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மாரச் ் – 23 

TNPSC �ளிகள் 

 தைலைம இரா�வத் தளப� ெஜனரல் ��ன் ராவத் பரம்�ர ்பரே்வன் எ�ம் பரம்�ர ்
சக்ரா ��� ெபற்றவரக்ைளப் பற்�யப் �த்தகத்ைத ெவளி�ட்டார.் இப்�த்தகம் 1947 
– 1965 காலகட்டத்�ல் பரம்�ர ் சக்ரா ��� ெபற்றவரக்ளின் �ரச ் ெசயல்கைள 
�ளக்��ற�. ேமதா �ததக  நி�வனத்தால் ெவளி�டப்பட்ட  இப்�த்தகத்ைத Dr. 
�ரபா�ரண் ெஜ�ன் எ���ள்ளார.் 

 இந்�ய அ��யல் மாநாட்�ன் 106வ� ப�ப்� வ�ம் ஜனவரி 2019ல் மத்�யப் �ரேதச 
மாநிலம் ேபாபா�ல் உள்ள பரக்�ல்லா பல்கைலக்கழகத்�ல் நைடெப�ம் என 
இந்�ய அ��யல் கழகத்�ன் தைலவராகத் ேதர�்  ெசய்யப்பட�்ள்ள மேனாஜ்�மார ்
சக்ரபரத்்� ெதரி�த்�ள்ளார.் ”எ�ரக்ால இந்�யா: அ��யல் & ெதா�ல்�ட்பம்” 
என்ப� இம்மாநாட்�ன் க�த்�� ஆ�ம். 

 

த�ழ்நா� ெசய்�கள் 

சாகர் கவாச ்

 ��ரவாதத் தாக்�தல் நிகழ்�ன் ேபா� காவல் �ைற மற்�ம் �ற பா�காப்� 
அைமப்�களின் தயாரந்ிைலைய ேசா�ப்பதற்காக சாகர ் கவாச ் எ�ம் �ரிவான 
கடேலாரப் பா�காப்�ப் ப�ற்� ெதாடங்�ய�. 

 கடற்கைரப் ப��கள் �தல் 12 நாட்�க்கல் ைமல் ெதாைல� வைர உள்ள �ராந்�யக் 
கடல்ப�� வைர அைனத்�ப் பா�காப்� அைமப்�களின் ஒன்�ைணந்த 
ெசயல்பாட்ேடா�க் ��ய தைடயற்ற  கடற்கைர & கடல் பா�காப்ைப அளிப்பைத 
இ� ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட�. 

 த�ழ்நா�, ஆந்�ரப்�ரேதசம் மற்�ம் ��சே்சரி ஒன்�யம் இைணந்� இந்தப் 
ப�ற்�ைய நடத்�ன. 

 அைரயாண்�க்� ஒ��ைற நடத்தப்ப�ம் இந்தப் ப�ற்� கடேலாரப் பா�காப்�த் 
ெதா�ல்�ட்பத்ைத சரிபாரப்்பைத�ம் தரமான இயக்க நைட�ைறைய ம�ப்�� 
ெசய்வைத�ம் ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட�. 

 இந்த இரண்� நாள் ப�ற்� த�ழ்நா� மாநிலக் காவல்�ைற,  இந்�யக் கடேலாரக் 
காவல்பைட மற்�ம் இந்�யக் கடற்பைடயால் நடத்தப் பட்ட�.  

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

ஆ�ஷ்மான் பாரத் 

 படெ்ஜட்�ல் அ��க்கப்பட்ட ேத�ய �காதாரப் பா�காப்�த் �ட்டமான ஆ�ஷ்மான் 
பாரத் �ட்டத்ைத (Ayushman Bharat — National Health Protection Mission : AB-NHPM) ெதாடங்க 
மத்�ய ேக�ெனட ்அ�ம�யளித்�ள்ள�. 

 தற்ேபா� நைட�ைற���க்�ம் ராஷ்�ரிய �வஸ்தய �ம ேயாஜனா மற்�ம் �த்த 
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��மக்கள் �காதார காப்�ட�்த் �ட்டம் ஆ�யைவ இத்�ட்டத்�ன் �ழ் ெகாண்� 
வரப்ப�ம். 

