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த்ி ிி ற்றும் பதபே ிறுண ிகாங்கள் துறந அறச்சர் ிபேி. ிர்னா
சீாான்

2018-19

ாடாளுன்நத்ில்

ிிாண்டிற்காண
சர்ப்தித்ார்.

பதாபேபாா

இந்

ஆய்நிக்றகற

ஆய்நிக்றகின்

பக்கி

இன்று

அம்சங்கள்

கீ ழ்போறு:
பசனல்

நொற்ம்:

பர்ச்சி,

வறனாய்ப்பு,

ற்றுி,

வற

ஆகிற்றந

பன்பணடுத்துச் பசல்லும் பக்கி அம்சாக ணிார் பனணம் ிபங்கும்.


கடந் ந்து ஆண்டுகபில் பகாள்றக படிவுகளுக்காண தனன்கள் அடித்பத்ிற்குச்
பசன்று

வசர்ற்காண

தாறகறப

உபோக்கிபள்பண

ண

ஆய்நிக்றக

குநிப்திடுகிநது; பர்ச்சி ற்றும் எட்டுபாத் பதாபேபாா ிறனத்ன்ற
ஆகிற்நின் தன்கள் திிடின் அடித்பத்றச் பசன்நறடந்துள்பது.


2024-25 ிிாண்டிற்குள் 5 ட்ரில்னின் டானர் ிப்புள்ப பதாபேபாாத்ற ட்ட
உண்றாண எட்டுபாத் உள்ாட்டு உற்தத்ிின் பர்ச்சி 8% அபிற்கு ீடிக்க
வண்டும்.



வசிப்பு, பலீடு, ற்றுி ஆகிற ிறணபெக்கிாக பசல்தட்டு, சாகாண
க்கள் பாறக கட்டத்ின் ஆவும் ீடித் பர்ச்சிக்கு வறாணாகும்.



ணிார் பலீடு – வற, பகாள்ிநன், உறப்புத்ிநன், புி பாில்தட்தம்,
புதுறிக்க அிவு, வறனாய்ப்பு உபோக்கம் ஆகிற்றுக்காண பக்கி
உந்துசக்ிாக ிபங்குகிநது.



ஆய்நிக்றகாணது

தாம்தரி

ஆங்கிவனா-சாக்சன்

சிந்றணினிபேந்து

ிடுதட்டு பதாபேபாாத்ற எபே ல்பனாழுக்காண அல்னது ீ சுற்சிாண
என்நாகவ

தார்க்கிநது,

இன்ிறபாக

அது

எபேவதாதும்

சிறனில்

பக்கிாண

உள்ப ீடுகபாக

இபேப்தில்றன.


சுச்

சார்புிக்க

தூய்றாண

கானப்தகுிக்கு

கீ ழ்க்கண்டற உள்பண:
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புள்பிிங்கறப க்கபின் ன்றற அடிப்தறடாகக் கபேி ங்குது.
o

சட்ட ரீிாண சீர்ிபேத்ங்களுக்கு அழுத்ம் பேது.

o

வற்பகாள்பப்தடும்

பகாள்றக

படிவுகள்

பாடர்ந்து

ீடிப்தற

உறுிப்தடுத்துது.
o

டத்றப்

பதாபேபாாத்ின்

ிிகறபப்

தன்தடுத்ி

டத்றில்

ாற்நத்றக் பகாண்டுபேற ஊக்குிப்தது.
o

வலும் அிகாண வறனாய்ப்புகறப உபோக்கவும் உற்தத்ித் ிநறண
வலும் அிகரிக்கும் றகிலும் சிறு-குறு டுத் பாில்ிறுணங்கறப
வதிக் காப்தது.

o

பனணத்ிற்காண பசனற குறநப்தது.

o

பலீட்டிறணத்

பாடர்ந்

போணத்ில்

ற்தடும்

அதாங்கறப

எழுங்கறப்தது.
ந்திப பொம்கநைளுக்ைல்; உண்கநனொ நக்ைளுக்ைொ பைொள்கை: டத்கதப்
பொருொதொபத்தின் ‘தூண்டியிடும்’ அம்சத்கத முழுகநனொைப் னன்டுத்திக்
பைொள்யது


தாம்தரி றகப்தட்ட பதாபேபாாத்ில் கூநப்தடும் றடபறநக்கு உா
பகாள்றககபில் இபேந்து ினகி உண்றாண க்கபின் பனம் படிவுகறப
டுப்தது.



ிபேம்தத்க்க றகில் டத்றற உபோக்கத் ‘தூண்டும்’

அம்சங்கறப

டத்றக்காண பதாபேபாாம் ங்குகிநது.


டத்றக்காண பதாபேபாத்ின் பக்கி குநிக்வகாள்கபாண:



தன் த்க்க சபக ிிக்கு பக்கித்தும் பேது.
o

இல்தாண வர்ற ாற்நி அறப்தது.

o

பாடர்ந்து லுவூட்டுது.
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டத்றப் பதாபேபாாத்ில் இபேந்து பதற்ந தண்நிறப் தன்தடுத்ி சபக
ாற்நத்ிற்காண ஊக்கிக்க பசல்ிட்டத்ற உபோக்குது.



பதண் குந்றகறப தாதுகாத்து, கல்ிநிவு ஊட்டுங்கள் ன்ந வகாத்ற
பதண் து ண னஷ்ி-ிஜ னஷ்ி ண ாற்றுது.
o

‘தூய்றாண

இந்ிா’

ன்தில்

இபேந்து

அகாண

தாம்

ன்ந

வகாத்ற வாக்கிச் பசல்து.
o

சறல்

ரிாபிற்காண

ாணித்ற

ிட்டுக்

பகாடுப்தது

ன்தில்

இபேந்து ாணிம் குநித்து சற்று வாசிபங்கள் ன்தாக ாறுது.
o

ரி ய்ப்பு

ன்தில்

இபேந்து ரிற

பறநாக

பசலுத்துது

ன்று

ாறுது.
குள்ர்ைக பருருயம் பைொண்டயர்ைொை யர்த்பதடுப்து: சிறு-குறு-டுத்தப
பதொமில்ைின் யர்ச்சிக்ைொ பைொள்கைைக நொற்ினகநப்து


அிகாண

னாதம், வறனாய்ப்பு உபோக்கம், உற்தத்ித்ிநன்

அிகரிப்பு

ஆகிற்றந அறடபம் றகில் ப சிறு-குறு-டுத் பாில்களுக்கு
உி பசய்ில் ஆய்நிக்றக கணம் பசலுத்துகிநது.


ண்ிக்றகறப்
பாினாபர்கறபக்
பசல்தட்டு

ந்

பதாறுத்றில்
பகாண்ட
வதாிலும்

குள்பர்கள்

ிறுணங்கள்)
உற்தத்ித்

(100க்கும்

குறநாண

தத்ாண்டுகளுக்கும்

துறநில்

வனாக

எழுங்குதடுத்ப்தட்ட

ிறுணங்கபில் 50%க்கும் அிகாணாக உள்பண.


வறனாய்ப்தில்

இந்க்

குள்பர்கபின்

தங்கபிப்பு

ட்டுவ;

14%

பாத்

உற்தத்ிில் அற்நின் தங்கு பறும் 8% ட்டுவ.


