
        

    

1. சட்லஜ்–யமுனா இணைப்புக்கால்வாணய நிறைவேற் 

–ைக்ககாரி தீர்மானம் நிணைகவற்றியுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) உத்தர பிரததசம் 

ஆ) ஹரியானா  

இ) குஜராத் 

ஈ) இராஜஸ்தான் 

✓ சட்லஜ்–யமுனா இணைப்புக் கால்வாணய கட்டி முடிக்கக் 

தகாரி ஹரியானாவின் விதான் சணை தீர்மானம் நிணை 

–தவற்றியுள்ளது. ஹரியானா மற்றும் ைஞ்சாப் இணைதய 

நதிநீர் ைங்கீடு ததாைர்ைாக நீண்ைகாலமாக நிலுணவயில் 

உள்ளது. சண்டிகரில் உரிணமதகாரும் வணகயில் ைஞ்சாப் 

விதான் சணை நிணைதவற்றிய தீர்மானத்ணத எதிர்த்து, 

ஹரியானா சட்ைப்தைரணவ ஒருமனதாக தீர்மானம் 

நிணைதவற்றியது. 

✓ இருமாநிலங்களுக்கு இணைதய நிலவும் சமநிணலணய சீர் 

குணலக்கும் வணகயில் மத்திய அரசு எந்த நைவடிக்ணகயும் 

எடுக்கக்கூைாது என அதில் தகாரப்ைட்டுள்ளது. 

 

2. அண்றைச்சசய்திகளில் இடம்செற்ை புச்சா நகரம் உள்ள 

நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) உக்ணரன்  

இ) இலங்ணக 

ஈ) ஆப்கானிஸ்தான் 

✓ உக்ணரனின் புச்சா நகரின் ததருக்களில் தைாதுமக்களின் 

உைல்களின் ைைங்கள் கண்தைடுக்கப்ைட்ைணத அடுத்து, 

உலகம் முழுவதும் பெருஞ்சீற்ைம் ஏற்ைட்டுள்ளது.  

✓ உக்ணரன் அதிைர் தவாதலாடிமிர் தஜதலன்ஸ்கி, ஐநாவில் 

உள்ள இந்தியாவின் நிரந்தரப் பிரதிநிதி T S திருமூர்த்தி 

ஆகிய ோர் உணரயாற்றிய உக்ணரன் குறித்த UNSC கூட்ை 

–த்தில், புச்சா தைாதுமக்கள் ைடுதகாணலகணளக் 

கண்டித்து தன்னிச்ணசயான விசாரணைக்கு அணைப்பு 

விடுத்தனர். 

 

3. ‘மாநிலக்கல்விக்சகாள்ணக’ணய உருவாக்குவதற்காக 

குழுசவான்ணை அணமத்த மாநில அரசு எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) தகரளம் 

இ) ஒடிஸா 

ஈ) தமற்கு வங்கம் 

✓ தமிழ்நாடு அரசு சமீைத்தில் மாநிலக்கல்விக்தகாள்ணகணய 

வகுக்க 13 தைர்தகாண்ை ஒரு குழுணவ அணமத்தது. தில்லி 

உயர்நீதிமன்ைத்தில் ைணிதசய்து ஓய்வுதைற்ை தணலணம 

நீதிைதி டி முருதகசன் தணலணமயிலான குழுவில் கல்வி 

நிபுைர்கள், எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ைன், முன்னாள் 

தசஸ் உலக சாம்பியன் விஸ்வநாதன் ஆனந்த், கர்நாைக 

இணசக்கணலஞர் டி எம் கிருஷ்ைா உள்ளிட்தைார் இைம் 

தைற்றுள்ளனர். 

 

 

4. ‘ணைப்ெர்சானிக் ஏவுகணைத் தாக்குதல் மற்றும் 

ொதுகாப்புத் திைன்’ சதாடர்ொன ஒத்துணைப்ணெ அறிவித்த 

உலகளாவிய கூட்டணி எது? 

