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பபொருளொதொரம் பகுதி - 5 

5. பபொருளொதொரத் திட்டமிடுதல் 

19ம் நூற்றாண்டில் அரசானது, கட்டுப்பாடற்ற வாணிகக் ககாட்பாடு அரசாக இருந்தது. 
பபாருளாதார நடவடிக்கககளில், தகையிடாக் பகாள்கககயப் பின்பற்றியது. ஆனால் 
நவனீ அரசுகள், நை அரசுகளாக உள்ளன. 

20ம் நூற்றாண்டு ஒரு திட்டமிடுதைின் சகாப்தமாகும். ஏறக்குகறய, ஒவ்பவாரு 
நாடும் ஏகதா ஒரு வககயான திட்டமிடுதகைக் பகாண்டிருந்தன. 

சமதர்மப் பபாருளாதாரத்தில் திட்டமிடுதல் சற்கறறக்குகறய ஒரு சமயத்கதப் 
கபான்றது. 

முதைாளித்துவ நாடுகளாகிய அபமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் இங்கிைாந்து 
கபான்ற நாடுகள் பகுதி சார்ந்த  திட்டமிடுதகைப் பபற்றுள்ளன. 

இரண்டு உைகப் கபார்களும், 1930 ம் ஆண்டுகளின் பபருமந்தம் மற்றும் கசாவியத் 
ரஷ்யாவில் திட்டமிடுதைில் பவற்றியும், திட்டமிடுதைின் இன்றியகமயாகமகயக் 
காட்டுகிறது. 

கசாவியத் ரஷ்யாகவ பபாருளாதார திட்டமிடுதகை முதன்முகறயாக 
பசயல்படுத்தியது. 

இையன்ஸ் ராபின்ஸ் அவர்கள் அகனத்து பபாருளியல் வாழ்வும் திட்டமிடுதகை 
உட்படுத்தியகத என்று குறிப்பிடுகிறார். 

திட்டமிடுவது என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட கநாக்கத்கதாடு நடந்து பகாள்வது மற்றும் 
பதரிவு பசய்வது. பதரிவு பசய்தகை பபாருளாதார நடவடிக்ககயின் சாராம்சமாகும். 

பொர்பரொ ஊட்டன்: பபாது நிருவாகத்தினர் பபாருளாதார முன்னுரிகமககளத் 
பதளிவாக திட்ட வட்டமாகத் கதர்ந்பதடுப்பகத திட்டமிடல் என்று கூறுகின்றார். 

குறுப்பிட்ட கநாக்கத்கத அகடய ஒரு ஒழுங்ககமப்பட்ட, உணர்வுகள் மற்றும் 
அடிப்பகடயாய் இருக்கின்ற மாற்றுக்களுள் பதரிவு பசய்ய எடுத்துக்பகாள்ளும் ஒரு 
பதாடர்ச்சியான முயற்சிகய திட்டமிடுதல் என்றும் பை பபாருளியைறிஞர்கள் ஒத்த 
கருத்கத பதரிவிக்கிறார்கள். திட்டமிடுதைானது, பற்றாக்குகறயாய் உள்ள 
வளங்ககள சிக்கனப்படுத்துதகை உள்ளடக்கியுள்ளது. 

பை குகறந்த வளர்ச்சியகடந்த நாடுகள் சுதந்திரம் பபற்றன. புதிதாக கதான்றிய 
இந்நாடுகளின் தகையாய பதாழில், தமது மக்களுக்கு உணவு, உகட ,மற்றும் 
உகறவிடத்கத அளிக்க கவண்டிய நிகை ஏற்பட்டது. ஏகழ நாடுகள் பபாருளாதார 
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திட்டங்களின் வாயிைாககவ அகனத்து நடவடிக்ககககளயும் கமற்பகாள்ள 
முயற்சித்தன. 

தகையிடாக் பகாள்கக என்பது நவனீ அரசுகளுக்கு ஒரு ஆடம்பரமாகும். எனகவ 
அகவ பபாருளாதாரத் திட்டங்ககளக் பகாண்டுள்ளன. உைகின் வளர்ந்த நாடுகளில் 
அகவ பபாருளாதார நிகைப்பாட்டிற்காக திட்டமிட்டன. ஆனால் வளர்ச்சி குகறந்த 
நாடுகள் பபாருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் முன்கனற்றத்திற்காக திட்டமிடுகின்றன. 

