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மார்ச ்– 10 

TNPSC துளிகள் 

❖ குடியரசுத் தலைவர ்திரரௌபதி முரம்ு அவரக்ள், ‘குடிநீர ்வளங்களின் நிலைத் தன்லை’ 

என்ற கருத்துருவின் கீழ் மைற்ரகொள்ளப் படுை் ஜை் சக்தி அபியொன் - ைலழ நீர ்மசமிப்பு 

2023 என்ற பிரசச்ொரத்திலனத் ரதொடங்கி லவத்தொர.் 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

ஆசியப் பசிபிக் பிராந்தியத்தின் சிறந்த விமான நிலையம் 

 

❖ திருசச்ி சரவ்மதச விைொன நிலையை் ஆனது ஆசியப் பசிபிக் பிரொந்தியத்தின் சிறந்த 

விைொன நிலையைொக ைதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டிை் இரண்டு மிை்லியனுக்குை் அதிகைொன பயணிகள் மபொக்குவரத்து 

என்ற பிரிவிை் இந்த விைொன நிலையை் முதலிடத்திை் உள்ளது. 

❖ திருசச்ி விைொன நிலையை் இந்த அங்கீகொரத்லதப் ரபறுவது இதுமவ முதை் முலற 

ஆகுை். 

❖ விைொன நிலையச ் மசலவ தர (ASQ) ைதிப்பொய்விலனத் ரதொடரந்்து திருசச்ி விைொன 

நிலையை் இந்த உைகளொவிய அங்கீகொரத்லதப் ரபற்றுள்ளது. 
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❖ விைொன நிலையச ்மசலவ வழங்கீட்டொளரக்ளின் ஒரு உைகளொவிய இைொப மநொக்கற்ற 

அலைப்பொன சரவ்மதச விைொன நிலையச ்சலப இந்த ஆய்லவ மைற்ரகொண்டது. 

 

ததாள் சீலைப் தபாராட்டத்தின் 200வது ஆண்டு நிலறவு 

 

❖ கன்னியொகுைரியிை் உள்ள நொகரம்கொவிலிை் ைொரச் ் 06 ஆை் மததியன்று, தமிழ்நொடு 

ைற்றுை் மகரள முதை்வரக்ள் ஒன்று கூடி மதொள் சீலைப் மபொரொட்டை் அை்ைது ைொரு 

ைரக்கொை் சைரத்தின் 200வது ஆண்டு நிலறவு நிலனவு விழொவிலன நடத்தினர.் 

❖ இது பலழய திருவிதொங்கூரிை் வொழ்ந்த ஒடுக்கப்பட்ட சொதிகலளச ்மசரந்்த ரபண்கள் 

தங்கள் மைை் உடலை ைலறக்குை் வலகயிை் மசலை அணிவதற்கொன உரிலையிலனப் 

ரபறுவதற்கொக பை தசொப்தங்களொக நடத்திய ஒரு மபொரொட்டைொகுை். 

❖ திருவிதொங்கூர ் என்பது இன்லறய ரதற்கு மகரளொ ைற்றுை் ரதன் தமிழ்நொட்டின் சிை 

பகுதிகலள உள்ளடக்கியிருந்தது. 

❖ 19 ஆை் நூற்றொண்டின் முற்பகுதியிை் ைொரப்ுப் பகுதியிலன ைலறக்குை் வலகயிைொன 

ஆலடகலள அணிவதற்கொன உரிலையொனது மைை் சொதிப் ரபண்களுக்கு ைட்டுமை 

வழங்கப் பட்டிருந்தது. 