அ) கரீபியன் சமூகம் (CARICOM) 

ஆ) AUKUS ைாதுகாப்பு கூட்ைணி  

இ) ஷாங்காய் ஒத்துணைப்பு அணமப்பு (SCO) 

ஈ) வை அட்லாண்டிக் ஒப்ைந்த அணமப்பு (NATO) 

✓ அதமரிக்கா, பிரிட்ைன் மற்றும் ஆஸ்திதரலியா ஆகியணவ 

ஐப்ைர்சானிக் ஏவுகணைத் தாக்குதல் மற்றும் ைாதுகாப்புத் 

திைன் ஆகியவற்றில் இணைந்து தசயல்ைைத் ததாைங்குவ 

–தாக அறிவித்தன. இது அவர்களின் தைாட்டியாளர்களான 

ரஷ்யாவும் சீனாவும் ணஹப்ைர்சானிக் ததாழில்நுட்ைத்தில் 

தவகமாக முன்தனறி வருவதற்கான ைதிலடியாகும். 

 

5. 2022 – கொர்ப்ஸ் பில்லியனர்கள் ெட்டியலில் இடம் 

செற்றுள்ள இந்தியர்களின் எண்ணிக்ணக எவ்வளவு? 

அ) 28 

ஆ) 75 

இ) 166  

ஈ) 321 

✓ 2022 – தைார்ப்ஸ் பில்லியனர்கள் ைட்டியலின்ைடி, கைந்த 

ஆண்டு 140ஆக இருந்த இந்திய பில்லியனர்களின் 

எண்ணிக்ணக இந்த ஆண்டில் 166ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

அவர்களின் தமாத்த தசாத்து மதிப்பு $760 பில்லியன் 

ைாலர்கள் ஆகும். 

✓ ரிணலயன்ஸ் ததாழிற்துணையின் தணலவரும் நிர்வாக 

இயக்குநருமான முதகஷ் அம்ைானி $90.7 பில்லியன் 

ைாலர் நிகர மதிப்புைன் இந்திய அளவில் ததாைர்ந்து முதல் 

இைத்தில் நீடிக்கிைார். உலக அளவில் 10ஆவது இைத்ணதப் 

பிடித்துள்ளார் அவர். தைஸ்லா & ஸ்தைஸ் எக்ஸ் தணலவர் 

எதலான் மஸ்க் உலகின் தைருஞ்தசல்வந்தராக உள்ளார். 

 

6. ககன்யான் வன்சொருளின் முதல் சதாகுப்ணெ இந்திய 

விண்சவளி & ஆய்வு ணமயத்திடம் (ISRO) ஒப்ெணடத்த 

நிறுவனம் எது? 

அ) DRDO 

ஆ) HAL  

இ) ஸ்தைஸ் X 

ஈ) பிக்சல் ஸ்தைஸ் 

✓ ஹிந்துஸ்தான் ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிட் (HAL) ககன்யான் 

வன்தைாருளின் முதல் ததாகுப்ணை இந்திய விண்தவளி 

மற்றும் ஆய்வு ணமயத்திைம் (ISRO) ஒப்ைணைத்தது. PS–2 

நிணல என்ைது PSLV ஏவுகணையின் 2ஆம் கட்ைமாகும். 

இதில் பூமியில் வைக்கப்ெட்டிருக்கும் உந்து அவைப்பு 

உந்துவிணசக்கு ையன்ைடுத்தப்ைடுகின்ைன. 

✓ 2021 அக்தைாைரில், HALஆல் இதுவணர தயாரிக்கப்ைட்ை 

மிகக்கனமான தசமி–கிணரதயாதஜனிக் புதராப்ைல்லன்ட் 

தைங்க் (SC120–LOX) இஸ்தராவிைம் வைங்கப்ைட்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. செண்கள் சடன்னிஸ் சங்கத்தின் உலகின் நம்ெர்.1 

வீராங்கணனயான இகா ஸ்வியாசடக் சார்ந்த நாடு எது? 

அ) ஆஸ்திதரலியா 

ஆ) தைாலந்து  

இ) தஜர்மனி 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ 20 வயதான இகா ஸ்வியாதைக் அண்ணமயில் தைண்கள் 

தைன்னிஸ் சங்கத்தின் உலகின் நம்ைர்.1 வீராங்கணன 

ஆன முதல் தைாலந்து வீராங்கணன ஆனார். அவர் 

சமீைத்தில் மியாமி ஓப்ைணன தவன்ைார். ஒரு ைருவத்தில் 

முதல் மூன்று ‘WTA 1000’ நிகழ்வுகணள தவன்ை முதல் 

வீராங்கணன ஆனார். 2020–இல், 28 ஆண்டுகளில் 

தராலண்ட் கதராணஸ தவன்ை முதல் இளம்தைண் என்ை 

தைருணமணயயும் இகா ஸ்விதைக் தைற்ைார். 

