
        

    

1. இந்தியா அளித்த இரயில் பெட்டிகளைப் ெயன்ெடுத்தி 

நகரங்களுக்கு இளையயயான இரயில் யேளைளயத் 

பதாைங்கியுள்ை நாடு எது? 

அ) ஆப்கானிஸ்தான் 

ஆ) இலங்கக  

இ) நேபாளம் 

ஈ) பங்களாநதஷ் 

✓ இந்தியாவிலிருந்து ககாள்வனவு கெய்யப்பட்ட டீெலில் 

இயங்கும் இரயிகலப் பயன்படுத்தி, ேகரங்களுக்கு 

இகடயிலான ரயில் நெகவகய இலங்கக கதாடங்கியது.  

✓ தமிழர்கள் கபரும்பான்கையாக வாழும் யாழ்ப்பாணக் 

குடாோட்டின் காங்நகென்துகையுடன் தகலேகரைான 

ககாழும்புகவ இகணக்கும் வககயில், ோடு முழுவதும் 

இந்த ரயில் நெகவ இயங்கும். 

 

2. 2022’இல் ரிேர்வ் ைங்கியால் உருைாக்கப்ெட்ை புதிய 

துளையின் பெயர் என்ன? 

அ) டிஜிட்டல் ோணயத் துகை 

ஆ) ஃபின்-கடக் துகை  

இ) தரவு அறிவியல் துகை 

ஈ) AI துகை 

✓ இந்திய ரிெர்வ் வங்கியானது (RBI) ஃபின்-கடக் துகையில் 

புதுகைககள நைம்படுத்துவதற்காக, “ஃபின்-கடக் துகை” 

என்ை புதிய துகைகய உருவாக்கியுள்ளது. அதனுடன் 

கதாடர்புகடய ெவால்கள் ைற்றும் வாய்ப்புககள இனம் 

காண்பதும் இதன் நோக்கைாகும். 

✓ கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில், ரிெர்வ் வங்கி அதன் கட்டணத் 

தீர்வு அகைப்புத் துகையில் நிதி கதாழில்நுட்பப் பிரிகவ 

உருவாக்கியது. இப்புதிய ஃபின்கடக் துகையானது, இந்த 

விஷயத்தில் நைலும் ஆய்வு கெய்வதற்கான கட்டகைப்கப 

வழங்கும் ைற்றும் RBI’இன் ககாள்கக தகலயீடுகளுக்கு 

உதவும். 

 

3. “இந்தியாவில் உலகைாவிய அணுகல்தன்ளைக்கான 

இணக்கைான ைழிகாட்டுதல்கள் & தரநிளலகள் - 2021” 

என்ைபைான்ளை பைளியிட்ை ைத்திய அளைச்ேகம் எது? 

அ) வீட்டுவெதி & ேகர்ப்புை விவகாரங்கள் அகைச்ெகம்  

ஆ) ெமூக நீதி & அதிகாரைளித்தல் அகைச்ெகம் 

இ) ெட்டம் & நீதி அகைச்ெகம் 

ஈ) உள்துகை அகைச்ெகம் 

✓ வீட்டுவெதி & ேகர்ப்புை விவகாரங்கள் அகைச்ெகத்தின்கீழ் 

உள்ள ைத்திய கபாதுப்பணித்துகையானது ‘இந்தியாவில் 

உலகளாவிய அணுகல்தன்கைக்கான இணக்கைான 

வழிகாட்டுதல்கள் & தரநிகலகள் – 2021’ஐ கவளியிட்டது. 

இது 2016’இல் கவளியிடப்பட்ட தகடயற்ை சூழலுக்கான 

வழிகாட்டுதல்களின் கதாகுப்பாகும். 

✓ இந்திய கதாழில்நுட்பக் கழகம் - ரூர்க்கி ைற்றும் MoHUA 

இன் நதசிய ேகர்ப்புை விவகார நிறுவனம் ஆகியவற்றின் 

குழுவால் இது வகரவு கெய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

4. நீதிெதி யேைா ஆளணயத்ளத அளைத்த ைாநிலம் 

எது? 

அ) தமிழ்ோடு 

ஆ) நகரளா  

இ) நைற்கு வங்கம் 

ஈ) குஜராத் 

✓ கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில், நகரள ைாநில அரசு நீதிபதி K 

நேைா (ஓய்வு கபற்ைவர்), முன்னாள் அதிகாரி K B 

வல்ெலாகுைாரி ைற்றும் மூத்த ேடிகக ொரதா ஆகிநயார் 

உறுப்பினர்களாக மூன்றுநபர்ககாண்ட ஆகணயத்கத 

அகைத்தது. ைகலயாளத் திகரயுலகில் கபண்கள் எதிர் 

ககாள்ளும் சிக்கல்ககள ஆயும் நோக்கில் ஆகணயம் 

அகைக்கப்பட்டுள்ளது. நீதிபதி K நேைா ஆணையத்தின் 

அறிக்ககயின் பரிந்துகரககள ஆய்ந்து கெயல்படுத்துவத 

-ற்கான திட்டத்கத வகுப்பதற்கு மூன்று நபர் ககாண்ட 

குழுகவ நகரள ைாநில அரசு ெமீபத்தில் அகைத்தது. 

 

5. ேமீெத்தில் அளையாைங்காணப்ெட்ை ‘Xylophaga nandani’ 

என்ெது ____? 

அ) கைால்லஸ்க் (நத்ணை வணக)  

ஆ) மீன் 

இ) ஆகை 

ஈ) பாம்பு 

✓ நகரளா ைற்றும் பிகரஸிகலச் நெர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

குழு, ‘கெநலாபாகா ேந்தனி’ என்ை ஓர் அரிய, ஆழ்கடல் 

கைால்லஸ்கின் புதிய இனத்கத கண்டறிந்துள்ளனர்.  

✓ கெநலாபாககநட குடும்பத்கதச் நெர்ந்த இம்கைால்லஸ்க் 

கீகழ அரபிக்கடலிலில் அகடயாளங்காணப்பட்டது. ககாச்சி 

அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்ப பல்ககலக்கழகத்தின் 

கடல்ொர் அறிவியல் துகையின் நபராசிரியர் பிநஜாய் 

ேந்தனின் நிகனவாக இந்தப் புதிய ேத்கத இனத்திற்கு 

இந்தப் கபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

6. ‘ைகா யைைா’ என்ெது எந்த ைாநிலத்தில் ஆண்டுயதாறும் 

நளைபெறும் ஒரு ைதஞ்ோர் விழாைாகும்? 

அ) உத்தர பிரநதெம்  

ஆ) பீகார் 

இ) குஜராத் 

ஈ) நைற்கு வங்கம் 

✓ பிரயாக்ராஜில் அகைந்துள்ள ெங்கைத்தின் ககரயில் 

ஆயிரக்கணக்கான யாத்ரீகர்கள் புனிதநீராடியகத அடுத்து 

47 ோள் ேடக்கும் வருடாந்திர ‘ைகா நைளா’ கதாடங்கியது. 

ெங்கைம் என்பது கங்கக, யமுகன ைற்றும் புராணகால 

ெரஸ்வதி ஆகிய மூன்று ஆறுகளின் புனித ெங்கைைாகும். 

கபாதுவாக ைகர ெங்கராந்தி விழாகவக் குறிக்கும் 

வககயில் இந்த விழா ேடத்தப்படுகிைது. 

 

  

 

 

 

 

 

 



        

    

7. ‘Hydrophis gracilis’ என்ை ஓர் அரியைளக கைல் ொம்பு 

காணப்ெட்ை ைாநிலம் / யூனியன் பிரயதேம் எது? 

அ) நகரளா  

ஆ) ைகாராஷ்டிரா 

இ) நகாவா 

ஈ) ஆந்திரப் பிரநதெம் 

✓ நீர்ப்பைகவகள் கணக்ககடுப்பின்நபாது, பைகவ நோக்கா 

-ளர்கள் குழுவால் ஓர் அரியவகக கடல்பாம்பு கண்டறியப் 

-பட்டது. நகரள ைாநிலத்தின் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள 

கபருைாத்துைா கடற்ககரயில், ‘Hydrophis gracilis’ என்ை 

ஒரு சிறுதகலககாண்ட கடல் பாம்பு காணப்பட்டது.  

✓ திருவனந்தபுர பைகவ ஆர்வலர்கள் ைற்றும் இயற்கக 

ஆர்வலர்கள் ைன்ைத்தின் உறுப்பினர்கள், ஆண்டுநதாறும் 

நைற்ககாள்ளும் நீர்ப்பைகவகள் கணக்ககடுப்பின் ஒரு 

பகுதியாக இக்கணக்ககடுப்கப நைற்ககாண்டனர். 

 

8. யேம்ஸ் பைப் விண்பைளித் பதாளலயநாக்கியின் 

முதன்மை யநாக்கம் என்ன? 

அ) ஞாயிறின் நைற்பரப்புபற்றி அறிவது 

ஆ) பிரபஞ்ெத்தின் நதாற்ைம்பற்றி அறிவது  

இ) நெய்கையில் அறியப்பட்ட விண்மீன் திரள்பற்றி ஆய 

ஈ) நகாள்கள் அகைப்பின் கட்டகைப்கப ஆய 

✓ NASA நஜம்ஸ் கவப் விண்கவளித் கதாகலநோக்கிகய 

2021 டிெம்பர்.25 அன்று ஏவியது. இது NASA, ஐநராப்பிய 

விண்கவளி முககை (ESA) ைற்றும் கனடிய விண்கவளி 

நிறுவனம் ஆகியவற்றின் கூட்டுப் பணியாகும். 

✓ இத்கதாகலநோக்கி ெமீபத்தில் அதன் இறுதிக்கட்டத்கத 

நிகைவுகெய்தது. நஜம்ஸ் கவப் விண்கதாகலநோக்கியின் 

நோக்கம் இதுவகர கட்டப்பட்டதிநலநய மிகப்கபரிய 

விண்கவளித் கதாகலநோக்கியாக விளங்குவதும் பிரபஞ் 

-ெத்தின் நதாற்ைம்பற்றி அறிவியலாளர்கள் நைலும் கண்ட 

-றிய உதவுவதுைாகும். 

 

9. உலக ைர்த்தக அளைப்பில் சீனாவின் தற்யொளதய 

நிளல என்ன? 

அ) உயர் ேடுத்தர வருைானம்ககாண்ட ோடு 

ஆ) வளர்ந்த ோடு 

இ) வளரும் ோடு  

ஈ) குகைந்த வளர்ச்சியகடந்த ோடு 

✓ உலக வர்த்தக அகைப்பில் (WTO) இருபது ஆண்டுககள 

சீனா நிகைவுகெய்துள்ளது. ‘உலக வர்த்தக அகைப்பில்’ 

அதன் தற்நபாகதய நிகல ‘வளரும் ோடு’ என உள்ளது.  

