,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;
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;
IX
6.5%
5.4%
X
8.1%
7.7%
XI
8%
7.6%

II. tptrhak;
?
?
?
?
2|P ag e

,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;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
Agricultural Renewal Action Plan
(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
? 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[ul;
Revolution))
l;rp (Evergreen
(
? 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;/
ntshz;
ntshz;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;
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;
? 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; (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;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;
? 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;
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;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;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; 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
? 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$dh jpl;lk;
1 fpnyh nfhJik U:/2
1 fpnyh mhprp
U:/3
? tWikf; nfhl;ow;F nkny cs;s FLk;gj;jpw;F gj;Jfpnyh czt[
jhdpa';fis tH';Fjy;
APP – Agri wlture Price Policy - tptrha tpiyf;bfhs;if
(i) MSP – Minimum Support Price – Fiwe;jgl;rk; Mjhuk; tpiy
? ,e;j tpiyapy; 25 gaph; tiffspd; tpiy eph;zapf;fg;gLfpwJ
? ,jid(ACP – Commission for Agriculture Cost and Price
? tptrhapfSf;F neuoahf gaph;tpisr;ry; mjpfkhf ,Ue;jhYk;. tpiy
tPH;r;rp mile;jhYk; Fiwe;j gl;r Mjhu tpiyapy; bgw;Wf;bfhs;Sk;/
(ii) KCCS – Kissan Credit Cards
- ,jid 1998?99 fspy; NABARD t';fp mwpKfg;gLj;jpaJ/
? tptrhapfSf;F FWfpa fhy fld; tH';Fjy;
(iii) Rehabilitation Package for Distressed Formers
(eyptile;j tptrhapfSf;fhd kWthH;t[ jpl;lk;)
? mjpf jw;bfhiyfs; elf;Fk; khtl;l';fspy; ,j;jpl;lk; mwpKfg;
gLj;jg;gl;lJ
Fwpg;ghf Me;jpuh. fh;ehlfh. nfush. kfuht&;l;uh A C P (1965) bgah; khw;wg;gl;L
A P C – Agriculture Price Commission (1985) vd;W khw;wg;gl;lJ/
Procurement Price (bfhs;Kjy; tpiy)
Issue Price (tH';Ftpiy)
Market Price (re;ijtpiy)
bghUshjhu kjpg;g[ (Economic Cost) K:d;W Kf;fpa fhuzpfshy; eph;zapf;fg;gLfpwJ
1) M S P
2) bfhs;Kjy;
3) tH';Ftpiy
tptrhapfSf;F fld; tH';Fjy;
1/ fld; tH';Fk; epWtd mikg;g[
? Tl;Lwt[ t';fp
? th;j;jf t';fp
? R R B - Regional Rural Bank (tl;lhu fpuhkpa t';fp)
? NABARD
2/ fld; tH';Fk; epWtdk; my;yhj jdpahh; mikg;g[fs;
(Non institutional / Private)
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? fld; bfhLg;gth;
? tzpfh;fs;
? Kfth;fs;
? epyr;Rthd;jhuh;fs; (land lords)
3/ tptrhaj;jpw;F fld; tH';Fk; t';fp (Lead Bank Scheme)
? nfl;fpy; FG (k) eurpk;kd; FG ghpe;Jiu
? R R B – Regional Rural Banks – 1975 - bkhujhghj; kw;Wk; bfhuf;g{h; (V.P)
gpthdp (Ahpahdh). b$a;g{h; (uh$!;jhd;). khy;lh (nkw;F t';fhsk;)
R R B’s Fwpf;nfhs; (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;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;
?
tpt&d; 2015
?
czit
gjg;gLj;JjYf;fhd
bra;Js;sJ/

,yf;if

eph;zak;

epyj;jPh;jpUj;j jpl;l';fs;
epyk; itj;Js;s tptrhapfspd; mstPL bfhz;L Kd;W tifg;gLj;jyhk;/
? FW tptrhapfs; :
(Marginal Holdings)
? 1 bAf;lh;f;F Fiwt[
? ,e;jpahtpy; 59 #
? rpW tptrhapfs;
:
(Small Holdings)
tptrhapfs
? 1 Kjy; 4 bAf;lh; tiu
? ,e;jpahtpy; 32 #
(Medium Holdings)
? eLj;ju tptrhapfs;
tptrhapfs :
? 4 Kjy; 10 bAf;lh; tiu
? ,e;jpahtpy; 7/2 #
:
(Large Holdings)
? bghpa tptrhapfs;
tptrhapfs
? 10 bAf;lUf;F nky; epyk; cs;sth;
? ,e;jpahtpy; 1/6 #
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. 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 (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 (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 (NDP)
)
(
? bkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jp (GDP) nja;khdk; (Depreciation)
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; ? ehl;L tUkhdk;
kf;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; 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;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!m
; wpf;if ? U:/246/90
ika murpd; thpfs;
government Tax )
thpfs; (Central
(
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; (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;Kfthp:
fthp 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)
kiwKfthp : 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 thpfs;
thpfs : tUkhdj;jpd; mst[ vJthf ,Ue;jhYk;
(Proportionate Tax)
xnu tpfpjj;jpy; thp tpjpf;fg;gLtJ
tsh;tpfpj thpfs;
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[ tpfpjthpfs;
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 thpfs;
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;/

ெதாழில்கள்
ஒரு நாட்டின் ெபாருளாதார முனேனற்றம் அந்நாட்டின் ெதாழில்
முன்ேனற்ற அளைவப் ெபாருத்ததாகும்.பல ேமற்கத்திய நாடுகள் அவற்றினுைடய
ெதாழில் துைற வள(ச்சியினாேலேய உய(நத ெபாருளாதார முன்ேனற்ற
நிைலைய எய்தியுள்ளன.
ேபாக்குவரத்து, ஆற்றல், ெசய்தித்ெதாட(பு மூலதனப் பண்ட உற்பத்தி,
ெதாழிலகள், அடிப்பைட கட்டைமப்பு வசதிகள், அைனத்தும் பின்னிப் பிைணந்து
முன்ேனற்றத்ைத ஏற்படுத்தும் பணி ெதாழில்மயமாக்குதல் எனப்படும். எனேவ
ெபாருளாதார முன்ேனற்றம் ஏறபடுத்துவதற்கு ெதாழில் மயமாக்குதல் மிகவும்
இன்றியைமவதாகும்
 ெதாழில் முன்ேனற்றத்தின் ேதைவயும் பங்கும்
1. நாட்டு வருமானத்ைத உய(த்துதல்
2. ஏற்றுமதி ஆற்றல் ெபருக்கம்
3. ேவைலவாய்ப்பு ெபருக்கம்
4. பண்டங்களின் மதிப்ைபப் பாதுகாத்தல்
5. தற்சா(ைப ஏற்படுத்துதல்
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6. நாட்டுப் பாதுகாப்புக்கு பயன்படுதல்
இந்தியாவில் ெதாழில் முன்ேனற்ற வைகப்பாடு
அரசு ேமற்ெகாள்ளும் பலவைக முயற்சிகளாலும் நடவடிக்ைககளாலும்
ெதாழில் முன்ேனற்றவைக நாட்டுக்கு நாடு
ேவறுபடுகிறது.ெதாழில்மயமாக்கலும் தனியாரால் ெதாடங்கப்பட்டது, அரசரால்
ெதாடங்கப்பட்டது. கூட்டாக (அரசலாலும், தனியராலும், ) ெதாடங்கப்பட்டது
என மூன்று வைகப்படுத்தப்படுகிறது. தனியாரால் ெதாடங்கப்பட்ட
ெதாழில்மயமாக்கல் என்பது இங்கிலாந்து, அெமrக்கா, பிரான்சு ஆகிய
நாடுகளில் நைடப்ெபற்றதாகும், ேசாவியத் ரஷ்யா, சீனா ஆகிய நாடுகள்
அரசால் ெதாடங்கப்பட்ட ெதாழில்மயமாக்கலுக்குச் சிறந்த சான்றாகும்.
இந்தியா, ஜப்பான், ெஜ(மனி ஆகிய நாடுகள் கூட்டாக (அரசலாலும்,
தனியராலும்) ெதாழில் ெதாட்ங்கப்பட்டைமக்குச் சான்றுகளாகும்.
நாட்டின் ெதாழில்கைளப் ெபருக்கிட ேவண்டுெமன்கிற உறுதியான
திட்டவட்டமான ெகாள்ைக எைதயும் ஆங்கிேலய அரசு பின்பற்றவில்ைல
நாட்டு விடுதைலக்குப் பின்பற்றிய காலம்
விடுதைலக்குப் பின்ன( ஒழுங்கான ெபாருளாதார வள(ச்சிைய ஏற்படுத்த
ேவண்டி அரசு ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கைளச் ெசயற்படுத்தத் ெதாடங்கியது
முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1951-1956)
 திட்ட ஒதுக்கீ டு
ெதாழில் துைறக்கான ெமாத்த ஒதுக்கீ டு ரூ. 94 ேகாடியாகும்
முக்கிய கூறுகள்
முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டக்காலத்தில் ெதாடங்கப்பட்ட ெதாழில்கள்,
உரத்ெதாழிற்சாைல, கப்பல்தளம், இரயில் எஞ்சின் ெதாழிற்சாைல, இயந்திர
கருவிகள் ெதாழிற்சாைல, இரயில் ெபட்டி ெதாழிற்சாைல, ெதாைலேபசித்
ெதாழிற்சாைல ஆகியைவயாகும்
 வள(ச்சி விகிதம்
திட்டத்தில் எதி(பா(க்கப்பட்ட ஆண்டுத் ெதாழில், வள(ச்சி வதம்
S
7 விழுக்காடு
ஆகும், ஆனால் திட்டக்கால இறுதியில் கிட்டிய ஒட்டுெமாத்த வள(ச்சி வதம்
S
விழுக்காடு ஆகும்.
இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1956-1961)
 திட்ட ஒதுக்கீ டு
இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டக்காலத்தில் ஒழுங்குற அைமந்த
ெபாதுத்துைறக்கு முதlடு ெசய்யப்பட்ட ெதாைக ரூ.870 ேகாடியாகும்.இதில்
தனியா( துைற முதlடு ரூ. 675 ேகாடியாகும்
 முக்கிய கூறுகள்
ெதாழில் மயமாக்கலின் ேவகத்ைத முடுக்கிவிடுவதற்காக
ஆயிரக்கண்க்கான சிறு ெதாழில்கைளக் ெகாண்ட அறுபது
ெதாழிற்ேபட்ைடகைள அரசு ெதாடங்கியது
 வள(ச்சி வதம்
S
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சிறு ெதாழிலும் குடிைச ெதாழிலும் நன்கு வள(ச்சியுற்றன.ஓட்டு ெமாத்த
வள(ச்சி வதம்
S
14.7 விழுக்காடு என மதிப்பிடப்பட்டது.
மூன்றாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1961-1966)
 திட்ட ஒதுக்கீ டு
மூன்றாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டக் காலத்தில் ஏறக்குைறய நாட்டின் பல்ேவறு
ெதாழில் முன்ேனற்றத்துக்காக ரூ.300 ேகாடிைய அரசு
ஒதுக்கியது.ெபாதுத்துைற ஒதுக்கீ டு ரூ.1300 ேகாடியாகவும் இருந்தது.
 முக்கிய கூறுகள்.
தற்சா(புைடய வள(ச்சிைய எட்டிபிடிக்கும் ேநாக்கத்துடன் மூன்றாம் திட்டம்
ெசயல்படுத்தப்பட்டது.அடிப்பைட, ெபருந்ெதாழில்கைள முன்ேனற்றுவதில்
அரசுத்துைற மிகப்ெபரும் பங்காற்ற ேவண்டியிருநதது.வருங்காலத் ெதாழில்
வள(ச்சிக்கு உறுதியான அடித்தளம்இத்திட்டக்காலத்தில் அைமக்கப்பட்டது.
•

வள(ச்சி வதம்
S

ஆண்டுக்கு 7.6 விழுக்காடு என்கிற வதத்தில்
S
ெதாழில் வள(ச்சி வதம்
S
சீராக
உய(ந்தது.1956-66 ஆம் ஆண்டுகளில் சீனாவுடனும், பாகிஸ்தானுடனும்
நைடப்ெபற்ற ேபா(களாலும் வறட்சி நிைலயிலும் வள(ச்சி வதம்
S
ெமல்லக்
குைறந்தது.

ஆண்டுத் திட்டங்கள் (1966-67, 1967-68, 1968- 69)
திட்ட ஒதுக்கீ டு
இவற்றில் ெதாழில் ஒதுக்கீ டு ரூ. 15.11 ேகாடியாகும்
முக்கிய கூறுகள்
உர உற்பத்தி, உய( விைளச்சல் விைதகள் உற்பத்தி ஆகியவ்ற்றுக்கு
முன்னுrைமயளிக்கப்பட்டது.
வள(ச்சி வதம்
S
ெதாழில் வள(ச்சி வதம்
S
இந்தக் காலக்கட்டத்தில் ஆண்ெடான்றுக்கு 7.6
விழுக்காடாக இருந்தது.

