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யணிக செய்திகள் – டப்பு ிகழ்வுகள் அக்டடோர் 2018 

யணிக செய்திகள் 

எண்சணய் ிறுயங்கள் ATF யில 7.25% அதிகரித்துள்து 

 இறப்பு ற்படுத்தும் லிான நிறுலனங்கள் ற்றும் ண்ணெய் லிற்பனன நிறுலனங்கள் 
பிச்சனனன சரி ணசய் உள்நாட்டு லிான பபாக்குலத்து டர்னபன் ரிணபாருள் (ATF) 
லினயகள் 7.25% ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ரது. இது அக்படாபர் 1 முதல் அலுக்கு லரும். 

ிஎஸ்இ சோருட்கள் ிரிலய அிமுகப்டுத்துகிது 

 பிஸ்இ தங்கம் ற்றும் ணலள்ரி பபான்ம பிபயான ணபாருட்கரின் எப்பந்தங்களுடன் 
அதன் ணபாருட்கரின் பிரினல ணலரிப்படுத்தும் முதல் பங்கு பரிலர்த்தனன ஆகும். 

சட்டபோல், டீெல் யிலலன குலக்க அபசு முடிவு 

 ணபட்பால், டீசல் லினய யிட்டருக்கு ரூ.2.50  குனமக்க முடிவு ணசய்துள்ரது. 

நோர்க புற்றுடோய்க்கோ USFDA ப்புதல் 

 ருந்து தாரிப்பு நிறுலனான னசதஸ் கடீயா அணரிக்க உெவு ற்றும் ருந்து 
நிர்லாகிடிருந்து (USFDA) ார்பக புற்றுபநாய்க்கு சிகிச்னசரிப்பதற்காக Exemestane 
ாத்தினகள் சந்னதப்படுத்த எப்புதல் ணபற்றுள்ரது . 

செட் எரிசோருளுக்கு 14 ெதயதீத்திிருந்து கோல் யரி யிக்கு 11 ெதயதீநோககுலக்கப்ட்டது 

 லிான ரிணபாருள் லினய உர்லால் கடுனான பாதிப்புக்குள்ராகிமள்ர , லிான 
ரிணபாருளுக்கு நிலாெம் லறங்குலதற்கான முற்சிில் , தற்பபானத 
ரிணபாருளுக்கான ரிணபாருள் ீதான கயால் லரின 11 சதலதீாக குனமத்துள்ரது. 

அபசு ெி தகயல் சதோடர்பு ெோதங்கள் நீதோ இக்குநதி யரிலன 20% அதிகரித்துள்து 
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 இமக்குதின குனமப்பதன் மூயம் பலயான நடப்புக் கெக்குப் பற்மாக்குனமன 
சரிப்படுத்தும் முற்சிகரின் எரு பகுதிாக , 20 சதலதீ லன , அடிப்பனடத் தகலல் 
ணதாடர்பு சாதனங்கள் உட்பட சிய தகலல் ணதாடர்பு ணபாருட்கரின் ீதான இமக்குதி 
லரின அசாங்கம் உர்த்திமள்ரது. 

ெீ ங்கு ெந்லத ோன்கு ஆண்டுகில் இல்ோத அவு யழீ்ச்ெி அலடந்தது 

 சீனாலின் பங்குச் சந்னதகள் உயக அரலில் 2014 ஆம் ஆண்டு நலம்பர் ாதத்தில் 
இருந்து நான்கு ஆண்டுகரில் இல்யாத அரவு லழீ்ச்சி அனடந்தது 

ஸ்லஸ்செட் யிலபயில் யிநோங்கில் WiFi யெதிலன யமங்கத்திட்டம் 

 ஸ்னபஸ் ணெட் அதன் பெிகள் இனெத்தரத்னத பன்படுத்த அதன் லிானத்தில் 
WiFi லசதின லறங்கத்திட்டம். ர்னயன் சிம்டி அெய் சிங் தனது முதல் பபாிங் 737 
MAX 8 லிானத்னத அமிமுகப்படுத்தும் எரு லிறாலில் இனத அமிலித்தார், இது 
ணசற்னகக்பகாள் தகலல்ணதாடர்பு சாதனத்துடன் ணபாருத்தப்பட்டுள்ரது. 

