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மார்ச ்– 03 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஆந்திரப் பிரதேசே்தின் காக்கிநாடாவில் நடடபெற்ற 13வது ஹாக்கி இந்தியா மூத்த 

நிடல மகளிருக்கான ததசிய சாம்பியன்ஷிெ் (2023) தொட்டியில் மத்தியெ் பிரததச 

அணி பவற்றி பெற்றது. 

❖ 31வது புது படல்லி உலகெ் புத்தகக் கண்காட்சியானது (NDWBF), புது படல்லியில் உள்ள 

பிரகதி டமதானத்தில் பதாடங்கியது. 

❖ தசானாபூரில் உள்ள தடாதமாரா ெத்தர ்எனுமிடதத்ில் அடமக்கெ்ெட உள்ள வடகிழக்கு 

இந்தியாவின் முதல் அழுத்தெ்ெட்ட (காரெ்ன் டட ஆக்டசடு மற்றும் டஹட்ரஜன்  

சல்ஃடெடு ஆகியடவ நீக்கெ்ெட்ட) உயிரி எரிவாயு உற்ெத்தி ஆடலக்கு அசாம் 

முதல்வர ்ஹிமாந்ோ பிஸ்வாஸ் சரம்ா அவரக்ள் அடிக்கல் நாட்டினார.் 

❖ இந்தியா டுதட இதழின் சுற்றுலாக் கணக்பகடுெ்ொனது 'குல்மாரக்்' நகரிடன சரவ்ததச 

அளவில் புகழ்பெற்ற ஒரு சாகசச ் சுற்றுலாே் தளமாக தமம்ெடுத்தச ் சசய்வதற்கான 

முன்பனடுெ்புகளுக்காக ஜம்மு & காஷ்மீர ் சுற்றுலாே் துடறயிடன சிறந்த சாகச 

சுற்றுலா விருதிற்குத் ததரவ்ு பசய்துள்ளது. 

❖ தீவிரமான மாதவிடாய் வலியால் அவதிெ்ெடும் பெண்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய 

மருத்துவ விடுெ்பு வழங்கும் ஒரு சட்டத்திற்கு ஸ்பெயின் நாட்டு அரசாங்கம் ஒெ்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

o இது எந்ே ஒரு ஐதராப்பிய நாடாலும் ஏற்படுே்ேப் படும் முேல் சட்டமாகும். 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

புதிய புவிசார் குறியீடு 

 

❖ தவலூர ்முள்ளு கத்தரிக்காய் மற்றும் ராமநாதபுரம் குண்டு மிளகாய் ஆகியவற்றிற்குப் 

புவிசார ்குறியீடானது வழங்கெ்ெட்டுள்ளது. 

❖ தவலூர ்முள்ளு கத்தரிக்காய் ஆனது தமிழில் இலவம்ொடி முள்ளு கத்திரிக்காய் என்று 

அடழக்கெ் ெடுகிறது. 

❖ தவலூர ் முள்ளு கத்தரிக்காயில் 100 கிராமிற்கு 10.5 மி.கி. புரதம் என்ற நிலலயில் 2 

சதவீதம் புரதம் உள்ளது. 
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❖ ஒரு தவலூர ்முள்ளு கத்தரிக்காயானது, சராசரியாக 40 கிராம் எடட பகாண்டதோடு, 

அடற பவெ்ெநிடலயில் மூன்று நாட்களும், குளிரச்ாதன வசதியில் ஒரு வாரம் 

வடரயிலும் அது பகடாமல் இருக்கும். 

❖ குண்டு (முண்டு) மிளகாய் என்ெது உணவுெ் பொருட்களில் வண்ணமளிெ்ெதற்காகெ் 

ெயன்ெடுத்தெ் ெடுகின்ற மற்றும் பதன்னிந்திய உணவுகளில் பெருமளவில் ெயன் 

ெடுத்தெ் ெடுகிற ஒரு வடட் வடிவ மிளகாய் ஆகும்.  

