
        

    

1. ‘நிர்பயா கதி’ பிரச்சாரத்துடன் த ாடர்புடடய மாநிலம் 

எது? 

அ) மேற்கு வங்கம் 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) கர்நாடகா 

ஈ) குஜராத் 

✓ ஒடிஸா ோநிலத்தின் கஞ்சம் ோவட்டம் முதல் குழந்தத 

திருேணம் இல்லாத ோவட்டோக ததை அறிவித்துள்ளது. 

இது ‘நிர்பயா கதி’ (அச்சேற்ற மோட்டு) என்ற பிரச்சாரத்தத 

மேற்மகாண்டுள்ளது. இந்தப்பிரச்சாரத்தின்மூலம், ோவட்ட 

நிர்வாகம் 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இளம் வயதிைருக்கு 

ஆமலாசதை வழங்கியது ேற்றும் 450’க்கும் மேற்பட்ட 

சிறார் திருேணங்கதள நிறுத்தியுள்ளது. 

✓ குழந்தத திருேணங்கள் நடப்பதத அறிவித்தால் ஊக்கத் 

மதாதக வழங்குதல், திருேணங்களுக்கு ஆதார் அட்தட 

-தய கட்டாயோக்கல்மபான்ற பல்மவறு நடவடிக்தகக 

-தள அவர்கள் மசயல்படுத்தியுள்ளைர். 

 

2. மாணாக்கர் துளிர் மற்றும் புத் ாக்க தகாள்டக (SSIP) 

2.0’ஐ அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம் எது? 

அ) மதலுங்காைா 

ஆ) குஜராத்  

இ) ேகாராஷ்டிரா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ குஜராத் ோநில முதலதேச்சர் பூமபந்திர பமடல், சர்வமதச 

கல்வி நிறுவைங்களின் ோநாட்டில் (ICAI-2022) 

ோணாக்கர் துளிர் ேற்றும் புத்தாக்க மகாள்தக (SSIP) 2.0’ஐ 

அறிமுகப்படுத்திைார். இது பள்ளி ோணாக்கருக்கு புத்தாக் 

-கத்தில் நிதியுதவி மசய்வதத மநாக்கோகக்மகாண்டு 

உள்ளது. 2027 ோர்ச் வதர அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு 

வதர மசயல்படுத்தப்படும். நிதியுதவி முந்ததய பதிப்பின் 

`200லிருந்து `500 மகாடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

 

3. அண்டமயில் எந்  நாட்டின்  டலவராக, ‘ஓலாஃப் 

ஸ்ககால்ஸ்’ நியமிக்கப்பட்டார்? 

அ) அமேரிக்கா 

ஆ) மஜர்ேனி  

இ) பிமரசில் 

ஈ) ரஷ்யா 

✓ ஓலாஃப் ஸ்மகால்ஸ் 2021 டிசம்பர் முதல் மஜர்ேனியின் 

அதிபராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்தியப் பிரதேர் மோடி 

மஜர்ேன் அதிபருடன் கலந்துதரயாடிைார் ேற்றும் அவர் 

அதிபராக நியமிக்கப்பட்டதற்கு வாழ்த்து மதரிவித்தார்.  

✓ முதலீடு & வர்த்தக இதணப்புகள் உட்பட, தற்மபாதுள்ள 

ஒத்துதழப்பு முன்மைடுப்புகளின் திறன்கதள அவர்கள் 

ேதிப்பாய்வு மசய்தைர். புதிய பகுதிகளில் ஒத்துதழப்தபப் 

பன்முகப்படுத்துவது ேற்றும் பரிோற்றங்கள் குறித்தும் 

அவர்கள் விவாதித்தைர். 

 

4. ‘உஜாலா’ திட்டத்ட ச் தசயல்படுத்துகிற நடுவண் 

அடமச்சகம் எது? 

