
         

    

1. கீச்சன் சசசெல், எந்த நாட்டுக் காெல்துறையின் முதல் 

செண் தறைெராக ஆனார்? 

அ) ஆஸ்திரேலியா 

ஆ) ஜெர்மனி 

இ) அஜமரிக்கா  

ஈ) பின்லாந்து 

✓ நியூயார்க் நகேத்தின் அடுத்த காவல்துறை ஆறையோக 

கீச்சன்ட் ஜசஜவல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன்மூலம் 

அஜமரிக்காவின் காவல்துறைக்கு தறலறமதாங்கும் 

முதல் ஜபண்மணி என்ை ஜபருறமறய அவர் ஜபற்ைார்.  

✓ கீச்சன் ஜசஜவல், நீள் தீவு காவல் அதிகாரியாவார். 49 

வயதான அவர் நியூயார்க் காவல்துறை ஆறையோக 

பணியாற்றும் மூன்ைாவது கறுப்பினத்தவர் ஆவார். 

 

2. YouGov மேற்சகாண்ட சர்ெமதச ஆய்வின்ெடி, உைகில் 

அதிகம் மொற்ைப்ெடும் ேனிதர் யார்? 

அ) எரலான் மஸ்க் 

ஆ) இேஜினிகாந்த் 

இ) நரேந்திே ரமாடி 

ஈ) போக் ஒபாமா  

✓ YouGov ரமற்ஜகாண்ட சர்வரதச ஆய்வின்படி, அஜமரிக்க 

முன்னாள் அதிபர் போக் ஒபாமா, உலகின் மிகவும் ரபாற்ை 

-ப்படும் மனிதர்களில் தனது இடத்றதத் தக்க றவத்துக் 

ஜகாண்டுள்ளார். 

✓ இந்த ஆய்வுக்காக, முப்பத்ஜதட்டு நாடுகறளச் ரசர்ந்த 

42,000 ரபரிடம் யாறே அதிகம் ரபாற்றுகிறீர்கள்? என்று 

ரகட்கப்பட்டது. ஆடவர் பட்டியலில் பில் ரகட்ஸ் 2ஆவது 

இடத்திலும், சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் 3ஆவது இடத்திலும் 

உள்ளனர். இந்தியப் பிேதமர் ரமாடி மிகவும் ரபாற்ைப்படும் 

மனிதர்கள் பட்டியலில் எட்டாவது இடம் பிடித்துள்ளார். 

மகளிருள் மிச்ஜசல் ஒபாமா முதலிடம் பிடித்துள்ளார். 

 

3. பிரதேர் கிருஷி சிஞ்சாயி மயாஜனா என்ெது எந்த 

ேத்திய அறேச்சகத்தின் முதன்றேத் திட்டோகும்? 

அ) ெல் சக்தி அறமச்சகம்  

ஆ) உழவு மற்றும் உழவர்கள் நல அறமச்சகம் 

இ) உைவு பதப்படுத்துதல் அறமச்சகம் 

ஈ) ஊேக வளர்ச்சி அறமச்சகம் 

✓ `93,068 ரகாடி ஜசலவில் 2021-26ஆம் ஆண்டிற்கான 

பிேதம மந்திரி கிருஷி சிஞ்சாய் ரயாெனாறவ (PMKSY) 

ஜசயல்படுத்துவதற்கு மத்திய அறமச்சேறவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 2015-16’இல் PMKSY ஜதாடங்கப்பட்டது.  

✓ துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசனப் பயன் திட்டம், ஹர் ஜகத் 

ரகா பானி மற்றும் நீர்நிறல ரமம்பாட்டுக் கூறுகள் ஆகிய 

3 கூறுகள் 2021-26’இல் ஜதாடர்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட் 

-டுள்ளன. துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசனப் பயன் திட்டம் 

ெல் சக்தி அறமச்சகத்தாலும் ஒரு ஜசாட்டு - அதிக பயிர் 

திட்டம் மற்றும் நுண்ணீர் பாசனத்திட்டம் ரவளாண் 

அறமச்சகத்தாலும் நீர்நிறல ரமம்பாட்டுத் திட்டம் ஊேக 

வளர்ச்சி அறமச்சகத்தாலும் ஜசயல்படுத்தப்படுகிைது. 

4. ைக்ொர் ெல்மநாக்கு திட்டம் அமையவுள்ள ைாநிலம் 

எது? 

