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டிசம்பர் – 23 

TNPSC துளிகள் 

❖ உலக வரத்்தக அமைப்பின் அடுத்த அமைசச்ரக்ள் ைாநாடானது 2024 ஆை் ஆண்டு 

பிப்ரவரி ைாதத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அபுதாபி நகரில் நமடபபற உள்ளது. 

o அடுத்த ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் பருவநிமல ைாற்ற அமைப்பின் 

28வது பங்குதாரரக்ள் ைாநாட்டிமனயுை் ஐக்கிய அரபு அமீரகை் நடத்த உள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

எண்ணிம இந்தியா விருதுகள் 2022 

 

❖ வீட்டுவசதி ைற்றுை் நகரப்்புற விவகார அமைசச்கத்தின் திறன்மிகு நகரங்கள் 

திட்டைானது, 2022 ஆை் ஆண்டின் எண்ணிை இந்தியா விருது விழாவில் "திறன்மிகு 

நகரங்கள் தரவு : தரவுகள் வழியாக நகரங்கமள மைை்படுத்துதல்" என்ற 

முன்பனடுப்பிற்காக பிளாட்டினை் பரிசிமனப் பபற்றுள்ளது. 

❖ 'தரவுப் பகிரவ்ு ைற்றுை் சமூக-பபாருளாதார மைை்பாட்டிற்கான தரவுப் பயன்பாடு' 

என்ற பிரிவில் இந்த பரிசானது வழங்கப்பட உள்ளது. 

❖ திறன்மிகு நகரங்கள் தரவு என்ற முன்பனடுப்பானது, நகர நிரவ்ாகங்கள் சான்றுகளின் 

அடிப்பமடயிலான தீரை்ானங்கமள எடுப்பதற்கு வழிவமக பசய்யுை் ஒரு விரிவான 

தரவு சாரந்்த சுற்றுசச்ூழல் அமைப்மப உருவாக்குவதற்கான ஒரு முக்கியைான படி 

நிமலயாகுை். 

❖ இந்தியாவிலுள்ள 100 திறன்மிகு நகரங்களில் நிரவ்ாகத்மத மைை்படுத்துவதற்காக 
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தரவுகமளப் பயன்படுதத் இந்த முன்பனடுப்பு முயல்கிறது. 

 

A ேரநிலைப் சபற்ற பை்கலைக்கழகம் 

 

❖ அமிரத்சரசில் உள்ள குருநானக் மதவ் பல்கமலக்கழகைானது, மதசிய ைதிப்பீடு ைற்றுை் 

அங்கீகார வழங்கீட்டுச ்சமபயின் (NAAC) தரவரிமசயில் A தர நிமலயிமனப் பபற்று 

உள்ளது. 

❖ இந்தத் தரநிமலயிமனப் பபற்ற இந்தியாவின் முதல் பல்கமலக் கழகைாக இது 

திகழ்கிறது. 

 

வாே்நகர் நகரம்  

 

❖ யுபனஸ்மகா அமைப்பின் உலகப் பாரை்பரியத் தளங்களின் தற்காலிகப் பட்டியலில் 

இந்தியாவிமனச ்மசரந்்த மைலுை் மூன்று தளங்கள் மசரக்்கப் பட்டுள்ளன. 

❖ குஜராதத்ின் வாத்நகர ் நகரை் ைற்றுை் மைாமதராவில் உள்ள புகழ்பபற்ற சூரியன் 

மகாவில் ஆகியமவ இப்பட்டியலில் இடை் பபற்றுள்ளன. 

❖ திரிபுராவின் உனமகாட்டி பாமற பவட்டுச ்சிற்பங்கள் ஆகியமவ இப்பட்டியலில் இடை் 

பபற்றுள்ளன. 

❖ வாத்நகர ்ஆனது பிரதைர ்நமரந்திர மைாடி அவரக்ளின் பசாந்த ஊர ்என்றுை் அறியப் 
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படுகிறது. 

❖ வாத்நகரின் வரலாறு கி.மு. 8 ஆை் நூற்றாண்டிமனச ்மசரந்்தது. 

❖ யுபனஸ்மகா அமைப்பின் இந்தத ்தற்காலிகப் பட்டியல் ஆனது ஒவ்பவாரு உறுப்பினர ்

நாடுகளுை் இந்தப் படட்ியலில் குறிப்பிடப் படுவதற்காக பரிசீலிக்க விருை்புை் 

இடங்களின் ததொகுப்பொகுை். 

 

நகர்ப்புறம் 20 நிகழ்சச்ி 

 

❖ 2023 ஆை் ஆண்டு நகரப்்புறை் 20 என்ற நிகழ்சச்ியானது, இந்தியாவின் G20 அமைப்பின் 

தமலமையின் கீழ் அகைதாபாத ்நகரினால் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ நகரப்்புறை் 20 (U20) என்பது G20 அமைப்பின் ஈடுபாட்டுக் குழுக்களில் ஒன்றாகுை். 