அ) எரிசக்தி அதேச்சகம்  

ஆ) சுற்றுச்சூழல் அதேச்சகம் 

இ) மபட்மராலியம் & இயற்தக எரிவாயு அதேச்சகம் 

ஈ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அதேச்சகம் 

✓ உஜாலா திட்டத்தின் கீழ் LED விளக்குகள் விநிமயாகம் 

ேற்றும் விற்பதையின் 7 ஆண்டுகதள மின்சாரத்துதற 

அதேச்சகம் மவற்றிகரோக நிதறவு மசய்துள்ளது.  

✓ குதறந்த மசலவில் LED விளக்குகள் வழங்கும் உஜாலா 

திட்டம் கடந்த 2015 ஜை.5 அன்று மதாடங்கப்பட்டது. 

தற்மபாது வதர, நாடு முழுவதும் 36.78 மகாடி LED 

விளக்குககள் விநிமயாகிக்கப்பட்டுள்ளை. Unnat Jyoti by 

Affordable LEDs for All என்பதன் சுருக்கமே ‘UJALA’. 

 

5. தபகாசஸ் மால்கவர் சிக்கடலக் கண்டறிவ ற்காக 

த ாழில்நுட்பக் குழுடவ நியமித்  அடமப்பு எது? 

அ) மின்ைணு & தகவல் மதாழில்நுட்ப அதேச்சகம் 

ஆ) இந்திய உச்சநீதிேன்றம்  

இ) மசன்தை உயர்நீதிேன்றம் 

ஈ) NITI ஆமயாக் 

✓ மபகாசஸ் ோல்மவர் சிக்கதலக் கண்டறிய இந்திய உச்ச 

நீதிேன்றம் மதாழில்நுட்பக் குழுதவ நியமித்தது. 

குடிேக்கள் தங்கள் மோதபல் சாதைங்கள் மபகாசஸ் 

தீம்மபாருளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சந்மதகிக்கப்பட்டால், 

குழுதவத் மதாடர்புமகாள்ளுோறு அத்மதாழில்நுட்பக்குழு 

மபாதுேக்கதளக் மகட்டுக்மகாண்டுள்ளது.  

✓ நியாயோைதாக இருந்தால், சாதைத்தத பரிமசாதிக்க 

அனுேதிக்கும்படி அக்குழு அந்நபதரக் மகாரும். 

 

6. மிகவும் இளவயது உலக கரபிட் தசஸ் சாம்பியனான 

கநாடிர்தபக் அப்துசட்கடாகராவ் சார்ந்  நாடு எது? 

அ) சுவிட்சர்லாந்து 

ஆ) ரஷ்யா 

இ) உஸ்மபகிஸ்தான்  

ஈ) உக்தரன் 

✓ உஸ்மபகிஸ்தாதைச் மசர்ந்த மநாடிர்மபக் அப்துசட்மடா 

மராவ், 17 வயது மூன்று ோதங்களில், உலக மரபிட் மசஸ் 

சாம்பியன் ஆைார். மேக்ைஸ் கார்ல்சன் தைது 18 வயதில் 

2009ஆம் ஆண்டில் உலக பிளிட்ஸ் பட்டத்தத மவன்றார்.  

✓ மபாலந்தின் வார்சாவில் நடந்த உலக மரபிட் சாம்பியன் 

-ஷிப் மபாட்டியில் முன்ைணி வீரர் மேக்ைஸ் கால்சதை 

மநாடிர்மபக் மதாற்கடித்தார். உலக பிளிட்ஸ் பட்டத்தத 

பிரான்சின் ோக்சிம் வச்சியர்-லாக்மரவ் மவன்றார். 

 

  

 

 

 

 

 

 



        

    

7. இந்தியாவின் மிகப்தபரிய சூரிய ஆற்றல் திட்டத்ட  

இராஜஸ் ானில் த ாடக்கியுள்ள இந்திய நிறுவனம் எது? 

அ) அதானி பவர் 

ஆ) அஸூர் பவர்  

இ) டாடா பவர் 

ஈ) ரினியூ பவர் 

✓ இந்திய சூரிய மின்னுற்பத்தியாளராை அசூர் பவர் தைது 

மிகப்மபரிய திட்டோை 600 MW மசாலார் பூங்காதவ 

இராஜஸ்தான் ோநிலத்தில் முழுதேயாக இயக்கியுள்ளது.  

