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1. அண்மையில் காலைான இஸ்ஸி மியாகக என்பாருடன் த ாடர்புமட துமை எது? 
அ. வேளாண்மை 

ஆ. ேடிேமைப்பு  

இ. பபாருளாதாரை் 

ஈ. அறிேியல் 

✓ மூத்  ஜப்பானிய வடிவமைப்பாளர் இஸ்ஸி மியாகக  னது 84ஆவது வயதில் சமீபத்தில் காலைானார். அவர்  னது 

புதுமையான த ாழில்நுட்பம் சார்ந்  ஆமட வடிவமைப்புகள், கண்காட்சிகள் ைற்றும் வாசமன திரவியங்களுக்கு 

தபயர்தபற்ைவர். அவர், சுருக்கங்கள் இல்லா  ஆமடகளின் ைடிப்புக்கு தபயர்தபற்ைவர். ஆப்பிள் நிறுவனர் ஸ்டீவ் 

ஜாப்ஸுக்கு ஒரு கருப்பு கடலாமைக் கழுத்துப் பட்மட வடிவம் தகாண்ட ஆமடமய அவர் வடிமவமைத்துத்  ந் ார். 

அவர் 2006–இல் கிகயாட்கடா பரிசுடன் பல்கவறு விருதுகள் ைற்றும் பாராட்டுகமளப் தபற்றுள்ளார். 

2. தெசவாளர்கள் பயன்தபறும் வமகயில், ‘தெ ன்னா பீைா’ திட்டத்ம  அறிமுகப்படுத்திய இந்திய ைாநிலம் எது? 
அ. ஆந்திர பிரவதசை் 

ஆ. பதலுங்கானா  

இ. ைகாராஷ்டிரா 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ க சிய மகத் றி ொமள முன்னிட்டு, த லுங்கானா மு லமைச்சர் கக சந்திரகசகர் ராவ் தெசவாளர்களுக்கான 

‘தெ ன்னா பீைா’ என்ை திட்டத்ம த் த ாடங்கி மவத் ார்.  குதியான பயனாளிகள் எதிர்பாராவசைாக இைந் ால், 

தெசவாளர்களின் குடும்பங்களுக்கு இந் த்திட்டம் `5 லட்சம் காப்பீடு வழங்கும். த லுங்கானா ைாநில அரசு, 

‘தெ ன்னா பீைா’ என்ை திட்டத்திற்காக இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனத்துடன் (LIC) கூட்டிமைந்துள்ளது. 

3. பிரான்ஸின் உயரிய குடிைக்கள் விரு ான தசவாலியர் டி லா லீஜியன் டி'ஹானூர் உடன் தகௌரவிக்கப்படவுள்ள 

இந்திய அரசியல்வாதி யார்? 
அ. நவரந்திர வைாடி 

ஆ. இராகுல் காந்தி 

இ. சசி தரூா்  

ஈ. இராை்நாத் வகாேிந்த் 

✓ காங்கிரஸ் மூத்   மலவர் சசி  ரூருக்கு பிரான்ஸ் ொட்டின் உயரிய குடிைக்கள் விரு ான தசவாலியர் டி லா 

லீஜியன் டி ஹானூர் விருது வழங்கப்படவுள்ளது. அவரது எழுத்துக்கள் ைற்றும் கபச்சுகளுக்காக பிதரஞ்சு அரசாங்கம் 

அவமரக் தகௌரவிக்கிைது. இவ்விருது கெஷனல் ஆர்டர் ஆப் தி லீஜியன் ஆப் ஹானர் என்றும் அமழக்கப்படுகிைது. 

இது, 1802–இல் தெப்கபாலியன் கபானபார்ட்டால் நிறுவப்பட்டது. 

