
         

    

1. ஆர்டனன்ஸ் இயக்குநரகத்தின் முதல் தலைலை இயக்குநராக 

நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

அ) S வைத்தியநாதன் 

ஆ) ER ஷேக்  

இ) M சத்யன் 

ஈ) Dr C வசஷேந்திர பாபு 

✓ மூத்த IOFS அதிகாரி ER ஷேக், ஆர்டனன்ஸ் இயக்குநரகத்தின் முதல் 

தவேவை இயக்குநராகப் பபாறுப்ஷபற்றுள்ளார். ஆர்ட்னன்ஸ் 

வடரக்டஷரட் என்பது ஆர்ட்னன்ஸ் ஃஷபக்டரி ஷபார்டுக்கு (OFB) பதிோக 

புதிதாக உருைாக்கப்பட்ட ஓரவைப்பாகும். ER ஷேக், 1984 ஷபட்ச் இந்திய 

ஆயுதத் பதாழிற்சாவே ஷசவை (IOFS) அதிகாரி ஆைார்; இைர் பல்ஷைறு 

ஆயுத பதாழிற்சாவேகளில் பல்ஷைறு பதவிகளில் பணியாற்றியுள்ளார். 

 

2. NITI ஆயயாக், அயைசான் வவப் சர்வீசஸ் & இன்வடல் ஆகியலவ 

கூட்டாக, பின்வரும் எந்த இடத்தில் புதிய அனுபவ ஸ்டுடியயாலவ 

நிறுவியுள்ளன? 

அ) மும்வப 

ஆ) பசன்வன 

இ) புது தில்லி  

ஈ) வைதராபாத் 

✓ NITI Aayog, Amazon Web Services ைற்றும் Intel ஆகியவை இவைந்து 

ஒரு புதிய அனுபை ஸ்டுடிஷயாவை உருைாக்கியுள்ளன. அது NITI Aayog 

Frontier Technologies Cloud Innovation Center, புது தில்லியில் 

அவைந்துள்ளது. அரசு, ஸ்டார்ட் அப்கள், பதாழில் நிறுைனங்கள் ைற்றும் 

பதாழில் ைல்லுநர்களுக்கான பரிஷசாதவன ைசதியாக இந்த ைளாகம் 

பசயல்படும். இது பசயற்வக நுண்ைறிவு (AI), இயந்திர கற்றல் (ML), 

இன்டர்பநட் ஆஃப் திங்ஸ் (IoT), ஆக்பைன்டட் ரியாலிட்டி ைற்றும் 

விர்ச்சுைல் ரியாலிட்டி ஷபான்ற பதாழில்நுட்பங்கவளக் பகாண்டிருக்கும். 

 

3. யடர் டு ட்ரீம் 2.0 & இளம் விஞ்ஞானிகளின் விருதுகள், எந்த 

நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்டன? 

அ) ISRO 

ஆ) DRDO  

இ) AIIMS 

ஈ) BARC 

✓ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் ஷைம்பாட்டு அவைப்பின் (டிஆர்டிஓ) ‘ஷடர் டு 

ட்ரீம் 2.0’ ஷபாட்டியில் பைற்றி பபற்றைர்கவள பாதுகாப்பு அவைச்சர் 

இராஜ்நாத் சிங் பாராட்டினார். புத்தாக்கம் ைற்றும் ஸ்டார்ட்அப்கவள 

ஊக்குவிப்பதற்காக ‘ஷடர் டு ட்ரீம் 3.0’ ஐயும் அைர் பதாடங்கினார். 

✓ ஷடர் டு ட்ரீம் என்பது டிஆர்டிஓவின் ஷதசிய அளவிோன ஷபாட்டியாகும், 

இது இந்திய கல்வியாளர்கள், தனிநபர்கள் ைற்றும் ஸ்டார்ட்-அப்கவள 

பாதுகாப்பு & விண்பைளி பதாழில்நுட்பங்கவள ஷைம்படுத்துைதற்காக 

நடத்தப்படுகிறது. டிஆர்டிஓ பதாழில்நுட்ப ஷைம்பாட்டு நிதி திட்டத்தின்கீழ் 

பைற்றியாளர்களுக்கு ஆதரவை ைழங்குகிறது. 2019ஆம் ஆண்டிற்கான 

DRDO இளம் விஞ்ஞானிகள் விருதுகள், 16 DRDO விஞ்ஞானிகளுக்கு 

ைழங்கப்பட்டது. 

 

4. ‘இந்திய வான்பலட நாள்’ வகாண்டாடப்படுகிற யததி எது? 

