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மே – 13 

TNPSC துளிகள் 

❖ முன்னாள் இந்தியக் காவற்பணி அதிகாரி பிரகாஷ் சிங் எழுதிய “The Struggle for Police 

Reforms in India: Ruler’s Police to People’s Police” என்ற புத்தகத்தத இந்தியக் குடியரசுத் 

துதணத் ததைவர ்அவரக்ள் வவளியிட்டார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சொத்து வரி உயர்வு 

❖ கடந்த மாதம் அதனத்து நகரப்்புற உள்ளாட்சி அதமப்புகளிலும் வ ாதத்ு வரிதய 

உயரத்்திய தமிழக அர ானது, இனி ஆண்டுததாறும் வ ாத்துவரிதய உயரத்்த முடிவு 

வ ய்துள்ளது. 

❖ ஆண்டுததாறும் வ ாத்து வரிதய உயரத்்துவதற்கு நகராட்சி மன்றங்கள் நடவடிக்தக 

எடுக்க தவண்டும் என்று புதிய மத ாதா கூறுகிறது. 

❖ இந்த மத ாதாவானது, 1919 ஆம் ஆண்டு வ ன்தன நகர நகராட்சிக் கழக  ் ட்டம்,  1920 

ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள்  ட்டம்; 1971 ஆம் ஆண்டு மதுதர நகர 

மாநகராட்சிச ் ட்டம்; மற்றும் 1981 ஆம் ஆண்டு தகாயம்புத்தூர ்நகர மாநகராட்சிக் 

கழக  ் ட்டம் ஆகிய  டட்ங்களிை் இந்தப் புதிய விதியிதனச ்த ரக்்க முயை்கிறது.  

 

 தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமேப்புகள் ெட்டே் - 1998 

❖ 1998 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நகரப்்புற உள்ளாட்சி அதமப்புகள்  டட்த்திதன 

புதுப்பிப்பதற்கான மத ாதாவிதனத் தமிழக அரசு  ட்ட தபயிை் தாக்கை் வ ய்தது. 

❖ அதனத்து நகரப்்புற உள்ளாட்சி அதமப்புகளுக்கும் வபாதுவான இந்தச ்   ட்டமானது 

20 ஆண்டுகளுக்கும் தமைாக இதடநிறுத்தம் சசய்யப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த  ் ட்டமானது புதுப்பிக்கப்பட்டாை், தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள்  ட்டம், 1920 

மற்றும் தமிழ்நாடு நகரப்்புற உள்ளாட்சி அதமப்புகள் (வ யை்பாட்டு இதடநிறுத்தம்) 

 ட்டம், 2000 ஆகியதவ உள்ளிட்ட அதனத்து மாநகராட்சிச ்  ட்டங்களும், ரத்து 

வ ய்யப் படும். 

 

ேருத்துவப் பல்கமலக் கழகத்திற்கு துமை மவந்தர் நியேனே் 

❖ தமிழ்நாடு டாக்டர ் எம்.ஜி.ஆர ் மருத்துவப் பல்கதைக்கழகத்தின் துதணதவந்ததர 

நியமிப்பதற்குத் தமக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் ஒரு  ட்ட மத ாதாதவ தமிழக அரசு 

 ட்ட தபயிை் தாக்கை் வ ய்தது. 

❖ குஜராத ் பை்கதைக்கழக  ்  ட்டம், 1949 மற்றும் வதலுங்கானா (ஆந்திரப் பிரதத ம்) 

பை்கதைக் கழகங்கள்  ட்டம், 1991 ஆகியதவ அந்தந்த மாநிை அரசுகளுக்கு துதண 

தவந்தரக்தள நியமிக்க அதிகாரம் அளித்துள்ளன. 

