
        

    

1. ஓய்வூதியம் வழங்குவதற்கான முழு செயல்முறைறய 

-யும் டிஜிட்டல் மயமாக்கியுள்ள மாநிலம்/UT எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) புது தில்லி  

இ) புதுச்சேரி 

ஈ) ச ாவா 

✓ தில்லி அரசு ஓய்வூதியம் வழங்கும் முழு சேயல்முறைறய 

-யும் டிஜிட்டல் மயமாக்கியுள்ளது. விண்ணப்பப்படிவத்றத 

நிரப்புவது முதல் ஓய்வூதியம் வழங்குவது வறர முழு 

சேயல்முறையும் இனி இறணயவழியிசேசய இருக்கும். 

தில்லியின் ேமூ  நேத்துறை இந்தச் சேயல்முறைறய 

சவற்றி ரமா  சேயல்படுத்தியுள்ளது. சமலும், ஓய்வூதியம் 

வழங்குவதில் எந்தவித இறடயூறும், தாமதமும் ஏற்படாது 

என்றும் அது அறிவித்துள்ளது. 

 

2. தங்கப்பத்திரத்திட்டத்தின் முதிர்வுக்காலம் என்ன? 

அ) 8 ஆண்டு ள்  

ஆ) 10 ஆண்டு ள் 

இ) 5 ஆண்டு ள் 

ஈ) 4 ஆண்டு ள் 

✓ ‘ேவரன் தங் ப்பத்திரங் ள்’ என்பது இந்திய அரோங் த்தி 

-ன் ோர்பா  ரிேர்வ் வங்கியால் சவளியிடப்படும் கிராம் 

தங் த்தில் குறிப்பிடப்படும் அரசுப்பத்திரங் ளாகும். ேவரன் 

தங் ப்பத்திரத்தின் முதிர்வுக் ாேம் 8 ஆண்டு ள். 

✓ அத்தற ய தங் ப்பத்திரங் ள் வழங் ப்பட்ட நாளிலிருந்து 

ஐந்தாவது ஆண்டுக்குப் பிைகு முன்கூட்டிசய திரும்பப் 

சபறுதல் அனுமதிக் ப்படுகிைது. 

 

3. ெமீப நாடாளுமன்ைக்குழு அறிக்றகயின்படி, MGNREGA 

இல் உத்ததெ ‘உத்தரவாத தவறலநாட்கள்’ எத்தறன? 

அ) 90 

ஆ) 120 

இ) 150  

ஈ) 350 

✓ ம ாத்மா  ாந்தி சதசிய ஊர  சவறே உறுதிச்ேட்டத்தில் 

(MGNREGA) ‘உத்தரவாதமுள்ள சவறேநாட் றள 100இல் 

இருந்து 150ஆ  அதி ரிக்  நாடாளுமன்ைக்குழு பரிந்து 

-றரத்துள்ளது. சமலும் இந்தத் திட்டம் கிராமப் புைங் ளில் 

உள்ள பேருக்கு  றடசி விருப்பமா  உள்ளது 

என்பறதயும் அவர் ள் எடுத்துறரத்தனர். 

✓ சிவசேறன உறுப்பினர் பிரதாப்ராவ் ஜாதவ் தறேறமயி 

-ோன ஊர  வளர்ச்சி & பஞ்ோயத்து இராஜ் சதாடர்பான 

நிறேக்குழு தனது அறிக்ற றய அண்றமயில் 

மக் ளறவயில் தாக் ல்சேய்தது. 

 

4. USAID உடன் இறைந்து SAMRIDH முன்சனடுப்பின் 

கீழ் புதிய கூட்டாண்றமறய அறிவித்த நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆசயாக்  

ஆ) சு ாதாரம் & குடும்பநே அறமச்ே ம் 

இ) ஐநா சபண் ள் அமைப்பு 

ஈ) சபண் ளின் உே ளாவிய அதி ாரமளிக்கும் நிதியம் 

✓ அடல் புத்தாக்  இயக் ம் (AIM), NITI ஆசயாக் மற்றும் US 

பன்னாட்டு வளர்ச்சிக் ான மு றம (USAID) ஆகியறவ 

Sustainable Access to Markets and Resources for 

Innovative Delivery of Healthcare (SAMRIDH)இன்கீழ் ஒரு 

புதிய கூட்டாண்றமறய அறிவித்தன. 

