
         

    

1. மீன்வள அமைச்சகத்தின் அண்மைய தரவுகளின்படி, 

1990-2018 வமர கடற்கமரயயோரத்தில் 41% அரிப்புக்கு 

உட்பட்ட ைோநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) குஜராத் 

இ) கேரளா  

ஈ) மோராஷ்டிரா 

✓ 1990-2018ஆம் ஆண்டு வரரயிலான செயற்ரேக்கோள் 

தரவுேளின்படி, கேரளாவின் 41 ெதவீத ேடகலாரப்பகுதி 

பல்கவறு அளவிலான அரிப்புக்கு உட்பட்டுள்ளது. இந்தத் 

தேவரல மீன்வளம், ோல்நரட பராமரிப்பு மற்றும் பால் 

வளத்துரை அரமச்ெர் பர்க ாத்தம் ரூபாலா மக்ேளரவ 

-யில் சதரிவித்தார். 

 

2. ‘2021 - இந்தியப்பபருங்கடல் ைோநோட்மட’ நடத்தவுள்ள 

நகரம் எது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) சோழும்பு 

இ) அபுதாபி  

ஈ) கடாக்கிகயா 

✓ ஐந்தாவது இந்தியப்சபருங்ேடல் மாநாடு - 2021 டிெ.4-5 

ஆகிய கததிேளில் அபுதாபியில் நரடசபைவுள்ளது.  

✓ சவளியுைவு அரமச்ெர் S சஜய்ெங்ேர் இந்த மாநாட்டில் 

உரரயாற்றுகிைார். இந்தியப் சபருங்ேடல் மாநாட்டின் 

ேருப்சபாருள் “Indian Ocean: Ecology, Economy, Epidemic”. 

சதாடக்ேவுரரரய இலங்ரே அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ெ 

ஆற்றுவார். மாலத்தீவுேள், பிஜி மற்றும் பிை நாடுேளின் 

பிரதிநிதிேள் இதில் பங்கேற்ேவுள்ளனர். 

 

3. பபோலிவுறு நகர திட்டத்மதச் பசயல்படுத்துவதற்கோன 

புதிய கோலக்பகடு என்ன? 

அ) 2022 

ஆ) 2023  

இ) 2025 

ஈ) 2026 

✓ COVID சதாற்றுகநாய் மற்றும் பிை ோரணங்ேளால் மத்திய 

வீட்டுவெதி & நேர்ப்புை விவோர அரமச்ெேம் சபாலிவுறு 

நேர திட்டத்ரதச்செயல்படுத்துவதற்ோன ோலக்சேடுரவ 

2023 ஜூன் வரர நீட்டித்துள்ளது. 

✓ முந்ரதய ோலக்சேடுவின்படி, நேரங்ேள் சபாலிவுறு நேர 

திட்டத்தின்கீழ் கதர்ந்சதடுக்ேப்பட்ட 5 ஆண்டுேளுக்குள் 

தங்ேள் திட்டங்ேரள முடிக்ே எதிர்பார்க்ேப்பட்டது. 2016 

ஜனவரி முதல் 2018 ஜூன் வரர 4 சுற்று கபாட்டிேள் 

மூலம் நூறு ஸ்மார்ட் நேரங்ேள் கதர்ந்சதடுக்ேப்பட்டன. 

 

4. அண்மையில் பவடித்துச் சிதறிய பசயைரு எரிைமல 

உள்ள நோடு எது? 

அ) ஜப்பான்  ஆ) இந்கதாகனசியா  

இ) பிலிப்ரபன்ஸ் ஈ) ஆஸ்திகரலியா 

✓ இந்கதாகனசியாவின் ஜாவா தீவில் உள்ள செமரு மரல, 

சமீபத்தில் வெடித்துச்சிதறியது. இவ்சவரிமரல சவடித்துச் 

சிதறியதில் குரைந்தது 14 கபர் சோல்லப்பட்டனர் மற்றும் 

பலர் ோயமரடந்துள்ளனர். 

