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மாரச் ்– 15 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

கள்ள ேநாட்�கள் �தான ேத�ய மாநா� & அமலாக்க நி�வனங்களின் பங்� 

 அமலாக்க நி�வனங்களின் பங்� மற்�ம் கள்ளேநாட�்கள் �தான ேத�ய மாநா� 
அண்ைம�ல் �� ெடல்��ல் நைடெபற்ற�. 

 அ��சார ்ெசாத்�ரிைம�ன் ேமம்பா� மற்�ம் ேமலாண்ைமக்கானப்   �ரி� (CIPAM - 
Cell for IPR Promotion and Management) ஐேராப்�ய �னிய�டன் (European Union-EU) 
இைணந்� இம்மாநாடை்ட நடத்��ள்ள�. 

 இன்�ம் ேமம்பட்ட வைக�ல் அ��சார ் ெசாத்�ரிைம�ன்   பா�காப்� 
�ழலைமைவ வ�ப்ப�த்த, ��ய ேயாசைனகைள வழங்க�ம், அதன் ��   
ேபச�்வாரத்்ைதைய நடத்த�ம் அ��சார ் ெசாத்�ரிைம களத்�ல் உள்ள   ேத�ய 
மற்�ம் சரவ்ேதச நி�ணரக்ைள ஓேர ேமைட�ல் ஒ�ங்�ைணப்பதற்காக இம்மாநா� 
நடத்தப்ப��ன்ற�. 

CIPAM 

 மத்�ய வரத்்தகம் மற்�ம் ெதா�ல்�ைற அைமசச்கத்�ன் (Ministry of commerce and 
Industry) ெதா�ல்�ைற ெகாள்ைக மற்�ம் ஊக்��ப்�த் �ைற�ன் (DIPP- Department of 
Industrial Policy & Promotion) �ழ் ெசயல்ப�ம் ெதா�ல்�ைற அைமப்ேப (Professional body) 
CIPAM ஆ�ம். 

 “பைடப்பாக்க இந்�யா; �த்தாக்க இந்�யா” (Creative India; Innovative India) என்ற 
�ழக்கத்ேதா� (slogan) 2016 ஆம் ஆண்� ேம மாதம் ஏற்�க்ெகாள்ளப்படட் ேத�ய 
அ��சார ்ெசாத்�ரிைம ெகாள்ைகைய (IPR Policy) �றம்பட  அமல்ப�த்�வேத CIPAM-
ன் �க்�ய பணியா�ம். 

 

மரண தண்டைனைய ஒ�ப்பதற்கான �ன்ெமா�� 

 2013 ஆம் ஆண்� உசச் நீ�மன்றமான� இந்�ய சட்ட ஆைணயத்ைத (Law Commission of 
India) மரண தண்டைனயான� ஓர ் �ற்றத்த�ப்� தண்டைனயா (deterrent punishment) 
அல்ல� �ற்ற�யல் ெசயல்க�க்கான   ஓர ்தண்�ப்� நீ�யா (retributive justice) அல்ல� 
அ� �றனற்றதாக்��ற அல்ல� பயனற்றதாக்��ற இலக்ைக வழங்��ன்ற ஒன்றா 
(incapacitate goal) என ஆரா�மா� ேகட�்க் ெகாண்ட�.   

 நீ�ப� ஏ.�. ஷா (A.P.Shah) தைலைம�லான �ந்ைதய  இந்�ய சட்ட ஆைணயம் 2015-
ல் தன்�ைடய அ�க்ைக�ல் ��ரவாதத்�டன் ெதாடர�்ல்லா   வழக்�க�க்�  (non-
terrorism cases) மரண தண்டைன வழங்�வைத ரத்� ெசய்யேவண்�ெமன  
�ன்ெமா�ந்த�. 

 இதைனத் ெதாடரந்்� மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கம் இ� ��த்� தங்க�ைடய 
க�த்ைதத் ெதரி�க்�மா� மாநிலங்கைள ேகாரிய�. 

 மரண தண்டைனைய ஒ�ப்பதற்கான �ன்ெமா��ன் �� மத்�ய உள்�ைற 
அைமசச்கத்�டம் தங்க�ைடய நிைலப்பாடை்ட ெதரி�த்த 14 மாநிலங்கள் மற்�ம் 
�னியன் �ரேதசங்க�ள் கரந்ாடகா மற்�ம் �ரி�ரா ஆ�ய இ� மாநிலங்கள் 
மட�்ேம மரண தண்டைன நைட�ைறைய ரத்� ெசய்�மா� ேவண்��ள்ளன. 
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 மரண தண்டைனைய ஒ�ப்பதற்� �ஜராத், சத்�ஸ்கர,் மத்�யப் �ரேதசம், 
ராஜஸ்தான், ஜாரக்ண்ட,் �ஹார,் த�ழ்நா�, ெடல்� ஆ�ய மாநிலங்கள் எ�ரப்்� 
(vetoed) ெதரி�த்�ள்ளன.   

