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ிதிில அிக்லை 2019 -20: சிப்பு அம்சங்ைள் 

த்ி ிி ற்றும் கம்பதணி ிகாங்கள் துறந அறச்சர் ிபேி . ிர்னா 
சீாான், த்ி அசின் 2019-20 ிிிறன அநிக்றகற ாடாளுன்நத்ில் 
ாக்கல் பசய்து து பனாது தட்பெட் உறற ிகழ்த்ிணார் . 2019 
ிிிறன அநிக்றகின் சிநப்பு அம்சங்கள் போறு; 

10 ஆண்டுைளுக்ைா 10 அம்ச ததாலநாக்குத் திட்டம் 

 க்கள் ிபேப்தங்களுக்கு ற்த புி இந்ிா உபோக்கப்தடும் : குறநந்தட்ச 
அசாங்கம், அிகதட்ச ஆளுற. 

 ாசற்ந இந்ிாற உபோக்குன் பனம் , தசுறாண பூித்ாய் ற்றும் 
ீன ாணம் ன்தற அறடல் . 

 பதாபேபாாத்ின் அறணத்துப் திரிவுகபிலும் டிெிட்டல் இந்ிாற 
அநிபகப்தடுத்துல். 

 ககன்ான், சந்ிான் ற்றும் திந ிண்பபி ற்றும் பசற்றகக் ககாள் 
ிட்டங்கறப பசல்தடுத்துல். 

 அறப்த ரீிாண ற்றும் சபக கட்டறப்புகறப உபோக்குல் . 
 ண்ரீ், ீர்கனாண்ற, தூய்றாண ிகள். 
 ீனப் பதாபேபாாம். 
 உவு ாணிங்கள் , தபேப்பு றககள் , ண்பய் ித்துக்கள் , தங்கள் ற்றும் 

காய்கநி உற்தத்ிில் ன்ணிறநவு ற்றும் ற்றுி . 
 ஆபஷ்ான் தாத் பனம் ஆகாக்கிாண சபாத்ற உபோக்குல் , 

ஊட்டச்சத்து ிகுந் பதண்கள் & குந்றகள், குடிக்கள் தாதுகாப்பு. 
 இந்ிாில் உற்தத்ி பசய்பம் ிட்டத்ின் கீழ் குறு , சிறு. டுத் பாில்கள் , 

புி பாில் பாடங்குல் , தாதுகாப்பு பாட உற்தத்ி , ாகணங்கள், 
ின்ணணு சாணங்கள் , ஆறடகள் ற்றும் கதட்டரிகள் ற்றும் பேத்து 
சாணங்கள் கதான்நற்றுக்கு  பக்கித்தும் அபித்ல். 

5 டிரில்ினன் டார் தாருாதாபத்லத நாக்ைி 

 “க்கபின் ணம் ிர்தார்ப்பு , ம்திக்றக, ிபேப்தங்கள் ிறநந்து ” ண 
ிிறச்சர் பரிித்துள்பார். 

 இந்ிப் பதாபேபாாம் டப்தாண்டில் 3 டிரில்னின் டானர் உறடாக ாறும் . 
 இந்ிாற 5 டிரில்னின் டானர் பதாபேபாா ாடாக ாற்றுக அசின் 

ிபேப்தம். 
 “இந்ிா இன்க் . இந்ிாின் கறனாய்ப்பு உபோக்கும் அறப்தாகவும் , 

கசத்ிற்காண பசாத்து உபோக்கும் அறப்தாகவும் உள்பது ” ண ிிறச்சர் 
பரிித்ார். 
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 முதலீடு நதலயப்டும் துலைள்: 

o அடிப்தறடக் கட்டறப்பு 

o டிெிட்டல் பதாபேபாாம் 

o சிறு ற்றும் டுத் ிறுணங்கள் 

 குறு சிறு டுத்தப ததாமில்ைளுக்ைா திட்டங்ைள்: 

o திரின் கம்காகி ான்ன் ிட்டம்  

 ஆண்டுக்கு பை .1.5 ககாடிக்கு குறநாண வு -பசனவு பகாண்ட , சுார் 3 ககாடி 
சில்னற ிகர்கள் & சிறு ிாதாரிகளுக்காண ஏய்வூி தனன் . 

 இந்த் ிட்டத்ிற்காண உறுப்திணர் கசர்ப்பு பிறாண பறநில் 
கற்பகாள்பப்தடும். ஆார், ங்கிக் கக்கு ற்றும் சு உறுிபாி 
அடிப்தறடில் இது றடபதறும் . 

o குறு,சிறு, டுத் பாில் ிறுணங்களுக்காண ட்டி ாணி ிட்டத்ின் கீ ழ், 
ெி.ஸ்.டி. திவு பதற்ந அறணத்து குறு ,சிறு, டுத் பாில் 
ிறுணங்களுக்கும், 2 சீம் ட்டி ாணிம் (புி அல்னது கூடுல் கடன் ) 
ங்க 2019-20 ிிாண்டில் பை.350 ககாடி எதுக்கீடு. 

o குறு,சிறு, டுத் பாில் ிறுணங்கள் , அசுக்கு பசலுத் கண்டி 
கட்டங்கறப பசலுத்துில் ற்தடும் கான ாத்ற ிர்க்கும் றகில் , 
கக்கு ாக்கல் ற்றும் கட்டங்கறப பசலுத்துற்பகண ணி அறப்பு 
என்று உபோக்கப்தடும். 

 கதாக்குத்துக் கட்டங்கறப பசலுத்துற்கு , இந்ிாில் பற்நிலும் 
உள்ாட்டிகனக உபோக்கப்தட்ட கசி பதாது கதாக்கு த்து அட்றட (NCMC) 
ிட்டம் ார்ச் 2019-ல் பாடங்கப்தட்டது. 

 கதபேந்து தம் , சுங்கச்சாடி கட்டம் , ாகண ிறுத் கட்டம் ற்றும் 
சில்னற ிக கட்டம் கதான்நற்றந பசலுத் துாக , பைகத அட்றட 
அடிப்தறடினாண எபேங்கிறந் கதாக்குத்து அட்றட அநிபகம் 
பசய்ப்தடும். 

 அறணத்து றகாண கதாக்குத்து சிகளுக்கும் அிக பக்கித்தும் : 

o திரின் கிாச் சாறனகள் ிட்டம் 

o பாில் பாக படுஞ்சாறனகள், தித்கக சக்குப் கதாக்குத்து தாறகள் . 
o தாத் ானா ற்றும் சாகர் ானா ிட்டங்கள் , ெல் ார்க் ிகாஸ் ற்றும் 

உடான் ிட்டங்கள். 
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 தாத் ானா ிட்டத்ின் இண்டாம் கட்டாக ாின சாறன கட்டறப்புகள் 
கம்தடுத்ப்தடும். 

 ெல் ார்க் ிகாஸ் ிட்டத்ின் கீழ் சாகிப்கஞ்ச் ற்றும் ஹால்டிாில் 
தன்காக்குப் கதாக்குத்து பறணங்கறப அறப்தது ற்றும் ஃதாக்காில் 
கிககணல் னாக் சிற ற்தடுத்துன் பனம் , 2019-20-க்குள் கங்றக 
ஆற்நில் கதாக்குத்துத் ிநறண அிகரித்ல். 

