
         

    

1. PM KUSUM திட்டத்தின்கீழ் ஆஃப்-கிரிட் ச ோலோர் பம்புகளை 

நிறுவுவதில், நோட்டிசலசே முதலிடத்தில் உள்ை மோநிலம் எது? 

அ) பீகார் 

ஆ) இராஜஸ்தான் 

இ) ஹரியானா  

ஈ) மத்திய பிரததசம் 

✓ 2020-21ஆம் ஆண்டில் ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்ட சமாத்த 15,000 பம்புகளில் 

14,418 பம்புகளை நிறுவி, பிரதான் மந்திரி கிசான் உர்ஜா சுரக்ஷா இவம் 

உத்தன் மகாபியான் (PM KUSUM) கீழ் ஆஃப்-கிரிட் தசாலார் பம்புகளை 

நிறுவுவதில் ஹரியானா நாட்டிதலதய முதலிடத்ளதப் பிடித்துள்ைது. 

 

2. சதசிே வன திேோகிகள் நோள் களடபிடிக்கப்படுகிற சததி எது? 

அ) சசப்டம்பர்.14 

ஆ) சசப்டம்பர்.10 

இ) சசப்டம்பர்.15 

ஈ) சசப்டம்பர்.11  

✓ சசப்.11 அன்று ததசிய வன தியாகிகள் நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. 2013 

ஆம் ஆண்டில், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன அளமச்சகம் அறிவித்த பிறகு, 

இந்த நாள் அதிகாரப்பூர்வமாக நளடமுளறக்கு வந்தது. கடந்த 1730’இல் 

இதத தததியில், பலரறியா சகஜார்லி படுசகாளல நடந்தளதக் குறிக்கும் 

வளகயில் இத்தததி ததர்வு சசய்யப்பட்டது இத்துயரச்சம்பவத்தின்தபாது, 

இராஜஸ்தானின் அப்தபாளதய மன்னர் மகாராஜா அளப சிங்கின் 

உத்தரவின் தபரில் மக்கள் சகஜார்லி மரங்களை சவட்டத்சதாடங்கினர். 

இந்த மரங்கள், ராஜஸ்தானின் சகஜார்லி கிராமத்தில் உள்ை பிஷ்தனாய் 

சமூகத்ளதச் தசர்ந்த மக்கைால் புனிதமாகக் கருதப்பட்டன. 

 

3. ‘இந்திேோவில் நகர்ப்புற திட்டமிடல் திறனில் சீர்திருத்தங்கள்’ 

பற்றிே அறிக்ளகளே வவளியிட்ட அளமப்பு எது? 

அ) ததசிய தமம்பாட்டுக் கழகம் 

ஆ) NITI ஆதயாக்  

இ) புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அளமச்சகம் 

ஈ) வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அளமச்சகம் 

✓ ‘இந்தியாவில் நகர்ப்புற திட்டமிடல் திறனில் சீர்திருத்தங்கள்’ பற்றிய 

அறிக்ளகளய, NITI ஆதயாக் வெளியிட்டுள்ளது. 

✓ சுகாதாரமான நகரங்களைத் திட்டமிடுதல், நகர்ப்புற நிலத்தின் உகந்த 

பயன்பாடு, மனிதவை திறன்களை அதிகரித்தல், நகர்ப்புற நிர்வாகத்ளத 

வலுப்படுத்துதல், உள்ளூர் தளலளமளய உருவாக்குதல், தனியார் 

துளறயின் பங்ளக தமம்படுத்துதல் மற்றும் நகர்ப்புற திட்டமிடல் கல்வி 

முளறளய தமம்படுத்துதல் ஆகியளவ உட்பட நகர்ப்புற திட்டமிடல் 

குறித்த பல அம்சங்களின் பரிந்துளரகள் இந்த அறிக்ளகயில் உள்ைன. 

