
        

    

1. ‘சர்வதேச தேொற்றுத ொய்க்கொன ேயொர்நிலை (Epidemic 

Preparedness)  ொள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) டிசம்பர் 25 

ஆ) டிசம்பர் 26 

இ) டிசம்பர் 27  

ஈ) டிசம்பர் 28 

✓ டிசம்பர் 27 - சர்வதேச தேொற்றுத ொய் ேயொரிப்பு  ொளொக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஐக்கிய  ொடுகள் தபொதுச்சபபயின் 

தபரறிவிப்பின் அடிப்பபையில் கைந்ே 2020ஆம் ஆண்டில் 

தேொற்றுத ொய்க்கொன ேயொர்நிபைக்கொன முேல் சர்வதேச 

 ொள் குறிக்கப்பட்ைது. 

✓ WHO’இன் கூற்றுப்படி, இந்ே  ொள் தேொற்றுத ொய்கபளத் 

ேடுப்பேன் முக்கியத்துவத்பேக் குறிக்கிறது. 

 

2. ‘உைக சங்கீே ேொன்தசன் விழொ’  லைதபறுகிற மொநிைம் 

எது? 

அ) மத்திய பிரதேசம்  

ஆ) மகொரொஷ்டிரொ 

இ) சிக்கிம் 

ஈ) அருணொச்சை பிரதேசம் 

✓ ‘உைக சங்கீத் ேொன்தசன் திருவிழொ’ மத்திய பிரதேசத்தில் 

தேொைங்கியது. இந்ே விழொ குவொலியரில் டிச.30ஆம் தேதி 

வபர  பைதபறும். இது ‘உைக சங்கீத் ேொன்தசன்’ திரு 

விழொவின் 97ஆம் பதிப்பொகும். ஓம்கொதரஷ்வரில் அபமந்து 

உள்ள சித்ே ொத் தகொவிலின் மொதிரியில் தமபை அபமக்க 

-ப்பட்டுள்ளது. இேன் தேொைக்க விழொவில் “தேசிய 

கொளிேொஸ் விருதுகள்” வழங்கப்படும். 

 

3. துலை தேசிய பொதுகொப்பு ஆதைொசகரொக நியமிக்கப்பட் 

-டுள்ள இந்திய அதிகொரி யொர்? 

அ) விக்ரம் மிஸ்ரி  

ஆ) அருண் குமொர் சிங் 

இ) திதனஷ் பொட்டியொ 

ஈ) மன்பிரீத் தவொஹ்ரொ 

✓ சீனொவுக்கொன இந்தியொவின் முன்னொள் தூேர் விக்ரம் 

மிஸ்ரி, தேசிய பொதுகொப்பு கவுன்சில் தசயைகத்தில் துபண 

தேசிய பொதுகொப்பு ஆதைொசகரொக நியமிக்கப்பட்ைொர். 

✓ 1989 தபட்சில் இந்திய தவளியுறவுத்துபற அதிகொரியொக 

இருந்ே இவர், பை தூேரக பேவிகபள வகித்துள்ளொர். 

விக்ரம் மிஸ்ரி, 2019’இல் சீனொவுக்கொன இந்திய தூேரொக 

நியமிக்கப்பட்ைொர். தவளியுறவு அபமச்சகம் பிரதீப் குமொர் 

இரொவத்பே சீனொவுக்கொன அடுத்ே தூேரொக நியமித்ேது. 

 

4. 6G தேொழினுட்பத்தில் 6 பணிக்குழுக்கலள அலமத்து 

உள்ள மத்திய அலமச்சகம் எது? 