நான்காம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்(1969-74)
நான்காம் ஐந்தாண்டுத் திட்ட காலத்தில் ெதாழில் துைறயில் ெபாதுத்துைற
ஒதுக்கீ டு ரூ.2864 ேகாடியாகும்.அதில் உருக்கு இரும்பு உரங்கள், ெபட்ேராலியம்,
ெபட்ேராலிய ேவதிப்ெபாருள்கள், இரும்பு கனிமம் ஆகிய ெதாழில்களுக்காக்ப்
ெபருமளவு முதlடு ெசய்யப்பட்டது. எதி(பா(க்கப்பட்ட ஆண்டுத் ெதாழில்
வள(ச்சி வதம்
S
8 விழுக்காடாக இருந்தது. இத்திட்டக்கால்த்தில் உற்பத்தி
குைறந்ததற்கான காரணங்களாவன.
கரும்பு, பருத்தி முதலான ேவளாண் மூலப்ெபாருட்கள் பற்றாக்குைற
ஆற்றல், நிலக்கrப் பற்றாக்குைற, ெதாழிலாள( ேபாராட்டங்கள், ேவைல
நிறுத்தங்கள், மனிதமணி ேநர இழப்பு, ேபாதிய ேபாக்குவரத்து வசதியின்ைம,
குைறவான ஆற்றல், பயன்பாடு, இரும்புத்ெதாழில், இயந்திர உேலாக்த
ெதாழில்கள் ெபாறியியல் பண்டங்கள், ஆகியவற்றின் உற்பத்திக் குைறவு
ஆகியன ஆகும்.

ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1974-79)
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ஐந்தாம் திட்டத்தில் ெதாழில்துைறக்கும் சுரங்கத் ெதாழிலுக்குமாக் ரூ.10135
ேகாடி ஒதுக்கப்பட்டது.இதில் ெபாதுத் துைறக்கான ஒதுக்கீ டு ரூ.9600
ேகாடியாகும்.ஊரக, சிறுெதாழில்களுக்காக ரூ. 535 ேகாடி ஒதுக்கீ டு
ெசய்யப்பட்டது.இத்திட்டக் காலத்தில் அடிப்பைட ெதாழில்துைற
(அ) நுக(வு பண்டங்கள் ஆகியவற்றின் விைரவான வள(ச்சி
(ஆ) பலவைகத் ெதாழில்கள்
(இ) முழுைமயான ஆற்றல் பயன்பாடு
(ஈ) தனியா(துைற முன்னுrைம நிறுவனங்கள், இந்தியாவில் முதlடு
ெசய்ய விரும்பும் அயல் நாட்டு நிறுவனங்கள் – ஆகியவற்றின் மீ து
விதிக்கப்பட்டிருந்த கட்டுபாடுகள் நS க்கம் ஆகியவற்றிற்கு வழங்கப்பட்டன.

ஆறாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1980-85)
ஆறாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டக் காலத்தில் ெதாழில் முன்ேனற்றத்துக்ெகன
ெசய்யப்பட்ட ஒட்டு ெமாத்த ஒதுக்கீ டு ரூ.2200 ேகாடியாகும்.இதில்
ெபாதுத்துைற ஆகியவற்றுக்காக முைறேய ரூ.4300 ேகாடியும், 13,000 ேகாடியும்
ஒதுக்கப்பட்டன.கா(கள், இரு சக்கர ஊ(திகள், ெசப்திெதாட(புக் கருவிகள்
ஆகியன எதி(பா(க்கப்பட்ட இலக்கிற்கு அதிகமாகேவ உற்பத்தி
ெசய்யப்பட்டன்.அரசின் தாராள ெகாள்ைகயினால் இத்த்ைகய வாய்ப்பு
ஏற்பட்டது.

ஏழாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1985 -1900)
ெபருந்ெதாழில், நடுத்தர ெதாழில்களுக்கு ரூ.19710 ேகாடி ஏழாம்
திட்டக்காலத்தில் ஒதுக்கபட்டது.ஊரகத் ெதாழில் சிறு ெதாழிகளுக்காக ரூ.2750
ேகாடி ஒதுக்கீ டு ெசய்யப்பட்டது.ெதாழில் முன்ேனற்றத்ைத எளிைமப்படுத்திடத்
ெதாழில் உrமக் ெகாள்ைகைய அரசு தள(த்தியது.அடிப்பைடத் ெதாழில்களின்
வள(ச்சிக்கும் அடிப்பைட வசதிகளின் ெபருக்கத்திற்கும் ேபாதிய கவனம்
ெசலுத்தப்பட்டது.திட்டமிட்ட வள(ச்சி இலக்கு 8 விழுக்காடு ஆனால்
உண்ைமயில் சாதிக்கப்பட்ட வள(ச்சி 8.4 விழுக்காடாகும்.

எட்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1992-1997)
எட்டாம் திட்டக்காலத்தில் ெதாழில்கள் மற்றும் சுரங்கத் ெதாழிலுக்காக,
ெபாதுத் துைற நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கீ டு ெசய்யப்பட்டது ரூ. 40,673
ேகாடியாகும்

ஒன்பதாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1997-2002)
எட்டாம் ஐந்தாம் திட்டம் 1997 மா(ச் 31 ஆம் நாள் நிைறவுற்றது.ஒன்பதாம்
திட்டம் 1997 ஏப்ரல் 1 ஆம் நாள் ெதாடங்கப்பட்டது.ஆனால் அரசு இறுதியாக
1999 பிப்ரவrயில்தான் இத்திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியது. அரசியல்
நிைலயற்ற தன்ைமகளாலும் மாற்றங்களாலும் திட்டம் உrய காலத்தில்
முைறயாகத் ெதாடங்கப்பட்ட ேபாதிலும் இரண்டாண்டுகள் கழித்ேத ஒப்புதல்
அளிக்கப்பட்டது.
ெபருந்ெதாழில்கள்
இந்தியாவில் கடந்த காலத்தில் ஆங்கிேலய பாணியில் அைமந்த ெதாழில்
புரட்சி எதுவும் நிகழவில்ைல.அயல் நாட்டு மூலதனத்துடனும் ெதாழில்

13 | P a g e

STUDY CIRCLE, DISTRICT EMPLOYMENT OFFICE, VILLUPURAM ,
PHONE NO - 04146 226417

முைனவுடனும், கூடிய ஒரு முயற்சி 19 ஆம் நூற்றாண்டில்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.இந்திய முதலாளிகள் இந்தத் ெதாழில் முன்ேனற்ற
நடவடிக்ைககளில் ஈடுப்பட்டன(.அரசும் ெதாழில் துைற முன்ேனற்றத்துக்கு
ஆதரவளித்தது. விடுதைலக்குப் பின்னரும் ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள்
ெசயல்படுத்தப்பட்ட பின்னரும் ெதாழில் துைற வள(ச்சி, குறிப்பாகப்
ெபருந்ெதாழில்களின் வள(ச்சி ேவகம் ெபற்றது.
ெபருந் ெதாழில்கைள நுக(வுப் பண்டத் ெதாழில்கள் என்றும், மூலதனப்
பண்டத் ெதாழில்கள் என்றும் பிrக்கலாம், இரும்பு எஃகுத் ெதாழில் பருத்தி
ெநசவுத் ெதாழில் ஆகியன மூலதனப் பண்டத்ெதாழில்களில் அடங்கும்

இரும்பு எஃகுத் ெதாழில்கள்
இரும்பு எஃகு ெதாழில்கள் பல நூற்றாண்டுகள்
ெதான்ைமயுைடயனவாகும்.நாட்டின் சிறப்பான ெதாழில்களில் அதுவும்
ஒன்றாகும்.
இரும்பு எஃகு ெதாழில் மற்ற அைனத்து ெதாழில்களின்
முன்ேனற்றத்துக்கும் அடிப்பைடயாக அைமவதால் இதைனத் தாயத் ெதாழில்
என்றைழப்ப(.1990 -91 இல் 13.5 மில்லியன் டன்கள் இரும்பு
உற்பத்தியாயிற்று.இதுேவ 2000-01 இல் 29.3 மில்லியன் டன்களாக உய(ந்தது.
இரும்பு ெதாழில்களிலுள்ள சிக்கல்கள்
குைறவான ஆற்றல் பயன்பாடு, மூலப்ெபாருள் கிைடக்கப் ெபறாைம,
ெதாழிலாள( அைமதியின்ைம, ெபருகிவரும் ேதைவ, நிருவகிக்கப்பட்ட விைல
ஆகியன இரும்பு எஃகு ெதாழில்களிலுள்ள சிக்கல்களாகும். ஒட்டு ெமாத்த
ஆற்றல் பயன்பாெடன்பது 80 விழுக்காட்டுக்கு குைறேவயாகும்
சிக்கல்கைளத் தS(க்க அரசின் நடவடிக்ைககள்
1973 ஆம் ஆண்டு இந்திய இரும்பு ஆைணயம் என்கிற அைமப்ைப
ஏற்படுத்தியது.இரும்பு உற்பத்தியாளருக்கு நியாயமான இலாபம் கிைடக்கும்.
நுக(ேவாருக்குப் பயன் ஏறபடும் வைகயில் விைல உய(ைவத் தடுக்கவும்
அரசு ஒரு கூட்டுக் குழுைவ ஏற்படுத்தியது,
1991 ஆம் ஆண்டு ஜSைலயில் புதிய ெதாழிற் ெகாள்ைகைய அறிமுகப்படுத்தி
அதன் வாயிலாக எல்லா வைகயான விைலக் கட்டுப்பாடுகைளயும் அரசு
அகற்றியது.

பருத்தி ெநசவுத் ெதாழில்
நாட்டின் மிகப் பழைமயான, ெபrய ெதாழில்களுள் பருத்தி ெநசவுத்
ெதாழிலும் ஒன்றாகும்.துணி உற்பத்தித் ெதாழிலில் இந்தியா உலகில்
இரண்டாமிடத்ைத வகிக்கிறது.
1950- 51 இல் பருத்தி துணி உற்பத்தி 4215 மில்லியன் சதுர மீ ட்டராக
இருந்தது. 200-01 இல் 19718 மில்லியன் சதுர மீ ட்ட(களாக உய(ந்தது.பருத்தி
நூல் உற்பத்தி சீராக உய(ந்து வருகிறது.தற்ெபாழுது இந்திய பருத்தி
ஆைடகள், ஆயத்த ஆைடகள் ஆகியவற்றின் ஏற்றுமதியில் முதலிடத்ைத
வகிக்கிறது.பருத்தி நூலிைழகள், ஆயத்த ஆைடகள் ஆகியவற்றின் ஏற்றுமதி
மதிப்பு 1970-71 ஆம் ஆண்டில் ரூ.84 ேகாடியாக இருந்த்து.
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ெதாழில் நிறுவனங்கள்
1. இந்தியத் ெதாழில் நிதிக் கழகம்
2. இந்தியத் ெதாழில் முன்ேனற்ற வங்கி
3. இந்திய ெதாழில் கடன் முதலிட்டுக் கழகம்
4. யூனிட் டிரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா
5. இந்தியத் ெதாழில் மறு சீரைமப்பு வங்கி
6. ேதசிய சிறுெதாழில் கழகம்
7. மாநில நிதிக்கழகம்\
8. இந்திய சிறு ெதாழில் முன்ேனற்றவங்கி

1948 ஆம் ஆண்டுத் ெதாழிற் ெகாள்ைக
இந்திய அரசு தனது முதலாவது ெதாழிற் ெகாள்ைகைய 1948ம் ஆண்டு
ஏப்ரல் திங்களில் ெவளியிடப்பட்டது.இந்தக் ெகாள்ைகக்கிணங்க
ெதாழில்கைள அரசு நான்கு வைகயாகப் பிrத்தது.
1. அரசின் முன்னுrைமத் ெதாழில்கள்
2. அடிப்பைடத் ெதாழில்கள்
3. அரசினால் கட்டுப்படடுத்தப்பட்ட ெதாழில்கள்
4. முற்றிலும் தனியா( துைறயில் இயங்கும் ெதாழில்கள்

1948 ஆம் ஆண்டுத் ெதாழிற் ெகாள்ைகயின் ேநாக்கங்கள்
1. மக்கள் அைனவருக்கும் சம்வாய்ப்பும் சம நS தியும் கிைடக்கக்கூடிய
சமத்துவ சமுத்தாயத்ைத நிறுவுதல்
2. வளங்கைளச் ெசம்ைமயாகப் பயன்படுத்தி மக்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத
உய(த்துதல்
3. ேவளாண்ைம உற்பத்திையயும் ெதாழில் உற்பத்திையயும் ெபருக்குதல்
4. அைனவருக்கும் ேவைலவாய்ப்ைப உருவாக்கித் தருதல்
5.

