 













பீ ங்கி வளத் தோக்கியழிக்கும் சிறிய
வெற்றி
ோ ரசோதவன வசய்தது.

1. ‘SuperBIT’ என்ற த ொலைந ொக்கிலை உருவொக்கும் விண்தவளி
நிறுவனம் எது?
✓

அ) இஸ்ர ோ



ஆ) நோசோ 

ஏவு வைவய (MPATGM)

ஒடிஸோ டற் வ யில் உள்ள ஒருங்கிவைந்த ரசோதவன தளத்தில்
இருந்து புதிய தவலமுவற ஆ ோஷ் ஏவு வைவயயும் (ஆ ோஷ்-NG),
DRDO வெற்றி
ோ ரசோதவன வசய்தது.

இ) ESA

✓

ஈ) ர ோஸ்ர ோஸ்ர ோஸ்

5. UNESCO’இன் உைே பொரம்பரிை ளங்ேளிலிருந்து நீக்ேப்பட்ட

நோசோ ற்றும் னடிய விண்வெளி நிறுெனம் ஆகியவெ இவைந்து
மீயழுத்த பலூன்மூலம் இயங்கும் பட ோக் ல் வதோவலரநோக்கி அல்லது
சூப்பர்பிட் என்ற வதோவலரநோக்கிவய உருெோக்குகின்றன. இது
ஹப்பிள் வதோவலரநோக்கியின் பின்னது எனக் கூறப்படுகிறது. சமீபத்திய
ஊட
அறிக்வ ளின்படி, பூமியின் ெளி ண்டலத்தின் ர ல்
ட்டங் ளுக்கு அனுப்பப்படவுள்ள இத்வதோவலரநோக்கிவய வ ோண்டு
வசல்ல ஓர் அ ங் ம் அளவிலோன ஹீலியம் பலூன் பயன்படுத்தப்பட
உள்ளது. வடோ ோண்ரடோ பல் வல, பிரின்ஸ்டன் பல் வல ற்றும்
இங்கிலோந்தின் டர்ஹோம் பல் வலயும் நோசோவும் னடிய விண்வெளி
நிறுெனமும் இவைந்து இவத ெடிெவ த்துள்ளன.

லிவர்பூல் அலமந்துள்ள ொடு எது?
அ) அவ ரிக் ோ
ஆ) இங்கிலோந்து 
இ) வடன் ோர்க்
ஈ) ஷ்யோ
✓

UNESCO ஆனது ஐக்கியப் ரப சின் லிெர்பூல் ந த்வத அதன் உல
போ ம்பரிய தளங் ளிலிருந்து நீக்கியுள்ளது. ோல்பந்து வ தோனம் உட்பட
புதிய ட்டடங் ள், அந்த ந த்தின் போ ம்பரியத்வத குவற திப்பிற்கு
உட்படுத்தியதோல் லிெர்பூல் ந ம் பட்டியலிலிருந்து நீக் ப்பட்டதோ
UNESCO வதரிவித்துள்ளது. 2014ஆம் ஆண்டு உல போ ம்பரிய தள ோ
லிெர்பூல் அறிவிக் ப்பட்டது. திப்புமிக் உல போ ம்பரிய பட்டியலில்
இருந்து நீக் ப்படும் 3ஆெது இடம் லிெர்பூல் என்பது குறிப்பிடத்தக் து.

✓

இதற்கு முன், 2007’இல் ஓ ன் ெனவுயிரி ச ைலோயம், 2009’இல்
வ ர் னியின் டிவ ஸ்டன் எல்ரப பள்ளத்தோக்கு ஆகியவெ உல
போ ம்பரிய பட்டியலிலிருந்து நீக் ப்பட்டது குறிப்பிடத்தக் து.

2.நேரளொவில் ேொணப்பட்ட ஓர் அரிை உயிரினமொன Chrysilla volupe
என்பது பின்வரும் எந் வலேலைச் சொர்ந்

ொகும்?

அ) சிலந்தி 
ஆ) ஆவ
இ) போம்பு

✓

✓

ஈ) தெவள

6. 600 கிமீ நவேத்ல எட்டும் அதிநவே நமக்தைவ் இரயிலை

ர

அறிமுேப்படுத்தியுள்ள ொடு எது?

