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மார்ச ்– 19 

TNPSC துளிகள் 

❖ அரியலூர ் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் அமமந்துள்ள ஒரு அரங்கத்திற்கு, 

மருத்துவக் கல்வி ந ோக்கிய இலட்சியவாதி S. அனிதாவின் பெயர ்சூட்டெ் ெட்டுள்ளது.  

o இவரது மரணமானது 2017 ஆம் ஆண்டில்  ீட் நேரவ்ு எதிரப்்புப் பொராட்டதத்ிற்கு 

வழி வகுத்தது. 

❖ இந்தியாவில் உள்ள நான்கு மாநிலங்களில் 781 கிபலாமீட்டர ்பதாமலவிலான பதசிய 

பநடுஞ்சாமல வழித்தடங்கமள அமமெ்ெதற்கான கடன் வழங்கீட்டு ஒெ்ெந்தத்தில் 

இந்தியா மற்றும் உலக வங்கி ஆகியமவ மகபயழுத்திட்டுள்ளன. 

o அ ்ே மோ ிலங்கள் இமோசச்லப் பிரநேசம், ரோஜஸ்ேோன், உே்ேரப் பிரநேசம் மற்றும் 

ஆ ்திரப் பிரநேசம் ஆகியனவோகும். 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

தமிழ்நாடு இயற்கக வேளாண்கமக் சகாள்கக 

 

❖ முதல்வர ்அவரக்ள் 2023 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு இயற்மக பவளாண்மமக் பகாள்மக 

என்பதினன பவளியிட்டார.் 

❖ இ ்ேக் பகாள்மகயானது ொதுகாெ்ொன, ஆபராக்கியமான மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

உகந்த உணமவ வழங்குவபதாடுச ்பசரத்்து, மண் ஆபராக்கியம், பவளாண்மமயியல் 

மற்றும் ெல்லுயிரத்் தன்மம வளங்காெ்பு மற்றும் ொதுகாத்தல் ஆகியவற்றிமனயும் 

பநாக்கமாகக் பகாண்டது. 

❖ இக்பகாள்மகயானது, ஐந்து ஆண்டுகளுக்குெ் பிறகு மறுமதிெ்ொய்வு பசய்யெ் ெடும். 

❖ இக்பகாள்மகயின் பசயல்முமற முன்பனற்றங்கமளக் கண்காணிெ்ெதற்காக மாநில 

அளவிலான மற்றும் மாவட்ட அளவிலான குழுக்கள் அமமக்கெ்ெடும். 

❖ சான்றிதழ் வழங்கீட்டு நமடமுமறமய எளிதாக்குவதற்காக ஒற்மறச ் சாளர முமற 

என்பது பசயல்ெடுத்தெ்ெடும். 

❖ இயற்மக பவளாண்மமக் பகாள்மகயானது தமிழ்நாட்டில் இரசாயனமற்ற இயற்மக 

பவளாண்மமயிமன உறுதிெ்ெடுத்தவும், பமம்ெடுதத்வும், ஆதரிக்கவும் உதவும். 

❖ 2.66 மில்லியன் பெக்படர ் ெரெ்ெளவு நிலங்களில் இயற்மக பவளாண்மம பமற் 

பகாள்ளெ் ெடுவதுடன், இந்தியா ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது. 
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❖ இந்திய அளவில் 31,629 பெக்படர ்நிலங்களில் இயற்மக பவளாண்மம பமற் பகாள்ளெ் 

ெட்டு தமிழ்நாடு 14வது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ இயற்மக பவளாண்மமயில் அதிக ெரெ்ெளவு நிலங்கமளக் பகாண்ட மாநிலமாக 

மத்தியெ் பிரபதசம் உள்ள  ினலயில் அமதத் பதாடரந்்து மொராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், 

குஜராத ்மற்றும் கரந்ாடகா ஆகிய மாநிலங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டில், தமிழ்நாடு மாநிலமானது 108 பகாடி ரூொய் மதிெ்புள்ள 4,223 

பமட்ரிக் டன் இயற்மக பவளாண் உற்ெத்திெ் பொருட்கமள ஏற்றுமதி பசய்துள்ளது. 

 

வதசியச ்சசய்திகள் 

வதாட்டக்ககைப் பயிரக்ளுக்கான புதிய சிறப்பு கமயங்கள் 

❖ பவளாண்மம மற்றும் விவசாயிகள் நல அமமசச்கத்தின் கீழான, ஒருங்கிமணந்த 

பதாட்டக்கமல பமம்ொட்டுத் திட்ட அமமெ்ொனது (MIDH) பதாடட்க்கமலெ் 

ெயிரக்ளுக்கான மூன்று புதிய சிறெ்பு மமயங்கமள (CoEs) நிறுவுவதற்கு ஒெ்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

❖ இந்தச ் சிறெ்பு மமயங்கள், பதாட்டக்கமலத் துமறயில் உள்ள சமீெத்தியே் பதாழில் 

நுட்ெங்களுக்கான பசயல்விளக்க மற்றும் ெயிற்சி மமயங்களாக பசயல்ெடும். 

