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UPSC – IAS. IPS, IRS., and TNPSC GROUP - I, II, IIA and VI  

and SSC, BANK and RRB Exams. 

New  Batches Started - Admission going on 

(ONLINE /OFFLINE CLASSES AND TEST BATCH) 

JULY 2020 CURRENT AFFAIRS 

1. மரரீறமறல் புற உச்ச ீறன்ந கட்டிடத்த திர் ரந்ற ரரடிபம் 

மரரீறஸ் திர் றரு. திநீ்த் ஜக்ணரத் ஆகறரரர் இதந்து ஜூதன 

30 அன்று டீிரர கரன்தன்ஸ் பனம் றநந்து தத்ணர். 

2. திர் ரந்ற ரரடி தனதினரண த்ற அதச்சத 2020 ஜூதன 

29 அன்று ரசற கல்ிக் மகரள்தகக்கு எப்புல் அபித்து. 

3. சர்ரச புனறகள் றணம் எவ்மரரு ஆண்டும் ஜூதன 29 ஆம் ரற 

அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 

4. பன்ணரள் குடிசுத் தனரும், பன்ணரள் ிஞ்ஞரணிபம், தநந் 

ிஞ்ஞரணிபரண டரக்டர் திரஜ அப்துல் கனரறன் 5து றதணவு ரபரண 27 

ஜூதன 2020 அன்று 'Dare to Dream 2.0' ன்ந ணது கண்டுதிடிப்புப் 

ரதரட்டித தரதுகரப்பு ஆரய்ச்சற ற்றும் ரம்தரட்டு அதப்பு (டி.ஆர்.டி.ஏ) 

மரடங்கறபள்பது.  

5. 2022 ஆம் ஆண்டு இறுறக்குள் அதணத்து ரகன்கபிலும் ரடிரர அறர்மண் 

அதடரப குநறச்மசரற்கதப (RFID) ரடக் மசய் இந்ற ில்ர 

றட்டறட்டுள்பது. இந்ற இில்ர இந் மசல்பதநத டிசம்தர் 

2022க்குள் அதணத்து ண்டிகபிலும் ரடிரர அறர்மண் அதடரப 

குநறச்மசரற்கதப மதரருத்தும் தித றதநவு மசய்பம் ண 

றர்தரர்க்கப்தடுகறநது. 
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6. சலணர 23 ஜூதன 2020 அன்று மசவ்ரய்கறகத்றற்கு ரரர் என்தந 

மற்நறகரக ிது, இது அன் ிண்மபித் றட்டத்றற்கு ற்மநரரு 

தல்கல்ஆகும்.  

                                                   
                .             ிண்மபித் றட்டத்றற்கு  
         -1               ,       "              
       "             ,                               
       ,                                   . 
            ,                                
                  .                              

7. இந்ற ண ில் ஆரய்ச்சற ற்றும் கல்ி கவுன்சறல் (ICFRE) 2019 ஆம் 

ஆண்டுக்கரண ண தில் ற்றும் ம் பர்ப்பு றறுணத்றன் (IFGTB) 

பத் பல்ர் கன்ணண் C. S. ரரிர் அர்களுக்கு ணில் சறநந் 

ஆரய்ச்சறக்கரண ரசற ிருது ங்கப்தட்டது.  

8. தரதுகரப்பு ஆரய்ச்சற ற்றும் ரம்தரட்டு றறுணம் ரடங்க் றர்ப்பு 

றடத்ப்தட்ட ரக் வுகத (HELINA) ிரண ரசரதணகதப டத்ற 

ருகறநது, இது இப்ரதரது துருவ்ஸ்த்ர ன்று மதரிடப்தட்டுள்பது. இந் 

ரசரதணகள் ஜூதன 15-16 அன்று ரடி ற்றும் உர்ட்ட ரக்குல் 

பதநில் டத்ப்தட்டண. எடிசர ரறனம், தரனரசரர் தகுறில், 

மயனறகரப்டர் இல்னரல் ரசரதண டந்து.              

       anti-tank guided missile (ATGM) system            . 

