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மாநாடுகள் 

சர்லதேச மாநாடுகள் 

இந்ேிா-அமரிக்கா லட்டதசச கயந்துசாடல் 

 ில்வ, றனக்கரி, றற ற்றும் கரர்ப்தவட் ிகர அமச்சர் , திபஷ் வகரல் , 
ில்வ ரரி மனர் , அஸ்ணி வனரயரி , ற்ந இில்வ ரரி 
உறுப்திணர்கள் ற்றும் பத் அறகரரிகள் இந்றர -அமரிக்க சுற்று ட்டர 
கனந்துமரடனறல் தங்கு மதற்நணர். 

ேத்துலத்ேின் 24 லது உயக காங்கிஸ் 

 சலணரின் மதய்ஜறங்கறல் பல் பமநரக த்துத்றன் 24 து உனக ரரடு (WCP) 
மடமதற்நது. இது த்துஞரணிகபின் சர்வச கூட்டமப்பு (FISP) இன் கலழ் 
எவ்மரபே ந்து பேடங்களுக்கும் த்துரறகபின் உனகபரி கூட்டம் ஆகும். 

 ேமீ்: ‚Learning To Be Human‛ 

இந்ேிா – மகன்ா கூட்டு லர்த்ேகக் குழுலின் கூட்டம் சநதாபிில் நசடமபற்மது 

 மகன்ரில் உள்ப மவரதிில் இந்றர – மகன்ர கூட்டு ர்த்கக் குழுின் 8-து 
கூட்டம் ஆகஸ்ட் 22 பல் 25 ம மடமதற்நது. உவுப் தரதுகரப்பு, குமநந் 
மசனில் டீ்டுசற, அமணபேக்கும் சுகரரம், மரறல்துமந உற்தத்ற னும் 
மகன்ரின் ரன்கு மதரி றட்டங்கமப மசல்தடுத்துறல், இந்றரின் தங்கபிப்பு 
தற்நற இந்க் கூட்டத்றல் ிரறக்கப்தட்டது. 

2 + 2 தபச்சுலார்த்சே ஆறசடந்துலரும் மூதயாபா உமசலக்குமிக்கிமது 

 அடுத் ரம் புது றல்னறில் றட்டறடப்தட்ட இந்றரிற்கும் அமரிக்கரிற்கும் 
இமடவ இண்டு + இண்டு வதச்சுரர்த்மகள் இபே ரடுகளுக்கும் இமடினரண 
ஆரண பவனரதர உநின் எபே அநறகுநறரகும். 
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உணவு ற்றும் பானம் மோறில்நுட்ப ஆப்பிரிக்கா 2018 லர்த்ேக நிகழ்ச்சிில் இந்ேி 

மபலியின் 

 இந்றரின் ர்த்க ஊக்குிப்புக் கவுன்சறல் (TPCI) உவு ற்றும் தரணம் 
மரறல்தட்த ஆப்திரிக்கர 2018 ர்த்க கண்கரட்சறில் இந்றர மதினறன் 
அமக்கறநது. மன்ணரப்திரிக்கரின் வஜரயரணஸ்மதர்க்கறல் மடமதநிபேக்கும் 2018 
ஆம் ஆண்டு ர்த்க றகழ்ச்சறில் இந்றரின் உவு ற்றும் தரணங்கள் மரறல் 
மரடர்தரண உனகபரி ர்த்கம் ற்றும் ஆப்திரிக்கர ீது சறநப்பு கணம் 
மசலுத்ப்தடுகறநது. 

தேசி மாநாடுகள் 

தேர்ேல் தயாண்சக்கான முேன்முேல் ஓரிண்தடளன் ஒர்க்ஷாப் 

 இந்ற வர்ல் ஆமம் (இ.சற..) 2016 வதட்ச் IAS அறகரரிகளுக்கு எபே ரள் 
ஏரிண்வடன் எர்க்ஷரப்மத புதுடில்னறில் டத்றது. 

‘பர்ோன் பர்வ்’ 

 இந்றரின் த்ற, ரறன அசுகள் ற்றும் தங்குரர்கள் ஆகறவரபேடன் வசர்ந்து 
இந்றரின் சுற்றுனர அமச்சகம் 2018 ஆம் ஆண்டு மசப்டம்தர் ரம் 16 ஆம் வற 
பல் மசப்டம்தர் ரம் 16 ஆம் வற ம ‚தர்ரன் தர்ம‛ ற்தரடு மசய்துள்பது. 

