திகள் 

  

ரபாரே்்துகீசிய பாராளுமன்றம் - புதிய பாலின மாற்ற ெட்டம் 

பபார ்்துகீசிய பாராளுமன்றம் “அடடயாளக் பகாளாறு” எனக்காடட்ும் மரு ்துே 

அறிக்டகயில்லாமல்  மது குடிமக்கள் 16 ேயது மு ல்  ங்கள் பாலின ்ட யும் 

தபயடரயும் மாற்ற அனுமதிக்கும் சட்ட ்ட  அங்கீகரிக்கிறது. 

தடன்மாரக்், மால்டா, சுவீடன், அயரல்ாந்து மற்றும் நாரப்ே ஆகிய நாடுகளுடன் 

திருநங்டக அடடயாள ்ட  சுய நிரண்யிக்கும் உரிடம ேழங்கிய “ஆறாேது 

ஐபராப்பிய நாடாக” பபார ்்துகல் இடம்தபற்றது. 

  

சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்களிை் 4 வது ரேசிய கூட்டளமப்பு 

சுரங்க அடமசச்கம் ம ்தியப்பிரப ச ்தில் உள்ள இந்தூர ்என்ற இட ்தில்  2018 ஆம் 

ஆண்டு ஜூடல 13 ஆம் ப தி சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்களின் நான்காேது ப சிய 

கூட்டடமப்டப ஏற்பாடு தசய்ய து. 

  

ஷ்ரவே் அஷ்வா டிராஸ் பயணம் 

2018 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 2 ஆம் ப தி, காரக்ில் பபாரின் பபாது  ங்கள் உயிரக்டளக் 

காப்பாற்றிய படடயினருக்கு அஞ்சலி தசலு ்துே ற்காக,தபங்களூருல் இருந்து 

டிராஸ் ேடர பமாட்டார ்டசக்கிள் பயண ்ட  உயரடுக்கு பமாட்டார ்டசக்கிள் 

காட்சி குழுவினர ்ஷ்பே ் அஷ்ோ தசய் னர.் 
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சேற்கு சூடானிை் ஆயுேே் ேளட 

ஐ.நா. பாதுகாப்பு சடப த ற்கு சூடானில் ஆயு  ்  டட விதி ் து. 

நாட்டில் அழிவுகரமான உள்நாட்டுப் பபாடர ஆரம்பி ்து கிட்ட ் ட்ட ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஐ.நா. பாதுகாப்பு சடப த ற்கு சூடானில் ஆயு  ்  டட 

விதி ் து. 

  

உைக சுங்க அளமப்பு (WCO) 

2018 ஜூடல மு ல் 2020ஆம் ஆண்டு ேடர இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு உலக சுங்க 

அடமப்பின் (WCO) ஆசியா பசிபிக் பிராந்திய ்தின் துடண  டலேர ்(பிராந்திய 

 டலேர)் ஆனது இந்தியா. 

  

திட்டங்கள் 

  

ஸ்வெ ்ெர்ரவக்ென் கிராமீன் 2018 

குடிநீர ்மற்றும் துப்புரவு அடமசச்கம் ஸ்ேச ்சரப்ேக்சன் கிராமீன் 2018 (SSG 2018) புது 

தடல்லியில் த ாடங்கியது.  

ப சிய அளவிலான ஆய்வில், கிராமப்புற இந்தியாவின் தூய்டமயான மற்றும் 

அசு ் மான இடங்கடள ேரிடசப்படு ்தும், மாேட்டங்கள்  ரம் மற்றும் அளவு 

மதிப்பீடு அடிப்படடயில்  ரேரிடசயில் பட்டியலிடும். 
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ரபட்டி பெர்ொ-ரபட்டி போஓ திட்டம்  

மு ல்முடறயாக மாநில அரசு ம ்தியப்பிரப ச ்தில், பபட்டி பசப்சா-பபட்டி ப ாஓ 

திட்ட ்தின் கீழ் ஏப ா ஒரு  துடறயில் குறிப்பிட ் க்க சா டனகடள பதிவு தசய்  

தபண்டண மாேட்ட பிராண்ட் தூ ராக நியமிக்கவுள்ளனர.் 

  

பாரே்மாைா திட்டம் 

பார ்மாலா திட்ட ்தின் கீழ் ஆந்திர மாநில ்தில் ரூ. 44 ஆயிரம் பகாடி தசலவில் 2,520 

கி.மீ. சாடலயிட திட்டமிடப்படட்ுள்ளன. 

  

பன்ொகர் காை்வாய் திட்டம் 

உ.பி மாநிலம் மிரச்ாபூரில் ரூ. 3 ஆயிர ்து 420 பகாடியில் புதி ாக கட்டப்படட்ுள்ள 

ம ்தியப்பிரப சம், உ ் ரப்பிரப சம் மற்றும் பீகார ்மாநிலங்களின் கூடட்ு 

திட்டமான பன்சாகர ்கால்ோடய பிர மர ்பமாடி நாட்டுக்கு அற்பணி ்து டே ் ார.் 

ம ்திய அரசு புதி ாக அறிவி ்  மிரச்ாபூர ்மரு ்துே கல்லூரி திட்ட ்திற்கும் பிர மர ்

பமாடி அடிக்கல் நாட்டினார.் 

  

மாநாடுகள் 

  

இந்தியா-பங்களாரேஷ்  6 வது கூட்டம் 

ம ்திய உள்துடற அடமசச்ர ்ராஜ்நா ் சிங் டாக்காவில் உள்துடற மந்திரிகளின் 

பபசச்ுோர ்்ட களின் 6 ேது கூட்ட ்திற்கு பங்களாப ஷ் உள்துடற அடமசச்ர ்

ஆசா ்உஸ்ஸமான் கானுடன்  டலடம  ாங்கினார.் 
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புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

  

ஏர்பஸ் யூனிட் &  இந்திய ஸ்டார்ட ்ஆப்  

இந்திய ஸ்டாரட்்  ஆப்கபளாடு ஏரப்ஸ் யூனிட ்கூடட்ு பசரந்் து 

ஐபராப்பிய விமான  யாரிப்பாளர ்ஏரப்ஸ், அ ன் துடண நிறுேனமான Navblue 

மற்றும் Aerial, மூன்று இந்திய ஸ்டாரட்்  ஆப்கபளாடு ஒப்பந்  ்தில் 

டகதயழு ்திடட்ுள்ளன. 

