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1. 2021–இல் இந்தியக் குடியுரிமைமயத் துறந்த இந்தியக்குடிகளின் சிறந்த ததர்வாக இருந்த நாடு எது? 
அ. இங்கிலாந்து 

ஆ. அமொிக்கா  

இ. ஐக்கிய அரபு அெீரகெ் 

ஈ. மொ்ெனி 

✓ உள்துமற அமைச்சகம் வழங்கிய தரவுகளின்படி, 2021ஆம் ஆண்டில் 1.63 இலட்சத்திற்கும் அதிகைான இந்தியக் 

குடிைக்கள் தங்களின் இந்தியக்குடியுரிமைமய துறந்துள்ளனர். இது கடந்த 3 ஆண்டுகளில் மிகவதிகைானதாகும். 

அதில் சரிபாதி இந்தியர்கள் அமைரிக்கக் குடிைக்களாக ைாற விரும்புவதால் அமைரிக்காதவ முதன்மையான ததர்வாக 

உள்ளது. அமைரிக்காமவ அடுத்து ஆஸ்திதரலியா, கனடா ைற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளில் இந்தியர்கள் 

குடியுரிமை மபற விரும்புகின்றனர். 

2. ஆண்டுததாறும், ‘சர்வததச நிலவு நாள்’ மகாண்டாடப்படுகிற தததி எது? 
அ. ெூலல.18 

ஆ. ெூலல.20  

இ. ெூலல.22 

ஈ. ெூலல.23 

✓ ஐக்கிய நாடுகள் மபாது அமவயானது, ‘சர்வததச நிலவு நாளானது’ ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூமல.20ஆம் தததியன்று 

மகாண்டாடப்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வைாக அறிவித்தது. கடந்த 1969ஆம் ஆண்டில் நிலவில் ைனிதர்கள் முதன் 

முதலில் இறங்கிய நாமளக் மகாண்டாடும் விதைாக இந்த அறிவிப்பு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 1969ஆம் ஆண்டு ஜூமல 

20ஆம் தததியன்று அப்பல்தலா 11 என்ற மசயற்மகக்தகாள் நிலவில் தமரயிறங்கியது. இந்த நிலவுப் பயணத்தின் 

வலவனான எட்வின் ஆல்ட்ரின் 19 நிமிடங்கள் கழித்து நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்மகப் பின்மதாடர்ந்து சுைார் இரண்தட கால் 

ைணி தநரம் விண்கலத்திற்கு மவளிதய இருந்தனர். அவர்கள் 21.5 கிதலா நிலவுப்மபாருட்கமளச் தசகரித்தனர். 

3. திறன்தைம்பாட்டு ஆமையைானது சமீபத்தில் எந்த நிறுவனங்களுக்காக ததசிய தரநிர்ையக் கட்டமைப்மப 

உருவாக்கியது? 
அ. வங்கி ெற்றுெ் நிதி நிறுவனங்கள் 

ஆ. குடிலெப்பணிகள் பயிற்சி நிறுவனங்கள்  

இ. உயா்கல்வி நிறுவனங்கள் 

ஈ. MSME–கள் 

✓ குடிமைப்பணிகள் பயிற்சி நிறுவனங்களுக்கான ததசிய தரநிர்ையக் கட்டமைப்மப (National Standards for Civil 

Service Training Institutions – NSCSTI) நடுவண் அறிவியல் ைற்றும் மதாழில்நுட்பத்துமற இமையமைச்சர் Dr 

ஜிததந்திர சிங் மதாடங்கிமவத்தார். ததசிய அளவில் குடிமைப்பணிகளுக்கான பயிற்சிகமள அளிக்கும் நிறுவனங்க 

–ளுக்கான தரநிர்ையத்மத உருவாக்க, திறன் தைம்பாட்டு ஆமையத்தால் தரநிமலகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 

4. ரிசர்வ் வங்கியானது கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவனங்களுக்கான நான்கு அடுக்கு ஒழுங்குமுமற கட்டமைப்மப 

