
         

    

1. எந்த மாநிலத்தின் சுற்றுலாத் துறையானது STREET (Sustainable, 

Tangible, Responsible, Experiential, Ethnic, Tourism) திட்டத்றத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) க ாவா 

இ) க ரளா  

ஈ) சிக்கிம் 

✓ க ரள மாநில சுற்றுலாத்துறை அண்றமயில் அதன் 7 மாவட்டங் ளில் 

கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ட இடங் ளில் STREET (Sustainable, Tangible, 

Responsible, Experiential, Ethnic, Tourism) திட்டத்றத அறிமு ம் 

தெய்துள்ளது. இத்திட்டமானது பார்றவயாளர் ளுக்கு இந்த இடங் ளில் 

கிறடக்கும் பல்கவறு வற யான ெலுற  றள அனுபவிக்  உதவும்.  

✓ முதற் ட்டமா  க ாழிக்க ாடு  டலுண்டி, பாலக் ாட்டில் திரிதாலா, 

பட்டிதாரா,  ண்ணூரில் பினராயி, அஞ்ெரக் ண்டி, க ாட்டயத்தில் 

மைவந்துருத்து, மஞ்சிரா,  ாெர்க ாட்டில் வலியபரம்பா, இடுக்கியில் 

 ாந்தளூர், வயநாட்டில் கெக் ாடி ஆகிய இடங் ளில் இந்தத் திட்டம் 

தெயல்படுத்தப்படும். 

 

2. “காற்றுத்தரம் & வானிறல முன்னறிவிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி 

அறமப்பு” (SAFAR) என்பது எந்த நடுவண் அறமச்சகத்தின் முன் 

முயற்சியாகும்? 

அ) சுற்றுச்சூழல், வனம் &  ாலநிறல மாற்ை அறமச்ெ ம் 

ஆ) புவி அறிவியல் அறமச்ெ ம்  

இ) அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அறமச்ெ ம் 

ஈ) கவளாண்றம மற்றும் விவொயி ள் நல அறமச்ெ ம் 

✓ புவி அறிவியல் அறமச்ெ மானது “SAFAR” எனப்படும் “ ாற்றின் தரம் 

மற்றும் வானிறல முன்னறிவிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி அறமப்பு” என்ை 

ஒரு தபரிய கதசிய முயற்சிறய அறிமு ப்படுத்தியது. இது இந்தியாவின் 

தபருந ர ந ரங் ளுக்கு  ாற்றின் தரம் குறித்த குறிப்பிட்ட இருப்பிடத் 

த வறல வழங்  உதவுகிைது. 

✓ SAFAR’இன்படி, கதசிய தறலந ரில் ஒட்டுதமாத்த  ாற்றுத்தரக்குறியீடு 

‘மி வும் கமாெமான’ பிரிவில் 372 ஆ  உள்ளது. சுழியத்திற்கும் 50க்கும் 

இறடப்பட்ட மதிப்தபண் ‘நல்லது’ எனவும், 51-100க்கு இறடயிலான 

மதிப்தபண் ‘திருப்தி ரமானது’ எனவும், 101 மற்றும் 200 இறடயிலான 

மதிப்தபண் ‘மிதமானது’, 201 மற்றும் 300 இறடயிலான மதிப்தபண் 

‘கமாெமானது’ எனவும், 301 மற்றும் 400 இறடயிலான மதிப்தபண் 

‘மி வும் கமாெமானது’ எனவும் மற்றும் 401 மற்றும் 500 இறடயிலான 

மதிப்தபண் ‘ டுறமயானது’ எனவும்  ருதப்படுகிைது. 

 

3.ததசிய சுகாதார கணக்குகள் (NHA) மதிப்பீட்டின்படி, 2017-18’இல் 

இந்தியாவின் மமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் அரசின் சுகாதார 

மசலவினத்தின் பங்கு என்ன? 

அ) 1.2% 

ஆ) 1.35%  

இ) 1.75% 

ஈ) 2.5% 

✓ 2017-18ஆம் ஆண்டிற் ான இந்தியாவின் கதசிய சு ாதார 

 ணக்கு ளின் (NHA) மதிப்பீட்டின்படி, 2013-14’இல் நாட்டின் தமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 1.15% ஆ  இருந்த அரசின் சு ாதார 

தெலவினங் ளின் பங்கு 2017-18’இல் 1.35% ஆ  அதி ரித்துள்ளது.  

