
         

    

1. 2021ஆம் ஆண்டிற்கான ஆசிய ஆற்றல் குறியீட்டில் 

முதலிடம் வகிக்கிற நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா 

இ) அமெரிக்கா  

ஈ) ரஷ்யா 

✓ ஆசிய ஆற்றல் குறியீட்டை சிட்னியின் ல ாவி நிறுவனம் 

தயாரித்துள்ளது. சமீபத்தில் மவளியிைப்பட்ை 2021ஆம் 

ஆண்டிற்கான குறியீட்டில், அமெரிக்கா முதலிைத்தில் 

உள்ளது. ஆசிய கண்ைத்தில் உள்ள 26 நாடுகள் ெற்றும் 

பிரலதசங்கடள வரிடசப்படுத்தும் இந்தக் குறியீடு, 

இந்தியாடவ 4ஆவது ஆற்றல்மிகு நாைாக 

தரவரிடசப்படுத்துகிறது. 

✓ மபாருளாதாரத் திறன், இராணுவத் திறன் ெற்றும் 

க ாச்சார மசல்வாக்கு லபான்ற பல்லவறு அளவீடுகளின் 

அடிப்படையில் இந்தியா தனது 4ஆவது இைத்டதத் தக்க 

டவத்துக்மகாண்டுள்ளது. 

 

2. முற்றிலும் காகித பயன்பாடற்ற உலகின் முதல் அரசாக 

மாறியுள்ள நகரம் எது? 

அ) ொஸ்லகா 

ஆ) துபாய்  

இ) நியூயார்க் 

ஈ) அபுதாபி 

✓ முற்றிலும் காகித பயன்பாைற்ற அரசாக ொறிய உ கின் 

முதல் அரசு துபாய் என்று அமீரகத்தின் பட்ைத்து இளவரசர் 

லேக் ஹம்தான் பின் முகெது பின் ரஷித் அல் ெக்தூம் 

மதரிவித்தார். இதனால் ஆண்டுக்கு 2,650 லகாடி ரூபாய் 

நிதியும், பணியாளர்களின் 1 லகாடிலய 40  ட்சம் ெணி 

லநர பணி லநரமும் லசமிக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் அவர் 

கூறியுள்ளார். 5 கட்ைங்களாக பிரித்து இந்தத் திட்ைத்தின் 

இ க்கு எட்ைப்பட்டுள்ளது. துபாயில் 45 அரசு 

நிறுவனங்கள் டிஜிட்ைல் ெயொக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

3. ஆண்டுததாறும் ‘நுபி லால் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற 

மாநிலம் / யூனியன் பிரததசம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) ெணிப்பூர்  

இ) அருணாச்ச  பிரலதசம் 

ஈ) சிக்கிம் 

✓ ஆங்கில ய அரசுக்கு எதிராக நீதிக்காகப் லபாராடிய 

ெணிப்பூரின் வீரமிகு மபண்களுக்கு ெரியாடதமசலுத்தும் 

வடகயில் ‘நூபி  ால் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது 

ஆண்டுலதாறும் டிசம்பர்.12 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

4. ஒளி-உணர்திறன் மருந்ததப் பயன்படுத்துவதத 

உள்ளடக்கிய சிகிச்தசயின் பபயர் என்ன? 

அ) லபாட்லைாடைனமிக் சிகிச்டச  

ஆ) ஒளிமின்னழுத்த சிகிச்டச 

இ) ஒளிக்கதிர் சிகிச்டச 

ஈ) ஒளியியல் 

✓ லபாட்லைாடைனமிக் சிகிச்டசயானது ஒளி-உணர்திறன் 

ெருந்டதப் பயன்படுத்துவடத உள்ளைக்கியது; இது ஒளி 

மூ த்தால் மசயல்படுத்தப்படுகிறது. இச்சிகிச்டசயானது 

சி  புற்றுலநாய்களுக்கு சிகிச்டசயளிக்கப் பயன்படுகிறது. 

இச்சிகிச்டசயின் காரணொக பக்கவிடளவுகள் 

உண்ைாவதாக லநாயாளிகள் புகாரளிக்கின்றனர். 

