
         

    

1.மக்களவையில், தேசிய ேவைநகர் தில்லி (திருத்ே) மத ோேோ, 2021 

‘ஐ அறிமுகப்படுத்திய அவமச் கம் எது? 

அ) கல்வி அமைச்சகம் 

ஆ) உள்துமை அமைச்சகம்  

இ) த ொழிலொளர் ைற்றும் வேமலேொய்ப்பு அமைச்சகம் 

ஈ) வேளொண்மை ைற்றும் ஊரக ேளர்ச்சி அமைச்சகம் 

✓ ைத்திய உள்துமை அமைச்சகைொனது அண்மையில், வ சிய  மலநகர் 

தில்லி (திருத் ) ைவசொ ொ, 2021 ‘ஐ ைக்களமேயில் அறிமுகம் செய்தது. 

இம்ைவசொ ொ, ‘தில்லி அரசு’ என்ப ன் தபொருமள ‘தில்லியின் துமைநி 

-மல’ என்று ைறுேமரயமை தசய்ய முயற்சி தசய்கிைது. இந்  ைவசொ ொ 

தில்லியின் துமைநிமல ஆளுநருக்கு அேரது விருப்பப்படி அதிகொரங்க 

-மள ேழங்க முற்படுகிைது. 

 

2.2020-21 கோைப்பகுதியில் MGNREGS’இன்கீழ், தைவைைோய்ப்பு 

உருைோக்கத்தில் முேலிடம் ைகித்ே மோநிைம் எது? 

அ)  மிழ்நொடு 

ஆ) வகொேொ 

இ) இரொஜஸ் ொன்  

ஈ) ஹரியொனொ 

✓ 2020-21 கொலப்பகுதியில், MGNREGS’இன்கீழ், இந்தியொ, ஒட்டுதைொத்  

-ைொக 366 வகொடி நபர்களின் வேமல நொட்கமள உருேொக்கியுள்ளது. 

இத்திட்டத்தின்கீழ், இதுேமர உருேொக்கப்பட்ட வேமலேொய்ப்புகளிவல 

-வய இது ொன் அதிகபட்சைொகும். ைொநிலங்களில், ரொஜஸ் ொன் 43 வகொடி 

நபர்களின் வேமல நொட்கமள உருேொக்கி மு லிடத்தில் உள்ளது. 

அம த்த ொடர்ந்து வைற்கு ேங்கம், உத் ரபிரவ சம் ைற்றும்  மிழ்நொடு 

ஆகிய ைொநிலங்கள் உள்ளன. 

 

3.உைக மறுசுழற்சி நோள் அனு ரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ைொர்ச் 18  

ஆ) ஏப்ரல் 18 

இ) வை 18 

ஈ) ஜூன் 18 

✓ உலக ைறுசுழற்சி நொளொனது ஒவ்வேொர் ஆண்டும் ைொர்ச்.18 அன்று அனுச 

-ரிக்கப்படுகிைது. நைது புவியின் இயற்மக ேளங்கள் விமரேொகப் பயன் 

-படுத் ப்படுேது குறித்து ைக்களிமடவய விழிப்புைர்மே ஏற்படுத்தும் 

வநொக்கில் இந்நொள் அமைந்துள்ளது. ைறுசுழற்சி தசய்ே ற்கொன கருத்ம  

-யும் பழக்கத்ம யும் இந்  நொள் ஊக்குவிக்கிைது. 

✓ “Recycling Heroes” என்பது நடப்பொண்டில் (2021) ேரும் உலக 

ைறுசுழற்சி நொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும். 

 

4.உைக கவிவேகள் நோள் ககோண்டோடப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ைொர்ச் 20 

ஆ) ைொர்ச் 21  

இ) ைொர்ச் 22 

ஈ) ைொர்ச் 23 

✓ கவிம கமளப் படித் ல், பமடத் ல், பயிற்றுவித் ல் ஆகியேற்மை 

ஊக்குவிப்பம  வநொக்கைொகக் தகொண்டு ஒவ்வேொர் ஆண்டும் ைொர்ச்.21 

அன்று உலக கவிம கள் நொள் தகொண்டொடப்படுகிைது. 

✓ ஐநொ அறிவியல் ைற்றும் கலொச்சொர அமைப்பொன UNESCO நிறுேனத் ொல் 

1999ஆம் ஆண்டில் நடத் ப்பட்ட 30ஆேது அைர்வின்வபொது அறிவிக்கப்பட்டு, 

உலக நொடுகள் முழுேதும் இந்  நொள் தகொண்டொடப்பட்டுேருகிைது. 

 

5. நடப்போண்டில் (2021) ைரும் பன்னோட்டு மகிழ்ச்சி நோளுக்கோன 

கருப்கபோருள் என்ன? 

அ) Share Happiness 

ஆ) Angry Birds Happy Planet 

இ) Reclaim Happiness 

ஈ) Happiness for all, forever  

✓ ைகிழ்ச்சியொக இருப்பது ைொனுடர்களின் அடிப்பமட உரிமை என்பது 

குறித்  விழிப்புைர்மே ஏற்படுத்துே ற்கொக ஒவ்வேொர் ஆண்டும் ைொர்ச். 

20 அன்று உலகம் முழுேதும் பன்னொட்டு ைகிழ்ச்சி நொள் தகொண்டொடப்ப 

-டுகிைது. “Happiness for all, forever” என்பது நடப்பொண்டில் (2021) 

ேரும் இந்  நொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும். 

 

6. உைக சிட்டுக்குருவிகள் நோள் கவடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ைொர்ச் 20  

ஆ) ைொர்ச் 21 

இ) ைொர்ச் 22 

ஈ) ைொர்ச் 23 

✓ நவீன உட்கட்டமைப்பு, நுண்ைமல வகொபுரங்கள் ைற்றும் பூச்சிக்தகொல் 

-லிகளொல் ஏற்படும் ைொசுகள் ைற்றும் குமைந்துேரும் பசுமைதேளிகள் 

வபொன்ை கொரைங்களொல் அருகிேரும் சிட்டுக்குருவிகளின் எண்ணிக் 

-மகமய ைக்களுக்கு எடுத்துக்கூறி அ ன்மூலம் அேர்களுக்கு ஒரு 

விழிப்புைர்மே ஏற்படுத்துே ற்கொக கடந்  2010ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

உலக சிட்டுக்குருவிகள் நொள் கமடபிடிக்கப்பட்டு ேருகிைது. 