                         (ALH)              . 

9. மன் மகரரிர ணது பல் இரணு கல் மரடர்பு மசற்தகக்ரகரபரண 

"ANASIS-II"  ணிரர் ஆதரட்டர் ஸ்ரதஸ்க்ஸ் பனம் மசலுத்றது. 

10. ிரணப்ததட பதறகள் ரரடு (AFCC) த்ற தரதுகரப்பு அதச்சர் ரஜ்ரத் 

சறங் அர்கபரல் 22 ஜூதன 2020 அன்று புது மடல்னற, ரப தணில் உள்ப 

ிரணப்ததட தனதகத்றல் மரடங்கற தக்கப்தட்டது. 
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11. த்ற றன், புற & புதுப்திக்கத்க்க ரிசக்ற அதச்சர் றரு ஆர்.ரக.சறங், புது 

மடல்னறில் உள்ப மசம்ஸ்ஃரதரர்டு கறபப்தில் இந்றரின் பல் மதரது 

னக்ட்ரிக் ரகண (EV) சரர்ஜ் மசய்பம் திபரசரத றநந்து தத்ரர். 

12. க்கற அபு றரட்ஸ் (பஇ) 2020 ஜூதன 20 ஆம் ரற மசவ்ரய்க்கு 

ணது பல் தத்த மரடங்கறபள்பது. க்கற அபு றரட்ஸ் அன் 

அநறில் ற்றும் மரறல்நுட்த றநன்கதப அதிிருத்ற மசய் 

பற்சறக்கறநது. ஜப்தரணின் ரணகரசறர ிண்மபி தத்றல் இருந்து 

மசவ்ரய் கறகத்றற்கு ழு ர தம் ரற்மகரள்ப ஜூதன 20 அன்று 

ரயரப் ப்ரரப் ப்தட்டது.  

13. இந்றர ற்றும் அமரிக்கர இண்டு கடற்ததடகள் இதடர PASSEX (passing 

exercise) டத் றட்டறட்டுள்பண. 

14. தசதர் தரதுகரப்பு மரடர்தரண எத்துதப்தத ிரிவுதடுத் இந்றரவும் 

இஸ்ரலும் எரு எப்தந்த்றல் தகமழுத்றட்டுள்பண. 

15. டீ்டு சற ற்றும் கர்ப்புந ிகரங்கள் அதச்சக மசனரபர் றரு 

துர்கர சங்கர் றஸ்ர, திர் மரு ிற்ததணரபர்கபின் அட்ரறர்தர் றற 

(PM SVANidhi) மரததல் தன்தரட்தட ஜூதன 17, 2020 அன்று துக்கற 

தத்ரர். இத்றட்டத்றன் கலழ் மருரர ிரதரரிகபின் கடன் 

ிண்ப்தங்கதபத் மரகுப்தற்கும் மசனரக்குற்கும் கடன் ங்கும் 

றறுணங்களுக்கும் (LIs) ற்றும் அற்நறன் கபச் மசல்தரட்டரபர்களுக்கும் 

தணருக்கும் இதடர டிஜறட்டல் இதடபகத்த ங்குர இன் 

ரரக்கரகும். 

16. உனக ீறக்கரண உனக றணம் ஜூதன 17 அன்று உனகம் பழுதும் 

அனுசரிக்கப்தடுகறநது.  

17. உனகக் ரகரப்தத 2022 க்கரண ரதரட்டி அட்டத கத்ரரில் உள்ப அல் 

மதய்ட் தரணத்றல் ம்தர் 21 பல் டிசம்தர் 18 த தடமதறும் ண 

FIFA அநறித்துள்பது.  
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18. உனக இதபஞர் றநன் றணம் எவ்மரரு ஆண்டும் ஜூதன 15அன்று 

கதடதிடிக்கப்தடுகறநது.  

