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நோி செய்திகள் 

 
1. தநிமகத்தின் ோபம்ரின சல் பகங்கள நீட்கும் னனற்ெினில் 'ஸ்ரீ'  
 காச்சாப ரீதினாக யநா அிவு சார்ந்த இந்தின ாபம்ரின பாருள்கள 

கண்டிந்து நீட்க நத்தின அபசின் அியினல் நற்றும் பதாமில்தட்த்துள, 

'அியினல் ோபம்ரின ஆய்வு னன்னனற்ெி திட்டம்' (ஸ்ரீ) னெம் னளந்து 

யருகிது.  

 இதன் அடிப்ளடனில் தநிமகத்தில் உள் ாபம்ரின பல் பகங்கள் நீட்தில் 

னனற்சி மநற்பகாள்ப்ட்டுள்து.  

 ாபம்ரின பல் யளககள் அியினல் னர்யநாக ஆயணப்டுத்தி 
ளயக்கப்டயில்ள.  

 யிளதகளனேம் னளனாக மசநித்து ளயக்கயில்ள. இந்த இபண்ளடனேம் 

நீட்படடுக்க தஞ்ளெனில் உள் ெோஸ்திபோ ல்களக்கமகத்தின் வயதினல் 

நற்றும் உனிரி சதோமில்நுட்த் துள னளயர்கள் னனற்சிகள 

பதாடங்கிார்.  

 இந்த யிளதகள் குித்து ஏழு ஆண்டுகாக ஆய்வு டத்தி சாஸ்திபா 

னளயர்கள் ஆய்யிக்ளகளன சநர்ப்ித்தர்.  

 இந்த ஆய்வுமயாடு நத்தின அபசின் 'ஸ்ரீ' திட்டனம் இயர்கது னனற்சிகலக்கு 

உதயினது. தநிமகத்தில் கிட்டத்தட்ட 400 ோபம்ரின சல் பகங்கள் 

இருந்துள்.  

 இந்த னனற்சிகின் மாது 100 பகங்கள இயர்கால் அின னடிந்தது.  

 20 பகங்களக் பகாண்டு 2019 இல் னதில் தஞ்ளச நாயட்டம் குருயோடி ட்டி 

கிபாநத்தில் அன்னச்செல்யன் என்கி யியசானி யனில் னன்டுத்தி 
ஆபானப்ட்டது.  

 2020 ஆம் ஆண்டிலும் பதாடர்ந்து ாபம்ரின பல்கள் னிரிடப்ட்டமாது  

யியசானிகலக்கு யனல்பயி ள்ிளன டத்திர்.  

 இந்த னிர்கள எப்டி ளகனா மயண்டும் கண்காணிக்க மயண்டும் 

மான்ளய குித்து னிற்சி அிக்கப்ட்டு அயர்கலடன் இந்த பகங்கின் 

யர்ச்சி அறுயளட யளபனிா அனுயங்கள் கிர்ந்து பகாள்ப்ட்ட.  

 
2. 'நோணயர் நசு சட்டி' திட்டம்  
 கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு சண் குமந்ளத ோினல் துன்னறுத்தல் யமக்கு 

ஒன்ில் தீர்ப்ன யமங்கின நகிா மகார்ட் ீதிதி சி கருத்துக்கள னன் 

ளயத்தார்.  

 அதில் ாினல் குற்ங்கள் பதாடர்ாக ள்ிக்கூடங்கில்  நாணய 

நாணயிகள் தங்கள் னகார்கள பதரியிக்க னகார் பட்டி ளயக்க மயண்டும் 

என்று பதரியித்து இருந்தார்.  

 அதள பசனல்டுத்தும் யிதநாகவும் சநீத்தில் ள்ி நாணயிகலக்கு 

ிகழ்ந்த ாினல் பதாந்தபவுகள தடுக்கும் யிதநாகவும் 

ள்ிக்கல்யித்துள பகாண்டு யந்தது தான் இந்த 'நாணயர் நசு பட்டி'.  
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 அது நட்டுநல், ள்ிகில் உள் ிளகுளகள் கல்யி ாளதனில் 

நாணய நாணயிகின் நதில் உள் எண்ணங்கள் மதளயகள னர்த்தி 
பசய்யதற்கு ஏதுயாகவும் இது ஏற்டுத்தப்ட்டது.  