ஏற்றுக்மகாண்டுள்ளது? 
அ. மதாடக்க வவளாண் சங்கங்கள் ஆ. நகா்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகள்  

இ. ஊரக கூட்டுறவு வங்கிகள்  ஈ. நிதி நிறுவனங்கள் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது (RBI) நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு (UCB) எளிய நான்கு அடுக்கு ஒழுங்குமுமற 

கட்டமைப்மப ஏற்க முடிவுமசய்துள்ளது. இந்தக் கட்டமைப்பானது மவப்புத்மதாமககளின் அளமவ அடிப்பமடயாகக் 
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மகாண்டது; அவற்றின் நிதியியல் உறுதித்தன்மைமய வலுப்படுத்தும் தநாக்கத்துடன் இது இருக்கும். இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கியின் முன்னாள் துமை ஆளுநர் NS விஸ்வநாதன் தமலமையிலான நிபுைர் குழு, UCB–கமள வலுப்படுத்த 

தவண்டி பல்தவறு பரிந்துமரகமள வழங்கியது. 

5. கண்காணிப்பு சாதனம் மபாருத்தப்பட்ட அமனத்து வணிக ரீதியிலான வாகனங்கமளயும் Emergency Response 

Support System (ERSS) உடன் இமைக்கும் முதல் இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ. குெராத் 

ஆ. ஹிொச்சல பிரவதசெ்  

இ. புது தில்லி 

ஈ. ஹாியானா 

✓ வாகன இருப்பிட கண்காணிப்பு சாதனம் மபாருத்தப்பட்ட ைற்றும் பதிவுமசய்யப்பட்ட அமனத்து வணிகரீதியிலான 

வாகனங்கமளயும் Emergency Response Support System (ERSS) உடன் இமைக்கும் நாட்டின் முதல் ைாநிலைாக 

ஹிைாச்சல பிரததசம் ஆனது. இதன்மூலம் இவ்வாகனங்கமள VLTDமூலம் நாட்டில் எங்கிருந்து தவண்டுைானாலும் 

காவல்துமற ைற்றும் தபாக்குவரத்துத்துமறயால் கண்காணிக்க முடியும். 

✓ அவசரநிமல மபாத்தாமன அழுத்தினால், மசயற்மகக்தகாள்மூலம் 112–க்கு ஒரு சமிக்மை அனுப்பப்படும். அதன்பின் 

இடரிலிருப்பவர் இமைக்கப்பட்டு காவல்துமறக்கு தகவல் அளிக்கப்படும். 

6. ‘15 வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான ஆசிய ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில்’ இந்தியாவின் நிமல என்ன? 
அ. முதலாவது 

ஆ. மூன்றாவது  

இ. ஐந்தாவது 

ஈ. பத்தாவது 

✓ 15 வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான ஆசிய ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் ஈரான் ஆசிய பட்டத்மத மவன்றது; கஜகஸ்தான் 

இரண்டாம் இடத்மதப் பிடித்தது. இந்தியா 172 புள்ளிகளுடன் 3ஆமிடத்மதப் பிடித்தது. பக்மரனில் நமடமபற்று 

வரும் 15 வயதுக்குட்பட்ட கிதரக்க தராைன் ைல்யுத்தப் தபாட்டியில் இந்திய அணி இரண்டு தங்கம், இரண்டு மவள்ளி 

ைற்றும் நான்கு மவண்கலப்பதக்கங்கமள மவன்றது. 68 கிதலா பிரிவில் சச்சினும், 72 கிதலா எமடப்பிரிவில் 

அமபயும் அந்தந்தப் பிரிவுகளில் தங்கப்பதக்கங்கமள மவன்றனர். 

