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1. இரயில்வே அமைச்சகத்தின் நிமைய ைறுவைம்பாட்டின்கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட புதிய திட்டத்தின் பபயர் என்ன? 
அ. ஆத்மாா்பாா் பாரத் நிலைய திட்டம் 

ஆ. அம்ருத் பாரத் நிலைய திட்டம்  

இ. பாரத் இரயிை் நிலைய திட்டம் 

ஈ. அடை் நிலைய திட்டம் 

✓ இரயில் நிமையங்கமை நவீனையைாக்கும் அம்ருத் பாரத் இரயில் நிமைய திட்டம் என்னும் புதிய பகாள்மகமய 

இரயில்வே அமைச்சகம் ேகுத்துள்ைது. ப ாமைவநாக்குப் பார்மேயுடன் இரயில் நிமையங்கமைத் ப ாடர்ந்து 

வைம்படுத்துே ற்கு இந் த் திட்டம் ேமகபசய்யும். குமைந் பட்ச அத்தியாேசிய ேசதிகமைக் கருத்தில்பகாண்டு 

இரயில் நிமையங்களின் வைல் ைத்தில் அங்காடிகள், ேணிக நிறுேனங்கள் அமைக்கப்படும். இரயில் நிமையங்க 

–ளில் ஏற்கனவேயுள்ை ேசதிகளுக்கு ைாற்ைாக வைம்பாடும் ைற்றும் புதிய ேசதிகமை அறிமுகப்படுத்து மையும் இத் 

திட்டம்  னது வநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ைது. 

2. ZUF ஆயு க்குழுவுடனான பசயல்பாட்டு நிறுத்  ஒப்பந் த்தில் நடுேண் உள்துமை அமைச்சகத்துடன் இமைந்து 

மகபயழுத்திட்ட ைாநிைம் எது? 
அ. மணிப்பூா்  

ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. அருணாச்சை பிரததசம் 

ஈ. சிக்கிம் 

✓ நடுேண் அரசும் ைணிப்பூர் ைாநிை அரசாங்கமும் இமைந்து Zeliangrong United Front (ZUF) உடனான பசயல்பாடு 

நிறுத்  ஒப்பந் த்தில் மகபயழுத்திட்டுள்ைன. ZUF என்பது ைணிப்பூமரச் சார்ந்  நாகா ஆயு க்குழுோகும்; இது 

பெலியங்வரான் நாகா பழங்குடியினருக்கு  னி ைாநிைம் வகாரி வபாராடி ேருகிைது. இந்  ஒப்பந் ம் ஆயு வைந்திய 

வபாராளிகளுக்கு ைறுோழ்விமனயும் மீள்குடிவயற்ைத்ம யும் வகாரும் ேமகயில் அமைந்துள்ைது. 

3. அண்மைச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ை ைங்வ ச்சு நீர்மின்னுற்பத்தித் திட்டம், இந்தியாோல் கீழ்க்காணும் எந்  

நாட்டிடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டது? 
அ. தநபாளம் 

ஆ. வங்காளததசம் 

இ. பூடான்  

ஈ. மாைத்தீவுகள் 

✓ இந்தியாவின் உ வியுடன் உருோக்கப்பட்ட 720 பைகாோட் உற்பத்தித் திைன்பகாண்ட ைங்வ ச்சு நீர்மின்சாரத் 

திட்டம் சமீபத்தில் பூடானில் உள்ை டுரூக் கிரீன் பவர் கார்பரேஷனிடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டது. இத்திட்டத்வ ாடு 

வசர்த்து பைாத் ம் நான்கு பிரம்ைாண்ட நீர் மின்னுற்பத்தித் திட்டங்கமை இந்தியாவும் பூடானும் பேற்றிகரைாக 

நிமைவு பசய்துள்ைன. இத்திட்டத்தின் ப ாடக்கைானது பூடானின் மின்னாற்ைல் உற்பத்தித் திைமன 44 ச வீ ம் 

ேமர அதிகரித்துள்ைது. 