4. நிறுவனங்களின் தசயல்பாடுகமள ஒருங்கிமைப்ப ற்காக கீழ்க்காணும் எந்  ஒழுங்குமுமை அமைப்புடனான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந் த்தில் ONDC மகதயழுத்திட்டுள்ளது? 
அ. NABARD 

ஆ. SIDBI  

இ. EXIM ேங்கி 

ஈ. NHB 
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✓ டிஜிட்டல் வர்த் கத்திற்கான கட்டற்ை வமலயமைப்பானது (ONDC) த ாடர்புமடய நிறுவனங்களின் 

தசயற்பாடுகமள ஒருங்கிமைப்ப ற்காக SIDBI உடனான புரிந்துைர்வு ஒப்பந் த்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ளது. 

இந் க் கூட்டாண்மையின்கீழ், ONDC தெறிமுமை ைற்றும் குமைந் பட்ச சாத்தியைான  யாரிப்பு (MVP) பற்றிய ONDC 

கபரைர்வுகள் MSME–களுக்கு ெடத் ப்படும். 

5. பிர ைர் ஆவாஸ் கயாஜனாமவ (ெகர்ப்புைம்) எந்  ஆண்டு வமர த ாடர்வ ற்கு ெடுவண் அமைச்சரமவ (2022 

ஆகஸ்ட் நிலவரப்படி) ஒப்பு ல் அளித் து? 

அ. 2023 

ஆ. 2024  

இ. 2027 

ஈ. 2030 

✓ பிர ைர் ஆவாஸ் கயாஜனாமவ (ெகர்ப்புைம்) 2024 டிசம்பர் வமர த ாடர ெடுவைமைச்சரமவ சமீபத்தில் ஒப்பு ல் 

அளித்துள்ளது. ‘அமனவருக்கும் வீடு’ திட்டைானது 2015 ஜூனில் த ாடங்கப்பட்டது. இந் த் திட்டத்திற்கான அசல் 

காலக்தகடு, 2022 ைார்ச் ைா த்திற்குள் அமனத்து  குதியுள்ள ெகர்ப்புை பயனாளிகளுக்கும் வீடுகள் வழங்குவம  

கொக்கைாகக் தகாண்டது. 

6. ஓய்வூதியம் தபறுகவார்  ங்கள் உயிர்வாழ் சான்றி மழச் சைர்ப்பிப்ப ற்காக ‘முகத்ம  அமடயாளம் காணும் 

வசதிமய’ அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது? 
அ. LIC 

ஆ. EPFO  

இ. PFRDA 

ஈ. IRDAI 

✓ த ாழிலாளர் வருங்கால மவப்பு நிதியைானது ஓய்வூதியம் தபறுகவார்  ங்கள் டிஜிட்டல் உயிர்வாழ் சான்றி மழச் 

சைர்ப்பிக்க புதிய வசதிமய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந் ப் புதிய, ‘முகத்ம  அமடயாளம் காணும் வசதி’யின்கீழ், 

ஓய்வூதியம் தபறுகவார்  ற்கபாது ொட்டில் எங்கிருந்தும் EPFO இமைய ளத்தில்  ங்கள் டிஜிட்டல் உயிர்வாழ் 

சான்றி மழச் சைர்ப்பிக்கலாம். ெடுவண் த ாழிலாளர் ைற்றும் கவமலவாய்ப்புத் துமை அமைச்சர் பூகபந் ர் யா வ் 

இந்  ‘முக அங்கீகார த ாழில்நுட்பத்ம த்’ த ாடங்கி மவத் ார். 

7. 2022–இல் வரும் ‘ஆட்கடத் லுக்கு எதிரான உலக ொளுக்கானக்’ கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. Use and abuse of technology  

ஆ. Leaving no one trafficked 

இ. Rehabilitation of the trafficked 

ஈ. Fellow Human Beings 

✓ ‘ஆட்கடத் லுக்கு எதிரான உலக ொள்’ ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஜூமல.30 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது. “Use and 

abuse of technology” என்பது ெடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் இந்  ொளுக்கானக் கருப்தபாருளாகும். “புளூ 

ஹார்ட்” பிரச்சாரமும் த ாடங்கப்பட்டது. ‘நீல இ யம்’ என்பது ஆட்கடத் லுக்கு ஆளாகவாரின் துயரத்ம யும், சக 

ைனி ர்கமள வாங்கும் ைற்றும் விற்பவர்களின் உைர்ச்சியற்ை ைனத்ம யும் குறிக்கிைது. 

