
         

    

1. உயர்நீதிமன்றங்கள் மற்றும் மாவட்ட நீதிமன்றங்களின் வழக்கு 

நிலை மற்றும் வழக்கு விவரங்கலை அறிய உதவும் செயலியின் 

செயர் என்ன? 

அ) e-Justice 

ஆ) e-Courts Services  

இ) e-Nyay 

ஈ) e-Netra 

✓ தமிழ், ததலுங்கு, பஞ்சாபி, ஆங்கிலம், ஹிந்தி, அஸ்ஸாமி, தபங்காலி, 

குஜராத்தி, கன்னடம், காசி, மலலயாளம், மராத்தி, நேபாளி மற்றும் 

ஒடியா உள்ளிட்ட 14 தமாழிகளில் “இ-நகார்ட்ஸ் சர்வீசஸ் திறன்நபசி 

தசயலிக்கான” லகநயட்லட இந்திய உச்சநீதிமன்றத்தின் மின்னணு 

குழு தெளியிட்டுள்ளது. இந்தச் செயலி ெழக்குலரஞர்கள், குடிமக்கள், 

காெலர்கள் மற்றும் பிற அரசு நிறுெனங்களுக்கு பயன்தருெலத தனது 

நோக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

2. ‘புவி அமைப்பு கூர்ந ோக்கு ஆய்வகத்லத’ உருவாக்கவுள்ை 

விண்சவளி நிறுவனம் எது? 

அ) NASA  

ஆ) ISRO 

இ) ESA 

ஈ) JAXA 

✓ அதமரிக்க விண்தெளி ஆய்வு நிறுெனமான NASA, ஒரு புவி அலமப்பு 

கூர்நோக்கு ஆய்ெகத்லத உருொக்கவுள்ளது. அது காலநிலல மாற்றம், 

நபரிடர் தணிப்பு, காட்டுத்தீலய எதிர்த்துப்நபாராடுெது மற்றும் நிகழ்நேர 

நெளாண் தசயல்முலறகலள நமம்படுத்துெது ததாடர்பான முக்கிய 

தகெல்கலள ெழங்கும். இந்த ெடிெலமப்பு, தசயற்லகக்நகாள்களின் 

ததாகுப்லப உள்ளடக்கியது. அது புவியின் முழுலமயான 3D மாதிரிலய 

அடிப்பாலற முதல் ெளிமண்டலம் ெலர உருொக்கும். 

 

3.விைங்குகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு ந ாய்கள் ெரவாமல் தடுக்க 

WHO மற்றும் அதன் ெங்காைர்கள் அலமத்த குழுவின் செயர் என்ன? 

அ) ஒரு ேலொழ்வுக் குழு  

ஆ) உலக ேலொழ்வுக் குழு 

இ) விலங்குெழி நோய்கள் குழு 

ஈ) உலக ேலக்குழு 

✓ WHO ஆனது FAO, UNEP மற்றும் விலங்குகள் ேலத்துக்கான உலக 

அலமப்பு ஆகியெற்றுடன் இலைந்து, விலங்குகளிடமிருந்து மனிதர்க 

-ளுக்கு நோய்கள் பரொமல் தடுப்பதற்காக நிபுைர் குழுதொன்லற 

அலமத்துள்ளது. ‘One Health’ உயர்மட்ட நிபுைர் குழு என தபயரிடப்பட்ட 

இது, பிரான்ஸ் மற்றும் தஜர்மனியால் ததாடங்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியாகும்.  

✓ இடர் மதிப்பீட்லட உருொக்குெதற்கும், விலங்குெழி நோய்ப்பரெலலத் 

தடுப்பதற்கு, பயன்தரும் ேலடமுலறகலள ஏற்படுத்துெதற்கும் இது ஐோ 

அலமப்புகளுக்கு அறிவுறுத்தும். 

 

4. ஒருநிறுத்த (One-Stop) லமயங்கள் என்ெலவ கீழ்காணும் எந்த 

 டுவண் அலமச்ெகத்தின் முதன்லம திட்டமாகும்? 

