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யணிக செய்திகள் 

புதின கப்ிங்கள் ட்டுப்புழு யியொனிகின் யிளச்ெள உனர்த்த உதவும் 

 புதிதாக உமயாக்கப்ட்ட கப்ி நல்பரி ட்டுப்புள (PM x FC2) 100 நானற் 
முட்டடனிிமந்ண (ட்டுப்புள முட்டட) 60 கிநா கக்கூன்கட உற்த்தி பெய்மம். PM x 
CSR ன் பனரில் முந்டதன இத்டத யிட இண ெிந்தண ன்று கூப்டுகிண. 

அமநொன் இந்தி தம் அிமுகம் 

 அநநொன் இந்தினா, எம இ-யணிக யடத்தம் நற்றும் பநாடல் னன்ாடு அதன் 
ஹிந்தி தத்டத பதாடங்கினண. 

ஸ்ளளட் நிி UAV அளநப்புகள் 

 டி ிறுயநா டென்ட் நற்றும் இஸ்நபின் ப்ளூிபபட் நபா ெிஸ்டம் 
ஆகினயற்ின் கூட்டு ிறுயநா, ெிய்நனான் தீர்வுகள் & ெிஸ்டம்ஸ் ிடபநயட் 
ிநிபடட்., இந்தின இபாணுயத்திடம் இமந்ண யான்யமி நொதடக்காக அதிக உனப 
க்கும் நிி மயி (ஆில்ா க்கும் யிநாம்) யமங்குயதற்கா ஆர்டடபப் 
பற்றுள்ண. 

அசநரிக்க 2 + 2 ின்ணினில் $ 500-ில்ினன் இக்கு ளயக்கிது 

 அபநரிக்காவுடா முதல் இந்தின 2 + 2 நச்சுயார்த்டத, 2025 யாக்கில் இம 
ாடுகளுக்கும் இடடனில் 500 ில்ினன் டார் இமதபப்பு யர்த்தக இக்டக அடடன 
உதவும், உகின் நிகப்பரின ஜானக ாடுகளுக்கு இடடநன உவுகட ஆமநாக்கும். 

அமொக் மமண்ட் EV அகு அளநக்கிது 

 அநொக் நண்ட் ிநிபடட் (ALL) அதன் 70 ஆயண ஆண்டு யிமா பகாண்டாட்டத்தின் 
எம குதினாக, அதன் ண்ணூர் ஆட என்ில் ஸ்டார்ட் அப் நின்ொப யாக (EV) 
யெதினிட திந்ண டயத்ணள்ண. 
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ஸ்ளஸ் செட் செப்டம்ர் 18 முதல் யிநா ெபக்கு மெளயகள யமங்கவுள்து 

 ஸ்டஸ்பஜட் யிநா ெபக்கு நெடயடன அிமுகப்டுத்தினண. முதல் ‘ஸ்டஸ் 
க்ஸ்ிபஸ்’ ெபக்கு யிநாம் நதெின தடகபா புண தில்ினிிமந்ண இமந்ண 
பங்களூமயிற்கு யமகிண. 

நத்தின அபசு எத்தால் யிளளன உனர்த்தினது 

 ெர்க்கடப உற்த்தி நற்றும் ரிபாமள் இக்குநதி நநொதா ஆகின இபண்டடமம் 
குடக்க எம இபட்டட முனற்ெினில், 100% கமம்பு ொறு மூம் நபடினாக உற்த்தி 
பெய்னப்டும் த்தாலுக்கு ெிப்பு ஊக்கத்பதாடகமடன் நத்தின அபசு த்தால் 
யிடடன உனர்த்திமள்ண. 

ி.ி.ெி.எல்., புதின சட்மபாசகநிக்கல் ஆளகில் மெ .40,000 மகாடி முதலீடு செய்ன உள்து 

 ாபத் பட்நபாினம் கார்ப்நபரன் ிநிபடட் (ிிெில்) ாிப்பபாப்ிலீன் (ிி) 
நற்றும் ாித்திலீன் தனாரிப்தற்காக நகாபாஷ்டிபாயின் பாய்காட் நாயட்டத்தில் 
பொனாினில் 40,000 நகாடி மொய் பெயில் பட்நபாபகநிக்கல் ஆட அடநக்க 
திட்டநிட்டுள்ண. 

மகாப்ர்ிக்கஸ் ிரீநினம் ிரிவு நின்-ளக்ளக அிமுகப்டுத்தினது 

 நின்ொப யாகங்கள் யடியடநப்ட உமயாக்கி, உற்த்தி பெய்மம் நகாப்ர்ிக்கஸ், 
இந்தின நநாட்டார் யாக ிறுயம் தண முதல் ிரீநினம் ிரிவு நின்-டக்டக 
அிமுகப்டுத்தினண. 

ம.எஸ் யட சகாரினாயிற்கு ிதி அித்ததற்காக பஷ்னா நற்றும் ெீ சதாமில்நுட் 

ிறுயங்கள் நீது சாமாதாபத் தளடயிதித்தது 

 அபநரிக்கா யட பகாரினாயிற்கு ிதி அித்ததற்காக பஷ்னா நற்றும் ெீ பதாமில்நுட் 
ிறுயங்கள் நீண பாமாதாபத் தடடயிதித்தண 
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‘ெும்’ ொகுடிக்கா சதியா சகாள்ளகளன ிதி ஆமனாக் அியிக்கும் 

 நயாண் யப்குதினின்கீழ் நயாண் ிம்  ஜும் ொகுடி பெய்யதற்கா 
ித்டத அங்கீகரிக்க நயண்டும் ன்று ிதி ஆநனாக் முன்பநாமிகிண. 