✓ ப ர் இதன் காரணொக இரவில் சிறந்த பார்டவத் 

திறனும் இருளில் அசாதாரண வடிவங்கள் மதரிவதாகவும் 

கூறுகின்றனர். விழித்திடரயில் காணப்படும் ஒளியுணர் 

திறன் புரதொன லராைப்சின், இப்புற்றுலநாய் சிகிச்டசயில் 

பயன்படுத்தப்படும் ஒளிச்லசர்க்டகயான குலளாரின் e6 

உைன் மதாைர்புமகாள்வடத ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

 

5. சமீப பசய்திகளில் இடம்பபற்ற பசய்ன் ஆறு பாயும் நாடு 

எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) பிரான்ஸ்  

இ) ஆஸ்திலரலியா 

ஈ) சீனா 

✓ மசய்ன் என்பது பிரான்சின் வைபகுதியில் 777 கிமீட்ைர் 

நீளம் பாயும் ஓர் ஆறாகும். பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கின் மதாைக்க 

விழா, 2024 ஜூட  26 அன்று மசய்ன் ஆற்றங்கடரயில் 

நடைமபறும். 200’க்கும் லெற்பட்ை நாடுகடளச் லசர்ந்த 

விடளயாட்டு வீரர்கள் ெற்றும் அதிகாரிகள் பாரிஸில் 

உள்ள Pont d'Austerlitz ெற்றும் Pont d'Iena பா ங்களுக்கு 

இடையில் கிட்ைத்தட்ை 6 கிமீ பயணம் மசய்வார்கள். 

 

6. சமீப பசய்திகளில் இடம்பபற்ற யூதூ-2 என்ற நிலவு 

ஆய்வூர்திதய ஏவிய நாடு எது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) சீனா  

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஈ) இஸ்லரல் 

✓ Yutu-2 என்பது ஒரு லராலபாட்டிக் லூனார் லராவர் ஆகும், 

இது கைந்த 2018’இல் நி வுக்கு சாங்’இ-4 திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாக ஏவப்பட்ைது. சந்திரனின் லெற்பரப்பில் ஒரு 

விசித்திரொன, கனசதுர வடிவி ான மபாருடள இந்த 

ஆய்வூர்தி சமீபத்தில் கண்ைறிந்துள்ளது. 

✓ நி வின் மதாட வில் உள்ள வான் கர்ென் பள்ளத்டதக் 

கைக்கும்லபாது இந்த லராவர் அப்மபாருடளக் கண்ைது. 

இப்மபாருளுக்கு “ெர்ெ வீடு” என்று மபயரிைப்பட்டுள்ளது. 

 

7. நிதலயான வானூர்தி எரிபபாருதள முதன்முதலாக 

பயன்படுத்தவுள்ள வானூர்தி நிறுவனம் எது? 

அ) பிரிட்டிஷ் ஏர்லவஸ்  ஆ) ஏர் இந்தியா 

இ) குவாண்ைாஸ்   ஈ) ஏர் எமிலரட்ஸ் 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ பிலிப்ஸ் 66 லிட் உைனான ஒப்பந்தத்தில் டகமயழுத்திட்ை 

பிறகு, ‘பிரிட்டிஷ் ஏர்லவஸ்’ இங்கி ாந்தில் வணிக 

ரீதியாக தயாரிக்கப்பட்ை நிட யான வானூர்தி 

எரிமபாருடளப் (Sustainable Aviation Fuel) பயன்படுத்தும் 

முதல் விொன நிறுவனொக ொறும். 

✓ நிட யான வானூர்தி எரிமபாருள் என்பது குடறந்த 

கார்பன் மகாண்ை எரிமபாருளாகும்; இது கழிவு தாவர 

எண்மணய்கள், மகாழுப்புகள் ெற்றும் கிரீஸ்கள் லபான்ற 

புதுப்பிக்கத்தக்க தீவனங்களிலிருந்து உற்பத்தி மசய்யப்ப 

-டுகின்றது. 

