
         

    

1. 2021 - உலகளாவிய சுகாதார காப்பீட்டு நாளுக்கானக் கருப் 

ப ாருள் என்ன? 

அ) Sustainable Health Coverage 

ஆ) Leave No One’s Health Behind: Invest in Health Systems for All  

இ) Universal access to Healthcare 

ஈ) Equitable and healthy society 

✓ ஒவ்வ ோர் ஆண்டும் டிசம்பர்.12 அன்று உலக நல ோழ்வு அமைப்போல் 

உலகளோவிய சுகோதோர கோப்பீடு நோளோக அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

✓ எந்தவ ோரு பணவநருக்கடியும் இல்லோைல் அமைத்து ைக்களும் தரைோை 

நல ோழ்வுச் வசம கமளப் வபறு மத இந்நோள் உறுதிவசய்கிறது. 

உலகளோவிய நல ோழ்வுக் கோப்பீடு ஐநோ அம யோல் நீடித்த  ளர்ச்சி 

இலக்குகளோக வசர்க்கப்பட்டுள்ளது. “Leave No One’s Health Behind: 

Invest in Health Systems for All” என்பது நடப்போண்டில் (2021)  ரும் 

இந்நோளுக்கோை கருப்வபோருளோகும். 

 

2. நியூ கலிட ானியாவின் தீவுப் குதி சமீ த்தில் எந்த நாட்டின் ஒரு 

 குதியாக இருக்க வாக்களித்தது? 

அ) பிரோன்ஸ்  

ஆ) அவைரிக்கோ 

இ) ஜப்போன் 

ஈ) ரஷ்யோ 

✓ பிவரஞ்சு தீவுப் பிரவதசைோை புதிய கலிவடோனியோவில் உள்ள 

 ோக்கோளர்கள், பிரோன்ஸ் நோட்டின் ஒரு பகுதியோக இருப்பதற்கு  ோக்குச் 

வசலுத்திைர். வதன் ைோகோண பிரோந்தியத்தின் தமல ர் வசோனியோ 

வபக்ஸ், இதன் முடிவுகமள அறிவித்தோர். இதில் பங்வகற்ற ர்களில் 96 

சதவீதத்திைர் பிரோன்சுடன் இருப்பமதத் வதர்ந்வதடுத்தைர்.  ோக்வகடுப்பு 

ஐநோ ைற்றும் பிரோந்திய ஆற்றல்களோல் கண்கோணிக்கப்பட்டது. 

 

3. ‘Commercial Space Astronaut Wings’ திட் த்து ன் பதா ர்புட ய 

நாடு எது? 

அ) அவைரிக்கோ  

ஆ) சீைோ 

இ) ரஷ்யோ 

ஈ) ஆஸ்திவரலியோ 

✓ ‘Commercial Space Astronaut’ திட்டம் US Federal Aviation Administration 

(FAA) மூலம் வசயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டம் 1984ஆம் ஆண்டின் 

 ணிக விண்வ ளி வ ளியீட்டுச் சட்டத்தின்கீழ்  ருகிறது ைற்றும் 

விைோனிகள் ைற்றும் விைோைக் குழுவிைமர அங்கீகரிப்பதற்கோக இது 

 டி மைக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில், FAA ஆைது, விண்வ ளிமயச் 

வசரும் நபர்களுக்கு  ழங்கப்படும் கைர்ஷியல் ஸ்வபஸ் அஸ்ட்வரோைோட் 

விங்மை இனி வ ளியிடப்வபோ தில்மல எை அறிவித்தது. 

 

4. புதுப்பிக்கப் ட்  DICGC சட் த்தின் டி, கணக்கு டவத்திருப் வர் 

-கள் தாங்கள் காப்பீடு பசய்யப் ட்  டவப்புத்பதாடகடய ____ 

நாட்களுக்குள் அணுகலாம்? 

