
        

    

1. ஆசிய வளர்ச்சிக் கண்ண ோட்டம் – 2022’இன்படி, 

2023-24’இல் இந்தியோவின் மதிப்பிடப்பட்ட வளர்ச்சி 

விகிதம் என்ன? 

அ) 10.5% 

ஆ) 9% 

இ) 8%  

ஈ) 6.5% 

✓ மணிலாவைச் சார்ந்த ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி சமீபத்தில் 

அதன் ஆசிய ைளர்ச்சிக் கண்ண ாட்டம் – 2022’ஐ 

வைளியிட்டது. வதற்காசியாவின் மிகப்வபரிய வபாருளாதார 

-மான இந்தியா, நடப்பு நிதியாண்டில் (2022-23) 7.5 

சதவீதமும், அடுத்த ஆண்டு (2023-24) எட்டு சதவீதமும் 

ைளரும் என்று அது கணித்துள்ளது. 

 

2. 2022 - உலக சுகோதோர நோளுக்கோனக் கருப்பபோருள் 

என்ன? 

அ) Our Planet, Our Health  

ஆ) Climate Change Matters 

இ) Personal Hygiene and Public Hygiene 

ஈ) Take Care of You and Earth 

✓ 1948இல் முதலாைது சுகாதார சவபயில் உலக சுகாதார 

நிறுைனம் (WHO) உருைாக்கப்பட்டவதக் வகாண்டாடும் 

விதமாக ஒவ்ணைார் ஆண்டும் ஏப்ரல்.7 அன்று உலக 

சுகாதார நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

✓ உடல்நலன் வதாடர்பான சிக்கல்கவளப்பற்றி விைாதிக்க 

-வும், குறிப்பிட்ட உடல்நலச் சிக்கல்கள் குறித்து சிறப்பு 

கைனத்வத ஈர்க்கவுமாக WHO இதவன ைழிநடத்துகிறது. 

“நமது ணகாள், நமது நலன்” என்பது இந்த ஆண்டு (2022) 

உலக சுகாதார நாளுக்கானக் கருப்வபாருள் ஆகும். 

 

3. “Braving the Storms: East Asia and Pacific Economic 

Update” என்ற தலலப்பிலோன அறிக்லகலய பவளியிட்ட 

நிறுவனம் எது? 

அ) பன்னாட்டு ப  நிதியம் 

ஆ) உலக ைங்கி  

இ) ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி 

ஈ) BRICS ைங்கி 

✓ உலக ைங்கியானது “Braving the Storms: East Asia and 

Pacific Economic Update” என்ற தவலப்பிலான ஓர் 

அறிக்வகவய வைளியிட்டது. 

✓ இந்த அறிக்வகயின்படி, அவமரிக்காவில் நிதி இறுக்கம், 

சீனாவில் கட்டவமப்பு மந்தநிவல மற்றும் உக்வரனில் 

ணபார் ஆகிய மூன்று இடர்கள் கிழக்காசியா மற்றும் பசிபிக் 

பிராந்தியத்திற்கு முன்னுள்ளன. இவ்ைறிக்வகயின் ஏப்ரல் 

2022 இதழ், அபாயங்கவளத் தவிர்க்கவும் ைாய்ப்புகவளப் 

புரிந்துவகாள்ளவும் துணிச்சல் மிகுந்த சீர்திருத்தங்கவளப் 

பரிந்துவரக்கிறது. 

 

 

 

4. 2021-22ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவின் ணவளோண்லமப் 

பபோருட்கள் ஏற்றுமதி, எந்தச் சோதலனலய எட்டியுள்ளது? 

அ) $10 பில்லியன் 

ஆ) $20 பில்லியன் 

இ) $50 பில்லியன்  

ஈ) $100 பில்லியன் 

✓ 2021-22ஆம் ஆண்டில் $50 பில்லியன் டாலர்கவளக் 

கடந்து இந்தியாவின் விைசாயப் வபாருட்களின் ஏற்றுமதி 

புதிய வமல்கல்வல எட்டியது. இதுணை இந்தியாவிலிருந்து 

விைசாய ஏற்றுமதியில் இதுைவர எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச 

அளைாகும். ணைளாண் ஏற்றுமதி 2021-22இல் 19.92% 

அதிகரித்து $50.21 பில்லியன் டாலர்கவளத் வதாட்டுள்ளது.  

