
        

    

1. நடப்பு 2022இல் கத்தாரில் நடைபெறக்கூடிய FIFA 

உலகக்ககாப்டெப் கொட்டிகளின் அதிகாரப்பூர்வ வழங்கு 

–நராக அறிவிக்கப்ெட்டுள்ள இந்திய நிறுவனம் எது? 

அ) டாடா 

ஆ) பேடியெம் 

இ) BYJU’ஸ்  

ஈ) ய ாபேபடா 

✓ இந்திெ கல்வி ார் ய ாழில்நுட்ே நிறுவனோன BYJU’ஸ்.  

2022இல் கத் ாரில் நடக்கும் FIFA உலகக்பகாப்பேப் 

போட்டிகளின் அதிகாரப்பூர்வ வழங்குநராக அறிவிக்கப் 

–ேட்டுள்ளது. 2022 FIFA உலகக்பகாப்பேொனது 2022 

நவ.21 மு ல் டி .18 வபர கத் ாரில் நபடயேறவுள்ளது. 

 

2. ‘சுரக்ஷா கவாச்–2’ என்ெது இந்திய இராணுவம் மற்றும் 

பின்வரும் எந்த மாநிலத்தால் ஏற்ொடு பெய்யப்ெட்ை கூட்டுப் 

ொதுகாப்புப் ெயிற்சியாகும்? 

அ)  மிழ்நாடு 

ஆ) ய லுங்கானா 

இ) குஜராத் 

ஈ) ேகாராஷ்டிரா  

✓ ‘சுரக்ஷா கவாச்–2’ என்ேது புபனவிலுள்ள லுல்லா நகரில் 

இந்திெ இராணுவம் ேற்றும் ேகாராஷ்டிரா காவல்துபற 

ஆகிெவற்றால் ஏற்ோடு ய ய்ெப்ேட்ட ஒரு கூட்டு ோதுகாப்பு 

ேயிற்சிொகும். புபனவில் ேெங்கரவா  நடவடிக்பககபள 

எதிர்யகாள்ள ராணுவமும் காவல்துபறயும் பேற்யகாண்ட 

நபடமுபறகபள ஒருங்கிபைப்ேப  இந் ப் ேயிற்சியின் 

பநாக்கோகும். 

 

3. பெர்தார் பெர்டிமுகபமகைாவ் என்பவர் கீழ்காணும் எந்த 

நாட்டின் அதிெர் கதர்தலில் பவற்றி பெற்றார்? 

அ) துர்க்யேனிஸ் ான்  

ஆ) ஈரான் 

இ) ோகிஸ் ான் 

ஈ) ஆப்கானிஸ் ான் 

✓ துர்க்யேனிஸ் ான் அதிேர் ப ர் லில் நாற்ேது வெ ான 

ய ர் ார் யேர்டிமுகேபடாவ் யவற்றி யேற்றுள்ளார். அவர் 

அந்நாட்டுத் பலவரின் ேகனாவார்.  மீேத்தில் நடந்  

ப ர் லில், யேர்டிமுகேபடாவ் 72.97% வாக்குகபளப் 

யேற்று அவரது  ந்ப  குர்ேங்குலிக்பக அடுத்து ே வி 

ஏற்றார் என ேத்திெ ப ர்லாபைெம் ய ரிவித்துள்ளது. 

 

4. கதாட்ைக்கடலப்ெயிர்களின் ெரப்ெளவு மற்றும் உற்ெத்தி 

குறித்த 2020–21–இன் இறுதி மதிப்பீடுகளின்ெடி, 2020–

21–இல் அவற்றின் பமாத்த உற்ெத்தி என்ன? 

அ) 134.60 மில்லிென் டன் 

ஆ) 234.60 மில்லிென் டன் 

இ) 334.60 மில்லிென் டன்  

ஈ) 434.60 மில்லிென் டன் 

✓ பவளாண்பே ேற்றும் உழவர்கள் நலத்துபறொனது 

2020–21ஆம் ஆண்டிற்கான இறுதி ேதிப்பீடுகபளயும், 

2021–22ஆம் ஆண்டுக்கான மு லாவது முன்கூட்டிெ 

ேதிப்பீடுகபளயும் ேல்பவறு ப ாட்டக்கபலப் ேயிர்களின் 

ேரப்ேளவு ேற்றும் உற்ேத்திபெயும் யவளியிட்டது. 

