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1. மாதிரி பதிவு அமமப்பு அறிக்மை – 2020இன்படி, ைடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட 

குழந்மதைளின் இறப்பு விகிதம் என்னவாை இருந்தது? 
அ. 25 

ஆ. 32  

இ. 37 

ஈ. 40 

✓ 2022 செப்.22 அன்று சவளியான இந்திய மாதிரி பதிவு அமமப்பு சவளியிட்ட புள்ளிவிவர அறிக்மை–2020இன்படி, 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் நிமையான வளர்ச்சி இைக்குைமள எட்டுவதற்ைாை, ைடந்த 2014ஆம் ஆண்டு முதல் 

குழந்மதைள் இறப்பு விகிதம், ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்மதைளின் இறப்பு விகிதம் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்ை 

முன்னனற்றத்மதப் பதிவுசெய்துவருகிறது. 

✓ 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்மதைளின் இறப்பு விகிதம் ைடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் 1000 பிறப்புைளுக்கு 32ஆை இருந்தது. 

ைடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் 1000 பிறப்புைளுக்கு 35ஆை இருந்தது. சிறுகுழந்மத இறப்பு விகிதமானது (IMR) ைடந்த 

2020ஆம் ஆண்டில் 1000 உயிர்ப்பிறப்புக்கு 28ஆைவும் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் 1000 உயிர்ப்பிறப்புக்கு முப்பது 

ஆைவும் இருந்தது. 

2. இந்தியா எந்த மாநிைத்திலிருந்து தாவர அடிப்பமடயிைான இமறச்சிப்சபாருட்ைளின் முதல் ெரக்குைமள ஏற்றுமதி 

செய்தது? 
அ. பீகாா் 

ஆ. குஜராத்  

இ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ குஜராத் மாநிலத்தின் னைதா மாவட்டத்திலிருந்து அசமரிக்ைாவின் ைலினபார்னியாவுக்கு தாவர அடிப்பமடயிைான 

இமறச்சிப்சபாருட்ைளின் முதல் ெரக்குைமள இந்தியா ஏற்றுமதி செய்தது. னவளாண்மம மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட 

உணவுப்சபாருட்ைளுக்ைான ஏற்றுமதி ஆமணயம் (APEDA) மெவ உணவு வமையின்கீழ் தாவர அடிப்பமடயிைான 

இமறச்சிப்சபாருட்ைளின் முதல் ெரக்கு ஏற்றுமதிமய எளிதாக்கியது. APEDA ஆனது ஆஸ்தினரலியா, இஸ்னரல், 

நியூசிைாந்து மற்றும் பிற நாடுைளில் மெவ உணவு வமைைமள விளம்பரப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. 

3. அண்மமயில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட, ‘இந்திய மெமை சமாழி அைராதி’ திறன்னபசி செயலியின் சபயர் என்ன? 
அ. ISL Seekho சசயலி 

ஆ. Sign Learn சசயலி  

இ. Bharat Sign சசயலி 

ஈ. India Sign Language சசயலி 

✓ ெமூை நீதி மற்றும் அதிைாரமளித்தல் அமமச்ெைம், ‘இந்திய மெமை சமாழி அைராதி’ என்ற திறன்னபசி செயலிமய 

‘Sign Learn’ என்ற சபயரில் அறிமுைப்படுத்தியது. இது 10,000 சொற்ைமளக்சைாண்ட இந்திய மெமை சமாழி 

ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மமயத்தின் இந்திய மெமை சமாழி அைராதிமய அடிப்பமடயாைக் சைாண்டதாகும். செவித் 

திறன் குமறபாடுள்ள குழந்மதைள் பாடநூல்ைமள அணுகும் வமையில் 1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வமரயிைான NCERT 

பாடநூல்ைமள இந்திய மெமை சமாழியில் மாற்றுவதற்ைாை NCERT உடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்திய 

மெமை சமாழி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மமயம் (ISLRTC) மைசயழுத்திட்டது. 

  

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                             2022 செப்டம்பர் 25 & 26 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

4. ெந்திரனில், ‘Changesite–(Y)’ எனப் சபயரிடப்பட்ட ெந்திர படிைத்மதக் ைண்டுபிடித்த நாடு எது? 
அ. இஸ்தரல் 

ஆ. சீனா  

இ. அசமாிக்கா 

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ நிைவினருகிலுள்ள எரிமமைக்குப்மபைளில் புதிய வமை படிைத்மத சீன ஆராய்ச்சியாளர்ைள் ைண்டுபிடித்துள்ளனர். 