✓ உலக வர்த்தக அகைப்பின் விதிமுகைகளின்கீழ் ‘வளரும் 

ோடுகளுக்கு’ ஒதுக்கப்பட்ட பலன்ககளப் கபறும் உயர் 

ேடுத்தர வருைானம் ககாண்ட ோடாக சீனா இருப்பதாக 

பல ோடுகள் கவகல கதரிவிக்கின்ைன. 

 

 

10. அத்தியாைசியப்பொருட்களை தளையின்றி ைழங்குை 

-தற்காக சிைப்பு குளைதீர்ப்புப் பிரிளை அறிவித்த ைத்திய 

அளைச்ேகம் எது? 

அ) உள்துகை அகைச்ெகம் 

ஆ) உணவு பதப்படுத்தும் கதாழிலக அகைச்ெகம்  

இ) ஜவுளி அகைச்ெகம் 

ஈ) ொகலப்நபாக்குவரத்து & கேடுஞ்ொகல அகைச்ெகம் 

✓ ைத்திய உணவுபதப்படுத்துதல் கதாழிற்துகை அகைச்ெகம், 

அகனத்து குடிைக்களுக்கும் சீராக அத்தியாவசியப்கபாரு 

-ட்கள் தகடயின்றி வழங்கப்படுவகத உறுதி கெய்வதற் 

-காக, உணவு&உணவு கதாடர்பான கதாழில்துகைக்காக 

சிைப்பு குகைதீர்ப்புப் பிரிகவத் கதாடங்கியுள்ளது. 

✓ ோடடங்கு விதிக்கப்பட்ட முதல் அகலயின்நபாது இந்த 

அகைச்ெகம் இநதநபான்ை குகைதீர்ப்புப்பிரிகவ 

அகைத்தது. கதாழிற்துகையினர் ைற்றும் ைக்கள் தங்கள் 

குகைகள் & ஐயங்ககள covidgrievance-mofpi@gov.in 

என்ை மின்னஞ்ெல் (e-mail) முகவரிக்கு அனுப்பலாம் என 

உணவு பதப்படுத்துதல் அகைச்ெகம் கதரிவித்துள்ளது. 

 

1. இந்தியாவுக்கு எதிரான கெயல்பாடு: 35 யூடியூப் 

நெனல்ககள முடக்கிய ைத்திய அரசு 

கடந்த ைாதம் 20 யூடியூப் நெனல்ககள ைத்திய அரசு 

முடக்கிய நிகலயில், இன்று மீண்டும் 35 யூடியூப் 

நெனல்ககள முடக்கியுள்ளது. 

டிெம்பர் 21 அன்று ைத்திய அரசு கைாத்தம் 20 யூடியூப் 

நெனல்கள் ைற்றும் இரண்டு இகணயதளங்ககள 

முடக்கியது. இந்திய இகையாண்கைக்கு எதிராகச் 

கெயல்பட்டதாக இந்தத் தளங்கள் முடக்கப்பட்டன. இந்தத் 

தளங்கள் பாகிஸ்தானில் இருந்து ஒருங்கிகணக்கப்பட்டு 

கெயல்பட்டுக்கு வருவதாகவும், ோட்டின் முக்கிய 

விவகாரங்களான காஷ்மீர், விவொயிகள் நபாராட்டம் 

ைற்றும் ராைர் நகாவில் நபான்ைது கதாடர்பாக தவைான 

தகவல்ககள இகவ பரப்பி வருவதாகவும் புகார் எழ, 

அந்தக் குற்ைச்ொட்டின் நபரில் ைத்திய அரசு 

அகனத்கதயும் முடக்கி ேடவடிக்கக எடுத்தது. 

இகதத்கதாடர்ந்து இன்று மீண்டும் 35 யூடியூப் நெனல்கள் 

முடக்கப்பட்டுள்ளது என ைத்திய தகவல் ைற்றும் ஒளிபரப்பு 

துகை கதரிவித்துள்ளது. 

இந்த 35 நெனல்களும் பாகிஸ்தானிலிருந்து கெயல்பட்டு 

வந்தகவ. இகவ இந்திய இகையாண்கைக்கு எதிராகச் 

கெயல்பட்டதாக உளவுத்துகை ககாடுத்த தகவலின் 

அடிப்பகடயில் முடக்கப்பட்டுள்ளன. 35 யூடியூப் நெனல்கள் 

உடன் இரண்டு டுவிட்டர் கணக்குகள், 2 இன்ஸ்டாகிராம் 

கணக்குகள், 2 இகணயதளங்கள் ைற்றும் ஒரு நபஸ்புக் 

கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளன. 

பாகிஸ்தானிலிருந்து கெயல்படும் இந்த நெனல்கள் 1 

நகாடிநய 20 இலட்ெத்திற்கும் நைற்பட்ட ெந்தாதாரர்ககள 

-யும், 130 நகாடிக்கும் நைற்பட்ட பார்கவயாளர்ககளயும் 

ககாண்டகவயாகும். இவற்றில் சில யூடியூப் நெனல்கள் 

 

 

 

 



        

    

பாகிஸ்தான் கதாகலக்காட்சி கெய்தி வாசிப்பாளர்கள் & 

கதாகுப்பாளர்களால் ேடத்தப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

தகவல் கதாழில்நுட்ப (இகடநிகல வழிகாட்டு 

கேறிமுகைகள் ைற்றும் டிஜிட்டல் மீடியா விதிமுகைகள்) 

ெட்டம் 2021, விதி 16-ன் கீழ் இந்த முடக்கத்துக்கான 5 

உத்தரவுககள ைத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அகைச்ெகம் 

தனித்தனியாக பிைப்பித்துள்ளது. 

 

2. நகாகவ முகைது ரபிக்கு நகாட்கட அமீர் பதக்கம் 

குடியரசு தின விழாவில், நகாகவகயச் நெர்ந்த முகைது 

ரபி என்பவருக்கு, ‘நகாட்கட அமீர் ைதேல்லிணக்க 

பதக்கம்’ வழங்கப்பட உள்ளது. 

ைதேல்லிணக்கத்திற்காக பாடுபட்ட நகாட்கட அமீர் 

கபயரில், ‘நகாட்கட அமீர் ைத ேல்லிணக்க பதக்கம்’ 

அரொல் ஏற்படுத்தப்பட்டது. தமிழகத்தில் ைத 

ேல்லிணக்கத்திற்காக பாடுபட்டு, சிைப்பாக நெகவ கெய்து 

வரும் ேபருக்கு, ஆண்டுநதாறும் குடியரசு தின விழாவில் 

இந்தப் பதக்கம் வழங்கப்படுகிைது. 

முகைது ரபிக்கு வழங்கப்படும் பதக்கம் கவள்ளியால் 

கெய்யப்பட்டு, தங்கமுலாம் பூெப்பட்டிருக்கும். இதுதவிர, 25 

ஆயிரம் ரூபாய்க்கான வகரவு நகட்புக் காநொகல, 

ொன்று நபான்ைகவ முதல்வரால் வழங்கப்படவுள்ளன. 

 

3. ைருத்துவ அறிவியல் கவற்றி! 

ைருத்துவ அறிவியல் மிகப்கபரிய ொதகனகய 

நிகழ்த்துவதற்கு முன்நனாட்டம் ேடத்தியிருக்கிைது. 

ஒட்டுகைாத்த ைனித இனத்துக்குநை வரப்பிரொதைாக 

அகைய இருக்கும் அந்த ொதகன, அகைரிக்காவில் 

நிகழ்ந்திருக்கிைது. 

நியூயாாாா்க்கிலுள்ள ைருத்துவைகன ஒன்றில் இதயம் 

கெயலிழந்து ைரணத்தின் விளிம்பில் இருந்த 57 வயது 

நோயாளி ஒருவருக்கு பன்றியின் இதயம் கவற்றிகரைாகப் 

கபாருத்தப்பட்டிருக்கிைது. கெயலிழக்கும் ைனித 

உறுப்புகளுக்கு பதிலாக, விலங்கினங்களின் 

உறுப்புககள ைாற்று அறுகவ சிகிச்கெ மூலம் 

கபாருத்துவதற்கு ‘கெநனாடிரான்ஸ்பிளாண்ட்’  என்று 

கபயாாா். அகைரிக்காவின் பால்டிநைாகரச் நொாா்ந்த நடவிட் 

கபன்னட், ைரபணு ைாற்ைப்பட்ட பன்றியின் இதயம் 

அறுகவ சிகிச்கெ மூலம் கவற்றிகரைாக கபாருத்தப்பட்ட 

முதல் ைனிதராக வரலாற்றில் அறியப்படுவாாாா். 

17-ஆவது நூற்ைாண்டு முதநல விலங்கினங்களின் 

ரத்தத்கத ைனிதாாா்களுக்கு கெலுத்தும் முயற்சிகள் 

நைற்ககாள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. ஜீன் நபப்கடஸ் 

கடனிஸ் என்கிை பிகரஞ்ச் ைருத்துவாாா், கெம்ைறி ஆட்டின் 

ரத்தத்கத சிறுவன் ஒருவனுக்கு கெலுத்தியதுதான் 

பதிவாகி இருக்கும் முதலாவது ரத்த ைாற்று முயற்சி. 19-

ஆவது நூற்ைாண்டு முதநல விலங்கினங்களின் நதால் 

பகுதிககள ைனிதாாா்களுக்குப் கபாருத்தும் முயற்சிகள் 

நைற்ககாள்ளப்படுகின்ைன. 1838-இல் முதன்முகையாக 

பன்றியின் விழிகவண்படலம் (காாாா்னியா) ஒருவருக்கு 

கவற்றிகரைாகப் கபாருத்தப்பட்டது. 

20ஆம் நூற்ைாண்டில் பல்நவறு 

‘கெநனாடிரான்ஸ்பிளாண்ட்’ முயற்சிகள் 

நைற்ககாள்ளப்பட்டன. 1960-இல் நியூ ஆாாா்லியன்ஸில் 

ரீம்ட்ஸ்ைா என்கிை அறுகவ சிகிச்கெ ைருத்துவாாா், ைனித 

குரங்குகளின் சிறுநீரகத்கத அறுகவ ைாற்று சிகிச்கெ 

மூலம் 13 நபருக்கு கபாருத்தி நொதகன ேடத்தினாாாா். 

