
        

    

1. 2022’இன்படி, இந்தியாவின் வடக ாடியில் அமைந்து 

உள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் 

ஆ) பஞ்சாப் 

இ) ஹிமாச்சல பிரதேசம்  

ஈ) ஹரியானா 

✓ ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலம் இந்தியாவின் வடதகாடியில் 

உள்ள மாநிலமாகும். அது வடக்தக ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் 

லடாக் யூனியன் பிரதேசங்களுடன் ேனது எல்லலகலளப் 

பகிர்ந்துககாள்கிறது. 1971ஆம் ஆண்டு இதேநாளில் 18ஆவது 

இந்திய மாநிலமாக அது உருவாக்கப்பட்டது. 

✓ டாக்டர் யஷ்வந்த் சிங் பர்மர் அேன் முேல் முேலலமச்சராக 

இருந்ோர். இம்மாநிலம் அேன் 52ஆவது மாநில தினத்லே 

ஜன.25 அன்று ககாண்டாடியது. 

 

2. ‘INS குக்ரி நிமைவ ம்’ அமைந்துள்ள ைாநிலம் அல்லது 

யூனியன் பிரகேசம் எது? 

அ) பஞ்சாப் 

ஆ) லடயூ  

இ) புதுச்தசரி 

ஈ) தகாவா 

✓ ‘INS குக்ரி நிலனவகம்’ என்பது கடந்ே 1976ஆம் ஆண்டு 

பாகிஸ்ோன் நீர்மூழ்கிக்கப்பலால் ோக்கப்பட்ட ஒரு தபார்க் 

கப்பலல நிலனவுகூரும் ஓர் இந்திய-பாகிஸ்ோன் தபார் 

நிலனவிடமாகும். உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட 

இந்தியக்கடற்பலடயின் முேல் ஏவுகலை ஏந்திய தபார்க் 

கப்பலான INS குக்ரி லடயூ நிர்வாகத்திடம் 

ஒப்பலடக்கப்பட்டது. 

✓ மசகான் கப்பல்கட்டும் நிறுவனத்ோல் கட்டப்பட்ட இந்ேக் 

கப்பல், கடந்ே 1989ஆம் ஆண்டு மும்லபயிலிருந்து பணிக்கு 

இலைத்துக்ககாள்ளப்பட்டது. 2021 டிசம்பரில் பணிநீக்கம் 

கசய்யப்பட்ட இக்கப்பல், கபாதுமக்களின் பார்லவக்காக 

லடயூவுக்கு அனுப்பப்பட்டது. 

 

3. 512 கிமீட்டர் நீள எல்மலமயப் பகிர்ந்துக ாண்டு, எந்ே 

ைாநிலத்திலிருந்து நா ாலாந்து பிரிக் ப்பட்டது? 

அ) அஸ்ஸாம்  

ஆ) சிக்கிம் 

இ) அருைாச்சல பிரதேசம் 

ஈ) தமற்கு வங்கம் 

✓ நாகாலாந்து மாநிலமானது கடந்ே 1963ஆம் ஆண்டில் 

அஸ்ஸாமிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டது. இருமாநிலங்களும் 

512.1 கிமீ நீள எல்லலலயப் பகிர்ந்துககாள்கின்றன.  

✓ அஸ்ஸாமின் அப்தபாலேய வட கச்சார் மற்றும் நாதகான் 

மாவட்டங்களில் உள்ள நாகா மலலகள் மற்றும் நாகா 

ஆதிக்கம் கசலுத்தும் அலனத்து பகுதிகலளயும் 

நாகாலாந்து மாநிலத்தின் ஒருபகுதியாக தவண்டும் என 

நாகாலாந்து தகாரி வருகிறது. நாகாலாந்து மற்றும் 

அஸ்ஸாம் மாநில அரசுகள் நீண்டகாலமாக நிலுலவயில் 

உள்ள மாநிலங்களுக்கு இலடதயயான எல்லலப் 

பிரச்சலனக்கு நீதிமன்றத்திற்கு கவளிதய தீர்வு காை 

ேயாராக இருப்போக அறிவித்ேன. 

 

4. எந்ே நிறுவைத்தின் வரவுகசலவுத்திட்ட ைதிப்பீட்டில், 

இந்தியா, $29.9 மில்லியமைச் கசலுத்தியுள்ளது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) ஐக்கிய நாடுகள்  

இ) ADB 

ஈ) BRICS வங்கி 

✓ 2022ஆம் ஆண்டிற்கான ஐநா’இன் வழலமயான வரவு 

கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகளில் இந்தியா $29.9 மில்லியன் 

அகமரிக்க டாலர்கலள கசலுத்தியுள்ளது. 15 நாடுகலளக் 

ககாண்ட பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா நிரந்ேரமற்ற 

உறுப்பினராக உள்ளது மற்றும் அேன் ஈராண்டு பேவிக் 

காலம் 2022 டிசம்பர்.31 அன்று முடிவலடகிறது. 

✓ 2022 ஜன.21 நிலவரப்படி, 24 உறுப்புநாடுகள் ேங்கள் 

வழலமயான வரவுகசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகலள முழுலம 

-யாகச் கசலுத்தியுள்ளன. ஈரான், கினியா & வனுவாட்டு 

ஆகிய நாடுகள் ேங்களின் வாக்களிக்கும் உரிலமலய 

மீண்டும் கபறுவேற்காக ஐநா’இன் வழலமயான வரவு 

கசலவுத்திட்டத்திற்கு தபாதுமான கோகலயச்கசலுத்தின. 

193 உறுப்பினர்கலளக்ககாண்ட அலமப்பில் கவனிசுலா 

மற்றும் பப்புவா நியூ கினியாவுக்கு மட்டுதம வாக்களிக்கும் 

உரிலம இதுவலர இல்லல. 

 

5. IMF உல ப்கபாருளாோரக் ண்க ாட்டத்தின் ஜைவரி 

ைதிப்பீட்டின்படி, 2021-22இல் இந்தியாவின் ைதிப்பிடப்பட்ட 

வளர்ச்சி என்ை? 

அ) 8.5% 

ஆ) 9%  

இ) 9.5% 

ஈ) 10% 

✓ பன்னாட்டுச் கசலவாணி நிதியம் (IMF) ேனது உலகப் 

கபாருளாோரக் கண்தைாட்டத்தின் 2022 ஜனவரி மாே 

மதிப்பீட்லட கவளியிட்டது. இவ்கவளியீட்டின்படி, இந்தியா 

2021-2022இல் 9% வளர்ச்சியலடயும். 2021 அக்தடாபர் 

மாேத்தில் இந்ேக் கணிப்பு சேவீேம் 9.5ஆக இருந்ேது. 

✓ இது 2022-23ஆம் ஆண்டில் இந்தியப்கபாருளாோரத்தின் 

வளர்ச்சி 9%ஆக இருக்கும் எனக்கணித்துள்ளது. உலகப் 

கபாருளாோர வளர்ச்சியானது 2021இல் 5.9%ஆக இருந்து 

2022இல் 4.4%ஆகக் குலறயும். 

 

6. எந்ே ைத்திய அமைச்ச த்தின்கீழ், தூய்மைப் பணியாள 

-ர் ளுக் ாை கேசிய ஆம யம் இயங்குகிறது? 

அ) சட்டம் & நீதி அலமச்சகம் 

ஆ) சமூக நீதி & அதிகாரமளித்ேல் அலமச்சகம்  

இ) உள்துலற அலமச்சகம் 

ஈ) ஊரக வளர்ச்சி அலமச்சகம் 

✓ தூய்லமப்பணியாளர்களுக்கான தேசிய ஆலையத்தின் 

பேவிக்காலத்லே 2022 மார்ச்.31ஆம் தேதிக்குப் பிறகு 3 

 

 

 

  

 

 

 



        

    

ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்க மத்திய அலமச்சரலவ ஒப்புேல் 

அளித்ேது. இந்ே ஆலையமானது 1994’இல் தூய்லமப் 

பணியாளர்களுக்கான தேசிய ஆலையச்சட்டம், 1993ன் 

மூலம் ஒரு சட்டப்பூர்வ அலமப்பாக உருவாக்கப்பட்டது.  

✓ இது சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் அலமச்சகத்தின் 

கீழ் கசயல்படுகிறது. அதிகாரப்பூர்வ ேரவுகளின்படி, 2021 

டிசம்பர்.31, நிலவரப்படி நாட்டில் 58,098 தூய்லமப் 

பணியாளர்கள் அலடயாளங்காைப்பட்டுள்ளனர். 

 

7. லாக ாவா & புராச்சகபாரி வைவுயிரி சர ாலயங் ள் 

அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம்  

ஆ) மத்திய பிரதேசம் 

இ) ஆந்திர பிரதேசம் 

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ அஸ்ஸாமின் கசிரங்கா தேசியப்பூங்கா மற்றும் புலிகள் 

காப்பகத்தில் தமற்ககாள்ளப்பட்ட கைக்ககடுப்பில், அந்ேத் 

தேசியப்பூங்காவில் குலறந்ேது 868 சதுப்புநில மான்கள் 

இருப்போகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்ே எண்ணிக்லக 

கடந்ே 2018இல் 907ஆக இருந்ேது. 

✓ ஈரநிலப்பறலவகள் கைக்ககடுப்பில், கமாத்ேம் 66,776 

எண்ணிக்லகயிலான 126 வலகயான பறலவகள் கை 

-க்கிடப்பட்டன. அவற்றில் 42,205 பறலவகள் கசிரங்கா 

தேசியப்பூங்கா பகுதியிலும் 24,571 பறலவகள் அசாமின் 

லாதகாவா & புரசாதபாரி வனவுயிரி சரைாலயங்களிலும் 

கைக்கிடப்பட்டன. 

 

8. ‘டிஜிட்டல் க ாடுப்பைவுக் குறியீட்மட’ கவளியிடுகிற 

நிறுவைம் எது? 

அ) NITI ஆதயாக் 

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  

இ) நிதி அலமச்சகம் 

ஈ) இந்திய தேசிய ககாடுப்பனவுக் கழகம் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது ‘டிஜிட்டல் க ொடுப்பனவுக் 

குறியீட்டை’ கவளியிடுகிறது. இது இந்தியாவில் டிஜிட்டல் 

முலறகள்மூலம் பைஞ்கசலுத்தும் வளர்ச்சிலயக்காட்டுகி 

-றது. 2021 கசப்டம்பரில் இக்குறியீடு 39.64% உயர்ந்து 

304.06ஆக இருந்ேது. அேற்கு முந்லேய ஆண்டில் இதே 

மாேத்தில் அது 217.74ஆக இருந்ேது. 