❖ தற்தபாது, மாநிைப் பை்கதைக்கழகங்களின் தவந்தராக ஆளுநர ்திகழ்கிறார.்  

❖ ஆளுநர ்ததரவ்ுக் குழுவாை் பரிந்துதரக்கப்பட்ட மூன்று வபயரக்தளக் வகாண்ட ஒரு 

குழுவிலிருந்துத் துதணதவந்தரக்தள நியமனம் வ ய்கிறார.் 
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மதசியெ ்செய்திகள் 

கலாே் இமையதளே் 

❖ மக்களதவச ்  பாநாயகர ் ஓம் பிரை்ா வட்டார வமாழி இைக்கியத்தத ஆதரிக்கவும் 

அதற்கு ஊக்கமளிப்பதற்காகவும், பிரபா தகதான் என்ற ஒரு அறக் கட்டதளயினாை் 

தமற்வகாள்ளப்பட்ட அம் ங்களுள் ஒரு வதக இைக்கிய முன்வனடுப்பான கைாம் 

இதணய தளத்ததத் வதாடங்கி தவத்தார.் 

❖ இந்த இதணயதளத்தின் தநாக்கமானது, இந்தி இைக்கியத்ததப் பிரபைப்படுத்துவது 

மற்றும் மூத்த மற்றும் இளம் எழுத்தாளரக்ள் மற்றும் கவிஞரக்ள் தங்கள் பதடப்புகள் 

பற்றியும், வடவமாழி இைக்கியத்தின் மீதான தந ம் பற்றிப் தபசுவது ஆகியவற்றிற்கு 

ஒரு தளத்தத வழங்குவதாகும். 

 

மதெத் துமராகெ ்ெட்டே் 124A பிரிவு மீதான உெெ் நீதிேன்றத்தின் தீர்ப்பு 

 

❖ இந்தியத் தண்டதன  ் டட்த்தின் 124A வது பிரிவின் (தத த ்துதராகம்) கீழ் நிலுதவயிை் 

உள்ள குற்றவியை் வி ாரதணகள் மற்றும் நீதிமன்ற வழக்குகதள உ  ் நீதிமன்றம் 

நிறுத்தி தவதத்ுள்ளது. 

❖ தத த் துதராக  ் ட்டத்தின் கீழ் சுமார ் 13,000 தபர ்ஏற்கனதவ சிதறயிை் இருப்பதாக 

நீதிமன்றத்திை் வாதிடப்பட்டது. 

❖ இந்தியாவிை்  ட்டத்தாை் நிறுவப்பட்ட அர ாங்கத்தின் மீது வவறுப்பு அை்ைது அவ 

மதிப்தபக் வகாண்டு வந்தாதைா, அை்ைது தூண்டிவிட்டாதைா அை்ைது வவறுப்தபத ்

தூண்ட முயற்சித்தாதைா, ஒரு நபர ்தத த் துதராகக் குற்றத்தத  ்வ ய்கிறார ்என்று 

124Aவது பிரிவு கூறுகிறது. 

❖ இது வாரத்்ததகள் மூைமாகதவா, தப ப்பட்டதாகதவா அை்ைது எழுதப்பட்டதாகதவா 

அை்ைது குறியீடுகள் மூைமாகதவா அை்ைது கண்ணுக்குப் புைப்படும் விதமான 

அதடயாளங்கள் மூைமாகதவா என எதன் மூைமாக சவளியிடப் படட்ிருந்தாலும் 

அதற்கு இந்த விதிமுதற வபாருந்தும்.  

❖ இப்பிரிவு இதற்கு அதிகபட் மாக ஆயுள் தண்டதன விதிக்கிறது. 
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❖ 1862 ஆம் ஆண்டிை் நதடமுதறக்கு வந்த இந்தியத் தண்டதன  ்  ட்டதத்ிை் தத த ்

துதராகம் வதாடரப்ான விதிமுதற எதுவும் இை்தை.  

❖ இது 1870 ஆம் ஆண்டிை் த ரக்்கப்பட்டு, சுதந்திரப் தபாராட்ட இயக்கத்தத அடக்கும் 

தநாக்கிை் 1898 ஆம் ஆண்டிை் அதன் வரம்பு விரிவாக்கப்பட்டது. 

 

PMJJBY, PMSBY ேற்றுே் APY ஆகிய திட்டங்களின் 7 ஆே் ஆை்டு நிமறவு 

 

❖  மூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களான பிரதான் மந்திரி ஜீவன் தஜாதி பீமா தயாஜனா 

(PMJJBY), பிரதான் மந்திரி சுரக்ச பீமா தயாஜனா (PMSBY) மற்றும் அடை் வபன்ஷன் 

தயாஜனா (APY) ஆகியதவ வதாடங்கப்பட்டு ஏழு ஆண்டுகள் நிதறவதடந்துள்ளன. 