✓ AIM, NITI ஆசயாக் உடனான கூட்டு, சு ாதாரத்துறையில் 

சேேவினங் ளின் தரத்றத சமம்படுத்துதற்கு நீடித்த 

சு ாதார மாதிரி ள் மற்றும் புதுறமயான நிதியளிப்பு 

வழிமுறை றள அறடவதற் ான SAMRIDH திட்டத்தின் 

முயற்சி றள ஊக்குவிக்கும். 

 

5. ‘தவளாண்றம மற்றும் நீர்வளத்துறையில்’ மிகவும் 

தமம்பட்ட முன்தனை விறழயும் மாவட்டங்களில் முதல் 

இடத்தில் உள்ள மல்கங்கிரி உள்ள மாநிலம் எது? 

அ) சமற்கு வங் ம் 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) சதலுங் ானா 

ஈ) பஞ்ோப் 

✓ 2021 டிேம்பரில் சவளாண் மற்றும் நீர்வளத்துறையில் 

மி வும் சமம்பட்ட ஐந்து மாவட்டங் றள NITI ஆசயாக் 

அறிவித்துள்ளது. அப்பட்டியலில் ஒடிஸாவின் மல் ங்கிரி 

மாவட்டம் முதலிடத்திலுள்ளது. அறதத்சதாடர்ந்து மத்திய 

பிரசதே மாநிேத்தின் ேத்தர்பூரும், ஜம்மு- ாஷ்மீரின் 

பாரமுல்ோவும் உள்ளன. இது, NITI ஆசயாக் 

சவளியிட்டுள்ள சடல்டா தரவரிறேயின்படி உள்ளது. 

 

6. ‘உலக நீடித்த வளர்ச்சி உச்சிமாநாட்றட’ நடத்துகிை 

நிறுவனம் எது? 

அ) UNFCCC 

ஆ) NITI ஆசயாக் 

இ) எரிேக்தி மற்றும் வள நிறுவனம்  

ஈ) பாபா அணு ஆராய்ச்சி றமயம் 

✓ எரிேக்தி மற்றும் வளநிறுவனமானது (TERI) உே  நீடித்த 

வளர்ச்சி உச்சிமாநாட்டின் ேமீபத்திய பதிப்றப நடத்தியது. 

‘Towards a Resilient Planet: Ensuring a Sustainable and 

Equitable Future’ என்ை  ருப்சபாருளின் அடிப்பறடயில் 

நறடசபற்ை இந்த உச்சிமாநாட்றட பிரதமர் நசரந்திர 

சமாடி சதாடங்கிறவத்தார். 

✓  யானா குடியரசுத்தறேவர் டாக்டர் இர்பான் அலி மற்றும் 

ஐநாஇன் துறணப்சபாதுச்சேயோளர் ஆகிசயார் முக்கிய 

உறர றள ஆற்றினர். 

 

7. 2022-23 மத்திய பட்செட்டில் பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் 

தயாெனாவுக்கான (PMAY) செலவினம் எவ்வளவு? 

அ) `96,000 ச ாடி 

ஆ) `75,000 ச ாடி 

இ) `48,000 ச ாடி  

ஈ) `36,000 ச ாடி 

 

 

 

  

 

 

 

 



        

    

✓ மத்திய நிதியறமச்ேர் நிர்மோ சீதாராமன், 2022-23ஆம் 

ஆண்டில் கிராமம் மற்றும் ந ர்ப்புைங் ளில் பிரதம மந்திரி 

ஆவாஸ் சயாஜனா (PMAY) திட்டத்தின்கீழ் 80 இேட்ேம் 

வீடு றள  ட்டிமுடிக்  ̀ 48,000 ச ாடி ஒதுக்கீடுசேய்தார்.  

