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ஏப்ரல்-13 

த�ழ்நா� ெசய்�கள் 

உழவன் – இ�ெமா� ைகேப� ெசய� 

 உழவரக்ளின் நன்ைமக்காக ெதா�ல்�ட்பத்�ைன பயன்ப�த்�ம் ஓர ் �யற்�யாக 
த�ழக அரசான� உழவன் (Uzhavan) எ�ம் இ� ெமா��லான (bi-lingual)  ைகேப� 
ெசய� ஒன்ைற ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 

 த�ழ் மற்�ம் ஆங்�லம் என இ� ெமா�களில் இசெ்சய� ெவளி�டப்பட�்ள்ள�. 
தங்க�ைடய ப�ர ் காப்��  (crop insurance) பற்�ய தகவல்கள் உட்பட ஒன்ப� 
வைகயான ேசைவகைள இசெ்சய� �லம் உழவரக்ள் அ�க இய�ம். 
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 இந்த ெசய��ன் �லம் உழவரக்ள் �ன்வ�ம் ேசைவகைள ெபறலாம். 

o பண்ைண மானியங்கள் �தான தகவல்கள். 

o தங்க�ைடய ப�ர ்காப்�� ெதாடரப்ான தகவல்கள்  

o அ�த்த நான்� நாடக்�க்கான வானிைல �ன்ன��க்ைக. 

 ேம�ம் இசெ்சய�யான� உள்�ர ் அர� மற்�ம் தனியார ் ேவளாண் அங்கா�களில் 
உள்ள �ைதகள் மற்�ம் உரங்களின் இ�ப்� (stocks)  பற்�ய தகவல்கைள�ம் 
உழவரக்�க்� வழங்�ம். 

 ேம�ம் இயற்ைக ேவளாண்ைம�ன் �றந்த ேமலாண்ைமக்காக�ம் மண்வளத்ைத 
ேமம்ப�த்த�ம் அதைனப் ேபணிப்  பராமரிக்க�ம் த�ழக அரசான� “அம்மா உ�ரி – 
உரங்கள் �ட்டத்ைத”  (Amma Bio-Fertiliser’ scheme) ெதாடங்��ள்ள�. 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

�ப் �ட்டம் 

 அ�கரித்� வ�ம் ைவட்ட�ன்-D �ைறபா�கைளக் (Vitamin D deficiencies-VDD) 
கைளவதற்காக ��ப்பாக இளம் மக்களிைடேய  ைவடட்�ன்  D �ைறபாடை்டக் 
�ைறப்பதற்காக இந்�ய உண�ப் பா�காப்�  மற்�ம் தரநிைலகள் ஆைணயமான�    
(FSSAI- Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI)    ெவ�ல் எ�ம் �ட்டத்ைதத்      (Project 
Dhoop) �வங்��ள்ள�.  

 

  ேத�ய கல்� ஆராய்ச�் மற்�ம் ப�ற்�க் �� (NCERT- National Council of Educational 
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Research and Training)  மற்�ம் �� �ல்� மாநகராட்�க் கழகம் (New Delhi Municipal Council-
NDMC) ஆ�யவற்�டன் இைணந்� இந்�ய உண�ப் பா�காப்�  மற்�ம் தரநிைலகள் 
ஆைணயத்தால்    இத்�ட்டம் �வங்கப்பட�்ள்ள�. 

 இயற்ைகயான �ரிய ஒளி ெவளிசச்த்�ன் �லம் மாணவரக்ள் அ�கபடச் அள�ல்  
�ட்ட�ன் D-ஐப் ெப�வதைன  உ�� ெசய்வதற்காக, தங்கள�  காைல பள்ளிக் 
��ைகைய  (Morning assembly) ம�ய ேநரத்�ல் �க்�யமாக 11 மணி �தல் 1 மணிக்� 
இைடப்படட் ேநரத்�ற்� மாற்ற பள்ளிகைள ஊக்��ப்பேத இத்�ட்டத்�ன் 
ேநாக்கமா�ம். 

