
         

    

1. அண்மையில் பறமைக் காய்ச்சல் பாதிப்பால் 12000 ைாத்துகமை 

ககான்கறாழித்த இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) அஸ்ஸாம் 

இ) கேரளா  

ஈ) பீோர் 

✓ கேரளாவின் ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் அண்மமயில் பறமவக் ோய்ச்சல் 

பாதிப்புேள் பதிவாகியுள்ளன. கமலும் தேழி கிராமத்தில் மமாத்தம் 12,000 

வாத்துேள் இதன் காரணமாக ககான்க ாழிக்ேப்பட்டன. அப்பகுதி 

ேட்டுப்பாட்டு மண்டலமாே அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. பல்கவறு பகுதிேளில் 

இருந்து மபறப்பட்ட கூடுதல் மாதிரிேள் கபாபாலில் உள்ள ICAR-National 

Institute of High Security Animal Diseases நிறுவனத்துக்கு பரிகசாதமன 

-க்ோேவும் பறமவக்ோய்ச்சல் பாதிப்புேமளக் ேண்டறிவதற்ோேவும் 

அனுப்பப்பட்டுள்ளன. 

 

2. அண்மையில் ஓரினச்சசர்க்மக திருைணத்மத அனுைதிக்கும் 

சட்டத்மத அங்கீகரித்த கதன்னகைரிக்க நாடு எது? 

அ) அர்மென்டினா 

ஆ) சிலி  

இ) மபரு 

ஈ) மபாலிவியா 

✓ சிலி அதிபர் மசபாஸ்டியன் பிகனரா அண்மமயில் ஓரினச்கசர்க்மே 

தம்பதிேமள திருமணம் மசய்து மோள்ள அனுமதிக்கும் சட்டத்தில் 

மேமயழுத்திட்டார். இந்த விழாவில் LGBT மற்றும் பரந்த மனித 

உரிமமேளுக்ோன ஆர்வலர்ேள் ேலந்துமோண்டனர். 

✓ அந்த நாட்மடப்மபாறுத்தவமர, சட்டம் ‘இரு நபர்ேளுக்கு இமடயிலான 

அமனத்து ோதல் உறவுேமளயும் சமமான நிமலயில் மவக்கிறது’. 

 

3. 2021’இல் இந்தியாவில் கூகுளில் அதிகம் சதடப்பட்ட ஆளுமை 

யார்? 

அ) நீரஜ் கசாப்ரா  

ஆ) எகலான் மஸ்க் 

இ) P V சிந்து 

ஈ) மீராபாய் சானு 

✓ கூகுள் தனது ‘2021ஆம் ஆண்டின் ததடல்’ பட்டியமல மவளியிட்டது, 

இது உலேம் முழுவதும் அதன் கதடுமபாறியில் அதிேம் கதடப்பட்டமதக் 

ோட்டுகிறது. ஒலிம்பிக் தங்ேப்பதக்ேம் மவன்ற நீரஜ் கசாப்ரா, 2021’இல் 

இந்தியாவில் அதிேம் கதடப்பட்ட ஆளுமம ஆனார். 

✓ 2021’இல் இந்தியாவில் கூகுளில் அதிேம் கதடப்பட்ட தமலப்புேளில், ICC 

T20 உலேக்கோப்மப மற்றும் இந்தியன் பிரீமியர் லீக், CoWin, Euro Cup, 

மற்றும் Tokyo Olympics ஆகியமவ இடம் மபற்றுள்ளன. 

 

4. நாடாளுைன்றத்தில் அண்மையில் நிமறசைற்றப்பட்ட NIPER 

(திருத்தம்) ைசசாதா, ‘சதசிய முக்கியத்துைம் ைாய்ந்த நிறுைனம்’ 

அந்தஸ்மத ____ எதற்கு ைழங்க முமனகிறது? 

