
•   
•    
 

 
 

மார்ச ்– 31  

TNPSC துளிகள் 

❖ அரசுப் பணியாளர ்தரஷ்ன் சிங் மற்றும் இரயில்வே துறறப் பணியாளர ்ேரஷ்ா வதவி 

ஆகிவயார ் முறறவய நாடுகளுக்கிறையிலான வதசிய சாம்பியன்சிப் வபாை்டியின் 

ஆைேர ்மற்றும் மகளிர ்பிரிவில் வேற்றி வபற்றனர.் 
o 10KM வகாண்ை இந்த தைகள சாம்பியன்சிப் வபாை்டியானது நாகலாந்தின் 

வகாஹிமா என்னுமிைத்தில் நைத்தப் பை்ைது. 
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலலக்கழகத்தின் துலண வேந்தர் 

❖ வபராசிரியர ்V. கீதாலை்சுமி என்பேறரத் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கறலக் கழகத்தின் 

துறண வேந்தராக ஆளுநர ்R.N. ரவி அவரக்ள் நியமித்துள்ளார.் 

❖ இவர ்இப்பல்கலலக் கழகத்தின் முதல் பபண் துலண வவந்தராவார.்  

❖ இவர ்26 வருடங்கள் ஆசிரியப் பணி அனுபவத்திலனயும் முலனவர ்பட்டத்திற்காக 14 

ஆராய்சச்ி அறிஞரக்ளுக்கு வழிகாட்டிய அனுபவமும் உலடயவராவார.் 

 

 

தமிழகத்தில் அவமசான் நிறுேனத்தின் மிகப்பபரிய அலுேலகம் 

 

❖ தமிழகத்தில் அறமக்கப்பை்டுள்ள அவமசான் நிறுேனத்தின் மிகப்வபரிய 
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அலுேலகத்திறன முதலறமசச்ர ்மு.க. ஸ்ைாலின் அேரக்ள் திறந்து றேத்தார.் 
❖ இந்த அலுேலகமானது வசன்றனப் வபருங்குடியிலுள்ள இராஜீே் காந்தி சாறலயின் 

தகேல் வதாழில்நுை்ப ேழித்தைத்தில் அறமந்த உலக ேரத்்தக றமயத்தில் அறமக்கப் 

பை்டு உள்ளது. 
❖ இந்த நவீனக் கை்டிைமானது அவமசான் நிறுேனத்தின் எவகா சாதனத்தின் ஆராய்சச்ி 

மற்றும் வமம்பாை்டுக் குழுவிறனயும் உள்ளைக்கியிருக்கும்.  
 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவில் மருத்துேர் மற்றும் மக்கள்பதாலக விகிதம் 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பு 51,348 ஆக இருந்த மருத்துேக் கல்வி இைங்களின் 

எண்ணிக்றகயானது தற்வபாது 89,875 ஆக உயரந்்துள்ளது. 
❖ இது 75% உயரே்ாகும். 
❖ மருத்துே முதுகறலக் கல்வி இைங்களில் எண்ணிக்றகயானது 93% உயரந்்துள்ளது. 
❖ இந்தியாவில் உள்ள 80% பதிவு வசய்த அல்வலாபதி மருத்துேரக்ள் மற்றும் 5.65 லை்சம் 

ஆயுஷ் மருத்துேரக்றளக் கருத்தில் வகாள்ளும் வபாது மருத்துேர ் மற்றும் மக்கள் 

வதாறக இறையிலான விகிதமானது 1 : 834 ஆக உள்ளது. 

 

குற்றவியல் நலைமுலற (அலையாளம் காணுதல்) மவசாதா, 2022 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு குற்றவியல் நறைமுறற (அறையாளம் காணுதல்) மவசாதாோனது 

மக்களறேயில் அறிமுகப்படுத்தப்பை்ைது. 
❖ இது விழித்திறர மற்றும் கரு விழி ஸ்வகன்கள் உள்ளிை்ை உைலியல் மற்றும் உயிரியல் 

மாதிரிகறளச ் வசகரித்து, வசமித்து, அறதப் பகுப்பாய்வு வசய்ேதற்கு காேல்துறற 

மற்றும் சிறறசச்ாறல அதிகாரிகளுக்கு அனுமதி ேழங்கும். 
❖ வமலும் இது தடுப்புக் காேலிலும் றேக்கப்பை்டுள்ள எல்லா நபரக்ளுக்கும் இந்த ஒரு 