அ) ேலொழ்வு மற்றும் குடும்பேலத்துலற அலமச்சகம் 

ஆ) தபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் நமம்பாட்டு அலமச்சகம்  

இ) உள்துலற அலமச்சகம் 

ஈ) AYUSH அலமச்சகம் 

✓ தபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் நமம்பாட்டலமச்சகமானது ஒரு-நிறுத்த 

லமயங்கலள அலமப்பதாக அறிவித்துள்ளது. இத்திட்டம் தபாது மற்றும் 

தனிப்பட்ட இடங்களில், குடும்பம், சமூகம் மற்றும் பணியிடத்தில் ென்மு 

-லறயால் பாதிக்கப்பட்ட தபண்களுக்கு ஆதரெளிப்பலத நோக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ளது. இம்லமயங்கள் முதன்முலறயாக மத்திய தெளியுறவு 

அலமச்சகத்தின் ஒத்துலழப்புடன் 10 தெளிோடுகளில் அலமக்கப்படவுள் 

-ளன. 

 

 

5. 2021’இல் அறிவிக்கப்ெட்ட புதிய ெமூக ஊடக விதிகளுடன் 

சதாடர்புலடய அலமச்ெகம் எது? 

அ) உள்துலற அலமச்சகம் 

ஆ) மின்னணு மற்றும் தகெல் ததாழில்நுட்ப அலமச்சகம்  

இ) தெளியுறவு அலமச்சகம் 

ஈ) அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அலமச்சகம் 

✓ மின்னணு மற்றும் தகெல் ததாழில்நுட்ப அலமச்சகம், அலனத்து சமூக 

ஊடக இலடயீட்டாளர்களிடமிருந்தும் புதிய ‘தகெல் ததாழில்நுட்பம் (இ 

-லடநிலல ெழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் தேறிமுலறக்குறியீடு) 

விதிகள், 2021’ ததாடர்பான இைக்க விெரங்கலளக் நகட்டுள்ளது.  

✓ புதிய சமூக ஊடக விதிகளுக்கு இைங்க, சமூக ஊடக தளங்களுக்கு 

ெழங்கப்பட்ட மும்மாத அெகாசம் நம.26 அன்று முடிெலடந்தது. இந்தப் 

புதிய விதிகள் தேறிமுலறகலள விதிக்கின்றன மற்றும் மூன்றடுக்கு 

குலறதீர்க்கும் கட்டலமப்லப அலமக்க நிர்பந்திக்கின்றன. 

 

6. நம மாதத்தில் வரும் செௌர்ணமி விொகம், எந்த மதத்தின் புனித 

 ாைாக கருதப்ெடுகிறது? 

அ) சீக்கியம் 

ஆ) சமைம் 

இ) தபௌத்தம்  

ஈ) இஸ்லாம் 

✓ தபௌத்த பூர்ணிமா அல்லது லெசாகம் என்பது நம மாத முழு நிலென்று 

உலகிலுள்ள அலனத்து தபௌத்தர்களாலும் சிறப்பாகக் தகாண்டாடப்படும் 

பண்டிலக ஆகும். தபா ஆ மு 623ஆம் ஆண்டில் ெந்த லெசாக ோளில் 

தான் புத்தர் பிறந்தார். அநதோளில், புத்தர் ஞானமலடந்தார். தனது 80ஆம் 

ஆண்டில், மற்தறாரு லெசாக ோளில் அெர் காலமானார். 

 

7. எந்த மாதத்தின் முழு நிைவு, சொதுவாக, ‘பூ திங்கள்’ என்று 

குறிப்பிடப்ெடுகிறது? 

