
         

    

1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ககத்தரின் ரஸ்ஸல், எந்த 

உலகளாவிய நிறுவனத்தின் புதிய தமலவராக உள்ளார்? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) உலக ப ொருளொதொர மன்றம் 

இ) UNICEF  

ஈ) IMF 

✓ ஐநொ அவவயின் குழந்வதகள் நல அவமப் ொன UNICEF’இன் அடுத்த 

தவலவரொக அபமரிக்க அதி ர் ஜ ொபிடனின் உதவியொளரொன ஜகத்தரின் 

ரஸல் நியமிக்கப் ட்டுள்ளொர்.  ூவல மொதம்  தவி விலகிய பென்ரிட்டொ 

ஃஜ ொர்க்கு அடுத்த டியொக ரஸ்ஸல் வருவொர் என்று ப ொதுச்பெயலொளர் 

அன்ஜடொனிஜயொ குட்டபரஸ் அறிவித்தொர். 

 

2. ைர்கைாொவின் (mouse opossums) பூர்வீகம் எது? 

அ) அபமரிக்கொ  

ஆ) அண்டொர்டிகொ 

இ) ஐஜரொப் ொ 

ஈ) ஆசியொ 

✓ பமௌஸ் ஓஜ ொஸம்கள் நிஜயொட்ஜரொபிகல் மொர்சுபியல் குடும் மொன 

டிபடல்பிஜடயிஜலஜய ஒப்பீட்டளவில் மிகச்சிறிய உறுப்பினர்களொகும். 

அவவ அபமரிக்கொவவ, குறிப் ொக பதன்னபமரிக்கொவவ பூர்வீகமொகக் 

பகொண்டவவயொகும். அண்வமயில் புதிதொக இனங்கொணப் ட்ட இனம்,  

✓ அட்லரின் மவுஸ் ஓஜ ொெம் (மர்ஜமொெொ அட்பலரி) என்று ப யரிடப் ட்டது. 

அது மிகச்சிறிய துவணப்பிரிவொன வமஜகொரியஸில் ஒன்றொகும். இது 

ஆரொய்ச்சியொளர் கிபரக் அட்லரின் ப யரொல் அவழக்கப் டுகிறது. 

 

3. COVID-19 ைற்றும் சடங்கு ஆகிய இரண்டின் கலமவயான 

ககாவிசடங்குக் காய்ச்ெலால் ொதிக்கப்ெட்ட இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ) ஜகரளொ 

ஆ) பதலுங்கொனொ  

இ) மத்திய பிரஜதெம் 

ஈ) கு ரொத் 

✓ ஜகொவிட்-19 ஜநொயொளி படங்கு வவரஸொல்  ொதிக்கப் டும்ஜ ொது ஏற் டும் 

ஜகொவிபடங்குக் கொய்ச்ெல்  ொதிப்வ  தற்ஜ ொது பதலுங்கொனொ மொநிலம் 

கண்டுவருகிறது. பதலுங்கொனொவில் 8க்கும் ஜமற் ட்ஜடொர் ஜகொவிபடங்கு 

கொய்ச்ெலொல்  ொதிக்கப் ட்டுள்ளனர். இந்தக் கலவவ ஜநொய்த்பதொற்றின் 

அறிகுறிகளில் “உடல் அழுத்தம், மூச்சுத்திணறல், குளிர், உடல் வலிகள் 

மற்றும் மூட்டு வலிகள்” ஆகியவவ அடங்கும். COVID-19 மற்றும் 

படங்குவுக்கு ஒஜர மொதிரியொன அறிகுறிகள் உள்ளன. 

 

4. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற “பிமரட்’ஸ் திமிங்கலத்தின்” 

நிமல என்ன? 

அ) அற்றுவிட்ட இனம் 

ஆ) அருகிவிட்ட இனம்  

இ) தீவொய்ப்பு கவவல குவறந்த இனம் 

ஈ) அச்சுறு நிவலவய அண்மித்த இனம் 

✓ பமக்சிஜகொ வவளகுடொ “பிவரட்’ஸ் திமிங்கலங்கள்” அருகிவிட்ட உயிரி 

-னங்கள் ெட்டத்தின்கீழ் “அருகிவிட்ட இனம்” என வவகப் டுத்தப் ட்டுள் 

-ளன. அவவ, பமக்ஸிஜகொ வவளகுடொவில் வசிக்கும் ஒஜர  ல்லற்ற 

திமிங்கலங்ளொகும். நூற்றுக்கும் குவறவொன திமிங்கலங்கள் மட்டுஜம 

தற்ஜ ொதுள்ளன. ஒடிஸொவின் பூரி மற்றும் கஞ்ெம் மொவட்ட எல்வலக்கு 

அருஜக அழிந்துவரும் பிவரட் திமிங்கலம் இறந்து கவர ஒதுங்கியது. 

 

5. காைன்சவல்த் ொம்பியன்ஷிப்பில் தங்கப்ெதக்கம் சவன்ற ஜில்லி 

தலசெசெராவுடன் சதாடர்புமடய விமளயாட்டு எது? 