✓ “I Love Sparrows” என்பது நடப்பொண்டில் (2021) ேரும் இந்நொளுக்கொன 

கருப்தபொருளொகும். Nature Forever Society of India என்னும் அமைப்பு, 

பிரொன்மைச் சொர்ந்  Eco-Sys Action Foundation என்னும் த ொண்டு 

நிறுேனம் ைற்றும் பல்வேறு பன்னொட்டு அமைப்புகளொல் இந்  நொள் 

தகொண்டொடப்படுகிைது. 

 

7. 2021 உைக தூக்க நோள் கவடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ைொர்ச் 19  

ஆ) ைொர்ச் 20 

இ) ைொர்ச் 21 

ஈ) ைொர்ச் 22 

✓ ஒவ்வேொர் ஆண்டும் இளவேனிற்கொல சைய இரவு நொளுக்கு முந்ம ய 

நொளன்று உலக தூக்க நொள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. நடப்பொண்டு (2021) 

ைொர்ச்.19 அன்று இந்நாள் ேருகிைது. இம  உலக தூக்க சங்கத்தின் 

உலக தூக்க நொள் குழுமம் ஏற்பொடு தசய்கிைது. “Regular Sleep, Healthy 

Future” என்பது நடப்பொண்டு ேரும் இந்நொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும். 

 

8. நடப்போண்டில் (2021) ைரும் பன்னோட்டு கோடுகள் நோளுக்கோன 

கருப்கபோருள் என்ன? 

அ) Forests and Water 

ஆ) Forests and Energy 

இ) Forests and Sustainable Cities 

ஈ) Forest restoration: a path to recovery and well-being  

✓ அமனத்து ேமகயொன கொடு ைற்றும் ைரங்களின் முக்கியத்துேத்ம ப் 

பற்றி விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துே ற்கொன ஒரு நொளொகவும், அமேகள் 

 ம்மையும்  ம்மை சொர்ந்திருக்கும் ைற்ைமேமயயும் பொதுகொக்க பயன்ப 

-டுத்தும் ேழிகமள தகொண்டொடுேம யும் வநொக்கைொகக்தகொண்டு ஒவ் 

-வேொர் ஆண்டும் ைொர்ச்.21 அன்று பன்னாட்டு கொடுகள் நொள் கமடப்பிடிக் 

கப்படுகிைது. “Forest restoration: a path to recovery and well-being” 

என்பது நடப்பொண்டு (2021) ேரும் இந்நொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும். 

 

9. நடப்போண்டில் (2021) வரும் உைக ேண்ணீர் நோளுக்கோன கருப் 

கபோருள் என்ன? 

அ) Why Waste Water? 

ஆ) Valuing Water  

இ) Water is Life 

ஈ) Better Water, Better Jobs 

✓  ண்ணீரின் முக்கியத்துேம்பற்றி விழிப்புைர்மே ஏற்படுத்துே ற்கொக 

ஒவ்வேொர் ஆண்டும் ைொர்ச்.21 அன்று உலக  ண்ணீர் நொள் கமடபிடிக்க 

-ப்படுகிைது. “Valuing Water” என்பது நடப்பொண்டில் (2021) ேரும் உலக 

 ண்ணீர் நொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

10.மருத்துை ரீதியிைோன கருக்கவைப்பு, 2020’இன்படி, சிறப்புைவக 

கபண்களுக்கு கருக்கவைப்பு க ய்ய அனுமதிக்கப்படும் உச் ைரம்பு 

கோைம் என்ன? 

அ) 20 ேொரங்கள் 

ஆ) 24 ேொரங்கள்  

இ) 28 ேொரங்கள் 

ஈ) 32 ேொரங்கள் 

✓ ைருத்துே ரீதியிலொன கருக்கமலப்பு தசய்ே ற்கு  ற்வபொதுள்ள 20 ேொர 

உச்சேரம்பிலிருந்து 24 ேொரங்களொக அம  ைொற்ை அனுைதிப்ப ற்கொன 

திருத்  ைவசொ ொமே ைொநிலங்களமே நிமைவேற்றியது. 

✓ பொலியல் ேண்புைர்விலிருந்து  ப்பியேர்கள்,  கொ  உைவுமுமையொல் 

பொதிக்கப்பட்டேர்கள், பருே ேயதிமன எட்டொவ ொர் & ைொற்றுத்திைனொளி 

-கள் உள்ளிட்ட சிைப்புேமக தபண்களுக்கு இந்  ேரம்பு தபொருந்தும். 

இந்  ைவசொ ொமே, ைக்களமே, ஓரொண்டுக்கு முன்பு நிமைவேற்றியது. 

 


1. வ வேந்திர குல வேளொளர் ைவசொ ொ ைக்களமேயில் நிமைவேற்ைம் 

 மிழ்நொட்டில்  ொழ்த் ப்பட்வடொர் பட்டியலில் இருந்  ஏழு பிரிவினமர 

அதிலிருந்து விலக்கி வ வேந்திர குல வேளொளரொக அறிவிக்கும் ைவசொ ொ 

ைக்களமேயில் நிமைவேறியது.  மிழ்நொட்டில்  ொழ்த் ப்பட்வடொர் இனப் 

பிரிவில் பல்வேறு பிரிவுகள் உள்ளன. இதிலுள்ள வ வேந்திரகுலத் ொன், 

கமடயன், கொலொடி, குடும்பன், பள்ளன், பன்னொடி, ேொதிரியொன் ஆகிய ஏழு 

பிரிவினர்கள்,  ங்கமள பட்டியல் இனப்பிரிவிலிருந்து விலக்கி ஒன்ைொக 

இமைத்து வ வேந்திர குல வேளொளரொக அறிக்கும்படி  மிழ்நொடு 

அரசிடமும் ைத்திய அரசிடமும் வகொரிேந் னர். 

