
         

    

1. குஜராத் மாநில முதலமமச்சர் எந்த நுண்-வமலப்பூ 

தளத்தின் குஜராத்தி பதிப்மபத் ததாடங்கினார்? 

அ) டுவிட்டர் 

ஆ) கூ  

இ) சிங்காரி 

ஈ) ரெடிட் 

✓ இந்திய பன்ர ாழி நுண்-வலைப்பூ தள ான ‘கூ’வின் 

குஜொத்தி பதிப்லப குஜொத் மாநில முதல்வர் பூபபந்திெ 

பபடல் ரதாடங்கி லவத்தார். இச்ரெயலி  க்கள் தங்கள் 

தாய்ர ாழிலயப் பயன்படுத்தி உள்ளடக்கத்லதப் பகிெவும் 

 ற்றவர்களுடன் இலைக்கவும் உதவுகிறது.  

✓ குஜொத்தி பதிப்புடன் ‘கூ’ இப்பபாது தமிழ், ஹிந்தி,  ொத்தி, 

கன்னடம், ரதலுங்கு, அஸ்ஸாமி, பஞ்ொபி, ரபங்காலி & 

ஆங்கிைம் உள்ளிட்ட பத்து ர ாழிகளில் கிலடக்கிறது. 

 

2. ‘சில்வர்மலன்’ என்ற பகுதி அதிவவக இரயில் திட்டம் 

அமமக்கப்படுகிற மாநிலம் எது? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) பகெளா  

இ) குஜொத் 

ஈ) ஒடிொ 

✓ ‘சில்வர்லைன்’ என்பது பகெள  ாநிைத்தில் கட்டப்பட்டு 

வரும் பகுதி அதிபவக இெயில் திட்ட ாகும். இத்திட்டத்தில் 

 ாநிைத்தின் வட  ற்றும் ரதன் முலனகளுக்கு இலடபய 

 ணிக்கு 200 கிமீ பவகத்தில் இெயில்கலள இயக்குவது 

அடங்கும். பகெள ெயில் ப ம்பாட்டுக்கழகம் ரெயற்படுத்தும் 

‘சில்வர்லைன்’ திட்டத்துக்கு எதிொக பகெளா முழுவதும் 

பபாொட்டங்கள் நலடரபற்று வருகின்றன. 

✓ இதன் திட்ட  திப்பீடு `63,940 பகாடி. இந்தத் திட்டத்தின் 

காைக்ரகடு 2025ஆம் ஆண்டு ஆகும். 

 

3. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, “அவமானத்தின் தூண்” 

நிமனவுச்சின்னம் அமமந்துள்ள நாடு / பிராந்தியம் எது? 

அ) அர ரிக்கா 

ஆ) ஹாங்காங்  

இ) லதவான் 

ஈ) ெஷ்யா 

✓ “அவ ானத்தின் தூண்” என்பது ரபய்ஜிங்கின் 

தியனன்ர ன் ெதுக்கத்தில் ரகால்ைப்பட்டவர்கலள 

நிலனவுகூரும் ஒரு நிலனவுச்சின்ன ாக்கும். இது 1997 

முதல் ஹாங்காங் பல்கலை வளாகத்தில் அல ந்துள்ள 8 

மீட்டர் உயெச்சிலையாகும். இந்த நிலனவுச்சின்னத்தில் 

ஐம்பது துயரம் ததாய்ந்த முகங்களும் சித்திெவலதக்கு 

உடல்களும் ரெதுக்கப்பட்டுள்ளன. 

✓ 1989ஆம் ஆண்டில் தியனன்ர ன் ெதுக்கத்லதச் சுற்றி 

சீன துருப்புக்களால் ரகால்ைப்பட்ட ஜனநாயக எதிர்ப்பாளர் 

-கலள நிலனவுகூரும் வலகயில் இந்தத்தூண் உள்ளது. 

இச்சிலைலய இெபவாடு இெவாக கலெக்கும் 

நடவடிக்லகலய ஹாங்காங் பல்கலை ப ற்ரகாண்டது. 

