
         

    

1. ‘பூர்வகுடி மற்றும் பழங்குடி மக்களின் வன ஆளுகக’ என்ற 

தகைப்பிைான அறிக்கககை வவளியிட்ட அகமப்பு எது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) உணவு & உழவு அமைப்பு  

இ) ஐக்கிய நாடுகள் 

ஈ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

✓ ஐநா அமவயின் உணவு ைற்றும் உழவு அமைப்பானது அண்மையில், 

‘பூர்வீக ைற்றும் பழங்குடி ைக்களின் வன ஆளுமக’ என்ற அறிக்மகமய 

வவளியிட்டது. அறிக்மகயின்படி, லத்தீன் அவைரிக்கா ைற்றும் கரீபியனில் 

காடழிப்பு விகிதங்கள், பூர்வீக ைற்றும் பழங்குடி பகுதிகளில் கணிசைாகக் 

குமறவாக உள்ளன. 

✓ லத்தீன் அவைரிக்கா ைற்றும் கரீபியன் பூர்வகுடிகளின் மைம்பாட்டுக்கான 

நிதியம், இந்த அறிக்மகமய கூட்டாக இமணந்து வவளியிட்டது. 

 

2. ‘CACTus மற்றும் CIISCO’ என்பது அறிவிைல் & வதாழில்நுட்பத் 

துகறைால் வதாடங்கப்பட்ட வமன்வபாருளாகும். இது எத்துகறயுடன் 

வதாடர்புகடைது? 

அ) சூரிய திட்டம்  

ஆ) நீடித்த மவளாண்மை 

இ) இையைமல சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு 

ஈ) நீர் திட்டம் 

✓ சூரியனிலிருந்து வவளிமயற்றப்படும் வளியின் மிகப்வபரிய குமிழ்கமள 

கண்டறிய அறிவியலாளர்கள் ஒரு புதிய நுட்பத்மத உருவாக்கியுள்ளதா 

-க அறிவியல் ைற்றும் வதாழில்நுட்பத் துமற அறிவித்துள்ளது. இப்புதிய 

நுட்பம், இந்தியாவின் முதல் சூரியமன ஆராயும் திட்டைான ஆதித்யா-

L1’இல் பயன்படுத்தப்படும். Computer Aided CME Tracking Software 

(CACTus) ைற்றும் CMEs Identification in Inner Solar Corona (CIISCO) 

ஆகிய இரு வைன்வபாருட்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

3. COVID-19’க்கு எதிரான உைகின் முதல் விைங்கு தடுப்பூசிகை 

அறிவித்துள்ள நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) ரஷியா  

இ) ஐக்கிய அவைரிக்க நாடுகள் 

ஈ) இஸ்மரல் 

✓ COVID-19’க்கு எதிரான உலகின் முதல் விலங்கு தடுப்பூசி ரஷியாவில் 

பதிவுவசய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு, ‘Carnivac-Cov’ எனப் வபயர் சூட்டப்பட் 

-டுள்ளது. நாட்டின் மவளாண் பாதுகாப்பு கண்காணிப்புக் குழுவான மரா 

-சல்மகாஸ்னாட்ஸரின் கூற்றுப்படி, தடுப்பூசிமபாட்ட ஆறு ைாதங்களுக்கு 

மநாய் எதிர்ப்பு சக்தி நீடிக்கும். இந்தத் தடுப்பூசியின் பயன்பாடு மவரஸ் 

பிறழ்வுகளின் வளர்ச்சிமயத் தடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

4. ‘முக்திஜ ாதா உதவித்வதாகக திட்டம்’ என்பது கீழ்காணும் எந்த 

நாட்டின் மாணாக்கர்களுக்காக இந்திை அரசால் வழங்கப்படுகிறது? 

அ) மநபாளம் 

ஆ) வங்காளமதசம்  

இ) இலங்மக 

ஈ) மியான்ைர் 

✓ இந்திய அரசு தனது புதிய முக்திம ாதா உதவித்வதாமக திட்டத்தின் கீழ் 

வங்காளமதச விடுதமலப் மபாராளிகளின் 2000 குடும்பத்தினருக்கு 

உதவித்வதாமக அறிவித்துள்ளது. கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் இத்திட்டம் 

அறிவிக்கப்பட்டது. இத்திட்டம், 5 ஆண்டுகாலத்திற்குள், வங்கமதசத்தில் 

உள்ள 10,000 ைாணவர்களுக்கு பயனளிப்பமத மநாக்கைாகக் வகாண் 

-டுள்ளது. இந்த ஆண்டு, மைல்நிமல ைற்றும் இளங்கமல பிரிவுகமளச் 

மசர்ந்த தலா 1000 ைாணவர்களுக்கு அவர்களது கணக்கில் மநரடியாக 

உதவித்வதாமக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

5. ‘ைா வபவரளஸ்’ என்பது எந்த நாட்டால் நடத்தப்படவுள்ள பாதுகாப் 

-புப் பயிற்சிைாகும்? 

