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 ஏப்ரல் – 27 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியத் தலைலை நீதிபதிக்கு எதிரான பாலியை் துன்புறுத்தை் புகார ் குறித்து 

விசாரிப்பதற்காக நீதிபதி S A பபோப்பே, நீதிபதி இந்திரோ போனரஜ்ி மற்றும் நீதிபதி இந்து 

மல்ப ோத்ரோ ஆகிப ோரர ் க ோண்ே ஒரு குழுரை இந்தி  உசச் நீதிமன்றம் 

அரமதத்ுள்ளது. 

❖ ஒை்கைோரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 24 அன்று “ஆ ்ை ங் ளில் உள்ள விலங்கு ளு ் ோன 

உல  தினம்” அனுசரி ் ப்படுகின்றது. 

❖ ஆே்சி மோற்றத்திற் ோ  சூேோன் மற்றும் அல்ஜீரி ோ ஆகி  நோடு ளில் ம ் ளோல் 

நேத்தப்படட்ுக் ககாண்டிருக்குை் பு ழ்கபற்ற பபோரோே்ேமோனது அரபு புரே்சி 2.0 என்று 

அரழ ் ப்படுகின்றது. 

❖ “எதிர ்ோலப் பணி ளில் மு ்கி மோனது போது ோப்பு மற்றும் சு ோதோரம் - 100 

ஆண்டு ள் அனுபைம் மீதோன  ே்ேரமப்பு” என்ற தரலப்லபக் க ோண்ே ஒரு 

அறி ்ர  ோனது 1919 ஆம் ஆண்டிற்குப் பின் நி ழ்ந்த “உலகின் மு ்கி மோன 

கதோழிற்சோரல விபதத்ு ளில்” ஒன்றோ  பபோபோல் விபத்ரத ் குறிப்பிேட்ுள்ளது.  

o இந்த அறி ்ர  ோனது ஐ ்கி  நோடு ளின் கதோழிலோளர ் நிறுைனமோன 

சரை்பதசத் கதோழிலோளர ் அரமப்போல் (ILO - International Labour Organization) 

கைளியிேப்பே்ேது.  

❖ மலோவி நோே்டின் புதி  மபலரி  பநோ ்த் தடுப்பு மருந்தோனது RTS, S என்று 

கப ரிேப்பேட்ுள்ளது. 

❖ இந்தி  உசச் நீதிமன்றமோனது இந்தி  ரிசரை்் ைங்கி ஆ ்வு கச ்த ைங்கி ளு ் ோன 

தனது ைருேோந்திர ஆ ்வு அறி ்ர ர , சே்ேத்தோல் வில ்கு அளி ் ப்பேோமல் 

இருக்குை் படச்த்திை், த ைல் அறியும் உரிரமச ் சே்ேத்தின் கீழ் அதலன கைளியிே 

பைண்டும் என்று அந்த அரமப்ரப அறிவுறுத்தியுள்ளது.  

❖ இந்தி ோவின் பு ழ்கபற்ற குழிப் பந்தோே்ே நிரை்ோகி ோன திலீப் தோமஸ் என்பைர ்

இந்தி  ் குழிப் பந்தோே்ே கதாழிைக மன்றத்தினோல் (Golf Industry Association - GIA) “குழிப் 

பந்தோே்ேத்திற் ோன ைோழ்நோள் பங் ளிப்போளர”் என்ற விருது ்குத் 

பதரந்்கதடு ் ப்பேட்ுள்ளோர.்  

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

வெளிநாடு வெல்ெதற்கான உரிமை 

❖ கெளிநாடு கசை்ெதற்கான உரிலையானது திருைணை் ைற்றுை் குடுை்பை் பபான்று ஒரு 

உண்லையான ைற்றுை் அடிப்பலட ைனித உரிலையானது என்று இந்திய உசச் 

நீதிைன்றை் கூறியுள்ளது. 

