
•   
•    
 
 
 
 

  

ஏப்ரல் – 03 

TNPSC �ளிகள் 

 ேசாளத்�ன் ஆற்றல் மற்�ம் �த்தாக்கங்கள் ஆ�யவற்ைற ேமம்ப�த்�வதற்காக  
ேசாளத்�ன் �தான 5வ� இந்�ய மாநா� �� �ல்��ல் உள்ள FICCI வளாகத்�ல் 
நைடெபற்ற�. ேவளாண் சந்ைத�ட�ல் வாய்ப்�கைள ஏற்ப�த்�வதன் �லம் 
உற்பத்�யாளரக்ளின் ஒ�ங்�ைணப்ைப ேமம்ப�த்�வ� மற்�ம் 
�வசா�க�க்�ைடேயயான இைணப்ைப ஏற்ப�த்�வ� ஆ�யைவ 
இம்மாநாட்�ன் ேநாக்கங்கள் ஆ�ம். 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

SC/ST (வன்ெகா�ைம த�ப்�) சட்டம் 

 ST/SC (வன்ெகா�ைம த�ப்�) சட்டம் 1989-ஐ தவறாக பயன்ப�த்தப்ப�தைலத் 
த�க்க�ம், ேநரை்மயான அ�காரிகைளக் காக்க�ம் உசச் நீ�மன்றம் �ன்வ�ம் 
�ரப்்�கைள வழங்��ள்ள�. 

 SC/ST சட்டத்�ன் �ழ் ைக� நடவ�க்ைக என்ப� கட்டாயமல்ல மற்�ம் உடன�க் 
ைக� (Automatic arrest) என்ப� நீக்கப்ப��ற�. 

 இ�, அர� அ�காரிகள், தனிநபரக்ள் ஆ�ேயாைர இசச்ட்டத்�ன் �ழான 
நியாயமற்ற ைக���ந்� பா�காக்�ற�. 

 அர� அ�காரிைய இசச்ட்டத்�ன் �ழ் ைக� ெசய்வதற்� காவல் �ைற �ைணக் 
கண்காணிப்பாளர ் (DSP) மற்�ம் அதற்� ேமலான  நிைல�ல் உள்ளவைரக் 
ெகாண்� �தல்நிைல �சாரைண நடத்த ேவண்�ம் என�ம் உசச் நீ�மன்றம் 
���ள்ள�. 

 SC/ST (வன்ெகா�ைம த�ப்�) சட்டம் 1989ன் �ழ், வழக்�களில் உடன�க் ைகைதத் 
த�க்�ம் உசச் நீ�மன்றத்�ன் �ரப்்�ற்� எ�ராக �ராய்� ம� தாக்கல் 
ெசய்வதற்கான அ�க்ைகைய மத்�ய சட்ட அைமசச்கம் தயாரித்� வ��ற�. 

 SC / ST வன்ெகா�ைம த�ப்�ச ்சட்டம் 1989 ஆம் ஆண்� இயற்றப்படட்�. 

SC / ST வன்ெகா�ைம த�ப்�ச ்சட்டம் 

 இசச்ட்டம், SC/ST �ரி�ன�க்� எ�ரான வன்�ைறகைள மட�்ம் வைரய�க்காமல் 
அ�மட்ட நிைல�ல் உள்ள  இப்�ரி�ைன பா�காக்க பல்ேவ� ��கள், 
வைர�ைறகள் ஆ�யவற்ைற உள்ளடக்�ய �ரிவான சட்டமா�ம். 

 இசச்ட்டத்�ன் ��க�ள் ஒன்�, SCs / STs ெதாடரப்ான நடவ�க்ைககைள எ�க்க 
ம�க்�ம் அர� அ�காரிகள் (SC/ST அல்லாேதார)் 6 மாதம் �தல் 1 வ�டம் 
வைர�லான �ைற தண்டைன ��க்கப்ப�வர ்என ���ற�. 