✓ தரவுகளின்படி, அரிசி ($9.65 பில்லியன்), ணகாதுவம 

($2.19 பில்லியன்), சர்க்கவர ($4.6 பில்லியன்) ணபான்ற 

முக்கியப் வபாருட்கள் இதுைவர இல்லாத அளவுக்கு அதிக 

அளவில் ஏற்றுமதி வசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

5. ‘ஒன் பெல்த்’ கட்டலமப்போனது எந்த மோநிலத்தில் ஒரு 

ணசோதலனத்திட்டமோக பதோடங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) உத்தரகாண்ட்  

ஆ) குஜராத் 

இ) ணகாைா 

ஈ) ஹரியானா 

✓ கால்நவட பராமரிப்பு மற்றும் பால்ைளத்துவறயானது 

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் ஒரு சுகாதாரக் கட்டவமப்வப 

ஒரு சுகாதார ஆதரவு அலகுமூலம் வசயல்படுத்துதற்கான 

ஒரு ணசாதவனத் திட்டத்வதத் வதாடங்கியுள்ளது. இந்தப் 

பிரிவின் முக்கிய ணநாக்கம், கற்றல்களின் அடிப்பவடயில் 

ணதசிய அளவிலான ஒரு சுகாதார வசயல்திட்டத்வத 

உருைாக்குைதாகும். 

 

6. 2022 - உலக ஆட்டிசம் விழிப்பு ர்வு நோளுக்கோனக் 

கருப்பபோருள் என்ன? 

அ) Inclusion in the Workplace  

ஆ) Quality Education for All 

இ) Leaving No one Behind 

ஈ) Disorder, Not a disease 

✓ உலக ஆட்டிசம் விழிப்பு ர்வு நாளானது ஆட்டிசம் 

உள்ளைர்கள் நாணடாறும் எதிர்வகாள்ளும் சிக்கல்கள் 

குறித்த விழிப்பு ர்வை ஏற்படுத்துைவத ணநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

✓ ஆட்டிசம் ஸ்வபக்ட்ரம் ணகாளாறுபற்றிய விழிப்பு ர்வை 

பரப்புைதற்காக ஆண்டுணதாறும் ஏப்ரல்.2 அன்று உலக 

ஆட்டிசம் விழிப்பு ர்வு நாள் கவடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

“Inclusion in the Workplace” என்பது இந்த ஆண்டு (2022) 

ைரும் உலக ஆட்டிசம் விழிப்பு ர்வு நாளுக்கானக் கருப் 

வபாருள் ஆகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. 2022 - உலக வோனிலல நோளுக்கோனக் கருப்பபோருள் 

என்ன? 

அ) Early Warning and Early Action  

ஆ) Climate and Water 

இ) The Sun, the Earth and the Weather 

ஈ) The Ocean, Our climate and Weather 

✓ ‘உலக ைானிவல அவமப்பு (WMO)’ நிறுைப்பட்ட நாளை 

நிவனவுகூரும் ைவகயில் உலக ைானிவல நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. WMO, தற்ணபாது 193 உறுப்பு 

நாடுகவளயும் பிரணதசங்கவளயும் வகாண்டுள்ளது. 

✓ WMO ஆனது 1961ஆம் ஆண்டு முதல், மார்ச்.23ஆம் ணததி 

அன்று உலக ைானிவல நாவளக்கவடபிடித்து ைருகிறது. 

“Early Warning and Early Action” என்பது இந்த ஆண்டு 

(2022) உலக ைானிவல நாளுக்கானக் கருப்வபாருள் 

ஆகும். 

 

8. ஒரு சமீப அறிக்லகயின்படி, ஆசியோ முழுவதும் கோப்பீட்டு 

ஊடுருவல் விகிதம் குலறவோகவுள்ள நோடு எது? 