19. ரதரனந்து அறதர் ஆன்ட்ரூஜ் டுடர 2020 ஜூதன 12 அன்று ரதரனந்து ஜணரறதற 

ரர்னறல் மற்நற மதற்நரர்.  

20. இந்ற ில்ரத 2030-ம் ஆண்டுக்குள் தசுத ில்ரரக ரற்றும் 

ரரக்கறல், இந்ற ில்ரத தசுத ில்ரரக ரற்றுற்கரண 

றன் பதநத ில்ர அதச்சகம் அநறித்துள்பது. புி 

மப்ததடத கட்டுப்தடுத்வும், தருறதன ரற்நத்த றர்த்தும் 

தல்ரறு பக்கற டடிக்தககதப டுத்து ருகறநது. 

21. 63து ரசற ீன் பர்ப்ரதரர் றணம் எவ்மரரு ஆண்டும் ஜூதன 10ஆம் 

ரற ரசற ீன் பர்ப்ரதரர் றணரக இந்றர மகரண்டரடப்தடுகறநது. 

22. இந்றர ற்றும் ரரப்தி என்நறத்றற்கு இதடினரண தறதணந்ரது 

உச்சற ரரடு 2020 ஜூதன 15 அன்று டீிரர கரன்தன்ஸ் பனம் 

தடமதற்நது. ரரப்தி என்நறம் ற்றும் இந்றரில் உள்ப க்களுக்கு 

உறுறரண ன்தகதப ங்குர உச்சறரரடு ரரக்கரகக் 

மகரண்டுள்பது. 

23. குஜரத் சர்ரச றற மரறல்நுட்த (GIFT) சறட்டிக்கரண சர்ரச றற ரசத 

த ஆதத்றன் (IFSCA) பல் தனரக பத் அறகரரி இன்மஜடி 

ஸ்ரீணிரஸ் றறக்கப்தட்டரர். 

24. ரகரல்டன் ரதர்ட்ிங் ன்ந இரன தட்டரம்பூச்சற இந்றரின் றகப்மதரி 

தட்டரம்பூச்சறரக ரநறபள்பது, ரலும் அநறப்தடர ரறரிரல் 

அதக்கப்தட்ட சரதணத பநறடித்து, இது 88 ஆண்டுகபரக 

தடமதற்நது. 

25. சர்ரச கூட்டுநவு றணம் ஜூதன 4 அன்று அனுசரிக்கப்தடுகறநது 

26. 'மதௌர னகரவ், தர்ன் தச்சரவ்' ன்ந மதரில், மகர ம் டும் 

திச்சரத்த றல்னற அசு ற்தரடு மசய்துள்பது.  
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27. ரசற ருத்துர்கள் றணம் ஆண்டுரரறும் ஜூதன 1 அன்று 

மகரண்டரடப்தடுகறநது.  

28. 2011 புனறட்சர் தரிசு மதற்ந டரக்டர் சறத்ரர்த்ர பகர்ஜற ற்றும் யரர்ர்ட் 

தல்கதனக்கக மதரருபில் ரதரசறரிர் ரஜ் மசட்டி ஆகறரரர் கரர்ணகற 

கரர்ப்தரணரல் '2020 கறரட் புனம்மதர்ந்ரரர்' ன்று மகௌிக்கப்தட்ட 38 

புனம்மதர்ந்ரரர் தட்டினறல் இடம் மதற்நணர். 

29. அநறில் ற்றும் மரறல்நுட்த துதந (DST's) அநறில் ற்றும் 

மதரநறில் ஆரய்ச்சற ரரிம் (SERB) ஜூதன 1, 2020 அன்று 'Accelerate 

Vigyan' ன்ந றட்டத்த அநறபகப்தடுத்றது. இந் றட்டம் ரட்டில் உர்-

றதன அநறில் ஆரய்ச்சறகதப ஊக்குிக்கும் எர எரு பத்த 

ங்கும் ரரக்கத்துடன் மரடங்கப்தட்டது. ரதனரய்ப்பு ற்றும் றநன் 

ரம்தரடு. 

