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க ோவிட் ட்டுப்டுத்தலில் இதுயரப கநற்க ோள்ப்ட்ட
சு ோதோபம் கதோடர்ோ டயடிக்ர ள்.
ற்க கய அறிவிக் ப்ட்டரய - ரூ .15, 000க ோடி
 நாநிங்களுக்கு அளிக்கப்ட்டது - ரூ.4113 ககாடி
 அத்தினாயசினப் பாருள்கள் - ரூ.3750 ககாடி
 நருத்துயப் ரிக ாதன ஆய்யகங்கள் நற்றும் உகபணத் பதாகுப்புகள் - ரூ.550 ககாடி
பிபதநரின் கரீப் கல்னாண் திட்டத்தின் கீழ் சுகாதாப அலுயர்கள் ஒவ்பயாருயருக்கும் ரூ.50
ட் த்துக்கு நருத்துயக் காப்பீடு
த யல் கதோழில்நுட்த்ரத சோத நோக்கின னன்ோடு இ- ஞ்சீயனி பதானநின ஆகா ன க னயகள் பதாடக்கம்
 தின் யர்ப்பு: இனணனயழி கற்ல் பதாகுப்புகள் - iGOT தத்தில்
ஆகபாக்கின க து: சுன நதிப்பீடு நற்றும் பதாடர்புத் தடநறிதல்
சு ோதோப அலுயர் ளுக்குப் ோது ோப்பு பகாள்னகாய்கள் ட்டத்தில் திருத்தம்
தனி ர் ாதுகாப்பு உகபணங்களுக்குப் (PPE) காதின ஒதுக்கீடு
 பூஜ்னத்தில் இருந்து >300 உள்ாட்டு உற்த்தினார்கள்
 ற்பககய யமங்கப்ட்டனய - தனி ர் ாதுகாப்பு உகபணங்கள் ( 51ட் ம்), N95
முகக் கய உனகள் ( 87ட் ம்), னைடிகபா குகாகபா குவின் நாத்தினபகள் (11. 08
ககாடி)

த ொறில் தெய்லத
ெீர் ிருத் ங்ைள்


ரிதப்படுத்

ஆளுதை

சர்யளதச அயில், ஒரு ாட்டின் ததாமில் தசய்மம் அிக்கககன (DBR) முதலீடு தசய்மம்
ண்ணநிருப்யர்கள் ார்ப்ார்கள்.



ததாடர் முனற்சிகள் மூம் உக யங்கினின் ததாமில் தசய்மம் அிக்ககனில் 2014இல் 142
ஆக இருந்த இந்தினாயின் இடம், 2019இல் 63 ஆக உனர்ந்துள்து.



அனுநதிகள் நற்றும் ஒப்புதல் அித்தல், சுன-சான்று நற்றும் மூன்ாம் ர் சான்று ஆகின
ஒழுங்குப்டுத்துதல் தசனல்முககக இது உள்டக்கும்.



ததாமில் தசய்யதற்கு நிகவும் சுநா ாடுகில் ஒன்ாக இந்தினாகய ஆக்க, ின
முகனில் தசாத்துப் திவு, யணிகத் தகபாறுகக யிகபயாக முடித்து கயத்தல் நற்றும்
ின யரி யிதித்தல் ததாடர்ா ததாமில் தசய்யகத ிகநப்டுத்தும் சீர்திருத்தங்கின்
அடுத்தக் கட்டத்தின் நீ து அபசு முழு மூச்சுடன் தசனாற்ி யருகிது.
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த ொறில் தெய்லத

சுயபொக்கும் தெல்பொடுைதர

ஊக்குலிக்ை ெீ பத் ி தபருநிறுலன ெட்ட
நடலடிக்தைைள்


2018இல் ிறுய சட்ட யழுவுதல்ககக் குற்நற்தாக்கும் முதல் கட்டநாக, 16
கூட்டுக்

குற்ங்கள்

அபாத

தசனல்முகனில்

இருந்து

உட்புத்

தீர்ப்புக்கு

நாற்ப்ட்ட.


ிறுயத்கதத்

ததாடங்க

ிறுயத்கதத்

ததாடங்க

ஒருங்கிகணந்த

இகணனம்

ிகநனாக்கப்ட்ட

நின்ணு

சார்ந்த
டியம்

டியம்
(SPICe

+)

அிமுகப்டுத்தப்ட்டு, ஒளப டியம் மூம் ல்ளயறு அகநச்சகங்கள் நற்றும்
நாி அபசின் 10 ளசகயகள் அிக்கப்டுகின்.