WPI ணயகீ்கம் செப்டம்ர் நோதத்தில் 5.13% ஆக உனர்ந்துள்து 

 கடந்த ாதத்தில் ணாத்த லினய பெலகீ்கம் 5.13 சதலதீாக உர்ந்தது. உெவுப் 
ணபாருட்கரின் லினய உர்வு, ணபட்பால், டீசல் லினய உர்வு ஆகிலற்மின் 
காொக பெலகீ்கம் அதிகரித்தது. 

ெி.ீ.எஃப் யட்டி யிகிதம் 8%நோக உனர்த்தப்ட்டது 

 நடப்பு நிதிாண்டின் அக்படாபர்-டிசம்பர் காயாண்டில் ணபாதுத்துனம முதலீட்டு நிதி 
(ெிபிஃப்) ற்றும் பிம ணதாடர்புனட திட்டங்கள் 0.4 சதலிகித புள்ரிகள் அதிகரித்து 8 
சதலிகிதம் லன உர்த்திமள்ரது த்தி அசு. 

யருநோ யரி 80 ெதயிகிதத்திற்கு டநல் அதிகரிப்பு 

 கடந்த நான்கு நிதி ஆண்டுகரில் பதிவு ணசய்ப்பட்ட லருான லரி லருானங்கரின் 
ண்ெிக்னக 80 சதலதீத்திற்கும் பயாக லரர்ச்சி கண்டுள்ரது. 
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 2013-14 ஆம் ஆண்டில் 3.79 பகாடி ரூபாாக இருந்த இந்த ணதானக 2017-18ல் 6.85 
பகாடிாக உர்ந்துள்ரது. 

ெீோயில் இருந்து இந்தினோவுக்கு யரும் எஃகு தனோரிப்புகின் நீதுஆண்டி டம்ிங் யரி யிதித்தது 

 சீனாலில் இருந்து இந்திாவுக்கு லரும் சிய ஃகு தாரிப்புகரின் ீது உள்நாட்டு 
உற்பத்திாரர்கனர பாதுகாக்கும் ணபாருட்டு ஆண்டி டம்பிங் னப்படும் அதிக பட்ச 
இமக்குதி லரின லிதித்தது. 

ெி.எஸ்.டி கவுன்ெில் செனகம் டநல்முலனீட்டு அதிகோரிகல அலநக்க ஆறு 

நோிங்களுக்கு டகோரிக்லக யிடுத்துள்து 

 ஆறு ாநியங்கனர லினந்து, முன் லிதிகள் ஆனெத்தின் (AAR) தீர்ப்புக்கு திான 
முனமடீுகனரத் தாக்கல் ணசய் பல்முனமடீ்டு அதிகாரிகனர அனக்க GST 
கவுன்சில் ணசயகம் பகாரிக்னக லிடுத்துள்ரது. 

ITER ஆபோய்ச்ெி திட்டத்திற்கோக ிபோன்ெிற்கு உகபணங்கள் யமங்குயதில் இந்தினோ முதல் 
இடத்தில் உள்து 

 சர்லபதச அணுசக்தி பசாதனன அணுசக்தி ஆாய்ச்சி னம் (ITER) அணு உனய மூயம் 
ஆற்மனய உருலாக்கும் பநாக்கம் ணகாண்ட ஆாய்ச்சிக்கான திட்டத்திற்காக  பிான்சிற்கு 
உபகெங்கள் லறங்குலதில் ற்ம நாடுகரின் காட்டிலும் இந்திா முன்னெி 
லகிக்கிமது. 

ெீோயிற்கு ோசுநதி அல்ோத அரிெிலன ஏற்றுநதி செய்யதற்கோகஐந்து அரிெி ஆலகளுக்கு 
அபசு அனுநதி 

 சீனாவுக்கு பாசுதி அல்யாத அரிசின ற்றுதி ணசய்லதற்காக ந்து அரிசி 
ஆனயகளுக்கு அசு அனுதி அரித்தது. இதன் மூயம், சீனாவுக்கு அரிசி ற்றுதி 
ணசய்மம் இந்தி ஆனயகரின் ண்ெிக்னக 24 ஆக உர்ந்துள்ரது. 

