
        

    

1. தாயின் சான்றிதழ்களின் அடிப்படையில் சாதிச்சான்டை 

வழங்கும் முதல் மாநிலம்/யூனியன் பிரததசம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கேரளா 

இ) தில்லி  

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ தில்லியின் துணை முதல்வர் மணீஷ் சிக ாடியா, தாயின் 

 ான்றிதழ்ேளின் அடிப்பணையில் முதல்  ாதிச் ான்றிதணை 

வைங்கினார். இதற்குமுன்னர், SC/ST  ாதிச் ான்றிதழ்ேள் 

தந்ணதயின்  ாதிச் ான்றுேள் (அ) தந்ணதவழி  ான்றுேளின் 

அடிப்பணையில் மட்டுகம வைங்ேப்பட்ைன. எனகவ, இது 

ஒரு முக்கிய நைவடிக்ணேயாே ேருதப்படுகிறது. 

 

2. 2022ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, இந்தியாவில் எத்தடை 

வங்கிகள் அடமப்பு ரீதியாக முக்கியமாை வங்கிகளாக 

வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளை? 

அ) 2 

ஆ) 3  

இ) 4 

ஈ) 5 

✓ எஸ்பிஐ, ஐசிஐசிஐ வங்கி மற்றும் HDFC வங்கி ஆகியணவ 

உள்நாட்டு அணமப்பு ரீதியாே முக்கியமான வங்கிேளாே 

ததாைர்ந்து அணையாளம் ோைப்படுவதாே இந்திய ரி ர்வ் 

வங்கி அறிவித்தது. இவ்வங்கிேள் திவாலானால் நாட்டிற்கு 

கபரிைர் ஏற்படும். எனகவ அணவ மூலதனப் பாதுோப்பு 

இணையேத்துைன் கூடுதலாே தபாது ஈக்விட்டி அடுக்கு-1 

மூலதனத்ணதயும் பராமரிக்ே கவண்டும். 

✓ 2021 மார்ச் 31 அன்று வங்கிேளிலிருந்து க ேரிக்ேப்பட்ை 

தரவுேளின் அடிப்பணையில் இது அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

3. நலபாைா பைடவகள் சரணாலயம் உள்ள மாநிலம் (அ) 

யூனியன் பிரததசம் எது? 

அ) கமற்கு வங்ேம் 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) கேரளா 

ஈ) ேர்நாைோ 

✓ நலபானா பறணவேள்  ரைாலயம் என்பது ஒடிஸாவின் 

சிலிோ ஏரி ராம் ார் ஈரநிலங்ேளின் ணமயப்பகுதியாகும். 

சிலிோ ஏரி இந்தியாவின் மிேப்தபரிய உவர் நீர் ஏரியாகும். 

சிலிோவில் நைத்தப்பட்ை நீர்ப்பறணவ நிணல ேைக்தேடுப்பு 

– 2022’இன்படி, 107 நீர்ப்பறணவ இனங்ேளில் தமாத்தம் 

10,74,173 பறணவேளும், ஈரநிலத்ணதச்  ார்ந்த 76 

இனங்ேளில் 37,953 பறணவேளும் ேைக்கிைப்பட்ைன.  

✓ நலபானா பறணவேள்  ரைாலயத்தில் தமாத்தம் 97 

வணேயான 3,58,889 பறணவேள் ேைக்கிைப்பட்ைன. 

 

 

 

4. சமீபத்திய சசய்திகளில் இைம்சபற்ை ‘Plan Bee’ உடன் 

சதாைர்புடைய மத்திய அடமச்சகம் எது? 

அ) இரயில்கவ அணமச் ேம்  

ஆ) சுற்றுச்சூைல், வன அணமச் ேம் 

இ) உைவு அணமச் ேம் 

ஈ) MSME அணமச் ேம் 

✓ ‘Plan Bee’ முதன்முதலில் வைகிைக்கு எல்ணலய ார 

இரயில்கவயால் யாணனேணள ரயில் பாணதேளிலிருந்து 

விலக்கிணவக்ே ஒரு தனித்துவமான முணறயாே த யல்ப 

-டுத்தப்பட்ைது. நாடு முழுவதும் ‘Plan Bee’ திட்ைத்ணத 

ரயில்கவ அமல்படுத்தவுள்ளதாே மத்திய ரயில்கவ துணற 

அணமச் ர் அஸ்வினி ணவஷ்ைவ் ததரிவித்தார். கதனீக் 

கூட்ைத்தின்  ல லப்பு ஒலிணய ஒலிக்கும் ஓர் ஒலிதபருக்கி 

அணமப்ணப இது பயன்படுத்துகிறது. 

