
விண்மீன்.காம்                                               2022 ஜூன் 0 1 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

1. பிரதமர் வேலைோய்ப்பு உருோக்கும் திட்டமானது (PMEGP) எந்த ஆண்டு ேலர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. 2023–24 

ஆ. 2024–25 

இ. 2025–26  

ஈ. 2029–30 

✓ பிரதமரின் வேலைோய்ப்பு உருோக்கும் திட்டத்லத (PMEGP) 2025–26 ேலர ததாடர ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான தமாத்தச்தெைவு `13,554.42 வகாடியாகும். இந்தத் திட்டத்தின் நீட்டிப்பு 2021–22 

முதல் 2025–26 ேலரயிைான ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 15ஆேது நிதி ஆலைய சுழற்சியில் உள்ளது. ஐந்து 

நிதியாண்டுகளில் சுமார் 40 இைட்ெம் வபருக்கு நிலையான வேலைோய்ப்புகலள இத்திட்டம் உருோக்கும். இது 

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர ததாழிற்துலை அலமச்ெகத்தால் தெயல்படுத்தப்படுகிைது. 

2. அண்லமயில், ‘பரமானந்தா’ என்னும் மீத்திைன் கணினிலய தேளியிட்ட நிறுேனம் எது? 
அ. ஐஐடி க ௌ ாத்தி 

ஆ. NIT திருச்சிராப்பள்ளி 

இ. ஐஐடி  ாந்திந ா்  

ஈ. ஐஐடி கெட்ராஸ் 

✓ அதிநவீன கணினி வமம்பாட்டு லமயமும் (C–DAC) காந்திநகரில் அலமந்துள்ள இந்திய ததாழில்நுட்ப நிறுேனமும் 

இலைந்து ‘பரமானந்தா’ என்ை புதிய மீத்திைன் கணினிலய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. இது மத்திய அரசின் வதசிய 

சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் இயக்கத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தில் ததாடங்கப்பட்டது. இந்த மீத்திைன் கணினி 838 தடரா 

பிளாப்கள் என்ை உச்ெபட்ெ தெயல்திைலன ேழங்கும் திைன்தகாண்டது. இதன்மூைம், தமாத்தமாக 24 தபட்டா 

பிளாப்கள் தெயல்திைன்திைன்தகாண்ட 15 மீத்திைன் கணினிகலள இந்தியா அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

3. ‘Tobacco: Poisoning Our Planet’ என்ை தலைப்பில் அறிக்லகதயான்லை தேளியிட்ட நிறுேனம் எது? 
அ. NITI ஆய ா ் 

ஆ. உல  சு ாதார நிறுவனெ்  

இ. UNICEF 

ஈ. சு ாதாரெ் ெற்றுெ் குடுெ்ப நல அமெச்ச ெ் 

✓ உைக புலகயிலை ஒழிப்பு நாலளதயாட்டி உைக சுகாதார நிறுேனம் ‘புலகயிலை: நமது வகாலள நஞ்ொக்குகிைது’ 

என்ை தலைப்பில் ஓர் அறிக்லகலய தேளியிட்டது. எட்டு மில்லியன் மனித உயிர்கள், 600 மில்லியன் மரங்கள், 

200,000 தெக்வடர் நிைம், 22 பில்லியன் டன் நீர், மற்றும் 84 மில்லியன் டன்கள் கரியமிை ோயுலே பூமியின் 

ேளிமண்டைத்தில் தேளியிடும் ஓர் ஆண்லடய இழப்புகளுக்கு புலகயிலைத் ததாழிவை காரைம் என்று அந்த 

அறிக்லக கண்டறிந்துள்ளது. 

