TNPSC

குருப் 1 முதன்மைத் தேர்வு அட்டவணை–2018

சேர்க்கை நடைபெறுகிறது; இணையவழி வகுப்பு / நேரடி
வகுப்பு / தேர்வுத் த�ொடர் / அஞ்சல் வழி
ந�ோக்கம்:
பெரும்பான்மையான மாணவர்கள் குருப் 1 முதன்மைத் தேர்வு தேர்வுகளிலே மிகக் கடினமான ஒன்றாக
கருதுகிறார்கள் மேலும் இதற்கு இரண்டு ஆண்டுகள் முழுமையாக கடினமான எழுத்துப் பயிற்சி வேண்டும்
என ப�ொதுவாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் இத்தேர்வைப் ப�ொறுத்தவரை சரியான எழுதும் ம�ொழியைத் தேர்வு
செய்தலும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதிகளைப் கூடுதலாக முழுமையான வழிகாட்டுதலும் வெற்றியை தீர்மானிக்கும்
முக்கிய விஷயங்களாக இருக்கின்றன. நாங்கள் உங்கள் சந்தேகத்தை தீர்த்து வைப்போம். எங்களுடைய குருப் 1
தேர்வுத்திட்டமானது உங்களது தேர்வு ம�ொழியை சரியாக தேர்வு செய்வதிலிருந்து நேர்காணல் வரை உங்களுக்கு
மிகச்சிறப்பாக வழிகாட்டும். இந்த திட்டத்தின் ந�ோக்கமே பிரம்மாண்ட பணியை சலிப்படையாமல் உங்களை
வெற்றிக்கனியை சுவைக்க வைப்பதே ஆகும்.

முக்கிய அம்சங்கள்:
&& இத்திட்ட அட்டவணை மாறுதலுக்கு உட்பட்டது
&& தேர்வு மாணவர்களுக்கு தேர்வுக்கு முன் குறிப்புகள் வழங்கப்படும்
&& வகுப்பில் சேரும் மாணவர்களுக்கு வகுப்பு முடிந்த பின் குறிப்புகள் வழங்கப்படும்
&& வகுப்புகள் த�ொடர்பான தகவல்கள் சேர்க்கையின் ப�ோது வழங்கப்படும்
&& வகுப்புகள், கணிதம் , அறிவியல் த�ொழில்நுட்பம் , சமூக ப�ொருளாதரப் பிரச்சனைகள், தமிழக நிர்வாகம், நடப்பு
நிகழ்வுகள்,ப�ொருளாதாரம் ஆகியவற்றிற்கு மட்டும் நடத்தப்படும்
&& முதலில் நாம் இதுவரை அதிக அளவில் பரிச்சயமில்லாத பாடங்களுக்கு முதலில் முக்கியத்துவம் மற்றும் குருப் 2
நேர்காணல் தேர்வுக்கான திட்டத்தையும் முதலில் சிறப்பாக முடிப்பது ஆகும்
&& அனைத்து தேர்வுகளுக்கும் வினாத்தாள் தேர்வு நாளன்று மட்டுமே க�ொடுக்கப்படும் , முன்கூட்டி க�ொடுக்கப்பட
மாட்டாது
&& ஐந்து தேர்வு இடைவெளிகளில் விடைகளை நேர்த்தியாக கட்டமைக்க வகுப்புகள் எடுக்கப்படும்
&& விடைத்தாள்கள் 4 நாட்களுக்குள் திருத்தி தரப்படும்
&& வரையறுக்கப்பட்ட அனுமதி மட்டுமே உண்டு , அனைத்து பிரிவுகளிலும் 50 மாணவர்கள் மட்டுமே
சேர்த்துக்கொள்ளப்படுவர்.
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ம�ொழித்தெரிவு

நிகழ்வுகள்

செய்தித்தாள்கள்

மாநில
அரசு
அமைப்பு–பணிகள்–கட்டுபாட்டு
முறைகள்–மத்திய
அரசு
அமைப்பு–பணிகள்–
கட்டுபாட்டு முறைகள்–மாவட்ட நிர்வாகம்–மக்கள்
நலம் சார்ந்த திட்டங்களில் மாவட்ட நிர்வாகத்தின்
பங்கு–சமூக நலம்–மத்திய அரசு திட்டம்–மத்திய
அரசால்
தமிழகத்தில்
செயல்படுத்தப்படும்
நலத்திட்டங்கள்–மாநில
அரசின்
சமூக
நலத்திட்டங்கள்