 புே்ேகங்கள்  

  

நை்ரகா மற்றும் சஹெ.்சி.எை் 

‘அலுமினியம் – எதிரக்ால உபலாகம்’ மற்றும் ‘கழிவில் இருந்து இரண்டாேது 

ேளங்கள்’ – ஆகிய நல்பகா மற்றும் தஹச.்சி.எல்லின் சிறு பு ் கங்கடள சுரங்க ் 

துடற அடமசச்ர,் நபரந்திர சிங் ப ாமர ்தேளியிட்டார.் 

  

சமாளபை் செயலிகள் 

 NALCO – NAMASYA 

NALCO – NAMASYA எனும் தமாடபல் ஆப்டப சுரங்க  ்துடற அடமசச்ர ்நபரந்திர சிங் 

ப ாமர ்அறிமுகப்படு ்தினார.் 
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இந்திய ஹாஜி ேகவை் அளமப்பு 

இந்திய ஹாஜி  கேல் அடமப்பு என்ற ஒரு தமாடபல் பபான் தசயலி,  ங்குமிட 

விடுதியின் இருப்பிட ்ட  அறியவும், எந் தோரு அேசரநிடல ஏற்பட்டாலும் இந்திய 

ஹஜ் மிஷடன த ாடரப்ு தகாள்ளவும் உ வும். 

அறிவியை் செய்திகள் 

  

பரயாஆக்டிவ் மருந்துக்கடட்ு மற்றும் ரோை் ஒடட்ுறுப்பு 

தகௌஹா ்தி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் தடக்னாலஜி (ஐ.ஐ.டி) 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள், காய ்திற்கு படட்ு அடிப்படடயிலான பபயாஆக்டிே் 

மருந்துக்கடட்ு மற்றும் ப ால் ஒடட்ுறுப்டப படட்ுப்பூசச்ி புர  ்திலிருந்து 

கண்டறிந்துள்ளனர.் 

  

ஸ்சடம் செை்கள் சபருக்கே்திை் ஒரு திருப்புமுளன 

பல்பேறு பநாய்களுக்கு சிகிசட்சயளிப்ப ற்கு மனி  முழங்கால் மூலக்கூறு 

உயிரணுக்கடள (HMSCs) பயன்படு ்துேதில் ஒரு முக்கிய  டடயாக உள்ளது. 

இது இந்திய இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் தடக்னாலஜி (ஐஐடி) பாம்பப ஆராய்சச்ியாளரக்ளின் 

குழுவினரால் தேற்றிகரமாக முறியடிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

நியமனங்கள் 

தமௌரிசிபயா சரர்ி என்பேர ்தசல்சியா புதிய பமலாளராக (கால்பந்து) 

நியமிக்கப்பட்டார.் 
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 Date : July 16th - 18th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

2018 FIFA உைக ரகாப்ளப  

2018 ஆம் ஆண்டு ஃபிஃபா உலகக் பகாப்டப பபாட்டியில் பிரான்ஸ் 4-1 என்ற 

கணக்கில் குபராஷியாடே தேன்றது  

பிரான்ஸ் 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இரண்டாேது உலகக் பகாப்டபடய தேன்றது. 

  

பிரான்ஸ் ேடகள ரபாட்டி 

பிரான்ஸ் பசாடிவில்லியில் நடந்  சரே்ப ச  டகள பபாட்டியில் ஆண்களுக்கான 

ஈட்டி எறி லில் 20 ேய ான இந்திய வீரர ்நீரஜ் பசாப்ரா 85.17 மீட்டர ்தூரம் வீசி 

 ங்கப்ப க்க ்ட  தேன்றார.் 

  

ஜூனியர் ஆசிய மை்யுே்ே ொம்பியன்ஷிப் 

ஜூனியர ்ஆசிய மல்யு ்  சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியில் 97 கிபலா பிரிவில் விபரஷ் 

குண்டு தேண்கலம் தேன்றார.் 

 ICC ரபடஸ்்ரமன் ஒருநாள் ேரவரிளெ 

விராட் பகாலி -  இந்தியா 

பஜா ரூட்          -  இங்கிலாந்து 

பாபர ்ஆஸம்  -  பாகிஸ் ான் 
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முக்கியமான நாடக்ள் 

  

உைக  பாம்பு தினம் - ஜூளை 16 

உலக ்தில் பாம்புகள் பற்றிய மக்களின் அசச்ங்கடளயும், பிரடமகடளயும் நீக்கபே 

ஜூடல 16 ம் ப தி உலக பாம்பு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

  

ெரவ்ரேெ சநை்ென் மண்ரடைா தினம் - ஜூளை 18 

தநல்சன் மண்படலா (18 ஜூடல 1918) பிறந் ார.் இேர ்பிறந்து 100 ஆண்டுகள் 

ஆகின்றன.   

இேர ்பிறந்  நாடளதயாட்டி சரே்ப ச தநல்சன் மண்படலா தினமானது 2009 ஆம் 

ஆண்டு நேம்பர ்மா ம் ஐக்கிய நாடுகளால் அதிகாரப்பூரே்மாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

இந்  தின ்ட  ஐ.நா , ஜூடல 18, 2010 அன்று மு ல்  அனுசரி ் து. 

  

உைக செய்திகள் 

  

மஹாசஜன்ரகா (MAHAGENCO) ளபப் கன்ரவயர் சிஸ்டம்  

தேஸ்டரன்் பகால்ஃபீல்டஸ்் லிமிதடட் (WCL) சுரங்கங்களில் இருந்து நிலக்கரி ் 

துடறக்கு நிலக்கரி பபாக்குேர ்துக்காக ரயில்பே, நிதி, காரப்்பபரட ்விேகாரங்கள் 

மற்றும் நிலக்கரி துடற அடமசச்ர ்பியுஷ் பகாயல் என்பேர ்மஹாதஜன்பகா 

(MAHAGENCO) டபப் கன்பேயர ்சிஸ்ட ்ட  ் திறந்துடே ் ார.் 
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ஐரராப்பிய , ஜப்பான் வரே்்ேக ஒப்பந்ேம் 

ஜப்பான் மற்றும் ஐபராப்பிய ஒன்றியம் இலேச ேர ்் க ஒப்பந்  ்தில் 

டகதயாப்பமிட்டது. 

  

ஐ.நா மனிே உரிளமகள் கவுன்சிை் 

ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் உறுப்பினரக்ள் ஐஸ்லாந்ட  உலகின் 47 

உறுப்பினரக்டளக் தகாண்ட மனி  உரிடமகள் கவுன்சில் 

இருக்டகக்கு  ப ரந்்த டு ் னர.் 

  

பங்களாரேஷிை்  மிகப்சபரிய விொ ளமயம்  

விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான கா ்திருக்கும் பநர ்ட  குடறக்க இந்தியா  னது 

மிகப்தபரிய விசா டமய ்ட  ேங்காளப ச  டலநகரான டாக்காவில் 

த ாடங்கியது. 