 இசச்ட்டத்ைத ெசயலாக்கம் ெபறச ்ெசய்�ம் அைமப்� ச�க நீ� அைமசச்கம் ஆ�ம். 

 

வாழ்க்ைகத் தரத்�ற்கான ெமரச்ர் தரவரிைச 2018 

 20-வ� வாழ்க்ைகத் தரத்�ற்கான ெமரச்ர ் தரவரிைச 2018ன் ப� உலகம் ��வ�ம் 
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உள்ள 450 நகரங்களில் எ�க்கப்படட் கணக்காய்�களில், இந்�யா�ன் ைஹதராபாத் 
மற்�ம் �னா ஆ�ய இ� நகரங்க�ம் 142வ� இடத்ைதப் ெபற்� வாழ்வதற்கான 
�றந்த இந்�ய நகரங்களாகத் �கழ்�ன்றன. 

 இவற்ைறத் ெதாடரந்்� ெபங்க�� (149), ெசன்ைன (151), �ம்ைப (154), ெகால்கத்தா 
(160)  ஆ�ய நகரங்கள் உள்ளன. ெடல்� 162 ஆவ� இடத்ைதப் ��த்� 
இவ்வ�க்ைக�ன் ப�  இந்�ய நகரங்களில் கைட� இடத்�ல் உள்ள�. 

 ெதாடரந்்� ஒன்பதாவ� ஆண்டாக �யன்னா �த�டத்ைதப் ��த்�ள்ள�, �ரிச ்
இரண்டாவ� இடத்��ம், ஆக்லாண்� மற்�ம் �னிச ் ஆ�யைவ  �ன்றாவ� 
இடத்��ம் உள்ளன. 

 வான்�ெவர ் நகரம் 5-வ� இடத்ைதப் ��த்�, தரவரிைச�ல் வட அெமரிக்கா�ன் 
�த�டத்ைதப் ��த்த  நகரமாக  (Highest – Ranked city) �ளங்��ற�. 

 �ங்கப்�ர ் (25), மான்���ேயா (77) ஆ�யைவ �ைறேய ஆ�யா மற்�ம் இலத்�ன் 
அெமரிக்கா�ல் �த�டத்��ள்ளன. 

 இந்த ஆண்� ெமரச்ர,் நகரங்களின் �காதாரத்�ற்ெகன தனி தரவரிைசைய 
அளித்�ள்ள�. இத்தரவரிைச,  க��கைள அகற்�தல், க�� நீர ் உடக்டட்ைமப்� 
வச�கள், ெதாற்� ேநாய்களின் அள�கள், காற்� மா�பா�, நீர ் இ�ப்� மற்�ம் 
நகரங்களின் தரம் ஆ�யவற்ைற ஆராய்ந்த�. 

 நகர �காதார தரவரிைச�ல் ெஹாேனா�� �த�டத்��ம், ெஹல்�ன்� மற்�ம் 
ஒடே்டாவா ஆ�ய இ� நகரங்கள் இரண்டாம் இடத்��ம் உள்ளன. 

 வங்கேதச தைலநகர ்டாக்கா (230) மற்�ம் ெஹய்ட்� தைலநகர ்ேபாரட்் ஆப் �ரின்ஸ் 
(231) ஆ�யைவ இத்தரவரிைச�ல் அ�நிைல�ல் உள்ளன. 

 ெபங்க�� 194வ� இடத்ைதப் ��த்� இந்�ய நகரங்களில் �த�டத்�ல் உள்ள�. 
அைதத் ெதாடரந்்� ெசன்ைன (199) மற்�ம் �னா (206) ஆ�ய நகரங்கள் உள்ளன. 

 ெகால்கத்தா மற்�ம்  ���ல்� ஆ�ய இரண்�ம் �ைறேய 227 மற்�ம் 228  ஆ�ய 
இடங்கைளப் ��த்� உலக அள�ல் கைட� 5 நகரங்கள் பட�்ய�ல் உள்ளன.  

