
         

    

1. ‘ஹ ோலோ ம ோ ல்லோ’ என்பது பின்வரும் எந்த  ோநிலத்தில் / 

யூனியன் பிரஹதசத்தில் ம ோண்டோடப்படுகிற விழோவோகும்? 

அ) மகாராஷ்டிரா 

ஆ) பஞ்சாப்  

இ) மத்திய பிரதேசம் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ ‘த ாலா மமா ல்லா’ என்பது பஞ்சாபின் ஆனந்த்பூர் சாகிப்பில் ஆண் 

-டுதோறும் சீக்கிய சமூகத்தேச்சார்ந்ேவர்கள் மகாண்டாடும் பண்டிதக 

ஆகும். இந்ே விழா, மபாதுவாக சந்திர மாேத்தின் இரண்டாவது நாளில் 

மகாண்டாடப்படுகிறது. இது த ாலி பண்டிதகதயத் மோடர்ந்து மகா 

-ண்டாடப்படுகிறது. நடப்பாண்டு, மார்ச்.10 அன்று இவ்விழா மகாண்டாட 

-ப்பட்டது. இந்ே விழா ேற்காப்பு துணிச்சதல மகாண்டாடுகிறது. 

 

2. ‘உல  வளர்ச்சி அறிக்க ’ 2021’இன்  ருப்மபோருள் என்ன? 

அ) Data for better lives  

ஆ) Data for better economy 

இ) Data for better administration 

ஈ) Data for better world 

✓ உலக வளர்ச்சி அறிக்தக - 2021 ஆனது ‘சிறந்ே வாழ்க்தகக்கான ேரவு’ 

என்ற கருப்மபாருளுடன் மவளியிடப்பட்டுள்ளது. இது வளர்ச்சிக்கான ேர 

-வுகளின் பங்தக மட்டுதம தமயமாகக்மகாண்ட முேல் உலக வளர்ச்சி 

அறிக்தகயாகும். COVID மகாள்தளதநாயானது உலகளாவிய ேரவில் 

ஏற்றத்ோழ்வுகதள இன்னும் அதிகமாக்கியுள்ளோல், ஏதழமக்களுக்கு 

சமமான அணுகதல உறுதி மசய்வது குறித்து இவ்வறிக்தக தபசுகிறது. 

 

3.BRICS அமைப்பின் நடப்போண்டிற் ோன (2021) தகலவரோ  மபோறு 

-ப்ஹபற்றுள்ள நோடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா  

இ) இரஷ்யா 

ஈ) மேன்னாப்பிரிக்கா 

✓ 2021ஆம் ஆண்டுக்கு, BRICS அதமப்பின் ேதலவர் பேவி இந்தியாவுக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. மூன்று நாள் கூட்டத்தின் மோடக்கத்துடன் இந்தியா 

ேனது ேதலவர் பேவிதயத் மோடங்கியுள்ளது. இந்ேக் கூட்டத்திற்கு 

மவளியுறவு அதமச்சகத்தின் மசயலாளர் ேதலதமோங்கினார். இந்ேச் 

சந்திப்பின்தபாது, இந்தியா, நடப்பாண்டிற்கான அேன் கருப்மபாருள்கள் 

மற்றும் முன்னுரிதமகதள உறுப்புநாடுகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது. 

 

4. ‘ஹ ஹலோ இந்தியோ திட்ட ோனது’ பின்வரும் எந்நிதியோண்டுவகர 

நீட்டிக் ப்பட்டுள்ளது? 

அ) 2022-23 

ஆ) 2023-24 

இ) 2024-25 

ஈ) 2025-26  

✓ ‘தகதலா இந்தியா திட்ட’மானது 2021-22 முேல் 2025-26 வதர 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளோக மத்திய விதளயாட்டு அதமச்சர் கிரண் ரிஜிஜு 

மாநிலங்களதவயில் அறிவித்ோர். புதிய ‘தகதலா இந்தியா’ திட்டத்தேச் 

மசயல்படுத்ே ̀ 8750 தகாடி நிதி ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்ே ேரவு 

விதளயாட்டு அதமச்சகத்ோல் நிதியதமச்சகத்திற்கும் வழங்கப்பட்டுள் 

-ளது. தகதலா இந்தியா திட்டத்தின்கீழ், 2021-22’க்கான பட்மஜட்டில் 

`657.71 தகாடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. அண்க ய SBI அறிக்க யின்படி, இந்தியோவில், இரண்டோவது 

COVID அகல, எத்தகன நோட் ள் வகர நீடிக் க்கூடும்? 

அ) 50 

ஆ) 100  

இ) 200 

ஈ) 300 

✓ இந்தியாவில் இரண்டாவது COVID-19 அதலயின் காலம் 100 நாட்கள் 

வதர நீடிக்கும் என்று பாரே வங்கியின் ஆராய்ச்சிக்குழுவின் அறிக்தக 

அடிக்தகாடிட்டுக்காட்டுகிறது. இந்ே அறிக்தகதய வங்கியின் ேதலதம 

மபாருளாோர ஆதலாசகர் மசளமியா காந்தி தகாஷ் எழுதியுள்ளார்.  

✓ உள்ளூரளவிலான மபாது முடக்கங்கள் அல்லது கட்டுப்பாடுகள் மோற்று 

தநாய் பரவதலக் கட்டுப்படுத்ேவில்தல என்றும் அந்ே அறிக்தக கூறியு 

-ள்ளது. மகாராஷ்டிரா, பஞ்சாப் தபான்ற மாநிலங்களில் இது கண்கூடாக 

காணப்பட்டது. எனதவ, மபாதுமுடக்கங்கள் பயனற்றது என்றும் ேடுப்பூசி 

மட்டுதம இேற்கான ஒதர தீர்வு என்று அவ்வறிக்தக அறிவுறுத்துகிறது. 

 

6.அண்க ய ஆய்வின்படி, இந்தியோவில் ஏற்படும் மவப்ப அகல ள், 

எந்தப் பகுதியின் மவப்ப ய ோதலோல் ஏற்படுகின்றன? 

அ) ஆர்க்டிக் பிராந்தியம்  

ஆ) அண்டார்டிகா பிராந்தியம் 

இ) பசிபிக் மபருங்கடல் 

ஈ) இந்திய மபருங்கடல் 

✓ இந்தியா மற்றும் பிதரசில் ஆராய்ச்சியாளர்களின் ஓர் அண்தமய ஆய்வு 

“Large-scale connection to Deadly Indian Heatwaves” என்ற ேதலப்பில் 

மவளியிடப்பட்டது. இந்ே ஆய்வின்படி, ஏப்ரல் மற்றும் தம மாே தகாதட 

காலங்களில் இந்தியாவில் வீசும் மவப்ப அதலகள், ஆர்க்டிக் பிராந்தியத் 

-தின் குறிப்பிடத்ேக்க மவப்பமயமாேலால் ஏற்படுகின்றன. 