அ) ஏப்ரல் 

ஆ) நம  

இ) ஜூன் 

ஈ) ஜூலல 

✓ உலதகங்கிலும் ஏராளமான பூக்கள் இருப்பதால் நம மாதம் ெரும் முழு 

நிலவு, ‘பூ திங்கள்’ என்று அலழக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, இது சந்திர 

கிரகைத்துடன் ஒத்துப்நபானது. அதன்சமயம், நிலா சிெப்புெண்ைமாக 

காட்சியளித்தது. பூமிக்கு மிகதேருக்கமாக நிலா ெந்ததால், அது தபரியதா 

-கவும் பிரகாசமாகவும் நதான்றியது. இந்த சூப்பர் பூ சிெப்பு நிலவு ததன் 

அதமரிக்கா, ஆஸ்திநரலியா மற்றும் ததன்கிழக்காசியாவின் சில பகுதிக 

-ளில் மட்டுநம காைப்பட்டது. 

 

8. அண்லமச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ‘டாஸ்நமனியன் சடவில்’ 

என்றால் என்ன? 

அ) தீம்தபாருள் 

ஆ) கிரிப்நடாகரன்சி 

இ) ெனவிலங்கு  

ஈ) நீர்மூழ்கிக்கப்பல் 

✓ டாஸ்நமனிய பிசாசு என்றும் அலழக்கப்படும் Sarcophilus harrisii ஒரு 

மாமிச உண்ணியாகும். இது தலசயால் உருொன உடலலமப்பு, கருப்பு 

நராமங்கள், தகாடுலமயான ொசலன, அதிக ஒலியில் கத்தும் திறன், 

அதீத நமாப்ப உைர்வு மற்றும் விலரொக உைவு உண்ணும் பழக்கம் 

ஆகியெற்லற தகாண்டுள்ளது. 

✓ ஊடக அறிக்லகயின்படி, கடந்த 3,000 ஆண்டுகளில், முதன்முலறயாக 

ஆஸ்திநரலியாவின் பிரதான நிலப்பரப்பில் 7 விலங்குகள் பிறந்துள்ளன. 

அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் இவ்விலங்குகலள இது ஊக்குவிக்கும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.ந ோய்ப்பூச்சிக்கட்டுப்ொட்டில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் eDNA ெகுப்ொய்வு 

என்றால் என்ன? 

அ) ecological DNA 

ஆ) environmental DNA  

இ) entomological DNA 

ஈ) endemic DNA 

✓ சுற்றுச்சூழல் DNA (eDNA) என்பது மண், கடல்நீர் அல்லது ெளிநபான்ற 

பல்நெறு சுற்றுச்சூழல் மாதிரிகளிலிருந்து சுற்றுச்சூழலுடனான ததாடர்பு 

-களின்மூலம் நசகரிக்கப்பட்ட DNA ஆகும். ஜப்பானில், 2 இடங்களில் 

இருந்து, நமற்பரப்பு மண் மாதிரிகளிலிருந்து அர்தஜன்டினா எறும்பின் 

சுற்றுச்சூழல் DNA (eDNA)’ஐ ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெற்றிகரமாக கண்ட 

-றிந்துள்ளனர். நோய்ப்பூச்சிக்கட்டுப்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் ‘ொழ்விட 

-த்லத புரிந்துதகாள்ளுதல் தசயல்முலற’க்கு இது பயன்படுத்தப்படலாம். 

 

10.  ாநடாடி ெழங்குடியினைோன ‘வான் குஜ்ஜார்’, சொதுவாக, 

இந்தியாவின் எந்தப் ெகுதியில் வசிக்கின்றனர்? 

அ) இமயமலலப் பகுதி  

ஆ) தக்காை பிராந்தியம் 

இ) நமற்குத்ததாடர்ச்சி மலல 

ஈ) ததற்கு கடற்கலர 

✓ ோநடாடி பழங்குடியினமான ‘ொன் குஜ்ஜார்’ தபாதுொக இமயமலல 

பகுதியில் ெசிக்கின்றனர். அெர்கள் ெழக்கமாக இமயமலலயின் அடிொ 

-ரத்திலும், ஜம்மு-காஷ்மீர், ஹிமாச்சல பிரநதசம் மற்றும் உத்தரகண்ட் 

மாநிலங்களிலும் ெசிக்கின்றனர். அண்லமயில், அந்தப்பழங்குடியினலர 

மனிதாபிமானமற்ற நிலலயில் ொழ கட்டாயப்படுத்தியதற்காக மாநில 

அரலச உத்தரகண்ட் உயர்நீதிமன்றம் குற்றஞ்சாட்டியது.  