 அடுத் 4 ஆண்டுகபில் கங்றக ஆற்நில் சக்குப் கதாக்குத்து 4 டங்கு 
அிகரிக்கும் ண ிர்தார்க்கப்தடுால் , சக்கு ற்றும் த கட்டம் 
குறநகாடு, இநக்குி பசனவுகளும் குறநபம். 

 2018-2030 இறடினாண கானகட்டத்ில் ில்க கட்டறப்பு சிகறப 
கற்பகாள்ப பை.50 னட்சம் ககாடி பலீடு கறப்தடுகிநது. 

 அசு-ணிார் எத்துறப்பு பனம் , ில் தாற அறத்ல் , ில் பதட்டி 
ாரித்ல் ற்றும் திகள் ற்றும் சக்கு கதாக்குத்து கசறகள் 
கம்தடுத்ப்தடும். 

 ாடு பளதும் 657 கிகனா ீட்டர் பாறனவுக்கு பட்கா ில் கதாக்குத்து 
பசல்தாட்டிற்கு ந்துள்பது. 

 ிாணப் கதாக்குத்துத் துறநில் ற்சார்பு அறடபம் ிாக , தாரிப்பு, 
தளதுதார்ப்பு ற்றும் பளறாண தளது ீக்குல் திகறப கம்தடுத் புி 
பகாள்றக படிவுகறப கற்பகாள்ளுல் . 

 ிாணப் கதாக்குத்ிற்காண ிிபி ற்றும் குத்றக திகளுக்காண 
றாக இந்ிா ற உபோக்குற்காண எளங்குபறந ிிகள் அசால் 
உபோக்கப்தடும். 

 ின்சா ாகணங்கள் உற்தத்ி ிட்டத்ின் இண்டாம் கட்ட திகளுக்காக 
அடுத் 3 ஆண்டுகளுக்கு பை.10 ஆிம் ககாடி எதுக்கீடு பசய் அனுி. 

 ின்சா ாகண தன்தாட்றட ிறாக ற்றுக் பகாள்ளும் ிாக (FAME), 
இத்றக ாகணங்கபின் பகாள்பல் ற்றும் சார்ெிங் சிகறப ற்தடுத் 
ஊக்கத் பாறக ங்குல். 

 அிணீ கதட்டரி பனம் இங்கக்   கூடி ற்றும் திவு பசய்ப்தட்ட ின்சா 
ாகணங்களுக்கு ட்டும் இந் (FAME), ிட்டத்ின் கீழ் ஊக்கத் பாறக 
ங்கப்தடும். 

 ிிபி அறப்புடன் கூடி கசி படுஞ்சாறன பாகுப்றத உறுி பசய்பம் 
ிாக, கசி படுஞ்சாறன ிட்டம், ாற்நிறக்கப்தடும். 

 ‚ஒரு நதசம் , ஒரு ததாகுப்பு ‛ ிட்டத்ின் கீழ் ாினங்களுக்கு குறநந் 
கட்டத்ில் ின்சாம் ங்குது உறுி பசய்ப்தடும். 

 ரிாப பாகுப்புகள் , ண்ரீ் பாகு ப்புகள், அிணீ சாறனகள் ற்றும் 
ண்டன ிாண ிறனங்களுக்பகண புி பசல் ிட்டம் என்று 
உபோக்கப்தடும். 

 உர்ட்ட அிகாபிக்கப்தட்ட குளின் தரிந்துறகள் றடபறநதடுத்ப்தடும் : 
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o ிகவும் தறாண, பசல்ிநணற்ந ிறுணங்களுக்கு ஏய்பித்ல். 
o இற்றக ரிாப தற்நா க்குறந காாக குறநந் அபினாண ரிாபற 

தன்தடுத்தும் ஆறனகபின் ிநறண கம்தடுத்துல் . 

 பபிப்தறடாண ிற்தறணக்கு உகந் அல்னது பாிற்சாறனகளுக்காண 
பலீடு ற்றும் ின்சாத்ற அிக அபில் தன்தடுத்தும் 
ிறுணங்களுக்காண எட்டு பாத் ாணிங்கள் ீாண கூடுல் கட்ட ங்கள் 
ற்றும் திந கட்டங்கள் உதய் (UDAY) ிட்டத்ின்தடி ீக்கப்தடும். 

 ின்சா கட்டங்கள் ற்றும் கட்டறப்பு ரீிாண ாற்நங்கள் குநித்து 
ிறில் அநிிப்பு பபிாகும். 

 யாடலை யடீ்டுயசதி  ிட்டத்ற ஊக்குிப்தற்காண சீர்ிபேத் டடிக்றககள் 
கற்பகாள்பப்தடும். 

 ாிரி ாடறக குடிிபேப்கதார் சட்டம் இறுி பசய்ப்தட்டு ாினங்களுக்கு 
சுற்றுக்கு ிடப்தடும். 

 பதாது கட்டறப்பு சிகள் ற்றும் த்ி அசு ற்றும் த்ி அசின் 
பதாதுத்துறந ிறுணங்கள் சபள்ப ினங்கறப தன்தடுத்ி குறநந் 
பசனில் டீுகள் கட்டுற்காண கூட்டு றடபறநகள் உபோக்கப்தடும். 

 அடிப்லடக் ைட்டலநப்பு திட்டங்ைளுக்கு நதலயப்டும் முதலீடுக்ைா 
ஆதாபங்ைல நநம்டுத்த டயடிக்லை: 

o 2019-20 ஆம் ஆண்டில் கடன் உத்ா கம்தாட்டுக் ககம் உபோக்கப்தடும் . 
o அடிப்தறடக் கட்டறப்பு சிகளுக்கு ிிபி ிட்டுற்காண ீண்ட கா ன 

கடன் தத்ிங்களுக்காண சந்றற ிரிவுதடுத் பசல்ிட்டம் என்று 
உபோக்கப்தடும். 

o FII/FPI – ால் உள்ாட்டு பலீட்டாபரிடம் கற்பகாள்பப்தடும் பலீடு ாற்நம் / 
ிற்தறண குநிப்திட்ட கானபகடுவுக்குள் கற்பகாள்ப றக பசய்ப்தடும் . 

 ங்கு த்திப சந்லதலன நநம்டுத்த டயடிக்லை 

o   ிர்ம் பசய்ப்தட்ட திறப் தத்ிங்கறப அனுிக்கும் றகில் 
தங்குச் சந்றகபில் ாற்நம் . 

o பதபே ிறுணங்கபின் தங்கு தத்ி ிக றடபறநற பிாக்குது 
குநித்து ஆய்வு பசய்ப்தடும். 

 சமூை ங்குச் சந்லத 

o பசதி ம்திற்குட்தட்டு , ின்ணணு ிி ிட்டும்  அறப்பு என்று 
உபோக்கப்தடும். 

o சபக ிறுணங்கள் ற்றும் ன்ணார் அறப்புகறப தட்டினிடுல் . 
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o தங்குகள் கடன் அல்னது தஸ்த சகா ிி கதான்நற்நின் பனம் பலீடு 
ிட்டுல். 

 தட்டினிடப்தட்ட ிறுணங்கபின் குறநந்தட்ச பதாது தங்குகபின் அபற 25 
சீத்ினிபேந்து 35 சீாக உர்த்துது குநித்து பசதி தரிசீனிக்கும் . 

