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திட்ைமிைலும் வைரசசி அேசியலும்8
  திட்டமிடலில் க்பாருள, ்பரிைாமம் மற்றும் மநாக்கஙகளளப புரிதல்.

  இந்தியாவில் திட்ட ஆளையம் உருவான வரலாறு அறிதல் மற்றும் திட்ட 
ஆளையம் அளமபபு மற்றும் கெயல்்பாடுகளளக் கற்றல்.

   இந்திய அரெளமபபில் வழஙகப்பட்டுளள உன்னதமான மகாட்்பாடுகளள 
எட்டுவதில் திட்ட ஆளையத்தின் ்பஙகு குறித்து ஆராய்தல்.

  நிதி ஆமயாக் அளமபபு உருவாக்கம் மற்றும் அதன் கெயல்்பாடுகள குறித்து விவாதித்தல்.

  இந்தியாவில் கதாழில்மயமாக்கல் கெயல்்பாடுகள மற்றும் கதாழிற்துளற வளரச்சி, 
ஒழுஙகு்படுத்தலில் அரசின் ்பஙகு குறித்து ஆராய்தல். 

  இந்தியாவில் நிலச்சீரதிருத்தம் குறித்து ஆராய்தல். 

  இந்தியாவில் ்பசுளமப புரட்சி அறிமுகம், இந்தியப க்பாருளாதாரத்தின் தாக்கம் குறித்து கற்றல்.

  இந்தியாவில் கவண்ளமப புரட்சி மற்றும் அதன் ொதளனகள குறித்து விவாதித்தல்.

கற்்றலின் ந�ோக்கஙகள் �

8.1  திட்ைமிைல்: ்பைோருள், பைரிணோைம் 
ைற்றும் ந�ோக்கஙகள்

விடுதமைக்கு முன்பு திட்ைமிைல் மும்ற

அளனத்துப க்பாருளாதாரஙகள மற்றும் 
அரசியல் அளமபபுகள அளனத்திலும் ஏமதா 
ஒரு வடிவத்தில் திட்டமிடும்முளற நிலவத்தான் 
கெய்கிறது. திட்டமிடல் அளமபபின் மநாக்கம் 
என்்பது, ஓர அரசின் மூலவளஙகளள 
நீண்டக்காலத்திற்கு ்பயன்்படுத்தும் வளகயில் 
ஒரு முளற்படுத்தப்பட்ட ்பயன்்பாட்டு முளறகளள 
உருவாக்குவதாகும். உற்்பத்தி அதிகரிபபு, 
மதசியப ்பஙகீடு, அதிகரிபபு மற்றும் 
மவளலவாய்பபு அதிகரிபபு, மட்டுமல்லாமல் 
மக்கள ெமூக நலன்கள அதிகரிபபு ஆகியவற்ளற 
மநாக்கமாகக் ககாண்டு அரசு 
இச்கெயல்முளறகளளக் ககாண்டுளளது. ஒரு 
அரசின் வழிகாட்டுதல் மற்றும் கண்காணிபபின் 
கீழ அளனத்துத் கதாழில் உற்்பத்தி 
அளமபபுகளும் தஙகள மூலவளஙகளளப 

்பயன்்படுத்துகின்றன. அரசு மற்றும் தனியார 
நிறுவனஙகளுக்கு அரொல் நிரையிக்கப்படும் 
விலக்குகளும் இதில் அடஙகும். ஒரு அரசின் 
அளனத்து தனியார மற்றும் க்பாது 
நிறுவனஙகளின் கெயல்்பாடுகளள அரமெ 
ஒழுஙகு்படுத்தி கண்காணிக்கிறது. ஒரு அரசின் 
அளனத்து க்பாருளாதார நடவடிக்ளககளும் 
நாட்டின் முன்மனற்றம் மற்றும் மக்களின் 
நலளனக் கருத்தில் ககாண்டு 
உருவாக்கப்படுகின்றன. 

நவீன அரசு என்்பது மக்கள நல 
கெயல்்பாடுகளள மநாக்கமாகக் ககாண்டது. 
முந்ளதயக் காலஙகளம்பால தற்கால நவீன 
அரசுகள ‘காவல் அரசுகளாக’ மட்டுமம 
கெயல்்பட முடியாது. முந்ளதயக் காலஙகளில் 
மக்களின் ்பாதுகாபபு மற்றும் ெட்ட ஒழுஙகு 
மட்டுமம அரசின் கெயல்்பாடாக கருதப்பட்டு 
வந்தது. ஆனால், தற்கால மக்கள நல 
அரசுகளில் ்பஙகளிபபு மிகவும் விரிவானதாகும். 
அது நல்ல ஆட்சிளய தருவது மட்டுமல்லாமல் 
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மக்களின் ெமூக-க்பாருளாதார நீதிளயயும் 
உறுதிப்படுத்துகிறது. நவீன அரசின் இலக்காக 
மக்களநல அரசு என்ற நிளலளய 
எட்டுவதற்கான வாய்பபுகளள ஒரு மக்களாட்சி 
வடிவிலான அரமெ வழஙகுகிறது. ஒரு நாடு 
தமது பின்னளடந்த நிளலயிலிருந்து விடு்பட்டு 
முன்மனற்றத்ளத மநாக்கி நகரவதற்கான ெமூக-
க்பாருளாதாரச் சீரதிருத்தஙகளள அரமெ 
முன்கமாழிந்து நளட முளறப்படுத்துகிறது. 

இந்தியாவில், தற்காலம் மட்டுமல்லாமல் 
எதிரகால வளரச்சிக்குமான மதளவகளள 
எட்டும் வளகயில் நாட்டின் மூலவளஙகளள 
உரிய வளகயில் ்பயன்்படுத்தி மக்களின் 
க்பாதுநலன்களளக் காட்டிலும் 
கெயல்திட்டஙகளள உருவாக்குவதற்காக திட்ட 
ஆளையம் நிளறமவற்றப்பட்டது.

்சயல்பைோடு

குழு விவோதம்
வகுபபில் உளள மாைாக்கரகள ஐந்து முதல் ஆறு ம்பர ககாண்ட ஐந்து குழுக்களளக் 

ககாண்டு கீழக்காணும் க்பாருளகள குறித்து விவாதிக்கவும். 

ஒருவருக்கு வைரசசியோக ்தரிவது ைற்்றவருக்கு வைரசசியோக ்தரியோது. ஏன்? 
விவோதி.

உதோேணம்: 1  அதிக ஊதியம் கதாழிலாளரின் வளரச்சிக்கு உதவும். ஆனால் அது கதாழில் 
உரிளமயாளருக்கு எதிராக அளமயும். 

உதோேணம்: 2  ஒரு ்பைக்கார விவொயி அல்லது வரத்தகர, தமது உைவுப க்பாருட்களள அதிக 
விளலயில் விற்க விரும்புகிறார. ஆனால், ஒரு ஏளழத் கதாழிலாளி அளத குளறந்த 
விளலக்கு வாஙக விரும்புகிறார. 

உதோேணம்: 3  ஒரு புதிய அளைக்கட்டுவதால் அதிக மின்ொர உற்்பத்தி, குளறந்த கெலவில் 
நளடக்பறுகிறது. ஆனால், புதிய அளையால் மக்கள தஙகள வாழவாதாரஙகளள 
இழக்கின்றனர. 

உதோேணம்: 4  மின்ொரம் அதிகமாக மதளவப்படுவதால் கதாழிலதி்பர அதிக அளைகள 
மவண்டும் என்று கூறுகிறாரகள. ஆனால், புதிய அளைகள கட்டுவதால் 
ஏராளமான விவொய நிலஙகள மூழகடிக்கப்பட்டு மக்களின் வாழக்ளகப 
்பாதிக்கப்படுகிறது. 
 இந்த விவாதத்தில் வளம் குன்றா வளரச்சி என்ற மகாட்்பாடு கருத்தில் 
ககாளளப்படுகிறது.

எம்.விஸ்நவசுவேய்யோ ெவஹரைோல் 
ந�ரு

ந�தோஜி சுபைோஷ 
சநதிேநபைோஸ்

இந்தியா விடுதளல அளடவதற்கு 
முன்்பாகமவ க்பாருளாதாரத் திட்டமிடலில் 
மதளவக் குறித்து அறிந்திருந்தது. 1936இல் எம்.
விஸமவசுவரய்யா ‘இந்தியாவுக்கான திட்டமிட்ட 

க்பாருளாதாரம்’ என்னும் தளலபபில் ஒரு 
புத்தகம் எழுதி கவளியிட்டார. அதில் 
இந்தியாவுக்கான ஒரு ்பத்தாண்டு திட்டத்திளன 
முன்கமாழிந்திருந்தார. அவமர, இந்தியாவுக்கான 
க்பாருளாதாரத் திட்டமிடலின் முன்மனாடி 
என்று கருதப்படுகிறார. 1938இல் நளடக்பற்ற 
அளனத்து இந்திய காஙகிரசு கமிட்டி கூட்டத்தில் 
மநதாஜி சு்பாஷ் ெந்திரம்பாஸ முயற்சியால் 
மதசியத் திட்டக்குழு உருவாக்கப்பட்டது. இந்திய 
நாடு எதிரககாளள உளள ்பல்மவறு 
க்பாருளாதாரப பிரச்ெளனகளுக்கு விளடக் 
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காணும் வளகயில் ஒரு நாடு தழுவிய 
க்பாருளாதாரத் திட்டத்திளன தயாரிப்பமத இதன் 
மநாக்கமாகும். உடனடியாக, இரண்டாம் 
உலகபம்பார கவடித்ததாலும் அதளனத் 
கதாடரந்து மதசியத் தளலவரகள சிளறயில் 
அளடக்கப்பட்டதனாலும் இக்குழுவால் 
அத்திட்டத்திளன உருவாக்க முடியவில்ளல. 
1944இல் இந்திய கதாழிலதி்பரகளால் 
ஒரு க்பாருளாதார வளரச்சித்திட்டம் 
உருவாக்கப்பட்டது. இது ்பம்்பாய் திட்டம் என்று 
அளழக்கப்பட்டது.

மக்கள திட்டம் என்று அளழக்கத்தக்க 
இ த் தி ட் ட த் தி ள ன  எ ம் . எ ன் .  ர ா ய் 
முன்கமாழிந்தார. இத்திட்டத்தில் மவளாண்ளம 
வளரச்சிக்கும், சிறுகதாழில் வளரச்சிக்கும் 
முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுளளது. 1944இல் 
�மன் நாராயை அகரவால், காந்தியத் திட்டம் 
ஒன்ளற முன்கமாழிந்தார. பின்னர, 1950இல் 
முன்கமாழிந்த திட்டம் ெரமவாதயத்திட்டம் 
என்று அளழக்கப்பட்டது. இந்த அளனத்து 
திட்டஙகளுமம இந்தியப க்பாருளாதார 
நிளலளய மமம்்படுத்துவளத மநாக்கமாக 
ககாண்டிருந்தன.

விடுதமைக்கு பின்பைோை திட்ைமிைல்

விடுதளலக்கு பின்னர உருவாக்கப்பட்ட 
இந்திய அரெளமபபுச் ெட்டத்தில் அளனத்து 
மக்களுக்கும் ெமூக-க்பாருளாதார நீதிளய 
உறுதிப்படுத்தும் வண்ைம், அரெளமபபு 
பிரிவு IV இல் அரசு ககாளளகக்கான வழிகாட்டு 
ககாளளக கநறிமுளறகள இளைக்கப்பட்டது. 
க்பாருளாதார வளரச்சியில் ெமூக நீதி 
உறுதி அளிக்கப்படுவதும் இளைக்கப்பட 
மவண்டியதன் முக்கியத்துவத்ளத அரெளமபள்ப 
உருவாக்கியவரகள நன்கு புரிந்திருந்தனர. 
இதனால், திட்டமிடல் நீண்டக் கால வளரச்சிளய 

திரு �ோேோயண் 
அகரவோல்

்ெய்பிேகோஷ 
�ோேோயண்எம்.என். ேோய் 

அடிப்பளடயாகக் ககாண்டிருக்கமவண்டும் 
என்று கருதினர. இதன்்படி, க்பாருளாதார 
வளரச்சிளயத் துரிதப்படுத்துவதற்கான 
கருவியாக திட்டமிடுதளல இந்திய அரசு 
ஏற்றுக்ககாண்டது. நாட்டின் வருவாயும் 
தனிந்பர வருவாயும் உயரும் க்பாருட்டு 
அதிகரிக்கும் வளகயில் உற்்பத்திளய 
க்பருக்குவளத மநாக்கமாகக் ககாண்மட 
இந்திய திட்ட ஆளையம் உருவாக்கப்பட்டது. 
மவளலவாய்பபு உத்திரவாதம், ்பைக்காரர 
ஏளழகளுக்கிளடமய க்பாருளாதார 
இளடகவளிளயக் குளறப்பது ஆகிய 
மநாக்கஙகளளக் ககாண்டுளளது. நாட்டில் 
ெமத்துவத்ளத உருவாக்குவதில் அரசுக்கு 
முக்கியப ்பஙகு இருக்க மவண்டும் 
எனும் மநாக்கத்தில் திட்ட ஆளையம் 
உருவாக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் ெமூக-
க்பாருளாதார நீதிளய உறுதிப்படுத்த முடியும் 
என்றும், க்பாருளாதார வளரச்சிளய எட்ட 
முடியும் என்றும் எதிர்பாரத்தது. 

8.2 இநதியத் திட்ை ஆமணயம்

இந்தியத் திட்ட ஆளையம் 1950ஆம் 
ஆண்டு மாரச் மாதத்தில் உருவாக்கப்பட்டது. 
இந்தியாவின் முதல் பிரதமர ்பண்டிட் 
ஜவஹரலால் மநரு தளலளமயில் இது 
உருவாக்கப்பட்டது. இந்திய அரசு 
தீரமானத்தின் மூலம் ககாண்டு வரப்பட்ட 
இந்திய திட்ட ஆளையம் ‘நாட்டின் வளஙகளள 
மிகுந்த திறனுடனும் ெமநிளலயுடனும்’ 
்பயன்்படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டத்ளத 
உருவாக்கும் மநாக்கமாக ககாண்டிருந்தது. 
திட்டஙகளள உருவாக்குவது கதாடர்பான ஒரு 
ஆமலாெகர என்ற ்பஙகளிபபிளன திட்ட 
ஆளையம் ஆற்றுகிறது. அத்திட்டஙகளள 
நளடமுளற்படுத்துவது மத்திய, மாநில 
அரசுகளின் கடளமயாகும்.

்சயல்பைோடு

கடந்த 12 ஐந்தாண்டு திட்டஙகள 
ஒவகவான்ளறயும் வரிளெப்படுத்தி அதன் 
குறிபபிட்ட இலக்குகள, ொதளனகளளப 
்பட்டியலிடுக. 
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திட்ை ஆமணய பைணிகள்

நாட்டின் எதிரகால வளரச்சிக்கு 
மதளவயான மூலவளஙகளள மதிபபீடு 
கெய்வது திட்ட ஆளைய ்பணியாகும். மனித 
வளஙகள, மூலதனம், கச்ொ க்பாருளகள 
ஆகியனவும் இதில் அடஙகும். மூலவளஙகளள 
மிகுந்த திறனுடனும் ெமநிளலத் தவறாமலும் 
்பயன்்படுத்துவதற்கான திட்டஙகளள வகுப்பது 
ஆளையத்தின் முதன்ளம ்பணியாகும். 
முன்னுரிளம அடிப்பளடயில் துளறகள 
கண்டறியப்பட்டு மூலவளஙகளள ஒதுக்கீடு 
கெய்யப்பட மவண்டும். மமலும், திட்டஙகளள 
ஒவகவாரு கட்டமாக நிளறமவற்றி 
முழுளமப்படுத்துவதிலும் ஆளையத்தின் 
க்பாறுப்பாகும். எனமவ, வளரச்சிக்கு 
இளடயூறாக இருக்கும் சூழநிளலகளள 
அளடயாளம் காை மவண்டியது 
ஆளையத்தின் க்பாறுபபு ஆகும். 

நாட்டில் அவவபம்பாது நிலவும் 
சூழநிளலகளுக்கு தக்கவாறு திட்டஙகளள 
திறம்்பட நளடமுளறப்படுத்துவதற்கான 
வழிகளளயும் திட்ட ஆளையம் ஆராய்கிறது. 
ஒரு திட்டத்தின் ்பல்மவறு கட்டஙகளில் 
நிளறமவற்றப்பட மவண்டிய இலக்குகளள 
ஆளையம் வளரயளற கெய்கிறது. எனமவ, 
திட்டச் கெயல்்பாடுகள உரிய கால 
இளடமவளளகளில் மதிபபீடு கெய்யப்பட 
மவண்டும். இதன்மூலம் உரிய 
கெயல்திட்டஙகள வகுக்கப்பட்டு திட்டஙகள 
நளடமுளறப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த 
கெயல்முளறகளில் உரிய கெயல்திட்டஙகளள 
மத்திய, மாநில அரசுகள வகுக்கும் வளகயில் 

்சயல்பைோடு

சிநதிக்கவும் இமணக்கவும் பைகிேவும்

தமைபபு 1:  ெமூக வளரச்சியின் அடிப்பளட 
மானுட வளரச்சி

தமைபபு 2:  ்பைத்தால் அளனத்ளதயும் 
வாஙக முடியாது, மெளவ 
மனப்பான்ளம வளர 
மவண்டும்.

ஆமலாெகராக திட்ட ஆளையம் இயஙகுகிறது. 
ஒரு குறிபபிட்ட பிரச்ெளனகள எழும்ம்பாது 
அதளன ஆய்வு கெய்து அரசுக்கு ஆமலாெளன 
வழஙகுவதும் திட்ட ஆளையப ்பணியாகும். 
மமலும், ஒவகவாரு துளறயிலும் குறிபபிட்ட 
காலத்தில் எட்ட மவண்டிய இலக்குகளள 
வகுத்து, க்பாருளாதார வளரச்சி விகிதத்ளத 
வளரயளற கெய்வதும் ஆளையத்தின் ்பணி 
ஆகும். 

நிறுவைமும் அமைபபும் 

பிரதமர, நான்கு முழு மநர 
உறுபபினரகள, மகபினட் அளமச்ெர 
நிளலயிலுளள நான்கு ்பகுதி மநர 
உறுபபினரகள ஆகிமயாளர திட்ட ஆளையம் 
ககாண்டுளளது. முழுமநர ஊழியரகளள 
க்பாருத்தமட்டில் கதாழில்நுட்்பத்துளற, 
க்பாருளாதாரம்,  நிரவாகம் ஆகியத் 
துளறகளில் வல்லளமமிக்கவரகள 
நியமிக்கப்படுகிறாரகள. திட்ட ஆளையத்தின் 
தளலளமப க்பாறுபள்ப பிரதமர ஏற்று, 
ஆளையப ்பணிகள சுமூகமாக நளடக்பற 
ஒத்துளழக்கிறார. 

நிரவாக சீரதிருத்த ஆளையம் வழஙகிய 
்பரிந்துளரகளள ஏற்று திட்ட ஆளையம் 
மாற்றியளமக்கப்பட்டது. இதன்்படி, பிரதமர 
தளலவராக இருந்து கூட்டஙகளள தளலளம 
ஏற்று நடத்துவார. ஆளைய துளைத் தளலவர 
க்பாறுபபில் நியமிக்கப்படும் ஒருவர 
ஆளையத்தின் நிரவாகத் தளலவராக 
கெயல்்படுவார. திட்ட வளரவுகளள தயாரித்து 
மத்திய அளமச்ெகம், கெயலகம், நான்கு 
முழு மநர உறுபபினரகள, ்பகுதி மநர 
உறுபபினரகளாக உளள ெம்மந்தப்பட்ட 
மகபினட் அளமச்ெரகள ஆளையத்தின் 
அலுவல்ொரா உறுபபினரகளான நிதி 
அளமச்ெர, திட்ட அளமச்ெர, உறுபபினர 
மற்றும் கெயலர (இவர க்பாதுவாக இ.ஆ.்ப 
அலுவலர ஆவர) ஆகிமயாருக்கு அனுப்ப 
மவண்டியது திட்டக்குழு உதவித் தளலவரின் 
க்பாறுப்பாகும். ஆளையத்தின் நிரவாகச் 
கெயல்்பாடுகள கூடுதல் கெயல்்பாடுகள 
மூலம் ஒருஙகிளைக்கப்படுகிறது. 
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திட்டஙகளள கண்காணிக்கும் க்பாறுபபில் 
துளறச் கெயலாளரகள, கீழநிளலச் 
கெயலாளரகள, நிளலயிலான உயர 
அதிகாரிகள நியமிக்கப்படுகின்றனர. திட்ட 
ஆளைய நிரவாகத்தில் மாநில அரசுக்கு 
பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கப்படுவதில்ளல. இது 
முழுவதும் மத்திய அரசு அளமப்பாகும்.

