
         

    

1.அண்மைச்செய்திகளில் இடம்செற்ற கர்பி அமைதி ஒப்ெந்தத்துடன் 

சதொடர்புமடய ைொநிலம் எது? 

அ) ஹரியானா 

ஆ) அஸ்ஸாம்  

இ) மேகாலயா 

ஈ) மிம ாரம் 

✓ நடுவணரசு, அஸ்ஸாம் ோநில அரசு ேற்றும் கர்பி அமேப்புகளின் 

பிரதிநிதிகளுக்கு இமைமயயான “கர்பி அமேதி ஒப்பந்தத்தில்” இந்திய 

அரசு மகயயழுத்திைவுள்ளது. வைகிழக்கு இந்தியாவில், குறிப்பாக 

அஸ்ஸாம் ோநிலத்தில் உள்ள முக்கிய இனங்களில் கர்பிகள் ஒன்றாகும்.  

✓ அஸ்ஸாம் ோநிலத்தில் கைந்த 1980’களிலிருந்து கர்பிகள் வன்முமற 

நைவடிக்மககமள மேற்யகாண்டுவரும் வரலாறு உள்ளது.  மீபத்தில், 

இக்குழுவின் 5 கிளர்ச்சிக் குழுக்கமளச் ம ர்ந்த 1040 பயங்கரவாதிகள் 

யகௌத்தியில் நைந்த ஒரு நிகழ்வில் ஆயுதங்களுைன்  ரணமைந்தனர். 

 

2. ‘வதன் பிரேம் ரயொஜனொ’வை சதொடங்கியுள்ள ைொநிலம் எது? 

அ) உத்தர பிரமத ம் 

ஆ) குஜராத்  

இ) ஹரியானா 

ஈ) பஞ் ாப் 

✓ குஜராத் மாநில அரசு ‘வதன் பிமரம் மயாஜனா’ என்ற திட்ைத்மத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன்கீழ் தங்கள் ய ாந்த கிராேத்தின் வளர்ச்சி 

-க்கு நன்யகாமை அளிக்க விமழயும் NRI குஜராத்திகளுக்கு ோநில அரசு 

நிதியுதவி அளிக்கும். இந்தத்திட்ைத்தின்கீழ், கிராேப்புறங்களில் பள்ளிகள், 

வடிகால், விமளயாட்டு வளாகம்மபான்ற  மூக உட்கட்ைமேப்புகமள 

மேம்படுத்துவதற்கான நன்யகாமைகமள அர ாங்கம் ஊக்குவிக்கிறது. 

 

3. ஐரேொப்பிய ஒன்றிய கவுன்சிலின் தமலமைமய வகிக்கின்ற 

நொடு எது? 

அ) யபல்ஜியம் 

ஆ) ஸ்மலாமவனியா  

இ) ய க் குடியரசு 

ஈ) யைன்ோர்க் 

✓ ஸ்மலாமவனியா தற்மபாது ஐமராப்பிய ஒன்றிய கவுன்சிலின் தமலமே 

யபாறுப்மப வகித்துவருகிறது. யவளியுறவு அமேச் ர் எஸ் யஜய் ங்கர், 

ஸ்மலாமவனிய அதிபர் மபாரட் பாமஹாமர  ந்தித்து இந்தியா ேற்றும் 

ஐமராப்பிய யூனியன் எதிர்யகாள்ளும்  வால்கள் குறித்து விவாதித்தார்.  

✓ ஸ்மலாமவனியா, குமராஷியா ேற்றும் யைன்ோர்க் ஆகிய நாடுகளுக்குச் 

ய ன்று இருதரப்பு உறவுகமள வலுப்படுத்தி, ஐமராப்பிய ஒன்றியத்துைன் 

இந்தியாவின் ஒத்துமழப்மப அவர் வலுப்படுத்த உள்ளார். 

ஸ்மலாமவனியாவில் நைக்கும் ‘Bled Strategic’ கூட்ைத்திலும் யஜய் ங்கர் 

கலந்துயகாள்வார். 

 

4. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, “eNaira” என்ற டிஜிட்டல் 

நொணயத்துடன் சதொடர்புமடய நொடு எது? 

அ) மநஜீரியா  

ஆ) சூைான் 

இ) நமீபியா 

ஈ) எகிப்து 

✓ மநஜீரியாவின் ேத்திய வங்கி “eNaira” என்ற யபயரில் தனது ய ாந்த 

டிஜிட்ைல் நாணயத்மத அறிமுகப்படுத்தும் திட்ைத்மத அறிவித்தது. 

ேத்திய வங்கி அதன்ய ாந்த கிரிப்மைாகரன்சிமய யவளியிை ‘பிட் இங்க்’ஐ 

யதாழினுட்பப்பங்காளியாக யகாண்டிருக்கும். eNaira ஒரு பணப்மபயாக 

ய யல்படும்; அதில் வாடிக்மகயாளர்கள் தங்கள் வங்கிக்கணக்கில் 

உள்ள நிதிமய மவத்திருக்க முடியும். 

 

 

 

5. கஜகஸ்தொனில் நமடசெறும் இந்தியொ - கஜகஸ்தொன் கூட்டு 

இேொணுவப் பயிற்சியின் செயர் என்ன? 

அ) இந்திரதனுஷ்-V 

ஆ) KAZIND-21  

இ) யுத் அபியாஸ் 

ஈ)  ம்பிரிதி IX 

✓ KAZIND-21 என்பது இந்தியா-கஜகஸ்தான் கூட்டு இராணுவப்பயிற்சி 

ஆகும். இது கஜகஸ்தானில் நைக்கிறது. இந்த ஆண்டு நமையபறுவது 

KAZIND’இன் 5ஆம் ஆண்டு இருதரப்பு கூட்டுப் பயிற்சியாகும். இந்தியா 

 ார்பாக 90 பமைவீரர்களும் கஜகஸ்தான்  ார்பாக 120 துருப்புக்களும் 

பங்மகற்கின்றன. இப்பயிற்சி, 48 ேணிமநர கூட்டு  ரிபார்ப்பு பயிற்சிமய 

உள்ளைக்கியது. 

 

6. செப்டம்ெர்.17’ஐ ெமூக நீதி நொளொகக் சகொண்டொட முடிவுசெய்துள்ள 

ைொநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) மேற்கு வங்கம் 

இ) கர்நாைகா 

ஈ) மகரளா 

✓ சீர்திருத்தவாதி ஈ யவ ராே ாமி யபரியாரின் பிறந்தநாளான ய ப்ைம்பர்.17 

அன்று  மூக நீதி நாளாகக் யகாண்ைாை தமிழக அரசு முடிவுய ய்துள்ளது. 

யபரியார் (1879 ய ப்.17 – 1973 டி .24), முதல் அரசியலமேப்பு திருத்தச் 

 ட்ைத்மத (பிற்படுத்தப்பட்ை வகுப்பினருக்கான இைஒதுக்கீட்மைப் 

பாதுகாத்தது) இயற்றுவதில் முக்கிய பங்கு வகித்தார். 

 

7. அண்மையில், ஆன்மலன் சூதொட்டம் அல்லது ெந்தயத்மத தமட 

செய்ய முடிவுசெய்துள்ள ைொநிலம்/யூனியன் பிேரதெம் எது? 

அ) ேகாராஷ்டிரா 

ஆ) மகாவா 

இ) கர்நாைகா  

ஈ) சிக்கிம் 

✓ கர்நாைக ோநில அரசு ஆன்மலன் சூதாட்ைம் அல்லது பந்தயத்மத தமை 

ய ய்ய முடிவுய ய்துள்ளது. மேலும் கர்நாைக காவலர்  ட்ைம், 1963’ஐ 

திருத்துவதும் இதிலைங்கும்.  ட்ைம் ேற்றும் நாைாளுேன்ற விவகாரங்கள் 

அமேச் ர் J C ேதுஸ்வாமி குறிப்பிட்டுள்ளபடி குதிமரப் பந்தயங்களுக்கு 

இந்தத் தமை யபாருந்தாது. கர்நாைக உயர்நீதிேன்றம் ஆன்மலன் 

பந்தயம் குறித்து ஒரு நிமலப்பாட்மை எடுக்குோறு அம்ோநில அரம  

பலமுமற மகட்டுக் யகாண்ைமத அடுத்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்ைது. 

 

8. நிேந்தே வதிவிட ெொன்றிதழ் மவத்திருப்ெவர்களுக்கு ைட்டுரை 

“குடியுரிமைச்ெொன்றிதழ்” வழங்க முடிவுசெய்துள்ள ைொநில/யூனியன் 

பிேரதெம் எது? 