அ) உத்தேப்பிேரதசம் 

ஆ) உத்தேகாண்ட்  

இ) ஹிமாச்சல பிேரதசம் 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ இந்தியப்பிேதமர் ம ோடி தறலறமயிலான நடுவண் 

அறமச்சேறவ உத்தேகாண்ட் மாநிலத்தில் யமுறன 

ஆற்றில் லக்வார் பல்ரநாக்குத் திட்டத்றதக் கட்டுவதற்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. உத்தேகாண்ட் ெல் வித்யுத் நிகாம் 

லிட்மூலம் கட்டப்படும் அறை மற்றும் நிலத்தடி மின் 

நிறலய கட்டுமானம் இந்தத் திட்டத்தில் அடங்கும். இந்தத் 

திட்டம் உத்தேகாண்ட், தில்லி, இோெஸ்தான், ஹரியானா 

மற்றும் ஹிமாச்சல பிேரதசம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு 

மிகுந்த பயனளிக்கும். 

 

5. சஜனரல் பிபின் இராெத்தின் ேறைறெத் சதாடர்ந்து, 

ெணியாளர்கள் குழுவின் தறைெராக நியமிக்கப்ெட்டெர் 

யார்? 

அ) M M நேவரன  

ஆ) கேம்பீர் சிங் 

இ) R K S பஜதௌரியா 

ஈ) விெய் குமார் சிங் 

✓ ஜெனேல் பிபின் இோவத்தின் மறைறவத் ஜதாடர்ந்து, 

இந்திய ோணுவத்தளபதி மரனாஜ் முகுந்த் நேவரனறவ, 

ோணுவப் பணியாளர்கள் குழுவின் தறலவோக இந்திய 

அேசு நியமித்தது. 

 

6. ஆறு அணு உறைகள் அறேக்கப்ெடவுள்ள சஜய்தாபூர் 

அறேந்துள்ள ோநிைம் எது? 

அ) மகாோஷ்டிோ  

ஆ) உத்தே பிேரதசம் 

இ) பீகார் 

ஈ) ரமற்கு வங்காளம் 

✓ மகாோஷ்டிே மாநிலத்தில் உள்ள ஜெய்தாபூரில் ஆறு அணு 

உறலகறள அறமக்க மத்திய அேசு ‘ஜகாள்றக அளவில்’ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தலா 1,650 MW திைன்ஜகாண்ட 

ஆறு அணுமின் உறலகள் பிோன்சின் ஜதாழில்நுட்ப 

ஒத்துறழப்புடன் நிறுவப்படும். இது 9,900 ஜமகாவாட் (MW) 

திைன்ஜகாண்ட இந்தியாவின் மிகப்ஜபரிய அணுசக்தி 

உற்பத்தி தளமாக இருக்கும். 

 

7. 2021’இல் “அறனத்திந்திய மேயர்கள் ோநாட்றட” 

நடத்திய நகரம் எது? 

அ) ஜசன்றன 

ஆ) திருவனந்தபுேம் 

இ) வாேைாசி  

ஈ) நாக்பூர் 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ வாேைாசியில் நடந்த “அகில இந்திய ரமயர் மாநாட்றட” 

இந்தியப் பிேதமர் நரேந்திே ரமாடி காஜைாலிக்காட்சி 

மூலம் ஜதாடங்கி றவத்தார். “புதிய நகர்ப்புை இந்தியா” 

என்ை கருப்ஜபாருளின் கீழ் நடத்தப்பட்ட இந்த மாநாட்டில், 

நாட்டின் பல்ரவறு மாநிலங்களிலிருந்து 120 ரமயர்கள் 

பங்ரகற்ைனர். 

 

8. உைகின் முதல் ‘AI ெழக்கறிஞறர’ உருொக்கிய நாடு 

எது? 

அ) அஜமரிக்கா 

ஆ) சீனா  

இ) ேஷ்யா 

ஈ) இந்தியா 

✓ ஜசயற்றக நுண்ைறிறவப் (AI) பயன்படுத்தி வோதோடக் 

கூடிய உலகின் முதல் எந்திேத்றத சீன விஞ்ஞானிகள் 

உருவாக்கியுள்ளனர். அவ்விஞ்ஞானிகளின் கூற்றுப்படி, 

இந்த “AI வழக்கறிஞோல்” 97 சதவீதத்திற்கும் ரமலான 

துல்லியத்துடன் மக்கறளத் தண்டிக்க முடியும். இது வாய் 

ஜமாழி விளக்கமும் அளிக்கும். 