கூட்டுப க்பாறுபபு எனும் கநறியின் கீழ 
திட்ட ஆளையம் இயஙகுகிறது. க்பாதுப பிரிவு, 
க்பாருள பிரிவு, நிரவாகப பிரிவு என மூன்று 
பிரிவுகளாக ஆளையம் பிரிக்கப்பட்டுளளது. 
க்பாருளாதாரம் கதாடர்பான அளனத்து 
்பணிகளளயும் இபபிரிவு மமற்ககாளகிறது. 
குறிபபிட்ட வளரச்சிப ்பணிகள குறித்த 
திட்டஙகள உதாரைமாக, உைவு, 
மவளாண்ளம, மின்ொரம், நீர்பாெனம், 
ம்பாக்குவரத்து ம்பான்ற தனிப்பட்ட 
துளறகளுக்கான திட்டஙகள க்பாருள பிரிவின் 
கீழ வருகின்றன. நிரவாகப ்பணிகள நிரவாகப 
பிரிவின் கீழ வருகின்றன. 

இளதத் தவிர, மவறு சில பிரிவுகளும் 
திட்டஙகள உருவாக்கம் மற்றும் அமலாக்கம் 
கதாடர்பாக இயஙகுகின்றன. அளவ 
பின்வருமாறு,

1. நதசிய திட்ைக்குழு

4-வது ஐந்தாண்டு திட்டக்காலத்தில் 
1965இல் மதசிய திட்டக்குழு அளமக்கப்பட்டது. 
அறிவியல், க்பாறியியல், க்பாருளாதாரம் ஆகிய 
துளற வல்லுநளரக் ககாண்டு உருவாக்கப்படும் 
இக்குழு மவளாண்ளம, நிலச்சீரதிருத்தம், 
நீர்பாெனம், கல்வி, மவளலவாய்பபு, 
கதாழிற்துளற, வரத்தகம், மமலாண்ளம, 
குடும்்பக்கட்டுப்பாடு, ெமூக நலம், இயற்ளக 
வளஙகள, ம்பாக்குவரத்து, ்பன்னாட்டு வரத்தகம் 
உளளிட்ட துளறகளில் ்பணியாற்றுகிறது. இந்த 
ஒவகவாரு துளறயிலும் மதளவகள குறித்து 
விரிவான ஆய்வு கெய்து திட்ட ஆளையத்திற்கு 
அறிக்ளக அளிக்க மவண்டியது இக்குழுவின் 
கடளமயாகும். 

2. நதசிய வைரசசிக் குழு

பிரதமர தளலளமயிலான மதசிய 
வளரச்சிக் குழுவில் அளனத்து 
முதலளமச்ெரகளும் உறுபபினரகள ஆவர. 
இக்குழுவில் மாநிலஙகள இளைக்கப்பட்டதன் 
மூலம் ஒவகவாரு மாநிலஙகளிலும் திட்டஙகள 
நளடமுளறப்படுத்துவது ொத்தியமாகிறது. 
மதசிய வளரச்சிக் குழு கூட்டஙகளில் மத்திய 

அரசின் மகபினட் அளமச்ெரகள சில 
மநரஙகளில் ்பஙமகற்்பதில்ளல. திட்டஙகள 
நளடமுளறப்படுத்துவளத அவவபம்பாது 
சீராய்வு கெய்வதும் மாநில வளரச்சி குறித்த 

்பல்மவறு பிரச்ெளனகளள விவாதிப்பதும் 
இக்குழுவின் ்பஙகாகும். திட்டஙகளள 
திறனுடன் நளடமுளறப்படுத்துவதற்கான 
்பரிந்துளரகளள உருவாக்குவதும் திட்டஙகளள 
நளடமுளறப்படுத்துவதில் மக்களின் ்பஙகளிபள்ப 

ேதசிய திட்டங்கைள உருவாக்குதல் மற்றும் 
திட்டங்களுக்கான வளங்கைள மதிப்பிடுதல் உள்ளிட்ட 

வழிகாட்டுதல்கைள வழங்குதல்.

திட்ட ஆைணயத்தால் உருவாக்கப்படும் ேதசிய 
திட்டங்கைள பரிசீலித்தல்.

ேதசிய வளர்ச்சியில் பாதிக்கும் சமூக-ெபாருளாதார 
ெகாள்ைககைள முக்கிய வினாக்கைள கருத்தில் 

ெகாள்ளுதல்

பைணிகள்

கூடுதல் அேசமைபபு ைற்றும் சட்ை பூரவைற்்ற நிறுவைம்

திட்ை ஆமணயத்திற்கு ஆநைோசமை வழஙகுதல்

நதசிய வைரசசிக்குழு

அமைபபு

திட்ட ஆைணய உறுப்பினர்கள்

யூனியன் பிரேதச நிர்வாகங்கள்

அைனத்து மாநிலங்களின் முதல் அைமச்சர்கள்

மத்திய அைமச்சர்கள்

தைலவராக பிரதமர்

முதல் கூட்ைம் 1952 �வம்பைர 8-9

ேதசிய வளர்ச்சிக் குழுவின் 57-வது கூட்டம் 
27.12.2012 அன்று நைடெபற்றது.

திட்டங்கள் நைடமுைறப்படுத்துவைத அவ்வப்ேபாது 
சீராய்வு ெசய்தல்.

திட்டங்கைள நிைறேவற்றுவதற்கான ேதசிய மூலவளங்கைள திட்டங்கைள நிைறேவற்றுவதற்கான ேதசிய மூலவளங்கைள திட்டங்கைள நிைறேவற்றுவதற்கான ேதசிய மூலவளங்கைள 
திரட்டுதல், வலுப்படுத்துதல். திரட்டுதல், வலுப்படுத்துதல். திரட்டுதல், வலுப்படுத்துதல். 

அைனத்து முக்கிய மண்டலங்களிலும் மக்கள் ெபாருளாதார 
ெகாள்ைககைள ஊக்கப்படுத்துதல்.

ந�ோக்கஙகள்

நாட்டின் அைனத்து பகுதிகளிலும் சமமான அளவில் துரித 
வளர்ச்சிைய உறுதிப்படுத்துல்.

நதசிய வைரசசிக் குழு : ந�ோக்கஙகள், பைணிகள்.
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உறுதிப்படுத்துவதும் இக்குழுவின் ்பணிகளாகும். 
எதிரகால வளரச்சிக்கு அவசியமான 
மூலவளஙகளள கருத்தில் ககாண்டு, நிரவாகப 
்பணிகளள திறம்்பட கெயல்்படுத்தும் வளகயில் 
இக்குழு ்பணியாற்றுகிறது. 

வறுமை ஒழிபமபை ந�ோக்கி

இந்தியாவின் முக்கியப பிரச்ெளனகளில் 
ஒன்று வறுளமயாகும். நாட்டில் தனிந்பர 
வருமானத்ளத அதிகரிப்பதுடன் மக்களின் 
வாழக்ளகத் தரத்திளன மமம்்படுத்துவளதயும் 
திட்ட ஆளையம் மநாக்கமாகக் 
ககாண்டுளளது. க்பாருளாதார வளரச்சி 
என்்பது அளனத்து பிரிவினரகளளயும் 
உளளடக்கியதாக இருக்க மவண்டும்.  
க்பாது மக்களின் வாழக்ளகத்தரம்  
அவரது க்பாருளாதார நிளலயுடன் 
இளைக்கப்பட்டுளளது என்ற கருத்து  
புரிந்து ககாளளத்தக்கது. அளனவருக்கும் 
உைவு, உளட, உளறவிடம் வழஙகுவதுடன் 
அவரகள ஒரு நாகரிகமான வாழக்ளகளய 
நடத்துவதற்கான மதளவளய கல்வி, சுகாதாரம் 
ஆகியவற்ளறயும் க்பரும் வளகயில் தரமான 
வாழக்ளகளய உறுதிப்படுத்துவது அரசின் 
முக்கியமான கடளமயாக உைரப்பட்டுளளது. 
ஆனாலும், க்பாருளாதார வளரச்சி, வறுளம 
ஒழிபபு என்்பது இன்னமும் ெவாலாகமவ 

நீடிக்கிறது. எனமவ, 4-வது ஐந்தாண்டுத் 
திட்டத்திலிருந்து அரசு இபபிரச்ெளனயில் 
கவனம் கெலுத்தி வருகிறது. 1970-களின் 
கதாடக்கத்தில் 'வறுளமளய ஒழிபம்பாம்' என்ற 
முழக்கத்தின் கீழ தீவிரப்படுத்தப்பட்டது. 

வறுளம ஒழிபபுக்கான வழிகளில் 
மவளலவாய்பபுகள உருவாக்கம் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. 
மவளலயின்ளம மற்றும் முழுளமயான 
மவளலயின்ளம காரைமாக ஏராளமான 
பிரச்ெளனகள ஏற்்படுகின்றன. அளனத்து 
ஐந்தாண்டு திட்டஙகளும் மவளலவாய்பபுக்கு 
முக்கியத்துவம் அளித்தன.

சமூக நீதியிமை உறுதிபபைடுத்துதல்

அரெளமபபின் 38(2)-வது உறுபபு 
இவவாறு கூறியது: ‘‘அரசு குறிப்பாக, 
வருமானத்தில் நிலவும் ஏற்றத் தாழவுகளள 
குளறப்பளதயும் நாட்டின் ்பல்மவறு ்பகுதிகளில் 
வாழும் மக்கள பிரிவினர மற்றும் ்பல்மவறு 
கதாழில்களில் ஈடு்படும் மக்கள குழுக்கள 
மற்றும் தனிந்பரிளடயிலும் தகுதி, வெதி, 
வாய்பபுகள ஆகியவற்றில் நிலவும் ஏற்றத் 
தாழவுகளள நீக்குவளதயும் மநாக்கமாகக் 
ககாளள மவண்டும்.” திட்டஙகளள வகுபம்பார 
இபபிரிவிளன மனதில் ககாண்டு திட்டஙகளள 
வகுக்கின்றனர. 

ைனிதக் கழிவுகமை ைனிதநே அகற்றும் நிமை 

மனிதக்கழிவுகளள மனிதமர அகற்றும் நிளலத் கதாடரவது அரெளமபபில் வழஙகியுளள 
உரிளமகளுக்கு எதிரானது என்றும் எனமவ இதும்பான்ற அ்பாயகரமான கதாழில்களில் 
ஈடு்படுமவாருக்கு உரியப ்பாதுகாபபுகளள உறுதிப்படுத்துவது கதாடரபுளடய அரசுகள, 
நிறுவனஙகளின் கடளம என்று உச்ெ நீதிமன்றம் கடந்த 2011ஆம் ஆண்மட முக்கியத் தீரபபு 
வழஙகியுளளது. ஆனால் இன்றும்கூட இந்தியாவின் ்பல நகரஙகளில் இந்நிளல நீடிக்கிறது. 
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ெமூக நீதிளய உறுதிப்படுத்துதல் என்்பது 
க்பாருளாதாரத்ளத திட்டமிடும் நிளலயிமலமய 
இளைந்து உளளது. வளரச்சிக்கான 
வழிமுளறகளள வகுக்கும்ம்பாது கல்வி, 
மவளலவாய்பபு கதாடர்பாக அளனவருக்கும் 
ெமவாய்பபுகளள உருவாக்குவது 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். ெமூக 
மயப்படுத்தப்பட்ட ெமுதாயஙகளில் 
உருவாக்குவதன் மூலம் கெல்வஙகள ஒரு 
சிலர ளககளில் மட்டுமம குவிவது 
தடுக்கப்படுவதுடன் சுரண்டல், ஒடுக்குமுளற 
ஆகிய ககாடுளமகளுக்கு முடிவு கட்ட 
இயலும். 

வரலாற்று பூரவமாகமவ இந்திய 
ெமுதாயம் என்்பது ெமூகத்தின் ஒரு பிரிவால் 
மற்ற பிரிவு ஒடுக்கப்பட்டும் சுரண்டப்பட்டும் 
வந்திருக்கிறது. எனமவ தான், இத்தளகய 
்பளழளம வாய்ந்த ெக்திகள மற்றும் 
ெமூகத் தீளமகளள தடுக்கும் வழிகளள 
காண்்பது அரெளமபள்ப உருவாக்கியவரகளுக்கு 
ெவாலாகமவ அளமந்தது. அடிப்பளட 
உரிளமகள குறித்து ம்பசும் அரெளமபபின் 
பிரிவு III-ன் கீழ ஒருவர முழுளமயாக 
வாழவதற்குத் மதளவயான அளனத்து 

உரிளமகளும் அளனத்து குடிமக்களுக்கும் 
்பாதுகாக்கப்பட்ட அடிப்பளட உரிளமகள ஆகும். 
பிரிவு IV அரசு ககாளளகக்கான வழிகாட்டு 
கநறிமுளறகளும் மக்களின் வருமானத்தில் 
நிலவும் ஏற்றத் தாழவுகளள குளறத்து ஒரு 
ெமத்துவ ெமுதாயம் உருவாக்கப்படுவளத 
உறுதிப்படுத்தும் வளகயில் அரசின் ்பணிகள 
அளமய மவண்டும் என்று கூறுகிறது.

திட்ட ஆளையம் கவனம் கெலுத்த 
மவண்டியுளள மற்கறாரு முக்கிய ்பகுதி கிராம 
நகரபபுற ஏற்றத்தாழவாகும். க்பாருளாதார 
வளரச்சி, கதாழில்மயமாக்கல், 
நகரமயமாக்கல் ஆகியவற்றிற்கான 
கெயல்்பாடுகள அதிகரிக்கும்ம்பாது, இந்திய 
ெமூகத்திலும் க்பாருளாதாரத்திலும் அதன் 
்பாதிபபு ஏற்்படுகிறது. கிராமஙகள மற்றும் 
நகரஙகளில் வாழும் மக்களின் வளரச்சியில் 
காைப்படும் ஏற்றத்தாழவு அரெளமபபில் 
கூறப்பட்டுளள ககாளளக கநறிக்கு எதிராக 
ெமத்துவமின்ளமளய ஊக்குவிக்கிறது. 
எனமவ, இந்த ஏற்றத்தாழவிளன அகற்றி 
ெமத்துவத்ளத உறுதிப்படுத்தும் வளகயில் 
கிராம க்பாருளாதாரத்திளன 
முன்மனற்றுவதற்கான ்பல திட்டஙகளள திட்ட 
ஆளையம் ்பரிந்துளரத்துளளது.

உைகைோவிய பைைபைரிைோண வறுமை பைட்டியல் 2018 (MPI)

க்பாருளாதார ஏற்றத் தாழவுகளளயும் கடந்து 
வறுளமகளள ஒழிப்பதற்காக ்பல்பரிமாை 
அணுகுமுளறகளின் முக்கியத்துவம் வளம் குன்றா 
வளரச்சிக்கானச் கெயல்திட்டம் 2030இல் மீண்டும் 
உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. வளம் குன்றா வளரச்சி 
இலக்கு–1 வறுளமளய அளனத்து வடிவஙகளிலும் 
முடிவுக்கு ககாண்டுவருமாறு அளறக்கூவல் 
விடுக்கிறது. இதற்கான சிறப்பான நடவடிக்ளககளள 
மமற்ககாளளுவதற்கான முயற்சிகளில் 
உலகளாவிய ்பல்பரிமாை வறுளம ்பட்டியல் 2011இல் இறஙகியது. இளதகயாட்டி வறுளமளய 
அளனத்து வடிவஙகளிலும் ஒழிப்பற்கான புதிய ொளரம் திறக்கப்பட்டது. 2018இல் 
மமற்ககாளளப்பட்ட மதிபபீடுகளின்்படி 105 நாடுகளில் வறுளம ்பல்மவறு ்பரிமாைஙகளில் 
இருப்பளத உலகளாவிய ்பல்பரிமாை வறுளம ்பட்டியளல மதிபபீடு கெய்தது. உலக மக்கள 
கதாளகயில் 77 விழுக்காடு மக்கள இவவாமற வறுளமயின் பிடியில் சிக்கியுளளனர.

நிகழ் 
ஆய்வு

2018 MPI ைதிபபீடுகள் (மில்லியனில்)

ஆப்பிரிக்கா சப்-சஹகாரகா 
நகாடு்ள் 560

ம�காத்தம்:  
1,334

ம்தற்கு ஆசியகா 545

ஐரரகாப்்கா �ற்றும்  
�ததிய ஆசியகா 4
இலததீன் அம�ரிக் �ற்றும் 
்ரீபீயன் நகாடு்ள் 40
அரபு நகாடு்ள் 66
கிழககு ஆசியகா �ற்றும் 
்சிபிக நகாடு்ள் 118
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ைக்கைோட்சி சைதரைம்

இந்தியா விடுதளலப க்பற்ற தருைத்தில் 
மதெத்ளத எவவாறு ஆளவது எவவாறு 
திட்டமிடுவது என்்பதில் ்பல்மவறு 

பிரச்ெளனகள இருந்தன. இவற்றில் ஒன்று 
நீண்டக்கால வளரச்சிக்கான சிறந்த 
கெயல்திட்டம் எது என்்பளத 
கண்டுபிடிப்பதாகும். இந்திய வளரச்கிக்கான 
திட்டமிடுதலின் சிற்பி ஜவஹரலால் மநரு 

2018 உைகைோவிய பைைபைரிைோண வறுமை பைட்டியல்: பைரிைோணஙகள், சுட்டி, ஏற்்றத் தோழ்வு 
கும்றபபு, எமை

மக்கள எவவாறு ்பல்மவறு காரைஙகளால் ்பல்மவறு சூழல்களில் வறுளமக்கு ஆளாகின்றனர 
என்்பளத க்பாருளாதார காரைஙகள தாண்டியும் உலகளாவிய ்பல்பரிமாை வறுளம ்பட்டியளல 
ஆய்வு கெய்தது. அபம்பாது மூன்று முக்கிய ்பரிமாைஙகளான சுகாதாரம், கல்வி, வாழக்ளகத்தரம் 
ஆகியவற்றில் மக்கள பின்தஙகியிருப்பது அளடயாளம் காைப்பட்டது. இவற்றின் தரம் 10 
சுட்டிகளாக அளவிடப்பட்டது. வறுளமயில் வாடும் மக்களில் குளறந்தது மூன்றில் ஒரு ்பகுதி 
மக்களாவது கீழக்காணும் அட்டவளையில் மிகவும் கீழநிளலயில் வாழவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

வறுமையின் 
பைரிைோணம்

அட்ைவமண ஒவ்வோரு வீட்டிலும் வறுமைக்கோை கோேணம் எமை

சுகோதோேம்

ஊட்ைசசத்து
70வயது கடந்த முதிமயார அல்லது குழந்ளத ஊட்டச்ெத்து 
குளறவால் ்பாதிபபுக்குளளாவது.

1/6

குழநமத இ்றபபு 
விகிதம்

பிறந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள ஒரு குழந்ளத இறப்பது. 1/6

கல்வி

பைள்ளி ஆண்டுகள் 
10வயது அல்லது அளத கடந்த உறுபபினரில் 6ஆண்டுகள 
்பளளியில் கழித்தவரகள.

1/6

பைள்ளி வருமக 
்பளளிக் கல்வி வயதில் 8ஆம் வகுபள்பக்கூட நிளறவு கெய்ய 
இயலாத இளடநிற்றல் குழந்ளதகள. 

