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1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘CAPSTONE’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்த விண்செளி நிறுெனத்தால் ஏெப்பட்ட 

சசயற்ககக்ககாளாகும்? 
அ. NASA  

ஆ. ESA 

இ. ஸ்பேஸ்X 

ஈ. ப ோஸ்ப ோஸ்ப ோஸ் 

✓ NASA அண்கையில் 25 கிக ாகிராம் எகடயுள்ள, ‘CAPSTONE’ என்ற சசயற்ககக்ககாகள ஏவியுள்ளது. Cislunar 

Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment என்பதன் சுருக்கந்தான் 

CAPSTONE. இந்தச்சசயற்ககக்ககாள் ஒரு தனித்துெைான ைற்றும் நீள்ெட்ட நி ா சூழ் - ொன்க  ெட்டகைகயச் 

கசாதிப்பதற்காக ெடிெகைக்கப்பட்டுள்ளது. CAPSTONE ஆனது கேயர் சரக்டிலினியர் ஹாக ா ஆர்பிட் (NRHO) 

எனப்படும் ஒரு நீளைான சுற்றுப்பாகதயில் நுகையும். இது NRHO-இல் சசயல்படுெது பற்றிய தரகெ ெைங்கும். 

2. PSLV-C53 ஏவுதல்மூ ம், ISRO, எந்த ோட்டின் 3 சசயற்ககக்ககாள்ககள விண்ணில் ஏவியது? 
அ. பேேோள ் 

ஆ. வங் ோளபேச ் 

இ. சிங் ே்பூோ்  

ஈ. ேியூசிலோே்து 

✓ இந்திய விண்செளி ஆய்வு கையம் (ISRO) அதன் முகனய துகைக்ககாள் ஏவுக த்தின்மூ ம் (PSLV-C53) 

சிங்கப்பூரின் மூன்று சசயற்ககக்ககாள்ககள விண்ணில் ஏவியுள்ளது. இது ஸ்ரீஹரிககாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் 

தொன் விண்செளி கையத்திலிருந்து ஏெப்பட்டது. PSLV-C53 என்பது விண்செளித் துகறயின் நிறுெனப் 

பிரிொன நியூஸ்கபஸ் இந்தியா லிமிசடட்டின் (NSIL) இரண்டாெது அர்ப்பணிப்புப் பணியாகும். புவி கண்காணிப்பு 

சசயற்ககக்ககாளான EOS-04-ஐ கடந்த 2022 பிப்ரெரியில் PSLV-C52 ஏவுக ம்மூ ம் ISRO செற்றிகரைாக 

விண்ணில் சசலுத்தியது. 

3. ‘சதாடக்க கெளாண்கைக் கடன் சங்கங்ககள’ கணினிையைாக்கலுக்கான சச வு ைதிப்பீடு எவ்ெளவு? 
அ. ரூ.216 ப ோடி 

ஆ. ரூ.2516 ப ோடி  

இ. ரூ.750 ப ோடி 

ஈ. ரூ.7216 ப ோடி 

✓ சபாருளாதார விெகாரங்களுக்கான ேடுெைகைச்சரகெ குழு கூட்டத்தில் சதாடக்க கெளாண் கடன் சங்கங்ககள 

கணினிையைாக்க ஒப்புத ளிக்கப்பட்டது. சதாடக்க கெளாண் கடன் சங்கங்களின் திறகன அதிகரிப்பதற்கும், அதன் 

ேடெடிக்கககளில் செளிப்பகடத்தன்கை ைற்றும் சபாறுப்புகடகைகய சகாண்டுெருெதற்கும் இந்த முடிவு 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கைலும் அதன் ெர்த்தக ேடெடிக்ககககளயும் பல்கெறு கசகெககளயும் கைற்சகாள்ெதற்கு 

இது ெககசசய்யும் என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ோட்டிலுள்ள 63,000 சதாடக்க கெளாண் கடன் சங்கங்ககள 5 

ஆண்டுகளுக்குள் கணினிையைாக்க பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக `2516 ககாடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ இதில் ைத்திய அரசின் பங்கு `1528 ககாடியாகும். இந்தக் கடன் சங்கங்கள்மூ ம் சிறு ைற்றும் ேடுத்தர விெசாயிகள் 