✓ இந்தச் சூரிய ஆற்றல் பூங்கா பிகாமைரில் அதேந்துள்ளது. 

இது 25 ஆண்டுகளுக்கு மசாலார் எைர்ஜி கார்ப்பமரஷன் 

ஆப் இந்தியாவுக்கு (SECI) அதன் மின்சாரத்தத வழங்கும். 

 

8. அண்டமயில் அடமக்கப்பட்ட ‘எரிசக்தி மாற்ற ஆகலாச 

-டனக் குழுவின்’  டலவர் யார்? 

அ) தருண் கபூர்  

ஆ) ரமேஷ் சந்த் 

இ) V K பால் 

ஈ) அமிதாப் காந்த் 

✓ ேத்திய மபட்மராலியம் & இயற்தக எரிவாயு அதேச்சகம் 

முன்ைாள் மபட்மராலிய மசயலாளர் தருண் கபூர் 

ததலதேயில் எரிசக்தி ோற்ற ஆமலாசதைக் குழுதவ 

அதேத்துள்ளது. இந்தக்குழுவில் அதைத்து மபாதுத்துதற 

எண்மணய் & எரிவாயு நிறுவைங்களின் பிரதிநிதிகள் 

உள்ளைர். 

✓ மேலும் இது எண்மணய் ேற்றும் எரிவாயு துதறக்காை 

ஆற்றல் ோற்றத்திற்காை மசயல் திட்டத்தத உருவாக்கும். 

2070ஆம் ஆண்டிற்குள் நிகர சுழிய உமிழ்தவ இந்தியா 

உறுதிமசய்துள்ளது. இந்தக்குழு 2022இன் நடுப்பகுதியில் 

ோற்றத்திற்காை ஒரு மசயல்திட்டத்தத பரிந்துதரக்கும். 

 

9. ‘மாவட்ட அளவிலான நல்லாட்சிக் குறியீடு’ தகாண்ட 

மு ல் மாநிலம்/யூனியன் பிரக சம் எது? 

அ) மிமசாரம் 

ஆ) புதுச்மசரி 

இ) திரிபுரா 

ஈ) ஜம்மு & காஷ்மீர்  

✓ ஜம்மு ேற்றும் காஷ்மீர் ‘ோவட்ட அளவிலாை நல்லாட்சிக் 

குறியீட்தடக்’மகாண்ட முதல் யூனியன் பிரமதசோக ோற 

உள்ளது. நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் ேற்றும் மபாதுேக்கள் 

குதறதீர்க்கும் துதறயாைது ஜம்மு & காஷ்மீர் அரசுடன் 

இதணந்து இந்தப் பணிதய மேற்மகாள்ளும். 

✓ உழவு, வணிகம் ேற்றும் மதாழிற்துதற, மபாதுப்பாதுகாப்பு, 

மபாது சுகாதாரம் மபான்ற வளர்ச்சி ேற்றும் ோவட்ட 

நிர்வாகத்தின் பல்மவறு அம்சங்கதள ேதிப்பிடுவதற்காை 

58 குறிகாட்டிகள் இந்தக் கட்டதேப்பில் இருக்கும். 

 

 

10. சமூக சீர்திருத் வாதியான சாவித்ரிபாய் பூகல, 

இந்தியாவின் மு ல் தபண்கள் பள்ளிடய எம்மாநிலத்தில் 

நிறுவினார்? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ேகாராஷ்டிரா  

இ) ேத்திய பிரமதசம் 

ஈ) மகரளா 

✓ சமூக சீர்திருத்தவாதி சாவித்ரிபாய் பூமல 1831 ஜைவரி.3 

அன்று ேகாராஷ்டிராவில் பிறந்தார். இவரது பிறந்தநாள் 

நாடு முழுவதும் மகாண்டாடப்படுகிறது. 1848ஆம் ஆண்டில் 

சாவித்ரிபாய் தைது கணவர் மஜாதிராவ் பூமலவுடன் 

இதணந்து ேகாராஷ்டிராவின் புமைவில் இந்தியாவின் 

முதல் மபண்கள் பள்ளிகளுள் ஒன்தற நிறுவிைார்.  

