
പിരിച്ചുവിടലുകളചും 
അടച്ചുപൂട്ടലുകളചും 
സാധാരണമാണ്. 
പരിഷ്കരണത്ിന്്ററെ 
പപരിലും നയപരമായ 
വവരുദ്ധധ്യങ്ങളചു്റട പപരിലും 
അനുസരണത്ിന്്ററെ പപരിലും 
ഇൻസ്്റപക്ടർ രാജ് 
പതിവാണ്.

ബാങ്ുകൾ പുറെം തിരിഞ്ു 
നിൽക്ുന്ു, പ്പവർത്ന 
മൂലധനം കുറെയുന്ു, 
അപതസമയം വിപുലീകരണം 
നിസ്ാരമാണ്. ആവർത്ിച്ചുള്ള 
്ററെയ്്ഡുകൾ, ഏകപക്ീയമായ 
പിടി്റച്ടുക്ലുകൾ, 
അനധ്യായമായ ശിക്കൾ 
എന്ിവ ബിസിനസ്ിന്്ററെ 
പുതിയ നിയമമായി 
മാറെിയിരിക്ുന്ു. 
അപതസമയം, പലാകത്ിന്്ററെ 
പകുതിയിൽ നിന്ന് 
അക്റല, പബാർഡ് റെൂമിൽ 
എടുക്ുന് തീരുമാനങ്ങ്റള 
അടിസ്ാനമാക്ിയുള്ള പുതിയ 

നയങ്ങളചും നിയപ്ത്രണങ്ങളചും 
ഊഹക്ച്വടത്ിലൂ്റട 
ആവിഷ്കരിക്്റപെടുന്ു. 
തൽഫലമായി, 
്റെറെുകിട ജ്്വല്ലറെികളചും 
കരകൗശല വിദഗ്ധരും 
ഉപജ്ീവനത്ിനായി 
പാടു്റപടുന്ു.
സ്വർണ്ണത്ിന്്ററെ ഉയർന് 

ഇറെക്ുമതി തീരുവ 
സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളചു്റട 
വിൽപെന്റയ ബാധിക്ുക 
മാപ്തമല്ല, കരകൗശല 
്റതാഴിലാളികളചു്റട 
ഉപജ്ീവനത്ിന് 
ഭീഷണിയാകുകയും ്റെയ്തു. 
ജ്യ്പൂരി്റല കുന്ദൻ, 
മീന, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ 
എന്ിവയു്റട ബിസിനസിൽ 
ഏർ്റപെട്ടിരിക്ുന് 
കരകൗശല വിദഗ്ധർ, 
സ്ിതി ്റമച്്റപെടുത്ാൻ 
സഹായിക്ുന്തിന് 
സർക്ാർ െില നയപരമായ 
നടപടികൾ സ്വീകരിക്ണ്റമന്ന് 
ആവശധ്യ്റപെട്ടചു.
ഇത്രധ്യയി്റല സ്വർണ്ണ വില 

വർദ്ധനവ് അത്രാരാപ്ട്ര 
ഘടകങ്ങൾ മാപ്തമല്ല, ഉയർന് 
ഇറെക്ുമതി തീരുവയും 
ജ്ിഎസ്ടി പപാലുള്ള ആഭധ്യത്രര 
ഘടകങ്ങളചും വില കുറെയാൻ 
കാരണമായതായി ജ്ി്റജ്സി 
പ്പസി്ഡന്റ് സയ്ാം ്റമഹ്റെ 
പറെഞ്ു. പലാകത്ി്റല 
ഏറ്റവും ്റെലപവറെിയ 
രാജ്ധ്യം ഇത്രധ്യയാ്റണന്ന് 
അറെിയാവുന്തു്റകാണ്ാണ് 
ഇന്ന് ആളചുകൾ 
സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ 
വരാത്ത്. അതിനാൽ, 
ബജ്റ്റിൽ സർക്ാർ ഇറെക്ുമതി 

തീരുവ 6 ശതമാനമായി 
കുറെയ്ക്ു്റമന്ന് ഞങ്ങൾ 
പ്പതീക്ിച്ിരുന്ു.
ശിക്ാനടപടികളിലൂ്റട 

മൂലധന-അധ്വാനാധിഷ്്ഠിത 
വധ്യവസായ്റത് 
അവഗണിക്ുന്ത് തുടരാൻ 
സർക്ാരിന് കഴിയില്ല. 
ഉയർന് ഇറെക്ുമതി തീരുവ 
ഘടന വധ്യവസായത്ിന് 
ഹാനികരവും കള്ളക്ടത്ന് 
വർദ്ധിക്ുന്തിലൂ്റട 
സർക്ാരിന് 
വിനാശകരവുമാണ്. 
നയങ്ങൾക്ന് പുറെപമ, 
സുതാരധ്യതയു്റടയും 
ഉത്രവാദിത്ത്ിന്്ററെയും 
കാരധ്യത്ിൽ വധ്യവസായത്ിന് 
ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ 
ആവശധ്യമാണ്, ഒപെം 
കരകൗശല ്റതാഴിലാളികളചു്റട 
്റതാഴിൽ സാഹെരധ്യങ്ങളചും 
ജ്ീവിത നിലവാരവും 
്റമച്്റപെടുത്ുകയും പവണം.
ശരിയായ ്റപ്പാഫഷണൽ 

മാർഗ്ഗനിർപദേശങ്ങൾ, ്റതാഴിൽ 
അത്രരീക്ം, സമയബന്ിതമായ 
ശമ്പള വർദ്ധനവ് എന്ിവ 
്റകാണ്ുവന്ന് കരകൗശല 
വിദഗ്ധരു്റട നിലവാരം 
ഉയർത്ാൻ വധ്യവസായം 
പ്ശമിക്ണം. വധ്യവസായത്ിന് 
മുന്ിലുള്ള രണ്ാമ്റത് 
പ്പധാന ്റവല്ലചുവിളി 
സഹപ്സാബ്ദങ്ങ്റള കൂട്ടായി 
ആഭരണ പമഖലയിപലക്ന് 
്റകാണ്ുവരിക എന്താണ്.
ജ്ി്റജ്സി, ജ്ി്റജ്ഇപിസി, 

പവൾഡ് പഗാൾഡ് കൗൺസിൽ, 
ജ്ിഐഎ, പഫാ്ററെവർ 
മാർക്ന്, പ്ാറ്റിനം ഗിൽഡ് 
തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ 

സംയുക്തമായി ഒത്ുപെർന്ന് 
ആഭരണങ്ങൾക്ായി 
സഹപ്സാബ്ദങ്ങളിൽ 
ആത്മവിശ്വാസം 
വളർത്ുന്തിനായി സംയുക്ത 
പ്പപമാഷണൽ പ്പവർത്നങ്ങൾ 
സംഘടിപെിപക്ണ് 
സമയമാണിത്. നൂതനമായ 
പ്പപമാഷണൽ കാ്റമ്പയ് 
നുകളിലൂ്റട സ്വർണ്ണം, 
വപ്ജ്ം, പ്ാറ്റിനം എന്ിവ 
വലിയ പതാതിൽ 
പപ്പാത്ാഹിപെിക്ുകയല്ലാ്റത 
ഇന്ന് വധ്യവസായത്ിന് മറ്റന് 
മാർഗമില്ല.
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എംഎസ്എംഇക്റള 
പുനരുജ്ീവിപെിക്ുക
5 പ്ടിലധ്യൺ പ്ഡാളർ 
സമ്പദ്വധ്യവസ്യിപലക്ുള്ള പാത

കസ്റംസ് തീരുവ 
നാല് ശതമാനമായി 
കുറെച്ാൽ 
ബിസിനസിൽ 
10 ശതമാനം 
വർധനയുണ്ാകും.

ഗാർഡ് മാറ്റം: സയാം ്റമഹ്റെയു്റട കീഴിൽ 
സിഒഎ ജ്ി്റജ്സി്റയ നിയപ്ത്രിക്ുന്ു

ജ്ി്റജ്സി പ്പതിനിധി സംഘം 
എഫ്എമ്ുമായുള്ള നിലവി്റല 
്റവല്ലചുവിളികൾ അവപലാകനം ്റെയ്ചുന്ു

ജ്്വല്ലറെി വധ്യവസായത്ിന്്ററെ ദുരിതങ്ങൾ 
ജ്ി്റജ്സി ധനമപ്ത്രിപയാട് ആവർത്ിച്ചു

ജ്ിഎസ്ടിയും കസ്റംസ് തീരുവയും 
കാരധ്യക്മമാക്ാൻ ജ്ി്റജ്സിയു്റട പുതിയ 
പനതൃത്വം തയ്ാറൊണ്

ബംഗളചുരുവില് ജ്്വല്ലറെി പാര്ക്ന് 
സ്ാപിക്ണ്റമന്ന് കര്ണാടക സര്ക്ാര്

കലധ്യാൺ ജ്ൂവപലഴ്സിന്്ററെ അറ്റാദായം 10 
ശതമാനം ഉയർന്ന് 148 പകാടി രൂപയായി

ആഢംബര വസ്തുക്ൾക്ായി ഏറ്റവും 
കൂടുതൽ ്റെലവഴിക്ുന് രാജ്ധ്യം ഏതാണ്?
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ശന്യാം മ്റഹന്റെ, 
ജ്ിജ്്റസി 
പന്രസി്ഡനന്റെന്3 4 6

5

എംഎസ്എംഇ പമഖല 
ഏകപദശം 63 

ദശലക്ം സംരംഭങ്ങൾ 
ഉൾ്റക്ാള്ളചുന്ു, ഇത് 
ഇത്രധ്യയു്റട ജ്ി്ഡിപിയു്റട 30 
ശതമാനവും ഉൽപാദനത്ിന് 
45 ശതമാനവും കയറ്റചുമതിക്ന് 
40 ശതമാനവും സംഭാവന 
്റെയ്ചുന്ു. സർക്ാർ 
കണക്ുകൾ പ്പകാരം 
113 ദശലക്ത്ിലധികം 
ആളചുകൾ ഇവി്റട പജ്ാലി 
്റെയ്ചുന്ു. സമീപകാലത്ന് 
ഈ പമഖലയ്ക്ന് നിരവധി 
തിരിച്ടികൾ പനരിട്ടിട്ടചുണ്ന്.
ഒന്ാമപത്ത് പനാട്ടന് 

നിപരാധനം, തുടർന്ന് 
എൻസിഎൽടി, ജ്ിഎസ്ടി 
എന്ിവ പരിഹരിക്ാൻ 
സമയ്റമടുത്ു, തുടർന്ന് 
സമ്പദ്വധ്യവസ്യി്റല മാന്ദധ്യം, 
പകാവിഡ് -19, അടുത്ി്റട 
റെഷധ്യ-ഉ്റപ്കയ്ൻ യുദ്ധം 
തുടങ്ങിയ ഭൗമരാപ്ട്രീയ 
പിരിമുറെുക്ങ്ങൾ. 
തൽഫലമായി, 2022-23 ൽ 
10,655 സൂക്ന്മ, ്റെറെുകിട, 
ഇടത്രം സംരംഭങ്ങൾ 
(എംഎസ്എംഇ) അടച്ചുപൂട്ടി.
സാമ്പത്ിക പണലഭധ്യത, 

വായ്പാ തിരിച്ടവ്, 
പവതനം, ശമ്പളം, 
നിയമപരമായ കുടിശ്ിക 
തുടങ്ങിയ സ്ിര ്റെലവുകൾ 
നിറെപവറ്റചുന്തുമായി 
ബന്്റപെട്ട ്റവല്ലചുവിളികൾ 
ഈ പമഖല പനരിട്ടചു. മാപ്തമല്ല, 
അസംസ്കൃത വസ്തുക്ളചു്റട 
വിലയും പലമടങ്ങന് വർദ്ധിച്ചു, 
ഇത് ഉൽപാദന്റച്ലവ് 
വർദ്ധിപെിച്ചു, ഇത് 
പണ്റമാഴുക്ി്റന 
ബാധിച്ചു,” പിഎച്ന്്ഡി 
പെംബർ ഓഫ് ്റകാപമഴ്സ് 
ആൻഡ് ഇൻ്ഡസ്പ്ടി 
(പിഎച്ന്്ഡിസിസിഐ) 
എംഎസ്എംഇ കമ്ിറ്റി 
പ്പസി്ഡന്റ് പമാഹിത് ്റജ്യിൻ 
പറെഞ്ു. സമ്പദ്വധ്യവസ്യു്റട 
30 ശതമാനവും ഒരുപപക് 
40 ശതമാനവും ്റതാഴില് 
്റെയ്ചുന് എംഎസ്എംഇ 
പമഖലയു്റട അവസ്യാണ് 
ഏറ്റവും ആശങ്ാജ്നകവും 
ഗുരുതരവുമായ പ്പശ്ന്റമന്ന് 
ഇത്രധ്യയു്റട മുന് െീഫ് 
സ്റാറ്റിസ്റീഷധ്യന് പ്പണബ് ്റസന് 
പറെയുന്ു. 
മാപ്തമല്ല, പകർച്വധ്യാധി 

സമയത്ും അതിനുപശഷവും 

മരിക്ുകയും 
അപ്പതധ്യക്മാവുകയും 
്റെയ്ത 20 ശതമാനം 
പപർക്ന് പകരമായി 
പുതിയ എംഎസ്എംഇകൾ 
സൃട്രിക്്റപെടുപമാ 
എന്തി്റനയും വള്റരയധികം 
ആപ്ശയിച്ിരിക്ുന്ു.
സൂറെത്ി്റല ്ഡയമണ്ന് 

ഹബ്ചും 2008 ന് 
പശഷമുള്ള ഏറ്റവും 
വലിയ ്റതാഴിലില്ലായ്മ 
പ്പതിസന്ിയാണ് പനരിടുന്ത്. 
കഴിഞ് രണ്ന് വര് 
ഷത്ിനിടയില് 1,25,000 
ത്ിലധികം ജ്ീവനക്ാ്റരയാണ് 
കമ്പനി പിരിച്ചുവിട്ടത്. 
ഭൗമരാപ്ട്രീയ ഘടകങ്ങൾ, 
ആഭധ്യത്രര പണലഭധ്യത 
പ്പതിസന്ി, ഇറെക്ുമതി 
തീരുവ, ജ്ിഎസ്ടി 
എന്ിവയുമായി ബന്്റപെട്ട 
പ്പശ്നങ്ങൾ എന്ിവയുൾ്റപെ്റട 
നിരവധി ഘടകങ്ങൾ കാരണം 
്റതാഴിൽ തീപ്വമായ വപ്ജ് 
പപാളിഷിംഗ് പമഖലയ്ക്ന് 
തിളക്ം നട്ര്റപെടുന്ു.
2018 ്ഡിസംബർ 

മുതൽ, അസംസ്കൃത 
വപ്ജ്ങ്ങൾ മുറെിക്ുന്തിലും 
പപാളിഷ് ്റെയ്ചുന്തിലും 
ഏർ്റപെട്ടിരിക്ുന് 3 
ലക്പത്ാളം ആളചുകൾക്ന് 
്റതാഴിൽ നട്ര്റപെട്ടചു, ഇത് 2008 
്റല ആപഗാള മാന്ദധ്യത്ിന് 
പശഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ 
പ്പതിസന്ിയാണ്.
10 ദശലക്ത്ിലധികം 

