
         

    

1.தேசிய பாதுகாப்புப் படையின் ேலைலை இயக்குநராக நியமிக்கப் 

-பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) ஸ்வபன் தாஸ்குப்தா 

ஆ) M கணபதி  

இ) P K சின்ஹா 

ஈ) A P மககஸ்வரி 

✓ மூத்த இ கா ப அதிகாரியான M A கணபதி, கதசிய பாதுகாப்புப் படையின் 

தடைடை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தற்கபாது அவர், உள்நாட் 

-டு வான் கபாக்குவரத்து பாதுகாப்பகத்தின் தடைடை இயக்குநராக 

பணியாற்றி வருகிறார். மற்றறாரு இ கா ப அதிகாரியான குல்தீப் சிங், 

மத்திய கேமக்காவல்படையின் தடைடை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டு 

-ள்ளார். 

 

2.பின்வரும் எவ்வாண்டில், கட்சித்ோவல் ேலைச்சட்ைம் என்றலைக் 

-கப்படும் 10ஆவது அட்ைவலை அரசியைலைப்பில் தசர்க்கப்பட்ைது? 

அ) 1972 

ஆ) 1985  

இ) 1992 

ஈ) 2005 

✓ கட்சித்தாவல் தடைச்ேட்ைம் என்று றபாதுவாக அறியப்படும் பத்தாவது 

அட்ைவடண, 1985ஆம் ஆண்டில் அரசியலடமப்பில் கேர்க்கப்பட்ைது. 

கட்சித்தாவல் தடைச்ேட்ைத்தின்படி, கதர்ந்றதடுக்கப்பட்ை நாைாளுமன்ற 

உறுப்பினர் ஸ்வபன் தாஸ்குப்தா தனது பதவிக்காலம் முடிவடைவதற்கு 

ஓராண்டுக்கு முன்னதாககவ மாநிலங்களடவயில் இருந்து விலகினார்.  

✓ கமற்கு வங்க மாநில ேட்ைமன்றத் கதர்தலில் அவர் கவட்பாளராக நிறுத்த 

-ப்பட்டுள்ளார். 2016’இல் அவர் மாநிலங்களடவக்கு கதர்ந்றதடுக்கப்பட் 

-ைார். ஒரு நியமன நாைாளுமன்ற உறுப்பினர், பதவி ஏற்ற 6 மாதத்துக்கு 

பிறகு ஏகதனும் ஓர் அரசியல் கட்சியில் கேர்ந்தால் அவர் தகுதிநீக்கம் 

றேய்யப்பை கவண்டும் என அரசியல் ேட்ைத்தின் பத்தாவது அட்ைவடண 

கூறுகிறது. 

 

3.அண்லைச் சசய்திகளில் இைம்சபற்ற P K சின்ஹா, தனது எந்ேப் 

பேவியிலிருந்து அண்லையில் விைகினார்? 

அ) றபாருளாதார விவகாரங்கள் றேயலாளர் 

ஆ) பிரதமரின் முதன்டம ஆகலாேகர்  

இ) நிதி றேயலாளர் 

ஈ) NITI ஆகயாக்கின் தடலடமச் றேயலதிகாரி 

✓ பிரதமரின் முதன்டம ஆகலாேகராக பதவி வகித்து வந்த P K சின்ஹா, 

சமீபத்தில் தனது பதவியிலிருந்து விலகினார். பிரதமர் நகரந்திர கமாடி 

அரோங்கத்தின் முதல் பதவிக்காலத்தில், அடமச்ேரடவ றேயலாளராக P 

K சின்ஹா பணியாற்றினார் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

4. திறன் தைம்பாட்டிற்காக, ̀ 81 இைட்சம் ைதிப்புள்ள பயிற்சிக்கருவிக 

-லள, எந்ே நாட்டில் உள்ள இந்திய தூேர் ஒப்பலைத்ோர்? 

அ) கநபாளம்  

ஆ) மியான்மர் 

இ) மாலத்தீவு 

ஈ) இலங்டக  

✓ இலங்டகயில் உள்ள இந்திய தூதர், அண்டமயில், சுமார் `81,00,000 

மதிப்புள்ள பயிற்சிக்கருவி உதவிகடள இலங்டகயின் கைற்படைக்கு 

திறன் கமம்பாட்டிற்காக வழங்கியுள்ளார். இலங்டகயின் வைக்கு மற்றும் 

கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு விஜயம் றேய்தகபாது, உயராடணயர் 

ககாபால் பாக்கல பயிற்சிக்கருவிகடள முடறயாக வழங்கினார். அவர், 

கின்றைல் மின்னூல்கடளயும் கைற்படை மற்றும் கைல்ோர் அகாைமியின் 

நூலகத்தில் ஒப்படைத்தார். 

