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யணிக செய்திகள் 

இந்தின சாயாதாபம் 2019-20 ல் 7.3% ஆக உனயம் எக் கணிப்பு 

 அசநரிக்க அடிப்டை நதழப்டீ்டு ழறுயநள படிஸ் கணக்சகடுப்ின்டி 2019 
நற்றும் 2020 ஆகழன ஆண்டுகில் , இந்தழனள3 ெதயதீ யர்ச்ெழடன அடைபம் க் 
கணித்துள்து. 

நார்ச் நாதம் ெர்க்கரப யிற்ர ஒதுக்கீட்ரட அபசு ிர்ணனித்தது 

 நளர்ச் நளதம் ெர்க்கடப யிற்ட எதுக்கவட்டை அபசு ழர்ணனித்தது. தற்பளடதன 
நளதத்தழல் ெர்க்கடப ஆடகள்5 ட்ெம் ைன் இிப்பு யிற்டடன யிற்க படிபம். 
ளட்டில் எவ்சயளபே 524 ஆடகளுக்கும் ெர்க்கடப யிற்ட எதுக்கவடு 
செய்னப்ட்டுள்து. 

 யியெளனிகளுக்கு ளக்கழ சதளடகடன யமங்கழை யமழசெய்னவும் ெர்க்கடப ஆடகள் 
அதழகட்ெ யபேயளய் ஈட்ைவும் ெநீத்தழல் கழபள என்றுக்கு 29 பைளனிழபேந்து 
அதழகரிக்கப்ட்ைது. 

கிபாநப்பு இந்தினாயில் 96.5% யடீுகில் கமிப்ரகள் உள் 

 கழபளநப்பு இந்தழனளயில் உள்5 ெதயதீ யடீுகில் கமழப்ட யெதழகள் உள்தளக 
பதெழன கழபளநப்பு சுகளதளப ஆபளய்ச்ெழ ஆய்வு ழறுயம் சதரியித்துள்து. 90 
ெதயதீத்தழற்கும் அதழகநள கழபளநங்கள் ஏடிப்  அழயிக்கப்ட்ை ல்பயறு 
நளயட்ைங்கள் நற்றும் நளழங்கள் தழந்த சயிக்கமழப்ிைம் இல்ளத (ஏடிஃப்) 
அந்தஸ்டத நீண்டும் ெரிளர்க்கப்ட்ைடு உறுதழப்டுத்தழனது. 

2025 ஆம் ஆண்டில் எட்டு துரகில் 10 ககாடி கயரகள் 

 2025ம் ஆண்டுக்குள் ட்டு ிரிவுகின் சளபேளதளபம் பம் நட்டும் 10 பகளடி 
பயடகள் உபேயளக்கப்ைளம் ன்று இந்தழன சதளமழல் கூட்ைடநப்பு [CII] 
தழர்ளர்க்கப்டுகழது ன்று சதரியித்துள்து. ெழல்ட யர்த்தகம், கட்டுநளம், 
பளக்குயபத்து நற்றும் ளஜழஸ்டிக்ஸ், சுற்றுள நற்றும் யிபேந்பதளம்ல், டகத்தழ 
நற்றும் டகயிடப்சளபேட்கள், ஜவுி நற்றும் ஆடைனகம், உணவு தப்டுத்துதல், 
நற்றும் யளக ளகங்கள் இடய அடத்தும் பநப குழப்ிை ட்டு ிரிவுகில் 
அைங்கும். 
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ிப்பயரினில் ஜி.எஸ்.டி. யசூல் – ய.97,247 ககாடி 

 ிப்பயரி நளதம் ஜழ .ஸ்.டி. யசூல் 97 ஆனிபத்து 247 பகளடி பைளனளக இபேந்தது . இதற்கு 
பந்டதன நளதத்தழல் யசூல் பை .1 ட்ெம் பகளடிக்கு பநல் இபேந்தது. 

ெீா அதன் சநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தி இக்ரக 6-6.5% ஆககுரத்துக் சகாண்டது 

 உகழன் இபண்ைளயது நழகப்சரின சளபேளதளப ளைள ெவளயின் சநளத்த 
உள்ளட்டு உற்த்தழனின் இக்டக இந்த ஆண்டு 6 பதல்5 ெதயதீநளக 
குடத்துள்து.  