மத்திய மற்றும் மாநில
ஆட்சிமுறை
மற்றும்
தமிழகத்துடனான சிறப்பு
த�ொடர்பு சம்பந்தமாக–
ஐயாச்சாமி முருகன் ,

1

ஆவது வகுப்பு
அரசியல் அறிவியல்
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2

பேரண்டத்தின் அமைப்பு–ப�ொது அறிவியல் விதிகள்–
புதிய உருவாக்கங்களும் ,கண்டுபிடிப்பும்–தேசிய
அறிவியல் ஆராய்ச்சி கூடங்கள்–பருப்பொருள்களின்
ப ண் பு க ளு ம் , இ ய க ்க ங ்க ளு ம் , – இ ய ற் பி ய ல்
அளவுகள்,அளவீடுகள்
மற்றும்
அலகுகள்–
விசை,இயக்கம்
மற்றும்
ஆற்றல்–
காந்தவியல்,மின்சாரவியல் மற்றும் மின்னனுவியல்–
வெப்பம்,ஒளி மற்றும் ஒலி

தமிழ்நாடு பள்ளிப்பருவ
பாட நூல்கள் 2004
பதிப்பு
/
கூடுதல்
ப ாடக் கு றி ப் பு க ள்
வழங்கப்படும்

3

மக்கள்தொகை
வெடிப்பு–வேலைவாய்ப்பின்மை
பற்றிய நிகழ்வுகள் இந்திய மற்றும் தமிழக அளவில்–
குழந்தை த�ொழிலாளார்–ப�ொருளாதாரப் ப�ோக்கு–
வறுமை–தூய்மை–நகர்ப்புற மற்றும் ஊரகப்பகுதிகள்–
ப�ொருளாதார மேம்பாட்டு தாக்கத்தால் பண்பாடு
மற்றும் பாரம்பரியத்தை இழத்தல்–நகர்மயமாதம்
மற்றும் சமூகத்தில் நகர்மயமாதலின் விளைவு–
கல்வி–கல்வி மற்றும் ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு
இடையேயான த�ொடர்பு
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4

தமிழக
த�ொழிற்சாலை
அமைவிடங்கள்–
ப�ொதுப்பணிகளில் மாநில அரசாங்கம்–பணியாளர்
தேர்வு முகமைகள் மாநில அளவில்–மாநில அரசின்
நிதி த�ொடர்பாக–நிதி ஆதாரங்கள்–ஆண்டு வரவு
செலவு(பட்ஜெட்) மற்றும் மாநில நிதி நிர்வாகம்–
மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான
உறவுகள்–இந்திய த�ொழில் அமைவிடங்கள்–
ப�ொதுப்பணிகளில் மத்திய அரசின் பங்கு–மத்திய
அரசு அளவிலான பணியாளார் தேர்வு முகமைகள்–
மத்திய அரசின் நிதி த�ொடர்பாக–நிதி ஆதாரங்கள்–
ஆண்டு வரவு செலவு திட்டம் (பட்ஜெட்)–நிதி
நிர்வாகம்

மத்திய மற்றும் மாநில
ஆட்சிமுறை
மற்றும்
தமிழகத்துடனான சிறப்பு
த�ொடர்பு சம்பந்தமாக–
ஐயாச்சாமி முருகன் ,

அனு மற்றும் அனுக்கரு இயற்பியல்–– வானியல்
மற்றும் விண்ணியல் அறிவியல்–நிறமாலைஇயல்
–பூக�ோள
இயற்பியல்–தனிமங்கள்
மற்றும்
சேர்மங்கள்–அமிலங்கள்
,காரங்கள்
மற்றும்
உப்புகள்–செயற்கை உரங்கள்–உயிர்கொல்லிகள்–
நுண்ணுயிரிக்கொல்லிகள்–கார்பன்,
நைட்ரஜன்
மற்றும் அதன் கூட்டுப்பொருட்கள்

