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JULY CURRENT AFFAIRS/ ஜீன ர டப்பு நிகழ்வுகள் 

 Prime Minster pays homage to the Great saint and poet, Kabir, at Sant 

Kabir Nagar on 500th death anniversary of Saint Kabir 

 உத்ப்பிச ரநினத்தில், 15-ம் நூற்நரண்டுகளில் ரழ்ந் தம்தரும் கவிஞர் கபிர் 

ரஸின் 500-து நிணவு திணம் ரப அனுசரிக்கப்தடுகிநது. இ முன்னிட்டு 

பிர் ந்தி ரடி அஞ்சலி சலுத்திணரர் 

  As part of the ongoing DISHA Week being celebrated from 25th to 29th June, 

2018 to mark the successful completion of 2 years of the District 

Development Coordination & Monitoring Committee (DISHA). DISHA to 

monitor the progress of 42 schemes across the country 

 DISHA ரம் ஜீன் 25 முல் 29  கரண்டரடப் தட்டது. இது ரட்ட அபவில் 

திட்ட எருங்கிணப்பு ற்றும் கண்கரனிப்பு குழுரகும். திசர ன்தது ரடு முழுதும் 

சல்தடுத்ப்தட்ட 42 திட்டங்கப கண்கரணிப்தரகும் 

 Minister of Commerce & Industry and Civil Aviation launches 

mobile application ―ReUnite‖ to track and trace missing and abandoned 

children 

 த்தி ர்த்கம் & ரழிற்சரன ற்றும் உள்ரட்டு விரணப் தரக்குத்து அச்சர் 

திரு. சுஷ் பிபு இன்று (29.06.2018) ‗ரியுணட்‘ ன்னும் கதசிச் சலித் 

ரடங்கித்ரர். இந்திரவில் கரல்தரண ற்றும் கவிடப்தட்ட 

குந்கபத் டவும் பின் ரடவும் இந்ச் சலி உவும். 

 Sathyasri Sharmila became country's first transgender lawyer   

 இந்திரவின் முல் திருணங்க க்கறிஞரக ததிவு சய்ரர் சத்ஸ்ரீ சர்மிபர 

 Tamil Nadu government to observe Sivaji Ganesan Birthday . 

 மிழ் ரடு அசு டிகர் சிரஜி கசன் பிநந் ரப அசு விரரக 

கரண்டரடுரக அறிவித்துள்பது. 1996 ல் இந்திரவில் சினிரவுக்கு ங்கும் 

உரி விருரண ரர சரகிப் தரல்க விருதிணப் தற்றுள்பரர், 

 The government celebrate July 1, 2018, as 'GST Day' to mark the first 

anniversary of the new indirect tax regime 

 ஜி ஸ் டி சட்டம் அல்தடுத்ப்தட்டு எரு ஆண்டு நிநடந் எட்டி ஜீன 1 ஜி 

ஸ் டி திணரக அனுசரிக்கப்தடுகிநது. 
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 Mumbai's Art Deco buildings — believed to be the world's second largest 

collection after Miami — were added to UNESCO's World Heritage List 

alongside the city's better-known Victorian Gothic architecture. 

 மும்தயில் "விக்டரரின் கரத்திக்'' ன்னும் ற்கத்தி கட்டடக் கன கரண்டு 

கட்டக்கப்தட்ட தங்கரன கட்டடங்கள் ற்றும் கனமிக்க று தன 

கட்டங்களுக்கு யுணஸ்கர அங்கீகரம் ங்கப்தட்டுள்பது 

 

 Tamil Nadu‘s Health Minister C. Vijaya Baskar received an award from 

Union Minister of Health and Family Welfare  J.P. Nadda in New Delhi. the 

State‘s achievement in 2014-16 reducing its Maternal Mortality Rate (MMR) 

(per 1,00,000 live births)  to 62 

 மிழ் ரடு சுகரரத்து அச்சர் த்தி குடும்த ற்றும் சுகரரத்துந அச்சர் 

மிழ்ணரடு 2014-16 ஆம் ஆண்டில் கப்தறு கரன இநப்பிண 1னட்சம் பிநப்புகளுக்கு 

62 இநப்புகபரக குநத்ற்கு விருது ரங்கிணரர். 

 Prime Minister Narendra Modi on Saturday greeted the people on the 

occasion of World Social Media Day on june 30. 

 சமூக ஊடக திணரண ஜீன் 30 ஆம் ரள் ரழ்த்து ரிவித்ரர். 
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 Researchers at Duke University show that a polio virus-rhinovirus hybrid 

may destroy cancer cells in patients. 

 டியூக் தல்கபக் ககத்திணச் சர்ந் ஆரய்ச்சிரபர்கள் தரலிர சிணக் 

கரண்டு புற்று ரய் சல்கப அழிக்க முடியும் ன்தண கண்டுபிடித்துள்பரர். 

 India celebrates the National Doctors' Day on July 1 to honour the 

legendary physician, freedom fighter and the second Chief Minister of West 

Bengal, Dr Bidhan Chandra Roy 

 இந்திர ஜீன 1 ஆம் ரள் டரக்டர் பி.சி ரயிண சிநப்பிக்கும் தரருட்டு சி 

ருத்துர் திணரக கரண்டரடிது. 

 Shri Kiren Rijiju to lead a High Level delegation to participate in AMCDRR, 

2018 in Ulaanbaatar, Mongolia from 03-06 July, 2018 

 ங்கரலிரவின் உனரன்தரரில் டதறும் ஆசி தரிடர் மீட்பு ரணரட்டில் 

இந்திரவின் அச்சர் கின் ரிஜ்ஜு கனந்து கரள்பவிருக்கிநரர். 

 Commander Abhilash Tomy of the Indian Navy is all set to head off on a 

unique voyage. The officer is the only invitee from Asia to participate in the 

prestigious Golden Globe Race (GGR) that commences from Les Sables 

d‘Olonne harbour in France 

 கடலில் டதறும் உனக ங்க தந்ப் தரட்டியில் தங்கு தறுற்கு கரரண்டர் 

அபினரஸ் டரமி னயினரண இந்தி கப்தற்தட சல்கிநது. ஆசிரவில் இருந்து 

அக்கப்தட்ட எ தர் அபினரஸ் டரமி ஆரர். இந் தந்ம் பிரன்சில் உள்ப 

துநமுகத்தில் டதறும். 

 Indigenously built stealth frigate, INS Sahyadri, wins praise for integrating 

yoga into regime which is participating in RIMPAC (Rim of the Pacific 

Exercise), the world‘s largest international maritime exercise.26th edition of 

RIMPAC, hosted by the U.S. Indo-Pacific Command (INDOPACOM) 

 The,first meeting of,the Cauvery Water Management Authority meeting held 

today (2/7/18) in the chairmanship of Masood Hussain. 

கரவிரி னரண் ஆத்தின் முல் கூட்டம், ஆத்தின் னரக த்தி 

நீர்பத் துந ஆர் சூத் யூசன் னயில் இன்று 

(2/7/18)டதற்நது. 
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 இந்திரவின முழுதும் ரரிக்கப்தட்ட  ன் ஸ் சயரத்ரி ரகர 

எருங்கிணத்து சல்தடுத்திற்கரக விருது தற்றுள்பரது. ற்தரது உனகின் 

மிகப்தரி கப்தற்தட எத்திகரண RIMPAC எத்திகயில் கனந்து 

கரண்டுருக்கின்நது. 26து RIMPAC அரிக்க இந்தி தசுபிக் கரரண்டரல் 

டத்ப்தடுகிநது. 