 

9. “இந்தியா ஔட்” பிரச்சாரத்துடன் சதாடர்புறடய நாடு 

எது? 

அ) இலங்றக 

ஆ) மியான்மர் 

இ) மாலத்தீவுகள்  

ஈ) ரநபாளம் 

✓ மாலத்தீவின் முன்னாள் அதிபர் அப்துல்லா யாமீன் 

தறலறமயில் “இந்தியா ஔட்” பிேச்சாேம் நறடஜபற்ைது. 

சமீபத்தில், மாலத்தீவில் உள்ள அேசியல் கட்சிகள் இந்தப் 

பிேச்சாேத்திற்கு எதிர்ப்பு ஜதரிவித்தன. “இந்தியா ஔட்” 

என்ை முழக்கம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக சமூக 

ஊடகங்களில் காைப்படுகிைது. 

✓ ‘இந்தியா ஔட்’ பிேச்சாேமானது மாலத்தீவில் தற்ரபாறதய 

பாதுகாப்பு ஒத்துறழப்பின்மூலம் ஒரு இோணுவ தளத்றத 

நிறுவ இந்தியா எண்ணுகிைது என்ை குற்ைச்சாட்டுகறள 

றமயமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

 

10. அண்றேச் சசய்திகளில் இடம்செற்ை “றசக் திட்டம்” 

உருொக்கப்ெட்டு ெருகிை நாடு எது? 

அ) அஜமரிக்கா  

ஆ) UK 

இ) ேஷ்யா 

ஈ) இஸ்ரேல் 

✓ 2022ஆம் ஆண்டில் ஏவப்படவுள்ள ‘றசக் திட்டத்தில்’ 

NASA ஜசயல்பட்டு வருகிைது. இந்தத் திட்டத்தின் இலக்கு 

ஜசவ்வாய் மற்றும் வியாழன் இறடரய உள்ள முக்கிய 

பட்றடயில் உள்ள ‘றசக்’ என்றும் அறழக்கப்படும் 

உரலாகம் நிறைந்த சிறுரகாள் ஆகும். இந்த இடத்திற்கு 

இதுவறே ரவறு எந்த விண்கலமும் ஜசன்ைதில்றல.  

✓ இவ்விண்கலம் 2026ஆம் ஆண்டில் சிறுரகாள் இருக்கும் 

பட்றடறயச் ஜசன்ைறடயும். ரேடார் தேவுகளில் இருந்து, 

அச்சிறுரகாள் உருறளக்கிழங்கு வடிவில் இருப்பதும், அது 

அதன் பக்கத்தில் சுழல்வதும் கவனிக்கப்பட்டது. 

 

 

1. பிேதமர் ரமாடி ஜபயரில் சிக்கிமில் புதிய சாறல திைப்பு 

சிக்கிமில் பிேதமாா் நரேந்திே ரமாடி ஜபயரில் புதிய சாறல 

புதன்கிழறம திைக்கப்பட்டது. அந்த மாநில ஆளுநாா் கங்கா 

பிேசாத் இந்தச் சாறலறயத் திைந்துறவத்தாாா். 

ரசாம்ரகா ஏரி, நாதுலா எல்றலப் பகுதி ஆகியவற்றை 

சிக்கிம் தறலநகாா் காங்டாக்குடன் இந்தச் சாறல 

இறைக்கிைது. இதற்கு முன்பு இரத பகுதிகளுக்கு 

இறடயிலான சாறல ெவாஹாா்லால் ரநரு சாறல என்று 

அறழக்கப்பட்டு வந்தது. 

இப்ரபாது அந்தப் பகுதிகளுக்குச் ஜசல்ல புதிய இருவழிச் 

சாறல உருவாக்கப்பட்டு, அதற்கு ‘நரேந்திே ரமாடி மாாா்க்’ 

என ஜபயாா் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சாறல மூலம் 

காங்டாக்-ரசாம்ரகா ஏரி இறடயிலான பயைத் 

ஜதாறலவு 15 கி.மீ. குறைந்துள்ளது. 

