தொில்துறந தைொள்றை 2020: ஆத்ணிர்தர் (ன்ணிறநொண)
குஜொத்ிற்ைொை குஜொத்ின் தொில்துறநைறப பற்தெலுத்துல்
7 ஆைஸ்ட் 2020
 குஜொத் தொில்துறந தைொள்றை 2015 டிெம்தர் 31, 2019 அன்ய படிவுக்கு
ந்துிட்டது. இது மலும் புி தைொள்றை தபிிடப்தடும் மி அல்னது 31
டிெம்தர் 2020 ற இில் து பந்றமொ அன்தடி ீட்டிக்ைப்தட்டுள்பது.

 குஜொத் தொில்துறந தைொள்றை 2015 படிவுக்கு ந்துிட்டது ற்யம் ொினம்
பலதும் எட்டுதொத் தொில்துறந பர்ச்ெிக்கு ஆபித்துள்பது.

 தைொள்றைின் தற்நிற தின்யம் பக்ைிொண குநிப்புைபின் பனம் ிப்திடனொம்:
1. டி.தி...டி (DPIIT), இந்ி அெொங்ைத்ின் பனம் தபிிடப்தட்ட
ைல்ைபின் தடி பன்தொிப்தட்ட 49 தில்லின் அதொிக்ை டொனர்
பலீட்டுடன் ிப்தின் அடிப்தறடில் இந்ிொில் IEM-ைபில் ொக்ைல்
தெய்ப்தட்டுள்ப ~51%
தங்குடன் 2019 ஆம் ஆண்டிற்ைொை IEM-ைள்
(தொில்துறந
தொில்பறணவு
குநிப்தொற)
ொக்ைல்
தெய்ப்தட்டு
அநிிக்ைப்தட்டுள்ப
உண்றொண
பலீட்டின்
ண்ிக்றைின்
அடிப்தறடில் குஜொத் பலிடத்ில் உள்பது.
2. இந்ிொ 2019 ஆம் ஆண்டில் பன்தொிப்தட்டுள்ப பலீடுைபில் (IEM-ைள்)
48% அிைொித்து இயக்கும் மதொது, குஜொத் பந்ற ஆண்றட ிட 333%
பர்ச்ெிறப் திவு தெய்துள்பது.

பலீடுைபின் % தங்கு

IEM-ைபின் ண்ிக்றைில் % பர்ச்ெி
400
350

333

4

3 11

300
12

250
200

51

150
100
50
0

87

17
48

34
-5

-6

-8

-26

-50
Gujarat

Maharashtra

Karnataka

Orissa

Andhra Pradesh

Tamil Nadu

Telengana

ஜவுபி, ெொணங்ைள், ஆட்மடொ ற்யம் ஆட்மடொ கூயைள், திபொஸ்டிக்,
ஆற்நல் ற்யம் ெக்ி, உவுப் தப்தடுத்துல் மதொன்நற உட்தட
பலீடுைள் தல்மய றைொண துறநைபிலும் உள்பண.

துறந
ஆட்மடொ கூயைள் உற்தத்ி



ைம்திைள் ற்யம் மைதிள்ைள் உற்தத்ி




மெொிக் இெட்.ஃப் ைொம்மதொணன்ட்ஸ் திறமட் லிிதடட்
(மெொிக் இிைொொ இன்க், ஜப்தொன் & இெட்.ஃப்
ஃறதொிட்ச்ொததன் .ஜி. தஜர்ணி இறடம JV)
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ஊெி டிறப்பு உற்தத்ி




ததொநிில்
புதுப்திக்ைத்க்ை ஆற்நல்
ெொணங்ைள்













மக்தல் ஆட்மடொ இன்ஜிணிொிங் திறமட் லிிதடட்
அததல்னன் மைொ தஜன் லிிதடட்
தடட்டி தைிக்ைல்ஸ் திறமட் லிிதடட்
ைிொனுனொ ொஸ்டர்தொட்ெஸ் இந்ிொ திறமட் லிிதடட்
திலிப்ஸ் ைொர்தன் திபொக் லிிதடட்
ஸ்ொன் தடிைொட் ல்.ல்.தி
ைிொிமட்டிவ் ைொர்தன்ட்ஸ் திறமட் லிிதடட்
ைொட்ைிொி ஃமதன் லிிதடட்
தனட்ொ ைிொதிக்ஸ் திறமட் லிிதடட்
மடொம்ஸ் இண்டஸ்ட்ொீஸ் திறமட் லிிதடட்
அகுறனஃப் தெல்த்மைர் திறமட் லிிதடட்

ஜவுபி

ைொைிப் ததொயட்ைள்
உமனொைில் தொில்துறந
யந்து

3. ிிொண்டு 2019-20-ல்; இந்ிொில் FDI-ல் 14% பர்ச்ெிக்கு ிொை
குஜொத் பந்ற ஆண்டிலியந்து FDI உள்பீட்டில் ிை உர்ொண மெி
அிைொிப்பு 240%- அறடந்துள்பது.
4. இந்ி அெொங்ைத்ின் மெி புள்பிி அலுனைத்ின் பனம்
ங்ைப்தட்ட ஆய்வு அநிக்றைின் தடி @3.4% பல ொட்டிலும் குஜொத்ில்
ொன் ிைக் குறநொண மறனின்ற ிைிங்ைள் உள்பண.
ொினம்/யூணின் திமெம்