அ) ேகவல் & ஒலிபரப்பு அபமச்சகம் 

ஆ) திறன் தமம்பொடு & தேொழில் முபனதவொர் அபமச்சகம் 

இ) ேகவல் தேொைர்பு அபமச்சகம்  

ஈ) வர்த்ேகம் & தேொழில்துபற அபமச்சகம் 

✓ ேகவல் தேொைர்பு அபமச்சகத்தின் கீழுள்ள தேொபைத் 

தேொைர்பு துபற, 6G தேொழில்நுட்பத்தில் ஆறு பணிக் 

குழுக்கபள அபமத்துள்ளது. 

✓ இப்பணிக்குழுவுக்கு  ொடு முழுவதும் உள்ள IIT-தமட்ரொஸ், 

IIT-கொன்பூர், ஐஐஎஸ்சி தபொன்றவற்றின் இயக்கு ர்கள் 

ேபைபம ேொங்குகின்றனர். இந்தியொ இந்ே ஆண்டு 5G 

தேொழில்நுட்பத்பே தசயல்படுத்துகிறது. இக்குழு 6G’இல் 

உள்ள தசயல்முபற & சவொல்கபள பகுப்பொய்வு தசய்யும். 

 

5. ‘SMILE’ திட்ைத்லேச் தசயல்படுத்ேவுள்ள  டுவண் 

அலமச்சகம் எது? 

அ) கல்வி அபமச்சகம் 

ஆ) தபண்கள் & குழந்பேகள் தமம்பொட்டு அபமச்சகம் 

இ) சமூக நீதி & அதிகொரமளித்ேல் அபமச்சகம்  

ஈ) ஊரக வளர்ச்சி அபமச்சகம் 

✓ SMILE (Support for Marginalised Individuals for Livelihood 

and Enterprise) என்பது சமூக நீதி & அதிகொரமளித்ேல் 

அபமச்சகத்ேொல் உருவொக்கப்பட்ை ஒரு திட்ைமொகும்.  

✓ திரு ங்பக/ ம்பிகள் மற்றும் யொசகர்களின்  ைனுக்கொன 

இரண்டு துபணத் திட்ைங்கள் இதில் அைங்கும். இந்ேத் 

திட்ைத்தில் மறுவொழ்வு, மருத்துவ வசதிகள், ஆதைொசபன 

-கள், கல்வி, திறன் தமம்பொடு மற்றும் தபொருளொேொர 

இபணப்புகள் ஆகியபவ அைங்கும். 

 

6. 2021 தசப்.உைன் முடிவலைந்ே 2ஆவது கொைொண்டில் 

இந்தியொவின்  ைப்புக் கைக்கு இருப்பு எவ்வளவு? 

அ) $9.6 பில்லியன் உபரி 

ஆ) $9.6 பில்லியன் பற்றொக்குபற  

இ) $0.6 பில்லியன் உபரி 

ஈ) $0.6 பில்லியன் பற்றொக்குபற 

✓ 2021 தசப்ைம்பர் மொேத்துைன் முடிவபைந்ே இரண்ைொவது 

கொைொண்டில் (Q2Fy22) இந்தியொவின்  ைப்புக் கணக்கு 

இருப்பு $9.6 பில்லியன் பற்றொக்குபறபய பதிவுதசய்து 

உள்ளது. இது  ொட்டின் தமொத்ே உள் ொட்டு உற்பத்தியில் 

(GDP) 1.3 சேவீேமொக உள்ளது. 

✓ 2021 ஜூனுைன் முடிவபைந்ே முேல் கொைொண்டில்  ைப்புக் 

கணக்கு உபரி $6.6 பில்லியன் (GDP’இல் 0.9 சேவீேம்) 

இருந்ேது. ரிசர்வ் வங்கியின் கூற்றுப்படி,  ைப்புக்கணக்கு 

பற்றொக்குபற முக்கியமொக வர்த்ேக இபைதவளிபய 

விரிவுபடுத்தியது மற்றும் முேலீட்டு வருமொனத்தின் 

அதிகரிப்பு இேற்கு கொரணமொகும். 