 

 இத்�ட்டம் 2011ஆம் ஆண்� ேத�ய ச�க சா� வாரி கணக்ெக�ப்�த் தர�களின் 
அ�ப்பைட�ல், ஏைழ மற்�ம் அ�மட்ட நிைல��ள்ள 10 ேகா�க்�ம் ேமலான 
��ம்பங்கள் பயன்ெப�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட�. 

 மாநிலங்கள் இத்�ட்டத்ைத ெசயலாக்கத்�ற்� ெகாண்� வ�வதற்காக மாநில 
�காதார நி�வனம் ஒன்ைற அைமக்க�ம் ேகட�்க் ெகாள்ளப்பட�்ள்ளன. மாவடட் 
அள��ம் �காதார அைமப்ைப அைமக்க�ம் அைவ ேகட�்க் ெகாள்ளப்பட�்ள்ளன. 
இத்�ட்டத்ைத ெசயல்ப�த்�வதற்கான அைமப்� வ�ம் நாடக்ளில் அைமக்கப்ப�ம். 

 வ�வான, மட�்ப்ப�த்தக் ��ய மற்�ம் இைணந்� பயன்ப�த்தப்ப�ம் (Robust, 
Modular, Interoperable) தகவல் ெதா�ல்�ட்பத் தளத்ைத ெசயல்ப�த்த நி� 
ஆேயாக்�டன் இத்�ட்டம் இைணந்� ெசயல்ப�த்தப்ப�ம். இந்த IT தளம் கா�தமற்ற 
மற்�ம் நாணயமற்றப் பரிவரத்்தைனக�க்� உத� �ரி�ம். 

  மத்�ய மற்�ம் மாநில அர�க�க்�ைடேய ஒத்�ைழப்ைப ஏற்ப�த்�வதற்�ம் 
ெகாள்ைக வ�காட�்தல்கைள அளிப்பதற்�ம் ஆ�ஷ்மான் பாரத் ேத�ய �காதாரப் 
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பா�காப்�த் �ட்டக் �� உசச் படச் அைமப்பாக அைமக்கப்ப�ம். இதன் தைலவராக 
மத்�ய �காதார மற்�ம் ��ம்ப நலத்�ைற அைமசச்ர ்ெசயல்ப�வார.் 

 

OBCக்களின் �ைண வைகப்பாட்�க் �� 

 மத்�யப் பட்�ய��ள்ள இதர �ற்ப�த்தப்படட்ப் �ரி�ன் (Other Backward Class – OBC) 
�ைண வைகப்பாட்��ள்ள �ரச�்ைனகைள ஆராய அைமக்கப்படட் ���ன் 
இரண்டாவ� மற்�ம் இ�� நீட்�ப்�க்� மத்�ய ேக�ெனட ் அ�ம�யளித்�ள்ள�. 
இந்த நீட்�ப்� 12 வார காலம் அதாவ� ஜூன் 2018 வைர ெசல்லத் தக்கதா�ம். 

 

 இந்�ய அர�யலைமப்�ன் ஷரத்� 340ன் அ�ப்பைட�ல் ��யர�த்    தைலவரின் 
ஒப்�தேலா� இக்�� அக்ேடாபர ்2, 2017 அன்� அைமக்கப்பட்ட�. 

 இதன் தைலவர ் ஓய்�ெபற்ற நீ�ப� ேரா�ணி ஆவார.் இக்�� அக்ேடாபர ் 11, 2017 
அன்� �தல் ெசயல்படத் ெதாடங்�ய�. தற்ேபா� இவ்வாைணயம் OBC �ரி�னைரத் 
�ைண வைகப்ப�த்�ம் மாநிலங்கள், ஒன்�யப் �ரேதசங்கள் மற்�ம் மாநில 
�ற்ப�த்தப்பட்ட நலவாரியங்கள் ஆ�யவற்�டன்  ெதாடர�்�ள்ள�. 