 

 

 

5.இந்திய லகவிலனப் சபாருட்கள் ைற்றும் லகத்ேறி ஏற்றுைதிக் 

கைகம் அலைந்துள்ள இைம் எது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) உத்தர பிரகதேம்  

இ) குஜராத் 

ஈ) மத்திய பிரகதேம் 

✓ உத்தர பிரகதே ைாநிைத்தின் றநாய்ைாவில் அடமந்துள்ள டகவிடனப் 

றபாருட்கள் மற்றும் டகத்தறி ஏற்றுமதிக்கழகத்டத மூை, அடமச்ேரடவ 

ேமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்தது. டகவிடனப் றபாருட்கள் மற்றும் டகத்தறி 

ஏற்றுமதிக்கழகம் என்பது மத்திய ஜவுளி அடமச்ேகத்தின் நிர்வாகக் 

கட்டுப்பாட்டின்கீழ் உள்ள, அரசுக்கு றோந்தமான ஒரு நிறுவனமாகும்.  

✓ இது, கைந்த 2015-16 காலகட்ைம் முதல் றதாைர்ச்சியாக இழப்புகடளச் 

ேந்தித்ததாக கூறப்படுகிறது. அந்நிறுவனத்தின் ஊழியர்களுக்கு விருப்ப 

ஓய்வு வழங்கப்பைவுள்ளது. 

 

6. ‘உைகின் பைங்குடி ைக்களின் நிலை’ என்ற தடைப்பில் அறிக்லக 

ஒன்லற சவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) பன்னாட்டு றேலவாணி நிதியம் 

இ) ஐக்கிய நாடுகள் அடவ  

ஈ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

✓ ஐநா றபாருளாதார மற்றும் ேமூக விவகாரங்கள் துடறயானது ‘உலகின் 

பழங்குடி மக்களின் நிடல’ குறித்த அறிக்டகயின் அண்டமய பதிப்டப 

றவளியிட்ைது. இவ்வறிக்டகயின்படி, பழங்குடி மக்கள் புவியின் பல்லுயிர் 

வடகடமயில் 80% பகுதிகளில் வாழ்கின்றனர். ஆனால் அவர்களுள் 

பலர், நிலம் மற்றும் வளங்களுக்கான ேட்ை உரிடமகடள காப்பதற்கு 

இன்னும் கபாராடிக்றகாண்டுதான் இருக்கிறார்கள். 

 

7. ‘தபரிைர் ேடுப்பு உட்கட்ைலைப்பிற்கான கூட்ைணி’யின் ேலைலை 

-யகம் அலைந்துள்ள இைம் எது? 

அ) றஜனிவா 

ஆ) பாரிஸ் 

இ) புது தில்லி  

ஈ) ஜாகர்த்தா 

✓ கபரிைர் தடுப்பு உட்கட்ைடமப்பிற்கான கூட்ைணி என்பது நாடுகள், ஐநா 

முகடமகள், பலதரப்பு வளர்ச்சி வங்கிகள், தனியார்துடற மற்றும் கல்வி 

-யாளர்களின் ஓர் உலகளாவிய கூட்ைணியாகும். இது கபரிைர் றநகிழ் 

திறன்மிக்க உட்கட்ைடமப்டப கமம்படுத்துவடத கநாக்கமாகக் றகாண் 

-டுள்ளது. இதன் தடலடமயகம் புது தில்லியில் அடமந்துள்ளது.  

✓ கபரிைர் தடுப்பு உட்கட்ைடமப்பிற்கான கூட்ைணியானது அதன் உறுப்பு 

நாடுகள் மற்றும் நிறுவனங்களுைன் இடணந்து,  கபரிைர் தடுப்பு உட் 

-கட்ைடமப்பு றதாைர்பான பன்னாட்டு மாநாட்டை ேமீபத்தில் நைத்தியது. 

 

8. எந்ேத் திட்ைத்தின்கீழ், CSIR, இந்தியப் சபருங்கைலில், ைரபணு 

தவறுபாட்லை வலரபைைாக்க உள்ளது? 

