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,e;jpabghUshjhuk;,e;jpabghUshjhuk;,e;jpabghUshjhuk;,e;jpabghUshjhuk;    

I .jpl;lkpLjy; 
 jpl;lkpLjy; vd;w bfhs;if ? U.S.S.R 

� jpl;lkpLjy; tuhyhW 
 1934? Vk;/tpt&;nt!;tuhah ?  ,e;jpa bghUshjhuj;jpy; jpl;lkpLjy; 

      (Planned Economy for India) 
 1938? $tAh;yhy;neU ? njrpa jpl;lf;FG 

 1944? gk;gha; jpl;lk; ? 8 bjhHpyhsh;fs; 
 1945? fhe;jp jpl;lk; ? v!;/vd;/ mfh;thy; 
 1945? kf;fs; jpl;lk; ? vk;/vd;/uha; 
 1950? rh;nthjah jpl;lk; ? b$a;gpufht&; ehuhazd; 

khh;r; 15. 1950 ?jpl;lf;FG Vw;gLj;jg;gl;lJ/ K.C epnahfp ? jiyikapy; 
ghuhSkd;w jPh;khdj;jpdhy; bfhz;Ltug;gl;lJ/  
jpl;lf;FG murpayikg;g[ (k) rl;lg{h;tkhd mig;g[ fpilahJ/ 

� jpl;lf;FGtpd; gzpfs; 
,e;jpahtpy; cs;s ts';fis Ma;t[r;bra;J midj;J khepy';fSf;Fk; jpl;lk; 
tFj;J gphpj;J mspj;jy;/ 
Ie;J Mz;L jpl;l';fis ,Wjp bra;tJ njrpa tsh;r;rpf;FG ,J 1952k; 
Mz;L Vw;gLj;jg;gl;lJ/ 

� Ie;J Mz;L jpl;l';fs; 
1/ Kjy; Ie;J Mz;L jpl;lk; (1951 ? 56) Auhd;Lnlhkh; 
 nehf;fk; ? tptrhak; (k) ePh;ghrdk; 
2/ ,uz;lhk; Ie;J Mz;L jpl;lk; (1956?61) kfynehgp!; 
 nehf;fk; ? fdufj;bjhHpy; 
3/ K:d;whk; Ie;J Mz;L jpl;lk; (1961?66) jh;rhh;g[ (k) jd;dhf;fjpwd; bfhz;l    
rKjhaj;ij cUthf;FtJ/ 
 1962 ?,e;jpa rPdg;nghh; 
 1965 ?,e;jpah ? ghfp!;jhd; nghh; ? gztPf;fk; Vw;gl;L ,j;jpl;lk; ghJfhg;g[ 
rhh;e;j jpl;lkhf khwpaJ/ 

4/ Xuhz;L jpl;l';fs; ? 1966 to 1969 
5/ ehd;fhtJ Ie;J Mz;L jpl;lk; (1969 Kjy; 1974)  
 ? rkj;Jtk; kw;Wk; rK:f ePjp 
 ? gRikg;g[ul;rp (k) btz;ikg;g[ul;rp mwpKfk; 
 ? eype;j gphptpdUf;F Kf;fpaj;Jtk; bfhLf;fg;gl;lJ/ 
6/ Ie;jhtJ Ie;J Mz;Ljpl;lk; (1974?79) 

 tWikna XL (Garibi Hatto) 
7/ RHYk; jpl;lk; (1978?80) 
 kj;jpapy; $djh muR ? bkhuh$p njrha; 
 xU Mz;od; ,yf;if ,Wjpapy; mila ,ayhjnghJ mLj;j Mz;L 
,yf;nfhL nrh;e;J jpl;lkpl;L bray;gLj;JtJ/ 
8/ MwhtJ Ie;J Mz;Lj; jpl;lk; (1980?1985) 
 tUkhdj; Vw;WjhH;t[fis fisat[k; (k) tWikia mfw;Wjy; 
9/ VHhtJ Ie;J Mz;Lj;jpl;lk; (1985?1990) 
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 czt[ kw;Wk; ntiytha;g;g[. cw;gj;jpjpwd; bgUf;Fjy;/ 

10/ Mz;Ljpl;lk;(1990?92) (Plan Holiday) 
11/ vl;lhtJ Ie;J Mz;Lj;jpl;lk; (1992?1997) 
 ? ntiytha;g;ig Vw;gLj;Jjy; 
 ? kf;fs; bjhif fl;Lg;ghL 

 ? LPG ? (g[jpa bghUshjuhf;bfhs;if) jhuhskakhjy;. jdpahh;kakhjy;. 
cyfkakhjy;. uht; (k) kd;nkhfd;rp'; jpl;lk; 
12/ xd;gjhtJ Ie;J Mz;Lj;jpl;lk; (1997?2002) 
 ? rK:fePjpa[ld; Toa rK:f tsh;r;rp 
13/ gj;jhtJ Ie;J Mz;Lj;jpl;lk; (2002?2007) 
 ? cs;ehl;L cw;gj;jp (k) nrkpg;g[ mjpfkhf;Fjy; 
14/ gjpbdhd;whtJ Ie;J Mz;Ljpl;lk; ( 2007?2012) 
 ? tpiuthd  kw;Wk; cs;sl';fpa tsh;r;rp 

 ? GDP  8 Kjy; 10 tiu mjpfg;gLj;jntz;Lk; 
 ? tptrhaj;jpd; g';fspg;g[ 4# cah;j;jntz;Lk; 
 ? ntiyapd;ikia 5# Fiwf;f ntz;Lk; 
 ? Muk;gfy;tpapy; ,ilepw;wy; tpfpjj;ij 52#ypUe;J 20# Fiwj;jy; 
 ? fy;tp mwpt[ tpfpjk; 25# cah;j;Jjy; 
 ? ghypd fy;tp mwpt[ ntWghl;oid 10# khf Fiwj;jy; 

 ? IMR 28 Mf Fiwj;jy; 

 ? MMR 1 Mf Fiwj;jy; 
 ? fUt[Ujy; tPjk; 2/1 Mf Fiwj;jy; 
 ? 2012 Mk; Mz;o 0?6 tUlk; cs;s bgz; FHe;ijfis 927 ,Ue;J 936 
Mf cah;j;Jjy; kw;Wk; 2010y; 935 ,Ue;J 950 Mf cah;j;Jjy;/ 
 ? fhLfs; tPjj;ij 5# cah;j;Jjy; 
 ? 2012k; Mz;L tWikia 20# ,Ue;J 18# Fiwj;jy; 
15/ gd;dpbuz;lhJ Ie;J Mz;Lj;jpl;lk; (2012?2017) 
   jpl;lk;  ,yf;F#  mile;jJ# Fwpg;g[ 

  I 2.1%  3.6%  btw;wp 

  II 4.5%  4.0%  --  

  III 5.6%  2.4%  mjpfnjhy;tp mile;j jpl;lk;mjpfnjhy;tp mile;j jpl;lk;mjpfnjhy;tp mile;j jpl;lk;mjpfnjhy;tp mile;j jpl;lk;    

  IV 5.6%  3.3%  

  V 4.4%  5.0%  

  VI 5.0%  5.3% 

  VII 5.0%  6.02% 

  VIII 5.6%  6.8%  mjpfbtw;wp mile;j jpl;lk;mjpfbtw;wp mile;j jpl;lk;mjpfbtw;wp mile;j jpl;lk;mjpfbtw;wp mile;j jpl;lk; 

  IX 6.5%  5.4% 

  X 8.1%  7.7% 

  XI 8%  7.6%  

II. tptrhak; 
? ,e;jpahtpy; 65# kf;fSf;F ntiytha;g;g[ mspf;fpwJ 

? GDP 14% (2001-2012) 

? Ie;J Mz;L jpl;lk; 
? Kjy; Ie;J Mz;L jpl;lj;jpy; tptrhaj;jpw;F 31# xJf;fg;gl;lJ/ 
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? K:d;whtJ Ie;J Mz;L jpl;lj;jpy; mjpf kfN:y; juf;Toa   
tpijfs; mwpKfk;/ 

? ,ijIADP nkw;bfhz;lJ (Intensive Agriculture Development Progaramme) 
? Kjy; (k) Ie;jhtJ Ie;J Mz;L jpl;lk; eph;zapf;fg;gl;l ,yf;if  
tptrhaj;jpy; mile;jJ 
? xd;gjhtJ Ie;jhtJ jpl;lk; tptrhaj;jpd; tsh;r;rp tpfpjk; ? 2/4# 
? gj;jhtJ Ie;jhtJ jpl;lk; tptrhaj;jpd; tsh;r;rp tpfpjk;  ? 2/3# 
? gjpbdhd;whtJ Ie;jhtJ jpl;lk; tptrhaj;jpd; tsh;r;rp tpfpjk; ? 4# 
? gd;dpbuz;lhtJ Ie;jhz;L jpl;lj;jpy; ntshz;ik 
? tsh;r;rp tpfpjk; 4# 

 ? czt[ jhdpak 2# Mz;Lf;F 
? my;yhj tsh;r;rp 5?6# Xh; Mz;Lf;F 

?PPP bghJ. jdpahh; g';Fjhuh;fspd; xg;ge;jk; tsh;r;rp kpFe;j gy;kakhd 
tptrhaj;jpw;Fk; (k) twz;lepy';fspd; ,ilbtspia Fiwj;jy;/ 

? mfd;w (k) trjpahd rhiy nghf;Ftuj;ij Vw;gLj;jp tprtha 
bghUl;fis tpdpnahfk; bra;jy; 

? njhl;lf;fiy tsh;r;rp 
? ghy; (k) fhy;eil tsh;r;rp 
? re;ij trjpfis tphpt[ gLj;Jjy; (tptrhapfSf;Fk;) 
?,e;jpahtpy; ntshz;ikapy; Fiwthd cw;gj;jp jpwDf;fhd fhuzpfs; 

Fiwthd cw;gj;jpFiwthd cw;gj;jpFiwthd cw;gj;jpFiwthd cw;gj;jp    
 1/ kf;fs; bjhif btog;g[ 
 2/ epy clikfs; (epyj;ij Jz;lhf;Fjy;) 
 3/ kiwKf ntiyapd;ik 
 4/ epjp (k) m';fho trjp Fiwt[ 
 5/ rka ek;gpf;if 

tptrhapfSf;fhd njrpa Mizak; 2004 tptrhapfSf;fhd njrpa Mizak; 2004 tptrhapfSf;fhd njrpa Mizak; 2004 tptrhapfSf;fhd njrpa Mizak; 2004 Agricultural Renewal Action Plan 

(tptrhaj;ij g[Jg;gpf;Fk; jpl;lk;)(tptrhaj;ij g[Jg;gpf;Fk; jpl;lk;)(tptrhaj;ij g[Jg;gpf;Fk; jpl;lk;)(tptrhaj;ij g[Jg;gpf;Fk; jpl;lk;)    
 ? kz;tsk; cah;j;Jjy; 
 ? ePh;g;ghrd trjp ? Vw;gLj;Jjy; 
 ? gaph; ghJfhg;g[ (k) epjp Mjhu';fis mjpfg;gLj;Jjy; 
 ? bjhHpy; El;g rPh;j;jpUj;jk; 
,uz;lhtJ gRikg;g[ul;rp? 2006,uz;lhtJ gRikg;g[ul;rp? 2006,uz;lhtJ gRikg;g[ul;rp? 2006,uz;lhtJ gRikg;g[ul;rp? 2006    

? kd;nkhfd;rp'; 93tJ njrpa mwptpay; khehL 2006 Mk; Mz;oy; 
bfhz;L   tug;gl;lJ/ 

 ? Kjy; gRikg;g[ul;rp rhjidia cah;j;Jjy;  
 ? tl;lhu kw;Wk; midj;J gaph;fspd; tsh;r;rpf;F rkepiy Vw;gLj;Jjy;  

ntWghL (Cropping imbalance) 
 ? tuz;l epy';fspyh; tptrhak; 
 ? FW (k) eLj;ju tptrhapfSf;Fk; gRikg;g[ul;rpapd; gaidmilar;bra;jy; 
 ? czt[jhdpa cw;gj;jp 400 kpy;ypad; ld;dhf cah;j;Jjy; 

vg;nghJk; gRikg;g[ulvg;nghJk; gRikg;g[ulvg;nghJk; gRikg;g[ulvg;nghJk; gRikg;g[ul;rp (;rp (;rp (;rp (Evergreen Revolution))))    

? vk;/v!;/Rthkpehjd; ?,aw;if ntshz;ik (Organic farming) kw;Wk; gRik 

ntshz;ik (Ever green) 
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ts';fs; kw;wk; ,aw;if ts nkyhz;ik Mfpatw;wpd; cjtpa[ld; 
tptrhak; bra;jy;/ 

ntntntntshz;ik g[ul;rpfs;shz;ik g[ul;rpfs;shz;ik g[ul;rpfs;shz;ik g[ul;rpfs;    

 g[ul;rp (Revolution)  ? cw;gj;jp (Production) 

Black  ?fUg;g[  ? bgl;nuhypabghUl;fs; 

Brown  ? gSg;g[[  ? njhy;. nfhf;nfh. g[Jg;gpf;ff;Toa Mw;wy;fs; 

Blue  ?ePyk;   ? kPd; (k) kPd; cw;gj;jp bghUl;fs; 

Golden fibre  (j';f,iy) ? rdy; 

Golden  ? (j';f)  ? njhl;lf;fiy tsh;r;rp (k) njd; cw;gj;jp 

Grey  ? (rhk;gy;)  ? cuk; 

Pink  ? (,s";rptg;g[) ? ,why; (Prawn) / Shrimp 

Rainbow (thdtpy;)  ? 
epWtdf;fhuz';fs;epWtdf;fhuz';fs;epWtdf;fhuz';fs;epWtdf;fhuz';fs;    

epyclikKiwahy; Fj;jifjhuh;fs; epwe;ju Fj;jifapd;ikahy; ? 
epyj;ij nkk;gLj;Jjypy; mf;fiua[k; Mh;tKk; Fiwt[/ 

bjhHpy; El;g fhuz';fs;bjhHpy; El;g fhuz';fs;bjhHpy; El;g fhuz';fs;bjhHpy; El;g fhuz';fs;    
 ? ntshz;ik gHikahd cw;gj;jp Kiwia ifahSjy; 
 ? ePh;ghrd trjpapd;ik 
 ? tPhpa tpijfs; (k) cuk;. g{r;rp kUe;Jfs; gad;gLj;jhik (k) 
gw;whf;Fiw 

tptrhaj;jpy; g[Jikak; (tptrhaj;jpy; g[Jikak; (tptrhaj;jpy; g[Jikak; (tptrhaj;jpy; g[Jikak; (New Deal in agriculture))))    

 ? cyf bghUshjhuj;jpy; bgUke;jk; (Greater Depression) 

 ? 1929 ?1933 ? g[Jikak; (New Deal) vd;w thh;j;ij U:!;btl; vd;gtuhy;  
bfhz;Ltug;gl;lJ/ 

 ? ,e;jpahtpy; ? New Deal in agriculture ?kd;nkhfd;rp'; 2004 
 ? tptrhaj;jpw;F ,uz;L kl';F epjp xJf;fPL bra;J tsh;r;rp tpfpjj;ij 
4  

rjtPjk; cah;j;Jjy; 
gRikg;g[ul;rpgRikg;g[ul;rpgRikg;g[ul;rpgRikg;g[ul;rp    

 ? HYVP ?mjpf kfN:y; juf;Toa tpijtiffs; ? 

ehh;kd; bghh;yhf; (U.S.A). ,e;jpah ? vk;/v!; Rthkpehjd; ? 1967 
 gRikg;g[ul;rp vd;w thh;j;ijia ? tpy;ypak; fhh;nl Twpdhh;/ 

nehf;fk;nehf;fk;nehf;fk;nehf;fk;    
? jhdpa cw;gj;jp Fwpg;ghf nfhJik (k) mhprp cw;gj;jp jpwd; (k) gaph; 

bra;a[k; Kiw (Cropping patter) khw;wk; 
 ? ntiytha;g;g[ mjpfhpg;g[  
 ? ePh;ghrd trjp. cuk; gad;ghl;L njit mjpfkhdJ/ 
jPikfs;jPikfs;jPikfs;jPikfs;    
 1/ tl;lhu ntWghL 
 2/ mjpf KjyPL tptrhak; 
 3/ Rw;Wr;N:Hy; ghjpg;g[ 
 4/ mjpf tPhpa tpijfs; ?mjpf bryt[ 
 5/ kz;tsk; ghJfhg;gpd;ik 

 Red - rptg;g[   ? ,iwr;rp (k) jf;fhsp 
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 Round – tl;lk;   ?  cUisf;fpH';F 

 Silver - bts;sp  ?  Kl;il 

 Silver fibre - bts;sp ,iy ? gUj;jp 

 White - btz;ik  ? ghy; (k) ghy; bghUl;fs; 

 Yellow - k";rs;  ? vz;bza; tpj;Jf;fs; 

 Green – gRik  ? czt[ jhdpa';fs; 

 Ever green    ? Rw;Wr;NHy; rPh;nfL milahJ gaph; cw;gj;jp/ 
btz;ik g[ul;rpbtz;ik g[ul;rpbtz;ik g[ul;rpbtz;ik g[ul;rp    
    
 ? ghy; cw;gj;jpapy; ,e;jpah Kjyplk; 
 ? 2010?11y; 121/8 kpy;ypad; ld; ghy; cw;gj;jp 
 ? 2011?12y; 
 ? jdpegUf;F ? 281 fpuhk; - ehs; 
 ? cyfpy; jdpegUf;F ? 258 fpuhk; - ehs; 
 ? ghy; cw;gj;jpia mjpfhpf;f 

 Mg;nut&d; `g;gsl; (operation flood) 1970 
  bth;fP!; Fhpad; 
 ? ,th; njrpa ghy; tsh;r;rp thhpaj;ij Vw;gLj;jpdhh;/ 
gaph; cw;gj;jpgaph; cw;gj;jpgaph; cw;gj;jpgaph; cw;gj;jp    
 2009?10 ? 218 kpy;ypad; ld; 
 2010?11 ? 250 kpy;ypad; ld; 
 ? Kjyplk;  ?eWkzg; bghUl;fs; 
 ? ,uz;lhk; ,lk;  ? fha;fwp (k) gH';fs;. fUk;g[ (k) rh;f;fiu. 

