
  

ஆகஸ்ட் 2018 டப்பு கழ்வுகள் - 

யணிக செய்தகள் 

 

டக்குப்புகள்அன – tamil.examsdaily.in                    1                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

யணிக செய்தகள் 

அதி கர்ப்பு எரியயு உரிநங்கின் நகப்சரின சயற்னபக யிங்குகர் 

 அதானி குளம் 6 நகங்கரில் தனிாக லாகனங்களுக்கு சி.ன்.ஜி, லடீுகளுக்கு குறாய் 
சமல் ரிலாப லிநியாகம் சசய்வும், அசுக்கு சசாந்தான இந்தின் ஆில் 
கார்ப்பயளனுடன் (IOC) என்மிமைந்து யலும் ந்து லிநியாகம் சசய் உரிம் 
சபற்றுள்ரது. 

நற்று எரிசயள் சதமல்நுட்த்தல் ினஜயன ெயல் 

 இத்தாயிின் பிாஜியா லாகனங்கள் பிமயலட் யிிசடட் (PVPL),இந்திாலில் 5 
ில்யின் லாகனங்கமர லிற்பமன சசய்லதற்கான இயக்மக அமட சின்ஜி, ல்பிஜி 
ற்றும் ின்சாம் சார்ஜ் யபட்டரிகள் யபான்ம ாற்று ரிசபாபேட்கரால் இங்கும் 
லாகனங்கமர யம்படுத்துலதில் கலனம் சசலுத்துகிமது. 

யு.யக.னில் ஒ அபகநகவுள்து 

 இந்த ஆண்டு, ப.யக ில் டாக்சி யசமலம சதாடங்குலதற்கு இந்தி நிறுலனான 
ஏயா திட்டம். 

உற்த்தயன அதகரிப்தற்கக 328 ஜவுி உற்த்தக்கின் நீது 20 ெதயிகதம் யரி 

இபட்டிப்க்குகது அபசு 

 நாட்டில் இந்த சபாபேட்கமர உற்பத்தி சசய் ஊக்கரிக்கும் லமகில் அசு 328 
ஜவுரித் தாரிப்புகரின் ீது 20 சதலிகிதம் இமக்குதி லரி லிதித்துள்ரது. 

ஆகஸ்ட் 21 அன்று இந்தன அஞ்ெல் யங்க தக்கப்டுவுள்து 

 பிதர் நயந்தி யாடி 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ாதம் 21 ஆம் யததி இந்திா 
அஞ்சல் பரிலர்த்தமன லங்கிம (IPPB) திமந்து மலப்பார். 
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ஆர்.ி.ஐ. இடநயந்து ய.50,000 யகடி சவுள்து அபசு 

 இந்தி ரிசர்வ் லங்கி (RBI) 2018 ஆம் ஆண்டின் ஜூன் 30 ஆம் யததிபடன் படிலமடந்த 
ஆண்டிற்கான உபரித்சதாமக பை.50,000 யகாடிம இந்தி அசுக்கு ாற்மவுள்ரது. 

யட்டி ஆயணனம் யல்நர்ட்-ிிப்கர்ட் ப்ந்தத்தற்கு ப்புதல் அித்தது 

 இந்திாலின் யபாட்டி ஆமைம் (CCI) அசரிக்க சில்யமம லிற்பமன நிறுலனான 
லால்ார்ட், பிரிப்கார்மட லாங்குலதற்கு எப்புதல் அரித்துள்ரது. 

ெம்ெங் செனற்யக நுண்ணவு, உனிரி நயந்தனல் ில்னன்கய பதலீடு செய்னவுள்து 

 சதன் சகாரிாலின் சாம்சங் குள சசற்மக நுண்ைமிவு, சு-ஏட்டுநர் கார்கள் ற்றும் 
உிரி பேந்தில், திர்காய லரர்ச்சிமக் மகாள்லதற்கான லறிகமர யதடுலது 
யபான்மலற்மில் அடுத்த பன்று ஆண்டுகரில் 22 பில்யின் டாயம பதலீடு சசய்த் 
திட்டம். 

2016-17 ஆம் ஆண்டுகில் யூஏஇ-னியந்து அதகவு ணம் சயிட்டியந்து 

உள்ட்டுக்கு யந்துள்து 

 க்கி அபு நாடுகள் (பெஇ) சலரிநாட்டியிபேந்து உள்லபேம் பைத்தில் சிமந்த 
ஆதாாக சலரிப்பட்டுள்ரது, சலரிநாடுகரில் இபேந்து அனுப்பப்படும் அதிகபட்ச 
பைத்மத யகரா சபற்றுள்ரது. 

