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மார்ச ்– 09 

TNPSC துளிகள் 

❖ புசா கிருஷி விஜியான் மேளாவானது, ‘பெருவகை தானியங்ைள் மூலோை ஊட்டசச்த்து, 

உணவுத் தானியங்ைள் ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் ொதுைாெ்பு’ என்ற ைருத்துருவின் கீழ் புது 

படல்லியில் நகடபெற்றது. 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

கீழடி அருங்காட்சியகம் 

 

❖ சிவகங்கக மாவட்டத்தில் கீழடி அைழ்வாராய்சச்ி நகடபெறுே் இடத்தில் அகேை்ைெ் 

ெட்டு, மமலும் செட்டிநாடு கட்டிடக் ககல வடிவத்தில் அகமக்கப் பட்டுள்ள கீழடி 

அருங்ைாட்சியைத்திகன தமிழ்நாடு முதல்வர ் மு.ை.ஸ்டாலின் அவரை்ள் திறந்து 

கவத்தார.் 

❖ இந்த அருங்ைாட்சியைத்தில் கீழடி அைழ்வாராய்சச்ித் தளங்ைளில் 2018 ஆே் ஆண்டு 

முதல் ைண்படடுை்ைெ்ெட்ட ைகலெ் பொருட்ைள் உள்ளன. 

❖ கீழடிப் ெகுதியில் கவகை நதிை் ைகரயில் பசழித்துக் ைாணெ்ெட்ட ெண்கடய 

நாைரிைே் அகேந்திருந்தது. 

❖ இங்கு ைண்படடுை்ைெ்ெட்ட ைகலெ் பொருட்ைள் கீழடி ேற்றுே் ேதுகர, மவளாண் 

ேற்றுே் நீர ் மேலாண்கே, பீங்ைான் பொருள் தயாரிெ்புத் பதாழில், பநசவு ேற்றுே் 

இருே்புத் பதாழில், ைடல் வாணிெே் ேற்றுே் வாழ்ை்கை முகற என வகைெ் ெடுத்தெ் 

ெட்டுள்ளன. 

❖ கீழடியில் மமற்சகாள்ளப்பட்ட இந்த அகழ்வாராய்ெச்ியானது ெங்கக் காலத்திகன 

முன்பு கணிக்கப் பட்ட கிமு 3 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி 3 ஆம் நூற்றாண்டு என்ற 

காலத்திலிருந்து கிமு 6 ஆம் நூற்றாண்டு என்ற காலத்திற்குக் கணிதத்ுள்ளது. 

❖ ஒரு பண்கடயத் தமிழ் எழுத்து முகறயான தமிழி என்ற எழுத்துக்களுடன் கூடிய 1000 

முத்திகரகளும் 60 பாகனகளும் கண்சடடுக்கப் பட்டன. 

❖ 2013-14 ஆம் ஆண்டில் கவககப் பள்ளத்தாக்குப் பகுதியின் ஊடாக மதனி, திண்டுக்கல், 

மதுகர, சிவகங்கக மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவடட்ங்களில் 293 இடங்களில் இந்தியத் 

சதால்லியல் துகற அைழ்வாராய்சச்ியிகன மமற்சகாண்டது. 

❖ இந்த அைழ்வாராய்சச்ியானது கீழடியின் பள்ளிெ ் ெந்கதத் திடலில் மமற்சகாள்ளப் 

பட்டது. 



•   
•    
 

 
 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் மாநிலத் சதால்லியல் துகறயானது நான்காவது பருவத்திலிருந்து 

இந்த அைழ்வாராய்சச்ியிகன மமற்சகாண்டது. 

❖ இதில் ஆறாவது பருவத்திலிருந்து கீழடியுடன் சகாந்தகக, அகரம் மற்றும் மணலூர ்

ஆகியகவ சதாகுப்புகளாக மெரக்்கப் பட்டன. 

❖ இதில் சகாந்தகக எனபது ஒரு மிகப்சபரிய புகதவிடமாக உள்ள நிகலயில், அகரம் 

மற்றும் மணலூர ்ஆகியகவ ஒரு துடிப்பான மனித வாழ்விடங்கள் ஆகும். 

 

புனித அந்ததாணியார் திருவிழா 

❖ வருடாந்திர புனித அந்மதாணியார ்திருவிழாவானது இலங்கையில் உள்ள ைெச்த்தீவில் 

நகடபெற உள்ளது. 