திட்டக் குழுைவ ஏற்படுத்தி, திட்டமிடைல வலியுறுத்தல்

6. ெதாழில் மயமாக்கலில் அரசின், தனியாrன் ெபாறுப்புகைள தS(மானித்தல்
7. தனியா( துைறத் ெதாழில்கைள ஒழுங்குபடுத்துதல்ச்

1956ஆம் ஆண்டுத் ெதாழிற் ெகாள்ைக
இந்தியாவில் குறிப்பிடத்தக்க முன்ேனற்றம் ஏற்பட்டைமயால் 1948 ஆம்
ஆண்டின் ெதாழிற் ெகாள்ைகக்குச் பின்பு, இரண்டாவது ெதாழிற்ெகாள்ைக 1956
ஆம் ஆண்டு வகுப்பட்டது. இக்ெகாள்ைகயின் ேநாக்கங்களாவன
1. ெசல்வருமான ஏற்றத்தாழ்வுகைளக் கைளதல்
2. முற்றுrைமையயும், ெபாருளாதார ஆற்றல் ஒரு சிலrைடேய
குவிவைதயும் தடுத்தல்
3.

ெபாதுத்துைறைய வளரத்தல்

4. மிகப்ெபrய இயந்திரங்கைளத் தயாrக்கும் ெதாழில்கைளப் ெபருக்குதல்
5.

ெபாருளாதார வள(ச்சிையயும் ெதாழில்மயமாக்கைலயும்
விைரவுபடுத்துதல்

தத் குழு -1969
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ெதாழில் உrமம் வழங்கும் முைறயின் தSைமகைளப் பற்றி ஆராய்ந்திட 1967
ஜSைலயில் ெதாழில் உrமக் ெகாள்ைக ஆய்வுக் குழு ஒன்ைற அரசு திரு.தத்
என்பவrன் தைலைமயில் அைமத்தது.இந்தக் குழு விrவான ஆய்வுகைள
ேமற்ெகாண்டது. அது வழ்ங்கிய உrமங்கள் சrயாகப் பயன்படுத்தப்பட்டாைம,
முைறயற்ற ஆற்றல் கட்டுப்பாடு, ஒேர பண்டத்ைத உற்பத்தி ெசய்ய அனுமதி
ேகாr பல விண்ணப்பங்கள் அனுப்புதல், புதிய ெதாழில் முைனேவா(கைளத்
தடுத்தல், பல நிதி நிறுவனங்களிலிருந்து ஒேர ெதாழில் நிறுவனம் ஒேர
ேநரத்தில் ெபருந்ெதாைககைளக் கடனாகப் ெபறுதல் –ஆகிய பல்ேவறு
குைறபாடுகைளயும் முைறேகடுகைளயும் கண்டறிந்தது. இக்குைறபாடுகைளக்
கண்டறிந்த பின்ன( அவற்ைறக் கைளந்திடும் முகத்தான், அவற்றிக்குப்
ெபாருத்தமான ெதாழில் உrமம் வழங்கும் முைறைய இக்குழு
பrந்துைரத்தது.அதன்படி ெதாழிற்கூடங்கள் சில வைகயாக பிrக்கப்பட்டன.
அைவ அடிப்பைடத்துைற, சிறு ெதாழில் துைற, பண்டங்கைள உற்பத்தி
ெசய்திடும் ெதாழில் துைற, எஞ்சியுள்ள ெதாழில்கள் என்பனவாகும்
அதன் பின்ன( இந்திய அரசு “தத்’ குழுவின் பrந்துைரைய கவனமாக
ஆராய்ந்து தனது ெதாழிற்ெகாள்ைகைய 1970 ஆம் ஆண்டு அறிவித்தது.

1970- ஆம் ஆண்டுத் உrமக் ெகாள்ைக
ெதாழில் உrமக் ெகாள்ைக ஆய்வுக் குழுவின் பrந்துைரகைள அரசு
ஏற்றுக் ெகாண்டு அதன்படி 1970 ஆம் ஆண்டுத் ெதாழிற்ெகாள்ைள ஒன்ைற
அரசு அறிவித்தது.அதன்படி ெதாழில் உற்பத்தி ஐந்து பிrவுகளாகப்
பிrக்கப்பட்டது.அைவ அடிப்பைடத்துைற, கூட்டுத்துைற, நடுத்தரத்துைற, சிறு
ெதாழில் துைற, கூட்டுத்துைற என்பனவாகும்.உrமம் வழங்கலின்
கூட்டுத்துைறக்கு முன்னுrைம வழங்கப்பட்டது.
முற்றுrைம வள(ச்சிையயும், ெசல்வம் ஒரு சிலrடத்திேலேய
குவிவைதயும் தடுத்திடும் ேநாக்கத்துடன் அரசு முற்றுrைம வாணிகக்
கட்டுப்பாட்டு சட்டம் ஒன்ைற 1969 ஆம் ஆண்டு ெகாண்டு வந்தது. இந்தச்
சட்டத்தின் குறிக்ேகாளுக்ேகற்ப 1970 ஆம் ஆண்டு ெதாழில் உrமக் ெகாள்ைக
வகுப்பட்டது.

1977 ஆம் ஆண்டு ெதாழிற் ெகாள்ைக
1977 ஆம் ஆண்டி பதவிேயற்ற ஜனதா அரசு தனது ெதாழில் ெகாள்ைகைய
அந்த ஆண்டிேலேய அறிவித்தது. நாட்டுப்புறம் ெபாருளாதாரத்ைதயும்,
ேவளாண்ைமையயும் வள(த்திட ஜனதா அரசு வலியுறுத்தியது. நாட்டுப்
புறப்பகுதிகளில் சிறு ெதாழில்களுக்கும் குடிைசத் ெதாழில்களுக்கும் இந்த
அரசு அளித்தது

சிறு ெதாழில்கள் மூன்று பிrவுகளாக்ப் பிrக்கப்பட்டன அைவ.
1. சுயேவைலவாய்ப்ைப வழ்ங்கிடும் குடிைசத் ெதாழில்கள்
2. ரூ. 1 லட்சம் ெபறுமானமுள்ள இயந்திரங்கைளயும் கருவிகைளயும்
உற்பத்தி ெசய்வன குறுந் ெதாழில்கள்
3. ரூ. 15 லட்சம் வைர முதlடு ெசய்துள்ள சிறு ெதாழில்கள் ஆகியனவாகும்.

1980 ஆம் ஆண்டுத் ெதாழிற் ெகாள்ைக
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1956 ஆம் ஆண்டு ெதாழிற் ெகாள்ைகைய ேமம்படுத்தி 1980 ஆம் ஆண்டில்
மறுபடியும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. நாட்ைட விைரவாகவும், பரவலாகவும்
ெதாழில்மய்மாக்க, அரசு உறுதி பூண்டுள்ளது என்பைத இக்ெகாள்ைக
ெதளிவுபடுத்தியது. ெதாழில் உrமக் ெகாள்ைகையப் ெபாருத்தவைர அரசின்
மனப்பான்ைமயில் மாற்றேமற்பட்டது. ெபருந்ெதாழில்களுக்கு ஆதரவாக
விடுதைலக்குப் பின்ன( முதல் முைறயாகத் ெதாழில் உrமம் ெகாள்ைக
தள(த்தப்பட்டது. முற்றுrைம கட்டுப்பாட்டுச் சட்ட,ம், அயல் நாட்டுச்
ெசல்வாணி ஒழுங்குமுைறச் சட்டம் ஆகியவற்றிலிருந்து ெபருந்ெதாழில்கள்
விடுவிக்கப்பட்டன்.

1980 ஆம் ஆண்டுத் ெதாழிற் ெகாள்ைகயின் குறிக்ேகாள்கள்
1. உற்பத்தி ஆற்றைல முழுைமயாகப் பயன்படுத்தி, உற்பத்திையப்
ெபருக்குதல்
2. விைரவாக, பரவலாக நாட்ைடத் ெதாழில்மயமாக்கிப் பண்டங்கள்
நியாயமான விைலயில் கிைடக்கச் ெசய்தல்
3.

எrசக்தி, ேபாக்குவரத்து, நிலக்கr ஆகிய இடுெபாருள்கள்
பற்றாக்குைறையப் ேபாக்குதல்

4. அறிவா(நத முைறயிலும் ெதாழில் உrமம் வழங்கலும்
தாராளமயமாக்கலும்

1984ஆம் ஆண்டுத் ெதாழிற் ெகாள்ைக
ெதாழில் உrமக் ெகாள்ைகைய அறிவுக்குப் ெபாருத்தமுைடயதாக்கித்
தாராளமயமாக்கிட அரசு முடிெவடுத்தது. அதற்ேகற்ப 1984 ஆம் ஆண்டு
ெதாழிற்ெகாள்ைக வகுப்பட்டது, ஒரு ெதாழிற்கூடம் பின் தங்கியப் பகுதியில்
அைமந்திருந்தால் அதைன முற்றுrைமக் கட்டுப்பாடுச் சட்டம், அயல் நாட்டுச்
ெசலவாணி ஒழுங்குமுைறச் சட்டம் ஆகியவற்றிலிருந்து அரசு விடுவித்தது.
ேமலும், அப்படிப்பட்ட 23 ெதாழில்கள் உrமம் ெபறேவண்டிய
கட்டாயத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டன்.
ெதாழில் உrமம் ெபறுவதற்கான வரம்ைப உய(த்துதல்
முற்றுrைமக்கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் படி ரூ.20 ேகாடி என
வைரயறுக்கப்ப்ட்டிருந்த் நிறுவனங்களின் ெசாத்து வரம்பு ரூ.100 ேகாடியாக
உய(த்தபட்டது. முற்றுrைமக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம், அயல்நாட்டு ெசலவாணி
ஒழுங்குமுைறச் சட்டம் ஆகியவற்றின் கீ ழ் வாராதா பிந்தங்கிய பகுதிகளில்
ெதாடங்கப்படும் ெதாழில்களுக்கு அவற்றின் முதlடு ரூ. 50 ேகாடி வைர
இருந்தால் அவற்றுக்கு உrமம் ெபறுவதிலிருந்து
விலக்களிக்கப்பட்டது.தாராளா உrமம் வழங்கும் திட்டத்தின் விைளவாக
முற்றுrைமக்கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து ஏறக்குைறய 112
நிறுவனங்கள் விடுபட்டன.கட்டாயம் உrமம் ெபறேவண்டிய ெதாழில்களின்
எண்ணிக்ைக 56லிருந்து 26 ஆகக் குைறந்தது.

1991 ஆம் ஆண்டுத் ெதாழிற்ெகாள்ைக
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தாராளாமய அணுகுமுைறயில் ஏற்கனேவ ெபற்ற பயன்கைளத் ெதாட(ந்து
ெபற்றிடும் வைகயில் இந்திய அரசு தனது புதிய ெதாழில் ெகாள்ைகைய 1991
ஆம் ஆண்டில் அறிவித்தது.இந்த அறிவிப்ைபத் ெதாட(ந்து, இந்தியப்
ெபாருளாதாராம் கட்டுப்பாடுகைளக் கடந்து அங்காடிப் ெபாருளாதாரமாக
உருெவடுக்கத் ெதாடங்கியது. ஏற்கனேவ ெபற்ற பட்டறிவின் அடிப்பைடயில்
ெதாழிற்ெகாள்ைகயின் தவறுகைளயும், பலவனங்கைளயும்
S
திருத்தவும்,
உறக்க நிைலயிலிருக்கும் ெதாழில் துைறக்கு விழிப்ேபற்படுத்தவும், ேவைல
வாயுப்ைப உருவாக்கித் தற்சா(பு நிைலைய ஏற்படுத்திடவும், பன்னாட்டளவில்
ேபாட்டியிடும் திறைன வள(த்திடவும் புதிய ெதாழிற் ெகாள்ைக குறிக்ேகாள்
ெகாண்டுள்ளது.

1991 ஆம் ஆண்டு ெதாழிற்ெகாள்ைகயின் ேநாக்கங்கள்
1. அதிகாரவ(க்கத்தினrன் பிrயிலுருந்து இந்தியத் ெதாழில்கைள
விடுவித்தல்.
2. உலகப்ெபாருளாதாராதுக்கு ஈடு ெகாடுத்துச் ெசயல்படும் வைகயில் இந்திய
ெபாருளாதாராத்ைதத் தாராளமயமாக்கல்.
3. ேநரடி அயல்நாட்டுத் மூலதனத்தின் மீ தான கட்டுப்பாடுகைள நS க்குதல்
4. உள்நாட்டுத் ெதாழில்களுக்கு ஆதரவாக முற்றுrைமக் கட்டுப்பாட்டுச்
சட்டத்தின் கட்டுப்பாடுகைளத் நS க்குதல்
5. பல ஆண்டுகளாக் நட்டத்தில் இயங்கி வந்த ெபாதுத் துைறயின்
சுைமகைளக் குைறத்தல்

1. ெதாழில் உrமம் வழங்கல்
புதிய ெபாருளாதாரக் ெகாள்ைகயானது ேதைவயற்ற காலதாமதத்ைத
ஒழித்து அைனத்து விதிமுைறகைளயும்
ெவளிப்பைடயக்கியது.ெதாழிற்கூடன்ங்களின் ஆற்றைல முழுைமயாகப்
பயன்படுத்திட இது ஒரு தூண்டுேகாலாக விளங்கியது.அரசு ெதாழில்கைளக்
கட்டுப்படுத்திய நிைலயிலிருந்து வழிகாட்டும் நிைலக்கு மாறியது.

