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மின்நூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்
பாடநூலில் உள்ள விரைவுக் குறியீடரடப்  (QR Code) பயனபடுத்துவ�ாம்! எப்படி?
•  உங்கள் திறன் பேசியில் கூகுள் playstore க்கொண்டு DIKSHA கெயலிணய ேதிவிறக்கம் கெய்து நிறுவிகக்கொள்்க. 
•  கெயலிணய திறந்தவுடன், ஸப்கன் கெய்யும் கேொத்தொணை அழுததி ேொடநூலில் உள்ள விணைவு குறியீடு்கணள ஸப்கன் கெய்யவும். 
•  திணையில் ப்தொன்றும் ப்கமைொணவ ேொடநூலின் QR Code அருகில் க்கொண்டு கெல்்லவும். 
•  ஸப்கன் கெய்வ்தன் மூ்லம். அந்த QR Code  உடன் இணைக்கப்ேட்டுள்ள மின் ேொட ேகுதி்கணள ேயன்ேடுத்த்லொம். 
குறிப்பு:  இணையசகெயல்ேொடு்கள் மற்றும் இணைய வளங்களுக்கொை QR code ்கணள Scan கெய்ய DIKSHA அல்்லொ்த ஏப்தனும் ஓர்  

QR code Scanner ஐ ேயன்ேடுத்தவும்.   
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திட்டமி்டலும் வளர்ச்சி அரசியலும்8
  திட்டமி்டலில் ப�ொருள், �ரிணொமம் மற்றும் ந�ொக்கங்களைப் புரிதல்.

  இந்தியொவில் திட்ட ஆளணயம் உருவொன வரலொறு அறிதல் மற்றும் திட்ட 
ஆளணயம் அளமப்பு மற்றும் பெயல்�ொடு்களைக ்கற்்றல்.

   இந்திய அரெளமப்பில் வழங்கப்�டடுள்ை உனனதமொன ந்கொட�ொடு்களை 
எடடுவதில் திட்ட ஆளணயத்தின �ஙகு குறித்து ஆரொயதல்.

  நிதி ஆநயொக அளமப்பு உருவொக்கம் மற்றும் அதன பெயல்�ொடு்கள் குறித்து விவொதித்தல்.

  இந்தியொவில் பதொழில்மயமொக்கல் பெயல்�ொடு்கள் மற்றும் பதொழிற்துள்ற வைர்ச்சி, 
ஒழுஙகு�டுத்தலில் அரசின �ஙகு குறித்து ஆரொயதல். 

  இந்தியொவில் நிலச்சீர்திருத்தம் குறித்து ஆரொயதல். 

  இந்தியொவில் �சுளமப் புரடசி அறிமு்கம், இந்தியப் ப�ொருைொதொரத்தின தொக்கம் குறித்து ்கற்்றல்.

  இந்தியொவில் பவணளமப் புரடசி மற்றும் அதன ெொதளன்கள் குறித்து விவொதித்தல்.

கற்றலின் ந�ோககஙகள் Leanpub

8.1  திட்டமி்டல்: ப�ோருள், �ரிணோமம் 
மறறும் ந�ோககஙகள்

விடுதலலககு முன்பு திட்டமி்டல் முல்ற

அளனத்துப் ப�ொருைொதொரங்கள் மற்றும் 
அரசியல் அளமப்பு்கள் அளனத்திலும் ஏநதொ 
ஒரு வடிவத்தில் திட்டமிடும்முள்ற நிலவத்தொன 
பெயகி்றது. திட்டமி்டல் அளமப்பின ந�ொக்கம் 
என�து, ஓர் அரசின அணு்கத்தக்க 
மூலவைங்களை நீண்டக்கொலத்திற்கு 
�யன�டுத்தும் வள்கயில் ஒரு முள்ற�டுத்தப்�ட்ட 
�யன�ொடடு முள்ற்களை உருவொககுவதொகும். 
அது ஒரு பெயல்முள்றயொகும். உற்�த்தி 
அதி்கரிப்பு, நதசியப் �ஙகீடு அதி்கரிப்பு மற்றும் 
நவளலவொயப்பு அதி்கரிப்பு மடடுமல்லொமல் 
மக்கள் ெமூ்க �லன்கள் அதி்கரிப்பு ஆகியவற்ள்ற 
ந�ொக்கமொ்கக ப்கொணடு அரசு 
இச்பெயல்முள்ற்களைக ப்கொணடுள்ைது. ஒரு 
அரசின கீழ் அதன வழி்கொடடுதல்்கள் மற்றும் 
்கண்கொணிப்பின கீழ் அளனத்து பதொழில் 

உற்�த்தி அளமப்பு்களும் தங்கள் 
மூலவைங்களைப் �யன�டுத்துகின்றன. அரசு 
மற்றும் தனியொர் நிறுவனங்களுககு அரெொல் 
நிர்ணயிக்கப்�டும் விலககு்களும் இதில் 
அ்டஙகும். ஒரு அரசின அளனத்து தனியொர் 
மற்றும் ப�ொது நிறுவனங்களின 
பெயல்�ொடு்களை அரநெ ஒழுஙகு�டுத்தி 
்கண்கொணிககி்றது. ஒரு அரசின அளனத்து 
ப�ொருைொதொர �்டவடிகள்க்களும் �ொடடின 
முனநனற்்றம் மற்றும் மக்களின �லளனக 
்கருத்தில் ப்கொணடு உருவொக்கப்�டுகின்றன. 

 �வீன அரசு என�து மக்கள் �ல 
பெயல்�ொடு்களை ந�ொக்கமொ்கக ப்கொண்டது 
எனந்ற ப�ொருள் ப்கொள்ைப்�டுகி்றது. முந்ளதயக 
்கொலங்கள்ந�ொல தற்்கொல �வீன அரசு்கள் 
‘்கொவல் அரசு்கைொ்க’ மடடுநம பெயல்�்ட 
முடியொது. முந்ளதயக ்கொலங்களில் மக்களின 
�ொது்கொப்பு மற்றும் ெட்ட ஒழுஙகு �ொது்கொப்�து 
மடடுநம அரசின பெயல்�ொ்டொ்க ்கருதப்�டடு 
வந்தது. ஆனொல், தற்்கொல மக்கள் �ல 
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அரசு்களில் �ங்களிப்பு மி்கவும் விரிவொனதொகும். 
அது �ல்ல ஆடசிளய தருவது மடடுமல்லொமல் 
மக்களின ெமூ்க-ப�ொருைொதொர நீதிளயயும் 
உறுதிப்�டுத்துகி்றது. �வீன அரசின இலக்கொ்க 
மக்கள்�ல அரசு என்ற நிளலளய 
எடடுவதற்்கொன வொயப்பு்களை ஒரு மக்கைொடசி 
வடிவிலொன அரநெ வழஙகுகி்றது. ஒரு �ொடு 
தமது பினனள்டந்த நிளலயிலிருந்து விடு�டடு 
முனநனற்்றத்ளத ந�ொககி �்கர்வதற்்கொன ெமூ்க-

ப�ொருைொதொரச் சீர்திருத்தங்களை அரநெ 
முனபமொழிந்து �ள்ட முள்றப்�டுத்துகி்றது. 
இந்தியொவில், தற்்கொலம் மடடுமல்லொமல் 
எதிர்்கொல வைர்ச்சிககுமொன நதளவ்களை 
எடடும் வள்கயில் �ொடடின மூலவைங்களை 
உரிய வள்கயில் �யன�டுத்தி மக்களின 
ப�ொது�லன்களைக ்கொடடிலும் 
பெயல்திட்டங்களை உருவொககுவதற்்கொ்க திட்ட 
ஆளணயம் நிள்றநவற்்றப்�ட்டது.

பெயல்�ோடு

குழு விவோதம்
வகுப்பில் உள்ை மொணொக்கர்்கள் ஐந்து முதல் ஆறு ந�ர் ப்கொண்ட ஐந்து குழுக்களைக 

ப்கொணடு கீழ்க்கொணும் ப�ொருள்்கள் குறித்து விவொதிக்கவும். 

ஒருவருககு வளர்ச்சியோக பதரிவது மற்றவருககு வளர்ச்சியோக பதரியோது. ஏன்? 
விவோதி.

உதோரணம்: 1  அதி்க ஊதியம் பதொழிலொைரின வைர்ச்சிககு உதவும். ஆனொல் அது பதொழில் 
உரிளமயொைருககு எதிரொ்க அளமயும். 

உதோரணம்: 2  ஒரு �ணக்கொர விவெொயி அல்லது வர்த்த்கர், தமது உணவுப் ப�ொருட்களை அதி்க 
விளலயில் விற்்க விரும்புகி்றொர். ஆனொல், ஒரு ஏளழத் பதொழிலொளி அளத குள்றந்த 
விளலககு வொங்க விரும்புகி்றொர். 

உதோரணம்: 3  ஒரு புதிய அளணக்கடடுவதொல் அதி்க மினெொர உற்�த்தி, குள்றந்த பெலவில் 
�ள்டப�றுகி்றது. ஆனொல், புதிய அளணயொல் மக்கள் தங்கள் வொழ்வொதொரங்களை 
இழககின்றனர். 

உதோரணம்: 4  மினெொரம் அதி்கமொ்க நதளவப்�டுவதொல் பதொழிலதி�ர் அதி்க அளண்கள் 
நவணடும் எனறு கூறுகி்றொர்்கள். ஆனொல், புதிய அளண்கள் ்கடடுவதொல் 
ஏரொைமொன விவெொய நிலங்கள் மூழ்்கடிக்கப்�டடு மக்களின வொழ்கள்கப் 
�ொதிக்கப்�டுகி்றது. 
 இந்த விவொதத்தில் வைம் குன்றொ வைர்ச்சி என்ற ந்கொட�ொடு ்கருத்தில் 
ப்கொள்ைப்�டுகி்றது.

இந்தியொ விடுதளல அள்டவதற்கு 
முன�ொ்கநவ ப�ொருைொதொரத் திட்டமி்டலில் 
நதளவக குறித்து அறிந்திருந்தது. 1936இல் 

எம்.விஸநவசுவரயயோ ஜவஹர்லோல்  
ந�ரு

ந�தோஜி சு�ோஷ் 
ெந்திரந�ோஸ

எம்.விஸநவசுவரயயொ ‘இந்தியொவுக்கொன 
திட்டமிட்ட ப�ொருைொதொரம்’ எனனும் 
தளலப்பில் ஒரு புத்த்கம் எழுதி பவளியிட்டொர். 
அதில் இந்தியொவுக்கொன ஒரு �த்தொணடு 
திட்டத்திளன முனபமொழிந்திருந்தொர். அவநர, 
இந்தியொவுக்கொன ப�ொருைொதொரத் 
திட்டமி்டலின முனநனொடி எனறு 
்கருதப்�டுகி்றொர். 1938இல் �ள்டப�ற்்ற 
அளனத்து இந்திய ்கொஙகிரசு ்கமிடடி 
கூட்டத்தில் ந�தொஜி சு�ொஷ் ெந்திரந�ொஸ 
முயற்சியொல் நதசியத் திட்டககுழு 
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உருவொக்கப்�ட்டது. இந்திய �ொடு எதிர்ப்கொள்ை 
உள்ை �ல்நவறு ப�ொருைொதொரப் 
பிரச்ெளன்களுககு விள்டக ்கொணும் வள்கயில் 
ஒரு �ொடு தழுவிய ப�ொருைொதொரத் திட்டத்திளன 
தயொரிப்�நத இதன ந�ொக்கமொகும். 
உ்டனடியொ்க, இரண்டொம் உல்கப்ந�ொர் 
பவடித்ததொலும் அதளனத் பதொ்டர்ந்து நதசியத் 
தளலவர்்கள் சிள்றயில் 
அள்டக்கப்�ட்டதனொலும் இககுழுவொல் 
அத்திட்டத்திளன உருவொக்க முடியவில்ளல. 
1944இல் இந்திய பதொழிலதி�ர்்கைொல் ஒரு 
ப�ொருைொதொர வைர்ச்சித்திட்டம் 
உருவொக்கப்�ட்டது. 

இது �ம்�ொய திட்டம் எனறு 
அளழக்கப்�ட்டது. மக்கள் திட்டம் எனறு 
அளழக்கத்தக்க இத்திட்டத்திளன எம்.என. ரொய  
முனபமொழிந்தொர். இத்திட்டத்தில் 
நவைொணளம வைர்ச்சிககும் சிறுபதொழில் 
வைர்ச்சிககும் முககியத்துவம் 
அளிக்கப்�டடுள்ைது. 1944இல் ஸ்ரீமன 
�ொரொயண அ்கர்வொல் ்கொந்தியத் திட்டம் 
ஒனள்ற முனபமொழிந்தொர். பினனர், 1950இல் 
முனபமொழிந்தத் திட்டம் ெர்நவொதயத்திட்டம் 
எனறு அளழக்கப்�ட்டது. இந்த அளனத்து 
திட்டங்களுநம இந்தியப் ப�ொருைொதொர 
நிளலளய நமம்�டுத்துவளத ந�ொக்கமொ்க 
ப்கொணடிருந்தன.

விடுதலலககு பின்�ோன திட்டமி்டல்

விடுதளலககு பினனர் உருவொக்கப்�ட்ட 
இந்திய அரெளமப்புச் ெட்டத்தில் அளனத்து 
மக்களுககும் ெமூ்க-ப�ொருைொதொர நீதிளய 
உறுதிப்�டுத்தும் வணணம், அரெளமப்பு 
பிரிவு IV இல் அரசு ப்கொள்ள்கக்கொன வழி்கொடடு 
ப்கொள்ள்க ப�றிமுள்ற்கள் இளணக்கப்�ட்டது. 

திரு �ோரோயண் 
அகர்வோல்

பஜயபிரகோஷ் 
�ோரோயண்எம்.என். ரோய 

ப�ொருைொதொர வைர்ச்சியில் ெமூ்க நீதி உறுதி 
அளிக்கப்�டுவதும் இளணக்கப்�்ட நவணடியதன 
முககியத்துவத்ளத அரெளமப்ள� 
உருவொககியவர்்கள் �னகு புரிந்திருந்தனர். 
இதனொல், திட்டமி்டல் நீண்டக ்கொல வைர்ச்சிளய 
அடிப்�ள்டயொ்கக ப்கொணடிருக்கநவணடும் 
எனறு ்கருதினர். இதன�டி, ப�ொருைொதொர 
வைர்ச்சிளய துரிதப்�டுத்துவதற்்கொன 
்கருவியொ்க திட்டமிடுதளல இந்திய அரசு 
ஏற்றுகப்கொண்டது. �ொடடின வருவொயும் 
தனி��ர் வருவொயும் உயர்மட்ட அைவுககு 
அதி்கரிககும் வள்கயில் உற்�த்திளய 
ப�ருககுவளத ந�ொக்கமொ்கக ப்கொணடு இந்திய 
திட்ட ஆளணயம் உருவொக்கப்�ட்டது. 
நவளலவொயப்பு உத்திரவொதம், �ணக்கொரர் 
ஏளழ்களுககிள்டநயயொன ப�ொருைொதொர 
இள்டபவளிளயக குள்றப்�து ஆகிய 
ந�ொக்கங்களைக ப்கொணடுள்ைது. �ொடடில் 
ெமத்துவத்ளத உருவொககுவதில் அரசுககு 
முககியப் �ஙகு இருக்க நவணடும் எனும் 
ந�ொக்கத்தில் திட்ட ஆளணயம் 
உருவொக்கப்�ட்டது. இதன மூலம் ெமூ்க-
ப�ொருைொதொர நீதிளய உறுதிப்�டுத்த முடியும் 
எனறும், ப�ொருைொதொர வைர்ச்சிளய எட்ட 
முடியும் எனறும் எதிர்�ொர்த்தது. 

8.2 இந்தியத் திட்ட ஆலணயம்

இந்தியத் திட்ட ஆளணயம் 1950ஆம் 
ஆணடு மொர்ச் மொதத்தில் உருவொக்கப்�ட்டது. 
இந்தியொவின முதல் பிரதமர் �ணடிட 
ஜவஹர்லொல் ந�ரு தளலளமயில் இது 
உருவொக்கப்�ட்டது. இந்திய அரசு 
தீர்மொனத்தின மூலம் ப்கொணடு வரப்�ட்ட 
இந்திய திட்ட ஆளணயம் ‘�ொடடின வைங்களை 
மிகுந்த தி்றனு்டனும் ெமநிளலயு்டனும்’ 
�யன�டுத்துவதற்்கொன ஒரு திட்டத்ளத 
உருவொககும் ந�ொக்கமொ்க ப்கொணடுள்ைது. 
திட்டங்களை உருவொககுவது பதொ்டர்�ொன ஒரு 
ஆநலொெ்கர் என்ற �ங்களிப்பிளன திட்ட 
ஆளணயம் ஆற்றுகி்றது. அத்திட்டங்களை 
�ள்டமுள்ற�டுத்துவது மத்திய, மொநில 
அரசு்களின ்க்டளமயொகும்.
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திட்ட ஆலணய �ணிகள்

�ொடடின எதிர்்கொல வைர்ச்சி 
நதளவ்களுககும் �யன�டும் வள்கயில் நதசிய 
மூலவைங்களை மதிப்பீடு பெயவது திட்ட 
ஆளணய �ணியொகும். மனித வைங்கள், 
மூலதனம், ்கச்ெொ ப�ொருள்்கள் ஆகியனவும் 
இதில் அ்டஙகும். மூலவைங்களை மிகுந்த 
தி்றனு்டனும் ெமநிளலத் தவ்றொமலும் 
�யன�டுத்துவதற்்கொன திட்டங்களை வகுப்�து 
ஆளணயத்தின முதனளம �ணியொகும். 
முனனுரிளம அடிப்�ள்டயில் துள்ற்கள் 
இனங்கொணப்�டடு மூலவைங்கள் ஒதுககீடு 
பெயயப்�்ட நவணடும். நமலும், திட்டங்களை 
ஒவபவொரு ்கட்டமொ்க நிள்றநவற்றி 
முழுளமப்�டுத்துவதிலும் ஆளணயத்தின 
ப�ொறுப்�ொகும். எனநவ, வைர்ச்சிககு 
இள்டயூ்றொ்க இருககும் சூழ்நிளல்களை 
அள்டயொைம் ்கொண நவணடியது 
ஆளணயத்தின ப�ொறுப்பு ஆகும். 

�ொடடில் அவவப்ந�ொது நிலவும் 
சூழ்நிளல்களுககு தக்கவொறு திட்டங்களை 
தி்றம்�்ட �ள்டமுள்றப்�டுத்துவதற்்கொன 
வலி்களையும் திட்ட ஆளணயம் ஆரொயகி்றது. 
ஒரு திட்டத்தின �ல்நவறு ்கட்டங்களில் 
நிள்றநவற்்றப்�்ட நவணடிய இலககு்களை 

பெயல்�ோடு

்க்டந்த 12 ஐந்தொணடு திட்டங்கள் 
ஒவபவொனள்றயும் வரிளெப்�டுத்தி அதன 
குறிப்பிட்ட இலககு்கள், ெொதளன்களைப் 
�டடியலிடு்க. 

பெயல்�ோடு

சிந்திககவும் இலணககவும் �கிரவும்

தலலப்பு 1:  ெமூ்க வைர்ச்சியின அடிப்�ள்ட 
மொனு்ட வைர்ச்சி

தலலப்பு 2:  �ணத்தொல் அளனத்ளதயும் 
வொங்க முடியொது, நெளவ 
மனப்�ொனளம வைர 
நவணடும்.

ஆளணயம் வளரயள்ற பெயகி்றது. எனநவ, 
திட்டச் பெயல்�ொடு்கள் உரிய ்கொல 
இள்டநவளை்களில் மதிப்பீடு பெயயப்�்ட 
நவணடும். இதனமூலம் உரிய 
பெயல்திட்டங்கள் வகுக்கப்�டடு திட்டங்கள் 
�ள்டமுள்றப்�டுத்தப்�டுகின்றன. இந்த 
பெயல்முள்ற்களில் உரிய பெயல்திட்டங்களை 
மத்திய, மொநில அரசு்கள் வகுககும் வள்கயில் 
ஆநலொெ்கரொ்க திட்ட ஆளணயம் இயஙகுகி்றது. 
ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்ெளன்கள் எழும்ந�ொது 
அதளன ஆயவு பெயது அரசுககு ஆநலொெளன 
வழஙகுவதும் திட்ட ஆளணயப் �ணியொகும். 
நமலும், ஒவபவொரு துள்றயிலும் குறிப்பிட்ட 
்கொலத்தில் எட்ட நவணடிய இலககு்களை 
வகுத்து, ப�ொருைொதொர வைர்ச்சி விகிதத்ளத 
வளரயள்ற பெயவதும் ஆளணயத்தின �ணி 
ஆகும். 

நிறுவனமும் அலமப்பும் 

பிரதமர், �ொனகு முழு ந�ர 
உறுப்பினர்்கள், ந்கபினட அளமச்ெர் 
நிளலயிலுள்ை �ொனகு �குதி ந�ர 
உறுப்பினர்்கள் ஆகிநயொளர திட்ட ஆளணயம் 
ப்கொணடுள்ைது. முழுந�ர ஊழியர்்களை 
ப�ொருத்தமடடில் பதொழில்நுட�த்துள்ற, 
ப�ொருைொதொரம், நிர்வொ்கம் ஆகியத்  
துள்ற்களில் வல்லளமமிக்கவர்்கள் 
நியமிக்கப்�டுகி்றொர்்கள். திட்ட ஆளணயத்தின 
தளலளமப் ப�ொறுப்ள� பிரதமர் ஏற்று, 
ஆளணயப் �ணி்கள் சுமூ்கமொ்க �ள்டப�்ற 
ஒத்துளழககி்றொர். 

இதில், பினனர் நிர்வொ்க சீர்திருத்த 
ஆளணயம் வழஙகிய �ரிந்துளர்களை ஏற்று 
ஆளணயம் மொற்றியளமக்கப்�ட்டது. இதன�டி, 
பிரதமர் தளலவரொ்க இருந்து கூட்டங்களை 
தளலளம ஏற்று �்டத்துவொர். ஆளணய துளணத் 
தளலவர் ப�ொறுப்பில் நியமிக்கப்�டும் ஒருவர் 
ஆளணயத்தின நிர்வொ்கத் தளலவரொ்க 
பெயல்�டுவொர். திட்ட வளரவு்களை தயொரித்து 
மத்திய அளமச்ெ்கம், பெயல்கம், �ொனகு முழு 
ந�ர உறுப்பினர்்கள், �குதி ந�ர 
உறுப்பினர்்கைொ்க உள்ை ெம்மந்தப்�ட்ட 
ந்கபினட அளமச்ெர்்கள் ஆளணயத்தின 
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அலுவல்ெொரொ உறுப்பினர்்கைொன நிதி 
அளமச்ெர், திட்ட அளமச்ெர், உறுப்பினர் 
மற்றும் பெயலர் (இவர் ப�ொதுவொ்க இ.ஆ.� 
அலுவலர் ஆவர்) ஆகிநயொருககு அனுப்� 
நவணடியது திட்டககுழு உதவித் தளலவரின 
ப�ொறுப்�ொகும். ஆளணயத்தின நிர்வொ்கச் 
பெயல்�ொடு்கள் கூடுதல் பெயல்�ொடு்கள் 
மூலம் ஒருஙகிளணக்கப்�டுகி்றது. 
திட்டங்களை ்கண்கொணிககும் ப�ொறுப்பில் 
துள்றச் பெயலொைர்்கள், கீழ்நிளலச் 
பெயலொைர்்கள், நிளலயிலொன உயர் 
அதி்கொரி்கள் நியமிக்கப்�டுகின்றனர். திட்ட 
ஆளணய நிர்வொ்கத்தில் மொநில அரசுககு 
பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கப்�டுவதில்ளல. இது 
முழுவதும் மத்திய அரசு அளமப்�ொகும்.

கூடடுப் ப�ொறுப்பு எனும் ப�றியின கீழ் 
திட்ட ஆளணயம் இயஙகுகி்றது. ப�ொதுப் பிரிவு, 
ப�ொருள் பிரிவு, நிர்வொ்கப் பிரிவு என மூனறு 
பிரிவு்கைொ்க ஆளணயம் பிரிக்கப்�டடுள்ைது. 
ப�ொருைொதொரம் பதொ்டர்�ொன அளனத்து 
�ணி்களையும் இப்பிரிவு நமற்ப்கொள்கி்றது. 
குறிப்பிட்ட வைர்ச்சிப் �ணி்கள் குறித்த 
திட்டங்கள் உதொரணமொ்க, உணவு, 
நவைொணளம, மினெொரம், நீர்�ொெனம், 
ந�ொககுவரத்து ந�ொன்ற தனிப்�ட்ட 

துள்ற்களுக்கொன திட்டங்கள் ப�ொருள் பிரிவின 
கீழ் வருகின்றன. நிர்வொ்கப் �ணி்கள் நிர்வொ்கப் 
பிரிவின கீழ் வருகின்றன. 

இளதத் தவிர, நவறு சில பிரிவு்களும் 
திட்டங்கள் உருவொக்கம் மற்றும் அமலொக்கம் 
பதொ்டர்�ொ்க இயஙகுகின்றன. அளவ 
பினவருமொறு,

1. நதசிய திட்டககுழு

4-வது ஐந்தொணடு திட்டக்கொலத்தில் 
1965இல் நதசிய திட்டககுழு அளமக்கப்�ட்டது. 
அறிவியல், ப�ொறியியல், ப�ொருைொதொரம் ஆகிய 
துள்ற வல்லு�ளரக ப்கொணடு உருவொக்கப்�டும் 
இககுழு நவைொணளம, நிலச்சீர்திருத்தம், 
நீர்�ொெனம், ்கல்வி, நவளலவொயப்பு, 
பதொழிற்துள்ற, வர்த்த்கம், நமலொணளம, 
குடும்�க்கடடுப்�ொடு, ெமூ்க �லம், இயற்ள்க 
வைங்கள், ந�ொககுவரத்து, �னனொடடு வர்த்த்கம் 
உள்ளிட்ட துள்ற்களில் �ணியொற்றுகி்றது. இந்த 
ஒவபவொரு துள்றயிலும் நதளவ்கள் குறித்து 
விரிவொன ஆயவு பெயது திட்ட ஆளணயத்திற்கு 
அறிகள்க அளிக்க நவணடியது இககுழுவின 
்க்டளமயொகும். திட்ட ஆளணயம் திட்டங்களை 
உருவொக்க, இது உதவுகி்றது. 

2. நதசிய வளர்ச்சிக குழு

பிரதமர் தளலளமயிலொன நதசிய 
வைர்ச்சிக குழுவில் அளனத்து 
முதலளமச்ெர்்களும் உறுப்பினர்்கள் ஆவர். 

இககுழுவில் மொநிலங்கள் இளணக்கப்�ட்டதன 
மூலம் ஒவபவொரு மொநிலங்களிலும் திட்டங்கள் 
�ள்டமுள்றப்�டுத்துவது ெொத்தியமொகி்றது. 
நதசிய வைர்ச்சிக குழு கூட்டங்களின ப�ொது 
மத்திய அரசின ந்கபினட அளமச்ெர்்கள் சில 

தேசிய திட்டங்களை உருவாக்குேல் மற்றும் 
திட்டங்களுக்்கான வைங்களை மதிப்பிடுேல் உள்ளிட்ட 

வழி்காடடுேல்்களை வழஙகுேல்.

திட்ட ஆளையதோல் உருவாக்்கப்்படும் தேசிய 
திட்டங்களை ்பரிசீலிதேல்.

தேசிய வைர்ச்சியில் ்பாதிக்கும் சமூ்க-ப்பாருைாோர 
ப்காள்ள்க்களை முக்கிய வினாக்்களை ்கருததில் 

ப்காள்ளுேல்

�ணிகள்

கூடுதல் அரெலமப்பு மறறும் ெட்ட பூர்வமற்ற நிறுவனம்

திட்ட ஆலணயத்திறகு ஆநலோெலன வழஙகுதல்

நதசிய வளர்ச்சிககுழு

அலமப்பு

திட்ட ஆளைய உறுப்பினர்்கள்

யூனியன் பிரதேச நிர்வா்கங்கள்

அளனதது மாநிலங்களின் முேல் அளமச்சர்்கள்

மததிய அளமச்சர்்கள்

ேளலவரா்க பிரேமர்

முதல் கூட்டம் 1952 �வம்�ர் 8-9

தேசிய வைர்ச்சிக் குழுவின் 57-வது கூட்டம் 
27.12.2012 அன்று நள்டப்பற்்றது.

திட்டங்கள் நள்டமுள்றப்்படுததுவளே அவவப்த்பாது 
சீராய்வு பசய்ேல்.

திட்டங்களை நிளைவேற்றுேதற்்ககான வதசிய மூலேைங்களை 
திரடடுதல், ேலுப்படுத்துதல். 

அளனதது முக்கிய மண்டலங்களிலும் மக்்கள் ப்பாருைாோர 
ப்காள்ள்க்களை ஊக்்கப்்படுததுேல்.

ந�ோககஙகள்

நாடடின் அளனதது ்பகுதி்களிலும் சமமான அைவில் துரிே 
வைர்ச்சிளய உறுதிப்்படுததுல்.
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ந�ரங்களில் �ஙந்கற்�தில்ளல. திட்டங்கள் 
�ள்டமுள்றப்�டுத்துவளத அவவப்ந�ொது 
சீரொயவு பெயவதும் மொநில வைர்ச்சி குறித்த 
�ல்நவறு பிரச்ெளன்களை விவொதிப்�தும் 
இககுழுவின �ங்கொகும். திட்டங்களை தி்றனு்டன 
�ள்டமுள்றப்�டுத்துவதற்்கொன �ரிந்துளர்களை 
உருவொககுவதும் திட்டங்களை 
�ள்டமுள்றப்�டுத்துவதில் மக்களின �ங்களிப்பு 
உறுதிப்�டுத்துவதும் இககுழுவின �ணி்கைொகும். 
எதிர்்கொல வைர்ச்சிககு அவசியமொன 
மூலவைங்களை ்கருத்தில் ப்கொணடு, நிர்வொ்கப் 
�ணி்களை தி்றம்�்ட பெயல்�டுத்தும் வள்கயில் 
இககுழு �ணியொற்றுகி்றது. 

வறுலம ஒழிப்ல� ந�ோககி

இந்தியொவின முககியப் பிரச்ெளன்களில் 
ஒனறு வறுளமயொகும். �ொடடில் தனி��ர் 
வருமொனத்ளத அதி்கரிப்�து்டன மக்களின 
வொழ்கள்கத் தரத்திளன நமம்�டுத்துவளதயும் 
திட்ட ஆளணயம் ந�ொக்கமொ்கக 
ப்கொணடுள்ைது. ப�ொருைொதொர வைர்ச்சி 
என�து அளனத்து பிரிவினர்்களையும் 
உள்ை்டககியதொ்க இருக்க நவணடும். ப�ொது 
மக்களின வொழ்கள்கத்தரம் அவரது 
ப�ொருைொதொர நிளலயு்டன 
இளணக்கப்�டடுள்ைது என்ற ்கருத்து புரிந்து 
ப்கொள்ைத்தக்கது. அளனவருககும் உணவு, 
உள்ட, உள்றவி்டம் வழஙகுவது்டன அவர்்கள் 
ஒரு �ொ்கரி்கமொன வொழ்கள்களய 
�்டத்துவதற்்கொன நதளவளய ்கல்வி, சு்கொதொரம் 
ஆகியவற்ள்றயும் ப�ரும் வள்கயில் தரமொன 
வொழ்கள்களய உறுதிப்�டுத்துவது அரசின 
முககியமொன ்க்டளமயொ்க உணரப்�டடுள்ைது. 
ஆனொலும், ப�ொருைொதொர வைர்ச்சியிலும் 
வறுளம ஒழிப்ள� இளணப்�து என�து 
இனனமும் ெவொலொ்கநவ நீடிககி்றது. எனநவ, 
4-வது ஐந்தொணடுத் திட்டத்தில் அரசு 
இப்பிரச்ெளனயில் ்கவனம் பெலுத்தி வருகி்றது. 
1970-்களின பதொ்டக்கத்தில் வறுளமளய 
ஒழிப்ந�ொம் என்ற முழக்கத்தின கீழ் 
தீவிரப்�டுத்தப்�ட்டது. 

வறுளம ஒழிப்புக்கொன வழி்களில் 
நவளலவொயப்பு்கள் உருவொக்கம் 

முககியத்துவம் வொயந்ததொ்க ்கருதப்�டுகி்றது. 
நவளலயினளம மற்றும் முழுளமயொன 
நவளலயினளம ்கொரணமொ்க ஏரொைமொன 
பிரச்ெளன்கள் ஏற்�டுகின்றன. அளனத்து 
ஐந்தொணடு திட்டங்களும் நவளலவொயப்புககு 
முககியத்துவம் அளித்தன.

ெமூக நீதியிலன உறுதிப்�டுத்துதல்

அரெளமப்பின 38(2)-வது உறுப்பு 
இவவொறு கூறியது: ‘‘அரசு குறிப்�ொ்க, 
வருமொனத்தில் நிலவும் ஏற்்றத் தொழ்வு்களை 
குள்றப்�ளதயும் �ொடடின �ல்நவறு �குதி்களில் 
வொழும் மக்கள் பிரிவினர் மற்றும் �ல்நவறு 
பதொழில்்களில் ஈடு�டும் மக்கள் குழுக்கள் 
ஆகிநயொரிள்டயிலும் தனி��ரிள்டயிலும் 
தகுதி, வெதி, வொயப்பு்கள் ஆகியவற்றில் 
நிலவும் ஏற்்றத் தொழ்வு்களை நீககுவளதயும் 
ந�ொக்கமொ்கக ப்கொள்ை நவணடும்.” 
திட்டங்களை வகுப்ந�ொர் இப்பிரிவிளன 
மனதில் ப்கொணடு திட்டங்களை வகுககின்றனர். 

பெயல்�ோடு

நகலிச்சித்திரம் �்டத்தின் விளககம்

ப�ொருைொதொர வைர்ச்சியில் �மது 
குடிமக்களை எவவொறு ஈடு�டுத்துவது 
என�து குறித்து சிந்தித்து 
ப்கொணடிருககிந்றன.

கீழ்க்கொணும் தளலப்பு்கள் குறித்து 
நீங்கள் அறிந்துள்ை த்கவல்்கள் குறித்து 
சிந்தித்து விவொதிக்கவும்.

  அரசின ப�ொருைொதொர �்டவடிகள்க்கள்
  மக்களின ெமூ்க �லன
  ப�ொருைொதொர வைர்ச்சியின 

முககியத்துவம்
  ெமூ்க-ப�ொருைொதொர நீதி
  நவளலவொயப்பு
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ெமூ்க நீதிளய உறுதிப்�டுத்துதல் என�து 
ப�ொருைொதொரத்ளத திட்டமிடும் நிளலயிநலநய 
இளணந்து உள்ைது. வைர்ச்சிக்கொன 
வழிமுள்ற்களை வகுககும்ந�ொது ்கல்வி, 
நவளலவொயப்பு பதொ்டர்�ொ்க அளனவருககும் 
ெமவொயப்பு்களை உருவொககுவது 
முககியத்துவம் வொயந்ததொகும். ெமூ்க 
மயப்�டுத்தப்�ட்ட ெமூ்க வடிவங்களை 
உருவொககுவதன மூலம் பெல்வங்கள் ஒரு 
சிலர் ள்க்களில் மடடுநம குவிவது 
தடுக்கப்�டுவது்டன சுரண்டல், ஒடுககுமுள்ற 

மனிதக கழிவுகலள மனிதநர அகறறும் நிலல 

மனிதக்கழிவு்களை மனிதநர அ்கற்றும் நிளலத் பதொ்டர்வது அரெளமப்பில் வழஙகியுள்ை 
உரிளம்களுககு எதிரொனது எனறும் எனநவ இதுந�ொன்ற அ�ொய்கரமொன பதொழில்்களில் 
ஈடு�டுநவொருககு உரியப் �ொது்கொப்பு்களை உறுதிப்�டுத்துவது பதொ்டர்புள்டய அரசு்கள், 
நிறுவனங்களின ்க்டளம எனறு உச்ெ நீதிமன்றம் ்க்டந்த 2011ஆம் ஆணந்ட முககியத் தீர்ப்பு 
வழஙகியுள்ைது. ஆனொல் இனறும்கூ்ட இந்தியொவின �ல �்கரங்களில் இந்நிளல நீடிககி்றது. 

ஆகிய ப்கொடுளம்களுககு முடிவு ்கட்ட 
இயலும். 

வரலொற்று பூர்வமொ்கநவ இந்திய 
ெமுதொயம் என�து ெமூ்கத்தின ஒரு பிரிவொல் 
மற்்ற பிரிவு ஒடுக்கப்�டடும் சுரண்டப்�டடும் 
வந்திருககி்றது. எனநவ தொன, இத்தள்கய 
�ளழளம வொயந்த ெகதி்கள் மற்றும் 
ெமூ்கத் தீளம்களை தடுககும் வழிவள்கக 
்கொண�து அரெளமப்ள� உருவொககியவர்்களுககு 
ெவொலொ்கநவ அளமந்தது. அடிப்�ள்ட 
உரிளம்கள் குறித்து ந�சும் அரெளமப்பின 

உலகளோவிய �ல�ரிமோண வறுலம �டடியல் 2018 (MPI)

ப�ொருைொதொர ஏற்்றத் தொழ்வு்களையும் ்க்டந்து 
வறுளம்களை ஒழிப்�தற்்கொ்க �ல�ரிமொண 
அணுகுமுள்ற்களின முககியத்துவம் வைம் குன்றொ 
வைர்ச்சிக்கொனச் பெயல்திட்டம் 2030இல் மீணடும் 
உறுதிப்�டுத்தப்�ட்டது. வைம் குன்றொ வைர்ச்சி 
இலககு–1 வறுளமளய அளனத்து வடிவங்களிலும் 
முடிவுககு ப்கொணடுவருமொறு அள்றககூவல் 
விடுககி்றது. இதற்்கொன சி்றப்�ொன �்டவடிகள்க்களை 
நமற்ப்கொள்ளுவதற்்கொன முயற்சி்களில் 
உல்கைொவிய �ல�ரிமொண வறுளம �டடியல் 2011இல் இ்றஙகியது. இளதபயொடடி வறுளமளய 
அளனத்து வடிவங்களிலும் ஒழிப்�ற்்கொன புதிய ெொைரம் தி்றக்கப்�ட்டது. 2018இல் 
நமற்ப்கொள்ைப்�ட்ட மதிப்பீடு்களின�டி 105 �ொடு்களில் வறுளம �ல்நவறு �ரிமொணங்களில் 
இருப்�ளத உல்கைொவிய �ல�ரிமொண வறுளம �டடியளல மதிப்பீடு பெயதது. உல்க மக்கள் 
பதொள்கயில் 77 விழுக்கொடு மக்கள் இவவொந்ற வறுளமயின பிடியில் சிககியுள்ைனர்.

நிகழ் 
ஆயவு

2018 MPI மதிப்பீடுகள் (மில்லியனில்)

ஆப்பிரிக்கா சப்-சஹகாரகா 
நகாடு்ள் 560

ம�காத்தம்:  
1,334

ம்தற்கு ஆசியகா 545

ஐரரகாப்்கா �ற்றும்  
�ததிய ஆசியகா 4
இலததீன் அம�ரிக் �ற்றும் 
்ரீபீயன் நகாடு்ள் 40
அரபு நகாடு்ள் 66
கிழககு ஆசியகா �ற்றும் 
்சிபிக நகாடு்ள் 118
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பிரிவு III-ன கீழ் வழங்கப்�டடுள்ைவொறு ஒருவர் 
முழுளமயொன வொழ்வதற்கு நதளவயொன 
அளனத்து உரிளம்களும் அளனத்து 
குடிமக்களுககும் �ொது்கொக்கப்�டுவது 
அடிப்�ள்ட உரிளம்கள் ஆகும் எனறு 
நியொயப்�டுத்தப்�டடுள்ைது. பிரிவு IV அரசு 

ப்கொள்ள்கக்கொன வழி்கொடடு ப�றிமுள்ற்களும் 
மக்களின வருமொனத்தில் நிலவும் ஏற்்றத் 
தொழ்வு்களை குள்றத்து ஒரு ெமத்துவ ெமுதொயம் 
உருவொக்கப்�டுவளத உறுதிப்�டுத்தும் 
வள்கயில் அரசின �ணி்கள் அளமய நவணடும் 
எனறு கூறுகி்றது.

2018 உலகளோவிய �ல�ரிமோண வறுலம �டடியல்: �ரிமோணஙகள், சுடடி, ஏற்றத் தோழ்வு 
குல்றப்பு, எல்ட

மக்கள் எவவொறு �ல்நவறு ்கொரணங்கைொல் �ல்நவறு சூழல்்களில் வறுளமககு ஆைொகின்றனர் 
என�ளத ப�ொருைொதொர ்கொரணங்கள் தொணடியும் உல்கைொவிய �ல�ரிமொண வறுளம �டடியளல 
ஆயவு பெயதது. அப்ந�ொது மூனறு முககிய �ரிமொணங்கைொன சு்கொதொரம், ்கல்வி, வொழ்கள்கத்தரம் 
ஆகியவற்றில் மக்கள் பினதஙகியிருப்�து அள்டயொைம் ்கொணப்�ட்டது. இவற்றின தரம் 10 
சுடடி்கைொ்க அைவி்டப்�ட்டது. வறுளமயில் வொடும் மக்களில் குள்றந்தது மூனறில் ஒரு �குதி 
மக்கைொவது கீழ்க்கொணும் சுடடி்களில் மி்கவும் கீழ்நிளலயில் வொழ்வது ்கணடுபிடிக்கப்�ட்டது.

வறுலமயின் 
�ரிமோணம்

சுடடி ஒவபவோரு வீடடிலும் வறுலமககோன கோரணம் எல்ட

சுகோதோரம்

ஊட்டச்ெத்து
70வயது ்க்டந்த முதிநயொர் அல்லது குழந்ளத ஊட்டச்ெத்து 
குள்றவொல் �ொதிப்புககுள்ைொவது.

1/6

குழந்லத இ்றப்பு 
விகிதம்

பி்றந்த ஐந்து ஆணடு்களுககுள் ஒரு குழந்ளத இ்றப்�து. 1/6

கல்வி

�ள்ளி 
ஆண்டுகள் 

10வயது அல்லது அளத ்க்டந்த உறுப்பினரில் 6ஆணடு்கள் 
�ள்ளியில் ்கழித்தவர்்கள்.

1/6

�ள்ளி வருலக 
�ள்ளிக ்கல்வி வயதில் 8ஆம் வகுப்ள�ககூ்ட நிள்றவு பெயய 
இயலொத இள்டநிற்்றல் குழந்ளத்கள். 

1/6

வோழ்கலகத்தரம்

எரிப�ோருள் வி்றகு, ெொணம், ்கரி ந�ொன்றவற்ள்றப் �யன�டுத்தி ெளமயல். 1/18

ப�ோதுச் 
சுகோதோரம்

வைம் குன்றொ வைர்ச்சி இலககு்கள் வழி்கொடடுதலின�டியொன 
ப�ொதுச் சு்கொதொரம் வெதியினளம அல்லது ெற்று நமம்�டடு 
இருந்தொலும் சுற்றுப்�குதியில் இருககும் அைவிற்கு நமம்�்டொத 
நிளலளம.

1/18

குடிநீர்

வைம் குன்றொ வைர்ச்சி இலககு்கள் வழி்கொடடுதலின�டியொன 
நமம்�ட்ட குடிநீர் வெதியினளம அல்லது வீடடிலிருந்து 
குள்றந்தது 30 நிமி்டங்கள் �்டந்து பென்றொல் மடடுநம குடிநீர் 
ப�றும் நிளலளம.

1/18

மின்ெோரம் மினவெதி இல்லொத வீடு 1/18

வீடடு வெதி
முள்றயொன கூளர, சுவர், தைம் இல்லொத வீடு: இயற்ள்கயொ்க 
கிள்டககும் ப�ொருள்்களை ப்கொணடு கூளர, சுவர் மற்றும் 
தைங்களை அளமத்தல்

1/18

உ்டலமகள்

வொபனொலி, பதொளலக்கொடசி, பதொளலப்ந�சி, ்கணினி, மொடடுவணடி, 
இருெக்கர மிதிவணடி, இருெக்கர நமொட்டொர் வொ்கனம், 
பரப்ரிஜிநரட்டர் ந�ொன்ற ப�ொருள்்களில் ஒனறுககு நமற்�ட்ட 
ப�ொருள்்கள் வீடடில் இல்லொதது; பெொந்த ்கொர் இல்லொதது.

1/18
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திட்ட ஆளணயம் ்கவனம் பெலுத்த 
நவணடியுள்ை மற்ப்றொரு முககிய �குதி கிரொம 
�்கர்ப்பு்ற ஏற்்றத்தொழ்வொகும். ப�ொருைொதொர 
வைர்ச்சி, பதொழில்மயமொக்கல், 
�்கர்மயமொக்கல் ஆகியவற்றிற்்கொன 
பெயல்�ொடு்கள் அதி்கரிககும்ந�ொது, இந்திய 
ெமூ்கத்திலும் ப�ொருைொதொரத்திலும் அதன 
�ொதிப்பு ஏற்�டுகி்றது. கிரொமங்கள் மற்றும் 
�்கரங்களில் வொழும் மக்களின வைர்ச்சியில் 
்கொணப்�டும் ஏற்்றத்தொழ்வு அரெளமப்பில் 
கூ்றப்�டடுள்ை ப்கொள்ள்க ப�றிககு எதிரொ்க 
ெமத்துவமினளமளய ஊககுவிககி்றது. 
எனநவ, இந்த ஏற்்றத்தொழ்விளன அ்கற்றி 
ெமத்துவத்ளத உறுதிப்�டுத்தும் வள்கயில் 
கிரொம ப�ொருைொதொரத்திளன 
முனநனற்றுவதற்்கொன �ல திட்டங்களை திட்ட 
ஆளணயம் �ரிந்துளரத்துள்ைது.

மககளோடசி ெமதர்மம்

இந்தியொ விடுதளலப் ப�ற்்ற தருணத்தில் 
நதெத்ளத எவவொறு ஆள்வது எவவொறு 
திட்டமிடுவது என�து �ல்நவறு பிரச்ெளன்கள் 
இருந்தன. இவற்றில் ஒனறு நீண்டக்கொல 
வைர்ச்சிக்கொன சி்றந்த பெயல்திட்டம் எது 
என�ளத ்கணடுபிடிப்�தொகும். இந்திய 
வைர்ச்கிக்கொன திட்டமிடுதலின சிற்பி 
ஜவஹர்லொல் ந�ரு ஆவொர். அவளர 
ப�ொறுத்தவளர நெொவியத் யூனியன பின�ற்றிய 
திட்டமி்டல் முள்றயில் மடடுமல்லொமல் 
முதலொளியம் பின�ற்றிய தொரொைவொத 
ப்கொள்ள்க்கைொலும் ்கவரப்�டடிருந்தொர். இந்த 
இரணடு ந்கொட�ொடு்களும் இளணந்து 
இந்தியொவில் பின�ற்்ற�்டநவணடும் எனறு 
அவர் விரும்பினொர். இதுநவ மக்கைொடசி 
ெமதர்மம் எனறு அளழக்கப்�டுகி்றது. 
ந�ருளவ ப�ொறுத்தவளர மக்கைொடசி 
முள்றயில் திட்டமி்டலும் இளணந்து 
பின�ற்்றப்�்ட நவணடும். திட்டமி்டல் என�து 
ெமுதொயத்தில் நதளவ்களை நிள்றவு 
பெயவதற்்கொன ஒருஙகிளணந்த 
வழிமுள்றயொகும். அது உற்�த்தி, நு்கர்வு, 
நவளலவொயப்பு, ந�ொககுவரத்து, ்கல்வி, 
சு்கொதொரம், ெமூ்கப் �ணி்கள் ந�ொன்றவற்ந்றொடு 
உற்�த்திளய இளணப்�தொகும். இத்தள்கய ஒரு 

ெமுதொயநம தனி��ர் ஆளுளம வைர்ச்சிளய 
முழுளமயொ்க வழங்க இயலும். இளதபயொடடி 
ெமுதொயத்தில் ப�ொருள் வைங்களை சி்றப்�ொ்க 
்கடடுப்�டுத்துவது, சி்றப்�ொன உள்டளம 
விநிநயொ்கத்திளன உறுதிப்�டுத்துவது 
ஆகியவற்றிற்்கொன ப்கொள்ள்க வழிமுள்ற்களை 
உருவொககுவது அரசின ்க்டளமயொகும். 
கீழ்தடடு மக்கள் பிரிவு்களை �ொது்கொப்�தற்கு 
அத்தியொவசியப் ப�ொருள்்களின 
விநிநயொ்கத்திளனயும் அரசு ்கடடுப்�டுத்த 
நவணடும் எனறு எதிர்�ொர்க்கப்�டுகி்றது.

கலப்புப் ப�ோருளோதோரம்

இளதபயொடடி தனியொர் நிறுவனங்களை 
ஊககுவிககும் தொரொைவொத ப்கொள்ள்க்களை, 
ெமூ்கத்ளதப் �ொது்கொககும் வள்கயில் 
ப�ொதுத்துள்ற நிறுவனங்களை 
ஊக்கப்�டுத்துவது ஆகியவற்ள்ற உள்ை்டககிய 
்கலப்புப் ப�ொருைொதொரக ப்கொள்ள்க 
ஏற்்கப்�ட்டது. இதனமூலம் உற்�த்தி 
அளமப்பு்கள் ெமூ்க மயப்�டுத்தப்�டுவது்டன 
ப�ொருைொதொரத்ளத ்கடடுப்�டுத்துவதற்்கொன 
அதி்கொரங்களும் அரசுககு 
வழங்கப்�டடுள்ைது. தற்ந�ொது இந்தியொ 
பின�ற்றி வரும் இந்த ்கலப்புப் ப�ொருைொதொரக 
ப்கொள்ள்க உலகில் �ல �ொடு்களை 
்கவர்ந்துள்ைது. அரெளமப்பின 38-வது உறுப்பு 
இவவொறு கூறுகி்றது. ‘ெமூ்க-ப�ொருைொதொர 
அரசியல் நீதிளய ெமூ்க ஒழுங்கொ்கக 
ப்கொணடிருக்கககூடிய வள்கயில் மக்கள் 
�லன்களை உறுதிப்�டுத்தி �ொது்கொப்�தற்்கொன 
ஊககுவிப்�ளத இந்த அரசு ந�ொக்கமொ்கக 
ப்கொள்ளும் என�து �ொடடின அளனத்து 
நிறுவனங்களுககும் அறிவுறுத்தப்�்ட 
நவணடும்’. அரெளமப்பு இகந்கொட�ொடடிளன 
நிள்றவு பெயயும் ந�ொககு்டன ்கலப்புப் 
ப�ொருைொதொரம் பின�ற்்றப்�ட்டது. 1956ஆம் 
ஆணடு ஏப்ரல் மொதத்தில் பதொழிற்ப்கொள்ள்க 
தீர்மொனம் இந்திய �ொ்டொளுமன்றத்தில் 
ஏற்்கப்�ட்டது. �ொடடின ப�ொருைொதொரக 
ப்கொள்ள்கயின வழிக்கொடடுதலொ்க இது 
பின�ற்்றப்�டுகி்றது. இத்தீர்மொனத்தின 
அடிப்�ள்டயிநலநய ஐந்தொணடுத் திட்டங்கள் 
ப்கொணடு வரப்�ட்டன. ெமதர்ம ெமுதொயத்ளத 
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எடடும் ஒரு ப�ொருைொதொர ெமுதொயம் 
நிள்றநவற்றும் வள்கயில் அரசு நிர்வொ்கத்திற்கு 
அதி்க அதி்கொரங்கள் வழங்கப்�டடுள்ைது 
குறிப்பி்டத்தக்கதொகும். பதொழிற்துள்ற மூனறு 
பிரிவு்கைொ்க பிரிக்கப்�டடுள்ைது. 
முதலொவதொ்க, முழுவதும் அரசுள்டளம 
ஆக்கப்�ட்ட பதொழில்்கைொகும். இரண்டொவது 
பிரிவு, அரசுள்டளம ஆக்கப்�ட்டந�ொதிலும் 
ப�ொதுத்துள்ற நிறுவனங்களையும் 
உள்ை்டககும் வொயப்பு்களை ப்கொண்ட 
பதொழில்்கைொகும். மூன்றொவது பிரிவு, தனியொர் 
பதொழில் நிறுவனங்கைொகும். அளனத்து 
பதொழில் பிரிவு்களையும் அரசுக 
்கடடுப்�டுத்துகி்றது. மூன்றொவது பிரிவொன 
தனியொர் பதொழில்்கள் இலொ�ம் அல்லது 
சுய�லளன மடடுநம ந�ொக்கமொ்க 
ப்கொள்ைொமல் ஒடடு பமொத்த ெமூ்கத்தின 
�லனும் �ொது்கொககும் வள்கயில் 
ஒழுஙகு�டுத்தப்�டுகி்றது. ெமுதொய �லநன 
உச்ெ முனனுரிளமயொகும்.

ஒரு ்கலப்புப் ப�ொருைொதொரத்திற்்கொன 
முன நி�ந்தளனயொ்க திட்டமி்டல் 
்கருதப்�டுகி்றது. ப�ொதுத்துள்ற மற்றும் 
தனியொர்துள்ற்களின �யன்கள் ெமுதொய 
�லனு்டன இளணக்கப்�்ட நவணடும். 
இளதபயொடடி ஐந்தொணடு திட்டமி்டல் 
உருவொக்கப்�டடு ப�ொருைொதொர 
வைர்ச்சிளயயும் ெமூ்க நீதிளயயும் எடடும் 
வள்கயில் �ள்டமுள்றப்�டுத்தப்�டுகி்றது. 
உரிய முள்றயில் வைர்ச்சிளய ப்கொணடு 
வருவதற்்கொன உரிய திட்டங்களை 
உருவொககுவது மற்றும் அதற்்கொன உரிய 
பெயல்திட்டங்களை த்கவளமப்�து ஆகிய 
ப�ொறுப்பு்களும் அரளெ ெொர்ந்ததொகும்.

P . V . � ர சி ம் ம ர ொ வ 
தளலளமயிலொன ்கொஙகிரசு 
அரசு அளமந்தளத பதொ்டர்ந்து 
1991இல் ஜுளலயில் 
ப�ொருைொதொர சீர்திருத்தம் 
அ றி மு ்க ப் � டு த் த ப் � ட ்ட து . 

இந்திய ப�ொருைொதொரத்தின மீது நிலவிய 
அதி்கொரவர்க்கத்தின ்கடடுப்�ொடு்களை 

P.V. �ரசிம்மரோவ

குள்றத்து இந்திய ப�ொருைொதொரத்ளத உல்க 
ப�ொருைொதொரத்து்டன இளணககும் வள்கயில் 
தொரொைமயப்�டுத்துவளத இது ந�ொக்கமொ்க 
ப்கொணடிருந்தது. இதன�டி, உருவொக்கப்�ட்ட 
சீர்திருத்தங்கள், பதொழிற்துள்ற உரிமம் 
வழஙகுதல், அந்நிய முதலீடு அனுமதி, அந்நிய 
பதொழில்நுட�ங்கள் மற்றும் ப�ொதுத்துள்ற 
ப்கொள்ள்க்களில் பெல்வொககு பெலுத்தியது. 
ஏழொவது ஐந்தொணடு திட்டம் 1990இல் 
நிள்றநவறியது. அனள்றய �ொடடின 
ப�ொருைொதொர நிளலளய ்கருதி அடுத்த 
எட்டொவது ஐந்தொணடுத் திட்டம் 
அறிமு்கப்�டுத்தவில்ளல. அடுத்து வந்த 1990–91,  
1991–92 ஆகிய இரு ஆணடு்களில் ஆணடுத் 
திட்டங்கள் உருவொக்கப்�ட்டன. எட்டொவது 
ஐந்தொணடு திட்டம் 1992இல் ப்கொணடு 
வரப்�ட்டது.

நிதி ஆநயோக

திட்டமி்டல் அணுகுமுள்றயில் இந்திய 
அரசு 2015ஆம் ஆணடு ப�றும் மொற்்றத்ளத 
ப்கொணடு வந்தது. திட்ட ஆளணயத்திற்கு 
�திலொ்க நிதிஆநயொக (மொறும் இந்தியவிற்்கொன 
நதசிய நிறுவனம்) எனும் புதிய 
ஆளணயத்திளன அறிமு்கப்�டுத்தியது. 
ஒடடுபமொத்த திட்டமி்டல் 
பெயல்முள்ற்களையும் நமலும் அதி்கொர 
�ரவலொக்கம் பெயயும் ந�ொககு்டன இந்த 
ஆளணயம் உருவொக்கப்�ட்டது. இந்த 
முள்றயின மூலம் நமம்�ொடடுத் திட்டங்களை 
உருவொககுதல் மற்றும் 
�ள்டமுள்றப்�டுத்துவதில் மொநில அரசு்கள் 
சி்றப்�ொன முள்றயில் �ஙந்கற்்க முடியும். 
மொநிலங்கள் விரிவொன அைவில் �ங்களிககும் 
வள்கயில் கூடடு்றவு கூட்டொடசி அளமப்ள� 
உருவொககுவளத ந�ொக்கமொ்க ப்கொணடுள்ைது. 
அது, நதளவ அடிப்�ள்டயிலொன திட்டங்களை 
்கவனம் பெலுத்துவது்டன ஒடடுபமொத்த 
பெயல்்களிலும் மக்கள் பதொள்கயில் அளனத்து 
பிரிவினளரயும் உள்ை்டககி வைர்ச்சி 

மோறும் இந்தியவிறகோன நதசிய 
நிறுவனம் (NITI Aayog)
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பெயல்முள்றயில் ஒரு �குதியொ்க �ஙந்கற்்க 
பெயகி்றது. ஆனொல் மொநிலங்களுககு உரிய 
அதி்கொரங்கள் வழங்கொமல் ந�ொதிய 
ஆதொரங்களை அளிக்கொமல் இந்த மொநில 
அரசு்கள் திட்டமி்டலில் அர்த்தமுள்ை 
�ங்களிப்ள� வழங்கமுடியும் எனறு கூறுவது 
�லனளிக்கொது. நமலும் திட்ட ஆளணயத்ளத 
்களலத்ததன மூலம் ப�ொருைொதொர வைர்ச்சியில் 
இதுவளர அரசுககு இருந்து வந்த 
்கடடுப்�ொடு்கள் குள்றக்கப்�டடு தனியொர் 
நிறுவனங்களின ள்க்களில் வி்டப்�ட்டது. 
இருப்பினும், தற்ந�ொளதய உல்க நிலவரங்கள் 
மற்றும் ப�ொருைொதொர அம்ெங்களை உற்று 
ந�ொககும்ந�ொது ‘ெந்ளத அடிப்�ள்டயிலொன 
ப�ொருைொதொரம்’ தவிர்க்க முடியொத 
ஒன்றொ்கநவ�டுகி்றது.

அரசின சிந்தளன பிரிவொ்க மடடுநம 
நிதிஆநயொக பெயல்�டுகி்றது. அது, அரசுக 
ப்கொள்ள்க உருவொக்கத்தில் ப�ொருத்தமொன 
பதொழில்நுட� அறிவுளர்களை மடடுநம 
மத்திய, மொநில அரசு்களுககு வழஙகுகி்றது. 
நதசிய மற்றும் ெர்வ நதசிய முககியத்துவம் 
ப்கொண்ட அளனத்து பிரச்ெளன்களுககும் அது 
அறிவுளர வழஙகி தமது �ொடடுககும் உலகில் 
பி்ற �ொடு்களுககும் எளவ சி்றந்த 
�ள்டமுள்ற்கைொ்க இருக்க முடியும் 
என�ளதயும் ஆரொயந்து கூறுகி்றது. 2015, 
ஜனவரி 1 அனறு மத்திய அளமச்ெரளவ 
நிள்றநவற்றிய ஒரு தீர்மொனத்ளத மத்திய அரசு 
ஏற்்றதன மூலம் திட்ட ஆளணயம் 
்களலக்கப்�டடு நிதிஆநயொக 
உருவொக்கப்�ட்டது.

நிதி ஆநயோக இலககுகள் கூடடு்றவு கூட்டோடசிலய முன்னிலலப்�டுத்துதல் அரசுகளின் தீவிர ஈடு�ோடு.

கிரோம அளவிலோன நமம்�ோடடிறகோன திட்டஙகலள உயர்  
அளவில் ஒருஙகிலணத்தல்.

நதசிய �ோதுகோப்பு �லன்கலள ஒருஙகிலணககும் ப�ோருளோதோரக பகோள்லக.

பதோ்டர்�ல்டப்�ோகக நமம்�ோடுகளுககோன பின்னூட்டம்.

�ஙகுதோரர்களோக நதசிய மறறும் ெர்வநதெ சிந்தலனயோளர்கள்.

அறிவு, �ல்டப்�ோககம் மறறும் பதோழில் முலனநவோர் ஆதரவு அலமப்ல� 
உருவோககுதல்.

பிரிவுகள் மறறும் துல்றகளுககுள் எழும் பிரச்ெலனகளுககு  
தீர்வு கோணும் நமல்ட.

�ல்ல ஆளுலக வழஙகுவதறகோன ஆயவுககோன மிகச்சி்றந்த வளலமயம்.

பதோழில்நுட� நமம்�ோடு மறறும் தகுதிப்�டுத்துதல் ஆகியவறறில் கவனம் 

பெலுத்துதல்.

ப�ோருளோதோர வளர்ச்சியிலிருந்து உரிய �யன்கலள ப�்ற இயலோத 
பிரிவினருககு சி்றப்பு கவனம்.

அலமப்பு

நிதி ஆநயொக தளலவரொ்க பிரதமர் 
பெயல்�டுவொர். அவர் ஒரு துள்றத் தளலவளர 
நியமனம் பெயவொர். ஐந்து முழுந�ர மற்றும் 
இரணடு �குதி ந�ர உறுப்பினர்்கள் இருப்�ர். 

அளனத்து மொநிலங்களின முதலளமச்ெர்்கள் 
மற்றும் ஒனறிய �குதி்களின துளண நிளல 
ஆளு�ர்்களைக ப்கொண்ட ஆளு�ர் குழுளவக 
ப்கொணடிருககும். மொநிலங்கள் அல்லது 
மண்டலங்களின குறிப்பிட்ட பிரச்ெளன 
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பதொ்டர்�ொ்க விவொதிக்க மண்டலக குழுக்கள் 
அளமக்கப்�டடுள்ைன. இது குறிப்பிட்ட ்கொல 
வரம்பிற்குள் பெயல்�டும். குறிப்பிட்ட 
துள்ற்களைச் நெர்ந்த நிபுணர்்கள், 
வல்லு�ர்்கள், துள்ற வல்லு�ர்்கள் 
ந�ொனந்றொளர சி்றப்பு அதி்கொரி்கைொ்க 
அளழககும் உரிளம பிரதமருககு உணடு. �குதி 
ந�ர உறுப்பினர்்கைொ்க முனனணி 

�ல்்களலக்கழ்கங்கள் மற்றும் ஆரொயச்சி 
நிறுவனங்களைச் நெர்ந்தவர்்கள் �குதி ந�ர 
உறுப்பினர்்கைொ்க நியமிக்கப்�டுவர். அலுவல் 
ெொரொ உறுப்பினர்்கைொ்க மத்திய 
அளமச்ெரளவயிலிருந்து �ொனகு மத்திய 
அளமச்ெர்்கள் நியமிக்கப்�டுவர். ஒரு 
தளலளம பெயல் அதி்கொரியும் நிதி ஆநயொக 
ப்கொணடிருககும். 

திட்ட ஆலணயத்திருககு �திலோக நிதி ஆநயோக பகோண்டு வரப்�ட்டதன் கோரணஙகள்:

1.  ஐந்தொணடுத் திட்டங்களை உருவொககி அதன ப�ொருைொதொர இலககு்களை எடடும் வள்கயில் 
ஆதொரங்களை திட்ட ஒதுககீடு பெயததற்கு மொ்றொ்க, மொறும் இந்தியொவுக்கொன நதசிய நிறுவனம் 
என்ற புதிய அளமப்பு ஒரு சிந்தளனக குழுவொ்கச் பெயல்�டும்.

2.  நிதி ஆநயொக அளமப்பு இந்தியொவில் 29 மொநிலங்கள் மற்றும் ஏழு ஒனறிய �குதி்களில் 
தளலவர்்களை உள்ை்டககியது. அதன முழு ந�ர நிர்வொகி்கைொன துளணத் தளலவர், தளலளம 
நிர்வொ்க அதி்கொரி மற்றும் நிபுணர்்கள் நிதி ஆநயொக தளலவர் பிரதமருககு ந�ரடியொ்க �தில் 
பெொல்வர். இது திட்ட ஆளணய �ள்டமுள்றககு மொறு�ொ்டனதொகும். திட்ட ஆளணயத்தில் நதசிய 
வைர்ச்சிக குழுவி்டம் அதன அறிகள்க அளிக்கப்�டும்.

3.  திட்டமி்டல் பதொ்டர்�ொன முககிய நவறு�ொடு எனனபவன்றொல் நிதி ஆநயொக திட்டமி்டலில் 
ப�ரும் ஆர்வம் ்கொடடுமொறு மொநில அரசு்களுககு வொயப்பு்கள் அளிககும். மொ்றொ்க, திட்ட 
ஆளணயத்தின அணுகுமுள்றநயொ அளனத்து மொநிலங்களுககும் ஒநர அைவிளனக 
ப்கொண்டதொ்க இருககும். 

4.  திட்ட ஆளணய �ங்களிப்பு என�து விரிந்த திட்டங்களை உருவொககுவது என்றொலும் அதன தகுதி 
ஆநலொெளன வழஙகுதல் என்ற அைவிநலநய இருந்தது. நிதி ஆநயொக மொநிலங்களின 
நதளவகந்கற்� ஆதொரங்களை ஒதுககீடு பெயயும் அதி்கொரங்களைக ப்கொணடு இருககி்றது.

5.  திட்டமி்டல் ப்கொள்ள்க வகிப்�தில் மொநில அரசு்களுககு அறிய வொயப்பு்கள் அளிப்�தில்ளல. 
இதுநவ திட்ட ஆளணயத்தின அணுகுமுள்றயொ்க இருந்தது. மொநிலங்கள் ந�ரடியொ்க இல்லொமல் 
தங்கள் நதசிய வைர்ச்சி குழுவின மூலம் மடடுநம தங்கள் ்கருத்துக்களை கூ்ற முடியும். 
நிதி ஆநயொககில் இது பதொ்டரொது. 

இந்தியொ �னளமத்துவமும் 
மொறு�ொடு்களும் ப்கொண்ட �ொடு என�ளத 
இந்திய அரசு அஙகீ்கரித்துள்ைது. ஒவபவொரு 
மொநிலங்கள் அல்லது ஒனறியப் �குதியின 
இயல்பு நவறு�ொடு ப்கொண்டளவ. மக்களின 
நதளவ்களும் நவறு�ொடு ப்கொண்டளவ. 
ஒவபவொரு �குதியில் புவியியல் 
நிளலளம்களும் ப�ொருைொதொர 
நிளலளம்களும் நவறு�ொடு ப்கொண்டளவ. சில 
மொநிலங்கள் மற்்ற மொநிலங்களைவி்ட அதி்க 
வைர்ச்சி அள்டந்தளவ. எனநவ, 
ஒருஙகிளணந்த சீரொன திட்டத்தின மூலம் 

�ொடடின ஒடடுபமொத்த வைர்ச்சிளய எட்ட 
முடியொது என�ளதயும் �ல்ல �யன்களைக 
ப்கொடுக்கொது என�ளதயும் இந்திய அரசு 
உணர்ந்துள்ைது. இதன அடிப்�ள்டயில் 
ஒவபவொரு மொநிலம் அல்லது மண்டலத்தின 
நதளவ்களை எதிர்ப்கொள்ளும் வள்கயில் 
நிதிஆநயொக அளமக்கப்�ட்டது. ஒரு வைரும் 
�ொடு என்ற நிளலயிலிருந்து எழுச்சிப�ற்்ற 
உல்க �ொடு என்ற நிளலககு இந்தியொ 
மொறியுள்ைது எனறு அளமச்ெரளவ தீர்மொனம் 
பதரிவிககி்றது. ஆனொலும் வறுளம ஒழிப்பு 
என�து இனனமும் மி்கப் ப�ரிய ெவொலொ்க 
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நீடிககி்றது. எனநவ, ஏளழ்களுககு �யன 
அளிக்ககூடிய ப்கொள்ள்களய உருவொக்கக 
கூடிய நதளவ்களை அரசு உணர்ந்தது. 
�ொடடில் வொழும் ஒவபவொரு குடிமக்களும் 

வைர்ச்சியின �யளன அனு�வித்து இருக்க 
நவணடும். மக்கள் சுயமரியொளதநயொடும் 
்கணணியத்து்டனும் �ொ்கரி்கத்து்டனும் வொழ 
நவணடும். 

�ததிய அம�சசரமையிலிருந்து 
பிர்த�ரகால் நியமிக்ப்்டுகிறகார்.

தலலவர்  
(பிரதமர்)

துல்றத் தலலவர்
(பிரேமரால் நியமிக்்கப்்படுகி்றார்)

தலலலம நிர்வோக அதிகோரி 
(பிரேமரால் நியமிக்்கப்்படுகி்றார்)

உரிய நிறுைனங்ளிலிருந்து 
ர்தர்வு மசயயப்்டுகிறகார்்ள்.

முழு ந�ர 
உறுப்பினர்கள்

�குதி ந�ர உறுப்பினர்கள் 
(அதி்க்படசம் 2)

அலுவல்ெோரோ உறுப்பினர்கள் 
(அதி்க்படசம் 4)

முேலளமச்சர்்கள் மற்றும் ஒன்றிய துளை ஆளுநர்்கள்.

ஆளு�ர் குழு

அம்மண்டல முேலளமச்சர்்கள் மற்றும் துளை நிளல ஆளுநர்்கள்.

மண்்டலக குழு

நிபுைர்்கள், வல்லுநர்்கள், துள்ற வல்லுநர்்கள்

குறிப்பிட்ட துல்றகளின்

வைர்ச்சி பெயல்�ொடு்களில் 
கிரொமங்களை ஒருஙகிளணக்க நவணடியதின 
முககியத்துவம் உணரப்�ட்டது. அநத ந�ரத்தில் 
�ொடடின வைர்ச்சியில் பதொழிற்துள்ற மற்றும் 
நெளவத்துள்ற்களின �ங்களிப்பும் 
அஙகீ்கரிக்கப்�டடுள்ைது. இத்துள்ற்களின 
சி்றப்�ொன பெயல்�ொடடிற்கு அரசு 
வழிவள்க்களை ்கொண நவணடியுள்ைது. 
எனநவ, இந்த துள்ற்களை வழி�்டத்துவதற்்கொன 
ெட்டங்கள், ப்கொள்ள்க்கள், ப�றிமுள்ற்கள் 
ஆகியவற்ள்ற உருவொககுவதில் அரசு ்கவனம் 
பெலுத்த நவணடியிருந்தது. ்கல்வி அறிவற்்ற 
தி்றன குள்றந்த ��ர்்களுககும் நவளல 
வொயப்பு்களை வழஙகும் சிறிய நிறுவனங்கள் 
மீதும் ்கவனம் பெலுத்த நவணடியிருந்தது. 
இத்தள்கய நிறுவனங்கள் நிதி மூலதனத்ளத 

அணுகுவதற்கும் தி்றன மற்றும் அறிவு 
நமம்�ொடு அள்டவதற்கும் முககியத்துவம் 
அளிக்க நவணடியிருந்தது. ப�ொதுத்துள்ற 
மற்றும் தனியொர் நிறுவனங்களின �ங்களிப்பு 
மொறி வருவதொல், �ஙந்கற்பு குடிமக்களுககு 
அதி்க வொயப்பு்களை வழஙகுகி்றது. இதன 
மூலம் வைர்ச்சி பெயல்�ொடு்களின மூலம் 
அதி்க மக்கள் உள்ளிளணக்கப்�டுகி்றொர்்கள். 

எந்த வள்க வைர்ச்சியொ்க இருப்பினும், 
அளனத்து மக்களின ஆற்்றல்்கள் 
�யன�டுத்தப்�்ட நவணடும். மக்களின 
ஆற்்றல், ்கல்வி, தி்றன்கள், �ொலினச் ெமத்துவம் 
மற்றும் நவளலவொயப்பு ஆகியவற்ள்றக 
ப்கொணடு மதிப்பி்டப்�டுகி்றது. நதெக 
்கடடுமொனத்தில் ப�ண்களுககு ஒவபவொரு 
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வொயப்பும் வழங்கப்�்ட நவணடும். நதெ 
�லளனக ்கட்டளமககும் அளனத்து 
வொயப்பு்களும் �டடியல் ெொதி்கள், �டடியல் 
�ழஙகுடியினர் உள்ளிட்ட கீழ்தடடு 
ெமுதொயத்ளதச் நெர்ந்த அளனத்து 
பிரிவினருககும் வழங்கப்�்ட நவணடும். இதன 
மூலநம, உணளமயொன உள்ை்டககிய 
ஆளுள்களய எட்ட முடியும்.

இவற்ந்றொடு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 
சூழியல் பிரச்ெளன்கள் இளணக்கப்�்ட 
நவணடும். சுற்றுச்சூழளல �ொது்கொப்�தில் 
ஒவபவொரு குடிமக்களுககும் ப�ொறுப்பு 
இருககி்றது என�து வலியுறுத்தப்�்ட 
நவணடும். இதனமூலநம வைம் குன்றொ 
வைர்ச்சி எட்டப்�்ட முடியும் என�நதொடு 
இயற்ள்க வைங்களை அழிக்கொமல் அடுத்த 
தளலமுள்றககு இயல்பு இயற்ள்களய 
ஒப்�ள்டக்க முடியும். ஆனொல், லொ� ந�ொக்கம் 
ப்கொண்ட தனியொர் ளமயம் இயற்ள்க 
வைங்களை முள்றயினறி சுரணடுவளதயும் 
மக்களை அவர்்களின வொழ்வி்டங்களிலிருந்து 
இ்டமொற்்றம் பெயவளதயும் வழக்கமொ்கக 
ப்கொணடுள்ைனர். (ப�ரும்�ொலும் மளலப் 
�குதி, வனப்�குதி, ்க்டநலொரப் �குதி்களைச் 
நெர்ந்தவர்்கள்). இயற்ள்களய அைவுககு 
அதி்கமொ்க சுரணடுவது வருங்கொலத்திற்கு 
ஆ�த்தொ்க முடியும். அரசும் மக்களும் இது 
குறித்து விழிப்புணர்வு்டனும் 
்கண்கொணிப்பு்டனும் பெயல்�்ட நவணடும். 
தற்்கொல வொழ்கள்க தைத்திற்கு மடடுமல்லொமல் 
எதிர்்கொல தளலமுள்றயினருககும் நெர்த்து 
முககியத்துவம் அளிக்கப்�்ட நவணடும். 
முனபெொனன அளனத்துப் பிரச்ெளன்களையும் 
்கவனத்தில் ப்கொண்ட அரசு தி்றளமயொன ஆடசி 
நிர்வொ்கநம உ்டனடி நதளவ என�ளத 
உணர்ந்தது. அத்தள்கய ஒரு ஆடசி நிர்வொ்கம் 
என�து தனி��ர்்கள் மற்றும் ெமுதொய 
விருப்�ங்களை நிள்றநவற்றும் மக்கள்�ல 
பெயல்திட்டத்ளத உள்ை்டககியதொ்கநவ 

பெயல்�ோடு

ஆசிரியர் வழி்கொடடுதலினகீழ் நிதி 
ஆநயொக குறித்து வகுப்�ள்றயில் விவொதிக்க.

இருக்க முடியும். மக்கள் நதளவ்களை 
உணர்ந்து எதிர்விளன ஆற்றுவதிலும் மக்கள் 
�ல பெயல்திட்டத்திளனக ப்கொணடிருக்க 
நவணடும் எனறு வலியுறுத்தப்�டுகி்றது. 
மக்களின �ஙந்கற்பு ஊக்கப்�டுத்தப்�்ட 
நவணடும். மக்கள் பதொள்கயில் அளனத்து 
பிரிவு்களும் உள்ளிளணக்கப்�்ட நவணடும். 
இதனமூலநம மக்கள் ெமமொன வொயப்பு்களை 
ப�்ற முடியும். சி்றந்த ஆடசி நிர்வொ்கத்தில் 
மற்றும் ஒரு முககிய அம்ெமொ்க பவளிப்�ள்டத் 
தனளம ்கருதப்�டுகி்றது. த்கவல் 
பதொழில்நுட�ம் மூலம் ஆடசி நிர்வொ்கத்தில் 
பவளிப்�ள்டத் தனளமளயக ப்கொணடுவர 
முடியும். முனகூறிய ்கருத்து்கள் 
அளனத்ளதயும் பெயல்�டுத்துவதற்்கொன ஒரு 
நிறுவனமொ்க நிதி ஆநயொக ்கருதப்�டுகி்றது. 

நிதி ஆநயோககின் ந�ோககஙகள்

முனனுரிளம திட்டங்களை அள்டயொைம் 
்கொண�தில் மொநில அரசு்களையும் மத்திய 
அரசு இளணத்துக ப்கொள்வதன மூலம் 
திட்டமி்டல் பெயல்முள்றயின மொநிலங்களும் 
இளணக்கப்�டுகின்றன. திட்டமி்டல் பெயல் 
முள்றயில் மொநிலங்களும் �ங்களிக்க 
உள்ைதொல் இது கூடடு்றவு கூட்டொடசி 
அளமப்�ொ்க பெயல்�டும். கிரொமங்கள் 
அைவிலொன �ம்�்கமொனத் திட்டங்களை 
உருவொககி அளவ வைர்ச்சிநயொடு 
ஒருஙகிளணக்கப்�டும். ப�ொருைொதொர 
பெயல்திட்டத்து்டன நதெப்�ொது்கொப்பு 
இளணக்கப்�டுவது உறுதி பெயயப்�டும். 
சுற்றுச்சூழலுககு �ொதிப்பு ஏற்�டுத்தும் 
முள்றந்கடு்களை தடுப்�தற்கு நதளவயொன 
�ள்டமுள்ற்கள் நமற்ப்கொள்ைப்�டும். 
ப�ொருைொதொர வைர்ச்சியின அளனத்து பிரிவு 
மக்களும் �யனள்டகி்றொர்்கைொ என�து 
்கண்கொணிக்கப்�டும். 

பதொளலந�ொககு ப்கொள்ள்க்களும் 
திட்டங்களும் உருவொக்கப்�டடு அவற்றின 
வைர்ச்சிளய நிதி ஆநயொக ்கண்கொணிககும். 
�ள்டப்பூக்கம் ப்கொண்ட வைர்ச்சி்கள் 
உருவொக்கப்�டும். �யனொைர்்கள், 
சிந்தளனயொைர்்கள், ்கல்வி மற்றும் 
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ப்கொள்ள்கயொடசி நிறுவனங்கள் ந�ொன்ற 
�ங்கொைர்்களின �ஙந்கற்பு 
ஊக்கப்�டுத்தப்�டும். நதசிய, ெர்வநதெ 
வல்லு�ர்்களைக ப்கொண்ட ெமுதொயத்தின 
மூலமொ்க அறிவும் ஊக்கமும், பதொழில் 
முளனப்பும் ப்கொண்ட ஆதரவு அளமப்பு 
உருவொக்கப்�டும். 

பெயல்�ோடு

திட்ட ஆளணயம் மற்றும் நிதி ஆநயொக 
ஆகியவற்றின பெயல்�ொடு்களை ஒப்பீடு 
பெயது அட்டவளணத் தயொரிக்கவும்.

வைர்ச்சித் திட்டங்களைத் துரிதப்�டுத்தும் 
வணணம் பிரிவு்கள் மற்றும் துள்ற்கள் 
இள்டயிலொன பிரச்ெளன்களுககு தீர்வு 
்கொண�தற்்கொன தைத்திளனயும் வழஙகுகி்றது. 
நீடித்த மற்றும் ெமத்துவமொன வைர்ச்சிளய 
அள்டவதற்்கொன சி்றந்த �ள்டமுள்ற்களை 
உருவொககுவதிலும் �ல்ல ஆடசி நிர்வொ்கத்ளத 
உருவொககுவதிலும் ஆரொயச்சி சி்றப்�ொ்க 
நமற்ப்கொள்வதற்்கொன தி்றன மிக்க வைளமயம் 
ஒனள்றயும் அது �ரொமரிககி்றது. நதளவயொன 
மூலவைங்களை அள்டயொைம் ்கொண உதவும் 
வள்கயில் திட்ட அமலொக்கம் 
வடிவளமக்கப்�டடு ்கண்கொணிக்கப்�டும்.

நிறுவன அலமப்பின் நவறு�ோடுகள்

நிதி ஆநயோக திட்ட ஆலணயம்

தலலவர் பிரதமர் பிரதமர்

துலணத் 
தலலவர்

பிரதமரொல் நியமிக்கப்�டுகி்றொர்
துளணத் தளலவர், ந்கபினட அளமச்ெர்  

தகுதி ப்கொண்ட ஒருவர் நியமிக்கப்�டுவொர்.

ஆளு�ர் குழு
முதலளமச்ெர்்களும் மற்றும் 

துளண நிளல ஆளு�ர்்கள்
நதசிய வைர்ச்சிக குழு 

உறுப்பினர் 
பெயலர்

பிரதமரொல் நியமிக்கப்�டும் 
இவர்தளலளம நிர்வொ்க அதி்கொரி 

எனறு அளழக்கப்�டுகி்றொர்.

பெயலர்்கள் அல்லது உறுப்பினர்  
பெயலர்்கள் வழக்கமொன பெயல்  

முள்ற்களின கீழ் நியமிக்கப்�டுகி்றொர்்கள்.

�குதிந�ர 
உறுப்பினர்கள்

நதளவளயப் ப�ொறுத்து 
அவவப்ந�ொது �குதி ந�ர 

உறுப்பினர்்கள் நியமிக்கப்�டுவர்

திட்ட ஆளணயத்தில் �குதிந�ர 
உறுப்பினர்்களை நியமனம் பெயவதற்்கொன 

�குதி வழங்கப்�்டவில்ளல. 

முழு ந�ர 
உறுப்பினர்கள்

திட்ட ஆளணயத்ளத வி்ட 
குள்றவொன எணணிகள்கயில் 

முழுந�ர உறுப்பினர்்கள் 
எணணிகள்கயில் இருககும்.

்கள்டசி திட்ட ஆளணயத்தில் எடடு முழு 
ந�ர உறுப்பினர்்கள் இருந்தனர்.

புதிய திட்டங்களை முனபனடுப்�து 
மற்றும் திட்டங்களை �ள்டமுள்றப் 
�டுத்துவதற்்கொன பதொழில்நுட�ங்களை 
�யன�டுத்திக ப்கொள்ளுதல் மற்றும் 
தகுதி�டுத்தலுககு நிதி ஆநயொக அதி்க அழுத்தம் 
தருகி்றது. நதசிய வைர்ச்சி பெயல்திட்டத்ளத 
விரிவு�டுத்துவதற்கு நதளவயொன இதர 
�்டவடிகள்க்களையும் நமற்ப்கொள்ளும். 

நிதி ஆநயொக பதொ்டங்கப்�ட்ட பினனர் 
முன முயற்சி நமற்ப்கொண்ட சில திட்டங்கள் 
வருமொறு: �திளனந்தொணடு பெயல்திட்டம், 
ஏழு ஆணடு ்கணநணொட்டம், �்கர்பு்ற மொற்்றம் 
மற்றும் மறு உருவொக்கத்திற்்கொன அ்டல் 
திட்டம், டிஜிட்டல் இந்தியொ, அ்டல் புத்தொக்க 
திட்டம் ந�ொன்றளவ. 2018-2022 
்கொலக்கட்டத்திற்்கொன வைம் குன்றொ வைர்ச்சி 
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வடிவளமப்பு ஒனறில் நிதி ஆநயொக 
ள்கபயொப்�மிடடுள்ைது. வைம் குன்றொ 
வைர்ச்சி இலககு்களை எடடுவதில் அரசின 
உறுதி�ொடு இதில் பிரதி�லிககி்றது. வறுளம 
ஒழிப்பு மற்றும் �்கர்மயமொக்கம், உ்டல்�லம், 
குடிநீர் மற்றும் ப�ொது சு்கொதொரம், ்கல்வி, 
நவளல உருவொக்கம், �ொலினச் ெமத்துவம், 
இளைஞர் நமம்�ொடு ந�ொன்ற �குதி்கள் 
்கவனத்தில் எடுத்துக ப்கொள்ைப்�டடுள்ைன. 
�ல்நவறு நிளல்களில் நிலவும் ஏற்்றத் 
தொழ்வு்களைக குள்றப்�து மற்றும் ஒரு சில 
ள்க்களில் பெல்வம் குவிவளத தடுப்�து 
ஆகியவற்ள்ற பெயல்�டுத்தககூடிய 
அம்ெங்கள் தற்ந�ொளதய ப�ொருைொதொர 
ப்கொள்ள்க்களிலும் மற்றும் 
பெயல்அளமப்பு்களிலும் ்கொணப்�டுவதில்ளல. 
நமலும், திட்டககுழு ்களலக்கப்�ட்டதொல் தமது 
வருவொய ஆதொரங்கள் �றிக்கப்�டடுள்ைதொ்க 
�ல மொநில அரசு்கள் தங்கள் ்கவளலளய 
பவளிப்�டுத்தியுள்ைனர். இந்த 
�்டவடிகள்கயின ்கொரணமொ்க தமது மக்களுககு 
நதளவயொன தமது பெொந்த திட்டங்களை 
உருவொககும் ஆற்்றலும் பெயல்�டுத்தும் 
தி்றனும் ்கடுளமயொ்க �ொதிக்கப்�டடுள்ைதொ்க 
அம்மொநில அரசு்கள் பதரிவித்துள்ைன. 

8.3 இந்தியோவில் நிலச் சீர்திருத்தஙகள் 

அறிமுகம்

நிலம் ஒரு முககிய 
பெல்வமொ்க எப்ந�ொதும் 
்கருதப்�டுகி்றது. அரிசி, 
ந்கொதுளம ந�ொன்ற 
நவைொண ப�ொருள்்களை 
உற்�த்தி பெயவதன மூலம் 
பெல்வம் ஈடடித் 

தருவநதொடு பதொழிலொைர்்கள் மற்றும் 
குத்தள்க விவெொயி்கள் ஆகிநயொளர அதி்கொரம் 
பெயவதற்்கொன ்கருவியொ்கவும் நிலம் 
�யன�டுத்தப்�டடு வந்தது. இதளன 
்கடடுப்�டுத்தும் விதமொ்க ்கொலனிய 
ஆடசியினந�ொநத நிரந்தர குடியிருப்புச் ெட்டம், 
நில ஒழுஙகுமுள்ற ெட்டம் ந�ொன்றளவ்கள் 
அனள்றய பிரிடடிஷ் ஆடசியொைரொல் 

விநனோ�ோ �ோநவ

ப்கொணடுவரப்�ட்ட ந�ொதிலும் நில 
உ்டளமயொைர்ககும், குத்தள்க 
விவெொயி்களுககும் இள்டநயயொன 
நமொதல்்கள் பதொ்டர்ந்தவொநர இருந்தன. 
விடுதளலககுப் பினனரும் கூ்ட இந்த 
நமொதல்்கள் பதொ்டர்ந்தன. விடுதளல 
இந்தியொவில் இது ஒரு சிக்கலொன 
பிரச்ெளனயொ்க எழுந்தளத பதொ்டர்ந்து நில 
உ்டளமயொைர்்கள், குத்தள்க விவெொயி்கள், 
விவெொயத் பதொழிலொைர்்கள், உழவர்்கள் 
ஆகிநயொர்்களுக்கொன நமொதல்்களைத் 
தவிர்த்து ஒரு உ்டன�ொடு ப்கொணடு 
வருவதற்்கொன தீவிரமொன முயற்சி்கள் 
விடுதளல இந்தியொவில் நமற்ப்கொள்ைப்�ட்டன. 

பஜகன்�ோதன் மறறும் கிருஷ்ணம்மோள்

�ொடு விடுதளல அள்டந்த ந�ொது, நிலம் 
ஒரு சில ள்க்களில் மடடும் குவிந்து இருந்தது. 
இதுநவ, நிலமற்்ற விவெொயி்கள் மற்றும் 
பதொழிலொைர்்கள் சுரண்டப்�டுவதற்கு விடடுச் 
பென்றது. இதனொல் கிரொமப்பு்ற வொழ்கள்கயில் 
ெமூ்க-ப�ொருைொதொர ெமத்துவமினளம 
அதி்கரித்தது. இந்தியொ விடுதளல அள்டந்த 
தருணத்தில் �ொடடில் �ல இ்டங்களில் 
(பதலங்கொனொ, திருவிதொஙகூர், ஒருஙகிளணந்த 
தஞளெ மொவட்டங்கள்) விவெொயப் 
ந�ொரட்டங்கள் பவடித்தன. இத்தருணத்தில் 
நில உ்டளமயொைர்்கள் தங்களி்டம் அதி்கமொ்க 
உள்ை உ�ரி நிலங்களை தொனமொ்க வழஙகும் 
பூமிதொன இயக்கத்திளன விநனொ�ொ �ொநவ 
பதொ்டஙகினொர். அரசும் நதளவயொன 
ெட்டங்களை இயற்றியது. 

இவவொறு ப�்றப்�ட்ட உ�ரி நிலங்கள் 
நிலமற்்ற ஏளழக்களுககு வழங்கப்�ட்டன. 
ஏளழ விவெொயி்களுககு உதவும் வள்கயில் 
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ெர்நவொதயொ இயக்கம் கூடடு்றவு ெங்கங்களை 
அளமத்து வலுப்�டுத்தின. தமிழ்�ொடடில் 
கிரொமப்பு்ற மக்கள் மத்தியில் பூமிதொன 
இயக்கமும் ெர்நவொதயொ இயக்கமும் 
வலுப்ப�்ற பஜ்கன�ொதன, கிருஷ்ணம்மொள் 
தம்�தியர் அரும்�ொடுப்�ட்டனர். நிலம் ெமமொ்க 
பிரித்து வழங்கப்�்ட நவணடும் என�துதொன 
சுதந்திர இந்தியொவில் ்கவனம் ப�ற்்ற முதல் 
பிரச்ெளனயொ்க அளமந்தது. 1950-60-்களில் 
நில உச்ெவரம்பிற்்கொன ெட்டங்கள் �ல்நவறு 
மொநிலங்களில் இயற்்றப்�ட்டன. மத்திய 
அரசும் தீவிர முயற்சி்களில் ஈடு�ட்டது. 

புதிய இந்தியொவிற்்கொன ப்கொள்ள்க்களை 
உருவொககுவதில் ஈடு�ட்ட தளலவர்்களில் 
�ொடடில் வறுளம ஒழிப்பு, ப�ொருைொதொர 
ெமத்துவம், தனனிள்றவு ஆகியவற்ள்ற எட்ட 
விவெொய உற்�த்திளய ப�ரிதும் அதி்கரிக்கச் 
பெயயும் �்டவடிகள்க்களில் ்கவனம் 
பெலுத்தினர். இதனமூலம் ப�ொருைொதொர 
வைர்ச்சியில் ெமநிளலளய எட்ட முடியும் 
எனறு �ம்பினர். புதிய அரெளமப்பில் அந்தந்த 
மொநிலங்கநை தமக்கொன நிலச்சீர்திருத்தச் 
ெட்டங்களை உருவொககி ப்கொள்ளும் 
அதி்கொரங்கள் வழங்கப்�டடுள்ைது. 
விவெொயி்கள் மத்தியில் நிலவும் வறுளம, 
ஏளழ-�ணக்கொர ஏற்்றத்தொழ்வு, ஆகியவற்றிற்கு 
முடிவு ்கணடு ெமூ்க-ப�ொருைொதொர 
ெமத்துவத்ளத உருவொககுவதற்கு உரிய 
�்டவடிகள்க்களை நமற்ப்கொள்ை அரசு 
ப்கொள்ள்கக்கொன வழி்கொடடு ப�றி்கள் 
அரசுககு அதி்கொரம் அளிக்க வழிவள்க 
பெயதுள்ைது. நமலதிக்கமொ்க 1976இல் இந்திய 
அரெளமப்பு மு்கப்புளரயில் ெமதர்மம் என்ற 
பெொல் நெர்க்கப்�ட்டது. இருந்தந�ொதிலும் 
�ள்டமுள்றயில் நிலச்சீர்திருத்தத்ளத 
�ள்டமுள்ற�டுத்துவளத மொநிலங்கள் 
மத்தியில் குறிப்பி்டத்தக்க நவறு�ொடு்கள் 
்கொணப்�டுகி்றது.

நிலச்சீர்திருத்தங்கள் ப�ொருத்தவளர 
�ொனகு பிரிவு்கைொ்க வள்கப்�டுத்தப்�்ட 
முடியும்.

முதல் பிரிவு குத்தள்க விவெொய முள்ற 
பதொ்டர்�ொன ெட்டங்களை இயற்றுவதொகும். 
இச்ெட்டங்கள் மூலமொ்க குத்தள்க விவெொய 
ஒப்�ந்தங்கள் முள்றப்�டுத்தப்�ட்டன. ஒப்�ந்த 
விதிமுள்ற்களை வளரயள்ற�டுத்துவது 
விளைச்ெலில் உரிய �ஙகிளன 
உறுதிப்�டுத்தலின குத்தள்க ரத்து மற்றும் 
மொற்்றம் ந�ொன்ற �்டவடிகள்க்களை 
தள்டவிதிப்�து ந�ொன்ற குத்தள்க ெட்ட 
சீர்திருத்தங்கள் ப்கொணடுவரப்�ட்டன.

இரண்டொவது, இள்டத்தர்கர்்களை 
தள்டபெயயும் நிலச்சீர்திருத்த ெட்டங்கள் 
ஆகும். ்கொலனி ஆடசியில் ஜமீனதொர்்களின கீழ் 
�ணியொற்றிய இந்த இள்டத்தர்கர்்கள் குத்தள்க 
வொரம் வசூலிககும்ந�ொது அரசுககு அளிக்க 
நவணடியளதவி்ட மி்க அதி்கமொன �ஙகிளன 
எடுத்துக ப்கொணடு உ�ரிளய தமக்கொ்க ளவத்து 
ப்கொண்டனர். இந்த இள்டத்தர்கர்முள்ற 
ப�ரும்�ொலும் அளனத்து மொநிலங்களிலும் 
1958-ககு முனனதொ்கநவ தள்ட 
பெயயப்�டடுவிட்டது. 

மூன்றொவது, நிலச்சீர்திருத்த ெட்டங்கள் 
ஒருவர் எவவைவு நிலத்ளத உரிளமயொ்க 
ளவத்துக ப்கொள்ைலொம் என�ளத வளரயள்ற 
பெயவதொகும். இதனமூலம் உ�ரி நிலங்கள் 
எடுத்துக ப்கொள்ைப்�டடு நிலமற்்ற 
ஏளழ்களுககு மறு�ஙகீடு பெயயப்�ட்டது.

�ொன்கொவது, பிரிவு நிலச்சீர்திருத்தச் 
ெட்டங்கள் �ொம் மொறு�ட்ட நிலங்களை 
ளவத்திருப்�து பதொ்டர்�ொனதொகும். 
இவவொ்றொன நிலச்சீர்திருத்தச் ெட்டங்கள் 
நவைொணளமயில் அதி்க விளைச்ெல் 
ப�றுவளதயும் வறுளம குள்றப்ள�யும் 
ந�ொக்கமொ்க ப்கொண்டளவயொகும். 

விடுதலலககு பி்றகோன நிலச் சீர்திருத்தஙகள்

இந்திய நவைொணளமத் துள்றயில் 
்கொணப்�ட்ட தனிப்�ட்ட அம்ெங்கள் 
எனனபவனில் ப�ொருைொதொர வைர்ச்சிளய 
ப்கொணடுவருவது்டன ெமூ்க நீதிளய 
வழங்கப்�்ட நவணடும் என�தொகும். 
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இளதபயொடடிநய விடுதளலககு பி்றகு 
ஒருஙகிளணந்த நிலச்சீர்திருத்தங்கள் 
ப்கொணடு வரப்�ட்டன. இதற்கு முனனர் 
நிலவிய நிலத்த்கரொறு்கள் நமொதல்்கள் 
ஆகியவற்ள்ற ்கணககில் ப்கொணடு இந்த 
சீர்திருத்தங்கள் ப்கொணடுவரப்�ட்டன.

நிலச் சீர்திருத்தஙகளின் ந�ோககஙகலள 
சுருககமோக கீழ்ககண்்டவோறு கூ்றலோம்.

  ஜமீனதொரி முள்ற ஒழிப்பு, இள்டத்தர்கர் 
முள்ற ஒழிப்பு

  நில உச்ெ வரம்பு ப்கொணடுவருதல்

  குத்தள்க விவெொயி்கள், உழவர்்கள், 
விவெொய பதொழிலொைர்்கள் �ொது்கொப்பு

  விவெொய ெமுதொயங்கள் இள்டநய 
கூடடு்றவு

அ) இல்டத்தரகர் முல்ற ஒழிப்பு

நிலச்சீர்திருத்தச் ெட்டங்களின 
முதனளம ந�ொக்கங்களில் ஒனறு நவைொண 
விளைச்ெளலப் �கிர்வதில் ்கொணப்�ட்ட 
முரண�ொடு்களுககு ்கொரணமொன 
இள்டத்தர்கர்்கள் எனப்�டும் ஜமீனதொரர்்கள், 
ஜொகிர்தொர்்கள் ந�ொனந்றொளர அ்கற்றுவதொகும். 
இதன மூலம் உழு�வனகந்க நிலம் பெொந்தம் 
எனனும் முள்ற ப்கொணடுவரப்�ட்டது. 
ஜமீனதொரர்முள்ற ஒழிப்பு மற்்ற 

மொநிலங்களைவி்ட உத்திரப்பிரநதெம், 
மத்தியப்பிரநதெம் ந�ொன்ற மொநிலங்களில் 
தற்்கொலி்கமொ்கவொவது அமல்�டுத்துவது 
எளிதொ்க அளமந்தது. அஙகு 
�த்திரப்�திவு்கள்முள்ற மற்றும் நிர்வொ்க 
இயந்திரம் ஏற்்கனநவ இருந்தது ்கொரணமொகும். 

ஆ) நில உச்ெ வரம்பு

நில உ்டளம மற்றும் �யன�ொடடில் 
ெமத்துவத்ளத எடடும் வள்கயில் நில 
உ்டளமககு உச்ெவரம்பு விதிககும் உச்ெவரம்பு 
ெட்டங்கள் அளனத்து மொநிலங்களிலும் 
ப்கொணடு வரப்�ட்டன. இதனமூலம் 
எதிர்்கொலத்தில் நிலம் பிரிக்கப்�டுவதும் 
தவிர்க்கப்�ட்டது. இருந்தந�ொதும், அைவு்கள் 
நிர்ணயிப்�து, உ்டளம மொற்்றங்கள், 
விதிவிலககு்கள் ஆகியன குறித்த ெட்டங்கள் 
மொநிலத்திற்கு மொநிலம் நவறு�ட்டன. அெொம், 
ஜம்மு ்கொஷ்மீர், நமற்கு வங்கொைம் ஆகிய 
மொநிலங்களில் நிலஉச்ெவரம்பு முள்றநய 
50ஏக்கர், 22.75 ஏக்கர், 25ஏக்கர் என ஒநர சீரொ்க 
அளமந்தது. ஆனொலும் மொநிலங்களுககுள் 
நிலவிய இந்த நவறு�ொடு்கள் ்கொரணமொ்க இது 
ஒரு அரசியல் பிரச்ெளனயொ்க மொறியது. 
இதனொல் இந்த நிலஉச்ெவரம்பு ெட்டங்கள் 
முள்றயொ்க அமல்�டுத்த இயலவில்ளல.

தஞலெ �ண்லணயோள் �ோதுகோப்புச் ெட்டம், 1952

�ொடு விடுதளலயள்டந்தந�ொது அனள்றய ஒருஙகிளணந்த தஞளெ �குதியில் நில 
உ்டளமத்துவ �ணளணயடிளம நிலவியதொல் �ொதிக்கப்�ட்ட சிறு குத்தள்க விவெொயி்கள் விவெொயத் 
பதொழிலொைர்்களைப் �ொது்கொக்க �ணளணயொள் �ொது்கொப்பு ெட்டம், 1952 நிள்றநவற்்றப்�டடு 
�ொது்கொப்பு வழங்கப்�ட்டது. இச்ெட்டம் ்கொலத்தின நதளவகந்கற்� தமிழ்கம் முழுவதும் 
விரிவு�டுத்தப்�ட்டது. இதன மூலம் சிறு குத்தள்க விவெொயி்கள் தங்கள் விளைச்ெலில் நியொயமொன 
�ஙகிளனப் ப�றுகி்றொர். அவவொறு குத்தள்க விவெொயி்களுககு விளைச்ெலில் நியொயமொன �ஙகிளன 
வழங்கொதவர்்களி்டம் இருந்து நிலம் ப�்றப்�டடு உழு�வருகந்க நிலம் பெொந்தம் எனும் 
அடிப்�ள்டயில் வழங்கப்�ட்டது. நவைொண பதொழில்்களில் ஈடு�டும் விவெொயத் 
பதொழிலொைர்்களுககு குள்றந்த�டெ கூலி நிர்ணயம் பெயயப்�டடு, அவவப்ந�ொது 
உயர்த்தப்�டுகி்றது. இநதந�ொல நில உச்ெவரம்புச் ெட்டம், 1961 நிள்றநவற்்றப்�டடு அவவப்ந�ொது 
்கொலத்தின நதளவகந்கற்� விரிவு�டுத்தப்�டடுள்ைது. இதன மூலம் அனுமதிக்கப்�ட்ட அைவுககு 
அதி்கமொ்க நிலம் ளவத்திருப்�வர்்களி்டம் இருந்து நிலம் ப�்றப்�டடு நிலமற்்ற விவெொயி்களுககு 
வழங்கப்�ட்டது.

12th_Political Science_Unit_8_Tamil.indd   18 05-10-2019   13:35:00
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (18 (( 19

இ) குத்தலக வோரம் ஒழுஙகு�டுத்துதல்

விவெொய குத்தள்க மற்றும் பதொழிலொைர் 
பதொ்டர்�ொன அம்ெங்களை சீர்�டுத்தவும், 
ப�றிமுள்றப்�டுத்தவும் மூன்றொவது முயற்சி 
நமற்ப்கொள்ைப்�ட்டது. ்கடுளமயொன குத்தள்க 
நி�ந்தளன்கள் ்கொரணமொ்கவும் குள்றவொன 
கூலி ்கொரணமொ்கவும் நவைொணளம பதொழிலில் 
்கொணப்�ட்ட ஏற்்றத் தொழ்வு்கள் குறித்து 
நவைொணளம பதொழிலில் நிலவிய சுரண்டளல 
தடுககும் ந�ொக்கத்து்டன ்கொஙகிரசு அரசு 
மத்திய-மொநில அரசு்களில் விவெொயக 
ப்கொள்ள்க ப்கொணடுவந்தது. விவெொய 
பிரிவினர் அளனவருககும் வொயப்பு்கள் 
வழஙகும் ந�ொககில் ப்கொணடுவரப்�ட்ட 
இச்ெட்டங்களுக்கொன வழி்கொடடு 
ப�றிமுள்ற்கள் திட்ட ஆளணயத்தொல் 
�ரிந்துளரக்கப்�டடு அமல்�டுத்தப்�ட்டன. 
அவற்றுள் குத்தள்க வொர விதிமுள்ற்கள், 
குத்தள்க வொர �ொது்கொப்பு, குத்தள்கத்தொரர்்களின 
நில உரிளம �ொது்கொப்பு ஆகியன முககிய 
அம்ெங்கைொகும். 

இந்திய கூடடு்றவுச் ெட்டம் 1904

இந்திய கூடடு்றவுச் ெட்டம் 1904 இல் இயற்்றப்�ட்டதன அடிப்�ள்டயில் அனள்றய பெனளன 
மொ்கொண கூடடு்றவுச் ெட்டம் 1932ஆம் ஆணடு இயற்்றப்�ட்டது. விடுதளல ப�ற்்றபின இச்ெட்டம் 
்கொலப்ந�ொககில் நமலும் �லப்�டுத்தப்�ட்டது. கூடடு்றவு வஙகி்கள், நிலவை வஙகி்கள், கூடடு்றவு 
ெங்கங்கள் என மூனறு வழி்களில் கூடடு்றவு அளமப்பு்கள் இயஙகுகின்றன. நவைொண பதொழில்்கள் 
மடடுமல்லொமல் ள்கத்தறி ப�ெவு, �டடு ப�ெவு, மண�ொண்டம் பெயதல் ந�ொன்ற �ல ள்கவிளனத் 
பதொழில்்களுககும் கூடடு்றவு அளமப்பு்கள் இயஙகுகின்றன. இவவொறு தமிழ்�ொடடில்  
10,000 -ககும் அதி்கமொன கூடடு்றவு அளமப்பு்கள் இயஙகுகின்றன. 

ஈ) கூடடு்றவு விவெோயம் 

�ொன்கொவது முயற்சியொ்க, விவெொய 
நிலங்களை குத்தள்கககு எடுத்து அளனவரும் 
இளணந்து �யிரிடடு குத்தள்க வொரம் மற்றும் 
பெலவீனங்கள் ந�ொ்க விளைச்ெலில் 
கிள்டப்�ளத ெமமொ்கப் �கிர்ந்து ப்கொள்ளும் 
கூடடு்றவு விவெொயமுள்ற ப்கொணடு 
வரப்�ட்டது. 1960-்களின இறுதிவளர 1.88 
இலடெம் உறுப்பினர்்களு்டன 7,294 கூடடு்றவு 
விவெொய ெங்கங்கள் இயஙகின. இவற்றின கீழ் 
3.93 இலடெம் பஹக்டர் �யிரி்டப்�ட்டது. 
இருந்தந�ொதும், இவற்றின ப�ரும்�ொலொன 
கூடடு்றவு ெங்கங்கள் பெயலிழந்துவிட்டன. 
சில ெங்கங்கள் மடடும் அரசு மொனியத்ளத 
ப�றுவதற்்கொ்க ப�யரைவில் இயஙகுகின்றன. 
அதுவும் �ளழய முள்றயில் விவெொயம் 
பெயகின்றனர். இதில் நிலங்களில் கூடடு 
�்டவடிகள்கநயொ வைங்கள் திரடசிநயொ 
இருப்�தில்ளல. �ல மொநிலங்களில் 
நிலச்சீர்திருத்தங்கள் நீர்த்துப்ந�ொவதற்கு 
இளவ வழிவகுத்தன.

தமிழகத்தின் வளர்ச்சி அனு�வம்

“வருவொயில் பதொ்டர்ந்து உயர் வைர்ச்சி விகிதத்ளத எடடியதனமூலம் அணளம ்கொலமொ்க 
இந்தியொவின தனி��ர் வருமொனம் அதி்கரித்து வந்தந�ொதும் இந்தியொளவ ந�ொன்ற வருவொயுள்டய 
பி்ற �ொடு்களு்டன ஒப்பிடுள்கயில் அதன மனித நமம்�ொடடு தர நிர்ணயங்களில் இனனமும் 
பினதஙகிநய உள்ைது. இதற்கு சி்றந்த உதொரணம் அணள்ட �ொ்டொன வங்கநதெமொகும். அந்�ொடடில் 
தனி��ர் வருமொனம் இந்தியொளவவி்ட குள்றவொ்க உள்ைந�ொதும் மனித நமம்�ொடடு தரங்களில் 
�ல துள்ற்களில் வங்கநதெத்தில் சி்றப்�ொ்க ்கொணப்�டுகி்றது. இந்த வள்கயில் இந்தியொவிற்குள் 
தமிழ்�ொடு மொநிலம் ஒப்பீடடு அைவில் மி்க சி்றப்�ொ்க பெயல்�டடுள்ைது. 

மற்்ற மொநிலங்களைவி்ட வைர்ச்சி விகிதத்தில் உயர்ந்து ்கொணப்�டுவதுந�ொல மனித 
வைர்ச்சியிலும் உயர் எல்ளல்களைத் பதொடடுள்ைது. உணளமயில் பதற்கு ஆசியொ �ொடு்களிநலநய 
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சு்கொதொரம் மற்றும் ்கல்வி வழஙகுவதில் தமிழ்�ொடு மொநிலமும் ந்கரைொ மொநிலமும் மி்க உயர்ந்த 
நிளலயில் ்கொணப்�டுகின்றன. அமர்தியபென, ஜீன டிபரஸ இருவரும் எழுதிய நிச்ெயமற்்ற 
ப�ருளம – இந்தியொவும் அதன முரண�ொடு்களும் (An Uncertain Glory India and its Contradictions 2013) 
என்ற புத்த்கத்தில் வறுளம ஒழிப்பு, சு்கொதொரம், ்கல்வி ந�ொன்ற மனித நமம்�ொடு்களின �ல்நவறு 
அம்ெங்களில் தமிழ்கம் எவவொறு முனநனறியுள்ைது என�ளத பதளிவொ்க விவரித்துக 
கூறியுள்ைனர். 

இதற்கு வழிவகுத்த அம்ெங்களும் பதொ்டர்ந்து நமம்�டுத்துவதில் எதிர்ப்கொள்ளும் 
ெவொல்்களும் ்கவனத்ளத ஈர்ககின்றன. தமிழ்�ொடு அள்டந்துள்ை ஒப்பீடடு அைவிலொன 
வைர்ச்சிக்கொன அனு�வங்கள் �ொடடின வைர்ச்சிக குள்றந்த பி்ற மொநிலங்களுககு �ொ்டமொ்கவும் 
அளமகின்றன. முககியமொ்க ்க்டந்து வந்த �ொளதயில் வைர்ச்சிககு இள்டயூ்றொ்க இருந்த 
தள்டக்கற்்கள் ்கவனிக்கப்�டடு பி்ற மொநிலங்களில் வைர்ச்சித் திட்டங்களை 
�ள்டமுள்றப்�டுத்துவதில் அந்த தள்ட்கள் மி்க எச்ெரிகள்கயொ்க தவிர்க்கப்�்ட உதவியது. வருவொய 
வைர்ச்சிககு மனித நமம்�ொடடிற்கும் இள்டயில் ஒருங்களமவினளம ்கொணப்�ட்டப்ந�ொதிலும் 
வைர்ச்சி, விநிநயொ்கம் ஆகியனவற்ள்ற ்கடடுப்�டுத்தும் நிறுவன அளமப்பு்களின முககியத்துவத்ளத 
உணர்வது அதி்கரித்து வந்துள்ைது. இந்தியொளவ ப�ொருத்தவளர வைர்ச்சிககு தள்டயொ்க ெொதி 
எனனும் அளமப்பு எவவொறு பெயல்�டடுள்ைது என�ளத ஏரொைமொன உதொரணங்களு்டன 
அப்புத்த்கத்தில் டிபரஸ மற்றும் பென (2013) எழுதியுள்ைனர். ெொதி என�து உளழப்பு பிரிவிளனயில் 
இல்ளல, ஆனொல் மூலவைங்களை அணுகுவதற்கும் சுதந்திர �்டமொட்டத்திற்கும் எதிரொ்க 
உருவொக்கப்�ட்ட தள்ட்கள் எனறு அம்ந�த்்கர் கூறியது இஙகு குறிப்பி்டத்தக்கது. 

வைர்ச்சிளய உறுதிப்�டுத்துவதில் வைர்ச்சிக்கொ்க உருவொக்கப்�ட்ட அரசு நிறுவனங்களை 
உள்ளிளணக்கப்�ட்டதொ்க மொற்றுவது முககியமொகும். அளதவி்ட வைர்ச்சியினொல் கிள்டககும் 
�யன்களை மி்கப்�ரந்த அைவில் �யினறு ப்கொள்வளத உறுதிப்�டுத்துவது மி்க முககியமொகும். 
இனனும் குறிப்�ொ்க பெொல்ல நவணடுமொனொல் வைர்ச்சி மற்றும் நமம்�ொடடிற்்கொன தூயளமயொன 
சூழற்சி நீடிக்கச் பெயவதில் மனித மூலதனத்தில் மூதலீடு பெயவது முககியத்துவம் வொயந்ததொ்கப் 
�ொர்க்கப்�டுகி்றது. ெொதிய �டிநிளல நமலொதிக்கத்திற்கு எதிரொ்க ெமூ்க அரசியல் ந�ொரொட்டங்களை 
நமற்ப்கொள்வதில் தமிழ்�ொடடிற்கு ஒரு நீண்ட வரலொற்று ப�ருளம உணடு. இத்தள்கய கூடடு 
பெயல்�ொடு்களின வொயிலொ்கநவ வைர்ச்சி, வறுளம ஒழிப்பு 
மற்றும் மனித நமம்�ொடு்களில் பி்ற �குதி்களைவி்ட தமிழ்கம் 
முனநனற்்றம் ்கொணமுடிந்தது (்களலயரென 2014).

1980 வளர �ொடடின பி்ற �குதி்களைக ்கொடடிலும் 
தமிழ்�ொடடில்தொன வறுளமயில் வொடுநவொர் விகிதம் 
பதொ்டர்ந்து அதி்கமொ்கநவ ்கொணப்�டடு வருகின்றது.  
1990-்களுககு பினனநர, வறுளம பதொ்டர்ந்து குள்றந்து 
வந்தளதயும் தனி��ர் வருமொனம் உயர்ந்ளதயும் �ொம் 
்கணந்டொம். பென மற்றும் டிபரஸ (2013) சுடடிக 
்கொடடுவளதப்ந�ொல ெமூ்க முரண்களுக்கொன மூலநவர்்களை 
நதடிய ப�ொதுமக்கள் எழுச்சி, ப�ொதுபவளி்களில் ெொதிய 
�டிநிளல்களில் நமலொதிக்கம் நிலவுவளத எதிர்ந்து 
ந்கள்வி்கள் எழுப்பி ப�ொதுபவளிளய மக்கைொடசிப்�டுத்தியது 
ஆகியவற்றின ்கொரணமொ்கநவ �ள்ளிக குழந்ளத்களுக்கொன 
மதிய உணவு திட்டம் ந�ொன்ற ெமூ்க உள்்கட்டளமப்பு்களில் 
அரசு முதலீடு்கள் பெயதது; இந்த முனநனற்்றத்திற்கு இதுநவ 
முககிய ்கொரணமொகும்.
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நமலும், ெமூ்க �லத்திட்டங்களில் அரசு முதலீடு்கள் பெயவதொல் உற்�த்திளய 
அதி்கரிப்�தற்்கொன முதலீடு்கள் மள்டமொற்்றம் பெயயப்�டடு வைர்ச்சி தடுக்கப்�டுகி்றது எனறு 
ப�ொதுவொ்க கூ்றப்�டுகி்றது. ஆனொல், ெமூ்க �லத்திட்டங்களில் முதலீடு பெயவதொல் வைர்ச்சி 
தடுக்கப்�்டொது; மொ்றொ்க, வைர்ச்சி வீதம் அதி்கரிககும் என�தற்்கொன உதொரணமொ்க தமிழ்�ொடு 
அனு�வம் விைஙகுகி்றது. உணளமயில் கூடடுச் பெயல்�ொடு்கள் மக்கைொடசிப்�டுத்தககூடிய 
இத்தள்கய ெமூ்க �லத்திட்டங்கள் வைர்ச்சி விகிதம் அதி்கரிப்�தற்்கொன தூணடுதலொ்க அளமகி்றது. 
முககியமொ்க வைர்ச்சி நமம்�ொடடின ்கொரணமொ்க அரெொல் எதிர்்கொலத்திற்கு நதளவயொன 
மூலவைங்களை திரடடிக ப்கொள்வதும் அனுமதிக்கப்�டுகி்றது.”

ஆதோரம்: தமிழ்�ொடு மனித வைர்ச்சி அறிகள்க, மொநிலத் திட்ட ஆளணயம் 2017.

தமிழ்�ோடடில் நில உ்றவுகளில் ஏற�டடுள்ள மோற்றஙகள்

தமிழ்�ொடு அணளமக ்கொலங்களில் ஒரு முனமொதிரியொன மொநிலமொ்க வைர்ந்துள்ை 
ந�ொதிலும் நிலச்சீர்திருத்தங்களை நமொெமொ்க �ள்டமுள்றப்�டுத்துவதற்்கொ்க அவவப்ந�ொது 
விமர்சிக்கப்�டுகி்றது. தமிழ்�ொடடில், குறிப்�ொ்க குத்தள்கமுள்ற விவெொயம் அதி்கமொ்கக 
்கொணப்�டும் ்கொவிரி ப்டல்்டொ �குதி்களில் உயரைவு குத்தள்கப் �ஙகு மற்றும் ்கடுளமயொன நில 
வொ்டள்க ஆகிய ்கொரணங்கைொல் நில உ்டளமத்துவம் நீடிக்கநவ பெயயும் என�து ப�ொதுவொன 
எதிர்ப்�ொர்ப்�ொ்க ்கொணப்�்டலொம். 

இருப்பினும், ப�ொதுவொ்க ப்டல்்டொ �குதி்களில் நில உ்டளமத்துவம் குள்றந்து ்கொணப்�டுகி்றது. 
நமலும், குத்தள்க நிளலளம்களும் பவகுவொ்க மொறிவிட்டது. நில உ்டளமயொைர்்களுககும் 
குத்தள்க விவெொயி்களுககும் இள்டநயயொன உ்றவு்கள் முனபு இருந்ததளத வி்ட தளலகீழொ்க 
மொறியுள்ைது. குத்தள்க விவெொயி்களில் ந�ரம்ந�சும் அதி்கொரம் ப�ற்றுள்ைனர். குத்தள்க 
நிலத்தில் விவெொயம் பெயயும் உரிளமளய விடடுகப்கொடுக்க இழப்பீடு்கள் ப�்ற உரிளமப் 
ப�ற்்றனர். 

இஙகு நிலவிய நிலப்பிரபுத்துவ அதி்கொரத்திற்கு எதிரொ்க ந�ொரொட்டங்களையும் கூடடு 
�்டவடிகள்க �ண�ொடடிளனயும் இஙகு உருவொககுவதற்கு மக்களை திரடடுவதில் ப�ொதுவு்டளமக 
்கடசியும் திரொவி்ட இயக்கமும் குறிப்�ொ்க திரொவி்ட ்கழ்கமும் முககிய �ங்கொற்றினர். நமலும், 
1967இல் திரொவி்டக ்கடசி்கள் அதி்கொரத்திற்கு வர பதொ்டஙகியதும் கீழ் ெொதி குத்தள்க 
விவெொயி்களின நிளலளம்களை நமம்�டுத்துவதற்குரியத் �்டவடிகள்க்கள் உருவொகின. இதனொல், 
பிரொமணிய நில உ்டளமத்துவத்திற்கு எதிரொன கூடடு �்டவடிகள்க்கள் அதி்கரித்தன.

உலகின �ழளமயொன ப்டல்்டொ �குதி்களில் ்கொவிரி ப்டல்்டொ �குதியும் ஒன்றொகும். எனநவ, 
இஙகு நீண்ட ்கொலந்பதொடந்ட நவைொண உ்றவு்கள் உருவொகி �ரிணொமமிட்டன. இளதபயொடடி, 
உருவொன நில குத்தள்க முள்ற்களில் குத்தள்க, வொரம் ந�ொன்ற குத்தள்கமுள்ற்கள் 
�யன�டுத்தப்�ட்டன. இப்�குதியில் 1952இல் ஆயவு பெயத ந்கதலீன ஹொக அச்ெமயத்தில் 7-10% 
�ஙகு மடடுநம குத்தள்க விவெொயி்களுககு அளிக்கப்�ட்டதொ்க �திவு பெயதுள்ைொர். இது நமற்கு 
ப்டல்்டொ �குதியில் அளனத்து பெலவீனம் ந�ொ்க விளைச்ெலில் அளிக்கப்�ட்ட �ங்கொகும். 
இத்தள்கய சுரண்டலுககும் முள்றகந்க்டொன �கிர்மொனத்திற்கும் எதிரொன இம்மொவட்டத்தில் 
1943இல் இந்திய ப�ொதுவு்டளமக ்கடசியொல் விவெொயி்கள் ெங்கம் பதொ்டங்கப்�ட்டது. பதொ்டர்ந்து 
திரொவி்டக ்கழக்கத்தொலும் சில �குதி்களில் இந்ந�ொக்கத்து்டன விவெொயி்கள் திரட்டப்�ட்டனர். 
இளத முனனிடடு திரொவி்ட விவெொயத் பதொழிலொைர் ெங்கம் எனனும் அளமப்பிளன திரொவி்டக 
்கழ்கம் உருவொககியது. 
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பதொ்டர்ந்து ப�ொதுவு்டளமக ்கடசியொல் 1952இல் விவெொயத் பதொழிலொைர் ெங்கமும் 
பதொ்டங்கப்�ட்டது. கிழககு ப்டல்்டொ �குதியில் இது வலுவொ்க வைர்ந்தது. திரொவி்டக ப்கொள்ள்க்கள் 
ஆடசி அதி்கொரம் ப�ற்்றளத பதொ்டர்ந்து குத்தள்க விவெொயி்களுககு ஆதரவொன நிளலளம 
உருவொனது. ெட்டப்பூர்வ �்டவடிகள்க்கள் மற்றும் கீழ்ெொதி்களின அரசியல் அதி்கொர திரடசி 
இவற்றின மூலமொ்க �யனள்டந்தனர். முனனர் ்கொஙகிரசு ஆடசி்களின ந�ொதும் குத்தள்க 
விவெொயி்கள் மற்றும் விவெொய பதொழிலொைர்்களின �லன ்கொககும் ெட்டங்கள் 
இயற்்றப்�ட்டந�ொதும், திரொவி்டக ப்கொள்ள்க்கள் அரியளண ஏறியளதத் பதொ்டர்ந்து 
தீர்மொன்கரமொன �்டவடிகள்க்கள் நமற்ப்கொள்ைப்�ட்டன. 1968இல் நிள்றநவற்்றப்�ட்ட தமிழ்�ொடு 
�யிரிடும் குத்தள்கத்தொரர்்கள் (தனிப் பிரிவு்கள்) ெட்டம் குத்தள்கப்�ொககி்களை எளிளமயொன 
தவளணமுள்ற்களில் பெலுத்துவளத அனுமதித்தது. இதனொல் குத்தள்க விவெொயி்களின சுளம 
குள்றந்தது. முனனர் நிள்றநவற்்றப்�ட்ட குத்தள்கப் �ொது்கொப்புச் ெட்டங்கள் தி்றளமயொ்க 
�ள்டமுள்றப்�டுத்தப்�்டொததற்கு குத்தள்க விவெொயி்களை �திவு பெயயும் முள்ற இல்லொமலிருந்தது 
்கொரணமொ்க இருந்தது. இதளன, நிள்றவு பெயயும் வள்கயில் குத்தள்க விவெொயி்களைப் �திவு 
பெயவதற்்கொன பிரிவு்கள் குத்தள்க �ொது்கொப்புச் ெட்டங்களில் திரொவி்ட ஆடசி்களினந�ொது 
நெர்க்கப்�ட்டன.

தமிழ்�ொடு விவெொய நிலங்கள் (குத்தள்க உரிளம்கள் �திவு) ெட்டம், 1969 குத்தள்க 
விவெொயி்கள் விவரங்களை �திவு பெயவளத ்கட்டொயமொககியது. இந்த ெட்டத்தின கீழ் அனள்றய 
ஒருஙகிளணந்த தஞளெ மொவட்டத்தில் மடடும் குத்தள்க விவெொயி்கைொ்க சுமொர் ஐந்து இலடெம் 
விவெொயி்களும், குத்தள்க நிலங்கைொ்க சுமொர் ஏழு இலடெம் ஏக்கர் நிலமும் �திவு பெயயப்�ட்டன. 
1979இல் குத்தள்கச் ெட்டத்தில் நமற்ப்கொள்ைப்�ட்ட திருத்தங்கள் குத்தள்க விவெொயி்கள் அளிக்க 
நவணடிய �ஙகிளன 25%ஆ்க குள்றத்தது்டன இயற்ள்கப் ந�ரி்டர் ்கொரணமொ்க குத்தள்க பெலுத்த 
முடியொத நிளலளம்கள் ஏற்�டின அதற்்கொன குத்தள்க விவெொயி்கள் பவளிநயற்்றப்�டுவளதயும் 
தள்ட பெயதது. குடியிருப்ந�ொர் உரிளம உறுதிப்�டுத்தும் ெட்டம், 1971இல் குத்தள்க விவெொயி்கள் 
மற்றும் நிலமற்்ற விவெொயத் பதொழிலொைர்்களின �லன்களைப் �ொது்கொப்�தில் முககிய 
ளமல்்கல்லொகும். இந்த முககிய ெட்டம் நில உ்டளமத்துவத்தில் இருந்து நிலமற்்ற விவெொயி்களை 
விடுதளல பெயதது. அடுத்தொணடு 1972இல் தமிழ்�ொடு அரசு மற்ப்றொரு ெட்டம் இயற்றி அளனத்து 
குத்தள்கப் �ொககி்களை ரத்துச் பெயதது.

இவவொறு, திரொவி்டக ந்கொட�ொடு்கள் அரசு அதி்கொரம் ப�ற்்றளத பதொ்டர்ந்து குத்தள்க 
விவெொயி்களும் விவெொயத் பதொழிலொைர்்களும் அதி்கொரம் ப�றுவதற்்கொன நுட�மொன 
சீர்திருத்தங்களும் புதுளம்களும் �ல வழிவள்க்கள் உருவொனது. குத்தள்கப் �திவுமுள்ற, குத்தள்க 
வொரக குள்றப்பு, வருவொய நீதிமன்றங்களின எணணிகள்க அதி்கரிப்பு, குத்தள்க நிலங்களை 
குத்தள்கத்தொரர்்கள் வொஙகும் வெதி குடியிருப்ந�ொர் குடியுரிளம உறுதி�டுத்துதல் ஆகிய ெட்ட 
�்டவடிகள்க்கள் குத்தள்க விவெொயி்களின ந�ர உரிளமளய �னம்டஙகு்கள் அதி்கரிக்கச் பெயதது. 
பினதஙகிய ெொதி்களின அரசியல் அதி்கொரம் உருவொனது, புதிய ெமுதொய எழுச்சி ஆகிய 
நிளலளம்கள் உருவொ்க இயல்�ொ்கநவ குத்தள்க உரிளமச் ெட்டங்கள் ்கொரணங்கைொ்க 
அளமகின்றன.

இதனவிளைவொ்க குத்தள்க விவெொயி்களின குத்தள்க குறிப்பிட்ட ்கொலக்கட்டத்திற்குள் 
பவகுவொ்க குள்றந்தது. குத்தள்க உரிளமளய திருப்பி அனுப்புவதற்்கொன இழப்பீடு வழஙகுதல் 
நிறுவனம் ளமயப்�டுத்தப்�டடுள்ைது. இவவொறு வரலொற்றுப்பூர்வ அரசியல் மற்றும் ெமூ்கப்பூர்வ 
கூறு்களின கூடடிளணவு நில உ்டளமத்துவத்ளத அ்கல வழிவகுத்தது இனறு குத்தள்க என�து 
ஒரு பிரச்ெளன அல்ல என்ற நிளலளம உருவொகியுள்ைது.

- பஜ. பஜயரஞென
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கூடடு்றவு விவெோயம் 

�ொன்கொவது முயற்சியொ்க, விவெொய 
நிலங்களை குத்தள்கககு எடுத்து அளனவரும் 
இளணந்து �யிரிடடு குத்தள்க வொரம் மற்றும் 
பெலவீனங்கள் ந�ொ்க விளைச்ெலில் 
கிள்டப்�ளத ெமமொ்கப் �கிர்ந்து ப்கொள்ளும் 
கூடடு்றவு விவெொயமுள்ற ப்கொணடு 
வரப்�ட்டது. 1960-்களின இறுதிவளர 1.88 
இலடெம் உறுப்பினர்்களு்டன 7,294 கூடடு்றவு 
விவெொய ெங்கங்கள் இயஙகின. இவற்றின கீழ் 
3.93 இலடெம் பஹக்டர் நிலங்களில் 
�யிரி்டப்�ட்டன. இருந்தந�ொதும், இவற்றின 
ப�ரும்�ொலொன கூடடு்றவு ெங்கங்கள் 
பெயலிழந்துவிட்டன. சில ெங்கங்கள் மடடும் 
அரசு மொனியத்ளத ப�றுவதற்்கொ்க ப�யரைவில் 
இயஙகுகின்றன. அதுவும் �ளழய முள்றயில் 
விவெொயம் பெயகின்றனர். இதில் நிலங்களில் 
கூடடு �்டவடிகள்கநயொ வைங்கள் திரடசிநயொ 
இருப்�தில்ளல. �ல மொநிலங்களில் 
நிலச்சீர்திருத்தங்கள் நீர்த்துப்ந�ொவதற்கு 
இளவ வழிவகுத்தன.

நிலச்ெட்டம்: நீஙகள் அறிந்து பகோள்ள 
நவண்டிய ஆறு அம்ெஙகள் (2013)

உள்்கட்டளமப்பு உள்ளிட்ட அரசு மற்றும் 
தனியொர் திட்டங்களுககு நிலம் 
நதளவப்�டும்ந�ொது அந்நிலங்களை 
ளவத்திருப்ந�ொரி்டமிருந்து ள்கய்கப் 
�டுத்துவதற்கு்கொ்க மத்திய அரசு ெட்டங்களில் 
திருத்தம் (2013) ப்கொணடு வந்தது. இது 
நிலச்ெட்டம் என அளழக்கப்�டுகி்றது. 

1.  நிலம் ள்கய்கப்�டுத்தும்ந�ொது 
பவளிப்�ள்டதனளம, நியொயமொன இழப்பீடு 
ப�றும் உரிளம மற்றும் மறுககுடியிருப்பு 
(திருத்தம்) ெட்டம் 2015. இது 2013 ெட்டத்தில் 
நமற்ப்கொள்ைப்�ட்ட திருத்தமொகும் (LARR 
Act, 2013).