உள்பட 13 ககாடி விெசாயிகள் பயனகடொர்கள் என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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4. 11ஆெது உ க ேகர்ப்புற ைன்றம் – 2022 ேகடசபற்ற இடம் எது? 
அ. ஸ்பேயின் 

ஆ. பேோலே்து  

இ. ஆஸ்ேிப லியோ 

ஈ. ேி ோன்ஸ் 

✓ 11ஆெது உ க ேகர்ப்புற ைன்றம் கபா ந்தில் ேகடசபற்றது. ேகர்ப்புற விெகாரங்களுக்கான கதசிய நிறுெனம் 

(NIUA) ேகரங்களுக்கான கா நிக  கையம் (NIUA C-Cube), உ க ெள நிறுெனம் - இந்தியா (WRI இந்தியா) 

ைற்றும் அெற்றின் பங்காளர்கள் இந்தியாவின் முதல் கதசிய கூட்டகைப்புத் தளைான ேகர்ப்புற இயற்கக 

அடிப்பகடயி ான தீர்வுககள (Nature-based Solutions - NbS) சதாடங்கினர். 

✓ இயற்கக அடிப்பகடயி ான தீர்வுகளுக்கான இந்திய ைன்றைானது NbS சதாழில்முகனகொர், அரசு நிறுெனங்கள் 

ைற்றும் கருத்சதாத்த எண்ைங்சகாண்ட நிறுெனங்ககள கூட்டிகைக்க கோக்கங்சகாண்டுள்ளது. அது ேகர்ப்புற 

இயற்கக அடிப்பகடயி ான தீர்வுககள ெளர்க்க உதவுகிறது. 

5. ‘2022 - Resilient Democracies’ அறிக்ககயுடன் சதாடர்புகடய உ களாவிய அகைப்பு எது? 

அ. G20 

ஆ. BRICS 

இ. G7  

ஈ. ASEAN 

✓ ஆற்றல்மிகு G7 குழுவின் தக ெர்கள் ைற்றும் இந்தியா உட்பட அதன் ஐந்து பங்காளர் ோடுகளின் தக ெர்கள் 

‘2022 Resilient Democracies Statement’ என்ற தக ப்பில் ஒரு கூட்டறிக்கககய செளியிட்டனர். குடிமைச் 

சுதந்திரம் ைற்றும் பன்முகத்தன்கை ஆகியெற்கறப் பாதுகாக்கும் அகத கெகளயில், திறந்த சபாது விொதம் ைற்றும் 

இையைற்ற ைற்றும் இையைல் ா முகறயில் தகெல்களின் இகடயீடற்ற ஓட்டம் ஆகியெற்றில் தாங்கள் உறுதி 

பூண்டுள்களாம் என்று தக ெர்கள் உறுதிப்படுத்தினர். 

6. கீழ்க்காணும் எந்த ைாநி த்தில், இந்தியப் புரட்சியாளர்களின் காட்சியகைான, ‘கிராந்தி கதா’கெ இந்தியப்பிரதைர் 

திறந்து கெத்தார்? 
அ. குஜ ோே் 

ஆ.   ோ ோஷ்டி ோ  

இ. ேீ ோோ் 

ஈ. உே்ே ே்ேி பேச ் 

✓ மும்கபயில் உள்ள ஆளுேர் ைாளிககயில் நி த்தடி பதுங்குக்குழிக்குள் அகைக்கப்பட்ட இந்தியப் புரட்சியாளர்களின் 

காட்சியகைான, ‘கிராந்தி கதா’கெ இந்தியப் பிரதைர் கைாடி திறந்து கெத்தார். ைகாராஷ்டிர ஆளுேரின் புதிய 

இல் ம் ைற்றும் அலுெ கைான ‘ஜல் பூஷகன’யும் பிரதைர் ேகரந்திர கைாடி திறந்து கெத்தார். 

7. 2022 - உ க குருதிக்சகாகடயாளர்கள் ோளுக்கானக் கருப்சபாருள் என்ன? 
அ. Blood donation: An act of solidarity.  ஆ. Be brave; Donate Blood. 

இ. Helping Hands.   ஈ. Blood Donation: Pay Back to the Earth. 