 

9. இந்தியாவாைது எந்ே நாட்டுடன் இம ந்து ‘பசுமை 

உத்திசார் கூட்டணி - கசயல் திட்டம் 2020-2025’இல் 

ம கயழுத்திட்டது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) கடன்மார்க்  

இ) ஆஸ்திதரலியா 

ஈ) ஐக்கிய இராச்சியம் 

✓ பசுலம லஹட்ரஜன் உள்ளிட்ட பசுலம எரிகபாருட்களுக் 

-கான ஆராய்ச்சி & உற்பத்தியில் கூட்டு முயற்சிகலள 

தமற்ககாள்வகேன, இந்தியா - கடன்மார்க் நாடுகளின் 

அறிவியல் & கோழில்நுட்ப கூட்டுக்குழுவின் கூட்டத்தில் 

இருநாடுகளும் ஒப்புக்ககாண்டுள்ளன. 

✓ இருநாடுகளால் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட பசுலம கசயல்திட்ட 

ஒத்துலழப்புக்கான, 2020-25 கசயல்திட்டத்தில் ஒப்புக் 

ககாண்டபடி, பருவநிலல மாற்றம், பசுலமத்திட்டங்களுக் 

-கு மாற்றம், எரிசக்தி, ேண்ணீர், கழிவு, உைவுதபான்ற 

துலறகளில் கூட்டாக கசயல்பட வலியுறுத்ேப்பட்டது. 

 

10. ‘பத்ை விபூஷண்’ விருது கபற்ற பிரபா ஆத்கரவுடன் 

கோடர்புமடய துமற எது? 

அ) இலக்கியம் 

ஆ) இலச  

இ) விலளயாட்டு 

ஈ) குடிலமச்தசலவ 

✓ 73ஆவது குடியரசு நாமள முன்னிட்டு, இந்ே ஆண்டு 128 

கபருக்கு ‘பத்ை’ விருது ள் வழங்  குடியரசுத்ேமலவர் 

ராம்நாத் க ாவிந்த் ஒப்புேல் அளித்துள்ளார். 89 வயோை 

‘கிராைா  ராைா’ பாட ர் பிரபா ஆத்கர ‘பத்ை விபூஷண்’ 

விருதுக்குத் கேரிவு கசய்யப்பட்டுள்ளார். ஒகர கைமடயில் 

இருந்து ஹிந்தி ைற்றும் ஆங்கிலத்தில் பதிகைாரு இமச 

நூல் மள கவளியிட்டு உல  சாேமை பமடத்துள்ளார். 

அவர் ‘ஸ்வர்ையீ குருகுலத்தின்’ நிறுவைராவார்.  

✓ ராகேஷ்யாம் க ம் ா (ைர த்திற்குப்பின்; இலக்கியம், 

உபி), கஜைரல் பிபின் ராவத் (குடிமைப்பணி) ைற்றும் 

 ல்யாண் சிங் (ைர த்திற்குப் பின்; கபாது விவ ாரங் ள், 

உபி) ஆகிகயாரும் ‘பத்ை விபூஷண்’ விருதுக்குத் கேரிவு 

கசய்யப்பட்டுள்ளைர். 

 

 

1. கிரிப்தடாகரன்சிக்கு 30% வரி; எண்ம கசலாவணி 

அறிமுகம் 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சார்பில் 2022-23ஆம் நிதி 

ஆண்டில் எண்ம கசலாவணி (டிஜிட்டல் கரன்சி) 

அறிமுகப்படுத்ேப்படும் எனத் கேரிவித்ே நிதியலமச்சர் 

நிர்மலா சீோராமன், கிரிப்தடாகரன்சி உள்ளிட்ட கமய்நிகர் 

கசாத்துகள் மீது 30 சேவீேம் வரி விதிக்கப்படும் என்றார். 

இதுகோடர்பாக பட்கஜட் உலரயின்தபாது அவர் கூறுலக 

-யில், “எண்ம கசலாவணியானது, திறன்மிக்க மலிவான 

கசலாவணி தமலாண்லம அலமப்லப உருவாக்கும். 

அலேக் கருத்தில்ககாண்டு ‘பிளாக்கசயின்’ உள்ளிட்ட 

கோழில்நுட்பங்களின் அடிப்பலடயில் உருவாக்கப்பட்ட 

எண்ம கசலாவணிலய இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

அறிமுகப்படுத்ேவுள்ளது. எண்ம கசலாவணியானது 

எண்மப் கபாருளாோர வளர்ச்சிக்கும் உேவும். 

கிரிப்தடாகரன்சி உள்ளிட்ட கமய்நிகர் கசாத்துகளின் 

பரிவர்த்ேலனமூலமாக கிலடக்கும் வருமானத்துக்கு 30 

சேவீேம் வரி விதிக்கப்படும். குறிப்பிட்ட மதிப்புக்குதமல் 

பரிவர்த்ேலன கசய்யப்படும் கமய்நிகர் கசாத்துகளுக்கு 

டிடிஎஸ் (மூலவரிக்கழிப்பு) பிடித்ேம் கசய்யப்படும். புதிய 

நலடமுலறகள் ஏப்ரல்.1ஆம் தேதிமுேல் நலடமுலறக்கு 

வரவுள்ளன” என்றார். 

 

 

 

 



        

    

லாட்டரி, விலளயாட்டு நிகழ்வுகள், புதிர் விலளயாட்டுகள் 

உள்ளிட்டவற்றின்மூலமாக ஈட்டப்படும் வருவாய்க்கு 

ஏற்ககனதவ 30% வரி விதிக்கப்பட்டு வருகிறது. அேற்கு 

நிகராக கிரிப்தடாகரன்சி பரிவர்த்ேலனக்கும் வரி 

விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பிட்காயின் உள்ளிட்ட கிரிப்தடாகரன்சிகளின் பயன்பாடு 

இதுவலர முலறப்படுத்ேப்படாமல் இருந்ே நிலலயில், 

பல்தவறு ேரப்பினரது தகாரிக்லகலய ஏற்று அவற்றின் 

பரிவர்த்ேலனக்கு மத்திய அரசு ேற்தபாது வரி விதித்து 

உள்ளது. 

 

2. மாநிலங்களுக்கு `1 லட்சம் தகாடி வட்டியில்லா கடன் 

மூலேன முேலீடுகலள தமற்ககாள்ளும் தநாக்கில் 

மாநிலங்களுக்கு 2022-23ஆம் நிதியாண்டில் 

`1,00,000 தகாடி வலர வட்டியில்லா கடன் வழங்கப்படும் 

என்று பட்கஜட்டில் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

அந்ேக் கடலனத் திருப்பிச் கசலுத்துவேற்கான காலம் 50 

ஆண்டுகளாக நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மத்திய அரசின் 2022-23ஆம் நிதியாண்டுக்கான நிதி 

நிலல அறிக்லகலய நிதியலமச்சர் நிர்மலா சீோராமன் 

மக்களலவயில் ோக்கல் கசய்ோர். கோடர்ந்து 2ஆவது 

ஆண்டாக காகிேமில்லா நிதிநிலல அறிக்லகலய அவர் 

ோக்கல்கசய்ோர். அப்தபாது பல்தவறு முக்கிய 

அறிவிப்புகலள அவர் கவளியிட்டார். 

கதரானா பரவல் காரைமாக கடந்ே 2020-21ஆம் 

நிதியாண்டில் 6.6% வீழ்ச்சியலடந்ே நாட்டின் கபாருளாோ 

-ரம், படிப்படியாக மீண்டு வருகிறது. கபாருளாோரத்லே 

மீட்கும் வலகயிலான பல்தவறு திட்டங்களும் பட்கஜட்டில் 

அறிவிக்கப்பட்டன. கட்டலமப்புத் திட்டங்கலள 

தமம்படுத்தும் தநாக்கில் மூலேன கசலவினம் `7.5 லட்சம் 

தகாடியாக அதிகரிக்கப்படவுள்ளோக அலமச்சர் 

அறிவித்ோர். 

கட்டலமப்புத் திட்டங்களில் அரசின் கசலவினம் 

அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளேற்கு ஏற்ப ேனியார் முேலீடும் 

அதிகரிக்கப்பட தவண்டுகமனத் கேரிவித்ே அலமச்சர், 

அேற்கான நடவடிக்லககலள மத்திய அரசு கோடர்ந்து 

தமற்ககாண்டு வருவோகத் கேரிவித்ோர். அரசு-ேனியார் 

ஒத்துலழப்புடன் திட்டங்கலளச் கசயல்படுத்துவேற்கான 

நடவடிக்லககளும் தமற்ககாள்ளப்படுகமன பட்கஜட்டில் 

கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

50 ஆண்டுகளுக்கு வட்டியில்லா கடன்: மாநிலங்களுக்கு 

நிதியுேவி வழங்கும் வலகயிலான திட்டத்லே மத்திய 

அரசு ஏற்ககனதவ நலடமுலறப்படுத்தி வருகிறது. 

அத்திட்டத்தின் கீழ் நடப்பு 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில் 

`15,000 தகாடி கடன் வழங்கப்பட்டிருந்ேது. அந்ே 

நிதிலயப் பயன்படுத்தி நீண்டகாலத்துக்கான கட்டலமப்பு 

-த் திட்டங்களில் மாநிலங்கள் முேலீடு கசய்ய முடியும். 