4. ‘நகர நிதி  ரேரிமச–2022’ஐ பேளியிட்ட நடுேண் அமைச்சகம் எது? 
அ. வீட்டுவசதி & நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்சகம்  ஆ. நிதி அலமச்சகம் 

 

இ. பபருநிறுவன விவகாரங்கள் அலமச்சகம்   ஈ. MSME அலமச்சகம் 
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✓ நடுேண் வீட்டுேசதி ைற்றும் நகர்ப்புை விேகாரங்கள் துமை அமைச்சர் சமீபத்தில் நகரங்களின் நிதி பசயல்திைன் 

ைற்றும் அழகுபடுத் லின் அடிப்பமடயில் புதிய  ரேரிமச முமைக்கான ேமரவு ேழிகாட்டு ல்கமை பேளியிட்டார்.  

✓ ‘நகர நிதி பசயல்திைன்  ரேரிமச–2022’ ஆனது நகர்ப்புை உள்ைாட்சி அமைப்புகளின் ேலிமையின் அடிப்பமடயில் 

ேைங்கமைத் திரட்டு ல், பசைவினச் பசயல்பாடுகள் ைற்றும் நிதி நிர்ோக முமைகள் ஆகியேற்றின் அடிப்பமடயில் 

ைதிப்பீடு பசய்து பேகுைதி அளிப்பம  வநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ைது. நகரங்கள் ைற்றும் குடும்புகளின் அழகான, 

புதுமையான ைற்றும் உள்ைடக்கிய பபாது பேளிகமை உருோக்குே ற்கான முயற்சிகமை அங்கீகரிப்பவ  ‘நகர 

அழகுபடுத்து ல் வபாட்டி’ என்ை முமனவின் வநாக்கைாகும். 

5. வ சிய பைாமபல் கண்காணிப்பு பைன்பபாருள் என்பது எந்  நடுேண் அமைச்சகத்தின் முமனோகும்? 

அ. ஊரக வளா்ச்சி அலமச்சகம்  

ஆ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற தமம்பாட்டு அலமச்சகம் 

இ. தவளாண்லம மற்றும் விவசாயிகள் நை அலமச்சகம் 

ஈ. பாதுகாப்பு அலமச்சகம் 

✓ வ சிய பைாமபல் கண்காணிப்பு பைன்பபாருள் (National Mobile Monitoring Software – NMMS) பசயலி என்பது கடந்த 

2021ஆம் ஆண்டில் ஊரக ேைர்ச்சி அமைச்சகத்தால் ப ாடங்கப்பட்ட ாகும். ைகாத்ைா காந்தி வ சிய ஊரக வேமை 

உறுதித்திட்டத்தின்கீழ் பணிபுரியும் ப ாழிைாைர்களின் ேருமகமய டிஜிட்டல் முமையில் பதிவுபசய்ேது 2023 

ெனேரி.01 மு ல் நமடமுமைக்கு ேரும். ேருமகப்பதிோனது வ சிய பைாமபல் கண்காணிப்பு பைன்பபாருளின் 

திைன்வபசி பசயலிமூைம் பபைப்படும். 

6. கடல் அமைகளில் இருந்து மின்சாரம்  யாரிக்கக்கூடிய, ‘ஓஷன் வேவ் எனர்ஜி கன்பேர்ட்டமர’ உருோக்கியுள்ை 

நிறுேனம் எது? 

அ. ஐஐடி பமட்ராஸ்  

ஆ. ஐஐடி பம்பாய் 

இ. ஐஐடி திை்ைி 

ஈ. NIT வாரங்கை் 

✓ இந்திய ப ாழில்நுட்பக் கழகம்–பைட்ராஸின் (IIT பைட்ராஸ்) ஆராய்ச்சியாைர்கள் கடல் அமைகளில் இருந்து மின்சாரம் 

 யாரிக்கக்கூடிய ‘Ocean Wave Energy Converter’ஐ உருோக்கியுள்ைனர்.  மிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி ைாேட்ட 

கடற்கமரயிலிருந்து 6 கிவைாமீட்டர் ப ாமைவில் உள்ை இடத்தில் இந் ச் சா னம் நிறுேப்பட்டது. அடுத்  மூன்று 

ஆண்டுகளில் கடல் அமைகளில் இருந்து 1 பைகாோட் (MW) மின்சாரத்ம  உற்பத்தி பசய்ேம  இந் ச் சா னம் 

தனது இைக்காகக் பகாண்டுள்ைது. 