❖ சதீஷ் சந்திர கெரை்ா எதிர ் இந்திய அரசு என்ற ெழக்கிை் இந்த தீரப்்பு ெழங்கப்  

படட்ுள்ளது.  

❖ தமிழ்நாடட்ுப் பிரிலெச ்பசரந்்த இந்தியக் காெை்துலற அதிகாரியான சதீஷ் சந்திரா 

என்பெருக்குத் துலறசார ் நடெடிக்லககளின் காரணைாக தனிப்பட்ட அயை்நாடட்ுப் 
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பயணத்திற்கு அனுைதி  ைறுக்கப்படட்து. 

❖ இந்திய உசச் நீதிைன்றைானது 1978 ஆை் ஆண்டிை் பைனகா காந்தி எதிர ்இந்திய அரசு 

என்ற ெழக்கிை் ெழங்கப்பட்ட தீரப்்லபக் குறிப்பிடட்ு அெருக்கு கெளிநாடு 

கசை்ெதற்கான உரிலைலய உறுதி கசய்தது. 

❖ பைலுை் இது 1958 ஆை் ஆண்டிை் ககண்ட் எதிர ் டுை்லீஸ் என்ற ெழக்கிை் அகைரிக்க  

உசச் நீதிைன்றை் ெழங்கிய தீரப்்லபயுை்  பைற்பகாள் காட்டியது. 

❖ இந்த தீரப்்பானது, “கைளிநோடு கசல்ைதற் ோன உரிரம ோனது சமூ  மதிப்பு மி ் து 

என்றும் கபரும் மு ்கி தத்ுைம் ைோ ்ந்த அடிப்பரே மனித உரிரமர  அது 

பிரதிபலி ்கிறது” என்றும் கூறியுள்ளது. 

 

பாதிக்கப்பட்தடாருக்கு நிவாரணம் அளிே்ேல் 

❖ இந்திய உசச் நீதிைன்றைானது பிை்கிஸ் யக்கூப் ரபசாை் பாபனா என்பெருக்கு ரூ.50 

இைடச்ை் நிொரண உதவித் கதாலக ெழங்குைாறு குஜராத் அரசிற்கு 

உத்தரவிடட்ுள்ளது. 

❖ இெர ் 2002 ஆை் ஆண்டிை் நபரந்திர பைாடி ஆட்சியின் பபாது குஜராத்திை் நிகழ்ந்த  

முஸ்லீை்களுக்கு எதிரான இனொதப் படுககாலையின் பபாது பாலியை் சீண்டலுக்கு 

உள்ளாக்கப்படட்ு தற்கபாழுது உயிர ்ொழ்பெர ்ஆொர.் 

❖ பிரிவு 357 ஏ-லெ உள்ளிலணப்பதற்காக 2008 ஆை் ஆண்டிை் குற்றவியை் நலடமுலறச ்

சட்டைானது திருத்தை் கசய்யப்படட்து. 

❖ பிரிவு 357ஏ ஆனது குற்றங்களினாை் பாதிக்கப்படட்ெரக்ள் ைற்றுை் அெரக்லளச ்

சாரந்்தெரக்ளுக்கு நிொரணத் கதாலக அளிப்பதற்கு ஒரு நிதிலய 

உருொக்குெதற்காக ஒரு திட்டத்லதத் தயாரிக்க ஒெ்கொரு ைாநிை அரலசயுை் 

கட்டாயைாக்குகின்றது. 

 

காரியா  திருவிழா 

❖ காரியா  திருவிழா என்பது திரிபுராவிை் உள்ள பழங்குடியினரக்ளின் மிகப் கபரிய 

திருவிழாொகுை். 

❖ இது கபருை்பாலுை் சித்திலர ைாதத்தின் கலடசி நாளிை் கதாடங்கி லெகாசி 

ைாதத்தின் ஏழாெது நாள் ெலர நலடகபறுை். 