ആളചുകൾക്ന് ്റതാഴിൽ 
നൽകുന് എംഎസ്എംഇ 
പമഖലയായ രത്നങ്ങളചു്റടയും 
ആഭരണങ്ങളചു്റടയും 
കാരധ്യവും ഇതുത്റന്യാണ്. 
എന്ിരുന്ാലും, ഇന്ന് 
5,000 വർഷം പഴക്മുള്ള 
ഇത്രധ്യൻ രത്ന- ആഭരണ 
വധ്യവസായത്ിന്്ററെ 
പാരമ്പരധ്യവും 
കലാപരമായ കഴിവുകളചും 
വിസ്മൃതിയിപലക്ന് 
മങ്ങുകയാണ്. അസ്തിത്വ 
പ്പതിസന്ിയു്റട ലക്ണങ്ങൾ 
ഇന്ന് എല്ലായിടത്ും 
ദൃശധ്യമാണ്. സാമ്പത്ിക 
മാന്ദധ്യവും ്ഡിമാൻ്ഡിന്്ററെ 
അഭാവവും കാരണം 
ആഭരണ വിൽപെന 
കുറെയുന്ു. സ്വർണ്ണ വില 
ഉയരുന്ു, വപ്ജ് കയറ്റചുമതി 
കുറെയുന്ു, അപതസമയം 

സ്വർണ്ണത്ിന്്ററെ 
കസ്റംസ് തീരുവ 12.5 
ശതമാനത്ിൽ നിന്ന് 
10 ശതമാനമായി 
കുറെച്ത് ശരിയായ 
ദിശയിപലക്ുള്ള 
െുവടുവയ്പൊണ്. 
പസാമസുന്ദരം പി.ആർ.
പവൾഡ് പഗാൾഡ് 
കൗൺസിൽ റെീജ്ിയണൽ 
സിഇഒമാർ, ഇത്രധ്യ

സ്വർണ്ണത്ിന്്ററെ കസ്റംസ് 
തീരുവ കുറെയ്ക്ു്റമന്ന് 
ഞങ്ങൾ പ്പതീക്ിച്ിരുന്ു. 
നിർഭാഗധ്യവശാൽ 
അത് സംഭവിച്ില്ല. 
സ്വർണത്ിന്്ററെ തീരുവ 
കുറെയ്ക്ുന്തിനുപകരം 
്റവള്ളിയു്റട തീരുവ 
വർദ്ധിപെിക്ാൻ ധനമപ്ത്രി 
തീരുമാനിച്ചു.
എം.പി. അഹമ്ദ്, 
്റെയർമാൻ, മലബാർ 
പ്ഗൂപെന്

സ്വർണക്ടത്ന് 
തടയാൻ സ്വർണ്ണ 
ഇറെക്ുമതി തീരുവ 
യുക്തിസഹമാക്ുന് 
ശക്തമായ 
സ്വർണ്ണ നയം 
ഇത്രധ്യയ്ക്ന് 
ആവശധ്യമാണ്

ജ്്വല്ലറെി 
പമഖലയു്റട 
അതിജ്ീവന 
സംവിധാനം
റെീബൂട്ടന്?

By 
Titto Eapen
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ന്്യയൂഡല്ഹി: ഓള് ഇന്ത്യ 
ജെംസ് ആന്്ഡ് െ്വല്ലറി 
ജഡൊമസ്റിക് കൗണ്്സില് 
(െിജെസി) രത്്ന- െ്വല്ലറി 
വ്്യവ്സൊയത്ിജന്റെ 
സയൂക്ിപ്പുകൊരന്പും 
സയൂക്ിപ്പുകൊരന്പുമൊയി 17 
വ്ര്ഷം പയൂര്ത്ിയൊക്ി. 
ഈ 17 വ്ര് ഷത്ിന്ിടയില് 
ന്ിരവ്ധി പ്പശ് ന്ങ്ങള് 
പരിഹരിക്പുന്നത്ില് 
ഞങ്ങള് മപുന്് പന്തിയിലൊണ്. 
സര് ക്ൊരപുമൊയപുള്ള 
പ്കിയൊത്മക ചര് ച്ചകളിലയൂജട 
വ്്യവ്സൊയത്ിജന്റെ മിക് 
പരിമിത്ികളപും െിജെസി 
പരിഹരിച്ചപുജവ്ന്ന് ഇന്ന് 
എന്ിക്് അഭിമൊന്ത്ത്ൊജട 
പറയൊന്് കഴിയപും. സംഘടന്ൊ 
രംഗത്്, െിജെസി 
വ്്യവ്സൊയവ്പുമൊയി അടപുത്് 

പ്പവ്ർത്ിക്പുകയപും വ്ിദയൂര 
പ്ഗൊമങ്ങളിജല ഏറ്റവ്പും 
ജചറിയ െ്വല്ലറികളിത്ലക്് 
എത്ിത്ച്ചരൊൻ 
പ്ശമിക്പുകയപും ജചയ്തപു.

ഇന്ന്, െിജെസി 
സർക്ൊരിന്പും 
വ്്യവ്സൊയത്ിന്പും 
ഇടയിലപുള്ള ഒരപു പൊലമൊയി 
പ്പവ്ർത്ിക്പുന്നപു. 
െിഎസ്്ടി, ഹൊൾമൊർക്ിംഗ്, 
പിഎംഎൽഎ ത്പുടങ്ങി 
ന്ിരവ്ധി കൊര്യങ്ങളിൽ 
ഞങ്ങൾ സമീപകൊലത്് 
സർക്ൊരിജന്റെ വ്ിവ്ിധ 
മപ്ന്തൊലയങ്ങൾക്് ന്ിരവ്ധി 
ന്ിത്വ്ദന്ങ്ങൾ ന്ൽകപുകയപും 
സൗഹൊർദ്ദപരമൊയ 
പരിഹൊരം കജടെത്പുകയപും 
ജചയ്തപു. ത്പ്പൊത്ൊഹന്ം, 
സപുരക്, പപുത്രൊഗത്ി 

എന്നിവ്ജയക്പുറിച്ചപുള്ള 
ഞങ്ങളപുജട അടിസ്ൊന് 
ത്ത്്വശൊപ്സ്്തം 
വ്്യവ്സൊയജത് കയൂടപുത്ൽ 
അന്പുസരണമപുള്ളത്പും 
സപുത്ൊര്യവ്പുമൊക്ൊന്പും 
രൊെ്യത്ിജന്റെ 
വ്ികസന്ത്ിൽ ഒരപു 
പ്പധൊന് പങ്് വ്ഹിക്ൊന്പും 
സഹൊയിച്ചപു.

കയൂടൊജത്, ന്ിലവ്ിലപുള്ള 
വ്്യൊപൊര ത്മളകളിജല 
ഇടത്രം, ജചറപുകിട 
ന്ിർമ്ൊത്ൊക്ജള 
കണക്ിജലടപുത്്, െിജെസി 
ഇന്ത്യ ജെം ആൻഡ് 
െ്വല്ലറി ത്ഷൊ (െിജെഎസ്) 
രയൂപത്ിൽ അത്്യൊധപുന്ിക 
എക്്സിബിഷന്പുമൊയി 
എത്ിയിട്പുടെ്. ത്ഷൊയപുജട 
അടപുത് പത്ിപ്ിൽ 400 

ഓളം എക്്സിബിറ്റർമൊരപും 
രൊെ്യത്പുടന്ീളമപുള്ള 15,000 
ത്ത്ൊളം വ്ൊങ്ങപുന്നവ്രപും 
ആത്ിത്േയത്്വം 
വ്ഹിക്പുജമന്ന് 
പ്പത്ീക്ിക്പുന്നപു.

ജപ്കഡിറ്റ് വ്രവ്്, ഡിമൊൻഡ് 
മൊന്്യം, ഉയരപുന്ന സ്വർണ്ണ 
വ്ില, ഉയർന്ന കസ്റംസ് ഡ്യയൂട്ി 
ത്പുടങ്ങിയ പ്പശ് ന്ങ്ങൾ 
പരിഹരിക്ൊൻ െിജെസിയിൽ 
ഞങ്ങൾ ബഹപുമപുഖ 
ത്പൊരൊട്ത്ിലൊണ്. ഈ 
വ്ിഷയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ 
സമപ്ഗമൊയ വ്ീക്ണം 
എടപുക്പുകയപും ഞങ്ങളപുജട 
ന്ിർത്ദ്ദശങ്ങൾ സർക്ൊരിജന് 
അറിയിക്പുകയപും ജചയ്തിട്പുട്െ. 
ബൊങ്ർമൊരപുമൊയപുള്ള 
വ്ൊയ്പൊ പ്പശ് ന്ങ്ങൾ 
പരിഹരിക്പുന്നത്ിന്പും 
സ്വർണ്ണത്ിജന്റെ ഭൊരിച്ച 
ഇറക്പുമത്ി ത്ീരപുവ് 

ഘടന് കപുറയ്ക്പുന്നത്ിന്് 
സൗഹൊർദ്ദപരമൊയ മൊർഗ്ം 
കജടെത്പുന്നത്ിന്പും 
ധന്മപ്ന്തൊലയവ്പുമൊയി 
ചർച്ച ജചയ്പുന്നത്ിന്ൊയി 
ഞങ്ങൾ ഒരപു കർമ് സമിത്ി 
രയൂപീകരിക്പുന്നപു. ന്ിലവ്ിജല 
ആവ്ൊസവ്്യവ്സ്യിജല 
പ്പകടമൊയ ജവ്ല്ലപുവ്ിളികജള 
അഭിമപുഖീകരിക്പുന്നത്ിന്ൊയി 
ഞങ്ങൾ അടപുത്ിജട 
ഉപത്ഭൊക്തൃ കൊര്യ 
മപ്ന്തൊലയത്ിത്ലക്പും െിഎസ്്ടി 
കമ്ീഷണറിത്ലക്പും ഒരപു 
പ്പത്ിന്ിധി സംഘജത് 
എത്ിച്ചപു.

ത്വ്ൾഡ് ത്ഗൊൾഡ് 

കൗൺസിൽ, ത്�ൊജറവ്ർമൊർക്്, 
െിഐഎ, പ്ൊറ്റിന്ം ഗിൽഡ് 
എന്നിവ് ത്പൊജലയപുള്ള 
പങ്ൊളികളപുമൊയി ഞങ്ങൾ 
സംവ്ൊദത്ിലൊണ്, 
മിത്ല്ലന്ിയലപുകൾ 
ലക്്യമൊക്ിയപുള്ള 
കൊജപെയ് ന്പുകൾ കയൂട്ൊയി 
ആരംഭിക്പുന്നത്ിന്പും 
ആഭരണ വ്ിൽപ്ന് 
വ്ർദ്ിപ്ിക്പുന്നത്ിന്പും. 
ജപരപുന്നൊൾ ത്വ്ളയിൽ വ്ിൽപ്ന് 
വ്ർധിപ്ിക്പുന്നത്ിന്ൊയി 
ദപുബൊയ് ത്ഷൊപ്ിംഗ് 
ജ�സ്റിവ്ലിജന്റെ വ്രിയിൽ 
ഞങ്ങളപുജട ഏജറ പ്പത്ഘൊഷിച്ച 
ലക്ി ലക് ഷ്ി ത്പ്പൊെക്റ്റ് 

പപുന്രപുജ്ീവ്ിപ്ിക്ൊന്പും 
ഞങ്ങൾ പദ്ത്ിയിടപുന്നപു. 
മപുഴപുവ്ൻ െ്വല്ലറി 
സമയൂഹജത്യപും ഒരപു സംഘടിത് 
ത്മഖലയൊയി ജകൊടെപുവ്രൊന്പും 
ഞങ്ങൾ ആപ്ഗഹിക്പുന്നപു. 
ഞങ്ങളപുജട വ്ിദ്യൊഭ്യൊസ ലൊഭം 
പരിപൊടിയിലയൂജട ഞങ്ങൾ 
ജചറിയ ന്ഗരങ്ങളിത്ലക്പും 
പ്ഗൊമീണ ത്മഖലകളിത്ലക്പും 
കടക്പും.

2020 ൽ 60 ദശലക്ം 
ആളപുകൾക്് ത്ന്രിട്പും 
അല്ലൊജത്യപും ജത്ൊഴിൽ 
ന്ൽകപുന്ന ആഭ്യന്തര രത്്ന, 
െ്വല്ലറി ബിസിന്സ്് 2020 
ൽ ഏകത്ദശം 4 ലക്ം 
ത്കൊടി രയൂപയൊയിരപുന്നപു. 
ഇത്് ത്ദശീയ െിഡിപിയപുജട 
7 ശത്മൊന്ം സംഭൊവ്ന് 
ജചയ്പുന്നപു. എന്നിരപുന്നൊലപും, 
സൊപെത്ിക വ്ളര്ച്ചയിലപും 
ജത്ൊഴിലവ്സരങ്ങള് 
സതൃഷ്ിക്പുന്നത്ിലപും 
വ്ളജരയധികം പ്പൊധൊന്്യം 
ഉടെൊയിരപുന്നിട്പും, ഏറ്റവ്പും 
പൊര്ശ്വവ്ത്്കരിക്ജപ്ട് 
ത്മഖലകളിജലൊന്നൊണ് 
ന്മ്പുത്ടത്്. ഈ 
ത്മഖലയിത്ലക്് 
കയൂടപുത്ൽ ശബ്ദങ്ങൾ 
ജകൊടെപുവ്രപുന്നത്ിന്്, 
ന്ിങ്ങളപുജട ശബ്ദം 

എല്ലൊയിടത്പും 
ത്കൾക്ൊൻ ഞങ്ങൾ ഒരപു 
സവ്ിത്ശഷ പ്ൊത്റ്റ്�ൊം 
വ്ികസിപ്ിജച്ചടപുത്ിട്പുടെ്. 
ഏഴ് വ്്യത്്യസ്്ത ഭൊഷകളിൽ 
പങ്ൊളികൾക്് വ്ിവ്രങ്ങളപും 
ഉൾക്ൊഴ് ്ചകളപും ന്ൽകപുന്ന 
െിജെസി പപ്ത്ം ഇന്ത്യയിൽ 
സവ്ിത്ശഷമൊയിരിക്പും.

പങ്ൊളികൾക്് അവ്രപുജട 
വ്ിരൽത്പുപെിൽ 
പയൂെ്യം ജചലവ്ിൽ 
രടെൊഴ് ്ചയിജലൊരിക്ൽ 
അത്്ഡ്ഡറ്റപുകളപും വ്ിവ്രങ്ങളപും 
ലഭിക്പും. അത്ത്സമയം, 
അസ്ിരമൊയ വ്ിപണി 
സൊഹചര്യങ്ങളപുമൊയി 
ജപൊരപുത്ജപ്ടപുന്നത്ിന്് 
വ്ിദഗ്ദ് ഉള്ളടക്മപുള്ള 
പ്പധൊന്ജപ്ട് ഉൾക്ൊഴ് ്ചകളപും 
കൊഴ് ്ചപ്ൊടപുകളപും ഡിെിറ്റൽ 
സൗഹതൃദ സമീപന്ം 

ന്ൽകപും. വ്ലപുപ്ജത്ത്യൊ 
പ്പത്ദശജത്ത്യൊ 
അടിസ്ൊന്മൊക്ിയപുള്ള 
വ്ിത്വ്ചന്മില്ലൊജത് 
വ്ിപ്വ്കരമൊയ വ്ില 
ത്പൊയിന്റെിൽ മപുഴപുവ്ൻ 
മയൂല്യ ശതൃംഖലയ്ക്പും 
എല്ലൊവ്ജരയപും 
ഉൾജക്ൊള്ളപുന്ന ഒരപു 
മൊർക്റ്റിംഗ് പ്ൊത്റ്റ്�ൊം 
ന്ൽകപുക എന്നത്ൊണ് 
ഈ പപ്ത്ത്ിജന്റെ ഏറ്റവ്പും 
പ്പധൊന്ജപ്ട് വ്ശം. 
രടെൊഴ് ്ച കയൂടപുത്പെൊള് 
ന്ൊല് ലക്ത്ിലധികം 
െ്വല്ലറികളിത്ലക്് 
എത്ിത്ച്ചരൊന്് ഏറ്റവ്പും 
ജചറിയ െ്വല്ലറിക്ൊര്ക്് 
ത്പൊലപും ഈ പപ്ത്ത്ില് 
പജങ്ടപുക്ൊം. ഇന്റെർജന്റ്റപും 
സ്ഷ്ൊർത്ട്്�ൊണപുകളപും കപുറഞ്ഞ 
ലഭ്യത്ത്യൊജട പജങ്ടപുക്ൊൻ 

കഴിയപുന്നത്ിന്ൊൽ 
ഇന്ത്യയപുജട വ്ിദയൂര 
പ്പത്ദശങ്ങളിൽ 
ത്ൊമസിക്പുന്ന െ്വല്ലറികൾക്് 
െിജെസി കണക്റ്റ് ഒരപു 
സവ്ിത്ശഷ അന്പുഭവ്ം 
ന്ൽകപും.

