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நடப்பு நிகழ்வுகள் ஜீய 2 

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

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

 ங்கோலிோவின் உயோன்பதோரில் நடபறும் ஆசி பரிடர் மீட்பு 

ோனோட்டில் இந்திோவின் அச்சர் கின் ரிஜ்ஜு கயந்து 

கோள்ரவிருக்கிமோர். 

 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 நடபறும் உயக தங்க பந்தப் போட்டியில் பங்கு பறுலதற்கு 

கோோண்டர் அபியோஸ் டோமி தயயியோன இந்தி கப்பற்பட 

சல்கிமது. ஆசிோவில் இருந்து அறக்கப்பட்ட  நபர் அபியோஸ் டோமி 

ஆலோர். இந்த பந்தம் பிோன்சில் உள்ர துமமுகத்தில் நடபறும். 

 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 m

eeting held today (2/7/18) in the chairmanship of Masood 

Hussain. 

கோவிரி யோண் ஆைத்தின் முதல் கூட்டம், ஆைத்தின் 

தயலோக த்தி நீர்லரத் தும ஆைர் சூத் ஹூசன் 

தயயில் இன்று (2/7/18)நடபற்மது. 
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 இந்திோவிய முழுலதும் தோரிக்கப்பட்ட ஐ என் எஸ் சஹோத்ரி 

ோகோல ருங்கினத்து சல்படுத்திற்கோக விருது பற்றுள்ரோது. 

தற்போது உயகின் மிகப்பரி கப்பற்பட த்திகோன RIMPAC 

த்திகயில் கயந்து கோண்டுருக்கின்மது. 26லது RIMPAC அரிக்க 

இந்தி பசுபிக் கோோண்டோல் நடத்தப்படுகிமது. 

 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 போயும் சுோர் 5,000 கி.மீ. தூம் போயும், அணு ஆயுதம் 

ஏந்தி சல்லும் அக்னி-5 ஏவுகை ோணுலத்தில் சர்ப்பு. இதுதோன் 

அனுஆயுதத்த ஏந்திச் சல்லும் இந்திோவின் மிகப்பரி ஏவுகன 

ஆகும் 

 

TNPSC GROUP 1 & 2 ESSAY QUESTION கட்டு லக 

1. GST is a symbol of Cooperative and Collaborative federalism.  

சக்கு ற்றும் சல லரி கூட்டுமவு ற்றும் கூட்டோக சல்படும் 

கூட்டோட்சி அப்பின் சின்னோக இருக்கிமது.  
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