அ) இத்தாலி 

ஆ) இஸ்மரல் 

இ) பிரான்ஸ்  

ஈ) அவைரிக்கா 

✓ ஏப்ரல் 5 முதல் 7 வமர வங்காள விரிகுடாவில் ‘லா வபவரளஸ்’ என்ற 

கூட்டு கடற்பமடப் பயிற்சிமய பிரான்ஸ் நடத்தவுள்ளது. இந்தியா தனது 

QUAD கூட்டாளர்களான ஆஸ்திமரலியா,  ப்பான் ைற்றும் ஐக்கிய 

அவைரிக்க நாடுகளுடன் இந்தப் பயிற்சியில் இமணய உள்ளது. 

✓ இந்தியா, ஆஸ்திமரலியா,  ப்பான் ைற்றும் USA ஆகிய நாடுகமளச் 

சார்ந்த கடற்பமடக் கப்பல்களுடன் இரு பிவரஞ்சு கப்பல்கள் இமணந்து 

இதில் பங்மகற்கவுள்ளது. இந்தியாவும் பிரான்சும் இமணந்து இருதரப்பு 

கடற்பமடப் பயிற்சியான ‘வருணா’மவ இந்த ைாத இறுதியில் 

மைற்வகாள்ளவுள்ளன. 

 

6.விகரவான சாகைகட்டுமானத்திற்காக உைக சாதகன பகடத்த 

நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ)  ப்பான் 

இ) இந்தியா  

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ மிகவிமரவான சாமல கட்டுைானத்திற்கான உலக சாதமனமய 

இந்தியா பமடத்திருப்பதாக ைத்திய அமைச்சர் நிதின்கட்கரி அறிவித்தார். 

இந்தியா, 24 ைணி மநரத்திற்குள் 2.5 கிமீ நீள நான்கு வழிச்சாமலமய 

கான்கிரீட் சாமலயாக அமைத்து கின்னஸ் உலக சாதமன பமடத்திரு 

-ப்பதாக நுமழந்துள்ளது. மைலும், 24 ைணி மநரத்திற்குள்ளாக மசாலாப் 

பூர்-பீ ப்பூர் சாமலமய 25 கிமீ நீள நிலக்கீல் சாமலயாகவும் அமைத்து 

சாதமன பமடக்கப்பட்டுள்ளது. 2020-21 நிதியாண்டில் ஒரு நாமளக்கு 

37 கிமீ சாமல என்ற சராசரி விகித சாதமனயும் பமடக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

7. இந்திைாவில் உள்ள  ப்பானிை ஆட்ஜடாவமாகபல் உற்பத்திைா 

-ளர்களுக்கு கடன் வழங்குதற்காக,  ப்பானின் JBIC உடன் கூட்டு 

ஜசர்ந்துள்ள வங்கி எது? 

அ) பஞ்சாப் மதசிய வங்கி 

ஆ) பாரத வங்கி  

இ) கனரா வங்கி 

ஈ) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

✓ இந்தியாவின் மிகப்வபரிய கடன் வழங்குநரான பாரத வங்கியானது 

(SBI)  ப்பான் வங்கியுடன் $1 பில்லியன் அவைரிக்க டாலர் வமரயிலான 

கடன் ஒப்பந்தத்தில் மகவயழுத்திட்டதாக அறிவித்துள்ளது. 

✓ JBIC முற்றிலும்  ப்பான் அரசாங்கத்திற்கு வசாந்தைான வங்கியாகும். இக் 

கடன், இந்தியாவில் உள்ள  ப்பானிய ஆட்மடாவைாமபல் உற்பத்தியாள 

-ர்களின் வணிக நடவடிக்மககளுக்கான நிதிமய சீராக ஊக்குவிக்க 

விரும்புகிறது. SBI கடந்த ஆண்டு அக்மடாபர் மாதத்தில் JBIC’உடன் 

இமதமபான்ற ஒப்பந்தத்தில் மகவயழுத்திட்டது. பயனாளிகளில் வழங்கு 

-நர்கள், விநிமயாகஸ்தர்கள் ைற்றும் இறுதிப்பயனர்கள் அடங்குவர். 

 

8. அதன் காந்தப்புைங்ககள பைன்படுத்தி M 87 கருந்துகளகைக் 

ககப்பற்றிை வதாகைஜநாக்கி எது? 