✓ உத்தரகாஷியில் உள்ள நகாவிந்த் பாஷு விகார் நதசிய பூங்காவிற்குள் 

நுலழய அனுமதிக்க அஞ்சிய மாநிலத்திடம், அெர்களுக்கு தங்குமிடம் 

ெழங்குமாறு உச்சநீதிமன்றம் நகட்டுக்தகாண்டுள்ளது. 

 


1. NHRC தலலெராக அருண் மிஸ்ரா தபாறுப்நபற்பு 

நதசிய மனித உரிலமகள் ஆலையத்தின் (NHRC) தலலெராக 

ஓய்வுதபற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அருண் மிஸ்ரா தபாறுப்நபற்றார்.  

முன்னதாக, அப்தபாறுப்பிலிருந்த உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் தலலலம 

நீதிபதி HL தத்துவின் பதவிக்காலம் கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் நிலறெ 

-லடந்தது. இந்நிலலயில், சுமார் 5 மாதங்கள் காலியாக இருந்த அந்தப் 

பதவிக்கு ஓய்வுதபற்ற நீதிபதி அருண் மிஸ்ரா தற்நபாது தபாறுப்நபற்றுக் 

தகாண்டுள்ளார். உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக கடந்த 2014 ஜூலலயில் 

தபாறுப்நபற்ற அருண் மிஸ்ரா, கடந்த ஆண்டு தசப்டம்பரில் அந்தப் தபாறுப் 

-பிலிருந்து ஓய்வுதபற்றார். 

 

2. நதநெந்திரகுல நெளாளர் எனும் தபாதுப்தபயரில் ஜாதிச்சான்றிதழ் 

ெழங்கலாம்: தமிழ்ோடு அரசு உத்தரவு 

ஆறு ஜாதிப் பிரிவுகலள உள்ளடக்கி நதநெந்திரகுல நெளாளார் எனும் 

தபயரில் ஜாதிச்சான்றிதழ் ெழங்கலாம் என்று மாெட்ட ஆட்சியர்களுக்கு 

தமிழ்ோடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து, ஆதிதிராவிடர் மற்றும் 

பழங்குடியினர் ேலத்துலற முதன்லமச்தசயலாளர் நக மணிொசன் 

தெளியிட்ட உத்தரவு: பள்ளர், நதநெந்திர குலத்தான், குடும்பன், காலாடி, 

பண்ைாடி, கலடயன் ஆகிய ஜாதிப்பிரிவுகலள உள்ளடக்கியெர்கலள 

நதநெந்திரகுல நெளாளர் எனும் தபாதுப்தபயரில் அலழக்கலாம் என 

பல்நெறு தரப்பினரும் அரசுக்குக் நகாரிக்லக விடுத்திருந்தனர்.  

இதுததாடர்பாக ஆய்வுதசய்து அரசுக்கு அறிக்லக அளிக்க ஊரக ெளர்ச்சி 

மற்றும் ஊராட்சித்துலற, ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் ேலத் 

துலற, சட்டத்துலற, ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் ேலத்துலற 

இயக்குேர் ஆகிநயாலரக்தகாண்ட குழு அலமக்கப்பட்டது. இந்தக்குழு 

தமிழ்ோடு அரசுக்கு கடந்த ஆண்டு ேெம்பர்.28’இல் அறிக்லக அளித்தது. 

மத்திய அரசுக்கு தமிழ்ோடு அரசு அறிக்லகலய அனுப்பிலெத்தது. 

இதலன ஆய்வு தசய்த மத்திய அரசு உரிய சட்டத்திருத்தத்லதச்தசய்தது. 