பெயல்�ோடு

தமிழ்�ொடடில் 1960 முதல் 
ப்கொணடுவரப்�ட்ட நில உச்ெவரம்பு 
ெட்டங்கள் குறித்து ஆசிரியர்்கள் 
வழி்கொடடுதலின கீழ் விவொதிக்கவும். 

2.  இச்ெட்டம் நிலப்�யன�ொடடில் ஐந்து 
வள்களம்களை உருவொககியது. 1. �ொது்கொப்பு, 
2. ஊர்க உள்்கட்டளமப்பு, 3. எளிய மக்கள் 
வீடடு வெதித் திட்டங்கள் (affordable housing),  
4. பதொழிற்ெொளலத் பதொகுப்பு, 5. அரசு, 
தனியொர் �ஙந்கற்பு்டனொன உள்்கட்டளமப்புத் 
திட்டங்கள் (Public Private Partnership) மத்திய 
அரசு நிலங்களில்.

3.  இந்த ஐந்து வள்களம பிரிவு்களும் 2013 
ெட்டத்திலிருந்து விலககு (LARR Act, 2013) 
அளிக்கப்�ட்டன. அதொவது, 2013 
ெட்டத்தின�டி தனியொர் நிலங்களுககு நிலம் 
ள்கய்கப்�டுத்த அந்நிலத்தின 
உரிளமயொைர்்களில் 80 விழுக்கொடு 
உரிளமயொைர்்களின ஒப்புதல் ப�றுவது, 
அரசு தனியொர் �ங்களிப்புத் திட்டங்களில் 70 
விழுக்கொடு நில உரிளமயொர்்களின ஒப்புதல் 
(Public Private Partnership) ப�றுவது 
்கட்டொயமொக்கப்�டடிருந்தது. முனகூறிய 
ஐந்து பிரிவு்களுககும் இந்த நி�ந்தளன 
விலக்கப்�டுகி்றது.

4.  �ல்ந�ொ்க நிலங்களை ள்கய்கப்�டுத்துவதற்கு 
நிலச்ெட்டம் 2013 விதித்திருந்த 
நி�ந்தளன்களிலிருந்து முனகூறிய ஐந்து 
பிரிவு்களுககு இச்ெட்டம் விலககு 
அளிப்�து்டன இத்திட்டங்கைொல் ஏற்�டும் 
ெமூ்கப் �ொதிப்பு்களை மதிப்பிடுவதற்்கொன 
ெமூ்க �ொது்கொப்பு மதிப்பீட்டொயவு பெயயப்�்ட 
நவணடும் என்ற நி�ந்தளன்களிலிருந்தும் 
விலககு அளிக்கப்�டுகி்றது (LARR Act, 2013). 

5.  நதசிய ப�டுஞெொளல்கள் ெட்டம், இரயில்நவ 
ெட்டம் ந�ொன்ற இதர ெட்டங்களின கீழ் 
இழப்பீடு, புனர்வொழ்வு, மறுககுடியிருப்பு 
வழஙகுவது பதொ்டர்�ொன பிரிவு்களும் 
இச்ெட்டத்தின கீழ் ப்கொணடுவரப்�ட்டன 
(LARR Act).

6.  நிலச்ெட்டம் 2013இன கீழ் 
குறிப்பிடடுள்ைப்�டி தனியொர் 
நிறுவனங்களுக்கொன நில ள்கய்கப்�டுத்தல் 
பிரிவில் (LARR Act, 2013) மொற்்றங்கள் 
ஏற்�டுத்தியது. இதன�டி ‘தனியொர் பிரிவின 
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கீழ் ்கம்ப�னி்கள், குழும நிறுவனங்கள் 
இலொ� ந�ொக்கற்்ற அளமப்பு்கள் 
ஆகியனவற்ள்றயும் நெர்க்க முடியும்.

8.4  �சுலமப் புரடசியும் பவண்லமப் 
புரடசியும்

�சுலமப் புரடசி

அறிமுகம்

இந்தியொவின ப�ொருைொதொரச் 
பெயல்�ொடு்களில் நவைொணளமத் பதொழில்தொன 
மி்கவும் அ்டர்த்தியொ்கச் பெயல்�டும் பதொழிலொ்க 
உள்ைது. �ொடடின பமொத்த உள்�ொடடு 
உற்�த்தியில் நவைொணளமயின �ஙகு 12-15% 
ஆகும். அதி்கரித்துவரும் மக்கள் பதொள்கப் 
ப�ருக்கத்தொல் அதி்கரித்துவரும் உணவு 
தொனியங்களின நதளவளயத் பதொ்டர்ந்து 
நிள்றவு பெயவதற்்கொ்க மடடுமல்லொமல் 
மி்கப்ப�ரும் எணணிகள்கயில் நவளல 
வொயப்பு்களை உருவொககும் பதொழிலொ்கவும், 
உணவுப் ப�ொருள்்கள் உற்�த்தியின மூலமொ்க 
நவைொண பதொழில்்கள் ப�ரு்கவும், ஏற்றுமதி 
மூலம் அனனிய பெலவொணி ஈட்டவும் ப�ரும் 
�ங்களிப்பு ஆற்றுகி்றது. நவைொணளம என�து 
பவறும் உணவு தொனிய விளைச்ெளல மடடும் 
குறிக்கவில்ளல; மொ்றொ்க, பதனளன வைர்ப்பு, 
நதொட்டங்கள், முந்திரி, ்கொபி, நதயிளல, மிைகு, 
்கொய்கனி்கள் என �ணப் �யிர்்கள் வைர்ப்ள�யும் 
உள்ை்டககியது ஆகும்.

பெயல்�ோடு

தமிழ்�ொடு அரசு நிலச்சீர்திருத்தங்களில் 
நிலம் �கிர்ந்தளிக்கப்�ட்டது குறித்து 
அறியும்�டி மொணொக்கர்்களி்டம் கூ்றவும்.

பெயல்�ோடு

  ஏநதனும் ஒரு கிரொமத்திளனத் நதர்வு பெயது அஙகுபெனறு நவைொண �்டவடிகள்க்களைப் 
�ொர்ளவயி்டவும். நில உரிளம, குத்தள்க முள்ற, �ொெனம், �யிரிடுதல் ந�ொன்ற �்டவடிக்களைக 
்கவனித்தும் ந்கட்டறிந்தும் புரிந்து ப்கொள்ைலொம்.

  மொடித் நதொட்டங்கள் அளமத்தல், பெஙகுத்து நதொட்டம் அளமத்தல், அங்க்க நவைொணளம 
ஆகியன குறித்து புரிந்து ப்கொணடு ஏநதனும் ஒனள்ற முயற்சிக்கலொம்.

இந்தியொ விடுதளல அள்டந்தளதத் 
பதொ்டர்ந்து அதி்கரித்துவரும் மக்கள் 
பதொள்கககு ஏற்� இந்திய நவைொண துள்றளய 
வைர்ப்�தன அவசியம் குறித்து உணரப்�ட்டது. 
இருந்தந�ொதும் இதுவளர 
�ள்டமுள்றப்�டுத்தப்�ட்ட 1 முதல் 12 
ஐந்தொணடுத் திட்டங்களிலும் நவைொண 
துள்றககு அளிக்கப்�ட்ட முககியத்துவம் 
நவறு�ொ்டொனளவ ஆகும். ஏபனனில், 
விடுதளலளயத் பதொ்டர்ந்த பதொ்டக்க 
ஆணடு்களில் புதிய பதொழில்்கள் பதொ்டங்கவும் 
பதொழிற்துள்றளயப் �லப்�டுத்தவும் 
முககியத்துவம் அளிக்கப்�ட்டது. விடுதளலளய 
அடுத்த 10 ஆணடு்களில் மக்கள் பதொள்க 
ஆணடுககு 2.5% அதி்கரித்து வந்தது. இதனொல் 
�ொரம்�ரிய முள்ற விவெொயம் மூலம் உணவுப் 
ப�ொருள்்கள் நதளவளய ஈடு்கட்ட முடிந்தது. 
ஆனொல், 1960-்களில் மக்கள் பதொள்கப் 
ப�ருக்கத்துககு ஏற்� உணவுத் நதளவளய 
ஈடு்கடடுவதில் �ற்்றொககுள்ற ஏற்�்டத் 
பதொ்டஙகியது. இளதபயொடடிநய �சுளமப் 
புரடசி உருவொனது.

இந்தியோவில் �சுலமப் புரடசி

இந்தியொ அடிப்�ள்டயில் ஒரு 
நவைொணளம �ொடு என�தும் அதி்கரித்துவரும் 
மக்கள் பதொள்க நவைொணளமளயச் 
ெொர்ந்துள்ைது என�தும் �ொம் அறிந்தநத. 
�ொடடின முதல் இரணடு ஐந்தொணடுத் 
திட்டங்கள் அளித்த அனு�வங்கள் ்கொரணமொ்க 
நவைொணளமயில் நிலவும் தீவிரமொன 
�ற்்றொககுள்ற உணரப்�ட்டது. அளவ வருமொறு:

  மக்கள் பதொள்கப் ப�ருக்கத்துககு ஏற்� 
உணவு தொனிய உற்�த்திளய அதி்கரிக்க 
இயலவில்ளல.
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  �ொரம்�ரிய விவெொய முள்ற்கநை 
பின�ற்்றப்�ட்டதொல் இந்த �ற்்றொககுள்ற 
ஏற்�ட்டது.

  �ொரம்�ரிய நவைொணளம முள்ற்களைப் 
பின�ற்றியநதொடு மடடுமல்லொமல் நீண்ட 
்கொல ெொகு�டி முள்றளயநய விவெொயி்கள் 
நதர்ந்பதடுத்தனர். இதனொல் விளைச்ெல் 
்கொண அதி்க �ொள்்கள் ்கொத்திருக்க 
நவணடியிருந்தது. 

  இந்தியொ ஒரு �ருவமளழ ெொர்ந்த �ொடு 
என�தொல் மளழப்ப�ொழிளவப் ப�ொருத்நத 
விளைச்ெல் இருந்தது. மளழப் �ற்்றொககுள்ற 
ஏற்�ட்டந�ொது வ்றடசி உருவொகி, உணவு 
தொனிய விளைச்ெளலப் �ொதித்தது. 
இதனொல் �ஞெம், �டடினி, இ்றப்பு 
எற்�ட்டன. 

1960-்களின ந�ொது ஃந�ொர்ட 
அ்றக்கட்டளை �ரிந்துளர்கள் அடிப்�ள்டயில் 
புதிய நவைொண ப்கொள்ள்க உருவொக்கப்�ட்டது. 
’இந்தியொவின உணவு ப�ருக்கடியும் அளத 
எதிர்ப்கொள்ளும் வழி்களும்’ எனும் தளலப்பில் 
அளிக்கப்�ட்ட அந்த �ரிந்துளர அறிகள்கயில் 

அதி்க விளைச்ெல் அளிககும் விளத்களைப் 
�யன�டுத்துதல், நவைொண �்டவடிகள்க்களை 
இயந்திரமயமொககுதல் மூலம் உற்�த்தி 
முள்ற்கள் தீவிரமொதல், ந�ொதுமொன 
உரங்களைப் �யன�டுத்துதல், விளைச்ெளலச் 
நெமிககும் முள்ற்கள், விளைப�ொருள் 
வீணொவளதத் தவிர்ககும் முள்ற்கள் ந�ொன்ற 
முனநனற்்றம் ்கொணப்�டடு உணவுத் 
நதளவளய நிள்றவு பெயய இயலும் எனறு 
வல்லு�ர்்கள் கூறியிருந்தனர். 
இப்�ரிந்துளர்களை ஏற்று அமல்�டுத்தி 
பமகசிந்கொ ப�ரும் வைர்ச்சி ்கணடிருந்தது. 
பிலிப்ள�னஸ �ொடும் விவெொய உற்�த்தியில் 
தனனிள்றவு ்கொண �ரிந்துளர்களை ஏற்்றது. 

ஃந�ொர்ட அ்றக்கட்டளையின 
�ரிந்துளர்களை இந்திய அரசு 1959 – 60 ஆம் 
ஆணடு ஏற்று நவைொண சீர்திருத்தங்களை 
அறிமு்கம் பெயதது. இச்சீர்திருத்தங்கள் ஒரு 
்கலப்புத்திட்டமொ்க அளமந்தன; ஏற்்கனநவ 
�ள்டமுள்றயில் உள்ை �ொென முள்ற்களு்டன 
புதிய �ொென வெதி்கள் ஏற்�டுத்துவது உரமி்டல் 
முள்ற, அதி்க ம்கசூல் தரும் வீரிய விளத்கள் 
அறிமு்கம், பூச்சுகப்கொல்லி்கள் ந�ொன்ற 
இடுப�ொருள்்கள் அறிமு்கம் ஆகியனவற்ள்ற 
உள்ை்டககியதொ்க சீர்திருத்தங்கள் அளமந்தன. 
�சுளமப்புரடசி என அளழக்கப்�டும் 
இத்திட்டம் நவைொண அறிவியலொைர்  
M.S. சுவொமி�ொதன அவர்்கைொல் 
உருவொக்கப்�ட்டது. இதனொல் இவர் ”�சுளமப் 
புரடசியின தந்ளத” என அளழக்கப்�டுகி்றொர். 
சுருக்கமொ்கக கூறினொல் �ொென வெதி்கள் 
அதி்கரிப்பு, புதிய உரங்களின �யன�ொடு 
ஆகியனநவ இந்திய �சுளமப் புரடசி என 
அறியப்�டுகி்றது. �சுளமப் புரடசியின மூலம் 
1967-78இல் நவைொண உற்�த்தி 50% 
அதி்கரித்தது.

முதல் ்கட்டமொ்க, 1960இல் ஏழு 
மொநிலங்களில் ஏழு மொவட்டங்கள் முனமொதிரி 
மொவட்டங்கைொ்கத் நதர்ந்பதடுக்கப்�டடு 
அ்டர்த்தியொன �குதி நமம்�ொடடுத் திட்டம் 
(IADP) எனும் ப�யரில் பெயல்�டுத்தப்�ட்டது. 
இதன விளைவு்கள் திருப்தியொ்க இருந்ததொல் 

உணவுப் �ற்றோககுல்ற �ோடு என்்ற நிலலயில்  
இருந்து, �மது இந்தியோ அலனவருககும்  
உணவுப் �ோதுகோப்பு அளித்த �ோ்டோக வளர்ச்சி ப�ற்றது 

M.S. சுவோமி�ோதன்
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பி்ற மொநிலங்களுககும் மொநிலத்துககு ஒரு 
மொவட்டம் என விரிவு�டுத்தப்�ட்டது. இது 
1965இல் 144 மொவட்டங்கள் என நமலும் 
விரிவள்டந்தது. 

பதொ்டக்கத்தில் 2 மில்லியன பஹகந்டர் 
நிலங்களில் பெயல்�டுத்தப்�ட்டது. 
�டிப்�டியொ்க நமலும் விரிவு�டுத்தப்�டடு 70 
மில்லியன அதொவது 7ந்கொடி பஹகந்டர் 
நிலங்களில் பெயல்�டுத்தப்�ட்டது. இது, 
இந்தியொவின பமொத்த நிலங்களில் 40% ஆகும். 
இந்த மொப�ரும் பவற்றிநய �சுளமப்புரடசியொ்க 
எழுச்சி ்கண்டது. இதன விளைவொ்க ஆணடு 
முழுவதும் நவைொண �்டவடிகள்க்கள் 
நமற்ப்கொள்ைப்�ட்டன. ஆணடுககு ஒரு 
ந�ொ்கம் என்ற நிளல மொறி இரணடு ந�ொ்கம், 
மூனறு ந�ொ்கம் ம்கசூல் ்கொணப்�ட்டன. நமலும் 
ஊடு �யிரிடும் முள்றயும் பின�ற்்றப்�ட்டன. 
இதனொல் ப�ல், ந்கொதுளம ந�ொன்ற �ொரம்�ரிய 
�யிர்்கள் மடடுமல்லொமல் மற்்ற �யிர்்களும் 
அறிமு்கம் பெயயப்�ட்டன. �ொடடின �ல 
�குதி்களில் மொறு�ட்ட தட� பவட� நிளல்கள் 
நிலவும் �ொடடில் மொறு�ட்ட �யிரிடும் 
முள்ற்கள் பின�ற்்றப்�டுகின்றன. ந்கொதுளம 
விளைவிககும் �ஞெொப், ஹரியொனொ, 
உத்திரப்பிரநதெம் ந�ொன்ற வ்ட மொநிலங்களில் 
துரிதமொ்கநவ �ல்விளைவு்கள் ்கொணப்�ட்டன; 
ப�ல் �யிரிடும் பதன மொநிலங்கைொன 
தமிழ்�ொடு, ்கர்�ொ்ட்கம், ந�ொன்ற மொநிலங்கள் 
குள்றவொன பவற்றி ்கொணப்�ட்டன. இருப்பினும், 
ஒடடுபமொத்தமொ்க விளைச்ெல் அதி்கரித்து 
உணவுப் �ற்்றொககுள்ற சி்றப்�ொ்கத் 
தணிக்கப்�ட்டது. 

 �சுலமப் புரடசியின் முககிய தோககஙகள் 

நவளோண் உற�த்தி பதோ்டர் அதிகரிப்பு

1950-்களில் ்கொலக்கட்டத்நதொடு 
ஒப்பிடுள்கயில் நவைொண உற்�த்தி 
இரணடிலிருந்து மூனறும்டஙகு்கள் 
அதி்கரித்தது. 1950-்களில் நிலவிய உணவு 
�ற்்றொககுள்ற ்கொரணமொ்க உணவு 
தொனியங்களை PL40 திட்டத்தின கீழ் 
அபமரிக்கொவிலிருந்து உணவுத் தொனியங்களை 
இந்தியொ இ்றககுமதி பெயயநவணடியிருந்தது. 

அரிசி, ந்கொதுளம, �ருப்பு வள்க்கள் மற்றும் 
்கொய்கறி்கள் உற்�த்தி அதி்கரிப்பின ்கொரணமொ்க 
இனறு நிளலளம மொறியது. நமலும் 
பவளிெந்ளதயிலும் விவெொய உற்�த்திப் 
ப�ொருள்்கள் தொரொைமொ்க கிள்டககின்றன.

நவளோண் நவலலவோயப்புகள் அதிகரிப்பு

ஆணடு முழுவதும் விவெொய 
�்டவடிகள்க்கள் பதொ்டர்ந்தொல் விவெொய 
நவளலவொயப்புக்கொன நதளவ அதி்கரித்தது. 
இந்த நதளவ இரணடு குழுக்களில் 
உணரப்�ட்டது. முதலொவதொ்க, விவெொய 
நிலங்களில் �ொரம்�ரிய முள்ற்களில் 
�ணியொற்றும் தி்றனற்்ற விவெொய 
பதொழிலொைர்்களின நவளலவொயப்பு்கள் 
அதி்கரித்தன. இரண்டொதொ்க, அறிவியல் 
முள்றயில் நவைொண உற்�த்தியில் 
ஈடு�டுவதற்கு தகுதி ப�ற்்ற நவைொண 
ப�ொறியொைர்்களின நதளவயும் அதி்கரித்தது.

நவளோண்லம பதோழிறதுல்ற ெந்லத

இந்தியொவில் ப்கொணடுவரப்�ட்ட 
�சுளமப் புரடசியின விளைவொ்க நவைொண 
�்டவடிகள்க்களில் மொற்்றம் ஏற்�ட்டது 
மடடுமல்லொமல் ெந்ளதககும் 
பதொழிற்துள்றககும் இள்டயிலொன 
ஆநரொககியமொன உ்றவு்கள் ஏற்�ட்டது. 
அறிவியல் முள்ற, நவைொணளம, டிரொக்டர்்கள், 
�ணளண உ�்கரணங்கள் ந�ொன்ற நவைொண 
ப�ொறியியல் ெொர்ந்து இருந்ததொல் அதி்கரித்து 
வரும் நதளவளய உணர்ந்த பதொழிற்துள்றயும் 
இத்தள்கய நவைொண உ�்கரணங்களை 
குள்றந்த விளலககு உற்�த்தி பெயவதில் 
ஆர்வம் ்கொடடினர். அநதந�ொல், நவைொண 
உற்�த்திப் ப�ொருள்்களை நு்கர்நவொருககு 
ப்கொணடு நெர்ககும் வள்கயில், �தப்�டுத்துதல் 
மற்றும் விநிநயொ்கத்தில் ெந்ளதயும் தனது 
�ஙகிளன தி்றம்�்ட ஆற்்றத் பதொ்டஙகியது. 

மோநிலஙகளுககில்டயிலோன �ரிமோற்றம் 
மறறும் ெந்லதமுல்ற

�சுளமப் புரடசியினந�ொது இந்தியொவில் 
�ல மொநிலங்கள் எதிர்ப்கொள்ை ந�ர்ந்த 
முககிய பிரச்ெளன என�து மண வைமிக்க 
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மொநிலங்களில் மடடுநம �சுளமப் புரடசி 
�யனளிக்கககூடியதொ்க இருந்தது என�தொகும். 
இதனொல் உ�ரி உற்�த்தி அள்டந்த மொநிலங்கள் 
வ்றடசியொல் �ொதிக்கப்�ட்ட விதர்�ொ �குதி 
மற்றும், பதலங்கொனொ மொநிலத்திற்கு தங்கள் 
உ�ரிளய விநிநயொகித்தனர். இதனமூலமொ்க 
நு்கர்வு நதளவளய நிள்றவு பெயயும் வணணம் 
மொநிலங்களுககிள்டநயயொன நவைொணளம 
ெந்ளத அதி்கரிக்கத் பதொ்டஙகியது. இதனொல் 
உணவுத் தொனியங்களை இ்றககுமதி பெயயும் 
நிளல குள்றந்தது. 

சிறு விவெோயிகள், ப�ரிய விவெோயிகள் 
இல்டநயயோன ஏற்றத்தோழ்வு

�சுளமப் புரடசியொல் ஏற்�ட்ட மற்ப்றொரு 
முககிய �ொதிப்பு எனனபவன்றொல், சிறு 
விவெொயி்கள் பு்றக்கணிக்கப்�ட்டனர். சிறு 
விவெொயி்கள் நிதி வெதியினளம, 
உள்்கட்டளமப்பு வெதியினளம, ெந்ளதளய 
அணுகும் ஆற்்றலினளம ்கொரணமொ்க சிறு 
விவெொயி்கைொல் ப�ரிய விவெொயி்களு்டன 
ந�ொடடியி்ட இயலவில்ளல. இதனொல் சிறு 
விவெொயி்கள் பு்றக்கணிக்கப்�ட்டனர். சிறு 
விவெொயி்கைொலும், புதிய நவைொண 
பதொழில்நுட�ங்களைப் �யன�டுத்துவதில் 
ஆர்வம் ்கொட்ட இயலவில்ளல. இதனொல் 
நவைொண ப�ொருைொதொரத்ளதப் ப�ொருத்தவளர 
மொநிலங்களுககிள்டநய ஏற்்றத்தொழ்வு 
ஏற்�ட்டது ந�ொனந்ற விவெொயி்கள் மத்தியிலும் 
ஏற்்றத்தொழ்வு்கள் உருவொயின. 

பவகுமககள் இயககம்

�சுளமப் புரடசியொல் ஏற்�ட்ட முககிய 
சி்றப்�ம்ெங்களுள் ஒனறு இந்தியொவின 
ப�ரும்�ொனளம நவைொண ெமுதொயம் 
தனிப்�ட்ட மற்றும் நதசிய ெமூ்கப்-
ப�ொருைொதொர �லன்களுக்கொ்க 
ஒனறுப்�டுத்தப்�ட்டனர். இதனொல் விவெொய 
உற்�த்தி அதி்கரித்தது்டன விவெொய 
ெமுதொயத்தின வருவொயும் அதி்கரித்தது. 
விவெொய ெந்ளத்களில் ஏற்�ட்ட ந�ொடடி்களின 
்கொரணமொ்க விவெொய விளைப்ப�ொருள்்களுககு 
�ல்ல விளல கிள்டத்தது. இதனொல் 
இந்தியொவின ஒடடு பமொத்த நவைொண 

ெமுதொயமும் �சுளமப் புரடசியில் 
�ஙப்கடுத்தது. பதொழிற்துள்ற 
ந�ொல் அல்லொமல் நவைொணளமத்துள்ற 
குறுகிய ்கொல வைர்ச்சியும் இலொ�மும் 
ப�்றவல்லது. இதனொல் விவெொய 
ெமுதொயத்தினர் மத்தியில் �சுளமப் புரடசியில் 
�ஙப்கடுப்�து புரடசி்கரமொ்கப் �ொர்க்கப்�ட்டது. 

�சுலமப் புரடசியின் முககிய பின்னல்டவுகள்

  இந்தியொவில் நிலவிய புவி-்கொலநிளல 
அம்ெங்கள் ்கொரணமொ்க கீழ்க்கொணும் 
பினனள்டவு்கள் ஏற்�ட்டன.

  �குதி ெொர்ந்த, ம்கசூல் ெொர்ந்த, 
�ணளணமுள்ற ெொர்ந்த நவறு�ொடு்கள்.

  ஏளழ, �ணக்கொர விவெொயி்களி்டம் 
்கொணப்�ட்ட நீண்ட இள்டபவளி.

  நவைொண �்டவடிகள்க்களில் 
ஈடு�டுவதற்கு நதளவயொன பதொ்டக்க 
முதலீடு, சிறு விவெொயி்களி்டம் இல்லொதது.

  ம்கசூளல அதி்கரிப்�தற்்கொ்க ந்கடு 
விளைவிககும் உரங்கள், பூச்சிகப்கொல்லி 
மருந்து்களை அதி்கமொ்க �யன�டுத்தியது.

  புதிய பதொழில்நுட�ப் �யன�ொடள்ட ெமூ்க 
மயப்�டுத்துவதிலும் முன தயொரிப்பிலும் 
பினனள்டவு.

  மக்கள் பதொள்கப் ப�ருக்கத்ளத 
்கடடுப்�டுத்த இயலொததொல் இதில் ஒரு 
முடிவில்லொ பெயல்முள்றயொ்க நீண்டது.

�சுலமப் புரடசியின் ெோதலனகள்

  உணவுத் தொனிய �ற்்றொககுள்ற முடிவுககு 
வந்தது. உணவுத் தொனியங்களை 
இ்றககுமதி பெயயும் �ொடு என்ற எதிர்மள்ற 
ந�ொககு மள்றந்தது.

  உயர் ம்கசூல் அளிககும் விளத்களும் 
�யிரிடும் முள்ற்களும் விவெொயி்களுககு 
ஊக்கமளித்தன.

  நீலம், மஞெள், பவணளமப் புரடசி்களின 
மூலமொ்க மீன வைம், ந்கொழி வைர்ப்பு 
மற்றும் �ொல்�ணளண பதொழில்்கள் 
மி்கப்ப�ரிய மொற்்றம் ப்கொணடு வரப்�ட்டன.
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  �ணப்�யிர்்கள் மற்றும் �றுமணப் 
ப�ொருள்்கள் உற்�த்திககும் ெம 
முககியத்துவம் அளிக்கப்�ட்டதொல் 
�ணப்�யிர்்களை �ல்நவறு �ொடு்களுககு 
ஏற்றுமதிச் பெயயும் �ொ்டொ்க இந்தியொ 
உருவொனது. இதனொல் அந்நிய பெலவொணி 
வரவு அதி்கரித்தது. இருந்தந�ொதும், 
்கரும்பு, எணபணய வித்து்கள், �ருப்பு 
வள்க்கள் ந�ொன்ற �யிர்்கள் �யிரிடுவதில் 
விவெொயி்கள் ந�ொதிய ஆர்வம் 
்கொட்டவில்ளல. இதன முககியத்துவம் 
1970-்களிலும் 1980-்களின 
பதொ்டக்கத்திலும் உணரப்�ட்டது.

பவண்லமப் புரடசி

விவெொய உற்�த்தியில் மடடுமல்லொமல் 
�ொல், தயிர், ப�ய ந�ொன்ற குழந்ளத்களுககுத் 
நதளவயொன �ொல் ப�ொருள்்கள் உற்�த்தியிலும் 
1950இன வொழ்கள்கயில் இந்தியொவில் 
தனனிள்றவு ்கொண இயலவில்ளல. �ொல்�வு்டர், 
பவணபணய மற்றும் குழந்ளத்களுக்கொன 
�ொல் ப�ொருள்்களை அப்ந�ொது இந்தியொ 
இ்றககுமதி பெயது வந்தது. 

நவைொணளம துள்றயில் ஏற்�ட்டது 
ந�ொனந்ற ்கொல்�ள்ட வைர்ப்பு மற்றும் �ொல் 
உற்�த்தியிலும் ஒரு புரடசியின நதளவபயன 
உணரப்�ட்டது.

பவண்லமப் புரடசிககோன முககிய  
கோரணஙகள்

�சு, எருளம ந�ொன்ற ்கொல்�ள்ட வைர்ப்பு 
நவைொணளமககு அடுத்த நிளலயில் 
முககியத்துவம் வொயந்ததொ்க ்கருதப்�டுகி்றது. 
�ழளமயொன பதொழில்நுட�ம், நமொெமொன 
�ரொமரிப்பு ந�ொன்றளவ ்கொரணமொ்க ்கொல்�ள்ட 
வைர்ப்பு பதொழில் இலொ�மற்்ற சிறு 
பதொழிலொ்கநவ இருந்தது. �சு, எருளம ந�ொன்ற 
்க்றளவ மொடு்கள் இந்திய வள்க �ொடடு 
இனங்கைொ்க இருந்ததொல் மக்கள் பதொள்கககு 
ஏற்� உற்�த்தி பெயய இயலவில்ளல. 

இந்தியொவில் �ணளண பதொழில் 
இனனமும் கிரொமத் பதொழிலொ்கநவ இருந்து 
வருகி்றது. ந�ொககுவரத்து, �ரொமரிப்பு, �ொல் 
மற்றும் �ொல்ப�ொருள்்கள் விநிநயொ்கம் 
ந�ொன்றவற்றில் ந�ொதுமொன ஆதரவு 
அளிக்கப்�்டவில்ளல. இதனொல் ெந்ளத 
பதொ்டர்�ற்று �லிவள்டந்திருந்தது. 

�ழளமயொன பதொழில்நுட�ம் மற்றும் 
்கொல்�ள்ட மருத்துவ வெதியினளம 
ஆகியளவயின ்கொரணமொ்க �ணளண பதொழில் 
�ொதிக்கப்�ட்டது. பதொற்று ந�ொய்கள் 
்கொரணமொ்க ்க்றளவ மொடு்கள் இ்றப்�து 
பதொ்டர்்களதயொ்க இருந்ததொல் இந்த பதொழிளல 
விரிவு�டுத்துவதில் ஆர்வம் ்கொணப்�்டவில்ளல. 
இளத உணர்ந்து 1970இல் நதசிய �ொல்வைம் 
நமம்�ொடடு வொரியம், ஊர்க வைர்ச்சி திட்டமொ்க 
பதொ்டங்கப்�ட்டது. இந்த மத்திய அளமப்பு �ொல் 
உற்�த்திளய அதி்கப்�டுத்தி �ொடு முழுவதும் 
விநிநயொகிப்�தொல் �ொல்ப�ொருள் �ற்்றொககுள்ற 
தடுக்கப்�டும் என எதிர்ப்�ொர்க்கப்�ட்டது.

தமிழ்�ோடு கூடடு்றவு �ோல் உற�த்தியோளர்கள் கூட்டலமப்பு (TCMPF)

தமிழ்�ொடடில் கூடடு்றவு முள்றயில் �ொல் வைத்ளதப் ப�ருககும் வள்கயில் 1972 
இல் தமிழ்�ொடு �ொல்வை நமம்�ொடடுக ்கழ்கம் பதொ்டங்கப்�ட்டது, இது ்டொக்டர் குரியன 
வழியில் 1981இல் தமிழ்�ொடு கூடடு்றவு �ொல் உற்�த்தியொைர்்கள் ெங்கங்களின கூட்டளமப்�ொ்க 
விரிவு�டுத்தப்�ட்டது. ஊர்க, ஒனறிய, மொவட்ட �ொல் உற்�த்தியொைர்்கள் ெங்கங்கள் மூலம் இது 
இயஙகியது. தற்ந�ொது ஆவின எனும் வணி்க முத்திளரயு்டன தமிழ்கம் முழுவதும் �ொல் நதளவளய 
தனனிள்றவு பெயகி்றது. நமலும் ஆவின பெயல்�ொடு்கைொல் தமிழ்�ொடடில் தனி��ர் �ொல் நு்கர்வு 
1993-94இல் �ொள் ஒனறுககு 169 கிரொம் எனறு இருந்ததும் 2018-19இல் 268 கிரொமொ்க அதி்கரித்துள்ைது.
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1950இல் ஆனந்த் �ொல் ஒனறிய நிறுவனம் 
(அமுல்) வர்கீஸ குரியன அவர்்கைொல் குஜரொத் 
மொநிலத்தில் பதொ்டங்கப்�ட்டது. பதொ்டக்கத்தில் 
இதில் 200-ககும் குள்றவொனவர்்கநை 
உறுப்பினர்்கைொ்க இருந்தனர். இந்த 
விவெொயி்களி்டம் இருந்து �ொல் நெ்கரிக்கப்�டடு 
மும்ள� நு்கர்நவொர்்களுககு 
விநிநயொகிக்கப்�ட்டது. இதில் �ல்ல இலொ�ம் 
்கொணப்�ட்டதொல் விவெொய ெமுதொயத்தினர் 
மத்தியில் ஆர்வம் ஏற்�டடு ஏரொைமொநனொர் 
இதில் உறுப்பினர்்கள் இளணந்தனர். 

1960இல் இந்தியொவிநலநய 
வைர்ச்சியள்டந்த �ொல் கூடடு்றவு ெங்கமொ்க 
வைர்ந்தது. இதளன பதொ்டர்ந்து இந்திய அரசு 
இந்த முள்றயிளன பின�ற்்ற முடிவு பெயது 
நதசிய �ொல் வை நமம்�ொடடு வொரியம் 
பதொ்டஙகியது. 1966இல் அனள்றய பிரதமர் 
லொல் �்கதூர் ெொஸதிரி �ொடு தழுவிய 
பவணளமப் புரடசிளய பதொ்டஙகி ளவத்தொர். 
இந்த நதசிய முயற்சிககு வர்கீஸ குரியன 
தளலளமயொ்க நியமிக்கப்�ட்டொர். �ொடு 

“இந்தியொவில் பவணளமப் புரடசி 
பதொ்டங்கப்�டடு �ொல் உற்�த்தியில் 
தனனிள்றவு ்கொணப்�ட்டது. இச்ெொதளன 
முழுவதும் கூடடு்றவு முள்றயில் 
எட்டப்�ட்டது”.

- வர்கீஸ குரியன்

1955இல் �ொம் ஆணடுககு 500 ்டன 
பவணபணய இ்றககுமதி பெயது வந்நதொம். 
இனறு �மது கூடடு்றவு ெங்கங்கள் மடடுநம 
ஆணடுககு 12,000 ்டன்களுககு அதி்கமொ்க 
உற்�த்தி பெயகின்றன. இநதந�ொல் 1955இல் 
�ொம் 3,000 ்டன குழந்ளத்களுககு உணவு 
இ்றககுமதி பெயது வந்நதொம். இனறு �மது 
கூடடு்றவு ெங்கங்கள் 38,000 ்டன்களுககு 
அதி்கமொ்க உற்�த்தி பெயகின்றனர். 
அளனத்து வள்கயொன �ொல் மற்றும் �ொல் 
ப�ொருள்்களை இ்றககுமதி பெயயும் 
நிளலளம 1975இல் முடிவுககு ப்கொணடு 
வரப்�ட்டது.

- வர்கீஸ குரியன்

முழுவதும் 1970-்களில் எழுச்சிக்கண்ட 
பவணளமப் புரடசியின தந்ளத வர்கீஸ குரியன 
ஆவொர். அவரின வழி்கொட்டல், திட்டமி்டல் 
மற்றும் பதொழில்முள்ற அணுகுதல் ்கொரணமொ்க 
இந்தியொவின பவணளமப்புரடசி பவற்றிக 
்கண்டது.

பவண்லமப்புரடசியின் முககிய இலககுகள்

1.  �ொல் உற்�த்திளய அதி்கரித்தல்  
(�ொல் பவள்ைம்)

2.  கிரொமப்பு்ற �ொல் �ணளண்களில் வருவொய 
அதி்கரித்தல்

3.  நு்கர்நவொருககு நியொயமொன விளலயில் 
வழஙகுதல்

4.  �ொடடில் அந்நிய பெலவொணி இருப்புககு 
சுளமயொ்க இ்றககுமதி பெயவளதக 
குள்றத்தல்

5.  நதசிய �ொல் பதொகுப்பு உருவொககுதல்
6.  நுணணூட்டத் நதளவ்களை ெமொளித்தல்

பவணளமப் புரடசி மூனறு ்கட்டங்கைொ்க 
�ள்டமுள்றப்�டுத்தப்�ட்டது. முதற்்கட்டமொ்க 
(1970–79), �ொடடின முககிய �ொல் 
�ணளண்களில் 18 �ணளண்கள் நதர்வுச் 
பெயயப்�டடு மும்ள�, ப்டல்லி, ப்கொல்்கத்தொ, 
பெனளன ஆகிய �ொனகு முககிய �்கரங்களில் 
நு்கர்நவொநரொடு இளணக்கப்�ட்டன. இதன 
பமொத்த மதிப்பீடு `116 ந்கொடி ஆகும். 

இரண்டொம் ்கட்டத்தில் (1981-1985), �ொல் 
�ணளண்களின எணணிகள்க 18-லிருந்து 
136ஆ்க அதி்கரிக்கப்�டடு 290 �்கர்ப்பு்ற 
ெந்ளத்களில் நு்கர்நவொரு்டன இளணக்கப்�டடு 
�ொல் விநிநயொ்கம் வழங்கப்�ட்டது. 1985 
இறுதியில் 43 ஆயிரம் தனனிள்றவு கிரொமக 
கூடடு்றவு ெங்கங்கள் இதில் இளணந்தனர். 
இவவொறு �ொடு முழுவதும் 42.5 இலடெம் �ொல் 
உற்�த்தியொைர்்கள் கூடடு்றவு முள்றயில் 

பெயல்�ோடு

தமிழ்கத்தின ஆவின நிறுவனம் 
குறித்த த்கவல்்களைச் நெ்கரித்து 
விவொதிக்கவும்.
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இளணக்கப்�ட்டனர். உள்�ொடடு �ொல் �வு்டர் 
உற்�த்தியின அைவு திட்டத்திற்கு முந்ளதய 
ஆணடு 22 ஆயிரம் ்டன்கைொ்க இருந்தது 
1989இல் 1 இலடெத்து 40 ஆயிரம் ்டன்கைொ்க 
உயர்ந்தது.

மூன்றொவது, ்கட்டத்தில் (1985–1996), 
கூடடு்றவு �ொல் ெங்கங்கள் தமககு நதளவயொன 
இடுப�ொருள்்களை ப்கொள்முதல் பெயவதற்கும் 
ெந்ளதளய அதி்கரிப்�தற்கும் ஏற்்ற வள்கயில் 
வலுப்ப�ற்று விரிவள்டந்தன. ்கொல்�ள்ட 
மருத்துவ விழிப்புணர்வு, ்கொல்�ள்டக்களுக்கொன 
நுணணூட்டச்ெத்து்கள், பெயற்ள்க விந்தணு 
நெளவ ந�ொன்றளவ கூடடு்றவு ெங்க 
உறுப்பினர்்களுககு விரிவொன அைவில் 
பென்றள்டந்தது்டன �ொல் �ணளணய 
பதொழிற்்கல்வியும் விவெொயி்களுககு 
ஊட்டப்�ட்டது. இரண்டொம் ்கட்ட இறுதியில் 
இயஙகிய 42 ஆயிரம் கூடடு்றவு ெங்கங்களு்டன 
மூன்றொம் ்கட்டத்தில் நமலும் 30 ஆயிரம் புதிய 
கூடடு்றவு ெங்கங்கள் உருவொகின. கூடடு்றவு 
ெங்கங்களில் ஆண்களும், ப�ண்களும் 
உறுப்பினர்்கைொ்க நெர்வது மி்கப் ப�ருமைவில் 
அதி்கரித்தது. 1988–89இல் �ொல் �ணளண்களின 
எணணிகள்க 173ஆ்க அதி்கரித்தது. 

பவண்லமப் புரடசியின் முககிய 
ெோதலனகள்

இந்தியொவில் �ொல் உற்�த்தி 40 
ஆணடு்களில் 20 மில்லியன பமடரிக ்டன 
என்ற அைவிலிருந்து 100 மில்லியன பமடரிக 
்டன என்ற அைவிற்கு உயர்ந்தது. �ொல் 
கூடடு்றவு இயக்கத்தின ்கொரணமொ்கநவ இந்த 
ெொதளன ெொத்தியமொனது எனறு கூறுவது 
மிள்கயல்ல. இனறு இதன ்கொரணமொ்கநவ 
உலகின மி்கப் ப�ரிய �ொல் உற்�த்தி �ொ்டொ்க 
இந்தியொ வைர்ந்துள்ைது. �மது �ொடடுக்கொன 
நதளவளய தனனிள்றவு பெயதுள்ைது்டன, 
குழந்ளத்களுக்கொன �ொல் �வு்டர் உற்�த்தியிலும் 
குறிப்பி்டத்தக்க அைவு வைர்ச்சி 
ஏற்�டடுள்ைன. இந்திய ்கொல்�ள்ட 
வைர்ப்�ொைர்்களின மத்தியில், �சு, எருளம 
ந�ொன்ற �ொல் மொடு்களை வைர்ப்�தில் அரிய 
ஆர்வம் ஏற்�ட்டதொல் தற்ந�ொது �ொடடில் 500 
மில்லியன அதொவது 50 ந்கொடி �ொல் மொடு்கள் 

உள்ைன. இதன மூலம் உலகின மி்கப் ப�ரிய 
�ொல் மொடு்கள் வைர்ப்பு �ொ்டொ்க இந்தியொ 
தி்கழ்கி்றது. இந்தியொவின நீை-அ்கலங்களில் 
குறுககு-ப�டுககிலுமொ்க 22 மொநிலங்களில் 
180 மொவட்டங்களில் 1 இலடெத்து 25 ஆயிரம் 
கிரொமங்களில் �ொல் கூடடு்றவு இயக்கம் �ரந்து 
விரிந்துள்ைது. இந்த பவற்றி ப்கொள்முதல் 
மற்றும் விநிநயொ்க அளமப்பிளன �ொடு 
முழுவதும் �லப்�டுத்துவதற்கு மத்திய மொநில 
உள்ைொடசி அரசு்கள் ஆதரவு அளித்ததன 
்கொரணமொ்கநவ ெொத்தியமொய உள்ைது. 

8.5 பதோழில்மயமோககல்

இந்திய விடுதளலககு பினனர், 
ப�ொருைொதொர வைர்ச்சியின பதொழில்மயமொக்கல் 
ஒரு முககிய பெயல்�ொ்டொ்க தி்கழ்கி்றது. 
விடுதளலககு பினனர், �மது �ொடு பதொழில் 
மயமொ்க நவணடியதன நதளவளய �மது 
தளலவர்்கள் உணர்ந்தனர். இளதபயொடடி 
1956இல் பதொழிற்ப்கொள்ள்க தீர்மொனம் 
ப்கொணடுவரப்�டடு �ொடள்ட 
பதொழில்மயப்�டுத்தும் �்டவடிகள்க்கள் 
பதொ்டங்கப்�ட்டன. அளனத்து ஐந்தொணடு 
திட்டங்களிலும் பதொழில்மயமொக்கலுககு �மது 
மக்கள் மன்றத்தினர் முககியத்துவம் அளித்து 
வந்துள்ைனர். பதொழில்மயமொக்கல் 
பதொ்டர்�ொ்க �மது அரசு்கள் நமற்ப்கொண்ட முன 
முயற்சி்கள் ்கொரணமொ்க இனறு இந்தியொ 
உலகின ஆ்றொவது ப�ரிய பதொழிற்துள்ற 
�ொ்டொ்க வைர்ந்துள்ைது. இந்த 
வைர்ச்சிபயன�து சிறு பதொழில்்கள் முதல் 
ப�ரும் பதொழில்்கள் வளர அளனத்து விதமொன 
பதொழில்்கள் ஊ்டொ்க விரிந்து �ரந்து 
நு்கர்நவொருக்கொன ப�ொருள்்கள் 
மடடுமல்லொமல் இள்டநிளல மற்றும் மூலதன 
ப�ொருள்்களையும் உற்�த்தி பெயகி்றது. 

12th_Political Science_Unit_8_Tamil.indd   30 05-10-2019   13:35:02
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (30 (( 31

இந்த பதொழிற்துள்ற முனநனற்்றத்தின 
்கொரணமொ்க இந்திய அந்நிய வர்த்த்கத்திலும் 
ஒரு மொற்்றம் விரிவொ்க நி்கழ்ந்தது. இந்தியொவின 
ப�ொறியியல் ப�ொருள்்கள் ஏற்றுமதி 
அதி்கரித்தது. இதற்கு இளணயொ்க 
பதொழில்நுட� வைர்ச்சியும், நவைொணளம 
உற்�த்தியும் நமம்�ொடு அள்டந்தன. இதனொல் 
பதொழிற்ெொளல்கள் தி்றம்�்ட நமலொணளம 
பெயயும் வள்கயில் திட்டமி்டல், வடிவளமப்பு 
ஆகிய தி்றன்கள் நமம்�ொடு ்கண்டன. ்கனர்க 
பதொழில்்களும் வைர்ந்தன. உள்்கட்டளமப்பு 
வைர்ச்சி �வீன பதொழில்நுட�ங்கள் உரிய 
உற்�த்தி ெொதனங்கள் ஆகியவற்ள்ற 
நமம்�டுத்துவதற்்கொன உயர் பதொழில்நுட� 
ஆற்்றலும் நமம்�டுத்தப்�்ட நவணடியிருந்தது. 
இந்தியொவின பதொழில்நுட� வைர்ச்சியில் 
ப�ொறியியல் பதொழிற்துள்ற முககிய 
�ங்கொற்றுகி்றது. இந்தியொவில் பதொழில் 
மயமொக்களல விளரவு�டுத்தும் வள்கயில் 
திட்டமிடுநவொர் தயொரித்த 
பெயற்திட்டங்களுககு ஏற்� வைர்ச்சி 
முடுககிவி்டப்�ட்டது.

இவவொறு, திட்டமிடடு பெயல்�ட்டதன 
்கொரணமொ்க அடிப்�ள்ட மற்றும் மூலதனப் 
ப�ொருள்்கள் உற்�த்தி பதொழில்்கள் வைர்ச்சி 
்கண்டன. இத்தள்கய பதொழிற்ெொளல்களின 
உற்�த்தி 1959இல் 50 விழுக்கொ்டொ்க இருந்தது. 
1990–1991இல் 79 விழுக்கொ்டொ்க அதி்கரித்தது. 
இதனொல் நவளலவொயப்பு்கள் அதி்கரித்தன. 
மதிப்பு கூடுதல் தயொரிப்பு்களும் நமம்�ட்டன. 
ஆளல்களிலும் சுரங்கங்களிலும் �ணியொற்றிய 
பதொழிலொைர்்களின எணணிகள்க்கள் 
பிரம்மொண்டமொ்க உயர்ந்தது. 
பதொழில்மயமொக்கல் எஃகு, இரும்பு, உரம், 
இரெொயனம், சிபமணட மற்றும் ஃப�ரஸ 
அல்லொத உநலொ்கங்கள் பதொழில்்களை 
நமம்�டுத்தியது.புதிய மூலதன ப�ொருள்்களும் 
பதொ்டங்கப்�டடு வைர்ச்சியள்டந்தன. 

இக்கொலக்கட்டத்தில் பதொழிற்ெொளல்கள் 
மற்றும் சுரங்கங்கள் �யன�டுத்திய 
மினெொரத்தின ெரொெரி அைவு �னம்டஙகு 
அதி்கரித்தது. �ொடடின உள்்கட்டளமப்பு 

வெதி்கள் ப�ருமைவிற்கு விரிவொக்கப்�ட்டன. 
தி்றனமிக்க சுத்தி்கரிப்பு ஆளல்கள், குழொய 
�தித்தல், நெமிப்பு மற்றும் விநிநயொ்க 
அளமப்பு்கள் உருவொக்கப்�டடு, ப�டநரொ 
ப்கமிக்கல் ஆளல்கள் வைர்ச்சி ்கண்டன. 
இதனொல் ப�ொருைொதொரத்தில் ப�ரும் 
மொற்்றங்கள் ஏற்�ட்டது்டன �ொடடின �ொென 
அளமப்பு்கள், நெமிப்பு �ணி்கள், ்கொல்வொய்கள் 
அனல் – நீர் மின உற்�த்தி நிளலயங்கள், 
இரயில்நவ அளமப்பு மற்றும் நதசிய, மொநில 
ப�டுஞெொளல்கள் ஆகியன நமம்�ொ்டள்டந்தன. 
இந்தியொவின உலகின பி்ற �ொலங்களு்டன 
இளணப்�தில் ந�ொககுவரத்து மற்றும் பதொளல 
பதொ்டர்பு வெதி்கள் முககிய �ங்கொற்றின. 

இந்தியொவில் ப�ொருைொதொர சீர்த்திருத்தம் 
அறிமு்க�டுத்தப்�ட்டளதத் பதொ்டர்ந்து. 
இந்தியொவின பதொழிற்துள்ற வடிவம் 
மொற்்றங்களை ்கண்டது. மூலதனப் ப�ொருள்்கள் 
மற்றும் நு்கர்ப�ொருள்்கள் பதொழில்்கள் ப�ரும் 
வைர்ச்சிக ்கண்டது்டன அடிப்�ள்ட 
பதொழில்்களின வைர்ச்சி பினனள்டவு ்கண்டது. 
வஙகி, ்கொப்பீடு மற்றும் வணி்க பதொழில்்கள் 
வைர்ச்சி அள்டந்தன. துள்றமு்கங்கள் ்கப்�ல் 
்கடடுதல் மற்றும் உள்�ொடடு �னனொடடு 
விமொன நெளவ்கள் �வீனப்�டுத்தப்�ட்டன. 
இளவயொவும் ப�ொருைொதொர மொற்்றத்தின 
்கொரணமொ்க நி்கழ்ந்து பதொழில்மயமொக்கலுககு 
இடடு பென்றது. இந்த மொற்்றங்களின 
விளைவொ்க �்கரங்கள் மற்றும் 
கிரொமப்பு்றங்களை நெர்ந்த பெல்வந்தர்்கள் 
நமலும் வைர்ச்சி ்கண்டனர். 

அறிவியல் பதொழில்நுட�த்துள்ற்களிலும் 
ப�ரும் மொற்்றமள்டந்தது. நவைொணளம, 
பதொழிற்துள்ற, பதொழில்நுட�ம், பதொளல 
பதொ்டர்பு ந�ொன்ற �ல்நவறு துள்ற்களை ெொர்ந்த 
இந்திய அறிவியலொைர்்களின �ங்களிப்பு 
வரநவற்்கத்தக்க பிரம்மொண்டமொ்க இருந்தது. 
சிபமணட, இரெொயனம், உர ஆளல்கள் 
எணபணய சுத்தி்கரிப்பு ஆளல்கள்,  
மின உற்�த்தி ஆளல்கள், இரும்�ொளல்கள் 
இரயில் ப�டடித் பதொழிற்ெொளல்கள், 
ப�ொறியியல் பதொழில்்கள் உள்ளிட்ட �ல 
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துள்ற்களிலும் பதொழில்நுட�ப் �யிற்சி 
ப�ற்்றனர். 

பதோழிறபகோள்லக

ஒரு �ொடு பதொழிற்மயமொ்க தி்றளமயொன 
பதொழிற்ப்கொள்ள்க அவசியமொகும். இதன 
மூலமொ்கநவ உரிய ப்கொள்ள்க்கள், ெட்டங்கள், 
விதிமுள்ற்கள் இயற்்றப்�டடு 
பதொழிற்ெொளல்கள் ஒழுஙகுப்�டுத்தப்�்ட 
முடியும். உரிய பதொழிற்ப்கொள்ள்க மூலமொ்கநவ 
பதொழில் மயமொக்கத்தின �யன்கள் �ொடடிற்கும் 
ெமுதொயத்திற்கும் பென்றள்டகி்றது. இதற்்கொன 
விதி்கள் மற்றும் ஒழுஙகு முள்ற்களை 
பதொழிற்ப்கொள்ள்க வகுககி்றது.

பதோழிறபகோள்லக தீர்மோனம் 1948

இந்தியொ ்கலப்புப் ப�ொருைொதொரக 
ந்கொட�ொடடிளன ஏற்றுக ப்கொண்டளத 
பதொ்டர்ந்து 1948இல் நிள்றநவற்்றப்�ட்ட 

பதோழிறபகோள்லககள்
பதோழிறபகோள்லக 

தீர்மோனம் 1991
பதோழிறபகோள்லக 
தீர்மோனம் 1948

பதோழிறபகோள்லக 
தீர்மோனம் 1956

பதோழிறபகோள்லக 
தீர்மோனம் 1973

பதோழிறபகோள்லக 
தீர்மோனம் 1977

பதோழிறபகோள்லக 
தீர்மோனம் 1980

பெயல்�ோடு

ந ்க லி ச் சி த் தி ர ம் 
�்டத்ளத ்கொணவும். 
இதில் எதுக குறித்து 
எனறு அள்டயொைம் 
்கொணவும். இந்த 
ந ்க லி ச் சி த் தி ர ம் 
�்டத்ளத குறித்து 
விைக்கம் அளிக்க 
முடியுமொ? உங்கள் 
்கருத்து்களை 200 
பெொற்்களில் �கிரவும்.

பதொழிற்ப்கொள்ள்க தீர்மொனம் ப�ொதுத்துள்ற 
மற்றும் தனியொர் துள்ற்கள் தங்களுக்கொன 
�குதி்களில் பதொ்டர்ந்து இயஙகும் என�ளத 
வலியுறுத்தியது. அளனத்து முககிய 
பதொழில்்களும் மத்திய அரசின ்கடடுப்�ொடடின 
கீழ் வந்தன. ஆயுதங்கள், பவடிப்ப�ொருள்்கள் 
உற்�த்தி, மினனணு ஆற்்றல் உற்�த்தி, 
்கடடுப்�ொடு மற்றும் இரயில்நவ ந�ொன்றவற்ள்ற 
ப�ொதுத்துள்ற நிறுவனங்கள் ்கடடுப்�டுத்தின. 
இத்துள்றயில் மத்திய அரசு ஏ்கந�ொ்கம் 
பெலுத்தியது. நிலக்கரி, இரும்பு, ஸடீல், 
விமொனம் உற்�த்தி, ்கப்�ல் ்கடடுதல் ந�ொன்ற 
துள்ற்களிலும் அரசு ்கடடுப்�ொடு பெலுத்தியது. 
மீதமுள்ை துள்ற்களில் தனியொர் 
நிறுவனங்களும் கூடடு்றவு நிறுவனங்களும் 
இயஙகின. 

பதோழிறபகோள்லக தீர்மோனம் 1956

பதொழிற்ப்கொள்ள்க தீர்மொனம் 1948 
ஏற்்கப்�ட்டளத பதொ்டர்ந்து பதொழிற்துள்றயில் 
குறிப்பி்டத்தக்க வைர்ச்சி ்கொணப்�ட்டது. முதல் 
ஐந்தொணடுத் திட்டம் நிள்றவு பெயயப்�ட்டது. 
பதொ்டர்ந்து ெமதர்ம ெமுதொயம் அளமககும் 
முயற்சி்கள் நமற்ப்கொள்ைப்�ட்டன. புதிய 
பதொழிற்ப்கொள்ள்க தீர்மொனம் 1956 ஏப்ரலில் 
நிள்றநவற்்றப்�ட்டது. இதன�டி மூனறு வள்க 
பதொழில்்கள் வள்களமப்�டுத்தப்�ட்டன. 
அளவ, முழுவதும் அரசுக்கடடுப்�ொடடின கீழ் 
வரும் நிறுவனங்கள், அரசும் தனியொரும் 
இளணந்து நிர்வகிககும் நிறுவனங்கள், 
மூன்றொவதொ்க, முழுவதும் தனியொருககு 
ஒதுக்கப்�ட்ட பதொழில்்கள். நமலும், 
பதொழில்்கள் பதொ்டஙகுவது தனியொளர 
ஊக்கப்�டுத்தும் வள்கயில் ந�ொககுவரத்து, 
மினெொரம் உள்ளிட்ட இதர நெளவ்கள் 
அரெொல் நமம்�டுத்தப்�ட்டன. சிறு மற்றும் 
குறு பதொழில்்களும் அரெொல் 
ஊக்கப்�டுத்தப்�ட்டன. அளனத்து மக்கள் 
பிரிவு்களுககும் வைர்ச்சியின �யன்கள் 
ெமமொ்க பெனறு நெர நவணடுமொனொல் 
அளனத்து �குதி்களிலும் சீரொன வைர்ச்சி 
ஏற்�்ட நவணடும். 
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1977, டிெம்�ரில் ஜனதொ அரசு புதிய 
பதொழிற்ப்கொள்ள்களய அறிவித்தது. இதன 
முககிய அம்ெம் சிறு பதொழில்்கள்துள்ற, 
குறுந்பதொழில்்கள், குடிளெத் பதொழில்்கள், சிறு 
பதொழில்்கள் மற்றும் வீடடுத் பதொழில்்கள் என 
பிரிக்கப்�ட்டன. சிறு பதொழில்்கள் மூலம் 
நவளலவொயப்பு்கள் ப�ருகும் என�தும் 
பெல்வமும் அதி்கொரமும் ப�ரிய பதொழில்்களின 
ள்க்களில் குவிவளதத் தடுககும் என�து 
்கொரணமொகும். இருந்தந�ொதும், ப�ரிய 
பதொழில்்கள் விரிவொக்கம் பெயய அல்லது 
புதிய பதொழில்்களை பதொ்டங்க ஜனதொ அரசு 
விளரவில் ்கவிழ்ந்ததொல் இகப்கொள்ள்க 
மொற்்றம் �ள்டமுள்ற�டுத்தப்�்டவில்ளல. 

பதோழிறபகோள்லக 1980

1980, ஜுளலயில் ஒரு புதிய 
பதொழிற்ப்கொள்ள்க ்கொஙகிரசு அரெொல் 
அறிவிக்கப்�ட்டது. பதொழிற்ப்கொள்ள்க 
தீர்மொனம், 1956இல் ஏற்�ட்ட வைர்ச்சியிளன 
அஙகீ்கரிககும் விதமொ்க இத்பதொழிற்ப்கொள்ள்க 
ப்கொணடுவரப்�ட்டது. ப�ொதுத்துள்ற 
நிறுவனங்கள் �லப்�டுத்தப்�்ட நவணடிய 
நதளவளயக இகப்கொள்ள்க வலியுறுத்தியது. 
பதொழில்ரீதியொ்க பினதஙகிய �குதி்களில் 
அணுமின நிளலயங்கள் அளமத்து பதொழில் 
வைர்ச்சிளய ஒருஙகிளணப்�தற்கு இது 
அழுத்தம் ப்கொடுத்தது. வைர்ந்த 
பதொழில்நுட�ங்களை �யன�டுத்தி சிறு 
பதொழில் நிறுவனங்களும் குறு பதொழில் 
நிறுவனங்களும் பதொ்டங்கப்�்ட 
நவணடுபமனறு ஊக்கப்�டுத்தியது. ஒரு 
ப�ொருைொதொர கூட்டொடசிளய ப்கொணடு 
வருவது ந�ொக்கமொ்க ப்கொணடிருந்தது. 

பதொழிற்ப்கொள்ள்க 1980 ளலெனஸ 
ரொஜ்ஜியம் எனப்�டும் உரிமம் முள்றயிலிருந்து 
ப�ரிய பதொழில்்களை விடுவிப்�ளத 
ந�ொக்கமொ்க ப்கொணடிருந்தது. இந்த 
தொரொைவொதக ப்கொள்ள்கயொல் ஏ்கந�ொ்கக 
்கடடுப்�ொடடுச் ெட்டம் (MRTP), அந்நிய 
பெலவொணிச் ெட்டம் ந�ொன்றவற்றின 
பிடியிலிருந்து ப�ரும் நிறுவனங்கள் 
விடுவிக்கப்�ட்டது. நமலும், பினதஙகிய 

�குதிபயனறு அறிவிக்கப்�ட்ட �குதி்களில் 
புதிய பதொழில்்களை பதொ்டஙகுநவொருககு 
உரிமங்களிலிருந்து முழுவிலககு 
அளிக்கப்�ட்டது. அ்கல அளலவரிளெ எனும் 
ந்கொட�ொடு அறிமு்கப்�டுத்தப்�ட்டது. 
இதனமூலம் ெந்ளதயின நதளவகந்கற்� 
உற்�த்திப் ப�ொருள்்களை தம் விருப்�ம்ந�ொல் 
வடிவளமத்துக ப்கொள்ை 
உற்�த்தியொைர்்களுககு ப�கிழ்வு தனளமயு்டன 
கூடிய ெலுள்க்கள் அளிக்கப்�ட்டன. உரிம 
வரம்புககுள் உட�டடு புதிய ெந்ளத 
பெயல்திட்டங்களுககு ஏற்� ப�ொருள்்களின 
எணணிகள்களய நிர்ணயித்துக ப்கொள்ைவும் 
இதன மூலம் தங்கள் வருவொளயப் ப�ருக்கம் 
ப�ரும் நிறுவனங்கள் அனுமதிக்கப்�ட்டன. 
மூலதனத் தடுப்பு ெட்டத்தின கீழ் மூலச்பெொத்து 
வரம்பு `20 ந்கொடியொ்க 
நிர்ணயிக்கப்�டடிருந்தது `100 ந்கொடியொ்க 
அதி்கரிக்கப்�ட்டது. இதனொல் இச்ெட்டத்தின 
கீழ் ்கட்டொய உரிமம் ப�றும் நிறுவனங்கைொ்க 
56 ப�ரும் நிறுவனங்கள் இருந்தது 26ஆ்க 
குள்றந்தன.

பதோழிறபகோள்லக 1991

P.V. �ரம்சிம்மரொவ அரசு 
�தவிநயற்்றத்ளத பதொ்டர்ந்து 1991 ஜுளலயில் 
ஒரு புதிய பதொழிற்ப்கொள்ள்க 
அறிமு்கப்�டுத்தப்�ட்டது. அதில் 
தொரொைமயமொக்கக ப்கொள்ள்க 
அறிமு்கப்�டுத்தப்�ட்டதொல் �ொடடின 
ப�ொருைொதொர வரலொற்றில் ஒரு ளமல்்கல் 
எனறு அளழக்கப்�டுகி்றது.

ப�ோருளோதோரக 
பகோள்லகயின் தந்லத

அனள்றய பிரதமர் P.V. �ரசிம்மரொவ 
24.07.1991 அனறு புதிய ப�ொருைொதொரக 
ப்கொள்ள்க அறிவித்தப்ந�ொது ்டொக்டர் 
மனநமொ்கன சிங நிதி அளமச்ெரொ்க 
இருந்தொர். இந்தியொவின புதிய 
ப�ொருைொதொரக ப்கொள்ள்கயின தந்ளத 
எனறு இவர் அளழக்கப்�டுகி்றொர்.
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புதிய ப�ொருைொதொரக ப்கொள்ள்கயின 
சி்றப்பு அம்ெம் என�து அதி்கொர வர்க்கத்தின 
்கடடுப்�ொடடிலிருந்து இந்தியப் ப�ொருைொதொரம் 
விடுவிக்கப்�ட்டதொகும். வைர்ச்சி வீதம் 
குள்றவொ்க ்கொணப்�ட்ட ப�ொதுத்துள்ற 
நிறுவனங்கள் மறுசீரொயவிற்கு 
உட�டுத்தப்�ட்டன. மூலதன ்கடடுப்�ொடடுச் 
ெட்டத்தின (MRTP Act) ்கடடுப்�ொடு்களிலிருந்து 
பதொழில்முளனநவொர் விடுவிக்கப்�ட்டனர். 
அநதந�ொல் ந�ரடி அந்நிய முதலீடடிற்கு 
தள்டயொ்க இருந்த ்கடடுப்�ொடு்களும் 
நீக்கப்�ட்டன. தொரொைமயமொக்கல் 
ப்கொள்ள்கயின வொயிலொ்க, இந்திய 
ப�ொருைொதொரம் உல்கப் ப�ொருைொதொரத்து்டன 
ஒருஙகிளணக்கப்�ட்டது. இளதபயொடடி 
பதொழில் உரிமம் ப�றுதல், அந்நிய முதலீடு, 
அந்நிய பதொழில்நுட�ம், ப�ொதுத்துள்ற 
நிறுவனங்களின ப்கொள்ள்க, மூலதன 
்கடடுப்�ொடடுச் ெட்டம் ஆகியனவற்றில் ப�ரும் 
சீர்திருத்தங்கள் ப்கொணடு வரப்�ட்டன. 

பதொழில் உரிமம் ப�றுவதில் ப�ரும் 
மொற்்றங்கள் ப்கொணடு வரப்�ட்டன. �ல 
பதொழில்்கள் உரிமம் ப�றுவதிலிருந்து விலககு 
அளிக்கப்�ட்டன. புதிய ெட்டத்தின�டி 
்கட்டொயம் உரிமம் ப�்றநவணடிய 
பதொழில்்களின �டடியலில் 18 பதொழில்்கள் 
மடடுநம மிஞசின. இவற்றில் நிலக்கரி, 
லிகளனட, ப�டநரொலியம், ெர்க்களர, 
பதொழில்துள்ற பவடிமருந்து்கள், ந்கடு 
விளைவிககும் இரெொயனப் ப�ொருள்்கள், 
விமொனப்�ள்ட மற்றும் இரொணுவத்திற்கு 
நதளவயொன மினனணுப் ப�ொருள்்கள், 
மருந்து்கள் முககியமொனளவயொகும். அதொவது 
�ொது்கொப்பு, உ்டல்�லம், சுற்றுச்சூழல் 
ந�ொன்றளவ பதொ்டர்�ொன பதொழில்்கள் மடடும் 
உரிமம் ப�றும் பதொழில்்களின கீழ் ப்கொணடு 
வரப்�ட்டன. இந்த �டடியலிலிருந்து 1993இல் 
நமலும் மூனறு பதொழில்்கள் விடுவிக்கப்�ட்டன. 
அளவ நமொட்டொர் வொ்கனங்கள், பவள்ளை 
ப�ொருள்்கள் எனறு அளழக்கப்�டும் 
குளிரூடடும் ெொதனங்கள், ெலளவ எந்திரம், 
குளிரூடடும் ப�டடி்கள் மற்றும் ்கொப்புரிளமப் 
ப�ற்்ற நதொல் ப�ொருள்்கள் ஆகும். ப�ொதுத்துள்ற 

�டடியலிலிருந்து இவவொறு பதொழில்்கள் 
விடுவிக்கப்�ட்டளதத் பதொ்டர்ந்து 
அத்பதொழில்்களை ந�ொககி மூலதனம் 
�ொயந்தது. 

ப�ரும் மூலதனமும், முனநனறிய 
பதொழில்நுட�ங்களும் நதளவப்�டும் 
பதொழில்்களில் அந்நிய மூலதனம் 51 
விழுக்கொடு அைவிற்கு அனுமதிக்கப்�ட்டது. 
இந்திய ப�ொருள்்களை உல்க ெந்ளத்களுககு 
ஏற்றுமதி பெயய உதவும்�டி அந்நிய 
நிறுவனங்கள் ஊககுவிக்கப்�ட்டனர். 
ப�ொதுத்துள்ற நிறுவனங்கள் தமது �யன்களை 
விரிவு பெயயும் வள்கயில் ப�ொதுத்துள்ற 
நிறுவனங்களின பெயல்தி்றன சீரொயவுச் 
பெயயப்�டடு பதொழில்நுட�மும் ்கட்டளமப்பு 
வெதி்களும் �வீனப்�டுத்தப்�ட்டன. அவவொறு 
நமம்�டுத்திக ப்கொள்ை இயலொத �லிந்த 
நிளலயில் இயஙகிய ப�ொதுத்துள்ற 
நிறுவனங்கள் நமம்�டுத்திக ப்கொள்ளும் 
வள்கயில் பதொழில் மற்றும் நிதி மறு்கட்டளமப்பு 
வொரியம் (BIFR) உதவியு்டன மறு்கட்டளமப்பு 
திட்டங்கள் அறிமு்கப்�டுத்தப்�ட்டன. 
மறு்கட்டளமப்பு பெயல்முள்ற்களினந�ொது 
அத்பதொழில்்களில் �ணியொற்றிய 
பதொழிலொைர்்களின �லன்கள் 
�ொது்கொக்கப்�ட்டது. 

ந�ோடடிச் ெட்டம், 2002

வர்த்த்க �்டவடிகள்க்கள் ஏ்கந�ொ்க 
தடுப்புச் ெட்டம் (MRTP Act), 1969இல் 
நீக்கப்�டடு அதற்கு �திலொ்க ந�ொடடிச்ெட்டம் 
2002 மத்திய குழும நிறுவனங்கள் 
அளமச்ெ்கத்தொல் ப்கொணடுவரப்�ட்டது. இது, 
மீணடும் 2007 மற்றும் 2009 ஆணடு்களில் 
திருத்தப்�ட்டது. மூலதன தடுப்புச் ெட்டம் 
(MRTP Act) என�து ஏ்கந�ொ்க �்டவடிகள்க்களை 
்கடடுப்�டுத்தும் வள்கயில் நிதி ஒநர இ்டத்தில் 
குவிவளதயும் நியொயமற்்ற வர்த்த்க 

பெயல்�ோடு

இந்தியொவின ப�ரும் பதொழில்்கள் 
குறித்த ஒரு ்கருத்துளர தயொர் பெய்க.
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�்டவடிகள்க்களையும் தடுககும் ெட்டமொகும். 
ஆனொல் புதிய ந�ொடடிச் ெட்டம் இத்தள்கய 
வர்த்த்க ்கடடுப்�ொடு்களை விலககியது. 
இதனமூலம் ஆநரொககியமொனப் ந�ொடடி 
நிலவச் பெயது நு்கர்நவொருககு சி்றந்தப் 
ப�ொருள்்களை வழஙகுகி்றது. அநத ந�ரத்தில் 
நிறுவனங்களின �்டவடிகள்க்களை 
ஒழுஙகுமுள்ற�டுத்துவதற்கும் அழுத்தம் 
அளிக்கப்�ட்டது. நிறுவனங்கள் தமது 
அளமப்பில் மொற்்றங்கள் ப்கொணடு வரும்ந�ொது 
அரசி்டம் முன அனுமதிப் ப�்றநவணடிய 
நதளவ இல்ளல. 

தொரொைமயமொக்களல ந�ொககி �ல 
முயற்சி்கள் நமற்ப்கொள்ைப்�ட்டந�ொதும், 
பதொழில்மயமொக்கல் பெயல்முள்றயில் 
ந�ொதொளம்களும் ்கொணப்�ட்டன. 
நவளலயினளம மற்றும் அளரகுள்ற 
நவளலவொயப்பு ந�ொன்ற பிரச்ெளன்கைொல் 
இந்தியொ இனனமும் �ொதிக்கப்�டுகி்றது. 
இந்தியொவில் உள்ை அளனத்து �குதி்களும் 
சீரொன வைர்ச்சி ்கொண�து இனனமும் 
ெவொலொ்கநவ நீடிககி்றது. பதொழில்மயமொக்கல் 
முயற்சி்கள் ஒவபவொரு முள்றயும் ப�ரும் 
பதொழில்்கள் வைர்ச்சிக ்கொண�திநலநய 
முடிவள்டகின்றன. ஆனொல் சிறிய, �டுத்தர 
பதொழில்்கள் இனனமும் பினதஙகிய 
நிளலயிநல உள்ைன. புதிய பதொழில்்கள் 
நமலும் �்கர்ப்பு்ற �குதி்களை ளமயப்�டுத்திநய 
பதொ்டங்கப்�டுகின்றன. இதனொல் வைர்ச்சி 
என�து �்கர்ப்பு்றம் – கிரொமப்பு்றங்களை 
ஒப்பிடும்ந�ொது ஏற்்றத்தொழ்வு்டநனநய 
ஏற்�டுகி்றது. �்கர்மயமொக்கல் மற்றும் 
இ்டப்ப�யர்வு என�து இனறு அரசு 
எதிர்ப்கொள்ளும் முககிய ெவொலொ்க 
வைர்ந்துள்ைது.

அருஞபெோறப�ோருள் 

 �ஐந்தாண்டு திட்டம்: விடுதளலககுப் 
பினனர் ஒருஙகிளணந்த 
ளமயப்�டுத்தப்�ட்ட ப�ொருைொதொரத் 
திட்டங்கள் உருவொக்கப்�ட்டன. இளவ 
ஐந்தொணடு்களுககு திட்டமி்டப்�ட்டதொல் 

ஐந்தொணடுத் திட்டம் எனறு 
அளழக்கப்�டுகி்றது. 

 �மக்கள் நல அரசு: ஒரு மக்கள் �ல அரசு 
என�து அளனத்து குடிமக்களின ெமூ்க-
ப�ொருைொதொர �லன்களையும் ்கவனம் 
ப்கொள்வதொ்க இருக்க நவணடும். 

 �ப�தாதுத்துறை: ஒரு �ொடடில் அரசின 
்கடடுப்�ொடடின கீழ் ப�ொருைொதொரத்தின 
ஒரு �குதிளய ப்கொணடு வரப்�டுவளத 
ப�ொதுத்துள்ற குறிககி்றது. ப�ொதுநெளவ்கள் 
மற்றும் ப�ொதுத்துள்ற நிறுவனங்கள் 
இவற்றில் அ்டஙகும்.

 �் னியதார்துறை: தனியொர்துள்ற என�தும் 
�ொடடின ப�ொருைொதொரத்தில் அங்கமொகும். 
இளவ அரசின ந�ரடி ்கடடுப்�ொடடின கீழ் 
வருவதில்ளல. தனிப்�ட்ட ��ர்்கள் அல்லது 
குழுவினரொல் இலொ� ந�ொககில் 
�்டத்தப்�டும் அல்லது முதலீடு 
பெயயப்�டும் நிறுவனங்கள் தனியொர்துள்ற 
நிறுவனங்கள் எனறு 
அளழக்கப்�டுகின்றன. 

 �நிர்்தா்க சீர்திருத்் ஆறையம்: இந்திய 
ப�ொது நிர்வொ்க அளமப்பில் நமற்ப்கொள்ை 
நவணடிய சீர்த்திருத்தங்களைப் �ரிந்துளர 
பெயவதற்்கொ்க இந்திய அரெொல் 
அளமக்கப்�ட்ட ஆளணயம்.

 �திட்டமிட்ட ப�தாருளதா்தாரம்: ஒரு �ொடடின 
ப�ொருைொதொர மற்றும் உற்�த்தி 
திட்டங்களுககு ஏற்� மூலதனம் மற்றும் 
மூலதன ப�ொருள்்கள் அைளவ இலககிடும் 
ப�ொருைொதொர அளமப்பு திட்டமிட்ட 
ப�ொருைொதொரம் எனப்�டுகி்றது.

 �மூல்னப் ப�தாருள்்கள்: ந�ரடியொ்க 
நு்கர்நவொரொல் �யன�டுத்தப்�்டொமல் 
ப�ொருள் உற்�த்திககு நதளவப்�டும் 
உற்�த்தி ப�ொருள்்கள்.

 �் தாரதாளமயமதாக்கல்: அரசு மற்றும் தனியொர் 
�்டவடிகள்க்களின மீது விதிக்கப்�டடுள்ை 
தள்ட்கள் மற்றும் ்கடடுப்�ொடு்கள் 
விலக்கப்�டுவது தொரொைமயமொக்கல். 
ப�ொதுவொ்க ப�ொருைொதொர 
தொரொைமயமொக்களல இது குறிககி்றது. 

12th_Political Science_Unit_8_Tamil.indd   35 05-10-2019   13:35:03
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (36 (( 37

 �அநநிய பெல்தாணி ெட்டம் (FERA): 
அந்நிய பெலவொணி ஒழுஙகுமுள்றச் ெட்டம் 
என�து இந்தியொவில் அந்நிய 
பெலவொணி்கள் மற்றும் ்கட்ட்டங்களை 
ஒழுஙகுப்�டுத்தும் ெட்டமொகும்.

 �் னிந�ர் ்ருமதானம்: இந்தியொவில் 
தனி��ர் ெரொெரியொ்க ஈடடும் வருமொனம் 
தனி��ர் வருமொனம் எனறு 
அளழக்கப்�டுகி்றது. �ொடடின பமொத்த 
மக்கள் ஈடடும் வருவொளய பமொத்த மக்கள் 
எணணிகள்கயொல் வகுப்�தொல் கிள்டப்�நத 
தனி��ர் வருமொனம் ஆகும்.

 �ஜமீன்தாரர் முறை: ஜமீனதொரிமுள்ற 
பிரித்தொனிய ்கொலனி ஆடசியினந�ொது 
ப்கொணடுவரப்�ட்டதொகும். ஜமீனதொரர்்கள் 
குறிப்பிட்டப் �குதி நிலத்தில் 
உரிளமயொைர்்கைொ்க ஆக்கப்�டடு அந்த 
நிலத்திலிருந்து வரி / தீர்ளவ / வொ்டள்க 
வசூலித்து அரசுககு வழங்க நவணடும். 

 �ரயத்்தாரி முறை: இநதந�ொல் 
விவெொயி்களி்டமிருந்து ந�ரடியொ்க 
வசூலித்து அரசுககு பெலுத்துவது 
ரயத்வொரிமுள்றயொகும். இதில் வரி / 
தீர்ளவ / வொ்டள்க ஆகியனவும் அ்டஙகும்.

 �நில உசெ்ரம்பு ெட்டம்: ஒரு தனி��ர் 
அதி்க�டெம் எவவைவு நிலம் உ்டளமயொ்கக 
ப்கொள்ைலொம் என�ளத வளரயறுககும் 
ெட்டம் நில உச்ெவரம்பு ெட்டம் எனறு 
கூ்றலொம். �்கர்ப்பு்ற மக்களுக்கொன நில 
உச்ெவரம்பு ெட்டம் 1976இல் 
ப்கொணடுவரப்�ட்டது. 

 �உ்டறம உரிறம: அரெளமப்பு 
ெட்டத்திருத்தம் 1978இல் அடிப்�ள்ட 
உரிளம்களிலிருந்து உ்டளம உரிளமளய 
நீககியது. மொ்றொ்க, அரெளமப்பின 300-ஏ 
பிரிவு நெர்க்கப்�டடு உ்டளம உரிளம 
ெட்டப்பூர்வ உரிளமயொ்க ஆக்கப்�ட்டது. 

 �ந்கர்மயமதாக்கல்: கிரொமப்�குதி்களிலிருந்து 
�்கரங்களை ந�ொககி இ்டம் ப�யர்வது 
�்கர்மயமொக்கல் ஆகும். இதனொல் �்கர்ப்பு்றப் 
�குதி மக்கள் பதொள்க பதொ்டர்ந்து 
அதி்கரித்து வருகி்றது. இது தனி��ர் மற்றும் 
ெமூ்கத்தில் ப�ரும் �ொதிப்ள� 
ஏற்�டுத்துகி்றது.

 �்கதால்நற்ட ்ளர்ப்பு: மக்களின உணவு 
மற்றும் இதர நதளவ்களுக்கொ்க  
விலஙகு்கள் �ழக்கப்�டுத்தப்�டடு 
வைர்க்கப்�டுவதொகும். இள்றச்சி, 
இளழ்கள், �ொல், முடள்ட ந�ொன்ற 
ப�ொருள்்கள் ்கொல்�ள்ட வைர்ப்பின மூலம் 
ெமுதொயத்திற்கு கிள்டககி்றது. 

 �கிரதாம-ந்கர்ப்புை ஏறைத்்தாழ்வு: வருவொய, 
விநிநயொ்கம், நு்கர்வு, வொழ்கள்கத்தரம் 
அளனத்திலும் கிரொமம் மற்றும் 
�்கர்ப்பு்றங்களிள்டநய ்கொணப்�டும் ப�ரும் 
இள்டபவளி கிரொம �்கர்ப்பு்ற 
ஏற்்றத்தொழ்வு்கள் எனப்�டுகி்றது.

 �உள்நதாடடு பமதாத்் உற�த்தி (GDP): 
ப�ொதுவொ்க ஒரு ஆணடின ஒரு �ொடடில் 
தயொரிக்கப்�டும் பமொத்த உற்�த்தி 
ப�ொருள்்கள் மற்றும் நெளவ்களின 
கூடடுமதிப்பிளன அைவிடும் அலகு 
உள்�ொடடு பமொத்த உற்�த்தி ஆகும்.
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I. ெரியோன வில்டகலளத் நதர்வு பெயயவும்.

1. திட்ட ஆளணயத்தின தளலவர்
அ) குடியரசுத்தளலவர் ஆ) பிரதமர் 
இ) உள்துள்ற அளமச்ெர் ஈ) நிதி அளமச்ெர்

2. நிதி ஆநயொக அளமப்பிளன ப்கொணடு வந்த பிரதமர்
அ) மனநமொ்கன சிங ஆ) �ரசிம்ம ரொவ 
இ) வொஜ்�ொய ஈ) �நரந்திர நமொடி

3.  இந்தியொவில் விவெொய உற்�த்திளய அதி்கரிப்�தற்்கொ்க ப்கொணடு வரப்�ட்டத் திட்டத்திற்கு 
‘எனறும் நீங்கொ �சுளமப்புரடசி’ எனறு ப�யரிட்டவர்

அ) �ொர்மன ந�ொர்லொக ஆ) M.S. சுவொமி�ொதன 
இ) சுப்பிரமணியன ஈ) R.K.V. ரொவ

4. �சுளமப்புரடசியின தந்ளத என்றளழக்கப்�டு�வர் யொர்?
அ) �ொர்மன ந�ொர்லொக ஆ) M.S. சுவொமி�ொதன 
இ) ரொஜ் கிருஷ்ணொ ஈ) R.K.V. ரொவ

5. �சுளமப் புரடசி எளதக குறிப்பிடுகி்றது.
அ) �சுளம வைங்கள் �யன�டுத்துவது ஆ) அதி்க �யிர் வைர்ப்பு 
இ) வீரிய விளத்கள் திட்டம் ஈ) �சுளமப் �யிரி்டல்

6.  இந்திய �சுளமப் புரடசி என�து கீழ்்கொணும் விளத்களின எவற்றில் அதி்க விளைச்ெலுக்கொன 
வீரிய விளத்களை அறிமு்கப்�டுத்தியது. 

அ) தொனியங்கள் ஆ) �ருப்பு 
இ) ந்கொதுளம ஈ) எணபணயவித்து

7. கீழ்்கண்டவற்ள்ற ்கருது்க.
1. விவெொய �குதி்கள் பதொ்டர்ந்து விரிவொக்கம் 
2. இரடள்ட ெொகு�டிமுள்ற நிலவியது 
3. மரப்�ணு நமம்�டுத்தப்�ட்ட விளத்களின �யன�ொடு

நமற்கூறிய கூற்று்களில் �சுளமப் புரடசியின மூனறு அடிப்�ள்ட அம்ெங்களின ஒனறு எது?
அ) 1 மடடும் ஆ) 2 மடடும் 
இ) 1 மற்றும் 3 ஈ) இதில் ஏதுமில்ளல

8. எந்த ஐந்தொணடுத் திட்டத்தில் �சுளமப் புரடசி ப்கொணடு வரப்�ட்டது?
அ) �ொன்கொவது ஐந்தொணடுத் திட்டம் ஆ) ஐந்தொவது ஐந்தொணடுத் திட்டம் 
இ) ஆ்றொவது ஐந்தொணடுத் திட்டம் ஈ) ஏழொவது ஐந்தொணடுத் திட்டம்

மதிப்பிடுதல்
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9. இந்தியொவில் பவணளமப் புரடசிளன துவககியவர் யொர்?
அ) �ொர்மன ந�ொர்லொக ஆ) ரொஜ் கிருஷ்ணொ 
இ) R.K.V. ரொவ ஈ) வர்கீஸ குரியன

10. அமுல் �ொல் ப�ொருள் நிறுவனம் எஙகுள்ைது?
அ) அஜ்மீர் – இரொஜஸதொன ஆ) ஆனந்த் – குஜரொத் 
இ) �ல்ரொம்பூர் – உத்திரப்பிரநதெம் ஈ) உடுப்பி – ்கர்�ொ்ட்கம்

11. ப�ொருத்து்க.
1. திட்ட ஆளணயம் - அ) �நரந்திர நமொடி 
2. நிதி ஆநயொக - ஆ) எம்.எஸ. சுவொமி�ொதன 
3. �சுளமப் புரடசி - இ) வர்கீஸ குரியன 
4. பவணளமப் புரடசி -  ஈ) ஜவஹர்லொல் ந�ரு

1)  ஆ அ ஈ இ  2) ஈ அ ஆ இ
3)  இ ஆ அ ஈ  4) அ ஈ ஆ இ

12.  கீழ்க்கண்ட ந்கள்வி இரணடு வொககியங்களை ப்கொணடுள்ைது. அவற்றில் கூற்று ்கொரணம் 
ஆகும்.

கூற்று:  ஒரு �ொடடின வைர்ச்சிககு நவைொணளம, பதொழில் மயமொக்கம் இரணடும் 
ெமமுககியத்துவம் ப்கொண்டதொகும். 

்கொரணம்:  விவெொய �லன்களில் ெமரெம் பெயது ப்கொள்ைொமல் பதொழிற்துள்ற நமம்�டுத்தப்�்ட 
நவணடும்.

அ) கூற்றும் ்கொரணமும் ெரி மற்றும் ்கொரணமொனது கூற்றுககு ெரியொன விைக்கம் 
ஆ) கூற்றும் ்கொரணமும் ெரி, ஆனொல் ்கொரணமொனது கூற்றுககு ெரியொன விைக்கமல்ல 
இ) கூற்று ெரி, ஆனொல் ்கொரணம் தவறு. 
ஈ) கூற்று தவறு, ஆனொல் ்கொரணம் ெரி.

II கீழ்ககோணும் வினோககளுககு மிகச் சுருககமோன வில்ட கோணவும்.

1. மக்கைொடசி ெமதர்மம் என்றொல் எனன?
2. ்கலப்புப் ப�ொருைொதொரத்தின ப�ொருள் குறித்து விைக்கவும்?
3. கூடடு்றவு விவெொய ப�றி்கள் குறித்து விைக்கவும்?
4. கூடடு்றவு கூட்டொச்சி குறித்த வளரயள்ற வழங்கவும்?
5. பவணளமப்புரடசி �ற்றி குறிப்பு எழுது்க.

III கீழ்ககோணும் வினோககளுககு சுருககமோன வில்ட கோணவும்.

1. மக்கள் �ல அரசின சி்றப்�ம்ெங்கள் யொளவ?
2. நதசிய வைர்ச்சிககுழு �ஙகு குறித்து விைக்கவும்?
3. நிதி ஆநயொக அளமப்பு குறித்து விவொதிக்கவும்?
4. பதொழிற்ப்கொள்ள்க தீர்மொனம் 1956 சி்றப்�ம்ெங்கள் குறித்து விைக்கவும்?
5. “நிலச் சீர்திருத்தம் இந்தியொவிற்கு மி்கவும் அவசியம்” விவொதிக்கவும்?
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    Economic Development and Planning in India Hardcover – 30 Jan 2010 by V. Nath
    Dynamics of Development And Planning: Mizoram A Comprehensive Regional 

Analysis (English, Hardcover, G Kumar)
    An Uncertain Glory India and its Contradictions 2013 by Jean Dreze and Amartya Sen. 

In Tamil by Prof. Ponnuraj.

நமறநகோள் நூல்கள்

  https://www.epw.in/

  http://www.iipa.org.in/

  https://www.amazon.in/dp/8180696588/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_
g78mDbAY8RMKH

வலலத்தள இலணப்புகள்

IV கீழ்ககோணும் வினோககளுககு விரிவோன வில்ட கோணவும்.

1. நிதி ஆநயொககின �ஙகு �ற்றி விவரி?
2. இந்திய பதொழில்மயமொக்கலின பெயல்முள்ற்களை �ற்றி விவரி?
3. இந்தியொ விடுதளலப் பினனர் நிலச்சீர்த்திருத்த �்டவடிகள்க்கள் எனன?
4. �சுளமப் புரடசியின தொக்கங்கள் எனன?
5. பவணளமப் புரடசியின முககிய ெொதளன்களை விைககு்க? 
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இந்தியாவும் உலகமும்9
  தற்கால உல்த்தில் இந்தியகாவின் பங்கு பறறி ததரிந்து த்காள்வது.
  ்வல்லரசு்ளுடனகான இந்தியகாவின் த்காள்்்்ைப் பறறி அறிந்து 

த்காளளுதல்.
  நவீன உல்த்தின் எதிர்கால லட்சியங்்ள பறறி சிந்திப்பது.
  அணு ஆயுதக் த்காள்் மறறும் அத்ன அ்மதி தத்்வக்கு பயன்படுத்து்வது 

பறறி புரிந்து த்காள்வது.
  உல்மயமகாதல் மறறும் அதனு்டய வி்ைவு்ள இந்தியகாவிலும் மறறும் மூன்்காம் உல் 

நகாடு்ளிலும் ஏறபடுத்திய வி்ைவு்்ை ஆரகாயதல்.
  சுறறுச்சூழல் மகாறுபகாடு, நீடித்த ்வைரச்சி மறறும் இந்தியகாவின் பங்கு ஆகிய்வற்் புரிந்துக் 

த்காளளுதல்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள் Leanpub

9.1  இந்திய வெளியு்றவுக வகாள்்கயின் 
பரிணாம ெளர்ச்சி (1947-54)

சுதந்திரமும் பிரிவி்ையும்

சுதந்திரத்திறகு முன் இருந்த 
்காலக்்ட்டத்தில் இந்தியகாவின் த்வளியு்வுக் 
த்காள்் ஆங்கிதலய அரசகாங்்த்தின் 
தபகாறுப்பு மறறும் ்ட்டுப்பகாட்டில் இருந்தது. 
இரணடகாம் உல்ப்தபகாரில் பிரிட்டனின் 
த்வறறிக்்கா் இந்தியகா தத்்வயகான அைவு 
மனித சக்தி மறறும் இதர ்ருவி்்ை 
பங்்ளித்தது. 1945ஆம் ஆணடு இரணடகாம் 
உல்ப் தபகார முடிந்து, 1947ஆம் ஆணடு, 
ஆ்ஸ்ட் மகாதம் இந்தியகா ஆங்கிதலய 
அரசகாங்்த்திடம் இருந்து 
விடுத்லய்டந்த்தத் ததகாடரந்து, இந்தியகா 
தனது த்வளியு்வுக் த்காள்்்ய 
்வடி்வ்மத்துக்த்காளை முடிந்தது. 
சுதந்திரத்திறகு பின்னர உரு்வகான த்வளியு்வுக் 
த்காள்்யில் பல்த்வறு ் காரணி்ளின் தகாக்்ம் 
இருந்தன. தபகாருக்கு பின்னர ஏறபட்ட உல் 
அரசியல் நி்ழ்வு்ள மறறும் இந்தியகாவின் 
தசகாந்த அரசியல் சூழல் தபகான்்்்வ 
த்வளியு்வுக் த்காள்்யி்ன ்வடி்வ்மத்தன.

உல் நகாடு்ள ரகாணு்வ ரீதியகா் இரணடு 
துரு்வங்்ைகா் பிரிந்திருந்தன. அ்்வ 
தங்்்ைப் பகாது்காப்பதற்கா் ரகாணு்வ 
கூட்டணி்ய ஏறபடுத்திக் த்காணடன. இரு 
ரகாணு்வ கூட்டணி்ளிலும் பல நகாடு்ள 
இ்ைந்தன. இந்த இரு கூட்டணி்ளும் 
ஒன்்்தயகான்று த்வறறிக்த்காளை எடுத்த 
முயறசி்தை பனிப்தபகார 
என்்்ழக்்ப்படுகி்து. இரணடு மு்காம்்ளும் 
ரகாணு்வங்்்ை ்ட்டிதயழுப்ப தபருமைவு 
பைம் தசல்வழித்தகாலும், தபரியைவிைகான 
தபகார தவிரக்்ப்பட்டது. மி்வும் பதட்டமகான 
சூழ்நி்ல நிலவியது. புதிதகா் 
விடுத்லய்டந்த நகாடு்ள இந்த இரணடு 
இரகாணு்வ மு்காம்்ளின் 
சண்ட்ளுக்கி்டதய தங்்ளு்டய 
்வைங்்்ை வீைகாக்கிக் த்காளளும் நி்லயில் 
இல்்ல. அந்நகாடு்ள தங்்்ைக் 
்ட்ட்மப்பதறகு அ்னத்்தயும் பகாது்காக்் 
த்வணடியிருந்தது. அதததநரத்தில் இரணடு 
்வல்லரசு்ைகான அதமரிக்் ஐக்கிய 
நகாடு்ளுக்கும் தசகாவியத் ஒன்றியத்திறகும் 
இ்டதய ந்டப்தபற் ்ருத்து ரீதியகான 
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சண்ட பனிப்தபகா்ர உச்சத்திறகு த்காணடு 
தசன்்து. ்காலனியகாதிக்்த்தின் பிடியில் 
இருந்து புதிய எல்்ல்ளுடன் ததகான்றிய 
நகாடு்ளுக்கு உல்ைகாவிய அைவில் 
இக்்ட்டகான சூழ்நி்ல்ய உரு்வகாக்கியது. 
தமற்த்திய சக்தி்ள புதிய உல் 
ஒழுங்்்மப்்ப ஏறபடுத்த த்வ்ல தசயது 
த்காணடிருந்த தநரத்தில், 
்ணடங்்ளுக்கி்டதய தபருமைவிலகான 
மனித இடப்தபயரவு நி்ழ்ந்து த்காணடிருந்தது. 
1945ஆம் ஆணடு அக்தடகாபர மகாதம் 
அட்லகாணடிக் சகாசனம் மூலம் ஐக்கிய நகாடு்ள 
அ்மப்பு ததகான்று்வதறகு உல் நகாடு்ள 
மு்னப்பகா் இருந்தன. 

இந்தியகாவின் த்வளியு்வுக் 
த்காள்்்ய ்வடி்வ்மக்கும் சிறபியகா் 
ஜ்வஹரலகால் தநரு இருந்தகார. அப்தபகாது 
உல்ம் இருந்த நி்ல்ம்ளில் உல் 
அ்மதிக்்கான தகாக்்த்்தப் பறறியும், ஒரு 
புதிய ததசத்தின் தத்்வ்்ைப் பறறியும் தநரு 
நன்கு உைரந்திருந்தகார. இந்தியகா்்வப் 
தபகாருத்த்வ்ர ஒரு்மப்பகாடு, ஐக்கிய 
நகாடு்ளின் அ்மப்பில் அதன் பங்கு, ஒரு 
அ்மதியகான உல்த்திற்கான அதன் 
அரப்பணிப்பு தபகான்்்்வதயல்லகாம் தபரும் 
ச்வகாலகா் இருந்தன. புதிய இந்திய ததசத்தின் 
சமூ்-தபகாருைகாதகார தமம்பகாடு, 
நவீனமயமகாக்குதல், உல் அ்மதி, தபகார 
தவிரப்பு, பி் நகாடு்ளின் அ்மதியகான 
ஆக்்ப்பூர்வமகான உ்வு, 
்காலனியகாதிக்்த்திலிருந்து ஆசிய-ஆப்பிரிக்்கா 
நகாடு்ளின் விடுத்ல, ஐக்கிய நகாடு்ள 
ச்ப்ய ்வலுப்படுத்து்வது, பி் நகாடு்ளின் 
தபகாருைகாதகார ஒத்து்ழப்பு ஆகிய இந்தியத் 
தத்்வ்ளின் அடிப்ப்டயில் தநருவின் 
அயல்நகாட்டுக் த்காள்் உரு்வகாக்்ப்பட்டது.

1947ஆம் ஆணடு இந்திய து்ைக் 
்ணடத்்த பிரித்து, பகாகிஸ்தகான் 
உரு்வகாக்்ப்பட்டது. இந்த நி்ழ்்வகானது மனித 
்வரலகாறறில் தபருமைவு அ்தி்ள 
புலம்தபயர்வதறகு ்காரைமகா் இருந்தது. 
இன்று்வ்ர இந்தியகாவின் த்வளியு்வுக் 

த்காள்்யில் ்காஷ்மீர சிக்்லகானது 
ததகாடரந்து அடிப்ப்ட விஷயமகா் இருந்து 
்வருகி்து. இதுத்வ ததகாடரச்சியகா் நகான்கு 
தபகார்ளுக்கு ்காரைமகாகியது. 

பஞ்சசீலமும் – அணிந்சரா இயககமும் 
(1954-1991)

இந்தியகா அ்வசியம் தனது அண்ட 
நகாடு்ளுடன் தநருங்கிய நட்பு்்்வ ்வைரத்துக் 
த்காள்வது மறறும் பரகாமரிப்பது என்பதில் 
தநரு மி்வும் உறுதியகா் இருந்தகார. குறிப்பகா் 
சீனகாவுடனகான உ்வில், இரு நகாடு்ளும் 
்லகாச்சகாரம் மறறும் பணபகாட்டு பி்ைப்பில் 
நீணட ்வரலகாறு த்காணடிருப்ப்்வயகாகும். இது 
இந்திய-சீனகா ஆகிய இரு நகாடு்ளுக்கி்டதய 
1954ஆம் ஆணடு தநரு மறறும் சீன பிரதமர 
சூ-தயன்-லகாய-வுடன் பஞசசீல ஒப்பந்தம் 
ஏறபடக் ்காரைமகாகியது. பஞசசீலக் 
த்காள்்யின் அடிப்ப்டயில் இரு நகாடு்ளும் 
உ்வு்்ைப் தபணு்வது என்று இரு நகாட்டு 
த்ல்வர்ளும் முடிவு தசயதனர.

பஞ்சசீலக வகாள்்ககள்

  இரு நகாடு்ளும் ஒன்றின் எல்்ல்ய, 
இ்்யகாண்ம்ய மறத்கான்று 
மதிப்பது

  ஆக்கிரமிப்பு தசயயகா்ம
  ஒவத்வகாரு்வரின் உளநகாட்டு 

வி்வ்காரங்்ளில் மற்்வர த்லயிடகாமல் 
இருத்தல்

  தூதர் அைவிலகான சமத்து்வம் மறறும் 
ஒத்து்ழப்பு 

  அ்மதியுடன் இ்ைந்து ்வகாழ்தல்

அணிந்சரா இயககம்
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சீை பிரதமர்  
சூ-வயன்-லாய்

இந்திய பிரதமர்  
ஜெஹர்லால் ந�ரு

இந்த ஒப்பந்தங்்ள யகாவும் இருந்த 
தபகாதிலும், 1962ஆம் ஆணடு இந்தியகாவும்-
சீனகாவும் எல்்ல ததகாடரபகான வி்வ்காரத்தின் 
மீது இறுதியகா் தபகாரில் குதித்தன. இந்த இரு 
நகாடு்ளுக்கி்டதயயகான எல்்ல பிரச்ச்ன 
இந்த நகாள ்வ்ர இந்தியகாவின் த்வளியு்வுக் 
த்காள்்்யத் தீரமகானிப்பதில் மி்வும் 
முதன்்மயகா் உளைது. தபச்சு்வகாரத்்த 
மூலம் இந்தப் பிரச்ச்ன்யத் தீரக்் 
முயறசி்ள தமறத்காளைப்படுகி்து. 
இருந்ததபகாதிலும், பஞசசீலக் த்காள்்யகானது 
இந்தியகாவின் த்வளியு்வுக் த்காள்்யின் 
பரிைகாம எழுச்சியின் ஒரு முக்கியக் ்ட்டத்்த 
குறிப்பதகா் இருக்கி்து.

பனிப்தபகார ்காலத்தில் இந்தியகா தனது 
த்காள்்்ய ்வ்ரயறுக்் த்வணடியிருந்தது. 
17 ஆணடு்ள த்வளியு்வு வி்வ்காரத்தி்ன 
தனது தபகாறுப்பில் ்்வத்திருந்த பணடித 
ஜ்வஹரலகால் தநரு (1947-64) பனிப்தபகாரில் 
சிக்்காமல், இந்தியகாவுக்த்ன்று தசகாந்த 
த்வளியு்வுக் த்காள்்ப் பறறி ததளி்வகா் 
இருந்தகார. இந்த நி்லப்பகாடு 1961ஆம் ஆணடு 
அணிதசரகா இயக்்ம் ததகான்று்வதறகு 
்காரைமகா் அ்மந்தது. அணிதசரகா இயக்்ம் 

பகாணடுங் மகாநகாடு (இந்ததகாதனசியகா) 
1955ஆம் ஆணடு ஏப்ரல் மகாதம் 18ஆம் தததி 
முதல் 24ஆம் தததி ்வ்ர ந்டதபற்து. 
இதில் 29 நகாடு்ளின் த்ல்வர்ள ்லந்து 
த்காணடு அணிதசரகா இயக்்ம் 
உரு்வகாக்கு்வது பறறி வி்வகாதித்தனர.

பாண்டுங மா�ாடு

ததகான்று்வதறகு எகிப்தின் ்மகால் அப்துல் 
நகாசர, ்கானகாவின் கு்வகாமி நிக்ருமகா, 
இந்ததகாதனசியகாவின் அ்மது சு்ரதனகா 
மறறும் யூத்காஸ்தலவியகாவின் தஜகாசிப் புதரகாஸ் 
டிட்தடகா ஆகிதயகாருடன் தசரந்து தநருவும் 
அதன் நிறு்வனத் த்ல்வர்ளில் ஒரு்வர 
ஆ்வகார. கூட்டு தசரகா்ம எனும் ்ருத்்த 
“நடுநி்ல ்வகிப்பது” என்று தபகாருள த்காளைக் 
கூடகாது என ததகாடரந்து விைக்கினகார, இதன் 
தபகாருள நீதிக்கும் அநீதிக்குமகான சண்டயில் 
யகார ஒரு்வரும் நடுநி்லதயகாடு இருக்் 
முடியகாது என்பதகாகும். கூட்டு தசரகா்ம 
என்பதன் தபகாருள ரகாணு்வ ரீதியகா் எந்த ஒரு 
்வல்லரசு்ளுடதனகா அல்லது ரகாணு்வ 
மு்காம்்ளுடதனகா உடன்பகாடு தசயதுக் 
த்காளைக் கூடகாது என்பதகாகும். ஆனகால், 
நகாடு்ளுக்கி்டதய உளை சிக்்லின் 
தன்்மயின் அடிப்ப்டயில் அ்மதியகான 
ஒத்து்ழப்பு என்் தநகாக்்த்துடன் 
தீரமகானிக்கும் சுதந்திரத்்த தக்்்்வத்துக் 
த்காள்வது அணிதசரகா்ம ஆகும். இந்த 
சுதந்திரமகான ததரிவு மு்்தகான் சீனகாவுடனகான 
தபகாரின் தபகாது தமறகு உல் நகாடு்ளிடமிருந்து 
ஆயுதங்்ள த்காளமுதல் தசயய ்்வத்தது, 
தமலும் தசகாவியத் ஒன்றியத்துடன் தூதர் 
அைவிலகான உடன்படிக்்்்ய 1971இல் 
்வங்்ததச நகாட்டுடனகான தபகாருக்கு முன்னர 
தசயது த்காளைவும் முடிந்தது.

அணிதசரகா இயக்்ம் ததகான்று்வதறக்கு 
முன்பகா்த்வ இரணடு ்வல்லரசு 
கூட்டணி்ளுடனும் அணிதசரக்்் கூடகாது 
என்் சிந்த்ன இருந்தது. 1955 ஆம் ஆணடு 
ந்டதபற் பகாணடுங் ஆசிய-ஆப்ரிக்் மகாநகாடு 
அத்த்்ய அணிதசரகா த்காட்பகாட்டி்னக் 
த்காணடிருந்தது, பின்னர இதுதகான் 1961ஆம் 
ஆணடு அணிதசரகா இயக்்த்திறக்கு 
அடிப்ப்டயகா் அ்மந்தது. 

வ்சயல்பாடு

்வகுப்ப்்யில், உனது ஆசிரியரின் 
்வழி்காட்டுதல்படி “பகாணடுங்கின் பத்து 
த்காள்்்ள” பறறி வி்வகாதிக்்.
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ஆசியகா மறறும் ஆப்பிரிக்்கா ்ணடத்தில் 
்காலனி ஆதிக்்த்்த முடிவுக்கு த்காணடு ்வர 
குரல் த்காடுத்த தநரு, அணிதசரகா இயக்்தம 
அதமரிக்் மறறும் தசகாவியத் யூனியனின் 
ரகாணு்வக் கூட்ட்மப்புக்கு மகாற்கா் புதிதகா் 
சுதந்திரம் அ்டயும் நகாடு்ளுக்கு இருக்கும் 
என்் ததகா்லதநகாக்குப் பகார்்வ்ய 
த்காணடிருந்தகார. இதுத்வ அணிதசரகா 
இயக்்த்தின் ்மயக் ்ருத்தகாகும், பல புதிய 
நகாடு்ள இதன் ஒரு பகுதியகா் மகா் முடிவு 
தசயதன, அ்்வ பனிப்தபகார அரங்்த்தின் ஒரு 
அங்்மகா் தங்்ைது நகாடு இருக்் 
விரும்பவில்்ல.

ந்சாவியத் ஒன்றியத்தின் வீழ்ச்சியும்  
மறறும் வபாருளாதார தாராளமயமாககலும்  
(1991-முதல் தறவபாழுது ெ்ர)

தசகாவியத் ஒன்றியத்தின் வீழ்ச்சியினகால் 
ஏறபட்ட தபகாருைகாதகார தநருக்்டி்யத் 
ததகாடரந்து தகாரகாைமயம், தனியகாரமயம் 
மறறும் உல்மயமகாதல் தபகான்்்்வ எழுச்சி 
தபற்ன. இந்தியகா்்வ தபருமைவு தசகாசலிச 
தபகாருைகாதகாரத்தில் இருந்து சந்்தப் 
தபகாருைகாதகாரத்திறகு ந்ரத்திச் தசன்்து. 
இந்தியகா இதன் பி்கு அந்நிய தநரடி 
முதலீட்டிறகு (FDI) தனது ்தவு்்ைத் தி்ந்து 
விட்டது. பின்னர இது அதமரிக்் 
ஐக்கியநகாடு்ளுடனகான உ்வு்ள தமம்பட 
உதவியகா் அ்மந்தது.

தற்காலத்தில் இந்தியகா புது ்வ்்யகான 
ச்வகால்்்ை சந்திக்கி்து, மகாறி்வரும் புவிசகார 
அரசியல் தன்்ம்ளினகால் ்மயக்்ரு 
மகா்காமல், அதன் த்வளியு்வுக் த்காள்்்ள 
மகாறறிய்மக்்ப்பட்டிருக்கி்து. 

ததறகு ஆசியகாவின் சீனகா, உல் 
்வல்லரசு்ளில் ஒன்்கா் ஆகியிருக்கி்து. அது 
நமது அண்ட நகாட்டு த்வளியு்வுக் 
த்காள்்யின் ஒரு பகுதியகாகி்து. ்வைரந்து 
்வரும் தபகாருைகாதகாரத்துடன் இந்தியகாவும், ஒரு 

அந்நிய ந�ரடி  
முதலீடு

மணடல அைவிலகான சக்தியகாகி்து. எனத்வ 
முன்பு எப்தபகாழுதும் இல்லகாத ்வ்்யில் 
அதறகு இன்னும் அதி் உல்ைகாவிய தபகாறுப்பு 
ஏறபட்டுளைது. இந்த மகாற்ங்்ளுக்கு 
ஈடுத்காடுத்து இந்தியகா தன்னு்டய நல்னப் 
பகாது்காத்துக் த்காள்வதற்கா்வும், தன்னு்டய 
அண்ட நகாடு்ளுடன் நல்லு்வு்்ை 
்வைரத்துக் த்காள்வதற்கா்வும் தனது 
த்வளியு்வுக் த்காள்்யில் சில மகாறுதல்்்ை 
தசயய த்வணடியுளைது.

இந்தியகா மற் நகாடு்ளுடன் உ்்்வ 
தபணு்வதற்கான மற் ்காரணி்ைகா் 
பகாது்காப்பு மறறும் தபகாது பயன்பகாட்டிறகு 
அணு ஆற்்ல பயன்படுத்திக் த்காளளும் 
்வலி்ம்ய தன்ன்த்தத த்காணடிருத்தல், 
முக்கிய சர்வததச அ்மப்பு்ைகான பிரிக்ஸ் 
(BRICS), ஜி 20 (G20), ஷகாங்்காய அ்மப்பு(SCO) 
ஏவு்்ைத் ததகாழில்நுட்ப ்ட்டுப்பகாடு 
அ்மப்பு (MTCR) தபகான்் அ்மப்பு்ளில் 
உறுப்பினரகா் உளைது தபகான்்்வற்்க் 
கூ்லகாம். இந்தியகா தனது அ்டயகாைத்தில் 
ததகாடரந்து உயரந்து ்வரு்வதகால், உல்த்தில் 
உளை பல ்வலி்மயகான நகாடு்ள, ஐக்கிய 
நகாடு்ளின் பகாது்காப்பு ச்பயில் இந்தியகா்்வ 
நிரந்தர உறுப்பினரகா் இ்ைக்் த்வணடும் 
என்று குரல் த்காடுத்து ்வருகின்்ன. 
இந்தியகாவின் த்வளியு்வுக் த்காள்்யின் 
சகாரகாம்சத்்த நகாம் சுருக்்மகா் குறிப்பிட 
த்வணடுமகானகால், இஸ்தரல், ஈரகான், 
பகாலஸ்தீனம் மறறும் சவுதி அதரபியகா தபகான்் 
மகாறுபட்ட பணபு்்ை த்காணட நகாடு்ளுடன் 
நட்பு்்்வ ்்வத்திருக்கும் மி்வும் அரிதகான 
தனித்தன்்ம்யக் த்காணடிருக்கின்் ஒதர 
நகாடு இந்தியகா எனலகாம்.
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9.2 இந்திய-அவமரிககா உ்றவுகள்
ெரலாறு

அதமரிக்்கா உடனகான 
மு்்யகான அரசியல் உ்வு 
இரணடகாம் உல்ப் தபகார ்கால 
்ட்டத்தில் ததகாடங்கியது. 
முதன்முதலகா் 1940ஆம் 
ஆணடு தகாமஸ் வில்சன் 
மறறும் சர கிரிஜகா சங்்ர பகாஜபகாய ஆகிய 
தூதர்்ை பரிமகாறிக் த்காள்வது நி்ழ்ந்தது. 

இது டில்லியில் தூதர் அலு்வல்த்்த 
நிறுவு்வதறகு ்காரைமகாகியது. 

எனினும் 1946ஆம் ஆணடு ்வ்ர 
ததகாடரந்து ஹகாரி S. ட்ருமன் என்் 
குடியரசுத்த்ல்வரின் த்ல்மயின்கீழ்தகான் 
இந்திய-அதமரிக்்காவுக்கு இ்டதய 
முழு்மயகான முழுதநர தூதர் உ்வு்ள 
ததகான்றியது. 1947ஆம் ஆணடு இந்தியகா 
சுதந்திரம் அ்டந்தவுடன் தமலும் இது 
்வலுப்படுத்தப்பட்டது. ஜ்வஹரலகால் தநரு 
த்ல்மயின் கீழ், இந்தியகாவின் த்வளியு்வுக் 
த்காள்் “அணிதசரகா்ம” என்் ்ருத்்த 
அ்டயகாைமகா்க் த்காணடிருந்தது, இதன் 

தாமஸ் வில்்சன்
்சர் கிரிஜா ்சஙகர் 

பாஜபாய்
ஹாரி S  

ட்ரூமன்

வித்வ்கானந்தர இல்லம் தசன்்ன தமரினகா 
்டற்்ரயில் அ்மந்துளைது. இது ஒரு ்காலத்தில், 
ஐஸ் ஹவுஸ் என்று அ்ழக்்ப்பட்டது. இந்திய-
அதமரிக்்கா உ்வு்ளுக்கு சகான்று ப்ர்வதகா் 
நிறகி்து. இந்த இல்லமகானது, 1840ஆம் ஆணடு 
“டியூடர ஐஸ்” என்் நிறு்வனம், அதமரிக்்காவில் 

இருந்து த்காணடு ்வரப்பட்ட பனிக்்ட்டி்்ை தசமித்து ்்வக்கும் இடமகா் பயன்படுத்தப்பட்டது. 
1847ஆம் ஆணடு தஹன்றி தடவிட் ததகாதர (Henry David Thoreau) என்் ்விஞர “்வகால்டன்” என்் 
குைத்தில் இருந்து டியூடர நிறு்வனத்திறகு “ஐஸ் குைத்தில்” இருந்து டியூடர நிறு்வனத்திறகு “ஐஸ்” 
்்ைப் (பனிக்்ட்டி்்ை) எடுத்துச் தசல்்வ்த “த்வயயிலின் தகாக்்த்தகால் புழுக்்த்திறகு 
உளைகாயிருக்கும் எனது சகாரலஸ் டன் மறறும் நியூ புதிய ஆரலியன்ஸ் ்வகாழ்விட ்வகாசி்ள மறறும் 
தசன்்ன, பம்பகாய மறறும் த்கால்்த்தகா ்வகாசி்ளும் எனது கிைறறில் இருந்து நீர அருந்துகி்கார்ள” 
என்று எழுதினகார. இன்னும், 1600 ஆணடு்ளுக்கு முன்னர நகாம் தசன்று பகாரத்ததகாமகானகால், 
அதமரிக்் ்வணி்ர்ள ததகாடரச்சியகான ்வரத்த்த்்தயும், லகாபத்்தயும் ததடி இந்தியகா 
்வந்துளைனர என்பது மி்வும் ஆர்வத்திறகிடமகான ஒன்்காகும். பகாஸ்டன் ந்ரில் பி்ந்த எலிஹு 
தயல் என்ப்வர 20 ஆணடு்ைகா் கிழக்கிந்தியக் ்ம்தபனியின் த்ல்வரகா் பணிபுரிந்திருக்கி்கார. 
்தனடிக்த்ட் என்் இடத்தில் இருக்கும் தயல் பல்்்லக்்ழ்ம் இ்வரின் இ்ப்பு பி்கு இட்டப்பட்ட 
தபயதர ஆகும். நீணட ்காலத்திறகு முன்தப ்வட அதமரிக்்காவில் இருக்கும் புலம் தபயரந்ததகார 
யகா்வரும், பிரிட்டிஷ் ஏ்காதிபத்திய ரகாணு்வத்தில் வீரர்ைகா் இருந்து ஆங்கிதலகா-பிதரஞசு தபகாரில் 
சண்டயிடச் தசன்்்வர்தை ஆ்வர.

விநெகாைந்தர் இல்லம்
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தபகாருள என்பது அரசு்ைகானது, எந்த ஒரு 
முதன்்மயகான ரகாணு்வ பலம் த்காணதட 
அதி்கார மணடலங்்ளுடன் மு்்யகா் 
தசரந்து த்காள்வததகா அல்லது எதிரகா் 
நிறபததகா அல்ல. தபகாருக்கு பிந்்தய சர்வததச 
உ்வு்ள யகாவும் இரணடகாம் உல்ப் தபகாரின் 
நி்ழ்வு்ள மறறும் அதி்காரத்தின் 
வி்ைவு்ைகால் ்வழிநடத்தப்பட்ட்்வதய 
ஆகும்.

பிரிவி்னயின் தபகாழுது, ்காஷ்மீர ஓர 
முடியரசகா் இந்தியகாவுடன் இ்ைந்தது. 
இத்ன பகாகிஸ்தகான் எதிரத்தது. இது குறித்து 
பகாகிஸ்தகான், இந்தியகாவுடன் ்காஷ்மீரின் 
இ்ைப்பு சட்டவிதரகாதமகானது, 
்ட்டகாயத்தினகால் தசயயப்பட்டது என்று 
கூறியது. 1948ஆம் ஆணடு இந்த சிக்்ல் 
ஐக்கிய நகாடு்ளின் வி்வகாதத்திறகு எடுத்துக் 
த்காளைப்பட்டது, இதன் வி்ை்வகா் இந்திய-
பகாகிஸ்தகானுக்்கான ஐக்கிய நகாடு்ளின் 
ஆ்ையம் (UNCIP) நிறு்வப்பட்டது. இதில் 
இந்தியகா ்டு்மயகா் ஏமகாற்ம் அ்டந்தது. 
“இது முழு்வதும் த்வ்கான நட்வடிக்்்” 
என்றும், அதமரிக்்கா மறறும் இங்கிலகாந்து 
நகாடு்ளின் தசயறபகாட்டி்னயும் இந்தியகா 
விமரசித்தது. ததகாடரந்து தநரு ஐக்கிய 
நகாடு்ளுக்கு தன்னு்டய முதறபயைத்்த 
தமறத்காணடகார. 

இரணடு அரசு்ளின் த்ல்ம்ளுக்கு 
இ்டதய தனித்த ஒத்துைரவு இல்லகாமல் 
தபகானதகாலும், பரஸ்பரம் இரு்வரும் 
கு்்க்கூறிக் த்காணடதகாலும், இந்திய-
அதமரிக்்கா இ்டயிலகான உ்வு தமலும் 
விரிசல்டந்தது. சீட்தடகா (SEATO) மறறும் 
தசன்தடகா (CENTO) எனப்படும் அதமரிக்்கா 
்வழங்கிய (ததன்கிழக்கு ஆசிய ஒப்பந்தம் 
அ்மப்பு மறறும் மத்திய ஒப்பந்தம் அ்மப்பு) 
தநச உடன்படிக்்் அ்மப்பு தமலும் உ்்்வ 

தென்கிழக்கு ஆசிய 
ஒப்பநெ அமைபபு (SEATO)

ைத்திய ஒப்பநெ அமைபபு 
(CENTO)

தமம்படுத்தவில்்ல. இந்த அ்மப்பில் 
பகாகிஸ்தகா்ன தசரத்தது மறறும் பகாகிஸ்தகான்-
அதமரிக்்கா ரகாணு்வ ஒப்பந்தம் தபகான்்்்வ 
இருதரப்பு உ்வு்ளி்டதய சிறிதைவு மட்டுதம 
முன்தனற்த்திற்கான நம்பிக்்்்ய 
ஏறபடுத்தியது. ஐசதனகா்வர மறறும் த்ன்னடி 
ஆகிதயகாரின் இரணடகாம் மு்் பதவி்காலத்தின் 
தபகாது, அது மி்ச் சிறிய ்காலமகா் இருந்த 
தபகாதிலும் சி்ப்பகான சூழ்நி்ல 
நிலவியதபகாதும், இன்னும் அ்னத்து 
்காலங்்ளுக்்கான உ்வு நிலவு்வதறகு இன்னும் 
நீணட தூரம் இருந்தது.

அதமரிக்்காவின் நிதி உதவி திட்டத்்த 
நிரகா்ரித்து, வியட்நகாமில் ப்ட்ள 
குவிக்்ப்பட்டது தபகான்்்்வ இந்திய-
அதமரிக்்கா உ்வு்்ை தமலும் 
பதற்திறகுளைகாக்கியது.

ததகாழில்மயமகாக்்லுக்கு, தபகாருைகாதகார 
மறறும் ததகாழில்நுட்ப உதவி்ளுக்கு 
அதமரிக்்கா்்வ இந்தியகா நகாடியதபகாது, 
இந்திய-அதமரிக்்காவின் உளநகாட்டு 
(தபகாருைகாதகார) திட்டங்்ளில் த்லயிட 
மறறும் ஆதிக்்ம் தசலுத்த முயறசித்தது. 
ஆனகால், தசகாவியத் ஒன்றியம் ்னர் 
ததகாழில்்ளின் உள்ட்ட்மப்்ப ்ட்டி 
எழுப்பு்வதறகு மி்வும் தகாரகாைமகான ்வ்்யில் 
உதவி்்ை அளித்தது. இந்தியகா தசகாவியத் 
ஒன்றியத்துடன் ்வரத்த் ஒப்பந்தத்்த 
ஏறபடுத்திக் த்காணடது. இந்திரகா ்காந்தி 
த்ல்மயிலகான இந்தியகா ஒரு 
த்லப்பட்சமகான அணு-ஆயுதப் பர்வல் த்ட 
ஒப்பந்தத்தில் ்்தயழுத்திட்டு பணிந்துதபகா் 
மறுத்துவிட்டது. பின்பு ்வந்த ஆணடு்ளில் 
ரகாஜீவ ்காந்தி, தனக்கு முன்பிருந்த்வர்ள 
தபகால் அல்லகாமல் உல்த்திறகு இந்தியகா ஒரு 

தபகாதுச்சட்டம் 480 கீழ் 1954ஆம் 
ஆணடு த்வைகாண உறபத்திப் தபகாருள்்ை 
இந்தியகாவிறகு ்வழங்கு்வதறகு ஐந்து  
ஒப்பந்தங்்ள இந்திய-அதமரிக்்கா இ்டதய 
்்தயழுத்தகானது.
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்வைரச்சி சகாரந்த எழுந்து ்வரும் 
தபகாருைகாதகாரமகா் தனியகார முதலீட்டிறகு ்வழி 
தி்ந்து விட்டகார.

பனிபநபாருககு பிந்்தய காலம்

நீணட ்கால ்காலனியகாதிக்் 
அழிவு்ளிலிருந்து மீணதடழுந்த இந்தியகா, 
சுதந்திரத்திறகு பி்கு 50 ஆணடு்ளில் 
மகாதபரும் மக்்ைகாட்சி அ்மப்்ப த்காணட 
இந்தியகா அ்மதி்ய நி்லநகாட்ட உறுதி 
பூணடுளைது. இந்த இ்ையதை ்காலத்தில், 
இந்தியகாவின் பன்்மத்து்வம், த்்வல் 
ததகாழில்நுட்பத்தி்ன் மறறும் ஆங்கிலதமகாழித் 
தி்்ம தபகான்்்்வ இந்தியகாவிறகு தபரிய 
தசகாத்தகா் உளைது. இந்த புத்தகாயிரமகாணடில், 
ஆசியகாவின் இருதபரும் நகாடு்ைகான 
இந்தியகாவும், சீனகாவும் அதி்காரமிக்் 
நகாடு்ைகா் மிளிரத் ததகாடங்கியுளைன. 

இது சர்வததச அதி்காரம் தமறகிலிருந்து 
கிழக்கு தநகாக்கி ந்ர்வ்த ் காட்டுகி்து. நரசிம்ம 
ரகாவ மறறும் கிளிணடன் ்காலத்தில் இந்திய-
அதமரிக்்கா உ்வில் முன்தனற்ங்்ள 
ஏறபட்டன. இரு நகாடு்ளுக்கி்டதய ரகாணு்வ 
ஒத்து்ழப்பும் ஏறபட்டது. 

பகாகிஸ்தகான் எல்்லக் ்ட்டுப்பகாட்டு 
த்காட்்ட மீறி ்காரகில் தபகாரில் ஈடுபட்டதபகாது 
அதமரிக்்கா அ்த ்ணடித்து இந்தியகாவின் 
நி்லக்கு ஆதர்வளித்தது. அ்த இந்தியகாவும் 

ொஜபாய் �ரசிம்ம ராவ் பில் கிளிண்்டன்

அவமரிகக அதிபர் ஜார்ஜ W. புஷ் மறறும் 
இந்திய பிரதமர் மன்நமாகன் சிங

இந்திய குடியரசுக்கும்–அதமரிக்் ஐக்கிய 
நகாடு்ளுக்கும் இ்டதய ்்தயழுத்திடப்பட்ட 
இந்திய-அதமரிக்்கா ரகாணு்வம் சகாரகா அணு 
ஒப்பந்தம் அல்லது இந்திய-அதமரிக்்கா அணு 
ஒப்பந்ததம, 123 உடன்படிக்்் 
என்்்ழக்்ப்படுகி்து. இதற்கான அடிப்ப்ட 
்ட்ட்மப்பு த்வ்லக்்கா் 2005ஆம் ஆணடு ஜீ்ல 
மகாதம் 18ஆம் தததி அன்று ்்தயழுத்திடப்பட்டது. 
இது ததகாடரபகா் இந்திய பிரதமர மன்தமகா்ன் சிங் 
மறறும் அதமரிக்் அதிபர ஜகாரஜ W. புஷ் ஆகிதயகார 

த்வளியிட்ட கூட்டு அறிக்்்யின்படி, அதில் இந்தியகா தனது ரகாணு்வம் மறறும் ரகாணு்வம் சகாரகாத 
அணு உ்ல்ள அ்மப்பு்்ை தனித்தனியகா் பிரித்துக் த்காள்வது என்ப்த ஏறறுக் த்காணடது 
மறறும் இந்தியகாவின் அ்னத்து தசயறபகாடு்்ையும் சர்வததச அணு ஆற்ல் மு்்மயின் 
பகாது்காப்பின் கீழ் இருக்கும்படியும், அதறகு ் ்மகா்கா், அதமரிக்்கா இந்தியகாவுடன் முழு்மயகான 
ரகாணு்வம் சகாரகா ஒத்து்ழப்்ப ்வழங்் ஏறறுக் த்காணடது.

இந்த ஒப்பந்தமகானது. இந்தியகா “ரகாணு்வம் சகாரகாத” என்று அ்டயகாைப்படுத்திய அணுக்்ரு 
உ்ல அ்மப்பு்்ை, நிரந்தரப் பகாது்காப்பு என்் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ்்வத்து விட்டு, 
பிரச்ச்னக்குரிய தை்வகாடங்்ள மறறும் ததகாழில்நுட்பங்்்ை, குறிப்பகா் ரகாணு்வம் சகாரகா 
அணுக்்ரு தசறிவூட்டல் பணி்ள உளளிட்ட, மறறும் மறுசுழறசி தசயயும் சகாதனங்்்ை, இந்த 
சர்வததச அணு ஆற்ல் மு்்ம்ளின் பகாது்காப்பு ்வரம்பின்கீழ் ்வரு்வ்தக் கூட தசயயகாமல் 
விதிவிலக்கு தபறும்படியகா் தசயது விட்டது.

2008ஆம் ஆணடு அக்தடகாபர மகாதம் 1ஆம் தததி அன்று, ரகாணு்வம் சகாரகா அணு உ்ல 
எரிதபகாருள மறறும் ததகாழில்நுட்பத்்த பரிமகாறிக் த்காள்வது ஆகிய்்வ உளைடங்கிய 
ஒப்பந்தத்திறகு அதமரிக்் தமல்்வ “தசனட்” ஒப்புதல் அளித்தது.

இந்திய-அவமரிககா ஐககிய �ாடுகளுககி்்டநயயாை ராணுெம் ்சாரா அணு ஒபபந்தம்
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்வரத்வற்து. இந்தியகாவிறகு 2000ஆம் ஆணடில் 
அதமரிக்்கா அதிபர கிளிணடனின் ்வரு்் 
இந்திய-அதமரிக்்கா உ்வில் ஒரு புதிய 
அத்தியகாயத்்த மலரச் தசயதது. ்வகாஜபகாய 
இந்திய-அதமரிக்்கா உ்்்வ பறறி 
குறிப்பிடும்தபகாது டிஜிட்டல் உலகில் 
இந்தியகாவும் அதமரிக்்காவும் பக்்த்து நகாடு்ள 
மறறும் பங்்காளி்ள என்்கார. அதன் பின்பு, 
அறிவியல் ததகாழில்நுட்பம், சூழலியல் 
பகாது்காப்பு, பரு்வநி்ல மகாற்ம், ் ல்வி, எச்.ஐ.வி, 
சுனகாமி மீட்பு தபகான்்்வறறில் இரு நகாடு்ளும் 
ஒத்து்ழப்புடன் தசயல்பட முடித்வடுத்தன. 
அதன் ததகாடரச்சியகா் புஷ் நிர்வகா்த்தின் 
தபகாதும், இதத இைக்்மகான பகா்தயில் இரு 
நகாட்டு உ்வு பயணித்தது. இரு நகாடு்ளும் 
இயற்்யகா்த்வ கூட்டகாளி்ள என்றும் 
கூ்ப்பட்டன. இந்த உ்வு, ஒபகாமகா அதமரிக்்கா 
அதிபரகான பி்கு நன்கு பக்கு்வம்டந்த ஒன்்கா் 
மகாறியது, பகாது்காப்பு, அணு ஆற்ல் 
தபகான்்்வறறில் புது ஒப்பந்தங்்ள 
தபகாடப்பட்டன.

அவமரிகக அதிபர் ஒபாமா மறறும்  
இந்திய பிரதமர் �நரந்திர நமாடி

எதிர்கால ஒத்து்ைபபு

டிரம்ப் நிர்வகா்த்தில் ் காைப்பட்ட தபகாக்கு 
உல் நகாடு்ளுக்கி்டதய பதட்டத்்தயும், 
எதிரவி்ன்யயும் ஏறபடுத்தின. புதிய 
நிர்வகா்த்தின் கீழ் ததகாடரந்து இந்திய-
அதமரிக்்கா உ்வு்ள ததகாடரந்த தபகாதிலும், 
்வரத்த்ம் மறறும் ததகாழில்நுட்ப சிக்்ல்்ள, 
“அதமரிக்்கா முதன்்ம” எனும் த்காள்் 
தபகான்்்்வ எல்லகாம் மி்வும் முக்கியமகான 
த்டக்்ற்ள ஆகும். மற்படி, ஆழ்ந்த நட்பு்வு 
த்காணடிருக்கின்்ன. பகாரம்பரியமிக்் இந்திய 
ஈரகான் உ்வு்ளில் அதமரிக்்காவின் த்லயீடு 
இந்திய த்வளியு்வுக் த்காள்்க்கு 
ச்வகால்்்ை ஏறபடுத்தியுளைது. இந்தியகா 

த்வளியு்வில் எந்த வித த்லயீடும் இல்லகாத 
சுதந்திரமகான த்காள்்்ய ்்டபிடிக்கி்து.