 

க�ைணக் ெகாைல 

 �ணப்ப�த்த ��யாத நிைலக்� ெசன்��ட்ட ேநாயாளிகைள அவரக்ள் 
சம்மதத்�டன் க�ைணக் ெகாைல ெசய்வதற்� அ�ம� அளித்� உசச் நீ�மன்றம் 
வரலாற்� �க்�யத்�வம் வாய்ந்த �ரப்்ைப வழங்��ள்ள�. 

 இந்�ய உசச்நீ�மன்றம் க�ைணக் ெகாைலக்�ம், உ�ர ்சாசனம் (living wills) அல்ல� 
�ன் �ட்�ய ம�த்�வ வ��ைறகைள (Advance medical directives) வழங்�ம் 
உரிைமக்�ம் அ�ம� வழங்��ள்ள�. 

 இந்�ய உசச்நீ�மன்ற தைலைம நீ�ப� �பக் �ஸ்ரா தைலைம�லான 5 ேபர ்
ெகாண்ட அர�யலைமப்� அமர�் இந்த �ரப்்ைப வழங்��ள்ள�. 

 கண்ணியமாக வாழ்வதற்கான உரிைம என்ப� கண்ணியமாக இறப்பைத�ம் 
உள்ளடக்�ய� என்ற க�த்�ன் அ�ப்பைட�ல் 5 நீ�ப�கள் அடங்�ய 
அர�யலைமப்� அமர�் இந்த �ரப்்ைப அளித்�ள்ள�. 

 

 �க�ம் ேமாசமாக ேநாய் பா�ப்�ற்ற நிைல�ல் தாம் ெபற்�வ�ம் ம�த்�வ 
��சை்சைய ஒ�வர ் ம�ப்பதற்கான உரிைமைய நைட�ைறப்ப�த்த வைக 
ெசய்�ம் உ�ர ்சாசனத்ைத (living will) அங்�கரிக்�மா� ேகாரி “காமன் காஸ்” (Common 
Cause) எ�ம் அர� சாரா ெதாண்� நி�வனத்�ன் சாரப்ாக �ரசாந்த் �ஷன் 2005 ஆம் 
ஆண்� ெதாடரந்்த வழக்�ன் �� உசச் நீ�மன்றம் இந்த �ரப்்ைப வழங்��ள்ள�. 

 �ணப்ப�த்�வதற்�ம் அல்ல� உ�ர ் �ைழப்பதற்�ம் எத்த� நிசச்ய�ம் இல்ைல 
எ�ம்ேபா� �ன்��ம் ேநாயாளிக்� கண்ணியமான இறப்ைப வழங்க அவ�க்� 
வழங்கப்பட�் வ�ம் உ�ரக்ாப்� ம�த்�வ ஆதரைவ நி�த்�வ�ம் அல்ல� ��ம்பப் 
ெப�வ�ம் க�ைணக் ெகாைல அல்ல� passive Euthanasia எனப்ப�ம்.    

 �ணப்ப�த்த ��யாத நிைலைமக்�ச ் ெசன்��ட்ட ேநாயாளிைய ஊ� �லம் 
உ�ரிழக்கச ்ெசய்�ம் நைட�ைற ஆக்�வ் �தேன�யா (Active euthanasia) எனப்ப�ம். 
இந்த �ைறக்� அ�ம� இல்ைல என உசச்நீ�மன்றம் ஏற்கனேவ �ட்ட வட்டமாகக்  
���ள்ள�. 
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சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

TPP-க்கான �ரிவான மற்�ம் வளரச்�் ஒப்பந்தம் 

 �� நாட்�ல் உள்ள சாண்�யாேகா�ல் 11  ப��க் கைர நா�கள் CP TPP or TPP11  
என்றைழக்கப்ப�ம் �ரான்ஸ் ப��க் �ட�்ப் பங்களிப்�ற்கான    �ரிவான மற்�ம் 
வளரச்�் ஒப்பந்தத்�ல்   (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
– CP TPP)  �ைறயாக �ைழந்�ள்ளன. 

 அெமரிக்காவால் �ன்ெமா�யப்பட்ட �ரான்ஸ் ப��க் �ட�்ப் பங்களிப்�ன்    
��த்தப்பட்டப் ப�ப்ேப (revised version) இந்த CP TPP ஆ�ம். TPP ���ந்� அெமரிக்கா 
ெவளிேய�ய �ற� இ� இ�� ெசய்யப்பட்ட�. 

