
        

    

1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற PARAKH என்பது எந்தத் 

துறறயுடன் சதொடர்புறடய இறையதளமொகும்? 

அ) மாணவர் கற்றல் மதிப்பீடு  

ஆ) பாதுகாப்பு ககாள்முதல் 

இ) முதலீட்டு ஆல ாசனை 

ஈ) சுங்க அனுமதி 

✓ லதசிய கல்விக்ககாள்னகயாைது PARAKH (Performance 

Assessment, Review, மற்றும் Analysis of Knowledge for 

Holistic Development) என்ற லதசிய மதிப்பீட்டு னமயத்னத 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

✓ அண்னமயில், அகி  இந்திய கதாழில்நுட்பக் கல்வி 

கவுன்சி ாைது (AICTE) இதற்காை இனணயதளத்னத 

கதாடங்கியது. இது உயர்கல்வி மற்றும் பள்ளி பயிலும் 

மாணவர்கள் குறித்த மதிப்பீடுகனள லமற்ககாள்ளும். 

 

2. பபொபொலில் உள்ள வொன் விகொர் பதசியப்பூங்கொ மற்றும் 

உயிரியல் பூங்கொவின் குலொபபொ சமீபத்தில் கொலமொனது. 

அது ஒரு ____? 

அ) ஒற்னறக் ககாம்பு காண்டாமிருகம் 

ஆ) லதன் கரடி  

இ) வங்கப்புலி 

ஈ) இராட்சத ஆனம 

✓ இந்தியாவின் வயதாை லதன் கரடி ‘கு ாலபா’, லபாபாலில் 

உள்ள வான் விகார் லதசியப் பூங்கா மற்றும் உயிரியல் 

பூங்காவில் தைது 40ஆம் வயதில் இறந்தது. இந்தப் கபண் 

கரடி, கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு தைது 25 வயதில் கதருக் 

கன ஞரிடமிருந்து மீட்கப்பட்டது. 

✓ மூப்புகாரணமாக உள்ளுறுப்புகள் கசயலிழந்தலத லதன் 

கரடியின் இறப்புக்குக்காரணம் எை உடற்கூறு பரிலசாத 

-னைமூ ம் கதரியவந்தது. 

 

3. ‘சசம்சமொழித் தமிழொய்வு மத்திய நிறுவனம்’ அறமந்து 

உள்ள நகரம் எது? 

அ) மதுனர 

ஆ) கசன்னை  

இ) லகாயம்புத்தூர் 

ஈ) திருச்சிராப்பள்ளி 

✓ கசன்னை நகரத்தின் புறநகர்ப் பகுதியில் உள்ள 

கபரும்பாக்கத்தில் ‘கசம்கமாழித்தமிழாய்வு மத்திய நிறுவ 

-ைத்தின் புதிய வளாகத்னத பிரதமர் நலரந்திர லமாடி 

திறந்து னவத்தார். இது முன்ைர் ‘கசம்கமாழித் தமிழுக்கா 

-ை சிறப்பு னமயம்’ எை அறியப்பட்டது. 

✓ இது நடுவண் கல்வி அனமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள ஒரு 

தன்ைாட்சி அனமப்பாகும். இது 2006 முதல் 2008 வனர 

னமசூருவில் உள்ள இந்திய கமாழிகளுக்காை மத்திய 

நிறுவை வளாகத்தில் கசயல்பட்டு வந்தது. 

 

 

4. மூன்றொவது பதசிய நீர் விருதுகள்-2020’இல் ‘சிறந்த 

மொநிலப்’ பிரிவில் முதல் பரிறச சவன்ற மொநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) உத்தர பிரலதசம்  

இ) குஜராத் 

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ மூன்றாவது லதசிய நீர் விருதுகள்-2020’இல் ‘சிறந்த 

மாநி ப் பிரிவில்’ உத்தர பிரலதச மாநி த்துக்கு முதல் 

பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அனதத் கதாடர்ந்து ராஜஸ்தான் 

மற்றும் தமிழ்நாடு உள்ளது. நீர்வளங்கள், ஆற்று லமம்பாடு 

மற்றும் கங்னக புத்துயிர் துனற, ஜல் சக்தி அனமச்சகம் 

ஆகியனவ மாநி ங்கள், நிறுவைங்கள், தனிநபர்கள் 

லபான்றவற்றுக்கு 11 கவவ்லவறு பிரிவுகளில் 57 

விருதுகனள வழங்குகிறது. 

