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மத்திய செய்திகள் 
 
1. தலோக்-இ-ஹோெனும் முத்தலோக்கும் ஒன்றல்ல  

❖ இஸ்லாமில் விவாகரத்து பெற ஒருமுறற கூறப்ெடும் உடனடி முத்தலாக்கும், 

மாதம் ஒருமுறற என மூன்று முறற கூறப்ெடும் தலாக்-இ-ஹசறனயும் 

ஒன்றாக கருத முடியாது என்று உச்சநீதிமன்றம் பதரிவித்தது.  

❖ இஸ்லாமில் மறனவியிடம் இருந்து விவாகரத்து பெற கணவர் தலோக்கும், 

கணவரிடமிருந்து விவாகரத்து பெற மறனவி குலோவும் அறிவிக்கிறார்கள்.  

❖ இதில் உடனடியாக விவாகரத்து அறிவிப்ெதாக ஆண்களால் கூறப்ெடும் 

முத்தலோக்குக்கு தடை விதிக்கப்ெட்டுள்ளது.  

❖ பதாடர்ந்து மூன்று மாதங்கள் அறிவிக்கப்ெடும் தலோக்-இ-ஹெனின் பொது 

மூன்றாவது மாத அறிவிப்ெில் இருவரும் பசர்ந்து வாழ விரும்ெினால் இரண்டு 

மாதங்களாக அறிவிக்கப்ெட்ட தலாக் பசல்லாததாகிவிடும்.  

❖ எனினும் மாதம் ஒருமுறற என பதாடர்ந்து மூன்று மாதங்கள் ஆண்களால் 

அறிவிக்கப்ெடும் தலாக்-இ-ஹசன் உள்ளிட்ட அறனத்து வறகயிலான தலாக் 

நறடமுறறகளுக்கு தறட விதிக்க பவண்டும் என்றும், இதனால் தனது 

வாழ்க்றக ொதிக்கப்ெட்டுள்ளது என்றும், காஜியாொறத பசர்ந்த பெநஸீர் 
ஹனீா உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் பசய்திருந்தார்.  

❖ இருவரும் பசர்ந்து வாழ விரும்ெவில்றல என்றால் இந்திய அரெியலடமப்புச் 

ெட்ைப்பிரிவு 142 இன் கீழும் விவாகரத்து வழங்கப்ெடுகிறது.  

❖ ஆறகயால் இஸ்லாத்தில் விவாகரத்து பெற ஒருமுறற கூறப்ெடும் 

முத்தலாக்கும், மாதம் ஒருமுறற என மூன்று முறற கூறப்ெடும் தலாக்-இ-

ஹசனும் ஒன்றாக கருத முடியாது என்று உச்சநதீிமன்றம் பதரிவித்தது. 

 
2. ‘ ோசுகி’ெரக்கு ரயில்  

❖ நாட்டிபலபய நீளமான மற்றும் அதிக சரக்கு பெட்டிகறள எடுத்துச் 

பசல்லக்கூடிய ‘சூப்பர்  ோசுகி’ சரக்கு ரயில் (3.5 கிவலோமீட்ைர் நீளம்) 
பவள்பளாட்டம் ொர்க்கப்ெட்டது.  

❖ ெத்தீஸ்கர் மோநிலம் வகோர்போ ில் இருந்து மகோரோஷ்டிரத்தின் நோகபுரிக்கு 

295 சரக்கு பெட்டிகளில் 27,000 டன் நிலக்கரிறய ஏற்றிக்பகாண்டு இந்த ரயில் 

சாதறன ெயணத்றத பமற்பகாண்டது. 
 
 
3. இலங்டக  ந்தது ெனீ உளவு கப்பல்  

❖ சீன உளவு கப்ெல் இலங்றக துறறமுகத்துக்கு வந்து பசர்ந்தது.  
❖ சீனாவிடம் ராணுவம் மற்றும் விண்பவளி ஆய்வுக்காக 7 உளவு கப்ெல்கள் 

உள்ளன.  
❖ அவற்றில் ‘யு ோன்  ோங் -5’ என்ற உளவு கப்ெலும் அடங்கும்.  
❖ அது 212 மீட்டர் நீளமும் 28 மீட்டர் அகலமும் பகாண்டது.  