✓ 2020–21ஆம் ஆண்டில் யோத்  ப ாட்டக்கபல உற்ேத்தி 

334.60 மில்லிென் டன்னாக ேதிப்பிடப்ேட்டுள்ளது, இது 

2019–20இல் எட்டப்ேட்டப விட சுோர் 4.4% அதிகோகும்.  

✓ ேழங்கள் ேற்றும் காய்கறிகளின் உற்ேத்தி முபறபெ 

102.48 மில்லிென் டன் ேற்றும் 200.45 மில்லிென் டன் 

என ேதிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. 2021–22இல் யோத்  ப ாட்டக் 

கபல உற்ேத்தி 2020–21–ஐவிட 333.3 மில்லிென் டன் 

(0.4% குபறவு) என ேதிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. 

 

5. குடறகைத்தி சில்லுகள் உற்ெத்திக்கு $52 பில்லியன் 

ைாலர்கடள மானியமாக வழங்குவதற்கான மகொதாவுக்கு 

அண்டமயில் ஒப்புதல் அளித்த நாடு எது? 

அ) ரஷ்ொ 

ஆ) அயேரிக்கா  

இ) இங்கிலாந்து 

ஈ) யஜர்ேனி 

✓ குபறகடத்தி சில்லுகள் உற்ேத்திக்கு $52 பில்லிென் 

டாலர்கபள ோனிெோக வழங்குவ ற்கான ேப ா ா 

ஒன்றுக்கு அயேரிக்க ய னட் ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது.  

✓ “ோநாடு” எனப்ேடும் ஒரு முபறொன ய ெல்முபறபெத் 

ய ாடங்க, இச் ட்டம் பிரதிநிதிகள்  பேக்கு அனுப்ேப்ேட்டது. 

 

6. அண்டமச் பெய்திகளில் இைம்பெற்ற, ‘ஜிங்கிங் ஜ்ரி: 

வாழும் கவர்ப்ொலங்கள்’ அடமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) சிக்கிம் 

இ) பேகாலொ  

ஈ) ஜம்மு–காஷ்மீர் 

✓ “ஜிங்கியெங் ஜ்ரி: வாழும் பவர்ப்ோலங்கள் – பேகாலொ 

ோநிலத்தின் கலா ார நிலப்ேரப்புகள்” UNESCO உலக 

ோரம்ேரிெ  ள  ற்காலிக ேட்டிெலில் ப ர்க்கப்ேட்டுள்ளது.  

✓ இந்த வேர்ப்ோலங்கள் ேல அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் 

 ாவரங்கள் ேற்றும் விலங்கினங்களுக்கு வாழ்விடோக 

உள்ளன. ஆற்றின் இருபுறமும் நடப்ேட்ட அத்திேரங்களின் 

உயிருள்ள பவர்கபளப் ேென்ேடுத்தி, பேகாலொவின் 

ேழங்குடியினரால் கட்டப்ேட்டபவொகும் இப்ோலங்கள். 

 

7. ‘2030ஆம் ஆண்டை கநாக்கி இந்திய கவளாண்டம’ 

என்ற நூடல NITI ஆகயாக் ஆனது எந்த நிறுவனத்துைன் 

இடைந்து பவளியிட்ைது? 

அ) UNEP 

ஆ) FAO  

இ) NABARD 

ஈ) ICAR 

  

 

 

 

 

 



        

    

✓ ேத்திெ உழவு ேற்றும் உழவர்கள் நலத்துபற அபேச் ர் 

நபரந்திர சிங் ப ாேர், ‘2030ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திெ 

உழவு: உழவர்களின் வருோனம், ஊட்டச் த்து ோதுகாப்பு 

& நிபலொன உைவு ேற்றும் ேண்பை அபேப்புகபள 

பேம்ேடுத்துவ ற்கான ோப கள்’ என்ற  பலப்பிலான 

நூபல யவளியிட்டார். 

