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    அறிமுகம்
1947இல் இந்தியா விடுதலையலைந்தப�ாது 

நாட்டின் ப�ாருளாதாரம் மிகவும் வலுவற்றதாகவும் 
�ை பிரச்சலைகலளயும் எதிரபகாணைது. 
வறுலையின் அளவு மிக அதிகைாக 
இருந்தது. ைககள் பதாலகயில் ஏ்றததாழ 80 
விழுககாட்டிைர கிராைப்பு்றஙகளில் வாழந்தபதாடு 
தஙகள் வாழவாதாரததிறகாக  அவரகள் 
பவளாணலைலயச ்சாரந்திருந்தைர. ஆஙகிபையர 
ஆட்சியின்ப�ாது லகவிலைத பதாழில்கள் ப�ரும் 

�ாதிப்புகளுககு உள்ளாகியதால் தி்றலைமிகக 
லகவிலைஞரகள் �ைர தஙகள் வாழவாதாரதலத 
இழந்தைர. இதன் விலளவாக பவளாண 
துல்றயில் ைககள் பநருககடி அதிகைாைபதாடு, 
பவளாணலையிலிருந்து ப�்றப்�டும் 
தனிந�ரின் தைாவருைாைமும் குல்றந்தது. நிை 
உலைலையாளரகள் ைறறும் �யிரிடுபவார அல்ைது 
விவ்சாயிகளுககுமிலைபய நிைவிய நிைப்பிரபுததுவ 
பிலைப்பு பவளாணலையின் இயல்�ாக இருந்தது. 
இவ்விவ்சாயிகள் நிைவுலைலை வரககததாரால் 
சுரணைப்�ட்ைைர.

ஓர் புதிய சமூக - ப�ொருளொதொர 
ஒழுஙகமைமை எதிர் ந�ொக்குதல்9

அலகு

கீழககாண�ைவறல்ற புரிந்து பகாள்ளுதல்
 � சுதந்திரம் அலைந்தப�ாது இந்தியாவின் ப�ாருளாதார நிலை

 �  இந்தியா ஒரு ்சைதரை, ைககளாட்சி நாைாதல் ைறறும் அதன் முககியததுவம்

 �  பவளாணலை, கிராைப்ப�ாருளாதாரம் ஆகியவறல்ற பைம்�டுதத 
பைறபகாள்ளப்�ட்ை நைவடிகலககள்
அ)  நிைசசீரதிருததஙகள் ைறறும் அவறறின் விலளவுகள் குறிதத ைதிப்பீடு
ஆ) �சுலைப்புரட்சியின் மூைம் பதாழில் நுட்� வளரசசி
இ) ஊரக வளரசசித திட்ைஙகள்
ஈ) ஊரக பவலைவாய்ப்புத திட்ைஙகள்

 � பதாழில்துல்ற வளரசசி
அ)  கைரகத பதாழில்களில் முதலீடு ப்சய்வதறகாை உததி ைறறும் அடிப்�லைக பகாட்�ாடுகள் 
ஆ)  பதாழில்கலள முல்ற�டுததும் பகாள்லககள், ்சட்ைஙகள் வாயிைாக தனியார பதாழில்கலளயும், 

நுகரலவயும் கட்டுப்�டுததுவதில் அரசு ைறறும் அர்சாஙகததின் �ஙகு
இ)  ப�ாதுததுல்றயின் �ஙகு
ஈ)  தாராளையைாககலும் அதறகுப் பிந்லதய நிலையும்

 � இந்தியாவில் ஐந்தாணடு திட்ைஙகள்

 � கல்வி - எழுததறிவில் ஏற�ட்ை முன்பைற்றமும் �ள்ளிக கல்வியின் விரிவாககமும்

 �  அறிவியல் ைறறும் பதாழில்நுட்�ம் – நாட்டில் அறிவியல் ஆராய்சசி ைறறும் பதாழில்நுட்� 
நிறுவைஙகளின் வளரசசி

கற்றலின் பநாககஙகள் 
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விடுதலைககு முந்லதய �திற்றாணடுகளில் 
பதாழில்துல்ற வளரசசியலைந்திருந்தது. 
ஆைால் அது மிக குல்றவாைதாகபவ இருந்தது. 
ைாட்ைா இரும்பு எஃகுத பதாழிற்சாலை ைட்டுபை 
நன்கறியப்�ட்ை கைரக பதாழிற்சாலையாகும். 
இதுதவிர �ருததி நூல்நூற்றல், பநய்தல், 
பவதிப்ப�ாருட்கள், காகிதம், ்சரககலர, ்சைல், 
சிபைணட் ஆகியலவ முககிய உற�ததிப் 
ப�ாருட்களாக இருந்தை. இதபதாழில்களுககுத 
பதலவயாை இயந்திரஙகலளப் ப�ாறியியல் துல்ற 
தயாரிததுக பகாடுததது. இருந்தப�ாதிலும் இததுல்ற 
சிறியதாக இருந்தபதாடு பவளாணதுல்றயில் 
பதலவககு அதிகைாக இருந்த பதாழிைாளரகளுககு 
குறிப்பிைததகக பவலைவாய்ப்ல� வழஙகும் 
வலுலவயும் ப�றறிருககவில்லை. உணலையில் 
1950இல் நாட்டின் பைாதத உள்நாட்டு உற�ததியில் 
பதாழில் துல்றயின் �ஙகு 13 விழுககாடுகளாகபவ 
இருந்தது. நுகரவுககாை உற�ததிப் ப�ாருட்களில் 
ப�ரும்�ாைாைலவ இ்றககுைதி ப்சய்யப்�ட்ைை. 
இந்தியாவில் இருந்த அந்நிய நாட்டு நிறுவைஙகளின் 
அலுவைகஙகள் ்சந்லதப்�டுததுதல், விற�லை 
ஆகியவறறில் ைட்டுபை ஈடு�ட்ைபதயன்றி 
உற�ததியில் ஈடு�ைவில்லை.

இவ்வா்றாக புதிய இந்தியஅரசு 
ப�ாருளாதாரதலத வளரததல், பவளாணதுல்ற 
நிலைலைகலள பைம்�டுததுதல், 
உற�ததித துல்றலய விரிவாககம் ப்சய்தல், 
பவலைவாய்ப்புகலளப் ப�ருககுதல், வறுலைலயக 
குல்றததல் ப�ான்்ற ைாப�ரும் கைலைகலள 
எதிரபகாணைது.
சைதர்ை �ொணியிலொன சமூகம்

ப�ாருளாதார வளரசசிலயப் �ை வழிகளில் 
அலையைாம். சுதந்திரைாை ப்சயல்�ாட்டு 
முல்றலயப் பின்�றறுவது ஒரு முல்றயாகும்; 
அதுபவ முதைாளிததுவப் �ாலதயாகும். ைறப்றான்று 
்சைதரைப் �ாலதலயப் பின்�றறுவதாகும். இந்தியா 
இரணைாவது �ாலதலயத பதரவுப்சய்தது. 
முந்லதய �ாைததில் கூறியவாறு, இந்திய 
அரசியைலைப்பின் முகவுலரயில் இந்தியா “ஒரு 
இல்றயாணலை உலைய, ்சைதரை, ைககளாட்சி 
குடியரசு” எை பதளிவாகக குறிப்பிைப்�ட்டுள்ளது. 
்சைதரை �ாணியிைாை வளரசசியின் பநாககஙகள்: 
ஏற்றதாழவுகலளக குல்றப்�து, சுரணைலை 
ஒழிப்�து, ப்சல்வம் ஓரிைததில் குவிககப்�டுவலதத 
தடுப்�து ஆகியைவாகும். ்சமூகநீதியாைது 
அலைதது குடிைககளும் கல்வி ைறறும் பவலை 
வாய்ப்பில் ்சைவாய்ப்ல�ப் ப�றுவதாகும். இது 
முககியைாக வளரசசி பதாைர�ாை ப்சயல்�ாடுகளில் 
அரசின் ப்சயல்தி்றன்மிகக �ஙபகறல� 
இன்றியலையாததாக ஆககுகி்றது.

ப வ ள ா ண ல ை யி ல் 
்சமூக ைறறும் ப�ாருளாதார 
நீதியாைது விவ்சாயிகளுககு 
அதிகாரம் அளிககும் 
நி ை ச சீ ர தி ரு த த ச 
ப்சயல்�ாடுகள் மூைம் 
அலையப்�டுதல் பவணடும். 
பதாழில்துல்றயில் அரசு 
ப�ாதுததுல்றயின் கீழ 
முககியத பதாழில்கலள 

உருவாககுவதில் ப்சயல்தி்றன் மிகக �ஙலக 
வகிககும். ஐந்தாணடு திட்ைஙகளின் கீழ, 
இலவயலைதலதயும் உள்ளைககிய முழுலையாை 
திட்ைமிைல் மூைபை ்சாதிகக பவணடும். இசப்சயல் 
திட்ைஙகள் ப்சாவியத ஒன்றியததின் விலரவாை 
ப�ாருளாதார வளரசசி அனு�வஙகளிலிருந்து 
ப�்றப்�ட்ைை. விலரவாை வளரசசியில் ப்சாவியத 
ஒன்றியம் ப�ற்ற பவறறிலய கணடு பநரு வியந்தார, 
ஆகபவ இசப்சயல்�ாட்டுத திட்ைததின், அடிததளைாக 
இருந்த கருததியல் ‘பநருவின் ்சைதரைம்’ எைக 
குறிப்பிைப்�டுகி்றது.

நைளொண் பகொளமக
சுதந்திரம் ப�ற்றப�ாது இந்தியாவில் 

பவளாணலையாைது �ை பிரச்சலைகளால் 
சூழப்ப�றறிருந்தது. ப�ாதுவாக உற�ததி 
குல்றவாைதாக இருந்தது. பைாதத உைவு 
தானிய உற�ததி நாட்டுைககள் அலைவருககும் 
உைவளிககப் ப�ாதுைாைதாக இல்லை. இதைால் 
அதிக அளவிைாை உைவு தானியஙகலள 
இ்றககுைதி ப்சய்யபவணடியதிருந்தது. பைாதத 
ைககள் பதாலகயில் 80 விழுககாட்டிைர தஙகள் 
வாழவாதாரததிறகு பவளாணலைலயச 
்சாரந்திருந்தைர. இந்நிலை தாைாகபவ தனிந�ரின் 
வருைாைதலத மிகவும் குல்றந்த நிலைககுக 
பகாணடு ப்சன்்றது. இததலகய சூழல் “ைல்றமுக 
பவலையின்லை” எை அலழககப்�டுகி்றது. 
அதாவது ைககளில் �ைர பவறு பதாழில்களுககு 
ைாறி ப்சன்றுவிட்ைாலும் பைாதத உற�ததி அளவு 
ைா்றாைல் இருப்�பதாடு பவளாண �ணிகலளத 
பதாைரந்து ப்சய்ய உ�ரியாக உள்ள �ணியாளரகள் 
உணலையில் பதலவயில்லை. ஆகபவ அவரகள் 
நலைமுல்றயில் பவலையற்றவரகபள. கிராைப்பு்ற 
ைககளிலைபய வறுலையின் அளவு மிகவும் 
அதிகைாக இருப்�பதாடு அவரகளில் 
ப�ரும்�ாைாபைார வட்டிககுக கைன் 
பகாடுப்ப�ாரிைம் ப�ருைளவு கைன் �ட்டிருந்தைர.

பவளாணலையின் பின்தஙகிய நிலைலய 
இரு காரணிகபளாடு பதாைரபு�டுததிப் �ாரககைாம். 
ஒன்று நிறுவை அடிப்�லையிைாைது, ைறப்றான்று 

ஜைஹர்லொல் ந�ரு
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்சட்ைபூரவைாை வரம்பு இல்லைபயன்�தால் 
ஜமீன்தாரகள் ப�ாதுவாக விவ்சாயிகளிைமிருந்து 
அதிக பதாலகயிலை வசூலிதது அவரகலள 
வறிய நிலைககு உள்ளாககிைர. ப�ாதுைககள் 
கருததின்�டி, ஜமீன்தாரகள் எனும் இவ்வகுப்பிைர 
நீதிபநறிமுல்றயற்றவரகள், ஆைம்�ர பிரியரகள், 
�யைற்றவரகள், சுயைாக ்சம்�ாதிககாத 
வருைாைததில் வாழகின்்றவரகள் என்று 
கருதப்�ட்ைைர. அவரகளின் உரிலைகலள 
ஒழிப்�தும் நிைஙகலள மீட்டு விவ்சாயிகளுககுத 
தருவதும் அரசின் ஒரு முககிய குறிகபகாளாைது.

ஆஙகிபையரகளால் மூன்று வலகயாை 
வருவாய் வசூல் முல்ற அறிமுகப்�டுததப்�ட்ைது. 
வஙகாளம் ைறறும் வைஇந்தியாவின் 
ப�ரும்�குதிகளில் அறிமுகம் ப்சய்யப்�ட்ை 
நிரந்தர நிைவரித திட்ைததின் கீழ, நிைவரிலய 
ப்சலுததும் ப�ாறுப்பு ஜமீன்தாரகள் எைப்�டும் 
குததலகதாரரகளிைம் விைப்�ட்ைது. 
பதன்னிந்தியாவில் ரயததுவாரி (ரயத 
என்்றால் விவ்சாயி என்று ப�ாருள்) முல்றயின் 
கீழ விவ்சாயிகள் நிைவரிலய பநரடியாக 
அர்சாஙகததிைம் ப்சலுததிைர. மூன்்றாவது முல்ற 
நாட்டின் ஒரு சிை இைஙகளில் ைட்டும் காைப்�ட்ை 
ைகல்வாரி முல்ற. இதில் நிைவரிலயச 
ப்சலுததுவது கிராைததின் கூட்டுப் ப�ாறுப்�ாகும்.