30. இந்ற அசறன் ரற கங்தக றட்டத்றன் கலழ் கங்தக ற புத்துிர் மதந 400 

றல்னறன் அமரிக்க டரனர் கடன் ங்க உனக ங்கறின் றர்ரக 

இக்குர் குழு எப்புல் அபித்துள்பது. 

31. அமரிக்கர, மக்சறரகர ற்றும் கணடர இதடர எரு புற சுந்ற ர்த்க 

எப்தந்ம் ஜூதன 1, 2020 பல் தடபதநக்கு ருகறநது. 

32. சர்ரச மதௌத் கூட்டதப்தத (IBC) த்ற கனரச்சர அதச்சகம் 2020 

ஆம் ஆண்டு ஜூதன 4 ஆம் ரற புது டில்னறில் அசர மதௌர்ற அன்று 

ம்ர சக்ர றண மகரண்டரட்டங்கதப ற்தரடு மசய்து. 

33. தி.ி.சறந்து (எனறம்திக் மள்பிப் தக்கம் மன்நர்) ற்றும் சுணில் ரசத்ரி 

(இந்ற ரசற கரல்தந்து அிின் அதணத்து ர டரப் ரகரல் அடித்ர்) 

ஆகறரரர் பன்ணிதனில் 'Fit Hai to Hit Hai India' றகழ்ச்சற ரஷ் 

ரதரக்ரிரல் ன்தரல் மரடங்கப்தட்டது. 

34. யறரச்சன திரச ரறனத்றல் உள்ப அதணத்து டீுகளுக்கும் ல்திஜற 

ரிரப இதப்பு உள்பது, இது ரட்டின் எவ்மரரு குடும்தத்றற்கும் 
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சதல் ரிரப இதப்தத ங்கும் உஜ்ரனர ரரஜணர ின் 

துக்கத்றன் ரதரது திர் ரந்ற ரரடி ரல் றர்ிக்கப்தட்ட இனக்தக 

அதடந் பல் ரறனரக யறரச்சல் திரசம் ஆக்குகறநது. 

35. றனற்ந ிசரிகளுக்கு எடிசர ரறன அசு எரு றட்டத்த 

அநறபகப்தடுத்றபள்பது. இன் கலழ் ரறனத்றல் உள்ப 7 னட்சம் றனற்ந 

ிசரிகளுக்கும், கூட்டு ிசரிகளுக்கும் கடன் ங்கப்தடும். இந் 

றட்டத்றற்கு தனரம் ரரஜணர ன்று மதர் சூட்டப்தட்டுள்பது. றனற்ந 

ிசரிகளுக்கு றற உி ங்கும் ரரக்கத்துடன் இத்றட்டம் 

மரடங்கப்தட்டது.  

36. 750 மகரரட் ரர அல்ட்ர மகர சூரி சக்ற றன் றதனத்த இந்றப் 

திர் ரந்ற ரரடி றநந்து தத்ரர். இது தற்நற த்றதிரச 

பல்ர் சறரஜ் சறங் சவுகரன் 2020 ஜூதன 5 ஆம் ரற கல் 

மரிித்ரர். 

37. த்ற இஸ்ரனறன் தல்ரசறம் ிரணபத்றனறருந்து இஸ்ரல் ணது உபவு 

மசற்தகக்ரகரபரண 'Ofek-16'  ரனர ர்த் ஆர்திட்டில் (LEO) மற்நறகரக 

மசலுத்றது. இது இஸ்ரல் ணது Ofek குடும்தத்றன் கலழ் ப்தட்ட 12து 

மசற்தகக்ரகரள் ஆகும். 

38. இந்றர & ஆசறரின் றகப்மதரி ற்றும் உனகறன் இண்டரது மதரி IV 

அடுக்கு டிதக்கப்தட்ட வு தம் மரடங்கப்தட்டது. ி பம்ததின் 

தன்மல் தகுறில் 600 க்கர் யறரந்ணி ஃதரர்ச்சூன் சறட்டிின் உள்ரப 

'ரரட்டர ன்ம்1 அல்னது ன்ம்1' ன்ந ரடட்டர மசன்டர் உள்பது. 

