
         

    

1. எந்த ஆண்டுக்குள் யமுனைனய முழுனையாக தூய்மைப்படுத்த 

ஆறு அம்ச சசயல் திட்டத்னத தில்லி அரசு அறிவித்துள்ளது? 

அ) 2022 

ஆ) 2025  

இ) 2030 

ஈ) 2035 

✓ தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் 

யமுமைமய முழுவதுைாெ தூய்மைப்படுத்துவதற்ொை ஆறு அம்ச 

கசயல்திட்டத்மத அறிவித்தார். புதிய ெழிவுநீர் சுத்திெரிப்பு நிமலயங்ெள், 

ஏற்ெைவவ உள்ள ெழிவுநீர் சுத்திெரிப்பு நிமலயங்ெளின் திறமை 

அதிெரிப்பது ைற்றும் யமுமைக்குள் ைாசுக்ெள் கவளிவயறாைல் இருக்ெ 

புதிய கதாழில்நுட்பத்மத அறிமுெப்படுத்துதல் ஆகியமவ இந்தச் கசயல் 

திட்டத்தில் அடங்கும். 

 

2. 2022 ஜைவரி முதல் துணிகள், ஆனடகள் ைற்றும் பாதணிகள் 

மீதாை சீராை சரக்கு ைற்றும் சசனவ வரி (GST) விகிதம் என்ை? 

அ) 5 

ஆ) 8 

இ) 12  

ஈ) 18 

✓ ைத்திய ைமறமுெ வரிெள் ைற்றும் சுங்ெ வாரியம் துணிெள், ஆமடெள் 

ைற்றும் பாதணிெளுக்கு ஒவர ைாதிரியாை சீராை சரக்கு ைற்றும் வசமவ 

வரி விகிதத்மத (12 சதவீதைாெ) அறிவித்துள்ளது. இப்புதிய விகிதைாைது 

தமலகீழ் வரி ெட்டமைப்மப சரிகசய்வமத வ ாக்ெைாெக்கொண்டு 

உள்ளது. இந்தச் சரி கசய்யப்பட்ட விகிதங்ெள் 2022 ஜைவரி 1 முதல் 

 மடமுமறக்கு வரும். முன்ைதாெ, ஆமடெளுக்கு ̀ 1000 வமரயிலாை 

விற்பமை ைதிப்புக்கு 5 சதவீதைாெவும், பாதணிெளில் ஒரு வஜாடிக்ொை 

GST விகிதம் 5 சதவீதைாெவும் இருந்தது. 

 

3.இந்திய காவல் அறக்கட்டனளயின் ஸ்ைார்ட் சபாலிசிங் குறியீட்டில் 

முதல் இடத்னதப் பிடித்துள்ள இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ் ாடு 

ஆ) கதலுங்ொைா 

இ) ஆந்திர பிரவதசம்  

ஈ) குஜராத் 

✓ இந்திய ொவல் அறக்ெட்டமளயாைது 2021ஆம் ஆண்டுக்ொை ஸ்ைார்ட் 

வபாலிசிங் குறியீட்மட கவளியிட்டுள்ளது. ஆறு திறன் அடிப்பமடயிலாை 

பரிைாணங்ெமளயும் 3 ைதிப்புெள் அடிப்பமடயிலாை  ம்பிக்மெமயயும் 

இக்குறியீடு பயன்படுத்தியது. இது கபாதுைக்ெளின் ெருத்துக்ெள் ைற்றும் 

குடிைக்ெளின் திருப்திமய அளவிடுகிறது. 

✓ ஆந்திர பிரவதசம் (8.11), கதலுங்ொைா (8.10), அஸ்ஸாம் (7.89) ஆகிய 

ைாநிலங்ெளிலுள்ள ொவல்துமறயின் தரம் திருப்தியளிக்கும் அளவுக்கு 

உள்ளது. அம்ைாநிலங்ெமளத் கதாடர்ந்து வெரளா, சிக்கிம், மிவசாரம் 

ஆகிய ைாநிலங்ெள் உள்ளை. 

 

4. COVID சதாற்னற னகயாள்வதற்காக சமீபத்தில் $490 பில்லியன் 

ைதிப்பிலான ஊக்கப்சபாதிக்கு ஒப்புதல் அளித்த ஆசிய நாடு எது? 

அ) சீைா 

ஆ) ஜப்பான்  

இ) இந்தியா 

ஈ) பாகிஸ்தான் 

✓ COVID கதாற்றால் கபாருளாதாரம் வைாசைமடந்ததற்கு உதவ ஜப்பானின் 

அமைச்சரமவ சாதமை அளவாெ ¥56 டிரில்லியன் ($490 பில்லியன்) 

ைதிப்பிலாை ஊக்ெப்கபாதிக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

✓ இந்தத் திட்டத்தில் 18 வயது அல்லது அதற்கு வைற்பட்டவர்ெளுக்கு பண 

உதவியாெ தலா $880 வழங்குவது COVID-19  டவடிக்மெெளால் 

விற்பமை ைந்தைாை வணிெங்ெளுக்கு நிதியுதவி வழங்குவது ஆகியை 

அடங்கும். பிரதை ைந்திரி புமிவயா கிஷிடா இந்தத் திட்டத்மத அறிவித்தார். 

 

5. 2021 – உலக கழிப்பனற நாளுக்காைக் கருப்சபாருள் என்ை? 

அ) Valuing Toilets  

ஆ) Importance of Sanitation 

இ) Global Sanitation Crisis 

ஈ) Collective Action 

✓ ஐ ா அமவயால் ஆண்டுவதாறும்  வம்பர்.19ஆம் வததி அன்று ‘உலெ 

ெழிப்பமற  ாள்’ ெமடப்பிடிக்ெப்படுகிறது. தூய்மையின் முக்கியத்துவம் 

குறித்த விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்தவும், உலெளாவிய சுொதார க ருக்ெ 

-டிமயச் சைாளிக்ெ கூட்டு  டவடிக்மெமய உறுதிப்படுத்தவும் இந்த 

 ாள் ெமடப்பிடிக்ெப்படுகிறது. “Valuing Toilets” என்பது  டப்பாண்டு 

(2021) வரும் இந் ாளுக்ொைக் ெருப்கபாருளாகும். 

 

6. டிஜிட்டல் வர்த்தகத்திற்காக முன்சைாழியப்பட்ட திறந்த வமல- 

அமைப்பு திட்டத்னதச் சசயல்படுத்துவதற்காக ஒரு நிபுணர் குழுனவ 

அனைத்த நிறுவைம் எது? 

அ) இந்திய தர ெவுன்சில்  

ஆ) இந்திய வதசிய கொடுப்பைவு ெழெம் 

இ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஈ)  ாஸ்ொம் 

✓ இந்தியத் தர ெவுன்சிலாைது (QCI) டிஜிட்டல் வர்த்தெத்திற்ொை திறந்த 

வமலயமைப்பு என்றகவாரு (Open Network for Digital Commerce) முன் 

கைாழியப்பட்ட திட்டத்மதச் கசயல்படுத்துவதற்ொெ ஒரு நிபுணர் 

குழுமவ நிறுவியுள்ளது. வணிெம் & கதாழிற்துமற அமைச்செத்தின்படி, 

பல சிறு ைற்றும்  டுத்தர நிறுவைங்ெள் ஒரு திட்டத்மதச் கசயல்படுத்த 

தன்ைார்வத் கதாண்டர்ெளாெ உள்வாங்ெப்பட்டுள்ளை. 

✓ கதாழிற்துமற ைற்றும் உள் ாட்டு வர்த்தெத்மத வைம்படுத்துவதற்ொை 

துமற மின்ைணு வர்த்தெத்மத கபாதுமைப்படுத்துவதற்ொெ, தளம் 

ஒன்மற மையைாெக்கொண்ட ைாதிரியிலிருந்து திறந்த வமலயமைப்பி 

-ற்கு  ெர்த்தி இந்தத் திட்டத்மதத் கதாடங்கியுள்ளது. 

 

7. COVID-19 தடுப்பூசிகனள வாங்குவதற்காக $2 பில்லியன் கடன் 

சவண்டி, இந்தியா, எந்த நிறுவைத்திடம் விண்ணப்பித்துள்ளது? 

அ) உலெ வங்கி 

ஆ) ADB-AIIB  

இ) BRICS வங்கி 

ஈ) IMF 

✓ COVID-19 தடுப்பூசிெமள வாங்குவதற்ொெ, ஆசிய உட்ெட்டமைப்பு & 

முதலீட்டு வங்கி (AIIB) ைற்றும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB) ஆகிய இரு 

வங்கிெளிடமிருந்து $2 பில்லியன் ெடமைப்கபற இந்தியா விண்ணப்பம் 

கசய்துள்ளது. ைணிலாமவச் சார்ந்த ADB $1.5 பில்லியனும் பீஜிங்மெச் 

சார்ந்த AIIB $500 மில்லியனும் வழங்ெ பரிசீலித்து வருகின்றை. சுைார் 

667 மில்லியன் வடாஸ் COVID தடுப்பூசிெள் ெடன்மூலம் வாங்ெப்படும் 

எை எதிர்பார்க்ெப்பட்டது. 

 

8. COP26 உச்சிைாநாட்டில் தீவுகளின் நிமலமை மீட்டெடுப்பது (IRIS) 

குறித்த முன்முயற்சினயத் சதாடங்கிய நாடு எது? 