 இந்த குழு 'நாணயர் நசு பட்டினில்' யிழும் னகார்கள 15 ோட்களுக்கு 

ரு னளவனோ அல்து யோபத்துக்கு ரு னளவனோ ிரித்துப் ார்த்து 

அதில் நாணய நாணயிகள் பதரியித்து இருப்ளத ள்ி அயில் ியர்த்தி 
பசய்ன னடிந்தளத உடனுக்குடன் தீர்வு காண்கின்ர்.  

 சிின னகாளப கூட தட்டிக் கமிக்காநல் அளத்ளதனேம் சரி பசய்கின்ர்.  

 
3. கோற்று நோசு கப ட்டினில் னதிடம் ிடித்தது சென்ள  
 அக்மடார் 24ஆம் மததி காள 8:30 நணி ியபப்டி உகிமமன அதிகம் 

காற்று நாசளடந்துள் கபங்கின் ட்டினில் னதிடத்தில் உள் 

தில்ிளன ின்னுக்குக்கு தள்ி பசன்ள னதிடத்ளத ிடித்திருக்கிது.  

 ல் ஆமபாக்கினநா காற்று என்ால் கோற்ின் தப குினீட்டில் 50 

அவுவகோல் இருக்க மயண்டும்.  

 பாதுயாக பதன் பசன்ளனில் இந்த அவு 50 னதல் 60 யளப இருக்கும். 

ஆால் தீாயி அன்று இபவு சென்ளனில் கோற்ின் தபம் 786 அவு யளப 

தியாகினேள்தாக நாசு கட்டுப்ாட்டு யாரினம் பதரியித்துள்து.  

 
4. சநட்வபோ பனில் தளளந அலுயகம்   
 பசன்ள ந்தத்தில் ரூாய் 365 மகாடினில் 12 நாடிகலடன் கட்டப்ட்ட 

பசன்ள பநட்மபா பனில் ிறுயத்தின் தளளந அலுயகத்ளத 

னதளநச்சர் ன.க.ஸ்டாின் திந்து ளயக்கிார்.  

 'சென்ள சநட்வபோ பனில் தளளநனகம்' என் பனரில் இக்கட்டிடம் 12 

நாடிகலடன் கட்டப்ட்டு உள்து.  

 இதில் ஆறு நாடிகள் பநட்மபா பனில் ிறுயத்துக்கும், நீதனள் ஆறு 

நாடிகள் தினார் நற்றும் அபசு துளகலக்கு யாடளகக்கு யிடப்ட உள்து. 

இதன் அருகிமமன பநட்மபா பனில் அதிகாரிகலக்கா குடினிருப்னகலம்  

உள்து.  

 
5. ம்ந சென்ள செனி 
 பாதுநக்கள் னன்பறும் யளகனில் சதோமில் யரி செலுத்துதல், யர்த்தக 

உரிநம் னதுப்ித்தல் நற்றும் ிகழ் ிளனில் கட்டிட திட்ட 

யிண்ணப்த்தின் ிள அிதல் மான் மசளயகலம் 'ம்ந பசன்ள' 

பசனினில் னன்டுத்த அினகப்டுத்தப்ட்டுள்து.  

 
6. 'ட்னடன் உங்கவோடு-ந வெளய ' திட்டம் சதோடக்கம்  
 தநிமகத்தில் அளத்து நருத்துய ளநனங்கிலும் ந ஆமாசள 

பரும் யளகனிா 'ட்னடன் உங்கவோடு-ந வெளய' திட்டம் 

பதாடங்கப்ட்டது.  
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 தநிமகத்தில் ரூாய் 2.6 மகாடி நதிப்ில் 'ட்னடன் உங்கமாடு-ந மசளய' 

என் னதின திட்டம் பதாடங்கப்ட்டுள்து.  

 இதில் ல்மயறு ிபச்சளகால் ந அழுத்தத்துக்கு ஆாயர் தங்கது 

ிபச்சிளகலக்கு தீர்வு காணாம்.  

 இபண்டு ந நருத்துயர்கள்:  

 ான்கு உயினார்கள் நற்றும் 20 ஆற்றுப்டுத்துர் யானிாக 

ந ஆமாசளகள் யமங்கப்டும்.  

 ஆபம் சுகாதாப ிளனம் னதல் நருத்துய கல்லூரி நருத்துயநள 

யளப ஒருங்கிளணத்து பசனல்டுத்தப்டும்.  

