
        

    

1. 2022 - தேசிய அறிவியல் நாளுக்கானக் கருப்ப ாருள் 

என்ன? 

அ) Integrated Approach in Science and Technology for 

Sustainable Future  

ஆ) Science and Technology for Atmanirbhar Bharat 

இ) Vigyan Sarvatra Pujyate 

ஈ) Amrut Kaal Vigyan 

✓ ‘ராமன் விளைவு’ கண்டுபிடிக்கப்பட்டளை நிளைவுகூரும் 

வளகயில் ஒவ்வவாராண்டும் பிப்.28 அன்று இந்தியாவில் 

‘வைசிய அறிவியல் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. அவை 

நாளில், சர் சி வி ராமன் ‘ராமன் விளைவு’ கண்டுபிடிப்ளப 

அறிவித்ைார். வமலும் அவருக்கு 1930இல் ‘வநாபல் பரிசு’ 

வழங்கப்பட்டது. “Integrated Approach in Science and 

Technology for Sustainable Future” என்பது 2022-வைசிய 

அறிவியல் நாளுக்காைக் கருப்பபாருைாகும். 

 

2. இந்தியாவில் விளையும் அளனத்து  சுளை உணவு 

வளககளிலும் அதிகைாக ஏற்றுைதியான ப ாருள் எது? 

அ) பசுந்திராட்ளச  

ஆ) பகாய்யா 

இ) பசுளமயாை மாம்பழங்கள் 

ஈ) பவற்றிளை & பாக்கு 

✓ இந்தியாவின் பழங்கள் ஏற்றுமதி குறிப்பிடத்ைக்க 

வைர்ச்சிளய கண்டுள்ைது. பழங்கள் பிரிவில் திராட்ளச 

அதிகைவில் ஏற்றுமதி பசய்யப்படுகிறது. கடந்ை 2020-

21ஆம் ஆண்டில் திராட்ளச ஏற்றுமதியின் மதிப்பு $314 

மில்லியன் அபமரிக்க டாைர்.   

✓ இைர பழங்களின் ஏற்றுமதி மதிப்பு $302 மில்லியன் 

அபமரிக்க டாைராகவும், மாம்பழங்களின் ஏற்றுமதி $36 

மில்லியன் டாைராகவும், பவற்றிளை மற்றும் பாக்குகளின் 

ஏற்றுமதி $19 மில்லியன் டாைராகவும் உள்ைது.  

இந்தியாவின் பமாத்ை பழங்கள் ஏற்றுமதியில், திராட்ளச 

மற்றும் இைர பழங்கள் 92 சைவீைம் உள்ைை. 

 

3. 2022ஆம் ஆண்டு ப ய்ஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக்கில் 

இந்தியாவிலிருந்து  ங்தகற்ற ஒதே த ாட்டியாைர் யார்? 

அ) ஆரிப் கான்  

ஆ) நீரஜ் வசாப்ரா 

இ) சிவ வகசவன் 

ஈ) பெகதீஷ் சிங் 

✓ ஸ்ைாவைாம் மற்றும் பெயண்ட் ஸ்ைாவைாம் வபாட்டிகளில் 

பங்வகற்கும் ஆரிப் கான், 2022ஆம் ஆண்டு பபய்ஜிங் 

குளிர்காை ஒலிம்பிக்கில், இந்தியாவிலிருந்து பங்வகற்கும் 

ஒவர வபாட்டியாைர் ஆவார். ஈராண்டுகளுக்கு முன்பு 

கால்வன் வமாைலில் காயமளடந்ை சீை இராணுவ வீரர் 

ஒலிம்பிக் வொதிளய ஏந்தியளை அடுத்து, 2022 பபய்ஜிங் 

குளிர்காை ஒலிம்பிக்ளக அரசியல் ரீதியாக புறக்கணிப்ப 

-ைாக இந்தியா அறிவித்ைது. 

 

4. CPEC என் து சீனாவின் சிஞ்சியாங்  குதிளயயும் எந்ே 

நாட்டின் குவாடர் துளறமுகத்ளேயும் இளணக்கும் ஒரு 

ப ாருைாோே வழித்ேடைாக உள்ைது? 