 India is in the process of inducting the first batch of its intercontinental 

ballistic missile system-Agni-V. Agni-5 can carry nuclear warhead weighing 

1.5 tonnes to a distance of over 5,000 km and is the longest missile in India‘ 

 கண்டம் விட்டு கண்டம் தரயும் சுரர் 5,000 கி.மீ. தூம் தரயும், அணு ஆயும் ந்தி 

சல்லும் அக்னி-5 வுக ரணுத்தில் சர்ப்பு. இதுரன் அனுஆயுத் ந்திச் 

சல்லும் இந்திரவின் மிகப்தரி வுகண ஆகும் 

 The newly-formed Cauvery Water Management Authority (CWMA) has 

ordered Karnataka to release 31.24 tmcft Cauvery water to Tamil Nadu in 

July. 

 கரவிரி நீர் னரண் ஆம் ஜீன ரத்திற்கு கர்ணரடக அசு 31.24 டிம்சி 

ண்ணீ திநந்து விட உத்விட்டுள்பது. 

 PM Modi spells out 4-point agenda to double farmers‘ incomes. reducing 

cultivation costs, ensuring profitable prices, processing farm waste and 

creating non-farm sources of income 

 விசரயிகளின் ருரணத் இண்டு டங்கரக உர்த்துற்கு 4 அம்சத் திட்டத் 

த்தி அசு பின்தற்றி ருரக பிர் ந்தி ரடி ரிவித்துள்பரர். 

தயிரிடுற்கு ஆகும் சன குநத்ல், விசரயிகளுக்கு அர்கபது தயிர்களுக்கு 

உரி வின கிடப்த உறுதி சய்ல், அறுடக்கு பிநகு ற்தடும் இப்த 

குநத்ல், விசர தரருள்கப விற்தற்கு கூடுல் ங்கப உருரக்குல் 

ஆகி அந் 4 அம்சத் திட்டரகும் 

 Supreme Court seeks time-frame for appointing Lokpal in 10 days. Under 

the Lokpal and Lokayukta Act of 2013, the high-level selection committee 

for appointments to Lokpal comprises the Prime Minister, Lok Sabha 

Speaker, the LoP, the Chief Justice of India and an eminent jurist chosen by 

them. The 16th Lok Sabha does not have an LoP as the Congress party 

failed to get the required 10 per cent membership. 
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 னரக்தரல் உறுப்பிணர்கள் நிணம் ரடர்தரக த்தி அசுக்கு உச்ச நீதின்நம் 10 

ரள் அகரசம் அசில்ரதிகள், அசு அதிகரரிகள் ஆகிரர் மீரண ஊல் புகரர்கப 

விசரரிக்கும் னரக்தரல் அப்த உருரக்குற்கரண னரக்தரல் சட்டம், 

ரடரளுன்நத்தில் கடந் 2013-ஆம் ஆண்டு நிநற்நப்தட்டது.  

னரக்தரல் அப்பின் னர், உறுப்பிணர்கள் ஆகிரத் ர்வு சய்ற்கரண 

குழுவில், பிர், க்கபத் னர், க்கப திர்க்கட்சித் னர், உச்ச 

நீதின்நத் ன நீதிததி உள்ளிட்டரர் இடம்தற்றிருக்க ண்டும் ன்று அந்ச் 

சட்டத்தில் ரிவிக்கப்தட்டுள்பது.ஆணரல், க்கபயில் திர்க்கட்சித் னர் 

இல்னரரல், னரக்தரல் அப்புக்கு உறுப்பிணர்கப நிமிக்கரல் த்தி அசு கரனம் 

ரழ்த்தி ருகிநது. 

 Sunil Mehta committee on bad loans resolution has recommended a five-

pronged strategy -- Project 'Sashakt' -- to deal with Non-performing Assets 

in the country's banking system  

 ங்கிகளின் சல்தடர கடன்கப மீட்டடுப்தற்கு 5 அம்ச முநகப 

பின்தற்றுரறு சுனில் த்ர கமிட்டி தரிந்து சய்துள்பது. -- Project 'Sashakt' 

 The results of 4th Round of negotiations under the Asia Pacific Trade 

Agreement (APTA) (formerly Bangkok Agreement) among six countries, 

namely, Bangladesh, China, India, Lao PDR, Republic of Korea, and Sri 

Lanka, have been implemented with effect from 1st July, 2018 

 ஆசி தசுபிக் ர்த்க எப்தந்த்தின் ரன்கரது தச்சுரர்த் முடிவுகள் ஜீன 1,2018 

முல் அலுக்கு ந்துள்பண.இவ்ரப்தந்த்தின் முன்ணரள் தர் தரங்கரக் எப்தந்ம் 

ஆகும். ரத்ம் ஆறு ரடுகள் உள்பண. ங்கசம், இந்திர, 

னரர,கரரிர,இனங்க,சீணர ஆகி 

 Chief Minister launched (2/7/18) UMANG , a state and central government 

services app. A user can sign up on the app for services of State and Central 

Government. The UMANG app has 162 services from 33 state and central 

government departments and states. (Unified Mobile Application for New-age 

Governance) 

 முனச்சர் உரங் சலி 2/7/18 அன்று ரடங்கி த்ரர்.சி மின் 

ஆளு திட்டத்தின் மூனம் புதுயுக ஆளுகக்கரண தரது அனதசிய் சலி 

(Unified Mobile Application for New-age Governance) சி அபவில் 

உருரக்கப்தட்டுள்பது. த்தி அசு , ரனின அசு ற்றும் உள்பரட்சித்துநகபரல் 

ங்கப்தடும் சகள் இதில் கிடக்கும். 
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 Election Commission launched a mobile app, called ‗Evigil,‘ on July 3, 2018, 

for citizens to report any violation of the model code of conduct during 

elections. 

 ர்ல் ஆம் ர்ல் முநகடுகப தரதுக்கள் ர்ல் ஆத்திற்கு 

ரிவிப்தற்கரக Evigil,‘ னும் சலி 3/7/18 அறிமுகப்தடுத்தியுள்பது. 

 Dr. Jitendra Singh attended the famous 4-day Meghalaya Annual Cultural 

Festival, "Behdienkhlam", held every year at the small peripheral town of 

Jowai, Meghalaya. 

 த்தி அச்சர் ஜிந்தி சிங் கரனரவின் ஆண்டுரறும் டதறும் கனரச்சரத் 

திருவிரரண தஹ்தின்கரல்ம் ன்ந விரவில் கனந்து கரண்டரர். 

 The Prime Minister, Shri Narendra Modi has paid tributes to Dr. Syama 

Prasad Mookerjee on his birth anniversary 6th July. The first Minister of 

Commerce and Industry of independent India was Syama Prasad 

Mukherjee. 