 

4. கோவல்துளறயினரின் சகோரிக்ளககள் மற்றும் சதளவகளை 

அறிந்துவகோள்வதற்கோக புதிே கோவலோளைேத்ளத அளமக்க முடிவு 

வ ய்துள்ை மோநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) இமாச்சல பிரததசம் 

இ) குஜராத் 

ஈ) மணிப்பூர் 

✓ காவல்துளறயினரின் தகாரிக்ளககள் மற்றும் ததளவகளை அறிந்து 

சகாள்வதற்காக தமிழ்நாடு அரசு ஒரு புதிய காவல் ஆளையத்ளத 

அளமக்கவுள்ைது. காவல்துளற மற்றும் சபாதுமக்களுக்கிளடயிலான 

உறளவ வலுப்படுத்துவதற்கான வழிகள், ததளவயான திட்டங்கள் 

மற்றும் காவல்துளறயினருக்கான புதிய பயிற்சித்திட்டங்களை 

பரிந்துளரப்பது இதன் பணியாகும். 

✓ சபாதுமக்கள் தங்கள் குளறகளை காவல்துளறயில் பதிவுசசய்வதற்காக 

ஒரு திறன்தபசி சசயலிளய சவளியிடுவததாடு மட்டுமல்லாமல், ஓர் 

ஆன்ளலன் புகார் தாக்கல் சபாறிமுளறயும் உருவாக்கப்படும். வங்கிகள், 

தவளலவாய்ப்பு மற்றும் பிற இளையவழி குற்றங்கள் சம்பந்தப்பட்ட 

குற்றங்களைச் சமாளிக்க நிபுைர்கள் பணியமர்த்தப்படுவார்கள். 

5. டிஜிட்டல் விவ ோேத்ளத முன்வனடுப்பதற்கோக பின்வரும் எந்த 

நிறுவனத்துடனோன புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில், சவைோண் மற்றும் 

விவ ோயிகள் நல அளமச் கம் ளகவேழுத்திட்டுள்ைது? 

அ) சிஸ்தகா 

ஆ) நிஞ்சாகார்ட் 

இ) ITC லிட் 

ஈ) தமதல உள்ை அளனத்தும்  

✓ டிஜிட்டல் விவசாயத்ளத முன்சனடுத்துச் சசல்வதற்காக தனியார் 

நிறுவனங்களுடன் 5 புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்களில் தவைாண் மற்றும் 

உழவர்கள் நல அளமச்சகம் ளகசயழுத்திட்டுள்ைது. இத்திட்டங்களின் 

அடிப்பளடயில், எப்பயிளர விளைவிக்கலாம், எந்த வளக விளதளயப் 

பயன்படுத்தலாம், அதிக மகசூளலப் சபறுவதற்காக என்ன சசயல் 

முளறகளைப் பின்பற்றலாம் உள்ளிட்டளவ குறித்த விவரமான 

முடிவுகளை விவசாயிகள் எடுக்க இயலும். 

 

6.கதிரிேக்கத்தரளவப்வபறக்கூடிே புவி கண்கோணிப்பு வ ேற்ளகக் 

சகோளை விண்ணில் வ லுத்திே நோடு எது? 

அ) சீனா  

ஆ) இந்தியா 

இ) சஜர்மனி 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முயற்சிகளை கண்காணிக்கும் மற்றும் அதன் 

இயற்ளகவை கண்காணிப்ளப அதிகரிக்கும் முயற்சியாக சீனா 24ஆவது 

காசபன்-வரிளச புவி-கண்காணிப்பு சசயற்ளகக்தகாளை விண்ணில் 

சசலுத்தியது. லாங் மார்ச் 4C ஏவுகலத்தில், ஷான்ஸி மாகாைத்தில் 

உள்ை ளதயுவான் சசயற்ளகக்தகாள் ஏவு ளமயத்தில் இருந்து இந்தச் 

சசயற்ளகக்தகாள் விண்ணில் சசலுத்தப்பட்டது. 

✓ விண்சவளி, நிறமாளல மற்றும் கதிரியக்கத் தரளவப் சபறும் திறன் 

சகாண்ட அந்த விண்கலத்தில் சீனா ஏழு இதமஜர்கள் மற்றும் 

சசன்சார்களை சபாருத்தியுள்ைது. 

 

7. எந்த வங்கியின் பங்குதோரரோக சரகோ வெயின் நிேமிக்கப்பட்டோர்? 

