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ஓர் புதிய சமூக - ப ாருளாதார 

ஒழுங்கமைமவ எதிர் ந ாக்குதல்
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அறிமுகம்
❖. விடுதமலக்கு முந்மதய  திற்றாண்டுகளில் பதாழில்துமற மிக குமறவானதாகநவ வளர்ச்சியமைந்திருந்தது

❖ைாட்ைா இரும்பு எஃகுத் பதாழிற்சாமல ைட்டுநை  ன்கறியப் ட்ை கனரக பதாழிற்சாமலயாகும்.

❖ ருத்தி நூல்நூற்றல், ப ய்தல், நவதிப்ப ாருட்கள், காகிதம், சர்க்கமர, சணல், சிபைண்ட் ஆகியமவ உற் த்திப்
ப ாருட்களாக இருந்தன.

❖பதாழில்களுக்குத் நதமவயான இயந்திரங்கமளப் ப ாறியியல் துமற தயாரித்துக் பகாடுத்தது.

❖நவளாண்துமறயில் நதமவக்கு அதிகைாக இருந்த பதாழிலாளர்களுக்கு குறிப்பிைத்தக்க நவமலவாய்ப்ம 
வழங்கும் வலுமவயும் ப ற்றிருக்கவில்மல.

❖நுகர்வுக்கான உற் த்திப் ப ாருட்களில் ப ரும் ாலானமவ இறக்குைதி பசய்யப் ட்ைன.

❖இந்தியாவில் இருந்த அந்நிய  ாட்டு நிறுவனங்களின் அலுவலகங்கள் சந்மதப் டுத்துதல், விற் மன
ஆகியவற்றில் ைட்டுநை ஈடு ட்ைது
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 ாடு விடுதமல அமைந்த ந ாது இந்திய
ப ாருளாதாரத்தின் நிமல

 ைக்கள் பதாமகயில் 80% கிராைப்புறங்களில்
வாழ்ந்தநதாடு அவர்கள் வாழ்வாதாரத்திற்காக
நவளாண்மைமயச் சார்ந்திருந்தனர்.

 ஆங்கிநலயர்ஆட்சியின்ந ாது மகவிமனத்
பதாழில்கள் ப ரும்  ாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகியதால்
 லர் தங்கள் வாழ்வாதாரத்மத இழந்தனர்.

 நவளாண்மையிலிருந்து ப றப் டும் தனி  ரின்
தலாவருைானமும் குமறந்தது.

 நில உமைமையாளர்கள் ைற்றும் விவசாயிகளுக்கும்
இமைநய நிலப்பிரபுத்துவ பிமணப்பு இருந்தது.

 நவளாண் விவசாயிகள் நிலவுமைமை வர்க்கத்தாரால்
சுரண்ைப் ட்ைனர்
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ஜவஹர்லால் ந ரு தமலமையிலான புதிய
அரசாங்கத்தின் முன்னிருந்த முக்கிய கைமைகள்

❖புதிய இந்தியஅரசு ப ாருளாதாரத்மத
வளர்த்தல்,

❖நவளாண்துமறமய நைம் டுத்துதல்,

❖உற் த்தித் துமறமய விரிவாக்கம் பசய்தல்,

❖நவமலவாய்ப்புகமளப் ப ருக்குதல்,

❖வறுமைமயக் குமறத்தல் ந ான்ற
கைமைகமள எதிர்பகாண்ைது.
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சைதர்ை சமூக அமைப்பு
❖ப ாருளாதார வளர்ச்சிமயப்  ல வழிகளில் அமையலாம்.
❖சுதந்திரைான பசயல் ாட்டு முமறமயப் பின் ற்றுவது

முதலாளித்துவப்  ாமத முமறயாகும்.
❖ைற்பறான்று சைதர்ைப்  ாமதமயப் பின் ற்றுவதாகும்.
❖இதியா ப ாருளாதார வளர்ச்சியில் சைதர்ைப்  ாமதமயப்

பின் ற்றுகிறது.
❖இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுமரயில் இந்தியா ஒரு

இமறயாண்மை உமைய, சைதர்ை, ைக்களாட்சி குடியரசு
பதளிவாகக் குறிப்பிைப் ட்டுள்ளது

❖ஏற்றதாழ்வுகமளக் குமறப் து, சுரண்ைமல ஒழிப் து,
பசல்வம் ஓரிைத்தில் குவிக்கப் டுவமதத் தடுப் து .

❖சமூகநீதியானது அமனத்து குடிைக்களும் கல்வி ைற்றும்
நவமல வாய்ப்பில் சைவாய்ப்ம ப் ப றுவதாகும்
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இந்திய நவளாண்மையின் பின்தங்கிய
நிமலக்கான காரணங்கள்

 நவளாண்மையின் பின்தங்கிய நிமலமய இரு காரணிகநளாடு
பதாைர்பு டுத்திப்  ார்க்கலாம்.

I. நிறுவனஅடிப் மையிலானது, 
 நிலவுமைமை வர்க்கத்தினருக்கும் விவசாயத்

பதாழிலாளருக்குமிமைநய நிலவிய சமூக ப ாருளாதார
உறவுகமளக் குறிப் தாகும்.

II. பதாழில்நுட் ம் சார்ந்தது.
 சிறந்த விமதகள், நைம் டுத்தப் ட்ை நவளாண்மை

முமறகள், ரசாயன உரங்கமளப்  யன் டுத்துதல், 
 டிராக்ைர் ைற்றும் அறுவமை இயந்திரம் உள்ளிட்ை

நீர்ப் ாசன வசதிகள் ஆகியவற்நறாடு
பதாைர்புமையனவாகும். 
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நில சீர்
திருத்தங்கள்

ஜமிந்தாரி
முமற ஓழிப்பு

குத்தமக
சீர்திருத்தம்

நில
உச்சவரம்பு

பைாத்த
ைதிப்பீடு
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ஜமீன்தாரிமுமற ஒழிப்பு
❖ஆங்கிநலயர்களால் மூன்று வமகயான வருவாய் வசூல் முமற

அறிமுகப் டுத்தப் ட்ைது.

❖வங்காளம் ைற்றும் வைஇந்தியாவின் ப ரும் குதிகளில் அறிமுகம்
பசய்யப் ட்ை நிரந்தர நிலவரித் திட்ைத்தின் கீழ், நிலவரிமய பசலுத்தும்
ப ாறுப்பு ஜமீன்தார்கள் எனப் டும் குத்தமகதாரர்களிைம் விைப் ட்ைது.

❖பதன்னிந்தியாவில் ரயத்துவாரி (ரயத் என்றால் விவசாயி என்று
ப ாருள்) முமறயின் கீழ் விவசாயிகள் நிலவரிமய ந ரடியாக
அரசாங்கத்திைம் பசலுத்தினர்.

❖மூன்றாவது முமற  ாட்டின் ஒரு சில இைங்களில் ைட்டும் காணப் ட்ை
ைகல்வாரி முமற. இதில் நிலவரிமயச் பசலுத்துவது கிராைத்தின்
கூட்டுப் ப ாறுப் ாகும்

www.Padasalai.Net



ஜமீன்தாரிமுமற
❖ஆங்கிநலயர் ஆட்சியின் ந ாது, நிரந்தர நிலவரித் திட்ைத்தின் கீழ் 

இமைத்தரகர்களாக நியமிக்கப் ட்ைவர்கள்.
❖நிலவரிமய அரசுக்குச் பசலுத்திவந்தனர். இவர்கள் தங்கள் 

நிலங்களில் விவசாயம் பசய்யும் விவசாயிகளிைமிருந்து குத்தமக 
வசூல் பசய்து அரசுக்கு நிர்ணயம் பசய்யப் ட்ை ஒரு பதாமகமய 
நிலவரியாக பசலுத்தக் கைமைப் ட்ைவர்கள் ஆவர்

❖. விவசாயிகளிைமிருந்து ப றப் டும் பதாமகக்கசட்ைபூர்வைான வரம்பு 
இல்மலபயன் தால் ஜமீன்தார்கள் ப ாதுவாக விவசாயிகளிைமிருந்து
அதிக பதாமகயிமன வசூலித்தனர்.. 

