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1. இந்தினா சார்ாக சசனல்ட வவண்டும்: ஆசினான் 

 ஆசற-தசறதிக் திரந்றத்றல், இந்றரின் ஆசற-இந்ற லனகர் 

ரரட்டில் தங்ககற்ந அலணத்து லனர்களும் இந்றரல தூண்ட 

கண்டும் என்று வபிமநவு அலச்சகம் வரிித்துள்பது. 

2.இந்தினா, வினட்ாம் முதாம் தலசிந்த தால் தலகல 

சவினிடுகின் 

 இரு ரடுகளுக்கும் இலடகரண ீண்ட கரன ட்பு இருப்பு உநவுகலப 

குநறப்தற்கரக இந்றர ற்றும் ிட்ரம் முன்முனரக றலணவு 

தரல்லனகலப வபிிட்டண. 

 முத்றல வபிடீு துலந வசனரபர் AN ந்ர வபிிடப்தட்டது. 

ஸ்டரம்ப்மறன் இண்டு வரகுறகள் சரஞ்சற ஸ்தூதர ற்றும் றவன் முககர 

தககரடர ஆகறற்நறன் கரட்சறகலபமம் வபிிட்டண. 

முக்கறரண குநறப்புக்கள்  

1. ிட்ரம்  லன கர்- யகணரய் 

2. ரம்- ிட்ரம் டரங் 

3. சிின ிதி நற்றும் ணம் சசலுத்தும் வங்கிகள் அடல் ஓய்வூதினத் திட்டம் 

 "தம் வசலுத்தும் ங்கறகள் ற்றும் சறநற றற ங்கறகள்" சமூக தரதுகரப்புத் 

றட்டம் அடல் ஒய்வூற கரஜணர (APY) ங்கள் சந்ரரர்களுக்கு 

ங்குரக றற அலச்சகம் அநறித்துள்பது. APY ிறகரகத்றன் 

ற்கதரல கசணல்கலப லுப்தடுத் இது வசய்ப்தட்டது. 

 11 கதவண்ட் ங்கறகளும், 10 சறநற றற ங்கறகளும் ங்கள் டடிக்லககலப 

வரடங்க இந்ற ரிசர்வ் ங்கறின் உரித்ல வதற்றுள்பண. 

முக்கறரண குநறப்புக்கள் 
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1. திர் கந்ற கரடிரல் , ஏப்ல் 9, 2015 அன்று APY வரடங்கப்தட்டது. 

2. இது 18 முல் 40 து லினரண அலணத்து குடிக்களுக்கும் றநந் முல் 

உத்ரரண ஒய்வூறத் ரரிப்பு ஆகும். 

சந்ரரர் ரத்றன் தங்கபிப்லதப் வதரறுத்து, 60 றற்குப் தின், 

குலநந்தட்சம் ரு ரத்றற்கு குலநந்தட்சம் ரூ .1,000 முல் ரூதரய் 5,000 

ல ஒய்வூறம் அபிக்கப்தடுகறநது. 

4. குறுகின காத்தில் ஜிஎஸ்டி - அருண் வஜட்ி 

 சற்று குலநரகக, சக்குகள் ற்றும் கசல ரி ஜறஎஸ்டி றலனரணரக 

உள்பது என்று றற அலச்சர் அருண் கஜட்னற கூநறமள்பரர். 

 கலும், ஜற.எஸ்.டி. ரட்டின் லநமுக ரி முலநின் ரு முழு ரற்நத்ல 

ஏற்தடுத்றமள்பது என்றும் கஜட்னற கலும் கூநறணரர். ஜற.எஸ்.டி கலும் 

கூநறது: "தன ரடுகளுடன் ப்திடுலகில் GST" 

5. ஞ்சாப் முதல்வர் நகாத்நா காந்தி சர்வாத் விகாஸ் வனாஜா திட்டத்லத 

 சதாடங்குகிார்  

 தஞ்சரப் முல்ர் அீர்ந்ர் சறங் சமுரத்றன் நற தகுறகலப உள்படக்கற 

பர்ச்சறல கரக்கரகக் வகரண்ட "கரத்ர கரந்ற சர்தத் ிகரஸ் கரஜணர" 

(எம்.ஜற.எஸ்.ி.இ.) இன் கலழ் ன்லகள் வபிிடப்தட்டது. 

 ம்தர் 2018 ஆம் ஆண்டுக்குள் ணது தண்ல கடன் ள்ளுதடி றட்டத்றன் 

முழு வசல்தரட்டிற்கும் அது அசரங்கம் உறுறதடுத்றறல் இருந்து, ரறன 

கடன் வகரடுத் ிசரிகளுக்கு ற்வகரலன வசய்க்கூடரது என்று அர் 

முலநிட்டரர். 

