
ஒழுங்குமுறைகள் ஊக 
வளர்்ச்சசியின் மூலம் 
உருவாக்கப்்பட்டு வருகசின்ைன. 
இதனால், ்சசிறு நறக 
வியா்பாரிகள், றகவிறனஞர்கள் 
்பிறைப்புக்கு தவிக்கசின்ைனர்.
தங்கத்தசின் மீதான 

அதசிக இைக்குமதசி வரி 
தங்க நறக விற்்பறனறய 
்பாதசித்தது மட்டுமல்லாமல் 

றகவிறனஞர்களின் 
வாழ்வாதாரத்றதயும் 
அ்சசுறுத்தசியுள்ளது. ஜெய்ப்பூரில் 
குந்தன், மீனா மற்றும் 
தங்க நறக வியா்பாரத்தசில் 
ஈடு்பட்டுள்ள றகவிறனஞர்கள், 
நசிறலறமறய மமம்்படுத்த 
அர்சாங்கம் ்சசில ஜகாள்றக 
நடவடிக்றககறள எடுக்க 
மவண்டும் என்றும், நறகத் 
துறையில் இமத நசிறல 
நீடித்தால், ஜதாைசிலசில் உள்ள 
்பலர் ஜதாைசிறல விட்டு 
ஜவளிமயை மவண்டியிருக்கும் 
என்றும் கூைசினர்.
ெசி.மெ.்சசி தறலவர் ்சயம் 

ஜமஹ்ராவின் கூற்றுப்்படி, 
இந்தசியாவில் தங்கத்தசின் 

விறல அதசிகரிப்பு ்சர்வமத்ச 
காரணிகளால் மட்டுமல்லாமல், 
அதசிக இைக்குமதசி வரிகள் 
மற்றும் ெசிஎஸ்டி ம்பான்ை 
உள்நாட்டு காரணிகளால் 
விறலகள் குறைக்க 
வைசிவகுத்தன. உலகசிமலமய 
அதசிக விறல ஜகாண்ட நாடு 
இந்தசியா என்்பது ஜதரிந்தும் 
இன்று மக்கள் தங்க நறககறள 
வாங்க வருவதசில்றல. எனமவ, 
்பட்ஜெட்டில் இைக்குமதசி வரிறய 
6 ்சதவதீமாக அரசு குறைக்கும் 
என்று எதசிர்்பார்த்மதாம்.
தண்டறனக் ஜகாள்றககளுடன் 

மூலதனம்-உறைப்பு நசிறைந்த 
ஜதாைசில்துறைறய அர்சாங்கம் 
ஜதாடர்ந்து புைக்கணிக்க 
முடியாது. அதசிக இைக்குமதசி 
வரி அறமப்பு ஜதாைசில்துறைக்கு 
தீங்கு விறளவிக்கும் மற்றும் 
அதசிகரித்து வரும் கடத்தலுடன் 
அர்சாங்கத்தசிற்கு ம்பரைசிறவ 
ஏற்்படுத்துகசிைது. ஜகாள்றககறளத் 
தவிர, ஜவளிப்்பறடத்தன்றம 
மற்றும் ஜ்பாறுப்புக்கூைல் 
மற்றும் றகவிறனஞர்களின் 
மவறல நசிறலறமகள் 
மற்றும் வாழ்க்றகத் தரத்றத 
மமம்்படுத்துதல் ஆகசியவற்ைசின் 
அடிப்்பறடயில் ஜதாைசில்துறைக்கு 
நசிறைய மாற்ைங்கள் மதறவ.
முறையான ஜதாைசில்முறை 

வைசிகாட்டுதல்கள், ்பணி்சசூைல் 
மற்றும் ்சரியான மநரத்தசில் 
ஊதசிய உயர்வு ஆகசியவற்றைக் 
ஜகாண்டு வருவதன் மூலம் 
றகவிறனஞர்களின் தரத்றத 
உயர்த்த ஜதாைசில்துறை 
முயற்்சசிக்க மவண்டும். 
ஜதாைசில்துறையினர் முன் உள்ள 
இரண்டாவது ஜ்பரிய ்சவால் 
மசில்லசினியல்கறள கூட்டாக 
நறகத் துறைக்கு ஜகாண்டு 
வருவது.
ெசி.மெ.்சசி தறலவர் ்சயம் 

ஜமஹ்ராவின் கூற்றுப்்படி, 

இந்தசியாவில் தங்கத்தசின் 
விறல அதசிகரிப்பு ்சர்வமத்ச 
காரணிகளால் மட்டுமல்லாமல், 
அதசிக இைக்குமதசி வரிகள் 
மற்றும் ெசிஎஸ்டி ம்பான்ை 
உள்நாட்டு காரணிகளால் 
விறலகள் குறைக்க 
வைசிவகுத்தன. உலகசிமலமய 
அதசிக விறல ஜகாண்ட நாடு 
இந்தசியா என்்பது ஜதரிந்தும் 
இன்று மக்கள் தங்க நறககறள 
வாங்க வருவதசில்றல. எனமவ, 
்பட்ஜெட்டில் இைக்குமதசி வரிறய 
6 ்சதவதீமாக அரசு குறைக்கும் 
என்று எதசிர்்பார்த்மதாம்.
தண்டறனக் ஜகாள்றககளுடன் 

மூலதனம்-உறைப்பு நசிறைந்த 
ஜதாைசில்துறைறய அர்சாங்கம் 
ஜதாடர்ந்து புைக்கணிக்க 
முடியாது. அதசிக இைக்குமதசி 
வரி அறமப்பு ஜதாைசில்துறைக்கு 
தீங்கு விறளவிக்கும் மற்றும் 
அதசிகரித்து வரும் கடத்தலுடன் 
அர்சாங்கத்தசிற்கு ம்பரைசிறவ 
ஏற்்படுத்துகசிைது. ஜகாள்றககறளத் 
தவிர, ஜவளிப்்பறடத்தன்றம 
மற்றும் ஜ்பாறுப்புக்கூைல் 
மற்றும் றகவிறனஞர்களின் 
மவறல நசிறலறமகள் 
மற்றும் வாழ்க்றகத் தரத்றத 
மமம்்படுத்துதல் ஆகசியவற்ைசின் 
அடிப்்பறடயில் ஜதாைசில்துறைக்கு 
நசிறைய மாற்ைங்கள் மதறவ.
முறையான ஜதாைசில்முறை 

வைசிகாட்டுதல்கள், ்பணி்சசூைல் 
மற்றும் ்சரியான மநரத்தசில் 
ஊதசிய உயர்வு ஆகசியவற்றைக் 
ஜகாண்டு வருவதன் மூலம் 
றகவிறனஞர்களின் தரத்றத 
உயர்த்த ஜதாைசில்துறை 
முயற்்சசிக்க மவண்டும். 
ஜதாைசில்துறையினர் முன் உள்ள 
இரண்டாவது ஜ்பரிய ்சவால் 
மசில்லசினியல்கறள கூட்டாக 
நறகத் துறைக்கு ஜகாண்டு 
வருவது.
ெசி.மெ.்சசி, ெசி.மெ.இ.்பி.

்சசி, உலக தங்க கவுன்்சசில், 
ெசி.ஐ.ஏ, ஃஜ்பஜரவர் மார்க் 
மற்றும் ்பிளாட்டினம் கசில்ட் 
ம்பான்ை நசிறுவனங்கள் 
ஒன்ைசிறணந்து கூட்டு 
ஊக்குவிப்பு நடவடிக்றககறள 
ஒருங்கசிறணத்து 
நறககளுக்கான நம்்பிக்றகறய 
மசில்லசினியல்களிறடமய 
ஏற்்படுத்தும் மநரம் இது. 
இன்று, புதுறமயான விளம்்பர 
்பிர்ச்சாரங்கள் மூலம் தங்கம், 
றவரம் மற்றும் ்பிளாட்டினம் 
ஆகசியவற்றை ஜ்பரிய அளவில் 
விளம்்பரப்்படுத்துவறதத் தவிர 
ஜதாைசில்துறைக்கு மவறு 
வைசியில்றல.
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எம்.எஸ்.எம்.இ.க்்களுக்கு 
புத்துயிர்
5 டிரில்்லலியன் டா்லர் 
பொ�ாருளாதாரத்தலிற்்கான �ாதத

சுங்்க வரிதய 
4 சதவதீமா்க 
குதைத்தால், 
வர்த்த்கம் 10 சதவதீம் 
அதலி்கரிக்கும்.

காவலர் மாற்ைம்: ்சயாம் 
ஜமஹ்ராவின் கீழ் ்சசிஓஏ ெசிமெ்சசிறய 
கட்டுப்்படுத்துகசிைது
ெசி.மெ.்சசி தூதுக்குழு எஃப்.எம் உடன் 
தற்ம்பாறதய ்சவால்கறள மதசிப்்பாய்வு 
ஜ்சய்கசிைது
நறகத் ஜதாைசிலசின் அவலங்கறள 
நசிதசியறம்ச்சரிடம் மீண்டும் 
வலசியுறுத்தும் ெசி.மெ.்சசி
ெசி.எஸ்.டி மற்றும் சுங்க வரிறய 
முறைப்்படுத்த ெசி.மெ.்சசியின் புதசிய 
தறலறம தயாராக உள்ளது

ஜ்பங்களூருவில் நறக பூங்கா அறமக்க 
கர்நாடக அரசு வலசியுறுத்தல்

கல்யாண் ெுவல்லர்ஸ் நசிகர லா்பம் 10 
்சதவதீம் உயர்ந்து ரூ.148 மகாடி

ஆடம்்பர ஜ்பாருட்களுக்கு அதசிக ஜ்சலவு 
ஜ்சய்யும் நாடு எது?

Which country spends the most on 
luxury goods?
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்சயம் ஜமஹ்ரா, 
ெசிமெ்சசி தறலவர்
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எம்.எஸ்.எம்.இ துறை 
சுமார் 63 மசில்லசியன் 
நசிறுவனங்கறளக் ஜகாண்டுள்ளது, 
இது இந்தசியாவின் ஜமாத்த 
உள்நாட்டு உற்்பத்தசியில் 30 
்சதவதீத்றதயும், உற்்பத்தசிக்கு 45 
்சதவதீத்றதயும், ஏற்றுமதசியில் 40 
்சதவதீத்றதயும் ்பங்களிக்கசிைது. 
அர்சாங்க தரவுகளின்்படி, இது 
113 மசில்லசியனுக்கும் அதசிகமான 
மக்களுக்கு மவறல அளிக்கசிைது. 
அண்றமக்காலமாக இத்துறை 
்பல்மவறு ்பின்னறடவுகறள 
்சந்தசித்து வருகசிைது.
முதலசில் ்பணமதசிப்்பிைப்பு, 

அறதத் ஜதாடர்ந்து என்.
்சசி.எல்.டி மற்றும் ெசி.எஸ்.டி 
ஆகசியறவ ்சரிஜ்சய்ய மநரம் 
எடுத்தன, அறதத் ஜதாடர்ந்து 
ஜ்பாருளாதாரத்தசில் மந்தநசிறல, 
மகாவிட் -19 மற்றும் ்சமீ்பத்தசில் 
ரஷ்யா-உக்றரன் ம்பார் ம்பான்ை 
புவி்சார் அர்சசியல் ்பதட்டங்கள் 
ஏற்்பட்டன. இதன் விறளவாக, 
2022-23 ஆம் ஆண்டில் 10,655 
குறு, ்சசிறு மற்றும் நடுத்தர 
நசிறுவனங்கள் (எம்.எஸ்.எம்.இ) 
மூடப்்பட்டன, இது கடந்த நான்கு 
ஆண்டுகளில் மசிக அதசிகமாகும்.
“நசிதசி ்பணப்புைக்கம், கடன் 

தசிருப்்பி்ச ஜ்சலுத்துதல், 
ஊதசியங்கள் மற்றும் ்சம்்பளம், 
்சட்டரீதசியான நசிலுறவகள் 
ம்பான்ை நசிறலயான 
ஜ்சலவுகறள்ச ்சமாளிப்்பது 
ஜதாடர்்பான ்சவால்கறள இந்தத் 
துறை எதசிர்ஜகாண்டது.
மமலும், மூலப்ஜ்பாருட்களின் 

விறலயும் ்பன்மடங்கு 
அதசிகரித்தது, இது உற்்பத்தசி 
ஜ்சலவுகளின் அதசிகரிப்புக்கு 
வைசிவகுத்தது, இது 
்பணப்புைக்கத்றத ்பாதசித்தது” 
என்று ்பி.எ்ச.டி ம்சம்்பர் ஆஃப் 
காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி 
(்பி.எ்ச.டி.்சசி.்சசி.ஐ) எம்.எஸ்.
எம்.இ குழுவின் தறலவர் 
மமாஹசித் ஜெயின் கூறுகசிைார். 
இந்தசியாவின் முன்னாள் 
தறலறம புள்ளியியலாளரான 
ப்ரனாப் ஜ்சன்னின் கூற்றுப்்படி, 
ஜ்பாருளாதாரத்தசில் 30 
்சதவதீம் மற்றும் 40 ்சதவதீம் 
மவறலவாய்ப்பு அளிக்கும் எம்.
எஸ்.எம்.இ துறையின் நசிறல 
்சமாளிக்கப்்பட மவண்டிய 
மசிகவும் கவறலக்குரிய மற்றும் 
தீவிரமான ்பிர்ச்சசிறனயாகும். 
மமலும், ஜதாற்றுமநாய்களின் 
ம்பாதும் அதற்குப் ்பின்னரும் 
இைந்த மற்றும் காணாமல் 
ம்பானவர்களில் சுமார் 20 
்சதவதீத்தசினருக்கு ்பதசிலாக 
புதசிய எம்.எஸ்.எம்.இக்கள் 
உருவாக்கப்்படுகசின்ைனவா 
என்்பறதயும் நசிறைய 
்சார்ந்துள்ளது.
சூரத்தசில் உள்ள றடமண்ட் 