இம த் த ொடர்ந்து, அரசியலமைப்புச் சட்டம் 1950, பிரிவு 341’இன்கீழ் 

 குந்  திருத் ங்கள் வைற்தகொள்ள ைத்திய அரமச,  மிழ்நொடு அரசு 

ேலியுறுத்தி வகட்டுக்தகொண்டது. ைத்திய அமைச்சரமே ஒப்பு லின் வபரில் 

அரசியல் சொசன ( ொழ்த் ப்பட்வடொர் பிரிவு) திருத்  ைவசொ ொ - 2021, 

ைக்களமேயில் கடந்  பிப்.13 அன்று  ொக்கலொனது. ைத்திய சமூக நீதித் 

துமை அமைச்சர்  ொேர்சந்த் தகலொட் ைவசொ ொமே  ொக்கல் தசய் ொர். 

இம்ைவசொ ொ நிமைவேற்ைப்பட்ட ன்மூலம்  ற்வபொது பட்டியலினப்பிரிவில் 

உள்ள வ வேந்திரகுலத் ொன், கமடயன், கொலொடி, குடும்பன், பள்ளன், 

பன்னொடி, ேொதிரியொன் ஆகிய 7 பிரிவினரும் இனி ‘வ வேந்திரகுலவேளொ 

-ளர்’ என அமழக்கப்படுேர். 

இதில் முக்கியைொக திருதநல்வேலி, தூத்துக்குடி, இரொைநொ புரம், புதுக்வகொ 

-ட்மட,  ஞ்சொவூர், திருேொரூர் ைற்றும் நொகப்பட்டினம் ஆகிய 7 ைொேட்டங்க 

-ளின் கடற்கமரபகுதியிலுள்ள ‘கமடயன்’ பிரிவினர் ைட்டும் வ வேந்திர 

குலவேளொளர் பிரிவில் வசர்க்கப்படவில்மல. மீனேர்களொன அேர்கள், 

‘வ வேந்திரகுலவேளொளர்’ பிரிவுக்குேர விருப்பமில்மல எனக்கூறிய ொல், 

அேர்கள் இந் ப்பிரிவில் வசர்க்கப்படவில்மல என்று கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

2. நீர் பயன்பொட்மட வைம்படுத்துே ற்கொன கட்டமைப்புகள் அேசியம் 

நீர் பயன்பொட்மட வைம்படுத்துே ற்கொன கட்டமைப்புகமள உலக நொடுகள் 

ஏற்படுத்  வேண்டியது அேசியம் என்று ஐநொ’இல் இந்தியொ ேலியுறுத்தி 

உள்ளது. உலக  ண்ணீர் நொள் ைொர்ச்.22 அன்று தகொண்டொடப்படுகிைது. 

அம தயொட்டி, ‘நீர்குறித்  ஐநொஇன் நீடித்  ேளர்ச்சிக்கொன இலக்குகமள 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் அமட ல்’ என்ை  மலப்பிலொன விேொ ம் 

கொதைொலி ேொயிலொக நமடதபற்ைது. 

அதில் ைத்திய ஜல்சக்தி துமை அமைச்சர் கவஜந்திர சிங் தெகொேத் கூறு 

-மகயில், “உலகில் சுைொர் 110 வகொடி ைக்களுக்கு குடிநீர் முமையொகக் 

கிமடப்பதில்மல. சுைொர் 270 வகொடி ைக்கள் ஆண்டில் ஒரு ைொ ைொேது 

குடிநீர்த் ட்டுப்பொட்மட எதிர்தகொள்கின்ைனர்”. என்ைொர். 

2018-2028’ஆம் ஆண்டு ேமரயிலொன  சொப் த்ம  ‘ ண்ணீருக்கொன 

 சொப் ைொக’ ஐநொ அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத் க்கது. 

 

 

 

3. சுரங்க வைம்பொட்டு சட்டத்திருத்  ைவசொ ொ: ைக்களமேயில் 

நிமைவேற்ைம் 

கனிைச்சுரங்க வைம்பொடு & ஒழுங்குமுமை சட்டத்திருத்  ைவசொ ொ, 

ைக்களமேயில் நிமைவேற்ைப்பட்டது. கடந்  1957’ஆம் ஆண்மடய 

சுரங்கங்கள்,  ொதுக்கள் (வைம்பொடு ைற்றும் ஒழுங்குமுமை) சட்டத்தில் 

திருத் ம் வைற்தகொள்ே ற்கொன ைவசொ ொ, ைக்களமேயில் அறிமுகம் 

தசய்யப்பட்டது. புதிய வேமலேொய்ப்புகமள உருேொக்குேது, இைக்குை 

-திமயக் குமைத்து உள்நொட்டு உற்பத்திமய அதிகரிக்கச் தசய்ேது 

ஆகிய வநொக்கங்களுக்கொக சட்டத்திருத் ம் தகொண்டுேரப்பட்டுள ொக 

ைத்திய அரசு த ரிவித்துள்ளது. 

இ ன்மூலம், வநரடியொகவும் ைமைமுகைொகவும் 55 இலட்சம் புதிய 

வேமலேொய்ப்புகள் உருேொக்கப்படும்.  ொதுேளஆரொய்ச்சியில்  னியொ 

-ருக்கு அனுைதியளிக்கப்படும். அந்நிறுேனங்கள் அதிநவீன த ொழில் 

நுட்பத்ம ப் பயன்படுத்தி ஆரொய்ச்சியில் ஈடுபடும். அதிக எண்ணிக் 

-மகயிலொன சுரங்கங்களும் ஏலத்துக்கு விடப்படும். நொட்டின் தைொத்  

உள்நொட்டு உற்பத்தியில் சுரங்கத்துமையின் பங்களிப்பு 1.75 ச வீ ைொ 

-க உள்ளது. இந் ச் சீர்திருத் ம்மூலம், அத்துமையின் பங்களிப்பு 2.5 

ச வீ ைொக அதிகரிக்கும். 

 

 

 

 

4.  ொன்சொனியொவுக்கு மு ல் தபண் அதிபர் 

கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நொடொன  ொன்சொனியொவின் மு ல் தபண் அதிபரொக 

சமியொ சுலுஹி ஹைன் (61) ப விவயற்ைொர். அந்  நொட்டின் துமை 

அதிபரொக இதுேமர தபொறுப்பு ேகித்து ேந்  அேர், உடல்நலக்குமைவு 

கொரைைொக அதிபர் ஜொன் தைகுபுலி கொலைொனம த்த ொடர்ந்து அதிபர் 

தபொறுப்மப ஏற்றுக்தகொண்டொர். இன்னும் ஐந் ொண்டுகளுக்கு சமியொ 

சுலுஹி ஹைன் அதிபர் ப விமய ேகிப்பொர். 