  

ராஜ்யெபா புதிய உறுப்பினரக்ள் 

ராஜ்யசபாவில் ஏழு புதிய உறுப்பினரக்ள் உறுதிதமாழி எடு ் னர.் 

அதில் ராஷ்ட்ரிய ஸ்ேயம்பசேக் சங்கின் சி ் ாந் ர ்ராபகஷ் சின்ஹா, பாரம்பரிய 

நடனகாரர ்பசானால் மான்சிங் மற்றும் சிற்பக்கடல ரகுநா ் மஹப ்ரா ஆகிபயார ்

ராஜ்ய சபாவில் ப வி ஏற்றனர.் 
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ளநஜீரிய கடற்பளடே் ேளபதியின் ேளைவர் இந்திய வருளக 

டநஜீரிய கடற்படட ்  ளபதி டேஸ் அட்மிரல் ஐபக்-எடப்ட ஏக்தே இபஸ் மற்றும் 

டநஜீரிய கடற்படடக் குழுவின் நான்கு உறுப்பினரக்ளும் 2018 ஆம் ஆண்டு 16 மு ல் 

19 ஜூடல ேடர இந்தியாவுக்கு ேருடக  ந் ாரக்ள். 

  

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

  

MRTS மஹசமட்ரராவுடன் ஒப்பந்ேம் 

நாக்பூரில் மாஸ் பரபிட் ட்ரான்ஸிட் சிஸ்ட ்ட  (MRTS) அறிமுகப்படு ்  Mahametro 

உடன் இந்திய இரயில்பே ஒப்பந் ம் டகதயழு ்திட்டது. 

  

சமாளபை் செயலிகள்  

CIC செயலி 

CIC என்பது புதி ாக பமம்படு ் ப்படட் இருதமாழி தமாடபல் தசயலி பதிப்பு ஆகும். 

இ டன  ம ்திய  கேல் ஆடணயம் (CIC) அறிமுகப்படு ்தியுள்ளது. 

 ‘பரிவரே்்ேனா’ செயலி 

சி ்தூர ்மாேட்ட காேல்துடறயினர ்ரவுடிகடளச ்சமாளிக்க ஒரு புதிய 

 னி த்ுேமான பரிேர ்் னா தசயலி ஒன்டற உருோக்கியுள்ளனர.் 
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அறிவியை் செய்திகள் 

  

ஜியாரஜ்ஸ் ரைசமய்டரின் 124 வது பிறந்ே நாள் 

கூகுள் டூடில் பிக் பபங் பகாட்பாட்டிடனக் கண்டறிந்  தபல்ஜியன் ோனியலாளரான 

ஜிபயாரஜ்ஸ் பலதமய்டரின் 124 ேது பிறந் நாடள ஜூடல 17 

அன்று  தகாண்டாடியது. 

  

மீனின் அறிவியை் சபயர் 

உயிரியல் சரப்ே ஆஃப் இந்தியாவின் புகழ்தபற்ற இக்தியாலஜிஸ்ட் K. ரமாப வியின் 

தபயடர, காபேரி ஆற்றில் கண்தடடுக்கப்பட்ட ஒரு மீன் இன ்திற்கு, சமீப ்தில் டார ்

ரமாப வி எனப் தபயரிடப்பட்டது. 

இந்  மீன் 150 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அறிவியல் தபயர ்தபற்றது. 

  

முேை் சோளைதூர இயங்கு நுண்ரணாக்கி 

ரூ. 40 பகாடி மதிப்பிலான உலகின் மு ல் த ாடலதூர இயங்கு நுண்பணாக்கிடய 

ஐஐடி தமட்ராஸ் தேளியிட்டது. 

  

2018 ‘ொப்ட் பவர் 30’ குறியீடட்ு ஆண்டு உைக ேரவரிளெ 

இங்கிலாந்து 

பிரான்ஸ்  

தஜரம்னி 
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மாநாடுகள் 

  

AYUSH ரேசிய நிறுவன மாநாடு 

அடன ்து இந்திய ஆயுரப்ே  நிறுேன ் ால் (AIIA), AYUSH ப சிய நிறுேன  ்

 டலேரக்ளின் இரண்டு நாள் மாநாடு சிறப்பு பநாக்கி ேளரக்ிறது. 

இ டன  புது தில்லியில் ஆயுஷ்  மந்திரி ஸ்ரீ ஷிரிப ் எஸ்பஸா நாயக் த ாடங்கி 

டே ் ார.் 

  

மகளிர ்மற்றும் குழந்ளேகள் ரமம்பாடட்ு துளற அளமெெ்ரக்ளின் ரேசிய 

மாநாடு 

மாநில மற்றும் யூனியன் பிரப சங்களின் மகளிர ்மற்றும் குழந்ட கள் பமம்பாடட்ு ் 

துடற அடமசச்ரக்ளின் உயரந்ிடல ப சிய மாநாடு புதுதில்லியில் நடடதபற்றது. 

இ டன  மகளிர ்மற்றும் குழந்ட கள் பமம்பாட்டிற்கான ம ்திய அடமசச்ர ்திருமதி. 

பமனகா சஞ்சய் காந்தியின்  டலடமயில் நடடதபற்றது. 

  

லிட்டிை் ஹார்டஸ்் விழிப்புணரவ்ு  திட்டம் 

டமசூர ்காேல்துடறயினர ்நசரப்ா ், மிரச்ா சாடலயில்  குழந்ட கள் பூங்காடே 

புதுப்பி ்து, பபாக்குேர ்து விதிகளின் தூதுேரக்ளாக பள்ளிக்குழந்ட கள் 

ேருே ற்கு ஒரு புதிய திட்ட ்ட  பமற்தகாண்டனர.் 

இ ன்படி ''லிட்டில் ஹாரட்ஸ்் விழிப்புணரவ்ு'' திட்டம் அறிமுகப்படு ் ப்பட்டது.ri 
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இந்திய-ஓமன் கூடட்ு ஆளணக் கூடட்ம் 

8-ேது இந்திய-ஓமன் கூடட்ு ஆடணக் கூட்டம் (JCM) மஸ்கடக்ில் நடடப்தபற்றது. 

இந்  8 ேது அமரவ்ு கூட்ட ்தில், ேர ்் க, டக த் ாழில் மற்றும் விமான த்ுடற 

அடமசச்ர ்சுபரஷ் பிரபு கூடட்ு ்  டலடம  ாங்கினார.்“ 

  

ஆங்கிைம் எனக்கு பயம் இை்ளை திட்டம் 

பநாக்கம் : மாணேரக்ள் 1-ம் ேகுப்பிலிருந்து ஆங்கில ்தில் எழு , படிக்க, பபசவும் 

அேரக்ளுக்கு உ வுே ற்காக ஆசிரியரக்ளின் திறடன ேளரப்்பது. 