அ) இலங்வக 

ஆ) ஆப்கானிஸ்தான் 

இ) இந்தியா  

ஈ) ணநபாளம் 

✓ சுற்றுச்சூழல் தளமான கிவளணமட் டிவரண்ட்ஸ் தயாரித்த 

ஒரு சமீபத்திய அறிக்வகயின்படி, வமாத்த ஆசியாவிலும் 

காப்பீட்டு ஊடுருைலில் இந்தியா மிகக்குவறந்த 

விகிதத்வதக் வகாண்டுள்ளது என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.  

✓ 2021 ணமயில் ணமற்கு ைங்காளத்வதத் தாக்கிய ஆம்பன் 

சூறாைளிக்குப் பின், இந்தியக் காப்பீட்டு நிறுைனங்கள் 

காப்பீட்டுத் வதாவகயில் ¾ பகுதிவயச் வசலுத்தத் தைறின. 

இதுவே இம்மிகக்குளைந்த விகிதத்திற்குக் காரணமாகும். 

 

9. ணகணலோ இந்தியோ – பல்கலலக்கழக விலளயோட்டுக்கள் 

– 2021’ஐ (KIUG 2021) நடத்துகிற நகரம் எது? 

அ) வசன்வன  

ஆ) வபங்களூரு  

இ) வஹதராபாத் 

ஈ) ணடராடூன் 

✓ ணகணலா இந்தியா பல்கவலக்கழக விவளயாட்டுக்கள் – 

2021’க்கான (KIUG 2021) இலச்சிவன, வஜர்சி, சின்னம் 

மற்றும் கீதம் ஆகியைற்வற மத்திய இவளணயார் 

விைகாரங்கள் மற்றும் விவளயாட்டுத்துவற அவமச்சர் 

அனுராக் தாக்கூர் வைளியிட்டார். 

✓ சின்னமானது ‘வீரா’ என்ற யாவனவயக் வகாண்டுள்ளது. 

வபங்களூரில் நவடவபறவிருந்த இந்நிகழ்வு, கடந்தாண்டு 

COVID வநருக்கடி கார மாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இது 

KIUG-இன் 2ஆைது பதிப்பாகும். இதில் முதன்முவறயாக 

ணயாகாசனம் மற்றும் மற்கம்பம் ஆகியவை இடம்வபறும். 

 

 

10. 2022 – ICC மகளிர் உலகக்ணகோப்லபலய பவன்ற 

நோடு எது? 

அ) இங்கிலாந்து 

ஆ) ஆஸ்திணரலியா  

இ) வதன்னாப்பிரிக்கா 

ஈ) இந்தியா 

✓ ஆஸ்திணரலிய அணி இறுதிப்ணபாட்டியில் இங்கிலாந்வத 

71 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஏழாைது ICC மகளிர் 

கிரிக்வகட் உலகக்ணகாப்வபவய வைன்றது.  

✓ ஆஸ்திணரலியாவின் அலிசா ஹீலி 170 ரன்கவள விளாச, 

இறுதிப்ணபாட்டியில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக ஆஸி., ஐந்து 

விக்வகட் இழப்புக்கு 356 ரன்கள் எடுத்தது. மற்வறாரு வீரர் 

நாட் ஸ்கிைர் 148 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமலிருந்தார். 

இங்கிலாந்து அணியால் 43.4 ஓைரில் 285 ரன் மட்டுணம 

எடுக்க முடிந்தது. 

 

 

1. விக்ணடாரியாவில் 2026 காமன்வைல்த் ணபாட்டிகள்: 

முதன்முவறயாக பல நகரங்களில் நவடவபறுகிறது 

23ஆைது காமன்வைல்த் விவளயாட்டுப் ணபாட்டிகள், 

ஆஸ்திணரலியாவின் விக்ணடாரியா மாகா த்தில் 

2026ஆம் ஆண்டு நவடவபறவுள்ளது. 

ைழக்கமாக ஒணர நகரத்தில் நவடவபறும் இந்த 

விவளயாட்டுப் ணபாட்டிகள், அந்த ஆண்டு விக்ணடாரியா 

மாகா த்தின் ஒன்றுக்கும் ணமற்பட்ட நகரங்களில் 

நவடவபறவுள்ளது. இதற்காக வமல்ணபார்ன், கீலாங், 

வபண்டிணகா, பலாரத், கிப்ஸ்ணலண்ட் ஆகிய நகரங்கள் 

ணதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளன. 