8. இந்தியாவில், ‘க சியக்தகாடி ொள்’ தகாண்டாடப்படுகிை க தி எது? 
அ. ஜூமல.22   ஆ. ஆகஸ்ட்.15 

இ. ஜனோி.26   ஈ. அக்வடாபா்.02 
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✓ ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஜூமல.22 அன்று இந்தியாவில் ‘க சியக்தகாடி ொள்’ தகாண்டாடப்படுகிைது. கடந்  1947ஆம் 

ஆண்டு இக  ொளில், இந்திய அரசியல் நிர்ைய சமப க சியக்தகாடிமய ஏற்றுக்தகாண்டது. 1947 ஜூமல.22 

அன்று இந்திய அரசியலமைப்பு சமபயின் உறுப்பினர்கள் தில்லியில் உள்ள அரசியலமைப்பு ைண்டபத்தில் கூடிய 

கபாது, சு ந்திர இந்தியாவுக்கான க சியக்தகாடிமய ஏற்றுக்தகாள்வ ற்கான ஜவஹர்லால் கெருவின் தீர்ைானம் 

மு ன்மு லாக விவாதிக்கப்பட்டது. 

9. ‘VINBAX–2022’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்  ொட்டிற்கும் இமடகய ெடத் ப்படும் ஓர் இரு ரப்பு இராணுவப் 

பயிற்சியாகும்? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. ஜப்பான் 

இ. ேியட்நாை்  

ஈ. ஓைன் 

✓ இந்தியாவும் வியட்ொமும் இமைந்து வியட்ொம்–இந்தியா இரு ரப்பு இராணுவப்பயிற்சியான ‘VINBAX–

2022’இன் 3ஆவது பதிப்மபத்த ாடங்கியுள்ளன. ஹரியானாவில் உள்ள சண்டிைந்திரில் இருபது ொள் ெமடதபறும் 

இராணுவப் பயிற்சி ெமடதபைவுள்ளது. ஒரு தபாறியாளர் நிறுவனம் ைற்றும் ஒரு ைருத்துவக் குழுமவ 

அமைதிகாக்கும் ெடவடிக்மககளுக்கான ஐொ குழுவின் ஒரு பகுதியாகப் பயன்படுத்துவக  இந் ப் பயிற்சியின் 

கருப்தபாருளாகும். 

10. NHA–இன் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, CoWIN தசயலி, எந் த் திட்டத்திற்காக மீண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. PM ைாத்ரு ேந்தனா வயாஜனா 

ஆ. PM சுேஸ்திய சுரக்ஷா வயாஜனா 

இ. PM சுரக்ஷித் ைாத்ாித்ோ அபியான்  

ஈ. உலகளாேிய வநாய்த்தடுப்பு திட்டை்  

✓  ற்கபாது, உலகளாவிய கொய்த் டுப்பு திட்டத்திற்காக (Universal Immunisation Programme) CoWIN தசயலி மீண்டும் 

உருவாக்கப்படுகிைது. CoWIN  மலவரும், க சிய ெலவாழ்வு ஆமையத்தின்  மலமைச் தசயல் அதிகாரியுைான 

டாக்டர் ஆர் எஸ் சர்ைா,  ாய்ைார்கள் ைற்றும் சிசுக்களுக்குத்  டுக்கக்கூடிய கொய்களுக்கான  டுப்பூசி மையங்கள் 

ைற்றும் அடுத் டுத்   டுப்பூசிகளுக்கான நிமனவூட்டல்கமளக் கண்டறிய இந் ச் தசயலி உ வும் என அறிவித் ார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 12-08-2022 – உலக யானனகள் நாள் 

 

2. ெல் ஆளுமை விருது:  மிழ்ொடு அரசு அறிவிப்பு 

இந்  ஆண்டுக்கான ெல்ஆளுமை விருதுக்கு க ர்வாகியுள்களார் விவரங்கமள  மிழ்ொடு அரசு தவளியிட்டுள்ளது. 