அரசியைலைப்பு உருவாககப்�டுவதறகு 
முன்�ாகபவ இந்தியாவின் �ை ைாகாைஙகள் 
ஜமீன்தாரி முல்றலய ஒழிககும் ்சட்ைஙகலள 
இயறறிை. 1949இல் உததரப்பிரபத்சம், ைததிய 
பிரபத்சம், பீகார, ப்சன்லை, அஸ்ாம், �ம்�ாய் ஆகிய 
�குதிகளில் இச்சட்ைம் அறிமுகம் ப்சய்யப்�ட்ைது. 
நிரந்தர நிைவரித திட்ைம் முதன் முதலில் 
அறிமுகைாை வஙகாளததில் 1955இல்தான் இச்சட்ைம் 
இயற்றப்�ட்ைது. நிைஙகள் ஜமீன்தாரகளிைமிருந்து 
எடுககப்�ட்டு குததலகதாரரகளிலைபய 
விநிபயாகம் ப்சய்யப்�ட்ைது. ைாநிை ்சட்ைைன்்றஙகள் 
ஜமீன்தாரகளுககு வழஙகப்�ைபவணடிய 
இழப்பீட்டுத பதாலககலளயும் �ரிந்துலர ப்சய்தை. 

நாட்டின் �ை �குதிகலளச ப்சரந்த ஜமீன்தாரகள் 
ஜமீன் ஒழிப்பு ்சட்ைஙகளின் அரசியைலைப்பு 
்சட்ைபூரவத தன்லைலய எதிரதது நீதிைன்்றதலத 
நாடிைர. இதன் பின்ைர அரசு இரணடு 
அரசியைலைப்புத திருததஙகலள நில்றபவறறியது. 
1951இல் முதல் திருததமும் 1955இல் நான்காவது 
திருததமும் பைறபகாள்ளப்�ட்ைை. இதன்�டி 
ஜமீன்தாரகள் தஙகளின் நிைஙகள் எடுததுக 
பகாள்ளப்�ட்ைது குறிதபதா இழப்பீடு குறிதபதா 
பகள்வி பகட்கும் வாய்ப்பு இல்ைாைல் ப�ாைது.

பதாழில்நுட்�ம் ்சாரந்தது. நிறுவைம் ்சாரந்த 
காரணிகள் என்�து, நிைவுலைலை வரககதலத 
ப்சரந்பதாருககும் விவ்சாயத பதாழிைாளர 
வரககதலதச ப்சரந்பதாருககுமிலைபய நிைவிய 
்சமூக ப�ாருளாதார உ்றவுகலளக குறிப்�தாகும். 
பதாழில்நுட்�க காரணிகள் என்�து சி்றந்த 
விலதகள், பைம்�டுததப்�ட்ை பவளாணலை 
முல்றகள், ர்சாயை உரஙகலளப் �யன்�டுததுதல், 
டிராகைர ைறறும் அறுவலை இயந்திரம் 
உள்ளிட்ை நீரப்�ா்சை வ்சதிகள் ஆகியவறப்றாடு 
பதாைரபுலையைவாகும். முதலில் நிறுவைம் ்சாரந்த 
குல்றகலளக கலளவது எை முடிபவடுதத அரசு, 
பவளாண நிலைலைகலள பைம்�டுததுவதறகாக 
நிைசசீரதிருததத திட்ை நைவடிகலககலளத 
பதாைஙகியது. இந்நைவடிகலககள் குறிதது அரசு சிை 
அடிப்�லை அனுைாைஙகலளக பகாணடிருந்தது. 
அலவ: ்சமூக ரீதியாக ஒரு நியாயைாை முல்ற 
உருவாககப்�டும். அதன் �யைாக விவ்சாயிகள் 
வலிலை ப�றுவபதாடு நிைஙகளின் உற�ததித 
தி்றன் அதிகரிககும்.

 9.1   நிலச்சீர்திருததஙகள ைற்றும் 
கிரொைப்புற ைறுசீரமைப்பு

இந்திய அரசியைலைப்பின்�டி பவளாணலை 
ைாநிை அரசுகளின் �ட்டியலில் இைம் 
ப�றறுள்ளது. அதன்�டி ஒவ்பவாரு ைாநிைமும் 
தனிததனியாக நிைசசீரதிருததஙகள் பதாைர�ாை 
்சட்ைஙகலள இயறறியாக பவணடும். இவ்வாறு 
நிைசசீரதிருததததின் அடிப்�லை வடிவம் அலைதது 
ைாநிைஙகளுககும் ப�ாதுவாக 
இருந்தாலும், சிை குறிப்பிட்ை 
வலககள் ்சாரந்த நிைசசீரதிருததச 
்சட்ைஙகள் இயற்றப்�டுவதில் 
ைாநிைஙகளிலைபய ஒபர சீராை 
தன்லையில்லை.
ஜமீனதொரிமுமற ஒழிப்பு

நாடு விடுதலை ப�றுவதறகு முன்ைபர, 
ஜமீன்தாரிமுல்ற ஒழிப்பு இந்திய பதசிய 
காஙகிரசினுலைய அறிகலகயின் ஒரு �குதியாக 
இைம் ப�றறிருந்தது. ஜமீன்தாரி என்்றால் என்ை? 
ஜமீன்தாரகள் என்ப�ார யார? ஜமீன்தார என்�வர 
நிைவுலைலையாளர வகுப்ல�ச ப்சரந்பதாராவர. 
ஆஙகிபையர ஆட்சியின் ப�ாது, நிரந்தர நிைவரித 
திட்ைததின் கீழ இலைததரகரகளாக நியமிககப்�ட்ை 
இவரகள் நிைவரிலய அரசுககுச ப்சலுததிவந்தைர. 
இவரகள் தஙகள் நிைஙகளில் விவ்சாயம் ப்சய்யும் 
விவ்சாயிகளிைமிருந்து குததலக வசூல் ப்சய்து 
அரசுககு நிரையம் ப்சய்யப்�ட்ை ஒரு பதாலகலய 
நிைவரியாக ப்சலுததக கைலைப்�ட்ைவரகள் ஆவர. 
விவ்சாயிகளிைமிருந்து ப�்றப்�டும் பதாலகககு 
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குததலகதாரரகள் அலைவருககும் குததலக 
உரிலைகள் ஒருப�ாதும் ைறுககப்�ட்ைதில்லை. 
எனினும் குததலகதாரரகள் குறுகியகாை 
அவகா்சததில் தாஙகள் பவளிபயற்றப்�ைைாம் 
என்�தால் அவரகள் எப்ப�ாதும் ஓரளவு நிச்சயைற்ற 
நிலைலையிபைபய வாழந்தைர.

குததலக சீரதிருததைாைது இரணடு 
குறிகபகாள்களுைன் பைறபகாள்ளப்�ட்ைது. நிை 
உலைலையாளரிைமிருந்து விவ்சாயிகலளப் 
�ாதுகாப்�தன் மூைம் அவரகளுககு அதிகாரைளிப்�து, 
ைறப்றான்று நிைததின் �யன்�ாட்டுததன்லைலய 
பைம்�டுததுவது, குததலகமுல்ற தி்றைற்றது எனும் 
கருததின் அடிப்�லையில் இரணைாவது குறிகபகாள் 
அலைந்தது. நிைதலத பைம்�டுததுவதறகாக அதில் 
முதலீடு ப்சய்யபவணடும் எனும் அககல்ற நிை 
உலைலையாளருககு அரிதாகபவ ஏற�டும். தஙகள் 
நிைஙகளிலிருந்து வருைாைதலதப் ப�றுவதில் 
ைட்டுபை அவரகள் ஆரவைாய் இருந்தைர. 
நிைததின்மீது உரிலையில்ைாத ஆைால் 
அதிகக குததலக பகாடுததுக பகாணடிருககும் 
குததலகதாரரகளுககும் அவ்வா்றாை 
அககல்றயில்லை. நிைததில் முதலீடு ப்சய்யும் 
அளவிறகு அவரகளிைம் உ�ரிப் �ைமுமில்லை.

குததலக சீரதிருதத ்சட்ைஙகள் மூன்று 
இைககுகலளக குறிலவதது இயற்றப்�ட்ைை.

(i) குததலகலய முல்றப்�டுததுவது.
(ii)  குததலகதாரரகளின் உரிலைகலள 

�ாதுகாப்�து.
(iii)  நி ை வு ல ை ல ை ய ா ள ர க ளி ை மி ரு ந் து 

நிைஙகலளப் �றிமுதல் ப்சய்து 
அவறறிறகாை உரிலைலய 
குததலகதாரரகளுககு அளிப்�து.

ைாநிைஙகளில் குததலக முல்றப்�டுததப்�ட்டு 
விலளச்சலில் நான்கில் ஒரு �ஙகாக இருந்தது, 
மூன்றில் ஒரு �ஙகாக ைாற்றப்�ட்டு ்சட்ைஙகள் 
இயற்றப்�ட்ைை. ஆைால் இது ஒருப�ாதும் 
பவறறிகரைாக நலைமுல்றப்�டுததப்�ைவில்லை. 
பவளாணதுல்றயில் பதாழிைாளரகளின் 
எணணிகலக உ�ரியாக இருகலகயில் நிைம் 
ப�ாதுைாைதாக இல்லை. அளிப்ல�க காட்டிலும் 
பதலவயின் அளவு அதிகைாக இருந்த சூழலில் 
விலைகலளக கட்டுப்�டுததும் நைவடிகலககளால் 
�யபைதுமில்லை. பைாததததில் அலுவைகப் 
�திவுகள் எதுவுமில்ைாைல் ைல்றமுகைாக குததலகத 
பதாலக உயரததப்�ட்ைது.

குததலகதாரரகளின் உரிலைகலளப் 
�ாதுகாககவும் குததலக உரிலைலய 

முடிவில் ஜமீன்தாரிமுல்ற ஒழிப்பு 1956இல் 
நில்றவு ப�ற்றது. இது மிகவும் பவறறிகரைாை 
நிைசசீரதிருததைாகும். இதன் மூைம் 30 ைட்்சம் 
குடியாைவரகளும் குததலகதாரரகளும் 62 ைட்்சம் 
பெகபைர நிைஙகளுககு உரிலையாளரகளாயிைர. 
ஜமீன்தாரகளுககு உணலையாக வழஙகப்�ட்ை 
பைாதத இழப்பீட்டுத பதாலக ரூ.16,420 
ைட்்சஙகளாகும். இது வழஙகப்�ை பவணடிய பைாதத 
இழப்பீட்டுத பதாலகயில் நான்கில் ஒரு �ஙபகயாகும்.

இருந்தப�ாதிலும் இசசீரதிருததததின் 
மூைம் திட்ைமிைப்�ட்ை பநாககஙகளில் ஒரு சிறு 
�குதிலய ைட்டுபை எட்ை முடிந்தது. இந்நிைஙகள் 
தஙகளது “தனிப்�ட்ை விவ்சாயததின்” கீழிருந்தை 
எை உரிலைபகாணைாடி ஜமீன்தாரகளால் 
குடியாைவரகலள பவளிபயறறிவிட்டு நிைஙகலள 
எடுததுகபகாள்ள முடிந்தது. இவ்வாறு ஜமீன்தாரி 
என்னும் அலைப்பு கலைககப்�ட்டு விட்ைாலும் 
�ை நிைவுலைலையாளரகள் பதாைரந்து 
ப�ருைளவிைாை நிைஙகலளத தஙகள்வ்சம் 
லவததிருந்தைர.

குததமக சீர்திருததம்
இந்தியாவில் �யிரிைப்�டும் பைாதத 

நிைததில் ஏ்றததாழ 50 விழுககாட்டு நிைஙகள் 
குததலக முல்றயின் கீழிருந்தை. குததலக 
என்�து குறிப்பிட்ை நி�ந்தலைகளின் கீழ 
விவ்சாயிகளால் நிை உரிலையாளரிைமிருந்து 
நிைதலதக குததலகககுப் ப�றும் ஏற�ாட்லைக 
குறிப்�தாகும். அலைததுக குததலகதாரரகளும் 
நிைமில்ைா விவ்சாயிகள் அல்ைர. �ை 
சிறிய நிைவுலைலையாளரகள் ஏலைய 
நிைவுலைலையாளரகளால் குததலகககு 
விைப்�டும் நிைஙகலளக கூடுதைாகப் ப�றறு 
விவ்சாயம் ப்சய்யவிரும்பிைர. சிை �ைம்�லைதத 
நிைவுலைலையாளரகளும் கூடுதைாக 
நிைஙகலளக குததலகககுப் ப�றறு விவ்சாயம் 
ப்சய்தைர. ப�ாதுவாகக குததலக என்�து 
ப�ாருளாக, நிைததில் விலளந்த விலளச்சலில் 
குறிப்பிட்ை �ஙகாகப் ப�்றப்�ட்ைது.

ப�ரும் நிைஉைலையாளரகள் நிைதலத 
குததலகதாரரகளுககு குததலகககு விடுவது 
என்�லத ்சாதாரைைாக ப்சய்துவந்தைர. 
வழககைாக குததலக ஏற�ாடுகள் நீணை 
காைததிறகுத பதாைரந்தது. நிைததின் 
ப்சாந்தககாரரால் ப�்றப்�ட்ை குததலகயாைது 
நிைததின் விலளச்சலில் 50 விழுககாைாகபவா 
அல்ைது அதறகு அதிகைாகபவா இருந்தது. இது 
மிக அதிகைாகும். குததலக ஒரு வழககைாை 
நைவடிகலகயாதைால் ஒப்�ந்தஙகள் அரிதாகபவ 
�திவு ப்சய்யப்�ட்ைை. இவ்வாறு நீணைகாைக 
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இச்சட்ைததில் சிைவலகயாை நிைஙகளுககு 
விதிவிைககும் அளிககப்�டிருந்தை. அலவயாவை, 
�ழதபதாட்ைஙகள், பதாட்ைஙகள் (காய்கறிகள், 
பூககள் விலளயும் நிைஙகள்), பைய்ச்சல் நிைஙகள், 
அ்றகபகாலை, ்சையம் ்சாரந்த நிறுவைஙகளுககுச 
ப்சாந்தைாை நிைஙகள், கரும்பு �யிரிைப்�டும் 
ப�ருந்பதாட்ைஙகள் ஆகியலவ இதில் அைஙகும். 
மிகப்ப�ரிய பவறறிலயப் ப�றறிருகக பவணடிய 
இந்த சீரதிருததம் நிை உச்சவரம்புச ்சட்ைததில் 
வழஙகப்�ட்ை சிை விதிவிைககுகலள சிைர 
�யன்�டுததிய விதம் குறிததும் நிை ஆவைஙகள் 
திருததம் குறிததும் விைர்சைஙகள் எழுந்தை.