FSSAI 

 உண�ப் பா�காப்�ன் ேமற்பாரை்வ மற்�ம் ஒ�ங்� �ைற�ன் �லம் இந்�யா�ல் 
ெபா� �காதாரத்ைத ேமம்ப�த்�வதற்�ம், பா�காப்பதற்�ம் ெபா�ப்�ைடைம 
ெகாண்ட �தன்ைம சட்ட அைமப்ேப (nodal statutory agency)  இந்�ய உண�ப் பா�காப்�  
மற்�ம் தரநிைலகள் ஆைணயமா�ம். 

 உண�ப் பா�காப்� மற்�ம் தரநிைலச ்சட்டம் 2006-ன் (Food Safety and Standards Act, 2006)  
�ழ் இந்நி�வனம் ேதாற்��க்கப்படட்�. 

 மத்�ய �காதாரம் மற்�ம் ��ம்பநல அைமசச்கத்�ன் (Union Ministry of Health & Family 
Welfare)  �ழ் FSSAI   ெசயல்ப��ன்ற�. 

 

வன்தன் �காஸ் ேகந்�ரா  

 சத்�ஸ்கர ் மாநிலத்�ன் �ஜப்�ர ்  மாவட்டத்�ல் மா�ரி ேசாதைன அ�ப்பைட�ல் (pilot 
basis) �தல் பன்-பயன்பாட�் (multipurpose) “வன்தன் �காஸ் ேகந்�ரா ைமயத்ைத (Van 
Dhan Vikas Kendra)  அைமக்க மத்�ய பழங்���னர ் �வகாரங்கள் �ைற அைமசச்கம் 
(Ministry of Tribal affairs) அ�ம� அளித்�ள்ள�. 

 �ைறந்தபடச் ஆதர� �ைல மற்�ம் �� வன உற்பத்� �ைல ெபா�டக்ளி�ைடய 
ம�ப்� சங்���ன் ேமம்பா� ஆ�யவற்�ன் வ�ேயயான �� வனஉற்பத்� 
�ைளெபா�டக்ளின் சந்ைதப்ப�த்த�க்கான இயங்��ைற (Mechanism for marketing of 
Minor Forest Produce (MFP) through Minimum Support price (MSP) and development of Value chain for 
MFP) எ�ம் மத்�ய அர�த் �ட்டத்�ன் �க்�யப் ப��ேய வன்தன் �காஸ் ேகந்�ரா 
ைமயமா�ம். 

 இ� �� வனஉற்பத்� �ைளெபா�டக்ளின் ேசகரிப்ைப தங்கள� வாழ்வாதாரத்�ற்� 
�க்�ய ஆதாரமாகக் ெகாண்� வனங்களில் வாழ்�ன்ற பழங்���ன மக்களின்  ச�க, 
ெபா�ளாதார ேமம்பாட்�ற்கான �ட்டமா�ம்.   

 சத்�ஸ்கர ்மாநிலத்�ன் �ஜப்�ர ்மாவடட்த்�ல் உள்ள �தல் “வன்தன் �காஸ் ேகந்�ரா” 
ைமயமான� �றன் ேமம்பா� (skill upgradation) மற்�ம் �றன் கட்டைமப்�ப்  
ப�ற்�கைள (capacity building training) வழங்�ம். ேம�ம் இ� �� வனஉற்பத்� 
�ைளெபா�டக்�க்� �தன்ைமப் பதப்ப�த்�தல் (primary processing) மற்�ம் ம�ப்�க் 
�ட�் வச�கள் (value addition facility) ஆ�யவற்ைறக் ெகாண்��க்�ம். 

 தங்கள� வ�டாந்�ர வ�மானத்�ல் 20 �தல் 40 சத�தத்ைத �� வனஉற்பத்� 
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�ைளெபா�டக்ளி��ந்ேத பழங்���ன மக்கள் ெப��ன்றனர.் 

 இந்�ய பழங்���னர ் �ட�்ற� சந்ைதப்ப�த்�தல் ேமம்பாட�் �ட�்ைண� 
நி�வனமான� (TRIFED-Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India) மா�ரி 
அ�ப்பைட�லான �காஸ் ேகந்�ரா ைமயத்ைத அைமக்�ம் பணிைய சத்�ஸ்கர ்
மாநில �� வனஉற்பத்� �ைளெபா�ள் �ட்டைமப்�ற்� (Chhattisgarh Minor forest produce 
Federation-CGMFP) வழங்��ள்ள� 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

