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8.2

8.1
அறிமுகம்

இந்த அத்தியாயம் சு்தநதிரத்திற்கு 
முன் பின் இநதியாவில் நடைபெற்்ற முக்கிய 
நிகழ்வுகடை ெற்றி விவாதிக்கி்றது. இநதியா 
நீணை காலமாக காலனி ஆதிக்கத்தின் கீழ் 
இருந்தது. காலனித்துவம் என்ெது இரணடு 
நாடுகளுக்கிடையயயான சமூக மற்றும் 
பொருைா்தார ப்தாைர்புகளில் ஒரு நாடு 
அதிகாரம் பசலுத்தும் நிடலயிலும், 
மற்ப்றாரு நாடு அடிடமயாக  இருபெட்தயும் 
குறிக்கும். அதிகார நிடலயில் உளை நாடு 
்தான் அதிகாரம் பசலுத்தும் நாட்டின் மீது 
அரசியல் கட்டுபொடு மட்டுமில்லாமல் 
பொருைா்தார பகாளடககடையும் 
தீர்மானிக்கி்றது. அடிடம நாட்டு மக்கள 
்தஙகள நாட்டின் வைஙகடை 

ெயன்ெடுத்துவதிலும் முக்கிய பொருைா்தார 
நைவடிக்டககடை யமற்பகாளவதிலும் 
்தன்னிசடசயான முடிவுகடை யமற்பகாளை 
முடியாமல் இருபொர்கள. காலனி 
ஆதிக்கத்தின் கசபொன அனுெவத்ட்த 
இநதியா பெற்றுளைது.

ஆங்கிலேயர் காேத்தில் இந்திய 
ப�ாருளாதாரம் 

வாஸயகாைகாமா இநதியாவிலுளை 
யகாழிக்யகாட்டிற்கு யம 20, 1498ல் 
வந்த்தற்குப பின்னயர இநதியாவிலிருநது 
ஐயராபொவுைனான கைல் வாணிகம் 
ஆரம்பித்்தது. யொர்சசுகீசியர்கள 
1510லிருநது யகாவாவுைன் வாணிகம் 
பசய்து வந்தனர். 1601ல் கிழக்கிநதியக் 
கம்பெனி ஆரம்பிக்கபெட்ைவுைன் 

அத்தியாயம்

8 இந்தியப் ப�ாருளாதாரம் சுதந்திரத்திற்கு 
முன்னரும் பின்னரும்

சு்தநதிரம் எந்த விடலக்கும் ஈைாகாது. சு்தநதிரம் வாழ்வின் சுவாசம்.  
வாழ்வ்தற்காக மனி்தன் எட்தக் பகாடுக்க மாட்ைான்?

     - பைய்லர் யகாவன் (Tyler Cowen)

1 ஆஙகில காலனித்துவ ஆட்சியின் யொது இநதிய அனுெவஙகடை 
புரிநது பகாளைல்.

2  சு்தநதிரம் அடைந்த பி்றகு இநதிய அரசு எடுத்்த முயற்சிகடை 
ஆய்வு பசய்்தல்.

கற்றல் ந�ோககஙகள்
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8.2.1  வணிக மூேத்னக் காேம்

�  1757 லிருநது 1813 வடரயிலான காலம் 
வணிக மூல்தனக் காலம் ஆகும்

�  கிழக்கிநதியக் கம்பெனியின் முக்கிய 
யநாக்கம் இநதிய மற்றும் கிழக்கிநதியப 
பொருட்கடை முற்றுரிடமயாக 
வாணிெம் பசய்து இலாெம் 
ஈட்டுவய்தயாகும்.

�  இக்காலத்தில் பிரிட்ைனில் ப்தாழில் 
மூல்தனத்ட்த முன்யனற்்ற இநதியா ஒரு 
மிக முக்கியமான சுரணைல் பிரய்தசமாக 
கிழக்கிநதியக் கம்பெனி கருதியது.

�  1750 மற்றும் 1760 களில் வஙகாைமும், 
ப்தன்னிநதியாவும் கிழக்கிநதியக் 
கம்பெனியின் அரசியல் பநருக்கடிக்கு 
உளைான யொது முற்றுரிடம 
வணிகத்தின்  (அல்லது வாணிெத்தின்) 
யநாக்கம் நிட்றயவறியது.

�  உெரிகடை இஙகிலாநதிற்கு கைத்துவதில் 
இநநிர்வாகம் பவற்றி பெற்்றது. இநதியத் 
்தடலவர்கள இப பிரசசிடனடய 
சுரணைலுைன் ஒபபிட்ைனர்.

�  எல்லாவற்றிற்கும் யமலாக 
இக்கம்பெனியின் அலுவலர்கள 
அடனவரும் யநர்டமயற்று, ஊழல் 
நிட்றந்தவர்கைாக இருந்தனர்.

8.2.2  பதாழில் மூேத்னக் காேம்

�  1813 மு்தல் 1858 வடரயிலான காலம் 
ப்தாழில் மூல்தனக் காலமாகும்

�  பிரிட்டிஷ் துணிமணிகளின் சநட்தயாக 
இநதியா விைஙகியது.

�  இநதியாவிலிருநது மலிவு விடலயில் 

ஆஙகியலயர்கள இநதியப பெருஙகைல் வழி 
வாணிகத்ட்தத் ப்தாைஙகினர். 1614ல் சர் 
்தாமஸ யரா ஜஹாஙகீரிைமிருநது 
ப்தாழிற்சாடலகள அடமக்க அனுமதி 
பெறுவதில் பவற்றி பெற்்றதுைன் 
இநதியாவின் ெல்யவறு ெகுதிகடை 
பமதுவாக ஆக்கிரமிபபு பசய்்தார்.

 பிைாசிப (PLASSEY) யொருக்கு நூறு 
ஆணடுகளுக்குப பின் கிழக்கிநதியக் 
கம்பெனியின் ஆட்சி இறுதியாக ஒரு 
முடிவுக்கு வந்தது. 1858-ல் ஆஙகிலப 
ொராளுமன்்றம், இநதியாடவ ஆளும் 
அதிகாரத்ட்த கிழக்கிநதியக் 
கம்பெனியிைமிருநது ஆஙகியலய அரசுக்கு 
மாற்றி, ஒரு சட்ைம் இயற்றியது. 
கிழக்கிநதியக் கம்பெனியிைமிருநது 
அதிகாரம் ஆஙகியலய அரசுக்கு  மாற்்றபெட்ை 
யொது இநதிய பொருைா்தார நிடலடமடய 
முழுவதுமாக மாற்்ற இயலவில்டல.

பிரிட்ைன் நாடு, இநதியாடவக் காலனி 
ஆதிக்கத்தின் கீழ் 200 ஆணடுகளுக்கும் 
யமலாக சீரழித்து வந்தது. காலனி ஆதிக்க 
சிட்தபபின் அடிபெடையில் முழு 
காலத்ட்தயும் வரலாற்றுப பொருளியல் 
வல்லுநர்கள மூன்று கட்ைஙகைாகப 
பிரித்்தனர். அடவ, வணிக மூல்தனக் காலம், 
ப்தாழில் மூல்தனக் காலம், நிதி மூல்தனக் 
காலம்.
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கட்ைாயபெடுத்்தெட்ைனர். 1858 ஆம் 
ஆணடு கிழக்கிநதியக் கம்பெனி ்தனது 
அரசியல் அதிகாரத்ட்த பிரிட்டிஷ் 
அரசிைம் ஒபெடைத்்தது.

8.2.4  இந்தியக் ககவிக்னப் 
ப�ாருடகள் நசிவுக் காேம்

�  இநதியக் டகவிடனப பொருட்களுக்கு 
உலக அைவில் மிகுந்த வரயவற்பு 
இருந்தது. இநதிய ஏற்றுமதியில் டகயால் 
பநய்யபெட்ை ெருத்தி, ெட்டு ஆடைகள, 
காலியகா துணிகள அலஙகாரப 
பொருட்கள மற்றும் மரசசிற்ெஙகள 
மு்தன்டமயானடவயாக இைம் 
பெற்றிருந்தன.

�  ொகுொைான சுஙக வரிக்பகாளடக மூலம் 
பிரிட்டீஷ் அரசு யவணடுபமன்ய்ற 
இநதியக் டகவிடனப பொருட்கடை 
அழித்்தது.

�  நவாப மற்றும் அரசர்கள காலம் 
முடிவுக்கு வந்தவுைன், இநதியக் 
டகவிடனப பொருட்கடைக் காபொற்்ற 
எவருமில்லா்த நிடல ஏற்ெட்ைது.

�  இநதியக் டகவிடனப பொருட்கைால் 
இயநதிரத் ்தயாரிபபுப பொருட்களுைன் 
யொட்டியிை முடியவில்டல.

பெ்றபெட்ை கசசாப பொருட்கள 
இஙகிலாநதிற்கு ஏற்றுமதி பசய்யபெட்டு 
முழுடம பெற்்ற பெருட்கள இநதியாவிற்கு 
அதிக விடலயில் இ்றக்குமதி 
பசய்யபெட்ைன. இவவாறு, இநதியர்கள 
வஞ்சிக்கபெட்ைனர்.

�  இநதியாவின் ொரம்ெரிய டகவிடனப 
பொருட்கள தூக்கி எறியபெட்ைன.

8.2.3  நிதி மூேத்னக் காேம்

�  19 ஆம் நூற்்றாணடின் இறுதி 
வருைஙகளிலிருநது சு்தநதிரம் அடைந்த 
வடரயிலான காலம் மூன்்றாவது 
கட்ைமான நிதி மூல்தனக் காலமாகும். 
இக்கால கட்ைத்தில் வியாொர 
நிறுவனஙகள, பசலாவணி ஏற்றுமதி 
இ்றக்குமதி நிறுவனஙகள மாற்று 
வஙகிகள மற்றும் சில மூல்தன 
ஏற்றுமதிகளில் நிதி ஏகாதிெத்தியம் 
்தன்னுடைய ஆதிக்கத்ட்த பசலுத்்தத் 
ப்தாைஙகியது.

�  இநதிய மூல்தனத்ட்தக் 
பகாளடையடித்து இநதியாவில் இருபபுப 
ொட்த, சாடல வசதிகள, அஞ்சலகத்துட்ற, 
ொசனம், ஐயராபபிய வஙகி முட்ற மற்றும் 
கல்வியில் குறிபபிட்ை ெகுதிகளில் பெரிய 
அைவில் மு்தலீடு பசய்ய பிரிட்ைன் 
முடிவு பசய்்தது. இ்தனால்  சில 
ெயன்களும் விடைந்தன என்ெட்த 
மறுக்க முடியாது.

�  பிரிட்ைன் இரயில்யவ கட்ைடமபபுக் 
பகாளடகயானது கற்ெடன பசய்ய 
முடியா்த பொருைா்தாரப ெயனில்லாக் 
பகாளடகயாகும். இநதியாவின் 
வரிபசலுத்துயவார் இருபபுபொட்த 
நிர்மாணத்திற்கு நிதி பசலுத்்தக் 
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8.3

அவர்களிையம வழஙகபெட்ைது. 
வசூலிக்கபெட்ை நிலவருவாயில் 11ல் 10 
ெஙகு அரசுக்குச பசலுத்்தபெை யவணடும் 
என்றும் மீ்தத் ப்தாடக 
ஜமீன்்தாரர்களுக்கான ஊதியமாகவும் 
அறிவிக்கபெட்ைது.

8.3.2  மஹல்வாரி முகை அல்ேது 
இ்னவாரி முகை

இம்முட்ற அறிமுகபெடுத்்தபெட்டு 
பின்னர் மத்தியபிரய்தசம் மற்றும் 
ெஞ்சாபிற்கும் வரிவுெடுத்்தபெட்ைது. 
இம்முட்றயில் கிராம மக்கைாலான 
குழுவினர் நிலச பசாந்தக்காரர்கைாக 
இருநது நிர்வாகம் பசய்்தனர். அக்குழுவினர் 
நிலத்ட்த விவசாயிகளிைம் பிரித்துக் 
பகாடுத்து அவர்களிைமிருநது வருவாடயப 
பெற்று அரசுக்குச பசலுத்தினர்.