% மறனின்ற ைர்ப்புநம் – தர்

குஜொத்
ைர்ொடைொ
ைொொஷ்டிொ
ிழ்ொடு
ஆந்ிப் திமெம்
ெொிொணொ
மைபொ
தலுங்ைொணொ
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8

5. குஜொத்ில் MSME–ைபின் ண்ிக்றை 2014-2015 ஆம் ஆண்டிலியந்து
60% அிைொித்துள்பது ற்யம் ற்மதொது, மறனொய்ப்தின் பக்ைி
ஆொொண 3.5 ில்லினுக்கும் மற்தட்ட MSME-ைலக்கு குஜொத் ொன்
வீடு ற்யம் ததொி தொில்துறந சூனறப்தில் பக்ைிொண
தகுிொைவும் அறைிநது.
 மெி புள்பிிங்ைறப ீங்ைள் தொர்த்ொல்,

1. இந்ிொின் உற்தத்ி அபவு ~17% உடன் தொில்துறந உற்தத்ி
அபின் அடிப்தறடில் இந்ிொில் குஜொத் ொன் பலிடத்ில்
உள்பது.
2. டி.தி...டி (DPIIT), இந்ி அெொங்ைத்ின் பனம் ொின தொடக்ை
ொிறெ 2018-ல் ொினம் ெிநந் தெல்ிநன் தைொண்ட ொினொை
அங்ைீைொிக்ைப்தட்டுள்பது
3. 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்ி அெொங்ைத்ின் ர்த்ை அறச்ெைத்ின்
லீட்ஸ் இன்தடக்ஸில் ற்யம் னொஜிஸ்டிக்ஸ் தெல்ிநன் இன்தடக்ஸில்
பலிடத்ில் உள்பது.
 குஜொத் ைடந் ஆண்றட ிட 2019-20-ல் ற்மதொற ிறனில் GDP-ல்
13% பர்ச்ெிற அறடந்துள்பது. குஜொத் தொடர்ந்து இட்றட இனக்ை
பர்ச்ெி ிைித்ற அறடந்து யைிநது. ைடந் 5 ஆண்டுைபில், ொினம்
ிறனொண ிறனில் ெொெொிொை 10.14% பர்ச்ெி ிைித்றப் திவு
தெய்துள்பது.
 ொணித் தொறைறப் தொர்த்ொன, அிமை பர்ச்ெிற ைொட்டி ைடந் ந்து
ஆண்டுைபில் ைிட்டத்ட்ட 3 டங்கு அிைொித்துள்பது.
 இம மதொன்ந பர்ச்ெி பறநைறபக் ையத்ில் தைொண்டு, புி குஜொத்
தொில்துறந தைொள்றை 2020-க்கு ெொெொி ஆண்டு பலீடு 8,000 மைொடி
யதொய் ற இயக்கும் ன்ய ிர்தொர்க்ைப்தடுைிநது.
 புி குஜொத் தொில்துறந தைொள்றை 2020 இந் உத்மைத்ற மலும்
எயங்ைிறத்து
ற்மதொற
பர்ச்ெி
ிைித்ற
மம்தடுத்
உயொக்ைப்தட்டுள்பது. துறநைள் பலதும் மறனொய்ப்புைள், ிப்பு
கூட்டல்
ஆைிற்றந
ஆொிப்தில்,
அிவீண
தொில்தட்தத்ற
ற்யக்தைொள்ில், தொில்துறந 4.0 உற்தத்ியுடன் உற்தத்ித்ிநறண
அிைொிப்தில், ொினத்ற மலும் “ஆத்ணிர்தர் (ன்ணிறநொண) குஜொத்“
ன்ந இனக்றை மொக்ைி பன்மணற்யற்ைொை ஆொய்ச்ெி ற்யம் பர்ச்ெிில்
ைணம் தெலுத்துதுடன் புதுறைபொல் தெல்தடுத்ப்தடும் சூனறப்தில்
அிை ைணத்துடன் பற்ெிைள் மற்தைொள்பப்தட்டுள்பண. இது அிவீண
இந்ிொ ன்ந மொக்ைத்ிற்கு ிகுக்ைக்கூடி அிவீண குஜொத்ற
டிறக்ை உவும்.
 தகுிைள் ற்யம் துறநைள் குநித்து மலும் ெீொண பர்ச்ெிறப்
ததயற்ைொை ொங்ைள் ிறனொண பற்ெிைறப மற்தைொண்டுள்மபொம்.
 குஜொத்ின் லிற ன்ணதன்நொல் லிறொண ற்யம் தல்மய
றைொண தங்குொர்ைள் அொது தொில்துறந, தொில்துறந ெங்ைங்ைள்,

ைைங்ைள்
ற்யம்
ைனந்துறொடல்.