அ) 30 

ஆ) 45 

இ) 90  

ஈ) 180 

✓ கணக்கு ம த்திருப்ப ர்கள் தோங்கள் கோப்பீடு வசய்த ம ப்புத்வதோமக 

-மய 90 நோட்களுக்குள் அணுகு மத உறுதிவசய் தற்கோக இந்திய 

அரசு ம ப்புத்வதோமக கோப்பீடு ைற்றும் கடன் உத்தர ோத கோர்ப்பவரஷன் 

சட்டத்தில் ஒரு திருத்தத்மத நிமறவ ற்றியது. 

✓  ங்கி வடபோசிட் கோப்பீட்டு நிகழ்வில் பிரதைர் வைோடி கலந்து வகோண்டு, 

 ங்கிகள் நிதி வநருக்கடியில் சிக்கியுள்ள 1 இலட்சத்துக்கும் வைற்பட்ட 

வடபோசிட்தோரர்களுக்கு ̀ 1,300 வகோடி  ழங்கப்பட்டுள்ளதோக வதரிவித்தோர். 

அத்தமகய கணக்குகளில் சிக்கியுள்ள மூன்று லட்சம் வடபோசிட்தோரர்கள் 

நிதிமயப் வபறவுள்ளைர். 

 

5. அண்டைச் பசய்திகளில் இ ம்ப ற்ற  க்ஸா புலிகள் காப் கம் 

அடைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) வைற்கு  ங்கம்  

ஆ) ஆந்திர பிரவதசம் 

இ) பீகோர் 

ஈ) வைகோலயோ 

✓ வைற்கு  ங்கத்தில் உள்ள பக்ைோ புலிகள் கோப்பகத்தில் குமறந்தது 23 

ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு இரோயல்  ங்கப்புலி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டு 

-ள்ளதோக வைற்கு  ங்க ைோநில அரசு வதரிவித்துள்ளது. பக்ைோ புலிகள் 

கோப்பகத்தின் கிழக்கு தோைன்பூர் கோட்டிலுள்ள கண்கோணிப்பு வகைரோவில் 

அப்புலியின் படம் பதி ோகியுள்ளது. இதற்கு முன்பு 1998ஆம் ஆண்டில், 

இரோயல்  ங்கப்புலியின் படங்கள் அக்கோப்பகத்தில் பதி ோகிை. வதசிய 

 ைவுயிரி  ோரியத்திடமிருந்து புலிகள் கோப்பகம் என்ற அமடயோளத்மத 

இந்தக் கோப்பகம் இழந்துவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

6. உலகின் மிகவுயரைான ரயில்டவ  ாலத்தூண் கட் ப் ட்டு வரும் 

டநானி  ள்ளத்தாக்கு அடைந்துள்ள ைாநிலம்/யூடி எது? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) உத்தரகோண்ட் 

இ) ைணிப்பூர்  

ஈ) லடோக் 

✓ ைணிப்பூர் ைோநிலத்தில் உள்ள வநோனி பள்ளத்தோக்கில் 141 மீ உயரத்தில் 

உலகின் மிகவுயரைோை ரயில்வ  போலத்தூமண ரயில்வ  நிர் ோகம் 

நிர்ைோணித்து  ருகிறது. இது 111 கி.மீ நீளமுள்ள ஜிரிபோம்-இம்போல் ரயில் 

போமதயின் ஒருபகுதியோக உள்ளது. இது ைணிப்பூரின் தமலநகரத்மத 

நோட்டின் அகலப்போமத வநட்வ ோர்க்குடன் இமணப்பமத வநோக்கைோகக் 

வகோண்டுள்ளது. வநோனி பள்ளத்தோக்கிலுள்ள இப்போலம், ஐவரோப்போவின் 

ைோண்டினீக்வரோவில் அமைந்துள்ள ைோலோ - ரிவஜகோ ம யோடக்ட்டின் 

தற்வபோமதய 139 மீ உயர சோதமைமய முறியடிக்கும். 

 

7.‘இருவாச்சி திருவிழா’ என் து பின்வரும் எந்த ைாநிலம்/யூனியன் 

பிரடதசத்தில் பகாண் ா ப் டும் ஒரு கலாச்சார விழாவாகும்? 