 

4. ‘தபண்களின் உரிமமகள் மற்றும் நலன்கமளப் 

பாதுகாப்பதற்கான சட்டத்மத’ நிமறவவற்றிய நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா  

இ) ெஷ்யா 

ஈ) ெவூதி அபெபியா 

✓ பதசிய  க்கள் காங்கிெஸின் சீனாவின் நிலைக்குழு, 

‘ரபண்களின் உரில கள்  ற்றும் நைன்கலளப் 

பாதுகாப்பதற்கான ெட்டத்தின்’ வலெவு திருத்தத்லத 

அறிவித்தது. பணியிடத்திலும் வீட்டிலும் ரபண்களின் 

உரில கலளப் பாதுகாப்பது இச்ெட்டத்தின் பநாக்க ாகும். 

 

5. திவால் மற்றும் தநாடிப்பு நிமல குறியீட்மட தசயல்படு 

-த்துகிற மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ) நிதி அல ச்ெகம் 

ஆ) ரபருநிறுவன விவகாெங்கள் அல ச்ெகம்  

இ) ரவளியுறவு அல ச்ெகம் 

ஈ) வணிகம்  ற்றும் ரதாழிற்துலற அல ச்ெகம் 

✓ ரபருநிறுவன விவகாெங்கள் அல ச்ெகம் (MCA) திவால் 

 ற்றும் ரநாடிப்புநிலை (IBC) குறியீட்டில் சிை கடுல யான 

விதிமுலறகலள முன்ர ாழிந்துள்ளது. ஒரு தீர் ானத் 

திட்டத்லத அங்கீகரிக்க அல்ைது நிொகரிக்க, திவால் 

தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரிலய IBC முப்பது நாட்களுக்குள் 

நிய னம் ரெய்ய பவண்டும் என்று MCA முன்ர ாழிந்தது.  

✓ ஜன.13ஆம் பததிக்குள் இத்திட்டம் குறித்த ரபாது க்களின் 

கருத்துக்கலள அெொங்கம் பகாரியுள்ளது. 

 

6. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) சமீபத்தில் எந்தத் வததி 

வமர அமடயாளக்குறியாக்க விதிகமள நீட்டித்துள்ளது? 

அ) ஜனவரி 1, 2022 

ஆ) ஏப்ெல் 1, 2022 

இ) ஜூன் 30, 2022  

ஈ) ரெப்டம்பர் 30, 2022 

✓ இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ெமீபத்தில் அலடயாளக்குறியாக்க 

விதிகலள 2022 ஜூன்.30 வலெ நீட்டித்துள்ளது.  

✓ வணிகத் தளங்களில் அட்டை தரடை அழித்துவிட்டு 

அலடயாளக்குறியாக்கத்லதப் பயன்படுத்துவதற்கான 

காைக்ரகடு ப லும் 6  ாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ வணிகர்கள்  ற்றும் பைம் ரெலுத்தும் நிறுவனங்கள் 

2021 டிெ.31’க்கு முந்லதய காைக்ரகடுலவ பூர்த்தி ரெய்ய 

இயைால லய ரவளிப்படுத்தியதால்,  த்திய வங்கியால் 

இந்த நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. வணிக தளத்தில் 

அட்லட தெலவப் பதிவுரெய்ய, பகாப்பு 

அலடயாளக்குறியாக்க அட்லட பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

7. இந்தியாவில, ‘வதசிய நுகர்வவார் உரிமமகள் நாள்’ 

அனுசரிக்கப்படுகிற வததி எது?  

அ) டிெம்பர் 20 

ஆ) டிெம்பர் 22 

இ) டிெம்பர் 24  

ஈ) டிெம்பர் 25 

✓ இந்தியா முழுவதும் ஆண்டுபதாறும் டிெம்பர்.24ஆம் பததி 

பதசிய நுகர்பவார் உரில கள் நாளாக 

ரகாண்டாடப்படுகிறது. இது பதசிய நுகர்பவார் நாள் 

என்றும் அலழக்கப்படுகிறது. 