✓ நீர் லம ாண்னமயில் முழுனமயாை அணுகுமுனறனய 

கனடப்பிடிக்க அது அவற்னற ஊக்குவிக்கிறது. லமலும் 

சிறந்த நீர் பயன்பாட்டு நனடமுனறகனள பின்பற்ற 

மக்கனள அது ஊக்குவிக்கிறது.

 

5. `2,000 பகொடி மதிப்பிலொன பொல் பண்றை கூட்டு 

நிறுவனத்றத உருவொக்க, ‘பதசிய பொல்வள பமம்பொட்டு 

வொரியத்துடன்’ ஒப்பந்தம் சசய்துள்ள மொநிலம் எது? 

அ) பஞ்சாப் 

ஆ) அஸ்ஸாம்  

இ) குஜராத் 

ஈ) அருணாச்ச  பிரலதசம் 

✓ அஸ்ஸாம் அரசும் லதசிய பால்வள லமம்பாட்டு வாரியமும் 

மாநி த்தில் இத்துனறயின் முழுனமயாை வளர்ச்சிக்காக 

`2,000 லகாடி மதிப்பிலான கூட்டு நிறுவைத்னத உரு 

-வாக்குவதற்காை ஒப்பந்தத்தில் னககயழுத்திட்டை.  

✓ இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி, 7 ஆண்டுகளில் ஆறு 

புதிய அ குகளில் இருந்து 10 இ ட்சம் லிட்டர் பான  

பதப்படுத்தும் லநாக்குடன் `2,000 லகாடியில் ஒரு கூட்டு 

நிறுவைம் அனமக்கப்படும். உ க வங்கியின் நிதியுதவி 

உடன் கூடிய, ‘அஸ்ஸாம் லவளாண் வணிகம் மற்றும் 

கிராமப்புற லபாக்குவரத்துத் திட்டத்தின்’கீழ் இதற்காை 

அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. 

 

6.NSO’இன் முதல் முன்கூட்டிய உத்பதச மதிப்பீடுகளின்படி, 

2021-22 நிதியொண்டிற்கொன GDP வளர்ச்சி என்னவொக 

இருக்கும்? 

அ) 8.5% 

ஆ) 9.2%  

இ) 10% 

ஈ) 11.5% 

✓ லதசிய புள்ளியியல் அலுவ கம் (NSO) 2021-2022ஆம் 

நிதியாண்டிற்காை ஆண்டு வருமாைத்தின் முன்கூட்டிய 

உத்லதச மதிப்பீடுகனள கவளியிட்டுள்ளது. 2021-2022ம் 

ஆண்டில் ஜிடிபி வளர்ச்சி 9.2 சதவீதமாக இருக்கும் என்று 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2020-2021’ம் ஆண்டில் இது 7.3 

சதவீதமாக இருந்தது. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ மதிப்பீடுகளின்படி, இந்தியப்கபாருளாதாரம் உ கின் மிக 

லவகமாக வளர்ந்துவரும் கபரிய கபாருளாதாரமாக அதன் 

நின னய மீண்டும் கபறுவதற்காை பானதயில் உள்ளது. 

9.5% வளர்ச்சி இருக்கும் எை இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் 

கணித்துள்ளது. 

 

7. எந்த ஆண்டில், முதல் ஸ்டொர்ட்-அப் இந்தியொ ‘புத்தொக்க 

வொரம்’ சதொடங்கப்பட்டது? 

