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மாரச் ்– 31  

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

சரவ்ேதச �ரிய ஆற்றல்  �ட்டணி- இந்�யா  
 சரவ்ேதச �ரிய ஆற்றல்  �ட்டணி (International Solar Alliance-ISA) மற்�ம் மத்�ய 

ெவளி�ற�த்�ைற அைமசச்கம் (Ministry of External Affairs-MEA)   ஒ� 
ஒ�ங்�ைணப்பாளர ்   ஒப்பந்தத்�ல் (Host Country Agreement) ���ல்��ல் 
ைகெய�த்�ட�்ள்ளன. 

 இந்த ஒப்பந்தமான� சரவ்ேதச �ரிய ஆற்றல் �ட்டணிக்� சட்ட ஆ�ைமத்�வத்ைத 
(juridical personality) வழங்�ம். ேம�ம் ஒப்பந்தங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்�ம், அைச�ம் 
மற்�ம் அைசயா ெசாத்�கைள வாங்�வதற்�ம், அவற்ைற அப்�றப்ப�த்�வதற்�ம், 
சட்ட நடவ�க்ைககைள (legal proceedings)  ெதாடங்�வதற்�ம், தன்நிைல 
வா��வதற்�ம்  சரவ்ேதச �ரிய ஆற்றல் �ட்டணிக்�  சக்��ைன வழங்�ம்.  

 சரவ்ேதச �ரிய ஆற்றல் �ட்டணி�ன் கட்டைமப்� ஒப்பந்தத்�ன் பத்தாவ� 
�ற்�ன்ப�  ISA தன� அந்தஸ்� நிைல (status), �ன்�ரிைமச ் ச�ைககள் (privileges) 
மற்�ம் சட்ட �லக்களிப்�கைள (immunities) ெபறலாம். 

 
ISA 

 2015 நவம்பரில் பாரி�ல் நைடெபற்ற COP21 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. 
இக்�டட்ணி��ள்ள ெப�ம்பான்ைமயான நா�கள் �ரிய ஆற்றல் வளம் 
நிைறந்தைவ. இைவ கடகேரைக மற்�ம் மகரேரைக ஆ�யவற்��க்�ைடேய 
��ைமயாகேவா அல்ல� ப��யாகேவா அைமந்தைவ. 

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

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

 �ைறந்தபடச்ம் 15 நா�கள் இதைன ஏற்�க் ெகாண்டால் தான்  இ� ெசயல்�ைறக்� 
வ�ம். 
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 ேம�ம், இக்�ட்டணி�ல் 2030-ல் �ரிய ஆற்றல் �ட்டங்க�க்� நி� அளிக்க 1 
�ரில்�யன் நி�ைய �ரட்ட�ம் ��� எ�க்கப்பட�்ள்ள�. 

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

 

பா�காப்� உற்பத்� �தான வைர�க் ெகாள்ைக 

 ெபா� மற்�ம் தனியார ் �ைற�ன் ெசயற்�ரவ் பங்களிப்ேபா� உல�ன் �தல் 5 
பா�காப்� சாதன  உற்பத்�யாளரக்�ள் ஒன்றாக இந்�யாைவ உ�வாக்�வைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட பா�காப்� சாதனங்களின்  உற்பத்� �தான வைர�க் 
ெகாள்ைகைய (draft policy on defence production) மத்�ய பா�காப்� அைமசச்கம் 
ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 தற்ேபா� இந்�யா  உல�ன் �கப்ெபரிய இரா�வ சாதனங்கள் மற்�ம் 
ஆ�தங்களின் இறக்�ம�யாளரக்ளில் ஒன்றாக உள்ள�. 

 பா�காப்� சாதனங்களின் உற்பத்� �தான வைர� ெகாள்ைக�ன் ேநாக்கம் 

o பா�காப்� சாதனங்களின்  உற்பத்��ல் இந்�யாைவ �ய சார�்ைடயதாக (self-
reliant)  உ�வாக்�தல் மற்�ம் நட்� நா�களின் இரா�வத் ேதைவகைளப் �ரத்்� 
ெசய்தல். 

o ெபா� மற்�ம் தனியார ்�ைற�ன் ெசயற்�ரவ் பங்களிப்ேபா� உல�ன் �தல் 5 
பா�காப்� சாதன உற்பத்�யாளரக்�ள் ஒன்றாக இந்�யாைவ உ�வாக்�தல். 

o உள்நாட�் இரா�வ சாதன ெதா�ற்சாைலகைள ேமம்ப�த்� 2025ல் இரா�வப் 
ெபா�டக்ள் மற்�ம், ேசைவகளில் 1,70,000 ேகா� வ�வாைய அைடதல். 