8.3.3  இரயத்துவாரி முகை 
அல்ேது ப�ாந்த �ாகு�டி 
முகை

இம்முட்ற மு்தன்மு்தலில் 
்தமிழ்நாட்டில் அறிமுகம் பசய்யபெட்டு 
பின்னர் மகாராஷ்டிரா, குஜராத், அஸ்ாம், 
கூர்க், கிழக்கு ெஞ்சாப மற்றும் 
மத்தியபிரய்தசம் ஆகிய இைஙகளுக்கு 
விரிவுெடுத்்தபெட்ைது. இம்முட்றயில் 
நிலத்ட்தச பசாந்தம் பகாணைாடும் உரிடம 
மற்றும் நிலத்திற்கான கட்டுொடு, நில 
உரிடமயாைரிையம இருந்தது. 
உரிடமயாைர்களிைம் யநரடியான உ்றவு 
இருந்தது. சு்தநதிரத்திற்கு முன்னர் 
இம்முட்ற குட்றந்த அைக்குமுட்ற 
உடைய்தாக இருந்தது. 

�  இநதியாவில் இரயில்யவ அறிகமுகமான 
பின் பிரிட்டிஷ் பொருட்களுக்கான 
உளநாட்டு சநட்த அதிகரித்்தது.

இந்திய நிே உகைகம  
முகைகள்

நில உடைடம முட்ற என்ெது 
நிலஙகளுக்கான உரிடம மற்றும் 
நிர்வகித்்தல் ெற்றிய்தாகும். பி்ற 
முட்றகளிலிருநது நில உடைடம முட்ற 
பின்வரும் வி்தஙகளில் யவறுெடுகி்றது.

அ)  நிலம் யாருக்கு பசாந்தமானது?

ஆ)  நிலத்தில் யார் அறுவடை பசய்வது?

இ)  நிலவருவாடய அரசுக்கு 
பசலுத்துவ்தற்குப பொறுபொனவர் 
யார்?

யமற்கணை வினாக்களின் 
அடிபெடையில் சு்தநதிரத்திற்கு முன் மூன்று 
வி்தமான நில உடைடம முட்றகள 
இருந்தன. அடவ ஜமீன்்தாரி முட்ற 
மஹல்வாரி முட்ற மற்றும் இரயத்துவாரி 
முட்ற ஆகும்.

8.3.1  ஜமீனதாரி முகை அல்ேது 
நிேச்சுவானதாரா முகை

லார்டு காரன் வாலிஸ 1793ல் நிரந்தர 
பசாத்துரிடமச சட்ைத்ட்த 
அறிமுகபெடுத்திய பி்றகு ஜமீன்்தாரி 
முட்றடய ஆஙகிலக் கிழக்கிநதியக் 
கம்பெனி உருவாக்கியது. இம்முட்றயில் 
நிலசசுவான்்தாரர்களும், ஜமீன்்தாரர்களும் 
நிலத்தின் பசாந்தக்காரர்கைாக 
அறிவிக்கபெட்டு நில வருவாடய அரசுக்குச 
பசலுத்்த யவணடிய முழுபபொறுபபும் 
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8.4

பதாழில் மற்றும் காேனித்துவ 
முதோளித்துவம்

இநதியாவில் ஆஙகியலய ஆட்சி 
காலத்தில் ப்தாழில் மாற்்ற பசயல்ொடு 
பொதுவாக இரணடு வடககைாகும்

அ)   19 ஆம் நூற்ைாண்டில் பதாழில் 
வளர்ச்சி

19 ஆம் நூற்்றாணடில் ஆஙகியலய 
மு்தலீட்ைாைர்கள ்தாஙகள பெற்்ற 
அனுெவஙகளின் அடிபெடையில், ெல 
முன்யனாடி ப்தாழில் நிறுவனஙகடை 
இநதியாவில் ஆரம்பித்்தனர். ஆஙகியலய 
நிறுவனஙகளுக்கு நிடலயான ஆ்தரவு 
கிடைத்்தது. 19 ஆம் நூற்்றாணடில் 
ஆஙகியலயர் ப்தாழில் புரட்சிக்கு வித்திட்ை 
யொதும், அவர்கள இலாெத்ட்த 
ஈட்டுவட்தயய மு்தன்டமக் குறிக்யகாைாகக் 
பகாணடிருந்தனர்; இநதிய 
பொருைா்தாரத்ட்த முன்யனற்றுவதில் 
ஆர்வமில்லாமல் இருந்தனர். 19ம் 
நூற்்றாணடின் இறுதியில் 36 சணல் 
ஆடலகளும், 194 ெருத்தி ஆடலகளும் 
அதிக எணணிக்டகயிலான ப்தாழில் 
பூஙகாக்களும் இருந்தன. நிலக்கரி உற்ெத்தி 
ஆணடுக்கு 6 மில்லியன் ைன்கைாக 
உயர்ந்தது.

ஆ)  20 ஆம் நூற்ைாண்டில் பதாழில் 
முனல்னற்ைம்

20 ஆம் நூற்்றாணடின் முற்ெகுதியில் 
சுய்தசி இயக்கம் இநதியாவில் ப்தாழில் 
மயமா்தடல ஊக்குவித்்தது. 1914 ஆம் 
ஆணடில் மு்தல் உலகப யொர் பவடிக்கும் 
வடர இநதியாவின் ெடழய - புதிய 
நிறுவனஙகள பமதுவான மற்றும் 

நிடலயான வைர்சசிடயப ெராமரித்து 
வந்தன. இக்காலத்தில் 70க்கும் யமற்ெட்ை 
ெருத்தி ஆடலகளும், 30க்கும் யமற்ெட்ை 
சணல் ஆடலகளும் அடமக்கபெட்ைன. 
நிலக்கரி உற்ெத்தி இரு மைஙகானது. இரும்பு 
எஃகு ப்தாழிற்சாடலகளுக்கான அடித்்தைம் 
அடமக்கபெட்ைது. இரயில்யவ அடமபபு 
விரிவுெடுத்்தபெட்ைது.

1924 மு்தல் 1939 வடரயிலான கால 
கட்ைத்தில் ெல்யவறு பெரிய 
நிறுவனஙகைான இரும்பு, எஃகு, ெருத்தி 
பநசவாடலகள, சணல், தீபபெட்டி, சர்க்கடர, 
காகி்த மற்றும் காகி்த கூழ் நிறுவனஙகள 
யொன்்றடவ ொதுகாபபு வடையத்தின் கீழ் 
பகாணடு வரபெட்ைன. இது இநதியாவில் 
ொதுகாக்கபெட்ை ப்தாழில்கள விரிவடைய 
வழிவகுத்்தது. இவவாறு ொதுகாக்கபெட்ை 
ப்தாழில்கள முழுடமயாக இநதியச 
சநட்தடயக் டகபெற்றி அயல்நாட்டுப 
யொட்டிகடை முழுவதுமாக முறியடித்்தன.

ஆரம்ெத்தில் ஆஙகியலய அரசு இநதியப 
பொருைா்தாரத்ட்த கசசாப பொருட்கள 
உருவாக்குவ்தாக உருமாற்றி, ்தஙகள 
நாட்டின் பொருட்களுக்கான சநட்தயாக 
இநதியாடவ ஆக்க முயற்சி பசய்்தது. இ்தன் 
மூலம் ெல வழிகளில் இநதியப 
பொருைா்தாரத்ட்த நசுக்க முயற்சித்்தது. 

ஆஙகியலய மு்தலீட்ைாைர்கள, 
சா்தகமான இநதியப புவியியல் 
காரணிகடைப ெயன்ெடுத்தி  ெடிபெடியாக 
சணல், ய்தயிடல, காபி, ெருத்தி பநசவு, 
காகி்தம், காகி்தக்கூழ், சர்க்கடர யொன்்ற 
ெல்யவறு ப்தாழிற்கடை இநதியாவில் 
உருவாக்கினார்கள ஆனால் இநதியத் 
ப்தாழிலார்கடை பெருமைவில் 
உறிஞ்சினார்கள.
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8.68.5
1991க்கு முந்கதய முக்கிய 

பதாழிற் பகாள்கககள்

ஆசியாவின் மூன்்றாவது முக்கியப 
பொருைா்தாரம் இநதியாவாகும். 70 ஆணடு 
கால சு்தநதிர வாழ்க்டக இநதியாவின் சமூக 
பொருைா்தார முன்யனற்்றத்தில் ஒரு 
குறிபபிைத்்தக்க மாற்்றத்ட்த 
ஏற்ெடுத்தியுளைது.

ஒரு நாட்டின் பொருைா்தார 
முன்யனற்்றம் குறிபொக ப்தாழில் 
மயமா்தடலச சார்நதுளைது. சு்தநதிரம் 
அடைந்த யொது இநதியா ெலவீனமான 
ப்தாழில் அடிபெடைடயப பெற்றிருந்தது. 
ஆடகயால், சு்தநதிரம் பெற்்ற்தற்குப 
பிநட்தய காலத்தில், இநதிய அரசு 
வலிடமயான ப்தாழில் அடமபடெ 
உருவாக்குவ்தற்கான சி்றபபு 
வலியுறுத்்தல்கடை யமற்பகாணைது. 1948 
மற்றும் 1956 ஆம் ஆணடுகளில் 
ஏற்ெடுத்்தபெட்ை ப்தாழிற் பகாளடக 
தீர்மானஙகள சிறு மற்றும் பெரிய 
அைவிலான நிறுவனஙகடை 
முன்யனற்றுவ்தற்கான அவசியத்ட்த 
எடுத்துக்கூறியன. 

8.6.1  1948ன பதாழிற் 
பகாள்கக தீர்மா்னம் 

இநதிய அரசு ப்தாழில் மயமா்தலின் 
குறிபபிைத்்தக்க ெஙகளிபடெ உணர்ந்தது. 

ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கத்தால் 
ப�ாருளாதாரத்தில் ஏற்�டை 

பிரச்சிக்னகள்

1.  ஆஙகில ஆதிக்கம் இநதியத் 
ப்தாழில்கடை முைக்கியது.

2.  ஆஙகிலப பொருைா்தாரக் பகாளடகள 
இநதியாவின் மூல்தன ஆக்கத்ட்தக் 
குன்்றச பசய்து வைர்சசிடயக் ்தடுத்து 
நிறுத்தியது.

3.  நம்மிைமிருநது சுரணைபெட்ை 
பசாத்துக்கள ஆஙகியலயர்களின் 
மூல்தன முன்யனற்்றத்திற்கு நிதியு்தவி 
பசய்்தன.

4.  இநதியாவின் பெரும்ொன்டமயான 
மக்கள ்தஙகள வாழ்வா்தாரத்திற்கு 
யவைாணடமடய சார்நது 
இருந்தயொதும், இநதிய யவைாணடமத் 
ப்தாழில் ய்தக்கமடைநது நலிவுற்்றது.

5.  இநதியாவில் ஆஙகியலயர் ஆதிக்கம் 
நவீன ப்தாழில் துட்ற வைர்சசிக்கு 
குறிபபிைத்்தக்க எவவி்தப ெஙகளிபபும் 
வழஙகாமல், இநதியாவின் டகவிடனத் 
ப்தாழில் நிறுவனஙகள 
சரிவடைவ்தற்குக் காரணமாக இருந்தது.

