 

✓















1. ‘நீடித்த நகர்ப்புற குளிரூட்டும் ககயேடு’ என்ற தகைப்பிைான

5. நடப்பாண்டில் (2021) ெரும் உைக நகரங்கள் நாளுக்கான கருப்

ஓர் அறிக்கககே வெளியிட்ட அகைப்பு எது?

வபாருள் என்ன?

அ) UNEP 

அ) Designed to Live Together

ஆ) FAO

ஆ) Adapting Cities for Climate Resilience 

இ) NITI ஆய ோக்

இ) Changing the world

ஈ) நபோர்டு

ஈ) Promoting a better urban future

ஐநோ சுற்றுச்சூழல் திட்டமோனது (UNEP) ‘நீடித்த நகர்ப்புற குளிரூட்டும்
ககய டு’ என்ற புதி அறிக்ககக வெளியிட்டது. அறிக்ககயின்படி,
புவி வெப்பமகடதல் கட்டுப்போடில்லோமல் வதோடர்ெதோல் நகரங்கள்
இதனோல் வெகுெோக போதிப்பகடயும். அதிக வெப்பமகடந்த நகரங்கள்
கோலநிகல மோற்ற வெலவினங்ககை எதிர்வகோள்ளும். உலகில் உள்ை
1692 வபரி நகரங்களின் பகுப்போய்வின் அடிப்பகடயில் இந்த அறிக்கக
த ோரிக்கப்பட்டுள்ைது.

✓

2. 2021 நெம்பர் நிைெரப்படி, பெரிங் பாஸ்ட் நிைக்கரி கூட்டணியில்

உலகைோவி
நகரம மோக்கலில்
ஆர்ெங்வகோண்ட
ெர்ெயதெ
ெமூகங்கககை ஊக்குவிப்பதற்கோகவும் நகரம மோக்கலில் ெெோல்ககை
எதிர்வகோள்ளும் நோடுகளுக்கிகடய ஒத்துகழப்பு நல்குெதற்கோகவும்
ஒவ்யெோர் ஆண்டும் அக்.31 அன்று ஐநோ அகமப்பின் உலக நகரங்கள்
நோள் ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Adapting Cities for Climate Resilience”
என்பது நடப்போண்டில் ெரும் இந்நோளுக்கோன கருப்வபோருைோகும். “Better
City, Better Life” என்பது இந்நோளுக்கு ெழங்கப்வபறும் வபோதுெோன கருப்
வபோருைோகும்.

எத்தகன நாடுகள் அங்கம் ெகிக்கின்றன?

6. உைக சிக்கன நாள் ககடப்பிடிக்கப்படும் தேதி எது?

அ) 8

அ) அக்யடோபர் 30 

ஆ) 18

ஆ) அக்யடோபர் 31

இ) 48 

இ) நெம்பர் 01
ஈ) நெம்பர் 02

ஈ) 88

✓

Powering Past Coal Alliance (PPCA) என்பது நிலக்கரிக படிப்படி ோக
அகற்றுெதற்கோக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு பன்னோட்டு கூட்டணி ோகும்.
COP உச்சிமோநோட்டில் 28 நோடுகள் இந்தக்கூட்டணியில் இகைந்தன.
இதன் மூலம் இந்தக் கூட்டணியின் வமோத்த எண்ணிக்கக 48 ஆனது.

✓

உக்கரன், யபோலந்து மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகி கெ PPCA’இன் புதி
உறுப்பினர்களுள் அடங்கும். எனினும், உலகைவில் மூன்று மிகப்வபரி
நிலக்கரி உபய ோகிப்போைர்கைோன சீனோ, இந்தி ோ மற்றும் அவமரிக்கோ
ஆகி நோடுகள் PPCA’இல் யெரவில்கல.

✓

மக்களிடம் சிக்கனத்தின் அெசி த்கதயும், யெமிப்பின் முக்கி த்துெத்
-கதயும் உைர்த்தும் யநோக்கில், ஒவ்யெோர் ஆண்டும் அக்.30 அன்று
இந்தி ோவில் (அக்ட ோபர்.31 அன்று உலகைவில்) உலக சிக்கன நோள்
(World Thrift Day) வகோண்டோடப்படுகிறது.

7.உைக சுனாமி விழிப்புைர்வு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது?
அ) நெம்பர் 02
ஆ) நெம்பர் 03

3. Inti tanager (Heliothraupis oneilli) என்பது அண்கையில்

இ) நெம்பர் 04

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்ெரும் எந்த உயிரினைாகும்?

ஈ) நெம்பர் 05 

அ) பறகெ 

✓

ஆ) மீன்
இ) போம்பு
ஈ) சிலந்தி

✓

Inti tanager (Heliothraupis oneilli) எனப் வப ரிடப்பட்ட, புதிதோகக்
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இவ்வினம், 370’க்கும் யமற்பட்ட போடும்பறகெ
இனங்ககை உள்ைடக்கி Thraupidae வபருங்குடும்பத்கதச்யெர்ந்தகெ.
இந்தப்பறகெகள் கிட்டத்தட்ட அவமரிக்க வெப்பமண்டலங்கள் முழுெதும்
பரவியுள்ைன. இந்தக குறிப்பிட்ட பறகெ வபோலிவி ோ மற்றும் வபருவின்
யுங்கோஸ் பய ோரிஜி னில் ெோழ்கிறது.

ஆழிப்யபரகல குறித்த விழிப்புைர்கெ ஏற்படுத்தும் ெககயில்
ஒவ்யெோர் ஆண்டும் நெ.5 அன்று உலக சுனோமி விழிப்புைர்வு நோள்
ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது. எப்யபோதோெது ஒருமுகற யநரக்கூடி
ஓர்
இ ற்கக சீற்றந்தோன் இந்த ஆழிப்யபரகல. ஆனோல் இது மிகமிகக்
யகோரமோனது. கடந்த நூறோண்டுகளில் ஏற்பட்ட 58 ஆழிப்யபரகலகைோல்
மட்டும் சுமோர் 2,60,000 யபர் மோண்டுள்ைனர்.