✓ NITI ஆபொக் ேற்றும் விவ ாெம் ேற்றும் விவ ாயிகள் நல, 

மீன்வளம், கால்நபட வளர்ப்பு ேற்றும் ோல்வள 

அபேச் கங்களின் பேச்சுவார்த்ப யின் விபளவுகபள 

இந்  நூல் எடுத்துக்கூறுகிறது. ஐநாவின் உைவு ேற்றும் 

உழவு அபேப்பின் (FAO) ஆ ரவின்கீழ் இந்நூல் 

உருவாக்கப்யேற்ற ாகும். 

 

8. அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் ஆலிவ் ரிட்லி ஆடமகளின் 

கூடுகளுக்குப் பெயர் பெற்ற ருஷிகுல்யா கைற்கடர 

அடமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ)  மிழ்நாடு 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) ேகாராஷ்டிரா 

ஈ) ஆந்திர பிரப  ம் 

✓ அண்பேயில், 1,14,305 ஆலிவ் ரிட்லி ஆபேகள் கூடு 

கட்டுவ ற்காக ருஷிகுல்ொ ஆற்றின் முகத்துவாரத்திற்கு 

வந்து  ா பனேபடத் ன. ருசிகுல்ொ கடற்கபரொனது 

ஒடிஸாவின் கஞ் ம் ோவட்டத்தில் அபேந்துள்ளது. 

 

9. அரசு மின்–ெந்டத (GeM) தளத்தின் தடலடமச் பெயல் 

அதிகாரி (CEO) யார்? 

அ) நந் ன் நிபலகனி 

ஆ) P K சிங்  

இ) அமி ாப் காந்த் 

ஈ) இரபேஷ்  ந்த் 

✓ அபனத்து ேத்திெ அரசு அபேச் கங்கள் & துபறகளின் 

 ரக்குகள் ேற்றும் ப பவகபள இபைவழியில் 

யேறுவ ற்காக கடந்  2016ஆம் ஆண்டு அரசு மின்னணு 

 ந்ப  (GeM) வபலத் ளம் ய ாடங்கப்ேட்டது. 

✓ இந் த்  ளம், இந்  நிதிொண்டில் ̀ 1 இலட் ம் பகாடிபெத் 

 ாண்டியுள்ள ாக GeM–இன்  பலபேச் ய ெல் அதிகாரி 

அறிவித் ார். GeM, உலகளவில் மு ல் ஐந்து மின்–அரசு 

யகாள்மு ல் அபேப்புகளுள் ஒன்றாகும். 

✓ இந் த்  ளத்திலிருந்து வாங்கும் மு ல் 4 ோநிலங்கள் – 

உத் ரபிரப  ம், தில்லி, குஜராத் & ேத்திெபிரப  ம் ஆகும். 

 

10. சீனாவுைன் ொதுகாப்பு ஒப்ெந்தத்டத ஏற்படுத்தியுள்ள 

ொலமன் தீவுகள் அடமந்துள்ள பெருங்கைல்/கைல் எது? 

அ) அட்லாண்டிக் யேருங்கடல் 

ஆ) ேசிபிக் யேருங்கடல்  

இ) இந்திெ யேருங்கடல் 

ஈ) அரபிக்கடல் 

✓ ய ன்–ேசிபிக் ேகுதியிலுள்ள 100க்கைக்கான தீவுகபளக் 

யகாண்ட  ாலேன் தீவுகள், சீனாவுடன் ோதுகாப்பு 

ஒப்ேந் த்ப  ஏற்ேடுத்துவப  உறுதிப்ேடுத்தியுள்ளது. 

✓ ஊடக அறிக்பககளின்ேடி, ஆஸ்திபரலிொவின் வடக்பக 

உள்ள இத்தீவில் சீன இராணுவ  ளம் அபேக்கப்ேடலாம். 

இந்  நடவடிக்பக அண்பட நாடான ஆஸ்திபரலிொ & 

இந்ப ா–ேசிபிக் ேகுதியில் உள்ள ேற்ற பேற்கத்திெ நட்பு 

நாடுகளிபடபெ கவபலபெத் தூண்டியுள்ளது. 

