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யணிக செய்தகள் – டிெம்ர் 2018 

இந்தனயின் சருதபம் 7.1 ெதயதீநக யர்ந்துள்து 

 2018-19ல் இபண்டளம் களளண்டில் இந்தழனளயின் பளருளதளபம்1 சதயதீநளக 

அதழகரித்துள்து  நத்தழன புள்ினினல் அலுயகம் தகயல் பயினிட்டுள்து. 

புதன ின ஜஸ்டி அடுத்த ஆண்டு ப்பல் 1 பதல் அபகம் 

 புதழன ிமநனள ஜழ.ஸ்.டி அடுத்த ஆண்டு ப்பல் 1 பதல் அழபகம் பசய்னப்ட உள்து. 

 புது தழல்ழ யருயளய் புளய்வு இனக்குபகத்தழன் (டி.ஆர்.) அடிக்கல் தழ யிமளயில், 

யருயளய்த் தும பசனர் அஜய் பூரண் ளண்டட இந்த அழயிப்ம பயினிட்டளர். 

ல்.ி.ஜ நினம் யமங்கும் பறனில் ந்த நற்பம் இல்ற 

 ல்.ி.ஜழ ப்டும் சமநனல் ரியளப யளடிக்மகனளர்களுக்கு நளினம் யமங்கும் 

பமனில் ந்த நளற்பம் இல்ம  பட்டபளழனம் நற்ம் இனற்மக ரியளப 

அமநச்சகம் பதரியித்தது. 

 தற்டளது, ளலல் ளழசழ தழட்டத்தழன் கவழ் ல்ிஜழ நுகர்டயளரின் யங்கழக் கணக்கழல் நளினம் 

பசலுத்துகழது. 

OPEC& அதன் கூட்டிகள் ண்சணய் சயினீட்றட குறக்க எப்புதல் 

 உக ண்பணய் சந்மதமன உனர்த்துயதற்களக எரு ளமக்கு 12 ட்சம் பீ்ளய்கள் 

ண்பணய் உற்த்தழமன குமக்க பட்டபளழனம் ற்றுநதழ ளடுகள் அமநப்பு (OPEC) [14 

ளடுகின் குள] நற்றும் அதன் ட்பு ளடுகள் எப்புக் பகளண்டது. 
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றெர் துகப்பு யிதபறகற நீனதற்கக இந்தன யங்கக்குரூ.1 ககடி அபதம் யிதப்பு 

 மசர் ளதுகளப்பு யிதழபமகம நீழனதற்களக இந்தழன ரிசர்வ் யங்கழ (ஆர்ி) இந்தழன 

யங்கழக்கு ரூ. 1 டகளடி அபளதம் யிதழத்தது. 

ன்.ஸ்.இ.க்கு தபக செி ீதநன்த்தல் யமக்கு 

 ன்.ஸ்.இ.க்கு நற்றும் 30 ரிநளற் ழறுயங்களுக்கு தழபளக, இந்தழனளயின் ங்கு த்தழப 

ரிநளற்ம் யளரினம்[SEBI] ழறுயம் ீதழநன்த்தழல் யமக்கு பதளடுத்துள்து.  

உகயினக் கடன் 184 டிரில்னன் அசநரிக்க டர்கக உனர்வு 

 சர்யடதச ளணன ழதழனம், உகளயின கடன் 184 டிரில்ழனன் அபநரிக்க டளர்களக 

உனர்ந்துள்து  அழயிப்பு. இதழல் ளதழக்கும் அதழகநளக அபநரிக்கள, சவள நற்றும் ஜப்ளன் 

கடன் பதளமக ஆகும் க்கூழர். 

 சர்யடதச ளணன ழதழனத்தழன் அழக்மகனின்டி, 2017ஆம் ஆண்டில் உக பநளத்த உள்ளட்டு 

உற்த்தழனில் 225 சதயிகழதத்தழற்கு இது சநநளதளகும். 

இன்டர்கல் சநஹல் கெக்ஸக்கு தபக சபட் கர்ர் கட்டிஸ்சயினிட்டது 

 நளழ அபசு டத்தும் ஞ்சளப் டரல் யங்கழமன 13,000 டகளடி ரூளய்க்கு நளற்ழனதளக 

குற்ம் சளட்டப்ட்ட தமநமயள பநலஶல் டசளகழசழக்கு தழபளக பபட் களர்ர் 

டளட்டிமற (RCN) இன்டர்டளல் பயினிட்டது. 