 இவ்வாைணயத்�ன் பணிகள் 
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o பரந்த அள�ல் OBC �ரி��ம், ��ப்பாக மத்�யப் பட�்ய�ல் 
இைணக்கப்பட�்ள்ள OBC �ரி��ம் இைணக்கப்பட�்ள்ள சா�க�க்கான 
இடஒ�க்��களின் நியாயமற்ற �நிேயாகத்�ன் (Inequitable 
Distribution of Benefits of Reservation) பயன்களின் அளைவ 
ஆராய்தல். 

o மத்�யப் பட�்ய�ல் உள்ளப�, OBC �ரி�னரின் சா�, �ைண சா�, வ�ப்� 
ஆ�யவற்ைற அைடயாளம் காண்தல் மற்�ம் அவரக்ைள �ைறயான 
�ைண-வைகப்பாட�்ல் வைகப்ப�த்�தல். 

 

உல�ன் �தல் நம்பகமான ��ட்டல் களஞ்�யம் 

 ISO 16363: 2012 தரத்�ன்ப� மத்�யக் கலாசச்ார அைமசச்கத்�ன் ேத�யக் கலாசச்ார 
ஒ�-ஒளி ஆவணக் காப்பகத் �ட்டம் உல�ன் �தல் நம்பகமான ��ட்டல் களஞ்�யம் 
எ�ம் ெப�ைமையப் ெபற்�ள்ள�. 

 இந்த சான்� இங்�லாந்ைதச ்ேசரந்்த �தன்ைமயான நம்பகமான ��ட்டல் களஞ்�ய 
அங்�கார அைமப்பால் (Primary Trustworthy Digital Repository Authorization Body Ltd - PTAB) 
வழங்கப்படட்�. 

ேத� ய கலாசச்ார ஒ� -ஒளி ஆவணக் காப்பகம் 

 ேத�ய கலாசச்ார ஒ�-ஒளி ஆவணக் காப்பகம், கைலக�க்கான இந்�ரா காந்� 
ேத�ய ைமயத்தால் ெசயல்ப�த்தப்பட்ட�. 

 ஒ�-ஒளி வ��ல் �ைடக்�ம் இந்�யக் கலாசச்ாரப் பாரம்பரியத்ைத ��ட்டல் 
மயமாக்�தல் �லம் அைடயாளப்ப�த்�தல் மற்�ம் அைத பா�காத்தல் 
ஆ�யவற்ைற ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட�. ேம�ம், இவற்ைற மக்க�க்� அ�கக் 
��ய வைக�ல் ஏற்ப�த்�த் த�வைத�ம் ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட�. 

 இத்�ட்டத்தால் �ன்பற்றப்ப�ம் ��ட்டல் மயமாக்கல் மற்�ம் ெமடட்ா ேடட்டாத் தர 
நிைலகள், �றந்தநிைல காப்பகத் தகவல் அைமப்� (Open Archival Information System – 
OAIS) மா�ரி�ன் ஒட�்ெமாத்தக் கட்டைமப்�க்� உட்பட்ட  சரவ்ேதசத் 
தரநிைலக�டன் சமநிைல�ல் இ�க்�ம். 

 ��டட்ல் மயமாக்கல் தரநிைலகள், ஒ�- ஒளி காப்பகங்க�க்கான சரவ்ேதச -
சங்கத்�ன் வைரயைறகளின் ப� அைமந்�ள்ளன. 

 ெமட்டாேடட்டாத் �ட்டமான� டப்ளின் ேகார,் கைலக்காட்�க் �டங்கள், �லகங்கள், 
அ�ங்காட்�யகங்கள் ஆ�யவற்�ற்� உலகள�ல் �ரி�ப�த்தப் பட�்ள்ளன. 

கைலக�க்கான இந்�ராகாந்� ேத� ய ைமயம்  

 இ� கைல, மனிதேநயம் மற்�ம் கலாசச்ாரப் பண்பா� ஆ�யவற்ைற ேச�த்� 
ைவக்�ம் தர� வங்�க்கான �தன்ைம  நி�வனம். 