இந்திய-அவமரிககா உ்றவுகளின்  
கால ெரி்்ச

ெ. 
எண் ஆண்டு முககியமாை நிகழ்வுகள்

1 1949 பிரதமர தநரு அதமரிக்் ஐக்கிய 
நகாடு்ள தசல்லுதல்

2 1978 அதமரிக்் அதிபர ்காரட்டர 
இந்தியகாவிறகு ்வரு்் தருதல்

3 1991 தபகாருைகாதகார சீரத்திருத்தம்

4 1998
இந்தியகா அணு ஆயுத தசகாத்ன 
தசயதல். அதமரிக்்கா இந்தியகா மீது 
தபகாருைகாதகார த்ட விதித்தல்

5 2000 கிளிணடன் ்வரு்், உ்வு்ள 
்வலுப்படுதல்

6 2001 அதமரிக்்கா, இந்தியகா மீதகான 
தபகாருைகாதகார த்ட்்ை நீக்குதல்

7 2005 ஆற்ல் பகாது்காப்பு தபச்சு்வகாரத்்த

8 2005 இந்தியகா, அதமரிக்்கா புதிய ரகாணு்வ 
்ட்ட்மப்பில் ்்தயழுத்திடுதல்

9 2005 அணு ஒப்பந்தம்

10 2010 தபகாருைகாதகார மறறும் நிதி ஒத்து்ழப்பு

11 2010 இந்தியகா, அதமரிக்்கா பகாது்காப்பு முதல் 
தபச்சு்வகாரத்்த து்வங்குதல்

12 2010
ஐ.நகா பகாது்காப்பு ச்பயில் இந்தியகா 
நிரந்தர உறுப்பினரகாகும் இந்தியகாவின் 
முயறசிக்கு ஒபகாமகா ஆதரவு

13 2011 அதமரிக்்கா, இந்தியகா ்வ்லதைப் 
பகாது்காப்பு ஒப்பந்தம் ்்தயழுத்திடல்

14 2015
ஒபகாமகா இந்தியகாவிறகு இரணடகா்வதகா் 
மு்்யகா் ்வருதல் மறறும் உ்்்வ 
தமம்படுத்துதல்

15 2016 இந்தியகா ஒரு முக்கியமகான ரகாணு்வ 
கூட்டகாளியகா் ஒபகாமகா அங்கீ்ரித்தல்

16 2019 இந்தியகாவின் சி்ப்பு ்வரத்த் தகுதி்ய 
டிரம்ப் முடிவுக்கு த்காணடு ்வந்தகார

நிகழ் 
ஆய்வு

9.3 இந்திய-ரஷ்ய உ்றவுகள்
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தசகாவியத் ஒன்றியமகானது 1947ஆம் 
ஆணடு முதல் இந்தியகாவின் மி் தநருங்கிய 
நணபனகா்வும், ரகாணு்வ ரீதியகா் ஒரு 
பங்குதகாரகா்வும் இருந்திருக்கி்து. இந்த இரு 
நகாடு்ளுக்கு இ்டதயயகான நட்பு்்வகானது பல 
ச்வகாலகான புவியரசியல் மகாற்ங்்ளின் தபகாதும் 
ததகாடரகி்து. அதமரிக்்கா்்வப் தபகால் 
அல்லகாமல், ரஷ்யகா்வகானது இந்தியகாவின் 
பகாது்காப்பு மறறும் ரகாணு்வம் 
ததகாடரபகான தன்னகாட்சி 
நி்ல்ய ்வரலகாறறு ரீதியகா் 
புரிந்து த்காணடது மறறும் 
மதிக்கி்து. அது (ரஷ்யகா) 
இந்தியகா்்வ மி்ப் 
பழ்மயகான நகா்ரி்ம் மறறும் மி் உயரந்தப் 
பணபகாடு, அறி்வகாற்ல், தபரறிவு த்காணட 
நகாடகா்ப் பகாரக்கி்து. இரு நகாடு்ளுக்கி்டதய 
ததகாடரும் உ்வின் இந்த அடிப்ப்டப் 
பணபகானது, ்டந்தக் ்காலங்்ளில் இரு தரப்பு 
உ்வு்ள மலர்வதறகு உத்த்வ்மகா் இருந்தது. 

ததகாடக்்த்தில், இந்தியகா சுதந்திரம் 
அ்டந்தவுடன், தசகாவியத் ஒன்றியம்(USSR) 
தஜகாசப் ஸ்டகாலின் த்ல்மயின் கீழ் இருக்கும் 
தபகாழுது, இந்தியகாவினு்டய சுதந்திரமகான 
த்வளியு்வுக் த்காள்் மறறும் அணிதசரகா 
த்காள்்யின் உண்மத் தன்்ம்ய 
சந்ததகித்தது. இருந்ததபகாதிலும், இந்திய-
ரஷ்ய நல்லு்்வகானது, இந்தியப் பிரதமர 
ஜ்வஹரலகால் தநருவின் 1955ஆம் ஆணடு ஜுன் 

இந்தியப பிரதமர் ஜெஹர்லால் ந�ரு 
ந்சாவியத்ெரு்க

USSR  பிரதமர் நிகிதா குருந்சவின் இந்தியா ெரு்க

மகாதம் தசகாவியத் ஒன்றியத்தின் பயைம், 
அத்னத் ததகாடரந்து தசகாவியத்தின் பிரதமர 
நிகிதகா குருதஷவின் 1955ஆம் ஆணடு டிசம்பர 
மகாத ்வரு்் ஆகிய்வற்கால் சி்ப்பு் 
ததகாடங்கியது.

இதத ்காலக்்ட்டத்தில் தகான் இந்தியகா, 
தசகாவியத் மகாதிரியின் அடிப்ப்டயிலகான 
திட்டமிட்ட தபகாருைகாதகாரம் மறறும் தசகாசலிச 
மகாதிரியகான சமூ் அ்மப்்ப 
ஏறறுக்த்காணடது. இந்த ச்காப்தத்தில் தகான் 
தசகாவியத் ஒன்றியம் தமறகு உலகின் 
தகாக்்த்்த ் ட்டுப்படுத்த, நிதி உதவி, ்வரத்த்ம் 
மறறும் தூதர் உ்வு தபகான்்்வற்் மூன்்காம் 
உல் நகாடு்ளில் பயன்படுத்தியது. இதன் 
வி்ை்வகா், இந்திய-தசகாவியத் உ்வு்ள 
உதலகா்வியல், பகாது்காப்பு, ஆற்ல் மறறும் 
்வரத்த்த் து்்்ளில் தமம்படத் ததகாடங்கியது.

இருதரப்பும் 1971ஆம் ஆணடு இந்திய-
தசகாவியத் அ்மதி, நட்பு்வு மறறும் 
ஒத்து்ழப்பு உடன்படிக்்்யில் 
்்தயழுத்திட்டன. இது இரு 
நகாடு்ளுக்கி்டதயயகான உ்வு்ளில் நி்ழ்ந்த 
சம்ப்வங்்ளில் ஒரு ்மல்்ல் ஆகும்.

இது, இந்த உடன்படிக்்்யில் 
உளை்வர்ளுக்கு எதிரகா் ஏததனும் ரகாணு்வ 
நட்வடிக்்் இருக்குமகானகால் உடனடியகா் 
ஆதலகாச்ன அளிக்கி்து. 1971ஆம் ஆணடு 
இந்திய-பகாகிஸ்தகான் தபகாரின் தபகாது, 
தசகாவியத் ஒன்றியம், இந்தியகாவிறகு ஆதர்வகா் 
உறுதியகான நட்வடிக்்் எடுக்், ஏறத்னத்வ 
அதமரிக்்கா தனது 7-்வது ்டறப்டப் பிரி்்வ 
்வங்்காை விரிகுடகா ்டறபகுதிக்கு 
அனுப்பியிருந்த நி்லயில் அது இந்தியகாவிறகு 
எதிரகா் இருக்குமகானகால் அத்ன 
எதிரத்காளை தனது தபகார ்ப்பல்்்ை 
இந்திய தபருங்்டற பகுதிக்கு அனுப்பி 
்்வத்தது. அதததபகால 1971ஆம் ஆணடு 
இந்திய-பகாகிஸ்தகான் தபகாரின் வி்ைவு மறறும் 
பங்்ைகாததஷ் நகாட்டின் ததகாற்ம் 
தபகான்்்்வதயல்லகாம் இந்தியகா மறறும் 
தசகாவியத் ஒன்றியத்தினியி்டதய ஒரு 
நம்பிக்்்யகான நட்பு்்்வ நிறுவியது. 

12th_Political Science_Unit_9_Tamil.indd   48 05-10-2019   13:35:57
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (48 (( 49

இந்திய-ரஷ்ய உ்றவுகள் (1991 முதல் இன்று 
ெ்ர)

1991ஆம் ஆணடு தசகாவியத் 
ஒன்றியத்தின் வீழ்ச்சியுடன், இந்தியகாவிறகும் 
புதியதகா் ஏறபட்ட ரஷ்யகாவிறகும் 
இ்டதயயகான இருதரப்பு உ்வு்ள ஒரு 
நிச்சயமற் தன்்மக்கு தசன்்து. தசகாவியத் 
ஒன்றியம் என்் அரசு இல்லகாமல் 
தபகாயவிட்டதகால் 1971ஆம் ஆணடு தசயது 

த்காணட உடன்படிக்்் தசயலிழந்து தபகானது. 
ரஷ்யகாவும் தனது ்்வனத்்த அதன் 
உளவி்வ்காரங்்ளிலும், அதமரிக்்கா மறறும் 
ஐதரகாப்பகா உடனகான உ்வு்ளிலும் ்்வனம் 
தசலுத்தியது. இப்தபகாழுது இந்தியகா, பி் 
்வைரும் நகாடு்்ைப் தபகால் இருக்கும் 
ஆர்வமும் ்வைரச்சிக்்கான ்வகாயப்பும் இல்லகாத 
ரஷ்யகாவுடன் பரஸ்பர உ்்்வ தமறத்காணடு 
்வருகி்து.

  இந்திய-தசகாவியத் அ்மதி, நட்பு்வு மறறும் ஒத்து்ழப்பு உடன்படிக்்்யகானது 1971ஆம் 
ஆணடு ஆ்ஸ்ட் 9 ஆம் தததி ்்தயழுத்தகானது.

  இரு நகாடு்ளுக்கி்டதய நிலவும் நட்பு்வு்்ை விரி்வகாக்்ம் தசயய விருப்பம் ததரிவிப்பது.

  ததசத்தின் நலன்்்ை எட்டக்கூடியதகா்வும், ஆசியகாவிலும், உல்ம் முழு்வதும் நீடித்த 
அ்மதி நில்வவும், நட்பு்வு மறறும் ஒத்து்ழப்்ப தமலும் ்வைரத்ததடுப்பதுமகான 
நட்வடிக்்்்்ை எடுத்தல்.

  சர்வததச அ்மதி மறறும் பகாது்காப்பு ஆகிய்வற்் தமம்படுத்த தக்்்்வக்் உறுதிதயறறுக் 
த்காளளுதல், சர்வததச பதட்டத்்த தணித்தல் மறறும் ்காலனியகாதிக்்த்தின் அ்னத்து 
(அ்டயகாைங்்்ையும்) மிச்சம் இருப்ப்்வ்்ையும் இறுதியகா் இல்லகாமல் தசயதல்.

  அ்மதிதயகாடு அ்ன்வரும் ஒன்்கா் இ்ைந்திருத்தல் என்் த்காட்பகாட்டில் தங்்ளின் 
உறுதி்ய, மறறும் பல்த்வறு அரசியல் மறறும் சமூ் அ்மப்பு்்ைக் த்காணட 
அரசு்ளி்டதய ஒத்து்ழப்்ப உயரத்திப்பிடித்தல்.

  இன்று உல்த்தில் உளை சர்வததச பிரச்ச்ன்ள அ்னத்்தயும் ஒத்து்ழப்பின் மூலதம 
தீரக்் முடியும், தபகாரகால் அல்ல என்ப்த ஏறறுக் த்காளை ்்வப்பது.

  ஐக்கிய நகாடு்ள ச்ப சகாசனத்திறகு கீழ்படி்வது எனும் உறுதி்ய மறு உறுதிப்படுத்து்வது 
ஆகிய்வற்்க் த்காணடிருக்கி்து.

இந்திய-ந்சாவியத் அ்மதி, �ட்பு்றவு மறறும் ஒத்து்ைபபு உ்டன்படிக்க 1971

ரஷ்ய அதிபர தபகாரிஸ் எல்ட்சின் தனது 
1993ஆம் ஆணடு இந்திய ்வரு்்யின் தபகாது 
1971ஆம் ஆணடு தசயது த்காணட 
உடன்படிக்்்்ய மீணடும் தூணடிவிடும் 
விதமகா் புதிய நட்பு உடன்படிக்்்யில் 
்்தயழுத்திட்டகார. எனினும் ப்ழய 
உடன்படிக்்்யின் அடிப்ப்டத்தன்்ம 
மகாறறிய்மக்்ப்பட்டு, புதிய 
உடன்படிக்்்யகானது அ்மதிக்கு 
அச்சுறுத்தல் ்வரும்தபகாழுது, ஆதலகாச்னயும் 
ஒருங்கி்ைப்பு மட்டும் இருப்பதகா் 
தசயயப்பட்டது.

தசகாவியத் ஆட்சிக்்காலத்தில் இருந்தது 
தபகால் அல்லகாமல், தபகாரிஸ் எல்ட்சின் 
இந்தியகா்்வ ஒரு “இயற்் கூட்டகாளி” என்று 
கூறினகாதர தவிர, சி்ப்பகான உ்வு உளைது 
எனும் அைவிறகு ஒரு உைர்்வ ஏறபடுத்திக் 
த்காடுக்்வில்்ல. இந்த உ்்வகானது இரு 

நஜா்சப ஸ்்டாலின்
விளாடிமிர் புடின்

நபாரிஸ் -  
வயல்ட்சின்
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நகாடு்ளுக்கி்டதய 1990ஆம் ஆணடு்ளின் 
து்வக்்ம் ்வ்ர இருந்ததபகாதிலும், 
இக்்காலக்்ட்டத்தில் ரஷ்யகா உ்வு மி்ச் 
சகாதகாரைமகா்த்வ இருந்தது. இந்தியகா்்வ, 
ரஷ்யகா ஒரைவுக்கு பு்க்்ணித்தகாலும், அது 
இந்தியகாவிறகு எவவித தீங்்்யும் 
ஏறபடுத்தவில்்ல.

விைகாடிமிர புடின் அதிபர 
த்ல்மயிலகான (2000 முதல் இன்று ்வ்ர) 
புதிய ரஷ்யகா, எல்ட்சின் ்காலத்து இந்திய-
ரஷ்யகா இருதரப்பு உ்வு்்ை மீணடும் 
ப்ழயபடி மகாறறி அ்மந்தது. ரஷ்யகா்வகானது 
2000ஆம் ஆணடு இந்தியகாவுடன் ”ரகாணு்வம் 
சகாரந்த நட்பு்வு பிர்டனத்தில்” 
்்தயழுத்திட்டது. தமலும் 2010ஆம் ஆணடு 
இந்த பிர்டனமகானது சி்ப்பகான ரகாணு்வம் 
சகாரந்த நட்பு்வு பிர்டனத்்த அடுத்த 
நி்லக்கு எடுத்துச் தசன்்து. மகாஸ்த்கா 
யூதரகா- ரஷ்யகா பகுதியின் ்வல்லரசு என்் 
்வ்்யில், இந்தியகா தபகான்் ப்ழய 
நணபருடன் திடமகான நட்பு்வு இல்லகாமல் 
ஆசியகாவின் ததகான்றி்வரும் ஒரு சக்தி என்ப்த 

முன்னதகா் இந்தியகாவும்-ரஷ்யகாவும், 
எஸ்-400 ்வகான்்வழி பகாது்காப்பு 
ஏறபகாட்டிற்கான (Air Defence System) 5.2 
பில்லியன் டகாலர மதிப்பிலகான 
்வரத்த்த்திறகு ்்தயழுத்திட்டன. இந்த 
்வகான்பகாது்காப்பு ஏறபகாடகானது 2020ஆம் 
ஆணடிறகுள ்வழங்்ப்பட்டுவிடும் என்று 
எதிரபகாரக்்ப்படுகி்து. எஸ்-400 டி்ரயம்ஃப் 
(triumph) என்பது தமம்பட்ட த்ரயில் இருந்து 
்வகானிறகு தசன்று தகாக்கும் ஏவு்்ை 
அ்மப்பு மு்் ஆகும். இத்ன 
உரு்வகாக்கியது “அல்மகாஸ் ஆன்தட” என்் 
ரஷ்ய அரசு நிறு்வனமகாகும். இது எதிரி 
நகாட்டு தபகார விமகானத்்த மறறும் ்ணடம் 
தகாவும் ஏவு்்ை்்ை தகாக்கி 
அழிக்்க்கூடியது. இதன் தகாக்கும் தி்ன் 250 
கிதலகா மீட்டர ததகா்லவு ஆகும். தமலும், 
இதன் சி்ப்பு தகாக்கும் தி்்ன 400 கிதலகா 
மீட்டர தூரம் ்வ்ர அதி்ப்படுத்தமுடியும் .

எஸ் (S)-400 ொன்ெழி பாதுகாபபு 
மு்்றககாை ெர்த்தக ஏறபாடு

அ்டய முடியகாது என்று ரஷ்யகா 
உைரந்துளைது.

ஒத்து்ைபபிறகாை பகுதிகள் 
தறசமயம், இந்தியகா ரஷ்யகாவின் ரகாணு்வ 

தை்வகாடங்்்ை த்காளமுதல் தசயயும் 
தபரியைவு இ்க்குமதியகாைர ஆகும். 
தசகாத்னயகான ்காலக்்ட்டங்்ளில் 
மட்டுமல்லகாமல் இந்திய-ரஷ்யகா 
உ்வு்ைகானது மி்வும் ்வலி்மயகான தூண 
என்பது இரு நகாடு்ளுக்கி்டதய இருந்த 
ரகாணு்வத் தை்வகாடங்்ள த்காளமுதல் 
என்பதற்கான ஒப்பந்ததம ஆகும். இந்த 
ரகாணு்வம் சகாரந்த ஒத்து்ழப்பு என்பது 
பழ்மயகான விறப்னயகாைர– 
த்காளமுதலகாைர என்் பரிைகாமத்தில் 
இருந்து கூட்டகா் உறபத்தி மறறும் தமம்பகாடு 
என்் நி்லக்கு உயரந்து – ரகாணு்வ 
ததகாழில்நுட்ப பரிமகாற்த்்த இந்தியகாவுடன் 
பகிரந்து த்காள்வ்த ்வலியுறுத்தும் நகாடகா் 
இன்று உளைது. இது இரு்வருக்கும் இ்டதய 
சுமு்மகான உ்்்வ வி்தக்கி்து.

இந்தியகா, ரஷ்யகா மறறும் இதர அண்ட 
நகாடு்ள, சர்வததச ்வடக்கு–ததறகு 
தபகாக்கு்வரத்து தபரு்வழித் தடத்்த 
தசயறபகாட்டிறகு த்காணடு ்வர தங்்்ை 
ஈடுபடுத்திக் த்காணடன. இது இரு 
நகாடு்ளுக்கி்டதய இ்ைப்்ப முன்தனகாக்கி 
தசலுத்து்வததகாடு, இரு நகாடு்ளுக்கி்டதய 
்வரத்த் உ்்்வயும் தமம்படுத்துகி்து. நமது 
தபகாருைகாதகாரத்்த ஒன்றி்ைக்கும் ஒரு 
முக்கியமகான புதிய நட்வடிக்்்யகானது, 
இந்தியகா மறறும் யூதரசிய தபகாருைகாதகார 
ஒன்றியம் த்டயில்லகா ்வரத்த் ஒப்பந்தத்்த 
து்வக்் த்வணடும் என்ப்த ஒத்துக் 
த்காணடதகாகும். இரு நகாடு்ளும் மூன்்காம் 
நகாடு ஒன்றில் கூட்டகா் பல திட்டங்்்ை 
எடுத்துக் த்காணடு தசயறபடுத்த கூட ஒத்துக் 
த்காணடன. பங்்ைகாததஷில் கூட்டு அணுக்்ரு 
உ்ல உரு்வகாக்கும் திட்டம் மறறும் 
வியட்நகாமில் எணதைய மறறும் எரி்வகாயு 
அ்ழ்ந்ததடுக்கும் திட்டங்்ள தபகான்்்்வ. 

அ்வறறில் சில, இந்தியகா மறறும் ரஷ்யகா 
பல்த்வறுபட்ட து்்்ளில் ஆழமகான 
ஒத்து்ழப்்பக் த்காணடிருக்கின்்ன, அ்்வ்ள 
மு்்தய அணு ஆற்ல், ்வரத்த்ம், எணதைய 
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மறறும் எரி்வகாயு, விணத்வளித்திட்டம், அறிவியல் 
ததகாழில்நுட்பம் தபகான்்்்வ தமலும், ஐக்கிய 
நகாடு்ள ச்பயுடன், பிரிக்ஸ் நகாடு்ள 
அ்மப்புடன், ஷகாங்்காய ஒத்து்ழப்பு 
அ்மப்புடன் (SCO) மறறும் பி் சர்வததச 
மன்்ங்்ளுடனும் ஒத்து்ழப்பும் ஆகும். இந்த 
இரு நகாடு்ளும் மி்வும் சிக்்லகான உல்ைகாவிய 
ச்வகால்்ைகான தீவிர்வகாதம், விண-பு்த்வளிப் 
பகுதி ஆயுதமகாக்்ப்படல் மறறும் தபரழிவு தரும் 
ஆயுதங்்்ைத் தடுத்தல், இ்ைய பகாது்காப்பு, 
பரு்வநி்ல மகாற்ம் ஆகிய வி்வ்காரங்்ளில் 
தபகாது்வகான தைத்தில் ்ருத்துக்்்ைக் 
த்காணடிருக்கின்்ன. இந்தியகா்்வ ஐக்கிய 
நகாடு்ள பகாது்காப்பு ச்பயில் நிரந்தர 
உறுப்பினரகாக்் ரஷ்யகாவும் ஆதரவு ததரிவிக்கி்து. 
இந்தியகாவின் நலனில் முதன்்மயகான 
்மயமகானதுமகான ்காஷ்மீர சிக்்லில் இன்றும் 
உறுதியகான ஆதர்வகாைரகா் ரஷ்யகா இருந்து 
்வருகி்து.

9.4  இந்திய-ஐநராபபிய ஒன்றிய 
உ்றவுகள்

்காலனியக்்காலத்தில் இந்தியகாவிறகும் 
ஐதரகாப்பகாவிறகும் இ்டதய தீவிர ததகாடர்ப 
ஏறபடுத்திக்த்காணடது. ்காலனியகாதிக்் நகாடு்ள 
அல்லகாத ஐதரகாப்பிய நகாடு்ள கூட இந்திய 
“மக்்ளி்டதய பணி தசயய ்வந்தன” அல்லது 
இந்திய பணபகாடு மறறும் ் ல்வி, சு்காதகார தச்்வ, 

வ்சயல்பாடு

இந்திய-ஐநராபபிய ஒன்றியம்

இந்தியகாவிறகு ்வைங்்ளும், 
நிபுைத்து்வமும் ஐதரகாப்பிய ஒன்றியத்திடம் 
இருந்து தத்்வப்படு்வது ஏன்? என்று 
வி்வகாதிக்்.

சமூ் தமம்பகாடு ஆகிய்வறறில் இந்தியகாவின் 
தமம்பகாட்்ட ஆயவு தசயய ்வந்தன. ஒருபு்ம் 
்காலனியகாதிக்்்வகாதி்ைகால் (நகாடு்ைகால்) 
்காலனியகாக்்ப்பட்டு தபகாருைகாதகார சுரணடல் 
தசயயப்பட்ட ்கால்ட்டமகா் இருந்ததபகாதிலும், 
இரு நகாடு்ளுக்கி்டதய ்ருத்து்ளும் 
ததகாழில்நுட்பங்்ள மட்டும் பரிமகாறிக் 
த்காளைப்படவில்்ல, மகா்கா் பணபகாடு மறறும் 
சமூ்த்தின் அ்னத்து அடிப்ப்டப் பணபு்ளும் 

இரு தரப்பிலும் 
பரிமகாறிக்த்காளைப்பட்டது. 
இந்தியகாவின் அடிப்ப்டயகான 
சமூ் இயல்பு்ளுடன் 
ஊடுருவியது “ததசியம்” எனும் 

உைரவு, இது 20ஆம் நூற்காணடின் ஆரம்பத்தில் 
தபரிய அைவிலகான சுதந்திரத்திற்கான இயக்்ம் 
ததகான்று்வதறகு ்வழித்காலியது.

சுதந்திரத்திறகு பின்பு உள்ள உ்றவுகள் 
(1947 முதல் இன்று ெ்ர)

இரணடகாம் உல்ப்தபகார முடி்வ்டந்த 
நி்லயில் ஆங்கிதலய அரசகால் இந்தியத் 
து்ைக் ்ணடத்தின் மீது தனது பிடி்ய 
தக்்்்வத்துக் த்காளை முடியவில்்ல. 
எனத்வ இந்தியகா்்வ மத அடிப்ப்டயிலகான 
இரு நகாடு்ைகா் பிரித்துவிட்டு இந்தியகா்்வ 
விட்டு த்வளிதயறியது. 

1947ஆம் ஆணடு சுதந்திரத்திறகு பி்கு 
இந்தியகா ஐதரகாப்பகாவுடன் தநருக்்மகா் 
இருந்தது குறிப்பகா் விடுத்லய்டந்த 
நகாடு்ளின் அங்்ம் என்் ்வ்்யில் (Commmon 
wealth) இங்கிலகாந்துடன் முதன்்மயகான 
உ்வு்்ைக் த்காணடிருந்தது. இதர ஐதரகாப்பிய 
நகாடு்ளுடனகான இந்தியகாவின் உ்்வகானது 

்வகாஸ்த்காட்காமகா எனும் 
தபகாரச்சுகீசிய மகாலுமி 
1498ஆம் ஆணடு 
இ ந் தி ய கா வி ற கு ம் -
ஐ த ர கா ப் ப கா வி ற கு ம் 
இ்டதயயகான ்டல் 

்வழி்ய ்ணடறிந்தகார. அது இந்தியகாவில் 
ஐதரகாப்பகாவுக்கி்டதய தநரடி ்வரத்த்த்்த 
ததகாடங்கி ்்வத்தது.

ொஸ்நகா ்டா 
காமா
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பனிப்தபகாரின் சகாயலகால் ஏறபட்ட்்வதய 
ஆகும். 1962ஆம் ஆணடு சீனகாவுடன் ஏறபட்ட 
தபகாருக்கு முன்தப, அணிதசரகா நி்ல்ய 
இந்தியகா தழுவிக் த்காணடதகால், தசகாவியத் 
ஒன்றியமகானது அதன் தநருக்்த்்த 
அ்வநம்பிக்்்யுடன் பகாரத்தது. 1991ஆம் 
ஆணடு இந்தியகா தகாரகாைமயத்்த து்வக்கி 
்்வக்கும் ்வ்ர ்வரத்த்ம், ததகாழில்நுட்பம், 
்ல்வி ஆகிய்வறறில் இந்தியகா கு்்ந்த 
அைவிதல ஐதரகாப்பிய நகாடு்ளுடன் 
தபகாருைகாதகார உ்வு்ளில் ஈடுபட்டிருந்தது.

பவரகசிட் (பிரிட்்டன் வெளிநயற்றம்)

ஒரு மகாதக்்கால அ்மதிப் தபச்சு 
்வகாரத்்தக்கு பி்கு, இங்கிலகாந்தும் 
ஐதரகாப்பிய ஒன்றியமும் பிரசல்ஸ் 
உச்சிமகாநகாட்டில் பிரிட்டனின் த்வளிதயறும் 
முடிவி்ன ஏறறுக் த்காணடன.

பவரகசிட் என்்றால் என்ை?

  ப்தரக்சிட் என்் பதமகானது “பிரிட்டன்” 
த்வளிதயறு்வ்தக் குறிப்பதற்கான 
்வகாரத்்தயகாகும்.

  ப்தரக்சிட் என்பது இங்கிலகாந்து (UK) 
ஆனது ஐதரகாப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து 
(EU) த்வளிதயறு்வதகாகும். இது 2016ஆம் 
ஆணடு, ஜுன் மகாதம் 23ஆம் தததி 
ந்டதபற் தபகாது ்வகாக்த்டுப்பில் 51.9% 
்வகாக்குப்பதிவு, ஐதரகாப்பிய ஒன்றியத்தில் 
இருந்து பிரிட்டன் த்வளிதயறு்வதறகு 
சகாத்மகா் பதி்வகானது.

  லிஸ்பன் உடன்படிக்்்யின் 50-்வது 
சட்ட உறுப்பகானது, முன்்்வத்த இரணடு 
ஆணடு ்காலக்த்டு நி்ழ்வு மு்் மகாரச் 
29, 2019ஆம் ஆணடு இங்கிலகாந்து 
த்வளிதயறு்வதுடன் முடி்வ்டகி்து.

  மகாரச் 21, 2019ஆம் ஆணடு ஐதரகாப்பிய 
ஒன்றிய ச்ப, இங்கிலகாந்தின் 
த்காரிக்்்்ய ஏறறு, த்வளிதயறும் 
த்டு்்வ ஏப்ரல் 12, 2019 ்வ்ர நீட்டிக்் 
ஒத்துக்த்காணடது.

1994ஆம் ஆணடு இந்திய-ஐதரகாப்பிய 
ஒன்றியம் ஆகிய்வறறின் ஒத்து்ழப்பு 
உடன்படிக்்் ்்தயழுத்தகானது, இது 
இந்தியகா்்வ உல்த்தில் ஐதரகாப்பிய 
ஒன்றியத்துடன் உ்்்வ ஏறபடுத்திக் த்காணட 
நகாடு என்் முதல் அ்டயகாைத்்தப் தபற்து. 
இந்திய-ஐதரகாப்பிய ஒன்றியத்தின் 
இறுக்்மற் தபகாருைகாதகார உ்வு முடிவுக்கு 
்வந்தது. எனினும், 2007ஆம் ஆணடு முதல் 
தகாரகாை ்வரத்த் ஒப்பந்தத்திறகு இந்தியகா 
எடுத்து ்வரும் முயறசி்ளுக்கு 2013இல் 
முட்டுக்்ட்்ட ஏறபட்டது. ஐதரகாப்பிய 
ஒன்றியமகானது 2018-19 ஆம் ஆணடு 104.3 
பில்லியன் ்வரத்த்த்துடன் இந்தியகாவின் மி்ப் 
தபரிய ்வரத்த் கூட்டணியகா் இருந்தது, 
ஆனகால் இப்தபகாது முன்தனற்ம் த்காணடுளை 
உ்வில் ஐதரகாப்பகாவிலிருந்து பிரிட்டனின் 
த்வளிதயற்மகானது நிச்சயம் தகாக்்த்்த 
ஏறபடுத்தும்.

இந்திய-ஐதரகாப்பிய ஒன்றியத்துடனகான 
உ்வு்ளில் மறறுதமகாரு சிக்்லகானது, 
குடிதயற்ம் மறறும் இடம் தபயரதல் 
ஆகிய்வறறின் மீதகான தபகாதுத் திட்டமகாகும். 
சட்டத்திறகு பு்ம்பகான குடிதயற்ம் மறறும் 
குடிமக்்ள இடம் தபயர்வ்த 
ஒழுங்குப்படுத்து்வது பறறிக் த்காரு்வதகாகும்.

இந்தியகாவும் ஐதரகாப்பிய ஒன்றியமும் 
்வரத்த்த்்தக் ்டந்து சில தபகாது்வகான 
நலன்்்ைக் த்காணடிருக்கின்்ன, அ்்வ 
பரு்வநி்ல மகாற்த்்தத் தடுத்தல், ஈரகான் 
அணுக்்ரு ஒப்பந்தத்்தப் பரகாமரித்தல், அணு 
ஆற்ல், ்ல்வி மறறும் ததகாழில்நுட்பத்தில் 
ஒத்து்ழப்்ப உயரத்தியது தபகான்்்்வ 
ஆகும். கூட்டகாட்சி அ்மப்பு மு்்்ய 
த்காணடிருக்கும் ஐதரகாப்பிய ஒன்றியத்தின் 
கூட்டகாட்சி மக்்ைகாட்சி அரசகாங்் மகாதிரி 
இந்தியகா தபகான்் பன்மு் ்காலச்சகாரம் உ்டய 
நகாடு்ளுக்கு ஒரு முன் மகாதிரி ஆகும்.
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9.6 இந்திய-ஜபபான் உ்றவுகள்

ெரலாறு

இ ந் தி ய - ஜ ப் ப கா னு க் கி ் ட த ய ய கா ன 
உ்வு்ளில், ஆ்காம் நூற்காணடிதல தபௌத்த 

மதம் ஜப்பகா்ன தசன்று 
அ ் ட ந் த தி லி ரு ந் து 
உ்வுக்கு ஆதகாரமகா் 
இருந்தது. ஜப்பகான் 
நகாட்்ட தசரந்த 
அ றி ஞ ர ் ள 
இந்தியகாவில் உளை 

நகாைந்தகா பல்்்லக்்ழ்த்திறகு ்வரு்் 
தந்துளைனர, அதில் மி்வும் 
பு்ழ்தபற்்வர “தடன்ஜிக்கு 
தடகாக்குபி” என்் பயணி 
ஆ்வகார. இந்த “தடன்ஜிக்கு” 
(Tenjiku) என்பது 
இந்தியகா்்வக் குறிக்கும் சீன ்வகாரத்்தயகாகும், 
இதன் தபகாருள ”தசகாரக்்த்தின் உ்்விடம்” 
என்பதகாகும். மி்வும் ப்ழ்மயகான அரசியல் 
பரி்வரத்த்னயகானது, இந்தியகாவில் இருந்த 
தபகாரச்சுகீசிய ்காலனிக்கும் ஜப்பகானுக்கும் 
இ்டதய நிறு்வப்பட்டதகாகும், குறிப்பகா் 
த்கா்வகா மகாநிலம் ஆகும். 

தற்காலத்தில், ஜப்பகாதனகாடு தநருங்கிய 
ததகாடரபு்டய முக்கியமகான நபர்ள சு்வகாமி 
வித்வ்கானந்தர, குருததவ ரவீந்திரநகாத் தகாகூர, 
தஜ.ஆர.டி. டகாட்டகா, தநதகாஜி சுபகாஷ் சந்திர 
தபகாஸ் மறறும் நீதிபதி ரகாதகா பிதனகாத் பகால் 

இந்தியாவில் �ாளந்தா 
பல்க்லககைகம்

ரவீந்திர�ாத்  
தாகூர்

நஜ.ஆர்.டி. 
்டாட்்டா

ந�தாஜி சுபாஷ் 
்சந்திர நபாஸ்

சுொமி 
விநெகாைந்தர்

ஆகிதயகார ஆ்வர. இந்திய-ஜப்பகான் 
்ழ்மகானது 1903ஆம் ஆணடு 
ஏறபடுத்தப்பட்டது, இதறகு முன்பகான அரசியல் 
பரிமகாற் உ்வு தமயஜி (Meiji) ச்காப்தத்தின் 
தபகாது (1868-1912) நி்ழ்ந்தது. அது முதல் இரு 
நகாடு்ளும் சமூ், அரசியல், தபகாருைகாதகார, 
்லகாச்சகார உ்வு்்ைக் பரிமகாறிக் 
த்காணடிருக்கின்்ன. 

சுதந்திரத்திறகு பி்றகாை உ்றவுகள்

இந்திய-ஜப்பகான் இரு 
நகாடு்ளுக்கி்டயிலகான தூதர் உ்வு்ைகானது 
இரணடகாம் உல்ப் தபகாருக்கு பி்கு, 1952ஆம் 
ஆணடு இந்தியகாவுடன் ஜப்பகான் தசயது த்காணட 
அ்மதி உடன்படிக்்்யுடன் ததகாடங்கியது. 
1951ஆம் ஆணடு டில்லியில் ந்டதபற் ஆசிய 
வி்ையகாட்டுப் தபகாட்டிக்கு அ்ழப்பு விடுத்ததன் 
மூலம், தூதர் உ்்்வ ஏறபடுத்திக் த்காணட 
முதல் நகாடு்ளில் இந்தியகாவும் ஒன்்காகும். இந்த 
உ்வு்ள ஜப்பகான் பிரதமர தநகாபுக்த் கிஷி 
மறறும் இந்திய பிரதமர ஜ்வஹரலகால் தநருவும் 
பரஸ்பரம் பயைம் தமறத்காணடதன் மூலம் 
தமலும் ்வலு்வ்டந்தது. இந்தியகா ஜப்பகானின் 
“தயன்” ்டன் உதவிப்தபறும் முதல் நகாடகானது 
தமலும், இந்தியகாவிறகு ்டன் ்வழங்கும் மி்ப் 
தபரிய நகாடகா் ஜப்பகான் மகாறியது. பல இந்திய 
அரசியல் மறறும் தபகாருைகாதகார 
சிந்த்னயகாைர்ள தபகாருக்கு பின்னரகான 
ஜப்பகானின் தபகாருைகாதகார மறு்ட்டுமகானம் 
த்வறறி்ரமகா் நடந்திருப்ப்த பு்ழ்ந்துளைனர, 
இந்தியகாவும் இத்னப் பின்பிறறியது.

இந்த இரு நகாடு்ளுக்கு இ்டதயயகான 
உ்வு்ள பனிப் தபகார ்காலத்தின் தபகாது 
பின்ன்ட்்வ சந்தித்தன. ஜப்பகான் 
அதமரிக்்காவுடன் அணி தசரந்துவிட்டதகால், 
இந்தியகா அணிதசரகாக் த்காள்்யி்ன ததரவு 
தசயது த்காணடது. தமலும், இந்த 

இந்திய பிரதமர் ஜெஹர்லால் ந�ரு மறறும் 
ஜபபானிய பிரதமர் ந�ாபுக கிஷி

12th_Political Science_Unit_9_Tamil.indd   53 05-10-2019   13:35:59
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (54 (( 55

உ்வு்ைகானது, 1962ஆம் ஆணடு இந்திய-
சீனப் தபகாரின் தபகாது நடுநி்ல ்வகித்ததகால் 
த்டக்்ல்லகாகிப் தபகானது. 1970-்வது மறறும் 
1980ஆம் ஆணடு்ளில் ஜப்பகானு்டய 
ததன்கிழக்கு நகாடு்ளுடனகான தபகாருைகாதகார 
தசயறபகாடு்ள ஆழம்டந்தன. ஆசியகா என்் 
்வ்ரய்்யின் ்வரம்பிறகுளதை இந்தியகா 
விடப்பட்டது. இந்தியகா தசயத அணுக்்ரு 
தசகாத்ன்ய அதன் அணு ஆயுதப் பர்வல் 
தநகாக்்த்திறகு அச்சுறுத்தல் என்பதகா்த்வ 
்ருதியது.

ஜப்பகானிய பிரதமர 
தயகாஷிதரகா தமகாரி 2000ஆம் 
ஆணடு இந்தியகாவிறகு 
்வரு்் தந்த பி்கு இரு தரப்பு 
உ்வு தமம்படத் ததகாடங்கியது. 
சுதந்திரம் மறறும் மக்்ைகாட்சி 
வி ழு மி ய ங் ் ் ை 
உலத்ங்கும் பரப்பு்வதில் இரு நகாடு்ளும் 
இ்ைந்து தசயல்படத் ததகாடங்கின. அ்மப்பு 
ரீதியகான தபச்சு ்வகாரத்்த்்ைத் ததகாடரந்து 
நடத்த இரு தரப்பு அதி்காரி்்ை த்காணட 
குழுக்்ள ஏறபடுத்தப்பட்டன. அதத தபகால் 
தபகாருைகாதகாரம், ்வரத்த்ம், நிதிச் தச்்வ, 
சு்காதகாரம், சகா்லப் தபகாக்கு்வரத்து, ்ப்பல், ்ல்வி 
என்் பல து்்்ளிலும் ஒத்து்ழக்் 
அதி்காரி்ள த்காணட குழுக்்ள 
ஏறபடுத்தப்பட்டன.

வபாருளாதார உ்றவுகள்

இந்தியகாவில் ஜப்பகான் தனது உறபத்தி 
நிறு்வனங்்்ை நிறுவியவுடன் தசகானி, 
யமஹகா, தஹகாணடகா, தடகாதயகாட்டகா 
தபகான்்்்வதயல்லகாம் வீடு ததகாறும் இருக்்க் 
கூடிய தபகாருள்ள ஆயின. இந்தியகாவின் ்கார 
உறபத்தி நிறு்வனத்துடன் ஜப்பகானின் சுசூகி 
நிறு்வனம் இ்ைந்து மகாருதி-சுசூகி எனும் 
இந்தியகாவின் மி்ப்தபரிய ்கார உறபத்தி 
நிறு்வனம் ததகான்றியது. இந்தியகாவின் 
தபகாருைகாதகார தமம்பகாட்டு முயறசிக்கு, 
ஜப்பகானின் ஆதர்வகானது ஆற்ல், 
தபகாக்கு்வரத்து, சுறறுச்சூழல் திட்டங்்ள 
மறறும் மனிதனின் அடிப்ப்டத் தத்்வயுடன் 

நயாஷிநரா 
நமாரி

ததகாடரபு்டய்்வ தபகான்்்்வ்ள 
முக்கியமகான்்வ்ள ஆகும்.

ஆ்ஸ்ட் 2000இல் பிரதமர தயகாஷிதரகா 
தமகாரியின் இந்தியகா ்வரு்் இந்திய-ஜப்பகான் 
உ்்்வ ்வலுப்படுத்து்வதற்கான த்வ்த்்த 
அளித்தது. ஜப்பகான் பிரதமர தமகாரியும், இந்திய 
பிரதமர அடல் பிஹகாரி ்வகாஜபகாயும் 
"ஜப்பகானுக்கும்-இந்தியகாவுக்கும் இ்டயில் 
உல்ைகாவிய ஒத்து்ழப்பு" நிறு்வ முடிவு 
தசயதனர. ஏப்ரல் 2005இல் பிரதமர 
ஜூனிச்சிதரகா த்காயசுமியின் இந்தியகா 
்வரு்்க்குப் பின்னர, இந்திய-ஜப்பகான்  
ஆணடு உச்சி மகாநகாடு கூட்டங்்ள அந்தந்த 
த்லந்ரங்்ளில் நடத்தப்பட்டன. 2006 
டிசம்பரில் பிரதமர மன்தமகா்ன் சிங் 
ஜப்பகானுக்கு ்வரு்் புரிந்ததபகாது, இந்திய-
ஜப்பகான் உ்வு “உல்ைகாவிய இரகாணு்வம் 
சகாரந்த ஒத்து்ழப்பு” க்கு உயரத்தப்பட்டது.

பாதுகாபபு ஒத்து்ைபபு

இந்திய பிரதமர மன்தமகா்ன் சிங் 
அக்தடகாபர 2008ஆம் ஆணடு ஜப்பகானுக்கு அரசு 
மு்் பயைமகா் தசன்்கார. அங்த் இரு நகாட்டு 
த்ல்வர்ளும் இரு நகாடு்ளுக்கி்டதயயகான 
பகாது்காப்பு ஒத்து்ழப்பிற்கான பிர்டனத்்த 
த்வளியிட்டனர.

2008ஆம் ஆணடு அக்தடகாபர மகாதம் 
பகாது்காப்புக் ஒத்து்ழப்பு மீதகான 
உறுதிதமகாழியில் இரு நகாடு்ளும் 
்்தயழுத்திட்டன. ஜப்பகான் பகாது்காப்பு உ்வு 
த்காணட நகாடு்ளுள இந்தியகா மூன்்கா்வது 
நகாடகாகும், இதர நகாடு்ள அதமரிக்்காவும், 
ஆஸ்திதரலியகாவும் ஆகும். இந்தியகாவும் 
ஜப்பகானும் தங்்ைது இரு தரப்பு உ்வு்்ை 
்வலி்மப்படுத்திக் ்காட்டிக்த்காளை 
ஆர்வமகானது, உல் சமூ்த்திறகு 
தநரம்்யகான த்்வ்ல தந்தது. சீனகாவின் 
்வைரச்சியும் இப்பகுதியில் இந்தியகாவும் 
ஜப்பகானும் தங்்ைது உ்வு்்ை மறுசீர்மப்பு 
தசய்வதறகு ஒரு இன்றிய்மயகாத 
்காரைமகாகும். பகாது்காப்பு தபச்சு்வகாரத்்தயில் 
இந்தியகா்்வயும் ஜப்பகானுடன் 
தசரத்துக்த்காணடது, அது இப்தபகாழுது 
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எப்தபகாழுதும் இல்லகாத ்வ்்யில் 
முக்கியத்து்வம் த்காணடதகாகி்து. 
பகாது்காப்புத்து்் உயரதி்காரி்ள, ரகாணு்வ 
அதி்காரி்ள ்வரு்், இரு நகாடு்ளும் 
்டல்்வழி ்வரத்த் பகாது்காப்பு (Maritime), 
தீவிர்வகாதத்திறகு எதிரகான நட்வடிக்்், அணு 
ஆயுத பர்வல் எதிரப்பு நட்வடிக்்், தபரழிவு 
தமலகாண்ம மறறும் ஆற்ல் பகாது்காப்பு 
தபகான்் வி்வ்காரங்்ளில் ஈடுபடு்வதில் 
தசயறபகாடு்்ைத் து்வக்கின.

2014ஆம் ஆணடு பிரதமர நதரந்திர தமகாடி 
அரசுமு்்யிலகான சுறறுப்பயைம் 
தமறத்காணடு ஜப்பகான் பிரதமர ஷின்தஷகா 
அதபயுடன் ஒரு உச்சி மகாநகாட்்ட நடத்தினகார. 
இரு்வரும் இந்தியகா ஜப்பகான் உ்்வகானது, 
சி்ப்புமிக்் யுத்த தந்திர மறறும் உல்ைகாவிய 
நட்பு்வு எனும் நி்லக்கு உயரத்த 
ஒத்துக்த்காணடனர. அ்தப்தபகால 2015ஆம் 
ஆணடு ஜப்பகான் பிரதமர ஷின்தஷகா அதப 
இந்தியகாவிறகு அரசுமு்்ப் பயைம் 
தமறத்காணடகார, பிரதமர நதரந்திர தமகாடியுடன் 
ஒரு உச்சி மகாநகாட்்ட நடத்தினகார. இந்த 
இரணடு பிரதமர்ளும் ஜப்பகான் இந்திய 
நட்பு்்்வ மி்வும் ஆழம் த்காணடதகா், அ்ன்் 
அடிப்ப்ட த்காணடதகா் மறறும் தசயல் 
அடிப்ப்டயிலகான உ்்வகா் தீரமகானிக்் 
த்வணடும் என்று முடித்வடுத்தனர. இந்திய-
பசிபிக் மணடலம் மறறும் உல் அ்மதி மறறும் 
்வைரச்சிக்்கான ஜப்பகான் மறறும் இந்தியகாவின் 
ஒத்து்ழப்பு 2025-ஐ ஜப்பகான் பிரதமரும், 
இந்திய பிரதமரும் கூட்டகா் அறிவித்தனர.

2016ஆம் ஆணடு ந்வம்பர மகாதத்தில் 
பிரதமர நதரந்திர தமகாடி ஜப்பகான் நகாட்டிறகு 
அரசு மு்் பயைம் தசயது, பிரதமர 
அதபயுடன் ஒரு உச்சி மகாநகாட்்ட நடத்தினகார. 
இதுகுறித்து பிரதமர அதப கூறும்தபகாது, இந்த 
உச்சி மகாநகாட்டு கூட்டமகானது, இந்தியகா 
ஜப்பகான் உ்வு்ளில் ்ணிசமகான அைவு 
மி்வும் அறபுதமகானது என்்கார, தமலும்  
த்டயில்லகா மறறும் த்வளிப்ப்டயகான 
இந்தியகா, பசுபிக் பகுதி யுத்த தந்தரம், கிழக்கு 
தநகாக்கிய தசயறபகாடு தபகான்் த்காள்்்ளின் 

ஒருங்கி்ைப்பின் வி்ை்வகா், இரு நகாடு்ளும் 
இந்திய-பசிபிக் பகுதியில் ்வைமும், 
உறுதித்தன்்மயும் ஏறபடும் என்று 
நம்பிக்்்த் ததரிவித்தகார.

வபாருளாதார உ்றவுகள்

2014ஆம் ஆணடு தசப்டம்பர மகாதம் 
பிரதமர தமகாடியின் ஜப்பகான் 
சுறறுப்பயைத்தின்தபகாது, 2019ஆம் 
ஆணடிறகுளைகா், இந்தியகாவில் ஜப்பகானின் 
தநரடி முதலீடு மறறும் ்ம்தபனி்ளின் 
எணணிக்்்்ய இரணடு மடங்்கா்வும் 
உயரத்த ஒரு இலக்்் நிரையித்துக் த்காணடு, 
தமலும் இருதரப்பிறகும் உ்விலும் 
முழு்மயகான த்வறறி என்் உ்்்வ 
்ட்டிய்மக்், தமகாடி தபகாருைகாதகாரம் மறறும் 
அபிப் தபகாருைகாதகாரம் எனும் ஆற்ல் ்வழியகா் 
தசயல்படு்வததனும் இரு த்ல்வர்ளும் 
ஒத்துக்த்காணடனர. தமலும் பிரதமர 
ஷின்தஷகா அதப, அடுத்து ்வரும் ஐந்து 
ஆணடு்ளில் 3.5 டிரில்லியன் தயன் அைவிறகு 
தபகாதுத்து்் மறறும் தனியகார நிதியளிப்பு 
மறறும் பங்்ளிப்பு, இ்வறத்காடு அலு்வலர 
தமம்பகாட்டு உதவி (Official Development 
Assistance) தபகான்்்வற்் ந்டமு்்க்கு 
த்காணடு ்வர சிரமம் தமறத்காணடகார.

ஜப்பகான் இந்தியகாவிடம் விதிமு்்்்ை 
எளி்மயகாக்குதல் மறறும் அ்மப்பு 
உறுதித்தன்்ம உளளிட்ட வியகாபகாரச் சூழ்ல 
எதிரபகாரத்தது. 2014ஆம் ஆணடு இந்தியகா 
ஜப்பகான் நகாட்டு நிறு்வனங்்ள சந்தித்து ்வரும் 
சிக்்ல்்்ைத் தீரப்பதற்கா், ‘‘One Stop” 
எனப்படும் ஒதர இடத்தில் அ்னத்தும் 
கி்டக்கும் படியகான ஏறபகாட்்ட தசய்வதறகு 
‘Japan Plus’ என்் அலு்வல்த்்த மத்திய 
்வணி்த்து்் அ்மச்ச்த்தில் ஏறபடுத்தியது.  
2015ஆம் ஆணடு ஏப்ரல் மகாதத்தில் 
டில்லி-மும்்ப தபரு்வழித்தடம் (DMIC) 
மறறும் தசன்்ன-தபங்்ளூரூ தபரு்வழித்தடம் 
(CBIC) ஆகிய்வற்்ச் சுறறி பதிதனகாரு 
ஜப்பகான் நிறு்வனங்்்ைக் த்காணட 
ந்ரங்்்ை நிறு்வ ஜப்பகானும் இந்தியகாவும் 
ஏறறுக்த்காணடன. தமலும் ஜப்பகான் பிரதமர 
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ஷின்தஷகா அதப, டிசம்பர 2015 மறறும் ந்வம்பர 
2016இல் ஜப்பகான் ததகாழில் ந்ரத்திற்கான 
சி்ப்பு ஊக்்த் ததகாகுப்்ப அளிப்பதற்கான 
முடி்்வ இந்தியகா வி்ரந்து எடுக்் த்வணடும் 
எனக் த்ட்டுக் த்காணடகார. 

2015ஆம் ஆணடு டிசம்பர மகாதத்தில் 
ஜப்பகான் பிரதமர இந்தியகாவிறகு ்வரு்் 
தந்ததபகாழுது“ஷின்்கான்தசன்” என்் 
்ட்ட்மப்்ப அறிமு்ப்படுத்த இந்தியகா 
முடித்வடுத்தது. ஜப்பகானின் “ஷின்்கான் தசன்” 
அ்மப்பு என்பது உல்ைவில் இருக்கும் 
பகாது்காப்பு மறறும் துல்லியம், என்் ்வ்்யில் 
அதிவி்ரவுக் த்காணட ஜப்பகானின் ரயில்த்வ 
தபகாக்கு்வரத்து ஆகும். ஜப்பகானும்-
இந்தியகாவும் 2016ஆம் ஆணடு டிசம்பர 
மகாதத்திறகுள இதற்கானப் பணி்்ைத் 
ததகாடங்கி விட த்வணடும், ்ட்டுமகானப் 
பணி்ள 2018இல் து்வங்கும், ரயில்்ளின் 
இயக்்ம் 2023ஆம் ஆணடில் து்வங்கும் 
என்ப்த உறுதிப்படுத்தின.

்டந்தப் பத்தகாணடு்ளில், ஜப்பகான் 
்வழங்கும் அதி்காரபூர்வ தமம்பகாட்டு உதவி 
தபரும் மி்ப் தபரிய நகாடு இந்தியகா அலு்வலர 
தமம்பகாட்டு உதவி என்பது ஜப்பகான் நகாடு 
்வைரும் நகாடு்ளுக்கு அதி்காரப்பூர்வமகா் 
்வழங்கும் தபகாருைகாதகார நல தமம்பகாட்டுத் 
திட்டமகாகும். ஜப்பகானின் ஒத்து்ழப்பகால் 
அலு்வலர தமம்பகாட்டு உதவி பயன்பகாட்டின் 
மூலம் மி்வும் த்வறறி்ரமகா் பயன்டந்த 
ஒரு உதகாரைம் தடல்லி தமட்தரகா ரயில் 
தச்்வயகாகும்.

இந்திய-ஜப்பகான் இருதரப்பு ்வரத்த்ம் 
2018ஆம் ஆணடு 15.17 பில்லியன் டகால்ர 
எட்டியது. இதத ்காலக்்ட்டத்தில் ஜப்பகானில் 
இருந்து இந்தியகாவிற்கான ஏறறுமதி 10.97 
பில்லியன் டகாலரகா் இருந்தது, 
இ்க்குமதியகானது 4.74 பில்லியன் டகாலரகா் 
இருந்தது. இந்தியகா ஜப்பகானுக்கு ஏறறுமதி 
தசயயும் தபகாருள்ளில் முதன்்மயகானது, 
தபட்தரகாலியப் தபகாருள்ள, 
த்வதிப்தபகாருள்ள, தசரமங்்ள, உதலகா்ம் 
அல்லகாத தகாதுக்்ள, மின் மறறும் தயகாரிப்பு 

தபகாருள்ள, உதலகா்த் தகாதுக்்ள மறறும் 
உதலகா்த் தகாதுக்்ளின் எச்சங்்ள, 
துணிஇ்ழ, தநயயப்பட்ட ஆ்ட மறறும் 
இயந்திரத் தை்வகாடங்்ள தபகான்்்்வ்ள 
ஆகும், இந்தியகா ஜப்பகானிடம் இருந்து 
இ்க்குமதி தசயது த்காளளும் தபகாருள்ளில் 
முதன்்மயகானது இயந்திரத் தை்வகாடங்்ள, 
தபகாக்கு்வரத்து சகாதனங்்ள, இரும்பு மறறும் 
எஃகு மின்னணு தபகாருள்ள, ்ரிம 
த்வதிப்தபகாருள்ள, இயந்திரக் ்ருவி்ள 
தபகான்்்்வ்ைகாகும். ஆயிரத்திறகும் 
தமறபட்ட ஜப்பகான் நிறு்வனங்்ள இந்தியகாவில் 
பதிவு தசயது ்்வத்துளைன. ஜப்பகானின் 
இந்தியகாவில் தநரடி அன்னிய முதலீடகானது 
தகானியங்கி ்வகா்னங்்ள, மின்சகாரக் ்ருவி்ள, 
ததகா்லததகாடரபு, த்வதிப்தபகாருள்ள மறறும் 
மருந்து தயகாரிப்பு த்வதிப்தபகாருள்ள 
தபகான்்்்வ முதன்்மயகான து்்்ைகாகும்.

இந்தியகாவில், உறபத்தித் து்்யில், 
மனித ்வைதமம்பகாடு என்் ்வ்்யில், 
உறபத்திக்்கான இந்திய-ஜப்பகான் 
நிறு்வனத்தின்(JIM)மூலம் அடுத்தப் பத்து 
ஆணடு்ளுக்கு 30,000 இந்தியருக்கு, 
இந்தியகாவின் “தி்ன் இந்தியகா” மறறும் 
“இந்தியகாவில் தயகாரிப்பு” தபகான்் 
ததகாழிறது்்்ய அடிப்ப்டயகா் த்காணட 
உறபத்திக்கு இந்தியகா தமறத்காணடு ்வரும் 
து்வக்்த்திறகு, ஜப்பகான்-மகாதிரி உறபத்தித் 
தி்ன் மறறும் ந்டமு்்ப் பயிறசியி்ன 
அளிக்், ஜப்பகான் தன்னு்டய ஒத்து்ழப்்ப 
அறிவித்துளைது. அதத தபகால உறபத்திக்்கான 
இந்திய-ஜப்பகான் நிறு்வனம் மறறும் 
“ஜப்பகானியர்ைகால் ்வழங்்ப்பட்ட 
பகாடப்பிரிவு்ள” (JEC – Japanese Endowed Courses) 
என்் தபகாறியியல் ்ல்லூரி்ளில் ்வழங்கும் 
பகாடத்திட்டத்்த, ஜப்பகானிய நிறு்வனங்்தை 
இந்தியகாவில் ்வடி்வ்மக்கும் 
என்ப்்வதயல்லகாம் அரசு து்்க்கும், 
தனியகார து்்க்கும் இ்டதய உளை நல்ல 
ஒத்து்ழப்பிற்கான உதகாரைங்்ள ஆகும். 
2017ஆம் ஆணடு த்கா்டக்்காலத்தில் 
உறபத்திக்்கான இந்திய-ஜப்பகான் 
நிறு்வனமகானது, குஜரகாத், ்ரநகாட்கா, 
ரகாஜஸ்தகான் மறறும் தமிழ்நகாடு ஆகிய முதல் 
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நகான்கு மகாநிலங்்ளில் து்வங்்ப்பட்டது. அதத 
தபகால “ஜப்பகானியர்ைகால் ்வழங்்ப்பட்ட பகாடப் 
பிரிவு்ள ஆனது முதன் மு்்யகா் ஆந்திர 
மகாநிலத்தில் அறிமு்ப்படுத்தப்பட்டது. அதன் 
பி்கு தமலும் நகான்கு ஜப்பகானியர்ைகால் 
்வழங்்ப்பட்ட பகாடப்பிரிவு்ள மறறும் இந்திய-
ஜப்பகான் நிறு்வனம் நிறு்வனங்்்ை 
ததகாடங்்ப்பட்டிருக்கின்்ன. இந்த 
நிறு்வனங்்ள யகாவும் ஜப்பகானிய தமகாழி்ய 
படிக்் ஆர்வமகா் உளை நி்்ய இந்திய 
மகாைகாக்்ர்ளுக்கு ்றறுக்த்காடுக்கும் என 
எதிரபகாரக்்ப்படுகி்து. 

  அ்மதி உடன்படிக்்் (1952)
  ்வகான்்வழி தச்்வக்்கான ஒப்பந்தம் 

(1956)
  ்லகாச்சகார ஒப்பந்தம் (1957)
  ்வணி் ஒப்பந்தம் (1958)
  இரட்்ட ்வரிவிதிப்பு நட்வடிக்்்க் 

கூட்டம் (1960)
  அறிவியல் மறறும் ததகாழில்நுட்பம் 

து்்யில் ஒத்து்ழப்பு ஒப்பந்தம் (1985)
  இந்திய-ஜப்பகான் விரி்வகான 

தபகாருைகாதகாரக் ஒத்து்ழப்பு ஒப்பந்தம் 
(2011)

  இந்திய-ஜப்பகான் இ்டதயயகான சமூ்ப் 
பகாது்காப்பு ஒப்பந்தம் (2012) மறறும் 
(2016)

  ஜப்பகான் அரசகாங்்ம் மறறும் இந்தியக் 
குடியரசு அரசகாங்்த்திறகு 
இ்டதயயகான ரகாணு்வத் தை்வகாட 
மறறும் ததகாழில்நுட்ப பரிமகாற்ம் 
ததகாடரபு்டய ஒப்பந்தம் (2015) மறறும் 
்வ்்ப்படுத்தப்பட்ட ரகாணு்வத் 
த்்வல்்்ைப் பகாது்காப்பது ததகாடரபகான 
நட்வடிக்்்்ளுக்்கான ஒப்பந்தம் (2015)

   ஜப்பகான் மறறும் இந்தியக் குடியரசு 
அரசகாங்்த்திறகி்டதய அணுக்்ரு 
ஆற்்ல அ்மதி பயன்பகாட்டி்ன 
பயன்படுத்த ஒத்து்ழப்பிற்கான ஒப்பந்தம்.

இருத்தரபபு உ்டன்படிக்ககளும் 
மறறும் ஒபபந்தஙகளும் 

கலாச்்சார உ்றவுகள்

2012ஆம் ஆணடு இந்திய-ஜப்பகான் 
இ்டதயயகான தூதர் உ்வு நிறு்வப்பட்டு 60 
ஆணடு்ள நி்்வு தசய்வ்த குறிக்கி்து. 
இந்திய-ஜப்பகான், இரு நகாடு்ளுக்கு இ்டதய 
பரஸ்பர உ்்்வ தமம்படுத்த “எழுச்சிப் தபறும் 
ஜப்பகான், துடிப்பகான இந்தியகா; புதிய 
்ணதைகாட்டமும், புதிய பரிமகாற்மும்,” என்் 
்ருத்தின் அடிப்ப்டயில் ் லகாச்சகார நி்ழ்வு்ள 
ந்டதபற்ன.

2016ஆம் ஆணடு ந்வம்பர மகாதம் பிரதமர 
தமகாடி, ஜப்பகானுக்கு சுறறுப்பயைம் தசயததபகாது, 
இரு நகாட்டுப் பிரதமர்ளும் 2017ஆம் ஆணடு, 
இந்திய-ஜப்பகான், மக்்ளுக்கி்டதயயகான 
நட்பு்்்வ தமலும் பரிமகாறிக் த்காள்வதற்கான 
அ்டயகாைமகா் த்காளை ஏறறுக் த்காணடனர. 
்லகாச்சகார உடன்படிக்்் 1957இல் 
அறிமு்ப்படுத்தப்பட்டது. தமலும் 2017ஆம் 
ஆணடு ் லகாச்சகார உடன்படிக்்் ந்டமு்்க்கு 
்வந்து 60 ஆணடு்ள நி்்்வ்டந்த்தக் 
குறிக்கி்து. இரு நகாடு்ளிலும் பல்த்வறு 
த்காணடகாட்டங்்ள ந்டதபறுகின்்ன.

9.7 இந்திய-ஆபபிரிககா உ்றவுகள்

அறிமுகம்

ஆசியகாவும் ஆப்பிரிக்்காவும் மி்வும் 
ததகான்்மயகான நகா்ரி்ங்்ளுக்குத் தகாய 
வீடகாகும். ்டந்த 1000 ஆணடு்ைகா் 
இன்றிய்மயகாத ்வரத்த்ம், தபகாருைகாதகாரம், 
்லகாச்சகாரம் மறறும் அரசியல் 
ப ரி ம கா ற ் ங் ் ் ை க் 
த ் கா ண டி ரு க் கி ன் ் ன . 
்வரத்த்த்தில் தசதுக்கிய 
மணி்ள, பருத்தி, சுட்ட 
மணபகாணடங்்ள, தங்்ம் 
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தபகான்் தபகாருள்ள அடங்கும். கி.மு. (தபகா.ஆ.மு)  
2000 ஆணடு்ளுக்கு முன்பகா்த்வ 
ததகான்்மயகான பரி்வரத்த்ன்ைகான உைவுப் 
பயிர்ள மறறும் ் கால்ந்ட்ள ஆகிய்வற்்க் 
த்காணடிருந்தன. இத்த்்ய ததகான்்மயகான 
்வரத்த்ம் பறறிய எழுதப்பட்டக் குறிப்பு்ள, 
’’எரித்திரியக் ்டறபயைம்’’ என்று 
அ்ழக்்ப்படும் “்பஸகான்்டன் தினசரி 
குறிப்பு புத்த்ம்” த்காணடிருக்கி்து. அத்ன 
ததகாடரந்து ்வந்த நூற்காணடு்ளில் தமற்ணட 
இரணடு பகுதி்ளின் நலன்்ளும், பரந்தும், 
விரிந்தும் இருந்தன.

நபாருககு பிந்்தய ்சகாபதம்

இந்தியகாவின் சுதந்திரம் 1947ஆம் 
ஆணடு அறிவிக்்ப்பட்டது என்று நம் 
எல்தலகாருக்கும் ததரியும். அதததபகால 
தபரும்பகாலகான ஆப்ரிக்்கா நகாடு்ளும் 
ஐதரகாப்பகாவின் தசல்்வகாக்கில் இருந்து விடுபட 
த்வணடும் என்் எணைத்்தக் 
த்காணடிருந்தன. அந்த ்வ்்யில், 1857ஆம் 
ஆணடு அதமரிக்்காவிடமிருந்து சுதந்திரம் 
தபற் முதல் ஆப்பிரிக்்கா நகாடு ்லபிரியகா 
ஆகும். அதத தபகால, 1909-ஆம் ஆணடு முதல் 

அல்ஜீரியகா, அங்த்காலகா, தபனின், 
தபகாஸ்ட்்வகானகா, பரகினகா பகாதஸகா, புருணடி, 
த்ப் எ்வரடி தீவு்ள, த்மரூன், மத்திய 
ஆப்ரிக்்கா குடியரசு, சகாட், ்தமகாரகாஸ், 
்காங்த்கா, ஐத்வகாரி த்காஸ்ட், டிஜிதபகாட்டி, 
்காங்த்கா ஜனநகாய் குடியரசு, எகிப்து, மத்திய 
கினி, எரித்ரியகா, எத்திதயகாப்பியகா, ்ரபகான், 
்காம்பியகா, ்கானகா, கினி, கினி-பிசகாவு, த்ன்யகா, 
தலதசகாததகா, ்லபிரியகா, லிபியகா, மட்காஸ்்ர, 
மலகாவி, மகாலி, மவுரித்ததனியகா, தமகாரிஷியஸ், 
தமகாரகாக்த்கா, தமகாசகாம்பிக், நமீபியகா, ்நஜர, 
்நஜீரியகா, ரு்வகான்டகா, சகாத்வகா தடகாம் மறறும் 
பிரின்சிபகா, சிதன்ல், தசசல்ஸ், சியகாரகா 
லிதயகான், தசகாமகாலியகா, ததன் ஆப்பிக்்கா, 
ததறகு சூடகான், சூடகான், சு்வகாசிலகாந்து, 
தகான்சகானியகா, தடகாத்கா, துனிசியகா, உ்காணடகா, 
ஜகாம்பியகா, ஜிம்பகாப்த்வ. 

ஆபரிககா அ்மபபில் உள்ள 
�ாடுகளின் பட்டியல்-54

ஆப்பிரிக்்கா உளநகாட்டு ்க்்காசியர்ளின் 
ஆட்சி மறறும் நி்த்வறி இ்வற்காதலதய 
ஐக்கிய அரசிடம் இருந்து உ்வு்்ை முறித்துக் 
த்காளை முடிந்தது. ்காலனிய 
எஜமகானர்ளிடமிருந்தும், ்்டசியகா் 
1977ஆம் ஆணடு பிரகான்சிடம் இருந்து 
விடுத்லய்டந்த ஆப்பிரிக்்கா நகாடு 
டிஜிதபௌட்டி ஆகும். அதத ஆணடில் சுதந்திரம் 
தபறறும், ஷரகாவி குடியரசு இன்றும் ஸ்தபயின் 
மறறும் தமகாதரகாக்த்கா ஆகிய்வறறின் 
்்்ளுக்குளதைதய இருக்கின்்து.

இந்தியகா சுதந்திரம் அ்டந்துவிட்டது 
என்று அறிவிக்்ப்பட்டதிலிருந்தது, பல்த்வறு 
பன்மு் சர்வததச அ்மப்பு்ளில், 
ஆப்பிரிக்்காவின் விடுத்லக்கு தன்னு்டய 
குர்ல ்வலு்வகா் எடுத்து ்்வத்தது. இனத்வறி 
தபகாரகாட்டம் மறறும் ்காலனி நீக்்ம் 
தபகான்்்்வ, இந்திய-ஆப்பிரிக்்கா உ்வு்ள 
தமம்படு்வதறகு ்காரணியகா் இருந்தது.

அணிந்சரா இயககமும் ஆபபிரிககாவும்

அணிதசரகா இயக்்ம் எனும் 
்ருத்தகாக்்மகானது, அதமரிக்்கா தசகாவியத் 
ஒன்றியம் என்் இரு ்வல்லரசு ததகாகுதி்ள 
பனிப்தபகார ்கால்ட்டத்தில் உரு்வகானதன் 
்காரைமகா் ததகான்றியதகாகும். மூன்்காம் 
உல்ப்தபகாரி்னத் தடுக்கும் தபகாருட்டு, 
புதியதகா் ்காலனி ஆதிக்்த்தில் இருந்து நீக்்ம் 
தபற் ஆசியகா, ஆப்பிரிக்்கா மறறும் இலத்தீன் 
அதமரிக்் நகாடு்ள தபகான்்்்வ, இருதுரு்வ 
்வல்லரசு்ள தமறத்காளளும் ஆயுதக் 
குவிப்பில் பங்த்றப்த மறுத்து நடுநி்ல 
்வகிப்பதகா் அறிவித்தன. இந்த நி்ழ்வி்ன 
உரு்வகாக்கியதில் இந்தியகாவுடன் அன்்்ய 
எகிப்து மறறும் ்கானகா நகாட்டு அரசு 
த்ல்வர்ள மறறும் யுத்காஸ்லகாவியகா  
மறறும் இந்ததகாதனஷியகா்்வச் தசரந்த அரசு 
த்ல்வர்ளும் ஈடுபட்டனர.

தமலும் அணிதசரகா இயக்்ம், ்காலனி 
எதிரப்புக் கூட்டணியகாகும், இது தபகார நடத்தும் 
்வைம் தபற் நகாடு்ளுடன் தசர்வ்த தடுத்து 
தங்்ள நகாடு்ள பின்ன்ட்்வ சந்திப்ப்த 
தடுப்பதற்கா்வும் து்வங்்ப்பட்டது. ஆப்பிரிக்்கா 
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்காலனி்ளின் உ்்விடங்்ைகா் இருப்பதகால், 
்காலனிய சக்தி்்ை எதிரத்து தபரும் 
எழுச்சியுடன் நடத்தி அதில் தபரும் த்வறறியும் 
தபற்ன. அந்த ்ணடத்தில் அ்மப்புரீதியகான 
நி்த்வறி மறறும் அடி்மத்தனம் ஆகிய்்வ 
தநகாறுக்கிப்தபகாட எடுத்துக்த்காணட 
ஆணடு்ளில், Dr. நிக்குருமகாவுடன் இதர 
அணிதசரகா இயக்்த்தி்ன உரு்வகாக்கிய 
பி்த்த்ல்வர்ளும், இனத்வறி பகாகுபகாட்்ட 
எதிரத்தும், அணிதசரகா இயக்்த்தின் 
த்காட்பகாடு்்ை பகாது்காத்தும் ்வந்ததில் 
ஆப்பிரிக்்கா எப்தபகாழுதும் முதலகா்வதகாகும் 
என்று ப்் சகாறறினர. 1970 ஆம் ஆணடு்ளில் 
தநருவுக்கு பி்்கான இந்தியகா்வகானது 
ஏ்காதிபத்திய எதிரப்பு மறறும் இனத்வறிக்கு 
எதிரகான உல் ்ணதைகாட்டத்்த முன்னுக்கு 
எடுத்துச் தசன்்து. 

ஆபபிரிககாவில் வெளி�ாடுொழ் 
இந்தியர்கள்

டயகாஸ்தபகாரகா எனப்படும் 
புலம் தபயரந்த (அ) 
த்வளிநகாடு ்வகாழ்த்வகார 
என்பது, ஒரு குறிப்பகான 
இனப் பின்னணி்ய 
த்காணதடகார, தங்்ளு்டய தசகாந்த 
மண்ைவிட்டு த்வகு ததகா்லவு தசன்று ஒரு 
சமூ்த்்த ஏறபடுத்திக் த்காள்வ்தக் 
குறிக்கும் ்வகாரத்்தயகாகும். இந்திய-
ஆப்பிரிக்்கா இ்டதயயகான பல நூற்காணடு 
்கால ்காலனிய ்வரலகாற்்ப் பகிரந்து 
த்காணடது, அ்வர்்ை (இரு பிரததசங்்ளும்) 
தநருக்்மகா் தநருங்கி ்வர தசயதது. 
ஆங்கிதலயர்ள பல இந்திய 
ததகாழிலகாைர்்ைச் சரக்்்ர இரப்பர 
மறறும் பைப் பயிர்்ை வி்ைவிப்பதற்கா், 
ஆப்பிரிக்்-்ரீபியன் தீவு்ளுக்கும், மதலசியகா 
மறறும் இலங்்்க்கும் ்ப்பலில் ஏறறி 
அனுப்பினர. ்காலனி ்காலத்தில் மட்டும் 
7,69,437 இந்தியர்ள தமகாரீசியஸ், ததன் 
ஆப்பிரிக்்கா, ரீயூனியன் தீவு்ள (Reunion Islands), 
தசசஷலஸ் மறறும் கிழக்கு ஆப்பிரிக்்கா 
பகுதி்ளுக்கு குடிதயறினர. தறசமயம், ததன் 
ஆப்பிரிக்்காவில் இருக்கும் டரபன் ந்ரம் 13 

இலட்சம் இந்தியர்ளின் வீடகாகிப்தபகானது. 
இதுதகான் இந்தியகாவிறகு த்வளிதய இருக்கும் 
மி்ப்தபரிய இந்திய ந்ரமகாகும், இத்ன 
ததகாடரந்து தமகாரீசியஸ் மறறும் ரீயூனியன் 
தீவு்ள இந்த ்வரி்சயில் ்வருகின்்ன.

�்டபபு சூழ்நி்ல

இந்திய-ஆபபிரிககா மன்்றஙகளின் 
உச்சிமா�ாடு

இந்திய-ஆப்பிரிக்்கா மன்்ங்்ளின் 
உச்சிமகாநகாடு என்பது, 2008ஆம் ஆணடு முதல் 
மூன்று ஆணடு்ளுக்கு ஒருமு்் நடக்கும். 
இது, ஆப்பிரிக்்கா அரசு்ளுடன் இந்தியகா 
அதி்காரப்பூர்வமகா் உ்்்வ ஏறபடுத்திக் 
த்காளளும் ஒரு தைமகாகும். இந்த இந்திய-
ஆப்பிரிக்்கா மன்்ங்்ளின் உச்சி மகாநகாடு 
அ்மப்பு தனது பரப்பு எல்்லக்குள, 
த்வைகாண்ம, ்வரத்த்ம், ததகாழில்்ள மறறும் 
முதலீடு, அ்மதி மறறும் பகாது்காப்பு, 
நல்லகாட்சி தமம்பகாடு மறறும் குடி்மச் சமூ்ம், 
த்்வல் மறறும் ததகாடரபு ததகாழில்நுட்பம் 
தபகான்்்்வ ஆகிய்வறறின் சிக்்ல்்்ைத் 
தீரப்பதில் ததகாடரபகான ஒத்து்ழப்பு 
்்வத்துளைது.

்டந்த சில ஆணடு்ைகா், இந்திய-
ஆப்பிரிக்்கா உ்வு்ள ஈடுபகாடு தபருமைவு 
அதி்ரித்துளைது. த்வ்மகா் ்வைரந்து ்வரும் 
தபகாருைகாதகாரம் என்் ்வ்்யில் இந்தியகா, 
ஆற்ல் ்வைங்்ளின் தத்்வயகானது, 
ஆப்பிரிக்்கா உடனகான அதன் புதிய த்காைத்்த 
ஏறபடுத்தியுளைது. தமலும் இருதரப்பு 
பகாது்காப்பு உ்வு்்ைப் அதி்ரிப்ப்த பறறி 
பகாரக்கும்தபகாது, தபரும்பகாலகான ஆப்பிரிக்்கா 
நகாடு்ள, அதமரிக்்கா்்வ முழு்வதுமகா் 
ரகாணு்வ மயமகாகிப் தபகான நகாடகா்வும் மறறும் 
சீனகா்்வ முதன்்மயகான ்வரத்த் 
சக்தியகா்வும் பகாரக்கின்்ன. இதறகு ்காரைம் 
அதமரிக்்கா முழு்வதுமகா் ரகாணு்வமயமகாகி 
்வரு்வதும், சீனகா ்வரத்த் சக்தியகாகிய 
்வரு்வதும் ஆகும். ஆப்பிரிக்்காவிறகு இந்தியகா 
ஏறறுமதி தசயயும் ்லகாச்சகாரப் தபகாருள 
சினிமகா ஆகும். ்நஜீரியகா தபகான்் நகாடு்ளில் 
இந்தியர்ள கு்்்வகா் இருந்தகாலும் இந்திய 
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தி்ரப்படங்்ளுக்கு ்வரத்வறபுளை நகாடகாகும். 
இந்தியகாவும் அதமரிக்்காவும் தங்்ளுக்கு 
இ்டதய இருக்கும் ்வரத்த்த் த்ட்்ை 
கு்்க்்த்வணடும், மறறும் இ்ைஞர்ளுக்கு 
“தி்ன்” மகாற்ம் தசயதல், அதத தநரத்தில் 
மகாைகாக்்ர்ளுக்கு ்ல்வி உதவித்ததகா்் 
ஊக்குவித்தல் மறறும் “எணணிக்்்” 
இ்டத்வளி்ய இ்ைத்தல் தபகான்் 
வி்வ்காரங்்ளில் இந்தியகா, ஆப்பிரிக்்கா 
தங்்்ை ஈடுபடுத்திக் த்காணடன.

ஆசிய-ஆபபிரிககா ெளர்ச்சி வபரு  
ெழித்த்டம்

ஆசிய-ஆப்பிரிக்்கா ்வைரச்சி தபரு 
்வழித்தடம் என்பது, ஆசிய-ஆப்பிரிக்்காவின் 
சமூ் தபகாருைகாதகார தமம்பகாட்்ட 
தநகாக்்மகா்க் த்காணடு, இந்திய-ஜப்பகான் 
இ்டதயயகான தபகாருைகாதகார ஒத்து்ழப்பு 
ஒப்பந்தமகாகும். இந்த ஆசிய-ஆப்பிரிக்்கா 
்வைரச்சி தபரு ்வழித்தடத்திற்கான பகார்்வ 
பறறிய ஆ்வைத்்த, 2017 ஆம் ஆணடு 
ஆப்பிரிக்்கா ்வைரச்சி ்வங்கி கூட்டத்தில் 
இந்தியகா த்வளியிட்டது. இந்த ஆசிய-
ஆப்பிரிக்்கா ்வைரச்சி தபரு ்வழித்தடத்தின் 
தநகாக்்மகானது, இந்திய-ஜப்பகான் இ்ைப்பின் 
மூலம் ஆப்பிரிக்்காவின் உள்ட்ட்மப்பு 
மறறும் எணமு்் அடிப்ப்டயிலகான 
ததகாடர்ப ்வைரத்ததடுத்தல் என்பன்வகாகும். 
இது சீனகாவின் நீணட தநடு ்வழி மறறும் பட்டு 
சகா்ல முன்தனடுப்புக்கு (Belt and Road 
Initiative) இந்தியகா ஜப்பகானின் எதிர 
நட்வடிக்்் என்று பகாரக்்ப்படுகி்து. இந்த 
ஆசிய ஆப்பிரிக்்கா ்வைரச்சி தபரு 
்வழித்தடத்தின் நகான்கு தூண்ைகா் பின் 
்வருப்்வக் ்ருதப்படுகின்்ன;

1.  த்காளதி்ன் மறறும் தசயல் தி்ன் 
ஆகிய்வற்் உயரத்துதல்.

2.  தரமகான உள்ட்ட்மப்பு மறறும் நிறு்வன 
ரீதியகான இ்ைப்பு நட்வடிக்்்.

3.  தமம்பகாடு மறறும் ஒத்து்ழப்பு 
திட்டங்்ள.

4.  மக்்ளுக்கி்டதயயகான ஒத்து்ழப்பு.

9 .7  இந்திய-இலத்தீன் அவமரிககா 
மறறும் கரீபியன் �ாடுகளு்டைாை 
உ்றவுகள்

பின்ைணி

இந்திய-இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் 
்ரீபியன் நகாடு்ளுக்கு இ்டதயயகான 
உ்வு்ைகானது, நீணட்காலமகா் தபருமைவு 

முன்னி்லப்படுதகாமல் இருந்தன. 
இந்த இரணடு பகுதி்ளுக்கும் 
இ்டதய இருந்த புவியியல் 
சகாரந்த இ்டத்வளி மறறும் யுத்த 
தந்திர ரீதியகா்வும், தபகாருைகாதகார 
உ்வு ரீதியகா்வும் ்ட்டகாயம் 

என்று உயிரப்பகான த்வ்த்துடன் இருதரப்பு 
உ்வு்்ை ்ட்டவில்்ல. இருந்ததபகாதிலும், 
இந்தியகா மறறும் இலத்தீன் அதமரிக்்கா 
மறறும் ்ரீபியன் நகாடு்ள சுமு்மகான ஒரு 
்வரலகாறறு உ்்்வப் பரகாமரித்து ்வந்தன.

இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் 
நகாடு்ள இந்தியகாவுடன் ்காலனிய எதிரப்பு 
என்் மனநி்ல்ய த்காணடிருந்தன, 
அ்வறறுள பல நகாடு்ள இந்தியகா சுதந்திரம் 
அ்ட்வதறகு முன்பகா்த்வ (பத்ததகான்பதகாம் 
நூற்காணடு) சுதந்திரம் அ்டந்து விட்டன. 
இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் 
நகாடு்ளில் உளை சமூ்ங்்ள யகாவும், ஆசியகா 
மறறும் ஆப்பிரிக்்கா ஆகிய பகுதி்ளில் உளைது 
தபகான்று ததகான்்மயகான மறறும் ்வைமகான 
நகா்ரி்த்்தக் த்காணடிருக்கின்்ன. எனத்வ 
ஒரு்வர, இந்தியகா மறறும் இலத்தீன் அதமரிக்்கா 
மறறும் ்ரீபியன் நகாடு்ளுக்கு இ்டதய உளை 
பகுதி்ளில் ்லகாச்சகார ரீதியகா் ஒரு்மத் 
தன்்மத்காணட நட்வடிக்்்்ள இருப்ப்த 
்காைமுடியும். சூரினகாம் மறறும் ்யகானகா 
தபகான்் இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ் ரீபியன் 
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நகாடு்ளும் ்ணிசமகான அைவிறகு இந்திய 
்வம்சகா்வழியின்ரக் த்காணடதகா் இருக்கி்து, 
இ்வர்ள யகா்வரும் ஒரு நூற்காணடுக்கு 
முன்னதகா், ்காலனி ஆதிக்் சக்தி்ைகால் 
கூலி்ைகா் அனுப்பப்பட்ட்வர்ள ஆ்வர. 
இதுத்வ, இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ் ரீபியன் 
நகாடு்ளுடன் இந்தியகா த்காணடிருக்கும் 
உ்வின் அடிப்ப்டயகாகும்.

சுதந்திரத்திறகு பிந்்தய உ்றவுகள்

1947 முதல் 1991 ெ்ர
இந்தியகாவின் சுதந்திரத்திறகு பி்கு 

இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் 
நகாடு்ளுடனகான இந்தியகா த்காணட 

  இலத்தீன் அதமரிக்்கா என்பது 
தபகாது்வகா் ததன்அதமரிக்் ்ணடத்தில் 
அ்மந்துளை அ்னத்து நகாடு்ள 
மறறும் இதன் கூட தமக்சித்கா, மத்திய 
அதமரிக்்கா, மறறும் ்ரீபியன் தீவு்ள 
ஆகிய்்வ த்காணட்்வ என்று புரிந்து 
த்காளைப்பட்டன.

  அரதஜன்டினகா, தபகாலிவியகா, பிதரசில், 
சிலி, த்காலம்பியகா, த்காஸ்தடகாரி்கா, 
கியூபகா, தடகாமினி்ன் குடியரசு, 
ஈகு்வடகார, எல் சல்்வதடகார, பிதரஞசு, 
்யகானகா, ்காடிதயகாப், த்ௌத்தமகாலகா, 
்ஹதி, தஹகான்டுரகாஸ், தமக்சித்கா, 
நிக்்காரகுத்வகா, பனகாமகா, பரகாகுத்வ, தபரு, 
பியூரதடகாரிக்த்கா, தசயிணட் 
பகாரததலகாமி, தசயிணட் மகாரடின், 
தசயிணட் பியரி, மிக்கியூலகான், உருகுத்வ 
மறறும் த்வனிசுலகா தபகான்்்்வ்ளும். 

  கரீபியன் நாடுகள்: ஆன்டிகு்வகா மறறும் 
தபரமுடகா, ப்காமகாஸ், பகாரபடகாஸ், கியூபகா, 
தடகாமினி்கா, தடகாமினிக்்ன் குடியரசு, 
கிதரனடகா, ்ஹதி, ஜ்மக்்கா, தசயின்ட் 
கீட்ஸ் மறறும் தநவீஸ், தசயின்ட் லூசியகா, 
தசயின்ட் வின்சன்ட் மறறும் 
கிதரனகாடின்ஸ், டிரினிடகாட் மறறும் 
தடகாபகாத்கா தபகான்்்்வ்ள ஆகும்.

இலத்தீன் அவமரிககா மறறும் 
கரீபியன் �ாடுகள் அ்மபபில் 
உள்ள �ாடுகளின் பட்டியல்-40

தசயறபகாடு்ள மறறும் ஐக்கிய நகாடு்ளின் தபகாது 
அ்்வயிலும், பல சர்வததச சிக்்ல்்ள மீதகான 
வி்வ்காரங்்ளில் மறறும் அணிதசரகா 
இயக்்த்திலும் அை்வகானதகா்த்வ இருந்தது. 
இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் 
நகாடு்ளுக்கு அரசு மு்்ப் பயைம் என்பது, 
1961ஆம் ஆணடு தநரு தமக்சித்கா பயைம் 
தமறத்காணடது, இந்திரகா ் காந்தி 1968ஆம் ஆணடு 
எட்டு இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் 
நகாடு்ளுக்கு பயைம் தமறத்காணட ்காலங்்ள 
கூட மி்வும் தசகாறபமகானதகாகும். தமலும், 
இக்்காலக்்ட்டத்தில், இலத்தீன் அதமரிக்்கா 
மறறும் ்ரீபியன் நகாடு்ள யகாவும் ஏததச்சதி்கார 
ஆட்சியகால் துயரப்பட்டு ்வந்தது. அ்்வ்ள 
பனிப்தபகாருக்்கான அரங்்மகா் மகாறின. மறத்காரு 
பக்்ம், 1991 ஆம் ஆணடு ்வ்ர தசகாசலிச 
தபகாருைகாதகாரமகா் இருந்த்வ்ர, இந்திய 
இலத்தீன் அதமரிக்்கா ்ரீபியன் நகாடு்ளுடன் 
தபகாருைகாதகார உ்வு்்ை ஏறபடுத்திக் 
த்காளைவில்்ல. இந்த ்காரணி்ளும், புவியியல் 
ரீதியகான தநருக்்மும் இந்திய-இலத்தீன் 
அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் நகாடு்ளுடனகான 
ஆழமகான பி்ைப்்ப ஏறபடுத்திக்த்காள்வதில் 
தூரத்தில் அ்மந்திருக்கும் ்ணடத்துடன் 
ததகாடரபு்ள இல்லகாததகால் இலத்தீன் அதமரிக்்கா 
சுைக்்ம் ்காைப்பட்டது.

1991- தறநபாது
இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் 

நகாடு்ளில் 1980 மறறும் 1990ஆம் ஆணடு்ளில் 
சர்வகாதி்கார ஆட்சி இருந்து மக்்ைகாட்சி 
நி்ழ்வு மு்்க்்கான அரசியல் மகாறுதலகானது 
ததகாடங்கியது. இப்பகுதியில் மக்்ைகாட்சியின் 
்வரு்்யுடன், அ்வர்ளின் ்்வனப் 
குவிப்பகானது, தபகாருைகாதகார அடிப்ப்ட்ள, 
மணடலப் பகுதி்ளின் இ்ைப்பு மறறும் 
சம்வகாயப்பு த்காணட ்வைரச்சி என்ப்த 
தநகாக்கி இருந்தது. இந்தியகாவின் தபகாருைகாதகார 
சீரத்திருத்தம் மறறும் 1991இல் தசகாவியத் 
ஒன்றியத்தின் வீழ்ச்சி ஆகிய்்வ இலத்தீன் 
அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் நகாடு்ளுடன் 
முன்பு எப்தபகாதும் இல்லகாத அைவுக்கு 
முக்கியத்து்வம் ்வகாயந்த தபகாருைகாதகார 
உ்வு்்ை ்வலுப்படுத்து்வதும் 
அ்வசியமகாகியது.
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1990ஆம் ஆணடு்ளுக்கு முன்பகா், 
பு்க்்ணிக்்தக்் அைவிறகு மி்வும் 
தசகாறபமகான ஒரு சில மில்லியன் அதமரிக்் 
டகாலருக்கு கு்்்வகா் இருந்த இலத்தீன் 
அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் நகாடு்ளுடனகான 
்வரத்த்மகானது, 2017-18ஆம் ஆணடில் 30 
பில்லியன் அதமரிக்் டகாலர மதிப்பு்டயதகா் 
மகாறியது. இந்தியகாவில் இருந்து பல்த்வறு 
த்்வல் ததகாழில்நுட்ப நிறு்வனங்்ள, மருந்து 
தயகாரிப்பு நிறு்வனங்்ள, எணதைய மறறும் 
எரி்வகாயு நிறு்வனங்்ள தபகான்்்்வ இலத்தீன் 
அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் நகாடு்ளில் 
முதலீடு்ள தசயதன. இது அடுத்து ்வரும் 
ஆணடு்ளில் ்வரத்த்ம் ்வைரச்சி தபறு்வதறகு 
பங்்ளித்தது.

2006 ஆம் ஆணடு இந்தியகா மறறும் 
பிதரசில் ஆகிய இரு நகாடு்்ையும் உறுப்பகா் 
த்காணடு (BRICS - பிதரசில், ரஷ்யகா, இந்தியகா, 
சீனகா, ததன் ஆப்பிரிக்்கா (பிரிக்ஸ்)) எனப்படும் 
அ்மப்பு உரு்வகாக்்ப்பட்டது. இது, இந்திய-
இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் 
நகாடு்தைகாடு ஊக்்த்துடன் தசயல்பட பகாலமகா் 
அ்மந்தது. உல்த்தின் எழுச்சி தபறறு ்வரும் 
இந்த நகாடு்ளின் ஒத்து்ழப்பகானது, தபருமைவு 
இந்திய-இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் 
்ரீபியன் நகாடு்ளுக்கு இ்டதய தபகாருைகாதகார 
மறறும் ்லகாச்சகார மகாற்ங்்்ை ஏறபடுத்த 
்வசதியகா் அ்மந்தது. 2014 ஆம் ஆணடு 
பிதரசிலில் நடந்த உச்சி மகாநகாடு, இந்தியகா்்வ 
மற் இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் 
நகாடு்தைகாடு தபச்சு்வகாரத்்த நடத்த ்வ்் 
தசயதது.

ஏ்த்தகாழ 620 மில்லியன் மக்்ள ததகா்் 
மறறும் ்வைங்்ள அதி்ம் த்காணட நிலமகான 
இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் 
நகாடு்ள, இந்தியகாவிறகு உல்ைகாவிய 
அைவில் தனது தடத்்தப் பதிப்பதறகு தபரும் 
்வகாயப்பு்்ைத் தருகி்து. ததகாழில்நுட்பம் 
மறறும் தபகாக்கு்வரத்துநுட்பங்்ளில் 
ஏறபட்டுளை முன்தனற்ங்்ைகால் புவியியல் 
இ்டத்வளி்ள கு்்க்்ப்பட்டு இலத்தீன் 
அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் நகாடு்ளின் 

பகுதி்ளுடன் இந்தியகா தநருங்கிய உ்வு 
த்காளை ்வழி ஏறபட்டுளைது. இந்திய-
இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் 
நகாடு்ளுடனகான ்வரலகாறறு ரீதியிலகான 
நட்பு்்வகானது, 21ஆம் நூற்காணடில் தமலும் 
தமம்படு்வதறகு அடித்தைமகா் உளைது. 

9.8  இந்திய மறறும் மண்்டல 
அ்மபபுகள்

்சார்க அ்மபபு (வதறகாசிய �ாடு மண்்டல  
ஒத்து்ைபபு அ்மபபு -SAARC)

சகாரக் அ்மப்பகானது 1985 ஆம் ஆணடு 
டிசம்பர மகாதம் எட்டகாம் தததி, டகாக்்கா ந்ரில் 

சகாரக் சகாசனச் சட்டத்தில் 
்்தயழுத்திட்டதின் மூலம் 
நிறு்வப்பட்டது. சகாரக் 
அ்மப்பகானது தபகாருைகாதகார 
ஒத்து்ழப்பு மறறும் 
தமம்பகாடு, மக்்ள நலன் 

மறறும் ததற்காசிய நகாடு்ளுக்கி்டதய 
தநருக்்மகா் ்வரலகாறறு மறறும் பணபகாட்டு 
ததகாடர்ப ்வைரத்ததடுக்் உரு்வகாக்்ப்பட்டது.

சகாரக் அ்மப்பு எட்டு நகாடு்்ை 
உறுப்பினர்ைகா் த்காணடது. அ்்வ 
ஆப்்கானிஸ்தகான், பங்்ைகாததஷ், பூடகான், 
தநபகாைம், இந்தியகா, மகாலத்தீவு, பகாகிஸ்தகான் 
மறறும் இலங்்் ஆகும். இந்த அ்மப்பின் 

பாகிஸ்தான்
ந�பாளம்
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தசயல்ம் ஆனது 1987ஆம் ஆணடு ஜன்வரி 
மகாதம் 17ஆம் நகாள ்காத்மகாணடு ந்ரில் 
நிறு்வப்பட்டது. 

இந்த அ்மப்பின் தநகாக்்ங்்ள, சகாரக் 
சகாசனச் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுளைது, 
அ்வறறுள மி் முக்கியமகா் ்்வனம் 
தசலுத்தும் பகுதி்ைகானது.

  ததற்காசிய மக்்ளின் நலன்்்ை 
்வைரத்ததடுத்தல் மறறும் அ்வர்ளின் 
தரமகான ்வகாழ்்்வ உயரத்துதல்.

  இந்த மணடலத்தில் தபகாருைகாதகார 
்வைரச்சி்ய, சமூ் முன்தனற்ம் மறறும் 
்லகாச்சகார தமம்பகாட்்ட முடுக்கி விடுதல் 
மறறும் ஒவத்வகாரு தனிநபருக்கும் 
்ணணியத்துடன் ்வகாழவும் மறறும் 
அ்வர்ளின் முழு்மயகான ஆற்்ல 
உைரவும் ்வகாயப்பளிப்பது.

  ததற்காசிய நகாடு்ளுக்கு இ்டதய கூட்டு 
சுயநம்பிக்்் ்வைரத்ததடுப்பதும், 
்வலி்மப்படுத்து்வதும்.

  பரஸ்பர நம்பிக்்்க்கு பங்்ளிப்பது, 
ஒரு்வரு்டய பிரச்ச்ன்்ை ஒரு்வர 
புரிந்து த்காள்வது, மதிப்பளிப்பது.

  தசயலகாக்்மிக்் கூட்டு இ்ை்்வ 
்வைரத்ததடுத்தல் மறறும் தபகாருைகாதகார, 
சமூ், ்லகாச்சகார, அறிவியல் மறறும் 

வ்சயல்பாடு 

உ ல கி ல் , 
த த ற ் கா சி ய ப் 
ப கு தி ய கா ன து , 
மி ் வு ம் 

கு்்்வகான அைத்வ ஒன்றி்ைந்த 
பகுதி்ைகா் உளைது ஏன்? என்் த்ளவிக்கு 
்காரைம் இம்மணடலத்தில் உளை 
நகாடு்ளுக்கு தபகாருைகாதகார இ்ைப்பு 
மி்வும் பலவீனமகானதகாகும்.

இத்ை உன்னு்்டய �ண்பனு்டன் 
விொதிகக.

அ��த� ஒ��ைழ�� 
�ைற�

ஆ��த 
அவந��
ைக

�ைற�த 
ஒ���ைண�த�சா�
சா�


ததகாழில்நுட்பத் தைத்தில் பரஸ்பர 
உதவி்ள.

  சர்வததச அரங்கு்ளில் தபகாது்வகான 
நலன்்ைகால் தங்்ளுக்குளைகா் 
ஒத்து்ழப்்ப ்வலுப்படுத்துதல்.

  அதத தநகாக்்ங்்ளுடன், சர்வததச மறறும் 
மணடல அைவிலகான அ்மப்பு்ளுடன் 
ஒத்து்ழப்்ப உரு்வகாக்குதல்.

அ்மப்பு ்வடி்வத்தில், 
சகாரக் அ்மப்பகானது 
நகான்கு அடுக்கு 
நி று ்வ ன த் ் த 
த்காணடிருக்கி்து, அதில் 
உச்சி மகாநகாடு்ளும் அதில் 
அ்னத்து ததற்காசிய 

நகாடு்ளின் த்ல்வர்ளும் உறுப்பினர்ள 
ஆ்வர. இரணடு ஆணடு்ளுக்கு ஒருமு்் 
அ்வர்ள சந்திப்பர, அ்மச்சர்்வ குழுவில் 
த்வளியு்வு அ்மச்சர்ள இருப்பகார்ள. 
சகாரக் நகாடு்ளின் த்வளியு்வுச் தசயலகாைர்ள 
நி்லக்குழுவின் உறுப்பினர்ைகா் இருப்பர. 
ததகாழில்நுட்பக் குழு உறுப்பு நகாடு்ளின் 
பிரதிநிதி்ள இருப்பர. இந்த ஒருங்கி்ைப்பு 
குழு்வகானது, ஒவத்வகாரு்வரு்டய குறிப்பகான 
ஒத்து்ழப்பு வி்வ்காரங்்ளிலும், திட்டங்்்ை 
ஒருங்கி்ைப்பது, ந்டமு்்ப்படுத்து்வது 
மறறும் ்ண்காணிப்பது என்பது அதன் 
தபகாறுப்பகாகும். இப்தபகாழுது ்வ்ர 18 உச்சி 
மகாநகாடு்ள உறுப்பு நகாடு்ைகால் 
நடத்தப்பட்டுளைன.

ததற்காசியகா பகுதி்ளில் ்வைரந்து 
த்காணடிருக்கும் தபகாருைகாதகார 
நி்ல்ம்ளில், சகாரக் உறுப்பினர நகாடு்ள, 
ததற்காசிய த்டயில்லகா ்வரத்த் பகுதி்ைகா் 
உரு்வகாக்கிக் த்காணடது. இந்த ஒப்பந்தம் 2006 
ஆம் ஆணடு ந்டமு்்க்கு ்வந்தது. 1993ஆம் 
ஆணடு சகாரக் நகாடு்ளின் முன்னுரி்ம 
்வரத்த் ஒப்பந்தத்திறகு அடுத்த 
ததகாடரச்சியகாகும். தமலும், ததற்காசிய 
த்டயில்லகா ்வரத்த் ஒப்பந்தத்தின் 
முதன்்மயகான தநகாக்்மகானது, ததற்காசிய 
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பகுதியில் உளை ்வைரும் நகாடு்ளுக்கு 
சி்ப்பகான மறறும் சகாரபு தன்்மயுடன் நடத்த 
த்வணடியது அ்வசியம் என்ப்த அங்கீ்ரிக்் 
த்வணடும் மறறும் இப்பகுதி அ்னத்தும் 
்வைரச்சி தபறு்வதற்கான த்காள்்்்ை 
உரு்வகாக்் த்வணடும் என்பதகாகும்.

வதன்கிைககாசிய �ாடுகளின் கூட்்ட்மபபு   
(ASEAN)

இந்த ஆசியகான் அ்மப்பு 1967 ஆம் 
ஆணடு ஆ்ஸ்ட் மகாதம் 8ஆம் தததி தகாயலகாந்து 
நகாட்டின் பகாங்்காக் ந்ரத்தில் நிறு்வப்பட்டது. 
ஆசியகான் அ்மப்பு ்்தயழுத்திடப்பட்டு 
பு்ழ்தபற் பகாங்்காக் பிர்டனம் என்று 
அ்ழக்்ப்பட்டது. இதன் நிறு்வன 
த்ல்வர்ைகா் இந்ததகாதனஷியகா, மதலசியகா, 
பிலிப்்பன்ஸ், சிங்்ப்பூர மறறும் தகாயலகாந்து 
தபகான்்்்வ உளைன. ஆசியகான் அ்மப்பில் 
தறதபகாது பத்து உறுப்பு நகாடு்ள உளைன. 
அ்்வ்ள மு்்தய புருதன தருசகாலம் 
1984ஆம் ஆணடு ஜன்வரி 7ஆம் நகாளும், 
வியட்நகாம் 1995ஆம் ஆணடு ஜூ்ல 28ஆம் 
நகாளும், லகாத்வகாஸ் மறறும் மியகான்மர 
ஆகிய்்வ 1997ஆம் ஆணடு ஜூ்ல 23ஆம் 
நகாளும், ்ம்தபகாடியகா 1999 ஆம் ஆணடு ஏப்ரல் 

�ான்கு தரபபு பாதுகாபபு நபச்சுொர்த்்த 
(QUAD)

  இந்ததகா-பசிபிக் பகுதியில் சீனகாவின் 
ஆதிக்்த்்த எதிரத்காள்வதற்கா், 
இந்தியகா, அதமரிக்்கா, மறறும் ஜப்பகான் 
ஆகிய நகாடு்ள அ்மப்புசகார ்வழிமு்் 
மூலம் இ்ைந்து கூட்டகா் 
தசயல்படு்வது என 
விைக்்மளிக்்ப்படு்வது.

  இந்த நகான்கு தரப்பு பகாது்காப்பு 
தபச்சு்வகாரத்்த “கு்வகாட்”(QUAD) எனும் 
்ருத்தகானது உண்மயில் ஜப்பகான் 
பிரதமர ஷின்தஷகா அதப்யச் சகாரும்.

  இது 2007 ஆம் ஆணடு ந்டமு்்க்கு 
்வந்தது மறறும் 2017 ஆம் ஆணடில் 
மறுஆயவு தசயயப்பட்டது.

30ஆம் தததியும் இ்ைந்துத்காணடன. 
ஆசியகான் அ்மப்பகானது கிட்டத்தட்ட 
ஆரம்பத்தில் பத்து உறுப்பினர நகாடு்்ை 
த்காணடிருக்கும் அ்மப்பகாகும். கிழக்்காசிய 
பகுதியில் மணடல தபகாருைகாதகார 
ஒத்து்ழப்்ப ஒருங்கி்ைக்கும் 
அ்மப்பகாகும். இந்த அ்மப்பு 
கிழக்்காசியகாவில் பல்த்வறு தபகாருைகாதகார 
ஒத்து்ழப்பிற்கான து்வக்்த்்த 
ஏறபடுத்தியதறகும் தபகாறுப்பகாகும்.

அ்்வ;

  ஆசியகான் த்டயில்லகா ்வரத்த் 
ஒப்பந்தம் (AFTA) 

  ஆசியகான் தச்்வப் பணி்ளுக்்கான 
்ட்ட்மப்பு ஒப்பந்தம் (AFAS)

  ஆசியகான் முதலீட்டு பகுதி (AIA)

இதன் உறுப்பு்ைகான கிழக்கு ஆசிய 
நகாடு்ளுடன் இந்தியகாவின் நட்பு்்வகானது 
நூற்காணடு ்காலமகா் ததகாடரந்த்வர்ைகானது 
தற்காலத்தில் அதனுடனகான உ்்வகானது 1990-
்ளில் ததகாடங்கியது. இந்த புதிய து்வக்்த்்த 
இந்தியகா தமறத்காள்வதறகு 1990 ஆம் 
ஆணடு்ளில், ததன்கிழக்கு ஆசிய 
நகாடு்ளுடனகான தபகாருைகாதகார உ்்்வ 
தன்னு்டய “கிழக்கு தநகாக்கி த்காள்்” 
அடிப்ப்டயிலிருந்து ததகாடங்கியதகாகும். 
இதறகி்டதய சீனகா மறறும் இதர தமறகு 
உல் நகாடு்ள மறறும் பி் ஆசிய நகாடு்ளும், 
இந்தியகா ஆசியகாவின் மூன்்கா்வது தபரிய 
தபகாருைகாதகார நகாடு எனவும், அது மணடல 
அைவில் ததகாற்ம் தபறறு்வரும் சக்தி எனவும், 
உைரத் ததகாடங்கின. இந்த புரிதலகானது 
1992ஆம் ஆணடு இந்தியகா்்வ ஆசியகான் 
அ்மப்பின் ஒரு பகுதியைவு கூட்டகாளி என்் 
்வ்்யிலும், 1996 ஆம் ஆணடு்ளில் அதன் 
முழு்மயகான தபச்சு நடத்தும் அைவிறகு 
உரிய கூட்டகாளியகா்வும் ஆக்கியது. “கிழக்கு 
தநகாக்கி த்காள்்யகானது” ்வைரச்சி அ்டந்து 
தசயல்திட்டம் சகாரந்த, “கிழக்கு தநகாக்கி 
தசயல்பகாடு” என்பதகா் தபயர மகாற்ம்டந்தது. 
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பன்னிரணடகா்வது ஆசியகான்-இந்தியகா உச்சி 
மகாநகாட்டின் தபகாதும், ந்வம்பர 2014இல், 
மியகான்மரின் தந ்ப டகா- ந்ரில் 
ந்டதபற் கிழக்கு ஆசிய உச்சி மகாநகாட்டிலும், 
இந்திய பிரதமர “கிழக்கு தநகாக்கி தசயல்பகாடு” 
என்் த்காள்்்ய மு்்யகா்த் ததளி்வகா் 
விைக்கினகார. இந்தியகாவுக்கும் ஆசியகானுக்கும் 
உடனகான உ்்வகானது, இந்தியகாவின் 
த்வளியு்வு த்காள்்யின் ஒரு முக்கிய 
தூைகா் இருக்கி்து மறறும் “கிழக்கு தநகாக்கி 
தசயல்பகாடு” (AEP) எனும் த்காள்்யின் ஒரு 
அடித்தைமகா் இருக்கி்து.

ஆசிய மறு உறுதி துெககச் ்சட்்டம் (ARIA)

  இதன் தநகாக்்ம் இந்திய-பசிபிக் 
பகுதியில் அதமரிக்்காவின் ரகாணு்வ 
பகாது்காப்பு, இதன் தபகாருைகாதகார நலன் 
அதன் மதிப்பு்்ை ஏறபடுத்த த்வணடும் 
என்் பன்மு்த்தன்்ம. 

  இந்த புதிய சட்டமகானது, ததன் சீனகா 
்டல் பகுதியில் சீனகா தசயது்வரும் 
சட்டவிதரகாதக் ்ட்டுமகானம் மறறும் 
தசயற்்யகா் ரகாணு்வமயமகாக்்ல் 
மறறும் அச்சுறுத்தும் தபகாருைகாதகார 
நட்வடிக்்்்ளுக்கு எதிரகா் 
நட்வடிக்்் எடுக்் அதி்காரம் 
அளிக்கி்து.

  ஆசிய மறு உறுதி து்வக்்ச் சட்டம் (ARIA) 
என்பது இந்திய-அதமரிக்்கா 
இ்டதயயகான மி் அ்வசியமகான யுத்த 
தந்திர ரீதியிலகான நட்பு்்்வ 
அங்கீ்ரித்தல் மறறும் இந்திய பசிபிக் 
பகுதியில் அ்மதி மறறும் பகாது்காப்்ப 
ஊக்குவிப்பது மறறும் இரு நகாடு்ளுக்கு 
இ்டதய தூதர், தபகாருைகாதகார மறறும் 
பகாது்காப்பிறகு அ்ழப்பு விடுத்தல் 
ஆகும்.

  அதமரிக்்வினு்டய ரகாணு்வம் சகாரந்த 
நட்பு்வு நகாடு்ளின் ஒத்து்ழப்்ப 
உயரத்து்வதறகு அடுத்த ஐந்து 
ஆணடு்ளுக்கு 1.5 பில்லியன் டகாலர 
ஒதுக்கீடு தசயதது.

ஆசியகான் அ்மப்பு உடனகான 
இந்தியகாவின் முக்கியமகான உ்வு்ளில், 
அரசியல்-பகாது்காப்பு ஒத்து்ழப்பு, 
தபகாருைகாதகார ஒத்து்ழப்பு, சமூ்-்லகாச்சகார 
ஒத்து்ழப்பு மறறும் இ்ைப்பு 
தபகான்்்்வ்ைகாகும். தமலும் கூடுதலகா், 
சமூ் தபகாருைகாதகார தமம்பகாட்டிறகு நிதி உதவி 
அளிக்கும் திட்டங்்ளும் நிறு்வப்பட்டுளைது.

பிரிகஸ் (BRICS)

“பிதரசில், ரஷ்யகா, இந்தியகா, சீனகா, 
ததன் ஆப்பிரிக்்கா என்பதின் சுருங்கிய 
்வகாரத்்தயகான பிரிக்ஸ் (BRICS) என்பது 
2001ஆம் ஆணடு “த்கால்டுதமன் சகாஸ்” என்் 
அ்மப்்ப சகாரந்த “ஜிம் ஓ நீல்” (Jim O Neil) 
என்ப்வரகால் உரு்வகாக்்ப்பட்டது. இது அடுத்த 
50 ஆணடு்ளுக்்கான தபகாருைகாதகார 

  சிறிது ்காலத்திறகு முன்பு அதமரிக்்கா 
முக்கியத்து்வம் ்வகாயந்த பசிபிக் பகுதி 
த்ல்ம்ய (PACOM) இந்திய-பசிபிக் 
த்ல்ம (COMMAND) பகுதி என தபயர 
மகாற்ம் தசயதது. இது அதமரிக்் 
அரசகாங்்ம், கிழக்கு ஆசியகா மறறும் 
இந்திய தபருங்்டல் பகுதியில் தனித்து 
தபகாடும் பகுதியகாகி்து, மறறும் இந்திய 
இந்த தபகாரதி்ன் சகாரந்த திட்டமிடலில் 
ஒரு முக்கிய கூட்டகாளியகாகும்.

  அதமரிக்்கா தன்னு்டய இந்திய-பசிபிக் 
பகுதிக்கு தபகாருைகாதகார தூைகா் 
இருப்பதற்கா் இந்திய-பசிபிக் 
அ்மப்்ப நிறுவியது.
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தபகாக்கு்ளின் உல்ைகாவிய தபகாருைகாதகார 
மகாதிரி ்வடி்வத்தின் ததகா்லதநகாக்கு 
பகார்்வயின் வி்ை்வகாகும். இ்வர அடுத்த 
2050ஆம் ஆணடுக்குள பிதரசில், ரஷ்யகா, 
இந்தியகா மறறும் சீனகா ஆகிய நகாடு்ள “டகாலர” 
என்் ்வ்்யில் மி்வும் ததகாழில் ரீதியகா் 
்வைரச்சி அ்டந்த ஆறு நகாடு்்ைக் 
்காட்டிலும் தபரிய நகாடகா் இருக்கும் என்றும், 
இது ்டந்த 300 ஆணடு்கால “ ்வல்லரசு” என்் 
அடிப்ப்ட இயக்்த்்ததய முழு்வதுமகா் 
மகாறறி அ்மக்் தபகாகி்து என்று ்ணித்தகார.

பிரிக்ஸ் அ்மப்பு, தன்னு்டய கூட்டு 
்வலி்மயில் இருந்து தபற் பலன்்ளில் 
இருந்து தசயல்படுகி்து, தமலும் அது, மி்வும் 
பரந்த சமூ் மறறும் தபகாருைகாதகார, இருதரப்பு 
பரஸ்பரம் நலன்்ள மறறும் உல்ைகாவிய 
சிக்்லகான; நீடித்த ்வைரச்சி இலக்கு, சர்வததச 
தீவிர்வகாதம், பரு்வநி்ல மகாற்ம், உைவு 
மறறும் ்ற்ல் பகாது்காப்பு, உல் ஆளு்ம 
நிறு்வனங்்ளின் சீரதிருத்தம், ்வரத்த்ம் 
மறறும் ்வரி, ததகான்்ம மருந்து்ள, 
ததகாழிலகாைர்ள, தபரழிவு தமலகாண்ம, 
ஊழல் எதிரப்பு, த்்வல் மறறும் தசயதித் 
ததகாடரபு, சுங்்-ஒத்து்ழப்பு, ததகாழில்்ள 
என்று இன்னும் பி் வி்வ்காரங்்்ைக் குறித்து 
வி்வகாதித்து தசயல்படுகி்து. இ்வறத்காடு, 
பிரிக்ஸ் நகாடு்ைகானது, “மக்்ளுக்கி்டதய” 
என்் அடிப்ப்டயில் ்லகாச்சகாரம், 
வி்ையகாட்டு, தி்ன் தமம்பகாடு, அறிவியல் 
மறறும் ததகாழில்நுட்பம், புது்ம ஆகிய்்வ 
வி்வ்காரங்்ளிலும் ஒத்து்ழக்கின்்ன.

பிரிக்ஸ் அ்மப்பின் 
முதன்்மயகான ஒரு 
சகாத்ன என்பது புதிய 
்வைரச்சி ்வங்கியி்ன 
நிறுவியதும். இது 
2015ஆம் ஆணடு ஜூ்ல 
7 அன்று பிரிக்ஸ் 
நகாடு்ளில் மறறும் இதர 
்வைரும் நகாடு்ளில் 
உள்ட்ட்மப்பு மறறும் 
நீடித்த ்வைரச்சி 
ஆ கி ய ்வ ற று க் ் கா ் 

்வைங்்்ை திருடு்வ்த தனது ்ருத்தகா் 
த்காணடு இயங்கு்வதறகு ்வந்தது. இந்த புதிய 
்வைரச்சி ்வங்கியகானது தனது உறுப்பினர 
நகாடு்ளில் உள்ட்ட்மப்பு மறறும் நீடித்த 
்வைரச்சி ஆகிய்வறறுக்்கா் ்வைங்்்ை 
ஏறபடுத்திக் த்காள்வதில் உதவுகி்து. 
“அ்வசர்கால நிதியிருப்பு ஒப்பந்தம்” என்பது 
பிரிக்ஸ் அ்மப்பு ஏறபடுத்திய மறத்காரு 
முயறசியகாகும், இது பிரிக்ஸ் நகாடு்ளுக்கு 
ஏறபடும் நிதி தநருக்்டி உளைகாகுமகானகால், 
அப்தபகாது நிதி பகாது்காப்புக் ்ருவியகா்ப் 
பயன்படுகி்து.

9.9 புலம்வபயர்ந்த இந்தியர்கள்

“டயஸ்தபகாரகா” என்் ்வகாரத்்த 
குறிப்பிடு்வது “ஒரு மக்்ள ததகா்்யகானது 
தனது தசகாந்த (தகாய) நகாட்டில் (Homeland) இருந்து 
புலம் தபயரந்து பி் இடங்்ளுக்த்கா அல்லது 
நகாடு்ளுக்த்கா தசன்று விடு்வ்த குறிக்கும். 
ஒதர ்லகாச்சகாரத்்த அல்லது ஒதர நகாட்்டச் 
தசரந்த மக்்ள கூட்டம் பல்த்வறு ் காரைங்்ைகால் 
குறிப்பகா் தபகாருைகாதகார, ்வகாழ்்வகாதகார, அரசியல் 
மறறும் இதர சமூ் நி்ல்ம்ைகால் 
தங்்ளு்டய தசகாந்த நகாட்்ட ் காலி தசயதுவிட்டு 
பி் நகாடு்ளில் தசன்று குடிதயறு்வ்த குறிக்கும். 
சில தநரங்்ளில் தங்்ளு்டய நகாட்்டவிட்டு 
த்வளிதயறி த்வறு எங்த்னும் தங்கிவிடு்வது: 
இத்த்்ய இடப்தபயர்வகானது அல்லது மகாறிச் 
தசல்்வதகானது தன்னிச்்சயகா்வும் அல்லது 
்ட்டகாயத்தின் மீதும் இருக்் முடியும். மி்வும் 
துன்ப்ரமகான நி்ழ்வு்ள, தபகார்ள, ்காலனி 
ஆதிக்்ம், அடி்மத்தனம், இயற்் தபரிடர்ள, 
ததகாடர துன்புறுத்தல்்ள, இழப்பு, தசகாந்த 
நகாட்டுக்குச் தசல்ல த்வணடும் என்் ஏக்்ம் 
தபகான்்்்வதயல்லகாம் ்ட்டகாயம் புலம்தபயரந்த 
மக்்ளின் ்காரைங்்ைகாகும். தகானகா்த்வ 
முன்்வந்து புலம்தபயரந்ததகார என்தபகார, 
இ்தவிட சி்ந்த தபகாருைகாதகார ்வகாயப்பிற்கா் 
தங்்ைது தசகாந்த நகாட்்ட விட்டு தசன்்கார்ள 
ஆ்வர. உதகாரைமகா், தபருமைவிலகான 
குடிதயற்மகானது 1800ஆம் ஆணடு்ளில் 
ஐதரகாப்பகாவின் பின்தங்கியப் பகுதி்ளில் இருந்து 
அதமரிக்்காவிறகு தசன்்்த குறிப்பிடலகாம். 
்ட்டகாயத்தின் ்காரைமகா் புலம் தபயரந்த 

புதிய வளர்ச்சி 
வங்கி
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மக்்ள கூட்டத்தினர தபகாலல்லகாமல், தகானகா் 
முன்்வந்து புலம்தபயரும் மக்்ள பிரிவினர 
தங்்ளு்டய அனுப்வங்்்ை பகிரந்து 
த்காள்வது மறறும் சமூ் மறறும் அரசியல் 
ரீதியகா்வும், எணணிக்்்யிலும் ஏறகும் 
படியகா் ஆகி்கார்ள.

தறதபகாது, புலம்தபயரந்ததகாரின் 
தத்்வக்்கான த்காரிக்்்்ள, த்வளிநகாட்டு 
வி்வ்காரங்்ளில், தபகாருைகாதகார ்வைரச்சி முதல் 
குடிதயற்ம் ்வ்ரயிலகான அரசுக் த்காள்்்ய 
பகாதிக்கின்்ன. புலம்தபயரந்ததகார தங்்ள 
தகாய்த்தின் தபகாருைகாதகார ்வைரச்சியில் 
முக்கிய பங்கு ்வகிக்கின்்னர. அ்வர்ள பைம் 
அனுப்பிய்வர்ைகா்வும் தசயல்படுகி்கார்ள, 
அ்வர்ள ்வரத்த்ம் மறறும் அந்நிய 
தநரடி முதலீட்்ட ஊக்குவிக்கி்கார்ள, 
ததகாழில்மு்னத்வகா்ர உரு்வகாக்கி 
்வைரக்கி்கார்ள மறறும் புதிய அறிவு மறறும் 
தி்ன்்்ைப் பரிமகாறிக் த்காளை உதவுகி்கார்ள.

த்வளிநகாடு ்வகாழ் இந்தியர என்பதன் 
தபகாது்வகான பதம், இந்தியக் குடியரசின் கீழ் 
்வரும் ஒன்றியங்்ள மறறும் மகாநிலங்்ளிலுளை 
மக்்ள குடிதயறு்வ்த குறிக்கும் இந்த 
த்வளிநகாடு ்வகாழ்த்வகார தறசமயம் கிட்டத்தட்ட 
30 மில்லியன் தமல் இருக்கும் என 
மதிப்பிடப்படுகி்து. இதில் (NRI எனப்படும்) 
இந்தியகாவில் ்வசிக்்காத இந்தியர்ள மறறும் 
இந்தியகா்்வ பூரவீ்மகா் த்காணடு உலத்ங்கும் 
பரவி இருப்தபகா்ரயும் உளைடக்கியதகாகும்.

வெளி�ாடு ொழ் இந்தியர் ெ்கப 
படுத்தபபடுதல்

  த்வளிநகாடு ்வகாழ் இந்தியர (NRI)- இ்வர்ள 
ஏததகா ஒரு ்காரைத்திற்கா் இந்திய 
குடிமக்்ள ்கால்வ்ரய்்யின்றி 
த்வளிநகாடு்ளில் ்வசிக்கும் குடிமக்்்ை 
“த்வளிநகாடு ்வகாழ் இந்தியர” என 
்வ்்ப்படுத்தப்படுகின்்னர.

  இந்திய ்வம்சகா்வழியினர (PIO)-இ்வர்ள 
த்வளிநகாட்டு இந்தியர்ள என்று 
்வ்்ப்படுத்தப்படுகின்்னர.அங்த்தய 
குடியுரி்ம தபறறு, அங்த்தய நிரந்தரமகா் 
தங்கி விடும்த்வகா்ர குறிக்கும்.

  அரசற் இந்திய ்வம்சகா்வழியினர 
(SPIO)- இ்வர்ள அரசற் இந்திய 
்வம்சகா்வழியினர, இ்வர்ளிடம் தகாங்்ள 
இந்தியர்ள என்பதறகு தபகாதுமகான 
ஆதகாரங்்்ை த்காணட ஆ்வைங்்ள 
்்வத்து இருக்்காத்வர்ள ஆ்வர.

இந்திய அரசகாங்்ம் புலம்தபயர இந்தியர 
இன்றிய்மயகா்ம்ய அங்கீ்ரித்துளைது. 
ஏதனனில் அது தபகாருைகாதகார, நிதி மறறும் 
உல்ைகாவிய அங்கீ்காரத்்த 
ஏறபடுத்தியுளைது. இந்த குடிமக்்ள 
இந்தியகாவில் இருந்து த்வகுததகா்லவில் 
இருந்தகாலும், உல் அரங்கில் இந்தியகா 
பிர்காசிக்்ச் தசயய முயறசிக்கி்கார்ள.

இந்தியகா விடுத்ல அ்டந்த 
்கால்ட்டத்தில், பிரதமர ஜ்வஹரலகால் தநரு 
புலம்தபயர இந்தியர இந்தியர்ளிடம் இருந்து 
“மி்வும் விலகியிருக்கும் கூடிய ்வ்்யில் 
தீவிரக் த்காள்்யி்ன பின்பறறினகார”. 
தசகாந்த நகாட்டின் இ்்யகாண்ம பறறிய 
வி்வ்காரத்தில் அ்வர தந்த முதன்்மயினகால் 
இந்த நி்லயி்ன எடுத்தகார. தநருவின் இந்தக் 
த்காள்் த்வளிநகாடு்வகாழ் இந்திய- 
பூர்வக்குடி மக்்ளுக்கு ் சப்பகானதகா் இருந்தது. 
உலத்ங்கும் உளை இந்திய சமூ்த்தினர 
அ்ன்வரும் ‘ஒரு்வதர’ என்பது ததசிய 
தினத்தன்று அல்லது இதர முக்கிய 
நி்ழ்வு்ளில் மட்டுதம ்ருதப்படுகி்கார்ள. 

கிட்டத்தட்ட 31 மில்லியன் இந்திய 
பி்ப்பு அல்லது அதன் ்வழித்ததகான்்ல்்ள, 
புலம்தபயரந்த இந்தியர்ைகா் உல்ம் 
முழு்வதும் உளைனர. அ்வர்ளுள, 3.1 
மில்லியனில், 10 சதவீதம் தபர அதமரிக்்காவில் 
்வகாழும் அதமரிக்் இந்தியர்ள ஆ்வர. 
அதமரிக்் ்வகாழ் புலம் தபயரந்த இந்தியர்ள, 
இந்தியகாவின் தபகாருைகாதகார அரசியல் மறறும் 
சமூ் தமம்பகாட்டிறகு பங்்ளிப்பதறகு மி் 
இன்றிய்மயகாத ஆதகாரமகா் 
விைங்குகி்கார்ள.
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பின்னர ரகாஜீவ ்காந்தியின் ஆட்சியின் தபகாது 
தகான் புலம்தபயர இந்தியர த்காள்்யில் 
ஊக்்ம் அளிக்்ப்பட்டது. 1986 ஆம் ஆணடு 
பிஜி பிரச்ச்னயில் இந்தியர்ளுக்கு ஆதரவு 
த்காடுத்தகார. இ்வறத்காடு புலம்தபயர 
இந்தியர்ள ஒரு ’’இந்தியகாவின் திட்டங்்ளில் 
தசகாத்து’’ என உைரந்தகார. தமலும் 1984ஆம் 
ஆணடு த்வளிநகாடு ்வகாழ்த்வகாருக்்கான 
து்்்ய நிறுவு்வதற்கான நட்வடிக்்்்்ை 
தமறத்காணடகார.

புலம்தபயரந்த இந்தியர்்ைப் பறறிய 
த்காள்், அ்வர்்ை ததடிச் 
தசன்்்ட்வதறகு, அடல் பி்காரி ்வகாஜபகாய 
த்ல்மயின் தபகாது மீணடும் ததகாடங்கியது. 
இ்வரு்டய பதவிக்்காலத்தின் தபகாழுது, முதன் 
முதலில் 2003ஆம் ஆணடு புலம்தபயரந்த 
இந்தியர்ளுக்்கான “பிர்வகாசி பகாரதிய தி்வகாஸ்” 
என்் அ்மப்பு ததகாறறுவிக்்ப்பட்டது. இந்த 
“பிர்வகாசி பகாரதிய தி்வகாஸ்” தினக் 
த்காணடகாடமகானது ஒவத்வகாரு ஆணடும், 
ஜன்வரி மகாதம் 9 நகாள, ம்காத்மகா ்காந்தி ததன் 
ஆப்பிரிக்்காவில் இருந்து இந்தியகா திரும்பிய 
நகா்ை குறிக்கும் விதமகா் 
த்காணடகாடப்படுகி்து. இந்திய அரசகாங்்ம் 
இத்ன ஒவத்வகாரு ஆணடும் த்காணடகாடும் 
விதமகா் நி்ழ்ச்சி்்ை நடத்தி குறிப்பகா் 
புலம்தபயரந்த இந்தியர்ளில் 
முக்கியமகான்வர்ளுக்கு விருது்ள ்வழங்கும் 
நி்ழ்ச்சி்ளும் உளைடக்கியதகாகும். ்டந்த 20 
ஆணடு்ைகா், முன் எப்தபகாதும் இல்லகாத 
்வ்்யில் இந்திய அரசகாங்்ம் எடுத்து்வரும் 
முன் முயறசி்ள யகாவும் புலம் தபயரந்த 
இந்தியர்ளின் நகாட்டின் தமம்பகாட்டிறகு 
ஆறறி்வரும் பங்்ளிப்பகானது மி்வும் 
்வலு்வகானதும் மறறும் இன்றிய்மயகாதகி்து. 
உல்ைகாவிய த்வளிநகாடு்வகாழ் இந்தியர்ளின் 
முதலீடு உதவி, ததகாழில்நுட்பம் தபரின் 
நடந்த்த ஈரப்பததகாடு மட்டுமல்லகாமல், 
கூடுதலகா் புலம் தபயரந்த இந்தியர்ள 79 
பில்லியன் டகாலர்ள தகாயநகாட்டிறகு 
அனுப்பு்வதன் மூலம் அந்நியப் பைத்்த 
தபரும் நகாடு்ளில், உல் அைவில் 
முதலிடத்தில் உளை நகாடு என்் இடத்்த 
இந்தியகா தக்் ்்வத்துக் த்காணடது.

புலம் வபயர்ந்த தமிைர்கள்

புலம்தபயரந்த தமிழர்ள என்தபகார 
தங்்ைது மூதகா்தயர்ளின் தசகாந்த நகாடகான 
தமிழ்நகாடு, புதுச்தசரி மறறும் இலங்்்யில் 
இருந்து குடிதயற்ம் தபற்்வர்்ை குறிக்கும் 
தசகால்லகாகும். அ்வர்ள உல்ம் முழு்வதும் 50 
நகாடு்ளில் பரவி இருக்கின்்னர. ததன் கிழக்கு 
ஆசியகா, ஒசியகானகா, அதமரிக்்கா, ்ரீபியன், 
ஐதரகாப்பகா, மத்திய கிழக்கு மறறும் ஆப்பிரிக்்கா 
நகாடு்ள ஆகியன இதில் அடங்கும்.

இவ்வகாறு மி்வும் ஆரம்ப்கால குடிதயற் 
்வ்்யகானது, தமகாரிஷியஸ், ஜ்மக்்கா, 
டிரினிடகாட் மறறும் தடகாபகாத்கா, சூரினகாம், 
்யகானகா தபகான்் நகாடு்ளுக்கு ்ரும்பு 
ததகாட்டத்திறகு கூலித் ததகாழிலகாைர்ைகா்ச் 
தசன்்து பறறிய ஆதகாரங்்ள மறறும் 
மதலசியகாவின் ரப்பர ததகாட்டம் மறறும் 
இருப்புப்பகா்த பணி மறறும் இலங்்்யில் 
ததயி்ல ததகாட்டம் ஆகிய்வறறிலும் கூலித் 
ததகாழிலகாைர்ைகா் த்காணடு தசல்லப்பட்டனர. 
இதுதபகா் தகாமகா்த்வ தசன்று எழுத்தர, 
நிர்வகா்ப் பணி மறறும் ரகாணு்வ பணிக்கு 
தசன்றுளைனர. இந்த குடிதயற்ம் 
தபற்்வர்ளதகான் படிப்படியகா் ்வரத்த்ம் 
மறறும் நிதி வி்வ்காரங்்ளில் ததன்கிழக்கு 
ஆசியகாவில் தசல்்வகாக்கு தபற்்வரகா் ஆயினர. 
குறிப்பகா் இதில் மியகான்மகார, சிங்்ப்பூர, 
மதலசியகா மறறும் ததன்ஆப்பிரிக்்கா ்வகாழ் 
தமிழர்ளும் இதில் அடங்கு்வர.