❖ பருவநிமல ைாற்றை் ைற்றுை் சமூக உள்ளடக்கை் உள்ளிட்ட நகரப்்புற மைை்பாட்டின் 

பல்மவறு முக்கியப் பிரசச்மனகள் பற்றிய விவாதங்கமள மைற்பகாள்ளுை் ஒரு 

பசயல்முமறயிமன எளிதாக்குவதற்கு G20 அமைப்பின் உறுப்பினர ்நாடுகளில் உள்ள 

நகர நிரவ்ாகங்களுக்கு இது ஒரு தளத்மத வழங்குகிறது. 

❖ G20 அமைப்பின் இந்தியாவின் தமலமையின் கீழ், அகைதாபாத ்இந்த நிகழ்சச்ியிமன 

நடத்தும் நிலையிை் வீட்டுவசதி ைற்றுை் நகரப்்புற விவகார அமைசச்கத்தினால் இது 

ஏற்பாடு பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

❖ G20 அமைப்பின் உறுப்பினர ்நாடுகள் தவிர, C40 (பருவநிமல 40), UCLG (ஒருங்கிமணந்த 

நகரங்கள் உள்ளாட்சி அரசுகள்) அமைப்பின் உறுப்பினர ் நகரங்கள் ைற்றுை் 

பாரம்வயாளரக்ளாக உள்ள நகரங்களின் மையரக்ள் ைற்றுை் பிரதிநிதிகள் இந்த 

நிகழ்சச்ியில் பங்மகற்க உள்ளனர.் 

 

மாநிைங்களலையின் விதிமுலறப் புே்ேகே்தின் 267ைது விதி 

❖ ைாநிலங்களமவயின் விதிமுலறப் புத்தகத்தின் 267வது விதிமுமறயானது, மைை் 

அமவயில் சரச்ம்சக்குரியதாக ைாறியுள்ளது. 

❖ ஏபனனில், குளிரக்ாலக் கூட்டத ்பதாடரில் எதிரக்்கட்சிகள் முன்மவத்த ஒரு அறிக்மக 

கூட ஏற்கப் படவில்மல. 

❖ ைாநிலங்களமவயின் விதிமுலறப் புத்தகத்தின் 267வது விதிமுமறயானது, அமவத் 

தமலவரின் ஒப்புதலுடன், சமபயில் முன்னதாக தீரை்ானிக்கப்பட்ட பசயல்பாட்டு 

நிரமல இமடநிறுதத்ுவதற்கு வேண்டி ைாநிலங்களமவயின் உறுப்பினருக்கு ஒரு 
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சிறப்பு அதிகாரத்திமன வழங்குகிறது. 

❖ மவறு எந்த வமகயான விவாதமுை் அமவயின் ைற்ற நமடமுமறயிமன இமட 

நிறுத்தை் பசய்யாது. 

❖ 267வது விதிமுமறயின் கீழ் ஒரு பிரசச்ிமன ஏற்றுக் பகாள்ளப் பட்டால், அது அன்மறய 

மிக முக்கியைான மதசியப் பிரசச்ிமன என்பமதக் குறிக்கிறது. 

❖ மைலுை், 267வது விதிமுமறயின் கீழ், அமவ விவாதத்தின் மபாது இதற்கான ஒரு 

விளக்கத்திமன அளிப்பதன் மூலை் அரசு இந்த விவகாரத்திற்குப் பதிலளிக்க 

மவண்டுை். 

❖ கமடசியாக 2016 ஆை் ஆண்டில் அப்மபாமதய அமவத ் தமலவர ் ஹமீத ் அன்சாரி 

"பண ைதிப்பு நீக்கை்" குறித்த விவாதத்திற்கு அனுைதி வழங்கினார.் 

 

குற்றம் மற்றும் குற்றவியை் கண்காணிப்பு ைலையலமப்பிலன 

சசயை்படுே்துேை் 

 

❖ குற்றை் ைற்றுை் குற்றவியல் கண்காணிப்பு வமலயமைப்பிமன (CCTNS) 

பசயல்படுத்துவதில் அமனத்து பபருை் ைாநிலங்களிலுை் ஹரியானா மொநிைக் காவல் 

துமறயானது முதலாவது இடத்மதப் பபற்றுள்ளது. 

❖ குற்றை் ைற்றுை் குற்றவியல் கண்காணிப்பு வமலயமைப்பு என்பது ஒருங்கிமணந்த 

பபாதுக் காவல்துமற பசயலி (CIPA) எனப்படுை் ஒரு முழு அளவிலான திட்டை் சாரா 

திட்டத்தின் வழியில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு திட்டைாகுை். 