 இந்த வைர�க் ெகாள்ைக�ல் �றப்பட�்ள்ளைவ 

o இரா�வப் பா�காப்� ெதா�ற்சாைலக�க்கான உரிமம் வழங்கல் 
ெசயல்�ைறகள் தளரத்்தப்ப�ம். 

o உரிமம் வழங்�வதற்�த் ேதைவயான ஆவணங்களின் பட�்யல் ம�ப்பாய்� 
ெசய்யப்ப�ம் மற்�ம் அைவ �ைறக்கப்ப�ம். 

o இரா�வப் பா�காப்� ெதா�ற்சாைலகளின் உரிமங்க�க்கான அைனத்� 
�ண்ணப்பங்க�ம் 30 நாடக்�க்�ள் பரி��க்கப்ப�ம். 

 

E-Tribes India 

 �ன் வரத்்தகத் தளங்களின்   �� E-Tribes இந்�யா பதாைகைய (E-Tribes India banners) 
மத்�ய பழங்���னர ் �வகாரத்�ைற அைமசச்கத்�ன் �ழ் ெசயல்ப�ம்  இந்�ய 
பழங்���னர ் �ட�்ற� சந்ைதப்ப�த்�தல் ேமம்பாட�்க் �ட்டைமப்�  நி�வனம்  
(Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India –TRIFED)   ெதாடங்��ள்ள�. 

 ேம�ம் TRIFED  நி�வனமான� பழங்���னரின் உற்பத்�ப்  ெபா�டக்�ைடய 
�ல்லைர வரத்்தகத்�ற்கான TRIFED ைகேய� ஒன்ைற�ம் (TRIFED’s Handbook for Retail 
Trade of tribal products), “Tribes Hat” எ�ம் காலாண்� இதழ் (Quarterly Magazine) ஒன்ைற�ம்  
ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 இந்�ய பழங்���னர ் �ட�்ற� சந்ைதப்ப�த்�தல் ேமம்பாட�்க் �ட்டைமப்�  
நி�வனமான� ��டட்ல் இந்�யா ெதாடக்கத்�ன் ஒ� ப��யாக  www.trifed.in,  
www.tribesindia.com எ�ம்   இ� இைணய தளங்கைள�ம்,     ைகேப� வரத்்தக 

http://www.trifed.in/
http://www.tribesindia.com/
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ெசய�ைய�ம் (M-commerce app), �ல்லைர சரக்� ெமன்ெபா�ள் ஒன்ைற�ம் (Retail 
Inventory Software)  ெதாடங்��ள்ள�. 

 அைனத்�ப் ப��களி�ம் பழங்���னர ் தயாரிப்�ப் ெபா�டக்ள் �ைடப்பைத 
உ�� ெசய்வதற்காக  TRIFED அைமப்பான� அேமசான், ஸ்நாப்�ல், �ளிப்காரட்், ேப-
�எம், ேபான்ற பல்ேவ� �ன்வரத்்தக இைணயேமைடக�டன் பல்ேவ� 
ஒப்பந்தங்கைள ேமற்ெகாண்� வ��ன்ற�. 

 மத்�யப் பழங்���னர ் �வகாரத்�ைற அைமசச்கத்�ன் ேகாரிக்ைக�ைனத் 
ெதாடரந்்� மத்�ய வரத்்தகத்�ைற அைமசச்கமான� அர� �ன்-சந்ைத�டத்�ல் 
(Government e-Marketplace - GeM) TRIFED நி�வனம் �லம் பழங்���ன உற்பத்�ப் 
ெபா�டக்ைள �ற்க �ன்ேனற்பா�கைள ேமற்ெகாண்�ள்ள�. 

TRIFED 

 இந்�ய பழங்���னர ் �ட�்ற� சந்ைதப்ப�த்�தல் ேமம்பாட�்க் �ட்டைமப்�  
நி�வனமான� மத்�ய பழங்���னர ் �வகாரத்�ைற அைமசச்கத்�ன் �ழ் 
ெசயல்ப��ன்ற ஓர ் பன் – மாநில �ட�்ற�ச ் சங்கமா�ம் (multi-State Cooperative 
Society) .  

 இதன் தைலைமயகம் �� �ல்��ல் அைமந்�ள்ள�. 