 பிர் ந்தி ரடி டரக்டர் சிர பிசரத் முகர்ஜி பிநந் ரளில் அஞ்சலி 

சலுத்திணரர். சிர பிசரத் முகர்ஜி சுந்திதிற்கு பிந் இந்திரவின் முல் 

ர்த்கம் ற்றும் ரழில்துந அச்சரரர். 

 Cabinet approves renewal of MoU between the Institute of Chartered 

Accountants of India & Saudi Organisation for Certified Public Accountants 

 அச்ச இந்தி தட்டக்கக்கரபர்கள் ற்றும் சவுதி அபிரவின் 

அங்கீகரிக்கப்தட்ட தரதுக் கக்கரபர்களுக்கும் இட புரிந்துர்வு எப்தந்ம் 

ற்கரள்ப எப்புனளித்து. 

 The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister Shri 

Narendra Modi has approved the proposal for expanding the scope of Higher 

Education Financing Agency (HEFA) by enhancing its capital base to Rs. 

10,000 crore and tasking it to mobilise Rs. 1,00,000 crore for Revitalizing 

Infrastructure and Systems in Education (RISE) by 2022. 

 தரருபரர விகரங்களுக்கரண அச்ச சி கல்வி நிதிக் ககத்தின் 

மூனணத்திற்கு 10000 ஆயிம் கரடி எதுக்கீடு சய்து இந்திரவின் கல்வி ற்றும் 
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அடிக்கட்டப்பு முந 2022 ஆம் ஆண்டுக்கும் றுஆக்கம் சய் 

எப்புனளித்துள்பது. 

 Dr. Nand Kumar Sai, Chairperson, National Commission for Scheduled 

Tribes (NCST) Presents Special Report on ―Indira Sagar Polavaram Project 

Affected Tribal People to President of India 

 சி தன்ங்குடியிணர் ஆத்னர் டரக்டர் ந்குரர் சரய் இந்திர சரகர் 

தரனரம் திட்டத்திணரல் தரதிக்கப்தட்ட தங்குடியிணர் தற்றி சிநப்பு அறிக்கயிண 

இந்தி குடிசுத்னரிடம் சர்பித்ரர். 

 Justice L Narsimha Reddy, who has taken over as the new Chairman of 

Central Administrative Tribunal (CAT). 

 த்தி நிர்ரகத் தீர்ப்தரத்தின் புதி னரக நீதிததி சிம் ட்டி தவிற்றுக் 

கரண்டரர். அசினப்புச் சட்டவிதி 323(A) வின் தடி த்தி நிர்ரகத் தீர்ப்தரம் 

1985 ஆம் ஆண்டு அக்கப்தட்டது. 

 Scientists from the Indian Council of Medicl Research reportedly confirmed 

the source of Nipah virus to be fruit bats. 

 இந்தி ருத்த்து ஆரய்ச்சி கவுன்சில் நிதர ஸின் உருரக்கம் தம் தின்னி 

பரல்கபரல் கரம் ணத் ரிவித்துள்பது. 

 Indian-American judge Amul Thapar not in Trump‘s shortlist for US 

Supreme Court 

 இந்தி அரிக்க நீதிததிரண அமுல் ரப்தர் அரிக்க உச்ச நீதின்நத்தின் 

நீதிததிரக நிமிக்கப்தடவில்ன 

 Union Cabinet, on renamed the Agartala airport after Tripura's last ruler 

Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya, 

 த்தி அச்ச அகர்ரனர விரண நினத்தின் தரிண கடசி 

ஆட்சிரபணர கரரஜர பிர் பிக்ரம் கிரர் ரனிக்ர ண தர் ரற்நம் சய்துபது. 

 Shri Piyush Goyal launches the Coal Mine Surveillance & Management 

System (CMSMS) and 'Khan Prahari' App. 

 அச்சர் பியுஸ்கரல் நினக்கரி கண்கரனித்ல் ற்றும் னரண் முநக்கரகர 

கரன் ப்யரரி ன்ந சலி ஆம்பித்துள்பரர். 
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 The first 'pad abort' test critical for a future human space mission was 

conducted successfully by, the Indian Space Research Organisation. The 

Crew Escape System is an emergency escape measure to quickly pull the 

crew module — the astronaut cabin — along with astronauts out to a safe 

distance from the launch vehicle in the event of a launch abort 

 இந்திரவின் முல் திண்டு இடமுநவு ('pad abort') சரண இஸ்ரரல் 

ற்றிகரக சரதிக்கப்தட்டது. இன் மூனம் விண்ளி வீர்கள்  விண்ளியில் 

ரது பிச்சணயின் தரது ளிரக ப்பித்துக்கரள்பனரம். 

 Lieutenant Governor bound by ‗aid and advice‘ of elected Delhi govt., rules 

Supreme Court. There is no independent authority with the LG to take 

decisions except in matters under Article 239 or those outside the purview 

of the National Capital Territory (NCT)  government. 

 டல்லி ஆளுணர் அச்சயின் ஆனரசண ற்றும் தரிந்துயின் தரின 

சல்தட ண்டும் ண உச்ச நீதின்நம் உத்விட்டுள்பது. அசினப்புச் சட்ட 

விதி 239ன் தடி டல்லி ஆளுணர் ன்னிச்சரக சல்தட முடிரது ன்றும் 

அச்சயின் ஆனரசண ற்றும் தரிந்துயின் தரின சல்தட ண்டும் 

ணக் குறிப்பிட்டுள்பது 

 MOU (Memorandum of understanding) was signed (5.7.2018) between 

Industries Department of Tamil Nadu and ‗CEAT‘ Company to commence a 

Rs. 4000 Crores production company at Maduramangalam Village, Sri 

Perumpudur Taluk 

  மிழ்ரடுஅசின் ரழில் துநக்கும், சிட் நிறுணத்திற்கும் இட, கரஞ்சிபும் 

ரட்டம், ஸ்ரீதரும்புதூர் ட்டம், துங்கனம் கிரத்தில் 4000 கரடி ரூதரய் 

முலீட்டில் சிட் நிறுணத்தின் டர் உற்தத்தி ரழிற்சரன அப்தற்கரண 

புரிந்துர்வு எப்தந்ம் கழுத்ரணது 

 The first state to announce a transgender policy. The Kerala government has 

directed all state and affiliated universities to reserve two seats for 

transgender students in undergraduate and post graduate courses subject 

to fulfilment of qualification. 
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 கபர அசு ரட்டின முல் முநரக திருங்ககள் கரள்க 

அறிவித்துள்பது. இன்தடி கல்லூரி ற்றும் தல்கனக் ககங்களில் இண்டு 

இருக்ககப இடஎதுக்கீடரக  திரு ங்ககளுக்கு ங்க ண்டும் ண 

உத்விட்டுள்பது 

 Justice Adarsh Kumar Goel, , appointed as  the next Chairman of National 

Green Tribunal. National Green Tribunal was established in 2010. 

 நீதிததி ஆர்ஷ் குரர் கரல், சி தசுத் தீர்ப்தரத்தின் னரக 

நிமிக்கப்தட்டுள்பரர். சி தசுத் தீர்ப்தரம் 2010 ஆம் ஆண்டு அக்கப்தட்டது. 