 

❖ ைக்கள் இதத்ிருவிழாவின் பபாது மூங்கிை் கை்பத்லத ெழிபடுகின்றனர.் அெரக்ள் 
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அக்கை்பதல்த காரியா என்ற  கடவுளாகக் கருதுகின்றனர.் 

❖ காரியா நடனத்திலிருந்துப் கபறப்பட்ட பாரை்பரிய நடனை் அை்ைது சிெகபருைானின்  

நடனை் அை்ைது இதர கைாசச்ார நிகழ்சச்ிகலளத் கதாடரந்்து இந்த பூலஜ நிகழுை். 

 

காசி முடியரசுகள் 

❖ தற்பபாலதய பைகாையாலெ இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக அங்கீகாரை் கசய்யுை் 1948 

ஆை் ஆண்டு ஒப்பந்தங்கலள ைறு ஆய்வு கசய்ய காசி முடியரசுகள் அை்ைது 25 

ஹிைாஸ் கூட்டலைப்புகள் முடிவு கசய்துள்ளன. 

❖ இந்த 25 ஹிைாஸ் கூட்டலைப்புகள் ஒரு சயாமினாை் ஆட்சி கசய்யப்படட்ன 

(ஹிைாவின் தலைெர ்பபான்ற அரசர)். 

❖ இலெ நலடமுலறயிை் உள்ள ைத்திய சட்டங்கள் ைற்றுை் பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

குடிைக்கள் (திருத்த) ைபசாதா ஆகியெற்றிலிருந்துப் பழங்குடியினரக்ளின் 

பழக்கங்கள் ைற்றுை் ைரபுகள் ஆகியெற்லறக் காப்பலத பநாக்கைாகக் 

ககாண்டுள்ளன.  

❖ அலனதத்ு 25 காசி அரசுகளுை் 1947 ஆை் ஆண்டு டிசை்பர ்15 ஆை் பததி ைற்றுை் 1948 ஆை் 

ஆண்டு ைாரச் ் 19 ஆை் பததி ஆகிய காைகட்டத்திை் இந்திய கடாமினியனுடன் 

இலணப்பு ஒப்பந்தை் ைற்றுை் இலணக்கப்படட் ஒப்பந்தை் ஆகியெற்றிை் 

லககயழுத்திடட்ுள்ளன. 

❖ ஆனாை் அலனதத்ு முன்னாள் அரசுகளாலுை் லககயழுத்திடப்பட்டலதப் பபாை இலெ  

“ஒன்றிலணப்பு ஒப்பந்தத்திை்” லககயழுத்திடவிை்லை. 

 

சீனா - பால் 

❖ சீனாவிை் உற்பத்தி கசய்யப்படுை் சாக்பைடட்ுகள் உள்பட பாை் ைற்றுை் 

அெற்றிலிருந்துப் கபறப்படுை் கபாருடக்லள உள்நாட்டிை் இறக்குைதி 

கசய்ெதற்கானத்  தலடலய இந்தியா நீட்டிதத்ுள்ளது. 

❖ சீனாவிலிருந்து இறக்குைதி கசய்யப்படுை் பாலிை் கைைலைன் இருப்பதாக 

சந்பதகிக்கப் படுகின்றது. 

❖ துலறமுக பசாதலன நிலையங்களிை் உள்ள அலனதத்ு ஆய்ெகங்களின் திறனானது 

“கைைலைன்” பசாதலனக்குத் தகுதியுலடயதாக பைை்படுத்தப்படுை் ெலர இந்தத் 

தலடயானது நீட்டிக்கப்பட இருக்கின்றது. 

❖ கைைலைன் என்பது கநகிழிப் கபாருடக்ள் ைற்றுை் உரங்கள் ஆகியெற்லறத் 

தயாரிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுை் ஒரு நசச்ு இரசாயனைாகுை். 

❖ கைைலைனானது விைங்குகளின் சிறுநீர ்லபகளிை் கற்கலள உருொக்குை். 

❖ இது ைனிதரக்ளிடத்திலுை்  சிறுநீரகக் கற்கலள ஏற்படுதத்ுை். 