✓ “Quasi-Resonant Amplification” எனப்படும் ஒரு முதறதமயால் இந்திய 

மவப்ப அதலகள் ஏற்படுகின்றன என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். 

 

7. ஹதசிய  ல்விக்ம ோள்க  – 2020’இன் அடிப்பகடயில், பிரிட்டிஷ் 

 வுன்சிலோல் புதிய  திப்பீட்டு  ட்டக ப்பு உருவோக் ப்பட்டுள்ளதோ  

அறிவித்த இந்திய அக ப்பு எது? 

அ) AICTE 

ஆ) UGC 

இ) CBSE  

ஈ) NAAC 

✓ மத்திய இதடநிதலக்கல்வி வாரியம் (CBSE) தேசிய கல்விக்மகாள்தக 

-2020’இன் அடிப்பதடயில் 6-10 வகுப்புகளுக்கான திறன் அடிப்பதடயி 

-லான மதிப்பீட்டு கட்டதமப்தப அறிவித்ேது. இம்மதிப்பீடு முக்கியமாக 

மூன்று பாடங்கதள (ஆங்கிலம் (வாசிப்பு), அறிவியல் மற்றும் கணிேம்) 

உள்ளடக்கிய மாணவர்களின் ஒட்டுமமாத்ே கற்றல் விதளவுகதள 

தமம்படுத்துவதே தநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

✓ பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலானது UK அறிவு கூட்டாளரான AlphaPlus உடன் 

இதணந்து இந்ேக் கட்டதமப்தப வடிவதமத்து உருவாக்கியுள்ளது. 

 

8.எந்த நோட்டின் நோடோளு ன்றம் தனது தற்ஹபோகதய அதிபகர 

2024ஆம் ஆண்டு முதல் ஹ லும் இரு பதவிக் ோலத்துக்கு ஹபோட்டியிட 

உதவும்  ஹசோதோகவ நிகறஹவற்றியுள்ளது? 

அ) சீனா 

ஆ) ரஷியா  

இ) அமமரிக்கா 

ஈ) கனடா 

✓ ரஷ்யாவின் கீழவையான டுமா, சமீபத்தில் ஒரு மதசாோவுக்கு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது. ரஷியாவின் ேற்தபாதேய அதிபர் விளாடிமிர் புதிதன 

2024ஆம் ஆண்டு முேல் மோடங்கி தமலும் இரண்டு பேவிகாலத்துக்கு 

தபாட்டியிட வழிவதக மசய்யும் மதசாோோன் அது. 2020 ஜூதல மாேம், 

நாடு ேழுவிய வாக்மகடுப்பில் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட அரசியலதமப்பு திரு 

-த்ேங்கதளத் மோடர்ந்து தேர்ேல்கள் குறித்ே வதரவு சட்டம் அங்கீகரிக் 

-கப்பட்டது. இம்மதசாோ, 2036ஆம் ஆண்டுவதர புதினுக்கு பேவிகதள 

வகிப்பேற்கான வாய்ப்தப வழங்குகிறது. 

 

9. இந்தியோகவத்தவிர  ருச்சிகதவு ள் நேர்ந்தால் விடுப்பளிக்கும் 

சட்டத்கத நிகறஹவற்றிய ஹவறு நோடு எது? 

அ) சுவிச்சர்லாந்து  ஆ) நார்தவ 

இ) நியூசிலாந்து   ஈ) மஜர்மனி 
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✓ கருச்சிதேவு அல்லது குழந்தே பிறப்தபத் மோடர்ந்து ோய்மார்களுக்கும் 

அவர்களுடனிருப்பவர்களுக்கும் சம்பளத்துடன்கூடிய விடுப்புக்கான உ 

-ரிதமதய வழங்கும் சட்டத்தே நியூசிலாந்து நாடாளுமன்றம் சமீபத்தில் 

நிதறதவற்றியது. இந்தியாவுக்குப்பிறகு, இதுதபான்றமோரு சட்டத்தே 

இயற்றிய உலகின் இரண்டாவது நாடாக நியூசிலாந்து மாறிவிட்டது.  

✓ நியூசிலாந்தில் உள்ள மபண்களுள் நான்கில் ஒருவர் கருச்சிதேவுக்கு 

ஆளாகின்றனர். ஒருதவதள குழந்தே இறந்து பிறந்ோல், இந்ேச் சட்டம் 

ஊழியர்களுக்கு மூன்று நாட்கள் வதர விடுப்பு அளிக்கும். 

 

10. ஐநோ அக தி  ோக்கும் பகடயினருக்கு கிட்டத்தட்ட 2 இலட்சம் 

அளவிலோன COVID தடுப்பூசி கள பரிசோ  வழங் வுள்ள நோடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) ரஷியா 

இ) இந்தியா  

ஈ) இங்கிலாந்து 

✓ ஐநா அதமதிகாக்கும் பதடயினருக்கு பரிசாக இந்தியா 200000 தடாஸ் 

COVID-19 ேடுப்பூசிகதள ைழங்குைதாக அறிவித்துள்ளது. இது மார்ச் 27 

அன்று அனுப்பப்பட்டு அதமதி காக்கும் பணிக்கு விநிதயாகிக்கப்படும்.  

✓ இேன்மூலம், உலமகங்முள்ள 12 அதமதி காக்கும் நடவடிக்தககளில் 

பணியாற்றும் 85,782 ஐநா அதமதி காக்கும் பதடயினருக்கு COVID-

19 ேடுப்பூசிகதள வழங்க முடியும். 

 


1. ேமிழ்நாட்டின் முேல் அதிநவீன 3 மடஸ்லா MRI கருவி: ராமச்சந்திராவில் 

அறிமுகம் 

உலகத்தின் அதிநவீன 96 தசனல், 3 மடஸ்லா MRI கருவிதய ஸ்ரீ ராமச்ச 

-ந்திரா மருத்துவ தமயத்தில் அேன் தமலாண் இயக்குநர் V R மவங்கடாச 

-லம் இயக்கிதவத்ோர். இதுகுறித்து ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா உயர்கல்வி மற்றும் 

ஆராய்ச்சி நிறுவன கதிரியக்கவியல் துதறத்ேதலவர் மருத்துவர் மவங்க 

-டசாய் கூறியோவது: இந்ே GE சிக்னா ஸ்தகனர் உயர்ேர நிழற்படங்களி 

-ல் மிகத்துல்லியமான உடல்கூறு மாறுேல்கதளயும் மிகத்மேளிவாக 

அளித்து, சிறந்ே சிகிச்தச அளிக்க உேவும். 