 பபிாட்டு பலீட்டாபர்களுக்காண , உங்கபது ாடிக்றகாபற அநிந்து 
பகாள்ளுங்கள் ிட்டத்ிற்காண ிிபறநகள் , பலீட்டாபர்களுக்கு கலும் 
உகந்ாறு ாற்நிறக்கப்தடும். 

 தங்குச் சந்றகறப தன்தடுத்ி , ிறுணம் சார்ந் பர்ச்சிற அிகரிக்க , 
சில்னற பலீட்டாபர்கள் அசு கபேவூன தட்டில்கள் ற்றும் தங்கு 
தத்ிங்கபில் பலீடு பசய்     ரிசர்வ் ங்கி கற்பகாள்ளும் பற்சிகளுக்கு 
அசு உிகாக இபேக்கும். 

 அன்ின நபடி முதலீட்டுக்கு உைந்த இடநாை இந்தினாலய நாற்றுயதற்ைா 
டயடிக்லைைள்: 

o தன தங்குார் ஆய்வுக்கு திநகு , ிாணப் கதாக்குத்து , ஊடகம் (அணிகன், 
ிெிசி) ற்றும் காப்தடீ்டுத் துறநகபில் அன்ணி கடி பலீடு 
அனுிக்கப்தடும். 

o காப்தடீ்டு இறட த் கு ிறுணங்கபில் 100 சீம் அன்ணி கடி பலீடு 
அனுிக்கப்தடும். 

o எற்றந குநிடீ்டு சில்னற ிகத்ில் அன்ணி கடி பலீட்டுக்காண 
உள்ளூர் பலீட்டு ிிபறநகள் பிறப்தடுத்ப்தடும் . 

கசி கட்டறப்பு பலீட்டு ிிற எபே ஆாாக தன்தடுத்ி 3 
றகாண சர்கச பலீட்டாபர்கள் (ஏய்வூிம், காப்தடீு ற்றும் 
இறநாண்ற ன ிி) தங்கு பதநக் கூடி, உனக பலீட்டாபர் ாாடு 
இந்ிாில் அசால் ஆண்டுகாறும் டத்ப்தடும் . 

எபே ிறுணத்ில் கற்பகாள்ப ப்தடும் FPI பலீட்டுக்காண ிறனாண 
உச்சம்பு 24 சீத்ினிபேந்து அன்ணி பலீட்டு ம்புக்கு ற்த 
உர்த்ப்தடும். சம்தந்ப்தட்ட ிறுணம் ணது பாடக்க அபற 
குறநத்துக் பகாள்ற்காண ாய்ப்பு ங்கப்தடும் . 

ரில் ஸ்கடட் பலீட்டு அநக்கட்டறப ற்றும் கட்டறப்பு  பலீட்டு 
அநக்கட்டறபால் பபிிடப்தடும் கடன் தத்ிங்கறப ாங்க FPI-
களுக்கு அனுி ங்கப்தடும். 

பபிாடுாழ் இந்ிர் பலீடு ிட்ட ி , FPI-உடன் இறக்கப்தடும். 
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கட்டறப்பு பலீட்டு அநக்கட்டறப , ரில் ஸ்கடட் பலீட்டு 
அநக்கட்டறப கதான்ந புி றக ிிப ி அறப்புகள் ற்றும் ToT 
பனம் ிட்டப்தடும் எட்டுபாத் ஆாம் பை .24,000 ககாடிற ாண்டும். 

ிபெ ஸ்கதஸ் இந்ிா னிிபடட்  (NSIL) ன்ந பதரில் , ிண்பபித் 
துறநின் புி ிக திரிவு என்று ற்தடுத்ப்தடும் . 

பசலுத்து ாகணங்கள் கதான்நற்நின் உற்தத்ிற ிக  
றாக்குது, பாில்தட்த தரிாற்நம் ற்றும் ிண்பபிப் 
பதாபேட்கறப சந்றப்தடுத்துல் கதான்ந இஸ்காின் ஆாய்ச்சி ற்றும் 
கம்தாட்டு திகள் பனம் தனணறடல் . 

கடி ரிகள் 

பை.400 ககாடி ற ஆண்டு வு -பசனவு உறட ிறுணங்கள் 25 
சீம் ரி கட்டறப்திற்குள் பகாண்டு ப்தடும். 

பை.2 ககாடி பல் பை .5 ககாடி றிலும் , பை.5 ககாடி ற்றும் அற்கு 
கற்தட்ட ரி ிிக்கத்க்க போணம் உறட ணி தர்களுக்காண 
கூடுல் ரி உர்த்ப்தடும். 

“ரி பசலுத்துல் ” றகின் கீழ் , பாில் பாடங்குற 
பிறாக்கும் ாடுகபின் ரிறசப் தட்டினில் 2017-ல் 172-து 
இடத்ில் இபேந் இந்ிா, 2019-ல் 121-து இடத்ிற்கு பன்கணநி உள்பது. 

அசின் கடி ரிபோய் கடந் 5 ஆண்டுகபில் 78 சீம் உர்ந்து 
பை.11.37 னட்சம் ககாடிாக உள்பது. 

ரி பிறப்தடுத்துல் ற்றும் ாழ்க்றகற பிாக்குல்  – 
பாில்தட்தங்கறப தன்தடுத்ி ரி பசலுத்துற பிறாக்குல்  

போணரி ிந் கக்கு ண் ற்றும் ஆார் ஆகி ாது என்றந 
தன்தடுத்தும் சி. 

o போணரி ிந் கக்கு ண் இல்னா ர்களும் ஆாற 
தன்தடுத்ி கக்கு ாக்கல் பசய்னாம் . 

o போணரி ிந் கக்கு ண் கறப்தடும் இடங்கபில் 
ஆாற தன்தடுத்ிக் பகாள்பனாம் . 
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ிறாண கலும் துல்னிாண கக்கு ாக்கலுக்கு  போணரி கக்றக 
பன்கூட்டிக ாக்கல் பசய்பம் சி . 

o தல்கறு போணங் கள் ற்றும் கிவுகள் தற்நி கக்றக 
பன்கூட்டிக ாக்கல் பசய்பம் சி . 

o ங்கிகள், தங்குச்சந்றகள், தஸ்த ிி ிட்டங்கள் பனம் 
கல் பதநப்தடும். 

பகம் இல்னா ின்ணணு ிப்தடீு  

o ணி றனடீு இல்னா பகற்ந ின்ணணு ிப்தடீ்டு பறந 
பாடங்கப்தடுகிநது. 

o குநிப்திட்ட சின தரிர்த்றணகள் அல்னது பண்தாடுகறப 
ஆய்வு பசய் கண்டி கக்குகள் , பாடக்கத்ில் இத் ிட்டத்ின் 
பனம் கற்பகாள்பப்தடும். 

குறநந் பசனில் டீ்டு சி 

2020 ார்ச் 31 ற பை .45 னட்சம் ிப்புள்ப டீுகறப ாங்குற்காண 
கடனுக்காண ட்டிில், கூடுனாக பை.1.5 னட்சம் ற கித்துக்பகாள்பப்தடும். 

o 15 ஆண்டுகள் றினாண கடணில் பை .7 னட்சம் ற 
எட்டுபாத் சலுறககள். 

