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ஜூலை –01 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஆப்கானிஸ்தானில் உருவாகும் பபாததப் பபாருடக்ளை கடத்துவதன் மூலம் 

பபறப்படும் சட்ட விப ாதமான நிதிகைின் ப ிமாற்றங்கள் குறித்த பா ீஸ் ஒப்பந்த 

முன்முயற்சி மீதான நிபுண க்ள் பணிக் குழுவின் 2 நாள் கூட்டம் புதுபடல்லியில் 

நடத்தப்பட்டது.  

❖ ச வ்பதச ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் 134வது அம வ்ில் இத்தாலியின் மிலன் - கா ட்ினா 

ஆம்பபபஸா பகுதியானது 2026 ஆம் ஆண்டின் குளி க்ால ஒலிம்பிக் பபாட்டிதய 

நடதத்ும் உ ிதமதய பவன்றுள்ைது. 

o இது 1956 ஆம் ஆண்டு ஸ்கி ப ஸாட் பசா ஷ்ினா மற்றும் 2006ல் து ின் 

ஆகியவற்றிற்குப் பிறகு இத்தாலியில் நதடபபறும் 3வது பதிப்பாகும்.  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாட்டின் புதிய DGP 

❖ தமிழ்நாட்டின் காவல்துதறயின் பபாது இயக்குந /்காவல் துதறயின் ததலவ ாக 

ஜலத் K. தி ிபாதி பபாறுப்பபற்றுள்ளா .் 

❖ இவ  ்1985 ஆம் ஆண்டின் இந்திய காவல் பணி அதிகா ியாவா .் 

❖ இவ  ்T.K. இ ாபஜந்தி னுக்கு அடுத்ததாக இப்பதவியிளன ஏற்றுள்ளா .் 

 

இவர் செற்ற  விருதுகள் 

❖ ரராந்து காவலர ்திட்டம், குடிளைப் பகுதி ததத்தடுப்புத் திட்டம் மற்றும் புகார ்தபட்டி 

அளமப்பு முன்முயற்சி ஆகிய திட்டங்களுக்காக “பபாது நி வ்ாகத்தில் சிறப்பாக 

பணியாற்றியதற்காக பி தம ின் விருது”. 

❖ வாஷிங்டனின் ச வ்பதச காவல்துதற ததலவ க்ள் சங்கத்தினால் நிறுவப்பட்ட 

“ச வ்பதச சமூகக் காவல  ்விருது”.  
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❖ கிளாஸ்பகாவில் உை்ை பபாது நி வ்ாகம் மற்றும் பமலாண்தமக்கான காமன்பவல்த் 

சங்கம் வழங்கிய  ‘ஆளுதமயில் புத்தாக்கத்திற்கான தங்கப் பதக்கம்’. 

 

 புதிய தலைலைெ ்செயைாளர் – தமிழ்நாடு  

❖ மாநில அ சானது தனது 46வது ததலதமை ் பசயலாள ாக K.சண்முகதத்ின் 

நியமனத்ளத  அறிவித்து இருக்கின்றது. 

 

❖ இவ  ்1985 ஆம் ஆண்டின் இந்திய ஆடச்ிப் பணி அதிகா ியாவா .் 

❖ இவ  ்கி ிஜா தவத்தியநாததனயடுதத்ு இப்பதவிதய ஏற்றுள்ளா .் 

 

பாரை்பரிய பூங்கா – தமிழ்நாடு  

❖ சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள தாவ ங்கள் உட்பட பல்பவறு பூ வ்ீக 

ம ங்கள் மற்றும் தாவ ங்கதள பவளிக்காடட்ும் பசாந்தப் பா ம்ப ியத் பதாட்டத்தத 

பசன்தன மாநக மானது பபறவுள்ளது. 

 

❖ இந்தத ் பதாட்டமானது பசன்தனயின் வண்ணா ப் பபடத்டயில் 

அதமக்கப்படவுள்ளது. 
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❖ இது தமிழ்நாடு பதாட்டக்கதல பமம்பாடட்ு நிறுவனத்தால் அதமக்கப்படவுள்ளது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

அதிக உப்பு ைற்றுை் ெரக்்கலரலயக் சகாண்ட சபாருட்கள் மீது 

குறியிடுதலுக்கான விதிமுலறகள் 

❖ உணவுப் பபாருடக்ளானது பகாழுப்பு, ச க்்கத  மற்றும் உப்பு ஆகியவற்தற அதிக 

அளவில் பகாண்டுள்ளததக் காடட்ும் வதகயில் அவற்றின் அளடயாைக் குறியீடட்ுை ்

சீட்டில் சிவப்பு நிறக் குறியீடுகதள கட்டாயமாக்க இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு 

மற்றும் த  ஆதணயம்  (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI)  முடிவு 

பசய்துள்ளது.  

