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ஏப்ரல் – 24 

TNPSC �ளிகள் 

 கனிம  ஆய்�கைள ஊக்��ப்பதற்காக இந்�யா�ம் ெமாராக்ேகா�ம்  ஐந்� ஆண்� 
காலத்�ற்� �ரங்கம் மற்�ம் நில�யல்   �ைறகளில்   �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தம் 
ஒன்�ல் ைகெய�த்�ட�்ள்ளன. 

 ேபார ் வா�ர�்யான F/A – 18 �ப்பர ் ஹாரெ்னட ் வா�ர�்ைய  இந்�யா�ேலேய 
தயாரிப்பதற்காக அெமரிக்க வா�ர�் உற்பத்�யாளரான ேபா�ங் நி�வனத்�ன் 
(Boeing)  ேபா�ங் இந்�யா �ைள இந்�ஸ்தான் ஏேராநாட்�க்ஸ் ��ெடட் (Hindustan 
Aeronautics Ltd-HAL) மற்�ம் மேகந்�ரா பா�காப்� அைமப்� (Mahindra Defence Systems)  
ஆ�யைவ ஓர ் ஒப்பந்தத்�ல்  ைகெய�த்�ட�்ள்ளன. இந்த �ப்பர ் ஹாரெ்னட் 
வா�ர�் ஆன�, அெமரிக்க கடற்பைட�ன் �க்�ய �மானந்தாங்� கப்ப�ன்  
ேபார ்வா�ர�் ஆ�ம். 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

இந்�யா�ன் �தல் கடற் காற்றாற்றல் �ட்டம் 

 மத்�ய ��ய மற்�ம் ��ப்�க்கக் ��ய ஆற்றல் அைமசச்கத்�ன் (Ministry of New and 
Renewable Energy-MNRE) �ழ் ெசயல்ப�ம் காற்� ஆற்ற�க்கான ேத�ய நி�வனமான� 
(National Institute of Wind Energy NIWE) இந்�யா�ன் �தல் கடற் காற்றாற்றல் 
�ட்டத்�ற்� (offshore wind energy project)  ��ப்ப ெவளிப்பாடை்ட (Expression of Interest-
EoI) ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 �ஜராத் மாநிலத்�ன்  கடல் ப���ல் காம்பட் வைள�டா�ல் (Gulf of Khambat) 1000 
ெமகாவாட்  (1 �கா வாட்) கடற் காற்றாைல ஆற்றல் உற்பத்� �ட்டத்ைத 
ஏற்ப�த்�வதற்� கடற் காற்றாற்றல் �ட்ட ேமம்பாட்டாளரக்�க்காக இந்த ��ப்ப 
ெவளிப்பா� ெவளி�டப்பட�்ள்ள�. 

 இந்�யா�ன் �தல் கடற் காற்றாற்றல் உற்பத்� �ட்டத்�ன் அ��ப்�ன் �லம் 
மத்�ய ��ய மற்�ம ��ப்�க்கக் ��ய ஆற்றல் அைமசச்கம்  இந்�யா�ல் கடல் 
காற்றாற்றல் உற்பத்� �ைறைய ேமம்ப�த்த �யற்� ெசய்�ன்ற�. 

 இந்த கடல் காற்றாற்றல் உற்பத்�யான� இந்�யா�ன் ஆற்றல் பா�காப்ைப (energy 
security)  அைடய உத� ெசய்�ம். ேம�ம் ப�வநிைல மாற்றத்�ற்கான ேத�ய 
ெசயல்�ட்டத்�ன் இலக்�கைள (National Action Plan for Climate Change-NAPCC) அைடய 
உத�ம். 

 ேத�ய கடல் காற்� ஆற்றல் ெகாள்ைக�ன் (National Offshore Wind Energy Policy)  �ழ் 
ெசன்ைன�ல் உள்ள காற்� ஆற்ற�க்கான ேத�ய நி�வனமான�     கடற் 
காற்றாற்றல் �ட்ட இடங்களின் இ�� ஏலத்�ற்� �ன்� அவ்�டத்ைத கணக்காய்� 
ெசய்ய மற்�ம் அத்�யாவ�யமான ஆய்�கைள ேமற்ெகாள்வதற்கான �தன்ைம 
நி�வனமா�ம். 