 

5. இந்தியப்தபொருளொ ொரம் 12% ேளர்ச்சி கொணும்: மூடிஸ் 

இந்தியப்தபொருளொ ொரத்தின் ேளர்ச்சி 2021’ஆம் ஆண்டில் 12 ச வீ  

-ைொக இருக்கும் என சர்ேவ ச  ர ைதிப்பீட்டு நிறுேனைொன மூடிஸ் 

அனொலிடிக்ஸ் த ரிவித்துள்ளது. கவரொனொ தபொதுமுடக்கத்தின் விமள 

-ேொக தசப்டம்பர் கொலொண்டில் நொட்டின் தபொருளொ ொரம் 7.5 ச வீ ம் 

அளவுக்கு வீழ்ச்சிமய சந்தித் து. இந்  நிமலயில், கட்டுப்பொடுகளில் 

 ளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்ட ன் எதிதரொலியொல் அண்மைக்கொலைொக 

 



         

    

தபொருளொ ொர நடேடிக்மககள் வேகதைடுத்துள்ளன. இது ேளர்ச்சிக்கு 

மிகவும் உகந்  சூழமல உருேொக்கிய ன் விமளேொக டிசம்பர் 

கொலொண்டில் தைொத்  உள்நொட்டு உற்பத்தி எதிர்பொர்த் ம க் கொட்டிலு 

-ம் ேலுப்தபற்று 0.4 ச வீ  ேளர்ச்சி விகி த்ம  எட்டிப்பிடித் து. 

கட்டுப்பொடுகள்  ளர்த் ப்பட்டதிலிருந்து உள்நொடு ைற்றும் தேளிநொடுக 

-ளில் ைக்களிமடவய நுகர்வுக்கொன வ மே அதிகரிக்கத் த ொடங்கியு 

-ள்ளது. இது, அண்மைக்கொலங்களில்  யொரிப்புத்துமை உற்பத்திமய 

வைம்படுத்  ேழிேகுத்துள்ளது. 2020’இல் இந்தியொவின் தபொருளொ ொர 

ேளர்ச்சி 7.1 ச வீ ைொக சரிமேக் கண்டிருந் து. இந்  நிமலயில், 

ேளர்ச்சிக்கு உகந் சூழல் கொைப்படுே ொல் நடப்பு 2021’இல் நொட்டின் 

தபொருளொ ொரம் 12 ச வீ  ேளர்ச்சிமய எட்டுே ற்கு அதிக ேொய்ப்புகள் 

உள்ளது என மூடிஸ்  னது ஆய்ேறிக்மகயில் த ரிவித்துள்ளது. 

 

6. TATA கம்யூனிவகென்ஸ் நிறுேனத்திலிருந்து தேளிவயறியது 

ைத்திய அரசு 

TATA கம்யூனிவகென்ஸின் பத்து ச வீ  பங்குகமள விற்பமன 

தசய் ம யடுத்து அந்  நிறுேனத்திலிருந்து தேளிவயறியுள்ள ொக 

ைத்திய அரசு த ரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து ைத்திய த ொமலத ொடர்புத் 

துமை SEBI’க்கு அளித்  அறிக்மகயில் த ரிவித்துள்ள ொேது: TATA 

கம்யூனிவகென்ஸ் நிறுேனத்தில் ைத்திய அரசு 2,85,00,000 

பங்குகமள மேத்திருந் து. இது, அந்  நிறுேனத்தின் தைொத்  பங்கு 

மூல னத்தில் 10 ச வீ ைொகும். இந்  10 ச வீ  பங்கு மூல னத்ம  

TATA சன்ஸின் துமை நிறுேனைொன பொனொவடொன் ஃபின்தேஸ்ட்டு 

-க்கு 2021 ைொர்ச்.18’இல் விற்பமன தசய்யப்பட்டது.  

இ ன்மூலம், TATA கம்யூனிவகென்ஸ் நிறுேனத்திலிருந்து ைத்திய 

அரசு முழுமையொக தேளிவயறியுள்ள ொக அந்  அறிக்மகயில் 

த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்பரிேர்த் மனக்கு முன்ன ொக, TATA கம்யூனிவகெனில் ைத்திய 

அரசுக்கு 26.12 ச வீ  பங்குகளும், பொனொவடொன் ஃபின்தேஸ்ட்டுக்கு 

34.80 ச வீ  பங்குகளும், டொடொ சன்ைுக்கு 14.07 ச வீ  பங்குகளும், 

தபொதுைக்களிடம் எஞ்சிய 25.01 ச வீ  பங்குகளும் இருந் ன. இதில், 

ைத்திய அரசு 16.12 ச வீ  பங்குகமள ஏற்தகனவே பங்கு ஒன்று ̀ 1,161 

என்ை அடிப்பமட விமலயில் சில்லமை மு லீட்டொளர்களுக்கு 

விற்பமன தசய்து விட்டது என்பது குறிப்பிடத் க்கது. 

 

 

 

7. ைலிேொன விமலயில் குடிநீர் கிமடக்கும் நகரங்கள் பட்டியலில் 

தபங்களூரு! 

ைலிேொன விமலயில் குடிநீர் கிமடக்கும் உலக நகரங்கள் பட்டியலில் 

தபங்களூரு இரண்டொேது இடத்ம ப்பிடித்துள்ளது. உலக நொடுகளின் 

முக்கிய நகரங்களில் உள்ள பல்தபொருள் அங்கொடிகளில் குடிநீர் 

வபொத் ல் சரொசரியொக எவ்ேளவு விமலக்கு விற்கப்படுகிைது என்பது 

குறித்  ஆய்மே  னியொர் சுற்றுலொ நிறுேனம் வைற்தகொண்டது.  

அதைரிக்கொவின் முப்பது நகரங்கள், உலக நொடுகளின் நூற்றுக்கும் 

வைற்பட்ட நகரங்களில் இந்  ஆய்வு வைற்தகொள்ளப்பட்டது. 