ெப் சருதபம் சநதுய யர்ச்ெ அறடயதல் ெர்யகதெண்சணய் யிற ெரிவு 

 சவப் பளருளதளபம் பநதுயள யர்ச்சழ அமடயதளல் சர்யடதச ண்பணய் யிம சரிவு, 

இது உகழன் நழகப்பரின ண்பணய் இக்குநதழ ளட்டின் ரிபளருள் டதமய குமயமத 

சுட்டிக்களட்டுகழது. 
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இந்தன உகன் கயகநக யர்ந்து யரும் சருதபநகது 

 2018-19 நற்றும் 2019-20ல் இந்தழன பளருளதளபம் டயகநளக யர்ந்துயரும் பக்கழன 

பளருளதளபநளக கருதப்டுகழது. உக அயில் உக யர்ச்சழ குழகளட்டிகின் 

தபவுத்தத்தழன் டி இந்தழன பளருளதளபத்தழன் ங்கிப்பு 2014 ல்6 சதயதீத்தழழருந்து 2017 ல் 

3.2 சதயதீநளக உனர்ந்துள்தளகத் தகயல்.  

ஸ்டர்ட் அப்கள் தர்கக்கும் யரிப் ிபச்ெறகறக் கண்கணிக்க குழு அறநப்பு 

 ஸ்டளர்ட் அப்கள் நற்றும் ஞ்ஜல் பதலீட்டளர்கள் தழர்பகளள்ளும் அமத்து யரி 

யியகளபங்கமபம் ஆபளன எரு ழபுணர் குளமய அமநக்க அபசளங்கம் படிவு பசய்துள்து. 

இந்தன, சகரின இறடகன இருதபப்பு யர்த்தகத்றத அதகரிக்கதட்டம் 

 பகளரின தீகற்த்தழல் சநளதள நற்றும் ஸ்தழபத்தன்மநனின் எரு புதழன சகளப்தத்தழல் 

இந்தழனள தது பதளடர்ச்சழனள ஆதபமய நீண்டும் யழபறுத்தழனது. இருதபப்பு யர்த்தகத்தழன் 

அவு 2030 ஆம் ஆண்டயில் 50 ில்ழனன் டளர்களுக்கு உனர்த்த எப்புக்பகளண்டது. 

6 சருட்கின் ஜஸ்டி 28 ெதயதீத்தருந்து 18 ெதயதீநககுறக்கப்ட்டது 

 6 பளருட்கின் ஜழஸ்டி 28 சதயதீத்தழழருந்து 18 சதயதீநளக குமக்கப்ட்டுள்தளக ழதழ 
அமநச்சர் அருண் டஜட்ழ அழயிப்பு. டியி, டனர், யர் ளங்க் நற்றும் யடீிடனள டகம்ஸ் 

ஆகழனமய இதழல் அடங்கும். 

 சழபநண்ட், களர் ளகங்கள், சழ நற்றும் டிஷ்யளரர் டளன் 28 ஆடம்ப பளருட்களுக்கு 

நட்டுடந 28 சதயிகழதம் ஜழஸ்டி யிதழக்கப்ட்டுள்து. 

ங்கிப்பு குப்புகள் பம் பதலீடு அதகரிக்கது 

 இந்தழன பத சந்மதனில் ங்கிப்பு குழப்புகள் பம் ரூ. 79,247 டகளடினளக உனர்ந்துள்து. 

இந்தழன ங்குச்சந்மதனின் குதழனளக இருக்க யிரும்பும் பயிளட்டு பதலீட்டளர்களுக்கு 

டபடினளக தழவு பசய்னளநல் ங்கிப்பு குழப்புகள் யமங்கப்டுகழன். 
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6 கபங்கில் ெல்றப ணப்ரிநற்த்றத றகப்ற்ன ஆர்.ி.. 

