
         

    

1. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் கிராமப்புற பபண்களுக்கான உலக 

நாளின் கருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Rural women cultivating good food for all  

ஆ) Gender Equality 

இ) Empowering Rural Women 

ஈ) Good Village; Good Country 

✓ ஆண்டுத ோறும் அக்.15 அன்று ‘கிரோமப்புற பெண்களுக்கோன உலக நோள்’ 

பகோண்டோடப்ெடுகிறது. இந்  நோள் ெோலின சமத்துவம் மற்றும் கிரோமப் 

புறங்களில் பெண்களை தமம்ெடுத்துவதில் கவனஞ்பசலுத்துகிறது. இந்  

ஆண்டுக்கோன கருப்பெோருள், “Rural women cultivating good food for all” 

என்ெ ோகும். ஐநோ பெோது அளவ, கடந்  2007 டிச.18 அன்று இந்நோளை 

நிறுவியது. ஐநோ சளெயின் அறிக்ளகயின்ெடி, வைரும் நோடுகளில் உள்ை 

பமோத்  தவைோண் ப ோழிலோைர் ெளடயில் 40 ச வீ ம், பெண்களையும் 

உள்ைடக்கியது. 

 

2. சமீபத்திய பசய்திகளில் இடம்பபற்ற LORROS என்பது பின்வரும் 

எதனுடன் ததொடர்புடடய ஓர் அமமப்பாகும்? 

அ) தவைோண்ளம 

ஆ) கண்கோணிப்பு  

இ) பசயற்ளக நுண்ணறிவு 

ஈ) நிதி 

✓ Long Range Reconnaissance and Observation System என்ெ ன் 

சுருக்கந் ோன் LORROS. இது நீண்ட ப ோளலவு கண்கோணிப்பு 

அளமப்ளெக் குறிக்கிறது; இது, நீண்ட தூர ெகல்தநர மற்றும் இரவு தநர 

கண்கோணிப்ளெ வழங்குவ ற்கோன உணரி அளமப்ெோகும். இது இந்திய 

இரோணுவம் தெோன்ற த சிய ெோதுகோப்புப் ெளடயினரோல் ஊடுருவளல 

எதிர்பகோள்ை ெயன்ெடுத் ப்ெடுகிறது. 

 

3. G சத்தியன், ஹர்மீத் தேசாய் மற்றும் A சரத் கமல் ஆகிதயாருடன் 

போடர்புமடய விமையாட்டு எது? 

அ) தடபிள் படன்னிஸ்  

ஆ) படன்னிஸ் 

இ) துப்ெோக்கிச்சுடு ல் 

ஈ) குத்துச்சண்ளட 

✓ கத் ோரின் த ோகோவில் நளடபெற்ற ஆசிய சோம்பியன்ஷிப் தெோட்டியில் 

இந்திய ஆடவர் தடபிள் படன்னிஸ் அணி (சத்தியன், ஹர்மீத் த சோய் 

மற்றும் சரத் கமல்) ஆகிதயோர் பவண்கலம் பவன்றுள்ைது. அந்  அணி 

அளரயிறுதியில் 0-3 புள்ளிகளுடன் ப ன்பகோரியோவிடம் த ோற்றது. 

இதில், இந்திய மகளிர் அணி 5ஆவது இடத்ள ப் பிடித் து. 

 

4. பன்னாட்டு அகிம்மச நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) அக்தடோெர் 1 

ஆ) அக்தடோெர் 2  

இ) அக்தடோெர் 4 

ஈ) அக்தடோெர் 5 

✓ இந்தியோவின் ‘த சத் ந்ள ’ மகோத்மோ கோந்தியடிகளின் பிறந் நோள், 

ஒவ்தவோர் ஆண்டும் அக்தடோெர்.2 அன்று ென்னோட்டு அகிம்ளச நோைோக 

அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. கல்வி மற்றும் பெோதுமக்கள் விழிப்புணர்வுமூலம் 

அகிம்ளசளய ெரப்புவ ற்கோன ஒரு சந் ர்ப்ெமோக இந்நோள் அனுசரிக்கப்ெ 

-டுகிறது. 2004ஆம் ஆண்டில், தநோெல் ெரிசு பெற்ற ஈரோனியர் ஷிரின் 

எெோடி, இந்  நிளனதவந் ல் தயோசளனளய முன்பமோழிந் ோர். 