அ) மருந்து ேல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்ேள்  

ஆ) மபட்கராலிய ஆராய்ச்சி நிறுவனங்ேள் 

இ) உடற்ேல்வி நிறுவனங்ேள் 

ஈ) தத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனங்ேள் 

✓ கதசிய மருந்துக் ேல்வி & ஆராய்ச்சி நிறுவன (திருத்தம்) மகசாதாமவ 

நாடாளுமன்றம் அண்மமயில் நிமறகவற்றியது. அேமதாபாத், ஹாஜிபூர், 

மஹதராபாத், மோல்ேத்தா, மேௌோத்தி மற்றும் கரபகரலி ஆகிய 

இடங்ேளில் அமமந்துள்ள கமலும் ஆறு மருந்துக் ேல்வி & ஆராய்ச்சி 

நிறுவனங்ேளுக்கு ‘கதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனம்’ என்ற 

அந்தஸ்மத வழங்குவமத இது கநாக்ேமாேக் மோண்டுள்ளது. அவற்றுக் 

-ோன ஆகலாசமனக் குழுமவ அமமப்பதும் இதன் கநாக்ேமாகும். 

 

 

 

5. எந்த ைாநிலம் / யூனியன் பிரசதசத்தில் 1,000 அடல் டிங்கரிங் 

ஆய்ைகங்கமை நிறுைப்சபாைதாக NITI ஆசயாக் அறிவித்தது? 

அ) ெம்மு ோஷ்மீர்  

ஆ) கோவா 

இ) சிக்கிம் 

ஈ) அருணாச்சல பிரகதசம் 

✓ ெம்மு-ோஷ்மீரில் 1,000 அடல் டிங்ேரிங் ஆய்வேங்ேமள நிறுவ 

உள்ளதாே NITI ஆகயாக் அறிவித்துள்ளது. அவற்றில், 187 நிறுவனங்ேள் 

இந்த நிதியாண்டின் இறுதிக்குள் நிறுவப்படும். ATL என்பது, அறிவியல் 

ேருத்துக்ேமளப் பரிகசாதித்து, புரிந்துமோள்வதற்ோன வழிேமள 

உருவாக்குவதன்மூலம் குழந்மதேளின் அறிவாற்றல் வளர்ச்சிமய 

அதிேரிப்பதற்ோன NITI ஆகயாக்கின் ஒரு முன்மனடுப்பாகும். 

 

6. எந்த ைாநில காைல்துமற, இடரில் இருக்கும் குடிைக்கமை காைல் 

துமறயுடன் இமணப்பதற்காக, ‘Call your Cop’ என்ற திறன்சபசி 

கசயலிமய அறிமுகப்படுத்தியது? 

அ) நாோலாந்து  

ஆ) கமற்கு வங்ேம் 

இ) கேரளா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ நாோலாந்து ோவல்துமற அண்மமயில் ‘Call your Cop’ என்ற திறன் 

கபசி மசயலிமய அறிமுேப்படுத்தியது. இது மாநிலத்தின் அமனத்து 

குடிமக்ேளும் மற்றும் இடரில் உள்ளவர்ேளும் ஒரு மநாடியில் ோவல் 

துமறமய மதாடர்பு மோள்ள உதவுகிறது. இந்தச் மசயலியில் உள்ள 

அம்சங்ேளில் அமடவு, எச்சரிக்மேேள், சுற்றுலா குறிப்புேள், SOS, 

அருகிலுள்ள ோவல் நிமலயம் மற்றும் கதடல் ஆகியமவயும் அடங்கும். 

 

7. ’ஹனுக்கா’மை ககாண்டாடடுகிற ைக்கள் யார்? 

அ) யூதர்ேள்  

ஆ) கிறிஸ்தவர்ேள் 

இ) முஸ்லிம்ேள் 

ஈ) சீக்கியர்ேள் 

✓ ‘விளக்குேளின் திருவிழா’ என்றும் அமழக்ேப்படுகிற ‘ஹனுக்ோ’, ஒரு 

மோடுங்கோல் மன்னருக்கு எதிரான யூதர்ேளின் மவற்றிமயக் 

மோண்டாடும் ஒரு யூதத்திருவிழாவாகும். ஹனுக்ோ - எட்டு நாள் யூத 

மோண்டாட்டம் ஆபிரோம் உடன்படிக்மேக்குப் பிறகு மதாடர்ச்சியாே 

2ஆவது ஆண்டாே, நவம்பர் 28 மற்றும் டிசம்பர் 5 ஞாயிற்றுக்கிழமம 

வமர UAE முழுவதும் நடத்தப்படுகிறது. 

 

8. சில சையங்களில் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற காசைரி திட்டத்துடன் 

கதாடர்புமடய துமற எது? 