1.  தமிழ் அலு்வல் தமகாழி்ைகா் உளை 
நகாடு்ள சிங்்பூர, இலங்்் ஆகும்.

2.  தமிழ் சிறுபகான்்ம தமகாழியகா் உளை 
நகாடு்ள ்னடகா, மதலசியகா, தமகாரிஷியஸ், 
தசஷல்ஸ், ததன் ஆப்பிரிக்்கா, ரீயூனியன் 
மறறும் பிரகான்ஸ் ஆகிய்்வயகாகும்.

உலகம் முழுெதும் 
தமிைர்களின் நி்ல

நவீன புலம்தபயரந்த தமிழர்ள தி்ன் 
தபற் ததகாழில் நிபுைர்ைகா் உல்ம் 
முழு்வதும் பல நகாடு்ளில் குடிதயறியுளைனர. 
இ்வர்ளின் எணணிக்்் 3.5 மில்லியன் ஆகும். 
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இதில் சிங்்ப்பூர, இங்கிலகாந்து, அதமரிக்்கா 
நகாடு்ள அடங்கும். சிங்்ப்பூர தமிழ் 
ததகா்லக்்காட்சி அ்ல்வரி்ச, ்வகாதனகாலி 
ஆகிய்வறறின் மூலம் தமிழ் தமகாழி்ய 
்வைரத்ததடுக்கி்து. உல்ம் முழு்வதும் உளை 
புலம் தபயரந்த தமிழர்ள ஆணடுததகாறும் 
நடத்தப்படும் புலம்தபயரந்ததகாரின் 
விழகாக்்ளில் ்லந்து த்காளகின்்னர. தங்்ள 
தசகாந்த தகாய மண்ை விட்டு விலகி 
தசன்்காலும் அ்வர்ள பணபகாட்டு ்வழியில் 
தங்்ைது தகாயமணைகான இந்தியகா அல்லது 
தமிழ்த்து பணபகாடு்்ை உலத்ங்கும் 
த்காணடு தசல்ப்வரகா்த்வ உளைனர.

அருஞவ்சாறவபாருள் 

 �பனிப்போர் : ரஷ்யகா மறறும் 
அதமரிக்்காவிறகு இ்டதய ந்டதபறும் 
்ருத்து ரீதியகான தபகார.

 �கூட்டு நடவடிக்கை குழு : இந்தியகா 
மறறும் சீனகாவிறகு இ்டதயயகான கூட்டு 
நட்வடிக்்் குழு எனும் ்வழிமு்்.

 �எல்லைக கைட்டுபபோட்டு ்கைோடு : இந்திய- 
சீனகா இ்டதயயகான உண்மயகான எல்்ல 
்ட்டுப்பகாட்டு த்காடு.

 �அக்ோய் சின் : சீனகா உரி்ம த்காரும் 
லடகாக் எல்்லயில் உளை இந்திய பகுதி.

 �கைலைோச்ோர புரட்சி: சீனகாவில், மகாத்வகா (Mao) 
த்ல்மயில் 1966-
76 ஆணடு்ளுக்கி்டதய ்லகாச்சகார புரட்சி 
ந்டதபற்து.

 �பபோதுவுட்ை : ததகாழிலகாைர்ள 
சமத்து்வத்ததகாடு ததகாடரபு்டயது. 1917 
முதல் 1991 ்வ்ர தசகாஷலிச குடியரசகால் 
பின்பற்ப்பட்டது.

 �கியூபோ பநருககைடி : அதமரிக்்கா மறறும் 
தசகாவியத் ஒன்றிய குடியரசு 
நகாடு்ளுக்கி்டதயயகான மி் அரு்ருத் 
அ்மந்த அணு ஆயுத தமகாதல்.

I. ்சரியாை வி்்டக்ளத் நதர்வு வ்சய்யவும்.

1. இந்தியகா நிறு்வன உறுப்பினரகா் இருப்பது 

அ) ஐக்கிய நகாடு்ள அ்்வ ஆ) ஆசியகான் 
இ) OAC ஈ) ஒதபக் (OPEC)

2.  2010 இல் இந்திய-ரஷ்யகா இ்டதய ்்தயழுத்திடப்பட்ட உடன்படிக்்்

அ) அ்மதி, நட்பு்வு மறறும் ஒத்து்ழப்பிற்கான உடன்படிக்்் 
ஆ) நட்பு்வுக்்கான புதிய உடன்படிக்்் 
இ) தபகாரதி்ன் சகாரந்த ஒத்து்ழப்பு பிர்டனம் 
ஈ) தனி மறறும் முன்னுரி்ம ஒத்து்ழப்பு

3. 1962 ஆம் ஆணடு தபகார ந்டதபற்து இரு நகாடு்ளுக்கி்டதயயகான

அ) இந்திய-சீனகா ஆ) இந்திய-ரஷ்யகா 
இ) இந்திய-இலங்்் ஈ) இந்திய-பகாகிஸ்தகான்

4. ஆப்பிரிக்்காவின் இந்திய-ஜப்பகான் கூட்டு ஒத்து்ழப்பிறகு தபயர என்ன? 

அ) இந்திய- ஆப்பிரிக்்கா அ்மப்பு உச்சி மகாநகாடு 
ஆ) அணிதசரகா இயக்்ம் 
இ) ஆசிய-ஆப்பிரிக்்கா ்வைரச்சி பகா்த 
ஈ) ஆசியகான்–ஆப்பிரிக்்கா ததசங்்ளின் மகாநகாடு 

மதிபபிடுதல்
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5. சகாரக் சகாசனம் ்்தயழுத்திடப்பட்ட ந்ரம் எது?

அ) புது தில்லி ஆ) த்காழும்பு 
இ)இஸ்லகாமபகாத் ஈ)டக்்கா

6. பஞசசீலக் த்காள்்யி்ன ஏறறுக்த்காணட நகாடு்ள

அ) இந்திய-சீனகா ஆ) இந்திய-பகாகிஸ்தகான் 
இ) இந்திய-இலங்்் ஈ) இ்்வ அ்னத்தும்

7. அணிதசரகா இயக்்த்்த முன்தமகாழிந்த்வர யகார? 

அ) தநரு ஆ) டிட்தடகா 
இ) நகாசிர ஈ) இ்்வ அ்னத்தும்

 8. 123 உடன்படிக்்்யில் ்்தயழுத்திட்ட நகாடு்ள

அ) இந்திய-ரஷ்யகா ஆ) இந்திய-அதமரிக்்கா  
இ) இந்திய-பகாகிஸ்தகான் ஈ) இ்்வ அ்னத்தும்

9. கீழ்க்்ணட்வற்் தபகாருத்து்;

அ) எஸ்.சி.ஒ (SCO) - 2015 ஆ) சகாரக் - 2001 
இ) புதிய ்வைரச்சி ்வங்கி (NDB) - 1985 ஈ) பிர்வகாசிய பகாரதிய தி்வகாஸ் - 2003

10. பின்்வரு்வன்வற்் ்ருது்;

i) ததற்காசிய மக்்ள நலம் தபணுதல் மறறும் அ்வரதம் ்வகாழ்க்்்த் தரம் தமம்பகாடு.

ii)  ததற்காசிய நகாடு்ள மத்தியில் கூட்டுத் தறசகாரபி்ன ஊக்குவித்தல் மறறும் 
பலப்படுத்துதல்.

iii)  தபகாது நலன் ்காைப்படும் வி்வ்காரங்்ளில் பன்னகாட்டு அ்மப்பு்ளில் தமக்குள 
ஒத்து்ழப்புடன் தசயல்படு்வ்தப் பலப்படுத்துதல்.

தமறகூ்ப்பட்டுளை கூறறு்ளில் சகாரக் சகாசனத்தில் இடம்தபறறுளை முக்கிய பகுதி எது?

அ) 1 மட்டும் சரி ஆ) 2 மட்டும் சரி 
இ) 1 மறறும் 3 சரி ஈ) 1, 2 மறறும் 3 சரி

II கீழ்ககாணும் விைாககளுககு மிகச் சுருககமாை வி்்ட காணவும்.

1. அணிதசரகா இயக்்ம் பறறி கூறு்.

2. “புலம் தபயரந்த மக்்ள” (Diaspora) என்ப்த ்வ்ரய்்.

3. தகாரைகாமயம், தனியகாரமயம் மறறும் உல்மயமகாதல் என்்கால் என்ன?

4. இந்திய த்வளியு்வுக் த்காள்்யின் முக்கிய த்காட்பகாடு்ள யகா்்வ?

5. த்வளிநகாடு ்வகாழ் இந்தியர்்ை எவ்வகாறு ்வ்்ப்படுத்தலகாம்?

6. பிரிக்ஸ் அ்மப்பின் தநகாக்்ங்்்ை விைக்கு். 
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III கீழ்ககாணும் விைாககளுககு சுருககமாை வி்்ட காணவும்.

1.  இந்திய-அதமரிக்்கா நகாடு்ளுக்கி்டதயயகான அணுக்்ரு ஒப்பந்தத்்தப் பறறி சிறுகுறிப்பு 
எழுது்.

2. உல்ம் முழு்வதும் ்வகாழும் தமிழர்்ைப் பறறி குறிப்பு ்வ்ர்.

3. இந்திய – ஐதரகாப்பிய உ்வு்்ைப் பறறி குறிப்பு எழுது்.

4. இந்தியகா – ஜப்பகான் உ்வு்்ைப் பறறி குறிப்பு எழுது்.

5. அணிதசரகா இயக்்ம் உரு்வகாக்்த்தில் ஆப்பிரிக்்காவின் பங்கு என்ன?

IV. கீழ்ககாணும் விைாககளுககு விரிொை வி்்ட காணவும்.

1. சகாரக் அ்மப்பில் இந்தியகாவின் பங்கி்ன வி்வகாதிக்்.

2. 21ஆம் நூற்காணடில் இந்திய-அதமரிக்்கா உ்வு்்ைப் பறறி மதிப்பீடு தசய்.

3. இந்தியகா ஆசியகான் அ்மப்பு இ்டதயயுளை உ்வு்்ைப் பறறி விமரசித்து எழுது்.

4. சுதந்திரத்திறகு பி்கு த்வளியு்வுக் த்காள்்யின் பரிைகாமத்்தப் பறறி விைக்கு்.

  https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India_US_brief.pdf
  https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/52023/7/07_chapter%201.pdf
  https://mea.gov.in/indian-foreign-policy.htm.
  https://www.mea.gov.in/foreign-policy.htm.
  http://www.jstor.org/stable/20869612.
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இந்தியாவும் அண்டை நாடுகளும்10
  நவீன உலக அரங்கில் இந்திய நாட்டின் பங்கு பற்றி புரிந்து ககாள்ளுதல்.

  இந்தியாவின் அமைதி கதாடரபான நடவடிகமககமை அறிந்து ககாள்ளுதல். 

  இந்தியாவுடனான அணமட நாடுகளின் உறவுமுமற பற்றி அறிதல்.

  ஒரு அமைதிமய விரும்பும் நாடாக இந்தியாவின் ஆற்றல்மிகு பங்களிபமப கணடறிதல்.

  இந்தியாவின் அணு ஆயுத நிமலமயப பற்றி அறிதல்.

  கபாருைாதார ைற்றும் வர்ததக உறவுகமை அறிதல்.

  21ஆம் நூற்றாணடில் இந்தியா ஒரு வல்லரசாக திகழவது குறி்தது ஆராயதல்.

கற்றலின் நநாககஙகள் Leanpub

அறிமுகம்

இந்தியா நீைைான கடல் ைற்றும் நில 
எல்மலகமை ககாணடுள்ைது. ஆபகானிஸதான், 
பங்கைாததஷ், பாகிஸதான், பூடான், சீனா, 
மியான்ைர, ைால்ததீவு, தநபாைம், இலங்மக 

அரபிக்கடல்

வங்ககாள விரிகுடகா

இந்திய பெருங்கடல் 
அளவவயில் இல்வலை

தபான்றமவ இந்தியாவுடன் எல்மலகமைக 
ககாணடுள்ைன. அணி தசரா ககாள்மக அல்லது 
இராணுவ தைாதல்களில் ஈடுபடாமை 
ஆகியவற்மற தனது அயல்நாட்டு 
ககாள்மகயாகக ககாணடுள்ைது. 

புவியியல் ரீதியாக எல்மல கதாடரபான 
பல்தவறு பிரச்சிமனகமை இந்தியா சந்தி்தது 
வருகிறது. தைலும் அணமட நாடுகளின் 
ககாள்மககளின் தாககமும், இந்தியாவில் 
பாதிபமப ஏற்படு்ததுவதும் என்பது 
உணமையாகும். விடுதமல கபற்றதிலிருந்து 
இந்தியா அணமட நாடுகளுடன் நல்ல 
உறவுமுமறகமை ஏற்படு்தத முயற்சி கசயத 
வண்ணதை உள்ைது. ஆனாலும் சில அணமட 
நாடுகள் எதிரைமற நிமலமய பின்பற்றி 
வருவதால் சணமடகளும், பிரச்சமனகளும் 
கதாடரந்த வண்ணதைதான் உள்ைன. 

அணமட நாடுகளுடனான உறவுகளில், 
ஐந்து அம்சம் ககாணட பஞசசீலக ககாள்மகமய 
இந்தியா உறுதியாக பின்பற்றி வருகிறது.
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10.1  இந்திய-ஆபகானிஸ்ான் 
உ்றவுகள்

ஆ ப க ா னி ஸ த ா னு ட ன் 
நட்புறமவ தைம்படு்தத 
1947இல் இருந்து இந்தியா 
தன்னுமடய ககாள்மக்த 
திட்ட்தமத தைம்படு்ததியும் 
கசயல்படு்ததியும் வருகிறது.  
1950 இல் இந்தியாவும் ஆபகானிஸதானும் 
“நட்புறவு ஒபபந்த்தமத” ஏற்படு்ததிக 
ககாணடது.

ஆபகானிஸதான் ைன்னர ஜாஹிர 
ஷாவின் ஆட்சி காலம் இந்தியாவிற்கான நட்பு 
உறவில் சிறந்த காலைாக கருதபபட்டது. 
1979இல் தசாவிய்த ஆககிரமிபபிற்கு 
முன்பாகதவ, பல்தவறு ஒபபந்தங்களின் 
வாயிலாகவும், கநறிமுமறகளின் மூலைாகவும், 
தசாவிய்த ஆதரவு அரசாங்கங்களுடன் 
இந்தியா நட்புறமவ வைர்தது வந்துள்ைது. 
இ ந் தி ய ா வு ட ன ா ன 
ஆபகானிஸதானின் உறவு 
1979இல் இருந்து 1989வமர 
த ம ட ப ப ட் டி ரு ந் த ா லு ம் , 
இந்தியா பல்தவறு வைரச்சி்த 
திட்டங்களில் பங்கு கபற்று 
ஆ ப க ா னி ஸ த ா னி ன் 
நன்ைதிபமபப கபற்றுள்ைது. 

ஆபகானிஸதானில் 1990-களின் 
ை்ததியில் தாலிபான்களின் ஆட்சி 
உறுதியானதால், தாலிபான் எதிரபபு 
குழுைங்களுடன் இந்தியா மகதகார்தது 
நட்புறமவ வைர்ததது. ஆபகானிஸதானில் 
அமைதி திரும்ப இந்தியா அல்லும் பகலும் 

மன்்னர்  
ஜாஹிர் ஷா

பாடுபட்டு நன்ைதிபமப சம்பாதி்ததது. 
ஆனாலும் ஆபகானிஸதானில் நிலவிய 
நிமலயற்ற சூழநிமலயினால் இந்தியாவின் 
ககாள்மககள் எண்ணங்கள் ைற்றும் 
கசயல்பாடுகள் தமடபபட்டன. 
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ஆபகானிஸ்ான்  
உடை்னா்ன  
நட்பு்றவில்  

இந்தியாவின்  
நமம்்ாட்டிறகு  

உ்வும் 5 
தூணகள்

ஆபகானிஸ்ானிறகு  
1.1 மில்லியன் மமட்ரிக டைன்  
நகாது்ம்ய வழஙகு்ல்.

இந்தியாவில் 3500-ககும் நமம்்ட்டை ஆபகானிஸ்ானியர்கள் ்ல்நவறு 
்யிறசி திட்டைஙகளில் கீழ் உள்்ள்னர்.

ஈரான் எல்்லககு சரககுகள் மறறும் 
நச்வகள் மசல்வ்றகு உ்வுவ்றகாக 
218 கி.மீ சா்லயா்னது, சரான்ஜில் 
இருந்து மடைல்லாராம் வ்ர ந்ாடைப்ட்டைது.

இந்திய கலாசசார உ்றவு குழுவின் (ICCR) கீழ் ஆபகானிஸ்ானியர்களுககு 
ஆணடுககு ` 1000 கல்வி உ்வித் ம்ா்ககள்.

ஆபகானிஸ்ான் நிர்வாகம் மறறும் ஆளு்ம ஆகிய்வ உறுதிப்டை, 
இந்திய ம்ாழில்நுட்் மறறும் ம்ாரு்ளா்ார ஒத்து்ழபபு (ITEC) 
அ்மபபின் 500 திட்டை இடைஙகள் ஒதுககீடு மசய்து.

ஆபகானிஸ்ானில் 
்னியார் மு்லீடு 
குறிப்ாக இந்திய- 
ஆபகானிஸ்ான் 
வர்த்்க மறறும் மு்லீட்டு 
கணகாட்சி - 2017 
மூலமாக மசயயப்ட்டைது.

ஆபகானிஸ்ானின் 31 
மாகாணஙகளில் 116 புதிய 
அதிக ்ாககத்்் 
ஏற்டுத்தும் சமூக 
நமம்்ாட்டுத்திட்டைஙகள்

இந்திரா காந்தி குழந்்்கள் 
சுகா்ார நிறுவ்னம் (IGICH) 
இது ஒரு 400 ்டுக்க 
மகாணடை மருத்துவம்்ன 
ஆகும். நாட்டின் அ்்னத்துப 
்குதிகளிலும் உள்்ள 
குழந்்்கள்  
நலமுடைன் இருப்்றகு  
்ணியாறறுகி்றது.

மனி்ாபிமா்ன 
உ்விகள்

உள்கட்டை்மபபு 

ம்ாரு்ளா்ார நமம்்ாடு
இ்ணபபுகள்

தி்றன் கட்டை்மத்்ல்

 ஈராககில் ச்ாஹர் 
து்்றமுக 
நமம்்ாட்டு 
நடைவடிக்க 

 2017 ஆம் ஆணடு 
இந்தியா-
ஆபகானிஸ்ான் 
இ்டைநய நநரடி 
வான்மவளி சரககு 
மறறும் வர்த்்கம் 
ஏற்டுத்தியது.

புல்-இ-கும்ரி மு்ல் காபூல் வ்ர 220 கி.
நவால்ட் டி.சி டிரான்ஸமிஷன் ்லன் 
மறறும் சிம்்லாவில் உள்்ள 220/110/20 
கி.நவால்ட் து்ண நி்லயம்

தைலும், வடககு நாடுகளின் 
கூட்டணியுடனும், ைணடல நாடுகளுடனும் 
தசரந்து தாலிபான்களின் ஆட்சிமய நீர்ததுப 
தபாக இந்தியா பாடுபட்டது. ஈரான், ரஷ்யா, 

இந்தியா 290 மில்லியன் டைாலர் மதிபபுக மகாணடை, 
ஆபகானிஸ்ான்-இந்தியா கூட்டு்றவில் அ்ண்யக 
கட்டியது. இ்றகு முன்்ன்ாக சல்மா அ்ண என்று 
அறியப்ட்டைது. இது ஆபகானிஸ்ானின் ஹிராட் 
மாகாணத்தில் உள்்ளது. இது காபூல் மின்சாரத் 
ந்்வககு அண்டை நாடுக்்ள சார்ந்திருப்்் 
கு்்றத்்து மறறும் 75000 மஹகநடைர் ்ாச்ன 
வசதி்யயும் ம்ற்றது.

இந்தியாவின் வ்ளர்சசி நிதியில் இருந்து முழு்மயாக 
நிதியளிககப்ட்டு மடைல்லாராம்-சரான்ஜ் மநடுஞசா்லயா்னது 
135 மில்லியன் டைாலர் மசலவில் கட்டைப்ட்டைது.

ஆபகானிஸ்ான் 
ந ா டை ா ளு ம ன் ்ற  
க ட் டி டை ம்  
90 மில்லியன் 
டைாலர் மசலவில் 
இ ந் தி ய ா வ ா ல் 
கட்டைப்ட்டைது.

மடைல்லாராம்

சரான்ஜ்
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தஜகஸதான் தபான்ற நாடுகளுடன் 
மகதகார்தது, இந்தியா வடககு நாடுகளின் 
கூட்டணிககு தவணடிய கபாருள் வைங்கமை 
அளி்தது வலிமைபபடு்ததியது.  2001 முதல், 
பல்தவறு வைரச்சி திட்டங்களிலும், 
ைனிதாபிைான அடிபபமடயிலும் ஆபகான் 
நாட்டின் தைம்பாட்டில் இந்தியா ஈடுபட 
கதாடங்கியது. இமவ ைட்டுைல்லாது, ஆபகான் 
நாட்டின் குடிைககள் ைற்றும் ராணுவ்ததிற்கு 
ஆயுத பயிற்சிமயயும் அளி்ததும் 
உறவுமுமறமய பலபபடு்ததியது. 
ஆபகானிஸதானில், இந்தியாவிற்கும், 
பாகிஸதானுககுைான உறவுமுமற தபாட்டி 
“கபரும் சவாலாக” உலக அரங்கில் 
கருதபபடுகிறது. 

இந்திய-ஆபகானிஸ்ான் ராணுவம் சார்ந்் 
ஒத்து்ழபபு

ஆபகானிஸதான், இந்தியாவின் 
இயற்மகயான நட்புறவு நாடாகும். ஏகனனில் 
பாகிஸதானின் விருபபங்கமை அறியவும், 
நடபபு நிகழவுகள் அறியவும். ஆபகானிஸதாமன 
வமரயமறயில்லாத நட்பு நாடாக இந்தியா 
தபாற்றியது. தைலும் ஆபகானிஸதான் 
ராணுவம் சாரந்த உறவுமுமறமய இந்தியா 
கசயல்படு்ததியமத, பாகிஸதான் தடுபபதற்கு 
பல முயற்சிகமை தைற்ககாணடது. 

இது அல்லாது, ைனிதாபிைான 
உதவிகமை கசயததின் மூலைாக, 
பாரபட்சமில்லாத உறவு முமறமயயும் இந்தியா 
ததாற்றுவி்ததது. பாகிஸதான் ைற்றும் 
ஆபகானிஸதானின் இஸலாமிய அடிபபமட 
இந்திய சமூக கட்டமைபபில் பல்தவறு அழிவு 
ரீதியான நடவடிகமககள் அரங்தகற்றுவதற்கு 
வழிவகு்ததது.

2005ஆம் ஆணடு, இந்தியா சாரக 
ைணடல அமைபபில், ஆபகானிஸதான், 
உறுபபினராக தசரவதற்கு வழி கைாழிந்தது. 
2007ஆம் ஆணடு ஏபரல் 3 ஆம் தததி 
ஆபகானிஸதான் உறுபபினராக இம்ணந்தது.

இந்திய-ஆபகானிஸ்ான் ம்ாரு்ளா்ார 
உ்றவுகள்

ஆபகானிஸதானில் இருககககூடிய 
கனிை வைங்கைான இரும்பு்ததாது, லி்ததியம், 
குதராமியம், இயற்மக வாயு ைற்றும் 
கபட்தராலிய்ததின் கைா்தத ைதிபபீடு சுைார 
ஒன்று ட்ரில்லியன் முதல் மூன்று ட்ரில்லியன் 
டாலரகள் ஆகும். 

ஆபகானிஸதானில் ைட்டும் இந்திய 
முதலீடு சுைார மூன்று பில்லியன் டாலரகள் 
இருபபதால் இந்தியரகமையும் அவரகைது 
முதலீட்மடயும் காபபது தமலயாய கடமையாக 
உள்ைது. முககிய ஏற்றுைதி கபாருள்கைாக 
பருபபுகள், மின் சாதனங்கள், பால் கபாருள்கள், 
ததன், ரபபர கபாருள்கள், ைருந்துகள் ைற்றும் 
ஆமடகள், இதர இயந்திர கபாருள்கள் 
விைங்குகின்றன. தைலும் இறககுைதி 
கபாருள்கைாக பழங்கள், உலர பருபபு/
பழங்கள், காயகறிகள், என்க்ணய வி்ததுககள், 
விமலைதிபபுள்ை கற்கள் ஆகியன உள்ைன. 
2003இல் இந்திய-ஆபகான் வணிக்தமத 
முன்தனற்றும் கபாருட்டு முன்னுரிமை 
வாணிப ஒபபந்த்ததில் இவ்விரு நாடுகளும் 
மககயழு்ததிட்டன. இதன் மூலம் சுைார 38 
வமக இறககுைதி கபாருள்களுககு,  
50-லிருந்து 100 விழுககாடு வமர 
வரிச்சலுமககமை இந்தியா அளி்ததது 
குறிபபிட்ததககதாகும். தைலும் 2011இல் 
இந்தியா, ஆபகான் நாட்டிலிருந்து 
இறககுைதியாகக கூடிய அமன்ததும் 
கபாருள்களுககும் (ைது ைற்றும் புமகயிமல 

துர்கமமனிஸ்ான்

காபூல்

மும்்்

இந்தியா
குவாடைர்

வஙகா்ள 
விரிகுடைா

அரபிககடைல்

ஏமன்

ஓமன்

சவுதி 
அநரபியா

ச்ாஹர் 
து்்றமுகம்

ஈரான்

சாம்ஹர்  
மறறும் குவாடைர் 

து்்றமுகஙகளுககு 
இ்டைநயயுள்்ள 

ம்ா்லவு  
72 கி.மீ

நந்ா்ளம்

ஆ
பகானி

ஸ
்ான்

்ாகிஸ
்ான்

மி
ய

ான்
ம

ர்

வ

ம்

கிநம

அ்ள்வயில் இல்்ல

12th_Political Science_Unit_10_Tamil.indd   74 05-10-2019   13:52:22
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (74 (( 75

கபாருள்கள் தவிர) அடிபபமட சுங்க வரிமய 
நீககியது. இதன் மூலம் தைற்கூறிய அமன்தது 
கபாருள்களுதை இந்திய சந்மதயில் சுலபைாக 
விற்பதற்கு வழி வகு்ததது. ஆபகானிஸதானின் 
மிக முககிய சந்மதயாக இந்தியா விைங்குவது, 
இதன் மூலம் அறியலாம்.

ஈரானில் அமைந்திருகக கூடிய “சபாஹர’’ 
துமறமுக்ததின் மூலம் ஆபகானிலிருந்து 
இந்தியாவிற்கும், ஏமனய ைற்ற நாடுகளுககும் 
வாணிபம் எளிதாக தைற்ககாள்ை வழி 
கசயயலாம். சமீப்ததில் சபாஹர துமறமுக்ததில் 
85 மில்லியன் அகைரிககா டாலர கசலவில் 
வர்ததக தபாககுவர்தது மையம் ஒன்மற இந்தியா, 
அமை்தது இது ைற்கறாரு மைல் கல்லாகும்.

இந்திய-ஆபகானிஸ்ான் ்ாதுகாபபு 
உ்றவுகள்

ஆபகான் தாலிபான்கமையும், 
அவரகளின் அச்சுறு்ததல்கமையும்  
1990-களில் இந்தியா மிகபகபரிய சவாலாகதவ 
பார்ததது. தைலும் பாகிஸதானும், பல்தவறு 
தீவிரவாத குழுககைான லஷ்கர-இ-கதாயபா, 
ஹரக்த-வுல்-முஜாஹிதீன்/ஹரஹ்த-வுல்-
அன்சார ைற்றும் ஹரஹ்த-வுல்-ஜிஹா்த-
அல்-இஸலாமி தபான்றமவகமை வைர்ததும், 
இந்தியாவில் கசயல்பட மவ்ததும் வந்தன. 
தைற்கூறிய அமன்தது தீவிரவாத குழுககளும், 
ஆபகானிஸதானில் பயிற்சிப கபற்று  
அல்-ககாயதாவின் நீட்சியாகதவ இந்தியாவில் 
கசயல்பட்டன. ஆபகானிஸதான், 
தீவிரவாத்ததின் கசாரகக பூமியாகதவ 
கசயல்பட்டது, இந்தியாவிற்கு ைாகபரும் 
அச்சுறு்ததலாகதவ இருந்தது. தைலும் 
தீவிரவாத ககாள்மககளும் கசயல்பாடுகளும் 
ஆபகானில் பரவியதால், இந்தியாவின் 
பாதுகாபபிற்கு அது பங்கைாக விமைந்தது. 

பாகிஸதானுடனான ஆபகானிஸதானின் 
ராணுவம் சாரந்த உறவுமுமறகளில் 
பாகிஸதாமன பலபபடு்ததியும், இந்தியாமவ 
கசயலிழககவும் கசயதன. ஆபகானிஸதானில் 
பல்தவறு தீவிரவாத குழுககமை அதன் 
எல்மலப பகுதியில் எங்கு தவணடுகைன்றாலும் 
கசயல்பட மவ்ததது பாகிஸதான், முககிய 
நகரைாக ‘தலாயா பாகடியா’ கசயல்பட்டது. தங்க 

பிமற எனபபடும் ஈரான், ஆபகான் ைற்றும் 
பாகிஸதானின். ’தங்க நிலா விமைவானது’ 
ைாகபரும் பிரச்சமனயாகதவ இருந்தது. 
முககியைாக தபாமதபகபாருள் விஷயங்களில் 
பஞசாப அதிகைாக பாதிககபபட்டது. ஈரான் 
ைற்றும் சிரியாவின் பாதிபபானது ஆபகான் 
நாட்டில் கணகூடாகதவ கதரிந்தது.

இந்திய-ஆபகானிஸ்ான் ராணுவம் சார்ந்் 
ஒப்ந்்ம் 

2011இல் ஆபகானிஸதான் உடனான 
ராணுவம் சாரந்த கதாடரமப ஒபபந்த்ததின் 
மூலைாக உறுதி கசயத முதல் நாடு 
இ ந் தி ய ா வ ா கு ம் .  அ க ை ரி க க ா ா வி ன் 
தவணடுதகாளுககு உடன்பட்டு, இந்தியா 

ஆபகானிஸ்ானில் இந்திய வ்ளர்சசி 
திட்டைஙகள்

  ஸதடார அரணைமனமய அதத 
நகர்ததில் மீட்கடடுபபது.

  ஹபீபியா உயரநிமல பள்ளிமய 
தமலநகர்ததில் உதவிநிதி கட்டுவது, 
அதற்குணடான கதாமகமய அளிபபது.

  ஆபகான் ததசிய விவசாய அறிவியல் 
ைற்றும் கதாழில்நுட்ப பல்கமலககழக்தமத 
காந்தஹாரில்  நிறுவுவதில் நிதியளிபபது.

  காபூலில் சிம்ட்டாலா தும்ண மின் 
நிமலயம் அமைபபது.

  காந்தஹாரில் கிரிகககட் மைதானம் 
அமைபபது. ஆபகானின் கிரிகககட் 
வீரரகள், இந்திய மைதான்தமத தங்களின் 
கசாந்த மைதானதைாக நிமனகக மவபபது.

  காந்தஹாரில் குளிரசாதன கிடங்மக 
உருவாககுவது.

  கதாமலதபசி தகவல் பரிைாற்ற 
அலுவலகங்கமை நியமிபபது. ததசிய 
கதாமலகாட்சி வமல்ததைங்கமை 
உருவாககுவது.

  சில ைணடலங்களில் குழாய கி்ணறுகமை 
ததாணடுவது.

  இந்தியா, தபருந்துகள், கஹலிகாபடரகள் 
ைற்றும் அவசர ஊரதிகமையும் 
இலவசைாக அளி்ததுள்ைது.
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குமறந்த அைவிதலதய நட்புறமவ 
ககாணடிருந்தது. தைலும் இந்திய- 
ஆபகானிஸதான் உடனான நட்புறமவ, 
பாகிஸதானின் பாதிபபில்லாத வமகயில் 
ைட்டுதை தநாககியது. இந்திய-பாகிஸதான்-
ஆபகானிஸதான் மு்ததரபபு நட்புறவானது, 
பரஸபரம் தனி்ததன்மையானது என்பமத 
இந்தியா உறுதியாககியது. 1965 ைற்றும் 1971 
இந்தியாவிற்கு எதிராக தபாரகளில் ஆபகான் 
தனி்தது நின்று ககாணடது. காஷ்மீர 
பிரச்சமனயிலும் கபாதுபபமடயாக 
ஆபகானிஸதான் இந்தியாமவ ஆதரிகக 
தயங்கியது. டியூரணட் எல்மல சரச்மசயில் 
இந்தியா தனி்தது நின்றது.

அமன்தது நாட்டு தமலவரகளுககும் அதன் 
நிமல்ததன்மை, வைரச்சி ைற்றும் கசழிபபு 
ஆகியவற்றில் பங்கு இருந்தால் ைட்டுதை 
ஆபகானிஸதானில் நிமல்ததன்மை ஏற்படு்தத 
முடியும் என்பமத இந்தியா உ்ணரகிறது. 
ஆபகானிஸதானில் ைணடல ைற்றும் அந்நிய 
முதலீடுகமை ஈரபபதற்கான முயற்சிகமை 
இந்தியா முன்கனடு்தது வருகிறது. இது 
தீவிரவாத்ததின் தைலாதிகக்ததற்கு ஒரு 
சா்ததியைான கூறாகும் ைற்றும் ஜூன் 2012 இல் 
ஆபகானிஸதானில் கடல்லி முதலீட்டு உச்சி 
ைாநாடு தபான்ற முன்தனாடி நிகழவுகளின் மூலம் 
அதன் ைககளுககு தவமல வாயபபுகமை 
வழங்குகிறது. ஆபகானிஸதானில் அமைதிககான 
திறவுதகாமலக ககாணடுள்ைது என்பமத 
உ்ணரந்து, ஆசியாவின் இதயைான இந்தியா 
எல்மலககுள் இந்த கசயல்பாட்டின் மூலம் வணிக 
நம்பிகமகமய வைரபபதற்கான நடவடிகமககமை 
இந்தியா முன்கனடு்தது வருகிறது. பலதரபபு 
ரீதியாக, ஆபகானிஸதான்-இந்தியா-அகைரிகக 
மு்ததரபபு ைற்றும் ஆபகானிஸதான்-இந்தியா-
ஈரான் மு்ததரபபு தபான்ற பல்தவறு தபச்சுவார்தமத 
மூலம் ஆபகானிஸதானில் ஒரு உமரயாடமல்த 
கதாடங்க இந்தியா உதவுகிறது. அமவ 
சைாதான்தமதயும், கசழிபமபயும், 
பாதுகாபபதற்கான கபாதுவான இலகமகப 
கதாடரந்து தவறுபட்ட உலக நாடுகளின் சரவததச 
அமைபபுகளுடன் ஆபகானிஸதாமன 
ஒன்றிம்ணகக இந்தியா முயற்சிககிறது. ஐ.நாவில் 
ஆபகானிஸதான் மீதான சரவததச 

ஒ்ததுமழபபுககும், ஆபகானிஸதானின் 
எதிரகால்தமத மையைாகக ககாணட பல்தவறு 
சரவததச ைாநாடுகளுககும் இந்தியா தனது 
ஆதரமவ கவளிபபடு்ததுகிறது. இதில் ஜூமல 
2012 இல் நடந்த தடாககிதயா தைம்பாட்டு ைாநாடு 
ைற்றும் 2014 டிசம்பரில் லணடன் ைாநாடு 
தபான்றமவ குறிபபிட்ததககமவயாகும்.

தாலிபன் ஆட்சிக கால்ததில் 1999 இல் 
பாகிஸதான் தீவிரவாதிகள் இந்தியன் 
ஏரமலன்ஸ விைானம் IC 814-மய கட்ததி, 
ஆபகானிஸதான்ததில், கந்தஹாருககு ககாணடு 
கசன்றனர நிறு்ததினர.

2015 இல் ஆபகானிஸதானின் 
இராணுவ்ததிற்கு, Mi-25 ரக கஹலிகாபடரகமை 
இந்தியா வழங்கியது. தாககுதல் கபரிய 
அைவில் நட்தத ஏதுவான இவ்வமக 
கஹலிகாபடரகமை பரிசாக அளி்தது, 
பாகிஸதானின் எதிரபமப சம்பாதி்ததது. 
தைலும் ஒபபந்த்ததின் அடிபபமடயில், 
ஆபகான் தபார வீரரகளுககு பயிற்சி 
அளிககவும் இந்தியா ஒ்ததுகககாணடது.

எதிர்கால ஒத்து்ழபபு

இந்தியாவின் வைரச்சி வழிமுமறகள், 
ஆபகான் ைககளிமடதய மிகுந்த வரதவற்மபயும், 
ஒ்ததுமழபமபயும் உருவாககியுள்ைது. 
ஆனாலும் இருந்தாலும் ஒரு சகதி கபாருந்திய 
அதத சைய்ததில் கைன்மையான நாடு என்ற 
தன்மைமய ககாணடிருபபதால் ஒரு சில 
எல்மல கூறுககளுககுள்தைதய கசயல்பட 
தவணடியுள்ைது, தபார என்பது சரியான 
நிமலபபாடு அல்ல என்பது உள்நாட்டின் 
ஒருமி்தத உ்ணரவு ஆகும். சில தநரங்களில் 
கைன்மையான நாடாகதவ கதாடரவதா, அல்லது 
அதிரடியாக ஆற்றமல கவளிபபடு்ததுவதா 
என்பதில் இந்தியாவிற்கு தயககங்கள் உணடு.

தாலிபான்களுடனான உறமவ 
ஒருதபாதும் தநரடியாக மவ்தது ககாள்ைாத 
நிமலயில் இருந்தாலும், ஆபகானிஸதான் 
அரசுடன் கசயது ககாணட அ்ததுமன 
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ஒபபந்தங்கமையும் இந்தியா தயங்காைல் 
பின்பற்றியது. பல்தவறு ஆபகான் 
குழுைங்களுடன் வலுவான உைவு்ததுமற 
நிறுவனங்களின் மூலைாக ஒரு வழிமுமறமய 
ஏற்படு்ததியதன் மூலம் இந்திய விருபபங்கள், 
வைரச்சி திட்டங்கள் ைற்றும் அங்குள்ை 
ைககளுககும் பாதுகாபபு அளிககபபட்டது.

ஆபகான் ைககளுடனான நல்ல்ணகக்தமத 
எபதபாதும் இந்தியா வைரகக பாடுபட 
தவணடும். தைலும் உலக வர்ததக ைற்றும் 
ைணடலக கழகங்களும் தபச்சு வார்தமதயின் 
மூலம் தாலிபான் ைற்றும் கடந்த ஆணடு 
ஆபகான் ைககளிமடதயயான பிரச்சமனகமை 
சரிகசயயும் வமகயில் வைரச்சி 
நடவடிகமககமை தைற்ககாள்ை தவணடும். 
தைலும் அரசமைபபு, ைககைாட்சி சட்ட்ததின் 
ஆட்சி, கபணகள் ைற்றும் 
சிறுபான்மையினருககான உரிமைகள் யாவும் 
நிமலபபடு்ததவும் இந்தியா முயற்சிகக 
தவணடும். தாலிபான்களின் குமறகளிலும் 
இந்தியா கவனம் கசலு்தத தவணடும். தைலும் 
ரஷ்யா, ஈரான் தபான்ற நாடுகளுடன் கலந்து 
ஆதலாசி்தது தாலிபான்களின் தகாரிகமககளில் 
கவனம் கசலு்ததுவது, அமவ அவரகளின் 
கசாந்த பாதுகாபபிற்தக அச்சுறு்ததல் விமைவிகக 
கூடியது என்பமத புரிய மவகக தவணடியது 
தபான்றமவ இந்தியாவின் கடமை எனலாம்.

10.2 இந்திய-்ாகிஸ்ான் உ்றவுகள்
இந்தியாவும், பாகிஸதானும் கடந்த 70 

ஆணடுகைாக அணமட நாடுகைாக, 
நிலபபரபபு, கலாச்சாரம், ைதம், கைாழி ைற்றும் 
த்ததுவம் தபான்றமவகமை பகிரந்து 
ககாள்ளும் பழமைககால நாகரிகங்கைாகும். 
இந்திய-பாகிஸதான் பிரிவிமனயின் தபாது 

கபருைைவில் இடபகபயரவும் 
அதமன கதாடரந்து ைத 
கலவரமும், நடந்ததபாது, 
லட்சகக்ணககில் முஸலீம்கள் 
பாகிஸதானிற்கும், அதத 
அைவில் இந்துககளும், 
சீககியரகளும், இந்தியாவிற்கு வந்தமடந்தனர. 
இபபிரிவிமனயின் கதாடரச்சியாக, இரு 
நாடுகள் பல தபாரகள் மூலைாகவும், அதன் 
விமைவாக தீவிரவாதமும் எதிரவிமைமவ 
உணடாககி பமகமை நாடுகைாக ைாறியது 
வரலாறு ஆகும்.

காஷ்மீர் பிரசச்்ன

இவ்விரு நாடுகளுககிமடதயயான 
பிரச்சமனகளில், முககியைானதாக காஷ்மீர 
விைங்குகிறது. 1947இல் விடுதமலககு பிறகு 
நமடகபற்ற மூன்று தபாரகளில் இரணடு 
தபாரகளுககு தைற்கூறிய 
கார்ணதை முன்னிமல 
வகிககிறது. இந்திய சுதந்திர 
சட்ட்ததின்படி, எடுககபபட்ட 
ககாள்மக முடிவான பிரிவிமன 
திட்ட்ததின்படி, காஷ்மீர 
இந்தியாவுடதனா அல்லது 
பாகிஸதானுடதனா இம்ணய 
முழு சுதந்திரம் கபற்றது. ஆரம்பகால கட்ட்ததில் 
தனி சுதந்திர நாடாக அமைய ஆமசபபட்ட 
காஷ்மீர ைஹாராஜா ஹரிசிங், அகதடாபர 
1947இல் பழங்குடியினரின் தாககுதலால் 
இந்தியாவுடன் இம்ணய சம்ைதி்ததார. அபதபாது 
ஆரம்பி்தத தபாரில், இந்தியா, ஐககிய நாட்டு 
சமபயின் தமலயீட்மட தகாரியது.

இபதபாரானது, ஜனவரி 1, 1949 இல் 
ஐககிய நாட்டு சமபயின் தமலயீட்டில் முடிவுககு 
வந்து,  ஐககிய நாட்டு அமைதி காககும் பமடயின் 
ஆதரவுடன் “தபார நிறு்ததம்” 
தைற்ககாள்ைபபட்டது. இதுதவ இந்திய- 
பாகிஸதானின் முதல்தபார ஆகும்.

காஷ்மீருககாக நமடகபற்ற நீணட 
தபாராகவும், கசலவு குமறவான தபாராகவும் 
இது விைங்கியது. ஏகனனில் இருதரபபு 
நாடுகளும் உபதயாகபபடு்ததிய துபபாககி 
உபகர்ணங்கள் மிகக குமறதவ. இதன் 

மகாராஜா ஹரி சிங
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கதாடரச்சியாக காஷ்மீரில் எல்மல கட்டுபபாடு 
அைல்படு்ததபட்டு, இரு நாட்டின் இராணுவமும் 
ைதிககும்படியான எல்மலகதகாடு அமைந்தது. 
தைலும் மூன்று பாகம் பாகிஸதானின் 
எல்மலயில் அமையப கபற்றது.

ஜவஹர்லால் நநருவுடைன் முகம்மது அலி ஜின்்னா

இந்தியாவிலிருந்து ்ாகிஸ்ானுககும், ்ாகிஸ்ானிலிருந்து 
இந்தியாவுககு அதிக அ்ளவில் இடைம்ம்யர்வு

ஐககிய நாடு சமப, ககாள்மக முடிவாக 
‘கபாது வாகககடுபமப’ சிபாரிசு கசயதது. 
இவ்வாகககடுபபின் மூலம் காஷ்மீர 
இந்தியாவுடதனா, பாகிஸதானுடதனா 
இம்ணவதற்கு உரிமை அளிககப கபறுகிறது. 
ஆனால் அவ்வாறு நமடகபறுவதற்கு முன்னர, 
இரு நாடுகளும் “ராணுவைல்லாத பகுதியாக” 
காஷ்மீர இருபபதற்கு சம்ைதிககவில்மல. ஜூமல, 
1949இல் இந்தியாவும் பாகிஸதானும் தபார 
நிறு்தத ஒபபந்த்ததில் மககயழு்ததிட்டு ஐககிய 
நாட்டு சமபயின் பரிந்துமரமய நிமறதவற்றின. 
இ ந் தி ய - ப ா கி ஸ த ா னு க கி ம ட த ய ய ா ன 
இரணடாவது தபார 1965இல் நமடகபற்றது. 

இவ்வாறு நடந்த தபாரகளில் 1971இல் 
நடந்தது ைட்டுதை முன் பிரகடனம் கசயயபபட்டு 
நடந்தது. ஏமனய தபாரகள் யாவுதை எல்மலயில் 
நடந்த சிறு சரச்மசகைாக பாவிககபபடுகின்றன. 
சுதந்திரம் அமடந்ததிலிருந்தத இவ்விரு 
நாடுகளும், தபாரகமை நிறு்ததி அமைதிககாக 
பாடுபட தவணடும் என்ற ககாள்மகமய 
நிமலநிறு்ததி ககாணடன.

1971 இல் இந்திய-்ாகிஸ்ான் ந்ார்

(1971 இல் டிசம்்ர் 16 அன்று ்ாகிஸ்ான் ்்ள்தி A.A.K.  
நியாசி இந்திய ்்ள்தி மஜகத் சிங அநராராவிடைம் 

சரண்டை்லில் ்கமயாப்ம் இடுகி்றார்)

அதன் பிறகு 1999 இல் இந்தியா 
பாகிஸதானின் பமட பல்தததாடு காரகில் 
தபாரில் ஈடுபட்டது. அச்சைய்ததில் இவ்விரு 
நாடுகளுதை அணு ஆயுத நாடுகைாக தங்கமை 
பமறசாற்றி ககாணடன. 1989-லிருந்து 
பிரிவிமனவாதிகள் இந்தியாவிற்கு எதிரான 
கிைரச்சியில் ஈடுபட்டதனால், பல்லாயிரக 
க்ணககான ைககள் ககால்லபபட்டாரகள்.

மசயல்்ாடு

சீனா-இந்தியாவினுமடய மிகபகபரிய 
வர்ததக கூட்டாளியாக இருகக முடியும் 
என்றால், ஏன் இந்தியா-பாகிஸதாதனாடு 
அவ்வாறு இருகக முடியாது? ைககளும், 
மூலதனமும் எவ்வித தமடயுமில்லாைல் 
ப ரி ை ா ற் ற ம் 
க ச ய ய ப ப ட் ட ா ல் , 
காஷ்மீர சிககமல 
பு ம த ்த து வி ட 
முடியாதா? – விவாதிகக. - நன்றி: தி.இந்து நகலிசித்திரம்  

ஜம்மு &  
காஷ்மீர 

அமைதிககான 
நடவடிகமக

இந்தியா சுதந்திரைமடந்த ஆகஸட் 15, 
1947 பிரதைர தநரு “உலக நாடுகள் ைற்றும் 
அணமட நாடுகளுககு நான் கசால்லிக 
ககாள்ை விரும்புவகதல்லாம், உங்கள் 
அமனவரிடமும் அமைதிமயயும் நட்மபயும் 
தபணும் ததசைாகதவ நாங்கள் இருபதபாம் 
என்பதத” என்றார. இன்மறய இந்திய- 
பாகிஸதான் உறவுகள் “மூன்று முககியைான 
பிரச்சிமனகமை மையைாக மவ்தது 
இயங்குகிறது. காஷ்மீர, தீவிரவாதம் ைற்றும் 
கபாருைாதார உறவுகள், இம்மூன்று 
பிரச்சமனகளுதை, ஒன்றுகககான்று 
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சாரந்திரு்ததாலும், கதற்கு ஆசியாவின் 
அமைதியில் முககிய பங்கு வகிககின்றன. 
காஷ்மீமர ஆககிரமிபபு கசயய முடியாததாலும், 

பங்கைாததஷ்மய இழந்ததாலும், இந்தியாமவ 
தீவிரவாத்ததின் மூலம் சீரகுமலகக, 
பாகிஸதான் முமனகிறது.

சிம்லா ஒப்ந்்ம் (1972)

இந்தியாவிற்கும் பாகிஸதானிற்குைான 
அமைதி உடன்படிகமக 1972, ஜூமல 2ஆம் 
நாைன்று ஹிைாச்சல பிரததச்ததின் 
தமலநகரைான சிம்லாவில் மககயழு்ததானது. 
1971இல் நமடகபற்ற பங்கைாததஷின் சுதந்திரப 
தபாரின் கதாடரச்சியாக இந்நிகழவு நடந்தது. 
பங்கைாததஷ் முன்பு கிழககு பாகிஸதானாக, 
பாகிஸதானின் ஒரு அங்கைாக இருந்தது. 
இந்தியா-பங்கைாததஷின் கூட்டணி நாடாக 
தசரந்து, அபதபாது இந்திய-பாகிஸதான் தபாராக 
1971 இல் அறிவிககப கபற்றது. இரு நாட்டு அரசாங்கங்களும் தங்களின் நாடாளுைன்றங்களின் 
தும்ணதயாடு ஒபபுதல் கபற்றன. இவ்கவாபபந்தம் பாகிஸதான் அதிபர சுல்பிகரஅலி பூட்தடா ைற்றும் 
இந்திய பிரதைர இந்திரா காந்தியாலும் மககயழு்ததிடபபட்டது.

இந்த ஒபபந்த்ததின் மூலம் பங்கைாததஷ் தூதரக உறவு தைற்ககாள்வதற்கு ஏதுவாக 
பாகிஸதான் மககயழு்ததிட்டது.

முககிய விதிகள்

  ஐககிய நாட்டு சமபயின் ககாள்மககளும், தநாககங்களும் இரு நாட்டின் உறவுகளுககு 
வழிகாட்டியாக அமைதல்.

  இரு நாடு கதாடரபான சரச்மசகளும், பிரச்சிமனகளும் அமைதியான முமறயில் உடன்படிகமக 
மூலம் தீரவுககு ககாணடு வருதல்.

  நல்லி்ணககம், நல்ல அணமட நாடு ைற்றும் ைககளுககிமடதயயான நீடி்தத அமைதி 
ஆகியவற்றுககான இரு நாடுகளும் அமைதியான வாழவுககான உறுதிபபாடாகும்; 
ஒருவருகககாருவர நாட்டின் ஒருமைபபாடு ைற்றும் இமறயாணமைமய ைதி்ததல்; ைற்றும் 
ஒருவருகககாருவர உள் விவகாரங்களில் சை்ததுவம் ைற்றும் பரஸபர நன்மை அடிபபமடயில் 
இமடவிடாது இரு்ததல்.

  இரு நாடுகளின் ததசிய ஒருமைபபாடு, எல்மலபபரபபு, அரசியல் சுதந்திரம், இமறயாணமை, 
சை்ததுவம் தபான்றமவகமை ைதி்ததல்.

  ஐ.நா சமபயின் விதிகளுககு ஏற்ப, ஒருவருகககாருவர அச்சுறு்ததாதிரு்ததல் அல்லது 
பமடகளின் மூலம் அச்சுறு்ததாைல் இருந்தல்.

  ஜம்மு-காஷ்மீரில், டிசம்பர 17, 1971 ஆம் ஆணடு  தபாரநிறு்தத்ததின் விமைவாக ஏற்பட்ட 
கட்டுபபாட்டுக எல்மலகதகாடு இரு தரபபினராலும் அங்கீகரிககபபட்டு, எந்தவித பாரபட்சமும் 
இன்றி இருதரபபும் ைதி்ததல், பரஸபர தவறுபாடுகள் ைற்றும் சட்ட விைககங்கள் ஆகியவற்மறப 
கபாருட்படு்ததாைல்  இருதரபபும் ஒருதமலபபட்சைாக அமத ைாற்ற முயற்சிகக ைாட்டாரகள். 
தைற்கூரிய அறிகமகமய மீறும் அச்சுறு்ததல் அல்லது சகதிமயப பயன்படு்ததுவமத்த 
தவிரபபதற்கு இருதரபபும் தைற்ககாள்கின்றனர.

  இவ்கவாபபந்தம் மககயழு்ததிட்ட பிறகு, 30 நாட்களுககுள் பமடகமை திரும்பபகபறல் 
இமவயாவும் முககிய விதிகைாக கருதபபட்டு மககயழு்ததிடபபட்டன.

சுல்பிகர் அலி பூட்நடைாவும் இந்திரா காந்தியும்
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இந்திய-்ாகிஸ்ான் உ்றவுகளில் 
முககிய பிரசசி்்னகள் 
1.  சியாசசின் 

ஜம்மு & காஷ்மீர்

திம்த்

வ

ம்
கிநம

சியாசசின்

சீ்னா

்ாகிஸ்ான்

இஸலாமா்ாத் இந்தியா

அ்ள்வயில் இல்்ல

1984 இல் இருந்து இந்திய-பாகிஸதான் 
தபார பமடகள், உலகிதல மிகவும் உயரைான 
தபாரககைைான சியாச்சின் பனிைமலயில் 
தங்கைது எல்மலகமை பாதுகா்தது 
அபபிரச்சமனககு முற்றுபுள்ளி மவகக 
தபாராடும் நிமலயில், மிஞசியது ஏைாற்றதை.

370-வது உறுப்் திரும்்பம்்றல்

2019 ஆகஸட் 5, அன்று இந்திய 
குடியரசு்ததமலவர உறுபபு 370(1)ககு 
(ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீர கதாடரபாக) 
ஒபபுதல் அளி்ததார. இதன்படி, உறுபபு 
370-ன் கீழ உள்ை அமன்தது சலுமககளும் 
திரும்பப கபறபபட்டது. ஆனாலும், விதி  
370(1)ன் கீதழ சில திரு்ததங்கள் 
ஏற்படு்ததபபட்டிருககிறது. இந்த 
திரு்ததங்களின் கீழ, இந்திய அரசமைபபின் 
அமன்தது விதிகளும் ஜம்மு ைற்றும் 
காஷ்மீர ைாநில்ததிற்கு கபாருந்துைாறு 
ைாற்றபபட்டுள்ைது.

2. நீர் ்ஙகீட்டு பிரசச்்ன 

காஷ்மீரிலிருந்து உருவாகும் ஆறுகள் 
பாகிஸதானின் “சிந்து நதி” ஆற்று படுமகககு 
கசல்லும் பட்ச்ததில் நீர பகிரவதில் கரு்தது 
ஒற்றுமையின்மை எழுகிறது. 1960இல் 
ஒபபந்தம் கசயயபபட்ட சிந்து நதி 
உடன்படிகமகயின்படி, மூன்று கிழககு 
ஆறுகளிலிருந்து வரும் நீர இந்தியாவிற்கும், 
தைற்கு ஆறுகள் மூன்றிலிருந்து வரககூடிய நீர 
பாகிஸதானிற்கும் உபதயாகபபடு்ததலாம் 
என்று உறுதி கசயயபபட்டுள்ைது. ஆனால் 
இந்தியா நீரவர்தது வரும் வழியில் 
அம்ணகமை கட்டி நீமர தன் கட்டுபபாட்டுககுள் 
மவ்ததுகககாள்வதாக, பாகிஸதான் தரபபு 
குற்றம் கூறுகிறது. இமத இந்தியா ைறுககிறது. 

3. சர் கிரிக பிரசசி்்ன

சர் கிரிக என்்்் ஒரு குறுகிய 
நீர்்ா்் என்று கூ்றலாம், எனினும் 
அது இந்தியா –்ாகிஸ்ானி்டைநய 

இன்றிய்மயா் ம்ாரு்ளா்ார 
முககியத்துவம் மகாணடை்ாகும்.

்சு்ம வழி என்்து ் ாகிஸ்ான் உரி்ம மகாணடைாடும் 
்குதியாகும். ஆ்னால், இந்தியா இ்்்ன 

பிரசச்்னககுள்்ளாககியது. இந்  ்வழியா்னது, குஜராத் 
எல்்லயின் கிழககு கழிமுகப்குதியில் இ்ணயாக 

மநருஙகிச மசல்கி்றது.

சிவபபு(எல்்லக) 
நகாட்டுப ்குதி்ய 
இந்தியா உரி்மக 

மகாணடைாடும் 
்குதியாகும். ஆ்னால், 
்ாகிஸ்ான் இ்்்ன 

எதிர்ககி்றது. இந்் 
எல்்லகநகாடைா்னது, 

“்ால் மவக” 
நகாட்்ாட்டின்்டி  

“சர் கிரிக” ்குதிககு 
நடுநவச மசல்கி்றது.

சர் கிரிக

சர் கிரிக

்ாகிஸ்ான்

சிந்து

குஜராத்

குஜராத்

அ்ள்வயில் இல்்ல

வ

ம்

கிநம
1968 ஆம் ஆணடின் அட்ரிபியூ்னல் 

விருதி்னால் வ்ரயறுககப்ட்டை எல்்ல. 
இந்் எல்்ல சர்ச்சககுரியது அல்ல

துல்லியத் ்ாககு்ல்

துல்லிய்த தாககுதல் – பாகிஸதான் 
அடுககடுககான தாககுதல்களுககு பதிலடி 
ககாடுககும் வமகயில் இந்தியாவின் குமறந்த 
பாதிபபுள்ை கசயல்முமற திட்டதை 
“துல்லிய்த தாககுதல்” என 
அமழககபபடுகிறது.

  இவ்வமக தாககுதல் குறிபபிட்ட 
இராணுவ தைவாடங்கமை குறிமவபபது.

  குடிமை பகுதிகளுககு குமறந்த 
தசதார்தமத அளிபபது.

  குமறந்த அல்லது ைனித தசதமில்லாத 
தாககுதல்கள்.

12th_Political Science_Unit_10_Tamil.indd   80 05-10-2019   13:52:24
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (80 (( 81

1908

1914

1965 ஏபரல் – நம

கிரிக ்குதியில் இருந்து வி்றகு 
நசகரிப்்றகாக கட்ச ்குதியின் 
ராவ் ஆட்சியா்ளர்களுககும் 
சிந்து அரசாஙகத்திறகும் 
இ்டைநய பிரசச்்ன எழுந்்து.

மும்்் அரசாஙகத்தின் தீர்மா்ன 
வ்ர்டைமா்னது, கிரிக ்குதியின் 
கிழககு கடைறக்ரப ்குதி்ய 
எல்்லயாக ்வத்்து, ஆ்னால் 
அந்் தீர்மா்னத்தின் 10-வது 
்த்தியா்னது கால்வாயின் 
நடுப்குதி அ்ன் எல்்ல 
என்கி்றது. இந்்ப ்குதிகள் 
முழுவதும் மும்்் மாகாணத்தின் 
அதிகார வரம்ம்ல்்லககுள் 
வரு்்வக்ளாகும்.

ஒரு நூற்றாணடு காலசசிககல்

இந்திய – ்ாகிஸ்ான் 
இராணுவஙகள் ராணா கட்ச 
்குதியில் நமாதிக மகாணடை்ன.

1968 பிபரவரி
இந்தியா – ் ாகிஸ்ான் தீர்ப்ாயம் 
கட்ச எல்்ல ம்ாடைர்்ா்ன 
்ன்னு்டையஅ்ளவீட்டு மு்்ற 
மூலம் மசயயப்ட்டைது. இது 
இந்தியாவின் உரி்மநகாரலில் 
90 ச்வீ்த்்  ்ஆ்ரிககி்றது. 
ஆ்னால் அது சர் கிரிக்க 
நசராது.

1997
இந்தியா மறறும் ்ாகிஸ்ான் 
இணககமா்ன 
ந்சசுவார்த்்்்ய 
ம்ாடைஙகியது. இதில் கிரிக 
்குதி சிககல் குறித்் 
தீர்மா்னமும் அடைஙகும்.

2005-2007
சார்க ்குதியில் இரணடு சுறறு 
கூட்டு்றவு எல்்ல அ்ளவீடைா்னது 
இந்தியா- ்ாகிஸ்ான் கூட்டு 
நடைவடிக்கக குழுவால் 
நமறமகாள்்ளப்ட்டைது. 

2008
இஸலாமா்ாத்தில் 
ந்டைம்ற்ற நான்காவது 
இணககப ந்சசுவார்த்்்யில் 
இரணடு ்ரபபும் கூட்டைாக 
அ்ளவீடு (வ்ரப்டைம்) மசயய 
ஒத்துக மகாணடைது. இது ஒரு 
கூட்டு நடைவடிக்க ஆகும். 

ஜுன் 2012
சர் கிரிக ்குதியின் சிககல் 
மீ்ா்ன ந்சசு வார்த்்் புது 
டில்லியில் ம்ாடைஙகிய பி்றகு, 
இரணடு ்ரபபும், இந்் 
சிகக்ல, நீடித்்ப ந்சசு 
வார்த்்்யின் மூலம் 
இணககமா்னத் தீர்்வ காண 
நவணடும் என்்ற ்ஙகளின் 
விருப்த்்் வலியுறுத்தி்ன.

காஷ்மீர ைற்றும் சியாச்சின் 
ைட்டுைல்லாது சில பல முககிய பிரச்சமனகளும் 
இவ்விரு அணுஆயுத சகதி நாடுகமை சுற்றி 
வலம் வருகின்றன. 70 ஆணடுகைாக சர கிரிக 
பிரச்சமன தீரவின்றி கிடபபில் 
தபாடபபட்டுள்ைது. சர கிரிக என்பது 96கி.மீ நீர 
பிரச்சமனயாக ‘கட்சி வமைகுடா’ பகுதியில் 
அமைந்துள்ைது. இதன் உணமையான கபயர 
பான்கங்காவாகும். பிரிட்டிஷ் பிரதிநிதி  

கி்ளர்சசியா்ளர் ்ாககு்லின் ்ட்டியல்

  ஜம்மு-காஷ்மீரின் சட்டைச்்யில் ்ாககு்ல்

2001, அகதடாபர 1, அன்று சட்டசமபயின் அருதக கார குணடு கவடி்தததில் 27 நபரகள் 
உயிரிழந்தனர. காஷ்மீர பிரிவிமனவாதிகள் குற்றம் சாட்டபபட்டனர. இந்திய நாடாளுைன்ற 
தாககுதல் டிசம்பர 2001-ககு நிகராக நமடகபற்ற தாககுதல்தான் தைற்கூறியதாகும்.

  அபதுல் ஹானி ்டுமகா்ல

அமன்தது கட்சி ஹீரிய்த தமலவர அபதுல் ஹானி அமடயாைம் கதரியாத நபரகைால் 
ஸ்ரீநகரில் படுககாமல கசயயபபட்டார. படுககாமலயின் கதாடரச்சியாக இந்திய ராணுவ்தமத 
எதிர்தது அம்ைாநிலம் முழுவதும் தபாராட்டம் ைற்றும் கணடனக கூட்டம் நட்ததினர. தபாதுைான 
பாதுகாபபு அவருககு தரபபடவில்மல என்பதத ைககளின் ஆதங்கைாக கார்ணம் கூறபபட்டது.

  2008 மும்்் ்ாககு்ல் (26/11)

நவம்பர 2008இல் லஷ்கர-இ-கதாயபாவின் ப்தது உறுபபினரகள் 12 இடங்களில் துபபாககி 
சூடு ைற்றும் குணடு மவ்ததல் நிகழவுகமை நான்கு நாட்கைாக அரங்தகற்றினர. உலக அரங்மகதய 
அதிரமவ்தத இகதகாரசம்பவம் 26 நவம்பரில் கதாடங்கி 29 நவம்பரில் முற்றுபகபற்றது. 
இச்சம்பவ்ததில் 174 நபரகள் உயிரிழந்தனர, 300 நபரகள் படுகாயமுற்றனர. தாககுதல் நட்ததிய 
9 தீவிரவாதிகளும் இறந்தவரகளில் உள்ைடககம்.

  2016 யூரி ்ாககு்ல்

ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீர பகுதியில் உள்ை யூரியில் 18 கசபடம்பர 2016 அன்று நடந்த பயங்கர 
தாககுதலில் 18 நபரகள் படுககாமல கசயயபபட்டததாடு, 20 நபரகள் படுகாயைமடந்தனர. கடந்த 
20 ஆணடுகளில் நமடகபற்ற பல்தவறு தாககுதல்களில், யூரி தாககுதல் கடுமையான விமைமவ 
ஏற்படு்ததியதாகக கருதபபடுகிறது. 

சர கிரிககு பின்தன கபயர ைாற்றைாகியுள்ைது. 
கிரிக என்பது அரபி கடலில் குஜரா்ததில் 
அமைந்துள்ை கட்ச் ைணடல்தமதயும், 
பாகிஸதானில் உள்ை சிந்து ைாகா்ண்தமதயும் 
பிரிககின்ற ஒரு பகுதியாகும். கட்ச்மசயும், 
சிந்து ைாகா்ண்தமதயும் பிரிககின்ற கடல் 
எல்மலதய இந்த பிரச்சமனககு காரணியாகும். 
சுதந்திர்ததிற்கு முன்பு, இம்ைாகா்ணங்கள் 
மும்மபயின் கட்டுபபாட்டின் கீழ இருந்தது. 
ஆனால் இந்திய சுதந்திர்ததிற்கு பிறகு, கட்ச் 
இந்தியாவின் பகுதியாகவும், சிந்து 
பாகிஸதானின் ைாகா்ணைாகவும் பிரிந்தது. 
இடம் ைற்றும் எல்மல கதாடரபான பிரச்சமன 
ைட்டுைல்லாது இவ்விடம் மீன் வைம் 
அதிகமுள்ை பகுதியாக திகழகிறது. 
இதுைட்டுைல்லாது சர கிரிக நீர நிமலயில், 
இயற்மக வாயு ைற்றும் எணக்ணய வைம் 
மிகுந்து இருபபதனால் இவ்விரு நாடுகளும் 
தீரவு கா்ணமுடியாைல் முடிவில்லாத 
பிரச்சமனயில் ஈடுபட்டுள்ைனர.
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காலவரி்ச இந்திய-்ாகிஸ்ான் உ்றவுகள்

வ. 
எண ஆணடு முககிய நிகழ்வுகள்

1 1947
பிரிட்டன் பிரிவிமன ககாள்மகயின் வாயிலாக இந்தியாமவயும் 
பாகிஸதாமனயும் முமறதய ஆகஸட் 15, 14 தததிகளில் ைதசாரபற்ற நாடுகைாக 
விடுதமல அளி்தது காலனியாதிகக்ததிலிருந்து விலககியது.

2 1947-48
இந்தியாவும் பாகிஸதானும் பாகிஸதானின் பழங்குடியினர ஆரம்பி்தத 
தாககுதலால், முதல் தபாமர சந்திகக தநரிட்டது.

3 1954
ஜம்மு-காஷ்மீர ைாநிலம் இந்தியாவுடன் இம்ணவதற்கு உணடான ஒபபுதல், 
ைாநில சாசனச் சட்ட குழுவின் மூலைாக நிமறதவற்றபபட்டது.

4 1963
1962 இந்திய-சீனபதபாமர கதாடரந்து காஷ்மீர பிரச்சிமன கதாடரபாக 
இந்தியாவின் சுவரன்-சிங்கிற்கும், பாகிஸதானின் சுல்பிகர அலி பூட்தடாவும் 
தபச்சுவார்தமதயில் ஈடுபட்டனர.

5 1964
1963 தபச்சுவார்தமத ததால்வி அமடந்ததால் பாகிஸதான் காஷ்மீர 
பிரச்சிமனமய ஐ.நா-வில் முமறயிட்டது.

6 1965 இந்தியா, பாகிஸதான் இரணடாவது தபார

7 1966

1966, ஜனவரி 10 நாைன்று இந்திய பிரதைர லால்பகதூர 
சாஸதிரியும், பாகிஸதான் அதிபர அயூபகானும் தாஷ்கணட் ஒபபந்த்ததில் 
மககயழு்ததிட்டு கபாருைாதார ைற்றும் தூதரக உறவுகமை மீட்பதற்கு உறுதி 
ககாணடனர.

8 1971
மூன்றாவது முமறயாக இந்தியாவும் பாகிஸதானும் கிழககு பாகிஸதான் 
பிரச்சமனககாக தபாரில் ஈடுபட்டனர.

9 1972
பாகிஸதான் பிரதைர சுல்பிகர அலி பூட்தடாவும், இந்திய பிரதைர இந்திரா 
காந்தியும் சிம்லாவில் ஒபபந்த்ததில் மககயழு்ததிட்டனர.

10 1974
காஷ்மீர சட்டசமப, அம்ைாநில்தமத இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக 
உறுதியளி்ததது. பாகிஸதான் இமத எதிர்ததது.

11 1988
இரு நாடுகளும் தங்கைது அணு ஆயுத தைங்கமை தாககாைல் இருபபதற்கு 
உறுதியளி்தது ககாணடன.

12 1989 காஷ்மீரில் ஆயுத எதிரபபுககு நடவடிகமககள் கதாடங்கியது.

13 1992
ரசாயன ஆயுதங்கமை தமட கசயவதற்கு இரு நாடுகளும் கூட்டு பிரகடன்ததில் 
மககயழு்ததிட்டன.

  2019 புல்வாமா ்ாககு்ல்

2019 பிபரவரி 14 அன்று காஷ்மீரில் புல்வாைா ைாவட்ட்ததில் ராணுவப பமட வாகனங்கள், 
தற்ககாமல தீவிரவாதிய வாகனம் தைாதியதில் அவ்விட்ததிதலதய 38 ை்ததிய ரிசரவ் தபாலீஸ 
பமடயினர படுககாமல கசயயபபட்டனர. ததசிய கநடுஞசாமலயில் நடந்த இகதகாரச் 
சம்பவ்ததில் பயங்கரவாதியும் ககால்லபபட்டார. பாகிஸதானின் இஸலாமிய தீவிரவாத குழுவான 
கஜயஷ்-இ-முகைது நிகழவுககு கபாறுபதபற்றது.

நிகழ் 
ஆயவு
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14 1998
கபாகரானில் இந்தியா ஐந்து அணு ஆயுத தசாதமனகமை தைற்ககாணடது. 
இமத எதிர்தது பாகிஸதான் சாமக குன்றுகளில் ஆறு அணுஆயுத 
தசாதமனகமை நட்ததியது.

15 1999
இந்திய பிரதைர வாஜபாயும், பாகிஸதான் பிரதைர நவாஸ கஷரீபபும் லாகூரில் 
சந்தி்ததனர.

16 2001
38 நபரகள் காஷ்மீர சட்ட சமப அருதக ககால்லபபட்டமத கதாடரந்து 
எல்மலகதகாட்டில் பதட்டம் அதிகைாகியது.

17 2007
பிபரவரி 18-ல் இந்திய-பாகிஸதான் இமடதயயான ரயில் பானிபபட் அருதக 
(கடல்லிககு வடககு) குணடு மவ்தது தகரககபபட்டதில் 68 தபர உயிரிழந்தனர.

18 2012
நவம்பரில் பாகிஸதான் குடிைகனான கசாப தூககிலிடபபட்டார. மும்மப 
தாககுதலின் தீவிரவாதியான இவர சம்பவம் நடந்து நான்கு ஆணடுகளுககு 
பின்னால் தூககிலிடபபட்டார.

19 2016
பாகிஸதான் நிரவாக காஷ்மீரில் கசபடம்பர ைாதம் இந்தியாவில் துல்லிய்த 
தாககுதமல தைற்ககாணடது.

20 2019
பிபரவரி 26இல் இந்தியா, பாகிஸதானின் கஜயஷ்-இ-முகைது குழுவின் 
தீவிரவாத முகாம்கமை வான்வழி தாககுதல் நட்ததி கபரும் தசத்தமத 
ஏற்படு்ததியது. 

10.3 இந்திய-்ஙக்ளாந்ஷ் உ்றவுகள்

பங்கைாததஷ் இந்தியா அணமட 
நாடுகளில் முககியைான அங்கைாகவும், 
பங்குதாரரகளில் இன்றியமையாததாகவும், 
வடகிழககுப பகுதியில் நிமல்ததன்மையின் 
ஆதாரைாகவும், கதன்கிழககு ஆசியாவிற்கும் 
பாலைாகவும் அமைந்துள்ைது. “கிழககு தநாககி 
ககாள்மக”ககு முககியைான 
காரணியாகவும் அமைந்துள்ைது.

1970இல் பாகிஸதானிய 
ததசிய ததரதலில் அவாமி லீக 
கட்சி கபரும்பான்மை கபற்றது. 
ஆனால் தைற்கு பாகிஸதான் 
அந்த கவற்றிமய அங்கீகரிககாைல், அவாமி 
லீக கட்சியினமர மிகவும் தைாசைான 
அணுகுமுமறயில் அடககியது. இந்நிமலமை 

கிட்ட்ததட்ட தபாரககைம் தபான்ற சூழநிமலமய 
கிழககு பாகிஸதானில் உருவாககி “முகதி 
வாஹினி” என்ற சுதந்திர இயகக குழு உருவாக 
வழிவகு்ததது. 

கலவரம் கபருகும் பட்ச்ததில் அகதிகைாக 
கபருவாரியான ைககள் இந்தியாவில் 
தஞசைமடந்தனர. இதனால் சுதந்திர 
இயகக்ததிற்கு இந்தியா தன்னால் இயன்றவமர 
பயிற்சி ைற்றும் ஆயுதங்கள் என்று உதவி 

பங்கைாததஷ் உடன் 
வரலாற்று ரீதியான உறவு 
முமறககு அடி்ததைைாக 
1947-ககு முன்பாக அமைந்த 
இந்தியாவின் நிலபபரபபில் 
பாரககலாம். இரு நாட்டு 
ைககளின் கலாச்சாரம், ைதம் 
ைற்றும் கைாழி 
ஆகியமவயிமடதய பல்தவறு 
ஒற்றுமைகமைக கா்ணலாம். இவ்விரு 
நாடுகளின் ததசிய கீதமும் கவிஞர 
“ரவீந்திரநா்த தாகூரால்” எழுதபபட்டதாகும். 
பங்கைாததஷின் உருவாககம் இந்தியாவின் 
மூலைாக என்பது கதற்காசிய நாடுகளின் 
மைல்கல் சாதமனயாகும். 

ரவீந்திரநாத் 
்ாகூர்
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கசயதது. பாகிஸதானின் திடீர தாககுதல், 
இந்தியாமவ கிழககுப பாகிஸதான் தநாககி 
தபாமர கதாடங்குவதற்கு வழிகாட்டியது. 
டிசம்பர 1971இல் பங்கைாததஷ் சுதந்திரம் 
கபற்று தனிநாடாக ைாறியது.

புதிய நாடாக 
அறிவிககபபட்ட பிறகு 
இந்தியாவிற்கு அணமட 
நாடுகளின் உறவுகமை 
வ லு ப ப டு ்த து வ த ற் கு 
நிரபபந்தைாக ைாறியது. 
ஜனவரி 1972இல் தஷக 
முஜிபபூர ரஹைான் 

பிரதைராக பதவி ஏற்ற பிறகு, இந்திய-
பங்கைாததஷ் உறவுகளில் கபாற்காலைாக 
விைங்கியது. தைலும் இந்திய-பங்கைாததஷ் 
நட்புறவு ஒபபந்தம் மககயழு்ததிடபபட்டது.

இந்திய-்ஙக்ளாந்ஷ் உ்றவுகளில் சவால்கள்

1. ்ராககா ்டுப்்ணகள்

பல்தவறுபட்ட இந்தியா-பங்கைாததஷ் 
உறவுகளின் பிரச்சமனகளில் தைற்கு 
வங்காை்ததில் உள்ை பராககா அம்ண 
முககியைானதாக கருதபபடுகிறது. இந்த அம்ண 
பங்கைாததஷிலிருந்து இரணடு மைல்கள் 
கதாமலவில் அமைந்துள்ைது. ஹீகளி ஆற்மற 
சு்ததபபடு்ததுவதற்கு, அதில் வணடல்ைண 
ததங்காைல் இருபபதற்கும், பராககா தடுபபம்ண 
உபதயாகைாக உள்ைது. தைலும் தைற்கு 
வங்காை்ததில் உள்ை ககால்க்ததா துமறமுகம் 
இயங்கவும், கதாழில் துமற ைற்றும் விவசாயம் 
தமழககவும் இந்த அம்ண பயன்பாட்டில் 
உள்ைதாக இந்திய்த தரபபு கூறுகிறது. 
ஆனாலும் 1970-களிலிருந்து இந்த அம்ண 
கதாடரபான பிரச்சமனகள் இவ்விரு நாடுகமை 

நஷக ஹசி்னா மறறும் ந்கம் கலீ்ா ஜியா

ைட்டுைல்லாது, உலக அரங்கின் கவன்தமதயும் 
ஈர்தது வருகிறது. 

  இந்திய-பங்கைாததஷ் எல்மலக 
தகாடானது 2,979 கி.மீ நீை்தமதயும், 1,116 
கி.மீ ஆற்று வழிமயயும் உள்ைடககியது. 
இவ்கவல்மல 54 ஆறுகமையும் 
உள்ைடககியது, பிரம்ைபு்ததிரா உட்பட 
இந்தியாவின் தைற்கு வங்காைம், 
தைகாலயா, மிதசாரம், அசாம் ைற்றும் 
திரிபுரா தபான்ற ைாநிலங்கள் 
பங்கைாததஷிடன் 4,096 கி.மீ எல்மலமய 
பகிரந்து கா்ணபபடுகின்றன.

  திரிபுரா ைற்றும் வடகிழககு ைாநிலங்கள், 
பங்கைாததஷ், மியான்ைர, பூடான் ைற்றும் 
சீனா தபான்ற நாடுகைால் சூழபபட்டும், 
ஒதர நில ைாரககம் அசாம் ைற்றும் 
தைற்கு வங்காைம் மூலைாக ைட்டுதை 
அமைந்துள்ைது. இதன் பிரதான 
புள்ளியாக தைற்குவங்காை்ததின் சிலிகுரி 
அமைந்துள்ைது.

இந்திய-பங்களாதேஷ்  
எல்லைகத்காடு

2. டீஸடைா நதி நீர் ்ஙகீடு

டீஸடா காங்தச பனிபபாமறயிலிருந்து 
கிட்ட்ததட்ட 7,068 மீ (23,189 அடி) உயர்ததில் 
கிழகமக தநாககி, சிககிம், தைற்கு வங்காைம் 
ைற்றும் பங்கைாததஷிற்கு பாயககூடியதாக 
உள்ைது. இந்த நதியானது பங்கைாததஷுககு 
நுமழயும் கபாழுது, பிரம்ைபு்ததிரா நதிதயாடு 
கலந்து பின் வங்காைவிரிகுடாவில் முடிகிறது. 
1979இல் தைற்கு வங்காை அரசு தடுபபம்ணமய 
இதன் குறுகதக கட்டியதபாது இபபிரச்சமன 
கதாடங்கியது. இதற்கு எதிரபபாக பங்கைாததஷ் 
அரசு, “அந்நாட்டின் கநற்கைஞசியைான” 
ராகபூர ைாகா்ணம் பாதிபபதாக வாதிட்டது. 
1983-ல் நீர பங்கீடு கதாடரபாக ஒபபந்தம் 
மககயழு்ததிடபபட்டது. ஆனாலும் 
பங்கைாததஷுககு ததமவயான நீமர 
இந்தியாவால் வழங்கிட முடியவில்மல. 
அரசியல் ரீதியாக நீர பங்கீட்டு பிரச்சமன 
இன்றைவிலும் தீரககமுடியாததாக உள்ைது.

முஜிபபூர் 
ரஹமான்
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3. நியூ மூர் தீவு

நியூ மூர தீவு அல்லது கதன் தைபதி 
என்பது வங்காை விரிகுடாவில் இருககும் 
ைனிதரகள் நடைாட்டம் இல்லாத ஒரு தீவாகும். 
இ்ததீவு கங்மக-பிரம்ைபு்ததிரா கடல்டாவில் 
அமைந்துள்ைதாகும். 1970இல் ஏற்பட்ட 
காற்றழு்தத தாழவு ைணடல்ததால் உருவான 
புயலால் இ்ததீவு உணடானது. இந்திய-
பங்கைாததஷ் கடந்த கிட்ட்ததட்ட 20 
ஆணடுகைாக இருந்த இ்ததீவு பிரச்சமன, 
2010இல் கடல் ைட்ட உயரவால் விமட கணடது. 
இந்த நியூ மூர தீவு சுந்தரவன பகுதிகைால் 
முழுமையாக மூழகியுள்ைது. கசயற்மககதகாள் 
படங்களும், கடல் தராந்து பமடகளின் 
தீரைானைான முடிவுகளின் வழியாக பிரச்சமன 
ஒரு முடிவுககு வந்தது. இ்ததீவில் எணக்ணய 
ைற்றும் இயற்மக வாயு இருபபதாக வந்த 
கசயதியினால் இந்தியாவும், பங்கைாததஷும் 
பரஸபரம் தபாட்டி தபாட்டுக ககாணடன. 
தைலும் கடல் ைட்டம் அதிகைாகும்தபாது மூர 
தீவு கா்ணாைல் தபாவதும், நீர ைட்டம் குமறயும் 
தபாது கதரிவதும், வழககைாக கா்ணபபடுகிறது. 
மூர தீவில் ைககள் வசிககாத தபாதிலும், அதில் 
நிரந்தர குடிதயற்றங்கள் அல்லது நிமலயங்கள் 
எதுவும் இல்மல என்றாலும், இந்தியாவில் 
எணக்ணய ைற்றும் இயற்மக எரிவாயு 
இருபபமதப பற்றிய ஊகங்கைால், இந்தியாவும் 
பங்கைாததஷும் அதன் மீது உரிமைக தகாரின.

தீர்மா்னம்

நிரந்தர நடுவரைன்றம் நீதிைன்றம் 
வழங்கிய தீரபபானது, பங்கைாததஷிற்கு 
ஆதரவாக உள்ைது. ஜூமல 2014இல் 
வழங்கபபட்ட தீரபபின்படி வங்காை 
விரிகுடாவில் 19,467 ச.கி.மீ பங்கைாததஷிற்கு 

்ஙக்ளாந்ஷ்

நியூ மூர் தீவு

இந்தியா

வஙகா்ள  
விரிகுடைா

மகால்கத்்ா டைககாஹ
ரி்ஙகா நதி

ராயமஙகல் நதி

வ

ம்

கிநம

அ்ள்வயில் இல்்ல

கசாந்தைானதாக அறிவிககபபட்டது. 25,000 ச.கி.மீ 
பிரச்சமனககுரிய வங்காை விரிகுடாவில், மூர 
தீவானது இந்தியாவிற்கு கசாந்தைான 
இட்ததில் அமைந்துள்ைது.

4. சகமா அகதிகள் பிரசச்்ன

சிட்டகாங்க ைமல குன்றுகளில் வாழும் 
சகைா ைற்றும் ஹஜாங்க குழுைங்கள் 1964-65 இல் 
கிழககு பாகிஸதானிலிருந்து இடம் 
கபயரந்தவரகள் ஆவர. கரனாபுவி ஆற்றின் 
குறுகதக “கபதாய அம்ண” கட்டும்தபாது 
தைற்கூறியவரகள், தங்களின் பூரவககுடி 
பகுதிகமை இழந்து அகதிகைாக ைாறினாரகள். 
தைலும் அவரகள் தவறு ைத்ததினராய 
இருந்ததாலும், வங்காை கைாழிமய 
தபசாததாலும் பல்தவறு பிரச்சமனகளுககு 
உள்ைானாரகள். இதனால் இந்தியாவில் 
தஞசம்புக விரும்பினாரகள். இந்திய அரசாங்கம், 
அரு்ணாச்சலச்பிரததச்ததில் இம்ைககளுககு 
முகாம்கமை உருவாககி இடம் தந்தது. 
கிட்ட்ததட்ட 50 ஆணடுகளுககும் தைலாக சகைா 
அகதிகள் இம்முகாம்களிதலதய வாழந்து 
ககாணடிருககிறாரகள். 2011இல் ைககள் 
க்ணகககடுபபின்படி, அரு்ணாச்சல பிரததச்ததில் 
கைா்ததம் 47,471 சகைா  அகதிகள் வாழகிறாரகள்.

5. எல்்ல பிரசச்்ன

பங்கைாததஷும், இந்தியாவும் 4096 கி.மீ 
தங்கள் எல்மலமய பகிரந்து ககாணடுள்ைன. 
இவ்கவல்மலயானது கைா்ததம் ஐந்து 
ைாநிலங்கள், தைற்கு வங்காைம், அசாம், 
தைகாலயா, திரிபுரா, ைற்றும் மிதசாரமை கடந்து 
கசல்கிறது. பங்கைாததஷ்ற்கும், இந்தியாவிற்கும் 
இமடயில் கைா்ததம் 162 உமறவிடங்கள் 
கா்ணபபடுகின்றன, இந்த எல்மல 
உமறவிடங்கள் கபரும்பாலும் கட்ததல் 
காரரகளுககு ஏதுவான நிமலயில் உள்ைன. 
ததசிய எதிரபபு கபாருள்கள், ஆள் கட்ததல் 
ைற்றும் கிைரச்சிகாரரகளுககு, இந்த 
எல்மலயானது கசாரகக பூமியாக 
அமைந்துள்ைது. 

இதனால் எல்மல பாதுகாபபு என்பது இரு 
நாடுகளுககுதை கபரும் சவாலாக உள்ைது. 
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பல்தவறு தபச்சுவார்தமதகளின் மூலம் 50 
உமறவிடங்கள் இந்தியாவிற்கும், 111 
பங்கைாததஷ்ற்கும் பிரிககபபட்டுள்ைது. 
எல்மலகள் பிரிககபபட்டாலும், ஆயுத கட்ததல், 
ஆள் கட்ததல், தபாமத கபாருள் ைற்றும் 
தீவிரவாதம் தபான்றமவகள் நடவடிகமககளுககு 
அபபாற்பட்டு பிரச்சமனகைாக கதாடரகின்றன.

வர்த்்கம் மறறும் இ்ணபபு

  இரு நாடுகளுககிமடதய வர்ததகம் 
நிதானைாக உயரநிமலமய தநாககி 
எட்டிகககாணடிருககிறது. கடந்த ஐந்து 
ஆணடுகைாக இது 17 சதவீதைாக 
உயரந்துள்ைது.

  தபருந்து ைற்றும் ரயில் தசமவகள் 
டாககாவிற்கும், ககால்க்ததாவிற்கும் 
இமடதய கதாடங்கபபட்டுள்ைது.

  இரு நாடுகளுககிமடதய புரிந்து்ணரவு 
உடன்படிகமககளும் ஏற்படு்ததப 
பட்டுள்ைன. அதாவது, அசுகன்ஜ-சகிகன்ஜ 
குஷியாரா ஆற்றிலும், ஜமுனா ஆற்றின் 
சிராஜகாங்-மடககாவா நீட்சியும் வைரச்சி 
அமடவதற்கு, இரு நாட்டினிமடதய 
இம்ணபபு ஏற்படு்ததுவதற்கும் ஒபபந்தம் 
தைற்ககாள்ைபபட்டுள்ைது. இந்த 
இம்ணபபானது கபருவாரியான சரககு 
கபாருள்கள் வடகிழககு பகுதிகளுககு 
கசல்ல ஏதுவாகவும், அதற்கு உணடான 
கசலவு குமறவாகவும் அமையுைாறு 
உள்ைது. தைலும் இபபாமதயானது சிலிகுரி 
“இரு நாடுகளின் எல்மலகளுககருதக 
அமைந்துள்ை குறுகிய இந்திய 
நிலபபரபபில்” கூட்ட கநருககடிமய 
குமறபபதாகவும் உள்ைது.

  இரு நாடுகளுககுைான இம்ணபபு பாமத 
பரஸபரம் முககியைானதாக கருதபபடுகிறது. 
பயணிகள் ைற்றும் சரககு இரயில் 
தபான்றமவகள் இரு நாடுகளின் 
வைரச்சிககும் தும்ண புரிகிறது.

  தும்ண ைணடல ஒ்ததுமழபபிற்கு 
டாககாவுடனான கூட்டு முயற்சி 
முககியைானதாக கருதபபடுகிறது. டாககாவின் 

பங்கு பூடான், பரைா, இந்தியா, தநபாைம் 
தபான்ற நாடுகளின் நட்புறவு பலபபடு்ததலும் 
இதற்கு அவசியைாகிறது. கிழககு 
ஆசியாவிற்கும் வங்காை விரிகுடா நாடுகள் 
வைரச்சிககும் வி்ததிடும் வமகயில் டாககா 
நடவடிகமக எடு்ததலும் அவசியைாகிறது.

  ஆசிய புவி அரசியலில் தற்தபாமதய முககிய 
அம்சைாக தபாககுவர்ததும், இம்ணபபு 
பாமதயும் முககிய பங்கு வகிககின்றன. 
2016இல் சீன குடியரசு்ததமலவர ஜீ ஜின்பிங் 
பங்கைாததஷ் வருமக புரிந்ததபாது, அந்நாடு 
“ஒதர பாமத ஒதர சாமல முன்கனடுபபு” 
திட்ட்ததிற்கு ஒபபுதல் அளிகக முன்வந்தது.

  சீனாவின் முதலீடு பன்ைடங்காக, பல 
ஆணடுகைாக பங்காைததஷில் இருந்து 
வருகிறது. சிட்டாகாங்கில் ஆழகடல் 
துமறமுகம் உட்பட “ஒதர பாமத ஒதர சாமல 
முன்கனடுபபு” திட்ட ககாள்மகயின் மூலம் 
ைற்ற அமன்தது வைரச்சி திட்டங்களும் 
சிறியதாகி, இந்தியாவின் நட்புறவிற்கு 
கபரும் சவாலாக அமைந்துள்ைது.

மின்்னாற்றல் ஒத்து்ழபபு

  இரு நாடுகளின் மின்னாற்றல் பகிரவு, 
தநரமையாகவும் வலிமையாகவும் இருந்து 
வரும் நிமலயில் திரிபுரா ைாநில்ததிலிருந்து 
பங்கைாததஷ்ற்கு 160 கைகா வாட், 
2013- லிருந்து தைற்கு வங்காை்ததிலிருந்து 
500 கைகா வாட் கதாடரந்து 
அனுபபபபடுகிறது.

  தைற்ககாணடு 100 கைகா வாட் ஆற்றல் 
தகட்கும் நிமலயில் அடு்தத வரககூடிய 
காலககட்டங்களில் இரு நாட்டு 
தமலவரகளும் தபச்சு வார்தமத நட்தத 
உள்ைனர. 

்றகாபபு ஒத்து்ழபபு

  இந்தியா-பங்கைாததஷ் இராணுவ 
உடன்படிகமக என்பது இரு 
நாடுகளுககிமடதயயான நீணட நாமைய 
கனவாகதவ இருந்து வருகிறது. தகவல் 
பரிைாற்றம், கூட்டுப பயிற்சி, பாதுகாபபு 
வலிமைபபடு்ததல், இமவயாவும் 
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உள்ைடககம் ஆகும். ஆனாலும் சீனாவிற்கு, 
பங்கைாததஷ் மிகபகபரிய கூட்டாளியாக 
இருபபதனால், இந்தியா சற்று கவனைாக 
முடிகவடு்ததல் அவசியைாகிறது.

  இந்தியா உடனான பாதுகாபபு உறவு, 
உறுதியாக பங்கைாததஷிற்கு உலக 
அரங்கில் நன்மைமய ஏற்படு்ததும். 
அதததபால் இந்தியாவிற்கு, பங்கைாததஷ் 
உடனான வலிமையான இராணுவ 
நட்புறதவ, கிழககு தும்ண கணட்ததில் 
அமைதிமயயும், வை்தமதயும் ஏற்படு்ததும்.

  இராணுவ நட்புறவின் அடி்ததைைாக சை 
இமறயாணமையும் புவிபபரபபு உணமை 
நிலவரமும் இருககும் பட்ச்ததில் கதாமல 
தூர வலிமையான நட்புறவாக ைாறுவதற்கு 
வாயபபு இரு நாடுகளுககிமடதய 
கா்ணபபடுகிறது.

முடிவு்ர

இந்தியா-பங்கைாததஷ் உறவுகள் மூன்று 
“டி” (3T)-ககளில் அமைந்துள்ைதாக 
கா்ணபபடுகிறது. 1. தீவிரவாத்தமத சைாளி்ததல், 
2. வாணிபம் ைற்றும் தபாககுவர்தது 3. டீஸடா 
ஒபபந்தம். புது தில்லி ைற்றும் டாககா இமடதய 
வைரந்து வரும் பரஸபர நம்பிகமகயும், அரசியல் 
ஆறுதலும் நீணடகால விமைவுகமை ஏற்படு்ததும் 
வமகயில் பிரச்சிமனகமை்த தீர்தது உறமவ 
முன்கனடு்தது ககாணடு கசல்தவாம் என்று நம்ப 
தவணடும். இந்தியாவின் வடகிழககுககு பகுதிககு 
இது அவசியைானது. தைற்கூறிய அமன்தது 
பிரச்சமனகளும் தீரவாகின்றபட்ச்ததில் இந்திய 
தும்ணக கணட்ததிற்கும், வடகிழககு பகுதிககும், 
கிழககு ஆசிய ைணடல்ததிற்கும் இரு நாட்டு 
உறவுகள் நன்மை பயககும்.

10.4 இந்திய–சீ்ன உ்றவுகள்

நவீன வரலாற்று 
பின்னணி ககாணட இந்தியா 
சீனா உறவுகள் சீனா 1949 இல் 
கம்யூனிச நாடாக 
ை ா றி ய தி லி ரு ்த து 
கதாடங்குகிறது. கலாச்சாரப 
பட்டுசாமல முன்கனடுபபு, கநருங்கிய 
கபாருைாதார உறவுகமை ககாணடுள்ைது. 
சீனா ைககள் குடியரமச அங்கீகரி்தத முதல் 
நாடும் இந்தியாதவ ஆகும். எனினும் 1950ஆம் 
ஆணடு திகப்தமத சீன ராணுவம் ஆககிரமி்தத 
தபாது இந்தியா அதமன சந்ததக்ததுடன் பார்தத 
தபாது, இந்த ஆரம்ப கால நல்லுறவு நீணட 
காலம் நீடிககவில்மல. இந்தியரும்–சீனரும் 
சதகாதரரகள் என்ற அங்கீகாரம் இந்தியாவின் 
அச்ச்தமத சிறிதைவு தபாககியது, இந்த எல்லா 
முன்தனற்றங்களும் 1962ஆம் ஆணடு சீனா 
தபாரின் மூலம் கதாமலந்து தபாயின. இந்திய-
சீன உறவுகமை நாம் விரிவாக மூன்று 
அம்சங்கமைக ககாணடதாக வமகபபடு்ததலாம். 
அமவகள், எல்மலப பிரச்சமன, கபாருைாதார 
நலன் ைற்றும் சரவததச விவகாரங்களில் 
ஒ்ததுமழபபு என்பதாகும்.

இந்தியா ைற்றும் சீனா ஆகிய 
இரணடும் மிக நீணட வரலாற்று பின்னணிக 
ககாணட நாகரிகரீதியான (Civilization) 
சகதிகள் ஆகும். பு்தத ைாரககைானது நூல் 
வடிவ்ததிலும், பணபாட்டு வடிவிலும் 
இந்தியாவில் இருந்து சீனா கசன்றது. 
பாஹியான், யுவான் சுவாங் தபான்றவரகள் 
பணமடய இந்தியாமவ ஆயவு கசயய வந்த 
புகழகபற்ற சீனப பயணிகள் ஆவர.

எல்்லப பிரசச்்ன

இந்தியா ைற்றும் சீனா ஏற்ததாழ 4056 
கிதலா மீட்டர நீை எல்மலமயப பகிரந்துக 
ககாள்கின்றன. இந்த எல்மல மூன்று 
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பிரிவுகைாக பிரிககபபட்டுள்ைது. அமவ, 
கிழககு பூடானுடனான எல்மல, 
உ்ததிரபபிரததசம், பஞசாப ைற்றும் 
ஹிைாச்சலப பிரததசங்களுடனான மைய 
எல்மல ைற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர பகுதிகைான 
சின்கியாங் ைற்றும் திகப்த எல்மலப பகுதிகள் 
தபான்றமவயாகும். இந்திய-சீன 
எல்மலயானது கைகதைாகன் தகாடு (McMohon) 
என்ற எல்மலகதகாட்டினால் 
பிரிககபபட்டுள்ைது. இந்தப கபயர பிரிட்டிஷ் 
அமைச்சரமவயில் இந்தியாவிற்கான 
கவளியுறவு்த துமற அமைச்சராக இருந்த 
கஹன்ரி கைக தைாகன் என்பவர நிமனவாக 
மவககபபட்டது. இந்த எல்மல 
வமரயமறயானது 1914ஆம் ஆணடு சிம்லாவில் 
நமடகபற்ற ைாநாட்டில் பிரிட்டிஷ் இந்தியா, 
சீனா ைற்றும் திகப்த பிரதிநிதிகைால் 
தீரைானிககபபட்டது. இந்த எல்மலகதகாடானது 
வடகதக திகப்த பீடபூமி ைற்றும் கதற்தக இந்திய 
குன்றுகள் ஆகியவற்றிககிமடதய ஊடுருவிச் 
கசல்லும் இயற்மகயான எல்மலகதகாடு 
என்பமதக கரு்ததிற் ககாணடு 
வமரயபபட்டதாகும். இந்த எல்மலகதகாடானது 
அமன்ததுப பிரதிநிதிகைாலும் ஏற்றுக 
ககாள்ைபபட்டது. இருந்ததபாதிலும் சீனா, 
பிற்கால்ததில் இது ஒரு ஏகாதிப்ததிய 
எல்மலகதகாடு என்று கணடி்ததது. இந்தியா 
இதமன சீனாவுடனான எல்மலகதகாடு என்று 
கதாடரந்து ஏற்றுக ககாணடிருககிறது. 

திகப்தமத சீனரகள் இம்ண்தது 
மவ்ததுள்ைமதப பற்றிப தபசாைல், இந்திய-சீன  
எல்மலப பிரச்சமனமயப பற்றி புரிந்துக 
ககாள்ை முடியாது. இந்திய-சீன எல்மலப 
பிரச்சமன ஒரு நூற்றாணடு காலமுமடயதாக 
இருந்தது. அதன் உடனடிக கார்ணம் 1950ஆம் 

ஆணடு சீனா திகப்தமத இம்ண்தது 
ககாணடதாகும். சீனா திகப்தமத ஆககிரமிபபு 
கசயததற்கான கார்ணம், வரலாற்று 
அடிபபமடயிலான இம்ணபபு ைற்றும் 
முதன்மையானதாக, ராணுவம் சாரந்த 
க்ணககீட்டின் அடிபபமடயில் (Strategic Calculation) 
எடு்ததுக ககாள்ைபபட்டது என்றும் கதரிகிறது.

திகப்த எபகபாழுது ஆககிரமிபபு 
கசயயபபட்டததா, அன்று முதல் சீனா 
இந்தியாவின் பல பகுதிகமை தங்களுமடயது 
என தகட்க ஆரம்பி்ததது. 1950ஆம் ஆணடுகளில் 
இருந்து இரணடு நாடுகள் தபசி வந்ததபாதிலும், 
எல்மலகமைப பற்றி்த கதளிவான 
அமடயாை்ததில் எந்த முன்தனற்றமும் இல்மல. 

அதுைட்டுைல்லாைல், அடிககடி எல்மல்த 
தாணடிய ஊடுருவல் இருபபதாக தகவல் 
இருககிறது. 1961ஆம் ஆணடுககுள்ைாக 
எல்மலகமை உறுதியாக நிறுவுவது ைற்றும் 
“முன்தனடுககும் ககாள்மகமய” ஆரம்பி்தது 
மவ்ததது, பிரச்சமனககுரிய பகுதிகளில் ராணுவ 
(காவல்) நிமலகமை நிறுவுவது என 
இந்தியாவால் தீரைானிககபபட்டது. இந்தியாவின் 

திம்த்திய பீடைபூமி

நீணட உள்நாட்டுபதபார 1949ஆம் 
ஆணடில் முடிவமடந்தவுடன், சீனாவில் 
கம்யூனிஸட் ஆட்சியானது நிறுவபபட்டது. 
சீனா திகப்தமத என்றும் தனது ைாகா்ணைாக 
கருதியது ைற்றும் அதமன கசஞசீன்ததுடன் 
இம்ணகக முற்பட்டது. கம்யூனிஸட் 
ஆட்சியானது அதமன ஒரு தன்னாட்சி 
ைாகா்ணைாக நட்ததியது. இமறயாணமை 
அரசாகிய திகப்த தசாசலிச சீனாவுடன் 
இ்ணககைாகச் கசல்ல முடியவில்மல. 
திகப்ததிய பிரச்சிமன, குறிபபாக திகப்ததிய 
தமலவர தலாயலாைா ைற்றும் அவரது 
ைககளுககு புகலிடம் வழங்குவது இந்த இரு 
நாடுகளுககும் இமடயிலான பிைவுககு ஒரு 
கார்ணைாக இருந்தது.

ஆர்்ர் மஹன்றி 
மமகநமாகன்

இந்தியா

சீனா

மெக தொ்கன் எல்லை
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இந்த நடவடிகமகயால் சீனாவுடன் இ்ணககைாக 
இம்ணந்து கசல்ல முடியவில்மல. 1962ஆம் 
ஆணடு அகதடாபர ைாதம் 20ஆம் நாள் சீனா 
லடாக ைற்றும் அரு்ணாச்சலப பிரததச்ததின் மீது 
மிகப கபரிய தாககுதல் நட்ததியது. இந்தப 
தபாரானது 31 நாட்கள் ைட்டுதை நீடி்ததது. 
இருந்ததபாதிலும், இந்தியாவின் மீது நீணடகாலம் 
இருககும் படியான அவைான்தமத ஏற்படு்ததியது.

இந்திய-சீ்னப ந்ார் 1962

  சீனா திகப்தமத ஆககிரமிககும் என்று 
அறிவி்ததவுடன் இந்தியா, நடகக இருககும் 
திகப்த சிககல் பற்றி தபச்சுவார்தமதக 
குறி்தத எதிரபபு கடிதம் ஒன்மற அனுபபியது. 
தைலும் சீனா இன்னும் அதிகப பமடகமை 
அக ஷாயசின் எல்மலயில் மிகவும் 
மூரககைாக குவி்ததது

  1954ஆம் ஆணடு இந்தியாவும் சீனாவும் 
பரஸபர அமைதியாக இம்ணந்திருபபது 
என்ற ஐந்து தகாட்பாடுகமை மககயழு்ததிட்டு 
ஏற்றுக ககாணடன. அந்த விதிகளின் 
அடிபபமடயில் திகப்ததில் சீனாவின் 
ஆட்சிமய இந்தியா ஒ்ததுகககாணடது.

  ஜுமல ைாதம் 1954ஆம் ஆணடில் தநரு 
இந்தியா வமரபட்ததில் திரு்ததம் கசயவது 
குறி்தது எல்லா எல்மல பகுதிகளின் 
தீரககைான எல்மலகமைக தகட்டு ஒரு 
நிமனவூட்டும் கடித்தமத எழுதியிருந்தார. 
எனினும் கிட்ட்ததட்ட 1,20,000 சதுர கிதலா 
மீட்டர இந்திய எல்மல வமரபபட்ததில் 
பிமழயிருபபதாக, சீன ைககள் குடியரசின் 
முதல் பிரதைரான சூ-கயன்-லாய  
வமரபபட்ததில் பிமழயிருபபதாக 
பதிலளி்ததார.

  ைாரச், 1959ஆம் ஆணடு தலாயலாைா தபபி 
ஒடியதால் இந்தியா அவருககு அமடககலம் 
ககாடு்தது மவ்ததமத சீனா ைககள் 
குடியரசின் தமலவர, ைாதசாதுங் அவைானப 
படு்ததபபட்டதாகக கருதினார. திகப்ததில் 
உள்ை லாசா கிைரச்சிககு இந்தியாதான் 
கார்ணம் என்று ைாதவா கூறியதபாது, இரு 
நாடுகளுககு இமடதய பதட்டம் அதிகரி்ததது.

இந்திய-சீ்னப ந்ார், 1962

  திகப்ததில் சீனாவின் கட்சிககு இந்தியா 
அச்சுறு்ததலாக உள்ைது என்று 
எண்ணைானது இந்திய-சீனப தபாருககு 
மிக முககியைான கார்ணைாகும்.

  ககாங்கா க்ணவாயில் அகதடாபர, 1959ஆம் 
ஆணடு இரணடு இராணுவ்ததினருககு 
இமடதய நடந்த சணமடயில் பல இந்திய 
காவல் துமறயினர ககால்லபபட்டனர. இதன் 
மூலம் தபாரில் ஆற்றல் இந்தியாவிற்கு 
இன்னும் முழுமையாக வரவில்மல என்பமத 
தநரு உ்ணரந்தார. நைது நாடு பிரச்சிமனகமை 
எல்மலமயப பாதுகாககும் கபாறுபபில் 
இருந்து பின்வாங்கியது.

  1962ஆம் ஆணடு அகதடாபர ைாதம் 20 ஆம் 
தததி, லடாக பகுதியில் சீனைககள் 
விடுதமலபபமட பமடகயடு்தது, அது வடககு 
கிழககு எல்மலப பகுதியில் அமைந்துள்ை 
கைகதைாகன் எல்மலகதகாட்மடக கடந்தது.

  தபார ஆரம்பிககும் தருவாய வமர, இந்திய்த 
தரபபு தபார துவங்காது என்று நம்பியிருந்தது, 
ைற்றும் அது சிறிய அைவு தயாரிபபுடதன 
இருந்தது. அபபகுதியில் இந்தியா இரணடு 
பமடப பிரிவுகமை ைட்டும் நிறு்ததியிருந்தது. 
சீனாதவா மூன்று பமடபபிரிவுகமை 
நிறு்ததியிருந்தது.

  1962ஆம் ஆணடில், உலகின் இரணடு அதிக 
ைககள் கதாமக ககாணட இரணடு நாடுகள் 
தபாரில் குதி்ததன. இந்திய-சீனபதபார 2000 
உயிரகமை பலிவாங்கியது. காரதகாரம் 
ைமலயின் பகுதியில் கடல் ைட்ட்ததிலிருந்து 
4270 மீட்டர (14,000 அடி) உயர்ததில் இந்த 
துன்பகரைான சம்பவம் நமடகபற்றது. 
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  நூற்றுககும் தைற்பட்தடார இறந்துதபான 
பிறகு, இந்தியாவின் சாரபாக அகைரிககாா 
தமலயிடும் அச்சுறு்ததல் கார்ணைாக, 
இருதரபபும் 1962ஆம் ஆணடு நவம்பர 
19ஆம் தததி தபார நிறு்தத்தமத முமறயாக 
அறிவி்ததன. “சீனா தற்சையம் மவ்ததுள்ை 
கைகதைாகன் எல்மலயில் வடககு 
பகுதியிலிருந்து விலகி ககாள்வதாக 
அறிவி்ததது”.

இவ்வாறு 1962ஆம் ஆணடு இந்தியா–
சீனபதபார முடிவுககு வந்தது. இந்த 
பிரச்சிமனமய சுமூைாக்த தீரகக அணிதசரா 
நாடுகளில் ககாழும்பு ைாநாடு நட்ததபபட்டது.

இன்னும் இன்மறய நாட்களில் கூட 
1962ஆம் ஆணடு இந்திய-சீனப தபார விரிவான 
விவாத தமலபபாகதவ இருககிறது. இந்தப 
தபாரின் விமைவாக இந்திய-சீனாவிற்கு 
இமடதய ஒரு புதிய எல்மலகதகாடு 
ததான்றியது, இது உணமையான கட்டுபபாடு 
தகாடு (LAC) எனபபடுகிறது. 1993ஆம் ஆணடு, 
உணமையான எல்மலகதகாடு கநடுகிலும் 
அமைதிமயயும், சைாதான்தமதயும் பராைரிகக, 
இந்திய-சீன எல்மலப பகுதியின் மீது, பிரதைர 
நரசிம்ை ராவ் சீனப பய்ண்ததின் தபாது ஒரு 
உடன்படிகமகயானது மககயழு்ததானது.  

  இந்திய–சீனா இமடதய கதாடரும் தபார 
பற்றி தபசுவது கதாடரபாக சிறிைாதவா 
பணடாரா நாயககா கூட்டிய 
கூட்டம்தான் ககாழும்பு ைாநாடு 
என்பதாகும். இது பரைா, கம்தபாடியா, 
எகிபது, கானா, ைற்றும் இந்ததாதனஷியா 
நாட்டு்ததமலவரகள் அமனவமரயும் 
ஒன்றாகக ககாணடுவந்து, இரணடு 
நாடும் ஆசியநாடுகளுககிமடதய உள்ை 
சிககல்கமை தீரகக ஏற்பாடு கசயதது.

  இந்தியா தபச்சுவார்தமதகமை 
துவங்குவதின் ஆரம்ப்ததில் ககாழும்பு 
ைாநாட்டின் தகாட்பாடுகமை அதன் 
ஆரம்பம் முதல் தகாட்பாடு ரீதியாக 
ஏற்றுகககாணடது.

ஆறு நாடுகள் அடைஙகிய மகாழும்பு 
மாநாடு (டிசம்்ர் 10, 1962)

ம்ாரு்ளா்ார உ்றவுகள்

1980ஆம் ஆணடுகளின் ை்ததியிலிருந்து, 
கநருககைான இருதரபபு கபாருைாதார 
உறவுகள், இந்திய-சீனாவிற்கு இமடதய 
ஆரம்பைானது. இரணடு நாடுகளின் 
அரசாங்கங்களும் துவககி மவ்தத 

இந்திய-சீ்ன எல்்ல பிரசசி்்ன

  இந்தியா-சீனா ஆகிய இரு 
நாடுகளுககிமடதய இரணடு கபரிய 
ைற்றும் பல சிறிய துணடு்ததுணடான 
தனி்தத பகுதிகள் எல்மல 
இமறயாணமைககான தபாட்டி 
நிலவுகிறது.

  கமடகதகாடி தைற்குப பகுதியான 
அக ஷாயசின் பகுதியானது ஜம்மு 
ைற்றும் காஷ்மீரின் ஒருங்கிம்ணந்த 
பகுதியாக இந்தியா உரிமை தகாருகிறது. 
அதததபால லடாக பகுதிமய அவ்வாதற 
உரிமைக தகாரினாலும், ஆனால் 
அபபகுதியானது, சீனாவின் சின்ஜியாங் 
என்ற தன்னாட்சி பிரததச்ததால் 
நிரவகிககபபடுகிறது.

  இபபகுதியானது கணகளுககு 
எட்டியவமர வாழவிடதையில்லாத 
சின்ஜியாங்-திகப்த கநடுஞசாமல 
கடககும் ஒரு தைட்டு நிலைாகும்.

  ைற்கறாரு கபரிய பிரச்சமனககுரியப 
பகுதியானது, கைகதைாகன் 
எல்மலகதகாட்டிற்கு கதற்தக 
அமைந்துள்ை கமடகதகாடி கிழககு 
பகுதியாகும். இபபகுதியானது முன்னர 
வடகிழககு எல்மல ைாகா்ணம் என்று 
குறிபபிடபபட்டது, ஆனால் இபகபாழுது 
அரு்ணாச்சலப பிரததசம் என்று 
அமழககபபடுகிறது. சினாவின் 
இபபகுதியிமன உரிமை தகாரபபடுகிறது.

  கைகதைாகன் எல்மலகதகாடானது 
1914-ஆம் ஆணடு பிரிட்டிஷ் இந்தியா-
திகப்த இமடயிலான சிம்லா ைாநாட்டின் 
ஒரு பகுதியாகும், இந்த ஒபபந்த்தமத 
சீனா நிராகரி்ததது.
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தபச்சுவார்தமத கசயல்முமற, கபாதுவான 
வர்ததக நலன்கமைப பற்றி கணடறிய உதவியாக 
இருந்தது. இந்தியாவும்-சீனாவும் 1984ஆம் 
ஆணடு ஒரு வர்ததக உடன்படிகமகயிமன 
எட்டின, இது அமவகளுககு இமடதய ”மிகவும் 
சாதகைான ததசம்” (MFN) என்ற தகுதியிமன 
அளி்ததது. 1992ஆம் ஆணடு முதல் இந்திய 
ைற்றும் சீனா முழு அைவிலான வர்ததக 
உறவில் ஈடுபட்டுவருகிறது.

இந்திய-சீன வர்ததகம் 2016ஆம் ஆணடு 
71.18 பில்லியன் அகைரிககா டாலராக இருந்தது. 
சீனாவிற்கு இந்தியாவின் ஏற்றுைதி 11.748 
பில்லியன் டாலராக இருந்த தபாது, 
சீனாவிலிருந்து இந்தியாவின் இறககுைதியானது 
59.428 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. 
சீனாவுடனான இந்தியாவின் வர்ததகப 
பற்றாககுமற 2016ஆம் ஆணடு 47.68 பில்லியன் 
டாலராக இருந்தது. சீனப கபாருள்கள் 
ஏற்றுைதியாவதற்கு இந்தியா ஏழாவது மிகப 
கபரிய நாடாகவும், சீனாவிற்கு ஏற்றுைதி 
கசயவதில் இந்தியா 27-வது கபரிய நாடாகவும் 
இருககிறது. சீனாவிற்கு ஏற்றுைதியாவதில் 
முதன்மையாக இருககும் கபாருள்கள் மவரம், 
பரு்ததி இமழ, இரும்பு்த தாது, தாமிரம் ைற்றும் 
கரிை தவதிப கபாருள்கள் தபான்றமவயாகும். 
இந்தியாவிற்கு ஏற்றுைதியாகும் சீனாவின் 
முககியைானமவகள் மின்னனு எந்திரங்கள், 
உபகர்ணங்கள், உரங்கள், சீன கரிைப 
கபாருள்கள் உள்ளிட்டனமவயாகும். 2017ஆம் 
ஆணடு ைாரச் வமரயிலான கைா்தத சீன 
முதலீடானது 4.91 பில்லியன் அகைரிககா 
டாலராகும் ைற்றும் சீனாவில் இந்தியாவின் 
2017ஆம் ஆணடு, ைாரச் வமரயிலான கைா்தத 
முதலீடு 705 மில்லியன் அகைரிககா டாலமர 
எட்டியது.

சர்வந்ச ஒத்து்ழபபு 

சரவததச அரங்க்ததில், இந்தியா-சீனா 
ஆகிய இரணடும் வைங்களுககான 
தபாட்டியாைரகள் ஆவர. புதிய சகதியாக ததான்றி 
வரும் இந்த இரணடு ஆசிய நாடுகள், வைரும் 

சீ்னாஇந்தியா

மசயல்்ாடு 

ஆசிரியரின் து்ணயுடைன் விவா்ம்

ஆசிரியர வகுபமப இரணடு 
குழுககைாகப பிரிககவும், அவரகமை இந்து 
மின்-நாளிதமழ பாரககச் கசால்லவும் 
(27.01.2018–The Hindu Explained) அததாடு 
இந்தியன் எகஸபிரஸ (28.08.2018 – தடாகலாம் 
சணமட முடிந்து ஓராணடிற்கு பிறகு) இந்த 
இரணடு கட்டுமரகமையும் ைா்ணாககரகள் 
வாசி்தத பிறகு ஆசிரியர வகுபபமறயில் ஒரு 
விவாத்தமத கதாடங்கவும்.

1.  தடாகலாம் பிரச்சமன என்பது முழுவதும் 
எமதபபற்றியது?

2.  அபபடி என்றால் என்ன? (தடாகலாம் 
பிரச்சமன)

3. அது ஏன் ஒரு விவகாரைாயிருககிறது?
4.  பூடான் சீனாவுடன் தன்மன வைர்தது 

ககாள்ளுைா?
5.  எங்கு இந்த சணமட துவங்கியது? ஏன்?
6.  இந்தியாவின் கரு்தது என்னவாக இருந்தது?
7.  இந்த சணமடமய தீரபபதற்கு இந்திய-

சீனாவிற்கு இமடதய தபச்சுவார்தமத 
எபகபாழுது துவங்கியது?

8.  இந்தப தபச்சு வார்தமதயில் இந்தியா 
என்ன விவாத்தமத முன்கைாழிந்தது?

9. முன்தனற்ற்ததிற்கு வழிவகு்ததது எது?
10.  இதற்கு முன்னதாக சீனா 

தடாகலாமிற்குள் நுமழந்துள்ைதா?
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நடைாகலாம் 
பிரசச்்ன
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நாடுகளில் கசயயபபடும் முதலீடுகள் எல்லாம் 
இந்திய-சீனப கபாருைாதார்த ததமவகமை 
எதிரககாள்வதற்தக ஆகும். பரவலான தபாட்டி 
இருந்த தபாதிலும், இந்தியாவும் சீனாவும் 
தங்களின் உணமையான நலன்கமைப 
ஒன்றுகககான்று தபணிகககாணடன. இரணடு 
நாடுகளும் பன்-முமன உலக ஒழுங்மக 
ஆதரிககின்றன ைற்றும் கவளியுறவுக 
ககாள்மகயில் தைற்க்ததிய நாடுகளின் 
தமலயீட்மட எதிரககின்றன. இததனாடு, 
சீனாவும்-இந்தியாவும் மிகப பரந்த 
அைவிலான குறிபபாக பருவநிமல ைாற்றம், 
வர்ததகப தபச்சுவார்தமத, ஆற்றல் பாதுகாபபு, 
உலக நிதி கநருககடி தபான்றவற்றின் மீதான 
கரு்ததுககமைப பரிைாறிக ககாள்கின்றன. 
இந்தியாவும்-சீனாவும் உலக வர்ததக 
அமைபபில் வைரந்த நாடுகளிடம் இருந்து 
வைரும் நாடுகளுககு அனுகூலைான கூடுதல் 
ஆதாயம் கிமடககும் என்ற நம்பிகமகமய 
ஏற்படு்ததியுள்ைன.

இந்த இன்றியமையாத பணிகளுடன், 
கூடுதலாக இந்தியாவும், சீனாவும் மிக 
முதன்மையான சரவததச அமைபபுகைான 
“பிரிகஸ” (பிதரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா 
ைற்றும் கதன் ஆபபிரிககா) ஈ.ஏ.ஸ (E.A.S) 
(கதன் கிழககு ஆசிய உச்சிைாநாடு), எஸ.சி.ஒ 
(S.C.O) (ஷாங்காய ஒ்ததுமழபபு அமைபபு) 
ஆசியான் (கதன்கிழககாசிய நாடுகளின் 
கூட்டமைபபு) ஆகியவற்றில் ஒரு உறுபபினராக 
இருககின்றாரகள்.

10.5 இந்திய-இலங்க உ்றவுகள்

இந்திய-இலங்மக இரு நாடுகளும் 
முமறதய 1947, 1948இல் விடுதமல 
கபற்றதிலிருந்தத வலிமையான நட்புறமவ 
தபாற்றி வந்திருககிறன. ஆனாலும் இலங்மகயில் 

உள்நாட்டு பூசல் ைற்றும் 
அரசியல், தபான்றமவ 
இந்நட்புறவிமவ பாதிககும் 
வமகயில் பல பிரச்சமனகள் 
நடந்ததறியுள்ைன. 

பிரதான கார்ணைாக இன தவற்றுமை 
விைங்குகிறது. இலங்மகயில் தமிழர 
இன்ததிற்கும், சிங்கை இன்ததிற்கும் உள்ை 
பிரச்சமனகள் எபதபாதும் இவ்விரு 
நாடுகளுககிமடதய எதிரைமறயான தமடகமை 
மவ்ததன. பாதுகாபபுகதாடரபான 
நடவடிகமககளும் வட ைற்றும் கிழககில் 
வாழும் தமிழரகள் இன்ததாலும் இந்தியா 
இலங்மக உறவுகள் நிர்ணயிககபபட்டன 
என்றால் மிமகயாகாது.

இந்திய-இலங்க உ்றவுகளுக கி்டைநயயா்ன 
முககிய பிரசசி்்னகள்

இந்தியா இலங்மக உறவுகளில் ஆழைாக 
பதிந்த ஆரம்பநிமல பிரச்சமனயாக இலங்மக 
குடியுரிமைச் சட்டம் 1948 விைங்குகிறது. 
இதன்படி விவசாய தமிழரகள் அல்லது 
ைமலவாழ தமிழரகளுககு குடியுரிமை 
ைறுககபபட்டது.

இபபிரச்சமன இரு நாடுகளின் 
உறவுகளிலும் கபரிய விரிசல் வர காரணியாக 
ஆரம்ப்ததிலிருந்து இருந்து வந்தது. தைலும் 
இபபிரச்சமனமய இலங்மக, சீனாமவ 
ககாணடு சைாளிபபமத வாடிகமகயாக 
மவ்ததிருந்தது, தைலும் விரிசல் கபரிதாக 
காரணியாக அமைந்தது. தைலும் இந்தியப 
கபருங்கடல் கூட்டணியில் இலங்மக 
இம்ணபிரியாத நாடாக விைங்கியது. 
இககூட்டணியில் அயல்நாடு என்பது 
பாதுகாபபிற்கு அச்சுறு்ததலாக கருதபபட்டது.

நான்காம் ஈழபதபார முடிந்ததிலிருந்து, 
இந்திய-இலங்மக உறவுகள் ஆககபபூரைாகவும் 
தநரைமறயாகவும், அமைய்த துவங்கியது. சமீப 
கால்ததில் வாணிபம் பன்ைடங்காக 
உயரந்துள்ைது. ஆனாலும் பல்தவறு 
பிரச்சமனகள் இரு நாடுகள் இமடதயயும் 
தீரககபபடாததாக உள்ைன. அகதிகள் 
பிரச்சமன தீரககபபடாைதல உள்ைது. 
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இலங்மக அகதிகளின் நாடு திரும்புதல், 
அரசியல் தீரைான்தமத நம்பிதய உள்ைது.

இ்னக கூறுகள்

1921ஆம் ஆணடின் ைககள் 
க்ணகககடுபபின்படி இலங்மகயில் ப்தது 
கபரிய இனங்கள் கா்ணபபட்டன. அவற்றுள் 
மூன்று இனம் தும்ணப பிரிவுகைாக 
அமைந்தன (இலங்மக முன்பு சிதலான்) 
தமலயாய இனங்கைாக, 1. கீழநாடு ைற்றும் 
கணடய சிங்கைரகள் 2. இலங்மக ைற்றும் 
இந்திய தமிழரகள் 3. இலங்மக ைற்றும் 
இந்திய மூரகள், ஏமனய நான்கு 
இனங்கைாக பரகரகள், யூதரசியன்ஸ, 
ைதலயரகள் ைற்றும் தவதாஸ வாழந்து 
வந்தாரகள்.

கபருவாரியான ைககள்கதாமகயில் 
சிங்கைரகள் மூன்றில் ஒரு பகுதியாகவும், 
பு்தத இன்தமத சாரந்தவராகவும் சிங்கை 
கைாழிமய தபசககூடியவராகவும் 
இருந்தனர. இலங்மகயின் தமிழரகள் 
இந்துககைாகவும், திராவிட கைாழியான 
தமிமழ தபசககூடியவராகவும் 
வாழந்தாரகள். இஸலாமியரகள், தமிழ 
ைற்றும் சிங்கை கைாழிமய 
தபசககூடியவரகைாக இருந்தாரகள்.

இந்திய மீனவரகள் மீணடும் மீணடும் 
வங்காை விரிகுடாவில் தாககபபடுவதும், 
ககால்லபபடுவதும் வழககைாக உள்ைது. 
இபபிரச்சமனககு பல தீரவுகள் கா்ணபபட்டன. 
ஆழகடல் மீன் பிடி்ததல், கட்ச்ததீமவ 
கு்ததமகககு விடல், இந்திய ைற்றும் இலங்மக 
மீனவரகள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாைாக மீன் 
பிடி்ததல் தபான்றமவ தீரவுகைாக முடிவு 
கசயயபபட்டன. ஆனாலும் தைற்கூறிய 
தீரைானங்கமை இன்று வமர கசயல்படு்தத 
முடியவில்மல.

இலங்க ்மிழ் அகதிகள் பிரசச்்ன

1948-ககு பிறகு கசயல்படு்ததபபட்ட 
இலங்மக குடியுரிமைச் சட்டம் தமிழரகமை 
தவற்றுமைபபடு்தத ஆரம்பி்ததது. இலங்மக 
நாடாளுைன்ற்ததிதல இயற்றபபட்ட இந்த 

சட்டம் கதற்கு இந்தியாவின் 
பூரவககுடிைககைாக பல நூற்றாணடுகைாக 
இலங்மகயில் வாழந்து வந்த தமிழரகளுககு 
அவரகள் உரிமைமய ைறு்ததது. கிட்டதட்ட 11 
சதவீதம் அதாவது ஏழு இலட்சம் தமிழரகள் 
ததச அமடயாைமின்றி நாடடற்றவரகைாக 
விடபபட்டாரகள். 1964இல் பணடார 
நாயகதகவும், சாஸதிரியும் தசரந்து ஒரு 
உடன்படிகமகமய உருவாககி அதன் மூலம் 
தமிழரகமை இந்தியாவிற்கு குடிதயற்றம் 
கசயய ஏற்பாடு கசயதனர. அடு்தத 30 
ஆணடுகளுககுள் தமிழரகமை, கிட்டதட்ட 
மூன்று இலட்சம் நபரகமை குடிதயற்றம் கசயய 
ஏற்பாடு கசயதனர. 2003-வமர இந்நிகழவுகள் 
நடககும் தருவாயில் தமிழரகளுககு குடியுரிமை 
வழங்க இலங்மக அரசு முடிவு கசயதது. 
அதுவும் பல தபாராட்டங்களின் பிறகு, 
இச்சட்டம் நிமறதவற்றிய தரு்ண்ததில் 
தமிழரகளின் எணணிகமக இலங்மகயில் 
ஐந்து சதவீதம் குமறந்தது.

107 முகாம்களில் அகதிகைாக 62,000 
தமிழரகள் பல்தவறு நிவார்ண சலுமககமை 
ை்ததிய ைற்றும் ைாநில அரசங்க்ததிடம் கபற்று 
வருகிறாரகள். சமீபகால்ததில் இலங்மக 
ைா்ணாககரகளுககு தமிழநாட்டில் கபாறியியல் 
படிபபதற்கு ஏதுவாய பல சலுமககமை 
தமிழநாடு அரசு வழங்கியது. இச்சலுமக, 
முகாம்களிலில்லாத 36,800 அகதிகைால், 
தகுதியுள்ைவரகளுககு பயமன அளி்ததது.

நி்ல மாற்றஙகள்

தற்தபாது, இந்தியா-இலங்மக ஆகிய இரு 
நாடுகளுககும் அகதிகள், நாடு திரும்புதல் 
ஆகியமவ முதன்மையான பிரச்சமனயாக 
கா்ணபபடவில்மல. ஆனால் இருககின்ற 
நிமலமையும் ைாறாது மவ்ததிருகக 
இயலவில்மல. தமிழநாடு அகதிகளின் அதிக 
எணணிகமகமய சைாளி்தது வருகிறது. இரு 
நாடுகளுககிமடதயயான நல்லுறமவ தபாற்ற 
தவணடுகைனில், அகதிகள் பிரச்சமனமய 
விமரவில் முடிவுககு ககாணடு வருவது 
சிறந்தது. இந்திய தரபபில் நீடி்தத பிரச்சமனமய 
முடிவுககு ககாணடு வருவதும் இலங்மகககு 
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இனபபிரச்சமனககு தீரவு காணுவதும் 
முதன்மையானது ஆகும். இரு நாடுகளும் 
தாராை ைனபபான்மையுடன் தீரமவ ககாணடு 
வரும் பட்ச்ததில் தன்னாரவ்ததில் நாடு 
திரும்புதமல முடிவாக அறிவி்தது, அதற்ககன்று 
பிர்ததிதயாக பிரதிநிதிகமை நியமிபபது நன்று. 
இபபிரதிநிதி்ததுவம் தமிழநாடு அரசாங்க 
தரபபிலும், இலங்மகயின் வட ைாகா்ண குழு 
அமைபபிலும் அமைவது சிறந்தது.

இந்தியாவிதலதய வசிகக விரும்பும் 
ைககளுககு குடியுரிமை வழங்குதல் அவசியம். 
பாகிஸதான் ைற்றும் ஆபகான் அகதிகளுககு 
குடியுரிமை வழங்கியது தபால இலங்மக 
அகதிகளுககும் வழங்கலாம். பிரச்சமனமய 
உணடாககுபவரககு குடியுரிமை வழங்க 
ைறுபபது அவசியைாகிறது. இமவ அமன்ததும் 
சீராக நடககின்ற தவமையில் அமன்தது 
அகதிகள் முகாம்கமையும் மூடும்பட்ச்ததில் 
அமன்தது பிரச்சமனகளும் முடிவுககு 
ககாணடு வரபபடும். ஏகனனில் அகதிகள் 
பிரச்சமனயானது குடிமை தபாமர விட, கவகு 
காலம் கதாடருகின்ற கபரும்சவாலாக 
அமைந்துள்ைது.

கட்சத்தீவு

கட்ச்ததீவு பூரவீகைாக ராைநாதபுரம் 
ைன்னரகளுககு கசாந்தைானதாகும். எந்த ஒரு 
இலங்மகயின் வமரபடமும் அதனுமடய 
நிலபபரபபாக கட்ச்ததீமவ 
ககாணடிருககவில்மல. ஆனாலும் 
கட்ச்ததீவின் அமைவிட்தமத அடிபபமடயாக 
மவ்தது இலங்மக அதமன கசாந்தம் 
ககாணடாட ஆரம்பி்ததது, முன்னதாக இரு 
நாடுகளின் தமலவரகளுககும் கட்ச்ததீமவ 
பற்றி தபச்சுவார்தமத நட்ததியிருந்தாரகள். 