அ) 2015 

ஆ) 2017 

இ) 2019 

ஈ) 2021  

✓ இந்திய அரசாங்கம், 2021 ஜை.10 அன்று முதல் ஸ்டார்ட் 

அப் இந்தியா ‘புத்தாக்க வாரத்னத’ ஏற்பாடு கசய்தது. இது 

புத்தாக்கங்கனள ஊக்குவிக்கும் லநாக்கிற்காக துளிர் 

நிறுவல்கள், கதாழில்முனைலவார்கள், முதலீட்டாளர்கள், 

அனடவுகள், நிதி நிறுவைங்கள், வங்கிகள் மற்றும் 

ககாள்னக வகுப்பாளர்கனள ஒலர தளத்தின் கீழ் 

ஒன்றினணப்பனத லநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.  

✓ கதாழி க & உள்நாட்டு வணிக லமம்பாட்டுத்துனற (DPIIT) 

இந்தப் புத்தாக்கக் ககாண்டாட்டத்னத ஏற்பாடு கசய்தது. 

 

8. கடவுச்சீட்டு பசறவ திட்டம் 2.0’க்கொன பசறவ வழங்கு 

-நரொக உள்ள சதொழில்நுட்ப நிறுவனம் எது? 

அ) கடக் மஹிந்திரா 

ஆ) TCS  

இ) அக்கசஞ்சர் 

ஈ) விப்லரா 

✓ பாஸ்லபார்ட் லசவா திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்திற்கு 

டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் நிறுவைத்னத கவளியுறவு 

அனமச்சகம் லதர்வு கசய்துள்ளது. 

✓ 2008’இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இதன் முதல் கட்டத்னத 

டிசிஎஸ் கவற்றிகரமாக கசயல்படுத்தியது. கடவுச்சீட்டு 

கதாடர்பாை லசனவகனள வழங்குவனத லமம்படுத்துதல், 

கசயல்முனறகனள டிஜிட்டல் மயமாக்குதல், கா க்க ாட் 

-டை வினரவாகக் கண்காணித்தல் மற்றும் கவளிப்பனட 

-த்தன்னமனய லமம்படுத்துதல் ஆகியவற்னற லநாக்கமா 

-கக் ககாண்டதாகும் இது. 

 

9. பதர்தல் ஆறையத்தின் அண்றமய அறிவிப்பின்படி, 

மக்களறவத் பதர்தலுக்கொன பவட்பொளர்களின் சசலவு 

உச்சவரம்பு என்ன? 

அ) `95 இ ட்சம்  

ஆ) `75 இ ட்சம் 

இ) `60 இ ட்சம் 

ஈ) `50 இ ட்சம் 

✓ மக்களனவத் லதர்தலுக்காை லவட்பாளர்களுக்காை 

கச வு உச்சவரம்னப `70 இ ட்சத்தில் இருந்து `95 

இ ட்சமாக உயர்த்தி லதர்தல் ஆனணயம் அறிவித்தது.  

✓ லதர்தல் ஆனணயம் கச வு காரணிகள் மற்றும் பிற 

சிக்கல்கள் குறித்து ஆய்வுகசய்ய ஒரு குழுனவ அனமத்தது. 

சட்டமன்றத் லதர்தல்களுக்கு, லவட்பாளர்களுக்காை 

திருத்தப்பட்ட கச விை வரம்பு கபரிய மாநி ங்களுக்கு 

`40 இ ட்சமாக உள்ளது. இது முன்ைர் `28 இ ட்சமாக 

இருந்தது. சிறு மாநி  லவட்பாளர்களுக்காை வரம்பு `20 

இ ட்சத்திலிருந்து `28  ட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

 

10. இந்தியொவின் முதல் பல பரிமொை ‘சொகச 

விறளயொட்டுப் பயைம்’ நடத்தப்பட்ட நொடு எது? 

அ) அகமரிக்கா 

ஆ) பிரான்ஸ்  

இ) சுவிட்சர் ாந்து 

ஈ) ஆஸ்திலரலியா 

✓ இந்தியாவின் முதல் ப  பரிமாண ‘சாகச வினளயாட்டுப் 

பயணம்’ 2021 அக்.27 அன்று கதாடங்கப்பட்டது. இது 

பிரான்ஸில் உள்ள லதசிய மன லயற்ற மற்றும் அதனைச் 

சார்ந்த வினளயாட்டுப் பயிற்சி நிறுவைத்தால் (NIMAS) 

நடத்தப்பட்டது. சமீபத்தில், பிரான்ஸ் நாட்டில் நடத்திய, 

சாகச வினளயாட்டுப் பயணத்தில் பங்லகற்றுத் திரும்பிய, 

இந்தியாவின் முத ாவது ப -பரிமாணக் குழுனவ 

பாதுகாப்புத்துனற அனமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வரலவற்றார். 

