
        

    

1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘செனீவா ஒப்பந்தங்கள்’ 

என்பதுடன் சதாடர்புடடயது எது? 

அ) டிஜிட்டல் நாணயம் 

ஆ) ப ாரின்ப ாது ப ார் நடத்தைக்கான விதிகள்  

இ)  ருவநிதை மாற்றம் 

ஈ) ஏற்றுமதி-இறக்குமதி ககாள்தக 

✓ ‘கெனீவா ஒப் ந்ைங்கள்’ என் து ப ார் நடத்தைக்கான 

விதிமுதறகதை முன்னிதைப் டுத்தும் ககாள்தககளின் 

கைாகுப் ாகும். உக்தைன் மீைான ைஷ்யாவின் ஆயுைம் 

ஏந்திய  தடகயடுப்பின்ப ாது, குடிமக்களின்  ல்பவறு 

உட்கட்டதமப்புகளும் இைாணுவத்தைச் சாைாை  ைரும் 

 ாதிக்கப் ட்டனர். மனிை உரிதம மீறல்கள் அதிகரித்து 

வருவைாக கூறப் டுகிறது. 

 

2. ‘நுண்ணிதி கடன்களுக்கான ஒழுங்குமுடற கட்டடை 

-ப்பின்’ வழிமுடறகடை சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) NABARD 

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  

இ) நிதி அதமச்சகம் 

ஈ) கூட்டுறவு அதமச்சகம் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி RBI (நுண்நிதி கடன்களுக்கான 

ஒழுங்குமுதற கட்டதமப்பு) விதிகள், 2022-ஐ கவளியிட் 

-டுள்ைது, இது 2022 ஏப்.1 முைல் நதடமுதறக்கு வரும்.  

✓ வழிகாட்டுைலின்கீழ், கடன்கள் பிதணயமாக இருப் தை 

உறுதிகசய்யுமாறு, சிறு நிதிப் பிரிவுக்கு கடன் வழங்கும் 

ஒழுங்கு டுத்ைப் ட்ட நிறுவனங்கதை இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி பகட்டுக்ககாண்டுள்ைது. 

 

3. ‘பயிர் பல்வடகப்படுத்தல் குறியீட்டட’ப் பயன்படுத்திய 

முதல் ைாநிலம் எது? 

அ) ைமிழ்நாடு 

ஆ) கைலுங்கானா  

இ) ஆந்திை பிைபைசம் 

ஈ)  ஞ்சாப் 

✓ நாட்டிபைபய முைன்முதறயாக, கைலுங்கானா மாநிைம் 

‘ யிர்  ல்வதகப் டுத்ைல் முதற’கதை குறியீட்டு வடிவில் 

 திவுகசய்யத்கைாடங்கியுள்ைது.  யிர்  ல்வதகப் டுத்ைல் 

குறியீட்டின் டி, அம்மாநிைம் 77 வதககதை  யிரிடுகிறது. 

எதிர்காைத்தில், மாநிைத்தில்  யிர்  ல்வதகப் டுத்ைலுக்கு 

இந்ைக் குறியீடு ஓர் அடிப் தடயாக இருக்கும். 

 

4. பன்னாட்டைவில் ஆயுதப்பரிைாற்றங்களின் பபாக்குகள் 

குறித்த SIPRI’இன் 2021 அறிக்டகயின்படி, உலகைவில் 

ஆயுதங்கடை அதிகைவில் இறக்குைதி சசய்யும் நாடு எது? 

அ) அகமரிக்கா 

ஆ) இந்தியா  

இ) சீனா 

ஈ) இஸ்பைல் 

✓ ஸ்டாக்ப ாம்  ன்னாட்டு அதமதி ஆைாய்ச்சி நிறுவனம் 

(SIPRI)  ன்னாட்டு ஆயுைப்  ரிமாற்றங்களின் ப ாக்குகள், 

2021 அறிக்தகதய கவளியிட்டது. இவ்வறிக்தகயின் டி, 

உைக அைவில் ஆயுைங்கதை அதிக அைவில் இறக்குமதி 

கசய்யும் நாடாக இந்தியா உள்ைது. 

✓ இந்தியாவின் க ரும் ாைான  ாதுகாப்புப் க ாருட்கள் 

ைஷ்யாவிலிருந்து வருகிறது.  ாதுகாப்பு உ கைணங்களில் 

உள்நாட்டு வைர்ச்சிக்கு இந்தியா அழுத்ைம் ைந்துவருகிறது. 

பமலும் 2022-23ஆம் ஆண்டிற்கான மூைைன வரவு 

செலவுத்திட்டத்தில் 68 சைவீைத்தை உள்நாட்டு உற் த்தித் 

கைாழில்களுக்கு இந்தியா ஒதுக்கியுள்ைது. 

 

5. ‘இஸ்லாமிய சவறுப்டப எதிர்த்துப் பபாராடுவதற்கான 

சர்வபதச தினம்’ என ஐநா அறிவித்துள்ை நாள் எது? 

அ) மார்ச்.12 

ஆ) மார்ச்.14 

இ) மார்ச்.15  

ஈ) மார்ச்.18 

✓ ஐநா க ாதுச்சத  மார்ச்.15-ஐ இஸ்ைாமிய கவறுப்த  

எதிர்த்துப் ப ாைாடுவைற்கான சர்வபைச தினமாக நிறுவும் 

தீர்மானத்திற்கு ஒப்புைல் அளித்ைது. தீர்மானம் ஐநா’ஆல் 

ஒருமித்ை கருத்துடன் ஏற்றுக்ககாள்ைப் ட்டது. 

✓ இது மை விடுைதைக்கான உரிதமதய வலியுறுத்துகிறது. 

பமலும், கடந்ை 1981ஆம் ஆண்டின் தீர்மானத்தையும் இது 

நிதனவு டுத்துகிறது.  

 

6. “யுவ விஞ்ஞானி கார்யக்ரம்” (YUVIKA) திட்டத்டத 

நடத்துகிற அடைப்பு எது? 

அ) ஆர்பிஐ 

ஆ) இஸ்பைா  

இ) டிஆர்டிஓ 

ஈ)  ார்க் 

✓ இந்திய விண்கவளி ஆய்வு தமயமானது (ISRO)  ள்ளி 

மாணவர்களுக்காக “யுவ விஞ்ஞானி கார்யக்ைம்” (YUVIKA) 

என்ற சிறப்புத் திட்டத்தை ஏற் ாடு கசய்து வருகிறது. இது 

“இைம் விஞ்ஞானி திட்டம்” என்றும் அதழக்கப் டுகிறது.  

✓ இது விண்கவளி கைாழில்நுட் ம், விண்கவளி அறிவியல் 

மற்றும் விண்கவளிப்  யன் ாடுகள் ற்றிய அடிப் தட 

அறிதவ இைம் மாணவர்களுக்கு, குறிப் ாக கிைாமப் 

புறங்கதைச் பசர்ந்ைவர்களுக்கு வழங்குவதை பநாக்கமா 

-கக் ககாண்டுள்ைது. 

 

7. ‘PM KUSUM’ திட்டத்தின் பநாக்கம் என்ன? 