ஆனாலும் 1974இல் இந்திராகாந்தி 
கட்ச்ததீமவ ஒபபந்தம் அடிபபமடயில் 
இலங்மகககு வழங்கினார. கட்ச்ததீவு என்பது 
285 ஏககர பரபபைவில் இந்தியாவிற்கும் 
இலங்மகககும் நடுதவ ைன்னார 
வமைகுடாவில் அமைந்துள்ை ஆளில்லா தீவு 
ஆகும். அங்தக க்தததாலிகக தகாவில் 
இருபபதால் இலங்மக அரசாங்கம் 

அவ்விட்தமத புனித்த தன்மை உமடயதாக 
அறிவி்ததது. இரு நாடுகளிலிருந்து பகதரகள் 
புனித பய்ணைாக கட்ச்ததீவுககு கசல்வது 
வழககம். 1974-ன் ஒபபந்த்ததின்படி இந்திய 
மீனவரகள் தங்களுமடய மீன் பிடிககும் 
வமலமய காய மவபபதற்கும், அங்தக 
இருககும் ததவாலய்தமத வழிபடுவதற்கும் 
உரிமை கபற்றிருந்தனர. இதன் பிறகு 1976இல் 
கடல் தபாககுவர்தது எல்மல கட்டுபபாட்டின் 
கார்ணைாக ஐககிய நாட்டின் உ்ததரவின் 
தபரில் வமலகமை காய மவபபதற்கும் ைற்றும் 
ததவாலய்தமத வழிபடும் உரிமையும் 
இழந்தனர. இதன் கதாடரச்சியாக இந்திய 
மீனவரகள் எண்ணற்ற துன்பங்கமையும் 
சந்தி்தது வருகின்றனர.

வ

ம்
கிநம

ேமிழ் நாடு

கா்ரககால் 
(புதுசநசரி)

்ஞசாவூர்
நவ்ாரணயம்புதுகநகாட்்டை

கட்சத்தீவு

ராநமஸவரம்

்ாக ஜலசந்தி

ம்ாணடி

ராமநா்புரம்

யாழ்ப்ாணம்

மன்்னார் 
வ்்ளகுடைா

இலங்க
அ்ள்வயில் இல்்ல

மீ்னவர்கள் பிரசச்்ன

  இரு நாடுகளின் கூட்டு பணிககுழு 
தகவலின்படி தமிழநாடு மீனவரகளின்-111 
படகுகள் ைற்றும் 51 இந்திய மீனவரகமை 
2019 இல் இலங்மக வடககு ைாகா்ண்ததில் 
மகது கசயயபபட்தடா அல்லது காவலில் 
மவககபபட்தடா இருககிறாரகள். 

  இபபிரச்சமனககு கார்ணம் 
பிரச்சமனககுரிய கட்ச்ததீவு மீன் 
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நநரு-ஜான் மகாமடைலாவாலா 
உடைன்்டிக்க 1954

இந்த உடன்படிகமக இந்தியாவின் 
பிரதைர தநரு ைற்றும் இலங்மகயின் பிரதைர 
ககாகடலாவாலா ஆகிய இருவரும் தசரந்து 
மககயழு்ததிட்ட ஒபபந்தம் ஆகும். 
(18, ஜனவரி, 1954) இந்த ஒபபந்தைானது 
இலங்மகயில் வகிககக கூடிய இந்திய 
பூரவீகககுடி ைககளின் நிமல ைற்றும் 
எதிரகால்தமத பற்றியது ஆகும். இம்ைககள் 
யாவரும் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்க்ததால் 
ததயிமல, காபபி ைற்றும் ததங்காய 
ததட்டங்களில் கூலி தவமல கசயவதற்கு 
அமழ்தது வரபபட்டனர.

இந்த ஒபபந்த்ததின்படி, இந்திய ைககள் 
இலங்மகயிலிருந்து கசாந்த நாடு 
திரும்புவதற்கு வழிவகுபபதாகும். ஆனாலும் 
பிரதைர தநரு, இந்திய குடியுரிமைமய 
தாைாகதவ முன்வந்து தகாரும் ைககளுககு 
ைட்டுதை இச்சலுமகமய அனுைதி்ததார. 
இலங்மக குடியுரிமை கபற தகுதியில்லாத 
ைககள் அமனவருககும் இந்திய 
குடியுரிமைமய வழங்கபபட தவணடும் என்ற 
இலங்மகயின் தகாரிகமகமய இந்தியா 
முற்றிலுைாக நிராகரி்தது விட்டது.

ஜவகர்லால் நநருவுடைன்-ஜான் மகாமடைலாவாலா 

சாஸதிரி- சிறிமாநவா ஒப்ந்்ம் 1964

திருைதி சிறிைாதவா பணடாரநாயககா 
இந்தியாவிற்கு 1964இல் வருமக கசயதார. 
நீணட தபச்சுவார்தமதககு பிறகு பணடார 
நாயககாவிற்கும் சாஸதிரிககும் இமடதய 
ஒபபந்தம் மககயழு்ததிடபபட்டது.  இதன் 
மூலம் 9,75,000 குடியுரிமை அல்லாத நபரகள் 
பின்வரும் க்ணககீட்மட கபாரு்தது 
பிரிககபபடுவாரகள்.

  3 இலட்சம் ைககள் இலங்மக 
குடியுரிமைமய கபறுவதாகும்.

  5 இலட்சம் 25 ஆயிரம் ைககள் இந்திய 
குடியுரிமைமய கபறுவாரகள்.

   இவரகளுககு 15 வருடங்கள் கால 
அவகாசம் ககாடுககபபட்டு அதற்குள்ைாக 
இந்தியாவிற்கு வருைாறும் எஞசியுள்ை 
1.50 லட்சம் குடியுரிமை இல்லாத 
நபரகளின் நிமலமய பின்வரும் 
காலங்களில் தீரைானிககலாம் என்றும் 
முடிவு கசயயபபட்டது.

லால் ்கதூர் சாஸதிரிவுன்- சிறிமாநவா ்ணடைாரநாயகக

பிடி்ததலும், குழபபிய குட்மடகளில் மீன் 
பிடி்தது சுற்றுபுற சூழநிமலககும் 
கபாருைாதார்ததிற்கும் இமடஞசல் 
விமைவி்ததது ஆகும்.

  ஏமனய ைற்ற இடங்களில் மீன் வைங்கள் 
குமறவாக இருபபதால் பாக – வமைகுடாமவ 
தவிர்தது இந்திய மீனவரகைால் 
வாழவாதார்ததிமன மூட இயலாது.

2016இல் நவம்பரில் நடந்த இரு 
நாடுகளுககு இமடதயயான அமைச்சரகள் 

அைவிலான கூட்ட்ததில் கூட்டுப பணிககுழு 
கதாடரபான நடவடிகமகளில் இந்தியா 3 வருட 
கால அவகாசம் தகட்டது. மீனவரகள் 
கதாடரபான இந்தியாவின் தகாரிகமகமய 
இலங்மக அரசு நிராகரி்ததது.

இலங்க ்மிழர்களுககா்ன இந்திய 
மறுவாழ்வு திட்டைஙகள்

வடககு ைற்றும் கிழககு ைாகா்ணங்களில் 
வாழககூடிய தமிழ ைககளுககு 50,000 வீடுகள் 
கட்டி்த தருவதாக பிரதைர ைன்தைாகன் சிங், 
இலங்மக குடியரசு்ததமலவர ராஜபகதசவுககு 
2010இல் உறுதி அளி்ததிருந்தார. 47,000 
வீடுகள் 2018-ல் கட்டி முடிககபபட்டு விட்டன. 
இதற்கான கசலவு கிட்டதட்ட 350 மில்லியன் 
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ரயிமல ககாடியமச்தது கதாடககி மவ்ததார. 
தமலைன்னாரில் கதாடங்கிய இந்த புது ரயில் 
பணியானது, உள்நாட்டு தபார முடிவமடந்த 
பின் வடைாகா்ண்ததிள் வைரச்சிககான 
பணியாக கதாடங்கியது. இது இந்தியாவின் 
எல்மலககருதக அமைந்துள்ை ஒரு 
நகரைாகும். இந்திய பிரதைர தைாடியும், 
இலங்மக அதிபர மை்ததிரிபால சிறிதசனாவும் 
தமலைன்னாரில் ஒரு புதிய ரயில் நிமலய்தமத 
1650 மபயர (Pier) அமைகக அடிககல் 
நாட்டியுள்ைனர.

கமடசியாக கட்டபபட்ட 63 கிதலா மீட்டர 
ரயில் தடங்கள், ஏற்கனதவ கதாடங்கபபட்ட 265 
கிதலாமீட்டர தூரமுள்ை பிர்ததிதயகைான 
வடைாகா்ண ரயில்தவ திட்டைாகும். இந்த 
ரயில்தவ அரசாங்க கம்கபனியானIRCON-ல் 
அமைககபபட்டது.

வடஇலங்மகயில் 3 லட்சம் 
உள்நாட்டில் இடம்கபயரந்தவரகள் 
வாழகின்றாரகள். இலங்மக அரசாங்கம் 
2011 க்ணகககடுபபின்படி 2 லட்ச்தது 90 
ஆயிரம் உள்நாட்டு இடம்கபயரந்தவரகள் 
ைறுகுடியைர்ததபட்டதாகவும், தைலும் 10,000 
தமிழரகள் முகாம்களில் வசிபபதாகவும் 
தகவல் கவளிவந்துள்ைது.

இந்திய பூரவீக தமிழரகளின் 
பிரச்சமனககு தீரவுகள் கா்ண சாஸதிரியின் 
கால்ததிதலதய இரு நாடுகளும் முயற்சி 
எடு்ததன.

இந்திய அரசாங்கம் இலங்மகயிலுள்ை 
இந்திய வம்சாவளியினருககு இரணடில் 
மூன்று குடியுரிமை வழங்குவதாக 
ஒ்ததுகககாணடது. ஆனால் தமிழரகளுககும், 
சிங்கைரகளுககுைான இனப தபாரின் 
விமைவாக தமிழக்ததில் அகதிகளின் வரவு 
பிரச்சமனமய தீவிரபபடு்ததியது. 

எதிர்கால ஒத்து்ழபபு

  கச்ச்ததீமவ காலவரம்பற்ற கு்ததமகககு 
‘எடு்ததுகககாள்ளும் வமகயில் 

ராஜீவ்-மஜயவர்த்்ந்ன ஒப்ந்்ம் 
(இந்தியா- இலங்க 1987)

இலங்மக இனபபிரச்சிமனமய 
தீரபபதற்கான இந்திய பிரதைர ராஜீவ் காந்தி 
ைற்றும் இலங்மக பிரதைர  
கஜ. கஜயவர்தததன இமடதயயான தூதரக 
ஒபபந்தம்
  வடககு ைற்றும் கிழககுப பகுதிகமை 

உள்ைடககிய தன்னாட்சி அமைபபு 
(எங்கு தமிழரகள் கசறிவாக 
இருககிறாரகதைா) உருவாககபபடும். 

  இந்திய தைற்பாரமவயாைரகளின் 
முன்னிமலயில் ைாகா்ண 
சமபகளுககான ததரதல் டிசம்பர 31, 
1987 ஆம் ஆணடிற்கு நட்ததி 
முடிககபபடும்.

  வடககு ைற்றும் கிழககு ைாகா்ணங்களில் 
அவசர நிமலயானது நீககபபட்டுள்ைது. 

  தமிழ, சிங்கைம், ஆங்கிலம் ஆகியமவ 
இலங்மகயின் அலுவல் கைாழியாக 
இருககும்.

  இலங்மக ராணுவம் ைற்றும் தமிழ 
தபாராளிகளிமடயதய பமகமைமய 
நிறு்ததுவதற்கு உ்ததவாதபபடு்தத 
இந்திய அமைதி காககும் பமடமய 
ககாணடுவரபபடும்.

ஒபபந்தம் இலங்மகயில் கடுமையாக 
எதிரககபபட்டது. ககாழும்பு விைான 
நிமலய்ததில் அணி வகுபபு ைரியாமதயின் 
தபாது ராஜீவ் காந்திமய தாககவும் 
முயற்சிநடந்தது.

 ராஜீவ் காந்திவுடைன்-மஜயவர்த்்ந்ன

அகைரிககா டாலரகள். இது இந்தியாவின் 
ைானியங்களிதலதய அதிகபட்சைாகும். இந்திய 
பிரதைர தைற்கு இலங்மகயில் தமலைன்னார 
நகர்ததிற்கு புதிய ரயில் பாமதயில் பயணிகள் 
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உடன்படிகமக ஏற்படு்தத இந்தியா 
முமனயலாம்.

  உரிைம் கபற்ற இந்த மீனவரகள் குறிபபிட்ட 
வமரயமறககுட்பட்ட இபபகுதியில் மீன் 
பிடிகக அனுைதிககலாம். அதுதபாலதவ 
இலங்மக மீனவரகளுககும் இச்சலுமகமய 
ஏற்படு்ததிக ககாடுககலாம்.

  இந்திய அரசாங்கம் மீன்பிடி்த கதாழிமல 
நிறுவனபபடு்தத முயற்சி கசயயலாம். 
இதன்மூலம் வாழவாதார்ததிற்கு 
ைாற்றுவழிகள் கபருகும்.

  இந்திய அரசாங்கம் விரிவான திட்ட்தமத 
தைற்ககாணடு இந்திய மீனவரகள் பாக 
வமைகுடாவில் மீன் பிடி்ததமல 
ஒழுங்குபடு்ததுவதற்கு முயற்சி 
கசயயலாம். 

தைற்கூறிய அமன்ததும் பிரச்சமனகளும் 
சரிவர தீரவுகள் காணும் பட்ச்ததில் 
இந்தியாவும் இலங்மகயும் கதற்காசியாவில் 
தமலயாய முடிகவடுககும் தன்மைமய 
கபறுவதற்கு வாயபபு அதிகம் உணடு.

10.6 இந்திய-நந்ா்ள உ்றவுகள்

இந்தியா, தநபாைம் 
ஒன்றுகககான்று புவியியல் 
ரீதியாக அருதக 
அமைந்துள்ைன. தநபாைம் 
தாழவான நிலபபகுதியில் 
கபரும்பாலும் கங்மக 
சைகவளியின் பாமதயில் அமைந்து, 
இைய்ததின் அடிவார்ததில் சீனாவிற்கும், 
ஆசியாவிற்கும் இமடதய உள்ைது. இவ்விரு 
நாடுகளும் கிழகதக 1,850 கிதலா மீட்டர 
எல்மலமய பகிரந்தும், கதற்கு ைற்றும் தைற்கு 

பகுதிகளில் உள்ை சிககிம், தைற்கு வங்காைம், 
பீகார, உ்ததிரபபிரததசம், உ்ததரகாணட் 
தபான்ற ஐந்து இந்திய ைாநிலங்கைால் 
சூழபபட்டுள்ைன. முன்னதாக தநபாைம் ஒரு 
இந்து கபரும்பான்மையான நாடாக 
விைங்கியது. ஆனாலும் எட்டில் ஒரு பங்கு 
ைககள் கபை்தத ககாள்மகயில் நம்பிகமக 
உமடயவரகள் குமறந்த எணணிகமகயில் 
இஸலாமியரகள் ைற்றும் கிறிஸதவரகள் 
வாழந்து வருகிறாரகள்.

தநரு நாடாளுைன்ற்ததில் “கவகு 
கால்ததிலிருந்து இையைமல நைககு 
எல்மலயாக இயற்மகயாகதவ கசயல்பட்டு 
வருகிறது. இந்த இயற்மக தமடமய 
உமடபபதற்கும், ஊடுருவுவதற்கும் நாம் 
அனுைதிகக முடியாது. இதனால் 
தநபாை்ததின் விடுதமலமய தபாற்றும் 
அதததநரம் அந்நாட்டில் எந்த தவறும் 
நடககாைல் பாதுகாககவும், இயற்மக 
தமடமய மீறும் எந்த ஒரு கசயமலயும் நாம் 
கட்டுபபாட்டுககுள்ளும் மவ்ததாக 
தவணடும். கவளிபபமடயாக கூற 
தவணடுகைனில், தநபாை்ததில் எந்த ஒரு 
ஊடுருவமலயும் அனுைதிகக இயலாது. 
தநபாை்ததின் சுதந்திர்தமத நாம் 
ைதிககின்தறாம், அததசைய்ததில் 
இந்தியாமவ கடககாைல் தநபாை்ததிற்கு 
யாவரும் கசல்ல இயலாது என்பது ஒரு 
குழந்மதககும் கதரியும், இதனால் இந்தியா 
இன்றி தநபாை்ததுடன் எந்த ஒரு நாடும் 
கநருககைாக இருபபதற்கு வாயபபு இல்மல” 
என்றார.

நநரு – நாடைாளுமன்்றத்தில் உ்ர 1950

தநபாை்ததிமன இமறயாணமை கபற்ற 
நாடாக தநரு ஏற்றுகககாணடாலும், அதத 
சைய்ததில் இந்தியாவின் பாதுகாபபிற்கு ஒரு 
தனிச்சிறபபுமடய பகுதியாகதவ அது 
விைங்குகிறது. சீனா திகப்தமத தன்பிடிககுள் 
1951இல் ககாணடுவந்ததபாது தநபாை்ததின் 
முககிய்ததுவ்தமத இந்தியா உ்ணரலாயிற்று. 
தநபாை்ததின் மூலம் அச்சுறு்ததல் 
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என்பமதவிட, தநபாை்ததிற்கு அச்சுறு்ததல் 
என்பது இந்தியாவிற்கும் கபரும் இழபபு 
ஏற்படு்ததும் என்பதிமன உ்ணர்ததியது. இதன் 
கதாடரச்சியாக இந்தியா தநபாை்ததுடன் 
அமைதி ைற்றும் நட்புறவு உடன்படிகமகமய 
ஜூமல 31, 1950இல் தைற்ககாணடது.

தநபாை்ததுடன் உறவுகளுககு 
இந்தியாவின் பாதுகாபபு காரணி என்பதுடன் 
ஏமனய ைற்ற காரணிகளும் அடிபபமடயாக 
உள்ைன. தைற்கூறிய ஒபபந்தம் 
மககயழு்ததிட்ட அதத நாளில் வர்ததக வாணிப 
உடன்படிகமகயிலும் மககயழு்ததிட்டது. இந்த 
ஒபபந்தம் இரு நாடுகளுககிமடதய 
வலிமையான கபாருைாதார உறவுகமை 
தைம்படு்ததியது. 

அரசியல் உ்றவுகள் 

இந்தியாவுடனான தநபாை்ததின் 
உறவுகள், அரசருககும் வம்சாவழி பிரதைர 
குடும்ப்ததிற்கும் இமடதயயான 
தபாராட்ட்தமத அடிபபமடயாகக ககாணதட 
இருந்து வந்தது. 1950இல் தநபாை்தததாடு 
ஒபபுதல் தைற்ககாணட இந்தியா, 
ைககைாட்சிககு ைாறவும், உரிமைகமை 
ைககளுககு அளிககுைாறும் தவணடிக 
ககாணடது. ஆனால் அதற்கு சிறிதைவும் 
ரா்ணா குடும்ப்ததினர கசவிசாயககாைல் 
இருந்ததால் இந்திய அரசு தநரடியாக 
பிரச்சமனயில் கவனம் கசலு்ததியது.

லால் ்கதூர் 
சாஸதிரி

இந்திரா 
காந்தி

ராஜீவ் 
காந்தி

சந்திரநசகர்வி.பி.சிங

தநரு இறந்த பிறகு, இந்தியாவின் 
உறவுகள் ஒதர ைாதிரியானநிமல தபாகமக 
கமடபபிடி்ததது. அடு்ததடு்தது பதவிதயற்ற, 
சாஸதிரி, இந்திராகாந்தி, ராஜீவ்காந்தி, வி.பி. 
சிங் ைற்றும் சந்திரதசகர முன்பு 
வழககைாயிருந்த ககாள்மகமயதய 
பின்பற்றினர. இரு நாட்டின் தமலவரகளும் 
பல்தவறு சந்திபபுகமை முமறதய நட்ததினர. 

தநபாள ெக்கள் புரட்சி 2008

1990-களில் இந்தியா “இரு தூண 
ககாள்மகமய” பின்பற்றியது. பலகட்சி 
முமறமை தநபாை்ததில் ததான்றியதால் 
இந்நிமலமய இந்தியா ததரந்கதடு்ததது. இரு 
தூண ககாள்மகயாக அரசியல் சாசனச் 
சட்ட்ததில் ைன்னராட்சியும், பலகட்சி 
ைககைாட்சிமுமறயும் அமைய இந்தியா 
விருபபம் கதரிவி்ததது. ஆனால் புதிய 
பு்ததாயிர்ததில் இகககாள்மக கதாடரபான 
நடவடிகமககளின் ைாற்றம் ஏற்பட்டது. 
ஏகனனில் ைன்னராட்சியில் ைாற்றமும், ைாதவா 
கிைரச்சியாைரகளின் கசயலும் தவகமும் 
தநபாை்தமதப புரட்டி தபாட்டது.

இந்தியா-நந்ா்ள உ்றவுகளுககி்டைநய 
்றந்ா்்ய பிரசசி்்னகள்

சூழல்

  வாணிபம் ைற்றும் தபாககுவர்தது 
கதாடரபான உடன்படிகமகமய 
தநபாைமும் சீனாவும் கசயது 
ககாணடுள்ைது.

  பிம்ஸகடக பயிற்சிமய (MILEX 2018) 
இந்தியா நட்ததுகின்றதபாது தநபாைம் 
அதில் கலந்து ககாள்ைவில்மல.

இரு கபரும் கபாருைாதார 
வல்லரசுகைான இந்திய-சீனாவிற்கு கதற்தக 
இைய ைமலபபகுதியின் இமடயில் 
அமைந்துள்ை தநபாைம் இரணடு 
நாடுகளுடனான தனி முககிய்ததுவைான 
வரலாற்று நட்பு உறவுகமை ககாணடுள்ைது.
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நட்பு்றவின் பின்்னணி

  இரு நாடுகளும் பிர்ததிதயகைான 
நட்புறமவக ககாணடுள்ைது. இதன் 
பகிரவு கபாதுவான கலாச்சார்தமதயும், 
இைய்ததிற்கு கதற்தகயுள்ை பகுதியிலுள்ை 
இரு நாடுகளுககும் கநருககைான 
பணபாட்டு உறவுகள் உள்ைன. திருை்ணம், 
கதான்மையான சையம், கைாழி, இனம் 
ஆகியவற்றால் இரு நாடுகளுககும் 
கநருககைான பணபாட்டு உறவுகள் 
உள்ைன

  இரு நாடுகளின் ைககளுககிமடதயயான 
உறவுகளும், மிக கநருககைாகவும், 
பன்முக்ததன்மை ககாணடதாகவும் 
இருககிறது.

  இந்தியக குடியரசு, தநபாைம் அமைதி 
ைற்றும் நட்புககான 1950 இந்திய-தநபாை 
ஒபபந்த்ததுடன் முமறயான உறமவ்த 
கதாடங்கின. இந்த ஒபபந்தம் இந்திய-
தநபாை்ததுடனான தற்தபாமதய உறவின் 
மைல்கல்லாகும்.

நந்ா்ளம் உ்றவுகளின் முககியத்துவம்

  இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இமடதய 
“இமடச்சுவராக” தநபாைம் கசயல்படுகிறது.

  தைலும், நிலம் சூழந்த நாடாக தநபாைம் 
அமைந்திருபபதால் கவளிநாடுகளுடன் 
இம்ணபபு கபற இந்தியாமவ சாரந்து 
இருபபது அவசியைாகிறது.

அரசியல் உ்றவுகள்

  வரலாற்று ரீதியான உறவு முமறமய 
தநபாைமும், இந்தியாவும் ககாணடுள்ைது.

பிரதைர தைாடி அவரகள் “5டி” (5T) 
சூ்ததிர்தமதக ககாணடு வந்துள்ைார. 
இந்திய-தநபாை உறவுகள் “பாரம்பரியம், 
வாணிபம், சுற்றுலா, கதாழில்நுட்பம் 
ைற்றும் தபாககுவர்தது” தபான்றமவகைால் 
நிர்ணயிககபபடும் என்று தனது தை 2018 
பய்ண்ததின்தபாது கூறியுள்ைார.

  1950-களிலிருந்து அமைதி ைற்றும் நட்புறவு 
கதாடரபான உறவுமுமற இரு 
நாடுகளுககும் உணடு.

  தைற்கூறிய ஒ்ததுமழபபு ஒபபந்தம் இரு 
நாடுகளுககிமடதய இன்றுவமர நட்புறவு 
வலுபகபற கருவியாக உள்ைது.

  இந்தியா எபதபாதும் கதற்காசியாமவ 
அதன் கசல்வாககு கசலு்ததும் ஒரு 
பகுதியாக கருதுகிறது.

கலாசசார உ்றவுகள்

  இரு நாடுகளும் ஒதர வமகயான 
கலாச்சார்தமதப பின்பற்றுகின்றன. 
தைலும் இரு நாட்டு ைககளுககும் 
ைககளுககிமடதயயான உள்ை 
உறவுமுமறகளுககு வரலாற்றில் 
தனிச்சிறபபு கபற்றதாக அமைந்துள்ைது.

  இருநாட்டு ைககளும் பரஸபரம், ைத 
ரீதியான யா்ததிமரகளுககு அடு்தத 
நாட்டுககு கசல்வது வழககைாகியுள்ைது. 
பசுபதி ைற்றும் ஜனகபூர ஆகிய பிரசி்ததி 

1950இல் தைற்ககாள்ைபபட்ட அமைதி 
ைற்றும் நட்புறவு உடன்படிகமகயானது 
தநபாை அரசாங்க்ததிற்கும், இந்திய 
அரசாங்க்ததிற்கும் உலக்ததின் ஒற்றுமைமய 
அடிபபமடயாக மவ்தது அணமட நாடுகளுடன் 
உறவுமுமறமய வலிமைபபடு்ததும் தநாகக 
முமடயதாகும். இந்த உடன்படிகமக 1950ஆம் 
ஆணடு ஜூமல 31இல் தநபாை பிரதைர 
ஷம்ஷர ஜாங் பகதூர ரா்ணா, இந்திய தூதுவர 
ச்ததரஷவர நாராயா்ணசிங் முன்னிமலயில் 
மககயழு்ததிடபபட்டது. இந்த 
உடன்படிகமகயின்படி இருநாட்டு ைககளும் 
தங்குதமடயின்றி சுதந்திரைாக இரு 
நாடுகளுககும் கசல்வதற்கும், கபாருள்கள் 
ஏற்றுைதி-இறககுைதி கசயவதற்கும், 
கவளியுறவு்ததுமற விஷயங்களிலும், 
பாதுகாபபு துமறயில் பரிைாற்றங்கள் ஏற்பட 
ஏதுவான சூழல் ஏற்படு்ததபபட்டது.

இந்திய-நந்ா்ள அ்மதி மறறும் 
நட்பு்றவுககா்ன உடைன்்டிக்க-1950
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கபற்ற கலாச்சார இடங்கள் 
தநபாை்ததிலும், வார்ணாசி ைற்றும் நான்கு 
புனித ஸதலங்கள் இந்தியாவிலும் ைககள் 
கசன்று வர ஏதுவாய உள்ைது.

  பு்தத புனித ஸதலங்கைான லும்பினி 
தநபாை்ததிலும், குஷி நகர, கயா, சாரநா்த 
இந்தியாவிலும் ைககமை ஈரககிறது.

  குறிபபிட்டு கூறும் வமகயில், 
இந்தியாவிற்கும் தநபாை்ததிற்குைான 
உறவுகள் உ்ணவு ைற்றும் குடும்பம் 
ரீதியாக அமைந்து சிறபபி்தது 
கா்ணபபடுகிறது. 

நன்றி: தி இந்து த்கலிச்சித்திரம்

ைன்னர ஞாதனந்திரா, நிலபபிரபு்ததுவ 
ஏததச்சதிகாரம் ைற்றும் முடியாட்சி முமறயில் 
இருந்து ைககைாட்சி குடியரசாக 
ைாறிச்கசல்வமத ஏன் ஏற்க ைறு்ததார 
என்பதற்கு இரணடு கார்ணங்கமை்த தருக.

மசயல்்ாடு 

ஒத்து்ழபபுககா்ன ்குதிகள்

1. ம்ாரு்ளா்ார மறறும் வாணி்ம்

  தநபாை்ததின் மிகபகபரிய வாணிப 
பங்குதாராக இந்தியா கசயல்படுகிறது. 
அந்நிய முதலீட்டிலும், தநபாை்ததுடனான 
வாணிபம், தபாககுவர்தது வசதிகளிலும் 
இந்தியா முன்னிமல வகிககிறது.

2. நந்ா்ளத்தில் இந்திய மு்லீடு

  40 சதவீதம் கவளிநாட்டு முதலீடானது 
இந்தியாவிலிருந்து முதன்மையான 
முதலீட்டாைரகள் மூலம் தநபாை்ததிற்கு 
கசல்கிறது.

3.  நீர் வ்ளஙகள் மறறும் ஆற்றல் து்்றகளின் 
ஒத்து்ழபபு

  2008இல் இந்தியாவிற்கும் தநபாை்ததிற்கு 
இருதரபபு ஒபபந்தைானது நீரவைம் 
ைற்றும் நீரமின் நிமலயம் கதாடரபாக 
மூன்று அடுககு கசயல்வழி முமற 
உருவாககபபட்டது.

  அதிதவகைாக பாயகின்ற பல ஆறுகள் 
தநபாை்ததில் இருபபதால் நீர மின் 
நிமலயம் மூலைாக மின் ஆற்றல் தயாரிகக 
எளிதாகிறது. 80,000 கைகாவாட் உற்ப்ததி 
திறனிலிருந்து தநபாைம் 700 கைகாவாட் 
ைட்டுதை உற்ப்ததி கசயகிறது.

  சமீப்ததில் அருண III என்ற 900 கைகாவாட் 
மின் ஆற்றல் தயாரிககககூடிய நீர மின் 
நிமலயம் நிறுவபபட்டது.

  2014இல் இந்தியாவிற்கும், 
தநபாை்ததிற்கும் மின்னாற்றல், வாணிபம் 
எல்மல கடந்த இமடகவளி இம்ணபபு 
ைற்றும் கட்டடம் இம்ணபபு கதாடரபாக 
ஒபபந்தம் மககயழு்ததிடபபட்டது.

  நீணட கால ஒருங்கிம்ணந்த 
கதாழில்நுட்ப்ததிட்டம் 2035 இல் 
உருவாககுவதற்கு உணடான இம்ண 
கதாழில்நுட்பககுழு நிறுவபபட்டது.

4. ்றகாபபு ஒத்து்ழபபு

  இந்திய இராணுவ்ததில் கூரககா பமடயில் 
ஆள் எடுபபு கபருவாரியான தநபாை 
ைமலவாழ ைாவட்டங்களிலிருந்து 
நட்ததபபடுகிறது.

  1950-லிருந்து இந்தியாவும், தநபாைமுடன் 
தங்கைது தமரபபமட தைபதிகளுககு 
கஜனரல் பதவிமய ைரியாமத நிமி்ததைாக 
வழங்குகிறது. 

  இருதரபபு பாதுகாபபு ஒ்ததுமழபபின் 
அடிபபமடயில், தநபாை ராணுவ்தமத 
நவீனைாககவும், பயிற்சிகள் தரவும், புதிய 
கருவிகள் அளிபபதுைான நடவடிகமககள் 
தைற்ககாள்ைபபடுகின்றன.

  இந்திய ராணுவ பயிற்சி மையங்களில் 
ஒவ்கவாரு வருடமும் 250 தநபாை 
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ராணுவ்ததினர பயிற்சி கபறுவதற்கு 
ஏதுவாக இடங்கள் ஒதுககபபடுகின்றன.

  2019 இல் இந்தியாவும் தநபாைமும் சூரிய 
கிரண XIII என்றமழககபபடும் கூட்டு 
ராணுவ பயிற்சிமய, தை 30-லிருந்து ஜூன் 
12 வமரயில் உ்ததராகணடில் நட்ததியது.

5. உள்கட்டை்மபபு மறறும் இ்ணபபு

  அடிபபமடயில் உள்கட்டமைபபு வசதிமய 
ஏற்படு்ததுவதற்கு உணடான வைரச்சி 
உதவிகமை இந்தியா தநபாை்ததிற்கு 
அளிககிறது.

  சமீப்ததில் ரக்ால் கா்தைணடு ரயில் 
பாமத அமைபபதற்கு புரிதல் உடன்படிகமக 
மககயழு்ததிடபபட்டது. தகவல் பரிைாற்ற, 
ததசிய கநடுஞசாமல திட்டமும் 
தைற்ககாள்ைபபட்டது.

  இவ்விரு நாடுகளும் உள்நாட்டு நீரவழி 
தபாககுவர்தமத உருவாககுவதற்கும் 
நடவடிகமககமை தைற்ககாணடுள்ைன.

6.  இரு நாட்டு மககளுககி்டைநயயா்ன 
ஒத்து்ழபபு

  இரு நாடுகளின் அரசாங்கங்களும், மூன்று 
சதகாதர நகரங்கள் ஒபபந்த்ததில் 
மககயழு்ததிட்டன. கா்தைணடு- 
வார்ணாசி-லும்பினி-பு்ததகயா ைற்றும் 
ஜனகபூர, அதயா்ததியா ஆகிய நகரங்கமை 
மையபபடு்ததி உருவாககிய ஒபபந்தைாகும்.

  ஜனகபூருககும் அதயா்தயாவிற்கும் 
தநரடியாகப தபருந்துகள் 
இயககபபடுகின்றன. இமவ இராைாய்ண 
வட்டம் வழியாக இயககபபடும் சுததஷ் 
தரிசன திட்ட்தமத அறிவி்ததது.

  தநபாைமும் இந்தியாவும் இந்து ைற்றும் 
பு்தத பாரம்பரிய்தமத பகிரந்து 
ககாள்கின்றன. லும்பினி, பு்ததரின் பிறந்த 
இடம் தநபாை்ததிலும், அவர ஞானம்கபற்ற 
பு்ததகயா இந்தியாவில் உள்ைது. 
இதததபால் இரு நாடுகளிலும் இந்து புனித 
யா்ததிமர இடங்கள் பரவி உள்ைன.

சவால்கள்

1.  எல்்லப பிரசச்்னகள்

  இருபிரதான பிரச்சமனகள் சுஸதா ைற்றும் 
கலாபானி (இந்தியா-சீனா-தநபாைம்-
முச்சந்திபபு) ஆகும்.

  இரு நாடுகளுககிமடதயயான தபச்சு 
வார்தமதகள் கசயலாைரகளிமடதய 
முடிவு கசயயபபட்ட நிமலயில், ஒதர ஒரு 
தபச்சுவாரமத ைட்டும் 2015இல் 
நட்ததபகபற்றது.

 2. உள்நாட்டு ்ாதுகாபபு

  தநபாை்ததிற்கும், இந்தியாவிற்கும் 
இமடயில் திறந்தகவளி எல்மல 
அமைந்துள்ைதால் சட்டபூரவைற்ற 
இடம்கபயரதலும் ஆள்கட்ததலும் 
எளிதான வமகயில் அரங்தகற்கிறது.

  இந்த எல்மலயானது ைாதவாஸடுகள், 
தீவிரவாதம் ைற்றும் தபாமதபகபாருள் 
கட்ததல்காரரகளுககு மிகச் சுலபைாக 
உள்ைது.

3. வாணி்ம்

  தநபாை்ததில் வாணிபம் அதிகைாக 
இறககுைதி கசயவதாலும் குமறவான 
ஏற்றுைதியாலும் சமீபகால்ததில் 
பற்றாககுமறயாதவ நீடிககிறது.

  இந்தியாவுககான தநபாை வாணிபைானது 
பற்றாககுமற 689.85 பில்லியன் தநபாை 
ரூபாயாக கா்ணபபடுகிறது. ஏற்றுைதியின் 
மூலம் 42.46 பில்லியன் இலாபமும், 
இறககுைதியின் மூலம் 732.31 பில்லியன் 
கசலு்ததியும் உள்ைது. 

  இந்தியா–தநபாைம் வாணிப்ததில் 
அதிகைவில் இந்தியாவிற்கு இலாபம் 
அளிககின்ற நிமல தற்தபாது உள்ைது.

4.  அ்மதி மறறும் நட்பு்றவுககா்ன ஒப்ந்்ம்

  1950இல் மககயழு்ததிடபபட்ட இந்திய-
தநபாை ஒபபந்தம் தநபாை அரசியல் 
வி்ததகரகைால் சைைற்றதாகச் 
சாடபபட்டுள்ைது.
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  இந்த ஒபபந்த்ததின்படி, தநபாைம் எந்த 
ஒரு இராணுவம் கதாடரபான கபாருள்கள் 
வாங்கும்தபாது இந்தியாவில் ஒபபுதமலக 
தகட்க தவணடும் என்ற விதி அமைபபு 
உள்ைது. தநபாைம் இவ்விதிமய ைாற்ற 
விருபபம் கதரிவி்ததது.

  தநபாை-இந்திய பிரபலைானவரகள் 
குழுைம் இரு நாடுகளுககிமடதயயான 
அமன்தது உடன்படிகமககமையும் 
ைறுஆயவு கசயது ஒரு விரிவான 
அறிகமகமய அளிகக உள்ைது. 
இவ்வறிகமக இரு நாடுகளுககிமடதயயான 
உறவுகமை சீரமைபபது பற்றியது ஆகும்.

5)  சீ்னா-நந்ா்ளம் மநருககம் அதிகரித்்ல் 

  தநபாைம் இந்தியாவுடன் நட்புறமவ 
ஈடுகட்டுவதற்கு சீனாவுடனான தநபாை 
உறவுகள், இந்தியாவின் பாதுகாபபிற்கு 
அச்சுறு்ததலாக உள்ைது.

  சீன்த தரபபில், திகப்ததின் பகக்ததிலிருந்து 
தநபாை்ததிற்கு அதிக எணணிகமககளில் 
கநடுஞசாமலகள் கட்டபபட்டு வருகிறது. 
தநபாை்ததின் அமன்தது கிழககு தைற்கு 
கநடுஞசாமல வழியின் கீழ 
கட்டபபட்டுள்ைது.

  கவகு விமரவில் சீன அரசாங்கம் 
திகப்ததிலிருந்த கா்தைாணடிற்கு ரயில் 
தபாககுவர்தமத கதாடரவதற்கு தயார 
கசயதுககாணடிருககிறது.

  தைலும் “ஒரு பாமத ஒரு சாமல 
முன்கனடுபபில்” தநபாைம் தன்மன 
இம்ண்ததுக ககாணடுள்ைது.

  தநபாை குழுைங்தைாடு சீனா, இந்திய 
விற்பமனயாைரகமை சீர ககடுககும் 
தபாட்டி ைனபபான்மைதயாடு பணி 
கசயது வருவது. இந்தியாவிற்கு கபரும் 
அச்சுறு்ததலாக உள்ைது.

இடைமாறறு மறறும் ந்ாககுவரத்து ஒப்ந்்ம்

  தநபாைமும், சீனாவும் இடைாற்று ைற்றும் 
தபாககுவர்தது ஒபபந்த்தமத இறுதி 
கசயதது. இந்த ஒபபந்த்ததின் மூலம் 
தநபாைம், சீனாவின் நான்கு 

துமறமுகங்கமையும் மூன்று உட்பகுதி 
துமறமுகங்கமையும் வாணிப்ததிற்காக 
பயன்படு்ததவும். இதன் மூலம் 
இந்தியாமவ சாரந்திருபபது குமறகிறது.

நிலத்்ால் சூழப்ட்டை (பூட்டைப்ட்டை) 
இமாலய ந்ரரசு, ஒரு மாறறு வர்த்்கப 
்ா்்்யப ம்ற்றது, ஆ்னால் அது 
உ்வுமா?

  சீனா-தநபாைம் கசயதுக ககாணட 
இடைாற்று ைற்றும் தபாககுவர்தது 
ஒபபந்த்ததின்படி தநபாை நாட்டு 
வர்ததகரகள் ரயில், சாமல, துமற 
ைற்றும் கடல் துமறமுகங்கமைப 
பயன்படு்ததிக ககாள்ைமுடியும்.

  தநபாை்ததின் லாரிகள், நீணட சரககு 
லாரிகள் ைற்றும் சிறியப தபாககுவர்ததுக 
கபபல்கள் ஆகியவற்றில் திகப்ததின் 
“சியாகட்தச” பகுதியிலிருந்து 
ககாணடுவர சீனா அனுைதியளிககிறது.

  தநபாைம் சீனாவின் ஆறு தசாதமனச் 
சாவடிகமைப பயன்படு்ததிக 
ககாள்ைமுடியும்.

சா்ல வழித்்்டை

  கதாமலவு ஒரு முககிய சிககலாகும் 
தநபாை்ததிலிருந்து சீன்ததுமறமுகம் 
2000 கி.மீககும் அபபால் உள்ைது.

  சரியான சாமல வசதி ைற்றும் சுங்கம் 
சாரந்த உள்கட்டமைபபு தபான்றமவ 
இல்லாமை தநபாை்ததின் பககம் 
இருககும் மிகப கபரிய சவால் என 
வர்ததகரகள் கூறுகிறாரகள்.

இந்தியா

மகால்கத்்ா 
774 கிமீ

விசாகப்ட்டிணம் 
1,194 கிமீ

ஜான்ஜியாங  
2,755 கிமீ

மஷன்மசன் 
3,064 கிமீ

லியானியுஙகங 
3,379 கிமீ

டியான்ஜின் 
3,379 கிமீசீ்னா

நந்ா்ளம்

அ்ள்வயில் இல்்ல

கி
வ

கத

தை
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  இம்ைாதிரியான தமரவழி ைற்றும் 
ரயில்தவ சாமலகளும் தநபாை்ததிற்கும் 
சீனாவிற்குைான உறவுகமை வலிமையாககி 
ககாணடு இந்தியாவுடனான உறவில்  
சீன-இந்திய எல்மலமய சீரழிககின்றன.

நந்ா்ளத்்் ம்ாறுத்்வ்ரயில் ஏன் 
இந்தியாவிறகு மாற்றாக சீ்னா 
இருககமுடியாது?

  புவி அமைபபில் இந்தியாவின் இடம் சிறபபு 
வாயந்ததாகவும் அருகருதக 
அமைந்துள்ைது. ஆனால் சீனாவின் 
துமறமுக பாமததயா (அல்லது) கரயில் 
பாமததயா தநரடியாக தநபாை்ததிற்கு வர 
இயலாத புவி அமைபபு உள்ைது.

  தநபாைம் உபதயாகபபடு்ததுகிற சீனாவின் 
துமறமுகம் 3000கி.மீ கதாமலவில் 
உள்ைது. ஆனால் இந்தியாவின் 
ககால்க்ததா ைற்றும் விசாகபபட்டினம் 
துமறமுகங்கள் கவகு அருகருதக 
அமைந்துள்ைது.

10.7 இந்திய–பூடைான் உ்றவுகள்

இந்தியாவுடன் பூடானின் நட்பு சிறபபு 
வாயந்ததாக கருதபபடுகிறது. முற்றிலுைாக 
நிலம் சூழந்த நாடாக இருபபதால் கபருைைவில் 
அமன்தது கபாருைாதார 
நடவடிகமககளுககும் இந்தியாமவதய 
சாரந்திருககும் சூழநிமல 
நிலவுகிறது. இந்தியாவும் 
தன்னாலான உதவிகமை 
பூடானுககு கசயவதால், இரு 
நாடுகளும் பரஸபரம் நல்லுறவு 
நட்பு நாடுகைாக நட்பு பாராட்டி 
வருகின்றன.

கிங ஜிகநம வாஙசக மறறும் அவர்  
்ந்்் உஜியன் வாஙசக உடைன்

1968-லிருந்து இந்தியாவுடனான 
பூடானின் நட்பு கவகு தநர்ததியாக வைரந்து 
வருகிறது. திம்புவில் இந்தியாவின் நிரந்த 
பிரதிநிதி பணியைர்ததபபட்ட பிறகு 
கூடுதலான நடவடிகமககள் 
தைற்ககாள்ைபபட்டு வருகின்றன. இதற்கு 
முன்பாக சிககிமிலிருந்த அரசியல் 
அதிகாரியின் மூலம் இந்திய உறவுகள் 
தைம்படு்ததபபட்டது .

இந்தியாவின் அணுகுமுமறயால், 
1965இல் பூடான் ககாழும்பு திட்ட்ததிலும் 
1969இல் உலக தபால் பணி குழுவிலும் 
தசரந்தது. இறுதியாக பூடான் 
உறுபபினராவதற்கு 1971இல் இந்தியா 
சிபாரிசு கசயதது. அணிதசரா 
இயகக்ததுடனான பூடானின் உறவுகளுககும் 
இந்தியா முயற்சிகள் தைற்ககாணடது.

கால வரி்ச நிகழ்வுகளும்

1.  பு்னக ஷா ஒப்ந்்ம் (1910): பிரிட்டிஷ் 
இந்தியாவின் ைற்கறாரு பாதுகாபபான 
அரசாக பூடான் விைங்கியது. இதன் மூலம் 
உள்சுதந்திர்தமத கபற்று இருந்ததத தவிர 
கவளி சுதந்திர்தமத கபறவில்மல.

2.  நட்பு்றவு மறறும் ஒத்து்ழபபின் 
ஒப்ந்்ம்: இந்தியாவும் பூடானும் அமைதி 
ைற்றும் நட்புறவு உடன்படிகமகமய 1949, 
ஆகஸடு 8இல் டாரஜிலிங்கில் 
மககயழு்ததிட்டன.
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பிர்மர் ஜவஹர்லால் நநரு, 1958

இந்தியா சகதி வாயந்த நாடாக 
இருபபதாலும் பூடான் சிறிய நாடாக 
இருபபதாலும், இந்தியா தன் சகதிமய 
திணிககும் என பலர 
எணணிகககாணடிருககக கூடும். இதனால் 
பூடானியரகைான நீங்கள் சுதந்திரைாகவும், 
உங்களுககுககன்று தனி வாழகமகயும் 
வைரச்சி பாமதயும் நீங்கள் நிர்ணயிகக 
தவணடும். அதத சையம், இந்தியா, பூடான் 
இரு நாடுகளும் பரஸபரம் நட்பு பாராட்ட 
தவணடும். நாம் இருவரும் இைாலயக 
குடும்ப்ததின் உறுபபினரகைாக 
ஒருவருகககாருவர உதவி கசயதல் 
தவணடும். இரு நாடுகளின் சுதந்திரமும் 
தசரந்து பாதுகா்ததல் அவசியம். 
இல்மலகயனில் கவளிநாடுகளின் முலம் 
எதிர ைமற பாதிபபு அதிகரிககககூடும் என்று 
பிரதைர தநரு கதரிவி்ததுள்ைார.

  இந்த உடன்படிகமகயானது 1910 ஆம் 
ஆணடு ஆங்கிதலதய-பூடானிய 
உடன்படிகமகயின் கதாடரச்சியாக 
கருதபபடுகிறது. இதன் மூலம் இைலாயப 
பகுதி இந்தியப பாதுகாபபின் 
அடிபபமடயாகக கருதபபடுகிறது. 

  பூடான் அயல்நாட்டு ககாள்மகயில் 
இந்திய-பூடான் உடன்படிகமக ஒரு மைல் 
கல்லாகதவ கசயல்படுகிறது.

பூடைான்-1949ஆம் ஆணடு

உள்நாட்டு 
விவகாரங்களில் 
தமலயிடாைல் இரு்ததல்

உறுபபு 2 – கவளியுறவுக 
ககாள்மக இந்தியாவின் 
வழிகாட்டுதலில் 
தைற்ககாள்ைபபட தவணடும்.

பாதுகாபபு

உறுபபு 6 – இந்தியாவிற்கு 
எதிராகப தபாகாதவமர, 
ஆயுதங்கள் இறககுைதி கசயதுக 
ககாள்ை அல்லது இந்தியாவிற்கு 
ஏற்றுைதி கசயதுக ககாள்ை 
எந்த்த தமடயும் இல்மல.

கவளியுறவு உறவுகள் உறுபபு 2

மறுசீர்மககப்ட்டை உடைன்்டிக்க (2007)

  பூடான் தவணடிககாணடதன் மூலம் 
இந்தியா தைது நட்புறவு ைற்றும் ஒ்ததுமழபபு 
உடன்படிகமகமய ைறுசீரமை்ததது.

  இம்ைறுசீரமைபபின்படி இந்தியா 
வழிநட்ததும், பங்குதாரரின் 
நிமலயிலிருபபது கநருங்கிய 
நட்புறவாகவும், சைபங்குதாரராகவும் 
கசயல்பட வழிவகுபபது.

  தைலும் புதியதாக இராணுவம் 
கதாடரபான கபாருள்கள் இறககுைதி 
கசயவதற்கு இந்தியாவின் அனுைதி 
கபற்தததமவயில்மல.

  கவளிநாடுகளுடனான உறவுகளில் 
சுதந்திரமும் ஆனால் அதத சையம் 
இந்தியாவின் பாதுகாபபுமும் 
அச்சுறு்ததும் வமகயில் கசயல்படாத 
வமகயில் உறவுகமை தைற்ககாள்ளுைாறு 
சீரமைககபபட்டது.

3.  இந்திய-பூடைான் வாணி்ம் மறறும் ் ரிமாற்ற 
ஒப்ந்்ம் (1972)

  பூடான் ஏற்றுைதி கபாருள்கள் எவ்வித 
வரியுமின்றி கவளிநாடுகளுககு கசல்லும் 
வமகயில் ஒபபந்தம் நிமறதவற்றபபட்டது.

  நீர் மின்திட்்ட கூட்டுறவு ஒபபந்ேம் (2006): 
இந்த ஒபபந்த்ததின்படி 2020 ஆம் ஆணடு 
வமர பூடான் 10,000 கைகாவாட் அைவு 
மின்சாரம் உற்ப்ததி கசயவதற்கு இந்தியா 
உதவி புரிவதாகவும், ததமவககும் 
அதிகைான மின்சாரம் இந்தியாவிற்கு 
ஏற்றுைதி கசயயபபடும் என்றும் 
மககயழு்ததிடபபட்டது.

ஒத்து்ழபபிறகா்ன ்குதிகள்

 நீர்மின்திட்டைம் ஒத்து்ழபபு

  இந்தியா பூடானில் மூன்று நீரமின் 
திட்டங்கமை நிறுவியுள்ைது. இமவ 
அமன்ததும் கைா்ததைாக 1416 கைகாவாட் 
மின்சார்தமத உருவாககின்றன. (336 
கைகா வாட் சுககா நீரமின் திட்டம், 60 கைகா 
குரிச்சு நீரமின் திட்டம் ைற்றும் 1020 
கைகாவாட்–தலா நீரமின் திட்டம்).

  நீர மின்சாரம் ஏற்றுைதியின் மூலம் 
பூடானிற்கு 40% உள்நாட்டு வருவாயும் 
அதன் மூலம் 25% கைா்தத உள்நாட்டு 
உற்ப்ததி கபருககமும் அமடகிறது. 
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  தற்தபாது மூன்று நீர மின்நிமலயங்கள் 
இரு அரசாங்கங்களுககிமடதய 
திட்டமிடபபட்டு கட்டுைான பணியில் 
உள்ைது. அமவ எச்.இ.பி ைாதிரி-1200 
கைகாவாட், பனட்சங்ச்சு - 1 1020 
கைகாவாட், பனட்சங்ச்சு - II ைற்றும் 
ைவ்ததச்சு 720 கைகாவாட் ஆகும்.

்ாதுகாபபு ஒத்து்ழபபு

  இரு நாடுகளும் கிைரச்சிககாரரகளுககு 
எதிராக கூட்டு பயிற்சி இராணுவ 
நடவடிகமகமய நட்ததி உள்ைது.

  2004 இல் நமடகபற்ற இராணுவ பயிற்சி 
குறிபபிட்ததககதாகும். பூடான் இராணுவம் 
உல்ஃபா தீவிரவாத குழுவிற்கு எதிராக 
நட்ததியது.

தூ்ரக ஒத்து்ழபபு

  இரு நாடுகளுககிமடதயயான உயரைட்ட 
அரசாங்க பிரதிநிதிகளின் சந்திபபு 
ஆரம்பககால்ததிலிருந்தத வழககைாக 
இருந்து வந்துள்ைது. 2014ஆம் ஆணடு 
நதரந்திர தைாடி பிரதைரானவுடன் முதல் 
பய்ணைாக பூடான் பய்ணம் அமைந்தது.

  இந்தியா தன்னுமடய தூதரக 
அதிகாரிகமை பூடானுககு அனுபபி தூதரக 
உறவு தைம்படு்தத நடவடிகமககமை 
தைற்ககாணடு வருகிறது.

  கதற்கு ஆசியா ைணடல ஒ்ததுமழபபு 
அமைபபின் உருவாகக்ததில் உறுபபினராக 
பூடான் விைங்குகிறது. தைலும் பிம்ஸகடக, 
உலக வங்கி, ஐ.எம் எஃப, ஜி- 77 தபான்ற 
பன்னாட்டு கழங்களிலும் உறுபபினராக 
பூடான் விைங்குகிறது.

ம்ாரு்ளா்ார ஒத்து்ழபபு

  பூடானின் நா்ணயம் குல்ட்ரம் 
(Ngultrum) ஆகும். இந்திய 
ரூபாயுடன் இம்ணககபபட்டுள்ைது.

  பூடானின் மிகபகபரிய வர்ததக நாடாக 
இந்தியா விைங்குகிறது.

  2016இல் புதிய வாணிப ஒபபந்தம் 
மககயழு்ததிடபபட்டுள்ைது. இந்த 

ஒபபந்த்ததின் படி இரு நாடுகளுக 
கிமடதயயான கபாருைாதார உறவுகளில் 
குமறந்த அைவு ஆவ்ணங்களுககும் 
மிகுதியான வாணிப நிமலயங்களும் 
அமைபபதற்கு ஏதுவாக நடவடிகமககள் 
தைற்ககாள்ைபபட்டன.

  தைலும் இந்தியா பூடானிற்கு சுங்கவரி 
நீககபபட்ட வர்ததக சலுமக அளி்ததுள்ைது. 
இது இரு நாடுகளும் வர்ததக்தமத 
தைம்படு்தத வசதியளி்ததுள்ைது.

1972இல் பூடானின் நான்காம் 
ைன்னரான ஜிகதை சிங்தக வாங்சுக 
“ஒட்டுகைா்தத ததசிய ைகிழச்சி” என்ற 
கரு்தமத பிரகடனம் கசயதார. 

ஒட்டுமமாத்் ந்சிய மகிழ்சசி

கல்வி மறறும் கலாசசார ஒத்து்ழபபு

  எணணிலடங்கா பூடான் ைா்ணாககரகள் 
இந்தியாவின் பல்கமலககழகங்களில் 
இைநிமல கல்விமய சுயநிதிமய 
அடிபபமடயாக ககாணடு பயின்று 
வருகிறாரகள்.

  2003-ல் இந்திய-பூடான் கழகம் 
உருவாககபபட்டு இரு நாடு 
ைககளுககிமடதயயான ஒ்ததுமழபபு 
கலாச்சாரம், கல்வி, ைற்றும் சுற்றுபபுற 
சூழநிமல தபான்றமவகளின் வைரச்சிககாக 
நடவடிகமககள் தைற்ககாள்ைபபடுகிறது.

பிரசச்்னப ்குதிகள்

  2015இல் பங்கைாததஷ், பூடான், இந்தியா 
ைற்றும் தநபாைம் ஆகிய 
நாடுகளுககிமடதயயான தைாட்டார 
வாகன ஒபபந்த்தமத பூடானின் தைலமவ 
சுற்றுபுற காரணிமய மையைாக மவ்தது 
தமட கசயதது.

  சரிசைைற்ற வர்ததக வைரச்சியானது 
இந்தியாவிற்தக ஆதரைாக உள்ைது. 
இந்திய தசமவ ைற்றும் கபாருள்கள் வரி, 
ஏற்றுைதிககு குமறவாகவும், 
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இறககுைதிககு அதிகைாகவும் உள்ைதால், 
பூடானின் வர்ததக குமறபாடு தைலும் 
சங்கட்தமத சந்திகக தநருகிறது.

  பூடான் தன்னுமடய ஏற்றுைதி வரிமய 
அதிகரிககும் நிமலயில் உள்ைது. உற்ப்ததி 
விமலமய விட வரி குமறவாக இருபபதால் 
பூடான் பாதிபபமடகிறது.

  ததசிய குடியரசு கிைரச்சி கழகங்கைான 
தபாதடாலான்ட் (NDFB), உல்பா (ULFA), 
ைற்றும் சம்ப்தபர விடுதமல அமைபபு 
(KLO) தபான்றமவ எளிதாக நுமழயும்படி 
பூடான் இருபபதால், வடகிழககு பகுதியின் 
பாதுகாபபுககும் அமைதிககும் 
அச்சுறு்ததலாக உள்ைது.

நடைாகலாம் பிரசச்்ன

தடாகலாம் என்பது இந்தியா பூடான் 
ைற்றும் சீனா நாடுகளுககு இமடதயயான  
100 கி.மீ-ககும் குமறவாக உள்ை ஒரு பீடபூமி 
ைற்றும் பள்ை்ததாகமக உள்ைடககியதாகும். 
இபபகுதியாவது திகப்ததின் அம்பி பள்ை்ததாககு 
ைற்றும் பூடானின் உஹா பள்ை்ததாககாலும் 
சிககிைாலும் சூழபபட்டுள்ைது.

மன்பூர் 

பூடைான்

சீ்னா

அம்பி  
பள்ளத்தாக்குஇந்தியா

(சிக்கிம்)
ட�தார்்ச்தா ஸ்ட்ரிக்ட்  

இயற்கை வ்ளம்

ட�தார்்ச்தா ஸ்ட்ரிக்ட்  
இயற்கை வ்ளம்

டகைங�தாக்
ரதாணிப்புல் 

படபதாங 

கைல்ம்மபதாங நிடயதாரதா பள்ளத்தாக்கு
ட்சிய பூஙகைதா நடைாகலாம் 

சிலுகுரி ந்�பதா்்
நதாகைரகைட்�

மகைதாருமரதா  
ட்சிய பூஙகைதா

சிலுகுரி கிரதாந்தி 

அம்பதாரி 
அ்ள்வயில் இல்்ல

வ

ம்
கிநம

கதாடரச்சியான தபச்சுவார்தமதகள் 
சீனா ைற்றும் பூடானிமடதய 
நமடகபற்றிருந்தாலும், தடாகலாம் பிரச்சிமன 

முடிவற்றதாக அமைந்துள்ைது. 2017இல் 
இபபிரச்சிமன வலுபகபற்று சீனாவிற்கும், 
இந்தியாவிற்கும் இமடதய பிரச்சமனகள் 
ஏற்பட கார்ணைாயிருந்தது. இபபகுதியில் சீனா 
சாமலமய நிறுவ தயார ஆகும்தபாது இந்திய 
இராணுவ்ததினர, பூடானிற்கு ஆதரவாக தமட 
ஏற்படு்ததினர.

தடாகலாம் இந்தியாவின் சிலிகுரி 
பகுதிககு கநருககைாக இருபபதால், 
இந்தியாவிற்கும் வடகிழககு பகுதிககும் 
இமடதய முககியைான அங்கம் வகிககிறது. 
இபபகுதி இரு நாடுகளுககிமடதயயான 
குறுகிய நிலபபரபபாக அமைந்துள்ைது. சமீப 
கால்ததில் அம்பி பள்ைதாககில் சீனா 
கபருைைவில் பமடகமை குவி்தது வருகிறது. 
ஆனால் இராணுவப பமட ரீதியாக 
அனுகூலைற்ற நிமலதய கா்ணபபடுகிறது. 
இந்த பள்ைதாகமகச் சுற்றிலும் இந்தியா 
ைற்றும் பூடான் துருபபுகள் அதிகம் உள்ைன.

நீர் மின்திட்டைம் பிரசசி்்னகள்

  பூடான் இந்தியாவிற்கு குமறந்த விமலயில் 
மின்சாரம் அனுபபுகிறது.

  கூட்டு நீர மின் நிமலய திட்டங்களின் 
தைலாணமையில் இந்தியா அதிக பங்கு 
கபற விரும்புவதாக பூடான் நம்புகிறது.

  எல்மல கடந்த வாணிப்ததில் மின்னாற்றல் 
அமைச்சக்ததின்மூலம் நிரவகிககபபட்டு 
இந்தியாமவ ஒதர பங்குதாரராக 
நிர்ணயிககபபட்டுள்ைது. இது நீரமின் 
நிமலய முதலீட்டில் பூடானின் 
சுதந்திர்தமத பாதிககிறது.

  நீர மின் நிமலயங்கள் சுற்றுபுறச் சூழலும் 
இம்ணந்து பாரககபபடுகிறது.

ஒத்து்ழபபிறகா்ன நடைவடிக்ககள்

  இரு நாடுகளுககிமடதயயும் நட்பு ரீதியான 
சந்திபபுகள் அடுககு நிகழவுகைாக 
நமடகபறுகிறது.

  பூடானின் 20 ைாவட்டங்களுககான 
மின்னணு்ததிட்டம் இந்தியாவால் 
தைம்பாடு அமடகிறது.
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  தற்தபாமதய பிரதைரால் “B-to-B  
என்று (பார்த–டு–பூடான்) ககாள்மக 
உருவாககபபட்டு இரு 
நாடுகளுககிமடயான உறவுகள் 
வலுபபடு்ததபபடுகிறது.

  இந்திய கவளிநாட்டுக ககாள்மகயில் 
அதிகம் உதவிகமை கபரும் நாடாக பூடான் 
விைங்குகிறது.

  நிரந்தரைாகதவ 1000 வீரரகள் ககாணட 
இந்திய இராணுவ பயிற்சி குழு (IMTRAT) 
தைற்கு பூடானில் கசயல்படுகின்றது. 
இககுழு பூடான் பமடககு பயிற்சி 
அளிககிறது. ஏமனய ைற்ற இந்திய 
பமடககும் ராயல் பூடான் பமடககும் உதவி 
புரிகின்றன.

எதிர்கால ஒத்து்ழபபு 

  இந்திய-பூடான் உறவுகள் நீருககும் 
பாலுககுைான உறவாகும். இரணமடயும் 
பிரிகக முடியாததாக உறவு 
அமைந்துள்ைது.

  இந்தியா, கிடபபில் தபாடபபட்டிருககும் 
சில நீர மின் நிமலய திட்டங்கமை 
விமரந்து முடி்ததல் தவணடும். தபாதுைான 
நிதியில்லாதது கார்ணைாக கூறபபடுகிறது.

  இந்தியாவிற்கும், பூடானிற்கும் ஒ்ததுமழபபு 
சிறபபாக இருககிறது. ஆனால் இது சீனா 
பல்தவறு எல்மல பிரச்சமனகமை 
ககாடுககின்றது. இந்தியாவுடான 
ஒ்ததுமழபமப பூடான் நன்றாக பயன்படு்ததி 
சீனாவின் தவறான க்ணககீட்டிற்கு தகுந்த 
பதிலடி அளி்ததல் தவணடும்.

  பூடானுடனான வடகிழககு கதாடரமப 
இந்தியா ைணடல கபாருைாதார 
வைரச்சிககு பயன்படு்தத தவணடும்.

  பூடானின் கைா்தத ததசிய ைகிழச்சிமய 
இந்தியா தன்னுமடய கபாருைாதார 
வைரச்சிதயாடு இம்ண்தது ைகிழச்சி 
ைற்றும் நட்பு பகிரதமல 
தைற்ககாள்ைதவணடும்.

10. 8 இந்திய-மியான்மர் உ்றவுகள்

இந்தியாவிற்கும் மியான்ைருககுைான 
(முன்பு பரைா) உறவுகளின் வரலாறு 2500 
ஆணடுகள் ககாணடதாகும். பரமியரகள் 
பு்ததைத்ததின் கதாடரபுகள் இந்தியாமவயும் 
மியான்ைமரயும் இம்ண்ததுள்ைது என்று 
நம்புகிறாரகள் ஸதவதகான் பதகாடா 
என்கிற புகழகபற்றவர கூற்றின்படி, 
தகாவிலின் இதயப பகுதி பு்ததரின் முடி 
புமதந்த இட்ததில் உள்ைதாகவும். அமவ 
இரணடு பரைா வியாபாரிகளுககு 
அன்பளிபபகாக அளிககபபட்டதாகவும் ஒரு 
நம்பிகமக உள்ைது. இந்த நம்பிகமகயில் 
அதசாகமர பரைாவில் பதகாடா வமக 
கட்டுைான்தமத நிறுவுவதற்கு 
தூணடியதாகவும் பு்தத ைதம் பரவுவதற்கு 
கார்ணைாக இருந்ததாகவும் கூறபபடுகிறது.

அமன்தது பு்தத பரமியரகளும் வாழவில் 
ஒருமுமற இந்தியாவில் அமைந்துள்ை 
பு்ததகயாவில் பிரார்ததமன 
கசயவதற்கு விரும்புகிறாரகள். 
இரு நாடுகளும் சுதந்திரம் 
கபறுவதற்கு கவகு நாள்கள் 
முன்னதாகதவ, அங்கு 
இருககககூடிய மீதசா, நாகா 
குககி, தங்குள், மபட்தட தபான்ற குழுககள் 
குடும்ப ரீதியாகவும், கைாழி, ைத ைற்றும் 
கலாச்சார ரீதியாகவும் உறவு பாராட்டினாரகள். 
பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வந்த பிறதக இரு 
நாடுகளுககிமடதய எல்மலகள் 
உருவாககபபட்டு தனி நாடுகைாக உருபகபற்றன.
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இ்னககூறுகள்

பரைாவின் பாதுகாபபு 
என்பது இந்தியாவின் 
பாதுகாபபு ஆகும். இதனால் 
இந்தியாவின் முழு 
கவனமும் எல்மலயின் மீது 
இருந்தாக தவணடும். 
பரைாமவ பாதுகாபபமதவிட 
தவறு எந்த ஒரு கசயலும் இந்தியாவிற்கு 
முககியமில்மல என்று கூறுகிறார.

-K. M. பணிக்கர்

நவீ்ன காலம்

வரலாற்று ரீதியான வலிமையான 
உறவுகள் இந்தியாவிற்கும் பரைாவிற்கும் 
இமடதய இருந்தாலும், பிரிட்டிஷ் அரசாங்க்ததின் 
தபாது, இந்திய இராணுவ்ததினர பரைா 
விடுதமல இயகக்ததிற்கு எதிராக தபாரிட்டதால் 
பரமியரகள் அதிருபதி அமடந்தனர. 
இந்தியரகள் எபதபாதும் பிரிட்டிஷ் 
அரசாங்க்ததின் மகககூலியாக பணி புரிவதாக 
பரமியரகள் நிமனவு கூறுகிறாரகள்.

அறிமுகம்

இந்தியா, பரைாவுடன் 1600 கி.மீ நில 
எல்மலயும் வங்காை விரிகுடாவில் கடல் 
எல்மலயும் பகிரந்து கா்ணபபடுகிறது. 
இந்தியாவின் நான்கு வடகிழககு 
ைாநிலங்கைான அரு்ணாச்சலப பிரததசம், 
நாகலாந்து, ைணிபபூர ைற்றும் மிதசாரம், 
மியான்ைருடன் எல்மல பகிரந்து 
கா்ணபபடுகிறது.

இந்த புவிபபரபபு அமைபபின் 
இம்ணபபானது இந்தியப கபருங்கடலில் 
கபருைைவு இந்தியாவின் முககிய்ததுவ்தமத 
உ்ணர்ததுகிறது. தைலும் இரு நாடுகளும் 
பாரம்பரியம், ைத, கைாழி ைற்றும் இன 
ரீதியான இம்ணபபுகமையும் கபற்றுள்ைது.

தைலும் ‘ஆசியான்’ அமைபபின் 
உறுபபினராக மியான்ைர இந்தியாவின் 
அருகருதக இருபபதால், கதன் கிழககு 
ஆசியாவில் கபருைைவில் கபாருைாதார 

ஒருமைபபாடு ஏற்படுவதற்கு மியான்ைர உதவி 
கசயயும் என்ற இந்தியா நம்புகிறது. 
இதற்காகதவ உருவாககபபட்ட ”கிழககு 
தநாககி ககாள்மக” ைற்றும் ”கிழககு தநாககி 
கசயல்பாடு” தபான்ற திட்டங்கள் 
பயன்படு்ததபபடுகின்றன. மியான்ைரின் 
கபாருைாதார தைம்பாட்டில் இந்தியாவிற்கு 
வர்ததக வாயபபுகள் ஏராைைாகவும் அமை்தது 
கா்ணபபடுகிறது. 

இந்தியாவிறகு மியான்மரின் முககியம் ஏன்?

1. புவிய்மபபு

மியான்ைர வட கிழககு ைாநிலங்கைான 
மிதசாரம், ைணிபபூர, நாகலாந்து, ைற்றும் 
அரு்ணாச்சலபபிரததசம் தபான்றமவகளுககு 
கதற்கு புறைாக அமைந்துள்ைது. இது இந்திய 
மியான்ைரின் எல்மலககளுககு 1600 கீ.மீ. 
தைல் நீட்டிககபபட்டுள்ைன.

சீனாவின் கதாடர ஆதிகக 
ககாள்மகயாலும், வட கிழககில் எபதபாதும் 
கவடிககின்ற கிைரச்சிகைால் 
இந்தியாவுடனான நட்புறவு பங்கைாததஷ்ககும் 
மியான்ைருககும் சிறபபு வாயந்ததாக 
கருதபபடுகிறது. தைலும் முககிய 
பிரச்சிமனகைான எல்மல, அ்ததுமீறி 
நுமழதல், ப்ண தைாசடி, ஆள் கட்ததல், 
தபாமதபகபாருள், கள்ை தநாட்டு தபான்ற 
எதிரபபு நடவடிகமககளும் முற்றுபகபறாைல் 
கதாடரந்த வண்ணம் உள்ைது.

2. இந்தியாவின் கிழககு நநாககிய மகாள்்க

இகககாள்மகயின் மூலம் இந்தியா கதன் 
கிழககு ஆசியாவில் கலாச்சார, கபாருைாதார 
ைற்றும் பாதுகாபபு உறவுகமை 
தைம்படு்ததிகககாள்ைவும் ைணடல சகதியாக 
உருவாகவும், சீனாவிற்கு சிறந்த 
தபாட்டியாைராக முன்தனறவும் இந்தியா 
இராணுவம் சாரந்த நடவடிகமககமை 
தைற்ககாணடுள்ைது.

இரு ததசிய கநடுஞசாமலயும் 
மியான்ைருடன் ஏமனய ைற்ற கதன் கிழககு 
ைணடலங்களுடன் இம்ணவதற்கு ஏதுவாக 
அமைந்துள்ைது.
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3.  இந்தியா-மியான்மர்-்ாயலாந்து  
மநடுஞசா்ல நட்பு்றவு

இந்தியா

மியான்மர்

்ாயலாந்து

சீ்னா

ம்

வ
மம கி

நமாநர-டைாமு

மணடைநல வியட்நதாம்

லதாடவதாஸ் 
்நய்பி்தா 

்ாநகா

யதாஙடகைதான்

மயவாடி-மம சாட் 

அ்ள்வயில் இல்்ல

இந்தியாவும் மியான்ைரும், 3200 கி.மீ 
கதாமலவில் உள்ை நான்கு வழிச்சாமல 
அமைபபதற்கும், இந்தியா-மியான்ைர ைற்றும் 
தாயலாந்மத இம்ணககவும் நடவடிகமககள் 
தைற்ககாணடுள்ைன. இபபாமத திட்டம் மூலம் 
வட கிழககு பகுதிகளின் வழியாக 1600 கி.மீ 
நீை்ததுககு சாமலகள் அமைககபபடும். ஏபரல் 
2021இல் இ்ததிட்டம் முடிவமடயும் என 
எதிரபாரககபபடுகிறது.

4. வடை கிழககு அணுகுமு்்ற

மிநசாரம்

சிட்வி

158 கிமீ
கால்ான் ஆறு

மியான்மர்

மியான்மரின்  
மநடுஞசா்ல  

129 கிமீ

்ஙக்ளாந்ஷ்

வ

ம்
கிநம

வஙகா்ள விரிகுடைா

நமறகு 
வஙகா்ளம்

கடைல்வழி539 கிமீ

இந்ந்ா-மியான்மர் எல்்ல
மஹ்ளரா 

அ்ள்வயில் இல்்ல

மகால்கத்்ா

்ாமலட்வா

காமலட்வா

காலதான் பல்-அடுககு இடைாற்று 
தபாககுவர்தது திட்ட்ததின்படி ககால்க்ததாவின் 
கிழககு துமறமுக்தமதயும், மியான்ைரின் 
சிட்வி துமறமுக்தமதயும் இம்ணககும்படி 
நடவடிகமக தைற்ககாள்ைபபட்டுள்ைது. 
மியான்ைரின் சிட்வி துமறமுக்ததிலிருந்து 
தலஸதயாவிற்கு ஆறு வழியாகவும் பின் 

தலஸதயாவிலிருந்து மிதசார்ததிற்கு தமர 
வழி தபாககுவர்ததும் தைற்ககாள்ைபபட்டது. 

இந்தியா-மியான்மர் உ்றவுகளின் ்ல்நவறு 
அம்சஙகள்

்றகாபபு மறறும் ்ாதுகாபபு ஒத்து்ழபபு

1.  பல ஆணடுகைாக இவ்வமக நட்புறவு 
வலிமைபகபற்று வருகிறது. உயர ைட்ட 
அரசாங்க நிரவாக சந்திபபுகள் எல்மல 
ஒ்ததுமழபபு உடன்படிகமககள், பயிற்சி, 
தமரபபமட, விைானம் ைற்றும் கபபற்பமட 
உயரதிகாரிகளுடன் தபச்சுவார்தமதகள் 
தபான்ற நிகழவுகள் குறிபபிட்டு 
விைங்குகின்றன.

2.  தைலும் மியான்ைர தன்னுமடய ைணம்ண 
எககார்ணம் ககாணடும் இந்திய எதிரபபு 
நடவடிகமககளுககும் இடம் அளிககாைல் 
இருபபதற்கு உ்ததிரவாதம் அளி்ததுள்ைது.

வர்த்்க ஒத்து்ழபபு

1.  1970-களில் இரு நாடுகளுககிமடதய 
வர்ததக ஒபபந்தம் மககயழு்ததிடப 
பட்டுள்ைது. இரு நாட்டின் வர்ததகம் 
மிகச்சிறபபாக தைல்தநாககி 2178.44 
மில்லியன் அகைரிககா டாலராக (2016-17) 
உயரந்துள்ைது. இதில் இந்திய ஏற்றுைதி 
1111.19 மில்லியன் அகைரிககா 
டாலரகைாகவும் இறககுைதி 
1067.25மில்லியன் அகைரிககா 
டாலரகைாகவும் க்ணககிடபபட்டுள்ைது.

2.  மியான்ைரின் ஐந்தாவது கபரிய வர்ததக 
பங்குதாரராக இந்தியா விைங்குகிறது. 

3.  இந்தியாவில் ஏற்றுைதியானது சரககமர 
(424 மில்லியன் டாலர) ைருந்து கபாருள்கள் 
(184 மில்லியன் டாலர) தபான்றமவ 
உள்ைடககியது. தைாதர ைற்றும் சாவ்காதர 
வழியாக எல்மல வர்ததகம் (87.89 மில்லியன் 
டாலர)கமை எட்டியது.

4.  மியான்ைரின் முதலீட்டாைரகளில் இந்தியா 
ப்ததாவது இட்ததில் நின்று 740.64 மில்லியன் 
அகைரிககா டாலரகமை முதலீடு 
கசயதுள்ைது. இ்தகதாமகயானது 25 
நிறுவனங்களின் மூலைாக மியான்ைரில் 
கசயல்படுகிறது. (2017 ஜுன் 30 நிலவரபபடி).
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5.  கபருைைவில் முதலீட்டாைரகள் எணக்ணய 
ைற்றும் எரிவாயு துமறகளிதலதய தங்கள் 
முதலீடுகமை அமை்ததுள்ைனர. 
அயல்நாட்டு தநரடி முதலீட்டின் மூலைாக 
100% சில துமறகளில் ஏற்படு்ததபபட்டுள்ைது. 
மியான்ைரில் முதலீடு கசயவதற்கு இந்திய 
நிறுவனங்கள் தபாட்டி தபாட்டு ககாணடு 
பல்தவறு ஒபபந்தங்கமை 
மககயழு்ததிட்டுள்ைன.

6.  கவகு சாதார்ண வர்ததக்ததிலிருந்து, இரு 
நாடுகளும் நில எல்மலயில் தங்கள் 
கபாருள்கமை விற்பதற்கும் 
வாங்குவதற்குைான நடவடிகமககளிலும் 
இறங்கியுள்ைன. வங்கி துமறயில் கூட்டுறவு, 
முதலீட்டிற்கும், வர்ததக்ததிற்கும் 
முககியைானதாக அமைகிறது. யுமனட்கடட் 
இந்திய வங்கி (United Bank of India) 
மியான்ைரின் வங்கிகைான எம்.எப.டி.ஆர 
(MFTR), எம்.ஐ.சி.பி (MICB), எம்.இ.பி (MEB) 
ைற்றும் ஒன்பது தனியார வங்கிகளுடன் இரு 
நாடுகளின் வர்ததக வைரச்சிககாக 
ஒபபந்தம் கசயதுள்ைது.

7.  ஏமனய நாடுகளுடனான ஆற்றல் கதாடரபான 
உறவுகளுககு மியான்ைருடனான கூட்டணி 
முககியைானதாகும். முககியைாக கபட்தரால் 
ைற்றும் இயற்மக வாயு கதாடரபான 
துமறகைாகும்.

வ்ளர்சசி ம்ாடைர்்ா்ன ஒத்து்ழபபு

1. மியான்ைருககு ைானிய உதவியாக ₹.4000 
தகாடி (1726 மில்லியன் அகைரிககா 
டாலர). இந்தியா அளிபபதாக வாககு 
ககாடு்ததுள்ைது. 

2. தைலும் உயரகல்வி ைற்றும் ஆராயச்சி 
கதாடரபான நிமலயங்கள் அமைபபதற்கு 
உதவியாகவும் இருபபதாக இந்தியா 
உ்ததிரவாதம் அளி்ததுள்ைது.

கலாசசார உ்றவுகள்

இந்தியாவும் மியான்ைரும் கநருங்கிய 
கலாச்சார உறவுகமையும், பு்தத சைய 
பாரம்பரிய்தமதயும் தழுவிய பணபாட்மடயும் 
ககாணடுள்ைன. இபபாரம்பரிய பகிரவின் 
மூலம் பல முககியைான 
முன்கனடுபபுகமையும் நிமறதவற்றியுள்ைன.

1.  பாகனில் உள்ை ஆனந்தா தகாவிமல 
ைறுசீரமைபபது.

2.  இந்திய அரசாங்க்ததின் அன்பளிபபாக 
அளிககபபட்ட 16அடி நீைமுள்ை பு்தத சிமல 
(சாரநா்த ைாதிரி) யாங்கூனில் உள்ை 
ஷீகவடகதகான் பதகாடவில் நிமல 
நிறு்ததபபட்டது.

4.  “சம்வட்-II” என்ற பல்தவறு நம்பிகமககள், 
பணபாடுகள் பற்றிய தபச்சு வார்தமதமய 
யாங்கூனில் ஆகஸட் 6-7 2017 இல் 
நட்ததியது. 

5.  இந்திய கலாச்சார ஆராயச்சிககான 
கவுன்சிலும் சிதகு பன்னாட்டு பு்தத 
அமைபபும் தசரந்து பு்தத சைய கலாச்சார 
பரி்ணாைம் கதாடரபான பன்னாட்டு 
கரு்ததரங்மக நட்ததியது.

மசயல்்ாடு

நன்றி:  இந்து தகலிச் சி்ததிரம்
அமர நூற்றாணடுகளுககுப பிறகு, 

மியான்ைர ைககைாட்சி ரீதியாக 
ததரந்கதடுககபபட்ட அரசாங்க்தமதப கபற்றது, 
அதுவும் ைககமை்த தமலமையாக ககாணடும் 
ஆகும். ஆனால் மியான்ைர இராணுவம் 
நாடாளுைன்ற்ததில் நான்கில் நடுபபகுதிமய 
நிறு்ததி மவ்ததுக ககாணடது ைற்றும் மூன்றும் 
மிக முககிய அமைச்சரகமை நியமிககும் 
அதிகார்தமத மவ்ததுக ககாணடது. அமவ 
முமறதய, பாதுகாபபு, உள்துமற விவகாரம் 
ைற்றும் எல்மல விவகாரங்கைாகும்.

மியான்ைரில் இந்த அதிகாரப பகிரவு 
ஒபபந்தம் என்பது, ைககைாட்சிககு 
ஆதராககியைானதா? என்று வகுபபமறயில் 
விவாதிககவும்.

�யா�ம�
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மியான்ைரின் ைன்னரகள் மிணடான் 
ைற்றும் பாகியதா கட்டிய இரு தகாவில்கமை 
பு்தத கயாவில் சீரமைபபது பற்றிய பரைாவின் 
விருபப்ததிற்கு இமசந்து ககாடு்ததது. இந்த 
தகாவில்களும் அதன் கல்கவட்டுகளும் 
இந்தியாவின் கதால்லியல் ஆராயச்சி 
துமறயின் உதவிதயாடு மீட்கடடுபபது இரு 
நாடுகளின் ககாள்மக்த திட்டைாக 
அறிவிககபபட்டுள்ைது. 

இந்திய புலம்ம்யர்ந்்வர்கள் 

1.  மியான்ைரில், இந்தியரகளின் வருமகயின் 
ஆரம்பம் 19ஆம் நூற்றாணடின் ை்ததியிதல 
பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் பரைாமவ 1852இல் 
ஆணட தபாது கதாடங்கியது.

2.  இரு நகரங்கைான யாங்கூன் ைற்றும் 
ைணடதலயில் இந்திய ைககள் 
குடிமைபபணிகள், வர்ததகம், வாணிபம் 
தபான்ற துமறகளில் வைரச்சியமடந்து 
இருந்தனர.

இரு நாடுகளிககி்டைநயயா்ன மணடைல 
மறறும் து்ண மணடைல ஒத்து்ழபபு

ஆசியான் (ASEAN):

இந்தியாவுடன் எல்மலமய பகிரந்து 
ககாள்ளும் ஒதர ஏசியான் நாடு மியான்ைர 
ஆகும். இந்தியாவிற்கும் ஆசியன் 
அமைபபிற்கும் ஒரு பாலைாகதவ 
கசயல்படுகிறது. 

பிம்ஸமடைக (BIMSTEC):

பிம்ஸகடக அமைபபின் சுதந்திர வர்ததக 
ஒபபந்த்ததில் மியான்ைர 
மககயழு்ததிட்டுள்ைது. ஆற்றல் துமறயில், 
மியான்ைர முன்தனாடியாக திகழகிறது. 
பிம்ஸகடக அமைபபில், மியான்ைர 
கபரும்பாலும் தாயலாந்து ைற்றும் 
இந்தியாவுடன் வர்ததக நடவடிகமககளில் 
ஈடுபடுகிறது. மியான்ைரின் இந்திய ஏற்றுைதி 
கபாருள்கைாக பருபபு வமககள், தசாைம், 
பீன்ஸ ைற்றும் வன உற்ப்ததிகைான ததககு, 
கடின ைர வமககள் தபான்றமவ உள்ைடககம். 

இந்தியாவிலிருந்து மியான்ைர ரசாயன 
கபாருள்கள், ைருந்துகள், மின்சார 
உபகர்ணங்கள் ைற்றும் தபாககுவர்தது 
சாதனங்கள் ஆகியமவ இறககுைதி கசயகிறது. 

மீகாங – கஙகா ஒத்து்ழபபு

மீகாங்-கங்கா ஒ்ததுமழபபு திட்ட்ததில் 
உறுபபினராக, இவ்வமைபபு ஆரம்பி்தத 
2000ஆம் ஆணடு முதல் மியான்ைர 
கசயல்படுகிறது. இவ்வமைபபு, இந்தியாமவ 
ைட்டுைல்லாைல் ஐந்து ஆசியன் நாடுகைான 
கம்தபாடியா, லாதவாஸ, மியான்ைர, 
தாயலாந்து ைற்றும் வியட்நாம் ஆகிய 
நாடுகமை உள்ைடககி சுற்றுலா, கல்வி, 
கலாச்சாரம், தபாககுவர்தது ைற்றும் தகவல் 
பரிைாற்றம் தபான்ற துமறகளில் நல்லுறவு 
ஏற்படு்ததும் கபாருட்டு உணடாககபபட்ட 
அமைபபாகும். இவ்வமைபபின் தமலவர 
பதவியானது ஆங்கில அகர வரிமசயின்படி 
தைற்ககாள்ைபபடுகிறது. 

சார்க (SAARC)

ஆகஸட் 2008இல் மியான்ைருககு சாரக 
அமைபபு பாரமவயாைர அந்தஸமத அளி்ததது. 

முடிவு்ர

1.  இந்தியாவில் மியான்ைமர “கிழககின் 
நுமழவாயில்” என்று அமழககிதறாம். 
ஆனாலும் இரு நாடுகளின் உறவுகமை 
பாரககிறதபாது கடககககூடிய தூரங்கள் 
நிமறயதவ இருபபதாக கதரிகிறது. நீணட 
நிலம் ைற்றும் கடல்நீர எல்மலகமை 
ககாணடிருபபதால் புவியியல் அமைபமப 
இரு நாடுகளும் பயன்படு்ததிக ககாள்ை 
தவணடும். 

2.  வரலாற்று ரீதியாக, மியான்ைர நாட்டின் 
சமூக-கபாருைாதார கார்ணங்கமை 
நிர்ணயிககூடிய நாடாக இந்தியா 1960 வமர 
இருந்தது. இராணுவ சரவதிகார்ததுவ 
ஆட்சியும், அதன் கபாருைாதார திட்டங்களும் 
இந்தியாவுடனான மியான்ைரின் நட்மப 
சீரககுமலகக துவங்கியது.
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3.  அரசியல் ைாற்ற நிகழவுகைால் தற்தபாமதய 
காலககட்டம் இந்தியாவிற்கு மிகச் சிறந்த 
வாயபமப அளி்ததுள்ைதால் 
மியான்ைருடனான உறவுகமை 
புதுபபிபபதற்கு தகுந்த தநரைாகும்.

10.9 இந்திய-மாலத்தீவு உ்றவுகள்

ைால்ததீவு, கிட்ட்ததட்ட 
1192 தீவுகமை உள்ைடககியது. 
இவற்றுள் 200 தீவுகளில் 
4,30,000 ைககள் வாழகிறாரகள். 
80 தீவுகளில் சுற்றுலா 
பயணிகள் தங்குவதற்கு 
உணடான ஓயவு விடுதிகள் கட்டபபட்டுள்ைன. 
தமலநகரைான ைாதல அதிக ைககள் 
வசிககின்ற நகரைாக உள்ைது. கபருவாரியாக 
சன்னி இஸலாமியரகள் வாழும் இந்நாட்டில், 
ஏமனய ைற்ற ைதங்கள் கதாடரபான 
வழிபாடுகள் வீடுகளிதலதய நமடகபறுவது 
வழககைாக உள்ைது.

ைால்ததீவுகளின் பிரதைர அகைது ஜகி 
1974 இந்தியா வந்ததுதான், அந்நாட்டின் 
முதல் அரசுமுமற பய்ணைாகும்.

 நவம்பர 1968இல் ைால்ததீவு விடுதமல 
கபற்றதிலிருந்து இந்தியாவிற்கும், 
அந்நாட்டிற்கும் முமறயான உறவுகள் 
ஆரம்பி்ததன. இந்தியா, ைால்ததீமவ 

அங்கீகரி்தத மூன்றாவது 
நாடாகும். இதன் பிறகு இரு 
நாட்டின் பிரதிநிதிகளும் 
உறவுகள் தைம்பட 
ச ந் தி ப பு க ளு ம் , 
த ப ச் சு வ ா ர ்த ம த க ளு ம் 

முகமது நஷீத்

நட்ததபபட்டன. அவற்றில் ைால்ததீவுகளில் 
கபாருைாதார வைரச்சி உச்சநிமலமய 
தநாககி கசன்றது.

இம்ைாதிரியான சுமூக உறவுகள், 
குடியரசு்ததமலவர நஷீ்த பதவி வகி்தத 
கால்ததிலும் வழகக்ததில் இருந்தது. நஷீ்த 
குடியரசு்ததமலவர ஆனவுடன் முதல் 
அரசுமுமற கவளிநாட்டுப பயனைாக 2008இல் 
இந்தியா வந்தார. 2008இல் நமடகபற்ற 
இச்சந்திபபின்தபாது இந்தியா, ைால்ததீவிற்கு 
100 மில்லியன் டாலமர அதனுமடய 
சுற்றுலா்ததுமற வைரச்சிககு கடன் 
அளிபபதாக உ்ததிரவாதம் அளி்ததது. 
இதன்பிறகு இரு நாட்டினரின் அரசு 
கதாடரபான சந்திபபுகள் கதாடரந்த வண்ணம் 
இருந்தன. 2012 இல் நஷீ்த அவரகள் 
பதவியிலிருந்து தூககி எறியபபட்டார.

பின்்னணி
இந்தியா ைற்றும் ைால்ததீவுகள், இனம், 

கைாழி, கலாச்சாரம், ைதம் ைற்றும் வர்ததகம் 
கதாடரபாகவும் சுமூகைான பல்பரிைா்ண 
உறவுகமை தைற்ககாணடு வந்துள்ைன. 
1965இல் ைால்ததீவுகளின் சுதந்திர்ததிற்கு 
பிறகு அந்நாட்மட அங்கீகரி்தத முதல் நாடு 
இந்தியாவாகும். 

அணமட நாட்டுடன் முதன்மையான 
உறவு என்ற ககாள்மகயின்படி “ைால்ததீவின் 
சமூக-கபாருைாதார வைரச்சிககு உதவிட 
முழு உதவியாக இருந்தது. இதன் 
கதாடரச்சியாக ைால்ததீவின் எல்லா 
பிரச்சமனகளுககும் இகககாள்மகமய 
பின்பற்றி நல்லுறமவ ஏற்படு்ததிக ககாணடது. 

இந்தியா-மாலத்தீவின் ்ாதுகாபபு 
முககியத்துவம்
புவிய்மபபு

ைால்ததீவு லச்ச்ததீவிலிருந்து 700 கி.மீ 
கதாமலவிலும், இந்திய பிரதான 
இட்ததிலிருந்து 1200 கி.மீ கதாமலவிலும் 
அமைந்துள்ைது. தைலும் சீனாவின் இருபபு, 
இந்தியாவிற்கு ைாகபரும் அச்சுறு்ததமல 
விமைவிககிறது.
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இந்தியா ம்ருஙகடைல் நமலாதிககம்

ைால்ததீவில் சீனாவின் இருபபால் 
தநரடியாகதவா (அல்லது) ைமறமுகைாகதவா 
இந்திய கபருங்கடலில் தன் கட்டுபபாட்மட 
நிறுவுவதற்கும், கட்டுபபடு்ததவதற்கும் வாயபபு 
அதிகம். தைலும் அரபு நாடுகளிலிருந்து 
வரககூடிய ஆற்றல் பகிரவு, ைால்ததீவு 
வழியாகதவ வருவது வழககைாக உள்ைது.

மணடைல ஏற்றத்்ாழ்வு

இந்திய கபருங்கடல் ைணடல்ததில் 
இந்தியா, ைால்ததீவு, கசஷல்ஸ, ைற்றும் 
கைாரிஷியஸ தபான்ற நாடுகளுடன் இம்ணந்து 
நட்பு பாராட்டுவது சீனாவிற்கு பிரச்சிமனயாக 
உள்ைது. சீன-ைால்ததீவு நல்லுறவானது 
இந்தியாவின் நிமலமய குமறககும் வண்ணம் 
உள்ைது.

ம்ாரு்ளா்ார உ்றவுகள்

மாலத்தீவில் இந்தியர்கள்

கிட்ட்ததட்ட 25,000 இந்திய ைககள் 
ைால்ததீவில் பல்தவறுபட்ட துமறகளில் 
பணிபுரிந்து, கபாருைாதார வைரச்சிககு 
பங்களிககின்றனர. 

நீல ம்ாரு்ளா்ாரம்

கடல் வை்தமத மையைாக ககாணடதாக 
ைால்ததீவின் கபாருைாதாரம் இயங்குகிறது. நீல 
கபாருைாதாரம் என்று அமழககபபடும் 
இவ்வமக நடவடிகமககளின் பாதுகாபபிற்கும், 
நிமலயான அபிவிரு்ததிககும் அடி்ததைைாக 
உள்ைது.

சுறறுலாத்து்்ற

இரு நாடுகளுககிமடதய சுற்றுலா்ததுமற 
சாரந்த உறவுகளும், சந்திபபுகளும் 
நடந்தவண்ணம் உள்ைது. தைலும் 6% இந்திய 
சுற்றுலாப பயணிகளும் ஒவ்கவாரு ஆணடும் 
ைால்ததீவிற்கு பயணிககின்றனர.

1  3  இந்தியப ம்ருஙகடைல் ்குதியில் 
ஒரு இன்றிய்மயா் ம்றகு ஆசியா 
சகதியின் ஒரு வ்லபபின்்னலாக 
இருககும் மாலத்தீவுடைன் இந்தியா 
இராணுவம் மறறும் ்ாதுகாபபு து்்றயில் 
அ்ன் ஒத்து்ழபபு ந்்வயாகி்றது.

5  

8  

9  

2  

4  6  10  

7  மாலத்தீவு ஏன் இந்தியாவிறகும் முககியமா்னது 
என்்்றகா்ன 10 காரணஙகள்

 மாலத் தீவா்னது இந்தியப 
ம்ருஙகடைலில் ராணுவ முககியத்துவம் 
வாயந்் ்குதியில் அ்மந்தும் 1200 
நகாரல் தீவுக்்ளக மகாணடைதும், சீ்னா, 
ஜப்ான், இந்தியா ஆகிய நாடுகளுககு 
்்டையில்லாமல் ஆற்றல் ந்்வ்ய 
அளித்துவரும் கடைல்வழி ்ா்்ககு 
அடுத்தும் அ்மந்துள்்ளது.

 ்த்து ஆணடுகளுககு முன்்ன்ாக 
சீ்னா, ்்னது கடைற்்டை கப்்ல இந்திய 
ம்ருஙகடைலுககு ஏடைன் வ்்ளகுடைாப 
்குதியில் கடைறமகால்்லககு எதிரா்ன 
நடைவடிக்கககு அனுபபி ்வத்்து. 
இந்் நி்லயில்்ான் மாலத்தீவா்னது 
நி்லயா்ன வ்ளர்சசி ம்றறு 
இபம்ாழுது சர்வந்ச புவியரசியலில் 
இ்யமாக வி்ளஙகுகி்றது.

 மாலத்தீவில் சீ்னாவின் 

ம்ரும்ளவிலா்ன ம்ாரு்ளா்ார 

இருப்ா்னது, இந்தியாவிறகு 

ம்ருஙகு்்றயாகும். அந்நாடு, 70% 

்்னது கடைனுககு சீ்னாவிறகு 

கடைன்்ட்டுள்்ளது. இந்தியா்வ 

பின்னுககு ்ள்ளிவிட்டைது. 

்றம்ாழுதுள்்ள அரசியல் 

மநருககடியா்னது இந்தியாவிறகு 

சரியா்ன வாயப்ளித்துள்்ளது.

 ம்ருவாரியா்ன மககள் ம்ா்க 

நஷீத்தின் எம்.டி.பி. (MDP) கட்சி்ய 

ஆ்ரிககி்றார்கள். இககட்சியா்னது 

இந்தியா முன்்னாள் அதி்ர் யாமினுககு 

எதிராக மசயல்்டை விரும்புகி்றது.

 சார்க அ்மபபில், மாலத் தீவும் ஒரு 

உறுபபி்னர் நாடைாகும். இது இப்குதியில் 

இந்தியா ்்ல்ம ்ாஙகுவ்றகு 

மாலத்தீவு அ்றகு மிகவும் 

முககியமாகும். யூரி ்ாககு்லுககு பி்றகு, 

்ாகிஸ்ானின் நடைககும் சார்க உசசி 

மாநாட்்டைப பு்றககணிகக நவணடும் 

என்று இந்தியாவின் அ்ழப்் 

பு்றககணித்து வரும் ஒநர சார்க நாடு 

மாலத் தீநவ ஆகும்.

 யாமின் ஆட்சியின் கீழ், தீவிரவா்ப 
ந்ாககு மிக நவகமாக அதிகரித்்து. 
சிரியாவில் மவளிநாட்டு ்்டைய்னரின் 
ம்ரும் ்குதியி்னர் ஒருவர் மாலத்தீ்வ 
சார்ந்்வர்க்ளாக உள்்ள்னர். இந்தியாவுககு 
நகடு உணடைாககும், ஒரு இஸலாமிய 
தீவிரத்்் ்டுத்து நிறுத்துவதில் 
்வறிபந்ா்ன அண்டை நாடைாக 
இருககி்றது.

 இந்தியாவும்- மாலத்தீவும் இ்ன, 
மமாழி, கலாசசாரம், ம்ம் மறறும் வணிக 
ம்ாடைர்்்க ்கிர்ந்து மகாள்கின்்ற்ன. 
1965 ஆம் ஆணடு மாலத்தீவு சு்ந்திரம் 
அ்டைந்்வுடைன் மு்லில் அஙகீகரித்் 
நாடு இந்தியாவாகும், பி்றகு 1972 ஆம் 
ஆணடு “மாநல”யில் அ்ன் 
தூ்ரகத்்் அ்மத்துக மகாணடைது.

 மாலத்தீவில் 25,000 இந்திய 

நாட்டி்னர் வசிககி்றார்கள் (இது 
இரணடைாவது புலம் ம்யர்ந்் சமுகம் 
ஆகும்) ஒவ்மவாரு ஆணடும் 
மாலத்தீவுகள் ம்றும் சுறறுலாப 
்யணிகளின் எணணிக்கயில் இந்திய 
சுறறுலாப ்யணிகளின் எணணிக்க 
6% ்ஙகி்்னக மகாணடை்ாகும்.

 மாலத்தீவு நட்புணர்வுககு கல்வி, 
மருத்துவ சிகிச்ச ம்ாழுது ந்ாககு 
மறறும் வர்த்்கம் ஆகியவறறிறகு 
விரும்பி வருவ்றகு இந்தியா உகந்் 
நாடைாக இருககி்றது. மவளியு்றவு 
அ்மசசகமா்னது அதிக 
எணணிக்கயிலா்ன மாலத்தீவி்னர் 
இந்தியாவில் கல்வி மறறும் மருத்துவ 
சிகிச்ச நமறமகாள்வ்றகு நீணடை 
காலத்திறகு விசா நீடிப்் நமலும் 
நமலும் நீட்டிகக நவணடியுள்்ளது.

இந்தியப ம்ருஙகடைல்

மாலத் தீவு

இந்தியா

சீ்னா
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சுகா்ாரம்

கபருவாரியான ைால்ததீவு ைககளுககு 
ைரு்ததுவ ரீதியான முதல் அணமட நாடாக 
இந்தியா விைங்குகிறது. இதன் மூலம் இந்திய 
சுகாதார்த துமற வைரச்சி காணகிறது.

அரசியல் உ்றவுகள்

அரசியல் குழப்ம்

அரசியல் குழபபம் அரசியலில் 
நிமல்ததன்மை இல்லாததால் ைால்ததீவில் 
தீவிரவாதம், ைத அடிபபமடவாதம், கட்ததல் 

காகடைஸ நடைவடிக்ககள் மாலத்தீ்வ இந்தியா காப்ாறறியுள்்ளது

1988இல் 80-200 இலங்மக தமிழ 
தபாராளிகள் (PLOTE) அபதுல்லா லு்ததுபி என்கிற 
கதாழிலதிபரின் சூழச்சியில் ைால்ததீமவ தநாககி 
தாககுதல் நட்ததினர. ைால்ததீவில் ஊடுருவிய 
பிறகு, அவரகள் தமலநகரைான ‘ைாதல’வில் 
ஊடுருவி முககியைான பகுதிகமை ஆககிரமி்ததனர. 

குடியரசு்ததமலவர அபதுல் கயமின் 
ஆட்சிமய கமலபபதற்கு முமனந்தனர. ஆனால் கயும், ைால்ததீவின் ததசியப பாதுகாபபு பணி 
தமலமையிட்ததில் தஞசம் புகுந்தார. கயும் பல நாடுகளுககு அதாவது இந்தியா, பாகிஸதான் 
அகைரிககா, பிரிட்டன், ைதலசியா, இலங்மக பிரச்சிமனமய விைககினார. அகைரிககாாவும், 
பிரிட்டனும், தங்கைால் தநரடியாக நடவடிகமகயில் இறங்க இயலாது என்றும், இந்தியா மூலம் 
தீரவு கிமடகக கபறும் என்றும் நம்பிகமக அளி்ததனர. பிரதைர ராஜிவ் காந்தி மூலைாக இந்தியா 
கவகுதவகைாக தீரவு நடவடிகமகயில் இறங்கியது.

குடியரசு்ததமலவர கயுமின் தவணடுதகாள் கிமட்தத சில ைணி தநரங்களில் இந்திய 
பமடவீரரகள் ைால்ததீவில் இருந்தனர. நவம்பர 3 1988 இல் 15.30 ைணி அைவில் இந்திய பமட 
வீரரகமை ைால்ததீவில் இறககியது. கயூமின் கசயதி கிமட்தத 16 ைணி தநரங்களில் ஆகரா 
தபார விைான நிமலய்ததிலிருந்து இல்யுசன் II 76 தபார விைானம் கிைம்பியது. 2,500கிதலா 
மீட்டர கடந்து இந்தியா விைானபபமடயின் 44-வது ஸதகாட்ரன், முற்றுமகயிடபபட்ட 
ைாதலதமலநகருககு ஒரு கிதலாமீட்டர கதாமலவிலுள்ை ஹல்ஹிதல விைான நிமலய்ததில் 
இறங்கியது. தைலும் தமரயிறககபபட்ட இந்திய விைானப பமடவீரரகள், குடியரசு்ததமலவர 
கயுமை மீட்கடடு்ததனர. தபாராட்டககாரரகள் விரட்டியடிககபபட்டனர.

இலங்மக தமிழ தபாராளிகள் நகரம் முழுவதும் பல முககிய பகுதிகமைக 
மகபபற்றியதபாது, அவரகள் கணகாணிகக ைறந்த ஒரு பகுதி ஹல்ஹிதல விைான நிமலயம். 
இந்த நுமழவாயிமல யாரும் கவனிககாைல், இந்திய விைானப பமடவீரரகள் தமரயிறங்கின. 
விமரவாக விைான நிமலய்ததின் கட்டுபபாட்மட எடு்ததுக ககாணடனர. பின்னர  
கைாணதடாகள் படகுகமைப பயன்படு்ததி தமலநகருககுள் நுமழந்து குடியரசு்ததமலவர 
கயூமை மீட்டு, தபாராளிகமை விரட்டியடி்ததனர.

இந்திய தரபபில் இந்நடவடிகமகயில் எந்தவித இழபபும் இல்லாதது என்பது சிறபபு 
வாயந்ததாக கருதபபடுகிறது. ஆசியாவின் பாதுகாபபில் இந்தியா மிகச்சிறபபாக பங்காற்ற 
முடியும் என்பமத நிரூபி்ததது காகடஸ நடவடிகமக. அகைரிககா அதிபர கரானால்டு ரீகன் 
முதல் பிரிட்டனின் பிரதைர ைாரககரட் தாட்சர வமர உலக சமூகம் அமன்ததும் இந்தியாவின் 
இந்த உறுதியான நடவடிகமகமய பாராட்டினாரகள்.

இந்திய ந்ார் விமா்னம் இல்யுசன் II-76
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ைற்றும் தபாமத கபாருள் பழககம் அதிகைாகதவ 
அச்சுறு்ததுகிறது. ஐ.எஸ.ஐகள் ைற்றும்  
லஷ்கர-இ-கதாயபா தபான்ற தீவிரவாத 
இயககங்களும் ைால்ததீவில் நிமலயூன்றி 
நிற்கின்றன.

சார்க அ்மபபு

சாரக அமைபபானது இந்தியாவிற்கும், 
அணமட நாடுகளுககும் உள்ை உறவுகமை 
வலுமைபபடு்ததுவதாக உள்ைது. ஆனால் சாரக 
நாடுகளில் சீனா ஊடுருவி இருபபதால் 
இந்தியாவின் நிமல சற்று பின்தனாககி உள்ைது 
எனலாம். பாகிஸதானின் தபாககுவர்ததிலும் 
இலங்மகயில் ஹம்பன்ததாட்டா துமறமுகம் 
தபான்றவற்றிலும் சீனாவினால் கட்டுைானம் 
கசயயபபட்டுள்ைது. சீனாவிற்கு அடு்தத 
கவனம் ைால்ததீவில் உள்ைது.

இந்திய-மாலத்தீவு உ்றவுகளில் ்றந்ா்்ய 
வ்ளர்சசி

இரு நாடுகளின் அரசியல் 
நிமலமைமயபகபாறு்தது உறவுகள் பாதிபமப 
சந்திககின்றது. 2013இல் யாமீன் 
குடியரசு்ததமலவர நஷீமத ததாற்கடி்ததார. 
யாமீனின் ஆட்சியில் இந்தியாவுடனான 
உறவுகள் தைாசைமடந்த நிமலயில் சீனாவுடன் 
வலிமையான உறவிமனக ைால்ததீவு 
உணடாககி வருகிறது. இமத பின்வரும் 
நடவடிகமககள் நிரூபிககின்றன.

  இந்தியாவுடனான ‘ஜி.எம்.ஆர’ திட்டம் 
2012இல் ைால்ததீவு ர்தது கசயதது. 
500மில்லியன் டாலர ைதிபபுள்ை இ்ததிட்டம் 
ைால்ததீவு தமலநகரைான “ைாதலககு” 
அருதக பன்னாட்டு விைான நிமலயம் 
அமைபபதற்காக திட்டமிட்டதாகும். 
இ்ததிட்டம் தற்தபாது சீனாவிடம் 
தரபபட்டுள்ைது.

  2015இல் இந்திய பிரதைர ைால்ததீவு 
பய்ண்தமத ர்தது கசயதார. ைால்ததீவில் 
நிலவிய எதிரைமறயான அரசியல் 
சூழச்சிதய கார்ணைாக காட்டபபட்டது.

  2017இல் சீனாவிற்கும், ைால்ததீவிற்கும் 
சுதந்திர வர்ததக ஒபபந்தம் 

மககயழு்ததிடபபட்டது. பாகிஸதானிற்கு 
அடு்தததாக சீனாவுடன் ைால்ததீவு 
இந்நடவடிகமககளில் ஈடுபட்டுள்ைது. 
ஆனால் இந்தியாவுடன் இம்ைாதிரியான 
ஒபபந்தம் மககயழு்ததிடபபடவில்மல 
என்பது உணமை.

  கூட்டு பாதுகாபபு ஒபபந்த நடவடிகமக 
2018இல் ைால்ததீவிற்கும், பாகிஸதானிற்கும் 
இமடதய மககயழு்ததிடபபட்டுள்ைது. இந்த 
ஒபபுதல் பாகிஸதானின் இராணுவ பமட 
தைபதியின் பய்ண்ததின் தபாது ைால்ததீவில் 
முடிவு கசயயபபட்டது. கவளிபபமடயாகதவ 
இந்தியாவிற்கும் எதிராக நகர்ததபபடும் 
காயாக இந்நடவடிகமக விைககுகிறது.

தைற்கூறிய அமன்தது நடவடிகமககளும் 
இந்தியாவிற்கு எதிராக இருபபினும், இந்தியா 
தைது கபாறுமைமயயும், சகிபபுதன்மைமயயும் 
இழககாைல் ைால்ததீவுடனான உறவுகமை 
புதுபபிககும் முயற்சி கசயது வருகிறது. ஆனால் 
2018இல் ததரதல் கவற்றி கபற்ற தசாலி 
குடியரசு்ததமலவராக பதவிதயற்கும் 
நிமலயில் பல்தவறு பிரச்சிமனகமை சிந்திகக 
தவணடியிருககிறது.

  இந்திய கபருங்கடல் நாடுகள் 
அமைபபிலிருந்து எதிரபபு கிைம்பியதபாது 
இந்தியா ைால்ததீமவ இவ்வமைபபில் 
இம்ணபபதற்கு மூ்தத உயரதிகாரிகமை 
சைாதானபபடு்ததியது. இதன்மூலம், 
ைால்ததீவு புதிய உறுபபினராக இந்திய 
கபருங்கடல் நாடுகள் அமைபபில் 
தசரககபபட்டது.

  ைால்ததீவுகள் தவணடுதலுககு இ்ணங்க 
தடாரனியர தபார விைான்தமத உடனடியாக 
கவளியுறவு்ததுமற அமைச்சகம் உறுதி 
கசயதது.

  ைால்ததீவின் புதிய அரசாங்கம், 
சீனாவுடனான சுதந்திர வர்ததக 
ஒபபந்த்ததிலிருந்து கவளிதயறுவதற்கு 
முடிவு கசயதுள்ைது. சீனாவின் ஒரு 
தமலபபட்சைான ஒபபந்தைாக இருபபதால் 
ைால்ததீவு கவளிதயற முடிவு கசயதது.
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இந்திய-மாலத்தீவு ம்ாடைர்்ா்ன இ்டைமவளிகள் 

சீ்னாவின் இருபபு 

ைால்ததீவுகளில் சீனாவின் 
உள்கட்டுைான திட்டங்கள் இந்திய 
நிறுவனங்களுககு ைாகபரும் தபாட்டியாக 
உள்ைது.

சீ்னா-மாலத்தீவு சு்ந்திர வாணி் ஒப்ந்்ம் 

சீனாவுடனான சுதந்திர வர்ததக 
ஒபபந்தம் கதாடரபான சரியான தீரமவ 
இன்றைவில் ைால்ததீவு மூலம் கவளியிட 
தயாராகிறது. தைலும் எதிரகால முதலீடு 
கதாடரபாகவும் சரியான நிமலமை ைால்ததீவு 
கதரிவிகக ைறுககிறது.

இந்திய-மாலத்தீவு வர்த்்கம் கு்்றபபு

இந்தியாவிற்கும் ைால்ததீவிற்கும் 
இமடதய வர்ததகம் இன்றைவில் 200 
அகைரிககா டாலர வமர, குமறவாகதவ 
கா்ணபபடுகிறது.

2018 இல் இபராஹிம் தசாலி ைால்ததீவின் 
குடியரசு்த தமலவராக பதவிதயற்ற பிறகு 
ைாற்றங்கமை எதிரதநாககி கா்ததிருககிறது. 
தசாலியின் பதவிதயற்பு விழாவில் இந்திய 
பிரதைர பங்தகற்று அமைதிமயயும், 
நட்புறமவயும் கதரிவி்ததார. இபராஹிம்  
முகைது தசாலியின் இந்தியப பய்ணம் 2018, 
டிசம்பர 16-18“ அன்று நடந்தது அபபய்ண்ததில் 
”இந்தியாதவ முதன்மை்ததும் என்ற 
ககாள்மகமய வலியுறு்ததினார.” தைலும் 
இந்தியா ைால்ததீவின் சமூக கபாருைாதார 
வைரச்சிககாக 1.4 மில்லியன் டாலரகள் 
அளிபபதாக உறுதி கசயதது.

எதிர்கால ஒத்து்ழபபு

சமீப்ததிய அரசியல் ைாற்றங்கள், 
இந்தியா ைற்றும் ைால்ததீவு 
நாடுகளுககிமடதயயான உறவுகமை 
புதுபபிகக, ஒரு சிறந்த வாயபபாக 
கருதபபடுகிறது. நம்பிகமக கட்டுைான்ததின் 
பின்வருவன கவன்ததிற்கு உட்பட்டது. 

  ைால்ததீவுடனான முதலீட்டு ஒ்ததுமழபமப 
தைம்படு்தத ஆதலாசமன குழு 
ஒன்மறமை்தது பிரச்சிமனககுரிய 
பகுதிகமை ஆயவு கசயவதற்கு முமனய 
தவணடும். தைலும் இககுழுவானது 
முதலீட்டில் குமறபாடுகள் உள்ை 
பகுதிகமை கணடறியலாம்.

  இலவச (அ) அன்பளிபபு ககாள்மக 
ைால்ததீவிற்கு அவசியைாக உள்ைது. 
சீனாவின் கபயரைவிலான முதலீடுகள் 
தடுபபதற்கு இந்தியா தைற்கூறிய வழிமய 
பின்பற்ற தவணடியது அவசியைாகிறது.

  இந்தியா தீவிரவாத எதிரபபு ஒ்ததுமழபமப 
ைால்ததீவுடன் தசரந்து உருவாககுதல் 
தவணடும். ைால்ததீவில் காவல்துமற 
ைற்றும் ததசிய பாதுகாபபு பமடயுடன் 
தசரந்து பயிற்சி ைற்றும் திறன் 
தைம்படு்ததுதல் தபான்ற வழிகமை 
பின்பற்ற தீவிரவாத்தமத ஒடுககுவதற்கு 
முயற்சிககவும் தவணடும்.

  நிரந்தைான அடிககடி நிகழககூடிய 
பாதுகாபபு கதாடரபான 
தபச்சுவார்தமதயில் இரு 
நாடுகளுககிமடதயயான பாதுகாபமபயும், 
நட்புறமவயும் வைரககும் சிறிய நாடுகைான 
ைால்ததீமவ தபால உள்ை ைற்ற 
நாடுகமையும் இந்தியா தன் 
கபருந்தன்மையான அணுகுமுமறயின் 
மூலம் உறமவ வைரகக தவணடும். இதற்கு 
குஜரால் ககாள்மக தபான்றமவகமை 
பயன்படு்ததி உணமைமயயும் 
நம்பிகமகமயயும் தைம்படு்ததலாம்.

  சாரக ைற்றும் இந்திய கபருங்கடல் 
நாடுகள் அமைபபு தபான்ற அமைபபுகள் 
நல்லுறவு நாடுகைாக பயன்படு்ததி 
பல்தவறு பிரச்சிமனகளுககு முடிவு 
கா்ணலாம். 

  தைலும் பல்தவறு உறவுமுமற கதாடரபான 
பிரச்சிமனகளுககு இந்தியா இலங்மக 
ைற்றும் ைால்ததீவு ஆகிய நாடுகள் ஒன்று 
தசரந்து மு்ததரபபு கசயல் வழிமுமறமய 
உருவாககி தீரவு கா்ணலாம்.
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குஜ்ரால் மகாள்்க 
குஜரால் ககாள்மக என்பது, இந்தியாவின் அணமட நாடுகளுடன் நட்பு 

பாராட்டுவதற்கு உணடான ஐந்து அம்சங்கமை உள்ைடககியது ஆகும். 
இகககாள்மக முன்னால் கவளியுறவு துமற அமைச்சராகவும், பிரதைராகவும் 
பதவி வகி்தத I. K. குஜரால் அவரகைால் உருவாககபபட்டது. இகககாள்மகயின்படி, 
இந்தியாவின் நிமலயும், வலிமையும் ஏமனய நாடுகளுடன் உள்ை உறவுகமை 
நிர்ணயிககிறது. அணமட நாடுகளுடன் நட்பு பாராட்டுவது மிகவும் அவசியைாக 
கருதபபடுகிறது. இகககாள்மககள் பின்வருவன:

  முதலாவதாக, அணமட நாடுகைான பங்கைாததஷ், பூடான், ைால்ததீவு, தநபாைம், இலங்மக 
தபான்ற நாடுகள் இந்தியாவின்மீது மவ்ததுள்ை நம்பிகமக, உணமையின் அடிபபமடயில் 
தன்னாலான அதிகைான உதவிகமையும் எதிரபாரபபில்லாைல் கசயகிறது.

  இரணடாவதாக, எந்த ஒரு கதன்கிழககு ஆசியா நாட்டிற்கும், தன் அணமட நாடுகளுககு 
எதிரான காரியங்கமை நிகழ்ததுவதற்கு தன் நாட்டில் இடைளிககககூடாது.

  மூன்றாவதாக, எந்த ஒரு நாடும், கதன்கிழககு ஆசியாவின் ைற்ற நாடுகளின் உள்ை 
பிரச்சிமனகளில் தமலயிடககூடாது.

  நான்காவதாக, அமன்தது கதன்கிழககு ஆசிய நாடுகளும் ஏமனய நாடுகளின் நிலபபரபமபயும், 
இமறயான்மைமயயும் ைதி்ததல் தவணடும்.

  ஐந்தாவதாக, அவரகள் தங்கள் தைாதல்கமை அமைதியான இருதரபபு 
தபச்சுவார்தமதகளின் மூலம் தீரககபபட தவணடும்
தைற்கூறிய ககாள்மகமய, அமன்தது நாடுகளும், பின்பற்றுகின்ற 

பட்ச்ததில் நட்புறவும், நம்பிகமகயும் நீடிககும். கதன் கிழககு ஆசிய நாடுகளின் 
ஒற்றுமைமய தைம்படு்ததலாம். இந்திய-பாகிஸதானின் தைாசைமடந்த 
உறவுகமையும் சீரபடு்ததலாம் என்பது குஜராலின் தநரைமற ககாள்மக அம்சைாகும்.

குஜ்ரால்

10.10  இந்திய அயல்நாட்டு மகாள்்கயில் ்றந்ா்்ய புதிய மாற்றஙகள்

“கிழககு தநாககி ககாள்மக” ைற்றும் “கிழககு தநாககி கசயல்பாடு” இமடதயயான 
தவறுபாடுகள் இந்தியாவுடனான கபாருைாதார ஒருங்கிம்ணபமப உணடாககுவதற்காகதவ 
“கிழககு தநாககி ககாள்மக” உணடாககபபட்டது. அததசையம் “கிழககு தநாககி கசயல்பாடு” 
என்பது கபாருைாதார ைற்றும் பாதுகாபபு கிழககு ஆசியாமவயும் உள்ைடககியது ஆகும்.
“கிழககு நநாககி மகாள்்க”யின் இலககுகள்
1.  ஆசிய- பசிபிக ைணடல்ததில் உள்ை நாடுகளுககிமடதய கபாருைாதார ஒ்ததுமழபபு, கலாச்சார, 

ைரபு ைற்றும் ராணுவம் சாரந்த உறவுகமை இரட்டிபபு ைற்றும் பலதரபபு கட்டங்களில் 
தைம்படு்ததுதல்.

2.  வடகிழககு ைாநிலங்களுடன் அணமட நாடுகமை இம்ணககும் பரஸபர நடவடிகமககள் 
கசயல்முமறபடு்ததுதல்.

3.  பாரம்பரிய நட்பு நாடுகள் ைட்டுைல்லாது, ைற்ற நாடுகமை வர்ததக்ததிற்காக அமை்ததல், இதில் 
இந்திய பசிபிக நாடுகளுககு முககிய்ததுவம் அளி்ததல்.

“கிழககு நநாககி மகாள்்க” மறறும் “கிழககு நநாககி மசயல்்ாடு” 
இ்டைநயயா்ன நவறு்ாடுகள்
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அருஞமசாறம்ாருள் 

  கூட்டு நடவடிகவ்க குழு: இரு (அ) பல 
நாடுகளுககிமடதயயான கூட்டு 
நடவடிகமக தைற்ககாள்ளுதல். 
இந்நடவடிகமக மூலம் கபாருைாதார, 
கலாச்சார உறவுகமை வலிமைபபடு்ததுதல்.

  வடமேற்கு ேகா்ககாண எல்வலை: பிரிட்டிஷ் 
அரசின்தபாது, கூட்டாட்சியால் நிரவாகம் 
கசயயபபட்ட ைாகா்ணம்.

  தூதர்கம்: நாடுகளுககிமடதயயான 
உறவுகமை முன்தனற்றலுககு உதவும் 
கருவி (அ) நிறுவனம்.

  உலை்க வர்தத்க அவேப்பு: 
நாடுகளுககிமடதயயான கபாருைாதார 
ைற்றும் வர்ததகம் கதாடரபான 
திட்டங்கமை உருவாககும் உலக வர்ததக 
அமைபபாகும்.

  சகாரக: கதற்காசிய ைணடல கூட்டமைபபு, 
கதற்காசியாவில் அமைந்துள்ை 
நாடுகளுககிமடதயயான ஒ்ததுமழபமப 
பலபபடு்ததி உருவாககிய அமைபபு.

  நம்பிகவ்க குவைெகாடு: இரு 
நாடுகளுககிமடதயயான கூட்டுறவுகளின் 
எதிரைமற இராஜதந்திர்ததின் யுகதியாகும்.

  அணிமசரகா இயக்கம்: அணிதசரா இயககம் 
என்பது மூன்றாம் உலக நாடுகமை ஒன்று 
தசரந்த உருவாககிய இவ்வமைபபு 
முதலாளி்ததுவ ைற்றும் கம்யூனிஸட் 
கூட்டமைபபிலிருந்து நடுநிமல 
வகிககிறது.

  ேகாநிலை அவேதி ேற்றும் மேம்ெகாட்டுக 
குழு: பரைாவின் இராணுவ அரசாங்க்தமத 
அலுவலக கபயராக அமைதி ைற்றும் 
வைரச்சி குழு என அமழககபகபற்றது.

  பிபரட்டன் வுட்ஸ் முவை: முதலாக 
தரபபில் உள்ை தைற்க்ததிய 
நாடுகளிமடதயயான வர்ததகம் ைாறாைல் 
நிதி உறவுகமை உருவாககும் விதிகமை 
நிறுவியது.

  அதீத சகதி நகாடு்கள்: கபாருைாதார 
ைற்றும் இராணுவ்த துமறகளில் 
முன்தனறிய நாடுகள் ஆகும்.

இந்தியாவின் “கிழககு நநாககி மகாள்்க”

இகககாள்மக திட்டம் 1991இல் பிரதைர நரசிம்ைராவ் அவரகைால் கதாடங்கபபட்டது. 
இ்ததிட்ட்ததின் மூலதை இந்தியாவின் இலககு தைற்கிலிருந்து கதன் கிழககு ஆசியா  
நாடுகளுடனான கபாருைாதார ஒருங்கிம்ணபபு கதாடரபான நடவடிகமககள் எடுபபதற்கு 
திட்டமிடபபட்டது. 2014 நவம்பர ைாதம் நமடகபற்ற கிழககு ஆசியா கூட்ட்ததில் ஜனதா 
ஆட்சியானது, இ்ததிட்ட்தமத “கிழககு தநாககி கசயல்பாடு ” ஆக ைாற்றியது.

அண்டை நாடுகந்ள மு்ன்்ம முககியத்துவம் ம்று்்வ என்்றால் என்்ன?

  இந்தியாவின் கவளிநாட்டு ககாள்மகயானது நட்புறவில் அணமட நாடுகளுககு முககிய்ததுவம் 
அமைந்து நட்புறமவ வைரககும் விதைாக வடிவமைககபபடல்.

  பிரதைர நதரந்திர தைாடி முதன் முமறயாக பிரதைர பதவி ஏற்றதபாது, அபபதவி ஏற்பு 
விழாவிற்கு கதற்காசியாவின் அமன்தது நாடுகளின் தமலவரகளுககும் அமழபபு 
விடுககபபட்டது பின்பு அவரகளுடன் இரு தரபபு உறவுகள் குறி்ததும் விவாதிககபபட்டது. இது 
ஒரு சிறிய சாரக ைாநாடு என்று கூறபபட்டது.

  முதன் முதலில் பதவி ஏற்ற பிறகு பிரதைர பூடானிற்கு பய்ணம் கசயதார.
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I. சரியா்ன வி்டைக்்ளத் ந்ர்வு மசயயவும்

1. கிழககு தநாககி ககாள்மகமய உருவாககியவர

அ) நதரந்திர தைாடி ஆ) இந்திரா காந்தி 
இ) நரசிம்ை ராவ் ஈ) ராஜிவ் காந்தி

2. இந்தியா அமைதி காககும் பமடமய எங்கு அனுபபியது

அ) பங்கைாததஷ் ஆ) ைால்ததீவு 
இ) இலங்மக ஈ) மியான்ைர

3. நவீன இந்தியாவின் சிற்பி

அ) எம்.என்.ராய ஆ) பி. ஆர. அம்தப்தகர 
இ) ஜவஹரலால் தநரு ஈ) ராஜாராம் தைாகன் ராய

4. கச்ச்ததீவு எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ைது.

அ) இலங்மக ஆ) பரைா 
இ) பூடான் ஈ) ைால்ததீவு

5. இந்திய சுதந்திர்ததின்தபாது காஷ்மீரின் ைன்னர

அ) குருமீ்த சிங் ஆ) அைரிந்தர சிங் 
இ) கரன் சிங் ஈ) ஹரி சிங்

6. இந்தியா ைறுசீரமைககபபட்ட நாடு எது ?

அ) ஆபகானிஸதான் ஆ) கவனிசுலா 
இ) கியூபா ஈ) சீனா

7. சிம்லா ஒபபந்தம் எந்கதந்த நாடுகளுககிமடதய நமடகபற்றது.

அ) இந்தியா-பாகிஸதான் ஆ) இந்தியா- அகைரிககா 
இ) இந்தியா-ரஷ்யா ஈ) எதுவும் இல்மல

8. சிம்லா ஒபபந்த்ததில் மககயழு்ததிட்டவர.

அ) இந்திரா காந்தி ஆ) ஜவஹரலால் தநரு 
இ) லால்பகதூர சாஸதிரி ஈ) வி.பி.சிங்

9. 9/11 தாககுதல் எங்கு நடந்தது?

அ) அகைரிககாா ஆ) பாகிஸதான் 
இ) ஸகபயின் ஈ) இந்தியா

10. ஐ.நா சமப உருவாககபபட்ட ஆணடு
அ) 1945 ஆ) 1946 
இ) 1919 ஈ) 1944

மதிபபிடு்ல்
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11. பின்வருவற்மற கருதுக.

1.  “கிழககு தநாககி ககாள்மக” என்பதற்கு கிழககு நாடுககிமடதயயான கபாருைாதார 
ஒருங்கிம்ணபமப அதிகரி்ததல் தைலும் கதன் கிழககாசிய பகுதிகளில் ைட்டுதை 
கவன்ததிற்குரியது.

2.  ஆனால் “கிழககு தநாககி கசயல்பாடு” என்பது கதற்கு கிழககு பங்குைல்லாைல் கிழககு 
ஆசியா நாடுகளின் கபாருைாதார ைற்றும் பதுகாபபு ஒருங்கிம்ணபமப அதிகபபடு்ததுவதாகும்.

அ) 1 ைட்டும் சரி ஆ) 2 ைட்டும் சரி 
இ) 1 ைற்றும் 2 இரணடும் சரி ஈ) 1, 2 இரணடும் தவறு

12. கபாரு்ததுக.

1. தநபாை்ததின் புதிய அரசமைபபு – அ) 2014 
2. கிழககு தநாககி கசயல்பாடு – ஆ) 1988 
3. காகடஸ நடவடிகமக – இ) 2007 
4. சைஹிந்தா எகஸபிரஸ குணடுகவடிபபு – ஈ) 2015

1) ஈ அ ஆ இ 2) ஆ ஈ அ இ
3) இ ஆ அ ஈ 4) அ ஈ ஆ இ

13.  பின்வரும் வினா இரு அறிகமககமைக ககாணடுள்ைது. கூற்றும் ைற்கறான்று கார்ணம் 
என்றும் குறிபபிட்டுள்ைது. 

கூற்று:  இந்தியாவானது கதற்காசிய அணமட நாடுகைால் கபரிய சதகாதரர என குற்றம் 
சாட்டபபட்டுள்ைது. இது இந்தியாவின் கபரும்பாலான அணமட நாடுகளுடனான 
உறவில் நிமறய ஏற்ற இறககங்கமைக ககாணடுள்ைது. 

கார்ணம்:  கதற்காசிய அணமட நாடுகளுககு 1970-களிலிருந்து இந்தியாவின் கவளியுறவுக 
ககாள்மககள் குறி்தது சந்ததகம் உள்ைது.

அ)  கூற்றும், கார்ணமும் சரியானமவகைாகும். கார்ணம் கூற்றுககான  
சரியான விைககைாகும்.

ஆ)  கூற்றும் கார்ணமும் சரியானமவகைாகும். ஆனால் கார்ணம் கூற்மற சரியாக 
விைககவில்மல.

இ) கூற்று சரி ஆனால் கார்ணம் தவறு.
ஈ) கூற்று தவறு ஆனால் கார்ணம் சரி.

II கீழ்ககாணும் வி்னாககளுககு மிகச சுருககமா்ன வி்டை காணவும்

1. சியாச்சின் பிரச்சமனப பற்றி எழுதுக.
2. பராககா அம்ண பிரச்சமன பற்றி விவாதி?
3. இந்தியா-ஆபகானிஸதானின் உறவுகளின் முககிய்ததுவ்ததிமன எழுதுக.
4. ராஜீவ் காந்தி – கஜயவரததன ஒபபந்தம் பற்றி எழுதுக.
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III. பின்வரும் வி்னாககளுககு சுருககமாக வி்டையளிகக.

1. இந்திய-பூடான் உறவுகமைப பற்றி எழுதுக.
2. காகடஸ இராணுவ நடவடிகமகமயப பற்றி எழுதுக.
3. இந்தியாவின் அணமட நாட்டு முதன்மை ககாள்மகப பற்றி எழுதுக.

IV கீழ்ககாணும் வி்னாககளுககு சுருககமா்ன வி்டை காணவும்

1. இந்தியா – பாகிஸதான் நாடுகளுககிமடதயயான காஷ்மீர பிரச்சமன குறி்தது விவரி.
2. இந்தியா – சீனா எல்மல பிரச்சமனகமை கூறுக.
3. இந்திய – தநபாைம் நாடுகளுககிமடதயயான ஒ்ததுமழபபு பகுதிகள் என்ன?
4. “ஒரு பாமத ைற்றும் ஒரு சாமல முன்கனடுபபு” சீன்ததிட்டம் பற்றி விைககுக.
5.  21ம் நூற்றாணடின் இந்திய-பங்கைாததஷ் நாடுகளுககிமடதய உள்ை உறவுகமை பற்றி 

குறிபபு எழுதுக.
6.  இந்தியா – மியான்ைார நாடுகளுககிமடதய பாதுகாபபு, கலாச்சாரம் ைற்றும் ஒ்ததுமழபபு 

பற்றி எழுதுக.
7. தீவிரவாத்ததிற்கு எதிரான இந்திய நடவடிகமககமை பற்றி எழுதுக.

  https://blog.forumias.com/article/india-pakistan-relations
  https://blog.forumias.com/article/india-bhutan-relations-2
  https://www.civilsdaily.com/indo-myanmar-relations/
  https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/meaning-and-objectives-of-the-act-

east-policy-of-india-1527251668-1
  https://forumias.com/portal/india-bangladesh-relations/
  https://blog.forumias.com/article/india-nepal-relation
  https://blog.forumias.com/article/india-maldives-relations-2

வ்லத்்்ள இ்ணபபுகள்

  David M. Malone, eds, The Oxford Handbook of Indian Foreign Policy, Oxford University 
Press, United Kingdom, 2015.

