
 

யணிக செய்தகள் – மந 2019 

இந்தனயில் இருந்து 5 ில்னன் டர் ஏற்றுநத செய்ன அமநென் முனப்பு 

 கடந் மூன்று ஆண்டுகபில் இ-ிக ிறுணாண அமசாணின் உனகபாி ிற்தனண 

ிட்டம் மூனம் இந்ிாில் இருந்து மாத்ம் இ-ிக ஏற்றுி ிற்தனண 1 தில்னின் 

டானர் ிப்புக்கு மசய்ப்தட்டு ரு னல்கல்னன எட்டிமள்பது. 2018 ஆம் ஆண்டிற்காண இந்ி 

இ-ிக ஏற்றுிில் 56% பர்ச்சின திவு மசய்துள்பது. 

ஜ.எஸ்.டி மெகரிப்பு, ஏப்பல் 2019 ல் நக அதகந யசூன தவு செய்தது 

 2019 ஏப்னில் மாத் ஜிஎஸ்டி ருாய் 1,13,865 மகாடிாகும். 2018 ஏப்ல் ாத்ில் 

ருாணம் ரூ . 1,03,459 மகாடிாகும். கடந் ஆண்டு ஏப்ல் ா ருாமடன் 

ப்திடுனகில் 10.05 % ருாணம் அிகரித்துள்பது. மகாடிாகும். 2019 ஏப்ல் ாத்ில் 

ருாணம் ரூ. 98,114 மகாடிாகும். இது ா சாசரி ருானிட 16.05% அிகாகும். 

 ஜிஎஸ்டி அநிமுகப்தடுத்ப்தட்டினிருந்து ிக அிகாண சூனன 2019 ஏப்ல் ாம் திவு 

மசய்து. 

BASF இந்தன சற்மர் றுயத்துடன் யர்த்தக ிரிவுகன நறுெபனநக்கன்து 

 BASF இந்ிா அன் ர்த்க ிறுணாண BASF Societas Europaea , மஜர்ணிின் புி 

மதருிறுண மூமனாதாத்ின் அடிப்தனடில் ஆறு முக்கி திரிவுகபில் ணது 

ர்த்கத்ன றுசீனத்துள்பது. 
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சஜட் ஏர்மயஸன் அலுயக இடத்னத எச்.டி.எஃப்.ெ ஏத்தல் யிட முடிவு 

 அடாண கடன் ங்கும் டீ்டுசி மம்தாட்டு ிிக் கக ம் (எச்டிஎஃப்சி), கடனண 

ிரும்த மசலுத்ாால் தாந்த்ா குர்னா பாகத்ில் உள்ப மஜட் ஏர்மஸ் ிறுணத்ின் 

அலுனக இடத்ன ஏனத்ில் ிட முடிவு மசய்துள்பது. 

சநட்மப சபனிலுக்கு ADB தயுதயி செய்கது 

 ஆசி பர்ச்சி ங்கி (ADB), 1 தில்னின் டானர் மும்னத மட்மாவுடன் மாடர்பு 

மகாண்டுள்பது, மலும் மதாதால் மட்மா ற்றும் மதங்களூரு மட்மா ஆகிற்நிற்கு 

ிிபிப்தற்காக அந்ந் ாின அசாங்கங்களுடன் மதச்சுார்த்ன டத்ிமள்பது . 

கூடுனாக புி இந்தூர் மட்மா ற்றும் மசன்னண மட்மா IIம் கட்டத்ிற்கு 

உவுற்காண மதச்சுார்த்னில் ஈடுதட்டுள்பது. 

அசநரிக்க-ெ இனடமன உள் தட்டத்தல் உக சருதபத்தற்கு அச்சுறுத்தல் 

 அமரிக்காிற்கும் சீணாிற்கும் இனடினாண புி ர்த்க அளத்ங்கள் குநித்து 

கனன மரிித்ார் சர்மச ா ிித்ின் னனர் கிநிஸ்டின் னகார்ட் . 

அமரிக்காிற்கும் சீணாிற்கும் இனடம உள்ப தட்டங்கள் உனகப் மதாருபாாத்ிற்கு 

முக்கி அச்சுறுத்னாக இருப்தாக கூநிமள்பார். 

