
         

    

1. FSSAI’இன்படி, த ொழிற்துறையில் உற்பத்தி தெய்யப்படும் மொறு 

பக்க தகொழுப்றப (trans-fat) எம்மதிப்பிற்கு மட்டுப்படுத்  வேண்டும்? 

அ) 10% 

ஆ) 5% 

இ) 2%  

ஈ) 1% 

✓ இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிர்ணய ஆணணயமானது (FSSAI) 

ததாழிற்துணையில் உற்பத்தி தெய்யப்படும் மாறுபக்க தகாழுப்புகள் 

2%’க்கும் குணைவாக இருக்க வவண்டும் என்றும் 2022’க்குள் மாறுபக்க 

தகாழுப்பற்ை நாடாக மாைவவண்டும் என்றும் ஆணணயிட்டுள்ளது.  

✓ அண்ணமயில் வொதிக்கப்பட்ட பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு மாதிரிகளுள் 

1.34 ெதவீத மாதிரிகளில் மட்டுவம மாறுபக்க தகாழுப்புகள் பரிந்துணரக்கப் 

-பட்ட அளவுக்கு வமலிருந்தது. இது இந்தியா மாறுபக்க தகாழுப்புகளற்ை 

நாடாக மாறுகிைது என்பணதக் காட்டுகிைது. 

 

2. “Climate Indicators and Sustainable Development: Demonstrating 

the Interconnections” என்ை  றைப்பிைொன ஓர் அறிக்றகறய 

தேளியிட்டுள்ள அறமப்பு எது? 

அ) UNFCCC 

ஆ) UNICEF 

இ) NITI ஆவயாக் 

ஈ) WMO  

✓ உலக வானிணல அணமப்பானது (WMO) “Climate Indicators and 

Sustainable Development: Demonstrating the Interconnections” என்ை 

தணலப்பிலான ஓரறிக்ணகணய தவளியிட்டுள்ளது. நிணலயான வளர்ச்சி 

இலக்குகணள அணடவதற்கு உடனடி நடவடிக்ணக மற்றும் ெர்வவதெ 

ஒத்துணைப்பின் அவசியத்ணத இவ்வறிக்ணக வலியுறுத்துகிைது. 

✓ புவி தவப்பத்ணத 2 டிகிரி தெல்சியசுக்கும் குணைவாகக் குணைப்பணதயும் 

இது கூறுகிைது. WMO என்பது ஐநா’இன் சிைப்பு நிறுவனமாகும். அது, 

சுவிச்ெர்லாந்தின் தெனீவாணவ தணலணமயிடமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

3. பின்ேரும் திட்டங்களுள் எது, இந்தியொவில், அறனேருக்கும் 

சுகொ ொர கொப்பீட்றட அறடேற  வ ொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது? 

அ) PM JDY 

ஆ) PM JJBY 

இ) PM JAY  

ஈ) PM FBY 

✓ PM ென் ஆவராக்கியா வயாெனா (PM-JAY) என்பது இந்திய அரசின் 

முதன்ணமத் திட்டமாகும். அது அணனவருக்கும் சுகாதாரக் காப்பீட்ணட 

அணடவணத வநாக்கமாகக்தகாண்டு கடந்த 2018 தெப்டம்பர்.23 அன்று 

ததாடங்கப்பட்டது. இத்திட்டம் 3ஆவது ஆண்டில் அடிதயடுத்து ணவத்து 

உள்ளது. இத்திட்டத்தின்கீழ், 10 வகாடிக்கும் வமற்பட்ட ஏணைக்குடும்பங்க 

-ளுக்கு 2ஆம் மற்றும் 3ஆம் நிணல மருத்துவமணனகளில் ஆண்டுக்கு 

ஒரு குடும்பத்திற்கு `5 லட்ெம் வணர சுகாதாரக்காப்பீடு வைங்கப்படுகிைது 

 

4. “Fed to Fail? The Crisis of Children's Diets in Early Life” என்ை 

 றைப்பிைொன ஓர் அறிக்றகறய தேளியிட்டுள்ள அறமப்பு எது? 

அ) NITI ஆவயாக் 

ஆ) சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அணமச்ெகம் 

இ) UNICEF  

ஈ) உலக வங்கி 

✓ ஐநா குைந்ணதகள் நிதியமானது (UNICEF) “Fed to Fail? The Crisis of 

Children's Diets in Early Life” என்ை தணலப்பிலான ஓர் அறிக்ணகணய 

தவளியிட்டது. அறிக்ணகயின்படி, 6-23 மாத வயதுணடய குைந்ணதகளில் 

பாதி வபருக்கு மட்டுவம ஒருநாளுக்கு பரிந்துணரக்கப்பட்ட குணைந்தபட்ெ 

உணவு வைங்கப்படுகிைது. மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் மட்டுவம அவர்கள் 

வளரத்வதணவயான குணைந்தபட்ெ உணவுகணள உட்தகாள்கின்ைனர். 

COVID-19 ததாற்றுவநாய் நிணலணமணய வமாெமாக்கலாம் என்றும் அது 

தவளிப்படுத்தியது. 

5. நிைக்கரி மற்றும் சுரங்கங்கள் குறித்து இந்தியொ  னது மு ல் 

கூட்டுப் பணிக்குழுக் கூட்டத்ற  எந்   ொட்வடொடு  டத்தியது? 

அ) இங்கிலாந்து 

ஆ) ரஷ்யா 

இ) ஆஸ்திவரலியா  

ஈ) ெப்பான் 

✓ காதணாலிக்காட்சிமூலம் நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கங்கள் குறித்த இந்தியா 

மற்றும் ஆஸ்திவரலியாவின் முதல் கூட்டுப்பணிக்குழுக் கூட்டம் நடந்தது.  