 இந்தழன ரிசர்வ் யங்கழ பரு கபங்கில் உள் ஆறு கபங்கில் திர்கின் ணம் 

பசலுத்தும் மக்கங்கமக் கண்களணிக்கும். இந்த டளக்கத்தழற்களக, நத்தழன யங்கழ 
‘திர்கின் சழல்ம பசலுத்தும் மக்கயமக்கங்கில் (SRPHi)’ (‘Survey on Retail Payment 

Habits of Individuals (SRPHi)’). எரு சர்டயமய அநல்டுத்தழபள்து . 

 பம்ம, படல்ழ, பகளல்கத்தள, பசன்ம, பங்களூரு நற்றும் குயலளத்தழ உள்ிட்ட ஆறு 

கபங்கில் ல்டயறு சபக பளருளதளப ின்ணினில் இருந்து 6,000 ர்களுக்கு இந்த 

ஆய்வு டத்தப்டும். 

நன்யணிகத்தல் கபடி பதலீட்டிற்க அபசு யமகட்டுதல்கள் 

 நழன்யணிகத்தழல் டபடி பதலீட்டிற்கள அபசு யமழகளட்டுதல்கள் உள்ளட்டு னணளர்கின் 

ன்கமப் ளதுகளப்தற்களக நழன்யணிக ழறுயங்கில் பயிளட்டு டபடி 

பதலீட்டிற்கள யமழகளட்டுதல்கம அபசு நறுரிசவம பசய்துள்து. 

2019ற்க சகப்றபத் கதங்கய் குறந்தட்ெ ஆதபவு யிறறனகுயிண்டலுக்கு ரூ.2,000 அத
கரிப்பு 

 2019 ருயத்தழற்கள அபமய பகளப்மப டதங்களனின் குமந்தட்ச ஆதபவு யிமமன 

குயிண்டளலுக்கு ரூ. 9,521-ஆகவும், பள பகளப்மப டதங்களய் குமந்தட்ச ஆதபவு 

யிமமன ரூ. 9,920-ஆகவும் உனர்த்துயதற்கு ிபதநர் தழரு. டபந்தழப டநளடி தமமநனிள 

பளருளதளப யியகளபங்களுக்கள நத்தழன அமநச்சபமயக் குள எப்புதல் அித்துள்து.  

பூட்டனுக்கு ரூ .4,500 ககடி உதயித்சதறக இந்தன அயிப்பு 

 ிபதநர் டபந்தழப டநளடி பூட்டளன் ிபதநர் டளக்டர்.டளடத ட்பசரிங் உடன் பந்த 

டச்சுயளர்த்மதகம டத்தழனின் 12 யது ந்தளண்டு தழட்டத்தழற்களக பூட்டளனுக்கு 4,500 

டகளடி ரூளய் ழதழ உதயி அித்துள்ளர். பூடளின் புதழன ந்து யருட தழட்டம் இந்த ஆண்டு 

துயங்கழ 2022 யமப பதளடரும்.  
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யர்த்தகர்கள் புதன நன்யணிக யிதகற யபகயற்கர்கள் 

 நழன் யணிக ழறுயங்களுக்கள பழபமகம இறுக்கழனது அபசளங்கம், அகழ இந்தழன 

யர்த்தகர்கின் கூட்டமநப்பு (CAIT) இந்த படிமய யபடயற்து நற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டு 

ப்பல் 1 ஆம் டததழ பதல் இந்த யிதழகள் ின்ற்ப்டும், இது யளல்நளர்ட்-இன் ிிப்களர்ட் 

மகனகப்டுத்தம பத்து பசய்பம். 

2019ற்க சகப்றபத் கதங்கனின் குறந்தட்ெ ஆதபவு யிற குயிண்டலுக்கு ரூ.2,000 

அதகரிப்பு 

 அபமய பகளப்மபத் டதங்களனின் குமந்தட்ச ஆதபவு யிம [ம்.ஸ்.ி.] குயிண்டளலுக்கு 

7750 ரூளனிழருந்து 9920 ரூளனளக அதழகரித்துள்து. 

ம்.ஸ்.ம்.இ. துறக்கு ரூய் 37,400 ககடி நதப்புள் கடன் யமங்க PSBகள் எப்புதல் 

அித்துள்து 

 யம்ர் நளதம் நத்தழன அபசளல் பதளடங்கப்ட்ட ’59 ழநழட கடன் தழட்டத்தழன் கவழ், 37,412 டகளடி 

ரூளய் நதழப்புள் MSME களுக்கு 1.12 ட்சம் கடன் யிண்ணப்ங்கம பளதுத்தும 

யங்கழகள் யமங்கழபள். 