ஆற்ல் னன்ட்டிற்கக PCRA உடன் டம[TAFE] ப்ந்தம் 

 ிசாத்ில் ஆற்நல் தன்தாட்னட ிநம்தட தன்தடுத்துற்காக TAFE (டிாக்ட்டர்கள் 

ற்றும் தண்ன உதக  னிிமடட் ) ற்றும் மதட்மானி தாதுகாப்பு ஆாய்ச்சி சங்கம் 

(PCRA) இனடம ப்தந்ம் னகமளத்ிட்டுள்பது. 
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பத்தன் டட ஒ எக்ட்ரிக் சநிட்டினில் முதலீடு 

 டாடா குள னனர் த்ன் டாடா , இந்ிாில் EV தன்தாடுகனப அிகரிப்தற்காக 

ஒனா எமனக்ட்ரிக் மாதினிட்டிில்  குநிப்திடப்தடா அபவு முலீடு மசய்துள்பார் . டாடா 

ிறுணம் ஒனாின் ாய் ிறுணாண ANI மடக்ணானஜஸீ் தினமட் னிிடிடிலும் 

முலீடு மசய்துள்பது குநிப்திடத்க்கது. 

யல்கமபயின் புதன ிபண்ட் தூதபக அநீர் கன் அயிக்கப்ட்டர்  

 கானி திாண்டாக ால்கமா 2013 ஆம் ஆண்டில் மாடங்கப்தட்டது . ால்கமாின் 

புி திாண்ட் தூாக அீர் கான் ப்தந்ம் மசய்தட்டுள்பார். 

ஜ.எஸ்.டி னிற்ெ புணர்களுக்க மதர்னய NACIN டத்தனது 

 ஜி.எஸ்.டி திற்சி ிபுர்களுக்காண மர்ன டத் சுங்க, னநமுக ரிகள் ற்றும் 

ார்க்மகாடிக்ஸ் மசி அகாடி (NACIN) அங்கீகாம் மதற்நது. 

ஜூன் 16 ம் மதத யனப அசநரிக்க சருட்கள் நீத தடித் தனடனன இந்தன 

தநதப்டுத்துகது 

 அமரிக்காில் இருந்து இநக்குி மசய்ப்தடும் சின மதாருட்கபின் ீாண அிக 

கட்டத்ன அல்தடுத் ஜூன் 16 ம் மி ன இந்ிா கான அகாசம் ங்கிமள்பது. 

இந் புி ரிிிப்பு ம 16 முல் னடமுனநக்கு  உள்பது. 

2019ம் ஆண்டு ஏப்பல் நதத்தல் இந்தனயின் சநத்த ஏற்றுநதகள் 1.34 ெதயதீம் 

அதகரித்துள் 

 ஏப்ல் ாத்ில் இந்ிாின் ட்டுமாத் ஏற்றுி, ர்த்கமும், மதாருட்களும் இனந்து, 

44 தில்னின் அமரிக்க டானர்கள் எண ிப்திடப்தட்டுள்பது. இது கடந் ஆண்டு ஏப்ல் 

ாத்ன ிட 1.34 சீம் அிகரித்துள்பது. 
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இ-கட்டண அனநப்புக்க ர்னய ஆயணம் 

 இந்ி ரிசர்வ் ங்கி தாதுகாப்தாண, சிாண, ினாண ற்றும் னிவு இ-கட்ட 

முனநன உறுி மசய்ற்காண தார்ன ஆத்ன மபிிட்டுள்பது. 

 டிசம்தர் 2021 ல் டிஜிட்டல் தரிர்த்னணகபின் எண்ிக்னக ான்கு டங்கு அிகாக 8,707 

மகாடி ரூதாாக உரும் எண னனன ங்கி எிர்தார்க்கிநது. 

உனர்-கநட்டி கச்ெ எண்சணய் இக்குநத நீத அதன் ரிந்துனபகன ெநர்ப்ித்தது 

 கச்சா எண்மய் இநக்குி ீாண இந்ிாின் சார்னத குனநப்தற்காக த்ி அசின் 

உர் ட்ட குள அன் தரிந்துனன சர்ப்தித்துள்பது. டாக்டர் அணில் கமகாத்கர், சிநந் 

ிஞ்ஞாணி ற்றும் சிார்த் திான், ிி ற்றும் ரி ிகாங்கபில் ிபுர் இந் 

உர்ட்ட குளின் உறுப்திணர்கள் ஆர். 

2020ம் தனண்டில் இந்தன 7.1 ெதயிகதம் யர்ச்ெ: ஐ.. அக்னக 

 2020ம் ிிாண்டில் , இந்ிாின் மதாருபாாம் லுாண உள்ாட்டு தகர்வு ற்றும் 

முலீட்டால் 7.1 சீ பர்ச்சின அனடமம் என்று ஐக்கி ாடுகபின் அநிக்னக 

கூநிமள்பது. 