ന്മ്പുജട 
സമയൂഹത്ിജലയപും ന്മ്പുജട 
സപെദ് വ്്യവ്സ്യിജലയപും ചില 
ത്സവ്ന്ങ്ങൾ വ്്യക്ിപരമൊയി 
ന്ൽകിയത്ൊജണന്നപും സഹ-
സ്ൊന്ം ആവ്ശ്യമൊജണന്നപും 
ഉള്ള ദീർഘകൊല 
അന്പുമൊന്ങ്ങജള ന്ിലവ്ിജല 
യൊേൊർത്ഥ്യങ്ങൾ 
ജവ്ല്ലപുവ്ിളിക്പുന്നപു. 
എന്നിരപുന്നൊലപും, പൊൻജഡമിക്, 
ത്ലൊക്്ഡൗൺ ന്ിയപ്ന്തണങ്ങളപും 
ത്പ്പൊത്ട്ൊത്ക്ൊളപുകളപും 
ആ അന്പുമൊന്ങ്ങജള 
സമയൂലമൊയി ജവ്ല്ലപുവ്ിളിച്ചപു. 
മൊധ്യമങ്ങളപുജടയപും വ്ിവ്ര 
ഉപത്ഭൊഗത്ിജന്റെയപും 
കൊര്യത്ിൽ ആളപുകളപുജട 
ജപരപുമൊറ്റത്ിലപും 
ശീലങ്ങളിലപും 

അഭയൂത്പയൂർവ്മൊയ മൊറ്റങ്ങൾ 
അവ്ർ ജകൊടെപുവ്ന്നപു. ഈ 
അസൊധൊരണ സമയങ്ങളിൽ 
ആളപുകൾ പൊചകം 
ജചയ്പുത്പെൊത്ഴൊ വ്്യൊയൊമം 
ജചയ്പുത്പെൊത്ഴൊ വ്ീട്ിലിരപുന്ന് 
ത്െൊലി ജചയ്പുത്പെൊത്ഴൊ കയൂടപുത്ൽ 
ഓൺലലൻ ഉള്ളടക്ം 
ഉപത്യൊഗിക്പുന്നപു.

ദശലക്ക്ണക്ിന്് 
ആളപുകൾ പ്കമീകരിച്ച 
ത്ലൊക്്ഡൗൺ െീവ്ിത്വ്പുമൊയി 
പരിചയജപ്ടപുത്പെൊൾ, 
ന്മ്പുജട ഡിെിറ്റൽ െീവ്ിത്ം 
ഇന്ിജയൊരിക്ലപും 
പഴയപടിയൊത്യക്ില്ല. വ്ീഡിത്യൊ 
ത്കൊൺ�റൻസപുകൾ, 
ഓൺലലൻ വ്ിദ്യൊഭ്യൊസം 
എന്നിവ്യിൽ ന്ിന്ന് 
പ്സ്്ടീമിംഗ് ഓൺലലൻ 

ജവ്ബിന്ൊറപുകളിത്ലക്് 
ന്ിരവ്ധി കൊര്യങ്ങൾ 
മൊറിയിട്പുട്െ - ഈ ശീലങ്ങളിൽ 
ചിലത്് ത്പുടരൊൻ സൊധ്യത്യപുട്െ.

പൊൻജഡമിക് സമയത്്, 
വ്ിവ്ിധ ജചറപുകിട 
ഇടത്രം കളിക്ൊർ 
അവ്രപുജട ത്പ്പക്കരപുമൊയി 
കണക്റ്റപുജചയ്ൊന്പുള്ള ഒരപു വ്ഴി 
കജടെത്ൊൻ പൊടപുജപടപുകയപും 
അവ്രപുജട പ്ബൊൻഡ് സൊന്നിധ്യം 
ന്ഷ്ജപ്ടപുകയപും ജചയ്പുന്നപു. ഈ 
സന്ർഭങ്ങളിൽ, ഏഴ് വ്്യത്്യസ് ത് 
ഭൊഷകളിലപുള്ള െിജെസി 
കണക്്ട് ന്്യയൂസ് ത്പപ്ർ മപുഴപുവ്ൻ 
പങ്ൊളികജളയപും ഏറ്റവ്പും 
പപുത്ിയ വ്ിവ്രങ്ങളപുമൊയി 
ഉത്മേഷത്ത്ൊജട 
ന്ിലജകൊള്ളൊൻ സഹൊയിക്പും, 
കയൂടൊജത് കപെന്ികളപുജടയപും 

പ്ബൊൻഡപുകളപുജടയപും 
ബെറ്റിന്പുള്ളിൽ 
ജമച്ചജപ്ടപുത്ിയ 
സർഗ്ൊത്മക ഉപകരണങ്ങളപും 
കയൂടപുത്ൽ ടൊർജഗറ്റപുജചയ് ത് 
എത്ിത്ച്ചരലപുമൊയി ഓഹരി 
ഉടമകൾക്് കയൂടപുത്ൽ 
അവ്ിശ്വസന്ീയമൊയ 
മൊർക്റ്റിംഗ് അവ്സരങ്ങൾ 
വ്ൊഗ് ്ദൊന്ം ജചയ്പുന്നപു.

സയ്ൊം ജമഹ്റെ, 
പ്പസിഡന്റെ്, െി.ജെ.സി.

സപുയൊഷ് സഞ്ജയ് 
അഗർവ്ൊൾ
ഡയറക്്ടർ, GJC and 
Editor GJC Connect

രൊത്െഷ് ത്റൊക്ജഡ
ലവ്സ് ജചയർമൊൻ, 
െി.ജെ.സി.

ന്ിത്ലഷ് ത്ശൊഭവ്ത്്
ഡയറക്്ടർ 
െിജെസി ആൻഡ്
ത്കൊ-എഡിറ്റർ െിജെസി
 കണക്്ട്
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ഓൾ ഇന്ത്യ ജെംസ് 
ആൻഡ് െ്വല്ലറി 

ജഡൊമസ്റിക് കൗൺസിൽ 
(െിജെസി) ആണ് സയൊം ജമഹ്റെജയ 
ത്ിരജഞ്ഞടപുത്ത്്.

പ്പസിഡന്റെൊയപും രൊത്െഷ് 
ത്റൊക്ജഡ ലവ്സ് 
പ്പസിഡന്റെൊയപും രടെ് വ്ർഷം 
പ്പവ്ർത്ിച്ചപു. ഗത്വ്ണൻസ് 
കമ്ിറ്റി എന്നറിയജപ്ടപുന്ന 
പപുത്പുത്ൊയി ത്ിരജഞ്ഞടപുക്ജപ്ട് 
മറ്റ് ത്ബൊർഡ് ഡയറക്്ടർമൊർ

അമിത്് ത്സൊണി, സപുയൊഷ് 
അഗർവ്ൊൾ, ത്ഡൊ.രവ്ി കപയൂർ, 
അത്ശൊക് കപുമൊർ ജെയിൻ, 
സൊഹിൽ ജമഹ്റെ എന്നിവ്രൊണ് 
െിജെസിയപുജട (സിഒഎ) 
അംഗങ്ങൾ. വ്ർധമൊൻ ആശിഷ് 
ത്കൊത്ൊരി, ത്കത്ൻ ത്ചൊക്്സി 
എന്നിവ്ജര ത്കൊ-ഓർഡിത്ന്റ്റഡ് 
അംഗങ്ങളൊയി ന്ിയമിച്ചപു.

യപുണീക്് ജചയിൻസിജന്റെ 
ഉടമയൊയ സയ്ൊം ജമഹ്റെ 
െിജെസിയപുജട ആരംഭം മപുത്ൽ 
അത്പുമൊയി ബന്ധജപ്ട്ിരിക്പുന്നപു. 
വ്ർഷങ്ങളൊയി, 
വ്്യവ്സൊയത്ിജന്റെ 
പ്പത്യൊെന്ത്ിന്ൊയി ന്യൂത്ന് 
പരിപൊടികൾ അത്ദ്ദഹം 
വ്ിെയകരമൊയി വ്ിഭൊവ്ന്ം 
ജചയ്പുകയപും ന്ടപ്ിലൊക്പുകയപും 
ജചയ്തപു. എലക്്സസ്, െിഎസ്്ടി, 
കസ്റംസ് ത്ീരപുവ്, പിഎംഎൽഎ 
ത്പുടങ്ങി ന്ിരവ്ധി കത്പുന്ന 
പ്പശ്്നങ്ങജള അഭിസംത്ബൊധന് 
ജചയ്പുന്നത്ിൽ അത്ദ്ദഹം പ്പധൊന് 
പങ്പുവ്ഹിച്ചപു.

“ഞൊൻ ത്ബൊർഡിത്ന്ൊട് 
ന്ന്ിയപുള്ളവ്ന്ൊണ്, ത്ദശീയ 
ആഭ്യന്തര കൗൺസിലിജന്റെ 

ന്ടത്ിപ്ിജന്റെ ഉത്രവ്ൊദിത്ം 
ഏജറ്റടപുക്പുന്നത്് ഒരപു 
ബഹപുമത്ിയൊണ്. ഞങ്ങൾ 
സർക്ൊരപുമൊയി ത്ചർന്ന് 
പ്പവ്ർത്ിക്പുകയപും 
വ്്യവ്സൊയത്ിജന്റെ 
വ്ിവ്ിധ പ്പശ്്നങ്ങൾ 
ഏജറ്റടപുക്പുകയപും ജചയ്പും. 
സർക്ൊരിജന്റെ ന്യങ്ങൾക്് 
അന്പുസതൃത്മൊയി, ത്ത്ദ്ദശീയ 
വ്്യവ്സൊയത്ിന്പുള്ളിൽ കയൂടപുത്ൽ 
സമന്്വയം ജകൊടെപുവ്രപുന്നത്ിന്് 
ഇന്ത്യയിലപുടന്ീളമപുള്ള 
െ്വല്ലറികജള പരിവ്ർത്ന്ം 
ജചയ്പുകയപും സെീവ്മൊക്പുകയപും 
ജചയ്പുക എന്നത്ൊണ് എജന്റെ ആദ്യ 
പ്ശമം.

“മപുഴപുവ്ൻ വ്്യവ്സൊയജത്യപും 
ഒന്നിപ്ിക്ൊന്പും ഒരപു വ്്യവ്സൊയം, 
ഒരപു ശബ്ദം എന്ന െിജെസിയപുജട 
ലക്്യം ത്ന്ടൊന്പും ഞങ്ങൾ 
പ്ശമിക്പും. കയൂടപുത്ൽ െ്വല്ലറികജള 
പ്പത്ചൊദിപ്ിക്ൊൻ െിജെസി 
പരിപ്ശമിക്പും

ന്യത്ിന്് ഒരപു സംത്യൊെിത് 
സമീപന്ം അവ്ത്രിപ്ിക്പുന്നത്ിന്് 
അവ്രപുജട സഹകരണം കയൂടപുത്ൽ 
സംഘടിപ്ിക്പുന്നത്ിന്പുള്ള മൊറ്റം. 
ബൊങ്ിംഗ് ത്മഖല ത്പൊലപുള്ള 
വ്ിവ്ൊദപരമൊയ പ്പശ്്നങ്ങൾ 
ലകകൊര്യം ജചയ്ൊന്പും ഞങ്ങൾ 
ആപ്ഗഹിക്പുന്നപു.

(െി & ജെ) െി & ജെ ത്മഖലയ്ക്് 
വ്ൊയ്പ ന്ൽകപുന്നത്ിൽ വ്ിമപുഖത്. “

സ്വർണ്ണം, ജവ്ള്ളി, 
�ൊഷൻ ആഭരണങ്ങൾ 
എന്നിവ്യിൽ മൊന്ദണ്ഡങ്ങൾ 
സതൃഷ്ിക്പുന്നത്ിന്പുള്ള 
കൊഴ് ്ചപ്ൊടിന്് ത്പരപുത്കട്യൊളൊണ് 
ത്റൊജക്്ഡ െ്വത്ല്ലഴ് ്സിജല 

രൊത്െഷ് ത്റൊജക്്ഡ. അത്ദ്ദഹം 
ത്ിരജഞ്ഞടപുക്ജപ്ട്ത്ിന്പുത്ശഷം, 
ഇക്ൊലമപ്ത്യപും പപുത്പുമകളപും 
ഭൊവ്ി പ്പവ്ണത്കളപും 
വ്ിഭൊവ്ന്ം ജചയ്പുന്നത്ിന്പുള്ള 
അത്ദ്ദഹത്ിജന്റെ പ്പത്ിബദ്ത്ജയ 
ത്ബൊർഡ് അഭിന്ന്ിക്പുകയപും 
വ്്യവ്സൊയത്ിജന്റെ 
ത്ന്ട്ത്ിന്ൊയി അത്ദ്ദഹം 
ത്പുടർന്നപും പ്പവ്ർത്ിക്പുജമന്ന് 
ആത്മവ്ിശ്വൊസം 
പ്പകടിപ്ിക്പുകയപും ജചയ്തപു.

“ഈ പ്പധൊന് ബിസിന്സ്് 
ഓർഗലന്ത്സഷജന്റെ 
വ്ികസന്ത്ിന്ൊയി 
പ്പവ്ർത്ിക്ൊന്പും 
ത്മഖലയിലപുടന്ീളമപുള്ള അംഗ 
െ്വല്ലറികളപുജട വ്ികസന്ത്ിന്് 
സംഭൊവ്ന് ന്ൽകൊന്പും കഴിയപുന്നത്് 
എജന്ന സംബന്ധിച്ചിടത്ത്ൊളം 
അഭിമൊന്കരമൊണ്. വ്്യവ്സൊയം 
കയൂടപുത്ൽ സംഘടിത്വ്പും 
അന്പുസതൃത്വ്പുമൊയിരിക്ണം. 
വ്്യവ്സൊയത്ിന്ൊയി മികച്ചത്പും 
പപുത്ിയത്പുമൊയ പ്ൊത്റ്റ്�ൊമപുകൾ 
സതൃഷ്ിക്പുന്നത്് െിജെസി ത്പുടരപും, 
“ത്റൊക്ജഡ െി പറഞ്ഞപു.

ഒരപു ഇ-ത്വ്ൊട്ിംഗ് ത്ിരജഞ്ഞടപുപ്് 
പ്പപ്കിയ ഒരപു അംഗീകതൃത് സ്വത്പ്ന്ത 
വ്്യക്ിയപുജട (റിത്ട്ണിംഗ് 
ഓ�ീസർ) ത്മൽത്ന്ൊട്ത്ിൽ 
മപുഴപുവ്ൻ ത്ിരജഞ്ഞടപുപ്പും ന്ടത്ി, 
ത്വ്ൊട്ിംഗ് പ്ൊത്റ്റ്�ൊം സതൃഷ്ിച്ച 
ഡിെിറ്റൽ ഏെൻസി, ഇവ് രടെപും 
GJC ന്ിയമിച്ചപു.