ஆண்டுக ாறும் விடு மல ொள் விழாமவதயாட்டி, அரசுத்துமைகள், அரசு ஊழியர்கள், அரசு சார்பு அமைப்புகள், 

நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் சிைந்  தசயல்பாடுகமளப் பாராட்டி ெல் ஆளுமை விருதுகள் வழங்கப்படுவது வழக்கம். 

இதுகபான்று, நிகழாண்டிலும் விடு மல ொளின்கபாது ெல்ஆளுமை விருதுகள் வழங்கப்படவுள்ளன. 

தசங்கல் சூமளயில் பணிபுரிந் வர்கமள மீட்தடடுத்து த ாழில்முமனகவாராக வாழ்க்மகத் ரத்ம  உயர்த்திய 

பணிக்காக, திருவள்ளூர் ைாவட்ட ஆட்சியரும், திருெங்மககளின் வாழ்க்மகயில் ைாற்ைத்ம  ஏற்படுத்  
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முயற்சிகமள எடுத் மைக்காக தசங்கல்பட்டு ைாவட்ட சமூக ெல அலுவலரும் ெல்ஆளுமை விருதுக்கு 

க ர்வாகியுள்ளனர். 

ைமழநீர் கசகரிப்பு கட்டமைப்புகமள உருவாக்கி நிலத் டி நீமர தசறிவூட்டும் பணிகமளச் தசய் மைக்காக, 

திண்டுக்கல், சிவகங்மக ைாவட்ட ஆட்சியர்கள் விருதுக்கு க ர்வாகியுள்ளனர். கைலும், திருதெல்கவலி 

ைாவட்டத்தில் கபறுகால ெலமன  கவல் த ாழில்நுட்ப உ விகளுடன் கண்காணித்து சிைப்பான சுகா ார 

திட்டத்ம  முன்தனடுத்  காரைத்துக்காக திருதெல்கவலி ைாவட்ட ஆட்சியரும் ெல்ஆளுமை விருதுக்கு க ர்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளார். 

கவளாண் இயந்திரங்கமள மகப்கபசி தசயலி வழியாக வாடமகக்குவிடும் திட்டத்ம  அைல்படுத்திய ற்காக 

 மிழ்ொடு கவளாண் தபாறியியல் துமையின் மு ன்மைப் தபாறியாளரும், தசன்மனயில் ஆ ரவற்ை, ைனநிமல 

பாதித்க ாமர மீட்டு பராைரிக்கும் திட்டத்ம  தசயல்படுத்திய ற்காக தசன்மன தபருெகர காவல்துமை 

ஆமையாளருக்கு ெல் ஆளுமை விருது அளிக்கப்படவுள்ளது. ெல் ஆளுமை விரு ானது, விருதும்,  லா `2 லட்சம் 

பரிசுத்த ாமகயும் அடங்கிய ாகும். 

 

3. குடியரசுத்துமைத் மலவரின் பணிகள் 

குடியரசுத்  மலவர் ப விக்கு அடுத்து ொட்டின் இரண்டாவது மிகவுயரிய ப வி குடியரசுத்துமைத் மலவர் 

ப வியாகும். புதிய குடியரசுத் துமைத்  மலவராக ஜகதீப்  ன்கர் தபாறுப்கபற்றுள்ள நிமலயில், அவர் பல்கவறு 

முக்கிய பணிகமள கைற்தகாள்ளவுள்ளார். அவருக்கான பணிகள் ைற்றும் அதிகாரங்கள் குறித்  பார்மவ: 

ைாநிலங்களமவத்  மலவர்: 

குடியரசுத் துமைத்  மலவரின் முக்கிய பணி, ைாநிலங்களமவத்  மலவராகச் தசயல்படுவது. ொடாளுைன்ை 

கூட்டத்த ாடரின்கபாது அமவமய வழிெடத்தும் அவர், ொடாளுைன்ை உறுப்பினர்கள் அமவயின் ைாண்மப 

முமையாகக் கமடப்பிடிப்பம  உறுதிதசய்வார். 

