
விண்மீன்.காம்                                         2022 ஆகஸ்ட் 08 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

1. NITI ஆய ோக்கின் நிர்வோகக்குழு கூட்டத்திற்கு தலைலை தோங்குபவர்  ோர்? 
அ. NITI ஆய ோக் CEO 

ஆ. இந்தி க்குடி ரசுத்தலைவோ் 

இ. இந்தி ப்பிரதமோ்  

ஈ. நடுவண் நிதி லமச்சோ் 

✓ புது தில்லியில் NITI ஆய ோக்கின் 7ஆவது நிர்வோகக்குழு கூட்டம் பிரதைர் யைோடி தலைலையில் நலடபபற்றது. பிரதைர் 

NITI ஆய ோக்கின் அதிகோரபூர்வ தலைவரோக உள்ளோர். இச்சந்திப்பு ைத்தி  ைற்றும் ைோநிைங்கள் ைற்றும் யூனி ன் 

பிரயதசங்களுக்கு இலடயிைோன ஒத்துலைப்லப உருவோக்குவலத யநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. ைோற்றுப்பயிர்கள், 

எண்பெய் வித்துக்கள், பருப்புவலககள் ைற்றும் யவளோண் சமூகங்களின் தன்னிலறலவ எட்டுதல், யதசி  கல்விக் 

பகோள்லக – பள்ளிக்கல்வியின் அைைோக்கம், யதசி  கல்விக் பகோள்லக – உ ர்கல்வியின் அைைோக்கம், நகர்ப்புற 

நிர்வோகம் உள்ளிட்டலவ இந்தக் கூட்டத்தின் விவோதப்பபோருளில் இடம்பபற்றது. 

2. படைோய்ட் இந்தி ோலவ அதன் ஆயைோசகரோக நி மித்த ைோநிைம் எது? 
அ. உத்தர பிரயதசம்  

ஆ. கோ்நோடகோ 

இ. ஒடிஸோ 

ஈ. ததலுங்கோனோ 

✓ உத்தர பிரயதச ைோநிை அரசோனது படைோய்ட் இந்தி ோவுடனோன புரிந்துெர்வு ஒப்பந்தத்தில் லகப ழுத்திட்டுள்ளது. 

உத்தர பிரயதச ைோநிைத்தின் பபோருளோதோரத்லத $1 டிரில்லி ன் அபைரிக்க டோைரோக உ ர்த்துவதற்கோன இைக்லக 

அலடவதற்கோன ஆயைோசகரோக படைோய்ட் இந்தி ோலவ அது நி மித்தது. உ ரதிகோரம்பகோண்ட குழுபவோன்றின் 

பரிந்துலரயின் அடிப்பலடயில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. Deloitte India நிறுவனம் துலற வோரி ோன ஆய்வுக்கு 

பிறகு எதிர்கோை பச ல்திட்டத்லத முன்லவக்கவுள்ளது. 

3. சமீப பசய்திகளில் இடம்பபற்ற, ‘யடோனி யபோயைோ வோனூர்தி நிலை ம்’ அலைந்துள்ள ைோநிைம் எது? 
அ. அஸ்ஸோம் 

ஆ. அருணோச்சை பிரயதசம்  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. யமற்கு வங்கோளம் 

✓ அருெோச்சை பிரயதச ைோநிை அரசு இட்டோநகரில் கட்டப்பட்டு வரும் மூன்றோவது வோனூர்தி நிலை த்திற்கு, ‘யடோனி 

யபோயைோ வோனூர்தி நிலை ம்’ என்று பப ர்சூட்டியுள்ளது. இது தலைநகரில் உள்ள ஒயர விைோன நிலை ைோகவும், 

போசிகோட் ைற்றும் யதசு விைோன நிலை ங்களுக்குப் பிறகு அருெோச்சை பிரயதச ைோநிைத்தில் அலையும் மூன்றோவது 

விைோன நிலை ைோகவும் உள்ளது. அம்ைோநிைத்தின் பைங்குடிகள் பைோழியில், ‘யடோனி’ என்றோல் ‘ஞோயிறு’ என்றும் 

‘யபோயைோ’ என்றோல் ‘திங்கள்’ என்றும் பபோருளோகும். 