 

 

1. GST வசூல் இதுவபர இல்லா  புதிெ உச் ம்: ோர்ச்சில் 

`1.42 இலட் ம் பகாடி 

GST வசூல் இதுவபர இல்லா  அளவு கடந்  ோர்ச் 

ோ த்தில் புதிெ உச் த்ப  அபடந்துள்ளது. 

ய ாடர்ந்து 8ஆவது ோ ோக GST வரி வருவாய் 1 லட் ம் 

பகாடிக்கும் பேல் உெர்ந்துள்ளது. ய ாடர்ந்து 6ஆவது 

ோ ோக `1.30 இலட் ம் பகாடிக்கும் அதிகோகச் 

ய ன்றுள்ளது. இந்  நிபலயில், இதுவபர இல்லா  அளவு 

GST வசூலில் இந்  ோர்ச் ோ ம் புதிெ உச் த்ப  

அபடந்துள்ளது. இந்  ஆண்டு ோர்ச் ோ ம் `1,42,095 

பகாடி GST வசூலாகியுள்ளது. 

அதிகேட்  ோ ாந்திர GST வருவாொக கடந்  ஜனவரி 

ோ ம் `1,40,986 பகாடி வசூலானது. இந்  ஆண்டு ோர்ச் 

ோ ம் வசூலான GST, கடந்  ஆண்டு ோர்ச் ோ  GST 

வசூபலவிட 15   வீ மும், கடந்  2020-ஆம் ஆண்டு 

ோர்ச் ோ  GST வசூபலவிட 46   வீ மும் அதிகம் 

என்ேது குறிப்பிடத் க்கது. 

 

2. ய ாத்து வரி உெர்வு ஏன்? எத் பன   வீ ம் 

உெர்ந்துள்ளது? –  மிழ்நாடு அரசு 

கடந்  ஆண்டுகளில் ஏற்ேட்ட விபலவாசி உெர்வு, 

ேணிொளர்களின் ஊதிெ உெர்வு, யோதுேக்களுக்கு 

ய ய்ெ பவண்டிெ அடிப்ேபட ப பவ ேற்றும் ோநகராட்சி, 

நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் ஏற்ேடுத் ப்ேட்டுள்ள அடிப்ேபட 

கட்டபேப்புகபள பேம்ேடுத்தி ேராேரிப்பு ய ய் ல் 

போன்றவற்றிற்கு ப பவப்ேடும் கூடு ல் ய லவீனம் 

ஆகிெவற்பற கருத்தில் யகாண்டும், அடித் ட்டு ேக்களின் 

யோருளா ார நிபலபெ கருத்தில் யகாண்டும் ய ாத்து 

வரி சீராய்வு ய ய்ெப்ேட்டுள்ள ாக  மிழக அரசு 

ய ரிவித்துள்ளது. 

இதுய ாடர்ோக  மிழ்நாடு அரசு யவளியிட்டுள்ள ய ய்திக் 

குறிப்பில், “ேத்திெ அர ால் அபேக்கப்ேட்ட 15ஆவது நிதி 

ஆபைெோனது,  ேது அறிக்பகயில் 2022-2023ஆம் 

ஆண்டு மு ல், உள்ளாட்சி அபேப்புகள், ஆபைெத்தின் 

ேரிந்துபரயின் அடிப்ேபடயில், ோனிெம் யேறுவ ற்கான 

 குதிபெப் யேறும்யோருட்டு, 2021 - 2022ஆம் ஆண்டில், 

ய ாத்துவரி  ள வீ ங்கபள (Floor rates) அறிவிக்பக 

ய ய்ெ பவண்டும் எனவும், ேற்றும், ோநில யோத்  

உள்நாட்டு உற்ேத்தி வளர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு ஆண்டு 

ப ாறும் ய ாத்து வரி வீ த்ப  உெர்த்திட பவண்டும் 

எனவும் நிேந் பனகள் விதித்துள்ளது. 