அ) இந்தியன் வங்கி 

ஆ) பஞ்சாப் தநஷனல் வங்கி  

இ) HDFC வங்கி 

ஈ) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

✓ ஆஷா பண்டார்கர், பங்குதாரர் இயக்குநராக இருந்து விலகிய பிறகு, 

தரகா சஜயிளன தனது பங்குதாரர் இயக்குநராக பஞ்சாப் தநஷனல் 

வங்கி நியமித்துள்ைது. முன்னதாக, அவர் இந்திய சதாளலத்சதாடர்பு 

ஆதலாசகர்கள் குழுவில், 2015ஆம் ஆண்டு முதல் 2019ஆம் ஆண்டு 

வளர ஒரு சுயாதீன இயக்குநராக பணியாற்றினார். சஜயின், TCIL 

வாரியத்தின் தணிக்ளக குழுவிற்கும் தளலளமதாங்கியுள்ைார். 

 

8. சகோைரங்க புதுளம  வோளல வதோடங்கியுள்ை நிறுவனம் எது? 

அ) ளமகவ் இந்தியா  

ஆ) இஸ்தரா 

இ) NITI ஆதயாக் 

ஈ) பிர்லா தகாைரங்கம் 

✓ இந்திய துளிர்நிறுவனங்கள் & சதாழினுட்ப சதாழில்முளனதவாருக்காக 

தகாைரங்க புதுளம சவாளல ளமகவ் கடந்த வாரம் சதாடங்கியது. 2021 

அக்.10 வளர இதற்காக பதிவுசசய்துசகாள்ைலாம். நமது தகாைரங்குகளு 

-க்கான அதிநவீன சதாழில்நுட்பத்ளத உருவாக்குவதற்காக புது 

நிறுவனங்கள் மற்றும் சதாழில்நுட்ப சதாழில்முளனதவாரிடமிருந்து 

விண்ைப்பங்களை இந்தச் சவால் வரதவற்கிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.  மீபத்தில், ஆசிே-பசிபிக் கட்டற்ற வர்த்தக குழுவில் ச ருவதற்கு 

விண்ைப்பித்த நோடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ஜப்பான் 

இ) சீனா  

ஈ) சிங்கப்பூர் 

✓ பன்னாட்டு அரசியலில் தனது சசல்வாக்ளக அதிகரிக்க 11 நாடுகளைக் 

சகாண்ட ஆசிய-பசிபிக் கட்டற்ற வர்த்தகக் குழுவில் தசருவதற்கு சீனா 

விண்ைப்பித்துள்ைது. சீன வர்த்தக அளமச்சர் வாங் சவன்டாதவா, 

நியூசிலாந்தின் வர்த்தக அளமச்சரிடம் டிரான்ஸ்-பசிபிக் பார்ட்னர்ஷிப் 

(CPTPP) அல்லது ஆசிய-பசிபிக் தளடயற்ற வர்த்தகக் குழுவிற்கான 

விரிவான மற்றும் முன்தனற்ற ஒப்பந்தத்தின் பிரதிநிதியாக அந்த 

விண்ைப்பத்ளத சமர்ப்பித்தார். 

✓ CPTPP என்பது ஆசியாவுடனான உறளவ அதிகரிக்க அசமரிக்காவின் 

முன்னாள் ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமாவால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட குழுவாகும். 

CPTPP ஆனது புருதன, ஆஸ்திதரலியா, கனடா, சிலி, ஜப்பான், மதலசியா, 

சமக்சிதகா, சபரு, சிங்கப்பூர், நியூசிலாந்து மற்றும் வியட்நாம் 

ஆகியவற்ளற உள்ைடக்கியது. 

 

10. 2021 - ஸ்வச் தோ பக்வோடோ வதோடங்கப்பட்ட இடம் எது? 

அ) மர்மதகாவா துளறமுக அறக்கட்டளை 

ஆ) சகாச்சி துளறமுக அறக்கட்டளை  

இ) ஜவஹர்லால் தநரு துளறமுக அறக்கட்டளை 

ஈ) நவ தஷவா சர்வததச சரக்குகள் முளனயம் 

✓ 2021 சசப்.16 அன்று, சகாச்சின் துளறமுக அறக்கட்டளையில் ‘ஸ்வச்சதா 

பக்வாடா-2021’ சதாடங்கப்பட்டது. அளனத்து துளறகளிலும் ஸ்வச்சதா 

உறுதிசமாழி வழங்கப்பட்டது. இதன்தபாது, துளறமுகப் பகுதிகளில் 

‘ஷ்ரம்தான் தூய்ளமப் பணிகள்’ சதாடங்கப்பட்டன. முன்சமாழியப்பட்ட 

பக்வாடா நடவடிக்ளககளின் தபாது துளறமுகப் பகுதிக்குள் தவளல 

சசய்யும் இடங்கள், அலுவலக வைாகங்கள் மற்றும் சபாது இடங்களை 

தூய்ளம சசய்வது ஆகியளவ அடங்கும். 