 

7. 2022 ஜனவரி.1 நிைவரப்படி, அதமரிக்க மக்கள்தேொலக 

கைக்தகடுப்பு பணியகத்தின்படி, உைகின் மதிப்பிைப்பட்ை 

மக்கள்தேொலக எவ்வளவு? 

அ) 3.8 பில்லியன் 

ஆ) 5.8 பில்லியன் 

இ) 7.8 பில்லியன்  

ஈ) 9.8 பில்லியன் 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ அதமரிக்க மக்கள்தேொபக கணக்தகடுப்பு அலுவைகத்தின் 

படி, 2022 புத்ேொண்டு  ொளின்படி, உைக மக்கள்தேொபக 

7.8 பில்லியனொக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது 74 மில்லியன் அதிகரிப்பு அல்ைது 2021 புத்ேொண்டு 

 ொளிலிருந்து 0.9% வளர்ச்சி விகிேத்பேக் குறிக்கிறது.  

✓ உைகளவில் ஒவ்தவொரு த ொடிக்கும் 4.3 பிறப்புகளும் இரு 

இறப்புகளும் எதிர்பொர்க்கப்படுகின்றன. சீனொ, 1.4 பில்லிய 

-ன் மக்களுைன் உைகின் அதிக மக்கட்தேொபகதகொண்ை 

 ொைொக உள்ளது. தமலும், 2025ஆம் ஆண்டில் இந்தியொ 

சீனொபவ முந்திவிடும் என எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது. 

 

8. தபொருளொேொரத்தில் பின்ேங்கிய பிரிவினலர இனங் 

கொை ேற்தபொதுள்ள ஆண்டு வருமொன வரம்பு என்ன? 

அ) `6 இைட்சம் 

ஆ) `8 இைட்சம்  

இ) `9 இைட்சம் 

ஈ) `10 இைட்சம் 

✓ மூவர்தகொண்ை குழுவின் பரிந்துபரக்குப்பிறகு, தபொருளொ 

-ேொரத்தில் பின்ேங்கிய பிரிவினபர (EWS) அபையொளம் 

கொண ேற்தபொதுள்ள ஆண்டு வருமொன வரம்பு `8 இைட்ச 

-த்பேத் தேொைர மத்திய அரசு முடிவு தசய்துள்ளது. NEET-

PG தசர்க்பகபயக் பகயொளும்தபொது உச்சநீதிமன்றம் 

10% இைஒதுக்கீடு குறித்ே ஐயங்கபள எழுப்பியது மற்றும் 

EWS ஒதுக்கீட்டின் வருமொன வரம்பப மறுபரிசீைபன 

தசய்ய மத்திய அரசு குழுபவ அபமத்ேது. 

✓ இக்குழுவில் முன்னொள் மத்திய நிதித்துபற தசயைொளர் 

அஜய்பூஷன் பொண்தை உள்ளிட்தைொர் இைம்தபற்றுள்ளனர். 

 

9. 2020-21ஆம் ஆண்டில் இந்தியொவின் பிறப்பு பொலின 

விகிேம் என்ன? 

அ) 918 

ஆ) 920 

இ) 937  

ஈ) 951 

✓ இந்தியொவின் பிறப்பு பொலின விகிேம் (Sex Ratio at Birth -

SRB) தேசிய அளவில் 19 புள்ளிகள் உயர்ந்துள்ளது.  

✓ 2014-15’இல் 918ஆக இருந்ே இது, 2020-21இல் 937 

ஆக உள்ளது. தபண்கள் மற்றும் குழந்பேகள் தமம்பொட்டு 

அபமச்சகத்தின் ஆண்டு இறுதி மதிப்பொய்வின்தபொது இது 

அறிவிக்கப்பட்ைது.  ொடு முழுவதும் 640 மொவட்ைங்கபள 

உள்ளைக்கிய “தபட்டி பச்சொதவொ தபட்டி பேொதவொ திட்ைம்” 

இந்தியொ முழுவதும் தசயல்படுத்ேப்படுகிறது. தபொஷொன் 

டிரொக்கர் தசயலி நிரப்பு ஊட்ைச்சத்தின் நிகழ்த ர கண்கொ 

-ணிப்பப உறுதி தசய்கிறது. பிரேமர் மொத்ரு வந்ேனொ 

திட்ைம் கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பொலூட்டும் ேொய்மொர்களுக் 

-கொக தசயல்படுத்ேப்படுகிறது. 