அந்தந்த நகரங்களில் இருக்கும் பிரத்ணயக விவளயாட்டு 

கிராமங்களில் ணபாட்டிகள் நவடவபறும். வதாடக்க நிகழ்ச்சி 

மார்ச் மாதத்தில் வமல்ணபார்ன் கிரிக்வகட் வமதானத்தில் 

நிகழவுள்ளது. அப்ணபாட்டிக்காக 16 விவளயாட்டுகவளக் 

வகாண்ட முதல் பட்டியல் வைளியிடப்பட்டுள்ளது. 

அதில் டி20 கிரிக்வகட் இடம்வபற்றுள்ள நிவலயில், 

துப்பாக்கி சுடுதல், மல்யுத்தம், வில்வித்வத ணபான்ற 

விவளயாட்டுகள் இடம்வபறவில்வல. இந்தியா இைற்றில் 

சிறந்து விளங்குைது நிவனவுகூரத்தக்கது. எனினும், 

ைரும் நாள்களில் ணபாட்டிவய நடத்தும் நகரங்களின் 

விருப்பத்தின் அடிப்பவடயில் இன்னும் சில 

விவளயாட்டுகள் பட்டியலில் ணசர்க்கப்படும். 

காமன்வைல்த் விவளயாட்டுப் ணபாட்டிகள் 

ஆஸ்திணரலியாவில் நவடவபற இருப்பது, இது 6ஆைது 

முவறயாகும். இதற்குமுன் 2018 (ணகால்டு ணகாஸ்ட், 2006 

(வமல்ணபார்ன்), 1982 (பிரிஸ்ணபன்), 1962 (வபர்த்), 1938 

(சிட்னி) ஆகிய இடங்களில் நடத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

2. புதுப்பிக்கப்பட்ட ணதசிய கிராம சுயராஜ்ய திட்டத்வத 

01.04.2022 முதல் 31.03.2026 ைவர வதாடர 

அவமச்சரவை ஒப்புதல் 

 

  

 



        

    

ணதசிய கிராம சுயராஜ்யம் என்னும் புதுப்பிக்கப்பட்ட மத்திய 

நிதியுதவித் திட்டத்வத 01.04.2022 முதல் 31.03.2026 

ைவர (பதிவனந்தாைது நிதி ஆவ யக் காலத்தில்) 

வதாடர்ைதற்கு பிரதமர் தவலவமயிலான வபாருளாதார 

விைகாரங்களுக்கான அவமச்சரவைக்குழு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. பஞ்சாயத்து ராஜ் அவமப்புகளின் நிர்ைாக 

திறன்கவள ணமம்படுத்தும் ணநாக்கத்தில் இந்த முடிவு 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

நிதி தாக்கங்கள்: 

இத்திட்டத்தின் வமாத்த நிதிச் வசலவு `5911 ணகாடி, இதில் 

மத்தியப் பங்கு ̀ 3700 ணகாடி மற்றும் மாநிலப் பங்கு ̀ 2211 

ணகாடி. 

ணைவலைாய்ப்பு உருைாக்கம் உட்பட முக்கிய தாக்கம்: 

நாடு முழுைதும் உள்ள பாரம்பரிய அவமப்புகள் உட்பட 

2.78 லட்சத்திற்கும் அதிகமான கிராமப்புற உள்ளாட்சி 

அவமப்புகளுக்கு, உள்ளாட்சி நிர்ைாகத்தின் மூலம் நீடித்த 

ைளர்ச்சி இலக்குகவள அவடைதற்கான நிர்ைாக 

திறன்கவள ணமம்படுத்துைதற்கு இத்திட்டம் உதவும். 

கிராமங்களில் ைறுவம இல்லாத மற்றும் ணமம்பட்ட 

ைாழ்ைாதாரம், நலமான கிராமம், குழந்வதகளுக்கு 

நட்பான கிராமம், ணபாதுமான தண்ணீர் ைசதி வகாண்ட 

கிராமம், சுத்தமான மற்றும் பசுவம கிராமம், கிராமத்தில் 

தன்னிவறைான உள்கட்டவமப்பு, சமூக பாதுகாப்பு 

கிராமம், நல்லாட்சியுடன் கூடிய கிராமம், மற்றும் 

கிராமத்தில் உருைாக்கப்படும் ைளர்ச்சி உள்ளிட்ட 

இலக்குகவள எட்ட இது உதவும். 