 

8. விண்ணறிவியதலப் பபாறுத்தவதர, ‘லிதயானார்ட்’ 

என்றால் என்ன? 

அ) சிறுலகாள் 

ஆ) வால் நட்சத்திரம்  

இ) புறக்லகாள் 

ஈ) மசயற்டகக்லகாள் 

✓ வை விண்ணில் ஒரு பிரகாசொன வால் நட்சத்திரம் இந்த 

ஆண்டு நவம்பர் ொதம் காணப்பட்ைது. இது வால்மீன் 

சி/2021 ஏ1, ‘லிலயானார்ட்’ என்றும் அடழக்கப்படுகிறது. 

இவ்வால் நட்சத்திரம் முதன்முதலில் 2021 ஜனவரியில் 

வியாழடனச் சுற்றி கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. 

✓ இந்த வால்மீன் ‘லவல் லக க்ஸி’ என்றும் அடழக்கப்படும் 

NGC 4631’இன் டெயத்தில் பச்டச நிற லகாொவுைன் 

காணப்பட்ைது. ‘லிலயானார்ட்’ வால் நட்சத்திரம் டிசம்பர் 

ொதத்தில் பிரகாசொக வளரும். 

 

9. பகாடி நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) டிசம்பர் 7  

ஆ) டிசம்பர் 8 

இ) டிசம்பர் 10 

ஈ) டிசம்பர் 15 

✓ ஆண்டுத ாறும் டிசம்பர்.7ஆம் லததி அன்று ‘மகாடி நாள்’ 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாள் தியாகிகள் ெற்றும் இந்த 

நாட்டிற்கு லசடவ மசய்யும் துணிச்ச ான வீரர்கடள 

மகௌரவிக்கும் ஒரு நாளாகும். இது இந்தியாவின் ‘மகாடி 

நாள்’ என்றும் அடழக்கப்படுகிறது ெற்றும் இந்திய 

இராணுவத்தின் ந னுக்காக இந்திய குடிகளிைமிருந்து 

நிதி திரட்டுவதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இந்தியா, 1949 ஆகஸ்ட் முதல் ஒவ்லவார் ஆண்டும் இந்த 

நாடளக் மகாண்ைாடுகிறது. 

 

10. பல நாடுகளின் தபரிடர் தமலாண்தம பயிற்சியான 

‘PANEX-21’ஐ நடத்தவுள்ள நாடு எது? 

அ) அமெரிக்கா 

ஆ) இந்தியா  

இ) ஜப்பான் 

ஈ) சீனா 

✓ இந்திய இராணுவம் ‘PANEX-21’ எனவடழக்கப்படும் ப  

நாடுகளின் லபரிைர் லெ ாண்டெ பயிற்சிடய ஏற்பாடு 

மசய்கிறது. இப்பயிற்சி BIMSTEC நாடுகளான வங்காள 

த சம், பூட்ைான், லநபாளம், இ ங்டக, மியான்ெர், 

தாய் ாந்து ெற்றும் இந்தியாடவ உள்ளைக்கும். COVID-

19 மதாற்றுலநாயின் பின்னணியில் நிவாரணத்தில் சிறப்பு 

கவனஞ்மசலுத்தி, PANEX-21 பயிற்சி டிச.20-22 வடர 

புலனவில் நைத்த திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. 

 

 

1. மபண்ணின் திருெண வயடத 21 ஆக உயர்த்தும் 

பரிந்துடர: ெத்திய அடெச்சரடவ ஒப்புதல் 

மபண்ணின் திருெண வயடத 18ல் இருந்து 21 ஆக 

உயர்த்தும் லயாசடனக்கு ெத்திய அடெச்சரடவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளதாக தகவல் மவளியாகியுள்ளது. 

முன்னதாக கைந்த சுதந்திர தின உடரயின் லபாது 

பிரதெர் நலரந்திர லொடி, மபண்ணின் திருெண வயடத 

21 ஆக உயர்த்துவது குறித்து லபசினார். 