ேபாேவா மன்றம் -    பான்-�-�ன் 

 ஐ.நா அைமப்��ைடய �ன்னாள் ெபா�ச ் ெசயலாளரான (UN Secretary General)  பான்-�-
�ன் (Ban Ki-moon)  ஆ�யா�ற்கான ேபாேவா மன்றத்�ன்  (Boao Forum for Asia)  
தைலவராக ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 

 �ன மக்கள் வங்��ன் �ன்னாள் ஆ�நரான ேஜாவ் �ேயாச�்வான் �ைணத் 
தைலவராக ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.்  

 இதன் �லம் இம்மன்றத்�ன் தைலவராக உள்ள ஜப்பாைனச ் ேசரந்்த ய�ேவா 
��டா�ற்�ப்  (Yasuo Fukuda)  ப�லாக தற்ேபா� பான்-�-�ன் தைலவராக பணியாற்ற 
உள்ளார.் 

 ஆ�ய டாேவாஸ் (Asian Davos)  என்றைழக்கப்ப�ம் இம்மன்றத்�ன்   ��ைகயான� 
தற்ேபா� �னா�ன் ைஹனான் மாகாணத்�ல் (Hainan province)   நைடெபற்� வ��ன்ற�. 
இந்த  வ�டாந்�ர ேபாேவா மன்றத்�ன் இரண்டாவ� அைவ சந்�ப்�ன் ேபா� 
இந்நியமனம் ேமற்ெகாள்ளப்படட்�. 
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 ெதன்ெகாரியா�ன் இராஜ்�யத் �தரான (diplomat)  பான்-�-�ன் 2007ஆம் ஆண்� 
ஜனவரி �தல் 2016-ஆம் ஆண்�ன் �சம்பர ் வைர ஐ.நா. அைவ�ன் 8-வ� ெபா�ச ்
ெசயலாளராக பணியாற்�னார.் 

ஆ� யா�ற்கான ேபாேவா மன்றம்      

 ஆ�யா�ற்கான ேபாேவா மன்றம்  2011-ஆம் ஆண்� ேதாற்��க்கப்படட்�. இத�ைடய 
�தல் சந்�ப்� 2002-ஆம் ஆண்� ஏப்ர�ல் நைடெபற்ற�. அன்���ந்� ஆண்�ேதா�ம்  
இம்மன்றத்�ன் சந்�ப்�   நடத்தப்ப��ன்ற�. 

 ஆ�யா�ற்கான ேபாேவா மன்றமான� ஆண்�ேதா�ம் ��டச்ரல்ாந்� நாட்�ன் 
டாேவா�ல் (Davos)  நடத்தப்ப�ம் வ�டாந்�ர உலகப் ெபா�ளாதார மன்றத்ைத (World 
Economic Forum-WEF) மா�ரியாகக் ெகாண்ட�. 

 

 இ� ஓர ் இலாப ேநாக்கமற்ற நி�வனமா�ம். உல�ல்,  ஆ�ய �ராந்�யத்�ல்  
ஏற்ப��ன்ற �க �க்�யமான �ரச�்ைனகள் �� தங்கள� நிைலப்பாடை்ட 
நீண்டகால அள�ல் ப�ரந்்� ெகாள்வதற்� ஆ�யா மற்�ம் �ற கண்டங்களில் உள்ள 
நா�களின் அர�கள், வணிகத்�ைற மற்�ம் கல்�த்�ைறையச ் ேசரந்்த 
தைலவரக்�க்� ஓர ் உயர ் மட்ட அள�லான மன்றத்ைத ஆ�யா�ற்கான ேபாேவா 
மன்றம்   நடத்��ன்ற�. 

 இம்மன்றத்�ன் தைலைமயகம் �னா�ன் தைலநகர ் ெபய்�ங்�ல் அைமந்�ள்ள 
ேபா��ம் �னா�ன் ைஹனான் மாகாணத்�ல்  உள்ள ேபாேவா நகரில் தான் 
ஆண்�ேதா�ம் நிரந்தரமாக இம்மன்றத்�ன் ��ைக நடத்தப்ப��ன்ற�. 