 இந்திாலில் இருந்து 5 ில்யின் ணட்ரிக் டன் அரிசின சீனா லாங்குகிமது. லர்த்தக 
பற்மாக்குனமன நிர்லகிப்பதற்கு சீனாவுக்கு சர்க்கனன ற்றுதி ணசய் இந்திா 
லிரும்புகிமது. 
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இந்தினோ மூன்ோயது சரின யிநோச் ெந்லதனோக யோய்ப்பு 

 முன்னதாக கெித்துள்ரனத லிட இந்திா எரு ஆண்டுக்கு முன்னதாகபல மூன்மாலது 
ணபரி லிான பபாக்குலத்து சந்னதாக ாறும் னக்கெிப்பு. 

 சர்லபதச லிான பபாக்குலத்து அனப்பு IATA கூற்றுப்படி, தற்பபானத றாலது 
இடத்தில் இருந்து 2024 க்குள் முதல் மூன்று ணபரி லிானச் சந்னத நாடுகரில் 
என்மாக இந்திா இருக்கும் னக் கெிப்பு. 

கடந்த ெி ஆண்டுகோக சுற்றுோ னணிகின் யபவு அதிகரிப்பு 

 அருொச்சய பிபதசத்திற்கு கடந்த சிய ஆண்டுகராக 2.5 யட்சம் முதல் 9 யட்சம் 
லனான உள்நாட்டு ற்றும் ாரான சர்லபதச சுற்றுயா பெிகனர ஈர்த்துள்ரது. 

ெப்ோன் 316 ில்ினன் சனன் இந்தினோயில் உள்கட்டலநப்பு திட்டங்களுக்கு கடிக்கப்புதல் 

 இந்திாலில் ழு முக்கி உள்கட்டனப்பு திட்டங்களுக்கு 316 பில்யின் ணன் கடன் 
லறங்க ெப்பான் எப்புக் ணகாண்டுள்ரது . மும்னப-அகதாபாத் புல்யட் ில் , ணடல்யி, 
லடகிறக்கு ற்றும் ணசன்னன ஆகினல இதில் அடங்கும் . 

7.1 யங்கி செய்திகள் 

RBI ரூ. 36,000 டகோடி முதலீடு 

 ரிசர்வ் லங்கி அக்படாபர் ாதத்தில் அசு பத்திங்கனர லாங்குலதன் மூயம் 36,000 
பகாடி ரூபாய்கனர முதலீடு ணசய்லதாக அமிலித்துள்ரது. 

எஸ்.ி.ஐ. ஏ.டி.எம்.நில் ணம் திரும்ப் சறுதல் யபம்ல ரூ 20,000 ஆக குலக்கிது 

 ஸ்படட் பாங்க் ஆஃப் இந்திா தனது கிராசிக் ணடபிட் கார்டில் ரூபாய் 20,000 ட்டுப 
தினசரி திரும்பப் ணபறும் லம்புகனர அமிமுகப்படுத்திமள்ரது. புதி லம்பு இந்த 
ஆண்டு அக்படாபர் 31 முதல் அலுக்கு லரும். 
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அபசுக்கு செோந்தநோ எண்சணய் ிறுயங்கள் சயிோடுகிிருந்து ீண்ட கோ 

மூதத்திற்கு கடன் யோங்க ரிெர்வ் யங்கி அனுநதி 

 அசுக்கு ணசாந்தான ண்ணெய் நிறுலனங்கள் ணலரிநாடுகரியிருந்து நீண்ட காய 
மூயதனத்திற்கு கடன் லாங்க இந்தி ரிசர்வ் லங்கி (ஆர்பி) அனுதி. நாட்டின் 
ரிணபாருள் சில்யனம லிற்பனனாரர்கள் ணலரிநாடுகரில் இருந்து 10 பில்யின் 
அணரிக்க டாயர் லன கடன் லாங்குலதற்கான ணகாள்னகன ஆர்.பி.. தரர்த்திது. 

