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ஜீலன டப்பு நிகழ்வுகள் 15-22 

 

 

 

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

between Icchapuram and Anakapalli in Andhra Pradesh 

 தசி நடுஞ்சாலன எண் 16  ஆந்திாவின் இச்சாபுத்திலிருந்து அணகதள்ளி 

ல நசல்லும் நடுஞ்சாலனக்கு அலச்சர் நிதின் கட்காரி அடிக்கல் 

ாட்டிணார் 

 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 ஜீலன 27 ற்றும் 28ல் சுார் 1 ணி தம் 43 

நிமிடங்கள் நிகவுள்பது. இந் நூற்நாண்டிதனத மிகப்நதரி சந்தி 

கிகம் இதுான். 

 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 அலப்பின் ஆசிா தசுபிக் பிாந்தித்தின் துலண லனர் 

தவில பிடித்துள்பது. இண்டாண்டு கானம் தவிாகும் ஜீலன 2018 முல் 

ஜீன் ,2020 ல 

 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). 

 தசி ார் தலட ற்றும் தசி கால் தலட ஆகிற்றிலண 

தனப்தடுத்துற்கு ஸ்ரீ அனில் ஸ்ருப் லனலயில் குழு ன்லந த்தி 

அசு அலத்துள்பது. 

 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. 
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 ஈர்ப்தலனகலப கண்டுபிடிப்தற்காண ஆய்கம் காாஷ்ட்ாவில் உள்ப 

ஹிங்தகாலி ாட்டம் அடிப்தலட இடாக நரிவு நசய்ப்தட்டுள்பது. லிதகா 

ஆாய்ச்சி லத்துடன் இந்தி அசு இலந்து இத்திட்டத்திலண 

நசல்தடுத் 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 மின்ணாற்நல் உற்தத்தில் அபல 100 கிதனா 

ாட் உர்த் அசு இனக்கு நிர்யித்திருக்கிநது. அத ததான 

புதுப்பிக்கத்க்க ஆற்நல் உற்தத்தியின் அபல 175 கிதனா ாட் இனக்கு 

நிர்யித்திருக்கிநது. இதில் 100 கிதனாாட் சூரிசக்தி மூனாகவும்,60 

கிதனாாட் காற்நலன மூனாகவும் 10 கிதனா ாட் உயிரி எரிநதாருளில் 

இருந்தும் 5 கிநனாாட் சிறி நீர்மின் சக்தியிலிருந்தும் நதந 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.  

 தள்ளிக்கல்வித்துலந ற்றும் எழுத்றிவுத் துலந சக்ா சிக்ா எணற் 

ருங்கிலணந் தள்ளிக் கல்வித் திட்டத்திலண நசல்தடுத் உள்பது. 

இத்திட்டம் 2018-2019 ஆம் ஆண்டு முல் த்தி அசின் சிதாரிசுடன் 

நசல்தடுத்ப்தடும். 

 Shri J P Nadda addresses 8th BRICS Health Ministers’ Meeting at 

Durban;  

 நன் ஆப்ரிக்காவின் டர்தன் கரில் லடநதற்ந ப்ரிக்ஸ் சுகாா 

அலச்சர்கள் ாணாட்டில் அலச்சர் தே.பி ட்டா உலாற்றிணார் 

 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 . 

 த்தி அறிவில் , புவி சுற்றுச்சூல் ற்றும் தரு நிலன ாற்ந அலச்சர் 

ஹர்ஷ்ர்த்ன் இந்திாவிலித ாரிக்கப்தட்ட சாதர் SAFAR எணப்தடும் 

காற்றின் ம் ற்றும் ானிலன கணிப்புக்காண முலநல ாரித்ார் 

 IIT-Madras unveils “world’s first” remote LEAP microscope 
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 நட்ாஸ் ஐ ஐ டி உனகின் முல் நாலன நுண்தாக்கிாண லீப் என்தல 

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. 