✓ ஆசிரிதயயாை முதல் இந்தியர் என்ற மபருதேதயயும் 

அவர் மபற்றார். அவர் தகம்மபண்களுக்காை தங்குமிடம் 

ேற்றும் சிசுக்மகாதல தடுப்பு இல்லத்ததயும் திறந்து 

தவத்தார். சிறார் திருேணம் ேற்றும் சதி முதறதய அவர் 

கடுதேயாக எதிர்த்தார். 

 

 

1. 12-01-2021 - அயலகத் தமிழர் நாள் 

 

2. தமிழகத்தில் புதிதாக 11 ேருத்துவக் கல்லூரிகள்: பிரதேர் 

மோடி காமணாலியில் இன்று திறந்து தவக்கிறார் 

தமிழகத்தில் 11 புதிய ேருத்துவக் கல்லூரிகதள பிரதேர் 

மோடி இன்று காமணாலி மூலம் திறந்துதவக்கிறார். 

இதில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், ேத்திய சுகாதாரத் துதற 

அதேச்சர் ேன்சுக் ோண்ட்வியா, தமிழக சுகாதாரத் துதற 

அதேச்சர் ோ.சுப்பிரேணியன் ேற்றும் அதிகாரிகள் 

பங்மகற்கின்றைர். 

தமிழகத்தில் திருவள்ளூர், அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, 

திருப்பூர், நீலகிரி, நாகப்பட்டிைம், நாேக்கல், கிருஷ்ணகிரி, 

திண்டுக்கல், ராேநாதபுரம், விருதுநகர் ஆகிய 11 

ோவட்டங்களில் ரூ.4 ஆயிரம் மகாடியில் புதிய ேருத்துவக் 

கல்லூரிகள் கட்டப்பட்டுள்ளை. 

இவற்தற இன்று (ஜை.12) பிரதேர் நமரந்திர மோடி 

மநரடியாக தமிழகத்துக்கு வந்து திறந்து தவக்க 

ஏற்பாடுகள் மசய்யப்பட்டிருந்தை. ஆைால் கமராைா 

மதாற்று பரவல் அதிகரித்ததால் பிரதேர் வருதக ரத்து 

மசய்யப்பட்டது. 

இந்நிதலயில் பிரதேர் அலுவலகம் மநற்று மவளியிட்ட 

மசய்திக்குறிப்பில் பிரதேர் மோடி இன்று(ஜை.12) ோதல 4 

ேணிக்கு தமிழகத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள 11 

ேருத்துவக் கல்லூரிகதள மடல்லியில் இருந்தபடி 

காமணாலி மூலம்திறந்து தவக்கவுள்ளதாக 

கூறப்பட்டிருந்தது. 

இதன்படி இன்று நடக்கும் இந்தநிகழ்வில், முதல்வர் 

ஸ்டாலின், ேத்திய சுகாதாரத் துதற அதேச்சர் ேன்சுக் 

ோண்ட்வியா, ோநில சுகாதாரத் துதற அதேச்சர் 

ோ.சுப்பிரேணியன் ேற்றும் அதிகாரிகள் காமணாலிக் 

 

 

 

 



        

    

காட்சி மூலம் பங்மகற்கின்றைர். மேலும் அந்தந்த 

ோவட்டங்கதளச் மசர்ந்த உள்ளூர் அதேச்சர்கள், எம்பி, 

எம்எல்ஏக்கள், ஆட்சியர்கள் உட்பட உயர் அதிகாரிகளும் 

விழாவில் கலந்துமகாள்கின்றைர். இந்த 11 புதிய 

ேருத்துவக் கல்லூரிகள் மூலம் தமிழகத்துக்குக் கூடுதலாக 

1,450 ோணவர் மசர்க்தகக்காை இடங்கள் கிதடக்க 

வாய்ப்புள்ளது. 