வளர்ச்சி குகறந்த நாடுகளில் பபாருளாதார திட்டங்கள் வளருவதற்கான காரணம் 
அங்காடி இயக்கும் பபயைகமவுத் திட்டத்தின் கதால்விகய ஆகும். 

முதைாளித்துவப் பபாருளாதாரம் அடிப்பகடயிகைகய ஒரு அங்காடிப் பபாருளாதாரம் 
மற்றும் விகை இயக்ககனத்தும் அங்காடி அகமப்கப முதைாளித்துவத்தின் 
அடிப்பகட நிறுவனமாகும். வளங்களின் ஒதுக்கீடு மற்றும் பவகுமதிகயப் 
பங்கிடுதலும் விகையகமப்பின் வாயிைாககவ நகடபபற்றன. 

பபாருளாதாரத் திட்டத்திற்கும் தகையிடாக் பகாள்ககக்குமிகடகய நிைவும் சச்சரவு 
திறகமகயக் குறித்கத ஆகும். 

தலையிடொக் பைொள்லைக்கு விரரொதமொன ைொரணங்ைள் 

இக்பகாள்ககயில் வருமானம் நியாயமான முகறயில் பகிரப்படவில்கை. 
இச்சூழ்நிகையில், அரசு பபாருளாதார நடவடிக்ககககளப் பபாருளாதார திட்டங்கள் 
வாயிைாகக் கட்டுப்படுத்து, பசல்வ மற்றும் வருமான ஏற்றத்தாழ்வுககள குகறக்க 
வழி பசய்யைாம் 

அங்காடிப் பபாருளாதாரம், வாணிபச் சூழைின் பைிகய ஆகும். வாணிபச் சூழைில் 
பசழிப்பும், மந்தமும் மாறி மாறி ஏற்படுகிறது. 

கசாவியத் ரஷ்யா மற்றும் கமற்கு ஐகராப்பிய நாடுககளாடு 20ம் நூற்றாண்டின் 
பிற்பகுதியில் திட்டமிடுதல் பை வளர்ச்சி நாடுகளிகடகய பிரபைமாக பரவியது. 

பின்தங்ைிய நொடுைளில் திட்டமிடுதைின் பிரச்சிலனைள் 

வளர்ந்த நாடுககளவிட, பிந்தங்கிய நாடுகளில் திட்டமிடுதல் அத்தியாவசியமானது 
மட்டுபின்றி திட்டத்கத நகடமுகறப்படுத்துதல் என்பது மிக மிக கடினமானதாகும். 
எல்ைாவற்றுள்ளும் முதன்கமயானது. திட்டமிடுதலுக்கு ஒரு வைிகமமிக்க 
தகுதுவாய்ந்த மற்றும் ஊழைற்ற ஆட்சி பசய்தல் அத்தியாவசியமானது என்று ஆர்தர் 
லூய்சு குறிப்பிடுகிறார். 
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பபாருளாதாரத்தில் பிந்தங்கிய நாடுகளில் வலுவற்ற, தகுதியற்ற மற்றும் ஊழல் 
நிகறந்த ஆட்சி பசயகைகய பபற்றுள்ளன. அகவ மக்களாட்சித் திட்டங்ககளக் 
பகாண்டுள்ளன. 

பின்தங்கிய நாடுகள் கவளாண்கமயிகைகய உழன்றன. கவளாண்கம நிச்சியமற்ற 
இயற்ககக் காரணிககளகய சார்ந்திருத்தைால், அவர்களது விவசாய நிகழ்வுகளில் 
ஏராளமான நிச்சயமற்ற நிகை காணப்படுகிறது. 

மக்கள்பதாகக மிகுதியும், குகறந்த முதைாக்கமும் கவறு முக்கியப் பிரச்சிகனகளாக 
(திட்டமிடுதலுக்கு) இந்நாடுகளில் அகமந்துள்ளன. 