❖ உைகின் மிகப்கபரிய பாை் உற்பத்தியாளர ் ைற்றுை் பாை் நுகரெ்ாளராக இந்தியா 

விளங்குகிறது. 

❖ ஒெ்கொரு ஆண்டுை் இந்தியா 150 மிை்லியன் டன் பாலை உற்பத்தி கசய்கின்றது. 

❖ பாை் உற்பத்தியிை் உத்தரப் பிரபதச ைாநிைை் முன்னணியிை் உள்ளது. இதற்கு அடுத்து 

இராஜஸ்தான் ைற்றுை் குஜராத் ஆகிய ைாநிைங்கள் உள்ளன. 
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சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

வெல் (தபாலி) நிறுெனங்கள் 

❖ ைத்திய அரசாங்கைானது நிறுெனங்களினாை் சைரப்்பிக்கப்படுை் INC-22 

படிைங் ளு ் ோன விதிமுரற ரளத் தளரத்்தி அதற் ோன  ோல அை ோசத்ரத 

நீே்டிதத்ுள்ளது. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 31 அன்று அல்லது அதற்கு முன்பு உருைோ ் ப்பேே் 

நிறுைனங் ளு ்கு அந்த நிறுைனங் ள் அரமந்துள்ள இேம், இ  ்குநர ்ள் மற்றும் 

ைணி த்திற் ோன ஆதோரம் ஆகியலெ கதாடரப்ான விெரங்கலள அளிப்பதற்காக 

இந்த  INC-22 படிெங்கள் பதரைப்படுகின்றது.  

❖ கெல் நிறுைனங் ரள ஒழிப்பதன் ஒரு மு ற்சி ோ  இந்த நேைடி ்ர  

பமற்க ோள்ளப்பேட்ுள்ளது. 

வெல் நிறுெனங்கள் 

❖ கெல் நிறுைனம் என்பது அலுைல ம் இல்லோமலும் பணி ோளர ்ள் இல்லோமலும் 

கப ரளவில் மேட்ுபம கச ல்பே ்கூடி  ஒரு நிறுைனம் அல்லது அலைப்பாகும். 

❖ ஆனோல் அலெ ைங்கி ்  ண ்கு க ோண்ேதோ வும் மந்தமோன முதலீடு ரள ் 

க ோண்ேதோ வும் அறிவுசோர ்கசோத்துரிரம அல்லது  ப்பல் பபோன்ற கசோதத்ு ளின் 

பதிவு கச ் ப்பே்ே உரிரம ோளரர ் க ோண்ேதோ வும் இரு ்கும்.  

❖ கெல் நிறுைனங் ள் நிதி பமோசடி ் ோ வும் நிதிர த் திரச திருப்பும் 

பநோ ் த்திற் ோ வும் உருைோ ் ப்பே்ே பல அடு ்கு ரள ் க ோண்ே நிறுைனங் ரள 

உள்ளே ்கி தோகும்.  

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

கடல்ொர ்சுற்றுெச்ூழல் 

❖ அகைரிக்காவிை் உள்ள ருடக்ரஸ்் பை்கலைக் கழகத்தினாை் நடத்தப்படட் ஆய்ொனது 

ஆண்டின் கெப்பைான காைங்களின் பபாது ஒெ்கொரு உயிரினத்திற்குை் 

பதலெப்படுை் குளிரந்்த கெப்ப நிலைலயக் கணிதத்ுள்ளது.  

❖ இது தலரயிை் ொழுை் உயிரினங்கலள விட கடை்ொழ் உயிரினங்கள் புவி 

கெப்பைலடதை் காரணைாக இரண்டு ைடங்கிற்குை் பைை் அழிக்கப் படுெலதக் 

கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ கெப்பத்திலிருந்துத் தப்பிப்பதற்காக நிைத்திை் ொழுை் உயிரினங்கள் காடுகள், நிழை் 

உள்ள பகுதிகள் அை்ைது நிைதத்ுக்கு அடியிை் உள்ள பகுதிகள் ஆகியெற்றிை் பதுங்கிக் 

ககாள்கின்றன. ஆனாை் கடலிை் ொழுை் உயிரினங்களுக்கு கெப்பத்திலிருந்து 

தப்பிப்பதற்கான ெழிகள் எதுவுை் இை்லை. 

