•
•
நவம் பர் – 15

TNPSC துளிகள்
❖

சர்வதேச ஹாக்கிக் கூட்டமைப்பின் புதிய ேமைவராக சீனாவின் ைக்காவ் என்ற
தன் னாட்சி பிராந்தியத்ததச் தசர்ந்ே ஆசிய ஹாக்கிக் கூட்டமைப்பின் ேமைமை
நிர்வாக அதிகாரி முகைது ேயப் இக்ராை் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டுள் ளார்.

தேசியச் சசய் திகள்
அனைவருக் குமாைப் தபாக் குவரே்து சவால் – நினல 2

❖

ைே்திய

வீட்டுவசதி

ைற் றுை்

நகர்ப்புற

விவகாரங் கள்

துதற

அமைச்சகைானது,

"அமனவருக்குைானப் தபாக்குவரே்து சவாை் " என்பதின் இரண்டாை் நிமையிமன
அறிமுகப் படுே்தியது.
❖

இது இந்தியக் குடிைக்களின் தபாக்குவரே்து அனுபவே்திமன எளிோக்கச் சசய் வமே
தநாக்கைாகக் தகாண்டுள் ளது.

❖

இந்ேச் சவாைானது, முமறசார் ைற் றுை் ைற் றுை் முமறசாரா தபாதுப் தபாக்குவரே்திை்
தைற் தகாள் ளப்படுை்

எண்ணிைை்

சார்ந்ே

கண்டுபிடிப்புகமள

ஊக்குவிக்க

முயை் கிறது.
❖

இந்ேச் சவாை் பிரச்சிமனகமளக் கண்டறிேை் , அேற் கானத் தீர்வுகமள உருவாக்குேை்
ைற் றுை் அேற் கான ைாதிரி தசாேமன ஆகிய 3 நிமைகமளக் தகாண்டுள் ளது.

❖

2021 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரை் 15 ஆை் தேதியன் று தோடங் கப்பட்ட இந்ேச் சவாலின் முேை்
நிமையிை் 130க்குை் தைற் பட்ட நகரங் கள் பங் தகற் றுள் ளன.

❖

இரண்டாை் நிமைக்குத் ேகுதி தபற் ற 46 நகரங் கள் 165க்குை் தைற் பட்ட பிரச்சமனகள்
குறிே்ே அறிக்மகமய உருவாக்குவேற் கான கணக்தகடுப்புே் ேரமவப் பயன்படுே்ேச்
சசய் தன.

❖

நகரங் களாை் அமடயாளை் காணப்பட்ட பல் வேறு பிரச்சமனகளுக்கான தீர்வுகமள

•
•
உருவாக்கிடச் சசய் வேற் காக வேண்டி, ேற் தபாது புே்தோழிை் நிறுவனங் களுக்கு இந்ே
சவாலின் இரண்டாை் நிமை அணுகுமுமற வழங் கப்பட்டுள் ளது.

குடிமக்கள் கருே்துணர்வு ஆய் வு 2022
❖

இது எளிோக வாழ் வேற் கான குறியீட்டின் ஒரு பகுதியாக இந்ே ஆய் வானது தைற்
தகாள் ளப் படுகிறது.

❖

இது 2020 ஆை் ஆண்டிை் முேை் முமறயாக தைற் தகாள் ளப்பட்டது.

❖

ைக்களின் நகர வாழ் க்மகே் ேரை் குறிே்ே குடிைக்களின் கருே்மே தநரடியாகப் பதிவு
தசய் வதே இந்ே ஆய் வின் தநாக்கைாகுை் .

❖

இது தபாதுப் தபாக்குவரே்து, கை் வி வசதிகள் , சுகாோரச் தசமவகள் , குடிநீ ர் இருப்பு,
வாழ் க்மகச் தசைவினை் , தவமை வாய் ப்புகள் தபான்றமவ குறிே்ே குடிைக்களின்
கருே்திமனப் பதிவு தசய் கிறது.

❖

எளிோக வாழ் வேற் கான குறியீடு என்பது இந்தியா முழுவதுை் உள் ள நகரங் கமள
அவற் றின் வாழ் க்மகே் ேரை் , தபாருளாோரே் திறன் ைற் றுை்

நிமைே் ேன் மை

ஆகியவற் றின் அடிப்பமடயிை் ைதிப்பிடுை் ஒரு விரிவான ைதிப்பீடாகுை் .
❖

இந்ேக் குறியீட்டின் மூன்றாவது சுற் றானது 2022 ஆை் ஆண்டு நகர்ப்புற விமளவுகளின்
கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாக தசர்க்கப்பட்டுள் ளது.