அ) UK 

ஆ) அகைரிக்ொ 

இ) இந்தியா  

ஈ) ஆஸ்திவரலியா 

✓ இந்தியப்பிரதைர்  வரந்திர வைாடி, சிறு தீவு ாடுெளின் உட்ெட்டமைப்மப 

வைம்படுத்துவதற்ொை முன்முயற்சிமய (Initiative for the Resilient Island 

States (IRIS)) கதாடங்கிைார். சிறிய வளரும் தீவு  ாடுெள் ொலநிமல 

ைாற்றத்தால் மிெப்கபரிய அச்சுறுத்தமல எதிர்கொள்வதாெ பிரதைர் 

கூறிைார். இந்திய விண்கவளி நிறுவைைாை ISRO அவற்றுக்கு புயல்ெள், 

பவளப்பாமற ெண்ொணிப்பு, ெடவலார ெண்ொணிப்பு பற்றிய 

தெவல்ெமள கசயற்மெக்வொள்மூலம் வழங்குவதற்ொெ ஒரு சிறப்பு 

தரவு சாளரத்மத உருவாக்ெவுள்ளது.  

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9. 2021 - சஜய் பீம் முதலனைச்சர் பிரதிபா விகாஸ் சயாஜைானவத் 

சதாடங்கியுள்ள ைாநிலம் / யூனியன் பிரசதசம் எது? 

அ) தமிழ் ாடு 

ஆ) ைொராஷ்டிரா 

இ) ஆந்திர பிரவதசம் 

ஈ) தில்லி  

✓ தில்லி அரசு 2021 – கஜய் பீம் முதலமைச்சர் பிரதிபா விொஸ் வயாஜைா 

என்ற திட்டத்மதத் கதாடங்கியுள்ளது. 

✓ இது பட்டியலிைத்தவர், பழங்குடியிைர் & பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்மபச் 

வசர்ந்த ைாணவர்ெளின்  லனுக்ொெ தில்லி அரசால் கதாடங்ெப்பட்டது. 

இத்திட்டத்தின்கீழ் UPSC, CDS, NEET, JEE முதன்மைத் வதர்வுெளுக்குத் 

தயாராகும் ஏமழ எளிய ைாணவர்ெளுக்கு இலவசப் பயிற்சி வகுப்புெள் 

 டத்தப்படும். 

 

10. Inti tanager (Heliothraupis oneilli) என்பது அண்னையில் கண்டுபி 

-டிக்கப்பட்ட எவ்வனக உயிரிைைாகும்? 

அ) பறமவ  

ஆ) மீன் 

இ) பாம்பு 

ஈ) சிலந்தி 

✓ Inti tanager (Heliothraupis oneilli) எைப் கபயர் சூட்டப்பட்டுள்ள புதிதாெக் 

ெண்டுபிடிக்ெப்பட்ட ஒரு பறமவயிைம், 37’0க்கும் வைற்பட்ட பாடும் பற 

-மவயிைங்ெமள உள்ளடக்கிய Thraupidae’இன் கபருங்குடும்பத்மதச் 

வசர்ந்தமவயாகும். அப்பறமவெள் அகைரிக்ெ கவப்பைண்டலங்ெமளச் 

சார்ந்தமவயாகும். இந்தக் குறிப்பிட்ட பறமவயிைம் கபாலிவியா ைற்றும் 

கபருவின் யுங்ொஸ் பவயாரிஜியனில் வாழ்கின்றது. 

 


1. வீரைரணைமடந்த ஹவில்தார் பழனிக்கு வீர் சக்ரா விருது; ைமைவி 

கபற்றுக்கொண்டார் 

ெல்வான் பள்ளத்தாக்கில் சீை வீரர்ெள் அத்துமீறி தாக்குதல்  டத்திய 

வபாது வைாதலில் உயிரிழந்த தமிழெத்மத வசர்ந்த ஹவில்தார் பழனிக்கு 

வீர் சக்ரா விருதிமை அவரது ைமைவியிடம் குடியரசுத்தமலவர் 

ராம் ாத் வொவிந்த் வழங்கிைார். 

ெடந்த ஆண்டு ஜூன் ைாதம் 15-ம் வததி லடாக் எல்மலயில் 

இந்தியாவுக்கு உட்பட்ட ெல்வான் பகுதியில் சீைப் பமடயிைர் அத்துமீறி 

நுமழந்தைர். அவர்ெமள இந்திய வீரரர்ெள் தடுத்து நிறுத்திைர். 

அப்வபாது இருதரப்புக்கும் இமடயில் வைாதல் ஏற்பட்டது. இதில் இந்திய 

தரப்பில் 20 வீரர்ெள் வீரைரணம் அமடந்தைர். இவர்ெளில் கதலங்ொைா 

-மவச் வசர்ந்த ெர்ைல் சந்வதாஷ் பாபுவும் ஒருவர். 

ெர்ைல் சந்வதாஷ் பாபு 

உயிரிழந்த 20 வபரில் ராை ாதபுரம் ைாவட்டம் ெடுக்ெலூமரச் வசர்ந்த 

ஹவில்தார் பழனியும் ஒருவர். வீரர் பழனியின் உடல் கசாந்த 

கிராைத்திற்குக் கொண்டுவரப்பட்டு ைத்திய, ைாநில அரசுெள் சார்பில் 

ராணுவ ைரியாமதயுடன் அடக்ெம் கசய்யப்பட்டது. 

ஹவில்தார் பழனி 

உயிரிழந்த வீரர்ெளுக்கு ராணுவ விருதுெள் அறிவிக்ெப்பட்டை. ெர்ைல் 

சந்வதாஷ் பாபுவுக்கு ைொவீர் சக்ரா விருது அறிவிக்ெப்பட்டது. தமிழெத்மத 

வசர்ந்த ஹவில்தார் பழனிக்ொை வீர் சக்ரா விருத அறிவிக்ெப்பட்டது. 

 

2. சுற்றுலாமவ ஊக்குவிக்ெ ‘பாரத் கெளரவ்’ தனியார் ரயில் திட்டம் 

சரக்கு, பயணிெள் ரயில்ெளுக்கு அடுத்தபடியாெ சுற்றுலாத் துமறமய 

ஊக்குவிக்ெவும் இந்தியாவின் ெலாசார பாரம்பரியத்மத பமறசாற்றவும், 

கெளரவ் ரயில்ெள் என்ற கபயரில் 190 ரயில்ெள் இயக்ெப்படும் என்றும் 

இமத தனியாரும் நிர்வகிப்பர் என்றும் ைத்திய ரயில்வவ அமைச்சர் 

அஸ்வினி மவஷ்ணவ் கதரிவித்துள்ளார். 

 

3. ெவராைா ஊரடங்கு ொலத்தில் புத்தெம் எழுதி கவளியிட்ட 11 வயது 

ொஷ்மீர் சிறுமி 

ெவராைா ஊரடங்கு ொலத்தில் புத்தெம் எழுதி இளம் எழுத்தாளராெ 

உருகவடுத்துள்ளார் 11 வயது ொஷ்மீர் சிறுமி. 

ெவராைா மவரஸ் பரவமல ெட்டுப்படுத்துவதற்ொெ ெடந்தஆண்டு ைார்ச் 

ைாதம்  ாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அைல்படுத்தப்பட்டது. இதைால் ெல்வி 

நிறுவைங்ெள் மூடப்பட்டை. இமணயவழியில் பாடங்ெள்  டத்தப்பட்டை. 

இந்த ஊரடங்கு ொலத்மத சில ைாணவர்ெள் பயனுள்ள வமெயில் 

ைாற்றிக் கொண்டைர். அந்த வமெயில், கதற்கு ொஷ்மீரின் அைந்த் ாக் 

ைாவட்டம் பாட்கடங்கூ கிராைத்மதச் வசர்ந்த11 வயது சிறுமி அதீபா ரியாஸ், 

இளம் எழுத்தாளராெ உருகவடுத்துள்ளார். 

தனியார் பள்ளியில் 7ஆம் வகுப்பு படிக்கும் அவர், ஊரடங்கின்வபாது 

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிமலயில் இருந்தவபாது ஏற்பட்ட எண்ணங்ெள், 

ெருத்துெள், உணர்வுெமள எழுதியுள்ளார். இது ‘ஜீல் ஆப் கபன்’ என்ற 

தமலப்பில் ஒரு புத்தெைாெ ெடந்த கசப்டம்பர் ைாதம் கவளியிடப்பட்டது. 96 

பக்ெங்ெமளக் கொண்டுள்ள இந்தப் புத்தெம் அவைசானில் கிமடக்கிறது. 

 

4. தனியார் கிரிப்வடாெரன்சிக்கு தமட விதிக்கும் ைவசாதா வரும் 

 ாடாளுைன்றக் கூட்டத் கதாடரில் தாக்ெல் கசய்யப்பட உள்ளதாெ தெவல் 

தனியார் கிரிப்வடாெரன்சிக்கு தமட விதிக்கும் ைவசாதா, வரும் 

 ாடாளுைன்றக் கூட்டத் கதாடரில் தாக்ெல் கசய்யப்பட உள்ளது. ரிசர்வ் 

வங்கியின் மூலம் இந்தியாவின் பிரத்திவயெ டிஜிட்டல் பணம் 

பகிர்வதற்கும் சட்டைவசாதா வழி வகுக்கும் எை எதிர்பார்க்ெப்படுகிறது. 