ைல்ிொபர்ைலடன்

அனுறட

ிறனொண

 ொங்ைள் தன சுற்யைள் ீிொண ற்யம் ஆக்ைபபறட கூட்டங்ைறப
டத்க்கூடி 9 திக்குலக்ைறப அறத்மொம் அது புி குஜொத்
தொில்துறந தைொள்றை 2020-க்கு ஆக்ைப்பூர்ொண தொிந்துறைறப ங்ை
ங்ைலக்கு உிது.
 தைொள்றை உனைபொி ற்யம் மெி உற்தத்ி மதொக்குைள் ற்யம்
துறநைறப ணில் தைொண்டு, ததொி அபில் தொில்துறநொல்
டுத்துறக்ைப்தட்ட ததயம்தொனொண தொிந்துறைறப எயங்ைிறக்ைிநது.
ொண்புிகு இந்ிொின் திர் அர்ைபொல் ிறனப்தடுத்ப்தட்ட
“ஆத்ணிர்தர் தொத்“ ன்ந மொக்ைத்ிற்கு குநிப்திடத்க்ை அபில்
தங்ைபிப்றத
ங்குற்ைொை
தைொள்றைின்
பக்ைிொண
ைணம்
ன்ணதன்நொல் உள்படக்ைி ற்யம் ெீொண தகுி பர்ச்ெி, மறனொய்ப்பு
உயொக்ைம், அடுத் றனபறந தொில்துறந 4.0 றனறினொண
உற்தத்ி.
 புள்பிிங்ைள் ொணொைம டுத்துக்ைொட்டும் மதொது, ங்ைலறட
துடிப்தொண ொினத்ில் ிை மைொண பர்ச்ெி ற்தட்டுள்பது ணம
குஜொத் தொில்துறந தைொள்றை 2015-இன் தல்மய தனுறட அம்ெங்ைள்
தொடர்ைின்நண. ணினும், ொற்நங்ைள் தெய்ப்தட்டுள்ப ெின பக்ைிொண
அம்ெங்ைள் தின்யொய:
1.

பற்தெலுத் மண்டி துறநைள்:
இந்ி
அெொங்ைம்,
NITI
ஆமொக்
மதொன்நறைபின்
பனம்
எயங்ைிறந் ிப்பு தொடர்ைள், ற்யிைள், தைொள்றைைறப
லுப்தடுத் மண்டி அெிம், உனைபொி பலீட்டு மதொக்குைள்
குநித்து எய மொக்ைத்துடன்
15 பற்தெலுத் மண்டி துறநைள்
ையத்துயொக்ைப்தட்டுள்பண. பற்தெலுத் மண்டி துறநைள் இண்டு
பக்ைி திொிவுைபொை அொது மைொர் துறநைள் ற்யம் ென்றஸ் துறநைள்
ன்ய றைப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. மைொர் துறநைபில் குஜொத்ில்
ற்ைணம லுொண உற்தத்ி பத்றக் தைொண்டு உனை அபில் மலும்
துொிப்தடுத்க்கூடி ஆற்நல் தைொண்ட தகுிைள் அடங்கும். ென்றஸ்
துறநைள் தொில்தட்த மம்தொட்டிற்ைொண குநிப்திடத்க்ை ிநன் தைொண்டு
ிறனொண ததொயபொொ பர்ச்ெிக்கு தங்ைபிக்ைக்கூடி துறநைபொகும்.
பற்தெலுத் மண்டி துறநைலக்கு தைொள்றைின் தகுிொை கூடுல்
ெலுறைைள் ங்ைப்தடும்.

மைொர்
துறநைள்

ென்றஸ்
துறநைள்

2.

ின் இந்ிங்ைள் ற்யம் உதைங்ைள்
தொில்துறந இந்ிங்ைள் ற்யம் உதைங்ைள்
ஆட்மடொ ற்யம் ஆட்மடொ கூயைள்
பீங்ைொன்
தொில்தட்த ஜவுபி
மபொண் ற்யம் உவுப் தப்தடுத்துல்
யந்துைள் ற்யம் யத்து ெொணங்ைள்
ைற்ைள் ற்யம் றைைள்
ெொணங்ைள் (எதுக்ைப்தட்ட தகுிில்)
தொில்துறந 4.0 உற்தத்ி
ின்ெொ ைொணம் ற்யம் அனுறட கூயைள்
ைிவு மனொண்ற ிட்டங்ைள்
தசுற ஆற்நல் (சூொி ற்யம் ைொற்ய உதைங்ைள்)
சுற்யச்சூல் ட்புநொண உம் ொொிக்ைக்கூி
ததொயடைள் (தொம்தொி திபொஸ்டிக்ைலக்கு ொற்நொை)
6. துறநறப் ததொயட்தடுத்ொல், 100% ற்யி
ெொர்ந் திொிவுைள்
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