✓ ‘ஸ்வச்சதா பக்வாடா’ என்பது சுற்றுச்சூழல் விழிப்புைர்வு பிரச்சாரமாகும், 

இது தூய்ளம இந்தியா திட்டத்தின்கீழ் சதாடங்கப்பட்டது. 

 


1. இந்திய விமானப் பளட புதிய தளலளமத் தைபதி விதவக் ராம் சசைதரி 

இந்திய விமானப் பளடயின் புதிய தளலளமத் தைபதியாக விதவக் ராம் 

சசைதரி நியமிக்கப்படவுள்ைார் என்று நடுவண் பாதுகாப்பு அளமச்சகம் 

சதரிவித்துள்ைது. இந்திய வான்பளடத்தளலளமத் தைபதி ஆர் தக எஸ் 

பசதைரியா சசப்.30 ஓய்வு சபறுகிறார். இளதயடுத்து விமானப்பளடயின் 

புதிய தளலளமத் தைபதியாக ஏர் மார்ஷல் விதவக் ராம் சசைதரிளய 

நியமிக்க மத்திய அரசு முடிவு சசய்துள்ைது என்று பாதுகாப்பு அளமச்சகம் 

சதரிவித்துள்ைது. 

 

2. சபங்களூரு-சசன்ளன எண்ணூர் அதிதவக விளரவுச்சாளல திட்டம் 

சபங்களூரு-சசன்ளன எண்ணூர் 6 வழி விளரவுச்சாளல திட்டத்துக் 

-கான நில எடுப்புப்பணிகள் முடிவளடயும் தருவாயில் உள்ைன. 

பிற மாநிலங்களில் இருந்து, சசன்ளன-எண்ணூர் காமராஜர் மற்றும் 

காட்டுப்பள்ளி தனியார் துளறமுகங்களுக்கு சரக்கு வாகனங்கள் 

தவகமாக வருவதற்காக பாரத்மாலா பரிதயாஜனா திட்டம்மூலம் ததசிய 

சநடுஞ்சாளலகள் ஆளையம், ஆந்திர பிரததச மாநிலம் சித்தூர் முதல், 

தமிழகத்தின் எல்ளலயான திருவள்ளூர் மாவட்டத்துக்கு உள்பட்ட 

தச்சூர் வளரயில் 126.550 கிமீ தூரத்துக்கு, சபங்களூரு-சசன்ளன 

அதிதவக சநடுஞ்சாளல (6 வழிச்சாளல) அளமக்க திட்டமிடப்பட்டது.  

இதில், ஆந்திர மாநிலத்தில் 75 கிமீ, தமிழக எல்ளலயான திருவள்ளூர் 

மாவட்டத்தில் உள்ை பள்ளிப்பட்டு, ஊத்துக்தகாட்ளட, சபான்தனரி ஆகிய 

வட்டங்களில் 51.550 கிமீ தூரம் உள்ைது. இதற்கிளடதய அளமய உள்ை 

இச்சாளலக்கு NH-716 என்று அளழக்கப்படுகிறது. 

 

3. மதுளரயும் மகாத்மாவும்! | மகாத்மா காந்தியின் மதுளர விஜயம் பற்றிய 

தளலயங்கம் 

சரியாக இன்ளறக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இதத சசப்டம்பர் 

22-ஆம் நாள். நமது தமிழகத்தின் மதுளர மாநகரில் அன்று நடந்த 

சம்பவம் ஒன்று, கடந்த நூற்றாண்டின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 

நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக உலகத்தவரால் சகாண்டாடப்படுகிறது. அதுவளர 

அஹிம்ளசளயயும், அந்நிய ஆட்சியிலிருந்து விடுதளலளயயும் மட்டுதம 

தனது குறிக்தகாைாகக் சகாண்டிருந்த காந்தியடிகளை, அடித்தட்டு 

சாமானியர் குறித்தும் சிந்திக்க ளவத்த சரித்திரத் திருப்பம் அந்த நாளில் 

மாநகர் மதுளரயில் அரங்தகறியது. 