 

2. அம்றபக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது; பால புேஸ்கார் 

விருதுக்கு மு.முருரகஷ் ரதர்வு 

தமிழின் முக்கியமான ஜபண் எழுத்தாளர் அம்றபக்கு இந்த 

ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குழந்றத இலக்கியப் பிரிவில் 

வழங்கப்படும் பால புேஸ்கார் விருது இந்த ஆண்டு 

கவிஞர் மு.முருரகஷுக்கு வழங்கப்படுகிைது. 

நாட்டின் 24 ஜமாழிகளில் இலக்கியத்தில் சிைந்த 

பங்களிப்பு ஜசய்துவரும் பறடப்பாளிகளுக்கு மத்திய அேசு 

ஆண்டுரதாறும் சாகித்ய அகாடமி விருதுகறள வழங்கி 

கவுேவித்து வருகிைது. 2021-ம் ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி 

விருது ஜபறும் எழுத்தாளர்களின் பட்டியறல மத்திய அேசு 

இன்று ஜவளியிட்டுள்ளது. இதில் தமிழகத்றதச் ரசர்ந்த 

சிறுகறத எழுத்தாளர் அம்றபக்கு இந்த ஆண்டு சாகித்ய 

அகாடமி விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அம்றப எழுதிய 

'சிவப்புக் கழுத்துடன் ஒரு பச்றசப் பைறவ' என்ை 

சிறுகறத ஜதாகுப்புக்காக இந்த விருது வழங்கப்பட 

உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தமிழில் ஜபண்ணியம் சார்ந்து பறடப்புகறள எழுதி 

வருபவர்களில் முக்கியமானவர் அம்றப. தமிழில் 

இயங்கிவரும் எத்தறனரயா ஜபண் பறடப்பாளிகள் 

மத்தியில் சமேசமில்லாத ஜபண்ணியக் ரகாட்பாட்றடத் 

ஜதாடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிைார். தனது பறடப்புகளின் 

மூலம் ஜபண்ணியம் சார்ந்த வலிமிகுந்த உைர்வுகறள 

கூர்றமரயாடும் அழகியரலாடும் ஜவளிப்படுத்திய 

வறகயில் அம்றபரய முதல் இடத்திலும் 

முன்ரனாடியாகவும் நிற்கிைார். அவேது 'அம்மா ஒரு 

ஜகாறல ஜசய்தாள்', 'காட்டில் ஒரு மான்', 'வீட்டின் 

மூறலயில் ஒரு சறமயலறை', 'சிைகுகள் முறியும்' ரபான்ை 

பறடப்புகள் வாழ்க்றகயில் ஜபண்ணுக்கான இடத்றதயும் 

 

 

 



         

    

ஜவளியில் ஜசால்ல இயலாத மன இயல்புகறளயும் ஆழ்ந்த 

சிேத்றதரயாடு ஜவளிப்படுத்தியுள்ளன. 

அம்றப, மு.முருரகஷ் நூல்கள்விருதுக்குத் 

ரதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்டுள்ள அம்றபயின் நூல் 'சிவப்புக் 

கழுத்துடன் ஒரு பச்றசப் பைறவ' அம்றபயின் ஏழாவது 

சிறுகறதத் ஜதாகுப்பாகும். இந்நூறல காலச்சுவடு 

பதிப்பகம் ஜவளியிட்டுள்ளது. 

பால புேஸ்கார் விருது: ெப்பானியக் கவிறத வடிவமான 

றஹக்கூ தளத்தில் நீண்டகாலமாக இயங்கி 

தனக்ஜகன்று ஒரு இடத்றதத் 

தக்கறவத்துக்ஜகாண்டிருப்பவர் கவிஞர் மு.முருரகஷ். 

பின்னர் சிறுவர்களுக்கான நூல்கறளப் பறடப்பதிலும் 

ஈடுபடத் ஜதாடங்கினார். 

'பூவின் நிழல்' உள்ளிட்ட 8 கவிறத நூல்களும், 'விேல் 

நுனியில் வானம்' எனத் ஜதாடங்கி 'குக்கூஜவன...' வறே 

11 றஹக்கூ நூல்கறளயும், 'இருளில் மறையும் நிழல்கள்' 

என்ை சிறுகறத நூறலயும் முருரகஷ் பறடத்துள்ளார். 