சுதந்திபநா இனக்குர்களுக்கா தகயல் யங்கித் ததாடங்கப்ட்டது.



ிறுயங்கள் சட்டம், 2013இன் கீ ழ் 14,000க்கும் அதிகநா யமக்குகள் திரும்ப்
தப்ட்ட.
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த ொறில்தெய்லத

ரி ொக்கும் லதைில்

நிறுலனங்ைள் ெட்டத் ில் அண்தில்
மற்தைொள்ரப்பட்ட நடலடிக்தைைள்


இரு



மைொலிட்-19

ப்பினருக்கு இதடமொன பரிொற்மம் த ொடர்பொன லறிமுதமைதர ெீொக்கு ல்.
ெத் ில்,

நிறுலனங்ைள்

ெட்டம்,

2013-இல்

உள்ர

பல்மலறு

லறிமுதமைரின்ைீ ழ், தெல்படுல ொல் ற்படும் சுதைதரக் குதமக்கும் லதைில்,
உரி மநத் ில் நடலடிக்தை. நற்றும், ிறுயத்தின் யாரினக் கூட்டங்கள், அரிதாக
டத்தப்டும்

தாதுக்குழுக்

கூட்டங்கள்,

யருடாந்திபப்

தாதுக்குழுக்

கூட்டங்கள்,

யாரினக்கூட்டங்கள் ஆகினயற்க டத்துயதற்கும், உரிந யியகாபங்களுக்குத் தீர்வுகாணவும்
டிஜிட்டல் இந்தினா திட்டத்தின் க அதிக அயில் னன்டுத்துதல்.


ிலொயொ ல்

ற்றும்

லறக்குைளுக்கு

ைடன்ீ ட்பு

லி ிைள்,

2016

அல்படுத் ப்பட்டது

மு மய,

221

ீர்வுைொணப்பட்டு, 44 ெ ல ீ ம் ீ ட்ைப்பட்டுள்ரது

o

அ. ஒப்புக் தகாள்ப்ட்ட ததாகக ரூ.4.13 ட்சம் ளகாடிகள்

o

ஆ. தப்ட்ட ததாகக ரூ.1.84 ட்சம் ளகாடிகள்

- தியாாதல் நற்றும் கடன் நீ ட்பு யமிமுககின் கீ ழ், ிப்பயரி 29, 2020 யகப, லறக்குைள்

டுத்துக்

தைொள்ரப்படுல ற்கு

அரவுக்ைொன 13,566 லறக்குைள்

முன்ன ொைமல,

ரூ.5.01

ிரும்பப் தபமப்பட்டுள்ரன.

யட்ெம்

மைொடி

(ம ொொொை)
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த ொறில்நுட்ப உ லிமடனொன முதமைள் - மைொலிட்
ைொயத் ின்மபொது ஆன்தயன் ைல்லி.


ஸ்யனம்ிபா

டிடிதெச் ( DTH

)ளசல்கள்,

இன்டர்தட்

யசதி

இல்ாதயர்ககமம்

தசன்கடந்து உதவும். ற்களய மூன்று ளசல்கள் ள்ி கல்யிக்காக ஒதுக்கப்ட்டுள்.
தற்ளாது ளநலும் 12 ளசல்கள் கூடுதாக ஒதுக்கப்டும்.


கல்யி

ிபுணர்களுடன்

ளபக

கந்துகபனாடல்

ஒிபப்ப்டுயதற்கு ற்ாடுகள் தசய்னப்ட்டுள்.


ததாடர்கள்,

ஸ்ககப்

மூநாக

கல்யி ததாடர்ா யடிளனாக்கள்
ீ
ளநலும் கபமம் தசன்கடமம் யககனில் கல்யி

யடிளனாக்கள்
ீ
ஒிபப்ப்டுயதற்காக, டாட்டா ஸ்கக, ர்தடல் ளான் தினார் டிடிச்
ஆளபட்டர்களுடன் ஒப்ந்தம் தசய்து தகாள்ப்ட்டுள்து.


ஸ்யனம்ிபா

ளசல்கில்

கல்யி

ததாடர்ா

யிரனங்கக

ஒிபப்புயதற்காக

ஸ்யனம்ிபா ளசல்கின் ஒிபப்பு ளபம் (ாள்ளதாறும் ான்கு நணி ளபம்) இந்தின
நாிங்களுடன்

கிர்ந்து

ளநற்தகாள்ப்ட்டு யருகின்.