4. 2021–22–இல் இந்தியாவின் ெர்க்கலர உற்பத்தியில் முதலிடத்தில் உள்ள மாநிைம் எது? 
அ. ய ரளா 

ஆ. ெ ாராஷ்டிரா  

இ. அஸ்ஸாெ் 

ஈ. ஹிொச்சல பிரயதசெ் 
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✓ ஐந்தாண்டு இலடதேளிக்குப்பிைகு, 2021–22ஆம் ஆண்டில், மகாராஷ்டிரா, உத்தர பிரவதெத்லத பின்னுக்குத்தள்ளி, 

இந்தியாவின் முதல் ெர்க்கலர உற்பத்தியாளராக மீண்டும் தனது இடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

✓ 2021–22ஆம் பிழியாண்டுக்கான (அக்–தெப்) மகாராட்டிர மாநிைத்தின் உற்பத்தி 138 இைட்ெம் டன்களாக இருந்தது. 

இது 2018–19ஆம் பிழியாண்டின் முந்லதய 107.21 இைட்ெம் டன்கலள விட அதிகமாகும். மகாராஷ்டிராலே 

ததாடர்ந்து உத்தரபிரவதெம் மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிைங்கள் உள்ளன. 

5. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துடனான தலடயற்ை ேர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் ெமீபத்தில் லகதயழுத்திட்ட நாடு எது? 

அ. ஆஸ்தியரலி ா 

ஆ. இஸ்யரல்  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. இத்தாலி 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துடனான தலடயற்ை ேர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் இஸ்வரல் லகதயழுத்திட்டுள்ளது. இது அரபு 

நாதடான்றுடன் இஸ்வரல் வமற்தகாள்ளும் முதல் தபரிய ேர்த்தக ஒப்பந்தமாகும். இரு மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு 

இலடவய ேர்த்தகத்லத வமம்படுத்துேலத வநாக்கமாகக்தகாண்ட இந்த ஒப்பந்தம், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில், 

குறிப்பாக துபாயில் அலுேைகங்கலள அலமக்க அதிக இஸ்வரலிய நிறுேனங்கலள ஊக்குவிக்கும். பிப்ரேரியில் 

இந்தியாவுடன் இவதவபான்ை ஓர் ஒப்பந்தத்லத ஐக்கிய அரபு அமீரகம் வமற்தகாண்டது. 

6. ‘கதிெக்தி ெஞ்ொர்’ ேலைத்தளத்லத அறிமுகப்படுத்திய மத்திய அலமச்ெகம் எது? 
அ. கர ில்யவ அமெச்ச ெ் 

ஆ. வீட்டுவசதி ெற்றுெ் ந ா்ப்புற விவ ாரங்கள் அமெச்ச ெ் 

இ. த வல் ெற்றுெ் ஒலிபரப்பு அமெச்ச ெ் 

ஈ. ெின்னணு ெற்றுெ் த வல் கதாழில்நுட்ப அமெச்ச ெ்  

✓ மின்னணு மற்றும் தகேல் ததாழில்நுட்ப அலமச்ெகம் ‘கதிெக்தி ெஞ்ொர்’ ேலைத்தளத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

அது, நாட்டில் 5G வெலே ததாடங்குேதற்கு முன்னதாக, கண்ைாடியிலழ ேடங்கள் மற்றும் வகாபுர நிறுேல்கலள 

அலமப்பதற்கான அனுமதிகலள விலரவுபடுத்துேலத வநாக்கமாகக்தகாண்டுள்ளது. 

✓ இந்த ேலைத்தளம் ததாலைத்ததாடர்பு உட்கட்டலமப்புத் திட்டங்களுக்கான லமயப்படுத்திய ேழியுரிலம (RoW) 

அனுமதிகலள தெயல்படுத்துேவதாடு 5G வெலேகள் உட்பட RoW அனுமதிகளுக்கு விண்ைப்பிக்க பயன்படுத்தப்ப 

–டும். இது ஒப்புதலுக்கான வநரத்லத கிட்டத்தட்ட 100 நாட்களிலிருந்து சுமார் 22–ஆகக்குலைக்கிைது. 