அதில் ஒநர ஒருவாாா் ைட்டும் அந்த சிறுநீரகத்கத 

ஏற்றுக்ககாண்டு மூன்று ைாதங்கள் வாழ்ந்தாாாா். 1964-

இல் ைனிதக் குரங்கின் இதயம் ஒருவருக்குப் 

கபாருத்தப்பட்டு அந்த முயற்சி நதால்வியில் முடிந்தது. 

நியூயாாாா்க்கில் ேடந்திருக்கும் இதய ைாற்று அறுகவ 

சிகிச்கெக்கு முன்நனாடி நொதகன இந்தியாவில்தான் 

ேடந்தது. 1996-இல் பரூவா என்கிை அறுகவ சிகிச்கெ 

ைருத்துவாாா், 32 வயது பூாாா்நனா கெக்யா என்பவருக்கு 

பன்றியின் நுகரயீரகலயும், இதயத்கதயும் ைாற்று 

அறுகவ சிகிச்கெ மூலம் கபாருத்த முற்பட்டாாாா். அந்த 

நோயாளி இைந்தாாாா் என்பது ைட்டுைல்ல, முன் அனுைதி 

இல்லாைல் நொதகன ேடத்தியதற்காக ைருத்துவாாா் 

பரூவா ககது கெய்யப்பட்டு, தனது ைருத்துவாாா் 

பட்டத்கதயும் இழக்க நோாா்ந்தது. உலகில் அதுதான் 

பன்றியின் இதயத்கத ைனிதாாா்களுக்குப் கபாருத்தும் 

முதல் முயற்சி. 

கடந்த ஆண்டு கெப்டம்பாாா் ைாதம் நியூயாாாா்க் 

பல்ககலக்கழகத்தின் லங்நகான் ைருத்துவ கையத்தில், 

முற்றிலுைாக மூகள கெயலிழந்துவிட்ட ஒருவருக்கு 

ைரபணு ைாற்ைப்பட்ட பன்றியின் சிறுநீரகத்கத கபாருத்தும் 

முயற்சி நைற்ககாள்ளப்பட்டது. ைனித உடலிலுள்ள 

எதிாாா்ப்பு ெக்தி அந்நிய கபாருள்கள் எகதயும் 

ஏற்றுக்ககாள்ளாது என்பதால், பன்றிகள் ைரபணு 

ைாற்ைப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. அதன் மூலம் 

கபாருத்தப்படும் உறுப்புகள் நிராகரிக்கப்படாைல் நவகல 

கெய்யும் என்பது எதிாாா்பாாாா்ப்பு. 

ஏகனய விலங்கினங்ககளவிட, பன்றியின் உறுப்புகள் 

ைனித உறுப்புகளுடன் கபாருந்துவதாக கடந்த அகர 

நூற்ைாண்டுக்கும் நைலாக அறியப்படுகிைது. இதற்காகநவ 

கரவிவிகாாாா் என்கிை அகைரிக்க நிறுவனம் ஒரு 

பண்கணகய ஏற்படுத்தி அதில் ைரபணு ைாற்ைப்பட்ட 

பன்றிககள வளாாா்க்கிைது. ைருத்துவ பரிநொதகனக்காக 

இந்தப் பன்றிகள் வழங்கப்படுகின்ைன. இநதநபால நவறு 

சில பண்கணகளும் அகைரிக்காவில் 

உருவாகியிருக்கின்ைன. 

பன்றியின் உறுப்புகள் நிராகரிக்கப்படாைல் இருப்பதற்காக 

அதன் 10 ைரபணுக்கள் ைாற்ைப்படுகின்ைன. அவற்றில் 

ோன்கு கெயலிழக்கச் கெய்யப்படுகிைது. ைனிதாாா்களின் 

ஆறு ைரபணுக்கள் பன்றிக்குச் கெலுத்தப்பட்டு அதன் மூலம் 

நிராகரிப்புக்கான வாய்ப்கபக் குகைக்கிைாாாா்கள். 

இகவகயல்லாம் கதாடாாா்ந்து ேகடகபறும் நொதகன 

முயற்சிகள். 

பன்றி உள்ளிட்ட விலங்கினங்களின் உறுப்புககள 

ைனிதாாா்களுக்குப் கபாருத்தும் முயற்சியில் சில 

ஆபத்துகளும் இருக்கின்ைன. எத்தகன காலத்திற்கு அந்த 

உறுப்புகள் ைனித உடலில் கெயல்படும் என்பது கதரியாது. 

அதனால், பக்கவிகளவுகள் ஏற்படுைா என்பதும் கதரியாது. 

அதன் மூலம் இதுவகர ைனிதஇனம் அறியாத புதிய 



        

    

நோய்கள் அந்த விலங்கினங்கள் மூலம் ைனிதாாா்களுக்கு 

பரவும் அபாயமும் நிகையநவ உண்டு. 

ொாாா்ஸ், ககாகவட் 19, பைகவக் காய்ச்ெல் நபான்ை 

விலங்கினங்களிலிருந்தும், பைகவகளிலிருந்தும் 

நோய்த்கதாற்றுப் பரவல் காணப்படும் நிகலயில், 

இதுநபான்ை முயற்சிகள் நதகவதானா என்கிை 

நகள்வியும் எழுப்பப்படுகிைது. ைனிதாாா்ககளக் 

காப்பாற்றுவதற்காக விலங்கினங்ககள பலியிடலாைா 

என்கிை நகள்விக்கு, கபரும்பாலான ைக்கள் 

விலங்குககளக் ககான்று ைாமிெைாக 

உட்ககாள்ளும்நபாது ைனிதாாா்ககளக் காப்பாற்றுவதற்காக 

விலங்குகளின் உறுப்புககள கபாருத்துவதில் 

தவறில்கல என்கிைாாாா்கள் ைருத்துவாாா்கள். 

இந்தியாவில் ைட்டுநை ஆண்கடான்றுக்கு சுைாாாா் 30,000 

கல்லீரல் நதகவப்படும் நிகலயில், 1,500 ைாற்று அறுகவ 

சிகிச்கெகள்தான் ேடத்த முடிகிைது. 50,000-க்கும் 

அதிகைாநனாருக்கு இதய ைாற்று சிகிச்கெ நதகவப்படும் 

நிகலயில், அதிகபட்ெம் ஆண்கடான்றுக்கு 15 இதய ைாற்று 

சிகிச்கெகள்தான் ேடத்த முடிகின்ைன. உலக அளவில் பல 

லட்ெம் சிறுநீரக ைாற்று சிகிச்கெ நதகவப்படுகிைது. 

அறிவியல் நொதகனகள் கதாடாாா்வது ைனிதஇனத்தின் 

ேன்கைக்காக என்ைால், அகத வரநவற்பதுதான் 

ஆக்கபூாாா்வ அணுகுமுகை. 

 

4. கபண்களின் கல்வியும் திருைண வயதும்! 

ேைது ோட்டில் கபண்களின் திருைண வயகத 

நிாாா்ணயிக்கும் ெட்டங்கள் ஆங்கிநலயாாா் காலத்திலிருந்நத 

ொாா்கெக்குரியனவாகநவ இருந்து வந்திருக்கின்ைன. சிறு 

குழந்கதகளுக்கு திருைணம் கெய்து கவக்கப்படும் 

ககாடுகைகய தடுக்கும் ெட்டம் ஒன்கை ககாண்டு வர 

19-ஆம் நூற்ைாண்டின் இறுதியிநலநய ஆங்கிநலய அரசு 

முயன்ைது. அன்கைய காலகட்டத்தில் இந்தச் ெட்டத்திற்கு 

கபரும் எதிாாா்ப்பு கிளம்பியது. 

1891-இல் அரசு முன்கவத்த இந்தச் ெட்டத்தின் 

முன்வடிவிற்கு பால கங்காதர திலகாாா் தன்னுகடய 

‘நகெரி’  இதழின் வாயிலாக கடுகையாக கண்டனம் 

கதரிவித்தாாாா். இந்து ைதத்தின் அடிப்பகடக் கூறுகளில் 

தகலயிட, ஆங்கிநலயாாா்களுக்கு எந்த உரிகையும் 

இல்கல என்று முழங்கினாாாா். திலகரின் இந்த கூற்றுக்கு 

அன்கைய இந்துக்களிகடநய நபராதரவு கிகடத்தது. 

அதனால், இச்ெட்ட முன்வடிகவ அரசு திரும்பப் கபற்ைது. 

தமிழ்ோட்டில் 19-ஆம் நூற்ைாண்டின் இறுதியிலும், 20-

ஆம் நூற்ைாண்டின் கதாடக்கத்திலும் நீதிபதி ைாயூரம் 

நவதோயகம் பிள்கள, பாரதியாாாா் நபான்ைவாாா்கள் கபண் 

விடுதகல குறித்து எழுதி விழிப்புணாாா்வு ஊட்டினாாாா்கள். 

இந்திய அளவில் கபண் விடுதகல இயக்கங்கள் எழுச்சி 

கபற்ைன. சிறு வயதிநலநய கபண் குழந்கதகளுக்குத் 

திருைணம் கெய்யும் ககாடுகைகயத் தகட கெய்ய 

நவண்டும் என்று டாக்டாாா் முத்துலட்சுமி கரட்டி, 

ோாா்பிலாஸ் ொாாா்தா நபான்ைவாாா்கள் குரகலழுப்பினாாா். 

இப்படிப்பட்ட சூழ்நிகலயில், 1929-இல் மீண்டும் ஒரு 

முயற்சி எடுக்கப்பட்டு இந்த ெட்ட முன்வடிகவ, 

ராஜஸ்தான் அஜ்மீாாா் பகுதிகயச் நொாா்ந்த ெமூக 

சீாாா்திருத்தவாதி ராய் ொஹிப் ோாா்பிலாஸ் ொாாா்தா, 

முன்கைாழிய, 1929, கெப்டம்பாாா் 28-ஆம் ோள் குழந்கதத் 

திருைண தடுப்புச் ெட்டம் நிகைநவற்ைப்பட்டது. 

இந்தச் ெட்டத்தின்படி திருைணம் கெய்வதற்கு 

கபண்ணுக்கு பதினான்கு வயதும், ஆணுக்கு பதிகனட்டு 

வயதும் நிகைவகடந்திருக்க நவண்டும். இச்ெட்ட 

முன்வடிகவ ராய் ொஹிப் ோாா்பிலாஸ் ொாாா்தா என்பவாாா் 

முன் கைாழிந்ததால் இச்ெட்டம் ‘ொாாா்தா ெட்டம்’  என்று 

அறியப்பட்டு, காலப்நபாக்கில் ‘ொரதா ெட்டம்’  என்ைாகி 

விட்டது. 