 காற்� ஆற்ற�க்கான ேத�ய நி�வனமான�  கடற் காற்றாற்றல் உற்பத்� �ட்ட 
ேமம்பாட்�ற்� த�ழ்நா� மற்�ம் �ஜராத் மாநிலங்களின் கடற்ப��கைள 
அைடயாளம் கண்�ள்ள�. 
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 ேம�ம் காற்� ஆற்ற�க்கான ேத�ய நி�வனமான�   காற்� �ல ஆதாரங்களின் 
அள�ட்�னிற்காக இந்�யா�ன் �தல் கடற் ைலடார ் க��ைய காம்பாட் 
வைள�டா�ல் ெபா�த்��ள்ள�. ேம�ம் 2018 ஆண்� ெசப்டம்பர ் மாதம் 
த�ழ்நாட�் கடற்ப���ல் இரண்டாவ�  ைலடார ்சாதனத்ைத ெபா�த்த உள்ள�. 

 

�தல் சரவ்ேதச சாைல கட்�மானத்  �ட்டம் 

 இந்�ய ேத�ய ெந�ஞ்சாைல ஆைணயமான� (National Highways Authority of India (NHAI) 
 �யான்மரில் உள்ள யாக்� – கேலவா ெந�ஞ்சாைலப் �ரிைவ (Yagyi – Kalewa section) 
இந்�யா�ன் �ழக்�ப் ப��ேயா� இைணந்த இ�வ�ப்பாைதயாக (two lane)  
ேமம்ப�த்�வதற்� �யான்மர ்அர�டன் ஓர ்ஒப்பந்தத்�ல்  ைகெய�த்�ட�்ள்ள�. 

 இத்�ட்டமான� இந்�யா – �யான்மர ் – தாய்லாந்�  ஆ�யவற்�ற்�ைடேயயான 
�த்தரப்� ெந�ஞ்சாைலத் �ட்டத்�ன் {India-Myanmar-Thailand (IMT) Trilateral Highway} ஒ� 
ப��யா�ம். ேம�ம் இ� இந்�ய ேத�ய ெந�ஞ்சாைல ஆைணயத்�ன்   �தல் 
சரவ்ேதச �ட்டம் ஆ�ம். 

 ெதற்கா�ய �ராந்�யத்�ல் அைமந்�ள்ள இந்�யா, �யான்மர ்மற்�ம்  தாய்லாந்� 
ஆ�ய நா�க�க்�ைடேயயான இைணப்�ைன ஊக்��ப்பதற்காக இந்�யா�ன் 
�ழக்� ெசயற்பாட�் ெகாள்ைக�ன் (Act East policy)  �ழ்  கட்டப்பட�் வ�ம் �ராந்�ய 
ெந�ஞ்சாைலேய IMT �த்தரப்� ெந�ஞ்சாைலயா�ம். 

 இந்த ெந�ஞ்சாைலயான� �யான்மரின் வ�ேய இந்�யா�ன் மணிப்�ர ்
மாநிலத்�ன் ேமாெர (Moreh)  ப��ைய தாய்லாந்� நாட்�ன் ேம ேசாட ் (Mae- Sot) 
ப���டன் இைணக்�ம். 

 இந்த ெந�ஞ்சாைலயான� ஆ�யான் – இந்�யா தைடயற்ற வரத்்தக ப��களி�ம் 
(ASEAN–India Free Trade Area),  அதேனா� �ற ெதன்�ழக்கா�யப் ப��களி�ம் 
(Southeast Asia)  வணிகம் மற்�ம் வரத்்தகத்ைத ஊக்��க்�ம் என 
எ�ரப்ாரக்்கப்ப��ன்ற�. 

 இந்�ய அர�ன் மத்�ய ெவளி�ற� �வகாரத்�ைற அைமசச்கத்�னால் 
இத்�ட்டத்�ற்� நி�யளிக்கப்ப��ன்ற�. 