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

ரரசினா தேசச்ுவாரத்்ரத - 2023 

❖ இத்தாலி நாட்டுெ் பிரதமர ் ஜிதயாரஜ்ியா பமதலானி அலுவல் முடறயாக இந்தியா 

வந்துள்ளார.் 

❖ அவர ்8வது டரசினா தெசச்ுவாரத்்டதயின் (2023) தடலடம விருந்தினராகவும் முக்கிய 

தெசச்ாளராகவும் வருடக புரிந்துள்ளார.் 

❖ டரசினா தெசச்ுவாரத்்டத என்ெது உலகத் தடலவரக்டள ஒன்றிடணத்து பல்தவறு 

முக்கியமான உலகளாவிய பிரசச்ிடனகடளெ் ெற்றி விவாதிெ்ெதற்கும் பல்தவறு 

கருத்துக்கடளெ் ெரிமாறிக் பகாள்ளவதற்குமாக நடத்தெ் ெடும் ஒரு வருடாந்திர 

மாநாடு ஆகும். 

❖ இது 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் புது படல்லியில் ஆண்டுததாறும் நடத்தெ்ெடுகிறது. 

❖ இது மத்திய பவளியுறவுே் துலற அடமசச்கத்துடன் இடணந்து அெ்சரவ்ர ் ரிசரச் ்

ெவுண்தடஷன் அடமெ்பின் (ORF) மூலம் ஏற்ொடு பசய்யெ் ெட்டுள்ளது. 

 

 

சர்வததசச ்சசய்திகள் 

நிதியியல் நடவடிக்ரகே் ேணிக் குழுவின் உறுே்பினர் அந்தஸ்து-ரஷ்யா 

❖ நிதியியல் நடவடிக்டகெ் ெணிக் குழுவானது ரஷ்யாவின் உறுெ்பினர ் அந்தஸ்திடன 

தற்காலிகமாக ரத்து பசய்துள்ளது. 
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❖ ஆனால் ரஷ்யக் கூட்டடமெ்பு ஆனது அதன் நிதிசார ்கடடமகடளே் பதாடரந்்து பூரத்்தி 

பசய்ய தவண்டும் என்று வலியுறுத்தெ் ெட்டுள்ளது. 

❖ டநஜீரியா மற்றும் பதன்னாெ்பிரிக்கா ஆகிய ஆெ்பிரிக்காவின் இரண்டு பெரியப் 

பொருளாதாரங்கடள "சாம்ெல் நிறப் ெட்டியலில்" தசரத்த்ுள்ளது. 

❖ பமாராக்தகா மற்றும் கம்தொடியா ஆகிய இரண்டு நாடுகள் தங்களது கட்டுெ்ொட்டு 

நடவடிக்டககடள தமம்ெடுத்தியடதயடுத்து இந்தெ் ெட்டியலில் இருந்து நீக்கெ்ெட்டன. 

❖ நிதியியல் நடவடிக்டகெ் ெணிக்குழு என்ெது 1989 ஆம் ஆண்டில் ஜி7 என்ற அலமப்பால் 

ஏற்படுே்ேப் பட்ட அரசுகளுக்கிடடதயயான ஒரு அடமெ்பு ஆகும். 

❖ இது உலகளாவியே் தரநிடலகடள நிரண்யிெ்ெதன் மூலமும், உலக நாடுகள் அவற்டற 

மதிக்கிறதா என்று தசாதிெ்ெதன் மூலமும் ெணதமாசடி (கறுெ்புப் ெணப் ெரிமாற்றம்) 

மற்றும் தீவிரவாதத்திற்கு நிதியுதவி அளித்தல் ஆகியவற்றிற்கு எதிராக தொராடச ்

சசய்கிறது. 

 

 

ரஷ்யா மற்றும் START அணுசக்தி ஒே்ேந்தம் 

 

❖ அபமரிக்காவுடனான புதிய START என்ற அணு ஆயுதக் குடறெ்பு ஒெ்ெந்ததத்ில் தனது 

நாட்டின் ஈடுொட்டிடன இடட நிறுதத்ுவதாக ரஷ்ய அதிெர ்விளாடிமிர ்புடின் அவரக்ள் 

அறிவித்தார.் 
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❖ START என்ற பெயர ்"உத்திசார ்ஆயுதக் குடறெ்பு ஒெ்ெந்தம்" என்ெடதக் குறிக்கிறது. 