இதில் அகலமான நுதழவு வாயில் இருப்போல் பருமனானவர்கள்கூட 

மநரிசல்நிதல உணராமல், பேற்றம், சத்ேமில்லாமல் 50 சேவீே தவகத்தில் 

ஸ்தகதன முடிக்கலாம். மிக நுண்படப்பிடிப்புத்ேன்தமகள் மகாண்ட இந்ே 

ஸ்தகனர், வலிப்பு தநாய், குழந்தேகளுக்கான மூதள ஸ்தகன், நரம்புகள் 

மற்றும் தேதவக்தகற்ப ஸ்தகன்கதள அதிநவீன ேரத்தில் மகாடுக்கிறது.  

கட்டிகள், ேதச, எலும்பு, கர்ப்பத்தில் உள்ள குழந்தே, மார்பக புற்றுதநாய், 

இரத்ேக்குழாய் சார்ந்ே தநாய்கள் ஆகியவற்தற ஆழ்ந்து ஆராய இந்ே 

ஸ்தகனர் உேவி மசய்யும். 

 

2. இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப்பின் ேதடநீக்கம்; இந்தியாவில் இருந்து 

பாகிஸ்ோன் பருத்தி, சர்க்கதர இறக்குமதி 

ஜம்மு காஷ்மீரின் சிறப்பு அந்ேஸ்தே மத்திய அரசு நீக்கியோல் எரிச்சல் 

அதடந்ே பாகிஸ்ோன், இந்தியா உடனான தூேரக உறதவ முறித்து 

மகாண்டது. இந்தியா, பாகிஸ்ோன் வர்த்ேகம், தபாக்குவரத்து முற்றிலுமாக 

நிறுத்ேப்பட்டது. இந்நிதலயில், பாகிஸ்ோனின் மபாருளாோர ஒத்துதழப்பு 

குழு கூட்டம் இஸ்லாமாபாத்தில் நடந்ேது. இதுகுறித்து நிதி அதமச்சர் 

 மாத் அசார் கூறுதகயில், “இந்ேக் கூட்டத்தில் இந்தியாவில் இருந்து 

இறக்குமதி மசய்வேற்கான 2 ஆண்டு கால ேதட விலக்கி மகாள்ளப்பட்டது.  

இந்தியாவில் இருந்து 5 லட்சம் டன் சர்க்கதர இறக்குமதி மசய்ய அனுமதி 

வழங்கப்பட்டது. இேன்மூலம், இந்தியா-பாகிஸ்ோன் இதடயிலான வர்த்ே 

-கம் மீண்டும் மோடரவுள்ளது. பாகிஸ்ோனின் சிறு, குறு, நடுத்ேர மோழில் 

துதறயினர் பாதிக்கப்பட்டோல், பருத்தி இறக்குமதிக்கு ேதட விதிக்கப்பட்ட 

-து. ேற்தபாது, நடப்பாண்டு ஜூன் மாேம் முேல் இந்தியாவில் இருந்து 

பருத்தி இறக்குமதி மசய்ய ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார். 

 

3. இந்தியா- ேஜிகிஸ்ோன் இதடயிலான மபாருளாோர ஒத்துதழப்பு 

தமலும் வலுப்படும் 

இந்தியா-ேஜிகிஸ்ோன் நாடுகளிதடதய மபாருளாோர ஒத்துதழப்பு 

தமலும் வலுப்படவுள்ளோக மத்திய மவளியுறவுத்துதற அதமச்சர் மஜய்சங் 

-கர் மேரிவித்ோர். ேஜிகிஸ்ோன் ேதலநகர் துஷான்தபயில் நதடமபற்ற 

ஆப்கானிஸ்ோன் மோடர்பான மத்திய ஆசிய நாடுகளின் மவளியுறவு 

அதமச்சர்களின் 9ஆவது மாநாட்டில் அதமச்சர் மஜய்சங்கர் கலந்து மகா 

-ண்டார். அப்தபாது, ேஜிகிஸ்ோன் நாட்டின் மவளியுறவுத் துதற அதமச்சர் 

சிதராஜிதின் முஹ்ரிதீனுடன் நடத்திய தபச்சுவார்த்தேக்குப் பின் அவர் 

இதே மேரிவித்ோர். இதுகுறித்து அவர் மவளியிட்ட மசய்தி அறிக்தகயில் 

மேரிவித்திருப்போவது: 

பள்ளிகளில் ேகவல் மோழில்நுட்ப உபகரணங்கள், உணவு பேப்படுத்தும் 

மோழிற்சாதல, மபாறியியல் பட்டதற, மருந்து உற்பத்தி ஆதலகள், ேகவல் 

மோழில்நுட்ப தமயங்கள், புனர்வாழ்வு தமயங்கள், வர்தசாப்-1 நீர்மின் 

நிதலயத்தின் நவீனமயமாக்கல் உள்ளிட்ட பல திட்டங்கதள, 

ேஜிகிஸ்ோனில் பல்லாண்டுகளாக மவற்றிகரமாகச் மசயல்படுத்தியுள்தளா 

-ம். அடுத்ே ஆண்டு நிதறவதடய உள்ள துஷான்தப-தசார்டட் மநடுஞ்சா 

-தலயின் 8 வழிச்சாதலப் பணிகளில் இந்தியா ஈடுபட்டுள்ளது. இந்ேப் 

பணிகள் நிதறவதடயும்பட்சத்தில் துஷான்தப நகரின் தபாக்குவரத்து 

மநருக்கடி குதறயும். இதேதபால இந்தியாவின் கடனுேவி திட்டங்களின் 

மூலம், ேஜிகிஸ்ோனில் சமூக தமம்பாட்டு மானியத் திட்டங்கதளயும், 

எரிசக்தி மற்றும் தபாக்குவரத்து துதறகளின் திட்டப்பணிகதளயும் 

இந்தியா தமற்மகாண்டுவருகிறது. 

இந்தோ-ோஜிக் நட்பு மருத்துவமதன இருநாடுகளிதடயிலான ஒத்துதழ 

-ப்பின் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. ேற்தபாதேய ஐநா 

பாதுகாப்புக்குழுவின் நிரந்ேரமற்ற உறுப்பினர் தசர்க்தகயின்தபாது, ேஜிகி 

-ஸ்ோனுக்கு முன்னுரிதம அளிப்தபாம்” என்றார் மஜய்சங்கர். 