❖ இந்தச ் சிறெ்பு மமயங்கள் ஆனது ொதுகாக்கெ்ெட்டப் ெயிர ் சாகுெடிக்காக ெழங்கள் 

மற்றும் காய்கறி நாற்றுகளுக்கான நடவுெ் பொருட்களின் மூல ஆதாரமாகவும் பசயல் 

ெடுகின்ற  ினலயில், அனவ ெல்பவறு ெகுதிகளில் பதாழில்நுட்ெம் மற்றும் 

அறிவுவாற்றல் ெரிமாற்றம் ஆகியவற்றிற்காகவும் ெயன்ெடுத்தெ்ெடுகின்றன. 

❖ கமலம் (டிராகன் ெழம்) ெழத்திற்கான சிறெ்பு மமயமானது, பெங்களூருவில் உள்ள 

ஹிபரெள்ளியில் அமமந்துள்ள ெரிபசாதமன நிமலயத்தில் நிறுவெ்ெட உள்ளது. 

❖ மாம்ெழம் மற்றும் காய்கறிகளுக்கான சிறெ்பு மமயமானது, ஒடிசாவின் ஜாஜ்பூர ்

மாவட்டத்தில் உள்ள ெனிக்பகாயிலி எனுமிடத்தில் நிறுவெ்ெட உள்ளது. 

❖ காய்கறிகள் மற்றும் பூக்களுக்கான சிறெ்பு மமயமானது, பகாவா மாநிலத்தில் உள்ள 

பகாடார,் கண்படெர,் பொண்டா, பதற்கு பகாவா ஆகிய இடங்களில் அமமந்த அரசு 

பவளாண் ெண்மணகளில் நிறுவெ்ெட உள்ளது. 

 

G20 மைர் திருவிழா 
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❖ புது படல்லி மாநகராட்சிச ் சமெயானது (NDMC), இரண்டு நாட்கள் அளவிலான G20 

அமமெ்பின் கருத்துரு அடிெ்ெமடயிலான மலரே்் திருவிழாவிமன ஏற்ொடு பசய்து 

உள்ளது. 

❖ இந்த விழாவானது, G20 அமமெ்பின் உறுெ்பினர ்நாடுகள் மற்றும் சிறெ்பு விருந்தினர ்

நாடுகளின் ஒத்திமசவிமன முன்னிமலெ்ெடுத்துவமத பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ G20 அமமெ்பின் நான்கு உறுெ்பினர ் நாடுகளான சீனா, ஜெ்ொன், சிங்கெ்பூர ் மற்றும் 

பநதரல்ாந்து ஆகியமவ புது படல்லி மாநகராட்சிச ்சமெயின் G20 மலரே்் திருவிழாவில் 

ெங்பகற்கின்றன. 

❖ இ ்ேத் திருவிழாவில் பதசிய மலரக்ள் அல்லது G20 அமமெ்பின் உறுெ்பினர ்நாடுகள் 

மற்றும் விருந்தினர ்நாடுகளின் முக்கிய மலரே்் பதாட்டங்கள் ஆகியவற்றின் ஓவியம் 

அல்லது புமகெ்ெடங்கள் ஆகியமவயும் காட்சிெ்ெடுத்தெ் ெட்டன. 

 

ஆஹார் 2023 

 

❖ 37வது சரவ்பதச உணவு மற்றும் விருந்பதாம்ெல் நிகழ்சச்ியான ஆொர,் டடல்லியின் 

பிரகதி மமதானத்தில் நமடபெற்றது. 

❖ ஆொர ் என்ெது இந்தியாவின் மிகெ்பெரிய நான்கு நாட்கள் அளவிலான சமமயல் 

சாரந்்த நிகழ்சச்ியாகும். 
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❖ மத்திய உணவு ெதெ்ெடுத்தும் பதாழிற்சாமல அமமசச்கம் மற்றும் பவளாண் மற்றும் 

ெதெ்ெடுத்தெ்ெட்ட உணவுெ் பொருட்கள் ஏற்றுமதி பமம்ொட்டு ஆமணயம் 

ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் இந்த நிகழ்சசியானது ஏற்ொடு பசய்யெ்ெட்டது. 

❖ இந்த நிகழ்சச்ியில் விருந்பதாம்ெல் துமறயின் திறமன பவளிெ்ெடுத்துவதிலும், உள் 

நாட்டு மற்றும் சரவ்பதச பகாள்முதல் நிறுவனங்களுக்கு இந்தியாவின் பதாழில் 

நுட்ெங்கள், தயாரிெ்புகள் மற்றும் பசமவகள் ெற்றி பவளிெ்ெடுத்துவதிலும் கவனம் 

பசலுத்தெ் ெட்டது. 