பூமியில் தூய மற்றும் திறன்மிக்ை ஆற்றமை உற்பத்தி செய்வதற்ைான ொத்தியம் மிகுந்த ஆற்றல்மூைத்மதயும் 

அவர்ைள் ைண்டுபிடித்துள்ளனர். சிறிய, ஒளிபுகு அப்படிைமானது, சீன நிைவு சதய்வமான ொங்னையின் நிமனவாை, 

Changesite–(Y) எனப் சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

5. ‘ஸ்வச் வாயு ெர்னவக்ஷன்’ திட்டத்மதச் செயல்படுத்துகிற நடுவண் அமமச்ெைம் எது? 

அ. ஊரக வளா்ச்சி அமமச்சகம் 

ஆ. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிமல மாற்ற அமமச்சகம்  

இ. தவளாண்மம மற்றும் விவசாயிகள் நல அமமச்சகம் 

ஈ. புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி அமமச்சகம் 

✓ நடுவண் சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் ைாைநிமை மாற்ற அமமச்ெைம் னதசிய மாெற்ற ைாற்றுத் திட்டம் – 2019 (NCAP) 

கீழ், ‘ஸ்வச் வாயு ெர்னவக்ஷன்’ திட்டத்மதத் சதாடங்கும். 2025–26–க்குள் ைாற்று மாசுபாட்மட 40 ெதவீதம் வமர 

குமறப்பதற்ைாை, NCAPஇன் ஒருபகுதியாை தயாரிக்ைப்பட்ட நைர்ப்புற செயல்திட்டங்ைமளச் செயல்படுத்துவதற்ைாை 

‘ஸ்வச் வாயு ெர்னவக்ஷன்’ நாட்டில் உள்ள 131 நைரங்ைமளத் தரவரிமெப்படுத்தும். 

6. இந்திய இராணுவத்தளபதி சஜனரல் மனனாஜ் பாண்னட, கீழ்க்காணும் எந்நாட்டின் சைளரவ சஜனரல் பதவிமய 

சபற்றார்? 
அ. தநபாளம்  

ஆ. வங்காளததசம் 

இ. மியான்மா் 

ஈ. இலங்மக 

✓ இந்திய இராணுவத்தின் தமைமமத்தளபதி மனனாஜ் பாண்னடவுக்கு, னநபாள அதிபர் வித்யா னதவி பண்டாரி, 

னநபாள இராணுவத்தின் சஜனரல் பதவிமய வழங்கினார். இவ்விழா இருநாட்டு இராணுவங்ைளுக்கிமடனயயான 

தனித்துவமான பாரம்பரியத்தின் ஒருபகுதியாை உள்ளது. சஜனரல் மனனாஜ் பாண்னட, நான்கு நாள் அலுவல்பூர்வ 

பயணமாை னநபாளத்திற்குச் சென்றுள்ளார். பீரங்கி உபைரணங்ைள், சுரங்ைப்பாதுைாப்பு வாைனங்ைள், மருத்துவக் 

ைமடைள் மற்றும் குதிமரைள் உள்ளிட்ட இராணுவ உதவிைமளயும் அவர் னநபாள இராணுவத்துக்கு வழங்கினார். 

7. னதசிய கூட்டுறவுக் சைாள்மை ஆவணத்மத வமரவதற்ைான குழுவின் தமைவர் யார்? 
அ. அமித் ஷா 

ஆ. சுதரஷ் பிரபு  

இ. L K அத்வானி 

ஈ. முரளி மதனாகா் தஜாஷி 
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✓ நடுவண் கூட்டுறவு அமமச்ெைமானது னதசிய கூட்டுறவுக் சைாள்மை ஆவணத்மத உருவாக்குவதற்ைான குழுமவ 

உருவாக்கியுள்ளது. முன்னாள் நடுவணமமச்ெர் சுனரஷ் பிரபு தமைமமயில் நாற்பத்சதழுவர் (47) சைாண்ட குழு 

அமமக்ைப்பட்டுள்ளது. தற்னபாதுள்ள னதசிய கூட்டுறவுக் சைாள்மையானது ைடந்த 2002இல் உருவாக்ைப்பட்டது. 