❖ப ாதுைக்கள் கருத்தின் டி, ஜமீன்தார்கள் நீதிப றிமுமறயற்றவர்கள், 
ஆைம் ர பிரியர்கள்,  யனற்றவர்கள், சுயைாக சம் ாதிக்காத
வருைானத்தில் வாழ்கின்றவர்கள் என்று கருதப் ட்ைனர். 
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ஜமீன்தாரிமுமற ஒழிப்பு
❖அரசியலமைப்பு உருவாக்கப் டுவதற்கு முன் ாகநவ  ல

ைாகாணங்கள் ஜமீன்தாரி முமறமய ஒழிக்கும் சட்ைங்கமள இயற்றின.
❖நிரந்தர நிலவரித் திட்ைம் முதன் முதலில் அறிமுகைான வங்காளத்தில்

1955 இல் இச்சட்ைம் இயற்றப் ட்ைது.
❖ஜமீன்தார்களிைமிருந்து நிலங்கள் எடுக்கப் ட்டு

குத்தமகதாரர்களுக்கு விநிநயாகம் பசய்யப் ட்ைது.
❖ைாநில சட்ைைன்றங்கள் ஜமீன்தார்களுக்கு வழங்கப் ைநவண்டிய

இழப்பீட்டுத் பதாமககமளயும்  ரிந்துமர பசய்தன.
❖ஜமீன்தார்கள் ஜமீன் ஒழிப்பு சட்ைத்மத எதிர்த்து நீதிைன்றத்மத

 ாடினர்.
❖இதன் பின் அரசு இரண்டு அரசியலமைப்புத் திருத்தங்கமள

நிமறநவற்றியது.
❖ 1951 இல் முதல் திருத்தமும் 1955இல்  ான்காவது திருத்தமும்

நைற்பகாள்ளப் ட்ைன
❖ஜமீன்தார்கள் தங்களின் நிலங்கள் எடுத்துக் பகாள்ளப் ட்ைது

குறித்நதா இழப்பீடு குறித்நதா நகள்வி நகட்கும் வாய்ப்பு இல்லாைல்
ந ானது. ஜமீன்தாரிமுமற ஒழிப்பு 1956இல் நிமறவு ப ற்றது.
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குத்தமக சீர்திருத்தம்
❖குத்தமக என் து குறிப்பிட்ை நி ந்தமனகளின் கீழ் விவசாயிகளால் நில

உரிமையாளரிைமிருந்து நிலத்மதக் குத்தமகக்குப் குறிப் தாகும்
❖ப ாதுவாகக் குத்தமக என் து ப ாருளாக, நிலத்தில் விமளந்த

விமளச்சலில் குறிப்பிட்ை  ங்காகப் ப றப் ட்ைது.
❖நிலத்தின் பசாந்தக்காரரால் ப றப் ட்ை குத்தமகயானது நிலத்தின்

விமளச்சலில் 50 விழுக்காைாகநவா அல்லது அதற்கு அதிகைாகநவா
இருந்தது.

❖குத்தமக ஒரு வழக்கைான  ைவடிக்மகயாதலால் ஒப் ந்தங்கள்
அரிதாகநவ  திவு பசய்யப் ட்ைன.

❖குத்தமகதாரர்கள் அமனவருக்கும் குத்தமக உரிமைகள் ஒருந ாதும்
ைறுக்கப் ட்ைதில்மல.

❖எனினும் குத்தமகதாரர்கள் குறுகியகால அவகாசத்தில் தாங்கள்
பவளிநயற்றப் ைலாம் என் தால் அவர்கள் எப்ந ாதும் ஓரளவு நிச்சயைற்ற
நிமலமையிநலநய வாழ்ந்தனர்.
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குத்தமக சீர்திருத்ததின் குறிக்நகாள்
❖குத்தமக சீர்திருத்தைானது இரண்டு 

குறிக்நகாள்களுைன் நைற்பகாள்ளப் ட்ைது.

❖நில உமைமையாளரிைமிருந்து விவசாயிகமளப்
 ாதுகாப் தன் மூலம்  அதிகாரைளிப் து, 

❖நிலத்தின்  யன் ாட்டுத் தன்மைமய நைம் டுத்துவது,

❖குத்தமகமுமற திறனற்றது எனும் கருத்தின்
அடிப் மையில் இரண்ைாவது குறிக்நகாள் அமைந்தது.
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குத்தமக சீர்திருத்தங்களின் ந ாக்கங்கள்
 குத்தமக சீர்திருத்த சட்ைங்கள் மூன்று ந ாக்கங்கமள

மூன்மவத்து இயற்றப் ட்ைன.

(i) குத்தமகமய முமறப் டுத்துவது.

(ii) குத்தமகதாரர்களின் உரிமைகமள  ாதுகாப் து.

(iii) நிலவுமைமையாளர்களின் நிலங்கமளப்  றிமுதல்
பசய்து அவற்றிற்கான உரிமைமய குத்தமகதாரர்களுக்கு
அளிப் து.

 ைாநிலங்களில் குத்தமக முமறப் டுத்தப் ட்டு விமளச்சலில்
 ான்கில் ஒரு  ங்காக இருந்தது, மூன்றில் ஒரு  ங்காக
ைாற்றப் ட்டு சட்ைங்கள் இயற்றப் ட்ைன.

•
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குத்தமக சீர்திருத்த  ைவடிக்மக
❖நவளாண்துமறயில் பதாழிலாளர்களின் எண்ணிக்மக உ ரியாக இருக்மகயில் நிலம் 

ந ாதுைானதாக இல்மல.
❖அளிப்ம க் காட்டிலும் நதமவயின் அளவு அதிகைாக இருந்த சூழலில் விமலகமளக்

கட்டுப் டுத்தும்  ைவடிக்மககளால்  யநனதுமில்மல.
❖அலுவலகப்  திவுகள் எதுவுமில்லாைல் ைமறமுகைாக குத்தமகத் பதாமக உயர்த்தப் ட்ைது
❖குத்தமக ஒப் ந்தங்கள் வாய்பைாழியாகநவ நைற்பகாள்ளப் ட்ைநதாடு ஆவணங்களிலும்  திவு 

பசய்யப் ைவில்மல. 
❖எந்த ந ரத்திலும் நில உமைமையாளரால் தான் பவளிநயற்றப் ைலாம் என்ற அச்சத்திநலநய

குத்தமகதாரர் வாழ ந ர்ந்தது. 
❖குத்தமக சீர்திருத்தச் சட்ைங்கள் அறிவிக்கப் ட்ைந ாது, ப ரும் ாலான

நிலவுமைமையாளர்கள் நிலங்கமளத் திரும் ப் ப ற்று ‘பசாந்தைாக விவசாயம்’ பசய்வதாகவும்
குத்தமகதாரர்கள் தங்கள் நிலங்களில் நவமல பசய்யும் பதாழிலாளர்கநள என்றும் கூறினர். 
❖ஓரு முழுமையான  மைமுமறப் டுத்தக்கூடிய நில உச்சவரம்புத் திட்ைம் இல்லாத சூழலில்

குத்தமக சீர்திருத்தங்கள்  யனற்றுப் ந ாயின. 
❖நகரளா ைற்றும் நைற்கு வங்கம் ஆகிய ைாநிலங்களில் நிலச்சீர்திருத்த  ைவடிக்மககள் 

குறிப்பிைத்தக்க பவற்றியமைந்தது.
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நில உச்சவரம்பு
❖நில உச்சவரம்பு என் து தனி  ர்கள் அதிக ட்சம் எவ்வளவு 

நிலங்கமளச் பசாந்தைாக மவத்துக்பகாள்ளலாம் என் மத 
குறிப்பிடுகின்றது. 