 நசன்லண உர் நீதின்நம் தாட்டார் ாகண விதத்து க்குகளில் 

கால்துலநக்கும் க்குலஞர்களுக்கு இலடத உள்ப புனிற்ந உநல 

கண்டறிற்காக ஒய்வு நதற்ந உர் நீதின்ந நீதிததி தக.சந்துரு 

லனலயில் சிநப்புக் குழு ன்லந அலத்துள்பது. 

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

Justice V.K. Tahilramani  

 நட்ாஸ் உர் நீதின்நத்தின் புதி லனல நீதிததிாக வீ.தக கில்ணி 

விலவில் நதாறுப்ததற்க உள்பார். 

 Prominent Carnatic vocalist Aruna Sairam has been selected for 

this year’s Sangita Kalanidhi Award, instituted by the Music 

Academy, Chennai.  

 பிதன கர்ணாடக இலசக்கலனஞர் அருா சாய்ாம் அர்கள் இந் 

ஆண்டுக்காண சங்கீ கனா நிதி விருதுக்கு நசன்லண இலச அகாநமிால் 

தர்ந்நடுக்கப்தட்டுள்பார். 

 The National Centre for Antarctic and Ocean Research has been 

renamed as the National Centre for Polar and Ocean Research. 

 தசி அண்டார்டிக் கடல் ஆாய்ச்சி லத்தின் நதாது தசி துரு 

கடல் ஆாய்ச்சி லம் எணப் நதர் ாற்நப்தட்டுள்பது. 

 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 நதண்கள் ஹாக்கிப் ததாட்டி 2018 ஆம் ஆண்டுக்காணது ஜீலன 21 

முல் ஆகஸ்ட் 5 ல தளி ஹாக்கி நடன்னிஸ் லாணம் னண்டலில் 

லடநதந உள்பது. 

 FIFA 2018 was the 21
st
 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. 
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 21து உனகக் தகாப்லதக் கால்தந்துப் ததாட்டி ஷ்ாவில் ஜீன் 14 முல் 

ேூலன 15 ல லடநதற்நது. இறுதிப்ததாட்டி ாஸ்தகாவில் ஜீலன 15 

அன்று லுஷ்னிகி ஸ்தடடித்தில் லடநதற்நது இதில் பிாண்சு குதசிால 

வீழ்த்தி நற்றி நதற்நது. 22து உனக கால்தந்து ததாட்டி கத்ாரில் 

லடநதந உள்பது. 

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 ததாட்டிக்காண ாசகம் சாபிகா the one who scores” (in 

Russian) is a wolf who radiates fun, charm and confidenc என்தது 

ஆகும். இலண எக்நரிணா ததாச்சதா என்தர் டிலத்ார் 

 

Category Player Country 

Golden Ball Luka Modrić Croatia 

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

Golden Glove Thibaut Courtois Belgium 

லக வீர்  ாடு 

ங்கப் தந்து  லுகா தாட்ரிச் குதாசிா 

ங்கக் கானணி ஹரி தகண்  இங்கினாந்து 

ங்கக்லகயுல திதாத் தகார்டாய்ஸ் நதல்ஜிம் 

 

2018 Wimbledon Championships was a tennis tournament held the 

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

United Kingdom. 
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2018 ஆம் ஆண்டு விம்பிள்நடன் நடன்னிஸ் ததாட்டி இங்கினாந்தில் 

லடநதற்நது 

Event Winner Runners-Up 

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

Africa) 

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 நற்றி ததாட்டிாபர் 

ஆடர் ற்லநர் தோதகாவிச் ( நசர்பிா) நகவின் ஆண்டர்சலண 

(நன் ஆப்ரிக்கா) 

களிர் ற்லநர் ஏஞ்சலிணா நகர்தார்( 

நேர்னி) 

நசரிணா வில்லிம்ஸ்  ( 

அநரிக்கா) 

ஆடர் இட்லடர் லக் ப்நன் ற்றும் தேக் 

தசாக் ( அநரிக்கா) 

மிக்தகல் வீணஸ் ( 

நியூசினாந்து) ற்றும் தன் 

கிபாசன் (நன் ஆப்ரிக்கா) 
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