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மாரச் ்– 11 

TNPSC �ளிகள் 

 “பா��ன் கன�கைள நிைறேவற்�தல் : காந்��க்�  �ரதமர ் ேமா��ன் அஞ்ச�” 
(‘Fulfilling Bapu’s Dreams – Prime Minister Modi’s Tribute to Gandhiji’) என்ற �த்தகத்�ன் �தல் 
�ர��ைன ��யர�த் தைலவர ்�ராம் நாத் ேகா�ந்த் சத்�� ஜாக்� வா�ேத�டம் 
இ�ந்� ெபற்�க் ெகாண்டார.் 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

சரவ்ேதச �ரிய சக்�க் �ட்டைமப்� 

 சரவ்ேதச �ரிய சக்�க் �டட்ைமப்�ன்  (International Solar Alliance - ISA)  �தல் 
மாநாடை்ட ���ல்��ல் இந்�யா நடத்��ள்ள�. 

 “ெடல்� �ரியசக்� நிரல்கள்” (Delhi Solar Agenda) எ�ம் �ன்� பக்க அ�க்ைக    
ஒன்�ம் இம்மாநாட்�ன் இ���ல் ெவளி�டப்பட�்ள்ள�. 

 

 இந்த அ�க்ைக  �லம்    2030 ஆம் ஆண்�ன் நீ�த்த வளரச்�்க்கான ஐ.நா��ைடய  
நிரல்களின் அைட�ற்�  சரவ்ேதச �ரிய சக்�க் �டட்ைமப்�     தன்�ைடய  
ெபா�ப்ைப வ���த்��ள்ள�. 

 உலகளா�யப் �ரசச்ைனயான  ப�வநிைல மாற்றத்ைதக் ைகயாள தத்தம� ேத�ய   
ஆற்றல் கலைவ�ன் (National Energy Mix) இ��யான ஆற்றல் �கர�்ல் �ரிய 
�ன்னாற்ற�ன் பங்களிப்ைப அ�கரிக்�ம் வைக�ல் உ�ப்�  நா�கள் ெசயல்ப�ம் 
என�ம்  இந்நிர�ல் �றப்பட�்ள்ள�. 

 ேம�ம் இம்மாநாட்�ல் இந்�யா 15 நா�களில் 27 �ரிய �ன்சக்�த் �ட்டங்கைள 
ேமற்ெகாள்வதற்�  1.4 �ல்�யன் டாலர ் நி��த�ைய வழங்க  உள்ளதாக 
அ��த்�ள்ள�. 
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 ேம�ம் இந்நிர�ல் ெதாைல�ர இடங்களில் அைமந்�ள்ள, வச�யற்ற ஏழ்ைமயான  
ச�தாயங்களின் ஆற்றல் ேதைவகைளப் �ரத்்� ெசய்வதற்� உ�ப்� நா�கள்   �ன் 
இைண�க் கட்டைமப்� இல்லாத  �ரியசக்��ன் பயன்பா�கைள (off-grid solar 
applications) தங்கள் க�த்�ல் ெகாள்�ம் என�ம் �றப்பட�்ள்ள�.  

 

ISA 

 2015 நவம்பரில் பாரி�ல் நைடெபற்ற COP21 ஐ.நா ப�வநிைல மாநாட்�ல் �ெரஞ்ச ்
அ�ப�டன் இைணந்� இந்�யாவால் இக்�ட்டணி ஏற்ப�த்தப்படட்�. 

 சரவ்ேதச �ரிய ஆற்றல் �ட்டணி ஆன� 121 நா�களின் �டட்ணி ஆ�ம். 
ெப�ம்பான்ைமயான இந்நா�கள் �ரிய ஆற்றல் வளம் நிைறந்தைவ. இைவ கடக 
ேரைக மற்�ம் மகரேரைக ஆ�யவற்��க்�ைடேய ��ைமயாகேவா அல்ல� 
ப��யாகேவா அைமந்தைவ. 