பாத் ண்ிக்றகில் சுார் 15% ஆக ட்டுவ இபேந்வதாிலும் (100க்கும்
வற்தட்ட பாினாபர்கறபக் பகாண்ட) பதபேம் ிறுணங்கள் 75% வறன
ாய்ப்றதத் பேவாடு, 90% உற்தத்ிறபம் ங்குகின்நண.
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சிறு-குறு-டுத்

ிறுணங்கறப

கட்டிழ்த்து

ிடவும்

அற

பவும்

கீ ழ்க்கண்ட பற்சிகள் வற்பகாள்பப்தடும்:


தத்ாண்டுக்கும் குறநாக பசல்தாட்டில் இபேக்கும் ிறுணங்களுக்கு உரி
ஆவனாசறண ங்கும் றகில் அற்நின் டித்ின் அடிப்தறடினாண
ஊக்கத் பாறககள் ங்குது.
o

ாஜஸ்ான்

ாினத்ில்

குநிப்திடத்க்க
பாினாபர்

அபிற்கு
னச்

பசல்தடுத்ி
வலும்

சட்டங்கபில்

பற்நி

அிகாண
ினவும்

கண்டறப்

வறனகறப

வதான்று
உபோக்க

கட்டுப்தாடுகறபத்

பர்த்ி

அறப்தது.
o

அிகாண

வறனாய்ப்புகறப

உபோக்கும்

துறநகபில்

இபம்

ிறுணங்கள் வடிாக கடன் சி பதறும் றகில் பன்னுரிறத்
துறநக்கு கடன் ங்குற்காண ிிபறநகறப ிபேத்ி அறப்தது.


வறன

ாய்ப்றத

உபோக்குற்காக

ஏட்டல்

ற்றும்

வகட்டரிங்,

வதாக்குத்து, ரில் ஸ்வடட், பதாழுதுவதாக்கு வதான்ந இ துறநகபில்
தாிப்புகறப ற்தடுத்க் கூடி சுற்றுனா வதான்ந வசறத் துறநகபின் ீ தும்
ஆய்நிக்றக கணம் பசலுத்துகிநது.
நக்ைளுக்ைொ, நக்ைொல், நக்ைின் புள்ியியபங்ைள்


புள்பிிங்கறப

வசகரித்து,

வசித்து

றப்தற்காண

பாில்தட்தத்ில்

ற்தட்டுள்ப பன்வணற்நத்ற கக்கில் பகாள்ளும்வதாது சபகத்ின் அிகதட்ச
புள்பிி தகர்வு பன் ப்வதாறபம் ிட அிகாக உள்பது.


க்கபால்

சபக

னன்

கபேி

புள்பிிம்

உபோக்கப்தடும்

ிறனில்,

புள்பிிம் குநித் ணிப்தட்ட உரிற ன்ந சட்டரீிாண கட்டறப்திற்குள்
அடங்கும் றகில் பதாது னனுக்காக புள்பிிம் உபோக்கப்தடனாம்.
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பதாது னனுக்காக புள்பிிம் உபோக்குில், குநிப்தாக ற ற்றும் சபக
னத்

துறநகபில்

புள்பிிங்கறப

உபோக்குில்

அசு

றனிட

வண்டும்.


தன றகாண தன்கறபபம் பதறும் றகில் அசிடம் ற்கணவ உள்ப
ணித்துாண புள்பிித் பாகுப்புகறப இறப்தது.

ைீ ழ்நட்ட ீதித்துகனின் திக வ்யொறு யர்த்பதடுப்து


இந்ிாில் பிாக ர்த்கம் பசய்து ற்றும் அிகாண எட்டுபாத்
உள்ாட்டு உற்தத்ி பர்ச்சிற உறுிப்தடுத்துது ஆகிற்றும் ிகப்பதபேம்
றடக்கல்னாக இபேப்தது எப்தந்ங்கறப அனாக்குது ற்றும் சச்சவுகறபத்
ீர்ப்தது ஆகிற்நில் ினவும் ாவ ஆகும்.



ற்வதாது ிலுறில் உள்ப க்குகபில் 87.5 % க்குகள் ாட்ட ற்றும்
கீ ற ீின்நங்கபில்ான் உள்பண.



கீ ற ீின்நங்கபில் 2279 கானிிடங்கறபபம் உர்ீி ன்நங்கபில் 93
கானிிடங்கறபபம் ிப்புன் பனம் 100 % இற்றநத் ீர்த்து றக்கபடிபம்.



இவ்றகில்

உத்ிப்

திவசம்,

தீகார்,

எடிசா,

வற்கு

ங்கம்

ஆகி

ாினங்கபின் ீ து சிநப்தாண கணம் வறப்தடுகிநது.


கீ ற ீின்நங்கபில் 25 சபம்,
ீ
உர்ீி ன்நங்கபில் 4 சபம்
ீ
உச்சீின்நத்ில் 18 சபம்
ீ
உற்தத்ித் ிநறண அிகரிப்தன் பனம்
ிலுறில் உள்ப க்குகறப பற்நிலுாக அகற்நி ிட படிபம்.

பைொள்கைனில் ிச்சனநற் தன்கந வ்யொறு முதலீட்கட ொதிக்ைிது?


பக்கி ாடுகபில், குநிப்தாக அபரிக்காில், பதாபேபாாக் பகாள்றகில்
ிச்சற்ந ன்ற ீடித்து பேம் தின்ணிில் கடந் தத்ாண்டுகளுக்கும்
வனாண கானத்ில் பதாபேபாாக் பகாள்றகில் ினி ிச்சற்ந ன்ற
கிசாக குறநந்துள்பது.
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இத்றக ிச்சற்ந ன்றாணது கடந்

ந்து கானாண்டுப் தகுிில்

இந்ிாில் பலீட்டு பர்ச்சிற தாித்துள்பது.


பதாபேபாாக்

பகாள்றகில்

வ்பவு

குறநாக

ிச்சற்ந

ன்ற

ினவுகிநது அந் அபிற்கு அது வற்கத்க்க பலீட்டிற்காண சூறன
உபோக்கும்.


கீ ழ்கண்ட டடிக்றககபின் பனம் பதாபேபாாக் பகாள்றகில் ிச்சற்ந
ன்றற குறநக்க ஆய்நிக்றக பல்கிநது:



பன்வணநிச் பசல்ற்காண ிகாட்டுல் பகாள்றகில் ிறனத்ன்ற.



அசுத் துறநகபின் பசல்தாட்டில்  உறுிக்காண சான்நிழ் ற்தாடு.

2040-ம் ஆண்டில் இந்தினொயின் நக்ைள் பதொகை: 21-ம் தற்ொண்டிற்ைொ பொது
னுக்ைொ திட்டநிடல்


அடுத் இண்டு சாப்ங்கபில் க்கள் பாறக பர்ச்சிின் கூர்றாண சரிவு
ற்தடவுள்பது.

இந்ிாின்

பதபேம்தகுி

க்கள்

பாறகில்

சாகாண

அம்சங்கறப பதறும் அவ வத்ில் சின ாினங்கள் 2030 ாக்கில் பிவார்கள்
அிகபள்ப சபகாக ாந ாய்ப்புள்பது.


2021க்குள் வசி அபினாண பாத் கபேவுறுல் ிகிம் ாற்று ிகித்ற ிட
குறநாகவ இபேக்கும்.



2021-31 கானப்தகுிில் வறன பசய்ற்காண குிபறட க்கள்பாறக
ஆண்டுக்கு சாசரிாக 97 னட்சம் அபிற்கு பபேம். இது 2031-41 கானப்தகுிில்
42 னட்சாக இபேக்கும்.



அடுத் இண்டு சாப்ங்கபில் பாடக்கக் கல்ி கற்கும் சிறுர்கபின் (5 பல் 14
து றில்) ண்ிக்றகில் குநிப்திடத்க்க சரிவு இபேக்கும்.