ஆரம்ப பள்ளி மாணேரக்ளுக்கான “ஆங்கிலம் எனக்கு பயம் இல்டல” திட்ட ்ட  

ஹரியானா த ாடங்கியது. 

  

விமான நிளையங்களுக்கான ட்ரரான் எதிர்ப்புே் திட்டம் 

சிவில் விமானப் பாதுகாப்புப் பணியகம் (BCAS) இன் இயக்குனர ்தஜனரல் குமார ்

ராபஜஷ் சந்திரா  டலடமயிலான குழுோல்  ட்பரான் எதிரப்்பு ் திட்டம் 

 யாரிக்கப்பட்டது . 

இ ன்படி  “தமன்டமயான தகாடல” அணுகுமுடற மூலம் ட்ரான்டஸ 

அழிக்கப்படுே ற்குப் பதிலாக ட்ரான்டஸ இடணக்க அல்லது பச ப்படு ்தி 

நடுநிடலப்படு ்  பேண்டும் என்று பரிந்துடர ் து. 
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சிளற ளகதிகளள விடுவிக்கும் சிறப்புே் திட்டம் 

மகா ்மா காந்தியின் 150-ேது பிறந்  தின ்ட தயாட்டி சிடறக் டகதிகடள 

விடுவிக்கும் சிறப்பு ் திட்ட ்திற்கு, பிர மர ்திரு. நபரந்திர பமாடி  டலடமயில் 

நடந்  ம ்திய அடமசச்ரடேக் கூட்ட ்தில் ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்டது. 

  

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

  

பிரிக்ஸ் நாடுகளுடன் புரிந்துணரவ்ு உடன்பாடு 

பிர மர ்திரு. நபரந்திர பமாடி  டலடமயிலான ம ்திய அடமசச்ரடேக் குழுக் 

கூட்ட ்தில் பிபரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா, த ன்னாப்பிரிக்கா ஆகிய பிரிக்ஸ் 

நாடுகளுக்கு இடடயில் மண்டல அளவில் விமானப் பபாக்குேர ்து த ாடரப்ான 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்  ்துக்கு ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்டது. 

  

இந்திய – கியூபா இளடயிை் புரிந்துணரவ்ு உடன்பாடு 

பிர மர ்திரு. நபரந்திர பமாடி  டலடமயிலான ம ்திய அடமசச்ரடேக் குழுக் 

கூட்ட ்தில் இந்திய பாரம்பரிய மரு ்துே முடற, பஹாமிபயாபதி மரு ்துேம் 

ஆகியடே குறி ்து இந்தியாவுக்கும் கியூபா நாட்டுக்கும் இடடயில் புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந் ம் ஏற்படு  ்ப்பட்ட ற்கு ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்டது. 
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நியமனங்கள் 

  

கூடு ல் காேல் இயக்குனர ்தஜனரல் (சிஐடி) சி. துோரகா திருமலா ராே் 

என்பேர ் விஜயோடா நகர பபாலீஸ் ஆடணயராக நியமிக்கப்பட்டார.் 

  

 

 Date : July 19th - 22nd 

 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

ஜூனியர் ஆசிய மை்யுே்ே ொம்பியன்ஷிப் 

ஜூனியர ்ஆசிய மல்யு ்  சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா ஒரு தேள்ளி (திே்யா 

காக்ரன்) மற்றும் இரண்டு தேண்கல ப க்கங்கடள (கருணா, ரீனா) தேன்றது. 

  

சடக்கே்ைான் ொேளன 

15 ேது ப சிய இடளஞர ்பபாட்டியில் சாம்பியன் பட்ட ்ட   குஜரா  ்மாநில ்தின் 

ேப ா ராவில் ஹரியாணாவின் பமாகி ் குமார ்18 ேயதிற்குட்பட்படாருக்கான 

ப சிய தடக்க ்லான் சா டனடய முறியடி ் ார.் 
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ஹாை் ஆஃப் ஃரபம் சடன்னிஸ் ரபாட்டி 

ராம்குமார ்ராமநா ன் ஹால் ஆஃப் ஃபபம் தடன்னிஸ் பபாட்டியில் அதமரிக்காவின் 

டிம் ஸ்டமதஷக்டக  ்ப ாற்கடி ்து மு ன்முடறயாக ATP இறுதிப் பபாட்டிக்கு ப ரவ்ு 

அடடந் ார.் 

 

 ஜூனியர் ஆசிய மை்யுே்ே ொம்பியன்ஷிப் 

சசச்ின் ரதி மற்றும் தீபக் பூனியா, ஜூனியர ்ஆசிய மல்யு ்  சாம்பியன்ஷிப்பில் 

 ங்கம் தேன்றனர.் 

 

ஜூனியர் ொம்பியன்ஷிப் 

இந்திய வீரரான லக்ஷியா தசன் இந்ப ாபனசியாவில் நடந்  பபட்மிண்டன் ஆசியா 

ஜூனியர ்சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியில்  ங்க ப க்கம் தேன்ற மூன்றாேது இந்திய 

வீரரானார.் 

  

உைக செய்திகள்  

  

EVM உற்பே்திக்கான வெதிே் திறப்பு விழா 

தபங்களூர,் பார  ்எதலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிதடட், இராணுே ் த ாடரப்ு ேர ் ்கப் 

பிரிவில் EVM உற்ப ்திக்கான புதிய உற்ப ்தி ேசதிடய ப ர ்ல் ஆடணயர ்சுனில் 

அபராரா திறந்துடே ் ார.் 

பிதரயில் EPI  Cards மு ல் முடறயாக கரந்ாடகாவில் பாரட்ே குடறோன 

ோக்காளரக்ளுக்கு விநிபயாகிக்கப்பட்டது. 
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பிரிக்ஸ் செய்தி ரபார்டை்  

பிரிக்ஸ் மீடியா அகாடமி மற்றும் பிரிக்ஸ் தசய்தி பபாரட்டல நிறுவுே ற்கான ஒரு 

தீரம்ானம் த ன் ஆப்பிரிக்காவின் பகப் டவுனில் 2018 BRICS ஊடக மன்ற ்தில் 

எடுக்கப்பட்டது. 

  

கடற்பளடக் குழுவிை் ரெரும் பிரான்சின் முேை் சபண் 

அதமரிக்கா மற்றும் பிரிட்டனுக்குப் பிறகு, பாரம்பரியக் கப்பல்கடளக் காட்டிலும் 

நீண்ட மற்றும்  னிடமப்படு ் ப்பட்ட பணிகள் தசய்யும் அணுசக்தி கடற்படடக் 

குழுவில் தபண்கடள பசரக்்கும் மூன்றாேது நாடு பிரான்ஸ் ஆகும். 