அ) ஈரான் 

ஆ) பாகிஸ்ைான்  

இ) ஆப்கானிஸ்ைான் 

ஈ) கெகஸ்ைான் 

✓ சீைா-பாகிஸ்ைான் பபாருைாைார வழித்ைடம் (CPEC) 

என்பது சீைாவின் வடவமற்கு சிஞ்சியாங் உய்குர் பகுதி 

மற்றும் பாக்கின் வமற்கு மாகாணமாை பலுசிஸ்ைானில் 

உள்ை குவாடர் துளறமுகத்ளை இளணக்கும் உட்கட்ட 

-ளமப்புத் திட்டங்களுக்காை 3,000-கிமீ நீைமுளடய 

பாளையாகும். $60 பில்லியன் டாைர் சீைா-பாகிஸ்ைான் 

பபாருைாைார வழித்ைடத்தின் இரண்டாம் கட்டத்ளை 

பைாடங்குவைற்கு பாகிஸ்ைான் சமீபத்தில் சீைாவுடன் ஒரு 

புதிய ஒப்பந்ைத்தில் ளகபயழுத்திட்டது. 

 

5. ‘ ால சுவோஜ்’ ேைத்துடன் போடர்புளடயது எது? 

அ) பிரைம் அறக்கட்டளை 

ஆ) வைசிய சிறார் உரிளமகள் பாதுகாப்பு ஆளணயம்  

இ) பன்ைாட்டு மன்னிப்பு அளவ 

ஈ) வைசிய மனிை உரிளமகள் ஆளணயம் 

✓ சிறார் உரிளமகள் பாதுகாப்புக்காை வைசிய ஆளணயம் 

(NCPCR) ஆைது அரசு சாரா அளமப்புகள் மற்றும் ஐநா 

நிறுவைங்களுடன் இளணந்து வீதிகளில் வாழும் 

குழந்ளைகளை அளடயாைம் காணுைல், அவர்களை 

மீட்டல் மற்றும் அவர்களுக்கு மறுவாழ்வு அளித்ைல் பற்றிய 

வைசிய அைவிைாை கூட்டத்ளை ஏற்பாடு பசய்ைது. 

✓ NCPCR, ‘பாை ஸ்வராஜ் இளணயைைம் - Children in 

Street Situations (CiSS)’ ஒன்ளறத் பைாடங்கியுள்ைது. 

முன்ைைாக, COVID-19 காரணமாக பபற்வறாளர இழந்ை 

குழந்ளைகளைக் கண்காணிக்க NCPCR, ‘பாை ஸ்வராஜ் 

(வகாவிட்-வகர்)’ வபார்ட்டளை உருவாக்கியது. 

 

6. ‘SWIFT’ நிதிச்பெய்தியிடல் தெளவயில் ‘S’ என் து 

எளேக் குறிக்கிறது? 

அ) Secure 

ஆ) Society  

இ) Simple 

ஈ) Service 

✓ SWIFT அளமப்பு என்பது Society for Worldwide Interbank 

Financial Telecommunication என்பைன் சுருக்கமாகும். இது 

பாதுகாப்பாை நிதிச்பசய்தியிடல் வசளவகளை வழங்கும் 

உைகின் முன்ைணி வழங்குநராகும். அண்ளமயில், 

அபமரிக்காவும் ஐவராப்பிய ஒன்றியமும் பல்வவறு ரஷ்ய 

வங்கிகளை SWIFT அளமப்பிலிருந்து நீக்க முடிவுபசய்ைை.  

✓ ரஷ்ய மத்திய வங்கியின் பசாத்துக்கள் முடக்கப்படும் எை 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது ரஷ்யாவின் பவளிநாட்டு 

இருப்புக்களை அணுகும் திறளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. ‘மில்லினியம் தெலஞ்ச் கார்ப் தேஷன்’ என் து எந்ே 

நாட்டின் முன்முயற்சியாகும்? 

அ) அபமரிக்கா  

ஆ) ரஷ்யா 

இ) சீைா 

ஈ) ெப்பான் 

✓ கடந்ை 2004இல் அபமரிக்கா உருவாக்கிய மில்லினியம் 

வசைஞ்ச் கார்ப்பவரஷைாைது பபாருைாைார வைர்ச்சிளய 

ஆைரிக்க பபரும் மானியங்களை வழங்குகிறது. சமீபத்தில், 

வநபாைத்தில் நடந்ை வபாராட்டங்கள் மற்றும் எதிர்ப்ளபயும் 

மீறி, அந்ை நாட்டின் நாடாளுமன்றம், $500 மில்லியன் 

மானியத்திற்கு ஒப்புைல் அளித்துள்ைது. 