✓ நுகர்பவார் பாதுகாப்புச் ெட்ட ானது இந்தியக் குடியெசுத் 

தலைவரின் ஒப்புதலைப் ரபற்ற பததியான 1986 டிெ.24 

இந்நாளில் நிலனவுகூெப்படுகிறது. 

✓ நுகர்பவாரின் உரில கள்  ற்றும் ரபாறுப்புகள் குறித்து 

விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துவபத இந்த நாளின் பநாக்கம். 

உைக நுகர்பவார் உரில  நாள் ஆண்டுபதாறும்  ார்ச்.15 

அன்று ரகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

8. பிரதமரின் வவமலவாய்ப்பு உருவாக்க திட்டத்மத 

(PMEGP) தசயல்படுத்துகிற நிறுவனம் எது? 

அ) KVIC  

ஆ) NSIC 

இ) NABARD 

ஈ) SIDBI 

✓ காதி  ற்றும் கிொ ப்புறத் ரதாழில்கள் ஆலையம் (KVIC) 

பிெத ரின் பவலைவாய்ப்பு உருவாக்க திட்டத்லத 

ரெயல்படுத்தி வருகிறது. ெமீபத்தில். KVIC, உத்தெ பிெபதெ 

மாநிலத்தின் பண்படல்கண்ட் பகுதியில் சுயரதாழில் 

நடவடிக்லககலளத் ரதாடங்கியது. 

✓ ஜான்சி  ாவட்டம்  ற்றும் புந்பதல்கண்ட் பகுதியின் சிை 

பகுதிகளில் உள்ள கிொ ப்புற லகவிலனஞர்களுக்கு 

பாலன வலனயும் மின்ொெ ெக்கெம், பதனீ வளர்ப்பு ரபட்டி 

 ற்றும் அகர்பத்தி எந்திெம் ஆகியவற்லற MSME இலை 

அல ச்ெர் வழங்கினார். 

 

9. சத்தீஸ்கர் மற்றும் தில்லிக்குப் பிறகு தனது ஆரம்பப் 

பள்ளிகளில் ‘மகிழ்ச்சி பாடத்திட்ட’த்மதத் ததாடங்கவுள்ள 

மாநில அரசு எது? 

அ) பீகார் 

ஆ) குஜொத் 

இ)  காொஷ்டிொ 

ஈ) உத்தெ பிெபதெம்  

✓ உத்தெ பிெபதெத்தில் உள்ள 150 ரதாடக்கப் பள்ளிகளில் 

ஒரு பொதலனத் திட்ட ாக ‘ கிழ்ச்சி பாடத்திட்ட’த்லதத் 

ரதாடங்க உத்தெ பிெபதெ  ாநிை அெசு முடிவு ரெய்துள்ளது. 

இது  ாைவர்கலள இயற்லக, ெமூகம்  ற்றும் நாட்டின் 

மீது அதிக ஈடுபாடு ரகாண்டவர்களாக  ாற்றுவலத 

பநாக்க ாகக் ரகாண்டுள்ளது. 

✓ ெத்தீஸ்கர்  ற்றும் தில்லிக்கு அடுத்தபடியாக நாட்டின் 

மூன்றாவது  ாநிை ாக உத்தெ பிெபதெம் ‘ கிழ்ச்சி பாடத் 

திட்டத்லத ரெயல்படுத்தும். 1-8ஆம் வகுப்பு  ாைவர்களு 

-க்கு இந்தப் பாடத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும். 

 

10. திமரப்படங்கள்மீதான தணிக்மகமய நிறுத்துவதாக 

சமீபத்தில் அறிவித்த நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அெபு அமீெகம்  

ஆ) பஹ்லென் 

இ) ஓ ான் 

ஈ) ஈொன் 

✓ இனி திலெயெங்குகளில் ரவளியாகும் திலெப்படங்கலள 

தணிக்லக ரெய்ய  ாட்படாம் என ஐக்கிய அெபு அமீெகம் 

அறிவித்துள்ளது. ரவளிநாட்டினலெ ஈர்க்கும் ஒரு 

தாொளவாத ல ய ாக நாட்லட உயர்த்துவதற்கான ஒரு 

முயற்சியாக இது பார்க்கப்படுகிறது. 

