
         

    

1. எந்த அபாயகரமான இரசாயனத்தத சசமிப்பதற்கான விதிகதை 

இந்தியா சமீபத்தில் தைர்த்தியது? 

அ) ச ோடியம் குச ோரைடு 

ஆ) ரைட்ரிக் அமிலம் 

இ) கந்தக அமிலம் 

ஈ) அம்ச ோனியம் ரைட்சைட் & கோல்சியம் கோர்ரைடு  

✓ ச ம்ைட்ட ைோதுகோப்பிற்கோக, அம்ச ோனியம் ரைட்சைட்  ற்றும் கோல்சியம் 

கோர்ரைடு ச மிப்பு  ற்றும் ரகயோளுதல் ததோடர்ைோன விதிகர  இந்திய 

அைசின் ததோழில்  ற்றும் உள்ைோட்டு வர்த்தக ச ம்ைோட்டுத் துரை (DPIIT) 

திருத்தியுள் து  ற்றும் த ர்த்தியுள் து. துரைமுகத்தில் 3,000 டன் 

அம்ச ோனியம் ரைட்சைட்ரட ஆறு ஆண்டுகள் ச மித்து ரவத்ததன் 

கோைண ோக ஏற்ைட்ட தகோடிய தைய்ரூட் (தலைனோனின் தரலைகைம்) தவடி 

விைத்தின் பின்னணியில் இந்தத் திருத்தம் ச ற்தகோள் ப்ைட்டுள் து. 

 

2. 2025-26ஆம் நிதியாண்டு வதர நிதையான நிதியுதவி தரும் 

விதமாக, இந்தியாவில், `30,000 சகாடி கடன் வழங்க முடிவுசசய்து 

உள்ை வங்கி எது? 

அ) ைோைத ஸ்சடட் வங்கி 

ஆ) ஆக்சிஸ் வங்கி  

இ) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

ஈ) யூனியன் சைங்க் ஆஃப் இந்தியோ 

✓ இந்தியோவின் முன்னணி தனியோர் துரை வங்கியான ஆக்சிஸ் வங்கி, 

நிரலயோன வ ர்ச்சி இலக்குகளுக்கு ஏற்ை, 2025-26ஆம் நிதியோண்டு 

வரை நிரலயோன நிதியுதவி வழங்கும் வித ோக `30,000 சகோடி கடன் 

வழங்க ஆக்ஸிஸ் வங்கி முடிவுத ய்துள் து. 

✓ இந்த உறுதிப்ைோடு, 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியோரவ நிரலயோன 

வ ர்ச்சி இலக்குகர  அரடய உதவுவரத சைோக்க ோகக்தகோண்டு 

உள் து. சைர் ரையோன  மூக  ற்றும் சுற்றுச்சூழல் தோக்கத்ரத 

ஏற்ைடுத்தும் நிரலயோன  மூக ச ம்ைோட்டுத் திட்டங்களுக்கு த ோத்தக் 

கடன் வழங்கவும் ஆக்ஸிஸ் வங்கி திட்டமிட்டுள் து. 

 

3. ‘உைக அல்தசமர் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற சததி எது? 

அ) த ப்டம்ைர் 20 

ஆ) த ப்டம்ைர் 21  

இ) த ப்டம்ைர் 22 

ஈ) த ப்டம்ைர் 23 

✓ ஆண்டுத ாறும் த ப்.21 அன்று உலக அல்ர  ர் தின ோக கரடபிடிக்க 

-ப்ைடுகிைது. இந்த ைோள் அல்ர  ர் சைோய், அதன் கோைணங்கள், 

அறிகுறிகள்  ற்றும் அரத ரகயோளும் முரைகள் ைற்றி விழிப்புணர்வு 

ஏற்ைடுத்துவரத சைோக்க ோகக் தகோண்டுள் து. அல்ர  ர் சைோய் 

என்ைது மூர யின் நிரனவோற்ைல்  ற்றும் அறிவோற்ைல் திைன்கர  

குரைக்கின்ை ஒரு சைோயோகும். முதிசயோர்களில் தைோதுவோக கோணப்ைடும் 

ஞோைக  ைதி சைோய்க்கு இது கோைண ோகும்.  

 

4. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற NDEAR மற்றும் NETF என்பது எந்த 

மத்திய அதமச்சகத்துடன் சதாடர்புதடய முன்சனடுப்புகைாகும்? 

அ) மின்துரை அர ச் கம் 

ஆ) கல்வி அர ச் கம்  

இ) வீட்டுவ தி & ைகர்ப்புை விவகோைங்கள் அர ச் கம் 

ஈ) அறிவியல்  ற்றும் ததோழில்நுட்ை அர ச் கம் 

✓ “டிஜிட்டல் கல்விமூலம் தை ோன கல்விரய அரனத்து இடங்களிலும் 

கிரடக்கச் த ய்வது” குறித்த கூட்டத்ரத  த்திய கல்வியர ச் ர் 

தர்ச ந்திை பிைதோன் ைடத்தினோர். ஒருங்கிரணந்த டிஜிட்டல் 

சூழலியரல உருவோக்க த யற்ரகக்சகோள் ததோழில்நுட்ைம்  ற்றும் 

இரணயத்ரத ச ம்ைடுத்துவது குறித்து விவோதிக்கப்ைட்டது. 

✓ ஸ்வயம் பிைைோ சைோன்ை முன்முயற்சிகர  வலுப்ைடுத்தவும், சதசிய 

டிஜிட்டல் கல்வி கட்டர ப்பு  ற்றும் சதசிய கல்வி ததோழில்நுட்ை  ன்ைம் 

உள்ளிட்டவற்ரை ஒருங்கிரணக்கவும் அவர் வலியுறுத்தினோர். அரவ 

2020 சதசிய கல்வி தகோள்ரகயில் அறிவிக்கப்ைட்டது. 

5. G24 அரசாங்கங்களுக்கு இதடசயயான சங்கத்தின் ததைதம 

நிதையம் அதமந்துள்ை இடம் எது? 

அ) வோஷிங்டன் டிசி  

ஆ) தெனீவோ 

இ) ைோரிஸ் 

ஈ) சைோம் 

✓  ர்வசத  த லவோணி விவகோைங்கள்  ற்றும் ச ம்ைோடு குறித்த 24 

அை ோங்கங்களுக்கிரடயிலோன குழுவோனது கடந்த 1971’இல் தைருவின் 

லி ோவில் நிறுவப்ைட்டது. இது வோஷிங்டன் டிசிரய தரலர யிட ோகக் 

தகோண்டுள் து. G77’இன் ஓர் அத்தியோய ோன இது வ ரும் ைோடுகர  

த லவோணி  ற்றும் ச ம்ைோட்டு நிதி சிக்கல்களில் ஒருங்கிரணக்கிைது.  

✓ இந்தியோ,  ற்ை 24 (G24) உறுப்பு ைோடுகளுடன் ச ர்ந்து,   நிரல வரி 

சைோன்ை ைடவடிக்ரககர  திரும்ைப்தைறுவதற்கு எதிர்ப்பு ததரிவித்து 

உள் து. முன்த ோழியப்ைட்ட உலக ோவிய டிஜிட்டல் வரி ஒப்ைந்த ோனது 

100 முன்னணி நிறுவனங்கர   ட்டுச  உள் டக்கியுள் து. அது 

வ ரும் ைோடுகளுக்கு சைோது ோன வருவோய்க்கு வழிவகுக்கோது என்று 

இந்தியோ கவரல தகோண்டுள் து. 

 

6. ‘டூயிங் பிசினஸ்’ அறிக்தக என்பது எந்நிறுவனத்தின் முதன்தம 

சவளியீடாகும்? 

அ) IMF 

ஆ) உலக வங்கி  

இ) WTO 

ஈ) NITI ஆசயோக் 

✓ ‘டூயிங் பிசினஸ்’ அறிக்ரக உலக வங்கியின் முதன்ர  தவளியீடோகும். 

2018  ற்றும் 2020ஆம் ஆண்டின் அறிக்ரககளில்  ரவு முறைதேடுேள் 

ேண்டறியப்பட்டற  அடுத்து, இந்  அறிக்றேயின் எதிர்ோல வெளியீடுே 

-றை உலே ெங்கி நிறுத்தியுள்ைது.  ர்வசத  த லவோணி நிதியத்தின் 

நிர்வோக இயக்குைர் கிறிஸ்டலினோ ெோர்ஜீவோவும் இதில் ஈடுைட்டதோக 

உலக வங்கி ததரிவித்துள் து. 

