 













1. தேசிய மாணவர் படையின் ேடைடமயகம் அடமந்துள்ள இைம்

5. நைப்பாண்டில் (2021) வரும் உைக புடகயிடை ஒழிப்பு நாளுக்

எது?

-கான கருப்பபாருள் என்ன?

அ) மும்பை

அ) Tobacco: deadly in any form or disguise

ஆ) புது தில்லி 

ஆ) Tobacco – a threat to development

இ) க ொச்சின்

இ) Tobacco kills, don’t be duped

ஈ) விசொ ப்ைட்டினம்

ஈ) Quit Tobacco to be a Winner 

✓

தேசிய மொணவர் ைபை என்ைது இந்திய ஆயுேப்ைபை ளின் இபைதயொர்
பிரிவொகும். அேன் ேபைபமய ம் புது தில்லியில் அபமந்துள்ைது.

✓

தேசிய மொணவர் ைபை ேபைபம இயக்குநர த்தின் திறன்தைசி ையிற்சி
கசயலி 2.0’ஐ 2021 தம.28 அன்று ைொது ொப்புத்துபற கசயைொைர் ைொக்ைர்
அஜய்குமொர் கேொைங்கிபவத்ேொர். COVID-19 கைருந்கேொற்றின்தைொது நொடு
முழுவதும் உள்ை தேசிய மொணவர் ைபையினருக்கு இபணயவழியில்
ையிற்சியளிப்ைேற்கு இந்ேச் கசயலி உேவி ரமொ இருக்கும்.

✓

உை ைொவிய புப யிபை நு ர்விபன 24 மணிதநர ொைத்திற்கு
ேவிர்ப்ைபே ஊக்குவிக்கும் கைொருட்டு, ஒவ்தவொர் ஆண்டும் தம.31 அன்று
உை புப யிபை ஒழிப்பு நொள் அனுசரிக் ப்ைடுகிறது.

✓

புப ப்ைேனொல் ஏற்ைடும் உைல்நைச்சீர்த டு விபைவு ைொல் ேற்தைொது
உைக ங்கிலும் கிட்ைத்ேட்ை 6 மில்லியனுக்கும் அதி மொதனொர் மரணிக்
-கின்றனர். இதில் 6 இைட்சத்திற்கும் தமற்ைட்தைொர் புப ப்ைவர் ளின்
அருகில் இருப்ைேொதைதய தநொய்த்ேொக் த்திற்கு ஆைொகிறொர் ள். “Quit
Tobacco to be a Winner” என்ைது நைப்ைொண்டில் (2021) வரும் இந்நொளு
-க் ொன ருப்கைொருைொகும்.

2. புைம்பபயர் வனவுயிரிகளுக்கான பாதுகாப்பு அடமப்பின் தூேர்
பேவியிலிருந்து நீக்கப்பட்ை இந்தியர் யார்?

6. பரப்பளவில் இந்தியாவின் மிகச்சிறிய மாநிைமும் தம.30 அன்று

அ) தசொனு சூத்

அேன் மாநிை நாடளக் பகாண்ைாடும் மாநிைமும் எது?

ஆ) ரண்தீப் ஹூைொ 

அ) த ொவொ 

இ) மதனொஜ் ைொஜ்ைொய்

ஆ) சிக்கிம்

ஈ) சுனில் கெட்டி

✓



ஐநொ சுற்றுச்சூழல் அபமப்பின் கீழியங்கும் புைம்கையர் வனவுயிரி ளின்
ைொது ொப்பு அபமப்பின் தூேர் ைேவியிலிருந்து ரண்தீப் ஹூைொ நீக் ப்ைட்டு
-ள்ைொர். ைகுஜன் சமொஜ் ட்சி ேபைவரொன மொயொவதி குறித்து அவதூறொ
- தைசியேற் ொ நடி ர் ரண்தீப் ஹுைொ ஐநொ தூேர் ைேவியிலிருந்து நீக்
- ப்ைட்டுள்ைொர். CMS அல்ைது ைொன் தீர்மொனம் என்ைது கடந்த 1979’இல்
ப கயழுத்திைப்ைட்ை ஒரு சர்வதேச தீர்மொனமொகும். அது புைம்கையர்ந்ே
உயிரினங் பை ைொது ொப்ைபே தநொக் மொ க் க ொண்டுள்ைது.