தகாள்யதற்காக

ஒருங்கிகணப்பு

டயடிக்கககள்



24 நார்ச் 2020 முதல் இதுயகப தீக்ஷா இகணனதத்திற்கு 60 ளகாடி ளர் யருகக தந்துள்ர்.



இ-ாடசாக (e-Paatshaala) திட்டத்தில் 200 புதின ாடப்புத்தகங்கள் ளசர்க்கப்ட்டுள்.

அெின் ெீர் ிருத் ங்ைளும், பன்படுத்

லொய்ப்புள்மரொரும்

கயரயோய்ப்ர ஊக்குவிக் ,ந ோத்நோ ோந்தி கதசின ஊப கயரயோய்ப்பு
உருயோக் த் திட்டத்துக்கு ( MGNREGS) ஒதுக்கீடு ரூ .40, 000க ோடி அதி ரிப்பு.
 ந ோத்நோ ோந்தி கதசின ஊப கயரயோய்ப்பு உருயோக் த் திட்டத்துக்கு அபசு கூடுதாக ரூ .40, 000
ககாடி ஒதுக்கீடு ப ய்யும்.
 பநாத்தநாக 300 ககாடி நனித கயன ாட்கள் உருயாக்க இது உதவிகபநாக இருக்கும்.
 பும்பனர்ந்து ப ன்று திரும்பி யந்தயர்கள் உள்ளிட்கடாருக்கு நனமக்காத்திலும் அதிக கயன
தப கயண்டின கதனயகள் பூர்த்தி ப ய்னப்டும்.
 நீடித்த னன்தருயதா நற்றும் யாழ்யாதாப ப ாத்துக்கள் பருநவு உருயாக்கப்டும் .தண்ணீர்
க மிப்பு ப ாத்துகன உருயாக்குதலும் இதில் அடங்கும்.
 அதிக உற்த்தி மூம் கிபாநப்புப் பாருாதாபத்துக்கு உத்கயகம் ஊட்டும்.
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சுைொ ொ ெீர் ிருத் ங்ைள், நடலடிக்தைைள்:
தாது சுகாதாபத்தில் அதிகரிக்கப்ட்டமுதலீடுகள் 

சுகாதாபத்தின் நீ தா தாது தசயிங்கள் அதிகரிக்கப்டும்.



அடித்த சுகாதாப ிறுயங்கில் முதலீடுகள்.



கிபாநப்பு நற்றும் கர்ப்புப் குதிகில் சுகாதாப நற்றும்  கநனங்கக அதிகரித்தல்.



த்தககன யருங்கா தருந்ததாற்றுக்கும் இந்தினாகயத் தனார்டுத்துதல் -



ததாற்று ளாய் நருத்துயநக யாகங்கள் - அகத்து நாயட்டங்கிலும்.



ஆய்யக யகப்ின்ல் நற்றும் கண்காணிப்க யலுப்டுத்துதல் -



அகத்து நாயட்டங்கள், யட்டாப அயில் ஒருங்கிகணந்த தாது சுகாதாப ஆய்யகங்கள்.



தருந்ததாற்றுக்ககக் ககனா ஆய்யகங்கள், தாது சுகாதாப கநனம்.



ஆபாய்ச்சிகன ஊக்குயித்தல் - அகத்து நாயட்டங்கள், யட்டாப அயில் ஒருங்கிகணந்த
தாது சுகாதாப ஆய்யகங்கள்.

தருந்ததாற்றுக்ககக் ககனா ஆய்யகங்கள், தாது

சுகாதாப கநனம்


ஆபாய்ச்சிகன

ஊக்குயித்தல்

-

இந்தின

நருத்துய

ஒருங்கிகணந்த சுகாதாபத்துக்காக ளதசின ிறுய தம்.

ஆபாய்ச்சிக்

கமகத்தின்

மூம்

க ோவிட் ோதிப்புக்குப் பிந்ரதன ோத்தில் சநத்துயத்துடன்
கதோழில்நுட்த்தோல் முன்கடுக் ப்டும் ல்வி.
 PM eVIDYA -  முன அணுகுதல் ய தி பகாண்ட டிஜிட்டல் / ஆன்னன் கல்வித் திட்டம்
உடக பதாடங்கப்டும் .அதில் பின்யரும் அம் ங்கள் இருக்கும்:
 நாநிங்கள் / யூனினன் பிபகத ங்களில் ள்ளிக் கல்விக்கு DIKSHA : அனத்து
கிகபடுகளுக்கும் இ-ாடங்கள் நற்றும் QR குறியீட்டில் அறியும் ாடப் புத்தகங்கள் (ஒகப
ோடு, ஒகப டிஜிட்டல் தம்).