✓ அடுத்த மாதம் நணடதபைவுள்ள இந்தியா-ஆஸ்திவரலியா ஆற்ைல் 

வபச்சுவார்த்ணதக்கு முன்னதாக இது நணடதபற்ைது. இவ்விவாதங்கள் 

இந்திய நிலக்கரி வளங்கள், உத்திொர் கனிமங்கள்-வதணவ மற்றும் 

விநிவயாக சூைல் மற்றும் ஆஸ்திவரலியாவுடனான ஈடுபாடுகளில் 

கவனம் தெலுத்தின. தூய நிலக்கரி ததாழில்நுட்பம், வமற்பரப்பு நிலக்கரி 

வாயு உருவாக்கம், நிலக்கரி படுக்ணக மீத்வதன், தீயணணக்கும் 

ததாழில்நுட்பத்ணதப் பகிர்வது, நிலக்கரி அடிப்பணடயிலான ணைட்ரென் 

வபான்ைவற்ணைப் பற்றியும் அவர்கள் விவாதித்தனர். 

 

6. 2021 உைக தகொடுக்கும் குறியீட்டில் இந்தியொவின்  ரநிறை 

என்ன? 

அ) 14  

ஆ) 26 

இ) 45 

ஈ) 82 

✓ Charities Aid Foundation ஆனது உலக தகாடுக்கும் குறியீட்ணட (WGI) 

தவளியிடுகிைது. 2021 பதிப்பின்படி, இந்தியா, உலகின் முதல் 20 தாராள 

குணங்தகாண்ட நாடுகளில் 14ஆவது இடத்தில் உள்ளது. COVID-19 

ததாற்றுவநாய் உலகின் ததாண்டு வபாக்குகணள வீழ்த்தியுள்ளது. 

✓ COVID காரணமான முடக்கங்களால் இக்குறியீட்டில் பல வமற்கத்திய 

நாடுகள் ெரியாக தெயல்படவில்ணல. அதமரிக்கா, கனடா, அயர்லாந்து, 

இங்கிலாந்து மற்றும் தநதர்லாந்து ஆகியணவ மிகவுயர்ந்த தரநிணலயில் 

இருந்து ெரிந்துள்ளன. 

 

7. ெமீப தெய்திகளில் இடம்தபற்ை குன் சிகரம் அறமந்துள்ள மொநிைம் 

/ UT எது? 

அ) லடாக்  

ஆ) சிக்கிம் 

இ) இமாச்ெல பிரவதெம் 

ஈ) பீகார் 

✓ குன் சிகரம் என்பது நன் குன் மணலப்பகுதியின் ஒருபகுதியாகும். இது 

கிைக்கு இமயமணலத்ததாடரில் 23,219 அடி உயரத்திலுள்ள 2ஆவது மிக 

உயர்ந்த சிகரமாகும். இந்தச் சிகரம் லடாக்கின் கார்கில், சுரு பள்ளத் 

தாக்குக்கு அருகில் அணமந்துள்ளது. 

✓ அருணாச்ெலப் பிரவதெத்தின் தீராங்கில் உள்ள வதசிய மணலவயறுதல் 

மற்றும் அதனுடன் இணணந்த விணளயாட்டு நிறுவனத்தில் (NIMAS) ஓர் 

அணிணய பாதுகாப்பு அணமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங் இணணத்து ணவத்தார். 

இந்தக்குழு 2021 ெூணல 15, முதல் 2021 ஆகஸ்ட்.10 வணர மவுன்ட் குன் 

மணலப்பாணத பயணத்ணத நிணைவு தெய்தது. NIMAS என்பது பாதுகாப்பு 

அணமச்ெகத்தின்கீழ் தெயல்படும் ஒரு முதன்ணமயான மணலவயற்ை 

நிறுவனம் ஆகும். 

 

8. ெமீபத்தில் எந்  மொநிைத்தில், KVIC, ‘துெொர் பட்டு நூல் உற்பத்தி 

றமயத்ற ’ நிறுவியுள்ளது? 

அ) குெராத் 

ஆ) கர்நாடகா 

இ) ஒடிொ  

ஈ) வமற்கு வங்கம் 

✓ காதி மற்றும் கிராமப்புைத் ததாழிலகங்கள் ஆணணயமானது (KVIC) 

கட்டாக் மாவட்டத்தில் உள்ள தெௌத்வாரில் ஒடிொவின் முதல் துொர் பட்டு 

நூல் உற்பத்தி ணமயத்ணத நிறுவியுள்ளது. 

  

 

 

 
 

 

 



         

    

✓ துொர் பட்டானது சிைந்த பட்டு வணககளில் ஒன்ைாகும். இது கரடுமுரடான 

மற்றும் நுண்ணிய தநெவுக்கு தபயர்தபற்ைது. ஒடிொவின் தமாத்த காதி 

துணி உற்பத்தியில் பட்டின் ெதவீதம் 75 ஆகும். 

✓ `75 இலட்ெம் தெலவில் அணமக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் பட்டு நூல் உற்பத்தி 

ணமயம் ஆண்டுக்கு 94 இலட்ெம் மதிப்புணடய 200 கிவலா பட்டு நூணல 

உற்பத்தி தெய்யும் திைன் தகாண்டது. 

 

9. இந்திய துளிர் நிறுேனம் மற்றும் த ொழில்முறனவேொருக்கொக 

‘வகொளரங்க புதுறம ெேொறை’ த ொடங்கியுள்ள அறமச்ெகம் எது? 