ഇൻ ദി ഇയർ ൨൦൨൧-൨൨,  
ജചയർമൊൻ ആശിഷ് 

ത്പജേ, ലവ്സ് പ്പസിഡന്റെ് 
സയ്ൊം ജമഹ്റെ, മപുൻ പ്പസിഡന്റെ് 
ന്ിത്ിൻ ഖത്ണ്ഡൽവ്ൊൾ, ന്ികപുത്ി 
ഉപത്ദഷ്ൊവ്് സി എ ഭവ്ിൻ ത്മത് 
എന്നിവ്രപുജട ത്ന്ത്തൃത്്വത്ിലപുള്ള 
െിജെസി പ്പത്ിന്ിധി 
സംഘം ത്കപ്ന് ധന്മപ്ന്തി 
ന്ിർമ്ല സീത്ൊരൊമന്പുമൊയി 
കയൂടിക്ൊഴ് ്ച ന്ടത്ി. 
സ്വർണ്ണവ്പും ആഭരണങ്ങളപും 
കയൂടപുത്ൽ ഉപത്ഭൊക്തൃ 
സൗഹതൃദമൊക്പുന്നത്ിന്് ന്ിരവ്ധി 
ന്ടപടികൾ പ്പഖ്യൊപിക്ണജമന്ന് 
െിജെസി െിജെസി ചർച്ചകൾ 
സർക്ൊരിത്ന്ൊട് അഭ്യർത്ഥിച്ചപു. 
ഉപത്ഭൊക്ൊവ്ിന്് ഡ്യയൂറബിൾസ് 
വ്ൊങ്ങൊൻ കഴിയപുന്നത്പുത്പൊജല 
ത്പുല്യ പ്പത്ിമൊസ ത്വ്ണകളിലയൂജട 
ആഭരണങ്ങൾ വ്ൊങ്ങൊൻ 
അന്പുവ്ദിക്പുക, ഇടപൊടപുകളിജല 
ജപ്കഡിറ്റ് കൊർഡ് കമ്ീഷൻ 
കപുറയ്ക്പുക, സർക്ൊരിജന്റെ 
സ്വർണ്ണ ധന്സപെൊദന് പദ്ത്ി 
കയൂടപുത്ൽ ആകർഷകമൊക്പുക 
എന്നിവ്യൊണ് പ്പധൊന് ന്ടപടികൾ.

വ്ർഷങ്ങളൊയി, രത്്ന, 
ആഭരണ വ്്യവ്സൊയം 
വ്ിവ്ിധ ത്ിരിച്ചടികളിലയൂജട 
കടന്നപുത്പൊയിട്പുടെ്. കറന്റെ് 
അക്ൗടെ് കമ്ിയപും രയൂപയപുജട 
മയൂല്യത്കർച്ചയപും ന്ിയപ്ന്തിക്ൊൻ 
അന്നജത് യപുപിഎ സർക്ൊർ 
ആപ്ഗഹിച്ചത്ിന്ൊൽ 2013 ൽ 

സ്വർണ്ണത്ിജന്റെ ഇറക്പുമത്ി 
ത്ീരപുവ് 10 ശത്മൊന്മൊയി 
ഉയർത്ിയിരപുന്നപു.

ഇത്ിന്പുപപുറജമ, രടെ് 
ലക്ം രയൂപയിൽ കയൂടപുത്ൽ 
വ്ിലമത്ിക്പുന്ന സ്വർണവ്പും 
ആഭരണങ്ങളപും വ്ൊങ്ങപുന്നത്ിന്് 
പൊൻ കൊർഡ് ന്ിർബന്ധമൊക്ി. 
2016 ജല ത്ന്ൊട്് ന്ിത്രൊധന്വ്പും 
പണമിടപൊടപുകൾ 
കപുറഞ്ഞത്ിന്ൊൽ വ്ിൽപ്ന്ജയ 
ബൊധിച്ചപു.

പ്പത്ത്്യകിച്ചപും, 2015 ൽ 
സർക്ൊർ ആരംഭിച്ച ത്ഗൊൾഡ് 
ത്മൊണിലറ്റത്സഷൻ സ്്കീം 
(െിഎംഎസ്) കയൂടപുത്ൽ 
ആകർഷകമൊകണജമന്ന് 
കൗൺസിൽ ആപ്ഗഹിക്പുന്നപു, 
ഇത്് സ്വർണ്ണ ഇറക്പുമത്ി 
കപുറയ്ക്പുന്നത്ിന്പും 
കറന്റെ് അക്ൗടെ് കമ്ി 
ന്ിയപ്ന്തിക്പുന്നത്ിന്പും 
സഹൊയിക്പും. 
അത്ിന്ൊൽ, ത്ഗൊൾഡ് 
ത്മൊണിറ്ററി സ്്കീം കയൂടപുത്ൽ 
ന്ിർബന്ധിത്മൊക്പുന്നത്ിന്പും 
സർക്ൊരിന്പും പൗരമേൊർക്പും 
പ്പത്യൊെന്ം ജചയ്പുന്നത്ിന്പും 
െിജെസി െിജെസിക്് 
ന്ിർത്ദ്ദശങ്ങളപുടെ്.

അത്രം ന്ടപടികൾ 24,000 
ടൺ വ്ജര ആഭ്യന്തര സ്വർണ്ണ 
ത്ശഖരം അൺത്ലൊക്് ജചയ്പും, 
ഇത്് ഇന്ത്യയപുജട വ്ൊർഷിക 
സ്വർണ്ണ ആവ്ശ്യകത്യൊയ 

650-700 ടണ്ണിത്ന്ക്ൊൾ വ്ളജര 
കയൂടപുത്ലൊണ്. െിജെസി 
പറയപുന്നത്ന്പുസരിച്ച്, 
ആഭരണങ്ങൾ വ്ൊങ്ങൊൻ 
എടപുക്പുന്ന വ്ൊയ്പ ഒരപു വ്്യക്ിഗത് 
വ്ൊയ്പയൊയി കണക്ൊക്ജപ്ടപുന്നപു, 
അവ്ിജട പലിശന്ിരക്് 
കയൂടപുത്ലൊണ്.

സ്വർണ്ണൊഭരണങ്ങളപും 
ന്ൊണയങ്ങളപും വ്ൊങ്ങപുന്നത്ിന്പുള്ള 
ന്ിയപ്ന്തണങ്ങൾ ത്പുടരൊജമങ്ിലപും 
ആഭരണങ്ങൾ വ്ൊങ്ങപുന്നത്ിന്് 
ഇഎംഐ സൗകര്യം 
ലഭ്യമൊക്ണജമന്ന് വ്്യവ്സൊയ 
സംഘടന് ആവ്ശ്യജപ്ടപുന്നപു.

കയൂടൊജത്, കഴിഞ്ഞ 
കപുറച്ച് വ്ർഷങ്ങളൊയി 
സ്വർണ്ണത്ിജന്റെയപും 
ആഭരണങ്ങളപുജടയപും 
വ്ിലയിജല വ്ർദ്ന്വ്് 
കണക്ിജലടപുത്്, ആഭരണങ്ങൾ 
വ്ൊങ്ങപുന്നത്ിന്് പൊൻ കൊർഡ് 
സമർപ്ിക്പുന്നത്ിന്പുള്ള പരിധി 
ന്ിലവ്ിജല 2 ലക്ത്ിൽ ന്ിന്ന് 5 
ലക്ം രയൂപയൊയി ഉയർത്ൊന്പും 
െിജെസി െിജെസി ശപുപൊർശ 
ജചയ്തിട്പുടെ്.

െിജെസി ജചയർമൊൻ സയൊം 
ജമഹ്റെ, ലവ്സ് പ്പസിഡന്റെ് 
രൊത്െഷ് ത്റൊക്ജഡ എന്നിവ്ർ 
ത്കപ്ന് ധന്മപ്ന്തി ന്ിർമ്ല 
സീത്ൊരൊമന്പുമൊയി മപുംലബയിൽ 
ന്ടന്ന ബെറ്റിന്് ത്ശഷമപുള്ള 
ആശയവ്ിന്ിമയത്ിൽ പജങ്ടപുത്പു.

ഇപ്ത്യപും മികച്ചത്പും സമപ്ഗവ്പും 
വ്ളര് ച്ചൊ അധിഷ്്ഠിത്വ്പുമൊയ 
ബെറ്റിന്് ജചയര് മൊന്് 
ധന്മപ്ന്തിത്യൊട് ന്ന്ി പറഞ്ഞപു. 
കരകൗശലജത്ൊഴിലൊളികൾക്ൊയി 
ധൊരൊളം പ്പവ്ർത്ന്ങ്ങൾ 
ന്ടത്ിയത്ിന്് അത്ദ്ദഹം അവ്ത്രൊട് 
ന്ന്ി പറഞ്ഞപു, ലന്പപുണ്യ 
വ്ികസന്ത്ിലപും ബെറ്റ് പ്ശദ് 
ത്കപ്ന്ീകരിക്പുന്നപുജവ്ന്നപും അത്ദ്ദഹം 
പറഞ്ഞപു.

ത്ൊജഴപ്റയപുന്ന ഗപുരപുത്രമൊയ 
ആശങ്കളപും െിജെസി ഉന്നയിച്ചപു:

കസ്റംസ് ത്ീരപുവ് കപുറച്ചത്്: 
ഇക്ൊര്യത്ിൽ മപ്ന്തൊലയം 
െിജെസിയിൽ ന്ിന്ന് വ്ിശദമൊയ 
റിത്പ്ൊർട്് ത്ത്ടി.

മപുഖൊമപുഖം ആശയവ്ിന്ിമയം 
ന്ടത്പുത്പെൊൾ ത്െൊലിക്് 5% 
ത്ീരപുവ് ഏർജപ്ടപുത്പുജമന്ന് റവ്ന്്യയൂ 
ജസപ്കട്റി വ്ൊക്ൊൽ ഉറപ്് ന്ൽകി. 
ഔത്ദ്യൊഗിക വ്ിശദീകരണം ഉടന്് 
ന്ല് കപും.

സ്വർണ്ണ ധന്സപെൊദന് പദ്ത്ി: ഇത്് 

പരിത്ശൊധിക്പുജമന്ന് മപ്ന്തൊലയം 
ന്ിർത്ദ്ദശിച്ചപു. എൻആർഐകൾക്് 
െിഎസ്്ടി റീ�ടെ് ലഭിക്ണം, പ്പശ്്നം 
പരിത്ശൊധിച്ച് ഉടൻ പരിഹൊരം 
ന്ൽകപുജമന്ന് മപ്ന്തൊലയം ഉറപ്് 
ന്ൽകി.

ആഭരണങ്ങജളക്പുറിച്ചപുള്ള 
ഇഎംഐ: ത്മൽപ്റഞ്ഞ 
ത്പൊയിന്റെപുകൾക്് പപുറത്മ, ബൊങ്പുകൾ 
ഈടൊക്പുന്ന ജപ്കഡിറ്റ് കൊർഡ് 
കമ്ീഷന്ിൽ ആഭരണങ്ങളപുജട 
കപുറവ്ിജന്ക്പുറിച്ചപും െിജെസി 
ജചയർമൊൻ ഇഎംഐയപുജട 
ധന്മപ്ന്തിജയ അറിയിച്ചപു.

ജചയര് മൊന്് സയം ജമഹ് 
റ, ലവ്സ് ജചയര് മൊന്് 

രൊത്െഷ് ത്റൊക്ജഡ, ഭവ്ിന്് ത്മത് 
എന്നിവ്ര് ജസന്് പ്ടല് ത്ബൊര് ഡ് 
ഓ�് ഇന്് ഡയറക്്ട് ടൊക് സ് ആന്് 
ഡ് കസ്റംസ് (സിബിഐസി) 
െിഎസ്്ടി ത്പൊളിസി വ്ിങ്-2 
കമ്ീഷണര് സഞ്ജയ് മംഗളപുമൊയി 
കയൂടിക്ൊഴ് ്ച ന്ടത്ി.

രത്്ന, ആഭരണ വ്്യവ്സൊയം 
ത്ന്രിടപുന്ന പ്പശ്്നങ്ങജളക്പുറിച്ച് 
കസ്റംസ് ചീ�് കമ്ീഷണർ 
പ്പത്മൊദ് കപുമൊർ അഗർവ്ൊളിന്് 
ജചയർമൊൻ ന്ിത്വ്ദന്ം ന്ൽകി, 
പ്പത്ത്്യകിച്ച് സ്വർണ്ണത്ിന്പും 
ജവ്ള്ളിക്പും 15 ശത്മൊന്ം 
കസ്റംസ് ത്ീരപുവ്. സർക്ൊരപുമൊയപും 
ബന്ധജപ്ട് വ്കപുപ്പുകളപുമൊയപും 
ത്പുടർച്ചയൊയി ആശയവ്ിന്ിമയം 
ന്ടത്പുന്നത്് വ്്യവ്സൊയത്ിന്് 
ഉപത്യൊഗപ്പദമൊയ �ലങ്ങൾ 
ന്ൽകപുജമന്ന് െിജെസിക്് 
ഉറപ്പുടെ്.

ഗാർഡിന്്ററെ ജിന്ജസി: ജിന്ജസി നടത്ാൻ സിഒഎന്െ നെിക്കുന്നത് സൊം ന്െഹ്റെ

ജിന്ജസി പ്്രതിനിധി സംഘം എഫ്എമ്കുൊെകുള്ള നിലവിന്ല ന്വല്കുവിളികൾ അവലോലാകനം ന്െയ്കുന്നകു

ജ്വല്റി വ്യവസാെത്ിന്്ററെ 
ആശങ്കകള് ജിന്ജസി 
ധനെപ്ത്ിലോൊട് ആവര്്ത്ിച്കു

ജിഎസ്്ടിെകും കസ്റംസ് തീര്കുവെകും കാര്്യക്ഷെൊക്ാൻ ജിന്ജസിെകുന്ട 
്രകുതിെ ലോനതൃത്വം തയ്ാറാണ്
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വ്യവസാെം നിര്വധി 
നിർണാെക പ്്രശ്്നങ്ങന്ള 
അഭിെകുഖീകര്ിക്കുന്നകു, 
നിർണാെക 
സെെങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ 
ന്െെർൊനാെി 
െകുെതലലോെറ്കു. 
നിങ്ങൾ ഉന്നെിക്ാൻ 
ലോ്രാകകുന്ന പ്്രശ്്നങ്ങൾ 
എന്ത്ാന്ക്ൊണ്?

ബൊങ്ിംഗ് പ്പത്ിസന്ധിയിൽ 
ന്ിന്ന് വ്്യവ്സൊയജത് 
കരകയറ്റപുക എന്നത്് ഒരപു 
മപുൻഗണന്യൊണ്. ബൊങ്ിംഗ് 
ത്മഖല കൊരണം വ്്യവ്സൊയം 
പ്പത്ിസന്ധിയിലൊണ്, 
കൊരണം ഒരപു വ്ശത്്, 
ബൊങ്പുകൾ പപുത്ിയ 
വ്ൊയ്പകളപുമൊയി ഞങ്ങജള 
പിന്തപുണയ്ക്പുന്നില്ല; 
മറപുവ്ശത്്, 
അവ്ർ ന്ിലവ്ിജല 
അപകടസൊധ്യത്യിൽ 
ന്ിന്ന് പിൻവ്ൊങ്ങപുകയൊണ്. 
ത്ൽ�ലമൊയി, കടം 
ത്ിരിച്ചടയ്ക്ൊൻ 
െ്വല്ലറികൾക്് അവ്രപുജട 
ത്സ്റൊക്് കപുറയ്ക്പുകയല്ലൊജത് 
മറ്റ് മൊർഗമില്ല. ഉയർന്ന 
സ്വർണ്ണ വ്ില കൊരണം 
വ്ളജര ദപുർബലമൊയ 
സ്വർണ്ണജത്ക്പുറിച്ചപുള്ള 
ഉപത്ഭൊക്ൊക്ളപുജട 
വ്ികൊരമൊണ് ഈ 

ദപുരവ്സ്യ്ക്് ആക്ം 
കയൂട്പുന്നത്്. അത്ിന്ൊൽ, 
ചപുരപുക്ത്ിൽ, 
വ്്യവ്സൊയം ഭയൊന്കമൊയ 
സമയങ്ങളിലയൂജടയൊണ് 
കടന്നപുത്പൊകപുന്നത്്. 
ഈ ന്ിര ്ണൊയക 
സത്മ്ളന്ത്ിലൊണ് ഞൊന്് 
െിജെസിയപുജട പ്പസിഡന്റെൊയി 
ചപുമത്ലത്യറ്റത്്. ധന്കൊര്യ 
മപ്ന്തൊലയവ്പുമൊയി ഇരപുന്ന് 
വ്്യവ്സൊയത്ിത്ലക്് 
എങ്ങജന് പണം 
ജകൊടെപുവ്രൊജമന്ന് ചർച്ച 
ജചയ്പുക എന്നത്ൊണ് എജന്റെ 
പ്പധൊന് മപുൻഗണന്.