இதற்கு குடியரசுத்தலலெர் ராம்ோத் நகாவிந்த், கடந்த ஏப்ரல்.13’இல் 

ஒப்புதலளித்தார். சட்டத்திருத்தம் அரசிதழில் தெளியிடப்பட்டது. இதனால், 

அது ேலடமுலறக்கு ெந்தது. இதலன மாெட்ட ஆட்சியர்கள், துலறத் 

தலலெர்கள் மற்றும் சான்றிதழ் ெழங்க அதிகாரம் தபற்ற அதிகாரிகள் 

பின்பற்ற நெண்டும் என்று தனது உத்தரவில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் 

பழங்குடியினர் ேலத்துலற தசயலாளர் ததரிவித்துள்ளார். 

 

3. இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட ‘தடல்டா’ ெலக கநரானா 

அச்சுறுத்தலாக உள்ளது: உலக சுகாதார அலமப்பு 

முதல் முலறயாக இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட 3 ெலகயான கநரானா 

ததாற்றுகளில், ‘தடல்டா’ ெலக (பி.1.617.2) ததாற்று கெலலயளிக்கும் 

ெலகயில் தீவிரமாக இருக்கிறது என்று உலக சுகாதார அலமப்பு 

ததரிவித்தது. உலக அளவில் கநரானா பாதிப்பு குறித்த விெரங்கலள 

உலக சுகாதார அலமப்பு ஒவ்தொரு ொரமும் தெளியிட்டு ெருகிறது.  

அதுநபால, புதிதாக தெளியிட்ட புள்ளிவிெரங்களில் கூறியிருப்பதாெது: 

தபாதுமக்களுக்கு அதிக பாதிப்லப ஏற்படுத்துெதுடன், நெகமாக பரவும் 

ெலகயாக ‘தடல்டா’ (பி.1.617.2) ெலக தீநுண்மி ெலரயறுக்கப்பட்டுள்ள 

-து. மற்ற இரு உருமாறிய ெலககள் (பி.1.617.1 மற்றும் பி.1.617.3) குலற 

-ொன பரெல் மற்றும் பாதிப்லப ஏற்படுத்தக்கூடிய ெலககளாக கண்ட 

-றியப்பட்டிருக்கின்றன. ‘தடல்டா’ ெலக கநரானா இப்நபாது 62 ோடுக 

-ளில் பரவியிருக்கிறது. 

இந்தியாவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட ‘கப்பா’ (பி.1.617.1) ெலக ததாற்று 

குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் நெகமான பரெலலக் தகாண்டிருந்தநபாதும், 

உலக அளவில் இந்த ெலக கநரானாவின் பாதிப்பு குலறந்து ெருெதாக 

புள்ளிவிெரங்கள் காட்டுகின்றன. மூன்றாெது ெலகயான பி.1.617.3, 

இதுெலர அச்சுறுத்தக்கூடிய ெலகயிலானதா, அல்லது மிதமானதா என 

இதுெலர ெலரயறுக்கப்படவில்லல. 

இந்தியாவில் பாதிப்பு விகிதம் 26 சதவீதம் குலறவு: இந்தியாவில் கடந்த 

ொரத்தில் 13,64,668 நபர் புதிதாக கநரானாொல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

இருந்தநபாதும், அது முந்லதய ொரத்துடன் ஒப்பிடும்நபாது 26 சதவீதம் 

குலறொகும். 

குலறந்துெரும் உயிரிழப்புகள்: கநரானா பாதிப்பால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு 

-கலளப்தபாருத்தெலர ததன்கிழக்கு ஆசிய பிராந்தியத்தில் இந்தியாவி 

-ல்தான் அதிக உயிரிழப்புகள் (26,706) பதிொகியிருக்கின்றன.  

இருந்தநபாதும், இது முந்லதய ொரத்துடன் ஒப்பிடும்நபாது 8 சதவீதம் 

குலறொகும். ஒட்டுதமாத்தமாக உலக அளவில் கநரானாொல் 

பாதிக்கப்படுபொா்களின் எண்ணிக்லகயும், உயிரிழப்புகளும் தற்நபாது 

ததாடாா்ந்து குலறந்து ெருகிறது. கடந்த ொரத்தில் உலக அளவில் 35 

லட்சம் நபாா் புதிதாக கநராநனாொல் பாதிக்கப்பட்டனர். இது முந்லதய 

ொரத்துடன் ஒப்பிடும்நபாது 15 சதவீதம் குலறொகும். 