 �ைத ப�மங்கள் அ�ப்பைட�லான எரிெபா�ள்கள் �தான  சாரை்பக் �ைறத்�, 
�றன்�� வைக�ல் �ரிய ஆற்றைலப் பயன்ப�த்�வதற்� �ட்�ைணந்� 
ெசயல்ப�வேத இதன் �தன்ைம ேநாக்கமா�ம். 

 இைடக்கால ெசயலகத்ேதா� இைணந்� இதன் தைலைமயகம் இந்�யா�ன் 
�ரக்ானில் உள்ள�.  

 �ைறந்தபடச்ம் 15 நா�கள் இதைன ஏற்�க் ெகாண்டால் தான்  இ� ெசயல்�ைறக்� 
வ�ம். 

 ேம�ம், இக்�ட்டணி�ல் 2030-ல் �ரிய ஆற்றல் �ட்டங்க�க்� நி� அளிக்க 1 
�ரில்�யன்  டாலர ் நி�ைய �ரட்ட�ம் ��� ேமற்ெகாள்ளப்பட�்ள்ள�. 

 ISA ஆன� அைவ, க�ன்�ல் மற்�ம் ெசயலகம் என �ன்� நி�வனக் கட்டைமப்ைப 
ெகாண்�ள்ள�. 

 

ேமம்பாட்�ற்காக நாம்  

 ���ல்��ல் இ� நாள் ேத�ய  சட்ட அைவயாளரக்ள் மாநாடை்ட �ரதமர ் நேரந்�ர 
ேமா�  ெதாடங்� ைவத்�ள்ளார.் 

 மக்களைவ சபாநாயகர ் ��த்ரா மகாஜன் தைலைம�ல் நடத்தப்ெப�ம் இந்த 
இ�நாள் மாநாட்�ன் க�த்�� “ேமம்பாட்�ற்காக நாம்” (We for development). 

 வளரச்�்க்கான தங்கள� �ட்டங்கள் மற்�ம் ேயாசைனகைள நாடா�மன்ற மற்�ம் 
சட்டமன்ற உ�ப்�னரக்ள் தங்களிைடேய   பரிமா�க் ெகாள்ள அவரக்ைள  ஒற்ைற 
ேமைட�ல்  ஒன்� ேசரப்்பதற்காக  இம்மாநா� நடத்தப்ப��ற�.. 

  115 மாவட்டங்கள் �க�ம் �ன்தங்�ய மாவட்டங்கள் என அரசால் அைடயாளம் 
காணப்பட�் அைவ “உயர ் லட்�ய மாவட்டங்கள்” (Aspirational districts) என 
��ப்�டப்பட�்ள்ளன. 

 ேம�ம் இந்த  உயர ்லட�்ய  மாவடட்ங்களில் மாவட்ட அ�காரிகளாக   இளம் ஐ.ஏ.எஸ் 
அ�காரிகைள பணியமரத்்த �ரதமர ்அைழப்� ��த்�ள்ளார.் 

 வளரச்�்�ல் மக்கள் �ர�நி�களின் பங்� (Role of public representatives in development) 
மற்�ம் உகந்த வைக�ல் �ல ஆதாரங்களின் பயன்பா�  (optimum use of resources were 
the subjects on agenda for discussions) ஆ�யைவ இம்மாநாட்�ன் கலந்�ைரயாட�க்கான  
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நிரல்களா�ம்.  

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

�னிபர ்ேகாப்ரா 

 �னிபர ் ேகாப்ரா  என்ப�  அெமரிக்க மற்�ம் ஐேராப்�ய  ரா�வப் பைடக�க்�  
இைடேயயான இ�தரப்� �ட�்ப் ேபார ்ப�ற்�யா�ம். 