7. ஹகுவடா–R வைண்டர் என்பது கீழ்க்காணும் எந்  நாட்டின் மு ல் நிைவு ஆய்வுப் பணியாகும்? 
அ. பதன் பகாாியா 

ஆ. ஜப்பான்  

இ. சிங்கப்பூா் 

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ ெப்பானிய துளிர் நிறுேனைான ஐஸ்வபஸ் இங்க், ஸ்வபஸ்X உ வியுடன் அந்த நாட்டின் மு ல் நிைவு ஆய்வுப் 

பணிமய ஏவியது. ஸ்வபஸ்X ஃபால்கன்–9 ஏவுகமைமூைம் இரண்டு ஆய்வூர்திகள் ைற்றும்  ாங்குசுமைகமை 

ெப்பானிய நிைவு  மரயிைங்கி ஏற்றிச்பசன்ைது. நிைவில்  மரயிைங்கிய மு ல் ேணிக விண்கைைாகவும் இது 

அமைந் து. ஹகுவடா–R வைண்டரின் ஏவு ல் மு லில் 2022 நேம்பரின் இறுதியில் வைற்பகாள்ை திட்டமிடப்பட்டது. 
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8. சுற்றுைா அமைச்சகத் ால் அமைக்கப்பட்ட 24x7 இயங்கும் பன்பைாழி சுற்றுைாத்  கேல்–உ வி மையத்தின் 

சுருக்கக் குறியீடு என்ன? 
அ. 1091 

ஆ. 1098 

இ. 1363  

ஈ. 1585 

✓ சுற்றுைா அமைச்சகைானது 1800111363 என்ை இைேச எண்ணில் அல்ைது 1363 என்ை சுருக்கக்குறியீட்டில் 24x7 

இயங்கும் பன்பைாழி சுற்றுைாத்  கேல்–உ வி மையத்ம  அமைத்துள்ைது. இந்  உ வி மையம் பத்து சர்ேவ ச 

பைாழிகள் (பெர்ைானியம், பிபரஞ்சு, ஸ்பானியம், இத் ாலியம், வபார்த்துகீசியம், ரஷியம், சீனம், ெப்பானியம், பகாரிய 

ைற்றும் அரபு) உட்பட 12 பைாழிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ைது. ஹிந்தி ைற்றும் ஆங்கிைம் ஆகியமே உள்நாட்டுப் 

பயணிகளுக்கும் பிை 10 பைாழிகள் பேளிநாட்டு சுற்றுைாப் பயணிகளுக்கு இந்தியாவில் பயைம் பசய்ேது ைற்றும் 

இந்தியாவில் பயைம் பசய்யும் வபாது துன்பத்தில் இருக்கும் சுற்றுைாப் பயணிகளுக்கு ேழிகாட்டு ல் ப ாடர்பான 

 கேல்கமை ேழங்குகின்ைன. 

9. கீழ்க்காணும் யாரின் 150ஆேது பிைந் நாமை முன்னிட்டு டிசம்பர்.13ஆம் வ தியன்று புதுச்வசரியில் நிமனவு 

நாையத்ம யும் அஞ்சல்  மைமயயும் பிர ைர் வைாதி பேளியிட்டார்? 

அ. ‘மகாகவி’ சுப்ரமணிய பாரதியாா் 

ஆ. ஸ்ரீ அரவிந்தா்  

இ. தகாபாை கிருஷ்ண தகாகதை 

ஈ. அன்னி பபசன்ட் 

✓ பிர ைர் நவரந்திர வைாதி டிசம்பர்.13 அன்று ஸ்ரீ அரவிந் ரின் 150ஆேது பிைந் நாமை நிமனவுகூரும் நிகழ்ச்சியில் 

பைய்நிகராகப் பங்வகற்ைார். புதுச்வசரி கம்பன் கமைச் சங்கத்தில் விடு மை அமு ப் பபருவிழா என்ை பபயரில் 

நிகழ்ச்சி நமடபபற்ைது. ஸ்ரீ அரவிந் ரின் நிமனோக ஒரு நிமனவு நாையமும் அஞ்சல்  மைமயயும் பிர ைர் 

வைாதி பேளியிட்டார். ஸ்ரீ அரவிந் ர் ஓர் இந்திய வ சியோதி ஆோர். ‘ேந்வ  ைா ரம்’ வபான்ை பசய்தித் ாள்களின் 

ஆசிரியராகவும் அேர் இருந் ார். பின்னர் ஆன்மீக சீர்திருத் ோதியாக ைாறி புதுச்வசரியில் அரவிந் ர் ஆசிரைத்ம  

நிறுவினார். 