7. 2022 – உைக புைம்தபயர்ந்த பைலேகள் நாளுக்கானக் கருப்ப ாருள் என்ன? 
அ. Impact of Light Pollution on Migratory Birds  

ஆ. Impact of Air Pollution on Migratory Birds 

இ. Impact of Noise Pollution on Migratory Birds 

ஈ. Impact of Pandemic on Migratory Birds 

✓ உைக புைம்தபயர்ந்த பைலேகள் நாளானது வம.14 அன்று தகாண்டாடப்படுகிைது. இது புைம்தபயர்ந்த பைலேகளின் 

ோழ்விட இழப்பு, காைநிலை மாற்ைம், நச்சூட்டு வநாய் மற்றும் ெட்டவிவராதமாகக் தகால்லுதல்வபான்ைேற்லை 

முன்னிலைப்படுத்துேலத வநாக்கமாகக்தகாண்டுள்ளது. 

✓ உைக புைம்தபயர்ந்த பைலேகள் நாளானது ஒவ்வோர் ஆண்டும் இரண்டு நாட்களில் தகாண்டாடப்படுகிைது. அலே 

வம மற்றும் அக்வடாபர் 2ஆேது ெனிக்கிழலமகளில் தகாண்டாடப்படுகிைது. “Impact of Light Pollution on Migratory 
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Birds” என்பது இந்த ஆண்டில் (2022) ேரும் உைக புைம்தபயர்ந்த பைலேகள் நாளுக்கானக் கருப்தபாருளாகும். 

ஆண்டுவதாறும் 229 ேலகயான பைலேகள் இந்தியா நாட்டிற்கு ேைலெ ேருகின்ைன. 

8. 2022 வபார்ப்ஸ் பட்டியலின்படி, உைகில் அதிக ெம்பளம் ோங்கும் விலளயாட்டு வீரர் யார்? 
அ. லிய ானல் கெஸ்ஸி  

ஆ. விராட் ய ாலி 

இ. லீப்ரான் யேெ்ஸ் 

ஈ.  ிறிஸ்டி ாயனா கரானால்யடா 

✓ 2022ஆம் ஆண்டுக்கான வபார்ப்ஸின் அதிக ெம்பளம் ோங்கும் விலளயாட்டு வீரர்களின் பட்டியலின்படி, கடந்த 12 

மாதங்களில் உைகிவைவய அதிக ெம்பளம் ோங்கும் விலளயாட்டு வீரராக கால்பந்து வீரர் லிவயானல் தமஸ்ஸி 

உள்ளார். லிவயானல் தமஸ்ஸி, கால்பந்து விலளயாடுேதன்மூைம் ஆண்டுக்கு 75 மில்லியன் அதமரிக்க டாைர்கள் 

ெம்பாதிக்கிைார். விளம்பர ஒப்பந்தங்கள்மூைம் அேர் வமலும் $55 மில்லியன் அதமரிக்க டாைர்கலளப் தபறுகிைார். 

அேர் பட்டியலில் லீப்ரான் வேம்ஸ் மற்றும் கிறிஸ்டியாவனா தரானால்வடாலேவிட முன்னணியில் உள்ளார். 

முன்னதாக 2019ஆம் ஆண்டு வபார்ப்ஸ் பட்டியலில் லிவயானல் தமஸ்ஸி முதலிடத்தில் இருந்தார். 

9. ‘Roy: Going for Broke’ என் து எந்தக் கிரிக்தகட் வீரரின் சுயெரிலதயாகும்? 
அ. யஷன் வாா்ன் 

ஆ. ஆண்ட்ரூ மசெண்ட்ஸ்  

இ. ாி ் ி பாண்டிங் 

ஈ. ஆடெ்  ில் ிறிஸ்ட் 

✓ ஆஸ்திவரலியாவின் முன்னாள் கிரிக்தகட் வீரரும், 2 முலை உைகக்வகாப்லபலய தேன்ைேருமான ஆண்ட்ரூ 