 

4. தகாவிஷீல்ட் ேடுப்பூசி தசமித்து தவக்கும் காலம் 9 மாேங்களாக 

நீட்டிப்பு: டிசிஜிஐ அனுமதி 

இந்தியாவில் ேயாரிக்கப்படும் ‘தகாவிஷீல்ட்’ கதரானா ேடுப்பூசிதய 

தசமித்து தவக்கும் காலத்தே 6 மாேங்களிலிருந்து 9 மாேங்களாக 

நீட்டித்து இந்திய மருந்துக் கட்டுப்பாடு ஆதணயம் (டிசிஜிஐ) 

அனுமதித்துள்ளது. இந்தியாவில் இந்ேத் ேடுப்பூசிதய ேயாரித்து 

விநிதயாகம் மசய்து வரும் புதனயில் உள்ள சீரம் நிறுவனத்துக்கு கடிேம் 

மூலம் இேற்கான அனுமதிதய இந்திய மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு ஆதணயர் 

வி ஜி தசாமானி அளித்துள்ளார். அந்ேக்கடிேத்தில் மேரிவிக்கபப்பட்டிருப்பது:  

தகாவிஷீல்ட் ேடுப்பூசிதய மபயர் ஒட்டப்படாே 5 மில்லி லிட்டர் உள்ளிட்ட 

பல்தவறு அளவிலான கண்ணாடி குப்பிகளில் அதடத்து, 9 மாேங்கள் 

வதர தசமித்து தவக்க அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு கூடுேல் 

காலம் தசமித்துதவக்கப்படும் ேடுப்பூசிகள் குறித்ே விவரங்கதள பிரிவு 

வாரியாக டிசிஜிஐ அலுவலகத்துக்கும், ஹிமாச்சல பிரதேசம் கமசளலியில் 

உள்ள மத்திய மருந்துகள் ஆய்வகத்துக்கும் அனுப்பி தவக்கதவண்டும் 

எனத் மேரிவித்துள்ளார். 

முன்னோக, ‘தகாவிஷீல்ட்’ ேடுப்பூசிதய இரண்டாம் ேவதணயாக 

மசலுத்திக்மகாள்ளும் இதடமவளிதய முேல் ேவதண மசலுத்தியதில் 

இருந்து 4 முேல் 6 வாரங்கள் என்பதே 6 முேல் 8 வாரங்களாக அதிகரிக்க 

மாநில அரசுகதள மத்திய சுகாோரத்துதற அண்தமயில் தகட்டுக்மகாண் 

-டது. கூடுேல் பலன் கிதடக்கும் என்ற அடிப்பதடயில் இந்ேப் பரிந்துதர 

மசய்யப்படுவோக மத்திய சுகாோரத்துதற சார்பில் மேரிவிக்கப்பட்டது. 

அேன் மோடர்ச்சியாக, ேடுப்பூசிதய தசமித்து தவப்பேற்கான காலத்தே 6 

மாேங்கள் என்ற அளவிலிருந்து 9 மாேங்களாக உயர்த்தி DCGI இப்தபாது 

அனுமதி அளித்திருக்கிறது. 

 

5. மத்திய அரசின் அவசர காலகடனுேவித் திட்டம் ஜூன் வதர நீட்டிப்பு 

மத்திய அரசின் அவசர காலக் கடனுேவித் திட்டம் வரும் ஜூன் மாேம் 

வதர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து நிதியதமச்சகம் புேன்கிழதம 

மவளியிட்ட அறிக்தகயில் கூறப்பட்டிருப்போவது: கதரானா மோற்றுப் 

பரவலால் முடங்கிய மோழில் துதறதய மீட்பேற்காக, ̀ 3 லட்சம் தகாடியில் 

அவசரகாலக் கடனுேவித் திட்டத்தே மத்திய அரசு கடந்ே ஆண்டு பிப்ரவரி 

29 அன்று அறிவித்ேது. இந்ேக் கடனுேவி திட்டம், பின்னர் கடந்ே ஆண்டு 

நவம்பர் 30 வதரயிலும், அதேத்மோடர்ந்து நிகழாண்டு மார்ச் 31ஆம் தேதி 

வதரயிலும் நீட்டிக்கப்பட்டது. ேற்தபாது இந்ேத் திட்டம், வரும் ஜூன் 30ஆம் 

தேதி வதர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தமலும், இந்ேத் திட்டத்தின்கீழ் கடனுேவி மபறும் துதறகளில் சுற்றுலா, 

உணவகம், பயண ஏற்பாடு ஆகிய துதறகளும் தசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

 



         

    

அதுமட்டுமன்றி, கடதனத் திருப்பிச் மசலுத்தும் காலமானது 2 ஆண்டுகள் 

சலுதகக்காலம் உள்பட 6 ஆண்டுகளாகவும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ேகுதியான மோழில் நிறுவனங்களுக்கு வங்கிகள்மூலம் கடனுேவி 

அளிப்பது, மபாருளாோரத்தே வலுப்படுத்ேவும், புதிய தவதலவாய்ப்புகதள 

உருவாக்குவேற்கு உகந்ே சூழல்கதள உருவாக்கவும் உேவிகரமாக 

இருக்கும். இத்திட்டத்தின்கீழ் கடனுேவி அளிக்கும் வங்கிகளுக்கு ஊக்கத் 

மோதக அளிக்கப்படும் என்று அந்ே அறிக்தகயில் மேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. இந்தியாவின் மபாருளாோர வளர்ச்சி நடப்பு நிதியாண்டில் 7.5%-

12.5% ஆக இருக்கும் 

இந்தியாவின் மபாருளாோர வளர்ச்சி 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில் 7.5 

சேவீேம் முேல் 12.5 சேவீேமாக இருக்கும் என்று உலக வங்கி 

கணித்துள்ளது. உலக வங்கி-பன்னாட்டு நிதியம் இதடதயயான 

வருடாந்திரக் கூட்டம் விதரவில் நதடமபறவுள்ளது. அதே முன்னிட்டு, 

‘மேற்காசியாவின் மபாருளாோர நிதல’ என்ற அறிக்தகதய உலக வங்கி 

மவளியிட்டுள்ளது. அதில் கூறப்பட்டுள்ளோவது: 

இந்தியாவில் கதரானா தநாய்த்மோற்று பரவத்மோடங்கும் முன்தப மமாத்ே 

உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) மதிப்பு வீழ்ச்சி காணத் மோடங்கியது. கடந்ே 

2016-17ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டின் GDP வளர்ச்சி 8.3 சேவீேமாக 

இருந்ேது. அது 2019-20-ஆம் நிதியாண்டில் 4 சேவீேமாகக் குதறந்ேது. 

மக்களின் நுகர்வு குதறந்ேது, வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களின் வீழ்ச்சி, 

முேலீடுகள் குதறந்ேது உள்ளிட்டதவ நாட்டின் வளர்ச்சி வீழ்ச்சியதடந்ே 

-ேற்கான முக்கிய காரணங்கள் ஆகும். கதரானா தநாய்த்மோற்றுப் பரவல் 

காரணமாக மபாருளாோர வளர்ச்சி தமலும் வீழ்ச்சி கண்டது. 

அதிலிருந்து இந்தியாவின் மபாருளாோரம் தவகமாக மீண்டு வருகிறது. 