4. அலனத்து அதிகோரப்பூர்வ விருதுகளுக்கோன பரிந்துலரகலளயும் பபற்றுக்பகோள்ளும் இலெ தளத்தின் பப ர் 

என்ன? 
அ. போரத் இலண தளம்  ஆ. இரோஷ்ட்ோி  இலண தளம்  

இ. ஆத்மநிோ்போோ் இலண தளம் ஈ. இந்தி ோ விருதுகள் இலண தளம் 

✓ இந்தி  அரசின் பல்யவறு அலைச்சகங்கள்/துலறகள்/முகலைகளின் அலனத்து விருதுகலளயும் ஒயர டிஜிட்டல் 

தளத்தின்கீழ் பகோண்டுவருவதற்கோக, இந்தி  அரசோங்கத்தோல் பபோதுவோன ‘இரோஷ்ட்ரி  புரஸ்கோரம்’ என்னும் 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 ஆகஸ்ட் 08 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

இலெ தளம் உருவோக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தி  அரசோங்கத்தோல் நிறுவப்பட்ட பல்யவறு விருதுகளுக்கு தனிநபர்கள் 

அல்ைது நிறுவனங்கலளப் பரிந்துலரக்க இந்தத் தளம் உதவும். அண்லையில் அரசோங்கம், ‘வய ோஸ்யரஷ்ட சம்ைோன்’ 

ைற்றும் ‘பத்ை’ விருதுகளுக்கோன பரிந்துலரகலள வரயவற்றது. 

5. இந்தி ோவின் 14ஆவது குடி ரசுத்துலெத்தலைவரோக யதர்ந்பதடுக்கப்பட்டவர்  ோர்? 

அ. ஜகதீப் தங்கோ்  

ஆ. மோோ்கதரட் அை்வோ 

இ. கை் ோண் சிங் 

ஈ. சிவரோஜ் போட்டீை் 

✓ 2022 இந்தி த்துலெக்குடி ரசுத்தலைவர் யதர்தலில் எதிர்க்கட்சி யவட்போளர் ைோர்கபரட் அல்வோலவ யதோற்கடித்து 

ஜக்தீப் தங்கர் பவற்றிபபற்றோர். இந்தி ோவின் 14ஆவது இந்தி த்துலெக்குடி ரசுத்தலைவரோக இருக்கும் தங்கர், 

தற்யபோலத  இந்தி த்துலெக்குடி ரசுத்தலைவரோக இருக்கும் M பவங்லக ோவைத் ததோடர்ந்து இந்தப் பதவிக்கு 

வந்துள்ளோர். ஜனதோ தள அரசில் நோடோளுைன்ற விவகோரங்களுக்கோன இலெ லைச்சரோகப் பணி ோற்றியுள்ள 

ஜகதீப் தங்கர், 2019 ஜூலையில் யைற்கு வங்க ஆளுநரோனோர். 

6. இந்தி ோவில், ‘கோர்கில் பவற்றி நோள்’ பகோண்டோடப்படுகிற யததி எது? 
அ. ஜூலை.26  

ஆ. ஜனவோி.26 

இ. அக்யடோபோ்.26 

ஈ. மோோ்ச்.26 

✓ போகிஸ்தோனுக்கு எதிரோன கோர்கில் யபோரின் பவற்றியின் 23ஆவது ஆண்டு நிலறலவக் பகோண்டோடும் வலகயில், 

இந்தி ோ ஒவ்யவோர் ஆண்டும் ஜூலை.26 அன்று ‘கோர்கில் பவற்றி நோலளக்’ பகோண்டோடுகிறது. 1998ஆம் ஆண்டு 

எல்லைக்கட்டுப்போட்டுக்யகோடு (LoC) வழி ோக இந்தி  எல்லைக்குள் நுலைந்த போகிஸ்தோனி ர்களுக்கு எதிரோக 

கோர்கில் யபோர் நலடபபற்றது. 1999 ஜூலை.26 அன்று, போகிஸ்தோன் பலடகள் இந்தி ப் பகுதியிலிருந்து பவளிய ற 

யவண்டி  கட்டோ த்லத இந்தி  இரோணுவம் ஏற்பட்டது. 