8. நடப்பாண்டில் (2021) ெரும் அகைதி ைற்றும் ெளர்ச்சிக்கான
உைக அறிவிேல் நாளுக்கானக் கருப்வபாருள் என்ன?
அ) Science, a Human Right
ஆ) Science for Global Understanding
இ) Celebrating Science Centres and Science Museums

4. இந்திே ொன்பகடயுடன் இகைந்து ஸ்ைார்ட் விைானத்திடல்
எதிர்ப்பு ஆயுதத்கத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள அகைப்பு எது?

ஈ) Building Climate-Ready Communities 

அ) இஸ்யரோ

✓

வபோது மக்களிகடய அறிவி லின் ப ன்கள் குறித்த விழிப்புைர்கெ
ஏற்படுத்துெதற்கோக ஒவ்யெோர் ஆண்டும் நெ.10 அன்று உலக அகமதி
மற்றும் ெைர்ச்சிக்கோன அறிவி ல் நோள் ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது.

✓

நமது அன்றோட ெோழ்வில் அறிவி லின் முக்கி த்துெத்கதயும் இந்த நோள்
சிறப்பித்துக் கூறுகிறது. நடப்போண்டில் (2021) ெரும் இந்த நோளுக்கோன
கருப்வபோருள், “Building Climate-Ready Communities” என்பதோகும்.

ஆ) டிஆர்டிஓ 
இ) BHEL
ஈ) HAL
✓

போதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி மற்றும் யமம்போட்டு அகமப்பு (டிஆர்டிஓ) மற்றும்
இந்தி விமோனப்பகட இகைந்து உள்நோட்டியலய உருெோக்கப்பட்ட
ஸ்மோர்ட் விமோனத்திடல் எதிர்ப்பு ஆயுதத்தின் யெோதகனககை
யமற்வகோண்டன. இந்த ஆயுதம் ரோஜஸ்தோனின் வஜய்ெோல்மரில் உள்ை
ெந்தன் மகலத்வதோடரில் இருந்து IAF விமோனம்மூலம் ஏெப்பட்டதோக
போதுகோப்பு அகமச்ெகம் வதரிவித்துள்ைது. இந்த அகமப்பு அதிகபட்ெமோக
100 கிமீ ெரம்பு ெகர வெல்ல ெடிெகமக்கப்பட்டுள்ைது.

9. “The State of Climate Ambition” என்ற ேலைப்பில் அறிக்லை
ஒன்லற வெளியிட்ட அகைப்பு எது?
அ) UNGA
ஆ) UNDP 
இ) IMD
ஈ) WHO
✓









ஐநோ ெைர்ச்சித்திட்டமோனது (UNDP) “The State of Climate Ambition”
என்ற தகலப்பிலோன ஓர் அறிக்ககக வெளியிட்டுள்ைது.



 
✓













93% குகறந்த ெைர்ச்சி கடந்த நோடுகள், யமம்படுத்தப்பட்ட யதசி கோல
நிகல உறுதிவமோழிககை ெமர்ப்பித்துள்ைதோக இவ்ெறிக்கக கூறியுள்ை
-து. COP26 கோலநிகல யபச்சுெோர்த்கதகளுக்கு முன்னதோக இந்த
அறிக்கக வெளியிடப்பட்டது. இந்த அறிக்கக தற்யபோகத கோலநிகல
யபோக்குகளுக்கும் 2019ஆம் ஆண்டு NDC அறிக்ககயில் வெய் ப்பட்ட
மதிப்பீட்டிற்கும் இகடய ஓர் ஒப்பீட்டு ஆய்கெ யமற்வகோள்கிறது.

2. இந்தி ோவின் சூரி

10. சமுத்ராேன் முேற்சியின்கீழ், இந்திோவில் ெடிெகைக்கப்பட்ட

உலகின் 17 ெதவீத மக்கள் இந்தி ோவில் ெசிக்கிறோோா்கள். இருந்தயபோதும்,
இதுெகர இந்தி ோவிலிருந்து கோற்றில் கலந்துள்ை பசுகமக் குடில்
ெோயுக்கள் மற்ற நோடுகயைோடு ஒப்பிடுககயில் வெறும் 4 ெதவீதம்
மட்டுயம ஆகும்.

ஆழ்கடல் கைத்தின் வபேர் என்ன?
அ) ஜடோயு 6000
ஆ) ெமுத்ரோ 6000
ஈ) யமரு 6000
‘மத்ஸ் ோ 6000’ என்பது ெமுத்ரோ ன் மு ற்சியின்கீழ் ெடிெகமக்கப்பட்
-ட ஆழ்கடல் கலமோகும். 2024 டிெம்பருக்குள் தகுதிச்யெோதகனகளுக்கு
இக்கலம் த ோரோகிவிடும். 1000 முதல் 5500 மீட்டர் ஆழத்தில் இதனோல்
யெகலவெய் வி லும். போலி-வமட்டோலிக் மோங்கனீசு முடிச்சுகள், ெோயு
கைட்யரட்டுகள், கைட்யரோ-வதர்மல் ெல்கபடுகள் மற்றும் யகோபோல்ட்
யமயலோடுகள் யபோன்ற உயிரற்ற ெைங்களின் ஆய்வுககை யமற்வகோள்
-ெதற்கு இந்தத் வதோழில்நுட்பம் உதவும்.