 TRIFED ஆன�, பன்மாநில �ட�்ற�ச ் சங்கங்கள் சட்டம் 1984-ன் (தற்ெபா�� பன்-
மாநில �ட�்ற� சங்கங்கள் சட்டம், 2002- Multi-State Cooperative Societies Act, 2002) �ழ் 
அப்ேபாைதய நல்வாழ்�த்�ைற அைமசச்கத்தால் (Ministry of Welfare) ஆகஸ்ட ் 1987 
அன்� ஏற்ப�த்தப்பட்ட� 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

�யான்மரின்  ��ய அ�பர் – �ன் ைம�ண்ட் 

 �யான்மர ் நாடா�மன்றமான�  நாட்�ன் பத�-வ� உண்ைமத் தைலவரான (de 
facto leader)  ஆங் சாங் ��க்� ெந�க்கமான �ன் ைம�ண்டை்ட �யான்ம�ைடய 
��ய அ�பராகத் ேதரந்்ெத�த்�ள்ள�. 

 �யான்மரில் அ�பர ் பத�யான� நாட்��ைடய தைலவர ் (Head of state) மற்�ம் 
அர��ைடய தைலவர ்(Head of government) பத�யா�ம். ேம�ம் அ�பர ்பத�யான� 
�யான்மரிய அர�யலைமப்�ச ் சட்டத்�ன் �ழ் மாெப�ம் அ�காரத்ைதக் 
ெகாண்டதா�ம். 

 எனி�ம் 2016  ஆண்� ஏப்ரல்  மாதம் �தல் �யான்மரின் உண்ைமயான தைலவராக 
ஆங்சாங் �� இ�ந்� வ�வதால்    ெவளி ெசல்�ன்ற �ன் �யா��ைடய 
ெசயற்பாத்�ரமான� �க�ம் சடங்� �ைற�லானதாகேவ (ceremonial) இ�ந்த�.   

 உடல் நலக் �ைற� காரணமாக அண்ைம�ல் �ன் �யாவ் அ�பர ் பத�ைய 
ரா�நாமா ெசய்தார.் இதைனத் ெதாடரந்்� �ழைவ  சபாநாயகராக தன� பத�ைய 
கடந்த வாரம் �றந்த �ன் ைம�ண்ட்  ஆங் சாங் � ���ைடய ஆ�ம் 
ஜனநாயகத்�ற்கான ேத�ய �க் (National League for Democracy-NLD) கட்� 
ெப�ம்பான்ைமையக் ெகாண்�ள்ள நாடா�மன்றத்�ன் இ� அைவயா�ம் ��ய 
அ�பராகத் ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 ெப�ம் ேபாராட்டத்�ற்� �ன் 2015 ஆம் ஆண்� நைடெபற்ற   ெபா�த் ேதரத்�ல் ஆங் 
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சாங்  ���ன் கட்� அேமாக ெவற்� ெபற்ற�. இ�ப்��ம் அவ�ைடய மகன்கள் 
ெவளிநாட�் ���ரிைம ெபற்��ப்பதால் அ�பர ்    பத�ைய ஆங் சாங்  � �யால்  
ஏற்க ��ய�ல்ைல என்ப� ��ப்�டத்தக்க�. அதனால் நாட்�ன் தைலைம 
ஆேலாசகராகப் ெபா�ப்ேபற்றார.் இைதத் ெதாடரந்்� � �க்�  ெந�க்கமான �ன் 
�யா அ�பர ்பத�ேயற்றார.் 

 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா��ட்பச ் ெசய்�கள் 

��ய ேகாள் K2 – 229b 

 ெகப்ளர ்2  ெதாைலேநாக்��ைனப்  (Kepler 2 telescope) பயன்ப�த்� �����ந்� 260 
�ல்�யன் ஒளியாண்�கள் ெதாைல�ல் அைமந்�ள்ள ஓர ் �டை்டயான 
நடச்த்�ரத்ைதச ் �ற்�வ��ன்ற, �டான, உேலாக, �� அள�லான K2-229b எ�ம் 
��ய ேகாைள ஆராய்ச�்யாளரக்ள் கண்���த்�ள்ளனர.் 

 ெதாைல�ரத்�ல் உள்ள அந்தக் ேகாளிைன கண்���ப்பதற்காக�ம் அதன் 
பண்�யல்�கைள வைகப்ப�த்�வதற்காக�ம் ”Wobble” �ைற என்றைழக்கப்ப�ம் 
டாப்ளர ் ஸ்ெபக்ட்ேராஸ்ேகா� ெதா�ற்�ட்பத்ைத (Doppler spectroscopy technique ) 
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் பயன்ப�த்��ள்ளனர.் 

 இக்ேகாள் ��ைய �ட 20 சத�தம் ெபரியதானதா�ம். ேம�ம் ���ன் நிைறையக் 
காட்��ம் இரண்டைர  மடங்� நிைற  அ�கம் ெகாண்�ள்ள�. இக்ேகாளான� 2000 
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��ரி ெசல்�யஸ் வைர  பகல் ெபா�� ெவப்பநிைலைய அைட�ன்ற�.  