தமிழ் நாடு பள்ளிப்பருவ
பாட நூல்கள் 2004
பதிப்பு
/
கூடுதல்
ப ாடக் கு றி ப் பு க ள்
வழங்கப்படும்

5

ஆம்
வகுப்பு
ப�ொருளாதாரம் ,மற்றும்
பிரத்யேக பாடக்குறிப்புகள்
வழங்கப்படும்

ஆம் வகுப்பு சமச்சீர்
பாடத்தில்
உள்ள
புவியியல் பகுதி
9
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6

கல்வியறிவின்மை–ப�ொதுவாழ்வில் ஊழல்–ஊழல்
முன்தடுப்பு
நடவடிக்கைகள்–மத்திய
ஊழல்
கண்காணிப்பு ஆணையம்–மக்கள் நீதிமன்றம் (ல�ோக்
அதாலத்)–குறைதீர்ப்பாளர்–மத்திய
கணக்கு
தணிக்கையாளர் – கல்வியறிவின்மை – பெண்கள்
மேம்பாடு–பெண்கள் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளில்
அரசின்
பங்கு–அனைத்து
துறைகளிலும்
பெண்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதிகள்–குடும்ப
வன்முறை–வரதட்சனைப்
பிரச்சனை–பாலியல்
தாக்குதல்

11

ஆம்
வகுப்பு
ப�ொருளாதாரம் ,மற்றும்
பிரத்யேக பாடக்குறிப்புகள்
வழங்கப்படும்

7

நிர்வாகத்தில்
தகவல்
த�ொழில்நுட்பத்தை
பயன்படுத்துதல்–மாநில அளவில் மின் ஆளுகை
(E–Governance)–இயற்கைப்
பேரிடர்கள்–
மத்திய மற்றும் மாநில அளவில் பேரிடர்கள்–பேரிடர்
த�ொடர்பான
திட்டமிடல்–மத்திய
அரசின்
செயல்பாடுகளில் தகவல் த�ொழில் நுட்பத்தை
பயன்படுத்துதல்–மத்திய அரசு அளவில் மின்
ஆளுகை

மத்திய மற்றும் மாநில
ஆட்சிமுறை
மற்றும்
தமிழகத்துடனான சிறப்பு
த�ொடர்பு சம்பந்தமாக–
ஐயாச்சாமி முருகன் ,

8

உயிர்வேதியல் மற்றும் உயிரித்தொழில்னுட்பம்–
மின்வேதியல்–பாலிமர் மற்றும் பிளாஸ்டிக் வாழ்க்கை
அறிவியலின் முக்கிய கருத்துக்கள்–செல்லின்
அடிப்படை பற்றிய அறிவியல்–உயிரினங்களின்
பல்வேறு வகைகள்–உணவூட்டம் மற்றும் திட
உணவு–சுவாசம்–சத்துணவியல்
மற்றும்
உணர்வியல்–வளர்சிதைமாற்ற
வெளியேற்றம்–
உயிரித் த�ொடர்பியல்

தமிழ் நாடு பள்ளிப்பருவ
பாட நூல்கள் 2004
பதிப்பு
/
கூடுதல்
ப ாடக் கு றி ப் பு க ள்
வழங்கப்படும்

9

நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு எதிரான வன்முறைகள்–மத
வன்முறை–தீவிரவாதம் மற்றும் வகுப்பு வாதம்–
சிறுபான்மையினரின்
பிரச்சனைகள்–மனித
உரிமைகள் த�ொடர்பாக–தகவல் அறியும் உறிமை–
மத்திய மற்றும் மாநில தகவல் ஆணையங்கள்

ப ாடக் கு றி ப் பு க ள்
வழங்கப்படும்

10

தகவல் த�ொழில்நுட்பம்–அடிப்படை ச�ொற்கள்–
தகவல் த�ொடர்பு–தகவல் த�ொழில்நுட்பத்தின்
பயன்பாடு–முடிவெடுத்தல் மற்றும் பிரச்சனைகளை
தீர்த்தல்–கணிப்பொறியின் அடிப்படை மற்றும்
அடிப்படைச் ச�ொற்கள்