✓ அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, “படங்கள் அவற்றின் ெர்வபதெ 

பதிப்பின்படி திலெயெங்குகளில் திலெயிடப்படும்”. 

 

 

1. ப லும் 2 ரகாபொனா தடுப்பூசிகளுக்கு  த்திய அெசு 

அனு தி 

கபொனா ரதாற்றுக்கு எதிொன பபாொட்டத்லத ப லும் 

வலுப்படுத்தும் வலகயில் பகாாோா்பிபவக்ஸ், 

பகாபவாபவக்ஸ் ஆகிய தடுப்பூசிகளின் அவெெகாைப் 

பயன்பாட்டுக்கு இந்திய  ருந்துகள் தெக் கட்டுப்பாட்டு 

இயக்குநெகம் (டிசிஜிஐ) அனு தி அளித்துள்ளது. 

கபொனா ரதாற்று சிகிச்லெக்கான  ால்னுபிொவிாோா் 

 ாத்திலெயின் அவெெகாைப் பயன்பாட்டுக்கும் அனு தி 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அர ரிக்காலவச் பொோா்ந்த பநாபவாபவக்ஸ் நிறுவனம் 

பகாபவாபவக்ஸ் கபொனா தடுப்பூசிலயத் தயாரித்தது. 

அத்தடுப்பூசிலய அதிக எண்ணிக்லகயில் தயாரித்து, 

குலறந்த, நடுத்தெ வரு ானம் ரகாண்ட நாடுகளுக்கு 

விநிபயாகிப்பதற்காக சீெம் நிறுவனத்துடன் 

பநாபவாபவக்ஸ் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் ஒப்பந்தம் 

ப ற்ரகாண்டது. அத்தடுப்பூசியின் அவெெகாைப் 

பயன்பாட்டுக்கு உைக சுகாதாெ அல ப்பு கடந்த 17-ஆம் 

பததி ஒப்புதல் வழங்கியிருந்தது. 

லஹதொபாலதச் பொோா்ந்த பயாைஜிகல்-இ நிறுவனம், 

பகாாோா்பிபவக்ஸ் தடுப்பூசிலய  த்திய உயிரி 

ரதாழில்நுட்பத் துலறயுடன் இலைந்து தயாரித்தது. இது 

முழுவதும் உள்நாட்டிபைபய தயாரிக்கப்பட்ட 3-ஆவது 

கபொனா தடுப்பூசியாகும். அர ரிக்காலவச் பொோா்ந்த ர ாோா்க் 

நிறுவனம், கபொனா ரதாற்றால் பாதிக்கப்படுபவாருக்கு 

சிகிச்லெ அளிப்பதற்காக  ால்னுபிொவிாோா்  ாத்திலெலயத் 

தயாரித்தது. 

பரிந்துலெயும் அனு தியும்: பகாபவாபவக்ஸ், 

பகாாோா்பிபவக்ஸ் ஆகிய தடுப்பூசிகலளயும்,  ால்னுபிொவிாோா் 

 ாத்திலெலயயும் இந்தியாவில் பயன்படுத்த அனு தி 

அளிக்கு ாறு  த்திய  ருந்துகள் தெக் கட்டுப்பாட்டு 

 

 

 

 



         

    

அல ப்பின் (சிடிஎஸ்சிஓ) தடுப்பூசி நிபுைாோா்கள் குழு 

 த்திய அெசுக்குப் பரிந்துலெ வழங்கியிருந்தது. 

அப்பரிந்துலெலய டிசிஜிஐ ஏற்றுக் ரகாண்டு, 3 

 ருந்துகளின் அவெெகாைப் பயன்பாட்டுக்கும் 

ரெவ்வாய்க்கிழல  அனு தி வழங்கியது. இது ரதாடாோா்பாக 

 த்திய சுகாதாெத் துலற அல ச்ொோா்  ன்சுக்  ாண்டவியா 

ட்விட்டரில் ரவளியிட்ட பதிவில், ‘‘ஒபெ நாளில் 3 

 ருந்துகளின் அவெெகாைப் பயன்பாட்டுக்கு அனு தி 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. பகாாோா்பிபவக்ஸ், பகாபவாபவக்ஸ் 

தடுப்பூசிகலளயும்,  ால்னுபிொவிாோா்  ாத்திலெலயயும் 

கட்டுப்பாடுகளுடன் பயன்படுத்த அனு தி 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த அனு தியானது கபொனா ரதாற்றுக்கு எதிொன 

உைகின் பபாொட்டத்லத ப லும் வலுப்படுத்தும். 

