
         

    

1. மத்திய மீன்வள, கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துடை 

அடமச்சகத்தால் வவளியிைப்பட்ை ‘மத்ஸ்ய சசது’ என்ைால் என்ன? 

அ) ஜி பி எஸ் செயலி 

ஆ) ஆன்லைன் பாடத்திட்ட செயலி  

இ) மீன்பிடி ர ாரபா 

ஈ) செயற்லை நுண்ணறிவில் இயங்கும் படகு 

✓ மத்திய மீன்வளம், ைால்நலட ப ாமரிப்பு & பால்வள அலமச்ெைமானது 

“மத்ஸ்ய ரெது” என்ற சபயரில் இலணயவழி பாடத்திட்ட செயலிலய 

அறிமுைப்படுத்தியது. இச்செயலிலய புவரனஸ்வ த்தில் அலமந்துள்ள ஐ 

சி ஏ ஆர் - மத்திய நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது.  

✓ ‘மத்ஸ்ய ரெது’ திறன்ரபசி செயலியில் இனங்ைள் வாரியாை / பாட 

வாரியாை இலணயவழி பாடத்ச ாகுதிைள் உள்ளன. இது நாட்டிலுள்ள 

மீன் உழவர்ைளுக்கு நவீன நன்னீர் மீன்வளர்ப்பு ச ாழில்நுட்பங்ைலள 

ைற்பிக்கிறது. 

 

2. இந்திய அரசியலடமப்பின் எந்தப் பிரிவு, ‘மாநிலங்களில் சட்ை 

சமலடவடய ஒழித்தல் / உருவாக்குதலுைன்’ வதாைர்புடையது? 

அ) பிரிவு 123 

ஆ) பிரிவு 169  

இ) பிரிவு 69 

ஈ) பிரிவு 196 

✓ இந்திய அ சியைலமப்பின் 169ஆவது பிரிவு, ‘மாநிைங்ைளில் ெட்ட 

ரமைலவயை ஒழித் ல் / உருவாக்கு லுடன் ச ாடர்புலடயது. ரமற்கு 

வங்ைத்தின் ெட்டமன்றம் ெமீபத்தில் 2/3 பங்கு சபரும்பான்லமயுடன் 

ெட்டரமைலவலய அலமப்ப ற்ைான தீர்மானத்ல  169ஆவது பிரிவின் 

கீழ் நிலறரவற்றியது. 

✓ இ ற்கு 196 உறுப்பினர்ைள் ஆ  வும் 69 உறுப்பினர்ைள் எதிர்ப்பும் 

ச ரிவித் னர். ைடந்  1969ஆம் ஆண்டில் ெட்ட ரமைலவ ைலைப்புக்கு 

உள்ளாகும் வல  ரமற்கு வங்ை மாநிைத்தில் ெட்ட ரமைலவ இருந் து. 

 

3.வபாதுத்துடை நிறுவனங்கள் துடையானது கனரக வதாழிற்துடை 

அடமச்சகத்திலிருந்து பின்வரும் எந்த நடுவண் அடமச்சகத்திற்கு 

மாற்ைப்பட்டுள்ளது? 

அ) வணிைம் மற்றும் ச ாழில்துலற அலமச்ெைம் 

ஆ) எம் எஸ் எம் இ அலமச்ெைம் 

இ) நிதி அலமச்ெைம்  

ஈ) உள்துலற அலமச்ெைம் 

✓ நடுவண் அ ொனது சபாதுத்துலற நிறுவனங்ைளின் துலறலய நிதி 

அலமச்ெைத்தின்கீழ் சைாண்டுவந்துள்ளது. 

✓ சபாதுத்துலற நிறுவனங்ைளின் மு லீடுைலள திரும்பப்சபறும் செயல் 

முலறைலள இது எளி ாக்கும். முன்ன ாை சபாதுத்துலற நிறுவனங்ைள் 

துலற மத்திய ைன ை ச ாழிற்துலறைள் & சபாதுத்துலற நிறுவனங்ைள் 

அலமச்ெைத்தின்கீழ் இருந் து. இது மத்திய நிதி அலமச்ெைத்தின்கீழ் 

இடம்சபறும் ஆறாவது துலறயாை இருக்கும். ைன ை ச ாழிற்துலறைள் & 

சபாதுத்துலற நிறுவனங்ைள் அலமச்ெைம் இனி நடுவண் ைன ை 

ச ாழிற்துலறைள் அலமச்ெைம் என்று அலழக்ைப்படும். 