 

 

 

 

10. தபரிய மொநிைங்களுள் முேல் தைொஸ் ேடுப்பூசிகலள 

100 சேவீேம் பதிவுதசய்ே முேல் மொநிைம் எது? 

அ) ேமிழ் ொடு 

ஆ) தேலுங்கொனொ  

இ) ஆந்திர பிரதேசம் 

ஈ) கர் ொைகொ 

✓ 100% முேல் தைொஸ் ேடுப்பூசிகபள பதிவு தசய்ே  ொட்டின் 

முேல் தபரிய மொநிைமொக தேலுங்கொனொ ஆனது. மத்திய 

அரசின் மதிப்பிைப்பட்ை வயது வந்தேொர் மக்கள்தேொபக 

இைக்கின்படி, 2.77 தகொடி குடிமக்களுக்கு முேல் தைொஸ் 

ேடுப்பூசிபய தேலுங்கொனொ மொநிைம் தசலுத்தியுள்ளது.  

✓ முேல் தைொஸின் அடிப்பபையில் தேசிய சரொசரிபயவிை 9 

சேவீேமும், இரண்ைொவது தைொஸில் தேசிய சரொசரிபய 

விை 3 சேவீேமும் அம்மொநிைம் முன்னிபையில் உள்ளது. 

 

1. தவட்பொளர் தசைவு உச்ச வரம்பு உயர்வு 

உபி., உட்பை 5 மொநிைங்களுக்கு சட்ைசபப தேர்ேல் தேதி 

விபரவில் அறிவிக்க உள்ள நிபையில் தவட்பொளரின் 

தேர்ேல் தசைவு உச்ச வரம்பு உயர்த்ேப்பட்டு உள்ளது. 

ேபைபம தேர்ேல் ஆபணய அறிவிப்பு: 

தபரிய மொநிைங்களில் சட்ைசபப தேர்ேலில் தபொட்டியிடும் 

தவட்பொளரின் தசைவுத் தேொபகக்கொன உச்ச வரம்பு 28 

ைட்சம் ரூபொயில் இருந்து, 40 ைட்சம் ரூபொயொக உயர்த்ேப் 

பட்டு உள்ளது. சிறிய மொநிைங்களுக்கு 20 ைட்சம் 

ரூபொயிலிருந்து, `28 ைட்சமொக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தைொக்சபொவுக்கு தபரிய மொநிைங்களின் தவட்பொளருக்கு 

70 ைட்சம் ரூபொயொக இருந்ே தசைவுத் தேொபக உச்ச 

வரம்பு 90 ைட்சம் ரூபொயொகவும், சிறிய மொநிைங்களில் 54 

ைட்சம் ரூபொயில் இருந்து 75 ைட்சம் ரூபொயொகொவும் 

உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. இவ்வொறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

2.பிரேமர் பொதுகொப்பில் குபறபொடு? - மத்திய அரசு, பஞ்சொப் 

ேனித்ேனியொக விசொரபணக் குழு அபமப்பு 

பிரேமர் பொதுகொப்பில் குபறபொடு ஏற்பட்ைேொக எழுந்ே 

சர்ச்பச தேொைர்பொக மத்திய உள்துபற அபமச்சகம், 

மொநிை அரசு ேனித்ேனியொக விசொரபணக் குழு 

அபமத்துள்ளது. 