❖ கடை் உயிரினங்களின் மீதான மிக அதிக அளவிைான பாதிப்பானது உணவு ைற்றுை் 

கபாருளாதார நடெடிக்லககளுக்காக மீன் ைற்றுை் ைட்டிகள் ஆகியெற்லற 

நை்பியிருக்குை் ைனிதச ்சமூகத்லத மிகவுை் பாதிக்கின்றது. 
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பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

BCM-95 (பிசிஎை் – 95) 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டின் பதசிய அறிவுசார ் கசாதத்ுரிரம (Intellectual Property - IP) 

விருது ் ோ  க ோசச்ிர ச ் பசரந்்த கபன்னி அந்பதாணி என்பைர ்

பதரந்்கதடு ் ப்பேட்ுள்ளோர.் 

❖ “ ோப்புரிரம ள் மற்றும் ைணி  ம மோ ் த்திை் முன்னிலையிை் உள்ள தனி நபர ்ள்” 

என்ற பிரிவில் இைரு ்கு இை்விருது ைழங் ப்பே்ேது.  

❖ இைர ்உலகின் முன்னணியில் உள்ள  ோப்புரிரம கபற்ற மஞ்சள் சோரற உருைோ ்கும் 

BCM – 95-ன்  ண்டுபிடிப்போளர ்ஆைோர.் 

❖ கபன்னி ்கு உல  கசோதத்ுரிரம அரமப்போல் “ ண்டுபிடிப்போளர ்ளு ் ோன WIPO 

பதக்கமும்” ைழங் ப்பேே்து. 

ததசிய அறிவுொர் வொத்துரிமை விருதுகள் 

❖ இந்த விருதானது இந்திய அறிவுசார ் கசாதத்ுரிலை அலுெைகத்தாை் 

ெழங்கப்படுகின்றது. 

❖ இது காப்புரிலைகள், ெடிெலைப்புகள், ெணிகக் குறியீடுகள் ைற்றுை் புவிசார ்

குறியீடுகள் ஆகிய துலறகளிை் தலைசிறந்த கண்டுபிடிப்பாளரக்ள், அலைப்புகள் 

ைற்றுை் நிறுெனங்களுக்கு ெழங்கப்படுகின்றது.  

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக அறிவுொர் வொத்துரிமை தினை்  

❖ ஒெ்கொரு ஆண்டுை் ஏப்ரை் 26 அன்று உைக அறிவுசார ் கசாதத்ுரிலை தினை் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்நிகழ்சச்ியானது உைக அறிவுசார ் கசாதத்ுரிலை அலைப்பாை் (World Intellectual 

Property Organization WIPO) 2000 ஆை் ஆண்டிை் உருொக்கப்படட்து.  
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❖ 1970 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 26 அன்று உல  அறிவுசோர ் கசோதத்ுரிரம அரமப்ரப 

அரமப்பதற் ோன பிர ேனமோனது நரேமுரற ்கு ைந்தது.  

❖ இந்தத ்தினமோனது புத்தோ ் ம் மற்றும் பரேப்போற்றோரல ஊ ்குவித்தலில் அறிவுசோர ்

கசோதத்ுரிரமயின் ( ோப்புரிரம, ைணி  ் குறியீடு, கதோழில  அரே ோளங் ள் 

மற்றும் பதிப்புரிரம) பங்கு குறிதத்ு விழிப்புணரர்ை ஏற்படுதத்ுைரத 

எண்ணுகின்றது. 

❖ இந்த ஆண்டின்  ருதத்ுருைோனது, “தங் த்ரத எேட்ுதல்” என்பதோகும்.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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