 

 

 



        

    

> பேலும், ேத்திெ அரசின் தூய்பே இந்திொ திட்டம் 20 

ேற்றும் அம்ரூத் 20 ஆகிெ திட்டங்களிலும் இப  

நிேந் பனகள் விதிக்கப்ேட்டுள்ளது 

> யேருநகர ய ன்பன ோநகராட்சியின் பிர ான ேகுதியில் 

(Core city) 1998ஆம் ஆண்டிலும், யேருநகர ய ன்பன 

ோநகராட்சியுடன் புதிெ ாக இபைக்கப்ேட்ட ேகுதிகள் 

ேற்றும் இ ர நகர்ப்புர உள்ளாட்சிகளில் 2008ஆம் 

ஆண்டிலும், ய ாத்து வரி யோது சீராய்வு 

பேற்யகாள்ளப்ேட்டது. 

> கடந்  ஜூபல 2013ஆம் ஆண்டு, ய ாத்து வரி யோது 

சீராய்வு பேற்யகாள்வது ய ாடர்ோக, அர ாபை 

யவளியிடப்ேட்டு, பின்னர் நவம்ேர் 2019ஆம் ஆண்டில் 

நிறுத்தி பவக்கப்ேட்டு ய ாத்து வரி சீராய்வு 

பேற்யகாள்வ ற்கான வழிகாட்டு ல்கபள வழங்க 

குழுவும் அபேக்கப்ேட்டது. 

> இக்குழு,  ற்போது அளித்துள்ள அறிக்பகயில், ய ாத்து 

வரி சீராய்வு ய ய்வ ற்கான ேரிந்துபரகள் வழங்குவ ற்கு 

முன்னர்,  ந்ப  ேதிப்பு குறியீடு (Market Rate), 

ேைவீக்கம் (Inflation), ய லவு ேைவீக்க குறியீடு (Cost 

Inflation Rate), யோத்  உள்நாட்டு உற்ேத்தி (GSDP) 

போன்ற காரணிகள் ேரிசீலிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

யோத்  விற்ேபன விபல குறியீடானது (Wholesale Price 

Index) நாட்டின் ேை வீக்கத்ப  குறிப்பிடும் முக்கிெ 

காரணிொக அபேந்துள்ளது. யோத்  விற்ேபன விபல 

குறியீடு உெர்பவ ேரிசீலிக்கும் போது 1998 மு ல் 2022 

வபர ேை வீக்கம் 297 ேடங்காகவும், 2008 மு ல் 

2022 வபர 1.79 ேடங்காகவும் உெர்ந்துள்ளது. 

பேற்கண்டவாறு யோருளா ார குறியீடுகள் உெர்ந்துள்ள 

நிபலயில் ய ாத்து வரியில் ேல ஆண்டுகளாக எந்  

உெர்வும் இல்லா  ால் உள்ளாட்சி அபேப்புகளின் 

யோத்  வருவாயில் ய ாந்  வருவாயின் ேங்கு யேருேளவு 

குபறந்து நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அபேப்புகளின் 

ய லவீனம் ேலேடங்கு உெர்ந்துள்ளது. 

> பேற்குறிப்பிட்ட காரைங்களின் அடிப்ேபடயில் 

 மிழகத்திலுள்ள நகராட்சிகள் ேற்றும் பேரூராட்சிகளில் 

கீழ்க்கண்டவாறு ய ாத்து வரி சீராய்வு ய ய்ெலாம் என 

ேரிந்துபரக்கப்ேட்ட குழுவின் அறிக்பகொனது அர ால் 

ஏற்றுக்யகாள்ளப்ேடுகிறது. 

i. 600  துர அடிக்கும் குபறவான ேரப்ேளவு உள்ள 

குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 25   வீ ம் ேட்டும் ய ாத்து 

வரி உெர்த் ப்ேடுகிறது. 

ii. 601 மு ல் 1200  துர அடி வபர ேரப்ேளவு உள்ள 

குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 50   வீ ம் ேட்டும் ய ாத்து 

வரி உெர்த் ப்ேடுகிறது. 