ஹப் 2008 க்குப் ்பிைகு மசிக 
மமா்சமான மவறலயின்றம 
ஜநருக்கடிறய எதசிர்ஜகாள்கசிைது. 
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், 
ஜதாைசில்துறை 125,000 க்கும் 
மமற்்பட்டவர்கறள ்பணிநீக்கம் 
ஜ்சய்துள்ளது. மமலும், புவி்சார் 
அர்சசியல் காரணிகள், உள்நாட்டு 
்பணப்புைக்க ஜநருக்கடி மற்றும் 
இைக்குமதசி வரி மற்றும் ெசி.எஸ்.
டி ஜதாடர்்பான ்பிர்ச்சசிறனகள் 
உள்ளிட்ட ்பல காரணிகளால் 
ஜதாைசிலாளர் ஜ்சைசிவான றவர 
ஜமருகூட்டல் துறை ஜ்பாலசிறவ 
இைந்து வருகசிைது.
டி்சம்்பர் 2018 முதல், 

கசிட்டத்தட்ட 3 லட்்சம் ம்பர் 
மவறல இைந்துள்ளனர், 
ஜ்பரும்்பாலும் மூல றவரங்கறள 
ஜவட்டி ஜமருகூட்டுவதசில் 
ஈடு்பட்டுள்ள ஜதாைசிலாளர்கள், 
இது 2008 ஆம் ஆண்டின் 
உலகளாவிய மந்தநசிறலக்குப் 
்பிைகு மசிக மமா்சமான 
ஜநருக்கடியாகும்.
நவரத்தசினங்கள் மற்றும் 

ஆ்பரணங்களுக்கும் இது 
ஜ்பாருந்தும், இது அடிப்்பறடயில் 
ஒரு எம்.எஸ்.எம்.இ துறையாகும், 
இது 10 மசில்லசியனுக்கும் 
அதசிகமான மக்களுக்கு மவறல 
அளிக்கசிைது. ஆனால், 5,000 
ஆண்டுகள் ்பைறம வாய்ந்த 
இந்தசிய நவரத்தசினங்கள் 
மற்றும் ஆ்பரணத் ஜதாைசிலசின் 
்பாரம்்பரியம் மற்றும் 
கறலத்தசிைன் இன்று மறைந்து 
வருகசிைது. இருத்தலசியல் 
ஜநருக்கடியின் அைசிகுைசிகள் 
இன்று எங்கும் காணப்்படுகசின்ைன. 
ஜ்பாருளாதார மந்தநசிறல மற்றும் 
மதறவயின்றம காரணமாக நறக 
விற்்பறன குறைந்து வருகசிைது. 
தங்கத்தசின் விறல உயர்ந்து 
வருகசிைது, றவர ஏற்றுமதசி 
குறைந்து வருகசிைது, அமத 
மநரத்தசில் ்பணிநீக்கங்கள் மற்றும் 
மூடல்கள் ஜ்பாதுவானறவ. 
்ீசர்தசிருத்தம் என்ை ஜ்பயரிலும், 
ஜகாள்றக முரண்்பாடுகள் என்ை 
ஜ்பயரிலும், இணக்கம் என்ை 
ஜ்பயரிலும் இன்ஸ்ஜ்பக்டர் ராஜ் 
வைக்கமானவர்.
வங்கசிகள் ்பின்வாங்குகசின்ைன, 

ஜ்சயல்்பாட்டு மூலதனம் 
குறைந்து வருகசிைது, அமத 
மநரத்தசில் விரிவாக்கம் மசிகக் 
குறைவு. ஜதாடர்்ச்சசியான 
ம்சாதறனகள், தன்னி்சற்சயான 
்பைசிமுதல்கள் மற்றும் 
நசியாயமற்ை தண்டறனகள் 
ஆகசியறவ புதசிய வணிக 
விதசியாக மாைசிவிட்டன. 
அமத மநரத்தசில், உலகசின் 
்பாதசியிலசிருந்து விலகசி, 
ம்பார்டுரூமசில் எடுக்கப்்படும் 
முடிவுகளின் அடிப்்பறடயில் 
புதசிய ஜகாள்றககள் மற்றும் 

தங்கம் மீதான 
சுங்க வரிறய 12.5 
்சதவதீத்தசில் இருந்து 
10 ்சதவதீமாக 
குறைத்தது ்சரியான 
தசிற்சயில் எடுக்கப்்பட்ட 
நடவடிக்றக. 
ம்சாமசுந்தரம் ்பி.ஆர்.
உலக தங்க கவுன்்சசில் 
்பிராந்தசிய தறலறம 
நசிர்வாக அதசிகாரிகள், 
இந்தசியா

தங்கத்தசின் மீதான சுங்க 
வரி குறைக்கப்்படும் 
என்று எதசிர்்பார்த்மதாம். 
துரதசிர்ஷ்டவ்சமாக, 
அது நடக்கவில்றல. 
தங்கத்தசின் மீதான 
வரிறய குறைப்்பதற்கு 
்பதசிலாக ஜவள்ளி மீதான 
வரிறய அதசிகரிக்க 
நசிதசியறம்ச்சர் முடிவு 
ஜ்சய்தார்.
எம்.்பி. அகமது, 
தறலவர், மல்பார் 
குழுமம்

தங்்கக் ்கடத்தத்லத் 
தடுக்்க தங்்க 
இைக்குமதலி வரிதய 
நலியாயப்�டுத்தும் 
வலுவான தங்்கக் 
பொ்காள்த்க 
இந்தலியாவுக்குத் 
தததவ.

ஆ�ரணத் துதை 
உயிர்வாழும் 
அதமப்பு
மறுபொதாடக்்கம்?By 

Titto Eapen
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அகசில இந்தசிய 

நவரத்தசினங்கள் மற்றும் 

ஆ்பரண உள்நாட்டு கவுன்்சசில் 

(ெசி.மெ.்சசி) நவரத்தசினங்கள் 

மற்றும் ஆ்பரணத் ஜதாைசிலசின் 

்பாதுகாவலர் மற்றும் 

்பாதுகாவலராக தனது 

்பயணத்தசில் 17 ஆண்டுகறள 

நசிறைவு ஜ்சய்துள்ளது. 

இந்த 17 ஆண்டுகளில் 

்பல ்பிர்ச்சசிறனகறள 

தீர்ப்்பதசில் நாங்கள் 

முன்னணியில் உள்மளாம். 

இன்று, அர்சாங்கத்துடன் 

ஆக்கபூர்வமான 

ம்ப்சசுவார்த்றத மூலம் 

ஜதாைசில்துறையின் 

ஜ்பரும்்பாலான தறடகறள 

ெசி.மெ.்சசி தீர்த்துள்ளது என்று 

நான் ஜ்பருறமயுடன் கூை 

முடியும். நசிறுவன ரீதசியாக, 

ெசி.மெ.்சசி ஜதாைசில்துறையுடன் 

ஜநருக்கமாக 

்பணியாற்ைசியுள்ளது மற்றும் 

ஜதாறலதூர கசிராமங்களில் 

உள்ள ்சசிைசிய நறகக் 

கறடக்காரர்கறள அறடய 

முயற்்சசித்துள்ளது.

இன்று, ெசி.மெ.

்சசி அர்சாங்கத்தசிற்கும் 

ஜதாைசில்துறைக்கும் 

இறடமய ஒரு ்பாலமாக 

ஜ்சயல்்படுகசிைது. ெசி.எஸ்.டி., 

ஹால்மார்க், ்பி.எம்.எல்.ஏ., 

என, ்பல விஷயங்களில், 

அர்சசின் ்பல்மவறு 

அறம்ச்சகங்களுக்கு, ்சமீ்ப 

காலமாக மகாரிக்றக விடுத்து, 

சுமூக தீர்வு கண்டுள்மளாம். 

மமம்்பாடு, ்பாதுகாப்பு 

மற்றும் முன்மனற்ைம் 

குைசித்த எங்கள் முக்கசிய 

தத்துவம் ஜதாைசில்துறைறய 

மசிகவும் இணக்கமாகவும் 

ஜவளிப்்பறடத்தன்றமயுடனும் 

மாற்ைவும், நாட்டின் 

வளர்்ச்சசியில் முக்கசிய ்பங்கு 

வகசிக்கவும் உதவியது.

மமலும், தற்ம்பாதுள்ள 

வர்த்தக கண்காட்்சசிகளில் 

நடுத்தர மற்றும் ்சசிைசிய 

உற்்பத்தசியாளர்கறள 

மனதசில் ஜகாண்டு, ெசி.மெ.

்சசி இந்தசியா தனது அதசிநவனீ 

கண்காட்்சசிறய ஜெம் அண்ட் 

ெுவல்லரி மஷா (ெசி.

மெ.எஸ்) வடிவத்தசில் 

ஜகாண்டு வந்துள்ளது. 

இந்த நசிகழ்்ச்சசியின் அடுத்த 

்பதசிப்்பில் நாடு முழுவதும் 

இருந்து சுமார் 400 

கண்காட்்சசியாளர்கள் மற்றும் 

சுமார் 15,000 வாங்கு்பவர்கள் 

்பங்மகற்்பார்கள் என்று 

எதசிர்்பார்க்கப்்படுகசிைது.

கடன் ஓட்டம், மதறவ 

குறைதல், தங்கத்தசின் 

விறல உயர்வு மற்றும் 

அதசிக சுங்க வரி ம்பான்ை 

்பிர்ச்சறனகளுக்கு தீர்வு 

காண ெசிமெ்சசியில் நாங்கள் 

்பலமுறனப் ம்பாராட்டத்றத 

நடத்தசி வருகசிமைாம். 

இந்தப் ்பிர்சறனகறள 

நாங்கள் முழுறமயாகப் 

்பரி்ீசலசித்து, எங்களின் 

ஆமலா்சறனகறள அரசுக்கு 

ஏற்கனமவ அளித்துள்மளாம். 

வங்கசியாளர்களுடனான 

கடன் ்பிர்ச்சசிறனகறளத் 

தீர்ப்்பதற்கும், தங்கத்தசின் 

மீதான அதசிக இைக்குமதசி 

வரிக் கட்டறமப்ற்பக் 

குறைப்்பதற்கும் 

ஒரு இணக்கமான 

வைசிறயக் கண்டைசிய 

நசிதசியறம்ச்சகத்துடன் 

கலந்துறரயாடுவதற்கு ஒரு 

நடவடிக்றகக் குழுறவ 

அறமக்கசிமைாம். ்சமீ்பத்தசில், 

தற்ம்பாறதய சுற்று்சசூைல் 

அறமப்்பில் காணக்கூடிய 

்சவால்கறள எதசிர்ஜகாள்ள 

நுகர்மவார் விவகார 

அறம்ச்சகம் மற்றும் ெசிஎஸ்டி 

ஆறணயரிடம் நாங்கள் ஒரு 

்பிரதசிநசிதசிறய அறைத்து்ச 

ஜ்சன்மைாம்.

மசில்லசினியல்கறள 

குைசிறவத்து நறக 

விற்்பறனறய 

அதசிகரிப்்பதற்கான 

்பிர்ச்சாரத்றத கூட்டாகத் 

ஜதாடங்க உலக தங்க 

கவுன்்சசில், ஃஜ்பஜரவர்மார்க், 

ெசிஐஏ மற்றும் ்பிளாட்டினம் 

கசில்ட் ம்பான்ை 

்பங்குதாரர்களுடன் நாங்கள் 

ம்ப்சசுவார்த்றத நடத்தசி 

வருகசிமைாம். தசிருவிைாவின் 

ம்பாது விற்்பறனறய 

அதசிகரிக்க து்பாய் 

ஷாப்்பிங் தசிருவிைாறவப் 

ம்பாலமவ எங்கள் மசிகவும் 

எதசிர்்பார்க்கப்்பட்ட லக்கசி 

லட்சுமசி தசிட்டத்றத மீண்டும் 

ஜதாடங்க தசிட்டமசிட்டுள்மளாம். 

முழு நறக ்சமூகத்றதயும் 

ஒரு ஒழுங்கறமக்கப்்பட்ட 

துறையாக ஜகாண்டு வர 

விரும்புகசிமைாம். எங்கள் 

கல்வி உதவித் தசிட்டத்தசின் 

மூலம் ்சசிைசிய நகரங்கள் 

மற்றும் கசிராமப்புைங்களில் 

நுறைமவாம்.