 �னா�ன் ெதற்� ைஹனான் மாகாணத்�ல் அைமந்�ள்ள  ேபாேவா (Boao)   நகரத்�ன்   
ெபயர ் ெகாண்� இம்மன்றம் ேபாேவா மன்றம் (Boao  forum) எனப் ெபயரிடப்பட�்ள்ள�. 
2002-ஆம் ஆண்� �தல் இம்மன்றத்��ைடய வ�டாந்�ர மாநாட்�ன் நிரந்தர 
���டமாக   ேபாேவா நகரம் இ�ந்� வ��ன்ற�. 
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�ரபலமானவரக்ள் , ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 

த�ழ் அ�ஞரக்�க்கான  ���கள் 

 த�ழ் வளரச்�்க்�ம், த�ழ் இலக்�யம், இலக்கணம் மற்�ம் த�ழ்சார ்
ெதால்ெபா�ளியல் மற்�ம் கல்ெவட�் ஆய்�க�க்�ம் ��ப்�டத்த� பங்களிப்ைப 
அளித்த �றந்த த�ழ் அ�ஞரக்ள் மற்�ம் நி�வனங்க�க்� த�ழக �தலைமசச்ர ்
�த்�ைரத் த�ழ் �� வ�ட ���கைள (Chithirai Tamil New Year Awards) வழங்��ள்ளார.் 

 2017ஆம் ஆண்�ற்கான த�ழ்த்தாய் ��� (Tamizhthai Award) ெபங்க�� த�ழ்ச ்
சங்கத்�ற்� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 ெதால்ெபா�ள் ஆராய்ச�் (Archaeology) மற்�ம் கல்ெவட�் ஆய்�த் (Epigraphy) �ைற�ல் 
�றப்பாக பங்காற்�யைமக்காக ேக.�.பால�ப்�ரமணியன் அவரக்�க்� 2017-ஆம் 
ஆண்�ற்கான க�லர ்��� (Kabilar Award) வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 ைகெய�த்�ப் ப��யல் (Manuscriptology) �ைற�ல் ��ப்�டத்த� 
பணியாற்�யதற்காக S.��ஷ்ண�ரத்்� அவரக்�க்� 2017ஆம் ஆண்�ற்கான 
உ.ேவ.சா.��� (U.Ve.Sa. Award) வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 2017-ஆம் ஆண்�ற்கான கம்பர ்��� (Kambar Award) �� �வம் அவரக்�க்�ம், 2017ஆம் 
ஆண்�ற்கான ெசால்�ன் ெசல்வர ் ��� ைவைகச ் ெசல்வன் (Sollin Selvar Award) 
அவரக்�க்�ம் வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 V.நல்லதம்� அவரக்�க்� 2017ஆம் ஆண்�ற்கான இளங்ேகாவ�கள் ��� (Elangovadigal 
Award) வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 த�ழ் இலக்�யங்கைள ெவளிநாட�் ெமா�களில் ெமா�ெபயரத்்தைமக்காக 2017ஆம் 
ஆண்�ற்கான �.�.ேபாப் ��� (G.U. Pope Award)  K.ராேஜஸ்வரி ேகாதண்டம் 
அவரக்�க்� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 2017ஆம் ஆண்�ற்கான உம�ப்�லவர ் ��� (Umaruppulavar Award) ஹா�.M.�ஹம்ம� 
��ப் அவரக்�க்� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 2017-ஆம் ஆண்�ற்கான அம்மா இலக்�ய ��� (Amma Literary Award) M.S.�லட�்� 
அவரக்�க்�ம், 2016 ஆம் ஆண்�ற்கான �தலைமசச்ரின் த�ழ் கணிைம ��� (Chief 
Minister’s Tamil Computing Award) Ultimate Software Solution எ�ம் நி�வனத்�ன் 
R.�ைரப்பாண்� அவரக்�க்�ம் வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 2016-ஆம் ஆண்�ற்கான உலகத் த�ழ்சச்ங்க ���களின் �ழ். N.ஆண்�யப்பன் 
அவரக்�க்� இலக்�ய ��� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 2017ஆம் ஆண்�ற்கான உலகத் த�ழ்சச்ங்க ���களில், இலக்�ய ��� 
ஆஸ்�ேர�யா�ன் சந்�ரிகா �ப்�ரமணியன் அவரக்�க்� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 
ேம�ம் இலக்கண ���ைன ெஜரம்னி�ன் அல்ைரக் நிேகாலஸ் (Ulrike Nicholas) 
ெபற்�ள்ளார.் மஹாேதவ ஐயர,் ெஜயராம் சரம்ா ஆ�ேயார ் ெமா��யல் ���ைனப் 
(Linguistic Award) ெபற்�ள்ளனர.் 
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உலக �ந்� மாநா�  