1. விெெோ ப் போதுகோப்பு வெ ல்திட்டம்: பருெநிகல மோநோட்டில் இந்தி ோ
ககவ ோப்பம்
ஸ்கோட்லோந்தில் நகடவபற்று ெரும் பருெநிகல மோற்ற மோநோட்டில்
முன்கெக்கப்பட்ட உலகைோவி
விெெோ ப் போதுகோப்பு வெ ல்திட்ட
உறுதிவமோழி ஆெைத்தில் இந்தி ோ ககவ ோப்பமிட்டுள்ைது.
இதுகுறித்து பிடிஐ வெய்தி நிறுெனம் வதரிவித்துள்ைதோெது:
ஸ்கோட்லோந்தின் கிைோஸ்யகோ நகரில் நகடவபற்று ெரும் ஐநோ’இன் 26ஆெது பருெநிகல மோற்ற மோநோட்டில், விெெோ ப் போதுகோப்புக்கோன
வெ ல்திட்டம் முன்கெக்கப்பட்டது. ‘உழகெ நீடித்து நிகலத்திருக்கச்
வெய்ெதற்கும் உழவுத்துகறயில் புதி கண்டுபிடிப்புககை யமற்வகோள்ெ
-தற்குமோன விெெோ க் வகோள்கக வெ ல்திட்டம்’ என்ற வப ரில்
முன்கெக்கப்பட்ட அச்வெ ல்திட்டத்துக்கோன உறுதிவமோழி ஆெைத்தில்
இந்தி ோ உள்ளிட்ட 27 நோடுகள் ககவ ோப்பமிட்டன.
அந்த
வெ ல்திட்டத்தில்,
நோடுகள்
தங்கள்
விெெோ த்கத
யமம்படுத்துெயதோடு, அதிக கோற்று மோசுபோட்கட ஏற்படுத்தோத ெககயில்
விெெோ ப்
பணிகளில்
மோற்றங்ககை
யமற்வகோள்ெதற்கோன
உறுதிவமோழிகள் இடம் வபற்றுள்ைன.
பிரிட்டனின் இந்தி ெம்ெோெளி யகபினட் அகமச்ெரும், 26-ஆெது ஐ.நோ.
பருெநிகல மோற்ற மோநோட்டின் தகலெருமோன அயலோக் ெோா்மோ
கூறுககயில், ‘புவி வெப்பமோதகலக் கட்டுப்படுத்தவும் உலகின்
வெப்பநிகல வதோழில் புரட்சிக்கு முன்பிருந்தகதவிட 1.5 டிகிரி வெல்சி ஸ்
மட்டுயம
அதிகமோக
இருக்க
யெண்டும்
என்ற
இலக்கக
ெோத்தி மோக்கவும், யெைோண் நிலத்கத முகற ோகப் ப ன்படுத்தி
இ ற்கக ெைத்கத மீட்வடடுக்க யெண்டி து மிகவும் அெசி மோகும்’
என்றோோா்.
இந்த வெ ல்திட்ட உறுதிவமோழி ஆெைத்தில் இந்தி ோ மட்டுமன்றி
பிரிட்டன், ஆஸ்தியரலி ோ, உகோண்டோ, மடகோஸ்கோா், தோன்ஸோனி ோ,
வி த்நோம், கநஜீரி ோ, லோயெோஸ், இந்யதோயனசி ோ, கினி ோ, கோனோ,
வஜோா்மனி, பிலிப்பின்ஸ், எத்திய ோப்பி ோ, வகோலம்பி ோ, யகோஸ்டோரிகோ,
வமோரோக்யகோ, வநதோா்லோந்து, நியூஸிலோந்து, கநஜீரி ோ, சி ரோ லிய ோன்,
ஸ்வபயின், ஸ்விட்ெோா்லோந்து, ஐக்கி அரபு அமீரகம் உள்ளிட்ட நோடுகளும்
ககவ ோப்பமிட்டுள்ைன.
ஸ்கோட்லோந்தின் கிைோஸ்யகோ நகரில் ெரும் நெ.12-ஆம் யததி ெகர
பருெநிகல மோற்ற மோநோடு நகடவபறுகிறது.



மின் உற்பத்தித் திறன் 17 மடங்கு அதிகரிப்பு

நோட்டின் சூரி மின் உற்பத்தித் திறன் கடந்த 7 ஆண்டுகளில் மட்டும் 17
மடங்கு அதிகரித்துள்ைதோக ஸ்கோட்லோந்தில் நகடவபற்று ெரும்
பருெநிகல மோநோட்டில் இந்தி ோ வதரிவித்துள்ைது.
இதுகுறித்து அந்த மோநோட்டில் இந்தி ோவின் ெோோா்பில் யபசி
துகற அகமச்ெக ஆயலோெகோா் யஜ.ஆோா். பட் கூறி தோெது:

சுற்றுச்சூழல்

யமலும்,
இந்தி ோவின்
ெருடோந்திர
பசுகமக்
குடில்
வெளிய ற்றமும் சுமோோா் 5 ெதவீதமோக மட்டுயம உள்ைது.

இ) மத்ஸ் ோ 6000 

✓









ெோயு

பசுகமக் குடில் ெோயுக்களின் வெளிய ற்றத்கத அதிகரிக்கோமல் நோட்டின்
வபோருைோதோர ெைோா்ச்சிக யமம்படுத்துெதற்கோன நடெடிக்ககககை
இந்தி ோ வதோடோா்ச்சி ோக யமற்வகோண்டு ெருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதி ோக, சூரி
அளித்து ெருகிறது.