,aw;if ug;gh; gad;ghl;oy; (8/8#) 
 ? czt[f;fhd vz;bza; tpj;Jf;fspy; 50# ,d;wst[k; ,wf;Fkjp 

bra;ag;gLfpwJ/ 
 ? 2011?12y; fUk;g[ (k) gUj;jpia jtpu gpwgaph;fs; bra;a[k; gug;g[ 

Fiwe;Js;sJ/ 
 ? cyfmstpy; ,aw;if ug;gh; cw;gj;jpapy; ? 8/2# ,e;jpah bgw;Ws;sJ/ 
 ? cyfpnyna ,aw;if ug;gh; cw;gj;jpjpwdpd; ,e;jpah Kjyplk; mjpy; 

nfushtpy; mjpfkhd ug;gh; cw;gj;jp bra;ag;gLfpwJ/ 
 ? fh`gp cw;gj;jpapy; MwhtJ ,lk; ? gpnurpy;. tpal;ehk;. bfhyk;gpah. 

,e;njhndt&pah. Vj;jpnahg;gpah) 
 ? fh`gp cw;gj;jpapy; cyf mstpy; ,e;jpah 4# bfhz;Ls;sJ/ 
 ? fh`gp Efh;t[ muhgpf;fh ? 30# nuhg!;l;oah 68# 
 ? 70# fh`gpia ,e;jpahtpy; ,Ue;J Vw;Wkjp bra;fpd;nwhk;/ 

 ? fUg;g[ njePh; (Black Tea) ,e;jpah mjpf cw;gj;jp (k) Efh;jypy; Kjyplk; 
mrhk;. bg';fhy;. jkpH;ehL. nfush 

 ? Kl;il cw;gj;jpapy; K:d;whtJ ,lk; Regional central, Poultry Development 

Organisation (tl;lhu kj;jpa nfhHpg;gz;id tsh;r;rp epWtd';fs;) 
  ? rz;ofh; 
  ? g[tnd;th; 
  ? Kk;ig 
  ? Arh;fl;lh 

 ? kPd; tsj;Jiwapy; cyfpy; 3?tJ cw;gj;jp cs;s ehl;L kPd; tsh;r;rpapy; 
2?tJ ,lk; 
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 ? czt[g; ghJfhg;g[ knrhjh 2013 

PDS bghJ tH';fs; KiwbghJ tH';fs; KiwbghJ tH';fs; KiwbghJ tH';fs; Kiw    
 ? 1967 
 ? mhprp. nfhJik. rh;f;fiu. rkay; vz;iz. kz;bzz;id 

(khzpatpiyapy;) kf;fSf;F tH';FtJ/ 
 ? cyfpy; kpfg;bghpa tiyg;gpd;dy; 

TPGS ,yf;F bghJ tH';fy; Kiw,yf;F bghJ tH';fy; Kiw,yf;F bghJ tH';fy; Kiw,yf;F bghJ tH';fy; Kiw    
 ? 1997y; bghJ tH';fy; Kiwf;F khw;whf ,yf;F bghJ tH';fy; Kiw 

elKiwg;gLj;jg;gl;lJ/ 
 ? tWikf;nfhl;ow;F fPnH cs;s FLk;gj;jpw;F czt[ jhdpa';fis khdpa 

tpiyapy; mspj;jy; 
 ? 35 fpnyh czt[ jhdpa';fs; ? ViHfSs; ViHj;jpl;lkhd 

Md;j;njhja;ah mz;zh nah$dh jpl;lk; 
  1 fpnyh nfhJik U:/2 
  1 fpnyh mhprp  U:/3 
 ? tWikf; nfhl;ow;F nkny cs;s FLk;gj;jpw;F gj;Jfpnyh czt[ 

jhdpa';fis tH';Fjy; 

APP – Agri wlture Price Policy -  tptrha tpiyf;bfhs;iftptrha tpiyf;bfhs;iftptrha tpiyf;bfhs;iftptrha tpiyf;bfhs;if    

(i) MSP – Minimum Support Price – Fiwe;jgl;rk; Mjhuk; tpiy 
 ? ,e;j tpiyapy; 25 gaph; tiffspd; tpiy eph;zapf;fg;gLfpwJ 

 ? ,jid(ACP – Commission for Agriculture Cost and Price  

? tptrhapfSf;F neuoahf gaph;tpisr;ry; mjpfkhf ,Ue;jhYk;. tpiy 
tPH;r;rp mile;jhYk; Fiwe;j gl;r Mjhu tpiyapy; bgw;Wf;bfhs;Sk;/ 

(ii) KCCS – Kissan Credit Cards 

- ,jid 1998?99 fspy; NABARD t';fp mwpKfg;gLj;jpaJ/ 
? tptrhapfSf;F FWfpa fhy fld; tH';Fjy; 

(iii) Rehabilitation Package for Distressed Formers   

(eyptile;j tptrhapfSf;fhd kWthH;t[ jpl;lk;) 
? mjpf jw;bfhiyfs; elf;Fk; khtl;l';fspy; ,j;jpl;lk; mwpKfg;  
gLj;jg;gl;lJ  

Fwpg;ghf Me;jpuh. fh;ehlfh. nfush. kfuht&;l;uh A C P (1965)  bgah; khw;wg;gl;L 

A  P C – Agriculture Price Commission (1985) vd;W khw;wg;gl;lJ/ 

Procurement Price (bfhs;Kjy; tpiy) 

Issue Price (tH';Ftpiy) 

Market Price (re;ijtpiy) 

bghUshjhu kjpg;g[ bghUshjhu kjpg;g[ bghUshjhu kjpg;g[ bghUshjhu kjpg;g[ (Economic Cost) K:d;W Kf;fpa fhuzpfshy; K:d;W Kf;fpa fhuzpfshy; K:d;W Kf;fpa fhuzpfshy; K:d;W Kf;fpa fhuzpfshy; eph;zapf;fg;gLfpwJeph;zapf;fg;gLfpwJeph;zapf;fg;gLfpwJeph;zapf;fg;gLfpwJ    

 1) M S P  2)  bfhs;Kjy;  3) tH';Ftpiy  
tptrhapfSf;F fld; tH';Fjy;tptrhapfSf;F fld; tH';Fjy;tptrhapfSf;F fld; tH';Fjy;tptrhapfSf;F fld; tH';Fjy;    
 1/ fld; tH';Fk; epWtd mikg;g[ 
  ? Tl;Lwt[ t';fp 
  ? th;j;jf t';fp 

  ? R R B -  Regional Rural Bank (tl;lhu fpuhkpa t';fp) 

? NABARD  
 2/ fld; tH';Fk; epWtdk; my;yhj jdpahh; mikg;g[fs; 

  (Non institutional / Private)  
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  ? fld; bfhLg;gth; 
  ? tzpfh;fs; 
  ? Kfth;fs; 

  ? epyr;Rthd;jhuh;fs; (land lords)  

 3/ tptrhaj;jpw;F fld; tH';Fk; t';fp (Lead Bank Scheme)  
  ? nfl;fpy; FG (k) eurpk;kd; FG ghpe;Jiu 

  ? R R B – Regional Rural Banks – 1975 -  bkhujhghj; kw;Wk; bfhuf;g{h; (V.P)  

gpthdp (Ahpahdh). b$a;g{h; (uh$!;jhd;). khy;lh (nkw;F t';fhsk;) 

R R B’s  Fwpf;nfhs; (Fwpf;nfhs; (Fwpf;nfhs; (Fwpf;nfhs; (R R B’s Motto))))    
? rpW kw;wk; FW tptrhaf; TypfSf;F. tptrha tsh;r;rpf;fhf fld; 
tH';Fjy; 

NABARD – National Bank for agriculture and Rural Development      
 ? 1982 $Piy khjk; bjhl';fg;gl;lJ/ 

 ? RBI –y; fpis t';fp. Muk;g KjyPL U:/100 nfho/ 
 ? jiyik  Kk;ig 

 ? ,jid kWepjp epWtdk; vd;Wk; miHg;gh; (Refinancing institution) 
 ? 2011k; Mz;L U:/5000 nfhoahf ,jd; KjyPL ,Ue;jJ 

 ? RIDF – Rural infrasmcture Development Fund   

,J 1995 ? 96 NABARD t';fpapd; fPH; bjhl';fg;gl;lJ/ 

NAFED – National Agriculture Cooperative marketing Federation of India Limited 

(1958)  ? ,J Tl;Lwt[ epWtd';fspd; xd;W 
? tptrha bghUl;fis bfhs;Kjy;. tH';Fjy;. Vw;Wkjp (k) 
,wf;Fkjp    
bra;jy; 

? H.Q: epa{bly;yp; mike;Js;s ,lk; bly;yp.Kk;ig.brd;id.fy;fj;jh 

TRIFED – Tribal Cooperative marketing Federation of India Ltd 

(1987)  ? gH';Foapdhpd; tptrha bghUl;fis re;ijg;gLj;Jk; epWtdk; 

? H.Q: epa{bly;yp; mike;Js;s ,lk; Kk;ig. brd;id. fy;fj;jh. 
Ajuhghj;. cijg;g{h;. uhd;$p. nghghy;. g[tndt&;th;/ 

NCDC -  National  Cooperative Development Corporation  

(1963)  ? 1963y; bjhl';fg;gl;lJ  
  ? ghuhSkd;wk; Vw;wpa rl;lj;jhy; bjhl';fg;gl;lJ 
  ?  

tptrha bghUl;fSf;F mspj;jy; (cw;gj;jp. gjg;gLj;Jjy;. nrkpg;g[. 
re;ijg;gLj;Jjy;) ,jid Tl;Lwt[ t';fpfs; K:yk; bray;gLj;jg; 
gLfpwJ/ 

Agricultural insurance company of India ltd 

? fk;bgdp rl;lk; 1956d; go 2002?y; AICI cWthf;fg;gl;lJ/ 

? ,e;j fhg;gPl;L epWtd';fSf;F bghJ fhg;gPl;L epWtdk; (GIC) kw;Wk; 

NABARD t';fp epjp cjtp tH';fg;gLfpwJ/ 
czt[ gjg;gLj;Jk; bjhHpw;rhiyczt[ gjg;gLj;Jk; bjhHpw;rhiyczt[ gjg;gLj;Jk; bjhHpw;rhiyczt[ gjg;gLj;Jk; bjhHpw;rhiy    

? cyfpy; rPdh. mbkhpf;fht[f;F gpwF ,e;jpah czt[ cw;gj;jpapy; 
K:d;whtJ  ,lj;jpy; mike;Js;sJ/ 
? czt[ gjg;gLj;jypy; $e;jhtJ ,lk; 
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Mega Food park Scheme: 2008 gj;jhtJ Ie;jhz;L jpl;lk;gj;jhtJ Ie;jhz;L jpl;lk;gj;jhtJ Ie;jhz;L jpl;lk;gj;jhtJ Ie;jhz;L jpl;lk;    
? tpt&d; 2015 ? czit gjg;gLj;JjYf;fhd ,yf;if eph;zak; 
bra;Js;sJ/ 

    
    

epyj;jPh;jpUj;j jpl;l';fs;epyj;jPh;jpUj;j jpl;l';fs;epyj;jPh;jpUj;j jpl;l';fs;epyj;jPh;jpUj;j jpl;l';fs;    
epyk; itj;Js;s tptrhapfspd; mstPL bfhz;L Kd;W tifg;gLj;jyhk;/ 

 ? FW ? FW ? FW ? FW tptrhapfs;tptrhapfs;tptrhapfs;tptrhapfs; :  (Marginal Holdings) 

      ? 1 bAf;lh;f;F Fiwt[ 
      ? ,e;jpahtpy; 59 # 

 ? rpW tptrhapfs? rpW tptrhapfs? rpW tptrhapfs? rpW tptrhapfs;  :  (Small Holdings) 

      ? 1 Kjy; 4 bAf;lh; tiu 

      ? ,e;jpahtpy; 32 # 

? eLj;ju tptrhapfs? eLj;ju tptrhapfs? eLj;ju tptrhapfs? eLj;ju tptrhapfs;  :  (Medium Holdings) 

      ? 4 Kjy; 10 bAf;lh; tiu 
      ? ,e;jpahtpy; 7/2 # 

 ? bghpa tptrhapfs? bghpa tptrhapfs? bghpa tptrhapfs? bghpa tptrhapfs;  :  (Large Holdings) 

      ? 10 bAf;lUf;F nky; epyk; cs;sth;  

      ? ,e;jpahtpy; 1/6 # 
epyj;jPh;j;jpUj;j jpl;lj;jpd; mk;r';fs; epyj;jPh;j;jpUj;j jpl;lj;jpd; mk;r';fs; epyj;jPh;j;jpUj;j jpl;lj;jpd; mk;r';fs; epyj;jPh;j;jpUj;j jpl;lj;jpd; mk;r';fs;     
 1/ ,ilj;jufh;fis xHpj;jy; 
 2/ Fj;jif rPh;j;jpUj;jk; 
 3/ xt;bthU FLk;gj;jpw;Fk; epy cr;rtuk;g[ nkk;gLj;jg;gl;lJ 
 4/ rpjWz;l epy';fis xU';fpizj;jy; 
epycr;r tuk;g[ rl;lj;jd; go ruhrhpahf xU FLk;gk; itj;jpUf;f ntz;oa epy 
mstPL ( 1976f;F Kd;g[) ? 30 Vf;fh;. 1976f;F gpd;g[ ? 15 Vf;fh;/ 

III. III. III. III. njrpa tUkhdk; (njrpa tUkhdk; (njrpa tUkhdk; (njrpa tUkhdk; (National income))))    
njrpa tUtha; FG  go ? njrpa tUkhdk; 1949vd;gJ xU Mz;oy; 

cw;gj;jp bra;ag;gLk; bghUl;fs; kw;Wk; nrit kjpg;g[/ ,jDld; btspehl;L 
tUkhdj;ij nrh;j;Jf;bfhs;s ntz;Lk;/ 
 ,e;jpahtpy; epjp Mz;L vd;gJ Vg;uy; 1 Kjy; khh;r; 31 tiu ,e;jpaehl;L 
tUkhdf; fzf;fPl;Lf; FGtpd; (1951) ,yf;fzg;go ehl;L tUkhdk;  vd;gJ 
kWKiwhaf fzf;fpy; vLj;Jf;bfhs;sglhky; xU Fwpg;gpl;l fhyj;jpy; xU 
ehl;oy; cw;gj;jp bra;ag;gl;l gz;l';fs; kw;Wk; gzpfspd; bkhj;j gzkjpg;ghFk;/  
ehl;L tUkhdk; gw;wpa mog;gilf; fUj;Jf;fs; 

 1/ bkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jp (GDP) 

 2/ bkhj;j ehl;L cw;gj;jp(GNP) 