iii. 1201 மு ல் 1800  துர அடி வபர ேரப்ேளவு உள்ள 

குடியிருப்பு கட்டிடங்களுக்கு 75   வீ ம் ேட்டும் ய ாத்து 

வரி உெர்த் ப்ேடுகிறது. 

iv. 1800  துர அடிக்கு அதிகோக ேரப்ேளவு உள்ள 

குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு100   வீ ம் ய ாத்துவரி 

உெர்வு ய ய்ெப்ேடவுள்ளது. 

v.  ற்போது உள்ள ய ாத்து வரியில், வணிக ேென்ோட்டு 

கட்டடங்களுக்கு 100   வீ மும், ய ாழிற் ாபல ேற்றும் 

கல்வி நிபலெ ேென்ோட்டு கட்டடங்களுக்கு 75 

  வீ மும் உெர்த் ப்ேடுகிறது. 

> (i) அப போன்று, யேருநகர ய ன்பன ோநகராட்சி 

ேற்றும் இ ர 20 ோநகராட்சிகளில், ய ாத்து ேதிப்பு 

உெர்வு 2022-23ஆம் நிதிொண்டில் உெர்த் ப்ேட 

உள்ளது. ய ாத்து ேதிப்பு உெர்வு குறித்  குழுவின் 

அறிக்பகயின்ேடி, ய ன்பனயின் பிர ான நகரப் 

ேகுதியில் 600  துர அடிக்கு குபறவாக உள்ள குடியிருப்பு 

கட்டடங்களுக்கு 50   வீ மும், ய ன்பனபொடு 2011ல் 

இபைக்கப்ேட்ட ேகுதிகள் ேற்றும் இ ர ோநகராட்சிகளில் 

25   வீ ம் உெர்த்திடவும். பேலும், ய ன்பனயின் 

பிர ான நகரப் ேகுதிகளில் உள்ள 600-1200  துர 

அடிேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்புகட்டடங்களுக்கு 75   வீ ம், 

1201-1800  துர அடி ேரப்ேளவுள்ள 

குடியிருப்புகட்டடங்களுக்கு 100   வீ ம், 1801  துர 

அடிக்கு பேல் ேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்பு 

கட்டடங்களுக்கான ய ாத்து வரி 150   வீ ம் 

உெர்த் வும், ய ன்பனபொடு 2011-ல் இபைக்கப்ேட்ட 

ேகுதிகள் ேற்றும் இ ர ோநகராட்சிகளில், 600-1200  துர 

அடிேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்புகட்டடங்களுக்கு 50   வீ ம், 

1201-1800  துர அடி ேரப்ேளவுள்ள 

குடியிருப்புகட்டடங்களுக்கு 75   வீ ம், 1801  துர அடிக்கு 

பேல் ேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கான 

ய ாத்து வரி 100   வீ ம் உெர்த் வும், 

(ii) ய ன்பனயின் பிர ான நகரப் ேகுதிகளில் வணிக 

ேென்ோட்டு கட்டடங்களுக்கு 150   வீ மும், 

ய ாழிற் ாபல ேற்றும் கல்வி நிபலெ கட்டடங்களுக்கு 

100   வீ மும், ய ன்பனபொடு 2011-ல் 

இபைக்கப்ேட்ட ேகுதிகள் ேற்றும் இ ர ோநகராட்சிகளில் 

உள்ள வணிக ேென்ோட்டு கட்டடங்களுக்கு 100   வீ ம், 

ய ாழில் ேற்றும் கல்வி நிபலெங்களுக்கு 75   வீ ம், 

ய ாத்து வரியிபன உெர்த் வும் குழு ேரிந்துபரத்துள்ளது. 

பேற்ேடி ோநகராட்சிகளின் ய ாத்து வரி உெர்வு 

ய ாடர்ோன குழுவின் ேரிந்துபரபெ அரசு 

ஏற்றுக்யகாண்டு, அ பன ய ெல்ேடுத்திட  ம்ேந் ப்ேட்ட 

ோநகராட்சியின் ோேன்றம் மூலம் நடவடிக்பக எடுக்க 

அறிவுபர வழங்கப்ேட்டுள்ளது. 