அத்திட்டத்தின் கீழ் அடுத்ே நிதியாண்டில் `1,00,000 

தகாடி கடன் மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படும் என 

அலமச்சர் நிர்மலா சீோராமன் அறிவித்ோர். அக்கடலன 

ஐம்பது ஆண்டுகளில் மாநிலங்களில் திருப்பிச்கசலுத்ே 

தவண்டும் என்றும், அத்கோலகக்கு வட்டி வசூலிக்கப்படா 

-து என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாநில அரசுகள் கடன் 

கபறுவேற்கான உச்சவரம்புக்கு கூடுேலாக இந்ேக் கடன் 

வழங்கப்படும் எனவும் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மக்களின் சுலமலய அதிகரிக்கவில்லல: ேனிநபர்கள் 

வருமானவரி கசலுத்துவேற்கான உச்சவரம்பு 

உயர்த்ேப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலலயில், அது 

கோடர்பான எந்ே அறிவிப்பும் பட்கஜட்டில் 

இடம்கபறவில்லல. இது கோடர்பாக கசய்தியாளர்களிடம் 

கேரிவித்ே அலமச்சர் நிர்மலா சீோராமன், “கடந்ே 

ஆண்டிலும் நடப்பாண்டிலும் ேனிநபருக்கான வருமான 

வரி உயர்த்ேப்படவில்லல. கதரானா கோற்று பரவல் 

காலத்தில் வரிலய உயர்த்துவேன்மூலமாக மக்களின் 

சுலமலய அதிகரித்து வருவாலயப் கபருக்க மத்திய அரசு 

முயற்சிக்கவில்லல” என்றார். 

இலக்கு குலறப்பு: கபாதுத் துலற நிறுவனங்கலளத் 

ேனியாரிடம் ஒப்பலடப்பேன் மூலமாக `1.75 லட்சம் 

தகாடிலயத் திரட்ட கடந்ே நிதிநிலல அறிக்லகயில் 

இலக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டிருந்ேது. ஆனால், `12,030 

தகாடிலய மட்டுதம மத்திய அரசால் திரட்ட முடிந்ேது. ஏர் 

இந்தியாலவ விற்றேன்மூலமாக `2,700 தகாடியும், மற்ற 

கபாதுத்துலற நிறுவனங்களின் பங்குகலள விற்ன் 

மூலமாக `9,330 தகாடியும் மத்திய அரசுக்குக் கிலடத்ேது. 

இந்நிலலயில், அடுத்ே நிதியாண்டுக்கான இலக்கு 

`65,000 தகாடியாகக் குலறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய 

ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகத்லே (LIC) பங்குச் சந்லேயில் 

பட்டியலிடுவேற்கான பணிகள் கோடாா்ந்து 

தமற்ககாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 

கடந்ே நிதிநிலல அறிக்லகயில் அறிவிக்கப்பட்ட 

திட்டங்கள் அலனத்தும் கவற்றிகரமாக கசயல்படுத்ேப்பட் 

-டு வருவோகத் கேரிவித்ே அலமச்சர் நிர்மலா சீோராமன், 

அத்திட்டங்கலளத் கோடர்ந்து கசயல்படுத்தும் வலகயில் 

ேற்தபாலேய நிதிநிலல அறிக்லகயில் அறிவிப்புகள் 

இடம்கபற்றுள்ளோகக் கூறினார். 

மானியம் குலறப்பு: உைவுப் கபாருள்கள், உரங்களுக்கு 

மத்திய அரசு அதிக அளவில் மானியங்கலள வழங்கி 

வருவோகவும் அலேக் குலறக்க தவண்டுகமனவும் 

கபாருளாோர ஆய்வறிக்லககளில் கோடர்ந்து 

வலியுறுத்ேப்பட்டு வந்ேது. அக்தகாரிக்லகலய மத்திய 

அரசு ேற்தபாது ஏற்றுக்ககாண்டுள்ளது. உைவுக்கான 

மானியம் `2,42,836 தகாடியில் இருந்து `2,06,831 

தகாடியாக குலறக்கப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுகமாத்ே மானியம் 

39 சேவீேம் குலறக்கப்பட்டுள்ளது. 

பசுலமப் பத்திரங்கள்: நாட்டில் முேலீடுகலள அதிகரிக்கும் 

வலகயில் விநிதயாகம் சார்ந்ே விவகாரங்களுக்கு 

முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருவேன் காரைமாகதவ 

கபரிய அளவிலான சலுலககள் அறிவிக்கப்படவில்லல 

என அலமச்சர் கேரிவித்ோர். நாட்டில் பசுலமசார் 

கட்டலமப்லப தமம்படுத்தும் திட்டங்களுக்காக ‘பசுலமப் 

பத்திரங்கள்’ கவளியிடப்பட்டு நிதி திரட்டப்படும் என நிதி 

நிலல அறிக்லகயில் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நாட்டின் கபாருளாோரம் மீண்டு வருவோகத் கேரிவித்ே 

அலமச்சர், கடந்ே ஜனவரியில் சரக்கு-தசலவ வரி (GST) 

வருவாய் வரலாறு காைாே வலகயில் `1,40,986 

தகாடியாக அதிகரித்ேது எனவும் கூறினார். 



        

    

நிதிப்பற்றாக்குலற: கதரானா பரவலால் நாட்டின் 

வருவாய் கபருமளவில் குலறந்ேேன் காரைமாக கடன் 

வாங்கி திட்டங்கலளச் கசயல்படுத்தும் நிலலக்கு அரசு 

ேள்ளப்பட்டது. அேன் விலளவாக அரசின் நிதிப் 

பற்றாக்குலற கோடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. 

அடுத்ே நிதியாண்டுக்கான நிதிப்பற்றாக்குலற இலக்கு 

கமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) மதிப்பில் 6.4 

சேவீேமாக நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது. நிதிப் பற்றாக்குலற 

2025-26ஆம் நிதியாண்டில் 4.5 சேவீேமாக இருக்கும் 

எனவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சலுலககள் இல்லல: உத்ேர பிரதேசம் உள்பட 5 மாநில 

சட்டப்தபரலவத் தேர்ேலில் ஆோயம் கபறும் தநாக்கில் 

அந்ே மாநிலங்களுக்கு சாேகமான அறிவிப்புகள் 

கவளியிடப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், 

அத்ேலகய அறிவிப்புகள் எலேயும் நிதிநிலல 

அறிக்லகயில் கவளியிடப்படவில்லல. 

நிதிநிலல அறிக்லகலய அலமச்சர் நிர்மலா சீோராமன் 1 

½ மணி தநரம் வாசித்ோர். அவர் அறிக்லகலய வாசித்துக் 

ககாண்டிருக்கும்தபாதே, அதிருப்திலயத் கேரிவிக்கும் 

வலகயில் அவ்வப்தபாது எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் 

குரகலழுப்பினர். முக்கியமாக, ஏலம் மூலமாக 5ஜி அலலக் 

கற்லற ேனியார் கோலலத்கோடர்பு நிறுவனங்களுக்கு 

வழங்கப்படும் என அலமச்சர் கேரிவித்ேதபாது, ‘BSNL 

நிறுவனம் என்னானது?’ என சிலர் தகள்வி எழுப்பினர். 

தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கும் 

வரி விலக்கு வரம்பு அதிகரிப்பு 

தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (NPS) மாநில அரசு 

ஊழியர்களுக்கு நிர்வாக பங்களிப்புத்கோலகக்கான வரி 

விலக்கு வரம்பு 10-இலிருந்து 14 சேவீேமாக நிதிநிலல 

அறிக்லகயில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

NPS’இல் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ேற்தபாதுள்ள 

நிர்வாக பங்களிப்பு 14 சேவீே கோலக வரிவிலக்லகப் 

தபான்று, மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கும் வரி விலக்கு 

வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

புதிய அறிவிப்புகள் 

* எண்ம கசலாவணி அறிமுகம். 

* ‘சிப்’ கபாருத்ேப்பட்ட இ-பாஸ் தபார்ட் அறிமுகம்.  

* கமய்நிகர் கசாத்துகளின் பரிவர்த்ேலனக்கு 30 சேவீேம் 

வரி. 

* விவசாயத்திலும் நில அளலவயிலும் ட்தரான் பயன்பாடு. 

* 3 ஆண்டுகளில் 400 "வந்தே பாரத்' ரயில்கள். 

* சிறப்புப் கபாருளாோர மண்டல சட்டம் மறுசீரலமப்பு 

* ஒவ்கவாரு வகுப்புக்கும் பிராந்திய கமாழியில் ேனித்ேனி 

கோலலக்காட்சி தசனல்கள். 

* 5ஜி அலலக்கற்லற ஏலம் 

ஒதுக்கீடுகள் 

*  பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்துக்கு `44,720 தகாடி கூடுேல் 

மூலேனம். 

*  இரயில்தவக்கு `1.40 லட்சம் தகாடி. 

* தகாதுலம, கநல் ககாள்முேலுக்கு `2.37 லட்சம் தகாடி.  

* வீடுதோறும் குடிநீர்க் குழாய் திட்டத்துக்கு `60,000 

தகாடி. 

* பிரேமரின் வீட்டு வசதி திட்டத்துக்கு `48,000 தகாடி.  

* சூரிய மின்கலன்கள் ேயாரிப்புக்கு கூடுேலாக `19,500 

தகாடி. 

* வடகிழக்கு மாநிலங்களின் வளர்ச்சிக்கு `1,500 தகாடி.  

*  MSME துலறக்கு `2 லட்சம் தகாடி கூடுேல் கடன். 

* உள்நாட்டு பாதுகாப்புக்கு `1.85 லட்சம் தகாடி. 

வரிச் சலுலக/ வரி அறிவிப்பு 

* தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் `50,000 கூடுேல் 

வரிவிலக்கு கோடரும். 

*  கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்கான குலறந்ேபட்ச மாற்று 

வரி (ஏஎம்டி) 15 சேவீேமாகக் குலறப்பு. 

* கவளிநாட்டு குலடகளுக்கு 20 சேவீே வரி. 

* சில மின்னணு உபகரைங்கள் மீோன இறக்குமதி வரி 

அதிகரிப்பு. 

* கபாலிவூட்டப்பட்ட லவரம் மீோன இறக்குமதி வரி 

5%ஆக குலறப்பு. 

விலல அதிகரிக்கும் கபாருள்கள் 

இறக்குமதி கசய்யப்படும் கஹட்தபான்கள், இயர்தபான், 

குலடகள், சூரிய மின்கலன், சூரிய மின் ேகடுகள், 

ஒலிகபருக்கிகள், ஸ்மார்ட் மீட்டர், கவரிங் நலககள், 

எக்ஸ்தர இயந்திரம், தபட்டரியில் இயங்கும் சிறார் 

விலளயாட்டுப் கபாருள்களுக்கான உதிரிபாகங்கள். 

இறக்குமதி வரி அல்லது இவற்றின் உதிரி 

பாகங்களுக்கான இறக்குமதி வரி அதிகரிப்பால் 

தமற்கண்ட கபாருள்களின் விலல உயருகிறது.  

