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மார்ச ்– 03  

TNPSC துளிகள் 

❖ உலக சுகாதார அமைப்பின் ககாவாக்ஸ் அமைப்பின் மூலை் உலகளவில் அமைரிக்கா 

வழங்கிய ககாவிட்-19 தடுப்பு ைருந்துகமள அதிகை் மபற்ற நாடு வங்காளகதசை் ஆகுை். 
❖ டாடா சன்ஸ் குழுைை் வழங்கிய புதிய ஏர ்இந்தியா நிறுவனத்தின் தமலமை நிரவ்ாக 

அதிகாரி மபாறுப்பிற்கான வாய்ப்பிமன இல்கர ்அய்சி நிராகரித்துள்ளார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

உங்களில் ஒருவன் 

❖ காங்கிரஸ் தமலவர ் ராகுல் காந்தி, திமுக தமலவருை் தமிழக முதல்வருைான மு.க. 

ஸ்டாலின் அவரக்ளுமடய சுயசரிமதமய மவளியிட்டார.் 
❖ “உங்களில் ஒருவன்” என்பது இந்தப் புத்தகத்தின் மபயர ்ஆகுை். 
❖ இந்தப் புத்தகத்தின் முதல் பிரதிமய ைாநில நீரவ்ளத்துமற அமைசச்ருை் மூத்த திமுக 

தமலவருைான துமரமுருகன் மபற்றுக் மகாண்டார.் 
❖ மு.க.ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டின் 8வது முதல்வர ்ஆவார.்   

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

சர்வதேச பருவமழைே் திட்ட அலுவலகம் 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டிற்கான கதசிய அறிவியல் தினதத்ன்று சரவ்கதச பருவைமழத் திட்ட 

அலுவலகத்திமன அரசு மதாடங்கியுள்ளது. 
❖ இந்த பருவைமழ அலுவலகைானது நாட்டின் மபாருளாதாரத்திற்குப் பருவைமழயின் 

முக்கியத்துவத்மத எடுதத்ுமரப்பதற்காக நிறுவப்பட்டது. 
❖ உலக பருவநிமல ஆராய்சச்ித் திட்டை் ைற்றுை் உலக வானிமல ஆராய்சச்ித் திட்ட 

அமைப்பு ஆகியவற்றின் தமலமையின் கீழ் இந்த அலுவலகைானது பணியாற்றுை்.  

❖ இந்த அலுவலகைானது சரவ்கதச பருவைமழ ஆராய்சச்ி மதாடரப்ான இமணப்புகள் 

ைற்றுை் நடவடிக்மககள் ஆகியவற்மறக் கண்டறிந்து அவற்மற கைை்படுதத்ுை். 
❖ மதாடக்கத்தில், 5 ஆண்டுகளுக்கு புகனயிலுள்ள இந்திய மவப்பைண்டல வானிமல 
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ஆய்வு நிறுவனத்தில் இந்த அலுவலகை் மசயல்படுை். 

 

 

இருேரப்பு பரிமாற்று ஒப்பந்ேம் 

 

❖ ஜப்பான் ைற்றுை் இந்தியா ஆகிய நாடுகள் ஒரு இருதரப்புப் பரிைாற்று ஒப்பந்தத்திமன 

புதுப்பிதத்ுள்ளன. 
❖ இதன் ைதிப்பு 75 பில்லியன் டாலர ் ஆகுை். 
❖ இது அமைரிக்க டாலருக்கு ஈடாக இரு நாடுகளுை் தங்களது உள்நாட்டு நாணயங்கமள 

ைாற்றிக் மகாள்ளுை் வமகயிலான ஒரு இருவழி ஒப்பந்தைாகுை். 
❖ இந்த ஒப்பந்தைானது முதலில் 2018 ஆை் ஆண்டில் ஜப்பான் வங்கிக்குை் இந்திய ரிசரவ்் 

வங்கிக்குை் இமடகய மகமயழுத்தானது. 
 