விதிமுறறறய உபவயாகிக்கவும் முயல்கிறது. 
❖ குற்றவியல் ேழக்குகளில் அறையாளம் காணுதல் மற்றும் விசாரறணக்காக 

குற்றோளிகள் மற்றும் மற்ற நபரக்ளின் உைல் அளவீடுகறள எடுத்தல் வபான்ற 

சிலேற்றிற்கும் இது அதிகாரம் ேழங்குகிறது. 
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❖ குற்றோளிகள், றகது வசய்யப்பைை் நபரக்ள் அல்லது றகதிகளுக்கு அப்பால் வசயல் 

படுத்தப்படும் விரிோன “மற்ற நபரக்ள்” என்பலத இது வலரயறுக்கவில்லல. 

❖ தலலலமக் காவலர ் பதவி வலரயிலான காவலரக்ள் இதில் அளவீடுகலளப் பதிவு 

பசய்வதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

❖ தனியுரிலம உள்ளிட்ட குடிமக்களின் அடிப்பலட உரிலமகலள மீறும் வலகயிலான 

இந்த மவசாதாவானது நாடாளுமன்றத்தின் சட்டமியற்றும் திறனுக்கு அப்பாற்பட்டது 

என்று வாதிடப்படுகின்றது. 

❖ இது அரசிலயலமப்பின் 20 (3) என்ற ஒரு சட்டப்பிரிவிலன மீறுகிறது என்றும் வாதிடப் 

படுகின்றது. 

❖ வமலும் இது ஐக்கிய நாடுகள் சாசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மனித உரிலமகள் 

என்ற விதிகலளயும் மீறுகிறது என்றும் வாதிடப்படுகின்றது. 

 

இந்தியாவின் முதல் எஃகு சாலல 

 

❖ குஜராத்தின் சூரத் நகரிலுள்ள ஹாஷிரா வதாழில்துறறப் பகுதியானது இது வபான்ற 

ஒரு சாறலறய உருோக்கியுள்ளது. 
❖ இந்தச ்சாறலயானது எஃகு கழிவுகளிலிருந்து உருோக்கப்பை்ைது.  

❖ அந்த ேறகயில் இது நீடித்த மற்றும் நிறலயான வமம்பாை்டிற்கான சிறந்த எடுத்துக் 

காை்டுகளுள் ஒன்றாகும். 
❖ ஆரவ்சலர ் மிை்ைல் நிப்பான் ஸ்டீல் இந்தியா நிறுேனமானது, இந்திய அறிவியல் 

மற்றும் வதாழில்துறற ஆராய்சச்ிச ் சறப, மத்தியச ் சாறல ஆராய்சச்ி நிறுேனம் 

மற்றும் நிதி ஆவயாக் ஆகியேற்றுைன் இறணந்து இந்திய எஃகு கசைாலான சாறலறய 

(steel slag road) உருோக்கியுள்ளது. 

❖ இந்தச ் சாறலயானது முழுக்க முழுக்கச ் வசயல்முறறக்கு உை்படுத்தப்பை்ை எஃகு 

கசை்டிறனக் வகாண்டு கை்ைைறமக்கப்பை்ைது. 
❖ எஃகு கசடு என்பது, கழிவுப் வபாருளாக கருதப்படுேதால் எஃகு வதாழில்துறறக்கான 
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பிரசச்ிறனயின் ஒரு முக்கிய மூலமாக உள்ளது. 
 

பிரஸ்தான் பயிற்சி 

 

❖ ‘பிரஸ்தான்’ என்பது மும்றபயின் கைல்பகுதி வமம்பாை்டுப் பகுதியில் நைத்தப்பை்ை ஒரு 

கைல் பாதுகாப்புப் பயிற்சியாகும். 
❖ இந்தப் பயிற்சியானது, வமற்குக் கைற்பறைப் பிரிவின் தறலறமயக ேளாகத்தில் 

நைத்தப் பை்ைது. 
❖ இந்தப் பயிற்சியானது 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறற நைத்தப்படுகிறது. 
❖ இந்தப் பயிற்சி இந்தியக் கைற்பறையின் தறலறமயில் நைத்தப்பை்ைது. 
❖ மும்றபயின் கைல்பகுதி பாதுகாப்புப் பகுதியில் உள்ள பல்வேறு பறைப் 

பிரிவுகளுக்கான நைேடிக்றக மற்றும் நிறலயான பசயல்பாட்டு நறைமுறறகறளச ்

வசழுறமப் படுதத்ுேதற்காக நைத்தப்பை்ைது. 
 