அ) அஸ்ைோம் 

ஆ) நோகோலோந்து  

இ) வைற்கு  ங்கம் 

ஈ) பீகோர் 

✓ நோகோலோந்து ைோநிலத்தின் தனித்து ம்மிக்க ‘இரு ோச்சி திருவிழோ’, 

“திருவிழோக்களின் திருவிழோ” எை அமழக்கப்படுகிறது. அதன் போரம்பரிய 

முமறயில் டிச.1ஆம் வததி அந்தத் திருவிழோ வதோடங்கியது. இந்த ஆண்டு 

(2021) திருவிழோவின் 22ஆ து பதிப்பு ஆகும். கடந்த ஆண்டு, COVID 

வதோற்றுகோரணைோக வைய்நிகர் முமறயில் இத்திருவிழோ நடத்தப்பட்டது. 

10 நோள் நமடவபறும் இவ்விழோ, ஆண்டுவதோறும் டிசம்பர் வதோடக்கத்தில் 

வதோடங்கி நோகோலோந்தின் ைோநில திைத்துடன் ஒத்திமசந்து நடக்கிறது. 

 

8. உலக  ாரம் ரிய தளைான லியாங்சு நகரத்தின் பதால்ப ாருள் 

இடி ாடுகள் உள்ள நாடு எது? 

அ) ஜப்போன் 

ஆ) சீைோ  

இ) கிவரக்கம் 

ஈ) வதன் வகோரியோ 

✓ லியோங்சு நகரத்தின் வதோல்வபோருள் இடிபோடுகள் ஓர் உலக போரம்பரிய 

தளைோகும். யோங்வச நதி வடல்டோவில் உள்ள லியோங்சு கலோச்சோரத்தின் 

ைர்ைத்திற்கு வதோல்வபோருள் ஆரோய்ச்சியோளர்கள் தீர்வு கண்டுள்ளைர். 

இது உலகின் மிகவும் வைம்பட்ட கற்கோல கலோச்சோரங்களில் ஒன்றோக 

இருந்தது. சமீபத்திய ஆரோய்ச்சியில், இக்களிைண் அடுக்கு நோகரிகத்தின் 

அழிவுக்கு யோங்வச ஆற்றின் வ ள்ளம் கோரணைோக இருக்கலோம் எைக் 

கூறப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. “Naoroji: Pioneer of Indian Nationalism” என்ற நூடல எழுதியவர் 

யார்? 

அ) தின்யோர் பவடல்  

ஆ) மிலன் ம ஷ்ணவ் 

இ) ஓர்னிட் சனி 

ஈ) வஜய்ரோம் ரவைஷ் 

✓ எழுத்தோளர் தின்யோர் பவடல் தைது “Naoroji: Pioneer of Indian 

Nationalism” என்ற நூலிற்கோக 2021ஆம் ஆண்டுக்கோை ைதிப்புமிக்க 

கைலோவதவி சட்வடோபோத்யோய் NIF புத்தகப்பரிமச வ ன்றோர். கைலோவதவி 

சட்வடோபோத்யோய் NIF புத்தகப்பரிசோைது கடந்த 2018’இல் நிறு ப்பட்டது. 

இது அமைத்து வதசிய எழுத்தோளர்களின் புமைகமத அல்லோத இலக்கி 

-யங்கமள வகௌரவிக்கின்றது. இந்நூல் இந்திய வதசிய கோங்கிரமை 

நிறுவிய 19ஆம் நூற்றோண்டின் தமல ரோை வநௌவரோஜியின்  ோழ்க்மக 

 ரலோறு ஆகும். அ ர் இந்திய  ம்சோ ளிமயச் வசர்ந்த முதல் பிரிட்டிஷ் 

போரோளுைன்ற உறுப்பிைோரோ ோர். 

 

10. அண்டையில் நிடறடவற்றப் ட்  ‘அடண  ாதுகாப்பு ைடசாதா, 

2019’ உ ன் பதா ர்புட ய ைத்திய அடைச்சகம் எது? 

