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ஏப்ரல் – 14 

TNPSC �ளிகள் 

 ஆப்�ரிக்க நாடான �வா�லாந்�ன் ேத�ய ேபரிடர ் ேமலாண்ைம நி�வனத்�ற்� 
(National Disaster Management Agency)  ஆதரவளிக்க�ம், உண� தானிய 
உற்பத்�க்காக�ம் இந்�யா ஒ� �ல்�யன் அெமரிக்க டாலரக்ைள    நன்ெகாைடயாக 
வழங்��ள்ள�. 

 ெதா�லாளர ்�ைற ெசயலாளரான M. சத்யவ� அவரக்ள் மத்�ய அர�ப் பணியாளர ்  
ேதரவ்ாைணயத்�ன் உ�ப்�னராக ெபா�ப்ேபற்�ள்ளார.் மத்�ய அர�ப் பணியாளர ்  
ேதரவ்ாைணயத்�ன் தைலவரான �னய் �ட்டல் இவ�க்�  பத� மற்�ம் இரக�ய 
காப்�  உ�� ெமா�ைய  (oath of office and secrecy) �ன்ெமா�ந்தார.்  

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

உலக எக்ஸ்ேபா 2020 �பாய் 

 இந்�யா�ம் உலக எக்ஸ்ேபா 2020 �பாய் அைமப்�ம்   5 வ�டங்க�க்� ஒ��ைற 
நடத்தப்ப�ம் �கழ்ெபற்ற உலக எக்ஸ்ேபா 2020 கண்காட்��ல் இந்�யா�ன் 
�டாரங்கைள  (pavilion)  அைமக்க ஓர ்பங்ேகற்பாளர ்ஒப்பந்தத்�ல்  (participants contract) 
ைகெய�த்�ட�்ள்ளன. 

 இந்த ஒப்பந்தத்�ன்ப�, ெபா� மற்�ம் தனியார ் �ட�்ைண� மா�ரி (public-private 
partnership mode) �ைற �லம் 2020 உலக எக்ஸ்ேபா�ல் இந்�யா�ன் �டாரம்  
அைமக்கப்ப�ம். 

 இந்த ஒப்பந்தமான� அந்த 2020 எக்ஸ்ேபா  கண்காட்��ல் வாய்ப்�கள் �ரி�ல் 
(Opportunity segment)  �கப்ெபரிய பரப்பள�ல் (ஒ� ஏக்கர)் இந்�யா�ன் �டாரத்ைத  
அைமக்க வைக ெசய்�ன்ற�. 

 

உல�ன் �தல் ைமக்ேரா  ெதா�ற்சாைல  

 இந்�ய ெதா�ல்�ட்பக் கழகத்�ல்  (IIT) ப�ற்� ெபற்ற  இந்�ய வம்சாவளி 
ஆஸ்�ேர�ய ஆராய்ச�்யாளரான �ணா சஹஜ்வல்லா உல�ன் �தல் ைமக்ேரா  
ெதா�ற்சாைலைய (Micro factory)  ெதாடங்��ள்ளார.் 

 இந்த ைமக்ேரா ெதா�ற்சாைலயான� �ன்ன� க��ப் ெபா�டக்ளின் ப��கைள  
ம� பயன்பாட�்ற்� ம�ப்��க்க ெபா�டக்ளாக (valuable materials)   மாற்ற வல்ல�. 

 �கச ் ��ய பரப்�ல் அதாவ� 50 ச�ர �ட்டர ் பரப்பள�ல் க��கள் உள்ள 
தளத்�ேலேய  (on site)  இயங்கவல்ல ைமக்ேரா ெதா�ற்சாைல இ�வா�ம். 
எங்ெகல்லாம் க��கள் ��க்கப்ப��ன்றனேவா அந்தந்த  இடத்�ேலேய எளிதாக 
இந்த ைமக்ேரா ெதா�ற்சாைலைய அைமக்க இய�ம். 