✓ உ க குருதிக்சகாகடயாளர்கள் ோளானது ஒவ்கொர் ஆண்டும் ஜூன்.14 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. “Blood 

donation: An act of solidarity” என்பது இந்த ஆண்டில் (2022) ெரும் இந்ோளுக்கானக் கருப்சபாருளாகும்.  
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✓ இரத்தைாற்றத்திற்கு பாதுகாப்பான இரத்தத்தின் கதகெகயப் பற்றிய உ களாவிய விழிப்புைர்கெ ஏற்படுத்தவும், 

தன்னார்ெ இரத்ததானம் சசய்பெர்களின் முதன்கை பங்களிப்கப முன்னிக ப்படுத்தவும், கதசிய இரத்தைாற்ற 

கசகெககள ஆதரிப்பதற்காகவும், இரத்ததானம் சசய்யும் நிறுெனங்கள் ைற்றும் பிற சதாடர்புகடய தன்னார்ெ 

சதாண்டு நிறுெனங்ககளப் கபாற்றவும் இந்த ோள் உருொக்கப்பட்டது. 

8. சிறப்பு ASEAN-இந்திய செளியுறவு அகைச்சர்கள் கூட்டத்கத (SAIFMM) ேடத்திய ோடு எது? 
அ. இே்பேோபனசியோ  ஆ. ேியூசிலோே்து 

இ. இே்ேியோ    ஈ. துரு ் ி 

✓ ASEAN-இந்தியா ஒத்துகைப்பு அகைப்பின் 30 ஆண்டுககள நிகனவுகூரும் ெககயில் சிறப்பு ASEAN-இந்திய 

செளியுறவு அகைச்சர்கள் கூட்டத்கத (SAIFMM) இந்தியா ேடத்தியது. ASEAN செளியுறவு அகைச்சர்கள் ைற்றும் 

சபாதுச்சசய ாளர்கள் இக்கூட்டத்தில் பங்ககற்றனர். இக்கூட்டத்திற்கு செளியுறவு அகைச்சர் Dr S சஜய்சங்கர் 

ைற்றும் சிங்கப்பூர் குடியரசின் செளியுறவுத்துகற அகைச்சர் Dr விவியன் பா கிருஷ்ைன் ஆகிகயார் தக கை 

தாங்கினர். 

9. ஆண்டுததாறும், ‘உ க கட ாகை ோள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற கததி எது? 
அ. ஜூன்.16  

ஆ. ஜூன்.26 

இ. ஜூன்.30 

ஈ. ஜூலல.01 

✓ கடல்சார் அகைப்பில் கட ாகைகளின் முக்கியத்துெத்கத எடுத்துகரக்கவும், இந்நீர்ொழ் உயிரினங்ககள அழிவில் 

இருந்து காப்பாற்றவும் ஒவ்கொர் ஆண்டும் ஜூன்.16ஆம் கததி ‘உ க கட ாகை ோள்’ சகாண்டாடப்படுகிறது. கடல் 

ஆகைகள் கடற்புல்மீது கைய்கின்றன; அது கடற்புல் படுக்கககள் அதிகைாக ெளராைல் தடுக்கிறது ைற்றும் புதிய 

ெளர்ச்சிகயத் தூண்டுகிறது. இந்தியாவில் உள்ள கட ாகைகள் ெனவுயிர்கள் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972-இன்கீழ் 

பாதுகாக்கப்படுகின்றன; இது பைங்குடி சமூகங்ககளத் தவிர ைற்ற அகனெரும் ஆகை இகறச்சி ைற்றும் அதன் 

முட்கடககள உட்சகாள்ெகத தகடசசய்கிறது. 

10. FIFA U-17 சபண்கள் உ கக்ககாப்கப – 2022-ஐ ேடத்தும் ோடு எது? 
அ. இே்ேியோ  

ஆ. வங் ோளபேச ் 

இ. சீனோ 

ஈ. ேிப சில் 

✓ இந்தியா, FIFA 17 ெயதுக்குட்பட்ட சபண்கள் உ கக்ககாப்கப 2022-ஐ ேடத்துகிறது; அதன் அட்டெகை சமீபத்தில் 

செளியிடப்பட்டது. புெகனஸ்ெரில் உள்ள கலிங்கா அரங்கத்தில் உ கக்ககாப்கபயின் அகனத்து குழு நிக  

ஆட்டங்ககளயும் இந்தியா விகளயாடுகிறது. அக்கடாபர்.21 ைற்றும் 22 கததிகளில் ேவி மும்கப ைற்றும் ககாொவில் 

காலிறுதிப்கபாட்டிகள் ேகடசபறும். ககாொவில் உள்ள கேரு அரங்கம் ைற்றும் ேவி மும்கபயில் உள்ள D Y பாட்டீல் 

அரங்கம் அதிகபட்ச கபாட்டிககள ேடத்தவுள்ளது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மிதக்கும் சூரியசக்தி மின்உற்பத்தி பிரிவு சசயல்பாட்டுக்கு ெந்தது. 