இறுதியில் 65 ைட்்சம் பெகபைர நிைம் ைட்டுபை 
உ�ரி நிைைாக லகயகப்�டுததப்�ட்ைது. இந்நிைம் 55 
ைட்்சம் குததலகதாரரகளுககு தைா ஒரு 
பெகபைருககு ்சறப்ற கூடுதைாை நிைம் 
விநிபயாகம் ப்சய்யப்ப�ற்றது. 

விபைா�ா �ாபவ தைது 
பூமிதாை இயககததின் 
(Boodhan Movement) மூைம் 
ப�ரும் நிைவுலைலையாளரகள் 
தஙகளிைம் உ�ரியாக உள்ள 
நிைஙகலளத தாஙகளாபவ 
முன்வந்து வழஙக இைஙக 
லவதத முயறசிகள் ைககளின் 
கவைதலதப் ப�ரிதும் 
கவரந்தது.

ஒட்டுபைொதத ைதிப்பீடு
ஒட்டுபைாததைாகப் �ாரகலகயில் 

நிைசசீரதிருததச ்சட்ைம் மிகப்ப�ரும் பவறறிலயப் 
ப�்றவில்லை. ப�ாருளாதாரரீதியாக, நிை 
உரிலைலயயும் �ாதுகாப்ல�யும் ப�ற்ற 
பவளாண குடிைககளின் கீழ பவளாணதுல்ற 
ப்சழிதபதாஙகும் என்்ற கைவு கைவாகபவ 
இருந்தது. பைலும் உைரததகக அளவில் 
ப்சயல்தி்றனில் முன்பைற்றம் எதுவும் 
ஏற�ைவில்லை. அணலைககாைஙகளில் ஏற�ட்ை 
பதாழில்நுட்� வளரசசியிைால் பவளாணலை 
முன்பைறியுள்ளதால் அதிகம் தி்றலை வாய்ந்த 
நிைச ்சந்லத ஒன்று ப்சயல்�டுவதாகத பதரிகி்றது. 
அது நீணைகாை வளரசசிககு ஏதுவாக இருககும்.

்சமூகநீதி என்்ற �ரிைாைததில், நிைப் 
பிரபுததுவ முல்றயாை ஜமீன்தாரி முல்ற 
ஒழிககப்�ட்ைதால் நற�யலை அளிததுள்ளது. 
நிைசசீரதிருதத நைவடிகலககள் விவ்சாயிகலள, 
தஙகள் உரிலைகள் குறிதத அரசியல் விழிப்புைரவு 
ப�ற்றவரகளாக ைாறறியபதாடு அவரகலள 
அதிகாரம் மிககவரகளாகவும் ைாறறியுள்ளது.

விநனொ�ொ �ொநை

ைரபுரிலையாககுவதறகும் இயற்றப்�ட்ை ்சட்ைஙகளும் 
பவறறி ப�்றவில்லை. குததலக ஒப்�ந்தஙகள் 
வாய்பைாழியாகபவ பைறபகாள்ளப்�ட்ைபதாடு 
ஆவைஙகளிலும் �திவு ப்சய்யப்�ைவில்லை. 
ஆகபவ எந்த பநரததிலும் நிை உலைலையாளரால் 
தான் பவளிபயற்றப்�ைைாம் என்்ற அச்சததிபைபய 
குததலகதாரர வாழ பநரந்தது. குததலக சீரதிருததச 
்சட்ைஙகள் அறிவிககப்�ட்ைப�ாது, ப�ரும்�ாைாை 
நிைவுலைலையாளரகள் நிைஙகலளத திரும்�ப் 
ப�றறு ‘ப்சாந்தைாக விவ்சாயம்’ ப்சய்வதாகவும் 
குததலகதாரரகள் தஙகள் நிைஙகளில் பவலை 
ப்சய்யும் பதாழிைாளரகபள என்றும் கூறிைர. ஓரு 
முழுலையாை நலைமுல்றப்�டுததககூடிய நிை 
உச்சவரம்புத திட்ைம் இல்ைாத சூழலில் குததலக 
சீரதிருததஙகள் �யைறறுப் ப�ாயிை.

பகரளா ைறறும் பைறகு வஙகம் ஆகிய 
ைாநிைஙகளில் நிைசசீரதிருதத நைவடிகலககள் 
குறிப்பிைததகக பவறறியலைந்தது. நிைப்பிரபுததுவம் 
ஒழிககப்�ட்ைது. குறிப்பிைததகக வலகயில் 
பவறறிலயப் ப�ற்றாலும் குததலகதாரலர 
நிைததின் உரிலையாளராக ஆககுவதறகு 
பைறபகாள்ளப்�ட்ை நைவடிகலககள் கைலவயாை 
முடிவுகலளக பகாணடிருந்தை.

நில உச்சைரம்பு
நிை உச்சவரம்பு என்�து தனிந�ரகள் 

அதிக�ட்்சம் எவ்வளவு நிைஙகலளச 
ப்சாந்தைாக லவததுகபகாள்ளைாம் என்�லத 
குறிப்பிடுகின்்றது. இதலை நலைமுல்றப்�டுதத 
1950களுககுப் பின்ைர ்சட்ைஙகள் இயற்றப்�ட்ைை. 
தமிழநாட்டில் முதன்முல்றயாக 1961இல் 
நலைமுல்றப்�டுததப்�ட்ைது. 1972 வலர ஒரு ‘நிை 
உரிலையாளர’ எவ்வளவு நிைஙகலளச ப்சாந்தைாக 
லவததுக பகாள்ளைாம் என்�தறகு உச்சவரம்பு 
நிரையம் ப்சய்யப்�ட்டிருந்தது. 1972ககுப் பின்ைர 
அடிப்�லை அைகாைது ‘குடும்�ம்’ எை ைாற்றப்�ட்ைது. 
இதைால் நிை உரிலையாளர தைது குடும்� 
உறுப்பிைர ஒவ்பவாருவரும் ஒரு குறிப்பிட்ை 
அளவு நிைஙகளுககு உரிலையுலையவரகள் எை 
உரிலைபகார முடிந்தது. அந்நிைஙகளின் அளவு 
நிை உச்சவரம்பு நிரையம் ப்சய்த நிைததின் 
அளலவவிை மிகக குல்றவாகபவ இருந்தது.

நிைததின் தரம் ஒபரைாதிரியாக இல்ைாததால் 
நிை உச்சவரம்புச ்சட்ைததின் கீழ நிைஙகளின் 
அளலவ நிரையம் ப்சய்வது சிககல்கள் நில்றந்த 
�ணியாக இருந்தது. நீரப்�ா்சை நிைஙகள், ைாைாவரி 
நிைஙகள், ஒருப�ாக நிைஙகள் ைறறும் இருப�ாக 
நிைஙகள் ஆகியைவறல்ற பவறு�டுததிப் �ாரகக 
பவணடிய அவசியம் ஏற�ட்ைது. அபத ்சையததில் 
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எட்டியது. உற�ததிததி்றனும் அதிகரிததது. 
விவ்சாயிகளிைமிருந்த உ�ரி உைவு தானியஙகலள 
விலைககு வாஙகிய அரசு ப�ருைளவிைாை 
தானியக லகயிருப்ல� ஏற�டுததி அவறல்ற இந்திய 
உைவுக கழகததிறகுச (Food Corporation of India – 
FCI) ப்சாந்தைாை ப்சமிப்புக கிைஙகுகளில் ப்சமிதது 
லவததது. இவ்வாறு ப்சமிககப்�ட்ை உைவு 
தானியஙகள் ப�ாது விநிபயாகத திட்ைததின் மூைம் 
(Public Distribution System – PDS) ைககளுககுக 
கிலைககுைாறு ப்சய்யப்�ட்டு ைககளுககாை உைவு 
�ாதுகாப்பும் உறுதி ப்சய்யப்�ட்ைது. 

ைறப்றாரு ்சாதகைாை அம்்சம் யாபதனில் 
�ால் ைறறும் முட்லை உற�ததியாைது பதாைரந்து 
அதிகரிததது என்�பதயாகும். இதன் காரைைாக, 
அலைதது வருைாைக குழுவிைரின் உைவுப் 
�ழககம் பைலும் �ன்முகப்�டுததப்�ட்ைது. 

இந்தியாவில் உைவு உற�ததிலய அதிகரிககச 
ப்சய்தது என்்ற நிலையில் �சுலைப்புரட்சி மிகவும் 
பவறறிகரைாைதாக இருந்தப�ாதிலும், அது சிை 
எதிரைல்றயாை விலளவுகலளயும் ஏற�டுததியது. 
முதைாவதாக வ்சதிவாய்ப்புகள் நில்றந்த 
�குதிகள், வ்சதிவாய்ப்புகள் குல்றந்த �குதிகள் 
ஆகியவறறிறகு இலையிைாை ஏற்றதாழவுகலள 
அதிகரிததது. காைப்ப�ாககில் விவ்சாயிகளிலைபய 
அதிகஅளவில் ர்சாயை உரஙகலளயும் பூசசிக 
பகால்லி ைருந்துகலளயும் �யன்�டுததும் �ழககம் 
ஏற�ட்ைதன் விலளவாகச சூழலியல் பிரச்சலைகள் 
பதான்்றைாயிை. நாட்டின் �ை �குதிகளில் மீணடும் 
இயறலக விவ்சாயததிறகுத திரும்பும் ைைநிலை 
ஏற�ட்டுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ை விலை பகாடுதத 
பின்ைபர வளரசசி ஏற�டுகி்றது என்�து கறறுக 
பகாள்ள பவணடிய �ாைைாகும்.

ஊரக ைளர்ச்சித திட்்டஙகள (RDP)
1970களில் பதாழில் துல்றயிலும் 

பவளாணலையிலும் வளரசசி ஏற�ட்ை பின்ைரும் 
வறுலை குல்றயவில்லை. வறுலைபயனும் 
பிரச்சலை வளரசசியால் தீரததுவிடும் என்்ற 
அனுைாைம் நில்றபவ்றவில்லை. பைலும் 
ஒட்டுபைாதத ைககள் பதாலகயில் ஏ்றததாழ 
்சரி�ாதியிைர வறுலைகபகாட்டுககுக கீபழ 
வாழவதாகக கணைறியப்�ட்ைது (ஒரு ைனிதர உயிர 
வாழவதறகு பதலவப்�டும் கபைாரிகலள வழஙகும் 
உைவுப்�ணைஙகலள வாஙகுவதறகு அவர 
எவ்வளவு ப்சைவு ப்சய்கி்றார என்�பத வறுலைக 
பகாட்டுககாை வலரயல்ற). வறுலைக பகாட்டுககு 
கீழுள்ளவரகளின் விழுககாடு உயரவில்லை, 
ஆைால் ைககள் பதாலக ப�ருகுவதால் வறுலைக 
பகாட்டுககு கீழ வாழும் ைககளின் எணணிகலக 
பதாைரந்து அதிகரிதத வணைமிருககி்றது.

 9.2   நைளொண்மையின ைளர்ச்சி
�சுமைப் புரட்சி

1960களின் இலைப்�குதியில் இந்தியாவில் 
உைவு உற�ததியின் நிலை மிகவும் 
கவலையளிப்�தாக இருந்தது. உைவுப் 
ப�ாருட்கலள இ்றககுைதி ப்சய்வதறகாக நாடு மிகப் 
ப�ருைளவில் ப்சைவு ப்சய்தது. நிைசசீரதிருததஙகள் 
விவ்சாய உற�ததியின் மீது எவ்விதத தாககதலதயும் 
ஏற�டுததவில்லை. ஆகபவ அரசு பவளாணலைலய 
பைம்�டுதத பதாழில்நுட்�ம் எனும் ைாறறு வழிகலள 
நாடிை. 1965இல் நீரப்�ா்சை வ்சதியுள்ள சிை 
பதரந்பதடுககப் �குதிகளில் அதிக ைகசூலைத தருகி்ற 
(உயரரக வீரிய விததுகள் - HYV) பகாதுலை, பநல் 
ஆகியை �யிரிைப்�ட்ைை.

ைரபு்சாரந்த விவ்சாயதலதப் ப�ாைல்ைாைல், 
அதிக ைகசூலைத தருகி்ற விலத ரகஙகளுககு 
அதிக நீரும் டிராகைர ப�ான்்ற இயந்திரஙகளும் 
இர்சாயை உரஙகள் ைறறும் பூசசி பகால்லி 
ைருந்துகள் ஆகியை பதலவப்�ட்ைை. 
பதாைககததில் ப்சாதலைமுயறசித திட்ைஙகளில் 
கிலைதத பவறறியின் விலளவாக நாடு முழுவதும் 
அதிக விலளச்சலைத தருகின்்ற வீரிய விலதகள் 
�யன்�டுததப்�ட்ைை. ப�ாதுவாக இம்முயறசி 
�சுலைப் புரட்சி என்ப்ற குறிப்பிைப்�டுகி்றது. 
இம்முல்றயில் இர்சாயை உரஙகளுககும் 
பூசசிபகால்லி ைருந்துகளுககுைாை பதலவ மிகப் 
ப�ருைளவுககு அதிகரிததால் அலவ பதாைர�ாை 
பதாழிற்சாலைகளும் வளரசசி ப�ற்றை.