 

5. ைத்திய ஊரக யைம்போட்டு அமைச்சகைோனது உள்ளூர் 

வணிகங்கள் ைற்றும் சுய உதவிக்குழுக்கமள யைம்படுத்த 

எந்த நிறுவனத்துடனோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

மகபயழுத்திட்டுள்ளது? 

அ) அகமொன் 

ஆ) பிளிப்ோர்ட்  

இ) ஸ்னாப்டீல் 

ஈ) ஜிகயாமார்ட் 

✓ சபண்ேள் தரலரமயிலான உள்ளூர் வணிேங்ேள் 

மற்றும் சுயஉதவி குழுக்ேரள கமம்படுத்துவதற்ோே 

பிளிப்ோர்ட் உடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் மத்திய 

ஊரே வளர்ச்சி அரமச்ெேம் ரேசயழுத்திட்டுள்ளது.  

✓ இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் சிறு வணிே பிரிவுேள் 

மற்றும் சுய உதவிக்குழுக்ேரள இ-ோமர்ஸ் பகுதிக்குள் 

சோண்டுவர எண்ணுகிைது. இந்த ஒப்பந்தம் தீனதயாள் 

அந்த்கயாதயா கயாஜனா - கதசிய கிராமப்புை வாழ்வாதார 

இயக்ேம் - DAY-NRLM உடன் இரணக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

6. நிதி அமைச்சகத்தின் சமீபத்திய தரவுகளின்படி, நோடு 

முழுவதும் உள்ள ATM’களின் எண்ணிக்மக என்ன? 

அ) 50000  

ஆ) 1.1 லட்ெம் 

இ) 2 .1 லட்ெம்  

ஈ) 5.1 லட்ெம் 

✓ 2021 செப்டம்பர் இறுதி வரர நாடு முழுவதும் உள்ள 

ATM’ேளின் எண்ணிக்ரே 2.13 லட்ெத்துக்கும் அதிேமாே 

இருப்பதாே மத்திய நிதி அரமச்ெேம் நாடாளுமன்ைத்தில் 

சதரிவித்தது. 47 ெதவீதத்திற்கும் அதிேமான ஏடிஎம்ேள் 

கிராமப்புை மற்றும் புைநேர்ப்புைங்ேளில் உள்ளன. 

✓ ரிெர்வ் வங்கியின் தரவுேளின்படி, திட்டமிடப்பட்ட வணிே 

வங்கிேள் 2021 செப்டம்பர் வரர 2.13 லட்ெம் ATM’ேரள 

நிறுவியுள்ளன. இதுதவிர, 27,837 ஒயிட் கலபிள் 

ATM’ேளும் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

 

7. ஆத்ைநிர்போர் கிரிஷக் ஒருங்கிமணந்த வளர்ச்சித் 

திட்டத்மத பசயல்படுத்துவதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள 

ைோநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) உத்தர பிரகதெம்  

இ) மத்திய பிரகதெம் 

ஈ) மோராஷ்டிரா 

✓ உத்தர பிரகதெ அரசு 2021-22 முதல் மாநிலத்தில் ஆத்ம 

நிர்பார் கிரி க் ஒருங்கிரணந்த கமம்பாட்டுத் திட்டத்ரத 

செயல்படுத்த ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இத்திட்டத்தின்கீழ் அடுத்த 3 ஆண்டுேளில் மாநிலத்தின் 

ஒவ்சவாரு சதாகுதியிலும் 1475 உழவர் 

உற்பத்தியாளர்ேள் அரமப்புேள் உருவாக்ேப்படும். 

 

8. ‘இ-சவோரி இந்தியோ எலக்ட்ரிக் யபருந்து கூட்டணி’மய 

பவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆகயாக்  

ஆ) NHAI 

இ) எரிெக்தி திைன் கெரவேள் லிட் 

ஈ) NTPC லிட் 

✓ அரொங்ே மதியுரரயேமான NITI ஆகயாக், இந்தியாவில் 

இ-கபருந்து பற்றிய அறிரவப் பகிர்ந்துசோள்வதற்ோே, 

‘e-Sawaari India Electric Bus Coalition’ஐ 

அறிமுேப்படுத்துவதாே ெமீபத்தில் அறிவித்தது.  