சுதந்திரைகடந்த பின்னாாா், 1949-இல் நைற்ககாள்ளப்பட்ட 

ெட்டத் திருத்தத்தின் மூலம் கபண்ணின் திருைண வயது 

15-ஆக உயாாா்த்தப்பட்டது. 1978-ஆம் ஆண்டில், அதாவது 

ோடு சுதந்திரைகடந்து சுைாாாா் முப்பது ஆண்டுகளுக்குப் 

பிைகு இந்தச் ெட்டம் மீண்டும் ஒரு முகை திருத்தம் 

கெய்யப்பட்டு, கபண்ணின் குகைந்த பட்ெ திருைண வயது 

18 எனவும், ஆண்களுக்கான குகைந்தபட்ெ திருைண 

வயது 21 எனவும் ைாற்ைப்பட்டது. 

இந்தச் ெட்டம் ேகடமுகையில் இருந்தும், குழந்கதத் 

திருைணம் என்னும் ககாடுகை ோட்டில் கதாடாாா்ந்து 

ககாண்டு இருந்ததால், 2006-ஆம் ஆண்டில் குழந்கதத் 

திருைண ெட்டத்தில் சில ைாற்ைங்கள் கெய்யப்பட்டு நைலும் 

கடுகையான தண்டகனகளுடன் இச்ெட்டம் திருத்தி 

அகைக்கப்பட்டது. திருத்தியகைக்கப்பட்ட குழந்கதத் 

திருைண தடுப்பு ெட்டம் 2006-இன்படி, குகைந்தபட்ெ 

வயதுக்கு கீழ் உள்ள ஆணுக்நகா கபண்ணுக்நகா 

திருைணம் கெய்து கவத்தால் இரண்டு ஆண்டு 

சிகைத்தண்டகனயும் ஒரு லட்ெம் ரூபாய் அபராதமும் 

விதிக்கப்படும். 

இந்த திருத்தியகைக்கப்பட்ட 2006 ெட்டத்தின் படி, 18 

வயது பூாாா்த்தியகடயாத கபண் குழந்கதகய திருைணம் 

கெய்து ககாண்டவரும், குழந்கத திருைணத்கத 

ேடத்தியவரும் குற்ைவாளிகளாகக் கருதப்படுவாாா். நைலும் 

குழந்கதத் திருைணம் உட்பட அகனத்துத் 

திருைணங்ககளயும் பதிவு கெய்ய நவண்டும் என 

2006-இல் உச்ெநீதிைன்ைம் உத்தரவிட்டது. 

அண்கையில், கபண்களின் ெட்டபூாாா்வ திருைண வயகத 

18-லிருந்து 21-ஆக உயாாா்த்த வழிநகாலும் ைநொதாகவ 

ைத்திய அரசு ோடாளுைன்ை ைக்களகவயில் தாக்கல் 

கெய்தகத அடுத்து இந்த ைநொதாகவ ஆதரித்தும் 

எதிாாா்த்தும் ொாா்ச்கெகள் உருவாயின. முன்னதாக, ெைதா 

கட்சியின் முன்னாள் தகலவாாா் கஜயா நஜட்லி 

தகலகையில் அகைக்கப்பட்ட குழு, பாலின ெைத்துவம், 

பாலின நபதமின்றி அதிகாரைளித்தல் நபான்ை 

ககாள்ககககள ைனதில் ககாண்டு ஆண்களின் 

திருைண வயதிற்கு நிகராக கபண்களின் திருைண 

வயதும் 21-ஆக உயாாா்த்த நவண்டும் என்று பரிந்துகர 

கெய்திருந்தது. 

அக்குழுவின் பரிந்துகரகய ஏற்றுக் ககாண்ட நைாடி அரசு, 

சிைாாாா் திருைண ெட்டம் 2006-இல் திருத்தங்கள் 

ககாண்டு வருவதற்கான ைநொதாகவ ைக்களகவயில் 

தாக்கல் கெய்தது. ஆனால் இந்த ைநொதா ைக்களகவயில் 

கடும் எதிாாா்ப்புக்குள்ளானதால், ோடாளுைன்ை 

நிகலக்குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 



        

    

‘கபண்களின் திருைண வயகத 21-ஆக உயாாா்த்துவது, 

கபண்கள் திருைணம் என்னும் பந்தத்திற்குள் 

நுகழவதற்கு முன் கல்வி கபறுவதற்கும், 

அவாாா்களுக்கான நவகலவாய்ப்புகள் அதிகரித்து 

வாழ்க்ககயில் முன்நனை அவாாா்களுக்கு நபாதிய 

அவகாெம் கிகடப்பதற்கும் வழிவகுக்கும்’ என்று பிரதைாாா் 

நைாடி கூறினாாாா். 

திருைண வயகத 18-லிருந்து 21-ஆக உயாாா்த்துவதன் 

மூலம் கபண்கள் கபாருளாதார சுதந்திரமும் அதிகாரமும் 

கபற்று, தங்கள் விருப்பு கவறுப்புககள கவளியிட வாய்ப்பு 

கபறுவாாாா்கள் என எதிாாா்பாாாா்க்கப்படுகிைது. 

நதசிய குடும்ப ேல கணக்ககடுப்பின் ஐந்தாவது சுற்றின் 

(2019-20) புள்ளிவிவரம், 15-லிருந்து 19-வயது வகர 

உள்ள கிராைப்புை ைகளிரில் 7.9 ெதவீத கபண்கள் 

ஏற்ககனநவ தாயாகி விட்டனாாா் என்று குறிப்பிடுகிைது. 

இது ைகளிரின் உடல்ேலம் குறித்து கவகல ககாள்ள 

கவக்கிைது. 

கபண்களின் உடல்ேலத்தில் அக்ககை ககாண்ட பலரும், 

கபண்கள் பதின் பருவத்தில் காாா்ப்பம் அகடவகத 

தடுப்பதன் மூலம், கருச்சிகதவு, குழந்கதகள் இைந்து 

பிைப்பது நபான்ை ககாடுகைகளிலிருந்து அவாாா்ககள 

காப்பாற்ை முடியும் என்று கூறுகிைாாாா்கள். 

இன்கைக்கு ோட்டில் 50 % கபண்கள் ரத்த நொகக 

நபான்ை ஊட்டச்ெத்து குகைபாட்டுடன் காாா்ப்பத்கத 

எதிாாா்ககாள்வதால் ோட்டில் ைகப்நபறு இைப்பு விகிதம், சிசு 

இைப்பு விகிதம் நபான்ைகவ அதிகைாக உள்ளன என்றும், 

திருைண வயகத உயாாா்த்துவதன் மூலம் அவாாா்களின் 

உடல்ேலம் பாதுகாக்கப்படும் என்றும் கூைப்படுகிைது. 

ோட்டில் குழந்கதத் திருைணங்கள் குகைந்து ககாண்டு 

வருகின்ைன என்ை கெய்தி ஆறுதலளித்தாலும், ஐக்கிய 

ோட்டு ெகபயின் யுனிகெஃப் அளிக்கும் தகவலின்படி 

உலகின் 15 வயதிற்குக் குகைவான ைணைகள்களில் 

மூன்றில் ஒருவாாா் ேம் ோட்கடச் நொாா்ந்தவாாா் என்பது 

ேம்கைக் கவகலககாள்ள கவக்கிைது. நதசிய குடும்ப ேல 

கணக்ககடுப்பு ஆய்வின்படி, 20 முதல் 24 வயது 

வகரயிலான ைகளிரில், 23 ெதவீதம் நபாாா் 18 வயகத 

அகடவதற்குள் திருைணம் கெய்து ககாண்டுவிட்டனாாா். 

குழந்கதத் திருைண பிரச்கன ேகரங்ககள விட 

கிராைப்புைங்களில் அதிகைாக இருப்பதாகக் கூறுகிைது ஓாாா் 

ஆய்வு முடிவு. 

ஆனால், கபண்களின் திருைண வயகத உயாாா்த்துவகத 

எதிாாா்த்து வாதிடுபவாாா்கநளா, குகைந்தபட்ெ திருைண 

வயகத ெட்டபூாாா்வைாக உயாாா்த்துவதனால் ஒன்றும் 

ொதித்து விடமுடியாது என்றும், இப்படிப்பட்ட ெட்டங்ககள 

அைல்படுத்துவதில் ேகடமுகை பிரச்கனகள் உள்ளன 

என்றும் சுட்டிக் காட்டுகின்ைனாாா். 

உதாரணைாக, நதசிய குற்ைவியல் ஆகணயம் 

அளித்திருக்கும் தகவலின்படி, 2020-ஆம் ஆண்டில் 758 

குழந்கதத் திருைணங்கள் ைட்டுநை குழந்கதத் திருைண 

தடுப்புச் ெட்டத்தின் கீழ் பதிவாகி உள்ளன. இத்தகவல், 

ெட்டத்தின் கககளில் பிடிபடாைல் தப்பிக்கும் 

திருைணங்கள் பல என்ை கெப்பான உண்கைகய 

ேைக்குப் புலப்படுத்துகிைது. 

கபற்நைாாாா், தங்களின் ஆண் குழந்கதகயப்நபால கபண் 

குழந்கதகயயும் கல்வி கற்க அனுைதிக்க நவண்டும். 

ேைது ோட்டில் ஒரு கபண்ணிற்கு எந்த வயதில் 

திருைணம் கெய்ய நவண்டும் என்பகத அப்கபண்ணின் 

குடும்ப கபாருளாதார நிகல, அவருகடய இனம், ைதம் 

ொாாா்ந்த பழக்க வழக்கங்கள், குடும்பத்தினரின் கல்வி 

நிகல, ெமூக சூழ்நிகல ஆகியகவநய 

தீாாா்ைானிக்கின்ைன. 

இந்த விஷயத்தில் வரதட்ெகண எனும் ெமூக அவலமும் 

கபரும்பங்கு வகிக்கிைது. இளம் வயதில் திருைணம் கெய்து 

விட்டால், குகைந்த வரதட்ெகணயில் திருைணத்கத 

முடித்து விடலாம் கபற்நைாாாா் நிகனக்கின்ைனாாா். 

வயது வந்த கபண்கண திருைணம் கெய்து ககாடுக்காைல் 

வீட்டில் கவத்திருப்பது பாதுகாப்பு இல்கல என்று 

கபற்நைாாாா் நிகனப்பதில் வியப்கபான்றுமில்கல. 

வயதிற்கு வந்த கபண்கண, அதுவும் ெற்நை அழகான 

கபண்கண வீட்டில் கவத்திருந்தால் கிராைப்புைங்களில் 

அவாாா்கள் இனத்கதச் ொாாா்ந்த ஆண்கள் சிலாாா் 

அப்கபண்கண தனக்குத் திருைணம் கெய்து 

ககாடுக்குைாறு கட்டாயப்படுத்துவது ோம் அடிக்கடி 

நகள்விப்படும் கெய்தி. 