 The 18th Asian Games being hosted by Indonesia In August  

 18து ஆசி விபரட்டுப் தரட்டிகள் இந் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ரம் 

இந்ரணசிரரல் டத்ப்தட உள்பது 

 Human Resource Development Minister Shri Prakash Javadekar will 

inaugurate the 17th World Sanskrit Conference to be held at Vancouver, 

Canada from 9th July to 13th July, 2018. 

 த்தி னிபத்துந அச்சர் பிகரஷ் ஜடகர் 17து உனக சஸ்கிரு 

ரணரட்டிண கணடரவில் உள்ப ரன்கூர் கத்தில் துங்கி த்ரர் 

 51 lakh houses approved under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) in 3 

years of its implementation. The Government of India is committed to 

provide ―Housing for All‖ by the end of the Mission period-2022.  

 பி ந்திரி அரஸ் திட்டம் ( கர்புந) வீட்டு சதித் திட்டத்தின் கீழ் 51 னட்சம் 

வீடுகளுக்கும் மூன்நரண்டுகளில் எப்புல் ங்கப்தட்டுள்பது. இந்தி அசு 2022 ஆம் 

ஆண்டுக்குள் அணருக்கும் வீடு ங்க உறுதிபூண்டுள்பது. 

 Government declares 6 educational ‗Institutions of Eminence‘ ; 3 

Institutions from Public Sector and 3 from Private Sector shortlisted.  In 

order to select the Institutions as IoEs, an Empowered Expert Committee 

(EEC) comprising of Shri N. Gopalaswami (Chairman), 

 இந்திரவின் 3 அசு தல்கனக்ககங்களுக்கும், 3 னிரர் தல்கனக்ககங்களும் 

உனகத் தல்கனக்ககங்கள் குதி த்தி அசு ங்கியுள்பது இந் தல்கனக் 

ககங்கபத் ரிவு சய்ற்கு அதிகரமிக்க குழுரன்ந முன்ணரள் னத் 

ர்ல் ஆர் கரதரனஸ்ரமி னயில் குழு அக்கப்தட்டிருந்து 
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 Public Sector: (i) Indian Institute of Science, Bangalore, Karnataka; (ii) 

Indian Institute of Technology, Bombay, Maharashtra; and (iii) Indian 

Institute of Technology, Delhi. 

 தரதுக் கல்வி நிறுணங்கள்: இந்தி அறிவில்  நிறுணம் தங்களூரு,இந்தி 

ரழில்னுட்த நிறுணம் தரம்த,இந்தி ரழில் நுட்த நிறுணம் டல்லி. 

 Private Sector: (i) Jio Institute (Reliance Foundation), Pune under Green 

Field Category; (ii) Birla Institute of Technology & Sciences, Pilani, 

Rajasthan; and (iii) Manipal Academy of Higher Education, Manipal, 

Karnataka. 

 னிரர் தல்கனக் ககங்கள்: ஜிர நிறுணம், பிர்னர அறிவில் ற்றும் 

ரழில்னுட்த கல்விகம் ற்றும் னிப்தரல் உர்கல்வி அகரமி ஆகும். 

 India and South Korea  signed five MoUs in the field of Science & 

Technology. 

 இந்திர ற்றும் ன்கரரிர இட அறிவில் ரழில்னுட்தம் ரடர்தரக ந்து 

எப்தந்ங்கள் சய்ப்தட்டுள்பது. 

 The Prime Minister, Shri Narendra Modi, and the President of the Republic 

of Korea, Mr. Moon Jae-in, y jointly 9/7/18 a large mobile manufacturing 

facility of Samsung India Electronics Pvt. Ltd, at Noida. 

 பிர் ரடி ற்றும் கரரி அதிதர் மூன் ஜ இன் இணந்து உனகின மிகப்தரி 

சல்தரன் ரழிற்சன சரம்சங் நிறுணத் ரய்டரவில் துங்கி த்ணர். 

 Niti Aayog has proposed a 15-point formula to combat air pollution. Titled, 

Breathe India 

 நிதி ஆரக் கரற்று ரசுதடுன திர்கரள்ளும் தரருட்டு சுரசிப்தரம் இந்திர 

ன்ந னப்பில் 15 அம்சக் கரள்க முன்ரழிந்துள்பது 

 The Global Innovation Index (GII) has ranked India as the 57th most 

innovative nation in the world.  

 உனக புத்ரக்கப் தட்டிலில் இந்திர 57து இடம் தற்றுள்பது 

 India has become the world's sixth-biggest economy, pushing France into 

seventh place, according to updated World Bank report for the year 2017 

 இந்திர உனகின் ஆநரது மிகப்தரி தரருபரர ரடரக ரறியுள்பது. பிரன்சிண 

ரது இடத்திற்கு ள்ளியுள்பது 
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 Shri Venkaiah Naidu, , become the first Chairman of Rajya Sabha to sign 

such an agreement when he inked an MOU with the visiting President of the 

Senate of the Republic of Rwanda 

 ளிணரட்டுடன் எப்தந்ம் சய்துகரண்ட முல் ரஜ் சதர னர் ங்கர 

ரயுடு ஆரர். ரூரண்டரவுடன் இந்தி அசின் சரர்பில் ரூரண்டரவுடன் எப்தந்ம் 

சய்து கரண்டரர். 

 The Gujarat government has granted religious minority status to 

the Jewish community in the state. 

 குஜரத் அசு அம்ரனினத்தில் சிக்கும் யூர்களுக்கு சிறுதரன்யிணர் அந்ஸ்து 

ங்கியுள்பது. 

 The Andhra Pradesh government launched the much-awaited Anna 

Canteens to offer food at subsidised rates. 

 ஆந்தி பிச அசு லிவு வினயில் உவு ங்கும் தரருட்டு அண்ர 

உகத்திண துக்கியுள்பது 

 Fish samples in Chennai test positive for formalin  

 சன்ணயில் மீன் ரதிரிகளின் தரர்ரலின் ன்ந திப்தரருள் தன்தடுத்ப்தட்டது 

சரணயில் ரி ந்துள்பது 

 The Tamilnadu Assembly on 9/7/18 passed a bill to set up Lokayukta, a 

body to probe corruption among public servants.மிழ் ரடு அசு 9/7/2018 

அன்று னரக் ஆயுக்ர சரர நிநற்றிது இன்தடி தரது ஊழிர் மீரண 

ஊல் குற்நசரட்ட விசரரிப்தற்கு னரக் ஆயுக்ர அப்பு அக்கப்தடும் 

 T.GnanaSundarm Appointed as Vice chairman of Chemmozhi Thamilaivu 

Research Institute 

 சம்ரழி மிரய்வு ஆரய்ச்சி நிறுணத்தின் துண னரக .ஞரசுந்ம் 

நிணம் சய்ப்தட்டுள்பரர் 

 Satyarup Siddhanta has become the second Indian mountaineer after Malli 

Mastan Babz to climb Mt Ojos del Salado, the highest volcano in the world 

 உனகின் மிக உர்ந் ரினரண எஜரஸ் டல் சனர ரின உச்சி 

அடந் இண்டரது இந்திர்  சத்ரூப் சித்ரந்ர. முனரரக அடந் இந்திர் 

ஸ்ரன் தரப்ஸ்  
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 India's premier gymnast Dipa Karmakar today clinched the gold medal in 

the vault event of FIG Artistic Gymnastics World Challenge Cup at Mersin, 

Turkey 

 துருக்கியில் டந் உனகக் கரப்த சரனஞ்சர்ஸ் ஜிம்ணரஸ்டிக் ரடரில் 

ஜிம்ணரஸ்டிக்கில் ங்கம் ன்று தீதர கர்ரகர். 