✓ இந்தக் குழுவிைர், ஆல்ப்ஸ் மன த்கதாடரில், பிரான்ஸ், 

சுவிசர் ாந்து மற்றும் இத்தாலி நாடுகளில், 250 கிமீக்கும் 

அதிக கதான வுக்கு, குளிர்கா  மன லயற்றத்தில் 

ஈடுபட்டைர். அதன் கதாடர்ச்சியாக, ஆல்ப்ஸ் மன த் 

கதாடரிலிருந்து இங்கிலீஷ் கால்வாய் வனர 975 கிமீட்டர் 

கதான வுக்கு உடன  நடுங்கனவக்கும் குளிரில், 

சராசரியாக, ஒரு நானளக்கு 09-10 மணி லநரம் என்ற 

அளவிற்கு மிதிவண்டி பயணத்னதயும் லமற்ககாண்டைர். 

 

 

1. இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி லமம்பாட்டு 

முகனமயில் `1500 லகாடி முதலீட்டுக்கு அனமச்சரனவ 

ஒப்புதல் 

இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி லமம்பாட்டு முகனமயில் 

`1500 லகாடி முதலீட்டுக்கு பிரதமர் திரு நலரந்திர லமாடி 

தன னமயி ாை கபாருளாதார விவகாரங்களுக்காை 

அனமச்சரனவக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

சுமார் 10,200 பணி-வருடங்கள் லவன வாய்ப்பு உருவா 

-க்கத்திற்கும், வருடத்திற்கு சுமார் 7.49 மில்லியன் டன் 

கரியமி  வாயு உமிழ்னவக் குனறக்கவும் இந்த முதலீடு 

உதவும். 

இந்திய அரசு கூடுத ாக ̀ 1500 லகாடி முதலீடு கசய்வதன் 

காரணமாக இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி லமம்பாட்டு 

முகனம கீழ்காணும் ப ன்கனள கபறும்: 

1. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துனறக்கு ̀ 12000 லகாடி கடன் 

வழங்க முடியும், இதன்மூ ம் 3500-4000 கமகாவாட் 

கூடுதல் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தி திறனுக்காை 

கடன் லதனவ நினறவு கசய்யப்படும். 

 

 

 

 



        

    

2. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துனறயில் இந்திய அரசின் 

இ க்குகனள எட்டுவதற்கு பங்காற்றும் வனகயில் அந்தத் 

துனறயின் நிகர மதிப்னப அதிகரித்து கூடுதல் புதுப்பிக்கக் 

கூடிய எரிசக்தி திட்டங்களுக்கு கூடுதல் நிதிவசதி ஏற்படும். 

3. கடன் வழங்கும் மற்றும் கடன் கபறும் கசயல்களுக்கு 

வசதியளிக்கும் வனகயில், மூ தைத்னதயும் ஆபத்னதயும் 

சரிபார்த்து மதிப்பீடுகசய்த கசாத்து விகிதாச்சாரம் லமம்படும். 

புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அனமச்சகத்தின் 

நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் ‘மினி இரத்ைா’ 

(வனக-1) நிறுவைமாை இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி 

லமம்பாட்டு முகனம, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துனறக்கு எ 

எைத் தனியாக, வங்கி அல் ாத நிதி நிறுவைமாக, 

1987’இல் உருவாக்கப்பட்டது. 

34 ஆண்டுகளுக்கும் லம ாை கதாழில்நுட்ப-வணிக 

நிபுணத்துவம் ககாண்ட இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி 

லமம்பாட்டு முகனம, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களு 

-க்காை நிதியளிப்பில் முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது. 