நீடித்ே லரர்ச்சிக்கான நிேி ஆதாக்கின் சர்லதேச ாநாடு 

 மதரபேட்கள் றுசுற்சற: மகரள்மக றகரட்டுல் பனம் ீடித் பர்ச்சற குநறத் றற 
ஆவரக்கறன் சர்வச ரட்மட த்ற சரமன வதரக்குத்து ற்றும் மடுஞ்சரமனத் 
துமந அமச்சர் றபே. றறன் கட்கரி புதுறல்னறில் இன்று மரடங்கற மத்ரர். 
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ாஷ்டிரி ஓபிசி ஹாசங்கின் 3 லது தேசி ாநாட்டின் ேிமப்பு லிறா 

 ரஷ்டிரி ஏ.தி.சற. யரசங்கறன் 3 து வசற ரரட்டில் இமபஞர்களுக்கரண 
வமனரய்ப்புகமப வம்தடுத்துற்கு எதிசற சபகத்றற்கு 500 வகரடி பைதரய் சறநப்பு 
உி அபித்துள்பது கரரஷ்டிர அசு. 

‘ஒரு ாலட்டம் ஓர் உற்பத்ேி’ உச்சி ாநாடு 

 இந்றக் குடிசுத் மனர் றபே.ரம் ரத் வகரிந்த் னக்வணரில் மடமதறும் ‘எபே 
ரட்டம் ஏர் உற்தத்ற’ ன்ந மனப்தினரண உச்சற ரரட்மடத் மரடங்கற மக்கறநரர். 

‘பிேிபந்ேித் சாஹித்ேி மின் ஸ்லோந்ேிோ சங்க்ம்’ கண்காட்சி 

 வசற கரப்தக பரகத்றல் ‚திறதந்றத் சரயறத்ற மின் ஸ்ரந்றர சங்க்ம்‛ 
(மடமசய்ப்தட்ட இனக்கறம் பனம் சுந்ற இக்கம்) ன்ந மனப்தில் எபே 
கண்கரட்சற துங்கறது. கனரச்சர அமச்சர், மதரபேபரரம் ற்றும் சுற்றுச்சூல் 
தரதுகரப்பு ந்றரிபரண டரக்டர் வகஷ் ர்ர புது றல்னறில் மரடங்கறமத்ரர். 

ேவீுகரின் புனிே லரர்ச்சிக்கான முேலீட்டாரர்கள் ாநாடு 

 றற ஆவரக், உள்துமந அமச்சகத்துடன், அந்ரன் & றக்வகரதரர் ற்றும் 
னச்சத்ீவுகள் பெ.டி. றர்ரகங்களுடனும், ீவுகபின் புணி பர்ச்சறக்க்கரக 
பலீட்டரபர்கள் ரரடு என்மந ஆகஸ்டு 10 2018 அன்று புதுடில்னற ப்சற தரீ 
வகந்றரில் டத்றது. 

ேசசஎழும்பு கேிரிக்க சந்ேிப்பு 

 சர்வச லும்புக்கூடு சபகம் (ஸ்ஸ்) ரட்டினறபேக்கும் 45 இபம் கறரிக்க 
ல்லுர்கமப அமத்து அர்களுக்கு மசலும்பு தும-சறநப்பு ீது ஆர்த்மத் 
தூண்டுற்கரக சந்றப்மத டத்றது. 
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இந்ேி புடசலின் பாம்பரித்சே மலரிப்படுத்ே INTACH 

 சுந்ற றண ிர மகரண்டரட்டத்றன் எபே தகுறரக இந்ற கமன , கனரசர 
புரிமக்கரண இந்ற வசற அநக்கட்டமப (INTACH) இண்டு ரள் கண்கரட்சறம 
இந்ற புடமின் தரம்தரிரண ரவக கற வரயரம டத்துகறநது . 

தகர ாநியத்ேில் மலள்ர நிலாணப் பணிகள் குமித்து ஆய்வு மசய்மம் கூட்டத்சே 
தகபினட் மசயாரர் ேசயச ோங்கினார் 

 வகப ரறனத்றற்கு மள்பம் ற்தட்டுள்ப சூழ்றமனம கபேத்றல் மகரண்டு, வசற 
மபேக்கடி வனரண்மக் குழுின் (NCMC) கூட்டம் மடமதற்நது. 

உணவு பேப்படுத்தும் மோறில்நுட்பத்ேில் சீபத்ேி முன்தனற்மங்கள் பற்மி சர்லதேச 

ாநாடு 

 உவு தப்தடுத்துல் மரறல்தட்தத்றல் (iCRAFPT) சீதத்ற பன்வணற்நங்கள் தற்நற 
சர்வச ரரடு றழ்ரட்டில் உள்ப ஞ்சரவூரில் இந்ற உவுத் மரறற்துமந 
மரறல்தட்த றறுணம் என்நறல் டந்து. 