2. அயல்நாட்டுத் மூலதனம்
இந்திய நிறுவனங்களில் ேநரடி அயல் நாட்டு முதlடு வரேவற்கப்பட்டது.
முன்னுrைமத் ெதாழில்களில் 51 விழுக்காடு வைர அயல் நாட்டு முதlட்டுக்கு
ஒப்புதல் வழங்கப்படும்

3. அயல்நாட்டுத் ெதாழில் நுட்ப ஒப்பந்தங்கள்
இந்திய ெதாழில் நடவடிக்ைககளில் நல்ல மாற்றங்கைளப் புகுத்த ேவண்டி
அயல் நாட்டுத்ெதாழில் நுட்பத்ைத இறக்குமதி ெசய்து ெகாள்ளவும் ெதாழில்
நுட்ப ஒப்பந்தங்கைளச் ெசய்து ெகாண்டு உடனடியாக ஒப்புதல் வழங்கிட இந்திய
அரசு தS(மானித்தது.
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4. ெபாதுத்துைற ேமலாண்ைம
1954 ஆம் ஆண்டு ஆவடியில் நைடப்ெபற்ற காங்கிரசு மாநாட்டில் சமதரும
சமுதாயம் அைமக்க உறுதி பூண்டைமயால் ெபாதுத்துைற நிறுவனங்களுக்கு
முதன்ைமயிடமும் முன்னுrைமயும் அளிக்கப்பட்டன.
1. ெபாதுத்துைறயின் கவனமானது, பாதுகாப்பு, உய( ெதாழில்நுட்பம்,
அடிப்பைட வசதிகள் ஆகியவற்ைற ேநாக்கி அைமந்திருக்கும்.
ெபாதுத்துைறக்ெகன்று சில துைறகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும்
2. ெபாதுமக்கைள ஈடுபடச் ெசய்யவும், நிதி ஆதாரங்கைளப் ெபருக்கிடவும்,
அரசுப் பங்குகளின் ஒரு பகுதிைய, கூட்டுறவு நிதி, நிதி நிறுவனங்கள்,
ெபாதுமக்கள், ெதாழிலாள(கள் ஆகிேயாருக்கு விற்பைன ெசய்யப்படும்
3. நS ண்ட காலமாக நட்டத்தில் இயங்கி வரும் ெபாதுத்துைற நிறுவனங்கைள,
ெதாழில் நிதி மறுகட்டைமப்புக் குழுவின் ஆய்வுக்கு அனுப்பிைவத்து,
புத்துயிருட்ட முயற்சி ேமற்ெகாள்ளப்படும், பணியாள(களின்
உrைமகைளக் காத்திடப் ேபாதிய பாதுகாப்பு நடவடிக்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்படும்.
4. ெபாதுத்துைற நிறுவனங்கள் மிகவும் ெதாழில் rதியாக வாணிகக்
கண்ேணாட்டத்தில் ெசயல்பட அனுமதிக்கப்படும்
5. ெபாறுப்பு, ேமம்பாடு, ெசயல்பாடு ஆகியவற்றில் கூடுதலான உrைம
அளிக்கப்படும்

5. முற்றுrைம, வாணிக நடவடிக்ைக கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத் திருத்தம்
1991 ஆம் ஆண்டில் புதிய ெதாழிற் ெகாள்ைகயின் ெதாட(ச்சியாக ெதாழில்
துைறயிலும் முற்றுrைம வாணிக நடவடிக்ைக கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்திலும் பல
மாற்றங்கள் ெசய்யப்பட்டன.
1.

முற்றுrைம, வாணிக நடவடிக்ைகக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்திலுள்ள
முற்றுrைமையக் கட்டுபடுத்தக்கூடிய பிrவுகைள திருத்துதல்

2.

முைறயற்ற ெதாழில் நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாள்ேவா( மீ து
நடவடிக்ைக எடுத்திட முற்றுrைம வாணிக நடவடிக்ைக கட்டுப்பாட்டு
குழுவிற்கு ேமலும் அத்காரங்கள் வழங்கப்பட்டன.

3. முற்றுrைம வாணிக நடவடிக்ைகக் கட்டுப்பாட்டு குழுவின் கீ ழ்வரும்
நிறுமங்கள் ெசய்திடும் முதlடுகைள முன்னதாகேவ ஆய்வு ெசய்திடும்
முைற நS க்கப்படும்
4. திருத்தப்பட்ட முற்றுrைம வாணிக நடவடிக்ைகக் கட்டுப்பாட்டுச்
சட்டத்தின்படி, இச்சட்டத்தின் கீ ழ்வரக்கூடிய நிறுவனங்கள் பங்குகைள
விற்கவும், வாங்கவும் விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடு நS க்கப்பட்டது.

சிறுெதாழில்களுக்கான புதிய ெகாள்ைக
புதிய ெபாருளாதாரக் ெகாள்ைகைய அறிமுகப்படுத்திய 19111 ஆம்
ஆண்டுத் முதல், சிறுெதாழில்கள், குறுந்ெதாழில்கள் ஆகியவற்றுக்கெகன
புதிய ெதாழிற்ெகாள்ைகையயும் அரசு அறிவித்தது. சிறப்பு வசதிகைளயும்
பயன்படுத்திக் ெகாள்ளும் வைகயில் சிறு ெதாழில்களுக்கான வைரயைற
விrவுப்படுத்தப்பட்டது
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சிறுெதாழில் நிறுவனங்களின ேதைவைய நிைறவு ெசய்திட ஓ(
அைமப்ைப ஏற்படுத்துவது என உறுதி கூறப்பட்டது. பணிகள் துைற
குறுந்ெதாழில் துைற என ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டது. குறுந்ெதாழிகளுக்கான
முதlடு ரூ.5 இலட்சமாக உய(த்தப்பட்டது ஏற்றுமதி ெதாழில் கூடங்கள்
துைணத் ெதாழில்கள் ஆகியவற்றின் முத்lட்டு அளவு ரூ.75 இலட்சமாக
உய(த்தப்பட்டது. மூலப்ெபாருள்கைளக் ஒதுக்குவதில் சிறு
குறுந்ெதாழில்களுக்கு முன்னுrைமைய வழங்கப்பட்டது.
ெதாழில் உrமம் வழங்கும் முைறைய ஒழுங்குப்படுத்திட இந்திய
நாடாளுமன்றத்தில் மூன்று சட்டங்கள் நிைறேவற்றப்பட்டன. அைவ
1. சிறுெதாழில் முன்ேனற்ற ஒழுங்குமுைறச் சட்டம் - 1951
2. முற்றுrைம வாணிக நடவடிக்ைகக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம் (1969)
3. ெசலவாணி ஒழுங்குமுைறச் சட்டம் (1973) ஆகியனவாகும்

தனியா( மயமாக்கலும் அரசு முதlட்ைட விற்றலும்
தனியா(மயமாக்கல்
1994-95 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் நட்டத்தில் இயங்கும் ெதாழில்களுக்க
நிதிநிைல அறிக்ைகயில் நிதி ஒதுக்கீ டு ெசய்வது நிறுத்தப்பட்டது.
ெபாதுத்துைற நிறுவனங்களின் ெசயல்பாட்ைட அங்காடி முைற
கட்டுப்பாட்டுக்கு ெகாண்டு வர ேத(ந்ெதடுக்கப்பட்ட சில ெபாதுத்திைற
நிறுவனங்களின் முதlடுகைள விற்பதற்கு அரசு முடிெவடுத்தது.
மூலதனத்ைதயும ெசயல் திறைமையயும் ெபாதுத்துைற ேமம்படுத்தாத
காரணத்தால், அண்ைமக்காலப் பன்னாட்டுப் ேபாக்குகளுக்ேகறப,
ேதைவப்படும் நிறுவனங்கைளெயல்லாம் தனியா( மயமாக்கிவிடுவது
ெபாருத்தமானதெதன அரசு முடிெவடுத்தது.
தனியா(மயமாக்கல் மூன்று நடவடிக்ைககைள உள்ளிட்டதாகும். அைவ
1. உrைமயாள( நடவடிக்ைககள்
2. அைமப்பு நடவடிக்ைககள்
3. இயக்க நடவடிக்ைககள் என்பனவாகும்.
உrைமயாள( நடவடிக்ைககள்
ெபாது நிறுவனத்தின் உrைமைய ஒட்டு ெமாத்தமாகேவா பகுதியாகேவா
தனியாருக்கு மாற்றும் நடவடிக்ைககள் உrைமயாள( நடவடிக்ைககளாகும்.
இவ்வுrைம மாற்றம் அதிக அளவானதாக இருந்தால், தனியா(
மயமாக்கலும் அதிகமாக இருப்பதாகப் ெபாருள்
அைமப்பு நடவடிக்ைககள்
அரசின் கட்டுப்பாட்ைட வைரயறுக்கும் வைகயில் அைமப்பு சா(ந்த
நடவடிக்ைககள் பல இதில் அடங்குகின்றன்.அைவ
1. பிடிப்பு நிறும அைமப்பு : இதில் முடிெவடிக்கும் ேமல்மட்ட அளவு
அதிகாரங்கைளயும், சிறு நிறுவனங்கள் தைடயின்றிச்
ெசயல்படுத்துவதற்குப் ேபாதிய அளவு தன்னாட்சி வழங்கக்கூடிய
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அதிகாரங்கைளயும் அரசு அல்லது ஒரு ெபrய நிறுவனம்
தன்னக்தேத ைவத்துக்ெகாள்ளும்.
2. குத்தைகக்கு விடுதல் : ஒரு ெபாது நிறுவனத்தின் உrைமைய
மாற்றாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு தனியாருக்குக்
குத்தைகக்ேகா வாடைகக்ேகா விடுதல்
3

மறு அைமப்பு

நிதி மறு அைமப்பு, அடிப்பைட மறு அைமப்பு ஆகிய இருவைக மறு
அைமப்புகள் உள்ளன. ெபாதுத்துைற நிறுவனங்கைள அங்காடிக்
கட்டுப்பாட்டு முைறக்குக் ெகாண்டு வருவதற்கு உrய ேநாக்கங்கைளக்
ெகாண்டைவேய சிக்கனப்படித்துதல், ெபாதுத்துைற நிறுவன்ங்கள்
ேமற்ெகாள்ளவண்டிய வாணிக நடவடிக்ைககைளத் தS(மானித்தல்
ஆகியவற்றுக்காக இந்நடவ்டிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்படுகின்றன
இயக்க நடவடிக்ைககள்
நிறுவனங்களின் ஆற்றைல திறைமைய ேமம்படுத்தவும்
வாணிகத்தன்ைமைய ஏற்படுத்தவுமான முயற்சிகள் இந்த நடவடிக்ைககளில்
ஏற்படுத்தவுமான முயற்சிகள் இந்த நடவடிக்ைககளில்
அடங்கும்.ெபாதுத்துைறகளில் இந்த இலட்சியங்கைளச் சாதித்திட பின்வரும்
நடவ்டிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. தன்னாட்சி நிைல அளித்தல்,
உற்பத்தித் திறைன உய(த்திடத் ேதைவயான ஊக்கமளித்தல், முதlட்ைடப்
ெபருக்குதல், சந்ைதயிலிருந்து மூலப்ெபாருள்கைள விருப்பக் ெகாள்முதல்
ெசய்தல்

ெபாதுத்துைற நிறுவனப் பங்குகைள விற்றல்
ெபாதுத்துைற திறம்படச் ெசயல்படுதல் என்பது அரசு அளிக்கும் ஆதரைவப்
ெபாருத்தது.ஆனால் பல ெபாதுத்துைற நிறுவனஙகள் அரசு ஆதரைவப்
ெபற்ற பின்னரும் நட்டத்தில் பல ஆண்டுகளாக இயங்கி
வருகின்றன.வrகட்டுேவாrன் பணத்திலிருந்து ெபாதுத்துைற
நிறுவனங்களின் நட்டத்ைத ஈடுகட்டுவது என்பது ஏற்க முடியாத ஒன்றாகும்.
எனேவ தான் அவற்றின் முதlடுகள் தனியாருக்கு விற்பைன ெசய்ய முடிவு
ெசய்யப்படுகினறது

வறுைம
•

அடிப்பைடேதைவகைளபூ(த்திெசய்யஇயலாதநிைல.