லெமண்ட்ஸ் ெமீபத்தில் மகிழுந்து விபத்தில் உயிரிழந்தார். வபட்டிங் ஆல்–ரவுண்டரான அேர் கிரிக்தகட்டின் மூன்று 

ேடிேங்களிலும் விலளயாடியுள்ளார். 46 ேயதான அேர் 198 ஒருநாள் வபாட்டிகளில் 6 ெதங்கள் மற்றும் 30 அலர 

ெதங்கள் அடித்துள்ளார். 133 விக்தகட்டுகலளயும் வீழ்த்தியுள்ளார். ‘Roy: Going for Broke’ என்பது ஸ்டீபன் கிவரவுடன் 

இலைந்து எழுதிய அேரது சுயெரிலதயாகும். 

10. இந்திய விண்தேளி ஆய்வு லமயமானது (ISRO) எத்திட்டத்தின் பாகமான திட இராக்தகட் பூஸ்டர் HS–200–ஐ 

தேற்றிகரமாக பரிவொதித்தது? 
அ.   ன் ான்  

ஆ. ஆதித் ா–L1 

இ. சந்திர ான்–3 

ஈ. ஆதித் ா–L2 

✓ இந்திய விண்தேளி ஆய்வு லமயமானது மனிதர்கலள விண்தேளிக்கு அனுப்பும் ‘ககன்யான்’ திட்டத்தின் முக்கிய 

அங்கமாக இருக்கும் திட இராக்தகட் பூஸ்டர் HS–200–ஐ தேற்றிகரமாக பரிவொதித்தது. ஸ்ரீெரிவகாட்டாவில் உள்ள 

ெதீஷ் தோன் விண்தேளி லமயத்தில் இந்தச் வொதலன நடத்தப்பட்டது. 203 டன் திட உந்துதபாருளுடன் கூடிய 

HS–200 பூஸ்டர் 135 வினாடிகளுக்கு பரிவொதிக்கப்பட்டது. இந்த ஏவுகைம் பல்வேறு ததாழிற்துலைகளுடன் 

இலைந்து ISRO–ஆல் உருோக்கப்பட்டதாகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மாநிைங்களுக்கு GST இழப்பீடு `86,912 வகாடி: தமிழகத்துக்கு `9,602 வகாடி 

மாநிைங்களுக்கு ெரக்கு வெலே ேரியின் (GST) இழப்பீட்டுத் ததாலகயாக `86,912 வகாடி முழுலமயாக 

விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியலமச்ெகம் ததரிவித்துள்ளது. வம.31ஆம் வததி ேலரயிைான இந்த இழப்பீட்டுத் 

ததாலகயில், தமிழகத்துக்கு `9,602 வகாடி ேழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய நிதி யலமச்ெர் நிர்மைா சீதாராமன் 

ொர்பில் அத்துலை தேளியிட்ட அறிக்லகயில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தற்வபாது மாநிைங்களுக்கு ேழங்க வேண்டிய GST இழப்பீட்டுத் ததாலக `25,000 வகாடியாக உள்ளது. 

இருப்பினும் மாநிைங்களின் மூைதனச் தெைவுகலள அதிகரிக்கும் வநாக்கத்துடன் கூடுதல் ேரி மூைம் மற்றும் 

தொந்த நிதி ஆதாரங்களிலிருந்தும் `61,912 வகாடிலயயும் வெர்த்து விடுவிப்பதாக மத்திய நிதியலமச்ெகம் 

ததரிவித்துள்ளது. GST இழப்பீட்டு ததாலக ேழங்கப்படாதது குறித்து ெர்ச்லெ எழுப்பப்பட்டு ேந்த நிலையில், மத்திய 

அரசு தற்வபாது நிலுலேயின்றி அலனத்து ததாலகலயயும் முழுலமயாக விடுவித்துள்ளது. 