 
 TPP 11-ல் ஆஸ்�ேர�யா, ��ேன, கனடா, ��, மேல�யா, ஜப்பான், ெமக்�ேகா, 

நி��லாந்�, ெப�, �ங்கப்�ர,் �யடந்ாம் ஆ�ய 11 நா�கள் உள்ளன.  

 வட அெமரிக்க தைடயற்ற வரத்்தக ஒப்பந்தம் (NAFTA - North American Free Trade Agreement) 
மற்�ம் ஐேராப்�ய �னியன் (European Union-EU) ஆ�யவற்ைறத் ெதாடரந்்� உல�ன் 
�ன்றாவ� ெபரிய வரத்்தக மண்டலம் (Trade Bloc) இ�வா�ம். 

 இந்த 11 நா�க�ள் 6 நா�கள் தங்க�ைடய உள்நாட்டள�ல் இந்த ஒப்பந்தத்�ைன 
உ�� ெசய்த (Ratify) 60 நாடக்ள் க�த்� இந்த ஒப்பந்தம் அம�க்� வ�ம்.   

 ம�ந்�ப் ெபா�டக்�ைடய அ��சார ் ெசாத்�ரிைம�ன் பா�காப்ைபப்  
ெப�க்�வதற்கான ��கள் உட்பட TPP உடன்ப�க்ைக�ல் அெமரிக்கா ேவண்�ய 
�ல ேதைவகள் இப்��ய ஒப்பந்தத்�ல் நீக்கப்பட�்ள்ளன. 
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 12 உ�ப்� நா�கைளக் ெகாண்ட TPP-���ந்� 2017 ஆம் ஆண்� ஜனவரி மாதம் 
அெமரிக்கா ெவளிேய�ய�. 

 அெமரிக்கா TPP-���ந்�   ெவளிேய�ய �ற�, அதைனக் ��த்� க�தா� TPPைய    
�ன்ென�த்�ச ் ெசல்ல �ற 11 நா�கள் ��� ெசய்தன. இத்த� வைக�ல் இந்த 
ஒப்பந்தம் 2018 ஆம் ஆண்� ஜனவரி மாதம் இ�� ெசய்யப்படட்�. 

 

நி��யல்   �ட்�ற�ற்கான �ட்�ப் �ரகடனம்  

 சரவ்ேதச �ரிய ஆற்றல் �ட்டணி (ISA- International Solar Alliance), ஆப்�ரிக்க ேமம்பாட�் 
வங்� (AfDb- African Development Bank), ஆ�ய வளரச்�் வங்� (ADB- Asian Development Bank), 
ஆ�ய உள்கட்டைமப்� �த�ட�் வங்� (AIIB- Asian Infrastructure Investment Bank,) ப�ைமப் 
ப�வநிைல நி�யம் (GCF- Green climate fund) மற்�ம் ��ய வளரச்�் வங்� (New 
Development Bank NDB) ஆ�யைவ ��ப்�க்கக்��ய ஆற்றைல ேமம்ப�த்�வதற்காக  
ஒ� �ட�் நி��யல் �ட்�ைண�ப்  �ரகடனத்�ல் (Joint financial partnership Declarations)  
ைகெய�த்�ட�்ள்ளன. 

 ��ப்�க்கக்��ய எரிசக்�க்கான ஆதர�ல் தங்க�ைடய ஒத்�ைழப்ைப ேம�ம் 
��ரப்ப�த்த சரவ்ேதச ஆற்றல் நி�வனம்  (The International Energy Agency-IEA), 
��ப்�க்கக் ��ய ஆற்ற�க்கான சரவ்ேதச நி�வனம் ஆ�யைவ  சரவ்ேதச �ரிய 
ஆற்றல் �டட்ணி�டன் (ISA) ஓர ்  �ட�் �ட்�ைண�ப்  �ரகடனத்�ல் (Joint partnership 
Declarations)  ைகெய�த்�ட�்ள்ளன. 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

மகளிர் ேராந்�க் காவற்பைட 

 சரவ்ேதச மகளிர ்�னமான மாரச் ்8 அன்� ெடல்��ன் ெதன் மாவட்ட காவல் �ைற 
“அைனத்� மகளிர ்ேராந்�க் காவல் பைடைய” ெதாடங்��ள்ள�. 

 ெபா� இடங்களில் ெபண்களின் பா�காப்ைப உ�� ெசய்வதற்காக 
ஏற்ப�த்தப்பட�்ள்ள இந்தப் பைடக்� “ைநட்�ங்ேகல்” (Nightingale’) எனப் 
ெபயரிடப்பட�்ள்ள�. 