ബാങ്കിംഗ് ലോെഖലെകുൊെി 
ലോനര്ിട്് ആശെവിനിെെം 
നടത്ാൻ നിങ്ങൾ 
്രദ്ധതിെിടകുന്നകുലോ്ടാ?

ശരി! പ്പമപുഖ 
ബൊങ്പുകളപുജടയപും റിസർവ്് 
ബൊങ്ിജന്റെയപും ഉന്നത് 
ഉത്ദ്യൊഗസ്രപുമൊയി 
കയൂടിയൊത്ലൊചന് 
ന്ടത്ൊൻ ഞങ്ങൾ 
പദ്ത്ിയിടപുന്നപു. ഞങ്ങൾ 
അവ്ജരയപും ഇന്ത്യൻ ബൊങ്്സ് 
അത്സൊസിത്യഷജന്യപും 
കൊണപുകയപും പ്പത്ിസന്ധി 
ത്പൊലപുള്ള അവ്സ്യിൽ 
ന്ിന്ന് രക്ജപ്ടൊന്പുള്ള വ്ഴി 
കജടെത്പുകയപും ജചയ്പും. 

ബൊങ്ർമൊരിൽ ന്ിന്ന് വ്ൊയ്പൊ 
സൗകര്യം ആസ്വദിക്പുന്ന 
ദശലക്ക്ണക്ിന്് 
െ്വല്ലറികളിൽ ഒരൊളൊണ് 
ന്ീരവ്് ത്മൊദി എന്ന് 
ആവ്ർത്ിക്ൊൻ ഞൊൻ 
ആപ്ഗഹിക്പുന്നപു. ന്ീരവ്് 
ത്മൊദി വ്ൊയ്പജയടപുത്് 
മപുങ്ങിയത്പുജകൊടെ് 
ന്ിങ്ങൾക്് മപുഴപുവ്ൻ 
ത്മഖലജയയപും 
ശിക്ിക്ൊന്പും 
അവ്ജര അടച്ചപുപയൂട്ൊൻ 
ന്ിർബന്ധിക്ൊന്പും കഴിയില്ല.

നിങ്ങളകുന്ട കാർഡിൽ 
െന്റ്ന്ത്ാന്ക് പ്ാനകുകൾ 
ഉ്ട്?

ഇഎംഐകളിൽ സ്വർണം 
വ്ൊങ്ങൊൻ ഉപത്ഭൊക്ൊക്ജള 
അന്പുവ്ദിക്പുന്നത്ിന്് 
സർക്ൊരപുമൊയി 
കയൂടിയൊത്ലൊചന് ന്ടത്പുക 
എന്നത്ൊണ് കൊർഡിജല 
അടപുത് കൊര്യം. മയൂത്ന്നൊ 
ന്ൊത്ലൊ വ്ർഷം മപുപെ് ഇത്് 
അന്പുവ്ദിച്ചിരപുന്നപുജവ്ങ്ിലപും 
പിന്നീട് കറന്റെ് അക്ൗടെ് 
കമ്ി കൊരണം സർക്ൊർ 
പദ്ത്ി പിൻവ്ലിച്ചപു. ഇത്പ്ൊൾ 
ആ പ്പശ്്നം മറികടന്നപു, 
ഇത്് സർക്ൊരപുമൊയി 
ചർച്ച ജചയ്പുകയപും 
ഉപത്ഭൊക്ൊക്ൾക്് 

ഇഎംഐകളിൽ സ്വർണം 
വ്ൊങ്ങൊൻ ആരംഭിക്പുന്നത്് 
എളപുപ്മൊക്പുകയപും 
ജചത്യ്ടെത്പുടെ്, ഇത്് 
വ്്യവ്സൊയത്ിൽ 5-6 
ശത്മൊന്ം കയൂടപുത്ൽ 
വ്ിറ്റപുവ്രവ്ിത്ലക്് ന്യിക്പും.
പൊൻ കൊർഡ് ഇല്ലൊജത് 
ഉപത്ഭൊക്ൊക്ൾക്് 
2 ലക്ം രയൂപയിൽ 
കയൂടപുത്ൽ വ്ിലമത്ിക്പുന്ന 
ആഭരണങ്ങൾ വ്ൊങ്ങൊൻ 
കഴിയൊത് പൊൻ 
കൊർഡ് പരിധിയൊണ് 
ഞൊൻ പരിഹരിക്ൊൻ 
ആപ്ഗഹിക്പുന്ന മജറ്റൊരപു 
പ്പശ്്നം. ആഭരണങ്ങൾ 
വ്ൊങ്ങൊൻ വ്രപുന്ന 
ധൊരൊളം ആളപുകൾ 
കൊർഷിക ത്മഖലയിൽ 
ന്ിന്നപുള്ളവ്രൊജണന്നപും 
അവ്രപുജട വ്രപുമൊന്ം 
ന്ികപുത്ിയില്ലൊത് 
ഉറവ്ിടത്ിൽ ന്ിന്ന് 
വ്രപുന്നത്ിന്ൊൽ അവ്ർക്് 
മത്ിയൊയ വ്രപുമൊന് ജത്ളിവ്് 
ഇജല്ലന്നപും ഇവ്ിജട സർക്ൊർ 
മന്സിലൊത്ക്ടെത്പുടെ്. 
ത്ൽ�ലമൊയി, 
കർഷകരപുജടയപും 
കർഷകരപുജടയപും 
പൊൻ വ്ിശദൊംശങ്ങൾ 
ലഭിക്പുന്നത്് െ്വല്ലറികൾക്് 
ജവ്ല്ലപുവ്ിളിയൊകപുന്നപു, 
കൊരണം അവ്രിൽ 

രത്്ന- ആഭരണ ത്മഖല ന്ിരവ്ധി 

ജവ്ല്ലപുവ്ിളികള് ത്ന്രിടപുന്നപുട്െ. 

െിജെസിയിൽ, വ്രപും മൊസങ്ങളിൽ 

ഞങ്ങൾ ഈ പ്പശ്്നങ്ങൾ 

ഓത്രൊന്നൊയി ഏജറ്റടപുക്പും, 

ഞങ്ങളപുജട കൊഴ് ്ചപ്ൊട് സർക്ൊരിജന് 

അറിയിക്ൊൻ ത്പുടങ്ങി. ഈ 

പ്പശ്്നങ്ങൾ പരിഹരിക്ൊൻ 

ഞങ്ങൾ ഒരപു ത്സന്യപും 

രയൂപീകരിച്ചിട്പുട്െ,” 

ജിന്ജസി പ്്രസിഡ്ററെ് 

സൊം ന്െഹ്റെ ടിലോറ്ാ 

അന്്രനകുൊെകുള്ള 

പ്്രലോത്യക 

സംഭാഷണത്ിൽ 

്രറഞ്കു.

കസ്റംസ് തീര്കുവ നാല് ശതൊനൊെി 
കകുറച്ാൽ ബിസിനസിൽ 10 ശതൊനം 
വർധനെകു്ടാകകും. ‘
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പലർക്പും പൊൻ കൊർഡ് 
ആവ്ശ്യമില്ലൊയിരിക്ൊം.
പൊൻ കൊർഡിജന്റെ 
പരിധിയപുമൊയി ബന്ധജപ്ട് 
രടെൊമജത് പ്പശ്്നം 
ആളപുകൾ അവ്രപുജട 
പഴയ ത്സ്റൊക്് എത്ക്സ്്ചഞ്് 
ജചയ്ൊൻ വ്രപുത്പെൊഴൊണ് 
സംഭവ്ിക്പുന്നത്്. 
അത്രജമൊരപു 
സൊഹചര്യത്ിൽ, 
ഇന്ത്യയിജല ഒരപു 
ശരൊശരി മധ്യവ്ർഗ 
കപുടപുംബത്ിന്് കപുറഞ്ഞത്് 
100 മപുത്ൽ 300 പ്ഗൊം വ്ജര 
സ്വർണ്ണജമങ്ിലപും ഉജടെന്ന് 
ന്ൊം മന്സ്ിലൊക്ണം, അത്് 
അവ്രപുജട പയൂർവ്ികരിൽ 
ന്ിന്ന് വ്ന്നത്ൊകൊം. ഇന്ന്, 
100-150 പ്ഗൊം സ്വർണ്ണത്ിന്് 
ഏകത്ദശം 4-5 ലക്ം 
രയൂപ വ്ിലവ്രപും, പല 
ത്കസപുകളിലപും, ആളപുകൾക്് 
അവ്രപുജട പഴയ സ്വർണം 
മൊറ്റിസ്ൊപിക്ൊൻ പൊൻ 
കൊർഡ് ഇല്ല, ത്ൽ�ലമൊയി 
സ്വർണം സൊപെത്ികമൊയി 
വ്രപുന്നില്ല. 
ന്ിങ്ങൾ സർക്ൊരിൽ ന്ിന്ന് 
ആവ്ശ്യജപ്ടപുന്ന പൊൻ 
പരിധി എന്തൊണ്?
പൊൻ കൊർഡ് പരിധി 
ന്ിലവ്ിജല 2 ലക്ത്ിൽ 
ന്ിന്ന് 5 ലക്മൊയി 
ഉയർത്ണജമന്ന് 
ഞങ്ങൾ ആപ്ഗഹിക്പുന്നപു. 
അസംഘടിത് ത്മഖല 
പ്കത്മണ സംഘടിത് 
ത്മഖലയിത്ലക്് 
ന്ീങ്ങപുകയൊജണന്ന് 
സർക്ൊർ മന്സ്ിലൊക്ണം. 
എന്നിരപുന്നൊലപും, പൊൻ 
കൊർഡ് പരിധി ഒരപു 
പ്പധൊന് ത്ടസ്മൊയി 
ത്പുടരപുകയൊജണങ്ിൽ, 
ഇത്ിന്കം ന്ിലവ്ിലപുള്ള 
സംഘടിത് ത്മഖല 
അസംഘടിത് 
ത്മഖലയിത്ലക്് മടങ്ങപുത്മൊ 
എന്ന് ഞൊൻ സംശയിക്പുന്നപു. 
ഞങ്ങൾക്് മപുന്നിൽ ഒരപു 
വ്ലിയ ജവ്ല്ലപുവ്ിളിയപുടെ്, 
വ്രപും മൊസങ്ങളിൽ 
െിജെസിയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ 
പ്പശ്്നങ്ങൾ ഓത്രൊന്നൊയി 
ഏജറ്റടപുക്പുകയപും ഇത്ിന്കം 
ത്ജന്ന ഞങ്ങളപുജട 
കൊഴ് ്ചപ്ൊട് സർക്ൊരിജന് 
അറിയിക്ൊൻ ത്പുടങ്ങപുകയപും 
ജചയ്തപു. ഈ പ്പശ്്നങ്ങൾ 
പരിഹരിക്പുന്നത്ിന്് 
ഞങ്ങൾ ഒരപു ടൊസ്്ക് ത്�ൊഴ് ്സപും 
രയൂപീകരിച്ചിട്പുടെ്.

ഉെർന്ന കസ്റംസ് 
വ്യവസാെം ലോനര്ിടകുന്ന 
െന്റ്ാര്കു പ്്രധാന 
ന്വല്കുവിളിെകു്ട്. 
ജിന്ജസി ഈ 
പ്്രശ്്നന്ത് എങ്ങന്ന 
അഭിസംലോബാധന ന്െയ്കും?

കഴിഞ്ഞ ന്ൊല് 
വ്ർഷത്ിന്ിടയിൽ, 
ഞങ്ങൾ സർക്ൊരിന്് 
എണ്ണമറ്റ ന്ിത്വ്ദന്ങ്ങൾ 
ന്ൽകിയിട്പുടെ്, പത്ക് 
ഒന്നപും സംഭവ്ിച്ചിട്ില്ല. 
സിഎഡിയപുജട പ്പശ്്നം 
ഇത്പ്ൊൾ ഗണ്യമൊയ 
ന്ിയപ്ന്തണത്ിലൊയത്ിന്ൊൽ 
കസ്റംസ് ത്ീരപുവ് 10 
ശത്മൊന്ത്ിൽ ന്ിന്ന് 4 
ശത്മൊന്മൊയി കപുറയ്ക്ൊൻ 
ഞങ്ങൾ സർക്ൊരിത്ന്ൊട് 
ശപുപൊർശ ജചയ്തിട്പുടെ്. ഒരപു 
വ്്യവ്സൊയ ന്ിരീക്കൻ 
എന്ന ന്ിലയിൽ സർക്ൊർ 
കസ്റംസ് ത്ീരപുവ് ന്ൊല് 

ശത്മൊന്മൊയി കപുറച്ചൊൽ 
വ്്യൊപൊരം 10 ശത്മൊന്ം 
വ്ർദ്ിക്പുജമന്ന് മൊപ്ത്മല്ല, 
സ്വർണക്ടത്പും 
കപുറ്റവ്ൊളികൾക്് 
ആകർഷകമൊകില്ല. 
എന്നിരപുന്നൊലപും, ന്ിലവ്ിജല 
സർക്ൊർ സ്വർണ്ണത്ത്ൊട് 
വ്ളജര ശപ്ത്പുത്യിലൊണ്.

അടകുത് അഞ്് 
വർഷലോത്ക്കുള്ള 
നിങ്ങളകുന്ട 
ന്ൊത്ത്ിലകുള്ള 
കാഴ് ്ചപ്ാട് എത്ാണ്?

വ്്യവ്സൊയത്ിജന്റെ 
വ്ളർച്ചജയക്പുറിച്ച് 
എന്ിക്് വ്ളജര 
ശപുഭൊ്ഡ്തിവ്ിശ്വൊസമപുടെ്, 
കൊരണം അടപുത് 7 മപുത്ൽ 
8 വ്ർഷത്ിന്പുള്ളിൽ 
ഇന്ത്യൻ സപെദ്വ്യവ്സ് 
ഇരട് അക്ത്ിൽ മൊപ്ത്ത്മ 
വ്ളരൊൻ ത്പൊകപുന്നപുള്ളയൂ. 
കയൂടൊജത്, െന്ങ്ങളപുജട 
െീവ്ിത് ന്ിലവ്ൊരം 
ജമച്ചജപ്ടപുകയപും 
ഡിത്സ്്പൊസിബിൾ വ്രപുമൊന്ം 
ജമച്ചജപ്ടപുകയപും ജചയ്പും, 
ഇത്് ന്മ്പുജട ത്മഖലയ്ക്് 
കയൂടപുത്ൽ വ്ിപപുലമൊയ 
അവ്സരങ്ങൾ ന്ൽകപും. 