இதுமட்டுமின்றி, 'ஜபரிய வயிறு குருவி' ஜதாடங்கி 'சின்னச் 

சிைகுகளால் வானம் அளப்ரபாம்' வறே 18 

குழந்றதகளுக்கான நூல்கறளப் பறடத்துள்ளார். ரமலும் 

பிை நூல்கள் வரிறசயில் 20 என ஏோளமான நூல்களின் 

ஆசிரியோக முருரகஷ் திகழ்கிைார். 

மு.முருரகஷ், 'அம்மாவுக்கு மகள் ஜசான்ன உலகின் முதல் 

கறத' என்ை குழந்றத இலக்கிய நூலுக்காக இம்முறை 

பால புேஸ்கார் விருது ஜபைத் ரதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

3. திருப்புமுறன தினம்! | இந்திய விடுதறலப் 

ரபாோட்டத்தின் திருப்புமுறன தினம் குறித்த 

தறலயங்கம் 

பல முக்கியமான வேலாற்று நிகழ்வுகறள 

நிறனவுகூர்வதன் மூலம்தான் நமது இறளய 

தறலமுறையினருக்கு ரதசப்பற்றையும் ரதசிய 

உைர்றவயும் ஊட்ட முடியும். இந்திய விடுதறலப் 

ரபாோட்டக் காலத்தின் பல நிகழ்வுகள், சுதந்திே 

இந்தியாவில் சரித்திேப் புத்தகங்களுடன் 

நின்றுவிடுகின்ைன. பள்ளிக்கூடங்களில்கூட அறவ 

குறித்த பதிவுகள் இல்லாமல் இருப்பது ஜபரும் அவலம்.  

இன்றைய டிசம்பர் 31-ம் ரததிக்கு, இந்திய  விடுதறலப் 

ரபாோட்ட வேலாற்றில் மிக முக்கியமான இடம் உண்டு 

என்பது பலருக்கும் ஜதரிந்திருக்காது. அப்படிரய 

ஜதரிந்திருந்தாலும் அவர்கள் அறத அரநகமாக 

மைந்துரபாயிருப்பார்கள்.  

இந்தியா விடுதறல ஜபற்ை ஆகஸ்ட் 15-ஆம் ரததிக்கு 

இருப்பது ரபான்ை முக்கியத்துவம் டிசம்பர் 31-ஆம் 

ரததிக்கும் உண்டு. உைர்ச்சிக் ஜகாந்தளிப்பில் ஆழ்ந்த 

அந்த நாறள, வேலாற்று ஆய்வாளர்கள் இந்திய 

விடுதறலப் ரபாோட்டத்தின் திருப்புமுறன தினமாகரவ 

கருதுவார்கள். 

1929 டிசம்பர் 31-ம் ரததி லாகூர் ோவி நதிக்கறேயில் 

ஜபரும்திேளாகக்கூடிய ஜதாண்டர் கூட்டத்துக்கு நடுவில், 

அகில இந்திய காங்கிேஸ் கட்சியின் தறலவோக 

ரதர்ந்ஜதடுக்கப்பட இருந்த பண்டித ெவாஹர்லால் ரநரு 

மூவர்ைக் ஜகாடிறய ஏற்றிய நிகழ்வு மைந்து 

விடக்கூடியதா என்ன? அதற்கு முன்பும் பின்பும் நடந்த 

சம்பவங்களின் நீட்சியாகத்தான் 1947 ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திே 

தினத்றத நாம் பார்க்க ரவண்டும். 

1927-இல் இந்திய அேசியல் கட்சிகறள 

கலந்தாரலாசிக்காமல் பிரிட்டிஷ் காலனிய அேசு ொன் 

றசமன் குழுறவ அறமத்தது. அந்த றசமன் குழுவுக்கு 

எதிோக இந்தியா முழுவதும் மக்கள் ஜபரும் திேளாக 

எதிர்ப்பு ஜதரிவித்தனர். அந்தப் ரபாோட்டத்தின்ரபாது 

லாலா லெபதி ோய் மீது ரபாலீஸ் தடியடி நடத்தியதில் 

அவர் பலத்த காயமறடந்தது மக்களின் ஆத்திேத்றத 

ரமலும் அதிகரித்தது.  