> இ ற்கு முந்ப ெ ய ாத்து வரி சீராய்வுகளின் போது, 

குடியிருப்புகளின் ேரப்ேளவிற்கு ஏற்றவாறு  னித் னிொக 

பிரித்து ய ாத்து வரி சீராய்வு ய ய்வ ற்கான 

நடவடிக்பககள் எடுக்கப்ேடவில்பல. ஆனால் 

 ற்போப ெ சீராய்வு அடித் ட்டு ேக்கள் அதிகம் 

ோதிக்கப்ேடா  வபகயில் குடியிருப்புகளின் ேரப்ேளபவ 4 

வபககளாக பிரித்து நிர்ைெம் ய ய்ெப்ேட்டுள்ளது. 1200 

 துர அடிக்கும் குபறவான ேரப்ேளவு உள்ள கட்டடங்கள், 

யேருநகர ய ன்பன ோநகராட்சியின் பிர ான (Core city) 

ேகுதியில் 6240   வீ மும் ஆகவும், யேருநகர ய ன்பன 

ோநகராட்சியின் பிற ேகுதிகள், ோநிலத்தின் பிற 20 

ோநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் ேற்றும் பேரூராட்சிகளில் 88 

  வீ மும் அபேந்துள்ளது. ஆகபவ, யேரும்ோலான 

ேக்கள் 1200  துர அடிக்கும் குபறவான ேரப்ேளவுள்ள 

வீடுகளில் வசிப்ோ ல் இந்  வரி உெர்வு யேருேளவு 

ோதிப்பிபன ஏற்ேடுத் ாது. 



        

    

> கடந்  ஆண்டுகளில் ஏற்ேட்ட விபலவாசி உெர்வு, 

ேணிொளர்களின் ஊதிெ உெர்வு, யோதுேக்களுக்கு 

ய ய்ெ பவண்டிெ அடிப்ேபட ப பவ ேற்றும் ோநகராட்சி, 

நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் ஏற்ேடுத் ப்ேட்டுள்ள அடிப்ேபட 

கட்டபேப்புகபள பேம்ேடுத்தி ேராேரிப்பு ய ய் ல் 

போன்றவற்றிற்கு ப பவப்ேடும் கூடு ல் ய லவீனம் 

ஆகிெவற்பற கருத்தில் யகாண்டும், அடித் ட்டு ேக்களின் 

யோருளா ார நிபலபெ கருத்தில் யகாண்டும் ய ாத்து 

வரி சீராய்வு ய ய்ெப்ேடுகிறது. 

>  ற்போது ய ாத்து வரி சீராய்வு, 2022-2023-ஆம் 

ஆண்டிற்கான மு லாம் அபரொண்டு மு ல் 

பேற்யகாள்ள உத்ப சிக்கப்ேட்டுள்ளது.  ற்போது, 

 மிழகத்தில் உள்ள ோநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் ேற்றும் 

பேரூராட்சிகளில் நபடமுபறயில் உள்ள ய ாத்து 

வரிொனது, இந்திொவில் உள்ள ேல்பவறு ோநகரங்கள் 

ேற்றும் நகரங்களுடன் ஒப்பிடுபகயில் மிகவும் 

குபறவாக உள்ளது. 

ய ன்பன ோநகராட்சியில், 600  துர அடி ேரப்ேளவுள்ள 

குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு  ற்போது விதிக்கப்ேடும் 

குபறந் ேட்  ய ாத்துவரி `810 ஆகும். சீராய்விற்குப் பிறகு, 

இது, `1215 ஆக உெரும். ஆனால், இப  ேரப்ேளவு 

யகாண்ட குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு, மும்பேயில் `2,157 

ஆகவும், யேங்களூருவில் `3.464 ஆகவும், 

யகால்கத் ாவில் `3,510 ஆகவும் ேற்றும் புபனவில் 

`3,924ஆகவும் உள்ளது. 

ய ன்பன ோநகராட்சியில், 600  துர அடி ேரப்ேளவுள்ள 

குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு  ற்போது விதிக்கப்ேடும் 

அதிகேட்  ய ாத்துவரி `3,240 ஆகும். சீராய்விற்குப் பிறகு. 