தற்னபாது, இந்தியாவில் சுமார் 8.5 இைட்ெம் கூட்டுறவுச் ெங்ைங்ைள் 29 னைாடி உறுப்பினர்ைமளக்சைாண்டுள்ளன. 

8. ‘Transforming Literacy Learning Spaces’ என்பது செப்டம்பர்.8 அன்று சைாண்டாடப்படும் எந்தச் சிறப்புநாளின் 

ைருப்சபாருளாகும்? 
அ. உலக கல்வி நாள் 

ஆ. உலக எழுத்தறிவு நாள்  

இ. உலக கலாச்சார நாள் 

ஈ. உலக சமூக கற்றல் நாள் 

✓ எழுத்தறிவின் முக்கியத்துவத்மத எடுத்துமரக்ைவும், நம்மமச் சுற்றியுள்ள உள்ளூர் ெமூைங்ைமளப் பாதிக்கும் 

பிரச்சிமனைளில் ைவனம் செலுத்தவுமாை ஒவ்னவார் ஆண்டும் செப்.8 அன்று உைை எழுத்தறிவு நாள் அனுெரிக்ைப்படு 

–கிறது. ைடந்த 1966ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுைளின் ைல்வி, அறிவியல் மற்றும் ைைாச்ொர அமமப்பினால் 

(UNESCO) செப்.8 உைை எழுத்தறிவு நாளாை பிரைடனப்படுத்தப்பட்டது. “Transforming Literacy Learning Spaces” 

என்பது இந்த ஆண்டு (2022) உைை எழுத்தறிவு நாளுக்ைானக் ைருப்சபாருளாகும். 

9. தற்னபாமதய எரிவாயு விமை சூத்திரத்மத மதிப்பாய்வு செய்வதற்ைாை அண்மமயில் அமமக்ைப்பட்ட குழுவின் 

தமைவர் யார்? 
அ. சுதரஷ் பிரபு 

ஆ. கிாிட் பாிக்  

இ. ஜிததந்திர சிங் 

ஈ. ஹா்தீப் சிங் பூாி 

✓ சபட்னராலியம் மற்றும் இயற்மை எரிவாயு அமமச்ெைம், தற்னபாமதய எரிவாயு விமை சூத்திரத்மத மறுபரிசீைமன 

செய்வதற்ைாை புைழ்சபற்ற எரிெக்தி நிபுணர் கிரிட் பரிக் தமைமமயில் ஒரு குழுமவ அமமத்துள்ளது. உைைளாவிய 

இயற்மை எரிவாயு விமைைள் அதிைரித்து வருவதால் எரிெக்தி மற்றும் சதாழிற்துமற செைவுைள் அதிைரிப்பது குறித்து 

ைவமைைள் அதிைரித்துள்ளன. இம்மாத இறுதிக்குள் அறிக்மைமய ெமர்ப்பிக்குமாறு குழுவிடம் னைாரப்பட்டுள்ளது. 

10. UNESCO பாரம்பரியக் கள இணைப்பிற்ைாை முன்சமாழியப்பட்ட நீைவூரல்லு மற்றும் ொயா னொனமஸ்வராையம் 

அமமந்துள்ள மாநிைம் எது? 
அ. கா்நாடகா 

ஆ. பஞ்சாப் 

இ. குஜராத் 

ஈ. சதலுங்கானா  

✓ சதலுங்ைானா மாநிலமானது UNESCOஇன் உைை பாரம்பரியக் ைளப் பட்டியலில் இமணப்பதற்ைாை ைட்டடக்ைமை 

சிறப்புடன் கூடிய இரண்டு நிமனவுச்சின்னங்ைமள முன்சமாழிந்துள்ளது. நீைவூரல்லு சபருங்ைற்ைாை புமதகுழி 

மற்றும் ொயா னொனமசுவராையம் ஆகியமவ அங்கீைாரத்திற்ைாை முன்சமாழியப்பட்டுள்ளன. ைாைத்திய ருத்னரஸ்வரா 

னைாவிைானது (இராமப்பா னைாவில்) ஏற்ைனனவ உைை பாரம்பரியக் ைளப் பட்டியலில் உள்ளது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கிராமத்திலுள்ள னதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட கிணறுைளின் நீர்மட்டத்மத ைண்டுபிடிக்ை, நாடு முழுவதும் 

பயன்படுத்துவதற்ைாை ஊரை வளர்ச்சி அமமச்ெைம், ‘ஜல்தூத் செயலி’மய உருவாக்கியுள்ளது. 