❖ இந்த விழாவில் ெங்மைற்ெதற்ைாை இந்தியாவிகனச ்மசரந்்த புனித யாத்ரைீரை்ள் ைெச்த் 

தீகவ அகடந்துள்ளனர.் 

❖ 2400ை்குே் மேற்ெட்ட யாதர்ைீரை்ள் இந்தத ்தீகவ அகடந்துள்ள நிகலயில், இலங்கைத் 

தரெ்பில் இருந்து அதற்குச ்சேோன எண்ணிை்கையில் யாத்ரைீரை்ள் இதில் ெங்மைற்ை 

உள்ளனர.் 

❖ ைெச்த்தீவு என்ெது ஜாஃெ்னாவுை்கு (யாழ்ப்பாணம்) அருகிலுள்ள 163 ஏை்ைர ் ெரெ்ெளவு 

பைாண்ட ேை்ைள் வசிை்ைாத ஒரு தீவு ஆகுே். 

❖ புனித அந்மதாணியார ்மதவாலயே் ேட்டுமே இந்தத ்தீவில் அகேந்துள்ளது. 

❖ இது 20 ஆே் நூற்றாண்டின் முற்ெகுதியில் ஒரு வளமிை்ை இந்தியக் ைத்மதாலிை்ை தமிழ் 

மீனவரால் ைட்டகேை்ைெ்ெட்டது. 

 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

AIRS புத்தாய்வு மாணவர் அந்தஸ்து திட்டம் 

❖ ஆஸ்திமரலியா ேற்றுே் இந்தியா ஆகிய நாடுைகளச ் மசரந்்த 60ை்குே் மேற்ெட்ட 

வளரந்்து வருே் ஆராய்சச்ியாளரை்ளுை்கு 2023 ஆே் ஆண்டிற்ைான ஆஸ்திமரலிய 

இந்தியப் புத்தாய்வு ோணவரை்ள் அந்தஸ்து ஆனது வழங்ைெ்ெட்டுள்ளது. 

❖ AIRS புத்தாய்வு ோணவர ் அந்தஸ்து திட்டமானது இந்தியாவிற்குே் 

ஆஸ்திமரலியாவிற்குே் இகடயிலான இருதரெ்புத் திட்டோகுே். 
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❖ இது ைல்வி சார ் உறவுைகள வலுெ்ெடுத்த முற்ெடுே் 2035 ஆே் ஆண்டு பசயல் 

திட்டத்திற்ைான இந்தியப் பொருளாதார உத்திை்ைான புதுெ்பித்தலின் ஒரு ெகுதி 

ஆகுே். 

❖ இது ஆஸ்திமரலிய இந்திய நிறுவனத்தின் தகலகேயில் மேற்பைாள்ளெ் ெடுகிறது. 

❖ இந்தத ்திட்டத்திற்ைான நிதியானது ஆஸ்திமரலிய நாட்டு அரசின் ைல்வித் துகறயால் 

வழங்ைெ் ெடுகிறது. 

❖ இது இந்தியா ேற்றுே் ஆஸ்திமரலியா ஆகியவற்றுக்கு இகடயிலான ஆராய்சச்ி சாரந்்த 

ஒத்துகழெ்புைள் ேற்றுே் ோணவர ்இடே்பெயரவ்ு ஆகியவற்கற ஊை்குவிை்கிறது. 

❖ இது 22 ஆஸ்திமரலியப் ெல்ைகலை் ைழைங்ைள் ேற்றுே் 37 இந்திய உயர ் ைல்வி 

நிறுவனங்ைளிகடமய ஒத்துகழெ்கெை் பைாண்டு வர முயல்கிறது. 

 

 

வணிகப் தபாட்டிச ்சட்டத்தின் சபாருளாதாரம் குறித்த ததசிய மாநாடு 

 

❖ இந்தியெ் மொட்டித ் திறன் ஆகணயே் ஆனது தனது வணிைெ் மொட்டிச ் சட்டத்தின் 

பொருளாதாரே் குறித்த 8வது வருடாந்திரத் மதசிய ோநாட்டிகன நடத்தியது. 

❖ இந்த ோநாடு ஆனது 2016 ஆே் ஆண்டு முதல் ஒவ்மவார ்ஆண்டுே் இந்தியெ் மொட்டித ்

திறன் ஆகணயத்தினால் நடத்தெ்ெடுகிறது. 
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❖ இந்த ோநாட்டில் முழு அளவிலான அேரவ்ு ேற்றுே் இரண்டு பதாழில்நுட்ெே் சாரந்்த 

அேரவ்ுைள் மேற்பைாள்ளெ் ெடுகின்றன. 