அ) அக்ஷடாபர் 2 

ஆ) அக்ஷடாபர் 4 

இ) அக்ஷடாபர் 5 

ஈ) அக்ஷடாபர் 8  

✓ ஒவ்பைாரு ஆண்டும் அக்ஷடாபர்.8 அன்று, இந்திய ைான்பவட நாளாக 

பகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, இந்திய ைான்பவட நாளின் 89 

ஆைது ஆண்டு விழா பகாண்டாடப்படுகிறது. 1932ஆம் ஆண்டு இஷத 

நாளில் இந்திய ைான்பவட நிறுைப்பட்டவத இந்நாள் நிவனவுகூருகிறது. 

முதல் பசயல்பாட்டுப் பவட, 1933 ஏப்ரலில் நிறுைப்பட்டது. இந்த நாள், 

‘பாரதிய ைாயு ஷசனா’ என்றும் அவழக்கப்படும் இந்திய விைானப்பவட 

பற்றிய விழிப்புைர்வை அதிகரிப்பவத ஷநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

5.உைகம் முழுவதும் அதிர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணைாக விளங்குவது 

எது? 

அ) சாவேப் ஷபாக்குைரத்து விபத்து  

ஆ) இயற்வக ஷபரிடர்கள் 

இ) இடம்பபயர்தல் 

ஈ) சுற்றுச்சூழல் அபாயங்கள் 

✓ ஒவ்ஷைார் ஆண்டும் அக்.17ஆம் ஷததி உேக அதிர்ச்சி தினைாக உேகம் 

முழுைதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. உேபகங்கிலும் இறப்பு & ஊனத்வத 

ஏற்படுத்தும் பபரு விபத்துக்கள் ைற்றும் காயங்கள் ைற்றும் அைற்வறத் 

தடுப்பதன் அைசியத்வத இந்த நாள் எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

✓ சாவேஷபாக்குைரத்து விபத்து என்பது உேகம் முழுைதும் ஷபரதிர்ச்சிக்கு 

முக்கிய காரைைாக உள்ளது. ஒவ்பைாரு ஆண்டும், உேகம் முழுைதும் 

5 மில்லியனுக்கும் அதிகைான ைக்கள் காயங்களால் இறக்கின்றனர். 

இந்தியாவில் ைட்டும், ஒவ்பைாரு ஆண்டும் சுைார் ஒரு மில்லியன் ைக்கள் 

இறக்கின்றனர் ைற்றும் 20 மில்லியன் ஷபர் காயங்களால் ைருத்துை 

ைவனயில் அனுைதிக்கப்படுகிறார்கள். 

 

6. G20 நாடுகளில் தனிநபர் அடிப்பலடயில் கரியமிை வாயுலவ 

(CO2) அதிக அளவில் வவளியயற்றும் நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா 

இ) சவூதி அஷரபியா  

ஈ) ரஷ்யா 

✓ உேகின் மிகப்பபரிய எண்பைய் உற்பத்தியாளர்களுள் ஒன்றான 

சவூதி அஷரபியா, 2060ஆம் ஆண்டுக்குள் வபங்குடில் இல்ேைாயு 

பைளிஷயற்றத்தில் “நிகர சுழியத்வத” அவடைவத இேக்காகக் 

பகாண்டிருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. உேகளவில் சவூதி அஷரபியா 

10ஆைது மிகப்பபரிய கரியமிே ைாயு பைளியிடும் நாடாக உள்ளது. G20 

நாடுகளில் தனிநபர் அடிப்பவடயில் இது மிகப்பபரிய உமிழ்ைாளராக 

உள்ளது. சவூதியின் முதல் பசுவை முன்முயற்சி ைன்றத்தின் பதாடக்க 

விழாவில், பட்டத்து இளைரசர் முகைது பின் சல்ைான் இவத அறிவித்தார். 

 

7. இந்தியாவில், எந்தக் கால்நலட இனத்தின் முதல் கன்று, இன்-

விட்யரா கருத்தரிப்லபப் (IVF) பயன்படுத்தி பிறந்துள்ளது? 