இந்தினா 2025க்குள் ஐந்து டிரில்ினன் டார் சாயாதாபநாக நாறும் 

 பகளஸ்ைள ரிக்களயில் உள் ெளன் பஜளறழல் இந்தழன ெபகத்தழரிடைனில் 
உடபனளற்ழன துடணக் குடினபசுத்தடயர் , 2025ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தழனள ந்து 
டிரில்ழனன் ைளர் சளபேளதளப ளடு நற்றும் உகழன் பன்ளயது சரின 
நுகர்பயளர் ெந்டதனளக நளறும் ன்று சதரியித்தளர் . 

முரனா துரகில் கயரயாய்ப்பு உற்த்தி 17 நாத உனர்ரயத் சதாட்டது எ EPFO 
தகயல் 

 ஊமழனர் பெநள ழதழன அடநப்பு (ஈிஃப்ஏ) ெநீத்தழன சயினிைப்ட்ை ஊதழன 
தபவுயின் டி உத்தழபனளகபூர்ய துடனில் பயடயளய்ப்ின் உற்த்தழ , ஜயரி 
நளதத்தழல், 17 நளத உனர்வுைன் 8.96 ட்ெம் பைளனளக அதழகரித்துள்து . 

ஆப்காிஸ்தாில் இயந்து ொஹார் துரமுகம் யமினாகஇந்தினா முதல் டி.ஐ.ஆர்–ரனப் 
சற்து 

 .ள.யின் ‘ெர்யபதெ பளக்குயபத்து யமழத்தைம்’ [Transports Internationaux Routiers’ (TIR)] 
எப்ந்தத்தழன் கவழ் பதல் கப்ல் ஆப்களிஸ்தளில் இபேந்து ஈபளன் ெளலளர் 
துடபகம் யமழனளக இந்தழனளவுக்கு யந்தது. ஜூன் 15, 2017 அன்று TIR 
எப்ந்தத்தழல்(TIR களர்சட்ஸ்றழன் கவழ் ெர்யபதெ ெபக்கு பளக்குயபத்து சதளைர்ள 
க்கழன ளடுகின் சுங்க எப்ந்தம்) இந்தழனள இடணந்தது. 
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2019 ஜயரி நாதத்தில் சதாமில்துர யர்ச்ெி 1.7% ஆக குரந்துள்து 

 சதளமழல்துட உற்த்தழ யர்ச்ெழ , இந்த ஆண்டு ஜயரி நளதம் 7 ெதயதீநளக 
இபேந்தது. கைந்த ஆண்டு ஜயரி நளதத்தழல் சதளமழல்துட உற்த்தழ (ி) 
குழனடீ்டின் அடிப்டைனில் 7.5 ெதயதீநளக அதழகரித்துள்து. 

ரிரனன்ஸ் கம்யூிககரன்ஸ் நனுரய யிொரித்த கதெினிறுய ெட்ட கநல்முரனீட்டு 
தரீ்ப்ானம் அதன் உத்தபவுஆரணரன ிறுத்திரயத்துள்து 

 சுயைீன் ளட்டின் ரிக்ென் ழறுயத்தழைம் யளங்கழன கைன் சதளடகடன 
செலுத்துயதற்களக யபேநள யரித் துடனிைநழபேந்து யந்த ரீஃண்ட் சதளடகடன 
யிடுயிக்கக் பகளரின ரிடனன்ஸ் கம்பெிபகரன்ஸ் நனுடய யிெளரித்த பதெழன 
ழறுய ெட்ை பநல்படனடீ்டு தீர்ப்ளனம் அதன் உத்தபவு ஆடணடன 
ழறுத்தழடயத்துள்து. 

‘ச்ரெ‘ காி ெிந்த யியொன யயயாரனக் சகாடுக்காம் 

 களி யியெளனிகளுக்கு புதழன ம்ிக்டகடன அிக்கும் யிதநளக, பகப நளழத்தழன் 
யனளடு நளயட்ைத்தழல் எபே களர்ன் டுழடத் தழட்ைத்டத அடநக்க நளழ 
சதளமழல் துட தழட்ைநழட்டுள்து. பகபளயில் எபே களர்ன்-டுழட தழட்ைநளது 
யனளடு யியெளனிகின் யளழ்க்டகடன நளற்றுயதளக யளக்கிக்கழன்து. 