1முதல் 12 ஆம் யகுப்பு யனபயில் ஒவ்பயாரு யகுப்புக்கும் தனித்தனி டி.வி .க ல்
(ஒகப ோடு, ஒகப கசல்).

 யோகோலி, சமுதோன யோகோலி நற்றும் ோட் ோஸ்ட் ர தீவிபநாகப் னன்டுத்துதல்.
 ோர்ரயனற் நற்றும் கசவித்திற் நோற்றுத் திோளிக்கு விக ர இ-ோடங் ள்.
 உனர்நிர யரிரசயில் முதல் 100 இடங் ளில் உள் ல் ரக் ம ங் ள் 2020 கந 30
கததியில் இருந்து ஆன்னன் கல்வித் திட்டங்கள் பதாடங்க தாாககய
அனுநதிக்கப்டும்.
 நகோதர்ன்
- நாணயர்கள், ஆசிரினர்கள் நற்றும் குடும்த்திருக்கு ந ஆகபாக்கினம்,
உணர்வுப்பூர்யநா ஆகபாக்கினத்துக்கு உதவும் உவினல் ார்ந்த மூக உதவி அளிக்கும் திட்டம்
பதாடங்கப்டும்.
 ள்ளிக்கூட, நமரப் ருயக் குமந்ரத ள் நற்றும் ஆசிரினர் ளுக்கு புதின கதசின ோடத் திட்டம்
நற்றும் யழி ோட்டி யரபனர பயளியிடப்டும்; உகாவின நற்றும்21 யது நூற்ாண்டு பதாழில்
தின் கதனயகளுடன் ஒருங்கினணந்ததாக இது இருக்கும்.
 2025க்குள் கிகபடு 5 முடிக்கும் நாணயர்கள் உரின கற்னப் பறுயனத உறுதி ப ய்ன கதசின
அடிப்ரட நிர ழுத்தறிவு நற்றும் ண்ணறிவு ட்சின கோக்குத் திட்டம் டி ம்ர்2020 க்குள்
பதாடங்கப்டும்.

ிலொயொ ல் ற்றும் தநொடிப்புநிதய லி ிைள் த ொடர்பொன நடலடிக்தைைள்
மூயம் த ொறில் தெய்லத


ரி ொக்குலத

மலும் அ ிைரிக்ை நடலடிக்தை

தியால் டயடிக்ககககத் ததாடங்குயதற்கா குகந்தட்ச யபம்பு ரூ.1 ளகாடினாக அதிகரிக்கப்ட்டுள்து (ரூ.1 ட்சத்திிருந்து
அதிகரிப்பு, தரும்ாலும் சிறு, குறு, டுத்தப ிறுயங்கள் நீ ட்கப்டுகின்).



சட்டத்தின்ிரிவு

240-யின்

கீ ழ்,

ெிறு,

குறு,

நடுத்  நிறுலனங்ைளுக்ைொன ெிமப்பு

ிலொல்

ீர்வு லறிமுதமைள்,

யிகபயில்

அியிக்கப்டும்.



ளாய்த்

ததாற்றுச்

சூமல்

அடிப்கடனில்,

பு ி ொை

ிலொல்

நடலடிக்தைைதரத்

த ொடங்கும்

பணிைள்

ஓொண்டுலத

ிரும்பச்

தெலுத் ொ து

நிறுத் ிதலப்பு.



தியால்

யிதினின்கீ ழ்,

தியால்

டயடிக்ககககத்

ததாடங்குயதில்,

பணத்த த்

த ொடர்பொன

லதமுதமில் மைொலிட்-19 ைொணொைப் தபமப்படும் ைடனுக்கு லியக்கு அரிப்பது குமித்து முடிதலடுக்ை த் ி அசுக்கு
அ ிைொம்.