பனண ொணிம்:
GST றடபறநப்தடுத்ப்தட்டுள்பொல், ொினத்ிற்குள் ிற்ைப்தடும்
ததொயட்ைபில்
“ிை
SGST”
தடி
ியணங்ைலக்கு
இப்பீடு
ங்ைப்தடுைிநது. ொினத்ிற்குள் தைப்தடும் ததொயட்ைபின் ொிறக்
ைக்ைிடுில் தன ெிக்ைல்ைள் இயந்ண. ணம, குஜொத் ொன் பல்
ொினொை SGST-ிலியந்து ெலுறைைறபத் துண்டிக்ை மண்டும் ன்ந
றொிொண படிற டுத்து. பனண ொணித்ின் டிில் ொினத்ில்
உற்தத்ி தெல்பறநைறப அறப்தற்ைொை ததொி தொில்துறநைலக்கு
12% றினொண ிறனொண பனண பலீடு ங்ைப்தடும். ணம,
ெலுறைைள்
இப்மதொது
மலும்
ைிக்ைக்கூடிொைவும்
தபிப்தறடொைவும் இயக்கும் இவ்ொய ிறொண படிவுைறப டுக்ை
தொில்துறநைலக்கு உவுைிநது.
ந்க் குநிப்திட்ட திொிிற்கும் ங்ைப்தட மண்டி ெலுறைைள் குநித்து
மல் உச்ெம்பு துவும் இல்றன. இது ொினத்ில் ததொி பலீடுைறப
மற்தைொள்ப உவும்.
ொலுைொ திொிவு

•

General Sectors

Thrust Sectors (15)

திொிவு 1

• FCI-ல் 10%

• FCI-ல் 12%

திொிவு 2

• FCI-ல் 8%

• FCI-ல் 10%

திொிவு 3

• FCI-ல் 4%

• FCI-ல் 6%

இந்ச் ெலுறை யடொந்ி உச்ெம்பு 40 மைொடி யதொய்க்கு உட்தட்டு 10
யட ைொனத்ிற்கு ங்ைப்தடும்.

•

குியுறட தொக்ை ொணித்ற யடத்ிற்கு யதொய். 40 மைொடி ன்ந மல்
உச்ெம்பு ைொொை 10 ஆண்டு ைொனத்ிற்குள் ங்ை படிில்றன
ன்நொல், அத்றை திொிவுைலக்கு குிொண ைொனம் யடொந்ி உச்ெம்பு
யடத்ிற்கு யதொய். 40 மைொடி அப்தடிம இயக்கும் ன்ந ிதந்றணயுடன்
கூடுல் 10 ஆண்டுைள் ற ீட்டிக்ைப்தடும்.

•

குியுறட தொக்ை ொணித்ற யடத்ிற்கு யதொய். 40 மைொடி ன்ந மல்
உச்ெம்பு ைொொை 20 ஆண்டு ைொனத்ிற்குள் ங்ை படிில்றன
ன்நொல், மல் உச்ெம்பு துவும் இல்னொல் தொக்ை ொணித்ின் தொத்
உொிற 20 ஆண்டுைலக்கு ெொண றைபில் ங்ைப்தடும்.
இது ி, புி தொில்துறநைலக்கு தொடர்ந்து 5 ஆண்டுைலக்கு ின்ெொ
ொிிலியந்து ினக்கு அபிக்ைப்தடும்.
இன்
பனம்,
குஜொத்
ற்ந
ொினங்ைலடன்
எப்திடுறைில்
தொில்துறநைலக்கு குநிப்திடத்க்ை அபில் அிை ெலுறைைறப ங்கும்.

3.

MSME-ைள்:
MSME றறந இந்ி அெொங்ைத்துடன் இக்ைொை இயக்கும்
ணம அிை ண்ிக்றைினொண திொிவுைபொல் MSME தைொள்றைைபின்
ைீழ் இயக்கும் ிிைறபப் தன்தடுத்ிக் தைொள்ப படியும்.
உள்ொட்டு MSME-ைறப உனைபில் மதொட்டிிடக்கூடிொை ொற்யம்
மொக்ைத்துடன் தைொள்றை MSME-ைறப மம்தடுத்துில் ைணம்
தெலுத்துைிநது. தொில்தட்தங்ைறப மம்தடுத்துில், உனைபில்
ற்யக்தைொள்பப்தட்ட
ெொன்நிழ்ைறப
ற்யக்தைொள்ில்
ற்யம்
அர்ைபின் ொொிப்புைறப ெர்மெ அபில் ெந்றப்தடுத்துில்
அெொங்ைம் MSME-ைலக்கு ஆபிக்கும்.
3.1 பனண ொணிம்: MSME-ைலக்கு யதொய். 35 னட்ெம் ற குிொண
ைடன் தொறைில் 25% றில் பனண ொணிம் ததந குி உள்பது.
கூடுனொை, குிொண ிறனொண பனண பலீடு யதொய். 10 மைொடிக்கு
மல் இயந்ொல், திொிவுக்கு யதொய். 10 னட்ெம் ற கூடுல் பனணம்
ொணிம் ததந குியுள்பது.
3.2 ட்டி ொணிம்: MSME-ைலக்கு 7 ஆண்டுைள் ைொனம் ற யடத்ிற்கு
யதொய். 35 னட்ெம் றினொண ைொன ைடன் ீது ிிக்ைப்தடும் ட்டிில்
7% ற ட்டி ொணிம் ததந குியுள்பது.
SC/ST தொில்பறணமொர் / ஊணபற்ந தொில்பறணமொர் /
தொில்பறணயும் ததண்ைள் /
உற்தத்ி துறநில் தொடங்கும்
ியணங்ைலக்கு 1% கூடுல் ட்டி ொணிம் ங்ைப்தடுைிநது.