✓ 2013-14 மற்றும் 2017-18’க்கு இறடயில் சு ாதாரத்திற் ான அரசின் 

தெலவினம் 3.78%’இலிருந்து 5.12% ஆ  அதி ரித்துள்ளதா வும் இந்தக் 

 ண்டறிவு ள்  ாட்டுகின்ைன. தனிநபர் OOPE’ஐப் தபாறுத்தவறர, 2013 

-14 மற்றும் 2017-18’க்கு இறடயில் `2,336 இலிருந்து `2,097ஆ க் 

குறைந்துள்ளது. 

 

4.‘The India Young Water Professional’ திட்டமானது பின்வரும் எந்த 

நாட்டுடன் இறணந்து முதன்முறையாக மதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) அதமரிக் ா  ஆ) ரஷ்யா 

இ) ஆஸ்திகரலியா  ஈ) ஜப்பான் 

✓ இந்திய இளம் நீர் நிபுணத்துவ திட்டத்தின் முதல் பதிப்பு கதசிய நீரியல் 

திட்டத்தின்கீழ் ததாடங் ப்பட்டுள்ளது. ஆஸ்திகரலிய நீர் கூட்டாண்றம 

-யின் ஆதரவில் இது உள்ளது. இது நீர்வளம், ஆற்று கமம்பாடு மற்றும் 

 ங்ற  புத்துயிர் துறையின் திட்டமாகும். கதசிய நீரியல் திட்டத்தின் 

மத்திய மற்றும் மாநில அமலாக்  மு வர் ளிடமிருந்து தமாத்தம் இருபது 

பங்க ற்பாளர் ள் (10 ஆண் ள் & 10 தபண் ள்) இந்தத் திட்டத்தின் 

முதல் பதிப்பிற்குத் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்டுள்ளனர். 

 

5. இந்தியாவின் முதல் சான்ைளிக்கப்பட்ட ஆர்கானிக் பழம் எது? 

அ) ஆப்பிள் 

ஆ) ஸ்ட்ராதபர்ரி 

இ) கிவி  

ஈ) வாறழ 

✓ இந்தியாவின் முதல் ொன்ைளிக் ப்பட்ட ஆர் ானிக் பழமா  அருணாச்ெல 

பிரகதெ மாநிலத்தின் கிவிப் பழங் றள மத்திய அறமச்ெர் கிரண் ரிஜிஜு 

அறிமு ப்படுத்தினார். வடகிழக்கு பிராந்தியத்திற் ான மிஷன் ஆர் ானி 

-க் கவல்யூ தெயின் தடவலப்தமன்ட் திட்டத்தின்கீழ் கிவிப்பழத்திற்கு 

ஆர் ானிக் ொன்றிதறழப் தபற்ை முதல் இந்திய மாநிலமா  அருணாச்ெல 

பிரகதெம் ஆனது. 

 

6. அண்றமயில், ‘கிரந்தி சூரிய மகௌரவ் கலச’ யாத்திறரறயத் 

மதாடங்கிய மாநிலம் எது? 

அ) ம ாராஷ்டிரா 

ஆ) குஜராத் 

இ) மத்திய பிரகதெம்  

ஈ) பீ ார் 

✓ சுதந்திரப் கபாராட்ட வீரர் ஜனநாயக் தந்தியா மாமாவின் பிைந்த இடமான 

பகராட் அகிர் கிராமத்திலிருந்து ‘கிரந்தி சூரிய த ௌரவ்  லெ யாத்ரா’றவ  

மத்திய பிரகதெம் ததாடங்கியது. இந்த யாத்திறரயில் தபாதுமக் ள் 

பங்க ற்  கவண்டும் என்று முதல்வர் சிவராஜ் சிங் ெவு ான் அறழப்பு 

விடுத்துள்ளார். டிெ.4 அன்று இந்தூரில் ஜனநாயக் தந்தியா மாமாவின் 

நிறனவு நாறளதயாட்டி ஒரு நி ழ்றவ ஏற்பாடு தெய்யவுள்ளதா வும் 

அம்மாநில அரசு அறிவித்திருந்தது. 