அ) உள்துமற அமைச்சகம் 

ஆ) ஜல் சக்தி அமைச்சகம்  

இ) உழவு ைற்றும் உழ ர்கள் நல அமைச்சகம் 

ஈ) சுற்றுச்சூழல்,  ைம் ைற்றும் கோலநிமல ைோற்றம் அமைச்சகம் 

✓ அண்மையில் ைோநிலங்களம யில் அமண போதுகோப்பு ைவசோதோ - 2019 

நிமறவ ற்றப்பட்டது. ைத்திய ஜல் சக்தி அமைச்சர் கவஜந்திர சிங் 

வஷகோ த், இந்த ைவசோதோ ைோநிலங்களின் நீர், அமண உரிமை அல்லது 

பரோைரிப்பு, அல்லது மின்சோரம்வபோன்ற  ளங்கள் மீதோை ைோநிலங்களின் 

உரிமைகமளக் மகக்வகோள்ளும் வநோக்கத்மத வகோண்டிருக்கவில்மல 

என்று வதளிவுபடுத்திைோர். 

✓ நோடு முழு தும் உள்ள அமணகளின் போதுகோப்மப உறுதிவசய்யவும், 

உயிர் ைற்றும் உமடமைகளுக்கு வபரிழப்மப ஏற்படுத்தும் அமணகள் 

வதோடர்போை வபரிடர்கமளத் தடுக்கவும் இந்த ைவசோதோ  மக வசய்கிறது. 

 


1. பரு நிமல ைோறுபோடு வதோடர்போை ஐ.நோ.  மரவு தீர்ைோைத்துக்கு 

இந்தியோ எதிர்ப்பு 

பரு நிமல ைோறுபோடு வதோடர்போை ஐ.நோ. சமப  மரவு தீர்ைோைத்துக்கு 

எதிரோக இந்தியோ  ோக்களித்தது. 

ஐ.நோ. போதுகோப்பு கவுன்சிலில் இந்தியோ நிரந்தரைற்ற உறுப்பு நோடோக 

இடம்வபற்றுள்ளது. இந்த சூழலில் ஐ.நோ. போதுகோப்பு கவுன்சிலில் 

பரு நிமல ைோறுபோடு வதோடர்போை  மரவு தீர்ைோைம் வநற்று 

முன்திைம் வகோண்டு  ரப்பட்டது. இந்த தீர்ைோைத்மத 12 நோடுகள் 

ஆதரித்தை. இந்தியோவும் ரஷ்யோவும் எதிர்த்து  ோக்களித்தை. சீைோ 

 ோக்வகடுப்பில் பங்வகற்க வில்மல. நிரந்தர உறுப்பு நோடோை ரஷ்யோ 

வீட்வடோ அதிகோரத்மத பயன்படுத்தியதோல் தீர்ைோைம் ரத்து வசய்யப்பட்டது. 

 ோக்வகடுப்பின்வபோது ஐ.நோ.வுக்கோை இந்திய தூதர் திருமூர்த்தி 

வபசியதோ து: 

பரு நிமல ைோறுபோட்மட தடுக்க வ ண்டும் என்பதில் இந்தியோ 

உறுதியோக உள்ளது. அவதவநரம் பரு நிமல ைோறுபோடு வதோடர்போக 

ஐ.நோ. சமபயின் 197 நோடுகளும் ஆவலோசித்து தீர்ைோனிக்க வ ண்டும். 

ஐ.நோ. போதுகோப்பு கவுன்சிலின் 15 நோடுகள் ைட்டும் தீர்ைோனிக்க முடியோது. 

இந்த அம யில் தீர்ைோைம் நிமறவ ற்றப்பட்டோல் முடிவு எடுக்கும் 

அதிகோரம் சில நோடுகளின் மககளுக்கு வசல்லும். இவ் ோறு அ ர் 

வதரிவித்தோர். 

புவி வ ப்பம் அதிகரிப்பதற்கு அவைரிக்கோ, சீைோ ைற்றும்  ளர்ச்சி அமடந்த 

வைற்கத்திய நோடுகள் முக்கிய பங்கு  கிக்கின்றை. இந்த நோடுகள் 

பரு நிமல ைோறுபோட்மட தடுக்க அதிக நிதி ஒதுக்க வ ண்டும்.  ளரும் 

நோடுகள், பின்தங்கிய நோடுகள் மீது கட்டுப்போடுகமள திணிக்கக்கூடோது 

என்று இந்தியோ உள்ளிட்ட நோடுகள்  லியுறுத்தி  ருகின்றை. 

