
   
    
 

 
 

செப்டம்பர் – 25 

TNPSC துளிகள் 

 2015 ஆம் ஆண்டின் பாரிஸ் காலநிலல ஒப்பந்தத்லத ரஷ்யா முலையாக 

ஏை்றுக்ககாண்டது. இந்த நாடு இப்பபாது காலநிலல மாை்ைத்லத தடுதத்ல் மை்றும் 

அவை்லை ஏை்றுக் ககாள்வதை்காக வளரும் நாடுகளுக்கு நிதி ஆதாரங்கலள ஒதுக்க 

இருக்கின்ைது. 

o உலகின் முக்கியமான எரிசக்தி உை்பதத்ியாளர ் நாடுகளில் ஒன்ைான 

ரஷ்யாவானது, பாரிஸ் ஒப்பந்ததத்ில் லககயழுத்திட்ட ஆனால் இதுவலர அலத 

அங்கீகரிக்கத் தவறிய, மிகப்கபரிய கபாருளாதாரங்கள் மை்றும் 

மாசுபாடுகலள ஏை்படுதத்ும் நாடுகளில் ஒன்ைாக விளங்குகின்ைது. 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியா @ ஐ.நா காலநிலல நடவடிக்லக உெச்ி மாநாடு 

 ஐக்கிய நாடுகளின் காலநிலல நடவடிக்லக உசச்ி மாநாட்டில், இந்தியா தனது 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை்ைலின் இலக்லக 450 ஜிகாவாட்டாக அதிகரிக்க ஒப்புக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை்ைலின் இலக்கு 2022 ஆம் 

ஆண்டிை்குள் 175 ஜிகாவாட்டாக இருந்தது. 

 தண்ணீலரப் பாதுகாப்பதை்கும் மலழநீலரச ் பசகரிப்பதை்கும்  நீரவ்ளங்கலள 

பமம்படுதத்ுவதை்கும் ஜல் ஜீவன் திட்டத்திை்காக சுமார ்50 பில்லியன் டாலர ்நிதிலய 

“அடுத்த சில ஆண்டுகளில்” கசலவழிக்க இந்தியா மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது. 

 இந்தியா கதாடங்கிய சரவ்பதச சூரிய சக்திக் கூட்டிலணவில் (International Solar Alliance) 

80 நாடுகள் ஏை்கனபவ இலணந்துள்ளன. 

உெச்ி மாநாடு பற்றி 

 2019 ஆம் ஆண்டின் ஐ.நா. காலநிலல நடவடிக்லக உசச்ி மாநாடானது  ஐ.நா. கபாதுச ்

கசயலாளர ்அன்படானிபயா குட்கடரஸால் நியூயாரக்்கில் நடதத்ப்பட்டது. 

 இளம் வயது காலநிலல மாை்ை ஆரவ்லரான ஸ்வீடலனச ்பசரந்்த கிகரட்டா துன்கபரக்் 

என்பவர ்இந்த உசச்ி மாநாட்லடத் திைந்து லவத்தார.் 

 இந்த உசச்ி மாநாட்டில் கலந்து ககாள்ள சுமார ் 63 நாடுகள் அலழக்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்தியாவின் சாரப்ாக பிரதமர ் பமாடி தலலலமயிலான இந்தியக் குழுவினர ் இந்த 

மாநாட்டில் கலந்து ககாண்டனர.் 

 இதில் கலந்து ககாண்ட நாடுகள் 2015 ஆம் ஆண்டின் பாரிஸ் ஒப்பந்ததத்ின் கீழ் 

வாக்குறுதிகலள நிலைபவை்றுவதை்காக அந்த நாடுகளின் பதசிய அளவில் 

நிரண்யிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகலள அல்லது அந்த நாடுகளின் காலநிலல கசயல் 

திட்டதல்த பமம்படுத்துமாறு பகட்டுக் ககாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

இந்ே மாநாடு ஏன் முக்கியமானோக விளங்குகின்றது? 