யறரந்ணி ஃதரர்ச்சூன் சறட்டிக்குள், எரு ரடட்டர மசன்டர் தரர்க் அல்னது 

எருங்கறதந் ரரட்டர ரடட்டர மசன்டர் தரர்க் உருரக்கப்தட்டுள்பது, NM1 

தன்மல் ரடட்டர மசன்டர் தரர்க் உள்ரப அதந்துள்பது. 

39. உனக சுகரர அதப்புடன் (WHO) அமரிக்க உநவுகதப படிவுக்கு மகரண்டு 

ரும் படிவு குநறத்து ஜணரறதற மடரணரல்ட் ட்ம்ப் தனதினரண 
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அமரிக்க றர்ரகத்ரல் அமரிக்க ரடரளுன்நத்றற்கு பதநரண 

அநறிப்பு ங்கப்தட்டது. 

40. "தரதுகரப்பு ற்றும் பர்ச்சற திரந்றத்றல் அதணருக்கும் தரதுகரப்பு" – 

திர் ரந்ற ரரடிின் இந் மரதனரரக்குப் தரர்ததத் மரடர்ந்து, 

இந்ற மதருங்கடல் பழுதும் இந்றரின் உிக்கம் ீட்டுற்கரக 

இந்றக் கடற்ததட 'றன் சரகர்' ன்ந றட்டத்தத் மரடங்கறது. 

41. சபத்ற ரசது ன்ந மசரல் கடல் தரனம் ன்று மதரருள்தடும். சபத்ற ரசது 

ன்ந மசரல் இந்ற குடிக்கதப மபிரடுகபினறருந்து றருப்தி அனுப்பும் 

பற்சறரக இந்ற கடற்ததடரல் மரடங்கப்தட்டது. 

42. ரறன தனகர் புரணஸ்ரில் உள்ப அதணத்து அசு றனங்கதபபம் 

கண்கரிக்க, 'BLUIS' ன்ந மதரில், 'BLUIS' ன்ந மரததல் அடிப்ததடினரண 

ீர்வு, மரடங்கப்தட்டது. ற்ரதரத தகரடு பதநில் ரதரதுரண 

மபிப்ததடத்ன்த ற்றும் மதரறுப்புதடத இல்னரரல் BLUIS 

மரடங்கப்தட்டது.  

43. பூறத பழுதரக ஆய்வு மசய்பம் பல் மசற்தகக்ரகரள், இந்ற 

ிண்மபி ஆரய்ச்சற றறுணத்ரல் (இஸ்ரர) ிண்ில் 

மசலுத்ப்தடுகறநது. இந் மசற்தகரகரபின் மதர் 'அரசரணர-1' ன்ந 

மதரில் அதக்கப்தடுகறநது.  

44. 'ந்து தில்னறன் க்கள் மரதக மகரண்ட ரள் ' (உனக க்கள் மரதக 5 

தில்னறதண கடந் ரரரரண ரபரக 1987 ஜூதன 11 ஆம் ரள் 

அனுசரிக்கப்தட்டது)" ன்ந உனக க்கள்மரதக ரள் 1989 ஆம் ஆண்டு பல் 

அனுசரிக்கப்தடுகறநது.  

45. க்கற இரச்சறத்றல் 2019-20 ஆம் றறரண்டில் அந்ற ரடி பலீட்டுத் 

றட்டங்கபின் ண்ிக்தகக்கரண புள்பி ிங்கள் 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூதன 

10 ஆம் ரற க்கற ரஜ் அசறன் சர்ரச ர்த்கத் துதநரல் (DIT) 

மபிிடப்தட்டது. க்கற இரச்சறத்றல் FDI இன் இண்டரது மதரி 

ஆரரக DIT ங்கற புள்பிிங்கள் ிபங்குகறநது.  
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46. உனக இதபஞர் றநன் றணம் ஜூதன 15-ம் ரற மகரண்டரடப்தடுகறநது. 