 எபே களர்ன் டுழட கழபளந களப்ி பூங்கள அடநக்கப்டும், இதற்கு நளழ அபசு 
பதல் கட்ைநளக கட்டுநள ணிக்களக பை .150 பகளடி எதுக்கழபள்து. 

குடினியப்பு நரகளுக்கா புதின ஜிஎஸ்டி யதீங்கின் நாற்டீ்டு திட்டத்திற்கு 
ஜிஎஸ்டிகவுன்ெில் அனுநதி 

 ஜழஸ்டி கவுன்ெழல் புதழன கட்ைணங்கள் நற்றும் பெடய யரி யிகழதங்கட 
நளற்றுயதற்கள தழட்ைத்டத எப்புக் சகளண்ைது , இதன் கவழ் கட்ைப்ட்டு யபேம் 
கட்ைைங்கட தழபேத்தப்ட்ை குடந்த கட்ைணத்தழல் [உள்டீ்டு யரிக் கைன் 
இல்ளநல்] நளற்ளம் அல்து பந்டதன யிகழதங்கட ின்ற்ளம் . 
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ஐகபாப்ின ஒன்ின கட்டுப்ாட்டார்கள் கூகுிற்கு 1.49 ில்ினன் யூகபாரய 
அபாதநாகயிதித்தது 

 பபளப்ின என்ழனம் (EU) ம்கத்தன்டந கட்டுப்ளட்டு அதழகளரிகள் , ஆன்டன் 
பதைல் யிம்பதளப பளட்டினளர்கட தடுத்ததற்களக கூகுள் ழறுயத்தழற்கு 49 
ில்ழனன் பெபபளடய அபளதநளக யிதழத்தர் , இது கைந்த இபண்டு ஆண்டுகில் 
ழறுயத்தழற்கு யிதழக்கப்டும் பன்ளயது அபளதம் ஆகும் . 

GST ஆரணனம் யினாாபத்தின் உரிரநனார் அல்து கயறு நாற்ம் செய்யும் 
யிதிமுரரன சதிவுடுத்தியுள்து 

 சளபேட்கள் நற்றும் பெடயகள் யரி ஆடணனம் யினளளபத்தழன் உரிடநனளர் 
அல்து பயறு நளற்ம் செய்பம் யிதழபடடன சதிவுடுத்தழபள்து இதழல் 
உரிடநனளரின் நபணத்தழன் களபணநளக யணிக உரிடநனளர்கிைம் ரிநளற்ம் 
அல்து நளற்ம் செய்பம் யிதழபடகளும் அைங்கும். 

இந்தின கூட்டரநப்புக்கு ADNOC ஆய்வு உரிரந யமங்கினது 

 இபண்டு இந்தழன ண்சணய் ழறுயங்கின் கூட்ைடநப்ள, ளபத் சட்பபளழனம் 
களர்ப்பபரன் ழநழசைட் நற்றும் இந்தழன ஆனில் களர்ப்பபரன் ழநழசைட் ஆகழன 
ழறுயங்களுக்கு அபுதளி ஆன்பரளர் ிளக் 1இல் ஆய்வு உரிடநகள் 
யமங்கப்ட்டுள். 

ஐந்து யரகனா காிகளுக்கு புயிொர் குினீடு 

 இந்தழன அபெழன் சதளமழல் நற்றும் உள்ளட்டு யர்த்தக பநம்ளடு துட , யர்த்தக 
நற்றும் சதளமழல்துட அடநச்ெகம் , அண்டநனில் ந்து யடகனள களிகளுக்கு 
புயிெளர் குழனடீு யமங்கழபள்து. 