ஊரை வளர்ச்சி அமமச்ெைம், ‘ஜல்தூத் செயலி’மய உருவாக்கியுள்ளது. இது கிராமத்திலுள்ள னதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட 

கிணறுைளின் நீர்மட்டத்மத ைண்டுபிடிக்ை நாடு முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும். னதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட கிணறுைளின் 

நீர்மட்டத்மத ஆண்டுக்கு இருமுமற (பருவமமழக்கு முந்மதய மற்றும் பிந்மதய) ைாைங்ைளில் அளவிடுவதற்ைான 

னவமைவாய்ப்புக்கு ‘ஜல்தூத்’ செயலி உதவும். ஒவ்சவாரு கிராமத்திலும் னபாதிய இடங்ைள் (2-3) னதர்ந்சதடுக்ைப்பட 

னவண்டும். இமவ அந்தக் கிராமத்தின் நிைத்தடி நீர்மட்டத்மத அறிய உதவும். 

இந்தச் செயலியானது, ெரியான தரவுைளுடன் பஞ்ொயத்துைளின் பணிைமள எளிதாக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படும். 

நிைத்தடிநீர் தரவுைள், கிராமப்பஞ்ொயத்து வளர்ச்சித்திட்டம், மைாத்மா ைாந்தி னதசிய ஊரை னவமைவாய்ப்பு 

உத்தரவாத திட்டங்ைளின் ஒருபகுதியாை செயல்படுத்தப்படும். நீர்நிமைைமள னமம்படுத்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல், 

ைாடுைள் வளர்ப்பு, மமழநீர் னெைரிப்பு னபான்ற திட்டங்ைளின்மூைம், கிராமம் மற்றும் நைர்ப்புறங்ைளில் நீர் 

னமைாண்மமமய செயல்படுத்துவதற்கு அரசு பல்னவறு முயற்சிைமள எடுத்து வருகிறது. 

 

2. 5ஜி னெமவைள்: அக்.1இல் பிரதமர் சதாடக்ைம் 

இந்தியாவில் அதினவை இமணய வெதிமய அளிக்கும் 5ஜி னெமவமய அக்.1-ஆம் னததி பிரதமர் நனரந்திர னமாதி 

சதாடக்கிமவக்ைவிருப்பதாை நடுவண் தைவல் சதாடர்புத்துமற அமமச்ெைம் சதரிவித்துள்ளது. 

தில்லியில் அக்.1 முதல் 4 வமர இந்திய மைப்னபசி மாநாடு நமடசபறவுள்ளது. முதல்நாளில் 5ஜி னெமவமய பிரதமர் 

னமாதி சதாடக்கிமவக்ைவுள்ளதாை, நடுவண் தைவல் சதாடர்புத்துமறயின் னதசிய அைண்ட அமைவரிமெ இயக்ைம் 

டுவிட்டரில் சவளியிட்ட பதிவில் சதரிவித்துள்ளது. 

 

3. ‘பசுமமத்தமிழ்நாடு’ இயக்ைத்துக்கு தனி இமணயதளம் 

‘பசுமமத்தமிழ்நாடு’ இயக்ைத்துக்கு தனி இமணயதளம் சதாடங்ைப்பட்டுள்ளது. இவ்வியக்ைத்மத முதைமமச்ெர் மு 

ை ஸ்டாலின் வண்டலூரில் சதாடக்கிமவத்தார். இந்த இயக்ைத்தின் சதாடக்ை ைட்டமாை, நிைழாண்டில் 2.80 னைாடி 

மரக்ைன்றுைள் நடப்படும். தமிழ்நாட்டின் ைாடு மற்றும் மரங்ைளின் அடர்த்திமய மாநிைத்தின் நிைப்பரப்பில் 33%ஆை 

உயர்த்த பசுமமத்தமிழ்நாடு இயக்ைத்மத ஏற்படுத்துவதற்ைான அறிவிப்பு ெட்டப்னபரமவயில் சவளியிடப்பட்டது. 