  Harsh V. Pant, Indian foreign policy: An Overview, Manchester University Press, 
Manchester, 2016

  David M. Malone, Does the Elephant Dance? Contemporary Indian Foreign Policy, 
Oxford University Press, Oxford, 2011

  V N Khanna, Foreign Policy of India, Vikas Publishing House, New Delhi, 2010
  Mohanan B Pillai and L Premashekhara, eds., Foreign Policy of India: Continuity and 

Change, New Century Publications, New Delhi, 2010
  J. N Dixit, Across Borders: Fifty Years of India’s Foreign Policy, Picus Books, New Delhi, 1998.
  Satish Kumar, eds., India’s National Security, Annual Review 2009, Routledge, New Delhi, 2010
  Satish Kumar, eds., India’s National Security, Annual Review 2011, Routledge, New Delhi, 2012

நமறநகாள் நூல்கள்
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சர்வதேச அமைப்புகள்11
  சர்வதேச அமைப்புகள் குறித்து அறிேல்.

  சர்வதேச அமைப்புகளின் தேோற்றத்திமை கண்டறிேல்.

  ைோணோககரகள் ஐககிய நோடுகளின் சமையின் தேோற்றத்திறகோை 
பின்ைணிமய அறிந்து ககோள்்வது.

  ைோணோககரகள் சர்வதேச அமைப்புகளின் ைணிகமை குறிப்ைோக ஐ.நோ 
ைறறும் அேன் ைல்த்வறு பிரிவுகளின் ைணியிமை அறிந்து ககோள்்வது.

  சர்வதேச நிதி நிறு்வைஙகளின் ைணியிமை  ைோணோககரகள் அறி்வது.

  ைனிே உரிமைகமை ைோதுகோப்ைது ைறறும் அேமை தைம்ைடுத்துேல் சர்வதேச ைனிே 
உரிமைகள் அமைப்பின் ைஙகு குறித்து அறிேல்.

கற்றலின் த�ோககஙகள் Leanpub

11.1 அறிமுகம் 
நோம் சர்வதேச அமைப்புகமை ைறறி 

சிந்திககும் தைோகேல்்ோம், அம்வ இருைேோம் 
நூற்றோணம்டச் சோரந்ே ்வர்ோறறு 
நிகழ்வுகைோகவும், குறிப்ைோக சர்வதேச சஙகம் 
1919ஆம் ஆணடு ஏறைடுத்ேப்ைட்ட பி்றகு 
தேோன்றியம்வயோகவும் கருதுகித்றோம். 
உணமையில் ைத்கேோன்ைேோம் நூற்றோணடின் 
பிறைகுதியித்தய குறிப்பிட்ட பிரச்சமைகமை 
தீரப்ைேறகோை அமைப்ைோக உ்க நோடுகைோல் 
ஏறகைத்வ சர்வதேச அமைப்புகள் 
ஏறைடுத்ேப்ைடடுள்ைை. அம்வ 1865இல் 
உரு்வோககப்ைட்ட சர்வதேச ேந்தி கழகம் எை 
அமழககப்ைடும் சர்வதேச கேோம்கேோ்டரபு 
கழகம் (ITU) ைறறும் 1874இல் 
தேோறறுவிககப்ைட்ட சர்வதேச அஞசல் கழகம் 
தைோன்்றம்வயோகும். இம்வ இரணடும் 
ேறகைோழுது ஐ.நோ-வின் அஙகஙகைோக 
உள்ைை. 1899இல் தி தேக நகரில் நம்டகைற்ற 
சர்வதேச அமைதிககோை ைோநோ்டோைது 
அமைதியோை ்வழியில் தைோரிமை 
ேடுப்ைேறகோை மும்றகமையும் ைறறும் தைோர 
குறித்ே சட்டஙகமையும் ்வமரயம்ற கசயேை. 
சர்வதேசப் பிரச்சமைகமை அமைதியோை 

்வழியில் தீரத்துக ககோள்ை த்வணடும் என்்ற 
தீரைோைத்மே நிம்றத்வறறிய இம்ைோநோடு 
நோடுகளுககிம்டதயயோை பிரச்சமைகளில் 
சைரசம் கசய்வேறகு ஒரு நிரந்ேர 
தீரப்ைோயத்மேயும் 1902ஆம் ஆணடு 
ஏறைடுத்தியது. இந்ே அமைப்தை பின்ைோளில் 
சர்வதேச நீதிைன்்றம் தேோன்று்வேறகு 
கோரணைோக இருந்ேது. ஆைோல், 1914ஆம் 
ஆணடு கேோ்டஙகிய முேல் உ்கதைோரும், 
அேைோல் ஏறைட்ட அழிவுகளும் இந்ே 
அமைப்புகளின் கும்ற்வோை அதிகோர ்வரம்மை 
க்வளிச்சமிடடு கோடடிை. தைலும், இத்து்டன் 
ஐதரோப்பிய நோடுகளுககிம்டதயயோை 
ஒத்துமழப்பு என்்ற சர்வதேச அமைப்பும் 
முடிவுககு ்வந்ேது. கநப்தைோலியனின் 
ைம்டகயடுப்புகளுககு பின்பு கைரிய அைவில் 
எந்ந தைோரகளும் நம்டகை்றோைல் கோத்து 
்வந்ேதே இந்ே அமைப்பின் சோேமையோகும். 
முேல் உ்கப்தைோர நம்டகைற்ற 1914ஆம் 
ஆணடு முேல் 1919ஆம் ஆணடு ்வமர உ்கம் 
ைோகைரும் ைனிே தைரழிம்வ கண்டது. இரணடு 
தகோடிககும் அதிகைோை ைககள் ைோண்டைர. 
தைரரசுகளின் வீழ்ச்சி (ஓட்டோைன், ஆஸ்டிதரோ 
– ேஙதகரியன், ேறகோலிைோக ரஷய தைரரசு) 
ைறறும் புதிய தேசஙகைோை 
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கசகதகோஸ்்ோவியோ, எஸ்தேோனியோ ைறறும் 
பின்்ோந்தின் தேோற்றம், முறதைோககு 
புரடசியோைரகள் ரஷயோம்வ க்வறறி 
ககோண்டது ைறறும் கெரைனியின் வீழ்ச்சி எை 
ஒரு புதிய உ்க ஒழுஙகமைவு தேோன்றியது.

11. 2 சர்வதேச சஙகம்

முேல் உ்கப்தைோரின் இறுதியில் 
அகைரிகக அதிைர உடதரோவில்சன் 1918ஆம் 
ஆணடு ெை்வரியில் சர்வதேச சஙகத்திறகோை 
ேைது கருத்திமை க்வளிப்ைடுத்திைோர. இேறகு 
கைரும் அைவி்ோை ஆேரவு கிம்டத்ேது. 
தைலும், முேல் உ்கப்தைோர ஏறைடுத்திய 
கைரும் அழிவு இககருத்துககு ்வலுதசரத்ேது. 
இரோணு்வ தைோேல்கள் நம்டகைறு்வேறகு 
முன்ைோகத்வ பிரச்சமைகமை தீரப்ைேறகு 
சர்வதேச அமைப்புகள் தேம்வகயை முடிவுககு 
்வந்ேைர. இருந்ேதைோதும், அகைரிககோ்வோைது 

உடதரோவிலசனின் 
பதினோன்கு 

கருத்துகள்(1918)

1.  க ்வ ளி ப் ை ம ்ட ய ோ ை 
தூேோணமை

2. க்டல்கள் மீேோை சுேந்திரம்
3. கைோருைோேோரத் ேம்டகமை நீககுேல்
4. ஆயுேையைோேம் கும்றத்ேல்
5.  கோ்னிய உரிமைகள் மீேோை கநகிழ்வு
6.  ரஷய கடடுப்ைோடு ைகுதிகமை 

விடுவிப்ைது
7.  கைல்ஜிய இம்றயோணமைமய 

ைோதுகோப்ைது
8.  பிகரஞசு பிரதேசஙகமை விடுவிப்ைது
9.  இத்ேோலியின் எல்ம்கமை 

ைறுசீரமைத்ேல்
10.  ஆஸ்திரியோ–ேஙதகரியிமை பிரிப்ைது
11.  ைோல்கன் எல்ம்கமை ைறுசீரமைத்ேல்
12.  துருககியின் அதிகோரத்மே கும்றப்ைது
13. தைோ்ந்மே சுேந்திர நோ்டககு்வது.
14.  நோடுகளின் கூட்டமைப்ைோை சர்வதேச 

சஙகத்மே ஏறைடுத்துேல்.

சர்வதேச அமைப்பில் இமணயவில்ம், ஆை 
தைோதும் குடியரசுத்ேம்்வர உடதரோ வில்சன் 
க்வரகசல்ஸ் அமைதி ைோநோடடிறகு ேம்மை 
ந்டத்தி சர்வதேச அமைப்பு உரு்வோகச் கசயேோர. 
வில்சன் அகைரிகக கோஙகிரசின் இரு அம்வயும் 
இமணந்ே கூட்டத்தில் கீழ்ககண்ட்வோறு 
அறிவித்ேோர.

”இது அமைதிககோை நிச்சயைோை ஓர 
உத்திர்வோேைோகும். ஆககிரமிப்புகளுககு 
எதிரோை ்வோரத்மேகமை ககோண்டது, நோகரீக 
உ்மக கிட்டேட்ட அழிவின் விளிம்பிறதக 
ககோணடு கசன்்ற ஒன்றுககு எதிரோைது இது. 
இேன் தநோககஙகள் அமை்வருககும் 
பிரக்டைப்ைடுத்ேப்ைடடுள்ைது ைறறும் குற்றம் 
கோணமுடியோே அதிகோரத்மே ககோண்டது. இந்ே 
சஙகைோைது எந்ே ஒரு சர்வதேச 
பிரச்சமைககும் தீரவு ேர ்வல்்து.”

சஙகைோைது ேறகோலிகைோக ்ண்டனில் 
இருந்து கசயல்ைட்டது. பின்பு 1920 முேல் 
சுவிடசர்ோந்தின் கெனி்வோ நகரத்தில் இருந்து 
இயஙகி ்வந்ேது. ஆரம்ைத்தில் சி் 
பிரச்சமைகமை தீரவு கோணைதில் க்வறறி 
கைற்றது குறிப்ைோக பின்்ோந்து ைறறும் சுவீ்டன் 
இம்டயி்ோை ஆ்ன்ட தீவு பிரச்சமை, 
கெரைனி ைறறும் தைோ்ந்து இம்டயி்ோை 
தைல் மசத்சியோ ைறறும் ஈரோக ைறறும் 
துருககி இம்டயி்ோை கைோசூல் நகரம் மீேோை 
பிரச்சமைகள் ஆகும். தைலும் சி் 
க்வறறிகமை, குறிப்ைோக ரஷயோவின் அகதிகள் 
பிரச்சமைமய தீரப்ைதிலும் ைறறும் சர்வதேச 
அபினி ்வரத்ேகத்மே ஒழிப்ைதிலும் 
க்வறறிகண்டது. சர்வதேச சஙகத்தின் 
ேம்மையின் கீழ் சர்வதேச அமைப்புகைோை 
கேோழி்ோைரகளுககோை சர்வதேச கழகம் 
ைறறும் சர்வதேச நீதிககோை நிரந்ே நீதிைன்்றம் 
தைோன்்றம்வ கசயல்ைட்டை. பிறகோ்த்தில் 
ஐககிய நோடுகள் சமைககோை சி்றந்ே முன் 
உேோரணைோக சர்வதேச சஙகம் அமைந்து 
இருந்ேது.  

சர்வதேச சஙகைோைது முேல் உ்க 
தைோரில் க்வறறி கைற்ற நோடுகளின் 
தை்ோதிககத்தின் கீழ் இருந்ேது. இதில் 
குறிப்ைோக பிரோன்சு, இஙகி்ோந்து, ெப்ைோன் 
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ைறறும் இத்ேோலி நோடுகளின் தை்ோதிககத்தில் 
சஙகம் இருந்ேது. து்வககத்தில் இருைத்திஎடடு 
உறுப்பிைரகமை பிரதிநிதியோக ககோண்ட 
கைோதுச்சமையோைது கைரும்ைோலும் ஐதரோப்பிய 
ைறறும் ்த்தின் அகைரிகக நோடுகமைக 
ககோண்டம்வயோகக கோணப்ைட்டை. இேன் 
கோரணைோக சர்வதேச சஙகைோைது ஐதரோப்பிய 
நோடுகமை மையப்ைடுத்திதய கசயல்ைட்டது. 
அப்தைோது ஆப்பிரிககோ, ஆசியோ ைறறும் ைத்திய 
கிழககு நோடுகள் அமைத்தும் ஐதரோப்பிய 
ஏகோதிைத்திய ஆதிககத்தின் கீழ் இருந்ேை. 
இப்ைகுதிகளில் ேஙகளுககோை சுயோடசி 
அரசுகமை ஏறைடுத்திககோள்ைவும் ைறறும் 
விடுேம்மயயும் கைறு்வேறகோை 
்வழிமும்றகமை சஙகம் ஏறைடுத்தி இருந்ேது. 
இந்நிம்யில் எந்ேக கோரணஙகைோல் சர்வதேச 
சஙகம் தேோல்விமய அம்டந்ேது எை 
ேறகைோழுது கோண்ோம். அகைரிககோ்வோைது 
இதில் ைஙதகறகோேது சஙகம் ்வலிமை 
கை்றோைல் தைோைேறகு முககிய கோரணைோக 
அமைந்திருந்ேது. தைலும் இேன் 
முககியத்து்வத்மே கும்றககும் ்வமகயில் 
கெரைனி ைறறும் தசோவியத் யூனியன் 
அமைப்பின் எந்ே முககிய கைோறுப்மையும் 
ஏறகோைல் க்வறுைதை உறுப்பிைரோக ைடடுதை 
இருந்ேை. 1926இல் கெரைனியோைது 
சஙகத்தில் இமணந்ேது பின்பு நோஜிககள் 
ஆடசி அதிகோரத்மே மகப்ைறறியமே அடுத்து 
1933இல் அமைப்பில் இருந்து க்வளிதயறியது. 
1933ஆம் ஆணடு தசோவியத் யூனியைோைது 
சஙகத்தில் இமணந்ேது; இருந்ேதைோதும் 
1939இல் பின்்ோந்து மீது ேோககுேல் 
கேோடுத்ேமே அடுத்து தசோவியத் யூனியன் 
சஙகத்தில் இருந்து க்வளிதயற்றப்ைட்டது. 
சஙகத்தில் இருந்து க்வளிதயற்றப்ைட்ட ஒதர 
நோடு தசோவியத் யூனியன் ஆகும். 

ெப்ைோன் 1933இல் ைஞசூரியோம்வ 
ஆககிரமித்ேமே சஙகம் விைரசித்ேமே அடுத்து 
ெப்ைோனும் அமைப்பில் இருந்து க்வளிதயறியது. 
தைலும் இதே கோரணத்திறகோக 
எத்திதயோப்பியோவின் மீது ேோககுேல் ந்டத்தி 
அேமை ஆககிரமித்து ககோண்ட இத்ேோலியின் 
உறுப்பிைர ஆ்வேறகோை விருப்ைைோைது 
சஙகத்ேோல் நிரோகரிககப்ைட்டது. இத்ேமகய 

ஆககிரமிப்பு ந்ட்வடிகமககமை சஙகத்திைோல் 
கடடுைடுத்ே முடியவில்ம். தைலும் 1930இல் 
ஏறைட்ட உ்க கைோருைோேோர ைந்ேநிம்யும் 
இப்பிரச்சமைகமை தைலும் தீவிரைோககியது. 
குறிப்ைோக, பிரோன்சு ைறறும் பிரிட்டன் இந்ே 
ஆககிரமிப்பு தைோரகமை கணடிககவில்ம், 
ஏகைனில் இம்வ அந்நோடுகளின் தேசிய 
ைோதுகோப்பிமை உ்டைடியோக ைோதிககவில்ம். 
தைலும் சஙகம் திருப்திைடுத்தும் ககோள்மகமய 
மகயிக்டுகக, அதுவும் தேோல்விமய 
ேழுவியது.

1938இல் நம்டகைற்ற மூனிச் ைோநோடடில், 
ஹிட்ரின் அரசு கசகதகோஸ்்ோவியோம்வ 
ஆககிரமித்ேமேயும், சூ்டட்டன்்ோந்மே 
ேன்னு்டன் இமணத்து ககோண்டமேயும் 
பிரிட்டனும், பிரோன்சும் ஏறறுக ககோண்டை. 
இறுதியோக, 1939இல் தசோவியத் யூனியன் 
ஒப்ைந்ேத்மே ஏறைடுத்திக ககோணடு கெரைனி 
தைோ்ந்து மீது ேோககுேல் ந்டத்தியது. சர்வதேச 
சஙகத்திறகோை எல்்ோ ்வோயப்புகமையும் 
ேகரத்கேறிந்ேது. சர்வதேச சஙகைோைது 
ஆககிரமிப்பு நோடுகளின் மீது ேைது ்வலு்வோை 
அதிகோரத்மேச் கசலுத்ே முடியவில்ம். 
தைலும் ஆககிரமிப்புககு எதிரோக இரோணு்வ 
குறுககீடு கசயயோைல் க்வறும் கையரைவி்ோை 
கைோருைோேோர ேம்டமய ைடடுதை 
அந்நோடுகளின் மீது விதிகக முடிந்ேது.

உறுப்பிைரல்்ோே ைற்ற நோடுகளின் மீது 
சர்வதேச சஙகத்ேோல் அதிகோரம் கசலுத்ேத்வோ 
கடடுப்ைடுத்ேத்வோ முடியவில்ம். உறுப்பு 
நோடுகள் உறுப்பிைரல்்ோே நோடுகளு்டன் 
்வரத்ேகம் கசயயவும் இய்வில்ம். 1930இல் 
நி்விய கைோருைோேோர ைந்ே நிம்யும் 
சஙகத்மே சிககலில் ஆழ்த்தியது. தைலும் 
சஙகத்திறககன்று ைம்டகள் என்று எதுவும் 
இல்்ோேேோல், ரோணு்வ நடி்வடிகமககளின் 
தைோது, உறுப்பு நோடுகள், குறிப்ைோக பிரோன்சு 
ைறறும் பிரிட்டன், ேஙகைது ைம்டகமை 
அனுப்ை த்வணடியிருந்ேது.

சசயலபோடு

சர்வதேச சஙகத்தின் தேோல்விககோை 
கோரணஙகமை ்வகுப்பில் வி்வோதிககவும்.
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இருந்ேதைோதும், எந்ே நோடும் மிகவும் 
கச்வு பிடிககும் ஆப்பிரிகக ைறறும் ஆசிய 
பிரச்சமைகளில் ேம்யிடு்வமே 
விரும்ைவில்ம். இந்ே தநரத்தில் சர்வதேச 
சஙகத்திலிருந்து 1939இல் தசோவியத் யூனியன் 
க்வளிதயற்றப்ைட்டது. இதுத்வ சர்வதேச 
சஙகத்தின் தேோல்விககோை முககிய கோரணைோக 
கருேப்ைடுகி்றது. தைலும் பின்நோடகளில் 
அகைரிகக அதிைர வில்சன் குறிப்பிட்ட 
“அமைதிககோை நிரந்ே ைோதுகோப்பு” என்ைறகோை 
்வோயப்பு கைோருைற்றேோக ஆகிவிட்டது. 
இந்நிம்யில் மீணடும் ஓர உ்கப்தைோர 
நிகழ்்வேறகோை அறிகுறிகள் கேன்ை்ட 
ஆரம்பித்ேேை. அப்ைடி ஓர தைோர 
நிகழோ்வணணம் ேடுத்து உ்மக கோககும் 
தி்றன்ைம்டத்ே சர்வதேச அமைப்பு தேம்வயோக 
இருந்ேது. ஆைோல் அேறகோை தி்றைற்ற 
அமைப்ைோக அந்நிம்யில் சஙகம் இருந்ேது.

11.3 ஐககிய �ோடுகள் சமப
சர்வதேச சஙகைோைது ேைது 

தநோககத்தில் க்வறறி கை்றோேமே அடுத்து, 

வி்வோேம்

ேமலப்பு – சர்வதேச சஙகம் ஏன் 
உலகில அமைதிமய ஏறபடுத்ே 
முடியவிலமல?

கீழககண்ட கருத்துகள் அடிப்பம்டயில 
வி்வோதிககவும்.

அ) ெதரோப்பியரகளின் ஆதிககம்
ஆ நி்ற க்வறிமய எதிரககத் ே்வறியது
இ)  சஙகத்தில் பிரிட்டன், பிரோன்ஸ், 

இத்ேோலி ைறறும் ெப்ைோனின் 
ஆதிககம்

சசயலபோடு

உனது கருத்மே ைற்ற்வரகளு்டன் 
பகிரந்து சகோள்.

சஙகத்தில் இமணந்து ககோள்ைோே 
அகைரிககோவின் முடித்வ அமைப்பின் 
தேோல்விககோை முககிய கோரணைோக நீ 
நிமைககி்றோயோ?

உ்க அமைதிமய ைோதுகோககும் சர்வதேச 
அமைப்பின் ைணியோைது ஒரு கை்வோக 
நிம்றத்வ்றோைத்தய இருந்ேது. 

இரண்டோம் உ்கப்தைோர ஏழு தகோடி 
தைருககு தைறைடத்டோமர ைலிககோணடிருந்ேது, 
ஐககிய நோடுகள் சமைமய தேோறறுவிப்ைேறகோை 
கருத்ேோைது உ்க ேம்்வரகமை 
ஒருஙகிமணத்து தைோமர முடிவுககு ககோணடு 
்வந்ேது்டன் அமைதிமய ைோதுகோத்து 
எதிரகோ்த்தில் தைோர ஏறை்டோைல் 
இருப்ைேறகோை ்வலு்வோை ஓர கட்டமைப்மை 
ஏறைடுத்ேவும் கசயேது. தைலும் பிரிந்திருந்ே 
நோடுகமை ஒருஙகிமணத்து ஓர உ்கம் 
ேழுவிய அமைப்மை ஏறைடுத்து்வேறகோை 
ைணியிமை தைறககோள்ை கசயேது. 

அகைரிகக குடியரசுத்ேம்்வர 
பிரோஙகளின் டி ரூஸ்க்வல்ட ஆல் 
உரு்வோககப்ைட்ட “ஐககிய நோடுகள் சமை” 
என்்ற கையரோைது முேன் முே்ோக 1942இல் 
இருைத்திஆறு நோடுகளின் பிரதிநிதிகள் 
மககயழுத்திடடு ஏறறுக ககோண்ட ஐககிய 
நோடுகள் சமைககோை ஒப்ைந்ேத்தில் 
ையன்ைடுத்ேப்ைட்டது. தைலும், இந்ே அணி 
அச்சு நோடுகளின் அதிகோரத்திறகு எதிரோக 
அமைதிமய நிம்நோட்ட கேோ்டரந்து தைோரோடி 
்வந்ேது. சர்வதேச சஙகத்மே தைோல் அல்்ோைல் 
இது அமைத்து நோடுகளின் கூட்டணியு்டன் 
கேோ்டஙகியது. ெப்ைோனின் தைரல் தும்றமுக 
ேோககுேலுககு பி்றகு தைோரில் இ்றஙகிய 
அகைரிககோ, முேல் உ்கப்தைோருககு பின் 
மீணக்டழுந்து அகைரிககோவு்டன் தைோர 
பிரக்டைம் கசயே கெரைனியும் இமணந்ேது. 
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1944இல் ஆகஸ்டில் சீைோ, தசோவியத் யூனியன், 
இஙகி்ோந்து ைறறும் அகைரிகக நோடுகளின் 
பிரதிநிதிகள் ்டம்ைோர்டன் ஓகஸில் சந்தித்து 
புதிய சர்வதேச அமைப்பிறகோை அடிப்ைம்ட 
்வமரம்வ உரு்வோககிைர. இது அகத்டோைர 
ைோேத்தில் ஐககிய நோடுகள் சமையின் 
சோசைைோக ைோறியது.

ஐ.�ோ-வின் �ோன்கு முககிய 
த�ோககஙகள்

1. இரோணு்வ ைோதுகோப்பு
2. கைோருைோேோர ைறறும் சமூக தைம்ைோடு
2. ைனிே உரிமைகமை ைோதுகோப்ைது
4. சர்வதேச நீதி

1945ஆம் ஆணடு கெரைனி சரண 
அம்டந்ேமே அடுத்து, 50 நோடுகளின் 
பிரதிநிதிகள் சோன் பிரோன்ஸிஸ்தகோ நகரில் 
ெுன் 26, 1945இல் கூடி சோசைத்தில் 
மககயழுத்திட்டைர. 1945இல் அகத்டோைர 
24இல் ைசிபிக தைோர முடிவுககு ்வந்ேமே 
அடுத்து அகைரிககோ்வோைது அதிகோர பூர்வைோக 
இதில் இமணந்து ககோண்டது. இேறகிம்டதய 
சோசைத்மே ்வமர்வதில் எந்ே பிரச்சமைமய 
சர்வதேச சஙகம் எதிர ககோண்டதேோ அதே 
பிரச்சமை எந்ே ைோற்றமும் இல்்ோைல் ஐ.நோ 
அமைப்பும் எதிர ககோண்டது. 

சசயலபோடு - குழு வி்வோேம் 

ஐககிய �ோடுகள் சமபககோன புதிய திமச்வழிகள்

இது அமை்வருககுதை  தசோேமையோை கோ்ம் உ்ககஙகும் உள்ை  
அமைத்து ைககளும் அதிக ைேட்டம் ைறறும் அச்சத்தில் ்வோழ்கின்்றைர. 
அமைப்புகள் ைறறும் ேம்்வரகள் மீது உ்க ைககள் நம்பிகமகமய 
இழந்துள்ைைர.  

இந்ே நிச்சயைற்ற சூழ்நிம்யில், நம்மும்டய எதிரகோ்ம் 
ஐ.நோ-ம்வ சோரந்துள்ைது. ஏகைனில் ஐ.நோ சமை ைடடுதை ைல்த்வறு 
நோடுகமையும் ஒன்றிமணககி்றது. அஙதக க்வறுைதை உமரயோ்டவும், 
வி்வோதிககவும் ைடடுைல்்ோைல் கசயல்ை்டவும் ஏது்வோகி்றது. குடிமை 
சமூகஙகமை, ்வரத்ேகரகமை, ககோம்டயோைரகமை, சோேோரண ைககமை 
உ்க அரசுகளுககு உேவு்வேறகோகவும், ேறகோ் பிரச்சிமைகமை தீரப்ைேறகோகவும் ஒன்று 
திரடடுகி்றது. தைலும், அமைதிமய நிம்நோடடுகி்றது. ்வைரச்சி, ைனிே உரிமைகள் ைறறும் 
அமை்வருககுைோை  நன்மை தைோன்்ற்வறறில் ஒவக்வோரு நோடும் உ்க ைககள் அமை்வருககும் 
ஒதர நம்பிமகயோக ஐ.நோ திகழ்கி்றது.

�ன்றி:  ஐ.நோ-விறகோை புதிய திமச்வழிகள் – கடடுமரமய எழுதிய ஐ.நோ-வின் முன்ைோள் 
கைோது கசய்ோைர அ்வரகளுககு.

குழு வி்வோேத்திறகோன ேமலப்பு: ஐககிய நோடுகள் சமை எவ்வைவு க்வறறிகரைோக உள்ைது?

போன் கீ மூன் 

இந்ே அடிப்ைம்ட குழப்ைம் எந்ே 
ைோற்றமும் இல்்ோைல் அப்ைடிதய கேோ்டரந்ேது. 
ஒரு நோடடின் இம்றயோணமைககும், சர்வதேச 
கருத்துகளுககுமிம்டதய எவ்வோறு சைநிம் 
கோணைது, நோடுகள் ஒன்றுகககோன்று 
சைமில்்ோே நிம்யில், எவ்வோறு 
அமை்வருககும் சைைோை, கைோருந்துகி்ற 
சோசைத்மே ்வமர்வது, ஐ.நோ-வின் முடிவுகளில் 

விருப்ைமில்்ோேதைோது, ஒரு நோடு ஐ.நோ 
அமைப்மை விடடு எளிேோக க்வளிதய்றோைல் 
ேடுப்ைது (1930-களின் முறைகுதியில் ெப்ைோன் 
அவ்வோறு கசயேது). இ்வறறிகககல்்ோம் ஒரு 
தீர்வோக ைறுேலிககும் அதிகோரத்மே சோசை 
்வமர்வோைரகள் ககோணடு ்வந்ேைர. 
ைறுேலிககும் அதிகோரைோைது ஐ.நோ-வின் 
ஐந்து ஆரம்ைகோ் உறுப்பிைரகைோை சீைோ, 
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பிரோன்சு, இஙகி்ோந்து, அகைரிககோ ைறறும் 
தசோவியத் யூனியனுககு ்வழஙகப்ைடடுள்ைது. 
இ்வரகள் நிரந்ேர ஐந்து (P-5) உறுப்பிைரோக 
கருேப்ைடுகின்்றைர. அது ைடடுைல்்ோைல் ஐ.
நோ-ம்வ து்வககிய்வரகள் மிகவும் நன்்றோக 
சர்வதேச சஙகத்தின் தேோல்விககோை 
கோரணஙகமை அறிந்து இருந்ேேோல் அந்ே 
அனுை்வஙகமை ககோணடு ஐ.நோ-விறகோை 
சோசைத்தின் முககிய கூறுகமை 
்வடி்வமைத்ேைர. முககிய எடுத்துககோட்டோக, 
ஐ.நோ-வின் சோசைைோைது சர்வதேச சஙகத்தின் 
தீரைோைத்மேதைோ்த்வ சர்வதேச ைோதுகோப்மை 
தைம்ைடுத்து்வது ைறறும் அமைதியோை 
்வழியில் பிரச்சமைகளுககு தீரவு கோணைமே 
முககிய தநோககைோக ககோணடிருககி்றது. 
சோசைைோைது தைலும் இரணடு முககிய 
கூறுகமை முேன்மையோக ககோணடிருககி்றது. 

ஏறகைத்வ இேமை பிரதிைலிககும் 
்வமகயில் ஐ.நோ சோசைத்தின் உறுப்பு 23-்வது 
சர்வதேச சஙகத்தின் தீரைோைத்மே தைோ்த்வ 
சமூக ைறறும் கைோருைோேோர தைம்ைோடம்ட 
அடிப்ைம்ட தநோககைோக ககோணடுள்ைது. சமூக 
ைறறும் கைோருைோேோர தைம்ைோடம்ட க்வறும் 
்வோரத்மே அைவில் இல்்ோைல் தைோரகளுககு 
இம்டப்ைட்ட ஆணடுகளின் அனுை்வத்மே 
த்வரோக ககோணடிருககி்றது. ை்ரும் 
குறிப்பிடு்வதுதைோ் 1920 ைறறும் 1930-களில் 
ஏறைட்ட உ்கப் கைோருைோேோர வீழ்ச்சியின் 
கோரணைோக அரசியல் எழுச்சிகள் கைரும் 
தேசிய்வோேத்மே ஏறைடுத்தியதும் அ்வறறின் 
விமை்வோை ஆககிரமிப்புகளுதை இரண்டோம் 
உ்கப்தைோருககோை கோரணைோக அமைந்ேை. 
இதுத்வ, ஐ.நோ-்வோைது தேோறறுவிககப்ைடடு 
உ்க பிரச்சமைகளில் முமைப்பு்டன் ஈடுை்ட 
கசயேது. 

11.3.1 ஐ.�ோ-வின் அமைப்பு

1945 இல் ஐ.நோ ஆறு முககிய 
அமைப்புகமை ககோண்டேோக இருந்ேது. அம்வ: 
(1) கைோதுச்சமை (2) ைோதுகோப்பு குழு 
(3) கைோருைோேோர ைறறும் சமூக குழு 

ேமலமைச் 
சசயலகம்

ஐ.�ோ-வின் 
உறுப்புகள்

UNDP 
UNHCR 
UNICEF 

UNEP

சி்றப்பு 
முக்வோணமைகள்

FAO 
UNESCO 

WHO 
WTO

அமைதி பம்ட

சபோருளோேோர 
ைறறும் சமூக குழு

அ்றஙகோ்வலர குழுசர்வதேச நீதிைன்்றம்

சபோதுச்சமப

193 உறுப்பினரகள் 
1 �ோடு = 1 ஓடடு

போதுகோப்புச் சமப

ைறுேலிககும் அதிகோரம் சகோண்ட ஐந்து நிரந்திர உறுப்பினரகள்

இரணடு ஆணடு கோலத்திறகு தேரவு சசயயப்படும் 10 நிரந்திரைற்ற 
உறுப்பினரகள்

(4) அ்றஙகோ்வ்ர குழு (5) சர்வதேச நீதிைன்்றம் 
ைறறும் (6) கசய்கம் ஆகும். இதில் 
அ்றஙகோ்வ்ர குழு்வோைது கோ்னிய 
ஒழிப்பிறகோை நம்டமும்ற தேம்வகமை 
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ககோணடிருந்ேது. கோ்னிய ஒழிப்பிறகு பி்றகு 
இேன் ைணி தேம்வயற்றேோக ஆகிவிட்டது. 
இருந்ேதைோதும் இது ஐ.நோ-வின் முககிய 
அடிப்ைம்ட அமைப்புகளில் ஒன்்றோக 
திகழ்கி்றது. ஐ.நோ-வின் அமைத்து 
அமைப்புகளும் மும்றதய கூடி முககிய 
பிரச்சமைகள் குறித்து வி்வோதிககின்்றைர, 
உறுப்பிைரகளின் ஓடக்டடுப்பின் மூ்தை 
முடிவுகளும், அறிகமககளும் 
க்வளியி்டப்ைடுகின்்றை. இருந்ேதைோதும் இேன் 
ஒவக்வோரு அமைப்பின் நம்டமும்றகளும் 
ஒன்றுககு ஒன்று த்வறுைடுகின்்றை. குறிப்ைோக 
கைோதுச்சமையோைது ஐ.நோ-விறகோை 
நோ்டோளுைன்்றைோகவும், ைோதுகோப்புக குழு 
நிர்வோக குழு்வோகவும், கசய்கம் 
நம்டமும்றைடுத்து்வேறகோை அமைப்ைோக 
(அல்்து) ஐ.நோ-வின் நிர்வோக பிரி்வோக 
கசயல்ைடுகின்்றது.

11.3.2 சபோதுச்சமப

ஐ.நோ-வின் கைோதுச்சமையோைது கூடி 
வி்வோதிகககூடிய ஓர முககிய அமைப்ைோக 
உள்ைது. உறுப்பு நோடுகள் ைரப்ைைவில் 
எவ்வைவு கைரியேோக இருந்ேோலும், 
கசல்்வோககு மிககேோக இருந்ேோலும் அம்வ 
அமைத்திறகும் சைைோக ஒரு ஓடடு ைடடுதை 
்வழஙகப்ைடடுள்ைது. இஙகு ஐ.நோ-வின் 
சோசைத்தின் கீழ் எழும் பிரச்சமைகள் குறித்ே 
வி்வோேைோைது நம்டகைறுகி்றது. குறிப்ைோக 
சர்வதேச அமைதி ைறறும் ைோதுகோப்பு, புதிய 
உறுப்பிைரகமை இமணத்து ககோள்்வது,  
ஐ.நோ-விறகோை நிதிநிம் அறிகமக 
தைோன்்றம்வ மூன்றில் இரணடு ைஙகு 
கைரும்ைோன்மையு்டன் ஒரு நோடடிறகு ஒரு 
ஓடடு என்்ற விதியின் அடிப்ைம்டயில் 
நிம்றத்வற்றப்ைடுகின்்றை.  உறுப்பு நோடுகைோல் 
முன்கைோழியப்ைடும் பிரச்சமைகள் மீது 

கைோதுச்சமையில் தீரைோைஙகள் 
ககோணடு்வரப்ைடுகின்்றை. கைோதுச்சமையில் 
நிம்றத்வற்றப்ைடும் தீரைோைஙகள் 
அடிப்ைம்டயில் ைரிந்துமரகதை, ஆைோல் அம்வ 
உ்க ைககளில் கைரும்ைோன்மைதயோரின் 
கருத்மே  பிரநிதித்து்வப்ைடுத்தும் விேத்தில் 
இருப்ைேோல், அந்ே ைரிந்துமரகள், ைதிப்பு 
மிகுந்ேேோக உள்ைது. இேன் அடிப்ைம்டயில் 
சர்வதேச உ்டன்ைடிகமககளில்,  ஒப்ைந்ேஙகளில்  
ைறறும்  சோசைஙகளில்  ைல்த்வறு நோடுகள் 
இமணந்து அ்வறறின் அம்சஙகமை  
நம்டமும்றப்ைடுத்துகின்்றை. கைோதுச்சமையின் 
கூட்டைோைது ஒவக்வோரு கசப்்டம்ைர ைோேமும் 
நம்டகைறுகி்றது.  கைரும்ைோன்மையோை 
தீரைோைஙகள் கசப்்டம்ைர ைறறும் டிசம்ைர 
ைோேஙகளிம்டதய நிம்றத்வற்றப்ைடுகின்்றை.  
சி்றப்பு கூட்டத்திறகோை தகோரிகமகயோைது 
ைோதுகோப்புக குழுவிைோத்ோ அல்்து 
கைரும்ைோன்மை உறுப்பிைரகைோத்ோ 
முன்கைோழியப்ை்ட த்வணடும்.  
கைோதுச்சமையின் ்வழககைோை கூட்டத் 
கேோ்டரின் முேல் இரணடு ்வோரஙகள் உறுப்பு 
நோடுகளின் கருத்மே அறியும் ்வணணம் கைோது 
வி்வோேைோக ந்டத்ேப்ைடுகி்றது.  இது மிகவும் 
ைரந்ே அைவி்ோை பிரச்சமைகமை 
தீவிர்வோேம், தைோர, ்வறுமை, ைசி ைறறும் 
தநோயகள் குறித்ேேோக அமைகி்றது. 
கைோதுச்சமையின் ைணிகள் ஆறு குழுககளின் 
்வழிதய தைறககோள்ைப்ைடுகி்றது.

சபோதுச்சமபயின் ஆறு முககிய 
குழுககள்

  முேல் குழு (ஆயுே கும்றப்பு ைறறும் 
சர்வதேச ைோதுகோப்பு)

  இரண்டோ்வது குழு (கைோருைோேோரம் 
ைறறும் நிதி)

  மூன்்றோ்வது குழு (சமூகம், ைனிேதநயம் 
ைறறும் ைணைோடு)

  நோன்கோ்வது குழு (சி்றப்பு அரசியல் 
ைறறும் கோ்னிய ஒழிப்பு)

  ஐந்ேோ்வது குழு (நிர்வோகம் ைறறும் 
நிதிநிம் அறிகமக)

  ஆ்றோ்வது குழு (சட்டம்)
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ஐககிய �ோடுகளின் அமைதி கோககும் �்ட்வடிகமகயின் படடியல

்வ.எண கண்டஙகள் பணியின் சபயர இ்டம் பிரச்சமன
�்ட்வடிகமக 

தைறசகோள்ளப்பட்ட 

ஆணடு

1 ஆப்பிரிககோ
கோஙதகோவில் ஐககிய 

நோடுகளின் கசயல்ைோடு 
(ONUC)

கோஙதகோ 
ெைநோயக 
குடியரசு

கோஙதகோ 
கநருககடி 1960-1964

2 ஆசியோ

ஐககிய நோடுகள் சமை 
இந்தியோ-ைோகிஸ்ேோன் 

கணகோணிப்பு ைணி 
(UNIPOM) 

இந்தியோ, 
ைோகிஸ்ேோன்

1965 இந்தியோ–  
ைோகிஸ்ேோன் 

தைோர
1965-1966

3 ஆசியோ

ஐ.நோ-வின் திரும்ை 
கைறு்வேறகோை 

கணகோணிப்பு ைம்ட 
(UNDOF)

இஸ்தரல், சிரியோ, 
க்ைைோன்

தயோம் கீப்பூர 
தைோரில் இருந்து 

இஸ்தரல் ைறறும் 
சிரியோ ைம்டகமை 
திரும்ை கைறு்வது.

1974

4 ஆப்பிரிககோ
தசோைோலியோவில் ஐககிய 
நோடுகளின் கசயல்ைோடு 

  – ஒன்று (UNOSOM-1)
தசோைோலியோ தசோைோலியோ 

உள்நோடடு தைோர 1992-1993

5 ஆப்பிரிககோ
ரு்வோண்டோவிறகோை 

ஐ.நோ-வின் உேவித் திட்டம் 
(UNAMIR)

ரு்வோண்டோ ரு்வோண்டோ 
உள்நோடடு தைோர 1993-1996

6 ்வ்ட 
அகைரிககோ

ஐ.நோ-வின் தூதுககுழு 
மேடடி (UNMIH) மேடடி

1991இல் 
மேடடியில் 

ஆடசி கவிழ்ப்பு 
ைறறும் 

இரோணு்வ ஆடசி

1993-1996

7 ெதரோப்ைோ

ஐ.நோ-வின் தூதுககுழு 
தைோஸ்னியோ ைறறும் 

கேரசதகோவிைோ 
(UNMIBH)

தைோஸ்னியோ 
ைறறும் 

கேரசதகோவிைோ

தைோஸ்னியோ 
தைோர 1995-2002

8 ெதரோப்ைோ
ஐ.நோ-வின் இம்டகோ் 

நிர்வோக தூதுககுழு 
தகோசோ்வோ (UNMIK)

தகோசோ்வோ தகோசோ்வோ தைோர 1999

9 ஆப்பிரிககோ
ஐ.நோ-வின் தூதுககுழு 

சீயரோ லிதயோன் 
(UUNAMSIL)

சியரோ லிதயோன் சியரோ லிதயோன் 
உள்நோடடு தைோர 1999-2006

10 ஆப்பிரிககோ
ஐ.நோவின் தூதுககுழு 
எரித்திரியோ ைறறும் 

எத்திதயோப்பியோ (UNMEF)

எரித்திரீயோ 
எத்திதயோப்பியோ

எரித்திரீயோ 
– எத்திதயோப்பியோ 

தைோர
2000-2008

11 ஆப்பிரிககோ ஐ.நோ-வின் தூதுககுழு 
சூ்டோன் (UNMIS) சூ்டோன்

இரண்டோ்வது 
சூ்டோன் 

உள்நோடடு தைோர
2005-2011

12 ஆசியோ 
ஐ.நோ-வின் ஒருஙகிமணந்ே 

தூதுககுழு மேமூர  – 
லிஸ்டி (UNMIT)

கிழககு மேமூர
2006 கிழககு 

மேமூர  
கநருககடி

2006-2012

13 ஆசியோ ஐ.நோ-வின் கணகோணிப்பு 
தூதுககுழு சிரியோ (UNSMIS) சிரியோ சிரியோ உள்நோடடு 

தைோர 2012

14 ்வ்ட 
அகைரிககோ

ஐ.நோ-வின் நீதிககு 
ஆேர்வோை தூதுககுழு 
மேடடி (MINUJUSTH)

மேடடி 2004 மேடடி 
கிைரச்சி 2017

நிகழ 
ஆயவு
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ஐ.�ோ-வின் போதுகோப்புச் சமபயில நிரந்திர உறுப்பினரோகும் இந்தியோவின் விருப்பம்

ைோதுகோப்புச் சமையில் நிரந்ேர உறுப்பிைரோக இ்டம் கைறும் இந்தியோவின் விருப்ைைோைது 
அது ைோதுகோப்புச் சமையு்டன் ்வர்ோறறு பூர்வைோக ககோணடிருககும் உ்றம்வ க்வளிப்ைடுத்து்வேோக 
உள்ைது. விடுேம் அம்டந்ே ஆரம்ை ஆணடுகளில் கோஷமீர கேோ்டரைோை ைோகிஸ்ேோனின் ஆயுே 
தைோேல்கமை இந்தியோ ேைது கருத்தியல் ககோள்மகயின் அடிப்ைம்டயில், ஐ.நோ-வின் ைோரம்வககு 
எடுத்துச்கசன்்றது. ைனிப்தைோர உச்சத்தில் இருந்ே அதிகோர சைநிம்யில்்ோே அந்ே கோ்கட்டத்தில் 
இந்தியோ ேைது கருத்தியல் ககோள்மகயின்  அடிப்ைம்டயி்ோை  ந்ட்வடிகமககளுககு கைரும் விம் 
ககோடுககத்வணடியிருந்ேது. கோஷமீர வி்வகோரத்தில்  ஐ.நோ ேம்யி்ட அதுத்வ ்வழி ்வகுத்ேது. இது 
மீணடும் க்வளி்வர முடியோே எதிர விமைம்வதய ஏறைடுத்தியது. இந்தியோ  ைோதுகோப்புச் சமையில் 
க்ந்து ககோணடு ேைது விருப்ைத்மே நிம்றத்வற்ற வி்டோைல் கைரும் அதிகோர  அரசிய்ோக 
ைோறறியது. மிகவும் குறிப்ைோக நிரந்ேர  உறுப்பிைரோை சீைோ, ைோகிஸ்ேோன் ைககம் நின்று ககோணடு 
எந்ேவிே சோத்தியைோை விமைவுகளும் இந்தியோவிறகு ஏறை்டோே ்வணணம் குறுககீடு கசயேது.

இந்தியோவின் விருப்ைைோைது  ைோதுகோப்புச் சமையில் நீண்ட ை் இந்திய க்வளியு்றவுக 
ககோள்மக குறித்ே வி்வோேஙகமை ஏறைடுத்தியது. ேோரோை்வோே ேன்மையு்டன் சர்வதேச 
அமைப்பிறகோை கைோறுப்புமிகக ஒரு நோ்டோக இருககுைோ அல்்து சர்வதேச நிகழ்வுகளின்  
ைரபுகமை ைோறறியமைப்ைேறகோை ்வோயப்மை ஏறைடுத்தும் அரசோக இருககுைோ என்்ற வி்வோேஙகள்   
நம்டகைற்றை. ேறகைோழுது நம்டமும்றயில் இருககும் சர்வதேச மும்றயிமை தூககி எறியோைல் 
இந்தியோ ஒரு மிேைோை சீரதிருத்ே்வோதியோக உ்கைோவிய ைோரம்வயு்டன் சர்வதேச ைரபுகளில் 
கநகிழ்ம்வயும் ைறறும் ்வடி்வமைப்மையும் ஏறைடுத்து்வேோக ை் அரசியல் அறிஞரகள்  
கூறுகின்்றைர.

இந்தியோ எப்தைோதுதை மூன்்றோம் உ்க நோடுகமை ்வழிந்டத்தும் ஒரு அரசோக இருந்து 
்வருகி்றது. ஐ.நோ-வின் கைோதுச்கசய்ரோக இருந்ே தகோபி அன்ைோன் புதுதில்லியில் ஒரு கூட்டத்தில் 
உமரயோறறும்தைோது ைற்ற எந்நோடடிைமரக கோடடிலும் இந்தியரகளின் சுேந்திரம் ைறறிய புரிேல் 
அதிகம் எைவும், ்வைரச்சி, ைோதுகோப்பு ைறறும் ைனிே உரிமைகள் யோவும் சுேந்திரத்திைோல் 
விமைந்ேம்வ எைவும் அம்வ ஒன்றுகககோன்று ைோறறு அல்் என்ைமேயும் இந்தியரகள் 
அறிந்துள்ைைர என்று குறிப்பிடுகி்றோர. இந்தியரகள் ேஙகைது ைன்மைத்து்வ ைககைோடசி மூ்ம் 
ைரந்ே சுேந்திரம் தநோககி கசல்்வேோக தைலும் குறிப்பிடுகி்றோர.

போதுகோப்புச் சமபயில ைறுேலிககும்அதிகோரம் குறித்ே விைரசனஙகள்

ைறுேலிககும் அதிகோரைோைது அேன் ைககைோடசி ைணபுகைற்ற ேன்மைககோக 
விைரசிககப்ைடுகி்றது. இது ைோதுகோப்புச் சமையின்  கைரும்ைோன்மையிைரின் முடிம்வ ஒரு 
ேனிப்ைட்ட நோடு ேடுப்ைேோகும். உேரணைோக அகைரிககோ்வோைது  கேோ்டரச்சியோக இஸ்தரலுககு 
எதிரோை தீரைோைஙகள் மீது  ேைது ைறுேலிககும் அதிகோரத்மே ையன்ைடுத்தி ்வருகி்றது. தைலும் 
நிரந்ேர உறுப்பிைரகள் ேஙகளுககு எதிரோை விைரசை தீரைோைஙகளின் மீது ைறுேலிககும் 
அதிகோரத்மே ையன்ைடுத்து்வதும் ்வழககைோைது ஆகும். 2014 ஆம் ஆணடு ரஷயோ்வோைது,  
கிரிமியோம்வ இமணத்துக ககோண்டேறகு கண்டைம் கேரிவிககும் தீரைோைத்தின் மீது ேைது   
ைறுேலிககும் அதிகோரத்மே ையன்ைடுத்தியது.  சர்வதேச கைோது ைன்னிப்புச் சமை ஐந்து நிரந்ேர 
உறுப்பிைரகளும் ேஙகள் ைறுேலிககும்அதிகோரத்மே ைககளின் விருப்ைஙகமை ைோதுகோப்ைேறகு 
ைோ்றோக ேஙகளின் சுய அரசியல் விருப்ைஙகளுககும்  அல்்து புவிசோர அரசியல் விருப்ைஙகளுககும் 
ையன்ைடுத்து்வேோக சர்வதேச கைோது ைன்னிப்புச் சமை குற்றம் சோடடுகி்றது.
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11.3.3 போதுகோப்புச் சமப

ஐ.நோ-வின் சோசைப்ைடி ைோதுகோப்புச் 
சமையோைது சர்வதேச அமைதி ைறறும் 
ைோதுகோப்பிறகோை கைோறுப்பு மிகக 
அமைப்ைோகும். இது கைோதுச்சமைமய தைோல் 
்வழககைோக கூடு்வதில்ம் ைோ்றோக சர்வதேச 
அமைதிககு அச்சுறுத்ேல் ஏறைடும்தைோது எந்ே 
தநரத்திலும் இேன் கூட்டைோைது நம்டகைறும்.  
உறுப்பு நோடுகள்  ைோதுகோப்புச் சமையின் 
முடிவுகமை ஏறறு ந்டப்ைது என்ைது சட்ட 
ரீதியோக கட்டமைககப்ைடடிருககி்றது.  
அமைதிககோை அச்சுறுத்ேல் ஏறைடும்கைோழுது 
சமையோைது பிரச்சமைககுரிய நோடுகமை 

சி் விைரசகரகள் ைோதுகோப்புச் சமையின் ஐந்து நிரந்ேர உறுப்பிைரகளுதக உரித்ேோை 
ைறுேலிககும் அதிகோரைோைது நியோயைற்றது ைறறும் எதிரவிமைவுகமை ஏறைடுத்துக கூடியது 
என்று விைரச்சிககின்்றைர. இந்ே 21ஆம் நூற்றோணடில் ைறுேலிககும் அதிகோரைோைது சர்வதேச 
அைவில் ைோரககப்ைடும் கைோழுது சைச்சீரற்ற அதிகோரைோக தைலும் சர்வதேச பிரச்சிமைகள் 
மீேோை ந்ட்வடிகமககளுககு ேம்டயோக அமைந்துள்ைது. ைறுேலிககும் அதிகோரத்தின் அை்வற்ற 
ஆற்ற்ோைது ஐ.நோ-ம்வ இை அழிப்பு, க்்வரஙகள் ைறறும்  ைனிே உரிமை மீ்றல்களின்தைோது 
அமேத் ேடுப்ைது ைறறும் கைோறுப்தைறைதில் ஆற்ற்ற்றேோக ஆககுகி்றது. இந்ே ஐந்து நிரந்ேர 
உறுப்பிைர  ேவிர  ைற்ற ை் நோடுகள் குறிப்ைோக அணிதசரோ இயககத்திைர ைறறும் ஆப்பிரிகக 
ஒன்றியம் ைறுேலிககும் அதிகோரத்மே கும்றகக தகோருகின்்றை. 

“அமைதிககோை ஒறறுமை” என்்ற தீரைோைத்மே நிம்றத்வறறும்தைோதும் நம்டகைற்ற 
வி்வோேத்தில் ்வழககைோை ஐ.நோ சட்டஙகளின்ைடி கைோதுச்சமையின் அதிகோரைோைது ைோதுகோப்புச் 
சமையின் “ைறுேலிககும் அதிகோர” பிரச்சமையு்டன் கேோ்டரபும்டயேோகும். 1950 ஆம் ஆணடு  
ந்வம்ைர 3 ஆம் தேதி  ஐ.நோ-வின் மூன்றில் இரணடு ைஙகு உறுப்பு நோடுகைோல் ஏறறுகககோள்ைப்ைட்ட 
A/RES/377 தீரைோைைோைது குறிப்பிடு்வது யோகேனில் ஐ.நோ-வின் சோசைப்ைடி ஒருத்வமை  
ைோதுகோப்புச் சமையோைது ேைது முேன்மை தநோககைோை அமைதிமய ைோதுகோப்ைதில் இருந்து  
ே்வறிைோல் அப்தைோது சர்வதேச அமைதிககோக கைோதுச்சமை எடுககும் ைறறும் ைோதுகோப்மை 
நிம்நிறுத்தும் ந்ட்வடிகமககமை ைோதுகோப்புச் சமை ேடுககமுடியோது ேடுககக கூ்டோது. இந்ே 
விைககைோைது சர்வதேச அமைதி ைறறும் ைோதுகோப்பு பிரச்சமைகளில் கைோதுச்சமையோைது 
இரண்டோ்வேோக கைோறுப்பும்டயது என்ைமே வி்ட இறுதி கைோறுப்பும்டயேோக அஙகீகரிககப்ைடுகி்றது.   
ஐ.நோ-வின் ைல்த்வறு அதிகோரப்பூர்வ ைறறும் அதிகோரப்பூர்வைற்ற அறிகமககளில் குறிப்பிடு்வது 
“அமைதிககோை ஒறறுமை” தீரைோைைோைது ஐ.நோ-வின் கைோதுச்சமையின் ந்ட்வடிகமககமை மீறி 
ைோதுகோப்புச் சமையின் ைறுேலிககும் அதிகோரைோைது  கசயல்ை்ட முடியோது என்ைேோகும்.

அமழத்துதைசி அமைதியோை ்வழியில் 
ஒப்ைந்ேஙகமை தைறககோள்ைவும், 
தைோேல்கமை ேவிரககவும் கசயகி்றது.  தைலும் 
ைோதுகோப்புச் சமையோைது தைச்சு ்வோரத்மேயின் 
மூ்ம் தைோர நிறுத்ேத்மே அறிவிககவும், 
கைோருைோேோர ேம்ட விதிககவும் அல்்து  
ஐ.நோ-வின் உறுப்பிைரகளின் ஒப்புேலின் 
கையரில் அதிகோரபூர்வ அமைப்ைோக 
ைம்டப்ை்த்திமை ையன்ைடுத்ேவும் கசயகி்றது.  

ைோதுகோப்புச் சமை அமைதிமய 
நிம்நிறுத்து்வேறகோை ைோதுகோப்பு 
ந்ட்வடிகமகமயயும் தைறககோள்கி்றது. இது 
ஐந்து நிரந்ேர உறுப்பிைரகள் உடை்ட 
ைதிமைந்து உறுப்பிைரகமை ககோணடுள்ைது.  
பி்ற ைத்து உறுப்பிைரகள் கைோதுச்சமையிைோல் 
இரணடு ஆணடுகள் கோ்த்திறகு சுழறசி 
மும்றயில் தேரவு கசயயப்ைடுகின்்றைர.  
ைோதுகோப்புச் சமையில் ஓர தீரைோைைோைது 
இயற்றப்ை்ட ைதிமைந்தில் ஒன்ைது 
உறுப்பிைரகளின் ஓடடு தேம்வப்ைடுகி்றது.  
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இருந்ேதைோதும் ஐந்து நிரந்ேர  
உறுப்பிைரகளில் யோர ஒரு்வரும் 
தீரைோைத்திறகு எதிரோக ஓடடு அளிப்ைமே 
ைறுேலிககும் அதிகோரைோக குறிப்பி்டப்ைடுகி்றது. 
தைலும் அத்தீரைோைைோைது 
நிம்றத்வற்றப்ைடு்வதில்ம். குழுவில் தைலும் 
அதிக நிரந்ேர உறுப்பிைரகமை 
இமணப்ைேறகோை தகோரிகமககள் எழுந்ேோல் 
அந்ே தகோரிகமகயோைது ஐ.நோ-வின் உறுப்பு 
நோடுகைோல் தீரைோனிககப்ைடும்.

11.3.4 சபோருளோேோர ைறறும் சமூக குழு

ஐ.நோ-வின் கைோருைோேோர ைறறும் சமூக 
குழுவிறகோை ஐம்ைத்து நோன்கு உறுப்பிைரகள் 
அமைத்து கண்டஙகமையும் 
பிரதிநிதித்து்வப்ைடுத்தும் ்வமகயில் மூன்று 
ஆணடு கோ்த்திறகு தேரவு 
கசயயப்ைடுகின்்றைர.  இது ஐ.நோ-விறகோை 
மைய அமைப்ைோக ஐ.நோ-வின் கைோருைோேோர 
ைறறும் சமூக ைணிகமை ஒருஙகிமணத்து 
தைறககோள்கி்றது.  ஐ.நோ-வின் எழுைது 
சேவிகிே திட்டஙகள் ்வோழ்கமக ேரத்மே 
உயரத்து்வது, ்வறுமைமய ஒழிககும் ்வமகயில் 
முழு த்வம் ்வோயப்பு, கைோருைோேோரம், சமூக 
தைம்ைோடு ைறறும் ்வைரச்சிமய 
அடிப்ைம்டயோகக ககோண்டது.  இது ்வைரும் 
நோடுகளின் கைோருைோேோர ்வைரச்சிமய 
ஊககப்ைடுத்து்வது, ைனிே உரிமைகமை 
ைோதுகோப்ைது, ்வறுமை ைறறும் ்வைரச்சி 
இன்மைமய ஒழிப்ைேறகோை உ்கம் ேழுவிய 
ஒருஙகிமணப்மை ஏறைடுத்து்வது தைோன்்ற 
ைணிகமை தைறககோள்கி்றது. இப்ைணிகமை 
தைறககோள்்வேறகோை சி்றப்பு 
முக்வோணமைகமையும் ேைககு கீழ் 

இககுழு்வோைது ககோணடிருககி்றது.   அம்வ, 
உணவு ைறறும் வி்வசோய கழகம் (FAO), உ்க 
சுகோேோர கழகம் (WHO), ஐ.நோ-வின் கல்வி, 
அறிவியல் ைறறும் ைணைோடு கழகம் (UNESCO), 
ஐ.நோ-வின் ்வைரச்சி திட்டஙகள் (UNDP),  
ஐ.நோ-வின் குழந்மேகளுககோை நிதி (UNICEF) 
ைறறும் ஐ.நோ-வின் அகதிகளுககோை உயர 
ஆமணயர (UNHCR).

11.3.5 அ்றஙகோ்வலர குழு

ஐ.நோ-வின் சோசைப்ைடி அ்றஙகோ்வ்ர 
குழு்வோைது ைதிகைோரு முன்ைோல் கோ்னிய  
நி் ைகுதிகளின் நிர்வோகத்மே கணகோணித்து 
்வருகி்றது.  இரண்டோம் உ்கப்தைோரின் 
முடிவில், ேறசோரைற்ற இந்நி்ைகுதிமய சோரந்ே 
ைககளின் ்வைரச்சியோக சுயோடசி அரசுகள் 
ஏறை்டவும் அல்்து விடுேம்மய 
அம்ட்வேறகோை ஓர நவீை மும்றயோகவும் இது 
உரு்வோககப்ைட்டது.  

இந்ே ைதிகைோரு ைகுதிகளும் ைறறும் 
ஏழுைதுககும் தைறைட்ட  கோ்னிகளும் 
விடுேம் அம்ட்வேறகு ஐககிய நோடுகள் சமை 
உேவியோக இருந்ேது.  1994இல் கம்டசி  
ைகுதியோை ை்ோவ ஆைது விடுேம்மய 
அம்டந்ேமே அடுத்து அ்றஙகோ்வ்ர 
குழு்வோைது ேைது ைணியிமை நிறுத்தி 
ககோள்ைவும், தேம்வப்ைடும்தைோது ைடடும் 
இககுழு கூடு்வேோகவும் முடிவு கசயேது.  சீைோ, 
பிரோன்ஸ், இஙகி்ோந்து, ரஷயோ கூட்டமைப்பு 
ைறறும் அகைரிககோம்வ இேன் நிரந்ேர 
உறுப்பிைரகைோக ககோணடு ஐ.நோ 
அ்றஙகோ்வ்ர குழும்வ அமைத்திருந்ேது. 
அமைத்து உறுப்பிைரகளுககும் ஒரு்வருககு 
ஒரு ஓடடு விகிேம் கும்றந்ேைடச 
கைரும்ைோன்மையு்டன் இேன் முடிவுகள் 
இயற்றப்ைடுகின்்றை.  கோ்னிய ஒழிப்பு 
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ைணிகள் முடி்வற்ற இககோ் சூழலில் 
அ்றஙகோ்வ்ர குழு முககியத்து்வைற்றேோக 
கோணப்ைடுகி்றது.

11.3.6 சர்வதேச நீதிைன்்றம்

ஐ.நோ-வின் முககிய நீதித்தும்ற 
அமைப்ைோக சர்வதேச நீதிைன்்றைோைது 
கசயல்ைடுகி்றது.  இது கநேர்ோந்தில் உள்ை தி 
தேக நகரத்தில் அமைந்துள்ைது.  சர்வதேச 
நீதிைை்றம் அல்்து உ்க நீதிைன்்றைோைது 
1945இல் ஏறைடுத்ேப்ைடடு 1946 முேல் 
கசயல்ைடடு ்வருகி்றது. இது ஒரு நிரந்ேர 
நடு்வர நீதிைன்்றைோகச் கசயல்ைடுகி்றது.  
இந்நீதிைன்்றைோைது சர்வதேச சட்டஙகளின்ைடி 
நோடுகளுககு இம்டயில் ஏறைடும் 
பிரச்சமைகமை தீரத்து ம்வககி்றது.  ைோ்றோக, 
இது ேனிநைரகளின் ்வழககுகமை விசோரிப்ைது 
இல்ம். எந்ே நோடும் இேன் விசோரமண 
தேம்வ இல்ம் எை கருதிைோல் ேோைோகத்வ 
வி்கி ககோள்ை்ோம். இேறககன்று எந்ே சி்றப்பு 
ஒப்ைந்ே விதிமும்றகளும் இல்ம்.  எந்ே நோடு 
இந்நீதிைன்்றத்தின் விசோரமணமய 
ஏறறுகககோள்கி்றதேோ அது கணடிப்ைோக இேன் 
தீரப்புகமை நம்டமும்றப்ைடுத்ே த்வணடும்.  

1946இல் இருந்து சர்வதேச 
நீதிைன்்றைோைது 150ககும் தைறைட்ட 
்வழககுகமை விசோரித்து தீரப்பு 
்வழஙகியுள்ைது.  குறிப்ைோக, கைோருைோேோர 
உரிமைகள், சுறறுச்சூழல் ைோதுகோப்பு, 
தைோககு்வரத்து்வழிககோை உரிமைகள், 
ைம்டமய ையன்ைடுத்ேோைல் இருககவும், 
நோடுகளின் உள்வி்வகோரஙகளில் 
ேம்யி்டோைல் இருககவும், தூேரக உ்றவுகள், 

ைணயகமகதிகமை விடுவிப்ைது, அம்டகக் 
உரிமை ைறறும் தேசிய இை பிரச்சமைகள் 
தைோன்்ற்வறறிககும் தீரவுகணடிருககி்றது.  
இந்நீதிைன்்றத்தின் ைதிமைந்து நீதிைதிகளும் 
க்வவத்வறு நோடுகமை தசரந்ே்வரகைோக 
ஒன்ைது ஆணடு கோ்த்திறகு தேரவு 
கசயயப்ைடுகின்்றைர. நீதிைதிகமை 
கைோதுச்சமையும், ைோதுகோப்புச் சமையும் 
தசரந்து தேரவு கசயகின்்றைர.  கநேர்ோந்தின் 
தி தேக நகரத்தில் அமைந்துள்ை 
இந்நீதிைன்்றமும் அேன் அலு்வ்கமும் 
“அமைதிககோை அரணைமையோக” 
திகழ்கின்்றை. இேன் கட்ட்டைோைது கோரதைஜ் 
அ்றககட்டமை என்்ற ்ோைதநோககம் இல்்ோே 
அமைப்ைோல் சர்வதேச நீதிககோை நிரந்ேர 
நீதிைன்்றத்தின் ேம்மையி்டைோக சர்வதேச 
சஙகத்திறகு ்வழஙகப்ைட்டது. ஐ.நோ-்வோைது 
இககட்ட்டத்மே ையன்ைடுத்து்வேறகோை 
ஆணடு நிதிமய இந்ே அ்றககட்டமைககு 
்வழஙகுகி்றது.  ைோதுகோப்புச் சமை 
இந்நீதிைன்்றத்திறகு ்வழககுகமை 
ைரிந்துமரகசயகி்றது.

11.3.7 சசயலகம்
 ஐ.நோ-வின் கசய்க அதிகோரிகள் 

ஐ.நோ-வின் பி்ற முககிய அமைப்புகளுககோை 
திட்டஙகமையும் ைறறும் ககோள்மககமையும் 
்வடி்வமைககின்்றைர. இச்கசய்கத்திறகோை 
ேம்மை கசய்ோைமர கைோதுச்சமையோைது 
ைோதுகோப்புச் சமையின் ைரிந்துமரயின் 
கையரித்தய நியமிககி்றது. ேம்மை 
கசய்ோைர ஐந்து ஆணடு கோ்த்திறகு 
நியமிககப்ைடுகின்்றைர. அ்வர மீணடும் 
நியமிககப்ை்ட்ோம்.  ேம்மை கசய்ோைர  
ஐ.நோ-விறகோை ேம்மை நிர்வோக அதிகோரியோக 
பி்ற அமைப்புகமையும் அேன் அலு்வ்ரகமையும் 
இயகக்ோம். இ்வரகள் சர்வதேச குடிமைப் 
ைணியோைரகைோக அறியப்ைடுகின்்றைர.

சசயலபோடு

சர்வதேச நீதிைன்்றத்தின் மிக முககிய 
்வழககுகள் குறித்து ைோணககரகள் தகடடு 
அறியவும்.
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ஒரு குறிப்பிட்ட  நோடடின் பிரதிநிதியோக 
கசயல்ைடும் தூேர தைோல் இல்்ோைல்  193 
உறுப்பு நோடுகளிலும் சர்வதேச குடிமைப் 
ைணியோைரகைோக இ்வரகள்  
ைணியோறறுகின்்றைர.  இேறகோை ஆமணமய 
ேம்மை கசய்ோைரி்டம் இருந்து 
கைறுகின்்றைர.  ைோ்றோக அ்வரகள் ைணியோறறும் 
நோடடின் அரசி்டமிருந்து கைறு்வதில்ம்.  
கசய்கத்திறகோை ேம்மை அலு்வ்கம் 
நியூயோரக நகரில் அமைந்துள்ைது.  பி்ற 
அலு்வ்கஙகள் கெனி்வோ, வியன்ைோ, 
மநதரோபி, அடிஸ்அைோைோ, கையரூட, 
சோணடியோதகோ ைறறும் ைோஙகோக நகரஙகளில் 
அமைந்துள்ைை.  உறுப்பு நோடுகளில் இருந்து 
கைற்ற 16,000 ஊழியரகமை ககோணடு கசய்க 
அதிகோரிகள் அமைப்பின் திைசரி ைணிகமை 
தைறககோள்கின்்றைர.  

இேன் ைணிகள் மிகவும் ைரந்ே அைவில் 
கோணப்ைடுகி்றது. அமைதிமய 
நிம்நோடடு்வேறகோை ைணிமுேல், சர்வதேச 
பிரச்சமைகளுககோை நடுநிம்யோைரோக, 
சமூக ைறறும் கைோருைோேோர நிம் குறித்ே 
ேக்வல்கமை திரடடு்வேோக, சர்வதேச 
ஒப்ைந்ேஙகளுககோை அடிப்ைம்ட ைணிகமை 
தைறககோள்ளுேல் ைறறும் சர்வதேச 
ைோநோடுகமை ந்டத்து்வது ்வமர ஆகும்.  

சபோது சசயலோளரகள் ்வரிமச

1. டிமரகிவு லீ (நோரத்வ) 1946 – 1952
2.  த்டக ேைரஸ்கீஜிஓல்டு (சுவி்டன்)  

1953 – 1961
3.  யூ ேோணட (ைரைோ ேறகைோழுது 

மியோன்ைர) 1961 – 1971
4.  குரட ்வல்தீம் (ஆஸ்திரியோ) 1972 – 1981
5.  தசவியர கைரஸ் டி குல்்ர (கைரு)  

1982- 1991
6.  பூடதரோஸ் பூடதரோஸ் கோலி (எகிப்து)  

1992 – 1996
7.  தகோபி அன்ைோன் (கோைோ) 1997 – 2006
8.  ைோன்-கீ-மூன் (ககோரிய குடியரசு)  

2007 – 2016
9.  ஆண்டனிதயோ குடரஸ் (தைோரசுகல்)  

2017 முேல்

கசய்கத்தின் ைணியோைது ைன்முகத் 
ேன்மையு்டன் ேன் கீழுள்ை தேசிய 
அரசுககளின் அழுத்ேஙகமையும் மீறி ேைது 
சர்வதேச குறிகதகோள்கமை அம்ட்வேோகும்.  

ேம்மை கசய்ோைர  ைோதுகோப்புச் 
சமையின் வி்வகோரஙகளில் க்வைம் கசலுத்தி 
சர்வதேச அமைதி ைறறும் ைோதுகோப்பிறகு 
இம்டயூ்றோை சிககல்களில் ேைது கருத்திமை 
கேரிவிகக்ோம். குறிப்ைோக பிரச்சமைகமை 
ேடுப்ைேறகும் அல்்து பிரச்சமைககுரிய 
நோடுகள் அமைதியோை ்வழியில் தீரவு 
கோணைேறகும் இ்வர ேைது அலு்வ்கத்மேயும் 
ையன்ைடுத்தி ககோள்ை்ோம். தைலும் ேம்மை 
கசய்ோைர ைனிேதநய பிரச்சமைகள் அல்்து 
சி்றப்பு முககியத்து்வம் ்வோயந்ே 
பிரச்சமைகளுககோை ந்ட்வடிகமகயிமை 
தைறககோள்ை முடியும்.  

ஐ.நோ-வின் குடும்ைம் மிக கைரியது 
ைதிமைந்து முக்வோணமைகள், ை் திட்டஙகள் 
ைறறும் நிறு்வைஙகமைக ககோண்டது. இதில் 
சி் நிறு்வைஙகள் சர்வதேச சஙகத்தின் 
கோ்த்தித்தய து்வககப்ைடடுவிட்டை.  
குறிப்ைோக சர்வதேச கேோழி்ோைர கழகம் 
தைலும் சி் அமைப்புகள் 1945இல் 
தேோறறுவிககப்ைடடு குறிப்பி்டத்ேகக 
பிரச்சமைகள் ைறறும் நிகழ்வுகமை 
தீரப்ைேறகோை அமைப்ைோக ஐ.நோ  
து்வககப்ைட்டதிலிருந்து கசயல்ைடுகின்்றை.  
இேன் கோரணைோக ஐ.நோ-்வோைது 
ைன்முகத்ேன்மை ்வோயந்ேேோக கோடசி 
அளிககி்றது. இந்நிறு்வைஙகள் 
து்வககப்ைட்டதிலிருந்து பின்பு ்வந்ே ை் 
ைத்ேோணடுகளில் இ்வறறின் ைணியோைது மிக 
ைரந்ே அைவில் ககோணடுகசல்்ப்ைடடு ஐ.நோ-
வும் இேமை ஏறறு ்வழிந்டத்ே கசயகி்றது.  
இேன் விமைவு, ை் புதிய அமைப்புகள் 
கூடுே்ோக தேோறறுவிககப்ைடடு  
நிரந்ேரைோகவும், சி் ேறகோலிக அமைப்ைோகவும் 
கசயல்ைடுகின்்றை. குறிப்ைோக, ஐ.நோ-வின் 
அகதிகளுககோை உயர ஆமணயர (UNHCR) 
தைோன்்றம்வ. இம்வ நிரந்ேர அமைப்ைோக 
கசயல்ை்டதைோ்வது இல்ம். ஐ.நோ-வின் 
்வர்ோறம்ற ைோரத்ேோல், ைல்த்வறு 
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கோ்கட்டஙகளில் ை் துமண அமைப்புகளு்டன் 
இமணந்து ைணியோறறி இருப்ைமே கோண்ோம். 
ஐ.நோ ேறதைோது மூ்வோயிரத்திறகு தைறைட்ட 
அரசு-சோரோ நிறு்வைஙகளு்டன் இமணந்து 
ைணியோறறுகி்றது. 

கேோம்தநோககு ைோரம்வயு்டன் 1945இல் 
ககோணடு்வரப்ைட்ட ஐ.நோ சோசை உறுப்பு 77–்வது 
அரசு-சோரோ அமைப்புகளு்டன் இமணந்து 
கசயல்ைடு்வேறகு ஏது்வோக தேம்வயோை 
ஏறைோடுகமை ஐ.நோ கசயது ககோள்ை்ோம் 
என்று கேளி்வோக கூறுகி்றது. இேன் கோரணைோக 
ஐ.நோ நூறறுககும் தைறைட்ட அரசு-சோரோ 
நிறு்வைஙகமை ககோணடு பிரச்சமைககுரிய 
ைகுதிகளில் ைனிேதநய ைணிகமை தைறககோள்ை 
முடிகி்றது.  உேோரணைோக ஐ.நோ-வின் 
தூதுககுழு்வோைது தைோஸ்னியோ ைறறும் 
கேரசிதகோவிதைோவிறகிம்டதய 1995–2002 ஆம் 
ஆணடுகளில் கசயல்ைட்டமே கூ்ற்ோம். 32 
அரசு-சோரோ அமைப்புகள், ஐ.நோ 
கைோதுச்கசய்ருககு ஒரு தி்றந்ே ை்டல் ஒன்ம்ற 
2007 ஆம் ஆணடு எழுதிைர. அதில் ஐ.நோ-வின் 
அமைதிககோககும் ைம்டமய தைோரைேற்றம் 
சூழ்ந்ே ்டோரைர ைகுதிககுள் அனுப்ை அனுைதி 
ைறுககும் சூ்டோமை ைணிய ம்வகக 
தகோரியிருந்ேைர.

கைோருைோேோர ைறறும் சமூக குழு்வோைது 
(ECOSOC) ஐ.நோ-வின் குடும்ை அமைப்ைோக  
ஐ.நோ-வின் கைோருைோேோர ைறறும் சமூக 
ைணிகமை ஒருஙகிமணககி்றது. இேன் முககிய 
ைணி ்வைரச்சிககோை சர்வதேச 
ஒருஙகிமணப்மை ஏறைடுத்து்வேோகும்.  எவ்வோறு 
ைோதுகோப்புச் சமையோைது ரோணு்வ ைோதுகோப்மை 
்வழஙகுகி்றதேோ அதேதைோ் கைோருைோேோர 
ைறறும் சமூக குழு்வோைது (ECOSOC) ஆைது 
கைோருைோேோர ைோதுகோப்மை ்வழஙகுகி்றது.  
இருந்ேதைோதும் 1930இல் உ்க கைோருைோேோர  
ைந்ேநிம்யின் கோரணைோக இரண்டோம் 
உ்கப்தைோர ஏறைட்டமே எளிேோக எடுத்துக 
ககோள்ை ஐ.நோ-வின் சோசைத்மே ்வமரந்ே்வரகள் 
கருேவில்ம்.  கைோருைோேோரம் ைறறும் சமூக 
குழு்வோைது ஐ.நோ-வின் அமைப்பு, ஐ.நோ-வின் 
எணணி்ட்ஙகோ க்வளியு்றவு ைணிகள் ைறறும் 
ைண்ட்க குழுககளு்டன் ஒப்பிடும்தைோது 
மிகவும் கும்றந்ே அதிகோரஙகதை ககோண்ட 

அமைப்ைோகும்.  ைனிே உரிமைககோை 
குழு்வோைது உ்க அைவில் ைனிே உரிமைகமை 
ைோதுகோப்ைது ைறறும் கணகோணிப்ைது தைோன்்ற 
ைணிகமை கசயகி்றது.  பி்ற அமைப்புகள் சமூக 
்வைரச்சிமய மையப்ைடுத்தும் விேைோக 
கைணகள், சுறறுச்சூழல் ைோதுகோப்பு, 
குற்றத்ேடுப்பு ைறறும் தைோமே ைருந்து ஒழிப்பு 
தைோன்்ற ைணிகமை தைறககோள்கின்்றை. 
இருந்ேதைோதும் கைோருைோேோர ைறறும் சமூக 
குழுவின் தநோககம் கோைல் நீரோகத்வ இருககி்றது. 
உணமையில் உ்க கைோருைோேோர 
அதிகோரைோைது மூன்று சதகோேரிகள் 
அமைப்புகள் என்்ற அமைப்புகைோல் 
கடடுப்ைடுத்ேப்ைடடுள்ைது. அம்வ;

அ) உ்க ்வஙகி
ஆ) சர்வதேச நிதி நிறு்வைம்
இ) உ்க ்வரத்ேக கழகம்

11.4 உலக ்வஙகி

்வோஷிங்டன் நகரில் அமைந்துள்ை உ்க 
்வஙகியோைது உணமையில் ைறுகட்டமைப்பு 
ைறறும் ்வைரச்சிககோை சர்வதேச ்வஙகியோகும்.  
உ்க ்வஙகி அல்்து உ்க ்வஙகி குழுைம் 
1945இல் உரு்வோககப்ைடடு உ்கில் ்வைரந்து 
்வரும் நோடுகளில் தேம்வககோை மிகப்கைரும் 
நிதிமயயும் ைறறும் ஆத்ோசமைகமையும் 
்வழஙகி்வருகி்றது.  “உ்க ்வஙகி” என்்ற 
கையரோைது ைறுகட்டமைப்பு ைறறும் 
்வைரச்சிககோை சர்வதேச ்வஙகியின் 
கைோருைோேோர சட்டப்பிரிவிைோல் 1944ஆம் 
ஆணடு ெூம் 22இல் பிகரட்டன் உடஸ் 
ைோநோடடில் அளித்ே அறிகமகயில் முேன் 
முேலில் ையன்ைடுத்ேப்ைட்டது. இவ்வஙகியின் 
முேன்மை தநோககைோக ஏமழ ைககள் ைறறும் 
ஏமழ நோடுகளில் ேைது ஐந்து நிறு்வைஙகள் 
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மூ்ம் ்வறுமை ஒழிப்பு, கைோருைோேோர 
்வைரச்சிமய தைம்ைடுத்து்வது, ்வோழ்கமக 
ேரத்மே தைம்ைடுத்து்வது தைோன்்ற ைணிகளில் 
ேைது நிதி ஆேோரஙகமையும் ைறறும் ேைது 
எல்ம்யற்ற அனுை்வஙகமையும் ககோணடு 
கசயல்ைடுகி்றது. உ்க ்வஙகியின் 
நிர்வோகைோைது அேன் உறுப்பு நோடுகைோல் 
தைறககோள்ைப்ைடுகி்றது. அ்வரகதை க்டன் 
அளிப்ை்வர, கைறுை்வர ைறறும் 
நன்ககோம்டயோைரோகவும் இருககின்்றைர.  

உ்கின் கைரும்ைோன்மையோை ்வைரும் 
நோடுகள் உ்க ்வஙகியின் உேவிகமை க்டன் 
ைறறும் ைோனியஙகள், கேோழில்நுடை உேவி 
ைறறும் ககோள்மக உரு்வோககத்திறகோை 
அறிவுமரகமை கைறுகின்்றை. ்வஙகியோைது 
மிக ைரந்ே அைவி்ோை கசயல்ைோட்டோைரகமை 
ககோணடிருககி்றது.  குறிப்ைோக அரசுதும்ற 
நிறு்வைஙகள், குடிமைச் சமூக அமைப்புகள், 
பி்ற உேவி நிறு்வைஙகள் ைறறும் ேனியோர 
தும்றயிைர தைோன்த்றோரின் மூ்ைோக 
கசயல்ைடுகி்றது.  உ்க ்வஙகியின் அடிப்ைம்ட 
தநோககைோை ்வறுமை ஒழிப்பு ைறறும் 
்வோழ்கமக ேர தைம்ைோடு தைோன்்றம்வ எந்ே 
ைோற்றமும் இல்்ோைல் கேோ்டரந்து 
இருககின்்றை.  ஆைோல் ேறகைோழுது புதிய 
கைோருைோேோர சூழலின் அடிப்ைம்டயில் 
்வைரும் நோடுகளுககோை தேம்வமய கருதி 
ேைது அணுகுமும்றயில் ைோற்றம்,  
ககோள்மகயில் கநகிழ்ம்வ கம்டபிடிககி்றது.  
்வைரச்சிககோை ேறதைோமேய ச்வோல்கமை 
எதிரகககோள்ை நிறு்வைஙகள் ைககளுககு 
கநருககைோக இருந்ேோல் ைடடும் தைோேோது, 
தைலும் அம்வ சர்வதேச கநருககடிகமை 
சைோளிககும் விேத்தில் அரசு, ேனியோர ைறறும்  
குடிமைச் சமூகத்தில் உள்ை ஆற்றல் 
மிகதகோமர ஒன்றிமணககவும் த்வணடும். 
இச்ச்வோல்கமை எதிரககோள்ளும் விேைோை 
எேறகு முன்னுரிமை ககோடுககத்வணடும் 

வி்வோேம் 

உ்க ்வஙகியில் அரசியல் க்ப்பு 
உள்ைேோக நீ நிமைககி்றோயோ? அது ஒரு 
சோரைோைேோ? அல்்து சோரைற்றேோ?

என்ைதில் ்வஙகி க்வைைோக உள்ைது. 
அேறதகற்றோர தைோல் ேன்னும்டய நிர்வோக 
உத்தியில் ைோற்றம் ைறறும் ஆளுமகயில் 
முன்தைற்றம் தைோன்்ற்வறம்ற  ககோணடு 
்வந்துள்ைது. இந்ே ைோற்றஙகள் 
சுயசோரைோைேோக, புதுமையோைேோக, 
தி்றமையோைேோக, கசய்ோககம் மிககேோக 
ைறறும் க்வளிப்ைம்டயோைேோக எை ஐந்து 
ைகுதிகமை ககோண்டேோக உள்ைது.  தைலும் 
அம்வ;

க்டன் மும்றகளில சீரதிருத்ேம்: மிகவும் 
நவீைப்ைடுத்ேப்ைட்ட நிதி தசம்வ ைறறும் க்டன் 
மும்றகமை ககோணடு, ்வஙகியோைது க்டன் 
கைறுை்வரின் தேம்வமய அறிந்து மிகவும் 
கைோறுப்புணரவு்டன் ந்டந்து ககோள்கி்றது.  
கநருஙகிய கணகோணிப்பு ந்ட்வடிகமகயின் 
மூ்ம் நிம்யோை ையமை அம்ட்வேறகோை 
அமழப்மை விடுககி்றது.  தைலும் அதிக 
ைோதுகோப்பு அற்ற முேலீடுகளின் மீது 
தநரடியோை ந்ட்வடிகமக ்வலுப்ைடுத்து்வது 
ைறறும் கணகோணிப்மை தைம்ைடுத்து்வது 
தைோன்்ற்வறம்ற தைறககோள்கி்றது.

பஙதகறமப அதிகப்படுத்தி குரலகமள 
ஒலிகக சசயகி்றது : இயககுநரகள் குழுவில் 
கூடுேல் இ்டஙகமை பின்ேஙகிய ஆப்பிரிகக 
நோடுகளுககு அளிப்ைேன்மூ்ம் ்வைரந்து 
்வரும் நோடுகளின் ஓடடு அதிகோரத்மே 
அதிகரிககச் கசயகி்றது.  தைலும் ்வஙகியோைது, 
்வைரச்சி ைறறும் ைோற்றம் அம்டந்து ்வரும் 
நோடுகளின் பிரதிநிதித்து்வம் ைறறும் அேன் 
ேோககத்மே ஆரோயந்து அந்நோடுகளுககு ்வஙகி 
குழுைஙகளில் இ்டம் அளிககி்றது.

சபோறுப்பு மிகக �லல அரமச ஏறபடுத்து்வது: 
இேன் முககிய ைகுதியோக, ்வஙகியோைது 
அமைத்து தும்றகள் ைறறும் நோடுகளிலும் 
ஊழலுககு எதிரோை ந்ட்வடிகமககமை 
தைறககோள்கி்றது.  இேன் முககிய 
அடிப்ைம்டயோக ்வறுமை ஒழிப்பிறகோை தி்றமை 
மிகக ைறறும் கைோறுப்புமிகக அரசோக 
்வைரச்சிககோை அமைத்து ்வோயப்புகமையும் 
உரு்வோகக கசயகி்றது.
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மிகவும் ச்வளிப்பம்டயோன, சபோறுப்பு மிகக 
ேக்வலகமள அளித்ேல: ்வஙகியின் ேக்வல் 
ககோள்மகயோைது இேறகோை ்வோயப்மை 
்வழஙகுகி்றது. ்வஙகியோைது ேைது அறி்வோற்றல் 
ைறறும் அனுை்வஙகமை மிக ைரந்ே அைவில் 
அமை்வரும் அறியும் ்வணணம் முன் 
எப்தைோதும் இல்்ோே அைவிறகு அேன் 
திட்டஙகள் ைறறும் நிகழ்ச்சி நிரல்கள் ைறறிய 
ேக்வல்கமை அளிககி்றது.

புதுப்பிககப்பட்ட அமைப்பு: ்வைரச்சிககோை 
மிக சி்றந்ே ைஙகோைரோக ்வஙகியோைது ை் 
சீரதிருத்ேஙகமை தைறககோணடு ்வருகி்றது.  
இச்சீரதிருத்ேஙகள் மூன்று முககிய ைகுதிகமை 
ககோண்டது.  அம்வ;

நவீை க்டன் அளிப்பு, அறி்வோற்றல் உேவி 
ைறறும் தசம்வகமை ேைது 
்வோடிகமகயோைரகளுககு ்வழஙகி ்வருகி்றது.  
குறிப்ைோக, ்வறுமை ஒழிப்பிறகோை ைணிகளில் 
உேவுகி்றது.

தைம்ைட்ட ்வமகயில் ேைது சி்றந்ே 
அறிவிமை ைறறும் அனுை்வஙகமை 
அமைப்பிறகுள்ளும் ைறறும் க்வளியிலும் 
ைகிரந்து ககோள்்வமே தைறககோள்கி்றது.

்வஙகியின் அமைப்பு ைறறும் 
நம்டமும்றகளில் நவீைத்து்வத்மே 
கம்டபிடிப்ைேோகும்.  

உலக ்வஙகியின் ஐந்து 
நிறு்வனஙகள்

  ைறுகட்டமைப்பு ைறறும் ்வைரச்சிககோை 
சர்வதேச ்வஙகி

  சர்வதேச ்வைரச்சி கூட்டமைப்பு

  சர்வதேச நிதி கழகம்

  ைல்தேசிய முேலீடடு உத்ேர்வோேத்திறகோை 
ைோதுகோப்புக குழுைம்

  முேலீடு கேோ்டரைோை பிரச்சமைகளுககு 
தீரவு கோணைேறகோை சர்வதேச மையம்

இேன் து்வககைோைது 1946இல் 33 
உறுப்பிைரகமை ககோணடு து்வககப்ைட்டது 
மிக கைரும்அைவி்ோை ைோற்றஙகமை இேன் 
உறுப்பிைரகளிம்டதயயும் ைறறும் உ்க 
அைவிலும் ஏறைடுத்தி உள்ைது. கோ்னி 
ஆதிககத்தில் இருந்து விடுேம் அம்டந்ே ை் 
நோடுகள் கைல்் ்வஙகியில் உறுப்பிைர ஆகிை.  
கூ்டத்வ உறுப்பு நோடுகளின் ்வைரச்சிககோை 
தேம்வயும் அதிகரித்ேது.  

ைறுகட்டமைப்பு ைறறும் ்வளரச்சிககோன 
சர்வதேச ்வஙகி (IBRD)

இேன் முககிய தநோககைோைது நடுத்ேர 
்வரு்வோய நோடுகள் ைறறும் கும்ற்வோை 
்வரு்வோயகோை க்டன்கமை கைறும் நோடுகளில் 
்வறுமை ஒழிப்பு ைறறும் சுயசோரைோை 
்வைரச்சிமய ஏறைடுத்து்வது, உத்திர்வோேம் 
அளிப்ைது, ைகுப்ைோயவு ைறறும் 
ஆத்ோசமைகமை ்வழஙகு்வேோகும். 1945இல் 
ஏறைடுத்ேப்ைட்ட இவ்வஙகியில் 184 உறுப்பு 
நோடுகள் உள்ைை.  இேன் கைோத்ே ்வரு்வோய 
ைறறும் நிதியோணடுகளில் கிம்டககும் 
்வரு்வோய எை 2018ஆம் ஆணடு ெுனில் 698 
பில்லியன் அகைரிகக ்டோ்மர ககோணடு 
இருந்ேது.

சர்வதேச ்வளரச்சி கூட்டமைப்பு (IDA)

உறுப்பு நோடுகளின் துமணயு்டன் ஏமழ 
நோடுகளில் ்வறுமை ஒழிப்பிறகோை 
்வடடியில்்ோ க்டன்கள், ைோனியஙகமை 
உறுப்பிைரகளி்டமிருந்து நிதி உேவிமய 
கைறறு ்வழஙகுகி்றது.1960 இல் உரு்வோககப்ைட்ட 
இவ்வமைப்பு ேைது கைோறுப்பில் 24 பில்லியன் 
அகைரிகக ்டோ்மர ெுன் 2018ஆம் 
நிதியோணடில் தை்ோணமை கசயேது.

சர்வதேச நிதி கழகம் (IFC)

்வைரும் நோடுகளின் கைோருைோேோர 
்வைரச்சிககு தேம்வயோை க்டன்கமை ேனியோர 
தும்றயிைருககு ்வழஙகுகி்றது. 1956இல் 
உரு்வோககப்ைட்ட இவ்வமைப்பில் 176 
உறுப்பிைரகமை ககோணடுள்ைது. 2018ஆம் 
நிதியோணடில் 23.3 பில்லியன் அகைரிகக 
்டோ்மர முேலீ்டோக கசயது உள்ைது.

12th_Political Science_Unit_11_Tamil.indd   137 05-10-2019   13:36:52
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (138 ((139

பலதேசிய முேலீடடு உத்ேர்வோேத்திறகோன 
போதுகோப்புக குழுைம் (MIGA)

இககுழுைைோைது ்வைரும் நோடுகளில் 
ேனியோர தும்றயிைரின் முேலீடடிமை 
அதிகரிகக கசயகி்றது. தைலும் ஒப்ைந்ேஙகள், 
பிரச்சமைகள், தைோர ைறறும் ைணப்ைரிைோறறு 
விகிேஙகளிைோல் ஏறைடும் ைோதிப்புகளிலிருந்து 
முேலீடடிறகோை ைோதுகோப்மை ்வழஙகுகி்றது.  
1988இல் உரு்வோககப்ைட்ட இவ்வமைப்பில் 164 
உறுப்பிைரகள் ககோணடு அதிகைடசைோக 5.3 
பில்லியன் கேோமகமய ்வரத்ேகம் 
கசயதுள்ைது.

முேலீடு சேோ்டரபோன பிரச்சமனகளுககு 
தீரவு கோணபேறகோன சர்வதேச மையம் 
(ICSID)

்வைரும் நோடுகளில் க்வளிநோடடு 
முேலீடம்ட ஆேரிககி்றது.  தைலும் முேலீடு 
கேோ்டரைோை பிரச்சமைகமை தீரத்து 
ம்வககி்றது. 1966இல் ஏறைடுத்ேப்ைட்ட 
இவ்வமைப்பில் 140 உறுப்பிைரகள் உள்ைைர.

11.5 சர்வதேச நிதி நிறு்வனம்

சர்வதேச நிதி நிறு்வைம் அல்்து 
நிதியைோைது உ்கின் மிகப் கைரிய 
முேன்மையோை சர்வதேச நிதி நிறு்வைைோகும்.  
1930இல் ஏறைட்ட உ்க நோடுகளின் கைரும் 
கைோருைோேோர ைந்ே நிம்ககு ைதி்ோக 1944இல் 
பிகரட்டன் உடஸ் ைோநோடடில் இது 
உரு்வோககப்ைட்டது. ஒவக்வோரு நோடும் ைககத்து 
நோடுகளி்டம் க்டன் ்வோஙகு்வது இேைோல் 
கும்றந்ேது.

உறுப்பு நோடுகளின் கசழித்ே நிம் 
தேம்வககோை குறுகிய ைறறும் இம்டககோ் 
நிதிமய ்வழஙகு்வது்டன் அந்நோடுகளின் 
கைோருைோேோர ககோள்மகயில் கநகிழ்ம்வ 

ஏறைடுத்தி ைண ைதிப்பு இழப்பு தைோடடிமய 
ேடுத்து ்வரத்ேகத்மே ைோதுகோககி்றது. 

சர்வதேச நிதி நிறு்வனத்தின் தேம்வ

சர்வதேச நிதி நிறு்வைம் ஓர 
சுேந்திரைோை சர்வதேச அமைப்ைோகும்.  இது 
185 உறுப்பு நோடுகமை ககோணடுள்ைது.  இேன் 
தநோககைோைது கைோருைோேோர நிம்ேன்மைமய 
ஏறைடுத்தி ்வைரச்சிககு வித்திடு்வேோகும்.  
உறுப்பு நோடுகள் இேன் ைஙகுேோரரோக கூடடு்றவு 
மும்றயில் சர்வதேச நிதி நிறு்வைத்திறகோக 
மூ்ேைத்மே  ேஙகள் நோடடிறகோை  ஒதுககீடு 
அடிப்ைம்டயில் ்வழஙகுகின்்றை. இேறகோக 
நிதியைோைது அேன் உறுப்பிைரகளுககு 
நுணகைோருைோேோர ககோள்மகககோை 
ஆத்ோசமைகமை, கசலுத்து நிம் 
தேம்வககோை நிதியுேவி, கேோழிறநுடை உேவி 
ைறறும் தேசிய கைோருைோேோர தைம்ைோடடிறகோை 
தை்ோணமை ையிறசிகமை ்வழஙகுகி்றது.  
நிதியைோைது ஐ.நோ-வின் ைல்த்வறு ேன்ைோடசி 
நிறு்வைஙகளில் ஒன்்றோக சி்றப்பு 
முக்வோணமையோக குறிப்பி்டப்ைடுகி்றது.  
தைலும் இது ஐ.நோ-வின் நிரந்ேர 
ைோரம்வயோைரோகவும் உள்ைது. நிதியத்தின் 
விதி எண ஒன்்றோைது கீழ்ககண்ட முககிய 
தநோககஙகமை குறிப்பிடுகி்றது.

  ஒரு நிரந்ேர அமைப்ைோக சர்வதேச அைவில் 
நிதி ஒத்துமழப்மை ஏறைடுத்துகி்றது.  
தைலும் சர்வதேச ைணவியல் 
பிரச்சமைகமை தீரப்ைேறகோை 
ஆத்ோசமைகள் ைறறும் ஒருஙகிமணந்ே 
கசயல்ைோடடிறகோை ்வழிமும்றகமை 
உரு்வோககுகி்றது.

  ைரந்ே அைவி்ோை சைச்சீரோை சர்வதேச 
வியோைோர ்வைரச்சிககோை ்வோயப்மை 
்வழஙகுகி்றது.  தைலும் அதிக த்வம் 
்வோயப்பு ைறறும் ்வரு்வோமயப் ைோதுகோத்து 
உறைத்தி சகதிகளின் ்வைரச்சிமய 
தநோககைோகக ககோண்ட கைோருைோேோரக 
ககோள்மகமயக கம்டபிடிகக உறுப்பு 
நோடுகமை அறிவுறுத்துகி்றது.

  ைரி்வரத்ேமை விகிேஙகளில் நிம்த்ே 
ேன்மை, உறுப்பு நோடுகளிம்டதய 
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ஒழுஙகமைந்ே ைரிைோற்றத்திறகோை 
்வழிமும்றகமை ஏறைடுத்துேல் ைறறும் 
தைோடடியின் கோரணைோக ைதிப்பு 
கும்றத்ேம் ேடுககி்றது.

  உறுப்பிைரகளுககு இம்டதய நம்டகைறும் 
ந்டப்பு ைரி்வரத்ேமையில் ைல்தேசிய ைண 
்வழஙகல்மும்ற ஏறைடு்வேறகோை உேவிமய 
கசயகி்றது ைறறும் உ்க ்வரத்ேக 
்வைரச்சிககு இம்டயூ்றோக இருககும் அந்நிய 
கச்ோ்வணி ைரிைோறறு விகிேஙகளின் 
மீேோை கடடுைோடுகமை நீககுகி்றது.

  நிதியைோைது ேைது கைோது நிதி ்வைஙகமை 
உறுப்பிைரகளுககு ேறகோலிகைோக 
ையன்ைடுத்தி ேஙகமை ைோதுகோத்து 
ககோள்்வேறகோை நம்பிகமகமய 
அளிககி்றது. இேன் மூ்ம் கசலுத்து 
நிம்யில் ஏறைடும் ஏற்றத்ேோழ்வுகள் 
தேசிய ைறறும் சர்வதேச அைவில் 
ைோதிப்புகமை ஏறைடுத்ேோே ்வமகயில் மீடசி 
அம்ட்வேறகோை ்வோயப்பிமை ்வழஙகுகி்றது.

  உறுப்பிைரகளிம்டதய கசலுத்து நிம்யில் 
ஏறைடும் நிம்யற்ற ேன்மையின் ேோககம் 
ைறறும் அேன் கோ் அைவிமை கும்றகக 
கசயகி்றது.

  முககியைோக நிதியைோைது ேைது ஒறம்ற 
ைணைோக ஓர சர்வதேச நிதி நிறு்வைைோக 
கேோம்தநோககு ைோரம்வயு்டன் ேைது 
கைோறுப்பு மிகக நம்டமும்றயின் மூ்ம் 
சர்வதேச ்வைரச்சி ைறறும் நிதி ைரிைோற்ற 
மும்றகமை மகயோள்கி்றது.

சர்வதேச நிதி நிறு்வனத்தின் சசயலபோடுகள்

நிதியைோைது மிக ைரந்ே அைவிமை 
ைணிகமை அேன் முககியத்து்வம் கருதி 
தைறககோள்கி்றது.  

உறுப்பினரகளின் சபோருளோேோர 
சகோள்மகயிமன கணகோணிப்பது

எந்ே நோடு நிதியத்தில் உறுப்பிைரோக 
இமணந்து அேன் ககோள்மகயிமை ஏறறு 
ககோண்டதேோ அது ேைது கைோருைோேோர 
ககோள்மகயிமை நிதியத்தின் தநோககத்திறகு 

இமணயோைேோக ககோணடு 
கசயல்ை்டத்வணடும். தைலும் உ்கின் எல்்ோ 
நோடுகளின் கைோருைோேோர நிம்யிமை 
கேோ்டரந்து கணகோணிப்ைேறகோை முககிய 
ஒதர அமைப்ைோக கசயல்ைடுகி்றது.

சசலுத்துநிமல தேம்வககோன ேறகோலிக 
நிதி்வழஙகல

கசலுத்துநிம் தேம்வககோை 
க்டன்கமை நிதியைோைது உறுப்பு நோடுகளுககு 
ேறகோலிகைோக ்வழஙகுகி்றது. கூடுே்ோக 
தநரடியோை நிதியிமை உறுப்பு நோடுகளுககு 
்வழஙகுகி்றது. தைலும் நோடுகளின் கசலுத்து 
நிம் தேம்வககோை நிதியிமை 
க்வளியிலிருந்து திரடடும் ைணிமயயும் 
தைறககோள்கி்றது.

கும்றந்ே ்வரு்வோய சகோண்ட �ோடுகளில 
்வறுமை ேடுப்பு

நிதியைோைது ்வரு்வோய கும்றந்ே 
நோடுகளுககு நிைந்ேமையற்ற க்டன்கமை 
அளித்து அந்நோடுகளில் ்வறுமை ஒழிப்பிறகோை 
முயறசிகமை தைறககோள்கி்றது. இந்ே 
முயறசியில் நிதியைோைது உ்க ்வஙகி ைறறும் 
பி்ற ்வைரச்சிககோை ைஙகுேோரரகமையும் 
ககோணடு ைணியோறறுகி்றது. கூடுே்ோக 
நிதியைோைது க்டன்களில் இருந்து 
மீள்்வேறகோை இரணடு சர்வதேச 
ைணிகமையும் தைறககோள்கி்றது. அம்வ:-

1.  மிக அதிக க்டனில் உள்ை ஏமழ நோடுகள் 
(HIPC)  

2.  ைல்தேசிய க்டனில் இருந்து மீள்்வேறகோை 
முன்கைடுப்பு (MDRI)

ச்வளியிலிருந்து நிதியிமன திரடடு்வது

நிதியைோைது நோடுகளின் ககோள்மக 
நம்டமும்றககோை நிதியிமை ைல்தேசிய க்டன் 
அளிப்தைோர ைறறும் நன்ககோம்டயோைரகளி்டம் 
இருந்து திரடடு்வமே முககிய ைணியோக 
ககோணடிருககி்றது. நோடுகளின் கைோருைோேோர 
எதிரகோ்த்மே அறிந்து ககோள்்வேறகோை 
முககிய ேக்வல்கமை நிதியத்தின் ககோள்மக 
ஆயவுகள் ைறறும் ைரிந்துமரகள் மூ்ம் 
முேலீட்டோைரகள் ைறறும் நிதி சந்மேகளுககு 
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அளிககின்்றது. இேன்மு்ம்  கைோருைோேோரத்தின் 
மீேோை முேலீட்டோைரகள் ைறறும் 
சந்மேயோைரகளுககு நம்பிகமகமய அதிகரிகக 
கசயகி்றது.

சர்வதேச பணவியல மும்றமய பலப்படுத்து்வது

நிதியைோைது சர்வதேச ைணவியல் 
மும்றககோை மைய அமைப்ைோக 
கசயல்ைடுகி்றது.  ேைது உறுப்பிைரகளுககு 
சர்வதேச ைணவியல் கேோ்டரைோை 
ஆத்ோசமைகமையும் ைறறும் உேவிகமையும் 
்வழஙகுகி்றது.  இது ேைது ைணியோக பி்ற 
ைல்தேசிய நிறு்வைஙகளு்டன் இமணந்து 
சர்வதேச கைோருைோேோர பிரச்சமைகளுககு 
தீரவு கோணும் ்வமகயில் சர்வதேச விதிகளின் 
துமணயு்டன் அ்வறம்ற கடடுப்ைடுத்து்வது 
ைறறும் தைம்ைடுத்து்வது தைோன்்ற ைணிகமை 
தைறககோள்கி்றது. 

சர்வதேச இருப்மப உலகளவில 
்வழஙகுேமல அதிகரித்ேல

உ்க தேம்வகளுககோக நிதியைோைது 
அதிகோரபூர்வ அமைப்ைோக ேைது சர்வதேச 
மகயிருப்மை ்வழஙகுகி்றது.  இது சி்றப்பு எடுப்பு 
உரிமை (SDR) எை கூ்றப்ைடுகின்்றது.  இந்ே 
சி்றப்பு எடுப்பு உரிமையோைது சர்வதேச 
மகயிருப்மை உறுப்பிைரகளின் எந்ே 
ைோற்றேகக ைணஙகளு்டனும் ைரிைோற்றம் 
கசயது ககோள்ை்ோம்.

சேோழிலநுடப உேவி ைறறும் பயிறசியின் 
மூலம் ஆற்றமல ்வளரத்ேல

நிதியைோைது சி்றந்ே ையிறசி ைறறும் 
கேோழில்நுடை உேவிகமை உறுப்பு நோடுகளுககு 
ேஙகள் கைோருைோேோர ககோள்மகககோை 
்வடி்வஙகமையும் ைறறும் கைோருைோேோர 
தை்ோணமைககோை தி்றமையிமை 
தைம்ைடுத்தும் ்வமகயில் ்வழஙகுகி்றது.  இந்ே 
உேவியோைது ககோள்மககள் 
தேோல்வியம்ட்வமே ைறறும் அதிரவுகமை 
ஏறைடுத்து்வமே ேடுககும் ்வமகயில் 
திட்டஙகளுககோை ்வடி்வஙகள் ைறறும் 
நம்டமும்றகமை ்வழஙகுகி்றது.  இந்ே 
ந்ட்வடிகமககள் குறிப்ைோக ்வைரும் 
நோடுகளுககு ேஙகள் ்வைஙகமை ைோதுகோககவும் 

ைறறும் நிறு்வைஙகள் வீழ்ச்சியம்டயோைல் 
ேடுப்ைேறகும் ையன்ைடுகி்றது.

ேக்வல பரிைோற்றம் ைறறும் ஆரோயச்சிகள்

நிதியைோைது உறுப்பு நோடுகளின் 
கைோருைோேோர ககோள்மககள் ைறறிய 
கைோருளியல் ைகுப்ைோயவுகள் ைறறும் புள்ளி 
வி்வரஙகமை கைறு்வேறகோை முேன்மை 
அமைப்ைோகும். நிதியைோைது ேைது 
ேக்வல்கமை அளிககும் ்வமகயில் 
எணணி்்டஙகோ அறிகமககள், 
ஆய்வறிகமககள் ைறறும் சி்றப்பு ்வோயந்ே புள்ளி 
வி்வரஙகமை க்வளியிடுகின்்றது.  தைலும் 
குறிப்ைோக, ேைது கைோருைோேோர ைகுப்ைோயவு 
ைறறும் உறுப்பு நோடுகளுககு அளிககும் 
ஆத்ோசமைகமை தைம்ைடுத்தும் ்வமகயில் 
ை் ஆயவுகமை அேன் முககியத்து்வம் ைறறும் 
நம்டமும்றகமை அடிப்ைம்டயோக ககோணடு 
தைறககோள்கி்றது.  இேன் க்வளியீடுகமை 
புத்ேகைோகவும், இேழ்களில் கடடுமரயோகவும், 
ஆயவு அறிகமககைோகவும் ைறறும் 
இமணயத்திலும் கோண்ோம்.

இருந்ேதைோதும் நிதியத்தின் மீேோை 
கைோது விைரசைைோைது தசம்வத்தும்றகமை 
்வணிகையைோககு்வேன் மூ்ம் கைருநிறு்வை 
நிறு்வைஙகளின் விருப்ைத்திறகு ஆேர்வோக 
கசயல்ைடுகி்றது என்ைேோகும். குறிப்ைோக கல்வி, 
ைருத்து்வம், ைககள்ந் திட்டஙகள் 
தைோன்்ற்வறம்ற ்ோைகரைோை கேோழில் 
விருப்ைைோக ைோறறு்வது்டன் தைலும் 
இம்றயோணமை உம்டய அரசுகமை சர்வதேச 
கைருநிறு்வை ்வணிகத்திறகு ஆேர்வோக 
தசம்வயோற்ற கட்டோயப்ைடுத்துகி்றது 
என்ைேோகும்.

11.6 ஆசிய ்வளரச்சி ்வஙகி
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சர்வதேச நிதி நிறு்வைைோைது 
கைரும்ைோலும் சுயநிதியிமை சோரந்ேது.  
ஆைோல் ைல்தேசிய ்வைரச்சி ்வஙகிகள் ேஙகள் 
தசம்வகளுககு கைரும்ைோலும் ைஙகுேோரரகளின் 
ைஙகளிப்மை சோரந்தே கசயல்ைடுகின்்றை.  
குறிப்ைோக, ேஙகள் நிதி ந்ட்வடிகமகயோை ்வடடி 
கும்ற்வோை க்டன்கமை ்வழஙகுேல், ைோனியம் 
அளித்ேல் ைறறும் மிகவும் ஏமழ 
நோடுகளுககோை ்வடடியில்்ோ க்டன்கள் 
தைோன்்றம்வயோகும்.

ைல்தேசிய ்வைரச்சி ்வஙகிகமை மூன்று 
்வமககைோக பிரிகக்ோம். (i) உ்க அைவில் 
(ii) ைண்ட் அைவில் ைறறும் (iii) துமண-
ைண்ட்ஙகள் எை  மூன்்றோக பிரிகக்ோம் 
இேன்  மூ்ம் அ்வறறின் ஒறறுமை ைறறும் 
த்வறறுமைகமை எளிதில் கண்டறிய்ோம்.

ை் ைல்தேசிய ்வைரச்சி ்வஙகிகள் தைத் 
குறிப்பிட்ட மூன்று விே பிரிவுகமையும் 
உள்ை்டககியேோக குறிப்பிட்ட ஓர கண்டத்திமை 
ைடடுதை தநரடியோக ககோணடு 
கசயல்ைடுகின்்றை.  அம்வ, ஆசிய ்வைரச்சி 
்வஙகி, ஆப்பிரிகக ்வைரச்சி ்வஙகி, ஆசிய 
உள்கடடுைோை ைறறும் முேலீடடு ்வஙகி, புதிய 
்வைரச்சி ்வஙகி, அகைரிகக ்வைரச்சி ்வஙகி, 
இஸ்்ோமிய ்வைரச்சி ்வஙகி, ெதரோப்பிய 
முேலீடடு ்வஙகி தைோன்்றம்வயோகும். 1930-
களின் பிறைகுதியில் ைறறும் 1940-களின் 
முறைகுதிககு இம்டப்ைட்ட கோ்த்தில் ேறகோ் 
கைோருைோேோர ்வைரச்சிககோை கருதுதகோள்கள் 
தேோற்றம் எடுத்ேை. இது முககியைோக 
ஆஙகித்ய கைோருைோேோர அறிஞர 
ெோன்தையோரடு கியின்ஸ் குறிப்பிட்டதுதைோ் 
தைோருககு பிந்மேய கோ் கைோருைோேோர ைறறும் 
சமூக தேம்வயோக தேோற்றம் எடுத்ேை.    
இேமை கையப்பிககும் ்வமகயில் அகைரிகக 
கைோருைோேோர அறிஞரோை ேரிக்டகஸ்்டர 
ஒயிட கேோம்தநோககு ைோரம்வயில் சி் 
நிறு்வைஙகமை ஏறைடுத்திைோர. 

ஒயிட 1942 ஆம் ஆணடு இேறகோை 
ைோமேமய அமைககும் ்வமகயில் ்வைரச்சிமய 
அடிப்ைம்ட ககோள்மகயோக ககோணடு ஓர 
தகோரிகமகமய ஐ.நோ-விறகு அளித்ேோர.  
ஐககிய ைறறும் துமண நோடுகளுககோை 

சர்வதேச நிதியத்மேயும், ைறுகட்டமைப்பு 
ைறறும் ்வைரச்சிககோை ்வஙகிமயயும் 
உரு்வோகக தகோரிைோர. இது தைோருககு பிந்மேய 
சர்வதேச ைணவியல் சீரதிருத்ேஙகளுககோை 
அடிப்ைம்டகமை ்வழஙகியது. இந்ே 
தகோரிகமகயோைது தைோருககு பிந்மேய 
பிரச்சமைகமை எதிரககோள்ளும் ்வமகயில் 
இரணடு நிறு்வைஙகமையும் அதிகோரம், 
்வைஙகள் ைறறும் கட்டமைப்மை ககோண்டேோக 
உரு்வோகக தகோரியது.

ைல்தேசிய ்வஙகிகள் உ்க ்வஙகி ைறறும் 
ஆசிய ்வைரச்சி ்வஙகிகள் தைோ்த்வ 
கைோது்வோை நிதி நிறு்வைஙகைோக உறுப்பு 
நோடுகளின் ்வைரச்சிககோை கைோறுப்புமிகக 
அமைப்ைோகும்.  கியூைோ ைறறும் ்வ்ட 
ககோரியோம்வ ேவிர உ்கில் 
கைரும்ைோன்மையோை நோடுகள் ைல்தேசிய 
்வைரச்சி ்வஙகியின் உறுப்பிைர ஆகிை.  
ைல்தேசிய ்வைரச்சி ்வஙகியின் உறுப்பிைரோை 
எல்்ோ நோடுகளும் ேஙகள் ைஙகளிப்மை 
அளித்து ்வஙகியோைது 
அஙகீகரிககப்ைட்டதிலிருந்து க்டன்கமை 
அ்வரகளுககு அளித்து ்வருகி்றது.  ைல்தேசிய 
்வைரச்சி ்வஙகிகள் கைரும் அைவி்ோை 
்வைரச்சி திட்டஙகள் குறிப்ைோக நீரமின் 
நிம்யஙகளுககோை அமணகள், ைோசைத் 
திட்டஙகள், தைோககு்வரத்து ்வைரச்சிகள், 
எணகணய ைறறும் எரி்வோயு திட்டஙகள், 
்வறுமைமய கும்றத்து, கைோருைோேோர 
ந்ட்வடிகமககமை அதிகரிகக கசயது 
்வைரச்சிககு வித்திடு்வேோக இருந்ேை.  

இருந்ேதைோதும் இ்வறறிறகு எதிரோக 
பிரச்சமைகள் எழுந்ேை.  ்வஙகி கூறு்வது  
தைோ் இல்்ோைல் இந்ே திட்டஙகள் 
சுறறுச்சூழம் ைறறும் அஙகு ்வோழும் 
ைககளின் ்வோழ்கமகமய அழிப்ைேோக 
எதிரப்புகள் எழுந்ேை.  ை்ரும் இேன் 
திட்டஙகள் அம்ைககளின் ந்ன்கமை 

சசயலபோடு

தைத் குறிப்பிட்ட ்வஙகிகள் 
ஒவக்வோன்றின் ைணியிமையும் அறிந்து 
ககோள்்வேறகு முயறசிககவும்.
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ைடடுைல்் சமூக, கைோருைோேோர ைறறும் 
சுறறுச்சூழல்கமை ைோதித்து எதிரிம்டயோை 
ை்ன்கமை ேந்ேேோக ்வோதிட்டைர.

”சமைப்ைேறகோக ம்வத்ே கநருப்பு வீடம்ட 
எரித்மேப்தைோ்” என்்ற ஆசியப் ைழகைோழி 
தைோ் இது உணமைககு பு்றம்ைோைது.  ஆசிய 
்வைரச்சி ்வஙகியின் ்வைரச்சி திட்டஙகளுககோை 
க்டன்கள் அேன் (உறுப்பிைரகைோை) ்வைரும் 
நோடுகளில் கோணப்ைடு்வதுதைோ் ை் வீடுகளில் 
அடுப்பு எரியவும் உணவு சமைககவும் 
உேவியோக இருந்ேது.  ஆசிய ்வைரச்சி ்வஙகி 
ஓர ைண்ட்ப் ைல்தேசிய நிதி நிறு்வைைோகும்.  
இது கைோறுப்பு உணரவு்டன் ஆசிய ைறறும் 
ைசிபிக நோடுகளில் ்வறுமைமய 
கும்றப்ைேறகோை ைணியிமை தைறககோள்கி்றது.  
1966இல் உரு்வோககப்ைட்ட இவ்வஙகியில் 66 
நோடுகள் உறுப்பிைரோக உள்ைை.  இ்வறறில் 
கைரும்ைோன்மை ஆசிய ைகுதிமய சோரந்ேம்வ.  
்வஙகியின் ைஙகு முேலீ்டோக 44 பில்லியன் 
அகைரிகக ்டோ்மரயும் ைறறும் இருப்ைோக 7.9 
பில்லியன் அகைரிகக ்டோ்மரயும் ககோணடு 
உள்ைது.  இது தேோறறுவிககப்ைட்ட 1966 ஆம் 
ஆணடிலிருந்து 2002 ஆம் ஆணடு ்வமர 
்வஙகியோைது கைோது ைறறும் ேனியோர 
தும்றயிைருககு 98.831 பில்லியன் கேோமகமய 
க்டைோக ்வழஙகி உள்ைது.  தைலும் ஐந்து 
பில்லியன் க்டன்கமை ைல்த்வறு திட்டஙகளுககு 
ைண்ட்த்திறகு க்வளியிலும் ்வழஙகி உள்ைது.  
இேன் ஆணடு ்வரு்வோய 500 பில்லியன் ஆகும்.  

ஆசிய ்வைரச்சி ்வஙகியின் “்வறுமை 
கும்றப்பு கசயல்திட்டம் (PRS)” ஆைது மைய 
கைோருைோக ககோணடு நீண்டகோ் கசயல்திட்ட 
கட்டமைப்பு.  (LIST 2001 – 2015) அமைந்துள்ைது.  
இந்ே ைதிமைந்து ஆணடு கோ் திட்டைோைது 
ஆசிய ்வைரச்சி ்வஙகி  ஐ.நோ-வின் நூற்றோணடு 
்வைரச்சியின் க்வறறியோக ககோணடு உ்க 
அைவில் ்வறுமையில் ்வோழும் ைககளின் 
எணணிகமகமய தநோககைோக ககோணடு 
தைறககோள்கி்றது. ்வஙகி குறிப்பிடு்வமேதைோ் 
இேன் ்வைரச்சி திட்டஙகள் ஆசிய ைறறும் 
ைசிபிக ைககளின் ்வோழ்கமகத் ேரத்மே 
தைம்ைடுத்தி உள்ைது.  தைலும் குறிப்ைோக 900 
மில்லியன் ஆசிய ைககள் ஒரு நோமைககு ஒரு 

்டோ்ருககும் கீழோை ்வரு்வோயில் ்வறுமையில் 
்வோழ்கின்்றைர.  ்வஙகியின் முேன்மை 
தநோககைோக கைோருைோேோர ்வைரச்சி, ைனிே 
்வைரச்சி, கைணகள், நல்் அரசோஙகம், 
சுறறுச்சூழல் ைோதுகோப்பு, ேனியோரதும்ற 
்வைரச்சி ைறறும் ைண்ட் ஒருஙகிமணப்ைோகும்.  
ஆசிய ்வைரச்சி ்வஙகியோைது ேறகைோழுது 
ஐந்து புவியில் ைகுதியோக நோடுகமை பிரித்து 
அேறகு ஏறை தும்ற ரீதியோக ைணிகமை 
ககோணடு கசயல்ைடுகி்றது.  அம்வ,

1. கிழககு ைறறும் ைத்திய ஆசியோ 
2. தி கைககோங
3. ைசிபிக
4. கேறகு ஆசியோ
5. கேன்கிழககு ஆசியோ

ஒவக்வோரு ைண்ட் தும்றகளும் அேன் 
நோடுகளுககோை திட்டஙகள் ைறறும் 
நிகழ்ச்சிகமையும் தைறககோள்கின்்றை.  
துமண ைண்ட்ஙகள் குறிப்பிட்ட நோடடிறகோை 
உேவிகள் என்ைேோக ைணிகமை 
தைறககோள்கின்்றை.  பி்ற ்வஙகிகமை தைோ்த்வ 
ஆசிய ்வைரச்சி ்வஙகியும் ேைககோை 
நிதியிமை ைஙகுேோரரகளி்டமிருந்து கைறுகி்றது.  
ெப்ைோன் ைறறும்  அகைரிககோவின் ைஙகளிப்பு 
இேன் 62 உறுப்பு நோடுகமைவி்ட மிக அதிகைோக 
15.9 சேவிகிேைோகும்.

ஷோஙகோய கூட்டமைப்பு (SCO)
குயிண்டோஓ தீரைோனம்

  சீைோவின் விருப்ைைோை ”ைடடு சோம் 
முன்கைடுப்பில்” இந்தியோ இமண்வேறகு 
ைறுத்துவிட்டது.

  ஷோஙகோய கூட்டமைப்பு ைகுதியின் 
முழுமையோை ைோதுகோப்பிறகோை கசயல் 
யுத்திகமை இந்தியோ ்வகுத்துள்ைது.

ஷோஙகோய கூட்டமைப்பு

  இது ஓர ஐதரோப்பிய ஆசிய அரசியல், 
கைோருைோேோர ைறறும் ைோதுகோப்பு 
அமைப்ைோக 2001 து்வககப்ைட்டது.  இேன் 
ேம்மையகம் பீஜிஙகில் உள்ைது.
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  இேன் து்வககத்திறகு கோரணைோக ஷோஙகோய 
ஐந்து எைப்ைடும் ஐந்து நோடுகள் 
அமைந்திருந்ேது (1996 இல் சீைோ, ரஷயோ, 
கெகிஸ்ேோன், கிரகிஸ்ேோன் ைறறும் 
ேெகிஸ்ேோன் ககோண்ட ைல்தேசிய 
அமைப்ைோக இது ஷோஙகோய நகரத்தில் 
து்வககப்ைட்டது).

  இேன் ேத்து்வைோைது “ஷோஙகோய உறசோகம்” 
எை அறியப்ைடுகி்றது.  இது நல்லிணககம், 
நறசிந்ேமையோை ைணி, பி்ற க்ோசோரஙகமை 
ைதித்ேல், பி்ற நோடடு உள்வி்வோகரஙகளில் 
ேம்யி்டோைல் இருத்ேல் ைறறும் அணி 
தசரோமை ஆகும்.

  ஷோஙகோய ஒத்துமழப்பு அமைப்பு எடடு 
உறுப்பிைரகமை ககோணடுள்ைது, அம்வ 
இந்தியோ, கெகிஸ்ேோன், சீைோ, கிரகிஸ்ேோன், 
ைோகிஸ்ேோன், ரஷயோ, ேஜ்கிஸ்ேோன் ைறறும் 
உஸ்கைககிஸ்ேோன் ஆகும்.

  2018 ஆம் ஆணடில் ந்டந்ே இேன் கூட்டத்தில் 
இந்தியோ அேன் முழுதநர உறுப்பிைரோக 
முேல் மும்றயோக க்ந்து ககோண்டது. 
இந்தியோவு்டன், ைோகிஸ்ேோனும் 2017இல் 
கெகிஸ்ேோனில் ந்டந்ே அஸ்்டோைோ  உச்சி 
ைோநோடடில் முழுதநர உறுப்பிைரோக 
இமணந்ேை.

  இவ்வமைப்பின் கீழ் நோன்கு அரசுகள் இேன் 
ைோரம்வயோைரோகவும் ைறறும் ஆறு 
அரசுகள் வி்வோே ைஙதகறபு 
உறுப்பிைரகைோகவுை உள்ைைர.

சபடதரோலிய ஏறறுைதி �ோடுகளின் 
கூட்டமைப்பு (OPEC) 

ஆசிய பிரிமீயம்

  இது ஆசிய நோடுகளுககோை எணகணய 
விறைமையில் கைடதரோலிய ஏறறுைதி 
நோடுகள் தைல் அதிக கட்டணத்மே 
்வசூலிப்ைேோகும்.

  இது 1986இல் இருந்து சந்மே நிம்ககு 
ஏறை கச்சோ எணகணய விம்மய 
தீரைோனிககும் மும்றயிலிருந்து 
து்வஙகுகி்றது.

  உ்க சந்மேயில் ஆசிய ைகுதிககோை 
எணகணய விம்மய தீரைோனிப்ைதில் 
மூன்று முககிய சந்மேகள் திகழ்கின்்றை. 
அம்வ; 

  ஐதரோப்பிய சந்மேயின் ்யிட சுவிட 
எணகணய நிறு்வைைோை ப்கரன்ட.

  அகைரிகக சந்மேயின் பிரதிநிதியோக 
ஃக்வஸ்ட ்டோகஸ் இம்டநிம்யோைரகள் 
(WTI).

  ைத்திய கிழககு ைறறும் ஆசிய சந்மேககோை 
துைோய/ஓைன் நோடுகள் ஆகும்.

  கச்சோ எணகணயயின் எந்ே ஓர 
நிம்மயயும் அேன் ்வருஙகோ் ்வரத்ேக 
நிம்மய அடிப்ைம்டயோக ககோணடு 
அேறகோை சந்மே ைறறும் விம்மய 
தீரைோனிப்ைதில் அகைரிககோ ைறறும் 
ஐதரோப்ைோ்வோைது முன்நிம் ்வகிககின்்றை.  
ஆசிய பிரதிநிதிைோை துைோய/ஓைன் 
நோடுகளின் ்வரத்ேக ைஙகு நிம்யோைது 
இேன் முடிம்வ தீரைோனிப்ைேோக இல்ம்.

  இேைோல் ஐதரோப்பிய ைறறும் 
அகைரிககோம்வ கோடடிலும் ஆசிய நோடுகள் 
ஒன்றில் இருந்து இரணடு ்டோ்ர ்வமர 
அதிக விம் ககோடுகக தநரிடுகி்றது.  இந்ே 
விம் த்வறுைோத்ட “ஆசிய பிரிமீயம்” எை 
அமழககப்ைடுகி்றது. 

ஒசபக (OPEC) கூட்டமைப்பு

  இது ஓர அரசுகளுககு இம்டயி்ோை 
அமைப்பு இேன் தநோககம் உறுப்பு 
நோடுகளுககு இம்டதய ஒதர விேைோை 
கைடதரோலிய ககோள்மகமய 
உரு்வோககு்வேறகோை ஒருஙகிமணப்மை 
ஏறைடுத்து்வேோகும், இேன் அடிப்ைம்டயில் 
கைடதரோலிய நுகரவு நோடுகளுககு 
கைடதரோலிய கைோருடகளின் விம்மய 
நிம்யோைேோக ைறறும் ைோதுகோப்ைோைேோக 
கைோருைோேோர தி்றன்ைட்டேோக கேோ்டரந்து 
்வழஙகு்வேோகும்.  தைலும் இந்ே கேோழிலில் 
முேலீடு கசயதுள்ை மூ்ேைத்திறகு சி்றந்ே 
ை்மை திரும்ை கை்ற கசய்வேோகும்.
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  இேன் ேம்மையகம் ஆஸ்டிரியோவின் – 
வியன்ைோ நகரில் அமைந்துள்ைது.

  இது 1960-ஆம் ஆணடு ந்டந்ே ைோகேோத் 
ைோநோடடில் ஈரோன், ஈரோக, கும்வத், சவுதி 
அதரபியோ ைறறுை க்வனிசூ்ோ நோடுகமை 
உறுப்பிைரோக ககோணடு து்வககப்ைட்டது.

  இந்நோடுகள் உ்க எணகணய உறைத்தியில் 
44 சேவீேத்மேயும், ைறறும் உ்கின் 81.5 
சேவீே எணகணய ்வைத்மேயும் 
ககோணடுள்ைை.

சர்வதேச அணுசகதி கழகம் (IAEA)

  இது அணு சகதிககோை அறிவியல் ைறறும் 
கேோழில்நுடைத்திறகோை ஒருஙகிமணப்ைோக 
அரசுகளுககு இம்டயி்ோை உ்கம் 
ேழுவிய அமைப்ைோகும்.

  இது 1957இல் ஐ.நோ-்வோல் சர்வதேச 
ேன்ைோடசி நிறு்வைைோக உரு்வோககப்ைட்டது. 
அணுசகதி கழகைோைது ேைது நிம்மய 
நிம்நிறுத்து்வேறகோை ேனி சர்வதேச 
ஒப்ைந்ேத்மே ககோணடுள்ைது.

  அணுசகதி கழகைோைது ஐ.நோ-வின் 
கைோதுச்சமை ைறறும் ைோதுகோப்புச் சமை 
ஆகிய இரணடிறகும் ேைது அறிகமகமய 
அளிககி்றது.

  இது அணு அறிவியல் ைறறும் 
கேோழில்நுடைத்மே ைோதுகோப்ைோைேோக 
ைறறும் அமைதியோை ்வழியில் 
ையன்ைடுத்து்வேறகோை ைணிமய 
தைறககோள்கி்றது.

  இது தைலும் ஐ.நோ-வின் சர்வதேச அமைதி 
ைறறும் ைோதுகோப்பிறகோை நிம்யோை 
-்வைரச்சிககோை இ்ககுகமை அம்டய 
ேைது ைஙகளிப்மை கசயகி்றது.

  இேன் ேம்மையகம் ஆஸ்டிரியோவின், 
வியன்ைோவில் அமைந்துள்ைது. இதில் 
இந்தியோ உறுப்பிைரோக உள்ைது.

  சர்வதேச அணுசகதி கழகைோைது ேைது 
தநோககைோக அணு ஆயுே ைர்வம் ேடுத்து 
ைோதுகோககி்றது. தைலும், அணுசகதி சோரந்ே 
கைோருடகள் ைறறும் கேோழில்நுடைத்திமை  
ே்வ்றோக ையன்ைடுத்து்வமே முன்ைறிந்து 
ேடுககி்றது.

  2009 ஆம் ஆணடு இந்திய அரசு ைறறும் 
அணுசகதி கழகத்தின் இம்டதய 
“ைோதுகோப்ைோை சிவில் அணுசகதி 
்வோயப்பிறகோை” ஒப்ைந்ேைோைது 
மககயழுத்ேோைது. பி்றகு 2014இல் இந்தியோ 
இேமை ைோறறி கூடுேல் கநறிமும்றயோக 
(அகைரிகக இந்திய அணு ஒப்ைந்ேத்தில் ஓர 
ைகுதியோக)  ஒரு ைோதுகோப்பு ஒப்ைந்ேத்மே 
அணுசகதி கழகத்து்டன் 
ஏறைடுத்திகககோண்டது.

  கூடுேல் கநறிமும்ற என்ைது சர்வதேச 
அணுசகதி கழகத்தின் மிக முககிய 
கருவியோகும். ைோதுகோப்பு ஒப்ைந்ே 
விதிமும்றகளின்ைடி, அந்ே நோடடின் 
அணுசகதி திட்டஙகள் ைறறும் அமைத்து 
அணுசகதி கைோருடகளின் ையன்ைோடம்ட  
தசோதித்ேறி்வேறகோை அதிகோரத்மே 
அணுசகதி கழகத்திறகு ்வழஙகுகி்றது.