 2018 ஆம் ஆண்� ஆகஸ்ட் 18 ஆம் ேத� �தல் 20 ஆம் ேத� வைர தன்�ைடய 
தைலநகரான ேபாரட்் ��ஸ் நகரில் (Port Louis) உலக �ந்� மாநாட்�ன்   (World Hindi 
Conference)  11வ� ப�ப்ைப  ெமாரி�யஸ் நா� நடத்த உள்ள�. 

 ெமாரி�யஸ் அர�டனான �ட்�ைணேவா� இந்�ய அர�ன்  மத்�ய  ெவளி�ற�த் 
�ைற அைமசச்கம் (Ministry of External Affairs)  இம்மாநாடை்ட ஒ�ங்�ைணக்க உள்ள�. 

 இந்த மாநாட்�ன் க�த்�� “ைவஷ்�க் �ந்� ஆர ் பார�ய் சான்ஸ்�ரித்�”  (Vaishvik 
Hindi Aur Bharatiy Sanskriti) என்பதா�ம்.   

 �தல் உலக �ந்� மாநா� 1975 ஆம் ஆண்� நாக்�ரில் நைடெபற்ற�. இதைன 
அன்ைறய இந்�ய �ரதமர ்இந்�ரா காந்� �வங்� ைவத்தார.் 

 உலக �ந்� மாநாட்�ன் 10வ� ப�ப்� 2015 ஆம் ஆண்� மத்�யப் �ரேதச தைலநகர ்
ேபாபா�ல் நைடெபற்ற�. இத�ைடய க�த்�� “ �ந்� ஜகத் – �ஷ்தார ் மற்�ம் 
சம்பாவ்னேய” (Hindi Jagat-Vistar and Sambhavnaye). 

 

 

ெபா� இயக்�நர் – CISF 

 நியமனங்க�க்கான ேக�ேனட் ��வான� (Appointments Committee of the Cabinet- ACC)  
�த்த ஐ�எஸ் அ�காரியான ராேஜஸ் ரஞ்சன் அவரக்ைள மத்�ய ெதா�ல் பா�காப்�ப் 
பைட�ன் (Central Industrial Security Force- CISF) ெபா� இயக்�நராக  (Director General)  
நிய�த்�ள்ள�.  
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 2020 ஆம் ஆண்�ன் நவம்பர ் 30-ஆம் ேத� வைர இவர ் மத்�ய ெதா�ல் பா�காப்�ப் 
பைட�ன் ெபா� இயக்�நராக பத��ல் இ�ப்பார.் 

 2018 ஆம் ஆண்� ஜனவரி மாதம் மத்�ய ெதா�ல் பா�காப்�ப் பைட�ன்   ெபா� 
இயக்�நராக பணியாற்� வந்த O.P �ங் உத்�ரப் �ரேதச மாநிலத்�ன் மாநில காவல் 
�ைற�ன் ெபா� இயக்�நராக ெபா�ப்ேபற்�க் ெகாண்டதால் இப்பத� �ல 
மாதங்களாக நிரப்பப்படாமல் கா�யாக இ�ந்� வந்த�. 

மத்�ய ெதா�ல் பா�காப்�ப் பைட 

 ���ல்��ல் தன்�ைடய தைலைமயகத்ைதக் ெகாண்�ள்ள மத்�ய ெதா�ல் 
பா�காப்�ப் பைடயான� மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கத்�ன் �ழ் ெசயல்ப�ம் ஓர ் 
மத்�ய ஆ�த காவல்பைடயா�ம் (CAPF- central armed police force). 