47. மகரச்சறன் தகுறில் உள்பது ள்பனரர்தரம் பதணம். இந் பதணம் 

இந்றரின் பல் டிரன்ஸ்-றப்மன்ட் தத்தக் மகரண்டிக்கறநது. 

டிரன்ஸ் றப்மன்ட் யப் மகரள்கனன்கதபக் தகரளுகறநது ற்றும் 

அற்தந ற்கரனறகரக ரசறத்து தக்கும். தின்ணர் அது அற்தந ற்ந 

கப்தல்களுக்கு ரற்றுகறநது. 

48. ஆசற பர்ச்சற ங்கறின் துதத் தனரக அரசரக் னரசர 

றறக்கப்தட்டரர். 

49. ரற்கு ங்கத்றன் மஜய்ரகரனுக்கும் பூட்டரணின் தரசரகரவுக்கும் இதடர 

புற ர்த்கப் தரதத இந்றரவும் பூடரனும் றநந்து ிட்டண. 

50. 2022                                           

                                 

51. எவ்மரரு ஆண்டும் மல்சன் ண்ரடனர சர்ரச றணம் ஜூதன 18 அன்று 

உனகம் பழுதும் அனுசரிக்கப்தட்டது. இந் ரள் 2009 ஆம் ஆண்டு க்கற 

ரடுகள் சததரல் உத்றரரகபூர்ரக திகடணப்தடுத்ப்தட்டதுடன், 

பனரது .ர ண்ரடனர றணம் 2010 ஆம் ஆண்டு பல் 

அனுசரிக்கதடுகறநது.  

52. சர்ரச மரறற்சங்க கூட்டதப்பு 144 ரடுகபின் மரறனரபர்கபின் 

உரிதகதப றக்கும் தகில் ரிதசத மபிிட்டது. 

துறருஷ்டசரக, தட்டினறல் இந்றர குதநந் மசல்றநன் மகரண்ட 10 

ரடுகபில் இருக்கறநது.  

53. அமரிக்க கடற்ததட Carrier USS Nimitz த்ற கறக்கறல் இந்ற 

ரதரர்க்கப்தல்களுடன் கடல்சரர் திற்சறகதப டத்றது. Carrier USS Nimitz 

(உனகறன் றகப்மதரி ிரணம் ரங்கற கப்தல்) மன் சலணக் கடனறல் இருந்து 

மசன்று மகரண்டிருந்து. 

54. சர்ரச ில்ர சங்கத்றன் துதத் தனரக அருண் குரர் 

றறக்கப்தட்டரர். தனர் றரு ிரணரத் குரர் ரவ். 
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55. க்கற ரடுகள் சததின் 75து மதரதுச்சதத 2020ஆம் ஆண்டு னரற்நறல் 

பல் பதநரக மய்றகர் பதநில் டத்ப்தட்டது. 2020-ம் ஆண்டு 

கூட்டத்மரடர் மசப்டம்தர் 15-ம் ரற மரடங்குகறநது. 

56. ரஜஸ்ரன் அசு, ரறனத்றன் பல் திபரஸ்ர ங்கறத மஜய்ப்பூரில் 

றறு உள்பது. இந்றரின் பல் திபரஸ்ர ங்கற மடல்னறில் 

றறுப்தட்டது. 

57. த்ற ணிபம் ற்றும் ரம்தரட்டு அதச்சர் UGC தனர் D.P.சறங் 

தனதில் எரு குழுத அதத்றருக்கறநரர். இந்றரில் அறக 

ரர்கள் ங்கற, ங்கள் உர்கல்ித மரட, இந் குழு 

றகரட்டுல்கதப உருரக்க உள்பது. 

58. ரதல் மஜட் ிரணத்றன் பல் அி திரன்ஸ் மபிர தநந்து. இந் 

ிரணங்கள் ஜூதன 29, 2020 ல் இந்றரத அதடந்து. 
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