❖ பல்பவறு வதகயான உணவுப் பபாருடக்ளுக்கான பசாடியம் மற்றும் பகாழுப்புப் 

தபாருடக்ைின்  உள்ளடக்கத்திற்கான எல்தலயளதவ FSSAI வத யறுதத்ுள்ளது. 

❖ ச க்்கத யளதவப் பபாறுத்தவத , 100கி/100மிலி பபாருைில் வழங்கப்படும் பமாத்த 

ஆற்றலில் (கிபலா கபலா ி) 10 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக ச க்்கத  உள்ளடக்க 

மதிப்தப பச க்்கும் உணவுப் பபாருடக்ளில் சிவப்பு நிறக் குறியீடு இடுதளல இந்த 

வத வு விதிமுதறகளானது முன்பமாழிகின்றது.                                                                                                                                                                                                             

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

G20 ைாநாடு 

❖ 14வது G20 மாநாடானது ஜப்பானின் ஒசாகா நகரத்தில் ஜூன் 28 மற்றும் 29 ஆகிய 

பததிகளில் நதடபபற்றது. 

❖ G20 உறுப்பின க்ளில் அபம ிக்காதவத் தவி  ஏதனய 19 உறுப்பின க்ளும் பா ீஸ் 

காலநிதல ஒப்பந்தத்தின் முழு அமலாக்கத்தின் மீதான அவ க்ளின் நிதலப்பாடத்ட 

மீண்டும் உறுதிப்படுதத்ின .் ரமலும் பரந்த அைவிலான பசுளமத் ததாழில்நுட்பங்கை் 

மற்றும் அணுகுமுளறகளை ரநாக்கவும் அவரக்ை் ஒப்புக் பகாண்டுள்ளனர.் 

❖ G20 நாடுகளின் ததலவ க்ள் உலகளாவிய அளவிலான முக்கியப் பபாருளாதா  

சவால்கதள எதி ப்காள்ள ஒன்றிளைந்த முயற்சிகதள பமற்பகாள்வதற்கான 

“ஒசாகா பி கடனத்தத” பவளியிட்டன .் 

❖ இந்த உசச்ி மாநாட்டிற்கு முன்னதாக ஜப்பான் - அபம ிக்கா – இந்தியா (JAI / Japan-

America - India) ஆகிய நாடுகளுக்கிதடபயயான முத்த ப்புப் பபசச்ுவா த்த்த 

ஒசாகாவில் நதடபபற்றது. 

❖ அரதரபால்  ஷ்யா - இந்தியா- சீனாவிற்கு (RIC / Russia – India - China) இதடபயயான  

முத்த ப்புப் பபசச்ுவா த்்ததயும் நதடபபற்றது. 

❖ ஜப்பானியப் பி தம ான ஷின்பஸா அபபவால் அறிவிக்கப்படட் “ஒசாகா பாதத” 

என்ற அறிக்தகக்கு 24 நாடுகள் மற்றும் குழுக்கள் தகதயாப்பமிடட்ன. 

❖ இந்தியா, இந்பதாபனசியா, எகிப்து மற்றும் பதன்னாப்பி ிக்கா ஆகிய நாடுகள் இதில் 

தகபயாப்பமிடவில்தல. 

❖ “ஒசாகா பாதத” என்பது பமம்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்புகளுடன் எல்தலத் தாண்டிய 
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த வு ஓட்டத்தத பமம்படுதத்ுவதற்கான ஒரு  கட்டதமப்பாகும். 

❖ இந்த மாநாடானது கீழ்க்காணும்  8 கருதத்ுருக்களின் கீழ் நதடபபற்றது. 

1. உலகைாவிய தபாருைாதாரம் 5. ரவளலவாய்ப்பு 

2. வரத்்தகம் மற்றும் முதலீடு 6. தபை்களுக்கு அதிகாரமைிதத்ல் 

3.புத்தாக்கம் 7. வைரை்ச்ி 

4. சுற்றுைச்ூழல் மற்றும் ஆற்றல் 8.சுகாதாரம் 

❖ முதல் G20 மாநாடானது 1999 ஆம் ஆண்டில் தெரம்னியின் பப ல்ினில்  நதடபபற்றது. 