 K2-229b ேகாளான� ஒவ்ெவா� 14 மணி ேநரத்�ற்�ம் தன் �� நடச்த்�ரத்ைதச ்�ற்� 
வ��ன்ற�. �தன் ேபான்ற ேகாள்கைள ஒத்த உயர ் அடரத்்�ைய இக்ேகாள் 
ெகாண்�ள்ள�. 

 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

�ராஜ்ஜா�ல்� �ரகடனம் 

 உல�ன் �கப்ெபரிய ெவப்ப மண்டல ச�ப்� நிலப்ப��யான காங்ேகா வ�நிலப் 
ப���ல் அைமந்�ள்ள �ெவடே்ட ெசன்ட்ரேல �ராந்�யத்�ன் (Cuvette Centrale region) 
�றந்த பா�காப்� மற்�ம் ேமலாண்ைம�ைன ேமம்ப�த்�வதற்காக 
இந்ேதாேன�யா, காங்ேகா ��யர� மற்�ம் ஜனநாயக காங்ேகா ��யர� (Democratic 
Republic of Congo-DRC) ஆ�ய நா�கள் �ட�்ைணந்� �ரஜ்ஜா�ல்� �ரகடனத்�ல்  
(Brazzaville declaration)  ைகெய�த்�ட�்ள்ளன. 

 

 ஒ�ங்��ைறப் ப�த்தப்படாத நிலப் பயன்பா�களி��ந்� இப்ப��ைய 
பா�காப்பதற்காக�ம், இப்ப���ன் நீரவ்�� மற்�ம்  �ரே்கட்�ைன 
த�ப்பதற்காக�ம் இந்தப் �ரகடனம் ைகெய�த்�டப்பட�்ள்ள�. 

 காங்ேகா ��யர�ல் உள்ள �ராஜ்ஜா�ல்ேல ப���ல் நைடெபற்ற உலக �ட்நிலத் 
ெதாடக்கங்களின் �ன்றாவ� �டட்ளிப்பாளரக்ள் சந்�ப்�ன்  (Third Partners Meeting 
of Global Peatlands Initiative ) ஒ� ப��யாக இந்தப் �ரகடனம் 
ைகெய�த்�டப்பட�்ள்ள�. 

 �ட் நிலங்களான� உலகளா�ய �க்�யத்�வம் வாய்ந்த காரப்ன் பண்டகமா�ம் 
(Carbon store). 

 பன் �ற்றாண்� காலமாக தன்�ள் உட்�ட்டப்பட�்ள்ள காரப்ைன ச�ப்� நிலங்கள் 
உ�ழவல்லதால் இந்நிலங்களின் ஒ�ங்��ைறப்ப�த்தப்படாத �ரண்டலான� 
�ற்�ச�்ழல் மற்�ம் காலநிைலக்�த் �ங்களிப்பானாக அைமய இய�ம். 

 �ட்நிலங்களான� மட�்ய கரிமப் ெபா�டக்ளின் கலைவைய ெகாண்�ள்ள, 
ப��யள� நீரில் �ழ்�ய, ஆக்�ஜன் பற்றாக் �ைற�ைடய ஓர ் ஈர நிலமா�ம்  
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(wetlands). 

 

 �ட் நிலத்��ைடய உயர ் காரப்ன் உள்ளடக்கமான� அைவ நீரின்� வ��ம் ேபா� 
அவற்ைற எரிச�்ைத�ற்� தனித்�வ பா�ப்பைட�ம் ப��யாக (uniquely vulnerable to 
incineration) மாற்��ன்ற�.   

 காங்ேகா வ�நிலத்�ல் உள்ள  �ெவடே்ட ெசன்ட்ரேல  ப��யான� உல�ன் 
�கப்ெபரிய இயற்ைகயான  ெவப்பமண்டல �ட ் நிலமா�ம் (Natural tropical peatlands). 
இப்ப��யான� உல��ைடய ப�ைம இல்ல வா�க்களின் 3 ஆண்�ச ் சமமான    
உ�ழ்�  அளைவ ேசகரம் ெசய்�ன்ற� 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

மாதவ்�ர் ேமளா - �ஜராத் 

 ஒேர பாரதம் �றந்த பாரதம் (Ek Bharat Shrestha Bharat-ஏக் பாரத் ஸ்ேரஸ்தா பாரத்) எ�ம் 
ெதாடக்கத்�ன்   ெபயர ் பாதைக�ன் �ழ் �ஜராத் மாநிலத்�ன் ேபார ் பந்தர ்
மாவட்டத்��ள்ள மாதவ்�ரில் மத்�ய கலாசச்ார அைமசச்கமான�   �தன் 
�ைறயாக மாதவ்�ர ்ேமளாைவ  ஒ�ங்�ைணத்�ள்ள�. 