தமிழாய்வு நிறுவைம் 

இமதமபால் மசன்தை மபரும்பாக்கத்தில் ரூ.24.65 மகாடி 

ேதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள ேத்திய மசம்மோழித் தமிழாய்வு 

நிறுவைத்தின் புதிய கட்டிடத்ததயும் பிரதேர் மோடி 

காமணாலி காட்சி மூலோக இன்று திறக்கவுள்ளார். 

 

3. மதசிய இதளமயார் விழா; பிரதேர் நமரந்திர மோடி 

காமணாலியில் இன்று மதாடங்கி தவக்கிறார்: 

புதுச்மசரியில் நடப்பதாக இருந்த மதசிய இதளமயார் 

விழாதவ, கமராைா பரவலால் காமணாலியில் இன்று 

பிரதேர் மோடி மதாடங்கி தவக்கிறார். அத்துடன் `23 

மகாடியில் புதுச்மசரியில் அதேக்கப்பட்டுள்ள காேராஜர் 

ேணிேண்டபத்ததயும் பிரதேர் திறந்து தவக்கிறார். 

நாட்டின் 75ஆவது சுதந்திர திை ஆண்டு ேற்றும் சுவாமி 

விமவகாைந்தர் பிறந்தநாதளமயாட்டி 25ஆவது மதசிய 

இதளமயார் விழா, அரவிந்தரின் 150ஆவது பிறந்தநாள் 

விழா புதுதவயில் மகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

4. ேனிதருக்கு மபாருத்தப்பட்ட பன்றியின் இதயம்: 

ேருத்துவ உலகில் புதிய சாததை 

ேரபணு ோற்றப்பட்ட பன்றியின் இதயத்தத ோற்று 

அறுதவ சிகிச்தசயின்மூலம் ேனிதருக்கு மபாருத்தப்பட்ட 

புதிய ேருத்துவ சாததை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. 

அமேரிக்காதவச் மசர்ந்த மடவிட் மபன்ைட் என்பவருக்கு 

ேரபணு ோற்றம் மசய்யப்பட்ட பன்றியின் இதயத்தத 

மபாருத்தி மேரிலாண்ட் பல்கதலக்கழக ேருத்துவர்கள் 

இந்தச் சாததை புரிந்துள்ளைர். 

 

5. இனி சீைாவின் விமவா இல்தல: ஐபிஎல் 

ஸ்பான்ஸராக டாடா குழுேத்துடன் பிசிசிஐ ஒப்பந்தம் 

ஐபிஎல் டி20 மதாடரின் தடட்டில் ஸ்பான்ஸராக சீைாவின் 

விமவா நிறுவைத்துக்குப் பதிலாக டாடா குழுேம் அடுத்த 

இரு ஆண்டுகளுக்கு உரிேத்ததப் மபற்றுள்ளதாகத் 

தகவல்கள் மதரிவிக்கின்றை. 

நடப்பு 2022 சீசன் ேற்றும் 2023ஆம் ஆண்டு சீசனுக்கும் 

தடட்டில் ஸ்பான்ஸராக டாடா குழுேம் மதர்ந்மதடுக்கப்பட் 

-டுள்ளதாக IPL நிர்வாகிகள் தரப்பில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

டாடா குழுேத்துக்கு உள்நாட்டிலும், மவளிநாட்டிலும் 

பல்மவறு நிறுவைங்கள் மசயல்பட்டு வரும் நிதலயில், 

இந்த ஒப்பந்தத்தத பிசிசிஐ ேற்றும் ஐபிஎல் நிர்வாகக் குழு 

மநற்று வழங்கியுள்ளது. 

 

 

6. சரிவிலிருந்து மீளும் இந்திய மபாருளாதாரம்: ஏற்றுேதி, 

மவதல வாய்ப்பு, டிஜிட்டல் பரிவர்த்ததை அதிகரிப்பு 

கமராைா மதாற்றிைால் ஏற்பட்டபாதிப்பிலிருந்து 

மபாருளாதாரத்தத காக்கும் வதகயில் நடப்பு நிதி 

ஆண்டில் இந்தியாவின் ஏற்றுேதி அதிகரித்துள்ளது. 