 திட்டக்குழு – வறுைமமதிப்பீ ைடெவளியிடும்அைமப்பு
(மாதாந்திரதலாநுக(வுெசலவினங்கைளப்ெபாறுத்துதிட்டக்குழுவிடம்அறிக்
ைகசம(பிக்கும்)
 வறுைமஅளவடுஉண்ணும்உணவின்கேலாrஅளைவெபாறுத்துகணககிடப்ப
S
டும்
 கிராமப்புறவறுைம – 2400 கேலாr , நக(புறவறுைம - 2100 கேலாr
 வறுைமஅளவடு
S
 வறுைமஅளவடு
S – வருமானத்ைதக்ெகாண்டும்அளவடுெசய்வ(
S
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 2004-05
ெடண்டுல்க(குழுவின்பrந்துைரபடிமாதாந்திரதலாவருமானநுக(வுெசலவு


கிராமம் – ரூ. 454



நகரம் - ரூ. 540

 2012 – 13
ரங்கராஜன்குழுவின்பrந்துைரபடிமாதாந்திரதலாவருமானநுக(வுெசலவு.


கிராமம் – ரூ. 690



நகரம் - ரூ. 870

வறுைமஅளவட்டுகுழுக்கள்
S
:
 ேதசியதிட்டக்குழு – 1936 – சதவிகிதஉணவு -2400 முதல் 2800
கேலாrகைளெகாண்டிருக்கேவண்டும்
 ெபாருளாள(கள் (ம) சமூகசிந்தைனயாள(கள்குழு : 1962
ேகட்கில், ராவ், ஸ்ரீமன்நாரயணன்,
அேசாக்ேமத்தாேபான்ேறா(இக்குழுவில்இருந்தன(


கிராமவறுைம – ரூ. 100 மாதம்



நகரவறுைம - ரூ. 125 மாதம்

 தன்ேடக்க(மற்றும்நS ல்கந்ராத்குழு 1971


கிராமவறுைம -ரூ. 180/ மாதம்



நகரவறுைம - ரூ. 270/ மாதம்

 கேலாrஅளவு – 2250
 ரங்கராஜன்குழு(2013) – வறுைமயின்சதவிகிதம் – 21.9 %
 NSSO - 2004 -05 வறுைமசதவிகிதம் – 37.2 %
 2010 -11 வறுைமசதவிகிதம் – 29.8 %

வறுைமநச்சுச்சூழல் :
ெபாருளாதாரம்வள(ச்சிபாைதையேநாக்கிச்ெசல்லேவண்டுமானால்வறுைம
நச்சுச்சூழலிருந்துெவளிவரேவண்டும்
குைறந்தஉற்பத்தி

குைறந்தவருமானம்

மூலதனப்பற்றாக்குைற

குைறந்தேதைவ

குைறந்தமுதlடு

வறுைமக்கானகாரணங்கள்:
கிராமம்
•

அதிேவக மக்கள் ெதாைக வள(ச்சி

•

குைறவான் தலா வருமானம்

•

ெபருமளவு ேவைலயினைம

•

மூலதனப் பற்றாக்குைற

•

பைழைமயான ெதாழில் நுட்பம்

•

வட்டார ேவறுபாடுகள்

•

பணவக்கம்
S
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•

கூட்டுக் குடும்ப அைமப்பு முைற

•

ெபாதுச் ெசாத்து ஆதாரங்கள்

•

வள(ச்சியுறா நிைல

•

குைறந்த வள(ச்சி வதம்
S

•

வருமான ஏற்றத்தாழ்வு

•

ஊழல்

நகரம்
•

நகரத்ைத ேநாக்கி நகரும் மக்கள்

•

குைறந்த ேவைலவாய்ப்பு

•

மக்கள் ெபருக்கம்

•

ேபாதிய குடியிருப்பு வசதியில்லாைம

•

ெபாது வினிேயாக முைற – PDS சrயான முைறயில் ெசயல்படுத்தாைம

வறுைம ஒழிப்பு திட்டங்கள்
கிராமம்

நகரம்

1. 20 அம்சத்திட்டம் (1975)வறுைம ஒழிப்பு

SEPUP –Self Employed Programme for

(ம) வாழ்வாதாரத்ைத உய(த்துதல்

Urban Poor -1986 (நக(புற
ஏைழக்கான சுயேவைலவாய்ப்பு
திட்டம்

2.ேவைலக்கு உணவுதிட்டம் 1977-78 (Food for

2.NRY – Nehru Rozgar Yojana -1989

workprogramme)கிராமப்புற ேவைலயில்

ேநரு ேராஸ்கா( ேயாஜனா

ஈடுபடுேவா(க்கு உணவு தானியம்
வழங்குதல்
3.ஆந்த்ேதாதயாேயாஜனா 1977-78

SUWE – Scheme of Urban Wage
Employment -1990
ஒரு லட்சத்திற்கும் குைறவான
மக்கள் ெதாைகையக் ெகாண்ட
நகரத்தின் குறிப்பிட்ட பகுதியில்
வாழும் சுய ேவைலவாய்ப்ைப
ஏற்படுத்தும் திட்டம்

4.IRDP – Intergreted Rural development programme

4. PMIUPEP – Prime minister’s integrated

ஒருங்கிைணந்த ஊரக வள(ச்சி திட்டம் -

Urban Poverty cradication programme -1995

1979 கிராமப்புற ஏைழமக்களுக்கு சுய

பிரதான் மந்திr ஒருங்கிைணந்த

ேவைலவாய்ப்ைப ஏற்படுத்துதல்

நகர வறுைம ஒழிப்பு திட்டம்

5.TRYSEM – Training Rural Youth for self

5. NSAP – National social Assistance

Employment -1979 (கிராமப்புற

Programme ேதசிய சமூக உத்தரவாத

இைளஞ(களுக்கான சுயேவைலவாய்ப்பு

திட்டம் -1995

பயிற்சித் திட்டம்) 18 வயத்திற்கு ேமற்பட்ட
கிராமப்புற இைளஞ(களுக்கு –
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சுயேவைலவாய்ப்புக்கான பயிற்சி
வழங்குதல்
6. NREP – National Rural Employment Programme -

6. SJSRY – Swarnajayanthi sathari Rozgar

1980 ேதசிய ஊரக ேவைலவாய்ப்பு உறுதி

Yojana ஸ்வ(னெஜயந்தி சகாr

திட்டம்

ேராஸ்கா( ேயாஜனா
நக(ப்புறத்தில்
ேவைலயில்லாதவ(களுக்கு
ேவைலவாய்ப்ைப ஏற்படுத்துதல்

7.RLEGP – Rural landless Employment guranatee

7. NSDP-1996 National slum development

programme -1983 (நிலம் இல்லாதவ(க்கு

programme (ேதசிய ஸ்சலம்

ேவைலவாய்ப்பு உறுதி திட்டம்)

ேமம்பாட்டுத் திட்டம்)

8. JRY – Jawahra Rozgarr Yojana (ஜவஹ(
ேராஸ்கா( ேயாஜனா) கிராமப்புற
ேவைலயில்லாதவ(க்கு ேவைலவாய்ப்ைப
ஏற்படுத்துதல்
9. EAS – Employment assutrance scheme -1993
(ேவைலவாய்ப்பு உறுதி திட்டம்) ஒரு
கிராமத்தில் ஒரு ஆண்டுக்கு குைறந்த
பட்சம் 100 நாள் ேவைல ெகாடுத்தல்
10. Anna purna Yojana -1999 (அன்னபூ(ன
ேயாஜனா) முத்த குடிமக்களுக்கு
மாதம்ேதாறும் 10 கிேலா உணவு
தானியங்கள் வழங்கல்
1 கிேலா அrசி – ரூ. 3.00
1 கிேலா ேகாதுைம – ரூ. 2.00
11. NFWP – National Food for work programme –
2004 ேதசிய ேவைலக்கு உணவு திட்டம்.
12. SGSY- Swarnajayanthi Gram Swarozgar Yojana
April 1, 1999 ஸ்வ(ன ெஜயந்தி கிராமிய
ஸ்வரஸ்கா( ே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.)
கிராமப்புறங்களில் ெபண்கள் மற்றும்
குைழந்ைதகள் ேமம்பாட்டுத் திட்டம்)
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SITRA – Supply of Improved Tool Kits in Rural
Artisans
13. ஆந்த்ேத(தய அண்ணா ேயாஜனா -2000
(Antyodaya Anna Yojana) வறுைமக்
ேகாட்டிற்கு கீ ேழ உள்ள உணவு தானியம்
வழங்குதல்
14. மகாத்மாகாந்தி ேதசிய ஊரக
ேவைலவாய்ப்புத் திட்டம் – 2006 (MNREGA)
100 நாட்கள் கிராமப்புறங்களில்
ேவைலவாய்ப்பு ஏற்படுத்துதல்

ேவைலயின்ைம
இந்தியாவில் ஒருவ( ஒரு நாளில் 8 மணி ேநர ேவைலைய – வருடத்திற்கு
273 நாட்கள் ேவைல வாய்ப்பும் கிைடக்காத நிைல ேவைலவாய்ப்பின்ைம
பகவதிக் குழு -1973 (திட்டக்குழுவின் பrந்துைரப்படி)
இக்குழு மூன்று மதிப்பீ டுகைள அளித்துள்ளது
 வருடத்தில் ெபரும்பாலும் ேவைலயில்லாத நிைல – UPS (Usual Principal Status)
 வாரத்தில் ஒரு மணி ேநரம் கூட ேவைலயில்லாத நிைல – CWS (Curent
Weekly Status)
 ஒரு நாளில் (அ) ஒரு ச(ேவ வாரத்தில் ேவைலயில்லாத நிைல – CDS
(Current Daily Status)
ேவைலயின்ைமயின் வைககள் :
 Structural Un Employment : உற்பத்தி திறன் ேபாதுமானதாக இல்லாத
காரணத்தால் ஏற்படும் ேவைலயின்ைம.
 Under Employment : இந்த வைகயான ேவைலயின்ைமயால் ேவைல
ெசய்ய திறனும், ஆ(வமும் இருந்து பயன்படுத்த இயலாத நிைல
 Open Un Employment : ஒரு நப( குறிப்பிட்ட ஆண்டில் ெபரும்பகுதி
ேவைலயில்லாத நிைல
 Disguised Un Employment : ஒரு ேவைலைய முடிக்க ேபாதுமான நப(கள்
இருந்தும் அவ்ேவைலைய ேதைவக்கு ஏற்ப ேவைலயாட்கள் ெசய்து
முடிப்ப(. இதனால் உற்பத்திறன் எந்நிைலயிலும் பாதிக்காது.(எ.கா)
விவசாயம்
 Frictional Un Employment : ேதைவ மற்றும் அளிப்பு ெபாறுத்து
ேவைலயின்ைம உருவாகும்.
 Seasonal UnEmployment: பருவகால ேதைவக்கு ஏற்றவாறு
ெதாழிலாள(கள் ேவைலைய இழப்ப(.
 Classical Un Employment : அதிக பட்சமான கூலி எதி(பா(ப்பால் ஏற்படும்
ேவைலயின்ைம
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 Cyclical Un Employment : நவனமயமான
S
இயந்திரங்களால் ஆட்கள்
குைறந்து ேவைலயின்ைம ஏற்படுகிறது.