பஞ்சொப் மொநிைத்தில் பல்தவறு  ைத்திட்ைங்கபள 

தேொைங்கி பவப்பேற்கொக கைந்ே புேன்கிழபம பிரேமர் 

தமொடி விமொனம் மூைம் பஞ்சொப் தசன்றொர். தமொசமொன 

வொனிபை கொரணமொக நிகழ்ச்சி  பைதபறும் இைத்துக்கு 

கொரில் தசல்ை முடிவு தசய்ேொர். 

ஆனொல், விவசொயிகள் தபொரொட்ைம் கொரணமொக அவரது 

வொகன அணி வகுப்பு தமம்பொைத்தில் 15 நிமிைத்துக்கும் 

தமைொக நின்றது. தபொதுமொன பொதுகொப்பு ஏற்பொடுகள் 

தசய்யப்பைொேேொல் ேனது பயணத்பே பிரேமர் தமொடி ரத்து 

தசய்ேேொக மத்திய உள்துபற அபமச்சகம் தேரிவித்ேது. 

இேபனயடுத்து, மத்திய உள்துபற அபமச்சகம் இது 

தேொைரபொக விசொரிக்க மூன்று தபர் தகொண்ை 

 

 

 



        

    

விசொரபணக் குழுபவ அபமத்துள்ளது. இேற்கு சுதிர் 

குமொர் சக்தசனொ ேபைபம வகிக்கிறொர். குழுவில் உளவுத் 

துபற இபண இயக்கு ர் பல்பீர் சிங் மற்றும் சிறப்பு 

பொதுகொப்புக் குழுவின் ேபைவர் எஸ்.சுதரஷ் ஆயிதயொர் 

இைம்தபற்றுள்ளனர். 

இதேதபொல் பஞ்சொப் மொநிை அரசு ஓய்வு தபற்ற நீதிபதி 

தமஹ்ேொப் கில், உள்துபற முேன்பமச் தசயைொளர் 

அனுரொக் வர்மொ ேபைபமயில் ஒரு விசொரபணக் 

குழுபவ அபமத்துள்ளது. இக்குழுவொனது மூன்று 

 ொட்களில் விசொரபண அறிக்பகபயத் ேொக்கல் தசய்யும் 

என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இேற்கிபையில் குடியரசுத் ேபைவர் ரொம் ொத் தகொவிந்பே 

பிரேமர்  தரந்திர தமொடி தைல்லியில் த ற்று சந்தித்துப் 

தபசினொர். அப்தபொது பஞ்சொபில் நிகழ்ந்ே பொதுகொப்பு 

குபறபொடுகள் குறித்து குடியரசுத் ேபைவர் முழுபமயொக 

தகட்ைறிந்ேொர். பொதுகொப்பு குபறபொடு குறித்து அவர் ஆழ்ந்ே 

கவபை தேரிவித்ேொர் எனத் ேகவல் தவளியொகியுள்ளது. 

 

3. 2ம் கட்ை பசுபம மின்சக்தி வழித்ேைம் - ேமிழகம் 

உட்பை மொநிைங்களுக்கு இபைதயயொன பகிர்வு 

அபமப்புக்கு மத்திய அபமச்சரபவ ஒப்புேல் 

இரண்ைொம் கட்ை பசுபம மின்சக்தி வழித்ேைம் 

அபமப்பதில் ேமிழகம் உட்பை மொநிைங்களுக்கு 

இபைதயயொன பகிர்வு அபமப்புக்கு, பிரேமர்  தரந்திர 

தமொடி ேபைபமயிைொன மத்திய அபமச்சரபவ இன்று 

ஒப்புேல் அளித்ேது. 

இேன் மூைம் சுமொர் 10,750 சுற்று கிமீ தூரத்துக்கு மின் 

பகிர்மொன வழித்ேைம் மற்றும் சுமொர் 27,500 

தமகொதவொல்ட் - ஆம்பியர் அளவுக்கு மின்பரிமொற்ற திறன் 

தகொண்ை துபண மின்நிபையங்கள் அபமக்கப்படும். 

