
 

 

முக்கினநா ாட்கள் 

ஜூல 2 - உக யுஎஃப்ஒ திம் 

 அடைாரம் தெரிாெ பமக்கும் தபாபேலக்கு ‘பஎஃப்ஒ’ என்ம த ால் அதரிக்க 

லிானப்படை அெிகாரி எட்லர்ட் பைப்தபல்ட் என்பலால் உபேலாக்கப்பட்ைது. உயக பஎஃப்ஒ 

ெினத்டெ 2001 ஆம் ஆண்டில் வலர்ல்டு பஎஃப்ஒவை.காம் ஏற்பாடு த ய்ெது, வலும் 

பஎஃப்ஒலின் ஆர்லயர்கடர ஒன்மிடைக்க ற்றும் பஎஃப்ஒ ின் இபேப்டப ஆெரிக்க 

அலர்கள் அடனலபேம் வ கரித்ெ  ான்றுகடர அங்கீகரிக்க இந்ெ நாள் அனு ரிக்கப்படுகிமது. 

ததசின சசய்திகள் 

தயாண் சரீ்தியத்தங்களுக்கா முதலநச்சர்கின் குழுலய நத்தின அபசு அலநத்தது 

 இந்ெி வலராண்டட ாற்றுலெற்காக பய ாநியங்கரின் பெயடச் ர்கரின் 

உர் அெிகாக் குழுடல த்ெி அசு அடத்துள்ரது. இந்ெக் குழுலிற்கு 

காாஷ்டி பெல்லர் வெவலந்ெி ஃபட்னாலிஸ் ெடயட ொங்க உள்ரார், 

கர்நாைகா, ஹரிானா, அபேைாச் ய பிவெ ம், குஜாத், உத்ெபிவெ ம் ற்றும் 

த்ெி பிவெ  பெல்லர்கள் உறுப்பினர்கராக வ ர்க்கப்பட்டுள்ரனர். 

சர்யததச சசய்திகள் 

ஒற்ல னன்ாட்டு ிாஸ்டிக் ராப்ிங் லகல ியூசிாந்து தலை சசய்தது 

 ஒற்டம பன்பாட்டு பிராஸ்டிக் ளாப்பிங் டபகடர நிபெ ியாந்து அெிகாப்பூர்லாக 

ெடை த ய்துள்ரது. ெடைட ீறும் நிறுலனங்கலக்கு கடுடான ெண்ைடனாக 

100,000 நிபெ ியாந்து ைாயர்கள் (67,000 அதரிக்க ைாயர்) அபாெம் லிெிக்கப்படும். புெி 
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லிெிகரின் கீழ், தல்யி பிராஸ்டிக் ஒற்டம பன்பாட்டு ளாப்பிங் டபகடர இனி 

லறங்க ெடை லிெிக்கப்படுள்ரது, ஆனால் ீண்டும் பன்படுத்ெக்கூடி பிராஸ்டிக் 

டபகலக்கு அனுெி லறங்கப்பட்டுள்ரது. கைந்ெ ஆண்டு ஆகஸ்டில் அமிலிக்கப்பட்ை 

இந்ெ பிராஸ்டிக் ெடை  ட்ைம் இப்வபாழுது நடைபடமக்கு லந்துள்ரது 

குமிப்பிைத்ெக்கது. 

அணுசக்தி ஒப்ந்தத்தில் ிர்ணனிக்கப்ட்ை யுதபினம் யபம்ல ஈபான் நீறுகிது 

 2015 அணு க்ெி ஒப்பந்ெத்ொல் நிர்ைிக்கப்பட்ை த மிவூட்ைப்பட்ை பவனிம் 

இபேப்பான 300 கிவயாகிாம் லம்டப ீமிலிட்ைது என்று ஈானி தலரிபமவு 

அடச் ர் பகது ஜலாத் ஜரீஃப் கூமிபள்ரார். 

யணிகம் & சாயாதாபம் 

தசாதல அடிப்லைனில் ஜிஎஸ்டினில் புதின ரிட்ைர்ன் முல அிமுகம் 

  க்கு ற்றும் வ டல லரிின் (ஜிஎஸ்டி) இண்ைாம் ஆண்டு லிறாலில் அசு புெி 

ரிட்ைர்ன் படமட வ ாெடன அடிப்படைில் அமிபகப்படுத்ெ உள்ரது. இது  இந்ெ 

ஆண்டு அக்வைாபர் 1 பெல் நடைபடம படுத்ெப்பைவுள்ரது. நைப்பு நிெிாண்டில் 

 ிறு லரி த லுத்துவலாபேக்கான  ஹாஜ் ற்றும் சுகம் ரிட்ைர்ன் ெிட்ைத்டெ நிெி 

அடச் கம் பரிந்துடத்துள்ரது. 

