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ஏப்ரல் – 08 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

IMPRINT - II 

 நாட்�ல் ஆராய்ச�் மற்�ம் �த்தாக்கத்ைத (Innovation) ஊக்��ப்பதற்காக, தாக்கம் 
உண்டாக்�ம் ஆராய்ச�், �த்தாக்கம் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பத் �ட்டத்�ன்    (IMPRINT- 
Impacting Research Innovation and Technology) இரண்டாவ� கட்டத்�ற்� 1000 ேகா� 
�பாைய மத்�ய மனித வள  ேமம்பாட�் அைமசச்கம்  (Ministry of Human Resource 
Development) ஒ�க்��ள்ள�.   

 

  Imprint II �ட்டத்�ன் �ழ் மத்�ய மனிதவள ேமம்பாட�் அைமசச்கம் மற்�ம் மத்�ய 
அ��யல் மற்�ம் ெதா�ற்�ட்ப அைமசச்கத்�ன் �ழ் ெசயல்ப��ன்ற அ��யல் 
மற்�ம் ெதா�ற்�டப்த் �ைற ஆ�யைவ இைணந்� (Department of Science and 
Technology-DST) நி�யம் ஒன்ைற ஏற்ப�த்� வ��ன்றன. 

 ஆரவ்�ைடய �ற அைமசச்கங்கள் மற்�ம் ெதா�ற்�ைறகள் இத்�ட்டத்�ல் 
பங்ெக�க்கலாம். மத்�ய அ��யல் மற்�ம் ெதா�ற்�ட்பத்�ைற உடனான 
ஒ�ங்�ைணேவா� ஓர ்தனி ெசயல்பா�ைடய அைமப்பாக (separate vertical)  இத்�ட்டம் 
ெசயல்ப�ம். 

 இம்�ரின்ட-்இந்�யா �ட்டமான� (IMPRINT India Programme)  இந்�ய ெதா�ல்�ட்பக் 
கழகம்  (Indian Institutes of Technology-IITs)  மற்�ம்  இந்�ய அ��யல் நி�வனம்  (Indian 
Institute of Science -IISc)    ஆ�யவற்�ன் �ட�்த் ெதாடக்கமா�ம்.  

 நாட்�ேனா� ெதாடர�்ைடய 10 ெதா�ற்�ட்பக் களங்களில் (10 technology domains)  
காணப்ப��ன்ற ெதா�ல்�ட்ப மற்�ம் �க்�ய ெபா��யல்   சவால்கைள 
(engineering and technology challenges) �ரப்்பதற்� ஆராய்ச�்க�க்கான ஓர ் �ட்ட 
வைரபடத்ைத (road map)  உ�வாக்�வேத இத்�ட்டத்�ன் ேநாக்கமா�ம். 

 



•   
•    
 
 
 
 

  

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

SEBI 

 இந்�ய பங்�சச்ந்ைத ஒ�ங்��ைற ஆைணயம்(Securities and Exchange Board of India - SEBI), 
�ற்பைனப் ெபா�ள் த��ப்�களின் பரிமாற்றத்�ல் (Commodity Derivatives Exchanges) 
அல்காரிதம் �ைற�லான வரத்்தக வரன்�ைறகைளத் தளரத்்��ள்ள�. 

 ெச� தற்ேபாைத வரத்்தக எல்ைலயான ஒ� நி�டத்�ற்� 20 �ைறைமகள் (Orders) 
என்ப���ந்� ஒ� நி�டத்�ற்� 100 (Orders) �ைறைமகள் வைர உயரத்்��ள்ள�. 

 பங்�சச்ந்ைதகளின் அ�க்ைககள் மற்�ம் ெச��ன் �ைணக் ����ைடய 
�ற்பைனப்ெபா�ள் த��ப்�க�க்கான ஆேலாசைனக் ���ன் க�த்�க்கள் 
ஆ�யவற்ைறப் ெபற்� அவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் இந்த ��ைவ ெச� எ�த்�ள்ள�. 

 ெச� தன்னால் வழங்கப்ப�ம் வரத்்தக எல்ைலயான� வரத்்தகங்கைள ைகயா�ம் 
தன்�ைடய �ற�க்�ட்படட்� என்பைத  உ�� ெசய்ய பங்�ச ் சந்ைதகைள 
ேகட�்க்ெகாண்�ள்ள�. 