அ) உழவர்களுக்கு நிதி மானியம் 

ஆ) உழவர்களின் ஆற்றல்  ாதுகாப்பு  

இ) உழவர்களுக்கு  யிர்க்காப்பீடு 

ஈ) உழவர்களுக்கு உை மானியம் 

✓ உழவர்களின் ஆற்றல்  ாதுகாப்த  உறுதிகசய்வைற்காக 

பிைைமர் கிசான் உர்ொ சுைக்ஷா ஏவம் உத்ைான் மகாபியன் 

(PM KUSUM) திட்டம் 2019-இல் கைாடங்கப் ட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ கூறு-A ஆனது மின் கட்டதமப்புடன் இதணக்கப் ட்ட 

புதுப்பிக்கத்ைக்க ஆற்றல் மின்னுற் த்தி நிதையங்கதை 

அதமப் தை உள்ைடக்கியது. ‘B’ விவசாய  ம்புகள் / நீர்ப் 

 ாசன அதமப்புகதை நிறுவுைதையும் ‘C’  ம்புகதை 

சூரியமயமாக்கதையும் உள்ைடக்கியுள்ைது. 

✓ அண்தமயில், கர்நாடக அதமச்சைதவ PM KUSUM-B 

திட்டத்தைச் கசயல் டுத்ை ஒப்புைல் அளித்ைது. 

 

8. ைகளிர் உலகக்பகாப்டப வரலாற்றில் சமீபத்தில் அதிக 

விக்சகட்டுகடை வீழ்த்திய இந்திய வீராங்கடன யார்? 

அ) மிைாலி ைாஜ் 

ஆ) ெூைன் பகாஸ்வாமி  

இ)  ர்மன்ப்ரீத் கவுர் 

ஈ) ஸ்மிருதி மந்ைனா 

✓ க ண்கள் உைகக்பகாப்த  வைைாற்றில் அதிக விக்ககட் 

வீழ்த்திய வீைாங்கதன என்ற சாைதனதய இந்திய 

அணியின் மூத்ை பவகப் ந்து வீச்சாைர் ெூைன் 

பகாஸ்வாமி  தடத்துள்ைார். 

✓ 2022 ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உைகக்பகாப்த யில் 

பமற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிைான ப ாட்டியின்ப ாது 

அவர் இச்சாைதனதய நிகழ்த்தினார். இைன்மூைம் மகளிர் 

உைகக்பகாப்த யில் 31 ப ாட்டிகளில் 40 விக்ககட்டுக 

-தை வீழ்த்திய ஆஸ்திபைலியாவின் லின் புல்ஸ்டனின் 

(39) சாைதனதய அவர் முறியடித்துள்ைார். 

 

9. உலக வனவுயிரிகள் நாள் கடடப்பிடிக்கப்படுகிற பததி 

எது? 

அ) மார்ச்.03  

ஆ) மார்ச்.02 

இ) மார்ச்.01 

ஈ) மார்ச்.05 

✓ ஆண்டுத ோறும் மார்ச்.3ஆம் பைதி ஐநா சத யால் உைக 

வனவுயிரிகள் நாைாகக் ககாண்டாடப் டுகிறது. பமலும் 

இந்ை ஆண்டு (2022), “Recovering key species for 

ecosystem restoration” என்ற கருப்க ாருளின் கீழ் இந்ை 

நாள் ககாண்டாடப் டுகிறது. 

✓ இது அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் வனவுயிரிகதைப் 

 ாதுகாப் தை ைனது பநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ைது. 

 

10. உலக சிட்டுக்குருவிகள் நாள் சகாண்டாடப்படுகிற 

பததி எது? 

அ) மார்ச்.20  

ஆ) மார்ச்.21 

இ) மார்ச்.22 

ஈ) மார்ச்.23 

✓ உைக சிட்டுக்குருவிகள் நாைானது ஒவ்பவார் ஆண்டும் 

மார்ச்.20 அன்று ககாண்டாடப் டுகிறது. 

✓ ஊர்க்குருவிகள் உட் ட  ல்பவறு வதகயான சிட்டுக் 

குருவி இனங்களுக்கு மனிைனால் ஏற் டும் அச்சுறுத்ைல் 

-கள் ற்றிய விழிப்புணர்தவ ஏற் டுத்துவைற்காக இந்ை 

நாள் ககாண்டாடப் டுகிறது. இது பநச்சர் ஃ ாகைவர் 

கசாதசட்டி ஆஃப் இந்தியா மற்றும் பிைான்சின் Eco-Sys 

Action Foundation ஆகியவற்றால் ககாண்டாடப் டுகிறது. 

‘LOVE Sparrows’ என்பது நடப்பு (2022) ஆண்டில் வரும் 

இந்நோளுக்கோனக் கருப்சபோருளோகும். 

 

 

1. ைமிழ்நாடு நிதிநிதை அறிக்தக 2022-23: முக்கிய 

அம்சங்கள்...! 

ைமிழக அைசின் 2022-23ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிதை 

அறிக்தகதய நிதியதமச்சர்  ழனிபவல் தியாகைாென் 

ைாக்கல் கசய்ைார். 

அைன் முக்கிய அம்சங்கள் பின்வருமாறு:  

* புதிைாகத் பைாற்றுவிக்கப் ட்ட 6 மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட 

19 மாவட்டங்களிலுள்ை அைசு மருத்துவமதனகள் `1,019 

பகாடி கசைவில் மாவட்டத் ைதைதம 

மருத்துவமதனகைாக ைைம் உயர்த்ைப் டும்.  

*  உயர்ைை மனநைச் பசதவகதை வழங்குவைற்காக, 

கீழ்ப் ாக்கத்திலுள்ை மனநை மருத்துவமதனதய 

‘ைமிழ்நாடு மனநைம் மற்றும் நைம்பியல் நிறுவனம்’ என்ற 

உயர்நிதை அதமப் ாக பமம் டுத்திட அைசு திட்டமிட்டு 

உள்ைது. இைற்கு முைற்கட்டமாக ̀ 40 பகாடி வழங்கப் டும். 

* காஞ்சிபுைம் அைசு அறிஞர் அண்ணா நிதனவு புற்றுபநாய் 

மருத்துவமதன மற்றும் ஆைாய்ச்சி நிதையம் 750 

 டுக்தக வசதிகளுதடய, ைன்னாட்சி அதிகாைம் க ற்ற 

உயர்ைை மருத்துவமதனயாக பமலும் ைைமுயர்த்ைப் டும். 

இைற்காக `100 பகாடி மதிப்பீட்டில், உைக வங்கி மற்றும் 

பைசிய சுகாைாை இயக்க நிதி உைவியுடன் 

கசயல் டுத்ைப் டும். 

* பைசிய ஊைக சுகாைாை இயக்கத் திட்டத்திற்கு `1,906 

பகாடி ஒதுக்கீடு. 

*  அவசை ஊர்தி பசதவகளுக்கு `304 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

*  டாக்டர் முத்துகைட்சுமி கைட்டி மகப்ப று நிதியுைவித் 

திட்டத்திற்கு `817 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

*  மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துதறக்கு 

`17,901.73 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* அைசுத்துதறகளில் அதசயும் மற்றும் அதசயா கசாத்து 

விவைங்கதை பசகரித்து கண்காணிக்க கசாத்து 

பமைாண்தம கமன்க ாருள் உருவாக்கப் டும்.  