அ) ஜம்மு காஷ்மீர் 

ஆ) லைாக்  

இ) சிக்கிம் 

ஈ) தாத்ரா ேற்றும் நாகர் ஹமவலி 

✓ 2021 ய ப்ைம்பர்.4 அன்று நிமறமவற்றப்பட்ை லைாக் குடியுரிமேச் ான்று 

ஆமண-2021’இன்படி, லைாக் நிர்வாகோனது ஜ & கா மபாலல்லாேல் 

அப்பகுதியில் நிரந்தர வதிவிை  ான்றிதழ் மவத்திருப்மபார்க்கு ேட்டுமே 

“குடியிருப்புச் ான்று” வழங்க முடிவுய ய்துள்ளது. இப்புதிய குடியுரிமேச் 

 ட்ைங்கள் அயல்ோநிலத்தவர்களும் அங்கு மவமலக்கு விண்ணப்பிக்க 

அனுேதி வழங்குகிறது. 

 

9. யொருக்கு 7ஆவது யொமின் ஹெொரிகொ வுைன் ஆப் ெப்ஸ்ரடன்ஸ் 

விருது வழங்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ) சுதா மூர்த்தி ஆ) அருந்ததி ராய் 

இ) கிரண் மத ாய் ஈ) நமீதா மகாகமல  

  

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ எழுத்தாளர் நமிதா மகாகமலவுக்கு 7ஆவது யாமின் ஹ ாரிகா வுேன் 

ஆப்  ப்ஸ்மைன்ஸ் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. யபண் யதாழில் வல்லுநர் 

-களின் கூட்ைமேப்பால் ஏற்பாடு ய ய்யப்பட்ை இந்த விருது, 2015ஆம் 

ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கைந்த 1977’இல் தில்லி ேற்றும் 

யூனியன் பிரமத ங்கமள நிர்வகித்த ேத்திய காவல் ம மவயான 

DANIPS’க்கு மதர்ந்யதடுக்கப்பட்ை வைகிழக்கு இந்தியாவின் முதல் யபண் 

யாமின் ஹ ாரிகாமவ இவ்விருது யகௌரவித்துள்ளது. 

 

10. செஹ்லர் ஆமை ெொதுகொப்பு விருது யொருக்கு வழங்கப்ெட்டது? 

அ) மஜா ப் L மகால்ட்ஸ்டீன் 

ஆ) மைமலந்திர சிங்  

இ) ரிச் ர்ட் ைாக்கின்ஸ் 

ஈ) பிரியம்பதா யோஹந்தி யஹஜ்ோடி 

✓ அழிவின் விளிம்பில் உள்ள 3 ஆமே இனங்கமள மீட்ைதற்காக இந்திய 

உயிரியலாளர் மைமலந்திர சிங், ‘யபஹ்லர் ஆமே பாதுகாப்பு’ விருது 

வழங்கப்பட்ைது. ஆமே உயிர்வாழ் கூட்ைணி, IUCN/SSC ஆமே ேற்றும் 

நன்னீர் ஆமே நிபுணர் குழு, ஆமே பாதுகாப்பு நிதியம்மபான்ற ஆமே 

பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள பல உலகளாவிய அமேப்புகளால் இந்த விருது 

வழங்கப்படுகிறது. 

 


1. தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக ஆர் என் ரவி நியேனம் 

தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக ஆர் என் இரவிமய நியேனம் ய ய்து 

குடியரசுத்தமலவர் இராம்நாத் மகாவிந்த் உத்தரவிட்டுள்ளார். தமிழ்நாடு 

ஆளுநராக இருந்த பன்வாரிலால் புமராகித், பஞ் ாப் ோநிலத்தின் முழு 

மநர ஆளுநராக நியேனம் ய ய்யப்பட்ைமத அடுத்து, நாகாலாந்து 

ஆளுநராகப் யபாறுப்பு வகித்து வரும் ஆர் என் இரவி, தமிழக ஆளுநராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

உத்தரகண்ட் ஆளுநராக இருந்த மபபி இராணி ேயூராவின் ராஜிநாோ 

கடிதத்மத குடியரசுத்தமலவர் ராம்நாத் மகாவிந்த் ஏற்றுக் யகாண்ைார். 

இதமனயடுத்து உத்தரகண்ட் ஆளுநராக யலப்டியனண்ட் யஜனரல் 

குர்மித் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆர் என் ரவி வகித்துவந்த நாகாலாந் 

-து ஆளுநர் யபாறுப்பிமன அஸ்ஸாம் ோநில ஆளுநர் யஜக்தீஷ் முகி 

கூடுதலாக கவனிப்பார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. தமிழ்ப்பண்பாட்டின் மவர்கமளத் மதை இந்தியா - யவளிநாடுகளில் 

ஆய்வுகள்: முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் 

தமிழ்ப் பண்பாட்டின் மவர்கமளத் மதடுவதற்கான ஆய்வுகள் இந்தியா 

ேற்றும் யவளிநாடுகளில் மேற்யகாள்ளப்படும் என்று முதல்வர் 

மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்தார்.  ட்ைப்மபரமவயில் விதி 110-ன் கீழ் அவர் 

வியாழக்கிழமே யவளியிட்ை அறிவிப்பு: தமிழ்ப் பண்பாட்டின் மவர்கமளத் 

மதடி, இந்திய துமணக் கண்ைத்திலும், கைல் கைந்து பயணம் ய ய்து 

தமிழர்கள் யவற்றித்தைம் பதித்த யவளிநாடுகளிலும் ஆய்வுப் பணிகள் 

மேற்யகாள்ளப்படும். 

யதன் ோநிலங்கள்: முதல் கட்ைோக,  ங்ககாலத் துமறமுகோன முசிறி, 

இப்மபாது பட்ைணம் என்ற யபயரில் மகரளத்தில் அமேந்துள்ளது. ம ர 

நாட்டின் யதான்மேமயயும், பண்பாட்மையும் அறிந்து யகாள்ளும் 

வமகயில் மகரள ோநிலத் யதால்லியல் வல்லுநர்களுைன் இமணந்து 

அங்கு ஆய்வுப் பணி மேற்யகாள்ளப்படும். ஆந்திர ோநிலம் மவங்கி, 

கர்நாைக ோநிலம் தமலக்காடு, ஒடிஸா ோநிலம் பாலூர் ஆகிய 

வரலாற்றுச் சிறப்புமைய இைங்களிலும் ஆய்வுகள் மேற்யகாள்ள உரிய 

முயற்சிகள் மேற்யகாள்ளப்படும். 

மராேப் மபரரசின் ஒருபகுதியாக விளங்கிய எகிப்து நாட்டிலுள்ள குசிர் 

அல் காதிம் ேற்றும் யபர்னிகா, ஓேன் நாட்டின் மகார் மராரி ஆகிய 

இைங்களில் பழந்தமிழகத்மதாடு இருந்த வணிகத் யதாைர்மப உறுதி 

ய ய்யும் வமகயில் தமிழி எழுத்து யபாறிக்கப்பட்ை பாமன ஓடுகள் 

கிமைத்துள்ளன. அந்தப் பகுதிகளில் அந்தந்த நாட்டின் யதால்லியல் 

வல்லுநர்களுைன் இமணந்து ஆய்வுகள் மேற்யகாள்ளப்படும். 

யதன்கிழக்காசிய நாடுகளான இந்மதாமனசியா, தாய்லாந்து, ேமலசியா, 

வியத்நாம் ஆகிய நாடுகளில் அமேந்துள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 

இைங்களில் அந்தந்த நாட்டுத் யதால்லியல் வல்லுநர்கள் துமணயுைன் 

உரிய அனுேதி யபற்று ஆய்வுகள் மேற்யகாள்ளப்படும். 

தமிழ் நிலப்பரப்பு: யாதும் ஊமர யாவரும் மகளிர் என உலகுக்கு 

அறிவித்த தமிழரின் பண்பாட்டு அமையாளங்கமளத் மதடி இனி 

உலயகங்கும் பயணம் ய ய்மவாம். இந்தியத் துமணக் கண்ைத்தின் 

வரலாறு இனி தமிழ் நிலப் பரப்பில் இருந்துதான் யதாைங்கி எழுதப்பை 

மவண்டும். இதமன  ான்றுகளின் அடிப்பமையில், அறிவியல் வழிநின்று 

நிறுவுவமத அரசின் தமலயாய கைமே என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் 

யதரிவித்தார். 

 

3. பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக ய யல் திட்ைம் 

உலமக அச்சுறுத்தி வரும் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான 

ய யல்திட்ைத்மத நமைமுமறப்படுத்த பிரிக்ஸ் நாடுகள் 

உறுதிமயற்றுள்ளதாக பிரதோா் நமரந்திர மோடி யதரிவித்தாாா். பிரிக்ஸ் 

கூட்ைமேப்பில் இந்தியா, பிமரஸில், ரஷியா, சீனா, யதன்னாப்பிரிக்கா 

ஆகிய நாடுகள் இைம்யபற்றுள்ளன. அக்கூட்ைமேப்பின் 13-ஆவது 

ோநாடு இந்தியா தமலமேயில் காயணாலி வாயிலாக வியாழக்கிழமே 

நமையபற்றது. அந்த ோநாட்டுக்கு பிரதோா் மோடி தமலமே வகித்தாாா். 