கிரிப்வடாெரன்சி எைப்படும் கைய்நிெர்  ாணயம் பல  ாடுெளில் 

பிரபலைமடந்து வருகிறது. பிட்ொயின், எத்தீரியம், மலட்ொயின், டீத்தர், 

கசாலாைா வபான்ற கிரிப்வடாெரன்சிெளில் அதிெளவில் பரிவர்த்தமை 

கசய்கின்றைர். ஒரு பிட்ொயின் ைதிப்பு தற்வபாமதய நிலவரப்படி 42 

லட்சத்து 83 ஆயிரம் ரூபாயாகும். 

டிஜிட்டல்  ாணயங்ெளில் முதலீடு கதாடர்பாை விளம்பரங்ெளால் 

ஈர்க்ெப்பட்டு ஏராளைாவைார் முதலீடு கசய்வதால், கிரிப்வடாெரன்சி 

கபாருளாதார ரீதியாெ புதிய சவாமல ஏற்படுத்தி வருகிறது. 

பிரதைர் வைாடி தமலமையில் அண்மையில்  மடகபற்ற கூட்டத்தில், 

தனியார் கிரிப்வடாெரன்சியால் நிதிவைாசடிெள் ைற்றும் 

பயங்ெரவாதத்திற்கு நிதி கசல்லும் அபாயம் உள்ளதாெ அச்சம் 

கதரிவிக்ெப்பட்டது. 

இந்தியாவில் 2 வொடி கிரிப்வடா முதலீட்டாளர்ெள் இருப்பதாெவும், 40 

ஆயிரம் வொடி ரூபாய் அளவுக்கு முதலீடு கசய்யப்பட்டிருப்பதாெவும் 

கூறப்படுகிறது. தனியார் டிஜிட்டல் ெரன்சிக்குத் தமட விதிக்ெப்பட்டால் 

இந்நிறுவைங்ெள் வபரிழப்மப சந்திக்ெ வ ரிடும் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

கிரிப்வடா ெரன்சிமய ஒழுங்குபடுத்த வவண்டும் என்று கபாருளாதார 

நிபுணர்ெள் ைத்திய அரமச வலியுறுத்தி வருகின்றைர். ரிசர்வ் வங்கி 

ைத்திய அரசுக்கு அளித்த பரிந்துமரயில், கிரிப்வடாெரன்சி  ாட்டின் 

கபாருளாதாரத்துக்கு மிெப்கபரிய அச்சுறுத்தலாெ விளங்குவதாெ 

கதரிவிக்ெப்பட்டுள்ளது. 

இந்நிமலயில், கிரிப்வடா ெரன்சிமய முமறப்படுத்தும் ைவசாதாமவ 

ைத்திய அரசு  ாடாளுைன்றத்தின் குளிர்ொல கூட்டத் கதாடரில் தாக்ெல் 

கசய்ய திட்டமிட்டுள்ளது. தனியார் கிரிப்வடாெரன்சிக்ெள் அமைத்மதயும் 

தமட கசய்ய கிரிப்வடாெரன்சி ைற்றும் அதிொரப்பூர்வ டிஜிட்டல்  ாணய 

ெட்டுபாடு ைவசாதா-2021 வமெ கசய்கிறது. அவதவ ரம் ரிசர்வ் 

வங்கியால் அதிொரப்பூர்வைாை மின்ைணு ெரன்சிமய அறிமுெம் 

கசய்யவும் வழிவமெ கசய்யப்படும் எைத் தெவல் கவளியாகி உள்ளது. 

 

5. வபாட்டித்வதர்வு, வவமலவாய்ப்பு தெவல்ெமள அறிய கசயலி: 

அமைச்சர் கதாடக்கிமவத்தார் 

வபாட்டித்வதர்வு ைற்றும் வவமலவாய்ப்புக்குரிய தெவல்ெமள அறிந்து 

கொள்வதற்ொை இமணயதளம் ைற்றும் மெப்வபசி கசயலி 

ஆகியவற்மற, பள்ளிக் ெல்வித்துமற அன்பில் ைவெஷ் கபாய்யாகைாழி 

கதாடக்கிமவத்தார். 

இதற்ொை நிெழ்ச்சி, கசன்மை, வொட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா 

நூற்றாண்டு நூலெத்தில்  மடகபற்றது. இதில், ைாவட்ட நூலெ 

ஆமணக் குழுக்ெள் ைற்றும் ென்னிைாரா கபாது நூலெத்தில் பணியாற்றி 

திறம்பட கசயல்பட்டு வரும் 33 நூலெர்ெளுக்கு ‘Dr SR அரங்ெ ாதன் 

விருது’ வழங்கி, அமைச்சர் பாராட்டிைார். 

 

 



         

    

கதாடர்ந்து, வபாட்டித்வதர்வுக்குத் தயாராகும் ைாணவர்ெள் ைற்றும் 

இமளஞர்ெள், ைத்திய, ைாநில அரசுெளின் வபாட்டித்வதர்வுெள் ைற்றும் 

வவமலவாய்ப்புபற்றிய தெவல்ெமள அறிய ‘உங்ெள் நூலெம் 

உள்ளங்மெயில்’ (TN Employment News) என்ற திறன்வபசி கசயலிமய 

-யும், www.tnemployment.in இமணயதளத்மதயும், 19,684 நூல்ெள் 

ைற்றும் 2 லட்சத்து 54,694 ஓமலச்சுவடி பக்ெங்ெமள மின்னுருவாக்ெம் 

கசய்து, வடிவமைக்ெப்பட்ட மின்நூலெத்மதயும் அமைச்சர் கதாடக்கி 

மவத்தார். இதமை www.tamilnadupubliclibraries.org என்ற இமணய 

தளம் வழியாெப் பயன்படுத்தலாம். 

 

6. நீடித்த வளர்ச்சிக்ொை இலக்குெமள கசயல்படுத்துவதில் சிம்லாவுக்கு 

முதலிடம் 

ஐ ா’இன் நீடித்த வளர்ச்சிக்ொை இலக்குெமள சிறப்பாெச்கசயல்படுத்தும் 

 ெரங்ெளில் ஹிைாசல் தமல ெர் சிம்லா முதலிடம் பிடித்துள்ளது. 

இந்தப் பட்டியலில் தமிழெத்தின் வொமவ  ெரம் இரண்டாமிடத்மதயும், 

திருச்சி  ெரம் 8ஆம் இடத்மதயும் பிடித்துள்ளது. 

நீடித்த வளர்ச்சிமய உறுதிகசய்வதற்ொெ 17 இலக்குெமள ஐ ா நிர்ண 

-யித்துள்ளது. வறுமை ஒழிப்பு, பசி ஒழிப்பு, சிறந்த சுொதாரம், சிறந்த ெல்வி, 

பாலிை சைத்துவம், சுத்தைாை குடிநீர், ைலிவாை-தூய்மை எரிசக்தி, 

ஏற்றத்தாழ்வுெமளக் குமறத்தல், பருவநிமல ைாற்றத்மதத் தடுத்தல் 

உள்ளிட்ட இலக்குெள் அதில் இடம்கபற்றுள்ளை. அந்த இலக்குெமள 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் எட்ட வவண்டுகைை நிர்ணயிக்ெப்பட்டுள்ளது. 

ஐ ா நீடித்த வளர்ச்சிக்ொை இலக்குெமள அமடவதில் இந்திய 

 ெரங்ெள் எவ்வாறு கசயல்படுகின்றை என்பது குறித்து NITI ஆவயாக், 

கஜர்ைனியின் ஜிஐஇசட் நிறுவைம் ஆகியமவ இமணந்து ஆய்வு 

 டத்திை.  ாட்டில் உள்ள 56  ெரங்ெளில் அந்த ஆய்வு  டத்தப்பட்டது. 

ஆய்வுக்குறியீட்மடயும், அதுசார்ந்த தெவல் தளத்மதயும் NITI ஆவயாக் 

துமணத்தமலவர் இராஜீவ் குைார் கவளியிட்டார். ஆய்வுக்குறியீட்டில் 

சிம்லா, வொமவ, சண்டீெர் ஆகிய  ெரங்ெள் முதல் மூவிடங்ெமளப் 

பிடித்துள்ளை. தன்பாத், மீரட், இடா ெர் ஆகியமவ ெமடசி இடங்ெமளப் 

பிடித்துள்ளை. இதுகதாடர்பாெ இராஜீவ் குைார் கூறுமெயில், 

“வளர்ச்சியின் இயந்திரைாெ  ெரங்ெள் வவெைாெ உருகவடுத்து 

வருகின்றை. இந்தியா-கஜர்ைனி ஒத்துமழப்புடன் தற்வபாது கவளியிடப் 

-பட்டுள்ள ஆய்வுக்குறியீடும், தெவல் தளமும் நீடித்த வளர்ச்சிக்ொை 

இலக்குெமள அமடவதில்  ெரங்ெளின் கசயல்பாடுெமளக் 

ெண்ொணிக்ெ உதவும்” என்றார். 

இந்த ஆய்வுக் குறியீட்டில் ைதிப்கபண்ெளின் அடிப்பமடயில்  ெரங்ெள் 

வரிமசப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. 100 ைதிப்கபண் என்பது அமைத்து 

இலக்குெமளயும் அமடந்துவிட்டமதக் குறிக்கும். ஆைால், எந்த  ெரமும் 

80 ைதிப்கபண்ெளுக்கு அதிெைாெப் கபறவில்மல. 