 

8. NITI ஆகயாக்கின் மாநில எரிசக்தி மற்றும் ெருவநிணல 

குறியீடு – சுற்று 1இல் முதலிடம் பிடித்த மாநிலம் எது? 

அ) தகரளா 

ஆ) ைஞ்சாப் 

இ) குஜராத்  

ஈ) ஒடிஸா 

✓ NITI ஆதயாக்மூலம் மாநில எரிசக்தி மற்றும் ைருவநிணல 

குறியீடு சுற்று–1 தவளியிைப்ைட்ைது.  

✓ இதில் மாநிலங்களின் தசயல்ைாடு 6 அளவுதகால்கணள 

தகாண்டு தரவரிணச தசய்யப்ைட்டுள்ளது. 1) டிஸ்காம் 

தசயல்ைாடு 2) எரிசக்தி எளிதில், குணைந்த தசலவில் 

நம்ைகத்தன்ணமதயாடு கிணைத்தது 3) தூய்ணம 

எரிசக்திக்கான நைவடிக்ணககள் 4) எரிசக்திக்தகன 5) 

சுற்றுச்சூைல் நீடித்திருத்தல் 6) புதிய முன்முயற்சிகள். 

✓ குஜராத், தகரளா, ைஞ்சாப் ஆகியணவ தரவரிணசயில் முதல் 

3 தைரிய மாநிலங்களாக உள்ளன. தமிழ்நாடு இந்தத் தர 

வரிணசயில் 43.4 சராசரி புள்ளிகளுைன் 9ஆமிைத்ணதப் 

தைற்றுள்ளது. நன்ைாக தசயல்ைட்ை சிறிய மாநிலங்களின் 

தரவரிணசயில் தகாவா முதலிைத்ணதப் பிடித்துள்ளது. 

 

9. ‘PM–DAKSH கயாஜனா’ணவச் சசயல்ெடுத்துகிை மத்திய 

அணமச்சகம் எது? 

அ) உள்துணை அணமச்சகம் 

ஆ) திைன் தமம்ைாடு & ததாழில்முணனதவார் அணமச்சகம் 

இ) சமூக நீதி & அதிகாரமளித்தல் அணமச்சகம்  

ஈ) மகளிர் & குைந்ணதகள் தமம்ைாட்டு அணமச்சகம் 

✓ மத்திய சமூக நீதி & அதிகாரமளித்தல் அணமச்சகத்தால் 

தசயல்ைடுத்தப்ைடும் PM–DAKSH (Pradhan Mantri Dakshta 

Aur Kushalta Sampann Hitgrahi) தயாஜனா, விளிம்புநிணல 

ஆட்களின் திைணமக்கான ததசியத்திட்ைமாகும்.  

✓ இத்திட்ைத்தின் முக்கிய தநாக்கம், நீண்ைகால மற்றும் 

குறுகிய கால திைன்கணள வைங்குவதன்மூலம் இலக்கு 

இணளஞர்களின் திைனளணவ அதிகரிப்ைதாகும். அணதத் 

ததாைர்ந்து ஒரு தவணலவாய்ப்பு/சுய தவணலவாய்ப்பும் 

அளிக்கப்ைடும். ஐந்து ஆண்டுகளில் சுமார் 2.71 லட்சம் தைர் 

ையிற்சிதைறுவார்கள். 2021–22 நிதியாண்டுக்கு `79.48 

தகாடி நிதி ஒதுக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

10. ‘மனிதனின் விண்சவளிப் ெயைங்குறித்த உலக 

நாள்’ நிணனவுகூரப்ெடுகிை கததி எது? 