அப்பபாொட்டத்லத பிெத ாோா் நபெந்திெ ப ாடி முன்னின்று 

நடத்தி வருகிறாாோா். இந்தியாவின்  ருந்து நிறுவனங்கள் 

ஒட்டுர ாத்த உைகுக்கும் பைனளிப்பலவயாக உள்ளன. 

‘ஹாட்ரிக்’  தடுப்பூசி: ஆாோா்பிடி புெதப் பிரிலவ 

அடிப்பலடயாகக் ரகாண்டு உள்நாட்டிபைபய 

தயாரிக்கப்பட்ட முதல் கபொனா தடுப்பூசி, பகாாோா்பிபவக்ஸ். 

உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட 3-ஆவது தடுப்பூசியாக அது 

விளங்குகிறது. நாபனாபாாோா்டிகல் ரதாழில்நுட்பத்தில் 

தயாரிக்கப்பட்ட பகாபவாபவக்ஸ் தடுப்பூசிலய சீெம் 

நிறுவனம் உற்பத்தி ரெய்யவுள்ளது. 

 ால்னுபிொவிாோா்  ாத்திலெயானது 18 வயலதக் 

கடந்தவாோா்களுக்கான கபொனா சிகிச்லெயிலும், 

அத்ரதாற்றின் பாதிப்பு தீவிெ லடய 

வாய்ப்புள்ளவாோா்களுக்கான சிகிச்லெயிலும் 

பயன்படுத்தப்படவுள்ளது. அந்த  ாத்திலெலய 

இந்தியாவில் 13 நிறுவனங்கள் தயாரித்து 

விநிபயாகிக்கவுள்ளன’’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாாோா். 

பயன்பாட்டு முலறகள்: பகாாோா்பிபவக்ஸ் தடுப்பூசிலய 28 

நாள்கள் இலடரவளியில் இரு தவலைகளாகச் ரெலுத்த 

பவண்டும். பகாபவாபவக்ஸ் தடுப்பூசிலய 21 நாள்கள் 

இலடரவளியில் இரு தவலைகலளச் ரெலுத்த 

பவண்டும். இரு தடுப்பூசிகலளயும் 2 முதல் 8 டிகிரி 

ரெல்ஷியஸ் ரவப்பநிலையில் பெமித்துலவக்க பவண்டும். 

 ால்னுபிொவிாோா்  ாத்திலெலய  ருத்துவாோா்கள் 

பரிந்துலெத்தால்  ட்டுப  பயன்படுத்த பவண்டும். 18 

வயலதக் கடந்தவாோா்களுக்கு  ட்டுப  அந்த  ாத்திலெ 

பரிந்துலெக்கப்பட பவண்டும். நாரளான்றுக்கு இரு 

 ாத்திலெகலள எடுத்துக் ரகாள்ளைாம். ரதாடாோா்ந்து 5 

நாள்களுக்கு ப ல் அந்த  ாத்திலெலயப் பயன்படுத்தக் 

கூடாது. 

அனு திக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பூசிகள்: நாட்டில் பகாவிஷீல்ட், 

பகாபவக்ஸின், ஸ்புட்னிக்-வி ஆகிய கபொனா 

தடுப்பூசிகள் ஏற்ரகனபவ  க்களுக்குச் ரெலுத்தப்பட்டு 

வருகின்றன.  ாடாோா்னா, ஜான்ென்&ஜான்ென், லெபகாவ்-

டி ஆகிய தடுப்பூசிகளின் அவெெகாைப் பயன்பாட்டுக்கு 

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அலவ இன்னும் 

பயன்பாட்டுக்கு வெவில்லை. 

