
Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF in Tamil |December 2021  

1 Adda247App   |   Adda247 Tamil telegram group   |   Adda247TamilYoutube  |  Adda247 tamil website 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/


Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF in Tamil |December 2021  

2 Adda247App   |   Adda247 Tamil telegram group   |   Adda247TamilYoutube  |  Adda247 tamil website 
 

Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF in Tamil |December 2021 
 

நடப்பு விவகாரங்கள் TNPSC குரூப் 1, TNPSC 

குரூப் 2/2A, TNPSC குரூப் 4, TNUSRB, TNFUSRC, 

IBPS, SSC, IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான 

ேலலப்புச் செய்தி. 
 

அம்லைக்கு ொகித்ய அகாடமி விருது; ைால 

புரஸ்கார் விருதுக்கு மு.முருதகஷ் தேர்வு 

⚫ தமிழின் முக்கியமான பெண் எழுத்தாளர் 

அம்பெக்கு இந்த ஆண்டுக்கான சாகித்ய 

அகாடமி விருது அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

குழந்பத இலக்கியப் பிரிவில் வழங்கப்ெடும் 

ொல புரஸ்கார் விருது இந்த ஆண்டு கவிஞர் 

மு.முருககஷுக்கு வழங்கப்ெடுகிறது. 

⚫ தமிழகத்பதச் கசர்ந்த சிறுகபத எழுத்தாளர் 

அம்பெக்கு இந்த ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி 

விருது அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. அம்பெ 

எழுதிய 'சிவப்புக் கழுத்துடன் ஒரு ெச்பசப் 

ெறபவ' என்ற சிறுகபத பதாகுப்புக்காக 

இந்த விருது வழங்கப்ெட உள்ளதாக 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 
 

ைால புரஸ்கார் விருது:  

⚫ ஜப்ொனியக் கவிபத வடிவமான பைக்கூ 

தளத்தில் நீண்டகாலமாக இயங்கி 

தனக்பகன்று ஒரு இடத்பதத் 

தக்கபவத்துக்பகாண்டிருப்ெவர் கவிஞர் 

மு.முருககஷ். பின்னர் சிறுவர்களுக்கான 

நூல்கபளப் ெபடப்ெதிலும் ஈடுெடத் 

பதாடங்கினார். 

⚫ 'பூவின் நிழல்' உள்ளிட்ட 8 கவிபத 

நூல்களும், 'விரல் நுனியில் வானம்' எனத் 

பதாடங்கி 'குக்கூபவன...' வபர 11 பைக்கூ 

நூல்கபளயும், 'இருளில் மபறயும் நிழல்கள்' 

என்ற சிறுகபத நூபலயும் முருககஷ் 

ெபடத்துள்ளார் 
 

சென்லன புத்ேகக் காட்சி: ெமஸ், ஆலெத்ேம்பி, 

அ.சவண்ணிலாவுக்கு கலலஞர் சைாற்கிழி 

விருது 

⚫ பசன்பன புத்தகக் காட்சி விழாவில் சமஸ், 

ஆபச, அ.பவண்ணிலா உள்ளிட்ட 6 கெருக்கு 

கபலஞர் பொற்கிழி விருது வழங்கப்ெட 

உள்ளது. 
 

கலலஞர் சைாற்கிழி விருது: 

⚫ இவ்விழாவில் கபலஞர் பொற்கிழி 

விருதுக்கு உபரநபட: சமஸ், நாடகம்: 

ப்ரஸன்னா ராமசாமி, கவிபத: ஆபசத்தம்பி 

(ஆபச), புதினம்: அ. பவண்ணிலா, 

பிறபமாழி: ொல் சக்கரியா, ஆங்கிலம்: மீனா 

கந்தசாமி ஆகிகயார் 

கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ளனர். 

 

ைதிப்ைாளர் விருதுகள்: 

⚫ சிறந்த ெதிப்ொளருக்கான ெதிப்ெகச் 

பசம்மல் விருது: ச.பம. மீனாட்சி 

கசாமசுந்தரம் (மணிவாசகர் ெதிப்ெகம்), ரவி 

தமிழ்வாணன், சிறந்த புத்தக 

விற்ெபனயாளருக்கான ெதிப்புச் பசம்மல் ச. 

பமய்யப்ென் விருது: நாதம் கீதம் புக் 

பசல்லர்ஸ், சிறந்த குழந்பத 

எழுத்தாளருக்கான கவிஞர் அழ. 