 Assam - 18-year-old Hima Das has created athletics history. he got India its 

first ever track gold at a global event by winning the 400 metre  in 51.46 

seconds final at the World U20 Championships in Tampere, Finland. 

 அசரச் சர்ந் 18 து ஹிரரஸ் டகபப் தரட்டியில் னரறு தடத்ரர். இன் 

மூனம் ப் ஜூனிர் சரம்பின்ஸ் தரட்டியில் ங்கம் ன்ந முல் இந்தி தண் 

ன்ந தரு 18 ரகும் ஹிர ரஸ் தற்றுள்பரர். ஹிர ரஸ் தந் 

இனக்க 51.46 விரடிகளில் அடந்துள்பரர்.  

 Shri Nitin Gadkari laid Foundation Stone for widening of NH-16 between 

Icchapuram and Anakapalli in Andhra Pradesh 

 சி டுஞ்சரன ண் 16  ஆந்திரவின் இச்சரபுத்திலிருந்து அணகதள்ளி  

சல்லும் டுஞ்சரனக்கு அச்சர் நிதின் கட்கரரி அடிக்கல் ரட்டிணரர் 

 A total lunar eclipse will occur on July 27-28, 2018 with a totality duration 

of 1 hour 43 minutes.  The duration makes it the longest total lunar eclipse 

of this century (2001 AD to 2100 AD). 

 முழு சந்தி கிகம் ஜீன 27 ற்றும் 28ல் சுரர் 1 ணி ம் 43 நிமிடங்கள் 

நிகவுள்பது. இந் நூற்நரண்டின மிகப்தரி சந்தி கிகம் இதுரன். 

 India becomes the Vice Chair of the Asia Pacific Region of World Customs 

Organisation (WCO) for a period of two years, from July, 2018 to June, 2020 

 உனக சுங்க அப்பின் ஆசிர தசுபிக் பிரந்தித்தின் துண னர் தவி 

பிடித்துள்பது. இண்டரண்டு கரனம் தவிரகும் ஜீன 2018 முல் ஜீன் ,2020  

 Government has decided to set up a committee under the Chairmanship of 

Shri Anil Swarup, former Secretary, School Education, with suitable 

representations from NCC, M/o Youth Affairs and Ministry of HRD to 

suggest measures to strengthen National Cadet Corps (NCC) and National 

Service Scheme (NSS). 

 சி ரர் தட ற்றும் சி கரல் தட ஆகிற்றிண தனப்தடுத்துற்கு 

ஸ்ரீ அனில் ஸ்ருப் னயில் குழு என்ந த்தி அசு அத்துள்பது. 
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 Observatory for Gravitational Waves study site in Hingoli District of 

Maharashtra has been selected as the primary site . for Construction and 

Operation of Laser Interferometer Gravitational Wave Laboratory – India 

(LIGO) in India in collaboration with LIGO Laboratory. 

 ஈர்ப்தனகப கண்டுபிடிப்தற்கரண ஆய்கம் கரரஷ்ட்ரவில் உள்ப ஹிங்கரலி 

ரட்டம் அடிப்தட இடரக ரிவு சய்ப்தட்டுள்பது. லிகர ஆரய்ச்சி 

த்துடன் இந்தி அசு இந்து இத்திட்டத்திண சல்தடுத் உள்பது. 

 The Government has set a target of installing 100 GW of solar capacity by 

2022 in the country.  A target of installing 175 GW of renewable energy 

capacity by the year 2022 has been set, which includes 100 GW from solar, 

60 GW from wind, 10 GW from bio-power and 5 GW from small hydro-

power. 

 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் சூரி மின்ணரற்நல் உற்தத்தில் அப 100 கினர ரட் 

உர்த் அசு இனக்கு நிர்யித்திருக்கிநது. அ தரன புதுப்பிக்கத்க்க ஆற்நல் 

உற்தத்தியின் அப 175 கினர ரட் இனக்கு நிர்யித்திருக்கிநது. இதில் 100 

கினரரட் சூரிசக்தி மூனரகவும்,60 கினரரட் கரற்நன மூனரகவும் 10 கினர 

ரட் உயிரி ரிதரருளில் இருந்தும் 5 கினரரட் சிறி நீர்மின் சக்தியிலிருந்தும் தந 

இனக்கு நிர்யிக்கப்தட்டுள்பது 

 The Department of School Education and Literacy has formulated the 

Samagra Shiksha - an Integrated Scheme for School Education as a 

Centrally Sponsored Scheme and it is being implemented throughout the 

country with effect from the year 2018-19.  

 தள்ளிக்கல்வித்துந ற்றும் ழுத்றிவுத் துந சக்ர சிக்ர ணற் எருங்கிணந் 

தள்ளிக் கல்வித் திட்டத்திண சல்தடுத் உள்பது. இத்திட்டம் 2018-2019 ஆம் 

ஆண்டு முல் த்தி அசின் சிதரரிசுடன் சல்தடுத்ப்தடும். 

 Shri J P Nadda addresses 8th BRICS Health Ministers‘ Meeting at Durban;  

 ன் ஆப்ரிக்கரவின் டர்தன் கரில் டதற்ந ப்ரிக்ஸ் சுகரர அச்சர்கள் 

ரணரட்டில் அச்சர் ஜ.பி ட்டர உரற்றிணரர் 

 Science& Technology, Earth Sciences; Environment, Forest & Climate 

Change Minister Dr Harsh Vardhan unveiled a state-of-the-art Air Quality 

and Weather Forecast System– SAFAR (System of Air Quality and Weather 

Forecasting)at ChandniChowkin Delhi . 
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 த்தி அறிவில் , புவி சுற்றுச்சூல் ற்றும் தரு நின ரற்ந அச்சர் 

யர்ஷ்ர்த்ன் இந்திரவிலி ரரிக்கப்தட்ட சரதர் SAFAR ணப்தடும் கரற்றின் ம் 

ற்றும் ரனின கணிப்புக்கரண முந ரரித்ரர் 

 IIT-Madras unveils ―world‘s first‖ remote LEAP microscope 

 ட்ரஸ்   டி உனகின் முல் ரன நுண்ரக்கிரண லீப் ன்த 

அறிமுகப்தடுத்தியுள்பது 

 Madras High Court on Thursday constituted an expert body, headed by 

former judge Justice K. Chandru, to curb an unholy nexus between the 

police, touts and lawyers in filing motor accident claim petitions before the 

tribunals concerned. 

 சன்ண உர் நீதின்நம் ரட்டரர் ரகண விதத்து க்குகளில் கரல்துநக்கும் 

க்குஞர்களுக்கு இட உள்ப புனிற்ந உந கண்டறிற்கரக ஏய்வு 

தற்ந உர் நீதின்ந நீதிததி க.சந்துரு னயில் சிநப்புக் குழு என்ந 

அத்துள்பது. 