குடிநீரின் விமல அதிகைொகக் கொைப்படும் நகரங்களின் பட்டியலில் 

நொர்வேயின் ஓஸ்வலொ மு லிடத்தில் உள்ளது. அங்கு ஒரு வபொத் ல் 

குடிநீர் சுைொர் `130’க்கு விற்கப்படுகிைது. இந் ப் பட்டியலின் மு ல் 5 

நகரங்களில் அதைரிக்கொமேச்சொர்ந்  3 நகரங்கள் இடம்தபற்றுள்ளன.  

குடிநீர் ைலிேொன விமலக்குக் கிமடக்கும் நகரங்கள் பட்டியலில் தலப 

-னொனின் தபய்ரூட் மு லிடத்தில் உள்ளது. அந் ப்பட்டியலில் கர்நொடக 

ைொநிலத்  மலநகரொன தபங்களூரு இரண்டொேது இடத்தில் உள்ளது. 

அங்கு ஒரு வபொத் ல் குடிநீரின் விமல சுைொர் `9’ஆக உள்ளது. 

குடிநீரின் விமலயுடன் வசர்த்து  ரம் த ொடர்பொன ஆய்மேயும் அந்  

நிறுேனம் வைற்தகொண்டது. 

தபங்களூரில் குடிநீரின்  ரம் சரொசரி நிமலயில் உள்ள ொக அந்  

நிறுேனம் தேளியிட்ட அறிக்மகயில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

குடிநீர் விமல அதிகைொகக் கொைப்படும் நகரங்கள் 

ஓஸ்வலொ, நொர்வே - `130 

விர்ஜினியொ கடற்கமர, அதைரிக்கொ – `115 

லொஸ் ஏஞ்சலீஸ், அதைரிக்கொ – `110 

நியூ ஓர்லியன்ஸ், அதைரிக்கொ – `107 

ஸ்டொக்வஹொம், சுவீடன் – `106 

குடிநீர் விமல ைலிேொகக் கொைப்படும் நகரங்கள் 

தபய்ரூட், தலபனொன் – `3 

தபங்களூரு, இந்தியொ – `9 

அக்ரொ, கொனொ – `11 

லொவகொஸ், மநஜீரியொ – `12 

இஸ் ொன்புல், துருக்கி – `13 

 

8.  மிழ் உள்ளிட்ட 8 தைொழிகளில் தபொறியியல் பொடப்புத் கம்- ேரும் 

கல்வியொண்டு மு ல்  ொய்தைொழி கல்வி அைல்: ஏஐசிடிஇ  மலேர் 

அனில் சகஸ்ரபுத்வ   கேல் 

 மிழ் உள்ளிட்ட 8 பிரொந்திய தைொழிகளில் தபொறியியல் பொடநூல்கள் தைொழி 

தபயர்க்கப்பட்டுள்ள ொகவும், ேரும் கல்வியொண்டுமு ல்  ொய்தைொழிக்கல்வி 

அைலுக்கு ேரவுள்ள ொகவும் AICTE  மலேர் அனில் சகஸ்ரபுத்வ  த ரிவி 

-த் ொர். நம் நொட்டின் வ சிய கல்விக்தகொள்மக 1968ஆம் ஆண்டு மு ன்மு 

- லில் உருேொக்கப்பட்டது. பின்னர், 1986 & 1992 ஆகிய ஆண்டுகளில் 

கல்விக்தகொள்மக திருத் ப்பட்டது. அ ன்பின் கடந்  2016ஆம் ஆண்டும் 

கல்விக்தகொள்மகயில் சில திருத் ங்கள் வைற்தகொள்ளப்பட்டன. 

இந்நிமலயில், வ சிய கல்விக்தகொள்மகயில் 2019ஆம் ஆண்டு பல்வேறு 

திருத் ங்களும், ைொற்ைங்களும் வைற்தகொள்ளப்பட்டு, கஸ்தூரி இரங்கன் 

 மலமையில் பரிந்துமரக்கப்பட்ட வ சிய கல்விக்தகொள்மக, 2020’க்கு 

ைத்திய அமைச்சரமே கடந்  ஆண்டு ஒப்பு ல் அளித் து. 

 

9. ரூ.1,188 வகொடியில் 4,960 ஏவுகமைகள் 

 மர ளத்திலிருந்து, எதிரிகளின் பீரங்கிகமள  ொக்கியழிக்கும், 4,960 

ஏவுகமைகமள, `1,188 வகொடி ைதிப்பில் தகொள்மு ல்தசய்ய, இரொணுே 

அமைச்சகம் ஒப்பந் ம் வைற்தகொண்டது. கடந்  சில ைொ ங்களொக, நொட்டின் 

மூன்று பமடப்பிரிவுகளின் திைன் வைம்பொட்டு நடேடிக்மககமள, ரொணுே 

அமைச்சகம் வைற்தகொண்டு ேருகிைது. 

இேற்மை, இரொணுே தபொதுத்துமை நிறுேனைொன பொரத் மடனமிக்ஸ், 

பிரொன்ஸ் நொட்டின் த ொழினுட்ப உ வியுடன்  யொரிக்கவுள்ளது. இ ற்கொன 

ஒப்பந் ம் மகதயழுத் ொன நிமலயில், மூன்று ஆண்டுகளில்  யொரிப்பு 

பணிகள் நிமைேமடயும் என, இரொணுே அமைச்சகம் கூறியுள்ளது. 

 

10. புதிய வ சிய சொ மனவயொடு ேட்டு எறி ல் வீரொங்கமன கைல்பிரீத் 

கவுர் ஒலிம்பிக் வபொட்டிக்கு  குதி 

24ஆேது தபடவரென் வகொப்மபக்கொன வ சிய சீனியர்  டகள சொம்பியன் 

-ஷிப் வபொட்டி பஞ்சொப் ைொநிலம் பொட்டியொலொவில் நடந் து. 5ஆம் நொளன்று 

நடந்  தபண்களுக்கொன ேட்டு எறி லில் பஞ்சொப் வீரொங்கமன கைல்பிரீத் 

கவுர் 65.06 மீ தூரம் எறிந்து வ சிய சொ மனவயொடு  ங்கப்ப க்கத்ம  

தசொந் ைொக்கினொர்.  னது மு ல் முயற்சிவலவய நீண்டதூரம் வீசி அசத்திய 

கைல்பிரீத் கவுர் (25) ஜூமல-ஆகஸ்டில் நடக்கும் வடொக்கிவயொ ஒலிம்பிக் 

வபொட்டிக்கும்  குதி தபற்ைொர். ஒலிம்பிக் வபொட்டிக்கொன  குதி இலக்கு 63.5 

மீட்டர் தூரைொகும்.  டகளத்தில்  னிநபர் பிரிவில் இருந்து ஒலிம்பிக்குக்கு 

 குதி தபற்ை 10ஆேது இந்தியர் கைல்பிரீத் கவுர் ஆேொர். 