இ) திரிபுரொ
ஈ) தம ொையொ

✓

த ொவொ - இந்தியொவின் மி ச்சிறிய மொநிைமொ வும், மக் ள்கேொப அடி
-ப்ைபையில் நொன் ொவது சிறிய மொநிைமொ வும் உள்ைது. அண்பமயில்
இது ேனது மொநிை நொபை தம.30 அன்று க ொண்ைொடியது. 1961ஆம்
ஆண்டில், ‘ஆைதரென் விஜய்’மூைம் இந்திய ரொணுவம் த ொவொ,
ைொமன் & பையூ ஆகியவற்பற இந்திய ஒன்றியத்துைன் இபணத்ேது.

✓

அேன்பிறகு த ொவொ, ைொமன் & பையூவுைன் இபணந்து இந்தியொவின்
மத்திய நிர்வொ யூனியன் பிரதேசமொ வப ப்ைடுத்ேப்ைட்ைது. ைந்ே
1987 தம.30 அன்று அந்ே யூனியன் பிரதேசம் பிைவுைட்டு, த ொவொ
இந்தியொவின் 25ஆவது மொநிைமொ அறிவிக் ப்ைட்ைது. ைொமன் & பையூ
கேொைர்ந்து யூனியன் பிரதேசமொ தவ இருந்ேது.

3. உைக கைைாடம நாள் பகாண்ைாைப்படுகிற தேதி எது?
அ) தம 22
ஆ) தம 23 
இ) தம 24

✓

✓

ஈ) தம 25

7. பன்னாட்டு எவபரஸ்ட் நாள் பகாண்ைாைப்படுகிற தேதி எது?

ஒவ்தவொர் ஆண்டும் தம.23 அன்று உை ம் முழுவதும் உை
ைைொபம
நொள் அனுசரிக் ப்ைடுகிறது. நிைம் மற்றும் நீரில் வொழும் ஆபம மற்றும்
அவற்றின் ைொதிக் ப்ைைக்கூடிய வொழ்விைங் ள் குறித்து மக் ளிபைதய
விழிப்புணர்வு ஏற்ைடுத்துவேற் ொ இந்நொள் க ொண்ைொைப்ைடுகிறது.

அ) தம 28

1990’இல் நிறுவப்ைட்ை அகமரிக் ஆபம மீட்பு என்ற இைொைதநொக் ற்ற
அபமப்பு, ைந்ே 2000ஆம் ஆண்டு முேல் உை
ைைொபம நொள் க ொ
-ண்ைொட்ைத்திற்கு ேபைபமேொங்குகிறது. “Turtles Rock!” என்பது
நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும்.

ஆ) தம 29 
இ) தம 30
ஈ) தம 31

✓

ஆண்டுதேொறும் தம.29 அன்று உைக ங்கும் ைன்னொட்டு எவகரஸ்ட்
நொள் க ொண்ைொைப்ைடுகிறது. ைந்ே 1953ஆம் ஆண்டு இதே நொைன்று,
தநைொைத்தின் கைன்சிங் தநொர்த மற்றும் நியூசிைொந்தின் எட்மண்ட்
ஹிைொரி ஆகிதயொர் எவகரஸ்ட் சி ரத்தின் உச்சிபய கவற்றி ரமொ
அபைந்ேனர். தைொற்றத்ேக் இந்ேச் சொேபனபய நி ழ்த்திய முேல் மனி
-ேர் ைொவர் இவ்விருவர்.