புி தள்பிகறப கட்டுற்குப் தினாக அற்றந பசல்ிநன் ிக்காகச்
பசய் ாினங்கள் தள்பிகறப ிறனிறுத்வா/ இறக்கவா வண்டி
அசிம் உள்பது.
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பேத்து சிில் அிகாண பலீடு பசய்ன் பனபம் தடிப்தடிாக
ஏய்வுக்காண ற அிகரிப்தன் பனபம் பகாள்றககறப உபோக்குவார்
பிவார்களுக்காண பகாள்றககறப உபோக்க வண்டி அசிம் உள்பது.

நொ இந்தினொயின் யமினொை தூய்கநனொ இந்தினொயிிருந்து அமைொ
இந்தினொயிற்கு நொிச் பசல்யது: தூய்கந இந்தினொ இனக்ைம் குித்த ஓர் ஆய்வு


தூய்றாண

இந்ிாிற்காண

இக்கம்

பபிாக

உத்க்க

உடல்னத்ிற்காண தன்கறபக் பகாண்டு ந்துள்பது.


பாத் குடும்தங்கபில் 93.1% வதர் கிப்தறந சி பதற்நர்கபாக உள்பணர்.



கிப்தறந

சி

பதற்நர்கபில்

96.5%

வதர்

கிாப்புந

இந்ிாில்

சிக்கின்நணர்.


30

ாினங்கபிலும்

துறப்

திவசங்கபிலும்

குடும்தங்களுக்காண

100%

ணிப்தட்ட கிப்தறநகள் உள்பண.


குடும்தத்ிற்காண

கிப்தறநின்

பனாண

ிி

வசிப்பு

ன்தது

அந்க்

குடும்தத்ிற்கு அணால் ஆண பசனற ிட சாசரிாக 1.7 டங்காகவும் றக்
குடும்தங்கறபப் பதாறுத்றில் 2.4 டங்காகவும் உள்பது.


ீண்ட கானத்ிற்கு ீடிக்கும் வம்தாடுகறப வற்பகாள்ப தூய்ற இந்ிா
இக்கத்ில்

சுற்றுச்சூல்,

ீர்வனாண்ற

ஆகி

திச்சறணகளும்

உள்படக்கப்தட வண்டும்.
நியொ,

ம்ைநொ

நற்றும்

ிகனொ

ஆற்ல்

மூம்

உள்டக்ைின

யர்ச்சிகன பசனல்டுத்துதல்


இந்ிா அன் உண்றாண ணிதர் பாத் உள்ாட்டு உற்தத்ிற 2010
ிறனில் 5,000 டானர்கபாக அிகரிக்கவும், உர் டுத் போணக் குழுில்
தற

வறாண

ணிதர்

ரிசக்ி

தகர்வு

2.5

டங்கு

அிகரிக்க

வண்டிபள்பது.
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0.8 ணி வம்தாட்டு குநிீட்டு ிப்பதண் பதந இந்ிாவுக்குத் வறாண
ணிதர் ரிசக்ி தகர்வு 4 டங்கு அிகரிக்க வண்டி வறபள்பது.
o

இந்ிா இப்வதாது காற்நாறன பனாண ின்சா உற்தத்ிில் 4 து
இடத்ிலும்,

சூரி

எபி

பனாண

ின்சக்ிில்

5

து

இடத்ிலும்,

புதுப்திக்கத்க்க ின்சாம் ிறுப்தட்ட ிநணில் 5 து இடத்ிலும் உள்பது.


இந்ிாில்

ின்

வசிப்புத்

ிட்டங்கபின்

பனம்

பை

வகாடி

50,000

வசிக்கப்தட்டதுடன் கரிின ாப பபிவற்ந அபவு 10.828 வகாடி டன்கள்
குறநவும் ிகுத்துள்பது.


2014-15-ல் எட்டுபாத் ின் உற்தத்ிில் புதுப்திக்கத்க்க ின்சாத்ின் அபவு (25
பகாாட்டிற்கு அிகாண ீர்ின் உற்தத்ி ீங்கனாக) 6% ஆக இபேந்து.

இது

2018-19-ல் 10% ஆக அிகரித்துள்பது.


எட்டுபாத்

உற்தத்ிில்

60%

அபறக்

பகாண்டு

அணல்

ின்

உற்தத்ி

பாடர்ந்து வனாிக்காண ிறனில் ீடித்து பேகிநது.


இந்ிாில் ின்சாத்ில் இங்கும் ஊர்ிகபின் தங்கு பாத் ஊர்ிகபில் 0.06%
ட்டுவ. இது சீணாில் 2% ஆகவும் ார்வில் 39% ஆகவும் உள்பது.



ின்சா ஊர்ிகளுக்காண சந்றின் தங்றக அிகரிக்க ிக வகாக சார்ஜ்
பசய்பம் சிகள் வறப்தடுகின்நண.

த்திட்டங்ைளுக்கு பதொமில்தட்த்கத சிப்ொைப் னன்டுத்திக் பைொள்யது –
உதொபணம் நைொத்நொ ைொந்தி பதசின ஊபை பயகயொய்ப்பு உறுதித் திட்டம்


அற

எழுங்குதடுத்துில்

பாில்தட்தத்றப்

தன்தடுத்ின்

பனம்

காத்ா காந்ி வசி ஊக வறனாய்ப்பு உறுித் ிட்டத்ின் பசல் ிநன்
அிகரித்துள்பது ன்தற ஆய்வுகள் பரிிக்கின்நண.


இற்காண பாில்தட்த சிகறபக் றகாண்டன் ிறபாக ஊித்ற
ங்குில் ினி ந் கானாம் கிசாக குறநந்துள்பது.
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குநிப்தாக

பதரிதும்

னிறடந்

ாட்டங்கபில்

இத்ிட்டத்ின்

கீ ழ்

வறனக்காண வறபம், அில் தங்பகடுக்க பன்பேவாரின் ண்ிக்றகபம்
அிகரித்துள்பது.


பதாபேபாா

ரீிாண

ாழ்த்ப்தட்ட

னிவு

திரிிணர்,

கானத்ில்

தங்குடிகள்

இத்ிட்டத்ின்

ஆகி

னிந்

கீ ழ்

பதண்கள்,

திரிிணபேக்காண

வறனாய்ப்பு அிகரித்துள்பது.
அகயகபமம் உள்டக்ைின யர்ச்சிக்ைொை இந்தினொயில் குகந்தட்ச ஊதின
அகநப்பு நொற்ி அகநக்ைப்டுைிது.


பாினாபர்கறபப் தாதுகாக்கவும், றுறினிபேந்து ிடுிக்கவும் சிநப்தாக
டிறக்கப்தட்ட குறநந்தட்ச ஊி அறப்பு ிநறாணபாபே கபேிாக
ிபங்கும் ண ஆய்நிக்றக குநிப்திடுகிநது.



இந்ிாில் இன்று றடபறநில் இபேக்கும் குறநந்தட்ச ஊி பறநின்
கீ ழ் தல்வறு ாினங்கபிலும் தல்வறு றகாண வறனகளுக்கு ண 1,915
குறநந்தட்ச ஊிங்கள் ினவுகின்நண.



ஊித்ிற்காக

வறன

பசய்பம்

பாினாபர்கபில்

பன்நில்

எபேர்

குறநந்தட்ச ஊி சட்டத்ின் தாதுகாப்பு கிறடக்காாக உள்பார்.


ஊிங்கள்

குநித்

பன்றக்கப்தட்டுள்பதடி

ிிபறநகளுக்காண
குறநந்தட்ச

ஊித்ற

வசாாின்

கீ ழ்

பறநப்தடுத்துற

ஆய்நிக்றக ஆரிக்கிநது.