❖ இந்த ஆண்டு ோநாட்டின் முழு அளவிலான அேரவ்ானது, ‘பொருளாதார அதிைாரை் 

குவிெ்பிற்ைான பநறிமுகற ேற்றுே் ஒழுங்குமுகற: இகடமுைங்ைள் ேற்றுே் இகண 

திறன்ைள்’ என்ற தகலெ்பு குறித்து மேற்பைாள்ளெ்ெட்டது. 

 

DUSTLIK 2023 

 

❖ இந்தியா-உஸ்பெகிஸ்தான் இகடயிலான 15 நாட்ைள் அளவிலான DUSTLIK எனெ்ெடுே் 

கூட்டு இராணுவெ் ெயிற்சியானது உத்தரைாண்டில் நிகறவகடந்தது. 

❖ இது உஸ்பெகிஸ்தான் உடனான நட்கெை் குறிை்குே் இரண்டாண்டிற்கு ஒரு முகற 

நகடபெறுே் நான்ைாவது ெயிற்சியாகுே். 

❖ முதலாவது கூட்டு இராணுவெ் ெயிற்சியானது 2019 ஆே் ஆண்டில் தாஷ்ைண்ட் நைரில் 

நகடபெற்றது. 

❖ ஐை்கிய நாடுைளின் ஒரு உத்தரவின் கீழ், வழை்ைத்திற்கு சற்று ோறான சூழ்நிகலயில் 

ெல்துகற நடவடிை்கைைகள மேற்பைாள்வதற்ைான இராணுவத ்திறகன மேே்ெடுத்தெ ்

செய்வகத இது மநாை்ைோைை் பைாண்டுள்ளது. 

 

சர்வததசச ்சசய்திகள் 

IDEX மற்றும் NAVDEX 

❖ NAVDEX 23 (ைடற்ெகடப் ொதுைாெ்பு சார ் ைண்ைாட்சி) ேற்றுே் IDEX 23 (சரவ்மதசப் 

ொதுைாெ்பு சார ் ைண்ைாட்சி) ஆகியவற்றில் ெங்மைற்ெதற்ைாை இந்தியக் ைடற்ெகட 

தனது ஐ.என்.எஸ் சுமேதா என்ற ைெ்ெலிகன அனுெ்பியுள்ளது. 

❖ IDEX-UAE என்ெது சரவ்மதச அளவில் உத்திசார ் முை்கியத்துவே் வாய்ந்த முெ்ெகட 

சாரந்்த ஒரு ொதுைாெ்புக் ைண்ைாட்சியாை ைருதெ்ெடுகிறது. 
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❖ ேத்தியக் கிழை்கு ேற்றுே் வடக்கு ஆெ்பிரிை்ை நாடுைளின் (MENA) பிராந்தியத்தில் 

நகடபெறுே் ஒமர சரவ்மதச அளவிலான ொதுைாெ்புக் ைண்ைாட்சி ேற்றுே் ோநாடு 

இதுமவ ஆகுே். 

❖ இது உலை நாடுைளின் ொதுைாெ்புத் துகறயில் கிகடை்ைெ் பெறுே் நிலே், ைடல் ேற்றுே் 

வான் சாரந்்த சமீெத்திய நவீன பதாழில்நுட்ெங்ைகளை் ைாட்சிெ்ெடுத்துகிறது. 

❖ 2014 ஆே் ஆண்டில் இந்தியை் ைடற்ெகடயில் இகணை்ைெ் ெட்ட உள்நாட்டிமலமய 

ைட்டகேை்ைெ் ெட்ட சாரியு ரை ைடற்ெகடக் ைடல் மராந்துக் ைெ்ெல்ைளில் 3வது ைெ்ெல் 

ஐ.என்.எஸ் சுமேதா ஆகுே். 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

ENSO புதிய தகவல் 

 

❖ உலை வானிகல ஆய்வு அகேெ்பு (WMO) சவளியிட்ட புதியத் தைவல்ைளின் ெடி, இனி 

வர உள்ள ோதங்ைளில் ஒரு பவெ்ெேயோன எல் நிமனா நிைழ்வு உருவாைலாே் என 

கூறெ் ெடுகிறது. 

❖ எல் நிமனா நிைழ்வு ஆனது வழை்ைத்திற்கு ோறான ஒரு ைட்டுை்ைடங்ைாத ேற்றுே் நீடித்த 

லா நினா நிைழ்வின் ஒரு பதாடரச்ச்ியாை, மூன்று ஆண்டுைளுை்குெ் பிறகு உருவாைெ ்

செய்யலாே். 