உள்நாட்டு நவரத்தசினங்கள் 
மற்றும் நறக வணிகம் 2020 
ஆம் ஆண்டில் சுமார் ரூ .4 
லட்்சம் மகாடியாக இருந்தது, 
இது சுமார் 60 மசில்லசியன் 
மக்களுக்கு மநரடியாகவும் 
மறைமுகமாகவும் 
மவறலவாய்ப்பு அளித்தது. 
இது மத்சசிய ஜமாத்த 
உள்நாட்டு உற்்பத்தசியில் 
சுமார் 7 ்சதவதீ ்பங்களிப்ற்ப 
வைங்குகசிைது. இருப்்பினும், 
ஜ்பாருளாதார வளர்்ச்சசி 
மற்றும் மவறலவாய்ப்பு 
உருவாக்கத்தசில் 
இவ்வளவு முக்கசியத்துவம் 
இருந்தம்பாதசிலும், நாம் 
மசிகவும் ஓரங்கட்டப்்பட்ட 
துறைகளில் ஒன்ைாக 
இருக்கசிமைாம். இந்தத் 

துறைக்கு அதசிக குரல்கறளக் 
ஜகாண்டு வர, உங்கள் 
குரறல எல்லா இடங்களிலும் 
மகட்க ஒரு தனித்துவமான 
தளத்றத நாங்கள் 
உருவாக்கசியுள்மளாம். ெசி.மெ.
்சசி ஜ்சய்தசித்தாள் இந்தசியாவில் 
தனித்துவமானதாக 
இருக்கும், இது ஏழு 
ஜவவ்மவறு ஜமாைசிகளில் 
்பங்குதாரர்களுக்கு 
தகவல்கறளயும் 
நுண்ணைசிவுகறளயும் 
வைங்கும்.
்பங்குதாரர்கள் தங்கள் 

விரல் நுனியில் பூஜ்ெசிய 
ஜ்சலவில் ்பதசிறனந்து 
முறை புதுப்்பிப்புகள் மற்றும் 
தகவல்கறளப் ஜ்பறுவார்கள். 
அமத மநரத்தசில், டிெசிட்டல் 

நட்பு அணுகுமுறை 
நசிறலயற்ை ்சந்றத 
நசிறலறமகளுக்கு ஏற்்ப 
நசிபுணர் உள்ளடக்கத்துடன் 
முக்கசியமான 
நுண்ணைசிவுகறளயும் 
முன்மனாக்குகறளயும் 
வைங்கும். இந்த 
ஜ்சய்தசித்தாளின் மசிக 
முக்கசியமான அம்்சம், அளவு 
அல்லது ்பிராந்தசியத்தசின் 
அடிப்்பறடயில் எந்த 
்பாகு்பாடும் இல்லாமல் 
ஒரு புரட்்சசிகரமான விறல 
புள்ளியில் முழு மதசிப்பு 
்சங்கசிலசிக்கும் அறனத்றதயும் 
உள்ளடக்கசிய ்சந்றதப்்படுத்தல் 
தளத்றத வைங்குவதாகும். 
ஒவ்ஜவாரு ்பதசிறனந்து 
நாட்களுக்கும் நான்கு 

லட்்சத்துக்கும் மமற்்பட்ட 
நறகக் கறடக்காரர்கறள 
ஜ்சன்ைறடய ்சசிைசிய 
நறக வியா்பாரிகள் கூட 
இந்த ஜ்சய்தசித்தாளில் 
்பங்மகற்கலாம். ெசி.மெ.
்சசி கஜனக்ட் இந்தசியாவின் 
ஜதாறலதூர ்பகுதசிகளில் 
வ்சசிக்கும் நறகக் 
கறடக்காரர்களுக்கு ஒரு 
தனித்துவமான அனு்பவத்றத 
வைங்கும், ஏஜனனில் 
அவர்கள் இறணயம் மற்றும் 
ஸ்மார்ட்ம்பான்களுக்கான 
குறைந்த்பட்்ச அணுகலுடன் 
இதசில் ்பங்மகற்க முடியும்.

நமது ்சமூகத்தசிலும் நமது 

ஜ்பாருளாதாரத்தசிலும் ்சசில 

ம்சறவகள் தனித்தனியாக 

வைங்கப்்படுகசின்ைன, அவற்றுக்கு 

இறண மவறலவாய்ப்பு 

மதறவப்்படுகசிைது என்ை 

நீண்டகால கருத்துக்களுக்கு 

தற்ம்பாறதய யதார்த்தங்கள் 

்சவால் விடுத்துள்ளன. 

இருப்்பினும், ஜதாற்றுமநாய் 

மற்றும் ஊரடங்கு 

கட்டுப்்பாடுகள் மற்றும் 

ஜநைசிமுறைகள் அடிப்்பறடயில் 

அந்த அனுமானங்களுக்கு 

்சவால் விடுத்துள்ளன. 

ஊடகங்கள் மற்றும் தகவல் 

நுகர்வு அடிப்்பறடயில் 

மக்களின் நடத்றத மற்றும் 

்பைக்கவைக்கங்களில் 

முன்ஜனப்ம்பாதும் இல்லாத 

மாற்ைங்கறளக் ஜகாண்டு 

வந்துள்ளார். இந்த அ்சாதாரண 

மநரத்தசில் ்சறமயல், உடற்்பயிற்்சசி 

அல்லது வடீ்டிலசிருந்து மவறல 

ஜ்சய்யும் ம்பாது மக்கள் அதசிக 

ஆன்றலன் உள்ளடக்கத்றத 

உட்ஜகாள்கசிைார்கள்.

மசில்லசியன் கணக்கான மக்கள் 

்சரிஜ்சய்யப்்பட்ட லாக்டவுன் 

வாழ்க்றகக்கு ்பைகசிவிட்டதால், 

நமது டிெசிட்டல் வாழ்க்றக 

மீண்டும் ஒரும்பாதும் ஒமர 

மாதசிரியாக இருக்காது. வடீிமயா 

மாநாடுகள் மற்றும் ஆன்றலன் 

கல்வியிலசிருந்து ஆன்றலன் 

ஜவ்பினார்கறள ஸ்ட்ரீமசிங் 

ஜ்சய்வது வறர நசிறைய 

மாைசிவிட்டது - மமலும் இந்த 

்பைக்கங்களில் ்சசில ஜதாடர 

வாய்ப்புள்ளது.

ஜதாற்றுமநாய்களின் ம்பாது, 

்பல்மவறு ்சசிைசிய மற்றும் 

நடுத்தர நசிறுவனங்கள் தங்கள் 

்பார்றவயாளர்களுடன் 

இறணவதற்கான வைசிறயக் 

கண்டு்பிடிக்க ம்பாராடி 

வருகசின்ைன மற்றும் தங்கள் 

்பிராண்ட் இருப்ற்ப இைந்து 

வருகசின்ைன. 

இந்த சூழ்நசிறலகளில், ஏழு 

ஜவவ்மவறு ஜமாைசிகளில் உள்ள 

ெசி.மெ.்சசி கஜனக்ட் ஜ்சய்தசிமடல் 

முழு ்பங்குதாரருக்கும் ்சமீ்பத்தசிய 

தகவல்களுடன் உற்்சாகமாக 

இருக்கவும், மமம்்பட்ட ்பறடப்பு 

கருவிகள் மற்றும் நசிறுவனங்கள் 

மற்றும் ்பிராண்டுகளின் 

வரவுஜ்சலவுத் தசிட்டத்தசிற்குள் 

அதசிக இலக்கு அறடயக்கூடிய 

்பங்குதாரர்களுக்கு மசிகவும் 

நம்்பமுடியாத ்சந்றதப்்படுத்தல் 

வாய்ப்புகறள வைங்கவும் 

உதவும்.

்சயம் ஜமஹ்ரா, 
ெசிமெ்சசி தறலவர்

சுயாஷ் ்சஞ்்சய் அகர்வால் 
இயக்குநர், ெசி.மெ.்சசி மற்றும் 
எடிட்டர் ெசி.மெ.்சசி கஜனக்ட்

நசிமலஷ் மஷா்பட்
இயக்குநர், ெசி.மெ.்சசி மற்றும் 
இறண ஆ்சசிரியர், ெசி.மெ.்சசி 
கஜனக்ட்

ராமெஷ் மராகமட 
தறணத் தறலவர் 
ெசிமெ்சசி
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்சயம் ஜமஹ்ராறவ அகசில 
இந்தசிய நவரத்தசினங்கள் 

மற்றும் நறக உள்நாட்டு 
கவுன்்சசில் (ெசிமெ்சசி) மதர்வு 
ஜ்சய்துள்ளது.

தறலவராகவும், ராமெஷ் 
மராகமட துறண தறலவராகவும் 
இரண்டு ஆண்டுகள் ்பதவி 
வகசித்தனர். நசிர்வாகக் குழு 
என்று அறைக்கப்்படும் புதசிதாகத் 
மதர்ந்ஜதடுக்கப்்பட்ட ்பிை வாரிய 
இயக்குநர்கள்

அமசித் ம்சானி, சுயாஷ் 
அகர்வால், டாக்டர் ரவி கபூர், 
அம்சாக் குமார் ஜெயின் 
மற்றும் ்சாஹசில் ஜமஹ்ரா 
ஆகசிமயார் ெசிமெ்சசியின் (்சசிஓஏ) 
உறுப்்பினர்கள். ஆஷசிஷ் 
மகாத்தாரி, மகதன் ம்சாக்்சசி 
ஆகசிமயார் ஒருங்கசிறணப்பு 
உறுப்்பினர்களாக 
நசியமசிக்கப்்பட்டுள்ளனர்.

யுனிக் ஜ்சயின்்ஸசின் 
உரிறமயாளரான ்சயம் 
ஜமஹ்ரா, ெசி.மெ.்சசி 
ஜதாடங்கப்்பட்டதசிலசிருந்து 
அதனுடன் ஜதாடர்புறடயவர். 
்பல ஆண்டுகளாக, 
ஜதாைசில்துறையின் நலனுக்காக 
புதுறமயான தசிட்டங்கறள 
ஜவற்ைசிகரமாக வடிவறமத்து 
ஜ்சயல்்படுத்தசியுள்ளார். கலால் 
வரி, ெசிஎஸ்டி, சுங்க வரி, 
்பிஎம்எல்ஏ ம்பான்ை ்பல எரியும் 
்பிர்ச்சசிறனகளுக்கு தீர்வு 
காண்்பதசில் அவர் முக்கசிய ்பங்கு 
வகசித்தார்.

“நான் வாரியத்தசிற்கு 
நன்ைசியுள்ளவனாக இருக்கசிமைன், 
மமலும் மத்சசிய உள்நாட்டு 
கவுன்்சசிறல நடத்தும் ஜ்பாறுப்ற்ப 
ஏற்றுக்ஜகாள்வது ஒரு ஜகௌரவம். 
நாங்கள் அர்சாங்கத்துடன் 
ஜநருக்கமாக ்பணியாற்றுமவாம் 

மற்றும் ஜதாைசில்துறையின் 
்பல்மவறு ்பிர்ச்சசிறனகறள 
எடுத்துக்ஜகாள்மவாம். 
அர்சாங்கத்தசின் 
ஜகாள்றககளுக்கு ஏற்்ப, 
உள்நாட்டு ஜதாைசில்துறைக்குள் 
அதசிக ஒருங்கசிறணப்ற்பக் 
ஜகாண்டு வருவதற்காக 
இந்தசியா முழுவதும் உள்ள 
நறகக் கறடகறள மாற்ைசி 
ஜ்சயல்்படுத்துவமத எனது முதல் 
முயற்்சசியாக இருக்கும்.

“ஒட்டுஜமாத்த 
ஜதாைசில்துறைறயயும் 
ஒன்ைசிறணக்கவும், ஒமர 
ஜதாைசில், ஒமர குரல் என்ை 
ெசி.மெ.்சசியின் இலக்றக 
அறடயவும் நாங்கள் 
்பாடு்படுமவாம். ெசி.மெ.்சசி மமலும் 
்பல நறக வியா்பாரிகறள 
ஊக்குவிக்க முயற்்சசிக்கும் 
மற்றும்

ஜகாள்றகயில் ஒருங்கசிறணந்த 
அணுகுமுறைறய 
அைசிமுகப்்படுத்துவதற்காக 
அவர்களின் ஒத்துறைப்ற்ப 
மமலும் ஒழுங்கறமக்க 
மாற்ைம். வங்கசித் துறை 
ம்பான்ை ்சர்்சற்சக்குரிய 
்பிர்ச்சசிறனகறளயும் நாங்கள் 
றகயாள விரும்புகசிமைாம்.

G&J துறைக்கு கடன் வைங்க 
தயக்கம்.”

மராகமட ெூவல்லர்்ஸசின் 
ராமெஷ் மராகமட தங்கம், 
ஜவள்ளி மற்றும் ம்பஷன் 
நறககளில் வடிவறமப்பு 
மற்றும் கறலத்தசிைன் 
ஆகசியவற்ைசில் ்சசிைந்து விளங்கும் 
அளவுமகால்கறள உருவாக்கும் 
்பார்றவக்காக அைசியப்்பட்டவர். 
அவர் மதர்ந்ஜதடுக்கப்்பட்டம்பாது,   
வாரியம் இந்த ஆண்டுகளில் 
புதுறமகளுக்கான அவரது 

அர்ப்்பணிப்பு மற்றும் எதசிர்கால 
ம்பாக்குகறள கற்்பறன ஜ்சய்து 
்பாராட்டியது மற்றும் அவர் 
ஜதாைசில்துறையின் நலனுக்காக 
ஜதாடர்ந்து ்பணியாற்றுவார் 
என்று நம்்பிக்றக ஜதரிவித்தார்.