❖ 1812 ஆை் ஆண்டிை், திருவிதொங்கூர ் ைகொரொணி அவரக்ள், கிறித்தவச ் சமயத்திற்கு 

ைொறிய தொழ்த்தப்பட்ட வகுப்லபச ் மசரந்்த ரபண்கள் மைைொலட (ரவிக்லக) அணிய 

அனுைதி அளித்து உத்தரவிட்டொர.் 

❖ சமூக சீரத்ிருத்தவொதி அய்யொ லவகுண்ட சுவொமி அவரக்ள், ரபண்கலள ஒன்று திரட்டி 

அவரக்ளுடன் இலணந்து பை்மவறு வகையிலான கூட்டங்கலள நடத்தி உரிலை 

மகொரை் மபொரொட்டத்லதத் ரதொடங்கி லவத்தொர.் 

❖ மைலாலட கிளரச்ச்ியின் முதை் கட்டைொனது 1822-1823 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இலடயிை் 

நலடரபற்றது. 

❖ இந்தக் கிளரச்ச்ியின் இரண்டொை் கட்டைொனது 1827-1829 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு 

இலடயிை் நலடரபற்றது. 
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❖ 1958-1859 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இலடயிை் நலடரபற்ற மூன்றொை் கட்ட கிளரச்ச்ியின் 

மபொது தொன், வகுப்பு, சொதி ைற்றுை் ைதை் என பொரொைை் அலனத்துப் பிரிவு ரபண்களுை் 

மைை் ஆலட அணியைொை் என  அனுைதி வழங்கப்பட்டது. 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியத் ததரத்ை் ஆலணய நியமனங்கள் குறித்த உசச் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு 

 

❖ சமீபத்தில் தலைலைத் மதரத்ை் ஆலணயர ் ைற்றுை் பிற மதரத்ை் ஆலணயரக்ள் 

ஆகிமயொலர நியமிப்பது ரதொடரப்ொக, நீதிபதி K.M. மஜொசப் தலைலையிைொன 5 

நீதிபதிகள் ரகொண்ட உசச் நீதிைன்ற அைரவ்ு ஒருைனதொக தீரப்்பளிதத்து. 

❖ இந்த நியைனங்களானது மதரவ்ுக் குழுவின் ஆமைொசலனயின் மபரிை் குடியரசுத் 

தலைவர ்அவரக்ளொை் மைற்ரகொள்ளப் படுை். 

❖ இந்தக் குழுவொனது பிரதைர,் ைக்களலவயின் எதிரக்்கட்சித ்தலைவர ்ைற்றுை் இந்தியத் 

தலைலை நீதிபதி (CJI) ஆகிமயொலரக் ரகொண்டது ஆகும். 

❖ ைக்களலவயில் எதிரக்்கட்சித் தலைவர ் இை்ைொத பட்சத்திை், ைக்களலவயிை் தனது 

ரைொத்த உறுப்பினரக்ளின் எண்ணிக்லக அடிப்பலடயிை் மிகப்ரபரிய ஒரு எதிரக்் 

கட்சியொக விளங்குை் கட்சியின் தலைவர ்ஒருவர ்அந்தக் குழுவிை் இடை் ரபறுவொர.் 

❖ இந்த ஆலணயத்தின் ரசைவினங்கலளக் லகயொள்வதற்கொக சுதந்திரைொன முலறயிை் 

ரசயை்படுை் ஒரு ரசயைகத்லத அலைக்க மவண்டுை் என்றுை் ைத்திய அரசுக்கு உசச் 

நீதிைன்ற அைரவ்ு மவண்டுமகொள் விடுத்துள்ளது. 

நியமன நலடமுலற 

❖ 324(2)வது சட்டப் பிரிவின் படி, தலைலைத ் மதரத்ை் ஆலணயர ் ைற்றுை் பிற மதரத்ை் 

ஆலணயரக்ளின் நியைனமானது குடியரசுத் தலைவர ்அவரக்ளொை் மைற்ரகொள்ளப் பட 

மவண்டுை். 
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❖ மமலும் இது பொரொளுைன்றத்தினொை் இதற்கைன உருவொக்கப்பட்ட ஒரு சட்டத்தின் 

விதிகளுக்கு உட்பட்டது. 