 மத்�ய ெதா�ல் பா�காப்�ப் பைடயான� ெதாடக்கத்�ல் நாட்�ன் ெபா�த்�ைற 
நி�வனங்கைள பா�காப்பதற்காக (PSUs-Public sector Undertakings) 1968-ஆம் ஆண்� 
மத்�ய ெதா�ல் பா�காப்�ப்பைட சட்டத்�ன் �ழ் (Central Industrial Security Force Act, 1968) 
உ�வாக்கப்பட்ட�. 

 எனி�ம் 1983-ஆம் ஆண்� இசச்ட்டத்�ல் ேமற்ெகாள்ளப்படட் ��த்தத்�ன் (Amendment) 
�லம், மத்�ய ெதா�ல் பா�காப்�ப் பைடயான� ெபரிய அ�காரப் பணி வரம்�ைடய 
ஓர ்ஆ�தப்பைடயாக (armed force) மாற்றப்பட்ட�. 

 ��பத்�கைள எ�ரெ்காள்ள இப்பைட�ல் � த�ப்�ப்�ரி� (Fire wing) ஒன்�ம் உள்ள�. 

 இைவ நாட்�ன் ெபா�த்�ைற நி�வனங்கள், அர� அைமப்�கள் மற்�ம் �.ஐ.�க�க்� 
பா�காப்� வழங்��ன்றன. ேம�ம் மத்�ய ெதா�ல் பா�காப்�ப் பைடயான� ேபரிடர ்
ேமலாண்ைம பணிகளி�ம் ஈ�ப��ன்ற�. 
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ெபா� இயக்�நர் - ICMR 

 எய்ம்ஸ் ம�த்�வக்  கல்�ரிப் ேபரா�ரியரான பல்ராம் பாரக்வாைவ  இந்�ய ம�த்�வ 
ஆராய்ச�்க் கழகத்�ன் (Indian Council of Medical Research-ICMR) ெபா� இயக்�நராக�ம் 
(Director General),  மத்�ய �காதார ஆராய்ச�்த் �ைற�ன் (Department of Health Research)  
ெசயலாளராக�ம் மத்�ய அர� நிய�த்�ள்ள�. 

 இவர ்�ன்� ஆண்� காலம் வைர  அல்ல� தன்�ைடய 60-வ� வய� வைர இப்பத��ல் 
இ�ப்பார.் 

 

ICMR 

 ம�த்�வ ஆராய்ச�்க்கான இந்�யக் ��வான� (Indian Council for Medical Research) இந்�ய 
ஆராய்ச�் நி�ச ் சங்கம் (Indian Research Fund Association -IRFA) என்ற ெபயரில் 1911-ஆம் 
ஆண்� நி�வப்பட்ட�. 

 இ� உல�ன் �க�ம் பழைமயான மற்�ம் �கப்ெபரிய ம�த்�வ ஆராய்ச�் 
அைமப்பா�ம். 

 உயர ் ம�த்�வ ஆராய்ச�்�ன் ேமம்பா�, ஒ�ங்�ைணப்� மற்�ம் ம�ந்�ப் 
ெபா�டக்ளின் உள்ளடக்கக் ��களின் கலப்� உ�வாக்கம் (Formulation) 
ஆ�யவற்�க்கான இந்�யா�ன் உசச்படச் அ��யல் அைமப்ேப ம�த்�வ 
ஆராய்ச�்க்கான இந்�யக்�� ஆ�ம். 

 ���ல்��ல் தைலைமயகத்ைதக் ெகாண்�ள்ள இந்தக் ��வான� மத்�ய �காதாரம் 
மற்�ம் ��ம்பநல அைமசச்கத்�ன் �காதார ஆராய்ச�்த்�ைற�ன் �ழ் 
ெசயல்ப��ன்ற�.  
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 மத்�ய �காதார அைமசச்ர ்ம�த்�வ ஆராய்ச�்க்கான இந்�யக் ����ைடய நிரவ்ாக 
அைமப்�ன் (Governing body) தைலவராவார.் 
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