1/6

வோழ்க்மகத்தேம்

எரி்பைோருள் விறகு, ொைம், கரி ம்பான்றவற்ளறப ்பயன்்படுத்தி ெளமயல். 1/18

்பைோதுச சுகோதோேம்

வளம் குன்றா வளரச்சி இலக்குகள வழிகாட்டுதலின்்படியான 
க்பாதுச் சுகாதாரம் வெதியின்ளம அல்லது ெற்று மமம்்பட்டு 
இருந்தாலும் சுற்றுப்பகுதியில் இருக்கும் அளவிற்கு 
மமம்்படாத நிளலளம.

1/18

குடிநீர

வளம் குன்றா வளரச்சி இலக்குகள 
வழிகாட்டுதலின்்படியான மமம்்பட்ட குடிநீர வெதியின்ளம 
அல்லது வீட்டிலிருந்து குளறந்தது 30 நிமிடஙகள நடந்து 
கென்றால் மட்டுமம குடிநீர க்பறும் நிளலளம.

1/18

மின்சோேம் மின்வெதி இல்லாத வீடு 1/18

வீட்டு வசதி
முளறயான கூளர, சுவர, தளம் இல்லாத வீடு: இயற்ளகயாக 
கிளடக்கும் க்பாருளகளள ககாண்டு கூளர, சுவர மற்றும் 
தளஙகளள அளமத்தல்

1/18

உைமைகள்

வாகனாலி, கதாளலக்காட்சி, கதாளலபம்பசி, கணினி, 
மாட்டுவண்டி, இருெக்கர மிதிவண்டி, இருெக்கர மமாட்டார 
வாகனம், கரபரிஜிமரட்டர ம்பான்ற க்பாருளகளில் ஒன்றுக்கு 
மமற்்பட்ட க்பாருளகள வீட்டில் இல்லாதது; கொந்த கார 
இல்லாதது.

1/18
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ஆவார. அவளர க்பாறுத்தவளர மொவியத் 
யூனியன் பின்்பற்றிய திட்டமிடல் முளறயில் 
மட்டுமல்லாமல் முதலாளித்துவம் பின்்பற்றிய 
தாராளவாத ககாளளககளாலும் 
கவரப்பட்டிருந்தார. இந்த இரண்டு 
மகாட்்பாடுகளும் இளைந்து இந்தியாவில் 
பின்்பற்ற்படமவண்டும் என்று அவர 
விரும்பினார. இதுமவ மக்களாட்சி ெமதரமம் 
என்று அளழக்கப்படுகிறது.
கைபபுப ்பைோருைோதோேம்

தனியார நிறுவனஙகளள ஊக்குவிக்கும் 
தாராளவாத ககாளளககளள, ெமூகத்ளதப 
்பாதுகாக்கும் வளகயில் க்பாதுத்துளற 
நிறுவனஙகளள ஊக்கப்படுத்துவது 
ஆகியவற்ளற உளளடக்கியமத கலபபுப 
க்பாருளாதாரக் ககாளளக. இதன்மூலம் 
உற்்பத்தி அளமபபுகள ெமூக 
மயப்படுத்தப்படுவதுடன் க்பாருளாதாரத்ளத 
கட்டுப்படுத்துவதற்கான அதிகாரஙகளும் 
அரசுக்கு வழஙகப்பட்டுளளது. தற்ம்பாது 
இந்தியா பின்்பற்றி வரும் இந்த கலபபுப 
க்பாருளாதாரக் ககாளளக உலகில் ்பல 
நாடுகளள கவரந்துளளது. 1956ஆம் ஆண்டு 
ஏபரல் மாதத்தில் கதாழிற்ககாளளக தீரமானம் 
இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் ஏற்கப்பட்டது. 
நாட்டின் க்பாருளாதாரக் ககாளளகயின் 
வழிக்காட்டுதலாக இது பின்்பற்றப்படுகிறது. 
இத்தீரமானத்தின் அடிப்பளடயிமலமய 
ஐந்தாண்டுத் திட்டஙகள ககாண்டு வரப்பட்டன. 
ெமதரம ெமுதாயத்ளத எட்டும் வளகயில் அரசு 
நிரவாகத்திற்கு அதிக அதிகாரஙகள 
வழஙகப்பட்டுளளது குறிபபிடத்தக்கதாகும். 
கதாழிற்துளற மூன்று பிரிவுகளாக 
பிரிக்கப்பட்டுளளது. முதலாவதாக, முழுவதும் 
அரசுளடளம ஆக்கப்பட்ட கதாழில்களாகும். 
இரண்டாவது பிரிவு, அரசுளடளம 
ஆக்கப்பட்டம்பாதிலும் க்பாதுத்துளற 
நிறுவனஙகளளயும் உளளடக்கும் 
வாய்பபுகளள ககாண்ட கதாழில்களாகும். 
மூன்றாவது பிரிவு, தனியார கதாழில் 
நிறுவனஙகளாகும். அளனத்து கதாழில் 
பிரிவுகளளயும் அரசு கட்டுப்படுத்துகிறது. 
மூன்றாவது பிரிவான தனியார கதாழில்கள 
இலா்பம் அல்லது சுயநலளன மட்டுமம 

மநாக்கமாக ககாளளாமல் ஒட்டு கமாத்த 
ெமூகத்தின் நலனும் ்பாதுகாக்கும் வளகயில் 
ஒழுஙகு்படுத்தப்படுகிறது. ெமுதாய நலமன 
உச்ெ முன்னுரிளமயாகும்.

ஒரு கலபபுப க்பாருளாதாரத்திற்கான 
முன் நி்பந்தளனயாக திட்டமிடல் 
கருதப்படுகிறது. க்பாதுத்துளற மற்றும் 
தனியாரதுளறகளின் ்பயன்கள ெமுதாய 
நலனுடன் இளைக்கப்பட மவண்டும். 
இளதகயாட்டி ஐந்தாண்டு திட்டமிடல் 
உருவாக்கப்பட்டு க்பாருளாதார 
வளரச்சிளயயும் ெமூக நீதிளயயும் எட்டும் 
வளகயில் நளடமுளறப்படுத்தப்படுகிறது. 
உரிய முளறயில் வளரச்சிளய ககாண்டு 
வருவதற்கான உரிய திட்டஙகளள 
உருவாக்குவது மற்றும் அதற்கான உரிய 
கெயல்திட்டஙகளள தகவளமப்பது ஆகிய 
க்பாறுபபுகளும் அரளெ ொரந்ததாகும்.

P . V . ந ர சி ம் ம ர ா வ 
தளலளமயிலான காஙகிரசு 
அரசு அளமந்தளத கதாடரந்து 
1991இல் ஜுளலயில் 
க்பாருளாதார சீரதிருத்தம் 
அ றி மு க ப ்ப டு த் த ப ்ப ட் ட து . 
இந்திய க்பாருளாதாரத்தின் 

மீது நிலவிய அதிகாரவரக்கத்தின் 
கட்டுப்பாடுகளள குளறத்து இந்தியப 
க்பாருளாதாரத்ளத உலகப 
க்பாருளாதாரத்துடன் இளைக்கும் வளகயில் 
தாராளமயப்படுத்துவளத இது மநாக்கமாக 
ககாண்டிருந்தது. இதன்்படி, உருவாக்கப்பட்ட 
சீரதிருத்தஙகள, கதாழிற்துளற உரிமம் 
வழஙகுதல், அந்நிய முதலீடு அனுமதி, அந்நிய 
கதாழில்நுட்்பஙகள மற்றும் க்பாதுத்துளற 
ககாளளககளில் கெல்வாக்கு கெலுத்தியது. 
ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 1990இல் 
நிளறமவறியது. அன்ளறய நாட்டின் 
க்பாருளாதார நிளலளய கருதி அடுத்த 
எட்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 
அறிமுகப்படுத்தவில்ளல. அடுத்து வந்த 1990–91,  
1991–92 ஆகிய இரு ஆண்டுகளில் ஆண்டுத் 
திட்டஙகள உருவாக்கப்பட்டன. எட்டாவது 
ஐந்தாண்டு திட்டம் 1992இல் ககாண்டு 
வரப்பட்டது.

P.V. �ேசிம்ைேோவ
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நிதி ஆநயோக்

திட்டமிடல் அணுகுமுளறயில் இந்திய 
அரசு 2015ஆம் ஆண்டு க்பரும் மாற்றத்ளத 
ககாண்டு வந்தது. திட்ட ஆளையத்திற்கு 
்பதிலாக நிதிஆமயாக் (மாறும் இந்தியாவிற்கான 
மதசிய நிறுவனம்) எனும் புதிய 
ஆளையத்திளன அறிமுகப்படுத்தியது. 
ஒட்டுகமாத்த திட்டமிடல் 
கெயல்முளறகளளயும் மமலும் அதிகார 
்பரவலாக்கம் கெய்யும் மநாக்குடன் இந்த 
ஆளையம் உருவாக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் 
மமம்்பாட்டுத் திட்டஙகளள உருவாக்குதல் 
மற்றும் நளடமுளறப்படுத்துவதில் மாநில 
அரசுகள சிறப்பான முளறயில் ்பஙமகற்க 
முடியும். மாநிலஙகள விரிவான அளவில் 
்பஙகளிக்கும் வளகயில் கூட்டுறவு கூட்டாட்சி 
அளமபபு உருவாக்குவளத மநாக்கமாக 

ைோறும் இநதியோவிற்கோை நதசிய 
நிறுவைம் (NITI Aayog)

ககாண்டுளளது. அது, மதளவ 
அடிப்பளடயிலான திட்டஙகளுக்கு கவனம் 
கெலுத்துவதுடன் ஒட்டுகமாத்த கெயல்களிலும் 
மக்கள கதாளகயில் அளனத்து பிரிவினளரயும் 
உளளடக்கி வளரச்சி கெயல்முளறயில் ஒரு 
்பகுதியாக ்பஙமகற்க கெய்கிறது. ஆனால் 
மாநிலஙகளுக்கு உரிய அதிகாரஙகள 
வழஙகாமல் ம்பாதிய ஆதாரஙகளள 
அளிக்காமல் இந்த மாநில அரசுகள 
திட்டமிடலில் அரத்தமுளள ்பஙகளிபள்ப 
வழஙகமுடியும் என்று கூறுவது ்பலனளிக்காது. 
மமலும் திட்ட ஆளையத்ளத களலத்ததன் 
மூலம் க்பாருளாதார வளரச்சியில் இதுவளர 
அரசுக்கு இருந்து வந்த கட்டுப்பாடுகள 
குளறக்கப்பட்டு தனியார நிறுவனஙகளின் 
ளககளில் விடப்பட்டது. இருபபினும், 
தற்ம்பாளதய உலக நிலவரஙகள மற்றும் 
க்பாருளாதார அம்ெஙகளள உற்று 
மநாக்கும்ம்பாது ‘ெந்ளத அடிப்பளடயிலான 
க்பாருளாதாரம்’ தவிரக்க முடியாத ஒன்றாகும்.

நிதி ஆநயோக் இைக்குகள் கூட்டு்றவு கூட்ைோட்சிமய முன்னிமைபபைடுத்துதல் அேசுகளின் தீவிே ஈடுபைோடு.

கிேோை அைவிைோை நைம்பைோட்டிற்கோை திட்ைஙகமை உயர 
அைவில் ஒருஙகிமணத்தல்.

நதசிய பைோதுகோபபு �ைன்கமை ஒருஙகிமணக்கும் ்பைோருைோதோேக் ்கோள்மக.

்தோைரபைமைபபைோக்க நைம்பைோடுகளுக்கோை பின்னூட்ைம்.

பைஙகுதோேரகைோக நதசிய ைற்றும் சரவநதச சிநதமையோைரகள்.

அறிவு, பைமைபபைோக்கம் ைற்றும் ்தோழில் முமைநவோர ஆதேவு அமைபமபை 
உருவோக்குதல்.

பிரிவுகள் ைற்றும் தும்றகளுக்குள் எழும் பிேசசமைகளுக்கு 
தீரவு கோணும் நைமை.

�ல்ை ஆளுமக வழஙகுவதற்கோை ஆய்வுக்கோை மிகசசி்றநத வைமையம்.

்தோழில்நுட்பை நைம்பைோடு ைற்றும் தகுதிபபைடுத்துதல் ஆகியவற்றில் கவைம் 

்சலுத்துதல்.

்பைோருைோதோே வைரசசியிலிருநது உரிய பையன்கமை ்பை்ற இயைோத 
பிரிவிைருக்கு சி்றபபு கவைம்.
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அரசின் சிந்தளன பிரிவாக மட்டுமம 
நிதிஆமயாக் கெயல்்படுகிறது. அது, அரசுக் 
ககாளளக உருவாக்கத்தில் க்பாருத்தமான 
கதாழில்நுட்்ப அறிவுளரகளள மட்டுமம 
மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு வழஙகுகிறது. 
மதசிய மற்றும் ெரவ மதசிய முக்கியத்துவம் 
ககாண்ட அளனத்து பிரச்ெளனகளுக்கும் அது 
அறிவுளர வழஙகி தமது நாட்டுக்கும் உலகில் 
பிற நாடுகளுக்கும் எளவ சிறந்த 
நளடமுளறகளாக இருக்க முடியும் 
என்்பளதயும் ஆராய்ந்து கூறுகிறது. 2015, 
ஜனவரி 1 அன்று மத்திய அளமச்ெரளவ ஒரு 
தீரமானத்ளத நிளறமவற்றி மத்திய அரசு திட்ட 
ஆளையம் களலக்கப்பட்டு நிதிஆமயாக் 
உருவாக்கப்பட்டது.

அமைபபு

நிதி ஆமயாக் தளலவராக பிரதமர 
கெயல்்படுவார. அவர ஒரு துளறத் தளலவளர 
நியமனம் கெய்வார. ஐந்து முழுமநர மற்றும் 
இரண்டு ்பகுதி மநர உறுபபினரகள இருப்பர. 

அளனத்து மாநிலஙகளின் முதலளமச்ெரகள 
மற்றும் ஒன்றிய ்பகுதிகளின் துளை நிளல 
ஆளுநரகளளக் ககாண்ட ஆளுநர குழுளவ 
ககாண்டிருக்கும். மாநிலஙகள அல்லது 
மண்டலஙகளின் குறிபபிட்ட பிரச்ெளன 
கதாடர்பாக விவாதிக்க மண்டலக் குழுக்கள 
அளமக்கப்பட்டுளளன. இது குறிபபிட்ட  
கால வரம்பிற்குள கெயல்்படும்.  
குறிபபிட்ட துளறகளளச் மெரந்த  
நிபுைரகள, வல்லுநரகள, துளற வல்லுநரகள 
ம்பான்மறாளர சிறபபு அதிகாரிகளாக 
அளழக்கும் உரிளம பிரதமருக்கு உண்டு. ்பகுதி 
மநர உறுபபினரகளாக முன்னணி 
்பல்களலக்கழகஙகள மற்றும் ஆராய்ச்சி 
நிறுவனஙகளளச் மெரந்தவரகள ்பகுதி  
மநர உறுபபினரகளாக நியமிக்கப்படுவர. 
அலுவல் ொரா உறுபபினரகளாக மத்திய 
அளமச்ெரளவயிலிருந்து நான்கு மத்திய 
அளமச்ெரகள நியமிக்கப்படுவர. ஒரு 
தளலளம கெயல் அதிகாரிளயயும் நிதி 
ஆமயாக் ககாண்டிருக்கும். 

திட்ை ஆமணயத்திருக்கு பைதிைோக நிதி ஆநயோக் ்கோண்டு வேபபைட்ைதன் கோேணஙகள்:

1.  ஐந்தாண்டுத் திட்டஙகளள உருவாக்கி அதன் க்பாருளாதார இலக்குகளள எட்டும் வளகயில் 
ஆதாரஙகளள திட்ட ஒதுக்கீடு கெய்ததற்கு மாறாக, மாறும் இந்தியாவுக்கான மதசிய நிறுவனம் 
என்ற புதிய அளமபபு ஒரு சிந்தளனக் குழுவாகச் கெயல்்படும்.

2.  நிதி ஆமயாக் அளமபபு இந்தியாவில் 28 மாநிலஙகள மற்றும் 9 ஒன்றிய ்பகுதிகளில் 
தளலவரகளள உளளடக்கியது. அதன் முழு மநர நிரவாகிகளான துளைத் தளலவர, தளலளம 
நிரவாக அதிகாரி மற்றும் நிபுைரகள நிதி ஆமயாக் தளலவர பிரதமருக்கு மநரடியாக ்பதில் 
கொல்வர. இது திட்ட ஆளைய நளடமுளறக்கு மாறு்பாடானதாகும்.

3.  திட்டமிடல் கதாடர்பான முக்கிய மவறு்பாடு என்னகவன்றால் நிதி ஆமயாக் திட்டமிடலில் 
க்பரும் ஆரவம் காட்டுமாறு மாநில அரசுகளுக்கு வாய்பபுகள அளிக்கும். மாறாக, திட்ட 
ஆளையத்தின் அணுகுமுளறமயா அளனத்து மாநிலஙகளுக்கும் ஒமர அளவிளனக் 
ககாண்டதாக இருக்கும். 

4.  திட்ட ஆளைய ்பஙகளிபபு என்்பது விரிந்த திட்டஙகளள உருவாக்குவது என்றாலும் அதன் தகுதி 
ஆமலாெளன வழஙகுதல் என்ற அளவிமலமய இருந்தது. நிதி ஆமயாக் மாநிலஙகளின் 
மதளவக்மகற்்ப ஆதாரஙகளள ஒதுக்கீடு கெய்யும் அதிகாரஙகளளக் ககாண்டு இருக்கிறது.

5.  திட்டமிடல் ககாளளக வகிப்பதில் மாநில அரசுகளுக்கு அறிய வாய்பபுகள அளிப்பதில்ளல. 
இதுமவ திட்ட ஆளையத்தின் அணுகுமுளறயாக இருந்தது. மாநிலஙகள மநரடியாக இல்லாமல் 
தஙகள மதசிய வளரச்சி குழுவின் மூலம் மட்டுமம தஙகள கருத்துக்களள கூற முடியும். 
நிதி ஆமயாக்கில் இது கதாடராது. 
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இந்தியா ்பன்ளமத்துவமும் 
மாறு்பாடுகளும் ககாண்ட நாடு என்்பளத 
இந்திய அரசு அஙகீகரித்துளளது. ஒவகவாரு 
மாநிலஙகள அல்லது ஒன்றியப ்பகுதியின் 
இயல்பு மவறு்பாடு ககாண்டளவ. மக்களின் 
மதளவகளும் மவறு்பாடு ககாண்டளவ. 
ஒவகவாரு ்பகுதியில் புவியியல் 
நிளலளமகளும் க்பாருளாதார 
நிளலளமகளும் மவறு்பாடு ககாண்டளவ. சில 
மாநிலஙகள மற்ற மாநிலஙகளளவிட அதிக 
வளரச்சி அளடந்தளவ. எனமவ, 
ஒருஙகிளைந்த சீரான திட்டத்தின் மூலம் 
நாட்டின் ஒட்டுகமாத்த வளரச்சிளய எட்ட 

முடியாது என்்பளதயும் நல்ல ்பயன்களளக் 
ககாடுக்காது என்்பளதயும் இந்திய அரசு 
உைரந்துளளது. இதன் அடிப்பளடயில் 
ஒவகவாரு மாநிலம் அல்லது மண்டலத்தின் 
மதளவகளள எதிரககாளளும் வளகயில் 
நிதிஆமயாக் அளமக்கப்பட்டது. ஒரு வளரும் 
நாடு என்ற நிளலயிலிருந்து எழுச்சிக்பற்ற 
உலக நாடு என்ற நிளலக்கு இந்தியா 
மாறியுளளது என்று அளமச்ெரளவ தீரமானம் 
கதரிவிக்கிறது. ஆனாலும் வறுளம ஒழிபபு 
என்்பது இன்னமும் மிகப க்பரிய ெவாலாக 
நீடிக்கிறது. 

�ததிய அை�ச்சரைவயிலிருந்து 
பிர்த�ரகால் நியமிக்ப்்டுகிறகார்.

தமைவர 
(பிரதமர)

தும்றத் தமைவர
(பிரதமரால் நியமிக்கப்படுகிறார்)

தமைமை நிரவோக அதிகோரி 
(பிரதமரால் நியமிக்கப்படுகிறார்)

உரிய நிறுவனங்்ளிலிருந்து 
ர்தர்வு மசய்யப்்டுகிறகார்்ள்.