எனினும், மபாருளாோரம் முழுதமயாக இன்னும் மீளவில்தல. கடந்ே 

ஆண்டில் நாட்டின் மபாருளாோரம் கடும் வீழ்ச்சிதயச் சந்தித்ேது. 

அந்நிதலயுடன் ஒப்பிடுதகயில் ேற்தபாதேய வளர்ச்சி ஆச்சரியமளிக்கிற 

-து. 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டின் மபாருளாோர வளர்ச்சி 7.5 

சேவீேம் முேல் 12.5 சேவீேமாக இருக்கும். கதரானா ேடுப்பூசி திட்டம் 

மசயல்படுத்ேப்படும் விேம், சர்வதேச நாடுகளின் மபாருளாோர வளர்ச்சி, 

மபாதுமுடக்கக் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளிட்டவற்தறப் மபாருத்து இந்தியாவின் 

மபாருளாோர வளர்ச்சி மாறுபடும். 

நாட்டின் மபாருளாோர நடவடிக்தககள் இயல்புநிதலக்குத் திரும்பி 

வருகின்றன. மபாருளாோரத்தின் நடப்புக் கணக்குப் பற்றாக்குதற இரு 

நிதியாண்டுகளுக்கு சுமார் 1% வீழ்ச்சிகாணும் எனக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2021-22ஆம் நிதியாண்டில் இந்திய அரசின் நிதிப்பற்றாக்குதற மமாத்ே 

உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பில் 10 சேவீேத்துக்கு அதிகமாகதவ இருக்கும்.  

அரசின் கடன் 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் GDP மதிப்பில் 90 சேவீேமாக 

இருக்கும். 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் கடன் மதிப்பு குதறயத் மோடங்கு 

-ம். அதே காலகட்டத்தில் நாட்டிலுள்ள ஏதழ மக்கள் விகிேம், கதரானா 

மோற்று பரவலுக்கு முந்தேய நிதலதய அதடயும் என்று அந்ே 

அறிக்தகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

7. 4 ஆண்டுகளில் மின்னணு பணப் பரிமாற்றம் 71% அதிகரிக்கும்! 

இந்தியாவில் வரும் 2025-ஆம் ஆண்டில் மின்னணு முதறயில் 

(டிஜிட்டல்) பணப்பரிமாற்றம் நிகழுவது 71.7 சேவீேமாக அதிகரிக்கும் என்று 

ACI தவல்ட்தவட் நிறுவனம் மேரிவித்துள்ளது. இேன்மூலம் இந்தியாவில் 

மராக்கமாக பணத்தேக் தகயாளுவது குதறந்து பற்று, கடன் அட்தடகள், 

தபமண்ட் வாலட், QR தகாடுகள்மூலம் பணம் மசலுத்துவது, வங்கி 

இதணயேளம், மசயலிகள்மூலம் பணப்பரிமாற்றம் நதடமபறுவது 

தவகமாக அதிகரித்து வருவது மேரியவந்துள்ளது. 

சர்வதேச அளவில் மின்னணு பணப்பரிமாற்ற தசதவயில் ஈடுபட்டு வரும் 

ACI தவல்ட்தவட் நிறுவனம் இது மோடர்பாக இந்தியாவில் நடத்திய 

ஆய்வில் தமலும் கூறப்பட்டுள்ளோவது: 

கடந்ே 2020ஆம் ஆண்டில் சீனாதவவிட இந்தியாவில்ோன் அதிக 

மதிப்புக்கு மின்னணு முதறயில் பணப்பரிமாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. 

எனினும், மின்னணு முதறயில் உடனடியாகப் பணப்பரிமாற்றம் மசய்வது 

இப்தபாது இந்தியாவில் 15.6 சேவீேமாக உள்ளது. உடனடியாக அல்லாமல் 

பிறமுதறகளில் மின்னணு பணப்பரிமாற்றம் மசய்வது 22.9 சேவீேமாக 

உள்ளது. பணத்தே மராக்கமாகக் தகயாளுவது 61.4 சேவீேமாக 

உள்ளது. எனினும், 2025ஆம் ஆண்டில் மின்னணு முதறயில் 

உடனடியாகப் பணப்பரிமாற்றம் மசய்வது 37.1 சேவீேமாகவும், 

உடனடியாக அல்லாமல் பிறமுதறகளில் மின்னணு பணப்பரிமாற்றம் 

மசய்வது 34.6 சேவீேமாகவும் அதிகரிக்கும். அதேதநரத்தில் பணத்தே 

மராக்கமாகக் தகயாளுவது 28.3 சேவீேமாகக் குதறயும். 

2024ஆம் ஆண்டு நாட்டின் மமாத்ேப் பணப்பரிமாற்றத்தில் 50 சேவீேத்து 

-க்குதமல் மின்னணுமுதறக்கு வந்துவிடும். இந்தியாவில் அரசு, வங்கிகள் 

மற்றும் பல்தவறு நிதிசார்ந்ே நிறுவனங்கள் மின்னணு முதற பணப் 

பரிமாற்றத்தேத் மோடர்ந்து ஊக்கப்படுத்தி வருவதே இேற்கு முக்கியக் 

காரணமாகும். 2020ஆம் ஆண்டில் மின்னணு முதறயில் பணப்பரிமாற்றம் 

நிகழ்ந்ே நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா முேலிடத்தில் உள்ளது. இேற்கு 

அடுத்ே இடங்களில் சீனா, மேன்மகாரியா, ோய்லாந்து, பிரிட்டன் ஆகியதவ 

உள்ளன என்று அந்ே ஆய்வறிக்தகயில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

8. தமலும் 3 ரஃதபல் விமானங்கள் இந்தியா வந்ேதடந்ேன 

பிரான்ஸில் இருந்து தமலும் 3 ரஃதபல் விமானங்கள் புேன்கிழதம 

இந்தியா வந்ேதடந்ேன. இேன் மூலம் அந்நாட்டில் இருந்து இதுவதர 

இந்தியா வந்து தசர்ந்துள்ள ரஃதபல் விமானங்களின் எண்ணிக்தக 14 

ஆக அதிகரித்துள்ளது. இதுமோடர்பாக இந்திய வான்பதட சுட்டுதரயில் 

மவளியிட்ட பதிவில், “பிரான்ஸில் இருந்து 3 ரஃதபல் விமானங்கள் நடுவ 

-ழியில் எங்கும் நிற்காமல் இந்தியா வந்ேதடந்ேன. 

அந்ே விமானங்களுக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரக விமானப்பதட விமானங்கள் 

மூலம் நடுவானில் எரிமபாருள் நிரப்பப்பட்டது” என்று மேரிவிக்கப்பட்டது. 