இத்திட்ைம் குஜரொத், ஹிமொச்சைப் பிரதேசம், கர் ொைகொ, 

ரொஜஸ்ேொன், ேமிழ் ொடு மற்றும் உத்ேர பிரதேசம் ஆகிய 

மொநிைங்கள் இபைதய மின்தேொகுப்பு ஒருங்கிபணப்புக்கு 

-ம் மற்றும் சுமொர் 20 GW புதுப்பிக்கத்ேக்க மின்சக்திபய 

அனுப்பவும் உேவும்.  

இத்திட்ைம் தமொத்ேம் `12,031.33 தகொடி மதிப்பில் 

அபமக்கப்பைவுள்ளது மற்றும் இதில் மத்திய நிதி உேவி, 

திட்ை தசைவில் 33 சேவீேமொக அேொவது `3970.34 

தகொடியொக இருக்கும்.  இந்ே மின்பகிர்வு அபமப்பு 2021-

22ம் ஆண்டு முேல் 2025-26ம் வபர 5 ஆண்டு 

கொைத்தில் அபமக்கப்படும்.   மத்திய அரசின் நிதியுேவி, 

மொநிைங்களுக்கு இபைதயயொன மின்பகிர்வு 

கட்ைணங்கபள ஈடுதசய்யவும், மின்சொரத்பே குபறந்ே 

விபையில் பவத்திருக்கவும் உேவும். மத்திய அரசின் 

உேவியொல்,  ொட்டு மக்களுக்கு குபறந்ே கட்ைணத்தில் 

மின்சொரம் கிபைக்கும்.   இத்திட்ைம் 2030ம் ஆண்டுக்குள், 

450 ஜிகொ வொட் புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்தி திறன் 

அபமக்கும் இைக்குக்கு உேவும். 

இத்திட்ைம்,  ொட்டின் நீண்ை கொை மின்சக்தி 

பொதுகொப்புக்கும் மற்றும் கொர்பன் தவளிதயற்றத்பே 

குபறப்பேன் மூைம் நிபையொன சுற்றுச்சூழல் 

வளர்ச்சிபய தமம்படுத்ேவும் உேவும்.  தமலும், இத்திட்ைம் 

மின்சொரம் மற்றும் இது தேொைர்பொன துபறகளில் த ரடி 

மற்றும் மபறமுக தவபைவொய்ப்பப ஏற்படுத்தும். 

முேல்கட்ை பசுபம மின்சக்தி வழித்ேை திட்ைம் 

ஆந்திரபிரதேசம், குஜரொத், ஹிமொச்சைப் பிரதேசம், 

கர் ொைகொ, மத்தியப் பிரதேசம், மகொரொஷ்டிரொ, ரொஜஸ்ேொன் 

மற்றும் ேமிழகத்தில் ஏற்கனதவ அமல்படுத்ேப்பட்டு 

வருகிறது. 24 ஜிகொவொட் திறனுள்ள புதுப்பிக்கத்ேக்க 

மின்சக்தி திட்ைம் 2022ம் ஆண்டுக்குள் நிபறவபையும் 

என எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது. 

 

4. தேசிய புற்றுத ொய் நிறுவன இரண்ைொவது வளொகம் 

இன்று திறப்பு - கொதணொலி மூைம் பிரேமர் திறந்து 

பவக்கிறொர் 

தமற்கு வங்க மொநிை ேபை கர் தகொல்கத்ேொவில் 

அபமந்துள்ள சித்ேரஞ்சன் தேசிய புற்றுத ொய் 

நிறுவனத்தில் இரண்ைொவது வளொகம் கட்ைப்பட்டுள்ளது. 