 ெதற்� மற்�ம் ெதன்�ழக்� ஆ�ய நா�களின் கைல, கலாசச்ாரம் மற்�ம் 
வாழ்க்ைக�ைற ெதாடரப்ான மண்டல தர�த்தளத்�ன் ேமம்பாட்�ற்கான �தன்ைம 
நி�வனமாக�ம் �ெனஸ்ேகா�னால் அைடயாளப்  ப�த்தப்பட�்ள்ள�.  
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அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

BIRAC 

 உ�ரித் ெதா�ல்�ட்ப ெதா�ல் ஆராய்ச�் உத�க் கழகம் (The Biotechnology Industry 
Research Assistance Council - BIRAC) தன்�ைடய 6வ� நி�வன �னத்ைத 20 மாரச் ் 2018 
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அன்� ெகாண்டா�ய�. 

 இந்தாண்�ற்கான க�த்��: “நீ�த்த ��ைம -  சந்ைதயால்  உந்தப்ப�ம் பாைத”. 

 இ� �க்�சாரந்்த ஆராய்ச�் மற்�ம் கண்���ப்�கைள ேமற்ெகாள்ள வள�ம் 
உ�ரித் ெதா�ற்சாைலக�க்� அ�காரமளிக்க (to empower) அ��யல் மற்�ம் 
ெதா�ல்�ட்ப அைமசச்கத்�ன் உ�ரித் ெதா�ல்�ட்பத் �ைறயால் அைமக்கப்பட்ட 
லாப ேநாக்கமற்ற ெபா�த்�ைற நி�வனமா�ம். இ� அ�ப்பைட�ல் ஒ� ெதா�லக 
கல்��ைற இைட�கம் (Industry Academia Interface) ஆ�ம். 

 ச�க �காதாரத்�ற்கானத் �ர�்கள் என்ற ���ற்கான �தல்நிைல 
ெவற்�யாளரக்ள் இந்நிகழ்ச�்�ல் அ��க்கப்படட்னர.் 

 ச�க �காதாரத்�ற்கானத் �ர�்கள் ���, ெசப்டம்பர ் 2017ல் My Gov. தளத்�ல் 
ெதாடங்கப்பட்டப்  ��ைமக்கான சவால் ��� ஆ�ம். 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

�ங்காயத்�கள் – சமய ��பான்ைம�னர் அந்தஸ்�  

 கரந்ாடக மாநில ேக�ெனட ் �ங்காயத்�கைள  சமய ��பான்ைம�னராக 
அங்�கரித்�ள்ள�. அேதா� பசவன்னாைவ �ன்பற்�ம் �ரைசவரக்ைள �ங்காயத் 
ச�கத்�ன் ஒ� �ரி�னர ் என�ம் அ��த்�ள்ள�. இதன் �லம் HN நாகேமாகன் 
���ன் பரிந்�ைரக�க்� ஒப்�தல் வழங்��ள்ள�. 

 இந்த �ன்ெமா��, இ�� ஒப்�த�க்காக மத்�ய அர�க்� அ�ப்�ைவக்கப்ப�ம். 

�ங்காயத்�கள்  –  �ரைசவரக்ள் 

 �ங்காயத் ஒ� தனித்�வமான ைசவ மதப் பாரம்பரியம் ஆ�ம். �ங்காயத்�கள்  
12ஆம் �ற்றாண்� �லவர ் – ச�க�ர�்�த்தவா� - தத்��யலாளர,் என 
பன்�கத்தன்ைம ெகாண்ட பசேவஷ்வராைவ �ன்பற்�பவரக்ளாவர.் பசேவஷ்வரா, 
சா� அைமப்� மற்�ம் ேவதச ் சடங்�கைள எ�ரத்்� இந்� மதத்�ற்� எ�ராக 
�ளச�்�ல் ஈ�பட்டவராவார.் 

 இந்த ச�கத்��ள்ள மக்கள் கண்�ப்பான ஏக தத்�வவா�களாவர ் (Strict Monotheist). 
இவரக்ள் இஸ்த�ங்கம் வ��லான �ங்கத்ைத (�வைன) மட�்ேம 
வ�ப�பவரக்ளாவர.் 

 ேவதத்ைதக் கைடப்��க்�ம் மற்ற சா� அைமப்�க�க்� ஆதர� நல்�ம் ைசவ 
சமயமான �ரைசவத்���ந்� தங்கைள �ங்காயத்�கள் ேவ�படட்வரக்ளாக 
க���ன்றனர.் 

