
  

நவம்பர் 22 ஒருவரி 
நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குறிப்புகள்அறிய – www.tamil.examsdaily.in                    1                               FB – Examsdaily Tamil 
 

 ஜூலன 1, 2018 பல் ாின அசு ஊிர்களுக்கு அரிாணா அசு 6 டங்கு 

அிகாண அன்தபிப்புக் ககாடுப்தணல (DA) ங்க படிவு கெய்துள்பது. 

 ாினத்ில் ண்ரீ் தற்நாக்குலநால் தாிக்கப்தட்ட ிொிகளுக்கு புி 

டடிக்லககலப அநிித்துள்பது குஜாத் அசு. 

 ஜம்ப ற்றும் காஷ்ீர் ஆளுர் ெத்தால் ானிக் ாினச் ெட்டன்நத்ல 

கலனத்ார். . 
 கஜா புனால் தாிக்கப்தட்ட தகுிகபின் ிா ற்றும் றுாழ்வு திக்கு 15 

ஆிம் ககாடி யதாய் ிா ிி ங்க த்ி அெிடம் ிகம் ககாரிக்லக 

ிடுத்துள்பது. 

 காாஷ்டிா அசு, உவு ற்றும் தால் கனப்தடங்கலபக் கட்டுப்தடுத் 

கனப்தடம்-ிர்ப்பு ெட்டத்ல ியத்தும் ெட்ட கொால ிலநகற்நிது. 

 ாத்ா இட எதுக்கீட்டில் திற்தடுத்ப்தட்கடார் ஆலத்ின் அலணத்து 

தரிந்துலகலபயும் ற்றுக் ககாண்டாக உர் ீின்நத்ிடம் காாஷ்டி அசு 

கரிித்துள்பது. 

 கட்டுாண உதகங்கள் ற்றும் காில்நுட்தங்களுக்காண கதாபின் 

ிகப்கதரி கண்காட்ெி "கான்கக் 2018" காத்ாண்டுின் தக்பூரில் காடங்கிது. 

 10து அக்கா-ின் கண்காட்ெி, த்ி இந்ிாின் ிகப்கதரி ிொ 

கண்காட்ெி 23 ம்தர் பல் 26 ம்தர் ல ாக்பூரில் லடகதறும். 

 யத்து சுகாாப் திாபர்கள், கெலகள் ற்றும் யத்து சுகாாக் 

கல்ில ப்தடுத்ி, எழுங்குபலநப்தடுத்துற்காண சுகாாப் தாரிப்புப் 

திகள் கொா 2018-க்கு த்ி அலச்ெல எப்புல். 

 அநிில், காில்நுட்தம் ற்றும் புி கண்டுதிடிப்புகள் ஆகி துலநகபில் 

இந்ிா ற்றும் உஸ்கதகிஸ்ான் இலடாண எத்துலப்பு உடன்தாடு குநித்து 

த்ி அலச்ெலிடம் கரிிப்பு. 

 இந்ிா-ஜகிஸ்ான் இலடக இலபஞர் ிகாங்கபில் எத்துலக்க லக 

கெய்யும் புரிந்துர்வு எப்தந்த்ிற்கு த்ி அலச்ெல எப்புல். 

 அடல் புதுல ிட்டம், இந்ிா ற்றும் ிநல ற்றும் கற்நிக்காண ிிம், 

ஷ்ா இலடகாண புரிந்துர்வு எப்தந்ம் குநித்து த்ி 

அலச்ெலிடம் டுத்துலக்கப்தட்டது. 

 காரிிஸ் உடன் நுகர்கார் னன் தாதுகாப்பு ற்றும் அபில் காடர்தாண 

புரிந்துர்வு எப்தந்ம் – த்ி அலச்ெல எப்புல்.  

 ாத்ா ற்றும் ாகர் ஹகனி யூணின் திகெத்ில் உள்ப ெில்ாொில் 

யத்துக் கல்லூரி அலக்க த்ி அலச்ெல எப்புல்.  

 ஸ்ரீ குயாணக் கவ்ஜிின் 550ஆது திநந்ாள் ககாண்டாட்டத்ிற்கு 

அலச்ெல எப்புல். 
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 அகரிக்கா-கன் ககாரிாவும் ஆண்டுகாறும் கற்ககாள்ளும் "ஃகதால் ஈகிள்" 

கூட்டு இாணுப் திற்ெிின் அபலக் குலநக்க ிட்டிடப்தட்டுள்பண. 

 ண குற்நம் கட்டுப்தாட்டு திகம்(WCCB), சுற்றுச்சூல் அலச்ெகம், இந்ி 

அசு - ஐ.நா சுற்றுச்சூழல் விருது [எல்லைகடந்த சுற்றுச்சூழல் குற்றங்கள் 

எதிர்ப்புக்காக] 

 திிடங்கபில் தானில் காந்வுகள் குநித் புகார் அபிக்கும் இலப 

கதார்டனாண “ி தாக்ஸ்”- அநிபகம்.   

 புது ில்னிில் லடகதறும் கதண்கள் கபிர் உனக குத்துச்ெண்லட 

ொம்தின்ிப் இறுிப் கதாட்டிக்குள் MC கரி ககாம் நுலந்ார். 
 ஃதிஃதா U-17 கபிர் உனக ககாப்லதில் கஜர்ணி அகரிக்கால 4-0 ன்ந 

கக்கில் காற்கடித்து கானிறுிக்கு குிகதற்நது. 
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