அ) Project IOR 

ஆ) Project Bio 

இ) Project TraceBioMe  

ஈ) Project 21 

✓ ‘TraceBioMe’ திட்ைத்தின்கீழ், - ககாவாவில் உள்ள அறிவியல் மற்றும் 

றதாழிலக ஆராய்ச்சி கழகத்தின் கதசிய கைல்ோர் நிறுவனமானது (CSIR 

-NIO) இந்தியப்றபருங்கைலில் உள்ள உயிரினங்களின் மரபணு கவறு 

பாட்டை வடரபைமாக்கத் றதாைங்கியுள்ளது. இந்தத் திட்ைத்தில், மரபணு 

வடரபைத்டத உருவாக்குவதற்கு கைலின் றவவ்கவறு இைங்களில் 

உள்ள நீர், வண்ைல், மிதடவ நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் பல்கவறு 

உயிரினங்களின் றபரிய அளவிலான மாதிரிகள் கேகரிக்கப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. IBSA (இந்தியா-பிதரசில்-சேன்னாப்பிரிக்கா) சபண்கள் ைன்றக் 

கூட்ைம் நலைசபற்ற இைம் / முடற எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா 

இ) பிகரஸில் 

ஈ) றமய்நிகர் முடறயில்  

✓ IBSA (இந்தியா-பிகரசில்-றதன்னாப்பிரிக்கா) றபண்கள் மன்றக் கூட்ைம் 

ேமீபத்தில் றமய்நிகர் முடறயில் நடைறபற்றது. இது, ேந்திப்பின் 6ஆவது 

பதிப்பாகும். இந்தியாடவச்ோர்ந்த தூதுக்குழுவிற்கு மத்திய றபண்கள் 

மற்றும் குழந்டதகள் கமம்பாட்டு அடமச்ேகம் தடலடமதாங்கியது.  

✓ இக்கூட்ைத்தின்கபாது ஒரு கூட்டு அறிவிப்பு றவளியிைப்பட்ைது. அது, IBSA 

இலக்குகள் மற்றும் வாழ்வின் அடனத்து நிடலகளிலும் பாலின ேமத்து 

-வத்டத அடைவதற்கான உறுதிப்பாட்டை எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

10.பிரிட்ஸ்கர் பரிசுைன் சோைர்புலைய துலற எது? 

அ) இலக்கியம் 

ஆ) இதழியல் 

இ) கட்டுமானக்கடல  

ஈ) அறிவியல் & றதாழில்நுட்பம் 

✓ பிரிட்ஸ்கர் பரிசு என்பது கட்ைைக்கடலத் துடறயில் வழங்கப்படும் மிக 

உயரிய றகளரவமாகும். 2021 பிரிட்ஸ்கர் கட்ைைக்கடல பரிசு, அன்கன 

லாகைன் மற்றும் ஜீன்-பிலிப் வேல் ஆகிகயாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ இவ்விரு பிறரஞ்சு றவற்றியாளர்களும் லாகைன் & வோலின் நிறுவனத் 

-தின் நிறுவனர்களாவர். தி டஹயாத் அறக்கட்ைடளயின் தடலவர் 

றவற்றியாளர்கடள அறிவித்தார். அன்கன லாகைன், இந்த விருடத 

றவன்ற முதல் பிறரஞ்சு றபண் கட்ைைக்கடலஞராவார். 

 


1. ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள்ோன்று றபற ஆதார் இனி கட்ைாயமில்டல 

ஓய்வூதியதாரர்கள் மின்னணுமுடறயில் ஆயுள்ோன்றுறபற ஆதார் அட்டை 

எண்டண அளிக்க கவண்டியது கட்ைாயமில்டல என்று மத்திய அரசு 

அறிவித்துள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்கள் றதாைர்ந்து ஓய்வூதியம்றபற ஆண்டு 

கதாறும் தங்கள் ஆயுள்ோன்டற அளிக்க கவண்டியது கட்ைாயமாகும். 

அப்கபாதுதான் அவர்களுக்கு தடையில்லாமல் ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படும்.  