பதிெனான்றாவது ஐந்தாண்டுத்திட்டம்:
 மில்லியன் ேவைலவாய்ப்ைப ஏற்படுத்துதல்
 ேவைலவாய்ப்பு ேதைவ 80 மில்லியன்
 58 மில்லியன் புதிய ேவைலவாய்ப்புகைள உருவாக்குதல்
 ேவைலவாய்ப்பின்ைம 5 % குைறத்தல்
 பதிெனான்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் –முழு ேவைலவாய்ப்ைப
ஏற்படுத்தாவிட்டாலும், ேவைலயின்ைம 8.3 % இருந்து 4.83 % குைறத்தல்
முக்கிய திட்டங்கள்
 Food for work Programme : ேவைலக்கு உணவு திட்டம்
 IRDP Intergrated rural Development Programme –ஒருகிைணந்த ஊரக
வள(ச்சி திட்டம் -1979
 TRYSEM –Training Rural Youth For Self Employment -1979
 கிராமப்புற இைளஞ(களுக்கான சுயேவைலவாய்ப்பு பயிற்சி திட்டம்
 NREP : National Rural Employment programme -1980
 ேதசிய ஊரக ேவைலவாய்ப்பு திட்டம்
 RLEGP – Rural Landless Employment Guarantee Programme -1983
 நிலம் இல்லாதவ(க்கு ேவைலவாய்ப்பு உறுதி திட்டம்
 JRY – Jawhar Rozgar Yojana -1989
 ஜவஹ( ேராஸ்கா( ேயாஜனா
 Bharat Nirman - 2005
 MGNREGP- Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee
Programme -2006
( NREGP Renamed as MGNREGP on Oct 2 ,2010)

வங்கியியல்
 1157 – முதல்ெபாதுத்துைறவங்கி
 1770 – இந்தியாவில்நிறுவப்பட்டமுதல்வங்கி –ஹிந்துஸ்தான்வங்கி
 1806 - வங்காளவங்கி ( Bank of Bengal )
 1840 – பம்பாய்வங்கி ( Bank of Bombay )
 1843 – ெமட்ராஸ்வங்கி (Bank of Madras )
 1881 – இந்திய(களால்உருவாக்கப்பட்டவங்கி- ஒளத்வணிகவங்கி (Oudh
Commerical Bank)
 1894 – பஞ்சாப்ேதசியவங்கி ( Punjab National Bank )
 1921 – Bank of Bengal, Bank of Bombay, Bank of Madras – இம்மூன்றுவங்கிகைளயும்
இைணத்து இம்பீ rயன் ப்ஃங்க் ஆப் இந்தியா என்று ஏற்படுத்தப்பட்டது.
 1935- rச(வ் வங்கி ேதாற்றுவிக்கப்பட்டது
 1949 – rச(வ் வங்கி ேதசியமயமாக்கப்பட்டது
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 1955 – இம்பீ rயன் பஃங்க் ஆப் இந்தியா –ஸ்ேடட் பஃங்க் ஆப் இந்தியா (SBI)
என்று அைழக்கப்பட்டது.
 1959 – ஸ்ேடட் பஃங்க் ஆப் இந்தியாவுடன் 7 கிைள வங்கிகள்
ேதாற்றுவிக்கப்பட்டது
1. பிக்கான( (ம்) ெஜய்ப்பூ(
2. ைஹதராபாத்
3. ைமசூ(
4. பாட்டியலா
5. திருவாங்கூ(
6. ெசளராஸ்ட்ரா
7. இந்தூ(
தற்ேபாது ெசளராஸ்ட்ரா மற்றும் இந்தூ( கிைள வங்கிகள் SBI யுடன்
இைணந்துள்ளது. ஐந்து கிைள வங்கிகள் மட்டும் உள்ளது
 1969 – சமூக வங்கியல் என்பது 14 வணிக வங்கிகைள
ேதசியமயமாக்கப்பட்ட ெபாழுது ேதாற்றுவிக்கப்பட்டது
14 வங்கிகள் ேதசியமய்மாக்கப்பட்ட ேபாது – வங்கியின் இருப்பு 50 ேகாடிக்கு
ேமல் இருக்க ேவண்டும்
 1980 – ேமலும் 6 வங்கிகள் ேதசியமயமாக்கப்பட்டது
1. ஆந்திரா வங்கி 2. பஞ்சாப் (ம) சிந்து வங்கி 3. நS யூப்ஃங்க் ஆப் இந்தியா 4.
விஜயா 5. கா(ப்ேரசன் வங்கி 6. ஒrயண்டல் வங்கி

1.
2.
3.
4.

1993-ல் பஞ்சாப் வங்கியுடன், நS யூபஃங்க் ஆப் இந்தியா இைணக்கப்பட்டது
UTI (Unit Trust of India) -1964
IDBI – Industrial Development Bank of India -1964 ெதாழிற்சாைலகளின்வள(ச்சிவங்கி
UTI (Unit Trust of India) -1964
பிராந்திய (வட்டார) கிராம வங்கிகள் (1975) அைனத்து மாநிலங்களிலும்
(Regional Rural Bank) உள்ளது. ஆனால் சிக்கீ ம் (ம) ேகாவா மாநிலங்களில்
இல்ைல

5. நபா(டு வங்கி (NABARD Bank) – 1982 (விவசாயிகளுக்கு கடன் உதவி
6. ஏற்றுமதி (ம) இறக்குமதி வங்கி ( FXIM) – 1982
7. SIDBI – Small industries Development Bank of India சிறு ெதாழிற்சாைலகளின்
வள(ச்சி வங்கி -1990
8. LIC – 1955 மும்ைப
9. GIC – 1972 நான்கு கிைளகள் உண்டு
1. ேதசிய காப்பீ ட்டு நிறுவனம் – ெகால்கத்தா
2.

நியூ இந்தியா காப்பீ ட்டு நிறுவனம் – மும்ைப

3. ஓrயண்டல் காப்பீட்டு நிறுவனம் –நியூெடல்லி
4. யுைனெடட் இந்தியா காப்பீட்டு நிறுவனம் –ெசன்ைன
 ஜன பீ ம ேயாஜனா -2000 –காப்பீட்டு திட்டம் – வறுைம ேகாட்டிற்கு கீ ேழ
உள்ளவ(களுக்கு
 ஆம் ஆத்ம பீ ம் ேயாஜனா -2007 – காப்பீ ட்டுதிட்டம் – கிராமப்புற நிலம்
இல்லாத ஏைழகளுக்கு
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 ராஸ்டிrயா ஸ்வத்ய பீ ம ேயாஜனா, சிக்ஷ சகாயக் ேயாஜனா
ஸ்வாலாம்பன் ேபான்ற பல காப்பீடு திட்டங்கள் உள்ளன

rச(வ் வங்கி
 1934 ஆம் ஆண்டு – rச(வ் வங்கி சட்டம்
 1935 rச(வ் வங்கி – கில்டன் ெயங் (Hilton Young) குழு பrந்துைர மூலம்
உருவாக்கப்பட்டது.
 முதல் கவ(ன( –ஸ்மித்
 முதல் இந்திய கவ(ன( – C.D. ேதஸ்முக்
 தற்ேபாைதய கவ(ன( – ரகுராம் ராஜன் (2013)
 தைலைமயகம் : மும்ைப
 Minimum Reserve system -115 ேகாடி தங்கம் (ம) 85 ேகாடி நாணயம்
 1949 ேதசியமயமாக்கப்பட்டது

ைமய வங்கியின் பணிகள்
1. தாள் பணத்ைத ெவளியிடுதல்
தாள் பணத்ைத ெவளியிடல் இந்திய rச(வ் வங்கியின் முற்றுrைமயாகும்.தாள்
பணம் 10ரூபாய், 20ரூபாய், 50ரூபாய், 100ரூபாய், 500ரூபாய், 1000ரூபாய் ஆகிய
மதிப்புகளில் ெவளியிடப்படுகிறது.இந்திய rச(வ் வங்கியின் ெவளியீ ட்டுத் துைற
தாள் பணத்ைத அச்சிட்டுப் புழக்கத்தில் விடும் பணியிைன ெசய்கிறது.ரூ.1, 2,
5ரூபாய் நாணயங்கள் இந்திய நிதி அைமச்சகத்தால்
ெவளியிடப்படிகின்றன.குைறந்த இருப்பு முைறைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு
இந்திய rச(வ் வங்கி தாள் பணத்ைத ெவளியிடுகிறது.இதற்கு வங்கியானது
ேதைவப்படும் அளவுகளில் தங்கத்ைதயும் அயல்நாட்டு ெசலவாணி
இருப்புகைளயும் ைகவசம் ைவத்திருக்க ேவண்டும். இவற்றில் குைறந்தது
ரூ.115ேகாடி அளவிற்கு தங்கமாகவும் மீ தம் ரூ.85ேகாடி அளவிற்கு அயல்நாட்டு
ெசலவாணிப்பிைணயமாகவும் இருக்க ேவண்டும்
2 .அரசின் வங்கி
ைமய வங்கி அரசின் முகவராகவும், வங்கியாகவும், ஆேலாசகராகவும்
ெசயல்படுகிறது.அரசின் வங்கி என்ற முைறயில் அரசின் ெராக்கப்பண்த்ைத
ைவப்புகளாக ெபறுவது, அரசு ெசலுத்துவது அயல்நாட்டு ெசலவாணி
ெசலுத்துவைக ேபான்ற பல்ேவறு அரசு பணிகைளச் ெசய்கிறது.
மத்திய, மாநில அரசுகளுக்காக இந்திய rச(வ் வங்கி புதிய கடன்கைளப்
ெபற்றும் அவற்றின் ெபாதுக்கடன்கைள நிருவகிக்கவும் ெசய்கிறது.இது தவிர 91
நாள்களுக்குள் திருப்பிச் ெசலுத்தப்பட ேவண்டிய கருவூல உண்டியல்கைள
வாங்குவதன் மூலம் ைமய மாநில அரசுகளுக்கு வழிவைத
முன்பணக்கடன்கைள வழங்குகிறது.
3 வங்கிகளின் வங்கி மற்றும் கடன் ெபற இறுதிப் புகலிடம்
பட்டியலிடப்பட்ட வணிக வங்கிகளின் வங்கியாக் இந்திய rச(வ் வங்கி
ெசயல்படுகிறது. 1949 ஆம் ஆண்டின் இந்திய rச(வ் வங்கி சட்டப்படி, ஒவ்ெவாரு
வைக வங்கியும் தன்னுைடய கால மற்றும் ேகட்பு ைவப்புகளில் 3 லிருந்து 15
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விழுக்காட்ைட இந்திய rச(வ் வங்கியிடம் உள்ள இத்தைகய வதமாக
S
ைவக்க
ேவண்டும்
4 கடன் கட்டுப்பாட்டாள(
விைல நிைலேபராக்கத்ைத உறுதி ெசய்யவும், நாட்டின் ெபாருளாட்தாரத்ைத
ேமம்பாடைடயச் ெசய்யவும், இந்திய rச(வ் வங்கி பணம் மற்றும் கடன்
புழக்கத்ைத கட்டுப்படுத்துகிறது

கடன் அளவுக் கட்டுப்பாடு
கடன் அளவுக் கட்டுப்பாடு என்பது, ைமய வங்கியானது 1.வங்கி வட்டிவதம்
S
2.ெராக்க இருப்பு வதத்ைத
S
மாற்றுதல், 3.ெவளிச்சந்ைத நடவடிக்ைககள்
ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்தி வணிக வங்கிகள் ெபறும் கடனின் அளவிலும்
ெசலவிலும் தாக்கத்ைத ஏற்படுத்துதல் ஆகும்.
1. வங்கி வட்டி வதம்
S
இதனால் வாடிக்ைகயாள(கள் அதிக கடன் ெபற விைழகிறா(கள் 1996-97
ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட கடுைமயான ெபாருளாதார பின்னைடவிற்கு உய(ந்த
வட்டிவதமும்,
S
கடனளித்தல் ஏறப்ட்ட இறுக்கமான நிைலைமயுேம முக்கிய
காரணமாக கண்டறியப்பட்டது. இச்சூழ்நிைலையச் ஸ்ரீெசய்யும் ெபாருட்டு,
வட்டிவதம்
S
11 விழுக்காட்டிலிருந்து 6.5 விழுக்காடாக குைறக்கப்பட்டது
2. ெராக்க இருப்பு வதம்
S
வணிக வங்கிகள் தங்களுைடய அைனத்து ைவப்புகளின் 10 விழுக்காட்டு
ெதாைகைய rச(வ் வங்கியிடம் ெராக்க இருப்பாக ைவத்திருக்க ேவண்டும்
என்பதாகக் ெகாள்ேவாம்.இதன்படி வங்கிகள் ெபறும் ஒவ்ெவாரு
1000ரூபாய்க்கும், ரூ.100 என்ற அளவில் வணிக வங்கிகள், rச(வ்
வங்கியிடம் ெராக்க இருப்பாக ைவக்க ேவண்டும். மீ தம் ரூ.900த்ைத
இருப்பு பண்மாகக் ெகாண்டு வாணிக வங்கிகள் ெபாதுமக்களுக்கு
கடன்களும் முன்ெதாைககளும் வழங்க பயன்படுத்தலாம்
3. ெவளி அங்காடி நடவடிக்ைக
ெவளி அங்காடி நடவடிக்ைககள் என்பது அரசின் நிைறகாப்புள்ள
பத்திரங்கள், கருவூல உண்டியலகள், நS ண்டகால அரசு பத்திரங்கள்
ஆகியவற்ைற மக்கள், நிதிநிறுவனங்கள் ேபான்ேறாrடமிருந்து வங்கி
விற்பைதக் குறிக்கும்.பணப்புழக்கம் அதிகமாக உள்ள காலங்களில்
அதைனக் குைறக்க, ைமய வங்கி, வணிக வங்கிகளுக்கு கடன்
பத்திரங்கைள விற்கின்றன. இவ்வாறு விற்பதால் வணிக வங்கிகள், rச(வ்
வங்கியிடம் ைவத்துள்ளா ெராக்க இருப்பு மற்றும் ைவப்புகளின் அளவில்
குைறவு ஏற்பட்டு வணிக வங்கிகளின் கடன் அளைவயும்
ெபாருளாதாரத்தின் பண வக்கத்ைதயும்
S
குைறக்கிறது.
கடன் தன்ைமக் கட்டுப்பாடு (அல்லது) ெதrந்ெதடுத்த கடன்கட்டுப்பாடு
ெதrந்ெதடுத்த கடன் கட்டுப்பாடு ஆக்கமற்ற காரணங்கள், பயன்பாடுகள்
ஆகியவற்றுக்கு வழங்கப்படும் கடன்கைள நிறுத்துவதன் மூலம் ெமாத்த கடன்
அளைவ குைறக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.பண்டங்கைள பதுக்கும் ஊக
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வணிக(கள், நS ண்டகால ேதைவப் ெபாருட்கைள வாங்கும் நுக(ேவா(
ேபான்ேறாருக்கு வழங்கப்படும் கடன்கள் பணவக்கத்ைத
S
ஏற்படுத்துகின்றன.

