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மார்ச ்– 18 

TNPSC துளிகள் 

❖ மகாநதி ககால் ஃபீல்ட்ஸ் (நிலக்கரிச ் சுரங்கம்) லிமிடடட் என்ற ஒரு நிறுவனமானது 

நாட்டின் மிகப்டபரிய நிலக்கரி உற்பத்தி நிறுவனமாக மாறியுள்ளதாக அறிவித்து 

உள்ளது. 

o 2021-22 ஆம் நிதியாண்டில், இந்நிறுவனம் 157 மில்லியன் டன்கள் என்ற அளவிற்கு 

நிலக்கரியய உற்பத்தி டெய்ததாக அறிவித்தது. 

❖ தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள சிறப்பு மருத்துவத ்

துயறயில் முதுகலை மருத்துவப் படிப்புகளிை் பயிை 50 ெதவீத இடஒதுக்கீடுகயளத் 

டதாடரந்்து அரசு மருத்துவரக்ளுக்கு வழங்கிடச ்சசய்ய வவண்டி தமிழக அரசுக்கு உெெ் 

நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியது. 

❖ பஞ்ொப் மாநிலத்தின் 18வது முதலயமெெ்ராக பகவந்த ்மான், பகத் சிங்கின் நிலனவு 

ஆையத்திற்குப் புகழ் சபற்ற இடமான  கட்கர ்கலான் என்ற இடத்திை் பதவி ஏற்றார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மமம்பட்ட எந்திர மனித அறுவைெ ்சிகிசவ்ச வமயம் 

 

❖ ஓமந்தூரார ் கதாட்டத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசுப் பல்கநாக்கு மருத்துவமயனயில் 

ஒரு கமம்பட்ட எந்திர மனித அறுயவச ்சிகிெய்ெ யமயத்யத முதல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் 

அவரக்ள் திறந்து யவத்தார.் 

❖ இரண்டு கட்டுப்பாட்டு நியலயங்கள் டகாண்ட எந்திர இயக்க அயமப்புகளானது 

தமிழ்நாடு மருத்துவச ்கெயவக் கழகம் மூலம் வாங்கப்பட்டது 

❖ தமிழ்நாடு அரசுப் பல்கநாக்கு மருத்துவமயனயில் நிறுவப்பட்ட டா வின்சி என்ற 

எந்திர மனித அறுயவ சிகிெய்ெ முயறயானது குயறந்தபட்ெ வளரெ்ச்ியயப் டபற்று 

வரும் அறுயவ சிகிெய்ெ முயறயின் ஒரு கமம்பட்ட வடிவமாகும். 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

❖ இந்த எந்திர மனித அறுயவச ் சிகிெய்ெயானது அறுயவச ் சிகிெய்ெ நிபுணரக்ளுக்கு 

கராகபா (எந்திர மனிதன்) கருவிகயளப் பயன்படுத்தி மிகச ் சிக்கலான மிகப்டபரிய 

அறுயவ சிகிெய்ெகயள எளிதாகெ ்டெய்ய உதவும். 

❖ இந்த லமயம் நாட்டிை் அரசிற்கு சசாந்தமாக அரசாை் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதை் லமயம் 

ஆகும். 

 

தமிழ்நாடு தரவுக் ககாள்வக 

 

❖ தமிழ்நாடு அரொனது, திறம்பட்ட சிை முடிவுகயள கமற்டகாள்வதற்காக வவண்டி 

தரவுகயளப் பயன்படுதத்ுவயத கநாக்கமாகக் டகாண்டு, 2022 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு 

தரவுக் டகாள்யகயியன உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இது டகாள்யக உருவாக்கம், திட்ட அமலாக்கத்தியன கமம்படுத்துதல், மதிப்பு 

கூட்டப்பட்ட கெயவகயள ஊக்குவித்தல், கெயவகளுக்கான அணுகல் மற்றும் தரத்யத 

கமம்படுத்துதல் ஆகியவற்யற ஆதரிக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ தயலயமெ ் டெயலாளரின் தயலயமயிலான மாநிை அளவில் அதிகாரம் டபற்ற ஒரு 

தரவு நிரவ்ாகக் குழுவானது, தரவுக் டகாள்யகக் கட்டயமப்பிற்கான ஒரு மூகலாபாய 

வழிகாட்டுதயல வழங்கும். 