7. அண்மைச் மசய்திகளில் இடம்பிடித்த, ‘ARYABHAT–1’ என்றால் என்ன? 
அ. எறிகலண 

ஆ. புவி கண்காணிப்பு மசயற்லகக்வகாள் 

இ. அனலாக் சிப்மசட்டின் முன்ொதிாி  

ஈ. ெீத்திறன் கணினி 

✓ இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் (IISc) ஆராய்ச்சியாளர்கள் அடுத்த தமலமுமற அனலாக் கம்ப்யூட்டிங் சிப்மசட்கமள 

உருவாக்குவதற்கான வடிவமைப்பு கட்டமைப்மப உருவாக்கியுள்ளனர். அம்முன்ைாதிரிக்கு ARYABHAT–1 (Analog 

Reconfigurable Technology and Bias–scalable Hardware for AI Tasks) என்று மபயரிடப்பட்டுள்ளது. அதன் சில்லுத் 

ததொகுதிகளை ைறுகட்டமைக்கப்பட்டு நிரல்படுத்தி மீண்டும் பயன்படுத்தலாம்; இதனால் ஒதர அனலாக் 

மதாகுதிகமள மவவ்தவறு தமலமுமற வடிவமைப்பு ைற்றும் மவவ்தவறு பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்த முடியும். 
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8. ஒவ்தவார் ஆண்டும், ‘உலக ஜூதனாசிஸ் நாள்’ கமடப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது? 
அ. ெூலல.02 

ஆ. ெூலல.04 

இ. ெூலல.06  

ஈ. ெூலல.08 

✓ விளங்கிலிருந்து ைனிதர்க்குப்பரவும் மதாற்றுதநாய்கள் பற்றிய விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஆண்டுததாறும் 

ஜூமல.6ஆம் தததி உலக ஜூதனாசிஸ் நாள் உலகம் முழுவதும் கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 1885 ஜூமல.6 அன்று 

முதன்முதலில் தரபிஸ் தடுப்பூசிமய மவற்றிகரைாக மசலுத்திய பிமரஞ்சு உயிரியலாளர் லூயி பாஸ்டரின் நிமனவாக 

இந்த நாள் மகாண்டாடப்படுகிறது. ஜூதனாடிக் தநாய்கள் விலங்குகளில் ததான்றி ைனிதர்களுக்கும் பரவும். 

9. ‘Mind Master: Winning Lessons from a Champion’s Life’ என்பது யாரின் நிமனவுக்குறிப்பாகும்? 
அ. வெக்னஸ் காா்ல்சன் 

ஆ. விஸ்வநாதன் ஆனந்த்  

இ. இரகுராெ் இராென் 

ஈ. இரெினிகாந்த் 

✓ ‘Mind Master: Winning Lessons from a Champion’s Life’ என்பது மசஸ் தைமதயும் 5 முமற உலக மசஸ் சாம்பியனும் 

ஆன விஸ்வநாதன் ஆனந்தின் நிமனவுக்குறிப்பாகும். அண்மையில், 44ஆவது FIDE மசஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டிக்கு 

முன்னதாக, இந்நூலின் மைன்னட்மட பதிப்மப மவளியிடுவதாக ‘Hachette India’ அறிவித்தது. மதாற்றுகாலத்திற்குப் 

பிறகு, நிச்சயைற்ற தன்மை ைற்றும் விமரவாக ைாறிவரும் யதார்த்தங்கமள எவ்வாறு மகயாளுவது என்பது குறித்த 

தைலதிக அத்தியாயத்மதயும் இந்த நூல் மகாண்டுள்ளது. 

10. அண்ளைச் மசய்திகளில் இடம்பிடித்த, ஓன்ஸ் ஜதபர் என்பவருடன் மதாடர்புமடய துமற எது? 
அ. விலளயாட்டு  

ஆ. வணிகம் 

இ. அறிவியல் 

ஈ. அரசியல் 

✓ துனிசியாமவச் சார்ந்த உலகின் மந:2 மடன்னிஸ் வீராங்கமன ஓன்ஸ் ஜதபர், விம்பிள்டனில் மசக் குடியரசின் தைரி 

மபௌஸ்தகாவாமவ ததாற்கடித்து கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்மறயர் அமரயிறுதிமய எட்டிய முதல் அரபு அல்லது வட 