6.  ஆஙகில காலனி ஆதிக்கத்்தால் 
ய்தாட்ைக்கடல, சுரஙகஙகள, சணல் 
ஆடலகள, வஙகிகள மற்றும் கபெல் 
யொக்குவரத்து யொன்்ற துட்றகளில் 
முன்யனற்்றத்திற்காக எடுக்கபெட்ை 
நைவடிக்டககள மு்தலாளித்துவ 
நிறுவனஙகடை ஊக்குவித்்தது. அட்த 
பவளிநாட்ைவர்கள நிர்வகித்்தார்கள. 
இத்்தடகய இலாெ யநாக்க 
நைவடிக்டககைால் இநதிய வைஙகள 
யமலும் சுரணைபெட்ைன.
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ஆடகயால் 1948 ஆம் ஆணடு ஏபரல் 6 
அன்று ்தனது மு்தல் ப்தாழிற் பகாளடகடய 
அறிவித்்தது. இந்தக் பகாளடகயின் 
முக்கிய யநாக்கம் இநதியாவில் கலபபுப 
ப ெ ா ரு ை ா ்த ா ர த் ட ்த 
அறிமுகபெடுத்து்தலாகும்.

1.  இநதியத்ப்தாழில்கள நான்கு 
வடககைாகப பிரிக்கபெட்ைன. அடவ 
பொதுத்துட்ற (மூலத்ப்தாழில்கள), 
பொது  மற்றும் ்தனியார்துட்ற (முக்கிய 
ப்தாழில்கள), கட்டுபெடுத்்தபெட்ை 
்தனியார் துட்ற, ்தனியார் மற்றும் 
கூட்டு்றவு நிறுவனஙகள.

2.  இக்பகாளடக குடிடசத் ப்தாழில்கள 
மற்றும் சிறிய அைவிலான 
ப்தாழில்கடைப ொதுகாக்க முயற்சி 
யமற்பகாணைது.

3.  இருபபுப ொட்தகள மற்றும் 
இரும்புத்்தாது மு்தலான கனிம 
வைஙகளுக்கான பிரத்தியயக 
உரிடமயில் மாநில மற்றும் மத்திய 
அரசுகள ஏகயொகம் பெற்று இருந்தன 
(ஆனால் இபயொது நிடலடம 
மாறிக்பகாணடு வருகி்றது) 

4.  இநதிய அரசு, பி்ற நாடுகளிலிருநது 
கிடைக்கக் கூடிய பவளிநாட்டு 

மு்தலீட்டின் முக்கியத்துவத்ட்த 
ஊக்குவித்்தாலும் அ்தன் முழுக் 
கட்டுபொடு இநதியர்களின் 
கரஙகளியலயய இருக்க யவணடும் 
என்று முடிவு பசய்்தது.

8.6.2  1956 பதாழிற் பகாள்கக 
தீர்மா்னம்

1.  1956ஆம் ஆணடு ப்தாழிற்துட்ற 
தீர்மானக் பகாளடக, பொதுத்துட்றக்கு 
முக்கியத்துவம் பகாடுத்்தது. அய்த 
யநரத்தில் ்தனியார் துட்றடயயும் 
நியாயமான முட்றயில் வழி நைத்தியது.

2.  அரசாஙகம் குடிடசத் ப்தாழில் மற்றும் 
சிறு ப்தாழில்கடை ஊக்குவித்து யநரடி 
மானியம் அளித்்தது, பெருமைவு 
உற்ெத்தி நிறுவனஙகளின் உற்ெத்திடய 
கட்டுபெடுத்்த ெல்யவறு வி்தமான 
வரிகடையும் அரசு விதித்்தது.

3.  வைர்சசிகைால் வட்ைார 
யவற்றுடமடயக் குட்றக்க இந்த 
ப்தாழிற் பகாளடக வலியுறுத்தியது.
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8.7

மக்காசயசாைம் மற்றும் யசாைம் 
யொன்்ற ெயிர்களுக்கு மட்டுயம 
ெசுடமபபுரட்சி முக்கியத்துவம் 
பகாடுத்்தது.

3)  இபபுது யுக்தி வணிகபெயிர்கள அல்லது 
ெணபெயிர்கைான கரும்பு, ெருத்தி, 
சணல் எணபணய் வித்துக்கள மற்றும் 
உருடைக்கிழஙகு யொன்்றவற்றின் 
உற்ெத்திடய அதிகரிக்க உ்தவியது.

4)  சி்றந்த விட்தகள மூலமாக  அடனத்துப 
ெயிர்களின் உற்ெத்தித் தி்றனும் 
பெருகியது.

5)  யவைாணடமக்குத் ய்தடவயான 
கருவிகைான டிராக்ைர்கள, 
இயநதிரஙகள, கதிரடிபொன்கள 
மற்றும் நீர் ஏற்றும் இயநதிரஙகள 
யொன்்றவற்ட்ற உற்ெத்தி பசய்யும் 
ப்தாழில்கள வைர்வ்தற்கு 
ெசுடமபபுரட்சி யநரடிக் காரணமாக 
விைஙகியது.

6)  கிராமபபு்ற மக்களுக்கு ெசுடமபபுரட்சி 
பசழிபடெ வழஙகியது. அதிகமான 
உற்ெத்தி கிராமபபு்ற மக்களுக்கு அதிக 
யவடல வாய்படெ வழஙகியது. இ்தன் 
காரணமாக அவர்கைது வாழ்க்டகத் 
்தரம் உயர்வடைந்தது.

7)  ெல்வடகப ெயிர் வைர்பபு முட்ற மற்றும் 
அதிக அைவில் யவதி உரஙகடைப 
ெயன்ெடுத்திய்தால் உடழபபிற்கான 
ய்தடவ அதிகரித்்தது.

8)  வஙகிகள மற்றும் கூட்டு்றவு வஙகிகள 
மூலமாக நிதி ஆ்தாரஙகள 
வழஙகபெட்ைன. இந்த வஙகிகள 
விவசாயிகளுக்கு எளிடமயான 
முட்றகளில் கைன்கடை வழஙகின.

4.  இநதிய மு்தலீடுகளின் ய்தடவடய 
அரசு புரிநதிருந்தது.

�சுகமப்புரடசி

ெசுடமபபுரட்சி என்ெது யவைாண 
துட்றயில் ப்தாழில்நுட்ெ மாற்்றத்ட்த 
ஏற்ெடுத்தி ஒரு திருபபுமுடனயாக 
அடமந்தது. 1960க்கு பி்றகு ொரம்ெரிய 
யவைாண முட்றகள சிறிது சிறி்தாக 
மாற்்றபெட்டு, புதிய ப்தாழில் நுட்ெ 
யவைாண முட்றகள இநதியாவில் 
பசயல்ெடுத்்தபெட்ைன.  இ்தற்கு ஆரம்ெமாக 
1960-61 ல் ஏழு மாவட்ைஙகளில் 
“வழிநைத்தும் திட்ைம்” மூலமாக புதிய 
ப்தாழில் நுட்ெத்ட்த யவைாண துட்றயில் 
ெயன்ெடுத்தும் முயற்சி எடுக்கபெட்ைது. 
இது அதிக விடைசசல் ்தரும் ரகஙகடை 
உற்ெத்தி பசய்வ்தற்கான திட்ைம் (HYVP) 
ஆகும்.

�சுகமப்புரடசியின �ாதக்னகள்

1)  புதுடமயான யுக்திகளின் பெரிய 
சா்தடன மு்தன்டமப ெயிர்கைான 
யகாதுடம மற்றும் பநல் யொன்்ற 
ெயிர்களின் உற்ெத்தி ென்மைஙகாகப 
பெருகியது ஆகும்.

2)  அதிக விடைசசல் ்தரக்கூடிய 
வடககைான பநல், யகாதுடம, 
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4)  ெணடணகள இயநதிர 
மயமாக்கபெட்ை்தால் ெஞ்சாப மற்றும் 
ஹரியானாவின் சில ெகுதிகடைத் ்தவிர 
பி்ற கிராமபபு்றஙகளில் விவசாயத் 
ப ்த ா ழி ல ா ை ர் க ளு க் க ா ன 
யவடலயின்டம அதிகரித்்தது.

இரண்ைாவது �சுகமப்புரடசி 

அதிக யவைாணடம வைர்சசிக்காக 
இநதிய அரசு இரணைாவது ெசுடமப 
புரட்சிடய பசயல்ெடுத்தியது. இந்த 
இரணைாவது புரட்சியின் முக்கிய யநாக்கம், 
2006 – 2007 இல் 214 மில்லியன் ைன்கைாக 
இருந்த உணவுபெயிர் உற்ெத்திடய 2020ல் 
400 மில்லியன் ைன்கைாக 
உயர்த்து்தலாகும். யவைாணடமயின் 
வைர்சசி விகி்தத்ட்த அடுத்்த 15 
ஆணடுகளில் 5% லிருநது 6% ஆக உயர்த்்த 
திட்ைமிைபெட்டுளைது.

�சுகமப்புரடசியின �ேவீ்னங்கள்

1)  ெருவ மடழகடை நம்பியிருக்கும் 
நிடலடம இன்னும் மா்றவில்டல. 
இ்தனால், இநதிய யவைாணடமயில் 
இன்று வடர ஒரு நிசசயமற்்ற நிடலடம 
நிலவுகி்றது.

2)  விட்தகள, உரஙகள, பூசசிக்பகால்லிகள 
மற்றும் ்தணணீருக்காக யெரைவு 
மூல்தனம் ய்தடவபெடுகி்றது.

3)  பெரு, சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு 
இடையயயான வருமான இடைபவளி 
அதிகரித்்தது நீர்ப ொசனம் மற்றும் 
மடழப பொழிடவ நம்பியிருக்கும்  
ெகுதிகளுக்குஇடையய ஏற்்றத்்தாழ்வு 
அதிகரித்்தது இக்கருத்துக்கு மாற்றுக் 
கருத்தும் உளைது

புதிய யவைாண யுத்தி ெல்யவறு பெயர்களில் அடழக்கபெடுகி்றது. புதிய யவைாண ப்தாழில் 
நுட்ெம், விட்த – உரஙகள – ்தணணீர் ப்தாழில்நுட்ெம் அல்லது எளி்தாக ெசுடம புரட்சி என 
அடழக்கபெடுகி்றது.
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8.8

யசர்க்கபெட்டுைது. இநதிய 
பொருைா்தாரமானது பொருைா்தார 
வைர்சசி, பவளிநாட்டு ெண உருவாக்கம், 
அதிக நெருக்கு யவடல வாய்பபு 
வழஙகுவ்தல் ஆகியவற்றிற்கு பெரும் 
ப்தாழிற்சாடலடய பெரிதும் நம்பியுளைது.  
பெரும் நிறுவனஙகயைா அதிக இலாெம் 
சம்ொதிபெட்தயய யநாக்கமாகக் 
பகாணடிருக்கும் என பொருளியல் 
யகாட்ொடுகள கூறியுளைன பின்வருெடவ 
பெரிய அைவிலான 
ப்தாழிற்சாடலயானடவ ஆகும்.

1)  இரும்பு எஃகு பதாழிற்�ாகே

�  மு்தல் எஃகு ப்தாழிற்சாடல 
ஜாரியாவிலுளை குல்டி 
என்னுமிைத்தில் நிறுவபெட்ைது. 
யமற்கு வஙகாைத்தில் உளை “வஙகாை 
இரும்பு ப்தாழில்” கம்பெனி 1870 ஆம் 
ஆணடு நிறுவபெட்ைது.

�  1907ல் பெரிய அைவிலான இரும்பு 
எஃகு ப்தாழிற்சாடல (TISCO) 
ஜாம்பஷெட்பூரிலும், அ்தடன ப்தாைர்நது 
TISCO ப்தாழிற்சாடல 1919 
ொன்பூரிலும் ப்தாைஙகபெட்ைன. இடவ 
இரணடும் ்தனியார் துட்ற ஆகும். 

�  மு்தன் மு்தலில் நிறுவபெட்ை 
பொதுத்துட்ற நிறுவனம் ெத்ராவதியில் 
உளை விஸயவஸரய்யா இரும்பு எஃகு 
ப்தாழில் ஆகும்.