 1177 ேகா� �பாய் ெசல�ல் ெபா��யல், ெகாள்�தல் மற்�ம் கட�்மானம் எ�ம் 
�ைற�ன் (Engineering, Procurement and Construction Mode - EPC mode) அ�ப்பைட�ல் 
இத்�ட்டம் ெசயல்ப�த்தப்பட�ள்ள�. 

 

சரவ்ேதச ஆற்றல் மன்ற அைமசச்ரக்�க்�ைடேயயான சந்�ப்� 

 அெமரிக்கா மற்�ம் �னா�ற்�ப்�ற� ஆற்றல் �கர�்ல் உலக அள�ல் �ன்றாவ�  
ெபரிய ஆற்றல் �கரே்வாரான    இந்�யா  16-வ� சரவ்ேதச ஆற்றல் மன்றத்�ன் 
(International Energy Forum - IEF) அைமசச்ரக்�க்�ைடேயயான சந்�ப்ைப அண்ைம�ல்  
���ல்��ல் நடத்��ள்ள�. 

 இசச்ந்�ப்� �ைறப்ப� �ரதமரால் ெதாடங்� ைவக்கப்பட�்ள்ள�. இேதா� இந்�யா 
சரவ்ேதச ஆற்றல் மன்ற அைமசச்ரக்�க்�ைடேயயான சந்�ப்ைப இரண்டாவ� 
�ைறயாக நடத்��ள்ள�. இதற்� �ன்னர ் இந்�யா 5-வ� சரவ்ேதச 
ஆற்றல்மன்றத்�ன் அைமசச்ரக்�க்�ைடேயயான சந்�ப்ைப  1996 ஆம் ஆண்� 
ேகாவா�ல் நடத்�ய�. 
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 2018-ஆம் ஆண்�ற்கான இசச்ந்�ப்�ன் க�த்�� “உலகளா�ய ஆற்றல் பா�காப்� 
மாற்றம், ெதா�ல்�ட்பம், வரத்்தகம் மற்�ம் �த�� ஆ�யவற்�ன் எ�ரக்ாலம்” (The 
Future of Global Energy Security: Transition, Technology, Trade and Investment) என்பதா�ம். 

 42 நா�கைளச ் ேசரந்்த ெபட்ேரா�யத் �ைற  அைமசச்ரக்ள் இசச்ந்�ப்�ல் கலந்� 
ெகாண்டனர.் இசச்ந்�ப்பான� �னா மற்�ம் ெதன்ெகாரியா ஆ�ய நா�களின் 
�ட�்றேவா� இந்�யாவால் நடத்தப்பட�்ள்ள�. 

 இசச்ந்�ப்பான� அ�வாற்றல் மற்�ம் அ�பவப்ப�ர�் ஆ�யவற்�ன் �லமாக 
ெகாள்ைககள் மற்�ம் �த�ட�் ���கைள ேமம்ப�த்�வைத ேநாக்கமாக 
ெகாண்ட�. 

  

�தல் அ�ேவக �ன் இயந்�ரம் 

 12000 ��ைரத் �றன் (Horsepower-HP) ெகாண்ட இந்�யா�ன் �தல் அ�ேவக �ன் 
இயந்�ரம் �கார ் மாநிலத்�ல் உள்ள மேத�ரா எெலக்ட்ரிக் எஞ்�ன் 
ெதா�ற்சாைல���ந்� (Electric Locomotive Factory) �ரதமரால் ெகா� அைசத்� 
ெதாடங்� ைவக்கப்பட�்ள்ள�. 

 இந்�யா�ல் தயாரிப்ேபாம் (Make-in-India)  என்ற �ட்டத்�ன் �தல் ெபரிய  �டட்மான 
இத்�ட்டம் �ெரஞ்� நி�வனமான ஆல்ஸ்ேடாம் (Alstom) நி�வனத்�டன் இைணந்�  
இந்�ய ர�ல்ேவ நி�வனத்தால் ேமம்ப�த்தப்பட�் நிைற� ெசய்யப்பட�்ள்ள�.  