 ஜழஸ்டி-தழவுபசய்னப்ட்ட மநக்டபள, சழழன நற்றும் டுத்தப ழறுயங்கள் (MSMEs) 

‘psbloansin59minutes.com’ portal பம் 59 ழநழடங்கில் எரு டகளடி யமப கடன் பளம். 

நத்தன அபசு சயங்கன யியெனிகளுக்கு ற்றுநத ஊக்கத்சதறகறன இபட்டிப்க்கபள்து 

 நத்தழன அபசு பயங்களனம் ற்றுநதழ பசய்யதற்கு ஊக்கத்பதளமகமன தற்டளதுள் 5 

சதயதீத்தழழருந்து 10 சதயிகழதநளக உனர்த்தழபள்து. 

டுத்தப யருநம் சறும் குழுயிற்க கடன் நினம் நர்ச் 2020 யறப ீட்டிக்கப்ட்டுள்து 

 ிபதளன் நந்தழரி ஆயளஸ் டனளஜளயின் [PMAY] கடன் நளினம் டுத்தப யருநளம் பறும் 

குளநத்தழற்கு 2020 ஆம் ஆண்டு நளர்ச் 31 ஆம் டததழ யமப ீட்டிக்கப்ட்டுள்து  நத்தழன 

யடீ்டுயசதழ நற்றும் கர்புத்தும இமண நந்தழரி லர்தீப் சழங் பூரி பதரியித்தளர். 



  

யணிக செய்தகள் – டிெம்ர் 

2018 

 

6 

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

23 சருட்கள் நற்றும் கெறயகில் GST குறக்கப்ட்டது 

 ஜழ.ஸ்.டி. கவுன்சழல், 23 பளருட்கில் அதளயது சழிநள டிக்பகட்டுகள் , டியி நற்றும் 

நளிட்டர் தழமபகள் நற்றும் யர் டங்க்களுக்கும் டளன்மயகளுக்கு யரிமன 

குமத்துள்து. 

 இதளல் ,தற்டளது 28 பளருட்கள் நட்டுடந 28 சதயதீ யரி அமடப்புக்குழக்குள் உள்து. 32 

அங்கும் உள்  நளிட்டர்கள் நற்றும் டியி தழமபகள் நற்றும் யர் டங்க்குகள்  28 

சதயிகழதம் ஜழ.ஸ்டினிழருந்து தற்டளது 18 சதயதீநள யரிமனப் பரும். 

7.1 யங்க செய்தகள் 

ரிெர்வ் யங்கனின் புணர் குழு தறயர் 

 இந்தழன ரிசர்வ் யங்கழ பன்ளள் கயர்ர் ிநல் ஜளம ழபுணர் குளயின் தமயபளக 

ழனநழத்துள்து. இது நத்தழன யங்கழனளல் பளநரிக்கப்ட டயண்டின இருப்புக்கின் 

அவுகம ழர்ணனிக்கும். பளடகஷ் டநளகன் துமணத் தமயபளக ழனநழக்கப்ட்டளர். 

கடந்த 4 ஆண்டுகில் PSU யங்ககள் ரூய் 2.33 ட்ெம் நதப்புள்கநெந கடன்கற 
நீட்டுள்து 

 2014-15 ழதழனளண்டு பதல் 2017-18 ழதழனளண்டு யமப கடந்த ளன்கு ஆண்டுகில் பளதுத்தும 

யங்கழகள் 33 ட்சம் டகளடி ரூளய் டநளசநள கடன்கம தழரும்ப் பற்றுள் ன்று 

நத்தழன ழதழ அமநச்சர் சழவ் ிபதளப் சுக்ள ளபளளுநன்த்தழல் பதரியித்தளர். 