❖ நாடு முழுவதுை் உள்ள 14,000க்குை் மைற்பட்ட காவல் நிமலயங்கமள ஒருங்கிமணத்த 

ஒரு நாடு தழுவிய இமணயவழிக் கண்காணிப்பு அமைப்பிமன இந்த அமைப்பு 

பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத ் திட்டைானது மதசியக் குற்ற ஆவணக் காப்பகத்தினால் பசயல்படுத்தப் 

படுகிறது. 

 

சர்ைதேசச ்சசய்திகள் 

ஐதராப்பிய ஒன்றியே்தின் உறுப்பினர் அந்ேஸ்து 

❖ மபாஸ்னியா நாட்டிற்கு உறுப்பினர ்அந்தஸ்து வழங்குவதற்கு ஐமராப்பிய ஒன்றியை் 

ஒப்புக் பகாண்டுள்ளது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ உறுப்பினர ்அந்தஸ்துக்கான பாமதயில் இது கமடசிப் படிநிமலயாகுை். 

❖ ைற்ற ஐமராப்பிய ஒன்றிய உறுப்பினர ் நாடுகளாவன: அல்மபனியா, ைால்மடாவா, 

வடக்கு ைாசிமடானியா குடியரசு, ைாண்டினீக்மரா, பசரப்ியா, துருக்கி ைற்றுை் 

உக்மரன் ஆகியமவயாகுை். 

❖ 2013 ஆை் ஆண்டில் இந்த ஒன்றியத்தில் இமணந்த குமராஷியா அதில் கமடசியாக 

அங்கத்துவை் பபற்ற நாடாகுை். 

❖ ைால்மடாவா ைற்றுை் உக்மரனின் வகொரிக்லக ைனுவானது கடந்த ஜூன் ைாதத்தில் 

நடத்தப் பட்ட உக்மரன் மீதான ரஷ்யாவின் பமடபயடுப்பிற்குப் பிறகு தான் உறுதி 

பசய்யப் பட்டது. 

 

 

அறிவியை் மற்றும் சோழிை்நுட்பம் 

ஐஎன்எஸ் அர்னாைா 

❖ இது ASW SWC திட்டத்தின் முதல் கப்பல் ஆகுை். 

❖ இது இந்தியக் கடற்பமடக்காக காரட்ன் ரீச ்ஷிப் பில்டரஸ்் & இன்ஜினியரஸ்் (GRSE) 

நிறுவனத்தின் மூலை் பசன்மனயின் காட்டுப் பள்ளியில் பதாடங்கப்பட்டது. 

❖ ைகாராஷ்டிராவின் வசாய் பகுதிக்கு வடக்மக சுைார ் 13 கிமலாமீட்டர ் பதாமலவில் 
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அமைந்துள்ள அரன்ாலா தீவிற்கு, ைாபபருை் ைராட்டிய மன்னரான சத்ரபதி சிவாஜி 

ைகாராஜா அவரக்ள் வழங்கிய உத்திசார ்கடல்சார ்முக்கியத்துவத்மத பகௌரவிக்குை் 

வமகயில் இந்த கப்பலுக்கு அரன்ாலா என்று பபயரிடப்பட்டது. 

 

 

'ைாகீர்'  

 

❖ ஐந்தாவது ஸ்காரப்ியன் ரக நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் ைற்றுை் திட்டை் 75ன் கீழ் கட்டமைக்கப் 

பட்ட ேொகிர ்எனப்படுை் கல்வாரி வமக நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கள் இந்தியக் கடற்பமடக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ இந்த நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கள், பிரான்சில் உள்ள மநவல் குரூப் என்ற நிறுவனத்தின் ஒரு 

ஒத்துமழப்புடன், முை்மபயில் உள்ள ைசொகொன் என்ற கப்பல் கட்டுை் நிறுவனத்தில் 

கட்டமைக்கப் பட்டு வருகின்றன. 

❖ திட்டை்-75 ஆனது ஸ்காரப்ியன் வடிவமைப்பிலான ஆறு நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்களின் 

உள்நாட்டுக் கட்டுைானப் பணிகமள உள்ளடக்கியது. 

❖ இந்தத ் திட்டைானது, அதிநவீன தன்னியக்கக் காற்று உந்துவிமச அமைப்பிமனக் 

பகாண்ட நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கமள உள்நாட்டிமலமய கட்டமைப்பமத மநாக்கைாகக் 
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பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத ்பதாடரின் 6வது & கமடசி நீரம்ூழ்கிக் கப்பலான வாக்ஷீர ்அடுத்த ஆண்டு கடற் 

பமடயிடை் வழங்கப்படுை். 