இகவ எல்லாவற்றிற்கும் நைல், கபண்கள் கல்வி கற்க 

நவண்டும் என்ைால் அதற்கான வெதி 

கிராைப்புைத்திலுள்ள ஒவ்கவாரு கபண்ணிற்கும் கிகடக்க 

வழிவகுக்க நவண்டும். இன்னமும் பல கிராைங்களில் 

உயாாா்கல்வி கபை நவண்டுகைன்ைால் அருகிலுள்ள 

ேகரத்திற்குத்தான் கெல்ல நவண்டியுள்ளது. 

குழந்கதத் திருைணத்கத தகட கெய்யும் ெட்டத்தில் 

திருத்தம் ககாண்டு வருவதற்கு முன், கபண்கள் 

உயாாா்கல்வி கபைவும், அவாாா்களுக்கான 

நவகலவாய்ப்புககள அதிகரிக்கவும் நதகவயான 

வெதிககள அரசு கெய்து தர நவண்டும். 

 

5. இந்தியா நகட் பகுதியில் நேதாஜிக்கு சிகல 

தில்லியில் உள்ள ‘இந்தியா நகட்’ பகுதியில் சுதந்திரப் 

நபாராட்ட வீரரான நேதாஜி சுபாஷ் ெந்திர நபாஸின் 

முழுஉருவச் சிகல நிறுவப்படும் என்று பிரதைாாா் ேநரந்திர 

நைாடி அறிவித்துள்ளாாாா். 

குடியரசு தின விழா அணிவகுப்புக்காக நேதாஜியின் 

சிைப்புககள கவளிப்படுத்தும் வககயில் நைற்கு வங்க 

அரசு வடிவகைத்த அலங்கார ஊாாா்திகய ைத்திய அரசு 

நிராகரித்தது ொாா்ச்கெக்குள்ளான நிகலயில், பிரதைாாா் 

நைாடி இந்த அறிவிப்கப கவளியிட்டுள்ளாாாா். 

இது கதாடாாா்பாக அவாாா் ட்விட்டரில் கவள்ளிக்கிழகை 

கவளியிட்ட பதிவில், ‘நேதாஜி சுபாஷ் ெந்திர நபாஸின் 

125-ஆவது பிைந்த தின நூற்ைாண்கட ோடு ககாண்டாடி 

வரும் நவகளயில், கிராகனட்டால் கெய்யப்பட்ட அவரது 

பிரம்ைாண்ட சிகல இந்தியா நகட் பகுதியில் நிறுவப்பட 

உள்ள கெய்திகயப் பகிாாா்ந்து ககாள்வதில் 

ைகிழ்ச்சியகடகிநைன். ோடு அவருக்குக் 

கடன்பட்டுள்ளகத கவளிப்படுத்தும் சிைந்த அகடயாளைாக 

அச்சிகல அகையும். 



        

    

கிராகனட் சிகல கெய்யப்படும் வகர, சிகல 

அகையவுள்ள இடத்தில் ‘ோநலாகிராம்’ 

கதாழில்நுட்பத்தில் அவரது சிகல காட்சிப்படுத்தப்படும். 

ோநலாகிராம் சிகலகய நேதாஜியின் பிைந்த தினைான 

ஜனவரி 23-ஆம் நததி திைந்துகவக்க உள்நளன்’ 

என்று குறிப்பிட்டுள்ளாாாா். 

நேதாஜியின் சிகல 28 அடி உயரத்திலும் 6 அடி 

அகலத்திலும் அகைக்கப்படவுள்ளதாகத் தகவலறிந்த 

வட்டாரங்கள் கதரிவிக்கின்ைன. 

 

6. பாக். உச்ெநீதிைன்ை முதல் கபண் நீதிபதி 

பாகிஸ்தான் உச்ெநீதிைன்ைத்தின் முதல் கபண் 

நீதிபதியாக லாகூாாா் உயாாா்நீதிைன்ை நீதிபதி ஆயிஷா 

ைாலிக் (55) நியமிக்கப்பட்டுள்ளாாாா். முஸ்லிம் ோடான 

பாகிஸ்தானின் நீதித் துகை வரலாற்றில் 

உச்ெநீதிைன்ைத்துக்கு கபண் நீதிபதி நியமிக்கப்படுவது 

இதுநவ முதல் முகையாகும். 

இதுகுறித்து கவளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிக்ககயில், 

‘பாகிஸ்தான் இஸ்லாமிய குடியரசு அரெகைப்புச் 

ெட்டத்தின் 177-ஆவது பிரிவின்படி, லாகூாாா் 

உயாாா்நீதிைன்ை நீதிபதி ஆயிஷா ைாலிக்கக 

உச்ெநீதிைன்ை நீதிபதியாக நியமிக்க அதிபாாா் ஆரிஃப் 

ஆல்வி ஒப்புதல் அளித்துள்ளாாாா். அவாாா் பதவிநயற்கும் 

ோளில் இருந்து அவருகடய நியைனம் அைலுக்கு வரும்’ 

என்று கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்னதாக, ஆயிஷா ைாலிக்கக உச்ெநீதிைன்ை 

நீதிபதியாக நியமிக்குைாறு பாகிஸ்தான் நீதித் துகை 

ஆகணயம் கடந்த ைாதம் பரிந்துகர கெய்தது. அந்தப் 

பரிந்துகரகய உச்ெநீதிைன்ை நீதிபதிகள் 

நியைனங்களுக்கான ோடாளுைன்ைக் குழு இரு 

தினங்களுக்கு முன் பரிசீலித்தது. லாகூாாா் 

உயாாா்நீதிைன்ைத்தில் ோன்காவது இடத்தில் இருப்பவாாா் 

ஆயிஷா ைாலிக். இருப்பினும், பணி மூப்கபக் கருத்தில் 

ககாள்ளாைல் ஆயிஷா ைாலிக்ககத் நதாாா்வு கெய்து, 

அதிபரின் ஒப்புதலுக்கு அந்தக் குழு அனுப்பி கவத்தது. 

அகதத் கதாடாாா்ந்து, ஆயிஷா ைாலிக்கக உச்ெநீதிைன்ை 

நீதிபதியாக நியமிக்க அதிபாாா் ஒப்புதல் அளித்துள்ளாாாா். 

 

7. ஆஸ்கர் தகுதிப் பட்டியலில் இடம்பிடித்த ‘கஜய் பீம்’ 

ேடிகர் சூர்யா ேடிப்பில் அநைொன் பிகரம் ஓடிடி தளத்தில், 

‘கஜய் பீம்’ கடந்த ேவம்பர் ைாதம் கவளியாகி பல 

தரப்புகளிடமிருந்து பாராட்டுககளப் கபற்று வருகிைது. 

கூகுளில் அதிகம் நதடப்பட்ட இந்தியப் படைாகாவும் 

அறிவிக்கப்பட்ட ‘கஜய் பீம்’ ஐஎம்டிபி இகணயதளத்தில் 

அதிக புள்ளிககளப் கபற்ை படங்களில் முதலிடத்தில் 

உள்ளது. ஆஸ்கர் யூடியூப் தளத்தில் இடம்பிடித்த முதல் 

தமிழ் படைாகவும் தமிழகத்திற்கு கபருகை நெர்த்துள்ளது. 

பல்நவறு ெர்வநதெ விழாக்களில் திகரயிடப்பட்டுக் 

ககாண்டு வரும் நிகலயில் ‘கஜய்பீம்’ திகரப்படம் ஆஸ்கர் 

விருது படங்களுக்கான தகுதிப்பட்டியலில் 

இடம்பிடித்துள்ளது. 276 படங்கள் நபாட்டியிட்டுள்ள இதன் 

இறுதிப்பட்டியல் வரும் பிப்ரவரி 8 ஆம் நததி 

அறிவிக்கப்படும். ஏற்கனநவ, சூர்யாவின் ‘சூரகரப் 

நபாற்று’ திகரப்படமும் ஆஸ்கர் விருது பரிந்துகரக்கான 

திகரயிடலுக்கு நதர்வு கெய்யப்பட்டு இருந்தது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

8. தமிழகம் முழுவதும் கூட்டுக் குடிநீர், பாதாள ொக்ககட 

உட்பட ரூ.662 நகாடி திட்டங்ககள முதல்வர் கதாடங்கி 

கவத்தார்: ரூ.8.93 நகாடியில் 5 புதிய பணிகளுக்கு 

அடிக்கல் 

ேகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் வழங்கல் துகை ொர்பில் 

தமிழகத்தின் பல்நவறு பகுதிகளில் ரூ.662.22 நகாடியில் 

நிகைநவற்ைப்பட்டுள்ள 17 திட்டப் பணிககள முதல்வர் 

ஸ்டாலின் திைந்து கவத்தார். 

இதுகதாடர்பாக தமிழக அரசு நேற்று கவளியிட்ட அறிக்கக: 

தமிழ்ோடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் ொர்பில் திருப்பூர் 

ைாவட்டம் பல்லடம், திருப்பூர் ஒன்றியங்களில் 155 ஊரக 

குடியிருப்புகளுக்கு ரூ.99.24 நகாடி, கரூர் ைாவட்டம் 

தாந்நதாணி ஒன்றியத்தில் 274 ஊரக குடியிருப்புகளுக்கு 

ரூ.81.41 நகாடி, நகாகவ ைாவட்டம் கபாள்ளாச்சி (கதற்கு), 

கபாள்ளாட்சி (வடக்கு), கிணத்துக்கிடவு ஒன்றியங்களில் 

212 ஊரக குடியிருப்புகளுக்கு ரூ.69.31 நகாடி, 

கிருஷ்ணகிரி ைாவட்டம் ககலைங்கலம் ஒன்றியத்தில் 

ராயக்நகாட்கட ைற்றும் 28 ஊரகக் குடியிருப்புகளுக்கு 

ரூ.8.46 நகாடியில் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டங்கள், ோைக்கல் 

ேகராட்சிக்கு ரூ.185.24 நகாடியில் குடிநீர் நைம்பாட்டு 

திட்டம் ஆகிய திட்டப் பணிகள் முடிவுற்றுள்ன. 

திருச்சி ைாவட்டம் ைண்ணச்ெேல்லூர் நபரூராட்சியில் 

ரூ.30.11 நகாடி, எஸ்.கண்ணனூர் நபரூராட்சியில் 

ரூ.19.45 நகாடி, ஈநராடு ைாவட்டம் கபருந்துகை 

நபரூராட்சியில் ரூ.51.50 நகாடி, தஞ்கெ ைாவட்டம்வல்லம் 

நபரூராட்சியில் ரூ.34.51 நகாடியில் பாதாள ொக்ககட 

திட்டம் நிகைநவற்ைப்பட்டுள்ளது. 

