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1. புதிய கடற்படடக் ககொடியில் தேசிய இலச்சிடையொைது எந்ே வடிவத்தினுள் உள்ளது? 
அ. பச்சச அறுங்க ோணம் 

ஆ. நீல எண்க ோணம்  

இ. ஆரஞ்சு அறுங்க ோணம் 

ஈ. வெள்சள எண்க ோணம் 

✓ ககொச்சியில் அடைந்துள்ள ககொச்சி கப்பல்கட்டும் ேளத்தில் புதிய கடற்படடக் ககொடிடய பிரேைர் தைொடி கவளியிட்டொர். 

இந்தியக்ககொடியொைது இக்ககொடியின் தைல் இடதுபுறத்தில் டவக்கப்பட்டுள்ளது; அதே தேரத்தில் தேசிய இலச்சிடை 

உள்ளடக்கிய நீல எண்தகொண வடிவம் வலதுபுறத்தில் ஒரு ேங்கூரத்தின் தைல் அைர்த்ேப்பட்டுள்ளது. இது 

வலிவுறுதிடய எடுத்துக்கூறும் விேைொக உள்ளது. எண்தகொண வடிவம் எட்டுத்திடைகடளக் குறிக்கும் வடகயில் 

வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது; அது பல திடைகள் ைற்றும் இந்திய கடற்படடயின் எல்டலடய எடுத்துக்கூறும் விேைொக 

உள்ளது. அடேச்சுற்றியுள்ள இரட்டட ேங்கநிற கடரதகொடுகள் ைத்ரபதி சிவொஜியின் கப்பற்படடடயக் குறிக்கிறது. 

2. பன்ைொட்டு கைலொவணி நிதியைொைது (IMF) எந்ே ேொட்டிற்கு அேன் கபொருளொேொர கேருக்கடிடயச் ைைொளிக்க $2.9 

பில்லியன் டொலர் அளவுக்குக் கடன் வழங்க ஒப்புேல் அளித்துள்ளது? 
அ. ஈரோன் 

ஆ. ஆப் ோனிஸ்தோன் 

இ. இலங்ச   

ஈ. வெனிசுலோ 

✓ பன்ைொட்டு கைலொவணி நிதியைொைது (IMF) இலங்டகத்தீவுக்கு $2.9 பில்லியன் டொலர் அளவுக்குக் கடனுேவி வழங்க 

ஒப்புேலளித்துள்ளது. கடந்ே 1948ஆம் ஆண்டில் அந்ேொடு விடுேடல அடடந்ேதிலிருந்து ேற்தபொதுேொன் மிகதைொைைொை 

கபொருளொேொர கேருக்கடிடய எதிர்ககொள்கிறது. ேொட்டின் நிதியடைச்ைரொகவும் இருக்கும் இலங்டக அதிபர் விக்ரை 

சிங்தக ேைது முேல் வரவுகைலவுத்திட்டத்டே ைைர்ப்பித்ேொர்; அது வருவொடய அதிகரிப்படேயும் பணவீக்கத்டே 

எதிர்த்துப் தபொரொடுவடேயும் தேொக்கைொகக்ககொண்டுள்ளது. 

3. ஸ்ைொர்ட் தீர்வுகள் ைவொல் ைற்றும் உள்ளடக்கிய ேகரங்கள் விருதுகடள வழங்கும் ேடுவண் அடைச்ைகம் எது? 
அ. MSME அசமச்ச ம் 

ஆ. ெீட்டுெசதி மற்றும் ந ோ்ப்புற ெிெ ோரங் ள் அசமச்ச ம்  

இ. ெணி ம் மற்றும் வதோழிற்துசற அசமச்ச ம் 

ஈ. அறிெியல் மற்றும் வதோழில்நுட்ப அசமச்ச ம் 

✓ வீட்டுவைதி ைற்றும் ேகர்ப்புற விவகொரங்களுக்கொை அடைச்ைர் ஹர்தீப் சிங் பூரி, 2022ஆம் ஆண்டுக்கொை, ‘Smart 

Solutions Challenge & Inclusive Cities’ விருதுகள் வழங்கிைொர். இந்ே விருதுகள் 2022 ஏப்ரலில் நிறுவப்பட்டை. இந்ே 

விருதுகள் என்பது ைொற்றுத்திறைொளிகள், கபண்கள் ைற்றும் முதியவர்கள் எதிர்ககொள்ளும் ேகர அளவிலொை 

அணுகல் ைற்றும் உள்ளடக்கிய ைவொல்கடள எதிர்ககொள்வேற்கொக தேசிய ேகர்ப்புற விவகொரங்கள் நிறுவைம் 

ைற்றும் இந்தியொவில் உள்ள ஐேொ அடவ ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டிடணந்ே முடைவொகும். 