சத ங்கானாவின் ராைகுண்டத்தில் அகைக்கப்பட்டுள்ள 100 MW மிதக்கும் சூரியசக்தி மின்னுற்பத்தி நிக யத்தின் 

ககடசி பகுதியான 20 MW பிரிவின் ெணிகரீதியான உற்பத்தி சதாடங்கிவிட்டதாக NTPC (கதசிய அனல்மின் 

கைகம்) அறிவித்துள்ளது. இராைகுண்டம் மிதக்கும் சூரியசக்தி திட்டம், என்டிபிசியால் சதாடங்கப்பட்ட இந்தியாவின் 

மிகப்சபரிய மிதக்கும் சூரியசக்தி திட்டைாகும். 

இந்த நிறுெனத்தின் சைாத்த மின்உற்பத்தி திறன் 69,134.20 MW ஆகும். இதில் 23 நி க்கரிகயயும், 7 

எரிொயுகெயும் அடிப்பகடயாக சகாண்டகெ. ஒன்று நீர்மின் திட்டைாகும். 19 புதுபிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்கள் 

ஆகும். கூட்டுமுயற்சியின்கீழ் என்டிபிசி, நி க்கரி அடிப்பகடயி ான 9 மின்னுற்பத்தி நிக யங்ககளயும், 4 

எரிொயு, 8 நீர்மின் திட்டங்கள் ைற்றும் 5 புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்ககள சகாண்டுள்ளது. 

 

2. ைகாராஷ்டிர முதல்ெராக பதவிகயற்றார் ஏக்ோத் ஷிண்கட 

ைகாராஷ்டிர ைாநி த்தில், முதல்ெராக இருந்த உத்தவ் தாக்ககர தனது பதவிகய இராஜினாைா சசய்தநிக யில், 

மீண்டும் சிெகசகன ஆட்சி அகையவிருக்கிறது. இந்த அரசுக்கு பாஜக ஆதரெளிக்கும் என்று அறிவித்திருந்தது. 

அதகனத் சதாடர்ந்து, ஆளுேர் பகத்சிங் ககாஷியாரிகய சந்தித்த பாஜக மூத்த தக ெர் கதகெந்திர பட்னாவிசும், 

சிெகசகன தக ெர் ஏக்ோத் ஷிண்கடவும் ைகாராஷ்டிரத்தில் ஆட்சியகைக்க உரிகைககாரினர். இந்நிக யில் 

ைகாராஷ்டிர ைாநி  முதல்ெராக ஏக்ோத் ஷிண்கட வியாைக்கிைகை பதவிகயற்றுக் சகாண்டார். அெருக்கு ஆளுேர் 

ககாஷியாரி பதவிப்பிரைாைம் சசய்து கெத்தார். அெகரத் சதாடர்ந்து பாஜக தக ெரான கதகெந்திர பட்னாவிஸ் 

துகை முதல்ெராகப் சபாறுப்கபற்றுக்சகாண்டார். 

 

3. சிறு, குறு, ேடுத்தர சதாழிலில் முதலிடம்: விருதுேகர் ைாெட்டத்துக்கு கதசிய விருது 

இந்திய அளவில் முன்கனற விகையும் ைாெட்டங்களில் சிறு, குறு ைற்றும் ேடுத்தர சதாழிலில் சிறப்பாக 

சசயல்பட்டதற்காக விருதுேகர் ைாெட்டம் முதலிடம் சபற்றுள்ளது. 

ேடுெைரசின் NITI ஆகயாக் அகைப்பினர் ோட்டின் பல்கெறு ைாநி ங்களிலுள்ள ைாெட்டங்ககள ஆய்வுசசய்தனர். 