மின் உற்பத்திக்கு நோடு முக்கி த்துெம்

கடந்த 7 ஆண்டுகளில் மட்டும் இந்தி ோவின் சூரி மின் உற்பத்தித்
திறன் 17 மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ைது. தற்யபோது நோட்டின் சூரி மின்
உற்பத்தித் திறன் 45 ஜிகோெோட்ஸோக உள்ைது என்றோோா் அெோா்.
பூமிக வெப்பமோக கெத்திருப்பதற்கு உதவும் கோோா்பன் கடஆக்கெடு,
மீத்யதன், கநட்ரஸ் ஆக்கெடு யபோன்ற ெோயுக்கள் பசுகமக் குடில்
ெோயுக்கள் என்றகழக்கப்படுகின்றன.
அந்த ெோயுக்களும் ெளிமண்டலத்தில் இருக்கும் நீரோவியும்தோன்
சூரி னின் வெப்பத்கத உறிஞ்சி பூமியில் தோெரங்கள் உள்ளிட்ட
உயிரினங்கள் நிகலத்திருப்பதற்கு உதவி வெய்கின்றன.
அந்த ெோயுக்கள் இல்லோவிட்டோல் பூமியின் ெரோெரி வெப்பநிகல
உகறநிகலக்குக் கீயழ 18 டிகிரி வெல்சி ஸோக இருந்திருக்கும்.
இந்தச் சூழலில், உலகில் வதோழில் புரட்சி ஏற்பட்டு வதோழிற்ெோகலகளும்
ெோகனங்களும் கோோா்பன் யமோனோக்கஸடு யபோன்ற பசுகமக் குடில்
ெோயுக்ககை அதிக அைவில் கோற்றில் கலந்து ெருெதோல் அகெ
சூரி னிடமிருந்து வெப்பத்கத அதிகம் உறிஞ்சி புவியின் வெப்பநிகல
அதிகரித்து ெருகிறது.
இதன் கோரைமோக பருெநிகல மோற்றம் ஏற்பட்டு, பு ல், வெள்ைம், அனல்
கோற்று யபோன்ற இ ற்ககப் யபரிடோா்கள் அதிகரித்து ெருகின்றன. யமலும்,
அண்டோோா்டிகோவில் பனி மகலகள் உருகி கடலின் நீோா்மட்டம் அதிகரித்து
ெருெதோல் உலகின் பல பகுதிகள் கடலில் மூழ்கும் அபோ த்கத
எதிோா்யநோக்கியுள்ைன.
3. உலகின் பிரபலமோன தகலெர்களில் பிரதமர் யமோடி வதோடர்ந்து
முதலிடம்
உலகின் பிரபல தகலெர்களில் பிரதமர் நயரந்திர யமோடி வதோடர்ந்து 3ெது முகற ோக முதலிடம் பிடித்துள்ைோர்.
அவமரிக்க தகலநகர் ெோஷிங்டகன தகலகமயிடமோக வகோண்டு
வெ ல்படும் பிரபல கருத்துக் கணிப்பு நிறுெனமோன ‘மோர்னிங் கன்ெல்ட்’
நிறுெனம் உலக தகலெர்களின் தகலகம குறித்து அவ்ெப்யபோது
கைக்வகடுப்பு நடத்தி அறிக்கக வெளியிட்டு ெருகிறது.
இதன்படி அவமரிக்கோ, பிரிட்டன், வஜர்மனி, பிரோன்ஸ், ஸ்வபயின், இத்தோலி,
கனடோ, ஆஸ்தியரலி ோ, ஜப்போன், வதன்வகோரி ோ, பியரசில், இந்தி ோ,
வமக்ஸியகோஆகி 13 நோடுகளின் மக்களிடம் அண்கமயில் கருத்துக்
கணிப்பு நடத்தப்பட்டது.
இதில் பிரதமர் நயரந்திர யமோடி முதலிடம் பிடித்துள்ைோர். இந்தி ோவில்
நடத்தப்பட்ட கருத்துக் கணிப்பில் 70 ெதவீதம் யபர் அெரது
தகலகமக அங்கீகரித்து ஆதரவு அளித்துள்ைனர். 24 ெதவீதம் யபர்
மட்டும் அதிருப்தி வதரிவித்துள்ைனர்.
‘மோர்னிங் கன்ெல்ட்’ நிறுெனம், இந்த ஆண்டில் இதுெகர 3 முகற
கருத்துக் கணிப்கப நடத்தியுள்ைது. இந்த 3 கருத்துக் கணிப்புகளிலும்
பிரதமர் நயரந்திர யமோடி வதோடர்ந்து முதலிடம் பிடித்து ெோதகன
பகடத்துள்ைோர். பிரதமர் நயரந்திர யமோடிக்கு அடுத்து வமக்ஸியகோ அதிபர்
யலோபஸ் ஒபரயடோர் 66 ெதவீத ெோக்குககை வபற்று 2-ெது இடத்கதப்
பிடித்துள்ைோர்.



 