இது, `4.860 ஆக உெரும். ஆனால், இப  ேரப்ேளவு 

யகாண்ட குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு, யேங்களூருவில் 

`8.660 ஆகவும், யகால்கத் ாவில் `15,984 ஆகவும், 

புபனவில் `17,112 ஆகவும்ேற்றும் மும்பேயில் `84,583 

ஆகவும் உள்ளது. 

பகாெம்புத்தூர் ோநகராட்சியில், 600  துர அடி 

ேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு  ற்போது 

விதிக்கப்ேடும் குபறந் ேட்  ய ாத்துவரி `204 ஆகும். 

சீராய்விற்குப் பிறகு, இது, `255 ஆக உெரும். ஆனால், 

இப  ேரப்ேளவு யகாண்ட குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு, 

லக்பனாவில் `648 ஆகவும், இந்தூரில் ` 1324 ஆகவும் 

ேற்றும் அகே ாோத்தில் `2.103 ஆகவும் உள்ளது. 

பகாெம்புத்தூர் ோநகராட்சியில், 600  துர அடி 

ேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு  ற்போது 

விதிக்கப்ேடும் அதிகேட்  ய ாத்துவரி `972 ஆகும். 

சீராய்விற்குப் பிறகு, இது, `1215 ஆக உெரும். ஆனால், 

இப  ேரப்ேளவு யகாண்ட குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு, 

லக்பனாவில் `2,160 ஆகவும், இந்தூரில் `2,520 ஆகவும் 

ேற்றும் அகே ாோத்தில் `5,609ஆகவும் உள்ளது என்று 

ய ரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

3. அல் ரிஹ்லா 

உலகக்வகோப்பை கோல்ைந்து வைோட்டியின் ஆட்டங்களில் 

ையன்ைடுத்தப்ைடவிருக்கும் கோல்ைந்து வதோகோவில் 

அறிமுகம் செய்யப்ைட்டது. 

‘அல் ரிஹ்லா’ என்று யேெரிடப்ேட்டுள்ள இந் ப் ேந்ப , 

‘அடிடாஸ்’ நிறுவனம்  ொரித்துள்ளது. உலகக்வகோப்பை 

கோல்ைந்து வைோட்டிக்கோக சதோடர்ந்து 14-ஆேது முபையோக 

அந்த நிறுேனம் தயோரித்துள்ள ைந்து இது. ‘அல் ரிஹ்லோ’ 

என்ை இந்த அரபு ச ோழிச் செோல்லின் சைோருள், ‘ையணம்’ 

என்ைதோகும். 

 

4. 6,000 இந்திெ யோருள்களுக்கு வரி ரத்து 

இந்திொ-ஆஸ்திபரலிொ இபடபெொன யோருளா ார 

ஒத்துபழப்பு ேற்றும் வர்த் க ஒப்ேந் ம் பகயொப்ேோனது. 

இந்  ஒப்ேந் த்தின்மூலோக இந்திொவின் ஆெத்  

ஆபடகள், ப ால் யோருள்கள், ஆேரைங்கள் உள்ளிட்ட 

6,000 யோருள்கள் ஆஸ்திபரலிொவின்  ந்ப களுக்கு 

வரியின்றி ய ன்றபடெவுள்ளன. 

 

5. ‘யந வு-2022’ பகத் றி கண்காட்சிபெ ேத்திெ 

அபேச் ர் ய ன்பனயில் ய ாடங்கிபவத் ார் 

இந்திெ பகத் றித்  ொரிப்புகள் ேற்றும் பகவிபனத் 

திறபன ஊக்குவிக்கும் முெற்சியில், யந வாளர்களின் 

பகவிபனப் யோருட்கபளக்யகாண்ட, “யந வு-2022” 

பகத் றி கண்காட்சிபெ ேத்திெ குடிப த் ய ாழில் 

கழகம் நடத்துகிறது. 

2022 ஏப்ரல் 2 மு ல் 12 வபர, ய ன்பனயில் இந் க் 

கண்காட்சி நபடயேறுகிறது. 

 