இர்வின் பிேபு இந்தியாவுக்கு ஜடாமினியன் அந்தஸ்து 

வழங்குவதாக அறிவித்தார். அறத இந்தியத் தறலவர்கள் 

பலர் வேரவற்ைனர். ஆனால் பிரிட்டனில் அதற்கு எதிர்ப்பு 

அதிகரித்ததால் தனது முடிறவ மாற்றிக்ஜகாள்ள 

ரவண்டிய நிர்பந்தம் அவருக்கு ஏற்பட்டது.  

இதற்கிறடயில் 'முழுறமயான சுதந்திேம்' என்கிை 

அறைகூவறல பகத் சிங் விடுத்திருந்தார். பண்டித 

ரநருவும், ரநதாஜி சுபாஷ் சந்திே ரபாஸூம் அறத 

ஆதரித்தனர். லாகூரில் கூட இருந்த காங்கிேஸ் மாநாட்டில் 

பூர்ை சுதந்திேம் ரகாரிக்றகறய நிறைரவற்றுவது 

என்று முடிஜவடுக்கப்பட்டது.   

அகில இந்திய காங்கிேஸ் மாநாட்டுக்கு லாகூர் நகேம் 

தயாோகிக் ஜகாண்டிருந்தது. அப்ரபாது லாகூரிலுள்ள 

பார்ஸ்டல் சிறையில் பகத் சிங், ோெ குரு, சுக ரதவ் 

ஆகிரயார் அறடக்கப்பட்டிருந்தனர். லாலா லெபதி ோறய 

தாக்கியதற்கு பழிவாங்கும் ரநாக்கில் நடத்திய 

ஜகாறலக்காக அவர்கள் மேை தண்டறன றகதிகளாக 

அறடக்கப்பட்டிருந்தனர். 1929 டிசம்பர் மாதம் அரத 

பார்ஸ்டல் சிறையில் இன்னும் பல விடுதறலப் 

ரபாோளிகளும் அறடக்கப்பட்டிருந்தனர்.  

சிறையில் இருந்த விடுதறலப் ரபாோளிகள் லாகூர் 

மாநாட்டில் நிறைரவற்ைப்பட இருக்கும் பரிபூேை 

சுதந்திேம் தீர்மானத்தால் உற்சாகம் அறடந்திருந்தனர்.  

கடுறமயான தறடயுத்தேவுகறளயும் மீறி லாகூர் நகேம் 

காங்கிேஸ் மாநாட்டுக்காகவும், அதில் நிறைரவற்ைப்பட 

இருக்கும் பூர்ை ஸ்வோஜ் தீர்மானத்றத ஆதரித்தும் 

மகிழ்ச்சியில் திறளத்திருந்ததாக பல வேலாற்று 

ஆய்வாளர்கள் பதிவு ஜசய்திருக்கிைார்கள்.  

டிசம்பர் 30 நள்ளிேவில், ோவி நதிக்கறேயில் 

ெவாஹர்லால் ரநரு மூவர்ைக் ஜகாடிறய ஏற்றுவதாக 

இருக்கிைார் என்கிை ஜசய்தியும், அங்கிருந்தபடி பூர்ை 

ஸ்சுவோஜ் ரகாஷத்றத அவர் முன்றவப்பார் என்கிை 

தகவலும் பார்ஸ்டல் சிறையில் அறடக்கப்பட்டிருந்த 

விடுதறலப் ரபாோட்ட ரபாோளிகறள எட்டியதும் 

அவர்கள் ஒரு முடிஜவடுத்தனர். தண்டறனக் றகதி 

ஒருவர் மூலம் பகத் சிங்கிடம் ஜதாடர்பு ஜகாண்டார் ஒரு 

ரபாோளி. அன்று நள்ளிேவில் ெவாஹர்லால் ரநரு ோவி 

நதிக்கறேயில் மூவர்ைக் ஜகாடிறய ஏற்றும்ரபாது 

பார்ஸ்டல் சிறைச்சாறலயில் உள்ள விடுதறலப் 

ரபாோளிகள் அறனவரும் அறத வேரவற்றுக் 

ஜகாண்டாட ரவண்டும் என்கிை அந்தக் ரகாரிக்றகறய 

பகத் சிங்கும் வேரவற்ைார். சிறைச்சாறலயில் இருந்த 

ரபாோளிகள் அறனவருக்கும் தகவல் பேவியது.  