❖நில உச்சவரம்பு  மைமுமறப் டுத்த 1950களுக்குப் பின்னர் 
சட்ைங்கள் இயற்றப் ட்ைன. 

❖தமிழ் ாட்டில் முதன்முமறயாக 1961இல்  மைமுமறப் டுத்தப் ட்ைது.
❖ 1972 வமர ஒரு ‘நில உரிமையாளர்’ எவ்வளவு நிலங்கமளச்

பசாந்தைாக மவத்துக் பகாள்ளலாம் என் தற்கு உச்சவரம்பு நிர்ணயம் 
பசய்யப் ட்டிருந்தது. 

❖1972க்குப் பின்னர் அடிப் மை அலகானது ‘குடும் ம்’ என 
ைாற்றப் ட்ைது.

❖இதனால் நில உரிமையாளர் தனது குடும்  உறுப்பினர்
ஒவ்பவாருவரும் ஒரு குறிப்பிட்ை அளவு நிலங்களுக்கு
உரிமையுமையவர்கள் என உரிமைநகார முடிந்தது. 

❖நிலங்களின் அளவு நில உச்சவரம்பு நிர்ணயம் பசய்த நிலத்தின்
அளமவவிை மிகக் குமறவாகநவ இருந்தது
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் நில உச்சவரம்புச் சட்ைத்தின் கீழ் நில அளமவ 
பசய்வத்தில் ஏற் டும் சிக்கல்கள்

❖நிலத்தின் தரம் ஒநரைாதிரியாக இல்லாததால் நில உச்சவரம்புச் சட்ைத்தின் கீழ் 
நிலங்களின் அளமவ நிர்ணயம் பசய்வது சிக்கல்கள் நிமறந்ததாக இருந்தது.

❖ நீர்ப் ாசன நிலங்கள், ைானாவரி நிலங்கள், ஒருந ாக நிலங்கள் ைற்றும் 
இருந ாக நிலங்கள் ஆகியனவற்மற நவறு டுத்திப்  ார்க்க நவண்டிய 
அவசியம் ஏற் ட்ைது.

❖இச்சட்ைத்தில் சிலவமகயான நிலங்களுக்கு விதிவிலக்கும்
அளிக்கப் டிருந்தன. 

❖இதில்  ழத்நதாட்ைங்கள், நதாட்ைங்கள், நைய்ச்சல் நிலங்கள், அறக்பகாமை, 
சையம் சார்ந்த நிறுவனங்களுக்குச் பசாந்தைான நிலங்கள், கரும்பு 
 யிரிைப் டும் ப ருந்நதாட்ைங்கள் ஆகியமவ இதில் அைங்கும்

❖ . மிகப்ப ரிய பவற்றிமயப் ப ற்றிருக்க நவண்டிய இந்த சீர்திருத்தம் நில 
உச்சவரம்புச் சட்ைத்தில் வழங்கப் ட்ைது

❖சில விதிவிலக்குகமள குறித்தும் நில ஆவணங்கள் திருத்தம் குறித்தும் 
விைர்சனங்கள் எழுந்தன. 

❖இறுதியில் 65 லட்சம் பஹக்நைர் நிலம் ைட்டுநை உ ரி நிலைாக
மகயகப் டுத்தப் ட்ைது. 

❖இந்நிலம் 55 லட்சம் குத்தமகதாரர்களுக்கு தலா ஒரு பஹக்நைருக்கு சற்நற 
கூடுதலான நிலம் விநிநயாகம் பசய்யப்ப ற்றது.
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பூமிதான இயக்கம்
❖பூமிதான இயக்கல் (Boodhan Movement)

விநனா ா  ாநவல் பதாைங்கப் ட்ைது

❖இதன் மூலம் ‘’ப ரும் நிலவுமைமையாளர்கள்

தங்களிைம் உ ரியான நிலங்கமளத்

தாங்களாநவ முன்வந்து வழங்க”

இணங்கமவத்தமுயற்சிகள்

❖இது ைக்களின் கவனத்மதப் ப ரிதும் கவர்ந்தது
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நிலச்சீர்திருத்தங்கள் அவற்றின் ந ாக்கங்களில்
நதால்வியமைந்தது ஏன்

❖நிலச்சீர்திருத்தத்தின் மூலம் திட்ைமிைப் ட்ை ந ாக்கங்களில் ஒரு சிறு  குதிமய ைட்டுநை எட்ை முடிந்தது.
❖இந்நிலங்கள் தங்களது “தனிப் ட்ைவிவசாயத்தின்” கீழிருந்தன என உரிமை பகாண்ைாடி ஜமீன்தார்களால்

குடியானவர்கமள பவளிநயற்றி விட்டு நிலங்கமள எடுத்துக் பகாள்ள முடிந்தது.
❖ஜமீன்தாரி என்னும் அமைப்பு கமலக்கப் ட்டு விட்ைாலும்  ல நிலவுமைமையாளர்கள் பதாைர்ந்து ப ருைளவிலான

நிலங்கமளத் தங்கள் வசம் மவத்திருந்தனர்.
❖ஒட்டு பைாத்தைாகப்  ார்க்மகயில் நிலச்சீர்திருத்தச் சட்ைம் மிகப்ப ரும் பவற்றிமயப் ப றவில்மல.
❖ப ாருளாதாரரீதியாக,
❖நிலஉரிமைமயயும்  ாதுகாப்ம யும் ப ற்ற நவளாண் குடிைக்களின் கீழ் நவளாண்துமற பசழித்நதாங்கும் என்ற

கனவு கனவாகநவ இருந்தது.
❖நைலும் உணரத்தக்க அளவில் பசயல்திறனில் முன்நனற்றம் எதுவும் ஏற் ைவில்மல.
❖அண்மைக் காலங்களில் ஏற் ட்ை பதாழில்நுட் வளர்ச்சியினால் நவளாண்மை முன்நனறியுள்ளதால் அதிகம்

திறமை வாய்ந்த நிலச்சந்மத ஒன்று பசயல் டுவதாகத் பதரிகிறது.
❖அது நீண்ைகாலவளர்ச்சிக்கு ஏதுவாக இருக்கும்.
❖சமூகநீதி என்ற  ரிைாணத்தில்
❖, நிலப் பிரபுத்துவ முமறயான ஜமீன்தாரி முமற ஒழிக்கப் ட்ைதால்  ற் யமன அளித்துள்ளது.
❖நிலச்சீர்திருத்த  ைவடிக்மககள் விவசாயிகமள, தங்கள் உரிமைகள் குறித்தஅரசியல் விழிப்புணர்வு

ப ற்றவர்களாக ைாற்றியநதாடு அவர்கமள அதிகாரம் மிக்கவர்களாகவும் ைாற்றியுள்ளது.
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நவளாண்மையின் வளர்ச்சி
 சுமைப் புரட்சி

ஊரக வளர்ச்சித் திட்ைங்கள் (RDP)

ஒருங்கிமணந்த ஊரக வளர்ச்சித் திட்ைம் (IRDP) 1980 – 1999

ைகாத்ைா காந்தி நதசிய ஊரக நவமலவாய்ப்பு உறுதிச் சட்ைம், 2005 

(MGNREGA)
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 சுமைப் புரட்சி
❖1960களின் இமைப் குதியில் இந்தியாவில் உணவு உற் த்தியின்

நிமல மிகவும் கவமலயளிப் தாக இருந்தது.