❖ G20 மாநாடானது “நிதியியல் சந்ததகள் மற்றும் உலகப் பபாருளாதா ம் மீதான 

மாநாடு” என பபாதுவாக அறியப்படுகிற்து. 
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அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்ெெச்ெய்திகள் 

நாொவின் டிராகன் ப்லள விண்கைம் 

❖ நாசாவானது சனிக் பகாளின் மிகப்பப ிய நிலவான தடட்டனுக்கு ஆளில்லா 

விமானத்ததபயாத்த குவாடக்ா ப்  ் (நான்கு சுழலிகை் உதவியுடன் உந்தப்படும் 

வானூரத்ி)  ஒன்தற அனுப்பப் பபாவதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த டிராகன் ப்ளை விண்கலம் 2026 ஆம் ஆை்டில் விை்ைில் 

பசலுத்தப்படுவதற்குத் திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது 2034 ஆம் ஆண்டில் தடட்டதனை ்பசன்றதடயும். 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

கிரிஷ் கியயாஸ்க் – ஹரியானா  

❖ ஹ ியானா மாநில பவளாை்தம மற்றும் விவசாயிகள் நலதத்ுதற அதமசச் ான 

ஓம் பி காஷ் கி ிஷி கிபயாஸ்க் ளமயத்ளத (விவைாயிகை் ரைளவ) பஞ்சகுலாவில்  

பதாடங்கி தவத்தா .் 

❖ இதவ விவசாயிகளுக்கு அ சின் திட்டங்கதளப் பற்றியத் தகவல்கதள 

வழங்குவதுடன் பி தம மந்தி ி பசல் பீமா பயாஜனாவின் கீழ் பகா ிக்தககதளத் 

தாக்கல் பசய்யவும் உதவும். 

❖ இதவ விவசாயிகளுக்கான பசதவகதள நிகழ்ரநர தைத்தில் (ஆன்தலனில்) 

பகாண்டு வருவதத பநாக்கமாகக் பகாண்டுை ்தையல்படும் ‘டிஜிடட்ல் கிசான் சுவிதா’ 

எனும் மாநில அ சின் திட்டத்தின் கீழ் இயங்கும். 

❖ விவசாயிகள் பயி த்் தாளடிகதள எ ிக்காமல் அதற்குப் பதிலாக அறிவியல் 

முதறகதளப் பயன்படுத்தி வயல்களில் அவற்ளற விததக்க ஊக்குவிக்கும் “சுசச்னா 

 தம்” எனும் வசதிதயயும் அவ  ்பகாடியதசதத்ுத் துவக்கி தவத்தா .் 

❖ ரமலும் அதமசச்  ்அக் ி ஸ்பகாப் எனும் தளலப்பிலான நூதலயும் பவளியிட்டா .் 

 

பங்களா ஷஷ்யா பீைா - யைற்கு வங்காளை் 

❖ பமற்கு வங்காள அ சானது 2019 ஆண்டின் காரீஃப் பருவத்திற்கான பயி  ்காப்பீடட்ுத் 

திட்டத்தத இந்திய பவளாண் காப்பீடட்ு நிறுவனதத்ுடன் இதணந்து அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ பங்களா ஷஷ்யா பீமா என்றதழக்கப்படும் இந்தத ்திட்டமானது 15 மாவட்டங்களில் 

உள்ள விவசாயிகளுக்கும் பபாருந்தும். 

❖ முழு காப்பீடட்ுத் பதாதகதயயும் அ ரை பசலுத்துவதால் இந்த பயி க்் காப்பீடட்ுத் 

திட்டமானது விவசாயிகளுக்கு முற்றிலும் இலவசமாகும். 

❖ அமன் பநல், அவுஸ் பநல், சணல் மற்றும் பசாளம் ஆகியதவ இந்தக் காப்பீட்டின் கீழ் 

வரும் பயி க்ளாகும். 

❖ நடவு பசய்யும் பபாதும், சாகுபடியின் பபாதும், அறுவதட பசய்த பின்ன  ் பயி  ்

வயலில் இருக்கும் பபாதும், பமாசமான வானிதல சூழ்நிதலகைின் ரபாதும் என 4 

நிதலகளில் இந்தக் காப்பீடானது அைிக்கப்படும்.  
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பிரெைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

நிலனவிற் சகாள்ள யவண்டிய ஒரு பிரதைர-் புத்தக சவளியீடு 

❖ முன்னாள் கடற்பதடத ் ததலவ ான அட்மி ல் சுஷில் குமா  ் எழுதிய “நிளனவிற் 

தகாை்ை ரவை்டிய ஒரு பிரதமர”் எனும் புத்தகமானது ஜூன் 28 அன்று 

பவளியிடப்பட்டது. 

❖ இந்தப் புத்தகமானது 2001 ஆம் ஆண்டில் இந்தியப் பா ாளுமன்றத்தில் பஜய்ஷ்-இ-

முகமது தீவி வாதிகள் நடத்திய தாக்குதலுக்குப் பிறகு அப்ரபாளதயப் பிரதமரான 

வாஜ்பாய் மற்றும் முப்பதடத் ததலவ க்ளுக்கிதடபயயான உறவு குறிதத்ு 

விளக்குகிறது. 