அ) ஏப்ரல்.10 

ஆ) ஏப்ரல்.12  

இ) ஏப்ரல்.14 

ஈ) ஏப்ரல்.15 

✓ ஐக்கிய நாடுகளின் தைாதுச்சணை ஏப்ரல்.12 ஆம் தததிணய 

‘மனிதனின் விண்தவளிப் ையைங்குறித்த உலக நாள்’ 

என நிறுவியது. ஏப்ரல் 12, 1961–இல், ரஷ்ய விண்தவளி 

வீரர் யூரி ககாரின் தவாஸ்ைாக் 1 விண்கலத்தில் பூமிணயச் 

சுற்றிவந்தார். மனிதகுலத்தின் நலனுக்காக விண்தவளி 

ஆய்வுக்கு வழிவகுத்த இந்த நிகழ்ணவ நிணனவுகூரும் 

வணகயில், ‘மனிதனின் விண்தவளிப் ையைங்குறித்த 

உலக நாள்’ தகாண்ைாைப்ைடுகிைது.

 

 

1. வருவாய்த்துணை தசயலி மூலம் வைட்சி நிணல 

கண்காணிப்பு: ஜூன் முதல் புதிய திட்ைம் துவக்கம் 

வைட்சி நிணலணயயும் தசயலி வழியாகக் கண்காணிக்கும் 

புதிய திட்ைம் ஜூன் மாதம் முதல் நணைமுணைக்கு வரும் 

என்று வருவாய்த் துணை ததரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து, 

தைரணவயில் தாக்கல் தசய்யப்ைட்ை அந்தத் துணையின் 

தகாள்ணக விளக்கக்குறிப்பில் கூைப்ைட்டிருப்ைதாவது: 

கைந்த 2021-22-ஆம் ஆண்டில் தசயலிமூலம் மின்னல் 

ததாைர்ைான எச்சரிக்ணக தசய்திகணள அனுப்ை வழிவணக 

தசய்யப்ைட்டுள்ளது. வைட்சி நிணலயிணன கண்காணித்து 

தகவல் அளிக்ணக வசதிணயயும் அந்தச் தசயலியில் 

ஏற்ைடுத்த நைவடிக்ணககள் தமற்தகாள்ளப்ைட்டு வருகிைது. 

இது ஜூன் முதல் தசயல்ைடுத்தத் திட்ைமிைப்ைட்டுள்ளது. 

 

2. கைந்த 15 மாதங்களில் தமிைகத்தில் 131 யாணனகள் 

உயிரிைப்பு 

தமிைகத்தில் கைந்த 15 மாதங்களில் 131 யாணனகள் உயிர் 

இைந்துள்ளதாக யாணனகள் இைப்பு ததாைர்ைாக அணமக்கப் 

ைட்ை குழு அறிக்ணக சமர்ப்பித்துள்ளது. 

தமிழ்நாடு முழுவதும் 2021 ஜன.1 முதல் டிச.31 வணர 101 

யாணனகளும், 2022 ஜன.1 முதல் மார்ச் 15 வணர 30 

யாணனகளும் உயிரிைந்துள்ளன. இதில், அதிகைட்சமாக 

சத்தியமங்கலம் வனக்தகாட்ைத்தில் இருைது யாணனகள், 

தகாயம்புத்தூர் வனக்தகாட்ைத்தில் 18 யாணனகள் 

உயிரிைந்துள்ளன. 

 

3. யேதி பெரியுைோ? 

மார்ச் 26: தைஸ்ட் கிரிக்தகட்டில் 8 ஆயிரம் ரன்கணள (151 

இன்னிங்ஸ்கள்) விணரவாகக் கைந்த வீரர் என்கிை 

 

 

 

 



        

    

சாதணனணய ஆஸ்திதரலியாவின் ஸ்டீவ் ஸ்மித் 

ைணைத்தார். 

மார்ச் 27: சுவிஸ் சூப்ைர் ஓைன் ைாட்மிண்ைன் ததாைர் 

ஒற்ணையர் பிரிவில் இந்தியாவின் பி.வி. சிந்து ைட்ைம் 

தவன்ைார். 

மார்ச் 28: தகாவா மாநில முதல்வராக பிரதமாத் சாவந்த் 

இரண்ைாவது முணையாகப் தைாறுப்தைற்ைார். அவருக்கு 

ஆளுநர் தரன் பிள்ணள ைதவி பிரமாைம் தசய்து 

ணவத்தார். 