இத்தோலி பிரதமர் மரிய ோ திரோகி (58%), வஜர்மனி பிரதமர் ஏஞ்ெலோ
வமர்வகல் (54%), ஆஸ்தியரலி
பிரதமர் ஸ்கோட்யமோரிென் (47%),
அவமரிக்க அதிபர் யஜோ கபடன் (44%), கனடோ பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூயடோ
(43%), ஜப்போன் பிரதமர் புமிய ோ கிஷோடோ (42%), வதன்வகோரி அதிபர்
மூன் யஜோ-இன் (41%), பிரிட்டிஷ் பிரதமர் யபோரிஸ் ஜோன்ென் (40%),
ஸ்வபயின் பிரதமர் வபட்யரோ ெோன்வெஸ் (37%), பிரோன்ஸ் அதிபர்
இமோனுயெல் வமக்ரோன் (36%), பியரசில் அதிபர் யஜர்யபோல்யெோனயரோ
(35%) ஆகிய ோர் அடுத்தடுத்த இடங்ககைப் வபற்றுள்ைனர்.
கடந்த கருத்துக் கணிப்புககைவிட அவமரிக்க அதிபர் யஜோ கபடன்,
பிரிட்டிஷ் பிரதமர் யபோரிஸ் ஜோன்ென் ஆகிய ோர் பின்தங்கியுள்ைனர்.
இந்தி பிரதமர் யமோடி மட்டும் வதோடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ைோர்.
4. எல்கலப் யபோரோட்டமோ, வப ர் மோற்றமோ?
வென்கன
மோநிலத்துக்குத் தமிழ்நோடு
என்று ெட்டமன்றத்தில்
வப ர்மோற்றத் தீர்மோனம் நிகறயெற்றி
ஜூகல 18-ம் யததிக த்
தமிழ்நோடு தினமோகச் ெமீபத்தில் அறிவித்தது திமுக அரசு. வமோழிெழி
மோநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட நெ.1-ம் யததிக க் வகோண்டோடுெதுதோயன
முகற ோனது என்று ெோதிடுகின்றன அதிமுகவும் அமமுகவும்.
கூட்டணிக்குள் கருத்து யெறுபோடு
அகனத்துக் கட்சித் தகலெர்கயைோடு தமிழறிஞர்ககையும் எல்கலப்
யபோரோட்டத் தி ோகிககையும் அகழத்து ஒருமனதோக இந்த முடிவு
எடுக்கப்பட்டிருக்க யெண்டும் என்று கூறியுள்ைோர் விசிக தகலெர்
வதோல் திருமோெைென். தமிழ்நோடு தினம் மோற்றப்பட்டகத மதிமுக
தகலெர் கெயகோ ெரயெற்றிருந்தோலும் அெர் விடுத்துள்ை விரிெோன
அறிக்கக எல்கலப் யபோரோட்டத் தி ோகிககை நிகனவுகூரும்
ெககயியலய
அகமந்துள்ைது. நெம்பர் 1-ம் யததிக
எல்கலப்
யபோரோட்ட வீரர்கள் நிகனவு தினமோகக் வகோண்டோட யெண்டும் என்றும்
அெர் ெலியுறுத்தியுள்ைோர்.
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னோல் நெம்பர் 1-ஐ தமிழ்நோடு தினமோக
அதிமுக அறிவித்தயபோது ெரயெற்ற சிபிஐ கட்சியின் மோநிலச் வெ லோைர்
முத்தரென், அந்த நோகை திமுக அரசு ஜூகல 18-க்கு மோற்றி கதயும்
ெரயெற்றுள்ைோர். எல்கலப் யபோரோட்டத்கத நிகனவுகூரும் ெககயில்
நெம்பர் 1, வப ர் மோற்றத்கத நிகனவுகூரும் ஜூகல 18 என்று இரண்டு
நோட்ககையும் வகோண்டோடலோம் என்வறோரு கருத்கதத் வதரிவித்துள்ைோர்
சிபிஐ(எம்) மோநிலச் வெ லோைர் யக போலகிருஷ்ைன். தமிழ்நோடு வப ர்
மோற்றத்தில் கம்யூனிஸ்ட்டுகளின் பங்களிப்பு முக்கி த்துெம் ெோய்ந்தது.
ஆனோல், அெர்களிகடய இது குறித்த கருத்வதோருமிப்பு இல்கல என்று
வதரிகிறது.
தமிழ்நோடு தினம் ஜூகல 18-க்கு மோற்றப்பட்டகத முழு மனயதோடு
ஆதரித்து நிற்பது தி.க. தகலெர் கி வீரமணி மட்டும்தோன். ‘தோம்
யகட்டுக்வகோண்டகதச் சிந்தித்து முதல்ெர் மு க ஸ்டோலின்
அறிவித்திருப்பதோகக்’ கூறுகிறது அெரின் அக்.30 யததியிட்ட அறிக்கக.
மதுகர வென்றிருந்த முதல்ெகரத் தமிழ் ஆர்ெலர்கள் சிலரும் ெந்தித்து
இயத யகோரிக்ககக விடுத்தோர்கள். ஆக, இது திமுக தம் விருப்பத்தின்
வப ரோல், தம் கட்சியின் நிறுெனகர முன்னிறுத்துெதற்கோகக்
வகோண்டுெந்த மோற்றமல்ல; தோய்க் கழகத்தின் யெண்டுயகோகை ஏற்று,
தமிழறிஞர்கள் சிலரின் யகோரிக்ககக ப் பரிசீலித்து எடுத்த முடிவு.
கல்குைம் துப்போக்கிச் சூடு
1967-ல் அண்ைோ தகலகமயிலோன திமுக அரசு ‘தமிழ்நோடு’ வப ர்
மோற்றத் தீர்மோனத்கதக் வகோண்டுெந்தது இந்தி ெரலோற்றின் முக்கி
நிகழ்வு. ஆனோல், எந்தவெோரு மோநில அரசும் தனது வப கரத்
தன்னிச்கெ ோக மோற்றிக்வகோள்ெதற்கு இந்தி அரெகமப்பில் அதிகோரம்
அளிக்கப்படவில்கல. ெட்டமன்றத் தீர்மோனம் நோடோளுமன்றத்தோல்
ஏற்றுக்வகோள்ைப்பட்டோல் மட்டுயம வப ர் மோற்றம் நிகழும். அவ்ெோறு
நோடோளுமன்றத்தோல்
ஏற்றுக்வகோள்ைப்பட்டு
வப ர்மோற்றம்
நகடமுகறக்கு ெந்த நோள் 1969 ஜனெரி 14.
தமிழ்நோடு என்ற வப ர் மோற்றத்துக்கோகச் ெட்டமன்றத்தில் தீர்மோனம்
நிகறயெற்றப்படுெதற்கு
முன்யப
1963-ல்
நோடோளுமன்றத்தில்
அத்தகக வதோரு வப ர் மோற்றத் தீர்மோனத்கத முன்வமோழிந்தெர்
கம்யூனிஸ்ட் தகலெர் பூயபஷ் குப்தோ. பம்போய் மோநிலத்கத
மைோரோஷ்டிரம், குஜரோத் என்று பிரித்த பிறகு, அம்மோநிலத்தின் வப கர
மைோரோஷ்டிரம் என்று மோற்றி
நிகலயில், வென்கனயிலிருந்து
ஆந்திரம் பிரிந்த பிறகு, தமிழ்நோடு என்று வப ர் சூட்டுெதுதோயன முகற
என்ற யகள்விக
எழுப்பினோர் அெர். தமிழ்நோட்டு மக்களுக்கோகப்
யபசுெதற்கு உங்களுக்கு எந்த உரிகமயும் இல்கல என்று
தமிழ்நோட்கடச் யெர்ந்த கோங்கிரஸ் உறுப்பினர் அெரது யபச்சின்