 இந்த �ன் க�� ைமக்ேரா ெதா�ற்சாைலயான� கண்ணா�, �ளாஸ்�க் ேபான்ற 
பல்ேவ� வைகயான �கரே்வார ் க��கைள ம�ப்��க்க வரத்்தக ெபா�டக்ளாக 
மாற்�வதற்� ப�ைமப் ெபா�ள் உற்பத்� ெதா�ல்�ட்பத்ைத (green manufacturing)  
பயன்ப�த்��ன்ற�. 
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ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

CSR ��களின் அமலாக்கத்ைத ம�ப்பாய்� ெசய்வதற்கான �� 

 ெப�நி�வனங்கள் �வகாரத் �ைற அைமசச்கமான� ெப�நி�வன ச�கப் 
ெபா�ப்�ைடைம�ன் (Corporate Social Responsibility - CSR) ��களின் அமலாக்கத்ைத 
ம�ப்பாய்� ெசய்வதற்காக 12 நபரக்ள் ெகாண்ட  ��ைவ நி�வனங்கள் சட்டம் 
2013�ன் ப� அைமத்�ள்ள�. 

 இதன் தைலவராக, ெப�நி�வனங்கள் மண்டல இயக்�நர ் (ேமற்� மண்டலம்) 
மன்ேமாகன் �ேனஜா ெசயல்ப�வார.் 

 ேம�ம், சட்ட மற்�ம் ெதா�ல்�ட்ப ��க்கள் எ�ம் �ைணக் ��க்கள் CSR 
��க�டன் இணங்�ம் பல்ேவ� அம்சங்களில் ெசயல்ப�ம். 

 நி�வனங்கள் சட்டம் 2013ன் �ழ் ��ப்�ட்ட �ல லாபகரமான நி�வனங்கள், 
அைவகளின் �ன்� ஆண்�களின் வ�டாந்�ர சராசரி நிகர லாபத்�ல் 
�ைறந்தபடச்ம் 2% -ஐ CSR ெசயல்பா�க�க்� அளிக்க ேவண்�ம். 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பச ்ெசய்�கள் 

NCSK க்கான ��ய இைணயதளம் மற்�ம் ைகேப� ெசய� 

 மத்�ய ச�க நீ� மற்�ம் அ�காரமளித்தல் அைமசச்கமான� மனிதக் க��கைள 
அகற்�ேவா�க்கான ேத�ய ஆைணயத்�ற்காக (National Commission for Safai karamcharis 
– NCSK) ��ய இைணயதளம் மற்�ம் ைகேப� ெசய�ையத் ெதாடங்��ள்ள�. 

 இந்த ெசய�, ம�தாரரின் �ைறகைள �றனான வைக�ல் கைளவதற்� 
ஆைணயத்�ற்� உத��ரி�ம். 

 இந்த ஆைணயம், 1993 ஆம் ஆண்�ன் மனிதக் க��கைள அகற்�ேவா�க்கான 
ேத�ய ஆைணய சட்டத்�ன் �ழ் (National Commission for Safai Karamcharis Act, 1993) 
அைமக்கப்பட்ட ஒ� சட்ட அைமப்பா�ம். 

 மனிதக் க��கைள அகற்�பவரக்ளின் �ைறகைளத் �ரப்்பதற்காக NCSK ஆன� 1994 
ஆம் ஆண்� நி�வப்பட்ட�. இ� ஒ� தைலவைர�ம், நான்� உ�ப்�னரக்ைள�ம் 
உள்ளடக்�ய�. 

 இவ்வாைணயம் மனிதக்க��கைள அகற்�ேவாரின் நலன் மற்�ம் உரிைமகைள 
ஊக்��த்தல் மற்�ம் பா�காத்தல் ஆ�யவற்ைற ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட�. 

 

எண்ணியல் �ைற�லான QR ���� 

 இந்�ய தனித்�வ அைடயாள ஆைணயமான� இ-ஆதாரில் பா�காப்பான 
எண்ணியல் �ைற�லான QR ���டை்ட அ��கப்ப�த்��ள்ள�. 

 தனிநபரின் �வரங்கைள சரிபாரக்்க வச�யாக ஆதார ் அடை்ட உைடய நபரின் 
�வரங்கேளா� அவரின் �ைகப்படத்ைத�ம் இந்த QR ���� ெகாண்��க்�ம். 
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 இந்த QR ���� ஆன� இ-ஆதாரின் ேமல்ப���ல் (Cut away portion) 
அைமந்��ப்பேதா� தனிநபரின் �வரங்கைள�ம் ெகாண்��க்�ம். 