 

5. காஷ்மீர் வால்நட்டுகளின் முேல் சரக்மகப் பபறவுள்ை மாநிலம் 

எது? 

அ) மகோரோஷ்டிரோ 

ஆ) கர்நோடகோ  

இ) தகரைோ 

ஈ) ெஞ்சோப் 

✓ இறக்குமதிளய குளறக்கும் முயற்சியோக, வர்த் க மற்றும் ப ோழில்துளற 

அளமச்சகத்தின் ஒரு மோவட்டம், ஒரு  யோரிப்பு (ODOP) திட்டத்தின்கீழ் 

கோஷ்மீரின் புத்கோம் மோவட்டத்திலிருந்து பெங்களூருக்கு 2,000 கிதலோ 

வோல்நட் அனுப்பிளவக்கப்ெட்டது. 

✓ இந்தியோவில் வோல்நட் உற்ெத்தியில் 90% கோஷ்மீரில் நளடபெறுகிறது. 

ODOP திட்டத்தின்கீழ் கோஷ்மீரில் உற்ெத்தியோகும் வோல்நட்ளட பிற 

இடங்களுக்கு அனுப்பும் முயற்சியில் மத்திய வர்த் க & ப ோழில்துளற 

அளமச்சகம் முயற்சி தமற்பகோண்டது. இள யடுத்து கோஷ்மீரில் புத்கோம் 

மோவட்டத்திலிருந்து, 2000 கி வோல்நட் பெங்களூருக்கு அனுப்ெப்ெட்டது. 

இது மு ல்  ரமோனது, சுளவ மற்றும் ஊட்டச்சத்துமிக்கது. 

 

6. இந்தியாவின் முேல் இ-மீன் சந்மே பசயலியான ‘பிஷ்வாதல’ 

போடங்கப்பட்டுள்ை மாநிலம் / UT எது? 

அ) தமற்கு வங்கம் 

ஆ) ஆந்திர பிரத சம் 

இ) அஸ்ஸோம்  

ஈ) தகரைோ 

✓ அஸ்ஸோம் மோநில மீன்வை அளமச்சகம் சமீெத்தில் ஒரு பசயலிளய 

அறிமுகப்ெடுத்தியது. அது இந்தியோவின் மு ல் மின்னணு-மீன் சந்ள  

பசயலியோன ‘பிஷ்வோதல’ ஆகும். வோங்குெவர்கள் மற்றும் விற்ெவர்கள் 

இருவரும் ஆர்டர் பகோடுக்க மற்றும் மீன், மீன் வைர்ப்பு உெகரணங்கள் 

மற்றும் மருந்து, மீன் தீவனம் மற்றும் மீன் குஞ்சுகளை ஆன்ளலனில் 

விற்க இச்பசயலி உ வும். நன்னீர் மற்றும் உவர்நீர் உளறந்  மீன், 

உலர்மீன் மற்றும் ெ ப்ெடுத் ப்ெட்ட மீன்பெோருட்கள்தெோன்ற பெோருட்கள் 

விற்கப்ெடும். இச்பசயலிளய மோநில மீன்வைத்துளறயுடன் இளணந்து, 

அக்வோ புளூ குதைோெல் மீன் வைர்ப்பு தீர்வுகள் உருவோக்கியுள்ைது. 

 

7.இந்தியாவில் ‘மாோந்திர பபாருைாோர’ ஆய்விமன பவளியிடுகிற 

நிறுவனம் எது? 