❖ இது உலகின் ெல்மவறு ெகுதிைளில் உள்ள பவெ்ெநிகல ேற்றுே் ேகழெ்பொழிவு 

மபான்ற அே்சங்ைகளெ் ொதிை்குே். 
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❖ எல் நிமனா ேற்றுே் ெருவநிகல ோற்றே் ஆகியவற்றின் ைாரணோை 2016 ஆே் ஆண்டு 

ஆனது தற்மொது பவெ்ெோன ஆண்டாை உள்ளது. 

❖ 2026 ஆே் ஆண்டிற்குள் குகறந்தது ஓர ்ஆண்டாவது பவெ்ெமிை்ை ஆண்டாை ோற 93% 

வாய்ெ்பு உள்ளது. 

❖ தற்மொகதய லா நினா நிைழ்வானது 2020 ஆே் ஆண்டு பசெ்டே்ெர ் ோதத்தில் 

பதாடங்கி 2021 ஆே் ஆண்டு மொரியல் மைாகட என்ற ஒரு நிைழ்வின் மொதான ஒரு 

சிறிய இகடபவளியுடன் நிைழ்ந்து வருகிறது. 

❖ ொதிை்ைெ்ெட்ட ெகுதிைளில் எல் நிமனா நிைழ்வு மொன்மற லா நினா நிைழ்வுே் 

வானிகல ேற்றுே் ெருவநிகலயில் எதிரே்கறயானத் தாை்ைங்ைகள ஏற்ெடுத்துகிறது. 

❖ லா நினா என்ற நிைழ்வானது, ஆெ்பிரிை்ைாவின் கிமரட்டர ் ஹாரன்் ேற்றுே் பதன் 

அபேரிை்ைாவின் பெருே்ொலான ெகுதிைளில் ைாணெ்ெடுே் நீடித்த வறடச்ி ேற்றுே் 

பதன்கிழை்கு ஆசியா ேற்றுே் ஆஸ்திமரலியாவின் சராசரி ேகழப் பொழிவிற்குே் 

அதிைோன ேகழெ் பொழிவு ஆகியவற்றுடன் பதாடரப்ுகடயது. 

 

அறிக்கககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

கல்விசார் சுதந்திரக் குறியீடு 2023 

 

❖ பஜரே்னியில் உள்ள ெ்ரடீ்ரிை் அபலை்சாண்டர ் என்ற ெல்ைகலை்ைழைத்தின் அரசியல் 

அறிவியல் நிறுவனே் ேற்றுே் சுவீடன் நாட்டின் ஆமலாசகன வழங்கீட்டு நிறுவனோன 

வி-படே் ஆகியகவ இந்த அறிை்கையிகனத் பதாகுத்துள்ளன. 

❖ ஐந்து முக்கியக் குறிைாட்டிைகள ேதிெ்பிடுவதன் மூலே் 179 நாடுைளில் உள்ள ைல்வி 

சார ்சுதந்திரே் குறித்தக் ைண்மணாட்டத்கத இந்த அறிை்கை வழங்குகிறது. 

❖ 2022 ஆே் ஆண்டில் ேதிெ்பிடெ்ெட்ட 179 நாடுைளில் இந்தியாவின் ைல்வி சார ்சுதந்திரை் 

குறியீடு ஆனது இந்தை் குறியீட்டில் கீழ் நிகலயில் உள்ள 30% நாடுைளில் இடே் பெற்று 

உள்ளது. 

❖ 179 உலை நாடுைளில் இந்த நிகலகய அகடந்த 22 நாடுைள் ேற்றுே் பிரமதசங்ைளில் 

இந்தியாவுே் ஒன்றாை உள்ளது. 
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❖ இந்தியாவின் அண்கட நாடுைளான மநொளே் (0.86), ொகிஸ்தான் (0.45) ேற்றுே் பூடான் 

(0.46) ஆகிய நாடுைள் இந்தியாகவ விட அதிை ேதிெ்பெண்ைகளெ் பெற்றுள்ள 

நிகலயில், வங்ைாள மதசே் (0.25) ேற்றுே் மியான்ேர ்(0.01) ஆகியகவ இந்தியாகவ விட 

குகறவான ேதிெ்பெண்ைகளப் பெற்றுள்ளன. 

❖ முந்கதயக் ைாலங்ைளில் அதாவது 1950 ேற்றுே் 2012 ஆகிய ஆண்டுைளுை்கு இகடயில் 

இந்தியாவின் சுதந்திரக் குறியீட்டின் ேதிெ்பெண் ஆனது 0.60-0.70 என்ற அளவில் 

அதிைோை இருந்தது. 