✓ உட்கட்டளமப்புத் திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்பைற்காக 

வநபாைம் அபமரிக்க அரசாங்கத்தின் MCC ஒப்பந்ைத்தில் 

கடந்ை 2017இல் ளகபயழுத்திட்டது. ஆைால் அரசியல் 

கட்சிகளுக்குள் ஏற்பட்டுள்ை பிைவுகள் காரணமாக 

அைற்காை ஒப்புைல் இன்ைமும் பபறப்படவில்ளை. 

 

8.  ன்னாட்டு அணுெக்தி முகளையின் ேளலளையகம் 

அளைந்துள்ை இடம் எது? 

அ) பெனீவா 

ஆ) வியன்ைா  

இ) நியூயார்க் 

ஈ) மாஸ்வகா 

✓ பன்ைாட்டு அணுசக்தி முகளம என்பது ஒரு பன்ைாட்டு 

அளமப்பாகும். இது அணுவாற்றலின் அளமதியாை 

பயன்பாட்ளட ஊக்குவிக்கவும், அணுவாயுைங்களுக்காை 

அைன் பயன்பாட்ளடத் ைடுக்கவும் எண்ணுகிறது. இைன் 

ைளைளமயகம் வியன்ைாவில் உள்ைது. 

✓ IAEA’இன் 35 நாடுகளைக் பகாண்ட ஆளுநர்கள் குழு 

உக்ளரன்குறித்ை அவசரக்கூட்டத்திற்கு அளழப்பு 

விடுத்துள்ைது. வாரிய உறுப்பிைர்கைாை கைடா மற்றும் 

வபாைந்து உக்ளரனின் வவண்டுவகாளின் வபரில் இக் 

கூட்டத்திற்கு அளழப்பு விடுத்ைை. இவ்விரு நாடுகளுவம 

அவ்வாரியத்தில் இடம்பபறாைளவயாகும். 

 

9. InDEA 2.0  ற்றிய வளேவு அறிக்ளகளய பவளியிட்ட 

ைத்திய அளைச்ெகம் எது? 

அ) மின்ைணு & ைகவல் பைாழில்நுட்ப அளமச்சகம்  

ஆ) அறிவியல் & பைாழில்நுட்ப அளமச்சகம் 

இ) நிதி அளமச்சகம் 

ஈ) கார்ப்பவரட் விவகார அளமச்சகம் 

✓ மின்ைணு மற்றும் ைகவல் பைாழில்நுட்ப அளமச்சகமாைது 

இந்திய டிஜிட்டல் சூழல் கட்டளமப்பு 2.0 அல்ைது InDEA 

2.0 பற்றிய வளரவு அறிக்ளகளய பவளியிட்டுள்ைது.  

✓ InDEA 2.0, ஒரு குடிமகன் ளவத்திருக்க வவண்டிய 

டிஜிட்டல் அளடயாைங்களின் எண்ணிக்ளகளய 

வமம்படுத்ை முற்படும் ‘Federated Digital Identities’இன் 

மாதிரிளய முன்பமாழிகிறது. இந்ை வளரவு அறிக்ளகக்கு 

முன்ைாள் MeitY பசயைாைர் J சத்யநாராயணா 

ைளைவராகவும், ைற்வபாளைய பசயைாைர் அெய் பி 

சாவ்னி இளணத் ைளைவராகவும் உள்ைார். 

 

10. இந்தியாவில் எந்ேத் தேதியில் தேசிய  ாதுகாப்பு நாள் 

அனுெரிக்கப் டுகிறது? 