அ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ) நிதி அளமச்சகம்  

இ) ASSOCHAM 

ஈ) FICCI 

✓ நிதி அளமச்சகத்தின் ‘மோ ோந்திர பெோருைோ ோர மதிப்ெோய்வின்ெடி’, 

பெோருைோ ோரத்தின் அளனத்துத் துளறகளும் விளரவோன மீட்புக்கோன 

ெோள யில் உள்ைன. பசப் மோ த்தில், பெோருைோ ோர நடவடிக்ளககள் 

தமலும் தவகமளடந்து வருவ ோகவும் நிதி அளமச்சர் கூறினோர். 2021-

22 நிதியோண்டில் ப ோடர்ச்சியோக 6ஆம் மோ மோக இந்தியப்பெோருட்களின் 

ஏற்றுமதி 30 பில்லியன் டோலர்களைத்  ோண்டியது. 2021 பசப்டம்ெர்.10 

உடன் முடிவளடயும் 15 வோரங்களில் வங்கிக்கடனின் வைர்ச்சி விகி ம் 

6.7 ச வீ மோக இருந் து; இது, முந்ள ய ஆண்டின் இத  கோலத்தில் 5.3 

ச வீ மோக இருந் து. 

 

8. உலகின் முேல் ோனியங்கி, ஓட்டுநரில்லா இரயிமல அறிமுகம் 

பசய்துள்ை நாடு எது? 

அ) பெர்மனி  

ஆ) ரஷ்யோ 

இ) பந ர்லோந்து 

ஈ) சுவீடன் 

✓ பெர்மன் இரயில் ஆெதரட்டர் டோய்ச் ெோன் மற்றும் சீபமன்ஸ் குழுமம் 

இளணந்து உலகின் மு ல்  ோனியங்கி, ஓட்டுநரில்லோ இரயிளல 

ஹோம்ெர்க் நகரத்தில் அறிமுகப்ெடுத்தினர். இந் த் திட்டம் 60 மில்லியன் 

யூதரோ (70 மில்லியன் டோலர்) மதிப்புளடய ஹோம்ெர்க்கின் விளரவோன  

✓ நகர்ப்புற இரயிலளமப்பு நவீனமயமோக்கல் திட்டத்தின் ஒருெகுதியோகும். 

இந் த் திட்டம் 30% அதிக ெயணிகளை அந்நோட்டுக்கு வரவளழக்கும். 

இ ன்மூலம், 30 ச வீ த்திற்கும் அதிகமோன ஆற்றளல தசமிக்க முடியும். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. IMF’இன் சமீபத்திய உலகப் பபாருைாோரக் கண்த ாட்ட அறிக் 

-மகயின்படி, 2021-22’க்கான இந்தியாவின் வைர்ச்சிக் கணிப்பு 

என்ன? 

அ) 7.5 % 

ஆ) 9.5 %  

இ) 10.0 % 

ஈ) 12.0 % 

✓ ென்னோட்டுச் பசலவோணி நிதியம்  னது சமீெத்திய உலகப் பெோருைோ ோர 

கண்தணோட்ட அறிக்ளகயில், 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கோன இந்தியோவின் 

வைர்ச்சிக் கணிப்ளெ 9.5%ஆக ளவத்துள்ைது. தமலும், இந்தியோவின் 

பெோருைோ ோரம் 2022-23 நிதியாண்டில் 8.5% வைர்ச்சியளடயும் என்று 

கணித்துள்ைது. உலகைோவிய வைர்ச்சித் திட்டத்ள  6%’லிருந்து 5.9% 

ஆக IMF குளறத்துள்ைது. முன்தனறிய பெோருைோ ோரங்களில் விநியயாக 

இளடயூறுகள் மற்றும் வைரும் நோடுகளில் ப ோற்றுதநோய்  ோக்கம் 

தமோசமளடவத  இ ற்கோன கோரணங்கைோக கூறப்ெட்டுள்ைன. 

 

10. “U Fill” என்னும் போழில்நுட்ப தீர்மவ அறிமுகப்படுத்தியுள்ை 

நிறுவனம் எது? 