அ) ஹப்பிள் ததாலைந ாக்கி 

ஆ) ஈவண்ட் ஹாரிசான் வதாமலமநாக்கி  

இ) Giant Magellan வதாமலமநாக்கி 

ஈ) Thirty Meter வதாமலமநாக்கி 

✓ சமீபத்தில், ஈவண்ட் ஹாரிசான் வதாமலமநாக்கி வகாண்டு பணிபுரியும் 

வானியலாளர்களால் கருந்துமளயின் புதிய மதாற்றம் வவளியிடப்பட்டது. 

இந்தத் மதாற்றத்தில், வானியலாளர்கள், துமளக்கு அருமகயுள்ள காந்தப் 

புலங்கமள வமரபடைாக்கியுள்ளனர். 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இந்த ஈவண்ட் ஹாரிசான் வதாமலமநாக்கி, முதன்முதலில் 2018ஆம் 

ஆண்டில், கருந்துமளயின் படங்கமள வவளிப்படுத்தியது. இக்கருந்து 

மள, விண்மீன் நேரலை M87’இல் 55 மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் 

வதாமலவில் அமைந்துள்ளது. 

 

9. நகரங்கள் மற்றும் ஜதசிை தகைநகர பிராந்திைத்திற்கு அருகில் 

அனல்மின்னுற்பத்தி நிகைைங்கள் அகமத்தல் வதாடர்பான விதிக 

-கள திருத்தியுள்ள அகமச்சகம் எது? 

அ) உள்துமற அமைச்சகம் 

ஆ) எரிசக்தி அமைச்சகம் 

இ) புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகம் 

ஈ) சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் காலநிமல ைாற்ற அமைச்சகம்  

✓ ைத்திய சுற்றுச்சூழல், காடுகள் ைற்றும் காலநிமல ைாற்ற அமைச்சகம், 10 

இலட்சத்துக்கும் அதிகைான ைக்கள்வதாமகவகாண்ட மதசிய நகரங்கள் 

ைற்றும் மதசிய தமலநகர பிராந்தியத்தில் 10 கிமீ தூரத்திற்குள் அனல் 

மின்னுற்பத்தி நிமலயங்கள் அமைக்கப்படுவது வதாடர்பான விதிகமள 

திருத்தியுள்ளது. இத்திருத்தப்பட்ட விதிகளின்படி, சில உமிழ்வு விதிகள், 

2022ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் அனல் மின்னுற்பத்தி நிமலயங்களால் 

கமடப்பிடிக்கப்பட மவண்டும். 

 

10. அகவவைாழுங்ககப் பராமரிப்பதற்காக சட்டமன்றத்தில் அதன் 

விதிககள திருத்திை மாநிைம் எது? 

அ) பீகார் 

ஆ) ஹரியானா  

இ) உத்தர பிரமதசம் 

ஈ) ைத்திய பிரமதசம் 

✓ ஹரியானா ைாநிலம் அண்மையில் அதன் ைாநில சட்டைன்றத்தில் அதன் 

நமடமுமற&நடத்மத விதிகளின்கீழ் பல்மவறு விதிகமள திருத்தியது. 

இந்தப் புதிய விதிகளில், குமறந்தது 2 அமைச்சர்களாவது அமவயில் 

இருப்பமத கட்டாயைாக்குதல் ைற்றும் அைளியின்மபாது, உறுப்பினர்கள், 

அமவயில் ஆவணங்கமள கிழிக்கவிடாைல் தடுப்பது ஆகியமவ அடங் 

-கும். இது அமவவயாழுங்மகப்பராைரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 


1. தமிழ்நாட்டில் 72.78% வாக்குப் பதிவு: தமலமைத் மதர்தல் அதிகாரி 

அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு 

தமிழ்நாட்டில் ஒட்டுவைாத்தைாக 72.78 சதவீத வாக்குகள் பதிவானதாக 

தமலமைத் மதர்தல் அதிகாரி சத்யபிரத சாகு வதரிவித்தார். மைலும், 

ைாவட்ட வாரியாகவும் வாக்குப் பதிவு சதவீத விவரங்கமள அவர் 

வவளியிட்டுள்ளார். தமிழக சட்டப்மபரமவத் மதர்தல் வாக்குப்பதிவு கடந்த 

06-04-2021 அன்று நமடவபற்றது. இந்தத் மதர்தலில் அதிகபட்சைாக 

கரூர் ைாவட்டத்தில் 83.92 சதவீதமும், அரியலூர் ைாவட்டத்தில் 82.47 

சதவீதமும், தருைபுரி ைாவட்டத்தில் 82.35 சதவீதமும், கள்ளக்குறிச்சி 

ைாவட்டத்தில் 80.14 சதவீதமும், நாைக்கல் ைாவட்டத்தில் 79.92 சதவீத 

வாக்குகளும் பதிவாகின. குமறந்தபட்சைாக வசன்மன ைாவட்டத்தில் 

59.09 சதவீதமும், திருவநல்மவலியில் 66.65 சதவீத வாக்குகளும் 

பதிவாகின. ைாவட்ட வாரியாக வாக்குப் பதிவு விவரங்கள்: (சதவீதத்தில்...) 