അത്ിന്ൊൽ ഒരപു 
വ്്യവ്സൊയജമന്ന ന്ിലയിൽ 
ന്മപുക്് ഒത്പുത്ചരൊന്പും 
ആഭരണങ്ങൾ ഒരപു �ൊഷൻ 
ത്സ്റജറ്റ്മന്റെ് മൊപ്ത്മല്ല, ഒരപു 
ന്ിത്ക്പം കയൂടിയൊജണന്ന് 
സഹപ്സൊബ്ദങ്ങളിൽ 
ആത്മവ്ിശ്വൊസം 
വ്ളർത്ൊന്പുമപുള്ള ശരിയൊയ 
സമയമൊണിത്്. ഇത്പ്ൊൾ 
അത്് ജചയ്തിജല്ലങ്ിൽ, 
സമീപഭൊവ്ിയിൽ ന്മപുക്് 
ന്ഷ്ം സംഭവ്ിക്പും.
മിത്ല്ലന്ിയൽ ചലഞ്ിന്് 
െിജെസി എങ്ങജന് 
സമപ്ഗമൊയ പരിഹൊരം 
ന്ൽകപും?
െ്വല്ലറി ത്മഖലയിത്ലക്് 
സഹപ്സൊബ്ദങ്ങജള 
ആകർഷിക്പുന്നത്ിന്ൊയി 
ബിസിന്സ് കൗൺസിലപും 
വ്്യവ്സൊയത്ിജന്റെ 
ഉപത്ദഷ്ൊവ്പും എന്ന 
ന്ിലയിൽ െിജെസി ന്ിരവ്ധി 
ഔട്്റീച്ച്, പ്പത്മൊഷണൽ 
ഇവ്ന്റെപുകൾ ന്ടത്പും. അച്ചടി 
മൊധ്യമങ്ങളിലയൂജടയപും 
ജടലിവ്ിഷന്ിലയൂജടയപും 
ഞങ്ങൾ അവ്രപുമൊയി 
ബന്ധജപ്ടപുകയപും 
െ്വല്ലറി ത്മഖലയിൽ 
അവ്രപുജട വ്ിശ്വൊസം 
വ്ളർത്ിജയടപുക്ൊൻ 
ത്സൊഷ്യൽ മീഡിയ 
പ്ൊത്റ്റ്�ൊമപുകൾ 
ഉപത്യൊഗിക്പുകയപും 
ജചയ്പും. കയൂടൊജത്, 
സഹപ്സൊബ്ദങ്ങൾക്ൊയി 
ഡിലസന്പുകൾ 
ത്യ്ൊറൊക്ൊൻ 
ഡിലസന്ർമൊജരയപും 
കരകൗശല വ്ിദഗ് ്ധജരയപും 
ഞങ്ങൾ സഹൊയിക്പും. ഒരപു 
വ്്യവ്സൊയജമന്ന ന്ിലയിൽ, 
സഹപ്സൊബ്ദങ്ങളപുമൊയി 
ഇടപഴകൊൻ ഞങ്ങൾ ഒരപു 
ന്ല്ല ആവ്ൊസവ്്യവ്സ് 
ന്ൽകണം. അത്ത്സമയം, 
ന്യൂത്ന് ഡിലസന്പുകൾ 
ജകൊടെപുവ്രൊൻ ഞങ്ങൾ 
ന്ിർമ്ൊത്ൊക്ജള 
ത്പ്പൊത്ൊഹിപ്ിക്പും.

Saiyam Mehra,
GJC Chairman
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എംഎംടിസി-്രിഎഎം്രി 
ഡിജിറ്ൽ സിൽവർ ്രകുറത്ിറക്ി

െലബാര് ്ലോഗാള് ്ഡ ്ആ്റ്ഡ ്ഡെെ്ടട്് 
ന്ജംലോസ്റാണ് ജ്വല്റി ന്ഫസ്റിവല് 
ആര്ംഭിച്കു

കല്യാൺ ജൂവലോലഴ് ട്ിന്്ററെ 
അറ്ാദാെം 10 ശതൊനം ഉെർന്ന് 
148 ലോകാടി ര്ൂ്രൊെി

2022 ഡിസംബർ 
31 ന്് അവ്സൊന്ിച്ച 
ലപ്ത്മൊസത്ിൽ കല്യൊൺ 
െയൂവ്ത്ലഴ് ്സ് ന്ികപുത്ിക്് 
ത്ശഷമപുള്ള ഏകീകതൃത് 
ലൊഭത്ിൽ 10.34 ശത്മൊന്ം 
വ്ളർച്ച ത്രഖജപ്ടപുത്ി. ഇത്ത് 
പൊദത്ിൽ കപെന്ിയപുജട 
അറ്റൊദൊയം 134.52 ത്കൊടി 
രയൂപയൊയിരപുന്നപു. കഴിഞ്ഞ 
സൊപെത്ിക വ്ര് ഷം. 2022 
ഒത്ക്്ടൊബർ-ഡിസംബർ 
കൊലയളവ്ിൽ കല്യൊൺ 
െയൂവ്ത്ലഴ് ്സിജന്റെ ഏകീകതൃത് 
വ്രപുമൊന്ം 13 ശത്മൊന്ം 
വ്ർദ്ിച്ച് 3,884 ത്കൊടി 
രയൂപയൊയി. പലിശ, 
ന്ികപുത്ി, മയൂല്യത്കർച്ച, 
അത്മൊർലട്ത്സഷൻ 
(ഇബിഐടിഡിഎ) 
എന്നിവ്യ്ക്് മപുപെപുള്ള 
വ്രപുമൊന്ം കഴിഞ്ഞ 
വ്ർഷം ഇത്ത് പൊദത്ിൽ 
299 ത്കൊടി രയൂപയപുമൊയി 
ത്ൊരത്മ്യജപ്ടപുത്പുത്പെൊൾ 

327 ത്കൊടി രയൂപയൊയി 
ത്രഖജപ്ടപുത്ി.

“സ്വർണ്ണ വ്ിലയിൽ 
ത്പുടർച്ചയൊയ 
വ്ർദ്ന്വ്പുടെൊയിട്പും 
വ്ിവ്ൊഹ സീസൺ 
ഡിമൊൻഡ് കൊരണം എല്ലൊ 
വ്ിപണികളിലപുടന്ീളമപുള്ള 
വ്രപുമൊന്ത്ിലപും ഉപത്ഭൊക്തൃ 
എണ്ണത്ിലപും ഞങ്ങൾ 
വ്ളജരയധികം ത്വ്ഗത് 
കൊണപുന്നപു. 

കയൂടൊജത്, അടപുത്ിജട 
അവ്സൊന്ിച്ച പൊദത്ിൽ, 
ഈ കൊലയളവ്ിൽ 52 
ത്ഷൊറയൂമപുകൾ ത്പുറക്ൊന്പുള്ള 
ഞങ്ങളപുജട പദ്ത്ികൾ 
ഞങ്ങൾ പ്പഖ്യൊപിച്ചപു. 
കലടെർ വ്ർഷം 2023. 
ഈ ത്പ്ന്തത്ിജന്റെ 
ഭൊഗമൊയി, ഞങ്ങളപുജട 
ആഭ്യന്തര വ്ിഭവ്ങ്ങൾ 
ജകട്ിപ്ടപുക്പുന്നത്ിന്് 
കഴിഞ്ഞ മയൂന്ന്-ന്ൊല് 
മൊസമൊയി ഞങ്ങൾ 

ഗണ്യമൊയ സമയവ്പും 
പരിപ്ശമവ്പും ന്ിത്ക്പിച്ചപു, 
“കല്യൊൺ െയൂവ്ത്ലഴ് ്സ് ഇന്ത്യ 
എക്്സിക്യയൂട്ീവ്് ഡയറക്്ടർ 
രത്മശ് കല്യൊണരൊമൻ 
പറഞ്ഞപു.

കഴിഞ്ഞ വ്ർഷം ഇത്ത് 
പൊദത്ിൽ 253 ത്കൊടി 
രയൂപയൊയിരപുന്ന ഇന്ത്യൻ 
പ്പവ്ർത്ന്ങ്ങൾ ഈ 
പൊദത്ിൽ 276 ത്കൊടി രയൂപ 
ത്ന്ടി. അത്ത്സമയം, കഴിഞ്ഞ 
സൊപെത്ിക വ്ർഷം ഇത്ത് 
പൊദത്ിൽ 118 ത്കൊടി 
രയൂപയൊയിരപുന്ന പിഎടി 
(ഇന്ത്യ) ഈ പൊദത്ിൽ 133 
ത്കൊടി രയൂപയൊയി ഉയർന്നപു.

കപെന്ിയപുജട 
ജമൊത്ത്ിലപുള്ള 
ഏകീകതൃത് വ്രപുമൊന്ത്ിൽ 
മിഡിൽ ഈസ്റ് ത്മഖല 
16.5 ശത്മൊന്ം സംഭൊവ്ന് 
ജചയ്തപു. മിഡിൽ ഈസ്റ് 
പ്പവ്ർത്ന്ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 
വ്ർഷം ഇത്ത് പൊദത്ിൽ 

46 ത്കൊടി രയൂപയപുമൊയി 
ത്ൊരത്മ്യജപ്ടപുത്പുത്പെൊൾ 
ഈ പൊദത്ിൽ 52 ത്കൊടി 
രയൂപയപുജട ഇബിഐടിഡിഎ 
ത്രഖജപ്ടപുത്ി. കഴിഞ്ഞ 
വ്ർഷം ഇത്ത് പൊദത്ിജല 
16 ത്കൊടി രയൂപയപുമൊയി 
ത്ൊരത്മ്യജപ്ടപുത്പുത്പെൊൾ 
ഈ പൊദത്ിജല പിഎടി 17 
ത്കൊടി രയൂപയൊയിരപുന്നപു.

രൊെ്യജത് ഏറ്റവ്പും വ്ലിയ 
സ്വർണ്ണ, വ്പ്െ ചില്ലറ 

വ്ിൽപ്ന് ശതൃംഖലകളിജലൊന്നൊയ 
മലബൊർ ത്ഗൊൾഡ് ആൻഡ് 
ഡയമടെ്സ് വ്ിലത്യറിയ രത്്നങ്ങളപും 
മധപുരമില്ലൊത് വ്പ്െങ്ങളപും പത്ിച്ച 
ശപുദ്മൊയ സ്വർണ്ണൊഭരണങ്ങളപുജട 
എക്സ്്ക്ലയൂസീവ്് ത്പ്ശണി 
പ്പദർശിപ്ിക്പുന്നത്ിന്ൊയി 
ജെംത്സ്റൊൺ െ്വല്ലറി 
ജ�സ്റിവ്ൽ ആരംഭിച്ചപു. 
കർണൊടകയിലപുടന്ീളമപുള്ള 
ത്സ്റൊറപുകൾ ജ�പ്ബപുവ്രി 20 വ്ജര 
ത്ശഖരം പ്പദർശിപ്ിക്പും, ഇത്് 
ഉപത്ഭൊക്ൊക്ൾക്് ത്ഷൊയ്ക്ൊയി 
പ്പത്ത്്യകം രയൂപകൽപ്ന് 
ജചയ്ത ലവ്വ്ിധ്യമൊർന്ന രത്്ന 
ഡിലസന്പുകൾ പര്യത്വ്ക്ണം 
ജചയ്ൊൻ അവ്സരം ന്ൽകപുന്നപു.

“ജെംത്സ്റൊൺ 
െ്വല്ലറി ജ�സ്റിവ്ൽ 

ആരംഭിക്പുന്നത്ിന്പും 
പ്പകതൃത്ിദത്വ്പും 
സർട്ില�ഡ് രത്്നക്ല്ലപുകൾ 
പത്ിച്ചത്പുമൊയ ഞങ്ങളപുജട 
ന്യൂത്ന് ഡിലസന്പുകൾ 
അവ്ത്രിപ്ിക്പുന്നത്ിലപും 
ഞങ്ങൾ സന്തപുഷ്രൊണ്. 
ത്ൽ�ലമൊയി, ആഭരണങ്ങൾ 
വ്ൊങ്ങപുന്നവ്ർക്് ഉയർന്ന 
ഗപുണന്ിലവ്ൊരം, പരിശപുദ്ി, 
ന്്യൊയമൊയ വ്ില, ലബബൊക്് 
ഗ്യൊരടെി എന്നിവ്യപുജട ഉറത്പ്ൊജട 

ഞങ്ങളപുജട ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ 
ആസ്വദിക്ൊൻ കഴിയപും. മലബൊർ 
പ്ഗയൂപ്ിജന്റെ ജചയർമൊന്ൊണ് എം.പി 
അഹമ്ദ്.

വ്ിലത്യറിയ രത്്നം പത്ിച്ച 
ആഭരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലപും 
വ്ിത്ദശത്പും കയൂടപുത്ൽ പ്പചൊരം 
ത്ന്ടിജക്ൊടെിരിക്പുകയൊണ്. 
ഉത്വ്ത്ിൽ 
പ്പദർശിപ്ിച്ചിരിക്പുന്ന 
ആഭരണങ്ങളിൽ രത്്നങ്ങൾ, 
ന്ീലക്ല്ലപുകൾ, മരത്കം 
എന്നിവ് പത്ിച്ച ആഭരണങ്ങൾ 
അവ്യപുജട ന്ിറവ്പും രൊെകീയ 
ആകർഷണവ്പും കൊരണം 
അവ്യപുജട സൊംസ്്കൊരികവ്പും 
ആത്മീയവ്പുമൊയ പ്പൊധൊന്്യത്ൊൽ 
വ്ിലമത്ിക്ജപ്ടപുന്നപു.

മലബൊർ ത്ഗൊൾഡ് ആൻഡ് 
ഡയമടെ്സ് ഗപുണത്മമേയപുള്ള 
സർട്ി�ിത്ക്ഷത്ന്ൊജട 
പ്പകതൃത്ിദത് രത്്നക്ല്ലപുകൾ 
ന്ൽകി ഉപത്ഭൊക്ൊക്ൾക്് 
സപുത്ൊര്യത് ന്ൽകപുന്നപു. 
സപുത്ൊര്യമൊയ വ്ിലന്ിർണ്ണയം, 
ന്്യൊയമൊയ വ്ില, ഓത്രൊ 
വ്ൊങ്ങലിന്പും ലബബൊക്് 
ഗ്യൊരടെി എന്നിവ് കൊരണം 
പ്ബൊൻഡ് ഒരപു മൊർക്റ്റ് ലീഡറൊയി 
ഉയർന്നപു, ഇത്് ഈ െ്വല്ലറി 
വ്ിഭൊഗത്ിൽ വ്്യൊപകമൊയി 
വ്ൊഗ് ്ദൊന്ം ജചയ്പുന്നില്ല.

ഡിെിറ്റൽ സിൽവ്ർ 
പപുറത്ിറക്പുജമന്ന് 

എംഎംടിസി-പിഎഎംപി 
പ്പഖ്യൊപിച്ചപു. ഡിെിറ്റൽ 
ത്ഗൊൾഡ് ത്പൊജല ഉൽപ്ന്നം 
ഉപത്ഭൊക്ൊക്ൾക്് 
ലഭ്യമൊക്പും. 
ഉപത്ഭൊക്ൊക്ൾക്് 
കപെന്ിയപുജട ജവ്ല്സ്സറ്റിലപും 
ത്പടിഎം ത്പൊലപുള്ള 
പങ്ൊളികളിലപും 999.9 
ലിറ്റർ സിൽവ്ർ വ്ൊങ്ങൊം. 
ഡിെിറ്റലൊയി വ്ൊങ്ങിയ 
ത്പുകയ്ക്് ത്പുല്യമൊയ ഭൗത്ിക 
ജവ്ള്ളി ഒരപു സർട്ില�ഡ് 
ബൊങ്് ത്പ്ഗഡ് ന്ിലവ്റയിൽ 
സയൂക്ിക്പും, ഇത്് എല്ലൊ 
ദിവ്സവ്പും ഒരപു മയൂന്നൊം 
കക്ി പ്ടസ്റി ഓഡിറ്റ് ജചയ്പും.