அ) அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அணமச்ெகம் 

ஆ) மின்னணு & தகவல் ததாழில்நுட்ப அணமச்ெகம்  

இ) ெல் ெக்தி அணமச்ெகம் 

ஈ) MSME அணமச்ெகம் 

✓ மின்னணு மற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்ப அணமச்ெகத்தின்கீழ் உள்ள 

ணமதகௌ இந்தியா, இந்திய துளிர் நிறுவனம் மற்றும் ததாழில்நுட்ப 

ததாழில்முணனவவாருக்கான வகாளரங்க புதுணம ெவாணல அறிமுகம் 

தெய்துள்ளது. ஆக்தமன்ட் ரியாலிட்டி (AR), விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி (VR) & 

தமர்ஜ்ட் ரியாலிட்டி (MR) வபான்ை அண்ணமய ததாழில்நுட்பங்கணளப் 

பயன்படுத்தி ஓர் உள்நாட்டு வகாளரங்க அணமப்பு தமன்தபாருணள 

உருவாக்குவதற்கு ததாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் மற்றும் இந்திய துளிர் 

நிறுவனங்கணள ஊக்குவிப்பணத இந்தச் ெவால் வநாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள், துளிர் நிறுவனங்கள், இந்திய 

நிறுவனங்கள் அல்லது தனிநபர்கள் அல்லது அணிகளாக இருக்கலாம். 

 

10. யொருக்கு 2021ஆம் ஆண்டுக்கொன உைகளொவிய வகொல்கீப்பர் 

விருது ேழங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) நவரந்திர வமாடி 

ஆ) பம்ணெல் மிலம்வபா-ங்குகா  

இ) வலமா வகாவபாவி 

ஈ) எல்லன் ொன்ென் ெர்லீப் 

✓ பில் & தமலிண்டா வகட்ஸ் அைக்கட்டணளயானது 2021ஆம் ஆண்டின் 

உலகளாவிய வகால்கீப்பர் விருணத, ஐநா அணவயின் முன்னாள் தபாதுச் 

தெயலாளரும் ஐநா தபண்கள் அணமப்பின் நிர்வாக இயக்குநரான 

பம்ணெல் மிலம்வபா-ங்குகாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ வங்காளவதெத்ணதச் வெர்ந்த ணபரூஸ் ணபொ பீதர், நலவாழ்ணவ ஊக்கு 

-விக்கும் பணிக்காக 2021 வெஞ்ச்வமக்கர் விருதுக்கு வதர்வு தெய்யப்பட் 

-டுள்ளார். 2021ஆம் ஆண்டின் முன்வனற்ை விருது தகாலம்பியாவின் 

தெனிபர் வகால்பாசுக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டுக்கான 

பரப்புணர விருது, பாலின ெமத்துவத்ணத ஊக்குவிக்கும் பணிக்காக 

ணலபீரியாவின் ெத்தா தெரிப்புக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 


1. அக்.1 – உலக முதிவயார் தினம் 

 

2. வநபாளத்தில் நணடதபற்ை தடகள வபாட்டியில் 5 ஆயிரம் மீட்டர் 

ஓட்டத்தில் தங்கம் தவன்ை பூங்வகாணத 

வநபாள தணலநகர் காத்மாண்டுவில் உள்ள தபாக்ராவில் அணனத்து 

விணளயாட்டுகள் ததற்காசிய கூட்டணமப்பு ொர்பில் வபாட்டிகள் 

நணடதபற்ைது. இதில்இந்தியா, வநபாளம், பூடான், இலங்ணக உள்ளிட்ட 

நாடுகணளச் வெர்ந்த வீரர், வீராங்கணனகள் கலந்து தகாண்டனர். 

இந்தியாவில் இருந்து 130 வபர் தகாண்ட அணி பல்வவறு வபாட்டிகளில் 

பங்வகற்ைது. இதில் மகளிருக்கான 5 ஆயிரம்மீட்டர் ததாடர் ஓட்டத்தில் 

தமிைகத்தின் வகாணவ மாவட்டம் சூலூர்பட்டணத்ணதச் வெர்ந்த 

பூங்வகாணத தங்கப்பதக்கம் தவன்ைார். 

 

3. மாணவர்களின் வீடுகளுக்வக தென்று பாடம் கற்பிக்கும் ‘மக்கள் பள்ளி 

திட்டம்’ - பள்ளிக்கல்வித்துணை நடவடிக்ணக 

தமிைகத்தில் அரசுப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வணர பயிலும் 

மாணவாா்களின் கற்ைல் இணடதவளிணயக் குணைப்பதற்காக ‘மக்கள் 

பள்ளி’  என்ை திட்டம் வரும் அக்.18-ஆம் வததி முதல் 

அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது. கவரானா பரவல் காரணமாக தமிைகத்தில் 

அணனத்து வணக பள்ளிகளும் மூடப்பட்டன. இந்நிணலயில் 9 ஆம் வகுப்பு 

முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு வணரயிலான மாணவாா்களுக்கு மட்டும் கடந்த 

தெப்.1-ஆம் முதல் பள்ளிகள் திைக்கப்பட்டு வகுப்புகள் நணடதபற்று 

வருகின்ைன. மாணவாா்களின் நலன் கருதி தற்வபாதுவணர புத்தாக்கப் 

பயிற்சிகளுக்கு மட்டுவம முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிைது. 

இதற்கிணடவய ஒன்ைாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வணரயிலான 

மாணவாா்களுக்கு வரும் நவ.1-ஆம் வததி முதல் பள்ளிகள் 

திைக்கப்படவுள்ளதாக தமிைக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதற்கான 

முன்வனற்பாடுகணள பள்ளிக் கல்வித்துணை கடந்த சில நாள்களாக 

வமற்தகாண்டு வருகிைது. இந்தநிணலயில் கவரானா தபருந்ததாற்று 

காரணமாக அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவாா்களின் கற்ைல் 

இணடதவளி அல்லது கற்ைல் இைப்ணபக் குணைப்பதற்கு தினெரி 

ஒன்றிலிருந்து ஒன்ைணர மணி வநரம் குணைதீாா் கற்ைல் தெயல்பாடுகணள 

வமற்தகாள்ளும் வணகயில் ‘மக்கள் பள்ளி’ என்ை திட்டத்ணத தமிைக 

பள்ளிக் கல்வித்துணை வரும் அக்.18-ஆம் வததி முதல் ததாடங்கவுள்ளது. 

எந்ததந்த மாவட்டங்களில்... 