❖ இது START-I என்றும் அடழக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ 1991 ஆம் ஆண்டில் அபமரிக்காவிற்கும் முன்னாள் தசாவியத் ஒன்றிய அடமெ்பிற்கும் 

இடடயில் டகபயழுத்தான இது 1994 ஆம் ஆண்டில் நடடமுடறக்கு வந்தது. 

❖ START-I ஒெ்ெந்தமானது, இரு நாடுகளும் நிடல நிறுத்தக் கூடிய அணு ஆயுதங்கள் 

மற்றும் கண்டம் விட்டு கண்டம் ொயும் உந்துவிடச ஏவுகடணகள் (ICBMs) 

ஆகியவற்றின் எண்ணிக்டகயில் வரம்புகடள நிரண்யித்த நிலலயில்,  அந்ே இரு 

நாடுகளும் முடறதய 6,000 மற்றும் 1,600 என்ற வரம்பில் அவற்லற நிடல நிறுத்தலாம்.  

❖ புதிய START ஒெ்ெந்தமானது, 2011 ஆம் ஆண்டு பிெ்ரவரி 05 ஆம் தததியன்று அதிகாரெ் 

பூரவ்மாக நடடமுடறக்கு வந்தது. 

❖ அபமரிக்கா மற்றும் ரஷ்யக் கூட்டடமெ்பு ஆகியடவ பின்னர ் இந்த ஒெ்ெந்தத்திடன 

2026 ஆம் ஆண்டு பிெ்ரவரி 04 ஆம் தததி வடர நீட்டிக்க ஒெ்புக் பகாண்டிருந்ேன. 

 

இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதி சசய்யே்ேடும் ேதே்ேடுத்தே்ேட்ட கடல்சார் 

உணவுே் சோருட்கள் 

 

❖ இந்தியாவில் இருந்து ெதெ்ெடுத்தெ்ெட்ட (உடறந்த) கடல்சார ் உணவுெ் பொருட்கடள 

இறக்குமதி பசய்வதற்கான தற்காலிகே் தடடடய கத்தார ்நீக்கியுள்ளது. 

❖ இந்த தமற்கு ஆசிய நாட்டுடனான ஒரு தமம்ெட்ட ஏற்றுமதிக்கும், இருதரெ்பு 

உறவுகடள தமம்ெடுத்துவதற்கும் இது வழி வகுக்கிறது. 

❖ இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதி பசய்யெ்ெட்ட சில சரக்குெ் பொருட்களில் விெ்ரிதயா 

காலரா ொக்டீரியாக்கள் இருெ்ெது கண்டறியெ்ெட்டடதத் பதாடரந்்து 2022 ஆம் 

ஆண்டு நவம்ெர ்மாதத்தில் இந்தியாவில் இருந்து ெதெ்ெடுத்தெ்ெட்ட கடல்சார ்உணவுெ் 

பொருட்கடள இறக்குமதி பசய்வதற்குத் தடட விதிக்கெ் ெட்டது. 

❖ சமீெத்தில், ொக்டீரியாவின் ெரவல் கட்டுெ்ொடு மீதான இந்தியாவின் உத்தரவாதத்டத 

ஒெ்புக் பகாண்டடதயடுத்து, பெய்ஜிங் அரசும் இந்தியாவிடனச ் தசரந்்த 99 கடல்சார ்
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உணவுெ் ெதெ்ெடுத்துதல் ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு விதிக்கெ் ெட்ட இடடக்காலத் 

தடடயிடனயும் நீக்கியது. 

 

சோருளாதாரச ்சசய்திகள் 

உலக நாடுகளின் கடன் குறித்த வட்டதமரச மாநாடு 

❖ உலக நாடுகளின் கடன் குறித்த ஒரு வட்டதமடச மாநாடானது பெங்களூரு நகரில் 

நடடபெற்றது. 

❖ இது இந்தியா, உலக வங்கி மற்றும் சரவ்தேசச ் சசலாவணி நிதியம் ஆகியவற்றால் 

இலணந்து ேலலலம ோங்கி நடே்ேப் பட்டது. 