  

காற்று ேரம் மற்றும் வானிளை அடிப்பளடயிைான மிகவும் ரமம்பட்ட அளமப்பு 

(SAFAR) 

மிகவும் பமம்பட்ட காற்று  ரம் மற்றும் ோனிடல கணிப்பு அடமப்டப ் (SAFAR) 

டாக்டர ்ஹரஷ்ேர ்ன் தில்லி சாந்தினி தசௌக்கில்  த ாடங்கி டே ் ார.் 

  

ொகர்மாோ பிரண்டஷ்ிப்  -2 

சீனாவின் த ன்பமற்கு சிசச்ுோன் மாகாண ்தின்  டலநகரான தசங்டூவில் 10 நாள் 

பநபாள-சீன கூடட்ு இராணுேப் பயிற்சி ‘சாகரம்ா ா பிரண்டஷ்ிப் -2’ன் இரண்டாேது 

பதிப்பு நடடதபறும் 

  

 

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


 
    

 

திட்டங்கள் 

  

ரகரைா இந்தியா திறளம ரமம்பாடட்ுே் திட்டம் 

இந்திய விடளயாடட்ு அடமப்பு விடளயாடட்ு பமம்பாடட்ுக்கு கணிசமான 

முன்பனற்ற ்ட  எடு ்துச ்தசன்றுள்ளது. 

இ ன்படி பகபலா இந்தியா திறடம பமம்பாடட்ு ் திட்ட ்தின் கீழ் 734 வீரரக்ளுக்கு 

உ வி த் ாடக அளிக்கவுள்ளது. 

  

கிரன்ீரகாவின்  புதுப்பிக்கே்ேக்க ஆற்றை் திட்டம் 

இந்தியாவின் மிகப்தபரிய ஒருங்கிடணந்  புதுப்பிக்க  ்க்க எரிசக்தி திட்டமான 

(IREP) ஸ் ாபிப்ப ற்காக கிரீன்பகா எனரஜ்ீஸ் பிடரபேட் லிமிதடட் (GEPL) திட்டம் 

கரன்ூல் மாேட்ட ்தின் பன்யாம் மண்டல ்தில் பின்னபுரம் கிராம ்தில்  ஆந்திர 

மாநில அரசு அங்கீகரி ் து. 

  

ரகரைா இந்தியா திறளம ரமம்பாடட்ுே் திட்டம் 

இந்திய விடளயாடட்ு அடமப்பு விடளயாடட்ு பமம்பாடட்ுக்கு கணிசமான 

முன்பனற்ற ்ட  எடு ்துச ்தசன்றுள்ளது. 

இ ன்படி பகபலா இந்தியா திறடம பமம்பாடட்ு ் திட்ட ்தின் கீழ் 734 வீரரக்ளுக்கு 

உ வி த் ாடக அளிக்கவுள்ளது. 

 

 

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


 
    

 

ேரவரிளெ 

  

சபாது விவகாரங்கள் குறியீடு - 2018 

சிறந்ே ஆளுளம சகாண்ட சபரிய மாநிைம்  

1) பகரளா  

2)  மிழ்நாடு               

3) த லுங்கானா  

4) கரந்ாடகா 

  

மாநாடுகள் 

  

ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் 28 வது கூட்டம் 

தபாருடக்ள் மற்றும் பசடேகள் ேரி கவுன்சில் அ ன் 28 ஆேது கூட்ட ்தில் சானிட்டரி 

பநப்கின்கள், சிறிய த ாடலக்காட்சிகள், சலடே இயந்திரங்கள் மற்றும் குளிரப் ன 

தபட்டிகள் உட்பட 50-க்கும் பமற்பட்ட  யாரிப்புகளின் கட்டண ்ட  குடற ் து. 
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அறிவியை் செய்திகள் 

  

சோளையுணரவ்ுக் கருவி -லிடார் (LiDAR) 

ப சிய காற்று சக்தி நிறுேனம் (NIWE), குஜரா  ்கடற்கடரயில் காம்பாட் 

ேடளகுடாவில் உள்ள கடல் காற்று ேள ்ட  மதிப்பீடு தசய்ே ற்கு லிடார(்LiDAR) 

எனும் த ாடலயுணரவ்ுக் கருவி ஒன்டற நிறுவியுள்ளது. 

  

டாக்ஸிரபாடக்ள் 

புது தில்லி மற்றும் மும்டப விமான நிடலயங்களில் காரப்ன் உமிழ்டேக் குடறக்க 

உ வுே ற்கு இஸ்பரல்  யாரி ்  டாக்ஸிபபாடக்ள் விடரவில் ேரவுள்ளது. 

  

புளே ொக்களடளய சுே்ேம் செய்ய ஒரு ரராரபா 

 மிழக ்தில் புட  சாக்கடட குழாய்களில் உள்ள அடடப்புகடள அகற்றும் 

 ானியங்கி இயந்திரம் ோங்கும் மு ல் நகரமாகிறது கும்பபகாணம் 

  

சூரியனின் உஷ்ண வளிமண்டைே்திை் நாொ ஆய்வு செய்யே் துவங்கவுள்ளது 

சிறிய கார ்அளவிலான பாரக்ர ்பசாலார ்ப்பரா என்ற பராபபா விண்கல ்ட  

சூரியப்புயல் உருோே ற்கு காரணமான விண்மீன் ேளிமண்டல ்தின் மிகப்தபரிய 

பகுதிடயப்பற்றி த ரிந்துதகாள்ள  நாசா சூரியனுக்கு அருகில் அனுப்ப ்  யாராகி 

ேருகிறது. 
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ஜப்பனஸ்ீ ஸ்டார்ட் அப் ‘விண்கற்கள் மளழ’ 

2020களின் த ாடக்க ்தில் ஹிபராஷிமா மீது உலகின் மு ல் தசயற்டக விண்கற்கள் 

மடழ தபாழிடே உண்டாக்க  யாராக இருப்ப ாக ஜப்பான் ஸ்டாரட்் அப் நிறுேனம் 

கூறியுள்ளது . 

  

ைாசவண்டர் வண்ண சிறிய ரூ .100 

இந்திய ரிசரே்் ேங்கி புதிய லாதேண்டர ்ேண்ண சிறிய 100 ரூபாய் பநாடட்ுக்கடள 

தேளியிடுகிறது, இது  ற்பபாது இருக்கும் பநாடட்ட விட சிறிய ாக இருக்கும். 

“நாட்டின் கலாசச்ார பாரம்பரிய ்ட  சி ் ரிக்கும் ேடகயில், ராணி கி ோே் படம் 

பநாட்டின் பின்னால் உள்ளது.” 