இது குறித்து பள்ளிக் கல்வித்துணை உயரதிகாரிகள் கூறியது: கிராமப்புை 

மாணவாா்களின் நலன் கருதி இந்தத் திட்டம் முதல் கட்டமாக 

கிருஷ்ணகிரி, நீலகிரி, விழுப்புரம், கடலூாா், திருச்சி, திண்டுக்கல், 

காஞ்சிபுரம், தஞ்ொவாா் ஆகிய 8 மாவட்டங்களில் மட்டும் வொதணன 

முணையில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது. 

இந்தத் திட்டத்தின்படி அரசுப் பள்ளிகளில் ஒன்ைாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் 

வகுப்பு வணர பயிலும் மாணவாா்களுக்கு பள்ளி வநரத்துக்குப் பிைகு 

அவாா்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் உள்ள அரசுக்குச் தொந்தமான 

இடங்களில் தன்னாாா்வலாா்கள் மூலம் தெயல்முணைக் கற்பித்தல் 

வகுப்புகள் நணடதபறும். இணதத் ததாடாா்ந்து பள்ளியில் நடத்தப்பட்ட 

பாடங்களுக்கு திருப்புதல் நணடதபறும். 

ொன்றிதழ், பரிசுகள் வைங்கப்படும்: ஒரு தன்னாாா்வலாா் குணைந்தபட்ெம் 

15 முதல் 20 வணரயிலான மாணவாா்களுக்கு வகுப்தபடுப்பாாா். இந்தத் 

திட்டத்தில் சிைப்பாக தெயல்படும் தன்னாாா்வலாா்களுக்கும், திைணமணய 

தவளிப்படுத்தும் மாணவாா்களுக்கும் அரசின் ொாா்பில் பாராட்டுச் 

ொன்றிதழ், பரிசுகள் வைங்கப்படவுள்ளன. இந்த திட்டம் சிைப்பாக 

தெயல்பட அந்தந்த கிராம ஊராட்சி நிாா்வாகிகளின் ஒத்துணைப்பும் 

அவசியமாகும். ‘மக்கள் பள்ளி’  திட்டம் விணரவில் அணனத்து 

மாவட்டங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என அவாா்கள் ததரிவித்தனாா். 

கிராம ெணபக் கூட்டத்தில்... 

தமிைகத்தின் அணனத்து மாவட்டங்களிலும் கிராமெணபக் கூட்டங்கள் 

அக்.2-ஆம் வததி ெனிக்கிைணம நணடதபைவுள்ளது. அப்வபாது, பள்ளிக் 

கல்வி ொாா்ந்து விவாதிக்கப்படவுள்ள கூட்டப் தபாருவளாடு, ‘மக்கள் பள்ளி’ 

திட்டம் குறித்தும் விவாதிக்க ஊரக வளாா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் 

துணையிடம் பள்ளிக் கல்வித்துணை வகட்டுக் தகாண்டுள்ளது. இந்தக் 

கூட்டங்களில் முதன்ணமக் கல்வி அலுவலாா், மாவட்டக் கல்வி அலுவலாா், 

வட்டாரக் கல்வி அலுவலாா், தணலணம ஆசிரியாா்கள் என அணனத்து 

நிணல கல்வி அலுவலாா்களும் கலந்து தகாண்டு ‘மக்கள் பள்ளி’ 

திட்டத்துக்கான ஆவலாெணனகணள வைங்க வவண்டும் என பள்ளிக் 

கல்வித்துணை உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 

4. தென்ணன தமட்வரா திட்டத்துக்கு ஏஐஐபி வங்கி ரூ.2,600 வகாடி 

கடனுதவி 

தென்ணன தமட்வரா ரயில் திட்டப் பணிகளுக்காக சுமாாா் ரூ.2,600 

வகாடிணய ஆசிய கட்டணமப்பு முதலீட்டு வங்கி (ஏஐஐபி) கடனாக 

வைங்கியுள்ளது. இதன்மூலமாக இந்தியாவுக்கு அந்த வங்கி 

வைங்கியுள்ள கடன் சுமாாா் ரூ.47,000 வகாடியாக அதிகரித்துள்ளது. சீன 

தணலநகாா் தபய்ஜிங்ணக தணலணமயிடமாகக் தகாண்டு தெயல்பட்டு 

வரும் ஆசிய கட்டணமப்பு முதலீட்டு வங்கியானது ஆசிய-பசிபிக் 

பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகளில் கட்டணமப்பு வெதிகணள 

வமம்படுத்துவதற்காகக் கடன்கணள வைங்கி வருகிைது. அந்த வங்கியில் 

சீனா 26.06 ெதவீத பங்குகணள ணவத்துள்ளது; இந்தியா 7.5 ெதவீத 

பங்குகணள ணவத்துள்ளது. 

தென்ணனயில் தமட்வரா ரயிலின் 2-ஆம் கட்டப் பணிகள் 

ததாடங்கியுள்ளன. அதற்காக ரூ.2,600 வகாடிணய ஆசிய கட்டணமப்பு 

முதலீட்டு வங்கி கடனாக வைங்கியுள்ளது. இது ததாடாா்பாக அந்த 

வங்கியின் துணணத் தணலவாா் டி.வெ.பாண்டியன் பிடிஐ தெய்தி 

நிறுவனத்திடம் வியாைக்கிைணம கூறுணகயில், ‘‘இந்தியாவில் 

 

 



         

    

தமாத்தமாக 28 திட்டங்களுக்கு ஆசிய கட்டணமப்பு முதலீட்டு வங்கி 

ரூ.47,000 வகாடி கடன் வைங்கியுள்ளது. வபாக்குவரத்து, எரிெக்தித் 

துணைகளில் கட்டணமப்பு வெதிகணள வமம்படுத்துவதற்காக அதிக 

அளவில் கடன் வைங்கப்பட்டுள்ளது. ஏஐஐபி வங்கியின் மூலம் அதிக 

கடன் தபற்று பலனணடந்துள்ள நாடுகளில் இந்தியா முதலிடத்தில் 

உள்ளது. கவரானா ததாற்ணை எதிாா்தகாள்வதற்காக சுமாாா் ரூ.13,000 

வகாடிணய இந்தியாவுக்கு ஏஐஐபி வைங்கியுள்ளது. 

