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டப்பு நிகழ்வுகள் ஜீலன 30 முல் ஆகஸ்ட் 5 ல/ தசி 

குடிக்கள் ததிதடு 

 

 

 NRC Draft List has been published in Assam on July 30. 

 அஸ்மரம் ரனினத்திற்கரண தசி குடிக்கள் ததிதட்டி லவு ஜீலன 30 ஆம் 

ரள் வளியிடப்தட்டது. 

 The 3rd BRICS Film Festival took place in Durban, South Africa, along 

with the International Durban Film Festival (DIFF) from 22-27th July, 

2018.  

 3து ப்ரிக்ஸ் திலப்த திருவிர , சர்தச டர்தன் திலப்தடத்திருவிரவுடன் 

இலணந்து ஜீலன 22-27 ல வன் ஆப்ரிக்கரவின் டர்தரன் கரில் 

லடவதற்நது 

 26 religious cities/sites in 19 States have been identified for 

development under PRASHAD Scheme. National Mission on Pilgrimage 

Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive 

(PRASHAD). Kanchipuram and Vellankani (Tamil Nadu) 

 19 ரனினங்களில் உள்பர 26 ஆன்மீக கங்கள் பிசரத் எனும் திட்டத்திற்கரகக் 

கண்டறிப்தட்டுள்பது. ஆன்மீக , கனரச்ச்சர தரரத்தில புத்துர்வு திட்டம் 

என்தத  PRASHAD மிழ்ணரட்டில் கரஞ்சிபும் ற்றும் தபரங்கன்னி 

தர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பது. 

 presentation of the Outstanding Parliamentarian Award – Smt Najma 

Heptulla, Shri Hukmdev Narayan Yadav, Shri Ghulam Nabi Azad, Shri 

Dinesh Trivedi and Shri Bhartruhari Mahtab 

 குடிசுத்லனர் ரம் ரத் தகரவிந்த் சிநந் தரபன்நத்தில் சிநப்தரக 

வசல்தட்டற்கரண விருதிலண ஜ்ர வயப்துல்னர,ஸ்ரீ யுக்ம்தவ் ரரன் 

ரவ்,குனரம் பி ஆசரத், திதணஷ் திரிததி ற்றும் தரர்துர்யரி ரப் 

அர்களுக்கு ங்கப்தட்டது. 

 To study the strategic implications of AI in the perspective of national 

security, a multi-stakeholder Task Force comprising the Government, 

Services, Academia, Industry, Professionals and Start-ups was 

constituted in February 2018, under the Chairmanship of Shri N 
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Chandrasekharan, Chairman, Tata Sons to prepare a road map for AI 

in national security. 

 தசிப் தரதுகரப்பில் வசற்லக நுண்றிவின் ததரர்த்திநன் சரர்ந் ரக்கங்கலப 

ஆய்வு வசய்ற்கரன தல்தறு துலநயிணலக் வகரண்ட குழுவிலண டரட்டர 

குழுத்தின் லனர் சந்திதசகர் லனலயில் 2018 பிப்ரி ரம் 

அலக்கப்தட்டது. இது தசிப் தரதுகப்பிற்கு வசற்லக நுண்றில 

தன்தடுத்துற்கரண ழிகரட்டு அறிக்லகல ங்கும் 

 The Ministry of Culture, Government of India has launched the new 

scheme namely ‘ Seva Bhoj Yojna’  starting today, 01.08.2018, The 

scheme envisages to reimburse the Central Government share of 

Central Goods and Services Tax  to lessen the financial burden of 

such as Religious  /  Charitable  Institutions who provide 

Food/Prasad/Langar (Community Kitchen)/Bhandara free of cost 

without any discrimination to Public/Devotees. 

 த்தி கனரச்சர அலச்சகம் தசவ் ததரஜ் தரஜணர திட்டத்திலண ஆகஸ்ட் 1 

முல் துக்கியுள்பது. இத்திட்டம் அந நிலன ற்றும்  நிறுணங்கள் தக்ர்கள் 

ற்றும் வதரதுக்களுக்கு இனசரக பிசரம் ங்குற்கரண நிதியில் சக்கு 

ற்றும் தசல ரியில் வினக்கு அளிப்தற்கரக வரடங்கியுள்பது. 