✓

2008ஆம் ஆண்டில் எட்மண்ட் ஹிைொரி ொைமொனதிலிருந்து இந்நொபை
ைன்னொட்டு எவகரஸ்ட் நொைொ க் க ொண்ைொை தநைொைம் முடிவுகசய்ேது.

4. நைப்பாண்டில் (2021) வரும் பன்னாட்டு ஐநா அடமதிகாப்தபார்
நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன?
அ) Women in Peacekeeping: A Key to Peace
ஆ) Honouring Peacekeeping

✓

✓

இ) Women, Peace and Security

8. ஒலிபரப்பாளர்களின் உயர்மட்ை அடமப்பான இந்திய ஒலிபரப்பு

ஈ) The road to a lasting peace 

அறக்கட்ைடளயின் புதிய பபயர் என்ன?

அபமதி ொக்கும் ைபையினரின் ைங் ளிப்பை தைொற்றுேற் ொ ஒவ்தவொர்
ஆண்டும் தம.29 அன்று ைன்னொட்டு ஐநொ அபமதி ொப்தைொர் நொள் க ொ
-ண்ைொைப்ைடுகிறது. “The road to a lasting peace: Leveraging the power
of youth for peace and security” என்ைது நைப்ைொண்டில் (2021) வரும்
இந்நொளுக் ொன ருப்கைொருைொகும்.

அ) Indian Broadcasting Union

ைந்ே 1948ஆம் ஆண்டு முேல், ேங் ள் தசபவயின்தைொது உயிரிழந்ே
3,900’க்கும் தமற்ைட்ை ஐநொ அபமதி ொக்கும் ைபையினபர ஐநொ அபவ
க ைரவித்து வருகிறது.









ஆ) Indian Broadcasting and Digital Foundation 
இ) Indian Broadcasting and OTT Union
ஈ) National Digital Broadcasting Federation
✓

ஒலிைரப்ைொைர் ளின் உயர்மட்ை அபமப்ைொன இந்திய ஒலிைரப்பு
அறக் ட்ைபையொனது இந்திய ஒலிைரப்பு மற்றும் டிஜிட்ைல் அறக் ட்ைபை
என மறுகையரிைப்ைட்டுள்ைது.

✓

டிஜிட்ைல் ஊை உள்ைைக் ஒழுங்குமுபற வுன்சில் என்ற ேன்- ட்டுப்
-ைொட்டு அபமப்பை உருவொக்குவேன்மூைம், டிஜிட்ைல் ேைங் பை
உள்ைைக்கும் வப யில் அேன் ைொர்பவபய விசொைொமொக்குகிறது இந்ே



 









அபமப்பு. ஒலிைரப்ைொைர் பையும், OTT ேைங் பையும் இது ஒதர கூபர
-யின்கீழ் க ொண்டுவரும்.

9. 1977 அடமதிக்கான தநாபல் பரிடை பவன்ற எந்ே அரசு ைாரா
அடமப்பு, தம.28 அன்று நிடனவுகூரப்படுகிறது?
அ) ஐக்கிய நொடு ள்
ஆ) உை நைவொழ்வு அபமப்பு
இ) ைன்னொட்டு மன்னிப்பு அபவ 
ஈ) உை வங்கி

✓

ைன்னொட்டு மன்னிப்பு அபவ என்ைது மனிேவுரிபம பை பமயமொ க்
க ொண்ை ஓர் அரசு-சொரொ அபமப்ைொகும். இது, ைந்ே 1961ஆம் ஆண்டில்
ைண்ைனில் நிறுவப்ைட்ைது. ைன்னொட்டு கைொது மன்னிப்பு நொைொனது
ஒவ்தவொர் ஆண்டும் தம.28 அன்று க ொண்ைொைப்ைடுகிறது.

✓

சித்திரவபேக்கு எதிரொன ைரப்புபரக் ொ , 1977ஆம் ஆண்டில் அபமதிக்
- ொன தநொைல் ைரிசும், 1978’இல் மனிேவுரிபம ள் துபறயில் ஐக்கிய
நொடு ள் ைரிசும் வழங் ப்ைட்ைது.