         

    

கைல்பிரீத் ேட்டு வீசிய தூரம் புதிய வ சிய சொ மனயொகவும் பதிேொனது. 

இ ற்கு முன்பு நட்சத்திர வீரொங்கமன கிருஷ்ை பூனியொ 2012-ம் 

ஆண்டில் 64.76 மீட்டர் தூரம் வீசியவ  வ சிய சொ மனயொக இருந் து. 

அந்  9 ஆண்டு கொல சொ மனமய முறியடித் ொர். 

தபண்களுக்கொன 200 மீ ஓட்டத்தில் அஸ்ைொம் வீரொங்கமன ஹிைொ  ொஸ் 

புதிய வபொட்டி சொ மனயுடன் (23.21 வினொடி)  ங்கப்ப க்கத்ம  ேசப்படுத் 

-தினொர். அத்துடன்  குதிச்சுற்றில்  ன்மன பின்னுக்கு  ள்ளிய  மிழக 

வீரொங்கமன திருச்சிமயச் சொர்ந்   னலட்சுமிமய வீழ்த்தி பதிலடி 

தகொடுத் ொர்.  னலட்சுமி 23.39 வினொடிகளில் இலக்மக கடந்து 2ஆேது 

இடத்ம ப்பிடித்து தேள்ளிப்ப க்கத்துடன் திருப்தி அமடந் ொர். ைற்தைொரு 

 மிழக வீரொங்கமன அர்ச்சனொ சுசீந்திரன் தேண்கலப்ப க்கம் (23.60 

வினொடி) தபற்ைொர். இ ன் ஆண்கள் பிரிவில்  மிழக வீரர் இலக்கிய ொசன் 

(21.19 வினொடி)  ங்கப்ப க்கத்ம  தேன்ைொர். ைற்தைொரு  மிழக வீரர் 

விக்வனசுக்கு (21.57 வினொடி) தேண்கலப்ப க்கம் கிமடத் து. 

ஆண்களுக்கொன 400 மீட்டர்  மட ஓட்டத்தில்  மிழக வீரர்கள் மு ல் 3 

இடங்கமள பிடித்து ப க்கத்ம  அறுேமட தசய் னர்.  ருண் ஐயொசொமி 

50.16 வினொடிகளில் இலக்மக எட்டி  ங்கப்ப க்கத்ம  மகப்பற்றினொர். 

சந்வ ொஷ்குைொர் (51.49 வினொடி), சதீஷ் (52.11 வினொடி) அடுத்  இரு 

இடங்கமள தபற்ைனர். இ ன் தபண்கள் பிரிவில்  மிழக வீரொங்கமன 

வித்யொ இரொம்ரொஜ் 59.59 வினொடிகளில் ஓடி மு லொே ொக ேந்து  ங்கப்ப  

-க்கத்ம  தபற்ைொர். 

 

11. தசன்மன, விசொகப்பட்டனம் இமடவய பொய்ைரப் படகு நல்தலண்ைப் 

பயைம் 

இந்திய கடற்பமடயின் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்  ளைொன INS வீரபொகு தபொன்வி 

-ழொமேக்தகொண்டொடும் ேமகயில் தசன்மன, விசொகப்பட்டனம் இமடவய 

பொய்ைரப் படகுப் பயைம் த ொடங்கியது. கிழக்குப் பிரொந்திய கடற்பமடயின் 

கட்டுப்பொட்டில் உள்ள இக்கப்பல்  ளம் 1971 வை 19 அன்று த ொடங்கி மேக் 

-கப்பட்டது.  ற்வபொது 50 ஆண்டுகமள எட்டியுள்ளம யடுத்து இக்கப்பல் 

 ளத்தின் தபொன்விழொ ஆண்டு தகொண்டொடப்பட்டு ேருகிைது.  

தபொன்விழொவிமனதயொட்டி கடற்பமடசொர்பில் பல்வேறு சிைப்பு நிகழ்ச்சிகள் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் ஒரு நிகழ்ச்சியொக கடற்பமடயின் பொய்ைரக் 

கப்பலொன நீல்கொந்த்  னது சிைப்பு பயைத்ம  தசன்மனயில் 

தேள்ளிக்கிழமை த ொடங்கியது. 

மூன்று நொள்கள் பயைம்: தசன்மனத் துமைமுகத்திலிருந்து புைப்பட்ட 

நீல்கொந்த் பொய்ைரப் படகுப் பயைத்ம   மிழ்நொடு, புதுச்வசரி கடற்பமட 

அதிகொரி புனீத் சத் ொ தகொடியமசத்துத் த ொடங்கிமேத் ொர். பொய்ைரப் படகு 

சிைப்புப்பயைத்தில் கைொண்டர் தீபக்ரொஜ்  மலமையில் INS வீரபொகு கப்பல் 

 ளத்ம ச் சொர்ந்  5 வீரர்கள் பங்வகற்றுள்ளனர். 366 கடல் மைல் 

தூரத்ம  3 நொள்களில் பயணித்து விசொகப்பட்டினம் அமடய உள்ளது 

இப்படகு. இப்பயைத்தின் மூலம் வீரர்களிமடவய ைனவுறுதி, கட்டுப்பொடு, 

அர்ப்பணிப்பு, கடல் பயைத்தில் ஏற்படும் ஆபத்துகமள எதிர்தகொள்ளும் 

சொகசத்தில் நிபுைத்துேம் உள்ளிட்டேற்மை ேளர்க்க இயலும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ைகளிர் உரிமை ஒப்பந் த்திலிருந்து துருக்கி விலகல் 

தபண்களுக்கு சை உரிமை அளிப்ப ற்கொக ஐவரொப்பிய நொடுகளிமடவய 

வைற்தகொள்ளப்பட்ட ஒப்பந் த்திலிருந்து துருக்கி விலகியுள்ளது. பத்து ஆண் 

-டுகளுக்கு முன்னர் துருக்கின் மிகப்தபரிய நகரொன இஸ் ொன்புல்லின் 

தபயரிடப்பட்ட அந்  ஒப்பந் த்திலிருந்து அந்  நொடு விலகியுள்ளது. 