அ) சாகிைால் 

ஆ) பண்ணி  

இ) ஓங்ஷகால் 

ஈ) முர்ரா 

✓ ைத்திய மீன்ைளம், கால்நவட பராைரிப்பு ைற்றும் பால்ைளத்துவற 

அவைச்சகம், பண்ணி எருவை இனத்தின் முதல் கன்று, இன்-விட்ஷரா 

கருத்தரிப்பின்மூேம் பிறந்ததாக அறிவித்துள்ளது. கிர் ஷசாம்நாத்தில், பால் 

பண்வையாளருக்கு பசாந்தைான பண்ணி எருவை IVF ஆண் கன்வற 

ஈன்றது. பால் உற்பத்திவய அதிகரிக்க, ைரபணு ரீதியாக உயர் இரக 

எருவைகளின் எண்ணிக்வகவய அதிகரிக்க இந்தச் பசயல்முவற 

ஷைற்பகாள்ளப்பட்டது. 

✓ குஜராத்தின் கட்ச் பகுதியில் முதன்வையாகக்காைப்படும் பண்ணி இன 

எருவைகள், ைறட்சியான சூழலில் அதன் ைாழுந்தன்வை ைற்றும் அதிக 

பால் உற்பத்தித் திறனுக்காக பபாதுைாக அறியப்படுகின்றன. 

 

8. அண்லையில் 51ஆவது தாதாசாயகப் பால்யக விருது வபற்ற நடிகர் 

யார்? 

அ) இரஜினிகாந்த்  

ஆ) கைேைாசன் 

இ) சத்யராஜ் 

ஈ) பார்த்திபன் 

✓ இந்திய திவரயுேகில், ‘சூப்பர் ஸ்டார்’ இரஜினிகாந்த் அைர்களின் சிறந்த 

பங்களிப்பிற்காக அைருக்கு 51ஆைது தாதாசாஷகப் பால்ஷக விருது ைழங் 

-கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில், புது தில்லியில் நவடபபற்ற 67ஆைது ஷதசிய 

திவரப்பட விருது ைழங்கும் விழாவில், குடியரசுத்துவைத்தவேைர் 

பைங்வகயா, இந்த விருவத ைழங்கினார். 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ ‘தாதாசாஷகப் பால்ஷக விருது’ என்பது இந்தியாவின் மிகவுயரிய திவரப் 

பட விருதாகக்கருதப்படுகிறது. 1969’இல் இந்திய அரசால் நிறுைப்பட்டது.

 

9. உைக உணவுத் திட்டத்தின் ஓர் அண்லைய அறிவிப்பின்படி, 

‘பட்டினிலய யநாக்கிச் வசன்றுவகாண்டுள்ள’ நாடு எது? 

அ) பைனிசுோ 

ஆ) ஆப்கானிஸ்தான்  

இ) சிரியா 

ஈ) சூடான் 

✓ உேக உைவுத் திட்டத்தின் நிர்ைாக இயக்குநர் ஷடவிட் பீஸ்லி 

கூறுவகயில், 22.8 மில்லியன் ைக்கள் (ஆப்கானிஸ்தானின் 39 மில்லிய 

-ன் ைக்கள்பதாவகயில் பாதிக்கும் ஷைற்பட்டைர்கள்) கடுவையான 

உைவுப் பாதுகாப்பின்வை ைற்றும் ‘பட்டினிவய ஷநாக்கிச் பசன்று 

பகாண்டிருக்கின்றனர்”. 2 ைாதங்களுக்கு முன்பு, 14 மில்லியன் ைக்கள் 

உைவு பநருக்கடியின் விளிம்பில் இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.  

✓ உடனடி நடைடிக்வக எடுக்கப்படாவிட்டால் குழந்வதகள் உட்பட 

மில்லியன் கைக்கான ஆப்கானியர்கள் பட்டினியால் இறக்க ஷநரிடும் 

என்றும் அைர் அறிவித்தார். முடக்கப்பட்ட நிதிவய ைனிதாபிைான முயற்சி 

-களுக்குப் பயன்படுத்தவும் அைர் ைலியுறுத்தினார். 

 

10. NIPUN பாரத் மிஷலன வசயல்படுத்துவதற்காக அலைக்கப்பட்ட 

புதிய யதசிய வழிகாட்டுதல் குழுவின் தலைவர் யார்? 

அ) ைத்திய கல்வி அவைச்சர்  

ஆ) ைத்திய திறன் ஷைம்பாட்டு அவைச்சர் 

இ) NITI ஆஷயாக் CEO 

ஈ) ISRO தவேைர் 

✓ பாரத் மிேன் - NIPUN - புரிதல் ைற்றும் எண்ணியல் மூேம் ைாசிப்பில் 

நிபுைத்துைத்திற்கான ஷதசிய முன்முயற்சிவய பசயல்படுத்துைதற்காக 

சமீபத்தில் ஷதசிய ைழிகாட்டுதல் குழு உருைாக்கப்பட்டது. இதற்கு ைத்திய 

கல்வியவைச்சர் தர்ஷைந்திர பிரதான் தவேவைதாங்குைார்.  