50,000 திறந்தபேளிக் கழிப்பிைமற்ற பிளஸ் கிராமங்கள் 

 

❖ 50,000 திறந்தவேளிக் கழிப்பிைமற்ற பிளஸ் கிராமங்கறளக் வகாண்டிருத்தல் என்ற ஒரு 

இலக்கிறன இந்தியா கைந்துள்ளது.  
❖ இத்திை்ைத்தின் கீழ் சிறப்பாக வசயல்பை்ை மாநிலம் வதலுங்கானா ஆகும். 
❖ இதறனத் வதாைரந்்து தமிழ்நாடு மற்றும் மத்தியப் பிரவதசம் ஆகியறே உள்ளன. 
❖ திறந்தவேளிக் கழிப்பிைமற்ற பிளஸ் கிராமங்கள் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பை்டுள்ளன.  
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❖ அறே எழுசச்ியுறுதல், லை்சியமிக்கறே மற்றும் மாதிரி கிராமங்கள் ஆகியனோகும்.  
 

TEJAS திறன் திை்ைம் 

❖ ஒன்றிய அறமசச்ர ் அனுராக் தாகூர ் துபாயில் அமீரகத்தின் வேறலோய்ப்பு மற்றும் 

திறன்களுக்கான பயிற்சி என்ற திை்ைத்திறனத் வதாைங்கி றேத்தார.்  
❖ இது சரே்வதச அளவிலான திறன் இந்தியா திை்ைதத்ின் கீழான ஒரு முன்வனடுப்பாகும்.  
❖ இத்திை்ைமானது அயல்நாை்டிலுள்ள இந்தியரக்ளுக்கு திறன்வமம்பாடு, சான்றிதழ் 

அளிப்பு மற்றும் வேறலோய்ப்பு வபான்றேற்றற ேழங்கச ் வசய்ேறத வநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 
❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலுள்ள பல்வேறு திறன் சாரந்்த மற்றும் சந்றதத ் 

வதறேகளுக்கான திறன்கறள இந்தியரக்ள் வபற்றிருப்பதற்குத் வதறேயான ஒரு 

பாறதறய உருோக்குேறதயும் இத்திை்ைம் வநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 
❖ இதத்ிை்ைத்தின் கீழ், ஆரம்பகால அமலாக்கத்தின்வபாது, ஐக்கிய நாடுகள் அமீரகத்தில் 

10000 என்ற எண்ணிக்றகயில் ேலுோன இந்திய வதாழிலாளர ்ேளமானது உருோக்கப் 

படும்.  
 

யமுவனாத்சே் 

❖ சுதந்திரத் திருநாள் அமுதப் வபருவிழாக் வகாண்ைாை்ைங்களின் ஒரு பகுதியாக வதசிய 

தூய்றமக் கங்றகத் திைை் அறமப்பானது யமுவனாத்சே் என்ற ஒரு நிகழ்றே ஏற்பாடு 

வசய்தது. 
❖ இந்த நிகழ்ோனது தன்னாரே்த் வதாண்டு நிறுேனங்கள் அைங்கிய ஒரு குழுவுைன் 

இறணந்து ஏற்பாடு வசய்யப்பை்ைது. 
❖ இந்த நிகழ்சச்ியானது, புதுவைல்லியின் ITO என்ற தடுப்பலணப் பகுதியில் ASITA கிழக்கு 

ஆற்றுப் பிரிவு பகுதியில் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது. 

❖ யமுலன நதியின் பபருலமலயக் பகாண்டாடும் வலகயில் இந்த நிகழ்சச்ியானது 

நடத்தப் பட்டது. 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

கில்பபர்ை் ப ௌங்வபா 

 

❖ வைாவகா நாை்டிறனச ் வசரந்்த கில்வபரை்் வஹௌங்வபா, சரே்வதசத் வதாழிலாளர ்

அறமப்பின் அடுத்தத் தறலறம இயக்குநராகப் வபாறுப்வபற்க உள்ளார.் 
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❖ இேர ்வைாவகாவின் முன்னாள் பிரதமர ்ஆோர.் 
❖ ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்றதச ்வசரந்்த, தற்வபாறதயத் தறலறம இயக்குநரான கய் றரைர ்

2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்தப் பதவிறய ேகித்து ேந்தார.் 
 