இரண்ைாவது �சுகமப் புரடசிக்கா்ன 
லதகவகள்

1)  ஒரு ஏக்கருக்கான உற்ெத்திடய இரணடு 
மைஙகாகத் ்தரக்கூடிய மரெணு மாற்்றம் 
பசய்யபெட்ை விட்தகடை அறிமுகம் 
பசய்்தல்

2)  மரெணு மாற்்றம் பசய்யபெட்ை 
விட்தகடை சநட்தபெடுத்்த ்தனியார் 
துட்றயின் ெஙகளிபடெ உறுதி பசய்்தல்

3)  ொசன வசதிகடைத் 
துரி்தபெடுத்துவதிலும் நீர் 
ஆ்தாரஙகடை நிர்வகிபெதிலும் அரசு 
முக்கிய ெஙகு வகிக்க யவணடும்.

4)  நதி நீர் இடணபபின் மூலம் உெரி நீடர 
ெற்்றாக்குட்றயுளை ெகுதிகளுக்கு 
ெரிமாற்்றம் பசய்யயவணடும்.

ப�ரிய அளவிோ்ன 
பதாழிற்�ாகேகள்

பெரிய அைவிலான ப்தாழிற்சாடல 
என்ெது பெரிய உள கட்ைடமபபு, அதிக 
மனி்தசக்தி, அதிக மூல்தன பசாத்துக்கடை 
உளைைக்குவ்தாகும். இது ெல ப்தாழிற் 
சாடலகடை கணகாணித்து ஒயர 
ப்தாழிற்சாடலயின் கீழ் 
உளைைக்குவ்தாகும். இரும்பு மற்றும் எஃகு 
ப்தாழிற்சாடல, பநசவு ப்தாழிற்சாடல, 
ஆட்யைாபமாடெல் ப்தாழிற்சாடல யொன்்ற 
கனரக ப்தாழிற்சாடலகள அடனத்தும் 
பெரிய அைவிலான ப்தாழிற்சாடலகள 
ஆகும். கைந்த சில வருைஙகைாக ்தகவல்  
ப்தாழில்துட்றயின் அெரிமி்த வைர்சசி 
மற்றும் அ்தன் அதிக வருமான உருவாக்கம் 
பொன்்ற காரணஙகளினால், ்தகவல் 
ப்தாழில்நுட்ெ ப்தாழில்களும் பொிய 
அைவிலான ப்தாழில்களின் வடகயில் 
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2)  �ணல் பதாழில்

�  இநதியா யொன்்ற நாட்டிற்கு சணல் 
ப்தாழில் மிக முக்கியமான்தாகும் 
காரணம் இத்ப்தாழில் மூலம் 
பவளிநாட்டு பசலவாணி 
ஈட்ைபெடுகி்றது. யமலும் இத்ப்தாழில் 
கணிசமான யவடல வாய்படெ 
அளிக்கி்றது.

�  1855-ல் யமற்கு வஙக மாநிலத்திலுளை 
யரஷ்ரா எனும் ஊரில் 
நவீனமயபெடுத்்தபெட்ை ப்தாழிற்சாடல 
மு்தல்முட்றயாக உருவாக்கபெட்ைது. 

�  இநதியாவின் சணல் ப்தாழில், 
ொரம்ெரியமாக ஏற்றுமதி பசய்து 
வருகி்றது. உலக அைவில் இநதியா 
கசசா சணல் உற்ெத்தியிலும் சணல் 
பொருட்கள ்தயாரிபபிலும் 
மு்தலிைத்திலும் சணல் பொருட்கள 
ஏற்றுமதியில் இரணைாமிைத்திலும் 
உளைது.

3)  �ருத்தியும் பந�வுத் பதாழிலும்

�  இநதியாவில் பநசவுத் ப்தாழில் மிகப 
ெழடமயான்தாகும். அதிக 
ப்தாழிலாைர்கடையும் பகாணை 
துட்றயாகும்.

�  இத்துட்றயானது ஒரு 
ஒழுஙகடமக்கபெட்ை பெரிய 
அைவிைானதும் ெரநதுெட்ை 
அைவிலும் வைர்நதுளைது. பமாத்்த 
உளநாட்டு உற்ெத்தியில் 4%ம், மதிபபுக் 
கூட்ைபெட்ை உற்ெத்தியில் 20%ம் 
ஏற்றுமதி வருவாயில் மூன்றில் ஒரு 
ெஙகும் இத்துட்றயின் மூலம் 
கிடைக்கி்றது.

ப�ாதுத்துகையில் எஃகு நிறுவ்னம்

இடம் உதவி

ரூர்யகலா (ஒரிசா) பஜர்மனி அரசு

பிலாய் (மத்தியபிரய்தசம்) ரஷ்யா அரசு

துர்காபூர் 
(யமற்குவஙகாைம்)

இஙகிலாநது அரசு

பொகாயரா (ஜார்கணட்) ரஷ்ய அரசு

ெர்னபூர் (யமற்கு 
வஙகாைம்)

்தனித்துட்றயிலிருநது 
பெ்றபெட்ைது.

விசாகபெட்டினம் 
(ஆநதிரா)

ரஷ்ய அரசு

பெர்ன்பூர் (யமற்கு 
வஙகாைம்)

்தனியார் துட்றயிைமிருநது 
1976-ல் பெ்றபெட்ைது

யசலம் (்தமிழ்நாடு) இநதிய அரசு 
(பவளிநாட்டு உ்தவி 
இல்டல)

விஜய் நகர் (கர்நாைகா) இநதிய அரசு

ெத்ராவதி (கர்நாைகா) நாட்டுடைடமயாக்கபெட்ை 
விஸயவஸரயா இரும்பு 
எஃகு நிறுவம் (மத்திய 
மாநில அரசுக்கு 
பசாந்தம்)

�  யமற்கூ்றபெட்ை அடனத்தும் SAIL ஆல் 
நிர்வகிக்கபெடுகின்்றன ்தற்யொது, 
TISCO ்தவிர, மற்்ற அடனத்து முக்கிய 
இரும்பு எஃகு நிறுவனஙகளும் 
பொதுத்துட்றயின் கீழ் இயஙகுகின்்றன. 

�  இநதிய எஃகு நிறுவனம் (SAIL) 1974ல் 
நிறுவபெட்ைது. மற்றும் எஃகு துட்றடய 
யமம்ெடுத்தும் பொறுபபும் அ்தற்கு 
அளிக்கபெட்ைது.

�  ்தற்யொது இநதியா எஃகு உற்ெத்தியில் 
உலக அைவில் எட்ைாவது உயரிய 
இைத்திலுளைது.
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�  உலகிலுளை காகி்த 
ப்தாழிற்சாடலகளின் ெட்டியலில் 
இநதியா 15-வது இைத்தில் உளைது.

7) �டடுத்பதாழில்

�  இயற்டகயான ெட்டுத் ்தயாரிபபில் 
இநதியா இரணைாமிைத்தில் உளைது 
சீனா மு்தலிைம். ்தற்யொது உலக 
அைவில் 16% உற்ெத்திடய இநதியா 
பகாணடுளைது.

�  இநதியா மட்டுயம கீழ்க்கணை வணிக 
அடிபெடையிலான 5 வடகயான 
ெட்டுத்துணிகடை உற்ெத்தி பசய்கி்றது. 
அ்தாவது மல்பெரி ெட்டு, பவபெ 
மணைல ைஸசர் ெட்டு, ஓக் ைஸ்ர், 
ெட்டு எரி மற்றும் முகா ெட்டு ஆகியன.

8)  ப�டலராலியம் மற்றும் இயற்கக 
எரிவாயு

�  அஸ்ாம் மாநிலத்திலுளை டிக்ொய் 
(DIGBOI) எனும் ஊரில் 1889ல் 
பவற்றிகரமாக மு்தல்முட்றயாக 
எணபணய் கிணறு ய்தாணைபெட்ைது.

�  ்தற்யொது நாட்டின் ெல்யவறு 
ெகுதிகளில் எணபணய் இருபபிைஙகள 
அடையாைம் காணபெட்டு 
எணபணய்டய பவளியில் 
எடுபெ்தற்கான ெணிகள நைநது 
வருகின்்றன.

�  இத்்தடகய எணபணய் மற்றும் 
எரிவாயு வைஙகடை எடுபெ்தற்காக 
உத்்தரகணட் மாநிலத்தில் உளை 
பைஹராடூன் (DEHRADUN) நகரில் 
1956ல் எணபணய் மற்றும் எரிவாயுக் 
கழகம் (ONGC) உருவாக்கபெட்ைது.

�  பகால்கத்்தாவிற்கு அருகிலுளை 
குயைாஸைர் துட்றமுக நகரில் 1818ல் 
மு்தல் நவீன துணி உற்ெத்தி ஆடல 
அடமக்கபெட்ைது. ஆயினும் 
இவவாடல சி்றபொக இயஙகவில்டல.

�  அடுத்்த்தாக 1854ல் மும்டெயில் யக.ஜி.
என் யையெர் (DABER) என்ெவரால் 
”மும்டெயின் நூற்பு மற்றும் பநசவு 
கம்பெனி (MUMBAI'S SPINNING AND 
WEAVING CO)உருவாக்கபெட்ைது. 

4) �ர்க்ககர பதாழில்

�  இநதியாவில் யவைாண சார்புத் 
ப்தாழில்களில் ெருத்தி ப்தாழிலுக்கு 
அடுத்்தெடியாக சர்க்கடரத் ப்தாழில் 
உளைது. 

�  உலக அைவில் இநதியா பெரிய 
அைவிலான சர்க்கடர 
உற்ெத்தியாைராகவும் பெரிய 
அைவிலான நுகர்யவாராகவும் 
இருக்கி்றது. சர்க்கடர உற்ெத்தியில் 
இநதிய அைவில் மூன்றில் ஒரு ெஙகு 
அைடவ மகாராஷ்டிரா மாநிலம் 
மட்டுயம உற்ெத்தி பசய்கி்றது. 
அடுத்்தெடியாக உத்திரபிரய்தச 
மாநிலம்.

5) உரத்பதாழில்

இநதியாவில் டநட்ரஜடன ெயன்ெடுத்தி 
்தயாரிக்கும் உரத்ப்தாழிலானது உலகின் 
மூன்்றாவது பெரிய ப்தாழிலாகும்.

6) காகிதத்பதாழில்

�  1812-ல் வஙகத்திலுளை பசராம்பூர் 
ஊரில் இயநதிரத்்தால் பசயல்ெடும் 
காகி்த ஆடல உருவாக்கபெட்ைது.
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8.9 �  டகவிடனஞர்கள, ப்தாழில் நுட்ெ 
ெயிற்சி பெற்்றவர்கள, ப்தாழில் 
முடனெவர்கள ொரம்ெரிய 
கடலஞர்கள, கிராமபபு்ற மக்கள 
மற்றும் அடமபபு சாரா 
நிறுவனஙகளுக்கு யவடல வாய்படெ 
சிறு ப்தாழில் துட்ற அளிக்கி்றது. 

�  சிறு ப்தாழில்துட்றயில் உடழபபு 
மு்தலீட்டு விகி்தம் அதிகம்

2)  சிறு பதாழில் தரும் �மமா்ன மண்ைே 
வளர்ச்சி

�  சிறு ப்தாழில்கள பெரும்ொலும் 
பின்்தஙகிய ெகுதிகளிலும், கிராமபு்றப 
ெகுதிகளிலும் அடமவ்தால் இவற்றின் 
்தாக்கம் ெரநதுெட்ை வைர்சசிடய 
அளிக்கி்றது. 

�  கிராமம் மற்றும் பின்்தஙகிய 
ெகுதிகளில் ப்தாழில் வைர்சசி 
யவற்றுடமகடை கடைய உ்தவி 
பசய்கி்றது. 

�  சிறு ப்தாழில்களின் வைர்சசியினால், 
மக்கள ப்தாடக பநருக்கம், யசரிகளின் 
வைர்சசி, சுகா்தாரமின்டம, மாசுொடு 
ஆகியடவ குட்றகி்றது.