சீன அதிபாா் ஷி ஜின்பிங், ரஷிய அதிபாா் விளாதிமீாா் புதின், பிமரஸில் 

அதிபாா் யஜயிாா் மபால் மனமரா, யதன்னாப்பிரிக்க அதிபாா் சிரில் 

ராேமபா ா ஆகிமயாாா் ோநாட்டில் பங்மகற்றனாா். ஆப்கானிஸ்தானில் 

தலிபான்கள் இமைக்கால அரம  அமேத்துள்ள சூழலில் நமையபற்ற 

இந்த ோநாடு முக்கியத்துவம் யபற்றது. 

ோநாட்டின் கரு: ‘15-ஆவது ஆண்டில் பிரிக்ஸ்: நீடித்த நிமலயான 

ஒருமித்த ஒத்துமழப்பு’ என்பமத இந்த ோநாட்டின் கருப்யபாருளாக 

நிாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

4. மதசிய யநடுஞ் ாமலகளில் மபார் விோனங்களுக்கு அவ ரகால 

இறங்குதளம் 

ராஜஸ்தான் ோநிலம், பார்ேரில் உள்ள மதசிய யநடுஞ் ாமலயில், 

இந்திய விோனப் பமையின் விோனங்கள் தமரயிறங்குவதற்கு 

அமேக்கப்பட்டுள்ள இறங்குதளம் வியாழக்கிழமே திறக்கப்பட்ைது. 

பாதுகாப்புத் துமற அமேச் ர் ராஜ்நாத் சிங்,  ாமலப் மபாக்குவரத்துத் 

துமற அமேச் ர் நிதின் கட்கரி பங்மகற்று இறங்குதளத்மத திறந்து 

மவத்தனர். பார்ேரில் உள்ள மதசிய யநடுஞ் ாமல என்எச்-925 முதல் 

முமறயாக, அவ ரகால தமரயிறக்கத்துக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

ராஜ்நாத் சிங், நிதின் கட்கரி, முப்பமைகளின் தமலமேத் தளபதி விபின் 

ராவத் ஆகிமயாருைன் யஹர்குலிஸ் சி-130மஜ ரக மபார் விோனம், இந்த 

இறங்குதளத்தில் தமரயிறக்கம் ய ய்யப்பட்டு, ஒத்திமக நைத்தப்பட்ைது. 

அமதத் யதாைர்ந்து, இந்திய விோனப் பமைக்குச் ய ாந்தோன ஏ.என்.-32 

ராணுவ மபாக்குவரத்து விோனம், எம்.ஐ.-17வி5 யஹலிகாப்ைர் 

ஆகியமவயும் அந்த இறங்குதளத்தில் தமரயிறங்கின. 

தமிழகத்திலும்... 

தமிழ்நாடு, புதுச்ம ரி உள்ளிட்ை ோநிலங்களில் 19 இைங்களில் 

யநடுஞ் ாமலகளில் மபார் விோனங்கள் தமரயிறங்குவதற்கு 

அவ ரகால இறங்குதளம் அமேக்கப்படும் என்று அமேச் ர் நிதின் கட்கரி 

கூறினார். 

 

5. ஆதிதிராவிைாா்-பழங்குடியினாா் நலன் காக்க தனி ஆமணயம்: 

ேம ாதாமவ தாக்கல் ய ய்தாாா் முதல்வாா் மு.க.ஸ்ைாலின் 

ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா் நலன்கமளக் காக்க தனி 

ஆமணயம் அமேப்பதற்கான  ட்ை ேம ாதாமவ முதல்வாா் 

மு.க.ஸ்ைாலின், வியாழக்கிழமே தாக்கல் ய ய்தாாா். இந்த ேம ாதாவில் 

கூறப்பட்டுள்ளதாவது:- தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா் 

ோநில ஆமணயம் என்ற தனி அமேப்மப உருவாக்க ேம ாதா வழி 

ய ய்கிறது. இந்த ஆமணயத்தின் தமலவராக ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் 

பழங்குடியினாா் யதாைாா்பான விையங்களில் சிறந்த நிபுணத்துவம் 

யகாண்ை ஓய்வு யபற்ற உயாா் நீதிேன்ற நீதிபதி இருப்பாாா். ஆதிதிராவிைாா், 

பழங்குடியினாா் நலனுக்காக பணியாற்றியுள்ள ஒருவாா் துமணத் 

தமலவராகச் ய யல்படுவாாா். 

ஆதிதிராவிைாா்  முதாயத்மதச் ம ாா்ந்த மூன்று உறுப்பினாா்கள், 

பழங்குடியின வகுப்மபச் ம ாா்ந்த ஒருவாா் ேற்றும் ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் 

பழங்குடியினாா் துமறயில் சிறந்த நிபுணத்துவம் யகாண்ை ஒருவாா் என 

யோத்தம் 5 மபாா் உறுப்பினாா்களாக இருப்பாா். ேகளிாா் ஒருவரும் 

 



         

    

உறுப்பினராக இருப்பாாா். அரசு கூடுதல் ய யலாளரின் படிநிமலக்குக் 

குமறயாத ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகளில் இருந்து ஒருவாா் உறுப்பினாா் 

ய யலாளராக ய யல்படுவாாா். தமலவாா், துமணத் தமலவாா், 

உறுப்பினாா் ஆகிமயாாா் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு யபாறுப்பில் இருப்பாா். 

தமலவருக்கான வயது வரம்பு 70 ஆண்டுகள் வமரயிலும், துமணத் 

தமலவாா், உறுப்பினாா்களுக்கான வயது வரம்பு 65 ஆண்டுகள் 

வமரயிலும் இருக்கும். 

ஆமணயச் ய யல்பாடுகள்: பாதிக்கப்பட்ை ஒருவாா் அல்லது அவரின் 

 ாாா்பில் நபாா் ஒருவரால் அளிக்கப்பட்ை ேனுவின் புகாமர ஆமணயம் 

வி ாரிக்கும். ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா் வன்யகாடுமே 

தடுப்பு  ட்ைம் ேற்றும் அவற்றில் வழங்கப்பட்ை உரிமேகள் மீறப்படுவமத 

கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபடும். அரசு ஊழியாா் ஒருவரால் உரிமே 

மீறமலத் தடுப்பதில் கவனக் குமறவு ஏற்பட்ைால் அதன்மீதும் 

நைவடிக்மக எடுக்கும். ஒழுங்குமுமற நைவடிக்மகக்கு பரிந்துமர: அரசு 

ஊழியாா் ஒருவாா் ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா் நலன்கமளக் 

காப்பது யதாைாா்பான கைமேகளில் கவனக் குமறவாக இருந்தால் 

அதமன வி ாரித்து ஒழுங்குமுமற நைவடிக்மககமளத் யதாைங்க 

அரசுக்குப் பரிந்துமர ய ய்யும். 

ஆமணயத்தின் அதிகாரங்கள்: ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா் 

நல ஆமணயத்துக்கு, ஒரு உரிமேயியல் நீதிேன்றத்துக்கான 

அதிகாரங்கள் அமனத்தும் வழங்கப்படும். எவாா் ஒருவருக்கும் 

வி ாரமணக்கான அமழப்பாமண விடுத்தல் ேற்றும் அவரது 

வருமகமய கட்ைாயப்படுத்துதல் ேற்றும் அவமர உறுதியோழியின் 

மபரில் வி ாரமண ய ய்தல், ஆவணம் எமதயும் கண்ைறிதல் ேற்றும் 

முன்னிமலப்படுத்துோறு மகாருதல், உறுதியோழி ஆவணங்களின் 

மபரில்  ான்றிமனப் யபறுதல்,  ாட்சிகள் ேற்றும் ஆவணங்கமள ஆய்வு 

ய ய்வதற்காக உரிய உத்தரவுகமள அளித்தல், ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் 

பழங்குடியினாா்கமள பாதிக்கும் முக்கியோன யகாள்மககள் குறித்து 

ஆமணயத்திைம் அரசு ஆமலா மன ய ய்யலாம் என ேம ாதாவில் 

யதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. ‘யபாருமந - ஆற்றங்கமர நாகரிகம்’ நூல் யவளியீடு 

யதன்னிந்தியாவின் நாகரிகத் யதாட்டில் என அமழக்கப்படும் யபாருமந 

ஆற்றங்கமர யபயரிலான புத்தகம் தமிழக அரசின் யதால்லியல் துமற 

 ாாா்பில்  ட்ைப்மபரமவயில் வியாழக்கிழமே மவக்கப்பட்ைது. தமிழகச் 

 ட்ைப்மபரமவயில் வியாழக்கிழமே முதல்வாா் மு.க.ஸ்ைாலின் 110-

ஆவது விதியின் கீழ் தமிழ்ப் பண்பாட்டின் மவாா்கமளத் மதடி 

இந்தியாவிலும் கைல் கைந்து அயல்நாடுகளிலும் ஆய்வுகள் 

மேற்யகாள்ளப்படும் அறிவித்தாாா். 