* மின்சாைத்தில் இயங்கும் 500 ப ருந்துகளும், டீசலில் 

இயங்கும் 2213 ப ருந்துகளும் வாங்கப் டும்.  

* ைமிழகத்தில் திறன்மிக்க மனிை வைத்தை பமலும் 

பமம் டுத்தி அறிவுசார் க ாருைாைாைத்தை உருவாக்குவது 

அைசின் கைாதைபநாக்கு திட்டமாகும்.  

* உைகைாவிய  ங்களிப்புடன் ஒரு அறிவுசார் நகைம் 

உருவாக்கப் டும். இது உைகில் புகழ்க ற்ற 

 ல்கதைக்கழங்களின் கிதைகதைக் ககாண்டிருக்கும்.  

 

 

 



        

    

* ஆைாய்ச்சி மற்றும் பமம் ாட்டு தமயங்கை, திறன்  யிற்சி 

தமயங்கள், அறிவுசார் கைாழில் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட 

பிரிவுகதை இந்ை அறிவுசார் நகைம் ககாண்டிருக்கும்.  

* ைமிழத்தில் டிட்பகா, சிப்காட், டான்கெட்பகா ப ான்ற 

அைசு க ாது நிறுவனங்களுடன் இதணந்து மாநிை 

 ல்கதைக்கழங்கள் ைங்கள் வைாகங்களில் ஆைாய்ச்சி 

பூங்காக்கள் அதமக்க ஊக்குவிக்கப் டும். 

* ைமிழகத்தில் உயர்கல்வி பசர்க்தக விகிைம் உயர்ந்து 

வருகிறது. அைசு கல்லூரி,  ல்கைாழில்நுட்  கல்லூரிகளில் 

கட்டதமப்பு பமம் டுத்துவது அவசியம். 

* அடுத்ை 5 ஆண்டில் `1000 பகாடியில் சிறப்பு திட்டம் 

உருவாக்கி புதிய வகுப் தற, விடுதி, ஆய்வகம், 

திறன்மிகு வகுப் தற உருவாக்கப் டும். இைற்காக இந்ை 

ஆண்டில் `250 பகாடி வழங்கப் ட்டுள்ைது. 

* முன்னுரிதம அடிப் தடயில் 7.5 சைவீைம் ஒதுக்கீட்டில் 

கல்லூரிகளில் பசரும் அைசுப்  ள்ளி மாணவர்களின் 

 ல்பவறு கட்டணத்துக்காக `201 பகாடி ஒதுக்கீடு 

கசய்யப் ட்டுள்ைது.  

* ைமிழகத்தில் ஏற்றுமதிதய பமம் டுத்ை `100 பகாடி 

சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு.  

* இல்ைம் பைடி கல்வித் திட்டம் இந்ை ஆண்டு 

கசயல் டுத்ைப் டும். இைற்காக `200 பகாடி நிதி ஒதுக்கீடு.  

* கசன்தன நந்ைம் ாக்கத்தில் `75 பகாடியில் புத்கைாழில் 

உருவாக்க தமயம் அதமக்கப் டும்.  

* பகதவயில் தகத்கைாழில் பமம் ாட்டு குழுவம் 

அதமக்க `5 பகாடி நிதி ஒதுக்கீடு.  

* பகாதவ, பவலூர், க ைம் லூரில் புதிய கைாழில் 

பூங்காக்கக்கள் அதமக்கப் டும்.  

* சிதிைமதடந்ை 1000 ஆண்டுகள்  ழதமயான 

பகாயில்கதை புணைதமக்க `100 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

*  இந்து சமய அறநிதைத்துதறக்கு ̀ 387 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* ைமிழகத்தில் அதிக ப ாக்குவைத்து கநரிசல் ககாண்ட 

கீதழக் கடற்கதைச் சாதை ஆறு வழிச் சாதையாக 

மாற்றப் டும் 

* மாநகை ப ருந்துகளில் மகளிர் இைவச ப ருந்து  யணம் 

கசய்யும் திட்டத்திற்கு `1520 பகாடி மானியம்.  

* துதறமுகம் - மதுைவாயல் உயர்மட்ட சாதை 

திட்டத்திற்கு `5770 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* நகர்ப்புற உள்ைாட்சி அதமப்புகளின் அடிப் தட 

பைதவகைா நிதறவு கசய்ய `1,000 பகாடி நிதி ஒதுக்கீடு.  

 * நகர்ப்புற வைர்ச்சித்துதறக்கு `8737 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

*  பிைைமரின் வீடு வசதித்திட்டத்திற்கு `7,300 பகாடி 

ஒதுக்கீடு.  

* ஏதழ மக்களுக்கு அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் வீடு கட்ட 

`2030 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* 100 நாள்கள் பவதைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கு `2800 

பகாடி ஒதுக்கீடு.  

* கசன்தனதய பமம் டுத்தும் சிங்காைச் கசன்தன 2.0 

திட்டத்திற்கு `500 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* 149 சமத்துவபுைங்கதை சீைதமக்க ̀ 190 பகாடி ஒதுக்கீடு.  

* ஒருங்கிதணந்ை குழந்ை வைர்ப்பு திட்டத்திற்கு `2,542 

பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* அைசுப்  ள்ளியில்  யின்று உயர்கல்வி கசல்லும் 

மாணவிகளுக்கு மாைம் `1000 உைவித்கைாதக 

வழங்கப் டும். க ண்கள் உயர்க்கல்வி இதடநிற்றதை 

ைடுக்க கல்லூரியில் பசர்ந்து அவர்கள்  டிப்பு முடியும் 

வதை மாைம் `1000 வங்கிக் கணக்கில் கசலுத்ைப் டும். 

அம்மாணவிகள் பிற திட்டங்களில் உைவித்கைாதக 

க ற்றிருந்ைாலும் வழங்கப் டும்.  

* சட்டப்ப ைதவயின் பகள்வி பநைத்தை பநைடி ஒளி ைப்புச் 

கசய்வைற்கு நடவடிக்தக எடுக்கப் ட்டுள்ைது. 

* அைசு சாைா ைனியார்  ள்ளிகளில் ைமிழ் வழியில்  யிலும் 

மாணவர்களுக்கு 1 முைல் 10 ஆம் வகுப்பு வதை இைவச 

 ாடப் புத்ைகங்கள் வழங்கப் டும். இைற்காக ̀ 15 பகாடி நிதி 

ஒதுக்கீடு. 

* புதிைாக 18 ஆயிைம் வகுப் தறகள் கட்ட `13,000 பகாடி 

நிதி ஒதுக்கீடு. 

* அைசுப்  ள்ளிகதை ைைம் உயர்த்தும் வதகயில், 

அன் ழகன் க யரில் திட்டம்.  

*அைசுக் கல்லூரிகளின் கட்டதமப்த  பமம் டுத்ை `250 

பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* ைமிழக அைசின்  ள்ளிக்கல்வித்துதறக்கு `36,895.89 

பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* சுய உைவிக்குழுக்களுக்கான கடன், உழவர்களுக்கான 

 யிர்கடன் வழங்க `4,130 பகாடி ஒதுக்கீடு 

* சமூக ஊடகங்களில் ைவறான பிைசாைத்தை ைடுக்க சமூக 

ஊடக சிறப்பு தமயம் அதமக்கப் டும். 