ப ாடக் கு றி ப் பு க ள்
வழங்கப்படும்

Test No

Portion

Books to be Followed

11

இரத்தம் மற்றும் இரத்த சுழற்சி–நாளாமில்லா சுரப்பி
மண்டலம் அமைப்பு–இனப்பெருக்க அமைப்பு முறை–
– அரசின் அறிவியல் த�ொடர்பான க�ொள்கைகள்
மற்றும்
நிறுவனங்கள்–அறிவியல்
த�ொழில்
நுட்பத்தின் பங்களிப்பு–சாதனை–தாக்கம்–ஆற்றலில்
தன்னிறைவு–எண்னெய்வளம்
கண்டறிதல்
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி த�ொடர்பான நிறுவனங்கள்–
கடல் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு

தமிழ் நாடு பள்ளிப்பருவ
பாட நூல்கள் 2004
பதிப்பு
/
கூடுதல்
ப ாடக் கு றி ப் பு க ள்
வழங்கப்படும்

12

நான்கு
நிர்வாகத்
தூண்களான–நீதித்துறை–
நி ர ்வாக த் து ற ை – சட ்ட மி ய ற் று த ல் –
ஊடகங்களுக்கிடையே உள்ள நம்பிக்கை மற்றும்
வேறுபாடுகள்–கல்வி–கல்வி மற்றும் ப�ொருளாதார
வளர்ச்சிக்கு
இடையேயான
த�ொடர்பு–சமூக
முன்னேற்றத்திட்டம்–வேலைபெறும்
உரிமைச்
சட்டம்–சுய
மேம்பாட்டுத்தொழில்கள்
மற்றும்
த�ொழில்முனைவ�ோர் மேம்பாடு–சமூக நலத்தில்
அரசு சாரா நிறுவன்ங்களின் பங்களிப்பு–அரசின்
சுகாதரக் க�ொள்கை த�ொடர்பானவை.

பிரத்யேக பாடக்குறிப்புகள்
வழங்கப்படும்

12

மரபியல் மற்றும் பாரம்பரிய அறிவியல்–
விலங்குகள்,மனிதன்,தாவரம்
இவற்றின்
வாழ்வியல்–த�ொலை நுண்ணுனர்வு த�ொழில்நுட்பம்
மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள்–உயிரிய நலம் மற்றும்
சுகாதாரம்–பல்லுயிரின
வேறுபாடும்
அதன்
பாதுகாப்பும்–மனித ந�ோய்கள் முன்தடுப்பு மற்றும்
பராமரித்தல்–பரவும் தன்மையுள்ள ந�ோய்கள்–
பரவாத் தன்மையுள்ள ந�ோய்கள்–மது அடிமையாதல்
மற்றும் ப�ோதைப்பொருட்கள்–சுற்றுச்சூழல் மற்றும்
சூழலியல்

Any
UPSC
on
Science
Technology

13

முழு திருப்புதல் அறிவியல் மற்றும் த�ொழில் நுட்பம்

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

14

முழு திருப்புதல் தமிழ்நாடு நிர்வாகம் த�ொடர்பானவை

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

15

முழு திருப்புதல்–சமூக ப�ொருளாதார பிரச்சனைகள்

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

guide
and

For diseases old 6 to
10th Science Books
are enough
Related
Environment

to
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16

பூமியும்
பேரண்டம்–சூரிய
குடும்பம்–காற்று
ம ண ்ட ல ம் – நி ல க ்க ோ ள ம் – நீ ர ்க்கோ ள ம் –
பருவக்காற்று,மழைப்பொழிவு,காலநிலை மற்றும்
தட்பவெப்ப நிலை–நீர் வள ஆதாரங்கள்–இந்திய
ஆறுகள்–மண் வகைகள், கனிமங்கள் மற்றும்
இயற்கை வளங்கள்–காடுகள் மற்றும் வன
உயிரிகள்–விவசாய முறைகள்–மீன்வளம்

6

லிருந்து 10 வரை
புவியியல் பாடப்பகுதி/
கூடுதல் பாடக்குறிப்புகள்
த மி ழி லேயே
வழங்கப்படும்