சபாருளாோரச் சசய் திகள்
சுய-சார்பு இந் தியா நிதி
❖

சுயசார்பு இந்தியா நிதி என்பது இந்திய அரசினாை் தோடங் கப்பட்ட ரூ.10,000 தகாடி
நிதியாகுை் .

❖

இது

இந்தியப்

பங் குகள்

ைற் றுை்

பரிைாற் ற

வாரியே்திை்

பதிவு

தசய் யப்பட்ட

இரண்டாை் பிரிவிமனச் தசர்ந்ே ைாற் று முேலீட்டு நிதியாகுை் .
❖

இது குறு, சிறு ைற் றுை் நடுே்ேர நிறுவனங் கள் துமறக்கு வளர்ச்சிக்கான மூைேனே்மே
வழங் குவேற் காக அரசாங் கே்ோை் தோடங் கப்பட்டது.

•
•
❖

இது ோய் -நிதி (முேன் மை) ைற் றுை் துமண-நிதி (நிதியின் நிதி) என்றமழக்கப்படுை்
கட்டமைப்பின் மூைைாக தசயை் படுகிறது.

❖

ோய் நிதி என்பது ஒட்டுதைாே்ே நிதிய மூைேனே்திை் 20 சேவீேை் வமர முேலீடு
தசய் யுை் இந்தியப் பங் குகள் ைற் றுை் பரிைாற் ற வாரிய நிதியாகுை் .

❖

துமண நிதியானது மீேமுள் ள 80 சேவீே மூைேனே்மே ைற் ற மூைங் களின் மூைைாக
திரட்டப்படுை் நிதியாகுை் .

சுற் றுச்சூழல் சசய் திகள்
2041 ஆம் ஆண்டிற் குள் கார்பை் நடுநினலே் ேை்னம சகாண்ட சுற் றுலா ேலம்

❖

ைதுரா-பிருந்ோவனை் ஆனது 2041 ஆை் ஆண்டிற் குள் "நிகர சுழியக் கார்பன் உமிழ் வு"
தகாண்ட சுற் றுைா ேைைாக ைாறுவமே தநாக்கைாகக் தகாண்டுள் ளது.

•
•
❖

இேனாை் பிராஜ் பகுதி முழுவதுை் சுற் றுைா வாகனங் கள் இயங் கே் ேமட தசய் யப்
படுை் .

❖

பிருந்ோவனை் ைற் றுை் கிருஷ்ண தஜன்ைபூமி தபான்ற சில புகழ் தபற் ற யாே்திமர
மையங் கள் இப்பகுதியினுள் அடங் குை் .

❖

அேற் கு

ைாறாக,

தபாதுப்

தபாக்குவரே்திற் குப்

பயன்படுே்ேப்படுை்

மின் சார

வாகனங் கள் ைட்டுதை அப்பகுதிக்குள் அனுைதிக்கப்படுை் .
❖

இப்பகுதியிை் உள் ள அமனே்து 252 நீ ர்நிமைகள் ைற் றுை் 24 காடுகளுை் புணரமைக்கப்
படுை் .

❖

இந்ேப் பிராந்தியே்தின் எட்டு முக்கிய நகரங் களுை் உள் நாட்டு நீ ர்வழிகள் ைற் றுை்
குறுகிய-அகை இரயிை் பாமே மூைை் இமணக்கப்படுை் .

❖

ைதுரா ைற் றுை் பிருந்ோவன் ஆகிய இரட்மட நகரங் கமள இமணக்குை் ேற் தபாமேய
12.9 கிமீ குறுகிய இரயிை் பாமேயானது மீண்டுை் தைை் படுே்ேப்படுை் .

❖

நிகர சுழியக் கார்பன் உமிழ் வானது கார்பன் நடுநிமை என் று குறிப்பிடப்படுகிறது.

❖

இேன் தபாருள் ஒரு நாடு/ைாநிைை் அேன் உமிழ் மவ சுழிய நிமை அளவிற் குக்
குமறக்குை் என்பேை் ை.

❖

அேன் தபாருள் , ஒரு நாட்டின்/ைாநிைே்தின் உமிழ் வுகள் ஆனது, வளிைண்டைே்திை்
உள் ள பசுமை இை் ை வாயுக்கமள உறிஞ் சி அகற் றுவேன் மூைை் ஈடுதசய் யப்படுை் ஒரு
நிமையாகுை் .

அறிக்னககள் மற் றும் குறியீடுகள்
QS ஆனணயே்திை் ஆசியப் பல் கனலக்கழகங் களிை் ேரவரினச 2023

❖

ஐக்கிய இராஜ் ஜியே்திை் அமைந்துள் ள குவாக்குதரலி சிைண்ட்ஸ் (QS) எனப்படுை் ேர
வரிமச ஆமணயைானது 2023 ஆை் ஆண்டிற் கான ஆசியப் பை் கமைக்கழகே் ேர
வரிமசயிமன தவளியிட்டது.