அ) இந்தியன் ஆயில் 

ஆ) NTPC 

இ) BPCL  

ஈ) டோடோ ெவர் 

✓ ெோரத் பெட்தரோலிய நிறுவனமோனது (BPCL) எரிபெோருள் விற்ெளன 

நிளலயங்களில்  ோனியங்கி எரிபெோருள் ப ோழில்நுட்ெமோன ‘U Fill’ஐ 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. இத்ப ோழில்நுட்ெம், வோகனத்தில் எரிபெோருளை 

நிரப்பும்தெோது மனி த் ளலயீட்ளட அகற்றி வோடிக்ளகயோைர் அனுெவத் 

-ள  தமம்ெடுத்தும் எனக்கூறப்ெடுகிறது. இந்நிறுவனம் 65 நகரங்களில் 

இத்ப ோழில்நுட்ெத்ள  அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. 

 


1. ரோணுவ  ைவோட ஏற்றுமதியில் 25 முன்னணி நோடுகள் ெட்டியலில் 

இந்தியோ: அளமச்சர் ரோஜ்நோத் சிங்  கவல் 

ரோணுவ  ைவோடங்கள் ஏற்றுமதி பசய்யும் 25 முன்னணி நோடுகள் 

ெட்டியலில் இந்தியோவும் இடம்பெற்றுள்ை ோக மத்திய ெோதுகோப்புத்துளற 

அளமச்சர் ரோஜ்நோத் சிங் ப ரிவித் ோர். 

ஸ்டோக்தஹோம் சர்வத ச அளமதி ஆரோய்ச்சி ளமயம் 2020-ம் ஆண்டு 

பவளியிட்ட அறிக்ளகயில் இவ்விவரம் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ை ோக அளமச்சர் 

ரோஜ்நோத் சிங் கூறினோர். இந்  ளமயத்தின் ெட்டியலில் இந்தியோ மு ல் 

முளறயோக இடம்பெற்றுள்ைது மிகவும் மகிழ்ச்சியோன விஷயம் என்றும் 

அவர் தமலும் ப ரிவித்துள்ைோர். ரோணுவ  ைவோட ஏற்றுமதி என்ெது 

நமது ெோதுகோப்பு திறன்அதிகரித்துள்ைது மற்றும் சர்வத ச  ரத்துக்கு 

இளணயோன பெோருட்களை  யோரிக்கும் திறளன இந்தியோ பெற்றுள்ைது 

என்ெள க் கோட்டுவ ோகும். ரோணுவ  ைவோட ஏற்றுமதிளய ஊக்குவிக்க 

ெல நடவடிக்ளககளை அரசு எடுத்து வருகிறது. 

விமோனப்ெளட ெோதுகோப்பு  ைவோட ஏற்றுமதிமூலம் `35 ஆயிரம் தகோடி 

ஏற்றுமதி பசய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்ெட்டுள்ைது. இந்  இலக்கு 2024-

25-க்குள் எட்டப்ெடும் என்றும் அளமச்சர் ரோஜ்நோத் சிங் குறிப்பிட்டோர். 

வைர்ந்  நோடுகள் மட்டுதம ரோணுவ ைவோட ஏற்றுமதியில் 

முன்னணியில் இருந்  நிளலயில், இந்தியோவும் அதில் தசர்ந்துள்ைது. 

 

2. கதரோனோ  டுப்பூசி தெோடும் ெணி ப ோடங்கி 9 மோ த்தில் - 100 தகோடி 

தடோஸ் பசலுத்தி இந்தியோ சோ ளன: பிர மர் தமோடிக்கு உலக சுகோ ோர 

நிறுவனம் வோழ்த்து 

திட்டம் ப ோடங்கப்ெட்ட 9 மோ ங்களில் 100 தகோடிக்கும் தமற்ெட்ட 

கதரோனோ  டுப்பூசி தடோஸ்களை பசலுத்தி இந்தியோ சோ ளன 

ெளடத்துள்ைது. இ ற்கோக பிர மர் நதரந்திர தமோடிக்கு உலக சுகோ ோர 

நிறுவனம் வோழ்த்து ப ரிவித்துள்ைது. 

