
  
 யணிக செய்திகள் – யம்ர் 2018 

 

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

யணிக செய்திகள் 

ஜி.எஸ்.டி. செகரிப்பு ரூ .1 ட்ெம் சகாடியனக் கடந்தது 

 கடந்த ஆண்டு ஜூல நாதத்தில் ததாடங்கப்ட்டது முதல், சபக்குகள் நற்றும் சசலய 
யரி யசூல், இபண்டாயது முலனாக எரு ட்சம் சகாடிலன கடந்தது. 2018 அக்சடாரில் 
சசகரிக்கப்ட்ட தநாத்த ஜி.ஸ்.டி. யருயாய் 1 ட்சம் 710 சகாடி ரூாய் ஆகும். 

எல்.ி.ஜி. சதாடர்ா செயயகய நக்களுக்கு யமங்குயதற்குஎண்சணய் யிற்ய 
ிறுயங்கள், சாது செயய யநனங்கள்யகசனழுத்து 

 ல்ிஜி ததாடர்ா சசலயகல நக்களுக்கு யமங்குயதற்கா புரிந்துணர்வு 
உடன்டிக்லகனில் ண்தணய் யிற்ல ிறுயங்கள் நற்றும் தாது சசலய 
லநனங்கள் லகதனழுத்திட்ட. 

ிாக்செனின் யர்த்தக ிதி ரியர்த்தய 

 ரிலனன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ிநிதடட் [ஆர்..ல்] & ச்ஸ்ிசி ிாக்தசனின் யர்த்தக 
ிதி ரியர்த்தல முலலன அிமுகப்டுத்தினது.  

ெீாயில் அதிக ெந்யத அணுகலுக்கு இந்தினா சகாரிக்யக 

 சீாயில் யியசானப் தாருட்கள், நருந்துகள், தகயல் ததாமில்தட் சசலயகள், 
சுற்றுாத்துல சான் துலகில் அதிக சந்லத அணுகலுக்கு இந்தினா சகாரிக்லக 
யிடுத்துள்து. 

டிஜிட்டல் முயனில் செலுத்தும் ணப்ரியர்த்தயகள் 2018 ஆகஸ்டில் 244 சகாடினாக 
உனந்தது 

 கடந்த இபண்டு ஆண்டுகில், டிஜிட்டல் முலனில் தசலுத்தும் ணப்ரியர்த்தலகள் 
2018 ஆகஸ்டில் 244 சகாடினாக உனந்தது. 

 புதின கட்டணம் முலகா, BHIM-UPI, AePS நற்றும் NETC ஆகினலய டிஜிட்டல் கட்டண 
முலலன ஊக்குயிப்தாக நின்ணு நற்றும் தகயல் ததாமில்தட் அலநச்சகம் 
ததரியித்தது. 
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அசநரிக்கா, ெீா யர்த்தக தகபாறுகயத் தரீ்க்க சச்சுயார்த்யத 

 அதநரிக்காவும் சீாவும் தங்கள் யர்த்தக சச்சபவுகல தீர்க்கும் முனற்சினில் 
சச்சுயார்த்லதலன ததாடப உள்து. 

சதாஜி மூம் மூயர்ணக் சகாடி ஏற்ினதன் 75 யது ஆண்டு ியவு யிமாயயக் குிக்க 75 
ரூாய் ியவு ாணனம் சயினீடு 

 சார்ட் ிசனரில் சதாஜி சுாஷ் சந்திப சாஸால் முதன்முலனாக மூயர்ணக் தகாடி 
ற்ினதன் 75 யது ஆண்டு யிமாயின் ிலயாக 75 ரூாய் ாணனத்லத தயினிட்டது 
அபசு. 

அசநரிக்க அபசு ஜயாத் ஸ்பல்ாயய உகாயின னங்கபயாதினாக அியித்தது 

 தான் தீயிபயாத குழுக்கள் நீதா அழுத்தத்லத அதிகரிக்கும் யலகனில், 
தெஸ்தால்ா தலயர் ெசன் ஸ்பல்ாயின் நகா ஜயாத் ஸ்பல்ாலய, 
எரு உகாயின னங்கபயாதி  அதநரிக்க அபசு அியித்தது. 

மஏஇ 2யது யருடம் சதாடர்ச்ெினாக யயப்பன்ட் குஜபாத் உகாயின உச்ெி நாாட்டில் 
ங்சகற்கிது 

 ‘லயப்பன்ட் குஜபாத் உகாயின உச்சிநாாட்டில்’ க்கின அபபு நிசபட் ங்சகற்கிது, 
இபண்டாயது ஆண்டு ததாடர்ச்சினாக கூட்டணி ாடாக ங்சகற்பு. இந்த உச்சிநாாடு 2019 
ஆம் ஆண்டு ஜயரி 18 முதல் 20 யலப லடதறுகிது. 