❖உணவுப் ப ாருட்கமள இறக்குைதி பசய்வதற்காக  ாடு மிகப் 

ப ருைளவில் பசலவு பசய்தது. 

❖நிலச்சீர்திருத்தங்கள் விவசாய உற் த்தியின் மீது எவ்விதத்

தாக்கத்மதயும் ஏற் டுத்தவில்மல. 

❖அரசு நவளாண்மைமய நைம் டுத்த பதாழில்நுட் ம் எனும்

ைாற்று வழிகமள  ாடியது.
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 சுமைப் புரட்சி
❖1965இல் நீர்ப் ாசன வசதியுள்ள சில நதர்ந்பதடுக்கப்  குதிகளில்

அதிக ைகசூமலத் தருகிற (உயர்ரக வீரிய வித்துகள் - HYV)
நகாதுமை, ப ல் ஆகியன  யிரிைப் ட்ைன.

❖ைரபுசார்ந்த விவசாயத்திற்கு  திலாக அதிக ைகசூமலத் தருகிற
விமத ரகங்கள், டி.ராக்ைர் ந ான்ற இயந்திரங்களும்

❖இரசாயன உரங்கள் ைற்றும் பூச்சி பகால்லி ைருந்துகள்
நதமவப் ட்ைன.

❖பதாைக்கத்தில் நசாதமனமுயற்சித் திட்ைங்களில் கிமைத்த
பவற்றியின் விமளவாக  ாடு முழுவதும் அதிக விமளச்சமலத்
தருகின்ற வீரிய விமதகள்  யன் டுத்தப் ட்ைன.

❖ இரசாயன உரங்களுக்கும் பூச்சிபகால்லி ைருந்துகளின் நதமவ
அதிகரித்தால் அமவ பதாைர் ான பதாழிற்சாமலகளும் வளர்ச்சி
ப ற்றன
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 சுமைப் புரட்சியின் விமளவுகள்
 உணவு தானிய உற் த்தியில் தன்னிமறவு. 

1. 1960-61இல் 35 மில்லியன் ைன்களாக இருந்த பைாத்த அரிசி உற் த்தி 2011-12 இல் 104 மில்லியன் ைன்களாக உயர்ந்தது.
2. நகாதுமை உற் த்தி 11 மில்லியன் ைன்களிலிருந்து 94 மில்லியன் ைன்கமள எட்டியது.

 உற் த்தித் திறன்.
1. விவசாயிகளிைமிருந்த உ ரி உணவு தானியங்கமள விமலக்கு வாங்கிய அரசு இந்திய உணவுக் கழகத்திற்குச்

(Food Corporation of India – FCI) பசாந்தைான நசமிப்புக் கிைங்குகளில் நசமித்து மவத்தது.
2. உணவு தானியங்கள் ப ாது விநிநயாகத்திட்ைத்தின் மூலம் (Public Distribution System – PDS)  ைக்களுக்கு

கிமைக்குைாறு பசய்யப் ட்ைது. 
 ைக்களுக்கான உணவு  ாதுகாப்பும் உறுதி பசய்யப் ட்ைது. 
  ால் ைற்றும் முட்மை உற் த்தியானது பதாைர்ந்து அதிகரித்தது
 அமனத்து வருைானக் குழுவினரின் உணவுப்  ழக்கம் நைலும்  ன்முகப் டுத்தப் ட்ைது.

• எதிர்ைமற விமளவுகள்.
 வசதிவாய்ப்புகள் நிமறந்த  குதிகள்,  குமறந்த  குதிக்கு இமையிலான ஏற்றதாழ்வு அதிகரித்தது.
 ரசாயன உரங்கமளயும் பூச்சிக்பகால்லி ைருந்துகமளயும்  யன் டுத்தியன் விமளவாகச் சூழலியல் பிரச்சமனகள்

நதான்றின.
  ாட்டின்  ல குதிகளில் மீண்டும் இயற்மக விவசாயத்திற்குத் திரும்பும் ைனநிமல ஏற் ட்டுள்ளது. 
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ஊரக வளர்ச்சித் திட்ைங்கள் (RDP)
❖1970களில் பதாழில் துமறயிலும் நவளாண்மையிலும் வளர்ச்சி ஏற் ட்ை பின்னரும் வறுமை குமறயவில்மல
❖வறுமைபயனும் பிரச்சமன வளர்ச்சியால் தீர்த்துவிடும் என்ற அனுைானம் நிமறநவறவில்மல. 
❖ஒட்டுபைாத்த ைக்கள் பதாமகயில் ஏறத்தாழ சரி ாதியினர் வறுமைக்நகாட்டுக்குக் கீநழ வாழ்வதாகக்

கண்ைறியப் ட்ைது
❖(ஒரு ைனிதர் உயிர் வாழ்வதற்கு நதமவப் டும் கநலாரிகமள வழங்கும் உணவுப் ண்ைங்கமள வாங்குவதற்கு

அவர் எவ்வளவு பசலவு பசய்கிறார் என் நத வறுமைக் நகாட்டுக்கான வமரயமற). வறுமைக் நகாட்டுக்கு
கீழுள்ளவர்களின் விழுக்காடு உயரவில்மல, 

❖ைக்கள் பதாமக ப ருகுவதால் வறுமைக் நகாட்டுக்கு கீழ் வாழும் ைக்களின் எண்ணிக்மக பதாைர்ந்து 
❖ைக்கள் பதாமகயில்  ான்கில் மூன்று  குதியினர் கிராைப்புறங்களில் வாழ்வதால் கிராைப்புற வறுமை மிகவும் 

ப ருக்கடி மிகுந்த பிரச்சமனயாய் இருக்கிறது,
❖சில குறிப்பிட்ை சமூகக் குழுக்களான சிறு ைற்றும் குறு விவசாயிகள், நிலைற்ற பதாழிலாளர்கள் ைற்றும் 

வளம்குன்றிய நிலங்களிலிருந்த ஒடுக்கப் ட்ை பிரிவினர், நீர்ப் ாசன வசதிகள் ைற்றும் வளைான நிலமில்லா  குதி 
ைக்கள் ஆகிநயாரிமைநய வறுமையின் அளவு மிக அதிகைாக உள்ளது. 

❖கிராைப்புற வறுமைமயப் ந ாக்குவதற்காக அரசாங்கத்தால் முழுவீச்சில் ஊரக வளர்ச்சித் திட்ைங்கள் அறிமுகம் 
பசய்யப் ட்ைன.

❖சமூக வளர்ச்சித் திட்ைங்கள்,  ஞ்சாயத்துராஜ் ந ான்ற உள்ளாட்சி நிறுவனங்கமளப் புதுப்பிப் து, சிறு குறு
விவசாயிகமளப் ந ான்ற குறிப்பிட்ை குழுக்கமள இலக்காகக் பகாண்ை திட்ைங்கள் ஆகியமவ இதில் அைங்கும்.