❖ சரியான தநரத்தில் கடன் மறுசீரடமெ்புச ் பசயல்முடறயிடன தமற்பகாள்வதற்கு 

இடடயூறாக இருக்கும் சிக்கல்கடளெ் ெற்றி விவாதிெ்ெதற்காக தவண்டி முக்கியப் 

ெங்குதாரரக்டள இது ஒன்றிடணக்கிறது. 

❖ அரசுகளின் (இடறயாண்டம) கடன் என்ெது ஒரு நாட்டின் அரசாங்கம் ஆனது ஒரு நிதி 

நிறுவனத்திற்குச ்பசலுத்த தவண்டிய கடனாகும். 

❖ இதில் உள்நாட்டு மற்றும் பவளிநாட்டு நிதி நிறுவனங்கள் ஆகியடவ அடங்கும். 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

ததராய் ேறரவகள் கணக்சகடுே்பு 2023 

❖ குஜராத,் ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்தியெ் பிரததசம் தபான்ற பல மாநிலங்கலைச ்தசரந்்த 

ெறடவக் கண்காணிெ்ொளரக்ள் இரண்டு நாட்கள் அளவிலான இரண்டாவது ததராய் 

ெறடவக் கணக்பகடுெ்பிடன (2023) நிடறவு பசய்துள்ளனர.் 

❖ ேதராய் என்பது 107 சதுர கிதலாமீட்டர ் ெரெ்ெளவில் ெரவியுள்ள ஒரு சதுப்பு நிலம் 

ஆகும். 

❖ குஜராத ்மாநிலத்தில் 616க்கும் தமற்ெட்ட ெறடவ இனங்கள் உள்ளன. 

❖ இதில் கணக்பகடுெ்ொளரக்ள் 193 இனங்கடள மட்டுதம கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 



•   
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❖ முதல் ததராய் ெறடவகள் கணக்பகடுெ்ொனது 2022 ஆம் ஆண்டில் தமற்பகாள்ளெ் 

ெட்டது. 

 

பிரேலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

யுசனஸ்தகா அரமே்பின் அரமதி ேரிசு - 2022 

❖ பஜரம்னியின் முன்னாள் அதிெர ் ஏஞ்சலா பமரக்்கல் யுபனஸ்தகா அடமெ்பின் 2022 

ஆம் ஆண்டிற்கான அடமதிெ் ெரிசிடனெ் பெற்றுள்ளார.் 

❖ 2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளில் பஜரம்னிக்கு வந்தடடந்த 1.2 மில்லியனுக்கும் 

அதிகமான அகதிகள் மற்றும் புகலிடம் நாடி வந்த நெரக்டள வரதவற்று நாட்டில் 

இருெ்ெதற்கு அனுமதித்தற்காக பமரக்்கல் அவரக்ளுக்கு இந்த விருதானது வழங்கெ் 

ெட்டுள்ளது. 

❖ இவர ்2005 ஆம் ஆண்டில் பஜரம்னியின் முதல் பெண் அதிெராக ததரந்்பதடுக்கெ் ெட்டு, 

அதன் பிறகு 16 ஆண்டுகை் பதாடரந்்து இெ்ெதவியிடன வகிதே்ார.் 

❖ யுபனஸ்தகாவின் ஃபெலீக்ஸ் ஹவுபெளட ் ொய்க்னி அடமதிெ் ெரிசானது 1989 ஆம் 

ஆண்டில் உருவாக்கெ்ெட்டது. 

❖ இது அடமதிக்கு என்று குறிெ்பிடத்தக்கப் ெங்களிெ்டெ வழங்கிய தனிநெரக்ள் மற்றும் 

பசயலில் உள்ள பொது அல்லது தனியார ் அடமெ்புகள் அல்லது நிறுவனங்கடள 

பகௌரவெ் ெடுத்துகிறது. 

 

 

வுல்ஃே் ேரிசு 2023 

❖ கடல, இயற்பியல், தவளாண்டம, கணிதம், தவதியியல் மற்றும் மருத்துவம் ஆகிய 

ஆறு துடறகளில் இந்த விருதுகள் வழங்கெ் ெடுகின்றன. 

❖ கடல வுல்ஃெ் ெரிசானது இடச, ஓவியம், கடட்ிடக் கடல மற்றும் சிற்ெம் ஆகிய 

துலறகளுக்கு வழங்கெ் ெடுகிறது. 