 

சர்ேவதசச ்சசய்திகள் 

சீ டிராகன் 23 

 

❖ இந்தியக் கடற்ெமடயின் P8I ரக விமானமானது, அடமரிக்கோவின் குவோம் பகுதியில் சீ 

டிராகன் 23 ெயிற்சியில் ெங்பகற்றது. 

❖ இது நீண்ட தூரக் கடல்சார ்உளவு விமானங்களுக்கான மூன்றாவது ஒருங்கிமணந்தப் 

ெலதரெ்பு நீரம்ூழ்கி எதிரெ்்பு பொர ்(ASW) ெயிற்சியாகும். 

❖ பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய ொதுகாெ்பு சாரந்்த சவால்களுக்கு எதிராக அவற்றின் 

ெகிரெ்ெட்ட உறுதிெ்ொடட்ிமன ஒருங்கிமணெ்ெமத இந்தப் ெயிற்சி பநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

❖ இெ்ெயிற்சியானது நட்புறவுமிக்க கடற்ெமடகளுக்கிமடயில் உயர ்மட்ட இமணதிறன் 

மற்றும் ஒருங்கிமணெ்பு ஆகியவற்றிமன அமடவமதயும் பநாக்கமாகக் பகாண்டு 

உள்ளது. 

 

3ேது ைா சபரூஸ் பயிற்சி 

❖ இரண்டு நாட்கள் அளவிலான ெலதரெ்பு கடல்சார ்ெயிற்சியான லா பெரூஸ் இந்தியெ் 

பெருங்கடலில் நமடபெற்றது. 

❖ பிபரஞ்சுக் கடற்ெமடயானது இந்தெ் ெயிற்சியின் பொறுெ்பிமன ஏற்று நடத்தியது. 
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❖ இந்த நிகழ்வில் ஆஸ்திபரலியக் கடற்ெமட, பிபரஞ்சுக் கடற்ெமட, இந்தியக் கடற்ெமட, 

ஜெ்ொனியப் ெமட மற்றும் அபமரிக்கெ் ெமட ஆகியவற்றின் ெணியாளரக்ள், 

கெ்ெல்கள் மற்றும் ஒருங்கிமணெ்பு பெலிகாெ்டரக்ள் ெங்பகற்றன. 

❖ இது ெங்பகற்ொளர ் நாடுகளின் கடற்ெமடகளுக்கு இமடபய கடல்சார ் நடவடிக்மக 

ஒருங்கிமணெ்மெ பமம்ெடுத்துவமத பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவிை் முதை் முகறயாக இரயிை்வே நகட வமகடயிை் அகமக்கப்பட்டுள்ள 

‘திருநர் டீக்ககட’ 

 

❖ அமனத்து அசாம் திருநர ்சங்கம் திருநர ்டீக்கமட அமமெ்ெதற்காக இந்திய ரயில்பவ 

நிரவ்ாகத்தின் ஒெ்புதமலெ் பெற்றுள்ளது. 

❖ குவொத்தி இரயில் நிமலயத்தின் நமடபமமடயில் இந்த முதல் டீக்கமட அமமக்கெ் 

ெட்டுள்ளது. 



•   
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❖ இக்கமடயானது இந்தச ் சமூகத்திற்கு அதிகாரம் அளித்து அவரக்ளுக்கு ஒரு 

 ினலயோன வருமானத்திமன ஈட்டித ்தரும். 

 

சமத்தனாை் கைக்கப்பட்ட எரிசபாருளிை் இயங்கும் முதை் வபருந்துகள் 

 

❖ பெங்களூரு பெருநகரப் பொக்குவரத்துக் கழகம் (BMTC) ஆனது முதல் முமறயாக 

பமத்தனால் கலந்த எரிபொருமளெ் ெயன்ெடுதத்ி அதன் சில நகரெ் பெருந்துகமள 

இயக்கத் பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தெ் பெருந்துகளானது பசாதமன அடிெ்ெமடயில் இயக்கெ்ெடும். 

❖ இந்தப் பெருந்துகள் ஆனது 15% பமத்தனால் கலந்த எரிபொருளில் இயக்கெ் 

ெடுகின்றன. 

❖ முழுவதும் பமத்தனால் (M100) எரிபொருளில் இயங்கும் ஒரு சரக்குந்தும் அறிமுகெ் 

ெடுத்தெ் ெட்டது. 

❖ பெட்பராலில் 15% பமத்தனாமல கலெ்ெதால் பெட்பரால்/கசச்ா எண்பணய் 

இறக்குமதியில் குமறந்தது 15% குமறக்கெ்ெடும். 