4. தேஜொஸ் ைொர்க்–2 தபொர் விைொைங்கடள ேயொரிக்கின்ற நிறுவைம் எது? 
அ. DRDO ஆ. BEL 

இ. HAL  ஈ. BDL 
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✓ பொதுகொப்புக்கொை அடைச்ைரடவக்குழு தேஜொஸ் ைொர்க்–2 திட்டத்திற்கு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. தேஜொஸ் ைொர்க்–2 

தபொர் விைொைத்டே வடிவடைத்து தைம்படுத்ே `6,500 தகொடி ஒதுக்கீடு கைய்யப்பட்டுள்ளது. இது ஹிந்துஸ்ேொன் 

ஏதரொேொட்டிக்ஸ் லிட் (HAL) நிறுவைத்ேொல் ேயொரிக்கப்படும். உள்ேொட்டு தேஜொஸ் இலகுரக தபொர் விைொைத்தின் அதி 

ேவீை பதிப்பு, கைன்தைலும் தைம்படுத்ேப்பட்டு புதிய வடிவம் கபறும். தேஜொஸ் 2.0 அதிக ஆற்றல்வொய்ந்ே எஞ்சின்கள் 

ைற்றும் உள்ேொட்டிதலதய உருவொக்கப்பட்ட ஆக்டிவ் எலக்ட்ரொனிக் ஸ்தகன்டு அதர (AESA) தரடொர் ஆகியவற்டறக் 

ேன்ைகத்தே ககொண்டிருக்கும். 

5. EV மின்கலப் பொதுகொப்புத் ேரநிடலகள் குறித்து ைொடலப் தபொக்குவரத்து ைற்றும் கேடுஞ்ைொடல அடைச்ைகத்ேொல் 

அடைக்கப்பட்ட வல்லுேர் குழுவின் ேடலவர் யொர்? 

அ. நந்தன் நிகல னி 

ஆ. இரகமஷ் சந்த் 

இ. பரகமஸ்ெரன் 

ஈ. டோடோ நரசிங்  இரோெ்  

✓ ைொடலப்தபொக்குவரத்து ைற்றும் கேடுஞ்ைொடல அடைச்ைகம் டொடொ ேரசிங்க ரொவ் ேடலடையில் ஒரு நிபுணர் குழுடவ 

அடைத்ேது. அவர் டஹேரொபொத்தில் உள்ள துகள் உதலொகவியல் ைற்றும் புதிய கபொருட்களுக்கொை பன்ைொட்டு 

தைம்பட்ட ஆய்வுடையத்தின் இயக்குேரொக உள்ளொர். வல்லுேர் குழு அறிக்டகயின் பரிந்துடரகளின் அடிப்படடயில், 

மின்கலங்கள் கேொடர்பொை கூடுேல் பொதுகொப்புத்தேடவகள், ஆன்–தபொர்டு ைொர்ஜர், தபட்டரி தபக்கின் வடிவடைப்பு, 

மின்கலத்தின் உள்தள குறுக்குச்சுற்று கொரணைொக கவப்பப்பரவலொல் ஏற்படும் தீக்குத் தீர்வுகொணுேல் உள்ளிட்ட 

திருத்ேங்கடள அவ்வடைச்ைகம் கவளியிட்டுள்ளது. 