ேகராட்சி நிர்வாகத் துகை ொர்பில் தூத்துக்குடி ைாேகராட்சி 

சீர்மிகு ேகர திட்டத்தின் கீழ் தருகவக்குளம் உரக்கிடங்கு 

பகுதியில்ரூ.35.84 நகாடியில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு 

நிகலயம், தமிழ்ோடு ேகர்ப்புை வளர்ச்சி திட்டத்தின் 

கீழ்ரூ.11.50 நகாடியில் நைம்படுத்தப்பட்ட சிவகுளம், 

முள்ளிக்குளம், மீளவிட்டான் குளம், ைதுகர ைாேகராட்சி 

அபிவிருத்தி, உட்கட்டகைப்பு நிதியின் கீழ் ைதுகர 

ைாேகராட்சி, குருவிக்காரன் ொகலயில் ரூ.23.17 

நகாடியில் தகரப்பாலம் உயர்ைட்ட பாலைாக 

ைாற்றியகைப்பு ஆகிய திட்டங்களும் முடிவுற்றுள்ன. 

திண்டுக்கல் ைாேகராட்சியில் திடக்கழிவு நைலாண்கை 

திட்டத்தின் கீழ் கரூர் ொகல, கபஸ்கி காநலஜ் எதிர்புைம் 

ரூ.70 லட்ெத்தில் அகைக்கப்பட்டுள்ள நுண்ணுரம் 

கெயலாக்க கையக் கட்டிடம், நகாகவ ைாேகராட்சி 

கரும்புக் ககடகதற்கு ைண்டலத்தில் ரூ.75 லட்ெத்தில் 

அகைக்கப்பட்டுள்ள ேகர்ப்புை சுகாதார கையக் கட்டிடம், 

ரூ.77 லட்ெத்தில் காளப்பட்டி ைாேகராட்சி கதாடக்கப் 

பள்ளியில் கட்டப்பட்டுள்ள கூடுதல் கட்டிடம், ரூ.50 

லட்ெத்தில் நக.நக.புதூர் ைாேகராட்சி உயர்நிகலப் 

பள்ளியில் கட்டப்பட்டுள்ள உணவுக்கூடம் என கைாத்தம் 

ரூ.662.22 நகாடி ைதிப்பிலான 17 முடிவுற்ை திட்டப் 



        

    

பணிககள தகலகைச் கெயலகத்தில் முதல்வர் 

ஸ்டாலின் நேற்று காகணாலி மூலம் திைந்து கவத்தார். 

ேகராட்சி நிர்வாகத் துகை ொர்பில் திண்டுக்கல் 

ைாேகராட்சி திருவள்ளுவர் ொகலயில் ரூ.2.50 நகாடியில் 

அகைக்கப்பட உள்ள நூலகம், அறிவுொர் கையம், கைலா 

நேரு ைருத்துவைகன ொகலயில் ரூ.1.40 நகாடியில் ேகர 

ெமுதாய சுகாதார கையைாக நைம்படுத்தும் பணி, ஓசூர் 

ைாேகராட்சி நேரு ேகரில் ரூ.1.03 நகாடியில் ேகர்ப்புை 

வீடற்ைவர்களுக்கான கட்டிடம், காைராஜ் காலனியில் 

ரூ.2.50 நகாடியில் நூலகம், அறிவுொர் கையம், ைத்திகிரி 

பகுதியில் ரூ.1.50 நகாடியில் அகைக்கப்பட உள்ள 

ேவீனஎரிவாயு தகனநைகட என ரூ.8.93 நகாடியிலான 

5 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு முதல்வர் அடிக்கல் 

ோட்டினார். 

 

9. நைடவாக்கம் - நொழிங்கேல்லூர் இகணப்புச் ொகல 

இனி 'கெம்கைாழிச் ொகல' - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 

அறிவிப்பு 

கெம்கைாழித் தமிழாய்வு ைத்திய நிறுவனத்தின் புதிய 

வளாகம் அகைந்துள்ள நைடவாக்கம் நொழிங்கேல்லூர் 

இகணப்புச் ொகல இனி 'கெம்கைாழிச் ொகல' எனப் 

கபயர் ைாற்ைம் கெய்யப்படும் என்று கெம்கைாழி விருது 

வழங்கும் விழாவில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 

அறிவித்துள்ளார். 

கென்கன, அண்ணா நூற்ைாண்டு நூலகத்தில் இன்று 

ேடந்த 2010 முதல் 2019-ஆம் ஆண்டுகள் வகரயிலான 

கெம்கைாழித் தமிழாய்வு ைத்திய நிறுவனத்தால் 

வழங்கப்படும் கெம்கைாழித் தமிழ் விருதுகள் வழங்கும் 

விழாவில், முதல்வர் ஆற்றிய உகர: “தமிழுக்கும் 

அமுகதன்றுநபர்- அந்தத் தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் 

உயிருக்குநேர்”  என்ை புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாெனின் 

கவிகத வரிககள கேஞ்சில் ஏந்தி, இந்த விழாவின் 

நைகடயில் ோன் நின்றுககாண்டு இருக்கிநைன். 

தமிழுக்குச் கெம்கைாழித் தகுதி ஏற்பட நவண்டும் என்பது 

தமிழறிஞர்களின் நூற்ைாண்டுக் கனவு. அந்தக் கனகவ 

நிகைநவற்றியவர் ைகைந்த முன்னாள் முதல்வர் 

கருணாநிதி. அத்தககய தகலவரின் கபயரால் 

அகைந்திருக்கக்கூடிய கெம்கைாழித் தமிழாய்வு விருதுகள், 

அகத விழாவாக, அதிலும் குறிப்பாக, அண்ணா கபயரில் 

அகைந்திருக்கக்கூடிய இந்த நூலகத்தின் அரங்கத்தில் 

ோம் ேடத்திக் ககாண்டிருக்கிநைாம். 

அண்ணனாகவும் தம்பியாகவும் இருந்து தமிழுக்குத் 

கதாண்டாற்றிய இரண்டு கபருைக்களின் நிகனகவ 

ஏந்தி இந்த விழா நைகடயில் ோன் நின்றுககாண்டு 

இருக்கிநைன். தமிழ் கதான்கையான கைாழி என்பகதத் 

தமிழர்கள் கொல்லித்தான் கதரிய நவண்டிய 

அவசியமில்கல. உலகம் முழுவதும் இருக்கும் 

கைாழியியல் அறிஞர்கள், இனவியல் அறிஞர்கள் 

அகதத்தான் கொல்லிக்ககாண்டு இருக்கிைார்கள். 

கதால்கபாருள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் ஏற்றுக் 

ககாள்ளப்பட்ட ைாகபரும் உண்கை இது. 

தமிழ் குறிப்பிட்ட ோட்டு ைக்கள் நபசும் கைாழியாக 

ைட்டுைல்ல, ஒரு பண்பாட்டின் அகடயாளைாக இருக்கிைது 

ேம்முகடய தமிழ் கைாழியானது. நிலத்துக்கு, ைண்ணுக்கு, 

இயற்ககக்கு, ைக்களுக்கு, பண்பாட்டுக்கு இலக்கணத்கத 

வகுத்திருக்கக்கூடிய கைாழி. தமிகழப் நபசும் நபாது 

இனிகையாக இருக்கிைது. தமிகழக் நகட்கும்நபாது 

இனிகையாக இருக்கிைது. ஏன், ‘தமிழ்’  என்று 

கொல்லும்நபாநத இனிகையாக இருக்கிைது. தமிழ் 

என்ைாநல இனிகை என்றுதான் கபாருள். ‘இனிகையும் 

நீர்கையும் தமிழ் எனல் ஆகும்’ என்று பிங்கலநிகண்டும் 

கூறுகிைது.தமிழ், உலகின் மூத்த கைாழிகளில் ஒன்று. 

தமிழ், எந்த கைாழியில் இருந்தும் கடன் வாங்கி உருவான 

கிகள கைாழி அல்ல. தமிழில் இருந்துதான் ஏராளைான 

கைாழிகள் உருவாகியுள்ளன. இப்படிப் பல கைாழிககள 

உருவாக்கும் திைன்ககாண்ட கைாழிதான், ேைது 

தாய்கைாழியான தமிழ். தமிழ், தமிழரசி, தமிழரென் என்று 

கைாழியின் கபயகரநய கபயராக கவத்துக்ககாள்ளும் 

அளவுக்கு பற்று ேம் இனத்தில் இருக்கிைது. கைாழிக்காக 

உயிகரத் தந்த தியாகிககளப் கபற்ை கைாழியும் ேம் 

தமிழ்கைாழி ஆகும். 

இலக்கியச் கெழுகையும் இலக்கண அறிவும் ககாண்ட 

கைாழிகய உயர்தனிச் கெம்கைாழியாக அறிவிக்க 

நவண்டும் என்ை நகாரிக்கக தமிழ் அறிஞர்கள் இகடநய 

பல ஆண்டுகளுக்கு முன்நப எழுந்தது. அந்தக் கனகவ 

நிகைநவற்றி கவத்தவர் ைகைந்த முன்னாள் முதல்வர் 

கருணாநிதி. 2004-ஆம் ஆண்டு அக்நடாபர் 14-ஆம் 

ோள், ைத்திய அரொல், காங்கிரஸ் ஆட்சிக் காலத்தில் 

தமிழ்கைாழி, கெம்கைாழியாக அறிவிக்கப்பட்டது. இகதத் 

கதாடர்ந்து, கெம்கைாழித் தமிழாய்வு ைத்திய நிறுவனம், 

அன்கைய ைத்திய அரொல் 2007-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

18-ஆம் ோள் கதாடங்கி கவக்கப்பட்டது. கதாடக்கத்தில் 

இந்த நிறுவனம், கைசூரில், இந்திய கைாழிகளின் 

ேடுவண் நிறுவனத்தில் இருந்து கெயல்பட்டது. 2008-

ஆம் ஆண்டு நை ைாதம் 19ஆம் ோள் முதல் கென்கனக்கு 

இந்த நிறுவனம் ைாற்ைப்பட்டுச் கெயல்பட்டுக் 

ககாண்டிருக்கிைது. அப்நபாதுதான் கெம்கைாழித் தமிழாய்வு 

ைத்திய நிறுவனம் என்று கபயர் சூட்டப்பட்டது. இதற்கும் 

காரணைாக இருந்தவர் தகலவர் கருணாநிதி. 