உள்நாட்டில் சிறு கோழில் புரிதவாருக்கு ஆேரவு அளிக்கும் 

வலகயில் கவளிநாட்டு குலடகள், அேற்கான 

உதிரிபாகங்கள் மீோன இறக்குமதி வரி 10 சேவீேத்தில் 

இருந்து 20 சேவீேமாக உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. 

விலல குலறயும் கபாருள்கள் 

இறக்குமதி கசய்யப்படும் கபாலிவூட்டப்பட்ட மற்றும் 

அறுத்து வடிவலமக்கப்பட்ட லவரங்கள், உைவாகப் 

பயன்படுத்ேப்படும் பேப்படுத்ேப்பட்ட சிப்பிகள், 

பேப்படுத்ேப்பட்ட கைவாய் மீன்கள், கபருங்காயம், 

தகாதகா பீன்ஸ், கமத்ேனால், அசிட்டிக் அமிலம், 

கசல்லிடப்தபசி தகமராக்களுக்கான கலன்ஸ் 

ஆகியவற்றின் விலல குலறயும். 

தமற்கண்ட கபாருள்களின் இறக்குமதி வரிலய மத்திய 

அரசு குலறத்துள்ளோல் அவற்றின் விலல குலறய 

இருக்கிறது. இதில் கசல்லிடப்தபசி தகமரா கலன்ஸ் 

மீோன வரி 15 சேவீேத்தில் இருந்து 2.5 சேவீேமாக 

குலறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

  



        

    

3. தவளாண் துலறக்கு `1,32,513 தகாடி ஒதுக்கீடு கடந்ே 

ஆண்லட விட 4.5 சேவீேம் அதிகம் 

தவளாண் அலமச்சகத்துக்கு நடப்பு பட்கஜட்டில் `1,32,513 

தகாடி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. இது கடந்ே 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடுலகயில் 4.5 சேவீேம் அதிகம். 

மீன், பால், கால்நலட அலமச்சகத்துக்கு `6,407.31 தகாடி 

ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்ே ஆண்லடவிட 44% 

அதிகம். இதுகுறித்து நிதியலமச்சர் நிர்மலா சீோராமன் 

பட்கஜட் உலரயில் கூறுலகயில், ‘உள்நாட்டில் 

எண்கைய் வித்து பயிர் விலேகள் உற்பத்திலய 

அதிகரிக்கவும், கவளிநாட்டிலிருந்து சலமயல் எண்கைய் 

இறக்குமதிலய குலறக்கவும் மத்திய அரசு 

ஒருங்கிலைந்ே திட்டத்லே அறிமுகம் கசய்யவுள்ளது. 

2023ஆம் ஆண்டு சிறுோனியங்களின் சர்வதேச 

ஆண்டாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளோல், உள்நாட்டு 

சிறுோனிய உற்பத்திலய அதிகரித்து சர்வதேச அளவில் 

ககாண்டு கசல்ல மத்திய அரசு ஆேரவளிக்கும். 

தவளாண் கபாருள்கலள குலறந்ேபட்ச ஆேரவு 

விலலயின்மூலம் 2021-22ஆம் பருவ ஆண்டில் 163 

லட்சம் விவசாயிகளிடம் இருந்து 1,208 லட்சம் டன்னுக்கும் 

அதிகமாக கநல், தகாதுலம ககாள்முேல் நலடகபறும். 

இேற்காக விவசாயிகளின் வங்கிக் கைக்குகளில் `2.37 

லட்சம் தகாடி தநரடியாக கசலுத்ேப்படும். 

பிரேமரின் கிஸான் திட்டத்துக்கு அடுத்ே ஆண்டு 

`6,57,000 தகாடி கசலவாகும் என்று 

கைக்கிடப்பட்டுள்ளது. இதேதபால், பயிர் காப்பீட்டு 

திட்டத்துக்கு `15,500 தகாடியும், கிருஷ்னாட்டி திட்டத்துக் 

-கு `7,183 தகாடியும், ராஷ்ட்ரீய கிருஷ் திட்டத்துக்கு 

`10,433 தகாடியும், சந்லே விலல ஆேரவு திட்டத்துக்கு 

`1,500 தகாடியும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றார். 

 

4. 2022-23ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்கஜட்டின் 

முக்கிய அம்சங்கள் 

2022-23 நிதியாண்டிற்கான மத்திய அரசின் நிதிநிலல 

அறிக்லகலய மத்திய நிதி மற்றும் கபரு நிறுவனங்கள் 

துலற அலமச்சர் திருமதி நிர்மலா சீோராமன் இன்று 

நாடாளுமன்றத்தில் ோக்கல் கசய்ோர். 

நிதிநிலல அறிக்லகயின் முக்கிய அம்சங்கள் வருமாறு: 

பகுதி-அ 

இந்தியாவின் கபாருளாோர வளர்ச்சி 9.2 சேவீேம் என்ற 

அளவில் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

உற்பத்தியுடன் இலைந்ே ஊக்கத்கோலக திட்டத்தின் 

கீழ் 14 துலறகளில் 60 லட்சம் புதிய தவலலவாய்ப்புகள் 

உருவாக்கப்படும். 

உற்பத்தியுடன் இலைந்ே முேலீட்டுத் திட்டத்தின்மூலம் 

கூடுேலாக 30 லட்சம் தகாடி ரூபாய் அளவிற்கு உற்பத்தி 

நலடகபறும் 

நாடு அடுத்ே 25 ஆண்டுகளில் 100வது சுேந்திர 

தினத்லேக் ககாண்டாடவுள்ள நிலலயில் நீண்டகால 

திட்டங்களுக்காக நான்கு முக்கிய துலறகளுக்கு 

முன்னுரிலம அளிக்கப்படும் 

பிரேமர் கதிசக்தி 

அலனத்லேயும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி 

உற்பத்தி தமம்பாடு மற்றும் முேலீடு, புதிய வாய்ப்புகள், 

எரிசக்தி மாற்றம் மற்றும் பருவநிலல திட்டம் 

முேலீட்டிற்கான நிதி 

பிஎம் கதிசக்தி 

சாலலகள், ரயில்தவ, விமான நிலலயங்கள், 

துலறமுகங்கள், விலரவுப் தபாக்குவரத்து, நீர்வழிகள், 

தபாக்குவரத்து உள்கட்டலமப்பு ஆகியலவ பிஎம் 

கதிசக்திலய இயக்கும் 7 என்ஜின்கள் ஆகும். 

பிஎம் கதிசக்தி தேசிய கபருந்திட்டம் 

பிஎம் கதிசக்தி தேசிய கபருந்திட்டத்திற்கான வாய்ப்பு 

கபாருளாோர மாற்றம், வலுவான பன்மாதிரி இலைப்பு 

மற்றும் தபாக்குவரத்துத் திறனுக்கான 7 என்ஜின்கலள 

உள்ளடக்கியோகும். 

தேசிய உள்கட்டலமப்பு திட்டத்தில், இந்ே 7 

என்ஜின்கலள உள்ளிடக்கிய திட்டங்கள் பிஎம் கதிசக்தி 

வலரயலறக்குள் ககாண்டு வரப்படும். 

சாலலப் தபாக்குவரத்து 

2022-23இல் தேசிய கநடுஞ்சாலல கட்டலமப்பு 25,000 

கிதலா மீட்டர் கோலலவுக்கு விரிவாக்கப்படும். 

தேசிய கநடுஞ்சாலல கட்டலமப்பு விரிவாக்கத்திற்கான 

`20,000 தகாடி திரட்டப்படும் 

பன்மாதிரி தபாக்குவரத்து பூங்காக்கள் 

2022-23இல் பன்மாதிரி தபாக்குவரத்து பூங்காக்கலள 4 

இடங்களில் கசயல்படுத்துவேற்கு ேனியார் கபாதுத்துலற 

கூட்டு முயற்சி மூலம் ஒப்பந்ேங்கள் வழங்கப்படும் 

ரயில்தவ 

உள்ளூர் வர்த்ேகம் மற்றும் விநிதயாக சங்கிலிக்கு 

உேவும் வலகயில், ஒரு நிலலயம் ஒரு கபாருள் என்ற 

கருத்தியல் நலடமுலறப்படுத்ேப்படும். 

2022-23 உலகத் ேரம் வாய்ந்ே உள்நாட்டு 

கோழில்நுட்பம் மற்றும் திறன் அதிகரித்ேலுக்கு கவாஜ் 

திட்டத்தின் கீழ் 2000 கிதலா மீட்டர் ரயில்தவ கட்டலமப்பு 

ககாண்டு வரப்படும். 

அடுத்ே 3 ஆண்டுகளில் 400 புதிய ேலலமுலற வந்தே 

பாரேம் ரயில்கள் ேயாரிக்கப்படும். 

அடுத்ே 3 ஆண்டுகளில் பன்மாதிரி சரக்குப் 

தபாக்குவரத்துக்கான 100 பிஎம் கதிசக்தி சரக்கு 

முலனயங்கள் உருவாக்கப்படும். 

பர்வேமாலா 

தேசிய தராப்தவ வளர்ச்சித் திட்டம் பர்வேமாலா 

கபாதுத்துலற, ேனியார் கூட்டு முயற்சியில் 

தமற்ககாள்ளப்படும். 

2022-23இல் 60 கிதலா மீட்டர் தூரத்துக்கு 8 தராப்தவ 

திட்டங்களுக்கான ஒப்பந்ேங்கள் வழங்கப்படும். 

உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி 

தவளாண்லம 



        

    

தகாதுலம மற்றும் கநல் ககாள்முேலுக்காக 1.63 தகாடி 

விவசாயிகளுக்கு `2.37 லட்சம் தகாடி தநரடியாக 

கசலுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

நாடு முழுவதும் ரசாயன கலப்பற்ற இயற்லக 

தவளாண்லம தமம்படுத்ேப்படும். கங்லக நதியின் 

குறுக்தக 5 கிதலா மீட்டர் அகல வழித்ேடத்தின் விவசாய 

நிலங்கள் மீது ஆரம்பக்கட்ட கவனம் கசலுத்ேப்படும். 

தவளாண்லம மற்றும் கிராமப்புற கோழில் 

கோடங்தவாருக்கு நிதி அளிக்க மூலேனத்துடன் கூடிய 

நிதிலய நபார்டு வழங்கும். 

பயிர் மதிப்பீடு, நில ஆவைங்கள் டிஜிட்டல்மயமாக்கம், 

பூச்சிக்ககால்லிகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து கேளித்ேலுக்கு 

கிசான் ட்தரான்கள் பயன்படுத்ேப்படும். 

