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மோநில செய்திகள் 

 
1. வதோல் உற்பத்தி துறை மோநோடு  

❖ தமிழக அரசின் ததொழில்துறை சொர்பில் கொலணிகள் ததொல் தபொருள்கள் 

உற்பத்தி ததொடர்பொன மொநொடு தசன்றனயில் நறடதபற்ைது.  
❖ இந்த மொநொட்டில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டொலின் முன்னிறலயில் 5 புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தங்கள் தமற்தகொள்ளப்பட்டன.  
❖ ததொழில் நிறுவனங்கள் ததொடங்குவறத எளிதொக்கும் மொநிலங்களின் 

பட்டியலில் மூன்ைோ து இடத்திற்கு தமிழ்நோடு முன்தனைி வந்திருக்கிைது.  
❖ ரொணிப்தபட்றட மொவட்டம் பளப்பொக்கத்தில் ரூபொய் 400 தகொடியில் 250 ஏக்கர் 

பரப்பில் கொலணி உற்பத்தி பூங்கொ அறமக்கும் பணிகள் நறடதபற்று 

வருகின்ைன.  
❖ கொலனி மற்றும் ததொல் உற்பத்தி ததொடர்பொன ஐந்து நிறுவனங்களுடன் தமிழக 

அரசு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கறளயும் தமற்தகொண்டது.  
❖ இந்த ஒப்பந்தங்களின் மூலமொக ரூபொய் 2250 தகொடி ஈர்க்கப்படும் 37,450 தபருக்கு 

தவறலவொய்ப்பு கிறடக்கும் என்றும் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  
❖ வகோத்தோரி பீனிக்ஸ் அக்கோட் நிறு னம் கொலனி உற்பத்தியில் தசய்ய உள்ள 

ரூபொய் 1200 தகொடி முதலீட்டொல் 20000 தபருக்கு தவறல கிறடக்கும்.  
❖ ஆயத்த நிறல மோதிரி சூழறமப்பு பிரிவு அதத நிறுவனம் தசய்ய உள்ள ரூபொய் 

500 தகொடி முதலீட்டொல் 5000 தபருக்கு தவறல கிறடக்கும்.  
❖ வகோதோரியின் எஸ்இஎம்எஸ் குழுமம் ததொல் அல்லொத கொலணி உற்பத்தி 
துறையில் தசய்ய உள்ள ரூபொய் 300 தகொடி முதலீட்டொல் 10000 தபருக்கு 

தவறலவொய்ப்பு கிறடக்கும்.  
❖ வ கன் குழுமமோனது ததொல் அணிகலன் மற்றும் பரிசு அணிகலன்களின் 

உபகரண உற்பத்தியில் ஈடுபட உள்ளது.  
❖ இதற்கொக தசய்ய உள்ள ரூபொய் 150 தகொடி முதலீட்டொல் 1200 தபருக்கு தவறல 

கிறடக்கும்.  
❖  ோக்கரு நிறு னம் ததொல் அல்லொத கொலணி உற்பத்தி துறையில் ரூபொய் 100 

தகொடி தசய்ய உள்ள முதலீட்டொல் 1250 தபருக்கு தவறல கிறடக்கும்.  
 
2. மூன்ைோம் போலினத்த ர்கள்  

❖ மூன்ைொம் பொலினத்தவர்கறள இனி மரு ிய அல்லது மோைிய போலினத்த ர் 

அல்லது திருநங்றக, திருநம்பி என்று அறழக்க தவண்டும் என்ை 

அைிவிப்பொறணறய றைதகொர்ட்டில் தமிழ்நொடு அரசு தொக்கல் தசய்துள்ளது. 
 
 
 

மத்திய செய்திகள் 
 
1. பினோமி ெட்டத்தில் ெிறை தண்டறன செல்லோது  

❖ பினொமி பரிவர்த்தறனயில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் வறர சிறை 

தண்டறன அல்லது அபரொதம் அல்லது இரண்டும் தசர்த்து விதிக்கும் பிரிவு 3 (2)  

தசல்லொது.  
❖ அந்த பிரிவு அரசியல் சொசனத்துக்கு எதிரொனது என்று உச்ச நீதிமன்ைம் 

தீர்ப்பளித்தது.  
❖ பினோமி பரி ர்த்தறன தறடச் ெட்டம் 1988 மத்திய அரசு கடந்த 2016 ஆம் 

ஆண்டு திருத்தம் ஒன்றைக் தகொண்டு வந்தது.  
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❖ அந்த திருத்தச் சட்டம் நொடொளுமன்ைத்திலும் நிறைதவற்ைப்பட்டு 2016 ஆம் 

ஆண்டு நவம்பர் ஒன்ைொம் தததி முதல் அமலுக்கு வந்தது.  