❖ இந்த மூன்று திட்டங்களும் 2015 ஆம் ஆண்டு தம 09 அன்று வகாை்கத்தா நகரிை் பிரதமர ்

அவரக்ளாை் வதாடங்கப்பட்டது. 

❖ பிரதான் மந்திரி ஜீவன் தஜாதி பீமா தயாஜனா என்பது ஒரு ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டம் 

ஆகும்.  

❖ இது இறப்பவரக்ளுக்கு எந்தவவாருக் காரணத்திற்காகவும் வவண்டி காப்பீட்டுப் 

பயன்கதள வழங்குகிறது. 

❖ 18 முதை் 50 வயதிற்குட்பட்ட, வங்கியிை் த மிப்புக் கணக்கு அை்ைது தபாை் அலுவைகக் 

கணக்கு தவத்திருக்கும் எந்தவவாருத் தனிநபரும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பதிவு வ ய்ய 

தகுதியுதடயவரக்ள் ஆவர.் 

❖ பிரதான் மந்திரி சுரக்சா பீமா தயாஜனா என்பது ஒரு விபதத்ுக் காப்பீட்டுத் 

திட்டமாகும்.  

❖ இது விபத்தினாை் ஏற்படும் இறப்பு அை்ைது உடை் உறுப்பு இழப்பிற்குக் காப்பீட்டு 

வ தியிதன வழங்குகிறது. 

❖ 18 முதை் 70 வயதிற்குட்பட்ட, வங்கியிை் த மிப்புக் கணக்கு அை்ைது தபாை் அலுவைகக் 

கணக்கு தவத்திருக்கும் எந்தவவாரு தனிநபரும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பதிவு வ ய்ய 

தகுதியுதடயவரக்ள் ஆவர.் 

❖ அடை் வபன்ஷன் தயாஜனா என்பது அதமப்பு ாரா துதறகளிை் பணிபுரியும் 
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மக்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்தப வழங்கச ்சசய்வதற்கான அர ாங்கத்தின் ஒரு முக்கிய 

முன்வனடுப்பாகும். 

❖ 18 முதை் 40 வயதிற்குட்பட்ட, வங்கிக் கணக்கு தவத்திருக்கும் அதனத்து நபரக்ளும் 

இத்திட்டத்தின் கீழ் பதிவுவ ய்ய தகுதியுதடயவரக்ள் ஆவர.் 

❖ ததரந்்வதடுக்கப்படும் ஓய்வூதியத் வதாதகயின் அடிப்பதடயிை் அடை் வபன்ஷன் 

தயாஜனா திட்டத்திற்கான பங்களிப்புகள் தவறுபடுகின்றன. 

 

15 ஆை்டுகளில் இல்லாத அளவிற்குக் குமறந்த மகாதுமே சகாள்முதல் 

 

❖ அரசு நிறுவனங்களின் தகாதுதம வகாள்முதை் அளவானது, கடந்த ஆண்டு இருந்த இது 

வதர இை்ைாத உயரந்்த அளவிலிருந்து, நடப்புச ் ந்ததப் பருவத்திை் 15 ஆண்டுகளிை் 

இை்ைாத அளவிற்குக் குதறய உள்ளது. 

❖ இந்த முதற அரசு நிறுவனங்களாை் 18.5 மிை்லியன் டன்கள் அளவிைான தகாதுதம 

வகாள்முதை் வ ய்யப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

❖ 2007-08 ஆம் ஆண்டிை் 11.1 மிை்லியன் டன்கள் வகாள்முதை் வ ய்யப்பட்டப் பிறகு, மிகக் 

குதறவாக வகாள்முதை் வ ய்யப்படுவது இந்த முதறதய ஆகும். 

❖ ஏற்றுமதி தததவக்கான அதிகரிப்பானது, முக்கியமாக ரஷ்யா - உக்தரன் தபாரினாை் 

ஏற்பட்டதாகும். 