* முதிபயார் ஓய்வூதியம், மாற்றுத்திறனாளிகள் 

ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட சமூக  ாதுகாப்பு ஓய்வூதியத் 

திட்டங்களுக்கு `4,816 பகாடி நிதி ஒதுக்கீடு. 

* விழுப்புைம், இைாமநாைபுைத்தில் `10 பகாடியில் கைால் 

க ாருள்கதை தவக்க அருங்காட்சியகம் அதமக்கப் டும் 

* கசன்தன அருபக ைாவைவயில் பூங்கா `300 பகாடியில் 

அதமக்கப் டும். 

* கிண்டி சிறுவர் பூங்கா பமம் டுத்ைப் டும்.  

* ைந்தை க ரியாரின் எழுத்துகதை எட்டுத்திக்கும் எடுத்து 

கசல்ை க ரியாரின் சிந்ைதன அடங்கிய கைாகுப்பு 21 

இந்திய உைக கமாழிகளில் அச்சு மற்றும் டிஜிட்டல் 

வழியில் கவளியிடப் டும். இைற்காக 5 பகாடி ஒதுக்கீடு 

கசய்யப் ட்டுள்ைது. 

* ைமிழ்கமாழிக்கும் பிற சர்வபைச கமாழிகளுக்கும் 

இதடபயயுள்ை கைாடர்த  ஆைாய குழு அதமக்கப் டும். 

அகை முைலி உருவாக்கும் திட்டத்திற்கு ̀ 2 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* ைமிழ் கமாழியின் கைான்தம, கசம்தமதய 

நிதைநாட்டிட நடவடிக்தக பமற்ககாள்ைப் டும்! 

* ைமிழ் வைர்ச்சித் துதறக்கு  ட்கெட்டில் `82.86 பகாடி 

நிதி ஒதுக்கீடு 

* நீர்நிதை  ாதுகாப்பு மற்றும் அைசு நிைங்கதை மீட்கும் 

 ணிகளுக்காக `50 பகாடி ஒதுக்கீடு. 



        

    

* வருவாய்  ற்றாக்குதற கடந்ை ஓைாண்டில் `7ஆயிைம் 

பகாடியாக குதறக்கப் ட்டுள்ைது. 

* கவள்ைத்ைடுப்பு  ணிகளுக்காக முைற்கட்டமாக `500 

பகாடி ஒதுக்கீடு.  

* ைமிழகத்திலுள்ை 64 அதணகதை புனைதமக்க `1,064 

பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* ைமிழக அைசின் நீர்வைத்துதறக்கு `7,338.36 பகாடி 

ஒதுக்கீடு. 

* வட்டியில்ைா  யிர்க்கடன் திட்டத்திற்கு `200 பகாடி நிதி 

ஒதுக்கீடு. 

* வரும் நிதியாண்டில் மாநிை கமாத்ை உற் த்தியில் நிதிப் 

 ற்றாக்குதற 4.61%லிருந்து 3.80 ஆக குதறயும். 

* வருவாய்  ற்றாக்குதற வரும் ஆண்டில் 7 ஆயிைம் 

பகாடிக்கு பமல் குதறய வாய்ப்புள்ைது. 

* ககாற்தகயில் `5 பகாடியில் ஆழ்கடல் ஆய்வு 

பமற்ககாள்ைப் டும் 

* தீயதணப்பு மற்றும் மீட்புப்  ணிகள் துதறக்காக `496 

பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* வானிதை முன்னறிவிப்பு கட்டதமப்த  உருவாக்க ̀ 10 

பகாடி ரூ ாய் ஒதுக்கீடு. 

* இைண்டு பைடார்கள், 100 ைானியங்கி வானிதை 

தமயங்கள், 400 ைானியங்கி மதழ மானிகள் 

அதமக்கப் டும். 

*  `20 பகாடியில் வள்ைைார் கால்நதட  ாதுகாப் கங்கள் 

அதமக்கப் டும். 

* ஆைைவில்ைாை, தகவிடப் ட்ட விைங்குகதை  ைாமரிக்க 

வள்ைைார்  ல்லுயிர் காப் கங்கள் `20பகாடி. 

* ைமிழக அைசின் சுற்றுச்சூழல் துதறக்கு ̀ 849 பகாடி நிதி 

ஒதுக்கீடு. 

* ஆண்டுபைாறும் 4 இைக்கிய திருவிழாக்கள் நடத்ை `5.6 

பகாடி ஒதுக்கீடு.  

* மாணவர்களுக்கு இைவச தசக்கிள் திட்டத்திறிகு ̀ 1062 

பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* எம்ஜிஆர் சத்துணவு திட்டத்திற்கு `1949 பகாடி 

ஒதுக்கீடு. 

* சமூக நைத்துதறக்கு `5922.40 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* முைல்வரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீடு திட்டத்திற்கு 

`1540 பகாடி ஒதுக்கீடு.    

* வதையாடு  ாதுகாப்பு திட்டத்திற்கு `10 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

*  ைமிழக அைசின் ஒலிம்பிக் ைங்கப் ைக்கம் பைடல் 

திட்டத்திற்கு `25 பகாடி ஒதுக்கீடு.  

*  கசன்தனயில் சதுைங்க ஒலிம்பியாட் நதடக றுகிறது. 

இதில், 150 நாடுகதைச் பசர்ந்ை வீைர், வீைாங்கதனகள் 

 ங்பகற்கின்றனர்.  

* விதையாட்டுத்துதறக்கு `293 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

 

 

 

2. இைாமாமிர்ைம் நிதனவு நிதி 

மூவலூர் இைாமாமிர்ைம் அம்தமயார் நிதனவு திருமண 

நிதியுைவித் திட்டம் ைமிழகத்தில் கசயல் டுத்ைப் ட்டு 

வருகிறது. இந்ைத் திட்டத்தை “மூவலூர் இைாமாமிர்ைம் 

அம்தமயார் உயர்கல்வி உறுதித்திட்டம்” எனப் க யர் 

மாற்றம் கசய்யப் டுவைாக நிதிநிதை அறிக்தகயில் 

கைரிவிக்கப் ட்டுள்ைது. இைன்மூைம், அைசுப் ள்ளிகளில் 

6-ஆம் வகுப்பு முைல் பிைஸ் 2 வதை  யிலும் மாணவிகள் 

கல்லூரியில் பசர்ந்ைவுடன் மாைந்பைாறும் ைைா ஆயிைம் 

ரூ ாய் வங்கிக்கணக்கில் வைவு தவக்கப் டும். 

இந்ை மாணவிகள் ஏற்ககனபவ பிற கல்வி உைவித் 

கைாதககதை க ற்று வந்ைாலும் இந்ைத் திட்டத்தில் 

கூடுைைாக உைவிதயப் க றைாம் எனவும், இத்திட்டத்தின் 

மூைம் சுமார் 6 இைட்சம் மாணவிகள் ஒவ்பவார் ஆண்டும் 

 யன்க ற வாய்ப்புள்ைைாகவும் நிதிநிதை அறிக்தகயில் 

குறிப்பிடப் ட்டுள்ைது. 