✓ கல்வித்துவற இவையவைச்சர் அன்னபூர்ைா ஷதவி துவைத்தவே 

-ைராக இருப்பார். பள்ளிக்கல்வி ைற்றும் எழுத்தறிவுத் துவறயானது 

2026-27ஆம் ஆண்டுக்குள் மூன்றாம் ைகுப்பு முடிைதற்குள் ஒவ்பைாரு 

குழந்வதக்கும் அடிப்பவடக் கல்வியறிவு ைற்றும் எண்ணியல் ஆகியைற் 

-றில், உேகளாவிய நிபுைத்துைம் என்ற இேக்வக அவடய 2021 

ஜூவேயில் இந்த மிேன் பதாடங்கப்பட்டது. 

 


1. இந்திய ஷபார்க்கப்பல் ‘துஷில்’ ரஷியாவில் இயக்கம் 

இந்திய கடற்பவடயின் ‘பி1135.6’ ைவகவயச் ஷசர்ந்த 7ஆைது ஷபார்க் 

கப்பல், ரஷியாவின் கலினின்கிராட் நகரில் அவைந்துள்ள யந்தர் கப்பல் 

கட்டுைான தளத்தில் முதல்முவறயாக இயக்கப்பட்டது. 

ரஷியாவுக்கான இந்திய தூதர் டி பாேபைங்கஷடஷ் ைர்ைா ைற்றும் ரஷிய 

கூட்டவைப்பு ைற்றும் இந்திய கடற்பவட அதிகாரிகளின் முன்னிவேயில் 

கப்பல் இயக்கம் பதாடங்கி வைக்கப்பட்டது. 

‘துஷில்’ என்றால் சம்ஸ்கிருதத்தில் பாதுகாப்பு கைசம் என்று பபாருள். 

ஷகாைா கப்பல் கட்டுைான நிறுைனத்தில் 2 கப்பல்களும் ரஷியாவில் 

இரண்டு 1135.6 ரக கப்பல்களும் கட்டவைப்பதற்காக ஒப்பந்தம் இந்தியா-

ரஷியா இவடஷய ஷைற்பகாண்டது. இந்திய கடற்பவடயின் ஷதவைகளு 

-க்ஷகற்ப கட்டவைக்கப்படும் இக்கப்பல்களில் அதிநவீன ைசதிகளும், 

ஆயுதங்களும் உள்ளன. யந்தர் கப்பல் கட்டும் தளத்தின் தவேவை 

இயக்குநர் இல்யா சைரின், இந்தியாவின் ஆதரவுக்கு நன்றி பதரிவித்தார். 

 

2. அக்ஷடாபர்.30 – உேக சிக்கன நாள். 

 

 

 

3. ஜி20 உச்சி ைாநாட்டில் பங்ஷகற்பதற்காக ஷராம் நகருக்கு பசன்றார் 

பிரதைர் ஷைாடி: ைாடிகனில் ஷபாப் பிரான்சிவை சந்திக்க திட்டம் 

ஜி20 உச்சிைாநாட்டில் பங்ஷகற்பதற்காக பிரதைர் நஷரந்திர ஷைாடி, 

இத்தாலி பசன்றுள்ளார். ைாடிகனில் ஷபாப் ஆண்டைர் பிரான்சிவை 

சந்தித்து ஷபசவும் ஷைாடி திட்டமிட்டுள்ளார். 

இத்தாலி தவேநகர் ஷராம் நகரில் 16ஆைது ஜி20 உச்சிைாநாடு இன்றும் 

நாவளயும் நடக்கிறது. இத்தாலி பிரதைர் ைரிஷயா டிரகியின் அவழப்வப 

ஏற்று இந்த ைாநாட்டில் பிரதைர் ஷைாடி பங்ஷகற்கிறார். 

ஜி20 உச்சிைாநாட்டில் பங்ஷகற்கும் பிரதைர் ஷைாடி, முதல்முவறயாக 

ைாடிகனுக்கு பசன்று ஷபாப் ஆண்டைர் பிரான்சிவை சந்திக்கவும் 

திட்டமிட்டுள்ளார். 