 �ரைசவரக்ள், தங்க�ைடய சமயம் (�ரைசவம்) �வனால் ஏற்ப�த்தப்பட்ட பண்ைடய 
கால சமயம் என�ம், பசவன்னா தங்கள� சமயத்�ன் ஒ� �ற�ெயன�ம் 
க���ன்றனர.்  

 இந்த ச�கத்ைதச ்ேசரந்்தவரக்ளின் (�ங்காயத்�கள்)  மக்கள் ெதாைக கரந்ாடகா�ல் 
17% ஆக இ�ப்��ம், இவரக்ள் ெப�ம்பா�ம் வடக்� கரந்ாடகா�ல் 224 சட்டமன்ற 
ெதா��க�க்கான இடங்களில் 100 இடங்களில் ஆ�க்கம்  ெச�த்��ன்றனர.்  

 இந்த ச�கத்���ந்� ஒன்ப� �தலைமசச்ரக்ள் இ�ந்�ள்ளனர.் 
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வரலாற்�ப் �ன்�லம் 

 �ங்காயத்�க�க்கானத் தனிப்பட்ட சமய அைடயாளத்�ற்கான இயக்கம் 1942க்� 
ெதாடங்���ந்தா�ம் 2017ல் கரந்ாடக �தலைமசச்ர ் �த்தராைமயாவால் இ� 
�த்��ர ்ெபற்ற�. 

 �சம்பர ் 2017ல், HN-நாகேமாகன் தாஸ் தைலைம�ல் ஏ� நபரக்ள்  ெகாண்ட ஒ� 
வல்�நர ் �� ஐந்� தனிப்படட்க் ேகாரிக்ைககைள ஆராய்வதற்காக கரந்ாடக 
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அரசால் அைமக்கப்படட்�. இந்த ஐந்� ேகாரிக்ைககளில்  �ன்� ேகாரிக்ைககள் 
�ங்காயத்�க�க்கான தனிப்பட்ட சமய ��பான்ைம அந்தஸ்� ெதாடரப்ான�. 

 இக்���ல் ஒ� தரப்�னர ்  �ரைசவம் மற்�ம் �ங்காயத்�கள்  ஆ�ய இரண்� 
�ரி�ன�ம் ஒன்� என்ற அ�ப்பைட�ல் இ� �ரி�ன�க்�ம் ��பான்ைம�ன 
அந்தஸ்�  என்ற ேகாரிக்ைகைய ைவத்தனர.் மற்ெறா� தரப்�னர ் �ரைசவரக்ள் 
இந்�களாகக் க�தப்ப�வதால் �ங்காயத்�க�க்� மட�்ம் ��பான்ைம அந்தஸ்� 
வழங்கப்பட ேவண்�ம் என்ற ேகாரிக்ைகைய ைவத்தனர.்  

 HN நாகேமாகன்தாஸ் �� மாரச் ்2, 2018 அன்� தன்�ைடய அ�க்ைகைய சமரப்்�த்� 
அவ்வ�க்ைக�ல் �ங்காயத் ச�கத்�ற்� ��பான்ைம அந்தஸ்� வழங்க பரிந்�ைர 
ெசய்த�. 

 �ங்காயத் சமயத்ைத இந்� சமயத்���ந்� ேவ�ப�த்�க் காட்ட  ேபா�ய 
ஆதாரங்கள் உள்ளன என்�ம், மற்ெறா�ப் �ரிவான,  ��பான்ைம�ன அந்தஸ்ைதப் 
ெப�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட �ரைசவரக்�ம்  �ங்காயத் சமயம் என்ற 
�கப்ெபரிய �ைட�ன் �ழ் ஒ� ப��யாக  இ�க்க ���ம் என�ம் இந்தக் �� தன�  
அ�க்ைக�ல் ெதரி�த்�ள்ள�. 

 

 

�க்�ய �னங்கள் 

உலக நீர�்னம் – 22 மாரச் ்

 உலக நீர ் �னம் நீரப்ா�காப்� மற்�ம் ப�ரந்்� �கரத்ல் என்ற ெசய்�ையப் 
பரப்�வதற்காக ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ்22 அன்� கைட��க்கப்ப��ன்ற�. 