இந்தினா ெர்யசதெ யர்த்தக கண்காட்ெினில் MSME சயிினன் 

 ம்.ஸ்.ம்.இ., க்கா நத்தின நாி நந்திரி ( / சி), கிரிபாஜ் சிங், புதுதில்ினில் 38 
யது இந்தினா சர்யசதச யர்த்தக கண்காட்சி (டிஃப்) இல் MSME தயிினல 
திந்துலயத்தார்.  
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மூத உரி ற்ின ிபச்ெியகய ஆபாய்யதற்கு ிபுணர்குழுயய அயநக்க ரிெர்வ் யங்கி 
முடிவு 

 நத்தின யங்கிமடன் ரூ. 9.69 ட்சம் சகாடி உரி மூதத்துடன் ததாடர்புலடன 
ிபச்சிலகல ஆபாய்யதற்காக எரு உனர்-ஆற்ல் குழு என்ல அலநக்க ஆர்.ி.. 
குழு முடிவு தசய்துள்து. 

எிதில் யணிகம் செய்யதற்கா சரும் ெயால் 

 இந்தினாயின் ிபதந நந்திரி அலடனாம் காணக்கூடின ழு யணிக ிபச்சலகல 
ததாமிதட்ங்கல னன்டுத்தி தீர்ப்தற்கா தரும் சயால் என்ல 
அிமுகப்டுத்திார். 

 தற்சாலதன ததாமில்தட்ங்கலப் னன்டுத்தி சிக்கா ிபச்சிலகளுக்கு தீர்லய 
யமங்க இம் இந்தினர்கள், ஸ்டார்ட் அப்கள் நற்றும் ி தினார் ிறுயங்கின் 
திலத் தூண்டுயசத இந்த சயாின் சாக்கநாகும். 

NPCC நிிபத்ா அந்தஸ்து சற்து 

 சதசின திட்டங்கள் கட்டுநாக் கமகம் ிநிதடட்(NPCC) இந்தின அபசின் நிிபத்ா: 
யலக-I அந்தஸ்து தற்றுள்து. 

 ீர் யங்கள் RD & GR அலநச்சகத்தின் ிர்யாக கட்டுப்ாட்டின் கீழ் இனங்கும் ‘B’ யலக 
நத்தின தாது துல ிறுயநா NPCC, ஸ்ஏ 9001: 2015 சான்ிதலமமம் 
தற்றுள்து. 

இந்தினா கிம்ர்ச செனல்முயக்கு தயயந தாங்கவுள்து 

 2018 ஆம் ஆண்டு யம்ர் 12 முதல் 16 ஆம் சததி யலப ப்ரூசல்ஸ், தல்ஜினத்தில் 
கிம்ர்ச தசனல்முல சான்ிதழ் திட்டம் (KPCS) தசனல்முல சான்ிதழ் திட்டம் 
(KPCS) லடதற்து. 2019 ஆம் ஆண்டு ஜயரி 1 ஆம் சததி முதல் KPCS தலலநலன 
சபாப்ின என்ினம் இந்தினாவுக்கு அித்தது. 
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EIB காற்று ஆற்ல் ிதி திட்டத்யத யிரியாக்கினது 

 சபாப்ின முதலீட்டு யங்கி (EIB), தற்சாது ஸ்.ி.. உடன் உள் கடன் திட்டங்கல 
யிரியாக்குயதன் மூம் இந்தினாயின் காற்று ஆற்ல் திட்டங்களுக்கு அதன் ஆதபலய 
அதிகரிக்கும் ன்று கூிமள்து. 

யங்கி செய்திகள் 

ஆர்.ி.ஐ. உள்கட்டயநப்பு உருயாக்கத்திற்கா சயிாட்டுகடன்கய ிர்யகிக்கும் 
யிதிமுயகய தாபாநனநாக்கினது 

 இந்தின ரிசர்வ் யங்கி உள்கட்டலநப்பு உருயாக்கத்திற்கா தயிாட்டு கடன்கல 
ிர்யகிக்கும் யிதிமுலகல தாபாநனநாக்கினது. தயிாட்டு யணிக கடன் தறும் 
குலந்தட்ச முதிர்வுத் சதலயகள், தகுதியாய்ந்த கடாிகால் ழுப்ப்ட்ட 
உள்கட்டலநப்ில் உள் ECB க்கள் முந்லதன ந்து ஆண்டுகில் இருந்து மூன்று 
ஆண்டுகளுக்கு குலக்கப்ட்டுள். 

ஆர்.ி.ஐ. ெர்சயயன துயக்கிமள்து 

 இந்தினாயின் ஸ்டார்ட் அப் துலனின் எரு சுனயியபத்லத உருயாக்கும் சாக்கத்துடன் 
யருயாய், இாங்கள் நற்றும் ணினார்கள் தாறுத்து அயிடும் எரு ஆய்லய 
ரிசர்வ் யங்கி துயக்கிமள்து.  
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