நடப்பு நிதி ஆண்டில் (2021-22) முதல் 9 ோதங்களில் 

இந்தியாவின் ஏற்றுேதி வர்த்தகம் 30 ஆயிரம் மகாடி 

டாலதர எட்டியுள்ளது. இது முந்ததய ஆண்டு இமத 

காலத்தில் எட்டியததவிட 22 சதவீதம் அதிகோகும். 

நவம்பர் ோதத்தில் ஏற்றுேதி வர்த்தகம் 

குதறந்தமபாதிலும் ஒட்டுமோத்தோக ஏற்றுேதி 

அதிகரித்துள்ளது. நடப்பு நிதி ஆண்டில் 40,000 மகாடி 

டாலர் எை ஏற்றுேதி இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அந்த இலக்தக எளிதில் எட்டிவிட முடியும் என்பதற்காை 

அறிகுறிகள் மதன்படுகின்றை. 

2020-21ஆம் நிதிஆண்டில் இந்தியாவின் ஏற்றுேதி 

வர்த்தகம் $35,400 மகாடியாகும். முந்ததய நிதியாண் 

-தடவிட 5,700 மகாடி டாலர் கூடுதலாக வர்த்தகோைது. 

இறக்குேதி 51,300 மகாடி டாலராக இருந்தது. 

நடப்பாண்டில் அமேரிக்காவுக்காை வர்த்தகம் அதிகரித்து 

உள்ளது. 5,870 மகாடி டாலர் அளவுக்கு ஏற்றுேதியாகி 

உள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக சீைாவுக்காை ஏற்றுேதி 

வர்த்தகம் 42% அதிகரித்துள்ளது. இந்தியா அதிக அளவில் 

ஏற்றுேதி மசய்யும் நாடுகளில் முதல் ஐந்து நாடுகளின் 

பட்டியலில் வங்கமதசமும் இடம்மபற்றுள்ளது. 

வங்கமதசத்துக்காை இந்திய ஏற்றுேதி 67% அதிகரித்து 

உள்ளது. 

இந்தியாவின் ஏற்றுேதி அதிகரித்துள்ளதற்கு பல 

நாடுகளுடன் தாராள வர்த்தக ஒப்பந்தம் (எப்டிஏ) 

மபாடப்பட்டதும் முக்கிய காரணோகும். இந்தியா முதலில் 

தாராள வர்த்தக ஒப்பந்தம் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துடன்தான் 

மபாட்டது. ஆைால் இந்தியாவின் கச்சா எண்மணய் 

இறக்குேதி குதறந்தததத் மதாடர்ந்து அமீரகத்துடைாை 

வர்த்தக அளவு கடந்த சில ஆண்டுகளாக 

குதறந்துவிட்டது. இங்கிலாந்துடன் தாராள வர்த்தக 

ஒப்பந்தம் மேற்மகாள்வது மதாடர்பாை மபச்சுவார்த்தத 

நதடமபற்று வருகிறது. ஐமராப்பிய யூனியன் 

கூட்டதேப்பிலிருந்து இங்கிலாந்து மவளிமயறியதால் 

ஏற்பட்டுள்ள வர்த்தக பாதிப்தபஈடுகட்டுவதற்காக 

இங்கிலாந்துடன் தாராள வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்த 

மபச்சுவார்த்தத மேற்மகாள்ளப்படுகிறது. ஐமராப்பிய 

யூனியன், ஆஸ்திமரலியா, கைடா, இஸ்மரல் ஆகிய 

நாடுகளுடன் வர்த்தக ஒப்பந்தம் தகமயழுத்தாகியுள்ளது. 

டிசம்பர் ோதத்தில் ேட்டும் 3,700 மகாடி அளவுக்கு 

ஏற்றுேதி வர்த்தகம் நதடமபற்றுள்ளதாக ேத்திய வர்த்தக 

அதேச்சர் பியுஷ் மகாயல் மதரிவித்துள்ளார். முந்ததய 

ஆண்டு இமத காலத்தில் எட்டப்பட்ட ஏற்றுேதி அளதவக் 

காட்டிலும் 37 சதவீதம் அதிகோகும். 