17

இந்தியப் ப�ொருளாதரத்தின் இயல்புகள்–ஐந்தாண்டு
திட்டங்கள்–மாதிரிகள்–மதிப்பீடு–நிலச்சீர்திருத்தங்கள்
மற்றும்
வேளாண்மை–வேளாண்மையில்
அறிவியலின் பயன்பாடு–த�ொழில் வளர்ச்சி–மூலதன்
ஆக்கம் மற்றும் முதலீடுகள்

இந்தியப் ப�ொருளாதார
வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு
, கலியமூர்த்தி , அல்லது
சடக�ோபன் , அல்லது ம.
ப�ொ.குருசாமி,
/
ப ாடக் கு றி ப் பு க ள்
வழங்கப்படும்

18

நாகரீகமும்பண்பாடும்–தமிழர்தோற்றமும்பரவலும்

Notes Will be Given

பண்டைத்தமிழர்வாழ்வியல்சிந்தனைகள் – வீரம்,
காதல்,
அறம்,
அறக்கோட்டுவழிபாடுகள்மற்றும்சடங்குமுறைகள்

Refer

தமிழர் நாகரிகம்
வரலாறு பண்பாடு ,
தட்சினாமூர்த்தி

Précis writing.

19

ப�ோக்குவரத்து மற்றும் தரைவழிப் ப�ோக்குவரத்து
மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்–சமூகப் புவியியல்–
மக்கட்தொகை அடர்த்தி மற்றும் பரவல்–இயற்கைப்
பேரழிவுகள்–பேரிடர்
நிர்வாகம்–இந்தியப்
பெருங்கடல், அரேபியக் கடல், வங்காள
விரிகுடாவின் அடிப்பரப்பு அமைவுநிலை–பருவ
நிலைமாற்றம் அதன் தாக்கம் மற்றும் செயல்பாடுகள்–
மாசுக் கட்டுப்பாடு

6

லிருந்து 10 வரை
புவியியல் பாடப்பகுதி/
கூடுதல் பாடக்குறிப்புகள்
த மி ழி லேயே
வழங்கப்படும்

20

ப�ொதுத்துறை நிறுவங்களின் பங்களிப்பு மற்றும்
பங்கு விலக்கல்–அடிப்படை கட்டமைப்பு மேம்பாடு–
தேசிய
வருமானம்–ப�ொது
நிதி
மற்றும்
நிதிக்கொள்கை–விலைக் க�ொள்கை மற்றும் ப�ொது
விநிய�ோக முறை–வங்கியியல் –பண்ம் மற்றும்
பணக்கொள்கை–அந்நிய
நேரடி
முதலீட்டின்
பங்களிப்பு–உலக
வர்த்தக
நிறுவன்ம்–
உலகமயமாதல்–தனியார் மயமாதல்

இந்தியப் ப�ொருளாதார
வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு
, கலியமூர்த்தி , அல்லது
சடக�ோபன் , அல்லது ம.
ப�ொ.குருசாமி,
/
ப ாடக் கு றி ப் பு க ள்
வழங்கப்படும்

Test No
21

Portion

தமிழர்சமயமும்பண்பாட்டுநெறிமுறைகள் –சைவம் –
வைணவம்

Books to be Followed
Notes Will be Given

தமிழர்பண்பாட்டுகலையும்நாகரீகமும்–இயல் , இசை
, நாடகம், ஓவியம் , சிற்பம், நாட்டுப்புறக்கலைகள்
Essay writing on current issues

22

கிராம நலம் மற்றும் நலம் சார்ந்த திட்டங்கள்–
சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள்–கல்வி–மக்கள்தொகை–
வேலை
வாய்ப்பு–சுகாதாரம்–வறுமை–மனிதவள
மேம்பாடு–நிலைத்த
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சி–
தமிழத்தின் ப�ொருளாதார ப�ோக்கு–ஆற்றல் மற்றும்
அதன் பல்வேறு மூலங்கள் மற்றும் வளர்ச்சி–
நிதிக்குழு–தேசிய வளர்ச்சி குழு–திட்டக்குழு–வறுமை
ஒழிப்புத் திட்டங்கள்.

