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நடப்பு நிகழ்வுகள் ஜீலை 4-8 

 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. 

 தேர்ேல் ஆணைம் தேர்ேல் முணமதேடுேணர பபொதுக்ேள் தேர்ேல் 

ஆணைத்திற்கு பேரிவிப்பேற்ேொே Evigil,’ எனும் பெலிண 3/7/18 

அறிமுேப்படுத்தியுள்ரது. 

 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 அணச்ெர் ஜிதேந்தி சிங் தேொயொவின் ஆண்டுதேொறும் நணைபபறும் 

ேயொச்ெொத் திருவிறொலொன பபஹ்திபன்ேொல்ம் என்ம விறொவில் ேயந்து 

பேொண்ைொர். 

 

 

 

 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. 

 பிேர் நதந்தி தொடி ைொக்ைர் சிொ பிெொத் முேர்ஜி பிமந்ே நொளில் அஞ்ெலி 

பெலுத்தினொர். சிொ பிெொத் முேர்ஜி சுேந்திதிற்கு பிந்ணே இந்திொவின் முேல் 

லர்த்ேேம் ற்றும் பேொழில்துணம அணச்ெொலொர். 

 Cabinet approves renewal of MoU between the Institute of Chartered 

Accountants of India & Saudi Organisation for Certified Public 

Accountants 
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 அணச்ெணல இந்தி பட்ைக்ேைக்ேொரர்ேள் ற்றும் ெவுதி அதபிொவின் 

அங்கீேரிக்ேப்பட்ை பபொதுக் ேைக்ேொரர்ேளுக்கும் இணைத புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் 

தற்பேொள்ர ஒப்புேயளித்ேது. 

 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. 

 பபொருரொேொ விலேொங்ேளுக்ேொன அணச்ெணல தேசி ேல்வி நிதிக் ேறேத்தின் 

மூயேனத்திற்கு 10000 ஆயிம் தேொடி ஒதுக்கீடு பெய்து இந்திொவின் ேல்வி 

ற்றும் அடிக்ேட்ைணப்பு முணமண 2022 ஆம் ஆண்டுக்கும் றுஆக்ேம் பெய் 

ஒப்புேயளித்துள்ரது. 

கூடுேல் ேேலல் 

HEFA has been set up on 31st  May 2017 by the Central Government as 

a Non Profit, Non Banking Financing Company (NBFC) for mobilising 

extra-budgetary resources for building crucial infrastructure in the 

higher educational institutions under Central Govt. 

தேசி ேல்வி நிதி முேண 2017 31ல் லங்கி ெொொ நிதி நிறுலனொே 

உருலொக்ேப்பட்ைது. இேன்மூயம் பட்பெட் ெொொே லழிேளில் லரங்ேணர உருலொக்கி 

ேல்விண தம்படுத்துலேற்ேொே அணக்ேப்பட்ைேொகும். 

 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 
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 தேசி பறன்ங்குடியினர் ஆணைத்ேணயலர் ைொக்ைர் நந்ேகுொர் ெொய் இந்திொ ெொேர் 

தபொயொலம் திட்ைத்தினொல் பொதிக்ேப்பட்ை பறங்குடியினர் பற்றி சிமப்பு 

அறிக்ணேயிணன இந்தி குடிசுத்ேணயலரிைம் ெர்பித்ேொர். 

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

Chairman of Central Administrative Tribunal (CAT). 

 த்தி நிர்லொேத் தீர்ப்பொத்தின் புதி ேணயலொே நீதிபதி நசிம் பட்டி 

பேவிதற்றுக் பேொண்ைொர். அசியணப்புச் ெட்ைவிதி 323(A) வின் படி த்தி 

நிர்லொேத் தீர்ப்பொம் 1985 ஆம் ஆண்டு அணக்ேப்பட்ைது. 

 Scientists from the Indian Council of Medicl Research reportedly 

confirmed the source of Nipah virus to be fruit bats. 

 இந்தி ருத்த்துல ஆொய்ச்சி ேவுன்சில் நிபொ ணலஸின் உருலொக்ேம் பறம் தின்னி 

பலரலொல்ேரொல் ேொைம் எனத் பேரிவித்துள்ரது. 