 
நத்தின செய்திகள் 

 
1. இந்தின-அசநரிக்க ெனெக ஆர்யர் ஸ்யவதஷ் ெட்டர்ஜிக்கு உனரின யிருது  
 இந்தின-அபநரிக்க பதாமில் அதிரும், சனெக ஆர்யருநா ஸ்யமதஷ் 

சட்டர்ஜிக்கு அபநரிக்காயில் உள் யடக்கு கவபோிோ நோகோணத்தின் 

உனரின யிருது யமங்கப்ட்டுள்து.  

 மகரி கபத்தில் ளடபற் ிகழ்யில் ஆளுர் போய் கூப்ர் நாகாணத்தின் 

உனரின யிருதா 'தி ஆர்டர் ஆஃப் ோங் லீஃப் ளன்' என் யிருதிள 

ஸ்யமதஷ் சட்டர்ஜிக்கு யமங்கிார்.  

 யடக்கு கமபாிா நாகாணம் நட்டுநல்ாநல் இந்தின-அபநரிக்க 

உவுகள மநம்டுத்துயதில் அயருளடன ங்கிப்ன குித்து ஆலர் பாய் 

கூப்ர் ாபாட்டிார்.  

 கடந்த 2000-ல் அபநரிக்காயின் அப்மாளதன அதிர் ில் கிிண்டின் 

இந்தின னணத்தின் மாது இருாட்டு உவுகலக்கு இளடமன னதின 

ம்ிக்ளகளனனேம் நாற்த்ளதனேம் பகாண்டு யருயதில் னக்கின ங்கு 

யகித்தயர்.  

 மநலும் 2005 ஆம் ஆண்டில் ஏற்ட்ட இந்தின-அபநரிக்க அணுசக்தி 
ஒப்ந்தத்திலும் அயருளடன ங்கு குிப்ிடத்தக்கது.  

 இயருக்கு கடந்த 2001 இல் நத்தின அபசு த்நனரண் யிருது யமங்கி 
பகௌபயித்தது.  

 
2. வபோஜ்கர் வநோ  
 'மபாஜ்கர் மநா' திட்டத்தின் கீழ் 250 வருக்கு ணி ினந ஆளணகள 

நத்தின ிதினளநச்சர் ிர்நா சீதாபாநன் யமங்கிார்.  

 நத்தின அபசின் அளத்து துளகள் நற்றும் அளநச்சகங்கில் அடுத்த 

ஒன்ளப ஆண்டில் 10 ட்ெம் வருக்கு ணி ினநம் யமங்கப்டும். 

 'மபாஜ்கர் மநா' என் மயளயாய்ப்ன திட்டத்ளத ிபதநர் மபந்திப மநாடி 

பதாடக்கி ளயத்தார்.  
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3. சயற்ிகபநோக யிண்ணில் ோய்ந்தது ஜிஎஸ்எல்யி போக்சகட்  
 ிரிட்டின் 36 பசனற்ளக மகாள்கலடன் இந்தின யிண்பயி ஆய்வு 

ிறுயம் ( இஸ்மபா) சார்ில் பசலுத்தப்ட்ட ஜிஎஸ்எல்யி எம்-3 பாக்பகட் 

பயற்ிகபநாக யிண்ணில் ாய்ந்தது.  

 ஆந்திப நாிம் ஸ்ரீஹரிவகோட்டோயில் உள் ெதஷீ் தயோன் பாக்பகட் ஏவு 

தத்தின் இபண்டாயது ஏவுதத்தில் இருந்து அதிகாள 12.07 நணிக்கு 

பாக்பகட் ஏயப்ட்டது.  

 இஸ்மபாயின் 'ியூ ஸ்வஸ் இந்தினோ' ிறுயம் நற்றும் ிரிட்டின் 'ன் 

சயப்' ிறுயம் இளடமன மநற்பகாள்ப்ட்ட னரிந்துணர்வு ஒப்ந்தத்தின் 

அடிப்ளடனில் யணிக ரீதினில் பசனல்டுத்தப்ட்ட இந்த பாக்பகட் 

பயற்ிகபநாக பசலுத்தப்ட்டிருப்து  னக்கினத்துயம் யாய்ந்ததாக 

ார்க்கப்டுகிது.  