அறணத்து

றகாண

வறனாய்ப்புகளுக்கும்,

பாினாபர்களுக்கும்

குறநந்தட்ச ஊிம் ங்கப்தட வண்டும் ண ஆய்நிக்றக தரிந்துறக்கிநது.


ந்து திவசங்கபில் என்றுக்பகான்று ாறுதட்டு இபேக்கும் றகில் ‘வசி
அபினாண குறநந்தட்ச ஊி’த்ற த்ி அசு அநிிக்க வண்டும்.



ாினங்கபால் அநிிக்கப்தடும் குறநந்தட்ச ஊிம், இந் வசி அபினாண
குறநந்தட்ச ஊித்ற ிட குறநாக இபேக்கனாகாது.

ொடக்குிப்புைள்அின – www.tamil.examsdaily.in

9

FB – Examsdaily Tamil

பொருொதொப ஆய்யிக்கை

2018-19 முக்ைின அம்சங்ைள்


ிநன் அடிப்தறடிவனா அல்னது திவச ிறனறகறப எட்டிவா அல்னது
இந்

இண்டு

அம்சங்கபின்

அடிப்தறடிவனா

குறநந்தட்ச

ஊிம்

அநிிக்கப்தட வண்டும்.


பாில்தட்தத்றப் தன்தடுத்ி பிறாண, அனாக்கத்க்க குறநந்தட்ச
ஊி பறநற உபோக்க வண்டுபண ஆய்நிக்றக தரிந்துறக்கிநது.



குறநந்தட்ச

ஊிம்

குநித்

அநிிக்றககறப

பாினாபர்

ற்றும்

வறனாய்ப்பு அறச்சகத்ின் கீ ழுள்ப வசி அபினாண பகப்புப் தனறகில்
பபிிடவண்டும் ணவும் ஆய்நிக்றக தரிந்துறத்துள்பது.


சட்டபூர்ாண குறநந்தட்ச ஊித்ற ங்கா ிறனில் அது குநித்
புகார்கறப திவு பசய் கட்டற்ந பாறனவதசி ண் சி அறக்கப்தட
வண்டும்.



வலும் ிநறாண, ீடித் பதாபேபாா பர்ச்சிக்கு சிநப்தாகச் பசல்தடும்
குறநந்தட்ச

ஊி

பறந

அறணறபம்

உள்படக்கும்

ஏர் அறப்தாக

ிபங்கும்.
2018-19-ல் பொருொதொப ிக ற்ின ஒரு ருந்துப் ொர்கய


2018-19-ம் ஆண்டிலும் கூட வகாக பர்ந்து பேம் பதரி பதாபேபாா ாடாக
இந்ிா பாடர்ந்து ீடித்து பேகிநது.



2017-18-ல் 7.2 சாக
ீ
இபேந் எட்டுபாத் உள்ாட்டு உற்தத்ி பர்ச்சி சற்வந
குறநந்து 2018-19-ல் 6.8 சாக
ீ
ீடிக்கிநது.



2018-19-ல் தக்கம்
ீ
3.4 சம்
ீ
ன்ந அபிற்கு கட்டுப்தடுத்ப்தட்டிபேந்து.



2018 ார்ச் ா இறுிில் ங்கப்தட்ட எட்டுபாத் கடன்கபில் பசல்தடா
பசாத்துக்கபின் தங்கு 11.5 சாக
ீ
இபேந்து. இது 2018 டிசம்தர் இறுிில் 10.1
சாக
ீ
குறநந்து.



2017-18-ல் இபேந்வ பலீடு பர்ச்சிபம் அிகரித்து பேகிநது.
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2016-17-ல் ிறனத் பலீட்டு பர்ச்சி 8.3 சாக
ீ
இபேந்து. அடுத் ஆண்டில்
இது 9.3 சாக
ீ
உர்ந்து 2018-19-ல் 10.0 சாக
ீ
அிகரித்துள்பது.



ற்வதாற டப்புக் கக்கு தற்நாக்குறந ன்தது எட்டுபாத் உள்ாட்டு
உற்தத்ிில் 2.1 சம்
ீ
ண றகாபக் கூடி றகில் உள்பது.



2017-18-ல்

த்ி

உற்தத்ிில்

3.5

அசின்

ிிப்

சாக
ீ

தற்நாக்குறந

இபேந்து.

இது

எட்டுபாத்
2018-19-ல்

3.4

உள்ாட்டு
சாகக்
ீ

குறநந்துள்பது.


தகர்வு அிகரிப்பு ற்றும் ணிார் பலீடு வலும் அிகரிப்பு ஆகிற்நின்
தின்ணிில்

தார்க்கும்வதாது

2019-20-ல்

பர்ச்சி

வகம்

அிகரிப்தற்காண

ாய்ப்புகள் உள்பண.
ிதி சொர்ந்த யர்ச்சிப் பொக்குைள்


2018-19 ிிாண்டில் ிிப் தற்நாக்குறந எட்டுபாத் உள்ாட்டு உற்தத்ிில் 3.4
சம்
ீ
ணவும் கடன் எட்டுபாத் உள்ாட்டு உற்தத்ிில் 44.5 சம்
ீ
ணவும்
(இறடக்கான ிப்தீடு) ணவும் படிந்துள்பது.



2017-18-ன் இவ கானப்தகுிற எப்திடும்வதாது த்ி அசின் பசனிணம்
எட்டுபாத்

உள்ாட்டு

உற்தத்ிில்

சத்ில்
ீ

0.3

சப்
ீ

புள்பிகள்

குறநந்துள்பண.


போய் இண பசனிணங்கபில் இது 0.4 ச
ீ
குறநாகவும் பலீட்டு
பசனிணங்கபில் 0.1 ச
ீ அிகரிப்தாகவும் இது அறகிநது.



2017-18 ிபேத்ப்தட்ட ிப்தீட்டின்தடி ாினங்கபின் பசாந் ரி போய் ற்றும்
ரில்னா போய் ஆகிற ல்ன பர்ச்சி பதற்றுள்பண. 2018-19 தட்பஜட்
ிப்தீட்டிலும் இது பாடர்ந்து ீடிக்கும் ணவ ிர்தார்க்கப்தடுகிநது.



பதாதுாகவ (த்ி-ாின) அசுகள் ிி சார்ந் ிறனத்ன்றறபம் ிி
சார்ந் எழுங்றகபம் கறடப்திடித்து பேகின்நண.
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ிபேத்ப்தட்ட

ிி

பசல்தாட்டின்தடி

ிிாண்டிற்குள்

2020-21

ிிசார்

தற்நாக்குறநற எட்டுபாத் உள்ாட்டு உற்தத்ிில் 3 சம்
ீ
ணவும் 2024-25
ிிாண்டிற்குள்

த்ி

அசின்

கடன்

அபற

எட்டுபாத்

உள்ாட்டு

உற்தத்ிில் 40 சம்
ீ
ணவும் குறநக்க ிட்டிடப்தட்டுள்பது.
ண ிர்யொைம் நற்றும் ிதிசொர் தகனீ டு


பசல்தடா பசாத்துக்கபின் ிகிம் குறநந்து கடன் பர்ச்சி அிகரித்துள்ப
ிறனில் ங்கி பறந வம்தட்டுள்பது.



பாடித்துப்

வதால்-

ிாலுக்காண

ிிபறநகள்

அல்தடுத்ப்தட்டன்

ிறபாக கடன் பாறக ீ ட்பு ற்றும் ீர்வு ஆகிற்நின் பனம் படக்கப்தட்ட
பசாத்துக்கள் கிசாண அபிற்கு ீ ட்கப்தட்டவாடு ர்த்க கனாச்சாபம்
வம்தட்டுள்பது.