10. 2022 டிசம்பர் நிைேரப்படி, அதிக அகைக்கற்மை இமையப் பயனர்கமைக் பகாண்ட நாடு எது? 
அ. சீனா  

ஆ. அபமாிக்கா 

இ. இந்தியா  

ஈ. இந்ததாதனசியா 

✓ எண்ணூறு மில்லியனுக்கும் அதிகைான அகைக்கற்மை இமையப் பயனர்கமைக் பகாண்ட உைகின் மிகப்பபரிய 

இமையேசதிபகாண்ட நாடு இந்தியா என்று மின்னணு ைற்றும்  கேல் ப ாழில்நுட்பத் துமை இமையமைச்சர் 

இராஜீவ் சந்திரவசகர் அறிவித் ார். ‘பார த்ம  வைம்படுத்துே ற்கான ப ாழில்நுட்பத்ம  வைம்படுத்து ல்’ என்ை 

கருப்பபாருளின்கீழ் நமடபபற்ை ‘இந்திய இமைய ஆளுமை ைன்ைம்–2022’இன்வபாது அேர் இந்  அறிவிப்மப 

பேளியிட்டார். இது ஐநா இமைய ஆளுமக ைன்ைத்துடன் (UN–IGF) ப ாடர்புமடய ஒரு முமனோகும்.  
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 3D அச்சுமுமையில் உருோக்கப்பட்ட மு ைாேது ஈரடுக்கு குடியிருப்பு கட்டிடத்ம  அகை ாபாதில் இராணுேம் 

திைந்துள்ைது. 

அகை ாபாத்தின் காண்ட் பகுதியில் 3D அச்சு முமையில் இராணுே வீர்ர்களுக்காக உருோக்கப்பட்ட ஈரடுக்கு 

குடியிருப்புக் கட்டிடத்ம  ( மர ைம் ைற்றும் மு ல் ைம்) இராணுேம் 2022 டிசம்பர்.28 அன்று திைந்துள்ைது. 

மிக்காப்  னியார் நிறுேனத்துடன் இமைந்து இராணுே பபாறியியல் வசமே அமைப்பு 3D விமரவுக் கட்டுைான 

ப ாழில்நுட்பத்ம ப் பயன்படுத்தி இந் க் கட்டிடத்ம க் கட்டியுள்ைது. 

 

2. நடுேண் உள்துமை ைற்றும் கூட்டுைவுத்துமை அமைச்சர் அமித்ஷா எல்மைப் பாதுகாப்பு பமடயினருக்கான 

‘பிரஹாரி’ என்ை திைன்வபசி பசயலிமய அறிமுகம் பசய் ார். 

நடுேண் உள்துமை ைற்றும் கூட்டுைவுத் துமை அமைச்சர் அமித்ஷா எல்மைப் பாதுகாப்பு பமடயினருக்கான 

‘பிரஹாரி’ என்ை திைன்வபசி பசயலிமய அறிமுகம் பசய்துமேத் ார். எல்மைப் பாதுகாப்புப் பமடயினருக்கான இந்  

‘பிரஹாரி’ பசயலி மூைம் எல்மைப் பாதுகாப்புப் பமட வீரர்கள்  ங்குமிடங்கள் ைற்றும் ைருத்துே ேசதிகமை எளிதில் 

ப ரிந்துபகாள்ை முடியும். குமைதீர்ப்பு நமடமுமைகமை இ ன்மூைம் ப ரிந்துபகாள்ைமுடியும் என்பதுடன் எல்மைப் 

பாதுகாப்புப் பமடவீரர்களுக்கான நைத்திட்டங்கமையும் இந் ச் பசயலியின்மூைம் அறிந்துபகாள்ை முடியும். 