❖ மதரத்ை் ஆலணயரக்ளின் பணி நிலை குறித்த நிபந்தலனகள் ைற்றுை் பதவிக் கொைை் 

ஆகியவற்லறை் குடியரசுத் தலைவர ்அவரக்மள தீரை்ொனிக்கிறொர.் 

❖ 1991 ஆை் ஆண்டு மதரத்ை் ஆலணய (மதரத்ை் ஆலணயரக்ளின் பணி நிலை குறித்த 

நிபந்தலனகள் ைற்றுை் ரசயை்பொடுகள்) சட்டத்தின் கீழ் ஆறு ஆண்டுகள் அை்ைது 65 

வயது எட்டுை் வலர, இவற்றுள் எது முந்லதயமதொ அது வலரயில் அவரக்ள் அந்தப் 

பதவியிகன பதவி வகிப்பர.் 

❖ ரபொதுவொக, மிக மூத்தத் மதரத்ை் ஆலணயமர தலைலைத் மதரத்ை் ஆலணயரொக 

நியமிக்கப் படுவொர.் 

 

சர்வததசச ்சசய்திகள் 

சடஸர்ட் ஃபிளாக் VIII - பயிற்சி 

 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகைொனது, 3 வொர கொை அளவிைொன ரடஸரட்் ஃபிளொக் VIII என்ற 

பயிற்சியிலன நடதத்ுகிறது. 

❖ இது ஐக்கிய அரபு அமீரகை், பிரொன்சு, குலவத,் ஆஸ்திமரலியொ, ஐக்கியப் மபரரசு, 

பஹ்லரன், ரைொரொக்மகொ, ஸ்ரபயின், ரகொரியக் குடியரசு ைற்றுை் அரைரிக்கொ ஆகிய 

நொடுகள் பங்மகற்குை் பைதரப்பு வொன்பலடப் பயிற்சியொகுை். 

❖ இது பை்மவறு மபொர ் விைொனச ் ரசயை்பொடுகளின் இயங்குந்தன்லை ைற்றுை் பை்மவறு 

விைொனப்பலடகளின் சிறந்த நலடமுலறகலளப் பகிரந்்து ரகொள்வது ஆகியவற்றிலன 

மநொக்கைொகக் ரகொண்டுள்ளது. 

❖ இந்திய விமானப் பகையானது இந்தப் பயிற்சியில் 5 LCA மதஜாஸ் விமானங்ைளுைனும், 

2 C-17 ை்மளாப்மாஸ்ைர ்III விமானங்ைளுைனும் பங்மைற்ை உள்ளது. 

❖ இந்தியாவிற்கு கவளியில் ஒரு சரவ்மதச விமானப் பகைப் பயிற்சியில் LCA மதஜாஸ் 

வகை விமானங்ைள் பங்மைற்பது இதுமவ முதன்முகறயாகும். 

 

மைபார் பயிற்சி 2023 

❖ 2023 ஆை் ஆண்டு ைைபொர ்பயிற்சியொனது ஆகஸ்ட் ைொதை் நலடரபற உள்ள நிகலயில் 

இந்த ஆண்டு ைைபொர ்பயிற்சியிலன ஆஸ்திமரலியொ நடத்த உள்ளது. 
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❖ 2020 ஆை் ஆண்டிை் நலடரபற்ற ைைபொர ் பயிற்சியிை், ஆஸ்திமரலியொ அதன் நிரந்தர 

உறுப்பினரொக மசரக்்கப்பட்டது. 

❖ ஜப்பொன் 2015 ஆை் ஆண்டிை் இந்தக் கடற்பலடப் பயிற்சியிை் மசரந்்தது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டு நவை்பர ் ைொதத்திை் நலடரபற்ற இதற்கு முந்லதய ைைபொர ்

பயிற்சியிலன ஜப்பொன் நடத்தியது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டு ைைபொர ் பயிற்சியொனது, 1992 ஆை் ஆண்டிை் இந்தியொவிற்குை் 

அரைரிக்கொவிற்குை் இலடயிைொன இருதரப்புப் பயிற்சியொகத் ரதொடங்கப்பட்ட இந்தப் 

பயிற்சியின் 30 ஆண்டுகள் நிலறவிலனக் குறிக்கிறது. 