யதயின் யிஸ்ட்பன் கர்டகயில் பதலீடு செய்ன உள்து 

 மதலானின் லிஸ்ட்ான் நிறுலனம், இந்திாலில் ஆப்பிள் யபான்கரின் எப்பந்த 
உற்பத்திாரர், கர்நாடகாலில் 1,150 யகாடி பதலீடு சசய் திட்டிட்டுள்ரது. 
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ெர்யயதெ ணன தனம் 2019-20 தனண்டில் இந்தனயின் ஜடிி 7.5 ெதயதீம் யர்ச்ெ 

அயடயும் எக் கணிப்பு 

 சர்லயதச நாை நிதிம் (IMF) கைிப்பின்படி, இந்திாலின் சாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 
(GDP) 2018-19 நிதிாண்டில் 7.3% லரர்ச்சிபடன் 2019-20 ல் 7.5% ஆக உபேம். 

‘JioGigaFiber’ 

 4 ஜி சாமபல் யசமலகளுக்குப் பின்னர், ரிமயன்ஸ் ஜியா ‚ஆப்டிகல் ஃமபபர் 
அடிப்பமடியான நிமயான-லரி பிாட்யபண்ட் யசமலக்கான JioGigaFiber பதிவு 
சசய்ப்பட்டது, இதன்பயம் இது எபே லிநாடிக்கு எபே ஜிகாபிட் பதிலிமக்க யலகத்மத 
லறங்குலதாகக் கூமிபள்ரது. 

ெ, கஸ்திற்கு யதனிய ஏற்றுநத அதகரிப்பு 

 2018 ஆம் ஆண்டின் பதல் பாதிில் சீனா ற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகி இண்டு அண்மட 
நாடுகளுக்கு இந்திாலின் யதநீர் ற்றுதி சபரி அரலில் சசய்ப்பட்டது. 

NPCI UPI 2.0 ஐ ஒயர் டிபஃப்ட் யெதயுடன் சதடங்குகது 

 யதசி சகாடுப்பனவு கறகம் (NPCI) யம்பட்ட பாதுகாப்பு அம்சங்கள் ற்றும் ஏலர் 
டிாஃப்ட் லசதிகளுடன் க்கிப்பட்ட பைம் சசலுத்தும் இமடபகத்மத (UPI) 
யம்படுத்திபள்ரது. 

அயெக் யண்ட் BS4 இனந்தபத்யத அபகப்டுத்துகது 

 ஹிந்துஜா குளத்தின் தமயசிமந்த அயசாக் யயயண்ட் இன்மயன் ரிசபாபேள் பம்ப் 
இக்கப்படும் எபே இன்யசாமயன் ன்னும், BS4 இந்தித்மத அமிபகப்படுத்திது. 
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ெர்யத்ப 450 யது கூட்டுவு யங்கயன அபகப்டுத்துகது 

 சர்லத்ா சடக்னாயஜிஸ், பைம் ற்றும் லங்கி தீர்வு லறங்குநர்கள் NPCI இன் யதசி 
நிதி சுலிட்ச்சின் (NFS) 450-லது கூட்டுமவு லங்கிாக ‘யசலாயி நகர்ப்பும கூட்டுமவு 
லங்கிம’ அமிபகப்படுத்துகிமது. 

PFRDA யெர் துகப்பு நீது குழு அயநக்கது 

 ஏய்வூதி நிதி ற்றும் எளங்குபமம யம்பாட்டு ஆமைம் (PFRDA) சந்தாதார்கரின் 
லட்டிமப் பாதுகாக்கவும் மசபர் சலால்கமர சாரிக்கவும் நடலடிக்மககமர 
பரிந்துமக்க எபே நிமயக்குள அமக்கப்பட்டுள்ரது. 

ஆதத்ன ிர் ன் அடிப்யடனி துணி ிபண்யட சயினிடவுள்து 

 ஆதித்ா பிர்யா (பி) குள நிறுலனம் சஜா வ சடக்ஸ்மடல்ஸ் யினன் கயந்த 
துைிகமர சூரி, ன்ம எபே புதி பிாண்ட் சபரிலும், கலால்யயா பிாண்டின் கீழ் 
யினன் கயந்த உமடகமரபம் சலரிிடவுள்ரது. 