 ஐ.நா. மதிப்பீடுகளின் படி, காலநிலல மாை்ைத்லத 1.5°C என்ை அளவிை்குள் 

கட்டுப்படுத்துவதை்கு உலக நாடுகள் தங்களுலடய முயை்சிகலள ஐந்து மடங்கு 

அதிகரிக்க பவண்டும். 

 இந்த அளவிை்கு பமலான கவப்பநிலல உயரவ்ானது மிகப்கபரிய மை்றும் மீளமுடியாத 

பசததத்ிை்கு வழிவகுக்கும். 
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மக்கள் சோலகக் கணக்சகடுப்பு 2021 - ஜங்கனானா பவன் 

 மக்கள் கதாலகக் கணக்ககடுப்லப நடதத்ும் இந்தியத் தலலலமப் பதிவாளர ்

அலுவலகத்தின் புதிய கட்டிடத்லத புது தில்லியில் கட்டுவதை்கு மதத்ிய உள்துலை 

அலமசச்ர ்அமித் ஷா அடிக்கல் நாட்டினார.் 

 இதை்கு “ஜங்கனானா பவன்” என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் மக்கள் கதாலகக் கணக்ககடுப்பானது டிஜிட்டல் முலையில் 

பமை்ககாள்ளப்பட இருக்கின்ைது. 

 பதசிய மக்கள் கதாலகப் பதிவு (National Population Register - NPR) மை்றும் மக்கள் 

கதாலகக் கணக்ககடுப்பு ஆகியவை்லைத் தயாரிக்க 12,000 பகாடி ரூபாய் 

கசலவிடப்பட இருக்கின்ைது. 

இதுபற்றி 

 NPR ஆனது எந்தகவாரு சாதாரண குடியிருப்பாளரின் உயிரத்த்ரவு மை்றும் மக்கள் 

கதாலக விவரங்கலள இலணக்கின்ைது. இது குடியிருப்பாளரக்ளின் விரிவான 

தரவுத்தளமாக அவை்லை மாை்றுகின்ைது. 

 ஒரு சாதாரண குடியிருப்பாளர ்என்பவர ்

o கடந்த ஆறு மாதங்கள் அல்லது அதை்கு பமை்பட்ட காலதத்ிை்கு உள்ளூர ்

பகுதியில் வசிதத் நபராக வலரயறுக்கப் படுகின்ைார.் (அல்லது) 

o அடுத்த ஆறு மாதங்கள் அல்லது அதை்கு பமை்பட்ட காலத்திை்கு அந்தப் 

பகுதியில் வசிக்க விரும்பும் ஒருவராக வலரயறுக்கப் படுகின்ைார.் 

 NPR நடவடிக்லகயானது மக்கள் கதாலகக் கணக்ககடுப்பிலிருந்து பவறுபட்டது. இது  

பதசிய குடிமக்களின் பதிபவட்டில் (NRC - National Register of Citizens) 

இலணக்கப்படவில்லல. 

 

இஸ்பதி இராடா - எஃகுே் சோழில் துலற 

 மத்திய எஃகுத ்துலை அலமசச்கமானது "சிந்தன் சிவிர:் ஒரு துடிப்பான, திைலமயான 

மை்றும் உலகளவில் பபாட்டிமிக்க இந்திய எஃகுத் துலைலய பநாக்கி" என்ை நிகழ்லவ 

ஏை்பாடு கசய்தது. 

 இந்த நிகழ்வு இந்திய எஃகுத் துலைலய மிகவும் துடிப்பான, திைலமயான மை்றும் 

உலகளவில் பபாட்டிமிக்கதாக  அலமப்பலத பநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இந்த நிகழ்வில் எஃகுத் கதாழில் துலைக்கான புதிய இலசச்ிலன ஒன்று 

கவளியிடப்பட்டது. இது “இஸ்பதி இராடா” என்று அலழக்கப்படுகின்ைது. 
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 இந்தக் கருப்கபாருளில் பணியாை்றும் நிறுவனங்கள் மட்டுபம “இஸ்பதி இராடா” என்ை 

இலசச்ிலனலயப் பயன்படுதத் அனுமதிக்கப்படும். 