ஐந்து தடளவ மதுளர மாநகருக்கு விஜயம் சசய்திருக்கிறார் அண்ைல் 

காந்தியடிகள். அவரது ஒவ்சவாரு மதுளர விஜயமும் ஒவ்சவாரு 

விதத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அளமந்தது என்பதுதான் 

ஆச்சரியம். அண்ைல் காந்தியடிகளுக்கு மட்டுமல்ல, சுவாமி 

விதவகானந்தர், பாலகங்காதர திலகர், அரவிந்த தகாஷ், தநதாஜி சுபாஷ் 

சந்திர தபாஸ் என்று ஏளனய பல தன்னிகரற்ற தளலளமப் 

பண்பாைர்களின் வாழ்க்ளகயிலும் தமிழகம் திருப்புமுளனத் 

திருத்தலமாக இருந்திருக்கிறது என்பளதத் தற்சசயல் நிகழ்வாக 

ஒதுக்கிவிட முடியவில்ளல. அந்த வளகயில் பார்க்கும்தபாது, தமிழகம் 

காந்தியடிகளிடம் ஏற்படுத்திய தளலகீழ் மாற்றத்ளத நாம் 

சபருமிதத்துடன் சகாண்டாடக் கடளமப் பட்டிருக்கிதறாம். 

மகாத்மா காந்தியின் இரண்டாவது மதுளர விஜயம்தான் வரலாற்றுச் 

சிறப்புமிக்க விஜயமாக அளமந்தது. 1921 சசப்டம்பர் 21, 22 தததிகளில் 

மதுளரயில் தங்கியிருந்தார் அண்ைல். மதுளரக்கு ரயிலில் வந்து 

சகாண்டிருக்கும்தபாதுதான் அண்ைலுக்கு அந்த மனமாற்றம் ஏற்பட்டது. 

அவரது சிந்தளனயிலும் சசயல்பாட்டிலும் சாமானியன் முன்னிளல 

சபற்றது அந்தப் பயைத்தின்தபாதுதான். மதுளரளய தநாக்கி விளரந்து 

சகாண்டிருந்த அந்த ரயில், திண்டுக்கல்ளலத் தாண்டிப் பயணித்துக் 

சகாண்டிருந்தது. ரயில் சபட்டியில் அமர்ந்திருந்தார் தமாகன்தாஸ் 

கரம்சந்த் காந்தி. குஜராத்தியினருக்தக உரித்தான பாணியில் 

உளடயணிந்து, தளலயில் சபரிய தளலப்பாளகயுடன் சக 

பயணிகளுடன் உளரயாடிக் சகாண்டும், ரயில் சபட்டிக்கு சவளிதய 

எழில் சகாஞ்சும் தமிழகத்தின் வயல்சவளிகளைக் கண்குளிரப் பார்த்துக் 

சகாண்டும் பயணித்துக் சகாண்டிருந்தார். 

சவறும் தகாவைத்துணியுடன் வயலில் உழவர்கள் உழுது 

சகாண்டிருக்கும் காட்சிளயப் பார்த்த வண்ைம் பயணித்துக் 

சகாண்டிருந்த தமாகன்தாஸின் மனதில் புயலடிக்கிறது. அங்தக பலர் 

தகாவைத்துணியுடன் உழுது சகாண்டிருக்க, இங்தக தான் பல முழம் 

துணிகைால் தபார்த்தப்பட்ட உளடயணிந்து சகாண்டிருப்பளத 

நிளனத்துத் துணுக்குறுகிறது அந்த மாமனிதரின் மனம். தனக்கும் 

சாமானிய இந்தியனுக்கும் இளடதய இருக்கும் இளடசவளிளய அவர் 

புரிந்து சகாள்கிறார். அடுத்த நிமிடதம, தனது உதவியாைளர அளழத்து 

நீண்டசதாரு அறிக்ளகளய அந்த ரயில் சபட்டியில் அமர்ந்தபடிதய 

எழுதுகிறார். இடி முழக்கத்துக்கு முன்னால் வரும் மின்னல் 

சவட்டுப்தபால, அவரது ஆளட மாற்றத்துக்கு முன்னால், அந்த ரயில் 

சபட்டியில் மனமாற்றம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. 