6. அந்ின சசாவணி கிட்டி புதின சிகபங்கல அவிடத் சதாடங்கி, 414.78 

ில்ினன் டார்கலத் சதாடுகிது 
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 அந்ற வசனரி இருப்புக்கபில் லடவதற்ந கதிில் ரன்கரது ரம் 

வரடர்ச்சறரக வரடர்ந்து ஜணரி 19 ஆம் கறமடன் முடிலடந் ரத்றல் 

414.784 தில்னறன் அவரிக்க டரனர்கள் புற உச்சத்ல எட்டிமள்பண. அந்றச் 

வசனரி வசரத்துக்கபின் எண்ிக்லக அறகரித்து. 

 கடந் ரத்றல் வரத் இருப்புக்கள் 959.1 றல்னறன் அவரிக்க டரனர்கபரக 

உர்ந்துள்பரக  முந்ல ரம், இருப்பு 413.825 தில்னறன் அவரிக்க 

டரனர்கபரக இருந்து. 

சர்கச ர றறத்துடன் ரட்டின் சறநப்பு லலநரண உரிலகள் 10.4 

றல்னறன் அவரிக்க டரனர்கபரக 1.531 தில்னறன் டரனர்கபரக உர்ந்ண. 

 றறரண்டில் ரட்டினுலட இருப்பு 14.1 றல்னறன் அவரிக்க டரனர்கபரக 

இருந்து. இது ரம் ரத்றல் 2.06 தில்னறன் அவரிக்க டரனர்கபரக 

இருந்து. 

7. ாகிஸ்தான் நீண்டும் காஷ்நீர் ிபச்சிலலன ஐ.ா.ாதுகாப்பு விவாதத்தின் 

வாது எழுப்புகிது 

 ஐக்கற ரடுகள் சலதின் வதரதுச் வசனரபர் அன்கடரணிகர வகட்டகஸ் 

இந்றரிற்கும் தரகறஸ்ரனுக்கும் இலடில் எந்வரரு த்றஸ் 

முற்சறமம் வசய்ரற்குப் தின்ணர், உனக அலறக்கரண இஸ்னரரதரத்றன் 

உர் தூர் கரஷ்ீர் திச்சலண த்ற கறக்கறல் ரு ஐ.ர. தரதுகரப்புக் 

குழுின் ிரத்றல் எழுப்திணரர். 

 த்ற கறக்கறல் ற்கதரல றலனசரர் றலனல தற்நற ிரத்றன்கதரது 

ஐ.ர.க்கு தரக்கறஸ்ரணின் றந் திறறற கனய ீகனரறக்கு எந்ப் தறலும் 

இல்லன. 

8. ஐிஎல் ஏங்கள் 2018: வாவகஷ் பாகுல் லகப்லகள் - சன் ஸ்வடாக்ஸ், 10 

நிக விலயுனர்ந்த வபீர்கின் ட்டினல் 
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 கறரிக்வகட்டிற்கு றகுந் உற்சரகத்ல அபிக்கக்கூடி கறரிக்வகட் றகவும் 

சக்றரய்ந் பரக இருந்து, சறன ரலட-லகிடுல் றருப்தங்கலப ரர்க் 

திகபர் கறநறஸ் வகில் ிற்கரல் இருந்ரர்.   ஐிஎல் ஏம் 2018 

9.சிந்த சங்காி திலபப்ட டிலக சுப்ிரினவதவி காநாார்  

 83 ரகும் டிலக சுப்திரிகி வகரல்கத்ரில் தத்ரவ ிருது  வதற்நர் 

சுப்திரிர கி. 
 ங்கரப அசரங்கத்ரல் ங்கப்தட்ட றக உர்ந் வதரதுக்கள் ிருது 

ற்றும் தினறம்ஃகதரின் ரழ்ரள் சரலணரபர் ிருது ஆகறற்நறன் தரங்கர 

ிபுனுக்கு ிருது ங்கப்தட்டது. 

10. பாநசுவாநி சவங்கடபாநன் ிலவு ாள்  

 ரசரற வங்கடரன் (டிசம்தர் 4, 1910 - ஜணரி 27, 2009) ரு இந்ற 

க்கநறஞர், இந்ற சுந்ற கதரரட்ட ீர் ற்றும் அசறல்ரற ஆரர். 

இர் இந்ற அலச்சரகவும் இந்றரின் எட்டரது ஜணரறதறரகவும் 

திரற்நறணரர். வங்கடரன் ஞ்சரவூர் ரட்டத்றல் உள்ப ரஜடம் 

கறரத்றல் திநந்ர் 
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