❖கிராைப்புறக் குடும் ங்கள் விவசாயத்திலிருந்து ப றும் வருைானத்மத அதிகப் டுத்துவதற்கு வருைானத்திற்கான
நவறு வழிகமள அமைத்துக் பகாடுப் தில் அதிக அக்கமற பசலுத்தப் ட்ைது. 
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1980 - ஒருங்கிமணந்த ஊரக வளர்ச்சித் திட்ைம்
❖கிராைப்புற குடும் ங்களின் ப ாருளாதார நிமலமய உயர்த்துவதற்கு

அவர்களுக்கு சில பசாத்துக்கமள வழங்குவது இத்திட்ைத்தின் ந ாக்கைாகும்.
❖ ால் உற் த்திக்காகப்  சுக்கள் அல்லது ஆடுகமள வழங்குதல்
❖சிறிய கமைகள் மவக்கநவா, வணிகத் பதாைர் ான வியா ாரங்கள் பசய்வதற்கு

உதவுதல்.
❖ ாட்டிலிருந்த 5011 ஊராட்சி ஒன்றியங்களிலும் இத்திட்ைம் அறிமுகம்

பசய்யப் ட்ைது.
❖மூலதன பசாத்துகளுக்கான பசலவு, ைானியங்கள் ைற்றும் கைன்கள் மூலம்

ஈடு பசய்யப் ட்ைது.
❖உதவிமயப் ப றும் குடும் த்தின் ப ாருளாதார நிமலக்கு ஏற்றவாறு

ைானியங்களும் ைாறு ட்ைன.
❖சிறு விவசாயிகளுக்கு 25%, குறு விவசாயிகள் ைற்றும் விவசாயத்

பதாழிலாளர்களுக்கு 33.3 % ,  ழங்குடியினர்குடும் ங்களுக்கு 50 % இருந்தன. 
❖நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ை விவசாயக் குடும் ங்களுக்கு வங்கிகள் கைன்

பகாடுத்ததன் வழியாக பசாத்துக்கான மூலதனச் பசலவின் மீது சரி
பசய்யப் ட்ைது

❖ 1999 ஆம் ஆண்டு வமரயில் 53.5 மில்லியன் குடும் ங்கமள இத்திட்ைம்
பசன்றமைந்தது. 
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ைகாத்ைா காந்தி நதசிய ஊரக நவமலவாய்ப்பு
உறுதிச் சட்ைம், 2005 (MGNREGA

❖விவசாயம் அல்லாத நவமலவாய்ப்புகமளப் ப ருக்குவதன் மூலைாககிராைப்புற வறுமைமய ஒழிக்கமுடியும் என் து
 ரவலாக ஏற்றுக் பகாள்ளப் ட்டுள்ளது.

❖புதிய நவமல வாய்ப்புகமள உருவாக்குவதற்காகப்  ல திட்ைங்கள் அறிமுகம் பசய்யப் ட்ைன.
❖அமவகளில்  ல நவமலவாய்ப்பு உறுதித் திட்ைத்துைன் இமணக்கப் ட்டுள்ளன.
❖நதசிய ஊரக நவமலவாய்ப்பு உறுதிச் சட்ைைானது (பின்னர் ைகாத்ைா காந்தி நதசிய ஊரக நவமலவாய்ப்பு த் திட்ைம்

என்று ப யர் ைாற்றம் பசய்யப் ட்ைது),
❖கிராைப்புற ஏமழக் குடும்ங்களின் வாழ்வாதாரத்மத  ாதுகாக்கும் ந ாக்கத்துைன் 2005இல் இயற்றப் ட்ைது.
❖ஒவ்பவாரு குடும் த்மதச் நசர்ந்த, வயதுவந்த உறுப்பினர்களுக்கு தனித்திறனற்ற உைல் உமழப்பு, நவமலமயச் பசய்ய

விருப் ம் உமையவர்களுக்கு, ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 100  ாட்களுக்கு ஊதியத்துைன் கூடிய நவமலமயக் பகாடுப் தன்
மூலநை இமத பவற்றிகரைாகச் பசய்தது.

❖ஒவ்பவாரு வருைமும் மூன்று ைாதங்களுக்கு நவளாண்  ணிகள் இல்லாத காலங்களில் நவமல எதுவும்
கிமைக்காைலிருக்கும் கிராைப்புறம் சார்ந்த ஏமழக் குடும் ங்களுக்கு இத்திட்ைம் ஓரளவு உதவுவதாக இருக்கும்.

❖இம்முயற்சியின் கீழ் நைற்பகாள்ளப் டும்  ணிகள் கிராைப்புறங்களில் சாமலகள், கால்வாய்கள், சிறிய நீர்ப் ாசன
நவமலகள், ைரபு சார்ந்த நீர் நிமலகமள மீட்பைடுத்தல் ந ான்ற நீண்ை காலம்  யன்தரும் பசல்வங்கமள உருவாக்கும்
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ைகாத்ைா காந்தி நதசிய ஊரக நவமலவாய்ப்பு
உறுதிச் சட்ைம், 2005 (MGNREGA

• இத்திட்ைம் கிராை  ஞ்சாயத்துக்களால்  மைமுமறப் டுத்தப் டுகிறது. நவமலநவண்டுநவார் விண்ணப்பிக்க நவண்டும். 
• அவர்களுக்கு. 15  ாட்களுக்குள்ளாக உள்ளாட்சித்துமற நிர்வாகிகள் அவர்களுக்கு நவமலக்கான அட்மை 

வழங்கப் ட்டு நவமல வழங்க நவண்டும். 
• இல்மலபயனில் விண்ணப் தாரர் நவமலயில்லா நதாருக்கான உதவித்பதாமகமயப் ப றுவதற்கு உரிமை 

உமையவராகிவிடுவார். 
• நவமல  மைப றும் இைைானது விண்ணப் தாரரின் வீட்டிலிருந்து 5 கிநலா மீட்ைர்பதாமலவிற்குள் இருத்தல் 

நவண்டும். 
• இப் ணியில் ஒப் ந்ததாரர்கமள ஈடு டுத்தக் கூைாது. 
• இமைத்தரகர்கள் லா த்மத நவமல பசய்நவாரின் ஊதியத்திலிருந்து எடுத்துக் பகாள்வமத தவிர்க்கிறது.
• வழங்கப் டும் ஊதியத்திற்கும் முதலீடு பசய்யப் ட்ை மூலதனத்திற்குைான விகிதம் 60:40 ஆகும். 
• நவமல பசய்நவாரில் மூன்றில் ஒரு  குதியினர் ப ண்களாக இருத்தல் நவண்டும்.
• ஆண்கள் ப ண்கள் இருவருக்கும் ஒநர ைாதிரியான ஊதியம் வழங்கப் ை நவண்டும். 
• பதாழிலாளர்களுக்கான ஊதியம் அவர்களுமைய வங்கி அல்லது அஞ்சலகக் கணக்கில் ந ரடியாகச் பசலுத்தப் டுகிறது..
• பதாழிலாளியின் ந ரம்ந சும் சக்தி அதிகரித்ததால் நவளாண் நவமலகளுக்கான ஊதியம் உயர்ந்தது.
• விவசாய நவமலகள் இல்லாத காலப் குதியிலும் வறட்சியின் ந ாதும் விவசாயத் பதாழிலாளர்கள்  கரங்களுக்குக்

குடிப யர்வது இதனால் குமறக்கப் ட்ைது.
• ப ண்கள்  இவ்நவமலகளில்  ங்நகற் தும், அவர்கமள அதிகாரமிக்கவர்களாக ைாற்றியிருப் தும் இத்திட்ைத்தின் மிக 

முக்கியப்  யன்களாகும்.
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பதாழிலக வளர்ச்சி
❖இந்தியா ந ான்ற அதிக ைக்கள் பதாமக பகாண்ை  ாடுகளில்,  லவமக கச்சாப்

ப ாருட்கள் கிமைக்கிறது .
❖அதிக உமழப்பு மிகுந்த பசயலாக்க பதாழில்களும் பதாழில்துமற வளர்ச்சிக்கு 

வழிவகுத்தது.
❖ குடிமசத் பதாழில்களின் மூலம் நுகர்வுப் ப ாருட்கள் உற் த்தி பசய்யப் ட்ைால் 

அது கிராைப்புற வறுமைமயயும் நவமலயின்மையும் அகற்றும் எனும் கருத்மத 
முன்மவத்தது. 