முழு ந�ே 
உறுபபிைரகள்

பைகுதி ந�ே உறுபபிைரகள் 
(அதிகபட்சம் 2)

அலுவல்சோேோ உறுபபிைரகள் 
(அதிகபட்சம் 4)

முதலைமச்சர்கள் மற்றும் ஒன்றிய துைண ஆளுநர்கள்.

ஆளு�ர குழு

அம்மண்டல முதலைமச்சர்கள் மற்றும் துைண நிைல ஆளுநர்கள்.

ைண்ைைக் குழு

நிபுணர்கள், வல்லுநர்கள், துைற வல்லுநர்கள்

குறிபபிட்ை தும்றகளின்

நிதிஆநயோக் அமைபபு
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கதாளலமநாக்கு ககாளளககளும் 
திட்டஙகளும் உருவாக்கப்பட்டு அவற்றின் 
வளரச்சிளய நிதி ஆமயாக் கண்காணிக்கும். 
்பளடப்பாற்றல் ககாண்ட வளரச்சிகள 
உருவாக்கப்படும். ்பயனாளரகள, 
சிந்தளனயாளரகள, கல்வி மற்றும் 
ககாளளகயாட்சி நிறுவனஙகள ம்பான்ற 
்பஙகாளரகளின் ்பஙமகற்பு 
ஊக்கப்படுத்தப்படும். மதசிய, ெரவமதெ 
வல்லுநரகளளக் ககாண்ட ெமுதாயத்தின் 
மூலமாக அறிவும் ஊக்கமும், கதாழில் 
முளனபபும் ககாண்ட ஆதரவு அளமபபு 
உருவாக்கப்படும். 

்சயல்பைோடு

திட்ட ஆளையம் மற்றும் நிதி ஆமயாக் 
ஆகியவற்றின் கெயல்்பாடுகளள ஒபபீடு 
கெய்து அட்டவளைத் தயாரிக்கவும்.

நிதி ஆநயோக்கின் ந�ோக்கஙகள்

முன்னுரிளம திட்டஙகளள அளடயாளம் 
காண்்பதில் மாநில அரசுகளளயும் மத்திய 
அரசு இளைத்துக் ககாளவதன் மூலம் 
திட்டமிடல் கெயல்முளறயின் மாநிலஙகளின் 
இளைக்கப்படுகின்றன. திட்டமிடல் கெயல் 
முளறயில் மாநிலஙகளின் ்பஙகளிக்க 
உளளதால் இது கூட்டுறவு கூட்டாட்சி 
அளமப்பாக கெயல்்படும். கிராமஙகள 
அளவிலான நம்்பகமானத் திட்டஙகளள 
உருவாக்கி அளவ வளரச்சிமயாடு 
ஒருஙகிளைக்கப்படும். க்பாருளாதார 
கெயல்திட்டத்துடன் மதெப்பாதுகாபபு 
இளைக்கப்படுவது உறுதி கெய்யப்படும். 
சுற்றுச்சூழலுக்கு ்பாதிபபு ஏற்்படுத்தும் 
முளறமகடுகளள தடுப்பதற்கு மதளவயான 
நளடமுளறகள மமற்ககாளளப்படும். 
க்பாருளாதார வளரச்சியின் அளனத்து பிரிவு 
மக்களும் ்பயனளடகிறாரகளா என்்பது 
கண்காணிக்கப்படும். 

நிறுவை அமைபபின் நவறுபைோடுகள்

நிதி ஆநயோக் திட்ை ஆமணயம்

தமைவர பிரதமர பிரதமர

துமணத் 
தமைவர

பிரதமரால் நியமிக்கப்படுகிறார
துளைத் தளலவர, மகபினட் அளமச்ெர 

தகுதி ககாண்ட ஒருவர நியமிக்கப்படுவார.

ஆளு�ர குழு
முதலளமச்ெரகளும் மற்றும் 

துளை நிளல ஆளுநரகள
மதசிய வளரச்சிக் குழு 

உறுபபிைர 
்சயைர

பிரதமரால் நியமிக்கப்படும் 
இவரதளலளம நிரவாக அதிகாரி 

என்று அளழக்கப்படுகிறார.

கெயலரகள அல்லது உறுபபினர 
கெயலரகள வழக்கமான கெயல் 

முளறகளின் கீழ நியமிக்கப்படுகிறாரகள.

பைகுதிந�ே 
உறுபபிைரகள்

மதளவளயப க்பாறுத்து 
அவவபம்பாது ்பகுதி மநர 

உறுபபினரகள நியமிக்கப்படுவர

திட்ட ஆளையத்தில் ்பகுதிமநர 
உறுபபினரகளள நியமனம் கெய்வதற்கான 

்பகுதி வழஙகப்படவில்ளல. 

முழு ந�ே 
உறுபபிைரகள்

திட்ட ஆளையத்ளத விட 
குளறவான எண்ணிக்ளகயில் 

முழுமநர உறுபபினரகள 
எண்ணிக்ளகயில் இருக்கும்.

களடசி திட்ட ஆளையத்தில் எட்டு முழு 
மநர உறுபபினரகள இருந்தனர.
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வளரச்சித் திட்டஙகளளத் துரிதப்படுத்தும் 
வண்ைம் பிரிவுகள மற்றும் துளறகள 
இளடயிலான பிரச்ெளனகளுக்கு தீரவு 
காண்்பதற்கான தளத்திளனயும் வழஙகுகிறது. 
நீடித்த மற்றும் ெமத்துவமான வளரச்சிளய 
அளடவதற்கான சிறந்த நளடமுளறகளள 
உருவாக்குவதிலும் நல்ல ஆட்சி நிரவாகத்ளத 
உருவாக்குவதிலும் ஆராய்ச்சி சிறப்பாக 
மமற்ககாளவதற்கான திறன் மிக்க வளளமயம் 
ஒன்ளறயும் அது ்பராமரிக்கிறது. மதளவயான 
மூலவளஙகளள அளடயாளம் காை உதவும் 
வளகயில் திட்ட அமலாக்கம் 
வடிவளமக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும்.

புதிய திட்டஙகளள முன்கனடுப்பது 
மற்றும் திட்டஙகளள நளடமுளறப 
்படுத்துவதற்கான கதாழில்நுட்்பஙகளள 
்பயன்்படுத்திக் ககாளளுதல் மற்றும் 
தகுதி்படுத்தலுக்கு நிதி ஆமயாக் அதிக அழுத்தம் 
தருகிறது. மதசிய வளரச்சி கெயல்திட்டத்ளத 
விரிவு்படுத்துவதற்கு மதளவயான இதர 
நடவடிக்ளககளளயும் மமற்ககாளளும். 

நிதி ஆமயாக் கதாடஙகப்பட்ட பின்னர 
முன் முயற்சி மமற்ககாண்ட சில திட்டஙகள 
வருமாறு: ்பதிளனந்தாண்டு கெயல்திட்டம், 
ஏழு ஆண்டு கண்மைாட்டம், நகரபுற மாற்றம் 
மற்றும் மறு உருவாக்கத்திற்கான அடல் 
திட்டம், டிஜிட்டல் இந்தியா, அடல் புத்தாக்க 
திட்டம் ம்பான்றளவ. 2018-2022 
காலக்கட்டத்திற்கான வளம் குன்றா வளரச்சி 
வடிவளமபபு ஒன்றில் நிதி ஆமயாக் 
ளககயாப்பமிட்டுளளது. வளம் குன்றா 
வளரச்சி இலக்குகளள எட்டுவதில் அரசின் 
உறுதி்பாடு இதில் பிரதி்பலிக்கிறது. வறுளம 
ஒழிபபு மற்றும் நகரமயமாக்கம், உடல்நலம், 
குடிநீர மற்றும் க்பாது சுகாதாரம், கல்வி, 
மவளல உருவாக்கம், ்பாலினச் ெமத்துவம், 
இளளஞர மமம்்பாடு ம்பான்ற ்பகுதிகள 
கவனத்தில் எடுத்துக் ககாளளப்பட்டுளளன. 
்பல்மவறு நிளலகளில் நிலவும் ஏற்றத் 
தாழவுகளளக் குளறப்பது மற்றும் ஒரு  
சிலர ளககளில் கெல்வம் குவிவளத  
தடுப்பது ஆகியவற்ளற கெயல்்படுத்தக்கூடிய 

அம்ெஙகள தற்ம்பாளதய க்பாருளாதார 
ககாளளககளிலும் மற்றும் 
கெயல்அளமபபுகளிலும் காைப்படுவதில்ளல. 
மமலும், திட்டக்குழு களலக்கப்பட்டதால் தமது 
வருவாய் ஆதாரஙகள ்பறிக்கப்பட்டுளளதாக 
்பல மாநில அரசுகள தஙகள கவளலளய 
கவளிப்படுத்தியுளளனர. இந்த 
நடவடிக்ளகயின் காரைமாக தமது மக்களுக்கு 
மதளவயான கொந்த திட்டஙகளள உருவாக்கும் 
ஆற்றலும் கெயல்்படுத்தும் திறனும் 
கடுளமயாக ்பாதிக்கப்பட்டுளளதாக 
அம்மாநில அரசுகள கதரிவித்துளளன. 
8.3 இநதியோவில் நிைச சீரதிருத்தஙகள் 

அறிமுகம்

நிலம் ஒரு முக்கிய 
கெல்வமாக எபம்பாதும் 
கருதப்படுகிறது. அரிசி, 
மகாதுளம ம்பான்ற 
மவளாண் க்பாருளகளள 
உற்்பத்தி கெய்வதன் மூலம் 
கெல்வம் ஈட்டித் 

தருவமதாடு கதாழிலாளரகள மற்றும் 
குத்தளக விவொயிகள ஆகிமயாளர அதிகாரம் 
கெய்வதற்கான கருவியாகவும் நிலம் 
்பயன்்படுத்தப்பட்டு வந்தது. இதளன 
கட்டுப்படுத்தும் விதமாக காலனிய 
ஆட்சியின்ம்பாமத நிரந்தர குடியிருபபுச் ெட்டம், 
நில ஒழுஙகுமுளற ெட்டம் ம்பான்றளவகள 
அன்ளறய பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளரால் 
ககாண்டுவரப்பட்ட ம்பாதிலும் நில 
உடளமயாளரக்கும், குத்தளக 
விவொயிகளுக்கும் இளடமயயான 
மமாதல்கள கதாடரந்தவாமர இருந்தன. 
விடுதளலக்குப பின்னரும் கூட இந்த 
மமாதல்கள கதாடரந்தன. விடுதளல 
இந்தியாவில் இது ஒரு சிக்கலான 
பிரச்ெளனயாக எழுந்தளத கதாடரந்து நில 
உடளமயாளரகள, குத்தளக விவொயிகள, 
விவொயத் கதாழிலாளரகள, உழவரகள 
ஆகிமயாரகளுக்கான மமாதல்களளத் 
தவிரத்து ஒரு உடன்்பாடு ககாண்டு 
வருவதற்கான தீவிரமான முயற்சிகள 
விடுதளல இந்தியாவில் மமற்ககாளளப்பட்டன. 

விநைோபைோ பைோநவ
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்ெகன்�ோதன் ைற்றும் கிருஷணம்ைோள்

நாடு விடுதளல அளடந்த ம்பாது, நிலம் 
ஒரு சில ளககளில் மட்டும் குவிந்து இருந்தது. 
இதுமவ, நிலமற்ற விவொயிகள மற்றும் 
கதாழிலாளரகள சுரண்டப்படுவதற்கு விட்டுச் 
கென்றது. இதனால் கிராமபபுற வாழக்ளகயில் 
ெமூக-க்பாருளாதார ெமத்துவமின்ளம 
அதிகரித்தது. இந்தியா விடுதளல அளடந்த 
தருைத்தில் நாட்டில் ்பல இடஙகளில் 
(கதலஙகானா, திருவிதாஙகூர, ஒருஙகிளைந்த 
தஞளெ மாவட்டஙகள) விவொயப 
ம்பாரட்டஙகள கவடித்தன. இத்தருைத்தில் 
நில உடளமயாளரகள தஙகளிடம் அதிகமாக 
உளள உ்பரி நிலஙகளள தானமாக வழஙகும் 
பூமிதான இயக்கத்திளன விமனா்பா ்பாமவ 
கதாடஙகினார. அரசும் மதளவயான 
ெட்டஙகளள இயற்றியது. 

இவவாறு க்பறப்பட்ட உ்பரி நிலஙகள 
நிலமற்ற ஏளழக்களுக்கு வழஙகப்பட்டன. 
ஏளழ விவொயிகளுக்கு உதவும் வளகயில் 
ெரமவாதயா இயக்கம் கூட்டுறவு ெஙகஙகளள 
அளமத்து வலுப்படுத்தின. தமிழநாட்டில் 
கிராமபபுற மக்கள மத்தியில் பூமிதான 
இயக்கமும் ெரமவாதயா இயக்கமும் 
வலுபக்பற கஜகன்நாதன், கிருஷ்ைம்மாள 
தம்்பதியர அரும்்பாடுப்பட்டனர. நிலம் ெமமாக 
பிரித்து வழஙகப்பட மவண்டும் என்்பதுதான் 
சுதந்திர இந்தியாவில் கவனம் க்பற்ற முதல் 
பிரச்ெளனயாக அளமந்தது. 1950-60-களில் 
நில உச்ெவரம்பிற்கான ெட்டஙகள ்பல்மவறு 
மாநிலஙகளில் இயற்றப்பட்டன. மத்திய 
அரசும் தீவிர முயற்சிகளில் ஈடு்பட்டது. 

நிலச்சீரதிருத்தஙகள க்பாருத்தவளர 
நான்கு பிரிவுகளாக வளகப்படுத்தப்பட 
முடியும்.

முதல் பிரிவு குத்தளக விவொய முளற 
கதாடர்பான ெட்டஙகளள இயற்றுவதாகும். 
இச்ெட்டஙகள மூலமாக குத்தளக விவொய 
ஒப்பந்தஙகள முளறப்படுத்தப்பட்டன. ஒப்பந்த 
விதிமுளறகளள வளரயளற்படுத்துவது 
விளளச்ெலில் உரிய ்பஙகிளன 
உறுதிப்படுத்தலின் குத்தளக ரத்து மற்றும் 
மாற்றம் ம்பான்ற நடவடிக்ளககளள 
தளடவிதிப்பது ம்பான்ற குத்தளக ெட்ட 
சீரதிருத்தஙகள ககாண்டுவரப்பட்டன.

இரண்டாவது, இளடத்தரகரகளள 
தளடகெய்யும் நிலச்சீரதிருத்த ெட்டஙகள 
ஆகும். காலனி ஆட்சியில் ஜமீன்தாரகளின் கீழ 
்பணியாற்றிய இந்த இளடத்தரகரகள குத்தளக 
வாரம் வசூலிக்கும்ம்பாது அரசுக்கு அளிக்க 
மவண்டியளதவிட மிக அதிகமான ்பஙகிளன 
எடுத்துக் ககாண்டு உ்பரிளய தமக்காக ளவத்து 
ககாண்டனர. இந்த இளடத்தரகரமுளற 
க்பரும்்பாலும் அளனத்து மாநிலஙகளிலும் 
1958-க்கு முன்னதாகமவ தளட 
கெய்யப்பட்டுவிட்டது. 

மூன்றாவது, நிலச்சீரதிருத்த ெட்டஙகள 
ஒருவர எவவளவு நிலத்ளத உரிளமயாக 
ளவத்துக் ககாளளலாம் என்்பளத வளரயளற 
கெய்வதாகும். இதன்மூலம் உ்பரி நிலஙகள 
எடுத்துக் ககாளளப்பட்டு நிலமற்ற 
ஏளழகளுக்கு மறு்பஙகீடு கெய்யப்பட்டது.

நான்காவது, பிரிவு நிலச்சீரதிருத்தச் 
ெட்டஙகள நாம் மாறு்பட்ட நிலஙகளள 
ளவத்திருப்பது கதாடர்பானதாகும். 
இவவாறான நிலச்சீரதிருத்தச் ெட்டஙகள 
மவளாண்ளமயில் அதிக விளளச்ெல் 
க்பறுவளதயும் வறுளம குளறபள்பயும் 
மநாக்கமாக ககாண்டளவயாகும். 

விடுதமைக்கு பி்றகோை நிைச சீரதிருத்தஙகள்

இந்திய மவளாண்ளமத் துளறயில் 
காைப்பட்ட தனிப்பட்ட அம்ெஙகள 
என்னகவனில் க்பாருளாதார வளரச்சிளய 
ககாண்டுவருவதுடன் ெமூக நீதிளய 
வழஙகப்பட மவண்டும் என்்பதாகும். 
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இளதகயாட்டிமய விடுதளலக்கு பிறகு 
ஒருஙகிளைந்த நிலச்சீரதிருத்தஙகள 
ககாண்டு வரப்பட்டன. இதற்கு முன்னர 
நிலவிய நிலத்தகராறுகள மமாதல்கள 
ஆகியவற்ளற கைக்கில் ககாண்டு இந்த 
சீரதிருத்தஙகள ககாண்டுவரப்பட்டன.

நிைச சீரதிருத்தஙகளின் ந�ோக்கஙகமை 
சுருக்கைோக கீழ்க்கண்ைவோறு கூ்றைோம்.

  ஜமீன்தாரி முளற ஒழிபபு, இளடத்தரகர 
முளற ஒழிபபு

  நில உச்ெ வரம்பு ககாண்டுவருதல்

  குத்தளக விவொயிகள, உழவரகள, 
விவொய கதாழிலாளரகள ்பாதுகாபபு

  விவொய ெமுதாயஙகள இளடமய 
கூட்டுறவு

அ) இமைத்தேகர மும்ற ஒழிபபு

நிலச்சீரதிருத்தச் ெட்டஙகளின் 
முதன்ளம மநாக்கஙகளில் ஒன்று மவளாண் 
விளளச்ெளலப ்பகிரவதில் காைப்பட்ட 
முரண்்பாடுகளுக்கு காரைமான 
இளடத்தரகரகள எனப்படும் ஜமீன்தாரரகள, 
ஜாகிரதாரகள ம்பான்மறாளர அகற்றுவதாகும். 
இதன் மூலம் உழு்பவனக்மக நிலம் கொந்தம் 
என்னும் முளற ககாண்டுவரப்பட்டது. 

ஜமீன்தாரரமுளற ஒழிபபு மற்ற 
மாநிலஙகளளவிட உத்திரபபிரமதெம், 
மத்தியபபிரமதெம் ம்பான்ற மாநிலஙகளில் 
தற்காலிகமாகவாவது அமல்்படுத்துவது 
எளிதாக அளமந்தது. அஙகு 
்பத்திரப்பதிவுகளமுளற மற்றும் நிரவாக 
இயந்திரம் ஏற்கனமவ இருந்தது காரைமாகும். 

ஆ) நிை உசச வேம்பு

நில உடளம மற்றும் ்பயன்்பாட்டில் 
ெமத்துவத்ளத எட்டும் வளகயில் நில 
உடளமக்கு உச்ெவரம்பு விதிக்கும் உச்ெவரம்பு 
ெட்டஙகள அளனத்து மாநிலஙகளிலும் 
ககாண்டு வரப்பட்டன. இதன்மூலம் 
எதிரகாலத்தில் நிலம் பிரிக்கப்படுவதும் 
தவிரக்கப்பட்டது. இருந்தம்பாதும், அளவுகள 
நிரையிப்பது, உடளம மாற்றஙகள, 
விதிவிலக்குகள ஆகியன குறித்த ெட்டஙகள 
மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மவறு்பட்டன. அொம், 
ஜம்மு காஷ்மீர, மமற்கு வஙகாளம் ஆகிய 
மாநிலஙகளில் நிலஉச்ெவரம்பு முளறமய 
50ஏக்கர, 22.75 ஏக்கர, 25ஏக்கர என ஒமர சீராக 
அளமந்தது. ஆனாலும் மாநிலஙகளுக்குள 
நிலவிய இந்த மவறு்பாடுகள காரைமாக இது 
ஒரு அரசியல் பிரச்ெளனயாக மாறியது. 
இதனால் இந்த நிலஉச்ெவரம்பு ெட்டஙகள 
முளறயாக அமல்்படுத்த இயலவில்ளல.