 

2. 7.56 லட்சம் சுய உதவிக்குழு உறுப்பிைர்களுக்குரூ.2,750 வகோடியில் 

நலத்திட்ட உதவிகள்: திருத்தணியில் முதல் ர் மு.க.ஸ்டோலின் இன்று 

 ழங்குகிறோர் 

திருத்தணியில் இன்று நமடவபறும் விழோவில், 7.56 லட்சம் ைகளிர் சுய 

உதவிக்குழு உறுப்பிைர்களுக்கு ரூ.2,750 வகோடி ைதிப்பிலோை 

நலத்திட்ட உதவிகமள முதல் ர் மு.க.ஸ்டோலின்  ழங்குகிறோர். 

தமிழகம் முழு தும் 7.22 லட்சம் சுய உதவிக்குழுக்கள் உள்ளை. 

இ ற்றில் 1 வகோடிவய 6 லட்சத்துக்கும் வைற்பட்வடோர் உறுப்பிைர்களோக 

உள்ளைர். இதில் நகர்ப்புறத்தில் 36 லட்சம் வபரும், கிரோைப்புறத்தில் 70 

லட்சம் உறுப்பிைர்களும் உள்ளைர். 

ைகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு ரூ.5,500 வகோடி கவரோைோ சிறப்புக் 

கடன் உட்பட ரூ.20 ஆயிரம் வகோடி கடன் உறுதி வசய்யப்படும், 36,218 

சுய உதவிக்குழுக்கள் பயன்வபறும்  மகயில் ரூ.809.71 வகோடியில் 

ஊரக  ோழ் ோதோரத் திட்டம் வசயல்படுத்தப்படும் என்பை வபோன்ற 

அறிவிப்புகள் சட்டப்வபரம யில், வ ளியிடப்பட்டை. 

தற்வபோது இந்த அறிவிப்புகமள வசயல்படுத்தும் வநோக்கில், தமிழகம் 

முழு தும் 58,463 சுய உதவிக்குழுக்கமளச் வசர்ந்த 7,56,142 

உறுப்பிைர்களுக்கு ரூ.2,749.85 வகோடி ைதிப்பிலோை கடன் உதவிகள், 

நலத்திட்ட உதவிகமள முதல் ர் மு.க.ஸ்டோலின்  ழங்குகிறோர். 

திரு ள்ளூர் ைோ ட்டம் திருத்தணி பட்டோபிரோம் பகுதியில் உள்ள 

தனியோர் கல்லூரி  ளோகத்தில் நமடவபறும் இந்த விழோவில், ைகளிர் சுய 

உதவிக்குழுக்களுக்கு  ங்கிக்கடன், நலத்திட்ட உதவிகள் 

 ழங்கப்படும்வபோது, இவத வநரத்தில் இதர ைோ ட்டங்களிலும் அந்தந்த 

ைோ ட்டங்கமளச் வசர்ந்த பயைோளிகளுக்கு அமைச்சர்கள் ைற்றும் 

ைோ ட்ட ஆட்சியர்கள் நலத்திட்ட உதவிகமள  ழங்கு ர். 

இந்நிமலயில், வநற்று முன்திைம் திரு ள்ளூர் ைோ ட்டத்தில் விழோ 

நமடவபறும் இடத்மத அமைச்சர்கள் வக.ஆர்.வபரியகருப்பன், சோ.மு.நோசர் 

ஆகிவயோர் போர்ம யிட்டு ஆய்வு வசய்தைர். 

 

3. தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகோண்ட ோா்களில் 48%-க்கு வைல் வபண்கள்: 

ைோநிலங்களம யில் தக ல் 

நோட்டில் கவரோைோ தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகோண்ட ோா்களில் 48.70 

சதவீதம் வபோா் வபண்கள் என்று ைோநிலங்களம யில் வசவ் ோய்க்கிழமை 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது வதோடோா்போை வகள்விக்கு ைத்திய சுகோதோரத் துமற இமணமைச்சோா் 

போரதி பிரவீண் ப ோோா் எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் கூறியிருப்பதோ து: 

வபோதிய விழிப்புணோா்வு இல்லோத கோரணத்தோல் வபண்கள் கவரோன் 

தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகோள்ளும் விகிதம் சற்று குமற ோகவ  உள்ளது. 

