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 அகதாபாத், உதய்பூர், ககால்கத்தா லிான நிலயங்கரில் லயலாழ் 

க்கரால் தாரிக்கப்படும் கபாருட்கலர லிற்பலன கெய்யும் டிலப்ஸ் இந்திா 
அங்காடிகலரத் திமக்க இந்தி லிானநிலய ஆலைம் இடம் அரித்துள்ரது. 

 எஃகு, நியக்கரி, எண்கைய் பபான்ம 25 துலமகள் ஏற்கனபல இருக்கும் திட்டங்கள் 

அல்யது புதி திட்டங்கலர லிரிலாக்குலதற்கு நிலயான சுற்றுச்சூறல் அனுதி 
(EC) கபம லிதிபலம லிதித்தது அசு. 

 நிலனவு ெின்னங்கள் ற்றும் தரங்கள் ீதான ெர்லபதெ கவுன்ெில் [ICOMOS], ஒரு 

உயக நிலனவுச்ெின்னம் பாதுகாப்பு அலப்பு, கலள்ரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

பகராலின் கயாச்ொ பாம்பரித்லத காப்பாற்றுலதற்கும் ஒரு உடனடி பதில் 

தரம் அலக்கவும் துலக்க பற்ெில கதாடங்குகிமது. 

 ரூ. 8 யட்ெம் பகாடி ெந்லத திப்லபக் கடந்த பதல் இந்தி நிறுலனம் 

ரிலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுலனம் ஆகும் 

 பிதான் ந்திரி ககௌளல் லிகாஸ் பாஜனா ஆதவுடன் திலாயான கதாறில் 

லல்லுநர்களுக்கான ஒரு நாள் புதுப்பிப்பு திட்டத்லத திலாயா ற்றும் திலாயாவு 

லாரி இந்திாலின் (IBBI) தலயலர் டாக்டர் எம்.எஸ்.ொப ா திமந்து லலத்தார். 
 ஸ்காட் பாரிென் - ஆஸ்திரரலியாவின் புதிய பிரதமர் 

 தலயல நீதிபதி எஸ்.பஜ. லஜிப்தார் - ரவதாந்தா லிமிடடட் மீது முடிவு டெய்ய 

ரதெிய பசுமம தரீ்ப்பாயம் (NGT) அமமக்கப்பட்ட குழுவின் தமலவர் 

 யால்ெந்த் ாஜ்புட் - ஜிம்பாப்ரவ ரதெிய கிரிக்டகட் அணியின் தமலமம 

பயிற்ெியாளர் 

 இந்திா – ெிங்கப்பூர் இலடபான லிரிலான கபாருராதா ஒத்துலறப்பு 2-லது 

திருத்த ஒப்பந்தம் புதுதில்யிில் லககழுத்தானது. 

 ாநிய லிலொிகள் குலமந்தபட்ெ ஆதவு லிலய (MSP) கபம உறுதி கெய்யும் 

லிலய உறுதிப்படுத்தல் நிதித்லத உருலாக்கும் பொதாலிற்கு பஞ்ொபின் 

அலச்ெலல ஒப்புதல் அரித்தது. 

 கலடகள், உிர்ப்பான, திமலான ற்றும் கூடுதல் அரவு ெக்கின் / Wt அதிபலக 

பிதிபயிப்பு (ஸ்பகீடக்ஸ்) ஒப்பந்தம் பலமாக ஏர் ார்ளல் ஆர்.பக.எஸ் 

பளாலால் கதாடங்கப்பட்டது. 

 ளாங்காய் ஒத்துலறப்பு அலப்பின் (SCO) அலதிக்கான ிளன் 2018, திமப்பு லிறா 
2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ாதம் 24 ஆம் பததி கெபார்க்குல் ஷ்ாலில் நடந்தது. 

ஆெிய விமளயாட்டு 2018 

 கபண்கள் கபடிப் பபாட்டிில் இந்திா ஈானிடம் லழீ்ந்தது 

  னீா ெித்து, கபண்கள் 10 ீட்டர் ஏர் பிஸ்டயில் கலண்கயம் கலன்மார், அலது 

பதல் ஆெி லிலராட்டு தனிநபர் பதக்கம் இதுலாகும் 



  

ஆகஸ்ட் 24 டப்பு ிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குறிப்புகள்அறிய – www.tamil.examsdaily.in                    2                               FB – Examsdaily Tamil 
 

 ெலர்ன் ெிங், தத்து புக்கனல், ஓம் பிகாஷ், சுக்ீத் ெிங் ஆகிபால உள்ரடக்கி 

இந்தி லீர் குழுலில் ஆண்கள் தங்கப் பதக்கத்லத கலன்மனர். 
 பா ன் பபாபண்ைா, திலிஜ் ளன் கடன்னிஸ் இட்லடர் பபாட்டிில் தங்கம் 

கலன்மனர். 
 பா ித் குார் ற்றும் பகலான் ெிங் ஆகிபாால் இந்தி அைி இண்டு 

கலண்கயப் பதக்கங்கலர கலன்மது. 
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