தஞமச பைண்மணயோள் பைோதுகோபபுச சட்ைம், 1952

நாடு விடுதளலயளடந்தம்பாது அன்ளறய ஒருஙகிளைந்த தஞளெ ்பகுதியில் நில 
உடளமத்துவ ்பண்ளையடிளம நிலவியதால் ்பாதிக்கப்பட்ட சிறு குத்தளக விவொயிகள விவொயத் 
கதாழிலாளரகளளப ்பாதுகாக்க ்பண்ளையாள ்பாதுகாபபு ெட்டம், 1952 நிளறமவற்றப்பட்டு 
்பாதுகாபபு வழஙகப்பட்டது. இச்ெட்டம் காலத்தின் மதளவக்மகற்்ப தமிழகம் முழுவதும் 
விரிவு்படுத்தப்பட்டது. இதன் மூலம் சிறு குத்தளக விவொயிகள தஙகள விளளச்ெலில் நியாயமான 
்பஙகிளனப க்பறுகிறார. இமதம்பால நில உச்ெவரம்புச் ெட்டம், 1961 நிளறமவற்றப்பட்டு 
அவவபம்பாது காலத்தின் மதளவக்மகற்்ப விரிவு்படுத்தப்பட்டுளளது. இதன் மூலம் 
அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுக்கு அதிகமாக நிலம் ளவத்திருப்பவரகளிடம் இருந்து நிலம் க்பறப்பட்டு 
நிலமற்ற விவொயிகளுக்கு வழஙகப்பட்டது.

இ) குத்தமக வோேம் ஒழுஙகுபைடுத்துதல்

விவொய குத்தளக மற்றும் கதாழிலாளர 
கதாடர்பான அம்ெஙகளள சீர்படுத்தவும், 
கநறிமுளறப்படுத்தவும் மூன்றாவது முயற்சி 

மமற்ககாளளப்பட்டது. கடுளமயான குத்தளக 
நி்பந்தளனகள காரைமாகவும் குளறவான 
கூலி காரைமாகவும் மவளாண்ளம கதாழிலில் 
காைப்பட்ட ஏற்றத் தாழவுகள குறித்து 
மவளாண்ளம கதாழிலில் நிலவிய சுரண்டளல 
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தடுக்கும் மநாக்கத்துடன் காஙகிரசு அரசு 
மத்திய-மாநில அரசுகளில் விவொயக் 
ககாளளக ககாண்டுவந்தது. விவொய 
பிரிவினர அளனவருக்கும் வாய்பபுகள 
வழஙகும் மநாக்கில் ககாண்டுவரப்பட்ட 
இச்ெட்டஙகளுக்கான வழிகாட்டு 
கநறிமுளறகள திட்ட ஆளையத்தால் 
்பரிந்துளரக்கப்பட்டு அமல்்படுத்தப்பட்டன. 
அவற்றுள குத்தளக வார விதிமுளறகள, 
குத்தளக வார ்பாதுகாபபு, குத்தளகத்தாரரகளின் 
நில உரிளம ்பாதுகாபபு ஆகியன முக்கிய 
அம்ெஙகளாகும். 

ஈ) கூட்டு்றவு விவசோயம் 

நான்காவது முயற்சியாக, விவொய 
நிலஙகளள குத்தளகக்கு எடுத்து அளனவரும் 
இளைந்து ்பயிரிட்டு குத்தளக வாரம் மற்றும் 

கெலவீனஙகள ம்பாக விளளச்ெலில் 
கிளடப்பளத ெமமாகப ்பகிரந்து ககாளளும் 
கூட்டுறவு விவொயமுளற ககாண்டு 
வரப்பட்டது. 1960-களின் இறுதிவளர 1.88 
இலட்ெம் உறுபபினரகளுடன் 7,294 கூட்டுறவு 
விவொய ெஙகஙகள இயஙகின. இவற்றின் கீழ 
3.93 இலட்ெம் கஹக்டர ்பயிரிடப்பட்டது. 
இருந்தம்பாதும், இவற்றின் க்பரும்்பாலான 
கூட்டுறவு ெஙகஙகள கெயலிழந்துவிட்டன. 
சில ெஙகஙகள மட்டும் அரசு மானியத்ளத 
க்பறுவதற்காக க்பயரளவில் இயஙகுகின்றன. 
அதுவும் ்பளழய முளறயில் விவொயம் 
கெய்கின்றனர. இதில் நிலஙகளில் கூட்டு 
நடவடிக்ளகமயா வளஙகள திரட்சிமயா 
இருப்பதில்ளல. ்பல மாநிலஙகளில் 
நிலச்சீரதிருத்தஙகள நீரத்துபம்பாவதற்கு 
இளவ வழிவகுத்தன.

இநதிய கூட்டு்றவுச சட்ைம் 1904

இந்திய கூட்டுறவுச் ெட்டம் 1904 இல் இயற்றப்பட்டதன் அடிப்பளடயில் அன்ளறய கென்ளன 
மாகாை கூட்டுறவுச் ெட்டம் 1932ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டது. விடுதளல க்பற்றபின் இச்ெட்டம் 
காலபம்பாக்கில் மமலும் ்பலப்படுத்தப்பட்டது. கூட்டுறவு வஙகிகள, நிலவள வஙகிகள, கூட்டுறவு 
ெஙகஙகள என மூன்று வழிகளில் கூட்டுறவு அளமபபுகள இயஙகுகின்றன. மவளாண் கதாழில்கள 
மட்டுமல்லாமல் ளகத்தறி கநெவு, ்பட்டு கநெவு, மண்்பாண்டம் கெய்தல் ம்பான்ற ்பல ளகவிளனத் 
கதாழில்களுக்கும் கூட்டுறவு அளமபபுகள இயஙகுகின்றன. இவவாறு தமிழநாட்டில்  
10,000 -க்கும் அதிகமான கூட்டுறவு அளமபபுகள இயஙகுகின்றன. 

தமிழகத்தின் வைரசசி அனுபைவம்

“வருவாயில் கதாடரந்து உயர வளரச்சி விகிதத்ளத எட்டியதன்மூலம் அண்ளம காலமாக 
இந்தியாவின் தனிந்பர வருமானம் அதிகரித்து வந்தம்பாதும் இந்தியாளவ ம்பான்ற வருவாயுளடய 
பிற நாடுகளுடன் ஒபபிடுளகயில் அதன் மனித மமம்்பாட்டு தர நிரையஙகளில் இன்னமும் 
பின்தஙகிமய உளளது. இதற்கு சிறந்த உதாரைம் அண்ளட நாடான வஙகமதெமாகும். அந்நாட்டில் 
தனிந்பர வருமானம் இந்தியாளவவிட குளறவாக உளளம்பாதும் மனித மமம்்பாட்டு தரஙகளில் 
்பல துளறகளில் வஙகமதெத்தில் சிறப்பாக காைப்படுகிறது. இந்த வளகயில் இந்தியாவிற்குள 
தமிழநாடு மாநிலம் ஒபபீட்டு அளவில் மிக சிறப்பாக கெயல்்பட்டுளளது. 

“வருவாயில் கதாடரந்து உயர வளரச்சி விகிதத்ளத எட்டியதன்மூலம் அண்ளம காலமாக 
இந்தியாவின் தனிந்பர வருமானம் அதிகரித்து வந்தம்பாதும் இந்தியாளவ ம்பான்ற வருவாயுளடய 
பிற நாடுகளுடன் ஒபபிடுளகயில் அதன் மனித மமம்்பாட்டு தர நிரையஙகளில் இன்னமும் 
பின்தஙகிமய உளளது. இதற்கு சிறந்த உதாரைம் அண்ளட நாடான வஙகமதெமாகும். அந்நாட்டில் 
தனிந்பர வருமானம் இந்தியாளவவிட குளறவாக உளளம்பாதும் மனித மமம்்பாட்டு தரஙகளில்
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்பல துளறகளில் வஙகமதெத்தில் சிறப்பாக காைப்படுகிறது. இந்த வளகயில் இந்தியாவிற்குள 
தமிழநாடு மாநிலம் ஒபபீட்டு அளவில் மிக சிறப்பாக கெயல்்பட்டுளளது. 

மற்ற மாநிலஙகளளவிட வளரச்சி விகிதத்தில் உயரந்து காைப்படுவதும்பால மனித 
வளரச்சியிலும் உயர எல்ளலகளளத் கதாட்டுளளது. உண்ளமயில் கதற்கு ஆசியா நாடுகளிமலமய 
சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி வழஙகுவதில் தமிழநாடு மாநிலமும் மகரளா மாநிலமும் மிக உயரந்த 
நிளலயில் காைப்படுகின்றன. 

1980 வளர நாட்டின் பிற ்பகுதிகளளக் காட்டிலும் தமிழநாட்டில்தான் வறுளமயில் வாடுமவார 
விகிதம் கதாடரந்து அதிகமாகமவ காைப்பட்டு வருகின்றது. 
1990-களுக்கு பின்னமர, வறுளம கதாடரந்து குளறந்து வந்தளதயும் தனிந்பர வருமானம் 
உயரந்ளதயும் நாம் கண்மடாம். கென் மற்றும் டிகரஸ (2013) சுட்டிக் காட்டுவளதபம்பால ெமூக 
முரண்களுக்கான மூலமவரகளள மதடிய க்பாதுமக்கள எழுச்சி, க்பாதுகவளிகளில் ொதிய 
்படிநிளலகளில் மமலாதிக்கம் நிலவுவளத எதிரந்து மகளவிகள எழுபபி க்பாதுகவளிளய 
மக்களாட்சிப்படுத்தியது ஆகியவற்றின் காரைமாகமவ ்பளளிக் குழந்ளதகளுக்கான மதிய உைவு 
திட்டம் ம்பான்ற ெமூக உளகட்டளமபபுகளில் அரசு முதலீடுகள கெய்தது; இந்த முன்மனற்றத்திற்கு 
இதுமவ முக்கிய காரைமாகும்.

மமலும், ெமூக நலத்திட்டஙகளில் அரசு முதலீடுகள 
கெய்வதால் உற்்பத்திளய அதிகரிப்பதற்கான முதலீடுகள 
மளடமாற்றம் கெய்யப்பட்டு வளரச்சி தடுக்கப்படுகிறது 
என்று க்பாதுவாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், ெமூக 
நலத்திட்டஙகளில் முதலீடு கெய்வதால் வளரச்சி 
தடுக்கப்படாது; மாறாக, வளரச்சி வீதம் அதிகரிக்கும் 
என்்பதற்கான உதாரைமாக தமிழநாடு அனு்பவம் 
விளஙகுகிறது. உண்ளமயில் கூட்டுச் கெயல்்பாடுகள 
மக்களாட்சிப்படுத்தக்கூடிய இத்தளகய ெமூக 
நலத்திட்டஙகள வளரச்சி விகிதம் அதிகரிப்பதற்கான 
தூண்டுதலாக அளமகிறது. முக்கியமாக வளரச்சி 
மமம்்பாட்டின் காரைமாக அரொல் எதிரகாலத்திற்கு 
மதளவயான மூலவளஙகளள திரட்டிக் ககாளவதும் 
அனுமதிக்கப்படுகிறது.”

ஆதோேம்: தமிழநாடு மனித வளரச்சி அறிக்ளக, மாநிலத் 
திட்ட ஆளையம் 2017.

கூட்டு்றவு விவசோயம் 

நான்காவது முயற்சியாக, விவொய 
நிலஙகளள குத்தளகக்கு எடுத்து அளனவரும் 

்சயல்பைோடு

தமிழநாட்டில் 1960 முதல் 
ககாண்டுவரப்பட்ட நில உச்ெவரம்பு 
ெட்டஙகள குறித்து ஆசிரியரகள 
வழிகாட்டுதலின் கீழ விவாதிக்கவும். 

இளைந்து ்பயிரிட்டு குத்தளக வாரம் மற்றும் 
கெலவீனஙகள ம்பாக விளளச்ெலில் 
கிளடப்பளத ெமமாகப ்பகிரந்து ககாளளும் 
கூட்டுறவு விவொயமுளற ககாண்டு 
வரப்பட்டது. 1960-களின் இறுதிவளர 1.88 
இலட்ெம் உறுபபினரகளுடன் 7,294 கூட்டுறவு 
விவொய ெஙகஙகள இயஙகின. இவற்றின் கீழ 
3.93 இலட்ெம் கஹக்டர நிலஙகளில் 
்பயிரிடப்பட்டன. இருந்தம்பாதும், இவற்றின் 
க்பரும்்பாலான கூட்டுறவு ெஙகஙகள 
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கெயலிழந்துவிட்டன. சில ெஙகஙகள மட்டும் 
அரசு மானியத்ளத க்பறுவதற்காக க்பயரளவில் 
இயஙகுகின்றன. அதுவும் ்பளழய முளறயில் 
விவொயம் கெய்கின்றனர. இதில் நிலஙகளில் 
கூட்டு நடவடிக்ளகமயா வளஙகள திரட்சிமயா 
இருப்பதில்ளல. ்பல மாநிலஙகளில் 
நிலச்சீரதிருத்தஙகள நீரத்துபம்பாவதற்கு 
இளவ வழிவகுத்தன.

நிைசசட்ைம்: நீஙகள் அறிநது ்கோள்ை 
நவண்டிய ஆறு அம்சஙகள் (2013)

உளகட்டளமபபு உளளிட்ட அரசு மற்றும் 
தனியார திட்டஙகளுக்கு நிலம் 
மதளவப்படும்ம்பாது அந்நிலஙகளள 
ளவத்திருபம்பாரிடமிருந்து ளகயகப 
்படுத்துவதற்குகாக மத்திய அரசு ெட்டஙகளில் 
திருத்தம் (2013) ககாண்டு வந்தது. இது 
நிலச்ெட்டம் என அளழக்கப்படுகிறது. 

1.  நிலம் ளகயகப்படுத்தும்ம்பாது 
கவளிப்பளடதன்ளம, நியாயமான இழபபீடு 
க்பறும் உரிளம மற்றும் மறுக்குடியிருபபு 
(திருத்தம்) ெட்டம் 2015. இது 2013 ெட்டத்தில் 
மமற்ககாளளப்பட்ட திருத்தமாகும் (LARR 
Act, 2013).

2.  இச்ெட்டம் நிலப்பயன்்பாட்டில் ஐந்து 
வளகளமகளள உருவாக்கியது. 1. ்பாதுகாபபு, 
2. ஊரக உளகட்டளமபபு, 3. எளிய மக்கள 
வீட்டு வெதித் திட்டஙகள (affordable housing), 
4. கதாழிற்ொளலத் கதாகுபபு, 5. அரசு, 
தனியார ்பஙமகற்புடனான உளகட்டளமபபுத் 
திட்டஙகள (Public Private Partnership) மத்திய 
அரசு நிலஙகளில்.

3.  இந்த ஐந்து வளகளம பிரிவுகளும் 2013 
ெட்டத்திலிருந்து விலக்கு (LARR Act, 2013) 
அளிக்கப்பட்டன. அதாவது, 2013 
ெட்டத்தின்்படி தனியார நிலஙகளுக்கு நிலம் 
ளகயகப்படுத்த அந்நிலத்தின் 
உரிளமயாளரகளில் 80 விழுக்காடு 
உரிளமயாளரகளின் ஒபபுதல் க்பறுவது, 
அரசு தனியார ்பஙகளிபபுத் திட்டஙகளில் 70 
விழுக்காடு நில உரிளமயாரகளின் ஒபபுதல் 
(Public Private Partnership) க்பறுவது 

கட்டாயமாக்கப்பட்டிருந்தது. முன்கூறிய 
ஐந்து பிரிவுகளுக்கும் இந்த நி்பந்தளன 
விலக்கப்படுகிறது.

4.  ்பல்ம்பாக நிலஙகளள ளகயகப்படுத்துவதற்கு 
நிலச்ெட்டம் 2013 விதித்திருந்த 
நி்பந்தளனகளிலிருந்து முன்கூறிய ஐந்து 
பிரிவுகளுக்கு இச்ெட்டம் விலக்கு 
அளிப்பதுடன் இத்திட்டஙகளால் ஏற்்படும் 
ெமூகப ்பாதிபபுகளள மதிபபிடுவதற்கான 
ெமூக ்பாதுகாபபு மதிபபீட்டாய்வு கெய்யப்பட 
மவண்டும் என்ற நி்பந்தளனகளிலிருந்தும் 
விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது (LARR Act, 2013). 

5.  மதசிய கநடுஞொளலகள ெட்டம், இரயில்மவ 
ெட்டம் ம்பான்ற இதர ெட்டஙகளின் கீழ 
இழபபீடு, புனரவாழவு, மறுக்குடியிருபபு 
வழஙகுவது கதாடர்பான பிரிவுகளும் 
இச்ெட்டத்தின் கீழ ககாண்டுவரப்பட்டன 
(LARR Act).

6.  நிலச்ெட்டம் 2013இன் கீழ 
குறிபபிட்டுளளப்படி தனியார 
நிறுவனஙகளுக்கான நில ளகயகப்படுத்தல் 
பிரிவில் (LARR Act, 2013) மாற்றஙகள 
ஏற்்படுத்தியது. இதன்்படி ‘தனியார பிரிவின் 
கீழ கம்க்பனிகள, குழும நிறுவனஙகள 
இலா்ப மநாக்கற்ற அளமபபுகள 
ஆகியனவற்ளறயும் மெரக்க முடியும்.

8.4  பைசுமைப புேட்சியும் ்வண்மைப 
புேட்சியும்

பைசுமைப புேட்சி

அறிமுகம்

இந்தியாவின் க்பாருளாதாரச் 
கெயல்்பாடுகளில் மவளாண்ளமத் கதாழில்தான் 
மிகவும் அடரத்தியாகச் கெயல்்படும் கதாழிலாக 
உளளது. நாட்டின் கமாத்த உளநாட்டு 

்சயல்பைோடு

தமிழநாடு அரசு நிலச்சீரதிருத்தஙகளில் 
நிலம் ்பகிரந்தளிக்கப்பட்டது குறித்து 
அறியும்்படி மாைாக்கரகளிடம் கூறவும்.
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உற்்பத்தியில் மவளாண்ளமயின் ்பஙகு 12-15% 
ஆகும். அதிகரித்துவரும் மக்கள கதாளகப 
க்பருக்கத்தால் அதிகரித்துவரும் உைவு 
தானியஙகளின் மதளவளயத் கதாடரந்து 
நிளறவு கெய்வதற்காக மட்டுமல்லாமல் 
மிகபக்பரும் எண்ணிக்ளகயில் மவளல 
வாய்பபுகளள உருவாக்கும் கதாழிலாகவும், 
உைவுப க்பாருளகள உற்்பத்தியின் மூலமாக 
மவளாண் கதாழில்கள க்பருகவும், ஏற்றுமதி 
மூலம் அன்னிய கெலவாணி ஈட்டவும் க்பரும் 
்பஙகளிபபு ஆற்றுகிறது. மவளாண்ளம என்்பது 
கவறும் உைவு தானிய விளளச்ெளல மட்டும் 
குறிக்கவில்ளல; மாறாக, கதன்ளன வளரபபு, 
மதாட்டஙகள, முந்திரி, காபி, மதயிளல, மிளகு, 
காய்கனிகள என ்பைப ்பயிரகள வளரபள்பயும் 
உளளடக்கியது ஆகும்.