கோா்ப்பிணிகள், போலூட்டும் தோய்ைோோா்களுக்கும் கவரோைோ தடுப்பூசி 

வசலுத்து தில் தயக்கம் உள்ளது. எனினும் கடந்த வை 19-ஆம் வததி 

முதல், போலுட்டும் தோய்ைோோா்களும், ஜூமல 2 முதல் கோா்ப்பிணிகளும் 

தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகோள்ளலோம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 

உரிய ைருத்து   ல்லுநோா்களுடன் ஆவலோசித்து எடுக்கப்பட்ட 

முடி ோகும். 

டிசம்போா் 8-ஆம் வததி நில ரப்படி கவரோைோ தடுப்பூசி வசலுத்திக் 

வகோண்ட ோா்களில் 48.70 சதவீதம் வபண்கள் ஆ ோா். கவரோைோ தடுப்பூசி 

வசலுத்திக் வகோள் து ைற்றும் கவரோைோ தடுப்பு முன்வைச்சரிக்மக 

நட டிக்மககமளக் கமடப்பிடிப்பது வதோடோா்போக வபண்கள் ைத்தியில் 

விழிப்புணோா்வு ஏற்படுத்த சிறப்பு நட டிக்மககமள வைற்வகோள்ளுைோறு 

ைோநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. 2022-இல்  ருகிறது இந்திய வசஸ் லீக் 

அடுத்த ஆண்டு ஜூன் ைோதம் ‘இந்திய வசஸ் லீக்’ என்ற வபயரில் வசஸ் 

வபோட்டிமய நடத்த இருப்பதோக அகில இந்திய வசஸ் சம்வைளைம் 

வசவ் ோய்க்கிழமை அறிவித்தது. 

கிரிக்வகட், போட்மின்டன், கோல்பந்து வபோட்டிகளில் இருப்பமதப் வபோன்று 

வசஸ் விமளயோட்டிலும் இத்தமகய லீக் வபோட்டி முமறமய இந்திய 

சம்வைளைம் முன்வைடுக்கிறது. 

இப்வபோட்டியில் வைோத்தம் 6 அணிகள் இருக்கும் என்றும், அதில் 

ஒவ்வ ோரு அணியிலும் இரு சூப்போா் கிரோண்ட்ைோஸ்டோா்கள், இரு இந்திய 

கிரோண்ட்ைோஸ்டோா்கள், இரு ைகளிோா் கிரோண்ட்ைோஸ்டோா்கள், ஒரு ஜூனியோா் 

ஆட ோா், ஒரு ஜூனியோா் ைகளிோா் எை 8 வபோா் இருப்போோா்கள் என்றும் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 



         

    

டபுள் ரவுண்ட் ரோபின் முமறயில் இரு  ோரங்கள் நமடவபற இருக்கும் 

இப்வபோட்டியின் குரூப் சுற்று முடிவில் முதல் இரு இடங்கமளப் பிடிக்கும் 

அணிகள் இறுதிச் சுற்றில் வைோதும். வபோட்டிமய இரு நகரங்களில் நடத்த 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சோா் தவச அளவிலோை சிறந்த வீரோா், 

வீரோங்கமைகமள இந்தியோவுக்கு அமழத்து  ரு துடன், உள்நோட்டில் 

இருக்கும் சிறந்த வீரோா், வீரோங்கமைகளுக்கு நல்லவதோரு களத்மத 

அமைத்துக் வகோடுப்பவத இந்தப் வபோட்டியின் வநோக்கவைை சம்வைளைம் 

வதரிவித்துள்ளது. வபோட்டி வதோடோா்போை இதர அறிவிப்புகள் அடுத்தடுத்து 

வ ளியோகும் எைத் வதரிகிறது. 

 