  

விருதுகள் 

லீடரஷ்ிப் விருது 2018  

பகரள சுகா ார அடமசச்ர ்பக.பக. டஷலஜா என்பேர ்லீடரஷ்ிப் விருது 

2018  தபற்றார ். 

  

நியமனங்கள் 

 

நீதிபதி வி.பக. ஹில்ரமணி என்பேர ்தசன்டன உயர ்நீதிமன்ற ்தின் புதிய 

 டலடம நீதிபதியாக  நியமிக்கப்பட்டார.் 
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Date : July 23rd - 25th 

 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

ொம்பியன் பட்டம் 

மகாராஷ்டிராவின் சன்கல்ப் குப் ாவுக்கு எதிராக பகால்கட்டாவில் 44 ேது ப சிய 

துடண-ஜூனியர ்(U-15) திறந்  சதுரங்கில் இறுதி ஆட்ட ்தில்,  மிழ்நாட்டின் அஜய் 

கார ்்திபகயன் சாம்பியன் பட்ட ்ட  தேன்றார.் 

  

இந்திய காை்பந்து பயிற்சியாளரக்ள் ெங்கம் (AIFC) 

ஜான் க்ரிபகாரி [தசன்டனயின் எஃப்.சி  டலடம பயிற்சியாளர]் 

என்பேர ் ஆண்டிற்கான ISL பயிற்சியாளர ்விருது தபற்றார ்

  

உைக செய்திகள்  

  

ருவாண்டா, உகாண்டா மற்றும் சேன்னாப்பிரிக்காவிை் பிரேமரின் 

அரசுமுளறப் பயணம் 

ருோண்டா குடியரசு (ஜூடல 23-24), உகாண்டா குடியரசு (ஜூடல 24-25), 

த ன்னாப்பிரிக்க குடியரசு (ஜூடல 25-27) ஆகியேற்றிற்கு பிர மர ்திரு. 

நபரந்திரபமாடி அரசுமுடறப் பயணம் பமற்தகாள்கிறார.் இந்தியப் பிர மர ்ஒருேர ்

ருோண்டாவிற்குப் பயணம் பமற்தகாள்ேது இதுபே மு ன்முடறயாகும். 20 
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ஆண்டுகளுக்குப் பின், உகாண்டாவுக்கு நமது பிர மர ்மு ன்முடறயாக பயணம் 

பமற்தகாள்கிறார.் 

  

கை்யாண் குருகுை் சோழிை் பயிற்சி ளமயம்  

ஜாரக்்கண்ட் மாநில நல ்துடற "கல்யாண் குருகுல்" என்ற தபயரின் கீழ் 

த ாழிற்பயிற்சி டமயங்கடள (VTC) நிறுவியது. 

  

பிரேமர ்உகாண்டாவிற்கு பயணம் 

பிர மர ்நபரந்திர பமாடி உகண்டாவின்  டலநகரான கம்பாலாவிற்கு இரண்டு நாள் 

பயணம் பமற்தகாண்டார.் 

1997க்குப்பின் இரு ரப்பு பயணம் தசல்லும் மு ல் இந்தியப் பிர மர ்நபரந்திர பமாடி 

ஆோர.் 

இந்தியாவிற்கு அதிகம் எண்ளண வழங்கும் 2 வது நாடு ஈரான் 

ஏப்ரல் மற்றும் ஜூன் மா ங்களுக்கு இடடபய இந்திய எண்தணய் சு ்திகரிப்பு 

நிறுேனங்களுக்கு ஈரான் இரண்டாேது மிகப் தபரிய எண்தணய் ேழங்குநராக 

இருந் து.  

  

பிடெ் ்பிளாக் விமானப்பளட பயிற்சி - 18 

ராயல் ஆஸ்திபரலிய விமானப்படடயுடன் பிடச் ்பிளாக் விமானப்படட -18 

பயிற்சியில் மு ல் முடறயாக இந்திய விமானப்படட பங்பகற்கிறது. 
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ஸ்வெ ்ெர்ரவக்ென் கிராமீன் 

உ ்திரபிரப சம், ஜாரக்ண்ட ்மற்றும் மகாராஷ்டிராவில்  2018 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 13 

ஆம் ப தி குடிநீர ்மற்றும் சுகா ார அடமசச்க ் ால் அறிவிக்கப்பட்ட ஸ்ேச ்

சரப்ேக்சன் கிராமீன் 2018 (SSG 2018) த ாடங்கப்பட்டது. 

  

கூட்டங்கள்  

  

எை்ளைப்புறெ ்ொவடிகள் பற்றிய கூட்டம் 

இந்தியா-பங்களாப ஷ் எல்டலப்புறச ்சாேடிகள் பற்றிய கூடட்ுக் குழுவின் மு ல் 

கூட்டம், 22-23 ஜூடல 2018-ல் திரிபுரா மாநிலம், அகர ்லாவில் நடடதபற்றது. 

 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

  

ைஞ்ெ ஊழை் திருே்ேெ ்ெட்ட மரொோ 

லஞ்சம் ோங்குபேரக்ள் மற்றும் லஞ்சம் தகாடுப்பேரக்டள  ண்டிக்கும் லஞ்ச ஊழல் 

 டுப்பு சட்ட (திரு ் ம்) மபசா ா, 2018 மக்களடேயில் நிடறபேற்றப்பட்டது. 

தபாது அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் ோங்குேது அல்லது ேழங்குேது பபான்ற குற்ற ்தில் 

ஈடுபடுபேரக்ளுக்கு இந்  மபசா ா மூலம் மூன்று மு ல் ஏழு ஆண்டுகள் சிடற ் 

 ண்டடன விதிக்கப்படட்ுள்ளது. 
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IOCL மற்றும் ALMICO இளடரய ஒப்பந்ேம் 

UPSO-II இன் CSR திட்ட ்தின் பநாக்கம் ஊனமுற்றேரக்ளுக்கு அதிகாரமளிப்ப ாகும். 

இந்  திட்ட ்தின் கீழ் ஊனமுற்றேரக்ள் நன்டமக்காக 1 பகாடி ரூபாய் அரப்்பணிப்பு 

அளிக்கப்பட்டது . 

  

விருதுகள் 

  

ஆவணப்பட விருது  

11 ேது சரே்ப ச ஆேணப்படம் மற்றும் பகரளாவின் சிறு திடரப்பட 

விழாவில்  (IDSFFK) 

‘அப், டவுன் அண்டு டசடுபேஸ்’  என்ப ற்கு சிறந்  நீண்ட ஆேணப்பட விருது 

ேழங்கப்பட்டது.  