         

    

நள்ளிேவு 12 மணி, ோவி நதிக்கறேயில் ஜபருந்திேளான 

மக்கள் கூட்டத்துக்கு நடுரவ காங்கிேஸ் தறலவோக 

ரதர்ந்ஜதடுக்கப்பட இருந்த ெவாஹர்லால் ரநரு 

மூவர்ைக் ஜகாடிறய ஏற்றினார். அரத ரநேத்தில் 

பார்ஸ்டல் சிறைச்சாறலயில் அறடக்கப்பட்டிருந்த 

அத்தறன விடுதறலப் ரபாோளிகளும் ஒரே குேலில் 

"வந்ரத மாதேம், வந்ரத மாதேம்' என்று முழங்கத் 

ஜதாடங்கினர். அங்கிருந்த காவலர்கள் அவர்கறள 

அறமதியாக இருக்கும்படி ஜகஞ்சிப் பார்த்தும் 

விண்றைப் பிளக்கும் அந்த ரகாஷம் அடுத்த அறே மணி 

ரநேத்துக்கு ஒலித்தது. 

ஆச்சர்யம் அதுவல்ல. லாகூர் பார்ஸ்டல் 

சிறைச்சாறலறயப் ரபாலரவ, ரமற்கு வங்கத்து அலிப்பூர் 

சிறைச்சாறலயிலும், இந்தியாவின் ஜதன்ரகாடியிலுள்ள 

கண்ைனூர் சிறையிலும், ஏறனய பல சிறைகளிலும் 

1929 டிசம்பர் 31-ம் ரததி அரதரபால வந்ரத மாதேம் 

ரகாஷம் எழுப்பப்பட்டரத, எப்படி? யார் ஜசால்லி 

அவர்களுக்குத் தகவல் ரபானது? 

இப்ரபாதுரபால தகவல் ஜதாடர்புகள் இல்லாத, ஏைத்தாழ 

ஒரு நூற்ைாண்டுக்கு முற்பட்ட அந்த காலத்தில் விடுதறல 

ரவட்றகயும் ரதசிய உைர்வும் அவர்கறள 

இறைத்திருக்க ரவண்டும்.  

மகாகவி பாேதி கூறிய, 

'முப்பது ரகாடி முகம்உறடயாள் - உயிர் 

ஜமாய்ம்புை ஒன்று உறடயாள் - இவள் 

ஜசப்பு ஜமாழி பதிஜனட்டுறடயாள், எனில் 

சிந்தறன ஒன்று உறடயாள்'  

என்பதன் ஜபாருள் விளங்குகிைது! 

 

4. பிேரமாஸ் ஏவுகறை விற்பறன: இந்தியா-

பிலிப்பின்ஸ் விறேவில் ஒப்பந்தம் 

பிலிப்பின்ஸ் நாட்டுக்கு அதிநவீன பிேரமாஸ் 

ஏவுகறைகறளத் தயாரித்து வழங்குவதற்காக, 

அந்நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இறடரய விறேவில் 

ஒப்பந்தம் இறுதியாகவுள்ளது. 

இந்த ஒப்பந்தம், இந்தியா-பிலிப்பின்ஸ் இறடரயயான 

உைவில் மிகப்ஜபரிய முன்ரனற்ைமாகக் கருதப்படுகிைது. 

ஜதன்சீனக் கடலில் ஆதிக்கம் ஜசலுத்தும் வரும் சீனாறவ 

எதிாா்ஜகாள்வதற்காக பிலிப்பின்ஸ் அேசு தனது 

கடற்பறடயின் பலத்றத அதிகரிக்க முடிவு ஜசய்துள்ளது. 

இதற்காக, இந்தியாவிடம் இருந்து சூப்பாா்சானிக் வறக 

பிேரமாஸ் ஏவுகறைகறள அந்நாட்டு அேசு ஜகாள்முதல் 

ஜசய்யவுள்ளது. 

இதுகுறித்து தகவலறிந்த வட்டாேங்கள் வியாழக்கிழறம 

ஜதரிவித்ததாவது: பிேரமாஸ் ஏவுகறைகறளக் 

ஜகாள்முதல் ஜசய்வதற்காக, பிலிப்பின்ஸ் அேசின் பட்ஜெட் 

ரமலாண்றமத் துறை சிைப்பு நிதியாக ரூ.189 ரகாடி, 

ரூ.224 ரகாடி ஆகியவற்றைத் தனித்தனிரய ஒதுக்கீடு 

ஜசய்துள்ளது. இது, பிலிப்பின்ஸ் கடற்பறடக்குத் 

ரதறவயான தளவாடங்கறளக் ஜகாள்முதல் 

ஜசய்வதற்கான முதல்கட்ட நிதியாக இருக்கும். 