 

4. அண்டமயில் படுவகாடல வசய்யப்பட்ை ச ாவவனல் வமாய்ஸ், 

பின்வரும் எந்த நாட்டின் பிரதமராக இருந்தார்? 

அ) ச ன்னாப்பிரிக்ைா 

ஆ) லைத்தி  

இ) பப்புவா நியூ கினி 

ஈ) ஈ ாக் 

✓ ைடந்  2017ஆம் ஆண்டில் ப விரயற்ற 53 வய ான லைத்தி பி  மர் 

ர ாசவனல் சமாய்ஸ்,  னது வீட்டில் ஆயு ரமந்திய 

படுசைாலையாளர்ைளால் அண்லமயில் சுட்டுக்சைால்ைப்பட்டார். அல த் 

ச ாடர்ந்து, லைத்தியில் உள்ள அந்நாட்டின் பாதுைாப்புப் பலடயினர் 

பி  மர் ர ாசவனல் சமாய்லெ படுசைாலைசெய் வர்ைள் என ஐயப்படும் 

நால்வல  சுட்டுக்சைான்றனர். ரமலும் இருவல க் லைது 

செய்துள்ளனர். லைத்தி, சடாமினிைன் குடிய சிற்கு அருகிலுள்ள ஒரு 

ைரீபியன் நாடாகும். 

 

5. இத்தாலிய கைற்படையுைனான இராணுவப்பயிற்சியில் பங்சகற்ை 

இந்திய இராணுவக்கப்பல் எது? 

அ) ஐ என் எஸ்  பார்  

ஆ) ஐ என் எஸ்  ல்வார் 

இ) ஐ என் எஸ் திரிசூல் 

ஈ) ஐ என் எஸ் திரிைண்ட் 

✓ மத்திய  ல க்ைடலில் நடந்துவரும் பயிற்சியில் ைைந்துசைாள்வ ற்ைாை 

INS  பார் ைப்பல், இத் ாலியின் ரநபிள்ஸ் துலறமுைத்திற்கு சென்றது. 

துலறமுைத்திலிருந்து புறப்படுலையில் இத் ாலிய ைடற்பலட முன்னணி 

ைப்பைான ஐடிஎஸ் அன்ரடானிரயா மார்செக்லியாவுடன் ைடல்ொர் 

கூட்டணி பயிற்சிலய டிர்சைனியன் ைடலில் ஐஎன்எஸ்  பார் ைப்பல் 

ரமற்சைாண்டது. இ ாணுவத்  ளபதி ச ன ல் எம் எம் ந வாரண, 

இங்கிைாந்து மற்றும் இத் ாலி ஆகிய நாடுைளுக்கு பயணம் சென்றார். 

 

6. அண்டமச் வசய்திகளில் இைம்வபற்ை ைாஷ்லி தீவு அடமந்துள்ள 

கைல் எது? 

அ) மத்திய  ல க்ைடல் 

ஆ) ைாஸ்பியன் ைடல்  

இ) ைருங்ைடல் 

ஈ) அ பிக்ைடல் 

✓ ைாஸ்பியன் ைடலில் அலமந்துள்ள பாகு தீவுக்கூட்டத்தின் தீவுைளுள் 

ஒன்று ான் டாஷ்லி தீவு. இந்  எரிமலை தீவு இக்ரனசி ைல் தீவு என்றும் 

அலழக்ைப்படுகிறது. ெமீபத்தில், அ ர்லப ானுக்கு சவளிரய ைாஸ்பியன் 

ைடலில் ஓர் எண்சணய் வயலுக்கு அருகில் சவடிப்பு ஏற்பட்டது. ஊடை 

அறிக்லையின்படி, ஒரு ரெற்று எரிமலை  ான் இவ்சவடிப்புக்கு ைா ணம்.  

✓ ரெற்சறரிமலைைள் சூடான நீர் மற்றும் இயற்லை எரிவாயுவால் 

இயக்ைப்படுகின்றன. புவியின் உட்புறத்தில், நீர் நிலறவுற்ற ைளிமண் 

பாலறைளின் அடுக்குைளுக்கு ரமரையுள்ள அடுக்குைளின் அழுத் த் ால் 

அலவ நிைழ்கின்றன. 