இந்திய-பபல்ஜிய அரசுமுழற உறவுகள் 

❖ இந்தியா-மபல்ஜியை் ஆகியவற்றுக்கு இமடயிலான அரசுமுமற உறவின் 75வது 

ஆண்டு நிமறவிமன நிமனவு கூறுை் வமகயில் ஒரு சிறப்பு சின்னைானது மவளியிடப் 

பட்டது. 
❖ இந்தியாவுடன் இருதரப்பு உறவிமன நிறுவிய முதல் ஐகராப்பிய நாடு மபல்ஜியை் 

ஆகுை். 
❖ இதன் சின்னை் ையில் ஆகுை். 
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❖ இரு நாடுகளின் கதசியக் மகாடிகளுை் இந்த ையிலின் இருபுறத்திலுை் மபாறிக்கப் பட்டு 

உள்ளன. 
❖ இந்தியா, மபல்ஜிய நாடட்ின் தயாரிப்புகமள இறக்குைதி மசய்வதில் 2வது மபரிய 

நாடாகவுை் அதற்கான ஏற்றுைதியில் 5வது மபரிய நாடாகவுை் திகழ்கிறது.  
 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

ரசாசா ஏரி 

 

❖ ரசாசா ஏரி ஆனது, ஈராக் நாட்டின் ஆளுமகக்குட்பட்ட அன்பர ்ைற்றுை் கரப்ாலா ஆகிய 

பகுதிகளுக்கு இமடகய அமைந்த ைனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஏரியாகுை்.  
❖ இது மில்ஹ் ஏரி எனவுை் அமழக்கப்படுகிறது. 
❖ இது ஈராக் நாட்டின் 2வது மிகப்மபரிய ஏரியாகுை். 
❖ யூப்ரடீஸ் ஏரியில் ஏற்படுை் மவள்ளத்மதக் கட்டுப்படுத்தச ் மசய்வதற்குை், பாசன 

கநாக்கங்களுக்கான ஒரு மபரிய நீரத்்கதக்கைாக இதமனப் பயன்படுதத்ுவதற்குை் 

கவண்டி இந்த ஏரியானது கட்டப்பட்டது.  
❖ தற்கபாது இந்த ஏரியின் நீரை்ட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் நீரந்ிமல குமறந்து 

வருகிறது.  

❖ கைலுை் இது ைாசுபடுதலாலுை் அதிகளவு உப்புத்தன்மையாலுை் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

ரஷ்யாவின்  பழடபயடுப்பிற்கு சர்வதேச ஒலிம்பிக் குழுவின் பதிலடி 

❖ உக்மரன் மீதான ரஷ்யாவின் பமடமயடுப்பிற்குப் பதிலடி மகாடுக்குை் விதைாக ரஷ்ய 

அதிபர ் விளாடிமிர ் புதினின்  ஒலிை்பிக் ஆரட்ர ் என்ற விருதிமன சரவ்கதச ஒலிை்பிக் 

குழு திருை்பப் மபற்றுள்ளது. 
❖ கைலுை் ரஷ்யா ைற்றுை் மபலாரஸ் நாட்டின் விமளயாட்டு வீரரக்ள் ைற்றுை் 

அதிகாரிகமள சரவ்கதச நிகழ்வுகளிலிருந்து விலக்குைாறு விமளயாட்டுப் கபாட்டிகள் 
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கூட்டமைப்புகள் ைற்றுை் அமைப்பாளர ் நிறுவனங்களிடை் சரவ்கதச ஒலிை்பிக் குழு 

வலியுறுத்தியது.  
 

மிரியா 

❖ “உக்மரனின் அன்கடாகனாவ் – 225 சரக்கு விைானை்” எனப்படுை் உலகின் மிகப்மபரிய 

விைானத்திமன ரஷ்யா அழித்தது.  

❖ கீவ் (Kyiv) பகுதிக்கு மவளிகய இந்த விைானைானது அழிக்கப் பட்டது. 

❖ AN – 225 மிரியா என்ற விமானதத்த மீண்டும் கட்டதமப்பதற்கு 3 பில்லியன் டாலரக்ள் 

செலவாகும் என்றும் 5 ஆண்டுகளுக்கு மமல் ஆகலாம் என்றும் உக்மராமபாரான்ப்ராம் 

(Ukroboronprom) என்ற  ஆயுத உற்பத்தி நிறுவனை் கூறுகிறது. 

❖ இது பிப்ரவரி 27 அன்று அழிக்கப்பட்டது. 
❖ இதற்கு உக்கரனிய மைாழியில் “கனவு” எனப் சபாருள்படும் வமகயில் மிரியா என்று 

சபயரிடப் பட்டது.  