❖ வுல்ஃெ் ெரிசானது 1978 ஆம் ஆண்டு முதல் இஸ்தரலின் வுல்ஃெ் அறக்கட்டடளயால் 

வழங்கெ் ெடுகிறது. 

❖ விருது பெற்றவரக்ளின் ெட்டியல் 

o மருத்துவம்: தெராசிரியர ்தடனியல் ட்ரக்கர ்- கனடா 
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o தவளாண்டம: மாரட்ினஸ் தி ரீயன் - ரிதயா டி பஜனிதரா 

o இயற்பியல்: தெராசிரியர ்தகன் தஜனுசப்டன் 

o தவதியியல்: ஜான் T வில்சன், ஹிதராகி சுகா மற்றும் பஜஃெ்ரி W பகல்லி 

o கணிதம்: இன்க்ரிட ்படௌபெபசஸ் - அபமரிக்கா 

o கடல: புஜிதகா நகயா - ஜெ்ொன் மற்றும் ரிசச்ரட்் லாங் - இங்கிலாந்து 

 

 

விரளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

FIFA விருதுகள் 2023 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு FIFA கால்ெந்து விருது வழங்கும் விழா ொரீஸ் நகரில் நடடபெற்றது. 

❖ அபலக்ஸியா புட்படல்லாஸ் மற்றும் லிதயானல் பமஸ்ஸி ஆகிதயார ்கடந்த ஆண்டின் 

சிறந்த வீரரக்ளாக அறிவிக்கெ்ெட்டனர.் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு FIFA கால்ெந்து விருதுகடள பவன்றவரக்ளின் ெட்டியல் 

o சிறந்த கால்ெந்து வீராங்கடன: அபலக்ஸியா புட்படல்லாஸ் (ஸ்பெயின்) 
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o சிறந்த கால்ெந்து வீரர:் லிதயானல் பமஸ்ஸி (அரப்ஜன்டினா) 

o சிறந்த மகளிர ்தகால்கீெ்ெர:் தமரி ஏரெ்்ஸ் (இங்கிலாந்து) 

o சிறந்த ஆடவர ்தகால்கீெ்ெர:் எமிலியாதனா மாரட்ிபனஸ் (அரப்ஜன்டினா) 

o சிறந்த மகளிர ்ெயிற்சியாளர:் சரீனா வீக்தமன் (இங்கிலாந்து மகளிர ்அணி) 

o சிறந்த ஆடவர ் ெயிற்சியாளர:் லிதயானல் ஸ்கதலானி (அரப்ஜன்டினா ததசிய 

ஆடவர ்அணி) 

o FIFA புஸ்காஸ் விருது: மாரச்ின் ஓபலக்ஸி (தொலந்து) 

o FIFA முடறயாக விதிகடளெ் பின்ெற்றுதல் விருது: லூகா தலாசத்சாஷ்விலி 

(ஜாரஜ்ியா) 

o FIFA ரசிகர ்விருது: அரப்ஜன்டினா ரசிகரக்ள் 

 

இதரச ்சசய்திகள் 

1,300 ஆண்டுகள் ேழரமயான புத்த சமய ஸ்தூபி 

❖ ஒடிசாவின் ஜஜ்பூர ்மாவட்டத்தில் 1,300 ஆண்டுகள் ெழடமயான ஸ்தூபிடய இந்தியே் 

பதால்லியல் துடற கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ 4.5-மீட்டர ் உயரம் பகாண்டதாக கருதெ்ெடுகிற இது 7 அல்லது 8 ஆம் நூற்றாண்டடச ்

தசரந்்ததாக இருக்கலாம் என்று ஆரம்ெக் கட்ட மதிெ்பீடுகள் குறிெ்பிடுகின்றன. 

❖ இது ஒடிசாவில் லலிதகிரிக்கு அருகில் உள்ள ெரொடி என்னுமிடத்தில் கண்டுபிடிக்கெ் 

ெட்டது. 

❖ லலிதகிரி என்ெது ஏராளமான ஸ்தூபிகள் மற்றும் மடாலயங்கள் அடமந்துள்ள ஒரு 

பெரிய பெௌத்த வளாகமாகும். 

 

 

          