❖பதாழில்களின் முன்நனற்றத்திற்காக மிகப்ப ரிய அளவிலான கனரகத்
பதாழில்கமள உருவாக்குவதில் கவனம் பசலுத்தும் 

❖ந ருவின் “சைதர்ை சமூகம்” எனும் அடிப் மைக் பகாள்மகக்கு ஏற்றவாறு 
அரசுக்குச் பசாந்தைான பதாழிற்சாமலகள் அைங்கிய பதாழில்துமறமய
வளர்ப் தில் அரசு ப ரும் ங்கு வகிக்கும்.

❖ . எஃகு உற் த்திக்காகவும், இமைப் ட்ை ப ாருட்களான இயந்திரங்கள், நவதியியல்
ப ாருட்கள், உரங்கள் ந ான்ற கனரகத் பதாழில்களின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம்
அளித்தது. 

❖சுரண்டும் தன்மை பகாண்ைதாகவும், மிகுந்த லா ந ாக்கம் பகாண்ைதாகவும் ஒரு 
சிறிய முதலாளிகள் வர்க்கத்திற்கு ைட்டும்  யனளிக்கக் கூடியதாக உள்ள தனியார் 
முதலீட்மைக் கட்டுப் டுத்த நவண்டும் என் நத வளர்ச்சி ைாதிரியின் சமூக 
ந ாக்கைாகும்
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பதாழிற் பகாள்மக 
❖முதல் பகாள்மக அறிக்மக 1948 இல் அறிவிக்கப் ட்ைது. இது பதாழிலகங்கமள  ான்கு 

வமககளாகப் பிரித்தது. 
❖ 1. ந ார்த்துமற சார்ந்த பதாழிலகங்கள் அரசின் முற்றுமைகளாக
❖2. நதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 18 பதாழிலகங்கள் (கனரக இயந்திரங்கள் இருக்கும் 

(அணுசக்தி, ரயில்நவ, ஆயுதங்கள், ராணுவத் தளவாைங்கள்)., உரம், வீரியமிக்க
ரசாயனங்கள், ந ார்க்கருவிகள், ைற்றமவ) அரசின் கட்டுப் ாட்டின் கீழ் இருக்கும். 

❖3. ப ாதுத்துமற ைற்றும் தனியார்துமற ஆகிய இரண்டிலும் இைம்ப றும் பதாழிலகங்கள்.
❖ 4. தனியார்துமறமயச் நசர்ந்த பதாழிலகங்கள்.
❖ 1956 ல் பதாழில் பகாள்மகத் தீர்ைானநை மிகவும் உறுதியான பகாள்மக அறிக்மகயாகும்.

அது பதாழிலகங்கமள மூன்று வமககளாகப் பிரித்தது. 
❖ 1951இல் இயற்றப் ட்ை பதாழில் வளர்ச்சி ைற்றும் முமறப் டுத்துதல் சட்ைம் தனியார் 

துமறமயக் கட்டுப் டுத்துவதற்கு முக்கியைான கருவியாகும். 
❖ 1973இல் பவளியிைப் ட்ை பகாள்மக அறிக்மக, வளர்ச்சியில் காணப் டும் பிராந்திய

ஏற்றத்தாழ்வுகமளப் ந ாக்கும் ந ாக்கத்துைன
❖ 1977இல் பவளியான பகாள்மக அறிக்மகயானது ஊரக, கிராைப்புறங்கமள

நைம் டுத்துவநதாடு சிறு பதாழில்களின் வளர்ச்சிமயயும் குறிக்நகாளாகக் பகாண்டிரு 
❖ 1980இல் காங்கிரஸ் அரசால் பவளியிைப் ட்ை பகாள்மக அறிக்மகயும் சைச்சீரான

வளர்ச்சிமயப் ந ணுவமத இலக்காகக் பகாண்டிருந்தத
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ப ாதுத்துமற நிறுவனங்கள் உருவாக்குவதற்கான
இரு முக்கிய அம்சங்கள்

• 1951இல் இந்தியாவில் ஐந்து ப ாதுத்துமற நிறுவனங்கநள இருந்தன.
• 2012இல் இந்த எண்ணிக்மக 225ஆக உயர்ந்தது. 1951இல் `29

நகாடியாக இருந்த மூலதன முதலீடு 2012இல் 7.3 லட்சம் நகாடிகளாக
உயர்ந்தது.

• கனரகத் பதாழிலில் ப ாதுத்துமற நிறுவனங்கள்
உருவாக்கப் டுவமத மீண்டும் இரு முக்கிய அம்சங்கள் தீர்ைானித்தன

• முதலாவதாக கருத்தியல் நிமலயில்,
• அரசாங்கம் ஒரு சைதர்ை வளர்ச்சிக்கு உறுதியளித்தது, இது

ப ாருளாதாரத்தின் மீது அரசின் அதிகளவிலான கட்டுப் ாட்மை
உள்ளைக்கியிருந்தது.

• இரண்ைாவது  மைமுமற சார்ந்தது,
•  மைமுமறயில் கனரகத் பதாழில்கமள உருவாக்கநவண்டிய

ப ாறுப்ம அரநச ஏற்க நவண்டியதிருந்தது. ஏபனனில்
அவற்மற உருவாக்க மிக அதிகைான முதலீடு நதமவப் ட்ைது.

• இத்திட்ைங்கள் உற் த்திமயத் பதாைங்குவதற்கு  ல ஆண்டுகள்
கால அவகாசம் எடுத்துக்பகாள்ளும், அதனால் இமவகள்
“நீண்ைகட்டுைான காலத்திட்ைங்கள்” (long gestation)
என்றமழக்கப் ட்ைன.
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ப ாதுத்துமற 
• பிலாய் (சத்தீஸ்கர்), ரூர்நகலா (ஒடிசா), துர்காபூர் (நைற்கு வங்காளம்),

ப ாக்காநரா (ஜார்கண்ட்) ஆகிய இைங்களில் எஃகுத்
பதாழிற்சாமலகளும்,

• 1950களில் இங்கிலாந்து, பஜர்ைனி ைற்றும் ரஷ்யா ந ான்ற
 ாடுகளின் ஒத்துமழப்பு ைற்றும் பதாழில்நுட் உதவிநயாடு  ாரத
மிகு மின் நிறுவனம் (Bharat Heavy Electricals Limited - BHEL),
ஹிந்துஸ்தான் பைஷின் டூல்ஸ் ந ான்ற ப ாறியியல்
பதாழிற்சாமலகளும் நிறுவப்ப ற்றன

•  ாரத மிகு மின் நிறுவனம் முதலில் ந ா ாலில் நிறுவப் ட்ைது.
பின்னர் திருச்சிராப் ள்ளி, மஹதரா ாத், ஹரித்துவார் ஆகிய
இைங்களிலும் நிறுவப்ப ற்றது.