❖ அதில் விண்பவளி ஆய்வு கருவிகள் உள்ளன. 
❖ விண்பவளியில் இயங்கும் பசயற்றக பகாள்கறளயும், வானில் 

பசலுத்தப்ெடும் ஏவுகறணகறளயும் இந்த கப்ெலால் ஆய்வு பசய்ய முடியும்.  
❖ இருக்கும் இடத்திலிருந்து 750 கிபலாமீட்டர் பதாறலவில் உள்ள இடங்கறள 

கண்காணிக்க முடியும். 
❖ அந்த உளவு கப்ெல் அம்ொந்பதாட்றட துறறமுகத்துக்குள் வந்து நங்கூரம் 

இட்டு நிறுத்தப்ெட்டது. 
 

 ிடளயோட்டு செய்திகள் 
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1. இந்திய கோல்பந்து ெம்வமளனத்துக்கு தடை  

❖ விதிகறள மீறி பசயல்ெட்டதால் இந்திய கால்ெந்து சம்பமளனத்துக்கு ‘ெிொ’ 
திடீபரன தறட விதித்துள்ளது.  

❖ கோல்பந்து அடமப்பில் பிரச்ெடன:  
➢ இந்திய கால்ெந்து சம்பமளனத்தின் தறலவராக முன்னாள் மத்திய 

மந்திரி பிரபுல் பட்வைல் 2009 ஆம் ஆண்டு முதல் நீண்ட காலமாக ெதவி 
வகித்து வந்தார்.  

➢ இந்திய கால்ெந்து சம்பமளன நிர்வாகிகள் பதர்தல் கடந்த 2020 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்ெர் மாதத்திற்குள் நடத்தப்ெட்டிருக்க பவண்டும்.  
➢ ஆனால் பதர்தறல நடத்தாமல் இழுத்தடித்ததால் தறலவர் ெதவியில் 

இருந்து ெிரபுல் ெட்படறல கடந்த பம 18ஆம் பததி சுப்ரீம் பகார்ட் 

அதிரடியாக நீக்கி உள்ளது.  
➢ பமலும் இந்திய கால்ெந்து சம்பமளனத்றத நிர்வாகிக்க பகார்ட் 

உத்தரவுப்ெடி முன்னாள் நீதிெதி ஏ.ஆர்.வதவ் தறலறமயில் மூன்று பெர் 

பகாண்ட கமிட்டி அறமக்கப்ெட்டது.  
➢ பதசிய விறளயாட்டுக் பகாள்றகக்கு உட்ெட்டு இந்திய கால்ெந்து 

சம்பமளனத்தின் நிர்வாகி விதிமுறறயில் திருத்தம் பமற்பகாள்ளவும் 

பகார்ட்டு உத்தரவிட்டிருந்தது.  
➢ இதன் பதாடர்ச்சியாக இந்திய கால்ெந்து சம்பமளனத்தின் நிர்வாகிகள் 

பதர்தறல வருகிற 28ஆம் பததி நடத்த நிர்வாக கமிட்டி ஏற்ொடுகறள 

பசய்து வருகிறது.  
➢ தறலசிறந்த முன்னாள் வரீர்கள், மாநில கால்ெந்து சங்க நிர்வாகிகள் என 

பமாத்தம் 67 பெர் வாக்களிக்க தகுதி ெறடத்தவர்களாக முதற்கட்ட 

ெட்டியல் பவளியிடப்ெட்டது.  
❖ இந்திய கால்ெந்து சம்பமளன நிர்வாகத்தில் மூன்றாம் தரப்ெினரின் 

பதறவயற்ற தறலயீடு இருக்கிறது. 

❖ இந்த தறலயீடானது ‘ெிொ’ அறமப்ெின் விதிமுறறகறள மீறிய தீவிர 

பசயலாக கருதப்ெடுகிறது.  
❖ இதன் காரணமாக இந்திய கால்ெந்து சம்பமளனத்றத உடனடியாக இறடநீக்கம் 

பசய்வது என்று ‘ெிொ’ கவுன்சில் ஒரு மனதாக முடிவு பசய்துள்ளது. 
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