அ) மார்ச் 4  

ஆ) மார்ச் 3 

இ) மார்ச் 1 

ஈ) மார்ச் 2 

✓ பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககள் குறித்து நாட்டு மக்களிளடவய 

விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்தும் வநாக்கத்துடன் ஒவ்வவார் 

ஆண்டும் மார்ச்.4ஆம் வைதியன்று இந்தியாவில் வைசிய 

பாதுகாப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. நடப்பு 2022ஆம் 

ஆண்டில் வரும் வைசிய பாதுகாப்பு நாளுக்காைக் கருப் 

பபாருைாக, “Nurture young minds develop a Safety Culture” 

வைர்வுபசய்யப்பட்டுள்ைது. வைசிய பாதுகாப்பு வாரம் மார்ச் 

4 முைல் மார்ச் 10 வளர அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

✓ நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டு 51ஆவது வைசிய பாதுகாப்பு நாள் 

/ வைசிய பாதுகாப்பு வாரம் களடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

 

 

1. 28 ஆண்டுக்கு பிறகு மார்ச் மாைத்தில் காற்றழுத்ை 

ைாழ்வு; வானிளை ஆய்வு ளமய பைன்மண்டை ைளைவர் 

எஸ் பாைச்சந்திரன் ைகவல் 

வங்கக்கடலில் 28 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மார்ச் மாைத்தில் 

காற்றழுத்ை ைாழ்வுமண்டைம் உருவாகி இருப்பைாக 

இந்திய வானிளை ஆய்வு ளமயத்தின் பைன்மண்டை 

ைளைவர் எஸ் பாைச்சந்திரன் பைரிவித்ைார். 

இவ்வாறு பருவம் ைவறி மளழ பபய்வது குறித்து இந்திய 

வானிளை ஆய்வுளமயத்தின் பைன்மண்டை ைளைவர் 

எஸ் பாைச்சந்திரன் கூறும்வபாது, 

“மார்ச் மாைத்தில் காற்றழுத்ை ைாழ்வு மண்டைம் 

உருவாவது அரிைாைது ைான். இதுவளர 1938, 1994 

ஆகிய இரு ஆண்டுகளில் மார்ச் மாைத்தில் காற்றழுத்ை 

ைாழ்வுமண்டைங்கள் ஏற்பட்டுள்ைை. இளவயிரண்டும் 

ைமிழ்நாட்டின் களரளய வநாக்கி நகர்ந்து களரளய வந்து 

அளடவைற்குள் வலுவிழந்துவிட்டை. 28 ஆண்டுகட்குப் 

பிறகு மீண்டும் மார்ச் மாைத்தில் காற்றழுத்ை ைாழ்வு 

மண்டைம் உருவாகியுள்ைது”. இவ்வாறு அவர் கூறிைார். 

 

2. 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நகர்ப்புற உள்ைாட்சிகளில் 

இன்று மளறமுகத் வைர்ைல் 

ைமிழ்நாட்டில் 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நகர்ப்புற 

உள்ைாட்சிகளில் ைளைவர்களைத் வைர்ந்பைடுக்க 

மளறமுக வைர்ைல் நளடபபறவுள்ைது. கடந்ை 2006இலும் 

இதுவபான்வற மளறமுகத் வைர்ைல் நடந்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

3. துப்பாக்கி சுடுைல்: இந்திய மகளிரணிக்கு ைங்கம் 

எகிப்தில் நளடபபறும் ISSF உைகக்வகாப்ளப துப்பாக்கி 

சுடுைல் வபாட்டியில் மகளிருக்காை 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் 

அணிகள் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு ைங்கம் கிளடத்ைது.  

இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் ஸ்ரீநிவவைா, ஈஷா சிங், 

ருசிைா விபைர்கர் ஆகிவயார் கூட்டணி 16-6 புள்ளிகள் 

கணக்கில் பெர்மனியின் ஆண்ட்ரியா வகத்ரிைா எக்ைர், 

சாண்ட்ரா ரீட்ஸ், வகரிைா விம்மர் கூட்டணிளய வீழ்த்தி 

முைலிடம் பிடித்ைது.  

வியாழக்கிழளம நிைவரப்படி, இப்வபாட்டியில் இந்தியா 2 

ைங்கம், 1 பவள்ளி எை 3 பைக்கங்களுடன் பட்டியலில் 

முைலிடத்தில் இருக்கிறது. 

 

3. இன்றுமுைல் மகளிர் உைகக்வகாப்ளப 

ஐசிசியின் மகளிர் ஒன்வட கிரிக்பகட் உைகக்வகாப்ளப 

வபாட்டி நியூஸிைாந்தில் பவள்ளிக்கிழளம பைாடங்குகிறது.  