“இந்த முதன்றமயான வர்த்தக 
அறமப்்பின் வளர்்ச்சசிக்காக 
்பணியாற்றுவதும், மண்டலம் 
முழுவதும் உள்ள அதன் 
உறுப்்பினர் நறகக்கறடகளின் 
வளர்்ச்சசிக்கு ்பங்களிப்்பதும் 
எனக்குப் ஜ்பருறமயளிக்கசிைது. 
ஜதாைசில்துறை மசிகவும் 
ஒழுங்கறமக்கப்்பட்ட மற்றும் 
இணக்கமாக இருக்க மவண்டும். 
ஜதாைசில்துறைக்கு ்சசிைந்த 
மற்றும் புதசிய தளங்கள், ெசிமெ்சசி 
ஜதாடர்ந்து ஜ்சய்யும்” என்று 
மராக்மட ெசி கூைசினார்.

மசின்னணு வாக்குப்்பதசிவுத் 
மதர்தல் ஜ்சயல்முறையானது 
முழுத் மதர்தறலயும் 
ஒரு அங்கீகரிக்கப்்பட்ட 
சுமய்சற்சயான ந்பர் (மதர்தல் 
அதசிகாரி) மமற்்பார்றவயின் 
கீழ் நடத்தப்்பட்டது, மற்றும் 
வாக்களிக்கும் தளத்றத 
உருவாக்கசிய டிெசிட்டல் ஏஜென்்சசி 
ஆகசிய இரண்டும் GJC ஆல் 
நசியமசிக்கப்்பட்டன.

2021-22 ஆம் ஆண்டில் 
தறலவர் ஆஷசிஷ் 

ஜ்பத்மத, துறணத் தறலவர் 
்சயம் ஜமஹ்ரா, முன்னாள் 
ெனாதசி்பதசி நசிதசின் கண்மடல்வால் 
மற்றும் வரி ஆமலா்சகர் 
்சசி.ஏ.்பவின் மமத்தா ஆகசிமயார் 
தறலறமயிலான ெசிமெ்சசி 
தூதுக்குழு மத்தசிய நசிதசியறம்ச்சர் 
நசிர்மலா ்ீசதாராமறன ்சந்தசித்தது. 
ெசி.மெ.்சசி ெசி.மெ.்சசி விவாதங்கள் 
தங்கம் மற்றும் நறககறள 
வாடிக்றகயாளர்களுக்கு 
உகந்ததாக மாற்றுவதற்கான 
்பல நடவடிக்றககறள 
அைசிவிக்குமாறு அர்சாங்கத்றதக் 
மகட்டுக்ஜகாண்டன. நுகர்மவார் 
ஜ்பாருட்கறள வாங்குவறதப் 
ம்பாலமவ, ்சமமான மாதாந்தசிர 
தவறணகளில் நறககறள 
வாங்க அனுமதசிக்க மவண்டும், 
்பரிவர்த்தறனகளில் கசிஜரடிட் 
கார்டு கமசிஷறனக் குறைக்க 
மவண்டும், அர்சாங்கத்தசின் 
தங்கத்றத ்பணமாக்கும் 
தசிட்டத்றத மசிகவும் 
கவர்்ச்சசிகரமானதாக மாற்ை 
மவண்டும் என்்பன உள்ளிட்ட 
முக்கசிய நடவடிக்றககள் 
மகாரப்்பட்டன.

்பல ஆண்டுகளாக, 
நவரத்தசினங்கள் மற்றும் 
நறகத் ஜதாைசில் ்பல்மவறு 
்பின்னறடவுகறள்ச 
்சந்தசித்துள்ளது. நடப்பு கணக்கு 
்பற்ைாக்குறை மற்றும் ரூ்பாய் 
மதசிப்பு ்சரிறவ கட்டுப்்படுத்த 
அப்ம்பாறதய ஐக்கசிய முற்ம்பாக்கு 
கூட்டணி அரசு விரும்்பியதால், 
2013ல், தங்கத்தசின் மீதான 
இைக்குமதசி வரி, 10 ்சதவதீமாக 
உயர்த்தப்்பட்டது. இது தவிர, ரூ 
.2 லட்்சத்துக்கு மமல் மதசிப்புள்ள 
தங்கம் மற்றும் நறககறள 
வாங்குவதற்கு ்பான் கார்டு 
கட்டாயமாக்கப்்பட்டது.

2016-ம் ஆண்டு ்பணமதசிப்்பிைப்பு 
நடவடிக்றகயால் ்பணப் 
்பரிவர்த்தறனகள் குறைந்ததால் 
விற்்பறனயும் ்பாதசிக்கப்்பட்டது.

குைசிப்்பாக, 2015 ஆம் 
ஆண்டில் அர்சாங்கத்தால் 
ஜதாடங்கப்்பட்ட தங்க 
்பணமாக்கல் தசிட்டம் (ெசி.எம்.எஸ்) 
மசிகவும் கவர்்ச்சசிகரமானதாக 
இருக்க மவண்டும் என்று 
கவுன்்சசில் விரும்புகசிைது, இது 
நாடு தங்க இைக்குமதசிறயக் 
குறைக்கவும், நடப்பு 
கணக்கு ்பற்ைாக்குறைறயக் 

கட்டுப்்படுத்தவும் உதவும். 
எனமவ, ெசி.மெ.்சசி ெசி.மெ.
்சசி தங்க நாணயத் தசிட்டத்றத 
மமலும் கட்டாயமாக்கவும், 
அர்சாங்கத்தசிற்கும் 
குடிமக்களுக்கும் ்பயனளிக்கும் 
்பரிந்துறரகறளக் ஜகாண்டுள்ளது.

இத்தறகய நடவடிக்றககள் 
உள்நாட்டு தங்க றகயிருப்ற்ப 
24,000 டன்கள் வறர தசிைக்கும், 
இது இந்தசியாவின் வருடாந்தசிர 
தங்கத் மதறவயான 650-700 
டன்கறள விட மசிக அதசிகமாகும். 
ெசி.மெ.்சசி.யின் கூற்றுப்்படி, நறக 
வாங்குவதற்காக எடுக்கப்்படும் 
கடன் தனிந்பர் கடனாக 
கருதப்்படுகசிைது, அங்கு வட்டி 
விகசிதங்கள் அதசிகம். அதற்கு 
்பதசிலாக நறககள் வாங்குவதற்கு 
இஎம்ஐ வ்சதசிறய வைங்க 
மவண்டும் என்று ஜதாைசில்துறை 
அறமப்பு விரும்புகசிைது, 
இருப்்பினும் தங்கம் மற்றும் 
நாணயங்கள் வாங்குவதற்கான 
கட்டுப்்பாடுகள் ஜதாடரலாம்.

மமலும், கடந்த ்சசில 
ஆண்டுகளில் தங்கம் மற்றும் 
ஆ்பரணங்களின் விறலகள் 
அதசிகரித்து வருவறதக் 
கருத்தசில் ஜகாண்டு, நறககள் 

வாங்குவதற்கு ்பான் கார்டு 
்சமர்ப்்பிப்்பதற்கான மதறவயான 
வரம்ற்ப தற்ம்பாதுள்ள ரூ .2 
லட்்சத்தசிலசிருந்து ரூ .5 லட்்சமாக 
உயர்த்தவும் ெசி.மெ.்சசி ெசி.மெ.்சசி 
்பரிந்துறரத்துள்ளது.

ெசிமெ்சசி தறலவர் ்சயம் 
ஜமஹ்ரா மற்றும் 

துறணத் தறலவர் ராமெஷ் 
மராகமட ஆகசிமயார் மும்ற்பயில் 
மத்தசிய நசிதசியறம்ச்சர் நசிர்மலா 
்ீசதாராமனுடன் ்பட்ஜெட்டுக்கு 
்பிந்றதய கலந்துறரயாடலசில் 
்பங்மகற்ைனர்.

இத்தறகய ்சசிைந்த, 
அறனவறரயும் உள்ளடக்கசிய 
மற்றும் வளர்்ச்சசிறய 
அடிப்்பறடயாகக் ஜகாண்ட 
வரவுஜ்சலவுத் தசிட்டத்தசிற்காக 
நசிதசி அறம்ச்சருக்கு தறலவர் 
நன்ைசி ஜதரிவித்தார். 
றகவிறனஞர்களுக்காக 
நசிறைய ்பணிகள் ஜ்சய்ததற்காக 
அவர்களுக்கு நன்ைசி ஜதரிவித்த 
அவர், இந்த ்பட்ஜெட் தசிைன் 
மமம்்பாட்டிலும் கவனம் 
ஜ்சலுத்துகசிைது என்ைார்.

ெசி.மெ.்சசி ்பின்வருமாறு 
கடுறமயான கவறலகறள 
எழுப்்பியது:

சுங்க வரி குறைப்பு: இது 
ஜதாடர்்பாக ெசி.மெ.்சசி.யிடம் 
விரிவான அைசிக்றகறய 
அறம்ச்சகம் மகாரியுள்ளது.

மநருக்கு மநர் உறரயாடலசின் 
ம்பாது ்பணிப் ்பணிக்கு 5% 
வரி விதசிக்கப்்படும் என்று 
வருவாய்த் துறை ஜ்சயலாளர் 

வாய்ஜமாைசியாக உறுதசியளித்தார். 
அவர்கள் விறரவில் 
அதசிகாரப்பூர்வ விளக்கத்றத 
்பகசிர்ந்து ஜகாள்வார்கள்.

தங்கத்றத ்பணமாக்கும் 
தசிட்டம்: இது குைசித்து 
்பரி்ீசலசிப்்பதாக அறம்ச்சகம் 
்பரிந்துறரத்தது. என்.ஆர்.ஐ.,க்கள், 
ெசி.எஸ்.டி., ரீ்பண்ட் ஜ்பை 
மவண்டும்.இதற்கு, இப்்பிர்சறன 
குைசித்து ்பரி்ீசலசித்து, விறரவில் 
தீர்வு காணப்்படும் என, 
அறம்ச்சகம் உறுதசி அளித்தது.

நறககள் மீதான ஈ.எம்.ஐ: 
மமற்கண்ட புள்ளிகறளத் தவிர, 
வங்கசிகள் வசூலசிக்கும் கசிஜரடிட் 
கார்டு கமசிஷனில் நறககளின் 
்பற்ைாக்குறை குைசித்து ெசி.மெ.
்சசி தறலவர் ஈ.எம்.ஐ.யின் 
நசிதசியறம்ச்சரிடம் விளக்கசினார்.

தறலவர் ்சயம் ஜமஹ்ரா, 
துறணத் தறலவர் 

ராமெஷ் மராகமட மற்றும் ்பவின் 
மமத்தா ஆகசிமயார் மத்தசிய 
மறைமுக வரிகள் மற்றும் 
சுங்க வாரியத்தசின் (்சசி்பிஐ்சசி) 
ெசிஎஸ்டி ஜகாள்றக ்பிரிவு -2 
ஆறணயர் ்சஞ்்சய் மங்கறல 
்சந்தசித்து மவறல மவறல 
ஜதாடர்்பான ம்சறவகள் மீதான 
ெசிஎஸ்டி ்பிர்ச்சசிறன மற்றும் 
ஜமாத்த விற்்பறனயாளர்களுக்கு 
அதன் தாக்கம் குைசித்து மகள்வி 
எழுப்்பினர்.

நவரத்தசினங்கள் மற்றும் 
ஆ்பரணத் ஜதாைசில், குைசிப்்பாக 
தங்கம் மற்றும் ஜவள்ளிக்கு 
15 ்சதவதீ சுங்க வரியில் 
எதசிர்ஜகாள்ளும் ்பிர்ச்சசிறனகள் 
குைசித்து சுங்கத் துறை தறலறம 
ஆறணயர் ்பிரமமாத் குமார் 
அகர்வாலசிடம் அறவத் 
தறலவர் ஒரு மனுறவ 
வைங்கசினார். அர்சாங்கம் மற்றும் 
்சம்்பந்தப்்பட்ட துறைகளுடனான 
அதன் ஜதாடர்்ச்சசியான ஜதாடர்பு 
ஜதாைசில்துறைக்கு ்பயனுள்ள 
முடிவுகறளத் தரும் என்று 
ெசி.மெ.்சசி நம்புகசிைது.