அ) நதி கமலாண்மம 

ஆ) உள்நாட்டு இயந்திரங்ேளின் வளர்ச்சி  

இ) மமாழிமயப் பாதுோத்தல் 

ஈ) பருவநிமல மாற்றம் 

✓ பாதுோப்புக்ோன கேபினட் ேமிட்டி (CCS) 1989’இல் உள்நாட்டிகலகய 

தயாரிக்ேப்பட்ட ோகவரி எஞ்சின் திட்டத்திற்கு அனுமதி அளித்தது. 30 

ஆண்டுேள் ஓடிய இத்திட்டம் `2035.56 கோடி மசலவில் ஒன்பது முழு 

முன்மாதிரி இயந்திரங்ேள் மற்றும் நான்கு முக்கிய இயந்திரங்ேமள 

உருவாக்கியது. சமீபத்தில், மலட் ோம்பட் ஏர்கிராப்ட் (எல்சிஏ) கதொஸ் 

தற்கபாது இறக்குமதி மசய்யப்பட்ட எஞ்சினுடன் ஒருங்கிமணக்ேப்பட்டு 

-ள்ளதாே அறிவிக்ேப்பட்டது. கமலும் எதிர்ோலத்தில் எல்சிஏ வமேேள் 

மற்றும் அட்வான்ஸ்டு மீடியம் ோம்பட் ஏர்கிராப்ட்கபான்ற விமானங்ே 

-மள இயக்குவதற்கு உள்நாட்டு இயந்திரங்ேமள உருவாக்குவதற்கு 

உத்கதசிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9. நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டுக்கான கபண்கள் பசலான் டி’ஓர் விருமத 

கைன்ற அகலக்ஸியா புட்கடல்லாஸ் சார்ந்த நாடு எது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) ஸ்மபயின்  

இ) UK 

ஈ) அர்மென்டினா 

✓ 2021 பகலான் டி’ஓர் பிரான்ஸ் ோல்பந்து விருதின்கபாது 2021ஆம் 

ஆண்டிற்ோன மபண்ேள் பகலான் டி’ஓர் விருமத ஸ்பானிஷ் ோல்பந்து 

வீராங்ேமன அமலக்ஸியா புட்மடல்லாஸ் மபற்றுள்ளார். 

✓ FC பார்சிகலானாவின் மிட்பீல்டர் அமலக்சியா புமடல், அடா மஹேர்மபர்க் 

மற்றும் கமேன் இராபிகனாவுக்குப் பிறகு பரிமச மவன்ற மூன்றாவது 

மபண் வீராங்ேமன ஆவார். லிகயானல் மமஸ்ஸி ஏழாவது முமறயாே 

பகலான் டி’ஓர் விருமத மவன்றுள்ளார். 21 வயதுக்குட்பட்ட சிறந்த 

வீரருக்ோன கோபா டிராபிமய பார்சிகலானாவின் 19 வயதான மபட்ரி 

மவன்றார். 

 

10. NSO’இன் GDP ைதிப்பீட்டின்படி, 2021-22ஆம் ஆண்டின் 

இரண்டாம் காலாண்டில் நிமலயான விமலயில் GDP என்ன? 

அ) 5.6 

ஆ) 6.4 

இ) 8.4  

ஈ) 9.8 

✓ கதசிய புள்ளியியல் அலுவலேம் (NSO), புள்ளியியல் & திட்ட அமலாக்ே 

அமமச்சேம் 2021-22 (Q2 2021-22) இரண்டாம் ோலாண்டிற்ோன 

(ெூமல-மசப்டம்பர்) மமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) 

மதிப்பீடுேமள மவளியிட்டது. Q2 2021-22’இல் நிமலயான விமலயில் 

GDP ₹35.73 லட்சம் கோடியாே மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது 2020-21ஆம் 

ோலாண்டில் ₹32.97 லட்சம் கோடியாே இருந்தது. 

✓ இது 2020-21ஆம் ோலாண்டில் நிலவிய 7.4 சதவீத சுருக்ேத்துடன் 

ஒப்பிடும்கபாது 8.4 சதவீத வளர்ச்சியுடன் உள்ளது. 

 


1. ரூ.339 கோடியில் புதுப்பிக்ேப்பட்ட ோசி விஸ்வநாதர் கோயில் வளாேம் 

ோசி விஸ்வநாதர் கோயில் வளாேம் ரூ.339 கோடி மசலவில் 3 ஆயிரம் 

ச.அ’இலிந்து 5 லட்சம் சதுர அடியாே விரிவாக்ேம் மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

புதுப்பிக்ேப்பட்ட கோயிமல பிரதமர் நகரந்திர கமாடி கநற்று நாட்டுக்கு 

அர்ப்பணித்தார். 