 

7.ADB’இன் சமீபத்திய மதிப்பீட்டின்படி, 2020-21 நிதியாண்டுக்கான 

இந்தியாவின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வைர்ச்சி விகிதம் என்ன? 

அ) 14% 

ஆ) 12% 

இ) 10%  

ஈ) 8% 

✓ ஆசிய வ ர்ச்சி வங்கியானது (ADB) இந்தியோவின் 2020-21ஆம் நிதி 

ஆண்டுக்கோன த ோத்த உள்ைோட்டு உற்ைத்தியின் வ ர்ச்சிக் கணிப்ரை 

10% ஆக குரைத்துள் து. ஏப்ைல்  ோதத்தில் 11% எனக் கணிக்கப்ைட்டு 

இருந்தது. 2ஆவது COVID அரல கோைண ோக ஏற்ைடும் இரடயூறுகச  

விகிதக் குரைப்புக்குக் கோைண ோகும். 

✓ 2021-22ஆம் நிதியாண்டுக்கோன வ ர்ச்சிக்கணிப்ைோனது முந்ரதய 7 

 தவீதத்திலிருந்து 7.5%ஆக உயர்த்தப்ைட்டுள் து. 2ஆவது அரலயின் 

சீர்குரலவுகள் ச ரவகள், உள்ைோட்டு நுகர்வு  ற்றும் ைகர்ப்புை முரை 

 ோைோ துரைரய ச ோ  ோக ைோதித்துள் து. 2020-21 நிதியாண்டின் 

கரடசி மூன்று கோலோண்டுகளில் தைோரு ோதோைம் மீண்டுவரும் என்று 

எதிர்ைோர்க்கப்ைடுகிைது. 

 

8.இந்தியாவின் அதிக உயரத்தில் அதமந்துள்ை கல்வியதமப்பான 

SECMOL, அதமந்துள்ை மாநிைம் / UT எது? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) லடோக்  

இ) உத்தைகோண்ட் 

ஈ) அருணோச் ல பிைசத ம் 

✓ லடோக்கின்  ோணவர்களின் கல்வி  ற்றும் கலோ ோை இயக்கம் (SECMOL) 

லடோக் யூனியன் பிைசத த்தில் ரலட் பிடிலிட்டி (LiFi) ததோழில்நுட்ைத்ரதப் 

ையன்ைடுத்தி இரணய இரணப்பு தைற்ை முதல் நிறுவன ோக  ோறி 

உள் து. SECMOL என்ைது இந்தியோவின் அதிவுயைத்தில் அர ந்துள்  

  

 

 

 
 

 

 



         

    

கல்விநிறுவன ோகும். LiFi அர ப்புகள் அதிசவக தைவு இரணப்புகர  

வழங்குகின்ைன. 

 

9. AC001 என்ற சபயரில் மின்சார வாகனங்களுக்கான உள்நாட்டு 

மின்சனற்றிதய உருவாக்கியுள்ை நிறுவனம் எது? 

அ) DRDO 

ஆ) ISRO 

இ) ARAI  

ஈ) CSIR 

✓ இந்திய தோனியங்கி ஆைோய்ச்சி  ங்கம் (ARAI) AC001 எனப்தையரிடப்ைட்ட 

மின் ோை வோகனங்களுக்கோன மின்சனற்றிரய உள்ைோட்டிசலசய வடி 

-வர த்து உருவோக்கியுள் து. ைோைத் எலக்ட்ைோனிக்ஸ்மூலம் இது தைரிய 

அ வில் உற்ைத்தி த ய்யப்ைடவுள் து. தற்சைோது மின் ோை வோகனங்களு 

-க்கோன தைரும்ைோலோன மின்சனற்றி கூறுகள் இைக்கு தி த ய்யப்ைடுகி 

-ன்ைன. இக்கூறுகளின் உள்ைோட்டு உற்ைத்தி, இந்தியோவில் மின் ோை 

வோகனப் சைோக்குவைத்ரத அதிகரிக்கும். 

 

10. “டிஜிட்டல் சதாழில்நுட்பத்தின் சிறந்த பயன்பாடு” பிரிவின்கீழ், 

2021’இன் சகாள்முதல் விருதுகளில் ‘சிறப்பு CIPS’ விருது சபற்றுள்ை 

இந்தியாவின் சதாழில்நுட்ப முன்சனடுப்பு எது? 

அ) SDG டோஷ்சைோர்டு 

ஆ) GeM  

இ)  ோம்பியன்ஸ் சைோர்டல் 

ஈ) GST சைோர்டல் 

✓ இந்திய அைசின் மின்னணு சந்ற த் ை (GeM) முன்வனடுப்பு, “டிஜிட்டல் 

ததோழில்நுட்ைத்தின் சிைந்த ையன்ைோடு” பிரிவின்கீழ், 2021’இன் தகோள் 

முதல் விருதுகளில் சிைப்பு CIPS விருது தைற்றுள் து. 

✓ இந்த விருது வழங்கும் விழோ இங்கிலோந்தின் லண்டனில் ைரடதைற்ைது. 

GeM என்ைது இந்திய அை ோங்கத்தோல் தைோருட்கள்  ற்றும் ச ரவகர  

வோங்குவதற்கோன ஓர் அர்ப்ைணிக்கப்ைட்ட இரணயவழிச்  ந்ரதயோகும். 

 


1. அைசு  ற்றும் உதவி தைறும் ைள்ளி  ோணவர்களுக்கு – ‘பிஎம்-சைோென்’ 

என்ை தையரில்  திய உணவு:  த்திய அர ச் ைரவ ஒப்புதல் 

அைசு  ற்றும் அைசு உதவி தைறும் ைள்ளிகளில் பிஎம்-சைோென் என்ை 

தையரில்  திய உணவு திட்டத்ரத த யல்ைடுத்த  த்திய அர ச் ைரவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்  து. தற்சைோது ைள்ளிகளில் ைரட முரையில் 

இருக்கும் சதசிய  திய உணவு திட்டத்துக்கு ைதிலோக இந்த திட்டம் 

த யல்ைடுத்தப்ைடும். இந்த திட்டத்துக்கு அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ.1 

லட் த்து 30,795 சகோடி த லவிடப்ைடும். இத்திட்டம் மூலம் ைள்ளி 

 ோணவர்களுக்கு ஒருசவர  சூடோன உணவு வழங்கப்ைடும். 

பிஎம்-சைோென் திட்டம் ததோடர் ைோக  த்திய அைசு தவளியிட்ட 

அறிக்ரகயில் கூறியிருப்ைதோவது: ைோடு முழுவதும் 11.2 லட் த்துக்கும் 

ச ற்ைட்ட ைள்ளிகளில் 1 முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை ைடிக்கும் 

 ோணவர்களுக்கு பிஎம்-சைோென் திட்டம் த யல்ைடுத்தப்ைடும். 

இதன்மூலம் 11.8 சகோடி  ோணவர்கள் ையனரடவர். 2021-22 

நிதியோண்டு முதல் 2025-26 வரையிலோன 5 வருட கோலத்துக்கு 

இத்திட்டத்துக்கு  த்திய அைசு ரூ.54,061 சகோடிசய 73 லட் ம் த லவிடும். 

இது தவிை உணவு தோனியத்துக்கோன கூடுதல் த லவோக ரூ.45 ஆயிைம் 

சகோடிரய  த்திய அைசு ஏற்கும். 

 ோநில அைசுகள்  ற்றும் யூனியன் பிைசத ங்களுக்கு ரூ.31,733 

சகோடிசய 17 லட் ம் த லவு ஏற்ைடும். எனசவ, இந்த திட்டத்தின் த ோத்த 

ைட்தெட் ரூ.1 லட் த்து 30,794 சகோடிசய 90 லட்  ோக இருக்கும். அைசு 

 ற்றும் அைசு ததோடக்கப்ைள்ளிகளில் இயங்கும்  ழரலயர் வகுப்புகள் 

 ற்றும் அங்கன்வோடிகள் தற்சைோதுஇத்திட்டத்தில் ச ர்க்கப்ைடவில்ரல. 

இந்த வகுப்புகளுக்கும் இத்திட்டம் பின்னர் விரிவுைடுத்தப்ைடும். 

ைள்ளிகளில் ஊட்டச் த்து சதோட்டங்கள் ஏற்ைடுத்தவும் அைசு ஊக்குவிக்கும். 