7. ‘உைக நீரில் மூழ்கும் நிகழ்வுகவைத் தடுத்தல் நோள்’ கலடப்பிடிக்கப்படுகிற யததி எது? 
அ. ஜூலை.25  

ஆ. ஆகஸ்ட்.25 

இ. தசப்டம்போ்.25 

ஈ. ஜனவோி.25 

✓ ‘உைக நீரில் மூழ்கும் நிகழ்வுகலளத் தடுத்தல் நோளோனது’ ஆண்டுயதோறும் ஜூலை.25 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

ஐநோ பபோதுச்சலப இந்நோலள 2021 ஏப்ரலில் அங்கீகரித்தது. ஐநோவின் கூற்றுப்படி, ஆண்டுயதோறும் சுைோர் 236,000 

யபர் நீரில் மூழ்கி உயிரிைக்கின்றனர்; அது உைபகங்கிலும் ஒரு பபரி  பபோதுச் சுகோதோரப்பிரச்சலன ோக உள்ளது. 

உைபகங்கிலும் உள்ள 1 முதல் 24 வ துக்குட்பட்ட குைந்லதகள் ைற்றும் இலளஞர்களின் இறப்புக்கோன முக்கி  

கோரெங்களில் நீரில் மூழ்குவதும் ஒன்பறன உள்ளது. 

8. ‘போை ரக்ஷோ’ என்ற பச லில  அறிமுகப்படுத்தி  நடுவண் அலைச்சகம் எது? 
அ. ஆ ுஷ் அலமச்சகம்  ஆ. தபண்கள் & குழந்லதகள் யமம்போட்டு அலமச்சகம் 

இ. சட்டம் & நீதி அலமச்சகம் ஈ. சுகோதோர & குடும்பநை அலமச்சகம் 
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✓ அகிை இந்தி  ஆயுர்யவத நிறுவனத்தில் (AIIA) சிறோர்களுக்கோன தடுப்பூசி லை த்லத நடுவண் ஆயுஷ் அலைச்சர் 

சர்போனந்தோ யசோயனோவோல் திறந்து லவத்தோர். ஆயுர்யவதத்தின்மூைம் சிறோர்களுக்கோன தடுப்பு நைவோழ்வு குறித்து 

பபற்யறோரிலடய  விழிப்புெர்லவ ஏற்படுத்த, ‘போை ரக்ஷோ’ பச லில யும் அலைச்சர் அறிமுகம் பசய்து லவத்தோர். 

சிறோர்களின் நைம் ைற்றும் யநோப திர்ப்பு ஆற்றலில் ஏற்படும் தோக்கம் குறித்து பபற்யறோர்களிடமிருந்து கருத்துக்கலள 

இந்தச் பச லி யசகரிக்கும். 

9. ‘வி த்தகு இந்தி ோ கோர்கில் ைரோத்தோன் ைற்றும் சுற்றுைோ விைோ, 2022’ஐ நடத்தி  நகரம் எது? 
அ. சிம்ைோ 

ஆ. மணோைி 

இ. கோோ்கிை்  

ஈ. ஸ்ரீநகோ் 

✓ இரண்டு நோள் நவடதபறும், ‘ைடோக் சுற்றுைோ விைோ–2022’ கோர்கில் ைோவட்டத்தில் சமீபத்தில் பதோடங்கி து. கோர்கில் 

ைோவட்டத்தின் போரம்பரி ம் ைற்றும் கைோச்சோரத்லத உைகுக்கு எடுத்துலரக்கும் வலகயில் பை கைோச்சோர நிகழ்ச்சிகள் 

ஏற்போடு பசய் ப்படும். இந்த நிகழ்ச்சியில், ‘வி த்தகு இந்தி ோ கோர்கில் ைரோத்தோன் யபோட்டியும்’ பதோடங்கப்பட்டது. 

போரம்பரி  உெவரங்குகள், குதிலர யபோயைோ, வில்வித்லத உள்ளிட்ட போரம்பரி  விலள ோட்டுகளின் கோட்சிக்கும் 

ஏற்போடு பசய் ப்பட்டிருந்தது. வரும் பசப்டம்பரில் ஜோன்ஸ்கோர் திருவிைோ நலடபபறவுள்ளது. 