ளோவில் உள்ள புத்தனஹள்ளி ஏரியில், சமீபத்தில், ஒரு ர ோடி அரிய
Chrysilla volupe சிலந்தி ள் ோைப்பட்டன. 2018ஆம் ஆண்டில் ெயநோடு
ெனவுயிரி ச ைோலயத்தில் ண்டறியப்படும் ெவ , Chrysilla volupe 150
ஆண்டு ளோ
ோைப்படோ ல் இருந்த ோ ைத்தோல் அழிந்துவிட்டதோ
நம்பப்பட்டது.
இச்சிலந்தி
குதிக்கும்
சிலந்தி ளின்
(Salticidae)
குடும்பத்வதச் ரசர்ந்தது.
ஆண் சிலந்தி ள் நீண்ட ோல் ளும் ற்றும் 1.76 மிமீ அ லமும் 5.44
மிமீ நீளமும் வ ோண்டது. வபண் சிலந்தி ள் 2.61 மிமீ நீளமும் 0.88 மிமீ
அ லமும் வ ோண்டதோ உள்ளன.

அ) சீனோ 
ஆ)

இ) அவ ரிக் ோ
ஈ) இந்தியோ

✓

3. “Faster, Higher, Stronger – Together” என்பது பின்வரும் எந்
நிேழ்வின் புதுப்பிக்ேப்பட்ட குறிக்நேொளொகும்?
அ) BRICS உச்சி ோநோடு

துலணத்திட்டமொகும்?

இ) ஒலிம்பிக் 2021 

அ) ப ம்ப ோ த் கிருஷி வி ோஸ் ரயோ னோ 

ஈ) இந்திய நோடோளு ன்றத்தின் வைக் ோல கூட்டத்வதோடர்

✓

2021 ூவல 2021 அன்று, “Faster, Higher, Stronger” என்ற ஒலிம்பிக்
குறிக்ர ோள், “Faster, Higher, Stronger – Together” என புதுப்பிக் ப்பட்டது.
COVID-19 வதோற்று ோலத்தில் நோடு ளின் ஒற்றுவ வயக் ோட்ட இந்தப்
புதுப்பிப்பு வசய்யப்பட்டது. ரடோக்கிரயோ ஒலிம்பிக்கிற்கு முன்னதோ நடந்த
அ ர்வில், பன்னோட்டு ஒலிம்பிக் குழு இம் ோற்றத்திற்கு ஒப்புதலளித்தது.
பன்னோட்டு ஒலிம்பிக் குழு த்தின் நிறுெனர் பியர் டி கூவபர்டினின்
பரிந்துவ யின்ரபரில், 1894 முதல், ஒலிம்பிக் குறிக்ர ோள் இலத்தீன்
வ ோழியில் “Citius, Altius, Fortius” (அ) “Faster, Higher, Stronger” என
ஏற்றுக்வ ோள்ளப்பட்டது. “Citius, Altius, Fortius, Communiter” என்பது புதிய
குறிக்ர ோளின் இலத்தீன் பதிப்போகும்.

ஆ) பி த ர் பசல் பீ ோ ரயோ னோ
இ) PM ோத்ரு ெந்தனோ ரயோ னோ
ஈ) PM கிசோன்

✓

நடுெண் அ சோனது 2020-21ஆம் ஆண்டு முதல் ப ம்ப ோ த் கிருஷி
வி ோஸ் ரயோ னோவின் துவைத்திட்ட ோ போ திய பி கிருத்திக் கிருஷி
பதோதிவய (BPKP) வசயல்படுத்தி ெருகிறது. இது, போ ம்பரிய பைங்குடி
நவடமுவற வள ஊக்குவிப்பவத ரநோக் ோ க் வ ோண்டுள்ளது.

✓

இந்தத்திட்டம் இயற்வ ரெளோண்வ வய ஊக்குவிக்கிறது. BPKP’இன்
கீழ், வஹக்ரடர் ஒன்றுக்கு `12200 நிதியுதவி மூன்று ெருட ோலத்திற்கு
ெைங் ப்படுகிறது.

4. உள் ொட்டிநைநை உருவொக்ேப்பட்ட, குலறந் த ொலைவிலுள்ள

8.இந்திைொ முழுவதும் எத் லன ஆயு உற்பத்தி த ொழிற்சொலைேள்

பீரங்கிேலளத் ொக்கிைழிக்கும் சிறிை ரே ஏவுேலணலை (MPATGM)
தவற்றிேரமொே பரிநசொ லன தசய் நிறுவனம் எது?