 3/ epfu cs;ehl;L cw;gj;jp (NDP) 

 4/ epfu ehl;L cw;gj;jp (NNP) 

1/bkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jp (1/bkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jp (1/bkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jp (1/bkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jp (GDP) ) ) )     
xU ehl;od; vy;iyg;gug;g[f;Fs; xU fzf;fPl;L Mz;oy; cw;gj;jp 

bra;ag;gl;l ,Wjpg;gz;l';fs; kw;Wk;  gzpfspd; gzkjpg;ng me;ehl;L bkhj;j 
cs;ehl;L cw;gj;jp vdg;gLk;/ 
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 ,t;tUkhdj;jpy; btspehLfspypUe;J <l;lg;gLk; epfu fhuzp tUkhdk; 
nrh;j;Jf; bfhs;sg;gLtjpy;iy/ 

2/bkhj;j ehl;L cw;gj;jp (2/bkhj;j ehl;L cw;gj;jp (2/bkhj;j ehl;L cw;gj;jp (2/bkhj;j ehl;L cw;gj;jp (GNP) ) ) )     

? bkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jp GDP + btspehLfspypUe;J <l;lg;gLk; epfu 
fhuzp tUkhdk;  

3/epfu cs;ehl;L cw;gj;jp (3/epfu cs;ehl;L cw;gj;jp (3/epfu cs;ehl;L cw;gj;jp (3/epfu cs;ehl;L cw;gj;jp (NDP) ) ) )     

? bkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jp (GDP) nja;khdk; (Depreciation) 

4/epfu cs;ehl;L cw;gj;jp (4/epfu cs;ehl;L cw;gj;jp (4/epfu cs;ehl;L cw;gj;jp (4/epfu cs;ehl;L cw;gj;jp (NNP) ) ) )     
? bkhj;j ehl;L cw;gj;jp ? nja;khdk; ,it midj;Jk; cw;gj;jpia 

m';fho tpiyapy; (Market price) fzf;fpl;lit/ ,tw;wpypUe;J epfu kiwKf 
thpfisf; fHpj;jhy; fhuzptpiyapy; fpilf;Fk;/ 
 ? nkw;Twpatw;Ws; fhuzpfspd; kjpg;gpy; fzf;fplg;gl;l epfu ehl;L 

cw;gj;jpna (NNP at Factor cost) ehl;LtUkhdk; vd miHf;fg;gLfpwJ/ 

jyh tUkhdk; (Per capital income)  
 Xh; Mz;oy; jdp xUthpd; ruhrhp tUkhdnk jyh tUkhdkhFk;/ 

jyh tUkhdk; jyh tUkhdk; jyh tUkhdk; jyh tUkhdk; ? ehl;L tUkhdk;? ehl;L tUkhdk;? ehl;L tUkhdk;? ehl;L tUkhdk;    
kf;fs; bjhifkf;fs; bjhifkf;fs; bjhifkf;fs; bjhif    

,e;jpahtpy; jyh tUkhdk; 2012 ?13d; go U:/39.168-? 

  tsh;r;rp tpfpjk; ?  4/7# in (2011 ? 12) y; ,Ue;J  
3# (2012?13y; Fiwe;Js;sJ/ 

njrpa  tUkhdj;ij fzf;fpLk; Kiwnjrpa  tUkhdj;ij fzf;fpLk; Kiwnjrpa  tUkhdj;ij fzf;fpLk; Kiwnjrpa  tUkhdj;ij fzf;fpLk; Kiw    
 1/ cw;gj;jpKiw 
 2/ tUkhd Kiw 
 3/ brytpdKiw 
Kjy; 2 Kiwfis ,e;jpahtpy; fzf;fpLfpd;wdh;/ 3tJ Kiwhad brypd 
Kiw btspehLfspy; fzf;fpLf;fpd;wdh;/ 
njrpa tUkhdk; kjpg;gPLnjrpa tUkhdk; kjpg;gPLnjrpa tUkhdk; kjpg;gPLnjrpa tUkhdk; kjpg;gPL    
 ? 1868 ?jhjhghy; nenuh$p ? tWika[k;. M';fpy muR ,y;yhj ,e;jpah 

(poverty , unbritish rule in india) vd;w g[j;jfj;jpy; jyh tUkhdk; U:/20-? vd;W 
Fwpg;gpl;Ls;shh;/ 
 ? 1911 ?gp`d;l;ny rpuh!; ? U:/49-? 
 ? 1913 ? 14 thoah (k) n$hrp ? U:/44/30-? 

 ? 1925/29 V.K.R.V uht; U:/76-? 

? (njrpa tUkhdj;ij ? CSO (kj;jpa epWtdk; g[s;spapay; epWtdk;) 

tUlk; njhWk; fzf;fPL bra;fpd;wJ/ CSO + NSSO = NSO) 
 ? 1951 ?kfyndhgP!;mwpf;if ? U:/246/90  

   ika murpd; thika murpd; thika murpd; thika murpd; thpfs; (pfs; (pfs; (pfs; (Central government Tax ))))    
 1/ tUkhdthp  2/ epjpepWtdthp  3/ rpwg;g[j;jPh;itfs; 
 4/ v!;nll; jPh;itfs; 5/ md;gspg;g[   6/ bry;tthp 
 7/ K:yjd ,yhg';fspy; kPjhd thpfs;  8/ ,wf;Fkjp thp 
 9/ Vw;Wkjp thpfs; 10/ Myj;jPh;itfs; 

khepy muRfspd; thpfs; (khepy muRfspd; thpfs; (khepy muRfspd; thpfs; (khepy muRfspd; thpfs; (State Government Taxes))))    
ika munrhL xg;gpLk;nghJ. khepy muRfspd; thptUtha;fs; kpff; 
Fiwthditna/ 
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1/ epytUtha; thp.  2/ gjpt[f; fl;lz';fs; 3/efh;g[w mirahr; 
brhj;Jf;fs; kPjhdthpfs; 4/ tzpfk;. bjhHpy;. ntiy kPjhd thpfs;.   
5/ khepy maj; jPh;its;  6/ tpw;gid thp   7/nkhl;lhh; 
thfdthpfs;   8/ nfspf;if thp   9/ ntshz;ik tUkhd thp[/ 

neh;Kfthpneh;Kfthpneh;Kfthpneh;Kfthp: tUkhdj;jpd; kPJ tpjpf;fg;gLgit neh;Kfthp 

(Direct Tax) 
 1/ tUkhdthp 2/ bjhHpy;thp 3/ bry;tthp  4/ md;gspg;g[ thp 
 5/ v!;nll; thp 6/ fhh;g;gnurd;thp 7/ epytUtha;thp 8/Kj;jpiuthp(Stamp 

Duty) 

kiwKfthpkiwKfthpkiwKfthpkiwKfthp : gzl';fspd; kPJ tpjpf;fg;gLgit/ 

(Indirect Tax)  
 1/ ,wf;Fkjpthp 2/ Vw;Wkjp thp 3/ tpw;gidthp 4/ nritthp  

 5/ kjpg;g[Tl;Lthp 6/ nkhl;lhh; thfd thpfs; 7/ nfspf;ifthp etc., 

 8/ R';fthp  9/ (Exercise Duty) cw;gj;jp thp 

tpfpjr;rhuh thpfstpfpjr;rhuh thpfstpfpjr;rhuh thpfstpfpjr;rhuh thpfs; : tUkhdj;jpd; mst[ vJthf ,Ue;jhYk; 

(Proportionate Tax)   xnu tpfpjj;jpy; thp tpjpf;fg;gLtJ 

tsh;tpfpj thpfstsh;tpfpj thpfstsh;tpfpj thpfstsh;tpfpj thpfs; : tUkhdk; mjpfhpf;Fk;nghJ cah;fpd;wd/ ,e;jpahtpy; tUkhd 
thp. gz;iz thp. md;gspg;g[ thp. bry;t thp Mfpatw;iw tsh;tpfpj 
thpfSf;fhd vLj;Jf;fhl;lhf bfhs;syhk;/ 

nja;t[ tpfpjthpfsnja;t[ tpfpjthpfsnja;t[ tpfpjthpfsnja;t[ tpfpjthpfs; : bry;te;jh;fs; kPJ Fiwe;j thpiaa[k;. ViHfspd; kPJ 
cah;e;j thpiaa[k; tpjpj;jhy; mjw;Fj; nja;t[ tpfpj thp Kiw cg;g[thp. 
bghGJnghf;F thp nghd;wtw;wpy; Xust[ nja;t[ tpfpj thp Kiw 
mike;jpUf;fpwJ/ 

kpj tsh;tpfpj thpfskpj tsh;tpfpj thpfskpj tsh;tpfpj thpfskpj tsh;tpfpj thpfs; : tUkhdk; caUk; nghJ thp tpfpjKk; caUk; vdpDk; 
tUkhdk; caUfpw tpfpjj;jpw;nfw;g thp cah;t[ tpfpjk; ,Uf;fhJ/ kJ (k) 
nghij bghUl;fs;. Mlk;gu bghUl;fs; Mfpatw;wpd; kPJ cs;s thpfs;/ 

ெதாழி�க� 
ஒ� நா�� ெபா�ளாதார �னேன�ற� அ�நா�� ெதாழி� 

��ேன�ற அளைவ� ெபா��ததா��.பல ேம�க�திய நா$க� அவ�றி%ைடய 
ெதாழி� 'ைற வள()சியினாேலேய உய(நத ெபா�ளாதார  ��ேன�ற 
நிைலைய எ.தி/�ளன. 

ேபா0�வர�', ஆ�ற�, ெச.தி�ெதாட(3 4லதன� ப5ட உ�ப�தி, 
ெதாழிலக�, அ��பைட கடைம�3 வசதிக�, அைன�'� பி�னி� பிைண�' 
��ேன�ற�ைத ஏ�ப$�'� பணி ெதாழி�மயமா0�த� என�ப$�. எனேவ 
ெபா�ளாதார ��ேன�ற� ஏறப$�'வத�� ெதாழி� மயமா0�த� மிக9� 
இ�றியைமவதா�� 

� ெதாழி� ��ேன�ற�தி� ேதைவ/� ப;�� 
1. நா$ வ�மான�ைத உய(�'த� 
2. ஏ�>மதி ஆ�ற� ெப�0க� 
3. ேவைலவா.�3 ெப�0க� 
4. ப5ட;களி� மதி�ைப� பா'கா�த� 
5. த�சா(ைப ஏ�ப$�'த� 
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6. நா$� பா'கா�30� பய�ப$த� 
இ�தியாவி� ெதாழி� ��ேன�ற வைக�பா$ 

அரC ேம�ெகா�D� பலவைக �ய�சிகளாE� நடவ�0ைககளாE� 
ெதாழி� ��ேன�றவைக நா$0� நா$ 
ேவ>ப$கிற'.ெதாழி�மயமா0கE� தனியாரா� ெதாட;க�பட', அரசரா� 
ெதாட;க�பட'. Fடாக (அரசலாE�, தனியராE�, ) ெதாட;க�பட' 
என 4�> வைக�ப$�த�ப$கிற'. தனியாரா� ெதாட;க�பட 
ெதாழி�மயமா0க� எ�ப' இ;கிலா�', அெமI0கா, பிரா�C ஆகிய 
நா$களி� நைட�ெப�றதா��, ேசாவிய� ரJயா, சனீா ஆகிய நா$க� 
அரசா� ெதாட;க�பட ெதாழி�மயமா0கE0�) சிற�த சா�றா��. 
இ�தியா, ஜ�பா�, ெஜ(மனி ஆகிய நா$க� Fடாக (அரசலாE�, 
தனியராE�) ெதாழி� ெதா;க�படைம0�) சா�>களா��. 
    நா�� ெதாழி�கைள� ெப�0கிட ேவ5$ெம�கிற உ>தியான 
திடவடமான ெகா�ைக எைத/� ஆ;கிேலய அரC பி�ப�றவி�ைல 
நா$ வி$தைல0�� பி�ப�றிய கால� 
வி$தைல0�� பி�ன( ஒM;கான ெபா�ளாதார வள()சிைய ஏ�ப$�த 
ேவ5� அரC ஐ�தா5$� திட;கைள) ெசய�ப$�த� ெதாட;கிய' 
�த� ஐ�தா5$� திட� (1951-1956) 

� திட ஒ'0கீ$ 
ெதாழி� 'ைற0கான ெமா�த ஒ'0கீ$ Q. 94 ேகா�யா�� 
 
�0கிய F>க� 
�த� ஐ�தா5$� திட0கால�தி� ெதாட;க�பட ெதாழி�க�, 
உர�ெதாழி�சாைல, க�ப�தள�, இரயி� எRசி� ெதாழி�சாைல, இய�திர 
க�விக� ெதாழி�சாைல, இரயி� ெப� ெதாழி�சாைல, ெதாைலேபசி� 
ெதாழி�சாைல ஆகியைவயா�� 

� வள()சி விகித� 
திட�தி� எதி(பா(0க�பட ஆ5$� ெதாழி�, வள()சி வ Sத� 7 விM0கா$ 
ஆ��, ஆனா� திட0கால இ>தியி� கி�ய ஒ$ெமா�த வள()சி வ Sத� 
விM0கா$ ஆ��. 
இர5டா� ஐ�தா5$� திட� (1956-1961) 

� திட ஒ'0கீ$ 
இர5டா� ஐ�தா5$� திட0கால�தி� ஒM;�ற அைம�த 

ெபா'�'ைற0� �தU$ ெச.ய�பட ெதாைக Q.870 ேகா�யா��.இதி� 
தனியா( 'ைற �தU$ Q. 675 ேகா�யா�� 

� �0கிய F>க� 
 ெதாழி� மயமா0கலி� ேவக�ைத �$0கிவி$வத�காக 
ஆயிர0க50கான சி> ெதாழி�கைள0 ெகா5ட அ>ப' 
ெதாழி�ேபைடகைள அரC ெதாட;கிய' 

� வள()சி வ Sத� 
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 சி> ெதாழிE� ��ைச ெதாழிE� ந�� வள()சி/�றன.ஓ$ ெமா�த 
வள()சி வ Sத� 14.7 விM0கா$ என மதி�பிட�பட'. 
4�றா� ஐ�தா5$� திட� (1961-1966) 

� திட ஒ'0கீ$ 
4�றா� ஐ�தா5$� திட0 கால�தி� ஏற0�ைறய நா�� ப�ேவ> 

ெதாழி� ��ேன�ற�'0காக Q.300 ேகா�ைய அரC 
ஒ'0கிய'.ெபா'�'ைற ஒ'0கீ$ Q.1300 ேகா�யாக9� இ��த'. 

� �0கிய F>க�. 
 த�சா(3ைடய வள()சிைய எ�பி�0�� ேநா0க�'ட� 4�றா� திட� 
ெசய�ப$�த�பட'.அ��பைட, ெப��ெதாழி�கைள ��ேன�>வதி� 
அரC�'ைற மிக�ெப�� ப;கா�ற ேவ5�யி�நத'.வ�;கால� ெதாழி� 
வள()சி0� உ>தியான அ��தள�இ�திட0கால�தி� அைம0க�பட'. 

• வள()சி வ Sத� 
ஆ5$0� 7.6 விM0கா$ எ�கிற வ Sத�தி� ெதாழி� வள()சி வ Sத� சரீாக 

உய(�த'.1956-66 ஆ� ஆ5$களி� சனீா9ட%�, பாகிYதா%ட%� 
நைட�ெப�ற ேபா(களாE� வறசி நிைலயிE� வள()சி வ Sத� ெம�ல0 
�ைற�த'. 
ஆ5$� திட;க� (1966-67, 1967-68, 1968- 69) 
திட ஒ'0கீ$ 

இவ�றி� ெதாழி� ஒ'0கீ$ Q. 15.11 ேகா�யா�� 
�0கிய F>க� 

உர உ�ப�தி, உய( விைள)ச� விைதக� உ�ப�தி ஆகியZ�>0� 
��%Iைமயளி0க�பட'. 
வள()சி வ Sத�  

ெதாழி� வள()சி வ Sத� இ�த0 கால0கட�தி� ஆ5ெடா�>0� 7.6 
விM0காடாக இ��த'. 
நா�கா� ஐ�தா5$� திட�(1969-74) 
 நா�கா� ஐ�தா5$� திட கால�தி� ெதாழி� 'ைறயி� ெபா'�'ைற 
ஒ'0கீ$ Q.2864 ேகா�யா��.அதி� உ�0� இ��3 உர;க�, ெபேராலிய�, 
ெபேராலிய ேவதி�ெபா��க�, இ��3 கனிம� ஆகிய ெதாழி�கD0கா0� 
ெப�மள9 �தU$ ெச.ய�பட'. எதி(பா(0க�பட ஆ5$� ெதாழி� 
வள()சி வ Sத� 8 விM0காடாக  இ��த'. இ�திட0கா��தி� உ�ப�தி 
�ைற�தத�கான காரண;களாவன. 