அமவ ெடவடிக்மககள் முமையாக இருப்பம  உறுதிதசய்யும் அவர், ெடுவண் அரசுக்கும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் 

இமடகய க ான்றும் கருத்து கவறுபாடுகமளத் தீர்த்துமவப்பதிலும் முக்கிய பங்காற்றுவார். அமவக்குள் 

ொடாளுைன்ை உறுப்பினர்கள் எவ்வாறு ெடந்துதகாள்ளகவண்டும் என்பம  தீர்ைானிக்கும் முழு தபாறுப்பும் அமவத் 

 மலவருக்கக உள்ளது. 

 ற்காலிக குடியரசுத் மலவர்: 

ொட்டின் குடியரசுத்  மலவரின் இைப்பு, ராஜிொைா, ப விநீக்கம் உள்ளிட்ட சையங்களில்  ற்காலிக குடியரசுத் 

 மலவராகத் துமை குடியரசுத் மலவகர தசயல்படுவார். அடுத்  குடியரசுத்  மலவர் க ர்ந்த டுக்கப்படும் வமர 

அவர் அப்தபாறுப்பில் நீடிப்பார்.  ற்காலிக குடியரசுத் மலவராக அவர் ப வி வகித் ாலும்கூட, குடியரசுத் 

 மலவருக்கு உண்டான அமனத்து அதிகாரங்களும் அவருக்கு உண்டு. 

அத் மகய சையங்களில் குடியரசுத் மலவருக்கு உண்டான அமனத்து சலுமககளும் குடியரசுத் துமைத் 

 மலவருக்குக் கிமடக்கும். அவர் குடியரசுத் மலவராகப் பணியாற்றும் சூழலில், ைாநிலங்களமவமய வழிெடத்  

இயலாது. அத் மகய சையங்களில் அமவயின் துமைத் மலவகரா அல்லது குடியரசுத் மலவரால் 

நியமிக்கப்படும் ெபகரா அமவமய வழிெடத்துவார். 

ப வியில் நீடிக்கலாம்: 

தபாதுவாக குடியரசுத் துமைத் மலவர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் ப வி வகிப்பார். அவருமடய ப விக்காலம் 

நிமைவமடந் கபாதிலும், புதிய குடியரசுத் துமைத்  மலவர் க ர்ந்த டுக்கப்படவில்மல எனில் அவர் ப வியில் 

த ாடர்ந்து நீடிக்கலாம். அ ற்குத்  மட ஏதுமில்மல. புதிய குடியரசுத் துமைத்  மலவர் தபாறுப்கபற்கும் வமர 

அவர் அப்ப வியில் த ாடரலாம். 
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ராஜிொைா: 

குடியரசுத் துமைத்  மலவர்  னது ப விக்காலம் நிமைவமடயும் முன்கப ராஜிொைா தசய்ய விரும்பினால், 

அ ற்கான கடி த்ம க் குடியரசுத் மலவரிடம் வழங்ககவண்டும். ராஜிொைா கடி ம் ஏற்கப்பட்ட ொளில் அவர் 

பணியில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவார். 

ப விநீக்கம்: 

குடியரசுத் துமைத்  மலவமரப் ப விநீக்கம் தசய்ய விரும்பினால், ைாநிலங்களமவயில் 14 ொள்களுக்கு முன்கப 

அ ற்கான தீர்ைானத்ம த்  ாக்கல் தசய்யகவண்டும். அத்தீர்ைானத்துக்கு அமவக்கு வருமக  ந்துள்ள 

உறுப்பினர்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு கபர் கட்டாயம் ஒப்பு ல் அளிக்க கவண்டும். கைலும், அத்தீர்ைானத்துக்கு 

ைக்களமவ உறுப்பினர்களில் பாதி கபர் ஒப்பு ல் அளிக்க கவண்டும். அ ற்குப் பிைகக குடியரசுத் துமைத் 

 மலவமரப் ப விநீக்கம் தசய்யவியலும். ொட்டில் இதுவமர எந் க் குடியரசு துமைத் மலவரும் ப வி நீக்கம் 

தசய்யப்பட்டது கிமடயாது. 