பட்டியல் பிரிவுகள், பழங்குடியினர் மற்றும் வபண்களின் 

பிரதிநிதித்துைத்வத பஞ்சாயத்துகள் வகாண்டிருப்பதாலும், 

அடித்தட்டு மக்களுக்கு வநருக்கமான அவமப்புகளாக 

இருப்பதாலும், பஞ்சாயத்துகவள ைலுப்படுத்துைது சமூக 

நீதி மற்றும் சமூகத்தின் வபாருளாதார ைளர்ச்சியுடன் 

சமத்துைத்வதயும் உள்ளடக்கிய தன்வமவயயும் 

ஊக்குவிக்கும். 

பஞ்சாயத்து ராஜ் அவமப்புகளின் மின்-ஆளுவமயின் 

அதிகரித்த பயன்பாடு ணமம்பட்ட ணசவை ைழங்கல் மற்றும் 

வைளிப்பவடத்தன்வமவய அவடய உதவும். கிராம 

சவபகவள இத்திட்டம் ைலுப்படுத்தும். திட்டத்வத 

வசயல்படுத்துைவத ணமற்பார்வையிடவும், திட்டத்தின் கீழ் 

இலக்குகவள அவடைதற்காக மாநிலங்கள் / யூனியன் 

பிரணதசங்களுக்கு வதாழில்நுட்ப ஆதரவை ைழங்கவும் 

ணதவை அடிப்பவடயிலான ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள் 

ைழங்கப்படலாம். 

பயனாளிகளின் எண்ணிக்வக: 

நாடு முழுைதும் உள்ள பாரம்பரிய அவமப்புகள் உள்ளிட்ட 

கிராமப்புற உள்ளாட்சி அவமப்புகளின் ணதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட 

60 லட்சம் பிரதிநிதிகள், வசயல்பாட்டாளர்கள் மற்றும் இதர 

பங்குதாரர்கள் இத்திட்டத்தின் ணநரடிப் பயனாளிகளாக 

இருப்பார்கள். 

 

 

 

3. அம்ணபத்கர் பிறந்தநாள் சமத்துை நாளாகக் 

வகாண்டாட்டம்: முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு 

அம்ணபத்கர் பிறந்தநாள் சமத்துை நாளாகக் வகாண்டாடப்ப 

-டும் என முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார். ணமலும், 

அைரது எழுத்துகள் தமிழில் வமாழிவபயர்க்கப்படும் 

என்றும் அைர் அறிவித்தார். 

 

4. ஐ.நா. வபாருளாதாரம்-சமூக கவுன்சிலின் 4 முக்கிய 

அவமப்புகளுக்கு இந்தியா ணதர்வு 

ஐநா வபாருளாதாரம் மற்றும் சமூக கவுன்சிலின் 4 முக்கிய 

அவமப்புகளுக்கு இந்தியா ணதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

கடந்த 1945-ஆம் ஆண்டு ஐநா வபாருளாதாரம் மற்றும் 

சமூக கவுன்சில் நிறுைப்பட்டது. இது ஐநா அவமப்பின் 6 

முக்கிய உறுப்புகளில் ஒன்றாகும். ஐநாவின் 54 உறுப்பு 

நாடுகவள இந்தக் கவுன்சில் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

இந்நிவலயில், ஐநாவுக்கான இந்திய தூதரகம் டுவிட்டரில் 

வைளியிட்ட பதிவில், ‘ஐநா வபாருளாதாரம் மற்றும் சமூக 

கவுன்சிலின் சமூக ணமம்பாட்டு ஆவ யம், தன்னார்ை 

அவமப்புகளுக்கான குழு, அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ப 

ைளர்ச்சி ஆவ யம் ஆகியைற்றுக்கு இந்தியா ணதர்ைாகி 

உள்ளது. இதுதவிர, வபாருளாதாரம்-சமூகம்-பண்பாட்டு 

உரிவமகள் குழுவில் இடம்வபற இந்திய தூதர் பிரீத்தி 

சரண் மீண்டும் ணதர்வுவசய்யப்பட்டுள்ளார்” என்று 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதற்காக ஐநா உறுப்புநாடுகளுக்கு இந்திய தூதரகம் 

நன்றி வதரிவித்துள்ளது. 