ின்ணணு ாகணங்கள் ஊக்குிப்பு 

ின்ணணு ாகண கடனுக்கா ண ட்டிில் பை .1.5 னட்சம் ற கூடுல் 
போணரி கிவுத் பாறகாக கக்கிடப்தடும் . 

ின்ணணு ாகணங்களுக்காண சின உிரி தாகங்களுக்கு சுங்கரிினிபேந்து 
ினக்கபிக்கப்தடும். 

திந கடி ரி றடபறநகள் 

ரிச் பசலுத்துகார் ிர்பகாள்ளும் ிாாண திச்சறணகறப கறப 
ரிச்சட்டங்கறப பிறப்தடுத்துல். 
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o போணரி கக்கு ாக்கல் பசய்ார்கறப ண்டிக்கும் 
ிாக உர் ரி கட்டறப்தில் பகாண்டு பேல் . 

o போணரி சட்டப் திரிவு 50சி ற்றும் திரிவு 56-ன் கீழ் 
துஷ்திகாக ிர்ப்பு திரிவுகபினிபேந்து குநிப்திட்ட சின 
திரிிணபேக்கு ினக்கபித்ல். 

ஸ்டார்ட் அப் ிறுயங்ைளுக்கு  ியாபணம் 

 ஸ்டார்ட் அப் ிறுணங்கபில் பலீடு பசய் ிற்கப்தடும் டீுகளுக்கு பனண 
ினக்கு, 2021 ிிாண்டு ற ிரிாக்கம். 

 ஞ்சல் ரி திச்சிறண ீர்க்கப்தட்டது. 
 ஸ்டார்ட் அப் ிறுணங்கள் ிட்டும் ிிக்கு போண ரித்துறந ஆய்வு 

கறில்றன. 
 ிலுறில் உள்ப ிப்தடீுகள் ற்றும் திச்சிறணகறப ீர்ப்தற்கு சிநப்பு 

ிர்ாக ற்தாடுகள். 

  

சர்யநதச யங்ைி நசலயைள் லநனம் 

பன்பாிப்தட்ட கடி ரி உித் பாறககள்  

 15 ஆண்டு கானத்ிற்குள் உள்ப ந் 10 ஆண்டு திபாக்கிற்கும் 100 ச 
னாதத்துடன் இறக்கப்தட்ட குறநப்பு . 

 ஈவுத்பாறக தட்டுாடா ரிினிபேந்து ினக்கு . 
 அல்ாடு ாழ் இந்ிர்கபிடம் இபேந்து பதநப்தட்ட கடனுக்கு   ட்டி 

பசலுத்ிணால், அற்கும் ினக்கு. 

  

நலமுை யரிைள் 

கக் இன் இந்ிா 

 திிசி, றடல்கள், ஆட்கடா தாகங்கள் , ார்திள் ஸ்னாப்புகள் , கண்ாடி இற 
ககதிள், சிசிடிி ககா ஆகிற்றுக்காண அடிப்தறட சுங்க ரி அிகரிப்பு . 

 இந்ிாில் உற்தத்ி பசய்ப்தடும் சின ின்ணணு சாணங்களுக்கு சுங்க ரி 
ினக்கு. 

 சினறகாண ாள்களுக்கு ினக்கு. 
 இநக்குி பசய்ப்தட்ட புத்கங்களுக்கு 5 சம் அடிப்தறட சுங்க ரி . 
 சின கச்சாப் பதாபேட்களுக்கு சுங்க ரி குறநப்பு . 
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ாதுைாப்பு 

 இந்ிாில் உற்தத்ி பசய்ப்தடா தாதுகாப்பு கபேிகளுக்கு அடிப்தறட சுங்க 
ரி ினக்கு. 

ி நலமுை யரி கூறுைள் 

 கச்சா ற்றும் தாி – பபேககற்நப்தட்ட  காலுக்கு ற்றுி ரி சீறப்பு. 
 பதட்கால் ற்றும் டீசலுக்கு , சிநப்பு கூடுல் கனால் ரி ற்றும் உள்கட்டறப்பு 

ீர்ற னிட்டபேக்கு எபே பைதாய் அிகரிப்பு . 
 ங்கம் ற்றும் திந ிறன ிப்புள்ப உகனாகங்களுக்கு சுங்கத் ீர்ற 

அிகரிப்பு. 

ைிபாநப்பு இந்தினா 

 கிாப்புநங்கபில் சிக்கும் எவ்பாபே குடும்தத்ின் ாழ்றபம் உஜ்ானா 
ற்றும் சவுதாக்ா ிட்டங்கள் பதபேபவு ாற்நிறத்துள்பண . 

 2022-ல் ிபேப்தபள்ப அறணத்து கிாப்புந குடும்தங்களுக்கும் ின்சாம் , 
தூய்றாண சறல் பசய்பம் சி . 

 கிாப்புந திர் டீ்டு சித் ிட்டம் – 2022-க்குள் அறணபேக்கும் டீு ன்ந 
இனக்கு –இண்டாது கட்டத்ில் (2019-20-னிபேந்து 2021-22 ற) குிபள்ப 
தணாபிகளுக்கு 1.95 ககாடி டீுகள் , கிப்தறந, ின்சாம் ற்றும் சறல் 
ரிாப இறப்புகளுடன். 

 திர் த்ச சம் தா ிட்டம் – ீன்ப கனாண்ற கட்டறப்பு , ீன்பத் 
துறந ாினாக அறக்கப்தடும் – உள்கட்டறப்பு, ணீாக்கல், உற்தத்ி, 
உற்தத்ித் ிநன் , அறுறடக்கு திந்ற கனாண்ற , க்கட்டுப்தாடு 
உள்பிட்ட சிக்கனாண இறடபபிகளுக்கு ீர்வு காப்தடும் . 

 திர் கிாப்புந சா றனத்ிட்டம் – அறணத்து குடிிபேப்புகறபபம் சாறன 
பனம் இறக்கும் இனக்கு 2022 ஆம் ஆண்டினிபேந்து 2019 ஆம் ஆண்டிற்கு 
ாற்நிறப்பு. 

 தசுற பாில்தட்தம் , ீாண திபாஸ்டிக்றகப் தன்தடுத்ி , 30,000 
கிகனாீட்டர் தூத்ிற்கு சாறனகள் அறக்கப்தட்டுள்பண . 

 இத்ிட்டத்ின் பன்நாது கட்டத்ில் , பை.80,250 ககாடி பசனில் , அடுத் 
ந்ாண்டுகளுக்கு 1,25,30 கிகனாீட்டர் தூத்ிற்கு சாறனகள் கம்தடுத்ப்தடும் . 

 ாபம்ரினத் ததாமில்ைல நநம்டுத்தவும் , புத்துருயாக்ைம் தசய்யதற்குநா 
ிதித் திட்டம் 
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o தாம்தரித் பாில்கறபக் கூடுல் உற்தத்ித் ிநன் , னாதம் ற்றும் ீடித் 
கறனாய்ப்புகறப உபோக்கும் ிநனுள்பாக உபோக்கும் றகில் , எக 
இடத்ில் தன பாில்கறப கம்தடுத்தும் பதாது சி றங்கள் 
அறக்கப்தடும். 

o பதாபேபாா கம்தாட்டுத் பாடரில் 50,000 றகிறணத் பா ினாபர்கள் 
இறபம் றகிலும் , பங்கில் கணி , காி, ஆகிற்நில் சிநப்பு கணம் 
பசலுத்தும் றகிலும் 2019-20 ிிாண்டில் 100 புி பாில் குளக்கள் 
அறக்கப்தடும். 