மதுளரக்கு வந்த தமாகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி, தமலமாசி வீதி 251 ஏ - 

இலக்க வீட்டில் தங்குகிறார். சசப்டம்பர் 21-ஆம் தததி இரவு தூங்கப் 

தபாவதற்கு முன்னால், அடுத்த நாள் அதிகாளலயில் தான் தமற்சகாள்ை 

இருக்கும் மாற்றத்துக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் சசய்து விட்டார். 

சசப்டம்பர் 22 அதிகாளலயில் முழுக்க மழித்தத் தளலயுடனும், நான்கு 

முழ தவட்டியுடன் தமதல ஒரு துணிளய மட்டும் தபார்த்திக் சகாண்டு 

காட்சியளித்த அந்தக் கைதம தமாகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி காற்றுடன் 

களரந்து, அங்தக மகாத்மா காந்தி உருசவடுத்து விட்டார். 

"களடயனுக்கும் களடத்ததற்றம்' இல்லாமல் அஹிம்ளசயும், சுதந்திரமும் 

அர்த்தமற்றளவ என்பளத அவர் தனது சசயலால் உைர்த்த முற்பட்டார். 

சபாது வாழ்க்ளகயில் ஈடுபடுபவர்கள் எளிளமயின் அளடயாைமாக 

இருந்தாக தவண்டும் என்று தீர்மானித்தார். 

"எனது வாழ்க்ளகயில் நீண்ட சிந்தளனக்குப் பிறகு நான் எடுத்த 

எந்தசவாரு முடிவு குறித்தும் நான் வருத்தப்பட தவண்டிய அவசியம் 

ஏற்படதவ இல்ளல'' என்பார் மகாத்மா காந்தி. அப்படி எடுத்த முடிவுகளில் 

முக்கியமான முடிவுதான் சசப்டம்பர் 22, 1921-இல் மதுளரயில் அவர் 

தமற்சகாண்ட ஆளட மாற்றம். ""சபாது வாழ்க்ளகயிலும், அரசியலிலும் 

மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்ட முற்படுபவர்கள், தாங்கதை முன்மாதிரியாக 

இருக்க தவண்டும். அடித்தட்டு மக்களின் உைர்வுகளைப் பிரதிபலிப்பது 

தபாலதவ அவர்களைப் தபால வாழ்வதும் அவசியம். ஆடம்பரமும் 

படாதடாபமும் அவர்களிடமிருந்து நம்ளம அந்நியப்படுத்திவிடும்'' - 

 

 



         

    

இதுவும் அண்ைல் காந்தியடிகள் சசயல்படுத்திக் காட்டிய அவரது 

சசாற்கள். 

அண்ைல் காந்தியடிகளின் வாழ்க்ளகயில் மதுளர ஏற்படுத்திய 

மாற்றங்களின் அடிப்பளடயில்தான் அகில இந்திய அரசியலில் 

மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. எளிளம, தநர்ளம, தியாகம், சமத்துவம் 

உள்ளிட்ட காந்தியத்தின் அளடயாைம்தான் காந்தியார் அணிந்த ஆளட. 

இடுப்ளப மளறக்க நான்கு முழம் தவட்டியும், மார்ளப மளறக்க தமல் 

துண்டும் என்பது அவரது அரசியல் வாழ்க்ளகயின் அளடயாைம். 

டால்ஸ்டாய், சபர்ட்ரண்ட் ரஸல், சபர்னார்டு ஷா, மார்ட்டின் லூதர் கிங், 

சநல்சன் மண்தடலா என்று உலக ஆளுளமகள் அளனவரும் 

தபராளுளமயாக ஏற்றுக்சகாண்ட ஒதர இந்தியத் தளலவர் அண்ைல் 

காந்தியடிகள் மட்டும்தான். அளர நிர்வாை தரித்திர நாராயைர்கள் 

குறித்து அந்த மகாத்மாளவ சிந்திக்க ளவத்த சபருளம தமிழகத்துக்கு 

உண்டு. அதனால், காந்தியார் காட்டிய வழிளய அரசியலிலும் 

வாழ்க்ளகயிலும் பின்பற்ற தவண்டிய கடளம நமக்கு உண்டு! 

 