 

பலதாரமணம் மற்�ம் நிக்கா–ஹலாலா�ற்கான  அர�யலைமப்� 
ெசல்�ப�த்தன்ைம 

 இஸ்லா�ல் தற்ேபா� நைட�ைற�ல் உள்ள பலதாரமணம் மற்�ம் நிக்கா–
ஹலாலா�ற்கான  அர�யலைமப்� ெசல்�ப�த்தன்ைம ��த்� ஆராய உசச் 
நீ�மன்றம் ஒப்�தல் ெதரி�த்�ள்ள�. ேம�ம், மத்�ய மற்�ம் மாநில சட்ட 
ஆைணயங்கள்  தம� க�த்�க்கைள ெதரி�க்�மா� ேகட�்க் ெகாண்�ள்ள�. 

 �த்தலாக் �ைற அர�யலைமப்�க்� �ேராதமான� எனத் �ரப்்பளித்த ஏ� 
மாதங்க�க்�ப் �ற� உசச் நீ�மன்றம் இஸ்லா�ல் �ன்பற்றப்ப�ம் பலதார மணம், 
நிக்கா-ஹலாலா ஆ�யவற்ைறப் பற்� �சாரிக்க அர�யல் சாசன அமரை்வ 
ஏற்ப�த்�வதற்கான ��ைவ எ�த்�ள்ள�. 

 �ஸ்�ம் தனிநபர ் சட்டத்�ன் �ழ், நைட�ைற��ள்ள பலதாரமணம், நிக்கா-
ஹலாலா ஆ�யவற்�ன் அர�யலைமப்� ெசல்�ப�த்தன்ைமைய (Constitutional 
Validity) ஆராய ேவண்� உசச் நீ�மன்றத்�ல் ஒ� ெபா�நல ம� தாக்கல் 
ெசய்யப்படட்�. 
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 இம்ம��ல், �ஸ்�ம் தனிநபர ் சட்டம் (ஹரியாத்) 1937-ன் ��கள் தற்ேபா� 

வைர�ல் நிக்கா ஹலாலா மற்�ம் பலதாரமணம் ேபான்ற பாவச ் ெசயல்கைள 
அங்�கரிக்�ற�  எனத் ெதரி�க்கப்பட�்ள்ள�. 

 இ� ��மணமான �ஸ்�ம் ெபண்களின் அ�ப்பைட உரிைமக�க்�த் �ங்� 
�ைள�ப்பேதா� (ெபா� ஒ�ங்�, அறெந� மற்�ம் ஆேராக்�யம் ஆ�யவற்�ற்� 
எ�ராக இ�க்�ற�), இந்�ய அர�யலைமப்�ச ் சட்டத்�ன் ஷரத்� 14 
(சமத்�வத்�க்கான உரிைம), ஷரத்� 15  (இனம், சா�, பால் அல்ல� �றப்�டம் 
ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் பா�பா� காண்பைதத் தைட ெசய்தல்), ஷரத்� 21 
(வாழ்வதற்கான உரிைம) ஆ�யவற்ைற அவம�க்�ற�. 

பலதாரமணம் மற்�ம் நிக்கா ஹலாலா 

 இஸ்லா�ய மதத்ைதச ் ேசரந்்த நபர ் ஒன்�க்�ம் ேமற்பட்ட மைன�கைளக் 
ெகாண்��க்கலாம். 

 நிக்கா ஹலாலா�ன் �ழ், இஸ்லா�யப் ெபண் �ம்�ைற ெவவ்ேவ� த�ணங்களில் 
�வாகரத்� �� தன� கணவரிட��ந்� �வாகரத்� ெபற்ற �ன் �ண்�ம் அேத 
நபைர அப்ெபண் ��மணம் ெசய்ய ��ம்�னால், அவர ்மற்ெறா�வைர ��மணம் 
ெசய்� அவைர�ம் �வாகரத்� ெசய்த �ன்னேர தன்�ைடய �தல் கணவைர 
�ண்�ம் ��மணம் ெசய்� ெகாள்ள ���ம். 
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