பிரதைரின் பயைம் குறித்து ைத்திய பைளியுறவு அவைச்சகம் 

பைளியிட்டுள்ள பசய்திக்குறிப்பில் கூறியுள்ளதாைது: 

இத்தாலி தவேவையின் கீழ்நடக்கவுள்ள ஜி20 ைாநாட்டில் 

கஷரானாவுக்கு பிறகான பபாருளாதார மீட்பு நடைடிக்வககள், பருை 

நிவே ைாற்றம், நீடித்த ைளர்ச்சி, உைவு பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட 

பிரச்சிவனகளில் கைனம் பசலுத்தப்படும். ஜி20 ைாநாட்டுக்கு இவடஷய 

இத்தாலி பிரதைர் உள்ளிட்ட பல்ஷைறு நாடுகளின் தவேைர்கவளயும் 

பிரதைர் ஷைாடி சந்தித்து ஷபச உள்ளார். 

அதன்பின், ஸ்காட்ோந்தின் கிளாஸ்ஷகா நகருக்கு பசல்லும் ஷைாடி, அங்கு 

நை.1, 2 ஆகிய ஷததிகளில் நடக்கும் பருைநிவே பதாடர்பான ைாநாட்டில் 

பங்ஷகற்கிறார். இங்கிோந்து பிரதைர் ஷபாரிஸ் ஜான்சவனயும் சந்திக்க 

உள்ளார். இவ்ைாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

3. ஒஷர பசடியில் கத்தரிக்காய், தக்காளி 

உத்தரபிரஷதச ைாநிேம் ைாரைாசியில் உள்ள இந்திய காய்கறி 

ஆராய்ச்சி நிறுைனத் தின் ஷைளாண் விஞ்ஞானிகள் கேப்பின 

முவறயில் ஒஷர பசடியில் கத்தரிக்காய் ைற்றும் தக்காளிவய ைளர்த்து 

புதிய சாதவன பசய்துள்ளனர். கத்தரிக்காயின் ஆங்கிேப் பபயரான 

‘பிரிஞ்சால்’, தக்காளியின் ஆங்கிேப்பபயரான ‘படாைாட்ஷடா’ ஆகியைற் -

வற இவைத்து இச்பசடிக்கு ‘பிரிைாட்ஷடா’ என்று பபயர்வைத்துள்ளனர். 

ஒரு பசடியின் பாகத்வத ைற்பறாரு பசடியின் தண்டு அல்ேது ஷைரில் 

இவைத்து ைளர்க்கப்படும் முவறயில் இந்தப் புதிய கேப்பின பசடி 

ைளர்க்கப்பட்டுள்ளது. 25-30 நாட்கள் ஆன கத்திரிக்காய் விவதகள், 25 

நாட்களான தக்காளி விவதகள் ஒன்றிவைக்கப்பட்டு ஒரு ைாரத்துக்கு 

கட்டுப்படுத்தப் பட்ட சீஷதாஷ்ை நிவேயில் ைளர்த்து பின்னர் ஷைலும் 

ஒரு ைாரம் நிழலில் ைளர்த்து அதன் பிறகு நிேத்தில் பயிரிடப்படுகிறது. 

இதுஷபால் நகரங்களில் சிறிய இடத்தில் கூட ைளர்க்கோம். ஒவ்பைாரு 

பசடியும் 2.3 கிஷோ தக்காளி, 2.6 கிஷோ கத்தரிக்காய் விவளவிக்கும் 

என்று விஞ்ஞானிகள் பதரிவிக்கின்றனர். 

 

4. இந்தியா-ஐஷராப்பிய யூனியன் ைர்த்தக ஷைம்பாடு: பிரதைர் ஷைாடி 

ஷபச்சுைார்த்வத 

ஐஷராப்பிய யூனியன் நாடுகளுடனான இந்தியாவின் ைர்த்தக உறவை 

ஷைம்படுத்துைது பதாடர்பாக ஐஷராப்பிய கவுன்சில், ஐஷராப்பிய 

ஆவையம் ஆகியைற்றின் தவேைர்களுடன் பிரதைர் நஷரந்திர ஷைாடி 

கூட்டு ஷபச்சுைார்த்வத நடத்தினார். 

ஜி20 நாடுகளின் ைாநாட்டில் கேந்துபகாள்ைதற்காக பிரதைர் ஷைாடி 

இத்தாலிக்குப் பயைம் ஷைற்பகாண்டுள்ளார். தவேநகர் ஷராமில் 

ஐஷராப்பிய கவுன்சில் தவேைர் சார்ேஸ் மிபேல், ஐஷராப்பிய 

ஆவையத் தவேைர் உர்சுோ ைான் படர் லியன் ஆகிஷயாவர பிரதைர் 

ஷைாடி சந்தித்துப்ஷபசினார். 