எனினும் நாட்டின் எந்ேப்பகுதியில் அந்ே விமானங்கள் ேதரயிறங்கின 

என்ற விவரத்தே இந்திய வான்பதட மேரிவிக்கவில்தல. பிரான்ஸிடம் 

இருந்து `59,000 தகாடி மதிப்பில் 36 ரஃதபல் தபார் விமானங்கதள 

மகாள்முேல் மசய்ய அந்நாட்டு அரசுடன் இந்திய மத்திய அரசு ஒப்பந்ேம் 

தமற்மகாண்டது. அந்ே ஒப்பந்ேம் தகமயாப்பமாகி சுமார் 4 ஆண்டுகள் 

கழித்து கடந்ே ஆண்டு ஜூதல 29ஆம் தேதி முேல் மோகுப்பாக 5 ரஃதபல் 

விமானங்கள் இந்தியா வந்ேதடந்ேன. 

அேன்பின்னர் கடந்ே ஆண்டு நவ.3ஆம் தேதி இரண்டாவது மோகுப்பாக 

3 ரஃதபல் விமானங்களும், கடந்ே ஜன.27 அன்று மூன்றாவது மோகுப்பாக 

3 ரஃதபல் விமானங்களும் இந்தியா வந்துதசர்ந்ேன. ேற்தபாது 4ஆவது 

மோகுப்பாக தமலும் 3 ரஃதபல் விமானங்கள் வந்துள்ளதேயடுத்து, இது 

வதர இந்தியா வந்து தசர்ந்துள்ள ரஃதபல் விமானங்களின் எண்ணிக் 

-தக 14 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

 

9. மிருகங்களுக்கான கதரானா ேடுப்பூசி: முேல்முதறயாக பதிவு மசய்ேது 

ரஷியா 

உலகிதலதய முேல்முதறயாக கதரானா மோற்றிலிருந்து மிருகங்களுக்கு 

பாதுகாப்பு அளிப்பேற்கான ேடுப்பூசிதய ரஷியா பதிவு மசய்துள்ளது. 

இதுகுறித்து அந்ே நாட்டு தவளாண் பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு அதமப்பு 

மேரிவித்ேோவது: மிருகங்களுக்கு கதரானா மோற்று ஏற்படாமல் 

பாதுகாப்பேற்கான ேடுப்பூசி முேல்முதறயாக பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது.  

அந்ேத் ேடுப்பூசிதய விலங்குகளுக்குச் மசலுத்தினால், 6 மாேங்களுக்கு 

கதரானாவிடமிருந்து பாதுகாப்பு கிதடக்கும். இதுமோடர்பான ஆய்வுகள் 

மோடர்ந்து தமற்கமகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. ‘கார்னிவாக்-தகாவ’ எனப் 

மபயரிடப்பட்டுள்ள அந்ேத் ேடுப்பூசி, கடந்ே அக்தடாபர் மாேத்திலிருந்து 

நாய்கள், பூதனகள், நரி இனங்கள் மற்றும் பிற விலங்களுக்கு தசாேதன 

முதறயில் மசலுத்தி தசாதிக்கப்பட்டது. 

இந்ேத்ேடுப்பூசி, அடுத்ே மாேத்திலிருந்து மபருமளவில் உற்பத்தி 

மசய்யப்படும் என்று அந்ே அதமப்பு மேரிவித்துள்ளது. மனிேர்களிதடதய 

பரவிவரும் கதரானா தீநுண்மி, விலங்குகளின் உடல்களில் புகுந்து 

உருமாற்றம் மபற்று வீரியமதடவதேத் ேடுக்க, கார்னிவாக்-தகாவ் 

தபான்ற விலங்குகளுக்கான ேடுப்பூசிகள் உேவும் என்று நிபுணர்கள் 

மேரிவித்துள்ளனர். 

 

10. சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேம் 1.1% வதர குதறப்பு 

சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேத்தே மத்திய அரசு 1.1 

சேவீேம் வதர குதறத்து அறிவித்துள்ளது. வங்கிகளில் நிரந்ேர தவப்புத் 

மோதகக்கான வட்டி குதறக்கப்பட்டதேயடுத்து சிறுதசமிப்புத் 

திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேமும் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. 2021-22ஆம் 

நிதியாண்டின் முேல் காலாண்டுக்கான இந்ே வட்டி விகிேம் ஏப்.1ஆம் தேதி 

முேல் அமலுக்கு வருகிறது. இதுமோடர்பாக நிதித்துதற அதமச்சகம் 

மேரிவித்திருப்பது: மபாது வருங்கால தவப்பு நிதிக்கான (PPF) வட்டி 

விகிேம் 0.7 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டு 6.4 சேவீேமாகவும், தேசிய தசமிப்பு 



         

    

சான்றிேழுக்கான (NSC) வட்டி விகிேம் 0.9 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டு 5.9 

சேவீேமாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மூத்ே குடிமக்களுக்கான ஐந்து ஆண்டு தசமிப்புத் திட்டத்துக்கான வட்டி 

விகிேம் 0.9% குதறக்கப்பட்டு 6.5 சேவீேமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முேல்முதறயாக தசமிப்பு தவப்புத் மோதகக்கான வட்டி விகிேமானது 4 

சேவீேத்தில் 0.5 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. ஓராண்டுக்கான தவப்புத் 

மோதக வட்டி விகிேமானது 1.1 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. 

அேன்படி 5.5 சேவீேமாக இருந்ே வட்டி விகிேம் 4.4 சேவீேமாக 

குதறக்கப்பட்டுள்ளது. இரு ஆண்டுக்கான தவப்புத் மோதக வட்டி 

விகிேமானது 5 சேவீேத்தில் 0.5 சேவீேமும், 3 ஆண்டுக்கான தவப்புத் 

மோதக வட்டி விகிேமானது 0.4 சேவீேமும், 5 ஆண்டுக்கான தவப்புத் 

மோதக வட்டி விகிேமானது 0.9 சேவீேமும் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. 