நிறுலன ெட்ட லழுல ல்ைதர குற்மற்ம ொக்கு ல்


சிின ததாமில்நுட் நற்றும் தசனல்முக யழுயதல்கள் (தருிறுய சமூகக் கடகநககப் ற்ின தகயல் அிக்ககனில்
குகாடுகள்,

இனக்குர்கள்

தாதுக்குழுக்கூட்டம்

குழு

டத்துயதில்

தகயல்

அிக்ககனில்

தாநதம்)

ளாதாகந,

ததாடர்புகடன

யழுயதல்ககத்

யிதிநீ ல்கக,

தாக்கல்

ிறுய

தசய்தல்,

சட்ட

ஆண்டுப்

யழுயதல்கக

குற்நற்தாக்குதல்.


இகசந்துத் தீர்க்கக்கூடின தருயாரினா குற்ப் ிரிவுகள் உட்புத் தீர்ப்பு தசனல்முகக்கு நாற்ப்டும். இகசந்து
தீர்க்கக்கூடின யிரனங்கில் ிபாந்தின இனக்குரின் அதிகாபங்கள் அதிகரிப்பு (முன்ர் 18 ிரிவுகள இருந்த ிகனில்,
தற்ளாது 58 ிரிவுகள் உட்புத் தீர்ப்பு தசனல்முக மூம் ககனாப்டும்).



குற்யினல் ீதிநன்ங்கள் நற்றும் ளதசின ிறுய சட்டத் தீர்ப்ானத்தின் சுகநகக இந்த சட்டத் திருத்தங்கள் குகக்கும்.



இகசந்துத்

தீர்க்கக்கூடின

ககனாப்டும்.

7

குற்ங்கள்

தநாத்தநாகக்

ககயிடப்ட்ட,

நாற்றுக்

கட்டகநப்ின்

கீ ழ்

5

குற்ங்கள்

ோர்ப்கபட் ள் கதோழில் கசய்யரத ளிரநனோக்குதல்
 `கதோழில் கதோடங்குதல்' நற்றும் `தியோல்நிர ரசல்' தபநிரப்டுத்தலில் கநம்ோடு
கசய்ததோல் ,இந்தினாவில் ளிதில் பதாழில் ப ய்யும் நினனனத் தபநினப்டுத்துயது
கநம்ட்டிருக்கிது.
 நற் முக்கின சீர்திருத்தங் ளில் பின்யருய அடங்கும் இந்தின பாது நிறுயங்கள் அனுநதிக்கப்டும் பயளிாட்டு நீதிப் ரிா
ல்னக்குள் ப க்யூரிட்டிகன கபடினாகப் ட்டினலிடுதல்.
 ங்குப் ரியர்த்தன னநனங்களில் Non-convertible debentures - NCDகளில் ட்டினலிடும்
தனினார் நிறுயங்கள், ட்டினலிடப்ட்ட நிறுயங்காகக் கருதப்ட நாட்டாது.
 கம்பனிகள் ட்டம், 2013-இல் கம்பனிகள் ட்டம், 1956Part IXA (உற்த்தி
நிறுயங்கள்) அம் ம் க ர்ப்பு.
 கதசின கம்பனி ட்ட கநல்முனயீட்டுத் தீர்ப்ானம் (NCLAT) விக ர
அநர்வுகன கூடுதாக உருயாக்கும் அதிகாபம்.
 சிறின நிறுயங்கள், ஒரு ர் நிறுயங்கள், உற்த்தி நிறுயங்கள் , ஸ்டார்
அப்களின் அனத்து தயனண தயறுதல்களுக்கும் குனயா அபாதங்கள்.

பு ி, சுெொர்பு இந் ிொவுக்ைொன தபொதுத்துதம நிறுலனங்ைள் தைொள்தை
கடந்த  ஆண்டுகில் இந்தினாவும், உகமும் நாிமள்.
புதின ஒத்திகசவுக் தகாள்கக ளதகயப்டுகிது – இங்கு அதனத்து துதமைரிலும்
தபொதுத்துதம நிறுலனங்ைள் முக்ைி பங்கு லைிக்கும்.


னிொர் துதமக்கு லொய்ப்பு, அம

மநத் ில், குமிப்பிட்ட பகு ிைரில்

இதன்அடிப்கடனில், புதின தகாள்கககன அபசு அியிக்கும், இதில்,
o

தாதுன் கருதி தாதுத்துக ிறுயங்கள் டத்தும் முக்கினத்துயம் யாய்ந்த துககள் குித்த அியிப்பு தயினிடப்டும்.

o

முக்கினத்துயம் யாய்ந்த துககில், குதமந் பட்ெம் ஒரு நிறுலனம், தபொதுத்துதமின் ைீ ழ் இருக்கும். ஆனொல்,