  

அறிவியை் செய்திகள் 

  

செவ்வாய் கிரகே்திை் நிைே்ேடி ஏரி  

ஒரு சுற்றுப்பாட  விண்கல ்தில் ராடார ்கருவிடயப் பயன்படு ்தி, விஞ்ஞானிகள் 

தசே்ோயின் த ற்கு துருேப் பள்ள ் ாக்கின் பனிப்பகுதியின் அடியில் உப்பு 

நிடறந்  ஏரிடய கண்டறிந்துள்ளனர.் அடே நுண்ணுயிர ்ோழ்வின் சா ்தியமான 

ோழ்விடமாக அடழக்கப்படுகின்ற ஒரு நீரந்ிடல ஆகும். 

இது தசே்ோய் கிரக ்தில் காணப்படும் மு ல் திரே நிடலயான நீர ்நிடல ஆகும். 
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 ேரவரிளெ  

  

எரிெக்தி சபாருளாோர மற்றும் நிதி பகுப்பாய்வு நிறுவன (IEEFA) அறிக்ளக 

புதுப்பிக்க ் க்க ஆற்றலில் சிறந்  மாநிலம் 

1) கரந்ாடகம்  

2)  மிழ்நாடு 

  

 

 Date : July 28th - 29th 

 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

ஆசியா பசிபிக் சீனியர் 2018 

அக்படாபர ்17 மு ல் 19 ேடர ஜப்பான், மியாசாகியில் நடடதபறும் ஆசியா பசிபிக் 

சீனியர ்2018ல் இந்தியாடே பிரதிநிதி ்துேப்படு ்துே ற்காக கபில்ப ே், ரிஷி 

நபரன் மற்றும் அமி ் லூ ்ரா ப ரந்்த டுக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

  

யாெர் ரடாகு இன்டர்ரநஷனை்  ரபாட்டி 

இஸ் ான்புல் நகரில் யாசர ்படாகு இன்டரப்நஷனல் பபாட்டி நடடதபற்றது. 
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இதில் பஜ்ரங் புன்யா  ங்கம் தேன்றார ், தபண்கள் பிரிவில் பிங்கி  ங்கம் தேன்றார ்

, சந்தீப் ப ாமர ்தேள்ளிப் ப க்கம் தேன்றார.் 

  

ரஷ்யா ஓபன் டூர ்சூப்பர் 100 ரபட்மின்டன் ரபாட் 

ரஷ்ய ஓபன் டூர ்சூப்பர ்100 பபட்மின்டன் பபாட்டியில், முன்னாள் ப சிய 

சாம்பியனான சவுரப் ேரம்ா ஜப்பானின் தகாக்கி ே ் னாபிடய ப ாற்கடி ் ார.் 

  

உைக ஜூனியர ்ஸ்குவாஷ் குழுவின் பட்டம் 

எகிப்து இங்கிலாந்ட  ப ாற்கடி ்து உலக ஜூனியர ்ஸ்குோஷ் அணிப் பட்ட ்ட  

தேன்றது. 

  

சுற்று–உைக படகு பந்ேயம் 

ஆஸ்திபரலியாவின் தேண்டி டக் சுற்று-உலக படகு பந் ய ்தில் தேற்றி தபற்ற மு ல் 

தபண் ஸ்கிப்பர ்ஆனார.் 

  

முக்கியமான நாடக்ள் 

  

உைக இயற்ளக பாதுகாப்பு தினம் - ஜூளை 28  

காடழிப்பு, சட்டவிபரா  ேனவிலங்கு ேர ்் கம், மாசுபாடு, பிளாஸ்டிக், 

இரசாயனங்கள், பபான்ற பல இயற்டகயின் அசச்ுறு ் ல்கள் உள்ளது 
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அ னால் இயற்டக ேளங்கடள பாதுகாப்ப ற்கும் விழிப்புணரட்ே 

உருோக்குே ற்காக உலக இயற்டக பாதுகாப்பு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

  

உைக சஹபளடடிஸ் நாள் - ஜூளை 28  

மஞ்சள் காமாடல பநாடய ஏற்படு ் க்கூடிய டேரடஸ கண்டறிந் , "புலும்பரக்்" 

என்ற விஞ்ஞானியின் பிறந்  நாளாகும். "தஹபடடடிஸ் பி" டேரஸால், மஞ்சள் 

காமாடல பநாய் ஏற்படுகிறது. 

பநாபல் பரிசு தபற்ற பாருச ்சாமுபேல் ப்ளம்தபரக்் பிறந்  நாள் ஜூடல 28 ஆம் ப தி 

ஆகும். இேர ்மஞ்சள் காமாடல பநாடய ஏற்படு ் க்கூடிய "தஹபடடடிஸ் 

பி''  கண்டறிந் ார.்  

ஆ லால் இந்நாள்  தபாது மக்களிடடபய தஹபடடடிஸ் டேரஸ்  விழிப்புணரட்ே 

ஏற்படு ்  உலக தஹபடடடிஸ் தினமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

  

ெரவ்ரேெ புலி தினம் - ஜூளை 29 

  

2010 ஆம் ஆண்டு புனி  பீட்டரஸ்்பரக்் புலிகளின் உசச்ி மாநாடு உருோக்கப்பட்டது . 

பநாக்கம் : மு ல் சரே்ப ச புலி தினம் , புலி பாதுகாப்புப் படடயினரின் முக்கிய 

பேடல ்திட்ட ்ட  ஊக்குவிப்ப ற்காக, புலிகளின் எண்ணிக்டக குடறந்து ேருேது 

குறி ்து விழிப்புணரட்ே ஏற்படு ் வும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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திட்டங்கள் 

  

ரேசிய சஹபளடடிஸ் ளவரை் கண்ட்ரராை் திட்டம் 

2018 ஆம் ஆண்டு உலக தஹபடடடிஸ் தின ்ட  குறிப்ப ற்காக ப சிய 

தஹபடடடிஸ் டேரல் கண்ட்பரால் திட்ட ்ட  சுகா ார மற்றும் குடும்ப நல ்துடற 

அடமசச்ர ்பஜ .பி நட்டா த ாடங்கிடே ் ார ். 

  

ரமகாையா பாை் மிஷன் திட்டம் 

பநாக்கம் : பால் உற்ப ்திடய பமம்படு ்துே ன் மூலம் 2022 ஆம் ஆண்டளவில் 

விேசாயி ேருோடய இரு மடங்காக உயர ்்துே ற்கான டமய இலக்டக 

அடடே ற்கு பமகாலயா பால் உற்ப ்தி திட்டம் உ வும். 