ஆப்பிரிக்க மபண்ைணி என்ற மபருமைமயப் மபற்றார். 27 வயதான மடன்னிஸ் வீராங்கமனயான ஓன்ஸ் ஜதபர் 

உலக தரவரிமசயில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஒருமுமற பயன்படுத்தும் மநகிழிமீது தமட 

காது சுத்தப்படுத்தும் பஞ்சு மபாருத்திய மநகிழிக்குச்சிகள், பலூன்களுக்கான மநகிழிக்குச்சிகள், மநகிழிக்மகாடிகள், 

மிட்டாய் மபாருத்தும் மநகிழிக்குச்சிகள், ஐஸ்கிரீம் மபாருந்திய மநகிழிக்குச்சிகள், அலங்காரத்திற்கான மதர்ைாதகால் 

ஆகியமவயும் மநகிழித்தட்டுகள், கிண்ைங்கள்,  குவமளகள், கரண்டிகள், கத்திகள், உறிஞ்சுக்குழல், இனிப்பு 

மபட்டிகளில் சுற்றப்படும் அல்லது தபக் மசய்யப்படும் மநகிழி, அமழப்பிதழ்கள், சிகமரட் மபட்டிகள் ஆகியவற்றில் 
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பயன்படுத்தப்படும், 100 மைக்ரானுக்கு குமறவாகவுள்ள  மநகிழி (அ)  PVC பதாமககள் ஆகியவற்மற தயாரிப்பது, 

இறக்குைதி மசய்வது, இருப்பு மவப்பது, விநிதயாகிப்பது, விற்பமன மசய்வது, பயன்படுத்துவது ஆகியவற்றுக்கு 

தமடவிதிக்கும் மநகிழிக்கழிவு நிர்வாக சீர்திருத்த விதிகள், 2021-ஐ, ஆகஸ்ட் 12 அன்று ைத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் 

ைற்றும் பருவநிமலைாற்ற அமைச்சகம் அறிவித்தது. 

75 மைக்ரானுக்கும் குமறவான தடிைனுள்ள மநகிழிப்மபகள் தயாரிப்பு, இறக்குைதி, இருப்பு மவத்தல், விநிதயாகம், 

விற்பமன ைற்றும் பயன்பாட்டுக்கும் தமடவிதித்தும் 2021 மசப்டம்பர் 30 அன்று அறிவிப்பு மவளியிடப்பட்டது. தைலும் 

120 மைக்ரானுக்கும் குமறவான தடிைனுள்ள மநகிழிப்மபாருட்களுக்கு 2022 டிச.31 முதல் தமட விதிக்கப்பட 

உள்ளது.  மநகிழிப்மபகள் (அ) ஒருமுமற பயன்படுத்தும் மநகிழிப்மபாருட்கள் அமடயாளம் காைப்பட்டு அவற்மற 

தமடமசய்வதற்கான அறிவிப்புகமள ஏற்கனதவ 34 ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரததசங்கள் மவளியிட்டுள்ளன. 

 

2. நாட்டில் கடற்கமரகளுக்கான நீலக்மகாடி தரநிமலச் சான்றுகள் 

ஒருங்கிமைந்த கடற்கமர பகுதி நிர்வாக திட்டத்தின்கீழ் சுற்றுச்சூழல் வன ைற்றும் பருவநிமல ைாற்ற அமைச்சகம் 

கடற்கமர, சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் அழகியல் நிர்வாக தசமவகள் திட்டத்மத முன்மனடுத்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் 

கீழ் ைாசுக்கட்டுப்பாடு, கடற்கமர விழிப்புைர்வு, அழகியல், பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு பணிகள், சுற்றுச்சூழல் கல்வி 

மதாடர்பான பல்தவறு பணிகள் மசயல்படுத்தப்படுகின்றன. நீலக்மகாடி கடற்கமர சான்றிதழுக்காக சர்வததச 

தரநிமலகமள எட்டுவமத தநாக்கைாகமகாண்டு மதரிவான கடற்கமரகளில் இந்தப்பணிகள் மசய்யப்படுகின்றன. 