2017-ஆம் ஆண்டு ேூலை முதல் GST அமலுக்கு ேந்தவபாது, மாநிைங்களுக்கு ஏற்படும் ேரி ேருோய் இழப்பீட்லட 

ஈடுகட்ட அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு இழப்பீட்டுத் ததாலக ேழங்க ெட்டம் தகாண்டுேரப்பட்டது. இருப்பினும், இந்த ேரி 

இழப்பீட்லட மாநிைங்களுக்கு கூடுதைாக ேழங்க மத்திய அரசு வமலும் நிதி ஆதாரங்களுக்கு சிை ெரக்குகளில் 

கூடுதல் ேரி (தெஸ்) விதித்து மாநிைங்களின் ேருோலய மத்திய அரசு பாதுகாத்தது. இது கூட்டு ேளர்ச்சி விகிதத்தில் 

ேழங்கப்பட்டு ேந்தது. கடந்த 2017-18, 2018-19 நிதியாண்டுகளில் குறிப்பிட்ட வநரத்தில் GST இழப்பீட்டுத் ததாலக 

ேழங்கப்பட்டதாக மத்திய நிதியலமச்ெகம் ததரிவித்துள்ளது. 

இதற்கிலடவய கவரானா வநாய்த் ததாற்ைால் மத்திய அரசுக்குரிய கூடுதல் ேரி அதிகரிக்கவில்லை என்பதுடன், 

கூடுதல் ேரி ேருோயில் வீழ்ச்சியும் ஏற்பட்டது. இந்த வீழ்ச்சிக்கான இலடதேளிலய நிரப்பவும், மாநிை அரசுக்கு 

ேழங்க வேண்டிய GST இழப்பீட்டுக்காக நிதி ஆதாரங்களின் இலடதேளிலயப் வபாக்கவும் தேளிச்ெந்லதயில் 

மாநிைங்கள் கடன் தபை மத்திய அரசு அனுமதித்தது. பின்னர், அலனத்து மாநிைங்களும் ஒப்புக்தகாண்ட நிலையில், 

கடந்த 2020-21 நிதியாண்டில் `1.1 ைட்ெம் வகாடி, 2021-22 நிதியாண்டில் ரூ.1.59 ைட்ெம் வகாடி என ெந்லதயில் 

கடலனப் தபற்றுக் தகாள்ள மாநிைங்களுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி ேழங்கியது. இதுதவிர ேழக்கமான GST 

இழப்பீட்டு ததாலகலயயும் மத்திய அரசு விடுவித்து ேந்தது. 

ஆனால், நிகழாண்டில் GST ேரி, கூடுதல் ேரி ேருோய் படிப்படியாக அதிகரித்து ேருகிைது. இலத முன்னிட்டு கடந்த 

நிதியாண்டிற்கும் நடப்பு நிதியாண்டிற்கும் ேழங்க வேண்டிய இழப்பீட்டு ததாலகயின் நிலுலேத் ததாலகலய 

முழுலமயாக உடனடியாக ேழங்க மத்திய அரசு முன் ேந்துள்ளது. இதன்படி ெரக்கு வெலே ேரியின் இழப்பீட்லட 

தபறும் 21 மாநிைங்களுக்கு கடந்த ேனேரி 2022 ேலரயிைான ததாலக ரூ.47,617 வகாடி; 2022, பிப்ரேரி-மார்ச் 

ஆகிய மாதங்களுக்கு `21,322 வகாடி; இறுதியாக ஏப்ரல் - வம மாதங்களுக்கு ரூ.17,973 வகாடி என வம 31-ஆம் 

வததி ேலர தமாத்த நிலுலேத் ததாலக ̀ 86, 912 வகாடியாக கைக்கிடப்பட்டது. இந்தத் ததாலக முழுலமயாக இந்த 

மாநிைங்களுக்கு தெவ்ோய்க்கிழலம விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியலமச்ெகம் ததரிவித்துள்ளது. 

இதில், மகாராஷ்டிர மாநிைத்லத (`14,145 வகாடி) அடுத்து தமிழகம்தான் அதிக அளோக ̀ 9,602 வகாடி தபற்றுள்ளது. 