❖ தமிழ்நாடு மின் ஆளுயக முகயமயின் (TNeGA) தயலயம நிரவ்ாக அதிகாரியின் 

தயலயமயிலான துயறகளுக்கு இலடவயயான ஒரு தரவு குழுவானது, டகாள்யகயின் 

வழியிலான டெயல்பாட்டு நியல முடிவுகலள கமற்டகாள்ளும். 

❖ தமிழ்நாடு மின் ஆளுயக முகயமயின் தயலயம நிரவ்ாக அதிகாரி, மாநிலத்தின் 

முதன்யமத் தரவு அதிகாரியாகச ்டெயல்படுவார.் 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவில் தாய்மாரக்ள் இறப்பு விகிதம் 

❖ தாய் மற்றும் குழந்யதப் வபறு ஆகராக்கியத்தில் ககரள மாநிலம் மீண்டும் முதை் 

இடத்தில் உள்ளது. 

❖ நாட்டிகலகய மிகக் குயறவாக 30 என்ற அளவிை் தாய்மாரக்ள் இறப்பு விகிதமானது 

இந்த மாநிலத்தில் (ஒரு லட்ெம் பிறப்புகளுக்கு) பதிவாகியுள்ளது. 

❖ 2017-19 ஆம் ஆண்டின் காலக் கட்டத்தில் இந்தியாவில் பதிவான தாய்மாரக்ள் இறப்பு 
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விகிதமானது 103 ஆக உயரந்்துள்ளதாக ெமீபத்தியத் தரவுகள் டதரிவித்துள்ளன  

❖ இந்தியாவில் ககரளா, டதலுங்கானா மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களில் 

மிகக் குயறந்த அளவிகலகய தாய்மாரக்ள் இறப்பு விகிதம் பதிவாகியுள்ளது. 

❖ கமற்கு வங்கம், ஹரியானா, உத்தரகாண்ட் மற்றும் ெத்தீஸ்கர ்ஆகிய மாநிலங்களில் 

தாய்மாரக்ள் இறப்பு விகிதம் கமாெமாகியுள்ளது. 

❖ உத்தரப் பிரகதெம், ராஜஸ்தான் மற்றும் பீகார ் ஆகிய மாநிலங்களில் தாய்மாரக்ள் 

இறப்பு விகிதம் டவகுவாக முன்கனறியுள்ளது. 

❖ இத்தாலி, நாரக்வ, கபாலந்து, டபலாரஸ் ஆகிய நாடுகளில் உலகிகலகய மிகக் குயறந்த 

அளவிலான தாய்மாரக்ள் இறப்பு விகிதகம பதிவாகியுள்ளது. 

 

 

ஊட்டசச்த்து மருந்துகள் 

 

❖ பிரதான் மந்திரி பாரதிய ஜன அவுசதி பரிகயாஜனா ககந்திராக்கள் (விற்பயன 

நியலயங்கள்) தங்கள் தயாரிப்புப் டபாருட்கள் அடங்கிய விற்பயனப் பட்டியலில் 

ஊட்டெெ்த்து மருந்துகயளெ ்கெரத்்துள்ளன. 

❖ ஊட்டெெ்த்து (Nutraceuticals) மருந்துகள் என்பது ஆகராக்கியம் மற்றும் மருத்துவ 

நலன்கயள வழங்கும் உணவு ொரந்்தப் டபாருட்கள் ஆகும். 