 

 

யிலான் பள்ளம் 

 

❖ “யிலான் பள்ளை்” என்ற ஒரு பள்ளத்மத புவியியலாளரக்ள் குழு கண்டறிந்துள்ளது. 
❖ இது சீனாவின் ஹீகலாங்ஜியாங் ைாகாணத்திலுள்ள யிலான் பகுதியின் வடகைற்கில் 
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கண்டறியப் பட்டது. 
❖ இது பூமியின் மீதுள்ள மிகப்மபரிய ைற்றுை் 100,000 ஆண்டுகள் பழமையான பள்ளை் 

ஆகுை்.  
❖ காரப்ன் 14 காலக்கணக்கீட்டு படிைங்கள் மூலை், இந்தப் பள்ளைானது 46,000 முதல் 

53,000 ஆண்டுகளுக்கு முந்மதய காலக்கட்டத்தில் உருவானது என்பது மதரிகிறது. 

❖ 2020 ஆை் ஆண்டிற்கு முன்பு, லிகயானிங் ைாகாணத்தில் “சியுயன் பள்ளம்” (Xiuyan Crater) 

என்ற ஒரு பள்ளம் மட்டுமம கண்டறியப்பட்டது. 
 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

பருவநிழல மாற்றம் குறிே்ே ஐ.நா. அறிக்ழக  

 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் பருவநிமல அறிவியல் குழுைைானது பருவநிமல ைாற்றை் நைக்கு 

அப்பாற்பட்டதாக உள்ளதாகவுை் ைனிதச ்சமூகை் அதற்குத் தயார ்நிமலயில் இல்மல 

என்றுை் தனது முக்கிய அறிக்மகயில் எசச்ரித்தது.  
❖ உலக ைக்கள்மதாமகயில் பாதிக்குை் கைற்பட்கடார ் பருவநிமலயின் தாக்கத்தின் 

ஏற்கனகவ அபாயகரைான நிமலயில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர ் எனக் கூறி ஒரு 

ைாமபருை் நடவடிக்மகமய கைற்மகாள்வதற்கு இந்த அறிக்மக அமழப்பு விடுத்தது.  
❖ 2040 ஆை் ஆண்டுக்குள், இந்தப் பருவநிமல ைாற்றைானது உலமகப் பசி நிமறந்த 

ஒன்றாகவுை், கநாய்கள் மிக்கதாகவுை், மிக அபாயகரைான ஒன்றாகவுை், இடரக்மள 

அதிகரித்து மிகுந்த ஏழ்மை மிக்கதாகவுை் ைாற்றுை் என எதிரப்ாரக்்கப்படுவதாக இந்த 

அறிக்மக கூறுகிறது.  
❖ கைலுை், ைனிதனால் ஏற்படுை் புவி மவப்பையைாதல் நிகழ்வு ைட்டுப்படுத்தப் படா 

விட்டால், பூமியானது 127 வழிகளில் சிமதந்து விடுை்.    

❖ தற்கபாது இது மகாடிய தீ விபத்துகள், மவப்பை், வறட்சி ைற்றுை் மவள்ளங்கள் கபான்ற 

சில முக்கிய மீள முடியாத நிகழ்வுகளால் வழக்கைாக ஒரு மதாடர ்பாதிப்பிற்குள்ளாகி 

வருகின்றது.  
 

IPCC மதிப்பீட்டு அறிக்ழக  

❖ ஒருகவமள பசுமை இல்ல வாயுவின் உமிழ்வு குமறந்தாலுை், அடுத்த 20 ஆண்டுகளில் 
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பருவநிமல ைாற்றத்தினால் பல்மவறு இடரக்ள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது.  
❖ பருவநிமல ைாற்றை் மீதான அரசுகளுக்கிமடயிலான குழு (Intergovermental Panel on 

Climate Change – IPCC) சதாகுத்த ஒரு அறிக்தகயில் இத்தகவலானது கூறப்பட்டுள்ளது.  

❖ IPCCயின் 2வது அறிக்தகயின்படி, இந்த உமிழ்வுக் குதறக்கப்படா விட்டால் இந்தியா 

மிகக் கடுதமயாக பாதிக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.  

❖ கடல்மட்ட உயரவ்ு மும்தப நகரத்திற்கு மிகுந்த  ஆபத்தத விதளவிக்கும் என்றும், புயல் 

உருவாதல் சகால்கத்தா நகரத்திற்கு மிகுந்த அெச்ுறுத்ததல ஏற்படுதத்ும் என்றும் இந்த 

அறிக்தக கூறுகிறது.  