അറ്റ വ്ിൽപ്ന് 
വ്ീക്ണത്കൊണിൽ ന്ിന്ന് 
ഒരപു ദിവ്സത്ിന്പുള്ളിൽ 
ന്ിത്ക്പിച്ച ഡിെിറ്റൽ 
സ്വർണ്ണത്ിജന്റെത്യൊ 
ജവ്ള്ളിയപുജടത്യൊ അളവ്് 
പ്പധൊന് പങ്ൊളികൾ 

ബക്റ്റിത്ലക്് ത്ിരിജക 
ത്ചർക്പുന്നപുജവ്ന്ന് പ്ടസ്റിഷിപ്് 
ഉറപ്ൊത്ക്ടെത്പുടെ്, 
“എംഎംടിസി-പിഎഎംപി 
ഇന്ത്യ ചീ�് ഡിെിറ്റൽ 
ഓ�ീസർ അമപുൽ സൊഹ 
പറഞ്ഞപു. ഉപത്യൊക്ൊക്ൾക്് 
അവ്രപുജട സിൽവ്ർ 
ത്ഹൊൾഡിംഗ് ്സ് 
പരിത്ശൊധിക്ൊൻ ത്സ്റൊത്റെ് 
സൗകര്യം സന്ർശിക്ൊൻ 
കഴിയില്ല. “സപുരക്ൊ 
കൊരണങ്ങളൊൽ ഇത്് 
അന്പുവ്ദന്ീയമല്ല. എന്നൊൽ 
ഉപത്യൊക്ൊക്ൾക്് 
ഓൺലലൻ 
ത്ഹൊൾഡിംഗപുകൾ 
പരിത്ശൊധിക്ൊന്പും 
ത്ത്മയം അവ് റിഡീം 
ജചയ്ൊന്പും കഴിയപും. “

2023 ജല ബെറ്റ് 
ഇന്ത്യയിൽ ത്ജന്ന 

സ്വർണ്ണൊഭരണങ്ങൾ 
ന്ിർമ്ിക്പുന്നവ്രിൽ 
കൊര്യമൊയ സ്വൊധീന്ം 
ജചലപുത്ിജല്ലന്ന് ജസൻത്കൊ 
ത്ഗൊൾഡ് ആൻഡ് ഡയമടെ്സ് 
എംഡിയപും സിഇഒയപുമൊയ 
സപുവ്ങ്ർ ജസൻ പറഞ്ഞപു.

ഈ സൊപെത്ിക വ്ർഷം 
ആദ്യം സ്വർണ്ണത്ിജന്റെയപും 
പ്ൊറ്റിന്ം സ്റിക്പുകളപുജടയപും 
കസ്റംസ് ത്ീരപുവ് 
ഉയർത്ിയത്ിന്ൊൽ, സ്വർണ്ണ 
ബൊറപുകളപുജട വ്ിലയിൽ 
ബെറ്റിജന്റെ പപുത്ിയ സ്വൊധീന്ം 
ഉടെൊകില്ല. ‘

ജമൊത്ം സ്വർണ്ണ 

ഇറക്പുമത്ിയപുജട ഒരപു 
ജചറിയ ശത്മൊന്മൊണ് ത്ഡൊർ 
ഇറക്പുമത്ി, അത്ിന്ൊൽ 
ത്ഡൊർ ഡ്യയൂട്ി മൊപ്ത്ം 2.5% 
വ്ർദ്ിച്ചപു, ഇത്് പ്പൊത്ദശിക 
റില�ന്റികളപുജട 
ബിസിന്സിജന് ബൊധിക്പും.

ജസൻത്കൊ ത്ഗൊൾഡ് 
ആൻഡ് ഡയമടെ്സ്, െ്വല്ലറി 
വ്്യവ്സൊയത്ിജല 
മിക് അംഗങ്ങളപും 
സ്വർണ്ണൊഭരണങ്ങൾ 
ഇറക്പുമത്ി 
ജചയ്ൊത്ത്ിന്ൊൽ 
ആഭരണങ്ങൾ ഇറക്പുമത്ി 
ജചയ്പുന്നത്ിന്പുള്ള ന്ികപുത്ി 
വ്ീടെപും ഞങ്ങളപുജട 
ബിസിന്സിജന് ബൊധിക്ില്ല. 

ഞങ്ങൾ ബൊങ്പുകളിൽ 
ന്ിന്ന് സ്വർണ്ണ ബൊറപുകൾ 
വ്ൊങ്ങപുന്നപു, ഞങ്ങളപുജട എല്ലൊ 
ആഭരണങ്ങളപും ഇന്ത്യയിൽ 
ന്ിർമ്ിച്ചത്ൊണ്.

സിൽവ്ർ ബൊറപുകളപുജട 
ഇറക്പുമത്ി ത്ീരപുവ് 2.5 
ശത്മൊന്ം വ്ർദ്ിപ്ിച്ചപു, 
ഇത്് ജവ്ള്ളി, ആഭരണ 
വ്്യവ്സൊയജത് പപുത്ിയ 
രീത്ിയിൽ ബൊധിക്ില്ല. ‘

കഴിഞ്ഞ വ്ർഷം 
മപുഖ്യമപ്ന്തി 

ബസവ്രൊെ് ജബൊലമ് 
പ്പഖ്യൊപിച്ച െ്വല്ലറി 
പൊർക്പുകൾ 
സ്ൊപിക്ണജമന്ന് 
കർണൊടക െ്വത്ല്ലഴ് ്സ് 
അത്സൊസിത്യഷൻ 
സംസ്ൊന് സർക്ൊരിത്ന്ൊട് 
ആവ്ശ്യജപ്ട്ിരപുന്നപു. 
പദ്ത്ിക്ൊയി ഭയൂമി 
കജടെത്ൊൻ സർക്ൊരിന്് 
കഴിയൊത്ത്ിന്ൊൽ 
ന്ിർത്ദ്ദശം 
അന്ിശ്ിത്ത്്വത്ിലൊജണന്ന് 
അത്സൊസിത്യഷൻ 
പ്പസിഡന്റെ് പ്പശൊന്ത് ത്മത് 
പറഞ്ഞപു.

കര ്ണൊടക വ്്യവ്സൊയ മപ്ന്തി 
മപുരപുത്കഷ് ന്ിരൊന്ിയപുമൊയി 
അത്സൊസിത്യഷന്് 
കയൂടിക്ൊഴ് ്ച ന്ടത്ി. 
എന്നിരപുന്നൊലപും, 
ജബംഗളയൂരപുവ്ിൽ ഭയൂമി 
സപുരക്ിത്മൊക്പുക എന്നത്് 
ഒരപു ജവ്ല്ലപുവ്ിളിയൊയി 
മൊറിയിരിക്പുകയൊണ്. 
ജബംഗളയൂരപു 
വ്ിമൊന്ത്ൊവ്ളത്ിന്് 
സമീപമൊണ് 
അത്സൊസിത്യഷൻ 
സ്ലം ത്ത്ടിയത്്. 
“അയൽ െില്ലകളിജല 
ന്ിരവ്ധി ജഡപ്യയൂട്ി 
കമ്ീഷണർമൊർക്പും 
ഞങ്ങൾ 
കജത്ഴപുത്ിയിരപുന്നപു. 
എന്നിരപുന്നൊലപും, ഇത്പുവ്ജര 
ഒരപു പ്പത്ികരണവ്പും 
ഉടെൊയിട്ില്ല. “

അത്ത്സമയം, 
കലബപുര ്ഗിയില് 100 ഏക്ര് 
സ്ലത്് ഉപത്ഭൊക്ൊക്ള്ക്് 
ഒരപു ത്മല്ക്യൂരയ്ക്് കീഴില് 
സ്വര ്ണം വ്ൊങ്ങൊന്് കഴിയപുന്ന 
ഒരപു പൊര്ക്് സ്ൊപിക്ൊന്് 
മപ്ന്തി ന്ിത്ര്ദ്ദശിച്ചപു. 
കലബപുറഗിയിൽ 
വ്ിമൊന്ത്ൊവ്ളത്ിന്പും 
പൊർക്ിന്പും ആവ്ശ്യമൊയ 
അടിസ്ൊന് സൗകര്യങ്ങൾ 
ഒരപുക്പുന്നത്ിലയൂജട ഇത്് 
വ്്യവ്സൊയത്ിന്് ഉത്ത്െന്ം 
ന്ൽകപുജമന്ന് ന്ിരൊന്ി 
പറഞ്ഞപു. ജബംഗളയൂരപുവ്ിൽ 
ഒരപു പ്പൊേമിക പൊർക്് 
ഉള്ളിടത്ത്ൊളം കൊലം, 
കലബപുറഗിയിൽ ഒരപു 
പൊർക്് സ്ൊപിക്ൊന്പുള്ള 
ആശയത്ിന്് 
െ്വല്ലറി വ്്യവ്സൊയം 
ത്പുറന്നിരിക്പുന്നപു.

ന്ൊഗരത്ത്്പട്് പ്പത്ദശജത് 
വ്തൃത്ിഹീന്മൊയ 
സ്ലങ്ങളിൽ ന്ിന്നൊണ് 
ന്ിർമ്ൊത്ൊക്ളപുജട 
ജചറിയ പ്ഗയൂപ്പുകൾ 
പ്പവ്ർത്ിക്പുന്നജത്ന്ന് 
അത്സൊസിത്യഷൻ 
പ്പസിഡന്റെ് പറഞ്ഞപു. 
ജബംഗളയൂരപുവ്ിൽ 
പൊർക്ിന്ൊയി 
സർക്ൊർ സ്ലം 
ന്ൽകിയൊൽ അവ്ർക്് 
ജമച്ചജപ്ട് ജത്ൊഴിൽ 
സൊഹചര്യങ്ങൾ ലഭിക്പും. 
ദക്ിത്ണന്ത്യയിജല 
സ്വർണ്ണൊഭരണ 
ന്ിർമ്ൊണത്ിജന്റെ 
ത്കപ്ന്മൊയിരപുന്നപു 

ജബംഗളയൂരപു. ഏറ്റവ്പും 

കയൂടപുത്ല് സ്വര ്ണം ഇറക്പുമത്ി 
ജചയ്പുന്ന വ്ിമൊന്ത്ൊവ്ളവ്പും 
ജബംഗളയൂരപു 
വ്ിമൊന്ത്ൊവ്ളത്ിലൊണ്. 
അത്രം പൊർക്പുകൾ 
വ്്യവ്സൊയത്ിന്് 
ഉത്ത്െന്ം ന്ൽകപും, 
“പശ്ിമ ബംഗൊളിലപും 

മഹൊരൊപ്ഷ്യിലപും 

സമൊന്മൊയ പൊർക്പുകൾ 
പ്പവ്ർത്ിക്പുന്നപുജടെന്നപും 
അത്ദ്ദഹം പറഞ്ഞപു.

ആഭര്ണലോെഖലെിൽ ബജറ്് കാര്്യൊെ 
സ്വാധീനം ന്െലകുത്ില്: സകുവങ്കർ ന്സൻ

SUVANKAR SEN, MD & CEO of 
Senco Gold & Diamonds
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ചെനെകുന്ട ആഢംബര് വി്രണി അഞ്് 
വർഷത്ിനിന്ട ആദ്യൊെി ഇടിഞ്കു

ആഢംബര് വസ്്തകുക്ൾക്ാെി ഏറ്വകും 
കൂടകുതൽ ന്െലവഴിക്കുന്ന ര്ാജ്യം ഏതാണ്?

അഞ്് വ്ർഷജത് 

എത്ക്സ്്പൊണൻഷ്യൽ 
വ്ളർച്ചയ്ക്് ത്ശഷം 
ലചന്യപുജട വ്്യക്ിഗത് 
ആഡംബര വ്ിപണി 2022 ൽ 
പ്പത്ിവ്ർഷം 10 ശത്മൊന്ം 
ചപുരപുങ്ങി. മറ്റ് വ്ളർന്നപുവ്രപുന്ന 
വ്ിപണികളപുമൊയി 
ത്ൊരത്മ്യജപ്ടപുത്പുത്പെൊൾ 
ആഡംബര വ്ളർച്ചയ്ക്പും 
“ത്പൊസിറ്റീവ്് 
അവ്സ്കൾക്പും” 2023 
ജന്റെ ആദ്യ പൊദത്ിജന്റെ 

അവ്സൊന്ത്ിന്് മപുപെ് 
മടങ്ങിവ്രപുജമന്ന് 
പ്പത്ീക്ിക്പുന്നപു.

പ്പധൊന് ന്ഗരങ്ങളിജല 
ത്ലൊക്്ഡൗൺ ഉൾജപ്ജടയപുള്ള 
ത്കൊവ്ിഡ് -19 അന്പുബന്ധ 
പ്പശ്്നങ്ങളൊണ് മൊന്്യത്ിന്് 
പ്പധൊന് കൊരണം, ഇത്് 
ആളപുകളപുജട എണ്ണത്ിൽ 
30 മപുത്ൽ 35 ശത്മൊന്ം വ്ജര 
ഇടിവ്ിന്് കൊരണമൊയി. 
മൊപ്ത്മല്ല, റിയൽ എത്സ്ററ്റ് 
വ്ിപണിയിജല മൊന്്യവ്പും 
രൊെ്യത്പുടന്ീളമപുള്ള 
ജമൊത്ത്ിലപുള്ള ജന്ഗറ്റീവ്് 
സൊപെത്ിക കൊഴ് ്ചപ്ൊട് 
കൊരണം ഉപത്ഭൊക്തൃ 
ആത്മവ്ിശ്വൊസം 
കപുറയപുന്നത്പും ഉപത്ഭൊഗ 
ശക്ിജയ ദപുർബലജപ്ടപുത്ി. 
ശപെളമപുള്ള ത്െൊലിയില്ലൊത് 
ആളപുകളപുജട ഉയർന്ന 

ന്ിരക്പും കപുറഞ്ഞ 
ഡിത്സ്്പൊസിബിൾ 
വ്രപുമൊന്വ്പും ഇത്ിന്് 
കൊരണമൊകൊം.

2022 ൽ, കയൂടപുത്ൽ 
ഓൺലലൻ വ്്യൊപന്മപുള്ള 
വ്ിഭൊഗങ്ങൾ മികച്ച 
പ്പകടന്ം കൊഴ് ്ചവ്യ്ക്പുകയപും 
ത്ലൊക്്ഡൗൺ കപുറവ്ൊയി 
ബൊധിക്പുകയപും ജചയ്തപു. 
ഉദൊഹരണത്ിന്്, 50 
ശത്മൊന്ം ഓൺലലൻ 
വ്്യൊപന്മപുള്ള ലക്്വറി 
ബ്യയൂട്ി 6 ശത്മൊന്ം 

മൊപ്ത്മൊണ് കപുറഞ്ഞത്്. 
ത്ൊരത്മ്യജപ്ടപുത്പുത്പെൊൾ, 
10 മപുത്ൽ 15 ശത്മൊന്ം 
വ്ജര ഓൺലലൻ 
ന്പുഴഞ്ഞപുകയറ്റമപുള്ള 
വ്ിഭൊഗങ്ങൾ കയൂടപുത്ൽ 
ത്പുറന്നപുകൊട്ജപ്ട്പു: വ്ൊച്ച് 
മൊർക്റ്റ് വ്ിൽപ്ന് 20 
മപുത്ൽ 25 ശത്മൊന്ം വ്ജര 
ഇടിഞ്ഞപു; �ൊഷന്ിലപും 
െീവ്ിത്ലശലിയിലപും 15 
മപുത്ൽ 20 ശത്മൊന്ം വ്ജര 
ഇടിവ്്; ആഭരണങ്ങളപുജടയപും 
ത്പുകലിജന്റെയപും വ്ില 10 
മപുത്ൽ 15 ശത്മൊന്ം വ്ജര 
ഇടിഞ്ഞപു.