திட்டத்தின் னநாக்ைம்: ‘பசுமமத்தமிழ்நாடு’ இயக்ைத்தின்கீழ், அடுத்த பத்தாண்டு ைாைத்தில் நைர்ப்புற பகுதிைள், 

விவொயப்பண்மணைள், ைல்வி நிறுவனங்ைள், னைாயில் நிைங்ைள், சதாழிற்ொமைைள், சதாழிற்ொமைைளுக்குச் 

சொந்தமான நிைங்ைள், ஏரிக்ைமரைள், நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிைள், ஆற்றுப்படுமைைள், பிற சபாது நிைங்ைளில் உள்ளூர் 

மரவமைைள் நடப்படும். னமலும், சபாருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மற்றும் உயர்ரை மரங்ைளான ெந்தனம், 

செம்மரம் மற்றும் ஈட்டிமரம் னபான்ற மரங்ைமள வளர்க்ை, ‘பசுமமத்தமிழ்நாடு’ இயக்ைத்தின்கீழ் விவொயிைள் 

ஊக்குவிக்ைப்படுவர். 

‘பசுமமத்தமிழ்நாடு’ இயக்ைத்துக்ைாை பல்னவறு மாவட்டங்ைளில் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்ைளின் 

ஒத்துமழப்புடன் நாற்றங்ைால்ைள் மூைமாை, 2.80 னைாடி மரக்ைன்றுைள் வளர்க்ைப்பட்டுள்ளன. நாற்றுைளின் னதமவ 

மற்றும் நாற்றங்ைால்ைமளக் ைண்ைாணிக்ை, பசுமமத்தமிழ்நாடு இயக்ைத்துக்ைாை www.greentnmission.com என்ற 

தனி இமணயதளம் உருவாக்ைப்பட்டுள்ளது. 

மரக்ைன்றுைளின் நடவு, பிமழப்புத் திறன் னபான்றவற்மறக் ைண்ைாணிப்பதற்கு அமனத்து நடவு இடங்ைளின் 

விவரங்ைள் புவிக்குறியீடு தரவுைளுடன் னெைரிக்ைப்படுகின்றன. 
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4. ‘இந்தியாவில் தயாரிப்னபாம்’ திட்டம் 8 ஆண்டுைாைம் நிமறவு: அந்நிய னநரடி முதலீடு `6.27 இைட்ெம் னைாடியாை 

இரட்டிப்பு 

பிரதமர் நனரந்திர னமாதியின் முதல் முன்முயற்சியான, ‘இந்தியாவில் தயாரிப்னபாம்’ (னமக் இன் இந்தியா) திட்டம் 

சதாடங்ைப்பட்டு செப்.25ஆம் னததியுடன் எட்டு ஆண்டுைள் நிமறவுற்ற நிமையில் இந்தத் திட்டத்தில் 2021-22 நிதி 

ஆண்டில் `6,27,000 னைாடி ($83 பில்லியன் டாைர்) அந்நிய னநரடி முதலீடு கிமடத்துள்ளதாை நடுவண் வர்த்தைம் 

மற்றும் சதாழிற்துமற அமமச்ெைம் சதரிவித்துள்ளது. ைடந்த 8 ஆண்டுைாை சீர்திருத்த நடவடிக்மைைளில் இது 

இரட்டிப்பு வளர்ச்சி எனவும் சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

முதலீட்மட எளிதாக்குவதற்ைான வெதிைள், புத்தாக்ை ஊக்குவிப்பு, திறன் னமம்பாடு, சிறந்த உற்பத்தி உள்ைட்டமமப்பு 

னபான்ற னநாக்ைங்ைளுடன், ‘இந்தியாவில் தயாரிப்னபாம்’ திட்டம் உருவானது. பிரதமர் நனரந்திர னமாதியின் 

தமைமமயின்கீழ் ஆட்சியமமயப்பட்டு 2014ஆம் ஆண்டு இந்த, ‘னமக் இன் இந்தியா’ திட்டம் அறிவிக்ைப்பட்டது. புதிய 

இந்தியாவின் வளர்ச்சிப்பாமதயில் நாட்மட உைைளாவிய அளவில் ஒரு முன்னணி உற்பத்தி, முதலீட்டு இடமாை 

உருவாக்கும் னநாக்ைத்துடன் உைசைங்கும் உள்ள முதலீட்டாளர்ைள் இந்தியாவுடன் இமணந்து செயல்பட அமழப்பு 

விடுக்ைப்பட்டது. தற்னபாது இதில் நிைழ்ந்துள்ள ொதமனைமள நடுவண் வர்த்தைம், சதாழிற்துமற அமமச்ெைம் 

ொர்பில் மவக்ைப்பட்டுள்ளது. அமவ பின்வருமாறு: நடுவணரசின் முதன்மமத் திட்டமான, ‘னமக் இன் இந்தியா’ 