அ) வில்வித்வத 

ஆ) துப் ொக்கிச்சுடுதல் 

இ)  ளு தூக்குதல்  

ஈ) குத்துச்ெண்வட 

✓ உஸ்ப கிஸ்தொனின் தொஷ்கண்டில் நவடப ற்றுவரும் கொமன்பவல்த் 

 ளுதூக்குதல் ெொம்பியன்ஷிப் ஜ ொட்டியில் ப ண்களுக்கொன 49 கிஜலொ 

எவடப்பிரிவில் இந்திய வீரொங்கவன ஜில்லி தலப பெரொ தங்கப் 

 தக்கம் பவன்றொர். முன்னதொக, ஆண்களுக்கொன 55 கிஜலொ ‘ஸ்னொட்ச்’ 

பிரிவில் ெங்ஜகத் மகொஜதவ் ெர்கொர் தங்கப் தக்கம் பவன்றஜதொடு, புதிய 

‘ஸ்னொட்ச்’ ஜதசிய ெொதவனவயயும்  வடத்தொர். கொமன்பவல்த்  ளு 

தூக்குதல் ெொம்பியன்ஷிப் மற்றும் உலக  ளு தூக்குதல் ெொம்பியன்ஷிப் 

ஆகிய இரண்டிலும் இந்தியொ ஜ ொட்டியிடுகிறது. 

 

6. அண்மையில் காலைான கெராசிரியர் ரபிகுல் இஸ்லாம், எந்த 

நாட்டின் அறிஞர் ைற்றும் கலாச்ொர ஆர்வலராவார்? 

அ) இந்தியொ 

ஆ) வங்கொளஜதெம்  

இ)  ொகிஸ்தொன் 

ஈ) ஆப்கொனிஸ்தொன் 

✓ ஜதசிய ஜ ரொசிரியர் ரபிகுல் இஸ்லொம், வங்கொளஜதெத்வதச் ஜெர்ந்த ஓர் 

அறிஞர் மற்றும் கலொச்ெொர ஆர்வலர் ஆவொர். அவர் ெமீ த்தில் தனது 87 

ஆம் வயதில் கொலமொனொர். பமொழியியலொளரொன இவர் 1952’இல் பமொழி 

இயக்கத்தில் தீவிரமொக  ங்ஜகற்றொர். ஜமலும் 2018’இல் அரெொங்கத்தொல் 

ஜதசிய ஜ ரொசிரியரொக நியமிக்கப் ட்டொர். அவர் சுதந்திர விருது, எகுஜே 

 தக் மற்றும்  ங்களொ அகொடமி இலக்கிய விருது ஆகியவற்வறப் ப ற்றொர். 

அவருக்கு ெர்வஜதெ தொய்பமொழி விருதும் வழங்கப் ட்டது. 

 

7. உலகின் புதிய குடியரொக ைாறிய ொர்ெடாஸின் முதல் குடியரசுத் 

தமலவர் யார்? 

அ) ஜடம் ெொண்ட்ரொ ஜமென்  

ஆ) மக்டஜலனொ ஆண்டர்ென் 

இ) ஜகட்ரின்  ொஜகொப்ஸ்ஜடொட்டிர் 

ஈ) ென்னொ மரின் 

✓ பிரிட்டிஷ் கொலனியொக மொறி 396 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, கரீபியன் தீவு 

நொடொன  ொர் டொஸ் ெமீ த்தில் உலகின் புதிய குடியரெொக மொறியுள்ளது. 

அந்நொடு, இரொணி இரண்டொம் எலிெப த்வத அரெ தவலவர்  தவியில் 

இருந்து நீக்கியது. நொட்டின் தவலவம நீதி தி, ஜடம் ெொண்ட்ரொ ஜமெவன 

குடியரசுத் தவலவரொக  தவிப்பிரமொணம் பெய்துவவத்தொர்.  ொர்ஜ டியன் 

 ொடகி ரிெொனொ ஜதசிய வீரொங்கவனயொக அறிவிக்கப் ட்டொர். 

 

8. 2021 நவம்ெரில் வசூல் செய்யப்ெட்ட சைாத்த GST எவ்வளவு? 

அ) `0.75 லட்ெம் ஜகொடி 

ஆ) `0.95 லட்ெம் ஜகொடி 

இ) `1 லட்ெம் ஜகொடி 

ஈ) `1.3 லட்ெம் ஜகொடி  

✓ மத்திய நிதி அவமச்ெகம் பவளியிட்டுள்ள தகவலின் டி, GST வருவொய் 

பதொடர்ந்து இரண்டொவது மொதமொக ₹1,31,526 ஜகொடியொக உலொளது. இது 

கடந்த ஆண்டு இஜத மொதத்தின் GST வருவொவயவிட 25% அதிகமொகும். 

ஜமலும், 2019ஐ ஒப்பிடும்ஜ ொது 27% அதிகமொகும். இதுவவர இல்லொத 

அளவுக்கு GST வசூல், ஏப்ரலில் ₹1,41,384 ஜகொடியொக  திவொகியுள்ளது. 

பதொடர்ந்து 5ஆம் மொதமொக வசூல் ₹1 லட்ெம் ஜகொடிவயத் தொண்டியுள்ளது. 

 

9. இந்திய ஆயுதப்ெமடகளுக்கு அதிநவீன செரான் டிகரான்கமள 

வழங்கிய நாடு எது? 