2019 ார்ச் 31 ற இத்ிட்டத்ின் பனம் பை. 1,73,359 வகாடி ிப்புள்ப 94
க்குகளுக்கு ீர்வு காப்தட்டுள்பது.



2019 திப்ரி 28 வி ினப்தடி பை. 2.84 னட்சம் ிப்புள்ப 6,079 க்குகள்
ினக்கிக் பகாள்பப்தட்டுள்பண.



ரிசர்வ் ங்கிின் அநிக்றககபின்தடி இற்கு பன்பு பசல்தடா பசாத்துக்கபாக
அநிிக்கப்தட்ட கடன் கக்குகபில் இபேந்து பை. 50,000 வகாடி ீ ட்கப்தட்டுள்பது.



ில்னா

பசாத்துக்கள்

ன்தில்

இபேந்து

ாண

பசாத்துக்கள்

ண

உர்த்ின் பனம் கூடுனாக பை. 50,000 வகாடி பதநப்தட்டுள்பது.


ட்டி

ிகி

அபவுவகாள்

உர்த்ப்தட்டு

தின்ணர்

பகாள்றகின்
கடந்

பனம்

ஆண்டு

75

50 அடிப்தறடப்
அடிப்தறடப்

புள்பிகள்

புள்பிகபாகக்

குறநக்கப்தட்டது.


2018 பசப்டம்தரில் இபேந்வ தப்புக்க ிறனறகள் பாடர்ந்து பறநாக
இறுகி

இபேந்ன்

ிறபாக

அசுப்

தத்ிங்கபின்

பனம்

பதநப்தடும்

போில் ாக்கத்ற ற்தடுத்ிது.
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பனணச் சந்றகபில் இபேந்து பதநப்தடும் தங்கு ிிில் சரிவு ற்தட்டன்
ிறபாகவும் ங்கில்னா ிி ிறுணத் துறநில் ினி அழுத்த்ின்
காாகவும் ிி த்து பாடர்ந்து கட்டுக்குள் இபேந்து.



2018-19-ம் ஆண்டில் பதாதுப்தங்கு ிற்தறண பனம் ிட்டப்தட்ட பனணம் 81
சம்
ீ
குறநந்து.



2018 ார்ச் ாத்ில் 30 சாக
ீ
இபேந் ங்கில்னா ிி ிறுணங்கபின்
கடன் பர்ச்சி ிகிம் 2019 ார்ச் ாத்ில் 9 சாக
ீ
குறநந்து.

யிக நற்றும் ணயக்ைம்
ீ


பதாபேட்களுக்காண

தகர்வார்

குநிீட்படண்

அடிப்தறடினாண

தக்கம்
ீ

பாடர்ந்து ந்ாது ஆண்டாக குறநந்து பகாண்வட பேவாடு கடந் இண்டு
ஆண்டுகபில் 4.0 சத்ிற்கும்
ீ
கீ வ இபேந்து பேகிநது.


தகர்வார் உவு ிறனக்காண குநிீட்படண் அடிப்தறடினாண தக்கபம்
ீ
கூட

ந்ாது

ிிாண்டாக

குறநாகவ

ீடிக்கிநது.

கடந்

இண்டு

ஆண்டுகபில் இது 2.0 சத்ிற்கும்
ீ
கீ ாகவ இபேந்து பேகிநது.


பதாபேட்கள் குநித் தகர்வார் குநிீட்படண்

அடிப்தறடினாண

அடிப்தறட

தக்கம்
ீ
(உவு- ரிபதாபேள் ிர்த் பதாபேட்கள்) 2019 ார்ச் பல் சரித்
பாடங்கிபள்பது. 2017-18 ிிாண்டிறண எப்திடுறகில் 2018-19 ிிாண்டில்
ஏபவு அிகரித்ிபேந்து.


ிிாண்டில்

2018-19

பதாபேட்கள்

குநித்

தகர்வார்

குநிீட்படண்

அடிப்தறடினாண தக்கத்ிற்கு
ீ
டு
ீ கட்டுாணம், ரிபதாபேள் ற்றும் இ
பன்

துறநகவப

காாகும்.

இந்

தக்கத்ற
ீ

பர்த்படுப்தில்

வசறகள் துறநின் பக்கித்துபம் அிகரித்துள்பது.


2017-18 ிிாண்றட எப்திடுறகில் 2018-19 ிிாண்டில் கிாப்புந தகர்வார்
குநிீட்படண் அடிப்தறடினாண தக்கம்
ீ
குறநந்துள்பது. 2018-19 ிிாண்டில்
கர்ப்புந

தகர்வார்

குநிீட்படண்
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அிகரித்துள்பது.
குநிீட்படண்

2018-19

ிிாண்டில்

அடிப்தறடினாண

தன

தக்கம்
ீ

ாினங்களும்
குறநந்து

தகர்வார்

பேறக்

கா

படிந்து.
ீடித்த யர்ச்சிமம் ருயிக நொற்மும்


ாினங்கறபப்

பதாறுத்றில்

இந்ிாின்

ீடித்

பர்ச்சிக்காண

ிப்பதண் 42க்கும் 69க்கும் இறடப்தட்டாகவும் துறிறன ாினங்கறபப்
பதாறுத்றில் 57க்கும் 68க்கும் இறடப்தட்டாகவும் இபேந்து.


ாினங்கபில்

69

புள்பிகறபப்

பதற்று

வகபாவும்

இாச்சன

திவசபம்

பன்ணிில் உள்பண.


துறிறன ாினங்கபில் சண்டிகர் ற்றும் புதுச்வசரி ஆகிற பறநவ 68
ற்றும் 65 புள்பிகறப பதற்று பன்ணிில் உள்பண.



2015-20 கானப்தகுிில் பை. 20,000 வகாடி ிி எதுக்கீ ட்டுடன் ீடித் பர்ச்சி ண்
ஆநாம் ிறனற ட்டிப் திடிக்கும் வாக்குடன் பக்கிாண பன்னுரிறக்
பகாள்றகாக ாி கங்கா இக்கம் பாடங்கப்தட்டது.



ீடித் பர்ச்சிறப் பதறுற்காக பர்ச்சிப் தாறில் ப ஆாங்கபின்
பசல்ிநன்

குநித்

அணுகுபறநற

உபோக்க

ப

ஆாங்கபின்

பசல்ிநன் குநித் வசி பகாள்றக என்று டிறக்கப்தட்டது.


குநிப்திட்ட

கான

பழுறக்குாண

அபில்
தூ

ிறநவற்நப்தடும்

காற்றுக்காண

வசி

றகில்

ிட்டம்

என்று

இந்ிா
கீ ழ்க்கண்ட

வாக்கங்களுடன் 2019-ல் பாடங்கப்தட்டது:


காற்று ாறச டுப்தது, கட்டுப்தடுத்துது, ிப்தது



ாடு பழுிலும் கண்காிப்தற்காண றனப்தின்ணனின் பனம் காற்நின்
த்ற வம்தடுத்துது.



2018-ம் ஆண்டில் வதானந்து ாட்டின் காட்வடாறஸ் கரில் றடபதற்ந சிஏதி 24
ன்ந தபே ிறன ாற்நம் குநித் ாாட்டின் சாறணகள்:
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பர்ச்சிறடந், பர்ச்சிறடந்து பேம் ாடுகளுக்காண தல்வறு றகாண
பாடக்க புள்பிகள் குநித் அங்கீ காம்.