 A total of 5427 Missing Children, tracked and recovered through 

Khoya-Paya citizen corner of Track child since inception. The Khoya 

Paya portal was launched in the month on 2nd June, 2015 

 கரணரல் ததரண குந்லகலப மீட்கும் வதரருட்டு துங்கப்தட்ட தகரர ததரர 

பத்தின் ழிரக இதுல 5427 குந்லகள் மீட்கப்தட்டுள்பணர். தகரர 

ததரர பம் ஜீன் 2 2015 ஆம் ஆண்டு துங்கப்தட்டது என்தது குறிப்பிடத்க்கது. 

 The 12th Plan Document has fixed targets of 25.2 % GER by 2017-18 

and 30% GER by 2020-21.  As per All India Survey on Higher 

Education (AISHE) 2017-18, the Gross Enrolment Ratio (GER) in 

higher education has increased from 24.5% in 2015-16 to 25.8% in 

2017-18. 

 12து ஐந்ரண்டு திட்டத்தின் உர்கல்வி தசர்க்லக விகித்திற்கரண இனக்கிலண 

எட்டியுள்பது. அலணத்திந்தி உர்கல்வி ஆய்றிக்லகயின் தடி வரத் 

உர்கல்வி விகிம் 2017-2018 ஆம் ஆண்டு 25.8 % உள்பரது/ 

 Gopalkrishna Gandhi has been chosen for the 24th Rajiv Gandhi 

National Sadbhavana Award for his contribution in promoting 

communal harmony, peace and goodwill. 
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 சமூக ல்லிக்கம் , அலதி ல்வனண்வத்ல தம்தடுத்தும் வதரருட்டு 

ங்கப்தடும் 24து ரஜிவ் கரந்தி தசி சரத்தணர விருது தகரதரனகிருஷ் 

கரந்திக்கு ங்கப்தட்டுள்பது. 

 Dharmendra Pradhan Launched India's first National Skill Training 

Institute (NSTI) forWomen in Mohali punjab.  The Minister also 

launched a unique Pradhan Mantri Kaushal Kendra (PMKK) which 

would admit differently abled persons 

 இந்திரவின் வதண்களுக்கரண முல் தசி திநன்பர்ப்பு தயிற்சி லம் 

தஞ்சரபில் உள்ப வரகரலியில் ர்தந்தி பிரன் துங்கி லத்ரர். இத்துடன் 

தசர்த்து பிரன் ந்திரி வகபசரல் தகந்திர திட்டரண ரற்றுத்திநணரளிகளுக்கு 

திநணளிகளுக்கரக துங்கி லத்ரர். 

 8th International Tiger day celebrated on July 29, 2018 

 சர்தச புலிகள் திணம் ஜீலன 29, 2018 அன்று வகரண்டரடப்தட்டது. 

 Rajasthan has become the first State in the country to implement 

the national policy on biofuels unveiled by the Centre in May this 

year. 

 உயிரி எரிவதரருட்களுக்கரண தசி வகரள்லகல முலில் அல்தடுத்தியுள்ப 

ரனினம் ரஜஸ்ரன் 

 RBI has raised benchmark repo, or the short term rate at which it 

lends to other banks, by 0.25 per cent to 6.5 per cent. 

 ரிசர்வ் ங்கி வப்ததர விகித்திலண 6.25% சவித்திலிருந்து 6.5% சவீரக 

அதிகரித்துள்பது. 

 first VC Padmanabhan Memorial Lifetime Achievement Award to 

former Prime Minister Manmohan Singh by former President Pranab 

Mukherjee. 

 முனரது வி சி தத்ணரதன் ரழ்ணரள் சரலணரபர் விருதிலண முன்ணரள் 

பிர் ன்தரகன் சிங்கிற்கு முன்ணரள் குடிசுத்லனர் பிரரப் முகர்ஜி 

ங்கிணரர். 

 Akshay Venkatesh, an Indian-born Australian mathematician, was 

one of the four winners of the prestigious Fields medal, also known as 

the Nobel prize for math. The Fields medals are awarded every four 

years to the most promising mathematicians under the age of 40. 

 இந்திரவில் பிநந் ஆஸ்திதலி கணிவினரபர் அக்ய் வங்கதடஸ் பீல்ட் 

வடல் எனும் கணித்துலநயின் உரி விருதுக்கரக தர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பரர். 

ரற்தது திற்கு உட்தட்ட கணித்தில் சரலண புரிதர்களுக்கு ரன்கு 
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ஆண்டுகளுக்கு ருமுலந இவ்விருது ங்கப்தடும். இவ்விருது கனித்திற்கரண 

தரதல் தரிசரக கருப்தடுகிநது 

 Centre has decided to introduce a Bill to restore the original 

provisions of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes 

(Prevention of Atrocities) Act, 1989, which the Supreme Court had 

struck down in a March ruling. 