இந்தியொவில் �சுமைப் புரட்சி

இறுதியாக, இரு�து ஆணடுகளுககுள்ளாகபவ 
இந்தியா உைவுதானிய உற�ததியில் 
தன்னில்றவு ப�ற்றது. 1960-61இல் 35 மில்லியன் 
ைன்களாக இருந்த பைாதத அரிசி உற�ததி 
2011-12இல் 104 மில்லியன் ைன்களாக உயரந்தது. 
இபத காைப்�குதியில் பகாதுலை உற�ததி 11 
மில்லியன் ைன்களிலிருந்து 94 மில்லியன் ைன்கலள 
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கைன்கள் (ைததிய ைறறும் ைாநிை நிரவாகம் 
தஙகளுககுள் ்சைைாகப் �கிரந்துபகாள்கின்்றை) 
ஆகியலவ மூைம் ஈடு ப்சய்யப்�ட்ைது. உதவிலயப் 
ப�றும் குடும்�ததின் ப�ாருளாதாரநிலைககு 
ஏற்றவாறு ைானியஙகளும் ைாறு�ட்ைை. அலவ 
சிறு விவ்சாயிகளுககு 25 விழுககாைாகவும் 
குறு விவ்சாயிகள் ைறறும் விவ்சாயத 
பதாழிைாளரகளுககு 33.3 விழுககாைாகவும், 
�ழஙகுடியிைர குடும்�ஙகளுககு 50 
விழுககாைாகவும் இருந்தை. பதரந்பதடுககப்�ட்ை 
விவ்சாயக குடும்�ஙகளுககு வஙகிகள் கைன் 
பகாடுதததன் வழியாக ப்சாததுககாை மூைதைச 
ப்சைவின் மீதி ்சரி ப்சய்யப்�ட்ைது. 1999ஆம் 
ஆணடு வலரயில் 53.5 மில்லியன் குடும்�ஙகலள 
இததிட்ைம் ப்சன்்றலைந்தது.

விவ்சாயக குடும்�ஙகளுககு வழஙகப்�ட்ை 
ப்சாததுககளில் 50 விழுககாடு கால்நலைகளாகவும் 
(�ால் உற�ததி) 25 விழுககாடு விவ்சாயம் அல்ைாத 
பவறு �ணிகளுககாகவும், 15 விழுககாடு சிறிய 
அளவிைாை நீரப்�ா்சைப் �ணிகளுககாகவும் 
விநிபயாகம் ப்சய்யப்�ட்ைை. ஒருஙகிலைந்த ஊரக 
வளரசசித திட்ைததின் �ணிகள் �ை ப�ாருளாதார 
நிபுைரகளாலும், அரசு அலைப்புகளாலும் 
ைதிப்பிைப்�ட்ைை. இததிட்ைததின் இறுதி 
விலளலவப் �றறி �ை ஆய்வுகள் நைததப்�ட்ைை.

�யைாளிகலளத பதரிவு ப்சய்வதில் 
பதளிவாை நலைமுல்றயில்ைாதது, ஒவ்பவாரு 
குடும்�ததிறகுைாை முதலீடு குல்றவாக 
இருந்தது, திட்ைதலத நலைமுல்றப்�டுததிய 
காைததிறகுப் பிந்லதய தணிகலகயில்ைாதது, 
பிராந்திய அளவில் வறுலைகபகாட்டிறகு பைபை 
பகாணடுவருவதறகாை �யைாளிகலள 
அலையாளம் காணுவதில் ஏற்றதாழவு ஆகியலவ 
முககிய பிரச்சலைகளாக இருந்தை.

இததிட்ைததால் அலையப்�ட்ை குறிப்பிைததகக 
பவறறிலயக கருததில் பகாணடு கிராைப்பு்ற 
ஏலழகளின் சுய பவலைவாய்ப்ல� 
பைம்�டுததுவதறகாை ஒரு திட்ைைாக 1999இல் இது 
ைறுசீரலைககப்�ட்ைது.

ைகொதைொ கொந்தி நதசிய ஊரக நைமலைொய்ப்பு 
உறுதிச் சட்்டம், 2005 (MGNREGA)

இந்தியாவில் பதாைரந்து �ை ஆணடுகளாக 
பைறபகாள்ளப்�ட்ை தீவிர முயறசிகளின் காரைைாக, 
வறுலைக பகாட்டுககுக கீபழ வாழும் குடும்�ஙகளின் 
எணணிகலக கணி்சைாகக குல்றந்துள்ளது. 
அணலைக காைஙகளில் விவ்சாயம் அல்ைாத 
பவலைவாய்ப்புகலளப் ப�ருககுவதன் மூைைாகபவ 

கிராைப்�குதிகள், நகரப்�குதிகள் ஆகிய 
இரணடிலும் வறுலை நிைவுகி்றது. ஆைால் 
ைககள் பதாலகயில் நான்கில் மூன்று �குதியிைர 
கிராைப்பு்றஙகளில் வாழவதால் கிராைப்பு்ற வறுலை 
மிகவும் பநருககடி மிகுந்த பிரச்சலையாய் இருககி்றது, 
எைபவ உைைடி கவைம் பதலவப்�டுகி்றது. சிை 
குறிப்பிட்ை ்சமூகக குழுககளாை சிறு ைறறும் குறு 
விவ்சாயிகள், நிைைற்ற பதாழிைாளரகள் ைறறும் 
வளம்குன்றிய நிைஙகளிலிருந்த ஒடுககப்�ட்ை 
பிரிவிைர, நீரப்�ா்சை வ்சதிகள் ைறறும் வளைாை 
நிைமில்ைா �குதி ைககள் ஆகிபயாரிலைபய 
வறுலையின் அளவு மிக அதிகைாக உள்ளது.

கிராைப்பு்ற வறுலைலயப் ப�ாககுவதறகாக 
அர்சாஙகததால் முழுவீசசில் ஊரக வளரசசித 
திட்ைஙகள் அறிமுகம் ப்சய்யப்�ட்ைை. ்சமூக 
வளரசசித திட்ைஙகள், �ஞ்சாயததுராஜ் ப�ான்்ற 
உள்ளாட்சி நிறுவைஙகலளப் புதுப்பிப்�து, சிறு குறு 
விவ்சாயிகலளப் ப�ான்்ற குறிப்பிட்ை குழுககலள 
இைககாகக பகாணை திட்ைஙகள் ஆகியலவ 
இதில் அைஙகும். கிராைப்பு்றக குடும்�ஙகள் 
விவ்சாயததிலிருந்து ப�றும் வருைாைதலத 
அதிகப்�டுததுவதறகு வருைாைததிறகாை பவறு 
வழிகலள அலைததுக பகாடுப்�தில் அதிக அககல்ற 
ப்சலுததப்�ட்ைது. அவ்வா்றாை இரணடு ப�ரும் 
திட்ைஙகள் மிக விரிவாக கீபழ விளககப்�ட்டுள்ளை.

ஒருஙகிமைந்த ஊரக ைளர்ச்சித திட்்டம் (IRDP) 
1980 – 1999

1980இல் ‘ஒருஙகிலைந்த ஊரக வளரசசித 
திட்ைம்’ என்்ற ப�யரில் ஓர ஒருமுகப்�டுததப்�ட்ை 
திட்ைம் அறிமுகம் ப்சய்யப்�ட்ைது. கிராைப்பு்ற 
குடும்�ஙகளின் ப�ாருளாதார நிலைலய 
உயரததுவதறகு அவரகளுககு சிை ப்சாததுககலள 
வழஙகுவது இததிட்ைததின் பநாககைாகும். இதன் 
மூைம் அவரகள் வறுலையிலிருந்து பவளிபய வர 
இயலும். அது நிைதலத பைம்�டுததுவதறகாகபவா, 
�ால் உற�ததிககாகப் �சுககள் அல்ைது ஆடுகலள 
வழஙகுதல் அல்ைது சிறிய கலைகள் லவககபவா 
அல்ைது பவறு வணிகத பதாைர�ாை வியா�ாரஙகள் 
ப்சய்வதறகாை உதவியாகபவா இருககைாம். 
நாட்டிலிருந்த 5011 ஊராட்சி ஒன்றியஙகளிலும் 
இததிட்ைம் அறிமுகம் ப்சய்யப்�ட்ைது. இதன் இைககு 
ஐந்து ஆணடுகளில் (1980-1985), ஒவ்பவாரு 
ஊராட்சி ஒன்றியததிலும் ஆணபைான்றுககு 
600 குடும்�ஙகளுககு உதவிகள் வழஙகுவது, 
இந்த உதவிகள் 15 மில்லியன் குடும்�ஙகளுககு 
ப்சன்்றலைவலத பநாககைாகக பகாணடிருந்தது.

இவ்வாறு வழஙகப்�ட்ை மூைதை 
ப்சாததுகளுககாை ப்சைவு, ைானியஙகள் ைறறும் 
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இதறகு முந்லதய பவலைவாய்ப்புகலள 
உருவாககும் திட்ைஙகளில் கிராைப்பு்ற ஏலழ 
ைககளுககு பவலைலயக பகட்டுப்ப�றும் 
உரிலை தரப்�ைவில்லை. தஙகளுககு பவலை 
பவணடும் எைக பகட்�தறகு அவரகளுககுச 
்சட்ைபூரவைாை உரிலை தரப்�ட்ைபத இச்சட்ைததின் 
குறிப்பிைததகக அம்்சைாகும். இததிட்ைம் கிராை 
�ஞ்சாயததுககளால் நலைமுல்றப்�டுததப்�டுகி்றது. 
பவலைபவணடுபவார விணைப்பிகக 
பவணடும். அவரகளுககு பவலைககாை 
அட்லை வழஙகப்�டும். 15 நாட்களுககுள்ளாக 
உள்ளாட்சிததுல்ற நிரவாகிகள் அவரகளுககு 
பவலை வழஙக பவணடும். இல்லைபயனில் 
விணைப்�தாரர பவலையில்ைாபதாருககாை 
உதவிதபதாலகலயப் ப�றுவதறகு உரிலை 
உலையவராகிவிடுவார. பவலை நலைப�றும் 
இைைாைது விணைப்�தாரரின் வீட்டிலிருந்து  
5 கிபைா மீட்ைர பதாலைவிறகுள் இருததல் பவணடும்.

இப்�ணியில் ஒப்�ந்ததாரரகலள ஈடு�டுததக 
கூைாது. இலைததரகரகள் தஙகளுககாை ைா�தலத 
பவலை ப்சய்பவாரின் ஊதியததிலிருந்து எடுததுக 
பகாள்வலத தவிரப்�தறகாகபவ இந்த ஏற�ாடு. 
வழஙகப்�டும் ஊதியததிறகும் முதலீடு ப்சய்யப்�ட்ை 
மூைதைததிறகுைாை விகிதம் 60:40 ஆகும். 
பவலை ப்சய்பவாரில் மூன்றில் ஒரு �குதியிைர 
ப�ணகளாக இருததல் பவணடும். ஆணகள் 
ப�ணகள் இருவருககும் ஒபர ைாதிரியாை ஊதியம்  
வழஙகப்�ை பவணடும். 

ைககள் நைததிட்ைஙகலள முல்றயாக 
நலைமுல்றப்�டுததுவது குறிதது ஆய்வுகள் 
பைறபகாள்ளப்�ட்ைை. பநரைல்றயாை அம்்சஙகள் 
எை எடுததுக பகாணைால், பதாழிைாளியின் 
ப�ரம்ப�சும் ்சகதி அதிகரிதததால் பவளாண 
பவலைகளுககாை ஊதியம் உயரந்தது. 
விவ்சாய பவலைகள் இல்ைாத காைப்�குதியிலும் 
வ்றட்சியின் ப�ாதும் விவ்சாயத பதாழிைாளரகள் 
நகரஙகளுககுக குடிப�யரவது இதைால் 
குல்றககப்�ட்ைது. ப�ணகள் ப�ருைளவில் 
இவ்பவலைகளில் �ஙபகறறுக பகாணடிருப்�தும், 
இததிட்ைம் அவரகலள அதிகாரமிககவரகளாக 
ைாறறியிருப்�தும் இததிட்ைததின் மிக முககியப் 
�யன்களாகும். 

பவளிப்�லைததன்லை ைறறும் சிககைற்ற  
�ரிைாற்றதலத உறுதிப்சய்யும்ப�ாருட்டு, 
பதாழிைாளரகளுககாை ஊதியம் அவரகளுலைய 
வஙகி அல்ைது அஞ்சைகக கைககில் பநரடியாகச 
ப்சலுததப்�டுகி்றது. குடிலைச ்சமூகஅலைப்புகள், 
தன்ைாரவ நிறுவைஙகள் ஆகியவறறின் 
ஈடு�ாட்டிைாலும் அரசியல் பிரதிநிதிகளின் 

கிராைப்பு்ற வறுலைலய ஒழிககமுடியும் என்�து 
�ரவைாக ஏறறுக பகாள்ளப்�ட்டுள்ளது. கைந்த �ை 
ஆணடுகளில் புதிய பவலை வாய்ப்புகலள 
உருவாககுவதறகாகப் �ை திட்ைஙகள் அறிமுகம் 
ப்சய்யப்�ட்ைை. அலவகளில் �ை பவலைவாய்ப்பு 
உறுதித திட்ைததுைன் இலைககப்�ட்டுள்ளை. நம் 
நாட்டில் இன்ல்றயஅளவில் இததுல்றயில் 
ப்சயல்�டும் மிகப்ப�ரிய திட்ைம் இதுபவயாகும்.

பதசிய ஊரக 
ப வ ல ை வ ா ய் ப் பு 
உறுதிச ்சட்ைைாைது 
(பின்ைர ைகாதைா 
காந்தி பதசிய ஊரக 
ப வ ல ை வ ா ய் ப் பு த 
திட்ைம் என்று ப�யர 
ைாற்றம் ப்சய்யப்�ட்ைது), 
கிராைப்பு்ற ஏலழக 
கு டு ம் � ங க ளி ன் 
வ ா ழ வ ா த ா ர த ல த 

�ாதுகாககும் பநாககததுைன் 2005இல் 
இயற்றப்�ட்ைது. ஒவ்பவாரு குடும்�தலதச ப்சரந்த, 
வயதுவந்த உறுப்பிைரகளுககு தனிததி்றைற்ற 
உைல் உலழப்பு, பவலைலயச ப்சய்ய விருப்�ம் 
உலையவரகளுககு, ஒவ்பவாரு ஆணடும் 100 
நாட்களுககு ஊதியததுைன் கூடிய பவலைலயக 
பகாடுப்�தன் மூைபை இலத பவறறிகரைாகச 
ப்சய்தது. ஒவ்பவாரு வருைமும் மூன்று 
ைாதஙகளுககு பவளாண �ணிகள் இல்ைாத 
காைஙகளில் பவலை எதுவும் கிலைககாைலிருககும் 
கிராைப்பு்றம் ்சாரந்த ஏலழக குடும்�ஙகளுககு 
இததிட்ைம் ஓரளவு உதவுவதாக இருககும். 
இம்முயறசியின் கீழ பைறபகாள்ளப்�டும் �ணிகள் 
கிராைப்பு்றஙகளில் ்சாலைகள், கால்வாய்கள், சிறிய 
நீரப்�ா்சை பவலைகள், ைரபு ்சாரந்த நீர நிலைகலள 
மீட்பைடுததல் ப�ான்்ற நீணை காைம் �யன்தரும் 
ப்சல்வஙகலள உருவாககும்.