ஏவுகறை ஜகாள்முதல் ஜதாடாா்பாக, இரு நாட்டு 

அேசுகளுக்கு இறடரய ரபச்சுவாாா்த்றத 

இறுதிக்கட்டத்றத எட்டியுள்ளது. அடுத்த சில வாேங்களில் 

அதிகாேபூாா்வமாக ஒப்பந்தம் இறுதியாகும் என்று அந்த 

வட்டாேங்கள் ஜதரிவிக்கின்ைன. 

இந்திய- ேஷிய கூட்டு நிறுவனமான பிேரமாஸ் 

ஏரோஸ்ரபஸ், சூப்பாா்சானிக் வறக பிேரமாஸ் 

ஏவுகறைகறளத் தயாரித்து வருகிைது. ஒலிறயவிட 

கிட்டத்தட்ட 3 மடங்கு ரவகத்தில் ஜசல்லும் இந்த 

ஏவுகறைகறள கப்பல்கள், நீாா்மூழ்கிக் கப்பல்கள், 

விமானங்கள் மற்றும் நிலப்பேப்பில் இருந்து ஜசலுத்த 

முடியும். 

 

5. கனடா: 3 இந்திய வம்சாவளியினருக்கு ரதசிய விருது 

கனடாவில் இந்திய வம்சாவளிறயச் ரசாா்ந்த 3 ரபாா் அந்த 

நாட்டின் இேண்டாவது மிகப் ஜபரிய ரதசிய விருதுக்குத் 

ரதாா்ந்ஜதடுக்கப்பட்டுள்ளனாா். 

இதுகுறித்து பிடிஐ ஜசய்தி நிறுவனம் 

ஜதரிவித்துள்ளதாவது: 

இந்திய வம்சவளிறயச் ரசாா்ந்த விஞ்ஞானி றவகுண்டம் 

ஐயாா் லக்ஷ்மைன், ஜதாழிலதிபாா் பாப் சிங் தில்லான், 

மருத்துவாா் பிேதீப் ஜமாா்ச்சண்ட் ஆகிரயாாா் கனடாவின் 

இேண்டாவது ஜபரிய ரதசிய விருதான ‘ஆாா்டாா் ஆஃப் 

கனடா’வுக்கு ரதாா்ந்ஜதடுக்கப்பட்டுள்ளனாா். 

இந்த ஆண்டுக்கான விருதுக்குத் ரதாா்ந்ஜதடுக்கப்பட்ட 135 

ரபரின் பட்டியலில் அவாா்களும் இடம் ஜபற்றுள்ளனாா். 

தங்களது துறைகளில் அவாா்கள் ஆற்றி வரும் 

சாதறனகள், அாா்ப்பணிப்பு உைாா்வு, நாட்டு 

முன்ரனற்ைத்துக்கு அளிக்கும் பங்களிப்பு, இந்தியாவுக்கும் 

கனடாவுக்கும் இறடரய பாலமாகச் ஜசயல்படுவது 

ரபான்ை காேைங்களுக்காக அவாா்களுக்கு அந்த விருது 

வழங்கப்படுவதாக ரதாா்வுக் குழு ஜதரிவித்துள்ளது. 

இவாா்களில் றவகுண்டம் ஐயாா் லக்ஷ்மைன் புகழ்ஜபற்ை 

விஞ்ஞானியும் புதிய கண்டுபிடிப்புகறள நிகழ்த்தி 

வருபவரும் ஆவாாா். 

நவ்ஜீத் சிங் தில்லான் என்றும் அறழக்கப்படும் பிேபல 

மறனவணிக ஜதாழிலதிபாா் பாப் சிங் தில்லான், சமூக 

ரசறவகளுக்கு நன்ஜகாறடகள் அளித்து வருகிைாாா். 

குழந்றதகள் மருத்துவத்தில் பிேதீப் ஜமாா்ச்சண்ட் மிகவும் 

பிேபலமாக ஜசயல்பட்டு வருகிைாாா் என்று பிடிஐ ஜசய்தி 

நிறுவனம் ஜதரிவித்துள்ளது. 

 