ஜலி.தஜ.சலி: ஜலி.தஜ.சலி.தய நடத்த சலிஓஏவுக்கு சயம் பொமஹ்ரா தத்லதம வ்கலிக்்கலிைார்

ஜலி.தஜ.சலி தூதுக்குழு எஃப்.எம் உடன் தற்த�ாததய சவால்்கதள மதலிப்�ாய்வு பொசய்்கலிைது

நத்கத் துதையின் ்கவத்ல்கதள 

நலிதலியதமச்சரிடம் ஜலிதஜசலி மீண்டும் 

வ்லலியுறுத்து்கலிைது

ஜலி.எஸ்.டி மற்றும் சுங்்க வரிதய முதைப்�டுத்த ஜலி.தஜ.சலியின் புதலிய 

தத்லதம தயாரா்க உள்ளது
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பொதாழலில்துதை 
�்ல முக்்கலியமான 
�ிரச்சலிதன்களில் சலிக்்கலித் 
தவிக்்கலிைது, தமலும் 
நீங்்கள் முக்்கலியமான 
்கா்லங்்களில் தத்லவரா்க 
பொ�ாறுப்த�ற்றுள்ளரீ்்கள். 
என்பொனன்ன 
�ிரச்சலிதன்கதள எழுப்�ப் 
த�ா்கலிைரீ்்கள்?

வங்கசி ஜநருக்கடியில் 
இருந்து ஜதாைசில்துறைறய 
மீட்்பது முன்னுரிறமயாக 
உள்ளது. வங்கசித் துறையால் 
ஜதாைசில் ஜநருக்கடியில் 
உள்ளது, ஏஜனனில் 
ஒருபுைம், வங்கசிகள் புதசிய 
கடன்களுடன் எங்களுக்கு 
ஆதரவளிக்கவில்றல; 
மறுபுைம், அவர்கள் 
தற்ம்பாறதய 
அ்பாயத்தசிலசிருந்து 
விலகசி வருகசின்ைனர். 
இதனால், நறகக்கறட 
உரிறமயாளர்கள் கடறன 
அறடக்க றகயிருப்ற்ப 
குறைப்்பறத தவிர மவறு 
வைசியில்றல. தங்கத்தசின் 
விறல உயர்வால் மசிகவும் 
்பலவனீமாக இருக்கும் 
தங்கத்தசின் மீதான 
வாடிக்றகயாளர்களின் 
உணர்வு இந்த 
அவலநசிறலக்கு 

எரிஜ்பாருளாக அறமகசிைது. 
எனமவ, சுருக்கமாக்ச 
ஜ்சான்னால், ஜதாைசில்துறை 
்பயங்கரமான காலங்கறள 
கடந்து வருகசிைது. 
இந்த முக்கசியமான 
கூட்டத்தசில் நான் ெசி.மெ.
்சசி.யின் தறலவராக 
ஜ்பாறுப்ம்பற்றுள்மளன். எனது 
முக்கசிய முன்னுரிறம 
நசிதசி அறம்ச்சகத்துடன் 
அமர்ந்து ஜதாைசில்துறையில் 
்பணத்றத எவ்வாறு 
ஜகாண்டு வருவது என்்பது 
குைசித்து விவாதசிப்்பதாக 
இருக்கும்.

வங்கசித் துறையுடன் 
மநரடியாக ஜதாடர்பு ஜகாள்ள 
தசிட்டமசிட்டுள்ளரீ்களா?
ஆம்! முன்னணி வங்கசிகள் 
மற்றும் ரி்சர்வ் வங்கசியின் 
உயர் அதசிகாரிகளுடன் 
ஆமலா்சறன நடத்த 
தசிட்டமசிட்டுள்மளாம். 
அவர்கறளயும், இந்தசிய 
வங்கசிகள் ்சங்கத்றதயும் 
்சந்தசித்து ஜநருக்கடியான 
சூைலசில் இருந்து 
மீள்வதற்கான வைசிறயக் 
கண்டைசிமவாம். 
வங்கசிகளிடமசிருந்து கடன் 
வ்சதசிறய அனு்பவித்து 
வந்த மசில்லசியன் கணக்கான 
நறக வியா்பாரிகளில் நீரவ் 

மமாடியும் ஒருவர் என்்பறத 
நான் மீண்டும் வலசியுறுத்த 
விரும்புகசிமைன். நீரவ் 
மமாடி தப்்பி ஓடிவிட்டார் 
என்்பதற்காக, ஒட்டுஜமாத்தத் 
துறைறயயும் தண்டித்து 
மூடும்்படி நசிர்்பந்தசிக்க 
முடியாது.

உங்்கள் அட்தடயில் தவறு 
என்ன தலிட்டங்்கள் உள்ளன?

கார்டில் அடுத்த விஷயம் 
என்னஜவன்ைால், நுகர்மவார் 
ஈ.எம்.ஐ.களில் தங்கத்றத 
வாங்க அனுமதசிக்க 
அர்சாங்கத்துடன் 
ஆமலா்சறன நடத்துவது. 
இது மூன்று அல்லது நான்கு 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
அனுமதசிக்கப்்பட்டது, ஆனால் 
்பின்னர் நடப்பு கணக்கு 
்பற்ைாக்குறை ்பிர்ச்சசிறன 
காரணமாக அர்சாங்கம் 
இந்த தசிட்டத்றத தசிரும்்பப் 
ஜ்பற்ைது. இப்ம்பாது அந்த 
்சசிக்கல் தீர்க்கப்்பட்டுள்ளது, 
மமலும் இது குைசித்து 
அர்சாங்கத்துடன் 
விவாதசித்து நுகர்மவார் 
ஈ.எம்.ஐ.களில் தங்கம் 
வாங்கத் ஜதாடங்குவறத 
எளிதாக்க மவண்டும், இது 
ஜதாைசில்துறையில் 5-6 
்சதவதீம் அதசிக வருவாய்க்கு 

வைசிவகுக்கும்.

நான் கவனிக்க விரும்பும் 
மற்ஜைாரு ்பிர்ச்சசிறன 
்பான் கார்டு வரம்பு, அங்கு 
வாடிக்றகயாளர்கள் ்பான் 
கார்டு இல்லாமல் ரூ 
.2 லட்்சத்துக்கு மமல் 
மதசிப்புள்ள நறககறள 
வாங்க முடியாது. இங்கு 
நறக வாங்க வரும் 
மக்களில் ஜ்பரும்்பாமலார் 
விவ்சாயத் துறைறய்ச 
ம்சர்ந்தவர்கள் என்்பறதயும், 
அவர்களின் வருமானம் 
வரி விதசிக்கப்்படாத 
மூலத்தசிலசிருந்து வருவதால் 
அவர்களுக்கு ம்பாதுமான 
வருமான ்சான்றுகள் 
இல்றல என்்பறதயும் 
அர்சாங்கம் புரிந்து 
ஜகாள்ள மவண்டும். இதன் 
விறளவாக, விவ்சாயிகள் 
மற்றும் விவ்சாயிகளின் 
்பான் விவரங்கறளப் 
ஜ்பறுவது நறக 
வியா்பாரிகளுக்கு ்சவாலாக 
உள்ளது, ஏஜனனில் 
அவர்களில் ்பலருக்கு ்பான் 
கார்டு மதறவயில்றல.

மக்கள் தங்கள் ்பறைய 
்பங்குகறள மாற்ை 
வரும்ம்பாது ்பான் கார்டு 
வரம்பு ஜதாடர்்பான 

“நவரத்தசினங்கள் மற்றும் 
ஆ்பரணத் துறை ்பல 

குைசிப்்பிடத்தக்க ்சவால்கறள 
எதசிர்ஜகாள்கசிைது. ெசி.மெ.்சசி.யில், 

வரும் மாதங்களில் இந்த 
்பிர்ச்சசிறனகறள ஒவ்ஜவான்ைாக 

எடுத்துக்ஜகாள்மவாம், 
நாங்கள் எங்கள் ்பார்றவறய 
அர்சாங்கத்தசிற்கு ஜதரிவிக்கத் 
ஜதாடங்கசியுள்மளாம். இந்த 

்பிர்ச்சசிறனகறளத் 
தீர்க்க நாங்கள் ஒரு 

்பறடறயயும் 
உருவாக்கசியுள்மளாம், 
“என்று ெசி.மெ.்சசியின் 

தறலவர் ்சயாம் 
ஜமஹ்ரா டிட்மடா 
அஜ்பனுடனான 

்பிரத்மயக 
உறரயாடலசில் 
குைசிப்்பிடுகசிைார்.

சுங்்க வரிதய 4 சதவதீமா்க 
குதைத்தால், வர்த்த்கம் 10 
சதவதீம் அதலி்கரிக்கும்
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இரண்டாவது ்சசிக்கல் 
ஏற்்படுகசிைது. இத்தறகய 
சூழ்நசிறலயில், இந்தசியாவில் 
ஒரு ்சரா்சரி நடுத்தர 
குடும்்பத்தசில் குறைந்தது 100 
முதல் 300 கசிராம் தங்கம் 
உள்ளது, இது அவர்களின் 
மூதாறதயர்களிடமசிருந்து 
வந்தசிருக்கலாம் என்்பறத 
நாம் புரிந்து ஜகாள்ள 
மவண்டும். இன்று, 100-
150 கசிராம் தங்கத்தசின் 
விறல சுமார் ரூ .4-5 
லட்்சம் ஆகும், மமலும் ்பல 
்சந்தர்ப்்பங்களில், மக்கள் 
தங்கள் ்பறைய தங்கத்றத 
மாற்ை ்பான் கார்டு இல்றல, 
இதன் விறளவாக தங்கம் 
நசிதசி ரீதசியாக வரவில்றல. 

அரசாங்்கத்தலிடம் நீங்்கள் 
த்கட்கும் �ான் வரம்பு 
என்ன?

்பான் கார்டு வரம்ற்ப 
தற்ம்பாதுள்ள ரூ.2 
லட்்சத்தசில் இருந்து 
ரூ.5 லட்்சமாக உயர்த்த 
மவண்டும். அறமப்பு்சாரா 
துறை ்படிப்்படியாக 
அறமப்பு ்சார்ந்த துறைறய 
மநாக்கசி நகர்ந்து வருகசிைது 
என்்பறத அரசு புரிந்து 
ஜகாள்ள மவண்டும். 
இருப்்பினும், ்பான் கார்டு 
வரம்பு ஒரு குைசிப்்பிடத்தக்க 
தறடயாக ஜதாடர்ந்தால், 
ஏற்கனமவ இருக்கும் 
ஒழுங்கறமக்கப்்பட்ட துறை 
அறமப்பு்சாரா துறைக்கு 
தசிரும்்பக்கூடும் என்று 
நான் ்சந்மதகசிக்கசிமைன். 
எங்களுக்கு முன்னால் ஒரு 
ஜ்பரிய ்சவால் உள்ளது, 
ெசி.மெ.்சசி.யில் நாங்கள் 
வரும் மாதங்களில் 
இந்த ்பிர்ச்சசிறனகறள 
ஒவ்ஜவான்ைாக எடுத்து 
வருகசிமைாம், ஏற்கனமவ 
எங்கள் ்பார்றவறய 
அர்சாங்கத்தசிற்கு ஜதரிவிக்கத் 
ஜதாடங்கசியுள்மளாம். 
இப்்பிர்சறனகளுக்கு 
தீர்வு காண, ்பணிக்குழு 
ஒன்றையும் 
அறமத்துள்மளாம்.

உயர் சுங்்கத் துதை 
எதலிர்பொ்காள்ளும் 
மற்பொைாரு பொ�ரிய சவால் 
உள்ளது. ஜலி.தஜ.சலி இந்த 
�ிரச்சலிதனதய எவ்வாறு 
தரீ்க்கும்?

கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில், 
நாங்கள் அர்சாங்கத்தசிடம் 
எண்ணற்ை மகாரிக்றககறள 
முன்றவத்மதாம், ஆனால் 
எதுவும் நடக்கவில்றல. 
்சசிஏடி ்பிர்ச்சசிறன 
இப்ம்பாது கணி்சமான 
கட்டுப்்பாட்டின் கீழ் 
இருப்்பதால் சுங்க வரிறய 
10 ்சதவதீத்தசிலசிருந்து 4 
்சதவதீமாக குறைக்க 
நாங்கள் அரசுக்கு 
்பரிந்துறரத்துள்மளாம். ஒரு 
ஜதாைசில் ்பார்றவயாளர் 
என்ை முறையில், 
அர்சாங்கம் சுங்க 
வரிறய 4 ்சதவதீமாகக் 
குறைத்தால், வர்த்தகம் 
10 ்சதவதீம் அதசிகரிப்்பது 
மட்டுமல்லாமல், 
தங்கக் கடத்தலும் 
குற்ைவாளிகளுக்கு குறைந்த 
கவர்்ச்சசிகரமானதாக மாறும். 
ஆனால், தற்ம்பாறதய 

அரசு தங்கத்தசின் மீது கடும் 
விமராதம் காட்டுகசிைது.

அடுத்த ஐந்து 
ஆண்டு்களுக்்கான உங்்கள் 
ஒட்டுபொமாத்த �ார்தவ 
என்ன?

ஜதாைசில்துறையின் 
வளர்்ச்சசி குைசித்து நான் 
மசிகவும் நம்்பிக்றகயுடன் 
இருக்கசிமைன், ஏஜனனில் 
அடுத்த 7 முதல் 8 
ஆண்டுகளில், இந்தசிய 
ஜ்பாருளாதாரம் இரட்றட 
இலக்கங்களில் மட்டுமம 
வளரப் ம்பாகசிைது. 
கூடுதலாக, மக்களின் 
வாழ்க்றகத் தரம் 
மமம்்படும், ஜ்சலவைசிக்கும் 
வருமானம் ்சசிைப்்பாக 
இருக்கும், இது எங்கள் 
்பிராந்தசியத்தசிற்கு இன்னும் 
விரிவான வாய்ப்புகறள 
வைங்கும். எனமவ 
நறககள் என்்பது ஒரு 
ஃம்பஷன் ஸ்மடட்ஜமண்ட் 
மட்டுமல்ல, ஒரு முதலீடு 
என்ை நம்்பிக்றகறய 
மசில்லசினியல்களிறடமய 
ஏற்்படுத்த ஒரு 
ஜதாைசில்துறையாக நாம் 
ஒன்ைசிறணய இதுமவ 
்சரியான தருணம். 