அ) அபமரிக்கொ 

ஆ) இஸ்ஜரல்  

இ) பிரொன்ஸ் 

ஈ) ரஷ்யொ 

✓ அதிநவீன பெரொன் டிஜரொன்கவள இந்திய ஆயுதப் வடகளுக்கு 

இஸ்ஜரல் வழங்கியுள்ளது. அவவ தற்ஜ ொதுள்ள பெரொன்கவள விடவும் 

அதிநவீன ஆண்டி- ொமிங் திறன்பகொண்டவவ. இந்திய அரெொங்கம் 

 ொதுகொப்புப்  வடகளுக்கு வழங்கிய அவெரகொல நிதி அதிகொரத்தின்கீழ் 

இந்த டிஜரொன்கள் வகயகப் டுத்தப் ட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இதன்கீழ் அவர்கள் தங்கள் இரொணுவத் திறவன ஜமம் டுத்துவதற்கொக 

`500 ஜகொடி மதிப்பிலொன உ கரணங்கள் மற்றும் அவமப்புகவள 

வொங்கவியலும். 

 

10. சுற்றுச்சூழல் அமைச்ெகத்தின் ெமீெத்திய தரவுகளின்ெடி, கடந்த 

10 ஆண்டுகளில் எத்தமன யாமனகள் சகால்லப்ெட்டுள்ளன? 

அ) 160 

ஆ) 360 

இ) 660 

ஈ) 1160  

✓ கொட்டு யொவனகள் இறப்பு பதொடர் ொக தமிழ்நொட்வடச் ஜெர்ந்த தகவல் 

அறியும் உரிவமச் ெட்ட ஆர்வலர் ஒருவர் தகவல் ஜகொரியிருந்தவத 

அடுத்து, மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன அவமச்ெகத்தின் ‘யொவனகள் 

திட்ட’ பிரிவொல் அளிக்கப் ட்ட  திலில் கடந்த  த்து ஆண்டுகளில் 1160 

கொட்டு யொவனகள் பகொல்லப் ட்டிருப் து பதரியவந்தது. 

✓ 2020 டிெம் ர் மொதம் வவர கடந்த  த்து ஆண்டுகளில் நொடு முழுவதும் 

இரயில்களில் அடி ட்டு, மின்ெொரம் தொக்கி, ஜவட்வடயொடுதல் ஜ ொன்ற 

 ல்ஜவறு கொரணங்களொல் 1160 கொட்டு யொவனகள் இறந்துள்ளன. 

 


1.  ொரதி  ொடவல ஜமற்ஜகொள் கொட்டிய பிரதமர் 

‘கொசி நகர்ப் புலவர் ஜ சும் உவரதொன் 

கொஞ்சியில் ஜகட் தற்ஜகொர் கருவி பெய்ஜவொம்’ - 

இது ‘ ொரத ஜதெம்’ என்ற தவலப்பில் மகொகவி  ொரதியொர் எழுதிய  ொடலில் 

வரும் வரிகள். வொரொணசியில் திங்கள்கிழவம நவடப ற்ற விழொவில், 

 ொரதியின் ஜமற்கண்ட  ொடவல தமிழிஜலஜய ஜமற்ஜகொள்கொட்டி 

ஹிந்தியில் விளக்கமளித்தொர் பிரதமர் ஜமொடி. 

 

2. பிரிட்டனில் ஒவமக்ரொனுக்கு முதல் உயிரிழப்பு 

பிரிட்டனில் ஒவமக்ரொன் வவரஸ் பதொற்றுக்கு முதல் உயிரிழப்பு 

ஏற் ட்டுள்ளது. இவத பிரதமர் ஜ ொரிஸ் ொன்ென் உறுதி பெய்துள்ளொர். 

 

3. பென்வனயில் 7500 இடங்களில் பெயற்வக நுண்ணறிவு 

ஜகமரொக்கள் 

பென்வனயில் 7,500 இடங்களில் பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொக்கள், 

ப ண்களுக்கு எதிரொன குற்றங்கள் நவடப றும் இடங்கள், ப ொதுமக்கள் 

அதிகம் கூடும் இடங்களில் அவமக்கப் டுகின்றன. 

பென்வனயில் மொநகரில் ப ொதுமக்களின்  ொதுகொப்வ  உறுதி 

பெய்வதற்கொக கடந்த 2017-இல் ‘மூன்றொவது கண்’ என்ற ப யரில் 

கண்கொணிப்பு ஜகமரொ ப ொருத்தும் திட்டம் முன்பனடுக்கப் ட்டது. 

அப்ஜ ொவதய பென்வன ப ருநகர கொவல்துவற ஆவணயொா் ஏ ஜக 

விசுவநொதன், தனியொொா் மற்றும் ப ொதுமக்கள் உதவியுடன் 

ஜகமரொக்கவள ப ொருத்தும்  ணிவய தீவிரப் டுத்தினொொா். மூன்றொவது 

கண் திட்டத்துக்கு முன்பு வவர சில ஆயிரம் ஜகமரொக்கள் மட்டும் இருந்த 

பென்வனயில் இப்ஜ ொது 50 மீட்டருக்கு ஒன்று வீதம் சுமொொா் 2.80 லட்ெம் 

ஜகமரொக்கள் உள்ளன. 