 

7. ஜீதரா டிஃமபக்ட், ஜீதரா எஃமபக்ட் (ZED) என்பது எந்த மத்திய 

அறமச்சகத்தால் மசயல்படுத்தப்பட்ட திட்டம்? 

அ) கவளாண்றம & விவொயி ள் நல அறமச்ெ ம் 

ஆ) MSME அறமச்ெ ம்  

இ) வர்த்த ம் & ததாழில்துறை அறமச்ெ ம் 

ஈ) எஃகு அறமச்ெ ம் 

✓ MSME அறமச்ெ ம் ஜீகரா டிஃதபக்ட், ஜீகரா எஃதபக்ட் (ZED) திட்டத்றத 

தெயல்படுத்துகிைது. இது  டந்த 2016ஆம் ஆண்டு பிரதமர் கமாடியால் 

ததாடங் ப்பட்ட MSME ொன்றிதழ் திட்டமாகும். இது MSME’ ள் எந்த 

விதமான குறைபாடு ளும் இல்லாமல் கமலும் சூழலுக்கு எந்தவிதமான 

பாதிப்பும் இல்லாமல் தபாருட் றள உற்பத்தி தெய்வறத ஊக்குவிக்கிைது.  

✓ MSME அறமச்ெர் நாராயண் ராகன, ராஜ்யெபாவில் பகிர்ந்துத ாண்ட 

தரவு ளின்படி, இந்தத் திட்டம் சுமார் 25,000 MSME பதிவு றளப் பதிவு 

தெய்துள்ளது. கமலும் MSME ள் பயனறடவதற் ா  FY19’இல் இந்தத் 

திட்டம் உயர்த்தப்பட்டது. 

 

8. ‘சமூக ஊடக (அடிப்பறட எதிர்பார்ப்புகள் & அவதூறு) மதசாதா -

2021’ஐ முன்மமாழிந்த நாடு எது? 

அ) அதமரிக் ா 

ஆ) ஆஸ்திகரலியா  

இ) சீனா 

ஈ) இந்தியா 

✓ ஆஸ்திகரலிய அரொங் ம் ‘ெமூ  ஊட  (அடிப்பறட எதிர்பார்ப்பு ள் 

மற்றும் அவதூறு) மகொதா – 2021’இன் வறரறவ தவளியிட்டது. ெமூ  

ஊட  நிறுவனங் ள் தங் ள் தளங் ளில் இடுற யிடப்பட்ட 

உள்ளடக் த்திற்கு தபாறுப்கபற்பது மற்றும் பயனர் ள் க லிக்கு 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

உள்ளாக் ப்படுவதிலிருந்து பாது ாப்பறத இம்மகொதா கநாக் மா க் 

த ாண்டுள்ளது. 

 

9. இந்தியாவின் முதல் தனியாரால் உருவாக்கப்பட்ட முழு கிறர 

-தயாமெனிக் ஏவுகலமான தவான்-1, பின்வரும் எந்நிறுவனத்தால் 

உருவாக்கப்பட்டதாகும்? 

அ) ஸ்ற ரூட் ஏகராஸ்கபஸ்  

ஆ) ஸ் ந்தா ஏகராஸ்கபஸ் 

இ) துருவ் ஸ்கபஸ் 

ஈ)  ாலின்ஸ் ஏகராஸ்கபஸ் 

✓ றைதராபாத்றதச்ொர்ந்த விண்தவளி ததாழில்நுட்ப துளிர் நிறுவனமா 

-ன ஸ்ற ரூட் ஏகராஸ்கபஸ், இந்தியாவின் முதல் தனியாரால் உருவா 

-க் ப்பட்ட முழு கிறரகயாதஜனிக் ஏவு ல எஞ்சிறன பரிகொதறன 

தெய்துள்ளது. இந்திய ஏவு ல விஞ்ஞானி ெதீஷ் தவானின் நிறனவா  

இந்த எஞ்சினுக்கு தவான்-1 எனப் தபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

✓ இது 3D பிரிண்டிங் ததாழினுட்பத்றதப் பயன்படுத்தி உருவாக் ப்பட்டது 

திரவமாக் ப்பட்ட இயற்ற  எரிவாயு மற்றும் திரவ ஆக்ஸிஜறன இது 

தனது எரிதபாருளா  பயன்படுத்தும்.  