 

4.  ா ாபாய் தெௌகராஜியின் லண்டன் இல்லத்துக்கு ‘புளூ பிகளக்’ அந் ஸ்து 

விடு மலப் கபாராட்ட வீரரும் தபாருளா ார நிபுைருைான  ா ாபாய் தெௌகராஜி த ற்கு இலண்டனில் வாழ்ந்  

இல்லத்துக்கு ‘நீலத் கடு’ (புளூ பிகளக்) அந் ஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

பிரிட்டனில் உள்ள ‘இங்கிலீஷ் தஹரிகடஜ் சாரிட்டி’ (ஆங்கில பாரம்பரிய அைக்கட்டமள) என்ை அமைப்பானது 

இலண்டனில் உள்ள வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்  கட்டடங்களுக்கு ‘நீலத் கடு’ என்ை அந் ஸ்ம  வழங்கி 

வருகிைது. அத் மகய கட்டடங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்தும் அதில் வாழ்ந்  ெபர்களின் விவரங்கள் குறித்தும் 

நீலத் கடில் தபாறிக்கப்பட்டு தபாதுைக்களின் பார்மவபடும்படி கட்டடத்தில் தபாருத் ப்படும். 

இந்நிமலயில், விடு மலப் கபாராட்ட வீரரும் சிைந்  தபாருளா ார நிபுைருைான  ா ாபாய் தெௌகராஜி 20-ஆம் 

நூற்ைாண்டின் இறுதியில் த ற்கு இலண்டனில் வசித்  இல்லத்துக்கு ‘புளூ பிகளக்’ அந் ஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியாவின் 75-ஆவது சு ந்திர ஆண்டு தகாண்டாட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, அந் க் கட்டடத்தில் நீலத் கடானது 

பு ன்கிழமை திைந்துமவக்கப்பட்டது. 

அந் த் கட்டில், “இந்தியாவின் க சியவாதியும் பிரிட்டன் ொடாளுைன்ை உறுப்பினருைான  ா ாபாய் தெௌகராஜி 

(1825-1917) வசித்  வீடு இது” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

பிரிட்டன் ொடாளுைன்ைத்துக்குத் க ர்ந்த டுக்கப்பட்ட மு ல் இந்தியர் என்ை தபருமை  ா ாபாய் தெௌகராஜிமயகய 

கசரும். க சத் ந்ம  ைகாத்ைா காந்தியடிகள், இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தின்  ந்ம  பி.ஆர்.அம்கபத்கர் ஆகிகயார் 

இலண்டனில் வசித்  இல்லங்களுக்கு ஏற்தகனகவ ‘புளூ பிகளக்’ அந் ஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத் க்கது. 

 

5. 2023-இலிருந்து 20% எத் னால் தபட்கரால் 

இந்தியாவில் வரும் அடுத்  ஆண்டிலிருந்து எத் னால் கலந்  தபட்கரால் விநிகயாகிக்கப்படும் என்று ெடுவண் அரசு 

அறிவித்துள்ளது. இது குறித்து எண்தைய் வளத்துமை அமைச்சர் ஹர்தீப் புரி கூறிய ாவது: 

20% எத் னால் கலந்  தபட்கரால் அடுத்  ஆண்டு ஏப்ரல் ைா த்திலிருந்து இந்தியா முழுவதும் க ர்ந்த டுக்கப்பட்ட 

மையங்களில் விநிகயாகிக்கப்படும். எஞ்சிய பகுதிகள் முழுவதும் எத் னால் தபட்கரால் விநிகயாகம் 2025-ஆம் 

ஆண்டுக்குள் விரிவுபடுத் ப்படும் என்ைார் அவர். கச்சா எண்தைய் இைக்குைதிமயக் குமைக்கவும் சுற்றுசூழமலப் 

பாதுகாக்கவும் தபட்கராலில் எத் னால் கலக்கப்படுகிைது. ஏற்தகனகவ, கடந்  ைா த்துக்குள் 10 ச வீ ம் எத் னால் 

கலந்  தபட்கரால் விநிகயாக்கப்பட கவண்டும் என்ை இலக்மக இந்தியா அ ற்கு முன்னகர நிமைகவற்றியுள்ளது. 
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