அல்காரிதம் வரத்்தகம் 

 இ� இந்�யா�ல் 2009ல் ெதாடங்கப்படட்�. நி��யல் சந்ைதகளில் அல்காரிதம் 
வரத்்தகம் என்ப�, ேமம்பட்ட கணித மா�ரிகைளப் பயன்ப�த்�, உ�வாக்கப்ப�ம் 
பரிவரத்்தைன �ைறைமகைள (orders) ��க்�ற�. இ� வரத்்தகத்�ன் 
தன்னிசை்சயான ெசயலாக்கத்ைத ஏற்ப�த்��ற�. 

 ெபா�ள் பரிமாற்றத்�ன் �தான பரிவரத்்தைன ���கைள உ�வாக்�வ�டன் 
அவற்ைற அ�கபடச் ேவகத்�ல் ெசயலாக்கம் ெசய்வதற்காக இ� கணித�யல் 
மா�ரிகள் மற்�ம் ெமன்ெபா�ள் ����கைளப் பயன்ப�த்��ற�. 

 தற்ேபா�, ேத�யப் பங்�சச்ந்ைத�ல் அல்காரிதம் வரத்்தகம் அைனத்� வைகயான 
வரத்்தகங்களி�ம் 16%ஐ ெந�ங்��ள்ள�. �ம்ைப பங்�ச ் சந்ைத�ல் இ� ஜனவரி 
2017 வைர�ல் 8.56% ஆக உள்ள�. 

 

SIDBI 

 �� ெதா�ல் ேமம்பாட�் வங்� (The Small Industrial Development Bank – SIDBI) ஏப்ரல் 2, 2018 
அன்� தன்�ைடய நி�வன �னத்ைத ெகாண்டா��ள்ள�. 

 சம்பாரக்் (இைணப்�), சன்வாத் (ெதாடர�்), �ரக்ஸா (பா�காப்�) மற்�ம் சம்�ரஷான் 
(பரவல்) ஆ�யவற்�ற்கான �னமாக இத்�னம் ெகாண்டாடப் ப��ற�. 

 இந்த நிகழ்ச�்�ன் ேபா� MSME (Micro Small and Medium Enterprise) ெதாடர�் நிகழ்ச�் 
(Contact Programme); சம்ரி� என்ற ெமய்நிகர ் உத�; �ரைமக்கப்படட் SIDBI 
இைணயதளம் (www.sidbi.in) மற்�ம் வங்�த் �றன் க�� (Bankability Kit) ஆ�யைவ 
ெதாடங்கப்பட்டன. 

 SIDBI ஆன� பாரா�மன்ற சட்டத்�ன் �லமாக ஏப்ரல் 2, 1990 அன்� 
ஏற்ப�த்தப்பட்ட�. ஆகேவ, இ� ஒ� சட்ட அைமப்பா�ம். இதன் தைலைமயகம் 
உத்�ரப் �ரேதச மாநிலம், லக்ேனா�ல் உள்ள�. 

SIDBI-ஐப் பற்�  

 SIDBI ஆன�, இந்�யா��ள்ள ��, �� மற்�ம் ந�த்தர நி�வனங்களில் 

http://www.sidbi.in/
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�ன்ேனற்றம், அவற்�ற்� நி�யளித்தல் மற்�ம் அைவகளின் ேமம்பா� 
ஆ�யவற்�ற்கான �தன்ைம ேமம்பாட�் நி��யல் நி�வனமா�ம். 

 MSME–க�க்கான நி�யளிப்� வச�ைய ஏற்ப�த்�வ�ம், அவற்ைற 
ேமம்ப�த்�வ�ம் மற்�ம் நா� ��வ��ள்ள MSME �ழ��ள்ள நி� மற்�ம் 
ேமம்பாட�் இைடெவளிைய சரி ெசய்வ�ம் SIDBI-�ன் ேநாக்கங்களா�ம்.  

 

 

ஸ்டாரட்் அப்-ப்ளிங்க் அ�க்ைக 

 உலகளா�ய ஸ்டாரட்் – அப் �ழ�ன் ஒன்�பட்ட அைமப்பான ஸ்டாரட்் – அப் – 
�ளிங்�ன் அ�க்ைகப்ப� 2017 ஆம் ஆண்�ல் உலகளா�ய ஸ்டாரட்் – அப் �ழ�ல் 125 
நா�களில், இந்�யா 37வ� இடத்ைதப் ��த்�ள்ள�. 