�  இடவ இநதியாவின் பு்றநகர் ெகுதி 
மற்றும் கிராமபபு்ற ெகுதிகளிலும் 
வாழும் மக்களின் வாழ்க்டகத் ்தரத்ட்த 
உயர்த்துகி்றது.

�  இ்தனால் நாட்டின் ெல்யவறு 
ெகுதிகளில் ப்தாழில் முடனயவார் 
உருவாகவும் அவர்கள தி்றடம 
பவளிபெைவும் வாய்பொகி்றது. 
அய்தாடு வருமானம் குறிபபிட்ை ஒரு 
சில வணிக குடும்ெஙகளிைம் மட்டும் 
குவியாமல் ெலரது டககளில் ெரவ 
வாய்பெளிக்கி்றது.

சிறிய அளவிோ்ன 
பதாழிற்�ாகேகள்

இநதிய பொருைா்தார 
முன்யனற்்றத்தில் சிறு ப்தாழில்கள 
முக்கிய ெஙகு வகிக்கின்்றன. பமாத்்தப 
புத்்தாஙகளில் 60 மு்தல் 70 ச்தவீ்தம் சிறு 
ப்தாழில்கள மூலமாக கிடைத்்தடவயய. 
இன்ட்றய பெரிய ப்தாழில்களில் 
பெரும்ொன்டமயான ப்தாழில்கள சிறு 
ப்தாழில்கைாக உருவாக்கபெட்டு பின் 
வைர்நது பெரிய ப்தாழில்கைாக 
மாறியுளைன. இநதியாவின் பொருைா்தார 
வைர்சசியில் சிறு ப்தாழில்களின் ெஙகு 
ெற்றி கீயழ காணயொம்.

ப�ாருளாதர முனல்னற்ைத்தில் 
சிறுபதாழில்களின �ங்கு

1)  சிறு பதாழில்கள் மூேம் லவகே 
வாய்ப்பு

�  சிறு ப்தாழில்கள அதிக 
ப்தாழிலாைர்கடை ெயன்ெடுத்தும் 
உத்திடய ெயன்ெடுத்துகின்்றன. 
இ்தனால் அதிக யவடலவாய்பபு 
பகாடுக்கும் துட்றயாக உளைது. இ்தன் 
மூலமாக யவடலயில்லா திணைாட்ைம் 
பெரிய அைவில் குட்றகி்றது. 
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- மூல்தன விகி்தத்ட்தயும் 
நிடலபெடுத்தும் சக்தியாக 
சிறுப்தாழில் முட்ற உளைது.

�  கிராமபபு்ற மக்கடையும் சிறு நகர் 
வாழ் மக்கடையும் யசமிபபின் ெக்கம் 
திருபெவும் ப்தாழில் சார்ந்த 
நைவடிக்டககளில் ஈடுெைவும் சிறு 
ப்தாழில் துட்ற ஊக்கபெடுத்துகி்றது.

5)  சிறுபதாழில்துகை ஏற்றுமதிகய 
உருவாக்குகிைது. 

�  சிறுப்தாழில்துட்றக்கு அதிநவீன 
இயநதிரஙகள ய்தடவயில்டல. 
எனயவ பவளிநாட்டிலிருநது 
இயநதிரஙகடை இ்றக்குமதி பசய்ய 
அவசியமில்டல. அய்த யவடையில் 
சிறு ப்தாழில்துட்றயின் 
பொருட்களுக்கு அதிக ய்தடவ 
உளைது. இது நாட்டின் பவளிநாட்டுச 
பசலவாணி மீ்தான அழுத்்தத்ட்த 
குட்றக்க உ்தவுகி்றது. ஆனாலும் 
பெருநப்தாழில்களின் அைவிற்கு 
விைம்ெரம் பசய்ய இயலாமலும் 
மூல்தனம் திரட்ை இயலாமலும் 
சிறுப்தாழில்கள சிட்தநது 
வருவட்தயும் காணமுடிகி்றது.

�  இநதியாவில் இருநது ஏற்றுமதி 
பசய்வ்தன் மூலம் சிறு ப்தாழில்கள 
கனிசமான பவளிநாட்டுச 
பசலவாணிடய ஈட்டுகின்்றன.

6)  ப�ரிய அளவிளா்ன பதாழில்களுக்கு 
சிறு பதாழில் நிறுவ்னங்களின �ங்கு

�  சிறு ப்தாழில் நிறுவனஙகள பெரிய 
ப்தாழில்களின் வைர்சசிக்கு ஆ்தரவு 
்தருகின்்றன.

3  உள்ளுர் வளங்ககள �யன�டுத்த 
சிறுபதாழில் உதவி ப�ய்கிைது

�  சிறு யசமிபபு, ப்தாழில் முடனயவார் 
தி்றடம யொன்்ற உளளுர் சார்ந்த 
வைஙகள ெயன்ொைற்று வீணாகாமல் 
அது பவளிபெைவும் ெலருக்கும் 
ெயன்ெைவும் சிறு ப்தாழில் 
காரணமாகி்றது. 

�  டகவிடனப பொருட்கள 
்தயாரிபயொரின் ொரம்ெரிய குடும்ெத் 
தி்றன்கடை வைர்க்க சிறு ப்தாழில் 
உ்தவுகி்றது. வைர்ந்த நாடுகளில் 
டகவிடனப பொருட்களுக்கு மிகுந்த 
வரயவற்பு இருக்கி்றது என்ெது 
குறிபபிைத்்தக்கது.

�  இநதியாவின் கிராமஙகளிலும் சிறு 
நகரஙகளிலும் உளை உளளுர் 
ப்தாழில் முடனயவார்கடையும் சுய 
ப்தாழில் பசய்யவார்கடையும் 
வைர்த்ப்தடுக்க சிறு ப்தாழில் 
உ்தவுகி்றது.

4)  மூேத்ன �யன�ாடு முழுகமப�ை சிறு 
பதாழில் வழி வகுக்கிைது

�  சிறு ப்தாழில் மூல்தனத்தின் ய்தடவ 
குட்றயவ. இத்துட்றயில் பசய்்த 
மு்தலீட்டிற்கு காத்திருபபுக் காலம் 
(gestation period) மிக குட்றவாக 
இருக்குமா்தலால் வருமானம் 
விடரவில் வர வாய்பபு உளைது. 
திருபபிச பசலுத்்தல் காலமும் சிறு 
ப்தாழில் நிறுவனஙகளுக்கு மிக 
குறுகிய்தாக உளைது.

�  அதிக பவளியீடு - மூல்தன 
விகி்தத்ட்தயும் அதிக யவடலவாய்பபு 
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�  சமூகத்தின் பின்்தஙகிய ெகுதிகள 
மற்றும் ஏடழ மக்கடை முன்யனற்்ற 
உ்தவுகின்்றன.

�  சமூகத்தின் ெல்யவறு வடகயான 
ெஙயகற்ொைர்களுக்கு ய்தசிய 
வருமானத்ட்த மிகத் தி்றம்ெைவும் 
சமமாகவும் ெஙகிடுவதில் சிறுப்தாழில் 
நிறுவனஙகள தி்றடமயானடவ.

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர 
நிறுவ்னங்கள் (MSMEs)

்தற்யொட்தய காலத்தில் ெல்யவறு 
வடகயான ப்தாழில் பிரிவுகடை 
வடகபெடுத்்த பின்வரும் ெண மு்தலீட்டு 
எல்டலகள ெயன்ெடுத்்தபெடுகின்்றன. 
இருந்தாலும், இடவ காலத்திற்யகற்்றாற் 
யொல் மா்றக்கூடியடவ.

உற்�த்தி நிறுவ்னங்கள்

அ)  குறு உற்�த்தி நிறுவ்னங்கள்: 
ப்தாழிற்சாடல மற்றும் 
உெகரணஙகளுக்கான மு்தலீடு ரூொய் 
25 இலட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க 
யவணடும். 

ஆ)  சிறு உற்�த்தி நிறுவ்னங்கள்: 
ப்தாழிற்சாடல மற்றும் 
உெகரணஙகளுக்கான மு்தலீடு ரூொய் 
இருெத்ட்தநது இலட்சத்திற்கு 
அதிகமாகவும் ஐநது யகாடிக்கு 
மிகாமலும் இருக்க யவணடும். 

ஆ)  நடுத்தர உற்�த்தி நிறுவ்னங்கள்: 
ப்தாழிற்சாடல மற்றும் 
உெகரணஙகளுக்கான மு்தலீடு ரூொய் 
ஐநது யகாடிக்கு அதிகமாகவும் ரூொய் 
ெத்து யகாடிக்கு மிகாமலும் இருக்க 
யவணடும்.

�  பெரிய அைவிலான 
ப்தாழிற்சாடலகளுக்கு அருகில் 
அடமநது சிறு ப்தாழில் நிறுவனஙகள 
உதிரிொகஙகள, உட்கூறுகள மற்றும் 
பெரிய ப்தாழில்களுக்குத் ய்தடவயான 
அடனத்துப ொகஙகடையும் ்தயாரித்து 
வழஙகி உ்தவுகின்்றன.

�  பெரிய நிறுவனஙகளுக்குத் துடண 
நிறுவனஙகைாக பசயல்ெடுகின்்றன.

7)  சிறு பதாழில் நிறுவ்னங்கள் நுகர்லவார் 
லதகவககள நிகைலவற்றுகினை்ன.

�  இநதியாவில் நுகர்யவாருக்குத் 
ய்தடவயான ெல்யவறு பொருட்கடை 
சிறு ப்தாழில் நிறுவனஙகள 
்தயாரிக்கின்்றன.

�  அன்்றாைத் ய்தடவகளுக்கான 
பொருட்கடைத் ்தயாரிபெ்தால் 
ெற்்றாக்குட்றயும் ெணவீக்கமும் 
குட்றக்கபெடுகின்்றன.

சிறு பதாழில் நிறுவ்னங்கள் பதாழில் 
முக்னலவார்ககள உருவாக்குகினை்ன.

�  சமூகத்தில் ப்தாழில் முடனயவார் 
வர்க்கம் உருவாக சிறுப்தாழில் 
நிறுவனஙகள உ்தவுகின்்றன. யவடல 
ய்தடுயவாடர யவடலவாய்படெ 
வழஙகுயவாராக மாற்றுகின்்றன.

�  மக்கள சுயயவடலவாய்பபு மற்றும் 
்தற்சார்பு நிடலடய அடைய 
உ்தவுகின்்றன.

�  ெல்யவறு வடககளில் இநதியாவின் 
்தனிநெர் வருமானம் அதிகரிக்க 
உ்தவுகின்்றன.
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ெஙகுகளுைன் கூடிய ெஞ்சாப யநஷெனல் 
வஙகி (PNB) ஒரு பொதுத்துட்ற 
வஙகியாகும். வழக்கமாக பொதுத்துட்ற 
வஙகிகளில் அரசின் ெஙகு 50 
ச்தவீ்தத்திற்கும் அதிகமாக இருக்கும், 
இதில் மாற்்றஙகளும் வரலாம். 
பொதுத்துட்ற வஙகிகள இரணடு 
வடககைாக பிரிக்கபெடுகின்்றன. 
அடவயாவன:

1)  ய்தசியமயமாக்கபெட்ை வஙகிகள

2)  மாநில வஙகிகள மற்றும் அவற்றின் 
கூட்டு நிறுவனஙகள.