78,000 புதிய உயிரிழப்புகள் பதிொகின. இது முந்லதய ொரத்லதக் 

காட்டிலும் 7 சதவீதம் குலறவு என்றும் உலக சுகாதார அலமப்பின் புள்ளி 

விெரத்தில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. மாதிரி ொடலக ஒப்பந்தச் சட்டம்; 10 முக்கிய அம்சங்கள் என்ன? 

மத்திய அலமச்சரலெக் கூட்டத்தில், ொடலக சட்டங்களில் திருத்தம் 

தகாண்டுெர மாதிரி ொடலக சட்டத்துக்கு ஒப்புதல் ெழங்கப்பட்டது.  

ொடலக மற்றும் குத்தலக முலறகளில் புதிய சட்டங்கலள தகாண்டு 

ெரவும் அல்லது தற்நபாதுள்ள ொடலக சட்டங்களில், தபாருத்தமான 

முலறயில் திருத்தங்கள் தகாண்டுெரவும், மாதிரி ொடலக சட்டம் 

உருொக்கப்பட்டது. 

வீட்டு ொடலக உயர்வு, ொடலக முன்பைம், ொடலக ஒப்பந்தம் 

புதுப்பிப்பது, வீட்லடகாலி தசய்ெதில் ஏற்படும் தகராறுநபான்ற பிரச்சலன 

-களுக்கு தீர்வுகாை இந்தச் சட்டம் தகாண்டுெரப்பட்டுள்ளது. இந்தச் 

சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் ெருமாறு: 

*மத்திய அரசின் அலனெருக்கும் வீடு ெழங்கும் திட்டத்லத ததாடர்ந்து 

புதிய மாதிரி ொடலக ஒப்பந்த சட்டமும் தகாண்டுெரப்பட்டது. 

*ொடலகதாரர்களிடம் 2 மாத ொடலகக்கு நமல் பாதுகாப்பு லெப்புத் 

ததாலக (அட்ொன்ஸ்) ொங்க முடியாது என்பது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் 

இதில் இடம்தபற்றுள்ளன. 

*ொடலக ஒப்பந்த ேகலல, மத்திய வீட்டுெசதி, ேகர்ப்புற விெகார 

அலமச்சகத்தின் இலையதளத்தில் பதிநெற்றம் தசய்யலாம். 

 

 



         

    

*முன்தபல்லாம் பத்திரப் பதிவு அலுெலகத்தில் ொடலக ஒப்பந்தம் பதிவு 

தசய்யப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தத்லத பதிவு தசய்யாவிட்டாலும் இரு தரப்பும் 

நீதிமன்றம் தசல்லமுடியும். 

*ஆனால், புதிய சட்டத்தின்படி மாெட்ட ஆட்சியர் அலுெலகத்தில் பகுதி 

ொரியாக அலமக்கப்பட்டுள்ள ொடலக ஆலையத்திடம் பதிவுதசய்ய 

நெண்டும். 

*ஆன்லலன் அல்லது நேரடியாக ொடலக ஒப்பந்தத்லத பதிவுதசய்ய 

நெண்டும். இந்த ஒப்பந்தத்லத பதிவு தசய்யாவிட்டால், நிொரைம் நகாரி 

இருதரப்பும் நீதிமன்றம் தசல்லமுடியாது. 

*அநத சமயம், ஒப்பந்தம் நபாடாத நிலலயில், வீட்டு உரிலமயாளர் மட்டும் 

நீதிமன்றத்லத ோட புதிய சட்டத்தில் ெழிெலக தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

*வீட்லட காலி தசய்யாவிட்டால் சட்டப்படி ொடலகலய அதிகரிக்க 

உரிலமஉண்டு. 