 

5. சசப்ைம்பரில் நடத்தப்பட்ட முதல் தசாதடைக்குப் பிைகு, 

அண்டமயில் “டைப்பர்தசானிக் ஏவுகடணடய” ஏவிய 

நாடு எது? 

அ) இஸ்கரல் 

ஆ) வை தோரியா  

இ) ஈரான் 

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரேம் 

✓ அண்ணமயில் ‘ணைப்பர்க ானிக் ஏவுேணை’ணய வை 

தோரியா பரிக ாதித்தது. அந்த ஏவுேணை தன் இலக்ணே 

தவற்றிேரமாே தாக்கியது. இச்க ாதணன பிராந்தியத்தில் 

உள்ள பல இராணுவங்ேளால் ேண்ைறியப்பட்ைது. கமலும் 

அதமரிக்ோ, ததன் தோரியா மற்றும் ஜப்பானில் இருந்து 

விமர் னங்ேணள அது ஈர்த்தது. 

✓ வைதோரியா முதன்முதலில் ணைப்பர்க ானிக் ஏவுே 

-ணைணய த ப்ைம்பரில் க ாதித்தது. ணைப்பர்க ானிக் 

ஆயுதங்ேளால் ஒலிணயவிை ஐந்து மைங்கு கவேத்தில் 

(மணிக்கு சுமார் 6,200 கிமீ) இலக்ணே அணைய முடியும். 

 

6. ‘எலக்ட்ரிக் டபக் ைாக்ஸி திட்ைம்’ என்பது எந்த இந்திய 

மாநிலம் / UT’இன் முன்முயற்சியாகும்? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஒடிஸா 

இ) ேர்நாைோ  

ஈ) கேரளா 

✓ 6 மாதங்ேளுக்கு முன் ேர்நாைே மாநிலத்தில், ‘ேர்நாைோ 

எலக்ட்ரிக் ணபக் ைாக்ஸி திட்ைம்’ ததாைங்ேப்பட்ைது.  

✓ தபங்ேளூரில் எலக்ட்ரிக் ணபக் ைாக்சிேணள இயக்குதற்கு 

தனியார் நிறுவனங்ேள், தனிநபர்ேள், நிறுவனங்ேள் 

மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்ேணள இது அனுமதித்தது. 

குடிமக்ேள் அதிேபட் மாே 10 கிமீட்ைர் தூரத்திற்கு இந்தச் 

க ணவணயப்தபறலாம். ஆனால், கபாக்குவரத்து துணறக்கு 

உரிமம் கோரி, இதுவணர ஒகர ஒரு விண்ைப்பம் 

மட்டுகம வந்துள்ளது. ணபக் ைாக்ஸிக்ோன ேட்ைைத்ணத 

ேர்நாைே அரசு இன்னும் நிர்ையம் த ய்யாமல் உள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. ஓமிக்ரான் திரிடபக் கண்ைறியும் இந்தியாவின் முதல் 

RT-PCR கருவியாை ‘Omisure’ஐ உருவாக்கிய நிறுவைம் 

எது? 

அ) TATA MD  

ஆ) பிரமல் 

இ)  ன் பார்மா 

ஈ) அதபக்ஸ் பார்மா 

✓ இந்தியா அண்ணமயில் ஒரு புதிய RT-PCR க ாதணனக் 

ேருவிணய அங்கீேரித்துள்ளது. இதன்மூலம் ஓமிக்ரான் 

திரிணபக் ேண்ைறிய முடியும். ‘Omisure’ எனப்படும் இந்தக் 

ேருவிணய ICMR உைன் இணைந்து Tata MD நிறுவனம் 

உருவாக்கியுள்ளது. இது ‘Sars-CoV-2’ஐக் ேண்ைறிகிறது. 