 

10. வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகமானது எந்த அறமப்பின்கீழ் 

அமலாக்க முகறமயாக உள்ளது? 

அ) மத்திய மறைமு  வரி ள் மற்றும் சுங்  வாரியம்  

ஆ) தெக்யூரிட்டீஸ் எக்ஸ்கெஞ்ச் கபார்டு ஆஃப் இந்தியா 

இ) அமலாக்  இயக்குநர ம் 

ஈ) மத்திய கநரடி வரி ள் வாரியம் 

✓ வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநர மானது, மத்திய மறைமு  வரி ள் 

மற்றும் சுங்  வாரியத்தின் (CBIC) கீழ்,  டத்தல் எதிர்ப்பு விஷயங் ளில் 

இந்திய அரொங் த்தின் உளவுத்துறை மற்றும் அமலாக்  நிறுவனமா  

உள்ளது. மத்திய நிதியறமச்ெர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன், வருவாய் 

புலனாய்வு இயக்குநர த்தின் 64ஆவது நிறுவன நாளில் உறர 

நி ழ்த்தினார். 2020-21ஆம் ஆண்டில் மத்திய கிழக்கிலிருந்து மியான் 

-மருக்கு தங் க் டத்தல் நி ழ்ந்ததா  அறிக்ற  ஒன்றை தவளியிட்டது. 

 


1. பைறவ ள் ெரணாலயமாகிைது ‘ ழுகவலி ஈரநிலம்’: அரொறண 

தவளியீடு 

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள  ழுகவலி ஈரநிலத்றத பைறவ ள் 

ெரணாலயமா  அறிவித்து அரொறண பிைப்பிக் ப்பட்டுள்ளது. 

இதன்மூலம் மாநிலத்தின் 16ஆவது பைறவ ள் ெரணாலயமா   ழு 

கவலி ஈரநிலம் உருதவடுத்துள்ளது. இதற் ான அறிவிக்ற  தமிழ் 

மற்றும் ஆங்கிலத்தில் விறரவில் அரசிதழில் தவளியிடப்படும் என்று 

அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. முன்னதா , பைறவ ள் ெரணாலயமா  

மாற்ைப்பட கவண்டிய பகுதி ளின் வறரயறை ள் மற்றும் வரம்பு றள 

அரசு தவளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தமாத்தம் 5151.60 தைக்கடர் நிலப் 

பரப்பில் அந்தச் ெரணாலயம் அறமயவுள்ளது. 

விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூர் மற்றும் மரக் ாணம் தாலூ ா பகுதி ளில் 

அறமந்துள்ளது  ழுகவலி உவர்நீர் ஈரநிலம். இந்தியா மட்டுமல்லாது 

பல்கவறு நாடு ளிலிருந்தும் ஆண்டுகதாறும் அரிய பைறவ ள் இங்கு 

வலறெ வருவது வழக் ம். அதன் சுற்றுச்சூழல் அறமப்பு மற்றும் 

உயிரியல் முக்கியத்துவத்றத உணர்ந்து அவ்விடத்றத பைறவ ள் 

ெரணாலயமா  மாற்ை முடிவு தெய்யப்பட்டு தற்கபாது அதற் ான 

நடவடிக்ற  எடுக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

2. இந்தியா-ரஷியா இறடகய `5,000 க ாடி பாது ாப்பு ஒப்பந்தம் 

ற தயாப்பம் 

`5,000 க ாடி மதிப்பில் ஏக -203 ர  துப்பாக்கி றள இறணந்து 

தயாரிப்பது உள்ளிட்ட பாது ாப்பு துறைொர்ந்த 4 ஒப்பந்தங் ள் இந்தியா-

ரஷியா இறடகய ற தயாப்பமாகின. இறவதவிர, 24 ஒப்பந்தங் ள் 

ற தயாப்பமாகின. 