 வழக்கமான ேபார ் ப�ற்�களின் ஒ� ப��யாக நடத்தப்ப�ம் இக்�ட�்ப் ேபார ்
ப�ற்�, அெமரிக்க மற்�ம் இஸ்ேர�ய பா�காப்�ப் பைடக�க்� இைடேயயான 
ஒ�ங்�ைணைவ அ�கரிக்�ம் வண்ணம் வ�வைமக்கப்பட�்ள்ள�. 

 �ராந்�ய அச�்�த்தல்கைள எ�ரப்்பதற்� ஒ�ங்�ைணந்த 
கண்டங்க�க்�ைடேயயான ஏ�கைண பா�காப்ைப  (integrated ballistic missile defense) 
இஸ்ேர�க்� வழங்�வ�ம், இஸ்ேர�ைடய இரா�வ ெசயல்பா�க�க்� அெமரிக்க 
ஆதரைவப் பராமரிப்ப�ம் இக்�ட�்ப் ேபார ்ப�ற்��ன் �க்�ய ேநாக்கங்களா�ம். 

 

எல்� ெவய்ஸல் ��� 

 2012 ஆம் ஆண்� �யான்மரின் ஆங் சாங் ��க்�த் தான் வழங்�ய  எல்� ெவய்ஸல்  
(Elie Wiesel Award) எ�ம் உயரிய ���ைன ரத்� ெசய்�ள்ளதாக   அெமரிக்கா�ன் 
ேஹாேலாகாஸ்ட ் நிைன� அ�ங்காட்�யகம் (Holocaust Memorial Museum) 
அ��த்�ள்ள�. 

 

 ேநாபல் பரி�ெபற்ற �யான்மரின் ேத�ய ஆேலாசகரான ஆங்சான் ��க்� 
வழங்கப்படட் இவ்��� ��ம்பப் ெபறப்ப�த�க்� �யான்மரில் ேரா�ங்�யா 
ச�கத்�ன�க்� எ�ராக �யான்மர ் இரா�வத்தார ் நடத்�ய  
இனப்ப�ெகாைலைய எ�ரத்்� ஏ�ம் எ�ர�்ைன ஆற்றாமல் ம�னம் காத்தைமேய 
காரணம் என இந்த அ�ங்காட்�யம் ���ள்ள�. 

 ��பான்ைம�னச ் ச�கமான   ேரா�ங்�யரக்�க்� எ�ராக �யான்மர ்  
இரா�வம் நிகழ்த்�ய அராஜகத்���ந்� தங்கைள காப்பாற்�க் ெகாள்ள 
�யான்மரி��ந்� 7,00,000 ேரா�ங்�யரக்ள் இ�வைர  நாடை்ட �ட�் 
ெவளிேய��ள்ளதாகக் �றப்ப��ற�. 
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மாநிலச ்ெசய்�கள் 

�ங்க் �ன்னாற்றல் மண்டலம் 

 உலக ெபண்கள் �னமான மாரச் ் 8 அன்� மத்�யப் �ரேதச ேமற்� �ன் ப�ரம்ான 
நி�வனம்  (Madhya Pradesh West Power Distribution Company (MPWPDC) ெபண் �ன்�ைற 
பணியாளரக்ளால் நிரவ்�க்கப்ப�ம் “�ங்க் �ன்  மண்டலத்ைத” (Pink Electricity zone)  
ெதாடங்��ள்ள�. 

 இ�ேவ இந்�யா�ன்  �தல் இளஞ்�வப்� �ன் மண்டலமா�ம். 