கமலும் ஓமிக்ரானில் உள்ள S மரபணு கவறுபாட்ணையும் 

அதில் ேண்ைறிகிறது. 

 

8. அண்டமச் சசய்திகளில் இைம்சபற்ை பரத் சுப்ரமணியம் 

என்பவருைன் சதாைர்புடைய விடளயாட்டு எது? 

அ) தைன்னிஸ் 

ஆ)  துரங்ேம்  

இ) கைபிள்-தைன்னிஸ் 

ஈ) பளு தூக்குதல் 

✓ 14 வயதான பரத் சுப்ரமணியம், இத்தாலியில் நைந்த ஒரு 

நிேழ்வில் மூன்றாவது மற்றும் இறுதி GM தநறிணயப் 

தபற்றபிறகு, இந்தியாவின் 73ஆவது  துரங்ே கிராண்ட் 

மாஸ்ைர் ஆனார். அவர் இதற்கு கதணவயான 2,500 (Elo) 

மதிப்தபண்ணையும் எட்டினார். 

✓ இப்கபாட்டியில்  ே இந்திய வீரர் M R லலித் பாபு தவற்றி 

தபற்று பட்ைத்ணத தவன்றார். ேைந்த நவம்பரில்  ங்ேல்ப் 

குப்தா 71ஆவது GM ஆன இரண்டு நாட்ேளுக்குப் பிறகு, 

மித்ரபா குைா நாட்டின் 72ஆவது GM ஆனார். 

 

9. இந்தியாவின் UNESCO உலக பாரம்பரிய தளங்களின் 

விளக்கங்கடள எம்சமாழியில் அதன் இடணயதளத்தில் 

சவளியிை UNESCO ஒப்புக்சகாண்ைது? 

அ) தமிழ் 

ஆ) ஹிந்தி  

இ)  மற்கிருதம் 

ஈ) ததலுங்கு 

✓ UNESCO’இன் உலே பாரம்பரிய ணமயம் இந்தியாவில் 

உள்ள UNESCO உலே பாரம்பரிய தளங்ேள் குறித்த 

விளக்ேங்ேணள ஹிந்தியில் அதன் இணையதளத்தில் 

தவளியிை ஒப்புக்தோண்டுள்ளது. 

✓ UNESCO’க்ோன இந்தியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதிேள் குழு 

இந்தத் தேவணலப்பகிர்ந்துதோண்ைது. இது உலே ஹிந்தி 

நாள் முதல் த யல்பாட்டுக்கு வரும். உலே ஹிந்தி நாள் 

ஜன.10 அன்று அனு ரிக்ேப்படுகிறது. 

 

 

 

10. தாமதமாை ததர்தல்களால், பின்வரும் எந்த ஆப்பிரிக்க 

நாட்டுைைாை தங்கள் உைடவ துண்டிக்கப்தபாவதாக 

தமடல ஆப்பிரிக்க நாடுகள் அறிவித்தை? 

அ) மாலி  

ஆ) எகிப்து 

இ) தபரு 

ஈ) ததன்னாப்பிரிக்ோ 

✓ கதர்தணல நைத்துவதில் மிேவும் தாமதம் ஏற்படுத்துவதால் 

மாலியுைனான தங்ேள் எல்ணலேணள மூடுவகதாடு, 

அரசியல் ரீதியான உறவுேணள துண்டித்துக் தோள்ளவும் 

கமணல ஆப்பிரிக்ே நாடுேள் முடிவு த ய்துள்ளன.  

✓ ேடுணமயான தபாருளாதார தணைேள் விதிப்பும் இதில் 

அைங்கும். 15 உறுப்பு நாடுேணள உணைய கமணல 

ஆப்பிரிக்ே நாடுேளின் தபாருளாதார  மூேம் (ECOWAS), 

இந்த நிணலப்பாட்ணை அறிவித்தது. 

 

 

1. ேகரானா பரவல் விகிதம்: கதசிய அளவில் புதுச்க ரி 

முதலிைம் 

ேைந்த ஒரு வாரத்தில் தவளியான புள்ளிவிவரங்ேள்படி, 

நாட்டிகலகய ேகரானா ததாற்று அதிேம் பரவும் மாநிலம் / 

யூனியன் பிரகத ங்ேளில் புதுச்க ரி முதலிைத்தில் உள்ளது. 