மேலும், ஆதிச் நல்லூாா், சிவகமள ேற்றும் யகாற்மக உள்ளிட்ை 

பகுதிகளில் கிமைத்த அரிய யபாருள்கமளக் காட்சிப்படுத்தும் விதோக 

திருயநல்மவலியில் நவீன வ திகளும் யபாருமந அருங்காட்சியம் 

அமேக்கப்படும் என அறிவித்தாாா். இந்த யபாருமந நதியின் சிறப்மபக் 

குறிக்கும் வமகயில் தமிழ்நாடு யதால்லியல் துமற  ாாா்பில் 76 

பக்கங்கமளக் யகாண்ை யபாருமந - ஆற்றங்கமர நாகரிகம் என்ற 

தமலப்பில் வண்ணப் புத்தகம் அச்சிைப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புத்தகம் 

மபரமவயில் மவக்கப்பட்ைது. 

 

7. யதன் தமிழக யபாக்கிைங்கமள காட்சிப்படுத்த யநல்மலயில் ரூ.15 

மகாடியில் நவீன அருங்காட்சியகம் 

யதன் தமிழகத்தில் அகழ்ந்யதடுக்கப்பட்ை அரிய யபாக்கிைங்கமள 

காட்சிப்படுத்த யநல்மலயில் ரூ.15 மகாடியில் நவீன அருங்காட்சியகம் 

அமேக்கப்படும் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்தார்.  ட்ைப் 

மபரமவயில் விதி 110-ன் கீழ் வியாழக்கிழமே அவர் படித்தளித்த 

அறிக்மக:- தமிழ்நாடு யதால்லியல் துமறயால் இப்மபாது 

மேற்யகாள்ளப்பட்டு வரும் அகழாய்வின் மபாது ஆதிச் நல்லூருக்கு 

அருமக சிவகமளப் பறம்புப் பகுதியில் முதுேக்கள் தாழி ஒன்று 

கண்யைடுக்கப்பட்ைது. இதிலிருந்த யநல்ேணிகள் அயேரிக்க நாட்டின் 

மியாமி நகரத்தில் அமேந்திருக்கும் உலகப் புகழ்யபற்ற பீட்ைா 

பகுப்பாய்வுக்கு அனுப்பப்பட்ைன. இதன் ஆய்வு முடிவுகள் கிமைத்துள்ளன. 

கி.மு.1,155-ஆம் ஆண்டு: முதுேக்கள் தாழியில் கண்யைடுக்கப்பட்ை 

யநல்ேணிகளின் காலம் கி.மு.1,155 எனக் கண்ைறியப்பட்டுள்ளது. 

எனமவ, தண்யபாருமந என்று அமழக்கப்பட்ை தாமிரபரணி 

ஆற்றங்கமர நாகரிகம் 3, 200 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ைது என்பமத 

அறிவியல் ஆய்வுகளின் அடிப்பமையில் உறுதிய ய்ய முடிகிறது. இதமன 

அறிவிப்பில் அளவிை முடியாத யபருமிதமும், ேனேகிழ்ச்சியும் 

யகாள்கிமறன். பண்மைய தமிழர்களின் ய ழுமேயான பண்பாடு, 

கைல்வழி வணிகம், நீர் மேலாண்மே, இரும்பு உருக்குதல், அரிய 

ேணிகள் தயாரித்தல், முத்துக் குளித்தல் மபான்ற யதாழில்நுட்பங்கமள 

உலகம் அறிந்து யகாள்ளத் மதமவயான  ான்றுகமளச் ம கரிக்கும் 

வமகயில், இந்தியாவில் மவயறந்த ோநிலத்மத விைவும் அதிகளவு 

நிதியாக ரூ.5 மகாடி நிகழ் நிதியாண்டில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதன் யதாைர்ச்சியாக, ஆதிச் நல்லூர், சிவகமள ேற்றும் யகாற்மக 

உள்ளிட்ை பகுதிகளில் மேற்யகாள்ளப்பட்ை அகழாய்வின் மபாது கிமைத்த 

அரிய யபாருள்கமள அழகுறக் காட்சிப்படுத்தும் விதோக, திருயநல்மவலி 

நகரில் ரூ.15 மகாடியில் நவீன வ திகளுைன் அருங்காட்சியகம் 

அமேக்கப்படும். 

கீழடி நாகரிகம்: கீழடியில் யதாைர்ந்து அகழாய்வுப் பணிகள் 

மேற்யகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அங்கு அண்மேயில் சூரியன், நிலவு 

ேற்றும் வடிவியல் குறியீடுகள் யகாண்ை முத்திமரகளுைன் கூடிய 

யவள்ளிக் காசு கண்யைடுக்கப்பட்ைது. அமத ஆய்வு ய ய்த தமலசிறந்த 

நாணயவியல் அறிஞரும், யகால்கத்தா பல்கமலக்கழகப் 

மபராசிரியருோன சுஷ்மிதா பாசு ேஜூம்தார், யவள்ளிமுத்திமரக் 

கா ானது கி.மு.நான்காம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ைது எனக் கருத்துத் 

யதரிவித்துள்ளார். ஏற்யகனமவ, கரிே பகுப்பாய்வு முடிவுகளின்படி, 

கீழடியில் கண்யைடுக்கப்பட்ை தமிழி எழுத்துகளின் காலம் கி.மு. ஆறாம் 

நூற்றாண்டு என்று அறிவிக்கப்பட்ை நிமலயில், அதமன வலுப்படுத்தும் 

விதோக இப்மபாது யபறப்பட்ை இரண்டு கரிே ோதிரிகளின் பகுப்பாய்வு 

முடிவுகளிலும் கீழடி நாகரிகம் கி.மு.ஆறாம் நூற்றாண்மைச் ம ர்ந்தது 

எனத் யதரிய வந்துள்ளது. 

யகாற்மகயிலும் அகழாய்வுப் பணிகள் நமையபற்று வருகின்றன. இந்த 

அகழாய்வில் இப்மபாது கருப்பு வண்ணப்பூச்சு யபற்ற கங்மக 

 ேயவளிமயச் ம ர்ந்த பாமன ஓடுகள் கிமைத்துள்ளன. இதன்மூலம், 

யகாற்மகத் துமறமுகோனது, கி.மு.ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்மப 

யவளிநாடுகளுைனும், இந்தியாவின் பல்மவறு பகுதிகளுைனும் 

வணிகத் யதாைர்பு யகாண்டிருந்தது என்பது உறுதியாகிறது என 

முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்தார். 

 

8. மதசிய கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிம யில் ய ன்மன ஐ.ஐ.டி. 

முதலிைம் 

2021-ஆம் ஆண்டு மதசிய கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிம யில் 

ய ன்மன ஐஐடி ஒட்டுயோத்தப் பிரிவிலும், யபாறியியல் பிரிவிலும் 

யதாைர்ந்து மூன்றாவது முமறயாக முதலிைத்மதப் யபற்றுள்ளது. இதில், 

பல்மவறு பிரிவுகளில் தமிழகத்மதச் ம ர்ந்த 10 கல்வி நிறுவனங்கள் 

(பல்கமலக்கழகங்கள், கல்லூரிகள், யதாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள்) முதல் 

10 இைங்கமளப் யபற்றுள்ளன. நாடு முழுவதிலும் உள்ள கல்வி 

நிறுவனங்கமளத் தரவரிம ப்படுத்த மதசிய கல்வி நிறுவன 

தரவரிம க் கட்ைமேப்பு (என்ஐஆர்எஃப்) ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த 

நிறுவனம் 2015-ஆம் ஆண்டுமுதல் கல்வி நிறுவனங்கமளத் 

தரவரிம ப்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிமலயில், 2021-ஆம் 

ஆண்டுக்கான தரவரிம ப் பட்டியமல ேத்திய கல்வித் துமற அமேச் ர் 

தர்மேந்திர பிரதான் வியாழக்கிழமே காயணாலி வழியில் யவளியிட்ைார். 

கல்வித் துமற இமணயமேச் ர்கள் அன்னபூர்ணா மதவி, ைாக்ைர் 

சுபாஷ்  ர்க்கார், ைாக்ைர் ராஜ்குோர் ரஞ் ன் சிங் ஆகிமயாரும் பங்மகற்று 

தரவரிம ப் பட்டியமல யவளியிட்ைனர். 

ஒட்டுயோத்தப் பிரிவிலும், யபாறியியலிலும் ய ன்மன ஐஐடி யதாைர்ந்து 

மூன்றாவது ஆண்ைாக முதலிைத்மதப் யபற்றுள்ளது. பல்கமலக்கழகப் 

பிரிவிலும், ஆராய்ச்சி நிறுவனப் பிரிவிலும் யபங்களூரு இந்திய 

அறிவியல் நிறுவனம் (ஐஐஎஸ்) முதலிைம் யபற்றுள்ளது. 