 

2. ஜை.19 – லதசிய லபரிடர் மீட்புப் பனட நாள் 

 

3. ஜை. 27இல் இந்தியா-மத்திய ஆசியா மாநாடு 

இந்தியா - மத்திய ஆசிய நாடுகளினடலயயாை மாநாடு 

முதல் முனறயாக வரும் ஜைவரி 27-இல் காகணாலி 

வாயி ாக நனடகபறவுள்ளது. இதில் பிரதமர் நலரந்திர 

லமாடி பங்லகற்று உனரயாற்றுகிறார். 

இந்த மாநாட்டில் கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான் குடியரசு, 

தஜிகிஸ்தான், துர்க்கமனிசுதான், உஸ்கபகிஸ்தான் ஆகிய 

5 நாடுகளின் அதிபர்கள் பங்லகற்கின்றைர். இந்தியா- 

மத்திய ஆசிய நாடுகளின் தன வர்கள் அளவில் 

நனடகபறும் முதல் மாநாடு இதுலவ ஆகும். 

இதுகுறித்து மத்திய கவளியுறவு அனமச்சகம் கவளியிட்ட 

கசய்திக்குறிப்பு விவரம்: 

இந்தியா - மத்திய ஆசியா லபச்சுவார்த்னதயின் ஒரு 

பகுதியாக அதன் கவளியுறவு அனமச்சர்கள் நின யி ாை 

3ஆம் கட்ட சந்திப்பு, கடந்த டிசம்பர்.18 முதல் 20ஆம் லததி 

வனர தில்லியில் நனடகபற்றது. இந்தக் கூட்டம் இந்தியா- 

மத்திய ஆசிய நாடுகள் இனடயி ாை நட்புறவுக்கு 

உத்லவகம் அளித்தது. 

ஆப்கானிஸ்தான் விவகாரம் மீதாை பிராந்திய பாதுகாப்புப் 

லபச்சுவார்த்னத கடந்த ஆண்டு நவம்பர்.10’இல் தில்லியில் 

நனடகபற்றது. இதில், மத்திய ஆசிய நாடுகளின் லதசிய 

பாதுகாப்பு கவுன்சில் கசய ர்கள் பங்லகற்றது. 

ஆப்கானிஸ்தான் விவகாரத்தில் கபாதுவாை பிராந்திய 

அணுகுமுனறனய கவளிப்படுத்தியது. 

இந்தியா - மத்திய ஆசிய நாடுகளின் முதல் மாநாட்டில் 

இருதரப்பு உறனவ புதிய உயரத்துக்கு ககாண்டு 

கசல்வதற்காை உத்திகள் குறித்து தன வர்கள் விவாதிப் 

-பர். லமலும், பிராந்திய பாதுகாப்புச் சூழல், சர்வலதச பிரச் 

-னைகள் குறித்து தன வர்கள் தங்கள் கருத்துகனளப் 

பகிர்ந்துககாள்வர் எை அதில் கவளியுறவு அனமச்சகம் 

கதரிவித்துள்ளது. 

 

4. இந்திய கடன்னிஸ் வீராங்கனை சானியா மிர்சா ஓய்வு 

கபறுவதாக அறிவிப்பு! 

இந்தியாவின் நட்சத்திர கடன்னிஸ் வீராங்கனையாை 

சானியா மிர்சா 2003-ம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவிற்காக 

வினளயாடி வருகிறார். இதுவனர ஆறு கிராண்ட்ஸ் ாம் 

பட்டங்கனள கவன்றுள்ளார். 14ஆவது ஆஸ்திலரலியன் 

ஓப்பன் கடன்னிஸ் லபாட்டிகளில் க ந்துககாண்டிருக்கும் 

சானியா மிர்சா 19 வருடங்களாக வினளயாடி வருகிறார். 

இந்த நின யில் ஆஸ்திலரலியன் ஓப்பன் கடன்னிஸ் 

லபாட்டியின் மகளிர் இரட்னடயர் முதல் சுற்றில் 

க ந்துககாண்டார் சானியா மிர்சா. கபண்கள் இரட்னடயர் 

பிரிவில் நடந்த அனர இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் 

சானியா மிர்சா - உக்னரனின் நாடியா கிச்லைாக் 

இனண ஆஸ்திலரலியாவின் ஆஷ்லி பார்ட்டி - ஸ்லடார்ம் 

சான்கடர்ஸ் லஜாடியுடன் லமாதியது. இதில் சானியா மிர்சா 

லஜாடி லதால்வி அனடந்தது. 