இவ்வோறு  த்திய அைசின் அறிக்ரக யில் கூைப்ைட்டுள் து. 

 

2. குெைோத் கடற்ைகுதியில் புதிய புயல் ‘ஷோகீன்’ 

குெைோத் கடற்ைகுதியில் ‘ஷோகீன்’  என்ை புதிய புயல் ைோர  (அக்.1) 

கோரலக்குள் உருவோகி ைோகிஸ்தோரன சைோக்கி த ல்லக் கூடும் என 

வோனிரல ஆய்வு ர யம் ததரிவித்துள் து. வங்கக் கடலில் உருவோன 

‘குலோப்’ புயலோனது, கடந்த ஞோயிற்றுக்கிழர  ஆந்திை பிைசத த்தில் 

கரைரய கடந்தது. இப்புயலில் எச் ங்கள் ததலங்கோனோ,  கோைோஷ்டிைோ 

முழுவதும் ைகர்ந்து, சைற்று ததற்கு குெைோத் மீதிருந்தன. இந்நிரலயில் 

வியோழக்கிழர  கோரலயில் இரவ கோற்ைழுத்த தோழ்வு ண்டல ோக 

 ோறி, ச ற்கு, வடச ற்கு திர யில் ைகரும். பிைகு இது தவள்ளிக்கிழர  

(அக்.1) கோரலக்குள் வட அைபிக் கடலில் புயலோக உருதவடுக்கும் என 

வோனிரல ஆய்வு ர யம் எச் ரித்துள் து. 

இப்புயலுக்கு கத்தோர் ைோடு அளித்த ைரிந்துரையின்ைடி ‘ஷோகீன்’ என 

தையரிடப்ைட்டுள் து. இப்புயல் ைோகிஸ்தோன் சைோக்கி த ல்லக்கூடும் என 

எதிர்ைோர்க்கப்ைடுகிைது. இதனோல் இந்தியோவுக்கு சைைடி அச்சுறுத்தல் 

இல்ரல. என்ைோலும் இந்தியோ  ற்றும் அதன் அண்ரட ைோடுகளின் 

மீனவர்கள் அக்சடோைர் 2 வரை கடலுக்கு த ல்ல சவண்டோம் என 

எச் ரிக்கப் ைட்டுள் து. ச லும், இன்று முதல் 3 ைோட்களுக்கு 

 கோைோஷ்டிைோ, குெைோத் கடற்ைகுதி தகோந்தளிப்புடன் கோணப்ைடும். 55 

முதல் 65 கி.மீ. வரையிலோன சவகத்தில் கோற்று வீ க்கூடும் என 

அறிவிக்கப்ைட்டுள் து. இந்த ஆண்டு ‘தவுக்சத’ புயலுக்குப் பிைகு அைபிக் 

கடலில் உருவோகும் இைண்டோவது புயல் இதுவோகும். 

இதனிரடசய குெைோத்தின் ைல்சவறு இடங்களில் கடந்த 2 ைோட்க ோக 

கன ரழ தைய்தது. வடக்கு தகோங்கன், குெைோத் கட்ச்,  வுைோஷ்டிைோ ஆகிய 

ைகுதிகளில் இன்று அதிக கன  ரழக்கு வோய்ப்புள் தோல் ‘தைட் அலர்ட்’ 

விடுக்கப்ைட்டுள் து. 

 

3. சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0 திட்டம்; ரூ.500 சகோடி ஒதுக்கீடு: அை ோரண 

தவளியீடு 

சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0 திட்டத்ரதச் த யல்ைடுத்துவதற்கோன 

அை ோரண, ைகைோட்சி நிர்வோகம்  ற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துரையின் 

 ோர்பில் தவளியிடப்ைட்டுள் து. இது ததோடர்ைோக, த ன்ரன  ோைகைோட்சி 

இன்று (த ப். 29) தவளியிட்ட த ய்திக்குறிப்பு: "தமிழக முதல்வர், 

தைருைகை த ன்ரன  ோைகைோட்சியுடன் இரணக்கப்ைட்ட ைகுதிகளில் 

அடிப்ைரடக் கட்டர ப்புகர  ச ம்ைடுத்துவதில்  ரியோன முன்சனற்ைம் 

இல்லோததோல் கட்டர ப்பு வ திகர  ஏற்ைடுத்தவும்,  ர்வசத  தைத்துக்கு 

உயர்த்தவும் சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0 திட்டம் த யல்ைடுத்தப்ைடும் எனத் 

ததரிவித்தோர். 

இதரனத் ததோடர்ந்து, 2021-22ஆம் ஆண்டுக்கோன திருத்திய 

நிதிநிரல அறிக்ரகயில் சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0 திட்டத்ரதச் 

த யல்ைடுத்த ரூ.500 சகோடி ஒதுக்கீடு த ய்யப்ைடும் எனத் 

ததரிவிக்கப்ைட்டது. இதன் ததோடர்ச்சியோக, ைகைோட்சி நிர்வோகத்துரை 

அர ச் ர் 24.08.2021 அன்று தமிழக  ட்டப்சைைரவயில் ைரடதைற்ை 

 ோனியக் சகோரிக்ரக மீதோன விவோதத்தின்சைோது தைருைகை த ன்ரன 

 ோைகைோட்சியுடன் இரணக்கப்ைட்ட 42 உள் ோட்சி அர ப்புகளில் 

அடிப்ைரடக் கட்டர ப்பு வ திகள்  ரியோன முன்சனற்ைம் இல்லோததோல் 

இக்கட்டர ப்பு வ திகர  ச ம்ைடுத்தவும், த ன்ரன  ோைகைக் 

கட்டர ப்ரை  ர்வசத  தைத்துக்கு உயர்த்தவும், சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0 

என்னும் புதிய திட்டம் இவ்வை ோல் தீட்டப்ைட்டு இவ்வோண்டு ரூ.500 

சகோடி ஒதுக்கீடு த ய்யப்ைட்டுள் து. 

இத்துடன் சவறு ைல திட்டங்கர  இரணத்து தைருைகை த ன்ரன 

 ோைகைோட்சியில் ைல்சவறு உள்கட்டர ப்புப் ைணிகள்  ற்றும் ச ரவகள் 

ச ற்தகோள் ப்ைடவுள் ன என அறிவித்தோர். 

 

4.  துைவோயல்- துரைமுகம் இரடசய 2 அடுக்கில் ைைக்கும்  ோரல 

திட்டம் 

ைோட்டில் முதல் முரையோக 2 அடுக்கு  ோரலயோக அர யவுள்  

 துைவோயல்- துரைமுகம் ைைக்கும்  ோரலக்கோன விரிவோன திட்ட 

அறிக்ரக தயோரிக்கும் ைணி 3  ோதங்களில் நிரைவரடயும். திட்ட 

அறிக்ரக கிரடத்ததும் சதசிய தைடுஞ் ோரல ஆரணயத்தின் நிதி 

முதலீட்டில் இத்திட்டம் த யல்ைடுத்தப்ைடும் என்று தைடுஞ் ோரலத் துரை 

த யலர் தீைஜ் கு ோர் ததரிவித்துள் ோர். 

 

 

 

 

 



         

    

5. சைைடி தைல் தகோள்முதல் நிரலயங்களில் - தைல் விற்ைரனக்கு ைதிவு 

த ய்ய புதிய த யலி : 

திருவள்ளூர்  ோவட்டத்தில் சைைடி தைல் தகோள்முதல் நிரலயங்களில் 

தைல் விற்ைரனக்கு ைதிவு த ய்ய e-DPC என்ை புதிய த யலி அறிமுகம் 

த ய்யப்ைட்டுள் து. திருவள்ளூர்  ோவட்டத்தில் ைடப்பு 

த ோர்ணவோரிைருவத்தில், அைசு உத்தைவின்ைடி, இதுவரை 48 சைைடி 

தைல் தகோள்முதல் நிரலயங்கள் திைக்கப்ைட்டு தைல் தகோள்முதல் 

ைணிகள் ைரடதைற்றுவருகின்ைன. இந்நிரலயில், எதிர்வரும் 

தகோள்முதல் ைருவம் 2021-22-ல் விவ ோயிகள் சைைடிதைல் தகோள்முதல் 

நிரலயங்களில் சதரவயின்றிநீண்ட சைைம் கோத்திருப்ைரத தவிர்க்கும் 

தைோருட்டும் எளிதில் ைதிவுத ய்து உடனடியோக விற்ைரனத ய்யவும் 

ஏதுவோக தமிழக அைசு e-DPC என்ை புதியத யலிரய அறிமுகம் 

த ய்துள் து. 