 இந்த QR ����, தகவல்கைள பா�காப்பாக�ம் யா�ம் ��டாம�ம்  
ைவத்��ப்பதற்காக இந்�ய தனித்�வ அைடயாள ஆைணயத்�ன் எண்ணியல் 
அைடயாளத்ைத�ம் (Digital Signature) ெகாண்��க்�ம்.  

 

ICGS �க்ரம் 

 உள்நாட்�ேலேய தயாரிக்கப்பட்ட �தல் கடேலார ேராந்�க் கப்பலான ICGS �க்ரம் 
ெசன்ைன�ன் எண்��க்� அ�ேக உள்ள காட�்ப்பள்ளி �ைற�கத்�ல் இந்�யக் 
கடேலாரக் காவல் பைட�ல் இைணக்கப்பட�்ள்ள�. 

 

 33 என்ற எண் ெகாண்ட ெகா��டன் ��ய இந்த ICGS �க்ரம் ேராந்�க் கப்பல் ஏப்ரல் 
11 அன்� அ�காரப்�ரவ்மாகக் கடேலாரக் காவல் பைட�ல் இைணக்கப்பட்ட�. 

 இக்கப்ப�ன் கட�்மான வ�வைமப்� மற்�ம் கட�்மான ெசயல்�ைற ஆ�யைவ 
அெமரிக்க கப்பல் �ைற மற்�ம் இந்�ய கப்பல் ப��த்�ைற ஆ�யவற்���ந்� 
சான்றளிப்ைபப் ெபற்�ள்ளன. 

 இந்�யா�ல் தயாரிப்ேபாம் �ட்டத்�ன் �ழ் மத்�ய பா�காப்�த் �ைறயான�, மாரச் ்
2015இல் லாரச்ன் மற்�ம் �ப்ேரா நி�வனத்�டன் ஏ� ��ய தைல�ைற கடேலார 
ேராந்�க் கப்பல்கைளக் கட�்வதற்கான ஒப்பந்தத்ைத ெசய்� ெகாண்ட�. ICGS 
�க்ரமான� இந்த ஏ� கப்பல்களில் �தல் வைகயா�ம். 

 இந்த ேராந்�க் கப்ப�க்� 1983 �தல் 2012 வைர இந்�ய கடேலாரக் காவல் பைட�ல் 
இ�ந்த �க்ரம் என்ற கப்ப�ன் ெபயைரக் ெகாண்� ICGS �க்ரம் எனப் 
ெபயரிடப்பட�்ள்ள�. 

 இதற்� �ந்ைதய வ�ப்ைபச ்ேசரந்்த கப்பல்களில் ICGS �க்ரஹா மட�்ேம தற்ேபா� 
பணி�ல் உள்ள�.  

 கடேலார ேராந்�க் கப்பல்களின் ெசயல்பாடான�, கடேலார மற்�ம் கடற்கைரப் 
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ப��களில் ேராந்� ெசல்�தல், கடல்சார ் மண்டலங்களில் காவல் பணிைய 
ேமற்ெகாள்�தல், கட�்ப்பா� மற்�ம் கண்காணிப்�, கடத்த�க்ெக�ரான 
நடவ�க்ைககள் மற்�ம் கடற்ெகாள்ைளக�க்� எ�ரான நடவ�க்ைககள் 
ஆ�யவற்ைற வைரய�க்கப்பட்ட ேபாரக்்கால ெசயல்பா�க�டன் ேமற்ெகாள்�தல் 
ஆ�ம். 

 

09-3X சக்�வாய்ந்த ேடம்�ங் எக்ஸ்�ரஸ் 

 ேமம்ப�த்தப்படட் மற்�ம் இயந்�ரமயப்ப�த்தப்பட்ட இ�ப்�ப்பாைத நிரவ்�ப்ைப 
ெகாள்வதற்காக இந்�ய ர�ல்ேவ 09-3x என்ற சக்�வாய்ந்த ேடம்�ங் எக்ஸ்�ரஸ் 
இயந்�ரங்கைள  அ��கப்ப�த்��ள்ள�. 

 இந்த ேமம்ப�த்தப்பட்ட ெதா�ல்�ட்ப ��க்� தற்ேபா� இந்�யா உள்ளிட்ட ஐந்� 
நா�களிடம் மட�்ேம உள்ள�. 