கரூர் - 83.92. 

அரியலூர் - 82.47. 

தருைபுரி - 82.35. 

கள்ளக்குறிச்சி - 80.14. 

நாைக்கல் - 79.72. 

மசலம் - 79.22. 

வபரம்பலூர் - 79.09. 

திருவண்ணாைமல - 78.62. 

விழுப்புரம் - 78.56. 

இராணிப்மபட்மட - 77.92. 

திருப்பத்தூர் - 77.33. 

கிருஷ்ணகிரி - 77.30. 

திண்டுக்கல் - 77.13. 

ஈமராடு - 77.07. 

திருவாரூர் - 76.53. 

கடலூர் - 76.50. 

புதுக்மகாட்மட - 76.41. 

நாகப்பட்டினம் - 75.48. 

தஞ்சாவூர் - 74.13. 

திருச்சி - 73.79. 

விருதுநகர் - 73.77. 

மவலூர் - 73.73. 

வதன்காசி - 72.63. 

காஞ்சிபுரம் - 71.98. 

மதனி - 71.75. 

திருவள்ளூர் - 70.56. 

ைதுமர - 70.33 

தூத்துக்குடி - 70.20. 

திருப்பூர் - 70.12. 

நீலகிரி - 69.68. 

இராைநாதபுரம் - 69.60. 

சிவகங்மக - 68.94. 

மகாமவ - 68.70. 

கன்னியாகுைரி - 68.67. 

வசங்கல்பட்டு - 68.18. 

திருவநல்மவலி - 66.65. 

வசன்மன - 59.06. 

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

வைாத்தம் - 72.78. 

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

ஊரகப் பகுதிகளில் வாக்கு சதவீதம் அதிகம்: 

ைாநகராட்சி வதாகுதிகளில் மிகவும் குமறவு தமிழக சட்டப்மபரமவத் 

மதர்தலில் பாலக்மகாடு வதாகுதியில் அதிகபட்சைாக 87.33 சதவீத 

வாக்குகள் பதிவாகின. அமதத்வதாடர்ந்து கரூர் ைாவட்டம் குளித்தமல 

வதாகுதியில் 86.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ளன.  

வசன்மனயில் உள்ள 16 வதாகுதிகளில் 11 வதாகுதிகளில் 60 

சதவீதத்துக்கும் குமறவான வாக்குகமள பதிவாகியுள்ளன. தமிழ்நாட்டிமல 

-மய மிகக்குமறந்த அளவாக வில்லிவாக்கம் வதாகுதியில் 55.52 சதவீத 

வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 

 

2. AC., LED விளக்குகள் தயாரிப்பு: `6,238 மகாடியில் உற்பத்திசார் 

ஊக்குவிப்பு திட்டம்: ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புதல் 

குளிர்சாதனங்கள் (AC), LED மின்விளக்குகள் தயாரிப்பில் `6,238 மகாடி 

வசலவில் உற்பத்தி சார்ந்த ஊக்குவிப்பு திட்டத்மத வசயல்படுத்த ைத்திய 

அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து ைத்திய அரசு வவளியிட் 

-ட அறிக்மகயில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: உள்நாட்டில் குளிர்சாதனங்கள், 

LED விளக்குகள் ஆகியவற்றின் உற்பத்தித் திறமன அதிகரிக்கவும், 

இந்திய தயாரிப்புகள் சர்வமதச அளவிலான மபாட்டியில் பங்மகற்கவும் 

இந்தத் திட்டம் வதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த மின்சாதனங்கமள ஐந்து ஆண்டுகள் உற்பத்தி வசய்யும் வதாழில் 

நிறுவனங்களுக்கு 4 முதல் 6 சதவீதம் ஊக்கத்வதாமக வழங்கப்படும். 