 கூர்க் அபிக்கள களி , யனளடு சபளஸ்ைள களி , ெழக்நகளூர் அபிக்கள களி , அபக்கு 
ள்த்தளக்கு அபிக்கள களி, நற்றும் ளளடுைளங்கழரிஸ் அபிக்கள களி . 
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யங்கி செய்திகள் 

கங்க் ஆப் கபாடா யங்கினில் 5000 ககாடி யாய் முதலீடு செய்ன அபசு முடிவு 

 பங்க் ஆப் பபளைள ழறுயத்துைன் பதள ளங்க் நற்றும்  யிஜனள யங்கழ ஆகழன 
இபண்டு சளதுத்துட யங்கழகளும் என்ழடணக்கும் பனற்ெழனில் , பன்தளக 
அபசுக்கு செளந்தநள ளங்க் ஆஃப் பபளைளயில் 5 ஆனிபம் பகளடி பைளய் பதலீடு 
செய்ன படிவு செய்துள்து. 

 பதள யங்கழ நற்றும் யிஜனள யங்கழ ஆகழனடய ளங்க் ஆப் பபளைளவுைன் 
இடணக்கப்டுயது ப்பல் 1 பதல் அநலுக்கு யபேகழது ன்து குழப்ிைத்தக்கது . 

டிஜிட்டல் ண யமங்கீட்ரட ஆமப்டுத்த ஐந்து உறுப்ிர்கர சகாண்ட குழுரய RBI 
ினநித்துள்து 

 ளட்டின் நத்தழன யங்கழனள RBI டிஜழட்ைல் ண யமங்கவட்டை பநலும் 
ஆமப்டுத்தவும் நற்றும் ழதழத் சதளமழல்நுட்ம் பம் ழ தழ பெர்த்தட 
அதழகப்டுத்தவும் ந்தன் ீளினின் தடடநனில் 5 உறுப்ிர்கடக் சகளண்ை 
குளடய அடநத்துள்து. 

ி.என்.ி. நீது யாய் 2 ககாடி அபாதம் யிதிக்கப்ட்டுள்து 

 இந்தழன ரிெர்வ் யங்கழ, SWIFT டைபடக்கு தழபளக செனல்ட்ைதளல் 
களபணநளக ஞ்ெளப் பரல் யங்கழக்கு பைளய் 2 பகளடி அபளதம் யிதழத்துள்து. 

 SWIFT ன்து ெர்யபதெ ழதழ ழறுயங்களுக்கு யங்கழகளுக்கழடைபனனள தகயல் 
ரிநளற்ம் செய்பம் எபே சநன்சளபேளகும். 

ஆர்.ி.ஐ. OMO க்கள் யமினாக 12,500 ககாடி யாரன முதலீடு செய்கிது 

 இந்தழன ரிெர்வ் யங்கழ, ஆர்.ி.. தழந்த ெந்டத ையடிக்டககளல் (OMOs) 12,500 பகளடி 
பைளய்கட ளட்டில் பதலீடு செய்யதளகத் சதரியித்துள்து. OMOக்கள் ணச் ெந்டத 
கபேயிகள் ஆகும், இதன்பம் ளட்டில் உள் தழபய ணத்டத செலுத்தவும் 
டுக்கவும் படிபம். 
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டப்பு ிதினாண்டின் கரடெி ாா நார்ச் 31 யங்கி கிரர திக்க RBI உத்தபவு 

 ரிெர்வ் யங்கழ , அபெளங்க யணிக செனல்ளடுகட டகனள ைப்பு ழதழனளண்டின் 
கடைெழ ளள நளர்ச் 31 ஞளனிற்று கழமடந யங்கழ கழடகள் தழக்க பயண்டும்  
யங்கழகளுக்கு உத்தபவு. 

கிபாநப்பு யயயாய்கர கநம்டுத்துயதற்காக NRETP க்கு 250 நில்ினன் டார் யமங்க உ

க யங்கி முடிவு 

 இந்தழனளயில் 13 நளழங்கில் உள் கழபளநழன யபேநளங்கட 
பநம்டுத்துயதற்களக பதெழன கழபளநப்பு சளபேளதளப நளற்டீ்டுத் தழட்ைத்தழற்கள 
(NRETP) 250 நழல்ழனன் ைளர்கட யமங்க உள்து. இந்தக் கைனுதயி 
கழபளநப்புங்கில் சண்களுக்கு ண்டண நற்றும் பயளண் சளபேட்களுக்கள 
ெளத்தழனநள ழறுயங்கட உபேயளக்க கைன் உதயி செய்பம். 
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