*ொடலக ததாடர்பான புகார்கலள விசாரிக்க தனி ொடலக ஆலையம் 

அல்லது ொடலக தீர்ப்பாயம் அலமக்க புதிய சட்டத்தில் ெழிெலக 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

*காலியாக இருக்கும் வீடுகலள எல்லாம், ொடலகக்குவிட இந்த மாதிரி 

ொடலக சட்டம் உதவும். ொடலக வீடுகலள, ெணிகமாக ேடத்துெதில் 

தனியார் நிறுெனங்களின் பங்களிப்லப இந்தச் சட்டம் ஊக்குவிக்கும். 

 

5. ஈரான் நபார்க் கப்பல் எரிந்து மூழ்கியது 

ஈரானின் மிகப்தபரிய நபார்க் கப்பல் ஓமன் ெலளகுடாவில் மர்மமான 

முலறயில் எரிந்து மூழ்கியது. கடல் பகுதியில் நமற்கத்திய ோடுகளுக்கும் 

ஈரானுக்கும் இலடநய ததாடர்ந்து பதற்றம் நிலவி ெரும் சூழலில், இந்த 

சம்பெம் நமலும் பரபரப்லப ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அநசாசிநயட் 

-டட் பிரஸ் தசய்தி நிறுெனம் ததரிவித்துள்ளதாெது: ஓமன் ெலளகுடா 

பகுதியில் ஈரான் கடற்பலடக்குச் தசாந்தமான ‘கார்க்’ கப்பலில் தீப்பிடித்த 

-து. 207 மீட்டர் நீளம்தகாண்ட அந்தக் கப்பல்தான் ஈரானின் மிகப்தபரிய 

நபார்க்கப்பலாகும். கப்பலில் பற்றிய தீலய அலைக்க தீயலைப்புக் 

கப்பல்கள் அந்தப் பகுதிக்கு விலரந்தன. தீயலைப்பு வீரர்களின் கடும் 

முயற்சிக்குப் பிறகும் அந்தக் கப்பல் கடலுக்குள் மூழ்கியது. 

தலலேகர் தடஹ்ரானுக்கு 1,270 கிமீ ததாலலவில், ஈரானின் ஜாஸ்க் 

துலறமுகப்பகுதியில் கார்க் கப்பல் மூழ்கியது. 

 

6. இஸ்நரல் புதிய அதிபராக ஐசக் தெர்ஸாக் நதர்வு 

இஸ்நரலின் 11 ஆெது அதிபராக மூத்த அரசியல்ொதி ஐசக் தெர்ஸாக் 

நதர்வு தசய்யப்பட்டார். ோடாளுமன்றத்தில் இதுததாடர்பாக ேலடதபற்ற 

ரகசிய ொக்தகடுப்பில் அெர் தபருொரியான ொக்குகள் வித்தியாசத்தில் 

தெற்றிதபற்றார். இதுகுறித்து பிடிஐ தசய்தி நிறுெனம் ததரிவித்துள்ளதாெ 

-து: இஸ்நரலின் 10ஆெது அதிபராக கடந்த 2014ஆம் ஆண்டுமுதல் 

தபாறுப்புெகித்து ெரும் ரூென் ரிவ்லினின் பதவிக்காலம் அடுத்த மாதம் 

9ஆம் நததியுடன் நிலறெலடகிறது. 

புதிய அதிபராகத் நதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள ஐசக் தெர்ஸாக் ததாழிலாளர் 

அலமப்பின் தலலெராக இருந்துள்ளார். 2005ஆம் ஆண்டு முதல் 2011 

ஆம் ஆண்டு ெலர வீட்டு ெசதி, சுற்றுலா, சமூகேலம் உள்ளிட்ட பல்நெ 

-று துலறகளில் இெர் அலமச்சராக தபாறுப்புெகித்துள்ளார். இஸ்நரலில் 

மிகநீண்டகாலம் பிரதமராக இருந்த தபஞ்சமின் தேதன்யாகுவின் ஆட்சிக் 

காலம் நிலறெலடந்து, புதிய பிரதமரின் தலலலமயில் அரசு 

அலமயவிருக்கும் பரபரப்பான சூழலில் ஐசக் தெர்ஸாக் அதிபராகத் நதர் 

-ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

 