  

விருதுகள் 

  

மாைதி ொண்டூர் விருது  

நாேலாசிரியர ்மற்றும் சிறுகட  எழு ் ாளாரான திருமதி சாந் ா ப வி என்பேர ்

மாலதி சாண்டூர ்விருது தபற்றார.்  

  

திட்ட விருது 

சிறந்  விசாகப்படட்ினம் நகராட்சி காரப்்பபரஷன் (ஜி.வி.எம்.சி) என்பது  “ஸ்மாரட்் 

ேளாக ்ட  தசயல்படு ்துேதில் சிறந்  சா டனக்கான சமூக அம்சங்களில் திட்ட 

விருது” தபற்றது. 
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Date : July 30th - 31st 

 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

கனடிய ஓபன் ரகாை்ஃப் ரபாட்டி 

ஜான்சன் கனடிய ஓபன் பகால்ஃப் பபாட்டியில் தேற்றி தபற்றார.் இது அேரது 19 ேது 

பட்டமாகும். 

  

கியா சூப்பர் லீக் ரபாட்டி 

இந்தியாவின் நட்ச ்திர வீரர ்ஸ்மிருதி மந் ானா, கியா சூப்பர ்லீக் பபாட்டி தபண்கள் 

டி20 கிரிக்தகட்டில் 18 பந்துகளில் பேகமாக அடர ச  ்ட  அடி ்து சா டன 

புரிந் ார.் 

  

அடை்ாண்டா சடன்னிஸ் பட்டம் 

ஜான் இஸ்னர ்என்பேர ்டரயன் ஹாரிசடன வீழ் ்தி  ஐந் ாேது முடறயாக 

அடல்ாண்டா ஓபன் தடன்னிஸ் பட்டம் தேன்றார.் 

  

ரகாை்ப் உைக ரகாப்ளப ொம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி 

பகால்ப் உலக பகாப்டப சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியில் மு ல் முடறயாக அனிரப்ன் 

லாஹிரி மற்றும் சுபாங்கர ்ஷரம்ா என இரண்டு இந்தியரக்ள் பங்பகற்றனர.் 
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உைக செய்திகள் 

  

ஆோர் மூைம் பணம் 

த லுங்கானா அரசு, மீ-பசோ டமயங்களில் மு ன்மு லாக ஆ ார ்மூலம் பணம் 

தபறுே ற்கான அடமப்டப அறிமுகப்படு ் ப்படுகிறது. 

 யுசனஸ்ரகா பாரம்பரிய ேளம் 

யுதனஸ்பகா உலக பாரம்பரிய அங்கீகார ்திற்கான அடு ்  முன்தமாழிந்  

 ளம் “தஜய்ப்பூரின் மதில் சூழ்ந்  நகரம் , ராஜஸ் ான், இந்தியா” ஆகும். 

  

அறிவியை் செய்திகள் 

  

அரிய வளக இரே்ேம் ‘பி நை்’ பீரனாளடப் கண்டுபிடிப்பு 

மங்களூருவிலுள்ள கஸ்தூரப்ா மரு ்துேக் கல்லூரி (KMC) ஷமி சாஸ்திரி 

 டலடமயிலான மரு ்துேரக்ள் குழு, “பிபி” அல்லது “பி நல்” பீபனாடடப் 

என்றடழக்கப்படும் அரிய இர ்  ேடகடய அடடயாளம் கண்டுபிடி ் னர.்  

  

திட்டங்கள் 

ஸ்வெ ்பாரே் இன்டரன்்ஷிப் 

பல்கடலக்கழக மாணேரக்ள் மற்றும் உயர ்கல்வி நிறுேன மாணேரக்ளுக்கான 

ஸ்ேச ்பார ் பகாடட இன்டரன்்ஷிப் – 100 மணிபநர ஸ்ேச ்ா திட்ட ்ட  இந்திய அரசு 

துேக்கியது. 
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ஸ்வெே்ா பக்வாடா 

தீம் : "புதுடம” மற்றும் “நிடல ் ன்டம“ 

தபட்பராலியம் மற்றும் இயற்டக எரிோயு அடமசச்கம் (MoPNG), எண்தணய் & 

எரிோயு சிபிஎஸ்இ ஜூடல 01 மு ல் 15 ேடர முழு ஆரே் ்துடன், உற்சாக த்ுடன் 

ஸ்ேச ்ா பக்ோடாடே தகாண்டாடியது. 

இந்திய ப சிய தநடுஞ்சாடல ஆடணயம் கடந்  ஆண்டு ஜூடல 16-ம் ப தி மு ல் 31-

ம் ேடர மற்றும் நடப்பு ஆண்டில் ஜனேரி 16-ம் ப தி மு ல் 31-ம் ப தி ேடர 'ஸ்ேச ்ா 

பக்ோடா' எனும் 'தூய்டம இருோரவிழா' திட்ட ்ட  தசயல்படு ்தின. 

இந்  நிடேயில் தூய்டம இந்தியா திட்ட ்தின் முடிவு ஆண்டான அடு ்  ஆண்டு 

மாரச் ்மா  ்துக்குள் கழிப்படற கடட்ுேதில்  னது இலக்டக எட்டி முடிக்க ப சிய 

தநடுஞ்சாடல ஆடணயம் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

விருதுகள் 

 

3 வது பிரிக்ஸ் திளரப்பட விழா 

டரப்ன், த ன்னாப்பிரிக்காவின் 3ேது பிரிக்ஸ் திடரப்பட விழாவில் இந்திய 

திடரப்படங்கள் தேன்ற விருதுகள் 

சிறந்  நடிடக             :   பானி ா  ாஸ், வில்பலஜ் ராக்ஸ்டாரஸ்் 

சிறந்  திடரப்படம்   :   அமி  ்மசுரக்ாரின் நியூட்டன் 

சிறப்பு ஜூரி விருது   :   ரிமா  ாசின் வில்பலஜ் ராக்ஸ்டாரஸ்் 
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நிழை் சபாம்மைாட்ட களைஞருக்கு  சபை்ரைாஷிப் விருது 

நிழல் தபாம்மலாட்ட கடலஞரான ராஜீே் புளாேர ்கடல ேடிே ்துக்கும் பார ப் 

புழாவுக்கும் இடடயிலான உறடேக் கண்டறிய ம ்திய கலாசச்ார 

அடமசச்க ்திலிருந்து தபல்பலாஷிப் விருது தபற்றார.் 

  

ராஜீவ் காந்தி ெே்பாவனா விருது 

முன்னாள் பமற்கு ேங்க ஆளுநர ்பகாபால்கிருஷ்ணா காந்தி என்பேர ்இனோ  

ஒற்றுடம மற்றும் சமா ான ்ட  ஊக்குவி ்  ற்காக ராஜீே் காந்தி ச ்பாேனா 

விருது தபற்றார.் 

 

நியமனங்கள் 

  

விஜய்  ாகூர ்சிங் என்பேர ் தேளிவிேகார த்ுடற அடமசச்க (MEA) தசயலாளராக 

(கிழக்கு) நியமிக்கப்பட்டார.் 
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