வள்ளியப்ொ விருது: திருபவ ொபு, சிறந்த 

தமிழறிஞருக்கான ொரி பசல்லப்ெனார் 

விருது: முபனவர் கதவிரா, சிறந்த பெண் 

எழுத்தாளருக்கான ெதிப்ொளர் அம்சகவணி 

பெரியண்ணன் விருது: ொரதி ொஸ்கர், 

சிறுவர் அறிவியல் நூலுக்கான பநல்பல 

சு.முத்து விருது: கு.பவ.ொலசுப்பிரமணியன் 

ஆகிகயார் பெறுகின்றனர். 
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சநல்லலயில் மீண்டும் கலல மன்றம்; காணி 

மக்களின் வாழ்வியல் குறும்ைட முன்தனாட்டம்: 

சோழில்துலற அலமச்ெர் ேங்கம் சேன்னரசு 

சவளியிட்டார் 

⚫ திருபநல்கவலி மாவட்ட கபலமன்றம் 

பதாடக்க விழா ொபளயங்ககாட்படயில் 

உள்ள அரசு அருங்காட்சியகத்தில் நபட 

பெற்றது. இவ்விழாவில் நாட்டுப்புற கபல 

நிகழ்ச்சிகபள மாநில பதாழில்துபற 

அபமச்சர் தங்கம் பதன்னரசு பதாடங்கி 

பவத்தார். காணி மக்களின் வாழ்வியல் 

குறித்த குறும்ெடத்தின் முன்கனாட்டம், 

எழுத்தாளர் நாறும்பூநாதன் எழுதிய 

‘திருபநல்கவலி நீர், நிலம், மனிதர்கள்’ என்ற 

நூல் ஆகிய வற்பற அபமச்சர் 

பவளியிட்டார். 

⚫ திருபநல்கவலி மாவட்டத்தில் 20 

ஆண்டுகளுக்கு பின் மாவட்ட கபல மன்றம் 

மீண்டும் பதாடங்கப் ெட்டுள்ளது. 

இதன்மூலம் கபலகள், கபலஞர்களுக்கு 

முன்னுரிபம அளித்து கவுரவிக்க 

திட்டமிடப்ெட்டுள்ளது. 
 

சிறந்ே கல்வி நிறுவனங்களுக்கான ‘அடல்’ 

ேரவரிலெ ைட்டியல் சவளியீடு: ேமிழகத்லேச் 

தெர்ந்ே 13 கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்சைற்றன 

⚫ உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர்கள், 

ஆசிரியர்களின் கண்டுபிடிப்பு திறன், 

பதாழில்முபனகவாபர உருவாக்கும் திறன், 

ஸ்டார்ட் அப் கொன்றவற்பற 

அடிப்ெபடயாகக் பகாண்டு, ‘புதுபம 

கண்டுபிடிப்பில் சாதபன ெபடத்த கல்வி 

நிறுவனங்களுக்கான அடல் தரவரிபச’ என்ற 

திட்டத்பத மத்தியகல்வித் துபற, அகில 

இந்திய பதாழில்நுட்ெக் கல்வி கவுன்சில் 

மூலம் பசயல்ெடுத்தி வருகிறது. 

⚫ கண்டுபிடிப்புகளுக்கான காப்புரிபமக்கு 

ெதிவு பசய்த மாணவர்களின் எண்ணிக்பக, 

புதுபம பதாழில்முபனகவாபர 

ஊக்குவிப்ெதற்கான சிறப்புக் கட்டபமப்பு 

வசதி கொன்ற அம்சங்கள் தரவரிபசக்கு 

நிர்ணயிக்கப்ெட்டுள்ளன. 

⚫ சிறந்த மத்திய கல்வி நிறுவனங்கள் 

ெட்டியலில் பசன்பன ஐஐடி பதாடர்ந்து 3-

வது முபறயாக முதல் இடத்பதப் 

பிடித்துள்ளது. 2-வது இடத்பத மும்பெ 

ஐஐடி, 3-வது இடத்பத படல்லி ஐஐடி 

பிடித்தன. 

⚫ மாநில ெல்கபலக்கழக பிரிவில் ெஞ்சாப் 

ெல்கபலக்கழகம் முதல் இடத்பதயும், 

ககாபவயில் உள்ள அவினாசிலிங்கம் 

ெல்கபல. 5-வது இடத்பதயும், கசலம் 

பெரியார்ெல்கபலக்கழகம் 10-வது 

இடத்பதயும் பிடித்துள்ளன. 

⚫ அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் கல்லூரிகள் 

பிரிவில் 2-வது இடத்தில் பிஎஸ்ஜி 

பதாழில்நுட்ெக் கல்லூரியும், 4-வது இடத்தில் 

தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லூரியும் 

உள்ளன. தனியார் நிகர்நிபல ெல்கபல. 