 இந்த திட்டம் பயற்ி பற்தன் னெநாக 5,796 கிவோ எளடளன சுநந்து 

பசன் இந்தினாயின் னதல் பாக்பகட் என் பருளநளனனேம் ஜிஎஸ்எல்யி 
எம்-3 பாக்பகட் பற்றுள்து.  

 இந்த பாக்பகட் 8000 கிவோ எளடனிா பசனற்ளகக்மகாள்கள தூக்கிச் 

பசல்லும் தினுளடனது. 

 

4. ெபக்கு ளகனோளுளக குினீடு  
 ாட்டின் யர்ச்சினில் சபக்கு ளகனாலளக ( ாஜிஸ்டிக்ஸ்) நிகவும் 

னக்கினநாது.  

 பதாமிற்சாளகலக்கு மதளயனா னெப்பாருட்கள் வயோண் 

ிங்கில் இருந்தும், யப்குதிகிிருந்தும் பகாண்டு 

பசல்ப்டுகின்.  

 பதாமிற்சாளனில் தனாரிக்கப்ட்ட பாருாது யிற்ளக்காக 

சந்ளதகலக்கு எடுத்துச் பசல்ப்டுகிது.  

 னெப்பாருாது நதிப்ன கூட்டப்ட்ட பாருாக நாி 
யாடிக்ளகனார்கின்  ளககில் மசர்யதில் மாக்குயபத்து நிக னக்கின ங்கு 

யகிக்கிது.  

 எமயதான் சபக்கு ளகனாலளகக்கு அபசுகள் னக்கினத்துயம் அித்து 

மாக்குயபத்து சார்ந்த திட்டங்கள துரிதநாக பசனல்டுத்தி யருகின்.  

 ெோகர்நோோ திட்டம், ோபத் நோதோ திட்டம், தங்க ோற்கபச் ெோள திட்டம், 

ெபக்கு பனில்களுக்கோ தி யமித்தட திட்டம் உள்ிட்ட வும் 

சபக்குகள பகாண்டு பசல்லும் மபத்ளத குளக்கமய 

அநல்டுத்தப்டுகின்.  

 சபக்குகள ளகனாள்யதில் நாிங்கள் எவ்யாறு பசனல்டுகின் 

என்ளத ஆண்டுமதாறும் ஆபாய்ந்து நத்தின யர்த்தகம் நற்றும் பதாமில்துள 

அளநச்சகம் அிக்ளக பயினிட்டு யருகிது.  

 டாண்டுக்கா அிக்ளகனில் குிப்ிடப்ட்டுள் னக்கின தகயல்கள்:  

 சபக்கு ளகனாலளகனில் நாிங்கின் ிள  
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ிரிவுகள் ெோதளனோர்கள் வயகநோக 

யர்யர்கள் 
யர்யர்கள் 

ித்தோல் 

சூமப்ட்ட 

நோிங்கள் 

ஹரினோோ 

இநோச்ெல் 
 ஞ்ெோப் 

சதலுங்கோோ  

உத்தப ிபவதெம் 

உத்தபகோண்ட் 
 

நத்தின ிபவதெம் 
போஜஸ்தோன் 

ீகோர்  
ெத்தஸீ்கர்  
ஜோர்கண்ட் 

 

கடற்களபவனோப 
நோிங்கள் 

தநிமகம்  
ஆந்திபம்  
குஜபோத்  

கர்ோடகம் 
நகோபோஷ்டிபம் 

டிெோ 

வகபம் 
 

வகோயோ  
வநற்குயங்கம் 

 

யடகிமக்கு 
நோிங்கள் 

அெோம் 
 

ெிக்கிம்  
திரினபோ 

 

அருணோச்ெல் 
நணிப்னர்  

வநகோனம்  
நிவெோபம்  

ோகோோந்து 
 

யூினன் 
ிபவதெங்கள் 

ெண்டிகர்  
டில்ி 

னதுச்வெரி அந்தநோன்-
ிக்வகோோர் 

தவீுகள்  
டோநன்-ளடயூ  
தோத்போ-கர் 

ஹவயி ஜம்ன-
கோஷ்நீர்  
டோக்  

ட்ெத்தவீுகள் 
 
5. ஹிந்தி சநோமி கற்வோர் 100 ெதயதீம்: இக்ளக வோக்கி னணிக்கும்  
   வகப கிபோநம்  
 வகபத்தின் வகோமிக்வகோடு நாயட்டத்தில் உள் வெோன்னூர் கிபோநம் 

ஹிந்தி பநாமி அியில் 100 சதயதீத்ளத அளடயளத இக்காகக் பகாண்டு 

கிபாந நக்கள் அளயருக்கும் ஹிந்தி பநாமி கற்ிக்கும் டயடிக்ளகளன 

கிபாந ஞ்சானத்து மநற்பகாண்டு யருகிது.  