✓ ேமீபத்தில், ஆந்திரபிரசதேம், ேத்தீஸ் ர், இமாச்ேேபிரசதேம், 

 ர்நாட ா மற்றும் இராஜஸ்தான் ஆகிய 5 மாநிேங் ளில் 

60,000க்கும் சமற்பட்ட வீடு றளக்  ட்டுவதற் ான திட்ட 

முன்சமாழிவு ளுக்கு மத்திய வீட்டுவேதி மற்றும் ந ர்ப்புை 

விவ ார அறமச்ே ம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

8. டார்க்-சநட் ெந்றதகறள ஒழிப்பதற்கான தீர்வுகறளக் 

கண்டறிய ‘டார்கத்தான்-2022’ முன்சனடுப்றப ஏற்பாடு 

செய்துள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) மத்திய புேனாய்வுப் பணிய ம் 

ஆ) சபாறதப்சபாருள்  ட்டுப்பாட்டு பணிய ம்  

இ) அமோக்  இயக்குநர ம் 

ஈ) சதசிய புேனாய்வு நிறுவனம் 

✓ சபாறதப்சபாருள்  ட்டுப்பாட்டு பணிய மானது டார்க்-

சநட் ேந்றத றள ஒழிப்பதற் ான தீர்வு றளக் ண்டறிய 

‘டார் த்தான்-2022’ முயற்சிறய ஏற்பாடு சேய்துள்ளது.  

✓ ‘டார்க்சநட்’ மூேம் சபாறதப்சபாருள்  டத்தறேத்தடுக்  

பயனுள்ள தீர்வு றளக்  ண்டறிவதற்கு மாணவர் ள், 

இறளஞர் ள் மற்றும் சதாழில்நுட்ப வல்லுநர் றள 

ஈடுபடுத்துவறத இந்த முயற்சி சநாக் ங்ச ாண்டுள்ளது. 

NCB என்பது உள்துறை அறமச்ே த்தின்கீழ் உள்ள ஒரு 

ேட்ட அமோக்  மற்றும் புேனாய்வு நிறுவனமாகும். 

 

9. எந்த நாட்டுடனான புதிய & புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி 

சதாழில்நுட்பம் சதாடர்பான ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா 

றகசயழுத்திட்டது? 

அ) இஸ்சரல் 

ஆ) ஆஸ்திசரலியா  

இ) அசமரிக் ா 

ஈ) நியூசிோந்து 

✓ இந்தியாவும் ஆஸ்திசரலியாவும் புதிய & புதுப்பிக் த்தக்  

எரிேக்தி சதாழில்நுட்பம் சதாடர்பான ஒப்புதல்  டிதத்தில் 

ற சயழுத்திட்டுள்ளன. இது மலிவு விறே சூரிய மற்றும் 

தூய ஐட்ரஜனின் உற்பத்திறய அதி ரிப்பறத சநாக் ம் 

எனக்ச ாண்டுள்ளது. 4ஆவது இந்தியா-ஆஸ்திசரலியா 

எரிேக்தி சபச்சுவார்த்றதயின்சபாது இது ற சயழுத்தான 

-து. இந்தக்கூட்டத்திற்கு இந்திய தரப்பிலிருந்து மத்திய 

மின்ோரம், புதிய & புதுப்பிக் த்தக்  எரிேக்தி அறமச்ேர் RK 

சிங் மற்றும் ஆஸ்திசரலிய தரப்பிலிருந்து அந்நாட்டின் 

எரிேக்தி மற்றும் உமிழ்வு குறைப்பு அறமச்ேர் ஆங் ஸ் 

றடேர் ஆகிசயார் தறேறம வகித்தனர். 

 

10. PM கதி ெக்தி ததசிய மாஸ்டர் திட்டத்தின் முதன்றம 

தநாக்கம் என்ன? 