க��3, ப��தி �தலான ேவளா5 4ல�ெபா�க� ப�றா0�ைற 
ஆ�ற�, நில0கI� ப�றா0�ைற, ெதாழிலாள( ேபாராட;க�, ேவைல 
நி>�த;க�, மனிதமணி ேநர இழ�3, ேபாதிய ேபா0�வர�' வசதியி�ைம, 
�ைறவான ஆ�ற�, பய�பா$, இ��3�ெதாழி�, இய�திர உேலா0த 
ெதாழி�க� ெபாறியிய� ப5ட;க�, ஆகியவ�றி� உ�ப�தி0 �ைற9 
ஆகியன ஆ��. 
ஐ�தா5$� திட� (1974-79) 
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ஐ�தா� திட�தி� ெதாழி�'ைற0�� Cர;க� ெதாழிE0�மா0 Q.10135 
ேகா� ஒ'0க�பட'.இதி� ெபா'� 'ைற0கான ஒ'0கீ$ Q.9600 
ேகா�யா��.ஊரக, சி>ெதாழி�கD0காக Q. 535 ேகா� ஒ'0கீ$ 
ெச.ய�பட'.இ�திட0 கால�தி� அ��பைட ெதாழி�'ைற  

(அ) \க(9 ப5ட;க� ஆகியவ�றி� விைரவான வள()சி  
(ஆ) பலவைக� ெதாழி�க�  
(இ) �Mைமயான ஆ�ற� பய�பா$  
(ஈ) தனியா('ைற ��%Iைம நி>வன;க�, இ�தியாவி� �தU$ 

ெச.ய வி��3� அய� நா$ நி>வன;க� – ஆகியவ�றி� மீ' 
விதி0க�ப���த க$பா$க� நS0க� ஆகியவ�றி�� வழ;க�படன. 
ஆறா� ஐ�தா5$� திட� (1980-85)  
 ஆறா� ஐ�தா5$� திட0 கால�தி� ெதாழி� ��ேன�ற�'0ெகன 
ெச.ய�பட ஒ$ ெமா�த ஒ'0கீ$ Q.2200 ேகா�யா��.இதி� 
ெபா'�'ைற ஆகியவ�>0காக �ைறேய Q.4300 ேகா�/�, 13,000 ேகா�/� 
ஒ'0க�படன.கா(க�, இ� ச0கர ஊ(திக�, ெச�திெதாட(30 க�விக� 
ஆகியன எதி(பா(0க�பட இல0கி�� அதிகமாகேவ உ�ப�தி 
ெச.ய�பட�.அரசி� தாராள ெகா�ைகயினா� இ��ைகய வா.�3 
ஏ�பட'. 
ஏழா� ஐ�தா5$� திட� (1985 -1900) 

ெப��ெதாழி�, ந$�தர ெதாழி�கD0� Q.19710 ேகா� ஏழா� 
திட0கால�தி� ஒ'0கபட'.ஊரக� ெதாழி� சி> ெதாழிகD0காக Q.2750 
ேகா� ஒ'0கீ$ ெச.ய�பட'.ெதாழி� ��ேன�ற�ைத எளிைம�ப$�திட� 
ெதாழி� உIம0 ெகா�ைகைய அரC தள(�திய'.அ��பைட� ெதாழி�களி� 
வள()சி0�� அ��பைட வசதிகளி� ெப�0க�தி��� ேபாதிய கவன� 
ெசE�த�பட'.திடமிட வள()சி இல0� 8 விM0கா$ ஆனா� 
உ5ைமயி� சாதி0க�பட வள()சி 8.4 விM0காடா��. 
எடா� ஐ�தா5$� திட� (1992-1997) 

எடா� திட0கால�தி� ெதாழி�க� ம�>� Cர;க� ெதாழிE0காக, 
ெபா'� 'ைற நி>வன;கD0� ஒ'0கீ$ ெச.ய�பட' Q. 40,673 
ேகா�யா�� 
ஒ�பதா� ஐ�தா5$� திட� (1997-2002) 

எடா� ஐ�தா� திட� 1997 மா() 31 ஆ� நா� நிைற9�ற'.ஒ�பதா� 
திட� 1997 ஏ�ர� 1 ஆ� நா� ெதாட;க�பட'.ஆனா� அரC இ>தியாக 
1999 பி�ரவIயி�தா� இ�திட�தி�� ஒ�3த� வழ;கிய'. அரசிய� 
நிைலய�ற த�ைமகளாE� மா�ற;களாE� திட� உIய கால�தி� 
�ைறயாக� ெதாட;க�பட  ேபாதிE� இர5டா5$க� கழி�ேத ஒ�3த� 
அளி0க�பட'. 
ெப��ெதாழி�க� 
இ�தியாவி� கட�த கால�தி� ஆ;கிேலய பாணியி� அைம�த ெதாழி� 
3ரசி எ'9� நிகழவி�ைல.அய� நா$ 4லதன�'ட%� ெதாழி� 
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�ைன9ட%�, F�ய ஒ� �ய�சி 19 ஆ� `�றா5�� 
ேம�ெகா�ள�பட'.இ�திய �தலாளிக� இ�த� ெதாழி� ��ேன�ற 
நடவ�0ைககளி� ஈ$�படன(.அரC� ெதாழி� 'ைற ��ேன�ற�'0� 
ஆதரவளி�த'. வி$தைல0��  பி�ன�� ஐ�தா5$� திட;க� 
ெசய�ப$�த�பட பி�ன�� ெதாழி� 'ைற வள()சி, �றி�பாக� 
ெப��ெதாழி�களி� வள()சி ேவக� ெப�ற'. 
ெப�� ெதாழி�கைள \க(9� ப5ட� ெதாழி�க� எ�>�, 4லதன� 
ப5ட� ெதாழி�க� எ�>� பிI0கலா�, இ��3 எஃ�� ெதாழி� ப��தி 
ெநச9� ெதாழி� ஆகியன 4லதன� ப5ட�ெதாழி�களி� அட;�� 
இ��3 எஃ�� ெதாழி�க�  
 இ��3 எஃ� ெதாழி�க� பல `�றா5$க� 
ெதா�ைம/ைடயனவா��.நா�� சிற�பான ெதாழி�களி� அ'9� 
ஒ�றா��. 
 இ��3 எஃ� ெதாழி� ம�ற அைன�' ெதாழி�களி� 
��ேன�ற�'0�� அ��பைடயாக அைமவதா� இதைன� தாய� ெதாழி� 
எ�றைழ�ப(.1990 -91 இ� 13.5 மி�லிய� ட�க� இ��3 
உ�ப�தியாயி�>.இ'ேவ 2000-01 இ� 29.3 மி�லிய� ட�களாக உய(�த'. 
இ��3 ெதாழி�களிE�ள சி0க�க�  
 �ைறவான ஆ�ற� பய�பா$, 4ல�ெபா�� கிைட0க� ெபறாைம, 
ெதாழிலாள( அைமதியி�ைம, ெப�கிவ�� ேதைவ, நி�வகி0க�பட விைல 
ஆகியன இ��3 எஃ� ெதாழி�களிE�ள சி0க�களா��. ஒ$ ெமா�த 
ஆ�ற� பய�பாெட�ப' 80 விM0கா$0� �ைறேவயா�� 
சி0க�கைள� தS(0க அரசி� நடவ�0ைகக� 

1973 ஆ� ஆ5$ இ�திய இ��3 ஆைணய� எ�கிற அைம�ைப 
ஏ�ப$�திய'.இ��3 உ�ப�தியாள�0� நியாயமான இலாப� கிைட0��. 
\க(ேவா�0�� பய� ஏறப$� வைகயி� விைல உய(ைவ� த$0க9� 
அரC ஒ� F$0 �Mைவ ஏ�ப$�திய', 

1991 ஆ� ஆ5$ ஜSைலயி� 3திய ெதாழி� ெகா�ைகைய அறி�க�ப$�தி 
அத� வாயிலாக எ�லா வைகயான விைல0 க$�பா$கைள/� அரC 
அக�றிய'. 
ப��தி ெநச9� ெதாழி� 
 நா�� மிக� பழைமயான, ெபIய ெதாழி�கD� ப��தி ெநச9� 
ெதாழிE� ஒ�றா��.'ணி உ�ப�தி� ெதாழிலி� இ�தியா உலகி� 
இர5டாமிட�ைத வகி0கிற'. 
 1950- 51 இ� ப��தி  'ணி உ�ப�தி 4215 மி�லிய� ச'ர மீடராக 
இ��த'. 200-01 இ� 19718 மி�லிய� ச'ர மீட(களாக உய(�த'.ப��தி 
`� உ�ப�தி சரீாக உய(�' வ�கிற'.த�ெபாM' இ�திய ப��தி 
ஆைடக�, ஆய�த ஆைடக� ஆகியவ�றி� ஏ�>மதியி� �தலிட�ைத 
வகி0கிற'.ப��தி `லிைழக�, ஆய�த ஆைடக� ஆகியவ�றி� ஏ�>மதி 
மதி�3 1970-71 ஆ� ஆ5�� Q.84 ேகா�யாக இ���'. 
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ெதாழி� நி>வன;க� 
1. இ�திய� ெதாழி� நிதி0 கழக� 
2. இ�திய� ெதாழி� ��ேன�ற வ;கி 
3. இ�திய ெதாழி� கட� �தலி$0 கழக� 
4. bனி �ரY ஆஃ� இ�தியா 
5. இ�திய� ெதாழி� ம> சரீைம�3 வ;கி 
6. ேதசிய சி>ெதாழி� கழக� 
7. மாநில நிதி0கழக�\ 
8. இ�திய சி> ெதாழி� ��ேன�றவ;கி 
1948 ஆ� ஆ5$�  ெதாழி� ெகா�ைக 
 இ�திய அரC தன' �தலாவ' ெதாழி� ெகா�ைகைய 1948� ஆ5$ 
ஏ�ர� தி;களி� ெவளியிட�பட'.இ�த0 ெகா�ைக0கிண;க 
ெதாழி�கைள அரC நா�� வைகயாக� பிI�த'. 
1. அரசி� ��%Iைம� ெதாழி�க� 
2. அ��பைட�  ெதாழி�க� 
3. அரசினா� க$�பட$�த�பட ெதாழி�க� 
4. ��றிE� தனியா( 'ைறயி� இய;�� ெதாழி�க� 
1948 ஆ� ஆ5$� ெதாழி� ெகா�ைகயி� ேநா0க;க� 
1. ம0க� அைனவ�0�� ச�வா.�3� சம நSதி/� கிைட0க0F�ய 

சம�'வ ச��தாய�ைத நி>9த� 
2. வள;கைள) ெச�ைமயாக� பய�ப$�தி ம0களி� வாd0ைக� தர�ைத 

உய(�'த� 
3. ேவளா5ைம உ�ப�திைய/� ெதாழி� உ�ப�திைய/� ெப�0�த� 
4. அைனவ�0�� ேவைலவா.�ைப உ�வா0கி� த�த� 
5.  திட0 �Mைவ  ஏ�ப$�தி, திடமிடைல வலி/>�த� 
6. ெதாழி� மயமா0கலி� அரசி�, தனியாI� ெபா>�3கைள தS(மானி�த� 
7. தனியா( 'ைற� ெதாழி�கைள ஒM;�ப$�'த�) 
1956ஆ� ஆ5$� ெதாழி� ெகா�ைக 
 இ�தியாவி� �றி�பிட�த0க ��ேன�ற� ஏ�படைமயா� 1948 ஆ� 
ஆ5�� ெதாழி� ெகா�ைக0�) பி�3, இர5டாவ' ெதாழி�ெகா�ைக 1956 
ஆ� ஆ5$ வ��பட'. இ0ெகா�ைகயி� ேநா0க;களாவன 
1. ெச�வ�மான ஏ�ற�தாd9கைள0 கைளத� 
2. ��>Iைமைய/�, ெபா�ளாதார ஆ�ற� ஒ� சிலIைடேய 

�விவைத/� த$�த�  
3.  ெபா'�'ைறைய வளர�த� 
4. மிக�ெபIய இய�திர;கைள� தயாI0�� ெதாழி�கைள� ெப�0�த� 
5.  ெபா�ளாதார வள()சிைய/� ெதாழி�மயமா0கைல/� 

விைர9ப$�'த� 
த� �M -1969 
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 ெதாழி� உIம� வழ;�� �ைறயி� தSைமகைள� ப�றி ஆரா.�திட 1967 
ஜSைலயி� ெதாழி� உIம0 ெகா�ைக ஆ.90 �M ஒ�ைற அரC தி�.த� 
எ�பவI� தைலைமயி� அைம�த'.இ�த0 �M விIவான ஆ.9கைள 
ேம�ெகா5ட'. அ' வd;கிய உIம;க� சIயாக� பய�ப$�த�படாைம, 
�ைறய�ற ஆ�ற� க$�பா$, ஒேர ப5ட�ைத உ�ப�தி ெச.ய அ%மதி 
ேகாI பல வி5ண�ப;க� அ%�3த�, 3திய ெதாழி� �ைனேவா(கைள� 
த$�த�, பல நிதி நி>வன;களிலி��' ஒேர ெதாழி� நி>வன� ஒேர 
ேநர�தி� ெப��ெதாைககைள0 கடனாக� ெப>த� –ஆகிய ப�ேவ> 
�ைறபா$கைள/� �ைறேக$கைள/� க5டறி�த'. இ0�ைறபா$கைள0 
க5டறி�த பி�ன( அவ�ைற0 கைள�தி$� �க�தா�, அவ�றி0�� 
ெபா��தமான ெதாழி� உIம� வழ;�� �ைறைய இ0�M 
பI�'ைர�த'.அத�ப� ெதாழி�Fட;க� சில வைகயாக பிI0க�படன. 
அைவ அ��பைட�'ைற, சி> ெதாழி� 'ைற, ப5ட;கைள உ�ப�தி 
ெச.தி$� ெதாழி� 'ைற, எRசி/�ள ெதாழி�க� எ�பனவா�� 
அத� பி�ன( இ�திய அரC “த�’ �Mவி� பI�'ைரைய கவனமாக 
ஆரா.�' தன' ெதாழி�ெகா�ைகைய 1970 ஆ� ஆ5$ அறிவி�த'. 
1970- ஆ� ஆ5$� உIம0 ெகா�ைக 

ெதாழி� உIம0 ெகா�ைக ஆ.90 �Mவி� பI�'ைரகைள அரC 
ஏ�>0 ெகா5$ அத�ப� 1970 ஆ� ஆ5$� ெதாழி�ெகா�ைள ஒ�ைற 
அரC அறிவி�த'.அத�ப� ெதாழி� உ�ப�தி ஐ�' பிI9களாக� 
பிI0க�பட'.அைவ அ��பைட�'ைற, F$�'ைற, ந$�தர�'ைற, சி> 
ெதாழி� 'ைற, F$�'ைற எ�பனவா��.உIம� வழ;கலி� 
F$�'ைற0� ��%Iைம வழ;க�பட'. 