சூரியமின்சக்தி தகடுகள்: உற்பத்தி சார்ந்த ஊக்குவிப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 

`4,500 மகாடி முதலீட்டில் சூரிய மின்தகடுகமள தயாரிப்பதற்கும் ைத்திய 

அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 13 முக்கிய துமறகளில் உள்நாட்டு 

உற்பத்திமய ஊக்குவிக்கவும், மவமலவாய்ப்புகமள உருவாக்கவும் 

 

 



         

    

ைத்திய பட்வ ட்டில் உற்பத்திசார்ந்த ஊக்குவிப்பு திட்டத்துக்கு `1.97 லட்சம் 

மகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

மின்சாதனங்கள், ைருந்துப்வபாருள்கள், வதாமலத்வதாடர்பு சாதனங்கள், 

உணவு தயாரிப்பு, LED விளக்கு ைற்றும் குளிர்சாதனங்கள், சூரியமின்சக்தி 

தகடுகள் ஆகிய 6 துமறகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கல்வி, ஆராய்ச்சியில் ஒத்துமழப்பு: இந்தியா,  ப்பானிமடமய புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம்: 

கல்வி, ஆராய்ச்சி ஒத்துமழப்பு ைற்றும் பகிர்தலுக்காக இந்திய அரசின் 

விண்வவளித் துமறயின்கீழ் இயங்கும் மதசிய வளிைண்டல ஆராய்ச்சி 

ஆய்வகம்,  ப்பானின் கிமயாமடாவில் உள்ள கிமயாமடா பல்கமலக்கழகத் 

-தின் நீடித்த ைனித ைண்டல ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கிமடமய 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மகவயழுத்தாகியுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம், இந்தியா 

-வில் 2020 நவம்பர் 4ஆம் மததியும்,  ப்பானில் 2020 நவம்பர் 11ஆம் 

மததியும் மகவயழுத்திடப்பட்டு அஞ்சல் மூலம் பரிைாறிக்வகாள்ளப்பட்டது. 

இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் குறித்து ைத்திய அமைச்சரமவக்கு 

எடுத்துமரக்கப்பட்டது. 

 

3. காந்திகிராை கிராமிய பல்கமலக்கழக்கத்தின் துமணமவந்தராக 

எஸ் ைாமதஸ்வரன் வபாறுப்மபற்பு 

காந்திகிராை கிராமியப் பல்கமலக்கழக்கத்தின் புதிய துமணமவந்தராக S 

ைாமதஸ்வரன் வபாறுப்மபற்றுக்வகாண்டார். ைத்திய உயர்கல்வித்துமற 

பரிந்துமரயின்படி காந்திகிராை கிராமியப் பல்கமலக்கழக்கத்தின் மவந்தர் 

K M அண்ணாைமலமூலம், புதிய துமணமவந்தராக S ைாமதஸ்வரன் 

(58) நியமிக்கப்பட்டார். இந்தப் பதவியில் அவர் 5 ஆண்டு காலம் நீடிப்பார் 

என பல்கமல பதிவாளர் வி வப ரா சிவக்குைார் வதரிவித்துள்ளார். 

 

4. மவமலவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு வசய்மதார் எண்ணிக்மக 63.63 

இலட்சம் 

மவமலவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு வசய்து காத்திருப்மபாரின் 

எண்ணிக்மக 63.63 இலட்சைாக உள்ளது. கடந்த பிப்ரவரிைாத 

நிமலவரப்படி, மவமலவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவுவசய்து 

காத்திருப்மபாரின் விவரங்கமள தமிழ்நாடு அரசு வவளியிட்டுள்ளது. அதன் 

விவரம்: 18 வயதுக்கட்பட்ட பள்ளி ைாணவர்கள் 16.87 இலட்சம் மபரும், 

கல்லூரி ைாணவர்கள் 12.98 இலட்சமும், 24 முதல் 35 வயது வமரயிலா 

-மனார் 22.78 இலட்சம் மபரும், 36 வயது முதல் 57 வயது வமரயிலா 

-மனார் 10.89 இலட்சம் மபரும் மவமலவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் தங்களது 

வபயர்கமளப் பதிவுவசய்துள்ளனர். 

58 வயதுக்கு மைற்பட்ட 8, 841 மபருடன் மசர்த்து அரசுமவமலக்காக பதிவு 

வசய்து காத்திருக்கும் வைாத்த நபர்களின் எண்ணிக்மக 63, 63, 122 ஆக 

உள்ளது என தமிழக அரசு வவளியிட்ட தகவலில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. பிரதைரின் முத்ரா திட்டம் மூலம் ஆறு ஆண்டுகளில் 28 மகாடி 

மபருக்கு `14.96 இலட்சம் மகாடி கடனுதவி 

பிரதை ைந்திரி முத்ரா மயா னா திட்டத்தின்கீழ் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் 

வங்கிகள் ைற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் மூலம் 28.68 மகாடி மபருக்கு 

`14.96 லட்சம் மகாடி வமர கடனுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ைத்திய நிதித் 

துமற வதரிவித்துள்ளது. பிரதைர் மைாடி தமலமையிலான பா க ஆட்சியில் 

2015ஆம் ஆண்டு நிதிநிமல அறிக்மகயில் அறிவிக்கப்பட்டது முத்ரா திட்டம்.  