 

7. ஜூனியர் உலெ வொப்மப ஆக்கி வபாட்டி இன்று கதாடக்ெம் 

12ஆம் ஜூனியர் உலெ வொப்மப ஆக்கி வபாட்டி (21 வயதுக்குட்பட்வடார்) 

ஒடிஸா ைாநில தமல ெரம் புவவைஸ்வரத்தில் உள்ள ெலிங்ொ அரங்ெ 

-த்தில் ஸ்வடடியத்தில் இன்று முதல் வருகிற 5-ந்வததி வமர  டக்கிறது. 

இதில் பங்வெற்கும் 16 அணிெள் 4 பிரிவாெ பிரிக்ெப்பட்டுள்ளை. 

இதன்படி ‘ஏ’ பிரிவில் கபல்ஜியம், சிலி, ைவலசியா, கதன்ஆப்பிரிக்ொ, ‘பி’ 

ரிவில்  டப்பு சாம்பியன் இந்தியா, பிரான்ஸ், வபாலந்து, ெைடா, ‘சி’ 

பிரிவில் ஸ்கபயின், க தர்லாந்து, கதன் கொரியா, அகைரிக்ொ, ‘டி’ பிரிவில் 

கஜர்ைனி, அர்கஜன்டிைா, பாகிஸ்தான், எகிப்து ஆகிய அணிெள் இடம் 

கபற்றுள்ளை. ஒவ்கவாரு அணியும் தங்ெள் பிரிவிலுள்ள ைற்ற 

அணிெளுடன் தலா ஒருமுமற வைாத வவண்டும். 

லீக் முடிவில் ஒவ்கவாரு பிரிவிலும் டாப்-2 இடங்ெமளப் பிடிக்கும் 

அணிெள் ொலிறுதிக்கு தகுதிகபறும். கொவராைா பயணக்ெட்டுப்பாடுெ 

-மள ொரணம் ொட்டி ஆஸ்திவரலியா, இங்கிலாந்து அணிெள் விலகி 

விட்டை. ஆறு முமற சாம்பியைாை கஜர்ைனி, இருமுமற சாம்பியைாை 

இந்தியா ைற்றும் கபல்ஜியம், க தர்லாந்து அணிெள் வொப்மபமய 

கவல்லும் வாய்ப்பில் முன்ைணியில் உள்ளை. 

இந்திய அணி விவவக் சாெர் பிரசாத் தமலமையில் ெளம் இறங்குகிறது. 

இவர் வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக்கில் கவண்ெலம் கவன்று வரலாறு பமடத்த 

இந்திய சீனியர் அணியில் இடம்பிடித்தவராவார். 2016ஆம் ஆண்டு 

கபல்ஜியத்மத வதாற்ெடித்து வாமெ சூடிய இந்திய அணி பட்டத்மத 

தக்ெ மவக்கும் முமைப்புடன் ஆயத்தைாகி வருகிறது. உள்ளூர் சூழல் 

இந்திய அணிக்கு சாதெைாை அம்சைாகும். ஆைால் கொவராைா தடுப்பு 

பாதுொப்பு  மடமுமற ொரணைாெ ரசிெர்ெளுக்கு அனுைதி இல்மல. 

 

8. தமிழெத்துக்ொை ைத்திய தணிக்மெ குழு; ஆவலாசெர்ெளாெ 

அவசாக்வரதன் கெட்டி, ஜாங்கிட் நியைைம்: நிதி அமைச்சர் பழனிவவல் 

தியாெராஜன் தமலமையில் முதல் கூட்டம் 

தமிழெத்துக்ொை ைத்திய தணிக்மெ குழுவின் ஆவலாசெர்ெளாெ 

முன்ைாள் அதிொரிெள் அவசாக்வரதன் கெட்டி, ஜாங்கிட் ஆகிவயார் 

நியமிக்ெப்பட்டைர். இந்த குழுவின் முதல் கூட்டம் கசன்மையில் வ ற்று 

 டந்தது. ைத்திய, ைாநில அரசுெளின் கசலவுெள், திட்டங்ெள் குறித்து 

ைத்திய தணிக்மெ குழு ஆய்வு கசய்யும். இந்தக் குழு அமைத்து 

துமறெளிலும் உள்ள திட்டங்ெமள ஆய்வு கசய்து, அரசுக்கு அறிக்மெ 

அளிக்கும். இந்த அறிக்மெயில்தான் எந்கதந்த துமறயில் வீணாெ கசலவு 

கசய்யப்பட்டுள்ளது. முமறவெடுெள் எந்த துமறெளில், எந்த திட்டங்ெளில் 

 டந்துள்ளது என்பமத விரிவாெ கதரிவிப்பார்ெள். 

ெடந்த அதிமுெ ஆட்சியில் மின்சார துமறயில் பல நூறு வொடி ரூபாய் 

இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாெ சமீபத்தில் தெவல்ெள் கவளியாகி பரபரப்மப 

ஏற்படுத்தியது. அதில் ைத்திய அரசின் திட்டங்ெமள ஆய்வு கசய்ய 

ைத்தியில் தனியாெ தணிக்மெ குழுவும், ைாநில அரசின் திட்டங்ெமள 

ஆய்வு தனியாெ ைாநிலக் குழுவும் உள்ளது. 

தற்வபாது தமிழெத்தில் தணிக்மெ குழு அதிொரியாெ அம்பலவாணன் 

உள்ளார். இந்தநிமலயில், தற்வபாது இந்த குழுவில் எந்கதந்த 

துமறெளில் எப்படி திட்டங்ெமள ஆய்வு கசய்வது, எந்த திட்டங்ெமள 

ஆய்வு கசய்வது என்பது குறித்து ஆவலாசமை வழங்ெ, தற்வபாது புதிதாெ 

7 வபர் கொண்ட குழு நியமிக்ெப்பட்டுள்ளது. 

இந்த குழுவில் முன்ைாள் ஐஏஎஸ் அதிொரி அவசாக் வரதன் கெட்டி, 

முன்ைாள் டிஜிபி ஜாங்கிட், வருைாை வரித்துமற முன்ைாள் தமலமை 

ஆமணயர் ராவஜந்திரன், வைற்கு வங்ெ முன்ைாள் ஐஏஎஸ் அதிொரி 

பாலச்சந்திரன், இஸ்வராவின் முன்ைாள் தமலவர் ையில்சாமி 

அண்ணாதுமர உள்ளிட்ட 7 வபர் நியமிக்ெப்பட்டுள்ளைர். இந்த 

குழுவின் முதல் கூட்டம் கசன்மையில் வ ற்று  டந்தது. கூட்டத்துக்கு 

தமிழெ நிதி அமைச்சர் PTR பழனிவவல் தியாெராஜன், தணிக்மெ 

குழுவின் அதிொரி அம்பல வாணன் ைற்றும் குழு உறுப்பிைர்ெள் ெலந்து 

கொண்டைர். 

 

9.  ெர முன்வைற்றத்மத ைதிப்பிடும் ‘NITI ஆவயாக்’ திட்ட ைதிப்பீட்டில் 

இந்திய அளவில் வொமவக்கு 2ஆம் இடம் 

நிதி ஆவயாக்கின் நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குெள் திட்டத்தில் 2021-ம் 

ஆண்டுக்ொை ைதிப்பீடுெள் குறித்தஅறிக்மெயில்  ாட்டில் உள்ள முக்கிய 

 ெரங்ெளில் வொமவ 2ஆம் இடம்கபற்றுள்ளது. 

 ாட்டில் நிமலயாை வளர்ச்சி இலக்குெள் பின்பற்றப்படுவமதக் 

ெண்ொணிப்பது, ைாநிலங்ெள் ைற்றும் யூனியன் பிரவதசங்ெள் இமடவய 

ஒத்துமழப்பு ைற்றும் கூட்டு  டவடிக்மெெமள ஊக்குவிப்பது ஆகிய 

முக்கியப் பணிெமள ைத்திய அரசின் ‘நிதி ஆவயாக்’ வைற்கொள்கிறது. 

அந்த வமெயில் முக்கிய  ெரங்ெளின் முன்வைற்றத்மத ைதிப்பிடும் 

நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குெள் திட்டத்தில், 2021ஆம் ஆண்டுக்ொை 

ைதிப்பீடுெமள கஜர்ைனிமயச் வசர்ந்த வளர்ச்சி நிறுவைம் ஒன்றுடன் 

இமணந்து நிதி ஆவயாக் வ ற்று முன்திைம் கவளியிட்டுள்ளது. 

சுொதாரம், ெல்வி, பாலிைம், கபாருளாதார வளர்ச்சி, நிறுவைங்ெள், 

பருவநிமல ைாற்றம் ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் உள்ளிட்ட பல்வவறு 

இலக்குெளில் ைாநிலங்ெள் ைற்றும் யூனியன் பிரவதசங்ெளின் 

வளர்ச்சிமய அளவிடும் அளவுவொலாெ இந்த ைதிப்பீடு பார்க்ெப்படுகிறது. 