6. ‘மிஷன் ஸ்வவலம்பன்’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்ே நிறுவைத்தின் முேன்டை முடைவொகும்? 
அ. NITI ஆகயோ ் 

ஆ. நபோோ்டு 

இ. SIDBI  

ஈ. PFRDA 

✓ இந்திய சிறு கேொழில்கள் வளர்ச்சி வங்கி (SIDBI) 6 ைொநிலங்களின் 10 ைொவட்டங்களில் 300 ஸ்வவலம்பன் சிடல 

பள்ளிகடள அடைப்பேற்கொை ஐந்ேொம் கட்டப்பணிகடளத் கேொடங்கியுள்ளது. இது அேன் முேன்டை முயற்சியொை 

ஸ்வவலம்பன் திட்டத்தின்கீழ் கேொடங்கப்பட்டுள்ளது. இது ைத்தீஸ்கர், ஹரியொைொ, தகொவொ, புதுச்தைரி, ஜம்மு–கொஷ்மீர் 

ைற்றும் லடொக் ஆகியவற்டற உள்ளடக்கும். கேொழில்முடைதவொர் கலொச்ைொரத்டே (உத்யம் தை ஆைொதி) பின்பற்றி 

ைகளிடரச் ைொர்ந்திருப்பவர்களொக அல்லொைல் சுேந்திரைொைவர்களொக இது ைொற்றும். 

7. ‘2022 – பீைொ ைந்ேன்’ என்ற தஹக்கத்ேொன் தபொட்டிடயத் கேொடங்கியுள்ள நிறுவைம் எது? 
அ. PFRDA 

ஆ. IRDAI  

இ. GIC 

ஈ. NITI ஆகயோ ் 

✓ இந்தியக் கொப்பீட்டு ஒழுங்குமுடற ைற்றும் தைம்பொட்டு ஆடணயம் (IRDAI) ேனிேபர்கள் ைற்றும் நிறுவைங்கடளத் 

ேன்னியக்க இறப்புக் தகொரிக்டக (automated death claim) தீர்வுக்கொை புதுடையொை தீர்வுகடள உருவொக்குவேற்கு, 

கொப்பீடு கேொடர்பொை பல்வேறு பிற துடறகளுக்கு அடழப்பு விடுத்துள்ளது. ‘2022 – பீைொ ைந்ேன்’ என்ற அேன் முேல் 

தஹக்கத்ேொனின் ஒருபகுதியொக, ‘கொப்பீட்டில் புதுடை’ என்ற கருப்கபொருளுடன் இது கேொடங்கப்பட்டுள்ளது. 
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8. NaBFIDஇன் தைலொண்டை இயக்குேரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யொர்? 
அ. செரல் ஆச்சோோ்யோ 

ஆ. K V  ோமத் 

இ. உோ்ஜித் பகடல் 

ஈ. இரோஜ் ிரண் இரோய் ஜி  

✓ இரொஜ்கிரண் இரொய் ஜி என்பவர் நிதியுேவி உட்கட்டடைப்பு ைற்றும் தைம்பொட்டுக்கொை தேசிய வங்கியின் (NaBFID) 

தைலொண்டை இயக்குேரொக நியமிக்கப்பட்டொர்; அவர் 5 ஆண்டு கொலத்திற்கு அப்பேவியில் இருப்பொர். கடந்ே 2021ஆம் 

ஆண்டில், இந்திய அரசு K V கொைத்டே தைம்பொட்டு நிதி நிறுவைத்தின் ேடலவரொக நியமித்ேது. உட்கட்டடைப்புத் 

துடறயில் முேலீடுகடளத் திரட்டுவேற்கொை ேடவடிக்டககடளத் கேொடங்குவேற்கு அரைொங்கம் ̀ 20,000 தகொடிடய 

NaBFID–க்கு கைலுத்தியுள்ளது. 

9. உடொன் (உதே தேஷ் கொ ஆம் ேொக்ரிக்) என்பது எந்ே ேடுவண் அடைச்ைகத்தின் முேன்டைத் திட்டைொகும்? 
அ. வெளியுறெு அசமச்ச ம் 

ஆ. உள்நோட்டு ெோன் கபோ ்குெரத்து அசமச்ச ம்  

இ. மின்னணு மற்றும் த ெல் வதோழில்நுட்ப அசமச்ச ம் 

ஈ. உள்துசற அசமச்ச ம் 

✓ உள்ேொட்டு வொன் தபொக்குவரத்து அடைச்ைகத்தின் உடொன் திட்டம் கவற்றிகரைொக ஐந்து ஆண்டுகடள நிடறவு 

கைய்துள்ளது. இந்ேத் திட்டத்தின் முேல் விைொை தைடவடய கடந்ே 2017 ஏப்.27 அன்று பிரேைர் கேொடங்கி டவத்ேொர். 