10. தூ  போல் ைற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட போலுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ை சரக்கு ைற்றும் யசலவ வரி (GST) % எவ்வளவு? 
அ. 0%  

ஆ. 5% 

இ. 12% 

ஈ. 18% 

✓ தூ  போல் ைற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட போலுக்கு சரக்கு ைற்றும் யசலவகள் வரியில் (GST) முழுலை ோக விைக்கு 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அரசு அண்லையில் பதளிவுபடுத்தியுள்ளது. பபட்டியில் அலடக்கப்பட்டலவ தவிர யவறு 

வடிவங்களில் விற்கப்படுகிற தயிர் ைற்றும் யைோர் உள்ளிட்ட பிற போல் பபோருட்களுக்கும் GSTஇல் இருந்து விைக்கு 

அளிக்கப்படும். உ ர்பவப்பநிலைபகோண்டு பதப்படுத்தப்பட்டு, போக்பகட்டில் அலடக்கப்பட்ட போல் பபோருட்களுக்கு 5% 

GST பபோருந்தும். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. சிஎஸ்ஐஆர் முதல் பபண் தலைலை இ க்குநரோக தமிைகத்தின் கலைச்பசல்வி நி ைனம்! 

இந்தி ோவின் உ ர்அறிவி ல் பதோழில் ஆரோய்ச்சி ஆய்வு நிறுவனைோன சிஎஸ்ஐஆர்-இன் முதல் பபண் தலைலை 

இ க்குநரோக தமிழ்நோட்லடச் யசந்த கலைச்பசல்வி நி மிக்கப்பட்டுள்ளோர்.  

நோடு முழுவதும் உள்ள 38 ஆரோய்ச்சி நிறுவனங்களுடன் பச ல்படும் அறிவி ல் ைற்றும் பதோழில்துலற ஆரோய்ச்சி 

கூட்டலைப்லப (சிஎஸ்ஐஆர்) வழிநடத்தும் முதல் பபண் தலைலை இ க்குநரோக தமிைகத்லதச் யசர்ந்த மூத்த 

விஞ்ஞோனி நல்ைதம்பி கலைச்பசல்வி நி மிக்கப்பட்டோர். தமிழ்நோட்டின் திருபநல்யவலி ைோவட்டத்தில் உள்ள ஒரு 

சிறி  நகரைோன அம்போசமுத்திரத்தில் அவர் தனது பள்ளிப்படிப்லப தமிழ்வழியில் பயின்றோர். 
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2. ஈரநிைங்கள் - இ ற்லக சுத்திகரிப்பு நிலை ங்கள்! 

நிைவோழ் சூைல் ைண்டைத்துக்கும், நீர்வோழ் சூைல் ைண்டைத்துக்கும் இலடய  அலைந்துள்ள ஈரநிைங்கள் இ ற்லக 

சுத்திகரிப்பு நிலை ங்களோகத் திகழ்கின்றன. இலவ உைகின் பல்லுயிர்த் தன்லைல ப் போதுகோப்பதிலும் முக்கி  

பங்கு வகிக்கின்றன. 

உைகின் பைோத்தப்பரப்பளவில் 6 சதவீதயை ஈரநிைங்கள் உள்ளன. 40% தோவர & விைங்கின உயிரினங்களுக்கு 

இலவ இருப்பிடைோக உள்ளன. கோடுகள் பபருைளவில் கோர்பன்-லட-ஆக்லசடு வோயுலவ உள்ளிழுத்து ஆக்சிஜலன 

பவளிய ற்றி புவியின் நுலரயீரைோகச் பச ல்படுகின்றன. 

அயதயபோன்று, நீரில் விரவியுள்ள வண்டல் படிவுகள், திண்ை ைோசுக்கலள வடிகட்டி சுத்திகரிக்கும் ஈரநிைங்கலளப் 

‘புவியின் சிறுநீரகங்கள்’ (இ ற்லக சுத்திகரிப்பு நிலை ங்கள்) எனைோம். பவள்ளப்பபருக்கின்யபோது நுலரப்பஞ்சு 

யபோன்று பச ல்பட்டு அதிகப்படி ோன பவள்ளநீலர உறிஞ்சி போதிப்லபக் குலறப்பதில் ஈர நிைங்கள் முக்கி  பங்கு 

வகிக்கின்றன. 