 த்தி அசு ன்வகரடுல டுப்புச்சட்டம் 1989ல் திருத்ங்கள் வகரண்டு 

முடிவடுத்துள்பது. இச்சட்டத்தில் உச்ச நீதின்நம் சின ரறுல்கலப வசய்து 

குறிப்பிடத்க்கது. 

 Delhi has topped the state investment potential index list, followed 

by Tamil Nadu. according to a report by economic think-tank NCAER 

 தசி வதரருபர அறிவில் ஆய்ற்க்லகயின் தடி ரனின முலீட்டு திநன் 

குறியீட்டில் வடல்லி முலிடமும் மிழ்ணரடு இண்டரம் இடமும் பிடித்துள்பது. 

 Marichamy, a first non-Brahmin to come out of a state-run 

archaka training centre, in tamilnadu  

 மிழ்ணரட்டில் பிரர் அல்னர முல் அர்ச்ச்கரக மிழ்ணரட்டின் அர்ச்சகர் 

தயிற்சிப்தள்ளியில் தயின்ந ரரிச்சரமி நிமிக்கப்தட்டுள்பரர். 

 Japanese scientists announced the first human trial to treat 

Parkinson’s disease by injecting stem cells into brain 

 ஸ்வடம் வசல்கலப மூலபயினுள் வசலுத்துணரல் தர்கின்சன் தரல 

ருத்டும் வசய்னரம் எண அறிவித்துள்பணர். 

 The State government on informed the Madras High Court that as on 

date, as many as five Commissions of Inquiry were functioning in the 

State 

 வசன்லண உர் நீதின்நத்தில் மிக அசு ற்ததரல ததியில் ஐந்து 

விசரரல ஆலணங்கள் வசல்தட்டுக்வகரண்டிருப்தரக வரிவித்துள்பது 

Regupathi commission 

குததி ஆலம் 

alleged irregularities in the 

construction of a new Assembly-cum-

Secretariat 

புதி லனலச்வசனகம் வரடர்தரண 

முலநதகடுகலப கண்டறி 

2011 

 S.R. Singharavelu 

Commission 

சிங்கர தலு ஆலம் 

death of Dalit youth E. Ilavarasan  

லித் இலபஞர் இபசன் வகரலன 

வரடர்தரக  

2013 

S. Rajeswaran inquire into the circumstances that led 2017 
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Commission  

ரதஜஸ்ன் ஆலம் 

to violence during the jallikattu 

protests 

ஜல்லிக்கட்டு ததரரட்டத்தில் ன்முலந 

வடிக்க கரரண சூழ்னிலனகலப ஆர 

A. Arumughaswamy 

Commission 

ஆறுமுகச்சரமி ஆலம் 

 

the death of former Chief Minister 

Jayalalithaa 

முன்ணரள் முல்ர் வஜனல் 

2017 

Aruna Jagadeesan 

Commission 

அருர வஜகதீசன் 

ஆலம் 

 probe into police firing in 

Thoothukudi during the anti-Sterlite 

protests. 

ஸ்வடர்லனட் ததரரட்டத்திற்கு எதிரண 

துப்தரக்கிச் சூடு தற்றி விசரல வசய் 

2018 

 

What is NRC? 

National Register of Citizens, 1951 is a register prepared after the 

conduct of the Census of 1951 in respect of each village, showing the 

houses or holdings in a serial order and indicating against each house or 

holding the number and names of persons staying therein. These 

registers covered each and every person enumerated during the Census 

of 1951 and were kept in the offices of Deputy Commissioners and Sub 

Divisional Officers according to instructions issued by the Government of 

India in 1951. Later these registers were transferred to the Police in the 

early 1960s. 

தசி குடிக்கள் ததிதடு என்நரல் என்ண? 

தசி குடிக்கள் ததிதடு என்தது 1951 ஆம் ஆண்டில் இருந்து க்கள் வரலக 

கக்வகடுப்பிற்குப் பின் கிரம் ரரிரக க்கள் வரலக, வீடுகள் எண தல்தறு 

கல்லப உள்படக்கிது. இந்ப் ததிதடு வ்வரரு குடிக்கலபயும் 1951 ஆம் 

ஆண்டு க்கள் வரலக கக்வகடுப்பின் அடிப்தலடயில் கல்கலப 

உள்படக்கியிருக்கு. 1951 ஆம் ஆண்டு எடுக்கப்தட்ட ததிதடு முலில் துலண 

ஆலர்கள் அல்னது துலண ஆட்சிர் அலுனகங்களில் இருந்து பின்ணர் இந்தி 

அசின் உத்வுப்தடி கரல்துலந சம் வகரடுக்கப்தட்டது. 
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Why is the National Register of Citizens (NRC) is being updated in 

Assam? 