 

 

உைகின் மிக நீளமான சித்திரச ்சுவதராவியம் 

 

❖ சவுதி அமரபியொ ைக்கொவின் ரபரிய ைசூதிக்குச ் ரசை்லுை் சொலையொன கிங் அப்துை் 

அஜிஸ் ரதருவிை் உைகின் மிக நீளைொன சித்திரச ்சுவமரொவியத்திலன நிறுவியுள்ளது. 
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❖ கலைஞர ் அைை் ஃரபைை்பன் என்பவர ் வடிவலைத்த இந்த 75 மீட்டர ் நீளமுள்ள 

சுவமரொவியைொனது, சொதலனச ் சிற்பங்கள் ைற்றுை் கட்டிடங்களின் பட்டியலிை் 

இலணகிறது. 

❖ இந்தச ்சுவமரொவியை் ஆனது அந்நொட்டு ைக்களின் பொரை்பரியை், கருத்துக்கள் ைற்றுை் 

பை ஆண்டு கொை வரைொறு ஆகியலவ முழுவதுை் பலறசொற்றுை் வலகயிை் அழகிலன 

ரவளிப்படுத்துகிறது. 

 

மீன்பிடி மானியம் சதாடர்பான புதிய ஒப்பந்தம் 

 

❖ மீன்பிடி ைொனியை் ரதொடரப்ொன புதிய ஒப்பந்தத்லத அதிகொரப் பூரவ்ைொக ஏற்றுக் 

ரகொண்ட உைக வரத்்தக அலைப்பின் முதை் உறுப்பினர ்நொடு சுவிட்சரை்ொந்து ஆகுை். 

❖ இந்த ஒப்பந்தத்திலன அங்கீகரித்த இரண்டொவது உறுப்பினரொக சிங்கப்பூர ்ைொறியது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டிை் நலடரபற்ற 12வது அலைசச்ரக்ள் ைொநொட்டிை் உைக வரத்்தக 

அலைப்பின் மீன்பிடி ைொனியங்கள் ரதொடரப்ொன ஒப்பந்தை் ஆனது ஏற்றுக் ரகொள்ளப் 

பட்டது. 

❖ இது உைகின் மீன்வளை் ரபருைளவிை் குலறந்து வருவதற்கு ஒரு முக்கியை் கொரணியொக 

இருக்குை் தீங்கு விலளவிக்குை் வலகயிைொன மீன்பிடி ைொனியங்கலளத் தலட 

ரசய்யுை் ஒப்பந்தைொகுை். 

❖ வளரந்்து வருை் நொடுகள் ைற்றுை் குலறந்த அளவு வளரச்ச்ியலடந்த நொடுகள் 

ஆகியவற்றிற்கு, இந்த ஒப்பந்தை் நலடமுலறக்கு வந்த நொளிலிருந்து இரண்டு 

ஆண்டுகள் வலரயிை் ஒரு பரிைொற்ற கொைைொக கலடப்பிடிக்கப் பட அனுைதிக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ உைக வரத்்தக அலைப்பின் சுற்றுசச்ூழை் மீது கவனை் ரசலுதத்ுை் முதை் ஒப்பந்தை், 

கடை் நிலைத ்தன்லையின் மீதொன முதை் பரந்த, பிலணப்பு சொர,் பைதரப்பு ஒப்பந்தை் 

இதுவொகுை். 

❖ மைலுை், இது உைக வரத்்தக அலைப்பு ரதொடங்கப்பட்டதிலிருந்து அதிை் மைற்ரகொள்ளப் 

பட்ட இரண்டொவது ஒப்பந்தம் இதுவாகுை். 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

‘2022 ஆம் ஆண்டிை் CO2 உமிழ்வுகள்’ அறிக்லக 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டிை் CO2 உமிழ்வுகள் என்ற அறிக்லகயிலன சரவ்மதச எரிசக்தி முகலை 

ரவளியிட்டுள்ளது. 