❖ ஊட்டெெ்த்து மருந்து என்பதில் புரதெ ் சூரணங்கள், புரதத் திண்பண்டங்கள், மால்ட் 

(மாவு) அடிப்பயடயிலான உணவுப் டபாருட்கள், கநாய் எதிரப்்புச ் ெக்தி தரும் 
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திண்பண்டங்கள், யவட்டமின் நிரப்பிகள் கபான்றயவ அடங்கும். 

 

எரிகபாருள் கலன் கபாருத்திய மின்சார ைாகனம் 

 

❖ மத்திய ொயலப் கபாக்குவரத்து மற்றும் டநடுஞ்ொயலத் துயற அயமெெ்ர ் நிதின் 

கட்கரி, யஹட்ரஜயன அடிப்பயடயாகக் டகாண்ட ஒரு கமம்பட்ட எரிடபாருள் கலன் 

டபாருத்திய மின்ொர வாகனத்திற்கான ஒரு மாதிரித் திட்டத்யதத ்டதாடங்கி யவக்க 

உள்ளார.் 

❖ கமலும், அவர ் டகயாட்டா மிராய் எரிடபாருள் கலன் டபாருத்தப் பட்ட ஒரு மின்ொர 

வாகனத்திற்கான டெயல் விளக்கத்தியனயும் டவளியிட உள்ளார.் 

❖ இத்திட்டம் இந்தியாவில் டெயல்படுத்தப்படும் இது கபான்ற முதல் வயகத் திட்டமாகும். 

❖ இது யஹட்ரஜன், எரிடபாருள் கலன் டபாருத்திய மின்ொர வாகனத் டதாழில்நுட்பம் 

பற்றிய விழிப்புணரய்வப் பரப்புவயதயும், நாட்டில் யஹட்ரஜன் அடிப்பயடயிலான 

ஆற்றயலப் பயன்படுதத்ும் ெமுதாயத்திற்கு ஆதரவளிக்கும் வயகயில் அதன் 

நன்யமகயளப் பரப்புவயதயும் கநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது. 

 

உலக அவமதி வமயம் 

❖ அஹிம்ொ விஸ்வ பாரதி அயமப்பானது ஹரியானா மாநிலத்தின் குருகிராம் நகரில் 

இந்தியாவின் முதல் உலக அயமதி யமயத்யத நிறுவவுள்ளது. 

❖ உலகில் அயமதி மற்றும் நல்லிணக்கத்யத நியலநாட்டும் பணியில் ‘உலக அயமதி 

யமயம்’ ஈடுபடும். 

❖ அஹிம்ொ விஸ்வ பாரதி அயமப்பானது, ஒரு புகழ்டபற்ற மற்றும் அயமதித் தூதரான 

யஜனாெெ்ாரிய டாக்டர ்கலாககஷ் முனி அவரக்ளால் நிறுவப்பட்டது. 

 

மாநிலச ்கசய்திகள் 

கசயற்வக நுண்ணறிவு & எந்திரனியல் கதாழில்நுட்பப் பூங்கா 

❖ நாட்டின் முதைாவது டெயற்யக நுண்ணறிவு மற்றும் எந்திரனியல் டதாழில்நுட்பப் 

பூங்காவானது (ARTPARK) கரந்ாடகாவின் டபங்களூரு நகரில் டதாடங்கப்படட்து. 

❖ டெயற்யக நுண்ணறிவு & எந்திரனியல் டதாழில்நுட்பப் பூங்கா ஆனது AI Foundry என்ற 

அயமப்புடன் இயணந்து இந்தியாவில் கமற்டகாள்ளப்படும்  டெயற்யக நுண்ணறிவு 
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மற்றும் எந்திரனியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்காக $100 மில்லியன் 

அளவிற்குத் துணிகர நிதியய வழங்க உள்ளது. 