அவர் லபசுடகயில், இந்த அரசாங்கம் எப்லபாது லதசத்தின் 

ெகள்கள், சலகாதரிகளின் உைல்ந னில் அக்கடற 

மகாண்டுள்ளது. ஊட்ைச்சத்துக் குடறபாட்டில் இருந்து 

மபண்கடளக் காக்க, அவர்கள் சரியான வயதில் 

திருெணம் மசய்து மகாள்வடத உறுதி மசய்வது அவசியம். 

இப்லபாது நாட்டில் ஆணின் திருெண வயது 21 ஆகவும், 

மபண்ணின் திருெண வயது 18 ஆகவும் உள்ளது. 

அரசாங்கம், குழந்டதத் திருெண தடுப்புச் சட்ைம் ெற்றும் 

இந்து திருெணச் சட்ைத்தில் திருத்தங்கள் லெற்மகாள்ள 

திட்ைமிட்டுள்ளது. அவ்வாறு திருத்தம் லெற்மகாண்டு 

மபண்ணின் திருெண வயது 21 ஆக உயர்த்தப்படும் 

என்று கூறியிருந்தார். 

முன்னதாக, மபண்ணின் திருெண வயடத அதிகரிக்க 

நிதி ஆலயாக் மசயற்குழுடவ அடெத்திருந்தது. அதற்கு 

மஜயா லஜட்லி தட டெ வகிக்கிறார். நிதி ஆலயாக் 

நிபுணர் ெருத்துவர் வி.லக.பால், சுகாதார அடெச்சகம், 

ெகளிர் ெற்றும் குழந்டதகள் ந  லெம்பாட்டு அடெச்சகம் 

ஆகியனவற்றின் உறுப்பினர்கள் இந்த மசயற்குழுவில் 

இைம்மபற்றிருந்தனர். அந்தக் குழுவின் 

பரிந்துடரகளின்படிலய பிரதெரும் மபண்ணின் திருெண 

வயதிடன உயர்த்துவது மதாைர்பாக 

உறுதியளித்திருந்தார். இந்நிட யில், மபண்ணின் 

திருெண வயடத 18ல் இருந்து 21 ஆக உயர்த்தும் 

லயாசடனக்கு ெத்திய அடெச்சரடவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளதாக தகவல் மவளியாகியுள்ளது. இனி இது 

நாைாளுென்றத்தில் சட்ை ெலசாதாவாக தாக்கல் 

மசய்யப்பட்டு சட்ை வடிவம் மபறும். 

இதற்கான பரிர்ந்துடரடய டிசம்பர் மதாைக்கத்தில் 

மசயற்குழு செர்ப்பித்ததாகத் மதரிகிறது. அதில், 

மபண்ணின் திருெண வயடத அதிகரிப்பதால் அவளின் 

மபாருளாதார, சமூக, ஆலராக்கிய லெம்பாடு உறுதி 

மசய்யப்படும் அது குடும்பம், சமூகம், குழந்டதகள் மீது 

லநர்ெடறயான தாக்கத்டத ஏற்படுத்தும் என்று 

பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 



         

    

2. இந்தியா - பாகிஸ்தான் லபாரின் மபான்விழா 

மகாண்ைாட்ைம் 

மவற்றி தினத்தின் மபான்விழாடவ முன்னிட்டு 

மசன்டனயில் உள்ள லபார் வீரர்கள் நிடனவுச் 

சின்னத்தில் முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் ெ ர்வடளயம் 

டவத்து அஞ்சலி மசலுத்தினார். 

பாகிஸ்தானுைன் கைந்த 1971-ம் ஆண்டு நைந்த லபாரில் 

இந்தியா மவற்றி மபற்றது. இந்த லபாரில் 93 ஆயிரம் 

பாகிஸ்தான் வீரர்கள் இந்தியாவிைம் சரணடைந்தனர். 

இப்லபாரின் விடளவாக வங்கலதசம் விடுதட  

அடைந்தது. இடதயடுத்து, ஆண்டுலதாறும் டிச.16-ம்லததி 

மவற்றி தினொக மகாண்ைாைப் பட்டு வருகிறது. 