இதறகு முந்லதய, இைககு நிரையம் 
ப்சய்யப்�ட்ை ஊரக வளரசசித திட்ைஙகள் வறுலைக 
பகாட்டிறகுக கீழவாழும் குடும்�ஙகலளக 
கணைறிதலை அடிப்�லையாகக பகாணடிருந்தபதாடு 
தகுதிப�்றாத குடும்�ஙகளும் பதரவு ப்சய்யப்�ட்ைதாக 
�ை புகாரகள் எழுந்தை. ைகாதைா காந்தி பதசிய ஊரக 
பவலைவாய்ப்பு உறுதிச ்சட்ைம் அலைதது கிராைப்பு்ற 
குடும்�ஙகளுககும் ப�ாருந்தக கூடியதாகும். 
ஏபைனில் இது சுய இைககு பகாணை ஒரு திட்ைம் 
என்�பதாடு கல்விததகுதி உலையவரகபளா, 
வ்சதியாை பின்புைதலதக பகாணைவரகபளா 
குல்றந்த�ட்்ச ஊதியததிறகு உைல் உலழப்பு 
பவலை ப்சய்ய முன்வர ைாட்ைாரகள்.
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ப�ான்்றவறறிறகாகவுபை அரசு கைரகத 
பதாழில்களின் வளரசசிககு முககியததுவைளிததது. 
சுரணடும் தன்லை பகாணைதாகவும், மிகுந்த ைா� 
பநாககம் பகாணைதாகவும் ஒரு சிறிய முதைாளிகள் 
வரககததிறகு ைட்டும் �யைளிககக கூடியதாக 
உள்ள தனியார முதலீட்லைக கட்டுப்�டுதத 
பவணடும் என்�பத இவ்வளரசசி ைாதிரியின் ்சமூக 
பநாககைாகும்.

பதொழிற்பகொளமக

இந்பநாககஙகலள பைம்�டுததுவதறகாக 
பதாைரசசியாை பதாழிறபகாள்லக அறிவிப்புகள் 
ஏறறுகபகாள்ளப்�ட்ைை. முதல் பகாள்லக அறிகலக 
1948இல் அறிவிககப்�ட்ைது. இது பதாழிைகஙகலள 
நான்கு வலககளாகப் பிரிததது.

1.  ப�ாரததுல்ற ்சாரந்த பதாழிைகஙகள் அரசின் 
முறறுலைகளாக இருககும் (அணு்சகதி, 
ரயில்பவ, ஆயுதஙகள், ராணுவத தளவாைஙகள்).

2.  பதசிய முககியததுவம் வாய்ந்த 18 
பதாழிைகஙகள் (கைரக இயந்திரஙகள், உரம், 
வீரியமிகக ர்சாயைஙகள், ப�ாரககருவிகள், 
ைற்றலவ) அரசின் கட்டுப்�ாட்டின் கீழ இருககும்.

3.  ப�ாதுததுல்ற ைறறும் தனியாரதுல்ற ஆகிய 
இரணடிலும் இைம்ப�றும் பதாழிைகஙகள்.

4.  தனியாரதுல்றலயச ப்சரந்த பதாழிைகஙகள்.

1956இல் நில்றபவற்றப்�ட்ை பதாழில் 
பகாள்லகத தீரைாைபை மிகவும் உறுதியாை 
பகாள்லக அறிகலகயாகும். அது பதாழிைகஙகலள 
மூன்று வலககளாகப் பிரிததது. அட்ைவலை 
‘அ’ வில் இைம்ப�ற்ற பதாழிைகஙகள் அரசின் 
முறறுரிலையின் கீழிருந்தை; அட்ைவலை 
‘ஆ’ வில் இைம் ப�ற்ற பதாழிைகஙகள் அரசு புதிய 
அைகுகலளத பதாைஙகைாம், ஆைால் தனியார 
துல்றயிைரும் தஙகள் அைகுகலள அலைககைாம் 
அல்ைது விரிவாககைாம்; மீதமுள்ள பதாழிைகஙகள் 
அட்ைவலை 'இ' யில் இைம் ப�ற்றை.

1951இல் இயற்றப்�ட்ை பதாழில் வளரசசி ைறறும் 
முல்றப்�டுததுதல் ்சட்ைம் தனியார துல்றலயக 
கட்டுப்�டுததுவதறகு முககியைாை கருவியாகும். 
இச்சட்ைம் அரசிைமிருந்து உரிைம் ப�்றாைல் 
புதிய பதாழிற்சாலைகள் நிறுவப்�ைககூைாது 
எைவும், இருககின்்ற பதாழிற்சாலைகளின் தி்றன் 
அதிகரிககப்�ைக கூைாபதைவும் கட்டுப்�ாடுகலள 
விதிததது. 

1973இல் பவளியிைப்�ட்ை பகாள்லக 
அறிகலக, வளரசசியில் காைப்�டும் பிராந்திய 

ஈடு�ாட்டிைாலும் குடிலைப் �ணியாளரகளின் 
அதிகப் ப�ாறுப்பு மிகுந்த ைைப்�ான்லையிைாலும், 
தமிழநாடு, ஆந்திரா, ராஜஸதான் ப�ான்்ற 
ைாநிைஙகளில் இததிட்ைம் மிகச சி்றப்�ாகச 
ப்சயல்�டுகி்றது. திட்ைததின் ப்சயல்�ாட்டுத தி்றன் 97 
விழுககாடு உயரந்துள்ளது.

இததிட்ைததின் கீழ 2006 முதல் 2012 
வலரயிலுைாை காைப்�குதியில் ரூ. 1,10,000 
பகாடிகள் பநரடியாக ஊதியைாக விநிபயாகம் 
ப்சய்யப்�ட்டுள்ளது. 1200 பகாடி ைனித 
பவலை நாட்கள் உருவாககப்�ட்டுள்ளது. 
�ை பின்ைலைவுகள் இருந்தப�ாதிலும் 
கிராைப்பு்ற ஏலழகள் ைறறும் குடிலை 
்சமூகததினிலைபய இருந்த உயரந்த அளவிைாை 
விழிப்புைரசசியிைாலும் இததிட்ைததின் ப்சயல்�ாடு 
முன்பைற்றம் ப�றறுள்ளது. இததிட்ைம் மிகப்ப�ரும் 
அளவிைாை ப்சைவிைதலதக பகாணடிருந்ததன் 
விலளவாக நிதிப்�ற்றாககுல்ற உயரந்து விட்ைதாக 
சிை விைர்சகரகள் நிலைததாலும் இததிட்ைம் 
பிர�ைைாைதாகபவ உள்ளது. ஒவ்பவாரு ஆணடும், 
கிராைப்பு்றஙகளில் நான்கில் ஒரு குடும்�ம் 
இததிட்ைததில் �ஙபகறகி்றது.

 9.3   பதொழிலக  ைளர்ச்சி
ப�ாருளாதார வளரசசிககு விலரவாை 

பதாழில்துல்ற வளரசசிலய ஊககுவிககும் 
பயா்சலைககு இந்தியா உறுதியளிததது. 
�ல்பவறு வழிகளின் மூைம் வளரசசிலய 
அலைய முடியும். இந்தியா ப�ான்்ற அதிக ைககள் 
பதாலக பகாணை நாடுகளில், �ைவலக கச்சாப் 
ப�ாருட்கள் கிலைககின்்ற அல்ைது விலளகின்்ற, 
அதிக உலழப்பு மிகுந்த ப்சயைாகக பதாழில்களும் 
பதாழில்துல்ற வளரசசிககு வழிவகுததது. இதறகு 
ைாற்றாை காந்தியின் ைாதிரி கிராைவளரசசிககும் 
முககியததுவம் பகாடுததது. குடில்சத பதாழில்களின் 
மூைம் நுகரவுப் ப�ாருட்கள் உற�ததி ப்சய்யப்�ட்ைால் 
அது கிராைப்பு்ற வறுலைலயயும் பவலையின்லையும் 
அகறறும் எனும் கருதலத முன்லவததது. 

ஆைால் அரசு �ல்வலகப்�ட்ை பதாழில்களின் 
முன்பைற்றததிறகாக மிகப்ப�ரிய அளவிைாை 
கைரகத பதாழில்கலள உருவாககுவதில் கவைம் 
ப்சலுததும் பநருவின் ைாதிரிலயக லககபகாணைது. 
“்சைதரை ்சமூகம்” எனும் அடிப்�லைக 
பகாள்லகககு ஏற்றவாறு அரசுககுச ப்சாந்தைாை 
பதாழிற்சாலைகள் அைஙகிய பதாழில்துல்றலய 
வளரப்�தில் அரசு ப�ரும்�ஙகு வகிககும். எஃகு 
உற�ததிககாகவும், இலைப்�ட்ை ப�ாருட்களாை 
இயந்திரஙகள், பவதியியல் ப�ாருட்கள், உரஙகள் 
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முதைாவதாக கருததியல் நிலையில், அர்சாஙகம் 
ஒரு ்சைதரை வளரசசிககு உறுதியளிததது, இது 
ப�ாருளாதாரததின் மீது அரசின் அதிகளவிைாை 
கட்டுப்�ாட்லை உள்ளைககியிருந்தது. ஆைால் 
இரணைாவது நலைமுல்ற ்சாரந்தது, நலைமுல்றயில் 
கைரகத பதாழில்கலள உருவாககபவணடிய 
ப�ாறுப்ல� அரப்ச ஏறக பவணடியதிருந்தது. 
ஏபைனில் அவறல்ற உருவாகக மிக அதிகைாை 
முதலீடு பதலவப்�ட்ைது. பைலும் இததிட்ைஙகள் 
உற�ததிலயத பதாைஙகுவதறகு �ை ஆணடுகள் 
காை அவகா்சம் எடுததுகபகாள்ளும், அதைால் 
இலவகள் “நீணைகட்டுைாை காைததிட்ைஙகள்” 
(long gestation) என்்றலழககப்�ட்ைை.

1950களில் இப்�டியாை முதலீடுகலளச 
ப்சய்யும் அளவுககு வாய்ப்பு வ்சதிபயா, விருப்�பைா 
தனியார துல்றயிைமில்லை. பிைாய் (்சததீஸகர), 
ரூரபகைா (ஒடி்சா), துரகாபூர (பைறகு வஙகாளம்), 
ப�ாககாபரா (ஜாரகணட்) ஆகிய இைஙகளில் எஃகுத 
பதாழிற்சாலைகளும், 1950களில் இஙகிைாந்து, 
பஜரைனி ைறறும் ரஷயா ப�ான்்ற நாடுகளின் 
ஒததுலழப்பு ைறறும் பதாழில்நுட்� உதவிபயாடு 
�ாரத மிகு மின் நிறுவைம் (Bharat Heavy Electricals 
Limited - BHEL), ஹிந்துஸதான் பைஷின் டூல்ஸ 
ப�ான்்ற ப�ாறியியல் பதாழிற்சாலைகளும் 
நிறுவப்ப�ற்றை.

எஃகு ஆமல, ப�ொக்கொநரொ

பதாழில்துல்ற ைறறும் ப�ாருளாதார 
வளரசசியில் பிராந்திய ஏற்றதாழவுகலளக 
குல்றப்�தறகாக மூைப்ப�ாருள் 
கிலைககுமிைஙகளுககு அருகில் இருகக பவணடிய 
பதாழில்நிறுவைஙகள் பின்தஙகிய �குதிகளில் 
அலைககப்�ட்ைை. �ாரத மிகு மின் நிறுவைம் 
முதலில் ப�ா�ாலில் நிறுவப்�ட்ைது. பின்ைர 
திருசசிராப்�ள்ளி, லெதரா�ாத, ெரிததுவார ஆகிய 
இைஙகளிலும் நிறுவப்ப�ற்றது. இவ்வாறு எஃகுத 
பதாழிற்சாலைகள், ஒரி்சா, பீகார ைறறும் பைறகு 
வஙகாளம் ஆகிய ைாநிைஙகளின் பின்தஙகிய 
�குதிகளில் நிறுவப்ப�ற்றை. ப�ாதுததுல்ற 

ஏற்றததாழவுகலளப் ப�ாககும் பநாககததுைன் 
கிராைப்பு்றஙகளிலும் பின்தஙகிய �குதிகளிலும் 
ப்சயல்�ைககூடிய ப�ரும் பதாழில் நிறுவைஙகலள 
ஊககுவிததது. 1977இல் பவளியாை பகாள்லக 
அறிகலகயாைது சிறிது காைபை ஆட்சியிலிருந்த 
ஜைதா அர்சாஙகததால் வடிவலைககப்�ட்ைது. அது 
ஊரக, கிராைப்பு்றஙகலள பைம்�டுததுவபதாடு சிறு 
பதாழில்களின் வளரசசிலயயும் குறிகபகாளாகக 
பகாணடிருந்தது. 

1980இல் காஙகிரஸ அர்சால் பவளியிைப்�ட்ை 
பகாள்லக அறிகலகயும் ்சைசசீராை வளரசசிலயப் 
ப�ணுவலத இைககாகக பகாணடிருந்தது. 
ைற்ற�டி இந்த அறிகலககள் அலைததும் அரசுககுச 
ப்சாந்தைாை ஒரு வலுவாை ப�ாதுததுல்ற 
ைறறும் தனியார துல்ற ைறறும் குறிப்�ாகப் ப�ரும் 
வணிக நிறுவைஙகளின் மீதாை கட்டுப்�ாட்லைத 
பதாைரந்தை.