இகடய குறுக்கிட்டதும் நோடோளுமன்ற விெோதங்களில் பதிெோகியுள்ைது.
அப்யபோது நோடோளுமன்ற உறுப்பினரோக இருந்த அண்ைோ அந்தத்
தீர்மோனத்கத ஆதரித்துப் யபசினோர். தமிழ்நோடு வப ர் மோற்றத்கத
ெலியுறுத்தி வென்கன ெட்டமன்றத்தில் அண்ைோவுக்கு முன்பிருந்யத
வபோதுவுகடகம இ க்கத் தகலெர்கள் யபசியுள்ைனர்.
இன்கறக்கு,
தமிழ்நோடு
வப ர்
மோற்றத்துக்கோன
ெட்டமன்றத்
தீர்மோனத்கத
மட்டுயம முதன்கமவ னக்
வகோள்ளும்பட்ெத்தில்,
ெரலோற்றின் ஒரு பக்கத்கத மட்டும் முன்னிறுத்துபெர்கள் ஆயெோம்.
வென்கனத் தகலநகரத்கதயும் ெடக்கு, வதற்கு எல்கலககையும் கோத்து
நின்ற தகலெர்கள் பலகரயும் நோம் நிகனவுகூரத் தெறி ெர்
ஆகிவிடுயெோம்.
ஆந்திரம்
தவிர்த்த
வென்கன
மோநிலத்துக்குச்
வென்கனய
தகலநகரோக இருக்க யெண்டும் என்று யபோரோடி ெர் மவபோ சிெஞோனம்.
அதற்கு ஆதரெோக அன்கற முதல்ெர் ரோஜோஜியும் உறுதி ோக நின்றோர்.
ஆந்திரம் பிரிக்கப்பட்டயபோது திருத்தணிக
மீட்கக் கோரைமோக
அகமந்ததும் ம.வபோ.சி. முன்வனடுத்த யபோரோட்டங்கள்தோன். திமுகவும்
அெயரோடு கைத்தில் ககயகோத்து நின்றது. அகதப்யபோலயெ, வதற்யக
திருவிதோங்கூருடன் யெர்ந்திருந்த தமிழ் யபசும் பகுதிககைத்
தமிழ்நோட்டுடன் இகைக்க யெண்டும் என்ற யபோரோட்டம் 1954-ல்
தீவிரமகடந்தது. அதிலும் திமுக பங்யகற்றது. வதற்வகல்கலப்
யபோரோட்டத்கத பிஎஸ் மணியும் மோர்ஷல் யநெமணியும் ெழிநடத்தினோர்
-கள். அப்யபோது, கல்குைத்தில் நடந்த ஆர்ப்போட்டத்தில் 10’க்கும் யமற்பட்ட
தமிழர்கள் சுட்டுக்வகோல்லப்பட்டனர் என்பகதயும் மறந்துவிடக் கூடோது.
ெங்கரலிங்கனோரின் உயிர்த்தி ோகம்
ஜெோைர்லோல் யநரு முன்வமோழிந்த தட்சிைப் பிரயதெத் திட்டத்கத
1956-ல் திமுக மட்டுயம எதிர்க்கவில்கல. தமிழரசுக் கழகம், இந்தி
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, பிரஜோ யெோஷலிஸ்ட் கட்சி ஆகி கெ ஒன்றிகைந்து
எதிர்த்தன. அப்யபோயத தமிழ்நோடு என்ற வப ர் மோற்றத்கத ஒயர குரலில்
முன்கெத்தன. தமிழ்நோடு என்ற ெோர்த்கதக உச்ெரிக்கும்யதோறும்
தி ோகி ெங்கரலிங்கனோகர நிகனவுகூர யெண்டும். தமிழ்நோடு என்ற
வப ர் மோற்றம் உள்ளிட்ட 12 யகோரிக்கககளுக்கோக, 1956 ஜூகல 27ல் விருதுநகர் குைக்ககர யமட்டில் தனது 61-ெது ெ தில்
உண்ைோவிரதத்கதத் வதோடங்கினோர் அெர். கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்
விருதுநகர்
கமிட்டி
அெகரத்
யதெபந்து
கமதோனத்துக்கு
அகழத்துெந்தது. அண்ைோவும் மவபோசி’உம் அந்தத் தி ோகிக ச்
ெந்தித்து, அெரது யபோரோட்டத்துக்குத் தங்கள் ஆதரகெத் வதரிவித்தனர்.
உடல்நிகல
யமோெமோன
நிகலயில்,
மருத்துெமகனயில்
அனுமதிக்கப்பட்ட
ெங்கரலிங்கனோர்
அங்யகய
இறந்தோர்.
அெகர டுத்து தமிழ்நோடு வப ர் மோற்ற முழக்கத்கத ம.வபோ.சி. இன்னும்
தீவிரப்படுத்தினோர். அண்ைோ அந்த விருப்பத்கதத் தனது ஆட்சிக்
கோலத்தில் நிகறயெற்றினோர்.
வென்கனக த் தகலநகரோகக் வகோண்டு ஆந்திர மோநிலம் பிரிக்கப்பட
யெண்டும் என்று 1952-ல் 58 நோட்கள் உண்ைோவிரதமிருந்து
உயிர்துறந்த வபோட்டி ஸ்ரீரோமுலுகெ ஆந்திரம் இன்றும் நிகனவில்
கெத்திருக்கிறது. வென்கன மோநிலத்துக்குத் தமிழ்நோடு என்று வப ர்
சூட்டுெதற்கோக
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நோட்கள் பட்டினி
கிடந்து,
உயிர்துறந்த
ெங்கரலிங்கனோகர நோம் மறந்துவிட்யடோம். எத்தகன உயிரிழப்புகள்...
எத்தகன ககதுகள்... எத்தகன தடி டிகள்... அந்த நீண்ட வநடி
யபோரோட்டத்தின் உச்ெம்தோன் தமிழ்நோடு எனும் வப ர் மோற்றம். இகத
நகடமுகற ெோத்தி மோக ஆக்கி து அண்ைோதோன் என்பது ெரலோறு.
5. 13 ஆண்டு இகடவெளிக்கு பிறகு இந்தி
யந ர்களுக்கோக
ஒலிபரப்கப மீண்டும் வதோடங்கும் வகோழும்பு ெோவனோலி
13 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனம்
இந்தி யந ர்களுக்கோக வகோழும்பு ெர்ெயதெ ெோவனோலி ஒலிபரப்கப
வதோடங்க நடெடிக்கக எடுத்துள்ைது.
லண்டன் பிபிசி தமியழோகெ, சிங்கப்பூர் ஒலி, மயலசி ெோவனோலி கழகம்,
போகிஸ்தோன் ெர்ெயதெ ெோவனோலி, சீனதமிழ் ெோவனோலி, ெோய்ஸ் ஆப்
அவமரிக்கோ,வஜர்மன் யரடிய ோ, ஆஸ்தியரலி ோ ஆகி
வெளிநோட்டு
ெோவனோலி நிகல ங்கள் தமிழ் நிகழ்ச்சிககை ஒலிபரப்பின.
இருப்பினும் முதன் முதலில் தமிழ் ெோவனோலி ஒலிபரப்கப வதோடங்கி து
இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனம் ஆகும். 1925-ல் 'சியலோன்
யரடிய ோ' என்றவப ரில் நிறுெப்பட்ட இலங்கக ஒலி பரப்புக் கூட்டு
ஸ்தோபனத்துக்குத்தோன் உலகின் 2-ெது ெோவனோலி நிகல ம்
என்றவபருகமயும் உண்டு. பிபிசி ெோவனோலி 1922-ல் லண்டனில்
நிறுெப்பட்டது.