 ய்தசிய மயமாக்கபெட்ை வஙகிகளின் 
நிறுவனச பசயல்ொடுகடை அரசாஙகம் 
கட்டுெடுத்தி ஒழுஙகுெடுத்துகி்றது. 
எடுத்துக்காட்ைாக, ொர்த ஸயைட் வஙகி 
(SBI) ெஞ்சாப யநசனல் வஙகி (PNB) ொஙக் 
ஆஃப ெயராைா (BOB) ஓரியணைல் வணிக 
வஙகி (OBC) அலகாொத் வஙகி மற்றும் ெல 
இருந்தயொதிலும் பொதுத்துட்ற வஙகிகள 
ெஙகுகடை விற்கும்யொது ்தனது 
ெஙகுகளின் எணணிக்டகடய அரசு 
ப்தாைர்நது குட்றத்து வருகி்றது. இ்தன் 
காரணமாக இவவஙகிகளில் அரசாஙகம் 
சிறுொன்டம ெஙகு்தாராக மா்றவும் 
வாய்பபுளைது. இ்தற்கான காரணம் 
்தனியார் மயமாக்கல் பகாளடகயாகும்.

தனியார் துகை வங்கிகள்

ல�கவ நிறுவ்னங்கள்

அ)  குறு ல�கவ நிறுவ்னங்கள்: 
உெகரணஙகளுக்கான மு்தலீடு ரூொய் 
ெத்து இலட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க 
யவணடும்.

ஆ)  சிறு ல�கவ நிறுவ்னங்கள்: 
உெகரணஙகளுக்கான மு்தலீடு ரூொய் 
ெத்து இலட்சத்ட்த விை அதிகமாகவும், 
இரணடு யகாடிக்கு மிகாமலும் இருக்க 
யவணடும்.

இ)  நடுத்தர ல�கவ நிறுவ்னங்கள்: 
உெகரணஙகளுக்கான மு்தலீடு ரூொய் 
இரணடு யகாடிடய விை அதிகமாகவும் 
ஐநது யகாடிக்கு மிகாமலும் இருக்க 
யவணடும். 

ப�ாதுத்துகை மற்றும் தனியார் 
துகை வங்கிகள்

ப�ாதுத்துகை வங்கிகள்

அரசாஙகத்தின் ெஙகுகடை 
பெரும்ொன்டமயாகக் பகாணை வஙகிகள 
பொதுத்துட்ற வஙகிகைாகும். 
எடுத்துக்காட்ைாக ொர்த ஸயைட் வஙகி 
(SBI) ஒரு பொதுதுட்ற வஙகியாகும். 
இவவஙகியில் அரசு 58.60% ெஙகுகடைக் 
பகாணடுளைது. 58.87% அரசாஙகப 
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8.12

திட்ைஙகள உருவாயின. பொருைா்தாரத் 
திட்ைமிைலின் மு்தன்டம யநாக்கம் சமூக 
நலமாகும். சு்தநதிரத்திற்கு முன்னர் 
வணிகவஙகிகள ்தனியார் வசமிருந்தன. 
இவவஙகிகள அரசாஙகம் 
திட்ைமிைலுக்கான சமூக இலக்குகடை 
அடைவ்தற்கு உ்தவி பசய்யத் ்தவறின. 
ஆடகயால் அரசு 14 பெரிய வணிக 
வஙகிகடை ஜீடல 19, 1969 அன்று 
ய்தசியமயமாக்க முடிவு பசய்்தது. 1980 ஆம் 
ஆணடில், அரசு யமலும் 6 வணிக 
வஙகிகடை ய்தசியமயமாக்கியது.

லதசியமயமாக்கலின லநாக்கங்கள்

பின்வரும் யநாக்கஙகடை அடைவ்தற்காக 
இநதிய அரசு வணிக வஙகிகடை 
ய்தசியமயமாக்கியது.

1)  ய்தசிய மயமாக்கலின் மு்தன்டமயான 
யநாக்கம் சமூக நலத்ட்த 
அடைவய்தயாகும். யவைாணடம, சிறு 
ப்தாழில் மற்றும் குடிடசத் ப்தாழில் 
நிறுவனஙகளின் ெஙகளிபடெ 
விரிவுெடுத்துவ்தற்கும், பொருைா்தார 
முன்யனற்்றத்திற்கும் நிதி 
ய்தடவபெட்ைது.

2)  ய்தசியமயமாக்கபெட்ை வஙகிகள 
்தனியார் முற்றுரிடமடயக் 
கட்டுபெடுத்துவ்தற்கும் சமூகத்தில் 
ய்தடவயான ெகுதிகளுக்கு இலகுவாகக் 
கைன் அளிபெ்தற்கும் யெரு்தவியாக 
இருந்தன.

3)  இநதியாவில் ஏ்றத்்தாழ 70% மக்கள 
கிராமபபு்றஙகளில் வாழ்நது 
வருகின்்றனர். எனயவ, கிராமபபு்ற 
மக்களிடையய வஙகிச 
பசயல்ொடுகடை ஊக்குவித்்தல் மிகுந்த 
அவசியமாயிருந்தது.

இ வ வ ங கி க ளி ல் 
பெரும்ொன்டமயான ெஙகுகள, அரசு 
சாரா்த ்தனியார் நிறுவனஙகள, பெரு 
நிறுவனஙகள, கார்பெயரசன் மற்றும் 
்தனிநெர் வசம் உளைன. இவவஙகிகள 
்தனியார் நிர்வாகிகைால் 
நிர்வகிக்கபெடுகின்்றன.

இநதியாவிலுளை பமாத்்த 
வஙகிகளில், 72.9% வஙகிகள பொதுத்துட்ற 
வஙகிகைாகவும், மீ்தமுளைடவ 
்தனியாரால் நிர்வகிக்கபெடும் 
வஙகிகைாகவும் உளைன. எணணிக்டக 
அடிபெடையில் 27 பொதுத்துட்ற 
வஙகிகளும், 22 ்தனியார் வஙகிகளும் 
உளைன. ்தடலடம வஙகியான இநதிய 
ரிசர்வ வஙகி (RBI), ்தன்னுடைய பவவயவறு 
வஙகி ஆட்சியின் மூலம் வஙகிகளுக்கு 
ெணம் வழஙகு்தல் மற்றும் சிறிய 
அைவிலான நிதி வஙகிகளுக்கு உரிமம் 
வழஙகு்தல் (SFB)ஆகிய ெணிகடைச பசய்ய 
அனுமதி அளித்துளைது. இது 
அரசாஙகத்தின் நிதி ஆ்தாரத்ட்தப 
பெருக்கும் முயற்சிக்கான ஒரு 
ஊக்கியாகும். இ்தன் விடைவாக ஏர்பைல் 
ெணம் பசலுத்தும் வஙகி மற்றும் யெ.டி.எம் 
ெணம் பசலுத்தும் வஙகி (PAY TM) 
யொன்்றடவ உருவாகியுளைன. இபயொக்கு 
எந்தைவுக்கு நாட்டு மக்களுக்கு நல்லடவ 
ெயக்கும் என்ெட்தப பொறுத்திருநது்தான் 
ொர்க்கயவணடும்.

வங்கிகள் லதசியமயமாக்கப்�ைல்

சு்தநதிரத்திற்குப பின்னர் இநதியா 
ஒரு திட்ைமிட்ை பொருைா்தார யமம்ொட்டுக் 
பகாளடகடயக் டகயாணைது. இ்தற்காக 
1951 ஆம் ஆணடிலிருநது ஐந்தாணடுத் 

11_Tamil Economic Chap 8_15.09.2018.indd   213 20-02-2020   13:21:53



214இந்தியப் ப�ாருளாதாரம் சுதந்திரத்திற்கு முன்னரும் பின்னரும்

வைஙகடைத் தி்றம்ெைப ெயன்ெடுத்தி 
விரும்பிய இலக்குகடை அடை்தலாகும். 
ஐந்தாணடுத் திட்ைஙகள வாயிலாகப 
பொருைா்தாரத் திட்ைமிைடல 
யமற்பகாளளும் முட்ற ரஷ்யாவிைமிருநது 

பி்ற துட்றகளுக்குத் ய்தடவயான 
கைன்கடை வஙகிகள பகாடுக்க 
ஆரம்பித்்தன.

7)  1991 ஆம் ஆணடின் புதிய ப்தாழிற் 
பகாளடகக்குப பி்றகு, இநதிய 
வஙகித்துட்ற ென்முகப யொட்டித் 
தி்றடம மற்றும் உற்ெத்தித் தி்றன் 
யொன்்ற ெல்யவறு முகஙகடை 
எதிர்யநாக்கி வருகி்றது. யமற்கூறிய 
முன்யனற்்றஙகள இருநதும், கிராமம் 
மற்றும் குடிடசப ெகுதியில் வாழும் 
மக்கள ்தஙகளின் கைன் ய்தடவக்கு, 
உளளூரில் கைன் வழஙகுெவர்கடைச 
சார்நதிருக்க யவணடி உளைது.

லதசியமயமாக்குதல்

வங்கி

4)  வஙகி வசதிகள இல்லா்த இைத்தில் 
வட்ைாரஙகளிடையய இருந்த 
ஏற்்றத்்தாழ்வுகடைக் குட்றக்க ய்தசிய 
மயமாக்கபெட்ை வஙகிகள 
உ்தவுகின்்றன.

5)  சு்தநதிரத்திற்கு முன் இருந்த 
வஙகிகளின் எணணிக்டக 
யொதுமான்தாக இல்டல. ய்தசிய 
மயமாக்கபெட்ை பி்றகு கிராமபபு்ற 
மற்றும் நகர்பு்றஙகளில் ெல புதிய 
வஙகிக் கிடைகள ப்தாைஙகபெட்ைன.

6)  ய்தசிய மயமாக்கபெட்ை பின் 
யவைாணதுட்ற மற்றும் அட்தச சார்ந்த 

8.13 இந்திய ஐந்தாண்டுத் 
திடைங்களின �ாதக்னகள்

பொருைா்தார திட்ைமிைலின் யநாக்கம் 
வடரயறுக்கபெட்ை அைவிலான 
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சுய முன்யனற்்ற நிடலடய 
ஏற்ெடுத்து்தல் ஆகும்.

�  சீன - இநதியபயொரின் காரணமாக 
இலக்கு வைர்சசியான 5.6% ஐ அடைய 
இயலவில்டல.

திடை விடுமுகை காேம் (1966 - 1969)

�  இநதியா ொகிஸ்தான் யொர் மற்றும் 
மூன்்றாவது ஐந்தாணடுத் திட்ைத்தின் 
ய்தால்வியய இத்திட்ை விடுமுட்றக்கான 
மு்தன்டமக் காரணமாகும்.

�  இக்கால கட்ைத்தில் ஓராணடுத் 
திட்ைஙகள உருவாக்கபெட்டு 
யவைாணடம, யவைாண சார் துட்றகள 
மற்றும் ப்தாழில் துட்றகளுக்கு 
முக்கியத்துவம் பகாடுக்கபெட்ைது.

நானகாம் ஐந்தாண்டுத்திடைம்  
(1969 - 1974)

�  இத்திட்ைத்தின் இரணடு முக்கிய 
யநாக்கஙகள நிடலயான வைர்சசி 
மற்றும் ்தற்சார்பு நிடலடய 
அடை்தலாகும்.

�  இத்திட்ைம் அ்தன் இலக்கான 5.7% 
வைர்சசிடய எட்ைாமல் 3.3% 
வைர்சசிடய மட்டுயம பெற்று 
ய்தால்வியடைந்தது.

ஐந்தாம் ஐந்தாண்டுத்திடைம் (1974 - 
1979)

�  இத்திட்ைத்தில் யவைாணடம ப்தாழில் 
துட்ற மற்றும் சுரஙகத் ப்தாழிலுக்கு 
முன்னுரிடம வழஙகபெட்ைது.

�  ஒட்டுபமாத்்தமாக யநாக்குடகயில் 
இலக்கு வைர்சசியான 4.4% ஐ விை 
அதிகமாக 4.8% வைர்சசி பெற்று 
இத்திட்ைம்  பவற்றி பெற்்றது.