 இந்த இயந்�ரங்கள் இறக்�ம� ெசய்யப்பட்ட உபகரணங்க�டன்  இந்�யா�ல் 
தயாரிப்ேபாம் �ட்டத்�ன் �ழ் தயாரிக்கப்படட்ன. 

 ஒ�ங்�ைணக்கப்பட்ட இயந்�ரங்களான இைவ �ற்கால மற்�ம் வ�ங்கால 
இ�ப்�ப்பாைத வ��யல் தன்ைமகைள அள�டல், தண்டவாளங்கைள ேதைவயான 
ேகாணங்க�க்� சரிெசய்தல் ஆ�ய பணிகைள ேமற்ெகாள்�ன்றன. 

 இ�வைர ேமற்கண்ட ஒவ்ெவா� பணி�ம் ெவவ்ேவ� இயந்�ரங்களால் 
ேமற்ெகாள்ளப்படட்ன. 

 ேமம்ப�த்தப்படட் தண்டவாள நிரவ்�ப்� இயந்�ரங்கைள ெசயல்ப�த்�வதற்கான 
ெசயல்�ைறப் ப�ற்�ைய ேமற்ெகாள்வற்காக ��ய 3D வ��லான (State of the art) 
ேடம்�ங் ��க்� அலகாபாத்�ல் உள்ள இந்�ய இர�ல்ேவ இ�ப்�ப்பாைத இயந்�ரப் 
ப�ற்� ைமயத்�ல் அைமக்கப்பட�்ள்ள�.  

 2024 ஆம் ஆண்�ற்�ள் ஆய்�, கண்காணித்தல், தகவல் அ�ப்�தல், நிரவ்�ப்� 
ஆ�யவற்�ல் ��வ�ம் இயந்�ரங்கைளப் பயன்ப�த்தப் ேபாவதாக இந்�ய 
ர�ல்ேவ அ��த்�ள்ள�. 

 

4வ� மாரக்் IV LUC கப்பல் – L 54 

 மாரக்் IV LUC கப்பல்கள் வரிைச�ன் 4-வ�  வைக�ல் ெமாத்தம் எட�்  கப்பல்கள் 
ெகால்கத்தா��ள்ள காரட்ன் ரீச ்கப்பல் கட�்நர ்மற்�ம் ெபா�யாளர ்நி�வனத்தால்  
வ�வைமக்கப்பட�் ெகால்கத்தா�ல் இந்�யக் கடற்பைட�டம் �ைறப்ப� 
வழங்கப்படட்�. 

 மாரக்் IV LUC கப்பல் வைக�ல் �தல் கப்பலான INS LCU51, 2016 ஆம்  ஆண்� இந்�ய 
கடற்பைட�ல் இைணக்கப்படட்�. அதன் �ற� ேம�ம் இ� LCU கப்பல்கள் இந்�யக் 
கடற்பைட�டம் வழங்கப்பட�்ள்ளன. 

 தற்ேபா� இந்�யக் கடற்பைட�ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம் மாரக்் III LUC கப்பல்களின் 
ேமம்ப�த்தப்படட் வைகேய மாரக்் IV LCU (LCU – Landing Craft utility – �மான தைர�றங்� 
வச�) கப்பல்களா�ம்.  

 மாரக்் – IV வைகையச ் ேசரந்்த இந்த எட�் கப்பல்க�ம் ஆம்��யன் என்ற நீரந்ில 
வைகக் கப்பல்களா�ம். 
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 �தன்ைம ேபார ் �ரங்�கள், ெவ�ெபா�டக்ள் ெகாண்ட வாகனங்கள், பைடகள் 
மற்�ம் உபகரணங்கள் ஆ�யவற்ைற கப்ப���ந்� கடற்கைரக்� மாற்�வதற்�  
இைவ பயன்ப�த்தப் ப��ன்றன. 

 LUC மாரக்்-IV கப்பல்கள் அந்தமான் மற்�ம் நிக்ேகாபார ் ப��களில் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

 

 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

உலகளா�ய  ைநட்ரஜனின் ��ய �லம் 

 அண்ைம�ல் ெவளி�டப்பட்ட ஓர ் ஆய்�ன்ப�, ���ல் உள்ள கால் பங்� 
ைநட்ரஜனான� ����ைடய பாைறப் ப�ைககளின் (bedrock) வானிைலக் 
காரணமான பாைறச ் �ைத��ச ்(weathering)   ெசயல்பா�களினால்  உ�வா�ன்றன. 