்சந்லதப் ப�ாருளாதாரததில் ஊடுருவிய 
பி்ற தலையீடுகளும் இருந்தை. தனியார 
துல்றயில் தயாரிககப்�டும் சிபைணட் ப�ான்்ற 
இடு ப�ாருட்கள் �ஙகீட்டு முல்றயின் (Ration) கீழ 
பகாணடுவரப்�ட்ைை.  தனிந�ரகள் வீடு கட்டுவதறகும் 
அனுைதி ப�ற்றாக பவணடியதிருந்தது. உரிைம் 
வழஙகல் பகாள்லகயின் கீழ நுகரப�ாருட்களின் 
உற�ததி கடுலையாகக கட்டுப்�டுததப்�ட்ைது. இது 
்சமூகததில் வ்சதிமிககவரகள், வ்சதியற்றவரகள் 
ஆகிபயாரிலைபய நுகரவிலுள்ள ஏற்றததாழவுகலள 
்சைன்ப்சய்யும் கருததியலின் பவளிப்�ாபையாகும். 
அபத ்சையம் அரிதாை மூைப்ப�ாருட்களாை எஃகு, 
சிபைணட் ப�ான்்றலவ நீணைகாைப் ப�ாருளாதார 
வளரசசிககு பதலவப்�டும் ப�ாரததுல்ற ்சாரந்த 
பதாழில்களுககுப் �யன்�டுததப்�டுவலத உறுதி 
ப்சய்தது. 

�ை முககியத பதாழில்களும் ப்சலவகளும் 
பதசியையைாககப்�ட்ைை. நிைககரிச சுரஙகஙகள், 
ப�ட்பராலிய நிறுவைஙகள், வஙகி ைறறும் ஆயுள் 
காப்பீட்டுச ப்சலவகள் ஆகியை இதில் அைஙகும். 
அணலைக காைஙகளில்தான் தனியாரும் 
இவ்வலகயாை நைவடிகலககளில் நுலழய 
அனுைதிககப்�ட்டுள்ளைர.

ப�ொதுததுமற
1951இல் இந்தியாவில் ஐந்து ப�ாதுததுல்ற 

நிறுவைஙகபள இருந்தை. 2012இல் இந்த 
எணணிகலக 225ஆக உயரந்தது. 1951இல் `29 
பகாடியாக இருந்த மூைதை முதலீடு 2012இல் 7.3 
ைட்்சம் பகாடிகளாக உயரந்தது. கைரகத பதாழிலில் 
ப�ாதுததுல்ற நிறுவைஙகள் உருவாககப்�டுவலத 
மீணடும் இரு முககிய அம்்சஙகள் தீரைானிததை. 
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பதலவயில்லை. இதைால் நிறுவைஙகலள 
இயககுவதறகாை ப்சைவு அதிகரிததது. 
இப்பிரச்சலைகள் அலைதலதயும் அஙகீகரிதத அரசு 
1991இல் நஷைஙகலள ஏற�டுததககூடிய ைறறும் 
ப�ாரததுல்ற்சாராத நிறுவைஙகளில் ப்சய்யப்�ட்ை 
முதலீடுகலளத திரும்�ப்ப�றும் திட்ைதலதத 
(Disinvestment Programme) பதாைஙகியது. 

அலைதது குல்ற�ாடுகளுககு ைததியிலும், 
கைரகத பதாழில்கலள நிறுவுவதன் மூைமும் 
நீணைகாைத பதாழில்துல்றத தி்றலை வளரப்�தில் 
கவைம் ப்சலுததுவதன் மூைமும் பதாழில்ையைாககும் 
ப்சயல்திட்ைைாைது இந்தியாலவ நவீை, 
பதாழில்துல்ற ப�ாருளாதார நாைாக ைாறறுவதில் 
பவறறிகணடுள்ளது.

தொரொளையைொக்கம் – பதொழில் பகொளமக அறிக்மக 1991
இறுதியாக 1991இல் இந்திய அரசு 

தன்னுலைய பதாழில் பகாள்லகயில் ஒரு 
ைாற்றதலத அறிவிததது. அது உரிைஙகள் 
வழஙகப்�டுவதிலுள்ள கட்டுப்�ாடுகலள 
நீககுவதாகவும், தாராளையைாககப்�ட்ை 
ப�ாருளாதாரதலத பநாககி நகரவதாகவும், 
தனியாரதுல்றயின் அதிகைாை �ஙபகறல� 
அனுைதிப்�தாகவும் அலைந்தது. ப்சயல்�ைாத 
பதாழிற்சாலைகலள மூடுதல், முதலீட்லைத 
திரும்�ப்ப�றும் பகாள்லக ஆகியவறறின் மூைம் 
ப�ாதுததுல்றயின் �ஙகு குல்றககப்�ை நைவடிகலக 
பைறபகாள்ளப்�ட்ைது. இதைால் நாட்டில் 
ப�ாருளாதாரம் குறிதத ைைப்ப�ாககில் குறிப்�ாக 
நுகரபவாரின் கணபைாட்ைததில் மிகப்ப�ரும் 
ைாற்றம் உருவாயிறறு. ப�ாருட்களும் ப்சலவகளும் 
கிலைப்�தன் மூைம், வளரந்து வரும் ைததியதர 
வரககம் ஆல்சப்�ட்ை உயரந்த வாழகலகததரம் 
கிட்டியது என்�து ைட்டுைல்ைாைல் இப்ப�ாது 
குல்றந்த வருைாைம் பகாணை குடும்�ஙகளாலும் 
கூை அப்ப�ாருட்கலள வாஙக முடிந்தது.

பநரைல்ற பகாைததில், தாராளையைாைது 
இந்தியாலவ மிக அதிகைாக அந்நிய நாடுகளின் 
முதலீட்டிலை ஈரககும் இைைாக ைாறறியுள்ளது. 
ைாநிை அரசுகள் பதாழில் ப்சய்வலத எளிதாககும் 
வலகயில் கட்டுப்�ாடுகலளத தளரததுவதாக 
விளம்�ரம் ப்சய்வதில் ஆரவைாக உள்ளை. 
இலவயலைததும் ஒரு ப்சல்வசப்சழிப்�ாை 
ப�ாதுசசூழலை ஏற�டுததியுள்ளது. ஒட்டுபைாததப் 
ப�ாருளாதாரம் குறிதத புள்ளி விவரஙகளில் அது 
பிரதி�லிககின்்றது.

எதிரைல்ற விலளவுகபளனில் 
தாரளையைாககலும் உைகையைாககலும் அதிக 

நிறுவைஙகள் பதசியக கருவூைததிறகு தைது 
�ஙகளிப்ல� நல்கியதால் சிறுகசசிறுக ப்சமிககப்�ட்ை 
அலவகளின் ைா�ததில் ஒரு �குதி ைததியஅரசுககுச 
ப்சன்்றது. இவ்வாறு ப�ாதுததுல்றயின் 
வளரசசியாைது நாட்லை பதாழிறதி்றன் 
பகாணைதாக உருவாககியபதாடு �ை ்சமூகப் 
ப�ாருளாதாரத பதலவகலளயும் நில்றவு ப்சய்தது.

�ொரத மிகு மின நிறுைனம், திருச்சிரொப்�ளளி

ப�ொதுததுமற பதொழில் நிறுைனஙகளில் ஏற்�ட்்ட 
ப�ருக்கடிகள

1991இல் ப�ாதுததுல்ற ்சாரந்த பதாழில் 
நிறுவைஙகள் கடுலையாை பிரச்சலைகலளச 
்சந்திததுக பகாணடிருப்�து பதளிவாைது. 
ஒட்டுபைாததைாக அவரகள் ைா�தலதக 
காணபிககும் ப�ாது, ைா�ததில் கிட்ைததட்ை �ாதி 
ப�ட்பராலிய நிறுவைஙகளால் வழஙகப்�ட்ைது. 
�ை பதாழிற்சாலைகள் பதாைரந்து நஷைஙகலள 
ஏற�டுததிை. பிரச்சலையின் ஒரு �குதி 
ப�ாரததுல்ற்சாராத துல்றகளாை சுறறுைா, 
தஙகும் விடுதிகள், நுகரவுப் ப�ாருட்கள் 
(எடுததுககாட்ைாக 1970களில் பதாலைககாட்சிப் 
ப�ட்டிகள் ப�ாதுததுல்ற நிறுவைஙகளால் 
ைட்டுபை தயாரிககப்�ட்ைை) ப�ான்்ற துல்றகளிலும் 
ப�ாதுததுல்ற விரிவலைவதால் ஏற�டுகி்றது.

ப�ாதுததுல்ற நிறுவைஙகளின் 
ப்சயல்�ாட்டுககு �ல்பவறு காரணிகளும் 
�ஙகளிப்ல�ச ப்சய்தை. நிறுவைஙகள் 
அலைககப்�ைபவணடிய இைஙகள் குறிதது 
ைாறு�ட்ை கருததுகள் எழுந்தை. கட்டுைாைப் 
�ணிகலள முடிப்�தில் ஏற�டும் தாைதததால் 
ப்சைவுகள் அதிகைாகி அதிக மூைதை முதலீட்லை 
ஏற�டுததிை. நிரவாகச ப்சைவுகள் அலைதது 
பநரஙகளிலும் கட்டுககைஙகி இருப்�தில்லை, 
ப�ாதுததுல்ற நிறுவைஙகளால் உற�ததி 
ப்சய்யப்�டும் இலைநிலை ப�ாருட்கள் தனியார 
துல்றயில் உள்ளீடுகளாகப் �யன்�டுததப்�டும்ப�ாது 
அரததைற்றதாகி்றது. ப�ாதுததுல்ற நிறுவைஙகளில் 
பதலவககு அதிகைாபைார �ணியைரததப்�ட்ைைர. 
கைரகத பதாழிற்சாலைகளின் பதாழில் 
நுட்�ததிறகு அவ்வளவு அதிகைாை பதாழிைாளரகள் 
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1951-56 வலரயிைாை காைப்�குதி 
முதைாவது ஐந்தாணடு திட்ைததிறகாைது. 
இதுவலரயிலும் �ன்னிரணடு ஐந்தாணடு 
திட்ைஙகள் நில்றபவறியுள்ளை. இலவ தவிர 
1966-1969 வலர மூன்று ஓராணடு திட்ைஙகளும் 
நலைமுல்றப்�டுததப்�ட்டுள்ளை.

ஒரு திட்ைததிறகாக முன்பைாழியப்�ட்ை 
முதலீடு, ப�ாதுததுல்ற, தனியாரதுல்ற ஆகிய 
இரு துல்றகளுககுைாை முதலீடுகலளக 
கைககில் எடுததுகபகாணைது. முதைாவது 
ஐந்தாணடு திட்ைததிறகாக முன்பைாழியப்�ட்ை 
பைாதத முதலீடு `3870 பகாடிகளாகும். 
�திபைான்்றாவது ஐந்தாணடு திட்ைததில் 
இது 36.44 ைட்்சம் பகாடிகலளத தாணடியது. 
அறு�து வருைஙகளுககுக குல்றவாை காைப் 
�குதியில் இந்தியப் ப�ாருளாதாரம் எந்த அளவிறகு 
வளரந்துள்ளது என்�லத இது சுட்டிககாட்டுகி்றது. 
இரணைாவது ைறறும் ஆ்றாவது ஐந்தாணடு 
திட்ைஙகளுககும் இலைப்�ட்ை காைததில் பைாததத 
திட்ை முதலீடுகளில் ப�ாதுததுல்றயின் �ஙகு 60 
முதல் 70 விழுககாடு வலர இருந்தது. அதன் பின்ைர 
ப�ாதுததுல்றயின் �ஙகு �டிப்�டியாகக குல்றந்து 
பைாததத திட்ை முதலீட்டில் தனியார துல்ற ஆதிககம் 
ப்சலுததத பதாைஙகியது.

முதைாவது ஐந்தாணடு திட்ைம் 
(1951-56) பவளாணலைலய வளரப்�திலும் 
குறிப்�ாக பவளாண உற�ததியிலும் கவைம் 
ப்சலுததியது. பைாதத முதலீட்டில் 31 விழுககாடுகள் 
பவளாணலைககும் நீர�ா்சைததிறகும் 
ஒதுககப்�ட்ைது. இதறகுப் பின்ைர பதாழில் 
துல்றககு முககியததுவம் வழஙகப்�ட்ைது. பைாதத 
முதலீட்டில் பவளாணலைககாை �ஙகு 20 
விழுககாட்டிறகும் 24 விழுககாட்டிறகும் இலைபய 
இருந்தது. �திபைா்றாவது ஐந்தாணடு திட்ைததில் 
இது 20 விழுககாட்டிறகும் குல்றவாக இருந்தது. 
ப�ாதுவாக ைகைபைாபிஸ திட்ைம் எை அறியப்�ட்ை 
இரணைாவது ஐந்தாணடு திட்ைம் (1956-61) 
ப�ாருளாதார முன்பைற்றதலத அலைவதறகு 
கைரகத பதாழிற்சாலைகளுககு முககியததுவம் 
வழஙகியது. முதைாவது 
திட்ைததில் 6 விழுககாைாக 
இருந்த பதாழில் துல்றயின் 
�ஙகு இரணைாவது 
திட்ைததிறகுப் பின்ைர 24 
விழுககாைாக உயரந்தது. 
ஆைால் இப்�ஙகு 
ஆ்றாவது திட்ைகாைம் 
முதல் குல்றந்துபகாணடு 
வருகி்றது. ஒருபவலள 
ப � ா து த து ல ்ற யி ல் 

ஊதியம் ப�றுபவாரககும் குல்றந்த ஊதியம் 
ப�றுபவாரககும் இலையிைாை ஊதிய 
ஏற்றதாழவுகலள அதிகரிததுள்ளது. ப�ரும் 
நிறுவைஙகளில் ஊதிய உச்ச வரம்புகள் 
நீககப்�ட்டுவிட்ைதால், அந்நிறுவைஙகளில் 
ஊதியம்ப�றும் அதிகாரிகளுககும் குல்றந்த 
ஊதியம் ப�றுபவாரககுைாை ஏற்றததாழவுகள் 
விரிவலைந்துள்ளை. முல்ற்சாரந்த பதாழில்களில் 
புதிய பவலைகளுககாை வாய்ப்பு மிகக 
குல்றவாகபவ உள்ளது. அப்�டியாை வாய்ப்புகள் 
முல்ற்சாராத பதாழில்களில் அதிகம் உருவாகின்்றை. 
அததுைன் இவ்விரு துல்றகளுககுமிலையிைாை 
ஏற்ற தாழவுகளும் அதிகரிததுவிட்ைை. 