னிொர் துதமினரும்

அனு ிக்ைப்படுலொர்ைள்.
o

நற் துககில், தபொதுத்துதம நிறுலனங்ைள்

னிொர்ொக்ைப்படும் (யாய்ப்புகள் ளான்யற்ின் அடிப்கடனில் தசனல்டுத்துயதற்கா

காம் இருக்கும்).
o

ளதகயனில்ாத ிர்யாகச் தசவுககக் குகக்கும் யககனில், முக்ைித்துலம் லொய்ந்
ஒன்று மு ல் நொன்கு லத இருக்கும்; ற்மதல

துதமைரில் உள்ர நிறுலனங்ைரின் ண்ணிக்தை

னிொர்ொக்ைப்படும்/இதணக்ைப்படும்/ ற்ம நிறுலனங்ைரின் ைீ ழ் தைொண்டுலப்படும்.

ொநிய அசுைளுக்கு ற்ைனமல லறங்ைப்பட்டுள்ர ஆ வு
நாி அபசுககப் ளாளய நத்தின அபசும் தரின அயில் யருயாய் இமப்க சந்தித்துள்து.
•

இருந்த ளாதிலும், உதயி ளதகயப்டும் இந்த ளபத்தில், நாி அபசுகளுக்கு தாபா ஆதபகய நத்தின அபசு ததாடர்ந்து யமங்கி யருகிது.

•

ிதிிக அிக்ககனின் நதிப்ீடுகில் இருந்து யபாறு காணாத சரிகய உண்கநனா யருயாய் அகடந்துள் ிகனிலும், ிதிிக அிக்ககனின்
நதிப்ீடுகள் தசல்த்தக்கது ன்து ளா யரிப் கிர்வு (ரூ 466,038 ளகாடி) ப்பில் முழுகநனாக யமங்கப்ட்டது.

•

நத்தின அபசின் யங்கள் கடும் அழுத்ததில் உள் ளாதும், யருயாய் இமப்பு நாினங்கள் (ரூ 12,390 ளகாடி) ப்பல் நற்றும் ளந நாதங்கில் சரினா
ளபத்தில் நாிங்களுக்கு யமங்கப்ட்ட.

•

நாிப் ளரிடர் ியாபண ிதி முன்ணம் (ரூ 11,092 ளகாடி) ப்பல் முதல் யாபத்தில் யமங்கப்ட்டது.

•

ளபடி தகாயிட்-திர்ப்பு டயடிக்கககளுக்காக சுகாதாப அகநச்சகத்தால் ரூ 4,113 ளகாடிகும் அதிகநா ிதி யமங்கப்ட்டது.

•

நத்தின அபசின் ளகாரிக்கககன ற்று, இந்தின ரிசர்வ் யங்கி கீ ழ்கண்டயற்க அதிகரித்துள்து:

•

நாிங்கின் யமிகள் நற்றும் முககள் முன்ண அவுகள் 60 சதயதம்
ீ
யகப.

•

ஒரு நாிம் ததாடர்ந்து நிககப்ற்ில் இருக்கக்கூடின காம் 14 ாட்கில் இருந்து 21 ாட்கள்.

•

ஒரு நாிம் ஒரு காாண்டில் நிககப்ற்ில் இருக்கக்கூடின காம் 32 ாட்கில் இருந்து 50 ாட்கள்.

ொநிய அசுைளுக்கு ஆ வு அரித் ல்


2020-21-ஆம் ஆண்டில் நாிங்கள் கடன் தறுயதற்கா யபம்பு.



ரூ.6.41 ட்சம் ளகாடினாக அியிக்கப்ட்டது, இது ஒட்டுதநாத்த நாி உற்த்தினில் (GSDP) 3 சதயதம்
ீ
ன் அடிப்கடனில் ிர்ணனிக்கப்ட்டது.



இதில் 75 சதயதத்
ீ
ததாகக, நாிங்களுக்கு நார்ச் 2020-ளளன அங்கீ காபம் அிக்கப்ட்டது. இதகப் னன்டுத்தும் காத்கத நாிங்கள முடிவுதசய்ன
ளயண்டும்.



அங்கீ கரிக்கப்ட்ட கடன் அயில் 14 சதயதத்கத
ீ
நட்டுளந நாி அபசுகள் தற்றுள். அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட த ொதைில் 86 ெ ல ீ ம்அரவுக்கு இன்னும்
பன்படுத் ப்படொமயம உள்ரன.