இந்த ஆயுள்ோன்டறப்றபற ஆதார் எண்டண அளிக்க கவண்டியது 

கட்ைாயமாக இருந்தது. இந்நிடலயில், இதடன மாற்றி மத்திய மின்னணு, 

தகவல்றதாழில்நுட்பத்துடற அடமச்ேகம் புதிய அறிவிப்டப றவளியிட்டுள் 

-ளது. அதன்படி மின்னணு முடறயில் ஆயுள்ோன்றுறபற ஆதார் எண் 

கட்ைாயமில்டல என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், விருப்பத்தின் 

கபரில் ஆதார் எண்டண அளிக்கலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 

ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆதார் அல்லாத கவறு அடையாள ோன்டற அளித்தால் 

கபாதுமானது. அரசு அலுவலகங்களில் வருடகப்பதிவு நிர்வாகத்துக்கும், 

மத்திய தகவல் டமயம் உருவாக்கிய ேந்கதஷ் றேயலிடய (வாட்ஸ்அப் 

கபான்றது) உபகயாகிக்கவும் ஆதார் எண் கட்ைாயமில்டல என்றும் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. ஆறு ககாடி ககரானா தடுப்பூசிகடள 76 நாடுகளுக்கு இந்தியா அனுப்பி 

டவப்பு: ஹர்ஷ் வர்தன் 

இந்தியா இதுவடரயில் 6 ககாடி ககரானா தடுப்பூசிகடள 76 நாடுகளுக்கு 

அனுப்பியுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத் துடற அடமச்ேர் ஹர்ஷ் வர்தன் 

றதரிவித்துள்ளார். ேண்டிகரில் உள்ள நுண்ணுயிர் றதாழில்நுட்ப நிறுவன 

-த்தில் (CSIR-IMTech) நடைறபற்ற ஊைகவியலாளர் ேந்திப்பின்கபாது 

இதுகுறித்து அவர் கமலும் கூறியதாவது: 76 நாடுகளுக்கு 6 ககாடிக்கும் 

அதிகமான ககரானா தடுப்பூசிகடள இந்தியா அனுப்பி டவத்துள்ளது. 

நமது நாட்டைப் றபாருத்தவடரயில் இதுவடரயில் பயனாளர்களுக்கு 4.5 

ககாடி தடுப்பூசிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்தியாவில் கமற்றகாள்ளப்பட்டு வரும் ககரானா தடுப்பூசி திட்ைம் 

மிகப்றபரிய மக்கள் இயக்கமாக (ஜன்-அந்கதாலன்) மாறகவண்டும் என 

இந்தியப் பிரதமர் கமாடி அடழப்புவிடுத்துள்ளார் என்றார் அவர். 

3. முதல் ATP டூர் பட்ைம் றவன்றார் அஸ்லான் 

துபாய் ஓப்பன் றைன்னிஸ் கபாட்டியில், ரஷியாவின் அஸ்லான் கராட்கேவ் 

ோம்பியன் ஆனார். இது அவரது முதல் ATP டூர் பட்ைமாகும். முன்னதாக 

நடைறபற்ற இறுதிச்சுற்றில் அவர் றதன்னாப்ரிக்காவின் லாய்ட் ஹாரிடை 

6-3, 6-2 என்ற றேட்களில் வீழ்த்தினார். இந்த றவற்றியின்மூலம், கைந்த 

1997’க்குப் பிறகு துபாய் ஓப்பன் றைன்னிஸ் கபாட்டியில் ோம்பியன் பட்ைம் 

றவன்ற முதல் டவல்டு கார்டு வீரார் என்ற றபருடமடய றபற்றுள்ளார். 

 

4. டி20 றதாைடர றவன்றது றதன் ஆப்பிரிக்க மகளிரணி 

றதன்னாப்பிரிக்க மகளிரணிக்கு எதிரான இரண்ைாவது டி20 ஆட்ைத்தில் 

இந்திய மகளிரணி 6 விக்றகட்டுகள் வித்தியாேத்தில் கதால்விகண்ைது. 

ஏற்கனகவ முதல் ஆட்ைத்தில் றவன்ற றதன்னாப்பிரிக்கா, இவ்றவற்றியால் 

3 ஆட்ைங்கள் றகாண்ை றதாைடர தன்வேப்படுத்தியுள்ளது. 

லக்கனாவில் நடைறபற்ற இரண்ைாவது ஆட்ைத்தில் முதலில் கபட் றேய்த 

இந்தியா 20 ஓவர்களில் 4 விக்றகட் இழப்புக்கு 158 ரன்கள் அடித்தது. 

அடுத்து ஆடிய றதன்னாப்பிரிக்கா 20 ஓவர்களில் 4 விக்றகட் இழப்புக்கு 

159 ரன்கள் அடித்து றவன்றது. 