 

5. வரய்க்யாவிக் ஓபன் வசஸ்: பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன் 

ஐஸ்லாந்தில் நவடவபற்ற வரய்க்யாவிக் ஓபன் வசஸ் 

ணபாட்டியில் இந்திய வீரரும், வசன்வனவயச் ணசர்ந்தைரு 

-மான ஆர் பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன் பட்டம் வைன்றார். 

9 சுற்றுகள் வகாண்ட இந்தப் ணபாட்டியில் பிரக்ஞானந்தா 

7.5 புள்ளிகள் வபற்று வைற்றியாளரானார். இறுதிச்சுற்றில் 

அைர் சக இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டரான டி குணகவை 

வீழ்த்தினார். 

 

6. நாட்டின் ஏற்றுமதி 42,000 ணகாடி டாலவர எட்டியது 

நாட்டின் ஏற்றுமதி கடந்த நிதியாண்டில் 42,000 ணகாடி 

டாலவர எட்டியுள்ளதாக மத்தி அரசு வதரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ைர்த்தக அவமச்சகம் வைளியிட்ட புள்ளி 

விைரத்தில் வதரிவித்துள்ளதாைது: 

வபட்ணராலிய தயாரிப்புகள், வபாறியியல், ணதால் உள்ளிட்ட 

துவறகளின் வசயல்பாடுகள் ஆணராக்கியமான நிவலயில் 

இருந்தவதயடுத்து நாட்டின் ஏற்றுமதி கடந்த மார்ச் 

மாதத்தில் 4,222 ணகாடி டாலர் அளவிற்கு அதிகரித்தது. 

இது, முந்வதய 2021ஆம் ஆண்டின் மார்ச் மாத 

ஏற்றுமதியான 3,526 ணகாடி டாலருடன் ஒப்பிடுவகயில் 

19.76 சதவீதம் அதிகமாகும். 

அணதணபான்று, இறக்குமதியும் கடந்த மார்ச்சில் 24.21% 

உயர்ந்து 6,074 ணகாடி டாலராக கா ப்பட்டது. 



        

    

இவதயடுத்து, ைர்த்தக பற்றாக்குவற 1,851 ணகாடி டாலராக 

அதிகரித்தது. 2021 மார்ச் மாதத்தில் ைர்த்தக பற்றாக்குவற 

1,364 ணகாடி டாலராக கா ப்பட்டது. 

ஒட்டுவமாத்த அளவில் கடந்த நிதியாண்டில் (2021-22) 

நாட்டின் ஏற்றுமதி ைரலாற்று உச்சமாக 41,965 ணகாடி 

டாலவரத் வதாட்டுள்ளது. இது இந்திய மதிப்பில் `31.50 

லட்சம் ணகாடியாகும். 

ணமலும், கடந்த நிதியாண்டில் இறக்குமதியும் 61,189 ணகாடி 

டாலராக அதிகரித்தது. இவதயடுத்து ைர்த்தக 

பற்றாக்குவற அந்த நிதியாண்டில் 19,224 ணகாடி டாலர் 

(`15 லட்சம் ணகாடி) என்ற அளவில் இருந்தது. 

2020-21இல் ைர்த்தக பற்றாக்குவற (இறக்குமதி மற்றும் 

ஏற்றுமதிக்கு இவடயிலான வித்தியாசம்) 10,263 ணகாடி 

டாலர் என்ற அளவில் கா ப்பட்டது. 

இந்தியாவின் மாதாந்திர ஏற்றுமதி முதல்முவறயாக 

நடப்பாண்டு மார்ச் மாதத்தில்தான் 4,000 ணகாடி டாலர் 

என்ற வமல்கல்வல கடந்து 4,200 ணகாடி டாலவர 

வதாட்டதாக ைர்த்தக அவமச்சகம் புள்ளிவிைரத்தில் 

வதரிவித்துள்ளது. 