❖ விண்தண முட்டும் விதை உயரவ்ு மற்றும் இந்தியாவிை் உற்பத்தி வ ய்யப்படும் 

தானியங்களுக்கான தததவ தமலும் அதிகரித்தது ஆகியவற்றிற்கு இந்தப் தபாதர 
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காரணமாகும்.  

❖ விவ ாயிகள் தற்தபாது ஏற்றுமதி வ ய்வதன் மூைம் அதிக இைாபம் வபறுவர.் 

❖ விததக் கருவிை் ஸ்டார ்,் புரதம் மற்றும் பிற உைர ் வபாருட்கள் உருவாகி வரும் 

நிதையிை் பயிரத்் தானியங்கள் முழுதமயதடயும் சமயத்தில் மார ் ் மாதத்தின் 

இரண்டாம் பாதியிை் வவப்பநிதை திடீவரன அதிகரித்ததன் காரணமாக விதள  ்லில் 

பாதிப்பு ஏற்பட்டு உற்பதத்ி குதறந்துள்ளது. 

 

ெர்வமதெெ ்செய்திகள் 

ஹாங்காங்கின் அடுத்த தமலவர் 

❖ ஹாங்காங்கின் அடுத்த ததைவராக முன்னாள் பாதுகாப்புத் ததைவர ்ஜான் லீ கா-சியு 

 மீபத்திை் ததரந்்வதடுக்கப்பட்டார.் 

❖ இந்நகர ்மீது சீன அரசு தனது பிடிதய தமலும் இறுக்கும் ஒரு நடவடிக்தகயாக இந்த 

நடவடிக்தக பரவைாகக் கருதப்படுகிறது. 

❖ தகரி ைாம்க்குப் பதிைாக ஜான் லீ என்பவர ்நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ லீயின் ததைதமயிலான ஹாங்காங் ததசியக் கட்சி ததட வ ய்யப்பட்டது. 

❖ 1997 ஆம் ஆண்டிை், ஆங்கிதையரக்ள் சீனாவிடம் இப்பகுதிதய ஒப்பதடத்த பிறகு 

ஹாங்காங்கின் சுதந்திரத்தத ஆதரித்த முதை் கடச்ி இதுவாகும். 

❖ இந்த கட்சி 2018 ஆம் ஆண்டு ததட வ ய்யப்பட்டது. 

 

அமரபிய பயைச ்ெந்மத 

 

❖ சுற்றுைாத் துதற அதம  ்கமானது, அதரபிய பயண  ் ந்ததயிை் (ATM), துபாய் - 2022 

என்ற நிகழ்விை்  வியத்தகு இந்தியா என்ற அதடயாளத்தின் ஒரு பகுதியாக பங்தகற்க 

உள்ளது. 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

❖ இந்திய நாட்டிதனக் "கட்டாயம் கண்டு களிக்க தவண்டிய, பயணிக்க தவண்டிய" ஒரு 

சுற்றுைாத் தைமாகச ் ந்ததப்படுத்துவததயும் இது தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

UPI வழியாக 5.58 பில்லியன் பரிவரத்்தமனகள் 

❖ இந்தியாவின் முதன்தம டிஜிட்டை் பணவழங்கீட்டுத் தளமான ஒருங்கிதணந்த பண 

வழங்கீட்டு இதடமுகத்திை் (UPI), 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரை் மாதத்திை் ரூ.9.83 டிரிை்லியன் 

மதிப்புள்ள 5.58 பிை்லியன்  பரிவரத்்ததனகள் பதிவாகியுள்ளது. 

❖ ஒருங்கிதணந்தப் பணவழங்கீட்டு இதடமுகத்திை் இதுவதரயிை்  பதிவுவ ய்யப்பட்ட 

அதிகபட் ப் பரிவரத்்ததனகள் இதுவாகும். 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரை் மாதத்துடன் ஒப்பிடும் தபாது, பரிவரத்்ததனகளின் அளவு 111 

 தவீதமும், பரிவரத்்ததனகளின் மதிப்பானது கிட்டத்தட்ட 100  தவீதமும் அதிகரித்து 

உள்ளது. 
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