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நோி செய்திகள் 

 
 1. இக்கினத் திருயிமோ 
 திருநெல்வவலி மாவட்டம், பாளளயங்வ ாட்ளடயில் இரண்டு ொள் ள் 

சோருந இக்கினத் திருயிமோ ெளடநபற்று வரு ிறது.  
 இந்ெ விழாளவ, நதாடக் ி ளவத்து  ாந ாலி வழியா  பதல்வர் 
ப. .ஸ்டாலின் வபசியதாவது: 
 தமிழின் நசளளமமிகு இலக் ிய மரபு ளளப் வபாற்றும் விதமா  

சோருந, நயநக, கோயிரி, ெிறுயோணி,சென்ந எ ஐந்து இக்கினத் 
திருயிமோக்கந தநிழ்ோடு அபசு டத்துகிது.  

 இதில் பதல் ெி ழ்வா , அன்ளை மடியாை நபாருளெ ஆற்றங் ளரயில் 
பன்நைடுக் ப்பட்டு இருக்கும் இலக் ியத் திருவிழா சிறந்தநதாரு பயற்சி. 

 
 2. இயெ வருந்து வெநய: நோதம் ரூ.888 வெநிக்கும் சண்கள் 
 இலவச வபருந்து வசளவத் திட்டம் பலம் நோதந்வதோறும் ெபோெரினோக ரூ.888 

என் அயில் நகிருக்கு வெநிப்பு ஏற்பட்டு வருவதா  மாெில திட்டக்குள 
ஆய்வில் நதரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 
 விவசாய பகுதியாை ொ ப்பட்டிைம் மாவட்டம், நதாழில் வளப்பகுதியாை 
திருப்பூர் மாவட்டம், வர்த்த ப்பகுதியாை மதுளர மாவட்டம் ஆ ிய பன்று 
மாவட்டங் ளில்  ளஆய்வு ள் வமற்ந ாள்ளப்பட்டை.  
 

சோருோதோப செய்திகள் 
 

 1. பி ருயம் 
 ெடப்பு ரபி பருவத்தில் வகோதுநந நற்றும் எண்சணய் யித்துக்கன் ெோகுடி 

பப்பு 10 ெதயதீத்துக்கு வநல் உனர்ந்துள்து என்று மத்திய வவளாண் 
அளமச்ச ம் நதரிவித்துள்ளது. 

 மத்திய வவளாண் அளமச்ச ம் நவளியிட்ட புள்ளிவிவரத்தில், இந்த ஆண்டின் 
ரபி பருவத்தில் வ ாதுளம சாகுபடி பரப்பு 10.5 சதவதீம், எண்ந ய் வித்துக் ள் 
சாகுபடி பரப்பு 13.58 சதவதீம் உயர்ந்துள்ளதா  நதரிவிக் ப்பட்டுள்ளது . 
 

செனற்நகவகோள். 
 

 1. ஆதித்னோ எல் ன்- யிநபயில் 
 சூரினந ஆபோய்ச்ெி செய்யும் ‘ஆதித்னோ எல் ன்' விண் ில் விளரவில் 
நசலுத்தப்படவுள்ளது. 
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 தமிழ த்தின் குவெகபன்ட்டித்தில் போக்சகட் ஏவுதம் அளமப்பதற் ாை 
ெிலம் எடுப்புப்ப ி ெளடநபற்று வரு ிறது. இன்னும் 24 மாதங் ளுக்குள் 
ப ி ள் படிவளடந்து நசயல்பாட்டுக்கு வரும். 

  டந்த 2019-இல் பிரதமர் ெவரந்திர வமாடி பூடான் பய ம் வமற்ந ாண்டவபாது, 
சதற்கோெின செனற்நகக்வகோளுக்கோ தநபக் கட்டுப்ோட்டு ெிளலயத்ளத 
திம்புவில் திறந்துளவத்தார். இது, இஸ்வரா ஆதரவுடன் அளமக் ப்பட்டதாகும். 

 
2. ிஎஸ்எல்யி-ெி 54 போக்சகட் யிண்ணில் செலுத்தப்ட்டது. 
 புவி  ண் ா ிப்புக் ாை இஒஎஸ்-06 உள்ட 9 செனற்நகக்வகோள்களுடன் 

ிஎஸ்எல்யி-ெி54 போக்சகட் விண் ில் நசலுத்தப்பட்டது. 
 புவி  ண் ா ிப்புக் ாை இஒஎஸ்-06 நசயற்ள க்வ ாளள, பிஎஸ்எல்வி சி-54 
ர  ராக்ந ட் பலம் விண் ில் ஏவ இஸ்வரா திட்டமிட்டது. இதனுடன், 
வ ி  ரீதியில் 8 ொவைா நசயற்ள க்வ ாள் ளளபம் விண் ில் ஏவ 
இஸ்வரா திட்டமிட்டது. 