பிரிவில் எஸ்.ஆர்.எம். அறிவியல் மற்றும் 

பதாழில்நுட்ெ நிறுவனம் (4-வது இடம்), 

கலசலிங்கம் ஆராய்ச்சி கல்வி நிறுவனம் (6), 

கவலூர் விஐடி (8) ஆகியபவ இடம் 

பெற்றுள்ளன. 

⚫ தனியார் கல்லூரிப் பிரிவில் ஆர்.எம்.கக. 

பொறியியல் கல்லூரி2-வது இடத்பதயும், 

ஸ்ரீகிருஷ்ணாபொறியியல் மற்றும் 

பதாழில்நுட்ெக் கல்லூரி 3-வது இடத்பதயும் 

பிடித்துள்ளன. அகதகொல, பதாழில்நுட்ெம் 

சாராத கல்வி நிறுவனங்களின் பிரிவில் 

பிஎஸ்ஜி கபல, அறிவியல் கல்லூரி 4-வது 

இடத்திலும், திருச்சி கைாலிகிராஸ் கல்லூரி 

5-வது இடத்திலும் உள்ளன. 
 

சிபிஐ இலை இயக்குநராக வித்யா குல்கர்னி 

நியமனம் 

⚫ பசன்பன மண்டல சிபிஐ இபண 

இயக்குநராக வித்யா குல்கர்னிபய நியமித்து 

மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. 

⚫ தமிழகக் காவல் துபறயில் ஊழல் தடுப்பு 

மற்றும் கண்காணிப்புத் துபற ஐஜியாகப் 

ெணியாற்றியவர் வித்யா குல்கர்னி. 

இந்நிபலயில், அவர் கடந்த நவம்ெரில் 

மத்திய அரசு ெணிக்குச் பசன்றார். 

இதற்கிபடகய அவபர பசன்பன மண்டல 

சிபிஐ இபண இயக்குநராக நியமித்து மத்திய 

ெணியாளர் கதர்வாபணயம் உத்தரவு 

பிறப்பித்துள்ளது. 

⚫ இவருடன் ஒடிசா காவல்துபற ஐபிஎஸ் 

அதிகாரி ஞான்சிஷியாம் உொத்யா, 

மகாராஷ்டிரா காவல்துபற ஐபிஎஸ் அதிகாரி 

நாவல் ெஜாஜ் ஆகிகயாரும் சிபிஐ இபண 

இயக்குநர்களாக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளனர். 
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அடல் கண்டுபிடிப்பு ேரவரிலெ: சோடர்ந்து 

மூன்றாவது ஆண்டாக சென்லன ஐஐடி 

முேலிடம் 

⚫ புத்தாக்கங்களுக்கான இந்திய அரசின் அடல் 

கண்டுபிடிப்பு தரவரிபசயில் (ARIIA) 

பதாடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக ஐஐடி 

பமட்ராஸ் முதல் இடத்பதப் பிடித்துள்ளது 

⚫ 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான அடல் புதிய 

கண்டுபிடிப்பு சாதபனகள் (ஏஆர்ஐஐஏ) 

குறித்த நிறுவனங்களின் தரவரிபசபய 

மத்திய கல்வித்துபற இபணயபமச்சர் 

டாக்டர் சுொஷ் சர்கார் அறிவித்தார். 
 

யுஜிசி ‘நாக்’ ேர மதிப்பீட்டில் தெலம் சைரியார் 

ைல்கலலக்கழகம் இந்திய அளவில் 2-ம் இடம் ; 

ேமிழக அளவில் முேலிடம்  

⚫ கதசிய தரமதிப்பீடு மற்றும் 

நிர்ணயக்குழுவான யுஜிசி ‘நாக்’ அபமப்பின் 

தரப்புள்ளிகளில் கசலம் பெரியார் ெல்கபலக் 

கழகம் அகில இந்திய அளவில் 2-வது 

இடத்பதயும், தமிழகப் ெல்கபலக் 

கழகங்களில் முதலிடத்பதயும் பெற்றுள்ளது. 

⚫ தரப்ெடுத்தலில் 4 புள்ளிகள் பகாண்ட 

அளவீட்டில் ொடத்திட்டங்கள் 

வடிவபமப்பில் 3.6 புள்ளிகள், கற்றல், 

கற்பித்தல் மற்றும் மதிப்பீட்டில் 3.76 

புள்ளிகள், ஆராய்ச்சி, புதுபமக் 

கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் விரிவாக்கப் 

ெணிகளில் 3.72 புள்ளிகள், கட்டபமப்பு 

மற்றும் கற்றல் வள ஆதாரங்களில் 3.70 

புள்ளிகள், நிர்வாகம், தபலபமத்துவம், 

கமலாண்பமயில் 3.33 புள்ளிகள், 

நிறுவனத்தின் மதிப்பீடுகள், சிறப்பு 

நபடமுபறகளில் 3.96 புள்ளிகளும் பெற்று 

ஒட்டுபமாத்தமாக சராசரி 3.61 புள்ளிகபளப் 

பெற்று பெரியார் ெல்கபலக் கழகம் A 

தரநிபலபய எட்டியுள்ளது. 