 இந்த அ�க்ைக ஸ்டாரட்்அப் �ழ�ன் பலம் மற்�ம் ெசயல்பாடை்ட அள��ம் ANSYS 
ஸ்டாரட்் அப் �ட்டத்�டன் இைணந்� தயாரிக்கப்படட்�.  

 இவ்வ�க்ைக�ன் ப� �தல் ஐந்� இடங்களில் உள்ள நா�கள் 

 அெமரிக்கா (1) 
 இங்�லாந்� (2) 
 கனடா (3) 
 இஸ்ேரல் (4) 
 ெஜரம்னி (5) 

 இவ்வ�க்ைக�ல், ஆ�யாைவப் ெபா�த்தவைர �ங்கப்�ர ் (10) �த�டத்��ம் 
அதைனத் ெதாடரந்்� �னா (12), ெதன்ெகாரியா (17) மற்�ம் ஜப்பான் (21) ஆ�யைவ 
உள்ளன. 

 ஆப்�ரிக்காைவப் ெபா�த்தவைர, ெதன் ஆப்�ரிக்கா (38) �த�டத்��ம், அதைனத் 
ெதாடரந்்� ெகன்யா (53), எ�ப்� (54) மற்�ம் ைந�ரியா (57) ஆ�யைவ உள்ளன. 

ஸ்டார்ட் அப்-ப்ளிங்க்  

 ஸ்டாரட்்-அப்-ப்ளிங்க் என்ப� ஆ�ரக்கணக்கான ப�� ெசய்யப்பட்ட ஸ்டாரட்்-
அப்கள், இைணந்� ெசயல்ப�ம் நி�வனங்கள் மற்�ம் ��க்�கள் (Accelerators) 
ஆ�யவற்ைற ஒ�ங்�ைணத்த உலகளா�ய ஸ்டாரட்் – அப் �ழ�ன் ஒன்�பட்ட 
அைமப்பா�ம்.  
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 இ�, 125 நா�கள் மற்�ம் 900 நகரங்கைளக் கணக்�ல் ெகாண்� உலகளா�ய 
தரவரிைசக் ���டை்ட�ம் ெவளி���ற�. இக்���� அைவக�ைடய 
ஸ்டாரட்்அப் �ழ�ன் பலம் மற்�ம் ெசயல்பாடை்ட அள���ற�. 

 பல்ேவ�படட் �லங்களி��ந்� (ஊக்�கள், ��க்�கள் ேபான்றைவ) எ�க்கப்படட் 
ஆ�ரக்கணக்கான தர�களின் அ�ப்பைட�ல் இந்த அ�க்ைக ெவளி�டப்ப��ற�. 
இத்தர�கள் ஸ்டாரட்்-அப் ப்ளிங்க் வழங்�ம் உலகளா�ய �ழலைம��ம் இடம் 
ெப�ம். 

 

 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பச ்ெசய்�கள் 

PFMS 

 ெபா� நி��யல் நிரவ்�ப்� அைமப்� (Public Financial Management System – PFMS) ஆன� 
நாள் ஒன்�க்� �. 71,633 ேகா� பரிவரத்்தைனைய ேமற்ெகாண்� சாதைன 
பைடத்�ள்ள�. 
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 PFMS என்ப� கட்டண ெச�த்�தைல ெசயல்ப�த்தல், கண்காணித்தல், கணக்��தல், 
சரிெசய்தல் (Reconciliation) மற்�ம் அ�க்ைக�டல் ஆ�யவற்�ற்கான end-to-end 
�ரவ்ா�ம். 

 PMFS, கணக்�யல் �ைற�ன் தைலைம கட�்ப்பாட்டாளரால் (Controller General of 
Accounts) ெசயலாக்கம் ெசய்யப்ப�வேதா� ெசல�னத் �ைற�னால் 
நிரவ்�க்கப்ப��ற�. இவ்�� �ைறக�ம் நி� அைமசச்கத்�ன் �ழ் 
ெசயல்ப��ன்றன. 

