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நடப்பு நிகழ்வுகள் ஜீலய 3 

 The newly-formed Cauvery Water Management Authority (CWMA) 

has ordered Karnataka to release 31.24 tmcft Cauvery water to Tamil 

Nadu in July. 

 காவிரி நீர் மயாண்ல ஆலைம் ஜீலய ாதத்திற்கு கர்னாடக அசு 31.24 

டிம்சி தண்ணீல திமந்து விட உத்தவிட்டுள்ரது. 

 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 

 விலசாயிகளின் லருானத்லத இண்டு டங்காக உர்த்துலதற்கு 4 அம்சத் 

திட்டத்லத த்தி அசு பின்பற்றி லருலதாக பிதர் நமந்தி மாடி 

ததரிவித்துள்ரார். பயிரிடுலதற்கு ஆகும் தசயலல குலமத்தல், விலசாயிகளுக்கு 

அலர்கரது பயிர்களுக்கு உரி விலய கிலடப்பலத உறுதி தசய்தல், 

அறுலலடக்கு பிமகு ற்படும் இறப்லப குலமத்தல், விலசா தபாருள்கலர 

விற்பதற்கு கூடுதல் லங்கலர உருலாக்குதல் ஆகிலலம அந்த 4 அம்சத் 

திட்டாகும் 

 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. 

 மயாக்பால் உறுப்பினர்கள் நினம் ததாடர்பாக த்தி அசுக்கு உச்ச நீதின்மம் 

10 நாள் அலகாசம் அசில்லாதிகள், அசு அதிகாரிகள் ஆகிமார் மீதான ஊறல் 

புகார்கலர விசாரிக்கும் மயாக்பால் அலப்லப உருலாக்குலதற்கான மயாக்பால் 

சட்டம், நாடாளுன்மத்தில் கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு நிலமமலற்மப்பட்டது.  

மயாக்பால் அலப்பின் தலயலர், உறுப்பினர்கள் ஆகிமாலத் மதர்வு 

தசய்லதற்கான குழுவில், பிதர், க்கரலலத் தலயலர், க்கரலல 

திர்க்கட்சித் தலயலர், உச்ச நீதின்மத் தலயல நீதிபதி உள்ளிட்மடார் 

இடம்தபற்றிருக்க மலண்டும் ன்று அந்தச் சட்டத்தில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ரது. 

ஆனால், க்கரலலயில் திர்க்கட்சித் தலயலர் இல்யாததால், மயாக்பால் 

அலப்புக்கு உறுப்பினர்கலர நிமிக்கால் த்தி அசு காயம் தாழ்த்தி 

லருகிமது. 



 
 

2 Admission Open for TNPSC Group I & II Prelims and Mains. To join Contact 

9952521550 

 

 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  

 லங்கிகளின் தசல்படாத கடன்கலர மீட்தடடுப்பதற்கு 5 அம்ச முலமகலர 

பின்பற்றுாறு சுனில் மத்தா கமிட்டி பரிந்துல தசய்துள்ரது.  

 The results of 4
th
 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 

1
st
 July, 2018 

 ஆசி பசுபிக் லர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் நான்காலது மபச்சுலார்த்லத முடிவுகள் ஜீலய 

1,2018 முதல் அலுக்கு லந்துள்ரன.இவ்தலாப்பந்தத்தின் முன்னாள் தபர் 

பாங்காக் ஒப்பந்தம் ஆகும். தாத்தம் ஆறு நாடுகள் உள்ரன. லங்கமதசம், 

இந்திா, யாமலா,தகாரிா,இயங்லக,சீனா ஆகிலல 

 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) 

 முதயலச்சர் உாங் தசலில 2/7/18 அன்று ததாடங்கி லலத்தார்.மதசி 

மின் ஆளுல திட்டத்தின் மூயம் புதுயுக ஆளுலகக்கான தபாது அலயமபசிய் 

தசலி (Unified Mobile Application for New-age Governance) மதசி 

அரவில் உருலாக்கப்பட்டுள்ரது. த்தி அசு , ானிய அசு ற்றும் 

உள்ராட்சித்துலமகரால் லறங்கப்படும் மசலலகள் இதில் கிலடக்கும். 

குருப் 1 முதன்லத் மதர்வு வினா 

1. What are the Steps Taken by Tamilnadu Government to Promote 

E-Governance. 

தமிறக் அசு மின்னாளுலகல மம்படுத்துலதற்கா டுத்த நடலடிக்லககள் 
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