[முன்னால் யசாவியத் ரஷ்யா (USSR)] 
்தருவிக்கபெட்ைது. இதுவடர இநதியா 12 
ஐந்தாணடுத் திட்ைஙகடைத் 
பசயல்ெடுத்தியுளைது. ெனிபரணைாம் 
ஐந்தாணடுத் திட்ையம(2012-2017) 
இறுதியான ஐந்தாணடுத் திட்ைம் என 
அறிவிக்கபெட்டுளைது. இநதிய அரசு 
ஐந்தாணடுத் திட்ைஙகடை நிறுத்தி விட்டு 
அ்தற்கு ெதிலாக நிதி ஆயயாக் (National 
Institution for Transforming India) மூலம் 
திட்ைமிை முடிவு பசய்துளைது.

முதல் ஐந்தாண்டுத்திடைம் (1951 - 1956)

�  இது ஹாயரட் ைாமர் (Harrod-Domar) 
மாதிரிடய அடிபெடையாக் பகாணைது.

�  இ்தன் மு்தன்டம யநாக்கம் நாட்டின் 
யவைாணடம முன்யனற்்றமாகும்.

�  இத்திட்ைம் 3.6% வைர்சசி வீ்தத்துைன் 
(இலக்டக விை அதிகம்) பவற்றி பெற்்றது.

இரண்ைாவது ஐந்தாண்டுத்திடைம்  
(1956 - 1961)

�  இத்திட்ைம் PC மஹலயநாபிஸ (P.C. 
Mahalanobis) மாதிரிடய அடிபெடையாக்க் 
பகாணைது

�  இ்தன் மு்தன்டம யநாக்கம் நாட்டின் 
ப்தாழில் முன்யனற்்றத்ட்த 
யமம்ெடுத்துவ்தாகும்.

�  இத்திட்ைம் 4.1% வைர்சசியுைன் பவற்றி 
பெற்்றது.

மூனைாவது ஐந்தாண்டுத்திடைம்  
(1961 - 1966)

�  இத்திட்ைம் ”காட்கில் திட்ைம்” (Gadgil) 
என்றும் அடழக்கபெட்ைது.

�  இத்திட்ைத்தின் மு்தன்டம யநாக்கம் 
சு்தநதிரமான பொருைா்தாரம் மற்றும் 
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ஆண்டுத் திடைங்கள்

டமய அரசில் நிடலயற்்ற 
அரசியல்சூழல் நிலவிய்தால் எட்ைாம் 
ஐந்தாணடுத் திட்ைத்ட்த 
நடைமுட்றபெடுத்்த இயலவில்டல. எனயவ 
1990 - 91 மற்றும் 1991 - 92 ஆம் 
ஆணடுகளுக்கு இரு ஓராணடுத் 
திட்ைஙகள உருவாக்கபெட்ைன.

எடைாம் ஐந்தாண்டுத் திடைம்  
(1992 - 1997)

�  இத்திட்ைத்தில் யவடலவாய்பபு, கல்வி, 
சமூகநலம் யொன்்ற மனி்த வை 
யமம்ொடு நைவடிக்டககளுக்கு 
முன்னுரிடம பகாடுக்கபெட்ைது.

�  இத்திட்ை காலத்தில் இநதியாவிற்கான 
புதிய பொருைா்தாரக் பகாளடக 
அறிமுகபெடுத்்தெட்ைது.

�  இத்திட்ைத்தின் வைர்சசி இலக்கு 5.6%. 
ஆனால் 6.8% ஆணடு வைர்சசி 
எட்ைபெட்ைது.

ஒன�தாம் ஐந்தாண்டுத்திடைம்  
(1997 - 2002)

�  சமூக நீதியுைன் கூடிய சமமான 
வைர்சசிக்கு இத்திட்ைத்தில் முக்கிய 
கவனம் பகாடுக்கபெட்ைது

�  இத்திட்ைகால இலக்கான 7% வைர்சசி 
எட்ைபெைவில்டல. இநதியப 
பொருைா்தாரம் 5.6% வைர்சசிடய 
மட்டுயம அடைந்தது.

�த்தாம் ஐந்தாண்டுத்திடைம்  
(2002 - 2007)

�  இத்திட்ைம் அடுத்்த ெத்்தாணடுகளில் 
்தலா வருவாடய இரு மைஙகாக உயர்த்்த 
இலக்கு நிர்ணயித்்தது.

�  இத்திட்ைத்திற்கான முன் வடரவு 
D.P.்தார்(DHAR) அவர்கைால் 
்தயாரிக்கபெட்ைது. இத்திட்ைம் 1978 ஆம் 
ஆணடு (ஓராணடுக்கு முன்யெ) 
டகவிைபெட்ைது.

சுழல் திடைம்

1978-79 ஆம் ஆணடு ஒரு வருை 
காலத்திற்காக இசசுழல் திட்ைம் 
ப்தாைஙகபெட்ைது. இது ஐந்தாவது 
ஐந்தாணடு திட்ைத்ட்த நீக்கிய பி்றகு 
ப்தாைஙகியது.

ஆைாம் ஐந்தாண்டு திடைம் (1980 - 1985)

�  இத்திட்ைத்தின் அடிபெடை யநாக்கம் 
வறுடம ஒழிபபு மற்றும் ப்தாழில்துட்ற 
்தற்சார்பு ஆகும். ”வறுடம ஒழிபபு” 
(GARIBI HATAO) என்ெய்த இ்தன் 
இலட்சியமாகும்.

�  இது மு்தலீட்டு திட்ைத்ட்த 
அடிபெடையாக பகாணைது.

�  இத்திட்ைதின் வைர்சசி இலக்கு 5.2%. 
ஆனால் 5.7% வைர்சசி எட்ைபெட்ைது.

ஏழாம் ஐந்தாண்டுத்திடைம் (1985 - 1990)

�  இத்திட்ைத்தின் யநாக்கம் ்தன்னிட்றவுப 
பொருைா்தாரத்ட்த உருவாக்கு்தல் 
மற்றும் ஆக்கபபூர்வமான 
யவடலவாய்படெ வழஙகு்தல். 
ஆகியவற்ட்ற உளைைக்கியது.

�  மு்தன்முட்றயாக பொதுத்துட்றக்கும் 
யமலாக ்தனியார்துட்றக்கு முன்னுரிடம 
வழஙகபெட்ைது.இது ்தனியார் துட்றயின் 
பவற்றியாக அடமந்தது.

�  இத்திட்ைத்தின் வைர்சசி இலக்கு 5.0% 
ஆனால் 6.0% வைர்சசி காணபெட்ைது.
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8.14
லமம்�ாடடுக் குறியீடு

8.14.1  மனித லமம்�ாடடுக் 
குறியீடு   (HDI)   

1990 மு்தல் ஐக்கிய நாடுகள 
முன்யனற்்றக் கூட்ைடமபபு ஒவபவாரு 
ஆணடும் மனி்த யமம்ொட்டு அறிக்டகடயப 
பிரசுரம் பசய்கி்றது. இக்குறியீடு கீழ்க்கணை 
மூன்று குறியீடுகடை அடிபெடையாக 
பகாணைது. இக்குறியீடு நாடு, மாநிலம் 
மற்றும் மாவட்ை அைவில் ்தற்யொது 
்தயாரிக்கபெடுகி்றது. அரசாஙகத்திற்கு 
மக்களின் உணடமயான வாழ்க்டகத் 
்தரத்ட்தக் கணைறிய HDI ெயன்ெடுகி்றது.

நிதி ஆலயாக்

திட்ைக்குழு என்ெ்தற்கு மாற்்றாக 
நிதி ஆயயாக் என்னும் அடமபபு 2015ம் 
ஆணடு ஜனவரி 1ஆம் ய்ததி 
ஏற்ெடுத்்தபெட்ைது. இது நீடித்்த 
நிடலயான வைர்சசிடய 
ய ம ற் ெ ா ர் ட வ யி ை வு ம் , 
ஒருஙகிடணக்கவும் மற்றும் 
பசயல்ெடுத்்தவும் பசயல்ெடும். நிதி 
ஆயயாக் என்ெது இநதிய அரசின் 
திட்ைஙகடையும் பகாளடககடையும் 
கணகாணிக்கும் அறிவு டமயமாகும். 
ய்தசிய மற்றும் சர்வய்தச பொருைா்தார 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
நடைமுட்றகடையும், புதிய 
பகாளடககடையும் ஏற்ெடுத்்தவும், 
்தனிபெட்ை பிரசசிடனகளுக்கான 
ஆ்தரடவயும் ்தரும். இது சார்ந்த 
சா்தடனகடை புரிநது பகாளை 
்தனிபெட்ை ஆராய்சசிடய 
யமற்பகாளையவணடும்.  

�  இத்திட்ைம் 2012 ஆம் ஆணடில் வறுடம 
விகி்தத்ட்த 15% ஆக்க குட்றக்கும் 
குறிக்யகாடைக் பகாணடிருந்தது.

�  இத்திட்ைத்தின் வைர்சசி இலக்கு 8.0%. 
ஆனால் 7.2% மட்டுயம எட்ைபெட்ைது.

�திப்னானைாம் ஐந்தாண்டுத்திடைம்  
(2007 - 2012)

�  இ்தன் முக்கிய யநாக்கம் “விடரவான 
மற்றும் அதிகமான உளைைக்கிய 
வைர்சசியாகும்”

�  இ்தன் வைர்சசி இலக்கு 8.1%. ஆனால் 
எட்ைபெட்ைது 7.9% மட்டுயம.

�னிபரண்ைாம்  ஐந்தாண்டுத்திடைம்  
(2012 - 2017)

�  இ்தன் மு்தன்டம யநாக்கம் ”விடரவான 
அதிகமான உளைைக்கிய மற்றும் 
நிடலயான வைர்சசியய” ஆகும்.

�  இ்தன் வைர்சசி இலக்கு 8% ஆகும்

 சு்தநதிரம் அடைந்ததிலிருநது 
இநதியாவின் பொருைா்தார 
முன்யனற்்றத்தில் ஐந்தாணடு திட்ைஙகள 
முக்கிய ெஙகு வகித்துளைன எனக் 
பகாளைலாம். ெற்்றாக்குட்றயான 
வைஙகடைப ெயன்ெடுத்தி, எவவாறு 
அதிகெட்ச பொருைா்தாரப ெலன்கடைப 
பெ்றலாம், என்று இத்திட்ைஙகள 
வழிகாட்டியுளைன. இநதிய அரசு 
ஐந்தாணடுத் திட்ைஙகள முட்றடய 
யசாவியத் ரஷ்யாவிைமிருநது 
எடுத்துக்பகாணைது என்று ப்தரிநது 
பகாளவது மிக அவசியமாகும்.

11_Tamil Economic Chap 8_15.09.2018.indd   217 20-02-2020   13:21:54



218இந்தியப் ப�ொருளொதொரம் சுதந்திரத்திற்கு முன்னரும் பின்னரும்

வைர்சசிக் குறியீடு 1980 மு்தல் 2011 வடர 
குறிபபிைத்்தக்க அைவில் 
முன்யனறியுளைது. அ்தாவது மனி்த 
யமம்ொட்டுக் குறியீடு 1981-ல் 0.302 
லிருநது 2011-ல் 0.472 ஆக உயர்நதுளைது.

ஐக்கிய நாடுகள முன்யனற்்ற 
சடெயின் சமீெத்திய மனி்த முன்யனற்்ற 
அறிக்டகயின்ெடி (2016), 188 நாடுகளில் 
இநதியா 131-வது இைத்திலுளைது. 188 
நாடுகளில் இநதியா நடுத்்தர அைவிலான 
மனி்த யமம்ொட்டு வடையத்துக்குள 
உளைது. 2016 ஆம் ஆணடுக்கான மனி்த 
யமம்ொட்டு அறிக்டகயின்ெடி, 
இநதியாவில் உைல் நலம் மற்றும் 
வாழ்க்டகத் ்தரம் ஆகியவற்றில் 
காணபெடும் வட்ைார யவறுொடுகளினால் 
இநதியாவிற்கான மனி்த யமம்ொட்டு 
குறியீடு 27% சரிநதுளைது. 
இநதியாவிற்கான மனி்த யமம்ொட்டுக் 
குறியீடு 2010ல் 0.580 ஆக இருந்தது; 2015ல் 
0.624 ஆக உயர்நதுளைது. 2014 ஆம் 
ஆணடிலும் இநதியாவின் ்தரவரிடச 131 
ஆகயவ இருநத்து.