80 ெதவீத வழக்குகளில் துப்பு: 

பென்வனயில் கண்கொணிப்பு ஜகமரொக்கள் குவறவொக இருந்த 

கொலகட்டத்தில் ெொட்சிகள், தடயங்கள் அடிப் வடயில் மட்டுஜம குற்ற 

வழக்குகள் துப்பு துலக்கப் ட்டன. இதனொல் எப்ஜ ொதும் ஜ ொலீஸொருக்கு 

ெவொலொகஜவ இருந்தது. 

ஆனொல் மூன்றொவது கண் திட்டத்துக்கு பின்னொா், ஜகமரொக்களின் 

உதவிஜயொடு குற்ற வழக்குகளில் ஜ ொலீஸொொா் எளிதொக துப்பு 

துலக்குகின்றனொா். 

சுமொொா் 80 ெதவீத வழக்குகளில் துப்பு துலக்குவதற்கு கண்கொணிப்பு 

ஜகமரொக்கஜள கொவல்துவறக்கு உதவுகின்றன. பென்வனயில் கடந்த 

கொலங்கவள விட தங்கச் ெங்கிலி  றிப்பு 50 ெதவீதம், பகொள்வள 24 

ெதவீதம், அடிதடி மற்றும் ஜமொதல் 11 ெதவீதம் குவறந்திருப் தொக 

கொவல்துவற தகவல்கள் பதரிவிக்கின்றன. இஜதஜ ொல பிற 

குற்றங்களும் கணிெமொக குவறந்துள்ளன. 

பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொ: 

தற்ஜ ொது கண்கொணிப்பு ஜகமரொக்கவள விட அதிக திறன் பகொண்ட 

ஏஎன்பிஆொா் ஜகமரொ, முக அவடயொளம் கொணும் ஜகமரொ ஆகியவவ 

நகரின் முக்கியமொன  குதிகளில் ப ொருத்தப் ட்டு வருகின்றன. இதன் 

அடுத்தகட்ட நடவடிக்வகயொக பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொக்கள் 

பென்வனயில் ப ொருத்தப் ட உள்ளன. 

பென்வன கொவல்துவறக்கு ஒதுக்கப் ட்டுள்ள ரூ.150 ஜகொடி நிொா் யொ நிதி 

இதற்கொக  யன் டுத்தப் டுகிறது. ெொதொரண ஜகமரொக்கவள விட 

 ல்ஜவறு புதிய திறன்கவளயும், கொட்சிகளின் அடிப் வடயில் எச்ெரிக்வக 

விடுக்கும் வெதியும் பகொண்ட இந்த ஜகமரொக்கள் ப ொருத்தப் ட்டொல், 

ப ொதுமக்களின்  ொதுகொப்பு ஜமலும் உறுதிப் டுத்தப் டும். 

ஏபனனில் இந்த ஜகமரொக்கள் பவறும் கொட்சிகவள மட்டுமல்லொது 

ஒருவரது உணொா்வுகவளயும் அறியும் வெதி பகொண்டது. குற்றச் ெம் வம் 

நிகழ்வதற்குரிய சூழல் ஓரிடத்தில் ஏற் ட்டொல், அவத முன்னஜர 

கண்டறிந்து எச்ெரிக்கும் திறனும் இவற்றுக்கு உண்டு. 

ப ண்கள்  ொதுகொப்புக்கு முக்கியத்துவம்: 

ப ண்களுக்கு எதிரொக குற்றங்கள் நவடப றும் இடங்கள்,  ொலியல் 

பதொந்தரவு ெம் வங்கள் ஏற் ட்ட இடங்கள், ப ண்கள் அதிகமொக கூடும் 

இடங்கள் மற்றும் ஜகொயில்கள், கடற்கவரகள், ஜ ருந்து நிவலயங்கள், 

ரயில் நிவலயங்கவள அவடயொளம் கண்டு, அங்கு இக்ஜகமரொக்கள் 

ப ொருத்தப் டுகின்றன. 

இவற்றுக்கொன கட்டுப் ொட்டு அவற ஜவப்ஜ ரியில் உள்ள பென்வன 

ப ருநகர கொவல்துவற ஆவணயொா் அலுவலகத்தில் புதிதொக ரூ.60 

ஜகொடியில் கட்டப் டும் கட்டடத்தில் இரு தளங்களில் அவமக்கப் டுகிறது. 

இந்த ஜகமரொக்கவள வகயொளுவது பதொடொா் ொக கட்டுப் ொட்டு அவற 

கொவலொா்களுக்கு பிரத்ஜயகமொன  யிற்சி அளிக்கப் டுகிறது. 

ஏற்பகனஜவ இந்த வவக ஜகமரொக்கள், நொட்டில் ப ண்களுக்கு எதிரொக 

அதிகமொக குற்றம் நவடப றும் நகரங்களொன தில்லி, மும்வ , லக்பனௌ, 

ப ங்களூரு ஆகிய நகரங்களில் ப ொருத்தப் ட்டுள்ளன. பென்வனயில் 

இக்ஜகமரொக்கவள ப ொருத்துவதற்குரிய ஒப் ந்தப் புள்ளி இறுதி 

பெய்யப் ட்டு,  ணி பதொடங்கியுள்ளது. இந்த ஜகமரொக்கள் ப ொருத்தும் 

 ணி 2022  ூன் மொதம் முடிவவடந்து, முழுவமயொக இயங்கத் 

பதொடங்கும் என பென்வன கொவல்துவற உயொா் அதிகொரிகள் 

பதரிவித்தனொா். 