⚫ இக்குழு இபணயதளத்தில் பவளியிட்டுள்ள 

முடிவுகளின்ெடி பெரியார் ெல்கபலக் கழகம் 

தமிழகத்தில் 3.61 புள்ளிகபளப் பெற்று A 

பெறும் முதல் மாநிலப் ெல்கபலக் 

கழகமாகத் திகழ்கிறது. இந்திய அளவில் 

அதிகப் புள்ளிகள் பெற்று A பெறும் மாநில 

அரசின் 2-வது ெல்கபலக் கழகமாகவும் 

பெரியார் ெல்கபலக் கழகம் தரம் 

உயர்த்தியுள்ளது. 
 

சிறுவர்கலள நல்வழிப்ைடுத்தும் வலகயில் 

சென்லனயில் 100 ைள்ளிகளில் ‘சிற்பி’ எனும் 

புதிய திட்டம் சோடக்கம்  

⚫ சிறார் குற்ற பசயல்களுக்கு தீர்வு காணும் 

வபகயில் பசன்பனயில் 100 மாநகராட்சி 

ெள்ளிகளில் ‘சிற்பி’ என்னும் புதிய திட்டம் 

அறிமுகம் பசய்யப்ெட உள்ளதாக பசன்பன 

மாநகர காவல் ஆபணயர் சங்கர் ஜிவால் 

பதரிவித்துள்ளார். 

⚫ பசன்பனயில் பெருகிவரும் 

குற்றச்பசயல்கபள தடுக்க மாநகர 

காவல்துபற ெல்கவறு நடவடிக்பககபள 

கமற்பகாண்டு வருகிறது. இதன் 

ஒருெகுதியாக சிறார்கபள 

நல்வழிப்ெடுத்துவதற்கான புதிய திட்டம் 

பதாடங்கப்ெடவுள்ளதாக காவல் ஆபணயர் 

பதரிவித்துள்ளார். 

⚫ சிறார் குற்ற பசயல்களுக்கு தீர்வு காணவும், 

ொதிக்கப்ெட கூடிய சிறுவர்கபள 

கண்டறிந்து அவர்களுக்கு வழிகாட்டவும் 

பசன்பனயில் ‘சிற்பி’ என்னும் புதிய திட்டம் 

அறிமுகம் பசய்யப்ெட உள்ளது. 

பசன்பனயில் 100 மாநகராட்சி ெள்ளிகளில் 

தலா 50 மாணவர்கபள பகாண்டு இந்த சிற்பி 

திட்டம் பகாண்டு வரப்ெட உள்ளது. 

⚫ ெள்ளிகளில் பசயல்ெடும் கதசிய மாணவர் 

ெபட (என்சிசி) கொல் இந்த திட்டமும் 

பசயல்ெடுத்தப்ெட உள்ளது. அடுத்த மாதம் 

இந்த திட்டம் பகாண்டு வரப்ெட உள்ளதாக 

பசன்பன காவல் ஆபணயர் சங்கர் ஜிவால் 

பதரிவித்துள்ளார். 
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⚫ 8-ம் வகுப்பு முதல், மாணவர்கபள கதர்வு 

பசய்து அவர்களுக்கு தனி சீருபட 

வழங்கப்ெட உள்ளது. கமலும், இந்த 

திட்டத்தில் உள்ள மாணவர்கபள தனியாக 

சுற்றுலாவுக்கு அபழத்துச் பசல்லவும் 

கொலீஸார் முடிவு பசய்துள்ளனர். 
 

சுகாோரத் துலற செயலர் 

செ.ராோகிருஷ்ைனுக்கு சிறந்ே தெலவக்கான 

‘ஸ்தகாச்’ அறக்கட்டலள விருது 

⚫ தமிழக சுகாதாரத் துபறச் பசயலர் 

பஜ.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு சிறந்த 

கசபவக்கான ‘ஸ்ககாச்’ அறக்கட்டபள 

விருது வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

⚫ ‘ஸ்ககாச்’ அறக்கட்டபள சார்பில் 

படல்லியில் கநற்று நபடபெற்ற விழாவில் 

தமிழக சுகாதாரத் துபறச் பசயலர் 

பஜ.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு சிறந்த 

கசபவக்கான விருந்து வழங்கப்ெட்டது. 

