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ப ொருளொதொரம் 

 குதி – 3 

3. வறுமை ைற்றும் வவமையின்மை 

1. உலகில் வளர்ந்துவரும் நாடுகள் சந்திக்கும் இருபெரும் ெிரச்சனைகள், பகாடிய 
வறுனையும்,பெருைளவு வவனலயின்னையும், இனவகள் ஒன்வ ாப ான்று 
பதா ர்புன யை. 

2. வனரயன  

1990 ம் ஆண்டில் உலக வங்கியாைது “வறுனை என்ெது குன ந்தெட்ச வாழ்க்னக 
தரத்னத அன ய முடியாத, தி ைற்  நினலனய கு ிக்கி து.” 

வெராசிரியர்  ண்வ கர் என்ெவரின் கூற்றுப்ெடி (1981) “எப்ெடியாபயானும் வறுனை 
என்ெது வொதுைாை வருைாைத்தின் வதனவவயயாகும்” 

வாழ்க்னகயின் ைிகக் குன ந்தெட்ச அடிப்ென  பொருள்கனளக்கூ  வாங்கக்கூடிய 
வொதிய வருைாைம் இல்லாத நினல முக்கியக் காரணைாகும். 

3. வறுனையின் வனககள்  

1. முழு வறுனை 

ைக்களுக்கு வொதிய உணவு, உன , உன வி ம் இல்லாத நினலவய 
முழுவறுனை நினல என்கிவ ாம்  

2. ஒப்ெடீ்டு வறுனை 

ைக்களின் ெல்வவறு குழுக்களின வய (உயர்தர, நடுத்தர, குன வாை 
வருைாைம் பெறுெவர்கள்) காணப்ெடும் வவறுொடுகனளவயா(அ)ஒவர 
குழுவிைரின வய காணப்ெடும் வவறுொடுகனளவயா (அ) ெல நாடுகளில் 
வாழும் ைக்களின வய காணப்ெடும் வவறுொடுகனளக் கு ிப்ெதாகும். ைக்கள் 
பதானகனயப் ெல்வவறு ெிரிவிைராக ெிரித்துப் ொர்க்னகயில், அதாவது 
உயர்வருைாைம் பெறும் 20% குன வாைவருைாைம் பெறும் 20 
சதவதீத்திைவராடு ஒப்பு வநாக்குதனல “ஒப்ெடீ்டு வறுனை” என்கிவ ாம். 

3. தற்காலிக வறுனை (ை) முற் ிய வறுனை 

4. முதல்நினல வறுனை (ை) இரண் ாம் நினல வறுனை 

5. கிராைப்பு  ஏழ்னை (ை) நகர்பு  ஏழ்னை 
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4. முதல்நினல வறுனை (ை) இரண் ாம் நினல வறுனைகளுக்கின வய உள்ள 
வவற்றுனைனய விளக்கியவர் யார்? 

ரவுண்டிரி (1901) 

5. முதல்நினல வறுனை என் ால் என்ை? 

குடும்ெங்களில் வாழ்க்னக ந த்த பைாத்த சம்ொத்தியங்கனளக் பகாண்டு 
குன ந்தெட்ச, அத்தியாவசிய, பொருள்கனளக் கூ  வாங்கமுடியாத, 
ெற் ாக்குன யாை நினலனயக் கு ிக்கும். 

6. இரண் ாம் நினல வறுனை என் ால் என்ை? 

குடுப்ெங்களின் சம்ொத்தியம், வாழ்க்னக ந த்தப் வொதுைாைதாக இருக்கும்.  ஆைால், 
அதன் ஒருெகுதியாைது உெவயாகைாை (அ) உெவயாகைற்  பசலவுகளுக்கு 
ஈர்க்கப்ெடும். கு ிப்ொக ைது அருந்துதல், சூதாட் ம் (ை) தி னையற்  குடும்ெ 
நிர்வாகம் வொன் னவகள் வணீாை பசலவுகளுள் சிலவாகும். ரவுண்டிரி அவர்களின் 
கருத்துப்ெடி முதல் நினலவறுனைனய இரண் ாம் நினல வறுனையாைது ெல 
ைக்கனள தங்களது ைைிதத் வதனவயின் அளவினை அன வனதத் தன  பசய்கி து. 
இந்த நினல வறுைாைம் ெற் ாக்குன யாக உள்ளா முதல்நினல வறுனைனயக் 
காட்டிலும் ைிகவும் வைாசைாை நினல எைக் கு ிப்ெிடுகி ார். 