மற்ை மாநிைங்களில் உத்தர பிரவதெம் `8,874 வகாடி, கர்நாடகம் `8,633 வகாடி, தில்லி `8,012 வகாடி தபற்றுள்ளது. 

இதில் தமிழக அரசு தரப்பில் ரூ.11,600 வகாடி ேலர எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், முன் கைக்கீட்டின்படி ரூ.9,602 

வகாடி கிலடத்துள்ளது. இறுதிக் கைக்கீடுகளில் எதிர்பார்த்த ததாலக முழுலமயாகக் கிலடக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுேதாக தமிழக அரசு ேட்டாரங்கள் ததரிவித்தன. 

 

2. தொற்குலேயில் 7.64 இைட்ெம் கலைச்தொற்கள் உருோக்கம்: விலரவில் கட்டைமில்ைா ததாலைவபசி வெலே 

தமிழக அரசின் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககத்தின் ொர்பில் ததாடங்கப்பட்ட தொற்குலே திட்டத்தின்கீழ் இதுேலர 7 

ைட்ெத்து 64 ஆயிரத்து 824 கலைச்தொற்கள் உருோக்கப்பட்டு இலையதளத்தில் பதிவேற்ைம் தெய்யப்பட்டுள்ளன. 

தமிழ்க்கலைச்தொல் ததாடர்பான ஐயங்கலளத் தீர்த்துக்தகாள்ள 24 மணி வநரமும் தெயல்படும் கட்டைமில்ைா 

ததாலைவபசி வெலே விலரவில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது. 

  

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


விண்மீன்.காம்                                               2022 ஜூன் 0 1 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           5 

இது குறித்த தெந்தமிழ்ச் தொற்பிைப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககத்தின் தெய்திக்குறிப்பு: 

600-க்கும் வமற்பட்ட துலைகள்: இன்லைய கல்விப்புைத்தில் உள்ள 600-க்கும் வமற்பட்ட துலைகளில் புழங்கும் 

கலைச்தொற்கள் அலனத்லதயும் திரட்டி அேற்றுக்கு நிகரான தமிழ்க்கலைச்தொற்கலள ேடிேலமத்து இலைய 

தளத்தின் தபாதுதேளியில் தேளியிடுேதும், இதுேலர தமிழில் தேளிேந்துள்ள அகராதிகளில் இடம்தபற்றுள்ள 

அலனத்துச்தொற்கலளயும் ஒன்று திரட்டி, நிரல்படுத்தி தமிழின் தொல்ேளத்லத உைகறியச் தெய்ேதுவம 

தொற்குலேத் திட்டத்தின் முதன்லம வநாக்கமாகும். 

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ததாடங்கப்பட்ட “sorkuvai.com” என்ை இலையதளத்தின் ோயிைாக தமிழ்க்கலைச்தொல் 

ததாடர்பான ஐயங்கலளத் தீர்த்துக்தகாள்ள ேழிேலக தெய்யப்பட்டுள்ளது. விலரவில் ததாடங்கப்படவுள்ள 24 மணி 

வநரமும் தெயல்படும் கட்டைமில்ைாத் ததாலைவபசி ோயிைாகவும் தமிழ்க்கலைச்தொல் ததாடர்பான ஐயங்கலளத் 

தீர்த்துக்தகாள்ளைாம். 

 

3. `3,000 வகாடிக்கு அஸ்திரா ஏவுகலை தகாள்முதல்: பாரத் லடனமிக்ஸ் நிறுேனத்துடன் பாதுகாப்பு அலமச்ெகம் 

ஒப்பந்தம் 

இராணுேத்தளோட உற்பத்தியில் உள்நாட்டு உற்பத்திலய ஊக்குவிக்கும் விதமாக பாரத் லடனமிக்ஸ் 

நிறுேனத்துடன் `2,971 வகாடியில் அஸ்திரா எம்வக-1 ஏவுகலைகலளக் தகாள்முதல் தெய்ேதற்கு பாதுகாப்பு 

அலமச்ெகம் ஒப்பந்தம் தெய்துதகாண்டுள்ளது. 