இருப்ினும், கடன் யபம்க சிப்ிநாக 3 சதயதத்திிருந்து
ீ
5சதயதநாக
ீ
அதிகரிக்க ளயண்டும் ன்று நாி அபசுகள் ளகாரிக்கக யிடுத்துயருகின்.



தற்ளாகதன திர்ாபாத சூமக கருத்தில் தகாண்டு, ொநிய அசுைரின் மைொரிக்தைத ற்ை த் ி அசு முடிவுதெய்துள்ரது. ொநியங்ைள் ைடன்
தபறுல ற்ைொன லம்பு 3ெ ல ீ த் ியிருந்து 5 ெ ல ீ ொை அ ிைரிக்ைப்படுைிமது. இது 2020-21-ஆம் ஆண்டுக்கு ட்டும தபொருந்தும்.



இதன்மூம், நாிங்களுக்கு கூடு யொை ரூ.4.28 யட்ெம் மைொடி ைிதடக்கும்.

ொநிய அசுைளுக்கு ஆ வு, ொநிய அரலியொன ெீர் ிருத் ங்ைதர ஊக்குலித் ல்.


கீ ழ்கண்டயற்றுக்காக கடன் யாங்குதில் ஒரு குதி, குிப்ிட்ட சீ ர்திருத்தங்களுடன் இகணக்கப்டும் (ிதி ஆகணனத்தின் ரிந்துகபகள் உட்ட).



திர்கா அதிக தநாத்த நாி உள்ாட்டு உற்த்தி நற்றும் குகந்த ற்ாக்குககின் மூம் கூடுதல் கடின் ிகத்தன்கநகன உறுதி தசய்ன,



பும் தனர்ந்ளதாரின் க ஊக்குயிக்க நற்றும் உணவு யிிளனாகத்தின் கசிவுககக் குகக்க,



முதலீட்டின் மூம் ளயகயாய்ப்புகள் உருயாயகத அதிகரிக்க.



யியசானிகின் ன்ககப் ாதுகாக்கும் அளத சநனத்தில், நின்சாபத் துககன ிகத்தன்கநப் தச்தசய்ன, நற்றும்



கர்ப்பு யர்ச்சி, ஆளபாக்கினம், சுகாதாபத்கத ஊக்குயிக்க,



'ஒளப ளதசம், ஒளப குடும் அட்கடகன' ாடு முழுயதும் அநல்டுத்துதல், ததாமில் தசய்யகத சுநாக்குதல், நின்சாப யிிளனாகம், கர்ப்பு உள்ாட்சி அகநப்புகின்
யருயாய் ஆகின ான்கு துககில் சீ ர்திருத்த இகணப்பு இருக்கும்.



தசயிங்கள் துகனால் கீ ழ்கண்ட முகனில் ஒரு குிப்ிட்டத் திட்டம் அியிக்கப்டும்:



0.50 சதயதம்
ீ
ிந்தககற் அதிகரிப்பு.



0.25 சதயதத்தின்
ீ

ான்கு குதிகில் 1சதயதம்,
ீ
இதில் ஒவ்தயாரு குதிமம் ததியாகக் குிப்ிடப்ட்ட, அயிடக்கூடின நற்றும் தசனல்டுத்தக்கூடின சீ ர்திருத்த

டயடிக்கககளாடு இகணக்கப்ட்டிருக்கும்.


ான்கு சீ ர்திருத்தத் துககில் குகந்தட்சம் மூன்ிாயது கநல்கற்கள் அகடனப்ட்டிருந்தால் ளநற்தகாண்டு 50 சதயதம்.
ீ

முந்த  நடலடிக்தைைரொல் ைிதடத்

யரிகச ண்
1

டயடிக்கககள்
22 நார்ச் 2020 முதல் யரிச்
சலுகககள் காபணநாக

ஊக்ைம்

ரூாய் ளகாடினில்

7800

ற்ட்ட யருயாய் இமப்பு
2

ிபதநர் கரீப் கல்னாண்
ததாகுப்பு திட்ட ஒதுக்கீ டு

3

சுகாதாபத்துகக்கா
ிபதநரின் அியிப்புகள்
தநாத்தம்

1,70,000
15,000
1,92,800

குதி -I அறிவிப்பு ளில் அளிக் ப்ட்ட உத்கய நளிக்கும் திட்டங் ள்
யரின
ண்

திட்ட வியபம்

(ரூ .ககாடியில்)