மார்ச் 28: அதமரிக்காவில் நணைதைற்ை 94-வது ஆஸ்கர் 

விைாவில் 2022-ஆம் ஆண்டுக்கான சிைந்த ைைத்துக்கான 

விருது ‘CODA’ ைைத்துக்கு வைங்கப் ைட்ைது. சிைந்த 

நடிகராக ‘கிங் ரிச்சர்டு’  ைைத்துக்காக வில் ஸ்மித்தும் 

சிைந்த நடிணகயாக ‘தி ஐஸ் ஆஃப் ைாமி ஃதை’ 

ைைத்துக்காக தஜசிகா சாஸ்தைய்னும் 

ததர்ந்ததடுக்கப்ைட்ைனர். 

மார்ச் 29: தகாணவ தமிழ்நாடு தவளாண் ைல்கணலக்கைக 

முதல் தைண் துணைதவந்தராக வி. கீதா லட்சுமிணயத் 

தமிைக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி நியமித்தார். 

மார்ச் 29: ததசிய நீர் விருதுகள் வைங்கும் விைாவில் நீர் 

தசமிப்பில் இந்தியாவில் முதலிைம் பிடித்த உத்தரப் 

பிரததசத்துக்குக் குடியரசுத் தணலவர் ராம்நாத் தகாவிந்த் 

சிைந்த மாநிலத்துக்கான விருது வைங்கினார். 

மார்ச் 29: தமிைகத்தில் தைாக்குவரத்துத் துணை 

அணமச்சராக இருந்த ராஜ கண்ைப்ைன் 

பிற்ைடுத்தப்ைட்தைார் நலத் துணை அணமச்சராகவும், 

பிற்ைடுத்தப் ைட்தைார் நலத்துணை அணமச்சராக இருந்த 

சிவசங்கர் தைாக்குவரத்துத் துணை அணமச்சராகவும் 

நியமிக்கப் ைட்ைனர். 

மார்ச் 30: கத்தாரில் நணைதைை உள்ள உலகக் தகாப்ணை 

கால்ைந்துப் தைாட்டிக்கு 36 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு கனைா 

அணி தகுதி தைற்ைது. 

மார்ச் 31: தமிைகத்தில் வன்னியர் களுக்கான 10.5 சதவீத 

இை ஒதுக்கீட்ணை ரத்துதசய்த தசன்ணன உயர்நீதிமன்ை 

மதுணர கிணளயின் தீர்ப்ணை உச்ச நீதிமன்ைம் 

உறுதிதசய்தது. 

மார்ச் 31: நாகாலாந்து, அசாம், மணிப்பூர் ஆகிய 

மாநிலங்களில் ஆயுதப்ைணை சிைப்பு அதிகாரச் சட்ைத்தின் 

(AFSPA) கீழ் உள்ள ைகுதிகணளக் குணைக்க மத்திய அரசு 

முடிவு தசய்தது. 

ஏப்.1: இந்தியப் புவியியல் ஆய்வு ணமயத்தின் (ஜிஎஸ்ஐ) 

இயக்குநர் தஜனரலாக ைாக்ைர் எஸ். ராஜு 

தைாறுப்தைற்ைார். 

ஏப்.2: ஆந்திரப் பிரததசத்தின் தலைக் ஷியில் உள்ள ஸ்ரீ 

வீரைத்ர சுவாமி தகாவில் மற்றும் ஒற்ணைக்கல் நந்தி 

யுதனஸ்தகாவின் உலக ைாரம்ைரிய தற்காலிகப் 

ைட்டியலில் தசர்க்கப்ைட்ைது. 

ஏப்.3: நியூசிலாந்தில் நணைதைற்ை 50 ஓவர் மகளிர் உலகக் 

தகாப்ணை இறுதிப் தைாட்டியில் இங்கிலாந்ணத வீழ்த்தி 

ஆஸ்திதரலியா தகாப்ணைணய தவன்ைது. இது 

ஆஸ்திதரலியா தவல்லும் ஏைாவது தகாப்ணை. 

ஏப்.4: பிஹாரில் உள்ள தஜய்நகணரயும் தநைாளத்தின் 

குர்தாணவயும் இணைக்கும் 35 கி.மீ. குறுக்கு ரயில் 

ைாணதயில் ததாைக்க ஓட்ைம் நணைதைற்ைது. 