ைொேொரண ைக்களும் விைொைப்பயணத்டே தைற்ககொள்ள தவண்டும் என்ற தேொக்கில் இத்திட்டம் கடந்ே 2016 அக்.21 

அன்று இது கேொடங்கப்பட்டது. அேன்படி, இரண்டொவது ைற்றும் 3ஆவது ேர ேகரங்கள் விைொைப்தபொக்குவரத்துடன் 

இடணக்கப்பட்டை. கடந்ே 2014ஆம் ஆண்டு 74 விைொை நிடலயங்கள் கையல்பட்டு வந்ே நிடலயில், உடொன் 

திட்டத்தின்மூலம் ேற்தபொது 141ஆக அது அதிகரித்துள்ளது. உடொன் திட்டத்தின் கீழ் கையல்படொே 68 விைொை 

நிடலயங்கள் இடணக்கப்பட்டை. 425 புதிய வழித்ேடங்கள் ேொடு முழுவதும் கண்டறியப்பட்டை. 

10. 2022–இல் வடகிழக்கு ஒலிம்பிக்கின் 2ஆவது பதிப்டப ேடத்துகிற ைொநிலம் எது? 
அ. அஸ்ஸோம் 

ஆ. கம ோலயோ  

இ. அருணோச்சல பிரகதசம் 

ஈ. சி ் ிம் 

✓ தைகொலயொவில் இரண்டொவது வடகிழக்கு ஒலிம்பிக் தபொட்டிகள் அக்.3 முேல் ேவ.6 வடர ஷில்லொங்கில் ேடடகபற 

உள்ளது. கடந்ே 2018ஆம் ஆண்டின்தபொது ைணிப்பூரில் பன்னிரண்டு பிரிவுகளுடன் முேல் விடளயொட்டுப்தபொட்டி 

ேடடகபற்றது. தைகொலயொ ைொநிலம் ேைது ஐம்பேொம் ஆண்டு நிடறடவக் ககொண்டொடும் தவடளயில் இந்ே ஒலிம்பிக் 

விடளயொட்டுப்தபொட்டிகள் ேடடகபறுகின்றை. இந்ேப் பதிப்பில், எட்டு வடகிழக்கு ைொநிலங்கடளச் ைொர்ந்ே 4,000 

பங்தகற்பொளர்கள் 18 பிரிவுகளில் தபொட்டியிடுவொர்கள். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்தியொவின் முேலொவது, ‘இரவு வொன் ைரணொலயம்’ லடொக்கில் அடைக்கப்படவுள்ளது 

ேடுவணரசின் அறிவியல் & கேொழில்நுட்பத்துடற, ஒரு ேனித்துவைொை ைற்றும் முேல்-வடகயொை முயற்சியொக, 

லடொக்கில் இந்தியொவின் முேல், ‘இரவு வொை ைரணொலயம்’ அடைக்க ேடவடிக்டக எடுத்துள்ளது; இது அடுத்ே மூன்று 

ைொேத்திற்குள் முடிக்கப்படும். உத்தேை இரவு வொன் ைரணொலயம், ைொங்ேொங் வைவுயிரிகள் ைரணொலயத்தின் ஒரு 

பகுதியொக லடொக்கிலுள்ள ஹொன்தலயில் அடைக்கப்படும். இது இந்தியொவில் வொனியல் சுற்றுலொடவ அதிகரிக்கும். 

தைலும் இது ஆப்டிகல், அகச்சிவப்புக்கதிர் ைற்றும் கொைொ-கதிர் கேொடலதேொக்கிகளுக்கொை உலகின் மிகவுயர்ந்ே 

ேளங்களில் ஒன்றொக இருக்கும். 

 

2. ‘INS விக்ரொந்த்’ சிறப்பம்ைங்கள் என்கைன்ை? 

இந்தியொவில் ேயொரிக்கப்பட்ட முேல் விைொைந்ேொங்கி தபொர்க்கப்பலொை INS விக்ரொந்த்தில் பல்தவறு சிறப்பம்ைங்கள் 

இடம்கபற்றுள்ளை. உள்ேொட்டிதலதய கட்டப்பட்ட முேல் விைொைந்ேொங்கிப் தபொர்க்கப்பலொை INS விக்ரொந்த் கைப்.2ஆம் 

தேதி இந்தியக் கடற்படடயில் இடணயும் எைத்ேகவல் கவளியொகியுள்ளது. 