✓ ேன்வர்சஜன்ஸ் எனர்ஜி ெர்வீஸ் லிமிசடட் (CESL) மற்றும் 

உலே வளங்ேள் நிறுவனம், இந்தியா ஆகியவற்றுடன் 

இரணந்து, டிரான்ஸ்ஃபார்கமடிவ் அர்பன் சமாபிலிட்டி 

இனிஷிகயட்டிவ் ஆதரவுடன் கூட்டணி சதாடங்ேப்பட்டது. 

 

9. நடப்போண்டுக்கோன ைனித உரிமைகள் நோளுக்கோனக் 

கருப்பபோருள் என்ன? 

அ) Equality, Reducing Inequalities, Advancing Human Rights  

ஆ) The ABCs of L.G.B.T.Q.I.A.+ 

இ) What are Human Rights 

ஈ) Advocates- Torchbearers of human rights 

✓ மனித உரிரமேள் நாளானது ஒவ்கவார் ஆண்டும் டிெ.10 

அன்று அனுெரிக்ேப்படுகிைது. இந்த ஆண்டுக்ோன (2021) 

ேருப்சபாருள் “Equality, Reducing Inequalities, Advancing 

Human Rights” என்பதாகும். ஐநா சபாதுச்ெரப 1948’இல் 

மனித உரிரமேளுக்ோன உலேளாவிய பிரேடனத்ரத 

ஏற்றுக்சோண்டது. 

✓ மக்ேளின் ெமூே, ேலாச்ொர மற்றும் உரிரமேள் பற்றிய 

விழிப்புணர்ரவ ஏற்படுத்தவும், அரனவரின் நலரன 

உறுதிசெய்யவும் இந்த நாள் சோண்டாடப்படுகிைது. 

 

10. FIDE உலக சோம்பியன்ஷிப்மப பவன்ற பசஸ் வீரர் 

யோர்? 

அ) கமக்னஸ் ோர்ல்ென்  

ஆ) விஸ்வநாதன் ஆனந்த் 

இ) கோகனரு ஹம்பி 

ஈ) சநகபாம்னியாச்சி 

✓ தற்கபாரதய உலே செஸ் ொம்பியனான நார்கவயின் 

கமக்னஸ் ோர்ல்ென் தனது பட்டத்ரத தக்ேரவத்து 

துபாயில் நடந்த FIDE உலே ொம்பியன்ஷிப்ரப சவன்ைார்.  

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரேத்தில் நடந்த துபாய் எக்ஸ்கபா 2020 

இல் நடந்த உலேளாவிய கபாட்டிரய சவல்வதற்ோே ஏழு 

புள்ளிேரளக் ேடந்து ரஷ்யாவின் இயன் சநகபாம்னியாச் 

-சிரய ோர்ல்ென் கதாற்ேடித்தார். இதன்மூலம் ோர்ல்ென் 

தனது 5ஆம் உலே ொம்பியன்ஷிப் பட்டத்ரத சவன்ைார். 

 

 

1. அஞ்சு பாபி ஜாாாா்ஜுக்கு உலே தடேள ஆண்டின் சிைந்த 

வீராங்ேரன விருது 

உலே தடேள ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் சவண்ேலம் 

சவன்ை இந்திய வீராங்ேரன அஞ்சு பாபி ஜாாாா்ஜுக்கு 

உலே தடேள ெம்கமளனம் ொாாா்பில் ஆண்டின் சிைந்த 

வீராங்ேரன விருது வழங்ேப்பட்டுள்ளது. 

இரண்டு முரை ஒலிம்பிக் கபாட்டியில் பங்கேற்ை அஞ்சு 

பாபி ஜாாாா்ஜ் ேடந்த 2003-இல் பாரிஸில் நரடசபற்ை 

உலே தடேள ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் நீளம் 

தாண்டுதலில் சவண்ேலப் பதக்ேம் சவன்ைாாாா். 