இந்தியா விடுதளல அளடந்தளதத் 
கதாடரந்து அதிகரித்துவரும் மக்கள 
கதாளகக்கு ஏற்்ப இந்திய மவளாண் துளறளய 
வளரப்பதன் அவசியம் குறித்து உைரப்பட்டது. 
இருந்தம்பாதும் இதுவளர 
நளடமுளறப்படுத்தப்பட்ட 1 முதல் 12 
ஐந்தாண்டுத் திட்டஙகளிலும் மவளாண் 
துளறக்கு அளிக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் 
மவறு்பாடானளவ ஆகும். ஏகனனில், 
விடுதளலளயத் கதாடரந்த கதாடக்க 
ஆண்டுகளில் புதிய கதாழில்கள கதாடஙகவும் 
கதாழிற்துளறளயப ்பலப்படுத்தவும் 
முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. விடுதளலளய 
அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் மக்கள கதாளக 
ஆண்டுக்கு 2.5% அதிகரித்து வந்தது. இதனால் 
்பாரம்்பரிய முளற விவொயம் மூலம் உைவுப 
க்பாருளகள மதளவளய ஈடுகட்ட முடிந்தது. 
ஆனால், 1960-களில் மக்கள கதாளகப 
க்பருக்கத்துக்கு ஏற்்ப உைவுத் மதளவளய 

ஈடுகட்டுவதில் ்பற்றாக்குளற ஏற்்பட்டளதத் 
கதாடரது ்பசுளமப புரட்சி உருவானது.

இநதியோவில் பைசுமைப புேட்சி

இந்தியா அடிப்பளடயில் ஒரு 
மவளாண்ளம நாடு என்்பதும் அதிகரித்துவரும் 
மக்கள கதாளக மவளாண்ளமளயச் 
ொரந்துளளது என்்பதும் நாம் அறிந்தமத. 
நாட்டின் முதல் இரண்டு ஐந்தாண்டுத் 
திட்டஙகள அளித்த அனு்பவஙகள காரைமாக 
மவளாண்ளமயில் நிலவும் தீவிரமான 
்பற்றாக்குளற உைரப்பட்டது. அளவ வருமாறு:

  மக்கள கதாளகப க்பருக்கத்துக்கு ஏற்்ப 
உைவு தானிய உற்்பத்திளய அதிகரிக்க 
இயலவில்ளல.

  ்பாரம்்பரிய விவொய முளறகமள 
பின்்பற்றப்பட்டதால் இந்த ்பற்றாக்குளற 
ஏற்்பட்டது.

  ்பாரம்்பரிய மவளாண்ளம முளறகளளப 
பின்்பற்றியமதாடு மட்டுமல்லாமல் நீண்ட 
கால ொகு்படி முளறளயமய விவொயிகள 
மதரந்கதடுத்தனர. இதனால் விளளச்ெல் 
காை அதிக நாளகள காத்திருக்க 
மவண்டியிருந்தது. 

  இந்தியா ஒரு ்பருவமளழ ொரந்த நாடு 
என்்பதால் மளழபக்பாழிளவப க்பாருத்மத 
விளளச்ெல் இருந்தது. மளழப ்பற்றாக்குளற 
ஏற்்பட்டம்பாது வறட்சி உருவாகி, உைவு 
தானிய விளளச்ெளலப ்பாதித்தது. 
இதனால் ்பஞெம், ்பட்டினி, இறபபு 
ஏற்்பட்டன. 

1960-களின் ம்பாது ஃம்பாரட் 
அறக்கட்டளள ்பரிந்துளரகள அடிப்பளடயில் 

்சயல்பைோடு

  ஏமதனும் ஒரு கிராமத்திளனத் மதரவு கெய்து அஙகுகென்று மவளாண் நடவடிக்ளககளளப 
்பாரளவயிடவும். நில உரிளம, குத்தளக முளற, ்பாெனம், ்பயிரிடுதல் ம்பான்ற நடவடிக்களளக் 
கவனித்தும் மகட்டறிந்தும் புரிந்து ககாளளலாம்.

  மாடித் மதாட்டஙகள அளமத்தல், கெஙகுத்து மதாட்டம் அளமத்தல், அஙகக மவளாண்ளம 
ஆகியன குறித்து புரிந்து ககாண்டு ஏமதனும் ஒன்ளற முயற்சிக்கலாம்.
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புதிய மவளாண் ககாளளக உருவாக்கப்பட்டது. 
’இந்தியாவின் உைவு கநருக்கடியும் அளத 
எதிரககாளளும் வழிகளும்’ எனும் தளலபபில் 
அளிக்கப்பட்ட ்பரிந்துளரகளள இந்திய அரசு 
1959 – 60 ஆம் ஆண்டு ஏற்று மவளாண் 
சீரதிருத்தஙகளள அறிமுகம் கெய்தது. 
இச்சீரதிருத்தஙகள ஒரு கலபபுத்திட்டமாக 
அளமந்தன; ஏற்கனமவ நளடமுளறயில் உளள 
்பாென முளறகளுடன் புதிய ்பாென வெதிகள 
ஏற்்படுத்துவது உரமிடல் முளற, அதிக மகசூல் 
தரும் வீரிய விளதகள அறிமுகம், 
பூச்சுக்ககால்லிகள ம்பான்ற இடுக்பாருளகள 
அறிமுகம் ஆகியனவற்ளற உளளடக்கியதாக 
சீரதிருத்தஙகள அளமந்தன. ்பசுளமபபுரட்சி 
என அளழக்கப்படும் இத்திட்டம் மவளாண் 
அறிவியலாளர M.S. சுவாமிநாதன் 
அவரகளால் உருவாக்கப்பட்டது. இதனால் 
இவர இந்தியாவின் ”்பசுளமப புரட்சியின் 
தந்ளத” என அளழக்கப்படுகிறார. சுருக்கமாகக் 
கூறினால் ்பாென வெதிகள அதிகரிபபு, புதிய 
உரஙகளின் ்பயன்்பாடு ஆகியனமவ இந்திய 
்பசுளமப புரட்சி என அறியப்படுகிறது. ்பசுளமப 
புரட்சியின் மூலம் 1967-78இல் மவளாண் 
உற்்பத்தி 50% அதிகரித்தது.

முதல் கட்டமாக, 1960இல் ஏழு 
மாநிலஙகளில் ஏழு மாவட்டஙகள முன்மாதிரி 
மாவட்டஙகளாகத் மதரந்கதடுக்கப்பட்டு 
அடரத்தியான ்பகுதி மமம்்பாட்டுத் திட்டம் 
(IADP) எனும் க்பயரில் கெயல்்படுத்தப்பட்டது. 
இதன் விளளவுகள திருபதியாக இருந்ததால் 
பிற மாநிலஙகளுக்கும் மாநிலத்துக்கு ஒரு 
மாவட்டம் என விரிவு்படுத்தப்பட்டது. இது 
1965இல் 144 மாவட்டஙகள என மமலும் 
விரிவளடந்தது. 

கதாடக்கத்தில் 2 மில்லியன் கஹக்மடர 
நிலஙகளில் கெயல்்படுத்தப்பட்டது. 
்படிப்படியாக மமலும் விரிவு்படுத்தப்பட்டு 70 
மில்லியன் அதாவது 7மகாடி கஹக்மடர 
நிலஙகளில் கெயல்்படுத்தப்பட்டது. இது, 
இந்தியாவின் கமாத்த நிலஙகளில் 40% ஆகும். 
இந்த மாக்பரும் கவற்றிமய ்பசுளமபபுரட்சியாக 
எழுச்சி கண்டது. இதன் விளளவாக ஆண்டு 
முழுவதும் மவளாண் நடவடிக்ளககள 

மமற்ககாளளப்பட்டன. ஆண்டுக்கு ஒரு 
ம்பாகம் என்ற நிளல மாறி இரண்டு ம்பாகம், 
மூன்று ம்பாகம் மகசூல் காைப்பட்டன. மமலும் 
ஊடு ்பயிரிடும் முளறயும் பின்்பற்றப்பட்டன. 
இதனால் கநல், மகாதுளம ம்பான்ற ்பாரம்்பரிய 
்பயிரகள மட்டுமல்லாமல் மற்ற ்பயிரகளும் 
அறிமுகம் கெய்யப்பட்டன. நாட்டின் ்பல 
்பகுதிகளில் மாறு்பட்ட தட்்ப கவட்்ப நிளலகள 
நிலவும் நாட்டில் மாறு்பட்ட ்பயிரிடும் 
முளறகள பின்்பற்றப்படுகின்றன. மகாதுளம 
விளளவிக்கும் ்பஞொப, ஹரியானா, 
உத்திரபபிரமதெம் ம்பான்ற வட மாநிலஙகளில் 
நல்விளளவுகள காைப்பட்டன; கநல் ்பயிரிடும் 
கதன் மாநிலஙகளான தமிழநாடு, கரநாடகம், 
ம்பான்ற மாநிலஙகள குளறவான கவற்றி 
காைப்பட்டன. இருபபினும், ஒட்டுகமாத்தமாக 
விளளச்ெல் அதிகரித்து உைவுப ்பற்றாக்குளற 
சிறப்பாகக் குளறக்கப்பட்டது. 

உணவுப பைற்்றோக்கும்ற �ோடு என்்ற 
நிமையில்  இருநது, �ைது இநதியோ 
அமைவருக்கும்  உணவுப பைோதுகோபபு 
அளித்த �ோைோக வைரசசி ்பைற்்றது 

M.S. சுவோமி�ோதன்

 பைசுமைப புேட்சியின் முக்கிய தோக்கஙகள் 

நவைோண் உற்பைத்தி ்தோைர அதிகரிபபு

1950-களில் காலக்கட்டத்மதாடு 
ஒபபிடுளகயில் மவளாண் உற்்பத்தி 
இரண்டிலிருந்து மூன்றுமடஙகுகள 
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அதிகரித்தது. 1950-களில் நிலவிய உைவு 
்பற்றாக்குளற காரைமாக உைவு 
தானியஙகளள PL140 திட்டத்தின் கீழ 
அகமரிக்காவிலிருந்து உைவுத் தானியஙகளள 
இந்தியா இறக்குமதி கெய்யமவண்டியிருந்தது. 
அரிசி, மகாதுளம, ்பருபபு வளககள மற்றும் 
காய்கறிகள உற்்பத்தி அதிகரிபபின் காரைமாக 
இன்று நிளலளம மாறியது. மமலும் 
கவளிெந்ளதயிலும் விவொய உற்்பத்திப 
க்பாருளகள தாராளமாக கிளடக்கின்றன.

நவைோண் நவமைவோய்பபுகள் அதிகரிபபு

ஆண்டு முழுவதும் விவொய 
நடவடிக்ளககள கதாடரந்தால் விவொய 
மவளலவாய்பபுக்கான மதளவ அதிகரித்தது. 
இந்த மதளவ இரண்டு குழுக்களில் 
உைரப்பட்டது. முதலாவதாக, விவொய 
நிலஙகளில் ்பாரம்்பரிய முளறகளில் 
்பணியாற்றும் திறனற்ற விவொய 
கதாழிலாளரகளின் மவளலவாய்பபுகள 
அதிகரித்தன. இரண்டாதாக, அறிவியல் 
முளறயில் மவளாண் உற்்பத்தியில் 
ஈடு்படுவதற்கு தகுதி க்பற்ற மவளாண் 
க்பாறியாளரகளின் மதளவயும் அதிகரித்தது.

நவைோண்மை ்தோழிற்தும்ற சநமத

இந்தியாவில் ககாண்டுவரப்பட்ட 
்பசுளமப புரட்சியின் விளளவாக மவளாண் 
நடவடிக்ளககளில் மாற்றம் ஏற்்பட்டது 
மட்டுமல்லாமல் ெந்ளதக்கும் 
கதாழிற்துளறக்கும் இளடயிலான 
ஆமராக்கியமான உறவுகள ஏற்்பட்டது. 
அறிவியல் முளற, மவளாண்ளம, டிராக்டரகள, 
ம்பான்ற ்பண்ளை உ்பகரைஙகள மவளாண் 
க்பாறியியல் ொரந்து இருந்ததால் அதிகரித்து 
வரும் மதளவளய உைரந்த கதாழிற்துளறயும் 
இத்தளகய மவளாண் உ்பகரைஙகளள 
குளறந்த விளலக்கு உற்்பத்தி கெய்வதில் 
ஆரவம் காட்டினர. அமதம்பால், மவளாண் 
உற்்பத்திப க்பாருளகளள நுகரமவாருக்கு 
ககாண்டு மெரக்கும் வளகயில், ்பதப்படுத்துதல் 
மற்றும் விநிமயாகத்தில் ெந்ளதயும் தனது 
்பஙகிளன திறம்்பட ஆற்றத் கதாடஙகியது. 

ைோநிைஙகளுக்கிமையிைோை பைரிைோற்்றம் 
ைற்றும் சநமதமும்ற

்பசுளமப புரட்சியின்ம்பாது இந்தியாவில் 
்பல மாநிலஙகள எதிரககாளள மநரந்த 
முக்கிய பிரச்ெளன என்்பது மண் வளமிக்க 
மாநிலஙகளில் மட்டுமம ்பசுளமப புரட்சி 
்பயனளிக்கக்கூடியதாக இருந்தது என்்பதாகும். 
இதனால் உ்பரி உற்்பத்தி அளடந்த மாநிலஙகள 
வறட்சியால் ்பாதிக்கப்பட்ட விதர்பா ்பகுதி 
மற்றும், கதலஙகானா மாநிலத்திற்கு தஙகள 
உ்பரிளய விநிமயாகித்தனர. இதன்மூலமாக 
நுகரவு மதளவளய நிளறவு கெய்யும் வண்ைம் 
மாநிலஙகளுக்கிளடமயயான மவளாண்ளம 
ெந்ளத அதிகரிக்கத் கதாடஙகியது. இதனால் 
உைவுத் தானியஙகளள இறக்குமதி கெய்யும் 
நிளல குளறந்தது. 
சிறு விவசோயிகள், ்பைரிய விவசோயிகள் 
இமைநயயோை ஏற்்றத்தோழ்வு

சிறு விவொயிகள நிதி வெதியின்ளம, 
உளகட்டளமபபு வெதியின்ளம, ெந்ளதளய 
அணுகும் ஆற்றலின்ளம காரைமாக சிறு 
விவொயிகளால் க்பரிய விவொயிகளுடன் 
ம்பாட்டியிட இயலவில்ளல. இதனால் சிறு 
விவொயிகள புறக்கணிக்கப்பட்டனர. சிறு 
விவொயிகளும், புதிய மவளாண் 
கதாழில்நுட்்பஙகளளப ்பயன்்படுத்துவதில் 
ஆரவம் காட்ட இயலவில்ளல. இதனால் 
மவளாண் க்பாருளாதாரத்ளதப க்பாருத்தவளர 
மாநிலஙகளுக்கிளடமய ஏற்றத்தாழவு 
ஏற்்பட்டது ம்பான்மற விவொயிகள மத்தியிலும் 
ஏற்றத்தாழவுகள உருவாயின. 

்வகுைக்கள் இயக்கம்

்பசுளமப புரட்சியால் இந்தியாவின் 
க்பரும்்பான்ளம மவளாண் ெமுதாயம் 
தனிப்பட்ட மற்றும் மதசிய ெமூகப-
க்பாருளாதார நலன்களுக்காக 
ஒன்றுப்படுத்தப்பட்டனர. இதனால் விவொய 
உற்்பத்தி அதிகரித்ததுடன் விவொய 
ெமுதாயத்தின் வருவாயும் அதிகரித்தது. 
விவொய ெந்ளதகளில் ஏற்்பட்ட ம்பாட்டிகளின் 
காரைமாக விவொய விளளபக்பாருளகளுக்கு 
நல்ல விளல கிளடத்தது. இதனால் 
இந்தியாவின் ஒட்டு கமாத்த மவளாண் 
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ெமுதாயமும் ்பசுளமப புரட்சியில் 
்பஙககடுத்தது. கதாழிற்துளற 
ம்பால் அல்லாமல் மவளாண்ளமத்துளற 
குறுகிய கால வளரச்சியும் இலா்பமும் 
க்பற்றது. இதனால் விவொய ெமுதாயத்தினர 
மத்தியில் ்பசுளமப புரட்சியில் ்பஙககடுப்பது 
புரட்சிகரமாகப ்பாரக்கப்பட்டது. 

பைசுமைப புேட்சியின் முக்கிய பின்ைமைவுகள்

இந்தியாவில் நிலவிய புவி-காலநிளல 
அம்ெஙகள காரைமாக கீழக்காணும் 
பின்னளடவுகள ஏற்்பட்டன.

  ்பகுதி ொரந்த, மகசூல் ொரந்த, 
்பண்ளைமுளற ொரந்த மவறு்பாடுகள.

  ஏளழ, ்பைக்கார விவொயிகளிடம் 
காைப்பட்ட நீண்ட இளடகவளி.

  மவளாண் நடவடிக்ளககளில் 
ஈடு்படுவதற்கு மதளவயான கதாடக்க 
முதலீடு, சிறு விவொயிகளிடம் இல்லாதது.

  மகசூளல அதிகரிப்பதற்காக மகடு 
விளளவிக்கும் உரஙகள, பூச்சிக்ககால்லி 
மருந்துகளள அதிகமாக ்பயன்்படுத்தியது.

  புதிய கதாழில்நுட்்பப ்பயன்்பாட்ளட ெமூக 
மயப்படுத்துவதிலும் முன் தயாரிபபிலும் 
பின்னளடவு.

  மக்கள கதாளகப க்பருக்கத்ளத 
கட்டுப்படுத்த இயலாததால் இதில் ஒரு 
முடிவில்லா கெயல்முளறயாக நீண்டது.

பைசுமைப புேட்சியின் சோதமைகள்

  உைவுத் தானிய ்பற்றாக்குளற முடிவுக்கு 
வந்தது. 

  உயர மகசூல் அளிக்கும் விளதகளும் 
்பயிரிடும் முளறகளும் விவொயிகளுக்கு 
ஊக்கமளித்தன.

  நீலம், மஞெள, கவண்ளமப புரட்சிகளின் 
மூலமாக மீன் வளம், மகாழி வளரபபு 
மற்றும் ்பால்்பண்ளை கதாழில்கள 
மிகபக்பரிய மாற்றம் ககாண்டு வரப்பட்டன.

  ்பைப்பயிரகள மற்றும் நறுமைப 
க்பாருளகள உற்்பத்திக்கும் ெம 
முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டதால் 

்பைப்பயிரகளள ்பல்மவறு நாடுகளுக்கு 
ஏற்றுமதிச் கெய்யும் நாடாக இந்தியா 
உருவானது. இதனால் அந்நிய கெலவாணி 
வரவு அதிகரித்தது. இருந்தம்பாதும், 
கரும்பு, எண்கைய் வித்துகள, ்பருபபு 
வளககள ம்பான்ற ்பயிரகள ்பயிரிடுவதில் 
விவொயிகள ம்பாதிய ஆரவம் 
காட்டவில்ளல. இதன் முக்கியத்துவம் 
1970-களிலும் 1980-களின் 
கதாடக்கத்திலும் உைரப்பட்டது.

்வண்மைப புேட்சி

1950-ல் விவொய உற்்பத்தியில் 
மட்டுமல்லாமல் ்பால், தயிர, கநய் ம்பான்ற 
குழந்ளதகளுக்குத் மதளவயான ்பால் 
க்பாருளகள உற்்பத்தியிலும் இந்தியா 
தன்னிளறவு காை இயலவில்ளல. ்பால்்பவுடர, 
கவண்கைய் மற்றும் குழந்ளதகளுக்கான 
்பால் க்பாருளகளள அபம்பாது இந்தியா 
இறக்குமதி கெய்து வந்தது. 

மவளாண்ளம துளறயில் ஏற்்பட்டது 
ம்பான்மற கால்நளட வளரபபு மற்றும் ்பால் 
உற்்பத்தியிலும் ஒரு புரட்சியின் மதளவகயன 
உைரப்பட்டது.
்வண்மைப புேட்சிக்கோை முக்கிய  
கோேணஙகள்

்பசு, எருளம ம்பான்ற கால்நளட வளரபபு 
மவளாண்ளமக்கு அடுத்த நிளலயில் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. 
்பழளமயான கதாழில்நுட்்பம், மமாெமான 
்பராமரிபபு ம்பான்றளவ காரைமாக கால்நளட 
வளரபபு கதாழில் இலா்பமற்ற சிறு 
கதாழிலாகமவ இருந்தது. ்பசு, எருளம ம்பான்ற 
கறளவ மாடுகள இந்திய வளக நாட்டு 
இனஙகளாக இருந்ததால் மக்கள கதாளகக்கு 
ஏற்்ப உற்்பத்தி கெய்ய இயலவில்ளல. 