இந்தியப் ப�ொருளாதார
வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு
, கலியமூர்த்தி , அல்லது
சடக�ோபன் , அல்லது ம.
ப�ொ.குருசாமி,
/
ப ாடக் கு றி ப் பு க ள்
வழங்கப்படும் Darpan

23

தற்காலவாழ்வியல்சமூகவாழ்க்கை –சாதி , சமயம் ,
பெண்கள் , கல்வி , அரசியல், ப�ொருளியல்,
வணிகம் , வெளிநாட்டுத்தொடர்புகள்

Notes Will be Given

Comprehension of a given passage and
answering questions thereupon

24

உலகமயமாதலின்
பக்கவிளைவு–இந்தியாவில்
நிதிக்குழப்பத்தின் ந�ோக்கு–மூலதனம் வழிந்தோடுதல்–
பங்குச் சந்தையில் தாக்கம்–வங்கியியலில் தாக்கம்–
த�ொழில்துறை மற்றும் ஏற்றுமதியில் தாக்கம்–
வேலைவாய்ப்பு
மற்றும்
வறுமையில்
தாக்கம்–இந்தியப்
ப�ொருளாதார
த�ொலைந�ோக்கு. இந்தியப்
ப�ொருளாதாரத்தின்
தன்மை–மையவங்கியின் சமாளிப்பு நடவடிக்கைகள்–
அரசின் சமாளிப்பு நடவடிக்கைகள்–இடர் மற்றும்
சவால்கள்–பணக்கொள்கை–நிதிக் க�ொள்கை–நிதி
நிலைப்புத் தன்மை–ஏற்றுமதியி மாற்றியமைத்தல்–
உள்நாட்டு
நுகர்வை
ஊக்கப்படுத்துதல்–
ப�ொதுச்செலவை பெருக்குதல்–வேலைவாய்ப்பை
உருவாக்குதல்–உற்பத்தி சார்ந்த துறைகளுக்கு
கடன்
முறைப்படுத்துதல்–அமைப்பு
ரீதியான
மாற்றத்தை ஏற்படுத்துதல்–மக்களின் வாங்கும்
சக்தியை அதிகரித்தல்

ப ாடக் கு றி ப் பு க ள்
அனைத்தும் பிரத்யேகமாக
வழஙக்ப்படும்

Test No

Portion
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25

திருப்புதல்–ப�ொருளாதாரம்

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

26

திருப்புதல் புவியியல் மற்றும் ம�ொழிப்பாடம்

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

குறிப்பு: மீதமுள்ள பாடத்திட்ட பகுதிகளுக்கு முதல் நிலைத் தேர்விற்கு பின்னர்
தேர்வுகள் நடத்தப்படும்
** இத்திட்ட அட்டவணை மாறுதலுக்கு உட்பட்டது
** தேர்வு மாணவர்களுக்கு தேர்வுக்கு முன் குறிப்புகள் வழங்கப்படும்
** வகுப்பில் சேரும் மாணவர்களுக்கு வகுப்பு முடிந்த பின் குறிப்புகள் வழங்கப்படும்
** வகுப்புகள் த�ொடர்பான தகவல்கள் சேர்க்கையின் ப�ோது வழங்கப்படும்
** அஞ்சல் வழிப் பயிற்சி
** வினாக்கள் மின்னஞ்சலில் அட்டவனைப்படி அனுப்பப்படும்
** எழுதிய விடைத்தாள்களை 7 நாட்களுக்குள் மதிப்பீடு செய்து அஞ்சலில் அனுப்பப்படும்
** உங்கள் சந்தேகங்களை த�ொலைபேசி மூலமாக கேட்டுக் க�ொள்ளலாம்

IYACHAMY ACADEMY
NO 172, GROUND FLOOR, (OPPOSITE TO ANNACHI KADAI),
THIRUGNANASAMBANDAR STREET, TIRUVALLEESWARAR NAGAR,
THIRUMANGALAM, ANNA NAGAR WEST, CHENNAI–40
PH: 7418521550, 9952521550, 044–48601550

பாடவாரியாக வினாக்கள் கேட்கப்படும் விதம்
தாள்–1
பாடம்
அலகு–1
அலகு–2
அலகு–3

3

மதிப்பெண் வினா

8
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