இந்நிரலயில் தடேளத்தில் அவாாா் ஆற்றிய 

கெரவக்ோேவும், இந்தியாவில் இளம்சபண்ேள் 

அதிேளவில் தடேளத்தில் ஈடுபட செய்தரமக்ோவும், 

அவருக்கு ஆண்டு சிைந்த வீராங்ேரன விருது 

வழங்ேப்பட்டுள்ளது. 

இந்த விருரதப் சபறும் இரண்டாவது வீராங்ேரன அஞ்சு 

ஆவாாாா். எத்திகயாப்பாவின் கடரட்டு டுலு ேடந்த 2019-

இல் இவ்விருரதப் சபற்ைாாாா். 

தற்கபாது இந்திய தடேள ெம்கமளனம் (ஏஎஃப்ஐ)-இன் 

மூத்த துரணத் தரலவராே பதவி வகித்து வருகிைாாாா். 

ேடந்த 2016-இல் அஞ்சு பாபி ஜாாாா்ஜ் தடேள 

பவுண்கட ரன சதாடங்கி 13 இளம் சிறுமிேளுக்கு 

பயிற்சி அளித்து வருகிைாாாா். இவாாா்ேளில் நீளம் 

தாண்டுதலில் ர லி சிங் 20 வயதுக்குட்பட்கடாாாா் உலே 

தடேளத்தில் சவள்ளி சவன்ைாாாா். 

இந்த விருதுக்கு கதாாா்வு செய்யப்பட்டது மிேவும் மகிழ்ச்சி 

தருகிைது. இதன் மூலம் மேளிாாா் தடேளத்துக்கு கமலும் 

கெரவ புரிய ஊக்ேம் கிரடத்துள்ளது என்ைாாாா். 

 

2. அதிே கோல்ேள்: சரானால்கடா ொதரன 

ோல்பந்து விரளயாட்டில் 800 கோல்ேள் அடித்த முதல் 

வீரர் என்கிை ொதரனரயப் பரடத்துள்ளார் 

மான்செஸ்டர் யுரனசடட் கிளப்ரபச் கெர்ந்த 

கிறிஸ்டியாகனா சரானால்கடா. 

கபாாாா்ச்சுேல் நாட்ரடச் கெர்ந்த கிறிஸ்டியாகனா 

சரானால்கடா, மான்செஸ்டர் யுரனசடட் அணிக்ோே 

விரளயாடி வருகிைார். லண்டனில் நரடசபற்ை பிரீமியர் 

லீக் கபாட்டி ஒன்றில் ஆர்செனல் அணிக்கு எதிராே 

விரளயாடி இரு கோல்ேள் அடித்து 3-2 என 

தன்னுரடய அணி சவற்றி சபை உதவினார். 

இதன்மூலம் தன்னுரடய நாட்டுக்ோேவும் கிளப்புக்ோவும் 

விரளயாடிய ஆட்டங்ேளில் 800 கோல்ேள் அடித்து 

ொதரன பரடத்துள்ளார். இந்த இலக்ரே அரடந்த முதல் 

வீரர் என்கிை சபருரமரய சரானால்கடா சபற்றுள்ளார். 

1095 ஆட்டங்ேளில் 801 கோல்ேரள அடித்துள்ளார் 36 

வயது சரானால்கடா. ெர்வகதெ ஆட்டங்ேளில் 115 

கோல்ேளுடன் அதிே கோல்ேள் அடித்த வீரர்ேளின் 

பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ளார். 

 

 

 

 



         

    

3. டிெம்பர்.5 - ெர்வகதெ தன்னார்வலர் தினம் மற்றும் 

உலே மண் தினம். 

 

4. கதசிய அளவில் தமிழ்நாடு கவளாண் 

பல்ேரலக்ேழேத்துக்கு 4-வது இடம் 

இந்திய கவளாண் ஆராய்ச்சி ேழே தரவரிரெயில், கதசிய 

அளவிலான மாநில கவளாண்ரமப் 

பல்ேரலக்ேழேங்ேளில், கோரவ தமிழ்நாடு 

கவளாண்ரமப் பல்ேரலக்ேழேம் 4-வது இடத்ரத 

பிடித்துள்ளது. 