The demands to update the NRC of 1951 were first raised by the All 

Assam Students’ Union (AASU) and Assam Gana Parishad more than 

three decades ago. The organisations had submitted a memorandum to 

the Centre on January 18, 1980, two months after launching the anti-

illegal foreigners Assam Movement 

ஏன் அசரமில் தசி குடிக்கள் ததிதடு திருத்தி ததிவு வசய்ப்தடுகிநது? 

1951 ஆம் ஆண்டின் வசி குடிக்கள் ததிதட்டிலண புதுப்பிக்க தண்டும் எண 

முன் முலில் அலணத்து அமரம் ரர் இக்கம் ற்றும் அசரம் கண தரிதரத் 

அலப்பும் மூன்று தத்ரண்டுக் கரனங்கனரக தகரரிக்லக லத்து. 1980ல் அன்னி 

ரட்டல வளிதற்ந தண்டும் எணவும் தகரரிக்லக லத்து. 

Why is March 24, 1971 the cut-off date? 

There have been several waves of migration to Assam from  Bangladesh, 

but the biggest was in March 1971  when the Pakistan army crackdown 

forced many to flee to India. The Assam Accord of 1985 that ended the 

six-year anti-foreigners' agitation decided upon the midnight of March 

24, 1971 as the cut-off date. 

ரர்ச் 24,1971 ஏன் கட் ஆப் ததிரக நிர்யிக்கப்தட்டது 

தங்கபரதசிலிருந்து அசரம் ரனினத்திற்கு அவ்ப்ததரது க்கள் இடம்வதர்ந்து 

வகரண்டிருந்ணரர் ஆணரல் 1971 ரர்ச் ரத்தில் தரகிஸ்ரன் இரணுத்தின் 

வசல்தரடுகபரல் வதரும்தரனரண க்கள் இந்திர தரக்கி தநந்ணர். எணத 

1979லிருந்து ஆறு ஆண்டுகள் தங்கபரதசிலிருந்து ந்ர்கலப வளிதற்ந 

தண்டுதண ஆறு ஆண்டு ததரரட்டம் லடவதற்நது இப்ததரரட்டரத்திலண 

முடிவுக்கு வகரண்டுரும் தரக்கத்தரடு அஸ்மரம் ப்தந்ம் 1985 ல் 

ததரரட்டக்குழுவிணருக்கும் இந்தி அசிற்கும் இலடயில் சரரண ப்தந்ம் வசய்து 

வகரள்பப்தட்டது . இந் ப்தந்த்தின் அடிப்தலடயில் ரர்ச் 24,1971 கட் ஆப் 

ததிரக நிர்யிக்கப்தட்டது. 

Who is a citizen in Assam? 
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The Citizenship Act of 1955 was amended after the Assam Accord  for all 

Indian-origin people who came from Bangladesh before January 1, 1966 

to be deemed as citizens. Those who came between January 1, 1966 and 

March 25, 1971 were eligible for citizenship after registering and living in 

the State for 10 years while those entering after March 25, 1971, were to 

be deported. 

அஸ்மரமின் குடிக்கள் ரர் 

இந்தி குடியுரிலச்சட்டம் 1955 அசரம் ப்தந்தின் மூனம் திருத்ப்தட்டது 

இன்தடி தங்கபரதசிலிருந்து 1966 ஜன்ரி 1 முல் 1971 , ரர்ச் 25 இலடப்தட்ட 

கரனத்தில் இந்திரவுக்கு ந்ர்கள் குடியுரில வதந குதியுலடர்கள், 1971 

ரர்ச்,25க்கு பின் ந்ர்கள் திருப்பி அனுப்தப்தடுர்கள். 

 

TNPSC GROUP I & II PRELIMS &  MAINS ADMISSION OPEN 

1. TEST BATCH / ONLINE POSTAL 

2. CLASSES / CLASSROOM COACHING  / ONLINE COACHING 

TO JOIN CONTACT 9952521550 

 

To get Daily Current Affairs Whatsapp with your name and District to 7418521550 

 

 

For Group I & II Mains Answer writing practice send your details with 

languages to 044-48601550 via whatsapp. 

 