 

3. நடுேண்  கேல் ப ாழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின்கீழ், ‘இமைய விமையாட்டுகள்’. 

இமையேழி விமையாட்டுகமை நிர்ேகிக்கும் பபாறுப்பு நடுேண் மின்னணு ைற்றும்  கேல் ப ாழில்நுட்ப 

அமைச்சகத்துக்கு ேழங்கப்பட்டுள்ைது. இமையேழி விமையாட்டுகள் பிரிோனது நடுேண் இமைவயார் நைன்-

விமையாட்டு அமைச்சகத்தின்கீழ் இயங்கி ேரும் விமையாட்டுத் துமையிடம் இருந் து. 

 

4.  மிழக நகர்ப்புை வசமே வைம்பாடு ஆசிய ேைர்ச்சி ேங்கியுடன் நடுேண் அரசு `1,040 வகாடி கடன் ஒப்பந் ம். 

 மிழ்நாட்டில் ைதுமர, வகாயம்புத்தூர், தூத்துக்குடி வபான்ை நகரங்களில் பேள்ைத் டுப்பு, குடிநீர், கழிவுநீர் 

வசமேகமை வைம்படுத்  ஆசிய ேைர்ச்சி ேங்கியுடன் `1,040 வகாடி கடனுக்கான ஒப்பந் த்தில் நடுேண் அரசு 

மகபயாப்பமிட்டது. 

பருேநிமை ைாற்ைத் ால்  மிழ்நாட்டு நகரங்களில் ஏற்பட்டுள்ை சூழ்நிமைமயக் கருத்தில் பகாண்டும், கழிவுநீர் 

வசகரிப்பு, சுத்திகரிப்பு, கழிவுநீர், ைமழநீர் அகற்ைல், குடிநீர் விநிவயாக முமைகமை உருோக்கி வைம்படுத்துே ற்காக 

நடுேண் அரசு இந் க் கடன் ஒப்பந் த்ம  வைற்பகாண்டுள்ைது. 

மு ற்கட்டைாக பசன்மன, திருபநல்வேலி, இராெபாமையம், திருச்சிராப்பள்ளி, வேலூர் வபான்ை நகரங்களுக்கு 

`1,157 வகாடிக்கான ($169 மில்லியன் டாைர்) கடன் ஒப்பந் ம் கடந்  2018 நே.16ஆம் வ தி வைற்பகாள்ைப்பட்டது. 

மு ல் இரு ேமைக்குப் பின்னர்  ற்வபாது கமடசி  ேமையாக இந்  ஒப்பந் ம் மகபயாப்பைாகியுள்ைது. இதில் 

வகாயம்புத்தூர், ைதுமர, தூத்துக்குடி ஆகிய நகரங்கள் இடம்பபற்றுள்ைன. 

 

5. நீைகிரி ேமரயாடு திட்டம்:  மிழ்நாடு அரசு உத் ரவு. 

நீைகிரி ேமரயாடு திட்டத்ம  ஏற்படுத்தி  மிழ்நாடு  மிழக அரசு உத் ரவிட்டுள்ைது. இ ற்கான ஆமைமய சுற்றுச் 

சூழல் ைற்றும் ேனத்துமை கூடு ல்  மைமைச் பசயைாைர் சுப்ரியா சாகு பிைப்பித்துள்ைார். 
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அேர் பிைப்பித்  ஆமை:  மிழ்நாட்டின் ைாநிை விைங்காக நீைகிரி ேமரயாடு விைங்குகிைது. இ மனக் காக்கவும், 

அ ன் ோழ்விடங்கமை வைம்படுத் வும் இந்தியாவிவைவய மு ல்முமையாக நீைகிரி ேமரயாடு திட்டம் 

ேடிேமைக்கப்பட்டுள்ைது. இந் த்திட்டம் `25.14 வகாடி பசைவில் 2027ஆம் ஆண்டு ேமர பசயல்படுத் ப்படும். 