அ) திைன் சமம்பாடு 

ஆ) உட் ட்டறமப்பு சமம்பாடு  

இ) சு ாதார சமம்பாடு 

ஈ) ஏற்றுமதி வளர்ச்சி 

✓ 16 அறமச்ே ங் றள ஒன்றிறணத்து, ஒருங்கிறணந்த 

திட்டமிடல் & உட் ட்டறமப்பு இறணப்புத் திட்டங் றளச் 

சேயல்படுத்தும் ‘ திேக்தி’ என்பது ஒரு டிஜிட்டல் தளமாகும். 

✓ ோறேப்சபாக்குவரத்து & சநடுஞ்ோறே அறமச்ே த்தின் 

படி, பிரதமர்  திேக்தி சதசிய மாஸ்டர் திட்டத்தின்கீழ் 22 

பசுறமயான விறரவுச்ோறே ள், பிை சநடுஞ்ோறே ள் 

உட்பட 23 முக்கிய உட் ட்டறமப்புத் திட்டங் ள் மற்றும் 

35 பன்மாதிரி சபாக்குவரவுப் பூங் ாக் ள் ஆகியவற்றை 

உருவாக்  அரோங் ம் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

 

1. வளர்ச்சிக் ான என்ஜினா  வடகிழக்கு இந்தியா: 

பிரதமர் சமாடி 

21ஆம் நூற்ைாண்டில் நாட்டின் வளர்ச்சிக் ான என்ஜினா  

வடகிழக்கு இந்தியா இருக்கும் என்று பிரதமர் சமாடி 

நம்பிக்ற  சதரிவித்துள்ளார். 

 டந்த 1987ஆம் ஆண்டு பிப்.20ஆம் சததி யூனியன் 

பிரசதேமா  இருந்த அருணாேே பிரசதேம் மாநிே 

அந்தஸ்து சபற்ைது. அத்துடன் அந்த மாநிேத்துக்கு 

அருணாேே பிரசதேம் என்று சபயர்சூட்டப்பட்டு 50 

ஆண்டு ளாகியுள்ளது. 

தமிழ த்றதச் சேர்ந்த முதல் ஆளுநருக்கு விருது: 

அருணாேே பிரசதேத்தின் முதல் துறணநிறே 

ஆளுநரா  பதவி வகித்தவர்  ாேஞ்சேன்ை ச .ஏ.ஏ.ராஜா. 

தமிழ்நாட்றடச் சேர்ந்த இவர் இராணுவத்திலிருந்து ஓய்வு 

சபற்ைவர். அருணாேே பிரசதேம் யூனியன் பிரசதேமா  

இருந்தசபாது, அதன் ேமூ -சபாருளாதார மற்றும் நிர்வா  

வளர்ச்சிக் ா  ச .ஏ.ஏ.ராஜா அளப்பரிய பங் ளிப்றப 

வழங்கினாார். அவருக்கு அருணாேே பிரசதேத்தின் 

உயரிய விருதான ‘அருணாேல் ரத்னா’ வழங்  முடிவு 

சேய்யப்பட்டது. அந்த விருறத மாநிேத்தின் தற்சபாறதய 

ஆளுநர் பி.டி.மிஸ்ரா ச .ஏ.ஏ.ராஜாவின் மூத்தம ள் 

விஜயேட்சுமியிடம் ஞாயிற்றுக்கிழறம வழங்கினார். 

 

2. சமட்சரா இரயில் திட்டங் றள அமல்படுத்த தமிழ்நாடு 

உட்பட பே மாநிேங் ள் / யூனியன் 

பிரசதேங் ளிடமிருந்து 16 திட்ட அறிக்ற  ள் 

சபைப்பட்டுள்ளன: மத்திய அறமச்ேர் த வல் 

நாடாளுமன்ைத்தின் மக் ளறவயில் ச ள்வி ஒன்றுக்கு 

எழுத்துபூர்வமா  பதில் அளித்த மத்திய வீட்டுவேதி & 

ந ர்ப்புை விவ ாரத்துறை அறமச்ேர் ஹர்தீப் சிங் பூரி 

கூறியதாவது: 

ந ர்ப்புை சமம்பாட்டில், ந ர்ப்புை சபாக்குவரத்து 

ஒருங்கிறணந்த பகுதி. இது மாநிேம் ேம்பந்தப்பட்ட 

விஷயம். இதனால், சமட்சரா இரயில் திட்டங் ள் உட்பட 

ந ர்ப்புை சபாக்குவரத்து  ட்றமப்றப உருவாக்குவது.  