மனி்த யமம்ொட்டுக் குறியீட்டுக்கான 
கணக்கீைானது மனி்த வைர்சசிக்கான 
முக்கிய அம்சஙகடை பு்றக்கணித்துளைது 
என்று பிஸவஜித்குஹா (BISWAJEET GUHA) 
கூறியுளைார். அவர் HDI1, HDI2, HDI3 
மற்றும் HDI4 என்்ற நான்கு வி்தமான 
மனி்த யமம்ொட்டுக் குறியீடுகடை 
உருவாக்கியுளைார். HDI1 என்ெது ஐக்கிய 
நாடுகள யமம்ொட்டுத் திட்ைத்தின் மனி்த 
யமம்ொட்டு அறிக்டகயிடன 
பொறுத்துளைது. வாழ்க்டக்தரம், வறுடம 
ஒழிபபு மற்றும் நகரமா்தல் யொன்்ற மூன்று 
ெரிணாமஙகடைச யசர்பெ்தன் மூலம் 
அவர் மனி்த யமம்ொட்டுக் குறியீட்டுக்கான 
எல்டலடய விரிவுெடுத்தியுளைார்.

1)  வாழ்நாள (ஆயுட்காலம்) என்ெது 
பி்றபபின் யொது வாழ்நாள 
எதிர்ொர்பபின் மூலம் 
கணக்கிைபெடுகி்றது. 

2)  கல்வி ்தகுதி

3)  வாழ்க்டகத்்தரம் வாஙகும் சக்தியின் 
அடிபெடையிலான ்தனிநெர் 
வருமானத்ட்தக் பகாணடு 
கணக்கிைபெடுகி்றது.

மனி்த யமம்ொட்டுக் குறியீட்டைக் 
கணக்கிடுவ்தற்கு முன் குட்றந்த ெட்ச 
மற்றும் அதிகெட்ச மதிபபுகள ஒவபவாரு 
குறியீட்டிலும் ய்தர்நப்தடுக்கபெடுகின்்றன.

ஒவபவாரு ெரிமாணத்திலும் அ்தன் 
பசயல்ொடுகள 0-க்கும் 1-க்கும் 
இடையிலான மதிபபில் கீழ்க்கணை 
முட்றயில் கணக்கிைபெடுகி்றது.

ெரிமாணக்குறியீடு =

உணடம மதிபபு 
- குட்றந்தெட்ச மதிபபு

அதிகெட்ச மதிபபு – 
குட்றந்தெட்சமதிபபு

திட்ைக்குழுவின் 2011 ஆம் ஆணடு 
மனி்த யமம்ொட்டு அறிக்டகயின்ெடி மனி்த 

மனித லமம்�ாடடுக் குறியீடு 
(HDI)

HDI – என்ெட்த ொகிஸ்தான் நாட்டைச 
சார்ந்த பொருளியல் அறிஞர் மஹபூப உல் 
ஹக் (Mahbul ul Haq) என்ெவரும், 
இநதியாடவச யசர்ந்த அமர்த்தியா குமார் 
பசன் அவர்களும் 1990ல் யமம்ெடுத்தினர். 
இ்தடன ஐக்கிய நாடுகள முன்யனற்்ற 
திட்ைம் (UNDP) பவளியிட்ைது. இது 
எதிர்ொர்க்கபெடும் வாழ்நாள குறியீடு, 
கல்விக் குறியீடு மற்றும் பமாத்்த உளநாட்டு 
உற்ெத்தி அடிபெடையில் அடமக்கபெட்ைது.
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8.15

உளைது. HDI யில் வருமானம் 
யசர்க்கபெடுகி்றது. PQLI லிருநது 
வருமானம் நீக்கபெடுகி்றது. உைல் மற்றும் 
ெணம் சார்ந்த யமம்ொட்டை HDI 
குறிபபிடுகி்றது. PQLI உைல் சார்ந்த 
யமம்ொட்டை மட்டுயம குறிக்கி்றது.

பதாகுப்புகர

ஆஙகியலயர்கள இநதியாவிற்கு 
நல்ல ஆட்சிடய வழஙகுவட்த விை 
இநதியர்களிைமிருநது ெணத்ட்தப 
ெறிபெட்தயய ்தஙகள யநாக்கமாகக் 
பகாணடிருந்தனர் என்ெதுெலரின் 
கருத்்தாக இருந்தது. ஆஙகியலயர் 
ஆட்சியின் யொது சில சா்தகமான 
பசயல்ொடுகளும் நிகழ்ந்தன. அவர்கள 
”சதி” (உைன் கட்டை ஏறும் வழக்கம்) 
யொன்்ற மூைபெழக்கஙகடை ஒழித்்தனர். 
ப்தாைர்வணடி யசடவ, ஆஙகில பமாழி, 
கல்வி மற்றும் மு்தலாளித்துவப 
பொருைா்தாரத்திற்குத் ய்தடவயான 
கட்ைடமபபு மற்றும் அடிபெடை வசதிகடை 
உருவாக்கினர். சு்தநதிரத்திற்கு பி்றகு 
ெல்யவறு துட்றகளில் வைர்சசி 
இலக்குகடை அடையத் ய்தடவயான 
ெல்யவறு பகாளடககடை இநதிய அரசு 
ஐந்தாணடுத் திட்ைஙகளின் உ்தவியயாடு 
உருவாக்கியது. ஆனாலும் யமாசமான 
உைல்நலம், பெண சிசுக் பகாடல, 
குழநட்தப ொலின விகி்தம், கழிவட்ற 
உெயயாகித்்தல் குட்றவு மற்றும் சமூக 
பொருைா்தார ஏற்்றத்்தாழ்வுகள 
யொன்்றடவ முக்கிய சவால்கைாக  
இன்றும் ப்தாைர்கின்்றன.

இநதியா உட்ெட்ை ெல்யவறு நாடுகள, 
மனி்த யமம்ொட்டு குறியீட்டை கணக்கிைத் 
ய்தடவயான புளளி விவரஙகடை 
யமம்ெடுத்்தவும் குறியீட்டை 
விரிவுெடுத்்தவும் ப்தாைர்சசியான 
முயற்சிகள யமற்பகாணடு வருகின்்றன.

8.14.2  ப�ய்திைன 
குறியீடபைண் (PQLI)-
Physical  Quality of Life Index 

பசய்தி்றன் குறியீட்பைணடண (PQLI) 
யமாரிஸ டி.யமாரிஸ (MORRIS DMORRIS) 
உருவாக்கினார். இது ஒரு நாட்டின் 
வாழ்க்டகத் ்தரத்திடன 
அைவிைபெயன்ெடுகி்றது. இ்தற்காக அவர் 
எதிர்ொர்பபு ஆயுட்காலம், குழநட்த இ்றபபு 
வீ்தம் மற்றும் எழுத்்தறிவு வீ்தம் யொன்்ற 
மூன்று குறியீடுகடைப ெயன்ெடுத்தினார். 
ஒவபவாரு குறியீட்பைணணின் அைவும் 
1லிருநது 100 வடரயிலான எணகளுக்குள 
இருக்கும், எண 1 என்ெது ஒரு நாட்டின் 
யமாசமான பசயல்ொட்டைக் குறிக்கும் 100 
என்ெது மிகசசி்றபொன பசயல்ொட்டைக் 
குறிக்கும். எடுத்துக்காட்ைாக, 
எதிர்ொர்க்கபெடும் ஆயுளுக்கான 
குறியீட்டில், யமல் எல்டலயான 100 
என்ெது 77 வருை ஆயுளுக்கு 
வழஙகபெட்டுளைது. இக்குறியீட்டை 
ஸவீைன் நாடு 1973 ஆம் ஆணயை அடைநது 
விட்ைது. 1 என்்ற கீழ் எல்டலயானது 28 
வருை ஆயுளுக்கு வழஙகபெட்டுளைது. 
இ்தடன கயனா – பிசாவு (GUINEA – BISSAU) 
நாடு 1960 ஆம் ஆணடு  பெற்றுளைது. 
PQLI க்கும்  HDI க்கும் ஒரு யவறுொடு 

முதல் மூனறு நாடுகள் (HDI)
நார்யவ (0.949)

ஆஸதியரலியா (0.939)

சுவிட்சர்லாநது (0.939)
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ப�ாற்களஞ்சியம்

ஜமீனதாரி நிலவருவாடய 
அரசுக்கு 
பசலுத்்தக்கூடிய நில 
உரிடமயாைர்

மஹல்வாரி நில வருவாடய 
நிர்வகிக்ககூடிய கிராம 
மக்கைாலான குழு.

இரயத்துவாரி நிலத்ட்த 
ெயன்ெடுத்து்தல் 
மற்றும் கட்டுபெடுத்தும் 
உரிடமகடை நிலத்ட்த 
உழுெவயர 
பெற்றிருத்்தல்

�சுகமப்புரடசி விவசாய முட்றகடை 
நவீன ப்தாழில்நுட்ெ 
முட்றயில் புதுபபித்்தல்

ப�ாதுத்துகை வங்கி பெருவாரியான 
ெஙகுகடை 
அரசாஙகயம 
டவத்திருக்க்கூடிய 
வஙகி

தனியார்துகை வங்கி பெருவாரியான 
ெஙகுகள ்தனியார் 
கழகஙகள, 
நிறுவனஙகள மற்றும் 
்தனிநெர்கள வசம் 
இருபெது

லதசியமயமாதல் ்தனியார் பசாத்துக்கள 
மற்றும் உரிடமகடை 
அரசாஙகத்தின் 
உரிடமக்கு மாற்று்தல்

மனித லமம்�ாடடுக் 
குறியீடபைண்

மனி்த யமம்ொட்டை 
்தரமிைக் 
காரணமாகவுளை 
வாழ்வியல் 
எதிர்ொர்பபு, கல்வி, 
்தனிநெர் வருமானம் 
யொன்்ற புளளியியல் 
விவரஙகளின் மூலம் 
கணக்கிைபெடும் 
குறியீட்பைண.

வாழக்ககதர 
குறியீடபைண்

வாழ்க்டகயின் 
்தரத்திடன (ஒரு 
நாட்டின் நல்ல 
நிலடமடய) அைவிை 
உ்தவும் ஓர் 
அைவுயகால்

ம ா தி ரி  வி ்ன ா க் க ள்

� கு தி  -  அ

� ரி ய ா ்ன  ( அ ல் ே து )  ப � ா ரு த் த ம ா ்ன 
வி க ை க ய த்  ல த ர் ந் ப த டு க் க வு ம் .

1.  இநதியாவின் களளிக்யகாட்டைக்கு (CALICUT) 
வாஸயகாைாகாமா வருடக புரிந்த வருைம்  

அ) 1498
ஆ) 1948
இ) 1489
ஈ) 1849

2.  1614 இல் ்தாமஸ யரா யாரிைம் அனுமதி 
பெறுவதில் பவற்றி பெற்்றார்?

அ) அக்ெர்
ஆ) ஷொஜகான்
இ) ஜஹாஙகீர்
ஈ) நூர்ஜஹான்

3.  இநதியாடவ ஆளும் உரிடம கிழக்கிநதியக் 
கம்பெனியிைமிருநது ஆஙகியலய அரசுக்கு 
மாற்்றபெட்ை ஆணடு

அ) 1885
ஆ) 1858
இ) 1868
ஈ) 1878

4.  இரயத்வாரி மு்தன்மு்தலில் அறிமுகபெடுத்்தபெட்ை 
இைம்

அ) யகரைா
ஆ) வஙகாைம்
இ) ்தமிழ்நாடு
ஈ) மகாராஸடிரா
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