 இந்த ஆண்�ற்கானக் க�த்�� : “நீ�க்காக இயற்ைக”. இ� 21ஆம் �ற்றாண்�ன் 
நீ�க்கான சவாைல ெவல்வதற்� இயற்ைக எவ்வா� பயன்ப�த்தப்ப��ற� என்பைத 
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ஆராய்�ற�. 
 இ� வள�ம் நா�களில் �த்தமான நீர,் �காதாரம் மற்�ம் ஆேராக்�யமான       

வச�களின் (clean water, sanitation and hygiene - WASH) உலகளா�ய அ�க�ன்  
�க்�யத்�வத்�ல் கவனம் ெச�த்��ற�. 

 �தல் உலக நீர�்னம் 22 மாரச் ்1993 அன்� கைடப்��க்கப்பட்ட�. 
 1992ஆம் ஆண்� ரிேயா� ெஜனிேரா�ல் நைடெபற்ற �ற்�ச�்ழல் மற்�ம் 

ேமம்பாட்�ற்கான சரவ்ேதச மாநாட்�ன் (United Nations Conference on Environment and 
Development - UNCED) நிகழ்ச�் நிரல் 21ல் (Agenda 21) �தன் �ைறயாக உலக நீர�்னம் 
�ன்ெமா�யப்பட்ட�. 

 �ன்னர,் ஐ.நா. ெபா� அைவ �ற்�ச�்ழல் ேமம்பாட்�ற்கான ஐ.நா. மாநாட்�ன் 
பரிந்�ைரகைள ஏற்�க் ெகாண்ட�டன் �சம்பர ் 1992ல் ஒ� �ரம்ானத்ைத ஏற்றதன் 
�லம் இத்�னத்ைத நி��ய�. 

 

சரவ்ேதச வன �னம் – 21 மாரச் ்

 ஐ.நா ெபா� அைவ 21 �சம்பர ் 2012ல் ஒ� �ரம்ானத்ைத (A / RES /67 / 200) ஏற்ற�. 
இத்�ரம்ானம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ் 21ம் ேத�  சரவ்ேதச வன �னமாக 
கைட��க்கப்பட ேவண்�ெமன அ��த்த�. 

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ற்கான க�த்�� வன �ட�்ப்பங்களிப்� �லம் (Collaborative 
Partnership on Forests) ேதர�் ெசய்யப்பட ேவண்�ம். இந்தாண்�க்கான  க�த்�� 
“வனங்கள் மற்�ம் நீ�த்த நகரங்கள்”. 

 இந்த உலகளா�ய வனக் ெகாண்டாட்டம், அைனத்� வைகயான கா�கள் மற்�ம் 
மரங்களின் �க்�யத்�வத்�ைனப் பற்�ய ��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்த ஒ� தளத்ைத 
வழங்��ற�. 

 ேம�ம் இவற்�ன் நிைலத்தன்ைம மற்�ம் இைவ நம்ைம பா�காக்�ம் �தம் பற்�ய  
வ�கைளக் ெகாண்டாட�ம்  இத்�னம் ஒ� தளத்ைத வழங்��ற�. 

 

உலக க�ைத �னம் – 21 மாரச் ்

 உலக க�ைத �னம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ்21 அன்� ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 
இத்�னம் மனிதரக்ளின் �க�ம் ம�க்கத்தக்க கலாசச்ாரம், ெமா� மற்�ம் 
அைடயாளம்  ஆ�யவற்ைற�ம்  ெகாண்டா��ற�. 

 மாரச் ் 21-ஐ உலக க�ைத �னமாக அ��ப்பதற்கான �ரம்ானம் 1999ல் பாரீ�ல் 
நைடெபற்ற �ெனஸ்ேகா�ன் 30வ� மாநாட்�ன் ேபா� ஏற்�க் ெகாள்ளப்பட்ட�. 

 இத்�னம் க�ைத ெவளிப்பாட�்ன் �லம் ெமா��யல் பல்வைகத் தன்ைமக்� 
ஆதரவளிப்பைத�ம் அ�� வ�ம் ெமா�க�க்� (Endangered Languages) அைவ 
ேபசப்ப�ம் ச�கங்க�க்�ள் ெதாடரந்்� ேபசப்ப�வதற்� வாய்ப்பளிப்பைத�ம் 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட�. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 