 

5. உலகக்ககாப்டப துப்பாக்கிச் சுடும் கபாட்டியில் இந்தியா இன்று 

இரண்டு தங்கம், ஒரு றவள்ளிப் பதக்கம் றவன்றது. 

உலகக்ககாப்டப துப்பாக்கிச் சுடும் கபாட்டியில் இந்தியா இரண்டு தங்கம், 

ஒரு றவள்ளிப்பதக்கத்டத றவன்றது. புது தில்லியில் நடைறபற்று வரும் 

இப்கபாட்டியின் மகளிர் குழுப்பிரிவில் யஷஸ்வினி சிங் கதஸ்வால், மனு 

பாக்கர், ஸ்ரீநிகவதா ஆகிகயாடரக்றகாண்ை அணி 10 மீட்ைர் ஏர் பிஸ்ைல் 

பிரிவில் தங்கப்பதக்கத்டத றவன்றது. 

ஆைவர் பிரிவில் றேளரவ் றேௌத்ரி, அபிகஷக் வர்மா, ோஷர் ரிஸ்வி 

ஆகிகயாடரக்றகாண்ை அணி இறுதிப்கபாட்டியில் வியட்நாடம றவன்று 

தங்கப்பதக்கத்டத டகப்பற்றியது. மற்கறார் ஆைவர் குழுப்பிரிவில் இந்தியா 

-வுக்கு றவள்ளிப்பதக்கம் கிடைத்தது. இப்கபாட்டியில் இந்தியா இதுவடர 

மூன்று தங்கம், மூன்று றவள்ளி, 2 றவண்கலப்பதக்கங்கடள றவன்று 

பதக்கப்பட்டியலில் முதலிைத்தில் உள்ளது. 

 

6. உலகின் பலம்வாய்ந்த இராணுவம்: இந்தியாவுக்கு 4ஆவது இைம் 

உலகின் பலம்வாய்ந்த இராணுவத்டதக்றகாண்ை நாடுகளின் பட்டியலில் 

இந்திய இராணுவம் நான்காவது இைத்டதப் பிடித்துள்ளது. இப்பட்டியலில் 

சீனா முதலிைத்தில் உள்ளது. 

பாதுகாப்புத்துடற றதாைர்பான இடணயதளமான ‘மிலிட்ைரி டைரக்ட்’ இது 

றதாைர்பாக ஆய்வுநைத்தி அறிக்டக றவளியிட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வில் 

இராணுவத்துக்கான நிதி ஒதுக்கீடு, இராணுவத்தில் உள்ள வீரர்களின் 

எண்ணிக்டக, தடரப்படை, கைற்படை, வான்படைகளின் பலம், அணு 

ஆயுதங்கள், தளவாைங்களின் அளவு, இராணுவத்தினருக்கான ேராேரி 

ஊதியம் உள்ளிட்ைடவ கணக்கில் எடுத்துக்றகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

அந்த ஆய்வறிக்டகயில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: 

உலகில் பல்கவறு பிரிவுகளில் சிறப்பான றேயல்பாடுகளுைன் பலம் 

வாய்ந்த இராணுவத்டத சீனா றகாண்டுள்ளது. அந்நாடு நூற்றுக்கு 82 

புள்ளிகள் றபற்று முதலிைத்தில் உள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக 

அறமரிக்கா அதிக றேலவுறேய்து பலம்வாய்ந்த ராணுவத்டதக் கட்ைடமத்து 

டவத்துள்ளது. அந்நாட்டு ராணுவம் 74 புள்ளிகளுைன் இரண்ைாவது 

இைத்தில் உள்ளது. இப்பட்டியலில் ரஷியா 69 புள்ளிகளுைன் மூன்றாவது 

இைத்திலும், இந்தியா 61 புள்ளிகளுைன் நான்காவது இைத்திலும் உள்ளன.  

பிரான்ஸ் (58 புள்ளிகள்) 5ஆவது இைத்டதப் பிடித்துள்ளது. பிரிட்ைன் 43 

புள்ளிகளுைன் 9ஆவது இைத்தில் உள்ளது. அகத கநரத்தில் வான்படை 

பலத்தில் அறமரிக்கா முதலிைத்தில் உள்ளது. அந்நாட்டிைம் 14,141 கபார் 

விமானங்கள் உள்ளன. இதற்கு அடுத்து ரஷியாவிைம் 4,682 கபார் 

விமானங்களும், சீனாவிைம் 3,587 கபார் விமானங்களும் உள்ளன. 