கோரவ தமிழ்நாடு கவளாண்ரமப் பல்ேரலக்ேழேம் 

சவளியிட்ட அறிக்ரே: தமிழ்நாடு கவளாண்ரமப் 

பல்ேரலக்ேழேம், ேடந்த 2020-ம் ஆண்டுக்ோன இந்திய 

கவளாண் ஆராய்ச்சி ேழேதரவரிரெயில் 8-வது 

இடத்ரதசபற்றுள்ளது. இப்பல்ேரலக்ேழேம், நாட்டில் 

உள்ள 67 கவளாண் நிறுவனங்ேளில் 8-வது 

இடத்ரதயும், கதசிய அளவிலான மாநில கவளாண்ரமப் 

பல்ேரலக்ேழேங்ேளில் 4-வது இடத்ரதயும், 

சதன்னிந்திய கவளாண்ரமப் பல்ேரலக்ேழேங்ேளுக்கு 

இரடகய 2-வது இடத்ரதயும் சபற்றுள்ளது. 

இதுசதாடர்பாே பல்ேரலக்ேழே துரணகவந்தர் 

(சபாறுப்பு) அ.சு.கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறியது: 

பல்ேரலக்ேழே ஆசிரியர்ேளின் சீரிய பயிற்சி வகுப்புேள் 

மூலம், மாணவர்ேள் அளவிலான இளநிரல, முதுநிரல 

ஆராய்ச்சி ஊக்ேத்சதாரே எண்ணிக்ரேரயப் சபற்ைதன் 

வாயிலாே ேல்விப் பரிமாணத்தில் அதிே மதிப்சபண் சபை 

முடிந்தது. பல்ேரலக்ேழே ஆராய்ச்சியாளர்ேள், இரத ஒரு 

ெவாலாே ஏற்று ஆராய்ச்சிக் ேட்டுரரேரள சீரிய 

முயற்சிேள் மற்றும் திட்டமிடல் மூலம் அதிேளவில் 

பிரசுரித்து நிதி ஆதாரங்ேரளயும் சபருக்கியதன் மூலம் 

ஆராய்ச்சிப் பரிமாணத்தில் குறிப்பிட்ட மதிப்சபண் சபை 

முடிந்தது. இளம் ஆராய்ச்சியாளர்ேளுக்கு, பல்கவறு 

விருதுேரளப் சபை தீவிர ஊக்குவிப்பு அளிக்ேப்பட்டது. 

கமலும், கவளாண் விரிவாக்ேத்தில் அதிேளவிலான 

செயல் விளக்ேங்ேள், வாசனாலி உரரேள், 

சதாரலக்ோட்சி நிேழ்ச்சிேள் வழங்ேப்பட்டன. இடுசபாருள் 

வணிேர்ேள், அரசு ொரா அரமப்பினர், சதாழில்நுட்ப 

நிபுணர்ேள் ஆகிகயாருக்கு அதிே பயிற்சிேள் 

வழங்ேப்பட்டன. அதிேளவிலான ெர்வகதெ 

மாணவர்ேரள ஈர்த்ததன் மூலம், மாணவர்ேளின் 

பன்முேத் தன்ரமரய அதிேரித்து, மதிப்சபண்ேரளக் 

கூட்ட முடிந்தது. 

இந்த தரவரிரெ மூலம் பல்ேரலக்ேழேம் நிதிேரள 

ஈர்ப்பதற்ோேவும், இன்னும் கூடுதலாே ெர்வகதெ 

மாணவர்ேள் கெர்க்ரேக்ோேவும், கூட்டு ஆராய்ச்சிக்ோன 

கூடுதல் வழிேளுக்ோேவும் உலே அரங்கில் 

தன்நிரலரய கமம்படுத்தவும் முடியும். இனிவரும் 

நாட்ேளில் பல்ேரலக்ேழேம் முதல் 3 இடங்ேளில் 

இடம்பிடிக்ே முரனப்புடன் செயல்பட்டு உச்ெத்ரத எட்டும்” 

என்ைார். 