ககன்- கபட்வா திட்டம் 

ககன் – கபட்வா இலைப்புத் திட்ட அமலாக்கத்துக்கு 

`1400 தகாடி ஒதுக்கீடு 

ககன் – கபட்வா இலைப்புத் திட்டத்ோல் 9.08 லட்சம் 

கஹக்தடர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி கபறும். 

குறு, சிறு, நடுத்ேர நிறுவனங்கள் (எம்எஸ்எம்இ) 

உேயம், இ-ஷ்ரம், என்சிஎஸ் மற்றும் அசீம் (ASEEM) 

இலையேளங்கள் ஒன்றாக இலைக்கப்டும். 

130 லட்சம் எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்களுக்கு அவசரகால 

கடன் உத்ேரவாே திட்டத்தின் (ECLGS) 

கீழ் கூடுேல் கடன் வழங்கப்பட்டது. 

இசிஎல்ஜிஎஸ் 2023ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாேம் வலர 

நீட்டிக்கப்படவுள்ளது. 

இசிஎல்ஜிஎஸ் திட்டத்தின் கீழான உத்திரவாேம் 

விரிவுபடுத்ேப்படவுள்ளது. `50,000 தகாடி அதிகரிக்கப்பட் 

-டு கமாத்ேம் `5 லட்சம் தகாடியாக விரிவுபடுத்ேப்படும். 

குறு மற்றும் சிறு நிறுவனங்ளுக்கான கடன் உத்திரவாே 

அறக்கட்டலளயின் (CGTMSE) கீழ், குறு மற்றும் சிறு 

நிறுவனங்களுக்கு `2 லட்சம் தகாடி கூடுேல் கடன் 

வழங்கப்படும்.  

`6,000 தகாடி மதிப்பில் எம்எஸ்எம்இ-க்களின் 

கசயல்பாட்லட தமம்படுத்தும் திட்டம்(RAMP)  அறிமுகம் 

கசய்யப்படும்.  

திறன் தமம்பாடு 

ஆன்லலன் பயிற்சி மூலம் மக்களின் திறலன தமம்படுத்ே 

திறன் மற்றும் வாழ்வாோரத்துக்கான டிஜிட்டல் அலமப்பு 

(DESH-Stack இ-இலையேளம்) கோடங்கப்படும். 

* டிதரான் தசலவகளுக்கு, ‘டிதரான் சக்திக்கு’ உேவ 

கோடக்கநிலல நிறுவனங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும்.  

கல்வி 

பிரேமரின் இ-வித்யா திட்டத்தின் ‘ஒரு வகுப்பு- ஒரு TV 

தசனல்’ 200 TV தசனல்களாக விரிவுபடுத்ேப்படும். 

* விதவகமான சிந்திக்கும் திறன்கலள ஊக்குவிக்க 

கமய்நிகர் ஆய்வு கூடங்கள் மற்றும் திறன் தமம்பாட்டு 

மின்னணு-ஆய்வு கூடங்கள் மற்றும் கற்றல் சூழல் 

ஏற்படுத்ேப்படும்.  

* டிஜிட்டல் ஆசிரியர்கள் மூலம் கல்வி கற்பிக்க உயர்ேர 

மின்னணு-பாடத்திட்டம் உருவாக்கப்படும். 

* உலகத்ேரத்திலான கல்விக்கு டிஜிட்டல் பல்கலலக் 

கழகம் ஏற்படுத்ேப்படும். 

சுகாோரம் 

தேசிய டிஜிட்டல் சுகாோர அலமப்புக்கு திறந்ேகவளி ேளம் 

அறிமுகப்படுத்ேப்படும். 

* ேரமான மனநல ஆதராக்கிய கலந்ோய்வுக்கு ‘தேசிய 

கோலலதூர மன நல திட்டம் மற்றும் தசலவகள் 

கோடங்கப்படும். 

நிமான்ஸ்- ஐ சிறப்பு லமயமாக ககாண்டு 23 கோலல 

தூர மன நல சிறப்பு லமயங்களின் கநட்கவார்க் 

ஏற்படுத்ேப்படும். இேற்கான கோழில்நுட்ப உேவிகலள 

கபங்களூரில் உள்ள சர்வதேச ேகவல் கோழில்நுட்ப 

லமயம் (IIITB) வழங்கும்.  

ஷக்ஷம் அங்கன்வாடி 

மிஷன் சக்தி, மிஷன் வத்சல்யா, ஷக்ஷம் அங்கன்வாடி 

மற்றும் தபாஷான் 2.0 திட்டம் மூலம் கபண்கள் மற்றும் 

குழந்லேகளுக்கு ஒருங்கிலைந்ே பயன்கள் 

2 லட்சம் அங்கன்வாடிக்கள் ஷக்ஷம் அங்கன்வாடிகளாக 

தமம்படுத்ேப்படும். 

ஒவ்கவாரு வீட்டுக்கும் குடிநீர் குழாய் இலைப்பு 

வீட்டுக்கு வீடு குடிநீர் குழாய் இலைப்பு வழங்கும் 

திட்டத்தின் கீழ் 2022-23ம் ஆண்டில் 3.8 தகாடி 

வீடுகளுக்கு `60,000 தகாடி ஒதுக்கப்பட்டது. 

அலனவருக்கும் வீடு 

பிரேமரின் வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் 2022-23ம் 

ஆண்டில் 80 லட்சம் வீடுகள் கட்டி முடிக்க `48,000 

தகாடி ஒதுக்கப்பட்டது. 

வடகிழக்கு பகுதிக்கான பிரேமரின் தமம்பாட்டு 

நடவடிக்லக (PM-DevINE) 

வடகிழக்கு மாநிலங்களில் சமூக வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு 

பிரேமரின்-DevINE என்ற புதிய திட்டம் 

கோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

இத்திட்டத்தின் கீழ் இலளஞர்கள் மற்றும் கபண்களின் 

வாழ்வாோர நடவடிக்லககலள தமற்ககாள்ள ஆரம்ப 

கட்டமாக `1,500 தகாடி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டது. 

துடிப்பான கிராமங்கள் திட்டம் 

வடக்கு எல்லலயில் குலறவான மக்கள், இலைப்பு வசதி 

மற்றும் கட்டலமப்புகள் உள்ள எல்லல கிராமங்களின் 

தமம்பாட்டுக்கு துடிப்பான கிராமங்கள் திட்டம் 

கோடங்கப்பட்டது. 

வங்கி வசதிகள் 

1.5 லட்சம் ேபால் அலுவலகங்களில் 100 சேவீேம் வங்கி 

அலமப்புக்குள் வரவுள்ளன. 

வணிக வங்கிகள், 75 மாவட்டங்களில், 75 டிஜிட்டல் 

வங்கி யூனிட்டுகலள கோடங்கவுள்ளன. 

இ-பாஸ்தபார்ட் 



        

    

மின்னணு சிப்கள் கபாருத்ேப்பட்ட இ-பாஸ்தபார்ட்டுகள் 

மற்றும் எதிர்கால கோழில்நுட்பம் அறிமுகப்படுத்ேப்படும்.   

நகர்ப்புற திட்டம் 

கட்டிட விதிகளின் நவீனமயமாக்கல், நகர திட்டமிடல் 

திட்டங்கள் மற்றும் தபாக்குவரத்து சார்ந்ே வளர்ச்சி 

ஆகியலவ அமல்படுத்ேப்படும். 

நகர பகுதிகளில் சார்ஜிங் நிலலயங்கள் அலமக்க தபட்டரி 

மாற்று ககாள்லக ககாண்டு வரப்படும்.   

நில ஆவைங்கள் தமலாண்லம 

ேகவல் கோழில்நுட்ப அடிப்பலடயில் நில ஆவைங்கள் 

தமலாண்லமக்கு ேனித்துவமான நில அலடயாள எண். 

துரிேமான கபருநிறுவனம் கவளிதயற்றம் 

நிறுவனங்கள் விலரவாக கவளிதயறுவேற்கு, துரிேமான 

கபருநிறுவன கவளிதயற்ற லமயம் (C-PACE) 

அலமக்கப்படும். 

ஏவிஜிசி ஊக்குவிப்பு குழு 

அனிதமஷன், விஷூவல் எகபக்ட்ஸ், விலளயாட்டு மற்றும் 

காமிக்ஸ் (AVGC) ஆகியவற்றின் ஊக்குவிப்புக்கு 

இத்துலறயில் ேனி குழு உருவாக்கப்படும்.   

கோலல கோடர்பு துலற 

உற்பத்தியுடன் கோடர்புலடய ஊக்குவிப்பு திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாக 5ஜி கோழில்நுட்பத்துக்கு வலுவான 

சூழலல உருவாக்க வடிவலமப்பு சார்ந்ே உற்பத்தி 

திட்டம் கோடங்கப்படும்.   

ஏற்றுமதி வளர்ச்சி 

நிறுவனம் மற்றும் தசலவ லமயங்கள் தமம்பாட்டில் 

மாநிலங்கலளயும் பங்குோரர்களாக்க சிறப்பு கபாருளாோர 

மண்டலங்கள் சட்டத்துக்கு மாற்றாக புதிய சட்டங்கள் 

ககாண்டுவரப்படும். 

பாதுகாப்புத்துலறயில் இந்தியா ேற்சார்பு அலடேல்: 

2022-23இல் மூலேன ககாள்முேலில் 68% உள்நாட்டு 

கோழில் நிறுவனங்களிடமிருந்து ககாள்முேல் கசய்ய 

பட்கஜட்டில் குறியீடு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 2021-

22இல் 58% ஆக இருந்ேது.  

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுவனம், 

கபருந்கோழில்துலறயினர், ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் 

மற்றும் கல்வியாளர்கள் பயன்படுத்திக் ககாள்ள 

அனுமதிக்கப்படுவதுடன் இந்நிறுவனத்தின் பட்கஜட்டில் 

25% இேற்காக ஒதுக்கீடு கசய்யப்படும். 

பரிதசாேலன மற்றும் சான்றிேழ் கபறுவேற்கு, 

சுேந்திரமான அலமப்பு ஒன்று உருவாக்கப்படும்.  