இச்த யலிரய www.tncsc.tn.gov.in  ற்றும் www.tncsc-edpc.in என்ை 

இரணய த ங்களில் கோணலோம். இச்த யலியில் விவ ோயிகள் தங்கள் 

தையர், ஆதோர் எண், புல எண்  ற்றும் வங்கி கணக்கு எண் ஆகிய 

விவைங்கர  ைதிசவற்ைம் த ய்து, தகோள்முதல் த ய்ய சவண்டிய 

சததிரய முன்ைதிவு த ய்து தகோள் லோம். இந்த த யலியில் விவ ோயிகள் 

வரும் அக்சடோைர் 1-ம் சததி ைதிசவற்ைம் த ய்யலோம். 

 

6. 17  ருத்துவ சிகிச்ர கர  உள் டக்கிய கரலஞரின் - வரும்முன் 

கோப்சைோம் திட்டம் ததோடக்கம் : ையனோளிகளுக்கு அரடயோ  அட்ரடகள் 

வழங்கினோர் முதல்வர் ஸ்டோலின் 

வோழப்ைோடியில் சைற்று கரலஞரின் வரும்முன் கோப்சைோம் திட்டத்ரத 

முதல்வர் மு.க.ஸ்டோலின் ததோடங்கி ரவத்தோர். இத்திட்டத்ரத 

‘ க்கர த் சதடி  ருத்துவம்’ திட்டத்தில் இரணக்கவும், ஓைோண்டில் 

1,250 முகோம்கள் ைடத்தவும் திட்டமிடப்ைட்டுள் து. தமிழக  ருத்துவம் 

 ற்றும்  க்கள் ைல்வோழ்வுத் துரை  ோர்பில், ‘கரலஞரின் வரும்முன் 

கோப்சைோம்  ருத்துவ முகோம் திட்ட’  ததோடக்கவிழோ ச லம்  ோவட்டம் 

வோழப்ைோடியில் சைற்று ைடந்தது. விழோவுக்கு தரலர  வகித்து முகோர  

ததோடங்கி ரவத்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டோலின், ையனோளிகளுக்கு 

அரடயோ  அட்ரடகர  வழங்கினோர். 

அர ச் ர்  ோ.சுப்பிை ணியன் வைசவற்று சைசும்சைோது, "முதல்வர் 

ஸ்டோலின், இத்திட்டத்தில் இருதயம்,  கப்சைறு, எலும்பு சிகிச்ர , ைல், 

கண் என 17  ருத்துவப் பிரிவுகர  உள் டக்கி, கரலஞர் வருமுன் 

கோப்சைோம் திட்டத்ரத த யல்ைடுத்த உத்தைவிட்டோர். இதன்ைடி கிைோ ம் 

ததோடங்கி, ைகைம் வரை ஓைோண்டில், 1,250 முகோம்கள் ைடத்தப்ைடவுள் து. 

இத்திட்டத்தில் முகோம்கள் மூலம் க்களுக்கு சைோய்கர  கண்டறிந்து 

 ருந்து,  ோத்திரை வழங்கப்ைடும். சிகிச்ர  சதரவப்ைடுசவோர் அைசு 

 ருத்துவ ரனகளுக்கு அனுப்பி ரவக்கப்ைடுவர். வரும்முன் கோப்சைோம் 

திட்டம்,  க்கர த் சதடி  ருத்துவம் திட்டத்துடன் இரணக்கப்ைடும்" 

என்ைோர். 

 

7. 60 வயது முதிசயோர் சவரல சதட புதிய இரணயத ம் ததோடக்கம்: 

 த்திய  மூக நீதித் துரை அறிமுகம் 

அறுைது வயதுக்கு ச ற்ைட்ட முதிசயோர் மீண்டும் சவரலவோய்ப்ரை சதட, 

புதிய இரணயத த்ரத  த்திய  மூக நீதித் துரை அர ச் கம் ைோர  

அறிமுகம் த ய்கிைது. இந்தியோவில் முதிசயோரின் எண்ணிக்ரக 

அதிகரித்து வருகிைது. கடந்த 1951-ம் ஆண்டு 2 சகோடியோக இருந்த 

முதிசயோரின் எண்ணிக்ரக, கடந்த 2001-ம்ஆண்டு 7.6 சகோடியோக 

உயர்ந்தது. கடந்த 2011-ம் ஆண்டு  க்கள்ததோரக கணக்தகடுப்பின் 

ைடிஇந்த எண்ணிக்ரக 10.4 சகோடியோக அதிகரித்துள் து. 

இந்நிரலயில், 60 வயரதக் கடந்த முதிசயோர் ைலர் ைல்சவறு 

கோைணங்க ோல் மீண்டும் சவரல த ய்ய விருப்ைப்ைடுகின்ைனர். அரத 

கருத்தில் தகோண்டு  த்திய  மூக நீதி  ற்றும் அதிகோைம் அளித்தல் துரை 

அர ச் கம் முதல் முரையோக புதிய இரணயத த்ரத அறிமுகம் 

த ய்கிைது. ைோட்டில் 60 வயது அல்லதுஅதற்கு ச ற்ைட்ட முதிசயோருக்கு 

மீண்டும் கவுைவ ோன சவரலவோய்ப்ரை ஏற்ைடுத்தித் தருவசத இதன் 

சைோக்கம். இதற்கோக ‘சீனியர் ஏபுள் சிட்டி ன் ைோர் ரீ-எம்ப் ோய்த ன்ட் 

இன் டிக்னிட்டி (ச க்ைட்) சைோர்ட்டல்’ என்ை தையரில் த்திய அர ச் கம் 

இரணயத த்ரத அறிமுகம் த ய்கிைது. இது ைோர  முதல் 

த யல்ைோட்டுக்கு வருகிைது. மீண்டும் சவரல த ய்ய விரும்பும் 

முதிசயோர் இதில் ைதிவு த ய்து தகோள் லோம். 

 

 

8. ஹோ னில் முதல் முரையோக சகோயிலுக்குள் நுரழந்த தலித்  க்கள்: 

உரிர ரய தைற்ைது  கிழ்ச்சி அளிப்ைதோக சைட்டி 

கர்ைோடக  ோநிலம் தகோப்ைலில் சகோயிலில் நுரழந்த 4 வயது தலித் 

குழந்ரதக்கு கடந்த வோைம் ரூ. 25 ஆயிைம் அைைோதம் விதிக்கப்ைட்டது. 

அசதசைோல குல்ைர்கோவில் சகோயிலுக்குள் நுரழந்த தலித் இர ஞருக்கு 

ரூ. 5 லட் ம் அைைோதம் விதிக்கப்ைட்ட  ம்ைவம் அதிர்ச்சிரய ஏற்ைடுத்தியது. 

இசதசைோல ஹோ ன்  ோவட்டத்தின் தின்டகூரு உள்ளிட்ட பிை 

இடங்களிலும் தலித்  க்கர  ஆதிக்க  ோதியினர் சகோயிலுக்குள் 

நுரழய விடோ ல் தடுப்ைதோக அதிகோரியிடம் புகோர் அளிக்கப்ைட்டது. 

இரதயடுத்து த ன்னைோயைட்டணோ வட்டோட்சியர் செ.பி. ோருதி 

அரனத்து  ோதியினரையும் அரழத்து தின்டகூருவில் கூட்டம் 

ைடத்தினோர். இரத தைரும்ைோலோன  ோதியினர் புைக்கணித்தனர். 

இரதயடுத்து சைற்று முன்தினம் அதிகோரிகள்  ற்றும் சைோலீஸோர் 

முன்னிரலயில் தலித்  க்கள் தின்டகூரு சகோயிலுக்குள் நுரழந்து 

சிைப்பு பூரெ த ய்து வழிைட்டனர். இரதத் ததோடர்ந்து தின்டகூருரவ 

சுற்றியுள்  ச ோச ஷ்வைோ சகோயில்,  ஹோலட்சுமி சகோயில், சக வோ 

சகோயில் ஆகியவற்றிலும் சைற்று சைோலீஸோர் முன்னிரலயில் தலித் 

 க்கள் சகோயிலுக்குள் நுரழந்து வழிைோடு ைடத்தினர் 

இதுகுறித்து 75 வயது திம்ர யோகூறும்சைோது, “ைோன் இசதகிைோ த்தில் 

பிைந்து வ ர்ந்திருந்தோலும் இதுவரை சகோயிலுக்குள் த ன்ைதில்ரல. 