 புதின ைண்டுிடிப்பு நநம்ாடு , ஊபைத் ததாமில் நற்றும் ததாமில் 
முலநயாலப ஒருங்ைிலணப்தற்ைா திட்டம்.  

o உிகாட்டாண 80 ிகத் பாில் ிறுணங்களும் , 20 பாில்தட்த ிகத் 
பாில் ிறுணங்களும், 2019-20-ல் அறக்கப்தடும். 

o கபாண்-ஊக பாில்துறந திரிவுகபில் 75,000 பாில்பறணகாபேக்கு ிநன் 
கம்தாடு ங்கப்தடும். 

 ிசாிகள் ிறப ினங்கபினிபேந்து உற்தத்ி பசய் பம் பதாபேட்கறப ற்றும் 
இது சார்ந் பசல்தாடுகறப ிப்புக் கூடுனாக்கும் ணிார் பாில் 
பறணகாபேக்கு ஆவு அபிக்கப்தடும். 

 கால்றடகளுக்காண ீண உற்தத்ி , தால் பகாள்பல் , தப்தடுத்துல் ற்றும் 
சந்றப்தடுத்துலுக்கு அடிப்தறட கட்டறப்றத உபோக்கி தால்பம் , கூட்டுநவு 
அறப்புகள் பனம்  ஊக்கப்தடுத்ப்தடும். 

 ிசாிகபின் பதாபேபாா அபவு உர்ற உறுி பசய்பம் றகில் , 10,000 
புி நயாண் உற்த்தினார்ைள் அலநப்பு உபோக்கப்தடும்.   

 இ-சந்ற பனம் ிசாிகள் தணறட ாின அசுகளுடன் கசர்ந்து 
திாற்ந த்ி அசு ிட்டிட்டுள்பது . 

 அிகச் பசனில்னா தண்றத் பாினில் சின ாினங்கபின்   ிசாிகள் 
திற்சி பதற்றுள்பணர்.  ற்ந ாினங்கபிலும், இது திிதனிக்கும். 

 இந்தினாயின் ீர்ப்ாதுைாப்பு 

o து ீர்பங்கறப ிர்ாகம் பசய்றபம் , எபேங்கிறந் பளறாண 
ண்ரீ் ிிகாகத்றபம் புி ெல்சக்ி அறச்சகம் கணிக்கும் . 

o ெல்ெீன் இக்கத்ின் பனம் 2024-க்குள் ஊகப் தகுிகபில் உள்ப அறணத்து 
டீுகளுக்கும் குாய் ி ண்ரீ் ிிகாகிக்கப்தடும். 

o எபேங்கிறந் கற ற்றும் ிிகாகத்ிற்காக , உள்ளூர் ிறனில் , 
ண்ரீ் ிர்ாகத்ில் கணம் பசலுத்ப்தடும் . 
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o இந் காக்கங்கறப ிறநகற்ந த்ி -ாின அசுகபின் இத் ிட்டங்கள் 
எபேங்கிறக்கப்தடும். 

o ெல்சக்ி ிட்டத்ிற்காக ாட்டில் தனாக உள்ப 256 ாட்டங்கபில் 1592 அிக 
தாிப்புள்ப என்நிங்கள் கண்டநிப்தடும் . 

o இந் காக்கத்ிற்கு , காடுகள் அிப்புக்கு இப்தடீ்டு ிி ிர்ாகம் ற்றும் 
ிட்டிடல் ஆறத்ின் ிி தன்தடுத்ப்தடும். 

 தூய்லந இந்தினா திட்டம் 

o 2014 ஆம் ஆண்டு அக்கடாதரினிபேந்து 9.6 ககாடி கிப்தறநகள் கட்டப்தட்டுள்பண . 
o 5.6 னட்சத்ிற்கும் அிகாண கிாங்கள் ிநந்பபிில் னம் கிக்காற 

ன்று அநிிக்கப்தட்டுள்பண. 
o எவ்பாபே கிாத்ிலும் ிடக்கிவு கனாண்றற கற்பகாள்ப தூய்ற 

இந்ிா இக்கம் ிரிவுதடுத்ப்தடும் . 

 ிபதநரின் ைிபாநப்பு டிஜிட்டல் நனத் திட்டம் 

o கிாப்புநங்கபில் ாளம் இண்டு ககாடிக்கும் அிகாகணார் டிெிட்டல் அநிற 
பதற்றுள்பணர். 

o கிாப்புந – கர்ப்புந தாகுதாட்றட ீக்கி , இறப்றத ற்தடுத்துற்காக 
உள்பாட்சிகபின் எவ்பாபே தஞ்சாத்தும் தாத் - பட் அறப்தின் கீழ் 
பகாண்டுப்தட்டு, இறப இறப்பு உபோக்கப்தடும் . 

o தாத் பட் அறப்றத ிறவுதடுத் அசு – ணிார் தங்கபிப்பு ற்தாட்டின்கீழ் , 
அறணபேக்கும் உி பசய்பம் ிி தன்தடுத்ப்தடும் . 

ராஹ்ரி ாபத் / ைர்ப்பு இந்தினா 

 ிபதநரின் யடீ்டுயசதித் திட்டம் – ைர்ப்பும் 

o 4.83 னட்சம் ககாடி பலீட்டுடன் 81 னட்சத்ிற்கும் அிகாண டீுக ள் கட்ட 
அனுி அபிக்கப்தட்டு , சுார் 47 னட்சம் டீுகபின் கட்டுாணப் தித் 
பாடங்கிபள்பது. 

o 26 னட்சம் டீுகபின் கறன பூர்த்ி அறடந்து , சுார் 24 னட்சம் தணாபிகளுக்கு 
ங்கப்தட்டுள்பண. 

o புி பாில்தட்தங்கறபப் தன்தடுத்ி , 13 னட்சத்ிற்கும் கூடுனாண டீுகள் 
இதுற கட்டப்தட்டுள்பண. 
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 95 சீத்ிற்கும் அிகாண கங்கள் ிநந்பபிில் னம் 
கிக்கப்தடாற ண அநிிக்கப்தட்டுள்பண  

 தூய்ற பசனிற சுார் எபே ககாடி க்கள் திிநக்கம் பசய்துள்பணர் . 
 காந்ிெிின் தூய்ற இந்ிா கணற ிறநகற்நி 2019 அக்கடாதர் 2-க்குள் 

ிநந்பபிில் னம் கிக்கும் க்கக இல்னா இந்ிாற 
உபோக்குது இனக்காகும். 

o இந் ிகழ்ற ிறணவுகூபேம் றகில் 2019 அக்கடாதர் 2 அன்று ாஜ்காட்டில் 
உள்ப காந்ி ர்ணில் கசி சுகாா றம் துக்கப்தடும். 

o காந்ித்ின் ஆக்கப்பூர்ாண ாண்புகள் குநித்து இறபஞர்களுக்கும் 
சபகத்ிற்கும் பரிிக்க அநிில் அபேங்காட்சிகங்களுக்காண கசி 
கவுன்சில் ைாந்திீடினாஉபோக்கப்தடவுள்பது.  