 

7. சீனப் வபாதுவுடைடமக் கட்சியின் நூற்ைாண்டு விழாடவக் 

குறிக்கும் வடகயில் நிடனவு நாணயத்டத வவளியிட்ை நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) இைங்லை  

இ)  ாய்ைாந்து 

ஈ) பாகிஸ் ான் 

✓ ைட்சியின் 100ஆவது ஆண்டுவிழா மற்றும் 65 ஆண்டுைாை இைங்லை-

சீன உறவுைலளக் குறிக்கும் வலையில்  ங்ைம் மற்றும் சவள்ளி ஆகிய 

இரு நாணயங்ைலள அச்சிட்டுள்ள ாை இைங்லையின் மத்திய வங்கி 

அறிவித் து. அந்நாணயங்ைளில் ஒன்று,  மிழ், சிங்ைளம் மற்றும் ஆங்கிை 

சமாழிைளில் ‘சீனப்சபாதுவுலடலமக்ைட்சி’ என்ற சொற்ைலள சைாண்டு 

உள்ளது. மற்சறான்று சைாழும்பில் அலமந்துள்ள சீனாவால் ைட்டப்பட்ட 

சநைம் ரபாகுனா மகிந்  இ ா பக்ஷ அ ங்ைத்ல யும் ‘இைங்லை-சீனா 

65 ஆண்டுைள்’ என்ற வாெைத்ல யும் சைாண்டுள்ளது. 

 

8. 2030 வசயல்திட்ைத்டத ஏற்றுக்வகாண்ைசதாடு நிதிச்சந்டதகள் 

சபச்சுவார்த்டதயின் வதாைக்கக் கூட்ைத்டத கீழ்காணும் எந்த 

நாட்சைாடு இடணந்து இந்தியா நைத்தியது? 

அ) அசமரிக்ைா 

ஆ) இங்கிைாந்து  

இ) பி ான்ஸ் 

ஈ) ச ர்மனி 

✓ இந்தியாவும், இங்கிைாந்தும் நிதிச்ெந்ல  ரபச்சுவார்த்ல யின் ச ாடக்ை 

கூட்டத்ல  ைாசணாலிக்ைாட்சிமூைம் நடத்தின. நிதித்துலறயில் இரு 

  ப்பு உறவுைலள வலுப்படுத் , இந் ப் ரபச்சுவார்த்ல லய நடத்  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

ரவண்டும் என, ைடந் ாண்டு (2020) அக்ரடாபர் மா ம் நடந்  10ஆவது 

சபாருளா ா  மற்றும் நிதி ரபச்சுவார்த்ல யில் முடிவு செய்யப்பட்டது. 

✓ இருநாட்டு பி  மர்ைளின் ெமீபத்திய கூட்டத்தின்ரபாது இருநாடுைளும் 

ஏற்றுக்சைாண்ட 2030 செயல் திட்டத்தின் முக்கிய தூணாை நிதி 

ஒத்துலழப்பு உள்ளது. இந் ப் ரபச்சுவார்த்ல யின்ரபாது, கீழ்ைண்ட 

நான்கு விஷயங்ைளில் ைவனம் செலுத் ப்பட்டன: அயை 1. GIFT (Gujarat 

International Finance Tec) சிட்டி, இந்தியாவின் முன்னணி ெர்வர ெ நிதி 

லமயம். 2. வங்கி மற்றும் பணம் செலுத்து ல் முலற. 3. ைாப்பீடு மற்றும் 

4. மு லீட்டு ெந்ல ைள். 

 

9.WWF-UNEP அறிக்டகயின்படி, எந்த இந்திய விலங்குகளின் 35% 

வனச்சரகங்கள், காப்பிைப்பட்ை பகுதிகளுக்கு வவளிசய உள்ளன? 

அ) யாலன 

ஆ) புலி  

இ) சிங்ைம் 

ஈ) சிறுத்ல  

✓ WWF மற்றும் UNEP’இன் புதிய அறிக்லையானது இந்தியாவின் புலிைள் 

வாழும் வனச்ெ ைங்ைளின் 35%, ைாப்பிடப்பட்ட பகுதிைளுக்கு சவளிரய 

இருப்ப ாைக் ைண்டறிந்துள்ளது. இந்  அறிக்லை “A Future for All – A 

need for Human-Wildlife Coexistence” என்ற  லைப்பில் இருந் து.  