சடபல் யங்கிக்கு ரிெர்வ் யங்கி அபோதம் யிதித்தது 

 ரிசர்வ் லங்கிின் லறிமுனமக்கு இெங்கால் ற்றும் இத சிய குனமபாடுகளுக்காக 
ணபடல் லங்கிக்கு ரூ.5 பகாடி அபாதம் லிதித்தது. 

ரிெர்வ் யங்கி முக்கின கட்டணங்கல நோோநல் லயத்திருக்கிது 

 இந்தி ரிசர்வ் லங்கி (ரிசர்வ் லங்கி) லட்டி லிகிதத்னத ாற்மால் 6.5%யிப னலக்க 
முடிவு. ரிலர்ஸ் ணபபா லிகிதம் 6.25%. ணாக்க இருப்பு லிகிதம் (CRR) 4% ற்றும் லங்கி 
லிகிதம் 6.75% ஆகும். 

எஸ்.ி.ஐ. NBFCகில் இருந்து யோங்கும் கடன்களுக்கோ இக்லக மூன்று நடங்கோக 
அதிகரிக்க முடிவு 

 லங்கி சாா நிதி நிறுலனங்கரிடம் (ன்.ப.ீஃப்.சி.) இருந்து லாங்கி கடன்களுக்கான 
இயக்னக மூன்று டங்காக அதிகரிக்க ஸ்படட் பாங்க் ஆப் இந்திா (ஸ்.பி.) முடிவு 
ணசய்துள்ரது. இந்த நடலடிக்னக மூயம் அதிக பதனலப்படும் பெப்புறக்கத்னத இது 
சாத்திாக்கும். 

னன்கள் சதோடர்ோ தபவுகல டெநிக்க யோட்ஸ் ஆப் ரு அலநப்ல உருயோக்கினது 

 ணசய்தி அனுப்பும் தரான , லாட்ஸ் ஆப் இந்திாலில் எரு அனப்னப அனத்துள்ரது , 
இது ஆர்பி எழுங்குமுனமகளுக்கு இெங்க நாட்டில் உள்நாட்டில் உள்ர பெம் 
ணசலுத்தும் ணதாடர்பான தகலல்கனர பசித்து னலக்கிமது . 
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PPI க்கோக ணம் செலுத்துயதற்கு ஆர்.ி.ஐ. புது யிதிமுல சயினிட்டது 

 டிெிட்டல் பரிாற்மங்கனர ஊக்குலிப்பதற்கான பநாக்கில், இந்தி ரிசர்வ் லங்கி (ரிசர்வ் 
லங்கி), ணானபல் பெப்பரிாற்மங்கள் பபான்ம ப்ரீணபய்ட் கருலிகள் (பிபி) மூயம் 
பெம் ணசலுத்துலதற்கு ணசல்பாட்டு லறிமுனமகனர ணலரிிட்டுள்ரது. 

சுனோதீ சகோடுப்வு ழுங்குமுலக் குழு அலநக்க ஆர்.ி.ஐ. எதிர்ப்பு 

 2007 ஆம் ஆண்டு, ணகாடுப்பனவு & தீர்வு முனமனகள் சட்டம், 2007 திருத்தங்கனர 
முன்ணாறிந்ததன்படி , எரு சுாதீனான ணகாடுப்பனவு எழுங்குமுனம லாரிம் (PRB) 
அனக்க இந்தி ரிசர்வ் லங்கி திர்ப்பு ணதரிலித்தது. 

இலணன திருட்டிற்கு யிலபயோக தரீ்வு கோண ஆர்.ி.ஐ. யங்கிகளுக்கு யிமறுத்தல் 

 இந்தி ரிசர்வ் லங்கி ஆர் .பி. இனெ திருட்டிற்கு லினலாக தீர்வு காெ 
லங்கிகளுக்கு லயிமறுத்தல் . லினலாக ீட்ணடடுப்பனத உறுதிப்படுத்தவும் எரு 
ணநமிமுனமனப் ணபம லங்கிகனரக் பகட்டுக் ணகாண்டது . சீப காயத்தில் இந்தி 
லங்கிகனரக் குமினலத்து நடக்கும் பய இனெ திருட்டு முற்சிின் காொக இந்த 
நடலடிக்னக டுக்கப்பட்டுள்ரது. 
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