மிகச்சிறந்த சர்வததச கடற்கமரகளுக்கு இமையாக தைம்படுத்த 6 ைாநிலங்கள் ைற்றும் 3 யூனியன் பிரததசங்களில் 

மைாத்தம் 10 கடற்கமரகள் ததர்வுமசய்யப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள காஞ்சிபுரம் ைாவட்ட தகாவளம் 

கடற்கமரயும், புதுச்தசரியின் ஈடன் கடற்கமரயும் அடங்கும். 

 

3. ஜல் சக்தி இயக்கம் 

ஜல்சக்தி இயக்கம்-I திட்டம், 2019-ல், 1592 வட்டாரங்களில், நாட்டின் 256 வறட்சியான ைாவட்டங்களில், நீர் 

பாதுகாப்பு ைற்றும் நீர் வள தைலாண்மைமய தைம்படுத்துவதற்காக, 5 திட்டங்கமள துரிதைாக மசயல்படுத்துதற்காக 

மதாடங்கப்பட்டது. நீர்ப்பாதுகாப்பு, ைமழநீர் தசகரிப்பு, பாரம்பரிய ைற்றும் பிற நீர்நிமலகமள புதுப்பித்தல், நீமர 

ைறுசுழற்சி மசய்தல், நீர்நிமலகள் தைம்பாடு ைற்றும் தீவிர காடு வளர்ப்பு தைலும் வட்டார ைற்றும் ைாவட்ட நீர் 

பாதுகாப்புத் திட்டங்களில் சிறப்பு கவனம் மசலுத்துதல், கிருஷி அறிவியல் தகந்திரா திட்டங்கள், நகர்ப்புற கழிவுநீர் 

ைறுபயன்பாடு ைற்றும் அமனத்து கிராைங்கமளயும் முப்பரிைாை மதாழில்நுட்பம் மூலம் கண்காணித்தல் ஆகியமவ 

அடங்கும். 

பின்னர் ஜல் சக்தி இயக்கம் 2019-ல் விரிவுப்படுத்தப்பட்டு, “ஜல் சக்தி இயக்கம்: ைமழநீமரச்தசகரி, ைமழநீமரப்பிடி 

- எங்தக விழுந்தாலும், எப்தபாது விழுந்தாலும்” என்ற கருப்மபாருளுடன், அமனத்து ைாவட்டங்கள், 

வட்டாரங்கமளயும் உள்ளடக்கியதாக விரிவுப்படுத்தப்பட்டது. 

 

4. அடல் நிலத்தடி நீர் தைலாண்மை திட்டம் 

அடல் நிலத்தடி நீர் தைலாண்மைத் திட்டைானது குஜராத், ஹரியானா, கர்நாடகா, ைத்திய பிரததசம், ைகாராஷ்டிரா, 

இராஜஸ்தான் ைற்றும் உத்தர பிரததசம் ஆகிய ஏழு ைாநிலங்களில், எண்பது ைாவட்டங்களிலுள்ள 8,562 கிராைப் 

பஞ்சாயத்துகளில் நிமலயான நிலத்தடிநீர் தைலாண்மைமய ஊக்குவிக்கும் தநாக்கத்துடன் மசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

நிலத்தடிநீர் தைலாண்மை திட்டத்மத தைம்படுத்த ைத்திய, ைாநில அரசுகளின் மசயல்பாடுகள்குறித்து பல்தவறு 

விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள்மூலம் ைாற்றத்மத ஏற்படுத்துவமத தநாக்கைாக மகாண்டு மசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

அடல் நிலத்தடி நீர் தைலாண்மைத் திட்டம் 01.04.2020 முதல் மசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 
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5. NITI ஆதயாக்கின் இந்திய புதுமை கண்டுபிடிப்புகள் 2021 பட்டியலில் கர்நாடகா, ைணிப்பூர், சண்டிகர் ஆகியமவ 

முன்னணியில் உள்ளன 

NITI ஆதயாக்கின் இந்திய புதுமை கண்டுபிடிப்புகள் 2021 பட்டியலின் மூன்றாவது பகுதியில் கர்நாடகா, ைணிப்பூர், 

சண்டிகர் ஆகியமவ தங்களது பிரிவில் முன்னணியில் உள்ளன. 