நடப்பு நிதி ஆண்டு முடிவதடய 3 ோதங்கள் உள்ள 

நிதலயில் இத்ததகய ஏற்றுேதி வருோைத்தத இந்தியா 

இதுவதர எட்டியது இல்தல. 

 

 



        

    

மின்னுற்பத்தி 

2015-ம் ஆண்டில் பாரீஸில் நதடமபற்ற ோநாட்டில் ேரபு 

சாரா எரிசக்தி இலக்தக எட்ட இந்தியா தகமயழுத்திட்டது. 

இதன்படி 2030-ம் ஆண்டு எட்ட மவண்டிய இலக்கு 8 

ஆண்டுகளுக்கு முன்ை தாகமவ 2021-ம் ஆண்டிமலமய 

இந்தியா எட்டிவிட்டது குறிப்பிடத் தக்க சாததையாகும். 40 

சதவீதமின்னுற்பத்திதய ேரபுசாரா மின்னுற்பத்தி மூலம் 

உற்பத்தி மசய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. காற்றாதல, 

சூரிய மின்னுற்பத்தி ேற்றும் அணு மின்னுற்பத்தி மூலம் 

இதத எட்ட முடிவு மசய்யப்பட்டது. 

இந்தியாவின் மோத்த மின்னுற் பத்தி 392 கிகாவாட் 

ஆகும். ேரபுசாரா உற்பத்தி மூலோக உற்பத்தி மசய்ய 

மவண்டிய மின்னுற்பத்தி 157 கிகாவாட்டாகும். அரசு 

தனியார் பங்மகற்பு மூலம் இந்த இலக்தக 

எட்டப்பட்டுள்ளது. ேரபு சாரா எரிசக்தித் துதறயில் 

மேற்மகாள்ளப்பட்ட அந்நிய முதலீடு (2014-19) 6,400 

மகாடி டாலராகும். 

மவதலவாய்ப்பு 

ஐஐடி உள்ளிட்ட முன்ைணி கல்வி நிறுவைங்களில் 

அதிக அளவில் அதிக சம்பளத்துக்கு இந்திய ோணவர்கள் 

முன்ைணி நிறுவைங்களால் மதர்வு மசய்யப்பட்டுள்ளைர். 

மும்தப ஐஐடி-யில் ேட்டும் 1,400 ோணவர் களுக்கு 

வளாகத் மதர்வில் மவதல கிதடத்துள்ளது. ஐஐடி-மடல்லி 

கல்வி தேயத்தில் 1,250 ோணவர்களுக்கு மவதல 

கிதடத்துள்ளது. 

இமதமபால மசன்தை ஐஐடி-யில் கடந்த ஆண்தட விட 

73 சதவீதம் கூடுதலாை எண்ணிக்தகயில் 

ோணவர்களுக்கு மவதல கிதடத் துள்ளது. அத்துடன் 

ஊதியமும் கடந்த ஆண்தட விட 20 சதவீதம் முதல் 40 

சதவீதம் வதர அதிகோகும். 

கமராைா காலகட்டத்தில் மவதலயிழந்தவர்களில் 60 

சதவீதம் மபருக்கு மீண்டும் மவதல கிதடத்துள்ளது. 

மதாழில்நுட்பப் மபாறியாளர்களுக்காை மததவயும் 

அதிகரித்துள்ளது. 

டிஜிட்டல் பரிவர்த்ததை 

இந்தியாவின் டிஜிட்டல் மூலோை வர்த்தக பரிவர்த்ததை 

கடந்த ஆண்டில் அதிகரித்துள்ளது. 30,000 மகாடி டாலர் 

அளவுக்கு வர்த்தக பரிவர்த்ததை நதடமபற் றுள்ளது. 

இது சீைாதவ விட 60 சதவீதம் அதிகோகும். 

 

 