அகத கநரத்தில் தடரப்படையில் பயன்படுத்தும் பீரங்கிகள் உள்ளிட்ை 

ஆயுதங்களில் ரஷியா, அறமரிக்கா, சீனா ஆகியடவ முடறகய முதல் 

மூன்று இைங்களில் உள்ளன. கைற்படையில் 406 கபார்க் கப்பல்களுைன் 

சீனா முதலிைத்தில் உள்ளது. இதற்கு அடுத்து ரஷியாவிைம் 278 கபார்க் 

கப்பல்கள் உள்ளன. இதற்கு அடுத்து அறமரிக்கா மற்றும் இந்தியாவிைம் 

தலா 200’க்கும் கமற்பட்ை கபார்க் கப்பல்கள் உள்ளன. 

உலகிகலகய மிகவதிகமாக அறமரிக்க, ராணுவத்திற்காக ஆண்டுகதாறும் 

732 பில்லியன் ைாலர் (சுமார் `53 இலட்ேம் ககாடி) வடர றேலவிடுகிறது. 

 

 



         

    

இதற்கு அடுத்து சீனா 261 பில்லியன் ைாலர் (சுமார் `18 இலட்ேம் ககாடி), 

மூன்றாவதாக இந்தியா 71 பில்லியன் ைாலர் (`5 லட்ேம் ககாடி) றேலவிட்டு 

வருகிறது என்று அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

முதல் 5 நாடுகள் 

1) சீனா - 82 புள்ளிகள் 

2) அறமரிக்கா - 74 புள்ளிகள் 

3) ரஷியா - 69 புள்ளிகள் 

4) இந்தியா - 61 புள்ளிகள் 

5) பிரான்ஸ் - 58 புள்ளிகள் 

 

7. ககரானா ஊரைங்கால் கேமிப்பில் கடும் வீழ்ச்சி; நாட்டு மக்களின் கைன் 

சுடம அதிகரிப்பு: இந்திய ரிேர்வ் வங்கி தகவல் 

ககரானா டவரஸ் பரவலால் கைந்த ஆண்டில் அமல்படுத்தப்பட்ை 

ஊரைங்கால் நாட்டு மக்களின் கைன்சுடம அதிகரித்துள்ளதாகவும் கேமிப்பு 

கடுடமயாக ேரிந்துள்ள தாகவும் ரிேர்வ் வங்கி றவளியிட்ை அறிக்டக 

றதரிவிக்கிறது. நைப்பு 2020-21 நிதியாண்டின் 2ஆவது காலாண்டில் 

நாட்டு மக்களின் கைன்சுடம நாட்டின் ஒட்டுறமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியி 

-ல் (GDP) 37.1 ேதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. 

வீடுகளில் கேமிக்கும் அளவு GSP’இல் 10.4 ேதவீத அளவுக்கு ேரிந்துள்ளது 

என அந்த அறிக்டகயில் றதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நைப்பு நிதியாண்டின் 

(2020-21) முதல் காலாண்டில் வீடுகளின் கேமிப்பு அளவு GDP’இல் 21 

ேதவீதமாக இருந்தது, இரண்ைாம் காலாண்டில் 10.4 ேதவீதமாக ேரிந்துவிட் 

-ைது. இகதகபான்று 2008-09ஆம் நிதியாண்டில் ேர்வகதே றபாருளாதார 

கதக்கநிடல ஏற்பட்ைகபாது கேமிப்பு அளவு 170 அடிப்படை புள்ளிகள் வடர 

அதிகரித்தது. 2019-20 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டிலிருந்கத குடிமக் 

-களின் கைன்வாங்கும் அளவு படிப்படியாக அதிகரித்துள்ளது. இது 2020-

21 நிதியாண்டின் இரண்ைாம் காலாண்டில் 37.1 ேதவீத அளடவ எட்டியது.  

இப்கபாது ககரானா தடுப்பூசி கபாடும் நைவடிக்டக றதாைங்கியுள்ளதால் 

வீடுகளின் கேமிப்பு மீண்டும் படழய நிடலக்குத் திரும்பும் என RBI 

அறிக்டக றதரிவித்துள்ளது. வங்கிகள் கைன் வழங்கும் அளவு இரண்ைாம் 

காலாண்டில் 20 புள்ளிகள் அதிகரித்து `102.7 லட்ேம் ககாடியாக உள்ளது 

எனவும் அந்த அறிக்டகயில் சுட்டிக்காட்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

 