இந்தக் ஜகமரொக்கள் மூலம் ஜ ொலீஸொரின்  ணி 

எளிவமப் டுத்தப் டுவஜதொடு, கொவல்  ணி இன்னும் திறனுடனும், 

வலிவமயுடனும் இருக்கும் என கூறப் டுகிறது. அஜதொடு 

குற்றவொளிகளின் மீதொன கொவல்துவறயின்  ொொா்வவ இன்னும் ஆழமொக 

 தியும். 

எப் டி பெயல் டும்? 

ெொதொரண ஜகமரொக்கள்  திவு பெய்யும் கொட்சிகவள ஜநரவலயில் கொண 

மட்டும் முடியும். ஆனொல் பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொ, ஒரு கொட்சிவய 

 திவு பெய்வது மட்டும் இல்லொமல் ஜகமரொவின் கொட்சியில் ஒருவரது 

நடவடிக்வகவயயும் கண்கொணிக்கும். அவரது நடவடிக்வகயில் 

வழக்கத்துக்கு மொறொக வித்தியொெமொகத் ஜதொன்றினொல், உடனடியொக அது 

குறித்து எச்ெரிக்கும், கட்டுப் ொட்டு அவறயில் உள்ள திவரயில் 

உடனடியொக அந்தக் கொட்சி ஒளிரும். 

முக்கியமொக ஒரு குற்றம் நவடப றுவதற்கு முன்ஜனஜர ஒரு இடத்தில் 

உள்ள மனிதொா்களின் நடவடிக்வகவயயும், அவரது உணொா்வுகவள 

அடிப் வடயொகக் பகொண்டு அங்கு அெம் ொவித ெம் வம் நவடப றுவதற்கு 

வொய்ப்புள்ளதொ என் வதக் கண்டறிந்து எச்ெரிக்கும். ஒருவரது அச்ெ 

உணொா்வு, ஜகொ ம், ஆத்திரம் உள்ளிட்ட உணொா்வுகவளயும் கண்டறியும். 

அஜதஜ ொல ஒரு ந ொா், துப் ொக்கி, கத்தி,அரிவொள், பவடிப ொருள் ஜ ொன்ற 

ஆயுதங்களுடன் இருந்தொல் அவதயும் அறிந்து எச்ெரிக்கும். 

இவதத் தவிொா்த்து இந்த ஜகமரொவில் ஒரு இடத்தில் எத்தவன ஜ ொா் 

உள்ளனொா்,  ொதுகொப்புப்  குதியில் வவக்கப் ட்ட ப ொருள் திருடப் ட்டொல் 

எச்ெரிப் து, வொகனங்களின்  திவு எண்வண அவடயொளம் கொண் து, 

குரல் மூலம் ஒருவவர கண்டறிவது, முகம் அவடயொளம் மூலம் 

ஒருவவர கண்டறிவது, பவடி ப ொருவள கண்டறிந்து எச்ெரிப் து 

உள்ளிட்ட  ல்ஜவறு வெதிகள் உள்ளன. 

ெொதொரண ஜகமரொவில் ஒரு மனிதனின் முக அவடயொளத்வத வவத்து 

மட்டுஜம குற்றவொளிவய அவடயொளம் கொண முடியும். ஆனொல் இந்த 

ஜகமரொவில் ஒருவரது நடவடிக்வக, உணொா்வுகவள ஆகியவற்றின் 

 



         

    

அடிப் வடயில் ஒருவவர அவடயொளம் கண்டு எச்ெரிக்கும் 

பதொழில்நுட் ம் உள்ளது. இதற்கொக அந்த ஜகமரொவிலும், அதனுடன் 

ப ொருத்தப் ட்டிருக்கும் ெொா்வரிலும் அதற்குரிய பிரத்ஜயக பமன்ப ொருள் 

ப ொருத்தப் ட்டிருக்கும். 

நகொா் முழுவதும் ப ொருத்தப் ட்டிருக்கும் இத்தவகய ஜகமரொக்களில் 

குற்றத் பதொடொா்புவடய மற்றும் வழக்கத்துக்கு மொறொன கொட்சிகவள 

ஜதொா்வு பெய்து, அவத மட்டும் கட்டுப் ொட்டு அவற திவரயில் ஒளி ரப்பி, 

எச்ெரிக்வக விடுக்கும். 

இதனொல் ஜ ொலீஸொொா், 7,500 ஜகமரொக்களில்  திவொகும் கொட்சிகவளயும் 

கொண ஜவண்டிய ஜதவவயில்வல. பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொ 

ஜதொா்வு பெய்து அளிக்கும் கொட்சிகவள மட்டும்  ொொா்த்தொஜல ஜ ொதுமொனது 

என கொவல்துவற உயொா் அதிகொரிகள் பதரிவித்தனொா். 

 

4. தமிழகத்தில் 22% ப ண்களுக்கு மனஅழுத்த ஜநொய்: அவமச்ெர் 

அதிர்ச்சி தகவல் 

பென்வன ஓமந்தூரொர் அரசு மருத்துவ கல்லுொரி மருத்துவமவனயில், 

முதிஜயொர் மற்றும் மன நலம் குன்றிஜயொருக்கொன பிரத்ஜயக ஐந்து 

சிகிச்வெ பிரிவுகவள, அவமச்ெர்கள் சுப்பிரமணியன், ஜெகர் ொபு 

ஆகிஜயொர் துவக்கி வவத்தனர். 