திருவிழோ ைோட்களில் சகோயிலுக்கு தவளிசய நின்று வணங்குசவன். 

என் அப்ைோ, தோத்தோவும் இந்த சகோயிலுக்குள் நுரழந்ததில்ரல. முதல் 

முரையோக சகோயிலுக்குள் பூரெ த ய்தது  கிழ்ச்சியோக இருக்கிைது” 

என்ைோர். பீர் ஆர்மி அர ப்பின் நிர்வோகி  ந்சதோஷ் கூறும்சைோது, 

“ஹோ ன்  ோவட்டத்தில் ைல நூற்ைோண்டுக ோக தலித்  க்களுக்கு 

 றுக்கப் ைட்டிருந்த ஆலய நுரழவு உரிர தைற்ைது தைரிய  ோதரன 

ஆகும். இதற்கோக நீண்ட கோல ோக தலித்  க்கள் சைோைோடி வந்துள் னர். 

ஏைோ  ோசனோர் ைல்சவறு இன்னல்கர  அனுைவித்துள் னர். தற்சைோது 

சகோயிலுக்கு த ன்று பூரெ த ய்தரத விட, அதற்கோன உரிர ரய 

தைற்ைது மிகுந்த  கிழ்ச்சி அளிக்கிைது” என்ைோர். தலித்  க்களின் ஆலய 

நுரழரவ ததோடர்ந்து தின்டகூருரவ சுற்றியுள்  கிைோ ங்களில் 

ைதற்ைம் ஏற்ைட்டுள் து.ஹோ ன்  ோவட்டம் தின்டகூருவில் உள்  

 ல்சலஸ்வைோ சகோயிலுக்குள் த ன்று வழிைட்ட தலித்  க்கள். 

 

9. இந்தியோவின் அதிசவக ரைக் ைந்தய வீைோங்கரன கல்யோணி 

இந்தியோவின் அதிசவக ச ோட்டோர் ர க்கிள் ைந்தய வீைோங்கரன என்ை 

 ோதரனரயப் ைரடத்துள் ோர்27 வயதோன கல்யோணி தைோசடகர். 

 மீைத்தில் என்சிஆரின் புத்தோ இன்டர்சைஷனல்  ர்க்யூட்டில் ைரடதைற்ை 

ச ோட்டோர் ர க்கிள் ைந்தயத்தில், 2.08 நிமிடங்களில் இலக்ரக கடந்து 

அ த்தினோர் கல்யோணி தைோசடகர். இதன் மூலம் இந்தியோவின் அதிசவக 

ச ோட்டோர் ர க்கிள் ைந்தய வீைோங்கரன என்ை  ோதரனரயப் 

ைரடத்திருந்தோர் கல்யோணி தைோசடகர். இதற்குமுன்னர் கல்யோணி 2.16 

நிமிடங்களில் ைந்தய தூைத்ரத கடந்திருந்தோர். இந்த  ோதரனரய 

தற்சைோது டுகோட்டி ைனிகல் வி 4 சூப்ைர் ரைக் மூலம் முறியடித்து புதிய 

 ோதரனரய நிகழ்த்தியுள் ோர். 

இதுகுறித்து கல்யோணி தைோசடகர் கூறும்சைோது, “ச ோட்டோர் ர க்கிள்கள், 

ஓட்டப்ைந்தயம், சவகம் இரவ அரனத்தும் என்ரன கவர்ந்தது.  ற்ை 

குழந்ரதகள் ர க்கிளில் மிதிப்ைது எப்ைடி என்று கற்றுக் தகோண்டிருந்த 

வயதில், ைோன் 9 வயதிசலசய துல்லிய ோக இருக்க கனைக 

இயந்திைங்கர  இயக்கிக் தகோண்டிருந்சதன். என் கோல்கள்  ரியோக 

தரைரய ததோடோத நிரலயில் அப்ைோவின் ஆர்எக்ஸ் 100 ரைக்ரக ஓட்டத் 

ததோடங்கிசனன். எனது அப்ைோ பின்னோல் அ ர்ந்து தகோண்டு கியர்கர  

எப்ைடி ையன்ைடுத்த சவண்டும் என கற்றுக்தகோடுத்தோர். 

ைோன் வ ர்ந்தவுடன், ரைக்ைந்தயத்தில் ைங்சகற்க விரும்பிசனன். 

பின்னர் 2017 ல், ைோன் கலிசைோர்னியோ சூப்ைர்ரைக் ைள்ளியில் ையிற்சி 

தைற்சைன், ரைக்ரக ைோன் ைன்ைோக நிர்வகிக்க  ற்றும்  வோரி த ய்ய 

முடிந்தோலும், என் கோல்கள் தரைரய எட்டோததோல் ததளிவற்ை 

கோைணத்ரதக் கூறி, ஒரு குறிப்பிட்ட பிைோண்ட் ச ோட்டோர் ர க்கிர  

 வோரி த ய்ய எனக்கு வோய்ப்பு வழங்கப்ைடவில்ரல. ஒரு வருடம் கழித்து, 

அசத ரைக்கில் ைோன் த ன்ைசைோது எனக்குவோய்ப்பு வழங்க  றுத்த அசத 

ைைர் என்னுடன் த ல்ஃபி எடுத்தோர். எனது அத்ரதகூட இந்த ரைக்கிற்கு 

எப்ைடி தைட்சைோல் நிைப்புவோய்? அதனோல் நீ சவரலக்குச் த ல் என 

ஏ ன ோக கூறுவோர். அவர்க து கருத்துகர  எடுத்துக் தகோண்டு 

அவர்கள் மீசத அடிதயடுத்து ரவத்து முன்சனறிச் த ல்ல சவண்டும்” 

என்ைோர். 



         

    

கல்யோணி தைோசடகர் ைல்சவறு  ோதரனகள் ைரடத்துள் ோர். உலகின் 

உயை ோன ைந்தய ோன ரைடுடி ஹி ோலயோ, இந்திய 

ச ோட்டோர்ஸ்சைோர்ட்ஸ் கி ப் ஆதைவளிக்கும் இந்திய சதசிய சைசிங் 

 ோம்பியன்ஷிப் ஆகியவற்றில் கல்யோணிகலந்து தகோண்டுள் ோர். 

 

10. ைள்ளி  ோணவோா்களுக்கு பிைத ோா் ஊட்டச் த்து திட்டம்:  த்திய 

அர ச் ைரவ ஒப்புதல்; 11.80 சகோடி சைோா் ைலனரடவோா் 

அைசு  ற்றும் அைசு உதவி தைறும் ைள்ளிகளில் 1 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு 

வரை ையிலும்  ோணவோா்களுக்கு இலவ  ோக  திய உணவு வழங்க 

வரக த ய்யும் ‘பிைத ோா் ஊட்டச் த்து திட்டத்துக்கு’ (பிஎம்-சைோஷண்) 

 த்திய அர ச் ைரவ புதன்கிழர  ஒப்புதல் வழங்கியது. ைோடு 

முழுவதுமுள்  11.20 லட் ம் ைள்ளிகளில் ையிலும் சு ோோா் 11.80 சகோடி 

 ோணவோா்கள் இத்திட்டத்தின் வோயிலோகப் ைலனரடவோா் என்று  த்திய 

அைசு ததரிவித்துள் து. 

தைோரு ோதோை விவகோைங்களுக்கோன  த்திய அர ச் ைரவக் கூட்டம் 

பிைத ோா் ைசைந்திை ச ோடி தரலர யில் புதன்கிழர  ைரடதைற்ைது. 

அக்கூட்டத்தில் ‘பிைத ரின் சைோஷண்  க்தி நிோா் ோண்’  (பிஎம்-

சைோஷண்) திட்டத்ரதச் த யல்ைடுத்த ஒப்புதல் அளிக்கப்ைட்டது. 