 The Madras High Court will shortly get a new Chief Justice in Justice V.K. 

Tahilramani  

 ட்ரஸ் உர் நீதின்நத்தின் புதி ன நீதிததிரக வீ.க கில்ணி விவில் 

தரறுப்தற்க உள்பரர். 

 Prominent Carnatic vocalist Aruna Sairam has been selected for this year‘s 

Sangita Kalanidhi Award, instituted by the Music Academy, Chennai.  

 பிதன கர்ணரடக இசக்கனஞர் அருர சரய்ரம் அர்கள் இந் ஆண்டுக்கரண சங்கீ 

கனர நிதி விருதுக்கு சன்ண இச அகரமிரல் ர்ந்டுக்கப்தட்டுள்பரர். 
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 The National Centre for Antarctic and Ocean Research has been renamed as 

the National Centre for Polar and Ocean Research. 

 சி அண்டரர்டிக் கடல் ஆரய்ச்சி த்தின் தரது சி துரு கடல் 

ஆரய்ச்சி ம் ணப் தர் ரற்நப்தட்டுள்பது. 

 The 2018 Women's Hockey World Cup is the 14th edition of the Women's 

Hockey World Cup. It is being held from 21 July to 5 August 2018 at the Lee 

Valley Hockey and Tennis Centre in London 

 உனகப் தண்கள் யரக்கிப் தரட்டி 2018 ஆம் ஆண்டுக்கரணது ஜீன 21 முல் 

ஆகஸ்ட் 5  ளி யரக்கி டன்னிஸ் ரணம் னண்டலில் டதந உள்பது. 

 FIFA 2018 was the 21st edition of the tournament. It took place 

in Russia from 14 June to 15 July 2018. Finals took place on 15th July at 

the Luzhniki Stadium in Moscow, with France and Croatia competing for 

the World Cup. FIFA World Cup-2022 will be held in Qatar. 

 21து உனகக் கரப்தக் கரல்தந்துப் தரட்டி ஷ்ரவில் ஜீன் 14 முல் ஜூன 15 

 டதற்நது. இறுதிப்தரட்டி ரஸ்கரவில் ஜீன 15 அன்று லுஷ்னிகி 

ஸ்டடித்தில் டதற்நது இதில் பிரண்சு குசிர வீழ்த்தி ற்றி தற்நது. 

22து உனக கரல்தந்து தரட்டி கத்ரரில் டதந உள்பது. 
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Related Facts 

 Zabivaka  ―the one who scores‖ (in Russian) is a wolf who radiates fun, 

charm and confidence was the Official mascot of FIFA World Cup 2018. 

This was designed by Ekaterina Bocharova. 

 France won the title with a 4-2 goal against Croatia 

கூடுல் கல்கள் 

 இந்ப் தரட்டிக்கரண ரசகம் சரபிகர the one who scores‖ (in Russian) is 

a wolf who radiates fun, charm and confidenc ன்தது ஆகும். இண 

க்ரிணர தரச்சர ன்தர் டித்ரர் 

 

Category Player Country 

Golden Ball Luka Modrić Croatia 

Golden Boot  Harry Kane(6 goals, 0 assists) England 

Golden Glove Thibaut Courtois Belgium 

க வீர்  ரடு 

ங்கப் தந்து  லுகர ரட்ரிச் குரசிர 

ங்கக் கரனணி யரி கண்  இங்கினரந்து 

ங்கக்கயு திதரத் கரர்டரய்ஸ் தல்ஜிம் 

 

2018 Wimbledon Championships was a tennis tournament held the All 

England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, London, United 

Kingdom. 

2018 ஆம் ஆண்டு விம்பிள்டன் டன்னிஸ் தரட்டி இங்கினரந்தில் டதற்நது 

Event Winner Runners-Up 

Men‘s Singles Novak Djokovic(Serbia) Kevin Anderson (South 

Africa) 
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Women‘s Singles Angelique Kerber 

(Germany) 

Serena Williams (USA) 

Men’s Doubles Mike Bryan (USA) Michael Venus (New 

Zealand) 

Jack Sock (USA) Raven Klaasen(South 

Africa) 

Women‘s Doubles Barbora Krejcikova (Czech 

Republic) 

Nicole Melichar (USA) 

Katerina Siniakova (Czech 

Republic) 

Kveta Peschke(Czech 

Republic) 

Mixed Doubles Alexander Peya (Austria) Victoria Azarenka(Belarus) 

Nicole Melichar  (USA) Jamie Murray (UK) 

நிகழ்ச்சி ற்றி தரட்டிரபர் 

ஆடர் எற்நர் ஜரகரவிச் ( சர்பிர) கவின் ஆண்டர்சண (ன் 

ஆப்ரிக்கர) 

களிர் எற்நர் ஞ்சலிணர கர்தரர்( ஜர்னி) சரிணர வில்லிம்ஸ்  ( 

அரிக்கர) 

ஆடர் இட்டர் க் ப்ன் ற்றும் ஜக் 

சரக் ( அரிக்கர) 

மிக்கல் வீணஸ் ( நியூசினரந்து) 

ற்றும் ன் கிபரசன் (ன் 

ஆப்ரிக்கர) 

 

 The Government has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with 

United Kingdom for seeking help in improving overall public transport 

system in the country 

 இந்தி அசு பிரிட்டன் அசுடன் தரதுப் தரக்குத் ம்தடுத்துற்கரக 

புரிந்துர்வு எப்தந்ம் என்ந  ற்கரண்டுள்பது 

 Government set up high level committee chaired by Union Home Secretary 

to check mob lynching and . Government has further decided to constitute a 
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Group of Ministers headed by the Union Home Minister to consider the 

recommendations of the high level committee.  

 கும்தல் கரன டுக்க த்தி அசு உள்துநச் சனரபரர் னயிலும் 

ற்நரரு குழு தல்று அச்சர்கபக் கரண்ட கூட்டுக்குழுவிண த்தி 

உள்துந அச்சர் னயில் அத்துள்பது. இன்தடி உர் நினக் குழு 

அளிக்கும் அறிக்க கணத்தில் கரள்ளும். 

 The Government has successfully launched Unnat Bharat Abhiyan 2.0. The 

UBA 2.0 was officially launched on 25th April, 2018 in AICTE, Vasantkunj. 

Unnat Bharat Abhiyan is a flagship programme of the Ministry of HRD, it 

aims to link the Higher Education Institutions with set of atleast (5) villages 

 த்தி அசு உன்ணத் தரம் திட்டம் இண்டிண ற்றிகரக துக்கியுள்பரது. 

உன்ண தரம் திட்டம் 2 ப்ல் 25 அன்று அலுல்பூர்ரக ரடங்கப்தட்டது. த்தி 

னிபத்துந அச்சகம் இத்திட்டத்திண சல்தடுத்து, இத்திட்டத்தின் ரக்கம் 

உர்கல்வி நிறுணத் ந்து கிரங்களுடன் இணப்தது ஆகும் 

 Prime Minister Shri Narendra Modi, Visited to Republic of Rwanda (23-24 

July), Republic of Uganda (24-25 July) and Republic of South Africa (25-27 

July). This will be the first visit by an Indian Prime Minister to Rwanda and 

the first visit by our Prime Minister to Uganda in over 20 years.  