தடுப்பூசிகள் வரிலெயில் பகாாோா்பிபவக்ஸ், 

பகாபவாபவக்ஸ் ஆகியலவ இலைந்துள்ள நிலையில், 

நாட்டில் அனு தி வழங்கப்பட்டுள்ள கபொனா 

தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்லக 8-ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

 

2. பதசிய அளவிைான மீன் பிடிப்பில் தமிழகம் முதலிடம் 

தமிழகம் முழுவதும் 5,500 விலெப்படகுகள், 25 

ஆயிெத்துக்கும் ப ற்பட்ட நாட்டுப்படகுகள் மீன்பிடிப்பில் 

ஈடுபட்டுள்ளன. பதசிய அளவிைான மீன்பிடியில் 

கடந்தாண்டு குஜொத் முதலிடத்தில் இருந்தது. ஒன்றிய 

கடல் மீன் ஆொய்ச்சி கூட கைக்ரகடுப்பின்படி, 

நடப்பாண்டு மீன் பிடிப்பில் தமிழகம் முதலிடம் 

பிடித்துள்ளது. 

தமிழக கடற்கலெயின் நீளம் 1,071 கி.மீ. இதில் 

ொ நாதபுெம்  ாவட்ட கடற்கலெயின் நீளம் 237 கி.மீ. 

 ாவட்டத்தில் 1,600க்கும் ப ற்பட்ட விலெப்படகுகள், 

5,700க்கும் ப ற்பட்ட நாட்டுப்படகுகளில் மீன்பிடி ரதாழில் 

நடந்து வருகிறது. கடந்த 2018ல் தமிழகத்தில் 7.18 ைட்ெம் 

டன், 2019ல் 7.75 ைட்ெம் டன் மீன்கள் பிடிபட்டன. 2020-

21ல் 10 ைட்ெம் டன் மீன்கள் பிடித்து குஜொத்  ாநிைத்லத 

பின்னுக்கு தள்ளி தமிழகம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. 

ொ நாதபுெம்  ாவட்டம் 2.64 ைட்ெம் டன் மீன்கள் பிடித்து 

 ாநிைத்தில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

3. பாபப, அரைக்ஸியாவுக்கு விருது 

துலப உைக கால்பந்து விருதுகளின் 12-ஆவது 

எடிஷனில், 2021-ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த கால்பந்து 

வீெொக பிொன்ஸின் கிலியன் பாபப, சிறந்த 

வீொங்கலனயாக ஸ்ரபயினின் அரைக்ஸியா புரடைாஸ் 

பதாோா்வாகினாோா். 

துலபயில் உள்ள புாோா்ஜ் கலிஃபாவில் நலடரபற்ற 

நிகழ்ச்சியில், ஆண்டின் சிறந்த பகால் ஸ்பகாொோா்  ற்றும் 

ெசிகாோா்கள் வெபவற்லப ரபற்ற வீெருக்கான  ாெபடானா 

விருலத பபாைந்தின் ொபாோா்ட் ரைவாண்படாவ்ஸ்கி 

ரபற்றாாோா். அதிக பகாைடித்த வீெருக்கான விருது 

பபாாோா்ச்சுகலின் கிறிஸ்டியாபனா ரொனால்படாவுக்கு 

வழங்கப்பட்டது. 

ஆடவாோா் பிரிவில் சிறந்த கிளப்பாக ரெல்சியும்,  களிாோா் 

பிரிவில் சிறந்த கிளப்பாக பாாோா்சிபைானாவும் பதாோா்வாகின. 

சிறந்த பதசிய அணியாக இத்தாலி விருது ரபற்றது. சிறந்த 

தடுப்பாட்ட வீெொக லிபயானாாோா்படா பபானுச்சி (இத்தாலி), 

சிறந்த பகால்கீப்பொக கியான்லுகி படானாரு ா (இத்தாலி), 

சிறந்த பயிற்சியாளொக ொபாோா்படா  ான்சினி (இத்தாலி) 

பதாோா்வாகினாோா். 

 