அத்திட்டத்தின்ைடி, அைசு  ற்றும் அைசு உதவி தைறும் ைள்ளிகளில் 1 முதல் 

8-ஆம் வகுப்பு வரை ையிலும்  ோணவோா்களுக்கு 2021-2022-ஆம் 

நிதியோண்டு முதல் 2025-2026-ஆம் நிதியோண்டு வரை சூடோன  திய 

உணவு வழங்கப்ைடவுள் து. இசத சைோக்கில் ஏற்தகனசவ 

அ ல்ைடுத்தப்ைட்டு வரும்  திய உணவுத் திட்ட ோனது பிஎம்-சைோஷண் 

திட்டத்துடன் இரணக்கப்ைட்டுள் து. ததோடக்கப் ைள்ளிக்கு முந்ரதய 

வகுப்புகளில் ைடிக்கும்  ோணவோா்கள், ைோல்வோடி ர யங்களுக்கும் 

இத்திட்டம் விரிவுைடுத்தப்ைடவுள் து 

புதிய திட்டத்தில் ச லும் ைல அம் ங்கள் இடம்தைற்றுள் தோக  த்திய 

தகவல்-ததோடோா்புத் துரை அர ச் ோா் அனுைோக் தோக்குோா் 

த ய்தியோ ோா்களிடம் ததரிவித்தோோா். ரூ.1.3 லட் ம் சகோடி த லவு: திட்டம் 

ததோடோா்ைோக  த்திய அைசு தவளியிட்ட அறிக்ரகயில், ‘பிஎம்-சைோஷண் 

திட்டத்துக்கு 2025-26-ஆம் நிதியோண்டு வரை ரூ.5,4061.73 

சகோடிரய  த்திய அைசும், ரூ.31,733.17 சகோடிரய  ோநிலங்கள்  ற்றும் 

யூனியன் பிைசத  அைசுகளும் த லவு த ய்யவுள் ன. உணவு 

தோனியங்களுக்கோன சு ோோா் ரூ.45,000 சகோடி கூடுதல் த லரவ  த்திய 

அைசு ஏற்கும். ஒட்டுத ோத்த ோக இத்திட்டத்தின் ைட்தெட்  திப்பு 

ரூ.1,30,794.90 சகோடியோக உள் து. பிஎம்-சைோஷண் திட்டத்தின் 

மூல ோக ைோடு முழுவதும் 11.20 லட் ம் ைள்ளிகளில் ையிலும் 11.80 சகோடி 

 ோணவோா்கள் ைலனரடவோா். 

உள்ளூோா் தைோரு ோதோைம் ச ம்ைடும்: ைண்டிரக கோலங்களில் 

 ோணவோா்களுக்கு சிைப்பு உணவு வழங்குவது ததோடோா்ைோக 

ஆசலோசிக்கப்ைட்டு வருகிைது.  ோணவோா்களுக்கு இயற்ரக  ற்றும் 

சதோட்டங்கள் ததோடோா்ைோன அனுைவத்ரத வழங்குவதற்கோக ைள்ளிகளில் 

ஊட்டச் த்து சதோட்டங்கள் வ ோா்க்கப்ைடும். ைத்தச ோரக அதிக ோகக் 

கோணப்ைடும்  ோவட்டங்களில் உள்   ோணவோா்களுக்குக் கூடுதல் 

ஊட்டச் த்துப் தைோருள்கள் வழங்கப்ைடும். இத்திட்டத்ரத 

அ ல்ைடுத்துவதில் விவ ோய உற்ைத்தியோ ோா் அர ப்புகள், தைண்கள் 

சுயஉதவிக் குழுக்கள் ஈடுைடுத்தப்ைடும். இத்திட்டத்துக்கு உள்ளூோா் 

ைோைம்ைரிய உணவுப் தைோருள்கர ப் ையன்ைடுத்துவதோல் உள்ளூோா் 

தைோரு ோதோைம் ச ம்ைடும்’ என்று குறிப்பிடப்ைட்டுள் து. 

இசிஜிசி நிறுவனத்ரதப் ைங்குச்  ந்ரதயில் ைட்டியலிட ஒப்புதல்: தைோதுத் 

துரை நிறுவன ோன ஏற்று தி கடன் உத்தைவோத நிறுவனத்ரத 

(இசிஜிசி) ைங்குச்  ந்ரதயில் ைட்டியலிட  த்திய அர ச் ைரவ ஒப்புதல் 

வழங்கியது. இந்த ைடவடிக்ரக மூல ோக 5 ஆண்டுகளில் ரூ.4,400 

சகோடி வரை முதலீடுகர  ஈோா்க்க  த்திய அைசு திட்டமிட்டுள் து. இது 

ததோடோா்ைோக  த்திய அர ச் ோா் பியூஷ் சகோயல் த ய்தியோ ோா்களிடம் 

கூறுரகயில், ‘‘அடுத்த நிதியோண்டில் இசிஜிசி நிறுவனம் ைங்குச் 

 ந்ரதயில் ைட்டியலிடப்ைடும். எவ்வ வு ைங்குகர  தவளியிடுவது 

என்ைது குறித்து விரைவில் முடிதவடுக்கப்ைடும். அதன்மூலம் கிரடக்கும் 

முதலீட்டுத் ததோரகயோனது, ஏற்று தி நிறுவனங்களுக்குக் கடன்கர  

வழங்கப் ையன்ைடுத்தப்ைடும். 2025-26-ஆம் நிதியோண்டுக்குள் இசிஜிசி 

நிறுவனத்தின் கடன் வழங்கும்  திப்ரை ரூ.1 லட் ம் சகோடியிலிருந்து 

ரூ.2.03 லட் ம் சகோடியோக அதிகரிக்கத் திட்டமிடப்ைட்டுள் து’ ’ 

என்ைோோா். 

என்இஐஏ திட்டத்துக்கு ரூ.1,650 சகோடி: சதசிய ஏற்று தி கோப்பீட்டுக் 

கணக்கு (என்இஐஏ) திட்டத்துக்கு 5 ஆண்டுக்குள் ரூ.1,650 சகோடிரய 

வழங்க  த்திய அர ச் ைரவ ஒப்புதல் அளித்தது. இதன்மூலம் 

ரூ.33,000 சகோடி  திப்பிலோன ஏற்று தி திட்டங்கள் ஊக்குவிக்கப்ைடும் 

என்றும், சு ோோா் 2.6 லட் ம் சவரலவோய்ப்புகள் உருவோக்கப்ைடும் 

என்றும்  த்திய அைசு ததரிவித்துள் து. இைட்ரட ையில் ைோரதகளுக்கு 

ஒப்புதல்: குெைோத்தின் ைோஜ்சகோட்- கனோலஸ்,  த்திய பிைசத த்தின் 

நி ச்-ைத்லம் இரடசயயோன ையில் வழித்தடத்ரத இைட்டிப்ைோக்க  த்திய 

அர ச் ைரவ ஒப்புதல் அளித்தது. இது ததோடோா்ைோக  த்திய அைசு 

தவளியிட்ட அறிக்ரகயில், ‘ைோஜ்சகோட்- கனோலஸ் இரடசயயோன 111.20 

கி.மீ. வழித்தடத்ரத இைட்டிப்ைோக்கும் திட்டத்துக்கோக ரூ. 1,168.13 

சகோடிரய த லவிட முடிதவடுக்கப்ைட்டுள் து. 

இந்த வழித்தடத்ரதப் ைல்சவறு நிறுவனங்கள் தங்கள்  ைக்குகர  

எடுத்துச் த ல்லப் ையன்ைடுத்தி வருகின்ைன. எதிோா்கோலத்தில் இந்த 

வழித்தடத்தில் நிலக்கரி, சித ன்ட், உைங்கள், உணவு தோனியங்கள் 

உள்ளிட்டரவ அதிக அ வில் தகோண்டு த ல்லப்ைடும். சுற்றுலோ 

ச ம்ைடும்: நி ச்-ைத்லம் இரடசயயோன 132.92 கி.மீ தூைத்துக்கு 

ரூ.1,184.67 சகோடி த லவில் இைட்ரட ையில் ைோரத அர க்கப்ைடவுள் து. 

இந்த வழித்தடத்தில் மின் நிரலயங்கள், சித ன்ட் ததோழிற் ோரலகள் 

அதிக ோக உள் தோல்  ைக்குப் சைோக்குவைத்து அதிகரிக்கும்; ையணிகள் 

ையில் சைோக்குவைத்து அதிகரித்து சுற்றுலோத் துரையும் ச ம்ைடும். இரு 

திட்டங்களும் 4 ஆண்டுகளில் நிரைவரடயும்’  என்று 

குறிப்பிடப்ைட்டுள் து. 