��>Iைம வள()சிைய/�, ெச�வ� ஒ� சிலIட�திேலேய 
�விவைத/� த$�தி$� ேநா0க�'ட� அரC ��>Iைம வாணிக0 
க$�பா$ சட� ஒ�ைற 1969 ஆ� ஆ5$ ெகா5$ வ�த'. இ�த) 
சட�தி� �றி0ேகாD0ேக�ப 1970 ஆ� ஆ5$ ெதாழி� உIம0 ெகா�ைக 
வ��பட'. 
1977 ஆ� ஆ5$ ெதாழி� ெகா�ைக 

1977 ஆ� ஆ5� பதவிேய�ற ஜனதா அரC தன' ெதாழி� ெகா�ைகைய 
அ�த ஆ5�ேலேய அறிவி�த'. நா$�3ற� ெபா�ளாதார�ைத/�, 
ேவளா5ைமைய/�  வள(�திட ஜனதா அரC வலி/>�திய'. நா$� 
3ற�ப�திகளி� சி> ெதாழி�கD0�� ��ைச� ெதாழி�கD0�� இ�த 
அரC அளி�த' 
சி> ெதாழி�க� 4�> பிI9களா0� பிI0க�படன அைவ. 
1. Cயேவைலவா.�ைப வd;கி$� ��ைச� ெதாழி�க� 
2. Q. 1 லச� ெப>மான��ள இய�திர;கைள/� க�விகைள/� 

உ�ப�தி ெச.வன �>� ெதாழி�க� 
3. Q. 15 லச� வைர �தU$ ெச.'�ள சி> ெதாழி�க� ஆகியனவா��. 
1980 ஆ� ஆ5$� ெதாழி� ெகா�ைக 



 

17 | P a g e      STUDY CIRCLE, DISTRICT EMPLOYMENT OFFICE, VILLUPURAM ,  

                                                           PHONE NO  - 04146  226417 

 

 

 

 1956 ஆ� ஆ5$ ெதாழி� ெகா�ைகைய ேம�ப$�தி 1980 ஆ� ஆ5�� 
ம>ப�/� அறி�க�ப$�த�பட'. நாைட விைரவாக9�, பரவலாக9� 
ெதாழி�ம.மா0க, அரC உ>தி g5$�ள'  எ�பைத இ0ெகா�ைக 
ெதளி9ப$�திய'. ெதாழி� உIம0 ெகா�ைகைய� ெபா��தவைர அரசி� 
மன�பா�ைமயி� மா�றேம�பட'. ெப��ெதாழி�கD0�  ஆதரவாக 
வி$தைல0�� பி�ன( �த� �ைறயாக� ெதாழி� உIம� ெகா�ைக 
தள(�த�பட'. ��>Iைம க$�பா$) சட,�, அய� நா$) 
ெச�வாணி ஒM;��ைற) சட� ஆகியவ�றிலி��' ெப��ெதாழி�க� 
வி$வி0க�பட�. 
1980 ஆ� ஆ5$� ெதாழி� ெகா�ைகயி� �றி0ேகா�க� 
1. உ�ப�தி ஆ�றைல �Mைமயாக� பய�ப$�தி, உ�ப�திைய� 

ெப�0�த� 
2. விைரவாக, பரவலாக நாைட� ெதாழி�மயமா0கி� ப5ட;க� 

நியாயமான விைலயி� கிைட0க) ெச.த� 
3.  எIச0தி, ேபா0�வர�', நில0கI ஆகிய இ$ெபா��க� 

ப�றா0�ைறைய� ேபா0�த� 
4. அறிவா(நத �ைறயிE� ெதாழி� உIம� வழ;கE� 

தாராளமயமா0கE� 
1984ஆ� ஆ5$� ெதாழி� ெகா�ைக 

ெதாழி� உIம0 ெகா�ைகைய அறி90�� ெபா��த�ைடயதா0கி� 
தாராளமயமா0கிட அரC ��ெவ$�த'. அத�ேக�ப 1984 ஆ� ஆ5$ 
ெதாழி�ெகா�ைக வ��பட', ஒ� ெதாழி�Fட� பி� த;கிய� ப�தியி� 
அைம�தி��தா� அதைன ��>Iைம0 க$�பா$) சட�, அய� நா$) 
ெசலவாணி ஒM;��ைற) சட� ஆகியவ�றிலி��' அரC வி$வி�த'. 
ேமE�, அ�ப��பட 23 ெதாழி�க� உIம� ெபறேவ5�ய 
கடாய�திலி��' வி$வி0க�பட�. 

 
ெதாழி� உIம� ெப>வத�கான வர�ைப உய(�'த� 
 

��>Iைம0க$�பா$) சட�தி� ப� Q.20 ேகா� என 
வைரய>0க������ நி>வன;களி� ெசா�' வர�3 Q.100 ேகா�யாக 
உய(�தபட'. ��>Iைம0 க$�பா$) சட�, அய�நா$ ெசலவாணி 
ஒM;��ைற) சட� ஆகியவ�றி� கீd வாராதா பி�த;கிய ப�திகளி� 
ெதாட;க�ப$� ெதாழி�கD0� அவ�றி� �தU$ Q. 50 ேகா� வைர 
இ��தா� அவ�>0� உIம� ெப>வதிலி��' 
வில0களி0க�பட'.தாராளா உIம� வழ;�� திட�தி� விைளவாக 
��>Iைம0க$�பா$) சட�தி� பி�யிலி��' ஏற0�ைறய 112 
நி>வன;க� வி$படன.கடாய� உIம� ெபறேவ5�ய ெதாழி�களி� 
எ5ணி0ைக 56லி��' 26 ஆக0 �ைற�த'. 
1991 ஆ� ஆ5$� ெதாழி�ெகா�ைக 
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தாராளாமய அh��ைறயி� ஏ�கனேவ ெப�ற பய�கைள� ெதாட(�' 

ெப�றி$� வைகயி� இ�திய அரC தன' 3திய ெதாழி� ெகா�ைகைய 1991 
ஆ� ஆ5�� அறிவி�த'.இ�த அறிவி�ைப� ெதாட(�', இ�திய� 
ெபா�ளாதாரா� க$�பா$கைள0 கட�' அ;கா�� ெபா�ளாதாரமாக 
உ�ெவ$0க� ெதாட;கிய'. ஏ�கனேவ ெப�ற படறிவி� அ��பைடயி� 
ெதாழி�ெகா�ைகயி� தவ>கைள/�, பலவ Sன;கைள/� தி��த9�, 
உற0க நிைலயிலி�0�� ெதாழி� 'ைற0� விழி�ேப�ப$�த9�, ேவைல 
வா/�ைப உ�வா0கி� த�சா(3 நிைலைய ஏ�ப$�திட9�, ப�னாடளவி� 
ேபா�யி$� திறைன வள(�திட9� 3திய ெதாழி� ெகா�ைக �றி0ேகா� 
ெகா5$�ள'. 
1991 ஆ� ஆ5$ ெதாழி�ெகா�ைகயி� ேநா0க;க� 
 
1. அதிகாரவ(0க�தினI� பிIயிE��' இ�திய� ெதாழி�கைள 

வி$வி�த�. 
2. உலக�ெபா�ளாதாரா'0� ஈ$ ெகா$�') ெசய�ப$� வைகயி� இ�திய 

ெபா�ளாதாரா�ைத�  தாராளமயமா0க�. 
3. ேநர� அய�நா$� 4லதன�தி� மீதான க$�பா$கைள நS0�த� 
4. உ�நா$� ெதாழி�கD0� ஆதரவாக ��>Iைம0 க$�பா$) 

சட�தி� க$�பா$கைள� நS0�த� 
5. பல ஆ5$களா0 நட�தி� இய;கி வ�த ெபா'� 'ைறயி� 

Cைமகைள0 �ைற�த� 
1. ெதாழி� உIம� வழ;க� 

 
3திய ெபா�ளாதார0 ெகா�ைகயான' ேதைவய�ற காலதாமத�ைத     

ஒழி�' அைன�' விதி�ைறகைள/� 
ெவளி�பைடய0கிய'.ெதாழி�Fட�;களி� ஆ�றைல �Mைமயாக� 
பய�ப$�திட இ' ஒ� i5$ேகாலாக விள;கிய'.அரC ெதாழி�கைள0 
க$�ப$�திய நிைலயிலி��' வழிகா$� நிைல0� மாறிய'. 

 
 

2. அய�நா$� 4லதன� 
இ�திய நி>வன;களி� ேநர� அய� நா$ �தU$ வரேவ�க�பட'. 
��%Iைம� ெதாழி�களி� 51 விM0கா$ வைர அய� நா$ �தU$0� 
ஒ�3த� வழ;க�ப$� 

3. அய�நா$� ெதாழி� \ப ஒ�ப�த;க� 
 இ�திய ெதாழி� நடவ�0ைககளி� ந�ல மா�ற;கைள� 3��த ேவ5� 
அய� நா$�ெதாழி�  \ப�ைத இற0�மதி ெச.' ெகா�ள9� ெதாழி� 
\ப ஒ�ப�த;கைள) ெச.' ெகா5$ உடன�யாக ஒ�3த� வழ;கிட இ�திய 
அரC தS(மானி�த'. 
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4. ெபா'�'ைற ேமலா5ைம 
 1954 ஆ� ஆ5$ ஆவ�யி� நைட�ெப�ற கா;கிரC மாநா�� சமத�ம 
ச�தாய� அைம0க உ>தி g5டைமயா� ெபா'�'ைற நி>வன;கD0� 
�த�ைமயிட�� ��%Iைம/� அளி0க�படன. 

1. ெபா'�'ைறயி� கவனமான', பா'கா�3, உய( ெதாழி�\ப�, 
அ��பைட வசதிக� ஆகியவ�ைற ேநா0கி அைம�தி�0��. 
ெபா'�'ைற0ெக�> சில 'ைறக� ஒ'0க�ப��0�� 

2. ெபா'ம0கைள ஈ$பட) ெச.ய9�, நிதி ஆதார;கைள� ெப�0கிட9�, 
அரC� ப;�களி� ஒ� ப�திைய, F$ற9 நிதி, நிதி நி>வன;க�, 
ெபா'ம0க�, ெதாழிலாள(க� ஆகிேயா�0� வி�பைன ெச.ய�ப$� 

3. நS5ட காலமாக நட�தி� இய;கி வ�� ெபா'�'ைற நி>வன;கைள, 
ெதாழி� நிதி ம>கடைம�30 �Mவி� ஆ.90� அ%�பிைவ�', 
3�'யி�ட �ய�சி ேம�ெகா�ள�ப$�, பணியாள(களி� 
உIைமகைள0 கா�திட� ேபாதிய பா'கா�3 நடவ�0ைகக� 
ேம�ெகா�ள�ப$�. 

4. ெபா'�'ைற நி>வன;க� மிக9� ெதாழி� jதியாக வாணிக0 
க5ேணாட�தி� ெசய�பட அ%மதி0க�ப$� 

5. ெபா>�3, ேம�பா$, ெசய�பா$ ஆகியவ�றி� F$தலான உIைம 
அளி0க�ப$� 

5. ��>Iைம, வாணிக நடவ�0ைக க$�பா$)  சட� தி��த� 
     1991 ஆ� ஆ5�� 3திய ெதாழி� ெகா�ைகயி� ெதாட()சியாக ெதாழி� 
'ைறயிE� ��>Iைம வாணிக நடவ�0ைக க$�பா$) சட�திE� பல 
மா�ற;க� ெச.ய�படன. 

1.  ��>Iைம, வாணிக நடவ�0ைக0 க$�பா$) சட�திE�ள 
��>Iைமைய0 க$ப$�த0F�ய பிI9கைள தி��'த� 

2.  �ைறய�ற ெதாழி� நடவ�0ைககைள ேம�ெகா�ேவா( மீ' 
நடவ�0ைக எ$�திட ��>Iைம வாணிக நடவ�0ைக க$�பா$ 
�Mவி�� ேமE� அ�கார;க� வழ;க�படன. 

3. ��>Iைம வாணிக நடவ�0ைக0 க$�பா$ �Mவி� கீdவ�� 
நி>ம;க� ெச.தி$� �தU$கைள ��னதாகேவ ஆ.9 ெச.தி$� 
�ைற நS0க�ப$� 

4. தி��த�பட ��>Iைம வாணிக நடவ�0ைக0 க$�பா$) 
சட�தி�ப�, இ)சட�தி� கீdவர0F�ய நி>வன;க� ப;�கைள 
வி�க9�, வா;க9� விதி0க�பட க$�பா$ நS0க�பட'.  

சி>ெதாழி�கD0கான 3திய ெகா�ைக 
 3திய ெபா�ளாதார0 ெகா�ைகைய அறி�க�ப$�திய 19111 ஆ� 
ஆ5$� �த�, சி>ெதாழி�க�, �>�ெதாழி�க� ஆகியவ�>0கெகன 
3திய ெதாழி�ெகா�ைகைய/� அரC அறிவி�த'. சிற�3 வசதிகைள/� 
பய�ப$�தி0 ெகா�D� வைகயி� சி> ெதாழி�கD0கான வைரயைற 
விI9�ப$�த�பட' 
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 சி>ெதாழி� நி>வன;களின ேதைவைய நிைற9 ெச.திட ஓ( 
அைம�ைப ஏ�ப$�'வ' என உ>தி Fற�பட'. பணிக�  'ைற 
�>�ெதாழி� 'ைற என ஏ�>0ெகா�ள�பட'. �>�ெதாழிகD0கான 
�தU$ Q.5 இலசமாக  உய(�த�பட' ஏ�>மதி ெதாழி� Fட;க� 
'ைண� ெதாழி�க� ஆகியவ�றி� ��U$ அள9 Q.75 இலசமாக 
உய(�த�பட'. 4ல�ெபா��கைள0 ஒ'0�வதி� சி> 
�>�ெதாழி�கD0� ��%Iைமைய வழ;க�பட'. 
ெதாழி� உIம� வழ;�� �ைறைய ஒM;��ப$�திட இ�திய 
நாடாDம�ற�தி� 4�> சட;க�  நிைறேவ�ற�படன. அைவ  
1. சி>ெதாழி� ��ேன�ற ஒM;��ைற) சட� - 1951  
2. ��>Iைம வாணிக நடவ�0ைக0 க$�பா$) சட� (1969)  
3. ெசலவாணி ஒM;��ைற) சட� (1973) ஆகியனவா�� 
 
தனியா( மயமா0கE� அரC �தUைட வி�றE� 
தனியா(மயமா0க� 
1994-95 ஆ� `�றா5$ �த� நட�தி� இய;�� ெதாழி�கD0க 
நிதிநிைல அறி0ைகயி� நிதி ஒ'0கீ$ ெச.வ' நி>�த�பட'. 
ெபா'�'ைற நி>வன;களி� ெசய�பாைட அ;கா� �ைற 
க$�பா$0� ெகா5$ வர ேத(�ெத$0க�பட சில ெபா'�திைற 
நி>வன;களி� �தU$கைள வி�பத�� அரC ��ெவ$�த'. 
4லதன�ைத/ம ெசய� திறைமைய/� ெபா'�'ைற ேம�ப$�தாத 
காரண�தா�, அ5ைம0கால� ப�னா$� ேபா0�கD0ேகறப, 
ேதைவ�ப$� நி>வன;கைளெய�லா� தனியா( மயமா0கிவி$வ' 
ெபா��தமானதெதன அரC ��ெவ$�த'. 
தனியா(மயமா0க� 4�> நடவ�0ைககைள உ�ளிடதா��. அைவ  
1. உIைமயாள( நடவ�0ைகக�  
2. அைம�3 நடவ�0ைகக�  
3. இய0க நடவ�0ைகக� எ�பனவா��. 

உIைமயாள( நடவ�0ைகக� 
ெபா' நி>வன�தி� உIைமைய ஒ$ ெமா�தமாகேவா ப�தியாகேவா 
தனியா�0� மா�>� நடவ�0ைகக� உIைமயாள( நடவ�0ைககளா��. 
இZ9Iைம மா�ற� அதிக அளவானதாக இ��தா�, தனியா( 
மயமா0கE� அதிகமாக இ��பதாக� ெபா�� 

அைம�3 நடவ�0ைகக� 
      அரசி� க$�பாைட வைரய>0�� வைகயி� அைம�3 சா(�த 
நடவ�0ைகக� பல இதி� அட;�கி�ற�.அைவ 

1. பி��3 நி>ம அைம�3 : இதி� ��ெவ�0�� ேம�மட அள9 
அதிகார;கைள/�, சி> நி>வன;க� தைடயி�றி) 
ெசய�ப$�'வத��� ேபாதிய அள9 த�னாசி வழ;க0F�ய 
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அதிகார;கைள/� அரC அ�ல' ஒ� ெபIய நி>வன� 
த�ன0தேத ைவ�'0ெகா�D�. 