வபாருளாதார ரீதியாக புறக்கணிக்கப்பட்ட வகுப்பினர், வளர்ந்து வரும் 

வதாழில்முமனமவார், வர்த்தகம் ைற்றும் மசமவத்துமற, மவளாண் 

சார்புமடய வதாழில்முமனமவார், வபருநிறுவனங்கள் அல்லாத சிறு குறு 

நிறுவனங்கள் மபான்மறார் கடன் வபரும் வமகயில் மூன்று வமகயான 

முத்ரா திட்டம் வகாண்டுவரப்பட்டது. வங்கிகள், வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங் 

-கள், ஊரக வட்டார வங்கிகள்மூலம் இக்கடனுதவிகள் வழங்கப்படுகின்ற 

-ன. இதில் அதிகபட்சம் `10 இலட்சம் வமர கடன் அளிக்கப்படுகிறது. 

இந்த நிமலயில், இந்தத் திட்டத்தில் கடந்த ைார்ச்.19 வமர அமடந்துள்ள 

இலக்குகள் குறித்த பட்டியமல ைத்திய நிதியமைச்சகம் வவளியிட்டுள்ளது. 

சிசு, கிம ார், தருண் ஆகிய மூன்று திட்டங்கள் வாயிலாக கடன் 

அளிக்கப்படுகிறது. இதில் சிசு திட்டத்தில் `50,000 வமரயிலும், கிமசார் 

திட்டத்தில் `5 இலட்சம் வமரயிலும், தருண் திட்டத்தில் `10 இலட்சம் 

வமரயிலும் கடன் அளிக்கப்படுகிறது. 

முத்ரா திட்டம் வதாடங்கப்பட்ட ஆறு ஆண்டுகளில் 14.96 இலட்சம் மகாடி 

28.68 மகாடி மபருக்கு கடன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. வநருக்கடியான 

2020-21 நிதியாண்டிலும் 4.20 மகாடி மபருக்கு 2.66 லட்சம் மகாடி கடன் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கடன்வபற்றவர்களில் சராசரியாக `52,000 

வபற்றுள்ளனர். 88% கடன் ‘சிசு’ வமக கடனாக இருந்தது. 24% மபர் புதிய 

வதாழில்முமனமவாராக இருந்தனர். பாலின ரீதியாக பார்த்தால் அதிக 

கடன் வபற்றவர்களில் 68 சதவீதம் மபர் வபண் வதாழில்முமனமவார்கள்.  

தாழ்த்தப்பட்மடார், பழங்குடியினர் 22.53%, சிறுபான்மையினர் 11 சதவீதம் 

என உள்ளனர். இந்தக் கடன்களால் 2015 முதல் 2018 வமர சுைார் 1.12 

மகாடி மபர் மவமலவாய்ப்மப வபற்றனர். இதில், வபண்கள் 69 இலட்சம் 

மபராக இருந்தனர் என நிதியமைச்சகம் வவளியிட்டுள்ள அறிக்மகயில் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. பிரதைர் மைாடியுடன்  ான் வகரி சந்திப்பு: பருவநிமல ைாற்ற ைாநாடு 

குறித்து ஆமலாசமன 

பிரதைர் மைாடிமய அவைரிக்க அதிபரின் பருவநிமல ைாற்றத்துக்கான 

சிறப்புத் தூதர்  ான் வகரி சந்தித்துப்மபசினார். இந்தச் சந்திப்பின்மபாது 

இந்த ஆண்டு இறுதியில் நமடவபறவிருக்கும் ஐ.நா. பருவநிமல ைாற்ற 

ைாநாடுகுறித்து அவர்கள் விவாதித்தனர். 

 

7. `1 லட்சம் மகாடி ைதிப்பிலான அரசு நிதிப்பத்திரங்கள் வாங்கப்படும் 

நாட்டின் வபாருளாதார வளர்ச்சிமய ஊக்குவிக்கும் மநாக்கில், அரசு 

வவளியிடும் `1 இலட்சம் மகாடி ைதிப்பிலான நிதிப்பத்திரங்கமள நடப்பு 

நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் வாங்கவுள்ளதாக இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி உறுதியளித்துள்ளது. நடப்பு 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் இந்திய 

ரிசர்வ் வங்கியின் முதலாவது நிதிக்வகாள்மகக்குழுக்கூட்டம் மும்மபயில் 

நமடவபற்றது. RBI ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் உட்பட அக்குழுவின் 6 

உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் கலந்துவகாண்டு நாட்டின் வபாருளாதார 

வளர்ச்சி குறித்த முக்கிய ஆமலாசமனயில் ஈடுபட்டனர். 