புதிய வலகப் கபாருட்கள், தசலவ வாய்ப்புகள் 

கசயற்லக நுண்ைறிவு, புவி வானியல் சாேனங்கள், 

மற்றும் ட்தரான்கள் கசமி கண்டக்டர் மற்றும் அேன் சூழல் 

அலமப்பு, விண்கவளி கபாருளாோரம், மரபியல் 

கபாருளாோரம் மற்றும் மருந்து கபாருட்கள், பசுலம 

எரிசக்தி மற்றும் தூய்லமயான தபாக்குவரத்து 

சாேனங்கள் தபான்ற புதிய வலகப் கபாருட்கள், தசலவ 

வாய்ப்புகளில் ஆராய்ச்சி மற்றும்  தமம்பாட்டு பணிகளுக்கு 

அரசு பங்களிப்பு வழங்கப்படும். 

எரிசக்தி மாற்றம் மற்றும் பருவநிலல கசயல்திட்டம்: 

2030’க்குள் 280 GW சூரியசக்தி உற்பத்தி இலக்லக 

அலடய, உயர்திறன் ககாண்ட சூரியசக்தி சாேனங்கலள 

உற்பத்தி கசய்ய, உற்பத்தியுடன் இலைந்ே ஊக்கத் 

கோலகயாக `19,500 தகாடி கூடுேலாக ஒதுக்கப்படும். 

அனல்மின் நிலலயங்களில் உயிரி கழிவு வில்லலகள், 5 

முேல் 7% அளவுக்கு இலை எரிகபாருளாக 

பயன்படுத்ேப்படும். 

ஆண்டுக்கு 38 மில்லியன் கமட்ரிக் டன் கரியமில வாயு 

(CO2) கவளிதயற்றம் ேவிர்ப்பு. 

விவசாயிகளுக்கு கூடுேல் வருமானம் மற்றும் உள்ளூர் 

மக்களுக்கு தவலலவாய்ப்பு 

விலள நிலங்களில் பயிர்க்கழிவுகள் எரிப்பலே ேவிர்க்க 

உேவி 

கோழிற்சாலலகளுக்காக நிலக்கரிலய ரசாயனப் 

கபாருட்களாக மாற்றுேல் மற்றும் நிலக்கரி எரிவாயு 

நிலலயங்கலள அலமக்க நான்கு முன்தனாடி 

திட்டங்கள் கசயல்படுத்ேப்படும் 

தவளாண் காடுகலள வளர்க்க விரும்பும் கஷட்யூல்டு 

வகுப்பு மற்றும் கஷட்யூல்டு பழங்குடியின 

விவசாயிகளுக்கு நிதியுேவி அளிக்கப்படும். 

அரசு மூலேன முேலீடு 

2022-23இல் முக்கிய ேனியார் முேலீடு மற்றும் 

தேலவகலள ஊக்குவிப்பதில் அரசு முேலீடு கோடரும். 

நடப்பாண்டில் `5.54 லட்சம் தகாடியாக உள்ள மூலேன 

கசலவு ஒதுக்கீடு 2022-23இல் 35.4% அதிகரிக்கப்பட்டு 

`7.50 லட்சம் தகாடி ஒதுக்கீடு 

2022-23இல் கமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தி விகிேத்தில் 

2.9% ஒதுக்கீடு 

மத்திய அரசின் ‘வலுவான மூலேன கசலவு’ 2022-

23இல் ` 10.68 லட்சம் தகாடியாக இருக்கும் என 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது கமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தி 

விகிேத்தில் 4.1% ஆகும். 

குஜராத் சர்வதேச நிதி கோழில்நுட்ப நகரம் – சர்வதேச 

நிதிச்தசலவகள் லமயம். 

குஜராத் சர்வதேச நிதி கோழில்நுட்ப நகரத்தில், 

உலகத்ேரம் வாய்ந்ே கவளிநாட்டுப் 

பல்கல்கலலக்கழகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் 

கோடங்க அனுமதிக்கப்படும். 

சர்வதேச நீதித்துலற விதவகத் திட்டத்தின்கீழ், 

சச்சரவுகளுக்கு குறித்ே காலத்திற்குள் தீர்வு காை 

ஏதுவாக சர்வதேச சமரசத் தீர்வு லமயம் அலமக்கப்படும். 

வளங்கலளத் திரட்டுேல் 

ேரவு லமயங்கள் மற்றும் எரிசக்தி தசமிப்பு 

அலமப்புகளுக்கு கட்டலமப்பு அந்ேஸ்து வழங்கப்படும்  

கடந்ே ஆண்டில் `5.5 லட்சம் தகாடிக்கும் அதிகமான 

தமற்ககாள்ளப்பட்ட முேலீட்டு மூலேனம் மற்றும் ேனியார் 

பங்கு முேலீடு, கபரிய அளவிலான ஸ்டார்ட் அப் மற்றும் 

வளர்ச்சி சூழலுக்கு வலக கசய்துள்ளது.       



        

    

புதிய வலக கபாருட்கள், தசலவ வாய்ப்புகள் 

துலறகளுக்கு கலப்பு நிதியம் ஊக்குவிக்கப்படும்.   

பசுலம கட்டலமப்புத் திட்டங்களுக்கு நிதி திரட்ட பசுலமத் 

ேங்கப்பத்திரங்கள் கவளியிடப்படும். 

டிஜிட்டல் பைம் 

2022-23-லிருந்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி டிஜிட்டல் 

ரூபாலய அறிமுகப்படுத்தும். 

மாநிலங்களுக்கு அதிக நிதி வாய்ப்புகலள வழங்குேல் 

‘மாநிலங்களின் மூலேன முேலீட்டுக்கு நிதியுேவி 

அளிக்கும் திட்டத்திற்கு’ ஒதுக்கீடு அதிகரிப்பு:    

`10,000 தகாடி பட்கஜட் மதிப்பீடு நடப்பாண்டின் 

திருத்திய மதிப்பீட்டில் `15,000 தகாடி 

கபாருளாோரத்தில் ஒட்டுகமாத்ே முேலீடுகலள 

ஊக்குவிப்பதில் மாநிலங்களுக்கு உேவ 2022-23இல் `1 

லட்சம் தகாடி ஒதுக்கீடு: 50 ஆண்டுகளுக்கு வட்டியில்லா 

கடன்கள், வழக்கமான மற்றும் அேற்கு தமற்பட்ட கடன் 

வாங்க அனுமதி 

நிதி தமலாண்லம 

பட்கஜட் மதிப்பீடுகள் 2021-22: `34.83 லட்சம் தகாடி 

திருத்திய மதிப்பீடுகள் 2021-22: `37.70 லட்சம் தகாடி 

2022-23இல் கமாத்ே கசலவினம் `39.45 லட்சம் 

தகாடியாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

2022-23இல் கடன் ேவிர்த்ே கமாத்ே வரவுகள் `22.84 

லட்சம் தகாடியாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

நடப்பாண்டில் நிதிப்பற்றாக்குலற: கமாத்ே உள்நாட்டு 

உற்பத்தியில் 6.9% (பட்கஜட் மதிப்பீடுகள் 6.8%) 

2022-23இல் நிதிப்பற்றாக்குலற கமாத்ே உள்நாட்டு 

உற்பத்தி விகிேத்தில் 6.4% ஆக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

தநர்முக வரிகள் 

நிலலயான மற்றும் ஊகிக்கும் வரிமுலறயின் 

ககாள்லகலய முன்கனடுத்து கசல்வேற்கு 

நம்பிக்லகேரும் வரி முலறலய நிறுவுவேற்கான 

கோலலதநாக்குப் பார்லவ 

வரி முலறலய தமலும் எளிலமப்படுத்ேவும், 

வழக்குகலளக் குலறக்கவும் 

‘புதிய வடிவிலான கைக்கு ோக்கல்’ அறிமுகம் 

கூடுேல் வரி கசலுத்துவேற்கு புதிய வடிவிலான கைக்கு 

ோக்கலுக்கு வாய்ப்பு 

ஏற்கனதவ ேவறவிட்ட வருவாலய அறிவிப்பேற்கு 

மதிப்பீட்டாளரால் இயலும் 

உரிய மதிப்பீட்டு ஆண்டின் இறுதியில் இருந்து 2 

ஆண்டுகளுக்குள் கைக்கு ோக்கல் கசய்ய முடியும் 

கூட்டுறவு சங்கங்கள் 

கூட்டுறவுகளால் கசலுத்ேப்பட்ட குலறந்ேபட்ச மாற்றுவரி 

விகிேம் 18.5 சேவீேத்தில் இருந்து 15 சேவீேமாகக் 

குலறக்கப்பட்டுள்ளது. 

கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் 

இலடதய சமச்சீரான வாய்ப்லப வழங்குேல் 

`1 தகாடிக்கும் அதிகமாகவும், `10 தகாடி வலரயிலும் 

கமாத்ே வருமானம் உள்ள கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கான 

கூடுேல் வரி 7 சேவீேமாகக் குலறக்கப்பட்டுள்ளது. 

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வரி நிவாரைம் 

கபற்தறார்கள் / காப்பாளர்களின் வாழ்க்லக காலத்தில் 

அோவது கபற்தறார்கள் / காப்பாளர்கள் 60 வயலே 

எட்டிய தபாது, மாற்றுத்திறனாளிகலள 

சார்ந்திருப்தபாருக்கு காப்பீட்டு திட்டத்தில் இருந்து 

கிலடக்கும் வருடாந்திர கோலக அல்லது கமாத்ே கோலக 

அனுமதிக்கப்படும். 

தேசிய ஓய்வூதிய திட்டப் பங்களிப்பில் சமநிலல 

மாநில அரசு ஊழியர்களின் தேசிய ஓய்வூதிய திட்ட 

கைக்கிற்குப் பங்களிப்பு கசய்யும் 

உரிலமயாளர்களுக்கான வரிப்பிடித்ே வரம்பு 10 

சேவீேத்தில் இருந்து 14 சேவீேமாக உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. 

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இலையாக இவர்கள் 

ககாண்டுவரப்பட்டுள்ளனர். 

இது சமூகப் பாதுகாப்புப் பலன்கலள விரிவாக்க உேவும். 

புதிய கோழில்களுக்கு ஊக்குவிப்பு 

ேகுதிவாய்ந்ே புதிய கோழில்களுக்கு வரிப் பயன் 

கிலடப்பேற்கான இலைப்புக்காலம் ஓராண்டிற்கு, 

31.03.2023 வலர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இலைப்புக்கான கால வரம்பு ஏற்கனதவ 31.03.2022 

ஆக இருந்ேது. 