 















இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோப னம் தனது ெர்த்தக யெகெ
பிரிகெ 30.9.1950-ல் வதோடங்கி தும் இந்தி துகைக் கண்டத்தில்
வபரும் தோக்கத்கத ஏற்படுத்தி து. இம மகல உச்சியில் கோல் பதித்த
எட்மண்ட் ஹிலோரி, வடன்சிங் நோர்யக ஆகிய ோர் இலங்கக ஒலிபரப்புக்
கூட்டு ஸ்தோபனத்தின் ெர்த்தக ஒலிபரப்கப முதலில் வெவிமடுத்தோர்கள்.

நோன்குெழிச் யதசி வநடுஞ்ெோகல அகமப்பதற்கு பிரதமோா் நயரந்திர
யமோடி திங்கள்கிழகம அடிக்கல் நோட்டுகிறோோா்.

வபோங்கும் பூம்புனல், யந ர் விருப்பம், நீங்கள் யகட்டகெ, அன்றும்
இன்றும், புது வெள்ைம், மலர்ந்தும் மலரோதகெ, இகெத் யதர்தல்,
போட்டுக்குப் போட்டு, இகெயும் ககதயும், இன்கற யந ர், விெெோ யந ர்
விருப்பம், இரவின் மடியில் எனத் தூ
தமிழில் புதுகம ோன
நிகழ்ச்சிககை ெழங்கி தமிழகத்தில் தனக்வகன்று யந ர்கள் ெட்டத்கத
இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனம் உருெோக்கிக் வகோண்டது.

இதுதவிர,
பண்டோா்பூருக்குப்
யபோக்குெரத்து
இகைப்கப
அதிகரிப்பதற்கோன பலமுகன ெோகலத் திட்டங்ககையும் பிரதமோா்
நோட்டுக்கு அோா்ப்பணிப்போோா்

யமலும் அதில் பணி ோற்றி ஒலிபரப்போைர்கள் எஸ்.பி.மயில்ெோகனன்,
யக.எஸ். ரோஜோ, பி.வைச்.அப்துல் ைமீது, ரோயஜஸ்ெரி ெண்முகம்
ஆகிய ோருக்கு தமிழகத்தின் முன்னணி சினிமோ நட்ெத்திரங்களுக்கு
இருந்த
ரசிகர்களின்
எண்ணிக்ககக விட
யந ர்களின்
எண்ணிக்கக அதிக அைவில் இருந்தனர்.
இன்றைவும் உலகில் ஒரு லட்ெத்துக்கும் அதிகமோன தமிழ், சிங்கைம்,
ஆங்கிலப் போடல்களின் இகெத் தட்டுக்ககைக் வகோண்யட ஒயர
ெோவனோலி நிகல ம் இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனம் மட்டுயம.
இலங்கக உள்நோட்டுப் யபோரினோல் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட கடும்
எதிர்ப்புகைோல் இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனம் தனது இந்தி
யந ர்களுக்கோன வகோழும்பு ெர்ெயதெ ஒலிபரப்கப கடந்த 31.5.2008
அன்று நிறுத்திக் வகோண்டது. யமலும் தமிழகத்தில் பண்பகல ெோவனோலி
நிகல ங்கள் பரெலோக வதோடங்கப்பட்ட பிறகும்வகோழும்பு ெர்ெயதெ
ஒலிபரப்பு தமிழகத்தில் தெழோதோ என்ற ஏக்கம் பல்யெறு யந ர்களுக்கு
இருந்து ெருகிறது.
ரோமநோதபுரம், தூத்துக்குடி, புதுக்யகோட்கட, நோகப்பட்டினம் ஆகி
கடற்ககர மோெட்டத்தில் உள்ை ெோவனோலி யந ர்கள் இலங்கக
ஒலிபரப்பி ெக்தி, வதன்றல் யபோன்ற பண்பகலககை வதோடர்ந்து யகட்ட
ெண்ைம் இருந்தனர்.
இந்நிகலயில் வகோழும்பு ெர்ெயதெ ெோவனோலி ஒலிபரப்கப மீண்டும்
வதோடங்க
யெண்டும்
என்று
பல
தரப்பினரும்
யகோரிக்கக
விடுத்துள்ைனர்.
இகத டுத்து
ஒலிபரப்கப
மீண்டும்
வதோடங்கஇலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனத் தகலெர் ைட்ென்
ெமரசிங்க நடெடிக்கக எடுத்துள்ைோர். இதற்கோன தீர்மோனம் தீபோெளி
அன்று நிகறயெற்றப்பட்டுள்ைது.
இத்தகெகல இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனத்தின் தமிழ்ச்
யெகெகளின் வபோறுப்போைர் வீரசிங்கம் வஜய்ெங்கர் உறுதி வெய்துள்ைோர்.
6. ஒரு யகோடி கெயகோவ்-டி தடுப்பூசிக்கு ஒப்பந்தம்:
நோடு முழுெதும் இதுெகர வபோதுமக்களுக்கு 100 யகோடி தடுப்பூசிகள்
வெலுத்தப்பட்டுள்ைது. இந்நிகலயில் கெடஸ் வகடிலோ நிறுெனம்
உருெோக்கி உள்ை ஊசி முகற அல்லோத கெயகோவ்-டி தடுப்பூசிககை
ெோங்க திட்டமிட்டுள்ைது. முதற்கட்டமோக ஒரு யகோடியடோஸ்ககை ெோங்க
ஒப்பந்தம் வெய் ப்பட்டது. உலகின் முதல் டி என் ஏ அடிப்பகடயிலோன
தடுப்பூசி ோக உள்நோட்டியலய
உருெோக்கப்பட்ட கெயகோவ்-டி 12
ெ துக்கு யமல் உள்ைெர்களுக்கும் வெலுத்த தகுதி ோன தடுப்பூசி என
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைது.

யதசி
வநடுஞ்ெோகலகளின் இருபுறங்களிலும் நிகனவிடங்களுக்கு
பக்தோா்கள்
ோத்திகர வெல்ெதற்கோன பிரத்ய க நகடபோகதகள்
கட்டப்படவுள்ைன.