அப்ஷபாது, ஐஷராப்பிய யூனியன் நாடுகளுக்கும் இந்தியாவுக்கும் 

இவடஷயயான ைர்த்தகத் பதாடர்வப ஷைம்படுத்துைது பதாடர்பாக 

தவேைர்கள் ஷபச்சுைார்த்வத நடத்தியதாக பிரதைர் அலுைேகம் 

பதரிவித்துள்ளது.  

15ஆைது இந்தியா-ஐஷராப்பிய யூனியன் ைாநாடு கடந்த ஆண்டு 

ஜூவேயில் காபைாலி ைாயிோக நவடபபற்றது. ஐஷராப்பிய 

யூனியனின் 10ஆைது மிகப்பபரிய ைர்த்தகக் கூட்டாளியாக இந்தியா 

திகழ்கிறது. ஐஷராப்பிய யூனியன் நாடுகள் இறக்குைதி பசய்யும் 

பபாருள்களில் 1.8 சதவீதம் இந்தியாவைச் ஷசர்ந்தவையாகும். 

 

 



         

    

கடந்த ஆண்டு நிேைரப்படி ஐஷராப்பிய யூனியனில் இடம்பபற்றுள்ள 27 

நாடுகளுக்கும், இந்தியாவுக்கும் இவடஷயயான ைர்த்தகம் சுைார் `5.55 

ேட்சம் ஷகாடியாக இருந்தது. 

 

5. ஆர்பிஐ ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸின் பதவிக்காேம் மூன்றாண்டுகள் 

நீட்டிப்பு 

இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸின் பதவிக்காேத்வத 

ஷைலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு ைத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது. 

ஆர்பிஐ ஆளுநராக இருந்த உர்ஜித் பஷடல் தனது பதவிவய ராஜிநாைா 

பசய்தவதயடுத்து, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு ஆர்பிஐ-யின் 25ஆைது 

ஆளுநராக சக்திகாந்த தாஸ் நியமிக்கப்பட்டார். 3 ஆண்டுகளுக்கு 

நியமிக்கப்பட்ட அைரது பதவிக்காேம் டிச.10ஆம் ஷததியுடன் நிவறைவட 

-ைதாக இருந்தது. 

இந்நிவேயில், அைரது பதவிக் காேத்வத பிரதைர் ஷைாடி தவேவையிோ 

-ன நியைனங்களுக்கான குழு ஷைலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்துள்ளது. 

இதுபதாடர்பாக ைத்திய அரசு பைளியிட்ட அறிக்வகயில், ‘ஆர்பிஐ ஆளுநர் 

சக்திகாந்த தாஸின் பதவிக்காேம் டிச.10ஆம் ஷததியில் இருந்து ஷைலும் 3 

ஆண்டுகளுக்ஷகா அல்ேது அடுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் ைவரஷயா 

நீட்டிக்கப்படுகிறது’ எனத்பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூேைாக 

ஆர்பிஐ’இன் தவேவைப்பபாறுப்வப 2024ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் ைவர 

சக்திகாந்த தாஸ் ைகிக்க ைழி ஏற்பட்டுள்ளது. 

நிதிப் பற்றாக்குவறவய எதிர்பகாள்ைதற்காக ைத்திய அரசு `12.60 

ேட்சம் ஷகாடி கடன் பபறுைதிலும் அைர் முக்கியப் பங்கு ைகித்தார். 

தமிழகப் பிரிவு இந்திய ஆட்சிப் பணி (ஐஏஎஸ்) அதிகாரியான சக்திகாந்த 

தாஸ் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் ஓய்வு பபற்றார். 

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டுமுதல் பணி ஓய்வு பபறும் ைவர பபாருளாதார 

விைகாரங்கள் துவறயின் பசயேராக அைர் பதவி ைகித்தார். 15ஆைது 

நிதிக்குழுவின் உறுப்பினராகவும் அைர் இருந்தார். 

தனது பதவிக் காேத்வத சக்திகாந்த தாஸ் முழுவையாக நிவறவு 

பசய்தால், நீண்ட காேம் ஆர்பிஐ ஆளுநராக இருந்த 2ஆைது நபர் என்ற 

சிறப்வபப் பபறுைார். இதற்கு முன்பு பபனகல் ராைா ராவ் 1949 முதல் 

1957 ைவர பதாடர்ந்து ஆர்பிஐ ஆளுநராக இருந்தார். அைவரத் தவிர 4 

ஆளுநர்கள் ைட்டுஷை 5 ஆண்டுகளுக்கு ஷைல் பதவி ைகித்துள்ளனர். 