10. எந்ே மாநிைம், ைமீபத்தில் ேனது கிராமப்புற வீடுகளுக்கு, சூரிய
ஆற்றல் அடிப்படையிைான மின்மயமாக்கல் திட்ைத்டே போைங்கி
டவத்ேது?
அ) உத்ேர பிரதேசம்
ஆ) ஒடிஸொ
இ) அஸ்ஸொம்
ஈ) த ொவொ 

✓

முேைபமச்சர் பிரதமொத் சொவந்த் ேபைபமயிைொன த ொவொ மொநிை அரசு,
மொநிைத்தின் கிரொமப்புற வீடு ளுக்கு மின் இபணப்பு வழங் சூரிய
ஆற்றல் அடிப்ைபையிைொன மின்மயமொக் ல் திட்ைத்பே கேொைங்கியுள்ைது.
மின் ட்ைபமப்பின் வழியொன இபணப்பு சொத்தியமில்ைொே வீடு ளுக்கு
புதுப்பிக் த்ேக் ஆற்றபை வழங்குவபே இந்ேத் திட்ைம் தநொக் மொ க்
க ொண்டுள்ைது. இதுகேொைர்ைொ , த ொவொ எரிசக்தி தமம்ைொட்டு நிறுவனம்
ன்வர்கஜன்ஸ் எனர்ஜி சர்வீசஸ் லிட்டுைன் ஒப்ைந்ேம் கசய்துள்ைது.


1. த ொவிஷீல்ட் ேடுப்பூசி மூைமொ அதி தநொய்எதிர்ப்புத் திறன்: ஆய்வில்
ே வல்
த ொதவக்ஸின் தரொனொ ேடுப்பூசிபயவிை த ொவிஷீல்ட் ேடுப்பூசியின்
மூைமொ அதி தநொய்எதிர்ப்புத்திறன் உருவொவேொ ஆய்வில் கேரியவந்
-துள்ைது. ைொரத் ைதயொகைக் நிறுவனம் ேயொரித்ே த ொதவக்ஸின், சீரம்
நிறுவனத்ேொல் ேயொரிக் ப்ைட்ை த ொவிஷீல்ட், ரஷியொவிலிருந்து இறக்கும
-தி கசய்யப்ைடும் ஸ்புட்னிக்-வி தரொனொ ேடுப்பூசி ள் மக் ளுக்கு கசலுத்
-ேப்ைட்டு வருகின்றன. இந்நிபையில், த ொதவக்ஸின், த ொவிஷீல்ட்
ஆகிய ேடுப்பூசி ளின் கசயல்திறபன ஒப்பிடுவேற் ொன ஆய்வு ள் முன்
-கனடுக் ப்ைட்ைன.
13 மொநிைங் பைச் தசர்ந்ே 22 ந ரங் ளில் இந்ே ஆய்வு நைத்ேப்ைட்ைது.
தரொனொ ேடுப்பூசி ளின் இருேவபண பையும் கசலுத்திக்க ொண்ை
515 சு ொேொரப்ைணியொைர் ளிைம் இந்ே ஆய்வு தமற்க ொள்ைப்ைட்ைது.
அவர் ளில் 210 தைர் கைண் ைொவர். அவர் ளிைமிருந்து ரத்ே மொதிரி ள்
கைறப்ைட்டு ஆய்வுக்கு உள்ைடுத்ேப்ைட்ைது. அதில், தரொனொ தீநுண்மிபய
எதிர்க ொள்வேற் ொன தநொகயதிர்கைொருள் எவ்வைவு உருவொகியுள்ைது
என்ைது கேொைர்ைொ ஆய்வு தமற்க ொள்ைப்ைட்ைது.
இந்ே ஆய்வு கேொைர்ைொ க ொல் த்ேொபவ தசர்ந்ே மருத்துவர் அவதேஷ்
குமொர் சிங் கவளியிட்ை சுட்டுபரப் ைதிவில், ‘த ொதவக்ஸின், த ொவிஷீல்ட்
ேடுப்பூசி ளின் இரு ேவபண பையும் கசலுத்திக் க ொண்ை பிறகு,
உைலில் தரொனொ தீநுண்மிக்கு எதிரொ தநொகயதிர்ப்புத்திறன் சிறப்ைொ
உருவொகிறது. எனினும். த ொதவக்ஸின் ேடுப்பூசியுைன் ஒப்பிடுப யில்
த ொவிஷீல்ட் ேடுப்பூசியில் தநொகயதிர்கைொருள் அதி அைவில் உருவொகி
-றது. ஆய்வுக்குட்ைடுத்ேப்ைட்ைவொா் ளில் 425 தைருக்கு த ொவிஷீல்ட்
ேடுப்பூசி கசலுத்ேப்ைட்ைது. அவர் ளில் 98.1% தைருக்கு அதி அைவில்
தநொகயதிர்கைொருள் உருவொகியிருந்ேது.