இந்தியாவில் ்பண்ளை கதாழில் 
இன்னமும் கிராமத் கதாழிலாகமவ இருந்து 
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வருகிறது. ம்பாக்குவரத்து, ்பராமரிபபு, ்பால் 
மற்றும் ்பால்க்பாருளகள விநிமயாகம் 
ம்பான்றவற்றில் ம்பாதுமான ஆதரவு 
அளிக்கப்படவில்ளல. 

்பழளமயான கதாழில்நுட்்பம் மற்றும் 
கால்நளட மருத்துவ வெதியின்ளம 
ஆகியளவயின் காரைமாக ்பண்ளை கதாழில் 
்பாதிக்கப்பட்டது. கதாற்று மநாய்கள 
காரைமாக கறளவ மாடுகள இறப்பது 
கதாடரகளதயாக இருந்ததால் இந்த கதாழிளல 
விரிவு்படுத்துவதில் ஆரவம் காைப்படவில்ளல. 
இளத உைரந்து 1970இல் மதசிய ்பால்வளம் 
மமம்்பாட்டு வாரியம், ஊரக வளரச்சித் 
திட்டத்தின் மூலம் கதாடஙகப்பட்டது. இந்த 
மத்திய அளமபபு ்பால் உற்்பத்திளய 
அதிகப்படுத்தி நாடு முழுவதும் 
விநிமயாகிப்பதால் ்பால்க்பாருள ்பற்றாக்குளற 
தடுக்கப்பட்டது.

1950இல் ஆனந்த் ்பால் ஒன்றிய நிறுவனம் 
(அமுல்) வரகீஸ குரியன் அவரகளால் குஜராத் 
மாநிலத்தில் கதாடஙகப்பட்டது. கதாடக்கத்தில் 
இதில் 200-க்கும் குளறவானவரகமள 
உறுபபினரகளாக இருந்தனர. இந்த 
விவொயிகளிடம் இருந்து ்பால் 
மெகரிக்கப்பட்டு மும்ள்ப நுகரமவாரகளுக்கு 
விநிமயாகிக்கப்பட்டது. இதில் நல்ல இலா்பம் 
காைப்பட்டதால் விவொய ெமுதாயத்தினர 
மத்தியில் ஆரவம் ஏற்்பட்டு ஏராளமாமனார 
இதில் உறுபபினரகள இளைந்தனர. 

1960-ல் ஆனந்த் ்பால் ஒன்றிய நிறுவனம் 
இந்தியாவிமலமய வளரச்சியளடந்த ்பால் 
கூட்டுறவு ெஙகமாக வளரந்தது. இதளன 
கதாடரந்து இந்திய அரசு இந்த முளறயிளன 

பின்்பற்ற முடிவு கெய்து மதசிய ்பால் வள 
மமம்்பாட்டு வாரியம் கதாடஙகியது. 1966இல் 
அன்ளறய பிரதமர லால் ்பகதூர ொஸதிரி நாடு 
தழுவிய கவண்ளமப புரட்சிளய கதாடஙகி 
ளவத்தார. இந்த மதசிய முயற்சிக்கு வரகீஸ 
குரியன் தளலவராக நியமிக்கப்பட்டார. 
கவண்ளமப புரட்சியின் தந்ளத வரகீஸ குரியன் 
ஆவார. அவரின் வழிகாட்டல், திட்டமிடல் 
மற்றும் கதாழில்முளற அணுகுதல் காரைமாக 
இந்தியாவின் கவண்ளமபபுரட்சி கவற்றிக் 
கண்டது.

1955இல் நாம் ஆண்டுக்கு 500 டன் 
கவண்கைய் இறக்குமதி கெய்து வந்மதாம். 
இன்று நமது கூட்டுறவு ெஙகஙகள மட்டுமம 
ஆண்டுக்கு 12,000 டன்களுக்கு அதிகமாக 
உற்்பத்தி கெய்கின்றன. இமதம்பால் 1955இல் 
நாம் 3,000 டன் குழந்ளதகளுக்கு உைவு 
இறக்குமதி கெய்து வந்மதாம். இன்று நமது 
கூட்டுறவு ெஙகஙகள 38,000 டன்களுக்கு 
அதிகமாக உற்்பத்தி கெய்கின்றனர. 
அளனத்து வளகயான ்பால் மற்றும் ்பால் 
க்பாருளகளள இறக்குமதி கெய்யும் 
நிளலளம 1975இல் முடிவுக்கு ககாண்டு 
வரப்பட்டது.

- வரகீஸ் குரியன்

்சயல்பைோடு

தமிழகத்தின் ஆவின் நிறுவனம் 
குறித்த தகவல்களளச் மெகரித்து 
விவாதிக்கவும்.

தமிழ்�ோடு கூட்டு்றவு பைோல் உற்பைத்தியோைரகள் கூட்ைமைபபு (TCMPF)

தமிழநாட்டில் கூட்டுறவு முளறயில் ்பால் வளத்ளதப க்பருக்கும் வளகயில் 1972 
இல் தமிழநாடு ்பால்வள மமம்்பாட்டுக் கழகம் கதாடஙகப்பட்டது, இது டாக்டர குரியன் 
வழியில் 1981இல் தமிழநாடு கூட்டுறவு ்பால் உற்்பத்தியாளரகள ெஙகஙகளின் கூட்டளமப்பாக 
விரிவு்படுத்தப்பட்டது. ஊரக, ஒன்றிய, மாவட்ட ்பால் உற்்பத்தியாளரகள ெஙகஙகள மூலம் இது 
இயஙகியது. தற்ம்பாது ஆவின் எனும் வணிக முத்திளரயுடன் தமிழகம் முழுவதும் ்பால் மதளவளய 
தன்னிளறவு கெய்கிறது. மமலும் ஆவின் கெயல்்பாடுகளால் தமிழநாட்டில் தனிந்பர ்பால் நுகரவு 
1993-94இல் நாள ஒன்றுக்கு 169 கிராம் என்று இருந்ததும் 2018-19இல் 268 கிராமாக அதிகரித்துளளது.
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்வண்மைபபுேட்சியின் முக்கிய இைக்குகள்

1.  ்பால் உற்்பத்திளய அதிகரித்தல் 
(்பால் கவளளம்)

2.  கிராமபபுற ்பால் ்பண்ளைகளில் வருவாய் 
அதிகரித்தல்

3.  நுகரமவாருக்கு நியாயமான விளலயில் 
வழஙகுதல்

4.  நாட்டில் அந்நிய கெலவாணி இருபபுக்கு 
சுளமயாக இறக்குமதி கெய்வளதக் 
குளறத்தல்

5.  மதசிய ்பால் கதாகுபபு உருவாக்குதல்
6.  நுண்ணூட்டத் மதளவகளள ெமாளித்தல்

கவண்ளமப புரட்சி மூன்று கட்டஙகளாக 
நளடமுளறப்படுத்தப்பட்டது. முதற்கட்டமாக 
(1970–79), நாட்டின் முக்கிய ்பால் 
்பண்ளைகளின் 18 ்பண்ளைகள மதரவுச் 
கெய்யப்பட்டு மும்ள்ப, கடல்லி, ககால்கத்தா, 
கென்ளன ஆகிய நான்கு முக்கிய நகரஙகளில் 
நுகரமவாமராடு இளைக்கப்பட்டன. இதன் 
கமாத்த மதிபபீடு `116 மகாடி ஆகும். 

இரண்டாம் கட்டத்தில் (1981-1985), ்பால் 
்பண்ளைகளின் எண்ணிக்ளக 18-லிருந்து 
136ஆக அதிகரிக்கப்பட்டு 290 நகரபபுற 
ெந்ளதகளில் நுகரமவாருடன் இளைக்கப்பட்டு 
்பால் விநிமயாகம் வழஙகப்பட்டது. 1985 
இறுதியில் 43 ஆயிரம் தன்னிளறவு கிராமக் 
கூட்டுறவு ெஙகஙகள இதில் இளைந்தனர. 
இவவாறு நாடு முழுவதும் 42.5 இலட்ெம் ்பால் 
உற்்பத்தியாளரகள கூட்டுறவு முளறயில் 
இளைக்கப்பட்டனர. உளநாட்டு ்பால் ்பவுடர 
உற்்பத்தியின் அளவு திட்டத்திற்கு முந்ளதய 
ஆண்டு 22 ஆயிரம் டன்களாக இருந்தது 
1989இல் 1 இலட்ெத்து 40 ஆயிரம் டன்களாக 
உயரந்தது.

மூன்றாவது, கட்டத்தில் (1985–1996), 
கூட்டுறவு ்பால் ெஙகஙகள தமக்கு மதளவயான 
இடுக்பாருளகளள ககாளமுதல் கெய்வதற்கும் 
ெந்ளதளய அதிகரிப்பதற்கும் ஏற்ற வளகயில் 
வலுபக்பற்று விரிவளடந்தன. கால்நளட 
மருத்துவ விழிபபுைரவு, கால்நளடக்களுக்கான 

நுண்ணூட்டச்ெத்துகள, கெயற்ளக விந்தணு 
மெளவ ம்பான்றளவ கூட்டுறவு ெஙக 
உறுபபினரகளுக்கு விரிவான அளவில் 
கென்றளடந்ததுடன் ்பால் ்பண்ளைய 
கதாழிற்கல்வியும் விவொயிகளுக்கு 
ஊட்டப்பட்டது. இரண்டாம் கட்ட இறுதியில் 
இயஙகிய 42 ஆயிரம் கூட்டுறவு ெஙகஙகளுடன் 
மூன்றாம் கட்டத்தில் மமலும் 30 ஆயிரம் புதிய 
கூட்டுறவு ெஙகஙகள உருவாகின. கூட்டுறவு 
ெஙகஙகளில் ஆண்களும், க்பண்களும் 
உறுபபினரகளாக மெரவது மிகப க்பருமளவில் 
அதிகரித்தது. 1988–89இல் ்பால் ்பண்ளைகளின் 
எண்ணிக்ளக 173ஆக அதிகரித்தது. 

்வண்மைப புேட்சியின் முக்கிய 
சோதமைகள்

இந்தியாவில் ்பால் உற்்பத்தி 40 
ஆண்டுகளில் 20 மில்லியன் கமட்ரிக் டன் 
என்ற அளவிலிருந்து 100 மில்லியன் கமட்ரிக் 
டன் என்ற அளவிற்கு உயரந்தது. ்பால் 
கூட்டுறவு இயக்கத்தின் காரைமாகமவ இந்த 
ொதளன ொத்தியமானது என்று கூறுவது 
மிளகயல்ல. இன்று இதன் காரைமாகமவ 
உலகின் மிகப க்பரிய ்பால் உற்்பத்தி நாடாக 
இந்தியா வளரந்துளளது. நமது நாட்டுக்கான 
மதளவளய தன்னிளறவு கெய்துளளதுடன், 
குழந்ளதகளுக்கான ்பால் ்பவுடர உற்்பத்தியிலும் 
குறிபபிடத்தக்க அளவு வளரச்சி 
ஏற்்பட்டுளளன. இந்திய கால்நளட 
வளரப்பாளரகளின் மத்தியில், ்பசு, எருளம 
ம்பான்ற ்பால் மாடுகளள வளரப்பதில் அரிய 
ஆரவம் ஏற்்பட்டதால் தற்ம்பாது நாட்டில் 500 
மில்லியன் அதாவது 50 மகாடி ்பால் மாடுகள 
உளளன. இதன் மூலம் உலகின் மிகப க்பரிய 
்பால் மாடுகள வளரபபு நாடாக இந்தியா 
திகழகிறது. இந்தியாவின் நீள-அகலஙகளில் 
குறுக்கு-கநடுக்கிலுமாக 22 மாநிலஙகளில் 
180 மாவட்டஙகளில் 1 இலட்ெத்து 25 ஆயிரம் 
கிராமஙகளில் ்பால் கூட்டுறவு இயக்கம் ்பரந்து 
விரிந்துளளது. இந்த கவற்றி ககாளமுதல் 
மற்றும் விநிமயாக அளமபபிளன நாடு 
முழுவதும் ்பலப்படுத்துவதற்கு மத்திய மாநில 
உளளாட்சி அரசுகள ஆதரவு அளித்ததன் 
காரைமாகமவ ொத்தியமாய் உளளது. 
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8.5 ்தோழில்ையைோக்கல்

இந்திய விடுதளலக்கு பின்னர, 
க்பாருளாதார வளரச்சியில் கதாழில்மயமாக்கல் 
ஒரு முக்கிய கெயல்்பாடாக திகழகிறது. 
விடுதளலக்கு பின்னர, நமது நாடு கதாழில் 
மயமாக மவண்டியதன் மதளவளய நமது 
தளலவரகள உைரந்தனர. இளதகயாட்டி 
1956இல் கதாழிற்ககாளளக தீரமானம் 
க க ா ண் டு வ ர ப ்ப ட் டு  ந ா ட் ள ட 
கதாழில்மயப்படுத்தும் நடவடிக்ளககள 
கதாடஙகப்பட்டன. அளனத்து ஐந்தாண்டு 
திட்டஙகளிலும் கதாழில்மயமாக்கலுக்கு 
முக்கியத்துவம் அளித்து வந்துளளனர. 
கதாழில்மயமாக்கல் கதாடர்பாக நமது 
அரசுகள மமற்ககாண்ட முன் முயற்சிகள 
காரைமாக இன்று இந்தியா உலகின் ஆறாவது 
க்பரிய கதாழிற்துளற நாடாக வளரந்துளளது. 
இந்த வளரச்சிகயன்்பது சிறு கதாழில்கள 
முதல் க்பரும் கதாழில்கள வளர அளனத்து 
விதமான கதாழில்கள ஊடாக விரிந்து ்பரந்து 
நுகரமவாருக்கான க்பாருளகள 
மட்டுமல்லாமல் இளடநிளல மற்றும் மூலதன 
க்பாருளகளளயும் உற்்பத்தி கெய்கிறது. 

இந்த கதாழிற்துளற முன்மனற்றத்தின் 
காரைமாக இந்திய அந்நிய வரத்தகத்திலும் 
ஒரு மாற்றம் விரிவாக நிகழந்தது. இந்தியாவின் 
க்பாறியியல் க்பாருளகள ஏற்றுமதி 
அதிகரித்தது. இதற்கு இளையாக 
கதாழில்நுட்்ப வளரச்சியும், மவளாண்ளம 
உற்்பத்தியும் மமம்்பாடு அளடந்தன. இதனால் 
கதாழிற்ொளலகள திறம்்பட மமலாண்ளம 
கெய்யும் வளகயில் திட்டமிடல், வடிவளமபபு 
ஆகிய திறன்கள மமம்்பாடு கண்டன. கனரக 
கதாழில்களும் வளரந்தன. உளகட்டளமபபு 

வளரச்சி, நவீன கதாழில்நுட்்பஙகள, உரிய 
உற்்பத்தி ொதனஙகள ஆகியவற்ளற 
மமம்்படுத்துவதற்கான உயர கதாழில்நுட்்ப 
ஆற்றலும் மமம்்படுத்தப்பட மவண்டியிருந்தது. 
இந்தியாவின் கதாழில்நுட்்ப வளரச்சியில் 
க்பாறியியல் கதாழிற்துளற முக்கிய 
்பஙகாற்றுகிறது. இந்தியாவில் கதாழில் 
மயமாக்களல விளரவு்படுத்தும் வளகயில் 
திட்டமிடுமவார தயாரித்த 
கெயற்திட்டஙகளுக்கு ஏற்்ப வளரச்சி 
முடுக்கிவிடப்பட்டது.

இவவாறு, திட்டமிட்டு கெயல்்பட்டதன் 
காரைமாக அடிப்பளட மற்றும் மூலதனப 
க்பாருளகள உற்்பத்தி கதாழில்கள வளரச்சி 
கண்டன. இத்தளகய கதாழிற்ொளலகளின் 
உற்்பத்தி 1959இல் 50 விழுக்காடாக இருந்தது. 
1990–1991இல் 79 விழுக்காடாக அதிகரித்தது. 
இதனால் மவளலவாய்பபுகள அதிகரித்தன. 
ஆளலகளிலும் சுரஙகஙகளிலும் ்பணியாற்றிய 
கதாழிலாளரகளின் எண்ணிக்ளககள 
அ்பரிதமாக உயரந்தது. கதாழில்மயமாக்கல் 
எஃகு, இரும்பு, உரம், இரொயனம், சிகமண்ட் 
மற்றும் ஃக்பரஸ அல்லாத உமலாகஙகள 
கதாழில்களள மமம்்படுத்தியது.புதிய மூலதன 
க்பாருளகளும் கதாடஙகப்பட்டு 
வளரச்சியளடந்தன. 

இக்காலக்கட்டத்தில் நாட்டின் 
உளகட்டளமபபு வெதிகள க்பருமளவிற்கு 
விரிவாக்கப்பட்டன. திறன்மிக்க சுத்திகரிபபு 
ஆளலகள, குழாய் ்பதித்தல், மெமிபபு மற்றும் 
விநிமயாக அளமபபுகள உருவாக்கப்பட்டு, 
க்பட்மரா ககமிக்கல் ஆளலகள வளரச்சி 
கண்டன. இதனால் க்பாருளாதாரத்தில் க்பரும் 
மாற்றஙகள ஏற்்பட்டதுடன் நாட்டின் ்பாென 
அளமபபுகள, மெமிபபு ்பணிகள, கால்வாய்கள 
அனல் – நீர மின் உற்்பத்தி நிளலயஙகள, 
இரயில்மவ அளமபபு மற்றும் மதசிய, மாநில 
கநடுஞொளலகள ஆகியன மமம்்பாடளடந்தன. 
இந்தியாளவ உலகின் பிற ்பாலஙகளுடன் 
இளைப்பதில் ம்பாக்குவரத்து மற்றும் கதாளல 
கதாடரபு வெதிகள முக்கிய ்பஙகாற்றின. 
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இந்தியாவில் க்பாருளாதார சீரத்திருத்தம் 
அறிமுக்படுத்தப்பட்டளதத் கதாடரந்து. 
இந்தியாவின் கதாழிற்துளற வடிவம் 
மாற்றஙகளள கண்டது. மூலதனப க்பாருளகள 
மற்றும் நுகரக்பாருளகள கதாழில்கள க்பரும் 
வளரச்சிக் கண்டதுடன் அடிப்பளட 
கதாழில்களின் வளரச்சி பின்னளடவு கண்டது. 
வஙகி, காபபீடு மற்றும் வணிக கதாழில்கள 
வளரச்சி அளடந்தன. துளறமுகஙகள கப்பல் 
கட்டுதல் மற்றும் உளநாட்டு ்பன்னாட்டு 
விமான மெளவகள நவீனப்படுத்தப்பட்டன. 
இளவயாவும் க்பாருளாதார மாற்றத்தின் 
காரைமாக நிகழந்து கதாழில்மயமாக்கலுக்கு 
இட்டு கென்றது.

அறிவியல் கதாழில்நுட்்பத்துளறகளிலும் 
க்பரும் மாற்றமளடந்தது. மவளாண்ளம, 
கதாழிற்துளற, கதாழில்நுட்்பம், கதாளல 
கதாடரபு ம்பான்ற ்பல்மவறு துளறகளள ொரந்த 
இந்திய அறிவியலாளரகளின் ்பஙகளிபபு 
வரமவற்கத்தக்க பிரம்மாண்டமாக இருந்தது. 
சிகமண்ட், இரொயனம், உர ஆளலகள 
எண்கைய் சுத்திகரிபபு ஆளலகள,  
மின் உற்்பத்தி ஆளலகள, இரும்்பாளலகள 
இரயில் க்பட்டித் கதாழிற்ொளலகள, 
க்பாறியியல் கதாழில்கள உளளிட்ட ்பல 
துளறகளிலும் கதாழில்நுட்்பப ்பயிற்சி 
க்பற்றனர. 

ெர.விஸமவஸவரய்யா இந்திய 
க்பாருளாதார திட்டமிடலின் முன்மனாடி 
என்று அளழக்கப்படுகிறார இவர ஒரு 
முதன்ளம க்பாறியாளர இராஜதந்திரி 
அரசியல்வாதி மற்றும் ளமசூர மாநிலத்தின் 
19வது திவான் ஆவார 1955ம் ஆண்டும் 
நாட்டின் உயரிய விருதான ்பாரத ரத்னா 
விருது இவருக்கு வழஙகப்பட்டது.