தபங்களூரு தமட்வரா ரயில் திட்டம், ஆந்திர நகாா்ப்புை குடிநீாா்த் திட்டம், 

வகரள திடக்கழிவு வமலாண்ணமத் திட்டம், மும்ணப நகாா்ப்புை 

வபாக்குவரத்துத் திட்டத்தின் 3-ஆம் கட்டம், தில்லி-மீரட் புகாா் 

வபாக்குவரத்துத் திட்டம் உள்ளிட்டவற்றுக்கும் ஏஐஐபி கடன் 

வைங்கியுள்ளது. ஏஐஐபி வங்கியின் கடனுதவி மூலமாக தென்ணன 

தமட்வரா ரயில் திட்டம் விணரவில் வமற்தகாள்ளப்படும். இது 

வாா்த்தகத்ணதயும் தபாருளாதார வளாா்ச்சிணயயும் அதிகரிக்கும்’ ’ 

என்ைாாா். 

 

5. இந்தியாவின் ெராெரி தபாருளாதார வளாா்ச்சி 7% -க்கு வமல் இருக்கும்: 

தணலணமப் தபாருளாதார ஆவலாெகாா் 

அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் ெராெரி தபாருளாதார வளாா்ச்சி 7 

ெதவீதத்துக்கு வமல் இருக்கும் என்று தணலணமப் தபாருளாதார 

ஆவலாெகாா் வக.வி.சுப்பிரமணியன் ததரிவித்தாாா். ொா்வவதெ அளவில் 

இப்வபாது ஏற்பட்டுள்ள தபாருளாதார மந்த நிணலணய, இந்தியாவில் 

ததாடாா்ந்து வமற்தகாள்ளப்படும் தபாருளாதார சீாா்திருத்த நடவடிக்ணககள் 

மூலம் ெரியான வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் தகாள்ள முடியும். இதன்மூலம் 

ொா்வவதெ அளவிலான தபாருளாதார வமம்பாட்டில் இந்தியா பங்களிக்கும் 

என்றும் அவாா் கூறினாாா். வாஷிங்டனில் இந்தியாவின் தபாருளாதார 

வாய்ப்புகள் ததாடாா்பான மாநாடு நணடதபற்ைது. அதமரிக்க தபரு 

நிறுவனங்கள் பங்வகற்ை இந்த மாநாட்டில் வக.வி.சுப்பிரமணியன் 

பங்வகற்று வபசியதாவது: 

கவரானா தபருந்ததாற்று பிரச்ணன ஏற்படுவதற்கு முன்பிருந்து இப்வபாது 

வணர அடிப்பணடப் தபாருளாதாரக் கட்டணமப்புகள் எப்வபாதும் 

வலுவாகவவ உள்ளன. சில நிதி ொாா்ந்த பிரச்ணனகள் மட்டும் 

இந்தியாவில் இருந்து வந்தன. அடுத்த 10 ஆண்டுகள் ஒருங்கிணணந்த 

வளாா்ச்சியில் இந்தியாவுக்கான காலகட்டமாக இருக்கும். 2023-ஆம் 

நிதியாண்டில் நாட்டின் தபாருளாதார வளாா்ச்சி 6.5 ெதவீதம் முதல் 7 

ெதவீதமாக இருக்கும் என்று எதிாா்பாாா்க்கிவைாம். ததாடாா்ந்து 

வமற்தகாள்ளப்படும் சீாா்திருத்த நடவடிக்ணககள் மூலம் தபாருளாதாரம் 

வளாா்ச்சிப் பாணதயில் பயணிக்கும். எனவவ, 10 ஆண்டுகளில் 

இந்தியாவின் ெராெரி தபாருளாதார வளாா்ச்சி 7 ெதவீதத்துக்கு வமல்தான் 

இருக்கும். 

இந்தியாவில் அணமப்புரீதியாக பல சீாா்திருத்தங்கள் 

வமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன. ததாழிலாளாா் ெட்டங்கள் திருத்தப்பட்டுள்ளன. 

புதிய வவளாண் ெட்டங்கள் தகாண்டு வரப்பட்டுள்ளன. கடந்த 18 முதல் 

20 மாதங்களில் பல்வவறு தபாருளாதார சீாா்திருத்த நடவடிக்ணககணள 

வமற்தகாண்ட ஒவர நாடாக இந்தியா உள்ளது. இந்தியாவில் ததாடாா்ந்து 

வமற்தகாள்ளப்படும் ெமூக வமம்பாட்டுத் திட்டங்களால் அடித்தட்டு 

மக்களுக்கும் வபாதிய வருவாய் வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தித் தரப்பட்டுள்ளன. 

எனவவ, தபாருள்கள், வெணவகளுக்கான வதணவகள் பரவலாக 

அதிகரித்து வருகின்ைன. நாட்டில் தபாருளாதார ெமநிணலயின்ணம 

குணைந்து வருகிைது என்ைாாா். 

 

6. ததன்வமற்கு பருவமணை: தமிைகத்தில் இயல்ணப விட 17 ெதவீதம் 

அதிகம் 

நிகைாண்டில் ததன்வமற்கு பருவமணை காலமான, கடந்த ெூன் முதல் 

தெப்டம்பாா் வணர தமிைகம் மற்றும் புதுச்வெரியில் 393.2 மி.மீ. மணை 

தபய்துள்ளது. இது ெராெரி அளணவவிட 17 ெதவீதம் அதிகம் ஆகும். 

தபரம்பலூரில் இயல்ணப விட மிக அதிக மணையும், வகாயம்புத்தூாா், வதனி, 

திருப்பத்தூாா், தூத்துக்குடி உள்பட 14 மாவட்டங்களில் இயல்ணப விட 

அதிக மணையும் தபய்துள்ளது. 