இனதத்கதாடர்ந்து சானியா மிர்சா கடன்னிசில் இருந்து 

ஓய்வு கபறுவதாக இன்று அறிவிப்பு கவளியிட்டுள்ளார். 

 

5. `2.3 லகாடியில் கசல் ம்மாள் பாரதி னமயம் - 

சபாநாயகர் மு அப்பாவு அடிக்கல் நாட்டிைார். 

கனடயத்தில் `2.3 லகாடி மதிப்பில் கட்டப்படவுள்ள 

கசல் ம்மாள் பாரதி னமயத்திற்கு சபாநாயகர் மு அப்பாவு 

அடிக்கல் நாட்டிைார். 

 

6. முன்ைாள் நீதியரசர் சி டி கசல்வம் தன னமயில் புதிய 

காவல் ஆனணயம்: முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு 

காவ ர் - கபாதுமக்கள் நல்லுறவு லமம்படவும், காவ ர் 

ந ன் காத்திடவும் முன்ைாள் நீதியரசர் சி.டி.கசல்வம் 

தன னமயி ாை புதிய காவல் ஆனணயத்திற்கு தமிழக 

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். 

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு கவளியிட்டுள்ள கசய்திக் 

குறிப்பில், “காவ ர் - கபாதுமக்களுக்கு இனடலயயாை 

உறனவ லமம்படுத்தவும், காவல்துனற பணியாளர்களுக் 

-கு ந த்திட்டங்கனளச் கசயல்படுத்திடவும், புதிய பயிற்சி 

முனறகனளப் பரிந்துனரத்திடவும் கசன்னை உயர் நீதி 

மன்ற முன்ைாள் நீதியரசர் சி டி கசல்வம் தன னமயில் 

புதிய காவல் ஆனணயம் அனமத்திட தமிழக முதல்வர் மு 

க ஸ்டாலின் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். 

இந்த ஆனணயம், காவ ர்களின் ந ன் மற்றும் 

காவல்துனறயின் பல்லவறு அம்சங்கனள விரிவாக ஆய்வு 

கசய்து, குறிப்பிட்ட கா வனரயனறக்குள் அரசுக்குத் தைது 

பரிந்துனரகனள அளிக்கும். காவல்துனறயின் 

கசயல்பாடுகனளச் சிறப்பாக லமம்படுத்துவதற்கும், 

இனணயவழிக் குற்றங்கனளத் தடுத்திடவும், லசனவ 

வழங்குவதில் மனிதாபிமாைத்துடன் கூடிய நட்புறலவாடு 

கபாதுமக்கனள அணுகுவதற்கும், உரிய நடவடிக்னககள் 

மூ மாகக் காவல்துனறயிைரின் லசனவனய லமலும் 

வலுவூட்டுவதற்கும், இந்த ஆனணயத்தின் பரிந்துனரகள் 

வழிகாட்டியாகவும், உறுதுனணயாகவும் அனமந்திடும்” 

என்று தமிழ்நாடு அரசு கதரிவித்துள்ளது. 

 



        

    

7. கின்ைஸ் உ க சாதனை பனடத்த உ கின் வயதாை 

மனிதர் 112 வயதில் கா மாைார் 

உ கின் மிக வயதாை மனிதராக கின்ைஸ் சாதனைப் 

புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த ஸ்கபயின் நாட்னடச் லசர்ந்த 

சாடர்னிலைா டி ா ப்யூன்லட லநற்று முன்திைம் தைது 

112ஆவது வயதில் கா மாைார். 

ஸ்கபயின் நாட்டின் வடலமற்கில் உள்ள லிலயான் 

நகனரச் லசர்ந்தவர் சாடர்னிலைா டி ா ப்யூன்லட. இவனர 

உ கின் மிக வயதாை மனிதராக கின்ைஸ் சாதனைப் 

புத்தகம் கடந்த கசப்டம்பர் மாதம் அறிவித்தது. 

 