ஓய்வுபெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி தகனந்திர 

குமார், ‘ஸ்ககாச்’ அறக்கட்டபள தபலவர் 

சமீர் பகாச்சார் ஆகிகயார் 

பஜ.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு விருபத 

வழங்கினர். 
 

சகாலம்பியா ெர்னலிெம் கல்வி லமய விருது 

சைறும் ‘தி இந்து’ குழுமத் ேலலவர் மாலினி 

ைார்த்ேொரதிக்கு முேல்வர் ஸ்டாலின், அலமச்ெர் 

ொமிநாேன் வாழ்த்து 

⚫ பகாலம்பியா ஜர்னலிசம் கல்வி பமயத்தின் 

விருதுக்கு கதர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ள ‘தி 

இந்து’ குழுமத் தபலவர் மாலினி 

ொர்த்தசாரதிக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின், 

பசய்தித் துபற அபமச்சர் மு.பெ.சாமிநாதன் 

ஆகிகயார் வாழ்த்து பதரிவித்துள்ளனர். 

⚫ பகாலம்பியா ஜர்னலிசம் கல்வி பமயம் 

மற்றும் அதன் முன்னாள் மாணவர்கள் 

கூட்டபமப்பு மற்றும் கமம்ொட்டு பமயம் 

சார்பில், இதழியல் துபறயில் சிறப்ொக 

பசயல்ெடுகவாபர கவுரவிக்கும் விதமாக 

ஆண்டுகதாறும் விருது வழங்கப்ெடுகிறது. 

⚫ அந்த வபகயில், பகாலம்பியா ஜர்னலிசம் 

கல்வி பமயத்தின் முன்னாள் மாணவியும், ‘தி 

இந்து’ குழுமத்தின் தபலவருமான மாலினி 

ொர்த்தசாரதிக்கு இந்த ஆண்டுக்கான விருது 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 
 

சுகாோரத்தில் சிறப்ைாக செயல்ைடும் 

ஊராட்சிகலள ஊக்குவிக்கும் ‘முன்மாதிரி கிராம 

விருது’க்கு கிராமங்கலள தேர்வு செய்ய குழு 

அலமப்பு: நிதி ஒதுக்கி அரொலை சவளியீடு 

⚫ சுகாதாரத்தில் சிறப்ொக பசயல்ெடும் கிராம 

ஊராட்சிகபள ஊக்குவிக்கும் வபகயில் 

வழங்கப்ெட உள்ள முன்மாதிரி கிராம 

விருதுக்கு கிராமங்கபள கதர்வு பசய்ய 

குழுபவ அபமத்து, விருதுத்பதாபகக்கான 

நிதிபயயும் ஒதுக்கி அரசாபண 

பிறப்பிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

⚫ ‘‘சுகாதாரத்தில் சிறப்ொக பசயல்ெடும் கிராம 

ஊராட்சிகபள ஊக்குவிக்கும் வபகயில், 

’முன்மாதிரி கிராம விருது’ 

கதாற்றுவிக்கப்ெட்டு மாவட்டத்துக்கு ஒரு 

கிராம ஊராட்சி என்ற அடிப்ெபடயில் 37 

கிராம ஊராட்சிகளுக்கு விருது 

வழங்கப்ெடுவதுடன் ககடயம், ரூ.7.5 லட்சம் 

ெரிசுத்பதாபகயும் வழங்கப்ெடும். கமலும், 

மாவட்ட அளவிலான விருதுகளுடன் 

சிறப்ொக பசயல்ெடும் 3 ஊராட்சிகளுக்கு 

மாநில அளவில் முன்மாதிரி கிராம விருது 

வழங்கப்ெட்டு அதற்கான ககடயமும், தலா 

ரூ.15 லட்சம் ெரிசுத்பதாபகயும் 

வழங்கப்ெடும் 

 

மூத்ே ைத்திரிலகயாளர் ‘இந்து கல்யாைம்’ 

காலமானார் 

⚫ மூத்த ெத்திரிபகயாளர் 

என்.கல்யாணசுந்தரம்(86) காலமானார். 

⚫ 1935 ஏப்.16-ம் கததி மதுபரயில் பிறந்த 

கல்யாணசுந்தரம், 1961-ல் 'தி இந்து' ஆங்கில 

நாளிதழில் ெணியில் இபணந்தார். 

பதாடக்கத்தில் கவலூர், கசலத்தில் 

பசய்தியாளராகப் ெணியாற்றிய அவர், 

பசன்பனக்கு மாறியதும் அரசியல் 

நிருெராகப் ெணியாற்றி கடந்த 2000-ம் 

ஆண்டு ஓய்வு பெற்றார். 
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ேமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்தெரி வருமானவரித் 

துலற முேன்லம ேலலலம ஆலையர் 

சைாறுப்தைற்பு 

⚫ தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்கசரி வருமானவரித் 

துபறயின் முதன்பம தபலபம 

ஆபணயராக கீதா ரவிச்சந்திரன் ெதவி 

ஏற்றார். 