முைல் ஆட்டத்தில் நியூஸிைாந்து - வமற்கிந்தியத் தீவுகள் 

வமாதுகின்றை. இந்தியா ைைது முைல் ஆட்டத்தில் 6ஆம் 

வைதி பாகிஸ்ைாளைச் சந்திக்கிறது. 

பின்ைர் நியூஸிைாந்ளை 10ஆம் வைதியும், வமற்கிந்தியத் 

தீவுகளை 12ஆம் வைதியும், இங்கிைாந்ளை 16ஆம் வைதியும் 

எதிர்பகாள்கிறது. அடுத்து ஆஸ்திவரலியாவுடன் 19ஆம் 

வைதியும், வங்கவைசத்துடன் 22ஆம் வைதியும், பைன்ைாப்பி 

-ரிக்காவுடன் 27ஆம் வைதியும் விளையாடுகிறது.  

கவராைா சூழல்காரணமாக ஓராண்டு ைாமைமாக நடக்கும் 

இப்வபாட்டியின் ஆட்டங்கள், நியூஸிைாந்தின் 6 நகரங்களி 

-ல் நளடபபறவுள்ைை. 8 அணிகளும் இரு பிரிவுகைாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ைை. ஒவ்வவார் அணியும், மற்பறாரு அணி 

-யுடன் ைைா ஒருமுளற வமாதும். லீக் ஆட்டங்கள் முடிவில் 

இருபிரிவுகளிலும் முைலிரு இடங்களில் இருக்கும் 

அணிகள் அளரயிறுதி ஆட்டங்களுக்கு ைகுதிபபறும். 

 

4. நீர்மின்திட்டங்கள் பற்றிய கூடுைல் விவரங்கள்: 

பாகிஸ்ைானுக்கு அளிக்க இந்தியா ஒப்புைல் 

சிந்து நதி மற்றும் அைன் கிளையாறுகளில் கட்டப்பட்டு 

வரும் நீர்மின்திட்டங்கள் பற்றிய கூடுைல் விவரங்களை 

பாகிஸ்ைானுடன் பகிர்ந்துபகாள்வைற்கு இந்தியா சம்மைம் 

பைரிவித்துள்ைது. 

சிந்து, ஜீைம், சீைாப் ஆகிய நதிகளின் நீளர பாகிஸ்ைானும், 

சட்பைஜ், பியாஸ், ரவி ஆகிய நதிகளின் நீளர இந்தியாவும் 

ைளடயின்றி பயன்படுத்திக்பகாள்ை இருநாடுகளுக்கு 

இளடவய 1960இல் ஒப்பந்ைம் வமற்பகாள்ைப்பட்டது. 

இந்ை ஒப்பந்ைப்படி, சிந்து நதி நீர் நிரந்ைர ஆளணயத்தின் 

கூட்டம், ஆண்டுக்கு ஒரு முளற பாகிஸ்ைானில் அல்ைது 

இந்தியாவில் நளடபபற வவண்டும். கடந்ை ஆண்டு 

இந்தியாவில் கூட்டம் நளடபபற்றைால், இந்ை ஆண்டு 

பாகிஸ்ைான் ைளைநகர் இஸ்ைாமாபாதில் மார்ச்.1ஆம் வைதி 

பைாடங்கி 3 நாட்கள் நளடபபற்றது. 

அதில், பாகிஸ்ைான் ைரப்பில் அந்நாட்டு சிந்து நதி நீர் 

ஆளணயர் பமஹர் அலி ஷா ைளைளமயிைாை குழுவும் 

இந்தியத் ைரப்பில் சிந்து நதி நீர் ஆளணயர் பிரதீப் குமார் 

சக்வசைா ைளைளமயிைாை குழுவும் கைந்துபகாண்டு 

விவாதித்ைை. 

கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் குறித்து 

கூறியிருப்பைாவது: 

“சிந்து நதி நீர் ஆளணய ஒப்பந்ைப்படி, அந்ை நதிகளில் 

இந்தியா நீர்மின் திட்டங்களைத் பைாடங்கைாம். அந்ைத் 

திட்டத்ைால் ைங்களுக்கு பாதிப்பு இருப்பைாகக் கருதிைால் 

பாகிஸ்ைான் அைற்கு எதிர்ப்பு பைரிவிக்கைாம். 