•   
•    
 

 
 

❖ உைக எரிசக்தித் துலறயிை் இருந்து ரவளியொகுை் கொரப்ன் லட ஆக்லசடு உமிழ்வுகள் 

ஆனது கடந்த ஆண்டு ஒரு சொதலன அளலவ எடட்ியது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டிை் உைகளொவிய எரிசக்தித் துலறயிலிருந்து ரவளியொன உமிழ்வு 

ஆனது 0.9% அதிகரித்துச ்சொதலன அளவொன 36.8 பிை்லியன் டன்களொக இருந்தது. 

❖ நிைக்கரி சொரந்்த எரிரபொருளிை் இருந்து ரவளிமயறுை் கொரப்ன் லட ஆக்லசடு (CO2) 

கடந்த ஆண்டு 1.6% அதிகரித்துள்ளது. 

❖ எண்ரணய் சொரந்்த எரிரபொருளிை் இருந்து ரவளிமயறுை் கொரப்ன் லட ஆக்லசடு 

உமிழ்வு ஆனது 2.5% அதிகரித்ததனொை் அது ரபருந்ரதொற்றிற்கு முந்லதய அளலவ விட 

குலறவொகமவ இருந்தது. 

❖ சீனொவிை் மகொவிட் ரபொது முடக்கை் கொரணைொக 2022 ஆை் ஆண்டிை் உமிழ்வு குலறந்து 

உள்ளது. 

❖ ஐமரொப்பிய ஒன்றியத்திை் உமிழ்வு 2.5% குலறந்துள்ளது. 

❖ ஆசிய பசிபிக் பிரொந்தியத்திலுை் எதிரப்ொரொத விதமாை குலறவொன அளவானது 

பதிவொகியுள்ளது (-1.8%). 

❖ உைகளொவியத் ரதொழிை் துலறகளிை் இருந்து மைற்ரகொள்ளப்படுை் உமிழ்வுை் குலறந்து 

உள்ளது. 

❖ சிரைண்ட ் உற்பத்தியிை் ஏற்பட்ட 10% சரிவு ைற்றுை் எஃகு உற்பத்தியிை் ஏற்பட்ட 2% 

சரிவு ஆகியலவமய இந்தை் குலறவிற்கு ஒரு முக்கிய கொரணைொகுை். 

❖ இயற்லக எரிவொயுவினொை் ரவளிமயறுை் கொரப்ன் லட ஆக்லசடு உமிழ்வு 1.6% என்ற 

அளவிற்குை் குலறந்துள்ளது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டிை் பதிவொன உமிழ்வுகளிை் மிகப்ரபரியத் துலற சொரந்்த உமிழ்வு 

அதிகரிப்பு ஆனது மின்சொரை் ைற்றுை் ரவப்ப ஆற்றை் உற்பத்தித் துலறயிை் பதிவொகி 

உள்ளது. 

 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

புதிய தங்கச ்சுரங்கம் 

❖ ஒடிசொவின் மூன்று ைொவட்டங்களின் (திமயொகர,் கிமயொஞ்சர ் ைற்றுை் ையூரப்ஞ்ச)் 

ரவவ்மவறு இடங்களிை் தங்கத் தாது  இருப்புகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 



•   
•    
 

 
 

❖ அடொஸ் பகுதியிை் தொமிரத்துடன் மசரத்்து 1,685 கிமைொ அளவிற்கு எலட ரகொண்ட தங்கத் 

தொதுவிலனயுை் இந்தியப் புவியியை் ஆய்வு அலைப்பின் நிபுணரக்ள் கண்டறிந்து 

உள்ளனர.் 

❖ இந்தியொவின் குமரொலைட ்இருப்பிை் 98 சதவீதை் ஒடிசொவிை் கொணப்படுகிறது. 

 

 

          