ததன் வமற்கு பருவமணை: நமது நாட்டில் ெூன் முதல் தெப்டம்பாா் வணர 

ததன்வமற்கு பருவமணை காலமும், அக்வடாபாா் முதல் டிெம்பாா் வணர 

வடகிைக்கு பருவமணை காலமும் ஆகும். நாட்டின் தபரும்பாலான 

மாநிலங்களில் அதிக மணைணய தகாடுக்கும் ததன்வமற்கு பருவமணை 

நிகைாண்டில் ெூன் 3-ஆம் வததி வகரளத்தில் ததாடங்கியது. இது, 

படிப்படியாக விரிவணடந்து பல்வவறு மாநிலங்களிலும் மணைணயக் 

தகாடுக்க ததாடங்கியது. 

தமிைகம் மற்றும் அணததயாட்டிய பகுதிகளில் ெூன் 5-ஆம் வததி 

பருவமணை ததாடங்கியது. வளிமண்டல வமலடுக்கு சுைற்சி, ததன்வமற்கு 

பருவக்காற்று, தவப்பச்ெலனம் காரணமாக, தமிைகத்துக்கு அவ்வப்வபாது 

மணை கிணடத்து வந்தது. குறிப்பாக, பருவக்காற்று காரணமாக, வமற்கு 

ததாடாா்ச்சி மணல பகுதிணய ஒட்டிய மாவட்டங்களில் பரவலாக மணை 

கிணடத்தது. இதுவபால, வளிமண்டல வமலடுக்கு சுைற்சி, தவப்பச்ெலனம் 

காரணமாக, உள்மாவட்டங்களிலும் மிதமானது முதல் பலத்தமணை 

வணர தபய்து வந்தது. இதற்கிணடயில், ததன் வமற்கு பருவமணை 

காலமான ெூன் 1- ஆம் வததி முதல் தெப்டம்பாா் 30-ஆம் வணரயிலான 

காலக்கட்டத்தில் தமிைகம் மற்றும் புதுச்வெரியில் 393.4 மி.மீ. மணை 

தபய்துள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் இயல்பாக 336.1 மி.மீ. மணை 

தபய்வது வைக்கம். இது ெராெரிணய விட 17 ெதவீதம் அதிகமாகும். 

மிக அதிக மணை: ததன்வமற்கு பருவமணை காலத்தில் தபரம்பலூரில் 68 

ெதவீதம் அதிக மணை தபய்துள்ளது. தபரம்பலூரில் இந்த காலக்கட்டத்தில் 

இயல்பான மணை அளவு 278.7 மி.மீ. ஆகும். ஆனால், நிகைாண்டில் 

468.7 மி.மீ. மணை பதிவாகியுள்ளது. 

அதிகமணை: வகாயம்புத்தூாா், கடலூாா், கரூாா், நீலகிரி, ராணிப்வபட்ணட, 

வெலம், வதனி, திருதநல்வவலி, திருப்பத்தூாா், திருவண்ணாமணல, 

தூத்துக்குடி, திருச்சிராப்பள்ளி, வவலூாா், விழுப்புரம் ஆகிய 14 

மாவட்டங்களில் இயல்ணப விட அதிக மணை தபய்துள்ளது. வதனியில் 

இயல்ணப விட 52 ெதவீதமும், திருப்பத்தூரில் 51 ெதவீதமும், 

வகாயம்புத்தூரில் 50 ெதவீதமும் இயல்ணப விட அதிகமணை தபய்துள்ளது.  

இயல்பான மணை: அரியலூாா், தென்ணன, தருமபுரி, திண்டுக்கல், ஈவராடு, 

கள்ளக்குறிச்சி, காஞ்சிபுரம், கிருஷ்ணகிரி, மதுணர, மயிலாடுதுணை, 

நாகப்பட்டினம், புதுக்வகாட்ணட, ராமநாதபுரம், சிவகங்ணக, தஞ்ொவாா், 

திருப்பூாா், திருவள்ளூாா், திருவாரூாா் உள்பட 23 மாவட்டங்களில் 

இயல்பான மணை தபய்துள்ளது. 

இது குறித்து இந்திய வானிணல ஆய்வு ணமயத்தின் ததன் 

மண்டலத்தணலவாா் எஸ்.பாலச்ெந்திரன் கூறியது: ததன்வமற்கு 

பருவமணை காலம் (ெூன் 1 முதல் தெப்.30 வணரயிலான கணக்கிட்டு 

காலம்) வியாைக்கிைணமயுடன் நிணைவணடந்தது. அவதவநரத்தில், 

பருவமணை திரும்பப்தபறுவது காலதாமதம் ஏற்படும். குெராத் 

கடவலாரத்தில் காணப்படும் காற்ைழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம், பிகாாா் 

பகுதியில் நிலவும் ஆழ்ந்த காற்ைழுத்தத்தாழ்வுப்பகுதி ஆகிய 

காரணங்களால், ததன்வமற்கு பருவமணை ததாடாா்கிைது. வட 

இந்தியாணவதயாட்டிய பகுதிகளில் அக்வடாபாா் 6-ஆம் வததி ததன் 

வமற்கு பருவமணை விலக ொத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. அதன்பிைவக, 

ததன் இந்திய பகுதிகளில் இருந்து விலகி, வடகிைக்கு பருவமணை 

ததாடங்கும் என்ைாாா் அவாா். 