⚫ இவர் இந்திய வருவாய்ப் ெணியில் கடந்த 

1987-ம் ஆண்டு கசர்ந்தார். கதசிய கநர்முக 

வரிகள் ெயிற்சி பமயத்தில் ெயிற்சி பெற்று 

பசன்பன, மும்பெ, நாக்பூர், பெங்களூரு 

மற்றும் நாட்டின் பவவ்கவறு இடங்களில் 

ெணியாற்றி இருக்கிறார். 
 

கம்யூனிெ வரலாற்று நூல்களின் ஆசிரியர் 

என்.ராமகிருஷ்ைன் காலமானார் 

⚫ விடுதபலப் கொராட்ட வீரர் 

என்.சங்கரய்யாவின் சககாதரரும், 

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 

வரலாற்று ஆசிரியருமான 

என்.ராமகிருஷ்ணன் காலமானார். 

⚫ தமிழகத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 

இயக்கத்தின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும், An 

Outline History of the Communist Movement of the 

World கொன்ற ெல தபலசிறந்த இடதுசாரி 

இயக்க வரலாற்று நூல்கபள எழுதிய கதாழர் 

என்.ராமகிருஷ்ணன் திடீபரன்று 

மபறபவய்தினார் என்.ஆர். எனப் 

பொதுவுபடபம இயக்கத்தினரால் 

அன்புடன் அபழக்கப்பெறும் இவர் 

அண்பமயில் தமிழக அரசின் 'தபகசால் 

தமிழர்' விருது பெற்ற தியாகி சங்கரய்யாவின் 

சககாதரரும் ஆவார். 
 

 

மகாகவி ைாரதியாரின் 140-வது பிறந்ே நாள் 

⚫ மகாகவி ொரதியாரின் 140-வது பிறந்த நாபள 

முன்னிட்டு முதல்வர் ஸ்டாலின், ொமக 

நிறுவனர் ராமதாஸ், அமமுக பொதுச் 

பசயலாளர் டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்கடார் 

புகழாரம் சூட்டியுள்ளனர். 

⚫ இந்திய நாட்டின் விடுதபலப் 

கொராட்டத்திற்கு கவிபதகள் மூலம் 

விடுதபல கவட்பக ஏற்ெடுத்திய மகாகவி 

ொரதியாரின் 140-வது பிறந்த நாள் இன்று 

பகாண்டாடப்ெடுகிறது. அவரது பிறந்த 

நாபள முன்னிட்டு முதல்வர் மற்றும் கட்சித் 

தபலவர்கள் வாழ்த்து பதரிவித்துள்ளனர். 
 

ைசுலம ேமிழ்நாடு இயக்கம் சோடங்க 

அரொலை சவளியீடு: 1.77 தகாடி மரக்கன்றுகள் 

உருவாக்க ரூ.38 தகாடி 

⚫ தமிழக ெட்பஜட்டில் அறிவித்தெடி ெசுபம 

தமிழ்நாடு இயக்கம் பதாடங்குவதற்கான 

அரசாபண பவளியிடப்ெட்டுள்ளது. இந்த 

இயக்கத்தின் கீழ் 2 ஆண்டுகளில் 1.77 

ககாடிமரக்கன்றுகபள உருவாக்க ரூ.38.80 

ககாடி நிதியும் ஒதுக்கப்ெட்டுள்ளது. 

⚫ தமிழகம் 1 லட்சத்து 30 ஆயிரத்து 60 சதுர கி.மீ. 

ெரப்ெளவு பகாண்டது. இதில் தற்கொது 

31,194சதுர கிமீ ெரப்ெளவு (பமாத்த ெரப்பில் 

23.98 சதவீதம்) மட்டுகம ெசுபம கொர்பவ 

உள்ளது. 

⚫ 1988-ம் ஆண்டு பகாண்டுவரப்ெட்ட கதசிய 

வனக் பகாள்பகயின்ெடி ஒரு மாநிலத்தின் 

நிலப்ெரப்பில் 33 சதவீதம், அதாவது 

தமிழகத்தில் 42,919 சதுர கி.மீ. 