ஆர்பிஐ ஆளுநரின் பதவிக்காேத்வத பாஜக தவேவையிோன ைத்திய 

அரசு நீட்டிப்பது இதுஷை முதல் முவறயாகும். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் 

ஆளுநராக இருந்த ரகுராம் ராஜன், பதவிக்காே நீட்டிப்வப ஏற்க 

ைறுத்துவிட்டார். அவதயடுத்து பதவிஷயற்ற ஆளுநர் உர்ஜித் பஷடல் 3 

ஆண்டு பதவிக்காேம் முடியும் முன்ஷப ராஜிநாைா பசய்தார். 

 

6. ஒஷர ஆண்டில் 1.53 ேட்சம் ஷபர் தற்பகாவே - தமிழ்நாடு இரண்டாம் 

இடம் 

நாட்டில் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு 1.53 ேட்சம் ஷபர் தற்பகாவே பசய்து 

பகாண்டனர். இதில் ைகாராஷ்டிரத்துக்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாட்டில் 

16,000 ஷபர் தற்பகாவே பசய்துபகாண்டுள்ளனர். 

இதுபதாடர்பாக ஷதசிய குற்ற ஆைைக்காப்பகம் பைளியிட்டுள்ள ஆண்டு 

அறிக்வகயில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நாடு முழுைதும் 1,39,123 ஷபர் 

தற்பகாவே பசய்துபகாண்டனர். இது கடந்த ஆண்டு 1,53,052-ஆக 

அதிகரித்துள்ளது. கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு 10.4 சதவீதைாக இருந்த 

தற்பகாவே விகிதம், கடந்த ஆண்டு 11.3 சதவீதைாக உயர்ந்துள்ளது. 

கடந்தாண்டு அதிகபட்சைாக ைகாராஷ்டிரத்தில் 19,909 ஷபர் தற்பகாவே 

பசய்துபகாண்டனர். அதற்கு அடுத்த இடங்களில் தமிழ்நாடு (16,883), 

ைத்திய பிரஷதசம் (14,578), ஷைற்கு ைங்கம் (13,103), கர்நாடகம் (12,259) 

ைாநிேங்கள் உள்ளன. 

தற்பகாவே பசய்துபகாண்டைர்களின் பைாத்த எண்ணிக்வகயில் 50.1 

சதவீதம் ஷபர் இந்த 5 ைாநிேங்கவளச் ஷசாந்தைர்கள். நாட்டில் அதிக 

ைக்கள்பதாவக பகாண்ட ைாநிேம் உத்தர பிரஷதசம். பைாத்த ைக்கள் 

பதாவகயில் 16.9% ஷபர் அந்த ைாநிேத்தில் ைசிக்கின்றனர். ஆனால், 

அந்த ைாநிேத்தில் தற்பகாவே பசய்துபகாண்டைர்களின் எண்ணிக்வக 

மிகக் குவறைாகப் பதிைாகியுள்ளது. 

பைாத்த தற்பகாவே எண்ணிக்வகயில் 3.1% ஷபர்தான் அந்த ைாநிேத் 

-வதச் ஷசாந்தைர்கள். யூனியன் பிரஷதசங்கவள பபாருத்தைவர, தில்லி 

-யில் அதிக அளவில் தற்பகாவேகள் (3,142) பதிைாகியுள்ளன. அதற்கு 

அடுத்த இடத்தில் புதுச்ஷசரி (408) உள்ளது. 

நகரங்களில் அதிக தற்பகாவே: நாட்டில் உள்ள 53 பபரிய நகரங்களில் 

23,855 ஷபர் தற்பகாவே பசய்துபகாண்டனர். நகரங்களில் தற்பகாவே 

பசய்துபகாண்டைர்களின் வீதம் (14.8%) ஒட்டுபைாத்தைாக இந்தியாவில் 

தற்பகாவே பசய்துபகாண்டைர்களின் விகிதத்வதவிட (11.3%) அதிகம். 

பைாத்த தற்பகாவே எண்ணிக்வகயில் 56.7% தற்பகாவேகளுக்கான 

காரைங்களாக குடும்பப் பிரச்வனகள், திருைைம் சார்ந்த பிரச்வனகள், 

உடல்நே பாதிப்புகள் உள்ளன. 

10,000 விைசாயிகள்: கடந்த ஆண்டு தற்பகாவே பசய்துபகாண்ட 1.53 

ேட்சம் ஷபரில் 10,677 ஷபா விைசாயிகள். 