கென்கன கடற்ககர காைராெர் ொகலயில் உள்ள 

பாலாறு இல்லத்தில் கெம்கைாழித் தமிழாய்வு ைத்திய 

நிறுவனத்தின் அலுவலகத்கத அவர், கடந்த 2008-ஆம் 

ஆண்டு சூன் 30-ஆம் திைந்து கவத்தார். கெம்கைாழி 

நிறுவனத்துக்கு எனத் தனியாக ஒரு கட்டடம் அகைய 

நவண்டும் என்று அவர் ஆகெப்பட்டார், அதற்காக 2007-

ஆம் ஆண்டு ேவம்பர் 5-ஆம் ோள் கென்கன 

கபரும்பாக்கத்தில் 16 ஏக்கர் நிலத்கத வழங்கினார்கள். 

சுைார் 1 நகாடிநய 45 லட்ெம் ரூபாய் ைதிப்பில் அந்த 

இடத்கத ெைப்படுத்தி வழங்கிநனாம். 

அந்த இடத்தில் 24 நகாடிநய 65 லட்ெம் ரூபாய் 

ைதிப்பீட்டில் ைத்திய அரசு ைாகபரும் கட்டடம் அகைத்துத் 

தந்துள்ளது. கடந்த 12-ஆம் நததி அந்தக் கட்டடத்கத 

இந்தியப் பிரதைர் ேநரந்திர நைாடி திைந்து 

கவத்திருக்கிைார். காகணாலி வாயிலாக ேடந்த அந்த 

விழாவுக்கு ோன் முன்னிகல வகித்துப் நபசும்நபாது - ' 

இந்தியப் பிரதைர் கெம்கைாழித் தமிழாய்வு நிறுவனத்தின் 

புதிய கட்டடத்கதத் திைந்து கவத்துள்ளார்கள். அதற்காகத் 

தமிழ்ோட்டு ைக்களின் ொர்பிலும், அரசின் ொர்பிலும், 

தனிப்பட்ட என் ொர்பிலும் ேன்றி கதரிவித்துக் 



        

    

ககாள்கிநைன்" என்று குறிப்பிட்டுச் கொன்நனன். 

''தகலவர் கருணாநிதி இன்று இருந்திருந்தால் மிகுந்த 

ைகிழ்ச்சி அகடந்திருப்பார்கள். தமிழர் திருோளாம் 

கபாங்கல் திருோளின்நபாது தமிழுக்கு இத்தககய சிைப்பு 

கெய்யப்பட்டுள்ளது ைகிழ்ச்சிக்குரியதாக இருக்கிைது" 

என்று குறிப்பிட்டுக் காட்டியிருப்பார்கள். அதன் பிைகு 

ோனும் தமிழ் வளர்ச்சித் துகை அகைச்ெர் தங்கம் 

கதன்னரசும் கபரும்பாக்கம் கென்று தமிழாய்வு 

நிறுவனத்கதப் பார்கவயிட்நடாம். உண்கையில் மிகச் 

சிைப்பாக அந்த நிறுவனம் கெயல்பட்டு வருகிைது. 

கதாடக்கம் முதல் இன்று வகர இதன் வளர்ச்சிக்குப் 

பாடுபட்ட அகனவருக்கும் தமிழக அரசின் ொர்பில் ோன் 

என்னுகடய ேன்றிகயத் கதரிவித்துக் ககாள்ள 

விரும்புகிநைன். 

கெம்கைாழித் தமிழாய்வு ைத்திய நிறுவனம் 41 கெவ்வியல் 

தமிழ் நூல்களின் ஆய்வுக்கு முதலிடம் வழங்கி வருகிைது. 

கதால் பழங்காலம் முதல் கி.பி. 6-ஆம் நூற்ைாண்டு 

வகரயிலான காலப்பகுதிக்குள் நதான்றிய இலக்கிய, 

இலக்கணம் குறித்த ஆய்விகன நைற்ககாள்ள 

உருவாக்கப்பட்டிருக்கக் கூடிய இந்த நிறுவனம், 

தமிழ்கைாழி ஆய்விலும் அதன் நைம்பாட்டிலும் 

தனிக்கவனம் கெலுத்தி வருகிைது. கெம்கைாழித் தமிழின் 

கதான்கைகயயும் தனித் தன்கைகயயும் அவற்றின் 

ைரபுத் கதாடர்ச்சிகயயும் ஆராய்ந்து பாதுகாப்பகத முக்கிய 

நோக்கைாக இந்நிறுவனம் கருதிக் ககாண்டிருக்கிைது. 

இந்த வரிகெயில் கெம்கைாழித் தமிழாய்வில் 

குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புச் கெய்தவர்களுக்கு விருதுகள் 

வழங்கிச் சிைப்பித்து வருகிைது. 

கெம்கைாழித் தமிழாய்வு நிறுவனத்துக்கு, 2008-ஆம் 

ஆண்டு சூகல 24-ஆம் ோள், தனது கொந்த நிதியில் 

இருந்து ஒரு நகாடி ரூபாகய தகலவர் கருணாநிதி 

வழங்கினார். ‘ககலஞர் மு.கருணாநிதி கெம்கைாழித் 

தமிழ் அைக்கட்டகள’  என்ை கபயரால் ஓர் 

அைக்கட்டகளகய நிறுவினார். இந்த அைக்கட்டகள 

ொர்பில் தகுதிொல் தமிழறிஞர்களுக்கு விருது வழங்க 

நவண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். 

இந்தியாவிநலநய மிக உயரிய விருதாக, பத்து லட்ெம் 

ரூபாய் பரிசுத் கதாகக ககாண்டது இந்த விருது. பாராட்டு 

இதழும், தகலவர் கருணாநிதியின் உருவம் கபாறித்த 

நிகனவுப்பரிசும் வழங்கப்படும். முதல் விருது 2010, ஜூன் 

23-அன்று நகாகவயில் ேகடகபற்ை உலகத் தமிழ்ச் 

கெம்கைாழி ைாோட்டில், அன்கைய குடியரசுத் தகலவரால் 

பின்லாந்து ோட்கடச் நெர்ந்த ‘நபராசிரியர் 

அஸ்நகாபார்ப்நபாலா’க்கு வழங்கப்பட்டது. 

கதாடர்ச்சியாக ஆண்டுநதாறும் இந்த விருகதத் 

கதாடர்புகடய அரசுகள் வழங்கி இருக்க நவண்டும். 

அகத இந்த நைகடயில் நபசி ோன் அரசியலாக்க 

விரும்பவில்கல. 

தமிழுக்கு, தமிழறிஞர்களுக்குச் கெய்ய நவண்டிய 

பாராட்டுகள், ைரியாகதயில் கூட அரசியல் புகுந்ததன் 

காரணைாக, 2011-ஆம் ஆண்டு முதல் 2019-ஆம் ஆண்டு 

வகர இந்த விருதுகள் வழங்கப்படவில்கல. திமுக அரசு 

கபாறுப்நபற்ைதற்குப் பிைகு விருதாளர்கள் 

நதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.நவறு எதற்காக 

இல்லாவிட்டாலும் , தமிழறிஞர்களுக்கு விருது 

ககாடுப்பதற்காகவாவது, தமிழ்ோட்டில் மீண்டும் திமுக 

ஆட்சி ைலர்ந்தகத நிகனத்து இன்கைய ோளில் ோன் 

கபருகைப்படுகிநைன். எப்நபாதும் தமிழுக்காகநவ 

உகழத்திடும் திமுக ஆட்சிப் கபாறுப்பில் இருந்த 

நபாகதல்லாம், தமிழின் வளர்ச்சிக்காகப் பல்நவறு 

திட்டங்ககளச் கெயல்படுத்தியிருக்கிைது. குறிப்பிட்டுச் 

கொல்ல நவண்டுகைன்ைால்,ேைது ைாநிலத்துக்கு 

கைாழியின் கபயரால் ‘தமிழ்ோடு’ என்று கபயர் சூட்டியது, 

திமுக ஆட்சியில்தான். தமிழ்த்தாய் வாழ்த்கத நிறுவி, 

அதகன ைாநிலப் பாடல் ஆக்கியதும் திமுக ஆட்சியில்தான். 

உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி ைாோடுககளப் அண்ணா 

தகலகையில் கதாடங்கி, உலகத் தமிழ்ச் கெம்கைாழி 

ைாோடு வகர ேடத்தி, தமிகழ உலகளவில் ககாண்டு 

கென்ைது. அய்யன் வள்ளுவர் ,அவ்கவயார் முதலான 

பழங்காலத் தமிழ்ப் புலவர்கள் கதாடங்கி, கால்டுகவல், 

ஜி.யு.நபாப் நபான்ை அயல்ோட்டுத் தமிழறிஞர்கள் வகர, 

திருவுருவச்சிகல நிறுவியதும் திமுக ஆட்சியில்தான். 

தமிழ் வழியில் பயிலும் ைாணவர்களுக்கு ெமூகநீதி 

வழியில் உயர்கல்வியில் இடஒதுக்கீடு தந்தது திமுக 

ஆட்சிதான்.வள்ளுவருக்குச் கென்கனயில் நகாட்டமும் , 

குைரியில் 133 அடியில் வானுயர்ந்த சிகலயும் நிறுவி 

உலகநை அண்ணாந்து பார்க்க கவத்த ஆட்சிதான் 

திமுகஆட்சி.சுவடிகளில் இருந்து புத்தகங்களுக்குத் தமிழ் 

ைாறியது நபால், தமிகழ இகணயத்துக்குக் ககாண்டு 

கெல்ல 1999-நலநய தமிழ் இகணய ைாோடு 

ேடத்தியதும், தமிழ் இகணயக் கல்விக் கழகத்கத நிறுவி, 

இன்று உலகில் எங்கிருந்தாலும், தமிழ் இலக்கண, 

இலக்கியங்ககள அகனவரும் படிக்கும் அளவிற்குத் 

தமிகழ இகணயப்படுத்தியதும் திமுக ஆட்சி தான்.இப்படி 

என்னால், ஒரு நீண்ட பட்டியகல கொல்லிக் 

ககாண்டிருக்க முடியும். 