❖ இந்தியாவின் அரிசி உற்பத்தி 10 முதல் 30% வதரயிலும், மொள உற்பத்தி 25 முதல் 70% 

வதரயிலும் குதறயலாம் எனவும், சவப்பநிதல 1 முதல் 4C வதர உயரலாம் எனவும் 

இந்த அறிக்தக கூறுகிறது. 

❖ சிந்து, அமு தாரய்ா, ெபரம்தி, கங்தக ஆகிய ஆற்றுப் படுதககள் பருவநிதல 

மாற்றத்தின் காரணமாக கடுதமயான நீரப்் பற்றாக்குதறதய எதிரச்காள்ளும் என 

இந்த அறிக்தக கூறுகிறது.    

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

லசச்ே் தபார்புகன்  

❖ லசச்ித் கபாரப்ுகனுமடய 400வது பிறந்தநாமளமயாட்டி அசாை் முதல்வர ் பல நலத ்

திட்டங்கமள அறிவித்திருந்தார.்  

❖ லசச்ித் கபாரப்ுகன் என்பவர ் அகஹாை் (Ahom) பமடயின் தளபதியாகவுை் அசாமிய 

கதசிய வாதத்தின் அமடயாளைாகவுை் திகழ்ந்தவர ்ஆவார.்  
❖ முந்மதயப் கபாரக்ளில் அகஹாை்களால் மகப்பற்றப்படட்ப் பிரகதசங்கமள 1669 ஆை் 

ஆண்டில், மீண்டுை் மகப்பற்றுவதற்காக கவண்டி ராஜ்புத் ைன்னர ்முதலாை் ராஜாராை் 
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சிங்கிமன அவுரங்கசீப் அனுப்பினார.்  
❖ எனகவ, அகஹாை் ைற்றுை் முகலாயரக்ளுக்கு இமடயில், வடக்கு கவுகாத்தியிலுள்ள 

அலகபாய் ைமலயில் அலகபாய் கபாரானது நமடமபற்றது.  
❖ அலகபாய் கபாரில் மபருை் கதால்விமயச ்சந்தித்த பிறகு, லசச்ித் கபாரப்ுகன் 1671 ஆை் 

ஆண்டில், (மவறுை் 2 ஆண்டுகளுக்குள்) முகலாயரக்மள அழித்தார ் (சராய்காட ்

கபாரில்).  
❖ பிரை்ைபுத்திரா நதியில் நடந்த சராய்காட் கபாரில் (கடற்பமட கபார)் லசச்ித் மவற்றி 

மபற்றார.்  
❖ அகஹாை் இராஜ்ஜியைானது 13 ஆை் நூற்றாண்டின் அரசரான சாவ்லங் சுகாபாவினால் 

நிறுவப் பட்டதாகுை்.  

 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

மாற்றுே் திறனாளிகளுக்கான உலக வில்விே்ழே சாம்பியன்சிப் தபாட்டி 

 

❖ ஐக்கிய ைரபு அமீரகத்தின் துபாய் நகரில் நமடமபற்ற ைாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான 

உலக வில்வித்மத சாை்பியன்சிப் கபாட்டியின் தனிநபர ் பிரிவில் மவள்ளி மவன்ற 

முதல் இந்தியர ்என்ற மபருமைமய பூஜா ஜத்யன் மபற்றுள்ளார.்  
❖ இவர ்இறுதிப் கபாட்டியில் இத்தாலியின் பத்ரில்லி வின்மசன்ஷாவிடை் (Patrilli Vincenza) 

கதால்வியுற்றார.்  

❖ ைாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான உலக வில்வித்மத சாை்பியன்சிப் கபாட்டியில் முதல் 

முமறயாக இந்தியா 2 மவள்ளிப் பதக்கங்கமள மவன்றுள்ளது.  
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❖ சியாை் சுந்தர ் சுவாமி ைற்றுை் கஜாதி பாலியன் ஆகிகயார ் அடங்கிய கலப்பு இமண 

அணியினர ்ஒரு மவள்ளிப் பதக்கத்திமன மவன்று இந்தியாவின் பதக்கப் பட்டியமல 

கைலுை் வலிமைப் படுத்தி உள்ளனர.்  
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