இவ்வாறு கவளியிடப்பட்ட ைதிப்பீட்டில் ஒட்டுகைாத்த அடிப்பமடயில் 

வொமவ  ெரம் 73.29 ைதிப்கபண் கபற்று  ாட்டில் 2-ம் இடம் 

கபற்றுள்ளது. முதலிடத்மத 75.50 ைதிப்கபண்ெள் கபற்று சிம்லா 

பிடித்துள்ளது. திருச்சி  ெரம் 70 ைதிப்கபண்ெளுடன் 8-வது 

இடத்மதயும், கசன்மை  ெரம் 69.36 ைதிப்கபண்ெளுடன் 11-வது 

இடத்மதயும், ைதுமர 65.86 ைதிப்கபண்ெளுடன் 26-வது இடத்மதயும் 

கபற்றுள்ளை. கைாத்தைாெ 56 இந்திய  ெரங்ெள் இந்த ைதிப்பீட்டுக்ொை 

பட்டியலில் வதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளை என்பது குறிப்பிடத்தக்ெது. 

வறுமை ஒழிப்பில் முதலிடம் 

அவத வ ரத்தில், ‘வறுமை ஒழிப்பு’ என்ற பிரிவில் 87 ைதிப்கபண்ெள் 

கபற்று வொமவ முதலிடத்தில் உள்ளது. 80 ைதிப்கபண்ெளுடன் திருச்சி, 



         

    

ைதுமர  ெரங்ெள் 2-வது இடங்ெளில் உள்ளை. கசன்மை 65 

ைதிப்கபண்ெளுடன் 10-வது இடத்தில் உள்ளது.  

‘உடல்  லம் வபணுதல்’ என்ற பிரிவில் 71 ைதிப்கபண்ெளுடன் வொமவ 

5ஆவது இடத்தில் உள்ளது. தரைாை ெல்வி என்ற பிரிவில் 88 

ைதிப்கபண்ெளுடன் வொமவ 3ஆம் இடத்மதப் பிடித்துள்ளது. முதல் இரு 

இடங்ெமளக் வெரள ைாநிலம் திருவைந்தபுரம், கொச்சி  ெரங்ெள் 

பிடித்துள்ளை. கபண்ெள், குழந்மதெளுக்கு எதிராை பாலியல் 

குற்றங்ெள், கபண்ெளுக்கு எதிராெ ெணவர் அல்லது உறவிைர்ெளால் 

ஏற்படுத்தப்படும் துன்புறுத்தல்ெள் ைற்றும் கொடுமைெள், கபண் ெல்வி, 

பாலிை பிறப்பு உள்ளிட்டவற்மற அடிப்பமடயாெக் கொண்டு 

அமடயாளப்படுத்தப்படும் ‘பாலிை சைன்பாடு’ பிரிவில் 87 ைதிப்கபண்ெ 

-ளுடன் கசன்மை 9ஆவது இடத்திலும், 86 ைதிப்கபண்ெளுடன் திருச்சி 

11ஆவது இடத்திலும், 82 ைதிப்கபண்ெளுடன் வொமவ 16ஆவது இடத்தி 

-லும், 71 ைதிப்கபண்ெளுடன் ைதுமர 41ஆவது இடத்திலும் உள்ளை. 

இயற்மெ வபரிடர் பாதிப்புெளால் ஏற்படும் உயிரிழப்புெள், ொற்றின் தரம், 

ைத்திய அரசின் திட்டத்தின்கீழ் LED மின் விளக்குெமள விநிவயாகித்தல் 

ஆகியவற்மற உள்ளடக்கிய சுற்றுச்சூழல்  டவடிக்மெெளில் கசன்மை, 

வொமவ, ைதுமர ஆகிய 3  ெரங்ெளும் 67 ைதிப்கபண்ெளுடன் 18-வது 

இடத்தில் உள்ளை. 

கதாழில், உள்ெட்டமைப்பு 

கதாழில், ெண்டுபிடிப்புெள் ைற்றும் உள்ெட்டமைப்புப் பிரிவில் 70 

ைதிப்கபண்ெளுடன் வொமவ  ெரம் 4ஆம் இடத்தில் உள்ளது. இவ்வாறு 

பல்வவறு பிரிவுெளில் கபற்ற ைதிப்கபண்ெளின் அடிப்பமடயில் 

 ெரங்ெளின் ‘வரங்க்’ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 

10. கிரிப்வடா ெரன்சிமய அறிமுெம் கசய்கிறது ஆர்பிஐ: தனியார் 

ெரன்சிமய தமட கசய்ய புதிய ைவசாதா தயார் 

புதிய கிரிப்வடா ெரன்சிமய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) அறிமுெம் கசய்யவும் 

தனியார் ெரன்சிமய தமட கசய்யவும் திட்டமிட்டுள்ளதாெ தெவல் 

கவளியாகி உள்ளது. இது கதாடர்பாை ைவசாதா ைத்திய அமைச்சரமவ 

ஒப்புதலுக்குத் தயாராெ உள்ளது. 

கைய்நிெர் ெரன்சி எைப்படும் கிரிப்வடா ெரன்சி வர்த்தெத்துக்கு ைத்திய 

அரசு அங்கீொரம் அளிக்ெவில்மல. ஆைால் இமத முமறப்படுத்துைாறு 

உச்ச நீதிைன்றம் அறிவுறுத்தியது. இமதத்கதாடர்ந்து இது கதாடர்பாை 

புதிய ைவசாதாமவ தயார் கசய்துள்ளது. 

கிரிப்வடா ெரன்சி ைற்றும் முமறப்படுத்தல் ைற்றும் அதிொரப்பூர்வ 

டிஜிட்டல் ெரன்சி ைவசாதா 2021, எை கபயரிடப்பட்டுள்ள இந்தைவசாதா 

ைத்திய அமைச்சரமவயின் ஒப்புதலுக்கு தயாராெ உள்ளது. இதற்கு 

ஒப்புதல் கிமடத்தால் வரும்  ாடாளுைன்ற கூட்டத் கதாடரில் தாக்ெல் 

கசய்யப்படும் எைத் கதரிகிறது. 

இதன்படி, ரிசர்வ் வங்கி பிரத்வயெைாெ கிரிப்வடா ெரன்சிமய அறிமுெம் 

கசய்யும் எைத் கதரிகிறது. இது கதாடர்பாெ வசாதமை ரீதியில்டிஜிட்டல் 

ெரன்சிமய ரிசர்வ் வங்கிவிமரவில் அறிமுெம் கசய்யும் எை கதரிகிறது. 

அத்துடன் அமைத்துதனியார் கிரிப்வடா ெரன்சி பரிவர்த்தமையும் தமட 

கசய்யப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

அவத சையம் கிரிப்வடா ெரன்சி வர்த்தெம் ைற்றும் அதன் 

கதாழில்நுட்பத்தின் அடிப்பமடயில் சில நிபந்தமைெளுடன் 

குறிப்பிட்டவர்த்தெத்துக்கு அனுைதிப்பதுஎன்றும் முடிவு 

கசய்யப்பட்டுள்ளதாெக் கூறப்படுகிறது. 

இதுகுறித்து ைக்ெளமவ கசய்திக்குறிப்பில் இம்ைவசாதா தாக்ெலாெலாம் 

என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அவதவபால ைாநிலங்ெளமவயின் அலுவல் 

வ ரத்திலும் இது இடம்கபற்றுள்ளது. 

இந்த ைவசாதா குறித்த விவரம் எதுவும் கபாது தளத்தில் 

கவளியிடப்படவில்மல. அத்துடன் இது கதாடர்பாெ கபாது ைக்ெளிடம் 

ெருத்துெளும் வெட்ெப்படவில்மல. 

கிரிப்வடா ெரன்சி முதலீடு குறித்து விரிவாை விளம்பரங்ெள் 

கவளியாகின்றை. இதில் பலரும் முதலீடு கசய்து அதிெ  ஷ்டத்மத 

எதிர்கொண்டுள்ளைர். இதற்கு யாமர கபாறுப்பாக்குவது என்ற 

வெள்விக்கு இதுவமர பதில் கிமடக்ெவில்மல. 

இம்ைாதம் 13-ம் வததி பிரதைர் வைாடி தமலமையில்  மடகபற்ற 

ஆவலாசமைக் கூட்டத்தில் கிரிப்வடா ெரன்சி வர்த்தெம் குறித்து விரிவாெ 

ஆவலாசிக்ெப்பட்டது. இக்கூட்டத்தில் நிதி அமைச்செம் ைற்றும் உள்துமற 

அமைச்செத்தின் உயர் அதிொரிெள் பங்வெற்றைர். முமறயற்ற கிரிப்வடா 

ெரன்சி வர்த்தெம் அந்நியச் கசலாவணி வைாசடிக்கும், தீவிரவாத 

குழுக்ெளுக்கு நிதி உதவி அளிப்பதற்கும் பயன்படும் என்று கூட்டத்தில் 

ெருத்து கதரிவிக்ெப்பட்டது. இருப்பினும் இது குறித்து தீவிரைாை 

உறுதியாை  டவடிக்மெ எடுக்ெவவண்டியது அவசியம் என்ற ெருத்தும் 

கவளியிடப்பட்டது. 