உத்தர பிரகதச மாநிலம் வாரணாசியில் உலே பிரசித்தி மபற்ற ோசி 

விஸ்வநாதர் கோயில் அமமந்துள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு வரும் 

பக்தர்ேள் ேங்மேயில் நீராடி, புனித நீமர எடுத்துச் மசன்று கோயிலில் 

வழங்குவது வழக்ேமாகும். ோசி கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்ேள் 

எண்ணிக்மே மதாடர்ந்து அதிேரித்து வருகிறது. அதனால், மநரிசல் 

மிகுந்த மதருக்ேள், கமாசமான சுற்றுப்புறத்மத ேடந்து பக்தர்ேள் 

கோயிலுக்கு மசல்ல கவண்டிய நிமல இருந்தது. 

இந்த பிரச்சிமனக்கு தீர்வு ோண விஸ்வநாதர் கோயிமலயும் ேங்மே 

நதியின் ேமரேமளயும் இமணக்கும் வமேயில் விரிவான பாமதமய 

அமமக்ே பிரதமர் நகரந்திர கமாடி திட்டமிட்டார். இதன்படி, ேடந்த 2019-

ம் ஆண்டு மார்ச் 8-ம் கததி கோயில் வளாேத்மத விரிவாக்ேம் மசய்யும் 

திட்டத்துக்கு அடிக்ேல் நாட்டப்பட்டது. இதற்ோே கோயிமல சுற்றியிருந்த 

300-க்கும் கமற்பட்ட மசாத்துேள் மேயேப்படுத்தப்பட்டன. 

இந்த திட்டத்தில் அதிே ஆர்வம் ோட்டிய பிரதமர், அடிக்ேடி வாரணாசிக்கு 

வந்து ஆகலாசமனேமள வழங்கினார். அவரது ஆகலாசமனயின்படி 

மாற்றுத் திறனாளிேளும் எளிதில் வந்து மசல்லும் வமேயில் 

சாய்தளங்ேள், நேரும் படிக்ேட்டுேள் உள்ளிட்ட நவீன வசதிேள் 

ஏற்படுத்தப்பட்டன. சுற்றுலா வசதி மமயம், கவத மமயம், அருங்ோட்சிய 

-ேம், பார்மவயாளர் மாடம், உணவு விடுதிேள் உள்ளிட்ட வசதிேளும் 

மசய்யப்பட்டன. 

பமழய ேட்டிடங்ேமள இடிக்கும்கபாது 40-க்கும் கமற்பட்ட பழமமயான 

கோயில்ேள் ேண்டறியப்பட்டன. அமவ பாதுோக்ேப்பட்டு அழகுபடுத்தப்ப 

-ட்டன. விஸ்வநாதர் கோயில் வளாேத்தில் ஆதி சங்ேராச்சாரியார், பாரத 

மாதா, ராணி அகில்யாபாய் கஹால்ேர் சிமலேள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

சுமார் 3 ஆயிரம் சதுர அடியாே இருந்த கோயில் வளாேம், ரூ.339 கோடி 

மசலவில் 5 லட்சம் சதுர அடி அளவுக்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டது. 

 

2. ஆசிய பிராந்தியத்தில் ஆதிக்ேம் மசலுத்தும் நாடுேள் பட்டியல்: 

இந்தியாவுக்கு 4-ஆவது இடம்; அமமரிக்ோ முதலிடம் 

ஆசிய பிராந்தியத்தில் அதிேமாே ஆதிக்ேம் மசலுத்தும் நாடுேளின் 

பட்டியலில் இந்தியா 4-ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

வட அமமரிக்ே ேண்டத்மதச் கசாோ்ந்த நாடாே இருந்தாலும், ஆசியாவில் 

அதிே மசல்வாக்கு மோண்ட நாடாே அமமரிக்ோ உள்ளது. 

ஆசிய பிராந்தியத்தில் மசல்வாக்கு மோண்ட நாடுேள் குறித்து 

ஆஸ்திகரலியாமவச் கசாோ்ந்த கலாவி நிறுவனம் ஆண்டுகதாறும் ஆய்வு 

நடத்தி வருகிறது. நடப்பாண்டுக்ோன ஆய்வறிக்மேமய அந்நிறுவனம் 

அண்மமயில் மவளியிட்டது. 