பபேம் ாடுகள் குநித் பகிழ்ாண அணுகுபறந



தங்கு உள்பிட்டு பதாதுாண, ணினும் வறுதடுத்ப்தட்ட பதாறுப்புகள் ற்றும்
சம்தந்ப்தட்ட

ாடுகபின்

ிநறகள்

உள்பிட்ட

குநிக்வகாள்கறப

ற்றுக்

பகாள்து.


தபேிறனக்காண
இல்றனபணில்

ிிின்

தங்றகபம்

ிட்டிடப்தட்டிபேந்

தாரீஸ்
வசி

எப்தந்ம்
அபில்

னிபறுத்ிது.
ீர்ாணிக்கப்தட்ட

தங்கபிப்றத ிறநவற்ந இனாது.


தபேிறனக்காண ிி புக்கம் குநித்து பர்ச்சிறடந் ாடுகள் தல்வறு
ிாண கபேத்துக்கறப பபிிட்டற சர்வச ணி குனம் கண்ணுற்ந
வதாிலும் உண்றில் இற்பகண ங்கப்தட்ட தம் அற குநிப்திட்டற
ிட ிகவும் குறநாகவ இபேந்து.



வசி

அபில்

ீர்ாணிக்கப்தட்ட

தங்கபிப்றத

இந்ிா

பசலுத்துற

அனாக்க வண்டுபணில் அற்குத் வறப்தடும் பலீட்டின் அபவு ற்றும்
ச்சுக்கு
ீ
உகந் றகில் இற்பகண உள்ாட்டு பதாது தட்பஜட்வடாடு கூடவ
சர்வச அபில் பதாது ிிறபம், ணிார் துறநின் ஆாங்கறபபம்
ிட்ட வண்டிபள்பது.
பயிொட்டுத் துக


உனக ர்த்க அறப்தின் கபேத்துப்தடி, உனகபாி ர்த்க பர்ச்சி ன்தது
2017-ல் 4.6 சாக
ீ
இபேந்து 2018-ல் 3 சாக
ீ
குறநந்துள்பது.



புி,

திலுக்கு

தினடி

பகாடுக்கும்

ரிிிப்பு

டடிக்றககறப

அநிபகப்தடுத்ல்.


ீிாகிபள்ப அபரிக்க – சீண உநவுகள்



தனணாண
ீ
உனகப் பதாபேபாா பர்ச்சி
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ிிச் சந்றகபில் ற்தட்டு பேம் ற்ந இநக்கம்.



பைதாின் ிப்பு குறநந்ன் ிறபாக ற்றுிின் பர்ச்சி ிகிம் இந்ி
பைதாின் ிப்தில் அிகரித்துள்பது. அவ வத்ில் இநக்குி 2018-19-ல்
குறநந்துள்பது.



ீிாண

வடி

அந்ி

பலீடு

ாட்டிற்கு

ந்வதாிலும்

கூட

2018-19

ிிாண்டின் ப்ல்-டிசம்தர் றினாண கானத்ில் ிக பனண வு ன்தது
சுாாகவ

இபேந்து.

இது

வதார்ட்ஃவதானிவா

பலீட்டின்

கீ ழ்

ாட்டிற்கு

பபிவ டுத்துச் பசல்னப்தட்ட தத்ற ிட அிகாகவ இபேந்து.


2018 டிசம்தர் இறுிில் இந்ிாின் அந்ி கடன் அபவு 521.1 தில்னின்
அபரிக்க டானர்கபாக இபேந்து. இது 2018 ார்ச் ா இறுிில் இபேந்ற
ிட1.6 சம்
ீ
குறநாகும்.



பபிாட்டுக் கடன்கள் குநித் பக்கி அநிகுநிகள் இந்ிாின் பபிாட்டுக்
கடன் ீடித்ிபேக்க படிா ிறனில் இல்றன ன்தறவ குநிப்திடுகின்நண.



எட்டுபாத் உள்ாட்டு உற்தத்ி- பாத் கடன்கள் ஆகிற்நின் ிகிம், இில்
கடன் ற்றும் கடன் றகல்னா அம்சங்களும் அடங்கும், 2015-ம் ஆண்டில் 43
சாக
ீ
இபேந்து. இது 2018-ம் ஆண்டின் இறுிில் சுார் 38 சாக
ீ
குறநந்துள்பது.



எட்டுபாத்

கடன்

பதாறுப்தில்

வடி

அந்ி

பலீட்டின்

தங்கும்

வதார்ட்ஃவதானிவா றகப்தட்ட ிக பலீட்டின் அபவும் அிகரித்துள்பது.
டப்பு கக்கு தற்நாக்குறநற சாபிக்க ிி ிட்டுில் வலும் உறுிாண
ஆாங்கறப

வாக்கி

கர்ந்து

பேகிவநாம்

ன்தறவ

இது

டுத்துக்

காட்டுகிநது.


2017-18-ம் ஆண்டில் எபே அபரிக்க டானபேக்கு இந்ி பைதாின் ிப்பு 65-68 ன்ந
ிகித்ில்

தரிாநிக் பகாள்பப்தட்டது. ணினும் 2018-19 ிிாண்டில் இது

ிப்புக் குறநந்து 70-74 பைதாய் ன்ந அபிற்கு தரிாநிக் பகாள்பப்தட்டது.
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இநக்குி

பசய்ற்காண

ாங்கும்

சக்ிற

அபிடும்

பறநாண

ர்த்கத்ின் போண குநித் ிிபறநகள் வலும் உர்ந்து பகாண்வட
வதாகின்நண.

பணணில்

இந்ிாின் ற்றுி

கச்சா

ண்பய்

ிறனின்

பர்ச்சிாணது

ிறனகபின் பர்ச்சிற ீ நிாக இபேக்கில்றன

ன்தவ இற்குக் காாகும்.


அற்கு பந்ற ஆண்றட ிட தரிாற்ந ிறன ிகிம் 2018-19 ஆண்டில் ற்ந
இநக்கத்துடன்ான் இபேந்து. குநிப்தாக இற்கு கச்சா ண்பய் ிறனின்
ற்ந இநக்கவ காாக இபேந்வ ி வதார்ட்ஃவதானிவா பலீட்டில்
இபேந்து பபிவ பசன்ந ிக னாதத்பாறக அல்ன.



2018-19-ம்

ஆண்டில்

இந்ிாின்

ற்றுி-இநக்குி

அபவு

(இறடக்கான

ிப்தீடு):


ற்றுநதி (று ற்றுி உள்பிட்டு) : பை. 23,07,663 வகாடி



இக்குநதி : பை. 35,94,373 வகாடி



பதட்வானி பதாபேட்கள், ிறனிப்புள்ப கற்கள், புி பேந்துகளுக்காண
ிபறநகள், ங்கம் ற்றும் இ ிறன உர்ந் உவனாகங்கள் ஆகிறவ
பதபேபிற்கு ற்றுி பசய்ப்தடும் பக்கி பதாபேட்கபாக உள்பண.



கச்சா ண்பய், பத்து, ிறனிப்புள்ப, ிப்புிக்க கற்கள், ங்கம் ஆகிற
பாடர்ந்து இநக்குி பசய்ப்தடும் பக்கி பதாபேட்கபாக உள்பண.



இந்ிாின் பக்கி ர்த்க கூட்டாபிகபாக அபரிக்கா, சீணா, ஹாங்காங்,
க்கி அபு அீ கம், சவூி அவதிா ஆகிற பாடர்ந்து இபேந்து பேகின்நண.