✓ ஆப்பிரிக்ை சிங்ை வனச்ெ ைங்ைளின் 40 ெ வீ மும் ஆப்பிரிக்ை & ஆசிய 

யாலன வனச்ெ ைங்ைளின் 70 ெ வீ மும் ைாப்பிடப்பட்ட பகுதிைளுக்கு 

சவளிரய உள்ளன. ைாப்புப்பகுதிைள் துண்டிக்ைப்படுவ ால், விைங்குைள் 

அவற்றின் வாழ்விற்ைாை மனி ர்ைள் வாழும் இடங்ைலள ொர்ந்துள்ளது. 

 

10. ICESat-2 என்பது எந்த நாட்டின் வசயற்டகக்சகாள்? 

அ) அசமரிக்ைா  

ஆ) சீனா 

இ) ச ர்மனி 

ஈ) இஸ்ர ல் 

✓ ெமீபத்திய ஆய்வின்படி, நாொவின் ‘Ice, Cloud and land Elevation Satellite’ 

அல்ைது ICESat-2 ஆனது துலண பனியாற்றடி ஏரிைலள துல்லியமாை 

வல படமாக்ை அறிவியைாளர்ைளுக்கு உ வுகிறது.  

✓ இந் ச் செயற்லைக்ரைாள் பனி ரமற்ப ப்பின் உய த்ல  அளவிடுகிறது 

புவியின் ரமற்ப ப்லப அளவிடக்கூடிய ரைெர் அல்டிமீட்டர் முலறலயப் 

பயன்படுத்தி ICESat-2, பனி ரமற்ப ப்பின் உய  மாற்றங்ைலள மிைத் 

துல்லியத்துடன் வல படமாக்குகிறது. 

 


1. ரநாயாளிைளின் வீடுைளுக்ரை சென்று சிகிச்லெ அளிக்கும் நடமாடும் 

மருத்துவ வாைனம் 

நடமாட முடியா  நிலையில் முடங்கிய கிடக்கும் ரநாயாளிைளின் 

வீடுைளுக்ரை ரநரில் சென்று சிகிச்லெ அளிக்கும் நடமாடும் மருத்துவ 

வாைன திட்டத்ல  இந்திய அளவில்  மிழ்நாட்டில் மு ன்மு ைாை 

திருவள்ளூரில் பால்வளத் துலற அலமச்ெர் ொ மு நாெர் ச ாடக்கி 

லவத் ார். திருவள்ளூர் ஊ ாட்சி ஒன்றிய வளாைத்தில் சபாது சுைா ா ம், 

ரநாய்த் டுப்பு துலற ொர்பில், வலி  ணிப்பு மற்றும் புனர்வாழ்வு சிகிச்லெ 

திட்டம்மூைம், நடமாடும் மருத்துவ வாைனத்ல  அலமச்ெர் ொ மு நாெர் 

சைாடியலெத்துத் ச ாடக்கிலவத் ார். 

 

2. வருங்ைாை லவப்பு நிதிக்ைான வட்டிவிகி ம் 7.1 ெ வீ ம்:  மிழை அ சு 

உத்  வு 

வருங்ைாை லவப்பு நிதிக்ைான வட்டி விகி ம் 7.1 ெ வீ மாைரவ 

ச ாடர்வ ாை  மிழ்நாடு அ சு ச ரிவித்துள்ளது. ைடந்   னவரி.1ஆம் 

ர தி மு ல்  ூன்.30 வல யிைான ஆறு மா  ைாைத்தில் வட்டி விகி ம் 

7.1 ெ வீ மாைரவ இருந் து. இல த்ச ாடர்ந்து,  ூலை.1ஆம் ர தி 

மு ல் செப்டம்பர் வல யிைான மும்மா ங்ைளிலும் வருங்ைாை லவப்பு 

நிதிக்ைான வட்டி விகி ம் 7.1 ெ வீ மாைரவ ச ாடரும் என  னது 

ஆலணயில் நிதித்துலற கூடு ல்  லைலமச்செயைர் ச ரிவித்துள்ளார். 

3.  மிழ்நாடு ெட்டப்ரப லவ 100 

பழம்சபரும் பா ம்பரியம் சைாண்ட  மிழ்நாடு ெட்டப்ரப லவ 

நூற்றாண்லடக் ைாண்கிறது. இந்  நூற்றாண்டு விழா 

சைாண்டாட்டத்துக்கு  லைலம வகிக்ை குடிய சுத் லைவர் இ ாம்நாத் 

ரைாவிந்ல , மு ைலமச்ெர் மு ை ஸ்டாலின் ரநரில் ெந்தித்து அலழப்பு 

விடுத்துள்ளார். 