 

7. வவளாண் ரொயன உற்பத்தியில் இந்தியாவுக்கு 4-ஆவது இடம்: 

வதாமாா் 

உலக அளவில் வவளாண் ரொயன உற்பத்தியில் இந்தியா 4-ஆவது 

இடத்தில் உள்ளதாக வவளாண் துணை அணமச்ொா் நவரந்திர சிங் வதாமாா் 

வியாைக்கிைணம ததரிவித்தாாா். க்ராப்ணலஃப் இந்தியா அணமப்பின் 41-

ஆவது ஆண்டு தபாதுக்குழு கூட்டத்தில் பங்வகற்ை வதாமாா் இதுகுறித்து 

வமலும் வபசியது: மத்திய அரசு எண்ம (டிஜிட்டல்) வவளாண் இயக்கத்ணத 

ததாடங்கியுள்ளதுடன், பண்ணணத் துணையில் ஆளில்லா 

விமானங்கணளப் பயன்படுத்துவதில் அதிக கவனம் தெலுத்தி வருகிைது. 

வவளாண் ரொயன உற்பத்திணய தபாருத்தமட்டில் இந்தியா உலகளவில் 

4-ஆவது இடத்தில் உள்ளது. வமலும், இந்த துணையில் ொதணன 

வளாா்ச்சிணய எட்டுவதற்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் தகாட்டிக் 

கிடக்கின்ைன. 

வவளாண் ரொயனம் உள்ளிட்ட 12 முக்கிய துணைகணள உள்ளடக்கிய 

ொா்வவதெ விநிவயாகச் ெங்கிலியில் இந்தியா மிக முக்கியமான பங்ணக 

வகிக்கிைது. கண்டுபிடிப்பு, வவகமான பதிவு நணடமுணை அணமப்பு, 

ஆரம்பகால பயிாா் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் எண்ம மயமாக்கல் 

திட்டங்களின் உதவியுடன் ரொயனத் துணையில் முதலிடம் வகிக்க அதிக 

ொத்தியக்கூறுகள் உள்ளன என்ைாாா் அவாா். 

 

8. சிவ நாடாாா், மல்லிகா ஸ்ரீநிவாெனுக்கு விருது: அதமரிக்க-இந்திய 

ததாழில் கூட்டணமப்பு 

இந்தியாணவச் வொா்ந்த ததாழிலதிபாா்கள் சிவ நாடாாா், மல்லிகா 

ஸ்ரீநிவாென் ஆகிவயாாா் அதமரிக்க-இந்திய ததாழில் கூட்டணமப்பு 

விருதுக்கு வதாா்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளனாா். இதுகுறித்து அதமரிக்க இந்திய 

ததாழில் கவுன்சில் (யுஎஸ்ஐபிசி) வியாைக்கிைணம தவளியிட்டுள்ள 



         

    

அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: தைச்சிஎல் தடக்னாலஜீஸ் நிறுவனாா் 

சிவ நாடாாா், டாஃவப நிறுவனத்தின் தணலவாா் மற்றும் நிாா்வாக 

இயக்குநாா் மல்லிகா ஸ்ரீநிவாென் ஆகிவயாாா் ‘உலகளாவிய தணலணம 

விருது 2021’-க்கு வதாா்வு தெய்யப்பட்டுள்ளனாா். இவாா்களுக்கு 

அக்வடாபாா் 6-7-ஆம் வததிகளில் நணடதபறும் ‘இந்தியா சிந்தணனகள்’ 

உச்சி மாநாட்டில் இந்த விருது வைங்கப்படும் என அதில் 

ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

‘சிவ நாடாரின் தணலணமயின் கீழ் தைச்சிஎல் நிறுவனமானது ஒரு 

தகவல் ததாழில்நுட்ப வெணவயிலிருந்து அதிநவீன ததாழில்நுட்பத்தின் 

உலகளாவிய நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. விவொயத்தில் புதுணமணயப் 

புகுத்தும் டாஃவப நிறுவனத்தின் தணலவாா் மல்லிகா ஸ்ரீநிவாெனின் 

அாா்ப்பணிப்பு இந்தியாவில் கிராமப்புை ெமுதாயத்தில் வாய்ப்புகணள 

ஏற்படுத்த உதவியது’  என யுஎஸ்ஐபிசி தணலவாா் நிொ வதொய் 

பிஸ்வால் ததரிவித்துள்ளாாா். 2007-ஆம் ஆண்டுமுதல் இந்த விருது 

வைங்கப்பட்டு வருகிைது. இதற்கு முன்னாா் இந்த விருது டாடா குழும 

தணலவாா் என்.ெந்திரவெகரன், லாக்ஹீட் மாாா்ட்டின் தணலணமச் தெயல் 

அதிகாரி ஜிம் தடய்ஸ்தலட், கூகுள் நிறுவனத்தின் தணலணமச் தெயல் 

அதிகாரி சுந்தாா் பிச்ணெ, நாஸ்டாக் தணலவாா் அடீனா ஃபிரீட்மன் 

உள்ளிட்வடாருக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

9. தூய்ணம இந்தியா இயக்கம், அடல் இந்தியா 2.0: இன்று ததாடங்கி 

ணவக்கிைாாா் பிரதமாா் வமாடி 

நகரமயமாக்குதலில் ஏற்படும் ெவால்கணள எதிாா்தகாள்ளும் 

நடவடிக்ணகயாக ரூ.4.28 லட்ெம் வகாடி மதிப்பில் புதுப்பித்தல், நகாா்ப்புை 

மாற்ைத்துக்கான அடல் இயக்கம் (அம்ருத்), தூய்ணம இந்தியா இயக்கம் 

ஆகியவற்றின் இரண்டாம் கட்ட திட்டங்கணள பிரதமாா் நவராந்திர வமாடி 

தவள்ளிக்கிைணம (அக்வடாபாா் 1) ததாடங்கிணவக்கிைாாா். 2030 -ஆம் 

ஆண்டுக்குள் நகரங்களில் நிணலயான வளாா்ச்சி இலக்குகணள 

அணடவதற்கு இந்தத் திட்டங்கள் உதவிகரமாக இருக்கும் என மத்திய 

அரசு ததரிவித்துள்ளது. 