நாட்மட ஒரு முன்னணி உற்பத்தி முதலீட்டு இடமாை உருவாக்கி இருக்கின்றது. உற்பத்தி, னெமவத்துமற 

உள்ளிட்ட 27 துமறைளில் இந்தத் திட்டம் குறிப்பிடத்தக்ை அளவில் ொதமனைமள புரிந்துள்ளது. சவளிநாட்டு 

முதலீடுைமள ஈர்ப்பதற்ைாை, இந்திய அரசு ஒரு தாராளமயமான, சவளிப்பமடயான சைாள்மைமய வகுத்தது. இதன் 

விமளவு இந்தத் துமறைளில் அந்நிய னநரடி முதலீட்மட தங்குதமடயின்றி சபறமுடிந்தது. 

எட்டு ஆண்டுைளுக்கு முன்பு நாட்டின் அந்நிய னநரடி முதலீடுைள் 2014-15 நிதியாண்டில் `2,75,415 னைாடியாை 

($45.15 பில்லியன் அசமரிக்ை டாைர்) இருந்தது. இக்சைாள்மை அறிவிப்புக்குப் பின்னர் சதாடர்ந்து அதிைரித்து 2021-

22ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டில் இதுவமர இல்ைாத அளவுக்கு அதிைமான அந்நிய னநரடி முதலீடாை `6,27,000 

னைாடியாை ($83.6 பில்லியன் டாைர்ைள்) கிமடத்துள்ளது. இந்த FDI சுமார் 101 நாடுைளில் இருந்து வந்துள்ளன. இது 

31 மாநிைங்ைள், யூனியன் பிரனதெங்ைள் மற்றும் 57 துமறைளில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. 

னமலும் நாட்மட விருப்பத்தக்ை முதலீட்டிடமாை மாற்ற ெமீபத்தில் அரசு சபாருளாதார சீர்திருத்தங்ைள், வணிைத்மத 

எளிதாக்குதல் னபான்ற நடவடிக்மைைள்மூைம், நிைழ் நிதியாண்டில் `7,50,000 னைாடி ($100 பில்லியன் அசமரிக்ை 

டாைர்) மதிப்புள்ள அந்நிய னநரடி முதலீட்மட ஈர்க்கும் பாமதயிலும் நாடு உள்ளது. 

நாட்டின் 14 முக்கிய உற்பத்தி துமறைளில் உற்பத்தியுடன் கூடிய ஊக்குவிப்புத் திட்டம் (பிஎல்ஐ) அறிவிக்ைப்பட்டு 

இதன்மூைம் ‘னமக் இன் இந்தியா’ ஊக்ைம் சபற்றுள்ளது. முதலீட்டாளர்ைளுக்கு பல்னவறு ஒப்புதல்ைள், 

அனுமதிைளுக்கு ஒற்மறொளர முமறயில் வணிைத்மத எளிதாக்குவமத னமம்படுத்த, ‘னதசிய ஒற்மறச்ொளர 

அமமப்பு’ ைடந்தாண்டு இனத மாதம் சதாடங்ைப்பட்டது. இந்த வமைத்தளத்தில் ஒன்றிய-மாநிை அரசுைளின் பல்னவறு 

அமமச்ெைங்ைள், துமறொர்ந்த அமமப்புைமள ஒருங்கிமணக்ைப்பட்டு முதலீட்டாளர்ைள் பயன்பட்டுள்ளனர் 

‘னமக் இன் இந்தியா’ பார்மவயின் மற்சறாரு சவளிப்பாடாை, ‘ஒரு மாவட்டம்-ஒரு தயாரிப்பு’ என்ற முன்முயற்சி 

உற்பத்தியாளர்ைளுக்கு உைைளாவிய தளத்மத வழங்கி வருகின்றது. இதன்மூைம் நாட்டின் பல்னவறு பகுதிைளின் 

ெமூை-சபாருளாதார வளர்ச்சி னமன்மமயமடந்து வருகின்றது. இந்தியாவில் வணிைம் செய்யும் முதலீட்டாளர்ைளுக் 

-கு, னதெத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் னமம்பாட்டிற்கு பங்ைளிக்கும் வமையில், இந்தத்திட்டத்தின்மூைம் அரசு முயற்சி 

செய்து வருகிறது. இதன் விமளவாை நாட்டில் சபாம்மமைள் இறக்குமதி சபருவாரியாை குமறந்தது. ைடந்த 2013 