பணம் சா(பற்ற பணிகள்
ேமற்பா(ைவப் பணிகள்
பல்ேவறு பணம் சா(ந்த பணிகேளாடு இந்திய வங்கியானது பிற வங்கிகைள
ேமற்பா(ைமயிடுதல், சிறந்த வங்கி அைமப்பு முைறைய உருவாக்குதல் ேபான்ற
பணசா(பற்ற பணிகைளயும் ேமற்ெகாள்கிறது. இந்திய rச(வ் வங்கிச் சட்டம் 1934,
வங்கிகள், ஒழுங்குமுைற சட்டம் ஆகியைவ நாட்டின் வங்கி முைறைய
வலிைமப்படுத்தவும், சிறந்த முைறயில் நிருவகிக்கவும் ேநரடி அதிகாரத்ைத
rச(வ் வங்கிக்கு வழங்கியுள்ளன.
முன்ேனற்ற பணிகள்
விடுதைல அைடந்த காலத்திலிருந்து வங்கிகைள ேமம்படுத்தும் இந்திய
rச(வ் வங்கிகளின் ெசயல்பாடுகள் அதிகrத்துக் ெகாண்ேட வருகின்றன
1. ேவளாண்ைம கடன் வசதி
ேவளாண்ைமக்கும் அதன் சா(புைடய நடவடிக்ைகைகள்
ேமம்பாட்டிற்காகவும் கூட்டுறவு கடன் அைமப்புகளின் மூலம்
ேவளாண்ைமக்கடைன தன்னுைடய ேவளாண்ைமக்கடன் துைறயின் மூலம்
rச(வ் வங்கி வழங்குகிறது. இவ்வைகக் கடன்கள் நடுத்தர காலம், நS ண்ட
காலம் என பல்ேவறு கால அளவுகளில் வழங்கப்படிகின்றன. இப்பணிகள்
1980லிருந்து ேதசிய ேவளாண் மற்றும் ஊரக முன்ேனற்ற வங்கி (NABARD)
யிட ஒப்பைடக்கப்படுகின்றன
2. ெதாழில் கடன் வசதி
இந்திய rச(வ் வங்கி தன்னுைடய ெதாழில் கடன் துைறமூலம் 1957
லிருந்து நாட்டின் ேமம்பாட்டிற்கான நிதி உதவியிைன வழங்கி
வருகிறது.இதற்காக மாநில நிதிக்கழகம் (SFC). இந்திய ெதாழில் வள(ச்சி
வங்கி (IDBI), இந்திய ெதாழில் நிதிக்கழகம் (IFCI), இந்திய ெதாழில் கடன்
மற்றும் முதlட்டுக் கழகம் (ICIC) ேபான்ற நிதி நிறுவனங்கைள அைமத்து
ெசயல்படுத்தி வருகிறது.
3. ஏற்றுமதிக் கடன்
நாட்டின் ஏற்றுமதி ெபருகவும், இந்திய rச(வ் வங்கி கடன்கள்
வழங்குகிறது.சலுைகக் கடன், மறுநிதி வசதி ேபான்ற வசதிகைள
ஏற்றுமதிக்காக வழங்குகிறது. தங்கு தைடயின்றி கடன் ஓட்டத்ைத
அளிக்கும் வைகயில் வாணிகத்திற்கு கடனளிக்க இந்திய ஏற்றுமதி
இறக்குமதி வங்கிையயும் rச(வ் வங்கி ஏற்படுத்தியுள்ளது
4. முன்னுrைம துைறகளுக்கும் நலிந்த பிrவினருக்கும் கடன் வசதி
இவ்வங்கி ஏைழகளுக்கும், முன்னுrைமத் துைறகளுக்கும் 4 விழுக்காடு
சலுைக வட்டியில் கடன் வசதி அளிக்கின்றன
5. உண்டியல் அங்காடித்திட்டம்
சிறந்த உண்டியல் அங்காடிைய உருவாக்குவதில் ைமயவங்கி
தைலயாய பங்கு வகிக்கிறது. பிற வங்கிகளிடமிருந்தும் நிதி
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நிறுவனங்களிடமிருந்தும் வருகின்ற தகுதியுள்ள காப்புப் பத்திரங்கைள
வணிக வங்கிகள் மறுகழிவு ெசய்திட இத்தைகய வள(ந்த அங்காடிகள்
வழி வகுக்கின்றன
6. வங்கி அைமப்ைப ேமம்படுத்தி அவற்ைற ஒழுங்குபடுத்துதல்
முன்மாதிr வங்கிகள், ஊரக் வங்கிகள் ஆகியவற்றின் கிைளகைள
ஊரகப் பகுதிகளில் நிைறய திறப்பதின் மூலம் அங்குள்ள மக்களிைடேய
வங்கிப் பழக்கத்ைத ஏற்படுத்துகிறது.
இந்திய ெதாழில் வள(ச்சி வங்கி (IDBI)
இந்திய ெதாழில் நிதிக் கழகம் (IFCI)
இந்திய ெதாழில் கடன், முதlட்டு கழகம் (ICICI)
ஆகிய ெதாழில் ேமம்பாட்டு வங்கிகைள துவக்கியதன் மூலம்
ெதாழிற்கடன் எளிதாக கிைடக்க வழிெசய்து ெதாழில் துைறக்கு
உதவியுள்ளது

பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்
உலக வங்கி (World Bank)
•

1944 ஆம் ஆண்டு – பிrட்டன் உட்ஸ் மாநாட்டில் பன்னாட்டு நிதி
நிறுவனத்துடன் ேதான்றியது. ( International Monetary Fund)
உலக வங்கி (ம) பன்னாட்டு நிதி நிறுவனங்கள் இரண்ைடயும்
இரட்ைட சேகாதrகள் ‘Twin sisters’ என்று அைழக்கப்படும்

•

இதனுைடய உறுப்பு நாடுகள் 188 –இறுதியாக ேச(ந்த நாடு ெதற்கு
சூடான்

•

தைலைமயகம் : வாஷிங்டன்

•

தைலைவ : ஜிம் ெயங் கிம் (Jim Yung King)

•

வள(ந்து வரும் நாடுகளுக்கு கடனுதவி வழங்குதல் – இதன் முக்கிய
குறிக்ேகாள் வறுைமைய அகற்றுதல்

•

இதன் கிைளகள்

•

1. BRD – International Bank For Reconstruction Development -1945

•

2. IFC – International Finaance commission -1955 (பன்னாட்டு நிதி கழகம்)
வள(ந்து வரும் நாடுகளில் தனியா( ெதாழிற்சாைலகளும் கடனுதவு
வழங்குதல்

•

3. IDA – International Development Agency -1960 (பன்னாட்டு வள(ச்சி ைமயம்)
வள(ந்து வரும் நாடுகளுக்கு – ெமன்ைமயான கடன் வழங்குதல் “
Soft loan”

•

Soft Loan என்பது – குறுகிய வட்டிக்கு அதிக் காலம் கடன் வழங்குதல்
(Low interest long tenure)

•

4. ICSID – International Centre for Settlement of investment Disputes – 1966

•

முதlட்டாள(களின் பிரச்சைனகைள தS(த்து ைவக்கும் பன்னாட்டு
ைமயம்

•
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5. MIGA – Mutilateral investment Guarantee agency பலதாரப்பட்ட முதlட்டு

•

உத்தரவாத சட்டம்) வள(ந்து வரும் நாடுகளில் அன்னிய முதlட்ைட
அதிகப்படுத்துவது. இதில் 175 உறுப்புநாடுகள் உள்ளன.
பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் ( IMF )
•

1944 ஜSைல 22 அறிவிக்கப்பட்டு 1945 டிசம்ப( 27 அன்று
நைடமுைற ஆயிற்று

•

ெதாடக்கத்தில் 45 உறுப்புநாடுகள் இருந்தன.

•

தற்ேபாது 188 உறுப்பு நாடுகள் உள்ளன.

•

தைலைமயகம் : வாஷிங்டன்

•

IMF ன் மூலதனம் ஆனது பல்ேவறு உறுப்பு நாடுகளுக்கு
அளிக்கப்பட்ட ேகாட்டா (Quota) –வின் படி நிதிகைள பன்னாட்டு நிதி
நிறுவனத்தில் ெசலுத்திவிடுவ(

•

Special Drawing Rights -1969 ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது

•

இதில் உறுப்பு நாடுகள் ெபறப்பட்ட கடன், அதனுைடய (quota)
அதனுைடய வாக்கு அதிகாரம் ஆகியைவ குறிப்பிட்டிருக்கும்.

•

SDR also called paper gold. இதில் 4 வைகயான நாடுகளின்
நாணயங்கள் இருக்கும் (I) U.S - $ 2) U.K Pound 3) Japaness Yen ெயன் 4.
யூேரா (Uuro)

•

அதிக ேகாட்டா ெகாண்டுள்ள நாடு : அெமrக்கா

•

குைறவா ேகாட்டா ெகாண்டுள்ள நாடு : துவளு

•

இந்தியா 8-வது இடத்தில் உள்ளது

•

இதன் தைலவ( : கிrஸ்டின் லகா(ேட ( Christine largarde)

பன்னாட்டு வாணிபம்
வாணிப ெகாடுப்பு நிைல :
ஒரு நாடு ஏற்றுமதி ெசய்துள்ள ெபாருட்களின் மதிப்பிற்கும்
இறக்குமதி ெசய்துள்ள பண்டங்களின் மதிப்பிற்கும் இைடேய உள்ள ேவறுபாேட
வாணிபக் ெகாடுப்பல்நிைல
அயல்நாட்டுச் ெசலுத்து நிைல :
ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ெவளிநாட்வருக்கு எவ்வளவு ெகாடுக்க
ேவண்டியுள்ளது எனபைதயும், ெவளி நாட்டாrடமிருந்து எவ்வளவு ெபற
ேவண்டியுள்ளது என்பைதயும் ெதrவிக்கும் ஒன்றாகும். இதில் கண்ணுக்குப்
புலனாகும் ெபாருட்களின் மதிப்பும், கண்ணுக்குப் புலனாகப் ெபாருட்களின்
மதிப்பும் அடங்கும்
ஏற்றுமதிகள்: 1966 ரூபாய் மதிப்பிறக்கம் ( Devalution) ெசய்யப்பட்ட பின்னேர
ஏற்றுமதிகள் ேவகமாக வள(ந்தன. பிறநாட்டு நாணயங்கள் வழியான நம்
ரூபாயின் மதிப்ைபக் குைறப்பது மதிப்பிறக்கம் எனப்படும்
[ முதல் மதிப்பிறக்கம்

– ஜSன் 1949 – 30.5% - ஜான் மாதாய்

இரண்டாவது மதிப்பிறக்கம் – ஜSன் 1966 – 57% - சச்ேசந்திர ெசளதிr
மூன்றாவது மதிப்பிற்க்கம் – ஜSைல 1 1991 – 9 % - மன்ேமாகன்சிங்

32 | P a g e

STUDY CIRCLE, DISTRICT EMPLOYMENT OFFICE, VILLUPURAM ,
PHONE NO - 04146 226417

நான்காவது மதிப்பிற்க்கம் -ஜSைல 3 1991 – 11 % - மன்ேமாகன்சிங்
இறக்குமதிகள் : இறக்குமதியில் நுக(ச்சிப் ெபாருள்களின் பங்கு ெபருமளவு
குைறந்து உள்ளது. மூலதனப்ெபாருள்களின் பங்கு ெதாட(ந்து சீராக
உள்ளது.காரணம் பிற நாடுகளில் காணப்படுகின்ற ெதாழில் நுட்ப முைறயில்
வள(ச்சியாகும்.
•

ஏற்றுமதி மதிப்பிற்கும் இறக்குமதி மதிப்பிற்கும் இைடேய காணும்
ேவறுபாடு – வாணிகச் சமநிைல

•

இறக்குமதிைய விட ஏற்றுமதி அதிகமாக இருந்தால் வாணிபச்
சமநிைலயின் மிகுதிெயன்கிேறாம். இறக்குமதிைய விட ஏற்றுமதி
குைறவாக இருந்தால் வாணிப சமநிைலயின் பற்றாக்குைற என்கிேறாம்

•

Balance of Payment – அயல்நாட்டுச் ெசலுத்துநிைல

•

Balance of Trade - வாணிபக் ெகாடுப்பல் நிைல

WTO – World Trade organization - உலக வ(ததக ைமயம்
 Jan -1, 1995 ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது
 உறுப்பு நாடுக்ளின் ச(வேதச வ(த்தகத்ைத அதிகrத்தல். இதற்கு முன்பு
 GATT -1948 என்று அைழக்கப்பட்டது
 GATT – General Agreement on Trade & Traiff
பணிகள்
1. ெதாழிற்சாைல பண்டங்களுக்கு வrயில்லா வாணிபம்
2. TRIMS – Trade Related investment measures (வ(த்தக rதியான முதlட்டடாள(கள்
பாதுகாப்பு)
3. TRIPS – Trade Related Intellectal Property Rights (வாணிபம் ெதாட(புைடய அறிவுசா(
பண்டங்களின் உrைம)
4.