 நாட்�ன் பல்ேவ� ப��கைள ��ப்பாக வட�ழக்�ப் ப��கைள   �ற  
ப��க�டன்  கலாசச்ார ரீ�யாக  ஒன்�க்ெகான்� ெந�க்கமாக்�வேத   இதன் 
ேநாக்கமா�ம்.  

 இந்த வைக�ல் �ஜராத் மாநிலத்�ன் மாதவ்�ர ் ேமளாவான� அ�ணாசச்லப் 
�ரேதசத்�ன் �ஷ்� பழங்���ன�டன் (Mishmi Tribe)  தன் ெதாடரை்ப ப�ரந்்� 
ெகாள்�ன்ற�.   

 மாதவ்�ர ் ேமளாவான� கலாசச்ாரக் கண்காட்��ன்  �லம் ஆண்�ேதா�ம் 
ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. வழக்கமாக  இம்ேமளாவான�  ராம நவ� (Ram Navami) 
அன்� ெதாடங்��ன்ற�.   
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�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள்  

சரவ்ேதச �ப்பாக்�ச ்��தல்  �னியர் உலகக் ேகாப்ைப 

 ஆஸ்�ேர�யா�ன் �டன்ி நகரில்  நைடெபற்� வ�ம் சரவ்ேதச �ப்பாக்�ச ்��தல் 
�ைளயாட�்க் �ட்டைமப்�ன் (International Shooting Sport Federation-ISSF) �னியர ்
உலகக் ேகாப்ைப ேபாட�்�ல் 25 �ட்டர ் �ஸ்டல் �ரி�ல் இந்�யா�ன் �ஷ்கான் 
பன்வாலா தங்கம் ெவன்�ள்ளதன் �லம்   �னாைவப் �ன்�க்�த் தள்ளி பதக்கப் 
பட்�ய�ல் இந்�யா �ன்னிைல ெபற்�ள்ள�. 

 இ��ப் ேபாட்��ல் �னா�ன் �ய்ன் �ஹாங் மற்�ம் தாய்லாந்�ன் கன்யேகாரன்் 
ஆ�ேயாைர �ழ்த்�  இந்�யா�ன் �ஷ்கான் பன்வாலா தங்கம் ெவன்�ள்ளார.் 
அவரக்ள் �ைறேய ெவள்ளி மற்�ம் ெவண்கலப் பதக்கங்கைள ெபற்�ள்ளனர.்  

 ேம�ம் இந்தத் ெதாடரில் இந்�யா�ன் �ஷ்கான், ம� பேகர,் ேதவன் �ரானா 
ஆ�ேயார ் அடங்�ய இந்�ய அணி அணிக�க்கான ேபாட்�ப் �ரி�ல்  தங்கப் 
பதக்கத்ைத ெவன்�ள்ள�. 

 இ�ேவ இந்�யா�ன் �ஷ்கான் பன்வாலா மற்�ம் �னா�ன் �ய்ன் �ஹாங் 
ஆ�ேயா�க்� �தல் ISSF பதக்கமா�ம். 

 �ஷ்கான் ெபற்�ள்ள இத்தங்கப் பதக்கமான� வரலாற்�ப் �கழ்ெபற்ற இந்த உலகக் 
ேகாப்ைபப் ேபாட்��ல் இந்�யா��ைடய நான்காவ� தனிநபர ்தங்கமா�ம். 

 ேம�ம் இப்ேபாட்��ல் இந்�யத் �ப்பாக்�ச ் ��ம் �ர�ம் �ஷ்கான் 
பன்வாலா��ைடய சேகாதர�மான அனிஷ் இ� தங்கங்கைள ெவன்�ள்ளார.் 
இதன் �லம் ISSF �னியர ்உலகக் ேகாப்ைப�ன் ஒேர ப�ப்�ல் தங்கப் பதக்கங்கைள 
ெவன்�ள்ள உல�ன் ஒேர உடன்�றப்�கள் (Siblings) என்ற ெப�ைமைய �ஷ்கான் 
மற்�ம் அனிஷ் ெபற்�ள்ளனர.் 
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