 பிர் ந்தி ரதி ரூரண்டர, உகரண்டர ற்றும் ன் ஆப்ரிக்க ரடுகளுக்கு 

மூன்று ரள் தணம் ற்கரண்டுள்பரர். ருரண்டரவிற்கு தணம் சய்யும் முல் 

இந்திப் பிர் ரடி ன்தது குறிப்பிடத்க்கது. அதரல் உகரண்டரவிற்கு இருதது 

ஆண்டுகளில் முல் முநரக சல்லும் னரும் ரடிரன். 

 Prime Minister will visit the Genocide Memorial and participate in an event 

on "Girinka‖ (one cow per family), a national social protection scheme 

 பிர் ரடி இணப்தடுகரன நிணவிடத் தரர்யிட்டு பின்ணர் கிரிங்கர 

ணப்தடும் எரு குடும்தத்திற்கு எரு ரடு ங்கும் திட்டத்திண ரூரண்டரவில் துக்கி 

க்கிநரர். 

 Shri Thaawarchand Gehlot Attends Global Disability Summit 2018, London, 

Uk 

 த்தி அச்சர் ஸ்ரீ ரர்ரசந்த் கனரட் உனக ரற்றுத்திநணரளிகள் ரணரடு 2018 

னண்டனில் டதற்நது இதில் அர் கனந்து கரண்டரர் 
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 Iran was the second-biggest oil supplier to Indian state refiners between 

April and June 

 ப்ல் முல் ஜீன் கரனகட்டம் யில் இந்திரவிற்கு இண்டரது மிகப்தரி 

ண்ய் ங்கும் ரடரக ஈரண் உள்பது. 

 The West Bengal Assembly passed a resolution to change the name of the 

State as 'Bangla' in three language 

 ற்குங்க சட்டப்த அந் ரனினத்தின் த ற்கு ங்கம் ன்த ரற்றி 

தங்கபர அரது ங்கரபம் ண தர் ரற்றும் தீர்ரணத்திண நிநற்றியுள்பது 

 Government of India has approved a new scheme namely Mahila Shakti 

Kendra for implementation during 2017-18 upto 2019-20 to empower rural 

women through community participation.  

 கிபர சக்தி கந்திர னும் தண்கள் சமூகரக இணந்து சல்தடும் திட்டத்திண 

2017-18 முல் 2019-20  சய்னதடுத் அனுதி ங்கியுள்பது. 

 The Prime Minister of India, Narendra Modi has said his country is going to 

build a heritage center in Jinja in the names of the populous nation‘s 

independence movement icon, Mahatma Gandhi. 

 உகண்டரவிற்கு சுற்றுப்தணம் ற்கரண்டுள்ப பிர் ரடி கரத்ர கரந்தியின் 

நிணவிடம் சிஞ்சர ன்ந இடத்தில்  கட்டப்தட உள்பரக அறிவித்துள்பரர். 

 Two Indians Bharat Vatwani and Sonam Wangchuk are among the winners 

of this year‘s Ramon Magsaysay Award, regarded as the Asian version of the 

Nobel Prize. The two are among six individuals declared winners . 

 இண்டு இந்திர்கள் தரத் ரத்ரனி ற்றும் சரணம் ரங்க்சுக் ஆகிரர் இந் 

ஆண்டுக்கரண ரன் கசச விருதுக்கு ர்ந்டுக்கப்தட்டுள்பணர். ரன் கசச 

ஆசிரவின் ரதல் தரிசரக கருப்தடுகிநது. இந் ஆண்டில் ரத்ம் 6 தருக்கு 

இவ்விருது அளிக்கப்தடுகிநது 

 Vatwani is being recognised for ―his tremendous courage and healing 

compassion in embracing India‘s mentally-afflicted destitute, and his 

steadfast and magnanimous dedication to the work of restoring and 

affirming the human dignity of even the most ostracized 
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 இந்திரவில் ண னம் தரதிக்கப்தட்டர்களுக்கரக ரடர்ந்து உத்ற்கரக தரத் 

ரத்ரனிக்கு  ங்கப்தட்டது 

 Wangchuk, , is being recognised for ―his uniquely systematic, collaborative 

and community-driven reform of learning systems in remote northern India, 

thus improving the life opportunities of Ladakhi youth, and his constructive 

engagement of all sectors in local society to harness science and culture 

creatively for economic progress 

 இந்திரவின் டகிக்கு தகுதியில் இருப்தர்களின் சமூக முன்ணற்நத்திகரக புதி 

ழிகளில் தயிற்சிகள் ற்கரண்டற்கரக ரங்சுக் அர்களுக்கு ங்கப்தட்டது 

 10th BRICS Summit Johannesburg Declaration 

 10து ப்ரிக்ஸ் ரணரடு ன் ஆப்ரிக்கரவின் ஜரகன்ச்தர்க்கில் டதற்நது. 

முடிவில் ஜரகன்ஸ்தர்க் பிகடணம் ளியிடப்தட்டது. 

 Dr. Harsh Vardhan conferring the E.K. Janaki Ammal award for Animal 

Taxonomy on P.T. Cherian.  the highest award in the field of taxonomy by 

the government 

 கப்தடுத்துல் துநயின் உரி விருரண ஈ.க ஜரணகி அம்ரள் விருது வினங்கு 

கப்தரட்டினரபர் பிடி சரினுக்கு த்தி அச்சர் டரக்டர் யர்ஷ் ர்த்ன் 

ங்கிணரர். 

 ―Mission Satyanishtha‖ launched on 27th July 2018 aims at sensitizing all 

railway employees about the need to adhere to good ethics and to maintain 

high standards of integrity at work. 

 மிசன் சத்னிஷ்ர னும் திட்டம் ஜீன 27,2018 துங்கப்தட்டது. இன்தடி யில் 

ஊழிர்களுக்கு னயில் வ்ரறு கன்னிரகவும் அந றிரடும் சல்தட 

ண்டும் ன்தது ரக்கரகும் 

 The Justice BN Srikrishna committee has stated that regulations suggested 

in the draft data protection bill will require the government to make changes 

to the Aadhaar Act. 

 கல் தரதுகரப்பு குறித்து ஆய்வு சய்ற்கரக அக்கப்தட்ட, நீதிததி ஸ்ரீகிருஷ்ர 

குழு, ஆரர் சட்டத்தில் திருத்ம் சய் ண்டும் ண தரிந்து சய்துள்பது. 
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 e-Aksharayan software launched by Govt of India to enable editing of 

scanned documents  

 e-Aksharayan ணப்தடும் ஸ்கன் சய்து ரற்நம் சய்யும் புதி ன்தரருப 

த்தி அசு துக்கியுள்பது 

 Shri M Ramprasad committee set up by Insurance Regulatory Development 

Authority to address issues relating to third party motor insurance liability  

 ரம்பிசரத் ன்தது னயில் மூன்நரம் தர் விதத்துக் கரப்பீடு ரடர்தரக 

முடிடுப்தற்கு இந்தி கரப்பீட்டு எழுங்குமுந ம்தரட்டு ஆம் குழு 

அத்துள்பது. 