்வஙகோள விரிகு்டோ பலதும்ற சேோழிலநுடப 
சபோருளோேோர கூட்டமைப்பு (BIMSTEC)

  பிம்ஸ்க்டக (BIMSTEC) ஓர ைண்ட்க 
கூட்டமைப்ைோகும்.   இேன் உறுப்பு 
நோடுகைோை ஏழு நோடுகள் நி்வியல் 
ரீதியோக கநருஙகிய ைறறும் ்வஙகோை 
விரிகு்டோ ைகுதியில் அமைந்துள்ை 
ைஙகைோதேஷ, பூட்டோன், இந்தியோ, தநைோைம், 
ஸ்ரீ்ஙகோ, மியோன்ைர ைறறும் ேோய்ோந்து 
ஆகும்.

  இது ஓர துமண ைண்ட்க கூட்டமைப்ைோக 
1997 ஆம் ஆணடு  ெூன் 6 இல் ைோஙகோக 
தீரைோைத்தின்ைடி தேோறறுவிககப்ைட்டது.

  இேன் கசய்கம் ்டோககோவில் உள்ைது.
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சேறகு - சேறகு ஒத்துமழப்பு (SSC)

  கேறகு-கேறகு ஒத்துமழப்ைோைது உ்கின் 
கேன் ைகுதியில் உள்ை நோடுகள் ேஙகளிம்டதய 
்வைரச்சிககோை கேோழில்நுடைஙகமை 
ைரிைோறிக ககோள்்வேோகும்.

  1955இல் ந்டந்ே ைோணடுங  ைோநோ்டோைது 
கேறகு-கேறகு ஒத்துமழப்பு ஏறைடு்வேறகோை 
கோரணைோக அமைந்ேது.

இந்தியோ, பிதரசில, சேன் ஆப்பிரிககோ 
கூட்டமைப்பு (IBSA)

  இது ஓர சர்வதேச முத்ேரப்பு அமைப்ைோக 
இந்தியோ, பிதரசில், கேன் ஆப்பிரிககோ 
நோடுகள் இம்டதய சர்வதேச ஒருஙகிமணப்பு 
ஏறைடுத்து்வேறகோக உரு்வோைேோகும்.

  இது மும்றதய இந்தியோ, பிதரசில் ைறறும் 
கேன் ஆப்பிரிககோ க்வளியு்றவுத்தும்ற 
அமைச்சரகைோல் 2003 ெூன் 6-இல்  
பிதரசிலியோ தீரைோைத்தின்ைடி 
உரு்வோககப்ைட்டது

  கேறகு-கேறகு ஒத்துமழப்ைோைது மூன்று 
முககிய துரு்வப் ைகுதிகமை ஒன்றிமணத்து 
உ்கின் ்வைரந்து ்வரும் நோடுகள் இம்டதய 
சி்றந்ே புரிேம் ஏறைடுத்துகி்றது.

  இந்தியோ, பிதரசில், கேன் ஆப்பிரிககோ 
கூட்டமைப்பு (IBSA) ஆைது  ்வைரச்சிககோை 
ஒருஙகிமணந்ே கசயறகைோறியோக  ்வறுமை 
ைறறும் ைடடினிமய ஒழிப்ைேறகோை 
நிதிமயக ககோணடு கசயல்ைடுகி்றது.

  இது ேைது தநோககைோக நவீை மும்றயி்ோை 
ைனிே ்வைரச்சிககோை திட்டஙகமை 
்வைரும் நோடுகளில் நம்டமும்றப்ைடுத்தி 
்வறுமை ைறறும் ைடடினிககு எதிரோக 
தைோரிடடு ்வருகி்றது.

  இேறகோை நிதியோக இேன் உறுப்பு நோடுகள் 
ஒவக்வோன்றும் ்வரு்டத்திறகு ஒரு 
மில்லியன் ்டோ்மர ்வழஙகி்வருகின்்றை.

  இந்ே நிதிமய ஐ.நோ-வில் அமைந்துள்ை 
கேறகு - கேறகு கூட்டமைப்பின் அலு்வ்கம் 
(UNOSSC) ஆைது  நிர்வகித்து ்வருகி்றது.

்வ்ட அடலோணடிக ஒப்பந்ே �ோடுகளின் 
கூட்டமைப்பு (NATO - 1949)

்வ்ட அட்ோணடிக ஒப்ைந்ே நோடுகளின் 
கூட்டமைப்ைோைது 1949இல் அகைரிககோ, 
கை்டோ ைறறும் ை் ஐதரோப்பிய நோடுகள் 
தசோவியத் யூனியனுககு எதிரோை கூடடு 
ைோதுகோப்பு அமைப்ைோக ஏறைடுத்ேப்ைட்டது.

இது தைறகு உ்க நோடுகளு்டன் 
தைோரில்்ோே அமைதி கோ்த்தில் அகைரிககோ 
ஏறைடுத்திக ககோண்ட முேல் ரோணு்வ 
ஒப்ைந்ேைோகும். ஒப்ைந்ேத்திறகு பி்றகு தைறகு 
ேம்பிரிஸின் பு்றம்ைகுதி ்வழியோக அகைரிககோ 
நுமழந்ேது. ேோககுேல் ஏதேனும் ஏறைட்டோல் 
அகைரிககோ ேோைோகத்வ அதில் ேம்யிடும் 
என்்ற உறுதிமய அகைரிககோவி்டம் இருந்து 
தைறகு ஐதரோப்பிய நோடுகள் விரும்பிை.இேன் 
விமை்வோக 1949இல்  ்வ்ட அட்ோணடிக 
ஒப்ைந்ேம் மககயழுத்ேோைது. இந்ே 
ஒப்ைந்ேத்தின்ைடி அகைரிககோ, கைல்ஜியம், 
க்டன்ைோரக, பிரோன்ஸ், ஐஸ்்ோந்து,  இத்ேோலி,  
்கசம்ைரக,  கநேர்ோந்து, நோரத்வ ைறறும் 
இஙகி்ோந்து ஆகிய நோடுகள் குறிப்ைோக  
அச்சுறுத்ேல் ைறறும் ைோதுகோப்பு 
பிரச்சமைகளில் யோர ஒரு்வர ேோககப்ைட்டோலும்  
அமை்வரும் க்ந்ேோத்ோசித்து கூட்டோக 
ேோககு்வது என்ைமே ஏறறுகககோண்டை.   இந்ே 
ரோணு்வ கூடடுப் ைோதுகோப்பு ஏறைோடடின்ைடி 
தநடத்டோ்வோைது தைறகு ஐதரோப்பிய ைகுதி 
முழு்வமேயும் அகைரிககோவின் ஒதர 
கும்டயின் கீழ் ககோணடு ்வந்ேது. 
இருந்ேதைோதும்  இது ைனிப் தைோமர 
தேோறறுவித்ேது. இந்ே பிரச்சமை முடிந்ேதைோது 

த�டத்டோ ஒப்பந்ேம் மகசயழுத்ேோகுேல
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ை் முன்ைோள் தசோவியத் நோடுகமையும் 
ேன்னு்டன் இமணத்துகககோணடு தநடத்டோ  
விரிவுைடுத்ேப்ைட்டது. ேறதைோது இதுத்வ 
உ்கின் அமைதிககோை மிகப்கைரிய ரோணு்வ  
கூட்டமைப்ைோக திகழ்கி்றது.

ஐ.�ோ-வின் உலக தீவிர்வோே ேடுப்பு 
ஒருஙகிமணப்பு �்ட்வடிகமக

  இது ஒரு முப்ைத்திஆறு அமைப்புகள், 
இன்்டரதைோல் எைப்ைடும் சர்வதேச கோ்வல் 
அமைப்பு ைறறும் உ்க சுஙக அமைப்பு 
ஆகியம்வ ஐ.நோ-வின் ேம்மையின் கீழ் 
சர்வதேச தீவிர்வோேத்மே எதிரககோள்ளும் 
நோடுகளுககு உேவு்வேறகோக ஏறைடுத்திக 
ககோண்ட கூட்டணி ஆகும்.

த�ோககம்

  ஐ.நோ-வின் உறுப்பு நோடுகளின் 
த்வணடுதகோளுககு இணஙக ஐ.நோ-வின் 
உ்க தீவிர்வோே எதிரப்பு கசயல் உத்திகள் 
ைறறும் இம்வ சோரந்ே பி்ற 
தீரைோைஙகளின்ைடி உறுப்பு நோடுகள் 
இம்டதய ஒருஙகிமணயும் தி்றமை 
்வைரத்துக ககோள்்வேறகோை ்வழி 
மும்றகமையும் நம்டமும்றப்ைடுத்துகி்றது.

  ைோதுகோப்புச் சமையின் முககிய அமைப்புகள் 
ைறறும் பி்ற  ஐ.நோ-வின் அமைப்புகள் 
இம்டதய விரி்வோை கநருஙகிய  
கூடடிமைம்வ ஏறைடுத்துகி்றது.

  ஐ.நோ-வின் உ்க தீவிர்வோே ேடுப்பு 
ந்ட்வடிகமகயின் ஒருஙகிமணப்பு 
குழு்வோைது ேைது தைறைோரம்வ ைறறும் 
கணகோணிப்பு ந்ட்வடிகமககமை ஐ.நோ-
வின் தீவிர்வோே ேடுப்பு துமண கைோதுச் 
கசய்ோைரின் கீழ் தைறககோணடு ்வருகி்றது.

  இது 2005இல் உரு்வோககப்ைட்ட தீவிர்வோே 
எதிரப்பு ைம்டககு ைோற்றோக எறைடுத்ேப்ைட்டது.

சர்வதேச ஒப்பந்ேஙகள்

முழுமையோன அணு தசோேமன ேம்ட 
உ்டன்படிகமக (CTBT)

அணு தசோேமை ேம்ட உ்டன்ைடிகமக என்்றோல் 
என்ை?

  இது எல்்ோவிேைோை ரோணு்வ ைறறும் 
சிவில் சோரந்ே அணு க்வடிப்பு 
ைரிதசோேமைகமையும் ேம்டகசயயும் ஓர 
ைல்தேசிய உ்டன்ைடிகமகயோகும்.

  இது கெனி்வோவில் ந்டந்ே ஆயுே கும்றப்பு 
ைோநோடடில் ஏறறுகககோள்ைப்ைடடு 
1996இல்  கசப்்டம்ைர 24 ஆம் தேதி  ஐ.நோ-
வின் கைோதுச்சமையில் 
மககயழுத்தி்டப்ைட்டது.

  இவஉ்டன்ைடிகமகயோைது  183 நோடுகளின் 
மககயழுத்து ைறறும் 163 ஒப்புேல்கமை 
மிகப் கைரும் ஆேரவு்டன் கைற்ற ஆயுேக 
கும்றப்பிறகோை உ்டன்ைடிகமகயோகும்.

  இது அணு கேோழில்நுடை ஆற்றம்க 
ககோண்ட எடடு நோடுகைோை சீைோ, எகிப்து, 
இந்தியோ, ஈரோன், இஸ்தரல், ்வ்ட ககோரியோ, 
ைோகிஸ்ேோன் ைறறும் அகைரிககோவின் 
ஒப்புேல் கைற்ற பின்தை நம்டமும்றககு 
்வந்ேது. 

  இந்ே உ்டன்ைடிகமகயோைது முழுமையோை 
அணு ஆயுே தசோேமை ேம்ட (CTBTO) 
அமைப்மை ஏறைடுத்தியது. ஆஸ்திரியோவின் 
வியன்ைோம்வ ேம்மையகைோக ககோணடு 
கசயல்ைடும் இவ்வமைப்பு இந்ே 
உ்டன்ைடிகமகயின் நிைந்ேமைகமை 
உறுப்பு நோடுகள் பின்ைறறு்வமே உறுதி 
கசயகி்றது.

CTBTஇல இந்தியோவின் நிமல

  இவஉ்டன்ைடிகமகககு 1996இல் இந்தியோ 
ஆேர்வளிககவில்ம். பின்்வரும் 
கோரணஙகைோல், இந்தியோ கேோ்டரந்து  
ஆேர்வளிககோைத் உள்ைது. இந்ே 
உ்டன்ைடிகமக ஆயுேககும்றப்மை 
முழுமையோக ேடுககும் தநோககில் இல்ம் 
ைறறும் ைோதுகோப்புச் சமையின் நிரந்ேர 
உறுப்பிைரகளுககு ஆேர்வோக அ்வரகளின் 
ஆயுேககுவிப்மை ைறறி கணடு ககோள்ைோைல் 
இருப்ைேோகும்.

  ைறத்றோர பிரச்சமையோை கட்டோயைோக 
உள்நுமழேல் (EIF) என்ைமே இந்தியோ 
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உரிமை மீ்ற்ோக கருது்வேோல் இந்ே 
சர்வதேச உ்டன்ைடிகமகயில் இருந்து ேைது 
ைஙதகறமை ேோைோகத்வ வி்கிகககோண்டது.   
நோடுகளின் ஒப்புேம்ப் கைறறு இந்ே 
உ்டன்ைடிகமக உரு்வோககப்ைட்ட தைோதே 
அேன் ஒரு ைகுதியோக சர்வதேச 
கணகோணிப்பு மும்றயின் (IMS) முககிய 
விதியோக கட்டோயைோக உள்நுமழேல் (EIF)  
ஏறறுகககோள்ைப்ைட்டது. இேன் 
கோரணைோகத்வ இந்தியோ சர்வதேச 
கணகோணிப்பு மும்றயில் (IMS) இருந்து 
ேைது ைஙதகறமை திரும்ைப் கைறறுக 
ககோண்டது. 

அணு ஆயுே பர்வல ேம்ட ஒப்பந்ேம்  (NPT) 
1968

  இேன் தநோககைோைது அணு ஆயுேம் 
ைறறும் ஆயுே கேோழில்நுடைம் ைர்வோைல் 
ேடுப்ைேோகும். தைலும் அணுசகதிமய 
அமைதியோை ்வழியில் 
ையன்ைடுத்து்வேறகோை ஒருஙகிமணப்மை 
ஏறைடுத்து்வது என்ைது்டன் ேைது எதிரகோ்  
இ்ககோக அணு ஆயுே கும்றப்பு  ைறறும் 
முழுமையோை கைோது ஆயுே கும்றப்மை 
ககோணடுள்ைது.

  இந்ே ஒப்ைந்ேத்தில் இந்தியோ, இஸ்தரல், 
்வ்டககோரியோ, ைோகிஸ்ேோன் ைறறும் கேறகு 
சூ்டோன் ைஙதகறகவில்ம். 

11.7 சர்வதேச அரசு-சோரோ நிறு்வனஙகள்

சர்வதேச அரசு-சோரோ நிறு்வைஙகளின் 
அதிகரித்து ்வரும் எணணிகமகயோைது 
உ்கில் கைரும் ேோககத்மே ஏறைடுத்தியுள்ைை.  
இ்வறறின் கசயல்ைோடடு எல்ம், அைவு, 
உறுப்பிைர எணணிகமக ைறறும் 
அமைந்துள்ை இ்டத்மே கைோருத்து கைரும் 
அைவில் த்வறுைடுகின்்றை.  எடுத்துககோட்டோக 
சர்வதேச கைோது ைன்னிப்புச் சமை,  ைனிே 
உரிமை கணகோணிப்ைகம், ைருத்து்வ சோன்ஸ் 
பிரோணடியரஸ் (MSF:ஆைது எல்ம் அற்ற 
ைருத்து்வரகைோக அறியப்ைடுகி்றது) 
தைோன்்ற்வறம்ற கூ்ற்ோம். சர்வதேச அரசு-
சோரோ அமைப்புகள் முககியைோக ககோள்மக 

உரு்வோககம் ைறறும் அேன் ்வழிமும்றகமை 
தீரைோனிப்ைதில் கைரும் அைவில் 
ைணியோறறுகின்்றை.  சர்வதேச அரசு-சோரோ 
அமைப்புகள் உள்நோடடு ககோள்மக 
்வடி்வமைப்ைோைரகளிம்டதய கைரும் 
ேோககத்மே ஏறைடுத்தும் ்வமகயில் ஆேரம்வ 
திரடடு்வது ைறறும் ேக்வல் பிரச்சோரத்தில் 
ஈடுைடு்வது தைோன்்ற ைணியில் ஈடுைடுகின்்றை.  
தைலும் சர்வதேச நிகழ்வுகளில் சர்வதேச 
அரசு-சோரோ நிறு்வைஙகள் அரசுகளுககு 
இம்டயி்ோை அமைப்புகள் ைறறும் 
நன்ககோம்டயோைரகளிம்டதய ேஙகள் 
ைணியின் மூ்ம் குறிப்பிட்ட ககோள்மகககோை 
கைரும் அைவிைோை ேோககத்மே 
ஏறைடுத்துகின்்றை. சமீை கோ்ைோக சர்வதேச 
அரசு-சோரோ நிறு்வைஙகளின் ேோககைோைது 
்வரத்ேக ைறறும் முேலீடடு நம்டமும்றகளில் 
ைோற்றத்மே ஏறைடுத்தும் ்வமகயில் ககோள்மக 
முடிவுகள் மீேோை ைனிேதநய குறுககீடு, 
கைோருைோேோர ேம்ட ைறறும் நிதி ஒதுககீடுகமை 
தைறககோள்கி்றது.

1945இல் ஐ.நோ-வின் சோசைம் 
ஏறறுகககோள்ைப்ைடும் ்வமர அரசு-சோரோ 
நிறு்வைஙகள் என்்ற ைேதை ்வழககத்தில் 
இல்ம். 1910ஆம் ஆணடு, 132 அமைப்புகள்  
ஓர குழு்வோக இமணந்து சர்வதேச 
அமைப்புகளுககோை சஙகத்மே து்வககிைர.  
1929இல் சி் அமைப்புகள் கேோ்டரச்சியோக 
சர்வதேச சஙகக கூட்டஙகளில் க்ந்து 
ககோண்டை. தைலும் ேனியோர ைறறும் அரசோல் 
அஙகீகரிககப்ைட்ட சர்வதேச அமைப்புகள் 
இமணந்து கெனி்வோவில் ஓர கூட்டமைப்மை 
ஏறைடுத்திைர.  ஐ.நோ-வின் சோசைைோைது சோன் 
பிரோன்ஸ்தகோ ைோநோடடில் இறுதி 
கசயயப்ைட்டபி்றகு சர்வதேச அமைப்புகள் 
ைறறும் ேனியோர நிறு்வைஙகள் ஆகிய 
இரணடும் மும்றதய அஙகீகரிககப்ைடடு 
கைோருைோேோர ைறறும் சமூக குழுவு்டன் 
(ECOSOC) உ்றவுகமை தைறககோள்்வேறகோை 
விதிமும்றகமை இயறறிை.  இருந்ேதைோதும் 
இரணடு அமைப்புகமையும் தசரந்ே 
உறுப்பிைரகள் இரணடு சர்வதேச 
அமைப்புகளும் ஒதர ேகுதியு்டன் 
குறிப்பி்டப்ைடு்வமே விரும்ைவில்ம். உறுப்பு 
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57 ஆைது, ஓர புதிய ்வமரயம்றயோக சி்றப்பு 
முக்வோணமைகள் என்்ற ்வோரத்மேமய 
அரசுககளுககு இம்டயி்ோை அமைப்புகமை 
குறிப்பி்ட ையன்ைடுத்தியது.  உறுப்பு 71 ஆைது, 
இரண்டோ்வது புதிய ்வமரயம்றயோக அரசு-
சோரோ நிறு்வைஙகள் என்்ற ்வோரத்மே 
அறிமுகப்ைடுத்தியது.

ஐ.நோ-்வோைது, உ்க அரசுககோை 
அமைப்ைோக கருேப்ைடும் த்வமையில் அரசு-
சோரோ நிறு்வைஙகள் உ்கில் உள்ை அமைத்து 
நோடடு ைககளின் பிரதிநிதியோக 
கருேப்ைடுகின்்றை.

11.8 சர்வதேச சபோது ைன்னிப்புச் சமப

சர்வதேச கைோது ைன்னிப்புச் சமை ஆைது 
மிகப் கைரிய சர்வதேச அரசு-சோரோ 
நிறு்வைஙகளில் ஒன்று.  இேன் ைணியோைது 
உ்கம் ேழுவிய அைவில் ைனிே உரிமைகமை 
ைோதுகோப்ைேோகும்.  இது ேைது ைணிககோக 
சர்வதேச ைனிே உரிமைககோை பிரக்டைம் 
(UDHR) ைறறும் பி்ற சர்வதேச ைனிே 
உரிமைகளுககோை கருவிகமை ககோணடு 
எல்்ோ விேைோை ைனிே உரிமைகமையும் 
தைம்ைடுத்து்வேறகோை உ்க அைவி்ோை 
பிரச்சோர இயககத்திமை தைறககோள்கி்றது.  

71-்வது உறுப்பு

கைோருைோேோரம் ைறறும் சமூக 
குழு்வோைது அரசு-சோரோ நிறு்வைஙகள் 
ேோஙகள் கேோ்டரபும்டய ைணிகளில் 
ஆற்றல்கமை ்வைரத்து ககோள்்வேறகோை 
ேகுந்ே ஏறைோடுகமை உரு்வோககி ேருகி்றது.  
இந்ே ஏறைோடுகள் சர்வதேச அமைப்புகள் 
ைறறும் அேன் தேம்வககோைம்வ, தேசிய 
அமைப்புகளு்டன் க்ந்ேோத்ோசித்ே பி்றதக 
இ்வறம்ற ஐ.நோ உறுப்பிைரோககுகி்றது.

சசயலபோடு

இந்தியோவில் உ்க ்வஙகியின் 
உேவியு்டன் தைறககோள்ைப்ைடடு ்வரும் 
திட்டஙகள் குறித்து ைோணககரகள் தகடடு 
அறியவும்.

இது உ்கின் 150-ககும் தைறைட்ட  
நோடுகளில் 2.2 மில்லியன் ைககமை  
ேைது உறுப்பிைரோகவும், மககயழுத் 
திட்ட்வரகைோகவும் ைறறும் ஆேர்வோைரோகவும் 
ககோணடிருககி்றது.  சர்வதேச கைோது 
ைன்னிப்புச் சமை ஆைது 1961இல் ்ண்டனில் 
அேன் ஸ்ேோைைரோை பீட்டர கைன்சன் ஆல் 
தேோறறுவிககப்ைட்டது.  1977ஆம் ஆணடு 
சர்வதேச கைோது ைன்னிப்புச் சமை ஆைது 
சித்திர்வமேகளுககு எதிரோை ேைது 
பிரச்சோரத்திறகோக தநோைல் ைரிமச கைற்றது.  

சர்வதேச கைோது ைன்னிப்புச் சமையின் 
முககிய குறிகதகோள்கள் சி்்வறம்ற கீதழ 
கோணதைோம்.

சசயலபோடு

கணடிப்போக போரகக த்வணடிய 
ஆ்வணப்ப்டம்

அமிஸ்்டோட 1977 ஆம் ஆணடு ஸ்டீ்வன் 
ஸ்பீல்கைரக இயககிய அகைரிகக ்வர்ோறறு 
நோ்டகத் திமரப்ை்டைோகும். இது 1839 ஆம் 
ஆணடில் ்ோ அமிஸ்்டோட என்்ற அடிமைக 
கப்ைலில் ந்டந்ே உணமை சம்ை்வஙகளின் 
அடிப்ைம்டயோக ககோண்டது. அடிமை 
்வரத்ேகத்திறகோக க்டத்ேப்ைட்ட கைணத்ட 
ைழஙகுடியிைர கியூைோவின் க்டறகமரயில் 
கப்ைம் ேஙகள் கடடுப்ைோடடில் எடுத்து 
ககோண்டமே எதிரத்து சட்டப்பிரச்சமையோக 
்வோஷிங்டமை தசரந்ே அகைரிகக ்வரு்வோய 
அலு்வ்ரோல் கேோ்டரப்ைட்ட ்வழககு 
இறுதியில் 1841இல் அகைரிகக உச்ச 
நீதிைன்்றத்ேோல் தீரககப்ைட்டது.

 ைன்னிப்புச் சமை
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  கைணகமை ைோதுகோத்ேல்.

  குழந்மேகமை ைோதுகோத்ேல்.

  சித்திர்வமேகள் ைறறும் ைடுககோம்கமை 
முடிவுககு ககோணடு ்வருேல் (சட்டத்திறகு 
பு்றம்ைோக ைககமை சித்திர்வமே கசயேல்).

  மகதிகளின் கருத்துரிமைமய ைோதுகோத்ேல் 
(உணரவுகள், கருத்துகளுககோை சுேந்திரம் 
ைறறும் கருத்துரிமைககோக மகது 
கசயயப்ைட்ட்வரகமை விடுவித்ேல்).

  அகதிகமை ைோதுகோத்ேல்.

  உ்டல் ைறறும் உைவியல் ரீதியோை ைனிே 
உரிமை மீ்றல்களிலிருந்து விடுவித்து 
ைோதுகோத்ேல்.

  மகதிகளுககோை, ைரண ேண்டமை, 
சித்திர்வமேகள் ைறறும் ககோடூர ேண்டமை 
மும்றகமை ஒழித்ேல்.

  அரசியல் மகதிகளுககோை 
க்வளிப்ைம்டயோை விசோரமண 
(க்வளிப்ைம்டயோை ைறறும் விமர்வோை).

  எல்்ோவிேைோை ைோகுைோடுகமையும் 
முடிவுககு ககோணடு ்வரு்வது குறிப்ைோக 
ைோல், இைம், ைேம், கைோழி, அரசியல் 
கருத்துகள், தேசியம் (அல்்து) சமூக 
தேோற்றம் ைறறும் பி்ற.

  உ்க ஆயுே வியோைோரத்மே 
ஒழுஙகுைடுத்து்வது.

  தைத் குறிப்பிட்ட ைணிகளு்டன் கூடுே்ோக 
சர்வதேச கைோது ைன்னிப்புச் சமை ஆயுே 
தைோேல்கள் நம்டகைறும் ைகுதிகளில் 
ைககமை ைோதுகோத்ேல், அரசியல் 
ைடுககோம்கள், சட்டத்திறகு பு்றம்ைோை 
ைடுககோம்கள், கோணோைல் தைோக 
கசயேம் முடிவுககு ககோணடு ்வருேல்.  
சர்வதேச ைனிே உரிமை அைவீடுகளில் 
குறிப்பிடடுள்ைைடி மகதிகளுககோை 
உரிமைகமை ைோதுகோத்ேல் ைறறும் 
சி்றோரகமை ைம்டவீரரகைோக இமணத்து 
ககோள்்வமே ேடுத்ேல் தைோன்்ற ை் 
ைணிகமையும் தைறககோள்கி்றது.

ைனிே உரிமை கணகோணிப்பகம்

1978இல் தேோறறுவிககப்ைட்ட ைனிே 
உரிமை கணகோணிப்ைகைோைது து்வககத்தில் 
ஐதரோப்ைோ ைறறும் ஆசிய ைகுதிகளின் 
“கேல்சிஙகி ்வோடச்” ஆக அறியப்ைட்டது.  இது 
ஓர சர்வதேச ்ோைதநோககம் இல்்ோே அரசு-
சோரோ நிறு்வைைோகும். இேன் ஊழியரகைோக 
ைனிே உரிமையில் மிகவும் தி்றமை 
கைற்ற்வரகள் ைல்த்வறு நோடுகளில் புகழ் கைற்ற 
அறிஞரகள், ்வழககறிஞரகள், 
ைத்திரிகமகயோைரகள் ைறறும் 
கல்வியோைரகள் ைல்த்வறுைட்ட பின்பு்ன்களில் 
தேசஙக்டந்ே கசயல்ைோட்டோைரகமைக 
ககோணடுள்ைது. ைனிே உரிமை 
கணகோணிப்ைகத்தின் மிக துல்லியைோை 
ஆயவுகள், ைோரைடசைற்ற அறிகமககள், 
ஊ்டகஙகளுககும் தைலும் உள்ளுர ைனிே 
உரிமை குழுககளுககும் மிகவும் ையன் 
உள்ைேோக அறிப்ைடுகி்றது. உ்கின் 90-ககும் 
தைறைட்ட நோடுகளின் ைனிே உரிமை 
ந்ட்வடிகமககமைக குறித்ே 100-ககும் 
தைறைட்ட அறிகமககமை க்வளியிடடுள்ைது.  
ைனிே உரிமை கணகோணிப்ைகம் ேைது 
ககோள்மக அறிகமகயில் “ைனிே உரிமை 
கணகோணிப்ைகைோைது உ்கைவில் ைககளின் 
உரிமைகமை ைோதுகோககும். 

ைனிே உரிமை கணகோணிப்பகத்தின் 
சோேமனகள்

ைனிே உரிமை இயககஙகளுககு 
ைஙகளித்ேல் ைறறும் ககோடுமைகமை 
முடிவுககு ககோணடு ்வருேல் தைோன்்ற்வறறில் 
சி்றப்ைோை கசயல்ைோடடிறகோக ைனிே உரிமை 
கணகோணிப்ைகத்ேறகு ஐ.நோ விருது 
்வழஙகப்ைடடுள்ைது. ஐந்து ஆணடுகளுககு 
ஒரு மும்ற ்வழஙகப்ைடும் இந்ே விருது, 
சர்வதேச ைனிே உரிமைகள் பிரக்டைத்தின் 
60ஆம் ஆணடு ககோண்டோட்டத்தின்தைோது 
2008ஆம் ஆணடு டிசம்ைர ைோேம் 10 ஆம் 
தேதி அகைரிககோவின் நியூயோரககில் 
ைனிே உரிமை கணகோணிப்ைகத்திறகு 
்வழஙகப்ைட்டது
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நோஙகள் ைனிே உரிமை மீ்றல்கள் குறித்ே 
மிகவும் கைோறுப்புமிகக ஆயவிமை 
தைறககோணடு அேறகோை கோரணஙகமை 
ைரந்ே அைவில் க்வளிப்ைடுத்துகித்றோம். இேன் 
தநோககம் உரிமைகமை ைதித்து நீதிமய 
ைோதுகோப்ைேறகோை அதிகோரப்பூர்வ 
அழுத்ேத்மேக ககோடுப்ைதே ஆகும்.” 

ைனிே உரிமை கணகோணிப்ைகம் 
சுேந்திரைோை ஒரு சர்வதேச அமைப்ைோகும். 
இேன் ைணியோைது ஒரு கசய்ோககமிகக 
இயககைோக ேனிைனிே சுயைரியோமேமயப் 
ைோதுகோத்து அமை்வருககுைோை ைனிே 
உரிமைகமை தைம்ைடுத்து்வேோகும். இேன் 

ஐககிய �ோடுகள் ைனிே உரிமைகள் 
அம்வ (UNHRC)

  இது உ்க அைவில் ைனிே உரிமைமய 
ைோதுகோப்ைேறகும், தைம்ைடுத்து்வேறகும் 
2006ஆம் ஆணடு நிறு்வப்ைட்ட ஐககிய 
நோடுகள் சமையின் ஒரு சி்றப்பு 
நிபுணத்து்வம் ககோண்ட நிறு்வைைோகும்.

  இந்ே அம்வ 47 உறுப்பிைரகமை 
ககோண்டேோக இருககி்றது,  உறுப்பிைரகள் 
கைோது அம்வயோல் ஆணடுககு ஒருமும்ற 
தநரடியோக, ரகசிய ்வோகககடுப்பு 
மும்றமூ்ம் தேரந்கேடுககப்ைடுகின்்றைர,  
ைேவிககோ்ம் ஓர ஆண்டோகும்.

  சி்கோ்ம் முன்பு, ஐககிய நோடுகள் 
சமையின் ைனிே உரிமைகள் அம்வககு 
இந்தியோம்வ, அதிக ்வோககு எணணிகமக 
அடிப்ைம்டயில் கைோது அம்வ 
தேரந்கேடுத்து உறுப்பிைரோககியது.

  இேன் உறுப்பிைரகள் அமை்வரும்,  
புவியியல் ரீதியோை சைத்து்வ-சுழறசி 
அடிப்ைம்டயில் ஐககிய நோடுகளின் 
“ைண்ட்க குழுககள் மும்றயில்” தேரவு 
கசயயப்ைடு்வர.

  உறுப்பிைர நோடுகள், இரணடு மும்றககு  
தைல்  கேோ்டரச்சியோக   மூன்று ஆணடுகள் 
ைேவியில் இருகக முடியோது.

ைதிப்புமிகக ைணி ைனிே உரிமைககோை 
சர்வதேச கநறிமும்றகள் ைறறும் ைனிேதநய 
சட்டஙகமை ்வழிகோடடியோகக ககோணடு 
ேனிைனிே சுயைரியோமேமய ைதிககச் 
கசய்வேோகும்.  ைனிே உரிமை கணகோணிப்ைகம் 
ேைது சுேந்திரத்மே ைோதுகோககும் ்வமகயில் 
அரசின் தநரடியோை (அ) ைம்றமுகைோை 
உேவிகமையும் (அ) எந்ே ேனிப்ைட்ட 
நிதிநிறு்வைஙகளின் ஆேரம்வயும் 
கைறு்வேறகோக ேைது தநோககம் ைறறும் 
சுேந்திரைோை கசயல்ைோடுகமை ைோதிககும் 
்வமகயில் சைரசம் கசயதுக ககோள்்வது 
இல்ம்.  தைலும், இது எந்ே அரசியல் சோரபும் 
இல்்ோைல் ைறறும் எந்ே ைோகுைோடுமின்றி 
ஆயுே தைோேல்கள் நம்டகைறும் இ்டஙகளில் 
நடுநிம்தயோடு ைணியோறறுகி்றது. 

ைனிே உரிமை கணகோணிப்ைகம் மிகவும் 
உயரந்ே நுடைைோை ைறறும் க்வளிப்ைம்டயோை 
ேன்மைமய கம்டப்பிடிககி்றது. குறிப்ைோக, 
ைல்தநோககு ைோரம்வமய ்வைரககும் விேைோக 
பிரச்சமைகமை மிகவும் ஆழைோக ைகுத்து 
ஆரோயகி்றது. இேைோல் 
ைோதிககப்ைட்ட்வரகளுககோை கைோறுப்புமிகக 
சோடசியோைரோக கணகோணிப்ைகம் ேைது 
அனுை்வஙகமை ைகிரந்து ககோள்்வது ஏறறுக 
ககோள்ைப்ைடுகி்றது.  தைலும், ைனிே உரிமை 
கணகோணிப்ைகம் கசயல் தநோககத்து்டன் அேன் 
ேோககத்மே க்வளிப்ைடுத்துகி்றது.  ைனிே 
உரிமை கணகோணிப்ைகம் ேறதைோது குறிப்ைோக 
ஆயுே வியோைோரம் ைறறும் ைனிே உரிமைகள், 
குழந்மேகள் உரிமைகள், ைோறறுதி்றைோளி 
உரிமைகள், சுறறுசூழல் ைறறும் ைனிே 
உரிமைகள், சுகோேோரம் ைறறும் ைனிே 
உரிமைகள், சர்வதேச நீதி, ஓரிை 
தசரகமகயோைரகள், ேன்ைோல் இைத்ே்வர, 
ைோறறுப்ைோல் இைத்ே்வர உரிமைகள், 
அகதிகள், தீவிர்வோேம் ைறறும் தீவிர்வோே 
ேடுப்பு ந்ட்வடிகமககள், கைணகள் உரிமைகள் 
ைறறும் அ்வசர கோ் பிரச்சமைகள் எை 
ைல்த்வறு கருத்துகள் சோரந்ே தும்றகள் 
அல்்து திட்டஙகமை ககோணடு 
கசயல்ைடுகி்றது.
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கிரீன்பீஸ் அமைப்பு

இது ஓர அரசு-சோரோ சுறறுச்சூழல் 
நிறு்வைைோகும். இேன் ேம்மையகம் 
கநேர்ோந்தின் ஆம்ஸ்்டர்டோம் நகரில் உள்ைது.  
தைலும் 39 நோடுகளில் ேைது அலு்வ்கஙகமை 
ககோணடுள்ைது.  சூழலியல் 
கசயல்ைோட்டோைரகள் கை்டோம்வ சோரந்ே 
இரவிங ஸ்த்டோத்வ ைறறும் அகைரிககோவின் 
த்டோரதி ஸ்த்டோத்வ என்்ற இரு்வரோல் 1971ஆம் 
ஆணடு இந்ே அமைப்பு ஏறப்ைடுத்ேப்ைட்டது. 
ைல்்வமக உயிரகளும், ேோ்வரஙகளும் கசழித்து 
்வைருைோறு அமைந்துள்ை பூமியின் தி்றமை 
கோப்ைதே இேன் தநோககைோக இந்ே அமைப்பு 
அறிவித்துள்ைது. உ்கம் முழு்வதும், ்வை 
அழிப்பு, ைரு்வ நிம் ைோற்றம், அைவுககதிகைோக 
க்டல் ்வைஙகமை ையன்ைடுத்துேல் ைறறும் 
அணு ஆயுேம் தைோன்்ற்வறறிறகு எதிரோக இந்ே 
அமைப்பு பிரச்சோரம் தைறககோணடுள்ைது.  

இேன் குறிகதகோமை அம்ட்வேறகு, 
கைத்தில் தநரடி கசயல்ைோடு, ஆரோயச்சி 
ைறறும் ைரப்புமர எை ை் ்வழிமும்றகமை 
ககோணடுள்ைது.  இந்ே அமைப்பு எந்ே 
அரசோஙகத்தி்டமிருந்தும், ்வரத்ேக 
நிறு்வைஙகளி்டமிருந்தும் அரசியல் 
கடசிகளி்டமிருந்தும் நிதிமய கைறு்வதில்ம்.  
ைோ்றோக முப்ைது ் டசத்துககும் தை்ோக உ்கம் 
முழு்வதும் உள்ை ஆேர்வோைரகளி்டமிருந்தும் 
அ்றககட்டமைகளி்டமிருந்தும் இேறகோை 
நிதிமய கைறுகி்றது.  ஐ.நோ-வின் கைோருைோேோர 
ைறறும் சமூக அமைப்பிறகு ஆத்ோசமை 
அளிககும் குழுவிலும், சர்வதேச அரசு-சோரோ 
நிறு்வைஙகளின் அமைப்பின் 
உறுப்பிைரோகவும், இந்ே கிரீன்பீஸ் அமைப்பு 
உள்ைது.  கிரீன்பீஸ் அமைப்ைோைது அேன் 
தநரடி கை கசயல்ைோடடிறகோக 
ைோரோட்டப்ைடடுள்ைது. உ்கில் அமை்வரும் 
அறிந்ே ஒரு சுறறுச்சூழல் அமைப்ைோக இது 
விைஙகுகி்றது.

சசயலபோடு

ைனிே உரிமை கணகோணிப்ைகத்தின் 
ைணிகள் உ்க அைவில் ைனிே உரிமைகமை 
ைோதுகோககி்றது என்ைமே வி்வோதிககவும்.

முடிவுமர

சர்வதேச அமைப்புகள் சர்வதேச 
்வோழ்கமகககோை கைோது கருத்திய்ோக 
்வைரச்சியம்டந்துள்ைை. சர்வதேச 
அமைப்புகளின் கைருககம் ைறறும் நோடுகளின் 
பிரதிநிதிகளிம்டதய ஒப்ைந்ேஙகள் ஏறைடு்வது 
என்ைது ்வழககைோை ஒன்்றோக சர்வதேச 
அரசியலில் கோணப்ைடுகி்றது. இது தைலும் 
தைலும் அமைப்பியல் ஆககப்ைடடு ்வருகி்றது.  
கூடுே்ோக சர்வதேச அமைப்புகளின் 
ககோம்டயோக க்டந்ே ைத்ேோணடுகைோக 
தகோடைோடடு ரீதியோக ஏன் சர்வதேச 
அமைப்புகள் நீடிககின்்றை என்்ற புரிேம்யும், 
அேன் கசயல்ைோடுகமையும், உ்க 
அரசியம்த் கேோ்டரந்து சுத்திகரித்ே்வணணம் 
என்ை ேோககத்மே ஏறைடுத்தி இருககின்்றை 
என்ைமே அனுை்வமும்றயிமை ககோணடு 
தைலும் ்வசதியோக ைகுத்ேோயவு கசயகி்றது.  
இதுைடடுமின்றி பி்ற புதிய ்வடிவி்ோை 
ைகுத்ேோயவின் துமணக ககோணடு சர்வதேச 
அமைப்புகள் குறித்து ைடிப்ைேறகோை புதிய 
ஆரோயச்சிககோை ்வடி்வஙகமை 
உரு்வோககுகின்்றது.  ்வரககூடிய ஆணடுகளில் 
ைோணோககரகளுககு ைோறி்வரும் சர்வதேச 
அமைப்புகளின் ைரபுகள் ைறறும் 
நம்டமும்றகள் குறித்ே விழிப்புணரவு 
தேம்வப்ைடுகி்றது.  தைலும் சர்வதேச 
அமைப்புகளின் நம்டமும்றகள் ைறறும் அேன் 
ஆற்றல்கள் மிகவும் ைரந்ே அைவில் ைோறி்வரும் 
உ்கின் ச்வோல்கமை எதிரககோணடு 
்வருகின்்றை.

அருஞசசோறசபோருள் 

 �சர்வதேச தேொலைததேொடரபு கழகம் 
(ITU): முன்பு சர்வதேச ேந்தி கழகம் எை 
அமழககப்ைட்டது. 1865 ஆம் ஆணடு தை 17 
இல்  ைோரிசில் நம்டகைற்ற சர்வதேச ேந்தி 
கழகத்தின் கூட்டத்தில் உரு்வோககப்ைட்டது.   

 �சர்வதேச அஞசல் கழகம் (UPU): 1874 
இல் தைரன்  ஒப்ைந்ேத்தின்ைடி 
உரு்வோககப்ைட்ட இவ்வமைப்பு ேறகைோழுது 
ஐ.நோ-வின் சி்றப்பு முக்வோணமையோக  
உறுப்பு நோடுகளிம்டதய அஞசல் 
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ககோள்மகமயயும், கூடுே்ோக உ்க 
அஞசல் தசம்வயிமைமயயும்  
ஒருஙகிமணத்து ்வருகி்றது.

 �சர்வதேச அலைதி ைொநொடு: இது 1919 ஆம் 
ஆணடு ெை்வரி 18 இல்  முேல் 
உ்கப்தைோரின் முடிவில் தநச நோடுகளின் 
சோரபில் அமைதிமய மைய அதிகோரைோக 
ககோண்டேோக நம்டகைற்ற ைோரிஸ் அமைதி 
ைோநோ்டோகும். இது க்வரசல்ஸ்  அமைதி 
ைோநோடு எைவும் அறியப்ைடுகி்றது.   
இம்ைோநோடடில் 32 நோடுகள் ைறறும் 
தேசஙகளின் பிரதிநிதிகள் க்ந்துககோணடு 
முககிய முடி்வோக “சர்வதேச சஙகத்மே” 
உரு்வோககிைர.

 �சர்வதேச நீதிைன்றம் (ICJ): இது உ்க 
நீதிைன்்றம் எைவும் குறிப்பி்டப்ைடுகி்றது.  
இந்நீதிைன்்றம் ஐ.நோ-வின் நீதித்தும்ற 
அமைப்ைோகும்.   

 �நிரநேர நீதிைன்ற தீர்ப்ொயம் (PCA): 
கநேர்ோந்தின் தி தேக நகரில் 
அமைந்துள்ை இத்தீரப்ைோயைோைது 
அரசுகளுககு இம்டயி்ோை ஓர 
அமைப்ைோகும்.

 �சர்வதேச சஙகம்: இது ஓர அரசுகளுககு 
இம்டயி்ோை அமைப்ைோகும். முேல் 
உ்கப்தைோரின் முடிவில் ந்டந்ே ைோரிஸ் 
அமைதி ைோநோடடின் விமை்வோக 1920 இல் 
ெை்வரி10இல்  இவ்வமைப்ைோைது 
உரு்வோககப்ைட்டது. இது உ்க அமைதிமய 
ைோதுகோப்ைமே தநோககைோக ககோண்ட 
அரசுகளுககு இம்டயி்ோை முேல் 
உ்கைோவிய அமைப்ைோகும்.

 �ஐக்கிய நொடுகள் சல் (UN): இது ஓர 
அரசுகளுககு இம்டயி்ோை அமைப்ைோகும்.  
ேைது தநோககைோக சர்வதேச அமைதி 
ைறறும் ைோதுகோப்மை தைணு்வது, 
நோடுகளுககு இம்டதய நடபு்றம்வ 
்வைரப்ைது, சர்வதேச ஒருஙகிமணப்மை 
ஏறைடுத்து்வது, நோடுகளின் ஒருஙகிமணந்ே 
ந்ட்வடிகமகககோை மையைோக 
கசயல்ைடு்வேோகும்.   

 �ஐதரொ்பபிய ஒததிலசவு: இது 1815-களிலும் 
1848 இம்டயில் ந்டந்ே ஐதரோப்பிய அதிகோர 
சைநிம்யிமண குறிப்பிடுகி்றது.

 �சர்வதேச தேொழிைொளர கழகம் (ILO): 
முேல் உ்கப்தைோரிமை கேோ்டரந்து 
உரு்வோககப்ைட்ட சர்வதேச சஙகத்தின் 
முக்வோணமையோக இது 
தேோறறுவிககப்ைட்டது. 

 �சர்வதேச நிதியம் (IMF): நிதியம் எைவும் 
அறியப்ைடும் இது ஒரு சர்வதேச 
அமைப்ைோகும். இேன் ேம்மையகம் 
்வோஷிங்டனில் அமைந்துள்ைது. 189 
நோடுகமை உறுப்பிைரோக ககோணடுள்ை 
இேன் ைணியோைது விமர்வோை உ்க 
ைணவியல் ஒருஙகிமணப்மை 
உரு்வோககு்வது, நிம்யோை நிதி 
கசயல்ைோடம்ட ைோதுகோப்ைது, உ்கம் 
முழு்வதும் ்வறுமைமயக கும்றப்ைது 
ஆகும்.  

 �உைக ்வஙகி (WB); ைறுகட்டமைப்பு 
ைறறும் ்வைரச்சிககோை சர்வதேச 
்வஙகியோகவும் அறியப்ைடும். இது ஒரு 
சர்வதேச நிதி நிறு்வைம் ஆகும். ேைது 
தசம்வயோக  ்வடடியில்்ோக க்டன்கள் 
ைறறும் ைோனியஙகமை ஏமழ நோடுகளின் 
அரசிறகு தேம்வயோை குறிப்ைோக மூ்ேை 
்வைரச்சி திட்டஙகளுககு அளிககி்றது.

 �ஆசிய உள்கட்டுைொன முேலீட்டு ்வஙகி 
(AIIB): இது ஓர ைல்தேசிய ்வைரச்சி 
்வஙகியோகும். இேன் தநோககம் ஆசிய ைசிபிக 
ைகுதியின்  உள்கடடுைோைத்மே 
்வைரப்ைேோகும். இவ்வஙகி ேறதைோது 70 
உறுப்பிைரகமை ககோணடுள்ைது. தைலும் 
ேைது தநோககத்திறகு ஆேர்வோக உ்கம் 
முழு்வதும் 27 உறுப்பிைரகமை 
ககோணடிருககி்றது.

 �ஆசிய ்வளரச்சி ்வஙகி (ADB): ைண்ட்  
்வைரச்சி ்வஙகியோக 1966ஆம் ஆணடு  
டிசம்ைர 19இல் உரு்வோககப்ைட்ட 
இவ்வஙகியோைது பிலிப்மைன்ஸ் கைடதரோ 
ைணி்ோவின் ைண்டல்யங நகரில் ேைது 
ேம்மையகத்மே ககோணடுள்ைது. ஆசிய 
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்வைரச்சி ்வஙகியோைது ேன்மை ஓர சமூக 
்வைரச்சிககோை அமைப்ைோக ்வமரயறுத்து 
ககோணடு ஆசிய ைறறும் ைசிபிக ைகுதியின் 
்வறுமை கும்றப்பிறகோை ைணியிமை 
ஆர்வமு்டன் தைறககோணடு ்வருகி்றது.

 �சர்வதேச த்ொது ைனனி்பபுச் சல் : இது 
ஓர  ைனிே உரிமைகளுககோை அரசு-சோரோ 
அமைப்ைோகும். இது உ்கம் முழு்வதுைோக 
ஏழு மில்லியன் உறுப்பிைரகள் ைறறும் 
ஆேர்வோைரகமை ககோணடுள்ைது.  
சர்வதேச கைோது ைன்னிப்புச் சமை 1961இல்  
்ண்டனில் தேோறறுவிககப்ைட்டது.

 �ைனிே உரிலை கணகொணி்ப்கம் (HRW): 
இது ஓர சர்வதேச அரசு-சோரோ 
அமைப்ைோகும். 1978இல் தேோறறுவிககப்ைட்ட 
இேன் ேம்மையகம் நியூயோரக நகரில் 
அமைந்துள்ைது. இது ைனிே உரிமைகள் 
குறித்ே ஆரோயச்சிமயயும் ைறறும் 
ஆத்ோசமைகமையும் ்வழஙகி ்வருகி்றது.

 �சர்வதேச சஙகததின குழு : இது சஙக 
நோடுகளின்  முககிய உறுப்புகைோை 
சட்டைன்்றம், ைறறும் நிரந்ேர கசய்கம் 
தைோன்்ற்வறறில் சட்டைன்்றத்தின் 
முடிவுகமை நம்டமும்றப்ைடுத்து்வேறகோை 
நிர்வோக அமைப்ைோகும். இது நோன்கு நிரந்ேர 
உறுப்பிைரகமை ககோணடுள்ைது. தைலும் 
சர்வதேச நீதிககோை நிரந்ேர நீதிைன்்றம் 
ைறறும் சர்வதேச கேோழி்ோைர கழகம் 
ஆகிய இரணடு அமைப்புகமையும் ேைககு 
கீழ் ககோணடுள்ைது.

 �த்ொதுச்சல்: கைோதுச் சமையோைது 
ஐ.நோவின் ஆறு முககிய அமைப்புகளுள் 
ஒன்று. இது ைடடுதை அமைத்து உறுப்பு 

நோடுகளுககும் சை பிரதிநிதித்து்வத்மே 
்வழஙகுகி்றது. தைலும் ஐ.நோவின் 
பிரதிநிதியோக முககிய பிரச்சமைகமை 
அ்சி ஆரோயந்து முடிக்வடுப்ைது ைறறும் 
ககோள்மகயிமை ்வடி்வமைப்ைது 
தைோன்்ற்வறம்ற  தைறககோள்கி்றது.

 �மூனிச் ைொநொடு: இம்ைோநோடு 1938 ஆம் 
ஆணடு கசப்்டம்ைர 28 ைறறும் 29-ஆம்  
தேதிகளில் மூனிச் நகரில் நம்டகைற்றது. 
இதில் க்ந்து ககோண்ட பிரிட்டன், பிரோன்ஸ் 
ைறறும் இத்ேோலி நோடுகமைச் தசரந்ே 
ேம்்வரகள் கெரைனியோைது  
கசகதகோஸ்த்ோவியோ ைகுதிகமை 
ேன்னு்டன் இமணத்துக ககோண்டமே 
ஏறறுக ககோண்டைர.

 �அ்றஙகொ்வைர குழு: ஐ.நோவின் ஆறு முககிய  
அமைப்புகளுள் ஒன்்றோக சர்வதேச அமைதி 
ைறறும் ைோதுகோப்மை உறுதி கசயயும் 
்வமகயில் மகவி்டப்ைட்ட முந்மேய கோ்ணி  
ைகுதிகளில் சி்றந்ே நிர்வோகைோைது 
கசயல்ைடு்வேறகு உேவுகி்றது. இேன் 
ைகுதியோக இரண்டோம் உ்கப்தைோரிைோல் 
ைோதுகோககப்ைட்ட ைதிதைோரு ைகுதிகமை 
அ்றஙகோ்வ்ர குழு்வோைது ககோணடிருந்ேது. 

 �சர்வதேச அரசு சொரொ அலை்பபுகள் 
(INGO): அரசு சோரோ அமைப்புகமை 
தைோன்த்ற சர்வதேச அமைப்ைோக உ்க 
அைவில் ைல்த்வறு நோடுகளில் கோணப்ைடும் 
குறிப்பிட்ட பிரச்சிமைகளுககோை ைணிமய 
தைறககோள்கின்்றைர. எடுத்துககோட்டோக 
அரசு சோரோ அமைப்புகள் தைோன்த்ற சுறறுச் 
சூழல் தைோன்்ற்வறம்ற முேன்மையோக 
ககோணடு கசயல்ைடுகின்்றை.
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I. சரியோன விம்டகமளத் தேரவு சசயயவும்

1. முேல் அஞசல் அமைப்ைோக அமழககப்ைடு்வது எது?

அ) சர்வதேச ேந்தி நிறு்வைம் 
ஆ) சர்வதேச ேக்வல் கேோ்டரபு கழகம் 
இ) சர்வதேச அஞசல்  கழகம் 
ஈ) சர்வதேச ேக்வல் கேோ்டரபுத் தும்ற

2.  1902ஆம் ஆணடு, சர்வதேச பிரச்சமைகளுககோை ைசிபிக தீரவு மும்றயில் அடிப்ைம்டயில் 
உரு்வோககப்ைட்ட அமைப்பு.

அ) சர்வதேச நீதிைன்்றம் 
ஆ) நிரந்ேர தீரப்ைோய நீதிைன்்றம் 
இ) சர்வதேச குற்றவியல் நீதிைன்்றம் 
ஈ) சர்வதேச நீதிககோை நிரந்ேர நீதிைன்்றம்

3. கீழ்ககண்ட்வரகளில் யோர சர்வதேச சஙகத்திறகோை கருத்தியம்  ்வமரயம்ற கசயேது.
அ) எல்தநோர ரூஸ்க்வல்ட ஆ) உடதரோ வில்சன் 
இ) பிரோஙகளின் டி ரூஸ்க்வல்ட ஈ) திதயோ்டர ரூஸ்க்வல்ட

4. 1938இல் நம்டகைற்ற மூனிச் ைோநோடு எேன் அழிம்வ ஏறறுகககோண்டது.
அ) யூகதகோஸ்்ோவியோ ஆ) கசகதகோஸ்்ோவியோ 
இ) ஆஸ்டிரியோ ஈ) தைோ்ந்து

5. ஐககிய நோடுகள் என்்ற கையமர உரு்வோககிய்வர யோர?
அ) எல்தநோர ரூஸ்க்வல்ட ஆ) உடதரோ வில்சன் 
இ) பிரோஙகளின் டி ரூஸ்க்வல்ட ஈ) திதயோ்டர ரூஸ்க்வல்ட

6.  ஐககிய நோடுகள் சமையின் ைறுேலிககும் அதிகோரத்மே கீழ்கண்ட எந்ே ஐந்து நோடுகள் 
ககோணடிருககின்்றை.

அ) சீைோ, பிரிட்டன், பிரோன்சு, அகைரிககோ, ெப்ைோன் 
ஆ) சீைோ, பிரிட்டன், பிரோன்சு, அகைரிககோ, ரஷயோ 
இ) சீைோ, பிரிட்டன், பிரோன்சு, அகைரிககோ, கெரைனி 
ஈ) சீைோ, பிரிட்டன், பிரோன்சு, அகைரிககோ, தசோவியத் யூனியன்

7. கீழ்ககண்ட்வறம்ற கைோருத்துக;

அ) கைோதுச்சமை i) கோைோ
ஆ) கைோருைோேோர ைறறும் சமூக குழு ii) ஐ.நோ-வின் முககிய வி்வோே அரஙகம்
இ) தகோபி அன்ைன் iii)  சீைோ, பிரோன்சு, பிரிட்டன், அகைரிககோ, 

தசோவியத் யூனியன்
ஈ) ைோதுகோப்புச் சமை iv) யூகைஸ்தகோ (UNESCO)

1) ஈ இ அ ஆ 2) ஆ ஈ அ இ
3) இ ஆ அ ஈ 4) அ ஈ ஆ இ

ைதிப்பிடுேல

12th_Political Science_Unit_11_Tamil.indd   154 05-10-2019   13:36:54
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (154 ((155

8. கீழ்ககண்ட்வறம்ற கைோருத்துக

அ) ஆசிய பிரீமியம் i கைடதரோலிய ஏறறுைதி நோடுகளின்  
   கூட்டமைப்பு (OPEC) 
ஆ) கூடுேல் ஒப்ைந்ேம் ii சர்வதேச அணுசகதி கழகம் (IAEA) 
இ) பிதரசிலியோ தீரைோைம் iii இந்தியோ, பிதரசில், கேன் ஆப்பிரிககோ  
     கூட்டமைப்பு (IBSA) 
ஈ) குயிண்டோஓ தீரைோைம் iv ஷோஙகோய கூட்டமைப்பு (SCO)

1) அ ஈ ஆ இ 2) ஆ ஈ அ இ
3) இ ஆ அ ஈ 4) அ ஆ இ ஈ

9.  ைனிே உரிமைகமை தைம்ைடுத்தும் ைறறும் ைோதுகோககும் ைணியிமை தைறககோள்ளும் 
இரணடு சர்வதேச அரசு-சோரோ அமைப்புகளின் கையரகமை குறிப்பிடுக.

அ) ைனிே உரிமை கணகோணிப்ைகம் ஆ) சர்வதேச கைோது ைன்னிப்புச் சமை 
இ) உ்க ்வஙகி ஈ) ஆசிய ்வைரச்சி ்வஙகி

II கீழககோணும் வினோககளுககு மிகச் சுருககைோன விம்ட கோணவும்

1. சர்வதேச அமைப்புகமை ்வமரயம்ற கசயக.

2. சர்வதேச அரசு -சோரோ அமைப்புகமை ்வமரயறுககவும்.

3. அ்றஙகோ்வ்ர குழு குறித்து சிறு குறிப்பு எழுதுக.

4.  சர்வதேச அமைப்புகள் அமைதிமய ைோதுகோககின்்றை என்்ற கருத்மே சுருககைோக 
வி்வோதிககவும்.

5. ஐ.நோ-வின் ஆறு உறுப்புகள் எம்வ?

III கீழககோணும் வினோககளுககு சுருககைோன விம்ட கோணவும்

1. 1946இல் இருந்து ஐ.நோ-வின் கைோதுச் கசய்ோைரகமை ்வரிமசப்ைடுத்துக.

2. கைோதுச்சமையின் ஆறு முககிய குழுககள் எம்வ?

3. கைோருைோேோர ைறறும் சமூக குழுவின் சி்றப்பு முக்வோணமைகள் சி்்வறம்ற ்வரிமச ைடுத்துக.

4. உ்க ்வஙகியின் ஐந்து அமைப்புகள் யோம்வ?

5. ைல்தேசிய ்வைரச்சி ்வஙகிகள் என்்றோல் என்ை?

IV. கீழககோணும் வினோககளுககு விரி்வோன விம்ட கோணவும்

1.  சர்வதேச அமைப்புகள் என்்றோல் என்ை? அேன் ்வைரச்சி ைறறும் உ்க பிரச்சமைகளில் 
அேன் ைணிகமை ்வமரயறுகக.

2.  சர்வதேச சஙகத்தின் தேோற்றம் குறித்து ஓர கடடுமர ்வமரக ைறறும் அது ேன் தநோககத்தின் 
ஏன் தேோல்வி அம்டந்ேது எை வி்வோதிககவும்.

3. ஐ.நோ-வின் தேோற்றம் ைறறும் அேன் ைணியிமை ஆரோயக.

4. கைோருைோேோர ைறறும் சமூக குழுவின் ைணிகமை விரி்வோக வி்வோதிககவும்.

5. ைனிே கு்த்திறகு உ்க ்வஙகியின் ைஙகளிப்புகள் யோம்வ?
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தைறதகோள் நூலகள்

  https://www.pubdocs.worldbank.org/en/19721534167878770/financial-statements-ida-
mda-2018-06.pdf. Accessed: 20/12/2018.

  https://www.miga.org/sites/default/files/2018/MIGA_Managements_Discussions_and_
Financial_Statements_ 06302018.pdf. Accessed 21/12/2018.

  https://visit.un.org/sites/visit.un.org/files/FS_This_is_the__UN_2013.pdf.Accessed:20/12/2018.
  https://www.pubdocs.worldbank.org/en/474791538065340369/211296v2.pdf. Accessed: 

20/12/2018.

்வமலத்ேள இமணப்புகள்
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கு சுற்றுச்சூழல் அக்கறை்களும்  
உல்கமயமாக்கலும்12

  புவியின் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதன் ததலைலைப் புரிந்து ககாள்ளல்.

  பன்லமைத்துைம் ககாண்ட சுற்றுச்சூழல் கெைல் அலமைப்புகளின் ததாற்்றம், 
ை்ளர்ச்சி, முக்கிைத்துைம் மைற்றும் பஙகளிப்பு ஆகிைைன குறித்து அறிதல்.

  பன்னாட்டு சுற்றுச்சூழல் அலமைப்பின் மீதான இந்திைாவின் நிலைலை 
மைதிப்பி்டல்.

  பூர்ைக்குடி மைக்கள, பூர்ைக்குடி தன்லமை மைற்றும் பூர்ைக்குடிகளின் உரிலமைகள ஆகிை 
கருத்துகல்ள மைாணைர்களுக்கு அறிமுகம் கெயதல்.

  குறிப்பாக இந்திை கபாருத்தப்பாட்டில் ை்ளர்ந்து ைரும் உைகமைைமைாக்கலின் தாக்கம் குறித்து 
வி்ளக்குதல்.

்கற்ைலின் ந�ாக்கங்கள் Leanpub

குறிப்பிடத்தக்க மேறம்கோள்

இைற்லக மூை ை்ளஙகல்ள பராமைரிப்பதில் 
தைறினால் எதுவும் ெரிைான ைழியில் 

கெல்ைாது.  

12.1 உல்க சுற்றுச்சூழல் பாது்காப்பு
ஒரு உைக்ளாவிை ததலைைான 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு என்பது கதாழில் 
மைைமைாக்குதலுக்குப் பிந்லதை அம்ெமைாகும்.  
காடுகள அழிப்பு, கதாழிற்ொலை மைாசு, 
பசுலமைக்குடில் ைாயு கசிவுகள, ஓதொன் 
ப்டைத்தின் துல்ள, புவி கைப்பமைாதல் மைற்றும் 
க்டல் மைட்்டம் கதா்டர்ந்து உைருதல் தபான்்றலை 
முக்கிை சுற்றுச்சூழல் பிரச்ெலனக்ளாகவும் 
இலை உ்டனடிைான தலையீடுகல்ள 
தகாருைனைாகவும் இல்ைாவிடில் மிக 
தமைாெமைான எதிர் வில்ளவுகல்ள உண்டாக்க 
கூடிைதாகவும் உள்ளன.  ஐக்கிை நாடுகள 
கபாது அலை 1982இல் “இைற்லகக்கான உைக 
ொெனம்“ என்்ற பிரக்டனத்லத கைளியிட்்டது.  
அதில் ஒட்டுகமைாத்த மைனித குைமும் 
இைற்லகயின் அஙகம் எனவும், இைற்லகலைச் 
ொர்ந்தத ைாழக்லக அலமைகி்றது எனவும் 

ைலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ை்ளம் குன்்றா 
ை்ளர்ச்சி என்்ற கருத்துருவின் 
அடிப்பல்டயிதைதை சுற்றுச்சூழல் அலமைப்பு 
குறித்த தற்காை விைாதஙகள முன் 
லைக்கப்படுகின்்றன. இலை சுற்றுச்சூழல் 
மைாசுலை தடுக்க உயிர் பன்லமைைத்லத 
பராமைரித்தல், ெதுப்பு நிைப்பகுதிகல்ள 
பாதுகாத்தல், சுற்றுச்சூழல் ெமைநிலைலைப் 
தபணுதல் ஆகிைைற்றிக்குப் கபரும் 
முக்கிைத்துைம் அளிக்கின்்றன.  உைக அ்ளவில் 
உைக சுற்றுச்சூழல் ஆளுலகயின் அரண 
காப்பா்ளராக ஐக்கிை நாடுகள அலை 
கெைல்படுகி்றது. அதன் அஙகஙகள மைற்றும் 
பல்தைறு சி்றப்பு முகலமைகள மூைமைாக 
கெைல்படுத்துகி்றது.  

்காரபன் வாயுறவ வவளியிடும் 
முதல் பத்து �ாடு்கள்

  சீனா
  அகமைரிக்க ஐக்கிை மைாநிைஙகள
  ஐதராப்பிை ஒன்றிைம்
  இந்திைா
  ரஷைா
  ஜப்பான்
  கஜர்மைனி

  ஈரான்
  ெவுதி அதரபிைா
  கதன் ககாரிைா
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நிறுவனப்படுத்தப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் 
பாது்காப்பு அறமப்பிறன உருவாககுதல் 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மைற்றும் 
பராமைரித்தலுக்கான விைாதத் தலைப்புகள 
என்பது மைனித ைாழக்லகக்கும், சுற்றுச்சூழல் 
அலமைப்பிற்கும் நிைவும் குழப்பமைான உ்றவு 
நிலைகளிலிருந்து எழுகி்றது. இைற்லக 
தன்ன்ளவில் ஒரு ைாழக்லக ஆதார அலமைப்பு 
என்்ற அ்ளவில் சுற்றுச்சூழல், அலமைதி, 
தமைாதல், மைனித உரிலமைகள மைற்றும் பாதுகாப்பு 
உளளிட்்ட பல்தைறு த்ளஙகளில் 
ஊ்டாட்்டஙகல்ள நிகழத்துகி்றது. உயிர் 
ைாழலை நிலைத்திருக்க கெயைதில் இைற்லக 
நிகழத்தும் பஙகளிப்பிற்கு மைாற்று கில்டைாது.  
இதனால் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் 
நிறுைனப்படுத்தப்பட்்ட அணுகுமுல்ற என்பது 
மிகவும் அைசிைமைான ஒன்்றாக கருதப்படுகி்றது.  
இதற்கான ஒதர ைாயப்பாக சுற்றுச்சூழல் 
ெட்்டம் உருைானது.  

சுற்றுச்சூழல் ெமைநிலைக்காக 
தமைற்ககாள்ள தைணடிை ந்டைடிக்லககல்ள 
இச்ெட்்டம் கெைல்படுத்தும். சுற்றுச்சூழலைப் 
பாதுகாப்பதில் உைக்ளாவிை ஆர்ைம் 
உருைாகிைதால் ெட்்ட ைலரைல்றகளும் 
நிறுைனப்படுத்தப்பட்்ட கெைல்பாடுகளும் 
இருபதாம் நூற்்றாணடின் உருைாக்கமைாக 
இருந்ததபாதிலும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் 
நிறுைனப்படுத்தப்பட்்ட அணுகுமுல்ற எனும் 
சிந்தலன விலத 1872ஆம் ஆணடு முததை 
விலதக்கப்பட்்டது.   ஆர்ைம் ககாண்ட சிை தனி 
நபர்க்ளால் அரசு-ொரா தபரலை ஒன்று இதன் 
தநாக்கில் அப்தபாது அலமைக்கப்பட்்டது.  
இதுதான் பின்னர் கபர்ன் நகரில் ஆதைாெலன 
ஆலணைமைாக விரிைல்டந்து, உைக்ளாவிை 
இைற்லக பாதுகாப்பு பிரச்ெலனகல்ள 
அணுகிைது. இருந்ததபாதும் முதல் உைகப் 
தபாரால் இந்த அலமைப்பு மு்டக்கப்பட்்டது. 
ஆனால், இரண்டாம் உைகப்தபாருக்கு பின்னர் 
நாடுகளுக்கில்டதைைான முதல் சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்பு அலமைப்பாக புத்துருைாக்கம் கபற்று 
தமைக்கான ெட்்ட அஙகீகாரஙகளு்டன் 
கெைல்பட்்டது. 

சுவிஸ் லீக் என்்ற அலமைப்பால் ஏற்பாடு 
கெயைப்பட்்ட இைற்லக பாதுகாப்பிற்கான 
ஃபுரூனன் மைாநாடு 1947ஆம் நல்டகபற்்றது.  
அதில் இைற்லக பாதுகாப்பிற்கான பன்னாட்டு 
ஒன்றிைம் என்்ற புதிை அலமைப்பிற்கான 
அலமைப்புச் ெட்்டம் ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட்்டது. 
அதில் சுற்றுச்சூழல் கெைல்பாடுகளுக்கான 
விைகாரஙகளுக்கான கூடுதைான 
நிறுைனப்படுத்தப்பட்்ட பரிமைாணஙகள 
உருைாக்கப்பட்்டன. ஐக்கிை நாடுகல்ள 
கபாறுத்தைலர கபாரு்ளாதாரம் மைற்றும் 
ெமுதாைத்திற்கான குழு (ECOSOC) என்்ற ஒரு 
அலமைப்பு மைட்டுதமை சுற்றுச்சூழல் 
அலமைப்புகளு்டன் தநரடி கதா்டர்பு 
ககாணடுள்ளது.  அத்து்டன் ஐக்கிை நாடுகள 
ைரம்புக்குள உருைாக்கப்பட்டுள்ள 
தனித்தன்லமை ககாண்ட எட்டு அலமைப்புகள 
சுற்றுச்சூழல் அக்கல்றகளில் தநரடிைாக 
ஈடுபடுகின்்றன.  ஐக்கிை நாடுகள கல்வி, 
அறிவிைல் மைற்றும் பணபாட்டு அலமைப்பு 
(UNESCO) 1945ஆம் ஆணடு 
உருைாக்கப்பட்்டது்டன் தபாருக்குப் பிந்லதை 
காைகட்்டம் சுற்றுச்சூழல் பிரச்ெலனகளில் 
உைகநாடுகள மைத்தியில் ஒருமித்த கருத்து 
உருைாக்குைதில் நல்ை முன்தனற்்றம் 
ஏற்பட்்டது.  இந்த ை்ளர்ச்சி தபாக்லக 
கதா்டர்ந்து 1948ஆம் ஆணடு உருைாக்கப்பட்்ட 
இைற்லக பராமைரிப்பிற்கான பன்னாட்டு 
ஒன்றிைம் (IUCL) என்்ற அலமைப்பு ஒரு 
முக்கிைத் திருப்பமைாகும்.  இந்த அலமைப்பு 
உைக்ளாவிை சுற்றுச்சூழல்  விழிப்புணர்லை 
ஒரு தமைைான நிலைக்கு எடுத்துச் கென்்றது.  

அதன் பின்னர் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 
கதா்டர்பான பன்னாட்டு ெட்்டஙகல்ள 
உருைாக்கும் முைற்சிகள முடுக்கி வி்டப்பட்்டன.  
சுற்றுச்சூழல் ெட்்டம் என்பது  அதன் 
ககாளலகப் பரிணாமைஙகல்ள கபாறுத்தைலர 

வெயல்பாடு

சுற்றுச்சூழல் கெைல்பாட்்டா்ளராகச் 
கெைல்படும் மிக முக்கிை முன்னணி அரசு 
ொரா கெைல்பாட்்டா்ளர்கல்ள அல்டைா்ளம் 
காண.
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உ்டன்படிக்லககள, ஒப்பந்தஙகள சி்றப்பு 
மைாநாடுகள, பிரக்டனஙகள, ககாளலககள, 
தீர்ப்பாைர்களின் கருத்துகள, சுற்றுச்சூழல் 
உரிலமைகள, ந்டைடிக்லககள மீதான 
நாடுகளுக்கில்டதைைான பரஸ்பர 
அஙகீகாரஙகள ஆகிைைற்றின் கதாகுப்பாகும்.   
சுற்றுச்சூழல் ெட்்டத்தின் கைற்றி என்பது ஒரு 
குறிப்பிட்்ட ககாளலக ைரம்பிற்குள 
சுற்றுச்சூழல் பிரச்ெலனகள குறித்த 
பன்னாட்டு அரசுகளுக்கில்டதை ஒத்துலழப்பு 
மைற்றும் ஒருஙகிலணவிற்கான ஒரு கெைல் 
திட்்டம் உருைாைலதச் ொர்ந்துள்ளது.  

சுற்றுச்சூழல் ஊ்டாட்்ட மைண்டைம் 
என்பலத நாடுகளின் எல்லைகளுக்குள 
மைட்டும் லைத்ததா அல்ைது நாட்டு 
எல்லைகல்ளக் கணக்கில் ககாள்ளாமைதைா 
அணுகப்ப்ட முடிைாது என்பதன் புரிதலின் 
அடிப்பல்டயில் பன்னாட்டுப் கபாறுப்புணர்வு 
என்்ற கருத்துரு எழுகி்றது.  ைலரப்டவிைல் 
கொற்களில் கூறுைகதன்்றால் சுற்றுச்சூழல் 
பிரச்ெலனகள நாடுகளின் அரசிைல் 
ைலரப்டத்தின் மீது நிைவிைல் ைலரப்டத்லத 
கபாருத்துகி்றது.  

12.2  பன்நனாககு சுற்றுச்சூழல் 
மா�ாடு்கள்
சுற்றுச்சூழல் கெைல் தந்திரம் என்்ற 

அம்ெம் 1970-களிலிருந்து பன்னாட்டு 
ைாதத்தின் முக்கிை துலண அஙகமைாக மைாறி 
ைருகி்றது.  உைக நாடுகள இல்டயிைான 
மைட்்டத்தில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதற்கான 
எணணற்்ற முைற்சிகள முல்றொர்ந்தும், 
முல்றொராமைலும் தமைற்ககாள்ளப்பட்டு 
ைருகின்்றது.  இத்திலெ ைழியில் சுற்றுச்சூழல் 
அக்கல்றகல்ள முன்கனடுத்துச் கென்று 
ஒருஙகிலணக்கும் முக்கிை கருவிைாக ஐக்கிை 
நாடுகள கெைல்பட்டு ைருகி்றது என்பலத 
அழுத்தி கூ்றத் ததலையில்லை.  சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்பிற்காக கதா்டர்ச்சிைான மைாநாடுகள 
மைற்றும் க்ள அறிக்லககள மூைம் ஐக்கிை 
நாடுகள அலமைப்பின் பரந்துபட்்ட 
கெைல்பாடுகள பாராட்டுகல்ளப் கபறுகி்றது.  
அைற்றுள சிை இஙகு விைாதிக்கப்படுகின்்றன.  
அலை:  

ராம்ெர சிைப்பு மா�ாடு-1971

ராம்ெர் சி்றப்பு மைாநாடு என்று 
அலழக்கப்படும் ெதுப்பு நிைஙகளுக்கான 
மைாநாடு என்பது “உளளுர் மைற்றும் ததசிை 
கெைல்கள மூைம் அலனத்து ெதுப்பு 
நிைஙகல்ளயும் ெமைதைாசிதமைாக/ 
அறிவுபூர்ைமைாக பைன்படுத்துதல் மைற்றும் 
பாதுகாத்தல், உைகம் முழுைதும் ை்ளம் குன்்றா 
ை்ளர்ச்சிலை எட்டுைதற்காக 
நாடுகளில்டதைைான ஒத்துலழப்பு ஆகிை 
தநாக்கஙகல்ள எட்டுைதற்கான ஒரு 
பன்னாட்டு உ்டன்படிக்லக தமைற்ககாள்ள 
அலழப்பு விடுத்தது”. 1971ஆம் ஆணடு 
ஈரானில் நல்டகபற்்ற இந்த மைாநாட்டில் 
ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்்ட ைலரவு 1975ஆம் 
ஆணடு நல்டமுல்றக்கு ைந்தது.  இந்த சி்றப்பு 
மைாநாட்டிற்கான நிதி நல்லகலை யுனஸ்தகா 
ைழஙகிைது.   சுவிட்ொர்ைாந்தில் உள்ள 
கிைாணட் நகரில் இைஙகும் இைற்லக 
பராமைரிப்பிற்கான பன்னாட்டு ஒன்றிை 
தலைலமைைக ை்ளாகத்திற்குள ராம்ெர் சி்றப்பு 
மைாநாட்டு கெைல் அலுைைகம் இைஙகுகி்றது.  

2015ஆம் ஆணடு ஆகஸ்ட் 21ஆம் 
நா்ளன்று நல்டகபற்்ற ராம்ெர் சி்றப்பு 
மைாநாட்டில் கைந்து ககாண்ட தரப்புகள ராம்ெர் 
கெைல் திட்்டத்தின் நான்கு அம்ெஙகல்ள 2016-
2024 காைகட்்டத்திற்குள கெைல்படுத்த 
ஒப்புக்ககாணடுள்ளன.  அத்து்டன் ஒவகைாரு 
ஆணடும் பிப்ரைரி 2ஆம் நா்ளன்று உைக 
ெதுப்பு நிைநாள கல்டபிடிக்கப்பட்டு ைருகி்றது.  
மைான்டிராக்ஸ் (Montreux) ஆைணம் என்பது 
"பன்னாட்டு முக்கிைத்துைம் ககாண்ட ெதுப்பு 
நிைஙகளில் கதாழில்நுட்ப தமைம்பாடுகள, 
மைாசுபடுதல், இதர மைனித தலையீடுகள 
காரணமைாக பாதிப்பு ஏற்படும் ெதுப்பு 
நிைஙகல்ள அல்டைா்ளம் கணடு பதிவு 
கெயைப்படும் பட்டிைலின் பதிதைடு ஆகும்".  
இது ராம்ெர் உ்டன்படிக்லகயின் ஒரு 
அஙகமைாகப் பராமைரிக்கப்படுகி்றது.  சி்றப்பு 
மைாநாட்டின் மூன்று முக்கிை அம்ெஙகளின் கீழ 
எதிர்நிலை தரப்புகள கீழகண்டைற்றுள 
ஒத்துலழப்பு நல்க உறுதி ஏற்றுள்ளன.  
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1)  தமைது அலனத்து ெதுப்பு நிைஙகல்ளயும் 
அறிவுபூர்ைமைாக பைன்படுத்துதல்.

2)  ராம்ெர் பட்டிைலின் கீழ தெர்க்க தகுதி 
ககாண்ட பன்னாட்டு முக்கிைத்துைம் 
ககாண்ட ெதுப்பு நிைஙகல்ள அல்டைா்ளம் 
கணடு பிரக்டனப்படுத்தி அைற்றின் தி்றன் 
தமைைாணலமைலை உறுதிப்படுத்துதல். 

3)  நாடுகளுக்கு இல்டதைைான ெதுப்பு 
நிைஙகள, பகிரப்படும் ெதுப்பு நிை 
அலமைப்புகள மைற்றும் ஜீைராசிகளின் 
பகிர்தல் ஆகிைைற்றில் பன்னாட்டு 
ஒத்துலழப்பு நல்குதல். 

உல்க வதான்றமச் சின்னங்கள்  
(நவரல்டு வெரிந்டஜ்) சிைப்பு மா�ாடு-1972

உைகின் இைற்லகைாக அலமைந்த 
கதான்லமைச் சின்னஙகள மைற்றும் பணபாட்டுத் 
கதான்லமை ைாயந்த சின்னஙகளில், உைக்ளவில் 
தன்னிகரற்்ற மைதிப்பீடு ககாண்டலை என்று 
கருதத்தக்க கதான்லமைச் சின்னஙகல்ள 
அல்டைா்ளம் கணடு பாதுகாக்கும் தநாக்கில் 
உைக கதான்லமைச் சின்னஙகள மைாநாடு 1972இல் 
நல்டகபற்்றது. 

இைற்லக மைற்றும் பணபாட்டுத் 
கதான்லமைச் சின்னஙகல்ள அல்டைா்ளம் 
கணடு யுனஸ்தகா கதான்லமைச் சின்னஙகளின் 
பட்டிைலில் இலணப்பதற்கான ைரம்புகள 
மைற்றும் கெைல்முல்ற ைழிகாட்டுதல் 
ைலரைல்றகல்ள இச்சி்றப்பு மைாநாடு 
ைலரைறுத்தது. உைகத் கதான்லமைச் 
சின்னஙகள நிதியின் கீழ பன்னாட்டு உதவி 
கபறுைதற்கான கதான்லமைச் சின்னஙகல்ள 
ைலரைல்ற கெயதல்.  அழிந்து ைரும் 
கதான்லமைச் சின்னஙகளின் பட்டிைல் 
தைாரித்தல்.  கதால்லிைல் இ்டஙகளுக்கான 
பாதுகாப்பு மைற்றும் புதிை கல்கைட்டுகல்ள 
பராமைரித்தல் ஆகிை ைழிகாட்டுதல்கல்ள இது 
ைழஙகுகி்றது.  யுனஸ்தகா கதான்லமைச் சின்ன 

வெயல்பாடு

கெைற்லக அறிவுதி்றன் பைன்பாடு 
சுற்றுச்சூழல் பராமைரிப்பில் எவைாறு உதவி 
கெயகி்றது என்பலத ஆயவு கெயக.

லமைைத்தின் ஆதரவின் கீழ உைக கதான்லமைச் 
சின்னஙகள இக்குழுைால் 
நிர்ைகிக்கப்படுகி்றது.  இதற்கான கெைல் 
அலுைைகம் பாரிஸ் நகரத்தில் அலமைந்துள்ளது.  
இக்குழுவிற்கு உதவி்ட மூன்று கதாழில்நுட்ப 
ஆதைாெலனக் குழுக்கள – ஐ.யு.சி.என் (IUCN), 
ஐ.சி.ஒ.எம்.ஒ. எஸ் (ICOMOS)  மைற்றும் ஐ.சி.சி.
ஆர்.ஒ.எம் (ICCROM) அலமைக்கப்பட்டுள்ளன.  

மானு்ட சுற்றுச்சூழலுக்கான ஐ.�ா மா�ாடு 

ஸ்்டாக்தஹால்ம் மைாநாடு என்று 
அலழக்கப்படும் மைானு்ட சுற்றுச்சூழலுக்கான 
ஐ.நா மைாநாடு சுற்றுச்சூழல் 
பிரச்ெலனகளுக்காக நல்டகபற்்ற முதல் 
முக்கிை பல்தநாக்கு மைாநாடு ஆகும்.  1972ஆம் 
ஆணடு ஜுன் 5 முதல் 16 ைலர ஸ்வீ்டனில் 
உள்ள ஸ்்டாக்தஹால்ம் நகரில் நல்டகபற்்றது.  
114 அரசுகளின் பிரதிநிதிகள மைாநாட்டில் 
கைந்து ககாண்டனர்.  உைக நாடுகளின் 
ஒத்துலழப்புகளின் அடிப்பல்டயில் ஒரு 
உைக்ளாவிை சுற்றுச்சூழல் ஆளுலக 
மைண்டைம் அலமைப்பதற்கான அடித்த்ளத்லத 
உருைாக்குைதற்கான உலரைா்டல் இதில் 
தமைற்ககாள்ளப்பட்்டது. இதன் மூைம் 
சுற்றுச்சூழல் அரசிைலுக்கான ஒரு புதிை 
கதா்டக்கம் உருைானது. இவைா்றாக, 
இம்மைாநாடு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் ஒரு 
லமைல் கல்ைாகக் கருதப்படுகி்றது.  ஐக்கிை 
நாடுகள சுற்றுச்சூழல் நிகழச்சி நிரல் (UNUP) 
என்்ற கெைல்திட்்ட முன் முைற்சியும் 
இம்மைாநாட்டில் தமைற்ககாள்ளப்பட்்டது.  

அழிந்துவரும் அரிய வனங்கள் வாழ் நீர 
மற்றும் நில உயிரினங்கள் பன்னாடடு 
வரத்த்க சிைப்பு மா�ாடு-1973

இைற்லக பராமைரிப்பிற்கான பன்னாட்டு 
ஒன்றிைம் (IUCN) 1973 அன்று நில்றதைற்றிை 
தீர்மைானத்தின் வில்ளைாக அழிந்துைரும் 
அரிை உயிரினஙக்ளான ைனஙகள ைாழ, நீர் 

வெயல்பாடு

‘நீை கபாரு்ளாதாரக் தகாட்பாடு’  
மைற்றும் அதன் கபாருத்தப்பாடு விைரி.
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மைற்றும் நிை உயிரினஙகள, பன்னாட்டு 
ைர்த்தகம் குறித்த சி்றப்பு மைாநாடு ைாஷிங்டனில் 
நல்டகபற்்றது.  அதில் அழிந்து ைரும் அரிை 
உயிரினஙகள மைற்றும் அைற்றில் இருந்து 
எடுக்கப்படும் தைாரிப்புகள ஆகிைைற்றின் 
மீதான பன்னாட்டு ைர்த்தகத்லத தடுக்குமைாறும் 
மைற்றும் கட்டுபடுத்துமைாறும் உைக நாடுகளி்டம் 
ைலியுறுத்தப்பட்்டன.  இது அழிந்த ைரும் 
உயிரினஙகல்ளப் பாதுகாக்கும் தநரடிைான 
ந்டைடிக்லக இல்லை எனினும் ைணிக 
நைன்களுக்கான அழிந்து ைரும் அரிை 
உயிரினஙகள தைட்ல்டைா்டப்படுைது மைற்றும் 
அலைகளின் ைாழவி்டஙகள 
சூல்றைா்டப்படுைது ஆகிைைனைற்ல்றக் 
குல்றக்கும் தநாக்கம் ககாணடுள்ளது.  
பைனர்கள ததலைலைக் குல்றப்பதன் மூைம் 
ெட்்ட விதராத ெந்லதகல்ள அகற்றும்படி 
இம்மைாநாடு தைணடுதகாள விடுத்தது.  
ைாஷிங்டன் சி்றப்பு மைாநாட்டு தீர்மைானம் 
1975இல் நல்டமுல்றக்கு ைந்தது.

வலறெ வெல்லும் உயிரினங்கள் சிைப்பு 
மா�ாடு-1979

ைைலெ கெல்லும் உயிரினஙகள சி்றப்பு 
மைாநாடு அல்ைது பான் சி்றப்பு மைாநாடு என்று 
அலழக்கப்படும் ைைலெ கெல்லும் 
ைனவிைஙகுகள பாதுகாப்பு சி்றப்பு மைாநாடு 
(1979) நில்றதைற்றிை தீர்மைானம் 1983 முதல் 
கெைல்பாட்டிற்கு ைந்தது.  இ்டம் விட்டு இ்டம் 
கெல்லும் நிை, நீர், ஆகாை உயிரினஙகள 
பாதுகாக்கப்ப்ட தைணடுகமைன்று ைலியுறுத்தும் 
இம்மைாநாடு ைைலெ கெல்லும் உயிரினஙகல்ள 
பாதுகாக்க கடுலமைைான நிபந்தலனகல்ள 

்கோலநிலல ேோற்றம் 

முன்கமைாழிந்தது.  ைைலெ கெல்லும் 
உயிரினஙகள பராமைரிப்பு மைற்றும் பாதுகாப்பு 
குறித்த கூட்டு ஆராயச்சிகளு்டன் கூடிை 
பன்தநாக்கு உ்டன்படிக்லககள இதன் 
ஒருஙகிலணந்த ெட்்டபூர்ை அம்ெமைாகும்.  இந்த 
தீர்மைானத்தின் இலணப்பு பட்டிைல் 1இல் 
ைைலெ கெல்லும் ப்றலைகளில் உ்டனடிைான 
பன்னாட்டு ஒத்துலழப்பு ததலைப்படும் 
அழிந்துைரும் அரிை உயிரினஙகள 
ைலகப்படுத்தப்பட்டு பட்டிைலி்டப்பட்டுள்ளது.  
இலணப்பு பட்டிைல் 2இல் சி்றப்பு அக்கல்ற 
தகாரும் உயிரினஙகளின் பட்டிைல் 
ைலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

ஓநொன் ப்டலம் பாது்காப்பு வியன்னா சிைப்பு 
மா�ாடு-1985

ஓதொன் ப்டைம் பாதுகாப்பிற்கான 
விைன்னா சி்றப்பு மைாநாடு என்பது ஒரு 
பன்தநாக்கு சுற்றுச்சுழல் உ்டன்படிக்லகைாகும். 
புவியின் ஓதொன் ப்டைம் பாதுகாப்பு குறித்த 
உைக்ளாவிை ஒத்துலழப்லப இம்மைாநாடு 
கதா்டஙகி லைத்தது.   இத்தீர்மைானம் 1985 
மைார்ச் 22ஆம் நா்ளன்று ஏற்கப்பட்்டது.  இலதத் 
கதா்டர்ந்து ஓதொன் ப்டைத்லத அரிக்கும் 
கபாருட்கள குறித்த மைாணட்ரிைல் ஒப்பந்தம் 
1987 கெப்்டம்பர் 16ஆம் நா்ளன்று 
நில்றதைற்்றப்பட்டு 1989இல் அமுலுக்கு 
ைந்தது.  இந்த பன்னாட்டு ஒப்பந்தம் ஓதொன் 
ப்டைத்லத அரிக்கும் கபாருட்கல்ள அகற்றும் 
ந்டைடிக்லககல்ள கணகாணிக்கி்றது.  
ககன்ைாவில் உள்ள லநதராபியில் 
அலமைந்துள்ள இதன் தலைலமைச்கெைைகம் 
விைன்னா சி்றப்பு மைாநாடு மைற்றும் மைாணட்ரிைல் 
ஒப்பந்தம் இவவிரணடுக்குமைான கெைைகமைாக 
இைஙகுகி்றது. 

சுற்றுச்சூழல் வளரச்சிக்கான உல்க 
ஆறையம்-1987

சுற்றுச்சூழல் ை்ளர்ச்சிக்கான உைக 
ஆலணைத்தின் முதல் தலைைராக 
பணிைாற்றிை குதர ஹார்கைம் புருணடிட் 
தைணட். அைர் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 
மைற்றும் ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சி 
ஆகிைைனைற்றிக்கான கெைல் திட்்டஙகல்ள 
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ைகுத்து தந்தலமைைால் புருணடிட் தைணட் 
ஆலணைம் என்று அலழக்கப்படுகி்றது.  “நமைது 
கபாதுைான எதிர்காைம்” என்னும் 
தலைப்பிைான அதன் இறுதி அறிக்லக 1987இல் 
பதிப்பிக்கப்பட்்டது. அது சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்பு என்பது  கபாரு்ளாதார ை்ளர்ச்சி 
மைற்றும் ஆற்்றல் உற்பத்தி தபான்்ற இதர 
அம்ெஙகத்ளாடும் பிலணக்கப்பட்டுள்ளலத 
அழுத்திக் கூறிைது.  இதன் மூைம் இந்த 
ஆைணதமை பன்னாட்டு சுற்றுச்சூழல் ெட்்டமைாக 
இன்று ைலர பின்பற்்றப்படுகி்றது.  இந்த 
முன்கனடுப்பின் மூைமைாகதை ை்ளம் குன்்றா 
ை்ளர்ச்சி எனும் கருத்திைல் முதல் முல்றைாக 
அலுைல் பூர்ைமைாக ைலரைல்ற கெயைப்பட்்டது.  

ந்கடு விறளவிககும் ்கழிவு்களின் எல்றல 
்க்டந்த �்டமாட்டம் குறித்த பாவெல் சிைப்பு 
மா�ாடு-1989

1992இல் அமுலுக்கு ைந்த பாகெல் 
சி்றப்பு மைாநாட்டுத் தீர்மைானம்  ை்ளர்ந்த 
நாடுகள கல்டபிடித்த ‘எனது ககால்லைபு்றத்தில் 
இல்லை’ (Not in my backyard – NIMBY) 
அறிகுறிக்கான எதிர்விலனைாகும். 1980-
களில் உற்பத்தி கபருக்கத்தின் காரணமைாக 
ஆபத்து வில்ளவிக்கும் ரொைனக் கழிவுகல்ளத் 
தமைது நாடுகளில் தெமிப்பலத லகவிட்டு அலத 
ஒரு ெந்லதைாக்கி சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு 
குல்றந்த ஏலழ நாடுகளில் (LDC) ககாட்டும் 
தபாக்கு அதிகரித்தது.  இதலன எதிர்க்கும் 
மைக்களின் தபாராட்்டம் அதிகரித்ததின் 
காரணமைாக இப்பிரச்ெலன கைனத்தில் 
ககாள்ளப்பட்்டது.  குறிப்பாக இது ஒரு ைாபம் 
தரும் கதாழிைாக மைாறிைதால் ை்ளர்ந்த 
நாடுகளில் உற்பத்திைாகும் தகடு 
வில்ளவிக்கும் கழிவுப்கபாருட்கல்ளக் 
ககாளமுதல் கெயைதில் ஏலழ நாடுகளில்டதை 
தபாட்டி ஏற்பட்்டது.  இதனால் ை்ளர்ந்த 
நாடுகளில் இதற்கான கெைவுகள குல்றந்தன.  
இதுதை ‘எனது ககால்லைபு்றத்தில் இல்லை’ 
அறிகுறிைாகும். இத்தலகை கழிவுகள 
உருைாக்கத்லதக் குல்றப்பதற்கான 
ந்டைடிக்லககல்ள தமைற்ககாளளுதல் மைற்றும்  
ை்ளர்ந்த நாடுகளில் இருந்து ஏலழ நாடுகளுக்கு 
இத்தலகை கழிவுகல்ளக் ககாணடு 

கெல்ைலதச் ெட்்ட பூர்ைமைாகத் தடுப்பது ஆகிை 
ந்டைடிக்லககல்ள பாகெல் சி்றப்பு மைாநாடு 
ைலியுறுத்துகி்றது. 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வளரச்சிக்கான ஐ.�ா 
மா�ாடு-1992

புவி உச்சி மைாநாடு என்று சி்றப்பாக 
அலழக்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் மைற்றும் 
ை்ளர்ச்சிக்கான ஐ.நா மைாநாடு 
ரிதைா-டி-கஜனிதரா நகரில் 1992-ஆம் ஆணடு 
ஜூன் 3 முதல் 14 ைலர நல்டகபற்்றது.  
பன்னாட்டு மைாநாடுகள ைராைற்றில் இந்த 
உச்சிமைாநாடுதான் மிகப்கபரிை பன்னாட்டு 
மைாநாடு என்று புகழப்படுகி்றது.  சுற்றுச்சூழல் 
விழிப்புணர்வு அதிகரித்தலுக்கான ததலை, 
மைாற்று ஆற்்றல் ை்ளஙகள மைற்றும் 
தபாக்குைரத்து அலமைப்புகள முதல் உற்பத்தி 
ைலரைல்றகள ைலரயிைான பை முக்கிை 
பிரச்ெலனகளில் இம்மைாநாடு கைனம் 
கெலுத்திைது.  இந்த இரு ைார உச்சி மைாநாட்டின் 
வில்ளவுக்ளாக நிரல் 21, சுற்றுச்சூழல் மைற்றும் 
ை்ளர்ச்சி குறித்த ரிதைா பிரக்டனம், 
ைனக்ககாளலக ைழிகாட்டு ஆைணம், 
காைநிலை மைாற்்றத்திற்கான ஐ.நா ைலரைல்ற 
அலமைப்பு சி்றப்பு மைாநாடு,  உயிரிைல் 
பன்லமைத்துைத்திற்கான ஐ.நா சி்றப்பு மைாநாடு 
ஆகிை முக்கிை மைாநாடுகளும் ஆைணஙகளும் 
உருைாக்கப்பட்்டன. ரிதைா உச்சி மைாநாட்டின் 
வில்ளைாக ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சி ஆலணைம், 
ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சிக்கான ஊ்டாட்்ட – 
முகலமை குழு, ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சிக்கான 
உைர்நிலை ஆதைாெலன ைாரிைம் தபான்்ற 
அலமைப்புகள உருைாக்கப்பட்்டன.  இந்த 
மைாநாடு ‘உைகின் நா்டாளுமைன்்றம்’ என்று 
சி்றப்பிக்கப்படுகின்்றது.  

சுற்றுச்சுழல் 
வ�ருக்கடி

ஆற்ைல் வ�ருக்கடி

உைவு வ�ருக்கடி

நீர வ�ருக்கடி

இப்நபாது மத மற்றும்  அரசியல் ்காைங்களுக்கா்க இறவ எவற்றுககும் மக்கள் வதாற்க வபருக்கம் ்காரைமல்ல என்பதுநபால  
பாொஙகு வெயநவாம்.

பாரம்பரிய 
அறிவுககு 

வரநவற்நபாம்

கைத்  
தட்டல் கைத்  

தட்டல்

கைத்  
தட்டல்
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பாறலவனமாதறல தடுப்பதற்்கான ஐ.�ா 
சிைப்பு மா�ாடு-1994

நீடித்த நிைை்ள தமைைாணலமைலை 
கருத்தில் ககாணடு சுற்றுச்சூழல், ை்ளர்ச்சி 
ஆகிை இரணல்டயும் இலணக்கும் 
ைலகயிைான ஒதர ெட்்டப்பூர்ை பன்னாட்டு 
ந்டைடிக்லகைாக பாலைைனமைாதலை 
தடுப்பதற்கான ஐ.நா சி்றப்பு மைாநாடு 1994இல் 
நல்டகபற்்றது.  இது ை்றண்ட நிைஙகள என்று 
அறிைப்படும் நீர் பிடிப்பற்்ற உைர் நிைஙகள, 
தெற்று நிைஙகள, அலரகுல்ற தெற்று நிைஙகள 
தபான்்ற எளிதில் பாதிப்புக்குள்ளாகும் உயிர் 
மைண்டைஙகள எதிர்ககாளளும் ெைால்கல்ளப் 
பற்றி இந்த மைாநாடு கைனம் கெலுத்திைது.  
இதற்காக 2018-2030 கெைல் திட்்ட ெட்்டகம் 
உருைாக்கப்பட்டு இம்மைாநாட்டில் 
ஏற்கப்பட்்டது. இதில் ‘நிைம் மைாசுபடுதல் 
ெமைநிலை’ பற்றிை (LDN) ைழிகாட்டுதல்கள 
உருைாக்கப்பட்்டன. மைண ை்ளத்லத 
மீட்டுருைாக்கம் கெயது அப்பகுதி மைக்களின் 
ைாழைாதாரத்லத உைர்த்துைதற்கான 
முைற்சிக்ளாக இந்த ைழிகாட்டுதல்கள 
அலமைந்துள்ளன. கஜர்மைனி பான் நகரில் 

வெயல்பாடு

அவசியம் ்காை நவண்டிய ஆவைப் ப்டம் 

புவி கைப்பமைாதல் குறித்து An inconvenient truth என்்ற விரிைான ஆைணப் 
ப்டத்லத இைக்குநர் த்டவிஸ் கன்னிஙகம் இைக்கியுள்ளார்.  அகமைரிக்க 
முன்னாள துலண குடிைரசுத்தலைைர் அல்தகார் அைர்கள புவி 
கைப்பமைாதல் தாக்கத்திலிருந்து மீள உருைாக்கம் கெயைதாற்காக 
தமைற்ககாண்ட ைாழநாள பணிகளின் ைரைாத்ற இந்த ஆைணப் ப்டம்.  இந்த 
ஆைணப்ப்டம் கைளிைந்த ஆணத்ட சி்றந்த ப்டமைாக பாராட்்டப்பட்்டது.  
பார்லைைா்ளரும், விமைர்ெகருமைான ஒருைர் கீழ கண்டைாறு கூறுகி்றார்.  

‘புவி கைப்பமைாதல் குறித்த அலனத்து தகைல்கல்ளயும் இப்ப்டம் 
கதாகுத்துக் கூறுகி்றது. உணலமையில் மைனித கெைல்பாடுக்ளால் வில்ளயும் 

புவி கைப்பமைைமைாதைால் உருைாக உள்ள வில்ளவுகல்ள இப்தபாது தடுக்காவிட்்டால் இனி 
எப்தபாதும் தடுக்க முடிைாது எனும் கநரு்டைான உணலமைலை இப்ப்டம் கூறுகி்றது.’.  

நலகச்சுலை உணர்வு, உணர்ச்சிப் கபருக்கு ககாண்ட குரலில் தனது அனுபைஙகல்ள புவி 
கைப்பமைாதல் குறித்த எணணற்்ற தகைல்கல்ள கதாகுத்து ைழஙகுைது்டன் அைற்ல்ற தடுப்பதற்கான 
எணணற்்ற எணணச் சித்றல்கல்ள கைளிப்படுத்துகி்றார்.  அலனத்து சி்றந்த ப்டஙகல்ள தபான்த்ற 
பார்லைைார்கல்ள அலெக்கி்றது, கெல்ைாக்கு கெலுத்துகி்றது, ஈடுபடுத்துகி்றது.

1999இல் இதன் கெைைகம் அலமைக்கப்பட்டு 
இைஙகி ைருகி்றது. 2001முதல் இந்த அலமைப்பின் 
உச்ெ ககாளலக முடிவு எடுப்பா்ளர்க்ளான 
தரப்புகளின் மைாநாடு இரணடு ஆணடிற்கு ஒரு 
முல்ற நல்டகபறுகி்றது, இதுைலர 13 
மைாநாடுகள நல்டகபற்றுள்ளது. அஙகாரா 
மைற்றும் ொஙைாங முன்கனடுப்புகள 
அணலமைகாை ந்டைடிக்லகக்ளாகும். 

சுற்றுச்சூழலுக்கான ஐ.�ா வபாது அறவ 
சிைப்பு அமரவு-1997

புவி உச்ெ மைாநாடு பிரக்டனம் நிரல் 21 
கெைல் திட்்டம் எவைாறு அமைைாக்கப்படுகி்றது 
என்பலதயும் அதன் முன்தனற்்றத்லதயும்  
சீராயவு கெயதைற்கான சி்றப்பு அமைர்வு 
ஒன்றிலன 1997 ஜூன் 23 - 27 ஆகிை தததிகளில் 
ஐ.நா கபாது அலை ஏற்பாடு கெயதது. இந்த 
சி்றப்பு அமைர்வில் நிரல் 21 கெைல் திட்்டத்தலத 

வெயல்பாடு

ததசிை மைற்றும் மைாநிை அ்ளவிைான 
முக்கிை சுற்றுச்சூழல் இைக்கஙகள குறித்து 
ைாசித்து அறிந்து ககாள்ளவும்.  
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உைக நாடுகள எவைாறு பின்பற்றி ைந்துள்ளது 
என்பலத மைதிப்பீடு கெயதது்டன் சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்பிலன தமைலும் தீவிரப்படுத்துைற்கான 
முன்கனடுப்புகல்ள தீவிரப்படுத்துகி்றது. இந்த 
சி்றப்பு அமைர்வு ‘புவி உச்சி மைாநாடு + 5’ என்று 
அலழக்கப்படுகி்றது. "நிரல் 21 அமைைாக்க 
முன்கனடுப்புகளுக்கான உறுதிகமைாழியு்டன் 
கூடிை கெைல் திட்்டம்" ஒன்றிலன இந்த உச்சி 
மைாநாடு நில்றதைற்றிைது.   

கிநயாடந்டா ஒப்பந்தம்-1997

கிதைாட்த்டா பரஸ்பர ஒப்பந்தம் 1997 
டிெம்பர் 11அன்று ஏற்கப்பட்்டது இது UNFCCC 
(1992) ைரம்புகல்ள விரிவுபடுத்தும் பன்னாட்டு 
சுற்றுச்சூழல் உ்டன்படிக்லகைாகும். இதன் 
மூைம் லககைழுத்திட்்ட உறுப்பு நாடுகள 
பசுலமைக் குடில் ைாயு கைளிதைற்்றத்லத 
குறிப்பிட்்ட அ்ளவிற்கு குல்றப்பதாக ெட்்டப்பூர்ை 
க்டலமைப்பாட்டிலன உறுப்பு நாடுகள ஏற்கச் 
கெயைப்பட்்டது.  இது 2005 பிப்ரைரி 16 முதல் 
அமைைாக்கப்பட்்டது.  பசுலமைக்குடில் ைாயுக்கள 
கட்டுப்படுத்துதல் குறித்த ை்ளர்ந்த நாடுகள 
கபாறுப்புணர்வு குறித்து இந்த 
உ்டன்படிக்லகயில் திட்்டைட்்டமைாக 
ைலியுறுத்திக் கூ்றப்பட்்டது. அதிக 
பசுலமைக்குடில் ைாயுக்கள ை்ளர்ந்த நாடுகத்ள 
கைளியிடுகின்்றன என்்ற அடிப்பல்டயில் 
“கபாதுைான ஆனால் தைறுபாட்டு்டன் 
கபாறுப்புணர்வுகள“ என்்ற ககாளலகயின் கீழ 
ை்ளர்ந்த நாடுகள 
கபாறுப்பாளிக்ளாக்கப்பட்்டன. இது முதல் 
உறுதிகமைாழி எனப்படுகி்றது. 2007இல் 
கமைராக்தகா, மைர்ரதகஷ எனும் நகரில் 
நல்டகபற்்ற COP 7 ஒரு விரிைான கெைல் 
திட்்டத்திலன உருைாக்கிைது. இது மைர்ரதகஷ 
ஆைணஙகள என்று அலழக்கப்படுகி்றது. 
2012இல் கத்தார் தலைநகர் ததாகாவில் 
டிெம்பர் 8இல் நல்டகபற்்ற உச்சி மைாநாட்டில் 
ஒப்பந்தம் விரிவுபடுத்தப்பட்்டது.  

வெயல்பாடு

பசுலமைக் குடில் ைாயுகல்ள 
குல்றப்பதற்கு பன்னாட்டு உ்டன்படிக்லககள 
ஏன் ததலை என்று விைாதியுஙகள. 

ததாகா திருத்தம் 2ஆம் உறுதிகமைாழி 
எனப்படுகி்றது.  இதன்படி இலணப்பட்டிைல் 
1இல் இ்டம்கபற்்ற நாடுகள 2013 ஜனைரி 1 
முதல் 2020 டிெம்பர் 31 ைலர 2-ைது 
உறுதிகமைாழிலை நல்டமுல்றப்படுத்த 
தைணடும். தமைலும் ஒப்பந்தத்தின் பல்தைறு 
விதிகளிலும் திருத்தஙகள 
ககாணடுைரப்பட்்டன.  இதன்படி, பட்டிைல் 
இ்டப்பட்்ட நாடுகள பசுலமைக்குடில் ைாயுக்கள 
கைளிதைற்்றம் கட்டுபடுத்துதல் குறித்த 
அறிக்லகலை ெமைர்ப்பிக்க தைணடும்.  முதல் 
உறுதிகமைாழியின்படி பசுலமைக் குடில் 
ைாயுக்கள கைளிதைற்்றம் 1990-களில் இருந்த 
அ்ளலை வி்ட ஐந்து விழுக்காடு குல்றக்கப்ப்ட 
தைணடும்.  ஆனால் இரண்டாம் உறுதிகமைாழி 
படி குல்றக்கப்பட்்ட அ்ளலை வி்ட தமைலும் எட்டு 
விழுக்காடு குல்றக்கப்ப்ட தைணடும்.  
இலதகைட்டி இந்த இைக்குகல்ள எட்டும் 
ைலகயில் மூன்று ெந்லத அடிப்பல்டயிைான 
கெைல் அலமைப்புகள அல்டைா்ளம் 
காணப்பட்்டன.  அலை பன்னாட்டு மைாசு 
கைளிதைறுதல் ைணிகம், தூை ை்ளர்ச்சி 
கெைல் அலமைப்பு, கூட்டு அமைைாக்கம் ஆகிை 
இம்மூன்று அலமைப்புகளும் பசுலமை 
மூதலீட்டிற்கு ஆதரவு ைழஙகி மைாசு 
கைளிதைறுதல் இைக்குகல்ள அல்டைதற்கான 
சிக்கனமைான ைழிைலககல்ள ைழஙகுகின்்றன. 

வளம் குன்ைா வளரச்சி குறித்த உல்க உச்சி 
மா�ாடு-2002

ஐ.நா ஆதரவு்டன் நல்டகபற்்ற ை்ளம் 
குன்்றா ை்ளர்ச்சி குறித்த உைக உச்சி மைாநாடு 
கதன்ஆப்பிரிக்கா தலைநகர் தஜாகன்ஸ்கபர்க் 
நகரில் 2002 ஆகஸ்ட் 26 முதல் கெப்்டம்பர் 6 
ைலர நல்டகபற்்றது.  சுற்றுச்சூழல் 
மைண்டைத்லதப் பாதிக்கும் புதிை ெைால்கள 
மைற்றும் அக்கல்றகல்ள பட்டிைலிடுைதில் 
இம்மைாநாடு கதா்டர் கைனம் கெலுத்திைதால் 
இம்மைாநாடு புவி உச்சிமைாநாடு 
என்்றலழக்கப்படுகி்றது.  புதிை ைடிைத்தில் 
புதுபிக்கப்பட்டுள்ள இந்த சுற்றுச்சூழிைல் 
ைாரம் புத்தாயிரம் ஆணடுக்கான சுற்றுச்சூழல் 
ெைால்கல்ள எதிர்ககாளைதற்கான நீடித்த 
ை்ளர்ச்சியு்டன் கூடிை ஒரு ைழித் திட்்டத்லத 

12th_Political Science_Unit_12_Tamil.indd   164 05-10-2019   13:37:54
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (164 ((165

ைழஙகிைது.  இந்த உச்சிமைாநாட்டில் 
நில்றதைற்்றப்பட்்ட ஆைணமைான ை்ளம் குன்்றா 
ை்ளர்ச்சி குறித்த தஜாகன்ஸ்கபர்க் பிரக்டனம் 
க்டந்த காைஙகளில் உருைாக்கப்பட்்ட 
பன்தனாக்கு முன் முைற்சிகளின் 
அடிப்பல்டகளுக்கு மைறு அழுத்தம் ைழஙகிைது.  
நிரல் 21 உளளிட்்ட ஏரா்ளமைான 
உ்டன்படிக்லககளின் மீது உறுப்பு நாடுகள 
காை ைலரைல்றப்படுத்தப்பட்்ட 
கெைல்பாடுகல்ள முன்கனடுக்க தைணடிைதன் 
அைசிைத்லத இப்பிரக்டனம் சுட்டிக்காட்டிைது.  
இருப்பினும், ஒரு புதிை தன்-ஏற்பாட்டிலன 
உருைாக்குைதில் பை தரப்புகளிலிருந்து எழுந்த 
கடுலமைைான கருத்து முரணபாடுகளின் 
வில்ளைாக இம்மைாநாடு ஒருமித்த கருத்லத 
எட்்ட முடிைவில்லை.

வளம் குன்ைா வளரச்சி குறித்த ஐ.�ா மா�ாடு-
2012

ரிதைா+20  என்று அலழக்கப்படும் ை்ளம் 
குன்்றா ை்ளர்ச்சி குறித்த ஐ.நா மைாநாடு பிதரசில் 
நாட்டில் ரிதைா-டி-கஜனிதரா நகரில் 2012 
ஜீன் 20-22 தததிகளில் நல்டப்கபற்்றது. ஒரு 
தன்தனாக்கம் ககாண்ட ை்ளம் குன்்றா 
ை்ளர்ச்சித் திட்்டத்திலன உருைாக்குைதில் 
ெமைரெமைற்்ற உறுதியு்டன் நின்்றதால் ை்ளம் 
குன்்றா ை்ளர்ச்சி இைக்குகல்ள (SDG) 
புத்தாயிரம் தமைம்பாட்டு இைக்குகளு்டன் (MDG) 
இலணப்பதற்கான ஒரு கெைல்முல்றலை 
உருைாக்குைதில் கைனம் கெலுத்திைது.  
தமைலும் பசுலமை கபாரு்ளாதார 
ககாளலககளுக்கான ைழிகாட்டுதல்கள 
ஏற்கப்பட்்டது ரிதைா+20 மைாநாட்டின் 

திருப்புமுலனைாகும். தமைலும் ஐ.நா கபாது 
அலையின் கீழ அரசுகளுக்கில்டதைைான 
கெைல்முல்ற குழு ஒன்றிலன உருைாக்கிைது 
இம்மைாநாட்டின் கைற்றிைாகும். இக்குழு நிதி, 
ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சி ஆகிைன குறித்த ஒரு 
கெைல் திட்்டத்லத உருைாக்குைலத 
தநாக்கமைாக ககாணடிருந்தது.  ை்ளம் குன்்றா 
ை்ளர்ச்சிக்கான ஒரு உைர்மைட்்ட அரசிைல் 
அலமைப்லப உருைாக்குைதற்கான ஒரு 
உ்டன்படிக்லகலை எட்டிைது ஒரு 
ொதலனைாகும்.  “எதிர்காைம் நம் விருப்பம்” 
எனும் கருப்கபாருளில் மைாநாட்டு அறிக்லக 
தைாரிக்கப்பட்்டது.  

ஐ.�ா வளம் குன்ைா வளரச்சி உச்சி மா�ாடு-
2015

ஐ.நா கபாது அலையில் உைர்மைட்்ட 
பிளீனக் கூட்்டமைாக கூட்்டப்பட்்ட ஐ.நா ை்ளம் 
குன்்றா ை்ளர்ச்சி மைாநாடு 2015, கெப்்டம்பர் 25 –  
27 தததிகளில் ஐ.நா நியூைார்க்கில் உள்ள  
ஐ.நா தைலமைைகத்தில் நல்டப்கபற்்றது.  
இம்மைாநாட்டில் 2015-க்கு பி்றகான கெைல்நிரல் 
ஏற்கப்பட்டு “மைாறும் நம் உைகம்: ை்ளம் குன்்றா 
ை்ளர்ச்சிக்கான கெைல்நிரல் 2030” எனும் 
தலைப்பில் பிரக்டனமைாக கைளியி்டப்பட்்டது.  
17 ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சி இைக்குகள (SDG) 
மைற்றும் 169 துலண இைக்குகள ஆகிைனைற்ல்ற 
உள்ள்டக்கிைதாக இப்பிரக்டனம் அலமைந்தது.  
இந்த இைக்குகள 2016இல் அமைலுக்கு ைந்தது.  
2030 ைலர ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சி 
கெைல்பாடுகல்ள இந்த இைக்குகள ைழி 
ந்டத்தும்.  

வளம் குன்ைா வளரச்சி இலககு்கள்

இலககு 01 அலனத்து இ்டஙகளிலும், அலனத்து ைடிைஙகளிலும் ைறுலமைலை ஒழிப்பது.

இலககு 02
பசிக்கு முடிவு கட்டுதல், உணவு பாதுகாப்பு எட்டுதல், நுணணூட்்டச்ெத்து மைற்றும் 
ை்ளம் குன்்றா தை்ளாணலமைலை ஊக்கப்படுத்துதல்.

இலககு 03
சுகாதார ைாழலை உறுதிப்படுத்துதல் மைற்றும் அலனத்து ைைலதச் தெர்ந்த 
அலனைருக்கும் நல்ைாழலை ஊக்கப்படுத்துதல்.

இலககு 04
அலனைலரயும் உள்ள்டக்கிை ெமைத்துைமைான தரமைான கல்விலை உறுதிப்படுத்துதல் 
மைற்றும் அலனைரும் ைாழநாள முழுைதும் கற்்றலுக்கான ைாயப்பிலன 
ஊக்கப்படுத்துதல்.
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இலககு 05
பாலின ெமைத்துைத்லத எட்டுதல் மைற்றும் அலனத்து கபணகள, சிறுமிகல்ள 
அதிகாரப்படுத்துதல்.

இலககு 06
அலனைருக்கும் குடிநீர் மைற்றும் சுகாதார ைெதிகல்ள கில்டக்கச் கெயதல்; 
அலனைருக்குமைான ை்ளம் குன்்றா நீர் தமைைாணலமைலை உறுதிப்படுத்துதல்.

இலககு 07
எளிதில் கப்றதக்க, நம்பகமைான, ை்ளம் குன்்றா, நவீன ஆற்்றல்கள அலனைருக்கும் 
கில்டப்பலத உறுதிப்படுத்துதல்.

இலககு 08
நீடித்த, உள்ள்டக்கிை, ை்ளம் குன்்றா கபாரு்ளாதார ை்ளர்ச்சி, முழுலமைைான 
மைற்றும் உற்பத்திொர்ந்த தைலைைாயப்பு, அலனைருக்குமைான நாகரிகமைான 
தைலை ஆகிைைனைற்ல்ற முன்நிலைப்படுத்துதல்.

இலககு 09
கபாருத்தமைான உளகட்்டலமைப்லப உருைாக்குதல், உளளிலணக்கப்பட்்ட ை்ளம் 
குன்்றா கதாழில் மைைமைாக்குதலை முன்நிலைப்படுத்துதல், பல்டப்பூக்கத்லத 
ஆதரித்தல்.

இலககு 10 நாடுகளுக்கில்டயிலும், நாடுகளுக்குளளும் ஏற்்றத்தாழவுகல்ள குல்றத்தல்.  

இலககு 11
உளளிலணக்கப்பட்்ட பாதுகாப்பான உறுதிமிக்க ை்ளம் குன்்றா முல்றயில் 
நகரஙகல்ளயும், மைக்கள குடியிருப்புகல்ளயும் அலமைத்தல்.

இலககு 12 ை்ளம் குன்்றா நுகர்வு முல்றலையும், உற்பத்தி முல்றகல்ளயும் உறுதிப்படுத்துதல்.

இலககு 13
காைநிலை மைாற்்றம் மைற்றும் பாதிப்புகல்ள எதிர்ககாள்ள உ்டனடி ந்டைடிக்லககல்ள 
தமைற்ககாளளுதல்.

இலககு 14
ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சி உறுதிபடுத்தும் ைணணம் கபருஙக்டல்கள, க்டல்கள 
மைற்றும் க்டல்நீர் மூைை்ளஙகள ஆகிைைனைற்ல்ற நீடித்த அ்ளவில் பைன்படுத்துதல் 
மைற்றும் பராமைரித்தல்.

இலககு 15

நிைப்பரப்பு ொர்ந்த உயிர்மைண்டைஙகல்ள பாதுகாத்தல், புத்தாக்கம் கெயதல் மைற்றும் 
நீடித்த பைன்பட்டிலன முன்னிலைப்படுத்துதல், ைனஙகளில் ை்ளம் குன்்றா 
அ்ளவில் பராமைரித்தல், ைன அழிப்லப தடுத்தல், நிை மைாசிலன தடுத்தல், புத்தாக்கம் 
கெயதல், பல்லுயிர் கபருக்க இழப்புகல்ள தடுத்தல்.

இலககு 16

ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சியிலன முன்னிலைப்படுத்தும் ைலகயில் அலமைதிைான 
உளளிலணக்கப்பட்்ட ெமுதாைஙகல்ள ஊக்கப்படுத்துதல், அலனைருக்குமைான நீதி 
பரிபாைனம் ைழஙகுதல், அலனத்து மைட்்டஙகளிலும் கபாறுப்புமிக்க 
உளளிலணக்கப்பட்்ட நிறுைனஙகல்ள உருைாக்குதல். 

இலககு 17
ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சி அமைைாக்க உறுப்புகல்ள ைலுப்படுத்துதல், ை்ளம் குன்்றா 
ை்ளர்ச்சிக்கான உைக்ளாவிை பஙகுதாரர் முல்றலை புத்தாக்கம் கெயதல்.
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பாரிஸ் உ்டன்படிகற்க 2016

பாரிஸ் உ்டன்படிக்லக (பிகரன்சு 
கமைாழில் LACCARD) என்பது காைநிலை 
மைாற்்றத்திற்கான ஐ.நா ைடிைலமைப்பு (UNFCC) 
ைரம்பிற்குள உருைாக்கப்பட்்ட பன்தனாக்கு 
உ்டன்படிக்லகைாகும்.  பசுலமைக் குடில் ைாயு 
கைளிதைற்்றத்திலன குல்றப்பதற்கான 
விரிைான கெைல் திட்்டத்திலன அது 
ைழஙகுகி்றது.  2016, ஏப்ரல் 22ஆம் நா்ளன்று 
லககைழுத்தாகி 2016, நைம்பர் 4ஆம் நா்ளன்று 
அமைலுக்கு ைந்தது.  இதன்படி, நிதிநல்லக 
2020ஆம் ஆணடு கதா்டஙகுகி்றது. கதாழில் 
மைைமைாதலுக்கு முந்லதை காைகட்்ட 
உைக்ளாவிை கைப்பநிலையிலிருந்து 2டிகிரி 
கெல்சிைஸ் (3.6 ஃபாரன்ஹீட்) அதிகம் என்்ற 
அ்ளவிற்குள 2050ஆம் ஆணடு முதல் 2100ஆம் 

வெயல்பாடு

எடடு வற்கயான வளம் குன்ைா வளரச்சி 
இலககு்கறள வபயரிடடு வறரப்ட �்கல் 

உருவாககு்க.

விவாதிக்கவும் – நீடித்த அளவில் 
வளரச்சிறயத் திட்டமிடுவது எதிர்கால 
தறலமுறையினருககு மி்க அவசியம். 

ஏன்?

வளம் குன்ைா  
வளரச்சி

ஆணடிற்குள கட்டுப்படுத்த புவி கைப்பத்லத 
பராமைரிப்பலதயும் முடிந்தால் 1.5 டிகிரி 
கெல்சிைஸ் அ்ளவிற்குள 
கட்டுப்படுத்துைலதயும் பாரிஸ் உ்டன்படிக்லக 
இைக்காகக் ககாணடுள்ளது.  தமைலும் மைனித 
கெைல்பாடுக்ளால் கைளிதைற்்றப்படும் 
பசுலமைக் குடில் ைாயுக்கள அ்ளலை 
மைரஙகளும், மைணணும், க்டல்களும் 
இைற்லகைாகத் திலரயிட்டுக் ககாளளும் 
அ்ளவுக்கு கட்டுப்படுத்துைதிலும் இம்மைாநாடு 
ஒருமித்த கருத்லத எட்டிைது. இதலன உறுப்பு 
நாடுகள கெைல்படுத்துைதின் மீதான 
ெட்்டப்பூர்ை சீராயவுகளு்டன் ஒவகைாரு 
ஐந்தாணடுகளுக்கு ஒருமுல்ற மைதிப்பீடு 
கெயைது என்று இந்த மைாநாடு உறுதி கெயதது. 
அத்து்டன் காைநிலை மைாற்்றத்திற்கு ஏற்ப 
தம்லமைத் தகைலமைத்து ககாளளும் ைலகயில் 
ை்ளர்ச்சி குல்றந்த நாடுகள புதுபிக்கத்தக்க 
ஆற்்றல் உற்பத்திக்கு மைாறும் காைம் முழுைதும் 
ை்ளர்ச்சி அல்டந்த நாடுகள “காைநிலை நிதி” 
உதவிகல்ள கதா்டர்ந்து ைழஙகுைலதயும் 
இம்மைாநாடு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 197 
உறுப்பு நாடுகளில் இதுைலர 184 உறுப்பு 
நாடுகள இந்த உ்டன்படிக்லகயில் 
லககைழுத்திட்டுள்ளன. 

வெயல்பாடு

பாரிஸ் உ்டன்படிக்லகயிலிருந்து 
விைகிககாளைதாக அகமைரிக்க 
குடிைரசுத்தலைைர் க்டானால்டு டிரம்ப் 
அறிவித்துள்ளார். இக்கூற்ல்ற கருத்தில் 
ககாணடு புவி கைப்பமைாதலைத் தடுப்பது 
குறித்த கிதைாட்த்டா உ்டன்படிக்லகக்கு 
பிந்லதை நிலைலமையில் உைகின் 
கபாறுப்புணர்வு குறித்து விைாதிக்கவும். 

  இந்த புதிை உைக்ளாவிை உ்டன்படிக்லகலை கெைல்படுத்தும் ைணணம் 2020ஆம் 
ஆணடிற்கு பின்னர் தமைற்ககாள்ளத் திட்்டமிட்டுள்ள கெைல்பாடுகல்ள ஒவகைாரு நாடும் 
தாமைாக முன்ைந்து உறுதிகமைாழிைாக ைழஙகியுள்ளன.  இது ததசிை அ்ளவில் 
ைலரைறுக்கப்பட்டுள்ள பஙகளிப்புகள திட்்டமி்டல் (INDC) என்று அறிைப்படுகி்றது. 

பாரிஸ் உ்டன்படிகற்க மீது இந்தியா அளித்துள்ள உறுதிவமாழி்கள்
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12.3  சுற்றுச்சூழல் பிரச்ெறன்களில் 
இந்திய நிறலபாடு
உைக்ளாவிை சுற்றுச்சூழல் ஆளுலகயில் 

இந்திைாவின் பஙகளிப்பு 
குறிப்பி்டத்தக்கதாகும். 1972 ஸ்்டாக்தஹால்ம் 
மைாநாடு முதல் 2015 தில்லி COP 21 ைலர 
இந்திைா ராஜதந்திர அ்ளவிலும் நிர்ைாக 
மூைதன முதலீடு அ்ளவிலும் கைரத்தக்க 
அ்ளவிைான பஙகளிப்பிலன ைழஙகியுள்ளது.  
ஸ்்டாக்தஹால்ம் மைாநாட்டில் அன்ல்றை 
பிரதமைர் இந்திராகாந்தி நிகழத்திை உலர 
இப்பிரச்ெலனயில் புதிை அரசிைல், 
சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்லை உருைாக்கிைது. 
அதாைது, சுற்றுச்சூழலுக்கு அச்சுறுத்தைாக 
இருக்கும் அம்ெஙகல்ளக் கட்டுப்படுத்துைதில் 
ை்ளர்ச்சிைல்டந்த நாடுகளுக்கு இருக்கும் 
கபாறுப்பிலன இந்திைா திட்்டைட்்டமைாகக் 
சுட்டிகாட்டிைது. குறிப்பாக, காைநிலை 
மைாற்்றம் கதா்டர்பாக இந்திைா தமைற்ககாணடு 
ைரும் சுற்றுச்சூழல் ககாளலககளின் அடிநாத 
தகாட்பாடுகல்ள 1992 ரிதைா உச்சிமைாநாடு 
நல்டகபற்்ற காைத்திலிருந்தத காண முடியும்.  
அந்த மைாநாட்டின் பிரக்டனமைாக “ெமைத்துைமைற்்ற 
ஓர் உைகில் புவி கைப்பமைாதல்” என்்ற 
அம்மைாநாட்டு பிரக்டனத்தில் புவி 
கைப்பமைாைதில் முக்கிை காரணிைான கார்பன் 
கைளிதைற்்றத்தில் கபரும் பஙகு தமைற்கத்திை 
நாடுகளுக்தக உள்ளது என்றும், இதலன 
“கார்பன் காைனிைாக்கம்” என்றும் தமைற்கத்திை 

  இதன் அடிப்பல்டயில் இந்திைா தாம் தமைற்ககாள்ளவுள்ள பஙகளிப்புகல்ள உறுதிகமைாழிைாக 
ைழஙகியுள்ளது.  அதன்படி, 2030ஆம் ஆணடிற்குள ஜி.டி.பி.யில் மைாசு அ்டர்த்தி அ்ளவு 33-35 
விழுக்காடுக்குள அதாைது 2005 அ்ளவிற்குள கட்டுப்படுத்தப்படும் என்று இந்திைா 
உறுதிைளித்துள்ளது.  அதததபாை புலதப்படிைம் ொராத மின் உற்பத்தி அ்ளவு 2030ஆம் 
ஆணடிற்குள 40 விழுக்கா்டாக உைர்த்தப்படும் எனவும் உறுதிகமைாழி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  
தனது ைனப்பகுதிகளின் அ்ளவு 2.5 முதல் 3.0 பில்லிைன் ்டன் கார்பன் ல்டஆக்லெடு ைாயுலை 
கிரகிக்கும் அ்ளவுக்கு விரிவுப்படுத்தப்படும் (புவி கைப்பமைாைதற்கு முக்கிை காரணி கார்பன்-
ல்ட-ஆக்லெடு ஆகும்).

  அதத தநரத்தில், காைநிலை இைக்குகல்ள எட்டுைதற்கு பன்னாட்டு நிதி உதவியும் 
கதாழில்நுட்ப உதவியும் ததலை என்பலதயும் இந்திைா ைலியுறுத்தியுள்ளது.  இந்த ைலகயில், 
இப்கபாழுதிலிருந்து 2030ஆம் ஆணடு ைலர காைநிலை மைாற்்ற ந்டைடிக்லககள தமைற்ககாள்ள 
குல்றந்தபட்ெம் 2.5 ட்ரில்லிைன் ்டாைர் (2014-15 ஜுலை நிைைரப்படி) நிதி உதவி 
ததலைப்படுைதாகவும் இந்திைா கூறியுள்ளது.

நாடுகள மீது தநரிடிைாகக் குற்்றம் 
ொற்்றப்பட்டுள்ளது. இதற்கு இந்திை 
ககாளலககளின் கெல்ைாக்கு ஒரு முக்கிை 
காரணமைாகும். பசுலமைக் குடில் ைாயுக்கள 
கைளிதைற்்றத்லத கட்டுப்படுத்தும் சுலமை 
ை்ளரும் நாடுகள மீது சுமைத்தப்படுைலத 
இந்திைா திட்்டைட்்டமைாக எதிர்த்து ைந்துள்ளது.  
ஏகனனில், கார்பன் ைாயு கைளிதைற்்றத்தில் 
கதற்கு நாடுகளில் பஙகளிப்பு மிக மிகக் 
குல்றைாகும்.  புவி கைப்பமைாதல் உச்ெ நிலை 
அல்டைதில் தமைற்கத்திை நாடுகளின் 
பஙகளிப்தப அதிகம்.

அதத தநரத்தில் உளநாட்டு மைட்்டத்திலும் 
சுற்றுச்சூழல் பிரச்ெலனகல்ள எதிர்ககாளளும் 
ைலகயில் அரெலமைப்புச் ெட்்டம் அ்ளவிலும், 
ெட்்டப்கபாறுப்புகள அ்ளவிலும் 
ந்டைடிக்லககள தமைற்ககாள்ளப்பட்டு 
ைருகின்்றன. இது கதா்டர்பாக இந்திைாவில் 
அமைைாக்கப்படும் முக்கிை ெட்்ட ஆைணஙகள 
பின்ைருமைாறு: 
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சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் ெட்்டம் (1986), 
ைன உயிரினஙகள பாதுகாப்புச் ெட்்டம் (1972), 
காற்று மைாசு கட்டுப்படுத்துதல் மைற்றும் தடுத்தல் 
ெட்்டம் (1981), நீர் மைாசுபடுதல், கட்டுப்படுத்துதல் 
ெட்்டம் (1974), இந்திை ைனச் ெட்்டம் (1927).  
நாட்டில் சுற்றுச்சூழல் ககாளலககல்ள 
உருைாக்கி நல்டமுல்றப்படுத்தும் முதன்லமை 
முகலமைைாக மைத்திை சுற்றுச்சூழல், ைனம் 
மைற்றும் காைநிலை மைாற்்ற அலமைச்ெகம் 
கெைல்படுகி்றது. நீதித்துல்ற 
கெைல்பாட்டுைாதம் அடிப்பல்டயில் 
அவைகபாழுது சுற்றுச்சூழல் பிரச்ெலனகளில் 
தலையிடுைதன்மூைம் இந்திை நீதித்துல்றயும் 
ஈடு இலணைற்்ற பஙகளிப்பிலன ஆற்றி 
ைருகி்றது.  