அதத நாம் இப்த�ாது 
பொசய்யாவிட்டால், 
எதலிர்்கா்லத்தலில் நாம் 
இழக்கும் நலித்லயில் 
இருப்த�ாம்.
மலில்த்லனியல் சவாலுக்கு 
ஜலி.தஜ.சலி எவ்வாறு ஒரு 
முழுதமயான தரீ்தவ 
வழங்கும்?

ெசி.மெ.்சசி ெசி.மெ.்சசி, ஒரு 
வணிக கவுன்்சசில் மற்றும் 
ஜதாைசில்துறையின் 
வைசிகாட்டியாக, நறகத் 
துறைக்கு மசில்லசினியல்கறள 
ஈர்க்க ்பல ஜதாடர்பு மற்றும் 
விளம்்பர நசிகழ்வுகறள 
மமற்ஜகாள்ளும். அ்சசு 
ஊடகங்கள் மற்றும் 
ஜதாறலக்காட்்சசி மூலம் 
அவர்களுடன் இறணமவாம் 
மற்றும் நறகத் 
துறையில் அவர்களின் 
நம்்பிக்றகறய வளர்க்க 
்சமூக ஊடக தளங்கறளப் 
்பயன்்படுத்துமவாம். 
கூடுதலாக, 
வடிவறமப்்பாளர்கள் மற்றும் 
றகவிறனஞர்களுக்கு 
மசில்லசினியல்களுக்கான 
வடிவறமப்புகறளத் 
தயாரிக்க நாங்கள் 
உதவுமவாம். ஒரு 
ஜதாைசில்துறையாக, 
மசில்லசினியல்கறள 
ஈடு்படுத்துவதற்கு ஒரு 
நல்ல சுற்று்சசூைல் 
அறமப்ற்ப நாம் வைங்க 
மவண்டும். அமத 
மநரத்தசில், புதுறமயான 
வடிவறமப்புகறளக் 
ஜகாண்டு வர 
உற்்பத்தசியாளர்கறள நாங்கள் 
ஊக்குவிப்ம்பாம்.

Saiyam Mehra,
GJC Chairman
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சலில்வர் அைலிமு்கம்

ம்ல�ார் த்கால்டு அண்ட் 
தடமண்ட்ஸ் நவரத்தலின நத்க 
தலிருவிழா பொதாடக்்கம்

்கல்யாண் ஜுவல்்லர்ஸ் நலி்கர 
்லா�ம் 10 சதவதீம் உயர்ந்து ரூ.148 
த்காடி
கல்யாண் ெுவல்லர்ஸ் 

நசிறுவனம் டி்சம்்பர் 31, 
2022 உடன் முடிவறடந்த 
காலாண்டில் வரிக்கு 
்பிந்றதய ஒருங்கசிறணந்த 
லா்பத்தசில் 10.34 ்சதவதீம் 
(மயாஒய்) வளர்்ச்சசி கண்டு 
148.43 மகாடி ரூ்பாயாக 
அதசிகரித்துள்ளது. 
இமத காலாண்டில் 
இந்நசிறுவனத்தசின் நசிகர 
லா்பம் ரூ.134.52 மகாடியாக 
இருந்தது. கடந்த 
நசிதசியாண்டு. கல்யாண் 
ெுவல்லர்ஸ் நசிறுவனத்தசின் 
ஒருங்கசிறணந்த வருவாய் 
2022 அக்மடா்பர் முதல் 
டி்சம்்பர் வறரயிலான 
காலகட்டத்தசில் 13 ்சதவதீம் 
அதசிகரித்து ரூ.3,884 
மகாடியாக இருந்தது. 
வட்டி, வரி, மதய்மானம் 
மற்றும் கடன் தள்ளு்படிக்கு 
முந்றதய வருவாய் 
(ஈ்பிஐடிடிஏ) கடந்த ஆண்டின் 
இமத காலாண்டில் ரூ .299 
மகாடியுடன் ஒப்்பிடும்ம்பாது 
ரூ .327 மகாடியாக 
்பதசிவாகசியுள்ளது.

“தங்கத்தசின் விறல 
ஜதாடர்ந்து அதசிகரித்து 
வந்தாலும், தசிருமண 
்ீச்சன் மதறவ காரணமாக 
அறனத்து ்சந்றதகளிலும் 
வருவாய் மற்றும் 
வாடிக்றகயாளர் 
எண்ணிக்றகயில் 
மசிகப்ஜ்பரிய மவகத்றத 
நாங்கள் காண்கசிமைாம். 
மமலும், ்சமீ்பத்தசில் 
முடிவறடந்த காலாண்டில், 
இந்த காலகட்டத்தசில் 52 
மஷாரூம்கறளத் தசிைக்கும் 
தசிட்டத்றத அைசிவித்மதாம். 
காலண்டர் ஆண்டு 2023. 
இந்த மூமலா்பாயத்தசின் 
ஒரு ்பகுதசியாக, எங்கள் 
உள் வளங்கறள 
உருவாக்குவதசில் கடந்த 
மூன்று-நான்கு மாதங்களில் 
கணி்சமான மநரத்றதயும் 
முயற்்சசிறயயும் முதலீடு 
ஜ்சய்துள்மளாம்” என்று 
கல்யாண் ெுவல்லர்ஸ் 
இந்தசியாவின் நசிர்வாக 
இயக்குநர் ரமமஷ் 
கல்யாணராமன் கூைசினார்.
கடந்த ஆண்டு இமத 

காலாண்டில் ரூ.253 
மகாடியாக இருந்த 
இந்தசிய ஜ்சயல்்பாடுகள் 
இந்த காலாண்டில் ரூ.276 
மகாடியாக உயர்ந்துள்ளது. 
இதற்கசிறடயில், 
முந்றதய நசிதசியாண்டின் 
இமத காலாண்டில் 
்பிஏடி (இந்தசியா) ரூ .118 
மகாடியுடன் ஒப்்பிடும்ம்பாது 
இந்த காலாண்டில் தனி 
்பிஏடி (இந்தசியா) ரூ .133 
மகாடியாக இருந்தது.
இ-காமர்ஸ் ்பிரிவான 

கான்ஜடர், கடந்த ஆண்டு 
இமத காலாண்டில் 
ரூ.47 மகாடி வருவாய் 
ஈட்டிய நசிறலயில், இந்த 
காலாண்டில் ரூ.44 மகாடி 
வருவாய் ஈட்டியுள்ளது. 
இருப்்பினும், கடந்த ஆண்டு 
இமத காலாண்டில் ஈட்டிய 
லா்பம் ரூ.26 லட்்சத்துடன் 
ஒப்்பிடுறகயில், இந்த 
காலாண்டில் ரூ.1.7 மகாடி 
இைப்பு ஏற்்பட்டுள்ளது. 
மத்தசிய கசிைக்கசில், 2023 
நசிதசியாண்டின் மூன்ைாம் 
காலாண்டில் ஜ்சயல்்பாடுகள் 

மூலம் கசிறடத்த ஜமாத்த 
வருவாய் முந்றதய 
ஆண்டின் மூன்ைாவது 
காலாண்டில் ரூ .515 
மகாடியிலசிருந்து 24 
்சதவதீம் அதசிகரித்து ரூ .641 
மகாடியாக இருந்தது.
நசிறுவனத்தசின் 

ஒட்டுஜமாத்த 
ஒருங்கசிறணந்த 
வருவாயில் மத்தசிய 
கசிைக்கு ்பிராந்தசியம் சுமார் 
16.5 ்சதவதீ ்பங்களிப்ற்ப 
அளித்துள்ளது. மத்தசிய 
கசிைக்கு ஜ்சயல்்பாடுகள் 
கடந்த ஆண்டின் இமத 
காலாண்டில் ரூ .46 
மகாடியுடன் ஒப்்பிடும்ம்பாது 
இந்த காலாண்டில் ரூ 
.52 மகாடிறய ஈ்பிஐடிடிஏ 
்பதசிவு ஜ்சய்துள்ளன. கடந்த 
ஆண்டு இமத காலாண்டில் 
்பிஏடி ரூ.16 மகாடியாக 
இருந்த நசிறலயில், இந்த 
காலாண்டில் ்பிஏடி ரூ.17 
மகாடியாக இருந்தது.

நாட்டின் மசிகப்ஜ்பரிய 
தங்கம் மற்றும் 

றவர ்சசில்லறை 
விற்்பறன ்சங்கசிலசிகளில் 
ஒன்ைான மல்பார் மகால்ட் 
அண்ட் றடமண்ட்ஸ், 
விறலமதசிப்்பற்ை 
நவரத்தசினங்கள் மற்றும் 
இனிக்காத றவரங்கள் 
்பதசிக்கப்்பட்ட தூய 
தங்க நறககறள 
காட்்சசிப்்படுத்துவதற்காக 
ரத்தசின நறக தசிருவிைாறவ 
ஜதாடங்கசியுள்ளது. 
கர்நாடகா முழுவதும் உள்ள 
கறடகளில் ்பிப்ரவரி 20 ஆம் 
மததசி வறர இந்த ம்சகரிப்பு 
காட்்சசிப்்படுத்தப்்படும், இது 
வாடிக்றகயாளர்களுக்கு 
கண்காட்்சசிக்காக 
்பிரத்மயகமாக 
வடிவறமக்கப்்பட்ட ்பரந்த 
அளவிலான இரத்தசினக்கல் 
வடிவறமப்புகறள 
ஆராய்வதற்கான வாய்ப்ற்ப 
வைங்குகசிைது.
 “நவரத்தசின நறகத் 

தசிருவிைாறவத் ஜதாடங்கசி, 
இயற்றக மற்றும் 
்சான்ைளிக்கப்்பட்ட இரத்தசினக் 
கற்கள் ்பதசிக்கப்்பட்ட 
எங்கள் புதுறமயான 
வடிவறமப்புகறள 
வைங்குவதசில் நாங்கள் 
மகசிழ்்ச்சசியறடகசிமைாம். 
இதன் விறளவாக, நறக 
வாங்கு்பவர்கள் மசிக 
உயர்ந்த தரம், தூய்றம, 
நசியாயமான விறல மற்றும் 
ற்பம்பக் உத்தரவாதத்தசின் 
உத்தரவாதத்துடன் எங்கள் 

தயாரிப்புகறள அனு்பவிக்க 
முடியும். மல்பார் 
குழுமத்தசின் தறலவராக 
எம்.்பி.அகமது உள்ளார்.
விறலயுயர்ந்த 

நவரத்தசினங்கள் ்பதசித்த 
நறககள் இந்தசியாவிலும் 
ஜவளிநாடுகளிலும் 
்பிர்பலமறடந்து 
வருகசின்ைன. தசிருவிைாவில் 
காட்்சசிக்கு றவக்கப்்பட்டுள்ள 
ஆ்பரணங்களில் மாணிக்கம், 
நீலக்கல் மற்றும் மரகதம் 
்பதசித்த ஆ்பரணங்கள் 
அவற்ைசின் நசிைம் மற்றும் 
அர்ச ஈர்ப்பு காரணமாக 
மசிகவும் தனித்துவமானறவ 
மற்றும் அவற்ைசின் 
கலா்ச்சார மற்றும் ஆன்மீக 
முக்கசியத்துவத்தசிற்காகவும் 
மதசிக்கப்்படுகசின்ைன.
மல்பார் மகால்டு 

அண்ட் றடமண்ட்ஸ் 
வாடிக்றகயாளர்களுக்கு 
இயற்றக ரத்தசினக் கற்கறள 
தர்ச ்சான்ைசிதழுடன் 
வைங்குவதன் மூலம் 
ஜவளிப்்பறடத்தன்றமறய 
வைங்குகசிைது. 
ஜவளிப்்பறடயான விறல 
நசிர்ணயம், நசியாயமான 
விறல மற்றும் ஒவ்ஜவாரு 
வாங்குதலுக்கும் ற்பம்பக் 
உத்தரவாதம் ஆகசியவற்ைசின் 
காரணமாக ்பிராண்ட் 
ஒரு ்சந்றத தறலவராக 
உருஜவடுத்துள்ளது, 
இது இந்த நறக 
்பிரிவில் ்பரவலாக 
வைங்கப்்படவில்றல.