கைக்பகடுப்புப் பணி: நீைகிரி ேமரயாடு திட்டத்தின்கீழ் பல்வேறு பணிகள் வைற்பகாள்ைப்படவுள்ைன. குறிப்பாக, 

ஆண்டுக்கு இருமுமை ஒருங்கிமைந்  கைக்பகடுப்பு, ஒலிபபருக்கி கருவிகமை பபாருத்தி ப ாடர்ந்து காத் ல், 

பமழய ோழ்விடங்களில் மீண்டும் ேமரயாடுகமை அறிமுகம் பசய்ேது, வநாய் பாதிக்கப்பட்ட ேமரயாடுக்கு 

சிகிச்மசயளிப்பது, வசாமை புல்பேளிகமை அமைத் ல் உள்ளிட்ட பணிகள் வைற்பகாள்ைப்படும். வைலும், 

ேமரயாடுகளின் முக்கியத்துேத்ம  அமனத்துத்  ரப்பினருக்கும் உைர்த்தும் ேமகயில், ஆண்டுவ ாறும் அக்.7 

அன்று ேமரயாடு நாள் எனக் கமடப்பிடிக்கப்படும். 

வைற்குத்ப ாடர்ச்சி ைமைப்பகுதி: உைகைாவிய இயற்மகப் பாதுகாப்பு நிதி அறிக்மகயின்படி, வைற்குத்ப ாடர்ச்சி 

ைமைப்பகுதிகளில் 3,122 ேமரயாடுகள் உள்ை ாக கைக்கிடப்பட்டுள்ைது. வைற்குத்ப ாடர்ச்சி ைமைப்பகுதிவய 

அேற்றின் ோழ்விடைாக உள்ைன.  மிழ்நாடு அரசின் இத்திட்டத்தின்மூைைாக, ேமரயாடுகளின் உண்மையான 

ோழ்விடங்கள் மீட்கப்படும். 

 

6. ஆ ார்வபான்று  மிழ்நாட்டில் ேசிக்கும் அமனேருக்கும் ‘ைக்கள் ஐடி’ - விரிோன  கேல். 

ஆ ார் எண்வபால்  மிழ்நாட்டில் ேசிக்கும் அமனேருக்கும், ‘ைக்கள் ஐடி’ என்ை பபயரில் 10 மு ல் 12 இைக்க எண் 

ேழங்க  மிழ்நாடு அரசு முடிவுபசய்துள்ைது.  மிழ்நாட்டில் ேசிக்கும் அமனத்து குடும்பங்களின்  ரவுகமைக் 

பகாண்டு ஒருங்கிமைந்  ைாநிை குடும்பத்  ரவு ைத்ம   யார் பசய்ய  மிழ்நாடு அரசு முடிவுபசய்துள்ைது. இது 

ப ாடர்பான பணிமய  கேல் ப ாழில்நுட்பம் ைற்றும் டிஜிட்டல் வசமேகள் துமையின்கீழ் இயங்கி ேரும்  மிழ்நாடு 

மின்னாளுமக முகமை பசய்யவுள்ைது. இதில் அமனத்து துமைகளின்  ரவுகமையும் ஒருங்கிமைந்து இந் த் 

 ரவு  ைம் உருோக்கப்படவுள்ைது. இ ன்படி பபாது விநிவயாகம், மு ல்ேர் காப்பீட்டுத் திட்டம், ேருோய், கல்வி, 

மு ைமைச்சரின் உழேர் பாதுகாப்புத் திட்டம், கருவூைம், சுகா ாரம் பல்வேறு துமைகளிடம் உள்ை  ரவுகமை 

ஒருங்கிமைத்து இந் த்  ரவுத்  ைம் உருோக்கப்படவுள்ைது. 

குறிப்பாக, இதில் ஆ ார் எண்வபால் ஒவ்போரு குடிைகனு/ளுக்கும் ‘ைக்கள் ஐடி’ என்ை பபயரில் 10 மு ல் 12 இைக்க 

எண் ேழங்க  மிழ்நாடு அரசு முடிவு பசய்துள்ைது. ஒவ்போரு குடிைக்களுக்கும்  னித்துேைான ‘ைக்கள் ஐடி’ 

ேழங்கப்படும். இது 10 மு ல் 12 இைக்க எண்கள் பகாண்ட ாக இருக்கும். இ ன்மூைம் அமனத்து வசமேகமையும் 

இந்  ஒரு எண்மூைம் ேழங்க  மிழ்நாடு அரசு முடிவு பசய்துள்ைது. 
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