 ில்னி-ீத் ித்டத்ில் உத்கசிக்கப்தட்டுள்ப ண்டன ிறவுப் 
கதாக்குத்து பறந கதான , சிநப்பு காக்க ாகணக் (ஸ்.தி.ி.) கட்டுாணங்கள் 
பனம் புநகர் ில்கக்கபில் அிக பலீடு பசய்து ஊக்குிக்கப்தடும் . 

 பட்கா ில் கசறகறப ிரிவுதடுத்தும் உத்கசத் ிட்டங்கள் :  

o அிக அபில் அசு ணிார்துறந தங்கபிப்றத ஊக்கப்தடுத்துல் . 
o அனுிக்கப்தட்ட திகள் படிக்கப்தடுற உறுிபசய்ல் . 
o கதாக்குத்து றங்கறபச் சுற்நி , ிகச் பசல்தாடுகறப உறுி பசய் 

கதாக்குத்து சார்ந் கம்தாட்டுக்கு ஆவு அபித்ல் . 

இலநனார் 

 புதின நதசின ைல்யிக் தைாள்லை பன்றக்கும் காசறணகள் 

o தள்பி ற்றும் உர்கல்ிில் பதபேம் ாற்நங்கள் 

o சிநந் ிர்ாக பறநகள் 

o ஆாய்ச்சி ற்றும் புி கண்டுதிடிப்புகபில் பதபேம் கணம்   

 நதசின ஆபாய்ச்சி அக்ைட்டலின் காக்கம் 

o ாட்டில் ஆாய்ச்சிக்கு ிி ங்கி எபேங்கிறத்து கம்தடுத்துது  

o தல்கறு அறச்சகங்கள் ங்கும் சுகச்றசாண ஆாய்ச்சி ாணிங்கறப 
எபேங்கிறத்ல் 

o ாட்டின் எட்டுபாத் சூனில் ஆய்ற லுப்தடுத்துல்  

o கூடுல் ிி ஆாங்களுடன் கதாி உிகறப பசய்ல்  
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 2019-20 ிிாண்டில் “உைத் தபம்யாய்ந்த ைல்யி ிறுயங்ைளுக்கு ‛ பை.400 
ககாடி எது க்கீடு. இது பந்ற ஆண்டின் ிபேத்ப்தட்ட ிப்தடீ்றட ிட , 
பன்று டங்கு அிகம். 

 ‘இந்தினாயில் டிப்பு ’ ன்ந காசறண இந்ி உர்கல்ி ிறுணங்கபில் தின 
பபிாட்டு ார்கறப ஈர்ப்தது. 

 உர்கல்ி ிறுண எளங்குபறநகள் ிரிாக ிபேத்ிறக்கப்தடும்   

o ாபதபேம் ன்ணாட்சிற கம்தடுத்துல்  

o சிநந் கல்ி சார்ந் ிறபவுகபில் கணம் பசலுத்துல்   

 இந்தின உனர்ைல்யி ஆலணனம்  அறக்க சட்ட பன்றவு ாக்கல் 
பசய்ப்தடவுள்பது. 

 கறாண அறணத்து ிி ஆாத்துடன்  யிலனாடு இந்தினா 
திட்டம்ிரிவுதடுத்ப்தடும். 

 அறணத்து ிறனகபிலும் ிறபாட்டுக்கறபப் திதனப்தடுத் ிறபாடு 
இந்ிா ிட்டத்ின்கீழ் , ிறபாட்டு ீர்கறப ஊக்குிக்க  நதசின 
யிலனாட்டுக்ைள் ைல்யி யாரினம் அறக்கப்தட உள்பது. 

 பபிாடுகபில் கறனாய்ப்பு பதந இறபஞர்கறபத் ார்தடுத் பாிப் 
திற்சி, பசற்றக தண் நிவு () இறப் தன்தாட்டுக்காண அறணத்து 
ிங்கள் (ஏடி) பதபேம் கல் ிட்டு , பப்தரிா அச்சு , பய்ிகர் 
காற்நம், காகதாக்கள் பசல்தாடு உள்பிட்ட உனக அபில் ிப்புறு ிநன் 
கம்தாட்றட அர்களுக்கு அிகப்தடுத்துில் கணம் பசலுத்துல் . 

 தன்பகத் ன்ற பகாண்ட பா ினாபர் சட்டங்கறப பறநப்தடுத்ி , திவு 
ற்றும் கக்கு ாக்கலுக்காண ான்கு பாினாபர் சட்டங்கறப இற்ந 
உத்கசிக்கப்தட்டுள்பது. 

 தூர்ர்ன் அறனரிறச பாகுப்புக்குள் புி பாில் பற்சிக்காண சிநப்புத் 
பாறனக்காட்சி ிகழ்ச்சிக்கு ிட்டிடப்தட்டுள்பது. 

 2020-25 கானம் ற ளக இந்ிா ிட்டம் ீடிக்கப்தடும் . கறப்தடும் ிக 
ிறுணங்களுக்கு ங்கிகள் ிிபி ங்கும். 

யாழ்க்லைலன ிதாக்குதல் 

 அறப்புசாா ற்றும் பறநசாா திரிவுகபில் திாற்றுகார் 60 ற 
ட்டும் கதாது ாந்காறும் பை .3000 ஏய்வூிம் பதறுற்காண திரி ன் 
ஷ்ம் காகி ான்ன் ிட்டத்ில் சுார் 30 னட்சம் பாினாபர்கள் 
இறந்துள்பணர். 

 உொனா ிட்டத்ின்கீழ் , சுார் 35 ககாடி ல்ஈடி ிபக்குகள் 
ிிகாகிக்கப்தட்டுள்பண.  இன்பனம் ஆண்டுக்கு பை .18,341 ககாடி கசிக்க ி 
ற்தட்டுள்பது. 
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 ல்ஈடி ிபக்குகள் இக்க அணுகுபறநற ப் தன்தடுத்ி , சூரி சக்ி 
அடுப்புகள், கதட்டரி சார்ெர்கள் உபோக்கப்தட உள்பண . 

 ில் ிறன ணீ த்ிற்குப் பதபேந்ிட்டம் பாடங்கப்தட உள்பது . 

ாரினிிருந்து ாபானணிக்கு / தண்ைள் 

 பதண்கறப றப்தடுத்ி பகாள்றக ன்ந அணுகுபறந பதண்கள் றனற 
கிக்கும் ிட்டங்கள் ற்றும் இக்கங்கள் ன்தாக ாற்நம் பசய்ப்தடும் .  

 கபிர் கம்தாட்டுக்கு அசு ற்றும் ணிார் இறந் குள என்று 
அறக்கப்தட உள்பது . 

 சுஉிக்குளக்கள் (ஸ்.பஹச்.ெி.) 

o கபிர் சுஉி க்குளக்களுக்காண உத்கச ாணித் ிட்டம் அறணத்து 
ாட்டங்களுக்கும் ிரிவுதடுத்ப்தடும். 

o சரிதார்க்கப்தட்ட கபிர் சுஉிக் குளின் உறுப்திணர்கள் ென்ன் ங்கிக் 
கக்கு றத்ிபேந்ால் , அர்களுக்கு பை .5000 ற ங்கிில் 
ிறகப்தற்று(ஏர் டிாஃப்ட்) பதந அனுிக்கப்தடும். 

o எவ்பாபே சுஉிக் குளிலும் எபே பதண் பத்ா ிட்டத்ின்கீழ் , எபே 
னட்சம் பைாய் ற கடன் பதநத் குிபறடாார் .  