 

 

எண்ணிம தண்ணீர் ைங்கி 

 

❖ 'அக்கவரியம் (AQVERIUM) எனப்படும் இந்தியாவின் முதல் எண்ணிம தண்ணீர ் வங்கி 

என்பது கரந்ாடகாவின் டபங்களூரு நகரில் டதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது சிறந்த நீர ் கமலாண்யமயய கநாக்கமாகக் டகாண்ட ஒரு புதுயமயான முயற்சி 

ஆகும். 

❖ இது அக்வாக்ராப்ட் குரூப் டவன்ெெ்ரஸ்் என்ற நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ எண்ணிம தண்ணீர ் வங்கி என்பதயன சில டபாதுவான கமம்பாட்டு  ெவால்கயளெ ்
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ெமாளிப்பதில் கமலும் சில உதவிகலள வழங்கக் கூடிய, அயனத்து நிறுவனங்கள் 

மற்றும் ஆதாரங்களில் இருந்து டபறப்படும் நீரவ்ளத்  தரவுகளின் ஒரு டதாகுக்கப்பட்ட 

பட்டியல் என்று டகாள்ளலாம்.   

 

மும்வப பருைநிவல கசயல் திட்டம் 

 

❖ பிருஹன் மும்யப மாநகராட்சிக் கழகம் தயாரித்த மும்யப பருவநியல டெயல் திட்டம் 

என்பது டவளியிடப்பட்டது. 

❖ பருவநியல மாற்றத்தின் ெவால்கயளெ ்ெமாளிப்பதற்காக மும்யப நகரத்திற்கான 30 

ஆண்டு கால ஒரு டெயல்திட்டத்தியன மும்யப பருவநியல டெயல் திடட்ம் வகுத்து 

உள்ளது. 

❖ 2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிகரப் பூஜ்ஜிய உமிழ்வு என்ற ஒரு இலக்யக அயடய குறுகிய, 

நடுத்தர மற்றும் நீண்ட காலப் பருவநியல இலக்குகயள இத்திட்டம் நிரண்யித்துள்ளது. 

❖ அடுத்த 30 ஆண்டுகளில் மிகப்டபரிய மாற்றங்கள் டெய்யப்பட கவண்டிய ஆறு 

மூகலாபாயப் பகுதிகயள இத்திட்டம் அயடயாளம் கண்டுள்ளது. 

❖ இதன் மூலம் 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் காரப்ன் உமிழ்யவ அகற்றச ் சசய்வதற்கான 

திட்டங்கயள உருவாக்கும் முதல் டதற்காசிய நகரமாக மும்யப திகழ்கிறது. 

❖ மும்யப பருவநியல டெயல் திட்டத்தின் முக்கிய கநாக்கமானது, மும்யபயின் எரிெக்தி 

கட்டயமப்பியனக்  காரப்ன் நீக்கம் டெய்வதாகும். 

 

பயிர் பல்ைவகப்படுத்தல் முவறகள் 

❖ தனது பயிர ் பல்வயகப்படுத்தல் முயறகயள குறியீட்டு வடிவில் பதிவு டெய்துள்ள 

முதல் இந்திய மாநிலமாக டதலுங்கானா மாறியுள்ளது. 

❖ பயிர ்பல்வயகப்படுத்தல் குறியீடு ஓர ்அடிப்பயட மதிப்யபக் டகாண்டுள்ளது.  

❖ இது ஒரு பயிருக்டகன ஒதுக்கப்பட்ட டமாத்தச ் ொகுபடி பரப்பின் ெதவீதத்யதக் 

குறிக்கிறது. 

❖ இதிை் குறியீட்டு மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், பயிரக்ள் மிகவும் பல்வயகப் படுத்தப் 
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பட்டுள்ளன என்பயதக் குறிக்கிறது. 

❖ டதலுங்கானாவில், பல மாவட்டங்கள் 0 முதல் 5 வயரயிலான குறியீட்டு மதிப்புகயளக் 

டகாண்டுள்ளன. 