 

3. கசன்தன அருபக `300 பகாடியில் ைாவைவியல் 

பூங்கா -  ட்கெட்டில் அறிவிப்பு 

ைாவைவியல் பூங்காக்கள்,  ல்லுயிரினங்களின் இருப்பிடங் 

-கைாகவும், க ாதுமக்களுக்கான க ாழுதுப ாக்கு 

தமயங்கைாகவும் திகழ்கின்றன. இைதனக் கருத்தில் 

ககாண்டு, ைண்டன் க்யூபூங்கா அதமப்புடன் இதணந்து 

கசன்தனக்கு அருகில் ைாவைவியல் பூங்கா 300 பகாடி 

ரூ ாய் மதிப்பீட்டில் அதமக்கப் டும். இைற்கான விரிவான 

திட்ட அறிக்தக இவ்வாண்டு ையாரிக்கப் டும். 

காைநிதை மாற்றத்தை எதிர்ககாள்ைவும் இடர் ைணிக்கும் 

திட்டங்கள் மற்றும்  சுதமயாக்கும் திட்டங்களுக்கு 

ப ாதிய நிதியிதன அளித்திடவும், “ைமிழ்நாடு  சுதமக் 

காைநிதை மாற்ற நிதியத்தை” அைசு உருவாக்கும். 

ைமிழ்நாட்டின் மாநிை விைங்கான வதையாடுகதைப் 

 ாதுகாத்ைல், அவற்றின் வாழ்விடத்தை விரிவு டுத்துைல், 

மக்களிதடபய விழிப்புணர்தவ ஏற் டுத்துைல் ப ான்ற 

பநாக்கங்களுடன் “வதையாடு  ாதுகாப்புத் திட்டத்தை” 

அைசு கசயல் டுத்தும். இத்திட்டத்திற்கு, முைற்கட்டமாக 10 

பகாடி ரூ ாய் ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ைது. 

இைம்வயதிலிருந்பை வனம் மற்றும் வனவிைங்குகதைப் 

 ற்றிய விழிப்புணர்தவ குழந்தைகளுக்கு ஏற் டுத்ை, 

கிண்டி குழந்தைகள் பூங்காதவ மறுவடிவதமத்து, 

 றதவகள், வண்ணத்துப்பூச்சிகள், விைங்குகள் 

உள்ைடங்கிய இயற்தகப் பூங்காவாக 20 பகாடி ரூ ாய் 

மதிப்பீட்டில் அதமத்திட அைசு முடிவு கசய்துள்ைது. 

இைற்கான விரிவான திட்ட அறிக்தக இந்ை ஆண்டில் 

ையாரிக்கப் டும். 

பசத்துமதட (பகாயம்புத்தூர் மாவட்டம்), மணவணூர் 

மற்றும் ைடியன் குடிதச (திண்டுக்கல் மாவட்டம்), ஏைகிரி 

(திருப் த்தூர் மாவட்டம்) ஆகிய  குதிகள் சூழல் சுற்றுைாத் 

ைைங்கைாக ைனியார்  ங்களிப்புடன் பமம் டுத்ைப் டும். 

இம்மதிப்பீடுகளில் சுற்றுச்சூழல், காைநிதை மாற்றம் 

மற்றும் வனத்துதறக்கு 849.21 பகாடி ரூ ாய் நிதி 

ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ைது. 

 



        

    

4. இயற்தக பவைாண்தம முைல் டிஜிட்டல் விவசாயம் 

வதை: ைமிழக பவைாண்  ட்கெட் 2022-23 சிறப்பு 

அம்சங்கள் 

2022-23-ஆம் ஆண்டுக்கான ைமிழக பவைாண்  ட்கெட் 

சட்டப்ப ைதவயில் ைாக்கல் கசய்யப் ட்டது. கர்நாடகா, 

ஆந்திைாவுக்குப் பின் இந்தியாவிபைபய ைமிழகத்தில் ைான் 

பவைாண் துதறக்ககன ைனியாக  ட்கெட் ைாக்கல் 

கசய்யப் டுகிறது. 

இந்ை பவைாண்  ட்கெட்டில் கமாத்ை நிதி ஒதுக்கீடு - 

`33,007.68 பகாடி. இந்ை  ட்கெட்டின் சிறப்பு அம்சங்கள்: 

* கதைஞரின் அதனத்து கிைாம ஒருங்கிதணந்ை 

பவைாண் வைர்ச்சித் திட்டத்தை 3,204 கிைாம 

ஊைாட்சிகளில் கசயல் டுத்துவைற்கு `300 பகாடி நிதி 

ஒதுக்கீடு. அதனத்துத் துதற திட்டங்கதையும் 

ஒருங்கிதணத்து. (1997 கிைாம  ஞ்சாயத்துகள் 2021-22) 

* முைல்வரின் மானாவாரி நிை பமம் ாட்டுத் திட்டத்தில் 

3,000 மானாவாரி நிைத் கைாகுப்புகளில் 7.5 ைட்சம் ஏக்கர் 

மானாவாரி நிைங்கள்  யன்க றுவைற்கு `132 பகாடி. 

* இயற்தக பவைாண்தம, இடுக ாருட்கள் விநிபயாகம் 

உள்ளிட்ட  ல்பவறு திட்டங்கதை கசயல் டுத்துவைற்கு 

`71 பகாடி மதிப்பில் மாநிை பவைாண்தம பமம் ாட்டுத் 

திட்டம் என்ற புதிய திட்டம் அறிமுகம். 

*  யிர்க் காப்பீட்டுத் திட்டத்தைத் கைாடர்ந்து 

கசயல் டுத்திட `2,546 பகாடி நிதி ஒதுக்கீடு. 

* சிறுைானியங்கள் மற்றும்  யறுவதககள் இயக்கம் 

* இைண்டு சிறுைானிய சிறப்பு மண்டைங்கள், 

* திருவண்ணாமதை, பசைம், கள்ைக்குறிச்சி, விழுப்புைம், 

கடலூர், ைருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, பவலூர் ஆகிய 

மாவட்டங்கதைக் ககாண்டு முைல் மண்டைம், 

* தூத்துக்குடி, விருதுநகர், மதுதை, கைன்காசி, 

இைாமநாைபுைம், சிவகங்தக, பைனி, திருச்சி, கரூர், 

திண்டுக்கல், அரியலூர், க ைம் லூர் ஆகிய 

மாவட்டங்கதைக் ககாண்டு இைண்டாவது மண்டைம், 

* துவதைப்  யிருக்ககன சிறப்பு மண்டைம் (கிருஷ்ணகிரி, 

ைருமபுரி, திருவண்ணாமதை, பசைம் மாவட்டங்கதைக் 

ககாண்டது) 

* சிறுைானியங்களின் ஊட்டச்சத்து  ற்றி விழிப்புணர்வு 

ஏற் டுத்ை சிறுைானிய திருவிழாக்கள், 

* சிறுைானியங்கள் மற்றும்  யறு வதககளுக்கு விதை 

முைல் விற் தனக்கு `152 பகாடியில் உைவி. 