 பல்ேவ� அைமசச்கங்கள்/�ைறகள் இந்த இைணய ேமைடையப் (PFMS Platform) 
பயன்ப�த்� பல்ேவ� நி�வனங்கள் (Agency) மற்�ம் மாநிலங்க�க்� அளிக்கப்படட் 
நி�கள் எவ்வா� பயன்ப�த்தப்ப��ன்றன என்பைதக் கண்காணிக்�ன்றன.   

 மகாத்மா காந்� ேத�ய ஊரக ேவைல வாய்ப்� உ��த் �ட்டம் மற்�ம் மற்ற �ற 
இந்�ய அர�த் �ட்டங்களின் �ழ் ேநர� பயன் பரிமாற்றத்�ற்�ம் (Direct Benefit Transfer 
– DBT) PMFS பயன்ப�த்தப்ப��ற�. 

 

ஃ�ேளாரி �ட்டர ்

 ேமம்ப�த்தப்படட்  ெதா�ல்�ட்பத்�ற்கான அ� சக்�த் �ைற�ன் ஒ� அங்கமான 
இராஜா ரமன்னா ைமயம் நீரி�ள்ள �ேரனியத்�ன் அளைவ அள�ட ஃ�ேளாரி �ட்டர ்
என்ற க��ைய கண்���த்�ள்ள�. 

 இக்க��யான� நீரில் 0.1 PPB (Parts per Billion) �தல் 100 PPB வைர �ேரனியத்�ன் 
அளைவ அள��ம் சக்� ெகாண்டதா�ம். 

 அ�கள�ல் இந்தக் க��கைள உற்பத்� ெசய்வதற்காக அ�சக்�த் �ைறயான� 
தன்�ைடய இந்தத் ெதா�ல்�ட்பத்ைதத் தன்�ைடய மற்ெறா� அங்கமான இந்�ய 
�ன்ன��யல்  கழகத்�ற்� அளித்�ள்ள�. 

 பஞ்சாப்�ல் நீர ் வளங்களில் �ேரனியம் அபாயகரமான அள�ல் இ�ப்பதால் 
�ேரனியத்ைத அள�ட அங்� இக்க��கள் உத�கரமாக இ�க்�ம். 

 �ேரனியம் என்ப� க�ர�்ச�் �லக்�றா�ம். அ�சக்� ஒ�ங்��ைற 
ஆைணயமான� ��நீரில் �ேரனியத்�ன் அளவான� 66 PPB வைர இ�க்கலாம் என 
நிரண்�த்�ள்ள�. 
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�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

CA / TS �ட்�ைண� - ��கள் கணக்ெக�ப்� 

 அண்ைம�ல் ேமற்ெகாள்ளப்படட் கணக்ெக�ப்�ன்ப�, உ��ப�த்தப்பட்ட 
பா�காப்�  மற்�ம் ��கள் தரநிைலகள் �ட்�ைண�ன் (Conservation Assured | Tiger 
Standards- CA|TS)  ஒ� ப��யாக உள்ள  13 சத�த ��கள் பா�காப்�ப் ப��கள்  (tiger 
conservation areas)  மட�்ேம உலக பா�காப்�த் தரநிைலகைள  (Global conservation  
standards) அைடந்�ள்ளன. 

 உ��ப�த்தப்பட்ட பா�காப்�  மற்�ம் ��கள் தரநிைலகள்  �ட�்ைண�ன்   ஓர ்
ப��யாக உள்ள ��கள் உல� வரம்�ைடய நா�கள் (Tiger ranges Countries)  மற்�ம் 11 
�ன்னணி பா�காப்� அைமப்�களால் 100-க்�ம் ேமற்பட்ட ��கள் பா�காப்�ப் 
ப��களில் இந்த கணக்ெக�ப்�  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட�. 

 கணக்ெக�ப்� ேமற்ெகாள்ளப்படட் ப��களான� ேதாராயமாக 70 சத�தம்      
உல��ைடய  வனப் ��களின் இ�ப்�டமா�ம். 

 �ைறந்தபடச்ம் �ன்�ல் ஒ� பங்� ��கள் பா�காப்�ப் ப��களான� 
தங்களி�ைடய  ��கைள இழக்�ம் ேமாசமான இடரில் இ�ப்பதாக 
கணக்ெக�ப்�ல்   கண்ட�யப்பட�்ள்ள�. 