இந்தியா-ரஷியா ராணுவம் மற்றும் ராணுவத் ததாழில்நுட்ப ஒத்துறழப்பு 

ஆறணயத்தின் 20ஆவது கூட்டம் தில்லியில் நறடதபற்ைது.  

அந்தக் கூட்டத்தில் பாது ாப்புத் துறை அறமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங், ரஷிய 

பாது ாப்புத் துறை அறமச்ெர் தெர்க ய் தஷாய்கு உள்ளிட்கடார்  லந்து 

த ாண்டனர். இந்தக் கூட்டத்தின்கபாது நான்கு முக்கிய ஒப்பந்தங் ள் 

ற தயாப்பமிடப்பட்டன. உத்தர பிரகதெ மாநிலத்தின் அகமதியில் 

6,01,427 ஏக -203 ர  தாக்குதல் துப்பாக்கி றளத் தயாரிப்பதற்கு 

சுமார் `5,000 க ாடி மதிப்பிலான ஒப்பந்தம் ற தயாப்பமானது. 

இந்திய வீரர் ள் பயன்படுத்துவதற் ான இந்தத் துப்பாக்கி ளின் 

ததாழில்நுட்பத்றத ரஷியா பகிர்ந்து த ாள்கிைது. இந்தியாவுக்கும் 

ரஷியாவுக்கும் இறடகயயான ராணுவ ஒத்துறழப்றப கமலும் 10 

ஆண்டு ளுக்கு (2021-2031) நீட்டிப்பதற் ான ஒப்பந்தமும் 

கூட்டத்தின்கபாது ற தயாப்பமானது. 

‘ லாஷ்னிக ாவ்’ ர  சிறிய ர  ஆயுதங் றளத் தயாரிப்பதற் ா  இரு 

நாடு ளுக்கிறடகய  டந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் ற தயாப்பமான 

ஒப்பந்தத்தில் தற்கபாது சில திருத்தங் ள் கமற்த ாள்ளப்பட்டன. 

இந்தியா-ரஷியா ராணுவம் மற்றும் ராணுவத் ததாழில்நுட்ப ஒத்துறழப்பு 

ஆறணயத்தின் 20ஆவது கூட்டம் ததாடர்பான வழிமுறை ள் குறித்த 

ஓர் ஒப்பந்தமும் ற தயாப்பமானது. 

தமாத்தம் உடன்பாடு ளில் ஒன்பது இரு நாட்டு அரசு ள் இறணந்து 

தெயல்படுத்தும் திட்டங் ள் ததாடர்பானறவ. மீதமுள்ள 19 ஒப்பந்தங் ள் 

பல்கவறு துறை ளில் வணி  ரீதியிலான ஒத்துறழப்பு ததாடர்பானறவ. 

 

3. மானிய விறலயில் மாடித் கதாட்ட விறத ள்: புதிய திட்டத்றதத் 

ததாடக்கி றவத்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின் 

மானிய விறலயில் மாடித்கதாட்டத்துக் ான விறத ள் மற்றும் 

தெடி றள வழங்கும் திட்டத்றத முதல்வர் மு  ஸ்டாலின் ததாடங்கி 

றவத்தார். முதலறமச்ெரின் ஊட்டந்தரும்  ாய் றி கதாட்டத் திட்டம் 

தெயல்படுத்தப்படும் என்று கவளாண்றமத் துறைக் ான தனி நிதி 

நிறல அறிக்ற யில் அறிவிக் ப்பட்டது. 

இந்தத் திட்டத்றதச் தெயல்படுத்தும் வற யில் மானிய விறலயில் மாடித் 

கதாட்ட விறத ள், தெடி ள் வழங் ப்பட உள்ளன. ஆறு வற யான 

 ாய் றி விறத ள், 6 எண்ணிக்ற யிலான தெடி வளர்க்கும் றப ள், 6 

எண்ணிக்ற யிலான இரண்டு கிகலா அளவிலான ததன்றன நார் 

 ட்டி ள், 400 கிராம் உயிர் உரங் ள், 200 கிராம் உயிரி  ட்டுப்பாட்டு 

 ாரணி, 100 மில்லி லிட்டர் இயற்ற  பூச்சிக்த ால்லி மருந்து மற்றும் 

ொகுபடி முறைக் ான ற கயடு ஆகியன `225 விறலயில் மக் ளுக்கு 

வழங் ப்பட உள்ளன. இதன் ெந்றத விறல ந ரப் பகுதி ளில் `900 

ஆகும். ந ரப்பகுதிறயச்கெர்ந்த ஒருவருக்கு அதி பட்ெமா  இரண்டு 

மாடித்கதாட்ட விறத ள் மற்றும் தெடி ள் வறர வழங் ப்படும். 