முதலீட்டு நிதி: 

வபாருளாதாரத்தில் பணப்புழக்கத்மத அதிகரிக்கும் மநாக்கில் வங்கிகளுக் 

-கு மூலதன நிதிமய வழங்குவதற்கு முடிவவடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, 

NABARD வங்கிக்கு `25,000 மகாடி, சிறு வதாழில்நிறுவனங்கள் வளர்ச்சி 

வங்கிக்கு `15,000 மகாடி, மதசிய வீட்டுவசதி வங்கிக்கு `10,000 மகாடி 

வழங்கப்படவுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் வழங்கப்படவுள்ள இந்த 

மூலதன நிதியானது, வங்கிகளின் கடன் வழங்கும் திறமன அதிகரிக்கும்.  

நாட்டின் வைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) நடப்பு நிதியாண்டில் 10.5 

சதவீதைாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டின் 

முதல் காலாண்டில் வளர்ச்சி 26.2 சதவீதைாகவும், 2ஆவது காலாண்டில் 

8.3 சதவீதைாகவும், 3ஆவது காலாண்டில் 5.4 சதவீதைாகவும், கமடசி 

காலாண்டில் 6.2 சதவீதைாகவும் இருக்கும். 

 

8. இருவருக்கு கமரானா: ஒலிம்பிக் தகுதிப் மபாட்டியிலிருந்து இந்திய 

 ூமடா அணி விலகியது 

கிர்ஜிஸ்தானில் நமடவபறும்  ூமடா மபாட்டியில் பங்மகற்கச் வசன்றிருந்த 

இந்திய அணியில் இருவருக்கு கமரானா பாதிப்பு ஏற்பட்டமத அடுத்து, 

அணியினர் அமனவரும் மபாட்டியிலிருந்து விலகியுள்ளனர். இப்மபாட்டி, 

ஆசியா-ஓசியானியா பகுதிக்கான ஒலிம்பிக் தகுதிப்மபாட்டியாகும். இந்திய 

அணி ஒன்று, கமரானா பாதிப்பு காரணைாக ஒலிம்பிக் தகுதிப்மபாட்டியில் 

இருந்து வவளிமயறுவது இது முதல்முமற. 

73 கிமலா பிரிவு வீரர் அ ய் யாதவ், 52 கிமலா பிரிவு வீராங்கமன ரிது 

ஆகிமயாருக்கு கமரானா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 

 

9. ஆசிய பாக்ஸிங்: மைரி மகாம் தமலமையில் இந்திய அணி 

தில்லியில் மை ைாதம் நமடவபறவுள்ள ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் குத்துச் 

சண்மட மபாட்டியில் பங்மகற்பதற்காக மைரி மகாம் உள்ளிட்ட வீராங்க 

-மனகள் அடங்கிய இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மை 21 முதல் 31 

வமர நமடவபற்றவுள்ள இந்தப் மபாட்டியில் மைானிகா (48 கிமலா), மைரி 

மகாம் (51 கிமலா), சாக்ஷி (54 கிமலா), ம ஸ்மின் (57 கிமலா), சிம்ரன்ஜித் 

வகௌர் (60 கிமலா), பவிலாவ் பசுைதாரி (64 கிமலா), மலாவ்லினா மபார்மகா 

வஹய்ன் (69 கிமலா), பூ ா ராணி (75 கிமலா), சவீதி பூரா (81 கிமலா) 

அனுபைா (81 கிமலாவுக்கு மைல்) ஆகிமயார் பங்மகற்கின்றனர். 

இதில், ஆசிய மபாட்டியில் ஆறு முமற பதக்கம் வவன்றுள்ள மைரி மகாம், 

உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் இரண்டு பதக்கம் வவன்றவரான மலாவ்லினா 



         

    

மபார்மகாவஹய்ன், சிம்ரஞ்சித் வகௌர், பூ ா ராணி ஆகிமயார் ஏற்கனமவ 

ஒலிம்பிக் மபாட்டிக்கு தகுதிவபற்றவர்களாவர். 

 

10. கல்வராயன் ைமல சைவவளி வனப்பகுதியில் வாழும் இருவாச்சி 

பறமவகள் 

மசலம் ைாவட்டம், கல்வராயன் ைமல, தருைபுரி ைாவட்டம், சித்மதரி 

ைமலப்பகுதி இமடமய காணப்படும் சைவவளி வனப்பகுதியில் இந்திய 

சாம்பல் இருவாச்சி பறமவகள் அதிக அளவில் வாழ்ந்து வருவது வனத் 

துமறயினர் ஆய்வில் வதரியவந்துள்ளது. 