“മിക് പ്ബൊൻഡപുകളപും 
2022 ൽ ഇടിവ്് ത്ന്രിട്ത്പ്ൊൾ, 
ചിലത്് ഫ്ൊറ്റൊയി ത്പുടരപുകത്യൊ 
ജവ്ല്ലപുവ്ിളി ന്ിറഞ്ഞ 
സൊഹചര്യങ്ങൾക്ിടയിലപും 
വ്ളരപുകത്യൊ ജചയ്തപു. മയൂന്ന് 

ഘടകങ്ങൾ അവ്രപുജട 
വ്ിെയത്ിന്് കൊരണമൊയി 
- ഒന്നൊമത്ൊയി, വ്ലിയ 
പ്ബൊൻഡപുകൾ ശരൊശരി 
ജചറിയ കളിക്ൊജരക്ൊൾ 
മികച്ച പ്പകടന്ം 
കൊഴ് ്ചവ്ച്ചപു. രടെൊമത്ൊയി, 
അഭിമൊന്കരമൊയ 
ത്പൊർത്ട്്�ൊളിത്യൊകളപുള്ള 
പ്ബൊൻഡപുകൾ ജപ്ടൻഡി 
അജല്ലങ്ിൽ സീസണൽ 
ഉള്ളവ്ത്യക്ൊൾ മികച്ച 
പ്പകടന്ം കൊഴ് ്ചവ്ച്ചപു. 
ചരക്പുകൾ. അവ്സൊന്മൊയി, 

വ്ളജര പ്പധൊന്ജപ്ട് 
ഉപത്ഭൊക്ൊക്ളപുജട 
(വ്ിഐസി) ഉയർന്ന 
സൊപ്ന്ത്യപുള്ള പ്ബൊൻഡപുകൾ 
മികച്ച പ്പകടന്ം 
കൊഴ് ്ചവ്യ്ക്പുന്നപു, “ജബയ്ൻ 
& കപെന്ിയപുജട ഷൊങ്ഹൊയ് 
ആസ്ൊന്മൊയപുള്ള മപുത്ിർന്ന 
പങ്ൊളി പ്ബയൂത്ണൊ ലൊൻസ് 
പറഞ്ഞപു.

ചൊന്ൽ ബൊഗപുകൾ 
മപുത്ൽ ത്റൊളക്്സ് 

വ്ൊച്ചപുകൾ വ്ജരയപുള്ള ആഡംബര 
വ്സ്്തപുക്ൾ ത്ലൊകജമപെൊടപുമപുള്ള 
ഉപത്ഭൊക്ൊക്ൾക്ിടയിൽ 
വ്ളജരക്ൊലമൊയി 
െന്പ്പിയമൊണ്, ഈ പ്പവ്ണത് 
മന്ഗത്ിയിലൊകപുന്നത്ിജന്റെ 
ലക്ണങ്ങജളൊന്നപും 
കൊണിക്പുന്നില്ല. പല രൊെ്യങ്ങളപും 
ആഢംബര വ്സ്്തപുക്ളപുജട 
ജചലവ്ിൽ വ്ർദ്ന്വ്് കടെിട്പുട്െ, 
പത്ക് ഇത്പ്ൊൾ ഒരപു രൊെ്യം 
ദക്ിണ ജകൊറിയയൊണ്, 
പ്പത്ിശീർഷ ആഡംബര 
വ്സ്്തപുക്ൾക്ൊയി ത്ലൊകത്ിജല 
ഏറ്റവ്പും കയൂടപുത്ൽ ജചലവ്ഴിക്പുന്ന 
രൊെ്യമൊണ് ദക്ിണ ജകൊറിയ.

ത്മൊർഗൻ സ്റൊൻലിയിജല 
വ്ിശകലന് വ്ിദഗ് ്ധരപുജട 
അഭിപ്പൊയത്ിൽ, ആഡംബര 
വ്സ്്തപുക്ൾക്ൊയപുള്ള ദക്ിണ 
ജകൊറിയയപുജട ജചലവ്് 2022 
ൽ 24 ശത്മൊന്ം ഉയർന്ന് 
15.4 ബില്യൺ യയൂത്റൊയൊയി. 
ലചന്ീസ്, യപുഎസ് പൗരമേൊര് 
പ്പത്ിശീര് ഷ ജചലവ്ഴിക്പുന്ന 
46, 234 യയൂത്റൊത്യക്ൊള് വ്ളജര 
കയൂടപുത്ലൊണിത്്.

ആഢംബര വ്സ്്തപുക്ളപുജട 
ഈ ത്പുടർച്ചയൊയ ഡിമൊൻഡ് 

വ്ൊങ്ങൽ ത്ശഷിയിജല 
വ്ർദ്ന്വ്്, സൊമയൂഹിക പദവ്ി 
പ്പദർശിപ്ിക്ൊന്പുള്ള ആപ്ഗഹം 
എന്നിവ്യപുൾജപ്ജട ന്ിരവ്ധി 
ഘടകങ്ങൾക്് കൊരണമൊകൊം.

മറ്റ് സമയൂഹങ്ങജളത്പ്ൊജല, 
ജകൊറിയൻ സമയൂഹത്ിൽ 
സപെത്് പ്പദർശിപ്ിക്പുന്നത്് 
സൊമയൂഹികമൊയി കയൂടപുത്ൽ 
സ്വീകൊര്യമൊണ്. മക്ിൻസി 
ന്ടത്ിയ സർത്വ് പ്പകൊരം, 
22 ശത്മൊന്ം ജകൊറിയക്ൊർ 
മൊപ്ത്മൊണ് ആഡംബര വ്സ്്തപുക്ൾ 
ത്മൊശം അഭിരപുചിയപുള്ളത്ൊജണന്ന് 
വ്ിശ്വസിക്പുന്നത്്, അത്ത്സമയം 
45 ശത്മൊന്ം െപ്ൊൻകൊരപും 
38 ശത്മൊന്ം ലചന്ക്ൊരപും 
ഇത്ിത്ന്ൊട് ത്യൊെിക്പുന്നപു.

ദക്ിണ ജകൊറിയൻ 
ആഡംബര വ്ിപണി സമീപ 
വ്ർഷങ്ങളിൽ പ്കമൊന്പുഗത്മൊയി 
വ്ികസിച്ചപുജകൊടെിരിക്പുകയൊണ്, 
ത്കൊവ്ിഡ് -19 പകർച്ചവ്്യൊധി ഈ 
വ്ളർച്ചജയ ത്്വരിത്ജപ്ടപുത്ി. 
കയൂടൊജത്, ആഡംബര 
പ്ബൊൻഡപുകൾ ഇ-ജകൊത്മഴ് ്സ് 
വ്ിൽപ്ന്യിൽ ഗണ്യമൊയ 
വ്ർദ്ന്വ്് കൊണപുന്നത്ിന്ൊൽ 
ന്ിരവ്ധി ഉപത്ഭൊക്ൊക്ൾ 
ഓൺലലന്ിൽ ത്ഷൊപ്ിംഗ് 
ത്ിരജഞ്ഞടപുത്പു.

ദക്ിണ ജകൊറിയയിജല 
ആഡംബരത്ിജന്റെ പ്ഭമം 
പ്ബൊൻഡപുകൾക്് ഗപുണകരമൊണ്. 
ഉദൊഹരണത്ിന്്, 2020 
ജന് അത്പക്ിച്ച് 2022 ജന്റെ 
രടെൊം പൊദത്ിൽ ദക്ിണ 
ജകൊറിയയിജല വ്രപുമൊന്ം 
ഇരട്ിയിലധികമൊജണന്ന് 
ത്മൊൺജലെർ റിത്പ്ൊർട്് ജചയ്തപു. 
ഏഷ്യൻ രൊെ്യം. ദക്ിണ 
ജകൊറിയയിൽ വ്ളരപുന്ന 
ആഡംബര വ്ിപണിക്് പപുറത്മ, 
ആഡംബര പ്ബൊൻഡപുകളപും 
അവ്രപുജട വ്ിൽപ്ന് 
വ്ർദ്ിപ്ിക്പുന്നത്ിന്ൊയി 
രൊെ്യജത് വ്ിശൊലമൊയ 
വ്ിത്ന്ൊദ വ്്യവ്സൊയത്ിത്ലക്് 
പ്പത്വ്ശിക്പുന്നപു.

ലോദാഹ ജ്വല്റി ആന് ഡ് വാച്് എക് സിബിഷന് 
2023 ഖത്ര്് എെര്് ലോവെ് സ് സ് ലോ്രാണ് സര്് 
ന്െയ്കും

െകുഎഇെിലോലക്കുള്ള ഇറ്ാലിെൻ 
ആഭര്ണ കെറ്കുെതി 2022 ൽ 21% 
ഉെർന്നകു

ത്ദൊഹ: ഖത്റിജന്റെ 
വ്ൊർഷിക 

ത്സൊഷ്യൽ കലടെറിജല 
ഏറ്റവ്പും ലദർഘ്യത്മറിയത്പും 
ഏജറ പ്പത്ീക്ത്യൊജട 
കൊത്ിരിക്പുന്നത്പുമൊയ 
ഇവ്ന്റെപുകളിജലൊന്നൊയ 
ത്ദൊഹ െ്വല്ലറി ആൻഡ് 
വ്ൊച്ച്സ് എക്്സിബിഷജന്റെ 
(ഡിജെഡബ്്യപുഇ) 2023 പത്ിപ്് 
ത്സ്്പൊൺസർ ജചയ്പുജമന്ന് 

ഖത്ർ എയർത്വ്യ്സ് 
അറിയിച്ചപു. ഗൾ�് 
ത്മഖലയിൽ എല്ലൊ വ്ർഷവ്പും 
ന്ടക്പുന്ന സവ്ിത്ശഷമൊയ 
ബിസിന്സ്-ടപു-കൺസ്യയൂമർ 
ഇവ്ന്റെ് ത്ലൊകജമപെൊടപുമപുള്ള 
30,000 ത്ിലധികം 
സന്ർശകജര ഖത്റിത്ലക്് 
ആകർഷിക്പുജമന്ന് 
പ്പത്ീക്ിക്പുന്നപു.

ജ�പ്ബപുവ്രി 20 മപുത്ല് 

25 വ്ജര ഖത്റിജല 
ത്ദൊഹ എക്്സിബിഷന്് 
ആന്് ഡ് കണ് ജവ്ന്് ഷന്് 
ജസന്റെറില് ന്ടക്പുന്ന 
ഡിജെഡബ്്യപുഇയില് 
ആത്ഗൊളത്ലത്ില് പ്പശംസ 
ത്ന്ടിയ 500 ലധികം ആഭരണ, 
വ്ൊച്ച് പ്ബൊന്് ഡപുകളപുജട 
മികച്ച കരകൗശല 
ലവ്ദഗ്ധ്യം സന്ര് ശകജര 
ആശ്ര്യജപ്ടപുത്പും. 

ത്ദൊഹ െ്വല്ലറി ആന്് ഡ് 
വ്ൊച്ച് സ് എക് സിബിഷന്് 
ജ�പ്ബപുവ്രിയിജല ത്വ്റിട് 
കലടെത്റൊജടയൊജണന്ന് 
ഖത്ര് എയര് ത്വ്യ് സ് പ്ഗയൂപ്് 
ചീ�് എക് സിക്യയൂട്ീവ്് 
അക്ബര് അല് ത്ബക്ര് 
വ്ൊര് ത്ൊസത്മ്ളന്ത്ില് 
പറഞ്ഞപു.

ഖത്റിജന്റെ വ്ൊർഷിക 
ത്ദശീയ ഇവ്ന്റെിൽ ഏറ്റവ്പും 
ലദർഘ്യത്മറിയത്പും 
ഏജറ പ്പത്ീക്ത്യൊജട 
കൊത്ിരിക്പുന്നത്പുമൊയ 
ഇവ്ന്റെപുകളിൽ ഒന്നൊണ് 
ഡിജെഡബ്്യപുഇയപുജട 19-ൊമത്് 
പത്ിപ്്. ജ�പ്ബപുവ്രിയിൽ 
ന്ടക്പുന്ന �ി� 
ത്ലൊകകപ്് ഖത്ർ 2022 
ജന്റെ പൊരപെര്യത്ിജന്ൊപ്ം 
ത്ദൊഹ ലക്്യസ്ൊന്ജത് 
ത്പ്പൊത്ൊഹിപ്ിക്പുന്നത്ിന്പും 
ത്ദൊഹ ആസ്ൊന്മൊയപുള്ള 
ഇവ്ന്റെപുകൾ 
ആത്ഘൊഷിക്പുന്നത്ിന്പുമൊയി 
രയൂപകൽപ്ന് ജചയ്ത പ്പത്ത്്യക 
അവ്ധിക്ൊല പൊത്ക്െപുകൾ 
ന്ിർമ്ിക്പുന്നത്ിന്് 
രയൂപകൽപ്ന് ജചയ്ത 
ത്സ്്പൊൺസർഷിപ്് കരൊറപുകൾ 
പ്പഖ്യൊപിക്പുകയൊണ് 
ഞങ്ങളപുജട ലക്്യം. “

2022 ൽ യപുഎഇയിത്ലക്് 
ഒരപു ബില്യൺ യയൂത്റൊ 

വ്ിലമത്ിക്പുന്ന ആഭരണങ്ങൾ 
കയറ്റപുമത്ി ജചയ്പുന്ന മയൂന്നൊമജത് 
ആത്ഗൊള വ്ിത്രണക്ൊരൊണ് 
ഇറ്റലി. യപുഎഇ ഉപത്ഭൊക്ൊക്ളിൽ 
ന്ിന്ന് ഇറ്റൊലിയൻ 
ആഭരണങ്ങളപുജട ആവ്ശ്യം 
വ്ർദ്ിച്ചപുജകൊടെിരിക്പുകയൊണ്. 
11 ശത്മൊന്ം വ്ിപണി 
വ്ിഹിത്മപുള്ള യപുഎഇയിത്ലക്പുള്ള 
മയൂന്നൊമജത് ആത്ഗൊള 
വ്ിത്രണക്ൊരൊണ് ഇന്ത്യ.

ഗപുണന്ിലവ്ൊരം, വ്ിശ്വൊസ്യത്, 
സൗന്ര്യം, ചൊരപുത് എന്നിവ്യപുജട 
പര്യൊയമൊണ് ജമയ്ഡ് ഇൻ 
ഇറ്റലിജയന്ന് യപുഎഇയിജല ഇറ്റലി 
അംബൊസഡർ ത്ലൊജറൻത്സൊ 
�പുന്ൊര പറഞ്ഞപു. ഇറ്റൊലിയൻ 
സപെദ് വ്്യവ്സ്യിജല പ്പധൊന് 
സ്ലങ്ങളിൽ ഒന്നൊണ് 
സ്വർണ്ണത്ിജന്റെയപും ജവ്ള്ളി 

ആഭരണങ്ങളപുജടയപും ഉത്്പൊദന്ം. 
ഇത്് അത്ിജന്റെ ഏറ്റവ്പും കയറ്റപുമത്ി 
അധിഷ്്ഠിത് ത്മഖലകളിജലൊന്നൊണ്: 
അത്ിജന്റെ വ്ിറ്റപുവ്രവ്ിജന്റെ 
85 ശത്മൊന്വ്പും വ്ിത്ദശ 
വ്ിപണികളിൽ ന്ിന്നൊണ്.

ഈ മയൂല്യം യപുഎഇയിൽ 
ത്ീർച്ചയൊയപും 
അംഗീകരിക്ജപ്ട്ിട്പുടെ്, ഇത്് 
ഇറ്റലിജയ 11 ശത്മൊന്ം വ്ിപണി 
വ്ിഹിത്മപുള്ള രൊെ്യജത് 
മയൂന്നൊമജത് വ്ലിയ ആത്ഗൊള 
വ്ിത്രണക്ൊരൊയി മൊറ്റി. 
ആഢംബര വ്സ്്തപുക്ളപുജട 
ആവ്ശ്യം ന്ിരന്തരം 
വ്ർദ്ിച്ചപുജകൊടെിരിക്പുന്ന 
ഒരപു രൊെ്യത്്, െ്വല്ലറി ജെം 
ആൻഡ് ജടത്ക്്നൊളെി ദപുബൊയ് ഈ 
ത്മഖലയിൽ ഇത്ിന്കം ത്ജന്ന 
ശക്മൊയ ബിസിന്സ്് ബന്ധം 
ശക്ിജപ്ടപുത്പുന്നത്ിന്പുള്ള 
മികച്ച അവ്സരമൊണ്.
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