ர்றயக் குறடுறடனயர்கள் ரூய் கட்டுக்கறஅறடனம் கண உதய றககெ 
ெர்ந்த தரீ்வு 

 இந்தழன ரிசர்வ் யங்கழ, மகடசழ அடிப்மடனிள தீர்மய உடனளகழத்து ளர்மயக் 

குமளடுமடனயர்கள் ரூளய் டளட்டுக்கம அமடனளம் களண உதவுகழது. தற்டளது, 

இன்டடக்ழடனள[intaglio] அச்சழடும் அடிப்மடனிள அமடனளங்கள் 100 ரூளய் அல்து 

அதற்கு டநற்ட்ட ரூளய் டளட்டுகில் ளர்மயக் குமளடுமடனயர்களுக்கு உதய 

களணப்டுகழன். 



  

யணிக செய்தகள் – டிெம்ர் 

2018 

 

7 

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

ம்ஸ்ம்இக்கக கடன் தரும் நதப்பு யிகதத்தற்கு புதன பறறனரிெர்வ் யங்க 

பன்சநமகது 

 அதழக பயிப்மடத்தன்மநமன உறுதழப்டுத்துயதற்கள பனற்சழனில், திப்ட்ட யடீு, களர் 

நற்றும் ம்ஸ்ம்இ-க்கள் கடன்கள் நீதள யட்டி யிகழதங்கள் பபப்டள யிகழதம் அல்து 

கருவூ யிமச்சல் டளன் பயிப்பு யமபனமகம இமணக்க டயண்டும் ன்று 

ரிசர்வ் யங்கழ பன்பநளமழந்துள்து. 

 இந்த புதழன பம 2019 ஆம் ஆண்டு ப்பல் 1 ஆம் டததழ பதல் பசனல்ட யளய்ப்புள்து. 

ரிெர்வ் யங்கனின் ந்தயது இரு நத ணனக் சகள்றக ஆய்வு அக்றக 

 இந்தழன ரிசர்வ் யங்கழ 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கள ந்தளயது இரு நளத ளணனக் பகளள்மக 

ஆய்வு அழக்மகமன அழயிக்கும். ஆளுர் உர்ஜழத் டடல் தமமநனிள ளணன 

பகளள்மகக் குள (ம்.ி.சழ) பன்று ளள் பகளள்மக நறு ஆய்வு கூட்டம் பம்மனில் 

பதளடங்கழனது. 

க்ஸம் யங்க டன்ெினயிற்கு 500 நல்னன் அசநரிக்க டர்கடன் யமங்க எப்புதல் 

 இந்தழனளயின் ற்றுநதழ-இக்குநதழ யங்கழ (க்றழம் யங்கழ) டளன்றளினளயில் ீர் யமங்கல் 

தழட்டங்களுக்களக 500 நழல்ழனன் அபநரிக்க டளர் கடன் யசதழகம யமங்கழபள்து. 

சதுத்துற யங்ககில் ரூ. 83,000 ககடி அபசு பதலீடு 

 டப்பு ழதழனளண்டில் அடுத்த சழ நளதங்கில் அபசு பளதுத்தும யங்கழகில் 83 ஆனிபம் 

டகளடி பதலீடு பசய்ன அபசு தழட்டம். 

கட்டன ணறயப்பு யிகதம் ன் ஸ்கடச்சுடரி க்யிடிட்டி யிகதம்0.25 ெதயிகதம் குறப்பு 

 அடுத்த ஆண்டு ஜயரி பதல் எவ்பயளரு களளண்டிலும் 0.25 சதயிகழதம் கட்டளன 

ணமயப்பு யிகழதம் ன் ஸ்டடச்சுடரி ழக்யிடிட்டி யிகழதத்மத குமக்கும் ன்று ரிசர்வ் 

யங்கழ பதரியித்துள்து. 



  

யணிக செய்தகள் – டிெம்ர் 

2018 

 

8 

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

 கட்டளன ணமயப்பு யிகழதம் ன் ஸ்டடச்சுடரி ழக்யிடிட்டி யிகழதம் – ஸ்.ல்.ஆர் – 

யளடிக்மகனளர்களுக்கு கடன் யமங்குயதற்கு பன்ளக, பபளக்கம், தங்க இருப்பு, அபசளங்க 

எப்புதல் த்தழபங்கள் ஆகழனயற்ழன் அடிப்மடனில் யங்கழகள் பளநரிக்க டயண்டின 

ழதழகின் குதழனளக உள்து. 
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