எம்.எம்.டி.்சசி-்பி.ஏ.எம்.
்பி டிெசிட்டல் ்சசில்வர் 

அைசிமுகப்்படுத்துவதாக 
அைசிவித்தது. டிெசிட்டல் 
மகால்டு ம்பாலமவ 
இந்த தயாரிப்பும் 
வாடிக்றகயாளர்களுக்கு 
கசிறடக்கும். 
வாடிக்றகயாளர்கள் 
நசிறுவனத்தசின் வறலத்தளம் 
மற்றும் ம்படிஎம் ம்பான்ை 
அதன் கூட்டாளர்களில் 
999.9 க்கும் மமற்்பட்ட தூய 
ஜவள்ளிறய வாங்கலாம். 
டிெசிட்டல் முறையில் 
வாங்கப்்பட்ட ஜதாறகக்கு 
்சமமான ஜவள்ளி 
்சான்ைளிக்கப்்பட்ட வங்கசி தர 
ஜ்பட்டகத்தசில் ம்சமசிக்கப்்படும், 
இது ஒவ்ஜவாரு 
நாளும் மூன்ைாம் தரப்பு 
அைங்காவலரால் தணிக்றக 
ஜ்சய்யப்்படும்.
“நசிகர விற்்பறன 

கண்மணாட்டத்தசிலசிருந்து 
ஒரு நாளுக்குள் ஜட்பா்சசிட் 
ஜ்சய்யப்்பட்ட டிெசிட்டல் 
தங்கம் அல்லது 
ஜவள்ளியின் அளறவ 
முக்கசிய ்பங்குதாரர்கள் 
மீண்டும் வாளியில் 
ம்சர்ப்்பறத அைங்காவலர் 
உறுதசி ஜ்சய்ய மவண்டும்” 
என்று எம்எம்டி்சசி-்பிஏஎம்்பி 
இந்தசியாவின் தறலறம 
டிெசிட்டல் அதசிகாரி 
அமுல் ்சஹா கூைசினார். 
்பயனர்கள் தங்கள் ஜவள்ளி 
றகயிருப்புகறள ்சரி்பார்க்க 
ம்சமசிப்்பக வ்சதசிக்கு ஜ்சல்ல 
முடியாது. ்பாதுகாப்பு 
காரணங்களுக்காக இது 
அனுமதசிக்கப்்படவில்றல. 
ஆனால் ்பயனர்கள் 
ஆன்றலன் 
மஹால்டிங்கறள ்சரி்பார்த்து 
அவற்றை நசிகழ்மநரத்தசில் 
மீட்ஜடடுக்கலாம். “

ஜ்சன்மகா மகால்டு 
அண்ட் 

றடமண்ட்ஸ் நசிறுவனத்தசின் 
நசிர்வாக இயக்குநரும் 
தறலறம நசிர்வாக 
அதசிகாரியுமான சுவான்கர் 
ஜ்சன், ்பட்ஜெட் 2023 
இந்தசியாவிமலமய 
தங்க நறககறளத் 
தயாரிப்்பவர்களுக்கு ்சசிைசிய 
தாக்கத்றத ஏற்்படுத்தும் 
என்று ஜதரிவித்துள்ளார்.
இந்த நசிதசியாண்டின் 

ஜதாடக்கத்தசில் தங்கம் 
மற்றும் ்பிளாட்டினம் 
கு்ச்சசிகள் மீதான சுங்க வரி 
உயர்த்தப்்பட்டதால், தங்கக் 
கட்டிகளின் விறலயில் 

்பட்ஜெட்டில் புதசிய தாக்கம் 
இருக்காது. ‘
அவரது கூற்றுப்்படி, 

ஜமாத்த தங்க 
இைக்குமதசியில் கதவு 
இைக்குமதசி ஒரு 
்சசிைசிய ்சதவதீத்றதக் 
ஜகாண்டுள்ளது, எனமவ 
கதவு வரி மட்டுமம 2.5% 
அதசிகரித்துள்ளது, இது 
உள்ளூர் சுத்தசிகரிப்பு 
நசிறலயங்களின் 
வணிகத்தசில் தாக்கத்றத 
ஏற்்படுத்தும்.
நறக இைக்குமதசி மீதான 

வரி அதசிகரிக்கப்்பட்டுள்ளது, 
இது மீண்டும் எங்கள் 
வணிகத்தசில் எந்த 

தாக்கத்றதயும் ஏற்்படுத்தாது, 
ஏஜனனில் ஜ்சன்மகா மகால்ட் 
அண்ட் றடமண்ட்ஸ் 
மற்றும் நறகத் 
துறையின் ஜ்பரும்்பாலான 
உறுப்்பினர்கள் தங்க 
நறககறள இைக்குமதசி 
ஜ்சய்வதசில்றல. நாங்கள் 
வங்கசிகளில் தங்கக் 
கட்டிகறள வாங்குகசிமைாம், 
எங்கள் நறககள் 
அறனத்தும் இந்தசியாவில் 
தயாரிக்கப்்படுகசின்ைன.
ஜவள்ளிக் கட்டிகள், மடார் 

மீதான இைக்குமதசி வரி 2.5% 
உயர்த்தப்்பட்டுள்ளது, இது 
ஜவள்ளி மற்றும் நறகத் 
ஜதாைசிலசில் புதசிய தாக்கத்றத 

ஏற்்படுத்தாது. ‘

கடந்த ஆண்டு 
முதல்வர் ்ப்சவராஜ் 

ஜ்பாம்றம அைசிவித்த நறக 
பூங்காக்கறள அறமக்க 
மவண்டும் என்று கர்நாடக 
நறக வியா்பாரிகள் ்சங்கம் 
மாநசில அரற்ச வலசியுறுத்தசி 
வருகசிைது. ்சங்கத்தசின் 
தறலவர் ்பிர்சாந்த் 
மமத்தா கூறுறகயில், 
இந்த தசிட்டத்தசிற்கான 
நசிலத்றத அர்சாங்கத்தால் 
அறடயாளம் காண 
முடியாததால் இந்த தசிட்டம் 
கசிடப்்பில் உள்ளது. 
இந்த விவகாரம் 

ஜதாடர்்பாக கர்நாடக 
ஜதாைசில்துறை அறம்ச்சர் 
முருமகஷ் நசிரானிறய 
்சங்கம் ்சந்தசித்ததாக 
தகவல்கள் ஜதரிவிக்கசின்ைன. 
இருப்்பினும், 
ஜ்பங்களூருவில் நசிலத்றதப் 
ஜ்பறுவது ஒரு ்சவாலாக 
மாைசியுள்ளது. ஜ்பங்களூரு 
விமான நசிறலயம் அருமக 
்சங்கம் இடம் மகட்டிருந்தது. 
அண்றட மாவட்டங்களின் 
துறண கமசிஷனர்கள் 
்பலருக்கும் கடிதம் 
எழுதசியுள்மளாம். ஆனால், 
இதுவறர எந்த ்பதசிலும் 
இல்றல. “

இதற்கசிறடயில், 
கலபுர்கசியில் 100 ஏக்கர் 
்பரப்்பளவில் ஒரு பூங்காறவ 
அறமக்க அறம்ச்சர் 
முன்ஜமாைசிந்தார், அங்கு 
வாடிக்றகயாளர்கள் 
ஒமர கூறரயின் கீழ் 
தங்கத்றத வாங்க 
முடியும். “கலபுரகசியில் 
விமான நசிறலயம் மற்றும் 
பூங்காவுக்கு ம்பாதுமான 
உள்கட்டறமப்ற்பக் 
ஜகாண்டிருப்்பதன் மூலம், 
இது ஜதாைசில்துறைக்கு 
ஊக்கமளிக்கும்” என்று 
நசிரானி கூைசினார். 
ஜ்பங்களூருவில் ஒரு 
முதன்றம பூங்கா இருக்கும் 
வறர, கலபுரகசியில் ஒரு 
பூங்காறவ அறமக்கும் 
மயா்சறனக்கு நறகத் 
ஜதாைசில் தசிைந்தசிருக்கும்.
்சங்க தறலவர் 

கூறுறகயில், 
‘’நாகரத்ம்பட்றட ்பகுதசியில் 
உள்ள அசுத்தமான 
இடங்களில் இருந்து 
உற்்பத்தசியாளர்கள் 
்சசிறு குழுக்களாக 
்பணிபுரிகசின்ைனர். 
ஜ்பங்களூருவில் பூங்கா 
அறமக்க அரசு நசிலம் 
ஜகாடுத்தால், அவர்களுக்கு 

நல்ல மவறல கசிறடக்கும். 
ஜதன்னிந்தசியாவில் தங்க 
நறக உற்்பத்தசியின் 
றமயமாக ஜ்பங்களூரு 
விளங்கசியது. ஜ்பங்களூரு 
விமான நசிறலயமும் 
அதசிக அளவு தங்கத்றத 
இைக்குமதசி ஜ்சய்கசிைது. 

இதும்பான்ை பூங்காக்கள் 
ஜதாைசில்துறைக்கு உத்மவகம் 
அளிக்கும், “என்று அவர் 
கூைசினார், மமற்கு வங்கம் 
மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் 
இமதம்பான்ை பூங்காக்கள் 
ஜ்சயல்்படுகசின்ைன.

நத்கத் துதையில் �ட்பொஜட் தாக்்கத்தத 
ஏற்�டுத்தாது: சுவான்்கர் பொசன்

SUVANKAR SEN, MD & CEO of 
Senco Gold & Diamonds

19- Feb-2023     Sunday     www.gjc.org.in
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சனீாவின் ஆடம்�ர சந்தத 5 ஆண்டு்களில் 
முதல் முதையா்க சரிவு

ஆடம்�ர பொ�ாருட்்களுக்கு அதலி்க பொச்லவு 
பொசய்யும் நாடு எது?

்பான் ்ீசனா ஆடம்்பர 
அைசிக்றக 2023 

இன் ்படி, ்ீசனாவின் 
தனிப்்பட்ட ஆடம்்பர 
்சந்றத, ஐந்து ஆண்டு 
அதசிமவக வளர்்ச்சசிக்குப் 
்பிைகு, 2022 ஆம் ஆண்டில் 
ஆண்டுக்கு 10 ்சதவதீம் 
சுருங்கசியது. மற்ை வளர்ந்து 
வரும் ்சந்றதகளுடன் 
ஒப்்பிடும்ம்பாது ஆடம்்பர 
வளர்்ச்சசி மற்றும் “்சாதகமான 
நசிறலறமகள்” 2023 ஆம் 
ஆண்டின் முதல் காலாண்டு 

முடிவதற்குள் தசிரும்பும் 
என்று எதசிர்்பார்க்கப்்படுகசிைது.
முக்கசிய நகரங்களில் 

ஊரடங்கு உள்ளிட்ட 
மகாவிட் -19 ஜதாடர்்பான 
்பிர்ச்சசிறனகள் காரணமாக 
மந்தநசிறல ஏற்்பட்டது, இது 
மக்களின் எண்ணிக்றகயில் 
30 முதல் 35 ்சதவதீம் 
வழீ்்ச்சசிக்கு வைசிவகுத்தது. 
மமலும், ரியல் எஸ்மடட் 
்சந்றதயில் ஏற்்பட்டுள்ள 
மந்தநசிறல மற்றும் நாடு 
முழுவதும் ஒட்டுஜமாத்த 
எதசிர்மறையான 
ஜ்பாருளாதார 
கண்மணாட்டத்தால் 
நுகர்மவார் நம்்பிக்றகயின் 
்சரிவு ஆகசியறவ 
நுகர்வு ்சக்தசிறய 
்பலவனீப்்படுத்தசியுள்ளன. 
ஊதசியம் ஜ்பறும் மவறலகள் 

இல்லாதவர்களின் அதசிக 
விகசிதம் மற்றும் குறைந்த 
ஜ்சலவைசிக்கும் வருமானம் 
ஆகசியறவயும் இதற்கு 
காரணமாக இருக்கலாம்.
2022 ஆம் ஆண்டில், அதசிக 

ஆன்றலன் ஊடுருவல் 
ஜகாண்ட ்பிரிவுகள் 
்சசிைப்்பாக ஜ்சயல்்பட்டன 
மற்றும் ஊரடங்கால் 
குறைவாக ்பாதசிக்கப்்பட்டன. 
உதாரணமாக, 50 ்சதவதீ 
ஆன்றலன் ஊடுருவறலக் 
ஜகாண்ட லக்்ஸரி 

்பியூட்டி, 6 ்சதவதீம் 
மட்டுமம குறைந்துள்ளது. 
ஒப்்பிடுறகயில், 10 முதல் 
15 ்சதவதீம் ஆன்றலன் 
ஊடுருவல் ஜகாண்ட 
்பிரிவுகள் அதசிகம் 
ஜவளிப்்பட்டன: கடிகார 
்சந்றத விற்்பறன 20 
முதல் 25 ்சதவதீம் வறர 
குறைந்தது; ஃம்பஷன் 
மற்றும் வாழ்க்றக 
முறையில் 15 முதல் 20 
்சதவதீம் ்சரிவு; நறககள் 
மற்றும் மதால் ஜ்பாருட்கள் 
10 முதல் 15 ்சதவதீம் வறர 
்சரிந்துள்ளன.
“ஜ்பரும்்பாலான 

்பிராண்டுகள் 2022 ஆம் 
ஆண்டில் ்சரிறவக் 
கண்டாலும், ்சசில 
்சவாலான நசிறலறமகள் 
இருந்தம்பாதசிலும் 