 நாட்டில் எஃகுப் பயன்பாட்லட அதிகரிப்பது மை்றும் சமூகதத்ிை்கு அதிக பலத்லத 

அளிப்பது ஆகியலவ இந்தப் பிரசச்ாரதத்ின் பநாக்கமாகும். 

 

தமாெச்ி ஸ்வாபிமான் முன்சனடுப்பு - தோல் துலற 

 மத்திய திைன் பமம்பாட்டுத் துலை அலமசச்கமானது “பமாசச்ி ஸ்வாபிமான்” என்ை 

ஒரு முன்கனடுப்லப அறிவித்துள்ளது. 

 பதால் துலைக்கான திைன் ஆலணயமானது (Leather Sector Skill Council - LSSC) 

ஒருங்கிலணக்கும் நிறுவனமாக கசயல்படுகின்ைது. 

 இதன் கீழ், LSSC ஆனது இந்தியாவில் உள்ள பதாலல அடிப்பலடயாகக் ககாண்ட 

காலணிகலளத் லதக்கும் சமூக மக்களின் பணிகளுக்கு உதவ இருக்கின்ைது. பமலும் 

இது பணிபுரிவதை்கான சிைந்த சூழ்நிலலகலள அளிக்க இருக்கின்ைது. 

 LSSC ஆனது பிரதான் மந்திரி ககௌசல் விகாஸ் பயாஜனாலவ (Pradhan Mantri Kaushal Vikas 

Yojana - PMKVY) ஒருங்கிலணக்கின்ைது. 

 திைன் பயிை்சிலய ஊக்குவிப்பதன் மூலம் இலளஞரக்ளின் பவலலவாய்ப்பு மை்றும் 

உை்பத்தித் திைலன அதிகரிப்பதை்கானத ் திைன் பமம்பாட்லட PMKVY 

ஊக்குவிக்கின்ைது. 

 இந்தியாவின் பதால் துலையானது உலகளவில் இரண்டாவது கபரிய பதால் ஆலட 

உை்பத்தியாளர ்மை்றும் காலணி உை்பதத்ியாளராக விளங்குகின்ைது. 

 உலகளவில் கமாதத்த் பதால் உை்பத்தியில் 13% பங்களிப்லப இது ககாண்டுள்ளது. 

 இது இந்தியாவில் 2.5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு பவலலவாய்ப்லப 

அளிக்கின்ைது. 

LSSC பற்றி 

 LSSC ஆனது பதசியத் திைன் பமம்பாட்டுக் கழகதத்ால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு இலாப 

பநாக்கை்ை அலமப்பாகும். 

 இது இந்தியாவில் உள்ள பதால் துலையில் பணியாை்றும் திைலமயான 

பணியாளரக்ளின் பதலவகலளப் பூரத்த்ி கசய்வதை்காக அரப்்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

லடாக்கி ச ாண்தடால் நடனம் - கின்னஸ் ொேலன 

 லடாக்கி கஷாண்படால் நடனமானது உலக கின்னஸ் சாதலனப் புத்தகத்தில் இடம் 

பிடித்து சாதலன பலடதத்ுள்ளது. 

 வருடாந்திர நபராபா விழாவின் பபாது 408 கபண் கலலஞரக்ள் கஷாண்படால் 

நடனத்லத நிகழ்த்தினர.் 

 நபராபா திருவிழா என்பது லடாக்கில் உள்ள 11 ஆம் நூை்ைாண்லடச ்பசரந்்த உலகப் 

புகழ்கபை்ை கெமிஸ் மடாலயத்திை்கு அருகில் நடந்து வரும் ஒரு புதத் மதத ் 

திருவிழாவாகும். 

 கஷாண்படால் என்பது லடாக்கின் அரசர ்கால பாரம்பரிய நடனம் ஆகும். 