❖ அதன்படி பினொமி பரிவர்த்தறனயில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் 

வறர சிறை தண்டறன அல்லது அபரொதம் அல்லது இரண்டும் தசர்த்து விதிக்க 

வழிவறக தசய்யப்படுகிைது.  
❖ இதறன எதிர்த்து தகொல்கத்தொ உயர்நீதிமன்ைத்தில் வழக்கு ததொடரப்பட்டது.  
❖ வழக்றக விசொரித்த தகொல்கத்தொ உயர்நீதிமன்ைம் பினொமி பரிவர்த்தறன 

தறடச் சட்டத்தில் தமற்தகொள்ளப்பட்ட திருத்த சட்ட நறடமுறைகள் 2016 ஆம் 

ஆண்டு நவம்பர் ஒன்ைொம் தததிக்கு முன் தததியிட்டு தசயல்படுத்த முடியொது.  
❖ எதிர்கொல நடவடிக்றககளுக்கு மட்டுதம அது தபொருந்தும் என்று தீர்ப்பளித்தது 

இந்த தீர்ப்றப எதிர்த்து மத்திய அரசு சொர்பில் உச்ச நீதிமன்ைத்தில் முறையீடு 

தசய்யப்பட்டது.  
❖ மனுறவ விசொரித்த நீதிபதிகள் ‘பினோமி பரி ர்த்தறன தறடச் ெட்டம் 1988 3 (2) 

என்ை பிரிவு அரெியல் ெோெனத்திற்கு எதிரோனது அது செல்லத்தக்கது அல்ல’ 
என்று தீர்ப்பு அளித்தனர்.  

 
2. இரண்டு ட்ரில்லியன் டோலர் ஏற்றுமதி இலக்கு  

❖ 2018 ஆம் ஆண்டுக்குள் 2 ட்ரில்லியன் டொலர் சுமொர் ₹ 1.56 லட்சம் தகொடி ஏற்றுமதி 
இலக்றக அறடய மத்திய வர்த்தக துறைறய தமம்படுத்தி மொற்ைி அறமக்க 

இருப்பதொக மத்திய வர்த்தகம், ததொழில், ஜவுளித்துறை அறமச்சர் பியூஸ் 

வகோயல் ததரிவித்தொர்.  
❖ இதற்கு தனியொர் ஆதலொசறன முகறமயிடமிருந்து தபைப்பட்ட ‘எதிர்கோலம் 

தயோர்’ என்கிை அைிக்றகறய மத்திய வர்த்தகம் ததொழில்துறை அறமச்சர் 

பியூஸ் தகொயல் தவளியிட்டொர்.  
❖ கடந்த ஆண்டு இந்தியொவின் ஏற்றுமதி 6.75 பில்லியன் டொலர் சுமொர் ரூபொய் 52.65 

லட்சம் தகொடி இறத வரும் 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் இரண்டு ட்ரில்லியன் 

டொலரொக சுமொர் ரூபொய் 1.56 லட்சம் தகொடி உயர்த்த இலக்கு 

நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.  
❖ பிெிஜி கன்ெல்வடஷன் என்கிை தனியொர் ஆதலொசறன முகறமகளிடமிருந்து 

‘எதிர்கொலம் தயொர்’ என்கிை அைிக்றக தபைப்பட்டுள்ளது.  
 
3.  ிஎல் - எஸ்ஆர்எஸ்ஏஎம் ஏவுகறை  

❖ தறரயிலிருந்து தசங்குத்தொக தமல் எழும்பி வொனில் உள்ள இலக்குகறள தொக்கி 
அளிக்கும்  ிஎல் - எஸ்ஆர்எஸ்ஏஎம் ஏவுகறைறய டிஆர்டிஓ 

தவற்ைிகரமொக பரிதசொதறன தசய்துள்ளது.  
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