 அடுத்த ஆண்டு குடினபசு தித்திற்குள் மகபத்தின் குிப்ாக 

சதன்ிந்தினோயின் னதல் ஹிந்தி கற்ிந்த ஞ்ெோனத்தோக 

வெோன்னூளப அியிக்கும் யளகனில் இந்த னனற்சி மநற்பகாள்ப்ட்டு 
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யருகிது.  

 யட இந்தினாயில் மசர்ந்த அதிக அயிா னம்பனர் பதாமிார்கள் 

இப்ஞ்சானத்தில் யசித்து யருயதால் அயர்கலடன் பதாடர்ன பகாள்லம் 

யளகனில் இந்த னன்படுப்ன பதாடங்கப்ட்டுள்து.  

 20-70 யனது யளபனிா அளயருக்கும் ஹிந்தி பநாமிளன டிக்க மச 

நற்றும் எழுத பதரிந்திருப்ளத இக்காகக் பகாண்டு இத்திட்டம் 

பதாடங்கப்ட்டது.  

 மகப நாி கல்யினிவு திட்டத்துக்கா ஆளணனம் ெர்ய ெிக்க்ஷோ 

அினோன், தக்ஷி ோபத் ஹிந்தி ிபெோப ெள உள்ிட்ட அளநப்னகள் 

ஞ்சானத்து னெம் ஏற்ாடு பசய்னப்ட்டுள் இத்திட்டத்திற்கு அளத்து 

ஆதபளயனேம் உதயிகளனேம் யமங்கி யருகின்.  

 கடந்த 1991 ஆம் ஆண்டில் மகப நாிம் னழு கல்யினிளய 

அளடந்தமாது மகாமிக்மகாடு நாயட்டத்தில் னழு கல்யினிவு பற் னதல் 

ஞ்சானத்து என் அந்தஸ்ளத மசான்னூர் ஞ்சானத்து பற்து என்து 

குிப்ிடத்தக்கது.  

 
6. உகின் பபப்ோ யிநோ ிளனங்கள்  
 உகின் நிகப் பபப்ா யிநா ிளனங்கின் ட்டினில் சடல்ி 

இந்திபோ கோந்தி ெர்யவதெ யிநோ ிளனம் த்தோயது இடம் ிடித்துள்து.  

 யிநாத்துள ஆய்வு ிறுயநா ஏஜி, உகின் நிகவும் பபப்ா 

யிநா ிளனங்கின் ட்டினள பயினிட்டுள்து.  

 2019 அக்மடார் நற்றும் 2022 அக்மடார் நாதங்கில் உள்ாட்டு நற்றும் 

பயிாட்டு யிநா மசளய ியபங்கள ஒப்ிட்டு இந்த ட்டினல் 

தனாரிக்கப்ட்டுள்து.  

 இந்த ட்டினில் னதிடத்தில் அட்ோண்டோ யிநோ ிளனம் உள்து. 

துோய் யிநோ ிளனம் இபண்டோயது இடத்திலும், வடோக்கிவனோ 

ஹவடோ யிநோ ிளனம் னென்ோயது இடத்திலும் உள்.  

 இந்த ட்டினில் 2019 ஆம் ஆண்டு அக்மடார் நாதம் படல்ி இந்திபா காந்தி 
சர்யமதச யிநா ிளனம் 14 யது இடத்தில் இருந்தது.  

 இந்ிளனில் டப்ன ஆண்டு அக்மடாரில் த்தாயது இடத்திற்கு 

னன்மினேள்து.  

 பபப்ா யமித்தடங்கின் ட்டினில் னம்ள-துோய், சடல்ி-துோய் 

யமித்தடங்கள் இடம் ிடித்துள்.  