 இதன் �லம், 12000 ��ைரத்�றன் மற்�ம் அதற்� ேமலான �றன் ெகாண்ட 
எலக்ட்ரிக் எஞ்�ன்கைளக் ெகாண்�ள்ள நா�களான இரஷ்யா, �னா, ெஜரம்னி 
மற்�ம் ��டன் ஆ�ய நா�கள் உள்ளடங்�ய �றப்�ப் பட�்ய�ல் இந்�யா இடம் 
ெபற்�ள்ள�. 

 தற்ேபா� வைர இந்�ய ர�ல்ேவ  �ைறயால் 6000 ��ைரத் �றன் ெகாண்ட �ன் 
எஞ்�ன்கள் மட�்ேம பயன்ப�த்தப்பட�் வ��ன்றன.   இந்த 12000 ��ைரத் �றன் 
�ன் எஞ்�ன்கள் சரக்� ர�ல்களில் இைணக்கப்ப�ம்.  ேம�ம்  நிலக்கரி மற்�ம் 
இ�ம்�த்தா� ஆ�யவற்�ன் ேபாக்�வரத்�ற்� இைவ பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

 



•   
•    
 
 
 
 

  

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

 அ�கத்த� �ணிகரங்கள் �தான   சரவ்ேதச மாநா� 2018 

 அ�கத்த� �ணிகரங்கள் �தான சரவ்ேதச மாநா� (International Conference on 
Accessible Adventure)  அண்ைம�ல் ேநபாளத்�ல் உள்ள ெபாக்ஹாரா�ல் 
நைடெபற்ற�. 

 இந்த மாநாட்�ன் க�ப்ெபா�ள் “உத்ேவகம் மற்�ம் �யரத்்தல்” (Inspiration and 
Perspiration) என்பதா�ம்.  

 ேநபாள �ற்�லா ஆைணயமான� (Nepal Tourism Board-NTB) இந்த மாநாடை்ட 
ஒ�ங்�ைணத்�ள்ள�. 

 அ�கத்த� �ணிகரங்க�க்கான ஆ�யா�ன் தைலநகராக (The Accessible Adventure 
capital of Asia)  ேநபாளத்ைத உ�வாக்கத் ேதைவயான �ட்�ைண�, �ட்ட�டல், 
��ப்�ணர�் அரப்்பணிப்� ெதாடரப்ாக இந்த மாநா� நடத்தப்பட�்ள்ள�. 

 ேநபாளத்�ல் �ற்�லாத் ெதா�ற்�ைற�ல் அ��த�ன் �க்�யத்�வம்  (importance 
of accessibility)  மற்�ம் �ற்�லாத் �ைற�ன் வளரச்�்�ன் �� கவனம் 
ெச�த்�வதற்காக  மாரச் ் 30 ஆம் ேத�ைய ��ய வ�டாந்�ர, அைனவ�க்�மான 
�ற்�லா �னமாக (Tourism for All) இந்த மாநா�   அ��த்�ள்ள�. 

 ெசயற்ைகக் கால்கள் உைடேயார,் கண்பாரை்வ இல்லாேதார,் �ைள வளரச்�் 
இல்லாேதார ் உட்பட நகர�் இயலாைம உைடயவரக்ள், ெம�வாக நடக்�ம் 
��ேயாரக்ள் ேபான்ேறாரக்ளின் ேதைவகைள சந்�ப்ப�ல் கவனம் ெச�த்�ம் 
அ�கத்த� �ற்�லா�ன் ஓர ் �ைணப்�ரிவாக  அ�கத்த� �ணிகரங்கள் 
இ�ப்பதால் அவற்�ன் �� 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான அ�கத்த� �ணிகரங்கள் 
�தான சரவ்ேதச மாநா� கவனம் ெச�த்��ன்ற�. 

 

OPEC  - ஆ�யன் �ரி�யம் �வகாரம்   

 எண்ெணய் மற்�ம் ெபட்ேரா�யம் ஏற்�ம� நா�களின் �ட்டைமப்�னால்   (OPEC - 
Organisation of the Petroleum Exporting Countries)  ��க்கப்ப�ம் ஆ�யன் �ரி�யத்�ற்� 
(Asian premium )  எ�ராக �ரல் எ�ப்ப இந்�யா�ம் �னா�ம்  �ற ஆ�ய நா�க�டன் 
ஒ�ங்�ைணந்�ள்ளன. 