த ொதவக்ஸின் ேடுப்பூசி கசலுத்ேப்ைட்ை 90 தைரில் 80 சேவீேம் தைருக்கு
மட்டுதம அதி அைவில் தநொய்எதிர்கைொருள் உருவொகியிருந்ேது.
தரொனொ தீநுண்மியின் புறப்ைரப்பு புரேத்பேத் ேொக் க்கூடிய தநொய்எதிர்
கைொருள் த ொவிஷீல்ட் ேடுப்பூசிபய கசலுத்திக் க ொண்ைவொா் ளிைம்
அதி மொ உருவொகியிருந்ேது’ என்று குறிப்பிட்டுள்ைொர். ைொலினம், எபை,
உயரம், இபண-தநொய் ள் உள்ளிட்ை ொரணி ள் உைலில் தநொய்எதிர்
கைொருள் உருவொவதில் கைரிய அைவிைொன ேொக் த்பே ஏற்ைடுத்ேவில்
-பை. நீரிழிவு தநொய் உள்ைவர் ளுக்கு மட்டும் தநொய்எதிர்ப்புத்திறன்
குபறவொ உருவொகியிருந்ேது.
தரொனொ கேொற்றொல் ஏற் னதவ ைொதிக் ப்ைட்டு, 6 வொரங் ளுக்குப்பிறகு
ேடுப்பூசி கசலுத்திக்க ொண்ைவர் ளுக்கு அதி ைவில் தநொய்எதிர்கைொருள்
உருவொகியிருந்ேது. த ொவிஷீல்ட் ேடுப்பூசிபய கசலுத்திக்க ொண்ை 5.5
சேவீேத்தினருக்கும், த ொதவக்ஸின் ேடுப்பூசிபய கசலுத்திக்க ொண்ை
2.2 சேவீேதினருக்கும் தரொனொ கேொற்று ைொதிப்பு ஏற்ைட்ைது என்று
ஆய்வறிக்ப யில் குறிப்பிைப்ைட்டிருந்ேது.
2. இந்திய MSME துபறபய ஊக்குவிக் `3,650 த ொடி திட்ைம்: உை
வங்கி ஒப்புேல்
தரொனொ கைொது முைக் த்ேொல் டுபமயொ ைொதிக் ப்ைட்ை இந்திய குறு,
சிறு மற்றும் நடுத்ேர (MSME) கேொழில்துபறபய புத்துயிரூட்ை `3,650
த ொடி ($50 த ொடி) திட்ைத்துக்கு உை வங்கி ஒப்புேல் அளித்திருக்கிறது.
இது குறித்து உை வங்கி அண்பமயில் கவளியிட்ை அறிக்ப யில்
கூறியிருப்ைேொவது:
தரொனொ கைொது முைக் த்ேொல்
டுபமயொ ப்
ைொதிக் ப்ைட்ை குறு, சிறு & நடுத்ேர கேொழில் துபறபயப் புத்துயிரூட்ை
இந்திய அரசு தேசிய அைவிைொன திட்ைத்பே அறிவித்துள்ைது. இேற்கு
உேவும் வப யில் `3,650 த ொடி திட்ைத்துக்கு உை வங்கியின் கசயல்
இயக்குநர் ள் குழு ஒப்புேல் அளித்துள்ைது.
இந்ேத் திட்ைம் இந்தியொவில் உள்ை 5,55,000 குறு, சிறு, நடுத்ேர
நிறுவனங் ளின் கசயல்திறபன தமம்ைடுத்ே உேவும். அத்துைன், இந்ேத்
துபறக்கு புத்துயிரளிக் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ை `24,820 த ொடி
ைனுேவித் திட்ைத்தின் ஒருைகுதியொ
`1,13,150 த ொடி நிதிபயத்
