
 

முக்கிான நாட்கள் 

ஜூலய 1 - சக்கு ற்றும் சசலலகள் லரி நாள் 

 சக்கு  ற்றும் சசவல லரிின் (ஜிஎஸ்டி) இண்டாம் ஆண்டு நிவமவல ாண்புிகு 
த்தி நிதித்துவம ற்றும் கார்ப்பசட் லிலகா இவை அவச்சர் ஸ்ரீ அனுாக் 
தாக்கூர் தவயவில் ககாண்டாட உள்ரனர். 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 ஆம் சததி 
நள்ரிவு பாாளுன்மத்தில் நவடகபற்ம ிகப்கபரி லிறாலில் 2017 ஜூவய 1 ஆம் 
சததி அன்று ஜிஎஸ்டி அமிமுகப்படுத்தப்பட்டது. எனசல 2019 ஜூவய 1 ஆம் சததின்று, 
லர்த்தகம் ற்றும் கதாறில்துவமின் கூட்டைிாரர்களுடன் அசு  ஜிஎஸ்டிின் 2 
லது ஆண்டு லிறாவலக் ககாண்டாடுகிமது. 

ஜூலய 1 - சேசி ருத்துலர்கள் ேினம் 

 சமூகம் ற்றும் தனி னிதமக்கு மத்துலர்கள் கசய்மம் சசவலவ அங்கீரிக்க 
உமலாக்கப்பட்டசத சதசி மத்துலர்கள் தினம்.முதல் மத்துலர் தினம் 1991 ஆம் 
ஆண்டில் இந்திாலில் ககாண்டாடப்பட்டது. ஜூவய 1, இந்திாலின் ிகவும் 
பிபயான மத்துலர் பிதன் சந்தி ாின் பிமப்பு ற்றும் இமப்பு ஆண்டு தினாகும். 
நாட்டின் சுகாதாத்துவமில் அலர் ஆற்மி பங்கரிப்வப ககௌலிக்கும் லிதாக 
இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிமது. 

சேசி சசய்ேிகள் 

சாப்ா சூப்பர் கிரிட்டிகல் சலப்ப ின் நிலயத்ேின் 5 ற்றும் 6 லது யூனிட் 

 ாஜஸ்தானில், முதல்லர் அசசாக் ககஹ்யாட்  சாப்ா சூப்பர் கிரிட்டிகல் கலப்ப ின் 
நிவயத்தின் 5 ற்றும் 6லது மனிட்வட  திமந்து வலத்தார். இது சூப்பர் கிரிட்டிகல் 
கலப்ப ின் கதாறில்நுட்பத்வத அடிப்பவடாகக் ககாண்ட ாநியத்தின் முதல் 
திட்டாகும், சலும் இந்த திட்டத்தின் கசயவு திப்பு 9 ஆித்து 550 சகாடி மெபாய் 
ஆகும். 

நாகாயாந்து ேனது NRC ின் ாறுபாட்லை ஜூலய 10 முேல் சோைங்க உள்ரது 

 அண்வட ாநியான அசாம் புதுப்பித்து லமம் சதசி குடிக்கரின் பதிசலட்டின் 
(என்.ஆர்.சி) ாறுபாட்வடத் கதாடங்க நாகாயாந்து முடிவு கசய்துள்ரது. உள்ளூர்லாசிகள் 
ற்றும் உள்ளூர்லாசிகள் அல்யாதலர்கள் பற்மி தகலல்கவரச் சசகரிப்பதற்கான 60 
நாள் காயக்ககடுவல லறங்கி உள்ரது. 



  

ஜூலய 01 நைப்பு நிகழ்வுகள் 

 

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

சர்லசேச சசய்ேிகள் 

அபுோபிில் ISA லின் முேல் கூட்டு பாதுகாப்பு பிற்சி ISALEX19 

 அபுதாபிில் நவடகபமவுள்ர சர்லசதச பாதுகாப்பு கூட்டைிின் முதல் கூட்டு 
பாதுகாப்பு பிற்சிில் 50 சட்ட அயாக்க அவப்பின் பிதிநிதிகள் பங்சகற்க உள்ரனர். 
2017ல் கதாடங்கப்பட்ட இந்த சர்லசதச பாதுகாப்புக் கூட்டைி, ஒளங்கவக்கப்பட்ட, 
நாடுகடந்த ற்றும் தீலிலாத குற்மங்கவர எதிர்ககாள்ளும் ஒம சர்லசதச கசற்குள 
ஆகும். 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

நிபா லலஸிற்கான பரிசசாேலன ேடுப்பு ருந்து 

 புதி ஆய்லில், அகரிக்காலின் சதசி சுகாதா நிறுலனத்தின் ஆாய்ச்சிாரர்கள், 
நான்கு ஆபிரிக்க பச்வச குங்குகளுக்கு நிபா வலழிற்கு எதிான சிகிச்வசரிக்க 
கம்கடசிலிர்[Remdesivir] பன்படுத்திக் காட்டிமள்ரனர். கம்கடசிலிர்[Remdesivir] 
தடுப்புமந்து தற்சபாது எசபாயா சிகிச்வசக்கான 2லது கட்ட மத்துல 
பரிசசாதவனில் உள்ரது. 

நினங்கள் 

இந்ேி கைசயா காலல்பலைத் ேலயலர் 

 இந்தி கடசயா காலல்பவடின் 23லது தவயலாக ஸ்ரீ கிமஷ்ைசாி நடாஜன் 
கபாறுப்சபற்மார். 1984-ஆம் ஆண்டு பைிில் சசர்ந்தார் கிமஷ்ைசாி நடாஜன். 
கடசயாக் காலல் பவட தவயலாக இமந்த ாசஜந்தி சிங் ஓய்வு கபற்மவதடுத்து 
புதி தவயலாக சக.நடாஜன் நிிக்கப்பட்டார்.  

லிருதுகள் 

லிலராட்டு சசய்ேிகள் 

U -19 ஆசி ஸ்குலாஷ் பட்ைத்லே லரீ் சலன்மார் 

 சீனாலின் க்காலில் நவடகபற்ம 19 லதுக்குட்பட்சடாமக்கான ஆசி ஜூனிர் 
ஸ்குலாஷ் சாம்பின்ளிப் பட்டத்வத கலன்மார் லரீ் சசாத்ானி. இறுதிப்சபாட்டிில் 
ஷ் ஃபசடவல லழீ்த்தி இந்திாலின் லரீ் தங்கப்பதக்கம் கலன்மார். இந்த கலற்மிின் 
மூயம், லி தீட்சித் ற்றும் சலயா கசந்தில்குாமக்குப் பிமகு ஆசி சகாப்வபவ 
கலன்ம மூன்மாலது இந்திர் என்ம கபமவவ லரீ் கபற்மார். 

FB :ல் சச 



  

ஜூலய 01 நைப்பு நிகழ்வுகள் 

 

பாைக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    3                               FB – Examsdaily Tamil 
 

English-ல் சச –                  ேிறில் சச– Examsdaily Tamil 

WhatsAPP - குரூப்பில் சச   - கிரிக் சசய்வும்  

  

https://www.facebook.com/examdailytamil/
http://bit.ly/2wmJxNt
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