 ேமற்கத்�ய நா�க�க்� தான் �ற்�ன்ற எண்ெணய்��ைடய  �ற்பைன 
�ைலைய ஒப்�ட�், ஆ�ய நா�களிட��ந்� OPEC அைமப்�ன்   உ�ப்� நா�கள் 
வ��க்�ன்ற ஓர ்��தல் கட்டணேம ஆ�யன் �ரி�யமா�ம். 

 இந்�யாவான� தன� 86 சத�த கசச்ா எண்ெணய்ைய�ம், 95 சத�த இயற்ைக 
எரிவா��ைன�ம், 95 சத�த �ரவமாக்கப்படட் ெபட்ேரா�யம் எரிவா�ைவ�ம் (LPG 
- Liquefied petroleum gas) எண்ெணய் மற்�ம் ெபட்ேரா�யம் ஏற்�ம� நா�களின் 
�ட்டைமப்�ன்  உ�ப்� நா�களி��ந்�   இறக்�ம� ெசய்�ன்ற�.  

 எண்ெணய் உற்பத்� நா�களின் “ெபா�ப்�ைடய மற்�ம் நியாயமான 
�ைல�ட�ன்” (Responsible and Reasonable Pricing’) அமல்பாட்�ைன இந்�யா 
வ���த்� வ��ன்ற�. 

எண்ெணய் மற்�ம் ெபட்ேரா� யம் ஏற்�ம� நா�களின் �ட்டைமப்� 

 எண்ெணய் மற்�ம் ெபட்ேரா�யம் ஏற்�ம�யாளர ் நா�களின்  �ட்டைமப்பான� 
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1960 ஆம் ஆண்� ஈராக் நாட்�ன் பாக்தாத் நகரில் ேதாற்��க்கப்படட்�.  

 இதன் தைலைமயகம் ஆஸ்�ரியா நாட்�ன்  �யன்னா நகரில்  அைமந்�ள்ள�. 

 ச�� அேர�யா, ஈரான், ஈராக், �ைவத், ெவனி�லா ஆ�ய 5 நா�கள் OPEC 
அைமப்�ன் �தல் ஐந்�  நி�வன நா�களா�ம். 

 OPEC அைமப்பான� 14 எண்ெணய் ஏற்�ம�யாளர ் நா�களின் 
அர�க�க்�ைடேயயான (intergovernmental organization) ஓர ்அைமப்பா�ம். 

 OPEC அைமப்பான� தன்�ைடய உ�ப்� நா�களி�ைடய ெபட்ேரா�யக் 
ெகாள்ைககைள (petroleum policies) ஒன்�ைணத்� ஒ�ங்�ைணக்�ன்ற�. 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பச ்ெசய்�கள் 

உல�ன் �தல் ெதா� �ல்ைல 

 மாற்றங்க�ைடய ஒளி �ண்ண�� ெதா�ல்�ட்பத்ேதா� ��ய  (Transitions Light 
Intelligent Technology)  அ�வ் ஒயா�ஸ் (Acuvue Oasys)  ெதா� �ல்ைலகளின் (Contact 
Lenses)  பயன்பாட்�ற்� அெமரிக்கா�ன் உண� மற்�ம் ம�ந்�ப் ெபா�ள் நிரவ்�ப்� 
அைமப்� (Food and Drug Administration- FDA) அ�ம� வழங்��ள்ள�. 

 �ரகாசமான ஒளி ெவளிசச்த்�ற்� ஆட்ப�ம் ேபா� தானாக இ�ட்�டக் ��ய 
உல�ன் �தல் ெதா� �ல்ைல இ�வா�ம். 

 �ரிய  கண் கண்ணா�களில் (eyeglasses)  பயன்ப�த்தப்ப�ம்  �ரிய ெவளிசச்த்�ன் 
ேபா� தானாக க�ைமயா� இ�ட்�டக் ��ய அேத ெதா�ற் �ட்பத்ைதக் 
ெகாண்�ள்ள உல�ன் �தல் ெதா� �ல்ைல இ�வா�ம். 