 

5. கராகபாக்ேள் இனிகமல் குழந்ரதேரள 

சபற்சைடுக்கும்: உலகின் முதல் உயிருள்ள 

கராகபாக்ேரள உருவாக்கி அசமரிக்ே விஞ்ஞானிேள் 

ொதரன 

உலகின் முதல் உயிருள்ள கராகபாரவ அசமரிக்ே 

விஞ்ஞானிேள் உருவாக்கியுள்ளனர். இந்த கராகபாக்ேள் 

தங்ேரள கபான்கை குழந்ரதேரள சபற்சைடுக்கின்ைன. 

அசமரிக்ோவின் சவர்மாண்ட், டப்ட்ஸ்,ஹார்வர்டு 

பல்ேரலக்ேழேங்ேரளச் கெர்ந்த விஞ்ஞானிேள் பல 

ஆண்டுேளாே உயிரி கராகபா ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு 

வருகின்ைனர். ேடந்த 2020-ம் ஆண்டில் உலகின் முதல் 

உயிருள்ள கராகபாரவ அவர்ேள் உருவாக்கினர். 

ஆப்பிரிக்ோரவச் கெர்ந்த ஜீகனாபஸ் கலவிஸ் என்ை 

தவரள இனத்தின் ஸ்சடம் செல்ேளில் இருந்து 

உருவாக்கியதால் இதற்கு 'ஜீகனாபாட்ஸ் 1.0' என்று 

சபயரிடப்பட்டது. இரவ ஒரு மில்லி மீட்டருக்கும் 

குரைவான அேலம் சோண்டரவ. கபக் கமன் 

வடிவிலான இந்த கராகபாக்ேளால் நேர முடியும். நீந்த 

முடியும். 

சதாடர் ஆராய்ச்சியின் பலனாே ேடந்த கம மாதம் 

ஜீகனாபாட்ஸ் 2.0 கராகபா உருவாக்ேப்பட்டது. சில 

நாட்ேளுக்கு முன்பு ஜீகனாபாட்ஸ் 3.0 கராகபா குறித்த 

ஆய்வறிக்ரேரய அசமரிக்ே விஞ்ஞானிேள் 

சவளியிட்டனர். அதில் கூறியிருப்பதாவது: 

உலகின் பல்கவறு நாடுேளில் இரும்பு, பிளாஸ்டிக்ோல் 

கராகபாக்ேள் தயாரிக்ேப்படுகின்ைன. அவற்றில் இருந்து 

கவறுபட்டு உயிரி கராகபாக்ேரள உருவாக்கும் 

ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு சவற்றி சபற்றிருக்கிகைாம். 

இப்கபாது ஜீகனாபாட்ஸ் 3.0 கராபாரவ 

உருவாக்கியுள்களாம். இவற்ைால் தங்ேரளப் கபான்கை 

குழந்ரதேரள சபற்சைடுக்ே முடியும். இந்த கராகபா 

ஆராய்ச்சியின் மூலம் விபத்தில் படுோயமரடந்த 

மனிதர்ேரள குணப்படுத்த முடியும். பிைவி குரைபாடுேள், 

புற்றுகநாரய குணப்படுத்த முடியும். முதுரம 

பிரச்சிரனக்கும் தீர்வு ோண முடியும் என்று நம்புகிகைாம். 

இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

ஜீகனாபாட்ஸ் 3.0 கராபாரவ 

உருவாக்கியவிஞ்ஞானிேள் குழுவில் இடம்சபற்றுள்ள 

டப்ட்ஸ்பல்ேரலக்ேழே விஞ்ஞானி பிளாகிஸ்தான் 

கூறும்கபாது, "ஆய்வேத்தில் ஒரு ஜீகனாபாட்ஸ் கராகபா 

குழந்ரதரய சபற்சைடுக்ே 5 நாட்ேள் ஆகிைது. இதுவும் 

அச்சு, அெல் ஜீகனாபாட்ஸ் கராகபா கபான்கை இருக்கிைது. 