திட்ைங்கள் 

ஜல்சக்தி அினான் திட்ைம் 

 த்ெி அசு நீர் பாதுகாப்பு ற்றும் குடமந்து லபேம் நீர் ஆொங்கரின் 

பக்கித்துலம் குமித்து லிறிப்புைர்டல ஏற்படுத்ெ  ஜல்  க்ெி அபிான் என்ம 

ெிட்ைத்டெ அமிபகப்படுத்ெிபள்ரது. ஜல்  க்ெி அபிான் ெிட்ைம் இண்டு 

கட்ைங்கராக தொைங்கப்பட்டுள்ரது. பெல் கட்ைம் ஜூடய 1 பெல் த ப்ைம்பர் 15 
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லட நடைதபறும், இெில் அடனத்து ாநியங்கலம் பங்குதபறும். இண்ைாம் கட்ைம் 

அக்வைாபர் 1 பெல் நலம்பர் 30 லட நடைதபறும். இெில்பபேலடற தபய்பம் 

ாநியங்கள் பங்கு தபறும். 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம்(MoU), ஒப்ந்தங்கள் & நத்தின அலநச்சபலய ஒப்புதல் 

ஜம்மு-காஷ்நீரில் ஜாதிதி ஆட்சிலன ீட்டிப்தற்கா தரீ்நாத்திற்கு ாபாளுநன்ம் 

ஒப்புதல் அித்தது 

 ாநியங்கரடலிலும் ஒப்புெல் அரிக்கப்பைத்டெத் தொைர்ந்து ஜம்ப-காஷ்ீரில் 

ஜனாெிபெி ஆட் ிட வலும் ஆறு ாெங்கலக்கு நீட்டிக்கக் வகாபேம் ெீர்ானத்ெிற்கு 

நாைாலன்மம் ஒப்புெல் அரித்துள்ரது. இது ஜூடய 3, 2019 பெல் நடைபடமக்கு 

லபேம். ஜம்ப-காஷ்ீர் இைஒதுக்கீடு (ெிபேத்ெ) வ ாொ, 2019  நாைாலன்மத்ெில் 

நிடமவலற்மப்பட்ைது. ஏற்கனவல இந்ெ இண்டு வ ாொக்கலம் க்கரடலில் 

நிடமவலற்மப்பட்ைது குமிப்பிைத்ெக்கது. 

ஆயுஷ் துலலன டிஜிட்ைல் நனநாக்குயதற்கு நின்ணு நற்றும் தகயல் சதாமில்நுட் 

அலநச்சகத்துைன் ஒப்ந்தம்  

 ஆபஷ் துடமட டிஜிட்ைல் ாக்குலெற்காக ின்னணு ற்றும் ெகலல் 

தொறில்நுட்ப அடச் கங்கள் இடைவ புதுெில்யிில் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ெம் 

டகதழுத்ொனது. இென்பயம் சுகாொத்துடமில் அெிக அரலில் ஆாய்ச் ி, 

கல்லி, பல்வலறு சுகாொ ெிட்ைங்கடர லறங்குெல் ற்றும்  ிமந்ெ பேந்து 

லிெிபடமகலைன், அடனத்து ட்ைங்கரிலும் சுகாொ பாரிப்பு ாற்மத்ெிற்கு 

லறிலகுக்கிமது. 

STRIDE-ன் புதின முனற்சிக்கு யுஜிசி  ஒப்புதல் 
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 இந்ெி நாட்டின் லரபேம் தபாபேராொத்ெிற்கான டிான்ஸ்-ஒழுங்கு ஆாய்ச் ிக்கான 

புெி ெிட்ைான STRIDE-க்கு பல்கடயக்கறக ானி ஆடைம் (பஜி ி) ஒப்புெல் 

அரித்துள்ரது, இத்ெிட்ைத்ெின் பயம்  கல்லூரிகள் ற்றும் பல்கடயக்கறகங்கரில் 

கயாச் ாம் ற்றும் புெி கண்டுபிடிப்புகலக்கான ஆாய்ச் ிட  பயப்படுத்தும். 

ாதுகாப்பு சசய்திகள் 

15,000 தகாடி யாய் நதிப்புள் கப்ல்கள் நற்றும் ைகுகள் யாங்க ாதுகாப்பு அலநச்சகம் 

தகாரிக்லக 

 15,000 வகாடி பைபாய் ெிப்பியான கைற்படை ற்றும் கைவயா 

காலல்படைினபேக்கான 4 கப்பல்கடர கட்ைடக்க, பல்வலறு கப்பல்கள் ற்றும் 

பைகுகள் லாங்குலெற்காக பாதுகாப்பு அடச் கம் த்ெி அ ிைம் வகாரிக்டக 

லிடுத்துள்ரது. 

யிலனாட்டு சசய்திகள் 

லயவ் னாதவ் WBC ஆசின ட்ைத்லத சயன்ார் 

 இந்ெி ப்வா குத்துச் ண்டை லீர் டலபவ் ாெவ் ொய்யாந்ெின் பட்ைாாலில் 

நடைதபற்ம இறுெி வபாட்டிில் ொய்யாந்ெின் ஃபாதபட்ச்  ிங்னா க்டக வொற்கடித்து 

உயக குத்துச் ண்டை கவுன் ில் (WBC) ஆ ிா தலள்ரி தலல்ைர்தலிட்  ாம்பின் 

பட்ைத்டெ தலன்மார். 

FB :ல் தசப 

English-ல் தசப –                  தநிமில் தசப– Examsdaily Tamil 

https://www.facebook.com/examdailytamil/


  

ஜூல 02 ைப்பு ிகழ்வுகள் 

 

ாைக்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                    5                               FB – Examsdaily Tamil 
 

WhatsAPP - குயப்ில் தசப   - கிிக் சசய்னவும்  

 

http://bit.ly/2wmJxNt