அதில், 112 பின்தங்கிய ைாெட்டங்கள் முன்கனற விகையும் ைாெட்டங்களாக கதர்வுசசய்யப்பட்டன. இதில் 

தமிழ்ோட்டில் இராைோதபுரம், விருதுேகர் ைாெட்டங்களும் அடங்கும். சுகாதாரம், ஊட்டச்சத்து, கல்வி, கெளாண்கை, 

நீர்ெள ஆதாரம் கபான்ற உள்கட்டகைப்பு ஆகியெற்கற கைம்படுத்தி சதாழில் ெளர்ச்சிக்கு கதகெயான அடிப்பகட 

கதகெககள உருொக்குெது ைற்றும் குறு, சிறு, ேடுத்தர நிறுெனங்ககள ெளர்ச்சிப்பாகதக்கு சகாண்டுசசல்ெது 

இதன் முக்கிய கோக்கைாகும். இந்நிக யில், சிறு, குறு, ேடுத்தர நிறுென உற்பத்தியில் சிறப்பாக சசயல்பட்டதற்காக 

நிகைாண்டு கதசிய விருதுக்கு விருதுேகர் ைாெட்டம் முதலிடத்கத பிடித்து கதர்வுசசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 

4. 2035-இல் இந்திய ேகர்ப்புற ைக்கள் சதாகக 67 ககாடி: ஐோ அறிக்ககயில் தகெல் 

ெரும் 2035-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவின் ேகர்ப்புற ைக்கள் சதாகக 67.5 ககாடிகய எட்டும் என ஐோ.வின் 

ஆய்ெறிக்ககயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து கைலும் கூறப்பட்டுள்ளதாெது: 

ெரும் 2035-க்குள் ேகர்ப்புற ைக்கள்சதாககயில் 100 ககாடி பங்களிப்புடன் சீனா முதலிடத்தில் இருக்கும். இதற்கு, 

அடுத்தபடியாக, இந்தியா 67.5 ககாடி ைக்கள் சதாககயுடன் பட்டியலில் இரண்டாமிடம் ெகிக்கும். விகரொன 

ேகரையைாக்கல் என்பது ககரானா கபரிடரால் தற்காலிகைாக தாைதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ெரும் 2050-ஆம் 

ஆண்டுக்குள் உ களாவிய ேகாா்ப்புற ைக்கள்சதாகக கைலும் 220 ககாடி அதிகரிக்கும். 
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2020ஆம் ஆண்டு கைக்கீட்டின்படி 483,099,000-ஆக இருந்த இந்தியாவின் ேகர்ப்புற ைக்கள்சதாகக 2025இல் 

542,743,000-ஆகவும், 2030-இல் 607,342,000-ஆகவும், 2035-இல் 675,456,000 ஆகவும் அதிகரிக்கும். 

அகதகபான்று, 2035-இல் ேகர்ப்புற ைக்கள்சதாகக சீனாவில் 105 ககாடியாகவும், ஆசியாவில் 299 ககாடியாகவும், 

சதற்காசியாவில் 98.75 ககாடியாகவும் இருக்கும் என அறிக்ககயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. 5 ஆண்டுககள நிகறவு சசய்தது GST! 

ோட்டின் ைகறமுக ெரி விதிப்பில் மிகப்சபரிய ைாற்றைாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சரக்கு-கசகெ ெரி (GST) 5 

ஆண்டுககள நிகறவுசசய்து 6-ஆெது ஆண்டில் அடிசயடுத்துகெத்துள்ளது. 

ைத்திய, ைாநி  அரசுகளால் விதிக்கப்பட்டு ெந்த க ால் ெரி, கசகெ ெரி, ைதிப்பு கூட்டு ெரி (ொட்) உள்ளிட்ட 17 

ைகறமுக ெரிககள ஒருங்கிகைத்து சரக்கு-கசகெ ெரி திட்டத்கத ைத்திய அரசு 2017-ஆம் ஆண்டு ஜூக  1-

ஆம் கததி அறிமுகப்படுத்தியது. புதிய விதிகளின்படி, சபாருள்களுக்கும் கசகெகளுக்கும் 5%, 12%, 18%, 28% என 

4 விகிதங்களில் GST விதிக்கப்படுகிறது. அத்தியாெசியப் சபாருள்கள் உள்ளிட்ட ப ெற்றுக்கு ெரி விதிப்பில் இருந்து 

வி க்களிக்கப்பட்டுள்ளது. தங்கம், கெரம் உள்ளிட்ட ஆபரைங்களுக்கு 3%, 1.5% என சிறப்பு ெரிகள் 

விதிக்கப்படுகின்றன. இகெ ைட்டுமின்றி 28 சதவீத ெரி விதிக்கப்படும் ஆடம்பரப் சபாருள்கள் மீது கூடுத ாக சசஸ் 

ெரி விதிக்கப்படுகிறது. 