 

அறிக்லககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

சமூக முன்தனற்றக் குறியீடு 

❖ பிரதைர ் அவரக்ளுக்கான பபாருளாதார ஆமலாசமனக் குழுவானது (EAC-PM) 

இந்தியாவின் ைாநிலங்கள் ைற்றுை் ைாவட்டங்களுக்கான சமூக முன்மனற்றக் 

குறியீட்டிமன (SPI) பவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இது மதசிய ைற்றுை் துமண மதசிய அளவில் நைது நாடு அமடந்துள்ள சமூக 

முன்மனற்றத்தின் முழுமையான ைதிப்பீடாக விளங்குகின்ற ஒரு விரிவான பசயற் 

கருவியாகுை். 

❖ இது மபாட்டித் திறன் ைற்றுை் சமூக முன்மனற்ற நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்டது. 

❖ நாட்டிலுள்ள 112 உயர ் இலட்சியமிக்க ைாவட்டங்கள் அமடந்துள்ள 

முன்மனற்றத்திமன இந்த அறிக்மகயின் சிறப்புப் பகுதி எடுத்துக் காட்டுகிறது. 

❖ சமூக முன்மனற்றத்தின் 3 முக்கியைான பரிைாணங்களில் உள்ள 12 கூறுகளின் 

அடிப்பமடயில் ைாநிலங்கள் ைற்றுை் ைாவட்டங்கமள இந்தக் குறியீடு ைதிப்பிடுகிறது. 

3 பரிமாணங்கள் 

❖ ைனிதனின் அடிப்பமடத் மதமவகள் - ஊட்டசச்த்து ைற்றுை் அடிப்பமட ைருத்துவ வசதி, 

நீர ் ைற்றுை் துப்புரவு, தனிப்பட்டப் பாதுகாப்பு ைற்றுை் தங்குமிடை் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பமடயில் பசயல்திறமன ைதிப்பிடுகிறது. 

❖ நல்வாழ்வின் அடித்தளங்கள் - அடிப்பமட அறிவுக்கான அணுகல், தகவல் ைற்றுை் 

பதாடரப்ுக்கான அணுகல், சுகாதாரை் ைற்றுை் ஆமராக்கியை் ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழல் தரை் 

ஆகியவற்றின் கூறுகள் முழுவதுை் மைற்பகாள்ளப் பட்டுள்ள முன்மனற்றத்மத இந்த 

அறிக்மக ைதிப்பிடுகிறது. 

❖ வாய்ப்பு - தனிப்பட்ட உரிமைகள், தனிப்படட்ச ் சுதந்திரை் ைற்றுை் பதரிவுகள், 

உள்ளாரந்்தத் தன்மை ைற்றுை் மைை்பட்ட கல்விக்கான அணுகல் ஆகிய கூறுகமள 

ைதிப்பிடுகிறது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் அரபு சமாழி தினம் – டிசம்பர் 18 

❖ இது 2010 ஆை் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் கல்வி, அறிவியல் ைற்றுை் 

கலாசச்ார அமைப்பினால் (யுபனஸ்மகா) நிறுவப்பட்டது. 

Top 3 Best-performing States Top 3 Best-performing Districts 

Puducherry   (SPI - 65.99) Aizawl (Mizoram) 

Lakshadweep  (SPI - 65.89) Solan (Himachal Pradesh) 

Goa  (SPI - 65.53) Shimla (Himachal Pradesh) 
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❖ ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் பபாதுச ்சமபயானது, 1973 ஆை் ஆண்டில் அரபு பைாழிமய 

அதனுமடய ஆறாவது அதிகாரப் பூரவ் பைாழியாக ஏற்றுக் பகாண்ட நாளுடன் இது 

ஒத்துப் மபாகிறது. 

❖ இது "பன்பைாழி ைற்றுை் கலாசச்ாரப் பன்முகத் தன்மைமயக் பகாண்டாடுவதுடன், 

அந்த அமைப்பு முழுவதுை் அதன் ஆறு அதிகாரப் பூரவ் பைாழிகளின் சைைான 

பயன்பாட்மட ஊக்குவிக்கவுை்" முயல்கிறது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டு ஜூமல ைாதத்தில், ஐக்கிய நாடுகள் சுவாஹிலி பைாழி தினை் 

(ஜூமல 7) ஆனது உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ மபாரத்்துகீசியை் ைற்றுை் சுவாஹிலி ஆகிய பைாழிகள் ைட்டுமை ஐக்கிய நாடுகள் 

சமபயின் பைாழி தினதம்தக் பகாண்டுள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் அதிகாரப் 

பூரவ்ைற்ற பைாழிகளாகுை். 
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