ஹூண்டய் யநட்டர் சபவ்வுடன் இயணந்து சகண்டு புதுயநன இனக்க யெயயகய 

உயயக்கவுள்து 

 ஹூண்டாய் யாட்டார் நிறுலனம் சவ்வுடன் இமைந்து , எபே புதுமான கார்-பகிர்வு 
யசமலம உபேலாக்கவும், இந்திாலில் பமடப்பு சந்மதப்படுத்தல் நடலடிக்மககமர 
யற்சகாள்ரவும் உள்ரது. 

இந்தனயில் 5 புதன ஆயகய அயநக்க யநக்ெஸ் தட்டம் 

 மதலாமன தராக சகாண்ட டர் தாரிப்பாரரின் இந்தி துமை நிறுலனான 
ாக்ஸ்சிஸ் இந்திா, நாட்டில் ந்து கூடுதல் உற்பத்தி சதாறிற்சாமயகமர அமக்க 
திட்டிட்டுள்ரது. 
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சுயிஸ் யகிள் தரீ்வுகள் றுயம் தபவு யநன யர்ச்ெயன யக்குகது 

 R & M (Reichle & De-Masari AG), சபங்களூரில் எபே உற்பத்தி லசதிகமர ற்படுத்திபள்ரது, 
சனனில் சுலிஸ் யகபிரிங் தீர்வுகள் லறங்குநர்கள் நாட்டில் தகலல் சதாடர்பு 
சநட்சலார்க்குகள் ற்றும் தவு மங்கரில் இபேந்து யதமல அதிகரிப்மபத் தடுக்கும் 
யநாக்கில் உள்ரது. 

நத்தன அபசு OVL ட்டினய சயினிட ONGCனிடம் யகட்டுள்து 

 இந்தி அசு அதன் ிகப்சபரி அசுக்கு சசாந்தான நிறுலனத்திடம், ண்சைய் 
ற்றும் இற்மக ரிலாப கறகத்மத (ONGC) அதன் சலரிநாட்டு ONGC Videsh 
அயகுகமர பட்டியிடக் யகட்டுள்ரது. 

உஜ்ஜயீன் குறு, ெறு றுயங்களுக்கு ஒயர் டிபஃப்ட் யமங்குகது 

 உஜ்ஜலீன் நிதி யசமலகள் யிிசடடின் துமை நிறுலனான, உஜ்ஜலீன் சிறு நிதி லங்கி 
குறு ற்றும் சிமி நிறுலன (MSE) லாடிக்மகாரர்களுக்கு நாடு பளலதும் 
பன்படுத்தும் ஏலர் டிாஃப்ட் (OD) லசதிம அமிலித்துள்ரது. 

இந்தனயில் தனரிக்கப்ட்ட உயக குமய்களுக்கு அசநரிக்க ஆபம் எதர் குயிப்பு யரி 

யிதப்பு 

 இந்திாலிற்கு 50.55 சதலிகிதம் திர் குலிப்பு லரி லிதித்துள்ரது அசரிக்கா. கடந்த 
ஆண்டு இந்திாலில் இபேந்து 294.7 ில்யின் அசரிக்க டாயபேக்கு உயயாக குறாய்கள் 
இமக்குதி சசய்ப்பட்டுள்ரது. 

ய 8 ட்ெம் யகடி ெந்யத நதப்யக் கடந்த பதல் இந்தன றுயம் 

 பை. 8 யட்சம் யகாடி சந்மத திப்மபக் கடந்த பதல் இந்தி நிறுலனம் ரிமயன்ஸ் 
இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுலனம் ஆகும் 
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ஸ்யஸ்சஜட் ட்டின் பதல் உனிரி எரிசயள் யிநத்யத இனக்குகது 

 ஜட்யாபா லிமதகள் (25% உிர் ரிசபாபேள்) ற்றும் 75% லிான டர்மபன் ரிசபாபேள் 
(ATF) ஆகிலற்மால் ஆன ண்சைின் கயமலம சகாண்டு நாட்டின் பதல் உிர்-
சஜட் ரிசபாபேள் லிானத்மத சடஹ்ாடூன் ற்றும் சடல்யி இமடய 
ஸ்மபஸ்சஜட்டின் பம்பார்டிர் Q-400 லிானம் பயம் இக்கிது. 