இது ி, ைடன் ங்ைப்தடும் மிில் 35 ிற்கு உட்தட்டு
தொில்பறணயும் இறபஞர்ைலக்கு 1% கூடுல் ட்டி ொணிம்
ங்ைப்தடுைிநது.
3.3 மெற துறந MSME-ைள்: மெறத் துறந மெி GDP-க்கு பக்ைி
தங்ைபிக்ைிநது. தன மெறைள் திந பன்ற ற்யம் இண்டொம் ிறன
தொில்துறநைலக்கு
உவுற்ைொை
பக்ைிொண
உள்பீடுைபொை
இயக்ைின்நண. புி குஜொத் தொில்துறந தைொள்றை 2020 ிி
மெறைள், சுைொொ மெறைள், ஆடிமொ ிூல் மெறைள்,
ததொநிில் மெறைள் தொடர்தொண ைட்டுொணம், சுற்யச்சூல் மெறைள்
மதொன்நறைபில் ஈடுதட்டுள்பர்ைள் உட்தட ொினத்ில் இந்ச்
மெறத் துறந MSME-ைலக்கு 7 ஆண்டுைள் ைொனம் ற யடத்ிற்கு
யதொய். 35 னட்ெம் ற 7% ற ட்டி ொணிம் ங்கும்.
அம ெத்ில், ொினம் ததொி ியணங்ைலக்ைொண மெறத் துறந
தைொள்றை குநித்து தெல்தடுைிநது.
3.4 MSME-ைள் பனம் தபிொட்டு தொில்தட்தங்ைறபப் ததயல்:
அெொங்ைம்
பல் பறநொை,
தபிொட்டு ைொப்புொிற
ததற்ந
தொில்தட்தங்ைறபப் ததயில் 65%
றினொண தெனவுக்கு
ஆபிக்கும். (யதொய். 50 னட்ெம் ற அிைதட்ெ ஆவு). இது
ம்பறட
MSME-ைபின்
உற்தத்ி
ிநறண
உனைபில்
மதொட்டிிடக்கூடிொை உர்த்துற்கு உவுைிநது.
3.5 MSME-ைபக்கு ெந்ற மம்தொட்டு உி: மெி ற்யம் ெர்மெ அபில்
MSME-ைபின்
ொொிப்புைறப
ெந்றப்தடுத்
அர்ைறப
ஊக்குிப்தற்ைொை, புி தொில்துறந தைொள்றை இந்ிொில்
ைண்ைொட்ெிைலக்கு யதொய். 2 னட்ெம் ற ஸ்டொல் ொடறைில் @75%
ற்யம் இந்ிொிற்கு தபிம ைண்ைொட்ெிைலக்கு யதொய். 5 னட்ெம்
றினொண ஸ்டொல் ொடறைில் @60% ிியுி ங்கும்.
3.6 சூொி ெக்ிறப் தன்தடுத் MSME-ைறப ஊக்குித்ல்: MSME-ைபில்
யஃப்டொப் மெொனொர் தர் தன்தடுத்தும் தெல்பறநற மலும்
பிொக்கும் மொக்ைத்துடன், யூணிட்ைபின் தன்தொட்றட ைக்ைிடுற்கு
தர் றெக்ைிள் 15 ிிடங்ைபிலியந்து ைொறன 7 ி பல் ொறன 6 ி
ற அிைொிக்ைப்தட்டுள்பது. மலும், MSME-ைபிடியந்து உதொி சூொி
ெக்ிற ொங்குற்கு, ிறன யதொய். 1.75யூணிட்டிலியந்து யதொய். 2.25/
யூணிட்டொை உர்த்ப்தட்டுள்பது.
கூடுனொை சூொி ெக்ிக்கு ொயம் ற்மதொற தொில்துறநைலக்கு, ைொன
ைடணில் ட்டி ொணிம் ங்ைப்தடும்

3.7 இறைள் ி, ியண ப ிட்டிடல் (ERP – ஈ.ஆர்.தி), ைல் ற்யம்

ைல் தொடர்பு தொில்தட்தத்ற றடபறநப்தடுத்துற்கு, ZED
ெொன்நிழ், ைொப்புொிற ொக்ைல் தெய்ல், மெறத் தொடர்பு ற்யம் ின்
இறப்பு ைட்டங்ைள், ொடறை உி மதொன்நற உட்தட ச்
ெொன்நிழ்ைறபப் ததயற்கு MSME-ைலக்கு ெலுறைைள் ங்ைப்தடும்.

4.