திரட்ைவும் உேவும் என எதிர்ைொர்க் ப்ைடுகிறது.
இந்திய குறு, சிறு, நடுத்ேர நிறுவனங் ளுக்கு உை வங்கி அளிக்கும்
இரண்ைொவது உேவித்திட்ைம் இது. ஏற் னதவ, MSME அவசர ொை உேவி
திட்ைத்தினகீழ் ைந்ே 2020ஆம் ஆண்டு ஜூபையில் `5,475 த ொடி
திட்ைத்துக்கு உை
வங்கி ஒப்புேல் அளித்ேது. அேன்மூைம், 50
இஇைட்சம் குறு, சிறு நிறுவனங் ள் அரசிைமிருந்து ைனுேவி கைற்று,
கேொழிபை தமம்ைடுத்தும் நைவடிக்ப பை எடுத்து வருகின்றன.
இப்தைொது புதிேொ அளித்திருக்கும் ஒப்புேல்மூைம், MSME துபறயின்
உற்ைத்திபயப்கைருக் வும், நிதி நிபைபய தமம்ைடுத்துவேற்க ன ைந்
-ே ஓரொண்டில் `9,125 த ொடி அைவில் உை வங்கி ஒப்புேல் அளித்திருக்
-கிறது என்று அந்ே அறிக்ப யில் கேரிவிக் ப்ைட்டுள்ைது.
3. மீண்டும் நிைவுக்கு மனிேர் பை அனுப்பும் NASA திட்ைத்பே வழிநை
-த்தும் ேமிழ்ப்கைண்
மீண்டும் நிைவுக்கு மனிேர் பை அனுப்பும் NASA’இன் திட்ைத்தில் ேமிழ்ப்
கைண் முக்கிய ைங் ொற்றிவருகிறொர். இந்தியொபவ பூர்வீ மொ க்க ொண்ை
ல்ைனொ சொவ்ைொ, சுனிேொ வில்லிம்யம்ஸ் உட்ைை ைைர் அகமரிக் ொவின்
NASA விண்கவளி ஆய்வுபமயத்தின் திட்ைங் ளில் முக்கிய ைங் ொற்றி
உள்ைனர்.
ைந்ே பிப்ரவரியில் NASA’இன் கைர்ஸிவரன்ஸ் விண் ைம் கவற்றி ரமொ
கசவ்வொய் கிர த்தில் ேபரயிறங்கியது. இந்ே திட்ைத்பே ர்நொை ொவின்
சுவொதி தமொ ன் வழிநைத்தி ஒட்டுகமொத்ே உை த்தின் வனத்பேயும்
ஈர்த்ேொர். இந்ே வரிபசயில் ேமிழ்நொட்டின் த ொயம்புத்தூபர பூர்வீ மொ க்
க ொண்ை சுைொஷினி, நிைவுக்கு மீண்டும் மனிேர் பை அனுப்பும்
NASA’இன் திட்ைத்தில் முக்கிய ைங் ொற்றி வருகிறொர்.
ைந்ே 1969 ஜூபை 20ஆம் தேதி அகமரிக் ொவின் அப்தைொைொ 11
விண் ைம் நிைவில் ேபரயிறங்கியது. அகமரிக் விண்கவளி வீரர் நீல்
ஆம்ஸ்ட்ரொங் முேல் மனிேரொ நிைவில் ொல் ைதித்ேொர்.
வரும் 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் மீண்டும் நிைவுக்கு மனிேர் பை
அனுப்ை NASA தீவிரமொ ைணியொற்றி வருகிறது. இேற் ொ ஓரியொன்
என்ற விண் ைத்பே NASA உருவொக்கியுள்ைது. இந்ே விண் ைம்
ைந்ே 2014ஆம் ஆண்டில் ஆளில்ைொமல் விண்கவளிக்கு கசலுத்ேப்ைட்டு