 

�கா ைவரஸ் - இந்�ய ைவரால� நி�வனம்  

 அண்ைம�ல் ேத�ய ைவரால�  நி�வனத்�ன் (National Institute of Virology-NIV) ஓர ்
ஆய்வான� ெடங்� மற்�ம் �க்கன்�னியா ேநாய்க�க்கான ைவரஸ்கைள பரப்�ம்   
இந்�யன் ஏ�ஸ்எ�ப்� ெகா�க்களான� (Indian Aedesaegypti mosquito)  �கா 
ைவர�னால் (zika virus)  எளி�ல்  பா�க்கப்படவல்லன   என கண்ட�ந்�ள்ள�. 

 ேத�ய ைவரால�  நி�வனத்�ன்    ஆய்�ன் ேபா�,   �கா ைவர�ன் MR-766 எ�ம் 
ஆப்�ரிக்கன் மர�க் ��னால் (African strain) பா�க்கப்பட்ட  இந்�யன் ஏ�ஸ்எ�ப்� 
ெகா�வான� ேநாய்  ெதாற்ைற எளிதாக  பரப்ப வல்ல� என  கண்ட�யப்பட�்ள்ள�. 

 �கா ைவரஸான� ஏந்�கள் வ�ேய பரவக்��ய   ேநாய்களில்  (vector borne disease) 
ஒன்றா�ம். ஏ�ஸ் எ�ப்� ெகா�க்களால் �கா ைவரஸான� �தன்ைமயாக 
பரப்பப்ப��ன்ற�. 

 பா�ற� ெதாடர�் (sexual contact)  மற்�ம் இரத்தப் பரிமாற்றம் (blood transfusion)  
�ல�ம் �கா ைவரஸ் பரவக்��ய�. ேமாசமான �றப்� �ைறபா�கைள (serious 
birth defects ) இந்த �கா ைவரஸ் ஏற்ப�த்த வல்ல�.  

 �கா ைவர�ன் �தல் ெவளிப்பாடான� (Zika Virus outbreak)    �தன் �த�ல் 2013 ஆம் 
ஆண்�    ெதன் ப��க் ெப�ங்கட�ல் உள்ள மார�்�சஸ் ��ல் (Marquesas Islands)  
கண்ட�யப்பட்ட�. �ன்னர ்அ� 2015 ஆம் ஆண்�ல் �ேர��க்�ப் பர�ய�. 
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மாநிலச ்ெசய்�கள் 

�ழக்கத்�ய மாநிலங்களின் �தல் �ராந்�ய மாநா� 

 நீர ் வள ஆதாரங்கள் (Water Resources) �தான �ழக்கத்�ய மாநிலங்களின் �தல் 
�ராந்�ய மாநா� அண்ைம�ல் ேமற்� வங்க மாநிலத்�ன் ெகால்கத்தா�ல் 
நைடெபற்ற�. 

 �க்�யமான நீர ் வள ஆதாரங்கள் ெதாடரப்ான �ரச�்ைனகைள கைளவதற்கான 
ஓர ்�யற்�யாக இந்த மாநா� நடத்தப்பட�்ள்ள�. 

 மத்�ய நீர ் வள ஆதாரம், ந�  ேமம்பா� மற்�ம் கங்ைக �னரைமப்� அைமசச்கம் 
(Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation) இந்த மாநாட்�ைன 
நடத்��ள்ள�. 

 �ஹார,் சத்�ஸ்கர,் ஜாரக்்கண்ட், ஒ�ஸா மற்�ம்  ேமற்� வங்கம் ஆ�ய ஐந்� 
�ழக்கத்�ய மாநிலங்க�க்� இைடேயயான �க்�யமான நீரவ்ள ஆதாரங்கள் 
ெதாடரப்ான  �ரச�்ைனகள் (water resources issues), மாநிலங்க�க்�ைடேயயான 
�ரச�்ைனகள் (inter-state issues), மாநிலத்�ற்�ள்ளான மற்�ம் 
மாநிலங்க�க்�ைடேயயான வ�கால் �ரச�்ைனகள் (Intra and Inter-basin issues) 
ஆ�யவற்ைற கைளவேத இம்மாநாட்�ன் ேநாக்கமா�ம். 
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