FPI யிதகன நற் செி தரீ்நித்துள்து  

 மசதி ாாபாக்கப்தட்ட முலீடு, னடமசய்ப்தட்ட துனநகபின் ிப்தாய்வு ற்றும் 

சந்ன-சந்ன தரிர்த்னணகனப அனுிக்கிநது.FPI க்கள் ற்றும் ாற்று முலீட்டு 

ிிகள் (AIF கள்)ளங்குமுனநகனப சரிப்தடுத்வும் மலும்  FPI ளங்குமுனந ற்றும் 

அந்ிச் மசனாி மனாண்ன சட்டம் (FEMA) ஆகிற்நில் முலீட்டு 

கட்டுப்தாட்டிற்கும் இனடமாண த்ினசன சரிப்தடுத்வும் இந் குள 

முடிமடுத்துள்பது. 
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இந்தனயில் முதல் இனெக் கருயிகள் தனரிக்கும் சதமற்ெனனன னநஹ றுயம் 

சதடங்வுள்து  

 ஜப்தானண னனன இடாக மகாண்ட ஹா ிறுணம் இந்ிாில் ணது முல் 

இனசக்கருி மாிற்சானனன மாடங்கவுள்பது இன் மூனம் ஆண்டுமாறும் ன்நன   

னட்சம் மதார்ட்டதிள் கீமதார்டுகள் ற்றும் இண்டு னட்ச கிட்டார்கனப ஆண்டுமாறும் 

ாரிக்க முடிவுமசய்துள்பது. 

2020 தனண்டில் இந்தனயின் சநத்த உள்ட்டு உற்த்த 7.1% யர்ச்ெ அனடயும் எ 

FICCI ெர்மய கணித்துள்து 

 ாட்டின் சாசரி மாத் உள்ாட்டு உற்தத்ி 2020 ிிாண்டில் 7.1 சிகிம் ற்றும் 2021 

ிிாண்டில் 7.2 சிகிம் பர்ச்சி அனடமம் எணக் கிக்கப்தட்டுள்பது. FICCI இன் 

மதாருபாா ஆய்ின் தடி, 2019-20 ிிாண்டில் குனநந்தட்ச ற்றும் அிகதட்ச பர்ச்சி 

- 6.8 சிகிம் ற்றும் 7.3 சிகிாக இருக்கும் எணத் மரிித்துள்பது.  

யங்க செய்தகள் 

FY19ல் யங்க கடன்கள் 13.2% யர்ச்ெ 

 முந்ன ிிாண்டு ங்கி கடன் 10.3%-த்ன ப்திடும்மதாது, 2018-19 ிிாண்டில் ங்கி 

கடன் 13.2% பர்ச்சிமற்றுள்பது. இந் ஆண்டு குநிப்தாக மசனகள் ற்றும் சில்னன 

துனநகளுக்கு கடன்கள் ங்கப்தட்டுள்பண . கடந் ஆண்டு னப்புத்மானகின் 6.7% 

பர்ச்சின ப்திடும்மதாது இந் ஆண்டு பர்ச்சி 10% அிகரித்துள்பது குநிப்திடத்க்கது. 

ESAF யங்க 234% ம் ஈட்டினது  

 மகபான அடிப்தனடாகக் மகாண்ட ESAF சிநி ிி ங்கி னிிமடட் ிறுணம் அன் 

இண்டாம் ருடத்ில், 2019 ிிாண்டில் அன் ிக இனாதத்ில் 234% அிகரிப்னத திவு 

மசய்துள்பது, இது மதரும்தாலும் அிக ட்டி ருாணம் ற்றும் ிநனாண NPA 

மனாண்னால் ஈட்டிது என்தது குநிப்திடத்க்கது. 
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உஜ்ஜயீன் ெறு த யங்க ர்யக இனக்குர் னநத்தற்கு ஆர்ிஐ ப்புதல் 

 எச்.டி.எஃப்.சி. ங்கிின் டிஜிட்டல் ங்கி னனாண ிின் சக்னக, உஜ்ஜீன் சிறு ிி 

ங்கிின் ிர்ாக இக்குாகவும் னனன ிர்ாக அிகாரிாகவும் ிித்ற்கு இந்ி 

ரிசர்வ் ங்கி ப்புல் அபித்துள்பது. 

ரிெர்வ் யங்க ழுங்குமுன ஆனணனத்னத உருயக்க உள்து  

 இந்ி ரிசர்வ் ங்கிின் த்ி குளாணது ரு சிநப்பு மற்தார்ன ற்றும் 

ளங்குமுனந ஆனத்ன உருாக்க முடிவு மசய்துள்பது. ிக ங்கிகள், கர்ப்புந 

கூட்டுநவு ங்கிகள் ற்றும் ங்கிசாா ிி ிறுணங்கள் ஆகிற்நின் மற்தார்ன 

ற்றும் ளங்குமுனநகனப லுப்தடுத்தும் மாக்கில் அந்க் குள உருாக்கப்தடவுள்பது. 
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