அதில், சீனாமவ பின்னுக்குத் தள்ளி, ஆசிய பிராந்தியத்தில் அதிேம் 

ஆதிக்ேம் மசலுத்தும் நாடாே அமமரிக்ோ உள்ளதாேத் 

மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. பட்டியலில் சீனா 2-ஆவது இடத்திலும், ெப்பான் 

3-ஆவது இடத்திலும், இந்தியா 4-ஆவது இடத்திலும் உள்ளன. ரஷியா, 

ஆஸ்திகரலியா, மதன் மோரியா, சிங்ேப்பூாோ், இந்கதாகனசியா, தாய்லாந்து 

ஆகியமவ அடுத்தடுத்த இடங்ேளில் உள்ளன. 

ேடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமேயில் சீனா, ெப்பான், ஆஸ்திகரலியா, 

ரஷியா ஆகிய நாடுேள் ஆசிய பிராந்தியத்தில் தங்ேள் மசல்வாக்மே 

இழந்துள்ளதாே அறிக்மேயில் மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. மற்ற நாடுேளுடன் 

ஒப்பிடுமேயில் சீனாவும் ெப்பானும் அதிே அளவில் தங்ேள் மசல்வாக்மே 

இழந்துள்ளன. அகத கவமளயில், அமமரிக்ோவின் மசல்வாக்கு சற்று 

உயாோ்ந்துள்ளது. 

தூதரேத் மதாடாோ்பு, ேலாசார ஆதிக்ேம், மபாருளாதார உறவு, எதிாோ்ோல 

வளங்ேள் உள்ளிட்ட பல்கவறு விவோரங்ேளில் சீனா தனது 

ஆதிக்ேத்மத இழந்ததாே அறிக்மேயில் மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. தூதரேத் 

மதாடாோ்பு, மபாருளாதார உறவு ஆகிய மதிப்பீடுேளில் இந்தியா தனது 

மசல்வாக்மே இழந்துள்ளது. 

அதிபாோ் கொ மபடன் தமலமமயிலான நிாோ்வாேம் ஆசிய பிராந்தியத்தில் 

உள்ள நாடுேளுடன் தூதரே உறமவ வலுப்படுத்தியதால், 

அமமரிக்ோவின் மசல்வாக்கு அதிேரித்துள்ளதாேத் மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

ேகரானா தடுப்பூசிமய அதிே எண்ணிக்மேயில் மசலுத்தி மபாருளாதார 

பாதிப்பில் இருந்து விமரவில் மீண்டதும் அமமரிக்ோவின் மசல்வாக்கு 

அதிேரிப்புக்கு முக்கியக் ோரணம் என்று மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

இந்தப் பட்டியலில், அண்மட நாடுேளான பாகிஸ்தான் (15-ஆவது இடம்), 

வங்ேகதசம் (19-ஆவது இடம்), இலங்மே (20-ஆவது இடம்), மியான்மாோ் 

(21-ஆவது இடம்), கநபாளம் (25-ஆவது இடம்) ஆகியமவ 

இந்தியாமவவிடப் பின்தங்கிகய உள்ளன. 

 

3. மத்திய மசம்மமாழி தமிழாய்வு நிறுவனம் சார்பில் சங்ே இலக்கிய 

நூல்ேள் முதல்முமறயாே ேன்னடத்தில் மமாழிமபயர்ப்பு: 8 ஆயிரம் 

பக்ேங்ேளில் 9 நூல்ேளாே மவளியீடு 

மத்திய மசம்மமாழி தமிழாய்வுநிறுவனம் சார்பில் சங்ே இலக்கிய நூல்ேள் 

முதல்முமறயாேேன்னடத்தில் மமாழிமபயர்க்ேப்பட்டுள்ளன. 