 அதன்படி ஆந்திப நோிம் ஸ்ரீஹரிவகோட்டோயில் உள் ெதஷீ் தயண் 
யிண்சயி ஆய்வு நநனத்தின் பதலாவது தளத்தில் இருந்து பிஎஸ்எல்வி 
சி-54 ராக்ந ட் விண் ில் நவற்றி ரமா  ஏவப்பட்டது. 

 வ  ீ ரீதியில் விண் ில் ஏவப்பட்ட இந்தியாவின் ஐஎன்எஸ் 2பி மற்றும் 
ஆைந்த் நசயற்ள க்வ ாள், ளதவபால்ட் நசயற்ள க்வ ாள் (2), 
ஆஸ்ட்வரா ாஸ்ட் நசயற் ள க்வ ாள் (4) எை 8 ொவைா நசயற்ள க்வ ாள் ள் 
அடுத்தடுத்த சில ம ி வெரங் ளில் வட்டப்பாளதயில் ெிளலெிறுத்தப்பட்டை. 

 9 செனற்நகக்வகோள்கின் முக்கினப் னன்கள் என்? 
 புவி  ண் ா ிப்புக் ா  விண் ில் ஏவப்பட்டுள்ள இஒஎஸ்-06 
நசயற்ள க்வ ாளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள அதிெவைீ ஆர்வ ாஸ் 
நதாழில்நுட்பம் மற்றும் கு-வபண்ட் பலம்  டலில் ஏற்படும் நவப்பெிளல 
மாற்றம்,  ாற்றின் வவ ம் ஆ ியளவ  ண் ா ிக் ப்படும். 

 வமலும், இது  டல் ெிறம்,  ாற்றின் திளச மாறுபாடு ள், வளிமண்டலத்தில் 
ெி ளம் ளியியல் மாற்றங் ள் உள்ளிட்ட நசயல்பாடு ளள நதாடர்ந்து 
 ண் ா ித்து தரவு ளள வழங்கும் 

 ஐஎன்எஸ் 2ி:  
 இந்தியா-பூடான் ப்பந்தத்தின் அடிப்பளடயில். ஐஎன்எஸ்2 பி2 ொவைா 
நசயற்ள க்வ ாள் வடிவளமக் ப்பட்டுள்ளது. இந்த நசயற்ள க்வ ாள் 
த வல் நதாழில்நுட்ப வளர்ச்சிக் ா  விண் ில் ஏவப்பட்டுள்ளது. 

 ஆந்த் ெோட்:  
 நபங் ளூளர வசர்ந்த விண்நவளி நதாழில்நுட்ப 'ஸ்டார்ட் அப்' ெிறுவைமாை 

'பிக்நசல்', ஆைந்த் நசயற்ள க்வ ாளள வடிவளமத்துள்ளது.  
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 ொட்டின் பதல் தைியார் புவி  ண் ா ிப்பு நசயற்ள க்வ ாள் இதுவாகும். 
இந்த நசயற்ள க்வ ாளில் அதிெவைீ வ மரா நபாருத்தப்பட்டுள்ளது . 
அதன்பலம், பூமிளய விரிவா  படம்பிடிக்  படிபம். குளறந்த வட்டப் 
பாளதயில் நசயற்ள க்வ ாள் சுற்றி வரும். 

 நதவோல்ட்: 
 ளைதராபாளத தளமா  ந ாண்ட ஸ்டார்ட் அப் ெிறுவைமாை துருவா 
ஸ்வபஸ் உருவாக் ிய ளதவபால்ட் 2 நசயற்ள க் வ ாள் ள், த வல் 
நதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிக்  ா  ஏவப்பட்டுள்ளை. இந்த நசயற்ள க்வ ாளின் 
ஆபள்  ாலம் ஒராண்டு ஆகும். 

 ஆஸ்வபோகோஸ்ட் 4 செனற்நகக்வகோள்:  
 அநமரிக் ாவின் ஸ்வபஸ் ப்ளளட்டின் நசயற்ள க் வ ாள் நதாழில்நுட்ப 
ஆராய்ச்சி வமம்பாட்டுக் ா  ஆஸ்வரா ாஸ்ட் விண்ணுக்கு 
அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

 
 

 