இந்தியோவில் கதரோனோ  டுப்பூசி தெோடும் ெணி கடந்  ெனவரி 16-ம் 

த தி ப ோடங்கியது. ஆக்ஸ்தெோர்டு ெல்களலக்கழகத்தின் தகோவிஷீல்டு 

 டுப்பூசியும், ெோரத் ெதயோபடக் நிறுவனத்தின் தகோதவக்சின்  டுப்பூசியும் 

ெயன்ெோட்டுக்கு பகோண்டு வரப்ெட்டன. மு ல்கட்டமோக, சுகோ ோரப் 

ெணியோைர்களுக்கு முன்னுரிளம அடிப்ெளடயில்  டுப்பூசிகள் பசலுத் ப் 

-ெட்டன. பின்னர், முன்கைப் ெணியோைர்களுக்கும், 60 வயதுக்கு 

தமற்ெட்டவர்களுக்கும்  டுப்பூசி திட்டம் விரிவுெடுத் ப்ெட்டது. 

இ ன் ப ோடர்ச்சியோக, கடந்  தம 1ஆம் த தி மு ல் 18 வயள  கடந்  

அளனவருக்கும்  டுப்பூசி பசலுத்  நடவடிக்ளக எடுக்கப்ெட்டது. ப ோடக் 

கத்தில்,  டுப்பூசி ப ோடர்ெோன அச்சம் கோரணமோக, அள  பசலுத்திக் 

பகோள்தவோரின் எண்ணிக்ளக மிகக்குளறவோகதவ இருந் து.  

இள யடுத்து,  டுப்பூசி குறித்  விழிப்புணர்வு பிரச்சோரங்களை மத்திய, 

மோநில அரசுகள் தீவிரமோக முன்பனடுத் ன. இ ன் ெயனோக, கதரோனோ 

 டுப்பூசி பசலுத்திக் பகோள்தவோரின் எண்ணிக்ளக கணிசமோக உயரத் 

ப ோடங்கியது. நோட்டில் மு ல் 10 தகோடி  டுப்பூசி தடோஸ்களை பசலுத்  

85 நோட்கள் த ளவப்ெட்டது. ஆனோல், அடுத்  10 தகோடி தடோஸ் களை 45 

நோட்களிதலதய இந்தியோவோல் பசலுத்  முடிந் து. இவ்வோறு அடுத்  டுத்  

10 தகோடி  டுப்பூசி தடோஸ் இலக்குகளை மிகக் குறுகிய நோட்களிதலதய 

மத்திய, மோநில அரசுகள் அளடந் ன. 

அ ன்ெடி, கடந்  ஆகஸ்ட் 6-ம் த தி 50 தகோடி தடோஸ்களை பசலுத்தி 

மிகப்பெரிய ளமல்கல்ளல இந்தியோ ப ோட்டது. டிசம்ெர் இறுதிக்குள் 100 

தகோடி தடோஸ்கள் என்ற இலக்கிளன மத் திய அரசு நிர்ணயித் து. நோடு 

முழுவதும் அரசு மருத்துவமளனகள், ஆரம்ெ சுகோ ோர நிளலயங்களில் 

வோரந்த ோறும்  டுப்பூசி முகோம்கள் நடத் ப்ெட்டன. அவ்வப்தெோது நோடு 

 ழுவிய அைவில் சிறப்பு முகோம்களும் நடத் ப்ெட்டன. 

இந்நிளலயில், தநற்று (அக்.21) 100 தகோடி  டுப்பூசி தடோஸ்களை கடந்து 

மிகப்பெரிய சோ ளனளய இந்தியோ ெளடத்திருக்கிறது. நிர்ணயிக் 

கப்ெட்ட இலக்ளக 2 மோ ங்களுக்கு முன்ெோகதவ இந்தியோ எட்டியிருப்ெது 

உலக நோடுகள் அளனத்ள யும் ஆச் சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ைது. அபம 

ரிக்கோ, பிரிட்டன், ரஷ்யோ, பிரோன்ஸ் தெோன்ற ப ோழில்நுட்ெத்தில் அசுர 

வைர்ச்சி அளடந்  நோடுகள்கூட,  ங்கள் மக்களுக்கு இவ்வைவு 

தவகமோக  டுப்பூசிகளை பசலுத்  முடியவில்ளல என கூறப்ெடுகிறது. 