இருந்தப�ாதிலும் தாராளையைாககலின் 
அளவாைது, சுதந்திரப் ப�ாருளாதாரதலத 
ஆதரிப்ப�ார ைறறும் இைது்சாரிப் ப�ாருளாதார 
நிபுைரகள் ஆகிய இரு்சாராருககும் 
ைகிழசசியளிககவில்லை. முன்பைற்றப் 
�ாலதயில் இன்ைமும் இருந்து பகாணடிருககும் 
தலைகலளயும் ஏற்றதாழலவயும் ஒழிப்�தறகாகச 
்சந்லத ்சகதிகளுககு பைலும் சுதந்திரம் வழஙகப்�ை 
பவணடுபைை சுதந்திரப் ப�ாருளாதாரதலத 
ஆதரிப்ப�ார கூறுகின்்றைர. தனியாருககு 
சுதந்திரம்  வழஙகியதன் மூைம், ்சமூக நீதிலயயும் 
ைககள் நைதலதயும் உறுதிப்�டுததி, முன்பைற்ற 
பவணடிய தைது ப�ாறுப்பிலிருந்து அரசு 
விைகிகபகாணைதாக சிை ப�ாருளாதார நிபுைரகள் 
கவலை பதரிவிததைர.

 9.4  ஐந்தொண்டு திட்்டஙகள
ஐந்தாணடு திட்ைஙகளின் மூைைாக 

வளரசசிககுத திட்ைமிடுவதில் இந்தியா ப்சாவியத 
யூனியனின் முன்னுதாரைதலதப் பின்�றறியது. 
ப�ாருளாதாரதலத வளரப்�தறகாை திட்ைஙகலள 
வடிவலைப்�தறகாக 1950இல் திட்ைக குழு (Planning 
Commission) நிறுவப்ப�ற்றது. ஒவ்பவாரு திட்ைமும் 
ப�ாருளாதாரததின் ப்சயல்�ாடுகலளயும், எதிரகாை 
வளரசசிககு கிலைககப்ப�றும் மூைவளஙகலளயும் 
ைதிப்பீடு ப்சய்தது. அர்சாஙகததின் 
முன்னுரிலைகளுககு ஏற்றவாறு இைககுகள் 
நிரையம் ப்சய்யப்�ட்ைை. பவளாணலை, 
பதாழிைகம், ஆற்றல், ்சமூகததுல்றகள் ைறறும் 
பதாழில்நுட்�ம் ைறறும் முழுலையாை ப�ாருளாதார 
வளரசசிலய குறிகபகாளாகக பகாணடு �ல்பவறு 
துல்றகளுககு நிதி ஒதுககீடுகள் ப்சய்யப்�ட்ைை. 
தன்னில்றவுப் ப�ாருளாதாரதலத உருவாககுவது 
திட்ைமிடுதலின் அடிப்�லை பநாககஙகளில் ஒன்்றாக 
இருந்தது. P.C. ைகலநனொபிஸ்
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4.  பவளாணலையில் நவீை இடுப�ாருட்கலளப் 
�யன்�டுததுவது அதிகரிதததுைன் பவளாண 
உற�ததியும் அதிகரிததது

5.  அதிகஅளவில் �ன்முகப்�டுததப்�ட்ைப் 
ப�ாருளாதாரம்

 9.5   கல்வி, அறிவியல் ைற்றும் 
பதொழில்நுட்�ம்

கல்வி
கல்வி ைறறும் சுகாதாரம் ஆகியலவ ்சமூகத 

துல்றயில் இைம் ப�றறிருப்�பதாடு கல்வியின் 
நிலையும் சுகாதாரக குறிப்�ான்களுபை 
(Indicators) ஒரு நாட்டின் ்சமூகவளரசசிலய 
ைதிப்பிடுவதறகாை அளவுபகால்களாக 
உள்ளை. இந்தியாவில் 1951இல் 18.3 
விழுககாட்டிலிருந்த எழுததறிவு நிலை 2011இல் 
74 விழுககாைாக உயரந்துள்ளது. ஆணகளில் 
82 விழுககாட்டிைரும் ப�ணகளில் 65 
விழுககாட்டிைரும் எழுததறிவு ப�றறுள்ளைர. 
ஒப்பிட்டுப் �ாரகலகயில் எழுததறிவில் ப�ணகள் 
பின்தஙகியிருந்தைர. பதாைககக கல்வி முதல் 
உயரநிலைப் �ள்ளி வலரயிைாை �ள்ளிகளின் 
எணணிகலக ப�ருைளவில் அதிகரிததது. 
பைற�டிப்பு லையஙகளின் எணணிகலகயும் 
ப�ருகிறறு. 2014-15இல் நாட்டில் 12.72 ைட்்சம் 
பதாைகக, உயரபதாைககப் �ள்ளிகளும் 2.45 
ைட்்சம் இலைநிலை ைறறும் பைல்நிலைப் 
�ள்ளிகளும், 38,498 கல்லூரிகளும், 43 
ைததியப் �ல்கலைககழகஙகளும், 316 ைாநிைப் 
�ல்கலைககழகஙகளும் 122 நிகரநிலைப் 
�ல்கலைககழகஙகளும் 181 ைாநிை தனியார 
�ல்கலைககழகஙகளும் ப்சயல்�ட்ைை.

நகர ைறறும் கிராைப்பு்றஙகளில் இலைநிறகும் 
குழந்லதகள் ப�ரும்�ாலும் ஏலழக குடும்�ஙகலளச 
ப்சரந்பதாராகபவ இருந்தைர. குறிப்�ாகப் ப�ண 
குழந்லதகபள இலைநிற்றலில் அதிகைாக இருந்தைர. 
ப்சரகலக விகிதததிலும், இலைநிற்றல் விகிதததிலும் 
மிகப்ப�ரும் பிராந்திய பவறு�ாடுகள் காைப்�ட்ைை. 
ஆகபவ பின்தஙகிய ைாநிைஙகளிலும், �குதிகளிலும் 
�ள்ளிக கல்வியின் நிலை பைா்சைாகபவ 
இருந்தது. இலைநிற்றல் பிரச்சலைலய தீரகக 
அர்சாஙகததிைால், அலைவருககும் கல்வித திட்ைம் 
(்சரவ சிகஷா அபியான்-SSA), அலைவருககும் 
இலைநிலைக கல்வித திட்ைம் (ராஷட்ரிய ைதயமிக 
சிகஷா அபியான்-RMSA) ைறறும் அணலையில் 
ஒருஙகிலைககப்�ட்ை திட்ைைாை ஒருஙகிலைந்த 
�ள்ளிக கல்வி திட்ைம் (்சைகர சிகஷா அபியான்) 
ப�ான்்றவறறின் மூைம் �ல்பவறு முயறசிகள் 
பைறபகாள்ளப்�டுகின்்றை.

ப்சய்யப்�ைபவணடிய முககிய முதலீடுகள் நில்றவு 
ப�றறிருககைாம். எரிப�ாருள் மின்்சகதிககாை 
முதலீட்டு ஒதுககீடு முதல் நான்கு திட்ைஙகளில் 
மிகக குல்றவாக இருந்தது. இதைால் நாட்டில் 
ப�ருைளவு மின்்சாரத தட்டுப்�ாடு ஏற�ட்ைது.

முதலிரணடு திட்ைஙகளும் ஓரளவிறகு 
மிதைாை 4 விழுககாடு வளரசசிலய இைககாகக 
பகாணடிருந்தை. இலதப் ப�ாருளாதார நிபுைரகள் 
“இந்து வளரசசி விகிதம்” எை அலழததைர. இந்த 
வளரசசி விகிதஙகள் அலையப்�ட்ைதால் அலவ 
பவறறிப�ற்ற திட்ைஙகளாகக கருதப்�ட்ைை. பின் 
வந்த திட்ைஙகளில் �ல்பவறு காரைஙகளால் 
நிரையிககப்�ட்ை இைககுகலள அலைய 
இயைவில்லை. நான்காவது திட்ைததிலிருந்து 
(1969-74) வறுலை ஒழிப்பிறகு முககியததுவம் 
வழஙகப்�ட்ைது. இதைால் திட்ைமிடும் ப்சயல்�ாட்டில், 
்சமூக பநாககஙகளும் இலைககப்�ட்ைை. 
ஆ்றாவது திட்ைகாைததிலிருந்து நிரையிககப்�ட்ை 
வளரசசி இைககுகள் அலையப்�ட்ைை. 

எட்ைாவது திட்ை காைததில் (1992-97) 
ப�ாருளாதாரம் தாராளையைாககப்�ட்ைது. 
அப்ப�ாதிருந்து வளரசசி விகிதைாைது  
7 விழுககாடுகளுககு அதிகைாகபவயுள்ளது. 
(ஒன்�தாவது திட்ை காைததில் ஏற�ட்ை சுைககம் 
நீஙகைாக) அலைவலரயும் உள்ளைககிய, 
நியாயததுைன் கூடிய, நீணைகாை வளரசசிககு 
அதிக முககியததுவம் வழஙகப்�ட்டு வருகி்றது.

இந்தியாவில் ஐந்தாணடு திட்ைஙகளின் 
ப்சயல்�ாடுகள் குறிதது பநரைல்ற ைறறும் 
எதிரைல்றயாை ைதிப்பீடுகளும் உள்ளை.

சொதமனகள

1. ப�ாருளாதாரதலத விரிவு�டுததுதல்
2.  பதசிய வருைாைததிலும் தனிந�ர 

வருைாைததிலும் குறிப்பிைததகுந்த வளரசசி
3. பதாழிற்சாலைகளின் உற�ததி அதிகரிப்பு

1951ஆம் ஆணடு முதல் 
2017ஆம் ஆணடு வலரயிைாை 
காைப்�குதியில் �ன்னிபரணடு 
ஐந்தாணடு திட்ைஙகள் 
ப ்ச ய ல் � டு த த � ட் டு ள் ள ை .  

இதில் �ன்னிபரணைாவது ஐந்தாணடு திட்ைபை 
(2012-2017) இறுதியாை திட்ைைாகும்.  2015இல் 
திட்ைக குழு கலைககப்�ட்டு அதறகுப் �திைாக 
நிதி ஆபயாக (NITI Aayog) எனும் அலைப்பு 
உருவாககப்�ட்டுள்ளது.
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விைாைஙகள் ஆகியலவ குறிதத பைம்�ட்ை 
ஆய்விலை முன்பைடுககி்றது. 

அணு்சகதி ஆலையைாைது அணு 
அறிவியலின் வளரசசிககு லைய முகலையாகத 
(nodal agency) திகழகி்றது. அணு்சகதி உற�ததி 
அணு ஆயுத உற�ததி ஆகிய இரணடின் மீதும் 
கவைம் ப்சலுததும். அது ப�ாரததி்றம் ்சாரந்த 
முககியததுவம் ப�ற்றதாகும். அறிவியல் ்சாரந்த 
ஆய்வுகளுககாக �ை நிறுவைஙகளுககு அணு்சகதி 
ஆலையம் நிதியளிககி்றது. 

ஆய்வும் வளரசசியும் குறிப்பிட்டுச 
ப்சால்லும்�டி விரிவலைந்திருககும் ைறப்றாரு 
துல்ற பவளாணலை ஆகும். இததுல்றயில் 
நலைப�றும் ஆய்வுகலள இந்திய பவளாண 
ஆய்வுக கழகம் (Indian Council of Agricultural 
Research - ICAR) ஒருஙகிலைககி்றது. இதன் 
ஆய்வுகள், அடிப்�லை பவளாணலை குறிதது 
ைட்டுைல்ைாைல், துலை நைவடிகலககளாக 
மீன்வளரப்பு, வைஙகள், �ால்வளம், தாவர 
ைரபியல், உயிரி-பதாழில்நுட்�ம், �ல்பவறு 
�யிர வலககளாை பநல், உருலளககிழஙகு, 
கிழஙகு வலககள், �ழஙகள் ைறறும் பூசசிகலளக 
கட்டுப்�டுததுதல் ஆகிய நைவடிகலககலளயும் 
இவ்வலைப்பு பைறபகாள்கி்றது. பவளாண 
�ல்கலைககழகஙகளும் கல்வி கறபிததல், பவளாண 
நலைமுல்றகள் குறிதத ஆய்வு ஆகியவறறில் 
ப்சயலூககததுைன் ஈடு�ட்டுள்ளை. இந்தியாவில் 
67 பவளாணலைப் �ல்கலைககழகஙகள் உள்ளை. 
இவறறில் 3 �ல்கலைககழகஙகள் தமிழகததில் 
அலைந்துள்ளை.

IIT, பசனமன

இந்தியத பதாழில்நுட்� நிறுவைஙகள் (Indian 
Institute of Technology - IITs) ப�ாறியியலின் 
பவவ்பவறு பிரிவுகளுககாக நிறுவப்ப�ற்ற 
சி்றப்பு நிறுவைஙகளாகும். முதல் IIT கரகபூரில் 
நிறுவப்ப�ற்றது. பதாைரந்து பைல்லி, �ம்�ாய், 
கான்பூர ைறறும் ப்சன்லை ஆகிய இைஙகளில் 

அறிவியல் பதொழில்நுட்�ம்
இந்தியா, அறிவியல் ஆய்வு ைறறும் 

பதாழில்நுட்� நிறுவைஙகலள வளரதபதடுப்�தில் 
�ை முன்பைற்றஙகலள எட்டியுள்ளது. விடுதலைககு 
முன்ைர இந்தியாவிலிருந்த ஒபரபயாரு அறிவியல் 
ஆய்வு நிறுவைம் 1909இல் J.R.D. ைாட்ைா ைறறும் 
லைசூர ைகாராஜா ஆகிபயாரின் நிதியுதவியில் 
ப�ஙகளூருவில் அலைககப்�ட்ை இந்திய அறிவியல் 
நிறுவைம் (Indian Instititute of Science - IISc) 
ைட்டுபையாகும். 