ஊர ப் பகுதி ள்: ஊர ப் பகுதி ளில்  ாய் றி கதாட்டம் அறமப்பறத 

ஊக்குவிக்   த்திரி, மிள ாய், தவண்றட, தக் ாளி, அவறர, பீர்க் ன், 

புடறல, பா ல், சுறரக் ாய், த ாத்தவறர, ொம்பல்பூெணி, கீறர ள் 

ஆகிய பன்னிரு வற   ாய் றி விறத றள வழங் ப்பட உள்ளன. 

ஒருவருக்கு இரண்டு ததாகுப்பு ள் அளிக் ப்படும். 

கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தி:  ாய் றி ளுடன், கநாய் எதிர்ப்பு ெக்திறய 

கமம்படுத்தும் வற யில் மூலிற ச் தெடி ள், கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தியுறடய 

பழங் ள் மற்றும்  ாய் றி ளும் வழங் ப்படும். அதன்படி, பப்பாளி, 

எலுமிச்றெ, முருங்ற ,  றிகவப்பிறல, திப்பிலி,  ற்பூரவல்லி, புதினா, 

கொற்று  ற்ைாறழ ஆகிய எட்டுச் தெடி ள் அடங்கிய ததாகுப்பு `25 

விறலயில் வழங் ப்படும். ஒரு குடும்பத்துக்கு அதி பட்ெமா  ஒரு 

ததாகுப்பு அளிக் ப்படும். 

 

4. நாட்டில் 2.13 லட்ெம் ஏடிஎம்’ ள்! 

இந்த ஆண்டு தெப்டம்பர் வறரயிலான  ால ட்டத்தில் நாட்டில் உள்ள 

தமாத்த ஏடிஎம் ளின் (தானியங்கி பணப்பட்டுவாடா இயந்திரங் ள்) 

எண்ணிக்ற  2.13 லட்ெத்துக்கு கமல் உள்ளதா  நாடாளுமன்ைத்தில் 

திங் ள்கிழறம ததரிவிக் ப்பட்டது. இது ததாடர்பான க ள்விக்கு மத்திய 

நிதித்துறை இறணயறமச்ெர் பா வத்  ராட் எழுத்துமூலம் அளித்த 

பதிலில் கூறியிருப்பதாவது: 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி அளித்த த வலின்படி நாட்டில் உள்ள வங்கி ள் 

2021 தெப்டம்பர் வறர 2,13,145 ஏடிஎம் றள நிறுவியுள்ளன. இதில் 

47.4 ெதவீத ஏடிஎம்’ ள் கிராமப்புைங் ள் மற்றும் வளர்ந்துவரும் சிறிய 

 

 



         

    

ஊர் ளில் உள்ளன. இறவதவிர வங்கி ள் அல்லாத நிதி 

நிறுவனங் ளின்கீழ் 27,837 ஏடிஎம்’ ள் உள்ளன. 

ஆண்டுகதாறும் குறைந்தபட்ெம் புதிதா  1,000 ஏடிஎம் றள நிறுவும் 

கநாக்குடன் வங்கியல்லா நிதி நிறுவனங் ள் தெயல்பட்டு வருகின்ைன. 

இப்கபாறதய சூழ்நிறலயில் தபருந ரங் றளவிட கிராமப்புைங் ளில் 

ஏடிஎம் றள அறமக்  முன்னுரிறம அளிக் ப்பட்டு வருகிைது என்று 

ததரிவித்துள்ளார். 