7.  வறுனைக் வகாடு என் ால் என்ை? 

குன ந்தெட்ச வருைாைம், நுகர்வு (அ) பொதுவாக, ெண் ங்கள் (ை) ெணியினை ஒரு 
தைிநெர் பெறும் வழியினைக் கு ிக்கும். 

சத்துணவு அடிப்ென யாை வறுனைக்வகாடு அவநக நாடுகளில் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகி து. 

8. இந்தியாவில் வறுனை. 

தண்வ கர் (ை) இராத் அவர்களின் கணக்கீட்டின்ெடி நாம் அன் ா ம் குன ந்த அளவு 
2250 கவலாரி அளவு உணவு நுகர்தல் வவண்டும். திட் க்குழு, நெர் ஒருவருக்கு ைாதம் 
ஒன்றுக்கு ரூ. 20 என்ெதாக இதனை வனரயறுத்துள்ளது. (அதாவது ஆண்டுக்கு ரூ. 240 
ஆகும்.)  

தண்வ கர் (ை) இராத் அவர்களின் ெரிந்துனரயின்ெடி 1960-61  வினலகளின்ெடி 
கிராைப்பு  ைக்களுக்கு குன ந்த அளவு ரூ.180 தைிநெர் ஆண்டு வருைாைமும் 
நகர்ப்பு  ைக்களுக்கு குன ந்த அளவு தைிநெர் வருைாைம் ரூ.270 எைப் ெரிந்துனர 
பசய்துள்ளார். 
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ஏழாவது நிதிக்குழு நீட்டிக்கப்ெட்  ஏழ்னைக்வகாடு என்னும் புதிய கருத்னத 
ெயன்ெடுத்தியது. இதில் தைியார் நுகர்வு பசலவு ன் 1. உ ல் நலன் (ை) குடும்ெ 
நலன் 2. குடிநீர் (ை) சுகாதாரம்  3. கல்வி 4. காவல்த்துன , சின த்துன , 
நீதித்துன  ஆகியவற்ன  நிர்வகித்தல் 5. சானலப் வொக்குவரத்து ைற்றும்  6. 
சமூகநலம் ஆகியவற் ின் ைீதாை தைிநெர் பொதுச் பசலவும் கணக்கில் 
எடுத்துபகாள்ளப்ெட் து. 

ஏழாவது நிதிக்குழுவின் ைதிப்ெடீ்டின்ெடி 52% ைக்கள் வறுனைக்வகாட்டிற்குக் கீழ் 
உள்ளைர். வைலும் இது கிராைப்பு  (ை) நகர்ப்பு  ைக்களுக்கும் பொதுைக்களுக்கும் 
பொதுவாகப் பொருந்துவதாகும். 

9. இந்தியாவில் வறுனைக்காை காரணங்கள் யானவ? 

1. வவனலயின்னையும் வவனலக்குன வும் 

2. ைக்கள்பதானக அழுத்தம் 

10. வறுனை ஒழிப்புத் திட் ங்கள் 

1. நிலச்சீர்திருத்தம் 

ைாநில அரசுகள் நிலச்சீர்திருத்த சட் ங்கனள இயற்றுவதன் மூலைாக 
நிலைற்  விவசாயிகளின் பொருளாதார நினலனைகனள வைம்ெ ச் பசய்ய 
வழிவகுத்தை. ஜைீன்தார் முன  ஒழிக்கப்ெட் திைால், சுரண் ல் முன கள் 
சமுதாயத்னத விட்டு நீக்கப்ெட் ை. ெல ைாநிலங்களில் குத்தனகச் சட் ங்கள் 
இயற் ப்ெட் ை. 