FPI களுக்கா புதின KYC யிதிமுளகள செி [SEBI] அங்கீகரிக்கிது 

 பயிாட்டுப் ங்குகள் முதலீட்டார்களுக்கா புதின KYC யிதிமுடகட இந்தின 
ங்குச் ெந்டத நற்றும் பொயணி யாரினம் (பெி) அங்கீகரித்ணள்ண. 

ிஎஸ்இ, என்.எஸ்.இ., சாமட்கள் யளகப்ாடு ிரிவுகில் நாதிரி யர்த்தகத்ளத 

டத்தவுள்து 

 யர்த்தக அடநப்புகளுடன் புநபாக்கர்கள் அிமுகப்டுத்ணயதற்காக ிஸ்இ நற்றும் 
ன்.ஸ்.இ. ஆகினயற்ின் முன்ணி ங்கு ரிநாற்ங்கள், பாமட்கின் படரிநயடிவ் 
ிரியில் நாதிரி யர்த்தகத்டத டத்ணம். 

அபசு 30 முதல் 40 அடிப்ளட புள்ிகளுக்கு இளடனில் ெிறு மெநிப்புகின் யட்டி யிகிதத்ளத 

அதிகரித்தது 

 அடுத்த நாதம் 1 முதல், டப்பு ிதினாண்டின் மூன்ாயண காாண்டில், 30 முதல் 40 
அடிப்டட புள்ிகளுக்கு இடடனில் ெிறு நெநிப்பு யட்டி யிகிதத்டத அபொங்கம் 
உனர்த்தினண. 

 என்று முதல் மூன்று ஆண்டு காத்திற்கு யட்டி யிகிதம் 30 அடிப்டட புள்ிகள் 
நற்றும் ந்ண ஆண்டு காத்திற்கு 40 அடிப்டட புள்ிகள் அதிகரித்ணள்ண.  

சயிாட்டு முதலீட்டார்களுக்கு KYC யிதிமுளகள SEBI தர்த்தினது 

 இந்தினாயின் த்திபங்கள் நற்றும் ரியர்த்தட யாரினம், பெி திமத்தினடநக்கப்ட்ட 
உங்கள் யாடிக்டகனாடப ற்ி அிமம் (KYC) யிதிமுடகட அிமுகப்டுத்தினண, 
இண பயிாட்டு இாகா முதலீட்டார்களுக்கு, FPI ியாபணநாக அடநந்ணள்ண. 
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 புதின யிதிமுடகின் கீழ் குடினிமப்ார்கள் நற்றும் குடினிமப்நார் அல்ாத 
இந்தினர்கள் அத்தடகன ிறுயங்கில் கட்டுப்ாடற் ங்குகட டயத்திமக்க 
அனுநதிக்கப்ட்டுள்ர். 

 அபசு சநாத்த கடன் நதிப்ீட்ளட குளக்கிது 

 டப்பு ிதினாண்டில் பநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தினில் 70,000 நகாடி மொய் 
குடத்ணள்தாக பாமாதாப யியகாப பெனார் ஸ்.ெி.கார்க் அியித்ணள்ார். 
நநலும், ிதி ற்ாக்குட இக்கு 3.3 ெதயதீத்தில் அபொங்கம் ிர்ணனிக்கும் ன்று 
அியித்ணள்ண. 

7.1 யங்கி செய்திகள் 

ாங்க் ஆப் மபாடா, மதா யங்கி, யிெனா யங்கி மூன்றும் ஒன்ாகஇளணக்க நத்தின அபசு 
முடிவு  

 பாணத்ணட யங்கிகா ாங்க் ஆப் நபாடா, நதா யங்கி, யிஜனா யங்கி ஆகினடய 
மூன்றும் என்ாக இடணந்ண ாட்டின் மூன்ாயண நிகப்பரின யங்கினாக நா 
உள்ண. 

தநிழ்ாட்டில் ீர்யமங்கல், கமிவுீர், ீர் யடிகால் யெதி ஆகினயற்ிற்கு ஏடிி $ 500 
நில்ினன் ிதிமதயிக்கு ஒப்புதல் அித்துள்து 

 ஆெின அியிமத்தி யங்கி (ADB) $ 500 நில்ினன் ிதிமதயி யமங்கிமள்ண. இண 
தநிழ்ாட்டில் குடந்தட்ெம் 10 கபங்கில் தட்பயப்ிட ரீதினா ீர் யமங்கல், 
கமிவுீர் நற்றும் ீர் யடிகால் யெதி ஆகினயற்ட நநம்டுத்ணம். 

 ாட்டின் முதல் சூரின ெக்தினில் இனங்கும் டட் அடிப்டடனிா கமிவுீர் 
சுத்திகரிப்பு ிடனம் அடநப்ண இத்திட்டத்தின் எம குதினாக இமக்கும். 
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ரிெர்வ் யங்கி ணப்புமக்கத்ளத எிதாக்குயதற்கு யங்கிகளுக்கா சபாக்க இமப்பு யிதிகள 

சுமக்கிக் சகாள்கிது 

 இந்தின ரிெர்வ் யங்கி (RBI) பாமாதாபத்திற்கு ‚ீடித்த ணப்புமக்கத்டத‛ யங்கிகளுக்கு 
யமங்கும் கட்டான ணயிமம் யிதிகட சுமக்கிக் பகாண்டுள்ண. 

மினன் யங்கிக்கு ரிெர்வ் யங்கி மெ. 1 மகாடி அபாதம் யிதித்துள்து 

 இந்தின ரிெர்வ் யங்கி, மினன் யங்கிக்கு நநாெடி கண்டிதல் நற்றும் அிக்டக 
தாநதத்திற்காக மெ. 1 நகாடி அபாதம் யிதித்ணள்ண. 
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