இந்தினாயின் இணக்ை அணுகுமுல 

 இந்ி தாஸ்கதார்ட் றத்ிபேக்கும் பபிாடுாழ் இந்ிர்கள் ந்வுடன் 180 
ாட்கள் காத்ிபேக்கால் ஆார் அட்றட ங்கும் ிட்டம் தரிசீனறணில் 
உள்பது. 

 கறாண காப்புரிற ற்றும் புிசார் குநிடீுகளுடன் தாம்தரி றகிறணக் 
கறனஞர்கறப உனகச் சந்றபடன் இறப்தற்காண இக்கம் பாடங்கப்தட 
உள்பது. 

 ஆப்திரிக்காில் 18 புி இந்ி தூகங்கள் அறக்க ார்ச் 2018-ல் எப்புல் 
அபிக்கப்தட்டது. இற்நில் 5 ற்கணக ிநக்கப்தட்டுள்பது . கலும் 4 புி 
தூகங்கள் 2019-20-ல் ிநக்கப்தட உள்பண. 

 இந்ி கம்தாட்டு உித் ிட்டத்ற றுசீறக்கும் காசறண உள்பது . 
 17 சுற்றுனாத் னங்கள் உனகத் த்ினாண சுற்றுனாத் னங்கபாக 

கம்தடுத்ப்தட உள்பண . 
 பாண தங்குடி கனாச்சா தாம்தரித்றப் தாதுகாக்கும் காக்கத்துடணாண 

ற்கதாற டிெிட்டல் கபஞ்சிம் லுப்தடுத்ப்தடும் . 

யங்ைி நற்றும் ிதிப்ிரிவு  
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 கடந் ஆண்டில் ிக ங்கிகபின் பசல்தடாச் பசாத்ின் ிப்பு பை . எபே 
னட்சம் ககாடிாக குறநக்கப்தட்டுள்பது . 

 சாறண அபாக , கடந் 4 ஆண்டுகபில் பை . 4 னட்சம் ககாடி ிபேம்தப் 
பதநப்தட்டுள்பண. 

 7 ஆண்டுகபில் ிபேம்தப் பதநப்தட்ட கடன் ிகித்ில் இதுக அிகதட்சாகும் . 
 உள்ாட்டுக் கடன் 13.8 சீாக அிகரித்துள்பது. 

 தாதுத்துல யங்ைிைள் ததாடர்ா டயடிக்லைைள் 

o கடன் ங்குற  ஊக்கப்தடுத் பதாதுத்துறந ங்கிகளுக்கு பை .70,000 ககாடி 
அபிக்கத் ிட்டிடப்தட்டுள்பது. 

o பதாதுத்துறந ங்கிகளுக்குப் புி பாில்தட்தத்ற அபிப்தன் பனம் 
இறி ணிதர் கடன் ங்குல் , டீு கடி ங்கிச்கசற , எபே 
ங்கிின் ாடிக்றகாபர்கள் அறணத்து ங்கிகபிலும் கச றறப் பதந சி 
பசய்ல். 

o பதாதுத் துறந ங்கிகபில் கக்கு றத்ிபேப்தர்கபின் றப்புத் பாறகில் 
ற்நர்கள் கட்டுப்தாடு கற்பகாள்பா றகில் , அிகாபித்லுக்காண 
டடிக்றககள் டுக்கப்தடவுள்பண. 

o பதாதுத் துறந ங்கிகபின் ிர்ாகத்ற லுப்தடுத் சீர்ிபேத்ங்கள் 
கற்பகாள்பப்தட உள்பண. 

 ங்கி அல்னா ிி ிறுணங்கள் பாடர்தாண டடிக்றககள்  

o ங்கி அல்னா ிி ிறுணங்கள் ீாண இந்ி ரிசர்வ் ங்கிின் 
எளங்குபறந ஆற கட்டுப்தாட்றட லுப்தடுத்தும் காசறணகள் ிி 
கசாாில் இறக்கப்தடும். 

o க்கபிடம் தங்குகறப ிற்று , ிி ிட்ட ங்கி அல்னா ிி ிறுணங்கள் 
அனுிக்கப்தடுற அடுத்து , றப்புத்பாறகற ிபேப்தித் இனா 
ிறனில், அற்காண றப்புிி உபோக்கத்ின் கற றகிடப்தடுகிநது . 

o ர்த்க பசல்தாட்டின் எபேங்கிறந் அறப்தில் (டி.ஆர்.இ.டி.ஸ்.) ங்கி 
சாா ிி ிறுணங்கள் கடிாகப் தங்குபதந அனுிக்கும் டடிக்றககள் 
கற்பகாள்பப்தடுகின்நண. 

 டீ்டுசி ிிப்திரிின் ீாண எளங்குபறந ஆறக் கட்டுப்தாட்டிறணத் 
கசி டீ்டுசி ாரித்ினிபேந்து (ன்.பஹச்.தி) இந்ி ரிசர்வ் ங்கிக்குத் 
ிபேப்திபிக்க உத்கசிக்கப்தட்டுள்பது. 

 அடுத் 5 ஆண்டுகபில் அடிப்தறடக் கட்டறப்தில் பை .100 னட்சம் ககாடி 
பலீட்டுக்குத் ிட் டிடப்தட்டுள்பது. பர்ச்சிக்காண ிிிறுணங்கள் பனம் 
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கறாண ிி கிறடத்ல் ற்றும் கட்டறப்பு குநித்து தரிந்துற பசய் குள 
அறக்கப்தட உள்பது . 

 ஏய்வூி ிி எளங்குபறந ற்றும் கம்தாட்டு ஆறத்ினிபேந்து கசி 
ஏய்வூி றடபறந அநக்கட்டறபறப் திரிப்தற் காண டடிக்றககள் 
டுக்கப்தட்டுள்பண. 

 எட்டுபாத் பசாந் ிிக்குத் கறப்தடும் அபற பை .5,000 ககாடிினிபேந்து, 
பை.1000 ககாடிாகக்   குறநக்க உத்கசிக்கப்தட்டுள்பது. 

o சர்கசக் காப்தடீ்டுப் தரிர்த்றணகறப பிாக்குற்கு  

o சர்கச ிிச்கசறகள் றத்ில் பபிாட்டு கா ப்தடீ்டாபர்கள் கிறபகறபத் 
பாடங்க துாக 

 த்ி பதாதுத்துறந ிறுணங்கள் பாடர்தாண டடிக்றககள்  

o 2019-20 ிிாண்டிற்குப் தங்குகள் ிற்தறண பனம் பை .1,05,000 ககாடி ிித் ிட்ட 
இனக்கு 

o ர் இந்ிாின் தங்கு ினக்கலுக்காண றடபறந உத்ி தற்நி அசு 
றுபற்சி பசய்பம். கலும், தன பதாதுத்துறந ிறுணங்கபில் ணிார் துறந 
தங்கபிப்பு உத்ி கற்பகாள்பப்தடும் . 