இைங்குகின்றன?
அ) 11

அ) BEL

ஆ) 41 

ஆ) DRDO 

இ) 91

இ) ISRO

ஈ) 181

ஈ) HAL
✓

போது ோப்பு ஆ ோய்ச்சி
ற்றும் ர ம்போட்டு நிறுென ோனது (DRDO)
உள்நோட்டிரலரய
உருெோக் ப்பட்ட
குவறந்த
வதோவலவில்



சீனோ, 600 கிமீ ரெ த்வத அவடயும் ோந்தத்தூக் ல் (magnetic levitation)
அடிப்படையில் ரெவலவசய்யும் அதிரெ யிவல அறிமு ம்வசய்துள்ளது.
இது உலகின் அதிரெ தவ ெழி ெோ னம் எனக் கூறப்படுகிறது.
இந்தத் திட்டம், 2016ஆம் ஆண்டில் சீனோெோல் வதோடங் ப்பட்டது ற்றும்
இதன் முன் ோதிரி 2019ஆம் ஆண்டில் தயோரிக் ப்பட்டது. இந்த ோதிரி,
2020’இல் ரசோதிக் ப்பட்டது. தற்ரபோது அது வசயல்போட்டுக்கு ெந்துள்ளது.

7. பொரதிை பிரகிருத்திக் கிருஷி ப ொதி என்பது எந் த் திட்டத்தின்

ஆ) G20 உச்சி ோநோடு

✓

ப்போன்







✓

அத்தியோெசிய போது ோப்பு ரசவெ ள் ரசோதோ சமீபத்தில் க் ளவெயில்
அறிமு ப்படுத்தப்பட்டது. ரசோதோவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ரசவெ வள



 



அத்தியோெசிய போது ோப்பு ரசவெ ளோ
அதி ோ ளிக்கிறது.
✓







அறிவிப்பதற்கு அ சுக்கு இது

அத்தியோெசிய போது ோப்பு ரசவெ ள் ரசோதோ, அ சுக்கு வசோந்த ோன
ஆயுத உற்பத்தி வதோழிற்சோவல ளின் ஊழியர் ள் ரெவலநிறுத்தத்தில்
ஈடுபடுெவத தடுக்கும் ரநோக் த்தில் உள்ளது. நோடு முழுெதும் உள்ள 41
இத்தவ ய வதோழிற்சோவல ளில் சு ோர் 70,000 ரபர் பணிபுரிகின்றனர்.

9. ல நப என்பது எந்

ொட்டின் லை ேரமொகும்?

அ) வதெோன் 
ஆ) ஜிம்போப்ரெ
இ) வசௌதி அர பியோ
ஈ) தோய்லோந்து
✓

வதரப என்பது வதெோனின் தவலந
ோகும். இது புதிய வதெோன்
டோலவ அதன் அதி ோ ப்பூர்ெ நோைய ோ வ ோண்டுள்ளது. வதெோன்
அ சு தனது வசோந்தப் வபயவ பயன்படுத்தி ஐர ோப்பிய நோடோன லித்து
ரெனியோவில் அலுெல த்வத நிறுெ முன்ெந்துள்ளது. ற்ற அவனத்து
அலுெல ங் ளும் “வதரப” என்ற வபயரில் அவெ இயங்குகின்றன.
சீனோவுக்கு எரிச்சவல ஏற்படுத்தியுள்ள இந்நடெடிக்வ அவ ரிக் ோெோல்
ெ ரெற் ப்பட்டுள்ளது.

10. ஐக்கிை ொடுேளின் வரி குழுமத்தின் உறுப்பினரொே நிைமனம்
தசய்ைப்பட்டுள்ள இந்திைர் ைொர்?
அ உர்ஜித் பரடல்
ஆ) இ ோஸ்மி இ ஞ்சன் தோஸ் 
இ) இ கு ோம் இ ோ ன்
ஈ) அதோனு சக்