மபண் குழந்தேகளுக்கான மசல்வமகள் தசமிப்புத் திட்டத்துக்கான வட்டி 

விகிேமானது 0.7% குதறக்கப்பட்டு 6.9 சேவீேமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள 

-து. கிசான் விகாஸ் பத்திரத்துக்கான (KVP) ஆண்டு வட்டி விகிேமானது 

0.7 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டு 6.2 சேவீேமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

11. துருப்பிடிக்கா எஃகு உற்பத்தி 19% வீழ்ச்சி 

நாட்டில் துருப்பிடிக்கா எஃகு (ஸ்மடயின்மலஸ் ஸ்டீல்) உற்பத்தி 2020-

ஆம் ஆண்டில் 19 சேவீேம் குதறந்து 31.7 தகாடி டன்னாக 

குதறந்துள்ளோக இந்திய எஃகு தமம்பாட்டு சங்கம் (ஐஎஸ்எஸ்டிஏ) 

மேரிவித்துள்ளது. கதரானா மநருக்கடியால் கடந்ே ஆண்டு ஏப்ரல் முேல் 

ஜூன் மாேம் வதர மபாது முடக்கம் அமல்படுத்ேப்பட்டிருந்ே நிதலயிலும், 

உலகளவில் துருப்பிடிக்காே எஃகு உற்பத்தியில் இந்தியா மோடாா்ந்து 

இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 

இதுகுறித்து ஐஎஸ்எஸ்டிஏ மவளியிட்டுள்ள அறிக்தகயில் மேரிவிக்கப்பட்டு 

-ள்ளோவது: இந்தியாவில் துருப்பிடிக்கா எஃகு உற்பத்தி 2020ஆம் 

ஆண்டில் 3.17 மமட்ரிக் டன்னாக இருந்ேது. இது, முந்தேய ஆண்தடவிட 

19 சேவீேம் சரிவாகும். 2019ஆம் ஆண்டில் துருப்பிடிக்கா எஃகு உற்பத்தி 

3.93 மமட்ரிக் டன் என்று பதிவு மசய்யப்பட்டது. எனினும், மபாது முடக்கம் 

ேளாா்த்ேப்பட்ட பின்னர் துருப்பிடிக்கா எஃகு உற்பத்தியும் அேற்கான 

தேதவயும் 2020 ஜூதல மீட்சிதயக் கண்டது என்று அந்ே அறிக்தகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

12. ரஜினிக்கு ோோ சாதகப் பால்தக விருது: மத்திய அரசு அறிவிப்பு 

திதரத்துதறயில் சாேதன பதடத்ேேற்காக நடிகர் ரஜினிகாந்த்துக்கு 

ோோ சாதகப் பால்தக விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ோோசாமகப் பால்தக 

இந்திய திதரப்படத் துதறயில் முேன்முேலில் 108 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

ராஜா  ரிச்சந்திரா என்ற திதரப்படத்தே ேயாரித்ோர். அவர் மபயரில் 

சிறந்ே திதரப்பட சாேதனயாளர்களுக்கு சாதகப் பால்தக விருது 

வழங்கப்படுகிறது. இந்திய திதரத்துதறயில் சிறந்ே பங்களிப்தப 

அளித்ேேற்காக நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு 51 ஆவது ோோ சாதகப் பால்தக 

விருது வழங்கப்படுவோக மத்திய அதமச்சர் பிரகாஷ் ஜவதடகர் 

மேரிவித்துள்ளார். தமலும் தமாகன்லால், சங்கர் மகாதேவன், ஆஷா 

தபாஸ்தல, விஸ்வஜித் சாட்டர்ஜி, சுபாஷ் தகய் ஆகிய ஐந்து தபர் மகாண்ட 

ஜூரி உறுப்பினர்கள் ரஜினிகாந்தே தேர்வு மசய்திருப்போகவும், 

ரஜினிகாந்தின் 50 ஆண்டுகால கதல தசதவதய பாராட்டி இந்ே விருது 

வழங்கப்படுவோக பிரகாஷ் ஜவதடகர் மசய்தியாளர்களிடம் குறிப்பிட்டார். 

ேமிழகத்தில் தேர்ேல் நதடமபறும் சமயத்தில் இந்ே விருது 

அறிவிக்கப்பட்டிருப்போக மசய்தியாளர்கள் தகட்டதபாது, ரஜினிகாந்த் 

திதரயுலகில் சிறந்ே தசதவதய மசய்து உள்ளார். இது அவருதடய 

திதரப்பட சாேதனக்கு, தசதவக்கு மகாடுக்கப்பட்ட விருது. ேமிழக 

தேர்ேலுக்கும் ரஜினியின் விருதுக்கும் மோடர்பில்தல. இதே ஒப்பிட்டுப் 

தபசுவது ேவறு என்று ஜவதடகர் மேரிவித்ோர். இந்ே விருது முன்பு ேமிழ் 

திதர உலகில் பிரபலமான இயக்குநரும், ேயாரிப்பாளருமான 

எல்.வி.பிரசாத், நாகிமரட்டி, நடிகர் திலகம் சிவாஜி கதணசன், இயக்குநர் 

பாலச்சந்ேர், அமிோப் பச்சன், விதனாத் கண்ணா, லோ மங்தகஷ்கர், 

கன்னட நடிகர் ராஜ்குமார், தகரள இயக்குநர் ஆடூர் தகாபாலகிருஷ்ணன் 

ஆகிதயார் ஏற்கனதவ இந்ே விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

இந்ே விருதே மபரும் 51ஆவது நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஆவார். ோோசாதகப் 

பால்தக விருதே மபறவுள்ள 4-வது ேமிழ்த் திதரப்படக் கதலஞர் என்கிற 

மபருதம ரஜினிகாந்த்துக்குக் கிதடத்துள்ளது. கதடசியாக 2018-ல் 

பிரபல நடிகர் அமிோப் பச்சனுக்கு பால்தக விருது அளிக்கப்பட்டது. 1982-ல் 

எல்.வி. பிரசாத் பால்தக விருதேப் மபற்றார். 1996-ல் சிவாஜி 

கதணசனுக்கும் 2010-ல் தக.பாலசந்ேருக்கும் இவ்விருது அளிக்கப்பட்டது. 

இதேயடுத்து பால்தக விருதேப் மபறவுள்ள 4-வது ேமிழ்த் திதரப்படக் 

கதலஞர் என்கிற மபருதம ரஜினிகாந்த்துக்குக் கிதடத்துள்ளது. 

 

13. சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி குதறப்பு வாபஸ் 

மத்திய அரசின் சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேத்தே மத்திய 

அரசு 1.1 சேவீேம் வதர குதறத்து அறிவித்திருந்ேது. இேற்கு அதனத்து 

ேரப்பிலும் இருந்து கடும் எதிர்ப்பு எழுந்ே நிதலயில், அந்ே அறிவிப்தப 

திரும்பப் மபறுவோக நிதியதமச்சர் நிர்மலா சீோராமன் அறிவித்துள்ளார். 