துருக்கியிலும் ஐவரொப்பொவின் பிைபகுதிகளிலும் ேசிக்கும் தபண்களுக்கு 

மிகப்தபரிய பின்னமடமே ஏற்படுத்தியுள்ள ொக ைனி  உரிமை ஆர்ேலர் 

-கள் கேமல த ரிவித்துள்ளனர். 

தபண்களுக்கு எதிரொன குடும்ப ேன்முமைகமளத்  டுக்க ேமக தசய்யும் 

இந்  ஒப்பந் த்திலிருந்து துருக்கி விலகியிருப்பது, அத் மகய ேன்முமைச் 

சம்பேங்கமள அதிகரிக்கும் என்று ைகளிர் உரிமை ஆர்ேலர்கள் அச்சம் 

த ரிவித்துள்ளனர். 47 நொடுகமள உறுப்பினர்களொகக்தகொண்ட ஐவரொப்பி 

-ய கவுன்சில், துருக்கியின் இஸ் ொன்புல் நகரில் கடந்  2011’ஆம் ஆண்டு 

நடத்திய ைொநொட்டில் ைகளிர் உரிமை ஒப்பந் ம் மகதயழுத் ொனது. இந்  

ஒப்பத்தில் மு லொேது நொடொக துருக்கி மகதயழுத்திட்டது. 

அந்  ஒப்பந் த்தில், ஆண்களுக்கு நிகரொன அமனத்து உரிமைகமளயும் 

தபண்களுக்கு அளிக்க அமனத்து நொடுகளும் ஒப்புக்தகொண்டன. இ ன் 

மூலம், தபண்களுக்கு எதிரொக நடத் ப்படும் தகொடுமைகமளத்  டுக்கவும் 

அத் மகய குற்ைங்களில் ஈடுபடுவேொருக்கு  ண்டமன தபற்றுத்  ரவும் 

ேழிேமக தசய்யப்பட்டது. 

 

13. ைகிழ்ச்சிகரைொன நொடுகள் பட்டியலில் இந்தியொவுக்கு 139ஆேது இடம் 

ஐநொ தேளியிட்டுள்ள ைகிழ்ச்சிகரைொன நொடுகள் பட்டியலில் இந்தியொ 

139ஆேது இடத்ம ப் பிடித்துள்ளது. ‘உலக ைகிழ்ச்சி அறிக்மக 2021’ஐ 

ஐநொ அமைப்பு அண்மையில் தேளியிட்டது. 149 நொடுகளின் ைக்கள் கடந்  

ஆண்டில் எந்  அளவுக்கு ைகிழ்ச்சியொக இருந் ொர்கள் என்பது குறித்து 

ஆரொய்ந்து, அந்  அறிக்மக தேளியிடப்பட்டது. 

அதில், இந்தியொ 139ஆேது இடத்ம ப் பிடித்துள்ளது. கடந்  2019ஆம் 

ஆண்டுக்கொன பட்டியலில் இந்தியொ 140ஆேது இடத்ம ப் பிடித்திருந் து.  



         

    

பன்னொட்டு ைகிழ்ச்சி நொளொன ைொர்ச்.20 வ திமயதயொட்டி, ஐநொ அமைப்பு 

தேளியிட்ட அறிக்மகயில், ‘ைக்களின் ேொழ்வில் கவரொனொ வநொய்த்த ொற்று 

பரேல் எந்  ைொதிரியொன  ொக்கத்ம  ஏற்படுத்தியது என்பதுகுறித்து ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டது. வைலும், அத்த ொற்மை உலக நொடுகள் எவ்ேொறு எதிர்தகொ 

-ண்டன என்பதும் ஆரொயப்பட்டது. 

கவரொனொமே எதிர்தகொள்ேதில் ஒரு சில நொடுகள் ைற்ை நொடுகமள விடச் 

சிைப்பொகச் தசயல்பட்டுள்ளது ஆய்வில் த ரியேந் து. இந்தியொமேப் 

தபொருத் ேமரயில், ைக்கமள வநரடியொகச் சந்தித்தும் த ொமலவபசி 

ேொயிலொகவும் இந்  ஆய்வு வைற்தகொள்ளப்பட்டது’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள் 

-ளது. ைகிழ்ச்சிகரைொன நொடுகள் பட்டியலில் பின்லொந்து மு லிடத்தில் 

உள்ளது. அதைரிக்கொ 19ஆேது இடத்தில் உள்ளது. 

பொகிஸ் ொன், சீனொ, ேங்கவ சம் உள்ளிட்ட அண்மட நொடுகள் இந் ப் 

பட்டியலில் இந்தியொமேவிட முன்னணியில் உள்ளன. வபொரொல் பொதிக்கப் 

-பட்டுள்ள ஆப்கொனிஸ் ொன், பட்டியலில் கமடசி இடத்தில் உள்ளது.  னிந 

-பருக்கொன ஒட்டுதைொத்  உள்நொட்டு உற்பத்தி (GDP), சுகொ ொர நிமல, 

ைக்களுக்கு நிலவும் சு ந்திரம் உள்ளிட்டேற்மை அடிப்பமடயொகக் தகொண் 

-டு இந் ப் பட்டியல்  யொரிக்கப்படுகிைது. 

ைகிழ்ச்சி நிமைந்  ைக்கள் ேொழும் மு ல் 5 நொடுகள் 

1-பின்லொந்து; 2-ஐஸ்லொந்து; 3-தடன்ைொர்க்; 

4-சுவிச்சர்லொந் ; 5-தந ர்லொந்து. 

பட்டியலில் கமடசி இடங்களில் உள்ள நொடுகள் 

149-ஆப்கொனிஸ் ொன்; 148-ஜிம்பொப்வே; 

147-ருேொண்டொ; 146-வபொட்ஸ்ேொனொ; 145-தலவசொவ ொ. 