ஆண்மடவிட நிைழ் நிதியாண்டில் 636 ெதவீதம் சபாம்மமைள் ஏற்றுமதி அதிைரித்துள்ளது. ைடந்த 2018-19ஆம் 

நிதியாண்டில் சமாம்மம ஏற்றமதி `1612 னைாடியாை இருக்ை 2021-22 நிதியாண்டில் `2,601.5 னைாடியாை 

அதிைரித்துள்ளது. இது பைவிதமான சீர்திருத்தங்ைள் முதலீடு அதிைரிப்பு னபான்றமவைள்மூைம் வளர்ச்சிக்கு 

வழிவகுத்தது எனத் சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

5. ெப்தனைாசி அமண திட்டத்மத முன்சனடுக்ை இந்தியா-னநபாளம் முடிவு 

சவள்ளத்தடுப்பு, நீர்மின்னுற்பத்தி உள்ளிட்டவற்றுக்கு வழிவகுக்கும் ெப்தனைாசி அமண திட்டப்பணிைமள 

முன்சனடுப்பதற்கு இந்தியாவும் னநபாளமும் முடிசவடுத்துள்ளன. 
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இந்தியா-னநபாளம் இமடனயயான நீர்வளங்ைள் கூட்டுக்குழுவின் ஒன்பதாவது கூட்டம் னநபாளத்தின் தமைநைரம் 

ைாத்மாண்டு நைரத்தில் நமடசபற்றது. அக்கூட்டத்தில் ஜல் ெக்தி அமமச்ெைத்தின் நீர்வளத்துமறச்செயைர் பங்ைஜ் 

குமார் தமைமமயிைான இந்தியக்குழு பங்னைற்றது. னநபாள நீர்வளத்துமற அதிைாரிைளும் இதில் பங்னைற்றனர். 

இரு நாடுைளுக்கிமடனயயான நீர்ப்பகிர்வு குறித்து இந்தக் கூட்டத்தில் விரிவாை விவாதிக்ைப்பட்டது. முக்கியமாை, 

மைாைாளி ஆற்றுநீர் ஒப்பந்தத்மத நமடமுமறப்படுத்துவது சதாடர்பாைவும், ெப்தனைாசி அமண திட்டத்மத விமரந்து 

முன்சனடுப்பது சதாடர்பாைவும் விவாதிக்ைப்பட்டதாை இந்திய சவளியுறவு அமமச்ெைம் சவளியிட்ட அறிக்மையில் 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 

னநபாளத்தில் உற்பத்தியாகி பிைார் வழினய இந்தியாவுக்குள் நுமழயும் ெப்தனைாசி ஆற்றில் அமண ைட்டுவது 

சதாடர்பான பணிைமள முன்சனடுக்ை கூட்டத்தின்னபாது முடிசவடுக்ைப்பட்டது. அமண ைட்டுமானம் ொர்ந்த 

பணிைள், நீர்த்னதக்ைப்பகுதிைள், ெமூை, சுற்றுச்சூழல் தாக்ைங்ைள் உள்ளிட்டமவ குறித்தும் விவாதிக்ைப்பட்டது. 

திட்டத்மத நிமறனவற்றுவது சதாடர்பாை இருநாடுைளின் நிபுணர்ைள் குழுவும் விமரவில் ெந்திக்ைவுள்ளதாைத் 

சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

மைாைாளி ஆற்றுநீர் ஒப்பந்தம் இந்தியா-னநபாளம் இமடனய ைடந்த 1996-ஆம் ஆண்டில் மைசயாப்பமானது. அந்த 

ஒப்பந்தத்தின்கீழ் மைாைாளி ஆறு, அதன் கிமளநதிைள் உள்ளிட்டவற்மற னமம்படுத்துவதற்கு ஒப்புக்சைாள்ளப்பட்டது. 

சவள்ளத்தடுப்பு மற்றும் னமைாண்மமக்ைான கூட்டுக்குழு, னைாசி-ைண்டக் திட்டத்துக்ைான கூட்டுக்குழு 

ஆகியவற்றின் செயல்பாடுைள் குறித்தும் கூட்டத்தின்னபாது விவாதிக்ைப்பட்டது. 

 

6. நாட்டில் அதிைரிக்கும் னவமையின்மம பிரச்மன... 