ெடந்த வாரம்  ாடாளுைன்ற நிதித்துமற நிமலக்குழு, கிரிப்வடா ெரன்சி 

குறித்து இத்துமற வல்லு ர்ெளுடன் ஆவலாசமை  டத்தியது. அப்வபாது 

கிரிப்வடா வர்த்தெம் கதாடர்பாெ ெருத்துெள் வெட்ெப்பட்டது. அத்துடன் 

இந்த வர்த்தெத்மத முமறப்படுத்துவது அவசியம் என்று 

வலியுறுத்தப்பட்டது. - பிடிஐ 

 

11. முவெஷ் அம்பானிமய பின்னுக்கு தள்ளி ஆசிய பணக்ொரர் 

பட்டியலில் அதானி முதலிடம் 

ஆசிய பணக்ொரர்ெள் பட்டியலில் 2015-ம் ஆண்டிலிருந்து முதலிடத்தில் 

இருந்து வந்த ரிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தமலவர் முவெஷ் அம்பானி 

தற்வபாது இரண்டாவது இடத்துக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளார். அதானி 

குழுைத்தின் தமலவர் ெவுதம் அதானி தற்வபாது முதலிடத்துக்கு 

முன்வைறியுள்ளார். 

அதானி குழுைத்தின் கசாத்து ைதிப்பு, அதன் பங்கு விமல உயர்ந்தமதத் 

கதாடர்ந்து ெவுதம் அதானிமுதலிடத்துக்கு முன்வைறியுள்ளார். புளூம்பர்க் 

வொடீஸ்வரர்ெள் பட்டியலில்  வம்பர் 23-ம் வததி நிலவரப்படி முவெஷ் 

அம்பானி கசாத்து ைதிப்பு 9,100 வொடி டாலராெ இருந்தது. அதானியின் 

கசாத்து ைதிப்பு 8,880 வொடி டாலராெ இருந்தது. வ ற்று ரிமலயன்ஸ் 

இண்டஸ்ட்ரீஸ் பங்கு விமலெள் 1.72 சதவீதம் சரிந்தை. இதைால் ெவுதம் 

அதானியின் கசாத்து ைதிப்பு உயர்ந்து முதலிடத்துக்கு முன்வைற 

வழிவயற்படுத்தியது. 

அதானி என்டர்பிமரஸஸ் பங்கு விமல 2.34% உயர்ந்தை. அதானி 

துமறமுெம் ைற்றும் சிறப்பு கபாருளாதார ைண்டல பங்கு விமல 4 % 

அதிெரித்தது. இதைால் சந்மத ைதிப்பு ரூ.3.5 லட்சம் வொடி லாபம் 

ஈட்டியது. அவதவ ரம் அதானி டிரான்ஸ்மிென் சந்மத ைதிப்பு ரூ.2.13 

லட்சம் வொடி சரிந்தது. அவதவபால அதானி பவர் சந்மத ைதிப்பு ரூ.41 

ஆயிரம் வொடி  ஷ்டத்மத சந்தித்தது. இவதவபால அதானி கிரீன் ைற்றும் 

அதானி வடாட்டல் வெஸ் பங்கு விமலெள் 1 % சரிந்தை. 

கசவ்வாய்க்கிழமை நிலவரப்படி ெவுதம் அதானியின் கசாத்துைதிப்பு இந்த 

ஆண்டில் ைட்டும்5,500 வொடி டாலர் அதிெரித்துள்ளது. அவதவ ரம் 

முவெஷ் அம்பானியின் கசாத்து ைதிப்பு இந்த ஆண்டில் 1,430 வொடி 

டாலர் அதிெரித்துள்ளது. 2021-ம் ஆண்டில் அதானியின் கசாத்து ைதிப்பு 

உலகின் ைற்ற 10 முன்ைணி வொடீஸ்வரர்ெமள விட அதிெைாகும். 

கூகுள் நிறுவைர்ெளாை லாரி வபஜ் கசாத்து ைதிப்பு 4,720 வொடி 

டாலரும் கசர்கி பிரினின் கசாத்து ைதிப்பு 4,490 வொடி டாலரும் 

உயர்ந்தது. 

 

12. ொஞ்சிபுரத்தில் தெவல் மையம் - லார்சன் அண்ட் டூப்வரா தமிழெ 

அரசுடன் ஒப்பந்தம்: 

லார்சன் அண்ட் டூப்வரா நிறுவைம் ொஞ்சிபுரத்தில் மிெப் கபரிய தெவல் 

மையத்மத (வடட்டா கசன்டர்) உருவாக்ெ தமிழெ அரசுடன் ஒப்பந்தம் 

கசய்துள்ளது. இது 90 கைொவாட் திறன் கொண்டதாகும். இது சார்ந்த பிற 

யூனிட்டுெளும் இங்கு அடுத்த 5 ஆண்டுெளில் ஏற்படுத்தப்படும். இதைால் 

1,100 வபருக்கு வவமல வாய்ப்பு கிமடக்கும். இதில் 600 வபர் வ ரடி 

வவமலவாய்ப்மபயும், 500 வபர் ைமறமுெவவமலவாய்ப்மபயும் கபறுவ 

-ர் எை நிறுவைம் கவளியிட்ட கசய்திக்குறிப்பில் கதரிவிக்ெப்பட்டுள்ளது. 

தமிழெ அரசுடன் ஒப்பந்தம் கசய்தது கதாடர்பாை அறிக்மெமய மும்மப 

பங்குச் சந்மதக்கு தாக்ெல் கசய்த ெடிதத்தில் அந்நிறுவைம் 

குறிப்பிட்டுள்ளது. 

இந்த மையம் அமைப்பதற்குத் வதமவயாை தமடயற்ற மின்சாரத்மத 

தமிழெ அரசு வழங்கும். அத்துடன் மையம் அமைப்பதற்குத் வதமவயாை 

ெட்டமைப்பு வசதிெமளயும் கசய்து தரும். 

 

13. தில்லி அரசின் சுற்றுலாத் திட்டத்தில் விமரவில் ‘வவளாங்ெண்ணி 

வதவாலயம்’ வெஜரிவால் அறிவிப்பு 

தில்லி அரசின் மூத்த குடிைக்ெளுக்ொை இலவச புனித யாத்திமர 

திட்டத்தின்கீழ் இடம்கபற்றுள்ள புனித யாத்திமர இடங்ெள் பட்டியலில் 

தமிழெத்தில் உள்ள வவளாங்ெண்ணி வதவாலயமும் விமரவில் 

வசர்க்ெப்பட உள்ளதாெ முதல்வர் அரவிந்த் வெஜரிவால் அறிவித்துள்ளார். 



         

    

ெவராைா வ ாய்த்கதாற்று ொரணைாெ நிறுத்திமவக்ெப்பட்டிருந்த 

‘முக்கிய ைந்திரி தீர்த்த யாத்திமர திட்ட’த்மத தில்லி அரசு டிசம்பர் 3ஆம் 

வததி மீண்டும் கதாடங்ெ உள்ளதாெவும், அப்வபாது மூத்த குடிைக்ெள் 

யாத்ரீெர்ெள் பயணம் கசய்வார்ெள் என்றும் அவர் கதரிவித்துள்ளார். 

தில்லி அரசின் மூத்த குடிைக்ெளுக்ொை புனித யாத்திமர திட்டத்தில் 

உத்தர பிரவதசத்தில் உள்ள அவயாத்தி  ெரத்மதயும் வசர்ப்பதற்கு தில்லி 

அமைச்சரமவ ெடந்த ைாதம் ஒப்புதல் அளித்திருந்தது. இந்தத் திட்டத்தின் 

கீழ் 1,000 மூத்த யாத்ரீெர்ெள் அவயாத்திக்கு ரயிலில் டிசம்பர் 3ஆம் வததி 

தில்லியில் இருந்து புறப்பட்ட உள்ளைர் என்று தில்லி அரசின் தீர்த்த 

யாத்ரா விொஷ் சமிதியின் தமலவர் ெைல் பன்ஸல் கதரிவித்தார். 

 

14. சுொதார உள்ெட்டமைப்பு வைம்பாடு: இந்தியாவுக்கு ரூ.2,236 வொடி 

ெடன் 

இந்தியாவில் 13 ைாநிலங்ெளில் சுொதார உள்ெட்டமைப்பு வசதிெமள 

வைம்படுத்துவதற்ொெ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியிடமிருந்து ரூ.2,236 வொடி 

ெடன் கபறுவதற்ொை ஒப்பந்தத்மத ைத்திய அரசு வைற்கொண்டது. 

இதன்மூலம்  ெர்ப்புறங்ெளில் குடிமசப்பகுதிெளில் வசிக்கும் 5.1 வொடி 

வபர் உள்பட கைாத்தம் 25.6 வொடி வபர் பயன்கபறுவர் எை ைத்திய 

சுொதார அமைச்செம் கவளியிட்ட கசய்திக்குறிப்பில் கதரிவிக்ெப்பட்டு 

உள்ளது. ைத்திய அரசின் சார்பில், நிதி அமைச்செத்தின் கபாருளாதார 

விவொரங்ெள் பிரிவு கூடுதல் கசயலர் ரஜத் குைார் மிஷ்ராவும், ஆசிய 

வளர்ச்சி வங்கி சார்பில், அதன் பிராந்திய இயக்கு ர் கதகிவயா 

வொனிஷியும் இந்த ஒப்பந்தத்தில் மெகயாப்பமிட்டைர். 