ெநசவுத் ெதாழில் தைடகைள நS க்குதல்

5. விவசாயம் ெதாட(பான ஒப்பந்தம்
6. GATS – General Agreement on trade & service (ேசைவ துைறக்கான ெபாது ஒப்பந்தம்)
WTO Ministrial Conference
1. 1996 – சிங்கப்பூ(
2. 1998 – ெஜனிவா
3. 1999 - சிட்ேடல் (USA)
4. 2001 – ேடாகா (Quatar)
5. 2003 – ேகன்குன்
6. 2005 – ஹாங்காக்
7. 2008 – ெஜனிவா
8. 2011 – ெஜனிவா
9. 2013 - ெஜனிவா
 WTO வின்தற்ேபாைதயதைலவ(: Roberto Azevedo,( From Sep 6. 2013 )
ஆசியவள(ச்சிவங்கி (ASEAN Development Bank) –
 டிசம்ப( 1966 ஆம்ஆண்டுஏற்படுத்தப்பட்டது
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 ஆசியா (ம) பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சமூக மற்றும் ெபாருளாதார
முன்ேனற்றம்
 தைலைமயகம் : மனிலா – பிலிப்ைபன்ஸ்.

பணவக்கம்
S
1. பணத்தின் மதிப்பு குைறவு : ெபாருள்களின் விைல உய(வு
2. ெபாருளாதாரதத்தின் ெசயல்பாட்ைட நி(ணயிப்பதில் பணவக்கத்திற்கு
S
முக்கிய பங்கு உண்டு
3. இந்தியா கலப்பு ெபாருளாதாரத்ைத உைடய நாடு. அண்ைமய பணவக்க
S
எழுச்சிக்கு, பல அரசியல் ெபாருளாதார ெநருக்கடிகள் இருப்பதாக் முன்னாள்
நிதி அைமச்ச( மன்ேமாகன்சிங் தைலைமயில் குழு கண்டறிந்தது
4. இந்தியாவில் பணவக்கத்ைத
S
கண்டுபிடிப்பதற்கு ெமாத்த விைலக் குறியீ ட்டு
எண் ( Whole sale Price index) என்ற முைறைய பயன்படுத்துகிறா(கள்.
5. பல வள(ந்த நாடுகளில் நுக(ேவா( விைலக் குறியீ ட்டு எண் ( Consumer Price
index) என்ற முைறயினால் பணவக்கம்
S
கணக்கிடப்படுகிறது.

பணவக்கத்தின்
S
வைககள்
ெபாருட்களின் உற்பத்தி காரணிைய ைவத்து
•
•

ேதைவ இழு பணவக்கம்
S
ெசலவு வந்து பணவக்கம்
S

ேதைவ இழு பணவக்கம்
S
: தற்ேபாைதய விைலயில் ைகயிருப்பில் இருக்கக்
கூடிய ெபாருட்கள் (ம) ேசைவகளின் ேதைவ அதிகமாகும்
ெசலவு உந்து பண வக்கம்
S
:உற்பத்தி ெசலவு (ம்) கூலி உய(வின் காரணமாக
விைல வாசி உய(தல்

விைல சதவதம்
S
ெபாறுத்து பணவக்கம்
S
1. கிrப்பீ ங் பண்வக்கம்
S
( Creeping ) நத்ைத பணவக்கம்
S
– 3% குைறவாக
விைல ஏற்றம் ஏற்படும்
2.

நடக்கும் பணவக்கம்
S
(Walking inflarion) – 3 to 7% விைல ஏற்றம் ஏற்படும்

3. ஓடும் பணவக்கம்
S
(Running inflation) – 10 to 20% விைல ஏற்றம் ஏற்படும்
4. விழுங்கும்பணவக்கம்(Galloping
S
inflation / Hyperinflation) – 20% to 100%
விைலஏற்றம்ஏற்படும்
ஒரு நாட்டின் பணவக்க
S
பாதிப்ைப கண்டறியவும் அந்நாட்டின் ெகாள்ைககைள

S
பகுப்பாய்வு ெசய்யவும் உதவுவதற்கு பல காரணிகள் உள்ளன.பணவக்கத்தால்
ேவைலவாய்ப்பு உருவாக்கம் மற்றும் வள(ச்சி குறித்து பிலிப்ஸ் வைளவு
சித்தrக்கிறது.
பணவக்கத்ைத
S
கட்டுப்படுத்த RBI எடுக்கும் நடவடிக்ைககள்
Quantitative measures :
1. வங்கியின் வட்டி வதம்
S
(Bankrate) – வணிக வங்கிகளுக்கு ைமயவங்கி
வழங்கும்பணத்திறகு விதிக்கும் வட்டி வதம்
S
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2. CRR – Cash Reserve Ratio – வணிக வங்கிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவதம்
S
( 3%
முதல் 15%) பணத்ைத rச(வ் வங்கியியல் இருப்பு ைவத்திருக்கும் சதவதம்
S
–
CRR
3. SLR – Statutory liquity Ratio – சட்டபூ(வ நS (மதன்ைம வதம்
S
வணிக வங்கிகள் rச(வ் வங்கி மற்றும் இதர வங்கியிடம்
ைவத்திருக்கும் அைசவு ெசாத்து, நடப்பு கணக்கு, அரசு
பத்திரங்கள், இதன் சதவதம்
S
அதிகப்படியாக 25% இருக்கும்
4. Open market operations – ைமய வங்கி அரசு பத்திரங்கைள விற்பது (ம)
வாங்குவது
rச(வ வங்கி – ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி விகிதத்தில் வணிக வங்கிகளுக்கு கடன்
ெகாடுத்தல்
5. rப்ேபா வட்டி வதம்
S
: Repo Rate : Repurchase option Rate
6. Reverse Reporate
2013 – ம் ஆண்டு நிலவரப்படி

•
•
•
•
•

Bank Rate : 10.25%
CRR
: 4%
SLR
: 23%
Repo Rate : 7.25%
Reverse Reporate : 6.25%

Qualitative measures
1. கடன்பங்கீ டு முைற

– Rationing of credit

2. நுக(ேவா( பணத்ைத ஒழுங்குபடுத்துதல் – Regulation of Consumer credit
3. ேநரடி தண்டிப்பு நடவடிக்ைக

– Direct penalaction

முக்கியமான கமிட்டிகள்
1. சதாசிவம் கமிட்டி – வரப்பன்
S
பிடிக்கும் ேபாது பாதிக்கப்பட்ட(களுக்கு
நிவாரணம்
2. சம்பத் கமிட்டி

- கும்பேகாணம் தS விபத்து

3. சண்முகம் கமிட்டி – ெதாைலேபசி ஒட்டுக்ேகட்டு விவகாரம் ெதாட(பாக
4. ஜனா(த்தனன் கமிட்டி
5. முக(ஜி கமிட்டி

– 3.5% அருந்த்திய( இட ஒதுக்கீ டு ெதாட(பாக
– சுபாஷ் சந்திரேபாஸ் இறப்பு

6. சிவராஜ் பட்ேடல் கமிட்டி – 2G அைலக்கற்ைற ஊழல் ெதாட(பாக
7. சாம்பசிவம் கமிட்டி

– மருத்துவ(கைள கிராமங்களில் பணி ெசய்வைத
கட்டாயம் மாக்குதல்

8. சிவசுப்பரமணி கமிட்டிகள் - இறக்குமதிக்கு விதிக்கப்பட்ட
தைடநS க்குவதற்கு
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9. ரவிராஜ பாண்டியன்

– பள்ளிகளுக்கு கட்டண விதிமுைறகள், மற்றும்
சுயநிதி ெபாறியியல் கல்லூrகளின்
இடங்களுக்கான மாணவ( ேச(க்ைக ெதாட(பாக

10. P.N. ேடன்டன் கமிட்டி

– நிக(நிைல பல்கைலகழகம் பணிகள் குறித்து

11. தாேமாதரன் கமிட்டி

– வங்கிகளின் ெசயல்பாடு மற்றும் நுக(ேவா(
தன்னிைறவு

12. கிருஷ்ணா கமிட்டி

– 6வது ஊதியக்குழு ெதலுங்கான தனி மாநிலம்
குறித்து

13. சுங்லு கமிட்டி

– காமல்ைவத் ஊழல்

14. M.P.ஜா. கமிட்டி

– சட்டத்திற்கு புறம்பாக கனிமவளங்கைள
சுரண்டுதல் (illegal minig of iron & Manganecore)

15. கா(ேவ கமிட்டி

– சிறுெதாழில் துைறகள் – small scale industries

16. ெசன்குப்தா கமிட்டி

– ெபாதுத்துைற நிறுவனங்களின் –ெகாள்ைககைள
மறுசீரைமப்பு ெசய்தல்

17. ரங்கராஜன் கமிட்டி

– ெபாதுத்துைறயில் தனியா( பங்கீ டு

18. கஹாr கமிட்டி

– ெதாழிற்சாைலகளின் உrமம் ெபறுதல்

19. ஓம்கா( ேகாசாமிக் கமிட்டி – நலிவைடந்த ெதாழிற்சாைலகளின் குறித்து
20. திேனஷ் ேகாசுவாமி கமிட்டி – ேத(தல் சீ(திருத்தம்
21. ஹமிது உைசன் கமிட்டி

– நலிவைடந்த ெதாழிற்சாைலகளுக்கு நிதி
ஒதுக்கீ டு

22. சக்கரவ(த்தி கமிட்டி

– நிதி சீ(த்திருத்தம்

23. ேரக்கி கமிட்டி

- மைறமுக வr

24. வாஞ்சு கமிட்டி

– ேந(முக வr

25. நரசிம்மன் கமிட்டி

– வங்கி சீ(த்திருத்தம்

26. ஜான்கிராமன் கமிட்டி
27. மல்ேகாத்ரா கமிட்டி
28. ராஜ் கமிட்டி

– பங்கு வ(த்தகத்தின் ஊழல் குறித்து
– காப்பீ டு
– விவசாயம் மூலம் ெபறக்கூடிய
வருமானத்திற்க்கான வr

29. ெசல்ைலயா கமிட்டி

– வr சீ(திருத்தம்

30. பகவதி கமிட்டி

– ேவைலயின்ைம குறித்து

31. பாேவ கமிட்டி

– பங்கு மாற்ற சீ(திருத்தம்

32. ராகவன் கமிட்டி

- ேரக்கிங் குறித்து.

33. லகடவாலா (ம) சுேரஷ் ெடண்டுல்க( கமிட்டி –வறுைம
34. ேகட்கில் குழு

- ேமற்கு ெதாட(ச்சி மைல உள்ள 39 %
பகுதிகைள சுற்று சூழல் பாதுகாப்பு
மண்டலமாக அறிவித்தது.
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நிதிக்குழு
 ஷரத்து 280
 வrகைள மத்திய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு பிrத்து வழங்குதல்
 மாநிலங்களுககு – மானியம் ெதாட(பான நிதிகளுக்கு ஜனாதிபதியின்
ஒப்புதல் ேகாருவது
நிதிக்குழு

ஆண்டு

1. I

1951

K.C.நிேயாகி

2. II

1956

K.C.சந்தானம்

3. III

1960

A.K. சந்தா

4. IV

1964

P.V. ராஜமன்னா(

5. V

1968

மகாவ(S தியாகி

6. VI

1972

பிரம்மாநந் ெரட்டி

7. VII

1977

J.M. ெசலட்

8. VIII

1983

Y.B. சவான்

9. IX

1987

N.K.P. ெசலவ்

10. X

1992

தைலவ(

K.C.பந்த்

11. XI

1998

A.M. குஷ்ரு

12. XII

2003

C.ரங்கராஜன்

13. XIII

2007

விஜய் ேகல்க(

14. XIV

2012

Y.V. ெரட்டி
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