என்று வதரிவித்துள்ளோர். இந்திய அ சு, டந்த ஆண்டு ூன் ோதம்,
விண்வெளித் துவற சீர்திருத்தங் வள அறிவித்தது. தனியோரின்
நடெடிக்வ வள ண் ோணிப்பதற் ோ விண்வெளித் துவறயின் கீழ்
இந்திய ரதசிய விண்வெளி ர ம்போடு ற்றும் அங்கீ ோ வ யம் என்ற
தனி முதன்வ மு வ உருெோக் ப்பட்டது.
தனியோர் துவறயினருக்கு அனு தியளிக் ப்படும்ரபோது இந்திய
விண்வெளி ஆ ோய்ச்சி நிறுென ோன இஸ்ர ோவின் நிறுெப்பட்ட
இயந்தி ங் ளின் போது ோப்வப இந்த மு வ உறுதி வசய்யும். வபோது
க் ளின் ருத்து ள் ர ட்டறியப்பட்டுள்ளது. பல்ரெறு துவற ள் ற்றும்
அவ ச்ச ங் ளுடனும் இதுவதோடோா்போ ஆரலோசவன நடத்தப்பட்டுள்ளது.
தனியோரின் நடெடிக்வ ளுக்கு ஆத வு அளிப்பதற் ோ விண்வெளித்
துவறயின்
வதோழில்நுட்ப
ெசதி வள
தனியோர்
துவறயினர்
பயன்படுத்திக்வ ோள்ள அனு தி அளிக் ப்பட்டுள்ளது.
2. புலி வளப் போது ோப்பதில் இந்தியோ உறுதி: பி த ர் ர ோடி
புலி வளப்
போது ோப்பதிலும்,
அெற்றுக்குப்
போது ோப்போன
ெோழ்விடங் வள ெைங்குெதிலும் இந்தியோ உறுதியோ உள்ளது என்று
பி த ர் ர ோடி வதரிவித்துள்ளோர்.
நோட்டில் 18 ோநிலங் ளில் 51 புலி ள் ச ைோலயங் ள் உள்ளன. 2018
ஆம் ஆண்டில் இறுதியோ ர ற்வ ோள்ளப்பட்ட புலி ள் ைக்வ டுப்பில்,
அெற்றின் எண்ணிக்வ அதி ரித்துள்ளது வதரியெந்துள்ளது. புலிப்
போது ோப்பு குறித்த புனித பீட்டர்ஸ்பர்க் பி டனத்தின் இலக் ோன,
புலி ளின் எண்ணிக்வ வய இ ட்டிப்போக்கும் ரநோக் த்வத நோன்கு
ஆண்டு ளுக்கு முன்னதோ ரெ இந்தியோ அவடந்தது என பி த ர் ர ோடி
கூறியுள்ளோர்.
3. ஜூடை.30 – மருத்துவர் முத்துைட்சுமி அவர்களின் பிறந்தநாள்

ெர்த்தி

✓

நிதி அவ ச்ச த்தின் இவைச்வசயலோள ோன இ ோஸ்மி இ ஞ்சன் தோஸ்,
2021 முதல் 2025 ெவ யிலோன ோலத்திற்கு ஐக்கிய நோடு ள் ெரி
குழு த்தின் உறுப்பின ோ நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர். ெரி விெ ோ ங் ளில்
பன்னோட்டு ஒத்துவைப்புக் ோன ஐக்கிய நோடு ளின் ெல்லுநர் குழு என
முன்னர் அவைக் ப்பட்டு ெந்த ஐநோ ெரி குழு த்தில் உலவ ங்கிலும்
உள்ள 25 ெரி ெல்லுநர் ள் உறுப்பினர் ளோ நியமிக் ப்பட்டுள்ளனர்.

✓

ெலுெோன ெரிக் வ ோள்வ வள பின்பற்றுெதற்கு உல நோடு ள்
எடுத்துெரும் முயற்சி ளுக்கு ெழி ோட்டுெவத இது தனது ரநோக் ோ க்
வ ோண்டுள்ளது.