INS விக்ரொந்த் விைொைந்ேொங்கிக் கப்பலொைது `20,000 தகொடி கைலவில் ககொச்சி கப்பல்கட்டும் ேளத்தில் கட்டப்பட்டது. 

இேன்மூலைொக விைொைந்ேொங்கிக்கப்படல கைொந்ேைொகக் கட்டும் திறன்ககொண்ட கவகுசில ேொடுகளுடன் இந்தியொவும் 

இடணந்ேது. 1,700 வீரர்கள் பயணிக்கும்படியொக உருவொகியுள்ள இக்கப்பலிலிருந்து மிக்-29தக தபொர் 

விைொைங்கள், கதைொவ் - 31 கஹலிகொப்டர்கள், MH-60R கஹலிகொப்டர்கள் ஆகியவற்டற இயக்கவும் 

ேடரயிறக்கவும் முடியும். அதிகபட்ைைொக சுைொர் 28 ேொட் தவகத்தில் கப்படல இயக்க முடியும். 

இந்ேக் கப்பலில், இரண்டு அறுடவ சிகிச்டை அடறகள், 16 படுக்டககள், பரிதைொேடை டையங்கள், சிடி ஸ்தகன் 

வைதி எை மினி ைருத்துவைடைதய இடம்கபற்றுள்ளது. ைருத்துவப்பணிக்கொக ைட்டும் 5 ைருத்துவ அதிகொரிகள் 

உள்பட 21 ைருத்துவப் பணியொளர்கள் பணியைர்த்ேப்பட்டுள்ளைர். 

 

3. உலகின் 5-ஆவது கபரிய கபொருளொேொர ேொடொைது இந்தியொ 

பிரிட்டடை பின்னுக்குத்ேள்ளி உலகின் 5-ஆவது மிகப்கபரும் கபொருளொேொர ேொடொக இந்தியொ உருகவடுத்துள்ளது. 

பன்ைொட்டு கைலொவணி நிதியத்தின் (IMF) ேரவுகளின் அடிப்படடயில் ‘புளூம்கபர்க்’ ஊடக நிறுவைம் இேடைக் 

கூறியுள்ளது. 

கதரொைொ கேொற்று பரவலொல் பொதிக்கப்பட்ட உலகப்கபொருளொேொரம் படிப்படியொக மீண்டு வந்ே நிடலயில், உக்டரன்-

ரஷியொ இடடதயயொை தபொர் மீண்டும் நிடலடைடய ைொற்றியது. உணவுப்பற்றொக்குடற, எரிகபொருள் விடல 

உயர்வு, பணவீக்கம் உள்ளிட்ட பல்தவறு பிரச்டைகடள உலக ேொடுகள் ைந்தித்து வருகின்றை. 

முக்கியைொக, பிரிட்டனில் அந்ேப் பிரச்டை அதிகரித்துள்ளது. பணவீக்கம் அந்ேொட்டில் வரலொறு கொணொே வடகயில் 

உயர்ந்துள்ளது. அடேக் கட்டுக்குள் ககொண்டுவரும் தேொக்கில் வட்டி விகிேங்களும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளை. ஆைொல், 

பிரிட்டனில் வொழ்க்டக ேடத்துவேற்கொை கைலவு கேொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிடலயில், உலக அளவில் 

கபரும் கபொருளொேொர ைதிப்டபக்ககொண்ட ேொடுகளின் பட்டியலில் பிரிட்டடைப் பின்னுக்குத்ேள்ளி இந்தியொ 5-ஆவது 

இடத்டேப் பிடித்துள்ளது. கடந்ே ைொர்ச் ைொேம் வடரயிலொை கணக்கீட்டின்படி, இந்தியொவின் கபொருளொேொர ைதிப்பு 

85,470 தகொடி அகைரிக்க டொலரொக இருந்ேது. அதே கொலகட்டத்தில் பிரிட்டனின் கபொருளொேொர ைதிப்பு 81,600 தகொடி 

அகைரிக்க டொலரொக இருந்ேது. 