❖ பமலும், இது ெசுமம இல்ல வாயு உமிழ்மவ 20% குமறத்து, நகரெ்்புறப் ெகுதியின் 

காற்றின் தரத்மத பமம்ெடுத்தவும் உதவும்.  

 

இரவலர்கள் இை்ைாத நகரம் 

 

❖ மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூரில் ‘இரவலரக்ள் இல்லாத நகரம்’ என்ற புதிய ஒரு 

முன்பனடுெ்ொனது பதாடங்கெ் ெட்டுள்ளது. 
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❖ இது நாக்பூர ்நகரக் காவல்துமற மற்றும் நாக்பூர ்மாநகராட்சியின் (NMC) சமூக நலத ்

துமற ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியாகும். 

❖ நாக்பூர ் மாநகராட்சியானது, தனக்குச ் பசாந்தமான தங்குமிடங்களில் வீடற்றே் 

நெரக்மளே் தங்க மவெ்ெதற்கான சிறெ்பு ஏற்ொடுகமள பசய்துள்ளது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உைக ரரோட்டரோக்ட் தினம் - மாரச் ்13 

❖ உலகம் முழுவதும் நரோடட்ரி குழுவினர ்வழங்கும் பல்நவறு பசமவகமள இந்தே் தினம் 

அங்கீகரிக்கிறது. 

❖ நரோட்டரோக்ட் என்றால் நரோட்டரி இன் ஆக்சன் (நரோட்டரி சங்கே்தின் நசனவ) என்று 

பொருளாகும். 

❖ பராட்டரி சங்கம் என்ெது இமளபயாரக்ள் மற்றும் பெண்களுக்கான சமூக பசமவ 

அமமெ்ொகும். 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான இ ்ேத் தினத்தின் கருத்துரு, "உலக மத்தியில் நம்பிக்மகமய 

உருவாக்குதல்" என்ெதாகும். 

❖ கல்கத்தா பராட்டரி சங்கம் ஆனது 1920 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01 ஆம் பததியன்று, 

இந்தியாவில் சாசனமாக்கெ்ெட்ட முதல் பராட்டரி சங்கம் ஆகும். 

 

 

நதிகளுக்கான சர்ேவதச நடேடிக்கக தினம் - மாரச் ்14 

 

❖ இந்தே் தினமானது, நமது அன்றாட வாழ்வில் நதிகள் எவ்வளவு முக்கியமானமவ 

என்ெமதெ் ெற்றிய விழிெ்புணரம்வ ஏற்ெடுத்துவமத பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டானது 25வது நதிகளுக்கான சரவ்பதச நடவடிக்மக தினமாகும். 
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❖ சுத்தமான தண்ணீருக்கான அணுகலில் உள்ள சமமற்ற நிமல மற்றும் ஆறுகள் 

பொன்ற நன்னீர ் வாழ்விடங்களில் அதிகரித்து வரும் மாசுொடு ெற்றிய விழிெ்பு 

உணரம்வப் ெரெ்புவமதயும் இந்தே் தினம் பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, 'நதிகளின் உரிமமகள்' என்ெதாகும். 

❖ இந்தே் தினமானது முன்னதாக, ஆறுகள், நீர ் மற்றும் வாழ்க்மக ஆகியவற்றின் 

ொதுகாெ்பிற்காக அமணகளுக்கு எதிரான சரவ்பதச தினம் என்று அறியெ்ெட்டது. 

 

சர்ேவதச கணித தினம் அை்ைது கப தினம் - மாரச் ்14 

❖ சரவ்பதச கணிதே் தினமானது மெ (π) தினம் என்றும் அமழக்கெ் ெடுகிறது. 

❖ மெயின் மதிெ்மெக் குறிக்கும் வமகயில் (3.14) மாதம் மற்றும் பததி (MM/DD) வடிவத்தில் 

இத்தினத்தின் பததியானது எழுதெ்ெட்டுள்ளது. 

❖ நமது வாழ்வில் கணிததத்ின் முக்கியத்துவத்மத அங்கீகரித்து அேனன பகௌரவிக்கும் 

வமகயில் உலபகங்கிலும் உள்ள கணித ஆரவ்லரக்ள் மற்றும் கல்வியாளரக்ளால் இந்த 

தினமானது பகாண்டாடெ்ெடுகிறது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான சரவ்பதச கணிதே் தினதத்ின் கருத்துரு, "அமனவருக்குமான 

கணிதம்" என்ெதாகும். 

❖ சரவ்பதச கணிதே் தினமானது, 2019 ஆம் ஆண்டில் யுபனஸ்பகா அமமெ்பினால் 

அங்கீகரிக்கெ் ெட்டது. 

 

 

          