சிந்து மற்றும் அைன் கிளையாறுகளில் 10 நீர்மின் 

திட்டங்களை இந்தியா வமற்பகாண்டுள்ைது. அவற்றில் 9 

திட்டங்கள் 25 பமகாவாட் மற்றும் அைற்குக் குளறவாை 

மின்னுற்பத்தித் திறன் பகாண்டளவ. இந்ை நீர்மின் 

திட்டங்கள்பற்றிய விவரங்களை பாகிஸ்ைான் வகட்டுக் 

பகாண்டைன் வபரில், அந்நாட்டு குழுவிடம் இந்தியத் ைரப்பு 

அளித்ைது. ஆைால், அந்ை விவரங்கள் பைளிவின்றி 

இருப்பைாக பாகிஸ்ைான் ைரப்பு கூறியுள்ைது. 

அைற்கு, ‘சிறிய நீர்மின் திட்டங்களின் வளரபடங்கள், 

பைாழில்நுட்பங்கள்பற்றிய விவரங்கள் மாநிை அரசுகளிடம் 

வபாதிய அைவில் இருக்காது. எைவவ, சம்பந்ைப்பட்ட 

நிறுவைங்களைத் பைாடர்புபகாண்டு கூடுைல் 

விவரங்களைப் பபற்றுத்ைரப்படும்’ எை இந்தியா ைரப்பில் 

உறுதியளிக்கப்பட்டது. வமலும், பாகிஸ்ைான் ைரப்பில் 

பைரிவிக்கப்படும் ஆட்வசபங்களை திறந்ை மைதுடன் 

பரிசீலிக்கவும் இந்திய ைரப்பு ஒப்புக்பகாண்டது என்று அந்ை 

பசய்தியில் பைரிவிக்கப்பட்டுள்ைது” எைக்கூறப்பட்டுள்ைது. 

 

5. வைசிய பசஸ்: அர்ெூன் சாம்பியன் 

உத்ைர பிரவைசத்தில் நளடபபற்ற 58ஆவது சீனியர் 

வைசிய பசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் பைைங்காைாவின் 

அர்ெூன் எரிகாய்சி வாளக சூடிைார்.  

11 சுற்றுகளின் முடிவில் அர்ெூன், ைமிழகத்ளைச் வசர்ந்ை டி 

குவகஷ், பி இனியன் ஆகிய மூவருவம 8.5 புள்ளிகளுடன் 

சமநிளையில் இருந்ைைர். இளையடுத்து பவற்றியாைளர 

தீர்மானிக்க நடத்ைப்பட்ட ‘ளட-பிவரக்கரில்’ பவற்றி பபற்று 

அர்ெூன் சாம்பியன் ஆைார். அவருக்கு ̀ 6 ைட்சம் பராக்கப் 

பரிசு வழங்கப்பட்டது.  

குவகஷ் 2ஆம் இடமும், இனியன் மூன்றாமிடமும் பிடிக்க, 

நடப்பு சாம்பியைாக இருந்ை மற்பறாரு ைமிழராை அரவிந்த் 

சிைம்பரம் 8 புள்ளிகளுடன் 4ஆம் இடம் பிடித்ைார்.  

திவ்யா முைலிடம்: முன்ைைாக, இப்வபாட்டியன் மகளிர் 

பிரிவில் மகாராஷ்டிரத்தின் திவ்யா வைஷ்முக் சாம்பியன் 

ஆக, சாக்ஷி சித்ைாங்வக 2ஆம் இடமும், ஆந்திரத்தின் 

பிரியங்கா நுடாகி 3ஆம் இடமும் பிடித்ைைர். 

 

6. இன்று வைசிய பாதுகாப்பு திைம் 

“இைம்ைளைமுளறயிைருக்கு பாதுகாப்பு கைாசாரத்திளை 

வமம்படுத்ை புகட்டுவவாம்” என்ற கருவுடன் இன்று 

51ஆவது வைசிய பாதுகாப்பு திைம் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

வைசிய பாதுகாப்பு குழுமம் பைாடங்கப்பட்ட மார்ச்.4ஆம் 

வைதி ஒவ்வவார் ஆண்டும் வைசிய பாதுகாப்பு திைமாக 

பகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 

 