அஸ்திரா எம்வக-1 ஏவுகலை, இந்திய கடற்பலடயிலும் விமானப்பலடயிலும் விண்ணில் இருந்து விண்ணில் 

உள்ள இைக்லகத்தாக்கி அழிக்கும் ேலிலமதகாண்டது. 

பாரத் லடனமிக்ஸ் நிறுேனத்திடம் இருந்து 248 அஸ்திரா ஏவுகலைகள் தகாள்முதல் தெய்யப்படவுள்ளன. 

அேற்றில், 200 ஏவுகலைகள் இந்திய ோன்பலடயிலும், 48 ஏவுகலைகள் கடற்பலடயிலும் பயன்படுத்தப்படும். 

DRDO ேடிேலமத்த அஸ்திரா ஏவுகலை முதன்முதலில் கடந்த 2003-ஆம் ஆண்டு வம மாதம் பரிவொதிக்கப்பட்டது. 

அதன்பிைகு அந்த ஏவுகலைகள் பை முலை பரிவொதிக்கப்பட்டு சுவகாய் வபார் விமானத்தில் வெர்க்கப்பட்டன. அந்த 

ஏவுகலைகள், அடுத்த சிை ஆண்டுகளில் வதேஸ் மார்க்-1ஏ வபார்விமானத்திலும் வமம்படுத்தப்பட்ட மிக்-29 ரக 

வபார்விமானங்களிலும் வெர்க்கப்படும். 

 

4. உக்லரன்-ரஷியா வபார் எதிதராலி! இந்தியா தபாருளாதார ேளர்ச்சி 4.1%-ஆக குலைவு 

உக்லரன்-ரஷியா வபார் எதிதராலியால் ேனேரி முதல் மார்ச் ேலரயிைான 4ஆேது காைாண்டில் இந்தியாவின் 

தபாருளாதார ேளர்ச்சி 4.1 ெதவீதமாக குலைந்துள்ளது என மத்திய அரசு தேளியிட்ட புள்ளிவிேரத்தில் 

ததரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து புள்ளியியல் அலமச்ெகம் வமலும் கூறியுள்ளதாேது: 

உக்லரன்-ரஷியா வபார் காரைமாக இந்திய தபாருளாதாரம் நான்காேது காைாண்டில் குலைந்த அளவிைான 

ேளர்ச்சிலயப் பதிவு தெய்துள்ளது. அதன்படி, ேனேரி-மார்ச் காைாண்டில் தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) 4.1% 

அளவிற்வக ேளர்ச்சி கண்டுள்ளது. பைவீக்கம் தபாருளாதார மீட்சிக்கு தபரும் தலடலய ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதன் 

காரைமாக, 2021-22 முழு நிதியாண்டில் (2021 ஏப்ரல் முதல் 2022 மார்ச்) நாட்டின் தபாருளாதாரம் 8.7 ெதவீத 

ேளர்ச்சிலய மட்டுவம எட்டியுள்ளது. இது, அலமச்ெகம் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பாக மதிப்பீடு தெய்திருந்த 8.9 

ெதவீதத்லதக் காட்டிலும் 0.2 ெதவீதம் குலைோகும். அவதெமயம், முந்லதய 2020-21 நிதியாண்டில் நாட்டின் 

தபாருளாதாரம் 6.6 ெதவீதம் பின்னலடலேக் கண்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ேனேரி-மார்ச் காைாண்டில் சீனா தபாருளாதாரம் 4.8% ேளர்ச்சிலய எட்டிய நிலையில், இந்திய தபாருளாதாரம் 

அலதவிட குலைோகவே ேளர்ச்சியலடந்துள்ளதாக புள்ளியியல் அலமச்ெகம் ததரிவித்துள்ளது. 

 

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