புதுச்க ரியில் 100 ேகரானா பரிக ாதணனேளுக்கு 51.75 

 தவீதம் என்ற அளவில் ததாற்று உறுதி த ய்யப்பட்ைது. 

 

2. இரண்ைாம் ேட்ை தமட்கரா ரயில் திட்ைம்: பாணத, 

நிணலயங்ேள் அணமக்ே ஆரம்ப ேட்ைப் பணிேள் தீவிரம் 

த ன்ணன தமட்கரா ரயில் இரண்ைாம் ேட்ை திட்ைத்தில், 

பாணத, நிணலயங்ேள் ேட்டுவதற்ோே, 12 இைங்ேளில் 

ஆரம்பக்ேட்ைப்பணிேள் கவேமாே நைந்து வருகின்றன.  

இதுதவிர, 3 வழித்தைங்ேளில் 48 சுரங்ே ரயில் நிணலயங் 

-ேள் அணமக்ேவும் ஏற்பாடுேள் நணைதபறுகின்றன. 

இரண்ைாம் ேட்ை திட்ைம்: த ன்ணன மாநேரில் 

கபாக்குவரத்து தநரி ணலக் குணறக்கும் வணேயில், 2 

வழித்தைங்ேளில் சுமார் 55 கி.மீ. தூரத்துக்கு தமட்கரா 

இரயில்ேள் இயக்ேப்படுகின்றன. இணதத்ததாைர்ந்து, 

`63,246 கோடியில் 118.9 கிமீ தூரத்துக்கு இரண்ைாம் 

ேட்ை தமட்கரா ரயில் திட்ைப்பணி நணைதபறுகிறது. இந்தத் 

திட்ைத்தில் ேலங்ேணர விளக்ேம்-பூந்தமல்லி வணர 26.1 

கிமீ ததாணலவுக்கும், மாதவரம்-க ாழிங்ேநல்லூர் வணர 

47 கிமீ ததாணலவுக்கும், மாதவரம்-சிறுக ரி சிப்ோட் 

வணர 45.8 கிமீ ததாணலவுக்கும் 3 வழித்தைங்ேளில் 

தமட்கரா ரயில் திட்ைம் த யல்படுத்தப்படுகிறது. 

இரண்ைாம் ேட்ை திட்ைத்தில், முதலில் சுரங்ேப்பாணத 

அணமக்ேப்பை உள்ளது. மாதவரம் - தரமணி இணைப்பு 

 ாணல வணர, 30 சுரங்ே நிணலயங்ேள் அணமயவுள்ளன. 

இதுதவிர, பூந்தமல்லி புறவழிச் ாணல - ேலங்ேணர 

விளக்ேம் தமட்கரா ரயில் பாணதயில், கோைம்பாக்ேம் பவர் 

ைவுஸ் - ேலங்ேணர விளக்ேம் இணைகய சுரங்ேத்தில் 12 

நிணலயங்ேளும், மாதவரம் - க ாழிங்ேநல்லுார் தமட்கரா 

  

 

 



        

    

பாணதயில் 6 நிணலயங்ேளும் என்று 3 வழித்தைங்ேளில் 

48 சுரங்ே நிணலங்ேள் அணமயவுள்ளன. 

 

3. உலேப் தபாருளாதார கூட்ைணமப்பின் உச்சி மாநாடு 

இன்று ததாைக்ேம்: முதல் நாளில் பிரதமர் கமாடி, சீன 

அதிபர் ஷி ஜின்பிங் உணர 

 ர்வகத  அளவில்  க்திவாய்ந்த அணமப்பாேத் திேழும் 

உலேப்தபாருளாதார கூட்ைணமப்பின் 5 நாள் உச்சிமாநாடு 

திங்ேள்கிைணம (ஜன. 17) ததாைங்ேவுள்ளது. 

சுவிட் ர்லாந்து நாட்டிலுள்ள ைாகவாஸ் நேரில் ேைந்த 50 

ஆண்டுேளாே இந்த உச்சிமாநாட்ணை உலேப் 

தபாருளாதார கூட்ைணமப்பு நைத்தி வரும் நிணலயில், 

ேகரானா பாதிப்பு ோரைமாே ேைந்த 2021-ஆம் ஆண்டு 

உச்சிமாநாடு ஒத்திணவக்ேப்பட்ைது. 