பல்கமலக்கழகங்கள் தரவரிம யில் மகாமவ அமிர்தா விஷ்வ வித்யா 

பீைம் மூன்றாவது இைத்மதயும், திருச்சி மதசிய யதாழில்நுட்பக் கழகம் 9 

-ஆவது இைத்மதயும் யபற்றுள்ளன. மேலாண்மேப் பிரிவில்ஆேதாபாத் 

ஐஐஎம் முதலிைத்தில் வந்துள்ளது. 

ேருத்துவக் கல்லூரிகளில் தில்லி எய்ம்ஸ் முதலிைம்: கல்லூரிகள் பிரிவில் 

முதல், இரண்ைாம் இைங்கமள முமறமய தில்லியின் மிரண்ைா ஹவுஸ், 

மலடி ஸ்ரீராம் ேகளிர் கல்லூரி யபற்றுள்ளன. மூன்றாம் இைத்தில் 

ய ன்மன லமயாலா கல்லூரியும், ஆறாவது, ஏழாவது இைங்கள் 

முமறமய மகாமவ பிஎஸ்ஜி, ஆர்.கிருஷ்ணம்ோள் ேகளிர் கல்லூரி, 

ய ன்மன ோநிலக் கல்லூரி ஆகியமவ இைம்யபற்றுள்ளன. ேருத்துவக் 

கல்லூரியில் நான்காவது முமறயாக தில்லி எய்ம்ஸ் முதலிைத்மதப் 

யபற்றது. மவலூர் கிறிஸ்தவ ேருத்துவக் கல்லூரி (சிஎம்சி) 3-ஆவது 

இைம் யபற்றுள்ளது. பல் ேருத்துவத்தில் ய ன்மன  விதா இன்ஸ்டிடியூட் 



         

    

ேருத்துவத் யதாழில்நுட்ப அறிவியல் நிறுவனம் மூன்றாவது இைத்மதப் 

யபற்றுள்ளது. 

முதல்முமறயாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆராய்ச்சி நிறுவனப் பிரிவில் 

யபங்களூரு ஐஐஎஸ் முதலிைமும், ய ன்மன ஐஐடி 2-ஆம் இைமும் 

யபற்றுள்ளன. ேற்ற பிரிவுகளில் ேருந்தியலில் யதாைர்ந்து நான்காவது 

முமறயாக ஜாமியா ஹம்தார்த்தும், கட்ைைவியலில் ஐஐடி ரூர்கி,  ட்ைப் 

படிப்பில் யதாைர்ந்து நான்காவது முமறயாக யபங்களூரு மதசிய  ட்ைப் 

பள்ளி ஆகியமவ முதலிைத்தில் உள்னன. இந்தத் தரவரிம யில் 

பல்மவறு பிரிவுகளில் முதல் 10 இைங்களில் தமிழக நிறுவனங்கள் 

இைம்யபற்றுள்ளன. மேலும், தமிழகத்மதச் ம ர்ந்த 44 யதாழில்நுட்ப 

நிறுவனங்கள், பல்கமலக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் 

தரவரிம ப்பட்டியலில் இைம் யபற்று  ாதமன பமைத்துள்ளன. 

 

9. இந்தியாவில் காாா் தயாரிப்பு நிறுத்தம்: ஃமபாாா்டு அறிவிப்பு 

அயேரிக்காமவச் ம ாா்ந்த ஃமபாாா்டு நிறுவனம் இந்திய ஆமலகளில் 

காாா் உற்பத்திமய நிறுத்தவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அந்த 

நிறுவனம் வியாழக்கிழமே யதரிவித்துள்ளதாவது: இந்தியாவில் 

ஃமபாாா்டு நிறுவனத்துக்குச் ய ாந்தோக உள்ள இரண்டு ஆமலகளில் 

காாா் உற்பத்தி பணிகள் நிறுத்தப்பைவுள்ளன. அதன்படி, ய ன்மன 

(தமிழ்நாடு),  னந்த் (குஜராத்) ஆகிய இைங்களில் ரூ.18,750 மகாடி (250 

மகாடி ைாலாா்) ேதிப்பீட்டில் அமேக்கப்பட்ை இரண்டு ஆமலகளில் 

தயாரிக்கப்படும் எக்மகாஸ்மபாாா்ட், ஃபிமகா, ஆஸ்பயாா் உள்ளிட்ை 

காாா்களின் விற்பமன நிறுத்தப்படும். அதற்கு பதிலாக, ேஸ்தங் உள்ளிட்ை 

இறக்குேதி ய ய்யப்படும் காாா்களின் விற்பமனமய இந்தியாவில் 

யதாைர நிறுவனம் முடியவடுத்துள்ளது. ேறுசீரமேப்பு பணிகமள 

மேற்யகாள்வதின் ஒரு பகுதியாகமவ இந்த முடிமவ ஃமபாாா்டு 

எடுத்துள்ளது. 

 னந்த் ஆமலயில் 2021 நான்காம் காலாண்டிலிருந்தும், ய ன்மன 

ஆமலயில் 2022 இரண்ைாவது காலாண்டிலிருந்தும் காாா் தயாரிக்கும் 

பணிகள் முற்றிலும் மகவிைப்படும். இருப்பினும்,  னந்த் 

ஆமலயிலிருந்து என்ஜின்கள் தயாரிக்கப்பட்டு நிறுவனத்தின்  ாா்வமத  

ய யல்பாடுகளுக்காக ஏற்றுேதி ய ய்யப்படும் என ஃமபாாா்டு 

யதரிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் 30 ஆண்டுகால ய யல்பாட்மைக் 

யகாண்ை ஃமபாாா்டு நிறுவனத்துக்கு கைந்த பத்தாண்டுகளில் ேட்டும் 

ரூ.15,000 மகாடி அளவுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஃமபாாா்டு 

நிறுவனத்தின் இந்த அதிரடி முடிவால் 4,000 பணியாளாா்கள், 

விநிமயாகஸ்தாா்கள் பாதிக்கப்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது 

 

10. பாரதியார் நிமனவு நாளான ய ப்.11 'ேகாகவி நாள்' - முதல்வர் 

அறிவிப்பு 

ேகாகவி பாரதியாரின் நிமனமவப் மபாற்றும் வமகயில், அவரது 

நிமனவு நாளான ய ப்ைம்பர் 11 ஆம் மததி 'ேகாகவி நாளாக' 

யகாண்ைாைப்படும் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்துள்ளார். 

ேகாகவி பாரதியின் நூற்றாண்டு(1921-2021) நிமனவு நாள் 

நாமள(ய ப்.11) அனு ரிக்கப்படுகிறது. இமதயடுத்து, பாரதியாரின் 

நிமனவு நாளான ய ப்ைம்பர் 11 ஆம் மததி 'ேகாகவி நாளாக' அரசு  ார்பில் 

யகாண்ைாைப்படும் என முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்துள்ளார். 

மேலும் பாரதியின் பாைல்கள், கட்டுமரகமளத் யதாகுத்து 'ேனதில் 

உறுதி மவண்டும்' என்ற புத்தகோக 37 லட் ம் ோணவர்களுக்கு 

வழங்கப்படும். பாரதியின் நிமனவு நாளில் ோநில அளவில் 

ோணவர்களுக்கு மபாட்டிகமள நைத்தி இளங்கவிஞர் விருது 

வழங்கப்படும் உள்ளிட்ை 16 முக்கிய அறிவிப்புகமள யவளியிட்டுள்ளார். 

இதுகுறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் யவளியிட்டுள்ள ய ய்திக்குறிப்பு: 

“பாட்டுக்யகாரு புலவன் பாரதியைா அவன் பாட்மைப் பண்மணாடு 

ஒருவன் பாடினானைா அமதக் மகட்டுக் கிறுகிறுத்துப் மபாமனனைா” - 

என்று கவிேணி மதசிக விநாயகம் பாடினார். இப்படிக் 

கவிேணிகமளமய பாைமவத்த யபரும்புலவன் பாரதியின் 

யபருமேமயப் மபாற்றும் அறிவிப்புகமள யவளியிை விரும்புகிமறன். 

கைந்த ஆகஸ்ட் 15-ஆம் நாள் மகாட்மைக் யகாத்தளத்தில் மதசியக் 

யகாடிமய ஏற்றி மவத்துவிட்டு உமரயாற்றும்மபாது, ேகாகவி 

பாரதியார் ேமறந்து 100 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ைது, அவர் ேமறந்த 

ஆண்டின் நூற்றாண்டு என்று இந்த ஆண்மைக் குறிப்பிட்டுக் 

காட்டிமனன். நூறாண்டுகள் கழித்து ேட்டுேன்று, ஆயிரோண்டுகள் 

கழித்தும் உயிமராட்ைமுள்ள கவிமதகமள, பாைல்கமளத் தமிழ்ச் 

 முதாயத்துக்கு விட்டுச் ய ன்றவர்தான் ேகாகவி என்று மபாற்றப்பட்ை 

பாரதியார் அவர்கள். 