பாதரசம் மீதான மினமாை்ைா உைன்படிக்லக COP-4 

❖ பாதரசம் மீதான மினமாை்ைா உைன்படிக்றகயின் 4ேது உறுப்பினரக்ள் மாநாை்டில், 

படிப்படியாக அகற்றச ்வசய்ேதற்கு என்று திை்ைமிைப்பை்டுள்ள பாதரசம் வசரக்்கப்பை்ை 

வபாருை்களின் ஒரு பை்டியறல விரிவுபடுதத்ுேதற்கு இதில் பங்வகற்ற நாடுகள் ஒப்புக் 

வகாண்ைன. 
❖ இந்த மாநாைானது இந்வதாவனசியாவின் பாலி நகரில் நறைவபற்றது. 
❖ இந்த மாநாைானது பாதரச வேளியீடு மற்றும் மனிதரக்ள் வேளியிடும் கழிவுகள் 

ஆகியேற்றிலிருந்து சுற்றுசச்ூழறலயும் மனித ஆவராக்கியத்றதயும் பாதுகாப்பறத 

வநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

TIME100 தாக்கம் (இம்பாக்ை்) விருதுகள் 2022 

 

❖ பாலிவுை் நடிறக தீபிகா படுவகானுக்கு 2022 ஆம் ஆண்டின் TIME100 இம்பாக்ட் விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இவரது லிவ்லவ்லாஃப் என்ற அறக்கட்டலளயின் (LiveLoveLaugh Foundation) மூலம் மன 

நலப் வபாராட்டங்கள் குறித்த ஒரு விழிப்புணரல்வப் பரப்புவதில் இவர ் ஆற்றியப் 
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பணிக்காக இவர ்இந்த விருதுப் பட்டியலில் இடம் பபற்றுள்ளார.் 

❖ தனது பதாழில்துலறக்கு அப்பால் பசயல்பட்டு உலலக முன்வனாக்கி வழிநடத்துவதில் 

பணியாற்றும் உலகத் தலலவரக்லள இந்த விருது அங்கீகரிக்கிறது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக இை்லி தினம் – மாரச் ்30 

 

❖ வசன்றனறயச ்வசரந்்த பிரபல இை்லித் தயாரிப்பாளரான இனியேன் என்பேர ்இந்தத் 

தினத்திறனத் வதாைங்கினார.் 
❖ இது 2015 ஆம் ஆண்டில் வதாைங்கப்பை்ைது. 
❖ இை்லி, இந்தியாவின் ஒரு முக்கிய உணோக இருந்தாலும், சில ேரலாற்றாசிரியரக்ள் 

அது இந்வதாவனசியாவில் உருோகியதாகக் கூறுகின்றனர.் 
❖ இந்த நாைானது புளித்த உணவு ேறகப் பாரம்பரியத்திற்குப் புகழ் வபற்றது. 
❖ இந்தப் பாரம்பரியமானது கி.பி. 800–1200 என்ற காலத்தில் ஓர ்அவிக்கப்பை்ை இை்லியாக 

இந்தியா ேந்தது. 

❖ இை்லி என்ற வசால், உளுந்து மாவிலிருந்து உருோக்கப்பை்ை உணோன “இட்டாலிவக” 

என்ற ஒரு பசால்லிலிருந்து வந்ததாகக் கூறுகின்றனர.் 

❖ இது கி.பி. 1130 ஆம் ஆண்லடச ் வசரந்்த சமஸ்கிருத மனவசாலசா (Manasollasa) என்ற 

நூலில் உளுந்துப் பருப்பிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட உணவான “இட்டாரிகா” என்பது 

பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ 17 ஆம் நூற்றாண்டில், தமிழ் மக்கள் முதலில் இந்த உணலவ “இை்லி” என்று குறிப்பிடச ்

வசய்தனர.் 

 

திருநங்லகயலரக் காணும் நிலலயயக் சகாண்ட சர்ேவதச தினம்  – மாரச் ்31 

❖ இத்தினமானது திருநங்றகயறரக் வகாண்ைாடுேதற்கும், அேரக்ள் எதிரவ்காள்ளும் 

பாகுபாடுகள் குறித்த ஒரு விழிப்புணரற்ே ஏற்படுத்துேதற்கும், சமூகத்திற்கு அேரக்ள் 

ஆற்றியப் பங்களிப்பிறனக் வகாண்ைாடுேதற்குமான ஒரு தினமாகும். 
❖ இந்தத் தினமானது 2009 ஆம் ஆண்டில் மிசச்ிகறனச ்வசரந்்த அவமரிக்கத் திருநங்றக 
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ஆரே்லரான வரசச்ல் கிராண்ைல் என்பேரால் நிறுேப்பை்ைது. 
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