எதிர்ோலத்தில் அணுக் ேழிவு, ேடலில் கெேரமாகும் 

ரமக்கராபிளாஸ்டிக் ேழிவு பிரச்சிரனக்கு தீர்வு 

ோண்பதற்கு ஜீகனாபாட்ஸ் கராகபாரவ பயன்படுத்த 

முடியும்" என்ைார் 

ஆபத்தான கராகபா? 

அசமரிக்ோவின் டூக் பல்ேரலக்ேழே கபராசிரியர் நிடா 

பாராஹனி கூறும்கபாது, "ஜீகனாபாட்ஸ் கராகபாவால் 

தன்ரனப் கபான்கை குழந்ரதரய சபற்சைடுக்ே முடியும் 

என்ைால் அது ஆபத்தானது. இரவ ஆய்வேத்தில் இருந்து 

தப்பி பூமியில் பல்கிப் சபருே வாய்ப்புள்ளது. எதிர்ோலத்தில் 

இவற்றின் இனப்சபருக்ேம், செயல்பாடுேள் எவ்வாறு 

இருக்கும் என்பரத ேணிக்ே முடியாது. செயற்ரேயாே 

உருவாக்ேப்பட்ட உயிரி கராபாவால் மனித குலத்துக்கு 

ஆபத்து ஏற்படலாம். எனகவ ஆபத்தான ஆராய்ச்சிரய 



         

    

நிறுத்த கவண்டும். மனித குலத்தின் நன்ரமக்ோே 

அரனத்து உயிரி கராகபாக்ேரளயும் அழித்துவிட 

கவண்டும்" என்ைார். 

 

6. பாரதியார் நிரனவு நூற்ைாண்டு: 

திருவல்லிக்கேணியில் 44 வாரங்ேளுக்கு சதாடர் 

நிேழ்ச்சி 

தமிழே அரசு சவளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் 

கூறியிருப்பதாவது:- 

பாரதியார் மரைந்த நூற்ைாண்டின் நிரனவாே அவரது 

சபருரமேரள கபாற்றிடும் வரேயில் 14 அறிவிப்புேரள 

முதல்-அரமச்ெர் மு.ே.ஸ்டாலின் சவளியிட்டார். 

ஓராண்டுக்கு சென்ரன திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள 

பாரதியார் நிரனவு இல்லத்தில் வாரந்கதாறும் நிேழ்ச்சி 

ஒன்று செய்தித்துரையின் ொர்பில் நடத்தப்படும் என்றும் 

அறிவித்தார். 

இதரன செயல்படுத்தும்விதமாே சென்ரன 

திருவல்லிக்கேணி பாரதியார் இல்லத்தில் 4-ந் கததி 

(இன்று) சதாடங்கி 44 வாரங்ேளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு 

இரெக்ேல்லூரி, பள்ளிக்ேல்வித்துரை, வானவில் 

பண்பாட்டு ரமயம் மற்றும் பாரதி புேழ் பாடும் பல்கவறு 

சதாண்டு நிறுவனங்ேளுடன் இரணந்து சதாடர்நிேழ்ச்சி 

நடத்தப்படுகிைது. ஒவ்சவாரு வாரமும் ெனிக்கிழரம 

மாரல 6 மணிக்கு இந்த நிேழ்ச்சி சதாடங்கி நரடசபறும். 

முதல் நிேழ்ச்சியான தமிழ்நாடு இரெக்ேல்லூரி 

மாணவர்ேள் வழங்கும் பாரதியின் புேழ்பாடும் நாதஸ்வர 

இரெ நிேழ்ச்சிரய 4-ந் கததி (இன்று) மாரல 5 

மணிக்கு அரமச்ெர் மு.சப.ொமிநாதன் சதாடங்கி 

ரவக்கிைார். 

 