• எஃகுத் பதாழிற்சாமலகள், ஒரிசா, பீகார் ைற்றும் நைற்கு வங்காளம்
ஆகிய ைாநிலங்களின் பின்தங்கிய  குதிகளில் நிறுவப்ப ற்றன.

• லா த்தில் ஒரு  குதி ைத்தியஅரசுக்குச் பசன்றது.
• ப ாதுத்துமறயின் வளர்ச்சியானது  ாட்மை பதாழிற்திறன்

பகாண்ைதாக உருவாக்கியநதாடு  ல சமூகப் ப ாருளாதாரத்
நதமவகமளயும் நிமறவு பசய்தது.
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ப ாதுத்துமற நிறுவனங்களின் குமறந்த
பசயல் ாட்டிற்கான காரணிகள்

 நிறுவனங்கள் அமைக்கப் ைநவண்டிய இைங்கள் குறித்து ைாறு ட்ை
கருத்துகள்.

 கட்டுைானப்  ணிகமளமுடிப் தில் ஏற் டும் தாைதத்தால் பசலவுகள்
அதிகைாகி அதிக மூலதன முதலீட்மை ஏற் டுத்தின. 

 நிர்வாகச்பசலவுகள் அமனத்து ந ரங்களிலும் கட்டுக்கைங்கி
இருப் தில்மல,

 ப ாதுத்துமற நிறுவனங்களால் உற் த்தி பசய்யப் டும் இமைநிமல
ப ாருட்கள் தனியார்துமறயில் உள்ளீடுகளாகப்  யன் டுத்தப் டும்
ந ாது அர்த்தைற்றதாகிறது.

 ப ாதுத்துமற நிறுவனங்களில் நதமவக்கு அதிகைாநனார்
 ணியைர்த்தப் டுதல். 

 கனரகத் பதாழிற்சாமலகளின் பதாழில் நுட் த்திற்கு அவ்வளவு
அதிகைான பதாழிலாளர் நிறுவனங்கமள இயக்குவதற்கான பசலவு
அதிகரித்தது.

• இப்பிரச்சமனகள் அமனத்மதயும் அங்கீகரித்தஅரசு 1991இல்
 ஷ்ைங்கமள ஏற் டுத்தக் கூடிய ைற்றும் ந ார்த்துமற சாராத
நிறுவனங்களில் பசய்யப் ட்ை முதலீடுகமளத் திரும் ப்ப றும்
திட்ைத்மதத்(Disinvestment Programme)  பதாைங்கியது
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தாராளையைாக்கம் – பதாழில் பகாள்மக அறிக்மக 
1991

• 1991இல் இந்திய அரசு தன்னுமைய பதாழில் பகாள்மகயில் ஒரு 
ைாற்றத்மத அறிவித்தது.

• உரிைங்கள் வழங்கப் டுவதிலுள்ள தகட்டுப் ாடுகமள நீக்குவதாகவும்,
• தாராளையைாக்கப் ட்ை ப ாருளாதாரத்மத ந ாக்கி  கர்வதாகவும்,
• தனியார்துமறயின் அதிகைான  ங்நகற்ம அனுைதிப் தாகவும்

அமைந்து.
• பசயல் ைாத பதாழிற்சாமலகமள மூடுதல், முதலீட்மைத்

திரும் ப்ப றும் பகாள்மக ன் மூலம் ப ாதுத்துமறயின்  ங்கு 
குமறக்கப் ை  ைவடிக்மக நைற்பகாள்ளப் ட்ைது.

• ந ர்ைமற விமளவு - தாராளையைானது இந்தியாமவ மிக அதிகைாக 
அந்நிய  ாடுகளின் முதலீட்டிமன ஈர்க்கும் இைைாக ைாற்றியுள்ளது.

• ைாநில அரசுகள் பதாழில் பசய்வமத எளிதாக்கும் வமகயில் 
கட்டுப் ாடுகமளத் தளர்த்துவதாக

• எதிர்ைமற விமளவு - தாரளையைாக்கலும் உலகையைாக்கலும்
அதிகஊதியம் ப றுநவார்க்கும் குமறந்த ஊதியம் ப றுநவார்க்கும்
இமையிலான ஊதிய ஏற்றதாழ்வுகமள அதிகரித்துள்ளது. 
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ஐந்தாண்டு திட்ைங்கள்
❖ப ாருளாதாரத்மத வளர்ப் தற்கான திட்ைங்கமள வடிவமைப் தற்காக

1950இல் திட்ைக் குழு (Planning Commission) நிறுவப்ப ற்றது. 
❖ஒவ்பவாரு திட்ைமும் ப ாருளாதாரத்தின் பசயல் ாடுகமளயும், எதிர்கால 

வளர்ச்சிக்கு கிமைக்கப்ப றும் மூலவளங்கமளயும் ைதிப்பீடு பசய்தது. 
❖அரசாங்கத்தின் முன்னுரிமைகளுக்கு ஏற்றவாறு இலக்குகள் நிர்ணயம் 

பசய்யப் ட்ைன. 
❖நவளாண்மை, பதாழிலகம், ஆற்றல், சமூகத்துமறகள் ைற்றும் 

பதாழில்நுட் ம் ைற்றும் முழுமையான ப ாருளாதார வளர்ச்சிமய
குறிக்நகாளாகக் பகாண்டு  ல்நவறு துமறகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடுகள்
பசய்யப் ட்ைன. 

❖தன்னிமறவுப் ப ாருளாதாரத்மத உருவாக்குவது திட்ைமிடுதலின்
அடிப் மை ந ாக்கங்களில் ஒன்றாக இருந்தது

❖1951-56 வமரயிலான காலப் குதி முதலாவது ஐந்தாண்டு
திட்ைத்திற்கானது.

❖இதுவமரயிலும்  ன்னிரண்டு ஐந்தாண்டு திட்ைங்கள் 
நிமறநவறியுள்ளன. 

❖இமவ தவிர 1966-1969 வமர மூன்று ஓராண்டு திட்ைங்களும்
 மைமுமறப் டுத்தப் ட்டுள்ளன

www.Padasalai.Net



முதல் இரண்டு ஐந்தாண்டு திட்ைங்களின்
சாதமனகள்

• முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்ைம் (1951-56)
❖நவளாண்மைமய வளர்ப் திலும் குறிப் ாக நவளாண்உற் த்தியிலும் கவனம் பசலுத்தியது. 
❖பைாத்த முதலீட்டில் 31 விழுக்காடுகள் நவளாண்மைக்கும் நீர் ாசனத்திற்கும் ஒதுக்கப் ட்ைது. 
❖பைாத்த முதலீட்டில் நவளாண்மைக்கான  ங்கு 20 %கும் , 24%கும் இமைநய இருந்தது.
❖ திநனாறாவது ஐந்தாண்டு திட்ைத்தில் இது 20 விழுக்காட்டிற்கும் குமறவாக இருந்தது.