 

7. 20 சிறந்த வகவிவனஞர்களுக்கு மாநில அரசு 

விருதுகள்: முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் ைழங்கினார் 

வகவிவனத் வதாழில்களுக்காகணை தங்களது ைாழ்வை 

அர்ப்பணித்துக்வகாண்ட 10 சிறந்த வகவிவனஞர்களுக்கு 

‘ைாழும் வகவிவனப் வபாக்கிைம்’ விருது ைழங்கப்பட்டு 

ைருகிறது. இந்த விருதானது 8 கிராம் தங்கப்பதக்கம், 

தாமிர பத்திரம், சான்றிதழ், `1 லட்சம் காணசாவல 

அடங்கியது. 

இணதணபான்று, சிறந்த வகவிவனஞர்களின் பங்களிப்வப 

ஊக்குவிக்கும் ைவகயில், ‘பூம்புகார் மாநில விருது’ 

அளிக்கப்பட்டு ைருகிறது. இந்த விருதானது `50,000 

பரிசுத்வதாவக, 4 கிராம் தங்கப்பதக்கம், தாமிர பதக்கம், 

தகுதிச்சான்று வகாண்டது. 

 

8. ஒணர ணநரத்தில் சூரிய அஸ்தமனம், சந்திணராதயம்: 

கன்னியாகுமரியில் அபூர்ை காட்சிவய 16இல் பார்க்கலாம் 

கன்னியாகுமரி முக்கடல் சங்கமத்தில் நின்றைாறு, ஒணர 

ணநரத்தில் சூரியன் மவறயும், சந்திரன் உதயமாகும் 

அபூர்ை காட்சிவய சனிக்கிழவம (ஏப்.16) பார்க்கலாம். 

ஆண்டுணதாறும் சித்திவர மாத வபௌர் மி நாளில் 

கன்னியாகுமரி கடலில் சூரியன் மவறைதும், சந்திரன் 

உதயமாைதும் ஒணரணநரத்தில் நிகழுகிறது. நிகழாண்டு 

அத்தவகய அபூர்ை காட்சி சனியன்று (ஏப்.16) நிகழவுள்ள 

-து. இந்தக் காட்சிவய இந்தியாவில் கன்னியாகுமரியில் 

மட்டுணம பார்க்கலாம் என்பதால் ஆயிரக்க க்கான 

சுற்றுலாப்பயணிகள் முக்கடல் சங்கமத்தில் திரளுைது 

ைழக்கம். 

 

9. அந்தமான் - நிக்ணகாபர் தீவு இவ ப்புத் திட்டம். 

அந்தமான்-நிக்ணகாபார் தீவுகளில் ணதசிய வநடுஞசாவல -

4இல் உள்ள பிணயாட்னாபாத் முதல் வபரார்கஞ்ச் 

ைவரயிலான பகுதியில் சாவல அவமக்கும் பணிகள் 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நிவறைவடந்ததாக கட்கரி 

வதரிவித்துள்ளார். இது வதாடர்பாக அைர் விடுத்துள்ள 

வசய்தி: இந்த 26 கிமீ நீளமுள்ள சாவல அந்தமான் - 

நிக்ணகாபார் தீவு இவ ப்பு திட்டத்தின்கீழ் `170 ணகாடி 

வசலவில் அவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

பயன்பாட்வட ணமம்படுத்துைதன்மூலம், ணபார்ட் பிணளயரில் 

இருந்து அந்தமான் மாைட்டத்தின் பிற நகரங்களுக்கு 

தவடயற்ற ணபாக்குைரத்து உறுதிவசய்யப்பட்டுள்தாக அைர் 

கூறினார். ணதசிய வநடுஞ்சாவல-4 எனப்படும் ‘அந்தமான் 

ட்ரங்க் சாவல’ தீவுகளின் உயிர்நாடி என்றும், அந்தமான் 

- நிக்ணகாபார் தீவுகளின் சமூக-வபாருளாதார ைளர்ச்சியில் 

முக்கிய பங்கு ைகிக்கிறது என்றும் அைர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

 