லபாரில் இந்தியா மவற்றி மபற்று 50 ஆண்டுகள் ஆனடத 

முன்னிட்டு, மவற்றி தினத்தின் மபான் விழா 

மகாண்ைாைப்படுகிறது. 

 

3. அகி  இந்திய லெயர்கள் ொநாடு - பிரதெர் லொடி 

இன்று மதாைங்கி டவக்கிறார் 

நகர்ப்புறத்தில் உள்கட்ைடெப்பு ெற்றும் வசதிகள் 

குடறப்பாட்டுப் பிரச்சடனகளுக்கு தீர்வுகாண ெத்திய 

அரசு ப வடகயான திட்ைங்கடளத் மதாைங்கியுள்ளது. 

இதற்காக சமீப கா ங்களில் பல்லவறு புதிய முயற்சிகடள 

ெத்திய அரசு லெற்மகாண்டுள்ளது.  

இந்த முயற்சிகளுக்கு உத்தரப்பிரலதச ொநி த்தில் சிறப்பு 

கவனம் மசலுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக கைந்த 5 

ஆண்டுகளில் உத்தரப்பிரலதச ொநி ம் நகர்ப்புற 

உள்கட்ைடெப்பில் மவகுவான முன்லனற்றம் 

அடைந்துள்ளது. 

இந்த நிட யில் உத்தரப்பிரலதசம், வாரணாசியில் 

நடைமபறும் அகி  இந்திய லெயர்கள் ொநாட்டை பிரதெர் 

லொடி காமணாலி வாயி ாக இன்று மதாைங்கி 

டவக்கிறார். லெலும் இந்த ொநாட்டில் "புதிய நகர்ப்புற 

இந்தியா " என்ற டெயப்மபாருளில் பிரதெர் லொடி 

உடரயாற்ற உள்ளார். 

நகர்ப்புற வளர்ச்சியில் ெத்திய அரசு ெற்றும் 

உத்தரப்பிரலதச அரசின் முக்கிய சாதடனகடள 

எடுத்துக்காட்டும் கண்காட்சி ஒன்றுக்கும் டிசம்பர் 17 முதல் 

19 வடர ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

4. தூய்டெ இந்தியா திட்ைத்தின் கீழ் ரூ.1,895 லகாடி 

மச வு: ெத்திய அரசு 

தூய்டெ இந்தியா திட்ைத்தின் கீழ் ரூ.1,894.85 லகாடி 

மச விைப்பட்டுள்ளதாக ெத்திய அரசு வியாழக்கிழடெ 

மதரிவித்தது. 

இதுகுறித்து லெலும் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: 

தூய்டெ இந்தியா திட்ைம் குறித்து பரவ ான 

விழிப்புணாா்டவ ஏற்படுத்தி தகவல், கல்வி ெற்றும் 

மதாட த்மதாைாா்பு (ஐஇசி) வியூகம் மூ ம் விரும்பும் 

இ க்டக அடைய வியூகம் வகுக்கப்பட்ைது. இந்த ஐஇசி 

வியூகத்துக்காக 2014-2015 முதல் 2021-22-ஆம் 

நிதியாண்டு வடரயில் ரூ.1,894.85 லகாடி 

மச விைப்பட்டுள்ளதாக ெத்திய அரசு மதரிவித்துள்ளது. 

தூய்டெ இந்தியா திட்ைத்டத ெத்திய அரசு கைந்த 2014-

ஆம் ஆண்டு அக்லைாபாா் 2-ஆம் லததி மதாைக்கி டவத்தது. 

2019 அக்லைாபாா் 2-க்குள் அடனத்து கிராெங்களிலும் 

கழிப்படற வசதிடய ஏற்படுத்தி தருவதன் மூ ம் திறந்த 

மவளியில் அசுத்தம் இல் ாத நாைாக உருமவடுக்கச் 

மசய்வலத இந்த திட்ைத்தின் முக்கிய லநாக்கொகும். 