ெரப்பில்ெசுபம கொர்பவ இருக்க 

கவண்டும். இந்த இலக்பக எட்ட தமிழகம் 

கமலும் 13,500 சதுர கி.மீ. ெரப்ெளவு (பமாத்த 

ெரப்பில் 9 சதவீதம்) ெசுபம கொர்பவபய 

உருவாக்க கவண்டியுள்ளது. இந்த இலக்பக 

அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் எட்டுவதற்காக 

ெசுபம தமிழ்நாடு இயக்கம் 

பதாடங்கப்ெடும் என்று நடப்ொண்டு மாநில 

ெட்பஜட்டில் அறிவிக்கப்ெட்டது. 
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தெலத்தில் ஆசிய நீர்நிலலப் ைறலவகள் 

கைக்சகடுப்பு: அரிய வலகலயச் தெர்ந்ே 

இரண்டு ைறலவகள் கண்டுபிடிப்பு 

⚫ கசலத்தில் நடப்ொண்டு ஆசிய நீர்நிபலப் 

ெறபவகள் கணக்பகடுப்புப் 

ெணியின்கொது, இரண்டு அரிய வபகப் 

ெறபவகள் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுப் ெதிவு 

பசய்யப்ெட்டுள்ளன  
 

நாட்டின் முேல் சைண் மனநல மருத்துவர் ொரோ 

தமனன் காலமானார் 

⚫ நாட்டின் முதல் பெண் மனநல மருத்துவர் 

சாரதா கமனன் காலமானார். 

⚫ கர்நாடக மாநிலம் மங்களூருவில் 1923-ம் 

ஆண்டு ஏப்ரல் 5-ம் கததி பிறந்தவர் சாரதா 

கமனன்.நீதிெதியாக இருந்த இவரது 

தந்பதபசன்பனக்கு ெணியிட மாற்றம் 

பசய்யப்ெட்டதால், ெள்ளிக் கல்விபய 

பசன்பனயில் முடித்தசாரதா, பமட்ராஸ் 

மருத்துவக் கல்லூரியில் மருத்துவம் 

ெடித்தார். பின்னர் பெங்களூருவில்உள்ள 

கதசிய மனநல, நரம்பியல்கல்வி பமயத்தில் 

ெயிற்சி பெற்றார். இபதயடுத்து, நாட்டின் 

முதல்மனநல மருத்துவர் என்ற பெருபம 

பெற்றார். 

⚫ கடந்த 1984-ம் ஆண்டு மற்பறாரு மனநல 

மருத்துவர் ஆர்.தாராவுடன் இபணந்து 

மனநலம்ொதித்தவர்களின் 

கமம்ொட்டுக்காக ஸ்கார்ப் (SCARF) எனும் 

நிறுவனத்பத பதாடங்கினார். 
 

ேமிழகத்தில் முேல் முலற; புதுக்தகாட்லட 

மாவட்டத்தில் 1,000 ஆண்டுகளுக்கு முந்லேய 10 

நிலனவுத் தூணுடன் கூடிய கல்சவட்டுகள் 

கண்டுபிடிப்பு 

⚫ தமிழகத்தில் முதல் முபறயாக, 

புதுக்ககாட்பட மாவட்டம் 

பொன்னமராவதி அருகக 

பகான்பனப்ெட்டியில் உள்ள பகான்பனக் 

கண்மாயில் 1,000 ஆண்டுகளுக்கு முந்பதய 

வணிகக் குழுவினரின் 10 நிபனவுத் 

தூண்களுடன் கூடிய கல்பவட்டுகள் 

கண்படடுக்கப்ெட்டுள்ளன. 

⚫ இக்கல்பவட்டுகள் 11-ம் நூற்றாண்டில் 

பொறிக்கப்ெட்டபவ. அதாவது, 1,000 

ஆண்டுகளுக்கு முந்தபதய அதாவது, 

ராகஜந்திர கசாழரின் 10-ம் ஆட்சி ஆண்டு 

முதல் முதலாம் குகலாத்துங்கனின் 8-வது 

ஆட்சி ஆண்டு வபர பவவ்கவறு 

காலகட்டங்களில் நடப்ெட்டுள்ளன. 

இக்கல்பவட்டுகளில், குன்றன் சா(த்தன்) 

என்ற பெயரில் 2 கெருக்கும், மருதன் பசட்டி, 

கங்பக பகாண்ட கசாழ பசட்டி, முத்தங் 

கஞ்சாறன் எனும் மும்முடி கசாழ சிதிலட்டி, 

(பூ)லாங்குள(த்)தான், சிறப்ென் எனும் 

பெயர்கள் பகாண்டவர்களுக்கும் நிபனவுத் 

தூண் பவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

⚫ இபவ வணிகர்கள் மட்டுமின்றி வீரர்களின் 

நிபனவாக நடப்ெட்டிருப்ெபத “ஸ்ரீ 

இராகஜந்திர கசாழ கதவர்க்கு யாண்டு 

இருெத்து ஒன்ெதாவது ெபட” என்று ஒரு 

கல்பவட்டு பவளிப்ெடுத்துகிறது. பசட்டி, 

பஞட்டி ஆகிய பசாற்களும், ராகஜந்திர 

கசாழரின் பெயகராடு கங்பக பகாண்ட 

கசாழ பசட்டி, மும்முடி கசாழ பசட்டி என்று 

பெயர் சூட்டிக்பகாண்டுள்ளதன் மூலமும் 

வணிகர்ககளாடு பகாண்டிருந்த பதாடர்பெ 

அறியமுடிகிறது. 
 