 
7. இந்தினோ வகட் ிபோண்டுக்கு அங்கீகோபம்  
 றுநணம், தித்துயநிக்க சுளய உள்ிட்ட சிப்ம்சங்கலக்காக இந்தினா 

மகட் ிபாண்ட் ாசுநதி அரிசிக்கு உகின் ம்ர் ஒன் அந்தஸ்து 

யமங்கப்ட்டுள்து.  

 அசநரிக்கோ, ஐவபோப்ோ, ஆெின-ெிிக், நத்தின கிமக்கு & அசநரிக்கோ 

கண்டங்கில் பயள்ள நற்றும் ழுப்ன ி ாசுநதி அரிசி யளககில் 
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ஆய்வுகள் மநற்பகாள்ப்ட்ட.  

 இதில், இந்தினாயின் வகஆர்ிஎல் ிறுயத்தின் இந்தினா மகட் உகின் 

ம்ர் ஒன் ாசுநதி அரிசி ிபாண்டாக அங்கீகரிக்கப்ட்டுள்து .  

 

8. ோல்வக னனல்  
 ிிப்ளன்ஸ் ாட்டின் பதற்கு குதிகள 'ால்மக' என்கி சக்தி யாய்ந்த 

னனல் ந்தாடினது.  

 இதில் 31 மர் ினாகிர். ிிப்ளன்ஸ் ாட்டின் பதற்கு குதினில் 

அளநந்துள் நாகாணங்கள ால்மக என்கி சக்தி யாய்ந்த னனல் தாக்கினது.  

 குிப்ாக இந்த னனல் அங்குள் நகுனிண்டோவ் நோகோணத்ளத ந்தாடினது.  

 
9. போஜஸ்தோில் உகின் நிக உனபநோ ெியன் ெிள  
 போஜஸ்தோின் போஜ்ெநந்த் நாயட்டத்தில் அளநக்கப்ட்டுள் 369 அடி உனப 

சியபருநான் சிள க்தர்கின் தரிசத்திற்காக திக்கப்ட உள்து.  

 தத் ோதம் ென்ஸ்தோன் என் அக்கட்டளனால் ிறுயப்ட்டிருக்கும் 

இச்சிள உகிமமன நிக உனபநா சியன் சிள என்று 

பதரியிக்கப்ட்டுள்து.  

 னதல்யர் அமசாக் பகாட், மபளய தளயர் ெி.ி.வஜோரி உள்ிட்மடார் 

னன்ிளனில் இந்த ிபம்நாண்ட சியன் சிள க்தர்கின் தரிசத்திற்காக 

திக்கப்ட உள்து.  

 பாஜ்சநந்த் நாயட்டத்தின் ோத்யோபோ கரில் நளநீது சியபருநான் தினா 

யடியில் சிள ிறுயப்ட்டுள்து.  

 உகிமமன நிக உனபநா இந்த சியன் சிளனில் நின்தூக்கிகள், 

டிக்கட்டுகள், க்தர்கலக்கா அபங்கம் ஆகினளய உள்.  

 கட்டுநாத்துக்காக 3,000 டன்கள் இரும்ன நற்றும் உருக்கு, 2.5 ட்ெம் கியூிக் 

டன் கோன்கிரீட் ஆகினளய னன்டுத்தப்ட்டுள். சுநார் த்து ஆண்டுகள் 

கட்டுநா ணி ளடபற்றுள்து.  

 250 ஆண்டுகளுக்கு தாங்கி ிற்கும் யளகனில் கட்டளநக்கப்ட்டுள்து. 

அமதமால் நணிக்கு 250 கிவோ நீட்டர் மயகத்தில் ஆ காற்ளனேம் 

இச்சிள தாங்கும்.  

 
10. சல் ஈபப்த அளய 19 ெதயதீநோக உனர்த்த நத்தின அபசு அனுநதி  
 படல்டா நாயட்டங்கில் பகாள்னதல் பசய்னப்டும் பல்ில் ஈபப்த 

அளய 17 ெதயதீத்திிருந்து 19 ெதயதீநோக உனர்த்திக்பகாள் 

அனுநதிக்கப்டுகிது.  

 சாதாபண பல்லுக்கா குளந்தட்ச ஆதபவு யிள குயிண்டாலுக்கு ரூாய் 

2040 ஆகவும் ென்பக சல்லுக்கு குயிண்டாலுக்கு ரூோய் 2060 ஆகவும் 

ிர்ணனிக்கப்ட்டுள்து .   

 
 