 நீண்ட நாடக்ளாகேவ, நடப்பள�லான அ��யலான� (prevailing science) 
தாவரங்க�க்� �ைடக்கக்��ய ���ல் உள்ள அைனத்� ைநட்ரஜன்க�ம் 
வளிமண்டலத்���ந்ேத �ைடக்�ன்றன என உணரத்்� வந்த�. 

 தற்ேபா� இந்த ஆய்வான�, இயற்ைகச ் �ழலைம�ல் (Natural ecosystems) உள்ள 
ைநட்ராஜனில் 26 சத�தமான� பாைறகளி��ந்� �ைடக்�ன்ற�  என�ம், �� 
அளவான� வளி மண்டலத்���ந்� �ைடக்�ற� என�ம் கண்ட�ந்� உள்ள�. 

 பாைறகளி��ந்� ெபறக்��ய ைநட்ரஜனான� (Rock-derived nitrogen)  வனங்களின் 
வளரச்�் மற்�ம் �ல்ெவளிகளின் வளரச்�்ைய ஊக்��க்�ம். ேம�ம்  அவற்ைற 
�ன்� எண்ணியைதக் காட்��ம்  அ�க அள�ல் காரப்ன்-ைட-ஆக்ைஸைட  
உட�்ரக்க அ�ம�க்�ம். 

 இந்த ஆய்வான� ைநட்ரஜன் பாைறச ் �ைத�றல் (Nitrogen weathering) ெசயல் 
�ைறயான� உலக அள�ல் மண்ணிற்�ம் இயற்ைகச ் �ழலைம�ற்�ம் �க�ம் 
�க்�யத்�வம் வாய்ந்த, ஊடட்சச்த்�க�க்கான �ல ஆதாரம் (source of nutrition)  
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என்பைத ெவளிக்காட�்�ன்ற�. 

 இந்த கண்���ப்பான� ப�வநிைல மாற்றக் கணிப்�கைள (Climate Change Projections) 
ெப�மள�ல் அ�கரிக்�ம். 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

ம� பாக்கர ்

 இந்�யத் �ப்பாக்� ��தல் �ராங்கைனயான ம� பாக்கர ்ஹரியானா மாநிலத்�ன் 
தட்டம்ைம மற்�ம் �ெபல்லா த�ப்��த் �ட்டப் �ரசச்ாரத்�ன் �தராக 
நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 இந்தப் �ரசச்ாரம் ஹரியானா �தல்வரால் 25 ஏப்ரல் 2017 அன்� ெதாடங்� 
ைவக்கப்படட்�. 

 இந்தப் �ரசச்ாரத்�ன் �ழ் 9 மாதங்கள் �தல் 15 வய�ைடய ஏறக்�ைறய 85 இலடச்ம் 
�ழந்ைதக�க்� த�ப்�� இடப்ப�ம். 

 ஹரியானா�ன் தைலைமச ்ெசயலாளர ்D.S. ேதசாய் அவரக்ளின் தைலைம�ன் �ழ் 
நைடெபற்ற தட்டம்ைம மற்�ம் �ெபல்லா த�ப்�� �ரசச்ாரத்�ற்கான மாநில 
அள�லான வ�காட�்ம் ���ன் சந்�ப்�ல் இந்தப் �ரசச்ாரத்ைத 5-6 வாரங்க�க்� 
ெதாடரவ்ெதன ��� எ�க்கப்பட்ட�. 