இைர்களில் 5,579 ஷபர் பசாந்தைாக நிேம் வைத்திருந்தைர்கள்; 5,098 

ஷபர் பிறர் நிேங்களில் பணிபுரிந்த விைசாயத் பதாழிோளர்கள். பைாத்த 

தற்பகாவே எண்ணிக்வகயில் இைர்களின் விகிதம் ஏழு சதவீதைாகும். 

ஒட்டுபைாத்த தற்பகாவே எண்ணிக்வகயில் 70.9% ஷபர் ஆண்கள்; 29.1 

ஷபர் பபண்கள். 

 

7. ைத்திய அரசின் நிதிப் பற்றாக்குவற 35% எட்டியது 

ைத்திய அரசின் நிதிப்பற்றாக்குவற முதல் அவரயாண்டில் பட்பஜட் 

இேக்கில் 35 சதவீதத்வத எட்டியுள்ளது. 

இதுகுறித்து பபாதுக் கைக்கு கட்டுப்பாட்டாளர் (சிஜிஏ) பைளியிட்ட புள்ளி 

விைரத்தில் பதரிவித்துள்ளதாைது: 

2021 பசப்டம்பருடன் முடிைவடந்த முதல் அவரயாண்டில் ைத்திய 

அரசின் நிதிப் பற்றாக்குவற ரூ.5,26,851 ஷகாடிவயத் பதாட்டுள்ளது. இது, 

நடப்பு நிதியாண்டுக்கான பட்பஜட் ைதிப்பீட்டில் 35 சதவீதைாகும். 

இருப்பினும், கடந்த நிதியாண்டுடன் ஒப்பிடுவகயில் நிதிப் பற்றாக்குவற 

-யானது நடப்புநிதியாண்டில் மிகவும் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ஷளஷய உள்ளது. 

கடந்த நிதியாண்டில் கஷரானா ஷபரிடவர எதிர்பகாள்ள அதிக பசேவிட 

ஷைண்டியிருந்ததால் நிதிப்பற்றாக்குவறயானது பட்பஜட் இேக்வக 

தாண்டி 114.8 சதவீதைாக அதிகரித்தது என சிஜிஏ பதரிவித்துள்ளது. 

நடப்பு நிதியாண்டில் நிதிப்பற்றாக்குவற பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 

-யில் 6.8 சதவீதைாக (`15,06,812 ஷகாடி) இருக்கும் என்பது ைத்திய 

அரசின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. 

 

8. பிரதைரின் ஜன் தன் ஷயாஜனா: ைங்கிக் கைக்குகள் எண்ணிக்வக 

44 ஷகாடியாக அதிகரிப்பு 

பிரதைரின் ைக்கள் நிதி திட்டத்தின் (ஜன் தன் ஷயாஜனா) கீழுள்ள ைங்கிக் 

கைக்குகளின் எண்ணிக்வக 44 ஷகாடியாக அதிகரித்துள்ளது என்று 

ைத்திய நிதியவைச்சகம் பதரிவித்துள்ளது. 

அஷசாஷசம் ைர்த்தகக் கூட்டவைப்பு சார்பில் நிதித்துவற பதாடர்பான 

இவையைழி கருத்தரங்கு நடந்தது. இதில் ைத்திய நிதியவைச்சகத்தின் 

கீழ் பசயல்படும் பபாருளாதார விைகாரங்கள் துவறயின் ஆஷோசகர் 

ைணீஷ் பசன்சர்ைா பங்ஷகற்று ஷபசுவகயில், “பிரதைரின் ஜன் தன் 

திட்டத்தின் கீழுள்ள ைங்கிக்கைக்குகளின் எண்ணிக்வக, இந்த 

ஆண்டு அக்ஷடாபர் ைவர இந்த சுைார் 44 ஷகாடியாக அதிகரித்துள்ளது”. 

கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தினத்தின்ஷபாது பிரதைரின் ஜன் தன் 

ஷயாஜனா திட்டத்வத பிரதைர் ஷைாடி அறிவித்தார். அந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

28ஆம் ஷததி அத்திட்டம் அைலுக்கு ைந்தது. 

பபாதுைக்களுக்கு நிதிச்ஷசவைகள், குறிப்பாக பைப்பரிைர்த்தவன, கட 

-ன் பபறுதல், காப்பீடு, ஓய்வூதியம் சார்ந்த ஷசவைகள் எளிதில் கிவடக்க 

ஷைண்டும் என்பவத ஷநாக்கைாகக்பகாண்டு இத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்த 

-ப்பட்டது. 

 