ஏப்.4: 2022 மியாமி ஓைன் தைன்னிஸ் ததாைரின் இறுதிப் 

தைாட்டியில் ஜப்ைானின் நதவாமி ஒசாகாணவ வீழ்த்தி 

தைாலந்து வீராங்கணன இகா ஷ்வாதைக் ைட்ைம் தவன்ைார். 

ஏப்.5: ஹிமாச்சல பிரததசத்தில் 9ஆம் வகுப்பு முதல் 

அணனத்துப் ைள்ளி மாைவர்களுக்கும் ைகவத் கீணத 

கற்பிக்கப்ைடும் என்று அம்மாநில கல்வி அணமச்சர் 

தகாவிந்த் சிங் தாக்கூர் ததரிவித்தார். 

ஏப்.7: தமிைகத்தில் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அரசுப் ைள்ளி 

மாைவர்களுக்கு வைங்கப்ைடும் 7.5 சதவீத இை ஒதுக்கீடு 

தசல்லும் என்று தசன்ணன உயர் நீதிமன்ைம் 

தீர்ப்ைளித்தது. 

ஏப்.7: தமிைகத்தில் புதிய கல்விக் தகாள்ணகணய 

வடிவணமப்ைது குறித்து ஆய்வு தசய்ய தைல்லி உயர் 

நீதிமன்ை முன்னாள் தணலணம நீதிைதி த.முருதகசன் 

தணலணமயில் குழு அணமக்கப்ைட்ைது. 

ஏப்.8: ஐ.நா. மனித உரிணம ஆணையத்தில் இருந்து 

ரஷ்யாணவ இணைநீக்கம் தசய்யும் தீர்மானத்துக்கு ஐ.நா. 

தைாதுச் சணை ஒப்புதல் அளித்தது. தீர்மானத்துக்கு 

ஆதரவாக 93 வாக்குகளும் எதிராக 24 வாக்குகளும் 

கிணைத்தன. இந்தியா உட்ைை 58 நாடுகள் 

வாக்களிக்கவில்ணல. 

ஏப்.8: அதமரிக்க உச்ச நீதிமன்ைத்தின் முதல் கறுப்பினப் 

தைண் நீதிைதியாக தகதன்ஜி பிரவுன் ஜாக்சணன நியமிக்க 

அந்நாட்டு நாைாளுமன்ை தமலணவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

ஏப்.9: தாய்லாந்தின் புக்தகட் நகரில் நணைதைற்ை சர்வததச 

குத்துச்சண்ணை ஓைன் ததாைரில் இந்திய அணி 3 தங்கம், 

4 தவள்ளி, 3 தவண்கலம் என 10 ைதக்கங்கணள 

தவன்ைது. 

ஏப்.10: கிளாஸ்தகா நகரில் நணைதைற்ை உலக இரட்ணையர் 

ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் தைாட்டியில் இந்தியாவின் 

தீபிகா ைள்ளிக்கல் மகளிர் இரட்ணையர் பிரிவில் தஜாஸ்னா 

சின்னப்ைாவுைனும் கலப்பு இரட்ணையர் பிரிவில் சவுரவ் 

தகாஷலுைனும் இணைந்து ைட்ைம் தவன்ைார். உலக 

இரட்ணையர் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் ததாைணர இந்தியா 

முதன் முணையாக தவன்ைது குறிப்பிைத்தக்கது. 

ஏப்.11: இந்தியாவில் காய்கறி உற்ைத்தியில் உத்தரப் 

பிரததச மாநிலம் மீண்டும் முதலிைத்ணதப் பிடித்தது. 

இதததைாலப் ைைங்கள் உற்ைத்தியில் ஆந்திரப் பிரததசம் 

முதலிைத்ணதப் பிடித்துள்ளது. 

ஏப்.12: மருத்துவமணனகள் மற்றும் சுகாதார தசணவ 

வைங்குநர்களுக்கான ததசிய அங்கீகார வாரியத்தின் 

(NABH) புதிய தணலவராக ைாக்ைர் மதகஷ் வர்மா 

நியமிக்கப்ைட்ைார். 

 

 