அெொங்ை ினம் ீண்ட ைொன குத்றை அடிப்தறடில் ங்ைப்தட
மண்டும்:
ொினத்ில் ெீொண தகுி பர்ச்ெிற மலும் பற்தெலுத்துற்கு, ெந்ற
ிைிம் @6%-ல் தொில்துறந ியணங்ைலக்கு 50 ஆண்டுைள் ற
(றடபறநிலுள்ப தைொள்றைின் தடி மலும் ீட்டிக்ைக்கூடிது) ீண்ட
ைொன குத்றைக்கு அெொங்ைத்ின் ினத்றப் ததயில் அெொங்ைம்
தொில்துறநைலக்கு உி தெய்யும். தொில்துறநைபொல் ினத்ற
அடொணம் றக்ை படியும்.

5.

ெீொண தகுி பர்ச்ெி:
ொினத்ில் ெீொண தகுி பர்ச்ெிற ஊக்குிக்ை அந்ந் ொலுைொக்ைபில்
தொில்துறந பர்ச்ெிின் அடிப்தறடில் ததொி தொில்துறநைலடன்
அறணத்து

MSME-ைலக்கும்

ெலுறைைள்

றைப்தடுத்ப்தட்டுள்பண.

தொில்துறநைபில் குறநொண பர்ச்ெி அறடந்துள்ப ொலுைொக்ைபில்
தெல்தொடுைறப அறக்கும் தொில்துறநைலக்கு கூடுல் ெலுறைைள்
ங்ைப்தடும்.
6.

தொடக்ை ியணங்ைலக்கு ஆவு:
6.1 ிற ஆவு யதொய். 20 னட்ெத்ிலியந்து யதொய். 30 னட்ெொை
உர்த்ப்தட்டுள்பது.
6.2 உவுப் ததொயள் உித்தொறை எய யடத்ிற்கு எய தொடக்ை
ியணத்ிற்கு ொத்ிற்கு 10,000 யதொிலியந்து ொத்ிற்கு யதொய்.
20,000 ற உர்த்ப்தட்டுள்பது ற்யம் குறநந்தட்ெம் எய ததண்
இற ியணர் இயக்கும் தொடக்ை ியணங்ைலக்கு எய யடத்ிற்கு
எய தொடக்ை ியணத்ிற்கு ொத்ிற்கு யதொய். 25,000.
6.3 கூடுனொை, டுத் அபினொண பன்-தொடர் A ிியுி ததயம்
தொடக்ை
ியணங்ைலக்கு,
குஜொத்
தன்ச்ெர்
ஃறதணொன்ஸ்
லிிதடட்டின் (GVFL) ைீழ் ணி ிி உயொக்ைப்தடும். இது ி, தொடக்ை
ியணங்ைலக்கு ைொன ைடன்ைள் (அொது 9% ற) ீது கூடுல் 1%
ட்டி ொணிம் ைிறடக்கும்.
6.4 ெபைத்ின் ீது குநிப்திடத்க்ை ொக்ைத்ற ற்தடுத்க்கூடி தொடக்ை
ியணங்ைலக்கு யதொய். 10 னட்ெம் ற கூடுல் ொணிம்.

6.5 மெி/ெர்மெ
அபில்
அங்ைீைொிக்ைப்தட்ட
துொிப்தடுத்தும்
ிட்டங்ைபில் திவு தெய்யும் தொடக்ை ியணங்ைள் என்யக்கு யதொய். 3
னட்ெம் ற கூடுல் ிியுி ங்ைப்தடும்.
6.6 தண் ிநற உி: ிர்ொை திற்ெி, தண் ிநற, ெந்றப்தடுத்தும்
ிநன்ைள், ிி ிட்டல், ியப்திச் தெலுத்தும் அடிப்தறடில் ிியுி
மதொன்ந குநிப்திட்ட திற்ெிைலக்கு எய தொடக்ை ியணத்ிற்கு யதொய்.
1 னட்ெம் ற ிியுி.
6.7 அங்ைீைொிக்ைப்தட்ட மொடல் ியணங்ைலக்கு ிைொட்டும் உிொை எய
தொடக்ை ியணத்ிற்கு யதொய். 1 னட்ெம் ங்ைப்தடும் (எய
ியணத்ிற்கு ஆண்டிற்கு அிைதட்ெம் யதொய். 15 னட்ெம்)
7.

இடப்ததர்வு ெலுறைைள்:
மைொிட்-19-க் ையத்ில் தைொண்டு, தன தொில்துறநைள் அர்ைபின்
தெல்தொடுைறப
இடொற்நம்
தெய்
ற்யம்/அல்னது
ங்ைல்
தொடர்ைறபப் தன்பைப்தடுத் ிட்டிடுைின்நண. ற்ந ொடுைபிலியந்து
இடொற்நம் தெய் ிட்டிடும் அத்றை ியணங்ைலக்கு குஜொத்
ெிநப்பு ெலுறைைள் ங்கும்.