உலக மாற்றுத் திறனாளிகள் தினம் 

⚫ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் டிசம்ெர் 3-ம் கததி 

சர்வகதச மாற்றுத் திறனாளிகள் தினமாக 

அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. 

⚫ கடுபமயாக ொதிக்கப்ெட்ட மாற்றுத் 

திறனாளிகள் தங்களது கதபவகபள பூர்த்தி 

பசய்து பகாள்ளும் பொருட்டு, அவர்களுக்கு 

வழங்கப்ெடும் ெராமரிப்புத் பதாபகயான 

மாதம் ரூ.1,500/-பய, காத்திருப்கொர் 

ெட்டியலிலுள்ள 9,173 தகுதியுள்ள அபனத்து 

நெர்களுக்கும் வழங்கப் ெட்டுள்ளது. 
 

ஹுண்டாயின் ‘ேண்ணீர் தெமிப்பு ெவால்’ திட்டம் 

⚫ ைுண்டாய் கார் வாடிக்பகயாளர்கள் தங்கள் 

கார்கபள தண்ணீபர ெயன்ெடுத்தாமல் 

சுத்தம் பசய்வபத ஊக்குவிக்கும் வபகயில் 

அந்நிறுவனம் ‘தண்ணீர் கசமிப்பு சவால்’ 

என்ற திட்டத்பத நாடு முழுவதும் 

பசயல்ெடுத்தி வருகிறது. 
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⚫ இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கார் தயாரிப்பு 

நிறுவனங்களுள் ஒன்றான ைுண்டாய் 

நிறுவனம் இயக்கத்துக்கு அப்ொல் என்ற 

பிரச்சாரத்தின் ஒரு ெகுதியாக, 

வாடிக்பகயாளர்கள் தங்களின் கார்கபள 

தண்ணீர் இல்லாமல் தூய்பமப்ெடுத்துவபத 

ஊக்குவிக்கும் வபகயில் ‘தண்ணீர் கசமிப்பு 

சவால்’ என்ற திட்டத்பத கடந்த நவ.22-ல் 

பதாடங்கி வரும் டிச.6-ம் கததி வபர 

பசயல்ெடுத்தி வருகிறது. 
 

‘ொலல விைத்தில் சிக்கியவர்கலள 

காப்ைாற்றுதவாருக்கு ரூ.1 லட்ெம் ைரிசு’ 

⚫ ‘‘சாபலகளில் விெத்து நிகழும்கொது, ஒரு 

நெர் அல்லது அதற்கும் கமற்ெட்ட நெர்களின் 

உயிபர காப்ொற்றும் நெருக்கு, விருது 

வழங்குவது பதாடர்ொன திட்டம், மத்திய 

அரசின் பநடுஞ்சாபலத்துபற 

அபமச்சகத்தால் 

அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. 

⚫ விெத்தில் சிக்கியவர்கபள காப்ொற்றிய நெர் 

பதாடர்ொன விவரங்கள் காவல்துபற 

மற்றும் சிகிச்பச அளித்த மருத்துவர் 

ஆகிகயாரிடமிருந்து பெறப்ெட்டு, அதன் 

முன்பமாழிவுகள் மாவட்ட அளவிலான 

மதிப்பீட்டுக் குழுவால் அங்கீரிக்கப்ெட்டு, 

கொக்குவரத்து ஆபணயருக்கு 

அனுப்ெப்ெடும். பின்னர், காப்ொற்றிய 

நெருக்கு ரூ.5 ஆயிரம் மற்றும் சான்றிதழ் 

வழங்கப்ெடும். 

⚫ ஒரு குறிப்பிட்ட நெருக்கு, ஒரு வருடத்துக்கு 

ஐந்து முபற இந்த விருது வழங்கப்ெடும். 

கமலும், மாநில அளவில் கண்காணிப்புக் 

குழுவினரால் மூன்று நெர்களின் 

முன்பமாழிவுகள் கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டு, 

கதசிய அளவிலான விருதுக்கும் 

ெரிந்துபரக்கப்ெடும் 
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