GST காரைைாகப் பல்கெறு சபாருள்களின் விக  குகறந்தது. GST அறிமுகத்துக்கு முன் ைத்திய, ைாநி  அரசுகள் 

விதிக்கும் ைகறமுக ெரி சராசரியாக 31% ெகர இருந்தது. GST அை ாக்கத்தால் ெரி சபருைளவில் குகறந்தது. 

ஆனால், அதன் ப ன்கள் ைக்களுக்குக் கிகடக்காத ெககயில் ப  நிறுெனங்கள் சபாருள்ககளப் பகைய 

விக க்கக விற்கும் கோக்கில், அெற்றின் மீதான அடிப்பகட விக கய உயர்த்தின. அதன் காரைைாக GST 

அை ாக்கம் விட நிறுெனங்களுக்கு அதிக ப கனத் தந்ததாகப் சபாருளாதார நிபுைர்கள் கூறுகின்றனர். 

ககரானாவின் தாக்கமும் மீட்சியும் 

GST ொயி ான ைாதாந்திர ெருொய் அதிகரிக்கத் சதாடங்கியகபாது, ோட்டில் ககரானா சதாற்று பரவியது. 

அகதயடுத்து அைல்படுத்தப்பட்ட சபாது முடக்கம், ோட்டின் சபாருளாதாரத்கதப் சபரிய அளவில் பாதித்தது. அது GST 

ெருொயிலும் கடும் தாக்கத்கத ஏற்படுத்தியது. சுைார் ஓராண்டுக்கு ெருொய் குகறொககெ இருந்தநிக யில், 

2021 ைத்தியில் இருந்து ோட்டின் சபாருளாதாரம் மீண்டும் மீளத்சதாடங்கியது. இது GST ெருொயிலும் 

எதிசராலித்தது. ைாதாந்திர GST ெருொய் சதாடர்ந்து ̀ 1  ட்சம் ககாடிகயக் கடந்த நிக யில், அதிகபட்சைாகக் கடந்த 

ஏப்ரலில் `1.68  ட்சம் ககாடிகய எட்டியது. தற்கபாகதய நிக யில், ைாதாந்திர GST ெருொய் சராசரியாக `1.4 

 ட்சம் ககாடியாக இருந்து ெருகிறது. 

சதாழில்நுட்ப கசகெகள் 

சதாழில் நிறுெனங்களும் தனி ேபர்களும் GST சசலுத்துெகத எளிகைப்படுத்துெதற்கான ேடெடிக்ககககள 

ைத்திய அரசு சதாடர்ந்து கைற்சகாண்டு ெருகிறது. ெரி ஏய்ப்பு ேடெடிக்கககளில் ஈடுபடுகொகரத் தடுக்கவும் 

ைத்திய அரசு உரிய ேடெடிக்ககககள எடுத்து ெருகிறது. 

சபட்கரால், டீசல் வி க்கு 

சபட்கரால், டீசல், விைான எரிசபாருள் ஆகியெற்கற GST ெரம்புக்குள் சகாண்டுெருெதற்கான முயற்சிகளுக்குத் 

சதாடர்ந்து முட்டுக்கட்கட நி வி ெருகிறது. அெற்கற GST ெரம்புக்குள் சகாண்டுெந்தால், தங்களுக்கான ெருொய் 

கைலும் குகறயும் எனப் ப  ைாநி  அரசுகள் எதிர்ப்பு சதரிவித்து ெருகின்றன. GST இைப்பீடு ெைங்கும் ேகடமுகற 

நிகறெகடந்துள்ள நிக யில், அகத கைலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்க கெண்டுசைனப் ப  ைாநி ங்கள் 

ககாரி ெருகின்றன. அகத கெகளயில், எரிசபாருள்ககளயும் GST ெரம்புக்குள் சகாண்டுெந்து, ெரி ெசூல் 

ேகடமுகறககள கைலும் எளிகைப்படுத்தினால் ெருொய் கூடுத ாக அதிகரித்து ோட்டின் முன்கனற்றத்துக்கு 

உதவும் எனப் சபாருளாதார நிபுைர்கள் சதரிவிக்கின்றனர். 
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