இப்படித் திமுக ஆட்சி தமிழுக்கு ஆற்றிய பணிகளின் 

கதாடர்ச்சியாகத் தான் இந்த விழாவில் சில அறிவிப்புககள 

ோன் கவளியிட விரும்புகிநைன். கெம்கைாழித் தமிழாய்வு 

ைத்திய நிறுவனத்தின் புதிய வளாகம் அகைந்துள்ள 

நைடவாக்கம் – நொழிங்கேல்லூர் இகணப்புச்ொகல 

இனி “கெம்கைாழிச் ொகல”  எனப் கபயர் ைாற்ைம் 

கெய்யப்படும். கெம்கைாழிச் சிைப்புககள உலககங்கும் 

ககாண்டு நெர்க்கும் வககயில் முதற்கட்டைாகத் 

கதன்கிழக்கு ஆசிய ோடுகளில் உள்ள 5 

பல்ககலக்கழகங்களில் ‘கெம்கைாழித் தமிழ் இருக்கககள்’ 

அகைப்பதற்கான ேடவடிக்கக நைற்ககாள்ளப்படும். தமிழ் 

கைாழிக்கு வளம் நெர்க்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல 

திட்டங்ககள கெம்கைாழி நிறுவனம் நைற்ககாண்டு 

வருகின்ைது. கெம்கைாழி நிறுவனம் முன்கவத்துள்ள 

இலக்குககள அகடய, தமிழ்ோடு அரசு எப்நபாதும் 

துகண நிற்கும்.விருது கபற்ை தமிழறிஞர்கள் 

அகனவகரயும் ோன் ைனதாரப் பாராட்டுகிநைன், 

வாழ்த்துகிநைன். உங்களுக்கு விருது வழங்கியதன் 

மூலைாகச் கெம்கைாழி நிறுவனம் கபருகை அகடகிைது, 

ஏன், ோனும் கபருகை அகடகிநைன், தமிழ்ோடு அரசும் 

கபருகை அகடகிைது. இந்த விருதின் மூலைாகத் 

தமிழ்கைாழி நைலும் சிைப்பகடயப் பல்நவறு 



        

    

ஆக்கப்பூர்வைான பணிககள நீங்கள் கதாடர நவண்டும் 

என்று நகட்டுக் ககாள்ள கடகைப்பட்டிருக்கிநைன். 

பழகைக்குப் பழகையாய், புதுகைக்கு என்றும் 

புதுகையாய் இருக்கக்கூடிய கைாழி ேம்முகடய தமிழ் 

கைாழி. இந்த கைாழி குறித்த ஆய்வுகள் தமிழ்ோட்நடாடு, 

இந்திய எல்கலநயாடு முடிந்துவிடாைல் 

உலகளாவியதாக அகைய நவண்டும். உலக 

கைாழியியல் நகாட்பாடுககள உள்ளடக்கியதாக ேைது 

ஆய்வுகள் அகைய நவண்டும். கைாழிகய ஒரு 

பண்பாடாகச் கொல்வது உலக ைரபாகநவ உள்ளது.’

நோம்ொம்ஸ்கி’ நபான்ை உலகப் புகழ்கபற்ை அறிஞர்கள், 

கைாழிகய மூகளயின் ஓர் உறுப்பு என்று கொல்லத் 

கதாடங்கி இருக்கிைார்கள். “குழந்கதயின் மூகளக்குள் 

ஒரு கைாழியறிவு இருக்கிைது, இது ைனித இனத்துக்நக 

உரியது”  என்று அவர் கொல்கிைார். 'தமிழ் எங்கள் 

இளகைக்குப் பால்' என்று எப்நபாநதா கொல்லிவிட்டார் 

புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாென். 

உங்களது ஆய்வுகள் அறிவுப்பூர்வைானதாக 

ைட்டுமில்லாைல் உணர்வுப்பூர்வைானதாகவும் அகைய 

நவண்டும். அப்படி அகைந்தால் உலக கைாழியியல் 

அறிஞர்கள் அகனவரும் நதடி வரக்கூடிய இடைாகச் 

கெம்கைாழித் தமிழாய்வு ைத்திய நிறுவனம் நிச்ெயைாக 

ைாறும். அப்படி உயர்ந்து நிற்க நவண்டும் என்று நகட்டுக் 

ககாள்கிநைன்.’எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ்!’ என்று 

அண்ணா காட்டிய பாகதயில், தகலவர் கருணாநிதியின் 

கதாகலநோக்குப் பார்கவநயாடு ேகடநபாடும் அரசு, 

தமிகழ ஆட்சிகைாழியாகவும் வழக்காடு கைாழியாகவும் 

நைலும் உயர்த்திட கதாடர்ந்து குரல் ககாடுக்கும் 

என்பகதக் கூறி, தமிழ் வாழ்க! கெம்கைாழித் தமிழ் வாழ்க 

என்று வாழ்த்தி விகடகபறுகிநைன் எனத் கதரிவித்தார். 

விருதுகள்: முன்னதாக இந்த விழாவில், 2011 ஆம் 

ஆண்டிற்கான விருதிகனப் நபராசிரியர் கபான். 

நகாதண்டராைனுக்கும் (நைனாள் துகணநவந்தர், 

கென்கனப் பல்ககலக்கழகம்), 2012 ஆம் ஆண்டிற்கான 

விருதிகனப் நபராசிரியர் இ. சுந்தரமூர்த்திக்கும் 

(நைனாள் துகணநவந்தர், தமிழ்ப் பல்ககலக்கழகம்), 

2013 ஆம் ஆண்டிற்கான விருதிகனப் நபராசிரியர் ப. 

ைருதோயகத்துக்கும் (நைனாள் இயக்குேர், புதுகவ 

கைாழியியல் பண்பாட்டு நிறுவனம், நைனாள் பதிவாளர், 

புதுகவப் பல்ககலக்கழகம்), 2014 ஆம் ஆண்டிற்கான 

விருதிகனப் நபராசிரியர் கு. நைாகனராசுக்கும் (நைனாள் 

நபராசிரியர் & தகலவர், திருக்குைள் ஆய்வு கையம், 

கென்கனப் பல்ககலக்கழகம், கென்கன), 2015 ஆம் 

ஆண்டிற்கான விருதிகனப் நபராசிரியர் ைகைைகல 

இலக்குவனாருக்கும் (நைனாள் தமிழ்ப் நபராசிரியர், 

ைாநிலக் கல்லூரி,கென்கன) 2016ஆம் ஆண்டிற்கான 

விருதிகனப் நபராசிரியர் கா. ராஜனுக்கும் (நைனாள் 

நபராசிரியர், வரலாற்றுத்துகை, புதுகவப் 

பல்ககலக்கழகம்) 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான விருதிகனக் 

கவிஞர் ஈநராடு தமிழன்பனுக்கு (நைனாள் தமிழ்ப் 

நபராசிரியர், புதுக்கல்லூரி, கென்கன) 2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கான விருதிகனப் நபராசிரியர் கு. 

சிவைணிக்கும் (நைனாள் முதல்வர், கரந்கதப் புலவர் 

கல்லூரி, தஞ்ொவூர் & திருவள்ளுவர் கல்லூரி, கேல்கல) 

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் ககலஞர் மு. கருணாநிதி 

கெம்கைாழித் தமிழ் விருதுககள வழங்கினார். 

விருதாளர்களுக்கு விருதுடன் ரூபாய் 10 லட்ெம் பரிசுத் 

கதாககயும், பாராட்டுச் ொன்றிதழ், கவண்கலத்தாலான 

மு.கருணாநிதியின் திருவுருவச்சிகலகயயும் வழங்கி 

முதல்வர் ககௌரவித்தார். இந்த விழாவில் அகைச்ெர், 

ெட்டைன்ை, ோடாளுைன்ை உறுப்பினர்கள், அரசு துகைச் 

கெயலர்கள், அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் 

கலந்துககாண்டனர். 

 

10. பருவநிகல ைாற்ைம்: இந்திய - அகைரிக்க நிபுணாாா்கள் 

ஆநலாெகன 

பருவநிகல ைாற்ைத்கத எதிாாா்ககாள்ள 

கதாழில்நுட்பத்தின் மூலம் கரியமில வாயுகவ நெகரிப்பது 

ைற்றும் பயன்பாட்டுத் தீாாா்வுகளின் ெவால்கள் குறித்து 

இந்தியா, அகைரிக்காகவச் நொாா்ந்த நிபுணாாா்கள் 

ஆநலாெகன ேடத்தினாாா். 

இந்தியாவின் அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்ப துகையும், 

அகைரிக்காவின் எரிெக்தி துகையும் இகணந்து இந்த 

ஆநலாெகனக் கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு கெய்திருந்தன. 

உலகில் அதிவிகரவாக வளாாா்ந்து வரும் 

கபாருளாதாரங்களில் ஒன்ைாக இருப்பநதாடு பருவநிகல 

இலக்குககள எதிாாா்ககாள்வதற்கான இந்தியாவின் 

கெயல்பாடு ைற்றும் விருப்பங்கள் குறித்து அண்கையில் 

கிளாஸ்நகாவில் நிகைவகடந்த பங்நகற்பாளாாா்கள் 

ைாோட்டில் பிரதைாாா் ேநரந்திர நைாடி எடுத்துகரத்தகத 

இந்திய அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்பத்துகை 

கெயலாளாாா் ெந்திரநெகாாா் இந்தக் கூட்டத்தில் 

நிகனவுகூாாா்ந்தாாாா். “2070-ஆம் ஆண்டுக்குள் கரிய மில 

வாயு கவளிநயற்ைநை இல்லாத ோடாக இந்தியாகவ 

ைாற்றுவதற்கு பிரதைாாா் உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் அவாாா் 

கூறினாாாா். 

முன்கனப்நபாதும் இல்லாத நவகத்தில் நீடித்த வளாாா்ச்சி 

கதாடரும் நிகலயில், கரிய மில வாயு கவளிநயற்ைத்கத 

குகைப்பதற்கு அதகன நெகரிப்பது, பயன்படுத்துவது, 

இருப்பில் கவப்பது நபான்ை முக்கிய வழிமுகைகளும் 

காணப்படுகின்ைன என்று அவாாா் கூறினாாாா். 

இந்த பயிலரங்கில் நபசிய அகைரிக்காவின் படிை எரிெக்தி 

ைற்றும் கரியமில வாயு அலுவலகம், எரிெக்தி துகை 

ஆகியவற்றின் துகண அகைச்ொாா் கபாறுப்பு வகிக்கும் 

கஜனிபாாா் வில்காக்ஸ், பருவநிகல ைாற்ைம், தூய்கையான 

எரிெக்தி இலக்குககள எதிாாா்ககாள்ள புதிய 

கதாழில்நுட்பங்ககள உருவாக்குவதில் பங்குதாரராக 

இந்தியா உள்ளது என்ைாாாா். “ 

தூய்கை எரிெக்தி கதாடாாா்பாக அகைரிக்காவின் முன் 

முயற்சிககள எடுத்துகரத்த வில்காக்ஸ் இது 

உலகளாவிய கேருக்கடி என்றும் இதற்கான 

கதாழில்நுட்பங்ககள உலகளாவிய பங்நகற்பு நதகவ 

என்றும் கூறினாாாா். 

 

 