 இவ்வைக�லான ெப�ம்பாலான ��கள் பா�காப்�ப் ப��களான�  ெதன்�ழக்� 
ஆ�யா�ல் உள்ளதாக கண்ட�யப் பட�்ள்ள�. 

 CA / TS �ட்�ைணைவப் பற்�    

 CA / TS   �ட்�ைணவான� அ�காரப்�ரவ் �ைற�ல் 2013 ஆம் ஆண்� 
�வங்கப்படட்�. இ� ��கள் மற்�ம் பா�காக்கப்பட்ட ப��களின் நி�ணரக்ளினால்   
ஏற்ப�த்தப்பட்ட�. 

 தங்க�ைடய ேமலாண்ைம �ைறகள் ெவற்�கரமாக ��களின் பா�காப்�ற்� 
இட�்ச ்ெசல்�மா என சரிபாரக்்க ��கள் பா�காப்�ப் ப��கைள அ�ம�க்�ம் ஓர ்
தரநிைல வைகப்பாட�் வரன்�ைறகளின் ெதா��ேய   (Set of criteria) CA / TS   
�ட்�ைணவா�ம். 

 ஏ� �ண்கள் (seven pillars) மற்�ம் �க்�ய ேமலாண்ைம ெசயல்பா�களி�ைடய 17 
��களின் (17 elements of critical management activity)  �ழ் இத்தரநிைலகள் 
ஒ�ங்�ைணக்கப்பட�்ள்ளன.  

 வனப் ��க�க்� பா�காப்பான வா�டங்கைள உ�� ெசய்வேத இதன் �க்�யத் 
�ட்ட ேநாக்கமா�ம் (mission).  

 இ� உலக வன உ�ர ்நி�யத்�ன் (World Wildlife Fund) உலகளா�ய ��கள் பா�காப்� 
�ட்டமான T × 2 �டட்த்�ன் �க்�ய ப��யா�ம்.  

  T×2 �டட்த்�ன் ேநாக்கம் 2022 ஆம் ஆண்�ல் வனப் ��களின் எண்ணிக்ைகைய 
இ�மடங்காக்�வதா�ம். 
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மாநிலச ்ெசய்�கள் 

�ண்டன் உயரத்்தப்பட்ட சாைல 

 கா�யாபாத்��ள்ள இந்�யா�ன் நீளமான உயரத்்தப்படட் சாைலயான  �ண்டன் 
உயரத்்தப்படட் சாைலைய உத்�ரப்�ரேதச மாநில �தலைமசச்ர ் ெதாடங்� 
ைவத்தார.் 

 இந்த சாைல உத்�ரப்�ரேதச ேகட ் �தல் ராஜ்நகர ் எக்ஸ்ெடன்சன் வைர�ள்ள 
ப��கைள இைணப்பேதா�, ெடல்� மற்�ம் கா�யாபாத் இைடேய பயணிகள் 
எளிதாக   ேபாக்�வரத்ைத ேமற்ெகாள்ள உத�ம். 

 ேபாக்�வரத்� ரீ��லான ேமம்பாட�் அ�ப்பைட�ல் கட்டப்பட்ட (Transit-oriented 
Development – TOD) இந்த சாைலயான�, ெபா�ப் ேபாக்�வரத்ைத ����ப்�ப் 
ப��கள் (Residential), வணிகப் ப��கள், ெபா��ேபாக்�ப் ப��கள் ஆ�யவற்ேறா� 
எளி�ல் ெதாடர�் ெகாள்�ம்ப� ெசய்�ம் நகர �ட்ட�டல் வைகையச ்ேசரந்்ததா�ம். 

 

�பா� �ட்டம் 

 இளம் ெபண்க�க்� பா�காப்பான எ�ரக்ாலத்ைத உ�� ெசய்வதற்காக ேமற்� 
வங்க அர� ‘�பா�’  (Rupa shree) எ�ம் �ட்டத்ைதத்  ெதாடங்��ள்ள�. 
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 இத்�ட்டத்�ன் �ழ் ஏைழப் ெபண்களின் ��மணத்�ற்� அர� ஒற்ைற �ைற 
நி��யல் உத�ைய (one-time financial support) வழங்�ம். அப்ெபண்ணின் வங்�க் 
கணக்�ல் 25,000 �பாய் ெச�த்தப்ப�ம்.   