பிரேமரின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப  ொட்டின் அபனத்து 

பகுதிகளிலும் சுகொேொர வசதிகபள விரிவுபடுத்துேல் 

மற்றும் தமம்படுத்துேல் திட்ைத்தின் கீழ் இந்ே திட்ைம் 

தசயல்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

தமொத்ேம் 530 தகொடி ரூபொய் மதிப்பீட்டில் இந்ே வளொகம் 

அபமக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மத்திய அரசு 430 தகொடி 

ரூபொய் நிதி உேவியும் மீதி தேொபக தமற்கு வங்க 

அரசொலும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

 

5. தமட்தரொ தசபவபய வண்ைலூர் வபர நீட்டிக்கும் 

திட்ைம்: தபரபவயில் முேல்வர் ஸ்ைொலின் பதில் 

தமட்தரொ தசபவபய வண்ைலூர் வபர நீட்டிக்கும் 

திட்ைம் ஆய்வு தசய்யப்பட்டு வருகிறது என்று 

சட்ைப்தபரபவயில் முேல்வர் ஸ்ைொலின் பதில் அளித்ேொர். 

 ைப்பொண்டுக்கொன சட்ைப்தபரபவ முேல் கூட்ைம் 

கபைவொணர் அரங்கில் த ற்று தேொைங்கியது. ஆளு ர் 

சிறப்புபரயுைன் த ற்று தேொைங்கப்பட்ை சட்ைப்தபரபவக் 

கூட்ைத்தில் அதிமுக, விசிக கட்சிகள் ஆளு ர் உபரக்கு 

எதிர்ப்பு தேரிவித்து தவளி ைப்பு தசய்ேனர். ேமிழக 

வரைொற்றில் முேல் முபறயொக சட்ைப்தபரபவ தகள்வி 

த ரம் மக்களுக்கு த ரடியொக ஒளிபரப்பு தசய்யப்பட்டு 

வருகிறது. 

இதில், பல்ைொவரம் சட்ைப்தபரபவ உறுப்பினர் 

கருணொநிதி தசன்பன தமட்தரொ ரயில் தசபவபய 

மீனம்பொக்கம் விமொன நிபையத்திலிருந்து, பல்ைொவரம் 

மற்றும் குதரொம்தபட்பை வழியொக வண்ைலூர் வபர 

நீட்டிப்பது தேொைர்பொக முேல்வரிைம் ஒரு தகள்விபய 

எழுப்பினொர். 

தசன்பன தமட்தரொ ரயில் தசபவபய மீனம்பொக்கம் 

விமொன நிபையத்திலிருந்து, பல்ைொவரம் மற்றும் 

குதரொம்தபட்பை வழியொக வண்ைலூர் வபர நீட்டிக்க 

அரசு ஆவன தசய்யுமொ? ஆம் எனில், எப்தபொது? என்ற 

அவரது தகள்விக்கு, “வண்ைலூர் அருதக கிளொம்பொக்கத்தி 

-ல் தசன்பன மொ கருக்கொன புதிய தபருந்து முபனயம் 

அபமக்கப்பட்டு வருவேன் கொரணமொக, தமட்தரொ ரயில் 

இபணப்பப மீனம்பொக்கம் விமொன நிபையத்திலிருந்து 



        

    

கிளொம்பொக்கம் வபர நீட்டிக்க தவண்டிய அவசியம் 

உள்ளது. இேபனக்கருதி, இத்ேைத்திற்கொன விரிவொன 

திட்ை அறிக்பக ேயொரிப்பேற்கொன பணிகள் பன்னொட்டு 

நிறுவனத்தின் மூைமொக முடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்ே விரிவொன இறுதித் திட்ை அறிக்பக அரசின் ஆய்வில் 

ேற்தபொது இருக்கிறது. இந்ே அறிக்பகயின் அடிப்பபையில், 

பணிகபளச் தசயல்படுத்துவேற்கொன  ைவடிக்பககபள 

அரசு தேொைங்கியுள்ளது” என்று முேல்வர் ஸ்ைொலின் 

தேரிவித்ேொர். 

 