இ னிளடதய, நோட்டிதலதய அதிக அைவில் கதரோனோ  டுப்பூசி 

பசலுத்திய மோநிலமோக உத் ர பிரத சம் திகழ்கிறது. இ ற்கு அடுத் டுத்  

இடங்களில் மகோரோஷ்டிரோ, தமற்கு வங்கம், குெரோத், மத்திய பிரத சம் 

ஆகிய மோநிலங்கள் உள்ைன. 

 

3. கடலூர், கோஞ்சிபுரம், கரூர், சிவகோசி நகரோட்சிகள் மோநகரோட்சிகைோக 

 ரம் உயர்கின்றன 

கடலூர், கோஞ்சிபுரம், கரூர், சிவகோசி ஆகிய நகரோட்சிகளை 

மோநகரோட்சிகைோக  ரம் உயர்த்துவ ற்கோன அவசரச் சட்டத்ள   மிழக 

அரசு பிறப்பித்துள்ைது. இ ன்மூலம்,  மிழகத்தில் மோநகரோட்சிகளின் 

எண்ணிக்ளக 20-ஆக உயர்கிறது. 

 மிழகத்தில் பமோத் ம் 15 மோநகரோட்சிகள் உள்ைன. கும்ெதகோணத்ள  

மோநகரோட்சியோக  ரம் உயர்த்துவ ற்கு ெரிந்துளரகள் ஏற்கப்ெட்டு 

அ ற்கோன உத் ரவு அரசோல் அண்ளமயில் பிறப்பிக்கப்ெட்டது. இ னோல் 

மோநகரோட்சிகளின் எண்ணிக்ளக 16-ஆக உயர்ந் து. 

4 நகரோட்சிகள்:  ற்தெோது நகரோட்சிகைோக உள்ை கடலூர், கோஞ்சிபுரம், 

கரூர், சிவகோசி ஆகியவற்ளறயும் மோநகரோட்சிகைோகத்  ரம் 

உயர்த்துவ ற்கோன ெணிகளை மோநில அரசு ப ோடங்கியது. இ ற்கோன 

ெரிந்துளரகள் நகரோட்சி  னி அதிகோரிகள் மூலமோக நகரோட்சி நிர்வோகத் 

துளறக்கு வரப்பெற்றது. இந் ப் ெரிந்துளரகள் நகரோட்சி நிர்வோகம் மற்றும் 

குடிநீர் வழங்கல் துளறக்கு அனுப்பிளவக்கப்ெட்டது. 

இந் ப் ெரிந்துளரகளை ஏற்று கடலூர், கோஞ்சிபுரம், கரூர், சிவகோசி ஆகிய 

நோன்கு நகரோட்சிகளை மோநகரோட்சிகைோக  ரமுயர்த்துவ ற்கோன அவசர 

சட்டத்ள ,  மிழக சட்டத் துளற பசயலோைர் (சட்டம்) சி தகோபி ரவிகுமோர், 

பிறப்பித் ோர். இள யடுத்து, நோன்கு நகரோட்சிகளும் மோநகரோட்சிகைோக 

 ரம் உயர்த்துவ ற்கோன உத் ரவு அரசி ழில் பவளியிடப்ெடும். இந்  

உத் ரவு அரசி ழில் பவளியிடப்ெட்டவுடன் அது நளடமுளறக்கு வரும். 