ஐநோ கருத்துப்படி, கடந்த 50 ஆண்டுகளில் 35% ஈரநிைங்கள் அழிந்துள்ளன. ஈரநிைங்கலளப் போதுகோக்க கடந்த 

1971-ஆம் ஆண்டு ஈரோனின் இரோம்சர் நகரில் ஒப்பந்தம் லகப ோப்பைோனது. இதில் 172 நோடுகள் இரோம்சர் 

ஒப்பந்தத்லத ஏற்றுக்பகோண்டுள்ளன. இந்த ஒப்பந்தத்தில் கடந்த 1982-ஆம் ஆண்டு பிப்.1-ஆம் யததி இந்தி ோ 

லகப ோப்பமிட்டது. 

இரோம்சர் ஒப்பந்தப் பட்டி லில் 9 தகுதிகளின் அடிப்பலடயில் யசர்க்கப்படும் ஈரநிைங்கள் சர்வயதச அளவில் 

அங்கீகோரம் பபறுகின்றன. உைகில் இதுவலர 2,455 ஈரநிைங்கள் இப்பட்டி லில் யசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்தி ோவின் பைோத்தப்பரப்பில் ஈரநிைங்களின் பரவல் 4 .6 சதவீதைோகும். யைற்கு வங்கத்தின் சுந்தரவனக்கோடுகள் 

(பரப்பு 4,230 ச.கி.மீ.) இந்தி ோவின் மிகப்பபரி  ஈரநிைப்பகுதி ோகும். தமிைகத்திலிருந்து பள்ளிக்கரலெ சதுப்பு 

நிைம், கரிக்கிலி பறலவகள் சரெோை ம், பிச்சோவரம் அலை ோத்திக் கோடுகள், மிய ோரத்தின் போைோ சதுப்பு நிைம், 

ைத்தி  பிரயதசத்தின் சக் ோசோகர் ஏரி ஆகி  6 ஈரநிைங்கள் இரோம்சர் பட்டி லில் யசர்க்கப்பட்டுள்ளதோக கடந்த 

ஜூலை 26-ஆம் யததி அறிவிக்கப்பட்டது. 

இலதத்பதோடர்ந்து, கடந்த ஆக.3-ஆம் யததி யகோவோவின் நந்தோ ஏரி, கர்நோடகத்தின் ரங்கண்ெோதிட்டு பறலவகள் 

சரெோை ம், ைத்தி  பிரயதசத்தின் சிர்பூர் ஏரி, ஒடி ோ ைகோநதியின் சட்யகோசி ோ பள்ளத்தோக்கு ைற்றும் 

தமிைகத்திலிருந்து 6 ஈரநிைங்களும் இப்பட்டி லில் இடம்பபற்றதன்மூைம் இந்தி ோவில் இரோம்சர் அங்கீகோரம் பபற்ற 

சதுப்புநிைங்களின் எண்ணிக்லக 64-ஆக உ ர்ந்துள்ளது. பதற்கு ஆசி  நோடுகளில் அதிக அளவிைோன இரோம்சர் 

ஈர நிைங்கலள இந்தி ோ பபற்றுள்ளது. 

ஈர நிைங்களின் வலககள் 

இ ற்லக ோக உருவோனலவ 

ஆறுகள் 

ஏரிகள் 

குளங்கள் 

சதுப்பு நிைங்கள்  

அலை ோத்திக் கோடுகள் 

பவளப்போலறகள்

ைனிதரோல் உருவோக்கப்பட்டலவ 

நீர்த்யதக்கங்கள் 

விலளநிைங்கள் 

உப்பளம் 

மீன்வளர்ப்புக் குளங்கள்

ைோநிைங்கள் ஈரநிைங்களின் பரப்பு (பெக்யடர்) 

குஜரோத் - 34,74,950 

ஆந்திர பிரயதசம் - 14,47,133 
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உத்தர பிரயதசம் - 12,42,530 