o பதாதுத்துறந ிறுணங்கள் ிற்தறணற அசு கற்பகாள்ளும் . ிி சாா 
திரிில் பதாதுத் துறந ிறுணங்கறப எபேபகப்தடுத்துது பாடபேம் . 

o பதாதுத்துறந ிறுணங்கபில் அசின் கட்டுப்தாட்றட க்கறத்துக் பகாள்ப 
எவ்பாபே ிறுணம் சார்ந்து தங்குகபின் இபேப்றத 51 சீத்ிற்கும் 
குறநாக றத்துக் பகாள்து தற்நி அசு தரிசீனிக்கும். 

o 51 சீ அசுப்தங்கிறண க்கறத்துக் பகாள்து  ன்ந ற்கதாற 
பகாள்றகில் ாற்நம் பசய்து அசு கட்டுப்தாட்டில் உள்ப ிறுணங்கறபபம் 
உள்படக்கி தங்கிறண 51 சீாக ாற்றுற்கு பற்சி 
கற்பகாள்பப்தடுகிநது.  

o த்ி பதாதுத்துறந ிறுணங்கபில் ஏபவு தங்ககற்பும் ஊக்குிக்கப்தடும் . 
o கூடுல் பலீட்றடப் பதறுற்காண ிகள் 

 பதாதுத்துறந ிறுணங்கபில் அசின் தங்குகள் இபேப்றத றுசீறப்தது  

 ங்கிகபின் தங்குகள் பதபேபவு கிறடப்தற அனுிப்தது , அன் சந்றற 
அிகரிப்தது. 

o ச தங்குடன் இறந் கசிப்பு ிட்டங்கறபப் கதால் தங்குச்சந்ற ர்த்க 
ிிிலும், பலீடு பசய் அசு அனுிக்கும். 

o தட்டினிடப்தட்ட அறணத்து பதாதுத்துறந ிறுணங்கபிலும் பதாதுக்கள் 
தங்குகள் றத்ிபேப்தற்காண அபற 25 சீாக்க அசு டடிக்றக 
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டுக்கும். சந்றக் குநிடீ்டில் பர்ந்து பேம் பதாதுத்துறந ிறுணங்கபின் 
அிகதட்சம் அனுிக்கப்தட்ட திரிவுகபில் பபிாட்டு தங்கு கபின் 
அபவு   அிகரிக்கப்தடும்.   

 பபிாட்டுப் திப்புடன் பபிாட்டுச் சந்றகபில் பாத்ாகக் கடன் 
பதறும் ிட்டத்ற அசு அிகரித்துள்பது . உள்ாட்டுச் சந்றில் அசின் தங்கு 
தத்ிங்களுக்குத் கறற அிகரிப்தது இன் தணாக இபேக்கும் . 

 தார்றக் குறநதாடு உறடர்களும் பிாக அறடாபம் காணும் 
றகினாண எபே பைதாய் , இண்டு பைதாய் , 5 பைதாய், 10 பைதாய் ாங்கள் 
பதாதுக்கள் தன்தாட்டுக்காக ிறில் பபிிடப்தடும் . 

டிஜிட்டல் முலனில் ணம் யமங்குதல்   

 ங்கிக் கக்கினிபேந்து ஆண்டுக்கு எபே ககாடி பைதாய் க்கு கல் பாக்காக 
ிபேம்தப் பதறுகாபேக்கு இண்டு சீம் ரிப்திடித்ம் பசய்ப்தடும் . 

 ஆண்டுக்கு பை .50 ககாடிக்கு கல் வு -பசனவு கற்பகாள்ளும் ிக 
ிறுணங்கள் ங்கபின் ாடிக்றகாபர்களுக்கு டிெிட்டல் பறநில் தம் 
ங்கிணால், கட்டச் சலுறக இபேக்கும் . ாடிக்றகாபர்களுக்ககா, 
ிாதாரிகளுக்ககா கட்டம் அல்னது ிாதாப் தரிர்த்றணக் கட்டம் 
சூனிக்கப்தட ாட்டாது. 

சூரினசக்தி நற்றும் யீ ததாமில்தட்த்தில் தரு முதலீடு  

 பசி கண்டக்டர் ஃகதப்ரிக்ககன் , சூரி ரிசக்ிக்காண பசல்கள் , னித்ிம் 
கசிப்பு கதட்டரிகள் , கிணி பசர் ர்கள், டிக்கிணிகள் கதான்நற்நின் 
உற்தத்ித் பாில்கறபத் பாடங்க உனக அபினாண ிறுணங்களுக்கு 
அறப்பு ிடும் ிட்டம். 

o றநபக ரிப் தன்களுடன் , பலீட்டுடன் இறக்கப்தட்ட போண ரி 
ினக்குகளும் கிறடக்கும். 

2014-19 ைாத்தில் சாதலைள் 

 கடந் 5 ஆண்டுகபில் இந்ிப் பதாபேபாாத்ிற்கு எபே டிரில்னின் டானர் 
கசர்க்கப்தட்டுள்பது. ( 55 ஆண்டுககபாடு எப்திடும் கதாது பன்பறநாக எபே 
டிரில்னின் டானர் அபவு ட்டப்தட்டுள்பது ) 

 5 ஆண்டுகளுக்கு பன் , உனகின் 11-து பதரி பதாபேபாாாக இந்ிா 
இபேந்காடு எப்திடுறகில், ற்கதாது 6-து பதரி பதாபேபாாாக உள்பது . 

 ாங்கும் சக்ிில் , உனகிகனக 3-து பதரி ாடாக இந்ிப் பதாபேபாாம் 
உள்பது. 
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 2014-19 கானம் ிி எளங்கறப்புக்குக் கடுறாண உறுி ப்தாட்கடாடும், த்ி-
ாின அசுகபின் பசல்தாடு புத்ாக்கம் பதற்நாகவும்   ிகழ்ந்து. 

 றநபக ரிிிப்பு , ிால் ற்றும் றண ிகத்ில் கட்டுிட்டாண 
சீர்ிபேத்ங்கள் பசய்ப்தட்டுள்பண. 

 2009-14-உடன் எப்திடும் கதாது , 2014-19 கானத்ில் ஆண்டுகாறும் உவுப் 
தாதுகாப்புக்கு பசனிட்ட பாறக சாசரிாக இபேடங்கு உர்ந்துள்பது . 

 2014 ஆம் ஆண்கடாடு எப்திடும்கதாது , 2017-18-ல் காப்புரிறகள் அபித்து 
பம்டங்கு ஆகிபள்பது. 

 ிி ஆகாகின் ிட்டிடல் ற்றும் உிபடன் புி இந்ிாவுக்காண திகள் 
றடபதற்று பேகின்நண. 

திர்ைாத்திற்ைா திட்டம் 

 றடபறநகறப பிறாக்குல் 

 பசல்தாட்டுக்கு ஊக்கபித்ல் 

 சிப்பு ாடா பறநறக் குறநத்ல் 

 பாில்தட்தப் தன்தாட்றட சிநப்தாக்குல்  

இதுற கற்பகாள்பப்தட்ட ற்றும் பசல்தடுத்ப்தட்ட பதபேந்ிட்டங்கறபபம் , 
கசறகறபபம் துரிப்தடுத்துல். 

FB :ல் நசப 
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