1. இயற்வ ரபரிடர் வள துல்லிய ோ க்
அனுப்ப திட்டம்: அவ ச்சர் ஜிரதந்தர் சிங்

ணிக்கும் வசயற்வ க்ர ோள்

வெள்ளம், புயல் ரபோன்ற இயற்வ
ரபரிடர் வள துல்லிய ோ
ணிக்கும் புவி ண் ோணிப்பு வசயற்வ க்ர ோவள இந்த ஆண்டு
விண்ணில் ஏெ திட்டமிடப்பட்டுள்ளதோ
த்திய அறிவியல் ற்றும்
வதோழில்நுட்பம், புவி அறிவியல் துவற ளின் இவை அவ ச்சர்
ஜிரதந்தி சிங் வதரிவித்துள்ளோர்.
ோநிலங் ளவெயில் ர ள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்துபூர்ெ ோ அெர் அளித்த
பதிலில் குறிப்பிட்டுள்ளதோெது:
இந்திய விண்வெளி ற்றும் ஆ ோய்ச்சி நிறுென ோன இஸ்ர ோவின்
இஓஎஸ்-3 வசயற்வ க்ர ோள், தினமும் 4-5 முவற பூமிவய
படவ டுக்கும் திறவனப் வபற்றுள்ளது. இயற்வ ரபரிடர் ளுடன், நீர்
நிவல ள், பயிர் ள், தோெ நிவல, ெனப்பகுதி ள் உள்ளிட்டெற்வறயும்
இந்தச் வசயற்வ க்ர ோளோல்
ண் ோணிக்
முடியும். இதன்மூலம்
வெள்ளம், புயல் ரபோன்ற இயற்வ ரபரிடர் வள துல்லிய ோ
ணிக்
இயலும். சிறிய இ
வசயற்வ க்ர ோள் வசலுத்தும் ெோ னத்தின் முதல்
ரசோதவன ஸ்ரீஹரிர ோட்டோவில் உள்ள விண்வெளி வ யத்தில் இருந்து
2021ஆம் ஆண்டின் 4ஆெது ோலோண்டில் ர ற்வ ோள்ள திட்டமிடப்பட்டு
உள்ளது. சிறிய வசயற்வ க்ர ோள் வள விண்ணில் ஏவுெதற்கு இந்த
ெோ னம் ஏதுெோ இருக்கும்.
விண்வெளி வதோழில்நுட்பங் ள், ரசவெ ள் ற்றும் உப ைங் வள
உள்நோட்டிரலரய தயோரிப்பதற்கு தனியோர் துவறயின் பங் ளிப்வப
ஊக்குவிப்பதற் ோன சூைலியவல உருெோக் அ சு தீவி ோ உள்ளது











முத்துலட்சுமி பற்றி:
புதுக்ர ோட்வட ன்னர் ல்லூரியில் படித்த முதல் ோைவி. வசன்வனப்
பல் வலக் ை த்தில் ருத்துெம் படித்துப் பட்டம் வபற்ற முதல் வபண்
ருத்துெர். வசன்வன
ோ ோை சட்டப்ரப வெயில் முதல் வபண்
உறுப்பினர். சட்டப்ரப வெயின் துவைத் தவலெர் பதவிவய ெகித்த
முதல் வபண் ணி. வசன்வன ோந ோட்சியின் முதல் வபண் ர யர்.
வசன்வன ோ ோை சமூ நல ெோரியத்தின் முதல் வபண் தவலெர்.
இந்தியப் வபண் ள் சங் த்தின் முதல் தவலெர் என பல ‘முதல்’ வளக்
ண்டெர் டோக்டர் முத்துலட்சுமி வ ட்டி.
புதுக்ர ோட்வடயில் 30.7.1886’இல் பிறந்த முத்துலட்சுமி வ ட்டி, தமிை
ெ லோற்றில் அழியோப்பு ழ்வபற்றெர். வபண்ணுரிவ க் ோ ரபோ ோடிய
வபரு க் ளுள் முதன்வ யோனெர். வபண் ளுக்கு ஓட்டுரிவ வயப்
ரபோ ோடிப்வபற்றெர். பன்வனடுங் ோல ோ
இருந்துெந்த ரதெதோசி
முவறவய ஒழிப்பதற்குச் சட்டம் இயற்ற ெழிெகுத்தெர் என இெரின்
சோதவன ள் ஏ ோளம்.
1917 முதல் இந்திய
ோதர் சங் த்தில் இவைந்து வபண் ளின்
உரிவ க் ோ ப் போடுபட்டோர். 1926’இல் அகில உல ப் வபண் ள் ோநோடு
பி ோன்ஸ் தவலந ர் போரீஸில் நடந்தரபோது 43 நோடு ளிலிருந்து
பி திநிதி ள் பங்ர ற்றனர். அதில் இந்தியோவின் பி திநிதியோ
லந்து
வ ோள்ளும் வபருவ வய டோக்டர் முத்துலட்சுமி வபற்றோர். அந்த ோநோட்டில்,
“ஆண் ளுக்குச் ச ோ வபண் ள் முன்ரனற ரெண்டும்; வபண் வள
அடிவ ளோ நடத்தும் ெைக் ம் ஒழிய ரெண்டும்” என்று முைங்கினோர்.
பின்னர், ஹர்டோக் மிட்டியின் உறுப்பின ோ 1928’இல் இலண்டன்
வசன்று, இந்தியப் வபண் ளின்
ல்வி நிவலக் ோ
ெோதோடினோர்.
1930’இல் உப்புசத்தியோக்கி த்தின்ரபோது
ோந்தியடி ள் வ து
வசய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்புத் வதரிவித்து, தன் ர ல்சவப உறுப்பினர்
பதவிவய ோஜினோ ோ வசய்தோர் முத்துலட்சுமி.
1933’இல் அவ ரிக் ோவில் நவடவபற்ற பன்னோட்டுப் வபண் ள் வுன்சில்
ர வடயில் இந்தியோவின் கு வல உல றியச்வசய்தோர். ‘ஸ்திரீ தர் ம்’
என்ற வபண் ள் ோத இதழின் ஆசிரிய ோ இருந்தோர். வபண் ளுக்கு
வசோத்துரிவ , போல்ய விெோ த் தவட சட்டம், அநோவதக் குைந்வத ள்
ெோழ்வு ல அவ்வெ இல்லம், அவடயோறு புற்றுரநோய் ருத்துெ வன
உருெோக் ம் என இெரின் சமூ ப்பணி ள் அளப்பரியது. இெருக்குப்
வபருவ ரசர்க்கும் ெண்ைம் த்திய அ சு ‘பத் பூஷண்’ விருவத
1956’இல் இெர் ெோழும்ரபோரத ெைங்கி வ ௌ வித்தது. தனிப்வபரும்
சோதவன ளின் உவறவிட ோ த் தி ழ்ந்த முத்துலட்சுமி, தம் 82ஆம்
ெயதில் 22.7.1968’இல் ோல ோனோர்.