நாட்டில் ஆண்டுனதாறும் இைட்ெக்ைணக்ைான இமளனயார் பட்டப்படிப்மப முடித்து ைல்லூரிமயவிட்டு சவளினயறுகி 

-ன்றனர். ஆனால், அதற்னைற்ப சபாருளாதாரத்தில் னவமைவாய்ப்புைள் உருவாகுவதில்மை. புதிய முதலீடுைமள 

ஈர்த்து, அதிை எண்ணிக்மையிைான னவமைவாய்ப்புைமள உருவாக்குவது ஒன்றிய, மாநிை அரசுைளுக்குப் சபரும் 

ெவாைாைனவ உள்ளது. நாட்டில் நிைவும் னவமையின்மம விகிதம் குறித்து இந்தியப் சபாருளாதார ைண்ைாணிப்பு 

மமயம் (CMIE) அறிக்மை சவளியிட்டுள்ளது. அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முக்கிய விவரங்ைள் (அமனத்துத் தரவுைளும் 

ெதவீதத்தில்) 

ைடந்த ஓராண்டில் னவமையின்மம விகிதம் 

மாதம் இந்தியா நைர்ப்புறம் கிராமப்பகுதிைள் 

ஆைஸ்ட்-2022 8.28% 9.57% 7.68% 

ஜூமை-2022 6.83% 8.22% 6.17% 

ஜூன்-2022 7.83% 7.32% 8.07% 

னம-2022 7.14% 8.24% 6.63% 

ஏப்ரல்-2022 7.83% 9.22% 7.18% 

மார்ச்-2022 7.57% 8.28% 7.24% 

பிப்ரவரி-2022 8.11% 7.57% 8.37% 

ஜனவரி-2022 6.56% 8.14% 5.83% 

டிெம்பர்-2021 7.91% 9.30% 7.28% 

நவம்பர்-2021 6.97% 8.20% 6.41% 

அக்னடாபர்-2021 7.74% 7.37% 7.91% 

செப்டம்பர்-2021 6.86% 8.64% 6.04% 

 

ஆைஸ்டில் மாநிை வாரியாை னவமையின்மம விகிதம் 

ஆந்திரம் - 6% 

பிைார் - 12.8% 

ெத்தீஸ்ைர் - 0.4% 

தில்லி - 8.2% 

னைாவா - 13.7% 

குஜராத் - 2.6% 

ஹரியானா - 37.3% 

ஹிமாச்ெை பிரனதெம் - 7.3% 

ஜார்க்ைண்ட் - 17.3% 
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ஜம்மு-ைாஷ்மீர் - 32.8% 

ைர்நாடைம் - 3.5% 

னைரளம் - 6.1% 

மத்திய பிரனதெம் - 2.6% 

மைாராஷ்டிரம் - 2.2% 

னமைாையம் – 2% 

ஒடிஸா - 2.6% 

பஞ்ொப் - 7.4% 

இராஜஸ்தான் - 31.4% 

தமிழ்நாடு - 7.2% 

சதைங்ைானா - 6.9% 

திரிபுரா - 16.3% 

உத்தர பிரனதெம் - 3.9% 

னமற்கு வங்ைம் - 7.4% 

 

ைடந்த னம முதல் ஆைஸ்ட் வமரயிைான னவமையின்மம விகிதம் 

இந்தியா   7.43% 

நைர்ப்புறம்   7.8% 

கிராமப்பகுதிைள்   7.2% 

ஆண்ைள்   6.6% 

சபண்ைள்   15.2% 

நைர்ப்புற ஆண்ைள்   6.7% 

நைர்ப்புற சபண்ைள்   21.6% 

கிராமப்புற ஆண்ைள்   6.5% 

கிராமப்புற சபண்ைள்  13% 

வயதுவாரியான னவமையின்மம விகிதம் 

15-19 – 58% 

20-24 – 44% 

25-29 - 12.5% 

30-34 - 2.5% 

35-39 – 1% 

40-44 - 0.5% 

45-49 - 0.5% 

50-54 - 0.5% 

55-59 - 0.5% 

60-64 - 0.5% 

 

 

ைல்வித் தகுதியின் அடிப்பமடயில் னவமையின்மம விகிதம் 

5-ஆம் வகுப்பு வமர – 1% 

6-9-ஆம் வகுப்பு - 1.8% 

10-12-ஆம் வகுப்பு - 10.7% 

பட்டப்படிப்பு - 17.4% 
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