2021-ஆம் ஆண்டின் கடடசி 3 ைொேங்களில் இந்தியொவின் கபொருளொேொரம் மிகப்கபரிய அளவில் வளர்ந்ேதே இேற்கு 

முக்கிய கொரணம் எை பன்ைொட்டு கைலொவணி நிதியம் (IMF) கேரிவித்துள்ளது. அகைரிக்க டொலருக்கு நிகரொை 

இந்திய ரூபொயின் ைதிப்பு ைரிடவச் ைந்தித்துள்ள தபொதிலும், பவுண்ட் ஸ்கடர்லிங் ைதிப்புடன் ஒப்பிடுடகயில் 

வலுவடடந்தே உள்ளது. 
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ேடப்பு 2022-23ஆம் நிதியொண்டின் ஏப்ரல் - ஜூன் வடரயிலொை முேலொவது கொலொண்டில் இந்திய கபொருளொேொரம் 

13.5% வளர்ச்சி கண்டிருந்ேது. நிகழ் நிதியொண்டில் இந்தியப் கபொருளொேொரம் சுைொர் 7% வளர்ச்சி கொணும் எைக் 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகின் முக்கிய ேொடுகளில் தவகைொக வளர்ந்துவரும் கபொருளொேொரைொக இந்தியொ கேொடர்ந்து 

திகழ்ந்து வருகிறது. 

உலக அளவில் மிகப்கபரும் கபொருளொேொர ைதிப்டபக் ககொண்ட ேொடொக அகைரிக்கொ விளங்கி வருகிறது. அேற்கடுத்ே 

இடங்களில் சீைொ, ஜப்பொன், கஜர்ைனி ஆகியடவ உள்ளை. 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் இந்ேப்பட்டியலில் இந்தியொ 

11-ஆவது இடத்தில் இருந்ேது. ேற்தபொது 5-ஆவது இடத்துக்கு முன்தைறியுள்ளது. அடுத்ே சில ஆண்டுகளில் 6ஆவது 

இடத்தில் உள்ள பிரிட்டனுக்கும் இந்தியொவுக்கும் இடடதயயொை கபொருளொேொர ைதிப்பு இடடகவளி மிகப்கபரிய 

அளவில் அதிகரிக்கும் என்றும் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

உலகின் கபரும் 10 கபொருளொேொர ேொடுகள் 

1. அகைரிக்கொ 

2. சீைொ 

3. ஜப்பொன் 

4. கஜர்ைனி 

5. இந்தியொ 

6. பிரிட்டன் 

7. பிரொன்ஸ் 

8. இத்ேொலி 

9. பிதரஸில் 

10. கைடொ

 

4. ஓய்வு கபற்றொர் கைரீைொ வில்லியம்ஸ் 

27 ஆண்டுக்கொல கடன்னிஸ் வொழ்க்டகயிலிருந்து ஓய்வுகபறுவேொக கண்ணீருடன் அறிவித்துள்ளொர் ஜொம்பவொன் 

கைரீைொ வில்லியம்ஸ். ைகளிர் ஒற்டறயர் பிரிவில் முடிசூடொ இரொணியொக திகழ்ந்ே அகைரிக்கொவின் கைரீைொ 

வில்லியம்ஸ் கைொத்ேம் 23 கிரொண்ட்ஸ்லொம் ைொம்பியன் பட்டங்கடள டகப்பற்றியுள்ளொர். உலகின் ேம்பர்.1 

வீரொங்கடையொகவும் நீண்டகொலம் இருந்ே கபருடையும் அவர் வைம் உள்ளது. 

இந்நிடலயில் நியூயொர்க்கில் கவள்ளிக்கிழடை இரவு ேடடகபற்ற யுஎஸ் ஓபன் தபொட்டி மூன்றொவது சுற்றில் ஆஸி. 

வீரொங்கடை அஜ்லொ டொம்ஜதைொவிக்கிடம் 1-2 என்ற கைட் கணக்கில் தேொல்வியடடந்ே கைரீைொ கடன்னிஸில் 

இருந்து ஓய்வுகபறுவேொக டைேொைத்தில் கண்ணீருடன் அறிவித்ேொர். 

 

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