 

11. இந்தியோவின் தவளிைோட்டுக் கடன் ரூ.43 லட் ம் சகோடியோக அதிகரிப்பு 

இந்தியோவின் தவளிைோட்டுக் கடன் ைடப்ைோண்டு  ோோா்ச் இறுதி 

நிலவைப்ைடி ரூ.43 லட் ம் சகோடியோக அதிகரித்துள் து. இதுகுறித்து 

 த்திய நிதியர ச் கம் தவளியிட்டுள்  த ய்திக்குறிப்பில் 

கூறியுள் தோவது: இந்தியோவின் தவளிைோட்டுக் கடன் ைடப்பு 2021-ஆம் 

ஆண்டு  ோோா்ச்  ோத இறுதி நிலவைப்ைடி 57,000 சகோடி டோலைோக (இந்திய 

 திப்பில் சு ோோா் ரூ.43 லட் ம் சகோடி) அதிகரித்துள் து. இதற்கு முந்ரதய 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்சைோது தவளிைோட்டுக் கடன் அ வோனது கசைோனோ 

தைருக்கடிக்கு இரடயிலும் 2.1  தவீதம்  ட்டுச  மித ோன அ வில் 

அதிகரித்துள் து. கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு  ோோா்ச் இறுதியில் த ோத்த 

உள்ைோட்டு உற்ைத்தியில் 20.6  தவீத ோக இருந்த தவளிைோட்டுக் கடன் 

ைடப்ைோண்டு  ோோா்ச்சில் 21.1  தவீத ோக உயோா்ந்துள் து. இசத 

கோலகட்டத்தில் இந்தக் கடனுக்கோன ஒதுக்கீட்டு விகிதம் 85.6 

 தவீதத்திலிருந்து 101.2  தவீத ோக உயோா்ந்துள் து. 

வழக்க ோக தவளிைோட்டுக் கடனில் டோலோா்  ோோா்ந்த கடசன அதிக அ வில் 

உள் து. த ோத்தக் கடனில் இதன் ைங்களிப்பு 52.1  தவீத ோகும். இரதத் 

ததோடோா்ந்து இந்திய ரூைோய் (33.3  தவீதம்), தயன் (5.8  தவீதம்), 

எஸ்டிஆோா் (4.4  தவீதம்), யூசைோ (3.5  தவீதம்) ஆகியரவ உள் தோக 

நிதியர ச் கம் ததரிவித்துள் து. 

 

12. 38-ஆவது ‘பிைகதி’ கூட்டம்: ரூ.50,000 சகோடி திட்டங்கர  ஆய்வு 

த ய்தோோா் பிைத ோா் ச ோடி 

38-ஆவது ‘பிைகதி’ கூட்டம் பிைத ோா் ைசைந்திை ச ோடி தரலர யில் 

புதன்கிழர  ைரடதைற்ைது. இதில் ரூ.50,000 சகோடி  திப்பில் 

த யல்ைடுத்தப்ைட்டும் வரும் ைல்சவறு திட்டங்கள் ஆய்வு த ய்யப்ைட்டன. 

 த்திய  ற்றும்  ோநில அைசுகளின் த யல்திைரன  திப்பிடுவது, அைசின் 

திட்டங்கர  உரிய சைைத்தில் த யல்ைடுத்துதல் ஆகியரவசய ‘பிைகதி’ 

என்று அரழக்கப்ைடுகிைது. கடந்த 2015-இல் இந்த பிைகதி திட்டம் 

ததோடங்கப்ைட்டது. புதன்கிழர  ைரடதைற்ை பிைகதி கூட்டத்தில் 8 

திட்டங்கள் ஆய்வு த ய்யப்ைட்டன. இவற்றில் ைோன்கு ையில்சவ அர ச் க 

திட்டங்கள், 2 மின் அர ச் க திட்டங்க ோகும். இது தவிை  ோரலப் 

சைோக்குவைத்து அர ச் கம், வி ோனப் சைோக்குவைத்து அர ச் கத்தின் 

தலோ ஒரு திட்டமும் ஆய்வு த ய்யப்ைட்டன. ஒடிஸோ, ஆந்திைம், பிகோோா், 

ெோோா்க்கண்ட்,  த்திய பிைசத ம்,  கோைோஷ்டிைம், ஹரியோணோ ஆகிய 7 

 ோநிலங்களில் ைரடதைறும் இந்த திட்டங்களின் த ோத்த  திப்பு 

ரூ.50,000 சகோடியோகும். இதற்கு முன்பு ைரடதைற்ை 37 பிைகதி 

கூட்டங்களில், ரூ.14.39 லட் ம் சகோடி  திப்பிலோன 297 திட்டங்கள் 

ஆய்வு த ய்யப்ைட்டன. 

 

13. ஐ.ைோ. தைோதுச்  ரையில் உலக ைோடுகள் உைக்கச் த ோன்னது என்ன? 

ஐ.ைோ. தைோதுச்  ரையின் 76-ஆவது ஆண்டுக் கூட்டத்தில் தைோது 

விவோதம் த ப். 21-ஆம் சததி ததோடங்கி த ப். 27-ஆம் சததி வரை 

ைரடதைற்ைது. இதில் 100-க்கும் ச ற்ைட்ட ைோடுகளின் தரலவர்கள் 

சைரில் ைங்சகற்று உரையோற்றினர். சு ோர் 60 ைோடுகர ச் ச ர்ந்த 

தரலவர்களின் ைதிவு த ய்யப்ைட்ட விடிசயோ உரை கோதணோலி 



         

    

முரையில் ஒளிைைப்ைப்ைட்டது. கசைோனோ தைருந்ததோற்றிலிருந்து உலகம் 

சிறிது சிறிதோக மீண்டு வரும் நிரலயில் சைைடியோக ைடத்தப்ைட்ட 

இக்கூட்டம் மிக முக்கிய ோனதோக கருதப்ைடுகிைது. இதில், உலக 

ைோடுகளின் தரலவர்கள் தங்கள் உரையில் முக்கிய ோக வலியுறுத்திய 

கருத்துகள்... 

இந்தியோ 

இந்திய பிைத ர் ைசைந்திை ச ோடி ஐ.ைோ. தைோதுச்  ரை கூட்டத்தில் 

சைைடியோகப் ைங்சகற்று உரையோற்றினோர்.  ர்வசத  தடுப்பூசி 

நிறுவனங்கள் இந்தியோவில் கசைோனோ தடுப்பூசி உற்ைத்திரய 

ச ற்தகோள்  சவண்டும் என அவர் அரழப்பு விடுத்தோர். 

ையங்கைவோதத்துக்கு ஆதைவளிக்கும் ைோடுகளுக்கு அதனோசலசய ஆைத்து 

ஏற்ைடும் என ைோகிஸ்தோரன  ரைமுக ோக ச ோடி குறிப்பிட்டோர். 

இந்சதோ-ைசிபிக் பிைோந்தியத்தில் விரிவோக்க ைடவடிக்ரகயில் ஈடுைட்டு 

வரும் சீனோரவ  ரைமுக ோகச்  ோடிய ச ோடி, தைருங்கடல்கள் 

ைகிைப்ைட்ட ைோைம்ைரியம். அவற்ரை ைோடுகளின் விரிவோக்க 

ைடவடிக்ரகயிலிருந்து ைோதுகோக்க சவண்டும் என்ைோர். பிை ைோடுகளுக்கு 

எதிைோன ையங்கைவோதத் தோக்குதலுக்கு ஆப்கன் ையன்ைடுத்தப்ைடக் 

கூடோது என்ைரத உறுதி த ய்ய  ர்வசத   மூகத்துக்கு அவர் அரழப்பு 

விடுத்தோர். 

அத ரிக்கோ 

சீனோவின் தையரைக் குறிப்பிடோ ல், அந்ைோட்டுடன் அதிகரித்து வரும் 

ைதற்ைம் குறித்த கவரலரய அத ரிக்க அதிைர் செோ ரைடன் 

ஒப்புக்தகோண்டோர். அசதசவர யில், "ைோங்கள் புதிய ைனிப் சைோரைசயோ 

அல்லது பி வுைட்ட உலகத்ரதசயோ விரும்ைவில்ரல' என்ைோர். 

ஆப்கனிலிருந்து அத ரிக்கப் ைரடகள் தவளிசயறியது குறித்து, 

"இரடவிடோத யுத்தத்ரத முடிவுக்கு தகோண்டுவந்துள்ச ோம். உலகம் 

முழுவதும்  க்கர  ச ம்ைடுத்துவதற்கோன புதிய வழிகளில் எங்க து 

திைரன முதலீடு த ய்யும் புதிய  கோப்தத்ரத ததோடங்கியுள்ச ோம்' 

என்ைோர். 