2. ��தைக0� வி$த�  : ஒ� ெபா' நி>வன�தி� உIைமைய 
மா�றாம� ஒ� �றி�பிட கால�'0� தனியா�0�0 
��தைக0ேகா வாடைக0ேகா வி$த� 

3 ம> அைம�3 
நிதி ம> அைம�3, அ��பைட ம> அைம�3 ஆகிய இ�வைக ம> 
அைம�3க� உ�ளன. ெபா'�'ைற நி>வன;கைள அ;கா�0 
க$�பா$ �ைற0�0 ெகா5$ வ�வத�� உIய ேநா0க;கைள0 
ெகா5டைவேய சி0கன�ப��'த�, ெபா'�'ைற நி>வ�;க� 
ேம�ெகா�ளவ5�ய வாணிக நடவ�0ைககைள� தS(மானி�த� 
ஆகியவ�>0காக இ�நடZ�0ைகக� ேம�ெகா�ள�ப$கி�றன 
இய0க நடவ�0ைகக� 
நி>வன;களி� ஆ�றைல திறைமைய ேம�ப$�த9� 
வாணிக�த�ைமைய ஏ�ப$�த9மான �ய�சிக� இ�த நடவ�0ைககளி� 
ஏ�ப$�த9மான �ய�சிக� இ�த நடவ�0ைககளி� 
அட;��.ெபா'�'ைறகளி� இ�த இலசிய;கைள) சாதி�திட பி�வ�� 
நடZ�0ைகக� ேம�ெகா�ள�படன. த�னாசி நிைல அளி�த�, 
உ�ப�தி� திறைன உய(�திட� ேதைவயான ஊ0கமளி�த�, �தUைட� 
ெப�0�த�, ச�ைதயிலி��' 4ல�ெபா��கைள வி��ப0 ெகா��த� 
ெச.த� 
ெபா'�'ைற நி>வன� ப;�கைள வி�ற� 
ெபா'�'ைற திற�பட) ெசய�ப$த� எ�ப' அரC அளி0�� ஆதரைவ� 
ெபா��த'.ஆனா� பல ெபா'�'ைற நி>வனஙக� அரC ஆதரைவ� 
ெப�ற பி�ன�� நட�தி� பல ஆ5$களாக இய;கி 
வ�கி�றன.வIக$ேவாI� பண�திலி��' ெபா'�'ைற 
நி>வன;களி� நட�ைத ஈ$க$வ' எ�ப' ஏ�க ��யாத ஒ�றா��. 
எனேவ தா� அவ�றி� �தU$க� தனியா�0� வி�பைன ெச.ய ��9 
ெச.ய�ப$கினற' 

வ>ைம 

• அ��பைடேதைவகைளg(�திெச.யஇயலாதநிைல. 
� திட0�M – வ>ைமமதி�பீைடெவளியி$�அைம�3 

(மாதா�திரதலா\க(9ெசலவின;கைள�ெபா>�'திட0�Mவிட�அறி0
ைகசம(பி0��) 

� வ>ைமஅளவ S$உ5h�உணவி�கேலாIஅளைவெபா>�'கணககிட�ப
$� 

� கிராம�3றவ>ைம – 2400 கேலாI   , நக(3றவ>ைம   - 2100 கேலாI 

� வ>ைமஅளவ S$ 

� வ>ைமஅளவ S$ – வ�மான�ைத0ெகா5$�அளவ S$ெச.வ( 
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� 2004-05 

ெட5$�க(�Mவி�பI�'ைரப�மாதா�திரதலாவ�மான\க(9ெசல9 

� கிராம� – Q. 454 

� நகர�   - Q. 540 

� 2012 – 13 

ர;கராஜ��Mவி�பI�'ைரப�மாதா�திரதலாவ�மான\க(9ெசல9. 

� கிராம� – Q. 690 

� நகர�   - Q. 870 

வ>ைமஅளவ S$�M0க� : 

� ேதசியதிட0�M – 1936 – சதவிகிதஉண9 -2400 �த� 2800      

கேலாIகைளெகா5��0கேவ5$� 

� ெபா�ளாள(க� (ம) ச4கசி�தைனயாள(க��M : 1962 

ேககி�, ராZ, nம�நாரயண�, 

அேசா0ேம�தாேபா�ேறா(இ0�Mவி�இ��தன( 

� கிராமவ>ைம – Q. 100 மாத� 

� நகரவ>ைம   - Q.  125 மாத� 

� த�ேட0க(ம�>�நS�க�ரா��M  1971 

� கிராமவ>ைம  -Q. 180/ மாத� 

� நகரவ>ைம    - Q. 270/ மாத� 

� கேலாIஅள9 – 2250 

� ர;கராஜ��M(2013) – வ>ைமயி�சதவிகித� – 21.9 % 

� NSSO - 2004 -05 வ>ைமசதவிகித� – 37.2 % 

� 2010 -11  வ>ைமசதவிகித� – 29.8 % 

வ>ைமந)C)oழ� : 

ெபா�ளாதார�வள()சிபாைதையேநா0கி)ெச�லேவ5$மானா�வ>ைம
ந)C)oழலி��'ெவளிவரேவ5$� 

 

�ைற�தஉ�ப�தி             �ைற�தவ�மான�                �ைற�தேதைவ 

 
 
4லதன�ப�றா0�ைற                 �ைற�த�தU$ 

 
வ>ைம0கானகாரண;க�: 

கிராம� 
• அதிேவக ம0க� ெதாைக வள()சி 
• �ைறவா� தலா வ�மான� 
• ெப�மள9 ேவைலயினைம 
• 4லதன� ப�றா0�ைற 
• பைழைமயான ெதாழி� \ப� 
• வடார ேவ>பா$க� 
• பணவ S0க� 
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• F$0 �$�ப அைம�3 �ைற 
• ெபா') ெசா�' ஆதார;க� 
• வள()சி/றா நிைல 
• �ைற�த வள()சி வ Sத� 
• வ�மான ஏ�ற�தாd9 
• ஊழ� 

நகர� 
• நகர�ைத ேநா0கி நக�� ம0க� 
• �ைற�த ேவைலவா.�3 
• ம0க� ெப�0க� 
• ேபாதிய ��யி��3 வசதியி�லாைம 
• ெபா' வினிேயாக �ைற – PDS சIயான �ைறயி� ெசய�ப$�தாைம 

 
வ>ைம ஒழி�3 திட;க� 
 
கிராம� நகர� 
1. 20 அ�ச�திட� (1975)வ>ைம ஒழி�3 
(ம) வாdவாதார�ைத உய(�'த� 

SEPUP –Self Employed Programme for 
Urban Poor -1986 (நக(3ற 
ஏைழ0கான Cயேவைலவா.�3 
திட� 

2.ேவைல0� உண9திட� 1977-78 (Food for 
workprogramme)கிராம�3ற ேவைலயி� 
ஈ$ப$ேவா(0� உண9 தானிய� 
வழ;�த� 

2.NRY – Nehru Rozgar Yojana -1989 
ேந� ேராYகா( ேயாஜனா 

3.ஆ��ேதாதயாேயாஜனா 1977-78 SUWE – Scheme of Urban Wage 
Employment -1990  
ஒ� லச�தி��� �ைறவான 
ம0க� ெதாைகைய0 ெகா5ட 
நகர�தி� �றி�பிட ப�தியி� 
வாM� Cய ேவைலவா.�ைப 
ஏ�ப$�'� திட� 

4.IRDP – Intergreted Rural development programme  
ஒ�;கிைண�த ஊரக வள()சி திட� -
1979  கிராம�3ற ஏைழம0கD0� Cய 
ேவைலவா.�ைப ஏ�ப$�'த� 

4. PMIUPEP – Prime minister’s integrated 
Urban Poverty cradication programme -1995 
பிரதா�  ம�திI ஒ�;கிைண�த 
நகர வ>ைம ஒழி�3 திட� 

5.TRYSEM – Training Rural Youth for self 
Employment -1979 (கிராம�3ற 
இைளஞ(கD0கான Cயேவைலவா.�3 
பயி�சி� திட�) 18 வய�தி�� ேம�பட 
கிராம�3ற இைளஞ(கD0� –

5. NSAP – National social Assistance 
Programme ேதசிய ச4க உ�தரவாத  
திட� -1995 
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Cயேவைலவா.�30கான பயி�சி 
வழ;�த� 
6. NREP – National Rural Employment Programme -
1980 ேதசிய ஊரக ேவைலவா.�3 உ>தி 
திட� 

6. SJSRY – Swarnajayanthi sathari Rozgar 
Yojana Yவ(னெஜய�தி சகாI 
ேராYகா( ேயாஜனா 
நக(�3ற�தி� 
ேவைலயி�லாதவ(கD0� 
ேவைலவா.�ைப ஏ�ப$�'த� 

7.RLEGP – Rural landless Employment guranatee 
programme -1983 (நில� இ�லாதவ(0� 
ேவைலவா.�3 உ>தி திட�) 

7. NSDP-1996 National slum development 
programme (ேதசிய Yசல� 
ேம�பா$� திட�) 

8. JRY – Jawahra Rozgarr Yojana (ஜவஹ( 
ேராYகா( ேயாஜனா) கிராம�3ற 
ேவைலயி�லாதவ(0� ேவைலவா.�ைப 
ஏ�ப$�'த� 

 

9. EAS – Employment assutrance scheme -1993 
(ேவைலவா.�3 உ>தி திட�) ஒ� 
கிராம�தி� ஒ� ஆ5$0� �ைற�த 
பச� 100 நா� ேவைல ெகா$�த� 

 

10. Anna purna Yojana -1999 (அ�னg(ன 
ேயாஜனா) ��த ��ம0கD0� 
மாத�ேதா>� 10 கிேலா உண9 
தானிய;க� வழ;க�  
1 கிேலா அIசி – Q. 3.00 
1 கிேலா ேகா'ைம – Q. 2.00 

 

11. NFWP – National Food for work programme – 
2004 ேதசிய ேவைல0� உண9 திட�. 

 

12. SGSY- Swarnajayanthi Gram Swarozgar Yojana 
April 1, 1999 Yவ(ன ெஜய�தி கிராமிய 
YவரYகா( ேயாஜனா) 
A. IRDP -1979 
B. TRYSEM – 1979 
C. DWCRS – 1982 
D. Million Wells Scheme – 1983 
E. SITRA – 1992 
F. Ganga kalian yojana – 1997 
(DWCRA – Development of woman and children in 
Rural Areas.) 
கிராம�3ற;களி� ெப5க� ம�>� 
�ைழ�ைதக� ேம�பா$� திட�) 
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SITRA – Supply of Improved Tool Kits in Rural 
Artisans 
 
13. ஆ��ேத(தய அ5ணா ேயாஜனா -2000  
(Antyodaya Anna Yojana)  வ>ைம0 
ேகா��� கீேழ உ�ள உண9 தானிய� 
வழ;�த� 

 

14. மகா�மாகா�தி ேதசிய ஊரக 
ேவைலவா.�3� திட� – 2006 (MNREGA) 
100 நாக� கிராம�3ற;களி� 
ேவைலவா.�3 ஏ�ப$�'த� 

 

 

ேவைலயி�ைம 
 

இ�தியாவி� ஒ�வ( ஒ� நாளி� 8 மணி ேநர ேவைலைய – வ�ட�தி�� 
273 நாக� ேவைல வா.�3� கிைட0காத நிைல ேவைலவா.�பி�ைம 

பகவதி0 �M -1973 (திட0�Mவி� பI�'ைர�ப�) 
இ0�M 4�> மதி�பீ$கைள அளி�'�ள' 

� வ�ட�தி� ெப��பாE� ேவைலயி�லாத நிைல – UPS (Usual Principal Status) 
� வார�தி� ஒ� மணி ேநர�  Fட ேவைலயி�லாத நிைல – CWS (Curent  

Weekly Status) 
� ஒ� நாளி� (அ) ஒ� ச(ேவ வார�தி� ேவைலயி�லாத நிைல – CDS 

(Current Daily Status) 
ேவைலயி�ைமயி� வைகக� : 

� Structural Un Employment : உ�ப�தி திற� ேபா'மானதாக இ�லாத 
காரண�தா� ஏ�ப$� ேவைலயி�ைம. 

� Under Employment :  இ�த வைகயான ேவைலயி�ைமயா� ேவைல 
ெச.ய திற%�, ஆ(வ�� இ��' பய�ப$�த இயலாத நிைல 

� Open Un Employment : ஒ� நப( �றி�பிட ஆ5�� ெப��ப�தி  
ேவைலயி�லாத நிைல 

� Disguised Un Employment : ஒ� ேவைலைய ��0க ேபா'மான நப(க� 
இ��'� அZேவைலைய ேதைவ0� ஏ�ப  ேவைலயாக� ெச.' 
���ப(. இதனா� உ�ப�திற� எ�நிைலயிE� பாதி0கா'.(எ.கா) 
விவசாய� 

� Frictional Un Employment : ேதைவ ம�>� அளி�3 ெபா>�' 
ேவைலயி�ைம உ�வா��. 

� Seasonal UnEmployment:  ப�வகால ேதைவ0� ஏ�றவா> 
ெதாழிலாள(க� ேவைலைய இழ�ப(. 

� Classical Un Employment : அதிக பசமான Fலி எதி(பா(�பா� ஏ�ப$� 
ேவைலயி�ைம 
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� Cyclical Un Employment :  நவ Sனமயமான இய�திர;களா� ஆக� 
�ைற�' ேவைலயி�ைம ஏ�ப$கிற'. 

பதிெனா�றாவ' ஐ�தா5$�திட�: 
� மி�லிய� ேவைலவா.�ைப ஏ�ப$�'த� 
� ேவைலவா.�3 ேதைவ 80 மி�லிய� 
� 58 மி�லிய� 3திய ேவைலவா.�3கைள உ�வா0�த� 
� ேவைலவா.�பி�ைம 5 % �ைற�த� 
� பதிெனா�றாவ' ஐ�தா5$ திட� –�M ேவைலவா.�ைப 

ஏ�ப$�தாவிடாE�, ேவைலயி�ைம 8.3 % இ��' 4.83 % �ைற�த� 
 
�0கிய திட;க� 

� Food for work Programme : ேவைல0� உண9 திட� 
� IRDP Intergrated rural Development Programme –ஒ�கிைண�த ஊரக 

வள()சி திட� -1979 

� TRYSEM –Training Rural Youth  For Self Employment -1979 

� கிராம�3ற இைளஞ(கD0கான Cயேவைலவா.�3 பயி�சி திட� 
� NREP : National Rural Employment programme -1980  

� ேதசிய ஊரக ேவைலவா.�3 திட� 
� RLEGP – Rural Landless Employment Guarantee Programme -1983  

� நில� இ�லாதவ(0� ேவைலவா.�3 உ>தி திட� 
� JRY – Jawhar Rozgar Yojana -1989 

� ஜவஹ( ேராYகா( ேயாஜனா 
� Bharat Nirman - 2005 

� MGNREGP- Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee 

Programme -2006 

( NREGP Renamed as MGNREGP on Oct 2 ,2010) 

 

வ;கியிய� 

� 1157  – �த�ெபா'�'ைறவ;கி 
� 1770 – இ�தியாவி�நி>வ�பட�த�வ;கி –ஹி�'Yதா�வ;கி 
� 1806  - வ;காளவ;கி ( Bank of Bengal ) 

� 1840 –  ப�பா.வ;கி ( Bank of Bombay ) 

� 1843 – ெமராYவ;கி (Bank of Madras ) 

� 1881 – இ�திய(களா�உ�வா0க�படவ;கி- ஒள�வணிகவ;கி (Oudh 

Commerical Bank) 

� 1894 – பRசா�ேதசியவ;கி ( Punjab National Bank ) 

� 1921 – Bank of Bengal, Bank of Bombay, Bank of Madras – இ�4�>வ;கிகைள/� 
இைண�' இ�பீIய� �ஃ;0 ஆ� இ�தியா எ�> ஏ�ப$�த�பட'. 

� 1935- jச(Z வ;கி ேதா�>வி0க�பட' 
� 1949 – jச(Z வ;கி ேதசியமயமா0க�பட' 
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� 1955 – இ�பீIய� பஃ;0 ஆ� இ�தியா –Yேட பஃ;0 ஆ� இ�தியா (SBI)      
எ�> அைழ0க�பட'. 

� 1959 – Yேட பஃ;0 ஆ� இ�தியா9ட� 7 கிைள வ;கிக� 
ேதா�>வி0க�பட' 
1. பி0கான( (�) ெஜ.�g( 
2. ைஹதராபா� 
3. ைமo( 
4. பா�யலா 
5. தி�வா;F( 
6. ெசளராYரா 
7. இ�i( 
த�ேபா' ெசளராYரா ம�>� இ�i( கிைள வ;கிக�  SBI /ட� 

இைண�'�ள'. ஐ�' கிைள வ;கிக� ம$� உ�ள' 
� 1969 – ச4க வ;கிய� எ�ப' 14 வணிக வ;கிகைள 

ேதசியமயமா0க�பட ெபாM' ேதா�>வி0க�பட' 
14 வ;கிக� ேதசியம.மா0க�பட ேபா' – வ;கியி� இ��3 50 ேகா�0� 
ேம� இ�0க ேவ5$� 

� 1980 – ேமE� 6 வ;கிக� ேதசியமயமா0க�பட' 
1. ஆ�திரா வ;கி  2. பRசா� (ம) சி�' வ;கி 3. நSb�ஃ;0 ஆ� இ�தியா 4. 