 

 

�க்�ய �னங்கள் 

உலக ேஹா�ேயாப� �னம் - ஏப்ரல் 10  

 ேஹா�ேயாப� ம�த்�வ �ைற�ன் தந்ைத மற்�ம் நி�வனரான 
டாக்டர.்��ஸ்�யன் �ெரேயட்ரிச ் சா�ேவல் ஹாஹ்ெனமன்  (Dr. Christian Friedrich 
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Samuel Hahnemann) அவரக்ைள க�ர�ப்பதற்காக�ம் மரியாைத ெச�த்�வதற்காக�ம்   
ஆண்�ேதா�ம் ஏப்ரல் 10-ஆம் ேத� உலக ேஹா�ேயாப� �னம் (World Homoeopathy 
Day-WHD) ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 இவ்வ�டம் ேஹா�ேயாப��ன் தந்ைதயான டாக்டர.்��ஸ்�யன் �ெரேயடர்ிச ்
சா�ேவல் ஹாஹ்ெனமன்   அவரக்ளின்  263வ� �றந்த நாள் வ�டமா�ம். 

 இந்த இ�நாள் மாநாட்�ன் க�த்�� ”40 ஆண்�களி��ந்� இ�வைர �த்தாக்கம், 
பரிணாமம், �ன்ேனற்றம், அ��யல் ஆய்� ( “Innovate: Evolve, Progress: Exploring Science 
since 40 years”) 

 இப்�றந்தநாள் ெகாண்டாட்டத்�ன் ேபா� 2018-ஆம் ஆண்�ற்கான உலக 
ேஹா�ேயாப� �னம் �தான அ��யல் மாநாடை்ட ���ல்��ல் இந்�ய �ைணக் 
��யர�த் தைலவர ்ெதாடங்� ைவத்�ள்ளார.் 

 மத்�ய ஆ�ஷ் அைமசச்கம்  (Ministry of AYUSH)  இம்மாநாடை்ட ஒ�ங்�ைணத்�ள்ள�. 

 ேஹா�ேயாப� ம�த்�வ �ைறயான� 1796 ஆம் ஆண்�  ெஜரம்னி நாட்�ல்  �றந்த 
டாக்டர.்��ஸ்�யன் �ெரேயட்ரிச ் சா�ேவல் ஹாஹ்ெனமன் அவரக்ளால் 
ேதாற்��க்கப்படட்�. 

 

ேத�ய பா�காப்பான தாய்ைம �னம் - ஏப்ரல் 11  

 கரப்்�ணிப் ெபண்கள்  மற்�ம் பா�ட�்ம் ெபண்க�க்கான (lactating women)  
�ைறயான �காதார பராமரிப்� ��சை்ச   மற்�ம் மகப்ேப� வச�கள் �� 
��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்�வதற்காக ஆண்�ேதா�ம் ஏப்ரல் 11 ஆம் ேத� ேத�ய 
பா�காப்பான தாய்ைம �னம் (National Safe Motherhood Day-NSMD) 
ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான ேத�ய பா�காப்பான தாய்ைம   �னத்�ன் க�த்�� 
“மரியாைதக்�ரிய மகப்ேப� ��சை்ச பராமரிப்�” (Respectful Maternity Care) ஆ�ம்.  

 இந்�யா, ேத�ய பா�காப்பான தாய்ைம �னத்ைத ெகாண்டா�ம் உல�ன் �தல் 
நாடா�ம். 

 பா�காப்பான தாய்ைமக்கான ெவள்ைள ரிப்பன் �ட்டணி-இந்�யா (White Ribbon 
Alliance for Safe Motherhood, India-WRAI)  எ�ம் அைமப்�ன்  ெதாடக்கேம   ேத�ய 
பா�காப்பான தாய்ைம �னம்  ஆ�ம். 

 அைனத்� ெபண்க�ம் தங்கள் மகப்ேப� காலத்�ல் ம�த்�வ �ரசவ ேசைவகள் 
மற்�ம் �ழந்ைத �றப்�க்� �ன்னான ம�த்�வ ேசைவகைள (postnatal services)  
அ��வைத உ�� ெசய்வேத இத்ெதாடக்கத்�ன் ேநாக்கமா�ம். 

 பா�காப்பான தாய்ைமக்கான ெவள்ைள ரிப்பன் �ட்டணி-இந்�யா  அைமப்�ன்  
ேவண்�ேகாளின் ப�, மத்�ய அரசான�   2003 ஆம் ஆண்� ேத�ய பா�காப்பான 
தாய்ைம �னத்ைத மகாத்மா காந்� அவரக்ளின் �ைண�யாரான ��ம� 
கஸ்�ரிபா காந்� அம்ைமயாரின் �றந்த நாள் �னத்தன்�   நி��ய�. 
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