2. ஜவகர் கிராை வவனலவாய்ப்புத் திட் ம் 

1999 ம் ஆண்டு ஏப்ரல் ைாதம் அ ிமுகப்ெடுத்தப்ெட் து.இத்திட் த்திற்காகும் 
பசலவினை ைத்திய (ை) ைாநிலங்கனளக்கின வய 75:25 என்  முன யில் 
ெிரித்துக் பகாள்ளப்ெட் து. 

3. நாட்டு சமூக உதவித்திட் ம் 

ஆகஸ்டு 15ம் நாள் 1995 ம் ஆண்டு துவங்கப்ெட் து. 100% இத்திட் த்னத னைய 
அரவச ஏற்று ந த்தும். இத்திட் த்தின் மூலைாக ஏனழக் குடும்ெத்திைர், வயது 
முதிர்ந்வதார், வருைாைம் ஈட்டும் குடும்ெத் தனலவனை இழந்த குடும்ெத்திைர் 
(ை) ைகப்வெரு கால உதவி பெறுவவார், அதிக நலன்கள் பெறுவ்ர். 

4. வவனலவாய்ப்பு உறுதித்திட் ம் 
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1993, அக்வ ாெர் 2 முதல் நன முன க்கு பகாண்டு வரப்ெட் து. நாட்டிலுள்ள 
வளர்ச்சியால் ொதிக்கப்ெட்  ெழங்குடியிைர் வாழக்கூடிய ொனலவைங்கள், 
ெழங்குடியிருப்புகள் (ை) ைனலப்ெகுதிகளாகிய 1778 ெிற்ெட்  பதாகுப்புகளில் 
இத்திட் ம் பசயல்ெடுத்தப்ெட் து.. இத்திட் ைாைது விரிவாக்கப்ெட்டு 5488 
கிராைப்பு  பதாகுப்புகள் ெயைன ந்தைர். வவனலயில்லா கிராைப்பு  
ைக்களுக்கு கூலி வவனலனய ஏற்ெடுத்தித் தந்தது. புதிய சம்பூரண கிராை 
வவனலவாய்ப்புத் திட் த்து ன், வவனலவாய்ப்பு உறுதித் திட் ம் (ை) ஜவகர் 
கிராை வவனலவாய்ப்புத் திட் மும் பசப் ம்ெர் 2001 ல் இனணக்கப்ெட் து. 

5. ெிரதைரின் வவனலவாய்ப்புத்திட் ம் 

2000-2001 நிதிநினல அ ிக்னகயின்வொது அ ிமுகப்ெடுத்தப்ெட் து. இத்திட் ம் 
சுகாதாரம், அடிப்ெ க் கல்வி, குடிநீர், வடீ்டு வசதி (ை) கிராைப்பு ங்களில் 
சானல அனைத்தல் ஆகியவற் ில் கவைம் பசலுத்தியது. 

6. பொன்விழா ஆண்டு ஊரக தன் வவனலவாய்ப்புத் திட் ம்  

நகர்ப்பு  சுயவவனலவாய்ப்னெயும் (ை) நகர்ப்பு  கூலி வவனல ஆகிய 
இவ்விரண்டும் சி ப்புத் திட் ங்களாகும். 1997 ம் ஆண்டு டிசம்ெர் ைாதத்தில் 
நகர்ப்பு  வறுனை ஒழிப்பு திட் த்தின்கீழ் பசயல்ெட்டு வந்த முந்னதய 
திட் ங்கனள இத்திட் ைாைது ைாற் ி அனைத்தது.  ைத்திய ைாநில அரசுகளும் 
75:25 என்  விகிதத்தில் திட் த்திற்குத் வதனவயாை பசலனவ 
வைற்பகாள்கின் ைர். இத்திட் த்திற்காை பசலவு ரூ.45.5 வகாடி ஆகும். 2001-2002 
ல் ரூ.39.21 வகாடி (ை) 2002-2003 ல் ஒதுக்கீ ாைது ரூ.105 வகாடியாக ஒதுக்கீடு 
பசய்யப்ெட் து 