சூரியகாந்தி மற்றும் பசாயாபீன்ஸ் ஆகியவற்றிற்கு சிறப்பு 

கவனம் கசலுத்தி எண்கணய் வித்துக்கதை `29.7 

பகாடிக்கு ஊக்குவித்ைல். 

* `8 பகாடியில் டிஜிட்டல் விவசாயம் அறிமுகம் 

* அதனத்து கிைாம நிைங்களுக்கும் புவியிடக்குறியீடு, 

புதிய  யிர்த் திட்டத்திற்கான  ரிந்துதை, 

* பூச்சி மற்றும் பநாய்களுக்கான கசயற்தக நுண்ணறிவு, 

ட்பைான்கதைப்  யன் டுத்துவைற்கான  யிற்சி, 

* நீர்ப் ாசனத்தில் ைானியங்குமயமாக்கலுக்கு நவீன 

இதணயைை கைாழில்நுட் ம் (Internet of Things) 

* மண் வை அட்தடகளுக்கான ‘ைமிழ் மண் வைம்’ 

இதணயமுகப்பு 

*  யிர் சாகு டிப்  ைப்பிதன கணிக்க கைாதை உணர் 

கைாழில்நுட் த்தைப்  யன் டுத்துைல், 

* இடுக ாருட்கள், விதைகள் மற்றும் கன்றுகதை 

ஆன்தைனில்  திவு கசய்து விநிபயாகம், 

* பவைாண் விரிவாக்க தமயங்ளில்  ணமில்ைா 

 ரிவர்த்ைதன. 

* மயிைாடுதுதறயில் புதிய மண்  ரிபசாைதன கூடம் 

* உயர்மதிப்பு பவைாண் திட்டங்களில், ஆதி திைாவிடர், 

 ழங்குடியின சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு கூடுைைாக 20 

சைவிகிை மானியம் வழங்க `5 பகாடி 

* பூச்சி மற்றும் பநாய் பமைாண்தமக்கான சிறப்பு நிதியாக 

`5 பகாடி 

* கரும்பு விவசாயிகளுக்கு உைவி 

* கமட்ரிக் டன்னுக்கு `195/- சிறப்பு ஊக்கத்கைாதக - 

கரும்பு விதை ஒரு கமட்ரிக் டன்னுக்கு `2,950/- 

* கரும்பு சாகு டிக்கு உைவி - `10 பகாடி 

* சர்க்கதை ஆதைகளில் ஆய்வகத்தின் நவீனமயமாக்கல் 

& ைானியங்கி எதடகள் – `4.5 பகாடி 

* மின் இதணப்பு வழங்கப் ட்ட ைாட்பகா 

 யனாளிகளுக்கு நுண்ணீர்ப்  ாசனம் அதமப் ைற்கு நிதி 

உைவி `20 பகாடி ஒதுக்கீடு 

* பைாட்டக்கதை  யிர்களில் இயற்தக விவசாயத்தை 

ஊக்குவிக்க - `30 பகாடி 

* கைன்தன, மா, ககாய்யா மற்றும் வாதழ பைாட்டங்களில் 

ஊடு யிருக்காக `27.51 பகாடி. 

*  சுதமக்குடில், நிழல்வதைக்கூடம், நிைப்ப ார்தவ, 

த ட்பைாப ானிக்ஸ், கசங்குத்து பைாட்டம் (Vertical 

Garden) ப ான்ற உயர் கைாழில்நுட் ங்களுக்கு `25.9 

பகாடி 

* பைனீ வைர்ப்பு கைாகுப்புகளுக்கு `10.25 பகாடி 

* உழவர் சந்தைகளின் காய்கனிகளின் வைத்தை 

அதிகரிக்க சிறப்புத் திட்டத்திற்கு `5 பகாடி 

* காய்கறிகளில்  ாைம் ரிய ைகங்கதை மீட்கடடுக்க `2 

பகாடி 

*  ருவம் இல்ைாை ைக்காளி சாகு டிதய ஊக்குவிக்க `4 

பகாடி 

*  தன பமம் ாட்டிற்காக `2.65 பகாடி 

*  ண்தண இயந்திைமயமாக்கதை ஊக்குவிக்க `150 

பகாடி 

* முைைதமச்சரின் சூரியசக்தி  ம்பு கசட் திட்டத்திற்காக 

3,000  ம்பு கசட்டுகள் - `65.34 பகாடி மற்றும் 145 

சூரியசக்தி உைர்த்திகள் `3 பகாடி 

* 50 உழவர் சந்தைகதை சீைதமக்க `15 பகாடி மற்றும் 

10 உழவர் சந்தைகதை அதமக்க `10 பகாடி 

* ஒவ்கவாரு மாவட்டத்திலும் ஒரு உழவர் சந்தையில் 

மாதையில் சிறுைானியங்கள்,  யறுவதககதை 

விற் தன கசய்ய அனுமதி. 



        

    

* 2022-23 ைமிழக பவைாண்  ட்கெட்தட ைாக்கல் 

கசய்யும் முன் முைல்வர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் வாழ்த்துப் 

க ற்ற பவைாண்தம மற்றும் உழவர் நைன் துதற 

அதமச்சர் எம்.ஆர்.பக. ன்னீர்கசல்வம் 

* மதிப்பு கூட்டல் மற்றும் உணவு  ைப் டுத்துைலுக்கு 

முன்னுரிதம. 

* திண்டிவனம், பைனி மற்றும் மணப் ாதறயில் `381 

பகாடியில் மூன்று மிகப்க ரிய அைவிைான உணவுப் 

பூங்காக்கள், 

* கிைாம அைவிைான மதிப்பு கூட்டல் மற்றும் 

சந்தைப் டுத்ைல் தமயங்கள் 38 கிைாமங்களில் அதமக்க 

`95 பகாடி 

* 3 பகாடியில் 5 கைாழில் கற்கும் சிறுதமயங்கள். 

* 295 மதிப்பு கூட்டும் தமயங்கள் அதமப் ைற்கு `5 

பகாடி. 

* கசன்தன மற்றும் திருச்சியில் எஞ்சிய நச்சு  குப் ாய்வு 

ஆய்வகங்கள் அதமக்க `15 பகாடி 

* க ாது, ைனியார்  ங்பகற்பு முதறயில் பைனி, 

பகாயம்புத்தூர் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் " 

கமாத்ை காய்கறி விற் தன வைாகங்கள் அதமத்து, 

அருகாதமயில் உள்ை மாநிை வியா ாரிகள் ைமிழக 

விவசாயிகளிடமிருந்து பநைடியாக ககாள்முைல் கசய்ய 

வசதி. 

* மாநிை அைவிைான "உழவர் உற் த்தியாைர் 

நிறுவனங்கள் பமைாண்தம தமயம்" அதமத்து வணிக 

நடவடிக்தககளுக்கு வழிகாட்டுைல் 

* ஆறு ஒழுங்குமுதற விற் தனக்கூடங்களுக்கு 

கட்டதமப்பு வசதிகளுக்கு `36 பகாடி. 