1920’ைளின் இறுதியில் நடந்  ர ர் லில் நீதிக்ைட்சி சவன்று அ ன் 

 லைலமயில் அலமயப் சபற்ற ெட்டப்ரப லவ இப்ரபாது நூறாண்லடக் 

ைண்டிருக்கிறது. இந்தியாவின் அலனத்து மாநிை ெட்டப்ரப லவைள் 

மற்றும் மக்ைளலவக்கு நடத் ப்படும் ர ர் லுக்கு அடிப்பலட நா மாை 

இருப்பது, மக்ைள் பி திநிதித்துவ ெட்டம் ான். இந் ச் ெட்டம் 1952ஆம் 

ஆண்டு நலடமுலறக்கு வந் து. 

இச்ெட்டத்துக்கு முன்பாை, மாைாணங்ைளில் ர ர் ல்ைலள நடத்துவ ற்கு 

வலை செய்  ெட்டம், இந்திய அ சுச் ெட்டம் 1919. 

மு ல் மு ல்வல த்  ந்  ர ர் ல்: இந்திய அ சுச் ெட்டத்தின்மூைரம 

 மிழ்நாட்டில் (சென்லன மாைாணம்) 1920ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 30ஆம் 

ர தி ர ர் ல் நடவடிக்லைைள் ச ாடங்கின. 127 உறுப்பினர்ைலளக் 

சைாண்ட அப்ரபால ய சென்லன மாைாணத்துக்கு நவம்பர்.30’இல் 

ச ாடங்கி டிெம்பர்.2ஆம் ர தி வல  ர ர் ல் நடந் து. 

ைாங்கி ஸ் பங்குசபற மறுப்பு: 

அந் த் ர ர் லில் விடு லைப் ரபா ாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்  ைாங்கி ஸ் 

ைட்சி பங்குசபற மறுத் து; பிரிட்டிஷாருக்கு ஆ  வாை இருந்  ைட்சிைள் 

மட்டுரம ர ர் ல் ைளத்தில் இருந் ன. 127 உறுப்பினர்ைளில் 98 ரபர் 

ர ர்ந்ச டுக்ைப்பட்ட உறுப்பினர்ைளாை இருந் னர்; அ ாவது, 98 

உறுப்பினர்ைள் மட்டுரம ர ர் ல்மூைமாை ர ர்ந்ச டுக்ைப்பட்டனர்.  

அந் த்ர ர் லில் 63 இடங்ைலளப் பிடித்து நீதிக்ைட்சி சபரும்பான்லம 

சபற்றது. நீதிக்ைட்சியின்  லைவர்ைளுள் ஒருவ ாை இருந்  ெர் பிடி 

தியாை ாயர் மு ல்வர் சபாறுப்லப ஏற்ை மறுத்  ால், ஏ சுப்ப ாயலு 

ச ட்டியார், மு ல்வர் சபாறுப்லப ஏற்றார். அவர  சென்லன 

மாைாணத்தின் மு ல் மு ல்வர் என்ற சபருலமலயப் சபற்றார். இந்திய 

அ சுச்ெட்டம் 1919’இன்படி, ஒரு ர ர் ல்மூைமாை அலமக்ைப்படும் 

ரப லவயின் ப விக்ைாைம் 3 ஆண்டுைள் மட்டுரம. அந்  வலையில், 

1923, 1926 & 1930 ஆகிய ஆண்டுைளில் ர ர் ல்ைள் நலடசபற்றன. 

ரப லவயின் ப விக்ைாைம் அதிைரிப்பு: 

இ ன் பின்பு, இந்திய அ சுச் ெட்டம் திருத் ப்பட்டு, ெட்டப்ரப லவ, 

ெட்டரமைலவ என இ ண்டு அலவைள் உருவாக்ைப்பட்டன. ரமலும், 

ரப லவயின் ப விக்ைாைம் 3 ஆண்டுைளில் இருந்து ஐந் ாண்டுைளாை 

உயர்த் ப்பட்டது. இந் ச் ெட்டத்தின்மூைமாை நலடசபற்ற ர ர் லில் 

 மிழைத்தில் ைாங்கி ஸ் ஆட்சிலயப் பிடித் து. இ ண்டாம் உைைப்ரபார் 

ைாைத்தில் ர ர் ல்ைள் நலடசபறவில்லை. இ ன்பின்பு, 1946ஆம் 

ஆண்டு நடந்  ர ர் லிலும் ைாங்கி ஸ் ைட்சி ான் சவன்றது. 