 















ைத்திரமொ பூமிக்கு திரும்பியது. நிைவுக்கு மனிேர் பை அனுப்பும்
திட்ைத்துக்கு ஆர்ட்கைமிஸ் என்று NASA கையரிட்டுள்ைது.
ஆர்ட்கைமிஸ் 1 திட்ைத்தில் வரும் நவம்ைர் மொேம் ஓரியொன் விண் ைம்
ஆளில்ைொமல் நிைவின் விண்கவளி ைகுதிக்கு கசலுத்ேப்ைட்டு, பூமிக்கு
திரும்ை உள்ைது. இேன் பிறகு ஆர்ட்கைமிஸ் 2 திட்ைத்தில் வரும் 2023
அல்ைது 2024ஆம் ஆண்டில் ஓரியொன் விண் ைம், விண்கவளி வீரர்
-ளுைன் நிைவில் ேபரயிறங்கும் என்று எதிர்ைொர்க் ப்ைடுகிறது.
ஏவு பண ேயொரிப்பு திட்ைம்
இந்ே திட்ைத்தின் முதுக லும்ைொ
ருேப்ைடும் ஏவு பண ேயொரிப்பு
திட்ைப் ைணி பை ேமிழ த்தின் த ொபவபயச் தசர்ந்ே சுைொஷினி
அய்யர் வழிநைத்தி வருகிறொர். இதுகுறித்து அவர் கூறியேொவது: ஐம்ைது
ஆண்டு ளுக்குப் பிறகு நிைவுக்கு மனிேர் பை அனுப்பும் திட்ைத்பே
NASA கசயல்ைடுத்ே உள்ைது. நிைபவ ேொண்டி கசவ்வொய் கிர த்துக்கு
மனிேர் பை அனுப்ைவும் இந்ேதிட்ைம் முன்தனொடியொ இருக்கும்.
ஆர்ட்கைமிஸ் 1 திட்ைத்தில் ஓரியொன் விண் ைம் 4.5 இைட்சம் கி.மீ.
கேொபைவுக்கு அப்ைொல் ஆளில்ைொமல் கசலுத்ேப்ைை உள்ைது. இது 3 வொர
ையண திட்ைமொகும். எஸ்எல்எஸ் என்ற உைகின் அதி சக்திவொய்ந்ே
ஏவு பணடில், ஓரியொன் நிைவுக்கு கசலுத்ேப்ைை உள்ைது. NASA மற்றும்
தைொயிங் நிறுவனம் இபணந்து இந்ே ஏவு பணபை ேயொரிக்கிறது.
ைந்ே 2 ஆண்டு ைொ தைொயிங்நிறுவன குழுவின் தமற்ைொர்பவயொைரொ
- ைணியொற்றி வருகிதறன். 500 விநொடி ளில் 5.3 இைட்சம் அடி ைொயும்
வப யில் ஏவு பண ேயொரிக் ப்ைட்டு வருகிறது. இவ்வொறு அவர்
கேரிவித்ேொர்.