* க ைம் லூர், தூத்துக்குடி, திண்டுக்கல், கிருஷ்ணகிரி, 

இைாமநாைபுைம், ைருமபுரி, விருதுநகர் ஆகிய ஏழு 

மாவட்டங்களில் இைண்டாம் கட்ட நீர்வடிப் குதி 

பமம் ாட்டு  ணிகளுக்கு `125.44 பகாடி 

* 60 ட்பைான்கதை வாங்குவைற்கும்  யிற்சி மற்றும் 

கசயல்விைக்கத்திற்கு `10.32 பகாடி 

பவைாண் சார்ந்ை துதறகளின் கசயல் ாடுகள் 

* காவிரி கடல்டா மாவட்டங்களில் 4964 கிமீ நீைமுள்ை 

கால்வாய்கள் மற்றும் வாய்க்கால்களில் தூர்வாரும் 

 ணிகளுக்கு `80 பகாடி. 

* அயிதை, கசல் ககண்தட மற்றும் கல் ாசு ப ான்ற 

உள்நாட்டு மீன் வைர்ப்பு மற்றும்  ாதுகாப்புக்கு `5 பகாடி. 

* விவசாயிகளுக்கு இைவச மின்சாைம் வழங்க 

TANGEDCO விற்கு `5,157.56 பகாடி. 

* ஊைக வைர்ச்சித் துதற மூைம் `1245.65 பகாடியில் 

 ண்தணக்குட்தடகள், ைடுப் தணகள் மற்றும் 

தூர்வாரும்  ணிகள். 

* விவசாயிகள் இடுக ாருட்கதை எடுத்துச்கசல்ைவும், 

விதைக ாருட்கதை சந்தைக்கு எடுத்ை கசல்ைவும் கிைாம 

 ஞ்சாயத்துகளில் `604.73 பகாடி கசைவில் 2,750 கிமீ 

நீைத்தில் சாதைகள்,. 

* ைமிழ்நாடு மாநிை ஊைக வாழ்வாைாை இயக்கம், பைசிய 

ஊைக க ாருைாைாை மாற்றத் திட்டத்தின் மூைம் மூன்று 

இைட்சம் பவைாண் சார்ந்ை வாழ்வாைாைப்  ணிகளுக்கு 

`42.07 பகாடி, 

* வாழ்ந்து காட்டுபவாம் திட்டத்தின் கீழ் உற் த்தியாைர் 

குழுக்கள், உற் த்தியாைர்கள் குழுக்கள் மற்றும் சமுைாய 

 ண்தண  ள்ளிகதை உருவாக்க `30.56 பகாடி 

ஒதுக்கீடு, 

* சிறு, குறு, நடுத்ைை கைாழில்கள் (MSME) மூைம் சிறிய 

விவசாயம் சார்ந்ை கைாழில்கதை கைாடங்க `1.5 பகாடி 

வதை மூைைன மானியம். 

* திருவாரூர் மாவட்டத்தில் ைமிழ்நாடு சிறுகைாழில் 

வைர்ச்சிக் கழகம் (டான்சிட்பகா) மூைம் விவசாயிகள் 

ைங்கள் விதைக ாருட்களுக்கு ஏற்ற விதைதயப் 

க றுவதை உறுதிகசய்யும் வதகயில் விவசாயப் 

க ாருட்களுக்கான கைாழிற்ப ட்தட, 

* பவைாண் புத்கைாழில் நிறுவனங்களின் பவைாண் 

வணிக ரீதியான முயற்சிகளுக்கு 10 ைட்சம் ரூ ாய் வதை 

நிதியுைவி 

* வணிக வங்கிகள், கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் கிைாம 

வங்கிகள் மூைம் ைமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு `1,83,425 

பகாடி பவைாண் கடன் வழங்கப் டுவதைக் 

கண்காணித்ைல். 

 

5. கசன்தன ஐஐடியில் புதிய முயற்சி! மனிை மூதை 

கசல்கதை வதை டமாக்கும் தமயம் கைாடக்கம் 

மனிை மூதைகதை, ‘கசல்’களின் நிதையில் வதை டமா 

-க்கும் வதகயில் ‘சுைா பகா ாைகிருஷ்ணன் பிகைய்ன் 

கசன்டர்’ என்ற க யரிைான ஆைாய்ச்சி தமயம் கசன்தன 

ஐஐடியில் கைாடங்கப் ட்டுள்ைது. 

 

6. மிைகு, சாதிக்காய், கிைாம்பு ஆகியவற்றுக்கான மை ணு 

வங்கி உருவாக்கப் டும் 

மிைகு, சாதிக்காய், கிைாம்பு ஆகியவற்றுக்கான மை ணு 

வங்கி நீைகிரி, ககாதடக்கானல், ககால்லிமதை, 

குற்றாைம், ஏற்காடு, ெவ்வாது மதைகளில் உள்ை அைசு 

பைாட்டப் ண்தணகளில் உருவாக்கப் டும். 

பவைாண் நிதிநிதை அறிக்தகயில் கூறியிருப் து: 

உழவர்கள், உழவர் ஆர்வைர் குழு, உழவர் உற் த்தியா 

-ைர் குழு ஆகிபயாைாலும் அைசு பைாட்டக்கதைப் 

 ண்தணகளிலும் உற் த்தி கசய்யப் டும் கசடிகள், 

விதைகள், இடுக ாருள்கள், வாசதனப் க ாருள்கைான 

ஏைக்காய், மிைகு,  ட்தட, கிைாம்பு ப ான்றதவயும் மதிப்புக் 

கூட்டப் ட்ட க ாருள்கைான ொம், கெல்லி, ஊறுகாய், 

உைர் ழங்கள், யூகலிப்டஸ் தைைம், ப ான்றதவயும் 

இதணயம் வாயிைாக விற்க ஏற் ாடு கசய்யப் டும். 

க ாருள்கதைத் ைைம் பிரித்து, சிப் ம் கட்டி விநிபயாகம் 

கசய்ய மூன்று பசமிப்பு கிடங்குகள் கசன்தன, மதுதை, 

பகாதவயில் `1.50 பகாடி நிதியில் ஏற் டுத்ைப் டும். 

இதணயவழி விநிபயாக நிறுவனங்கள்மூைம் வாடிக் 

-தகயாைர்களுக்குப் க ாருள்கள் விநிபயாகம் கசய்யப்  

-டும். இத்திட்டம் `2 பகாடி நிதியில் கசயல் டுத்ைப் டும். 



        

    

மை ணு வங்கி: விவசாயிகளின் விருப் த்திற்பகற்ற 

ைகங்கதை உற் த்தி கசய்து வழங்கும் வதகயில் 

இந்தியாவின்  ல்பவறு  குதிகளிலிருந்து சுதவகூட்டும் 

 யிர்களின் வதககளும் ைகங்களும் பசகரிக்கப் ட்டு அைசு 

பைாட்டக்கதை  ண்தணகளில் நடவு கசய்து 

 ைாமரிக்கப் டும். முைல்கட்டமாக இந்ை ஆண்டு மிைகு, 

சாதிக்காய், கிைாம்பு ஆகியவற்றிற்கான மை ணு வங்கி, 

நீைகிரி, ககாதடக்கானல், ககால்லிமதை, குற்றாைம், 

ஏற்காடு, ெவ்வாது மதைகளில் உள்ை அைசு பைாட்டக் 

கதை  ண்தணகளில் கைாடக்கப் ட்டு, உள்ளூர் 

வதககள் அறிமுகப் டுத்ைப் டும். 