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

Supreme Court 

 இந்தி அபரிக்ே நீதிபதிொன அமுல் ேொப்பர் அபரிக்ே உச்ெ நீதின்மத்தின் 

நீதிபதிொே நிமிக்ேப்பைவில்ணய 

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

ruler Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya, 

 த்தி அணச்ெணல அேர்ேொயொ விொன நிணயத்தின் பபரிணன ேணைசி 

ஆட்சிொரனொ ேொொெொ பிர் பிக்ொம் கிதளொர் ொனிக்ொ என பபர் ொற்மம் 

பெய்துரது. 

 Shri Piyush Goyal launches the Coal Mine Surveillance & 

Management System (CMSMS) and 'Khan Prahari' App. 

 அணச்ெர் பியுஸ்தேொல் நியக்ேரி ேண்ேொனித்ேல் ற்றும் தயொண்ண 

முணமக்ேொேொ ேொன் ப்ஹொரி என்ம பெலிண ஆம்பித்துள்ரொர். 

 The first 'pad abort' test critical for a future human space mission was 

conducted successfully by, the Indian Space Research Organisation. 
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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 

 இந்திொவின் முேல் திண்டு இணைமுணமவு ('pad abort') தெொேணன இஸ்தொலொல் 

பலற்றிேொே தெொதிக்ேப்பட்ைது. இேன் மூயம் விண்பலளி வீர்ேள்  

விண்பலளியில் ஏேொலது பிச்ெணனயின் தபொது எளிணொே 

ேப்பித்துக்பேொள்ரயொம். 

 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. 

 பைல்லி ஆளுனர் அணச்ெணலயின் ஆதயொெணன ற்றும் பரிந்துணயின் 

தபரிதயத பெல்பை தலண்டும் என உச்ெ நீதின்மம் உத்ேவிட்டுள்ரது. 

அசியணப்புச் ெட்ை விதி 239ன் படி பைல்லி ஆளுனர் ேன்னிச்ணெொே 

பெல்பை முடிொது என்றும் அணச்ெணலயின் ஆதயொெணன ற்றும் 

பரிந்துணயின் தபரிதயத பெல்பை தலண்டும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ரது 

 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 

  ேமிழ்நொடுஅசின் பேொழில் துணமக்கும், சிட் நிறுலனத்திற்கும் இணைத, 

ேொஞ்சிபும் ொலட்ைம், ஸ்ரீபபரும்புதூர் லட்ைம், துங்ேயம் கிொத்தில் 4000 

தேொடி ரூபொய் முேலீட்டில் சிட் நிறுலனத்தின் ைர் உற்பத்தி பேொழிற்ெொணய 

அணப்பேற்ேொன புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் ணேபழுத்ேொனது 

 The first state to announce a transgender policy. The Kerala 

government has directed all state and affiliated universities to reserve 
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two seats for transgender students in undergraduate and post 

graduate courses subject to fulfilment of qualification. 

 தேரொ அசு நொட்டிதயத முேல் முணமொே திருநங்ணேேள் பேொள்ணேண 

அறிவித்துள்ரது. இேன்படி ேல்லூரி ற்றும் பல்ேணயக் ேறேங்ேளில் இண்டு 

இருக்ணேேணர இைஒதுக்கீைொே  திரு நங்ணேேளுக்கு லறங்ே தலண்டும் என 

உத்ேவிட்டுள்ரது 

 Justice Adarsh Kumar Goel, , appointed as  the next 

Chairman of National Green Tribunal. National Green Tribunal was 

established in 2009. 

 நீதிபதி ஆேர்ஷ் குொர் தேொல், தேசி பசுணத் தீர்ப்பொத்தின் ேணயலொே 

நிமிக்ேப்பட்டுள்ரொர். தேசி பசுணத் தீர்ப்பொம் 2009 ஆம் ஆண்டு 

அணக்ேப்பட்ைது. 

 The 18th Asian Games being hosted by Indonesia In August  

 18லது ஆசி விணரொட்டுப் தபொட்டிேள் இந்ே ஆண்டு ஆேஸ்ட் ொேம் 

இந்தேொதனசிொலொல் நைத்ேப்பை உள்ரது 

TNPSC Group I & II Mains Question 

1. Write an essay about one nation one poll suggested by Law 

Commission of India? 

சட்ட ஆலையத்தினால் பரிந்துலை சசய்யப்பட்ட ஒரை நாடு ஒரை ரேர்ேல் 

என்பது பற்றி கட்டுலை வலைக 
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