இதன்பின்பு, அவமச்ெர் சுப்பிரமணியன் அளித்த ஜ ட்டியில், இந்த 

மருத்துவமவனயில், மனநலம் குன்றிய ஜநொயொளிகளுக்கொன மீட்பு 

ஜெவவ வமயம் துவங்கப் ட்டுள்ளது. இஜதஜ ொல், 22 அரசு மருத்துவ 

கல்லுொரி மருத்துவமவனகளிலும் துவங்கப் டும். 

இதற்கொக, தலொ 10  டுக்வககள் அவமக்கப் ட்டு, சிகிச்வெ மற்றும் 

உணவு, உவட இலவெமொக வழங்கப் டும்.  பிரெவித்த ப ண்களில் 22 

ெதவீதம் ஜ ருக்கு மனநிவல மொற்றம் ஏற் ட்டு, மன அழுத்த ஜநொயொல் 

 ொதிக்கப் டுகின்றனர். இவர்களுக்கு தொழ்வு மனப் ொன்வம, உடல் 

 லவீனம்,  சியின்வம, துொக்கமின்வம ஜ ொன்ற பிரச்வனகள் 

ஏற் டுகின்றன. அவர்களுக்கு உரிய ஆஜலொெவன வழங்கி, 

தங்கவளயும், குடும் த்தினவரயும் எப் டி  ொர்த்து பகொள்ள ஜவண்டும் 

என்ற அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப் டும் என கூறியுள்ளொர். 

 

5. நீதி திகள் ஓய்வூதியத்வத உயர்த்தும் மஜெொதொ...நிவறஜவறியது! 

உச்ெ நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதி திகளின் ஓய்வூதியத்வத 

உயர்த்தும் ஜநொக்கில் நீதி திகளுக்கொன ஊதியம் மற்றும் ஜெவவ 

நி ந்தவன ெட்டத்தில் திருத்தம் ஜமற்பகொள்ளும் மஜெொதொ ரொஜ்யெ ொவில் 

ஜநற்று நிவறஜவறியது. அவனத்து கட்சிகளும் ஒருமித்த கருத்துடன் 

ஆதரவு அளித்தன. 

உச்ெ நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதி திகளின் ஓய்வூதியத்வத 

உயர்த்துவதற்கொன ஊதியம் மற்றும் ஜெவவ நி ந்தவன ெட்ட திருத்த 

மஜெொதொ ஜலொக்ெ ொவில் ெமீ த்தில் நிவறஜவறியது. இந்நிவலயில் இந்த 

மஜெொதொ ரொஜ்யெ ொவில் ஜநற்று தொக்கல் பெய்யப் ட்டது. 

ஜகொரிக்வக 

மத்திய ெட்டம் மற்றும் நீதித்துவற அவமச்ெர் கிரண் ரிஜி ு மஜெொதொவவ 

தொக்கல் பெய்து ஜ சியதொவது:சில வவரயறுக்கப் ட்ட 

கொரணங்களுக்கொக இந்த மஜெொதொவவ தொக்கல் பெய்துள்ஜளொம். இது, 

நீதி திகளின் ஊதியத்தில் எவ்வித  ொதிப்புகவளயும் ஏற் டுத்தொது.உச்ெ 

நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதி திகளின் ஓய்வூதியத்வத 

கணிெமொக அதிகரிக்கஜவ இந்த மஜெொதொ தொக்கல் பெய்யப் டுகிறது. 

இவ்வொறு அவர் ஜ சினொர்.மஜெொதொ மீது விவொதம் நடத்த ரொஜ்யெ ொ 

துவண தவலவர் ெரிவன்ஷ் நொரொயண் சிங் 

அவழப்புவிடுத்தொர்.'ெஸ்ப ண்ட்' பெய்யப் ட்ட 12 எம்.பி.,க்கள் 

விவகொரத்தில் முதலில் முடிவவ அறிவிக்கும் டி, கொங்., எதிர்க்கட்சி 

தவலவர் மல்லிகொர் ுன கொர்ஜக ஜகொரிக்வக விடுத்தொர். இதற்கு தி.மு.க., 

உறுப்பினர்கள் சிவொ உட் ட  ல எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் ஆதரவு 

பதரிவித்தனர். 

இந்நிவலயில் கொங்., - எம்.பி., அமீ யொஜ்னிக் ஜ சுவகயில், ''உயர் 

நீதிமன்றங்களில் நீதி திகளின் கொலி  ணியிடங்கள் நிரப் ப் டொமல் 

உள்ளன.''இதனொல் ஏரொளமொன வழக்குகள் நிலுவவயில் உள்ளன. 

இந்த கொலி இடங்கவள நிரப்புவதில் மத்திய அரசுக்கு அக்கவற 

உள்ளதொ?'' என ஜகள்வி எழுப்பினொர்.தி.மு.க., உறுப்பினர் வில்ென் 

ஜ சியதொவது:உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ெ நீதிமன்ற நீதி திகளின் 

ஓய்வு வயது தற்ஜ ொது முவறஜய 62 மற்றும் 65 ஆக உள்ளன. 