சலுலக வரி முலறயின் கீழ் ஊக்குவிப்பு திட்டங்கள் 

பிஏபி பிரிவு 115இன் கீழ் ேயாரிப்பு அல்லது உற்பத்தி 

கோடக்கத்திற்கான கலடசி தேதி ஓராண்டுக்கு அோவது 

31 மார்ச் 2023இல் இருந்து 31 மார்ச் 2024 வலர 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. கமய்நிகர் டிஜிட்டல் கசாத்துக்களின் 

வரி விதிப்புக்கான திட்டம் 

கமய்நிகர் டிஜிட்டல் கசாத்துக்களுக்கான குறிப்பிட்ட 

வரிமுலற அறிமுகம் கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

எந்ேகவாரு கமய்நிகர் டிஜிட்டல் கசாத்து 

பரிமாற்றத்திலிருந்து கிலடக்கும் வருவாய்க்கு 30 சேவீே 

விகிேத்தில் வரி விதிக்கப்படும். 

ஆர்ஜிே கசலவு ேவிர மற்ற வருவாலய கைக்கிடும் 

தபாது கசலவு அல்லது ஊதியம் வரிக்குலறப்புக்கு 

அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. 

கமய்நிகர் டிஜிட்டல் கசாத்துக்களின் பரிமாற்றத்தில் 

ஏற்படும் இழப்பு இேர வருவாய்க்கு மாற்றாக எடுத்துக் 

ககாள்ள இயலாது 

பரிமாற்ற விவரங்கலள கபறுவேற்கு கமய்நிகர் டிஜிட்டல் 

கசாத்து பரிமாற்றம் கோடர்பாக வழங்கப்பட்ட கோலகக்கு 

ஒரு சேவீே அளவிற்கு டிடிஎஸ் (வருவாயிலிருந்து 

வரிப்பிடித்ேம்) பிடித்ேம் கசய்யப்படும். 

கமய்நிகர் டிஜிட்டல் கசாத்து பரிசளிக்கப்படும் தபாது 

அேலன கபறுபவருக்கு வரி விதிக்கப்படும். 

வழக்கு நிர்வாகம் 

உயர்நீதிமன்றம் அல்லது உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு 

வழக்கு நிலுலவயில் இருக்கும் பட்சத்தில் நீதிமன்றத்ோல் 



        

    

சட்டம் பற்றிய தகள்வி முடிவு கசய்யப்படும் வலர 

தமல்முலறயீடு ோக்கல் கசய்வது ஒத்திலவக்கப்படும். 

துலறக்கும், வரி கசலுத்துதவாருக்குமிலடதய 

அடுத்ேடுத்து வழக்கு கோடரப்படுவலே இது கபருமளவு 

குலறக்க உேவும். 

ஐஎஃப்எஸ்சி-க்கு வரி ஊக்குவிப்புகள் 

குறிப்பிட்ட நிலலலமகளுக்கு உட்பட்டு கீழ் 

வருபவற்றுக்கு வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும். 

கடலுக்கு அப்பால் உருவாக்கப்பட்ட கபாருட்களிலிருந்து 

கவளிநாடு வாழ் இந்தியரின் வருவாய் 

கடலுக்கு அப்பால் உள்ள வங்கிப் பிரிவால் வழங்கப்பட்ட 

மாற்றுக் கைக்குகளிலிருந்து கபறப்படும் வருவாய் 

கப்பல் குத்ேலகயின் கைக்கில் கபறப்படும் உரிமத் 

கோலக மற்றும் வட்டி வருவாய் 

ஐஎஃப்எஸ்சியில் பங்கு நிர்வாக தசலவகளிலிருந்து 

கபறப்படும் வருவாய் 

கூடுேல் வரியில் சீர்திருத்ேம் 

ஏஓபி-க்கள் (ஒப்பந்ேத்லே நிலறதவற்றுவேற்கு 

அலமக்கப்படும் கூட்டலமப்பு) மீோன கூடுேல் வரி 

உச்சவரம்பு 15 சேவீேமாக இருக்கும். 

ேனிநபர் நிறுவனங்களுக்கும், கூட்டு 

நிறுவனங்களுக்கும் இலடதயயான துலை வரியில் 

பாகுபாடு குலறக்கப்படும் 

எந்ேவலகயான கசாத்துக்கள் பரிமாற்றத்திலிருந்தும் 

கிலடக்கின்ற நீண்டகால மூலேன லாபங்கள் மீோன 

துலை வரி 15 சேவீேமாக இருக்கும் 

புதிய கோழில் கோடங்கும் சமூகத்தினருக்கு ஊக்கம் 

அளிப்பேற்காக 

வருவாய் மற்றும் லாபங்கள் மீோன துலை வரி அல்லது 

கசஸ் வரி வர்த்ேக கசலவாக அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது 

வரி ஏய்ப்புக்கு எதிரான ேடுப்பு நடவடிக்லக 

தேடுேல் மற்றும் ஆய்வு நடவடிக்லககளின் தபாது 

கண்டறியப்பட்ட கவளிப்படுத்ேப்படாே வருவாய்க்கு 

மாறான எந்ே இழப்லபயும் கவளிப்படுத்ே 

அனுமதிக்கப்படாது. 

டிடிஎஸ் அம்சங்களில் சீர்திருத்ேங்கள் 

·வணிக தமம்பாட்டு உத்தியாக முகவர்களின் 

லககளில் இருக்கும் வரி விதிப்பின் பயன்கள் 

முகவர்களுக்கு வழங்கப்படும். 

·நிதியாண்டின் தபாது ஒரு நபருக்கு வழங்கப்படும் 

பைப்பயன்களின் கமாத்ே மதிப்பு `20,000-ஐ கடக்கும் 

தபாது வரிப்பிடித்ேம் கசய்யப்படும். 

மலறமுக வரிகள் 

ஜிஎஸ்டியில் மகத்ோன வளர்ச்சி 

கபருந்கோற்றுக்கு இலடயிலும் ஜிஎஸ்டி வருவாய் 

அதிகரிப்பு – இந்ே வளர்ச்சிக்கு வரிகசலுத்துதவார் 

பாராட்டுக்குரியவர்கள் 

சிறப்புப் கபாருளாோர மண்டலங்கள் 

சிறப்புப் கபாருளாோர மண்டலங்களில் சுங்க நிர்வாகம் 

முற்றிலும் கோழில்நுட்பமயமாக்கம். 2022 கசப்டம்பர் 30-

ந் தேதி வாக்கில் சுங்க தேசிய வலலத்ேளத்தின் 

கசயல்பாடு நலடமுலறக்கு வரும். 

சுங்க சீர்திருத்ேங்கள் மற்றும் தீர்லவ விகிே மாற்றங்கள் 

முகமற்ற சுங்க நலடமுலற முற்றிலும் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ககாவிட்-19 கபருந்கோற்று 

காலத்தில், அலனத்து விேமான சிரமங்களுக்கு இலடதய 

சுங்க அலமப்புகள் சிறப்பான முன்களப் பணியில் 

ஈடுபட்டன. 

திட்ட இறக்குமதிகள் மற்றும் மூலேனப் கபாருட்கள் 

மூலேனப் கபாருட்கள் மற்றும் திட்ட இறக்குமதிகளில் 

சலுலக விகிேங்கள் படிப்படியாக அகற்றப்படும். 

இந்தியாவில் ேயாரிப்தபாம் மற்றும் உள்நாட்டுத் துலற 

வளர்ச்சிக்கு உேவும் வலகயில் 7.5 சேவீேம் என்ற 

மிேமான கட்டைம் வசூலிக்கப்படும். 

உள்நாட்டில் ேயாரிக்கப்படாே நவீன 

இயந்திரங்களுக்கான சில சலுலககள் கோடரும். 

மூலேனப் கபாருட்களில் உள்ளூர் உற்பத்திலய 

ஊக்குவிக்க, சிறப்பு வார்ப்புகள், திருகாணி 

உருண்லடகள், தநரியல் இயக்கம் தபான்ற உற்பத்திப் 

கபாருட்களுக்கு சில சலுலககள் அறிமுகம். 

சுங்க சலுலககள் மறு ஆய்வு மற்றும் கட்டை எளிோக்கம் 

சில வலகயான தவளாண் உற்பத்திப் கபாருட்கள், 

ரசாயனங்கள், துணிகள், மருத்துவ உபகரைங்கள் 

மீோன சலுலக தபான்ற 350-க்கும் தமற்பட்ட 

சலுலககலள படிப்படியாக அகற்ற உத்தேசம். தபாதுமான 

உள்ளூர் திறன் ககாண்ட மருந்துகளுக்கு இச்சலுலககள் 

நீடிக்கும். 

ரசாயனங்கள், ஜவுளி, உதலாகங்கள் தபான்ற 

பிரிவுகளுக்கான கட்டை விகிேம் மற்றும் சுங்க விகிேம் 

எளிோக்கப்படுகிறது.  இந்தியாவில் ேயாரிக்கப்படும் 

அல்லது ேயாரிக்கப்படக் கூடிய கபாருட்களுக்கு சலுலக 

ரத்து கசய்யப்பட்டு, இந்தியாவில் ேயாரிப்தபாம், ேற்சார்பு 

இந்தியா ஆகியவற்றின் தநாக்கங்களுடன் 

ேயாரிக்கப்படும் கபாருட்களுக்குப் பயன்படும் கச்சா 

கபாருட்களுக்கு சலுலக அடிப்பலடயிலான தீர்லவகள் 

வழங்கப்படும். 

குறிப்பிட்ட துலற முன்கமாழிவுகள் 

மின்னணு 

அணியக்கூடிய உபகரைங்கள், தகட்கும் 

உபகரைங்கள், மின்னணு ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள், உள்ளூர் 

உற்பத்திலய ஊக்குவிக்க படிப்படியான விகிே 

அலமப்லப உருவாக்க சுங்கத் தீர்லவ விகிேங்கள் 

திருத்தியலமக்கப்படும். 

கமாலபல் ஃதபான் மின்னூக்கிகள் மின்மாற்றி, கமாலபல் 

தகமராவுக்கான தகமரா கலன்ஸ் ஆகியவற்றின் 

பாகங்கள் மற்றும் சில கபாருட்களுக்கு, உயர் வளர்ச்சி 

மின்னணு கபாருட்கள் உற்பத்திலய உள்நாட்டில் 

ஊக்குவிக்கும் தீர்லவ சலுலககள். 