 சிைப்பு நிகழ்வுகளின் பபாது லடாக் மன்னலரப் புகழ்வதை்காக தபஷாமா அல்லது 

கபண் நடனக் கலலஞரக்ளால் இந்த நடனம் நிகழ்த்தப்படுகின்ைது. 
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அகில இந்திய உயர் கல்வி ஆய்வு 2018-19 

 மனிதவள பமம்பாட்டு அலமசச்கமானது அகில இந்திய உயர ் கல்விக் 

கணக்ககடுப்பின் (All India Survey on Higher Education - AISHE) கீழ் பல்கலலக் 

கழகங்கள், கல்லூரிகள் மை்றும் பிை உயர ் கல்வி நிறுவனங்கள் குறிதத் ஆன்லலன் 

(நிகழ்பநர) தகவல்கலளச ்பசகரிக்கின்ைது. 

சமாே்ேப் பதிவு விகிேம் 

 உயர ்கல்வியில் கமாதத்ப் பதிவு விகிதமானது (Gross Enrolment Ratio - GER) 2017-18ல் 25.8 

சதவீததத்ிலிருந்து 2018-19ல் 26.3 சதவீதமாக உயரந்்துள்ளது. 

 GER ஆனது 18-23 வயதுக்குட்பட்டவரக்ளுக்குக் கணக்கிடப்படுகின்ைது. 

GER விகிேம் 

ஆண்கள் 26.3% 

கபண்கள் 26.4% 

பட்டியல் 

வகுப்பினர ் 

23% 

பட்டியலிடப்பட்ட 

பழங்குடியினர ்

17.2% 

 

 இதில் அதிக எண்ணிக்லகயிலான மாணவர ் பசரக்்லகயுடன் உதத்ரப் பிரபதசம் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. இதை்கு அடுத்து இந்தப் பட்டியலில் மகாராஷ்டிரா மை்றும் 

தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 

கல்லூரிகளின் எண்ணிக்லக 

 கல்லூரி (எண்ணிக்லக) அடரத்த்ி என்பது தகுதியான ஒரு லட்சம் மாணவரக்ளுக்கு (18-

23 வயதுக்குட்பட்ட மாணவரக்ள்) இருக்கும் கல்லூரிகளின் எண்ணிக்லகயாகும்.  

 உத்தரப் பிரபதசம், மகாராஷ்டிரா, கரந்ாடகா, ராஜஸ்தான், ெரியாணா, தமிழ்நாடு, 

குஜராத ் மை்றும் மத்தியப் பிரபதசம் ஆகியலவ இந்தியாவில் அதிக 

எண்ணிக்லகயிலான கல்லூரிகலளக் ககாண்ட முதல் 8 மாநிலங்கள் ஆகும். 

 கல்லூரிகளின் அகில இந்திய சராசரி எண்ணிக்லகயான 28 உடன் ஒப்பிடும்பபாது 

இந்த எண்ணிக்லகயானது பீகாரில் 7 கல்லூரிகள் முதல் கரந்ாடகாவில் 53 கல்லூரிகள் 

வலர பவறுபடுகின்ைது. 

 கல்லூரிகளின் எண்ணிக்லகயில் 880 கல்லூரிகளுடன் கபங்களூர ் நகரம் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 60.53% கல்லூரிகள் கிராமப் புைத்தில் அலமந்துள்ளன. 

 11.04% கல்லூரிகள் கபண்களுக்கு மட்டுபம உரியலவயாகும். 

 உயர ்கல்வியில் கமாதத் பசரக்்லகயானது 37.4 மில்லியனாக மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 உயர ்கல்வியில் கமாதத் பசரக்்லகயில் கபண்கள் 48.6% ஆவர.் 

சவளிநாடட்ு மாணவரக்ள் 

 அதிக எண்ணிக்லகயிலான கவளிநாட்டு மாணவரக்ள் அண்லட நாடுகளிலிருந்து 

இந்தியாவிை்கு வந்து கல்வி பயிலுகின்ைனர.் இந்தியாவில் வந்து கல்வி பயிலும் 

கமாத்த கவளிநாட்டு மாணவரக்ளில் பநபாளம் 26.88% ஐக் ககாண்டுள்ளது. 