ஆொய்ச்ெி ற்யம் ைண்டுதிடிப்பு
8.1 ஆொய்ச்ெி ற்யம் ைண்டுதிடிப்பு லுொண தொில்துறந சூனறப்றத
உயொக்குில் பக்ைி தங்கு ைிக்ைிநது. ணம, ொங்ைள் புி R&D
ியணங்ைறப உயொக்குில் உர்வுடன் ைணம் தெலுத்ியுள்மபொம்.
தைொள்றை R&D ற்யம் ொொிப்பு மம்தொட்டு றங்ைறப அறக்ை
ணிொர் ியணங்ைள்/ைைங்ைலக்கு யதொய். 5 மைொடி ற ஆவு
ங்கும்.
8.2 அங்ைீைொிக்ைப்தட்ட R&D ியணங்ைள் / AICTE பனம் அங்ைீைொிக்ைப்தட்ட
தொில்தட்த ைல்லூொிைலக்கு ந் தொில்துறந ியணம் /
தொில்துறந ெங்ைத்ிலியந்தும் எப்தந்ம் / ஆபிக்ைப்தட்ட ஆொய்ச்ெி
திக்ைொண உி அிைதட்ெம் யதொய் 50 னட்ெத்ிற்கு உட்தட்டு, ினம்
ற்யம் ைட்டிடத்ின் தெனவுைறபத் ி, ிட்ட தெனில் @ 50% ையத்ில்
தைொள்பப்தடும்.
9.
தொில்துறந உள்ைட்டறப்றத உயொக்குல்:
9.1 தைொள்றை யதொய். 30 மைொடி ற ிறனொண பனண பலீட்டில் @25%
ொினத்ில் ணிொர் தொில்துறந பூங்ைொக்ைறப அறக்ை ணிப்தட்ட
பர்ச்ெிொபர்ைலக்கு ெலுறைைள் ங்கும். ன்தந்து ொலுைொில்,
தைொள்றை யதொய். 30 மைொடி ற ிறனொண பனண பலீட்டில் @50%
தொில்துறந பூங்ைொக்ைறப அறக்ை ஆபிக்கும். இது தொில்துறந
8.

உள்ைட்டறப்பு

உயொக்ைத்ிலும்

ைறடெி–றல்

இறப்பு

பர்ச்ெிிலும் ஆபிக்கும். பர்ச்ெிொபர்ைள் (100% பத்ிற ொி)
ற்யம் ணிப்தட்ட திொிவுைலக்கு (50% பத்ிற ொி) பத்ிற ொி
ியப்திச் தெலுத்ப்தடும்.

9.2 கூட்டத்ற ஊக்குிக்ை, ைட்டுொணம் ற்யம் ெொறனைறப மம்தடுத்துல்,
ைிடங்கு ெிைள், ீறப்பு ிறனங்ைள், ினத்டி தன்தொடுைள்,
மதொன்ந தொில்துறந உள்ைட்டறப்புைறப அறக்ை யதொய். 25 மைொடி
ற ிட்ட தெனில் 80% ற ிியுி ங்ைப்தடும்.
9.3 தொில்துறந கூட்டங்ைபிலுள்ப தொினொபர்ைலக்கு ெிநந் ொழ்க்றை
ிறனைறப ங்ை உற்தத்ி கூட்டங்ைபில் ங்குிட வீட்டுெிக்கு
தைொள்றை யதொய். 25 மைொடி ற 80% ிியுி ங்கும்.
10.
ிறனொண உற்தத்ி:
10.1 ஜீமொ ி தபிமற்ந ஆறனைலக்கு யதொய். 75 னட்ெம் ற: GPCB
பனம் ெொன்நபிக்ைப்தட்டதடி ஜீமொ ி தபிமற்நத்ின் ிொை
குறநந்தட்ெம்
50%
ைிவு
ீட்றத
றடபறநப்தடுத்தும்
தொில்துறநைலக்கு யதொய். 75 னட்ெம் ற 50% பனண ொணிம்
ங்ைப்தடும்.
10.2 தூய்றொண உற்தத்ி டடிக்றைைலக்ைொண உி:
தைொள்றை
பனப்ததொயட்ைபின் ொற்நீடு ற்யம் மர்வுபறந, ீர் தைர்வு அல்னது
ஆற்நல் தைர்வு அல்னது ைிவு உற்தத்ி குறநப்பு மதொன்ந ற்மதொற
தெல்பறந இடத்ில் தூய்றொண உற்தத்ி தொில்தட்தத்ற
றடபறநப்தடுத்துற்கு MSME-ைலக்கு ஆறன ற்யம் இந்ிங்ைபின்
தெனில்
@35%
ற்யம்
ததொி திொிவுைலக்கு
ஆறன ற்யம்
இந்ிங்ைபின் தெனில் @10%
(அிைதட்ெம்: யதொய் 35 னட்ெம்)
ெலுறைைறப ங்கும்.
11.
ததொதுொண சுற்யச்சூல் உள்ைட்டறப்பு:
11.1ததொதுொண சுற்யச்சூள் உள்ைட்டறப்பு ெிைலக்ைொண ஆவு யதொய்.
50 மைொடி ற ிட்ட தெனில் ற்மதொற 25%-ிலியந்து 40% ற
அிைொிக்ைப்தட்டுள்பது
11.2தசுறொண மதட்றடைறப உயொக்குல்: ற்மதொதுள்ப ொசுதடுத்தும்
தொில்துறந திொிவுைறபப் தசுறொண தொிற்மதட்றடைபொை அறக்ை
/ இடொற்நம் தெய் / யெீறப்பு தெய்ற்கு யதொய். 25 மைொடி ற
ிட்ட தெனில் 25% ற உி.
11.3குறநந்தட்ெம் 10 MSME-ைபொல் அறக்ைப்தட்ட SPV பனம் ததொதுொண
தைொிைனன் ிட்டத்ிற்கு யதொய். 2 மைொடி ற ிறனொண ியல்
தெனில் 50% ற ெலுறைைள் ைிறடக்கும்.
12.