 ஆ�தங்கள் அற்ற தாக்�தல் மற்�ம் ஓட�்நர ்   ப�ற்�யளிக்கப்பட்ட கான்ஸ்ட�ள் 
மற்�ம் சப்-இன்ஸ்ெபக்டர ் த���ைடய 20 �தல் 35 வய�ற்�ட்படட் 16 ெபண் 
காவலரக்ைள இப்பைட ெகாண்�ள்ள�. 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள்  

�ேயாதர ்�ரா� 2018 

 தரம்சாலா�ல் உள்ள இமாசச்லப் �ரேதச  மாநில    �ரிக்ெகட் சங்க ைமதானத்�ல் 
நைடெபற்ற     45-வ� �ேயாதர ்�ரா�-2018  �ரிக்ெகட் ேபாட்��ன் இ��  ஆட்டத்�ல் 
கரந்ாடக அணிைய  6 �க்ெகட் �த்�யாசத்�ல் �ழ்த்� இந்�யா-� அணி �ேயாதர ்
�ரா�ைய ெவன்�ள்ள�.    
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�ேயாதர  ்�ரா�  

 இந்�யா�ன் உள்நாட�் �ரிக்ெகட்�ல் அட்டவைண A வைக �ரிக்ெகட ் ேபாட்�ேய 
(List A cricket competition) �ேயாதர ்�ரா� ஆ�ம். 

 இந்�ய �ரிக்ெகட்�ன் ��ெப�ம் மனிதர ் (Grand Old man of Indian Cricket) 
என்றைழக்கப்ப�ம் D.B.�ேயாதர ் ெபயர ் ெகாண்� இப்ேபாட்�க்� �ேயாதர ்  �ரா� 
எனப் ெபயரிடப்படட்�. 

 வட மண்டலம், ெதன் மண்டலம், �ழக்� மண்டலம், ேமற்� மண்டலம், மத்�ய 
மண்டலம் என நாட்�ன் 5 மண்டல அணிக�க்� இைடேய இந்த 50 ஓவர ்நாக் அ�ட ்
(knockout) �ரிக்ெகட ்ேபாட்� ஆண்�ேதா�ம் நடத்தப்ப��ன்ற�.  

 2015-16 ஆம் ஆண்�ற்கான �சனில் �ேயாதார ் �ரா��ல் மாற்றம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படட்�.  

 BCCI-ஐ ஆல்    ேதரந்்ெத�க்கப்ப�ம் �ஜய் ஹசாேர ேகாப்ைப�ன் இ� ெவற்�யாளர ்
அணிகளான இந்�யா ஏ மற்�ம் இந்�யா � அணிகள் �ேயாதர ் ேகாப்ைப�ல் 
பங்ேகற்�மா� மாற்�யைமக்கப்படட்�. 

 வடக்� மண்டல அணி இ�வைர 13 �ைற �ேயாதர ்�ரா�ைய ெவன்� அ�க�ைற 
�ேயாதர ்�ரா�ைய ெவன்ற அணியாக சாதைன �ரிந்�ள்ள�. 

 

இதரச ்ெசய்�கள் 

மாஸ்டரக்ார�் ெபண் ெதா�ல்�ைனேவாரக்ள்  ���� 

 அண்ைம�ல் ெவளி�டப்பட்ட மாஸ்டரக்ார�் ெபண் ெதா�ல்�ைனேவாரக்ள் 
���ட�்ன் இரண்டாவ� ப�ப்�ல், 57 நா�க�ள் இந்�யா 52வ� இடத்ைதப் 
ெபற்�ள்ள�. 

 வங்கேதசம், எ�ப்�, அல்�ரியா, ச�� அேர�யா, ஈரான் ஆ�ய நா�கைள �ந்�ய 
நிைல�ல் மட�்ேம இந்�யா உள்ள�. 

 தரவரிைச�ல் எத்த� மாற்ற�ம் ெபறாமல் கடந்தாண்ைடப் ேபாலேவ இவ்வாண்�ம் 
இந்�யா 52வ� இடத்�ல் உள்ள�. 

 இந்த அ�க்ைகப்ப�, கலாசச்ாரச ்சார�்களின் (Cultural Bias) காரணமாக இந்�ய ெபண் 
வணிக உரிைமயாளரக்ள், தைலவரக்ள் மற்�ம் ெதா�ல்�ைற வல்�நரக்ள் வணிக 
உரிைமயாளர ்�ைறைய (business ownership) ேநாக்� �ைறந்த அள� ��ப்பத்ைதேய 
ெவளிப்ப�த்��ன்றனர.் 

 பல்ேவ� வணிக ஆதர� நிைலகளின் (supporting conditions) �லம் தங்க�க்� 
வழங்கப்படட் வாய்ப்�கைள தங்க�ைடய உள்�ர ்வணிக �ழ�க்�ள்   ெப�க்�க் 
ெகாள்வதற்� ெபண் ெதா�ல்�ைனேவாரக்�க்� உள்ள �றைன அள��ம் 
���ேட மாஸ்டரக்ார�் ���டா�ம். 
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