 

 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

பிளாக் பாரஸ்ட் யகாப்லப 

❖ இந்தியாவின் இதளபயா  ் பபண் குதத்ுச ் சண்தட வீ  க்ள் பஜ ம்னியின்  

வில்லிங்பகன் - ஸ்பவன்னிங்பகனில் நதடபபற்ற பிளாக் ஃபா ஸ்ட் பகாப்தபப் 

பபாட்டியில் ஐந்து தங்கம் உட்பட ஏழு பதக்கங்கதள பவன்றன .் 

❖ ரமலும் இந்த அணியானது இப்பபாட்டித ் பதாட ின் சிறந்த அணியாகவும் பத வ்ு 

பசய்யப்படட்து.  

o ஹ ியானாவின் பநஹா (54 கிபலாப் பி ிவு) - சிறந்த குதத்ுச ்சண்தடயாள  ்

o க ந்ாடகாவின் அஞ்சு பதவி (50 கிபலாப் பி ிவு) - பபாட்டியின் நம்பிக்தகக்கு ிய 

வீ  .் 
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❖ 13 பப  ்பகாண்ட இந்திய அணியில் தமன்னா (48 கிபலாப் பி ிவு), ப்ரீத்தி தஹியா (60 

கிபலாப் பி ிவு) H.அம்பபர ா ி பதவி (57 கிபலாப் பி ிவு) ஆகிபயா  ் தங்கப் 

பதக்கதத்ுடன் திரும்பிய இத  வீ  க்ள் ஆவ .் 

❖ இந்தியா, உக்த ன், பஜ ம்னி, கஜகஸ்தான், லாத்வியா, ஹங்பக ி, லித்துரவனியா, 

மங்பகாலியா, கி ீஸ் மற்றும் பபாலந்து உள்ளிட்ட 10 நாடுகள் இப்பபாட்டியில் 

பங்பகற்றன. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

யதசிய ைருத்துவரக்ள் தினை் - ஜூலை 1 

❖ பதசிய மருதத்ுவ க்ள் தினமானது 1991 ஆம் ஆண்டு முதல் வருடந்பதாறும் ஜூளல 

முதல் நாள் அனுச ிக்கப்படுகின்றது. 

 

❖ இது மருத்துவ க்ளின் பாத்தி ங்கள், முக்கியதத்ுவம் மற்றும் பபாறுப்புகள் 

ஆகியவற்தறக் குறிதத்ு விழிப்புண த்வ ஏற்படுத்துவதத பநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 
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❖ பமலும் இது தாரம பநருங்கி வந்து தங்கள் பபாறுப்புகதள அ ப்்பணிப்புடன் 

எடுதத்ுக் பகாள்ள மருத்துவ நிபுண க்தள ஊக்குவிக்கின்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் மருத்துவ க்ள் தின கருதத்ுருவானது ”மருத்துவ க்ள் மற்றும் 

மருத்துவ நிறுவனங்களுக்கு எதி ான வன்முதறகை் மீதான சகிப்பின்தம”  

என்பதாகும். 

❖ இந்தத ் தினமானது, புகழ்பபற்ற மருதத்ுவரும் பமற்கு வங்காளத்தின் இ ண்டாவது 

முதல்வருமான Dr. பிதன் சந்தி   ாதயக் பகௌ விப்பதற்காக 

அனுச ிக்கப்படுகின்றது. இவ ின் பிறந்த நாள் மற்றும் மதறந்த தினம் இ ண்டும் 

இந்நாளுடன் ஒத்ததமகின்றது. 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

அதிகெ ்செைவுலடய நகரங்கள் - முை்லப 

❖ மும்தப நகரமானது இந்தியாவின் மிக அதிகை ் தைலவுளடய நக மாகவும் 

ஆசியாவில் அதிகை ்தைலவுளடய முதல் 20 நகரங்கைில் ஒன்றாகவும் உை்ைது. 

❖ மும்ளபயில் உை்ை வீடுகளின் விதலயானது உலகிபலபய மிக உய ந்்ததாக உள்ளது. 

❖ இந்தக் கணக்பகடுப்பானது பம ச்  ்குழுமத்தால்  பவளியிடப்பட்டது. 

❖ புதுபடல்லி (118), பசன்தன (154), பபங்களூரு (179) மற்றும் பகால்கத்தா (189) 

ஆகியதவ இந்தப் பட்டியலில் உள்ள இத  இந்திய நக ங்களாகும். 

❖ பதாட ந்்து இ ண்டாவது ஆண்டாக உலகின் அதிகை ் தைலவுளடய நக மாக 

ஹாங்காங் நக மும் அததனத் பதாட ந்்து படாக்கிபயா, சிங்கப்பூ  ்மற்றும் சிபயால் 

ஆகிய நக ங்களும் உள்ளன. 

❖ உலகின் மிகக் குதறந்தை ்தைலவுளடய நக ங்களாக துனிஸ் (209), தாஷ்கண்ட் (208), 

க ாசச்ி (207) ஆகியதவ உள்ளன. 
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