தல்வறு ாடுகளுடனும், ாட்டுக் குழுங்களுடனும் 28 இபேப்பு/தனப்பு
ர்த்க எப்தந்ங்கறப இந்ிா பசய்து பகாண்டிபேக்கிநது. 2018-19-ல்

இந்

ாடுகளுக்கு இந்ிா பசய் ற்றுிின் அபவும் 121.7 தில்னின் அபரிக்க
டானர்கள் ஆகும். இது இந்ிாின் எட்டுபாத் ற்றுிில் 36.9 சம்
ீ
ஆகும்.
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இந் ாடுகபில் இபேந்து இந்ிா இநக்குி பசய் பதாபேட்கபின் ிப்பு 266.9
தில்னின் டானர்கள் ஆகும். இது பாத் இநக்குிில் 52.0 சம்
ீ
ஆகும்.

யியசொனமும் உணவு பநொண்கநமம்


இந்ிாில் ிசாத் துறந அன் பர்ச்சிறப் பதாறுத்றில் சுற்சி
பறநில்ான் இபேந்து பேகிநது.



ிசாத்ில் எட்டுபாத் ிப்புக் கூட்டல் 2014-15-ல் -0.2 சாக
ீ
இபேந்து
ணில் 2016-17-ல் 6.3 சாக
ீ
அிகரித்து தின்பு 2018-19-ல் 2.9 சாகக்
ீ
குறநந்து.



எட்டுபாத்

ிப்புக்

கூட்டனில்

ிசாத்ில்

எட்டுபாத்

பனண

உபோக்கத்ின் தங்கு ிகிம் ன்தது 2017-18-ல் 15.2 சாக
ீ
இபேந்து. இது
2016-17-ல் 15.6 சாக
ீ
இபேந்து.


எட்டுபாத் ிப்புக் கூட்டனில் ிசாத்ில் பதாதுத்துறந கடன்கபின் தங்கு
2016-17-ம் ஆண்டில் 2.7 சாக
ீ
இபேந்து. இது 2013-14-ம் ஆண்டில் 2.1 சாக
ீ
இபேந்து.



2005-06 –ம் ஆண்டில் 11.7 சாக
ீ
இபேந் ிசாத்ில் பதண்கபின் தங்வகற்பு
ன்தது 2015-16-ம் ஆண்டில் 13.9 சாக
ீ
அிகரித்து. சிறு ற்றும் டுத்
ிசாிகள் த்ிில் அர்கபது ண்ிக்றக ிக அிகாகும். (அாது 28
சம்)
ீ



பசாந்ாக

ினத்ற

றத்ிபேப்வதாரின்

ண்ிக்றக,

ினத்ின்

அபவு

ஆகிற்நிலும் ாற்நம் ற்தட்டுள்பது. இந் கர்வு சிநி ற்றும் டுத்
ிசாிகறப வாக்கிாக உள்பது.


ினத்ினிபேந்து

வவனற்நப்தடும்

ீரில்

89%

தாசணத்ிற்காகவ

தன்தடுத்ப்தடுகிநது. ணவ ினத்ின் உற்தத்ித் ிநன் ன்தில் இபேந்து
தாசண ீர் உற்தத்ித் ிநன் ன்தற வாக்கி து கணம் ிபேம்த வண்டும். ீற
ிநறபடன் தன்தடுத் குறு தாசண பறநக்கு அழுத்ம் ப்தட வண்டும்.
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உத்ற ட்டுவ சார்ந்ர்கபின் ிகிபம் கூட கானப்வதாக்கில் குறநந்து
பேகிநது. ஜீவா தட்பஜட் இற்றக ிசாம் உள்பிட்டு இற்றக உம் ற்றும்
இற்றக

பறநினாண

ிசா

பாில்தட்தங்கள்

ஆகிற

ீறப்

தன்தடுத்ல் ற்றும் ினத்டி உிர்த் ன்ற ஆகிற்றந வம்தடுத்
உவும்.


குநிப்திட்ட இடங்கபில் இபேந்து ாடறகக்கு டுப்தற்காண றங்கபின் பனம்
பதாபேத்ாண பாில்தட்தங்கறப வற்பகாள்து, கல் பாில்தட்தத்ற
அல்தடுத்துது ஆகிற சிறு ற்றும் டுத் ிசாிகபிறடவ ஆா
பங்கறப ிநறாகப் தன்தடுத்துில் பக்கி தங்கு கிக்கும்.



ிசாம் ற்றும் பாடர்தாண துறநகபில் உள்பார்ந், ீடித் பர்ச்சிறப்
பதந வண்டுபணில் ாழ்க்றக பறநகபில் ாற்நம் ிக பக்கிாணாகும்.
இற்காண பகாள்றககள் கீ ழ்க்கண்டற்நில் கணம் பசலுத் வண்டும்:



ிக அிகாண தால் உற்தத்ி பசய்பம் ாடு இந்ிா ன்ந றகில் தால்
தண்ற



கால்றட பர்ப்பு; குநிப்தாக சிநி வய்ச்சல் ினங்குகள்



ீ ன் பர்ப்புத் துறந; இில் இந்ிா இண்டாது பதரி உற்தத்ி ாடாகும்.

பதொமில் நற்றும் ைட்டகநப்பு


ட்டு

பக்கி

பாில்கபின்

எட்டுபாத்

அட்டறாணது

2018-19-ம்

ஆண்டில் 4.3 ச
ீ பர்ச்சிற டுத்துக் காட்டுகிநது.


2019-ம்

ஆண்டிற்காண

உனக

ங்கிின்

ர்த்கம்

பசய்து

குநித்

அநிக்றகின்தடி 2018-ம் ஆண்டில் ிப்தீடு பசய்ப்தட்ட 190 ாடுகபில் இந்ிா
77து இடத்ற திடித்துள்பது. இது ரிறசில் 23 இடங்கள் பன்வணற்நாகும்.


2014-15-ம் ஆண்டில் ாபபான்றுக்கு 12 கிவனாீ ட்டர் ன்தாக இபேந் சாறன
உபோக்க வகம் 2018-19-ம் ஆண்டில் ாபபான்றுக்கும் 30 கிவனாீ ட்டர் ன்தாக
அிகரித்துள்பது.
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2017-18-ம் ஆண்றட எப்திடுறகில் 2018-19-ம் ஆண்டில் ில் சக்கு ற்றும்
திகள் வதாக்குத்து பறநவ 5.33 ற்றும் 0.64 சம்
ீ
அிகரித்துள்பது.



2018-19-ம் ஆண்டில் இந்ிாில் உள்ப பாத் பாறனவதசி இறப்புகபின்
ண்ிக்றக118.34 வகாடிறத் பாட்டுள்பது.



2018-ம் ஆண்டில் 3,44,002 பகா ாட்கபாக இபேந் ின் உற்தத்ி ிநன் 2019-ம்
ஆண்டில் 3,56,100 பகாாட்கபாக அிகரித்துள்பது.



கட்டறப்பு துறநில் ினவும் இறடபபிகறப ிப்த பதாது-ணிார் கூட்டி
ிகவும் அசிாணாகும்.



சவுதாக்ா ிட்டம், திர் ட்டு
ீ
சி ிட்டம் வதான்ா குநிப்திட்ட திரிவுக்காண
ிட்டங்கபின்

பனம்

ீடித்,

றபம்

ாங்கும்தடிாண

கட்டறப்றத

உபோக்குற்கு பக்கித்தும் ங்கப்தட்டது.


கட்டறப்புத் துறநில் குநிப்திட்ட கான அகாசத்ில் சச்சவுகறபத் ீர்த்து
றக்கும் றகில் ிறுண ரீிாண ற்தாடு வறப்தடுகிநது.