அதற் ான நிதிறய திரட்டுவது மாநிே அரசு ளின் 

சபாறுப்பு. சமட்சரா இரயில் ச ாள்ற  2017இன்படி, 

ந ரங் ளில் இது சபான்ை திட்டங் ளுக் ான நிதி 

 

 

 



        

    

உதவிறய, திட்டங் ளின் ோத்தியம், நிதி ஆதாரம், 

மாநிேங் ளின் விருப்பம் ஆகியவற்றின் அடிப்பறடயில் 

மத்திய அரசு வழங்கிவருகிைது. மத்திய அரசின் நிதி 

உதவிக் ா  குஜராத் அரசு எந்த புதிய சமட்சரா இரயில் 

திட்டத்றதயும் ேமர்பிக் வில்றே. 

தமிழ்நாடு, தில்லி, ம ாராஷ்டிரா, ச ரளா, உத்தரப் 

பிரசதேம், ஜம்மு  ாஷ்மீர், ஹரியானா, உத்தர ாண்ட், 

ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிேங் ளில் இருந்து சமட்சரா 

இரயில் திட்டங் றள அமல்படுத்த 16 திட்ட அறிக்ற  ள் 

சபைப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு மத்திய அறமச்ேர் திரு 

ஹர்தீப் சிங் பூரி சதரிவித்தார். 

 

3. குடிதண்ணீர் தரத்றத பரிசோதிப்பதற் ா  

தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆய்வ ங் ள் குறித்த விவரங் ள் 

நாடாளுமன்ைத்தின் மக் ளறவயில் ச ள்வி ஒன்றுக்கு 

எழுத்துப்பூர்வமா  பதிேளித்த மத்திய ஜல் ேக்தி இறண 

அறமச்ேர் திரு. ப்ர ோத் சிங் பசடல், கீழ் ாணும் 

த வல் றள சவளியிட்டார். 

மாநிேங் ள்/யூனியன் பிரசதேங் ள் அளித்துள்ள 

த வல் ளின் படி, மாநிேம், மாவட்டம், துறணப்பிரிவு 

மற்றும்/அல்ேது வட்ட அளவில் 2021 குடிநீர் தர 

சோதறன ஆய்வ ங் ள் இதுவறர 

அறமக் ப்பட்டுள்ளன. 

கிராமப்புை வீடு ள், பள்ளி ள் மற்றும் அங் ன்வாடி 

றமயங் ளில் உள்ள குழாய் நீர் இறணப்புக் ள் குறித்த 

த வல் ள் மாநிேம்/யூனியன் பிரசதேங் ள், மாவட்டம் 

மற்றும் கிராமம் வாரியா  ஜல் ஜீவன் இயக் த்தின் 

த வல் பேற  இறணப்பான 

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx எனும் 

மு வரியில் கிறடக்கிைது: 

தமிழ்நாட்டில் மாநிே அளவில் 1 ஆய்வ மும், மாவட்ட 

அளவில் 31 ஆய்வ ங் ளும், துறணப்பிரிவு 

மற்றும்/அல்ேது வட்ட அளவில் 81 ஆய்வ ங் ளும் என 

மாநிேம் முழுவதும் 113 ஆய்வ ங் ள் உள்ளன. 

2019 ஆ ஸ்ட் 15 அன்று தமிழ்நாட்டின் கிராமப்புைங் ளில் 

126.89 ேட்ேம் வீடு ளும், அவற்றில் 21.76 ேட்ேம் 

வீடு ளில் குடிநீர் குழாய் இறணப்புக் ளும் இருந்த 

நிறேயில், 29.21 ேட்ேம் வீடு ளில் தற்சபாது குடிநீர் 

குழாய் இறணப்புக் ள் வழங் ப்பட்டுள்ளன. 