சட்டம் இயற்றப்ெடும்: சட்டப்தெரளவ கூட்டத்ப ோடர் முடித்து ளவக்கப்ெட் 

-ட ோல், அவசரச் சட்டம் பிறப்பிக்கப்ெட்டுள்ைது. தெரளவக் கூட்டத் 

ப ோடரில் இ ற்கோன சட்ட மதசோ ோக்கள்  ோக்கல் பசய்யப்ெட்டு நிளறதவ 

-ற்றப்ெடும்.  மிழகத்தில் கும்ெதகோணம் மோநரோட்சி உத் ரவுடன் தசர்த்து, 

16 மோநகரோட்சிகளும், 121 நகரோட்சிகளும், 528 தெரூரோட்சிகளும் என 

பமோத் ம் 664 நகர்ப்புற உள்ைோட்சி அளமப்புகள் உள்ைன. 

இப்தெோது நோன்கு நகரோட்சிகள்  ரம் உயர்த் ப்ெட்ட ோல்,  மிழகத்தில் 

மோநகரோட்சிகளின் எண்ணிக்ளக 20ஆக உயர்ந்துள்ைது. 

 

 



         

    

பசன்ளன, தகோளவ, திண்டுக்கல், ஈதரோடு, நோகர்தகோவில், மதுளர, 

தசலம்,  ஞ்சோவூர், ஆவடி, தூத்துக்குடி, திருச்சி, திருபநல்தவலி, திருப்பூர், 

தவலூர், ஒசூர் ஆகிய மோநகரோட்சிகள் உள்ைன. அவற்றுடன் கும்ெதகோ 

-ணம், கடலூர், கோஞ்சிபுரம், கரூர், சிவகோசி ஆகிய 5 நகரோட்சிகளையும் 

மோநகரோட்சிகைோக  ரம் உயர்த்  அரசு முடிவு பசய்துள்ைது. 

 

4. சுற்றுலோ வைர்ச்சிக்பகன  னித்  பகோள்ளக: இரண்டு இடங்களில் 

பஹலிகோப்டர் சுற்றுலோ:  மிழக அரசு அறிவிப்பு 

 மிழகத்தில் சுற்றுலோ வைர்ச்சிக்பகன  னித்  பகோள்ளக பவளியிடப்ெடு 

-ம் என  மிழ்நோடு அரசு அறிவித்துள்ைது. தமலும், பஹலிகோப்டர் சுற்றுலோ 

-ளவ ஏற்ெடுத்துவ ற்கோன நிலங்களும் த ர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ைன. 

இதுகுறித்து, சுற்றுலோத்துளற பவளியிட்ட பசய்தி: 

சுற்றுலோ வைர்ச்சிக் கழகத்தின் சோர்பில்  ங்கும் விடுதிகள் உள்ைன. 

இந்  விடுதிகள் முன்னணி இளணய ை ெயண நிறுவனங்களில் 

இடம்பெறச் பசய்யப்ெட்டன. இ ன்மூலம் கடந்  மோ த்தில் மட்டும் 137 

முன்ெதிவுகள் பெறப்ெட்டன. கன்னியோகுமரியில் அளமந்துள்ை திருவள் 

-ளுவர் சிளலளய சுற்றுலோப் ெயணிகள் இரவிலும் கண்டுகளிக்கும் 

வி மோக தலசர் ப ோழில்நுட்ெ உ வியுடன் ஒளியூட்டம் பசய்வ ற்கு நடவ 

-டிக்ளககள் எடுக்கப்ெட்டு வருகின்றன. 

பிச்சோவரம் ெடகு குழோம் ெகுதியில் ெல்தவறு அடிப்ெளட வசதிகளை 

ஏற்ெடுத்  திட்ட அறிக்ளக  யோரிக்கப்ெட்டு வருகிறது. 

பஹலிகோப்டர் சுற்றுலோ: முக்கிய சுற்றுலோத்  லங்களை இளணக்கும் 

வி மோக பகோளடக்கோனல், ரோதமசுவரம் ஆகிய இடங்களில் பஹலிகோப்ட 

-ர் சுற்றுலோ ப ோடங்கப்ெட உள்ைன. இ ற்கோக பஹலிகோப்டர் இறங்கு 

 ைம் அளமக்க ரோதமசுவரத்தில் நிலம் த ர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ைது. 