தட்றடயாக இருந்தன 
அல்லது வளர்ந்தன. 
அவர்களின் ஜவற்ைசிக்கு 
மூன்று காரணிகள் 
்பங்களித்தன - முதலாவதாக, 
ஜ்பரிய ்பிராண்டுகள் 
்சரா்சரியாக ்சசிைசிய வரீர்கறள 
விட ்சசிைப்்பாக இருந்தன. 
இரண்டாவதாக, மதசிப்புமசிக்க 
ம்பார்ட்ஃம்பாலசிமயாக்கறளக் 
ஜகாண்ட ்பிராண்டுகள் 
நவநாகரீக 
அல்லது ்பருவகால 
ம்பார்ட்ஃம்பாலசிமயாக்கறளக் 

காட்டிலும் ்சசிைப்்பாக 
ஜ்சயல்்பட்டன. 
வாணிக்ச்சரக்கு. இறுதசியாக, 
மசிக முக்கசியமான 
வாடிக்றகயாளர்களின் 
(வி.ஐ.்சசி) அதசிக 
ஜ்சைசிவுகறளக் ஜகாண்ட 
்பிராண்டுகள் ்சசிைப்்பாக 
ஜ்சயல்்படுகசின்ைன” என்று 
ஜ்பய்ன் அண்ட்

்சானல் ற்பகள் 
முதல் மராஜலக்ஸ் 

றகக்கடிகாரங்கள் வறர 
ஆடம்்பர ஜ்பாருட்கள் 
உலஜகங்கசிலும் உள்ள 
நுகர்மவார் மத்தசியில் 
நீண்ட காலமாக ்பிர்பலமாக 
உள்ளன, மமலும் இந்த 
ம்பாக்கு குறைவதற்கான 
அைசிகுைசிகறளக் 
காட்டவில்றல. ்பல 
நாடுகள் ஆடம்்பரப் 
ஜ்பாருட்களுக்கான 
ஜ்சலவினங்கள் 
அதசிகரித்துள்ளன, ஆனால் 
இப்ம்பாது ஒரு நாடு ஜதன் 
ஜகாரியா, தனிந்பருக்கு 
ஆடம்்பர ஜ்பாருட்களுக்கு 
உலகசின் மசிகப்ஜ்பரிய ஜ்சலவு 
ஜ்சய்யும் நாடு.
மமார்கன் ஸ்டான்லசியின் 

ஆய்வாளர்களின் கூற்றுப்்படி, 
ஆடம்்பர ஜ்பாருட்களுக்கான 
ஜதன் ஜகாரியாவின் ஜ்சலவு 
2022 ஆம் ஆண்டில் 24 
்சதவதீம் அதசிகரித்து 15.4 
்பில்லசியன் யூமராவாக 
அல்லது ஒரு ந்பருக்கு 
சுமார் 300 யூமராவாக 
உயர்ந்துள்ளது. இது 
்ீசன மற்றும் அஜமரிக்க 
குடிமக்கள் ஜ்சலவிடும் 

தனிந்பர் €46 மற்றும் €234 ஐ 
விட மசிக அதசிகமாகும்.
ஆடம்்பரப் 

ஜ்பாருட்களுக்கான இந்த 
ஜதாடர்்ச்சசியான மதறவக்கு 
வாங்கும் ்சக்தசி அதசிகரிப்பு 
மற்றும் ்சமூக அந்தஸ்றதக் 
காட்டுவதற்கான 
விருப்்பம் உள்ளிட்ட ்பல 
காரணிகள் காரணமாக 
இருக்கலாம். மற்ை 
்சமூகங்கறளப் ம்பாலமவ, 
ஜகாரிய ்சமூகத்தசிலும் 
ஜ்சல்வத்றதக் காண்்பிப்்பது 
்சமூக ரீதசியாக மசிகவும் 
ஏற்றுக்ஜகாள்ளத்தக்கது. 
ஜமக்கசின்்ஸசி நடத்தசிய 
கணக்ஜகடுப்்பின்்படி, 
ஜகாரியர்களில் 22 ்சதவதீம் 
ம்பர் மட்டுமம ஆடம்்பர 
ஜ்பாருட்கள் மமா்சமான 
சுறவ ஜகாண்டறவ என்று 
நம்புகசிைார்கள், அமத 
மநரத்தசில் ெப்்பானியர்களில் 
45 ்சதவதீம் ம்பரும், 
்ீசனர்களில் 38 ்சதவதீம் 
ம்பரும் ஒப்புக்ஜகாண்டனர்.
ஜதன் ஜகாரிய ஆடம்்பர 

்சந்றத ்சமீ்பத்தசிய 
ஆண்டுகளில் ்ீசராக 
விரிவறடந்து வருகசிைது, 
மமலும் மகாவிட் 

-19 ஜதாற்றுமநாய் 
இந்த வளர்்ச்சசிறய 
விறரவு்படுத்தசியுள்ளது. 
கூடுதலாக, ்பல 
நுகர்மவார் ஆன்றலனில் 
ஷாப்்பிங் ஜ்சய்ய மதர்வு 
ஜ்சய்துள்ளனர், ஆடம்்பர 
்பிராண்டுகள் இ-காமர்ஸ் 
விற்்பறனயில் கணி்சமான 
அதசிகரிப்ற்பக் காண்கசின்ைன.
ஜதன் ஜகாரியாவில் 

ஆடம்்பர மமாகம் 
்பிராண்டுகளுக்கு நன்றம 
்பயக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, 
ஜதன் ஜகாரியாவில் அதன் 
வருவாய் 2020 உடன் 
ஒப்்பிடும்ம்பாது 2022 ஆம் 
ஆண்டின் இரண்டாவது 
காலாண்டில் இரு 
மடங்காக அதசிகரித்துள்ளது 
என்று மான்க்ளர் 
ஜதரிவித்துள்ளது. ஆ்சசிய 
நாடு. ஜதன் ஜகாரியாவில் 
வளர்ந்து வரும் ஆடம்்பர 
்சந்றதறயத் தவிர, 
ஆடம்்பர ்பிராண்டுகளும் 
தங்கள் விற்்பறனறய 
அதசிகரிக்க நாட்டின் ்பரந்த 
ஜ்பாழுதும்பாக்கு துறையில் 
கால்்பதசிக்கசின்ைன.

ததாஹா நத்க்கள் மற்றும் த்கக்்கடி்கார 
்கண்்காட்சலி 2023-க்கு ்கத்தார் ஏர்தவஸ் ஸ்�ான்சர்

ஐக்்கலிய அரபு எமலிதரட்்ஸலிற்்கான 
இத்தா்லலிய நத்க ஏற்றுமதலி 2022 இல் 
21% அதலி்கரித்துள்ளது

்கத்தாரின் வருடாந்தலிர 
சமூ்க நாட்்காட்டியில் 

நீண்ட ்கா்லமா்க 
இயங்கும் மற்றும் 
மலி்கவும் எதலிர்�ார்க்்கப்�ட்ட 
நலி்கழ்வு்களில் ஒன்ைான 
ததாஹா நத்க மற்றும் 
்கடி்கார ்கண்்காட்சலியின் 
(டி.தஜ.ட�ிள்யூ.இ) 2023 
�தலிப்த� ஸ்�ான்சர் 
பொசய்வதா்க ்கத்தார் 

ஏர்தவஸ் அைலிவித்துள்ளது. 
வதளகுடா �ிராந்தலியத்தலில் 
ஒவ்பொவாரு ஆண்டும் 
நடத்தப்�டும் 
தனித்துவமான வணி்க-
நு்கர்தவார் நலி்கழ்வு 
உ்லபொ்கங்்கலிலும் இருந்து 
30,000 க்கும் தமற்�ட்ட 
�ார்தவயாளர்்கதள 
்கத்தாருக்கு ஈர்க்கும் என்று 
எதலிர்�ார்க்்கப்�டு்கலிைது.

்கத்தாரின் ததாஹா 
்கண்்காட்சலி மற்றும் 
மாநாட்டு தமயத்தலில் 
�ிப்ரவரி 20 முதல் 25 
வதர ஆறு நாட்்களுக்கு 
டிதஜட�ிள்யூஇ இயங்கும், 
அங்கு �ார்தவயாளர்்கள் 
உ்ல்களவில் �ாராட்டப்�ட்ட 
500 க்கும் தமற்�ட்ட 
நத்க்கள் மற்றும் ்கடி்கார 
�ிராண்டு்களின் சலிைந்த 

த்கவிதனத்தலிைதனக் 
்கண்டு வியந்து 
த�ாவார்்கள். இந்த 
ஆண்டு டிதஜட�ிள்யூஇ-
தய அைலிவிப்�தற்்கான 
பொசய்தலியாளர் கூட்டத்தலில் 
த�சலிய ்கத்தார் 
ஏர்தவஸ் குழுமத்தலின் 
தத்லதம நலிர்வா்கலி 
அக்�ர் அல் த�க்்கர், 
“ததாஹா ஜுவல்்லரி 
& வாட்ச் ்கண்்காட்சலி 
ஒரு தனித்துவமான 
நலி்கழ்வு்களின் 
்காபொ்லண்டருடன் ஒரு 
அற்புதமான �ிப்ரவரியின் 
பொதாடக்்கமாகும்.

“டி.தஜ.ட�ிள்யூ.இ இன் 
19 வது �தலிப்பு ்கத்தாரின் 
வருடாந்தலிர ததசலிய 
நலி்கழ்வில் நீண்ட ்கா்லமா்க 
இயங்கும் மற்றும் 
மலி்கவும் எதலிர்�ார்க்்கப்�ட்ட 
நலி்கழ்வு்களில் ஒன்ைாகும். 
�ிப்ரவரியில் ஃ�ிஃ�ா 
உ்ல்கக் த்காப்த� ்கத்தார் 
2022 இன் �ாரம்�ரியத்துடன் 
ததாஹா இ்லக்த்க 
தமம்�டுத்துவதற்கும் 
ததாஹா அடிப்�தடயி்லான 
நலி்கழ்வு்கதளக் 
பொ்காண்டாடுவதற்கும் 
வடிவதமக்்கப்�ட்ட 
சலிைப்பு விடுமுதை 
பொதாகுப்பு்கதள உருவாக்்க 
வடிவதமக்்கப்�ட்ட 
ஸ்�ான்சர்்ஷலிப் 
ஒப்�ந்தங்்கதள 
அைலிவிப்�தத எங்்கள் 
தநாக்்கம். “

2022 ஆம் ஆண்டில் 
ஐக்கசிய அரபு 

எமசிமரட்்ஸுக்கு சுமார் 1 
்பில்லசியன் யூமராக்கள் 
மதசிப்புள்ள நறககறள 
ஏற்றுமதசி ஜ்சய்யும் 
மதசிப்புமசிக்க ஜ்பாருட்களின் 
மூன்ைாவது உலகளாவிய 
்சப்றளயராக இத்தாலசி 
உள்ளது. ஐக்கசிய 
அரபு எமசிமரட்ஸ் 
வாடிக்றகயாளர்களிடமசிருந்து 
இத்தாலசிய நறககளுக்கான 
மதறவ அதசிகரித்து 
வருகசிைது. ஐக்கசிய அரபு 
எமசிமரட்்ஸுக்கு (இந்தசியா 
மற்றும் துருக்கசிக்குப் ்பிைகு) 
மூன்ைாவது உலகளாவிய 
்சப்றளயராக நாடு இப்ம்பாது 
11 ்சதவதீ ்சந்றதப் ்பங்றகக் 
ஜகாண்டுள்ளது.
“மமட் இன் இத்தாலசி 

தரம், நம்்பகத்தன்றம, 
அைகு மற்றும் மநர்த்தசிக்கு 
ஒத்ததாகும்” என்று ஐக்கசிய 
அரபு எமசிமரட்்ஸசிற்கான 
இத்தாலசியின் தூதர் 
மலாஜரன்ம்சா ஃபுனாரா 
கூைசினார். இத்தாலசிய 

ஜ்பாருளாதாரத்தசில் 
தங்கம் மற்றும் ஜவள்ளி 
நறககளின் உற்்பத்தசி 
முக்கசிய இடங்களில் 
ஒன்ைாகும். இது அதன் 
மசிகவும் ஏற்றுமதசி ்சார்ந்த 
துறைகளில் ஒன்ைாகும்: 
அதன் வருவாயில் சுமார் 
85 ்சதவதீம் ஜவளிநாட்டு 
்சந்றதகளிலசிருந்து வருகசிைது.
இந்த மதசிப்பு நசி்ச்சயமாக 

ஐக்கசிய அரபு எமசிமரட்்ஸசில் 
அங்கீகரிக்கப்்பட்டுள்ளது, 
இது இத்தாலசிறய 11 
்சதவதீ ்சந்றத ்பங்குடன் 
நாட்டின் மூன்ைாவது ஜ்பரிய 
உலகளாவிய ்சப்றளயராக 
ஆக்குகசிைது. ஆடம்்பர 
ஜ்பாருட்களுக்கான மதறவ 
ஜதாடர்ந்து அதசிகரித்து 
வரும் ஒரு நாட்டில், இந்த 
துறையில் ஏற்கனமவ 
வலுவான வணிக 
்பிறணப்ற்ப வலுப்்படுத்த 
நறக நவரத்தசினங்கள் 
மற்றும் ஜதாைசில்நுட்்பம் 
து்பாய் ஒரு ்சரியான 
வாய்ப்்பாகும்.
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