வங்கிகளில் நிரந்ேர தவப்புத் மோதகக்கான வட்டி குதறக்கப்பட்டதே 

அடுத்து 2021-22ஆம் நிதியாண்டின் முேல் காலாண்டுக்கான சிறுதசமிப்பு 

திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேத்தே குதறத்து மத்திய நிதித்துதற 

அதமச்சகம் அறிவித்ேது. அேன்படி, மபாது வருங்கால தவப்பு நிதிக்கான 

(PPF) வட்டி விகிேம் 0.7 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டு 6.4 சேவீேமாகவும், 

தேசிய தசமிப்பு சான்றிேழுக்கான (NSC) வட்டி விகிேம் 0.9% குதறக்கப்பட் 

-டு 5.9 சேவீேமாகவும், மூத்ே குடிமக்களுக்கான 5 ஆண்டு தசமிப்புத் 

திட்டத்துக்கான வட்டி விகிேம் 0.9 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டு 6.5 சேவீேமாக 

நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முேல்முதறயாக தசமிப்பு தவப்புத் மோதகக்கான வட்டி விகிேமானது 4 

சேவீேத்தில் 0.5 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. ஓராண்டுக்கான தவப்புத் 

மோதக வட்டி விகிேமானது 1.1 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. அேன்படி 

5.5 சேவீேமாக இருந்ே வட்டி விகிேம் 4.4 சேவீேமாக குதறக்கப்பட்டுள்ள 

-து. இரு ஆண்டுக்கான தவப்புத்மோதக வட்டி விகிேமானது 5 சேவீேத்தி 

-ல் 0.5 சேவீேமும், 3 ஆண்டுக்கான தவப்புத்மோதக வட்டி விகிேமானது 

0.4 சேவீேமும், 5 ஆண்டுக்கான தவப்புத்மோதக வட்டி விகிேமானது 0.9 

சேவீேமும் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. மபண் குழந்தேகளுக்கான மசல்வமகள் 

தசமிப்புத் திட்டத்துக்கான வட்டி விகிேமானது 0.7 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டு 

6.9 சேவீேமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே வட்டி விகிேம் ஏப்.1 முேல் 

அமலுக்கு வருகிறது என அறிவிக்கப்பட்டது. 

இதனேயடுத்து மத்திய அரசின் சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி 

விகிே குதறப்பு நடவடிக்தகக்கு அதனத்து ேரப்பிலும் இருந்து கடும் 

எதிர்ப்பு எழுந்ேது. இந்நிதலயில், மத்திய அரசின் சிறுதசமிப்பு திட்டங்களுக் 

-கான வட்டி விகிேம் 4 சேவீேத்தில் இருந்து 3.5 சேவீேமாக குதறக்கப்பட் 

-டது திரும்பப்மபறப்படுவோகவும், ஏற்கனதவ 2020-2021ஆம் ஆண்டின் 

கதடசி காலாண்டில் இருந்ே வட்டி விகிேம் மோடர்ந்து நதடமுதறயில் 

இருக்கும் என்று நிதியதமச்சர் நிர்மலா சீோராமன் மேரிவித்துள்ளார். 

 

14. பாலின இதடமவளி குறியீட்டில் இந்தியாவுக்கு 140-ஆவது இடம் 

உலக மபாருளாோர தமயம் (WEF) மவளியிட்ட பாலின இதடமவளி 

குறியீட்டில் இந்தியா 140-ஆவது இடத்தேப் மபற்றுள்ளது. கடந்ே 

ஆண்டுக்கான குறியீட்டுடன் ஒப்பிடுதகயில், இந்தியா 28 இடங்கள் 

சரிதவச் சந்தித்துள்ளது. 

சர்வதேச அளவில் சமூகம், மபாருளாோரம் உள்ளிட்டவற்றில் ஆண்களுக் 

-கும் மபண்களுக்கும் இதடதய காணப்படும் இதடமவளிதய ஆய்வு 

மசய்து, உலக மபாருளாோர தமயம் மவளியிட்டு வருகிறது. நடப்பு 

ஆண்டுக்கான சர்வதேச பாலின இதடமவளி குறியீட்தட அந்ே தமயம் 

அண்தமயில் மவளியிட்டது. மமாத்ேம் 156 நாடுகளில் நடத்ேப்பட்ட அந்ே 

ஆய்வில் இந்தியா 140ஆவது இடத்தேப் பிடித்துள்ளது. 

கடந்ே ஆண்டில் மமாத்ேமாக 153 நாடுகளில் நடத்ேப்பட்ட ஆய்வு முடிவில், 

இந்தியா 112ஆவது இடத்தேப் பிடித்திருந்ேது. அரசியல் சாாா்ந்ே 

விவகாரங்களில் மபண்களின் பங்தகற்பும், அவர்களுக்கான வாய்ப்பும் 

13.5% அளவுக்குக் குதறந்துள்ளதே இந்தியாவின் குறியீடு சரிவதடந்ேேற் 

-குக் காரணம் என்று உலக மபாருளாோர தமயம் மேரிவித்துள்ளது.  

இந்தியாவில் கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டில் மபண் அதமச்சர்களின் சேவீேம் 

23.1ஆக இருந்ேது. இது 2021ஆம் ஆண்டில் 9.1 சேவீேமாகக் குதறந்துள்ள 

-து. நாட்டில் மபாருளாோர விவகாரங்களில் மபண்களின் பங்தகற்பு 3% 

அளவுக்குக் குதறந்துள்ளது. மபண் மோழிலாளர்களின் எண்ணிக்தகயும் 

மபருமளவில் குதறந்துள்ளது. நிர்வாகம், மோழில்நுட்ப விவகாரங்களில் 

மபண்களின் பங்களிப்பு மிகவும் குதறவாகதவ உள்ளது. 

நாட்டிலுள்ள 8.9% நிறுவனங்களில் மட்டுதம ேதலதம தமலாளர்கள் 

மபாறுப்பில் மபண்கள் உள்ளனர். ஆண்களின் வருமானத்தில் 5’இல் ஒரு 

பங்தக மட்டுதம மபண்கள் மபறுகிறார்கள். சுகாோர விவகாரத்தில் 

மபண்கள் மோடர்ந்து பாகுபடுத்ேப்படுகின்றனர். நாட்டில் பிறப்பு பாலின 

விகிேத்திலும் மபரும் இதடமவளி காணப்படுகிறது. 

படிப்பறிவில்லா ஆண்களின் சேவீேம் 17.6ஆக உள்ளது. இதுதவ 

படிப்பறிவில்லா மபண்களின் சேவீேம் 34.2ஆக உள்ளது. 



         

    

பாலின இதடமவளி குறியீட்டுப் பட்டியலில் உள்ள முேல் 5 நாடுகள் 

(பாலின இதடமவளி குதறவு) 

1-ஐஸ்லாந்து 

2-பின்லாந்து 

3-நார்தவ 

4-நியூஸிலாந்து 

5-ஸ்வீடன் 

பட்டியலில் கதடசி இடங்களில் உள்ள நாடுகள் (பாலின இதடமவளி 

அதிகம்) 

156-ஆப்கானிஸ்ோன் 

155-ஏமன் 

154-ஈராக் 

153-பாகிஸ்ோன் 

152-சிரியா 

இந்தியாவின் அண்தட நாடுகளின் நிதல 

65-வங்கதேசம் 

106-தநபாளம் 

107-சீனா 

109-மியான்மர் 

116-இலங்தக 

130-பூடான் 

 

 