ைத்திய அரசின் முக்கியத் திட்டங்ெமள  ெர்ப்புறங்ெளில் விரிவுபடுத்தி, 

எளிதில் பாதிக்ெப்படக்கூடிய ைக்ெள் தரைாை ஆரம்ப சுொதார 

வசமவெமளப் கபறுவதற்கு இந்த ஒப்பந்தம் உதவும் எை ரஜத் குைார் 

மிஷ்ரா கதரிவித்தார். வைலும், இந்தியாவின் சுொதாரக் ெட்டமைப்பில் 

கபருந்கதாற்று ஏற்படுத்திய சவால்ெளுக்கு ைத்தியில், ஆரம்ப சுொதார 

வசதிெமள உறுதிப்படுத்துவது அவசியம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ைத்திய அரசின் பிரதைர் ஆவராக்கிய தற்சார்பு 

இந்தியா திட்டத்துக்கு கூடுதல் நிதியுதவி கிமடக்ெவுள்ளது. ெவராைா 

கதாற்றுப்பரவலுக்கு இமடவய, எதிர்ொலத்தில் கபருந்கதாற்று பரவல் 

உள்ளிட்ட சவால்ெமள எதிர்கொள்ளும் வமெயில், சுொதார 

உள்ெட்டமைப்பு வசதிமய வலுப்படுத்தும் வமெயில், ைத்திய அரசு 

ெடந்த அக்வடாபரில் இத்திட்டத்மத கதாடங்கியது. இத்திட்டம் தமிழெம், 

கதலங்ொைா, வைற்கு வங்ெம், ஆந்திரம், அஸ்ஸாம், சத்தீஸ்ெர், 

ஹரியாணா, ஜார்க்ெண்ட், ெர் ாடெம், ைத்திய பிரவதசம், ைொராஷ்டிரம், 

ராஜஸ்தான் ஆகிய ைாநிலங்ெளில்  மடமுமறப்படுத்தப்படுகிறது. 

 

15. 50 சதவீதத்துக்கு வைற்பட்ட கபண்ெள், குழந்மதெளுக்கு ரத்தவசாமெ 

பாதிப்பு 

 ாட்டில் 50 சதவீதத்துக்கு வைற்பட்ட கபண்ெள், குழந்மதெள் 

ரத்தவசாமெ குமறபாட்டால் பாதிக்ெப்பட்டிருப்பது அண்மையில் 

 டத்தப்பட்ட வதசிய குடும்ப சுொதார ஆய்வில் கதரியவந்துள்ளது. இந்த 

விகிதாசாரம் ெடந்த முமறமயவிட அதிெம் என்றும் அதில் 

கதரிவிக்ெப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியாவில் ைக்ெள்கதாமெ, இைப்கபருக்ெம், குழந்மதெள்  லன், 

குடும்ப  லன்ெள், ஊட்டச்சத்து ைற்றும் பிற ஆவராக்கியம் சார்ந்த 

ஆய்வுெமள, ‘வதசிய குடும்ப சுொதார ஆய்வு (NFH சர்வவ)’ என்ற கபயரில் 

ைத்திய குடும்ப  ல அமைச்செம் ஒவ்கவாரு முமறயும் வைற்கொண்டு 

வருகிறது. 

அதன்படி NFH சர்வவ-5’இன் முதல் ெட்ட ஆய்வு முடிவுெள் ெடந்த 2020, 

டிசம்பரில் கவளியிடப்பட்டை. அதில் 22 ைாநிலங்ெள், யூனியன் 

பிரவதசங்ெளில் ஆய்வுெள் வைற்கொள்ளப்பட்டை. இரண்டாம் ெட்ட (NFH 

சர்வவ-5) ஆய்வு முடிவுெமள குடும்ப ல அமைச்செம் கவளியிட்டது. 

அதன் விவரம் வருைாறு: அருணாசல பிரவதசம், சண்டீெர், சத்தீஸ்ெர், 

ஹரியாணா, ஜார்க்ெண்ட், ைத்திய பிரவதசம், தில்லி, ஒடிஸா, புதுச்வசரி, 

பஞ்சாப், ராஜஸ்தான், தமிழெம், உத்தர பிரவதசம், உத்தரெண்ட் ஆகிய 14 

ைாநிலங்ெள், யூனியன் பிரவதசங்ெளில் இரண்டாம் ெட்ட ஆய்வுெள் 

 டத்தப்பட்டை. 

இந்த முடிவுெமள முதல் ெட்ட ஆய்வுடன் ஒப்பிடுமெயில் 

குழந்மதெளுக்கு ஊட்டச்சத்தில் சற்று முன்வைற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

ஊட்டச்சத்து விகித குமறபாடு 38-இலிருந்து 36 சதவீதைாெவும், 

உணமவ வீணாக்குவது 21-சதவீதத்திலிருந்து 19 சதவீதைாெவும் 

குமறந்துள்ளது. குமறந்த எமட கொண்ட குழந்மதெளின் விகிதம் 36-

இலிருந்து 32 சதவீதைாெக் குமறந்துள்ளது. 

14 ைாநிலங்ெளில் பாதிக்கும் வைற்பட்ட ெர்ப்பிணிெள் உள்பட கபண்ெள், 

குழந்மதெள் ரத்தவசாமெ குமறபாட்டால் பாதிக்ெப்பட்டிருப்பது 

கதரியவந்துள்ளது. ெர்ப்பிணிெளுக்கு 180  ாள்ெளுக்கும் வைலாெ 

இரும்புச்சத்து ைாத்திமரெள் (அயர்ன் ஃவபாலிக் ஆசிட் ைாத்திமரெள்) 

வழங்ெப்பட்டவபாதும் இந்தப் பாதிப்பு குமறயவில்மல. இந்திய 

அளவிலும் இது பாதியாகும். 

6 ைாதங்ெளுக்கு உள்பட்ட குழந்மதெளுக்கு தாய்ப்பால் வழங்குவது 

2015-16-இல் 55 சதவீதைாெ இருந்தது. அந்த விகிதம் 2019-21-இல் 64 

சதவீதைாெ உயர்ந்துள்ளது. இந்த முன்வைற்றம் இரண்டு ெட்டங்ெளில் 

 டத்தப்பட்ட ஆய்விலும் கதரியவந்துள்ளது. 

குழந்மத பிறப்பு விகிதம்: ைருத்துவைமைெளில் குழந்மதெள் பிறப்பு 

விகிதம் 79 சதவீதத்திலிருந்து 89 சதவீதைாெ உயர்ந்துள்ளது. 

புதுச்வசரியிலும், தமிழெத்திலும் ைருத்துவைமைெளில் குழந்மதெள் 

பிறப்பு 100 சதவீதத்மதத் கதாட்டுள்ளது. 7 ைாநிலங்ெள், யூனியன் 

பிரவதசங்ெளில் இந்த விகிதாசாரம் 90 சதவீதத்மத எட்டியுள்ளது. 

ைருத்துவைமைெளில் குழந்மதெள் பிறப்பு விகிதத்தில் அறுமவ 

சிகிச்மச மூலம் குழந்மதெள் பிறப்பு விகிதம் குறிப்பிடத்தக்ெ அளவில் 

அதிெரித்துள்ளது. குறிப்பாெ தனியார் ைருத்துவைமைெளில் இந்த 

விகிதாசாரம் அதிெம். 

குடும்ப  ல அறுமவ சிகிச்மசெள் 13 சதவீதத்திலிருந்து 9 சதவீதைாெ 

குமறந்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்ெது. 

ஆய்வு  டத்தப்பட்ட அமைத்து ைாநிலங்ெளிலும் 12 முதல் 23 

ைாதங்ெளுக்கு உள்பட்ட குழந்மதெளுக்கு வ ாய் எதிர்ப்பு சக்தி விகிதம் 

62 சதவீதத்திலிருந்து 76-ஆெ அதிெரித்துள்ளது. 11 ைாநிலங்ெள், 

யூனியன் பிரவதசங்ெளில் இந்த விகிதாசாரம் அதிெம் உள்ளது. குறிப்பாெ, 

ஒடிஸாவில் குழந்மதெள் வ ாய் எதிர்ப்பு சக்திமய 90 சதவீதம் 

கபற்றுள்ளை. குழந்மதெளின் வ ாய் எதிர்ப்பு சக்தி ெடந்த  ான்கு 

ஆண்டுெளில் அதிெரித்துள்ளதற்கு ைத்திய அரசின் "இந்திர தனுஷ் 

மிென்' திட்டம் கதாடங்ெப்பட்டது முக்கியக் ொரணைாகும். 

ஒரு கபண்ணின் சராசரி ெருத்தரிப்பு எண்ணிக்மெயின் அடிப்பமடயில் 

கபண்ெளின் ெருத்தரிப்பு விகிதாசாரம் கைாத்தைாெ 2.2 

சதவீதத்திலிருந்து 2.0 ஆெ குமறந்துள்ளது. இதில் ைத்திய பிரவதசம், 

ராஜஸ்தான், ஜார்க்ெண்ட், உத்தரபிரவதசம் ைாநிலங்ெமளத் தவிர 

ஏமைய ைாநிலங்ெளில் இந்த விகிதம் 2.1 சதவீதம் என்ற இலக்மெ 

அமடந்துள்ளது. 

ெருத்தமட கசய்வதில் பஞ்சாப் ைாநிலத்மதத் தவிர ஏமைய 

ைாநிலங்ெளில் ஒட்டுகைாத்த ெருத்தமட கசய்யப்படும் விகிதம் 54 

சதவீதத்திலிருந்து 67 சதவீதைாெ உயர்ந்துள்ளது. ெருத்தமட 

கசய்வதற்கு  வீை முமறெமளக் மெயாள்வதும் அதிெரித்துள்ளது. 