 

4. ஸ்வாமித்வா திட்டத்தின் நிறே: தமிழ்நாடு குறித்த 

விவரங் ள் 

நாடாளுமன்ைத்தின் மாநிேங் ளறவயில் ச ள்வி 

ஒன்றுக்கு எழுத்துப்பூர்வமா  பதிேளித்த பஞ்ோயத்து ராஜ் 

இறண அறமச்ேர்  பில் சமாசரஷ்வர் படீல் கீழ் ாணும் 

த வல் றள வழங்கினார். 

கிராமப்புை பகுதி ளில் சமம்பட்ட சதாழில்நுட்பத்றத 

பயன்படுத்தி ஆய்வு சேய்து வறரபடமிடுதலுக் ான 

மத்திய திட்டமான ஸ்வாமித்வா, 2020-21-ம் 

நிதியாண்டில் சதாடங் ப்பட்டது. கிராமங் ளில் உள்ள 

வீடு ளின் உரிறமயாளர் ளுக்கு சோத்து 

அட்றட ள்/ஆவணங் ள் வழங்குவதன் மூேம் 

சோத்துக் ான உரிறமறய வழங்குவறத இது 

சநாக் மா க் ச ாண்டுள்ளது. 

பஞ்ோயத்துராஜ் அறமச்ே ம், இந்திய ஆய்வு அறமப்பு, 

மாநிே வருவாய் துறை, மாநிே பஞ்ோயத்துராஜ் துறை, 

மற்றும் சதசிய த வல் றமயம் ஆகியறவ இறணந்து 

இத்திட்டத்றத சேயல்படுத்துகின்ைன. இத்திட்டத்திற் ா  

இதுவறர 29 மாநிேங் ள் ேர்சவ ஆஃப் இந்தியா 

எனப்படும் இந்திய ஆய்வு அறமப்புடன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் ற சயழுத்திட்டுள்ளன. 

நாடு முழுவதும் 103,644 கிராமங் ளில் ட்சரான் 

விமானங் ள் இயக் ப்பட்டு, 28,072 கிராமங் ளில்   

36,56,173 எண்ணிக்ற யிோன சோத்து அட்றட ள் 

வழங் ப்பட்டுள்ளன. 

தமிழ்நாட்டில் 2 கிராமங் ளிலும், புதுச்சேரியில் 19 

கிராமங் ளிலும் இத்திட்டத்தின் கீழ் ட்சரான் 

விமானங் ள் இயக் ப்பட்டுள்ளன. 

 

5. தமிழ்நாடு மற்றும் அதன் ோத்தியமான சவளாண் 

மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு சபாருட் றள ஆராய்தல்: 

இந்தியா-ஜப்பான் இறடசய இறணய  ருத்தரங்கு 

சுதந்திர இந்தியாவின் 75ஆம் ஆண்டு தின ச ாண்டாட்டம் 

மற்றும் இந்தியா-ஜப்பான் தூதர  உைவின் 70ஆவது 

ஆண்றட முன்னிட்டு சேன்றனயில் உள்ள சவளாண் 

மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு சபாருட் ள் ஏற்றுமதி 

வளர்ச்சி வாரிய (APEDA) அலுவே ம், தமிழ்நாடு மற்றும் 

அதன் ோத்தியமான சவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட 

உணவு சபாருட் றள ஆராய்தல் குறித்த இந்தியா - 

ஜப்பான் இறணய  ருத்தரங்ற  இன்று நடத்தியது.   

இந்த இறணய  ருத்தரங்கு, முருங்ற , சேவ்வாறழ, 

திறன ள், மூலிற  ள், மா மற்றும் அவற்றின் மதிப்பு   

கூட்டு தயாரிப்பு ள், ச ாய்யா, மாதுறள, சநல்லி மற்றும் 

எலுமிச்றேசபான்ை தமிழ்நாட்டின் ஏற்றுமதிக்கு ோத்திய 

-மான சவளாண் சபாருட் ள்மீது  வனம் சேலுத்தியது. 

 

 