இந்த நிணலயில், நிேைாண்டுக்ோன உச்சிமாநாட்ணை 

ோதைாலி வழியில் 5 நாள்ேளுக்கு அந்த அணமப்பு நைத்த 

உள்ளது. இதில் ‘ேகரானா பாதிப்பு’ என்ற தணலப்பிலும், 

அடுத்ததாே ‘நான்ோவது ததாழில் புரட்சியில் ததாழில்நுட்ப 

ஒத்துணைப்பு’ என்ற தணலப்பிலும் இரண்டு அமர்வுேள் 

நணைதபறவுள்ளன. 

‘உலகின் நிணல’ என்ற ேருப்தபாருளில் கூட்ைப்படும் 

நிேைாண்டுக்ோன உச்சிமாநாடு, உலகின் மிே முக்கியத் 

தணலவர்ேள் 2022ஆம் ஆண்டுக்ோன தங்ேளின் 

ததாணலகநாக்குத் திட்ைங்ேணள பகிர்ந்துதோள்ளும் 

தளமாே இருக்கும் என்று உலேப் தபாருளாதார 

கூட்ைணமப்பு  ாாாா்பில் ததரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

4. அரபிக்ேைலில் இந்திய- ரஷிய ேைற்பணைேள் கூட்டுப் 

பயிற்சி 

அரபிக்ேைலில் இந்திய-ரஷிய ேைற்பணையினர் கூட்டுப் 

பயிற்சியில் ஈடுபட்ைதாே இந்திய ேைற்பணை ததரிவித்தது. 

இந்தப் பயிற்சியில் ஈடுபடும் இருநாட்டுக் ேைற்பணைேளும் 

இயற்ணேப்கபரிைர் அல்லது கபார்கபான்ற சூழ்நிணலயில், 

சுமுேமான ஒத்துணைப்ணபயும், தேவல் ததாைர்ணபயும் 

ஏற்படுத்திக் தோள்ளும் வணேயில், இதுகபான்ற கூட்டுப் 

பயிற்சிேளுக்கு ஏற்பாடு த ய்யப்படுகின்றன. 

முற்றிலும் உள்நாட்டில் தயாரிக்ேப்பட்ை INS தோச்சி கபார்க் 

ேப்பலும், ரஷியாவின் அட்மிரல் ட்ரிபியூட்ஸ் கபார்க்ேப்பலும் 

இந்தப் பயிற்சியில் ஈடுபட்ைன. 

 

5. இந்தியாவின் கதசிய கோவிட் தடுப்பூசி திட்ைத்தின் 

ஓராண்டு நிணறணவக் குறிக்கும் வணேயில் நிணனவு 

அஞ் ல்தணலணய Dr மன்சுக் மாண்ைவியா தவளியிட்ைார் 

இந்தியாவின் கதசிய COVID-19 தடுப்பூசி திட்ைத்தின் 

ஓராண்டு நிணறணவக் குறிக்கும் வணேயில் நிணனவு 

அஞ் ல்தணலணய மத்திய சுோதாரம் & குடும்பநலத்துணற 

அணமச் ர் ைாக்ைர் மன்சுக் மாண்ைவியா தவளியிட்ைார். 

கோவாக்சின் ஊசியுைன், சுோதாரப் பணியாளர் மூத்த குடி 

மக்ேளுக்கு தடுப்பூசி வைங்குவணதப் கபான்று அஞ் ல் 

தணல வடிவணமக்ேப்பட்டிருந்தது. ேைந்தாண்டு 

ஜன.16ஆம் கததி தடுப்பூசி கபாடும் இயக்ேம் ததாைங்கியது. 

இந்த ஓராண்டு ோலத்தில் 156 கோடிக்கும் அதிேமாே 

கைாஸ் தடுப்பூசி த லுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

6. இந்தியா ஓபன்: வாணே சூடினார் லக்ஷயா த ன்; உலே 

 ாம்பியணன வீழ்த்தினார் 

இந்தியா ஓபன் பாட்மின்ைன் கபாட்டியில் ஆைவர் 

ஒற்ணறயர் பிரிவில் இந்தியாவின் லஷயா த ன், ஆைவர் 

இரட்ணையர் பிரிவில் இந்திய கஜாடியான 

 ாத்விக் ாய்ராஜ்/சிரக் தஷட்டி  ாம்பியன் ஆகி அ த்தினர். 

