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 ஆண்டுக்கு 20 யட்ச பைபாய் லர லபேலாய் ஈட்டும்  நிறுலனங்களுக்கு ஜி.எஸ்.டி 

பதிவு லியக்கு அரிக்கும்படி  அசாம் சட்டசரப ஜிஎஸ்டி சட்டத்தில் திபேத்தம் 

சசய்தது. 

 ார்ச் 19, 2018க்கு பன்னர் உபேலாக்கப்பட்ட அங்கீகாற்ம காயனிகரர 

ஒழுங்குபடுத்துலதற்கான ஒபே சகாள்ரகக்கு பஞ்சாப் அரச்சரல ஒப்புதல் 

அரித்தது. 

 காாஷ்டிா அசு, ஜி.எஸ்.டி அரப்பில் 31 சீர்திபேத்தங்கரர சகாண்டு லந்தது. 

ஜிஎஸ்டி அமிபகப்படுத்தப்பட்டதில் இபேந்து பதல் பரமாக ாற்மங்கள் 

லந்துள்ரன. 

 திலால் ஒழுங்குபரம லாரிம் (IBBI) ஆண்டு லிறா சகாண்டாட்டம் 

 சிலில் சர்லஸீ் வலரயக்கான சர்ச்ரசக்குரி ஒதுக்கீட்டு பரமர லங்கவதச 
அசு அகற்மிது. 

 ஜப்பான் ஏவாஸ்வபஸ் எக்ஸ்ப்வராவளன் ஏசஜன்சிால் (JAXA), ரிபெகு சிறுவகாள் 

ீது வாவபாரல தரிமக்கிது. 

 அசுக்கு சசாந்தான எண்செய் நிறுலனங்கள் சலரிநாடுகரியிபேந்து நீண்ட 
காய பயதனத்திற்கு கடன் லாங்க ரிசர்வ் லங்கி அனுதி. 

 ரிசர்வ் லங்கிின் லறிபரமக்கு இெங்கால் ற்றும் இத சிய 
குரமபாடுகளுக்காக சபடல் லங்கிக்கு பை.5 வகாடி அபாதம் லிதித்தது. 

 இாச்சய பிவதசம் சிம்யாலில் 'காலயில் உள்ர சபண்கள் ற்றும் நீதிக்கான 
அணுகல்' ாநாடு நரடசபற்மது. 

 புது டில்யிில் 19-லது இந்தி-ஷ் ஆண்டு இபேதப்பு ாநாடு நரடசபற்மது.  
 பி பிர்கரின் குரமந்தபட்ச ஆதவு லிரயர அரச்சரல உர்த்திது 
 அசாில் அர்சசனிக் பாதிப்பால் வநாபறுலரத தடுக்க 122 திட்டங்களுக்கு த்தி 

அசு அனுதி. 
 குறு, சிறு ற்றும் நடுத்த சதாறில், சாரய வபாக்குலத்து ற்றும் சாரய சதாறில் 

துரமில் இந்தி ற்றும் ஷ்ா இரடவான ஒப்பந்தத்திற்கு  த்தி அசு 

ஒப்புதல். 

 வபாபாலுக்கு பதியாக சீவ ார் ாலட்டத்தில் னநய சுகாதா றுலாழ்வு 
வதசி நிறுலனத்ரத நிறுவுலதற்கு அரச்சரல ஒப்புதல் அரித்துள்ரது. 

 சகால்கத்தாலில் கறிவுநீர் ற்றும் லடிகாயரப்பு பாதுகாப்பு லிரிலாக்க 

பெிக்காக  இந்தி அசு ற்றும் ஆசி லரர்ச்சி லங்கி (ADB) $ 100 ில்யின் 

கடன் ஒப்பந்ததில் ரகசழுத்து. 

 த்திப் பிவதசம் ாநியத்தில் இந்திாலின் பதல் உயகராலி திமன் பூங்கா 
அரக்க இந்தி அசு ற்றும் ஆசி லரர்ச்சி லங்கி (ADB) $ 150 ில்யின் கடன் 

ஒப்பந்ததில் ரகசழுத்து. 
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 பன்று வற்கு லங்கார ாநியங்கரில் சுத்தான குடிநீர் லறங்க இந்தி அசு 

ற்றும் ஆசி லரர்ச்சி லங்கி (ADB) $ 240 ில்யின் கடன் ஒப்பந்ததில் 

ரகசழுத்து. 

 டிஜி ாத்ா என அரறக்கப்படும் லிான நிரயங்கரில் பெிகள் 

பவாசட்ரிக் சார்ந்த டிஜிட்டல் சசயாக்கம் குமித்த சகாள்ரகர 

சலரிிட்டுள்ரது. 

 இங்கியாந்திற்கு எதிாக பார்ரலற்வமாபேக்கான டி20 சதாடர இந்திா 
சலன்மது. 
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