 

5.புதுச்லசரியில் சர்வலதச ஆவணப்பை, குறும்பை திருவிழா 

புதுச்லசரியில் சர்வலதச ஆவணப்பைம் ெற்றும் குறும்பை 

திருவிழா இன்று மதாைங்கி 3 நாட்கள் நைக்கிறது. கைந்த 

10 ஆண்டுகளாக புதுச்லசரியில் முற்லபாக்கு எழுத்தாளர் 

கட ஞர்கள் சங்கம் ெத்திய பல்கட க்கழகத்துைன் 

இடணந்து சர்வலதச ஆவணப்பை, குறும்பை 

திருவிழாடவ நைத்தி வருகிறது. அதன் மதாைர்ச்சியாக 

புதுச்லசரி திடர இயக்கம், அட யன்ஸ் பிரான்சிஸ், 

ெத்திய திடரப்பை பிரிவு, தமிழ்நாடு முற்லபாக்கு 

எழுத்தாளர் கட ஞர்கள் சங்கம் இடணந்து இந்திய 

திடரயு க லெடத சத்யஜித் லர நூற்றாண்டு 

திருவிழாடவ நைத்த திட்ைமிட்டுள்ளது. 

இத்திருவிழா இன்று (17ம் லததி) மதாைங்கி 19ம் லததி 

வடர 3 நாட்கள் அட யன்ஸ் பிரான்சிஸ் திடரயரங்கில் 

நைக்கிறது. இத்திருவிழாவில் சத்யஜித் லர உருவாக்கிய 

உ களவில் இந்திய சினிொவுக்கு மபருடெ லசர்த்து, ப  

விருதுகள் மபற்ற 9 திடரப்பைங்களும், ஷியாம் மபனகல் 

உருவாக்கிய சத்யஜித் லர ஆவணப்பைமும் திடரயிைப்பை 

உள்ளது. மதாைக்க நிகழ்ச்சி இன்று ொட  5 ெணிக்கு 

நைக்கிறது. சத்யஜித் லரயின் முதல்பைொன உ களவில் 

அடனத்து திடரப்பை விழாக்களிலும் திடரயிைப்பட்ை 

‘பலதர் பாஞ்சாலி’ திடரயிைப்படுகிறது. மபாதுெக்களுக்கு 

அனுெதி இ வசம். 

 

6. 81 நிமிைத்தில் உருவான திடரப்பைம் 

லக பாக்கியராஜ் நடிப்பில் 81 நிமிைம் மதாைர்ச்சியாக 

பைப்பிடிப்பு நைத்தி திடரப்பைம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

81 நிமிை பைப்பிடிப்பு 

தமிழ் திடரயு கில் புதிய இயக்குனரான சிவ ொதவ் 

இயக்கத்தில் இயக்குநரும், நடிகருொன லக பாக்யராஜ் 

கதாநாயகனாக நடித்துள்ள திடரப்பைம் ‘3.6.9’. இந்த 

பைத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் பிளாக் பாண்டி, அஜய் 

கண்ணன், சுடகல், சத்தி ெலகந்திரா ெற்றும் வில் ன் 

கதாபாத்திரத்தில்    பைத்தின் தயாரிப்பாளர் பி ஜி எஸ் 

நடித்துள்ளார்.   ொரிஸ்வரன் ஒளிப்பதிவு மசய்துள்ள இந்த 

பைத்துக்கு கார்த்திக் ஹர்ோ இடச அடெத்துள்ளனர். 

உ க சினிொ வர ாற்றில் 81 நிமிைங்கள் மதாைர்ச்சியாக 

பைப்பிடிப்பு நைத்தி முடிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த பைத்தின்     

படிப்பிடிப்பு புதுச்லசரி      பிள்டளயார் குப்பத்தில் உள்ள 

புனித ஆலராக்கிய அன்டன ஆ யத்தில் லநற்று நைந்தது. 

காட  11.40 ெணிக்கு மதாைங்கிய பைப்பிடிப்பு ெதியம் 1.01 

ெணிக்கு முடிந்தது. ஒலர லநரத்தில், ஒரு களத்தில் 24 

லகெராக்கள், 150-க்கும் லெற்பட்ை நடிகர், நடிடககள், 

450 பணியாளர்கடள மகாண்டு பைொக்கப்பட்ைது. 

 