இவற்வற 65 மற்றும் 70 ஆக உயர்த்த ஜவண்டும். இந்த வயதில் 

நீதித்துவறயில் அவர்கள் ப ற்றுள்ள அனு வம், நிலுவவயில் உள்ள 

வழக்குகவள விவரவில் முடிக்க உதவும். 

75 ஆயிரம் வழக்குகள் 

உயர் நீதிமன்றங்களில் 57 லட்ெம் வழக்குகளும், உச்ெ நீதிமன்றத்தில் 

75 ஆயிரம் வழக்குகளும் நிலுவவயில் உள்ளன. நீதி திகள் நியமனம் 

ஜ ொதுமொன அளவில் இல்வல. உயர் நீதிமன்றங்களில் 402 நீதி தி 

 ணியிடங்கள் கொலியொக உள்ளன. அபமரிக்கொவில் நீதி திகள் தங்கள் 

வொழ்நொள் முழுக்க  ணியொற்ற ெட்டம் இடம் அளிக்கிறது. பிரிட்டனில் 

நீதி திகளின் ஓய்வு வயது 70 ஆக உள்ளது. அவத 75 ஆக உயர்த்த 

திட்டமிட்டுள்ளனர். நம் நொட்டில் நீதி திகள் ஓய்வு ப ற்ற பின்னும் 

வழக்கறிஞர்களொக  ணியொற்றுகின்றனர். மத்தியஸ்தங்களில் 

ஈடு டுகின்றனர். ஓய்வூதியத்வத மட்டும் நம்பிஜய வொழ்கின்றனர். அது 

அவர்களின் வொழ்வொதொரத்திற்கு ஜ ொதுமொனதொக இல்வல. 

உச்ெ நீதிமன்ற நீதி தியின் ஒரு மொத ெம் ளம், அவர் விெொரிக்கும் 

வழக்கில் ஆ ரொகும் முன்னணி வழக்கறிஞர்களின் ஒரு நொள் 

கட்டணத்வத விட குவறவு. நீதி திகளின் ெம் ளத்வத மறுவவரயவற 

பெய்ய ஜவண்டும். இவ்வொறு அவர் ஜ சினொர். இவதயடுத்து மஜெொதொ 

பதொடர் ொக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கொரெொரமொக விவொதித்தனர். 

விவொதத்தின் இறுதியில், அவனத்து கட்சி உறுப்பினர்களின் ஒருமித்த 

ஆதரவுடன் மஜெொதொ நிவறஜவறியது.''அரசியல்  ொர ட்ெம் இன்றி மஜெொதொ 

நிவறஜவற ஒத்துவழப்பு அளித்த அவனத்து கட்சி உறுப்பினர்களுக்கும் 

நன்றி,'' என, அவமச்ெர் கிரண் ரிஜி ு பதரிவித்தொர். 

 

6. தமிழகத்தில்  ழங்குடியினர் கல்வியறிவு விகிதம் ஜதசிய 

ெரொெரிக்கும்கீழ் ெரிவு! 

 ழங்குடியின மக்களின் கல்வி நிவலயில் இந்திய ெரொெரிவய விட, 

தமிழ்நொட்டின் ெரொெரி குவறவொக இருப் தொக இன்று (டிெ. 13) 

நொடொளுமன்றத்தில் விசிக உறுப்பினர் ரவிக்குமொர் எழுப்பிய ஜகள்விக்கு, 

மத்திய அரசு  திலளித்தது. இன்று ரவிக்குமொர் இதுகுறித்து எழுப்பிய 

ஜகள்விகளுக்கு, மத்திய  ழங்குடியினர் நலத் துவற இவண அவமச்ெர் 

ஜரணுகொ சிங் ெருட்டொ எழுத்துபூர்வமொக  தில் அளித்துள்ளொர். அதன் 

விவரம் வருமொறு: 

 ழங்குடியினப் ப ண்களின் கல்வியறிவு விகிதத்வத அதிகரிக்க 

அரெொங்கம் எடுத்த நடவடிக்வககள் என்ன?, 2020-ம் ஆண்டில் 

 ழங்குடியின (ST ) கல்வியறிவு குறித்த மொநில வொரியொன தரவு விவரம் 

என்ன?,  ள்ளிக் கல்வி மற்றும் உயர் கல்வி ஆகிய இரண்டிலும் 

 ழங்குடி மக்களின் பமொத்த ஜெர்க்வக விகிதம் (GER) என்ன?, GER-ஐ 

அதிகரிக்க அரெொங்கம் ஏஜதனும் சிறப்பு முயற்சிகவள எடுக்கிறதொ?, 

அப் டியொனொல், அதன் விவரங்கள் என்ன? என்ற ஜகள்விகவள 

ரவிக்குமொர் எழுப்பியிருந்தொர். 