“மபந்தமிழ்த் மதர்ப்பாகன், அவயனாரு ய ந்தமிழ்த் மதனீ, சிந்துக்குத் 

தந்மத! குவிக்கும் கவிமதக் குயில்! இந் நாட்டிமனக் கவிழ்க்கும் 

பமகமயக் கவிழ்க்கும் கவிமுரசு; நீடுதுயில் நீக்கப் பாடிவந்த நிலா; காடு 

கேழும் கற்பூரச் ய ாற்மகா; கற்பமன ஊற்றாம் கமதயின் புமதயல் 

திறம் பாை வந்த ேறவன்; புதிய அறம் பாை வந்த அறிஞன்; நாட்டில் பைரும் 

 ாதிப் பமைக்கு ேருந்து! ேண்டும் ேதங்கள் அண்ைா யநருப்பவன்; 

அயலார் எதிர்ப்புக்கு அமணயா விளக்கவன்; என்யனன்று ய ால்மவன் 

என்யனன்று ய ால்மவன்”  - என்று ேகாகவிமய வர்ணித்து 

எழுதியவர் தான் பாமவந்தர் பாரதிதா ன் அவர்கள். மத ப் பற்று - 

யதய்வப் பற்று - தமிழ்ப் பற்று - ோனுைப்பற்று ஆகிய நான்கும் 

கலந்தவர்தான் பாரதியார். நாட்டு விடுதமலக்காகப் மபாராடியவராக 

ேட்டுமே இருந்திருந்தால் அதற்காக ேட்டுமே அவர் 

நிமனவுகூரப்பட்டிருப்பார். அமதயும் தாண்டி  மூக, யபாருளாதார 

உரிமேகளுக்காகவும் எழுதியதால்தான் பாரதியார் கவிமத வரிகளாய் 

உலவி வருகிறார். 

பாரதியார் அவர்கள் வரகவியா, ேகாகவியா, மதசியக் கவியா என்று 

விவாதம் நைந்து யகாண்டிருந்த காலத்தில் 1947-ஆம் ஆண்மை 

பாரதியாமர 'ேக்கள் கவி' என்று எழுதியும் மபசியும் யதாைங்கியவர் 

மபரறிஞர் அண்ணா. ஒரு பக்கம் நிலப்பிரபுத்துவம் - இன்யனாரு பக்கம் 

 னாதனம் - இந்த இரண்டுக்கும் இமையில் இருந்து புதுயுகத்மதப் 

பமைக்க நிமனத்தவர் பாரதி என்று அண்ணா எழுதினார்கள். 

அதனால்தான் கழக அரசு அமேந்து, கருணாநிதி 

முதலமேச் ரானமபாது எட்மையபுரத்தில் பாரதியார் பிறந்த வீட்மை 

அரசு  ார்பில் விமலக்கு வாங்கி அதமன நிமனவில்லம் ஆக்கினார்கள். 

அன்மறய அமேச் ர் சி.பா. ஆதித்தனார் தமலமேயில் 12.5.1973 அன்று 

நைந்த விழாவில் பாரதியார் இல்லத்மத வரலாற்றுச் சின்னோக 

அறிவித்து முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி திறந்து மவத்தார். 

இதன் யதாைர்ச்சியாக பாரதியார் நிமனமவப் மபாற்றும் வமகயில் அவர் 

ேமறந்த நூற்றாண்டின் நிமனவாக 14 முக்கிய அறிவிப்புகமள 

யவளியிடுகிமறன். 1. ேகாகவி பாரதியாரின் நிமனவு நாளான ய ப்ைம்பர் 

11-ஆம் நாள், அரசின்  ார்பில் இனி ஆண்டுமதாறும் 'ேகாகவி நாளாக' 

கமைபிடிக்கப்படும். இதமனயயாட்டி, பள்ளி, கல்லூரி ோணவர்களுக்கு 

ோநில அளவில் கவிமதப் மபாட்டி நைத்தி ' பாரதி இளங்கவிஞர் விருது' 

ோணவன் ஒருவருக்கும், ோணவி ஒருவருக்கும் தலா ஒரு லட் ம் 

ரூபாய் பரிசுத் யதாமகயுைன் வழங்கப்படும். 2. பாரதியாரின் 

மதர்ந்யதடுக்கப்பட்ை பாைல்கள் ேற்றும் கட்டுமரகமளத் யதாகுத்து 

'ேனதில் உறுதி மவண்டும்' என்ற புத்தகோக, அரசு ேற்றும் அரசு 

உதவியபறும் பள்ளி ோணவர்கள் சுோர் 37 லட் ம் மபருக்கு 10 மகாடி 

ரூபாய் ய லவில் வழங்கப்படும். 

3. ேகாகவி பாரதியின் வாழ்க்மக குறித்தும், அவரின் பமைப்புகள் 

குறித்தும் ஆய்வாளர்கள் பலர் குறிப்பிைத்தக்க ஆய்வுகமளச் 

ய ய்துள்ளனர். அவர்களில் முக்கியப் பங்காற்றிய பாரதி 

ஆய்வாளர்களான, ேமறந்த யப. தூரன், ரா.அ. பத்ேநாபன், யதா. மு. சி. 

ரகுநாதன், இளம  ேணியன் ஆகிமயார்களின் நிமனவாக அவர்தம் 

குடும்பத்தாருக்கும் ேற்றும் மூத்த ஆய்வாளர் சீனி. விசுவநாதன், 

மபராசிரியர் ய. ேணிகண்ைன் ஆகிமயாருக்கு தலா மூன்று லட் ம் 

ரூபாயும், விருதும், பாராட்டுச்  ான்றிதழும் அர ால் வழங்கி 

கவுரவிக்கப்படும். 4. பாரதியின் உருவச் சிமலகள், உருவம் யபாறித்த 

கமலப்யபாருட்கமளப் பூம்புகார் நிறுவனத்தின் மூலம் உற்பத்தி ய ய்து 

குமறந்த விமலயில் யபாதுேக்களுக்கு விற்பமன ய ய்வதற்கு ஏற்பாடு 

ய ய்யப்படும். 

5. பாரதியின் மகயயழுத்துப் பிரதிகள் மதடித் யதாகுக்கப்பட்டு, அமவ 

வடிவம் ோறாேல் ய ம்பதிப்பாக யவளியிைப்படும். பாரதியின் வாழ்மவ 

சிறுவர்கள் அறியும் வண்ணம் சித்திரக்கமத நூலாகவும், பாரதியாரின் 

சிறந்த நூறு பாைல்கமளத் மதர்வு ய ய்து தமிழ்நாட்டின் புகழ்யபற்ற 

ஓவியர்களின் வண்ண ஓவியங்களுைன் நூல் ஒன்றாகவும் 

யவளியிைப்படும். மேலும் பாரதியாரின் பமைப்புகள் ேற்றும் பாரதியார் 

குறித்த முக்கிய ஆய்வு நூல்களும் ஆங்கிலத்தில் யோழியபயர்த்து 

யவளியிப்படும். 6. பாரதியாரின் நூல்கள் ேற்றும் அவமரப் பற்றிய ஆய்வு 

நூல்கள் அமனத்மதயும் யதாகுத்து, எட்மையபுரம் ேற்றும் 

திருவல்லிக்மகணியில் உள்ள பாரதியார் நிமனவு இல்லங்களிலும், 

ய ன்மன அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்திலும், ேதுமரயில் அமேய 

உள்ள கமலஞர் நிமனவு நூலகத்திலும் மவப்பதற்கு 'பாரதியியல்' 

என்ற தனிப்பிரிவு ஏற்படுத்தப்படும். 7. உலகத் தமிழ்ச்  ங்கங்கமள 

ஒருங்கிமணத்து பாரதி குறித்த நிகழ்வுகள் 'பாயரங்கும் பாரதி' என்ற 

தமலப்பில் நைத்தப்படும். 

8. திமரப்பைங்களில் இைம்யபற்ற பாரதியாரின் பாைல்கள் ேட்டுமே 

இைம்யபறும் இம க்கச்ம ரி 'திமரயில் பாரதி' என்ற நிகழ்வாக மநரு 



         

    

உள்விமளயாட்டு அரங்கில் யகாமரானா யதாற்றுப் பரவல் முழுமேயாக 

ஓய்ந்த பிறகு நைத்தப்படும். 9. பாரதியாரின் நிமனவு நூற்றாண்மை 

முன்னிட்டு அடுத்த ஓராண்டிற்கு, ய ன்மன பாரதியார் நிமனவு 

இல்லத்தில் வாரந்மதாறும் நிகழ்ச்சியயான்று ய ய்தித்துமறயின்  ார்பில் 

நைத்தப்படும். 10. திருச்சி பாரதிதா ன் பல்கமலக்கழகத்தில் பாரதியார் 

யபயரில் ஆய்விருக்மக அமேக்கப்படும். 11. உத்தரப்பிரமத  ோநிலம் 

காசியில் பாரதியார் வாழ்ந்த வீட்மைப் பாராேரிக்க அரசின்  ார்பில் 

நிதியுதவி வழங்கப்படும். 12. பாரதியார் பமைப்புகமளக் குறும்பைம் 

ேற்றும் நாைக வடிவில் தயாரிக்க நிதியுதவி வழங்கி அவற்மற நவீன 

ஊைகங்களின் வழியாக யவளியிடுவதற்கு நைவடிக்மக எடுக்கப்படும். 