1

ம்.ஸ்.ம்.இ.கள் உள்ளிட்ட பதாழில்களுக்கு
அய பகா W/C ற்ாடு

2

பருக்கடியில் உள் ம்.ஸ்.ம்.இ.களுக்கு துனணக்
கடன்
ம்.ஸ்.ம்.இ.களுக்குக்கு நிதிகளுக்கா நிதினம்

3
4

பதாழில் நிறுயங்கள் & பதாழிார்களுக்கு ஈ.பி.ப் .
ஆதபவு

5

ஈ.பி.ப் .விகிதங்கள் குனப்பு

6

8

NBFC/HFC/MFIகளுக்கு சிப்பு பபாக்கநாக்கல்
திட்டம்
NBFC-கள் / MFI-களின் கடன்களுக்கு குதினவு
கடன் உத்தபயாதத் திட்டம்2 .0
மின் விநிகனாக நிறுயங்களுக்கு பபாக்க உதவி

9

TDS/TCS விகிதங்கள் குனப்பு

7

பநாத்தம்...

3,00,000
20,000
50,000
2800
6750
30,000
45,000
90,000
50,000
5,94,550

பகு ி-2இல் உள்ர அமிலிப்புைரின் மூயம் லறங்ைப்படும் ஊக்ைிைள்
ய. ண்

1

பும் தனர்ந்த ததாமிார்களுக்கு 2 நாதங்களுக்கு

3500

இயச உணவு தாின யிிளனாகம்

2

முத்பா சிரு கடன்களுக்கு யட்டி நாினம்

3

சாகளனாப யினாாரிகளுக்கு சிப்புக் கடன் யசதி

4

(ரூ. ளகாடினில்)

தாருள்

1500
400

யட்டு
ீ
யசதி: கடனுடன் இகணக்கப்ட்ட யட்டு
ீ
யசதி நாினம்- டுத்தப யருயாய்ப் ிரிவு

5

ார்டு மூம் கூடுதல் அயசபகாப் ணி மூதம்

6

யியசானக் கடன் அட்கட மூம் கூடுதல் கடன்

70,000
30,000
2,00,000

கூட்டுத்ததாகக

3,10,0000

குதி-3 அறிவிப்பு ளில் அளிக் ப்ட்ட உத்கய நளிக்கும் திட்டங் ள்
ய. ண்

1.

திட்ட யியபம்

(ரூ. ளகாடினில்)

உணவு குறு பதாழில் நிறுயங்கள்

10,000
2.

பிபதநரின் நத்ஸ் ன ம்ட கனாஜ்ா

20,000
3.
4.
5.
6
7

TOP முதல் TOTAL யனப: ப னல்ாட்டுப் சுனநகள்

500

கயாண்னநக் கட்டனநப்பு நிதி

1,00,000

கால்னட பாநரிப்புக் கட்டனநப்பு கநம்ாட்டு நிதி

15,000

மூலினக ாகுடினன ஊக்குவித்தல்

4,000

கதனீ யர்ப்பு முன்முனற்சி

500
பநாத்தம்

1,50,000

பகு ி-4 ற்றும் பகு ி-5இல் உள்ர அமிலிப்புைரின் மூயம் லறங்ைப்படும் ஊக்ைிைள்

ய.

தாருள்

ண்
1

2

(ரூ. ளகாடினில்)

ம்கத்தன்கந இகடதயி ிதி
நகாத்நா காந்தி ளதசின ஊபக ளயக உறுதினிப்புத் திட்டக் கூடுதல்
ஒதுக்கீ டு

கூட்டுத்ததாகக

8,100
40,000
48,100

ஆத் நிர்பொர் பொத் த ொகுப்பின் ைீ ழ் லறங்ைப்படும் ஒட்டுதொத்

தாருள்

ய. ண்

ஊக்ைிைள்

(ரூ. ளகாடினில்)

1

குதி 1

5,94,550

2

குதி 2

3,10,000

3

குதி 3

1,50,000

4

குதி 4 நற்றும் 5

48,100
கூட்டுத்ததாகக

5

ிபதநரின் கமகள் நறுயாழ்வுத் திட்டம்

6

இந்தின ரிசர்வ் யங்கி டயடிக்கககள்

உட்ட

(முந்கதன டயடிக்கககள்)

11,02,650
1,92,800
8,01,603

(கடமுகனில் உள்)

கூட்டுத்ததாகக

9,94,403

ஒட்டுதநாத்தக் கூட்டுத்ததாகக

20,97,053

நன்மி