இந்தக் ஜகள்விகளுக்கு,  ழங்குடியினர் நலத் துவற இவண அவமச்ெர் 

ஜரணுகொ சிங் ெருட்டொ அளித்துள்ள எழுத்துபூர்வமொன  திலில், 

‘அட்டவவணயில் 2011-ம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின் டி அவனத்திந்திய 

அளவில்  ழங்குடியின ஆண்களின்  டிப் றிவு 59% ஆக இருக்கிறது, 

ப ண்களின்  டிப் றிவு 49.4% ஆக உள்ளது. தமிழ்நொட்வடப் 

ப ொறுத்தவவரயில்  ழங்குடியின ஆண்களின் கல்வியறிவு 54.3% 

ஆகவும், ப ண்களின் கல்வியறிவு 46.8% ஆகவும் இருக்கிறது. அதொவது, 

ஆண் கல்வியில் 4.7 ெதவீதமும் ப ண் கல்வியில் 2.6 ெதவீதமும் ஜதசிய 

ெரொெரிவயவிட தமிழ்நொட்டில் குவறவொக உள்ளது’  என்று 

பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

இவதச் சுட்டிக்கொட்டி கொமஜதனு இவணயதள பெய்திப் பிரிவிடம் ஜ சிய 

ரவிக்குமொர், “ப ொதுவொக  டிப் றிவு ப ற்ஜறொர் ெதவீதத்தில் இந்தியொவில் 

முன்னணி மொநிலங்களில் ஒன்றொக இருக்கும் தமிழ்நொட்டில், 

 ழங்குடியினர் கல்வியறிவு நிவல மட்டும் இப் டி பின்னவடவொக 

இருப் து ஜவதவனயளிக்கிறது. எனஜவ, தமிழ்நொட்டில்  ழங்குடியினர் 

கல்வியறிவு ெதவீதத்வத உயர்த்த தமிழக முதல்வர் சிறப்புத் திட்டம் 

ஒன்வற வகுக்க நடவடிக்வக எடுக்கஜவண்டும்” என்றொர். 

 

7.  ளுதூக்குதல்: இந்தியொவுக்கு 3-ஆவது தங்கம் 

கொமன்பவல்த்  ளுதூக்குதல் ெொம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியொவின் அ ய் சிங் 

ஆடவருக்கொன 81 கிஜலொ பிரிவில் தங்கம் பவன்றொொா். இப்ஜ ொட்டியில் 

இந்தியொவுக்கு இது 3-ஆவது தங்கப்  தக்கமொகும். 

அ ய் சிங் தனது எவடப் பிரிவில் ஸ்னொட்ச்சில் 147 கிஜலொ, கிளீன் & 

ப ொா்க்கில் 175 கிஜலொ என பமொத்தமொக 322 கிஜலொ எவடவயத் தூக்கி 



         

    

முதலிடம் பிடித்தொொா். இதில் அவொா் ஸ்னொட்ச் பிரிவில் தூக்கிய எவட 

ஜதசிய ெொதவனயொகும். 

ஏற்பகனஜவ இப்ஜ ொட்டியில் தங்கம் பவன்ற ப ரிமி லொல்ரினுன்கொ (67 

கிஜலொ), அசிந்தொ ஷியுலி (73 கிஜலொ) ஆகிஜயொருடன் இவணந்து அ ய் 

சிங்கும் தற்ஜ ொது கொமன்பவல்த் விவளயொட்டுப் ஜ ொட்டிக்கு ஜநரடியொகத் 

தகுதிப ற்றொொா். 

இதனிவடஜய, இந்தப் ஜ ொட்டியில் மகளிருக்கொன 59 கிஜலொ பிரிவில் 

இந்தியொவின்  ொப்பி ெஸொரிகொ ஸ்னொட்ச் பிரிவில் 84 கிஜலொ, கிளீன் & 

ப ொா்க் பிரிவில் 105 கிஜலொ என பமொத்தமொக 189 கிஜலொ எவடவயத் 

தூக்கி 2-ஆம் இடம் பிடித்து பவள்ளி பவன்றொொா். 

 

8. 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ‘பிர ஞ்ெ அழகி  ட்டத்வத பவன்ற’ 

இந்திய ப ண்...! 

இஸ்ஜரலின் சுற்றுலொத்தளமொன எய்லட் நகரில் பிர ஞ்ெ அழகிக்கொன 

ஜ ொட்டி நவடப ற்றது. இதில்,  ல்ஜவறு நொடுகவளச் ஜெர்ந்த சுமொர் 80 

அழகிகள் மிஸ் யுனிவர்ஸ்  ட்டத்திற்கொக  ங்ஜகற்றனர். 

இந்நிவலயில், இந்தியொ ெொர்பில்  ங்ஜகற்ற இளம்ப ண் ெர்னொஸ் கவுர் 

பிர ஞ்ெ அழகியொக ஜதர்வு பெய்யப் ட்டொர். அவருக்கு முன்னொள் பிர ஞ்ெ 

அழகி பமக்சிஜகொவவ ஜெர்ந்த ஆண்ட்ரியொ பமெொ வொவகவய சூட்டினொர். 

ெர்னொஸ் கவுர் கடந்த 2017-ம் ஆண்டு மிஸ் ெண்டிகரொக ஜதர்வு 

பெய்யப் ட்டொர்.  ஜமலும்  ல்ஜவறு அழகிப் ஜ ொட்டிகளில்  ங்ஜகற்று 

 ட்டங்கவளயும் பவன்றுள்ளொர். 

இந்தியொ ெொர்பில் லொரொ தத்தொ 2000-ம் ஆண்டில் மிஸ் யுனிவர்ஸ் 

 ட்டத்வத பவன்றிருந்தொர். அதன்பிறகு 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 

இந்தியப் ப ண் பிர ஞ்ெ அழகியொக ஜதர்வு பெய்யப் ட்டுள்ளது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 