13. பாரதியாரின் உணர்வுமிக்க பாைல் வரிகமளப் பள்ளிகள், 

கல்லூரிகள், மபருந்து நிமலயங்கள் மபான்ற முக்கிய இைங்களில் 

எழுதியும் வமரந்தும் பரப்பப்படும். 14. யபண் கல்விமயயும், யபண்களிைம் 

துணிச் மலயும் வலியுறுத்திய ேகாகவி பாரதியின் யபயர், ஊரக 

வளர்ச்சித்துமறயில் ய யல்படுத்தப்பைவுள்ள ேகளிர் சுயஉதவிக் 

குழுக்கள் வாழ்வாதாரப் பூங்காவிற்கு ‘ேகாகவி பாரதியார் வாழ்வாதாரப் 

பூங்கா’ எனப் யபயர் சூட்ைப்படும். எழுத்தும் யதய்வம் - எழுதுமகாலும் 

யதய்வம் என வாழ்ந்து புதுயநறி காட்டிய புலவன் பாரதிமயப் 

மபாற்றுமவாம். 

 

11. ‘ ன் த்’ யதாமலக்காட்சிமய ய ப்.15-இல் யதாைக்கி மவக்கிறாாா் 

பிரதோா் மோடி 

நாைாளுேன்ற நைவடிக்மககமள மநரடி ஒளிபரப்பு ய ய்வதற்கான 

‘ ன் த்’ யதாமலக்காட்சிமய வரும் 15-ஆம் மததி பிரதோா் நமரந்திர 

மோடி யதாைக்கி மவக்கிறாாா். கூட்ைத்யதாைாா் நமையபறும்மபாது 

ேக்களமவ நைவடிக்மககமள ‘மலாக்  பா’  யதாமலக்காட்சியும், 

ோநிலங்களமவ நைவடிக்மககமள ‘ராஜ்ய  பா’ யதாமலக்காட்சியும் 

மநரடியாக ஒளிபரப்பி வருகின்றன. அத்யதாமலக்காட்சிகமள ஒன்றாக 

இமணத்து ‘ ன் த்’ என்ற யபயரில் ஒமர யதாமலக்காட்சியாக ோற்ற 

ேத்திய அரசு முடியவடுத்தது. 

 ன் த் யதாமலக்காட்சிமய அதிகாரபூாா்வோகத் யதாைக்கி 

மவப்பதற்கான நிகழ்ச்சி வரும் 15-ஆம் மததி நாைாளுேன்ற 

வளாகத்தில் நமையபறுகிறது. அதில் பிரதோா் மோடி பங்மகற்று 

யதாமலக்காட்சிமயத் யதாைக்கி மவக்கிறாாா். குடியரசு துமணத் 

தமலவரும் ோநிலங்களமவத் தமலவருோன யவங்மகயா நாயுடு, 

ேக்களமவத் தமலவாா் ஓம் பிாா்லா ஆகிமயாரும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து 

யகாள்கின்றனாா். நாைாளுேன்றக் கூட்ைத்யதாைாா் நமையபறும் 

 ேயங்களில்  ன் த் யதாமலக்காட்சி இரு யதாமலக்காட்சிகளாக 

ய யல்படும் எனவும் இதன் மூலோக ேக்களமவ, ோநிலங்களமவ 

நைவடிக்மககமள ேக்கள் மநரடியாக அறிந்து யகாள்ள முடியும் எனவும் 

அதிகாரிகள் யதரிவித்தனாா். 

ஓய்வுயபற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியும் ஜவுளித்துமறயின் முன்னாள் 

ய யலருோன ரவி கபூாா்,  ன் த் யதாமலக்காட்சியின் தமலமே 

நிாா்வாக அதிகாரியாக (சிஇஓ) நியமிக்கப்பட்டுள்ளாாா். காங்கிரஸ் மூத்த 

தமலவாா் கரண் சிங், யபாருளாதார நிபுணாா் விமவக் மதப்ராய், நீதி 

ஆமயாக் சிஇஓ அமிதாப் காந்த், வழக்குமரஞாா் மஹேந்த் பத்ரா, ேத்திய 

நிதித்துமறயின் முதன்மே யபாருளாதார ஆமலா காா்  ஞ்சீவ்  ன்யால் 

உள்ளிட்மைாாா் கூட்ைத்யதாைாா் நமையபறாத  ேயங்களில் சிறப்பு 

நிகழ்ச்சிகமள  ன் த் யதாமலக்காட்சியில் யதாகுத்து வழங்கவுள்ளனாா். 

 

12. எரி க்தித் துமறயில் ஒத்துமழப்மப அதிகரிக்க இந்தியா-அயேரிக்கா 

முடிவு 

எரி க்தித் துமறயில் நிலவி வரும் இருதரப்பு ஒத்துமழப்மப 

மேம்படுத்துவதற்கு இந்தியாவும் அயேரிக்காவும் முடியவடுத்துள்ளன. 

கைந்த ஏப்ரலில் நமையபற்ற பருவநிமல ோநாட்டின்மபாது அயேரிக்கா-

இந்தியா பருவநிமல ேற்றும் தூய எரி க்தி யகாள்மக 

வடிவமேக்கப்பட்ைது. அயேரிக்க அதிபாா் மஜா மபைனும் பிரதோா் 

நமரந்திர மோடியும் இமணந்து அக்யகாள்மகமய யவளியிட்ைனாா். 

அதன்படி, அயேரிக்கா-இந்தியா தூய எரி க்தி ஒத்துமழப்பு என்ற 

அமேப்பு உருவாக்கப்பட்ைது. அந்த அமேப்பின் கூட்ைம் வியாழக்கிழமே 

காயணாலி வாயிலாக நமையபற்றது. கூட்ைத்தில் ேத்திய யபட்மராலியம்-

இயற்மக எரிவாயுத் துமற அமேச் ாா் ஹாா்தீப் சிங் புரி, அயேரிக்க 

எரி க்தித் துமற அமேச் ாா் யஜனிஃபாா் கிரான்மஹாம் ஆகிமயாாா் 

பங்மகற்றனாா். 

கூட்ைம் குறித்து யபட்மராலியத் துமற அமேச் கம் யவளியிட்ை 

அறிக்மகயில், ‘இந்தியா-அயேரிக்கா இமைமய எரி க்தித் துமறயில் 

நிலவி வரும் ஒத்துமழப்பானது எரி க்தி, எண்யணய்-எரிவாயு, 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரி க்தி, நீடித்த வளாா்ச்சி ஆகிய 4 தூண்களின் 

அடிப்பமையில் கட்ைமேக்கப்பட்டிருந்தது. தற்மபாது ஐந்தாவது தூணாக 

வளாா்ச்சிகாணும் எரியபாருள்கள் இமணக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் 

மூலோக தூய்மேயான எரி க்திப் பயன்பாட்மை ஊக்குவிப்பதில் இரு 

நாடுகளும் ஒருங்கிமணந்து ய யல்படுவதற்கான வாய்ப்பு 

ஏற்பட்டுள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும் பலன்: உயிரிஎரியபாருள்கள் 

துமறயில் ஒத்துமழப்புைன் ய யல்படுவதற்யகன இந்தியா-அயேரிக்கா 

உயிரிஎரியபாருள்கள் ய யற்குழு அமேக்கப்பட்டுள்ளது. எரி க்தித் 

துமறயில் மேலும் ஒருங்கிமணந்து ய யல்படுவதற்கான 

 ாத்தியக்கூறுகள் குறித்தும் கூட்ைத்தின்மபாது அமேச் ாா்கள் இருவரும் 

விவாதித்தனாா். 

அணு க்தித் துமறயில் இந்தியாவுக்கும் அயேரிக்காவுக்கும் இமைமய 

நிலவி வரும் ஒத்துமழப்பு யதாைாா்பாக இருவரும் ஆய்வு ய ய்தனாா். 