லவரங்கள் மற்றும் ஆபரைங்கள் 



        

    

பட்லடத் தீட்டப்பட்ட லவரங்கள் மற்றும் லவரக்கற்கள் 

மீோன சுங்கத் தீர்லவ 5 சேவீேமாக குலறக்கப்படுகிறது. 

லவரங்கள் மற்றும் நலகப்பிரிலவ ஊக்குவிக்கும் 

வலகயில் அறுக்கப்பட்ட லவரங்களுக்கு சுங்கத் தீர்லவ 

இல்லல. 

மின் வணிகம் மூலம் நலக ஏற்றுமதிலய ஊக்கவிக்க 

இந்ே ஆண்டு ஜூன் மாேம் எளிோக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுலற 

கட்டலமப்பு அமல்படுத்ேப்படும். 

கவரிங் நலக இறக்குமதிக்கு ஊக்கத் ேலட விதிக்கும் 

வலகயில், கவரிங் நலக இறக்குமதி மீது குலறந்ேபட்சம் 

கிதலாவுக்கு `400 வீேம் சுங்கத் தீர்லவ கசலுத்ே 

தவண்டும். 

ரசாயனங்கள் 

கமத்ேனால், அசிடிக் ஆசிட் தபான்ற சில முக்கிய 

ரசாயனங்கள், கபட்தராலிய சுத்திகரிப்புக்கான கனரக 

இருப்பு மீோன சுங்கத் தீர்லவ குலறக்கப்படுகிறது; 

உள்நாட்டு உற்பத்தித் திறன் உள்ள தசாடியம் சயலனடு 

மீோன தீர்லவ அதிகரிக்கப்படுகிறது. இது உள்நாட்டு 

மதிப்புக் கூடுேலல அதிகரிக்க உேவும். 

எம்எஸ்எம்இ 

குலடகள் மீோன சுங்கத் தீர்லவ 20 சேவீேமாக 

அதிகரிக்கப்படுகிறது. குலடகளுக்கான பாகங்களுக்கு 

வழங்கப்பட்ட சலுலக திரும்பப் கபறப்படுகிறது. 

இந்தியாவில் உற்பத்தி கசய்யப்படும் தவளாண் 

துலறக்கான உபகரைங்கள் மீோன சலுலக 

மாற்றியலமக்கப்படுகிறது. 

சிறு, குறு, நடுத்ேர கோழிலின் இரண்டாம் கட்ட உருக்கு 

உற்பத்தியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் 

நிவாரைத்லே தமலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கும் 

வலகயில் இரும்புக் கழிவுகளுக்கு சுங்கத் தீர்லவ 

விலக்களிக்கப்படுகிறது. 

கபாது நலன் கருதி உதலாகங்களுக்கு அதிக விலல 

அளிக்கும் வலகயில், துருப்பிடிக்காே ஸ்டீல், இரும்புக் 

கம்பிகள், அல்லாய் ஸ்டீல் மீோன சிவிடி தீர்லவ ரத்து 

கசய்யப்படுகிறது. 

ஏற்றுமதிகள் 

ஏற்றுமதிலய ஊக்குவிக்க அலங்காரம், டிரிம்மிங், 

பாஸ்ட்னர்கள், கபாத்ோன்கள், ரிவிட், லலனிங் 

கமட்டீரியல், குறிப்பிட்ட தோல், மரச்சாமான்கள் 

கபாருத்துேல்கள் மற்றும் தபக்தகஜிங் கபட்டிகள் தபான்ற 

கபாருட்களுக்கு சலுலககள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 

இறால் ஏற்றுமதிலய ஊக்குவிக்க, இறால் வளர்ப்புக்குத் 

தேலவயான சில கபாருட்கள் மீோன தீர்லவ 

குலறக்கப்படுகிறது. 

எரிகபாருள் கலப்லப ஊக்குவிக்க கட்டை அளவீடு 

எரிகபாருள் கலப்லப ஊக்குவிக்க, கலக்காே 

எரிகபாருளுக்கு 2022 அக்தடாபர் 1 முேல் லிட்டருக்கு `2 

வீேம் கூடுேல் வித்தியாச கலால் வரி விதிக்கப்படும். 

 

5. 2025-26-ஆம் நிதியாண்டில் இந்திய கபாருளாோர 

மதிப்பு 5 டிரில்லியன் டாலராக உயரும்: ேலலலம 

கபாருளாோர ஆதலாசகர் 

இந்தியாவின் கபாருளாோர மதிப்பு 2025-26ஆம் 

நிதியாண்டில் 5 டிரில்லியன் டாலலர (சுமார் `370 

லட்சம் தகாடி) எட்டும் என்று மத்திய அரசின் ேலலலம 

கபாருளாோர ஆதலாசகர் வி அனந்ே நாதகஸ்வரன் 

நம்பிக்லக கேரிவித்துள்ளார். 

இதுகோடர்பாக அவர் கசவ்வாய்க்கிழலம கூறுலகயில், 

“கமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியின் கமாத்ே மதிப்பு 

ஏற்ககனதவ 3 டிரில்லியன் டாலலர (சுமார் `225 லட்சம் 

தகாடி) கடந்துள்ளது. கசலாவணி மதிப்பு விகிேத்தின் 

தபாக்கு, வளர்ந்ே நாடுகளில் உள்ள நிலவரம் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில்ோன் இந்திய ரூபாயின் 

மதிப்பு ஸ்திரமாகவும் வலுவாகவும் இருக்கும். 

கமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி விகிேத்லே 8-9 

சேவீேமாக கோடர்ந்து ேக்கலவத்துக்ககாண்டால், அது 

டாலர் மதிப்பில் 8 சேவீே வளர்ச்சியாக இருக்கும். இந்ேப் 

தபாக்கு கோடர்ந்து சாத்தியமானால் 2025-26 அல்லது 

2026-27ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியப் கபாருளாோர 

மதிப்பு 5 டிரில்லியன் டாலலர எட்டும்” எனத் கேரிவித்ோர். 

இந்திய கபாருளாோர மதிப்லப 5 டிரில்லியன் டாலராக 

அதிகரித்து, 2024-25ஆம் ஆண்டுக்குள் உலகளாவிய 

கபாருளாோர சக்தியாக இந்தியாலவ உயர்த்தும் ேனது 

கனலவ கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டு பிரேமர் தமாடி 

கவளிப்படுத்தினார். இேன்மூலம் உலகில் மூன்றாவது 

கபரிய கபாருளாோர நாடாக இந்தியா உருகவடுக்கும். 

நடப்பு நிதியாண்டில் இந்திய கபாருளாோரம் 9.2 சேவீேம் 

வளர்ச்சியலடயும் எனவும், அடுத்ே நிதியாண்டில் 8-8.5 

சேவீேம் வளர்ச்சியலடயும் என்றும் 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளோக நாடாளுமன்றத்தில் ோக்கல் 

கசய்யப்பட்ட கபாருளாோர ஆய்வறிக்லகயில் 

கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

 

6. தசதி கேரியுமா? 

ஜன.22: ே.கச. ஞானதவல் இயக்கத்தில் நடிகாா் சூாா்யா 

நடித்ே ‘கஜய் பீம்’  திலரப்படம் ஆஸ்காா் விருதுக்கான 

ேகுதிப் பட்டியலில் இடம்கபற்றது. 

ஜன.23: ேமிழக அரசின் கோல்லியல் துலறயின் முேல் 

இயக்குநராகப் பணி யாற்றியவரும் முதுகபரும் 

கோல்லியல் மற்றும் கல்கவட்டு ஆய்வாளருமான நாகசாமி 

(92) காலமானார். 

ஜன.23: லக்தனாவில் நலடகபற்ற லசயது தமாடி 

சர்வதேச பாட்மிண்டன் கோடரின் ஒற்லறயர் பட்டத்லே 

இந்தியாவின் பி.வி. சிந்து கவன்றார். 

ஜன.24: 1945இல் இரண்டாம் உலகப் தபாரின்தபாது 

மாயமான அகமரிக்க விமானம் இமயமலலப் பகுதியில் 

அகமரிக்க மலலதயற்ற சாகச வீரர் கிதளட்டன் குக்கலஸ் 

ேலலலமயில் கண்டறியப்பட்டது. 

ஜன.25: ேமிழகத்லேச் தசர்ந்ே சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் 

(இலக்கியம், கல்வி); எஸ் ோதமாேரன் (சமூக தசலவ); வீ. 

தசலஷயா (மருத்துவம்), AKC நடராஜன், முத்துக்கண்ை 



        

    

-ம்மாள், கசௌகார் ஜானகி, எச் பல்தலஷ் பஜந்திரி (கலல) 

ஆகிதயார் 2022-ம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகளுக்குத் 

தேர்வு கசய்யப்பட்டனர். 

ஜன.26: ேமிழகத்தில் 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 

490 தபரூராட்சிகளுக்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் 

தேர்ேல் பிப்ரவரி 19 அன்று நலடகபறும் என்று மாநிலத் 

தேர்ேல் ஆலையம் அறிவித்ேது. 

ஜன.27: டாடா குழுமத்திடம் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்லே 

மத்திய அரசு அதிகாரபூர்வமாக ஒப்பலடத்ேது. முன்னோக 

`18 ஆயிரம் தகாடிக்கு ஏர் இந்தியா நிறுவனத்லே டாடா 

நிறுவனம் வாங்கியது. 

ஜன.27: 1964ஆம் ஆண்டில் தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் 

இந்திய ஹாக்கி அணிக்கு தகப்டனாக இருந்து ேங்கப் 

பேக்கம் கவன்ற சரண்ஜித் சிங் (90) காலமானார். 

ஜன.28: மத்திய நிதி அலமச்சகத்தின் ேலலலமப் 

கபாருளாோர ஆதலாசகராக ஆனந்த் நாதகஸ்வரலன 

நியமித்து மத்திய அரசு உத்ேரவிட்டது. 

ஜன.29: இந்தியாவிடமிருந்து முேன்முலறயாக பிரதமாஸ் 

ஏவுகலைலய 375 பில்லியன் அகமரிக்க டாலர் 

மதிப்பில் பிலிப்லபன்ஸ் வாங்க ஒப்பந்ேம் 

லககயழுத்ோகியுள்ளது. 

 

 