 















4. இ த்த ெங்கி இல்லோ ல் 63 ோெட்டங் ள்: க் ளவெயில் அவ ச்சர்
த ெல்
நோடு முழுெதும் இ த்த ெங்கி ெசதி இல்லோ ல் 63 ோெட்டங் ள்
உள்ளதோ நோடோளு ன்றத்தில் த்திய அ சு வதரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து
க் ளவெயில் ர ட் ப்பட்ட ர ள்வி ளுக்கு
த்திய
சு ோதோ த் துவற அவ ச்சர்
ன்சுக்
ோண்டவியோ எழுத்துமூலம்
அளித்துள்ள பதிலில வதரிவித்துள்ளதோெது: இந்தியோவில் 3,500 இ த்த
ெங்கி ள் முவறயோன உரி ம் வபற்று இயங்கி ெருகின்றன. 63
ோெட்டங் ளில் இ த்த ெங்கி ெசதி இல்லோ ல் உள்ளது. எனினும்,
அவனத்து ோெட்டங் ளிலும் இ த்த ெங்கி அவ ப்பதற் ோன பல்ரெறு
நடெடிக்வ வள த்திய அ சு ர ற்வ ோண்டு ெருகிறது. ர லும்,
இதற் ோன திட்டங் வளயும் அ சு ெகுத்து ெருகிறது.
ந ப்பகுதி ளில் அதி எண்ணிக்வ யிலும் கி ோ ப் பகுதி ளில் மி க்
குவறெோ வும் இ த்த ெங்கி ள் அவ ெவதத் தடுக்கும் ெவ யில்,
ஒவ்வெோரு ோெட்டத்திலும் குவறந்தது ஒரு இ த்த ெங்கிக் ோெது
உரி ம் ெைங்கும் ெவ யில் ரதசிய இ த்தக் வ ோள்வ யில் விதிமுவற
நிர்ையிக் ப்பட்டுள்ளது.
ர லும், அதி அளவில் இ த்தம் ரச ரிக்கும் இ த்த ெங்கி ளிலிருந்து
குவறந்த அளரெ இ த்தம் கிவடக்கும் இ த்த ெங்கி ள் இ த்தம் வபற
ெழிெவ வசய்ெதற் ோன இ த்த வ யங் வள அவ க் வும் ரதசியக்
வ ோள்வ பரிந்துவ க்கிறது. நிர்ெோ க் ோ ைங் ளுக் ோ
ோநில
அ சு ள் புதிய ோெட்டங் வள உருெோக்குகின்றன. எனினும், புதிய
ோெட்டங் ளுக் ோன இ த்த ரதவெவய அருகிலுள்ள ோெட்டங் ளின்
இ த்த ெங்கி ள் பூர்த்தி வசய்து ெருகின்றன என்று தனது பதிலில்
அவ ச்சோ ன்சுக் ோண்டவியோ குறிப்பிட்டுள்ளோர்.