பண்டோா்பூருக்கு ெரும் பக்தோா்களுக்கு ெெதி வெய்யும் மு ற்சி ோக துறவி
ஞோயனஷ்ெோா் நிகனவிடத்தின் (என் எச் 965) ஐந்து பிரிவுகளில்
நோன்குெழிச் ெோகலக்கும், துறவி துகோரோம் நிகனவிடத்தின் (என் எச்
965ஜி) மூன்று பிரிவுகளுக்கும் கோவைோலி முகறயில் பிரதமோா் யமோடி
அடிக்கல் நோட்டவுள்ைோோா்.
221 கியலோமீட்டோா் மற்றும் 130 கியலோ மீட்டோா் வதோகலவுக்கு முகறய
ரூ.6,690 யகோடி, ரூ.4,400 யகோடி மதிப்பீட்டில் யதசி வநடுஞ்ெோகலயின்
இரு பக்கங்களிலும் பிரத்ய க நகடபோகதகளுடன் நோன்குெழிச் ெோகல
அகமக்கப்படும்.
இந்த நிகழ்ச்சியின்யபோது, பண்டோா்பூருக்கு யபோக்குெரத்துத் வதோடோா்கப
அதிகரிப்பதற்கோக பல்யெறு யதசி
வநடுஞ்ெோகலகளில் ரூ.1,180
யகோடிக்கும் கூடுதல் மதிப்பீட்டு வெலவில் கட்டப்பட்டுள்ை 223 கியலோ
மீட்டருக்கும் அதிகமோன, யமம்படுத்தப்பட்ட ெோகலத் திட்டங்ககையும்
பிரதமோா் நோட்டுக்கு அோா்ப்பணிப்போோா்.
மத்தி
ெோகலப் யபோக்குெரத்து மற்றும் வநடுஞ்ெோகலகள் துகற
அகமச்ெோா் நிதின் கட்கரி, மகோரோஷ்டிர முதல்ெோா் உத்தவ் தோக்கயர
உள்ளிட்யடோோா் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துவகோள்ை இருக்கிறோோா்கள்.

8. பில்லி ஜீன் கிங் யகோப்கப: ரஷி ோ ெோம்பி ன்
பில்லி ஜீன் கிங் யகோப்கப வடன்னிஸ் யபோட்டியில் ஸ்விட்ெோா்லோந்கத
வீழ்த்தி ரஷி ோ முதல் முகற ோக ெோம்பி ன் ஆனது. அணிகள்
யபோட்டியில் ரஷி ோ ெோம்பி ன் ஆெது இது 5-ஆெது முகற ோகும்.
அணி ோக நகடவபறும் இந்தப் யபோட்டியில் இறுதி ஆட்டத்தில்
ரஷி ோவின் டரி ோ கெோட்கினோ 6-2, 6-4 என்ற வெட்களில்
ஸ்விட்ெோா்லோந்தின் ஜில் வடய்ச்மோகன வீழ்த்தினோோா். மற்வறோரு
ஆட்டத்தில் ரஷி ோவின் லுட்மிலோ ெோம்ெயனோெோ 3-6, 6-3, 6-4 என்ற
வெட்களில் நடப்பு ஒலிம்பிக் ெோம்பி னோன ஸ்விட்ெோா்லோந்தின் வபலிண்டோ
வபன்சிச்கெ யதோற்கடித்தோோா்.
இதனிகடய , வபன்சிச்சுக்கு எதிரோன ஆட்டத்தில் விதிககை மீறி
ெககயில் ககடசி யநரத்தில் போவ்லியுவென்யகோெோவுக்குப் பதிலோக
ெோம்ெயனோெோகெ
ரஷி ோ
கைமிறக்கி தோக
ஸ்விட்ெோா்லோந்து
குற்றம்ெோட்டியுள்ைது. ஆட்டம் வதோடங்குெதற்கு 15 நிமிஷங்களுக்கு
முன்புதோன் யபோட்டி ோைோா் மோற்றப்பட்டு தங்களுக்கு வதரிவிக்கப்பட்டதோக
அந்த அணி கூறியுள்ைது.
எனினும், முதலில் முழங்கோல் அவெௌகோா் த்தோல் அெதிப்பட்டதோயலய
போவ்லியுவென்யகோெோகெ ஆட்டத்திலிருந்து விலக்கி ெோம்ெயனோெோகெ
ஆடச் வெய்ததோக ரஷி தரப்பு விைக்கமளித்துள்ைது.

மூன்று தெகை ோக வெலுத்தப்படும் இத்தடுப்பூசிக்கு ஒப்பதல் கடந்த
ஆகஸ்ட் மோதத்தில் ெழங்கப்பட்ட நிகலயில் உற்பத்தி மற்றும்
விநிய ோகத்கத கெடஸ் வகடிலோ வதோடங்கி உள்ைது. தற்யபோது மோதம்
ஒரு யகோடி தடுப்பூசிகள் என்ற அைவில் உற்பத்தி திறன் வகோண்டுள்ைது.
உற்பத்தி திறன் அடிப்பகடயில் இகைஞர்களுக்கு முதலில் இந்த
தடுப்பூசிக ெழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. இந்தகெயகோவ்-டி தடுப்பூசி
ெரி உட்பட ரூ.358க்கு விற்பகன வெய் ப்படுகிறது.
அயதெம ம் போரத் பய ோவடக்கின் யகோெோக்ஸின் தடுப்பூசிக , அெெர
கோல அடிப்பகடயில் மருத்துெர்களின் பரிந்துகரயின் யபரில் 2 ெ து
முதல் 18 ெ துெகர உள்ைெர்களுக்கு ெழங்கலோம் என கயரோனோ
சிறப்பு நிபுைர் குழு ஒப்பதல் அளித்துள்ைது.
7. மகோரோஷ்டிரத்தில் நோன்கு ெழிச்ெோகல யமம்போடு: பிரதமோா் இன்று
அடிக்கல்
மகோரோஷ்டிர மோநிலத்தில் கெைெ துறவிகள் ஞோயனஷ்ெோா், துகோரோம்
ஆகிய ோரது நிகனவிடங்களுக்கு
ோத்திகர வெல்ெதற்கு உதவும்