 இதற்� �ன் ேமற்�வங்க அரசான� ெபண்களிைடேய கல்�ைய ஊக்��ப்பதற்காக  
கன்ய�  (Kanya shree) எ�ம்  �ட்டத்ைதத் �வங்�ய� . 

 

இரட்ைட அ�க்� பஞ்சாயத்� அைமப்� 

 அ�ணாசச்லப் �ரேதச மாநில சட்டப்ேபரைவயான�, பஞ்சாயத்� ராஜ் (��த்த) 
மேசாதா 2018-ைன நிைறேவற்�யதன் �லம், அம்மாநிலத்�ன் பஞ்சாயத்� 
அைமப்���ந்� அஞ்சல் ச��ைய (இைடநிைல அ�க்�) நீக்� இரடை்ட அ�க்� 
பஞ்சாயத்� அைமப்ைப மட�்ம் ஏற்ப�த்� உள்ள�.  

 73-வ� அர�யலைமப்� சட்டத்��த்தம் 20 லடச்த்ைத �டக் �ைறவான மக்கள் 
ெதாைகைய ெகாண்ட மாநிலங்கள் இைடய�க்� (Intermediate level) �ைறைய 
பஞ்சாயத்� அைமப்�ல் ெகாண்��க்கத் ேதைவ�ல்ைல எனக் ���ற�. 
அ�ணாசச்லப்�ரேதசத்�ன் மக்கள் ெதாைக 13.84 லடச்ம் ஆ�ம். 

 �ன்� அ�க்� (Three Tier) பஞ்சாயத்� அைமப்� அ�ணாசச்லப் �ரேதசத்�ல் 2003, 
2008 மற்�ம் 2013 ஆ�ய ஆண்�களில்  அைமக்கப்பட்ட�. அ�த்த பஞ்சாயத்� 
அைமப்�க�க்கான ேதரத்ல் ஏப்ரல்-ேம 2018ல் நைடெபற உள்ள�. 

 இந்த இரண்ட�க்� பஞ்சாயத்� அைமப்�ல் �ராம மற்�ம் மாவட்ட அள�லான 
பஞ்சாயத்� அைமப்�கள் ேநர�த் ெதாடரை்பக் ெகாண்��ப்பதால் �ட்ட��தல் 
மற்�ம் ெசயலாக்கம் (Execution) ெசய்தல் ஆ�யைவ  �ைரவாக நைடெப�ம். 

 

�ரபலமானவரக்ள், ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 

சத்ய பால் மா�க் – ஒ�சா ஆ�நர் (��தல் ெபா�ப்�) 

 ��யர�த் தைலவர ்ராம் நாத் ேகா�ந்த், �கார ்ஆ�நரான சத்யபால் மா�க்�ற்� (72) 
��தலாக ஒ�ஸா மாநில ஆ�நர ் ெபா�ப்ைப  அளித்�ள்ளார.்  இவர ் ஒ�ஸா�ல் 
��ய ஆ�நர ்நிய�க்கப்ப�ம் வைர  இந்தக்  ��தல் ெபா�ப்ைபக் கவனிப்பார.் 

 இதற்� �ன்  ஒ�ஸா�ன் ஆ�நராக SC ஜ�ர ் இ�ந்தார.் அவர ் ஓய்� ெபற்றைதத் 
ெதாடரந்்� இந்த நைட�ைற ேமற்ெகாள்ளப்பட�்ள்ள�. 
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 ஐந்� �ைற நாகாலாந்� �தலைமசச்ராக இ�ந்த SC ஜ�ர ்2013 மாரச் ்மாதம் ஒ�ஸா 
மாநில ஆ�நராகப் ெபா�ப்ேபற்றார.் இதற்� �ன்னர ் இவர ் ேகாவா மற்�ம் 
மஹாராஷ்�ரா மாநில ஆ�நராக�ம் பத� வ�த்�ள்ளார.் 

 இவ�க்� 2009 ஆம் ஆண்� �ஜராத் ஆ�நராக�ம் ��தல் ெபா�ப்� வழங்கப்படட்�. 
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