 இந்த இளஞ்�வப்� �ன் மண்டலத்�ல் உத� �ன்�ைற ெபா�யாளரக்ள், இளநிைல 
�ன்�ைற  ெபா�யாளர,் ைலன் ேமற்பாரை்வயாளர,் ைலன் ேமன்கள், �டட்ர ்
கணக்�டட்ாளரக்ள், கணக்காளரக்ள், கம்�ட்டர ் ஆப்பேரட்டரக்ள் என அைனவ�ம் 
ெபண்கேளயாவர.் 

 இந்த இளஞ்�வப்� �ன் மண்டலம், 25 ெபண் �ன்�ைறப் பணியாளரக்ைள  
ெகாண்�ள்ள�. இவரக்ள் 13,000 �ன் இைணப்�களின் ஆற்றல் பராமரிப்�ப் 
பணிைய ேமற்ெகாள்வர.் 

 

WE Hub 

 ெபண் ெதா�ல்�ைனேவாரக்ைள ஊக்��ப்பதற்காக உலக மகளிர ் �னத்தன்� 
ெத�ங்கானா மாநில அர� ெபண் ெதா�ல்�ைனேவாரக்ள் �ைனயத்ைத (Women 
Entrepreneurship Hub-WE Hub) ெதாடங்��ள்ள�. 

 ெபண் ெதா�ல்�ைனேவா�க்காகப் �ரத்ேயகமாக  ஏற்ப�த்தப்பட�்ள்ள,   மாநில 
அரசால் வ� நடத்தப்ப�ம் இந்�யா�ன் �தல் ெதா�ற்�ைன�க் காப்பகம் 
(Incubator)  இ�ேவயா�ம். 

 ெபண் ெதா�ல் �ைனேவாரக்ள் எளி�ல்  ெதா�ல் ெதாடங்�வதற்�  உகந்த 
�ழ்நிைல (enabling environment), வ�காட�்தல்கள் (mentorship) �லதனம்   (capital) 
ேபான்றவற்�ற்� இம்�ைனயம்  ஒ� அ��தைல வழங்�ம். 

 We Hub ெதாடக்க நிகழ்�ன் ேபா� 6 �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தங்கள் 
ைகெய�த்�டப்பட�்ள்ளன. இைவ ஆ�ம் ச�க �த்தாக்கத் �ட்டங்கள், 
பணியரங்�கள், �ட�்த் ெதா�ல்�ைன� காப்பகத் �ட்டங்கள் �லம் ெபண் 
ெதா�ல் �ைனைவ (women entrepreneurship)    ேமம்ப�த்த உத�ம். 

 

�தக்�ம் ஆய்வகம் – ேலாக்டக் ஏரி 

 மணிப்�ர ் தைலநகர ் இம்பா�ல் அைமந்�ள்ள உ�ர ் ஆதாரங்கள் மற்�ம் நீ�த்த 
ஆய்வகம் (IBSD- Bio resources and Sustainable Laboratory) வட�ழக்� இந்�யா�ன் �கப் 
ெபரிய நன்னீர ் ஏரியான ேலாக்டக் ஏரி�ல் (Loktak)   ஏரி��ைடய நீரின் தரத்ைத 
ெதாடரந்்� கண்காணிப்பதற்�ம், நீரின் தரத்ைத அ�கரிக்க�ம்  �தக்�ம் ஆய்வகம் 
(floating laboratory) ஒன்ைற அைமத்�ள்ள�.   

 இந்த ஆய்வகம் �லம் ஏரி�ல் உள்ள நீரத்்தாவரங்கைள இயற்ைக உரங்களாக 
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மாற்�வதற்� ஆய்�கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். ேம�ம் ஏரி�ன் கைரகளில் 
வ�ப்பவரக்�ைடய வாழ்க்ைகத் தரத்ைத அ�கரிக்க ஆய்�கள்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட�்  அதற்கான பரிந்�ைரக�ம் வழங்கப்ப�ம். 

 இந்த �யற்�யான� ஏரி��ைடய பா�காப்�ற்�ம், நீ�த்த ேமம்பாட்�ற்�ம் 
உத�யாக அைம�ம். ேம�ம் இதன் �லம் ஏரி�ன் கைரகளில் வ�ப்பவரக்ளின் 
வாழ்க்ைகைய ேமம்ப�த்த  இய�ம். 
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