விஜயா 5. கா(�ேரச� வ;கி 6. ஒIய5ட� வ;கி 
� 1993-� பRசா� வ;கி/ட�, நSbபஃ;0 ஆ� இ�தியா இைண0க�பட' 
1. UTI (Unit Trust of India) -1964 

2. IDBI – Industrial Development Bank of India -1964 ெதாழி�சாைலகளி�வள()சிவ;கி 
3. UTI (Unit Trust of India) -1964 

4. பிரா�திய (வடார) கிராம வ;கிக� (1975) அைன�' மாநில;களிE� 
(Regional Rural Bank) உ�ள'. ஆனா� சி0கீ� (ம) ேகாவா மாநில;களி� 
இ�ைல 

5. நபா($ வ;கி (NABARD Bank) – 1982 (விவசாயிகD0� கட� உதவி 
6. ஏ�>மதி (ம) இற0�மதி வ;கி ( FXIM) – 1982 

7. SIDBI – Small industries Development Bank of India சி> ெதாழி�சாைலகளி� 
வள()சி வ;கி -1990 

8. LIC – 1955 ��ைப 

9. GIC – 1972  நா�� கிைளக� உ5$ 

1. ேதசிய கா�பீ$ நி>வன� – ெகா�க�தா 

2.  நிb இ�தியா கா�பீ$ நி>வன� – ��ைப 

3. ஓIய5ட� கா�பீ$ நி>வன� –நிbெட�லி 
4. /ைனெட இ�தியா கா�பீ$ நி>வன� –ெச�ைன 

� ஜன பீம ேயாஜனா -2000 –கா�பீ$ திட� – வ>ைம ேகா��� கீேழ 
உ�ளவ(கD0� 

� ஆ� ஆ�ம பீ� ேயாஜனா -2007 – கா�பீ$திட� – கிராம�3ற நில� 
இ�லாத ஏைழகD0� 
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� ராY�Iயா Yவ�ய பீம ேயாஜனா, சி0ஷ சகாய0 ேயாஜனா 
Yவாலா�ப� ேபா�ற பல கா�பீ$ திட;க� உ�ளன 

Iச(Z வ;கி 
� 1934 ஆ� ஆ5$ – Iச(Z வ;கி சட� 
� 1935 Iச(Z வ;கி – கி�ட� ெய; (Hilton Young) �M பI�'ைர 4ல�    

உ�வா0க�பட'. 
� �த� கவ(ன( –Yமி� 
� �த� இ�திய கவ(ன( – C.D. ேதY�0 
� த�ேபாைதய கவ(ன( – ர�ரா� ராஜ� (2013) 
� தைலைமயக� : ��ைப 

� Minimum Reserve system -115 ேகா� த;க� (ம) 85 ேகா� நாணய� 
� 1949 ேதசியமயமா0க�பட' 

 
ைமய வ;கியி� பணிக� 
1. தா� பண�ைத  ெவளியி$த� 
தா� பண�ைத ெவளியிட� இ�திய Iச(Z வ;கியி� ��>Iைமயா��.தா� 
பண� 10Qபா., 20Qபா., 50Qபா., 100Qபா., 500Qபா., 1000Qபா. ஆகிய 
மதி�3களி� ெவளியிட�ப$கிற'.இ�திய Iச(Z வ;கியி� ெவளியீ$� 'ைற 
தா� பண�ைத அ)சி$� 3ழ0க�தி� வி$� பணியிைன ெச.கிற'.Q.1, 2, 
5Qபா. நாணய;க� இ�திய நிதி அைம)சக�தா� 
ெவளியிட�ப�கி�றன.�ைற�த இ��3 �ைறைய அ��பைடயாக0 ெகா5$ 
இ�திய Iச(Z வ;கி தா� பண�ைத ெவளியி$கிற'.இத�� வ;கியான' 
ேதைவ�ப$� அள9களி� த;க�ைத/� அய�நா$ ெசலவாணி 
இ��3கைள/� ைகவச� ைவ�தி�0க ேவ5$�. இவ�றி� �ைற�த' 
Q.115ேகா�  அளவி�� த;கமாக9� மீத� Q.85ேகா� அளவி�� அய�நா$ 
ெசலவாணி�பிைணயமாக9� இ�0க ேவ5$� 
2 .அரசி� வ;கி 
ைமய வ;கி அரசி� �கவராக9�, வ;கியாக9�, ஆேலாசகராக9� 
ெசய�ப$கிற'.அரசி� வ;கி எ�ற �ைறயி� அரசி� ெரா0க�ப5�ைத 
ைவ�3களாக ெப>வ', அரC ெசE�'வ' அய�நா$ ெசலவாணி 
ெசE�'வைக ேபா�ற ப�ேவ> அரC பணிகைள) ெச.கிற'. 
ம�திய, மாநில அரCகD0காக இ�திய Iச(Z வ;கி 3திய கட�கைள� 
ெப�>� அவ�றி� ெபா'0கட�கைள நி�வகி0க9� ெச.கிற'.இ' தவிர 91 
நா�கD0�� தி��பி) ெசE�த�பட ேவ5�ய க�¡ல உ5�ய�கைள 
வா;�வத� 4ல� ைமய மாநில அரCகD0� வழிவைத 
��பண0கட�கைள வழ;�கிற'. 
3 வ;கிகளி� வ;கி ம�>� கட� ெபற இ>தி� 3கலிட� 
ப�யலிட�பட வணிக வ;கிகளி� வ;கியா0 இ�திய Iச(Z வ;கி 
ெசய�ப$கிற'. 1949 ஆ� ஆ5�� இ�திய Iச(Z வ;கி சட�ப�, ஒZெவா� 
வைக வ;கி/� த�%ைடய கால ம�>� ேக3 ைவ�3களி� 3 லி��' 15 
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விM0காைட இ�திய Iச(Z வ;கியிட� உ�ள இ�தைகய வ Sதமாக ைவ0க 
ேவ5$� 
4 கட� க$�பாடாள( 
   விைல நிைலேபரா0க�ைத உ>தி ெச.ய9�, நா�� ெபா�ளாதார�ைத 
ேம�பாடைடய) ெச.ய9�, இ�திய Iச(Z வ;கி பண� ம�>� கட� 
3ழ0க�ைத க$�ப$�'கிற' 
கட� அள90 க$�பா$ 
கட� அள90 க$�பா$ எ�ப', ைமய வ;கியான' 1.வ;கி வ�வ Sத� 
2.ெரா0க இ��3 வ Sத�ைத மா�>த�, 3.ெவளி)ச�ைத நடவ�0ைகக� 
ஆகியவ�ைற� பய�ப$�தி வணிக வ;கிக� ெப>� கடனி� அளவிE� 
ெசலவிE� தா0க�ைத ஏ�ப$�'த� ஆ��. 

1. வ;கி வ� வ Sத� 
     இதனா� வா�0ைகயாள(க� அதிக கட� ெபற விைழகிறா(க� 1996-97 
ஆ5$களி� ஏ�பட க$ைமயான ெபா�ளாதார பி�னைடவி�� உய(�த 
வ�வ Sத��, கடனளி�த� ஏற�ட இ>0கமான நிைலைம/ேம �0கிய 
காரணமாக க5டறிய�பட'. இ)odநிைலைய) nெச./� ெபா�$, 
வ�வ Sத� 11 விM0கா�லி��' 6.5 விM0காடாக �ைற0க�பட' 
2. ெரா0க இ��3 வ Sத� 

வணிக வ;கிக� த;கDைடய அைன�' ைவ�3களி� 10 விM0கா$ 
ெதாைகைய Iச(Z வ;கியிட� ெரா0க இ��பாக ைவ�தி�0க ேவ5$� 
எ�பதாக0 ெகா�ேவா�.இத�ப� வ;கிக� ெப>� ஒZெவா� 
1000Qபா.0��, Q.100 எ�ற அளவி� வணிக வ;கிக�, Iச(Z 
வ;கியிட� ெரா0க இ��பாக ைவ0க ேவ5$�. மீத� Q.900�ைத  
இ��3 ப5மாக0 ெகா5$ வாணிக வ;கிக� ெபா'ம0கD0� 
கட�கD� ��ெதாைககD� வழ;க பய�ப$�தலா� 

3. ெவளி அ;கா� நடவ�0ைக 
   ெவளி அ;கா� நடவ�0ைகக� எ�ப' அரசி� நிைறகா�3�ள 
ப�திர;க�, க�¡ல உ5�யலக�, நS5டகால அரC ப�திர;க� 
ஆகியவ�ைற ம0க�, நிதிநி>வன;க� ேபா�ேறாIடமி��' வ;கி 
வி�பைத0 �றி0��.பண�3ழ0க� அதிகமாக உ�ள கால;களி� 
அதைன0 �ைற0க, ைமய வ;கி, வணிக வ;கிகD0� கட� 
ப�திர;கைள வி�கி�றன. இZவா> வி�பதா� வணிக வ;கிக�, Iச(Z 
வ;கியிட� ைவ�'�ளா ெரா0க இ��3 ம�>� ைவ�3களி� அளவி� 
�ைற9 ஏ�ப$ வணிக வ;கிகளி� கட� அளைவ/� 
ெபா�ளாதார�தி� பண வ S0க�ைத/� �ைற0கிற'. 

கட� த�ைம0 க$�பா$ (அ�ல') ெதI�ெத$�த கட�க$�பா$ 
ெதI�ெத$�த கட� க$�பா$ ஆ0கம�ற காரண;க�, பய�பா$க� 
ஆகியவ�>0� வழ;க�ப$� கட�கைள நி>�'வத� 4ல� ெமா�த கட� 
அளைவ �ைற0க பய�ப$�த�ப$கிற'.ப5ட;கைள ப'0�� ஊக 
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வணிக(க�, நS5டகால ேதைவ� ெபா�கைள வா;�� \க(ேவா( 
ேபா�ேறா�0� வழ;க�ப$� கட�க� பணவ S0க�ைத ஏ�ப$�'கி�றன. 
பண� சா(ப�ற பணிக� 
ேம�பா(ைவ� பணிக� 
   ப�ேவ> பண� சா(�த பணிகேளா$ இ�திய வ;கியான' பிற வ;கிகைள 
ேம�பா(ைமயி$த�, சிற�த வ;கி அைம�3 �ைறைய உ�வா0�த� ேபா�ற 
பணசா(ப�ற பணிகைள/� ேம�ெகா�கிற'. இ�திய Iச(Z வ;கி) சட� 1934, 
வ;கிக�, ஒM;��ைற சட� ஆகியைவ நா�� வ;கி �ைறைய 
வலிைம�ப$�த9�, சிற�த �ைறயி� நி�வகி0க9� ேநர� அதிகார�ைத 
Iச(Z வ;கி0� வழ;கி/�ளன. 
��ேன�ற பணிக� 
    வி$தைல அைட�த கால�திலி��' வ;கிகைள ேம�ப$�'� இ�திய 
Iச(Z வ;கிகளி� ெசய�பா$க� அதிகI�'0 ெகா5ேட வ�கி�றன 

1. ேவளா5ைம கட� வசதி 
  ேவளா5ைம0�� அத� சா(3ைடய நடவ�0ைகைக� 
ேம�பா��காக9� F$ற9 கட� அைம�3களி� 4ல� 
ேவளா5ைம0கடைன த�%ைடய ேவளா5ைம0கட� 'ைறயி� 4ல� 
Iச(Z வ;கி வழ;�கிற'. இZவைக0 கட�க� ந$�தர கால�, நS5ட 
கால� என ப�ேவ> கால அள9களி� வழ;க�ப�கி�றன. இ�பணிக� 
1980லி��' ேதசிய ேவளா5 ம�>� ஊரக ��ேன�ற வ;கி (NABARD) 
யிட ஒ�பைட0க�ப$கி�றன 

2. ெதாழி� கட� வசதி 
இ�திய Iச(Z வ;கி த�%ைடய ெதாழி� கட� 'ைற4ல� 1957 
லி��' நா�� ேம�பா��கான நிதி உதவியிைன வழ;கி 
வ�கிற'.இத�காக மாநில நிதி0கழக� (SFC). இ�திய ெதாழி� வள()சி 
வ;கி (IDBI), இ�திய ெதாழி� நிதி0கழக� (IFCI), இ�திய ெதாழி� கட� 
ம�>� �தU$0  கழக� (ICIC) ேபா�ற நிதி நி>வன;கைள அைம�' 
ெசய�ப$�தி வ�கிற'. 

3. ஏ�>மதி0 கட� 
நா�� ஏ�>மதி ெப�க9�, இ�திய Iச(Z வ;கி கட�க� 
வழ;�கிற'.சEைக0 கட�, ம>நிதி வசதி ேபா�ற வசதிகைள 
ஏ�>மதி0காக வழ;�கிற'. த;� தைடயி�றி கட� ஓட�ைத 
அளி0�� வைகயி� வாணிக�தி�� கடனளி0க இ�திய ஏ�>மதி 
இற0�மதி வ;கிைய/� Iச(Z வ;கி ஏ�ப$�தி/�ள' 

4. ��%Iைம 'ைறகD0�� நலி�த பிIவின�0�� கட� வசதி 
      இZவ;கி ஏைழகD0��, ��%Iைம� 'ைறகD0�� 4  விM0கா$ 
சEைக வ�யி� கட� வசதி அளி0கி�றன 
5. உ5�ய� அ;கா��திட� 

சிற�த உ5�ய� அ;கா�ைய உ�வா0�வதி� ைமயவ;கி 
தைலயாய ப;� வகி0கிற'. பிற வ;கிகளிடமி��'� நிதி 
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நி>வன;களிடமி��'� வ�கி�ற த�தி/�ள கா�3� ப�திர;கைள 
வணிக வ;கிக� ம>கழி9 ெச.திட இ�தைகய வள(�த அ;கா�க� 
வழி வ�0கி�றன 

6. வ;கி அைம�ைப ேம�ப$�தி அவ�ைற ஒM;�ப$�'த� 
��மாதிI வ;கிக�, ஊர0 வ;கிக� ஆகியவ�றி� கிைளகைள 

ஊரக� ப�திகளி� நிைறய திற�பதி� 4ல� அ;��ள ம0களிைடேய 
வ;கி� பழ0க�ைத ஏ�ப$�'கிற'. 
  இ�திய ெதாழி� வள()சி வ;கி (IDBI) 
  இ�திய ெதாழி� நிதி0 கழக� (IFCI) 
  இ�திய ெதாழி� கட�, �தU$ கழக� (ICICI) 
ஆகிய ெதாழி� ேம�பா$ வ;கிகைள 'வ0கியத� 4ல� 
ெதாழி�கட� எளிதாக கிைட0க வழிெச.' ெதாழி� 'ைற0� 
உதவி/�ள' 

 
ப�னா$ நி>வன;க� 

உலக வ;கி (World Bank) 
• 1944 ஆ� ஆ5$ – பிIட� உY மாநா�� ப�னா$ நிதி 

நி>வன�'ட� ேதா�றிய'. ( International Monetary Fund) 
உலக வ;கி (ம) ப�னா$ நிதி நி>வன;க� இர5ைட/� 
இரைட சேகாதIக� ‘Twin sisters’  எ�> அைழ0க�ப$� 

• இத%ைடய உ>�3 நா$க� 188 –இ>தியாக ேச(�த நா$ ெத�� 
oடா� 

• தைலைமயக�  : வாஷி;ட� 
• தைலைவ  : ஜி� ெய; கி� (Jim Yung King) 
• வள(�' வ�� நா$கD0� கட%தவி வழ;�த� – இத� �0கிய 

�றி0ேகா� வ>ைமைய அக�>த� 
• இத� கிைளக� 
• 1. BRD – International Bank For Reconstruction Development -1945 
• 2. IFC – International Finaance commission -1955 (ப�னா$ நிதி கழக�) 

வள(�' வ�� நா$களி� தனியா( ெதாழி�சாைலகD� கட%த9 
வழ;�த� 

• 3. IDA – International Development Agency -1960 (ப�னா$ வள()சி ைமய�) 
வள(�' வ�� நா$கD0� – ெம�ைமயான கட� வழ;�த� “ 
Soft loan” 

• Soft Loan எ�ப' – �>கிய வ�0� அதி0 கால� கட� வழ;�த� 
(Low interest long tenure)  

• 4. ICSID – International Centre for Settlement of investment Disputes – 1966 
• �தUடாள(களி� பிர)சைனகைள தS(�' ைவ0�� ப�னா$ 

ைமய� 
• இதி� 157 உ>�3 நா$க� உ�ளன 
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• 5. MIGA – Mutilateral investment Guarantee agency பலதார�பட �தU$ 
உ�தரவாத சட�) வள(�' வ�� நா$களி� அ�னிய �தUைட 
அதிக�ப$�'வ'. இதி� 175 உ>�3நா$க� உ�ளன. 