❖ பயிர ்பல்வயகப்படுத்தல் குறியீடானது அம்மாநிலத்தில் எதிரக்ாலப் பயிர ்பல்வயகப் 

படுத்தலுக்கு ஓர ்அடிப்பயட மதிப்பீடாக இருக்கும். 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

K அபய் எழுதிய புத்தகம் 

 

❖ இந்தியத் கதசிய எழுத்துக் கழகமான ொகித்திய அகாடமி, இந்தியக் கவிஞர ்மற்றும் 

ஒரு ராஜதந்திர அதிகாரியான அபய் K எழுதிய ‘Monsoon’ என்ற புத்தக அளவிலானக் 

கவியதயய டவளியிட்டுள்ளது.  

❖ பருவக் காற்று (Monsoon) என்பது 4 வரிகள் உயடய மற்றும் 150 ெரணங்கள் டகாண்ட 

ஒரு கவியதயாகும். 

❖ ொகித்திய அகாடமியானது 1954 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்12 ஆம் கததியன்று நிறுவப்பட்டது. 

❖ இதன் முத்தியரயானது ெத்யஜித ்கர அவரக்ளால் வடிவயமக்கப்பட்டது.  

❖ பண்டித ஜவஹரல்ால் கநரு இந்த அகாடமியின் முதல் தயலவர ்ஆவார.் 
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❖ இந்த அகாடமி டவளியிட்ட முதல் புத்தகமானது 1956 ஆம் ஆண்டில் D.D. ககாொம்பி 

என்பவர ்எழுதிய பகவான் புத்தர ்என்பதாகும். 

❖ இது மராத்திய டமாழியில் இருந்து இந்தி டமாழியில் டமாழிடபயரக்்கப் பட்டது. 

 

மராசா மபான்ஹூயர் 

❖ பிடரஞ்சு ஓவியரான கராொ கபான்ஹூயரின் 200வது பிறந்தநாயள மாரெ் ் 16 ஆம் 

கததியன்று அழகான இயக்கப்படக் கிறுக்டகழுத்தியன (animated Doodle) டவளியிட்டு 

கூகுள் நிறுவனம் டகாண்டாடியது. 

❖ கராொ கபான்ஹூயர ் 1822 ஆம் ஆண்டில் பிரான்சில் உள்ள கபாரக்டாவில் இந்த 

தினத்தில் பிறந்தார.் 

❖ இவரது டவற்றிகரமான வாழ்க்யகயானது கயலத்துயறயில் எதிரக்ால தலைமுலறச ்

ெந்ததியினருக்கு உத்கவகம் அளித்தது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

இஸ்லாமமாஃமபாபியாவை எதிர்ப்பதற்கான சர்ைமதச தினம் - மாரச் ்15 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்கவார ் ஆண்டும் மாரெ் ் 15 ஆம் கததியியன இஸ்லாகமா 

ஃகபாபியாயவ எதிரத்்துப் கபாராடுவதற்கான ஒரு ெரவ்கதெ தினமாக அறிவிப்பதற்கு 

ஐக்கிய நாடுகள் ெயபயின் டபாதுெ ்ெயப ஒப்புதல் அளித்தது. 

❖ இஸ்லாமிய ஒத்துயழப்பு அயமப்பின் (OIC - Organisation of Islamic Cooperation) ொரப்ில் 
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பாகிஸ்தான் தூதர ்முனீர ்அக்ரம் இந்தத் தீரம்ானத்யத அறிமுகப்படுத்தினார.் 

❖ நியூசிலாந்தின் கிறிஸ்ட்ெரெ் ்எனுமிடத்தில் உள்ள இரண்டு மசூதிகளுக்குள் துப்பாக்கி 

ஏந்திய ஒருவர ் நுயழந்து, 51 வழிபாட்டாளரக்யளக் டகான்று, 40 கபயரக் காயப் 

படுத்திய பயங்கரவாதத் தாக்குதல் நயடடபற்ற 2019 ஆம் ஆண்டின் தினத்தியன இது 

குறிக்கிறது. 

 

          

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/