ஆர்கம் ஃயர் செத்துக்கய ஆர்ஜயனயிற்கு யிற்ய செய்கது 

 அனில் அம்பானி தமயமியான ரிமயன்ஸ் கம்பெனியகளன்ஸ் யிிசடட் (ஆர்காம்) 
நிறுலனம் பயகஷ் அம்பானி தமயமியான ரிமயன்ஸ் ஜியா இன்யபாகாம் 
யிிசடட் நிறுலனத்திற்கு பை.3000 யகாடிக்கு தனது மபபர் ற்றும் அதன் சதாடர்புமட 
உள்கட்டமப்பு சசாத்துக்கமர லிற்மது. 

இ-பத்ப 2019 ஆம் ஆண்டில் அசநரிக்க டிஜட்டல் ென்தழ்கய அபகப்டுத்துகது 

 டிஜிட்டல் மகசாப்பம் சான்மிதழ்கமர லறங்குலதற்கான உரிம் சபற்ம இந்தி 
சான்மரிக்கும் நிறுலனான இ-பத்ா கடந்த லபேடம் பை .78 யகாடிியிபேந்து அடுத்த 
லபேடத்தில் 30 சதலிகிதம் லபேலாய் அதிகரிக்கும் னவும் அசரிக்க சந்மதில் 
நுமறத் திட்டிட்டுள்ரதாகவும் திர்பார்க்கப்படுகிமது. 

அசநரிக்க, சநக்ஸக்யக NAFTA நீது ப்ந்தம் செய்துசகள்கது 

 அசரிக்கா ற்றும் சக்சியகா ஆகிமல லட அசரிக்க சுதந்தி லர்த்தக எப்பந்தத்மத 
(NAFTA) ாற்றுலதற்கு எபே உடன்பாட்மட ட்டின. கனடா உடனான யபச்சுலார்த்மத 
உடனடிாக ஆம்பிக்கப்படும் ன திர்பார்க்கப்படுகிமது. 

அந்ன யபடி பதலீட்டில்  இந்தன பதடத்தல் உள்து 

 RBI ஆண்டு அமிக்மகின்படி உள்நாட்டு நுகர்வு லலுலாக உள்ரதால் அந்நி யநடி 
பதலீட்டில் இந்தி பதயிடத்தில் உள்ரது . 2017-18ல் இந்திா 37.3 பில்யின் பயதன 
பதலீட்மடப் சபற்மது . பந்மத நிதிாண்டில் 36.3 பில்யின் டாயர் இபேந்தது. 
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ஆர்இன்ப்ப, அதிக்கு, 18,800 யகடி யய்க்கு பம்ய யர் ிெயஸ யிற்ய 
செய்துள்து 

 ரிமயன்ஸ் இன்பிாஸ்ட்க்சர் யிிசடட் (ஆர்இன்ப்ா), அதானி டிான்ஸ்ிளன் 
யிிசடட் (ATL) க்கு சாத்த பரிலர்த்தமன திப்பான 18,800 யகாடி பைபாய்க்கு 
எபேங்கிமைக்கப்பட்ட பம்மப ின் லிநியாக லைிகத்தில் 100% பங்குகமர லிற்பமன 
சசய்து படித்துள்ரது. 

ய.720 யகடி செயில் சென்யனில் இபண்டு சநக ஐடி பூங்க றுயவுள்து ம்ின 

 சசன்மன நகரில் இண்டு சகா டி பூங்கா அமக்க , எயிம்பிக் குள , நடப்பு ஆண்டில் , 
பை.720 யகாடிம எதுக்கீடு சசய்துள்ரது. 

யதென ட்பஸ்ட் யநனம் அயநன சடகம் குழு ப்புதல் 

 சடயிகாம் ஆமைம் சாதனங்கள் ற்றும் இந்திம்-இந்திம் சதாடர்பு 
பன்பாடுகளுக்கு சான்மிதழ் லறங்குலதற்கு எபே யதசி அமக்கட்டமர மம் 
உபேலாக்கப்படும் ன்மது. 

இந்தன சயதபம் 2018-19 ன் பதல் கண்டில் 8.2% யர்ச்ெயன தவு செய்கது 

 ிக யலகாக லரர்ந்து லபேம் பக்கி சபாபேராதாாக இந்திாலின் லரர்ச்சி 
நிமயப்பாட்மட உறுதிப்படுத்திது, அயத காயாண்டில் சீனாலின் 6.7  லிட அதிக 
லிரிலாக்க லிகிதம் அதிகரித்துள்ரது. 

2021 ஆம் ஆண்டின் சென்ெஸ் OBC கில் தபவுகய யெகரிக்கவுள்து 

 சசன்சஸ் 2021 பதல் பமமாக பிம பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்புகரின் தவுகமர (OBC) 
யசகரிக்க உள்ரது. 
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