தமிழ் மசவ்வியலின் சிறப்மப உலேம் முழுவதும் மோண்டும் மசல்லும் 

கநாக்கில், மத்திய மசம்மமாழி தமிழாய்வு நிறுவனம் மசயல்பட்டு 

வருகிறது. அதன்படி, ஐம்மபரும் ோப்பியங்ேளில் ஒன்றான 

மணிகமேமல ோப்பியம் சீனம், ெப்பானீஸ், மோரியன் உள்ளிட்ட 23 

மமாழிேளில் மமாழிமபயர்க்ேப்பட்டு வருகிறது. அகதகபால, திருக்குறமள 

58 பழங்குடியினர் மமாழிேள் உட்பட 120-க்கும்கமற்பட்ட மமாழிேளில் 

மமாழிமபயர்க்கும் பணிமய மசம்மமாழி தமிழாய்வு நிறுவனம் 

கமற்மோண்டு வருகிறது. இந்நிமலயில், 9 சங்ேஇலக்கிய நூல்ேள் 

முதல்முமறயாே ேன்னட மமாழியில் மமாழிமபயர்க்ேப்பட்டுள்ளன. 

இதுகுறித்து மசம்மமாழி தமிழாய்வு நிறுவன இயக்குநர் கபராசிரியர் இரா 

சந்திரகசேரன் கூறியதாவது: 

கிமு.300 - கிபி. 300 வமரயிலான ோலேட்டத்தில் எழுந்த பாடல்ேளின் 

மதாகுப்பாே சங்ே இலக்கியம் அமமகிறது. அதன்படி, எட்டுத்மதாமேயும், 

பத்துப்பாட்டும் சங்ேஇலக்கியமாகும். ‘யாதும் ஊகர யாவரும் கேளிர்’, 

‘அமிழ்தம் இமயவது ஆயினும் இனிது எனத் தமியர் உண்டலும் இலர்’, 

‘மசல்வத்துப் பயகன ஈதல்’  உள்ளிட்ட ஏராளமான உயரிய 

கோட்பாடுேமள சங்ே இலக்கியம் மோண்டுள்ளது. 

 

 



         

    

இமத உலே மக்ேளிமடகய மோண்டும் மசல்லும் கநாக்கில் 

மமாழிமபயர்க்கும் பணிமய தமிழாய்வு நிறுவனம் சில ஆண்டுேளுக்கு 

முன்பு மதாடங்கியது. முதல்ேட்டமாே, ேன்னட மமாழியில் சங்ே 

இலக்கியங்ேமள மமாழிமபயர்க்ே நடவடிக்மே எடுக்ேப்பட்டது. அதன்படி, 

நற்றிமண, குறுந்மதாமே, ஐங்குறுநூறு, பத்துப்பாட்டு, பரிபாடல், 

ேலித்மதாமே, அேநானூறு, புறநானூறு, பதிற்றுப்பத்து ஆகிய சங்ே 

இலக்கியங்ேள் சுமார் 8 ஆயிரம் பக்ேங்ேமள மோண்ட 9 நூல்ேளாே 

உருவாக்ேப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலம், ேன்னடத்தில் இல்லாத அேப் 

புறக்கோட்பாடுேள் அந்த மமாழிக்குகிமடப்பகதாடு, தமிழுக்கே உரியபிற 

கோட்பாடுேமளயும், மசாற்சிறப்பிமனயும் அம்மமாழி வாயிலாேகவ 

உயர்த்த முடியும். 

இரு மமாழிேளின் இலக்கியத்மத ஒப்பீட்டாய்வு மசய்வதன்மூலம் மமாழி 

அறிஞர்ேளுக்கு மிேப்மபரிய ஆய்வுத் தளத்மத உருவாக்ே முடியும். 

மமாழி அறிஞர்ேள் ஒன்றிமணந்தால், இரு மாநிலங்ேளுக்கும் இமடகய 

நல்லுறவும் வலுப்மபறும். 

மமாழிமபயர்க்ேப்பட்ட நூல்ேளுக்கு ேன்னட மமாழி அறிஞர்ேள்மத்தியில் 

நல்ல வரகவற்பு கிமடத்துள்ளது. இந்த மமாழிமபயர்ப்பு பணியில் 

மபங்ேளூரு தமிழ்ச் சங்ேத்தின் கபராசிரியர் இரா.சீனிவாசன் 

ஒருங்கிமணப்பில், கபராசிரியர்ேள் தா.கிருஷ்ணமூர்த்தி, கே.மலர்விழி, 

ஏ.சங்ேரி, ஜி.சுப்பிரமணியன், மா.அரங்ேசாமி, கே.வனொ குல்ேர்னி, 

நா.கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகிகயார் ஈடுபட்டனர். சங்ே இலக்கியங்ேமள பிற 

மமாழிேளிலும் மமாழிமபயர்க்கும் பணி கமற்மோள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

இவ்வாறு அவர் கூறினார். 

 