மசலம் ைாவட்டம், கல்வராயன் ைமல, தருைபுரி ைாவட்டம், சித்மதரி 

ைமலத்வதாடர்களுக்கு இமடமய, மசலம் ைாவட்டம் தும்பல் ைாைாஞ்சியில் 

வதாடங்கி, தருைபுரி ைாவட்டம், மசலூர், மவலனுார், சிட்லிங், மகாட்டப்பட்டி 

வமர 50 சதுர மைல் பரப்பளவில் சைவவளி வனப்பகுதி காணப்படுகிறது. 

இந்தக் காட்டுப்பகுதியில் காட்வடருமை, பல்மவறு இன ைான்கள், கரடி 

உள்ளிட்ட ஏரளைான வனவுயிரிகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. 

 

11. நாட்டில் முதல்முமறயாக சூரிய ஒளியில் இயங்கும் மசாலார் 

மகாழிக்குஞ்சு வபாரிப்பான் இயந்திரம் வடிவமைப்பு: தமிழ்நாடு 

கால்நமட ைருத்துவ அறிவியல் பல்கமலக்கழகம் புதிய முயற்சி 

சூரிய ஒளியில் இயங்கும் மகாழிக்குஞ்சு வபாரிப்பான் இயந்திரத்மத, 

தனியார் கல்லூரி ைாணவிகளுடன் இமணந்து கால்நமட ைருத்துவ 

அறிவியல் பல்கமலக்கழகம் வடிவமைத்துள்ளது. தமிழ்நாடு கால்நமட 

ைருத்துவ அறிவியல் பல்கமலக்கழகம் வசன்மனமய அடுத்த 

ைாதவரத்தில் வசயல்பட்டு வருகிறது. இதன்கீழ் இயங்கும் புதிய 

கண்டுபிடிப்புகள் ைற்றும் கருவிையைாக்கல் ஆய்வு மையம் கால்நமட 

ைற்றும் மகாழி வளர்ப்புக்கு மதமவயான நவீன கருவிகமள குமறந்த 

விமலயில் வடிவமைத்து விவசாயிகளுக்கு வழங்கி வருகிறது. 

அந்தவமகயில் பல்கமலக்கழகம் ஆய்வு மையம் சார்பில் நாட்டிமலமய 

முதல்முமறயாக சூரிய ஒளியில் இயங்கும் வமகயிலான மகாழிக்குஞ்சு 

வபாரிப்பான் இயந்திரம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அமதமபால், வசன்மன 

பனிைலர் வபாறியியல் கல்லூரியின் ைாணவிகளுடன் இமணந்து பல்க 

-மல மபராசிரியர்கள் ர வவங்கடரைணன், மக சங்கிலி ைாடன் ஆகிமயார் 

இந்தக் கருவிமய வடிவமைத்துள்ளனர். 

 

12. நடப்பு நிதி ஆண்டில் இந்தியாவின் வபாருளாதார வளர்ச்சி 12.5%: 

சர்வமதச வசலாவணி நிதியம் கணிப்பு 

கமரானா பரவல் தீவிரைமடந்தமதத் வதாடர்ந்து வசன்று ஆண்டுைார்ச் 

ைாதம் இந்தியாவில்ஊரடங்கு நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டது. உலக நாடுகள் 

அதன் எல்மலகமள மூடின. இதனால் உலகளாவிய அளவில் வபாருளாதா 

-ரச் வசயல்பாடுகள் முடங்கின. மவமலயிழப்பு, ஊதியக்குமறப்மப ைக்கள் 

எதிர்வகாண்டனர். இதனால் உலகப் வபாருளாதாரம் கடும் சரிவுக்கு 

உள்ளானது. 

இந்தியாவில் படிப்படியாக ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டமதத் வதாடர்ந்து 

வதாழிற்வசயல்பாடுகள் ஊக்கம் வபறத் வதாடங்கின. இந்நிமலயில் கடந்த 

 னவரி ைாதம் சர்வமதச வசலாவணி நிதியம் (IMF) வவளியிட்ட கணிப்பில் 

2021-22ம் நிதி ஆண்டில் இந்தியாவின் வபாருளாதார வளர்ச்சி 11.5 

சதவீதைாக இருக்கும் என்று வதரிவித்தது. இந்நிமலயில் தற்மபாமதய 

கணிப்பில் வளர்ச்சி விகிதம் 1 சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டு 12.5 சதவீதைாக 

இருக்கும் என்று ஐஎம்எஃப் வதரிவித்துள்ளது. அமதமபால் 2022-23ஆம் 

நிதி ஆண்டில் வளர்ச்சி 6.9 சதவீதைாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.  

இந்தியாவின் 12.5 சதவீத வளர்ச்சி என்பது வளர்ந்த ைற்றும் வளரும் 

வபாருளாதாரத்மதக் வகாண்ட நாடுகளின் வளர்ச்சி விகித்மதவிட அதிகம். 

 

 

 

 

 