1947’இல் நாடு விடு லைக்குப் பிறகு இந்திய அ ெலமப்புச் ெட்டம் 

அமலுக்கு வந் து. மக்ைள் பி திநிதித்துவச் ெட்டமாை உருப்சபற்று அந் ச் 

ெட்டப்பிரிவுைளின் அடிப்பலடயிரைரய இன்றளவு ர ர் ல்ைளும், ர ர் ல் 

நலடமுலறைளும் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன. 

மக்ைள் பி திநிதித்துவச் ெட்டத்துக்கு முன்பாை, இந்திய அ சுச்ெட்டத்தின் 

மூைமாை ர ர் ல் நடத் ப்பட்டு அ ன்மூைமாை  மிழ்நாட்டில் ெட்டப் 

ரப லவ ஏற்பட்டு நூறு ஆண்டுைள் உருண்ரடாடி விட்டன. நீதிக் 

ைட்சிக்கு ரப லவயில் நுலழய வாய்ப்பு ஏற்படுத்திக் சைாடுத்  

ர ர் ல் ான் 1920ஆம் ஆண்டு ர ர் ல். அந் த் ர ர் ல்மூைமாை 

உருவாக்ைப்பட்ட ெட்டப்ரப லவயின் நூற்றாண்டு விழாவுக்கு ஏற்பாடு 

செய்திருக்கிறது அ ன்வழி வந்   ற்ரபால ய திமுை அ சு. 

 

4. சவளிநாட்டு மு லீடுைள் ச ாடர்ந்து அதிைரிக்கும் 

நாட்டின் ெந்ல  மதிப்பு, அடிப்பலடக் சைாள்லைைள் உள்ளிட்டவற்றின் 

ைா ணமாை சவளிநாட்டு மு லீடுைள் ச ாடர்ந்து அதிைரிக்கும் என்று 

மத்திய நிதியலமச்ெர் நிாிா்மைா சீ ா ாமன் ச ரிவித்துள்ளார். இது 

ச ாடர்பாை மக்ைளலவயில் எழுப்பப்பட்ட ரைள்விக்கு அலமச்ெர் நிர்மைா 

சீ ா ாமன் எழுத்துபூர்வமாை அளித்  பதிலில் கூறப்பட்டுள்ள ாவது:  

இந்தியாவுக்ைான அந்நிய ரந டி மு லீடு ைடந்  ஆண்டில் 25.4 ெ வீ ம் 

அதிைரித்துள்ளது. ைடந்  2019-ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் அந்நிய ரந டி 

மு லீடு சுமார் `3.8 ைட்ெம் ரைாடியாை இருந் து. இது ைடந்  ஆண்டில் 

சுமார் `4.7 ைட்ெம் ரைாடியாை அதிைரித் து. 

 

 

 



         

    

ைடந்  ஆண்டில் அதிை அளவில் அந்நிய ரந டி மு லீடுைலளப் சபற்ற 

நாடுைள் பட்டியலில் இந்தியா 8ஆவது இடத்திலிருந்து 5ஆம் இடத்துக்கு 

முன்ரனறியது. ைடந்  ஆண்டில் சவளிநாட்டு நிறுவனங்ைள் புதிய 

கிலளைலளத் ச ாடங்குவ ற்ைாை ரமற்சைாண்ட மு லீடுைள் 19% 

ெரிலவச்ெந்தித் ன. ஆனால் மற்ற வளர்ந்துவரும் நாடுைளில் அத் லைய 

மு லீடுைள் சுமார் 44 ெ வீ  அளவுக்கு ெரிவலடந் து குறிப்பிடத் க்ைது.  

நாட்டின் ெந்ல  மதிப்பு, அடிப்பலடக் சைாள்லைைள் உள்ளிட்ட பல்ரவறு 

அம்ெங்ைளின் ைா ணமாை சவளிநாட்டு மு லீடுைள் ச ாடர்ந்து 

அதிைரிக்கும். ைடந்  2020-21ஆம் நிதியாண்டில் சமாத்  உள்நாட்டு 

உற்பத்தி (GDP) 7.3 ெ வீ ம் வீழ்ச்சி ைண்டது என்று அந் ப் பதிலில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 