• இரண்ைாவது ஐந்தாண்டு திட்ைம் (1956-61) 
❖ப ாதுவாக இது ைகலநனாபிஸ் திட்ைம் என அறியப் ட்ைது
❖ப ாருளாதார முன்நனற்றத்மத அமைவதற்கு கனரகத் பதாழிற்சாமலகளுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கியது. 
❖முதலாவது திட்ைத்தில் 6 % ஆக இருந்த பதாழில் துமறயின்  ங்கு24% ஆக உயர்ந்தது. 
❖ஆனால் இப் ங்கு ஆறாவது திட்ைகாலம் முதல் குமறந்து பகாண்டு வருகிறது. 
❖முதலிரண்டு திட்ைங்களும் ஓரளவிற்கு மிதைான 4 விழுக்காடு வளர்ச்சிமய இலக்காகக் பகாண்டிருந்தன.  
❖இமதப் ப ாருளாதார நிபுணர்கள் “இந்து வளர்ச்சி விகிதம்” எனஅமழத்தனர்.
❖இந்த வளர்ச்சி விகிதங்கள் அமையப் ட்ைதால் அமவ பவற்றி ப ற்ற திட்ைங்களாகக் கருதப் ட்ைன.
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சுதந்திர இந்தியாவில் ஏற் ட்ைகல்வி முன்நனற்றம்
 கல்வி ைற்றும் கல்வியின் நிமல ஒரு  ாட்டின் சமூகவளர்ச்சிமய ைதிப்பிடுவதற்கான அளவு நகால்களாக உள்ளன.
 இந்தியாவில் 1951இல் 18.3 %லிருந்த எழுத்தறிவு நிமல 2011இல் 74% ஆக உயர்ந்துள்ளது.
 ஆண்களில் 82 % , ப ண்களில் 65 % எழுத்தறிவு ப ற்றுள்ளனர். ஒப்பிடுமகயில் எழுத்தறிவில் ப ண்கள் பின்தங்கியிருந்தனர்.
 பதாைக்கக்கல்வி முதல் உயர்நிமலப்  ள்ளி வமரயிலான  ள்ளிகளின் எண்ணிக்மக ப ருைளவில் அதிகரித்தது. நைற் டிப்பு மையங்களின்எண்ணிக்மகயும் ப ருகிற்று.

➢ 2014-15 இல்  ாட்டில் 12.72 லட்சம் பதாைக்க, உயர்பதாைக்கப்  ள்ளிகளும்
➢ 12.72 லட்சம் இமைநிமல ைற்றும் நைல்நிமலப்  ள்ளிகளும்,
➢ 38,498 கல்லூரிகளும்,
➢ 43 ைத்தியப்  ல்கமலக்கழகங்களும்,
➢ 316 ைாநிலப்  ல்கமலக்கழகங்களும்
➢ 122 நிகர்நிமலப்  ல்கமலக்கழகங்களும்
➢ 181 ைாநில தனியார்  ல்கமலக்கழகங்களும் பசயல் ட்ைன.

  கர ைற்றும் கிராைப்புறங்களில் இமைநிற்கும் குழந்மதகள் ப ரும் ாலும் ஏமழக் குடும் ங்கமளச் நசர்ந்நதாராகநவ இருந்தனர். 
 பின்தங்கிய ைாநிலங்களிலும்,  குதிகளிலும்  ள்ளிக்கல்வியின் நிமல நைாசைாகநவ இருந்தது.
 இமை நிற்றல் பிரச்சமனமய தீர்க்க அரசாங்கத்தினால்,

➢ அமனவருக்கும் கல்வித்திட்ைம் (சர்வசிக்ஷா அபியான்-SSA),
➢ அமனவருக்கும் இமைநிமலக்கல்வித் திட்ைம் (ராஷ்ட்ரிய ைத்யமிக்சிக்ஷா அபியான்-RMSA)
➢ ஒருங்கிமணந்த  ள்ளிக்கல்வி திட்ைம் (சைக்ரசிக்ஷா அபியான்)

• ந ான்றவற்றின் மூலம்  ல்நவறு முயற்சிகள் நைற்பகாள்ளப் டுகின்றன.
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அறிவியல் பதாழில்நுட் ம்
• விடுதமலக்கு முன்னர்

❖ 1909 இல் J.R.D. ைாட்ைா ைற்றும் மைசூர் ைகாராஜா ஆகிநயாரின் நிதியுதவியில் ப ங்களூருவில் அமைக்கப் ட்ை இந்திய
அறிவியல் நிறுவனம் (Indian Instititute of Science - IISc) ைட்டுநையாகும்.

❖ 1945 இல் நஹாமி J.  ா ா என் ாரின் முன்பனடுப்பில், ைாட்ைா அடிப் மை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (Tata Institute of
Fundamental Research - TIFR) நிறுவப்ப ற்றது.

❖இது கணிதம் ைற்றும் அறிவியல் துமறகளில் ஆய்வுகமள ஊக்குவிப் தற்காக அமைக்கப் ட்ைது.

• விடுதமல ப ற்ற பின்
❖புநனயில் அமைக்கப் ட்ை நதசிய நவதியியல் ஆய்வகம் (National Chemical Laboratory),
❖புதுதில்லியில் அமைக்கப் ட்ை நதசிய இயற்பியல் ஆய்வகம் (National Physics Laboratory) ஆகியமவ  ாடு விடுதமல

ப ற்ற காலத்தில் முதன்முதலாக அமைக்கப் ட்ைமவ ஆகும்.
❖ அறிவியல் துமறயின் வானியற்பியல் (astrophysics), ைண்ணியல் (geology) / நிலவியல் சார் இயற்பியல் (geo-physics),

உயிரணு ைற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் (cellular and molecular biology), கணித அறிவியல்கள் (mathametical sciences)
ைற்றும்  லபிரிவுகளில் ஆய்விமன நைற்பகாள்ளும் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்மக பதாைர்ந்து ப ருகின.

❖அறிவியல் ைற்றும் பதாழிலக ஆய்வு ைன்றம் (Council of Scientific and Industrial Research - CSIR) கீழ்
ப ரும் ாலானஆய்வு நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன.

❖  யன் ாட்டு அறிவியல் (Applied sciences) களங்களான இயந்திரங்கள், ைருந்துகள், விைானங்கள் ஆகியமவ குறித்த
நைம் ட்ை ஆய்விமன முன்பனடுக்கிறது

www.Padasalai.Net



அறிவியல் பதாழில்நுட் ம்
❖அணுசக்தி ஆமணயம்

❖அணு அறிவியலின் வளர்ச்சிக்கு மைய முகமையாகத்(nodal agency) திகழ்கிறது.
❖அணுசக்தி உற் த்தி அணுஆயுத உற் த்தி ஆகிய இரண்டின் மீதும் கவனம் பசலுத்தும். அது ந ார்த்திறம்

சார்ந்த முக்கியத்துவம் ப ற்றதாகும்.
❖அறிவியல் சார்ந்த ஆய்வுகளுக்காக  லநிறுவனங்களுக்கு அணுசக்தி ஆமணயம் நிதியளிக்கிறது.

❖இந்தியத் பதாழில் நுட் நிறுவனங்கள் (Indian Institute of Technology - IITs) 
❖ப ாறியியலின் பவவ்நவறு பிரிவுகளுக்காக நிறுவப்ப ற்ற சிறப்பு நிறுவனங்களாகும்.
❖முதல் IIT கரக்பூரில் நிறுவப்ப ற்றது. பதாைர்ந்து பைல்லி,  ம் ாய், கான்பூர்ைற்றும் பசன்மன ஆகிய

இைங்களில் உருவாக்கப் ட்ைன.
❖தற்சையம்  ைது  ாட்டில் 23  IITகள் பசயல் டுகின்றது. 
❖ 31 நதசியத் பதாழில் நுட் நிறுவனங்களும் (National Institute ofTechnology - NIT), 
❖23 இந்திய தகவல் பதாழில் நுட் நிறுவனங்களும் (Indian Institutes of Information
❖ Technology - IIIT) பசயல் ட்டு வருகின்றன.
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க.சுந்தரமூர்த்தி , 
அரசு நைல்நிமலப் ள்ளி வைஇலுப்ம ,
திருவண்ணாைமல ைாவட்ைம் 632511.
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