உலக ்பால் தினம் ஒவகவாரு ஆண்டும் 
ஜூன் 1ம் மததியும் மதசிய ்பால் தினம் நவம்்பர 
26ம் மததியும் திரு வரகிஸ குரியனின் பிறந்த 
நாளள நிளனவு கூறும் வளகயில் 
ககாண்டாடப்படுகிறது. இவர கவண்ளம 
புரட்சியின் தந்ளதயாவார.

்தோழிற்்கோள்மக
ஒரு நாடு கதாழிற்மயமாவதற்க்கு 

திறளமயான கதாழிற்ககாளளக 
அவசியமாகும். இதன் மூலமாகமவ உரிய 
ககாளளககள, ெட்டஙகள, விதிமுளறகள 
இயற்றப்பட்டு கதாழிற்ொளலகள 
ஒழுஙகுப்படுத்தப்படுகிறது.

்தோழிற்்கோள்மக தீரைோைம் 1948

இந்தியா கலபபுப க்பாருளாதாரக் 
மகாட்்பாட்டிளன ஏற்றுக் ககாண்டளத 
கதாடரந்து 1948இல் நிளறமவற்றப்பட்ட 
கதாழிற்ககாளளக தீரமானம் க்பாதுத்துளற 
மற்றும் தனியார துளறகள தஙகளுக்கான 
்பகுதிகளில் கதாடரந்து இயஙகும் என்்பளத 
வலியுறுத்தியது. அளனத்து முக்கிய 
கதாழில்களும் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டின் 
கீழ வந்தன. ஆயுதஙகள, கவடிபக்பாருளகள 
உற்்பத்தி, மின்னணு ஆற்றல் உற்்பத்தி, 
கட்டுப்பாடு மற்றும் இரயில்மவ ம்பான்றவற்ளற 
க்பாதுத்துளற நிறுவனஙகள கட்டுப்படுத்தின. 
இத்துளறயில் மத்திய அரசு ஏகம்பாகம் 
கெலுத்தியது. நிலக்கரி, இரும்பு, ஸடீல், 
விமானம் உற்்பத்தி, கப்பல் கட்டுதல் ம்பான்ற 
துளறகளிலும் அரசு கட்டுப்பாடு கெலுத்தியது. 
மீதமுளள துளறகளில் தனியார 
நிறுவனஙகளும் கூட்டுறவு நிறுவனஙகளும் 
இயஙகின. 

்தோழிற்்கோள்மக தீரைோைம் 1956

புதிய கதாழிற்ககாளளக தீரமானம் 1956 
ஏபரலில் நிளறமவற்றப்பட்டது. இதன்்படி 
மூன்று வளக கதாழில்கள 
வளகளமப்படுத்தப்பட்டன. அளவ, முழுவதும் 
அரசுக்கட்டுப்பாட்டின் கீழ வரும் 
நிறுவனஙகள, அரசும் தனியாரும் இளைந்து 
நிரவகிக்கும் நிறுவனஙகள, மூன்றாவதாக, 
முழுவதும் தனியாருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 
கதாழில்கள. மமலும், கதாழில்கள 
கதாடஙகுவது தனியாளர ஊக்கப்படுத்தும் 
வளகயில் ம்பாக்குவரத்து, மின்ொரம் 
உளளிட்ட இதர மெளவகள அரொல் 
மமம்்படுத்தப்பட்டன. சிறு மற்றும் குறு 
கதாழில்களும் அரொல் ஊக்கப்படுத்தப்பட்டன.  
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்தோழிற்்கோள்மக 1980

1980, ஜுளலயில் ஒரு புதிய 
கதாழிற்ககாளளக காஙகிரசு அரொல் 
அறிவிக்கப்பட்டது. கதாழிற்ககாளளக 
தீரமானம், 1956இல் ஏற்்பட்ட வளரச்சியிளன 
அஙகீகரிக்கும் விதமாக இத்கதாழிற்ககாளளக 
ககாண்டுவரப்பட்டது. கதாழில்ரீதியாக 
பின்தஙகிய ்பகுதிகளில் அணுமின் 
நிளலயஙகள அளமத்து கதாழில் வளரச்சிளய 
ஒருஙகிளைப்பதற்கு இது அழுத்தம் 
ககாடுத்தது. வளரந்த கதாழில்நுட்்பஙகளள 
்பயன்்படுத்தி சிறு கதாழில் நிறுவனஙகளும் 
குறு கதாழில் நிறுவனஙகளும் கதாடஙகப்பட 
மவண்டுகமன்று ஊக்கப்படுத்தியது. ஒரு 
க்பாருளாதார கூட்டாட்சிளய ககாண்டு 
வருவது மநாக்கமாக ககாண்டிருந்தது. 

கதாழிற்ககாளளக 1980 ளலென்ஸ 
ராஜ்ஜியம் எனப்படும் உரிமம் முளறயிலிருந்து 
க்பரிய கதாழில்களள விடுவிப்பளத 
மநாக்கமாக ககாண்டிருந்தது. இந்த 
தாராளவாதக் ககாளளகயால் ஏகம்பாகக் 
கட்டுப்பாட்டுச் ெட்டம் (MRTP), அந்நிய 
கெலவாணிச் ெட்டம் ம்பான்றவற்றின் 
பிடியிலிருந்து க்பரும் நிறுவனஙகள 
விடுவிக்கப்பட்டது. மமலும், பின்தஙகிய 
்பகுதிகயன்று அறிவிக்கப்பட்ட ்பகுதிகளில் 
புதிய கதாழில்களள கதாடஙகுமவாருக்கு 
உரிமஙகளிலிருந்து முழுவிலக்கு 
அளிக்கப்பட்டது. அகல அளலவரிளெ எனும் 
மகாட்்பாடு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
இதன்மூலம் ெந்ளதயின் மதளவக்மகற்்ப 
உற்்பத்திப க்பாருளகளள தம் விருப்பம்ம்பால் 
வடிவளமத்துக் ககாளள 
உற்்பத்தியாளரகளுக்கு கநகிழவு தன்ளமயுடன் 
கூடிய ெலுளககள அளிக்கப்பட்டன. 

்தோழிற்்கோள்மக 1991

P.V. நரசிம்மராவ அரசு ்பதவிமயற்றத்ளத 
கதாடரந்து 1991 ஜுளலயில் ஒரு புதிய 
கதாழிற்ககாளளக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
அதில் தாராளமயமாக்கக் ககாளளக 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதால் நாட்டின் 
க்பாருளாதார வரலாற்றில் ஒரு ளமல்கல் 
என்று அளழக்கப்படுகிறது.

புதிய க்பாருளாதாரக் ககாளளக மநரடி 
அந்நிய முதலீட்டிற்கு தளடயாக இருந்த 
கட்டுப்பாடுகள நீக்கப்பட்டது. 
தாராளமயமாக்கல் ககாளளகயின் வாயிலாக, 
இந்திய க்பாருளாதாரம் உலகப 
க்பாருளாதாரத்துடன் ஒருஙகிளைக்கப்பட்டது. 
இளதகயாட்டி கதாழில் உரிமம் க்பறுதல், 
அந்நிய முதலீடு, அந்நிய கதாழில்நுட்்பம், 
க்பாதுத்துளற நிறுவனஙகளின் 
ககாளளககளில், க்பரும் சீரதிருத்தஙகள 
ககாண்டு வரப்பட்டன. 

்பைோருைோதோேக் 
்கோள்மகயின் தநமத

அன்ளறய பிரதமர P.V. நரசிம்மராவ 
24.07.1991 அன்று புதிய க்பாருளாதாரக் 
ககாளளக அறிவித்தபம்பாது டாக்டர 
மன்மமாகன் சிங நிதி அளமச்ெராக 
இருந்தார. இந்தியாவின் புதிய 
க்பாருளாதாரக் ககாளளகயின் தந்ளத 
என்று இவர அளழக்கப்படுகிறார.

புதிய ெட்டத்தின்்படி கட்டாயம் உரிமம் 
க்பறமவண்டிய கதாழில்களின் ்பட்டியலில் 18 
கதாழில்கள மட்டுமம இருந்தது. இவற்றில் 
நிலக்கரி, லிக்ளனட், க்பட்மராலியம், ெரக்களர, 
கதாழில்துளற கவடிமருந்துகள, மகடு 
விளளவிக்கும் இரொயனப க்பாருளகள, 
விமானப்பளட மற்றும் இராணுவத்திற்கு 
மதளவயான மின்னணுப க்பாருளகள, 
மருந்துகள முக்கியமானளவயாகும். அதாவது 
்பாதுகாபபு, உடல்நலம், சுற்றுச்சூழல் 
ம்பான்றளவ கதாடர்பான கதாழில்கள மட்டும் 
உரிமம் க்பறும் கதாழில்களின் கீழ ககாண்டு 
வரப்பட்டன. இந்த ்பட்டியலிலிருந்து 1993இல் 
மமலும் மூன்று கதாழில்கள விடுவிக்கப்பட்டன. 
அளவ மமாட்டார வாகனஙகள, கவளளள 
க்பாருளகள என்று அளழக்கப்படும் 
குளிரூட்டும் ொதனஙகள, ெலளவ எந்திரம், 
குளிரூட்டும் க்பட்டிகள மற்றும் காபபுரிளமப 
க்பற்ற மதால் க்பாருளகள ஆகும். 
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்சயல்பைோடு

இந்தியாவின் க்பரும் கதாழில்கள 
குறித்த ஒரு கருத்துளர தயார கெய்க.

நபைோட்டிச சட்ைம், 2002
வரத்தக நடவடிக்ளககள ஏகம்பாக 

தடுபபுச் ெட்டம் (MRTP Act), 1969இல் நீக்கப்பட்டு 
அதற்கு ்பதிலாக ம்பாட்டிச்ெட்டம் 2002 மத்திய 
குழும நிறுவனஙகள அளமச்ெகத்தால் 
ககாண்டுவரப்பட்டது. இது, மீண்டும் 2007 
மற்றும் 2009 ஆண்டுகளில் திருத்தப்பட்டது. 
மூலதன தடுபபுச் ெட்டம் (MRTP Act) என்்பது 
ஏகம்பாக நடவடிக்ளககளள கட்டுப்படுத்தும் 
வளகயில் நிதி ஒமர இடத்தில் குவிவளதயும் 
நியாயமற்ற வரத்தக நடவடிக்ளககளளயும் 
தடுக்கும் ெட்டமாகும். ஆனால் புதிய ம்பாட்டிச் 
ெட்டம் இத்தளகய வரத்தக கட்டுப்பாடுகளள 
விலக்கியது. இதன்மூலம் ஆமராக்கியமானப 
ம்பாட்டி நிலவச் கெய்து நுகரமவாருக்கு சிறந்தப 
க்பாருளகளள வழஙகுகிறது. அமத 
மநரத்தில் நிறுவனஙகளின் நடவடிக்ளககளள 
ஒழுஙகுமுளற்படுத்துவதற்கும் அழுத்தம் 
அளிக்கப்பட்டது. நிறுவனஙகள தமது 
அளமபபில் மாற்றஙகள ககாண்டு வரும்ம்பாது 
அரசிடம் முன் அனுமதிப க்பறமவண்டிய 
மதளவ இல்ளல. 

தாராளமயமாக்களல மநாக்கி ்பல 
முயற்சிகள மமற்ககாளளப்பட்டம்பாதும், 
கதாழில்மயமாக்கல் கெயல்முளறயில் 
ம்பாதாளமகளும் காைப்பட்டன. மவளலயின்ளம 
மற்றும் அளரகுளற மவளலவாய்பபு ம்பான்ற 
பிரச்ெளனகளால் இந்தியா இன்னமும் 
்பாதிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் உளள 
அளனத்து ்பகுதிகளும் சீரான வளரச்சி காண்்பது 
இன்னமும் ெவாலாகமவ நீடிக்கிறது. 
கதாழில்மயமாக்கல் முயற்சிகள ஒவகவாரு 
முளறயும் க்பரும் கதாழில்கள வளரச்சிக் 
காண்்பதிமலமய முடிவளடகின்றன. ஆனால் 
சிறிய, நடுத்தர கதாழில்கள இன்னமும் 
பின்தஙகிய நிளலயிமல உளளன. புதிய 
கதாழில்கள மமலும் நகரபபுற ்பகுதிகளள 
ளமயப்படுத்திமய கதாடஙகப்படுகின்றன. 
இதனால் வளரச்சி என்்பது 

நகரபபுறம் – கிராமபபுறஙகளள ஒபபிடும்ம்பாது 
ஏற்றத்தாழவுடமனமய ஏற்்படுகிறது. 
நகரமயமாக்கல் மற்றும் இடபக்பயரவு என்்பது 
இன்று அரசு எதிரககாளளும் முக்கிய ெவாலாக 
வளரந்துளளது.

அருஞ்சோற்்பைோருள் 

 �ஐந்தொண்டு திட்டம்: விடுதளலக்குப 
பின்னர ஒருஙகிளைந்த 
ளமயப்படுத்தப்பட்ட க்பாருளாதாரத் 
திட்டஙகள உருவாக்கப்பட்டன. இளவ 
ஐந்தாண்டுகளுக்கு திட்டமிடப்பட்டதால் 
ஐந்தாண்டுத் திட்டம் என்று 
அளழக்கப்படுகிறது. 

 �மக்கள நல அரசு: ஒரு மக்கள நல அரசு 
என்்பது அளனத்து குடிமக்களின் ெமூக-
க்பாருளாதார நலன்களளயும் கவனம் 
ககாளவதாக இருக்க மவண்டும். 

 �ப�ொதுததுறை: ஒரு நாட்டில் அரசின் 
கட்டுப்பாட்டின் கீழ க்பாருளாதாரத்தின் 
ஒரு ்பகுதிளய ககாண்டு வரப்படுவளத 
க்பாதுத்துளற குறிக்கிறது. க்பாதுமெளவகள 
மற்றும் க்பாதுத்துளற நிறுவனஙகள 
இவற்றில் அடஙகும்.

 �தனியொர்துறை: இளவ அரசின் மநரடி 
கட்டுப்பாட்டின் கீழ வருவதில்ளல. 
தனிப்பட்ட ந்பரகள அல்லது குழுவினரால் 
இலா்ப மநாக்கில் நடத்தப்படும் அல்லது 
முதலீடு கெய்யப்படும் நிறுவனஙகள 
தனியாரதுளற நிறுவனஙகள என்று 
அளழக்கப்படுகின்றன. 

 �நிர்வொ்க சீர்திருதத ஆறணயம்: இந்திய 
க்பாது நிரவாக அளமபபில் மமற்ககாளள 
மவண்டிய சீரத்திருத்தஙகளளப ்பரிந்துளர 
கெய்வதற்காக இந்திய அரொல் 
அளமக்கப்பட்ட ஆளையம்.

 �திட்டமிட்ட ப�ொருளொதொரம்: ஒரு நாட்டின் 
க்பாருளாதார மற்றும் உற்்பத்தி 
திட்டஙகளுக்கு ஏற்்ப மூலதனம் மற்றும் 
மூலதன க்பாருளகள அளளவ இலக்கிடும் 
க்பாருளாதார அளமபபு திட்டமிட்ட 
க்பாருளாதாரம் எனப்படுகிறது.
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 �மூலதனப் ப�ொருள்கள: மநரடியாக 
நுகரமவாரால் ்பயன்்படுத்தப்படாமல் 
க்பாருள உற்்பத்திக்கு மதளவப்படும் 
உற்்பத்தி க்பாருளகள.

 �தொரொளமயமொக்கல்: அரசு மற்றும் தனியார 
நடவடிக்ளககளின் மீது விதிக்கப்பட்டுளள 
தளடகள மற்றும் கட்டுப்பாடுகள 
விலக்கப்படுவது தாராளமயமாக்கல். 
க்பாதுவாக க்பாருளாதார 
தாராளமயமாக்களல இது குறிக்கிறது. 

 �அந்நிய பெலவொணி ெட்டம் (FERA): 
அந்நிய கெலவாணி ஒழுஙகுமுளறச் ெட்டம் 
என்்பது இந்தியாவில் அந்நிய 
கெலவாணிகள மற்றும் கட்டடஙகளள 
ஒழுஙகுப்படுத்தும் ெட்டமாகும்.

 �தனிந�ர் வருமொனம்: இந்தியாவில் 
தனிந்பர ெராெரியாக ஈட்டும் வருமானம் 
தனிந்பர வருமானம் என்று 
அளழக்கப்படுகிறது. நாட்டின் கமாத்த 
மக்கள ஈட்டும் வருவாளய கமாத்த மக்கள 
எண்ணிக்ளகயால் வகுப்பதால் கிளடப்பமத 
தனிந்பர வருமானம் ஆகும்.

 �ஜமீனதொரர் முறை: ஜமீன்தாரிமுளற 
பிரித்தானிய காலனி ஆட்சியின்ம்பாது 
ககாண்டுவரப்பட்டதாகும். ஜமீன்தாரரகள 
குறிபபிட்டப ்பகுதி நிலத்தில் 
உரிளமயாளரகளாக ஆக்கப்பட்டு அந்த 
நிலத்திலிருந்து வரி / தீரளவ / வாடளக 
வசூலித்து அரசுக்கு வழஙக மவண்டும். 

 �நில உசெவரம்பு ெட்டம்: ஒரு தனிந்பர 
அதிக்பட்ெம் எவவளவு நிலம் உடளமயாகக் 

ககாளளலாம் என்்பளத வளரயறுக்கும் 
ெட்டம் நில உச்ெவரம்பு ெட்டம் என்று 
கூறலாம். நகரபபுற மக்களுக்கான நில 
உச்ெவரம்பு ெட்டம் 1976இல் 
ககாண்டுவரப்பட்டது. 

 �ந்கர்மயமொக்கல்: கிராமப்பகுதிகளிலிருந்து 
நகரஙகளள மநாக்கி இடம் க்பயரவது 
நகரமயமாக்கல் ஆகும். இதனால் நகரபபுறப 
்பகுதி மக்கள கதாளக கதாடரந்து 
அதிகரித்து வருகிறது. இது தனிந்பர மற்றும் 
ெமூகத்தில் க்பரும் ்பாதிபள்ப 
ஏற்்படுத்துகிறது.

 �்கொல்நற்ட வளர்ப்பு: மக்களின் உைவு 
மற்றும் இதர மதளவகளுக்காக  
விலஙகுகள ்பழக்கப்படுத்தப்பட்டு 
வளரக்கப்படுவதாகும். இளறச்சி, 
இளழகள, ்பால், முட்ளட ம்பான்ற 
க்பாருளகள கால்நளட வளரபபின் மூலம் 
ெமுதாயத்திற்கு கிளடக்கிறது. 

 �கிரொம-ந்கர்ப்புை ஏறைததொழ்வு: வருவாய், 
விநிமயாகம், நுகரவு, வாழக்ளகத்தரம் 
அளனத்திலும் கிராமம் மற்றும் 
நகரபபுறஙகளிளடமய காைப்படும் க்பரும் 
இளடகவளி கிராம நகரபபுற 
ஏற்றத்தாழவுகள எனப்படுகிறது.

 �உளநொடடு பமொதத உற�ததி (GDP): 
க்பாதுவாக ஒரு ஆண்டின் ஒரு நாட்டில் 
தயாரிக்கப்படும் கமாத்த உற்்பத்தி 
க்பாருளகள மற்றும் மெளவகளின் 
கூட்டுமதிபபிளன அளவிடும் அலகு 
உளநாட்டு கமாத்த உற்்பத்தி ஆகும்.

ைதிபபிடுதல்

I. சரியோை விமைகமைத் நதரவு ்சய்யவும்.

1. நிதி ஆமயாக்கின் தளலவர
அ) குடியரசுத்தளலவர ஆ) பிரதமர 
இ) உளதுளற அளமச்ெர ஈ) நிதி அளமச்ெர

2. நிதி ஆமயாக் அளமபபிளன ககாண்டு வந்த பிரதமர
அ) மன்மமாகன் சிங ஆ) நரசிம்ம ராவ 
இ) வாஜ்்பாய் ஈ) நமரந்திர மமாடி
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