பசகயைள் துக


இந்ிாின் எட்டுபாத் ிப்புக் கூட்டனில் (கட்டுாணப் திரிவு ிர்த்)
வசறகள் துறநின் தங்கு 54.3 சாக
ீ
உள்பது. இது 2018-19-ம் ஆண்டில்
எட்டுபாத் ிப்புக் கூட்டனில் தாிக்கும் வற்தட்ட தங்கபிப்றத ல்கிபள்பது.



2017-18-ம் ஆண்டில் 167 தில்னின் அபரிக்க டானர்கள் அபிற்கு இபேந் கல்
பாில்தட்தம் – ர்த்க பசல்தாட்டு ிர்ாக பாில்கபின் பர்ச்ச்சி 8.4
சம்
ீ
பர்ந்து 2018-19-ம் ஆண்டில் 181 தில்னின் அபரிக்க டானர் ன்ந
அபற ட்டிபள்பது.



2017-18-ம் ஆண்டில் 8.1 சாக
ீ
இபேந் வசறகள் துறநின் பர்ச்சி 2018-19-ம்
ஆண்டில் சற்வந சரிந்து 7.5 சாகிபள்பது.
ீ



வகாக பபேம் துறப் திரிவுகள்: ிிச் வசறகள், ரில் ஸ்வடட் ற்றும்
ிபுத்து வசறகள்
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சரிந்து பேம் துறப்திரிவுகள்: ஏட்டல்கள், வதாக்குத்து, கல் பாடர்பு
ற்றும் எபிதப்பு வசறகள்.



2017-ம் ஆண்டில் வறனாய்ப்தில் வசறகள் துறநின் தங்கு 34 சம்
ீ
ஆகும்.



சுற்றுொத் துக:



2017-18-ம் ஆண்டில் 1வகாடிவ 4 னட்சம் பபிாட்டுப் திகள் ன்தற
எப்திடுறகில் 2018-19-ம் ஆண்டில் 1 வகாடிவ 6 னட்சம் பபிாட்டுப் திகள்
இந்ிாிற்கு ந்துள்பணர்.



சுற்றுனாத் துறநில் இபேந்து பதநப்தட்ட அந்ி பசனாி 2017-18-ம் ஆண்டில்
28.7 தில்னின் அபரிக்க டானர்கள் ணில் 2018-19-ம் ஆண்டில் 27.7 தில்னின் ன்ந
அபிற்கு உள்பது.

சமூை ைட்டகநப்பு, பயகயொய்ப்பு, நித யர்ச்சி


உள்பார்ந் பர்ச்சிக்கு கல்ி, சுகாாம், ட்டுசி,
ீ
பாடர்பு சி ஆகி சபக
கட்டறப்பு சிகபில் பதாது பலீடு ிகவும் அசிாகும்.



(த்ி-ாின அசுகள் உள்பிட்டு) எட்டுபாத் உள்ாட்டு உற்தத்ி அபில்
அசு பசனிணத்ின் தங்கு:



சுகாாம் – 2014-15-ம் ஆண்டில் 1.2 சாக
ீ
இபேந் எதுக்கீ டு 2018-19-ம் ஆண்டில்
1.5 சாக
ீ
அிகரிக்கப்தட்டுள்பது.



கல்ி:

இவ

கானப்தகுிில்

2.8

சத்ில்
ீ

இபேந்து

3

சாக
ீ

அிகரிக்கப்தட்டுள்பது.


எட்டுபாத் வசர்க்றக ிகிங்கள், தானிண சத்தும் குநித் குநிீடுகள்,
பாடக்கப் தள்பி அபில் கற்நனின் பபிப்தாடுகள் ஆகிற்நில் ற்தட்டுள்ப
வம்தாட்றட திிதனிப்தாகவ கல்ி குநித் அபவு ாரிாண, ாரிாண
அநிகுநிகபில் ற்தட்டுள்ப கிசாண பன்வணற்நம் அறந்துள்பது.



ிநன் பர்ப்றத ஊக்கப்தடுத்தும் றகில்:
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அங்கீ கரிக்கப்தட்ட ந்பாபே திற்சி ிறனத்ில் இபேந்தும் இறபஞர்கள்
திற்சி பதறும் றகில் ிிங்கல் ஆாக ிநன் சீட்டுகறப அநிபகம்
பசய்ல்.



பதாது-ணிார்

கூட்டு

பறநில்

திற்சி

ிறனங்கறப

ிறு

பாில்

துறநற ஈடுதடுத்துல். கபேிகறப ங்குல், திற்சிாபர்களுக்கு திற்சி
அபித்ல்.


அணுகுற்குக் கடுறாண தகுிகபில் திற்சி அபிப்தற்பகண ில்வ
ற்றும் துற ாணுப் திரிவுகறபச் வசர்ந்ர்கறப ஈடுதடுத்ிக் பகாள்ப
படிபம்.



வற – சப்றப ஆகிற்றுக்கு இறடவ உள்ப இறடபபிற ிப்தீடு
பசய் உள்பாட்சி அறப்புகறபப் தன்தடுத்ிக் பகாண்டு திற்சிாபர்கள்
குநித்

புள்பிிங்கபின்

பாகுப்பு,

கிாப்புந

இறபஞர்கபின்

ிநன்கள்

குநித் ிங்கள் ஆகிறபம் பன்றக்கப்தட்ட பன்பற்சிகபில் எபே
சினாகும்.


பாினாபர் ஈட்டுறுி ிறுணத்ின் ிப்தடி பறநப்தடுத்ப்தட்ட துறநில்
ிக வறனாய்ப்பு உபோக்கம் 2018 திப்ரிில் 4.87 னட்சாக இபேந்து. 2019
ார்ச் ாத்ில் அிகதட்சாக 8.15 னட்சாக இபேந்து.



2014-ம் ஆண்டினிபேந்து திர் கிாச் சாறனகள் ிட்டத்ின் கீ ழ் சுார் 1,90,000
கிவனாீ ட்டர் ீபத்ிற்கு கிாப்புநச் சாறனகள் உபோக்கப்தட்டுள்பண.



2019 ார்ச் 31க்குள் அடிப்தறட சிகளுடன் 1 வகாடி பறநாண டுகறப
ீ
கட்டி
படிப்தது ன்ந இனக்கிற்கு தினாக 1.54 வகாடி டுகள்
ீ
கட்டி படிக்கப்தட்டுள்பண.



சுகாாம் ிக்க இந்ிாிற்காண வசி சுகாா இக்கம், ஆபஷ்ான் தாத்
ிட்டம் ஆகிற்நின் பனம் பிாக அணுகத்க்க, னிாண, ாண சுகாா
சி ங்கப்தட்டு பேகிநது.



னிாண, அவ வத்ில் இந்ச் வசறகறபப் பதறுற பிாக்குது ன்ந
திச்சறணற றகாளும் றகில், ிறன குறநந், ிாாண ஆபஷ்
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சுகாா

சிற

ாடுபழுிலும்

ங்குற்பகண

ாற்று

பேத்து

சிாண வசி ஆபஷ் இக்கம் பாடங்கப்தட்டது.


தட்பஜட் ிி எதுக்கலுக்கும் வனாக இற்காண பசனற அிகரிப்தன் பனம்
வறனாய்ப்றத உபோக்கும் ிட்டாண காத்ா காந்ி ஊக வறனாய்ப்பு
உறுித்

ிட்டத்ிற்கு

பன்னுரிற

ங்கப்தட்டது.

கடந்

ான்கு

ஆண்டுகபாகவ இற்காண தட்பஜட் எதுக்கீ டு அிகரித்துக் பகாண்வட பசன்நது.

:ல் பசப

FB

English-ல் பசப –

தநிமில் பசப– Examsdaily Tamil

WhatsAPP - குபைப்தில் வச - ைிிக் பசய்னவும்
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