இதுகுறித்த பட்டியமல NITI ஆதயாக்கின் துமைத்தமலவர் சுைன் மபரி மவளியிட்டார்.  

மபரிய ைாநிலங்கள் பிரிவில் கர்நாடகா மீண்டும் முதலிடத்மதயும், வடகிழக்கு ைற்றும் ைமலப்பிரததச ைாநிலங்கள் 

பிரிவில் ைணிப்பூரும், யூனியன் பிரததசங்கள் பிரிவில் சண்டிகரும் முதலிடம் வகிக்கின்றன. ைாநிலங்கள் பிரிவில் 

தமிழ்நாடு 15.69 புள்ளிகளுடன் ஐந்தாம் இடத்தில் உள்ளது. மதலங்கானா, ஹரியானா, ைகாராஷ்டிரா, பஞ்சாப், 

உத்தர பிரததசம், தகரளா, ஆந்திர பிரததசம், ஜார்க்கண்ட் ைாநிலங்கள் முதல் பத்து இடத்தில் இடம்மபற்றுள்ளன. 

 

6. ைாதத்தவமைமய மசலுத்த ‘நம்ை குடியிருப்பு’ மசயலி அறிமுகம் 

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட தைம்பாட்டு வாரிய குடியிருப்புதாரர்கள் தவமைகமள எளிய முமறயில் மசலுத்தும் 

வமகயில் ‘நம்ை குடியிருப்பு’ என்ற புதிய மசயலிமய அந்தத் துமறயின் அமைச்சர் தா தைா அன்பரசன் (ஜூமல 20) 

அன்று மதாடக்கி மவத்தார். 

இந்தச் மசயலியில், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட தைம்பாட்டு வாரியக் குடியிருப்புதாரர்கள் வாரியத்துக்குச் மசலுத்த 

தவண்டிய தவமைகமள எளிய முமறயில் மசலுத்தலாம். இந்தச் மசயலிமய மகப்தபசியில் பதிவிறக்கம் மசய்து 

வாரியத்துக்குச் மசலுத்ததவண்டிய ைாதத்தவமைத்மதாமக, பராைரிப்புத்மதாமக, நிலுமவத்மதாமக தபான்றவற் 

-மற மசலுத்தலாம். 

 

7. சிறு ஜவுளி பூங்கா அமைக்க ைானியம்: தமிழக அரசு அறிவிப்பு 

சிறிய அளவிலான ஜவுளி பூங்காக்கமள அமைக்கும் திட்டத்துக்கு ைானியம் வழங்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து மகத்தறி ைற்றும் துணிநூல் துமற மவளியிட்ட அறிக்மக: தமிழ்நாட்டில் ஜவுளி துமறயின் கட்டமைப்மப 

வலுப்படுத்த அரசு மசயல்படுத்தி வரும் பல திட்டங்களில் சிறிய அளவிலான ஜவுளி பூங்கா ஏற்படுத்தும் திட்டமும் 

ஒன்றாகும். இத்திட்டத்தின்கீழ், குமறந்தபட்சம் 2 ஏக்கர் பரப்பில் 3 ஜவுளி உற்பத்தி மதாழிற்கூடங்கள் அமைக்கப்பட 

தவண்டும். தகுதிவாய்ந்த திட்ட ைதிப்பில் 50 சதவீதம் அல்லது `2.50 தகாடி என இரண்டில் எது குமறதவா அது 

தமிழ்நாடு அரசின் ைானியைாக வழங்கப்படுகிறது. 

சிறிய அளவிலான ஜவுளி பூங்காக்கள் அமைப்பதன் மூலம் நடுத்தர நிறுவனங்களின் வழியாக மதாழில் வளர்ச்சி 

ஏற்பட்டு தவமலவாய்ப்பு மபருகும். 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/