7. கிராை ஒருங்கினணந்த வளர்ச்சித் திட் ம் 

1976-77 ம் ஆண்டில் ைத்திய அரசின் நிதிநினல அ ிக்னகயில் இத்திட் ம் 
முதன் முதலாக முன்பைாழியப்ெட் து. கிராை ைக்களுக்கு உதவி பசய்யவும், 
பொருளாதார வளர்ச்சி நலன்கனள, கிராைப்பு  ெகுதிகள் பெற்று 
ெயைன வனதவய வநாக்கைாகக் பகாண் து. 1978-79 ல் ைற் ியனைக்கப்ெட்டு 
அதன் அளவு விவரிக்கப்ெட் து. துவக்கத்தில் 2300 பதாகுப்புகளில் அதில் 2000 
பதாகுப்புகளில் SFDA, DPAP, ைற்றும் CADP இத்திட் த்தில் பசயல்ெட் ை. 

11. ொரத் நிர்ைான் திட் ம் எப்வொது அ ிமுகப்ெடுத்தப்ெட் து? 

டிசம்ெர் 2005 ல் அ ிமுகப்ெடுத்தப்ெட் து. 104000 வகாடிகள் நிதியுதவி அளிக்கப்ெட் து. 
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12. வவனலயின்னை என்ெது, பதாழிலாளர்கள் வவனல பசய்யும் தகுதியும் 
விருப்ெமும் இருந்தும், வவனல கின க்காைல் இருப்ெது ஆகும். 

13. வவனலயின்னை அளவடீுகள் 

ஒரு நெர் ஒரு நானளக்கு 8 ைணி வநரங்கள் வொன்று ஒரு வரு த்திற்கு 73 
நாட்களுக்கு நியைைம் பசய்யப்ெடுவனதவய கு ிப்ெது ஆகும். NAA ல் 27 வது 
கூற்றுப்ெடி, வவனலயின்னை அளவடீுகனள  3 வனககளாகப் ெிரிக்கலாம். 

1. பொதுவாை முதன்னை நினல வவனலயின்னை 

2. வாராந்திர நினல வவனலயின்னை 

3. திைமும் வவனலயின்னை 

14. வவனலயின்னையின் வனககள் யானவ? 

1. ெடிநினல வவனலயின்னை 

2. குன வவனலயின்னை 

3. தி ந்த வவனலயின்னை 

4 ைன முக வவனலயின்னை 

5. உராய்வு வவனலயின்னை 

6. ெருவகால வவனலயின்னை 

15. வவனலயின்னைக்காை காரணங்கள் என்ை? 

1. அதிக ைக்கள்பதானக வளர்ச்சி 

2. வொதுைான்ச் பொருளாதார வளர்ச்சி வதீம் இன்னை 

3. வவளாண்னை தவிர ெி துன களில் வவனலவாய்ப்பு குன வு 

4. ெருவகால வவனலவாய்ப்பு 

5. கூட்டுக் குடும்ெ அனைப்பு 

6. இந்தியப் ெல்கனலக்கழகத்திலிருந்து பெருகிவரும் ைாணவர்கள் 

7. குன வாை பதாழில் வளர்ச்சி 

16. இந்தியாவில் வவனலயின்னை ெிரச்சினைக்காை தீர்வு 

1. முதலீட்டு முன களில் ைாற் ம் பசய்தல் 
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2. பெரிய நிறுவைங்களுக்கு எதிராக சி ிய நிறுவைங்கனள ஊக்குவித்தல் 

3. பதாழில்நுட்ெ முன களில் காணப்ெடும் ெிரச்சனைகனள வதர்ந்பதடுத்தல் 

4. சிறுநகரங்கள் (ை) கிராைப்பு ங்களில் புதிய வளர்ச்சி னையங்கனள 
ஊக்குவித்தல் 

5. வவனல வாய்ப்புகளின் அடிப்ென யில் சலுனககள் 

6. கல்விக் பகாள்னகயில் புத்தாக்கம் 

7. கிராைப்பு ங்களின் குன  வவனலயுன னை  