யைற்கு வங்கம் - 11,07,097 

ைகோரோஷ்டிரம் - 10,14,522 

தமிழ்நோடு - 9,02,534 

சிறப்பம்சங்கள் 

1. வடிகட்டி ோக பச ல்பட்டு நீலரச் சுத்திகரித்தல் 

2. வட ைற்றும் குலறவோன ைலைப்பபோழிவு கோைங்களில் நீர்ப்போதுகோப்லப உறுதிபசய்தல் 

3. நீர்சுைற்சி, கோர்பன் சுைற்சி ைற்றும் லநட்ரஜன் சுைற்சில த் பதோடர்ந்து இ ங்கச்பசய்தல் 

4. பிற சூைல் ைண்டைங்கலளக் கோட்டிலும் ஈரநிை சூைல் ைண்டைங்கள் கூடுதல் ைதிப்புலட ன 

5. பல்லுயிர்த்தன்லைல ப் போதுகோத்தல் 

6. உெவுச்சங்கிலித்பதோடலர உறுதிபசய்தல் 

7. கோைநிலை ைோற்றத்தோல் ஏற்படும் இடர்ப்போடுகலளத் தணித்தல் 

8. உள்ளூர் சமூகங்களுக்கு பபோருளோதோர யைம்போட்டுக்கோன வோய்ப்லப வைங்குதல் 

9. வைலச பறலவகளுக்கு தங்கும் விடுதிகளோகச் பச ல்படுதல் 

10. ைண்ெரிப்லபத் தடுத்தல் 

11. பு ல் ைற்றும் சுனோமி யபோன்ற கடயைோரப் யபரிடர் போதிப்லப தணிப்பதில் அலை ோத்திக் கோடுகள் முக்கி ப் பங்கு 

வகிக்கின்றன. 

எதிர்பகோள்ளும் அச்சுறுத்தல்கள்... 

1. கழிவுநீர் பவளிய ற்றத்தோல் ஏற்படும் ைோசுபோடு 

2. அ ல் இனத்தோவரங்கள் ைற்றும் விைங்குகளின் பரவல் 

3. ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்லககள் 

4. கட்டட இடிபோட்டு கழிவுகள் ைற்றும் குப்லபகள் பகோட்டப்படுதல் 

5. ஈரநிைங்களில் வோழும் உயிரினங்கலள யவட்லட ோடுதல் 

6. நீர்நிலையின் யைற்பரப்பில் போசி படர்தல் 

7. அதிகளவிைோன மீன்பிடிப்பு 

8. கடல் நீரின் பவப்பநிலை அதிகரிப்போல் பவளப்போலறகள் சிலதவலடதல் 

தமிழ்நோட்டின் ஈரநிைங்கள் (இரோம்சர் பட்டி லில்) 

1. யகோடி க்கலர பறலவகள் சரெோை ம், நோகப்பட்டினம் - 38,500 பெக்யடர் 

2. பள்ளிக்கரலெ சதுப்புநிைம், பசன்லன - 1,248 பெக்யடர் 

3. கரிக்கிலி பறலவகள் சரெோை ம், பசங்கல்பட்டு - 58 பெக்யடர் 

4. பிச்சோவரம் அலை ோத்திக் கோடுகள், கடலூர் - 1,479 பெக்யடர் 
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5. கூந்தன்குளம் பறலவகள் சரெோை ம், திருபநல்யவலி - 72 பெக்யடர் 

6. யவடந்தோங்கல் பறலவகள் சரெோை ம், பசங்கல்பட்டு - 40 பெக்யடர் 

7. யவம்பனூர் ஈரநிைம், கன்னி ோகுைரி - 20 பெக்யடர் 

8. பவள்யளோடு பறலவகள் சரெோை ம், ஈயரோடு - 77 பெக்யடர் 

9. உத ைோர்த்தோண்டபுரம் பறலவகள் சரெோை ம், திருவோரூர் - 44 பெக்யடர் 

10. ைன்னோர் வலளகுடோ உயிர்க்யகோளக்கோப்பகம், இரோைநோதபுரம் - 52,672 பெக்யடர் 
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