 Shri C.K. Mishra committee set up by the Government of India to look into 

the issue of industrial pollution around the Taj Mahal 

 ரழில் நிறுணங்களின் ரசுதரட்டிணரல் ரஜ் யரல் ரசடது ரடர்தரணற்ந 

தரர்ப்தற்கரக சி க மிஸ்ர னயில் குழு என்ந த்தி அசு அத்துள்பது 

 Shri Anil Swarup Committee to suggest measures to strengthen National 

Cadet Corps (NCC) and National Service Scheme (NSS) 

 சி ரர் தட ற்றும் ரட்டு னப்தணித்திட்டத்திண தனப்தடுத்துற்கரக 

அனில் ஸ்ருப் னயில் குழு என்ந த்தி அசு அத்துள்பது 

 Rajasthan will soon have its first 'cow sanctuary', a shelter for 10,000 

bovines spread over an area of more than 220 hectares 

 ரட்டின முல் முநரக தசுக்களுக்கரண சரனம் 200 யக்டரில் 

ரஜஸ்ரனில் அ இருக்கிநது 

 Indian Railways has launched 'Mission Satyanishtha' to wipe out corruption  

 இந்தி யில் மிசன் சத்னிஸ்ர னும் திட்டத்திண ஊன எழிப்தற்கரக 

துக்கியுள்பது 

 Union government constituted which high-level committee to check mob 

lynching Rajiv Gauba committee 

 கும்தல் ரக்குன சரண சய்ற்கரக த்தி அசு ரஜிவ் கபதர னயில் 

குழு என்றிண அத்துள்பது 

 SAFAR (System of Air Quality and Weather Forecasting) 

 Andhra Pradesh launched the 'Anna Canteens' across the state which will 

offer subsidised food to the poor 

 ஆந்தி அசு அண்ர உகம் ன்ந லிவு வின உகத்திண திநந்துள்பது. 

 The English Patient book by Michael Ondaatje which won the Golden Man 

Booker Prize 
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 க்கல் எண்டரத்ஜரல் ழுப்தட்ட English Patient கரல்டன் ன் புக்கர் 

தரிசிண தற்றுள்பது 

 India continues to rank a relatively low 96 in the United Nation‘s E-

Government Development Index, 2018  

 க்கி ரடுகள் சதயின் மின்ணரட்சி அசரங்க ம்தரட்டு குறியீடு 2018ன் தடி இந்தி 

96து இடத்தில் உள்பது 

 Honble Chief Minister released the State Forest Policy -2018 in a function 

held at Arignar Anna Zoological Park, Vandalur, Kancheepuram District 

 மிழ் ரடு ணக் கரள்க 2018  முனச்சர் கரஞ்சிபும் ரட்டத்தில் 

அந்துள்ப  அறிஞர் அண்ர உயிரில் பூங்கரவில் த்து ளியிட்டரர் 

 Tamil Nadu was ranked first in both domestic and foreign 

tourist arrivals. domestic tourists and 48.60 lakh foreign tourists visited 

Tamil Nadu. 

 மிழ்ணரடு ரடர்ந்து மூன்நரது ஆண்டரக உள்ணரடு ற்றும் ளிணரட்டு சுற்றுனர 

தனிகள் ருகயில் முலிடத்தில் உள்பது. 

 Kerala tops in governance, Tamil Nadu second, according to the Public 

Affairs Index 2018 released by the think tank Public Affairs Centre (PAC).  

 தரது நிர்ரக ம் ன்ந அப்பு ளியிட்ட தரது ஆட்சி நிர்ரக குறியீட்டில் 

கரபர முலிடமும் மிழ்ரடு இண்டரம் இடமும் தற்றுள்பது. 

 The Geographical Indications (GI) registry of the government of India, has 

given an authorized user certificate to the Nagercoil temple jewellery  

 ரகர்கரவில் கரவில் ஆதணத்திற்கு இந்தி அசு புவி சரர் குறியீடு ங்கியுள்பது. 

 The Tamil Nadu State Disaster Management Perspective Plan 2018-2030 

 மிழ்ரடு தரிடர் னரண் ரனரக்கு திட்டம் 2018-2030 (Tamil Nadu 

State Disaster Management Perspective Plan 2018-2030)-க்கு எப்புல் 

அளிக்கப்தட்டது. 

 An anti-corruption Bill passed by Parliament provides for punishment to 

both bribe-givers and takers, and extends some relief to public officials. The 

Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018, was passed by the Lok 

Sabha on 24/07/2018 after the Rajya Sabha approved it on July 19. 
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 ஊல் டுப்பு திருத் சரர ற்று ரநினங்கபயில் ஜூன 19-ம் தி 

நிநற்நப்தட்டது. க்கப 24/7/2018 அன்று நிநற்றிது 

 The 10th edition of BRICS Summit began in Johannesburg, South Africa.  

 10து பிரிக்ஸ் ரணரடு ன்ணரப்ரிக்கரவில் உள்ப ஜரகன்ஸ்தர்க்கில் டதற்நது. 

 NRC Draft List has been published in Assam on July 30. 

 அஸ்மரம் ரனினத்திற்கரண சி குடிக்கள் ததிட்டி வு ஜீன 30 ஆம் ரள் 

ளியிடப்தட்டது. 

 The 3rd BRICS Film Festival took place in Durban, South Africa, along with 

the International Durban Film Festival (DIFF) from 22-27th July, 2018.  

 3து ப்ரிக்ஸ் திப்த திருவிர , சர்ச டர்தன் திப்தடத்திருவிரவுடன் 

இணந்து ஜீன 22-27  ன் ஆப்ரிக்கரவின் டர்தரன் கரில் டதற்நது 

 26 religious cities/sites in 19 States have been identified for development 

under PRASHAD Scheme. National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and 

Spiritual, Heritage Augmentation Drive (PRASHAD). Kanchipuram and 

Vellankani (Tamil Nadu) 

 19 ரனினங்களில் உள்பர 26 ஆன்மீக கங்கள் பிசரத் னும் திட்டத்திற்கரகக் 

கண்டறிப்தட்டுள்பது. ஆன்மீக , கனரச்ச்சர தரரத்தி புத்துர்வு திட்டம் ன்த  

PRASHAD மிழ்ணரட்டில் கரஞ்சிபும் ற்றும் பரங்கன்னி ர்ந்டுக்கப்தட்டுள்பது. 

 8th International Tiger day celebrated on July 29, 2018 

 சர்ச புலிகள் திணம் ஜீன 29, 2018 அன்று கரண்டரடப்தட்டது. 

 International Day of Co-operatives: 01 July 2018/சர்ச கூட்டுநவு திணம் 

ஜீன 1 

 World Population Day: 11 July 2018-Theme: Family Planning is Human 

Right/சர்ச னி உரி திணம் ஜீன 11; இந் ஆண்டுக்கரண கருப்தரருள் 

குடும்தக்கட்டுப்தரடு னி உரி 

 Nelson Mandela International Day: 18 July 2018 / ல்சன் ண்டனர திணம் 

ஜீன 18,2018  

YOUTUBE CHANEL:  

 https://www.youtube.com/channel/UCRG53ilaqiWklk1Pi6yOp6Q?view_as=
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