இந்தியொவின் அண்மட நொடுகளின் நிமல 

84-சீனொ; 87-வநபொளம்; 89-ைொலத்தீவுகள்; 

101-ேங்கவ சம்; 105-பொகிஸ் ொன்; 126-மியொன்ைர்; 129-இலங்மக. 

 

14.  மிழகத்தில் 28% இருந்  குழந்ம த் த ொழிலொளர்கள் கவரொனொவுக்கு 

பின்னர் 79 ச வீ ைொக அதிகரிப்பு: கைக்தகடுப்பில் அதிர்ச்சி  கேல் 

 மிழகத்தில் 28.2 ச வீ ைொக இருந்  குழந்ம த் த ொழிலொளர்களின் 

எண்ணிக்மக கவரொனொவுக்கு பின்னர் 79.6 ச வீ ைொக அதிகரித்துள்ளது 

என குழந்ம  உமழப்பு எதிர்ப்பு பிரச்சொரம் என்ை அமைப்பு நடத்திய 

கைக்தகடுப்பில் த ரிய ேந்துள்ளது. 

கடந்  தசப்டம்பர் மு ல் நேம்பர் ேமர  மிழகத்தில் 24 ைொேட்டங்களில் 

குழந்ம த் த ொழிலொளர் த ொடர்பொன கைக்தகடுப்பு நடத் ப்பட்டன. 

கவரொனொ த ொற்றுக்கு முன்னர் 28.2 ச வீ ைொக இருந்  குழந்ம த் 

த ொழிலொளர்களின் எண்ணிக்மக, த ொற்றுக்குப் பின்னர் 79.6 ச வீ ைொக 

அதிகரித்துள்ளது. 

குறிப்பொக தசன்மன, திருேண்ைொைமல, தசங்கல்பட்டு, ரொணிப்வபட்மட, 

கள்ளக்குறிச்சி, வசலம், வகொமே, ஈவரொடு, திருப்பூர், கிருஷ்ைகிரி, 

நொைக்கல், நீலகிரி, தூத்துக்குடி, கன்னியொகுைரி, ைதுமர, விருதுநகர், 

சிேகங்மக ஆகிய ைொேட்டங்களில் குழந்ம த்த ொழிலொளர் எண்ணிக் 

-மக வேகைொக அதிகரித்துள்ளது.  ஞ்சொவூர், திருேொரூர், நொகப்பட்டினம், 

கடலூர், கொமரக்கொல், வ னி, தபரம்பலூர் உள்ளிட்ட ைொேட்டங்களில் 

அதிகரிப்பு ச வீ ம் குமைேொக உள்ளது. 

இதில், 30.8 ச வீ ம் குழந்ம கள் உற்பத்தித் துமையிலும், 26.4 ச வீ ம் 

குழந்ம கள் வசமேத் துமையிலும் பணிபுரிகின்ைனர். மூன்ைொே ொக 

உழவுத்துமையிலும் அதிக குழந்ம த்த ொழிலொளர்கள் பணிபுரிகின்ைனர். 

குழந்ம த் த ொழிலொளர்கள் 4 ைணி வநரம் மு ல் 8 ைணி வநரம் ேமர 

பணிபுரிகின்ைனர். குழந்ம த்த ொழிலொளர்களில் 94% வபர் தபொருளொ ொர 

தநருக்கடி கொரைைொக பணிபுரிே ொகக் கூறுகின்ைனர். குழந்ம த் 

த ொழிலொளர்களில் 81 ச வீ ம் வபர் மீண்டும் பள்ளிக்கு தசல்வேொம் என்று 

கூறியுள்ளனர். 14% குழந்ம கள் பள்ளிக்கு திரும்ப ைொட்வடொம் என்றும் 5.1 

ச வீ ம் குழந்ம கள் பள்ளிக்கு தசல்ேது த ொடர்பொக முடிதேடுக்க 

முடியொ  நிமலயில் உள்ளனர். 

 

15. தநல்,  ொனியங்கமள வசமித்து மேக்க உ விய ைண் கலன் 

கண்டுபிடிப்பு 

அகரத்தில் அகழொய்வின் வபொது தநல்,  ொனியங்கமள வசமித்து மேக்க 

உ விய பழங்கொல ைண் கலன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அகழொய்வு 

பணி சிேகங்மக ைொேட்டம் கீழடியில்  ற்வபொது 7ஆம்கட்ட அகழ்ேொரொய்ச்சி 

நடந்துேருகிைது. இந் ப் பணிகள் மு லில் கீழடியிலும் பிைகு தகொந் மக, 

அகரத்திலும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு நமடதபற்று ேருகிைது. கீழடியில் 

வ ொண்டப்பட்ட ஒரு குழியில் பொசி ைணிகள், சில்லுேட்டுக்கள் ைற்றும் 

பொமன ஓடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. தகொந் மகயில் ேொய்ப்பகுதி மூடிய 

நிமலயில் உள்ள முழுமையொன முதுைக்கள் ொழி ைற்றும் வச முற்ை முதுை 

-க்கள் ொழிகள் என பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 

ைண்கலன் கண்டுபிடிப்பு 

அகரத்தில் ஒரு குழிவ ொண்டி அகழொய்வு வைற்தகொண்டவபொது மு லில் 

வச முற்ை நிமலயில் சிறிய பொமன ஓடுகள் கிமடத் ன. த ொடர்ந்து 

குழிமய ஆழைொக வ ொண்டியவபொது வச முற்ை நிமலயில்  ொனியங்கள் 

வசமித்து மேக்கும் ைண்கலன் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந் க் கலன் 

வச முற்ை நிமலயில் சுேருடன் ஒட்டிய நிமலயில் உள்ளது. 

முந்ம ய கொலத்தில் களிைண்ைொல் ேட்ட உமையொக தசய்து வீடுகளில் 

ஒன்றின்வைல்ஒன்ைொக அடுக்கிமேத்து பூசியிருக்கிைொர்கள். இக்கலன்களி 

-ல் தநல்,  ொனியம் வசமித்து மேத்து, வ மேப்படும் வபொது சிறுக, சிறுக 

எடுத்து பயன்படுத்தி இருப்ப ொக த ொல்லியலொளர்கள் த ரிவித் னர். 

 

 