இப்கபாட்டியில் இவர்ேள் பட்ைம் தவல்வது இது முதல் 

முணறயாகும். அதிலும், ஆைவர் இரட்ணையர் பிரிவில் 

இந்தியாவுக்கு இந்தப் கபாட்டியில் பட்ைம் கிணைப்பதும் இது 

முதல்முணறகய. ஆைவர் ஒற்ணறயர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில், 

கபாட்டித்தரவரிண யில் 3ஆவது இைத்திலிருந்த லக்ஷயா 

த ன், நைப்பு உலே  ாம்பியனும், கபாட்டித்தரவரிண யில் 

5ஆவது இைத்தில் இருந்தவருமான சிங்ேப்பூரின் கலா 

கீன் யீணவ எதிர்தோண்ைார். 

இருவருக்கும் இணைகய விறுவிறுப்பாே 54 நிமிஷங்ேள் 

நீடித்த ஆட்ைத்தின் முடிவில் லக்ஷயா த ன் 24-22, 21-17 

என்ற கேம்ேளில் கலா கீன் யீணவ வீழ்த்தி அட்ைோ மான 

தவற்றிணய பதிவு த ய்தார். 

இதர தவற்றியாளர்ேள்: இப்கபாட்டியின் மேளிர் ஒற்ணறயர் 

பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் தாய்லாந்தின் பு ானன் 

ஆங்பம்ரங்பான்  ாம்பியன் ஆனார். 

மேளிர் இரட்ணையரில் தாய்லாந்தின் தபன்யபா எய்ம் ார்ட் 

/ நந்தாேரன் எய்ம் ார்ட் இணையும், ேலப்பு இரட்ணையர் 

பிரிவில் சிங்ேப்பூரின் ஹீ கயாங் ோய் தைரி / தான் தவய் 

ைான் கஜாடியும் வாணே சூடின. 

 

7. 17-01-2022 – ‘இந்திய மாமணி’ ைாக்ைர் எம். ஜி. 

ராமச் ந்திரன் அவர்ேளின் 105ஆவது பிறந்தநாள். 

 

8.  ாகித்ய அோைமி விருது தபற்ற எழுத்தாளர் நீல 

பத்மநாபனின்: பள்ளிதோண்ைபுரம் நாவல் ரஷ்ய 

தமாழியில் தமாழிதபயர்ப்பு 

 ாகித்ய அோைமி விருதுதபற்ற எழுத்தாளர் நீல பத்மநாபன் 

திருவனந்தபுரத்தில் வசித்து வருகிறார். ‘இணல உதிர் 

ோலம்’ என்னும் நாவலுக்ோே ேைந்த 2007ஆம் ஆண்டு 

 ாகித்ய அோைமி விருதுதபற்ற இவரின் 

பள்ளிதோண்ைபுரம் என்னும் நாவல் ரஷ்ய தமாழியில் 

தமாழிதபயர்க்ேப்பட்டுள்ளது. 

ேைந்த 1970ஆம் ஆண்டு தவளிவந்த பள்ளிதோண்ைபுரம் 

நாவல் ஏற்ேனகவ ஆங்கிலத்தில் தமாழிதபயர்க்ேப்பட்ைது. 

இகதகபால் கநஷ்னல் புக் டிரஸ்ட் ஆப் இந்தியாவின் 

ஆதான் பிரதான் திட்ைத்தின்கீழ் ஹிந்தி, மணலயாளம், 

உருது, பஞ் ாபி, மராத்தி, குஜராத்தி, ததலுங்கு, ஒரியா, 

வங்ேம், அஸ்ஸாமி, ேன்னைம் ஆகிய தமாழிேளிலும் 

தமாழிதபயர்க்ேப்பட்ைது. 

திருவனந்தபுரத்தின் வாழ்க்ணேணய ணமயப்படுத்திய 

இந்நாவணல ைாக்ைர்லூபா ணபச்சினா என்பவர் ரஷ்ய 

தமாழியில் தமாழிதபயர்த்து தவளியிட்டுள்ளார். 