❖ இதில் ஐந்து சிறிய நாடுைள் ேட்டுமே (ைாே்பியா, உஸ்பெகிஸ்தான், செெல்ஸ், 

ோண்டினீை்மரா ேற்றுே் ைஜைஸ்தான்) தங்ைள் தரவரிகசைகள மேே்ெடுதத்ியுள்ளன. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

தபாஜ்பூர் சிறு தானியத் திருவிழா 

 

❖ பீைாரில் மொஜ்பூர ்திருவிழாவானது ஏற்ொடு பசய்யெ்ெட்டுள்ளது. 

❖ ஸ்ரீஅன்னா எனெ்ெடுே் சிறு தானியெ் ெயன்ொடுைள் குறித்து ேை்ைளிகடமய விழிெ்பு 

உணரக்வ அதிைரிெ்ெகத இது மநாை்ைோைை் பைாண்டுள்ளது. 

❖ பீைார ் மாநிலம் மசாளே், ைே்பு, மைழ்வரகு ேற்றுே் சிறு தானிய உற்ெதத்ியில் ஒரு 

பிரெலோன ோநிலோை அறியெ்ெடுகிறது. 

❖ இந்தியா உலைளாவிய அளவில் சிறு தானிய உற்ெத்தியில் 20 சதவீதத்திகனயுே் 

ேற்றுே் ஆசியாவின் சிறு தானிய உற்ெத்தியில் 80 சதவீதத்திகனயுே் பைாண்டுள்ளது. 

❖ இருெ்பினுே், உலைத் தானிய வரத்்தைத்தில் பவறுே் 3% ேட்டுமே சிறு தானியத்தின் 

ெங்ைாை உள்ளது. 

 

விகளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

கைதராபாத் பார்முலா E-சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 

❖ கஹதராொத ்E-ெ்ரிை்ஸ் என்ெது கஹதராொத்தில் நகடபெற்ற ஒற்கற இருை்கைைள் 

பைாண்ட, மின்சாரே் மூலே் இயங்குே் பாரம்ுலா E எனெ்ெடுே் மின்சார வாைனப் 

ெந்தயத்தின் ஒரு வகையாகுே். 
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❖ இது முதன்முதலில் 2022-23 ஆே் ஆண்டு பாரம்ுலா E உலை சாே்பியன்ஷிெ் மொட்டித ்

பதாடரின் ஒரு ெகுதியாை நகடபெற்றமதாடு, இந்தியாவில் நகடபெறெ ்செய்யுே் முதல் 

பாரம்ுலா E ெந்தயமுே் இதுவாை உள்ளது. 

❖ இரண்டு முகற பாரம்ுலா E உலை சாே்பியன் ெட்டே் பெற்ற ஜீன்-எரிை் பவரை்்மன 

இெ்மொட்டியில் சாே்பியன்ஷிெ் ெட்டத்திகனயும் பவன்றார.் 

 

 

2026 ஆம் ஆண்டு FIFA உலகக் தகாப்கபப் தபாட்டி 

 

❖ பேை்ஸிமைா ேற்றுே் ைனடா ஆகிய அணிைளுடன் மசரந்்து அபேரிை்ை ஆடவர ்மதசிய 

கால்பந்து அணியானது 2026 ஆே் ஆண்டு உலைை் மைாெ்கெெ் மொட்டிை்குத் தகுதி பெற 

உள்ளது. 
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❖ வடக்கு அபேரிை்ை நாடுைளின் ஒரு ஒன்றுபட்ட முயற்சியில் இந்த உலைை் மைாெ்கெெ் 

மொட்டியிகன நடத்துவதற்ைான உரிகேயிகன இந்த மூன்று நாடுைளுே் பெற்றன. 

❖ FIFA வழை்ைோை இந்தெ் மொட்டியிகன நடத்துே் நாடுைகள தகுதிெ ் சுற்றுைள் இன்றி 

மொட்டியில் நுகழய அனுேதிை்கிறது. 

❖ FIFA அகமப்பு இந்தப் மொட்டியிகன நடத்துே் இந்த மூன்று நாடுைகள மநரடியாக 

இந்தப் மொட்டியினுள் நுகழய அனுேதிெ்ெது இதுமவ முதல் முகறயாகுே். 

❖ 2026 ஆே் ஆண்டில் இந்தப் மொட்டியில் இடே் பெறுே் அணிைளின் எண்ணிை்கை 

என்பது 32லிருந்து 48 ஆை அதிைரிை்ை உள்ளது. 

 

          