சுற்றுச்சூழல் பிரச்ெறனயில் இந்தியா - 
உல்க�ாடு்கள் ஒத்துறழப்பு

 சுற்றுச்சூழல் குறித்த பல்தநாக்கு 
சி்றப்புப் தபரலைகள, உ்டன்படிக்லககள, 
நிறுைனஙகள ஆகிைனைற்றில் இந்திைா 
உறுப்பினராக உள்ளது.  சுற்றுச்சூழல் 
சீர்தகட்டில் தமைற்கத்திை நாடுகளுக்கு 
இருக்கும் ைரைாற்றுப்பூர்ை கபாறுப்பிலன 
இந்திை அரசு கதா்டர்ந்து சுட்டிகாட்டி 
ைருைது்டன் தனிநபர் மைாசு கைளிதைற்்றத்லத 
கபாறுத்தைலர இந்திைா மிகக் குல்றந்த 

ததசிைப் பசுலமை தீர்ப்பாைம் 
2015இல் உருைாக்கப்பட்டு சுற்றுச்சூழல் 
முக்கிைத்துைம் ைாயந்த அதீத மைாசு 
கைளிதைற்்ற ைழக்குகல்ள விொரித்து 
ைருகி்றது.

நதசியப் பசுறம தீரப்பாயம்

அ்ளதை கைளிதைற்றுைலதயும் 
முன்னிலைப்படுத்தத் தைஙகுைதில்லை.  
ததசிை சுற்றுச்சூழல் ககாளலகயில் 
வி்ளக்கபட்டுள்ளைாறு காைநிலை மைாற்்றம் 
என்பது ஒரு தமைம்பாட்டிற்கான நிலைப்பாடு 
என்்ற நிலைலை ைகிக்கி்றது. 
“தலைமுல்றகளுக்கில்டயில் ெமைத்துைம்” 
(சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் இது முக்கிை 
நிலைபா்டாகும்) எனும் அடிப்பல்டயில் 
தற்தபாலதை ைாழும் தலைமுல்றைானது 
ை்ளர்ச்சி என்பலத உ்டனடித் ததலைக்கு 
மைட்டும் என பைன்படுத்தி எதிர்ைரும் 
தலைமுல்றகளுக்கு இந்த பூமிலை காைநிலை 
மைாற்்றப் பாதிப்பு ஏதுமைற்்ற நிலையில் 
அளிப்பதாகும்.    

 பாரிஸ் உ்டன்படிக்லகலை 
ஏற்றுக்ககாண்ட நாடு எனும் அடிப்பல்டயில் 
உ்டன்படிக்லகயின் ொராம்ெத்லத 
அஙகரிக்கி்றது தமைலும் “ெமைத்துைம்” மைற்றும் 
கபாது என்பலத இந்திைா மீணடும் 
ைலியுறுத்துைது்டன் கபாறுப்புணர்வுகள 
மைற்றும் தகுதிநிலை ொர்புகள இல்டதை 
தைறுபாடுகள காணப்ப்ட தைணடிைதன் 
அைசிைத்லதயும் (CBDR-RC) ைலியுறுத்துகி்றது.  
கார்பன் மைைமைாக்கல் குறித்து இந்திைா 
தமைற்ககாணடுள்ள உறுதிப்பாட்டின் 
காரணமைாக,  மின் உற்பத்தியில் தனது நிைக்கரி 
ொர்பிலனக் குல்றத்து, புதுப்பிக்கத்தக்க மின் 
உற்பத்திப் கபாரு்ளாதாரத்லத உருைாக்கும் 
கெைல்திட்்டத்லதத் தழுவியுள்ளது.  2016ஆம் 
ஆணடு இந்திை அரொல் முன்கமைாழிைப்பட்்ட 
கருத்துருைான உைக்ளாவிை சூரிை ஒளி 
கூட்்டணி ஏற்கப்பட்்டதன் மூைம் சுற்றுச்சூழல் 
கெைல்நிரலில் இந்திைாவின் பஙகளிப்பு புதிை 
உச்ெத்லத அல்டந்துள்ளது.

  

  உைக்ளாவிை சூரிை ஒளி கூட்்டணி (ISN) என்பது இந்திைாைால் முன்கனடுக்கப்பட்்ட 
கூட்்டணிைாகும். இதில் 122 நாடுகள உள்ளன. இைற்றில் கபரும்பாைானலை சூரிைஒளி 
கைப்ப நாடுக்ளாகும். இலை அலனத்தும் க்டக, அட்ெ தரலககளுக்கு இல்டயில் அலமைந்துள்ள 
நாடுக்ளாகும்.  தற்தபாது ஐ.நா உறுப்பு நாடுக்ளாகவும் உள்ளன. 

உல்களாவிய சூரிய ஒளி கூட்டணி
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இவைாறு கொல் அைஙகாரமைாக 
புகழப்படும் தபாதிலும் இந்திைா உைகின் 
தமைாெமைான சுற்றுச்சூழல் ககாண்ட நா்டாகதை 
இருக்கி்றது.  உைக நாடுகள கைளியிடும் 
சுற்றுச்சூழல் மைாசு குறித்த உைக கார்பன் திட்்ட 
அறிக்லக 2018இல் கைளியி்டப்பட்்டது.  இதில் 
உைகில் அதிக சுற்றுச்சூழல் மைாசு கைளியிடும் 
நாடுகள ைரிலெயில் இந்திைா நான்காைது 
இ்டம் ைகிக்கி்றது. 2017ஆம் ஆணடில் உைகம் 
முழுைதிலும் கைளியி்டப்பட்்ட சுற்றுச்சூழல் 
மைாசு அ்ளவில் இந்திைாவின் பஙகு 7 
ெதவீதமைாகும். இதததபாை சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்பில் சி்றப்பாகச் கெைல்படும் 
நாடுகளின் ைரிலெயில் சுற்றுச்சூழல் 
கெைல்பாட்டு ைரிலெ அறிக்லக 2018இல் 
கைளியி்டப்பட்்டது. 180 நாடுகள 
இ்டம்கபற்றுள்ள இவைரிலெயில் இந்திைா 
176-ைது இ்டம் ைகிக்கி்றது.  காற்று மைாசுவினால் 

  கூட்்டணி நாடுகள சூரிை கைப்ப ஆற்்றலைப் பைன்படுத்துைலத பாரிஸ் பிரக்டனம் 
ஊக்கப்படுத்துகி்றது. 

  சூரிை ஆற்்றல் மூைம் ஆயிரம் GW மின்ெக்தி உற்பத்தி கெயைது உைக்ளாவிை சூரிை ஒளி 
கூட்்டணி (ISN) அலமைப்பின் முக்கிை இைக்குகளின் ஒன்்றாகும்.  2030ஆம் ஆணடிற்குள 
இதற்கான மூைதனமைாக 1000 மில்லிைன் ்டாைர் முதலீடுகல்ள திரட்டுைதும் இதன் 
தநாக்கமைாகும்.  

  இதலனச் கெைல்படுத்துைதற்காக, சூரிை ஆற்்றல் அபரிமிதமைான உள்ள நாடுகல்ள 
ஒருஙகிலணத்து உைகின் மின்ததலைலை நில்றவு கெயைவும் இதன் மூைம் மின்ொர 
விலைலைக் குல்றக்கவும் திட்்டமிட்டுள்ளது.  ஏற்ககனதை, பைன்பாட்டில் இருக்கும் சூரிை 
ஆற்்றல் கதாழில்நுட்பஙகல்ளப் பைன்படுத்துைது கூட்டு சூரிை மின் உற்பத்தி ஆயவுத் 
திட்்டஙகள மைற்றும் தகுதிப்படுத்துதல் திட்்டஙகல்ளயும் ஊக்குவிக்கி்றது. 

  உைக்ளாவிை சூரிை ஒளி கூட்்டணி (ISN) ைலரைல்ற உ்டன்படிக்லக 2017 டிெம்பர் 6 முதல் 
கெைல்பாட்டிற்கு ைந்தது. இதன் ெட்்டபூர்ை தலைலமைைகம் இந்திைாவில் குருகிராம் நகரில் 
பன்னாட்டு அரசுகளுக்கு இல்டயிைான அலமைப்பாக இைஙகி ைருகி்றது. 

தகர்ளாவில் அலமைந்துள்ள 
ககாச்சி பன்னாட்டு விமைான நிலைைதமை 
முழுலமைைாக சூரிை ஒளி மின்ொரத்தால் 
இைஙகும் உைகின் முதல் சூரிை ஒளி 
மின்ொர விமைான நிலைைமைாகும். 

வ்காச்சி பன்னாடடு விமான 
நிறலயம்

ஏற்படும் மைரணம் அதிகரித்ததாலும் 
சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரக் ககாளலக தமைாெமைாக 
அமைைாக்கப்பட்்டதாலும் இந்திைா இந்த கீழ 
நிலைலை அல்டந்துள்ளது. 

நதகாைா விதிமுல்றகள 
என்பது 1992 உயிரிைல் பன்லமைை மைாநாட்டு 
முடிவுகளின் கீழ 2010ஆம் ஆணடு 
நில்றதைற்்றப்பட்்ட துலண 
உ்டன்படிக்லகைாகும். இது உயிரிைல் 
பன்லமைைத்லத பைன்படுத்துைது குறித்து 
எழுந்த தகளவிகளின் அடிப்பல்டயில் 
உருைாக்கப்பட்்ட உ்டன்படிக்லகைாகும்.  
அதாைது, அணுகுதல் மைற்றும் 
பைனல்டதலில் பகிர்தல் (ABS) 
உ்டன்படிக்லகைான இது நதகாைா 
விதிமுல்றகள என்று அலழக்கப்படுகி்றது. 
மைரபிைல் மூை ை்ளஙகல்ள நிைாைமைாகவும், 
ெமைமைாகவும் அணுகி, பைன்கல்ள 
நிைாைமைாகவும், ெமைமைாகவும் பகிர்தல் குறித்த 
விதிமுல்றகல்ள இது ககாணடுள்ளது.  

�ந்காயா விதிமுறை்கள்
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12.4  பூரவககுடி மக்களும் அவர்களின் 
உரிறம்களும்

வறரயறை

ஒரு பரந்த த்ளத்தில் பணபாட்டு 
பன்லமைத்துைம் ககாண்ட ெமூகப் பிரிவுகத்ள 
பூர்ைக்குடி மைக்கள என 
அல்டைா்ளப்படுத்தப்படுகின்்றனர்.  இவைாறு, 
சுமைார் 5000 பணபாட்டு குழுக்கல்ள தெர்ந்த 35 
தகாடி பூர்ைக்குடி மைக்கள 20 விழுக்காடு 
நிைப்பரப்பில் ைாழகின்்றார்கள.  பூர்ைக்குடி 
மைக்கள எதிர்க்ககாளளும் ெைால்களிதைதை 
முதன்லமைைான ெைால் என்பது பூர்ைக்குடி 
மைக்களுக்கான ைலரைல்றகல்ள 
உருைாக்குைதில் ஒருமித்த கருத்து 
உருைாகாதது ஆகும்.  பூர்ைக்குடிகள என்்ற 
கொல்ைாக்கத்லதப் புரிந்து ககாளைதிலிருந்து 
அடிப்பல்ட தைறுபாடுகள ததான்றுகின்்றன.  
பூர்ைக்குடி மைக்கள உரிலமைகளுக்காக 
பணிைாற்றும் ஐ.நா பணிக்குழுக்க்ளால்கூ்ட 
பூர்ைக்குடிகளின் உணலமை அல்டைா்ளஙகல்ள 
ைலரைல்ற கெயைதில் ஒருமித்த கருத்து எட்்ட 

இந்தியா ற்கவயழுத்திடடுள்ள பன்னாடடு சிைப்பு நபரறவ பிர்க்டனங்கள், உ்டன்படிகற்க்கள் 
மற்றும் அறமப்பு்கள்

  அழிந்துைரும் அரிை ைனஙகள ைாழ நீர்மைற்றும் நிை உயிரினஙகள பன்னாட்டு ைர்த்தக 
சி்றப்பு மைாநாடு

  இைற்லக மைற்றும் இைற்லக ை்ளஙகள பராமைரிப்புக்கான பன்னாட்டு ஒன்றிைம் ஐக்கிை 
நாடுகள கல்வி, அறிவிைல் மைற்றும் பணபாட்டு அலமைப்பு

  ைைலெ கெல்லும் ைன உயிரினஙகள பாதுகாப்பு சி்றப்புப் தபரலை

  பன்னாட்டு திமிஙகை ஆலணைம்

  ைனப்படுத்துதலுக்கான ஐக்கிை நாடுகள அலமைப்பு

  பன்னாட்டு கைப்ப மைண்டை மைரஙகள அலமைப்பு

  ராம்ெர் சி்றப்பு மைாநாடு

  உயிரி பல்லுயிர் கபருக்க சி்றப்புப் தபரலை

  மூஙகில் மைற்றும் ராத்தல் பன்னாட்டு ைலைப்பின்னல்

  ஆசிைப்பசிபிக் ைனமைாக்கல் ஆலணைம்

  காடுகள அழிப்பு தடுப்பு ஐக்கிை நாடுகள சி்றப்புப் தபரலை

  காைநிலை மைாற்்றம் ஐக்கிை நாடுகள ைலரைலமைப்பு சி்றப்புப் தபரலை

  கிதைாட்த்டா ஒப்பந்தம்

�ந்காயா விதிமுறை்கள்

முடிைவில்லை.  ஒரு குழுவின் 
பூர்ைக்குடித்தன்லமை இலை என்பலத 
ைலரைறுப்பதற்கான முழுலமைைான 
அ்ளவீடுகல்ள உருைாக்குைதில் எழும் கருத்து 
தைறுபாடுகத்ள முதன்லமைக் காரணிைாக 
வி்ளஙகுகி்றது.  

குல்றந்த மைக்கள கதாலகலை 
பூர்ைக்குடிகளுக்கான ஒரு ைலரைல்றைாகக் 
கருத முடியுமைா? அல்ைது அைர்க்ளது கொந்த 

பூர்ைக்குடி மைக்கல்ள 
ைலரைல்ற கெயயும் பன்னாட்டு 
உ்டன்படிக்லக எதுவும் இதுைலர 
எட்்டப்ப்டவில்லை.  பூர்ைக்குடி 
ெமுதாைஙகத்ள தஙகள பூர்ைக்குடித் 
தன்லமைலை முடிவு கெயது ககாள்ள 
தைணடும்.  இதுதை தன் அல்டைா்ளமைாக்கல் 
எனப்படும். 

தன் - அற்டயாளமாக்கல்
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ைாழ இ்டத்திற்கும் அைர்களுக்குமைான 
கதா்டர்பு அைர்கள, எவை்ளவு காைம் 
ைாழகி்றார்கள,  கதாழில் மைைமைாக்க ைாழமுல்ற 
அல்ைாத பாரம்பரிை ைாழக்லக முல்ற, 
இைற்ல்ற பூர்ைக்குடிகளுக்கான ஒரு 
ைலரைல்றைாக கருத முடியுமைா?  இதில் ை்ட 
அகமைரிக்க ெமுதாைஙகள மைத்தியில் ை்ட 
அகமைரிக்க பூர்ைக்குடிகள / முதல் ததெம், 
அதமைொன் காடுகளில் ைாழும் குடிமைக்கள, 
தூர ை்டக்கு இனியுட் பூர்ைக்குடிகள, பப்புைா 
நியூகினிைா பூர்ைக்குடிகள தபான்்ற சிை 
குழுக்கல்ள ைலரைல்ற கெயைதில் ஒருமித்த 
கருத்து எட்்டப்பட்்டது.    பூர்ைக்குடித் தன்லமைலை 
ைலரைல்ற கெயைதில் ஒரு உைக்ளாவிை 
அஙகீகாரம் கபறுைதற்காகப் பல்தைறு 
முைற்சிகள தமைற்ககாள்ளப்பட்்டன.  அைற்றில் 
ஐக்கிை நாடுகள அலை உைர் அதிகாரி 
ஜீலிைன் கபர்கர் முன்கமைாழிந்த ைலரைல்ற 
குறிப்பி்டத்தக்கதாகும். அைரின் கூற்றுப்படி, 
“ஒரு தனித்த பணபாடு பல்தைறுபட்்ட 
கூறுகல்ள கமைாழி, மைதம், ெமூகம், அரசிைல் 
அலமைப்புகள, ஒழுக்க கநறிகள, அறிவிைல் 
மைற்றும் தத்துை அறிவு, நம்பிக்லககள, வீர 
கலதகள, ெட்்டஙகள, கபாரு்ளாதார 
அலமைப்புகள, கதாழில்நுட்பம், கலை, உல்ட, 
இலெ, ந்டனம், கட்்ட்டக்கலை தபான்்ற 
எணணற்்ற தைறுபாடுகள இருந்தாலும் 
பூர்ைக்குடி மைக்கத்ள தமைது பூர்ைக்குடித் 
தன்லமைலை ைலரைறுக்க இைலும்”.   பூர்ைக்குடி 
மைக்கள ைலரைல்றக்ளாக அைர்கள தமைலும் 
கூறுைதாைது: 

1.  பூர்ைக்குடி மைக்கள தஙகள பூர்ை நிைஙகளில் 
இருந்த ஆக்கிரமிப்பா்ளர்க்ளால் 
விரட்்டப்பட்டு இ்டம் கபைர்ந்தைர்க்ளாக 
இருக்கைாம்.

2.  நாத்டாடி மைற்றும் அலரக்குல்ற நாத்டாடி 
மைக்க்ளாக இருக்கைாம். இ்டம் விட்டு இ்டம் 
கபைர்ந்து பயிரிடுபைர்கள, தமையச்ெல் 
குடிகள, தைட்ல்டைாடி உணவு 
தெமிப்பைர்கள அல்ைது உபரி 
அதிகமில்ைாத உ்டல் உலழப்பு தகாரும் 
தை்ளாண குடிக்ளாக இருக்கைாம். 

3.  லமைைப்படுத்தப்பட்்ட அரசிைல் 
நிறுைனஙக்ளாக அல்ைாத, ெமுதாைமைாக 
அணி திரட்்டப்ப்டாதைர்க்ளாக, ஒருமித்த 
கருத்து அடிப்பல்டயில் இைஙகாத 
குழுக்க்ளாக இருக்கைாம்.  

4.  ததசிை சிறுபான்லமை இனத்திற்குரிை 
அலனத்து குணஙகல்ளயும் 
உல்டைைர்க்ளாக இருக்கைாம். கபாதுைான 
கமைாழி, மைதம், பணபாடு மைற்றும் இதர 
அல்டைா்ளஙகல்ளப் பகிர்ந்துக்ககாண்ட 
தபாதிலும் ஒரு குறிப்பிட்்ட நிைப்பகுதியில் 
ஒரு ஆதிக்க ெமூகம் மைற்றும் பணபாட்டினால் 
அ்டக்கி ஆ்ளப்படுகி்றது.  

5.  ஒரு மைாறுப்பட்்ட உைக கணதணாட்்டம் 
ககாண்டைர்களும் பூர்ைக்குடி மைக்க்ளாக 
ைலரைறுக்கப்ப்டைாம். இைர்கள நிைம் 
மைற்றும் இைற்லக மூை ை்ளஙகள மீது 
கபாருளிைல் அடிப்பல்ட அல்ைாத ஒரு 
பாரம்பரிை அணுகுமுல்றலை 
ககாணடிருக்கைாம்.  ஆதிக்க ெமுதாைத்தின் 
ஆதாைத்திற்காக ை்ளர்ச்சி என்்ற கபைரில் 
தனிலமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கைாம்.  

6.  சிை தனிநபர்கள அகைைக் காரணஙகளுக்காக 
தஙகல்ளத்தாதமை பூர்ைக்குடி மைக்க்ளாக 
அல்டைா்ளம் கணடுககாணடு 
பூர்ைக்குடிக்ளாக அறிவித்துக் 
ககாணடிருக்கைாம்.    

கபாதுைாக தற்காை புரிதலில் பூர்ைக்குடி 
மைக்கள என்தபார் மிக குல்றந்த ஆதிக்க 
உணர்வு, அரசிைல் அதிகாரமின்லமை, 
ெமுதாைத்தில் உளளிலணக்கப்ப்டாத  
தன்லமை ஆகிை பணபுக்ளால் 

ஒரு சமரசம் சசய்து சைொள்ளலொமொ? நிலம், ைனிம வ்ள உரிகமைள 
இயறகை மூல வ்ளஙைள மீன் வ்ளம், மரகைொடுைள, இவறகறை  
நொஙைள கவத்துகசைொண்டு உஙைக்ள அவறறின் பொரொம்பரிய 
உரிகமயொ்ளரைள என்று அஙகீைொரம் வழஙகுவவொம்.
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ைலரைறுக்கப்படுகின்்றனர். கைளி 
ெமுதாைத்தினரின் ஆதிக்கம் அல்ைது 
இனரீதிைான ஆதிக்கத்தின் கீழ இரண்டாம் தர 
குடிமைக்க்ளாக ைாழதைாரும் பூர்ைக்குடிக்ளாக 
ைலரைறுக்கப்ப்டைாம்.  இஙகு கைனத்தில் 
ககாள்ள தைணடிை முக்கிை அம்ெம் 
அதிகாரமின்லமைைால் மைட்டும் பூர்ைக்குடி 
மைக்கள அல்டைா்ளப்படுத்தப்படுைதில்லை.   
மைா்றாக, தஙக்ளது பூர்ைக்குடித் தன்லமையின் 
காரணமைாக அதிகாரம் பறிக்கப்பட்டிருக்க 
தைணடும்.  இனக்குழு மைதிப்பீடுகள, மைரபுகள 
காரணமைாகத் தமைது பாரம்பரிை ைாழக்லக 
முல்றலை விட்டு விைகாமைல் ைாழும் 
இத்தலகை குழுக்கள ெமூகம், அரசிைல், 
கபாரு்ளாதார நிறுைனஙகள உதவிைால் 
முன்தனற்்றம் அல்டந்துள்ள 
ெமுதாைஙகளி்டமிருந்து விைகி ைாழகி்றார்கள.  
இந்த “முன்தனற்்றத்திலன தஙகளுக்கு 
எதிரான அச்சுறுத்தைாகவும் தமைது ைாழவு 
முல்றலை மைாற்றிவி்டக் கூடிைதாகவும் 
காணகி்றார்கள”.  பூர்ைக்குடி மைக்கள என்தபார் 
“ெமுதாை ரீதிைாக நிலைத்த” அல்ைது 
மைா்றாநிலை ககாண்ட குழுக்க்ளாக இருக்க 
தைணடுகமைன்பது அைசிைமில்லை.  ஆதிக்க – 
ெமூக அலமைப்புகள அல்டந்து ைரும் 
முன்தனற்்றத்லத ஏற்பதிலும் தகைலமைத்துக் 
ககாளைதிலும் மிகவும் பின் தஙகியிருப்பதன் 
காரணமைாகதை பூர்ைக்குடி மைக்கல்ள 
பழலமைைாதிகள என்று குற்்றம் ொட்டுைது 
உைக ைழக்கமைாக உள்ளது. 

நிைப்பரப்பு ொர்ந்த ைலரைல்ற 
எதுவுமில்லைகைனும்தபாதிலும் அைர்கள 
எணணிக்லகயில் குல்றந்தைர்க்ளாகவும் சிறு 
சிறு ெமுதாை ைடிைஙகளிலும் ைாழைலதக் 
கைனிக்க முடிகி்றது.  ஒரு குறிப்பிட்்ட நிைத்தில் 
பை தலைமுல்றக்ளாக ைாழந்து தஙகள 
நிைத்லதயும் அதன் மூை ை்ளஙகல்ளயும் 
பராமைரித்து ைருபைதும் பூர்ைக்குடித் 

ஒவகைாரு ஆணடும் 
ஆகஸ்ட் 9ஆம் நா்ளன்று உைக பூர்ைக்குடி 
மைக்கள நா்ளாகக் கல்டபிடிக்கப்படுகி்றது.

பூரவககுடி மக்கள் �ாள்

தன்லமைைாக எற்றுக் ககாள்ளப்பட்டுள்ளது.  
இதன் மூைம் பூர்ை நிைத்தில் இருந்து அடிக்கடி 
அந்நிைப்படுத்தப்படுைது முக்கிை 
பிரச்ெலனைாகி்றது.  பாரம்பரிை அணுகுமுல்ற 
நைன்களும், நிைத்து்டனான கூட்டு 
அல்டைா்ளப்படுத்துதலும் அைர்களின் 
ைலரைல்றைாக அலமைகி்றது.  
இ்டப்கபைர்வுக்கான காரணிகளும் பூர்ைக்குடித் 
தன்லமைலை ைலரைல்ற கெயைதில் 
முக்கிைத்துைம் கபறுகி்றது.  “பருைகாை 
ை்ளஙகள” அடிப்பல்டயிலும் அைர்கள ஆணடு 
முழுைதும் இ்டம் கபைர்கி்றார்கள.  
மைறுபக்கத்தில் இ்டகபைர்வுகளின் தபாதும் 
தமைது பணபாடும் ெமூக ந்டைடிக்லககளும் 
துணடிக்கப்ப்டாமைல் நிலைத்து நிற்கும் 
ைலகயில் ஒரு ைாழவி்டத்லத அைர்கள 
காணகி்றார்கள.  

கெல்ைம் குறித்த தமைற்கத்திை அல்ைது 
கதாழில் துல்றயினர் கருத்தாக்கஙகல்ள 
பூர்ைக்குடி மைக்கள குழுக்கள ஏற்பதில்லை.  
தமைலும், பலழை ைலரைல்றகள அைர்களுக்கு 
இல்டயிைான பலகலமை குறித்தும் ஒரு உபரி 
கபாரு்ளாதாரத்து்டன் கூடிை ைாழவிைல் 
ைடிவில் காணப்படுகி்றது.  துல்லிைமைற்்ற 
கபாதுலமைத் தன்லமைகள தபால் அல்ைாமைல் 
நல்ை நிதிநிலைலமையு்டனும், நிலைைான 
கபாரு்ளாதாரத்து்டனும் பூர்ைக்குடித் தன்லமை 
ைலரைல்றகளுக்குள பை ெமுதாைஙகள 
ைாழந்தற்கான பை கில்ளகலத ஆதாரஙகள 
இருந்ததபாதிலும் அைர்க்ளது இனக்குழு 
ைலரைல்றக்குள தமைட்டிலமைத் தன்லமையும் 
காணப்ப்டக் கூடிைதாக இருக்கும்.  

அததெமைைம், தமைது பாரம்பரிைத் 
கதா்டர்புகளில் இருந்து விைகியிருப்பதாதைதை  
அைர்க்ளது பூர்ைக்குடித்தன்லமை நீர்த்துப்தபாய 
விட்்டது என்று புரிந்துககாள்ள முடிைாது. 
ைரைாற்றுப் பூர்ை ெமுதாைஙகள எனும் 
அடிப்பல்டயில் க்டந்த காை அ்டக்குமுல்றகள, 
சுரண்டல் அனுபைஙகல்ளக் கூட்டு 
நிலனவுக்ளாகக்  ககாணடிருப்பர். இதன் 
அடிப்பல்டயில் பல்தைறு ெமூக 
ெமைத்துைமின்லமைகளின் காரணமைாக 
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ஐமு கிழக்கு லெபீரிைா
சுக்சி, யுபிக் ை்ட மைத்திை லெபீரிைா
நிைா / ஞானென்

இந்திைாவில் பூர்விகக் குடித்தன்லமைலை 
ைலரைல்றப்படுத்துைதில் தகாட்பாடு 
அடிப்பல்டயிலும் தநரடி அனுபைஙகளிலும் 
பின்னல்டதை நிைவுகி்றது. இந்திைாவில் 
இதுைலர எந்த ஒரு பூர்ைக்குடி மைக்களும் 
அதிகாரப்பூர்ைமைாக அஙகீகரிக்கப்ப்ட வில்லை. 
இருந்ததபாதும், இந்திை பூர்ைக்குடிகள 
அல்டைா்ளச் சிக்கல்களுக்கு வில்டகாண 
ைல்லுநர்கள மூன்று கணிப்புகல்ள 
ைகுத்தளித்துள்ளனர். 

அ)  ஒரு பகுதி அல்ைது நாட்டில் காைனிைாக்கம் 
அல்ைது அக்கிரமிப்பு நல்டகபறும் முன்தப 
அஙகு ைாழும் மைக்கள குழுக்கள 

ஆ)  ஒரு நாடு அல்ைது பகுதியில் 
தமைற்ககாள்ளப்பட்்ட ஆக்கிரமிப்பு அல்ைது 
காைனிைாக்கம் காரணமைாக 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள மைக்கள குழுக்கள. 

இ)  ஒட்டுகமைாத்த ெமூகம் ைகுத்தளித்துள்ள 
கபாது ெட்்டஙகல்ளப் பின்பற்்றாமைல் 
தமைக்கான கொந்த ெமூக, கபாரு்ளாதார, 
பணபாட்டு நிறுைனஙகல்ளக் ககாணடு 
அைற்றின்படி ைாழும் குழுக்கள ஆகிதைாலர 
பூர்ைக்குடிகள என ைலரைறுக்கைாம். 

இந்திைாவில் ைாழும் பூர்ைக்குடி 
ெமுதாைஙகள எணணற்்ற கபைர்க்ளால் 
அலழக்கப்படுகின்்றனர். ஆதிைாசிகள, 
அபாரிஜின்கள, ஆதிம் ொதி (பணல்டை 
கதால்குடிகள) அல்ைது ைனைாசி 
(ைனைாசிகள).  அரெலமைப்புச் ெட்்டப்படி 
அைர்கள பட்டிைலி்டப்பட்்ட பழஙகுடிகள என 
அஙகீகரிக்கப்பட்டுள்ளனர். அைர்க்ளது 
ைாழி்டஙகள பட்டிைலி்டப்பட்்ட பகுதிகள என 
அஙகீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.  இந்திை அரசு 
முல்றைான ைலரைல்ற கெயைாவிட்்டாலும், 
‘புராதன குடிகள, தனித்த பணபாடு, நிைவிைல் 
தனிலமைப்படுத்தல், கபரும் ெமுதாைஙகளு்டன் 
பழகுைதில் கூச்ெம், பின்தஙகிை நிலை’ 
தபான்்ற கூறுகல்ள உருைாக்கிக்ககாளைதன் 
மூைம் பழஙகுடித்தன்லமைலை  ஓர்ளவுக்குத் 

காைனிைாக்கம் மைற்றும் இைற்லகச் 
சீர்தகடுகளுக்கு எதிரான தபாராட்்டஙகளில் 
தஙகல்ள ஈடுபடுத்தி ைருகி்றார்கள. தமைலும், 
பூர்ைக்குடி மைக்களின் எணணிக்லக 
கைகுைாகக் குல்றந்து ைருைது குறித்தும் 
உைகம் முழுைதும் எச்ெரிக்லக மைணி 
ஒலிக்கப்படுகி்றது. இதனால் சூ்டான அரசிைல் 
விைாதஙகள எழுகின்்றன.

உலகில் வாழும் முககிய பூரவககுடி 
ெமுதாயங்கள் குறித்து பாரக்கலாம்:

ெமுதாயத்தின் 
வபயர

அவர்களின் பூரவி்க 
நிலம்

கஹய்டா கன்டா தமைற்குக் 
க்டற்கலர

இனுயிட் / 
எக்ஸ்சிதமைா

கன்டா/ஆர்ட்டிக்/
அைாஸ்கா / 
கிரீன்ைாந்து

ைாதனாமைணி அதமைாொன் படுலக
பி்ளாக்புட் கன்டா / ஐக்கிை 

மைாநிைஙகள
தமைாஹாவக் கன்டா / ஐக்கிை 

மைாநிைஙகள
இன்னு ைாப்ர்டார் / கியூகபக், 

கன்டா
மைாதைாரி நியூசிைாந்து
சிட்்டகாங மைலை 
மைக்கள

ைஙகததெம்

ெமி ஸ்காணடிதநவிைா
புஷமைன் ெதர்ன் ஆப்பிரிக்கா
அகா ககன்ைா
ஓகிைக் இைஙலக
கைட்்டா அந்தமைான் தீவுகள
ஜாரைா பிலிப்லபன்ஸ்
அக்்டா தபார்னிதைா
கபனம் ை்ட மைதைசிைா
ஜஹாய ஆஸ்திதரலிைா
அபாரிஜின் பிராகுதை
அச்தெ டிைரா க்டல் பியூதகா
ைனமைா ஜப்பான்
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த்ளர்ைாக ைலரைறுப்பதில் ெட்்டப்பூர்ை 
ஒருமித்த கருத்து உருைாக்கப்பட்டிருக்கி்றது. 
தகாண்டா தபான்்ற ைட்ெக்கணக்கில் ைாழும் 
நிைவிைல் குழுக்கள முதல் அந்தமைான் தீவில் 
ைாழும் நூற்றுக்கும் குல்றைான 
எணணிக்லகயில் ைாழும்  பீல் பழஙகுடி 
மைக்கள ைலர  இந்த ைலரைல்றக்குள 
ககாணடுைரப்பட்டுள்ளனர். தமைலும் 
‘’இந்திைா” துலணக்கண்டத்தில் பூர்ைக்குடி 
ெமுதாைஙகள’ (1988) எனும் பத்தகத்தில் ெரத் 
குல்கர்னி இவைாறு கூறுகி்றார்: 

“இந்திைாவில் ைாழும் பூர்ைக்குடி 
மைக்கள கபரும்பாலும் தமைது 
அலமைதித்தன்லமைலை இழந்துவிட்்டனர். 
அைர்கள தமைது தன்னம்பிக்லக மைற்றும் 
அல்டைா்ளஙகளிலும்  சிறிது இழந்துவிட்்டனர். 
அ்டக்குமுல்ற ெக்திகள மைற்றும் 
சுரண்டல்காரர்க்ளால் கதால்குடி ைாழக்லக 
கபரும் ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு ஆ்ளாகி 
பூர்ைக்குடி மைக்களில் பைர் கீழான 
ைாழநிலைக்குத் தள்ளப்பட்டு உள்ளனர். 
பூர்ைக்குடி மைக்களுக்காக இைற்்றப்பட்்ட 
ெட்்டஙகள கெைைற்்ற நிலையிதைதை 
இருக்கின்்றன. இருந்ததபாதும் அைர்கள 
ைாழக்லகத் தரத்லத தமைம்படுத்த 
தமைற்ககாண்ட முைற்சிகள சிறிது 
பைனளித்துள்ளன. தமைது உரிலமைகளுக்காகப் 
தபாரா்ட அைர்கல்ள அணி திரட்டுைதில் சிை 
கெைல்பாட்்டா்ளர்கள கைற்றிகணடுள்ளனர். 
இதன் சித்திரம் கதளிைாக இல்ைாவிட்்டாலும் 
நம்பிக்லகக் கீற்றுகள கதன்ப்டத் 
கதா்டஙகியுள்ளன.”

பூர்ைக்குடித்தன்லமை ைலரைல்ற குறித்த 
இந்திை நிலைபாடு கபரும்பாலும் உைக 
ைலரைல்றலை ஒட்டிதை அலமைந்திருப்பது 
குறிப்பி்டத்தக்கது. எதிர்-காைனிைாக்கக் 
தகாட்பாடுகளின் அடிப்பல்டயில் உைக 

வெயல்பாடு

தமிழநாட்டில் ைாழும் பூர்ைக்குடி  
மைக்கல்ள அல்டைா்ளம் காணக.

விளிம்புநிலை மைக்கள ைலரைல்ற 
கெயைப்படுகி்றார்கள. தமைலும், இந்திைாவின் 
பூர்ைக்குடி கருத்தாக்கம் ’கதால்குடித் தன்லமை’ 
என அலழக்கத்தக்கலததை கபரும்பாலும் 
ஒத்துள்ளது. உைக அ்ளவில், பூர்ைக்குடி 
குழுக்கள கபரும் மைாற்்றஙகளுக்கு ஆ்ளாகி 
ைருகின்்றன. அைர்கள அல்டைா்ளம் 
காரணமைாகதை அைர்கள ’லமைை நீதராட்்ட’ 
மைக்க்ளால் இரண்டாம் தர குடிமைக்க்ளாக 
ந்டத்தப்படுகி்றார்கள. பூர்ைக்குடி மைக்கள 
ெந்தித்து ைரும் கபரும் ெைால்கள 
பின்ைருமைாறு:

  பாகுபா்டாக ந்டத்தப்படுதல் மைற்றும் 
அலமைப்புரீதிைான ைன்முல்ற

  தஙகள பூர்விக நிைப்பகுதியில் இருந்து 
விரட்்டப்படுைதால் நிை உரிலமை 
பறிக்கப்படுதல்

  கதாழில்நுட்ப அறிவுப் பின்னல்டவு 
காரணமைாக மைறு குடிைமைர்த்தப்படுதல்

  பாரம்பரிை கலைகள மைற்றும் புலனவுகள 
தபான்்ற அறிவுச்கெல்ைஙகள 
சுரண்டப்படுதல்

  பூர்விக நிைப்பகுதிகளில் இருந்து 
பைைந்தமைாக அகற்்றப்படுதல்

  பாரம்பரிை மூைை்ளஙகல்ள அணுகும் 
உரிலமை மைறுப்பு

  அழிவு தநாக்க ை்ளர்ச்சியும் கட்்டாை இ்ட 
மைாற்்றமும்

  சுைாட்சி மைற்றும் சுை நிர்ணை பிரச்ெலன

  குடிலமைச் ெமுதாை நிராகரிப்பு

  ஒரு சிை நாடுகள மைட்டுதமை பூர்ை 
குடிகல்ளச் ெட்்டப்பூர குழுக்க்ளாக 
அஙகீகரித்துள்ளலமை

  குல்றைான அரசிைல் பஙககடுப்பு

  ைறுலமை

  சுகாதாரப் பிரச்ெலனகள

  தைலையின்லமை

பூரவககுடிமக்கள் எதிரவ்காள்ளும் 
பிரச்ெறன்களும் ெவால்்களும்
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பூரவககுடி மக்கள் உரிறம்கள்

ஐக்கிை நாடுகள பூர்ைக்குடி உரிலமைகள 
பிரக்டனம் (UNDRIP) 2007ஆம் ஆணடு 
கெப்்டம்பர் 13 அன்று ஐக்கிைநாடுகள கபாது 
அலைைால் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்்டது. இது 
பூர்ைக்குடி மைக்கள உரிலமைகளுக்கான 
ஒருஙகிலணந்த பன்னாட்டு அலமைப்பு ஆகும். 
அந்த ைலகயில் ‘உைகில் ைாழும் பழஙகுடி 
ெமுதாைஙகளின் நல்ைாழக்லக, சுைமைரிைாலத, 
குல்றந்தபட்ெ ைாழைாதாரஙகல்ள’ 
இப்பிரக்டனம் உறுதிப்படுத்துகி்றது. பூர்ைக்குடி 

மைக்களுக்கான பணிக்குழு 1985 முதல் 
முைற்சிகள தமைற்ககாணடு நில்றதைற்்றப்பட்்ட 
இப்பிரக்டனத்தில் 46 பிரிவுகள உள்ளன. 
பழஙகுடி ெமுதாைஙகள உரிலமைகள 
கதா்டர்பாக உைக நாடுகள பின்பற்றுைதற்கான 
ைழிகாட்டு ஆைணமைாகவும் இது திகழகி்றது.  
சி்றார் உரிலமைகள பிரக்டனம், ஐ.எல்.ஓ 
ொெனம், கபணகளுக்கு எதிரான அலனத்து 
இழிவுகல்ள அகற்்றக்தகாரும் பிரக்டனம் 
ஆகிைனைற்ல்றயும் இது உள்ள்டக்கிைதாகும். 

மனித உரிறம்கள், சுய- நிரையம், நதசிய இனம்

உறுப்பு்கள் 1 -6

  அலனத்து மைனித உரிலமைகளுக்கான உரிலமைகள
  சுதந்தரம், ெமைத்துைம் உரிலமைகள மைற்றும் சுரண்டலுக்கு எதிரான 

உரிலமைகள
  சுை – நிர்ணை உரிலமைகள
  சுைாட்சிக்கான உரிலமைகள
  தமைக்தகைான தனித்த அரசிைல், ெட்்ட, ெமூக, பணபாட்டு அல்டைா்ளஙகல்ளப் 

பராமைரிக்கும் உரிலமைகள
  ததசிை இன உரிலமைகள

வாழ்கற்க, விடுதறல, பண்பாடு, பாது்காப்பு

உறுப்பு்கள்7–10

  ைாழக்லக, விடுதலை, பணபாடு, பாதுகாப்பு
  ைாழைதற்கும் விடுதலைக்கும் பாதுகாப்புக்குமைான உரிலமைகள
  கட்்டாை அல்டைா்ள நீக்கத்துக்கு எதிரான உரிலமைகள
  பூர்ைக்குடி ெமுதாைம் அல்ைது நாட்ல்டச் தெர்ந்தைராக இருப்பதற்கான 

உரிலமைகள
  விரட்்டப்படுைது மைற்றும் மைறுகுடிதைற்்றத்துக்கு எதிரான உரிலமைகள

பண்பாடு, மதம், வமாழி

உறுப்பு்கள் 
11-13

  பணபாட்டுக்கான உரிலமைகள
  ஆன்மிக, மைத நம்பிக்லககள, பழக்க ைழக்கஙகளுக்கான உரிலமைகள
  கமைாழி, ைரைாறுகள, ைாயகமைாழி மைரபுகல்ளப் பைன்படுத்தும் உரிலமைகள

்கல்வி, ஊ்ட்கம்,  நவறலவாயப்பு

உறுப்பு்கள் 
14- 17

  கல்வி அலமைப்புகல்ள உருைாக்குதல் மைற்றும் பணபாட்டு நுணணுணர்வுக் 
கல்விலை அணுகும் உரிலமைகள 

  கல்வியில் புர்ைக்குடி  பணபாடுகல்ளப் பிரதிபலிக்கும் உரிலமைகள
  தமைது கொந்த கமைாழி ஊ்டைஙகல்ள உருைாக்கி பூர்ைக்குடி மைக்கள 

அல்ைாத மைக்களுக்கு பரப்பும் உரிலமை
  தைலைைாயப்பு உரிலமை
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பஙந்கற்பு மற்றும் வளரச்சி

உறுப்பு்கள் 
18-24

  ககாளலக உருைாக்கத்தில் பஙதகற்கும் உரிலமை

  ெட்்டஙகள ககாளலககள உருைாக்கத்தில் சுதந்திரமைான கருத்து அளித்து 
முன் ஒப்புதல் அளிக்கும் உரிலமை

  தமைது கொந்த அரசிைல், கபாரு்ளாதாரம் ெமூக அலமைப்புகல்ள 
அலமைத்துக்ககாளளும் உரிலமைகளும் தமைம்பாட்டு உரிலமைகளும் 

  கபாரு்ளாதார, ெமூக நல் ைாழவுக்கான உரிலமை

  பூர்ைக்குடி மூத்ததார், கபணகள, குழந்லதகள, இல்ளஞர்கள, 
மைற்றுத்தி்றனாளிகள  பு்றக்கணித்தல் மைற்றும் ைன்முல்றக்கு எதிரான 
உரிலமைகள

  தமைம்பாட்டுக்கான முன் தகுதி மைற்றும் கெைல்திட்்ட ஒதுக்கல் உரிலமை

  சுகாதாரத்துக்கான உரிலமை

நிலம் மற்றும் மூல வளங்கள்

உறுப்பு்கள் 
25-32

  நிைம் மைற்றும் மூை ை்ளஙகள மீது ஆன்மிக கதா்டர்பு உரிலமை

  பாரம்பரிை நிைம் மைற்றும் மூை ை்ளஙகல்ள உ்டலமைைாக்குதல், 
பைன்படுத்துதல், தமைம்படுத்துதல் உரிலமைகள

  நிைம் மைற்றும் மூை ை்ளஙகள மீது பாரம்பரிை ெட்்டஙகள ககாணடிருக்கும் 
உரிலமை

  முன் ஒப்புதல் இல்ைாமைல் நிைம் அபகரிக்கப்படுைதற்கு எதிரான உரிலமை 
மைற்றும் இழப்பீடு அல்ைது திரும்பப் கபறும் உரிலமை

  முன் அனுமைதி இல்ைாமைல் பாரம்பரிை நிைம் ராணுைமைைமைாக்கலுக்கு 
எதிரான உரிலமை

  பணபாட்டு அறிவுொர் கொத்துரிலமை உரிலமைகள

  நிைம் மைற்றும் மூை ை்ளஙகளின் தமைம்பாட்டிலன முடிவு கெயயும் உரிலமை

தன் ஆடசி மற்றும் பூரவககுடி ெட்டங்கள்

உறுப்பு்கள் 
33-37

  அல்டைா்ளப்படுத்தும், உறுப்பினராகும், குடிமைகனாகும் உரிலமை

  தனித்த நிறுைனப்படுத்துதல் பழக்க ைழக்கஙகள உரிலமை

  தனிநபர் கபாறுப்பளிப்பு உரிலமை

  கதா்டர்புகள, உ்றவுகள, ஒத்துலழப்பு உரிலமை

  உ்டன்படிக்லககள ஒப்பந்தஙகல்ள அஙகீரித்தல், கணகாணித்தல், 
அமைைாக்கம் கெயதல் உரிலமை

அமலாக்கம்

உறுப்பு்கள் 
38-42

  பிரக்டனஙகளின் இைக்குகல்ள எட்டுைதற்காக அரசுகள தமைற்ககாளளும் 
ந்டைடிக்லககளில் முன் கைந்தாதைாசிக்கும் உரிலமை

  பிரக்டனஙகளில் அளிக்கப்பட்டுள்ள உரிலமைகல்ள அனுபவிக்க 
அரசுக்ளால் நிதி மைற்றும் கதாழில்நுட்ப உதவிகள ைழஙகும் உரிலமை
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  அரசு மைற்றும் இதர தரப்புகளு்டன் பிரச்ெலனகள, தகராறுகள ஏற்படும் 
தபாது நிைாைமைான தநர்லமைைான விொரலண கபறும் உரிலமை

  பிரக்டனஙகல்ள கெைைாக்க அளிக்க தைணடிை பஙகளிப்புகளுக்கு ஐ.நா 
அலமைப்பு மைற்றும் அரசுகளுக்கு இல்டயிைான அலமைப்புகள 
கபாறுப்தபற்்றல்

  பிரக்டன விதிகள அலனத்லதயும் கெைைாக்கம் கெயை ஐ.நா மைற்றும் 
பூர்ைக்குடி பிரச்ெலனகளுக்கான நிரந்தர அலமைப்பு உளளிட்்ட 
நிறுைனஙகள கபாறுப்தபற்்றல்

உறுதிவமாழியின் இயல்பு

உறுப்பு்கள் 
43-44

  உறுதிைளிக்கப்பட்டுள்ள உரிலமைகள பூர்ைக்குடி மைக்கள சுை – 
மைரிைாலதயு்டனும் நைத்து்டனும் ெக ைாழவு ைாழைதற்கான குல்றந்தபட்ெ 
ததலைக்ளாக கருதப்படுகின்்றன

  பூர்ைக்குடிகல்ளச் தெர்ந்த ஆணகள, கபணகள இருபாைர்களுக்கும் 
அலனத்து உரிலமைகளும் ெமைமைாக உறுதிைளிக்கப்படுகின்்றன.

12.5  ெம்கால வளரச்சித் திட்டங்களும் 
வளரச்சிக்கான உரிறமயின் 
அவசியமும்
தற்தபாது நிைவும் உைக்ளாவிை 

ெைால்கள குறித்து முன்னர் விரிைாகக் 
கூ்றப்பட்டுள்ளன. இைற்றினூ்டாக 
ை்ளர்ச்சிக்கான உரிலமைகல்ளப் கபறுைதில் 
ைர்த்தகம், முதலீடு, நிதி, உதவி (நல்லக),க்டன், 
கதாழில்நுட்பம், பல்டப்பாக்க உணர்வு, 
உைக்ளாவிை ஆளுலக என அலனத்திலும் 
கதா்டர் வில்ளவுகல்ளக் ககாணடுள்ளன. 
இத்தலகை சிக்கைான, பன்முகப்பட்்ட 
பிரச்ெலனகள அச்ெத்திலிருந்தும் தனிநபர் 
விருப்பு கைறுப்புகளிலிருந்தும் 
சுதந்தரத்லதயும் பாதுகாப்பிலனயும் அளிக்கும் 
உச்ெக் ககாளலக இைக்குகல்ளக்ககாண்ட 
ஒருஙகிலணந்த, ஒத்திலெைான 
அணுகுமுல்றகளு்டன் லகைா்ளப்ப்ட 
தைணடும். இந்த உச்ெ தநாக்கப் பார்லைகள 
அலனத்து ககாளலக உருைாக்கஙகளிலும் 
எதிகராலிக்க தைணடும்.

உதாரணமைாக, மைர்ரதகஷ உ்டன்படிக்லக 
உருைாக்கிை உைக ைர்த்தக ஒப்பந்தம் 
இவைாறு கூறுகி்றது. “ைர்த்தகம் மைற்றும் 
கபாரு்ளாதார ஒத்துலழப்பு முைற்சிகள ை்ளம் 
குன்்றா ை்ளர்ச்சி எனும் இைக்குக்கு ஏற்ப 
உைகின் மூை ை்ளஙகல்ள மிகச் சிக்கனமைாகப் 

பைன்படுத்துைலத அனுமைதிப்பது்டன் 
மைக்களின் ைாழைாதாரஙகல்ள உைர்த்தும் 
தநாக்கிலும், முழு தைலைைாயப்புகல்ள 
உறுதிப்படுத்தும் ைலகயிலும் 
தமைற்ககாள்ளப்ப்ட தைணடும்.” இதததபான்று, 
ஐக்கிை நாடுகள கபாது அலையும் தமைது 
ை்ளர்ச்சிக்கான உரிலமை ஆணடுத் 
தீர்மைானத்தில் மைனித உரிலமைகல்ள 
உறுதிப்படுத்துைது்டன் பன்தனாக்கு ைர்த்தக 
தபச்சுைார்த்லதகளின் ைழிகாட்டுதல்களின் 
படி மைானு்ட தமைம்பாட்டிலனயும் 
உறுதிப்படுத்தும்படியும் பன்னாட்டு ைர்த்தக 
நிறுைனஙகள தபான்்றைற்றுக்குள 
ை்ளர்ச்சிலை தநாக்கமைாகக் ககாண்ட 
உைக்ளாவிை பஙகுதாரர்கல்ள 
ைலுப்படுத்தும்படியும் ைலியுறுத்துகி்றது. 

தமைலும் தமைது உறுப்பு நாடுகள 
ை்ளர்ச்சிக்கான உரிலமைலை உறுதிப்படுத்தும் 

உல்க வரத்த்க அலேப்பு
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ைலகயில் தஙகள கூட்டுத்தகுதிகல்ள 
தமைம்படுத்தும் ைணணம் உைக ைர்த்தக 
அலமைப்பு,  பன்தனாக்கு பன்னாட்டு ைஙகிகள, 
உைக்ளாவிை ைர்த்தகம், முதலீட்டு, நிதி 
அலமைப்புகள  தபான்்ற அலமைப்புகளுக்கான 
ஒரு கெைல்திட்்ட ைலரைல்றகல்ள இத் 
தீர்மைானம் ைழஙகுகி்றது. 

ைர்த்தக தபச்சுைார்த்லதகள பரைைாக 
நல்டகபற்றுைரும் இச்சூழலிலும் ைர்த்தக –
முதலீட்டு உ்டன்படிக்லகக்ளால் மைனித 
உரிலமைகள பாதிப்புக்குள்ளாகும் புரிதல் 
அதிகரித்துள்ள நிலையில் அரசுகள புதிை 
ைர்த்தக, முதலீட்டு உ்டன்படிக்லககளில் 
லககைழுத்திடும் தபாது தமைது மைனித 
உரிலமைகள ைாக்குறுதிகல்ள நில்றதைற்றும் 
ைலகயில் அைற்று்டன் மைனித உரிலமைகள, 
ை்ளர்ச்சிக்கான உரிலமைகள ஆகிைைற்ல்றயும் 
உள்ள்டக்கும் முைற்சிகல்ள எடுக்க தைணடும். 
இதததபால், இப்பிரக்டனத்தில் 
ைலரைறுக்கப்பட்டுள்ள க்டலமைகள உளநாட்டு 
ை்ளஙகல்ளத் திரட்டுைதில்  கூ்ட  பைவீனமைாக 
உள்ள நாடுகளுக்குள மிகவும் ததலைப்படும் 
குழுக்கள, மைக்கள மைற்றும் நாடுகல்ள 
இைக்காகக் ககாணடு, ததலைைான 
அதிகாரப்பூர்ை உதவிகள மைற்றும் நிதி 
நல்லககளு்டன் பன்னாட்டு உதவிகளும் 
ததலைைான அ்ளவுக்கும் கைளிப்பல்டைாகவும், 
பதில் கொல்லும் கபாறுப்புகளு்டனும் 
ைழஙகுைலதயும் தகாருகி்றது. 

நாடுகளுக்கு இல்டயிைான ஒத்துலழப்பு 
மைற்றும் ெமைமைான பகிர்தலைச் 
ெட்்டப்பூர்ைமைாக்கியுள்ள இத்தீர்மைானம் மைனித 
உரிலமைகல்ள நில்றவு கெயைதில் முக்கிைப்  
பஙகளிப்பு ஆற்றும் புதிை கதாழில்நுட்பஙகள, 
அறிவிைல் கணடுபிடிப்புகள ஆகிைன மிகவும் 
பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ள ஏலழ மைக்களின் 
ததலைகல்ளயும் உள்ள்டக்கிைதாக அலமைை 
தைணடும். உணலமையில், இது நல்டமுல்றயில் 
இந்த உயிர்காக்கும் கதாழில்நுட்பஙகள 
பாதிக்கப்பட்்ட, ஒதுக்கப்பட்்ட, விைக்கப்பட்்ட 
ஏலழகளி்டமிருந்து அதிக கதாலைவில் 
இல்ைாத உயிர்காக்கும் கதாழில்நுட்பஙக்ளாக 

இருப்பலத உறுதிப்படுத்துைது்டன் 
பல்டப்பாக்கத்லத ஊக்கப்படுத்தும் அறிவுொர் 
கொத்துரிலமை காப்பு அலமைப்லபக் 
ககாணடிருப்பலதக் தகாருகி்றது. கதா்டர்ந்து 
புதிதாக உருைாகி ைரும் ெைால்கல்ள உைகம் 
எதிர்ககாணடுள்ள நிலையில் அலனத்து 
மைக்கள, அலனத்து தனிநபர்களின் மைனித 
உரிலமைகள நிதர்ெனமைாக்கப்படுைதன் 
ததலைலையும் பன்னாடுகள 
ஒத்துலழப்பிலனயும் ெமைத்துைத்லதயும்  
இப்பிரக்டனம் ைலியுறுத்துைது்டன் புதிை 
பாலதயில் முன்தனறுைலதயும் 
அறிவுறுத்துகி்றது. 

2030 வெயல்திட்டம், வளம் குன்ைா வளரச்சி 
இலககு்கள் மற்றும் வதா்டரபுற்டய 
வெயல்திட்டங்களின் வபாறுத்தப்பாடடில் 
வளரச்சிக்கான உரிறமயின் முககியத்துவம் 

ை்ளர்ச்சிக்கான உரிலமை 2030 
கெைல்திட்்டம், ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சி 
இைக்குகள, ை்ளர்ச்சிக்கான நிதி மூன்்றாைது 
பன்னாட்டு மைாநாட்டின் அடிஸ் அபாபா 
உ்டன்படிக்லக ஒவகைான்றும் கதா்டர் தகைல் 
அளிக்க தகாருகி்றது. முக்கிைமைாக, 2030 
கெைல்திட்்டத்திலும் அடிஸ் அபாபா 
உ்டன்படிக்லகயிலும் ை்ளர்ச்சி உரிலமை குறித்த 
கதளிைான குறிப்புலரகள காணப்படுகின்்றன. 
அைற்றில் ”ை்ளர்ச்சி உரிலமை உளளிட்்ட 
அலனத்து மைனித உரிலமைகளும் மைரிைாலத 
அளிக்கப்படுைது” உறுதிைளிக்கப்பட்டுள்ளன. 

ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சிக்கான 2030 
கெைல்திட்்டம், ை்ளர்ச்சியில் பைன்கள 
அலனத்து நாடுக்ளாலும் ெமைமைாகப் பகிர்ந்து 
ககாள்ளப்படும் ஓர் உைகம் உருைாைலத 
இைக்காகக் ககாண்ட அடிஸ் அபாபா 
உ்டன்படிக்லக ஆகிைனைற்றிலன நனைாக்கும் 
முகமைாக உறுப்பு நாடுகளின் க்டலமைப்பாடுகள 
ை்ளர்ச்சி உரிலமைக் ககாளலககள ைழிைாக 
ைழிகாட்்டப்படுைலத நாடுகள உறுதிப்படுத்த 
தைணடும். 2030 கெைல்திட்்டத்தின் 
முகப்புலரயில் “மைக்கள, தகாள, 
கெல்ைத்துக்கான ஒரு தைலைத் திட்்டத்தில்’’ 
“ஒத்துலழப்பு்டன் பஙகளிக்கும் அலனத்து 
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நாடுகளும் அலனத்து பஙகா்ளர்களும்  
ைறுலமை, இல்ைாலமை ஆகிை  ககாடுலமைகளில் 
இருந்து மைனித குைத்லத விடுவிப்பதற்காகவும் 
நமைது புவிலை பாதுகாத்து ஆற்றுப்படுத்தவும்” 
பணிைாற்றுமைாறு கூ்றப்பட்டுள்ளது.  

ை்ளர்ச்சிக்கான உரிலமை பிரக்டனத்தில்  
கூ்றப்பட்டுள்ள முக்கிை ககாளலக கநறிக்ளான 
பஙதகற்பு, பாகுபாடின்லமை, சுை நிர்ணைம், 
தனிநபர் மைற்றும் கூட்டுப்கபாறுப்பு, பன்னாட்டு 
கூட்டு்றவு, ெமைத்துைம் உளளிட்்ட அலனத்தும் 
நிகழச்சி நிரல் 2030 தீர்மைானத்திலும் 
இலணக்கப்பட்டு மைறுஉறுதிப்படுத்தப்பட்்டது.  
இததாடு ஒருஙகிலணக்கப்பட்்ட ை்ளம் குன்்றா 
ை்ளர்ச்சிக்கான இைக்குகள ைாக்ககடுப்பு 
இன்றிதை அலனத்து உறுப்பு நாடுக்ளாலும் 
ஏற்கப்பட்்டன. தமைலும், ை்ளர்ச்சிக்கான உரிலமை 
உளளிட்்ட  மைனித உரிலமைகள க்டலமைகளில் 
தைரூன்றியுள்ள ை்ளர்ச்சிக்கான 
பருணலமைகளும் ைலரைல்ற கெயைப்பட்்டன. 
உரிலமைகள அடிப்பல்டயிைான 
அணுகுமுல்றயு்டன் ெமைத்துைமைான 
ை்ளர்ச்சிக்கும் அலழப்பு விடுக்கும் இத்தலகை 
இைக்குகள புத்தாயிரம் ை்ளர்ச்சி இைக்குகளில் 
தமைம்பாடு அல்டந்து ஒவகைாருைரும் பைன் 
அல்டைதற்கான புதிை ைாயப்புகல்ள 
ைழஙகுகி்றது.

இந்த இைக்குகல்ள அல்டயும் முகமைாக 
அடிஸ் அபாபா கெைல்திட்்டத்திலனயும் இதன் 
மூைம் ைாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ள 
ை்ளர்ச்சிக்கான உரிலமை உளளிட்்ட அலனத்து 
உரிலமைகல்ளயும் 2030 கெைல்திட்்டம் 
தநரடிைாக ஒருஙகிலணக்கி்றது. 
ஒவகைாருைருக்கும் ெமூக பாதுகாப்பு 
ைழஙகுைதற்கான ை்ளர்ச்சி நிதி க்டலமை 
உளளிட்்ட ை்ளர்ச்சி நிதி ைாக்குறுதிகல்ள 
நில்றதைற்றும் கபாறுப்புணர்வு 
அதிகரிக்கப்ப்ட தைணடும் என்று அடிஸ் 
அபாபா கெைல்திட்்டம் ைலியுறுத்துகி்றது. 
தமைலும், முதல் முல்றைாக ை்ளர்ச்சி நிதிக்கான 
கெைல் அலமைப்பு சீராயவு  கெயைப்படுைதும் 
கதா்டர் கணகாணிப்பும் தெர்க்கப்பட்்டது. 
அடிஸ் அபாபா கெைல் திட்்டம் அமைைாக்கம் 

கப்ற மைனித உரிலமைகள ைாக்குறுதிகல்ள 
ஒருஙகிலணத்து ை்ளர்ச்சியின் லமைைமைாக 
மைானு்ட நபர்கல்ள இருத்த நீதி ெமைத்துைமும், 
ஒத்துலழப்பும், கைளிப்பல்டத்தன்லமையும் 
கபாறுப்புணர்வும் ககாண்ட ை்ளர்ச்சிக்கான 
பன்னாட்டு நிதிை அலமைப்பு ஒன்று 
ததலைைாகும். 

இதன் கபாருட்டு, ை்ளம் குன்்றா 
ை்ளர்ச்சிக்கான 2030 கெைல்திட்்டம் மைற்றும் 
ை்ளர்ச்சி ைாக்குறுதிகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு 
அமைைாக்கம் குறித்த முல்றப்படுத்தப்பட்்ட 
சீராயவுக் கூட்்டஙகளில் பு்றக்கணிக்கப்பட்்ட, 
ஒதுக்கப்பட்்ட குழுக்கல்ளயும் 
பஙதகற்கச்கெயைதற்கும் அதிகாரம் 
அளிப்பதற்குமைான அம்ெஙகள 
உறுதிைளிக்கப்ப்ட தைணடும். உைக்ளாவிை 
காைமுல்ற சீராயவு, உ்டன்படிக்லக 
அலமைப்புகள, மைனித உரிலமைகள குழுவுக்கான 
சி்றப்பு கெைல்முல்றகள, ததசிை, பிராந்தி்ட 
மைனித உரிலமைகள அலமைப்புகள தபான்்ற 
தற்தபாலதை மைனித உரிலமைகள கெைைாக்க 
அலமைப்புகள ை்ளர்ச்சிக்கான உரிலமை 
கெைல்திட்்ட அலமைப்புகள ை்ளர்ச்சி 
முைற்சிகல்ள கெைைாக்கம் கெயைலத 
உறுதிப்படுத்தும் ைணணம் சீராயவுகளிலும் 
கணகாணிப்பு ந்டைடிக்லககளும் பஙதகற்க 
தைணடும். சீரிை கணகாணிப்பு மைற்றும் 
சீராயவு ந்டைடிக்லககள மைனித உரிலமைகள 
அமைைாக்க முன்தனற்்றஙகல்ளயும் உரிை 
அ்ளவீடுகள மூைம் அளிவி்ட தைணடிைதும் 
அைசிைமைாகும்.

ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சி இைக்குகளில் 
இ்டம் கபற்றுள்ள முக்கிை இைக்கு 13-ம், 
ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சிக்கான 2030 
கெைல்திட்்டத்தில் ஒருஙகிலணக்கப் 
பட்டுள்ளதுமைான காைநிலை மைாற்்றம் மைனித 
உரிலமை முக்கிைத்துைம் ககாண்டதுமைாகும். 
இது ை்ளர்ச்சி உரிலமை உளளிட்்ட மைனித 
உரிலமைகல்ள அனுபவிப்பதற்கு உைக்ளாவிை 
அ்ளவில் கெைல்படும் நபர்க்ளால் கபரிதும் 
அச்சுறுத்தலுக்கு ஆ்ளாகியுள்ளது. இதன் 
பாதிப்பு பசுலமைக்குடில் ைாயுக்கள 
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கைளிதைற்்றத்தில் மிக மிகக் குல்றைான 
பஙகளிக்கும் ஏலழ நாடுகள, மைற்றும் 
பு்றக்கணிக்கப்பட்்ட ெமுதாைஙகள, குழுக்கள, 
தனிநபர்கள மீது கபருமை்ளவு ஏற்படுகி்றது.

இதனால் ெமூக நீதி 
பாதிப்புக்குள்ளாகி்றது எனும் 
கணதணாட்்டத்து்டன் ை்ளர்ச்சிக்கான 
தல்டகல்ள அகற்்ற அரசுகள இல்டதைைான 
ஒத்துலழப்பிலனயும் ை்ளர்ச்சி உரிலமை 
பிரக்டனம் தகாருகி்றது (இதற்கு காைநிலை 
மைாற்்றதமை சி்றந்த உதாரணமைாகும்). இதர 
நாடுகல்ளக்காட்டிலும் சிை குறிப்பிட்்ட 
நாடுகள பசுலமைக்குடி ைாயுக்கல்ள மிக 
அதிகமைாக கைளிதைற்றுகி்றது  என்பதலனயும் 
இதலனக் குல்றப்பது மைற்றும் 
கட்டுப்படுத்துைதில் கபரும் பஙகளிப்பு ஆற்றும் 
ஆற்்றலும் தி்றனும் அந்த நாடுகளுக்கு 
அதிகமைாக உள்ளது என்பதலனயும் 
அஙகீகரித்துள்ள காைநிலை மைாற்்றம் ஐ.நா 
கெைல்திட்்ட தபரலை “ெமைத்துைத்தின் 
அடிப்பல்டயிலும் தமைது கபாதுைான 
அதததநரம் தனிப்பட்்ட கபாறுப்புகள மைற்றும் 
உரிை தகுதிகல்ள உணர்ந்தும்” [உறுப்பு 3(1)] 
காைநிலை மைாற்்றம் மீது ந்டைடிக்லககள 
தமைற்ககாளளுமைாறு தகாருகி்றது.  காைநிலை 
மைாற்்றத்துக்கு தகைலமைக்கும் அல்ைது 
கட்டுப்படுத்தும் தமைது முைற்சிகளில் ை்ளர்ச்சி 
உரிலமைக்கும் அர்த்தமுள்ள உரிலமை கெைைாக 
ஆற்்றல்களுக்கும் லமைைமைாக திகழும் 
ெமைத்துைம் மைற்றும் பன்னாட்டு 
ைாக்குறுதிகளுக்கு உறுப்பு நாடுகள 
முக்கிைத்துைம் அளிக்கவும்  தகாருகி்றது. 

12.6  உல்கமயமாக்கல்: ்கருத்தியல், 
்காரைங்கள், பின் விறளவு்கள்

வபாருள்

நாடுகளுக்கு இல்டயிைான ஒரு ஊ்டாட்்ட 
அலமைப்லப ைலியுறுத்தும் உைகமைைமைாக்கல் 
ஒரு ஒருஙகிலணந்த உைக கபாரு்ளாதாரத்லத 
தநாக்கி இட்டுச் கெல்கி்றது. இந்த ஊ்டாட்்டம் 
பை ைலக கைளிப்பாடுகளில் கெைல்படுகி்றது; 
ெமூகம் முதல் அரசிைல் ைலர; பணபாடு முதல் 
கபாரு்ளாதாரம் ைலர; கதா்டர்பு அலமைப்புகல்ள 

தமைம்படுத்தும் கதாழில்நுட்பஙகள, 
உளகட்்டலமைப்பு, தபாக்குைரத்து என பை 
ைடிைஙகளில் கைளிப்படுகின்்றன. ஒரு 
ஒருஙகிலணந்த உைக கபாரு்ளாதாரத்திலன 
உருைாக்குைதில் பன்னாட்டு ைர்த்தகமும்  
எல்லை க்டந்த முதலீடுகளும் முக்கிை 
விழுமிைஙக்ளாக ஏற்கப்பட்டுள்ளன. அதன் 
உள்ளார்ந்த கூட்டுத்தன்லமைலை 
எடுத்துக்ககாண்டால் ஒருஙகிலணந்த 
ஊ்டாட்்டஙகள குறித்து கூடுதல் ஆயவுகள 
ததலைப்படுகின்்றன. தகாட்பாட்்ட்ளவில், அது 
எதிர்மைல்ற ஊ்டாட்்டம், தநர்மைல்ற ஊ்டாட்்டம் 
என இரு துலண உருப்புகல்ளக் 
ககாணடுள்ளது. முன்னது, ைர்த்தக தல்டகள 
மைற்றும் இ்றக்குமைதி கட்டுப்பாடுகல்ள 
அகற்்றக்தகாரும் சுதந்திரம் ைர்த்தகக் 
ககாளலகைாகும். பின்னது, உைக்ளாவிை 
கபாரு்ளாதார ெட்்டஙகள, ககாளலககல்ளத் 
தரப்படுைதில் கைனம் கெலுத்துகி்றது.

எந்தகைாரு ககாடுக்கப்பட்்ட 
ைலரைல்றயிலும் உைகமைைமைாக்கல் என்பது 
அதன் உணலமை அர்த்தத்தில் கபாரு்ளாதார, 
ெமூக அடிப்பல்டயிைான ஒரு பன்னாட்டு 
ைலைப்பின்னலை உருைாக்குைது ஆகும்.  
உைகமைைமைாக்கல் என்்ற கொல்ைா்டல் 
முதன்முதலில் எப்தபாது பைன்படுத்தப்பட்்டது 
என்று பார்த்தால் 1930இல் கல்வியில் மைனித 
அனுபைம் குறித்து சீராயவு கெயயும் நூைான 
‘புதிை கல்விலை தநாக்கி’ எனும் புத்தகத்தில் 
லகைா்ளப்பட்டுள்ளது. 1897இல் ‘பன்னாட்டு 
கபருநிறுைனஙகள’ எனும் கொல்ைா்டல் 
ொர்ைஸ் ரஸ்ெல் ்டாகஜல் என்பைரால் 
எழுதப்பட்்ட கபாரு்ளாதார இைக்கிைத்தில் 
லகைா்ளப்பட்டுள்ளது. கபரிை நிறுைனஙகள, 
கபரும் அ்றக்கட்்டல்ளகள அலழக்க இச்கொல் 
உருைாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இரு 
கொல்ைா்டல்களும் 1960 முதல் 1980 ைலர 
கபாரு்ளாதாரம் மைற்றும் பி்ற ெமூக அறிவிைல் 
துல்றகளின் ைல்லுனர்க்ளால் மைாற்றி, மைாற்றி 
பைன்படுத்தப்பட்டு ைந்தன. 

உைக ைஙகி, ‘உைகில் கபாரு்ளாதாரஙகள 
மைற்றும் ெமுதாைஙகள இல்டதை அதிகரிக்கும் 
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ஒருஙகிலணப்பு’ என்று உைகமைைமைாக்கலை 
ைலரைல்ற கெயகி்றது. உைகமைைமைாக்கல் என்்ற 
கொல் கருத்திைல் ெட்்டகத்துக்குள  மைாற்்றம் 
கபற்்றது புதிை சிந்தலனகல்ள முடுக்கி 
விட்டுள்ளது. இது உைக கபாரு்ளாதார 
உலரைா்டல்களில் புதிை 
விைாக்கிைானஙகல்ளயும் விைாதஙகல்ளயும் 
தூணடியுள்ளது. பனிப்தபார் முடியும் 
தருைாயில், கபாரு்ளாதாரம் மைற்றும் தகைல் 
பரிமைானத்தில் தமைலும் தமைலும் உள 
இலணக்கப்படும் ஒரு உைலக 
பிரதிநிதித்துைப்படுத்த இக்கருத்தாக்கச் 
கொல்ைா்டல் பைன்படுத்தப்பட்்டது. ஒரு தனி – 
உைக்ளாவிை கெைல்முல்ற மைாற்்றஙகளின் ஒரு 
மைாதிரிைாகச் கெைல்பட்டு, உைகமைைமைாக்கல், 
இதுைலரைான பன்னாட்டு கபாரு்ளாதார 
ைடிைஙகல்ள மைாற்றி எழுதும் ஒரு அடிப்பல்ட 
ை்ளர்சிலதமைாற்்றத்லத அவிழக்கி்றது. 

உைக ைர்த்தக அலமைப்பின் (WTO) படி,  
”உைகமைைமைாக்கல் அல்ைது மைக்கள மைற்றும் 
நாடுகளின் உள இலணப்புகள,பரஸ்பர ொர்பு 
நிலைகள அதிகரிப்பு, கபாதுைாக ஒரு 
ஒன்றுக்ககான்று ொர்ந்த அஙகஙக்ளால் 
புரிந்துககாள்ளப்படுகி்றது: கபாருட்கள, 
தெலைகள, நிதி, மைக்கள மைற்றும் 
கருத்தாக்கஙகள எல்லைக்டந்து சுதந்தரமைாகச் 
கெல்ைலத அதிகரிக்க அனுமைதித்தல்; 
இவைாறு சுதந்தரமைாகச் கெல்ைலத ஆதரிக்கும் 
ககாளலககள மைற்றும்  நிறுைனமைாற்்றஙகல்ள 
ததசிை, பன்னாட்டு அ்ளவில் ஊக்குவிப்பது. 
உைகமைைமைாக்கைால் தநர்மைல்ற வில்ளவுகள 
மைட்டுமைல்ைாமைல் எதிர்மைல்ற வில்ளவுகளும் 
ஏற்படுகின்்றன என்பது 
அஙகீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.” ெமூக– 
கபாரு்ளாதார மைற்றும் அரசிைல் – கதாழில்நுட்ப 
அடிப்பல்டகளில் உைகமைைமைாக்கல் 
கருத்திைலுக்கு வி்ளக்கம் அளிப்பதில் உைக 
சுகாதார நிறுைனம் (WHO) ஒரு சி்றந்த 
பார்லைலை ைழஙகுகி்றது. 

தகாட்பாடு மைற்றும் நல்டமுல்றக்கான 
முக்கிை அஙகம் என்்ற அ்ளவில் 
உைகமைைமைாக்கல் பல்தைறு க்ளஙகளுக்கு 

இல்டயிைான ஒரு இலணப்பு 
கட்்டலமைக்கப்படுைலத முன்னிறுத்துகி்றது. 
பன்னாட்டு நிதிைம் அலமைப்பு 2002இல் 
உைகமைைமைாக்கலின் அடிப்பல்டைான நான்கு 
தகாட்பாடுகல்ள அல்டைா்ளப்படுத்தி யுள்ளது. 
இதன் மூைம் உைகமைைமைாக்கல் கொல்ைா்டல் 
குறித்த ஐைஙகள கபருமை்ளவு 
கதளிவுக்குள்ளாகின்்றன. அலை பின்ைருமைாறு: 
ைர்த்தகமும், பரிைர்த்தலனகளும், மூைதன 
நகர்வுகளும் முதலீடுகளும், இ்டம்கபைர்தலும் 
மைக்கள நகர்வுகளும், அறிவு பரைைாக்கம் 
ஆகிைன ஆகும். 

உல்கமயமாக்கலின் திறெ வழி்கள்

உைகமைைமைாக்கல் கெைல்முல்ற பல்தைறு 
மைட்்டஙகளிைான அலமைப்புகளின் 
கதாகுப்பாகக் காணப்படுகி்றது.

வபாருளாதார பரிமாைம்

சுதந்தரமைான ைர்த்தகம் என்பதத 
உைகமைைமைாக்கலின் அச்ொணி ஆகும். இதில் 
மைாற்றுக்கருத்துக்தக  இ்டம் இல்லை. 
உைகமைைமைாக்கலின் உைர்மைட்்டச் கெைைாக்கம் 
இதுதான். க்டந்த அணலமைக்காைஙகளில் 
கபாருளிைல் உைகமைைமைாக்கல் 
கெைல்முல்றகளில் ஐக்கிை மைாநிைஙகள, 
ஜப்பான், சீனா தபான்்ற ை்ளர்ந்த நாடுகளின் 
குழுதை ஆதிக்கம் கெலுத்துகி்றது என்பது 

வெயல்பாடு

உல்க மயமாக்கல் மற்றும் பரஸ்பரம் ொரபு

பன்னாடடு 
குழுமங்கள்

வெல்நபசி 5ஜி 
வதாழில்நுடபம்

வதாழில்நுடபம்வபாருளாதாரம்சுற்றுச்சூழல்

ெமூ்க 
பண்பாடடியல் அரசியல்

புவி வவப்பமாதல்

பிரிகஸ், ஜி 20, யு.என்.ஓஇறெ  விறளயாடடு

கீழ்க்காணும் பகுதி்களில் இரண்டு அல்லது மூன்று 
உதாரைங்கறள நெரத்து வறரப்டத்றத நிறைவுவெய.
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கணகூடு. பன்னாட்டு நிறுைனஙக்ளான கூகுள, 
லமைக்தராொஃப்ட், ஆப்பிள, கமைக்க்டானால்ட் 
தபான்்றலையும் பன்னாட்டு அலமைப்புக்ளான 
பன்னாட்டு நிதிைம், உைக ைஙகி 
தபான்்றலையுதமை உைகச் ெந்லதலை நிர்ணைம் 
கெயபைதில் முன்னணி அலமைப்புக்ளாக  
உள்ளன. பாட்்டரி கூற்றுப்படி, கபாருளிைல் 
உைகமைைமைாக்கல் என்பலத மூன்று மைாறுபட்்ட 
அம்ெஙகளின் கூட்டிலணப்பாகக் 
ககாள்ளமுடியும். அலை பின்ைருமைாறு: 

1) தகைல் மைற்றும் கதாழில்நுட்பம் மூைம் 
உைகம் முழுைதும் மூைதன நகர்வு 
அதிகரிப்பு. 

2) உைக ைர்த்தக அலமைப்பு, பன்னாட்டு 
நிதிைம், உைக ைஙகி தபான்்ற மீ-ததசிை 
அலமைப்புகள பரைைாக்கம்.  

3) நாடுகளுக்கில்டயிைான நிறுைனஙகளின் 
கெல்ைாக்கு அதிகரிப்பு. 

பண்பாடடுப் பரிமாைம்

பணபாடுகள, கருத்திைல்களின் உைகப் 
பரிமைாற்்றஙகளுக்கான முகைராக 
உைகமைைமைாக்கல் கெைல்படுகி்றது. 
உைகமைைமைாக்கல் எனும் கொல் கபரும்பாலும் 
நவீனத் தன்லமை எனும் கொல்ைா்டலு்டன் 
இலணத்துப் பைன்படுத்தப்படுகி்றது. 
கபரும்பாலும் இம்மைாதிரிைான கெைல்முல்றகள 
ஒரு “ஒற்ல்றத் தரப்படுத்தப்பட்்ட “ந்டைடிக்லககள, 
கருத்திைல்கள, மைதிப்பீடுகல்ளத் திணித்தல், 
ஒரு ஒற்ல்றப் பணபாட்டு உைலக உருைாக்குதல் 
ஆகிைைற்ல்ற தநாக்கி முடுக்கிவி்டப் 
படுைனைாகதை இருக்கும். உைக ைர்த்தகம் 
உருைான காைத்தில் இருந்தத இதன் 
த்டைஙகல்ளக் காணைாம். ஒவகைாரு 
நுகர்கபாருளும் ஒரு பணபாட்ல்ட 
கைளிப்படுத்துகி்றது. உதாரணமைாக, உளநாட்டு 
ெந்லதயில் தமைற்கத்திை ஜவுளி துல்ற பன்னாட்டு 
நிறுைனஙகள ைருலகலைத் கதா்டர்ந்துதான்  
இந்திை ஆல்ட ைடிைலமைப்புத் துல்ற ‘க்டனிம்’ 
ரக துணிலை ஏற்றுக்ககாண்டது. தமைலும், 
கதா்டர்பு கதாழில்நுட்பஙகளின் ை்ளர்ச்சிக்கும் 
நன்றி கொல்ை தைணடும். குறிப்பாக முகநூல், 

டிவிட்்டர் தபான்்ற ெமூக ைலைத்த்ளஙகள பை 
பகுதிகள மைற்றும் மைாறுபட்்ட பணபாடுகல்ளச் 
தெர்ந்த தனிநபர்கல்ள ஒருஙகிலணப்பதால் 
இந்த பரிமைாற்்றம் எளிதாக நிகழகி்றது. இவைாறு 
ரத்தமும் ெலதயுமைாக நிகழந்த ஊ்டாட்்டஙகள 
தற்தபாது புதிை கெைற்லக மைற்றும் மீ கைளி 
ஊ்டாட்்டஙகளில் நிகழகின்்றன. 

இது உைக துலணப் பணபாடுகளின் 
புதிை ஒழுஙலக மைாற்றி அலமைப்பதில் கபரிதும் 
உதவுகி்றது. இதன் கபாருளில், சிைர் 
விமைர்சிப்பலதப் தபான்று உைகமைைமைாக்கல் 
என்பது அகமைரிக்கமைைமைாக்கல் அல்ைது 
தமைற்கத்திைமைைமைாக்கல் என்பதாகக் ககாள்ள 
முடிைாது. பணபாட்டுச் கொல்ைா்டலில் அது 
பரஸ்பர ககாடுத்து ைாஙகலுக்கான ஒரு 
ெட்்டகத்லத பிரிதிநிதித்துைப்படுத்துகி்றது. 
எனதை, தமைற்கத்திைம் அல்ைாத ெமுதாைஙகள 
எவைாறு தமைற்கத்திை பணபாட்டு அம்ெஙகல்ள 
எவைாறு தகைலமைக்கி்றது  என்பததா்டல்ைாமைல் 
தமைற்கத்திை அலமைப்புகள அன்னிை 
மைதிப்பீடுகல்ள அனுபைப்பூரமைாகதைா 
இல்ைாமைதைா எவைாறு உளளீர்த்துக் 
ககாளகி்றது என்பலதயும் கபாருத்து 
அலமைகி்றது.

பண்பாடடுப் பரிமாைம்

பணபாடுகள, கருத்திைல்களின் உைகப் 
பரிமைாற்்றஙகளுக்கான முகைராக உைக 
மைைமைாக்கல் கெைல்படுகி்றது. உைகமைைமைாக்கல் 
எனும் கொல் கபரும்பாலும் நவீனத்தன்லமை 
எனும் கொல்ைா்டலு்டன் இலணத்துப் 
பைன்படுத்தப்படுகி்றது. கபரும்பாலும் 
இம்மைாதிரிைான கெைல் முல்றகள ஒரு 
“ஒற்ல்றத்தரப்படுத்தப்பட்்ட“ ந்டைடிக்லககள, 
கருத்திைல்கள, மைதிப்பீடுகல்ளத் திணித்தல், 
ஒரு ஒற்ல்றப் பணபாட்டு உைலக உருைாக்குதல் 
ஆகிைைற்ல்ற தநாக்கி முடுக்கி 
வி்டப்படுைனைாகதை இருக்கும். உைக 
ைர்த்தகம் உருைான காைத்தில் இருந்தத இதன் 
த்டைஙகல்ளக் காணைாம். ஒவகைாரு 
நுகர்கபாருளும் ஒரு பணபாட்ல்ட 
கைளிப்படுத்துகி்றது.
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உதாரணமைாக, உளநாட்டு ெந்லதயில் 
தமைற்கத்திை ஜவுளி துல்ற பன்னாட்டு 
நிறுைனஙகள ைருலகலைத் கதா்டர்ந்துதான்  
இந்திை ஆல்ட ைடிைலமைப்புத் துல்ற ‘க்டனிம்’ 
ரக துணிலை ஏற்றுக்ககாண்டது. தமைலும், 
கதா்டர்பு கதாழில்நுட்பஙகளின் ை்ளர்ச்சிக்கும் 
நன்றி கொல்ை தைணடும். குறிப்பாக முகநூல், 
டிவிட்்டர் தபான்்ற ெமூக ைலைத்த்ளஙகள பை 
பகுதிகள மைற்றும் மைாறுபட்்ட பணபாடுகல்ளச் 
தெர்ந்த தனிநபர்கல்ள ஒருஙகிலணப்பதால் 
இந்த பரிமைாற்்றம் எளிதாக நிகழகி்றது. 
இவைாறு ரத்தமும் ெலதயுமைாக நிகழந்த 
ஊ்டாட்்டஙகள தற்தபாது புதிை கெைற்லக 
மைற்றும் மீ கைளி ஊ்டாட்்டஙகளில் 
நிகழகின்்றன. இது உைக துலணப் 
பணபாடுகளின் புதிை ஒழுஙலக மைாற்றி 
அலமைப்பதில் கபரிதும் உதவுகி்றது. இதன் 
கபாருளில், சிைர் விமைர்சிப்பலதப் தபான்று 
உைகமைைமைாக்கல் என்பது அகமைரிக்க 
மைைமைாக்கல் அல்ைது தமைற்கத்திைமைைமைாக்கல் 
என்பதாகக் ககாள்ளமுடிைாது. பணபாட்டுச் 
கொல்ைா்டலில் அது பரஸ்பர ககாடுத்து 
ைாஙகலுக்கான ஒரு ெட்்டகத்லத 
பிரிதிநிதித்துைப்படுத்துகி்றது. எனதை, 
தமைற்கத்திைம் அல்ைாத ெமுதாைஙகள 
எவைாறு தமைற்கத்திை பணபாட்டு அம்ெஙகல்ள 
எவைாறு தகைலமைக்கி்றது  என்பததா்டல்ைாமைல் 
தமைற்கத்திை அலமைப்புகள அன்னிை 
மைதிப்பீடுகல்ள அனுபைப்பூரமைாகதைா 
இல்ைாமைதைா எவைாறு உளளீர்த்துக் 
ககாளகி்றது என்பலதயும் கபாருத்து 
அலமைகி்றது. 

அரசியல் பரிமாைம்

1945இல் இரண்டாம் உைகப் தபார் 
முடிவுக்கு ைந்ததில் இருந்து குடிமைக்கள 
நைன்கள மீதான அரசுக் கட்டுப்பாடுகள 
படிப்படிைாகக் குல்றைத் கதா்டஙகிைது. இக் 
காைகட்்டம், மைனித உ்றவுகள புைத்தில் அரசு 
ொரா அலமைப்புகள, மீ-ததசிை அலமைப்புகள 
தபான்்ற அரசு-ொரா நிறுைனஙகள முக்கிைப் 
பஙகாற்றுைது அதிகரித்து ைந்துள்ளலதக் 
குறிக்கி்றது. ஐக்கிை நாடுகள அலமைப்பு, 

ஐதராப்பிை ஒன்றிைம் தபான்்ற பன்தனாக்கு 
அலமைப்புகளின் உறுப்பினர்கள அதிகரிக்கத் 
கதா்டஙகிைது, தொவிைத் யூனிைன் தபான்்ற 
நாடுகளில் கம்யூனிெத்தின் வீழச்சி, மைண்டை 
நிறுைனஙகளின் அதிகரிப்பு தபான்்றலை 
இக்காைகட்்டத்தில்தான் உருைானது என்பலத 
ஒருைர் கைனிக்கைாம். கருத்திைல்ரீதிைாக, 
ததசிை உணர்வுகளுக்குப் பதில்  ஒரு 
பன்னாட்டுப் பணபாடு அல்ைது கபரு நகரப் 
பணபாட்ல்ட உைகமைைமைாக்கல் 
முன்லைக்கி்றது. ஒரு ஒற்ல்ற உைக அரசு 
ொத்திைமில்லை எனினும் , ைதார்த்தத்தில், 
நாடுகள மைத்தியிைான ஒத்துலழப்பு 
கணிெமைான அ்ளவு அதிகரிப்பது ொத்திைதமை 
ஆகும். அரசு – ொரா பிரிவினரின் பஙகு 
கதா்டர்ந்து அதிகரிப்பதன் மூைம் 
கபாரு்ளாதார ந்டைடிக்லககளின் மீதான 
தனது கட்டுப்பாடுகள த்ளர்ைதால் அரசு 
அலமைப்புகள தமைது இல்றைாணலமைலை 
இழக்க தநரிடும் என்று விமைர்ெகர்கள கருத்து 
கதரிவிக்கின்்றனர். 

உல்கமயமாக்கலின் நிறை்கள் 

அ)  கபாரு்ளாதாரம், ெமூகம், அரசிைல், 
பணபாடு அடிப்பல்டயில் தமைலும் 
ஒன்ல்றகைான்று ொர்ந்து ஒத்துலழக்க 
தைணடிை நிலை உைக நாடுகளுக்கு 
உருைாகும். 

ஆ)  சுதந்திர ைர்த்தகத்தால் தைலைைாயப்புகள 
அதிகரிக்கும்; தபாட்டி உைரும்; உலழப்பு 
இ்டம்கபைரும்; கபாரு்ளாதார ை்ளம்; 
கபாரு்ளாதார ந்டைடிக்லககளில் அரசின் 
தலையீடு குல்றயும்.

இ)  கதாழில்நுட்பம் மைற்றும் அன்னிை 
மூைதனம் ஊடுருைைால் ஏலழ நாடுகளில் 
கபாரு்ளாதார ெமைநிலை உருைாகும்.

ஈ)  ைறுலமைலை ஒழிக்கவும் கபாரு்ளாதார 
ை்ளம் கபருகவும் உதவும்.

உ)  பணபாடுகளுக்கு இல்டயில் பரிமைாற்்றமும், 
பல் பணபாட்டுச் சூழலும் ஊக்கம் கபறும்.
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உல்கமயமாக்கலின் இற்டயூறு்கள்

அ)  உைகமைைமைாக்கல் ககாளலகக்கு எதிராக 
முன்லைக்கப்படும் மிக முக்கிை விமைர்ெனம் 
“உைகமைைமைாக்கைால் பணக்காரர்கள 
தமைலும் பணக்காரர் ஆைர்; ஏலழகள 
தமைலும் ஏழலமை நிலைக்குத் தள்ளப்படுைர்.” 
என்பதாகும்.

ஆ)  அறிவுொர் கொத்துரிலமைத் திருட்டு 
அதிகரிக்கும் அபாைம்.

இ)  மூை ை்ளஙகளின் ெமைத்துைமைற்்ற பகிர்வு. 
ஈ)  பன்னாட்டு குழுமை நிறுைனஙகளின் 

விருப்பஙகல்ள நில்றதைற்றும் நிலைக்கு 
அரசுகள தள்ளப்படும்.

“முதல் இ்டத்துக்கான தபாட்டி: 
உைகமைைமைாக்கலின் உணலமைக் கலத” எனும் 
புத்தகத்தில், உைகமைைமைாக்கல் என்பது 
“உைலகச் சுருக்கி, கதாலைவுகல்ளக் குல்றத்து 
மூடிை ஒரு நிலைலை உருைாக்குைதுதான். 
பைன்கள அடிப்பல்டயில்  மைட்டும் உைகின் 
எந்த ஒரு மூலையில் உள்ள ஒருைரும் மைறு 
மூலையில் உள்ள ஒருைரு்டன் 
கதா்டர்புககாளைலத அனுமைதிக்கி்றது” என்று 
தாமைஸ் ைார்ென் கூறியுள்ளார். 

“மிக அணலமைக்காைமைான 1960 முதல் 
1998 ைலரைான காைக்கட்்டத்தில் ஏற்பட்்ட 
உைக ைர்த்தக, முதலீடுகளின் துரித ை்ளர்ச்சி 
நாடுகளுக்கு உளளும் நாடுகளுக்கு 
இல்டயிலும் என இரு பக்கஙகளிலும் 
ெமைத்துைமின்லமைலை அதிகரிக்கச் 
கெயதுள்ளது. உைக மைக்கள கதாலகயில் 
கைறும் 20 விழுக்கா்டாக உள்ள 
பணக்காரர்கள உைகின் கமைாத்த கெல்ைத்தில் 
86 விழுக்காட்டிலன அனுபவிக்கின்்றனர். 
ஆனால் 80 விழுக்காடு ஏலழகள உைக 
கெல்ைத்தில் கைறும் 16 விழுக்காட்டிலன 
மைட்டுதமை அல்டகி்றார்கள” என்று யு.என்.டி.பி 
அறிக்லக கூறுகி்றது. 

12.7 இந்தியாவும் உல்கமயமாக்கலும்
இந்திைாலைப் கபாறுத்தைலர 

உைகமைைமைாக்கல் என்பது இந்திை 
கபாரு்ளாதாரத்திலன உைகப் 

கபாரு்ளாதாரத்து்டன் ஒருஙகிலணப்பது என்்ற 
அ்ளவில் புரிந்து ககாள்ளப்படுகி்றது. எனதை, 
இந்திைாவின் பல்தைறு கபாரு்ளாதார 
ந்டைடிக்லககளில் அன்னிை தநரடி 
மூைதனத்திலன (எப்.டி.ஐ) அனுமைதிப்பலத 
அடிநாதமைாகக் ககாண்ட ஒரு சூழலை 
உருைாக்கக்கூடிை ைலகயில் இந்திை 
கபாரு்ளாதாரம் தி்றந்து வி்டப்ப்ட தைணடும் 
என்பலத இக்கருத்து ைலியுறுத்துகி்றது. 
இதனால் உள நாட்டுச் ெந்லதயில் பன்னாட்டு 
குழுமை நிறுைனஙகள நுலழைதற்குத் தல்டைாக 
இருக்கும் கட்டுப்பாடுகல்ளயும் தல்டகல்ளயும் 
அகற்றுமைாறு அலழப்பு விடுக்கப்பட்்டது. 

கபாரு்ளாதார திலெைழியில் இந்திைா 
அணலமைக்காைமைாக காணும் ஏற்்றம், 1991இல் 
கபாரு்ளாதார மைந்தத்லதத் கதா்டர்ந்து, 
மிகப்கபரிை அ்ளவில் நிதிநிலை 
சீர்திருத்தஙகள தமைற்ககாளளும் ைலகயில் 
ககாணடுைரப்ப்ட புதிை கபாரு்ளாதாரக் 
ககாளலகயினால் (நியு எக்கனாமிக் பாலிசி) 
வில்ளந்த ஏற்்றம் ஆகும். அது, கபாதுவு்டலமை 
மைாதிரி தல்டகளில் இருந்து இந்திைப் 
கபாரு்ளாதாரத்லத விடுவித்து, இந்திை 
கபாரு்ளாதாத்தின் அடித்த்ளக்கட்்டலமைப்லப 
மைாற்றி அலமைத்தது. இதனால் ஏலழகள 
ைாழக்லகத்  தரம் உைர்ந்தது. அன்னிை 
மூைதனத்துக்கு இ்டமைளித்து ஒரு ஏற்றுமைதிொர் 
சூழலை ஆதரிக்கும் ககாளலககள ககாண்ட 
ஒரு நாட்டில் ைரவு கெைவு ெமைநிலை (தபைன்ஸ் 
ஆஃப் தபகமைணட்ஸ்) புதிை கபாரு்ளாதார 
ந்டைடிக்லககளுக்கு ஊக்கமைளிப்பதாக 
அலமையும். பணவீக்கம் ஆணடுக்கு 17 
விழுக்காடு அ்ளவுக்கு உைரும்தபாதும் 
கெைாைணி லகயிருப்பு சுமைார் பில்லிைன் 
அ்ளலை எட்டும்தபாதும் கநருக்கடி 
உருைாகி்றது. தமைலும், நிதி பற்்றாக்குல்ற 
உருைாகி, கபாரு்ளாதாரம் நிலை குலையும். 

வெயல்பாடு

இந்திைாவின் முன்னணி 10 பன்னாட்டு 
குழுமை நிறுைனஙகல்ளப் பட்டிைலி்டவும்.
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இந்திைா 1991 முதல் பின்பற்றும் புதிை 
கபாரு்ளாதாரக் ககாளலக தாரா்ளைாதம், 
தனிைார்மைைம், உைகமைைமைாக்கல் (எல்.பி.ஜி) 
என்றும் அலழக்கப்படுகி்றது. ததசிை 
கபாரு்ளாதாரத்லத தைகமைாக ை்ளர்ந்து ைரும் 
கபாரு்ளாதாரத்துக்குத் தக்கவும் உைக்ளாவிை 
தபாட்டிக்குத் தக்கவும் மைாற்றுைதால் இவைாறு 
அலழக்கப்படுகி்றது. இதனால் ஏற்படும் 
அபரிமிதமைான மைாற்்றத்துக்குத் கதாழிற்துல்ற, 
ைர்த்தகம், நிதி மூன்றும் உள்ளாகி்றது. 
உளநாட்டிலும் கைளி உைகிலும் ஏற்படும் 
கபாரு்ளாதார நிர்ப்பந்தஙகள காரணமைாக 
உைகச் ெந்லதயின் தைகத்துக்கு ஈடுககாடுக்கும் 
ைலகயில் தைகமைான மைாற்்றஙகல்ளக் 
ககாணடுைருைது அைசிைமைாகி்றது. எல்.பி.ஜி-
யின் வில்ளைாக 1990-களில் தமைற்ககாள்ளப்பட்்ட 
மைாற்்றஙக்ளால் ஏற்பட்்ட வில்ளவுகல்ளக் 
கீழக்கண்டைாறு கதாகுக்கைாம்: 

அ)  மதிப்பிழப்பு (டிநவல்யுநவென்): 18 – 19 
என்்ற அ்ளவில் முக்கிை அன்னிை 
கெைைாணிகளுக்கு எதிராக ததசிை 
கெைைாணியின் மைதிப்பு குல்றக்கப்பட்்டது 
உைகமைைமைாக்கலை தநாக்கி 
தமைற்ககாள்ளப்பட்்ட முக்கிை ந்டைடிக்லக 
ஆகும். ைரவு கெைவு ெமைநிலை 
கநருக்கடிலைத் தீர்க்க இது உதவுகி்றது.

ஆ)  முதலீடு்கறள திரும்பப் வபறுதல்  
(டி இன்வவஸ்டவமண்ட): தனிைார்மைைத்லத 
ஊக்குவிக்கும் ைலகயில் கபாதுத்துல்ற 
நிறுைனஙகளின் பஙகுகல்ள அரசு 
தனிைாருக்கு விற்கத் கதா்டஙகிைது. 

இ)  உரிமக ்கடடுப்பாடு்கள் (றலென்ஸ் ராஜ்) 
அ்கற்ைம்:  தாரா்ளச் ெந்லதலை 
ஊக்குவிக்கும் ைலகயில் கதாழில்கள 

வபாதுத்துறையின் கீழ் ஒதுக்கப்படடுள்ள 
மூன்று வதாழிற்பிரிவு்கள்

1.  ஆயுதஙகள, கைடிமைருந்துகள, ராணுைத் 
த்ளைா்டஙகள, ராணுை விமைானத் 
த்ளைா்டஙகள, தபார்க்கப்பல்கள

2.  அணுஆற்்றல்

3.  ரயில் தபாக்குைரத்து

கதா்டஙக விதிக்கப்பட்டிருந்த ஏரா்ளமைான 
உரிமை முல்றகள அகற்்றப்பட்்டன. இதனால் 
ஏரா்ளமைான கதாழில்கள அரசின் உரிமைக் 
கட்டுப்பாடுகளில் இருந்து 
விடுவிக்கப்பட்்டன. 

ஈ)  அன்னிய ந�ரடி முதலீடு (எஃப்.டி.ஐ): 
அன்னிை நிறுைனஙகள இந்திை 
ெந்லதகளில் தநரடிைாக முதலீடுகள 
கெயைலத ஊக்குவிக்கும் ைலகயில் 
அன்னிை முதலீடுகள தாரா்ளமைாக தி்றந்து 
வி்டப்பட்்டன. 2018இல் ஒற்ல்ற ைணிக 
முத்திலர சில்ைல்ற ைணிகம், கட்டுமைானம் 
உளளிட்்ட பை கதாழில்களில் 100% அன்னிை 
தநரடி முதலீடு அனுமைதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

உ)  ஏ்கநபா்க வரத்த்கத் தற்டச் ெட்டம்  
(எம்.ஆர.டி.பி) நீக்கம்: இந்திைாவில் 
நிைாைமைற்று ைர்த்தக ந்டைடிக்லககல்ளத் 
தடுக்கவும் கதாழில்களில் ஏகதபாக 
ஆதிக்கத்லதக் கட்டுப்படுத்தவும் ஏகதபாக 
ைர்த்தகத் தல்டச் ெட்்டம், 1969 (எம். ஆர். 
டி.பி) ககாணடுைரப்பட்்டது. இச்ெட்்டம் 
தாரா்ளமைைத்லத ஊக்குவிக்கும் ைலகயில் 
இந்திை அரொல் நீக்கப்பட்்டது. இதற்குப் 
பதிைாக, அதாைது ஏகதபாகஙகளுக்கு 
எதிரான ந்டைடிக்லககளுக்குப் பதிைாக 
தபாட்டிலை ஊக்குவிக்கும் ைலகயிைான 
தபாட்டிகள ெட்்டம், 2002இல் 
ககாணடுைரப்பட்்டது. 

உரிமம் வபறுவது 
ெட்டப்பூரவமாக்கப்படடுள்ள வதாழில்்கள் 

பின்வருமாறு

  மைது பானஙகள ைடிப்பு ஆலை
  புலகயிலைப் கபாருளகள மைற்றும் 

அதன் துலண கபாருளகள உற்பத்தி
  மின்னணு விணகைளி மைற்றும் ராணுை 

த்ளைா்டஙகள : அலனத்து ைலககளும்
  கைடி கபாருளகள, பாதுகாப்பு 

பியூஸ்கள, துப்பாக்கி பவு்டர், லநட்தரா 
கெல்லுதைாஸ், தீப்கபட்டிகள

  அபாை தைதிப்கபாருளகள
  மைருந்துகள, மைருந்து கபாருளகள
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அருஞவொற்வபாருள் 

 �தணிப்பு : மைாசு அ்ளவு அல்ைது அ்டர்த்திலைக் 
குல்றத்தல் அல்ைது அகற்றுதல்.

 �காற்று தரம் : காற்றில் கைந்துள்ள மைாசுவின் 
அ்ளலை அ்ளவிடும் அைகு.

 �பல்லுயிர் பபருககம் : உயிரிைல் 
பன்லமைத்துைம் என்பதன் சுருக்கம்; 
இப்புவியில் ைாழும் எணணற்்ற உயிர்கள 
எவைாறு தஙகள ைாழி்டஙகளுக்குளளும் 
உயிர் மைண்டைஙகளிலும் ஊ்டாட்்டல் 
ககாளகின்்றன என்பலத இது குறிக்கி்றது.  
பல்லுயிர்ப்கபருக்கம் என்பது நிைம் மைற்றும் 
நீரில் ைாழும் தாைரஙகள, விைஙகுகள, 
நுணணுயிர்கள அலனத்லதயும் குறிக்கும்.  

 �உயிரி : ஒரு குறித்த பகுதியில் உள்ள 
அலனத்து உயிர்ப்கபாருட்களும் உயிரி 
என்று அலழக்கப்படுகி்றது. தாைரஙகல்ளக் 
குறிக்கவும் அவைப்தபாது பைன் 
படுத்தப்படுகி்றது.

 �கார்பன் பற்று : பசுலமைக் குடில் 
ைாயுக்கல்ளக் குல்றக்கும் ைலகயில் 
கட்டுப்படுத்தப்படும் கார்பன்-ல்ட 
ஆக்லெடின் ஒருஅைகு.

 �சூல் அமைப்பு : உயிரிைல் ெமுதாைஙகள 
மைற்றும், அதலனச் சுற்றியுள்ள 
சுற்றுச்சூழலில் உள்ள உயிரற்்ற கபாருட்கள 
இல்டதை நிகழும் ஊ்டாட்்டஙகல்ளக் 
குறிக்கி்றது. 

வெயல்பாடு

1.  உைகமைைமைாக்கலின் தற்தபாலதை நிலை, 
உைகின் கைலைகள, இந்திை 
கபாறுத்தப்பாட்டில் உைகமைைமைாக்கல் 
ஆகிை தலைப்புகளில் விைாதிக்குமைாறு 
மைாணாக்கலரக் தகட்டுக்ககாள்ளைாம்.

2.  உைகமைைமைாக்கலுக்கு உைக ைர்த்தக 
அலமைப்பின் முக்கிைத்துைம் குறித்த 
புரிதலை பகிரச்கெயைைாம்.

3.  உைக ைர்த்தகப் தபார் நல்டகபறும் 
இச்சூழலில் உைக ைர்த்தகக் காட்சிகள 
குறித்து விைாதிக்கைாம். 

 �சுற்றுச்சூழல் : ஒரு அஙகக உயிர், ை்ளர்ச்சி, 
ைாழதலைப் பாதிக்கும் கைளி சூழல்களின் 
கதாகுப்பு. 

 �சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு அறிகமக : புதிை 
ொலைத் திட்்டஙகள அல்ைது நீர் 
சுத்திகரிப்பு அலமைப்புகள அல்ைது 
சுற்றுச்சூழலில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிை 
எந்த ஒரு திட்்டம் குறித்தும் 
எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் 
தகடுகல்ள மைதிப்பிட்டு அளிக்கும் அறிக்லக 
ஆகும்.

 �பசுமைககுடில் விமைவு : கார்பன்- ல்ட 
ஆக்லெடு அல்ைது பி்ற ைாயுக்க்ளால் 
புவியின் காற்று மைண்டைத்தில் 
உருைாக்கப்படும் கைப்பம் பசுலமைக்குடில் 
வில்ளவு என அலழக்கப்படுகிரது. இதனால் 
சூரிைனில் இருந்து கைளிப்படும் ஒளி 
அலைகள பூமிலை அதிகமைாகத் தாக்கி, 
கைப்ப இழப்பு ெமைநிலைலைக் குலைக்கி்றது 
என அறிவிைைா்ளர்கள கூறுகி்றார்கள. 

 �கதிரியகக பபாருள் : கதிரிைக்கம் 
கைளியிடும் கபாருள. 

 �வன ைறு உருவாககம் : கைட்்டப்பட்்ட 
மைரஙகளுக்குப் பதிைாக ைனப்பகுதிகளில் 
புதிை மைரஙகள ை்ளர்த்தல்.

 �வைம் குன்்ா வைர்ச்சி : இன்ல்றை 
மைக்களின் ததலைகளுக்காக நிைம் மைற்றும் 
ஆற்்றல் ை்ளஙகல்ளப் பைன்படுத்தும் 
தபாது எதிர்காை தலைமுல்றகளுக்கும் 
பைன்படும்ைலகயில் கட்டுப்பாட்டு்டன் 
அவை்ளஙகல்ளப் பைன்படுத்துதல் ஆகும்.

 �அனல் ைாசு : கதாழிற்ொலைச் 
கெைல்பாடுக்ளால் உருைாகும் கைப்பநீலர 
கைளியிடுைதால் நீர் ைாழ 
உயிரினஙகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்்டால் அது 
அனல் மைாசு ஆகும். 

 �கழிவுஅற்் நிமை (ஜீரரா எமிசன்) : ஒரு 
கபாறி அல்ைது தமைாட்்டார் அல்ைது இதர 
ஆற்்றல் ை்ளஙகல்ளப் பைன்படுத்தும் தபாது 
கைளிதைறும் ைாயுக்கள அல்ைது 
தைதிப்கபாருளக்ளால் அச்சுற்றுச்சூழலில் 
ைாழும் எந்த உயிரினத்துக்கும் பாதிப்பு 
உருைாகவில்லைைான அந்நிலை இவைாறு 
அலழக்கப்படுகி்றது. 
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I. ெரியான விற்ட்கறளத் நதரவு வெயயவும்

1. உைக பாரம்பரிைச் சின்ன தபரலையின் தலைலமைைகம் எஙகுள்ளது? 

அ) புது தில்லி ஆ) பாரிஸ் 
இ) கபர்லின் ஈ) ைாஷிங்டன்

2. மைனித சுற்றுச்சூழலுக்கான ஐ.நா தபரலை, 1971 எஙகு நல்டகபற்்றது? 

அ) பாரிஸ் ஆ) ஏதன்ஸ் 
இ) ஸ்்டாக்தஹால்ம் ஈ) மைாஸ்தகா

3. இைர்களுள ்டபுளயூ. சி. இ. டி 1972  தலைைர் ைார்?

அ) குதரா கஹர்ைம் புருணட்தைணட் ஆ) பான் கி மூன் 
இ) ெஷி தரூர் ஈ) ைந்தனா சிைா

4. பூர்ைக்குடிகள உரிலமைகள கதா்டர்பான உைக நாடுகள ொெனம் எது? 

அ) UNGRIP ஆ) UNDRIP 
இ) UNTRIP ஈ) UNCRIP

5. எம்.ஆர்.டிபி ெட்்டம் 1969-க்கு பதில் ககாணடுைரப்பட்்ட ெட்்டம் எது? 

அ) கூட்டு்றவு ெட்்டம் ஆ) தபாட்டி ெட்்டம் 
இ) ஒத்துலழப்பு ெட்்டம் ஈ) எதுவுமில்லை

6. “எதிர்காைம் நம் விருப்பம்” ஆைணம் எலதக் குறிக்கி்றது? 

அ) ரிதைா + 18 ஆ) ரிதைா + 19 
இ) ரிதைா + 20 ஈ) ரிதைா + 21

7. மைாணட்ரிைல் ஒப்பந்த விதிமுல்றகள எது குறித்து உருைானது?

அ) ஓதொன் ப்டைம் ஆ) க்டல் சுகாதாரம் 
இ) ைனஙகள ஈ) பாலைைனம்

8. யு.என்.ஈ.பி (U.N.E.P) விரிைாக்கம் 

அ) ெர்ைததெ சுற்றுச்சூழல் திட்்டம்
ஆ) ெர்ைததெ சூழிைல் திட்்டம் 
இ) ெர்ைததெ சுற்றுச்சூழல் வில்ளவுவிற்கான திட்்டம்
ஈ) ெர்ைததெ சுற்றுப்பு்றச்சூழல் திட்்டம்

9.  கீழக்காணும் ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சி இைக்குகளில் நீடித்த நுகர்வு மைற்றும் உற்பத்தி 
ைடிைஙகளுக்கான இைக்கு எது?

அ) இைக்கு 11 ஆ) இைக்கு 12 
இ) இைக்கு13 ஈ) இைக்கு 14

மதிப்பிடுதல்
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10. ஜரைா பழஙகுடிகள எஙகு ைாழகி்றார்கள?

அ) அொம் ஆ) ைட்ெத்தீவுகள 
இ) இைஙலக ஈ) அந்தமைான் தீவுகள

11. உைக நா்டாளுமைன்்றம் என அலழக்கப்படும் அலமைப்பு எது?

அ) யூ. என். சி. இ. டி (UNCED) 1992 ஆ) யூ. என். சி. சி. டி (UNCCD) 1994 
இ) யூ. என். சி. எஸ். டி (UNCSD) 2012 ஈ) சி. எம். எஸ் (CMS) 1983

II கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு மி்கச் சுருக்கமான விற்ட ்காைவும்

1. பூர்ைக்குடி என்்றால் என்ன?

2. உைகமைைமைாக்கல் என்்றால் என்ன?

3. கிதைாட்்டா ஒப்பந்த விதிமுல்றகள என்்றால் என்ன?

4. சுற்றுச்சூழல்ைாதம் வி்ளக்கு.

5. சுற்றுச்சூழல் ெட்்டம் என்்றால் என்ன?

6. சுற்றுச்சூழல் கெைல்பாட்டுைாதம் வி்ளக்குக

III கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு சுருக்கமான விற்ட ்காைவும்

1. புதிை கபாரு்ளாதாரக்ககாளலக 1991 சுருக்கமைான குறிப்புலர தருக.

2.  இந்திைாவில் தார்ளமைைமைாக்கல், தனிைார்மைைமைாக்கல், உைகமைைமைாக்கல்   ககாணடு 
ைருைதற்கு இட்டுச்கென்்ற காரணிகள குறித்து சுருக்கமைாக விைரிக்கவும்.

3. இந்திைாவில் ைாழும் பட்டிைலி்டப்பட்்ட பழஙகுடிகள குறித்து விைரமைளிக்கவும். 

4. இந்திைாவில் அன்னிை தநரடி முதலீடு – சுருக்கமைாக உலரைா்டவும்.

5. ரம்ொர் தபரலை குறித்து வி்ளக்கவும்.

6. பாரிஸ் உ்டன்படிக்லக 2016 பற்றில் சுருக்க ைலரைல்ற தருக.

IV. கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு விரிவான விற்ட ்காைவும்

1. இந்திைாவில் சுற்றுச்சூழல் இைக்கம் உருைான ைரைாற்ல்ற ஆராயக.

2. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ெட்்டம், 1986 மீது விமைர்ெனப்பூர்ைமைாக அணுகி எழுதவும்.

3. பூர்ைக்குடி ெமுதாைஙகள எதிர்ககாளளும் ெைால்கள குறித்து ஆராைவும்.

4.  இந்திை சுற்றுச்சூழல், ைனஙகள மைற்றும் காைநிலை மைாற்்ற அலமைச்ெகம், அதன் 
கெைல்பாடுகள, அதிகாரஙகள குறித்து விைாதிக்கவும்.

5.  ததசிை பசுலமைத் தீர்ப்பாைம் அலமைப்பு, அதன் கெைல்பாடுகள, அதிகாரஙகள குறித்து 
விைாதிக்கவும்.
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  Michael Faure. Multilateral Environment Treaties, Elgar Encyclopedia of 
Environmental Laws, Edward Elgar Publishing, 2017.

  R. N. Pati and Jagannath Dash. Tribal and Indigenous People of India: Problems and 
Prospects, APH Publishing Corporation, 2002.

  Harihar Bhattacharyya and Lion König. Globalisation and Governance in India: 
New Challenges to Society and Institutions, Routledge Publications, 2015.

  D. D. Mishra, Fundamental Concepts in Environmental Studies, S. Chand & 
Company, 2010.

  Mahesh Rangarajan. Environmental Issues in India: A Reader, Pearson Education 
India, 2006.

நமற்ந்காள் நூல்்கள்

  Department of Economic and Social Affairs, UN. https://www.un.org/development/
desa/indigenouspeoples/about-us.html

  Department of Environment, Government of Tamil Nadu. http://www.environment.
tn.gov.in/

  Environment, UN Digital Library. https://research.un.org/en/docs/environment/
treaties

  International Monetary Fund. https://www.imf.org/ 
  Ministry of Commerce and Industry. https://commerce.gov.in/
  Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. http://

www.moef.nic.in/index.php

வறலத்தள இறைப்பு்கள்
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இந்த செயல்ோட்டின் மூலம் 
நீங்கள் உல்க மீட்பு ்றறி மேலும் 

அறிநது ச்கோள்வீர்கள்.

செயலமுல்ற: 

்டி - 1:  கீழகைொணும் உரலி / விகரவுககுறிகயப் பயன்படுத்தி இகையப் பகைத்திறகுச் சசல்ை.
்டி  - 2:  விக்ளயொடக்டத் சதொ்டஙகி சதொ்டரந்து  வதரவுசசய்யவும்
்டி  - 3: சைொடுகைப்பட்ட வழிமுகறைைக்ளப் பின்பறறைவும்.

உரலி:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zudigital.worldrescue

்டி 1 ்டி 2

்டி 3 ்டி 4

இலையச் செயல்ோடு

உல்க மீட்பு
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சர்வதேச ப�ொது 
மன்னிப்பு சப� – Amnesty International

அர்தேசொஸ்திரம் – Arthasastra

ஆரியர்கள் – Aryans

ஆசிய ்வளரச்சி ்வங்கி – Asian Development 
Bank

ஆசிய முேலீடு மற்றும் 
்கட்டபமப்பு ்வங்கி – Asian Investment 

Infrastructure Bank

நொ்கரீ்கமற்்ற நிபை – Barbarism

ஈரப்வச் சட்டமன்்றம் – Bicameral Legislature

ஈரப்வ்வொேம்/
ஈரப்வமுப்ற – Bicameralism

பு்றக்கணிப்பு – Boycott

அபமச்சரப்வ – Cabinet

முேைொளி்தது்வம் – Capitalism 

்கரிம ்கொைனியொதிக்கம் – Carbon colonialism

�ணப் �யிர்கள் – Cash crops

சட்ட மறுப்பு – Civil Disobedience

கூடடுப் ப�ொறுப்பு – Collective 
responsibility

கூடடு பசயைொடசி – Collegiate executive

்வகுப்பு்வொேம் – Communalism

ப�ொதுவுப்டபம – Communism

ஐதரொப்பிய ஒப்�நேக 
கூட்டபமப்பு – Concert of Europe

அரசபமப்பு நீதிமன்்றம் – Constitutional court

அரசபமப்பிைொன 
மக்களொடசி – Constitutional 

Democracy

மரபு்கள் – Conventions

உை்களவில் �ரநே 
மனிேதநயம் – Cosmopolitan 

Humanism

உை்களொவிய குடிபம – Cosmopolitanism

குடிபச்த பேொழில்்கள் – Cottage Industries

பசொற்்களஞ்சியம்

�ண�ொடடு 
�ன்மு்க்தேன்பம – Cultural diversity

அதி்கொரப்�ர்வல் – Decentralization

்கொடு அழி்தேல் – Deforestation

மக்களொடசியிைொன 
சமேரமம் – Democratic socialism

மக்களொடசி அரசு – Democratic state 

ேரமம் – Dharma

மின்னனு இநதியொ – Digital India

தூேொணபம – Diplomacy

அதி்கொரப் �கிரவு – Division of powers

இரு ்வொககுச்சீடடு 
்வொக்கொளர முப்றபம – Double ballot electoral 

system

இரடப்டக குடியுரிபம – Dual Citizenship

ப�ொருளொேொர 
சீரதிரு்தேங்்கள் – Economic Reforms

்வொக்கொளர முப்றபம – Electorat

சுற்றுச்சூழல் சீரத்கடு – Environmental 
degradation

சுற்றுச்சூழலியம் – Environmentalism

சம்தது்வம் – Equality

�ரிணொம 
்வளரச்சியிைொன 
அரசபமப்பு

– Evolved Constitution

தீவிர்வொேம் – Extremism

�ொசிச்வொதி – Fascist

நிைப்பிரபு்தது்வ ஆடசி – Feudal rule

அநநிய பசைொ்வணி – Foreign exchange

சத்கொேர்தது்வம் – Fraternity

ப�ொதுச் சப� – General Assembly

உை்கமயமொக்கல் – Globalisation

ம்க்தேொன புரடசி – Glorious Revolution
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மனிே உரிபம்கள் 
்கண்கொணிப்�்கம் – Human Rights Watch 

மனிேகுைம் – Humanity

உரு்வ ்வழி�ொடு – Idolatory

ஏ்கொதி�்ததியம் – Imperialism

பூர்வ குடிமக்களின் 
உரிபம்கள் – Indigenous People and 

their Rights

இநதியவியல் – Indologist

பேொழிற்சொபை 
மொசு�ொடு – Industrial pollution

பேொழில்மயமொேல் – Industrialization

அறிவுசொர பசொ்தது – Intellectual property

தீவிர ்வட்டொர 
்வளரச்சி்த திட்டம் –

Intensive Area 
Development 
Programme (IADP)

இப்டக்கொை 
அரசபமப்பு – Interim Constitution

�ன்னொடடு நீதிமன்்றம் – International Court of 
Justice 

�ன்னொடடு்த 
பேொழிைொளர அபமப்பு – International Labour 

Organization

�ன்னொடடு நிதி 
முபனயம் – International Monetary 

Fund

�ன்னொடடு அரசு சொரொ 
அபமப்புக்கள் –

International Non-
Governmental 
Organizations 

�ன்னொடடு 
அபமப்புக்கள் – International 

organizations

�ன்னொடடு அபமதி 
மொநொடு – International Peace 

Conference

�ன்னொடடு சூரிய மின் 
உற்�்ததி கூட்டணி – International solar 

Alliance

�ன்னொடடு 
பேொபை்தபேொ்டரபு 
அபமப்பு

–
International 
Telecommunication 
Union

சர்வதேசியம் – Internationalism

ப�ரிய அளவிைொன 
நிறு்வனங்்கள் – Large scale industries

சங்்க குழு – League Council

�ன்னொடடு சங்்கம் – League of Nations

சட்டபூர்வமொன 
ேன்பம – Legitimacy

ேொரொள்வொேம் – Liberalism

சுேநதிரம் – Liberty

மனுநீதி – Manusmriti 

ப�ொருள் முேல்்வொேம் – Materialism

்கைப்புப் ப�ொருளொேொரம் – Mixed economy

அரசர – Monarch 

ஓரிப்ற ்வழி�ொடு – Monotheistic God

நீதிபநறிமுப்றபம – Morality 

எம்.ஆர.டி.பி – MRTP

மூனிச் மொநொடு – Munich Conference

தேசிய �ொல் 
ப�ொருட்கள் தமம்�ொடடு 
்வொரியம்

–
National Dairy 
Development Board 
(NDDB)

தேசிய ்வளரசிககுழு – National Development 
Council

தேசிய ்கருவூைம் – National exchequer

தேசிய சத்கொேர்தது்வம் – National Fraternity

தேசிய �ொல் 
்கடடுப்�ொடடு 
்வபையபமப்பு

– National Milk Grid

தேசிய்வொேம் – Nationalism

தேசிய்வொதி – Nationalist 

இயற்ப்க உரிபம்கள் – Natural Rights

ஆேொயமில்ைொ அரசு 
சொரொ அபமப்புக்கள் –

Non- profit non- 
Government 
organization

்வன்முப்றயின்பம – Non-Violence

ப்வள்ள ந்ட்வடிகப்க – Operation flood

�ழபமப்�ற்று – orthodox

ஓதசொன் �்டைம் – Ozone layer

சொ்தவீ்க எதிரப்பு/
பசயைற்்ற எதிரப்பு – Passive Resistance
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தேசப்�ற்று – Patriotism

நிரநேர நடு்வர 
தீரப்�ொயம் – Permanent Court of 

Arbitration

ேனிமனிே மொணபு – Personal Dignity

்கொ்வல் அரசு – Police State

அரசியல் தீவிர்வொேம் – Political Extremism

அரசியல் 
முப்றயபமவு – Polity 

�ைேொரமணம் – Polygamy

�ை பேய்வகப்கொள்ப்க – Polytheism

முேல்நிபை துப்ற – Primary sector

�ொட்டொளி்கள் – Proletariat 

�ரப்புபர – Propaganda 

விகிேொச்சொர 
பிரதிநிதி்தது்வ முப்ற – Proportional 

representation system

தீவிர மனிேதநயம் – Radical Humanism

�கு்தேறிவு ்வொேம் – Rationalism

மறுமைரச்சி – Renaissance

புதுபிக்க்தேக்க ஆற்்றல் – Renewable energy

குடியரசு்வொேம் – Republicanism

சட்ட்ததின் ஆடசி – Rule of law 

சனொேன ேரமம் – Sanatan Dharma

உ்டன்்கடப்ட ஏறுேல் – Sati

ச்ததியொகிர்கம் – Satyagraha

ச்ததியொகிரகி – Satyagrahi 

அறிவியல் சொர 
மனிேதநயம் – Scientific Humanism

இரண்டொம் நிபை்த 
துப்ற – Secondary sector 

மேச்சொரபின்பம – Secularism

சுய நிரணயம் – Self determination

சுய புரிேல் – Self-Realisation

சிறிய அளவிைொன 
நிறு்வனங்்கள் – Small scale industries

சமூ்க நீதி – Social Justice

சமூ்கப் புரடசி – Social Revolution

சமூ்க ்களங்்கம் – Social Stigma

சமூ்கமொக்கல் – Socialization

ரொஜேநதிரி – Statesman

விதி்கள்/சட்ட விதி்கள் – Statutes

நீடி்தே தமம்�ொடு – Sustainable 
development

நீடி்தே தமம்�ொடடு 
இைககு்கள் – Sustainable 

Development Goals

சுயரொஜயம் – Swaraj

தூயபம இநதியொ 
திட்டம் – Swatch Bharat Abhiyan 

்கப்ட நிபை்த துப்ற – Tertiary sector 

�ொரம்�ரிய ேபை்வர – Traditional Leader 

ப�ொறுப்�ொணபம – Trusteeship

ப�ொறுப்�ொணபம குழு – Trusteeship Council

ப்கொடுங்த்கொைொடசி – Tyranny

ஒன்றியப் பிரதேசங்்கள் – Union Territories

ஐககிய நொடு்கள் – United Nations

்வயது ்வநதேொர 
்வொககுரிபம – Universal adult 

franchise

அபன்ததுை்க மனிே 
உரிபம்கள் பிர்க்டனம் –

Universal Declaration 
of Human Rights 
(UDHR)

சர்வதேச ே�ொல் 
அபமப்பு – Universal Postal Union

சர்வதேச்தது்வம் – Universalism

தீண்டொபம – Untouchability

்வரணம் – Varna 

ேன்னொர்வ 
அபமப்புக்கள் – Voluntary Associations

மக்கள் நை அரசு – Welfare State

உை்க ்வங்கி – World Bank
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அரசியல் அறிவியல் - 12ஆம் வகுப்பு
நூலாசிரியர்களின் பட்டியல்

பாட நூல் வல்லூநர

பபராசிரியர ராமு மணிவண்ணன், (HOD), 
அரசியல் மற்றும் ப�ொது நிர்ொகம் துறை, 
பெனறனை �ல்கறைககழகம், பெனறனை.

பமலாயவாளர

பபராசிரியர.A. ்கரு்ணானந்தம், (HOD) (ஓய்வு), 
்ரைொறு துறை, விவ்கொனைந்ொ கல்லூரி, பெனறனை.

நூலாசிரியர்கள்

Dr. ஹரிஹரன், இறைபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.

Dr. S. சு்தா, இறைபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.

Dr. S. பாலமுரு்கன், இறைபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் துறை, ப�ரியொர அரசு கறைககல்லூரி, கடலூர.

Dr. K. ப்காட்்டராஜன், இறைபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் துறை, ப�ரியொர அரசு கறைககல்லூரி, கடலூர.

Dr. ஹான்ஸ் ப்்ரளடி, உ்விபவ�ரொசிரியர,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.

Dr. மீரா ராஜிவ்குமார, உ்விபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் மற்றும் ப�ொது நிர்ொகத்துறை MCC, பெனறனை.

Dr.R.ஆஸிக்J. பபாபனாபர, உ்விபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.

Mr. ஆ்தரஷ் விஜய, உ்விபவ�ரொசிரியர,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.

்க்ல மற்றும் வடிவ்மப்பு குழு

வ்ரபடம்
பவல்முரு்கன்,
பிரபமாத்
மொை்ரகள்
அரசு கறை கல்லூரி, பெனறனை

வடிவ்மப்பு
V2 இபனாபவஷன்ஸ், ்ென்்ன

In House QC
பயாப்கஷ். B.
ப்காபிநாத் ரகுபதி
இபயசு ரத்தினம் மரிய லாெர
பிரொநத். C.
்ஜரால்டு வில்ென்

அட்்டபடம்
்கதிர ஆறுமு்கம்

வடிவ்மப்பு  ஒருங்கி்்ணப்பாளர
ரபமஷ் முனிொமி

்கருத்து்ரஞர்கள்

V. தீபனாவிஸ்வபனஷ்வரி, இநதிய ஆட்சி �ணி,
�ல்ைொ்ரம், பெனறனை

M. அப்ப்ணொமி எழுத்்ொளர

்தமிழ் ்மாழி்பயரப்பாளர்கள்

M. அப்ப்ணொமி எழுத்்ொளர

Dr. S. பாலமுரு்கன், இறைபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் துறை, ப�ரியொர அரசு கறைககல்லூரி, கடலூர.

Dr. K. ப்காட்்டராஜன், இறைபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் துறை, ப�ரியொர அரசு கறைககல்லூரி, கடலூர.

Dr. K. ்ெநதில்குமார, இறைபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் மற்றும் ப�ொது நிர்ொகத்துறை, 
அணைொமறைப �ல்கறைககழகம், சி்ம்�ரம்.

Dr. K. முரு்கனாந்தம், உ்விபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் துறை, அரசு கறைககல்லூரி, வகொயம்புத்தூர

Dr. J. ஆரியப்டக்்கடந்த்நடுஞ்ெழியன், உ்விபவ�ரொசிரியர, 
ப�ொது நிர்ொகத்துறை, அரசு கறைககல்லூரி, வகொயம்புத்தூர

்ெயல்பாடு வடிவ்மப்பு

Dr. P. அரு்ணாசெலம், இயககுநர, 
�ழனியப�ொ பமட்ரிககுவைஷன வமல்நிறைப �ள்ளி, அவினைொசி, திருபபூர.

ICT ஒருங்கி்்ணப்பாளர

A. அஜய, இறடநிறைஆசிரியர, 
ஊரொட்சி ஒனறிய து்ககப�ள்ளி, நநதிமஙகளம், குமரொட்சி ஒனறியம், கடலூர.

ஒருங்கி்்ணப்பாளர

R. மலர்்காடி, உ்விபவ�ரொசிரியர,
SCERT, பெனறனை.

QR குறியீடு பமலாண்ம குழு

இரா. ்ஜ்கநா்தன், இறடநிறைஆசிரியர,  
ஊரொட்சி ஒனறிய நடுநிறைப �ள்ளி, கவைெபுரம், வ�ொளூர, திரு்ணைொமறை.

M. முருப்கென், �ட்ட்ொரி ஆசிரியர,
ஊரொட்சி ஒனறிய நடுநிறைப �ள்ளி, ப�த்்்ைஙபகொட்டுககம், முத்துபவ�ட்றட, 
திரு்ொரூர.

சூ.ஆல்பரட் வளவன் பாபு, �ட்ட்ொரிஆசிரியர
அரசினைர உயரநிறைப �ள்ளி, ப�ருமொள் வகொவில்,
�ரமககுடி,  இரொமநொ்புரம்.

இந் புத்்கம் 80 ஜி.எஸ்.எம் அழகிய வமபலித்வ்ொ கொகி்த்தில் அச்சிடப�ட்டுள்ளது.
ஆஃபபெட் முறையில் அச்சிட்வடொர:

((196

12th_Political Science_Tamil_Acknowledgment.indd   196 05-10-2019   13:54:16
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181


	12th_Political Science_Tamil_Introduction-5-10-19
	12th_Political Science_Unit_8-5-10-19
	12th_Political Science_Unit_9_5-10-19
	12th_Political Science_Unit_10_Tamil-5-10-19
	12th_Political Science_Unit_11-5-10-19
	12th_Political Science_Unit_12-5-10-19
	12th_Political Science_Glossary_Tamil-5-10-19
	12th_Political Science_Tamil_Acknowledgment-5-10-19