 அலதத் கதாடரந்்து ஆப்கானிஸ்தான் (9.8%), வங்க பதசம் (4.38%), சூடான் (4.02%), 

பூட்டான் (3.82%), லநஜீரியா (3.4%) ஆகிய நாடுகலளச ் பசரந்்த மாணவரக்ள் 

இந்தியாவிை்கு வந்து கல்வி பயிலுகின்ைனர.் 
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மாணவர் ஆசிரியர் விகிேம் 

 வழக்கமான முலையில் கசயல்படும் பல்கலலக் கழகங்கள் மை்றும் கல்லூரிகளில் 

மாணவர ்ஆசிரியர ்விகிதமானது 29 ஆக இருக்கின்ைது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

இதுவலர இல்லாே அளவிற்கு சவப்பமான ஐந்ோண்டுகள்: 2014 – 19 

 உலக வானிலல அலமப்பால் (World Meteorological Organization - WMO) கதாகுக்கப்பட்ட 

ஒரு புதிய ஐ.நா. அறிக்லகயின்படி, 2019 உடன் முடிவலடயும் கடந்த ஐந்தாண்டுக் 

காலமானது இதுவலர இல்லாத அளவிை்கு கவப்பமான காலமாக மாறி இருக்கின்ைது. 

 இந்தக் காலமானது கதாழில்துலை வளரச்ச்ிக்கு முந்லதய (1850-1900) கால கட்டத்தில் 

இருந்த கவப்பநிலலலய விட 1.1 டிகிரி கசல்சியஸ் அதிக கவப்பநிலல 

ககாண்டதாகவும் 2011-2015 ஆம் ஆண்டுகளின் கவப்பநிலலலய விட 0.2 டிகிரி 

கசல்சியஸ் அதிக கவப்பநிலல ககாண்டதாகவும் இருக்கும் என்று தை்பபாது 

மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 1850 ஆம் ஆண்டு கதாடங்கியதிலிருந்து கடந்த நான்கு ஆண்டுகள் ஏை்கனபவ 

கவப்பமானலவயாக இருந்தன. 

 காரப்ன் லட ஆக்லசடின் அளவானது 37 பில்லியன் டன்கள் என்ை மிக அதிக அளலவ 

எட்டியுள்ளது. 

 

உலகின் முேலாவது துகள்மப் சபாருள்கள் வரே்்ேகம் – குஜராே் 

 துகள்மப் கபாருள் உமிழ்வுகலள வரத்்தகம் கசய்வதை்காக “உலகின் முதலாவது 

சந்லத” என்று கூைப்படும் ஒரு திட்டத்லத குஜராத் அரசாங்கம் கதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்தத் துகள்மப் கபாருள் உமிழ்வு வரத்த்கத் திட்டம் (emission trading scheme - ETS) 

சூரதத்ில் கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ETS ஆனது பின்வருவனவை்லை பநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

o ஒரு பகுதியில் மாசுபாட்டின் அளலவக் குலைத்தல் 

o கதாழில் துலைக்கான இணக்க கசலலவக் குலைதத்ல். 

 குஜராத ் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியமானது (Gujarat Pollution Control Board  - GPCB) 

அலனத்துத் கதாழில் துலைகளிலிருந்தும் கவளிபயறும் கமாதத் உமிழ்வின் உசச்பட்ச 

அளலவ நிரண்யிக்கின்ைது. 

 இந்த உசச்பட்ச அளவின் கீழ், வரத்்தக அனுமதிகள் மூலம் (கிபலாகிராமில்) பல்பவறு 

கதாழிை்சாலலகள் இந்தத் துகள்கலள கவளிபயை்றும் திைலன வாங்கலாம் மை்றும் 

விை்கலாம். 

 இந்தக் காரணத்திை்காக, ETS  ஆனது ஒரு உசச்பட்ச மை்றும் வரத்த்க சந்லத என்றும் 

அலழக்கப்படுகின்ைது. 
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