ிநன் ற்யம் திற்ெி ஆவு:
ொினத்ில்
தல்மய
துறநைள்
பலதும்
ைிறடக்ைக்கூடி
தொினொபர்ைள் ற்யம் தொில்துறநின் ிநன் மற குநித்து
இறடதபி தகுப்தொய்ற ொினம் மற்தைொள்லம். இது தொடர்புறட
ிநன்ைபில் உள்லர் க்ைலக்கு திற்ெி அபிப்தற்ைொண தெல்ிட்டத்ற
உயொக்ை உவும் இவ்ொய இறடதபி குறநக்ைப்தடும்.

13.

ிநன் பர்ச்ெிற ிறனியத்தும் ியணங்ைள், ெிநப்பு ிநன் பர்ச்ெி
றங்ைள், ிநன் மம்தொட்டு றங்ைள் மதொன்நற்றந அறப்திலும்
ொினம் ிியுி ங்கும்.
இது ி, தைொள்றை எய திற்ெிக்கு எய தயக்கு யதொய். 15000 ற
ிநன் மம்தொட்டிற்ைொண ெலுறைைறப ங்கும்.
ொினத்ிற்குள் ற்யம் ொினங்ைலக்கு இறடம ததொயட்ைபின் ைர்வு
பிொை இயப்தற உயிப்தடுத்ி ற்யிற அிைொிக்ை ொின
அெொங்ைத்ொல் தித்மைொண அறப்பு “ைொர்டு” உயொக்ைப்தட்டுள்பது.
இந் அிைொத்ின் ைீழ் உயொக்ைப்தட்டுள்ப உள்ைட்டறப்பு உற்தத்ி
தெனவுைறபக் குறநக்ை தொில்துறநைலக்கு உவும் ணம ற்ந
பர்ந்து யம் ததொயபொொங்ைலக்கு ிொை மதொட்டிக்குொி ெலுறை
இயக்கும்.

14.

அெொங்ைம்
தொடர்தொண
அறணத்து
ிெொறைள்
ற்யம்
எப்புல்ைலக்கும் எம தொடர்தொை பலீட்டொபர்ைலக்கு தொில்துறந
ிொிொக்ை திைத்ின் (iNDEXTb) பனம் அர்ப்திக்ைப்தட்ட “தொடர்பு
மனொபர்ைள்” ிிக்ைப்தடுொர்ைள்.

15.

இன்தஸ்டொர் ஃததெிலிமடன் மதொர்டல் (IFP) – தைொ ஆன்றனன்
அனுி
:
ொினத்ின்
ெிங்ைிள்
ிண்மடொ
:
இன்தஸ்டொர்
ஃததெிலிமடன் மதொர்டலில் (IFP) இயந்து ைிட்டத்ட்ட 5 னட்ெம்
ிண்ப்தங்ைள் தெல்தடுத்ப்தட்டுள்பண. ொினத்ில் ிை சூல்
பிொை இயப்தற மலும் லுப்தடுத், “தைொ அனுிக்ைொண” எய
ைட்டறப்பு
ொொிக்ைப்தடுைிநது,
இில்
ிறொண
பறநில்
தெனொக்ைப்தடுற்கு 26 தவ்மய ொினம் தொடர்தொண எப்புல்ைள்
ற்யம் இக்ைங்ைலக்கு எம எய ிண்ப்த தடித்ற ட்டும
பலீட்டொபர் ெர்ப்திக்ை மண்டும்.

16.

றப்தடுத்ப்தட்ட ஆய்வு பறந: மலும் ொினம் ிைம் டத்துற
பிொக்குற்கும்
மலும்
தபிப்தறடத்ன்றறக்
தைொண்டு
யற்கும்
த்ி
ஆய்வு
பறநற
தநிப்தடுத்துற்ைொை
தெல்பறநறத் தொடங்ைியுள்பது.

17.

ிட்டிடப்தட்டுள்ப ியணங்ைள்: றடபறநப்தடுத்துலின் தல்மய
ைட்டங்ைபின் ைீழ் ற்ைணம இயக்கும் புி ிட்டங்ைள், பந்ற
தைொள்றைின் (குஜொத் தொில்துறந தைொள்றை 2015) ைீழ் குி ததயம்.
அத்றை உற்தத்ி ிட்டங்ைள் புி குஜொத் தொில்துறந தைொள்றை
2020 தபிிடப்தடும் மிிலியந்து 1 ஆண்டிற்குள் தெல்தட தொடங்ை
மண்டும்
ற்யம்
ததொதுொண
உள்ைட்டறப்பு
ிட்டங்ைள்
2
ஆண்டுைலக்குள் தெல்தட தொடங்ை மண்டும்.