இந்தியாவின் எரி க்தி  ந்மத யதாைாா்ந்து விரிவமைந்து வருவதும், 

அயேரிக்காவில் எரி க்தி  ாாா்ந்த யதாழில்நுட்பங்கள் வளாா்ந்து வருவதும் 

இரு நாடுகளுக்கும் பலனளிக்கும் என்று அமேச் ாா் ஹாா்தீப் சிங் புரி 

கூட்ைத்தின்மபாது யதரிவித்தாாா். உரிய ஒத்துமழப்பு: புதுப்பிக்கத்தக்க 

எரி க்தி  ாாா்ந்த திட்ைங்கமள அதிகரிப்பது யதாைாா்பாகக் 

கூட்ைத்தின்மபாது விவாதிக்கப்பட்ைது. 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 450 

ஜிகா வாட் புதுப்பிக்கத்தக்க எரி க்திமய உற்பத்தி ய ய்ய இலக்கு 

நிாா்ணயித்ததற்காக இந்தியாமவ அயேரிக்கா பாராட்டியது. அந்த 

இலக்மக அமைவதற்குத் மதமவயான ஒத்துமழப்பு வழங்கப்படும் 

என்றும் அயேரிக்கா உறுதியளித்தது. 

எரி க்தி தரவு மேலாண்மே, கரியமில வாயு யவளிமயற்றத்மதக் 

குமறப்பதற்கான யதாழில்நுட்பங்கள், நிலக்கரி பயன்பாட்மைக் 

குமறத்தல், மின் ார விநிமயாகக் கட்ைமேப்மப மேம்படுத்துதல் 

உள்ளிட்ைமவ குறித்தும் கூட்ைத்தின்மபாது விவாதிக்கப்பட்ைது’ என்று 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

 

13. நிலவின் பரப்பில்  ந்திரயான்-2 புதிய கண்டுபிடிப்புகள் 

நிலமவ ஆய்வு ய ய்து வரும் ‘ ந்திரயான்-2’ விண்கலம் பல புதிய 

விையங்கமளக் கண்ைறிந்து, தகவல் அளித்து வருவதாக இந்திய 

விண்யவளி ஆய்வு மேயம் (இஸ்மரா) யதரிவித்துள்ளது. நிலவின் 

பரப்பில் குமராமியம், ோங்கனீஸ் ஆகிய தாதுக்கள் படிேங்களாக 

இருப்பமத  ந்திரயான்-2 கண்ைறிந்திருப்பமதாடு, நீமரற்றம் ேற்றும் 

பனிக்கட்டி வடிவில் நீாா் இருப்பதற்கான யதளிவான அறிகுறிகமளயும் 

கண்ைறிந்து அனுப்பியுள்ளது. 

நிலமவ ஆய்வு ய ய்வதற்காக இஸ்மரா அனுப்பிய இந்த விண்கலம் 

இரண்டு ஆண்டுகளாக சிறப்பான முமறயில் ஆய்வுப் பணிமய 

மேற்யகாண்டு வருகிறது. இதமனக் குறிக்கும் வமகயில், ‘நிலவு 

அறிவியல் பயிலரங்கம் 2021’ என்ற தமலப்பிலான இரண்டு நாள் 

பயிலரங்கு இஸ்மரா  ாாா்பில் யபங்களுரு தமலமே அலுவலகத்தில் 

கைந்த வாரம் நைத்தப்பட்ைது. இந்தப் பயிலரங்கில்,  ந்திரயான்-2 

விண்கலத்தின் ‘ஆாா்பிட்ைாா்’  இதுவமர அனுப்பியுள்ள தகவல்கள், 

ஆய்வு முடிவுகள் உள்ளிட்ைமவ குறித்த புள்ளி விவரங்கள், அறிவியல் 

ஆவணங்கமள இஸ்மரா தமலவாா் மக.சிவன் யவளியிட்ைாாா். அப்மபாது, 

‘விண்கலம் நிலமவ இதுவமர 9,000-க்கும் அதிகோன முமற 

சுற்றிவந்துள்ளது. விண்கலம் அளிக்கும் தகவல்களும் ஆய்வு 

முடிவுகளும் மிகுந்த ஊக்கேளிக்கும் வமகயில் உள்ளன’  என்று 

சிவன் கூறினாாா். இந்த நிமலயில், ஆாா்பிட்ைரின் கண்டுபிடிப்புகள் 

குறித்த மேலும் பல தகவல்கமள இஸ்மரா இப்மபாது யவளியிட்டுள்ளது. 

நிலமவ 100 கி.மீ. யதாமலவில் இருந்தபடி சுற்றிவந்து ஆய்வு ய ய்து 

வரும் ஆாா்பிட்ைாா் பகுதியில் எக்ஸ்மர ஸ்யபக்மைாமீட்ைாா் (கிளாஸ்), சூரிய 

 க்தியில் இயங்கும் எக்ஸ்மர கண்காணிப்பு கருவி (எக்ஸ்.எஸ்.எம்), 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு யதாகுப்பு கருவி, மரைாாா் கருவி, பைம் பிடிக்கும் அகச் 

சிவப்பு ஸ்யபக்ட்மராமீட்ைாா் (ஐஐஆாா்எஸ்), யைரய்ன் பைம்பிடிக்கும் மகேரா 

(டிஎம்சி2), மிகத் யதளிவாக பைம்பிடிக்கும் உயாா் தரத்துைன் கூடிய 

மகேரா (ஓயஹச்ஆாா்சி), இரட்மை அதிாா்யவண் மரடிமயா கருவி ஆகிய 8 

விஞ்ஞான கருவிகள் இைம்யபற்றுள்ளன. இந்தக் கருவிகள் அமனத்தும் 

நிலவு குறித்த பல புதிய, புதிரான தகவல்கமள கண்ைறிந்து 

வருகின்றன. குறிப்பாக, நிலவின் பரப்பில் நீமரற்றம் ேற்றும் பனிக்கட்டி 

வடிவில் நீாா் இருப்பதற்கான யதளிவான அறிகுறிகமள ‘அகச் சிவப்பு 

ஸ்யபக்ட்மராமீட்ைாா் (ஐஐஆாா்எஸ்)’ இதுவமர இல்லாத வமகயில் 

கண்ைறிந்து தகவல் அளித்துள்ளது. 

நிலவின் ேத்திய ேற்றும் உயாா் அட் மரமகப் பகுதியில் புறகாற்று 

ேண்ைலத்தில் ‘ஆாா்கன்-40’ வாயு இருப்பமத  ந்திரயான்-2 



         

    

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு யதாகுப்பு கருவி கண்ைறிந்துள்ளது. அதுமபால, 

நிலவின் பரப்பில் குமராமியம், ோங்கனீஸ் ஆகிய தாதுக்கள் 

படிேங்களாக இருப்பமத எக்ஸ்மர ஸ்யபக்மைாமீட்ைாா் (கிளாஸ்) 

கண்ைறிந்துள்ளது. நிலமவ  ாா்வமத  தரத்துக்கு பைம் பிடித்து வரும் 

டிஎம்சி-2 மகேரா, நிலவின் பரப்பில் எரிேமல முகடுகள் இருப்பமத 

மிகத் யதளிவாக அமையாளம் கண்டுள்ளது. நிலவின் அயனி 

ேண்ைலத்மத ஆாா்பிட்ைரில் இைம்யபற்றிருக்கும் இரட்மை அதிாா்யவண் 

மரடிமயா கருவி ஆய்வு ய ய்து தகவல் அளித்துள்ளது. 

இந்த கண்டுபிடிப்புகள் குறித்த புள்ளி விவரங்கள் அமனத்தும் 

யபாதுேக்களும் அறிந்துயகாள்ளும் வமகயில் ‘பிரதான்’ 

வமலதளத்திலும் யவளியிைப்பட்டுள்ளது என்று இஸ்மரா 

யதரிவித்துள்ளது. நிலவின் யதன் துருவத்மத ஆய்வு ய ய்ய 

 ந்திரயான்-2 விண்கலத்மத கைந்த 2019 ஜூமல 22-ஆம் மததி 

ஆந்திர ோநிலம் ஸ்ரீஹரிமகாட்ைாவில் இருந்து இஸ்மரா அனுப்பியது. 

பல்மவறு கட்ை பயணத்துக்குப் பிறகு,  ந்திரயான்-2 விண்கலம் 

யவற்றிகரோக நிலமவ யநருங்கியது. ஆனால், ய ப்ைம்பாா் 7-ஆம் மததி, 

அதன் மலண்ைாா் கலன் திட்ைமிட்ைபடி நிலவில் தமரயிறங்கவில்மல. 

திடீாா் யதாழில்நுட்பக் மகாளாறால் மலண்ைாா் மவகோகச் ய ன்று 

நிலவில் மோதி, ய யலிழந்தது. அமதமநரம், விண்கலத்தின் ேற்யறாரு 

பகுதியான ஆாா்பிட்ைாா், நிலவின் சுற்றுப்பாமதயில் யவற்றிகரோக 

நிமலநிறுத்தப்பட்ைது. ஆாா்பிட்ைாா் கைந்த 2 ஆண்டுகளாக நிலமவ 

சுற்றிவந்து யதாைாா்ந்து ஆய்வு மேற்யகாண்டு வருகிறது. 

 