இந்திய அறிவியல் நிறுைனம், ப�ஙகளூரு

1945இல் முலைவர பொமி J. �ா�ா 
என்�ாரின் முன்பைடுப்பில், ைாட்ைா என்�வரின் 
நிதியுதவியுைன் ைாட்ைா அடிப்�லை ஆராய்சசி 
நிறுவைம் (Tata Institute of Fundamental Research 
- TIFR) நிறுவப்ப�ற்றது. கணிதம் ைறறும் அறிவியல் 
ஆகிய துல்றகளில் ஆய்வுகலள ஊககுவிப்�தறகாக 
இது அலைககப்�ட்ைது. புபையில் அலைககப்�ட்ை 
பதசிய பவதியியல் ஆய்வகம் (National Chemical 
Laboratory), புதுதில்லியில் அலைககப்�ட்ை பதசிய 
இயறபியல் ஆய்வகம் (National Physics Laboratory) 
ஆகியலவ நாடு விடுதலை ப�ற்ற காைததில் 
முதன்முதைாக அலைககப்�ட்ைலவ ஆகும். அது 
முதைாக அறிவியல் துல்றயின் வானியறபியல் 
(astrophysics), ைணணியல் (geology) / நிைவியல் 
்சார இயறபியல் (geo-physics), உயிரணு ைறறும் 
மூைககூறு உயிரியல் (cellular and molecular 
biology), கணித அறிவியல்கள் (mathametical 
sciences) ைறறும் �ை பிரிவுகளில் ஆய்விலை 
பைறபகாள்ளும் நிறுவைஙகளின் எணணிகலக 
பதாைரந்து ப�ருகிை. 

அறிவியல் ைறறும் பதாழிைக ஆய்வு ைன்்றம் 
(Council of Scientific and Industrial Research - 
CSIR) எனும் ஒரு குலையின் கீழ ப�ரும்�ாைாை 
ஆய்வு நிறுவைஙகள் இயஙகி வருகின்்றை. 
இவ்வலைப்பு (CSIR) �யன்�ாட்டு அறிவியல் (Applied 
sciences) களஙகளாை இயந்திரஙகள், ைருந்துகள், 
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உருவாககப்�ட்ைை. தற்சையம் நைது நாட்டில் 23 
IITகள் ப்சயல்�டுகின்்றது. இலவயல்ைாைல் 31 பதசியத 
பதாழில் நுட்� நிறுவைஙகளும் (National Institute 
of Technology - NIT), 23 இந்திய தகவல் பதாழில் 
நுட்� நிறுவைஙகளும் (Indian Institutes of Information 
Technology - IIIT) ப்சயல்�ட்டு வருகின்்றை. 

இததலகய முன்பைற்றஙகள் 
ஏற�ட்டிருந்தாலும் இந்தியாவில் அறிவியல் 
ஆய்வாைது வளரந்த நாடுகள் ைறறும் சீைா 
அலைந்துள்ள முன்பைற்றஙகலள எட்டிப்பிடிகக 
இன்னும் நீணைதூரம் �யைம் ப்சய்தாக 
பவணடுபைன்�து ப�ாதுவாை கருததாகும். நாட்டில் 
அறிவியல் ஆய்வு நிறுவைஙகள் �ை இருந்தும் 
பகாட்�ாட்டுக கருததுக களததில் ஆய்வுப் �ஙகளிப்பு 
ஏைாற்றதலத அளிப்�தாகவும் அரிதாகவும் உள்ளது.

     �ொ்டச் சுருக்கம்

 �  இந்தியா சுதந்திரம் ப�ற்ற பநரததில் ப�ாருளாதார 
ரீதியில் வளரசசி ப�்றாத நாைகபவ இருந்தது. 
அரசியைலைப்ல� வடிவலைததவரகள் 
நாட்லை ஒரு ்சைதரை ைககளாட்சி நாைாக 
வளரதபதடுகக முடிவு ப்சய்தைர. எைபவ ்சமூக 
நீதிலய உறுதிப்�டுததுவபத அர்சாஙகததின் 
முககியைாை முன்னுரிலை வழஙகபவணடிய 
�ணியாயிறறு. 

 �  பவளாணதுல்றயின் நிலைலய 
முன்பைறறுவதறகு நைவடிகலககள் எடுப்�து 
அரசின் முன்னுரிலை தரப்�ை பவணடிய முதல் 
�ணிகளில் ஒன்்றாயிறறு. ஜமீன்தாரிமுல்ற 
ஒழிப்பு, குததலக சீரதிருததம், நிை உச்சவரம்பு 
அைைாககம் ஆகியலவ மூைம் நிறுவை 
ரீதியிைாை �ைவீைஙகலள அகறறும் சீரதிருதத 
நைவடிகலககள் பைறபகாள்ளப்�ட்ைை. இலவ 
ஓரளவு பவறறி ப�ற்றாலும் உணலையிபைபய 
பவளாணதுல்ற நிலைலைகலள 
முன்பைறறிவிைவில்லை.

 �  1960களில் கடுலையாை உைவுதானியப் 
�ற்றாககுல்ற ஏற�ட்ைது. இதைால் அர்சாஙகம் 
பவளாணலைலய வளரப்�தறகாகத 
பதாழில்நுட்� ைாறறுப்�ாலதககு ைாறியது. 
இதைால் அதிக விலளச்சலைத தரும் 
வீரிய விததுககள் அறிமுகம் ப்சய்யப்�ட்ைை. 
நீரப்�ா்சைம், ர்சாயை உரஙகள், பூசசி 
பகால்லி ைருந்துகள் ஆகியவறறில் முதலீடுகள் 
ப்சய்யப்�ட்ைை. இம்முயறசிகள் இந்தியாவில் 
உைவுப் �ாதுகாப்ல� உறுதி ப்சய்திருந்தாலும் 
சுறறுச சூழலின் மீது எதிரைல்றயாை தாககதலத 
ஏற�டுததியது. 

 �  ஏழலையில் வாழும் ைககளின் விகிதம், 
குறிப்�ாகக கிராைப் பு்றஙகளில் குல்றயவில்லை. 
கிராைப்பு்ற வறுலைலயக லகயாள்வதில் 
ஒருஙகிலைந்த ஊரக வளரசசித திட்ைம் (IRDP) 
ஒரு கூட்டு முயறசியாக இருந்தது. கிராைப்பு்ற 
வறுலையின் அளவு குல்றயவில்லை, 
ைககள்பதாலகப் ப�ருககததின் காரைைாக 
வறுலைக பகாட்டிறகுக கீழ வாழும் ந�ரகளின் 
எணணிகலகயும் குல்றயவில்லை.

 �  கிராைப்பு்றக குடும்�ஙகளுககு ்சட்ைபூரவைாக 
பவலைலயக பகட்டுப்ப�றும் உரிலைலயக 
பகாடுதத ைகாதைா காந்தி ஊரக பவலை வாய்ப்பு 
உறுதிச ்சட்ைம் தறப�ாது பவலை வாய்ப்புகலள 
உருவாககும் மிகப்ப�ரிய திட்ைைாகும்.

 �  பிரதைர பநரு ஒரு ்சைதரை ்சமூகதலத 
உருவாககுவதில் உறுதியாக இருந்தார. 
கைரக இயந்திரத பதாழிற்சாலைகளில் முதலீடு 
ப்சய்வதன் மூைம் பதாழில் வளரசசிலய அரசு 
வழி நைததும் எை அறிவிததார. பைலும் வளரசசி 
குறிதத நீணை காை பநாககஙகலள உறுதிப் 
�டுததவும் தனியார பதாழில் நிறுவைஙகளின் 
முதைாளிகளின் சுரணைலைத தடுககும் 
ப�ாருட்டும் அரசு தனியார நிறுவைஙகலளக 
கட்டுப்�டுததும் எை அறிவிததார.

 �  அதிகைாக முதலீடு பதலவப்�டும் எஃகு, 
கைரகப் ப�ாறியியல் இயந்திரஙகள், 
கருவிகள் ஆகியவறல்ற உற�ததி ப்சய்யும் 
பதாழிற்சாலைகள் நாட்டின் �ை �குதிகளில் 
நிறுவப்ப�ற்றை. இசப்சயல்திட்ைம் இந்தியாலவ 
பதாழில் ரீதியாக வளரசசி அலைந்த ப�ாருளாதாரம் 
எனும் நிலைககு முன்பைாககித தள்ளியது. 
இருந்தப�ாதும் �ல்வலகப் ப�ாருள் உற�ததி 
ப்சலவகள் ஆகியவறல்ற உள்ளைககிய 
ப�ாதுததுல்றயின் அதீத விரிவாககம் ப�ரும் 
நஷைஙகளுககு இட்டுச ப்சன்்றது. இந்நிலை 
முடிவில் அரல்சப் ப�ாருளாதாரதலத 
தாராளையைாககச ப்சய்தபதாடு, உரிைஙகள் 
வழஙகும் முல்றகலளயும், கட்டுப்�ாடுகலளயும் 
லகவிைச ப்சய்தபதாடு ப�ாருளாதாரதலத 
வழிநைதத சுதந்திரச ்சந்லத ்சகதிகலள 
அனுைதிககச ப்சய்தது.

 �  ஐந்தாணடு திட்ைஙகலள வடிவலைககத 
திட்ைககுழு உருவாககப்�ட்ைது. அது 
நாட்டின் மூைவளஙகலள ைதிப்பீடு ப்சய்து, 
ப�ாருளாதாரததின் ஒட்டு பைாதத வளரசசிககும் 
ப�ாருளாதாரததின் துலை துல்றகளின் 
வளரசசிககுைாை இைககுகலள நிரையிததது. 
எழுததறிவிலும், நாட்டில் �ள்ளிகளும் 
கல்லூரிகளும் நிறுவப்�டுவதிலும் கணி்சைாை 
முன்பைற்றம் ஏற�ட்ைது. 
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5.  நிை சீரததிருததச ்சட்ைம் தமிழநாட்டில் 
இரணைாவது முல்றயாக எப்ப�ாது 
நலைமுல்றப்�டுததப்�ட்ைது?

(அ) 1961  (ஆ) 1972
(இ) 1976  (ஈ) 1978

6.  பூமிதாை இயககதலதத பதாைஙகியவர
(அ) ராம் ைபைாகர பைாகியா
(ஆ) பஜயப்பிரகாஷ நாராயைன்
(இ) விபைா�ா �ாபவ
(ஈ) சுந்தர ைால் �குகுைா

7.  கூற்று: ஜமீன்தாரிமுல்ற ஒழிப்பு அதன் முககிய 
பநாககததில் ஒரு �குதிலயபய எட்டியது.

  கொரைம்: �ை நிைசசுவான்தாரரகள் 
குததலகதாரரகலள பவளிபயறறி 
நிைம் அவரகளது சுயகட்டுப்�ாட்டின் கீழ 
பவளாணலையில் உள்ளதாக உரிலை 
பகாரிைர. 
(அ)  கூறறு ைறறும் காரைம் ்சரி. காரைம் 

கூறல்ற விளககுகி்றது. 
(ஆ)  கூறறு ைறறும் காரைம் ்சரி. காரைம் 

கூறல்ற விளககவில்லை.
(இ) கூறறு ்சரி. காரைம் தவறு.
(ஈ) கூறறு தவறு. காரைம் ்சரி.

8.  பதாழில் வளரசசி ைறறும் ஒழுஙகுமுல்றச ்சட்ைம் 
எந்த ஆணடு நில்றபவற்றப்�ட்ைது?

(அ) 1951 (ஆ) 1961
(இ) 1971 (ஈ) 1972

9.  ைகாதைா காந்தி பதசிய ஊரக பவலைவாய்ப்பு 
உறுதியளிப்புச ்சட்ைம் எந்த ஆணடு 
நில்றபவற்றப்�ட்ைது?

(அ) 2005 (ஆ) 2006
(இ) 2007 (ஈ) 2008

�	அறிவியல் ஆய்வு நிறுவைஙகளின் (அடிப்�லை ைறறும் �யன்�ாடு) எணணிகலக ப�ாறறுதலுககுரிய 
வணைம் அதிகரிததுள்ளது. இதுப�ான்று �ல்பவறு ப�ாறியியல் பிரிவுகள் ்சாரந்த கல்விலய 
வழஙகுவதறகாக நாட்டின் �ை �குதிகளில் பதாழில்நுட்� நிறுவைஙகள் நிறுவப் ப�றறுள்ளை. 
இலவகளுககும் பைைாக தனியார ப�ாறியியல் கல்லூரிகளின் எணணிகலக �ல்கிப் ப�ருகியுள்ளது.  

I.  சரியொன விம்டமயத 
நதர்ந்பதடுக்கவும்.

1.  பின்வருவைவறல்ற காைவரில்சப்�டுததுக . 
(i) ஜமீன்தாரி முல்ற ஒழிப்புச ்சட்ைஙகள் 
(ii)  அதிக விலளச்சலைத தரும் வீரிய ரக 

விலதகளின் �யன்�ாடு
(iii) தமிழநாட்டின் முதல் நிை உச்சவரம்புச ்சட்ைம்
கீபழ பகாடுககப்�ட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து 
விலையிலைத பதரவு ப்சய்க.

(அ) ii, i, iii  (ஆ) i, iii,  ii
(இ) iii, ii, i  (ஈ) ii, iii, i

2.  இந்திய அர்சாஙகம் __________ வலகயாை 
பைம்�ாட்டிறகாக உறுதி பூணடுள்ளது.

(அ) முதைாளிததுவ (ஆ) ்சைதரை
(இ) பதய்வீக (ஈ) பதாழிற்சாலை

3.  இந்திய அரசியைலைப்பில் முதைாவது திருததம் 
எப்ப�ாது பைறபகாள்ளப்�ட்ைது?
(அ) 1951 (ஆ) 1952 (இ) 1976 (ஈ) 1978

4.  பகாடுககப்�ட்டுள்ள விலைக குறிப்புகலளக 
பகாணடு பின்வருவைவறல்றப் ப�ாருததி 
்சரியாை விலைலயத பதரவு ப்சய்க.

(அ)  பதாழில் பைம்�ாடு  
பகாள்லகத தீரைாைம்

- 1. 1951-56

(ஆ)  இந்திய அறிவியல் 
நிறுவைம்

- 2.  இரணைாவது 
ஐ ந் த ா ண டு 
திட்ைம்

(இ) ைகைபைாபிஸ - 3. 1909
(ஈ)  முதைாவது  

ஐந்தாணடு திட்ைம்
- 4. 1956

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

 பயிற்சி
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