❖

2023 ஆை் ஆண்டு ேரவரிமசயானது 15வது ேரவரிமசயாகுை் .

❖

இது ஆசியக் கண்டே்திை்

உள் ள சிறந்ேப் பை் கமைக்கழகங் கமள ேரவரிமசப்

படுே்துகிறது.
❖

இந்ேே் ேரவரிமசயானது 11 குறிகாட்டிகமள அடிப்பமடயாகக் தகாண்டோகுை் .

❖

இந்ேே் ேரவரிமசயிை் சீனாவின் பீக்கிங் பை் கமைக்கழகை் முேலிடே்திை் உள் ளது.

❖

இது 2022 ஆை் ஆண்டு ேரவரிமசயிை் இரண்டாவது இடே்மேப் தபற் றிருந்ேது.

•
•
❖

சிங் கப்பூர் தேசியப் பை் கமைக்கழகை் ைற் றுை் சீனாவிை் அமைந்துள் ள சிங் குவா
பை் கமைக் கழகை் ஆகியமவ ைற் ற முன் னணி பை் கமைக்கழங் கங் கள் ஆகுை் .

❖

சீனாமவச் தசர்ந்ே 5 பை் கமைக் கழகங் கள் முேை் 10 இடங் களிை் இடை் தபற் றுள் ளன.

❖

தைாே்ேை் 118 இந்திய நிறுவனங் கள் இந்ேே் ேரவரிமசயிை் இடை் தபற் றுள் ளன.

❖

5 இந்தியே் தோழிை் நுட்பக் கை் வி கழகங் கள் , இந்திய அறிவியை் கை் வி நிறுவனங் கள்
ைற் றுை் தடை் லி பை் கமைக் கழகை் ஆகியமவ இந்ேே் ேரவரிமசயிை் முேை் 100
இடங் களுக்குள் இடை் தபற் றுள் ளன.

❖

இதன் முேை் 200 இடங் களிை் தைாே்ேை் 19 இந்தியப் பை் கமைக் கழகங் கள் இடை்
தபற் று உள் ளன.

❖

முை் மபயின் இந்தியே் தோழிை் நுட்பக் கை் வி கழகைானது (40) இந்ேே் ேரவரிமசயிை்
முேலிடே்திை் உள் ளது.

❖

இந்தியாவின் இரண்டாவது முன் னணி பை் கமைக் கழகை் தடை் லியின் இந்தியே்
தோழிை் நுட்பக் கை் வி கழகைாகுை் (46வது இடை் ).

❖

தபங் களூருவிை் உள் ள இந்திய அறிவியை் கை் வி நிறுவனைானது 52வது இடே்திை்
உள் ளது.

❖

அமேே் தோடர்ந்து தசன் மனயின் இந்தியே் தோழிை் நுட்பக் கை் வி கழகை் (53),
கரக்பூரின் இந்தியே் தோழிை் நுட்பக் கை் வி கழகை் (61), கான்பூரின் இந்தியே் தோழிை்
நுட்பக் கை் வி கழகை் (66), ைற் றுை் தடை் லி பை் கமைக்கழகை் (85) ஆகியமவ இடை்
தபற் றுள் ளன.

மாநிலச் சசய் திகள்
வதடாேரா மாநகராட்சிக் கழகப் பே்திரம்

❖

அதைரிக்க கருவூைே் துமறயின் தோழிை் நுட்ப உேவி அலுவைகே்தின் உேவியுடன்
ைாநகராட்சிக் கழகப் பே்திரே்மே தவளியிட்ட இந்தியாவின் இரண்டாவது நகரைாக
வதோேரா ைாறியது.

❖

இந்ேப் பே்திரைானது வதடாேரா நகரத்தில் தைற் தகாள் ளப்படுை் உள் கட்டமைப்புத்
திட்டங் களுக்கு நிதி வழங் குை் .

❖

ைாநகராட்சிக் கழக நிதியானது சாமைகள் , எரிசக்தி, நீ ர், சுகாோரை் ைற் றுை் பிற
அே்தியாவசியே் தேமவகள் உள் ளிட்ட முக்கிய மூைேனே் திட்டங் களுக்கு நிதி வழங் க

•
•
உேவுை் .
❖

2017 ஆை் ஆண்டிை் இே்ேமகயப் பே்திரே்மே தவளியிட்ட முேை் நகரை் பூனா ஆகுை் .

பிரபலமாைவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
சர்வதேச கை்ைட ரே்ைா விருது 2022
❖

சர்வதேச கன் னட ரே்னா விருதுக்கு யதுவீர் கிருஷ்ணராஜ சாைராஜ வாடியார் தேர்வு
தசய் யப் பட்டுள் ளார்.

❖

இவர் முன் னாள் அரச குடுை் பே்மேச் தசர்ந்ேவர் ஆவார்.

❖

துபாயிை் உள் ள கன் னடர்கள் கன் னட ராஜ் தயாே்சவாமவக் தகாண்டாடுை் வமகயிை்
இந்ே விருமே வழங் கியுள் ளனர்.
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❖

18வது சர்வதேசத் தோமை தோடர்பு ைருே்துவ வசதி ைாநாடானது தகாச்சியிை் உள் ள
அமிர்ோ ைருே்துவைமனயிை் நமடதபற் றது.

❖

இந்தியே் தோமைே்தோடர்பு ைருே்துவ வசதி சமூக அமைப்பு ைற் றுை் தகரளா சாப்டர்
அதைப்பு ஆகியமவ இமணந்து இந்ே நிகழ் மவ ஏற் பாடு தசய் கின்றன.

❖

இது சுகாோரக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் , சுகாோர நிதி வழங் குை் ஆமணயங் கள் ,
தசமவ வழங் குநர்கள் ைற் றுை் சர்வதேச நிபுணர்கமள உள் ளடக்கியத் ேளங் கமள
உருவாக்குவமே தநாக்கைாகக் தகாண்டுள் ளது.

❖

இந்நிகழ் வின் முக்கிய கருே்துரு, ‘நிமையான தோமை தோடர்பு ைருே்துவ வசதி

•
•
ைற் றுை் எண்ணிை சுகாோர நை வசதிகள் மூைை் சுகாோர அமைப்புகமள வலுப்
படுே்துேை் ’ என்போகுை் .

இந் தியத் தேசிய நில வனரபடவியல் சங் க மாநாடு

❖

இந்தியத் தேசிய நிை வமரபடவியை் சங் கே்தின் (INCA) 42வது சர்வதேச ைாநாடானது
தடராடூனிை் நமடதபற் றது.

❖

இது தேசிய நீ ரியை் வமரபட அலுவைகே்ோை் ஏற் பாடு தசய் யப்பட்டது.

❖

இந்ே ைாநாட்டின் கருே்துரு, ‘எண்ணிை நிை வமரபடவியை் மூைை் நீ ர் வளை் சார்ந்ே
தபாருளாோரே்திமன தைை் படுே்துேை் ' என்போகுை் .

இேரச் சசய் திகள்
இந் தியாவிை் முேல் அரசு உரினமப் சபற் ற பசுனமப் பே்திரங் கள் கட்டனமப் பு

❖

ைே்திய நிதி ைற் றுை் தபருநிறுவன விவகாரங் கள் துதற அமைச்சகை் , இந்தியாவின்
முேை் அரசு உரிமைப் தபற் ற பசுமைப் பே்திரக் கட்டமைப்பிற் கு தனது ஒப்புேதல
அளிே்துள் ளது.

•
•
❖

2021 ஆை் ஆண்டு நவை் பர் ைாேே்திை் கிளாஸ்தகா நகரிை் நமடதபற் ற COP 26 என்ற
ைாநாட்டிை் பிரேைர் அவர்கள் கூறியபடி, “பஞ் சாமிர்ே்” என்பேன் கீழ் இந்தியாவின்
உறுதிப்பாடுகளின் முன்தனற் றே்திற் கு ஏற் ப இந்ேக் கட்டமைப்பு இயங் கி வருகிறது.

❖

பசுமைப் பே்திரங் கள் நிறுவனங் கள் , நாடுகள் ைற் றுை் பைேரப்பு நிறுவனங் களாை்
தநர்ைமறயான

சுற் றுச்சூழை்

அை் ைது

திட்டங் களுக்கு

பிரே்திதயகைாக

பருவநிமை

பைன் கமளக்

நிதியளிப்பேற் காகவுை் ,

தகாண்ட

முேலீட்டாளர்களுக்கு

நிமையான வருைானக் தகாடுப்பனவுகமள அளிப்பதற் காகவுை் வழங் கப்படுகின்றன.
❖

இவற் றுள் புதுப்பிக்கே்ேக்க ஆற் றை் , தூய் மையான தபாக்குவரே்து ைற் றுை் பசுமைே்
ேரக் கட்டிடங் கள் தபான்றமவ அடங் குை் .

❖

இந்ேப் பே்திரங் கள் மூைை் கிமடக்குை் வருைானை் பசுமைே் திட்டங் களுக்கு ஒதுக்கப்
பட்டுள் ளது.