தில்லியில் டாக்டாா் அம்வபத்காா் ொா்வவதெ ணமயத்தில் இன்று பிரதமாா் 

நவரந்திர வமாடி ததாடங்கி ணவக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில், மத்திய 

வீட்டுவெதி, நகாா்ப்புை விவகாரங்கள் துணை அணமச்ொா் ைாா்தீப்சிங் புரி, 

இணணயணமச்ொா் தகௌெல் கிவொாா் மற்றும் தமிைக உள்ளாட்சி, 

நகாா்புைத் துணை அணமச்ொா் வக.என் வநரு மற்றும் பல்வவறு மாநிலங்கள், 

யூனியன் பிரவதெங்களின் நகாா்ப்புை வளாா்ச்சித் துணை அணமச்ொா்களும் 

கலந்து தகாள்கின்ைனாா். பிரதமாா் வமாடியின் ததாணலவநாக்குப் 

பாாா்ணவக்கு இணங்க, அணனவருக்கும் ‘குடிநீாா் கிணடத்தல்’  , 

‘கழிவுகள் இல்லாத’  நகரங்களாக மாற்றும் லட்சியத்ணத 

நிணைவவற்றும் வணகயில், இந்த இரு இயக்கங்களும் 

வடிவணமக்கப்பட்டுள்ளன. இது குறித்து பிரதமாா் அலுவலகம் 

தவளியிட்டுள்ள விவரங்கள் வருமாறு: 

இரண்டாம் பதிப்பு அம்ருத் 2.0 : 4,700 நகாா்ப்புை உள்ளாட்சிகளில் 100 

ெதவீதம் அளவிற்கு அணனத்து வீடுகளுக்கும் 2.68 வகாடி குடிநீாா் 

இணணப்புகணள வைங்குவது, அடல் இயக்கத்தில் (அம்ருத்) உள்ள 500 

நகரங்களில் சுமாாா் 2.64 வகாடி கழிவுநீாா் இணணப்புகணள வைங்கி 100 

ெதவீதம் கழிவுநீாா் வெதிகணள உருவாக்குவது ஆகியணவ இரண்டாம் 

பதிப்பு 2.0 இயக்கத்தின் வநாக்கமாகும். இந்த இரு திட்டங்கள் மூலம் 

நகாா்ப்புைங்களில் வசிக்கும் 10.50 வகாடி மக்கள் பயனணடவாா். வமலும், 

நிலத்தடி நீாா், நீாா் வளங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் புத்தாக்கம் 

ஆகியவற்ணை இந்த இயக்கம் ஊக்குவிக்கும். நவீன ொா்வவதெ 

ததாழில்நுட்பங்கள், திைன்கள்ஆகியவற்ணைப் பயன்படுத்துவதற்கான 

நீாா் வமலாண்ணமக்கு இந்த இயக்கம் ஆதரவளிக்கும். நகரங்கள் 

இணடவய வளாா்ச்சிக்கான வபாட்டிணய ஊக்குவிப்பதற்காக குடிநீாா் ஆய்வு 

நடத்தப்படும். இது வபான்ை பணிகளுக்காக சுமாாா் ரூ.2.87 லட்ெம் வகாடி 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

நகாா்ப்புை தூய்ணம இந்தியா இயக்கம் 2.0: அடல் இயக்கத்தின் கீழ் 

தகாண்டு வரப்படாத நகரங்கள் மற்றும் ஒரு லட்ெத்திற்கும் குணைவான 

மக்கள்ததாணக உள்ள நகாா்ப்புை பகுதிகளில் ‘கழிவுகள் இல்லாத’ 

நிணலணய ஏற்படுத்துவவத நகாா்ப்புை தூய்ணம இந்தியா இயக்கம் 

இரண்டாம் பதிப்பின் வநாக்கமாகும். இந்த நகரங்களில் கழிவு நீாா் 

வமலாண்ணமணய உறுதிதெய்வது, திைந்ததவளியில் மலம் கழிக்காத 

நிணலணய (ஓடிஎஃப்+) உருவாக்வதும் முக்கியப் பணியாக இருக்கும். 

வமலும், இந்த நகரங்களில் திடக் கழிவுகளின் ஆதாரங்கள் மூன்று 

வணகயில் தரம் பிரிக்கப்படுக்கப்படுகிைது. குணைத்தல், மறுபயன்பாடு, 

மறுசுைற்சி ஆகிய மூன்று வணககள் இந்த நகரங்களில் பின்பற்ைப்படும். 

அணனத்து விதமான திடக் கழிவுகணளயும் அறிவியல் ரீதியாக அகற்றி 

பயனுள்ள திடக்கழிவு வமலாண்ணமக்கு இந்த இயக்கம் கவனம் 

தெலுத்தும். இதற்காக சுமாாா் ரூ.1.41 லட்ெம் வகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

தூய்ணம இந்தியா-அடல் இயக்க தாக்கங்கள்: கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் 

நகாா்ப்புை வதாற்ைங்கணள வமம்படுத்துவதில் தூய்ணம இந்தியா - அடல் 

இயக்கம் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்ணப வைங்கியுள்ளன. மக்களுக்குத் 

தண்ணாா் விநிவயாகம் மற்றும் துப்புரவு ஆகிய அடிப்பணட வெணவகள் 

வைங்குவணத இந்த இரண்டு முக்கிய இயக்கங்கள் வமம்படுத்தி 

உள்ளன. நகாா்ப்புை உள்ளாட்சி அணமப்புகள் பலவற்றில் 

திைந்ததவளியில் மலம் கழிக்கும் நிணல இல்லாததாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 70 ெதவீதம் திடக் கழிவுகள் அறிவியல் ரீதியாக 

தற்வபாது அப்புைப்படுத்தப்படுகின்ைன. 1.1 வகாடி வீடுகளுக்கு குடிநீாா் 

குைாய் இணணப்புகளும், 85 லட்ெம் கழிவுநீணர தவளிவயற்றுவதற்கான 

இணணப்புகளும் வைங்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் சுமாாா் 4 வகாடிக்கும் 

அதிகமான மக்கள் பயனணடந்துள்ளனாா். 

 