NFHS-4 ைற்றும் NFHS-5 உடன் ஒப்பிடுமெயில் கபண்ெளுக்கு 

அதிொரம் அளித்தல் ைற்றும் வங்கிக்ெணக்குெமள கபண்ெள் மெயாளு 

-தல் ஆகியமவ 53 சதவீதத்திலிருந்து 79 சதவீதைாெ அதிெரித்துள்ளை.  

ைத்திய பிரவதசத்தில் இந்த விகிதாசாரம் 37 சதவீதத்திலிருந்து 75 

சதவீதைாெ அதிெரித்துள்ள நிமலயில் ஏமைய ைாநிலங்ெளில் 

ஏற்கெைவவ 70% கபண்ெள் வங்கிக்ெணக்குெமள மெயாளுகின்றை 

-ர் என்பது குறிப்பிடத்தக்ெது. 

ைத்திய குடும்ப  லத் துமற அமைச்செத்தால்  டத்தப்படும் இந்த 

ஆய்வுெள்  ாட்டில் ஆவராக்கியம் ைற்றும் குடும்ப லம்சார்ந்த உண்மைெ 

-மளத் கதரிந்துகொள்ளவும், தரவுெமள ஒப்பிடவும் உதவுகிறது. 

 

16. முதல்முதலாெ அன்டார்டிொவில் தமரயிறங்கியது ஏ340 விைாைம் 

அகைரிக்ொவின் ஏர்பஸ் நிறுவைத்தால் தயாரிக்ெப்படும் ஏ340 வமெ 

விைாைகைான்று அன்டார்டிொவில் முதல்முமறயாெத் தமரயிறங்கியது. 

இதுகுறித்து சிஎன்என் கதாமலக்ொட்சி கதரிவித்துள்ளதாவது: 

அன்டார்டிொ ெண்டத்தில் ஏர்பஸ் ஏ340 விைாைம் முதல்முமறயாெ 

தமரயிறங்கியுள்ளது. வபார்சுெலில் தமலமையெத்மதக் கொண்டுள்ள 

மஹ ஃபிமள நிறுவைத்துக்குத் கசாந்தைாை அந்த விைாைம், கதன் 

ஆப்பிரிக்ொவின் வெப்டவுன்  ெரிலிருந்து புறப்பட்டு அன்டார்டிொ வந்தது. 

இந்தப் பனி ெண்டத்துக்கு முதல்முமறயாெ லாகீட் வவொ-1 வமெ 

விைாைம் ெடந்த 1928-ஆம் ஆண்டில் தமரயிறங்கியது. அதமைத் 

கதாடர்ந்து அங்கு பல்வவறு விைாைங்ெள் தமரயிறங்கிைாலும், 



         

    

அன்டார்டிொ கசல்வதற்கு கபரும்பாலும் ெப்பல்ெவள பயன்படுத்தப்பட்டு 

வருகின்றை. இந்தச் சூழலில், அங்கு ஏ340 விைாைம் முதல்முமறயாெத் 

தமரயிறங்கியிருப்பது, இவத வபான்ற பயணங்ெள் இனி அதிெம் நிெழும் 

என்ற எதிர்பாாாா்ப்மப ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று CNN கதரிவித்துள்ளது. 

 

17. அகைரிக்ொ தமலமையில்  டக்கும் ஜை ாயெ உச்சி ைா ாட்டுக்கு 

சீைா, ரஷியாவுக்கு அமழப்பு இல்மல 

உலகின் இருகபரும் கபாருளாதார  ாடுெளாை அகைரிக்ொவுக்கும், 

சீைாவுக்கும் இமடவய ெடந்த சில ஆண்டுெளாெ வைாதல் வபாக்கு 

நிலவுகிறது. முன்கைப்வபாதும் இல்லாத வமெயில் இரு ாடுெளின் 

உறவு வைாசைமடந்துள்ளது. 

இது கதாடர்பாெ அகைரிக்ெ ஜைாதிபதி வஜா மபடனும், சீை அதிபர் 

ஜின்பிங்கும் முதல் முமறயாெ ொகணாலி ொட்சி வாயிலாெ 

அண்மையில் சந்தித்து வபசிைர். இதன் மூலம் இரு ாடுெளின் உறவில் 

இணக்ெைாை சூழல் உருவாகும் எை எதிர்பார்க்ெப்பட்டது. 

இவத வபால் அகைரிக்ெ அரசு துமறெள் மீது  டத்தப்பட்ட மசபர் தாக்குதல், 

உக்மரமை ஆக்கிரமிக்கும் முயற்சி வபான்ற விவொரங்ெளில் ரஷியா 

ைற்றும் அகைரிக்ொ இமடவய உரசல் வபாக்கு நீடித்து வருகிறது.  

இந்த பிரச்சிமைெளுக்கு தீர்வுொண அகைரிக்ெ ஜைாதிபதி வஜா 

மபடனும், ரஷியா அதிபர் புதினும் விமரவில் வ ரில் சந்தித்து வபச 

முடிவு கசய்து, அதற்ொை ஏற்பாடுெள்  டந்து வருகின்றை. 

அகைரிக்ொ கொடி 

இந்த நிமலயில் ஜை ாயெம் கதாடர்பாெ அகைரிக்ொ தமலமையில் 

 டக்கும் சர்வவதச உச்சி ைா ாட்டில் சீைா ைற்றும் ரஷியாவுக்கு அமழப்பு 

விடுக்ெப்படாதது சர்ச்மசமய கிளப்பியுள்ளது. 

‘ஜை ாயெ உச்சி ைா ாடு’ என்கிற கபயரில் அடுத்த ைாதம் (டிசம்பர்) 9,10 

ஆகிய வததிெளில் ொகணாலி ொட்சி வாயிலாெ அகைரிக்ொ இந்த 

ைா ாட்மட  டத்துகிறது. முதல் முமறயாெ  மடகபறும் இந்த ைா ாட்டில் 

பங்வெற்ெ இந்தியா, பாகிஸ்தான் உள்பட 110  ாடுெளுக்கு அகைரிக்ொ 

அமழப்பு விடுத்துள்ளது. அதன்படி ஜைாதிபதி வஜா மபடனின் 

தமலமையில்  டக்கும் இந்த 2  ாள் ைா ாட்டில் பல்வவறு  ாடுெளின் 

தமலவர்ெள் பங்வெற்பார்ெள் என்று எதிர்பார்க்ெப்படுகிறது. 

பல்வவறு ஜை ாயெ  ாடுெள் எதிர்கொள்ளும் சவால்ெள் ைற்றும் 

அவற்றின் வாய்ப்புெள் குறித்து இந்த உச்சிைா ாடு ெவைம் கசலுத்தும். 

ைா ாட்டில் பங்வெற்கும்  ாடுெளின் தமலவர்ெள் தங்ெள்  ாட்டில் 

ஜை ாயெம் ைற்றும் ைனித உரிமைெமள வலுப்படுத்த தனிப்பட்ட 

ைற்றும் கூட்டு அர்ப்பணிப்புெள், சீர்திருத்தங்ெள் ைற்றும் 

முன்முயற்சிெமள அறிவிக்ெ வாய்ப்புள்ளது. 

இதனிமடவய ஜை ாயெம் கதாடர்பாெ  டக்கும் இந்த முதல் உச்சி 

ைா ாட்டில் பங்வெற்ெ சீைாமவயும், ரஷியாமவயும் அகைரிக்ொ 

அமழக்ெவில்மல. அந்த இரு  ாடுெளிலும் ஜை ாயெ அச்சுறுத்தல்ெள் 

இருப்பதாெ அகைரிக்ெ கதாடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வரும் நிமலயில், அந்த 

 ாடுெமள அகைரிக்ொ புறக்ெணித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்ெது. 

இது ஒரு புறம் இருக்ெ ைா ாட்டில் பங்வெற்ெ சீைாமவ அமழக்ொத 

அகைரிக்ொ, மதவானுக்கு அமழப்பு விடுத்துள்ளது. தீவு  ாடாை 

மதவாமை தைது  ாட்டின் ஒரு பகுதி எை சீைா கூறி வரும் நிமலயில், 

அகைரிக்ொ அதற்கு எதிர்ப்பு கதரிவித்து மதவாமை ஆதரித்து வருகிறது. 

இந்த சூழலில் ஜை ாயெ ைா ாட்டில் சீைாமவ புறக்ெணித்து விட்டு, 

மதவாமை அகைரிக்ொ அமழத்திருப்பது சீைாவுக்கு ெடும் வொபத்மத 

ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 

18. தமிழெத்தில் க ல் கொள்முதல் ஈரப்பதத்மத 19% ஆெ உயர்த்த 

ைத்திய அமைச்சர் ஒப்புதல்: அமைச்சர் சக்ெரபாணி 

தமிழெத்தில் க ல் கொள்முதல் ஈரப்பதத்மத 19% ஆெ உயர்த்த ைத்திய 

அமைச்சர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாெ உணவுத்துமற அமைச்சர் சக்ெர 

பாணி வபட்டியளித்தார். 17%லிருந்து 20%ஆெ உயர்த்த வவண்டும் எை 

வொரிக்மெ மவத்த நிமலயில் 19%ஆெ உயர்த்த ஒப்பதல் வழங்ெப்பட்டு 

உள்ளது எைக் கூறிைார். 

 