பகோளடக்கோனலில் ஆய்வுப் ெணிகள் நளடபெறவுள்ைன. அளணக்கட்டு 

ெகுதிகளில் ெடகு சவோரி, உணவகம் தெோன்றவற்ளற ஏற்ெடுத்  திட்ட 

அறிக்ளக  யோரிக்கப்ெட்டு வருகிறது. ஒதகனக்கல் நீர்வீழ்ச்சிக்கு வரும் 

ெயணிகளை ஈர்க்க ெோர்ளவயோைர் மோடம் உள்ளிட்ட பிற வசதிகளை 

ஏற்ெடுத்  பெரும் திட்டம்  யோரிக்கப்ெட்டு வருகிறது. 

சுற்றுலோத் துளறயில் அந்நிய பசலோவணிளய ஈட்டு ல் உள்ெட ெல்தவறு 

அம்சங்களை உள்ைடக்கி பெருந்திட்டம்  யோரிக்கப்ெட்டு வருகிறது. 

தமலும், உள்நோட்டு, பவளிநோட்டு சுற்றுலோப் ெயணிகளின் எண்ணிக்ளக 

அதிகரிப்ெது, பிரெலம் அளடயோ   லங்களை தமம்ெடுத்துவது ஆகிய 

அம்சங்களை உள்ைடக்கிய  மிழ்நோடு சுற்றுலோக் பகோள்ளக உருவோக்க 

நடவடிக்ளக எடுக்கப்ெட்டு வருகிறது என்று சுற்றுலோத் துளறயின் 

பசய்தியில் ப ரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

5. உள்நோட்டில் உருவோக்கப்ெட்ட மு ல் ரோக்பகட்ளட விண்ணில் 

ஏவியது, ப ன்பகோரியோ 

ப ன் பகோரியோவில் மு ன்மு லோக உள்நோட்டில் நூரி என்ற 

ரோக்பகட்ளட அங்குள்ை பகோரியோ விண்பவளி ஆய்வு நிறுவனத்தின் 

விஞ்ஞோனிகளும், என்ஜினீயர்களும் உருவோக்கினர். இந்  ரோக்பகட் 47 

மீட்டர் (154 அடி) நீைம் பகோண்டது. இந்  ரோக்பகட் 1.6 பில்லியன் டோலர் 

மதிப்பில் (சுமோர் `12 ஆயிரம் தகோடி) உருவோக்கப்ெட்டடது. இந்  ரோக்பகட், 

சிதயோலில் இருந்து 310 ளமல் ப ோளலவில் உள்ை தகோஹுங் என்ற 

இடத்தில் உள்ை நோதரோ விண்பவளி ளமயத்தில் இருந்து தநற்று 

விண்ணில் பசலுத் ப்ெட்டது. 

1990-களின் முற்ெகுதியில் இருந்து  னது பசயற்ளகக்தகோள்களை 

ஏவுவ ற்கு ப ன்பகோரியோ பிற நோடுகளை நம்பி வந் து. 

10ஆவது நோடு 

இந் நிளலயில் இப்தெோது ோன்  னது பசோந்  ப ோழில்நுட்ெத்தில் 

விண்பவளிக்கு பசயற்ளகக்தகோளை அனுப்பும் 10ஆவது நோடோக 

மோறுவ ற்கு ப ன் பகோரியோ முயற்சிக்கிறது. அடுத்  ஆண்டு தம மோ ம் 

மற்பறோரு ரோக்பகட்ளடயும் விண்ணில் ஏவி தசோதிக்க ப ன்பகோரியோ 

முடிவு பசய்துள்ைது. ப ன்பகோரியோ களடசியோக 2013ஆம் ஆண்டு ஒரு 

ரோக்பகட்ளட விண்ணில் பசலுத்தியது. ஆனோல் இது ரஷிய ப ோழில் 

நுட்ெத்தில் உருவோனது ஆகும். 

 