IIT கவுன்சியின் 52 லது கூட்டம் 

 டி கவுன்சறனறன் 52 து கூட்டம் புது றல்னறில் ணி ப வம்தரட்டுத்துமந 
அமச்சர் திகரஷ் ஜவடகர் மனமில் மடமதற்நது. 

க்ரிளி கும்ப் சர்லதேச ாநாடு & கண்காட்சி 

 இந் ஆண்டு அக்வடரதர் ரம் னக்வணரில், உத்றப்திவச அசு பன்று ரள் க்ரிற 
கும்ப் சர்வச ரரடு ற்றும் கண்கரட்சற ற்தரடு மசய்வுள்பது. அக்வடரதர் ரம் 26 
ஆம் வற பல் ரரடு மடமதநவுள்பது. ிசரத் துமநில் அநறவு ற்றும் 
றபுத்துத்ம தரிரநறக்மகரள்ப ிசரிகளுக்கும், மரறல்தட்த றபுர்களுக்கும், 
மரறல்பற்சறரபர்களுக்கும் எபே பத்ம ங்குல். 
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நான்காலது ஆசி தேர்ேல் பங்குோர்கள் ன்மம் (AESF-IV) 

 ரன்கரது ஆசற வர்ல் தங்குரர்கள் ன்நம் (AESF-IV) அப்தகுறில் 
வர்ல்கமபபம் ஜணரகத்மபம் தற்நற ிரறக்க மகரழும்தில் மரடங்கவுள்பது. 
மற்கரசறரில் பல் டமரக இனங்மகின் வர்ல் ஆமக்குழு ற்றும் 
ஆசறர மட்மரர்க்குக்கரண இனச வர்ல் (ANFREL) ஆவுடன் மடமதறுகறநது. 
ீம் – ‘வர்ல் மபிப்தமடத்ன்மமபம் வர்மமபம் 
பன்வணற்றுித்ல்:ஜணரகத்ம என்நரக வம்தடுத்துல் ற்றும் தரதுகரத்ல்’. 

ஸ்ார்ட் மில்தல ாநாடு 

 புது றல்னற, FICCI ஆல் ற்தரடு மசய்ப்தட்ட ஸ்ரர்ட் மில்வ ரரட்மட, ில்வ 
ற்றும் றனக்கரி அமச்சர் திபஷ் வகரல் றநந்து மத்ரர். 

3-லது ஸ்ார்ட் இந்ேிா தஹகத்ோன் தபாட்டி 

 உனகறன் றகப்மதரி ணீ கண்டுதிடிப்பு  பற்சறப்வதரட்டிரண 3-து ஸ்ரர்ட் இந்றர 
வயகத்ரன் வதரட்டிம துக்கறமத்ரர் த்ற ணி ப வம்தரட்டுத்துமந  
அமச்சர் றபே திகரஷ் ஜவ்வடகர் இன்று புதுறல்னறில் துக்கறமத்ரர் . 

5 லது நிர்லாகிகள் குழு கூட்டம் 

 புதுடில்னறில் மடமதற்ந 5 து றர்ரகறகள் குழு க் கூட்டத்றல் ரற கங்மக 
றட்டத்றன் கலழ் உத்கண்ட் , உத்ப் திவசம் , தகீரர் ற்றும் வற்கு ங்கரப 
ரறனங்கபில் பை . 150 வகரடி றப்தினரண சுத்ரண கங்மக வசற றட்டத்றற்கு 
எப்புல் அபித்து. 

6 லது RCEP அசச்சர் சந்ேிப்பு 

 சறங்கப்பூரில் மரடங்கும் 6 து RCEP ர்த்க அமச்சர்கபின் கூட்டத்றற்கரண இந்றத் 
தூதுக்குழுின் ர்த்க ற்றும் மகத்மரறல் ற்றும் சறில் ிரணப் வதரக்குத்துத் 
துமந அமச்சர் சுவஷ் திபு மனமில் மசன்நது . 



  

ஆகஸ்ட் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் - 

மாநாடுகள் 
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தேசி ருத்துல ோல லாரித்ேின் 7 லது கூட்டம் 

 ஆபஷ் அமச்சகத்றன் வசற பேத்து ர ரரித்றன் (NMPB) ரது கூட்டம் 
புது டில்னறில் ரறன ஆபஷ் அமச்சர், வ றதத் மஸ்வமர ரக்கறன் 
மனமில் மடமதற்நது. 

 

மபாது அமிவு பாடக்குமிப்புகள் PDF Download 

பாடம் லாரிான குமிப்புகள் PDF Download 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் ஏப்ல் - ஜூசய  

1. ஜூசய 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

2. ஜூன் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

3. த 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

4. ஏப்ல் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Whatsapp குபைதில் வச - கிரிக் மசய்வும் 

Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் வச – கிரிக் மசய்வும் 
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