இைற்கான உழவு, நடவு, இடுக ாருட்கள், அறுவதட 

ப ான்ற  ணிகளுக்காக `1 பகாடி நிதி ஒதுக்கீடு 

கசய்யப் டும். 

மூலிதக பைாட்டங்கள்: 2022-23ஆம் ஆண்டில் ̀ 1 பகாடி 

நிதி ஒதுக்கீட்டில் மூலிதக பைாட்டங்கள் நான்கு ஆயிைம் 

வீடுகளில் அதமக்கப் டும். இைற்கு பைதவயான 

மூலிதகச்கசடிகள், அைசு பைாட்டக்கதை  ண்தணகள் 

மூைம் உற் த்தி கசய்து வழங்கப் டும். ஊைக பவதை 

வாய்ப்பு உறுதித்திட்டம், மாநிை ஊைக வாழ்வாைாை 

இயக்கத்தின்கீழ் முருங்தக நாற்றங்கால்கள் 

அதமக்கப் ட்டு முருங்தக சாகு டி ஊக்குவிக்கப் டும் 

என்று கூறப் ட்டுள்ைது. 

 

7. பைனி, திண்டிவனம், மணப் ாதறயில் ைைம் 

உயர்த்ைப் ட்ட உணவுப் பூங்காக்கள் 

பைனி, திண்டிவனம், மணப் ாதறயில் ைைம் 

உயர்த்ைப் ட்ட உணவுப் பூங்காக்கள் அதமக்கப் டும். 

நிதிநிதை அறிக்தகயில் கூறியிருப் து: 

பைனி, திண்டிவனம் (விழுப்புைம்), மணப் ாதற (திருச்சி) 

ஆகிய வட்டங்களில் 451 ஏக்கர் நிைப் ைப்பில் சிப்காட் 

நிறுவனத்தினால் உணவுப் பூங்காக்கள் ஏற் டுத்ைப் ட 

உள்ைன. 

மாநிை அைசு எடுத்ை முயற்சியினால் ைற்ப ாது இந்ை 

மூன்று உணவுப் பூங்காக்களும் ைைம் உயர்த்ைப் ட்ட 

க ரிய அைவிைான உணவுப்பூங்காக்கள் என மத்திய 

அைசின் அங்கீகாைம் க ற்றுள்ைன. இந்ை மூன்று உணவுப் 

பூங்காக்களுக்கு அருகில் அதமந்துள்ை பிற மாவட்ட 

விவசாயிகளும்  யன்க றும் வதகயில் இந்ை உணவுப் 

பூங்காக்களுக்குத் பைதவயான அதனத்து கட்டதமப்பு 

வசதிகளும் `381.38 பகாடி மதிப்பீட்டில் சிப்காட் 

நிறுவனத்தினால் ந ார்டு வங்கியின் கடன் உைவியுடன் 

உருவாக்கப் டும். 

 

8. இந்தியா-ெப் ான் இதடபய 6 ஒப் ந்ைங்கள் 

தககயாப் ம் 

வடகிழக்கு பிைாந்தியத்தின் வைர்ச்சிதய உறுதிகசய்வது, 

 சுதம திட்டங்களில் ஒத்துதழப்பு உள்ளிட்ட 

விவகாைங்கள் கைாடர் ாக 6 ஒப் ந்ைங்கள் இந்தியா-

ெப் ான் இதடபய தககயாப் மாகின. 

இந்தியா-ெப் ான் இதடபய நதடக ற்ற 14ஆவது 

மாநாட்டில் பிைைமர் பமாடி, ெப் ான் பிைைமர் புமிபயா 

கிஷிடா ஆகிபயார் கைந்துககாண்டனர். மாநாட்டின்ப ாது 

இருநாடுகளுக்கும் இதடபய 6 ஒப் ந்ைங்கள் 

தககயாப் மாகின. 

நாட்டின் வடகிழக்கு மாநிைங்களில் நீடித்ை வைர்ச்சிதய 

ஏற் டுத்துவைற்கான நடவடிக்தககதை 

பமற்ககாள்வைற்கான ஒப் ந்ைம் தககயாப் மானது. 

 ருவநிதை மாற்றத்தை எதிர்ககாள்வைற்காக கரியமிை 

வாயு கவளிபயற்றத்தைக் குதறக்க ஒத்துதழப்புடன் 

கசயல் டுவது கைாடாா் ான ஒப் ந்ைமும் 

தககயாப் மானது.  ல்பவறு துதறகளில் 

ஒத்துதழப்புடன் கசயல் டுவைற்கான ஒப் ந்ைங்களும் 

மாநாட்டின்ப ாது தககயாப் மாகின. 

 

9. உைகின் மகிழ்ச்சியான நாடு ஃபின்ைாந்து 

உைகின் மகிழ்ச்சியான நாடு என்ற க ருதமதயத் 

கைாடர்ந்து 5-ஆவது ஆண்டாக பின்ைாந்து க ற்றுள்ைது. 

இந்ைப்  ட்டியலில் இந்தியா 3 இடங்கள் முன்பனறி 136-

ஆவது இடத்தைப் பிடித்துள்ைது. 

சர்வபைச மகிழ்ச்சி நாள் ஆண்டுபைாறும் மார்ச் 20-ஆம் 

பைதி ககாண்டாடப் டுகிறது. அதைகயாட்டி உைகின் 

மகிழ்ச்சியான நாடுகள்  ட்டியதை ஐநா நீடித்ை 

வைர்ச்சிக்கான தீர்வுகள் அதமப்பு கவளியிட்டது. 

கைாடர்ந்து 10ஆம் ஆண்டாக இப் ட்டியல் கவளியிடப் ட்டது. 

மக்களிடம் கணக்ககடுப்பு நடத்தி இந்ை அறிக்தக 

ையாரிக்கப் ட்டது. கணக்ககடுப்பின்ப ாது மக்களின் 

வாழ்க்தகத் ைைத்தை நிர்ணயிக்கும் கமாத்ை உள்நாட்டு 

உற் த்தி, ஆயுட்காைம், வாழ்வில் முடிகவடுப் ைற்கான 

சுைந்திைம், சமூக ஆைைவு, மக்களின் க ருந்ைன்தம, ஊழல் 

உள்ளிட்டதவ கைாடர் ாக ஆைாயப் ட்டது. 

கமாத்ைம் 146 நாடுகளில் பமற்ககாள்ைப் ட்ட ஆய்வில் 

பின்ைாந்து கைாடர்ந்து 5-ஆவது முதறயாக உைகின் 

மகிழ்ச்சியான நாடு என்ற க ருதமதயப் க ற்றுள்ைது. 

கடன்மார்க், ஐஸ்ைாந்து, ஸ்விட்சர்ைாந்து, கநைர்ைாந்து 

ஆகிய நாடுகள் அடுத்ைடுத்ை இடங்களில் உள்ைன. 

இந்தியா 136ஆவது இடத்தில் உள்ைது. 

கடந்ை ஆண்டுக்கான அறிக்தகயில் 139ஆவது இடத்தில் 

இருந்ை இந்தியா ைற்ப ாது மூவிடங்கள் முன்பனறியுள்ைது. 

 

 