 

5. அந்நியச் தெலாவணி ற யிருப்பில் இந்தியாவுக்கு 4ஆவது இடம் 

அந்நியச் தெலாவணி ற யிருப்றப அதி ம் றவத்துள்ள நாடு ளின் 

பட்டியலில் இந்தியா 4ஆவது இடத்தில் உள்ளது. மக் ளறவயில் மத்திய 

நிதித்துறை இறணயறமச்ெர் பங் ஜ் தெௌதரி எழுத்துமூலம் 

திங் ள்கிழறம அளித்த பதிலில் இதறனத் ததரிவித்தார். 

இதுததாடர்பான க ள்வி ளுக் ான பதிலில் அவர் கமலும் கூறியதாவது: 

நவம்பர் 19-ஆம் கததி நிலவரப்படி அந்நியச் தெலாவணி ற யிருப்பு 

640.4 பில்லியன் அதமரிக்  டாலரா  (`48.28 லட்ெம் க ாடி) இருந்தது. 

 டந்த 7 நிதியாண்டு ளில் தபட்கராலியப் தபாருள் ள் மீதான  லால் 

வரி, தெஸ் வரியா  `16.7 லட்ெம் க ாடி வசூலாகியுள்ளது. 

2013-14’இல் தபட்கரால் மீதான  லால் வரி ஒரு லிட்டருக்கு `9.2-ஆ  

இருந்தது. டீெல் மீது ஒரு லிட்டருக்கு `3.46-ஆ  இருந்தது. அது 

இப்கபாது ஒரு லிட்டர் தபட்கரால் மீது `27.9 ஆ வும், ஒரு லிட்டர் டீெல் 

மீது `21.9 ஆ வும் அதி ரித்துவிட்டது. 

இதன்மூலம் கிறடக்கும் வருவாய் பல்கவறு உள் ட்டறமப்புத் 

திட்டங் ளுக்கும், வளர்ச்சித் திட்டங் ளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

பங்க ற்பு ஆவணங் ள்மூலம் மூதலீடு தெய்பவர் ள், அதன்மூலம் 

பயனறடபவர் ள் ஆகிகயாரின் விவரம்  ருப்புப் பணத்றதத் தடுக்கும் 

விதி ளின்கீழ்  ண் ாணிக் ப்படுகிைது. இந்தியப் பங்குச் ெந்றத ளில் 

கநரடியா  முதலீடும் தெய்யும் தவளிநாட்டு முதலீட்டாளர் ளின் விவரம் 

மாதந்கதாறும் இந்தியப் பங்குப் பரிவர்த்தறன வாரியத்திடம் (தெபி) 

அறிக்ற யா  அளிக் ப்படுகிைது என்று கூறியுள்ளார். 

 

6. கடவிஸ் க ாப்றப: ரஷியா ொம்பியன் 

கடவிஸ் க ாப்றப இறுதிச் சுற்றில் குகராஷிய அணிறய 2-0 என்ை 

 ணக்கில் வீழ்த்தி ொம்பியன் பட்டத்றத ற ப்பற்றியது ரஷியா.  

ஸ்தபயின் தறலந ர் மாட்ரிட்டில் இறுதி ஆட்டம் நறடதபற்ைது. முதல் 

ஒற்றையர் ஆட்டத்தில் ரஷியாவின் ஆன்ட்தர ரூப்கலவும்-குகராஷிய 

வீரர் கபார்னா க ாகஜாவும் கமாதினர். 

இதில் முதல் 6-4 என ற ப்பற்றினார் ரூப்கலவ். இரண்டாவது தெட்டில் 

4-4 என ெமநிறல ஏற்பட்ட கபாதிலும், சுதாரித்து ஆடிய ரூப்கல 7-6 

என்ை தெட்  ணக்கில் கபார்னாறவ தவன்ைார். 2ஆவது ஒற்றையர் 

ஆட்டத்தில் கடனில் தமத்வகதவும்-மரின் சிலிக்கும் கமாதினர். முதல் 

தெட்றட றட பிகரக் ரில் 7-6 என தவன்ைார் தமத்வகதவ். 

ததாடர்ந்து இரண்டாவது தெட்றட எவ்வித எதிர்ப்பும் இன்றி 6-2 என 

ற ப்பற்றினார். இதன்மூலம் 2-0 என தவன்ை ரஷிய அணி 3ஆவது 

முறையா  கடவிஸ் க ாப்றப ொம்பியன் பட்டத்றத ற ப்பற்றியது. 

 