பிரிட்டன் 

ைருவநிரல  ோற்ைம் குறித்த பிைச்ரனக்கு பிரிட்டன் பிைத ர் சைோரிஸ் 

ெோன் ன் முக்கியத்துவம் அளித்தோர். அவர் தனது உரையில், 

"ததோழில்புைட்சிக்கு முந்ரதய நிரலரயவிட உலகின் தவப்ைநிரல 

உயர்ரவ 1.5 டிகிரி த ல்சியஸோக கட்டுப்ைடுத்துவதற்கோன 

 ோற்ைங்கர  உலகம் இப்சைோது ைரடமுரைப்ைடுத்த சவண்டும்' எனக் 

சகட்டுக்தகோண்டோர். 

ஆஸ்திசைலியோ 

ஆஸ்திசைலிய பிைத ர் ஸ்கோட் ச ோரீஸன் தனது ைதிவு த ய்யப்ைட்ட 

உரையில்,  ர்வசத  கூட்டணியின்  திப்ரை வலியுறுத்தினோர். 

அத ரிக்கோ- பிரிட்டன்- ஆஸ்திசைலியோ இரடயிலோன "ஆக்கஸ்' 

கூட்டணிக்கு பிைோன்ஸ் எதிர்ப்பு ததரிவித்துள்  நிரலயில் அவர் 

இக்கருத்ரதக் கூறினோர். 

சீனோ 

அத ரிக்கோவுடன் அதிகரித்து வரும் ைதற்ைத்ரத  ரைமுக ோக தனது 

ைதிவு த ய்யப்ைட்ட உரையில் குறிப்பிட்டோர் சீன அதிைர் ஷி ஜின்பிங். 

"ைோடுகளுக்கு இரடயிலோன  ச் ைவுகள் சைச்சுவோர்த்ரத மூலம் 

ரகயோ ப்ைட சவண்டும். ஒரு ைோட்டின் தவற்றியோனது  ற்தைோரு 

ைோட்டின் சதோல்வியோக கருதப்ைடக் கூடோது. ச ோதரலயும், ஒரு குறிப்பிட்ட 

ைோட்ரட தனிர ப்ைடுத்துவரதயும் உலகத் தரலவர்கள் தவிர்க்க 

சவண்டும்' என்ைோர் அவர். 

ைோகிஸ்தோன் 

ைோகிஸ்தோன் பிைத ர் இம்ைோன் கோனின் ைதிவு த ய்யப்ைட்ட உரையில், 

"ஆப்கோனிஸ்தோனின் இன்ரைய நிரலக்கு ைோகிஸ்தோன் கோைணம் என 

அத ரிக்கோவிலிருந்தும், ஐசைோப்பிய யூனியனிலிருந்தும் 

அைசியல்வோதிகள் குற்ைம் ோட்டுகின்ைனர். இைட்ரட சகோபுை 

தோக்குதலுக்குப் பின்னர் ையங்கைவோதத்துக்கு எதிைோன அத ரிக்கோவின் 

கூட்டணியில் இரணந்தரதயடுத்து, ஆப்கோனிஸ்தோன் தவிை அதிகம் 

ைோதிக்கப்ைட்டது ைோகிஸ்தோன்' என்ைோர். 

இலங்ரக 

இலங்ரகயில்  னித உரிர  மீைல்கள் ைரடதைறுவரத ஐ.ைோ.  னித 

உரிர கள் பிரிவு தரலவர் மிதஷல் ைோச் தலட் அண்ர யில் 

கண்டித்திருந்தோர். அதற்கு ைதிலளிக்கும் வரகயில், ஐ.ைோ. தைோதுச்  ரை 

கூட்டத்தில் சைசிய அதிைர் சகோத்தைய ைோெைட் , "இலங்ரகயில் 

தமிழர்களுக்கு நீடித்த அர திரய அரடய உள்ைோட்டு அர ப்புகள் 

மூலம் முயற்சிப்ைது அவசியம்' என்ைோர். "அர திரய அரடவது என்ைது 

ததோடர்ச்சியோன த யல்முரை ஆகும். உள்ைோட்டு அர ப்புகளுக்கு 

இதற்கு சைோதிய வோய்ப்ைளிக்க சவண்டும். இந்த அர ப்புகள் த ய்யும் 

ைணிரய தவளி அர ப்புகள்  ோற்றியர க்கக் கூடோது' என அந்ைோட்டு 

தவளியுைவு அர ச் ர் ஜி.எல்.தைரிஸ் கூறியதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

வங்கசத ம் 

வங்கசத  பிைத ர் சஷக் ஹசீனோ தனது உரையில், தடுப்பூசி   நிரல, 

கசைோனோ ததோற்றிலிருந்து நிரலயோன மீட்பு, ைருவநிரல  வோல்கள் 

உள்ளிட்ட 6 அம்  சகோரிக்ரககர  வலியுறுத்தினோர். தங்கள் ைோட்டில் 

தஞ்  ரடந்துள்  சைோஹிங்கயோ அகதிகள் தம் த ோந்த ைோடோன 

மியோன் ருக்கு திரும்ை  ர்வசத   மூகம்  ோத்திய ோன அரனத்து 

ைடவடிக்ரககர யும் ச ற்தகோள்  அவர் அரழப்பு விடுத்தோர். 

ெப்ைோன் 

ெப்ைோன் பிைத ர் சயோஷிஹிசட சுகோ தனது உரையில், "கசைோனோ 

சைோய்த்ததோற்ைோல் உலகம் அ விட முடியோத துயைத்ரத 

எதிர்தகோண்டோலும், சடோக்கிசயோ ஒலிம்பிக் சைோட்டியோனது 

 க்களிரடசய உலக ோவிய ஒற்றுர யின் அரடயோ  ோக 

நிரூபிக்கப்ைட்டது. ஒலிம்பிக் சைோட்டிரய ைடத்துவதில் ைல்சவறு 

கருத்துகள் இருந்தோலும் எங்க து கடர ரய நிரைசவற்றிசனோம்' 

எனப் தைருமிதம் தகோண்டோர். 

ைஷியோ, பிைோன்ஸ் 

ைஷியோ  ோர்பில் அதன் தவளியுைவுத் துரை அர ச் ர் த ர்ஜி வி 

லோவ்சைோவ் கலந்துதகோண்டோர். "ஐ.ைோ.  ோ னத்தின் சைோக்கங்கள், 

சகோட்ைோடுகர  நிரலைோட்ட புதிய ஒருமித்த கருத்ரத எட்டுவதற்கு 

அவர் அரழப்பு விடுத்தோர். பிைோன்ஸ்  ோர்பில் தவளியுைவு அர ச் ர் ெோன் 

ஈவ் தலட்ரியன் ைங்சகற்று, கசைோனோ, ைருவநிரல  ோற்ைம், ைோடுகள் 

இரடயிலோன  ச் ைவுகள் சைோன்ைவற்றுக்கு தீர்வு கோண ைலதைப்பு 

ஒத்துரழப்ரை வலியுறுத்தினோர். 

பிசைஸில் ஏன் முதலில்?  

ஐ.ைோ. தைோதுச்  ரையின் ஆண்டு கூட்டத்தில் முதலில் உரையோற்றும் 

வோய்ப்பு பிசைஸிலுக்கு வழங்கப்ைடுவது ைோைம்ைரிய ோக உள் து. 

பிசைஸிலுக்கு ஏன் அந்த வோய்ப்பு வழங்கப்ைடுவது என்ைது குறித்து இரு 

கருத்துகள் உள் ன. 1. ஐ.ைோ.  ரை 1945-இல் ததோடங்கப்ைட்டது. 

ஆைம்ைத்தில் அதன் ஆண்டுக் கூட்டத்தில் முதலில் உரையோற்ை எந்த 

ைோடும் தயோைோக இல்ரல. பிசைஸில்தோன் முதலில் உரையோற்ை தோ ோக 

முன்வந்தது. அதுமுதல் பிசைஸிலுக்கு அந்த வோய்ப்பு கிரடத்து வருகிைது. 

2. பிசைஸில் பிைதிநிதி ஓஸ்வோல்சடோ அைன்கோ ஐ.ைோ. தைோதுச்  ரையின் 

முதல் சிைப்புக் கூட்டத்துக்கு தரலர  வகித்தோர். தைோதுச்  ரையின் 

இைண்டோவது கூட்டத்துக்கும் அவசை தரலவைோகத் 

சதர்ந்ததடுக்கப்ைட்டோர். அதுமுதல் பிசைஸிலுக்கு முதல் வோய்ப்பு 

வழங்கப்ைடுகிைது. 

 