ப�னா$ நிதி நி>வன� ( IMF ) 
• 1944 ஜSைல 22 அறிவி0க�ப$ 1945 �ச�ப( 27 அ�>       

நைட�ைற ஆயி�> 
• ெதாட0க�தி� 45 உ>�3நா$க� இ��தன. 
• த�ேபா' 188 உ>�3 நா$க� உ�ளன. 
• தைலைமயக� : வாஷி;ட� 
• IMF � 4லதன� ஆன' ப�ேவ> உ>�3 நா$கD0� 

அளி0க�பட ேகாடா (Quota) –வி� ப� நிதிகைள ப�னா$ நிதி 
நி>வன�தி� ெசE�திவி$வ( 

• Special Drawing Rights -1969 ஆ� ஆ5$ ஏ�ப$�த�பட' 
• இதி� உ>�3 நா$க� ெபற�பட கட�, அத%ைடய (quota) 

அத%ைடய வா0� அதிகார� ஆகியைவ �றி�பி��0��. 
• SDR also called paper gold. இதி� 4 வைகயான நா$களி� 

நாணய;க� இ�0�� (I) U.S - $ 2) U.K Pound 3) Japaness Yen ெய� 4. 
bேரா (Uuro)  

• அதிக ேகாடா ெகா5$�ள நா$ : அெமI0கா 
• �ைறவா ேகாடா ெகா5$�ள நா$ : 'வD 
• இ�தியா 8-வ' இட�தி� உ�ள' 
• இத� தைலவ( : கிIY�� லகா(ேட ( Christine largarde) 

 
ப�னா$ வாணிப� 

வாணிப ெகா$�3 நிைல : 
ஒ� நா$ ஏ�>மதி ெச.'�ள ெபா�களி� மதி�பி���         

இற0�மதி ெச.'�ள ப5ட;களி� மதி�பி��� இைடேய உ�ள ேவ>பாேட 
வாணிப0 ெகா$�ப�நிைல  
அய�நா$) ெசE�' நிைல : 
      ஒ� �றி�பிட கால�தி� ெவளிநாவ�0� எZவள9 ெகா$0க 
ேவ5�/�ள' எனபைத/�, ெவளி நாடாIடமி��' எZவள9 ெபற 
ேவ5�/�ள' எ�பைத/� ெதIவி0�� ஒ�றா��. இதி� க5h0��  
3லனா�� ெபா�களி� மதி�3�, க5h0�� 3லனாக� ெபா�களி� 
மதி�3� அட;�� 
ஏ�>மதிக�:  1966 Qபா. மதி�பிற0க� ( Devalution) ெச.ய�பட பி�னேர 
ஏ�>மதிக� ேவகமாக வள(�தன. பிறநா$ நாணய;க� வழியான ந� 
Qபாயி� மதி�ைப0 �ைற�ப' மதி�பிற0க� என�ப$� 
[ �த� மதி�பிற0க�        – ஜS� 1949 – 30.5% - ஜா� மாதா. 
  இர5டாவ' மதி�பிற0க� – ஜS� 1966 – 57% - ச)ேச�திர ெசளதிI 
  4�றாவ'  மதி�பி�0க� – ஜSைல 1 1991 – 9 % - ம�ேமாக�சி; 
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  நா�காவ' மதி�பி�0க�  -ஜSைல 3 1991 – 11 % - ம�ேமாக�சி; 
இற0�மதிக� : இற0�மதியி� \க()சி� ெபா��களி� ப;� ெப�மள9 
�ைற�' உ�ள'. 4லதன�ெபா��களி� ப;� ெதாட(�' சரீாக 
உ�ள'.காரண� பிற நா$களி� காண�ப$கி�ற ெதாழி� \ப �ைறயி� 
வள()சியா��. 

• ஏ�>மதி மதி�பி��� இற0�மதி மதி�பி��� இைடேய காh� 
ேவ>பா$ – வாணிக) சமநிைல 

• இற0�மதிைய விட ஏ�>மதி அதிகமாக இ��தா� வாணிப) 
சமநிைலயி� மி�திெய�கிேறா�. இற0�மதிைய விட ஏ�>மதி 
�ைறவாக இ��தா� வாணிப சமநிைலயி� ப�றா0�ைற எ�கிேறா� 

• Balance of Payment – அய�நா$) ெசE�'நிைல 
• Balance of Trade -  வாணிப0 ெகா$�ப� நிைல 

WTO WTO WTO WTO ––––    World Trade organizationWorld Trade organizationWorld Trade organizationWorld Trade organization  - உலக வ(ததக ைமய� 
 

� Jan -1, 1995 ஆ� ஆ5$ ஏ�ப$�த�பட' 
� உ>�3 நா$0ளி� ச(வேதச வ(�தக�ைத அதிகI�த�. இத�� ��3 
� GATT -1948 எ�> அைழ0க�பட'  
� GATT – General Agreement on Trade & Traiff 

பணிக� 
1. ெதாழி�சாைல ப5ட;கD0� வIயி�லா வாணிப� 
2. TRIMS – Trade Related investment measures (வ(�தக jதியான �தUடடாள(க� 

பா'கா�3) 
3. TRIPS – Trade Related Intellectal Property Rights (வாணிப� ெதாட(3ைடய அறி9சா( 

ப5ட;களி� உIைம) 
4.  ெநச9� ெதாழி� தைடகைள நS0�த� 
5. விவசாய� ெதாட(பான ஒ�ப�த� 
6. GATS – General Agreement on trade & service (ேசைவ 'ைற0கான ெபா' ஒ�ப�த�) 
WTO Ministrial Conference 

1. 1996 – சி;க�g( 
2. 1998 – ெஜனிவா 
3. 1999 - சிேட� (USA) 
4. 2001 – ேடாகா (Quatar) 
5. 2003 – ேக��� 
6. 2005 – ஹா;கா0 
7. 2008 – ெஜனிவா 
8. 2011 – ெஜனிவா 
9. 2013 - ெஜனிவா 

� WTO வி�த�ேபாைதயதைலவ(: Roberto Azevedo,( From Sep 6. 2013 ) 
ஆசியவள()சிவ;கி (ASEAN Development Bank) – 

� �ச�ப( 1966 ஆ�ஆ5$ஏ�ப$�த�பட' 
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� ஆசியா (ம) பசிபி0 பிரா�திய�தி� ச4க ம�>� ெபா�ளாதார 
��ேன�ற� 

� தைலைமயக�  : மனிலா – பிலி�ைப�Y. 
 

பணவ S0க� 
1. பண�தி� மதி�3 �ைற9 : ெபா��களி� விைல உய(9 

2. ெபா�ளாதாரத�தி� ெசய�பாைட நி(ணயி�பதி� பணவ S0க�தி�� 
�0கிய ப;� உ5$ 

3. இ�தியா கல�3 ெபா�ளாதார�ைத உைடய நா$. அ5ைமய பணவ S0க 
எM)சி0�, பல அரசிய� ெபா�ளாதார ெந�0க�க� இ��பதா0 ��னா� 
நிதி அைம)ச( ம�ேமாக�சி; தைலைமயி� �M க5டறி�த' 

4. இ�தியாவி� பணவ S0க�ைத க5$பி��பத�� ெமா�த விைல0 �றியீ$ 
எ5 ( Whole sale Price index) எ�ற �ைறைய பய�ப$�'கிறா(க�. 

5. பல வள(�த நா$களி� \க(ேவா( விைல0 �றியீ$ எ5 ( Consumer Price 
index) எ�ற �ைறயினா� பணவ S0க� கண0கிட�ப$கிற'. 
 

பணவ S0க�தி� வைகக� 
 

ெபா�களி� உ�ப�தி காரணிைய ைவ�' 
• ேதைவ இM பணவ S0க� 

•  ெசல9 வ�' பணவ S0க� 

ேதைவ இM பணவ S0க� : த�ேபாைதய விைலயி� ைகயி��பி� இ�0க0 
F�ய ெபா�க� (ம) ேசைவகளி�  ேதைவ அதிகமா�� 

ெசல9 உ�' பண வ S0க� :உ�ப�தி ெசல9 (�) Fலி உய(வி� காரணமாக 
விைல வாசி உய(த� 

விைல சதவ Sத� ெபா>�' பணவ S0க� 
1. கிI�பீ; ப5வ S0க� ( Creeping ) ந�ைத பணவ S0க� – 3% �ைறவாக 

விைல ஏ�ற� ஏ�ப$� 

2.  நட0�� பணவ S0க�  (Walking inflarion) – 3 to 7% விைல ஏ�ற� ஏ�ப$� 

3. ஓ$� பணவ S0க� (Running inflation) – 10 to 20% விைல ஏ�ற� ஏ�ப$� 

4. விM;��பணவ S0க�(Galloping inflation / Hyperinflation) – 20% to 100% 

விைலஏ�ற�ஏ�ப$� 
ஒ� நா�� பணவ S0க பாதி�ைப க5டறிய9� அ�நா�� ெகா�ைககைள 

ப��பா.9 ெச.ய9� உத9வத�� பல காரணிக� உ�ளன.பணவ S0க�தா� 
ேவைலவா.�3 உ�வா0க� ம�>� வள()சி �றி�' பிலி�Y வைள9 
சி�தI0கிற'. 
பணவ S0க�ைத க$�ப$�த RBI எ$0�� நடவ�0ைகக� 
Quantitative measures : 

1. வ;கியி� வ� வ Sத� (Bankrate) – வணிக வ;கிகD0� ைமயவ;கி 
வழ;��பண�திற� விதி0�� வ� வ Sத� 
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2. CRR – Cash Reserve Ratio – வணிக வ;கிக� ஒ� �றி�பிட சதவ Sத� ( 3% 
�த� 15%) பண�ைத Iச(Z வ;கியிய� இ��3 ைவ�தி�0�� சதவ Sத� – 
CRR 

3. SLR – Statutory liquity Ratio – சடg(வ நS(மத�ைம வ Sத� 

வணிக வ;கிக� Iச(Z வ;கி ம�>� இதர வ;கியிட�     
ைவ�தி�0�� அைச9 ெசா�', நட�3 கண0�, அரC  

    ப�திர;க�, இத� சதவ Sத� அதிக�ப�யாக 25% இ�0�� 
4. Open market operations – ைமய வ;கி அரC ப�திர;கைள வி�ப' (ம) 

வா;�வ' 

Iச(வ வ;கி – ஒ� �றி�பிட வ� விகித�தி� வணிக வ;கிகD0� கட� 
ெகா$�த� 
5. I�ேபா வ� வ Sத� : Repo Rate : Repurchase option Rate 
6. Reverse Reporate 

2013 – � ஆ5$ நிலவர�ப� 
• Bank Rate  : 10.25% 

• CRR      : 4% 

• SLR      : 23% 

• Repo Rate : 7.25% 

• Reverse Reporate : 6.25% 

 

Qualitative measures Qualitative measures Qualitative measures Qualitative measures     

1. கட�ப;கீ$ �ைற                      – Rationing of credit 
2. \க(ேவா( பண�ைத ஒM;�ப$�'த�  – Regulation of Consumer credit 

3. ேநர� த5��3 நடவ�0ைக    – Direct penalactionDirect penalactionDirect penalactionDirect penalaction 

 

 
 

 
 

�0கியமான கமி�க� 

1. சதாசிவ� கமி� – வ Sர�ப� பி�0�� ேபா' பாதி0க�பட(கD0� 

                    நிவாரண� 

2. ச�ப� கமி�    - ��பேகாண� தS விப�' 

3. ச5�க� கமி� – ெதாைலேபசி ஒ$0ேக$ விவகார� ெதாட(பாக 

4. ஜனா(�தன� கமி�    – 3.5% அ���திய( இட ஒ'0கீ$ ெதாட(பாக 

5. �க(ஜி கமி�          – CபாJ ச�திரேபாY இற�3 

6. சிவரா« பேட� கமி� – 2G அைல0க�ைற ஊழ� ெதாட(பாக 

7. சா�பசிவ� கமி�       – ம��'வ(கைள கிராம;களி� பணி ெச.வைத  

                              கடாய� மா0�த� 

8. சிவC�பரமணி கமி�க� - இற0�மதி0� விதி0க�பட           

                                தைடநS0�வத�� 
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9. ரவிராஜ பா5�ய�       – ப�ளிகD0� கடண விதி�ைறக�, ம�>�  

                               Cயநிதி ெபாறியிய� க�¬Iகளி�                   
                              இட;கD0கான மாணவ( ேச(0ைக ெதாட(பாக 

10. P.N. ேட�ட� கமி�      – நிக(நிைல ப�கைலகழக� பணிக� �றி�' 

11. தாேமாதர� கமி�       – வ;கிகளி� ெசய�பா$ ம�>� \க(ேவா(  

                                 த�னிைற9 

12.  கி�Jணா கமி�        – 6வ' ஊதிய0�M ெதE;கான தனி மாநில�  

                                 �றி�' 

13. C;E கமி�              – காம�ைவ� ஊழ� 

14. M.P.ஜா. கமி�             – சட�தி�� 3ற�பாக கனிமவள;கைள  

                              Cர5$த� (illegal minig of iron & Manganecore) 
15. கா(ேவ கமி�            – சி>ெதாழி� 'ைறக� – small scale industries 

16. ெச���தா கமி�        – ெபா'�'ைற நி>வன;களி� –ெகா�ைககைள  

                                   ம>சரீைம�3 ெச.த� 

17. ர;கராஜ� கமி�        – ெபா'�'ைறயி� தனியா( ப;கீ$ 

18. கஹாI கமி�            – ெதாழி�சாைலகளி� உIம� ெப>த� 

19. ஓ�கா( ேகாசாமி0 கமி� – நலிவைட�த ெதாழி�சாைலகளி� �றி�' 

20. திேனJ ேகாCவாமி கமி� – ேத(த� ச(ீதி��த� 

21. ஹமி' உைச� கமி�      – நலிவைட�த ெதாழி�சாைலகD0� நிதி  

                                    ஒ'0கீ$ 

22. ச0கரவ(�தி கமி�         – நிதி ச(ீ�தி��த� 

23. ேர0கி கமி�               - மைற�க வI 

24. வாRC கமி�               – ேந(�க வI 

25. நரசி�ம� கமி�            – வ;கி ச(ீ�தி��த� 

26. ஜா�கிராம� கமி�         – ப;� வ(�தக�தி� ஊழ�  �றி�' 

27. ம�ேகா�ரா கமி�   – கா�பீ$ 

28. ரா« கமி�        – விவசாய� 4ல� ெபற0F�ய  

                                     வ�மான�தி�0கான வI  
29. ெச�ைலயா கமி�   – வI ச(ீதி��த� 

30. பகவதி கமி�    – ேவைலயி�ைம �றி�' 

31. பாேவ கமி�    – ப;� மா�ற ச(ீதி��த� 

32. ராகவ� கமி�   - ேர0கி; �றி�'. 
33. லகடவாலா (ம) CேரJ ெட5$�க( கமி� –வ>ைம 

34. ேககி� �M   - ேம�� ெதாட()சி மைல உ�ள 39 %  

                                  ப�திகைள C�> oழ� பா'கா�3   
                                  ம5டலமாக அறிவி�த'. 
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நிதி0�M 
� ஷர�' 280  
� வIகைள ம�திய ம�>� மாநில;கD0� பிI�' வழ;�த� 
� மாநில;கDக� – மானிய� ெதாட(பான நிதிகD0� ஜனாதிபதியி� 

ஒ�3த� ேகா�வ' 
நிதி0�M               ஆ5$           தைலவ( 
1.  I                      1951              K.C.நிேயாகி 
2.  II                     1956              K.C.ச�தான� 
3.  III                     1960              A.K. ச�தா 
4.  IV                     1964              P.V. ராஜம�னா( 
5.  V                     1968              மகாவ S( தியாகி 
6.  VI                     1972              பிர�மாந� ெர� 
7.  VII                    1977              J.M. ெசல 
8.  VIII                    1983              Y.B. சவா� 
9.  IX                     1987              N.K.P. ெசலZ 
10. X                  1992              K.C.ப�� 
11. XI                     1998              A.M. �J� 
12. XII                     2003             C.ர;கராஜ�       
13. XIII                     2007             விஜ. ேக�க( 
14. XIV                     2012             Y.V. ெர� 

 
  

   

 
 

 
 

  
 
 
 