பபொருளொதொர திட்டமிடுதைின் இயல்புைள் 

திட்டமிட்ட பபாருளாதாரத்தில் எகத எவ்வளவு உற்பத்தி பசய்வது, எப்பபாழுது, 
எங்கு உற்பத்தி பசய்வது, உற்பத்திகய யாருக்காக பங்கீடு பசய்வது கபான்றகவ 
அரசு கபான்ற மத்திய நிர்வாகத்தால் திட்டக் குழுவின் மூைமாக முக்கிய 
பபாருளாதார தீர்மானங்கள் நிகறகவற்றப்படுகின்றன. அத்தீர்மானங்ககள 
பசயல்முகறப்படுத்துவது அரசின் கடகமயாகும். 

திட்டத்கத வகரவதற்கு முன்பு, கிகடக்கக்கூடிய அகனத்து வளங்களாகிய 
பருப்பபாருள் வளம், நிதி வளம், மனிதவளாம் ஆகியவற்றின் முழுகமயான 
ஆய்விகன கமற்பகாள்ள கவண்டும். 

கசாவியத் ரஷ்யாவில் 1917 ம் ஆண்டில் ரஷ்ய புரட்சிக்கு பின்பு 1918 முதல் 1921 ம் 
ஆண்டுவகர கம்யூனிசப் கபார் நடந்தது. அதன் பின்பு 1921 முதல் 1924வகர 
புதியபபாருளாதார பகாள்கக நடப்பில் இருந்தது. 1924 முதல் அரசு கிகடக்கக்கூடிய 
வளங்ககளப் பற்றிய ஒரு விரிவான ஆய்விகன கமற்பகாண்டு 1928 ம் ஆண்டு 
தனது முதைாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்கத நகடமுறப்படுத்தியது. 

திட்டமிடுதைின் தன்கமயானது, அகவகளாஇ நகடமுறபடுத்தும் பபாருளாதார 
அகமப்பு வகககளாகிய முதைாளித்துவம், சமத்துவம் மற்றும் கைப்பு பபாருளாதாரம் 
கபான்ற் அகமப்புககளப் பபாறுத்தது. 

முதைாளித்துவப் பபாருளாதாரத்தில் (எ.கா. இங்கிைாந்து) பகுதி சார்ந்த திட்டமிடுதல் 
காணப்படும். 

சமத்துவப் பபாருளாதாரத்தில் முழுகமயான திட்டமிட்டப் பபாருளாதார அகமப்பு 
இருக்கும். (எ.கா. கசாவியத் ரஷ்யா) 

இந்தியா கபான்ற கைப்புப் பபாருளாதாரத்தில் பபாதுத்துகற மற்றும் தனியார் துகற 
இரண்டுகம மிக முக்கியப் பங்கிகன பபாருளாதாரத் திட்டமிடுதைில் வகிக்கும். 
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சாதாரணமாக, ஒரு திட்டத்தின் காை அளவு ஐந்து ஆண்டுகளாகும். ஒரு திட்டமானது 
ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுகடயதாக, அகமந்து இைக்கிகனயும் திட்டத்திற்காக குறித்து, 
கமலும் திட்டத்திற்கான நிதி வளங்ககள திரட்டுவதற்கான வழி முகறககளயும் 
குறிப்பிட்டிருக்கும். 

வளர்ச்சி குகறந்த நாடுகள் ஏகழ நாடுகளாக இருப்பதால், உகழப்பு பசரிவு 
முகறகயக் ககயாண்டு கவகை வாய்ப்பிகன விரிவாக்கைாம். ஆனால் சிை கனரக 
பதாழில்களான இரும்பு கபான்றகவ மூைதனச் பசரிவு முகறகயகய ககயாள 
முடியும். திட்டத்தின் பவற்றியும் கதால்வியும் பதரிவு பசய்தகைகய சார்ந்ததாகும். 

திட்டங்ைளின் வலைைள் 

1. கமயத்திட்டம் 

சமத்துவ பபாருளாதாரத்தில் (எ.கா. முந்கதய கசாவியத் ரஷ்யா) கமயத்திட்டமிடல் 
இருந்தது. 

இது ஆகண திட்டமாகும் (அ) கட்டகள திட்டமாகவும் இருக்கைாம். 

சம உடகம சமுதாயத்தில் அகனத்து உற்பத்தி காரணிகளும் அரசுக்கு 
பசாந்தமானது, பபாருளாதார முடிவுககள மத்திய திட்ட நிர்வாகம் தீர்மானிக்கும். 

2. தூண்டும் திட்டம் 

குடியாட்சி முகரயில் திட்டமிடுதல் தூண்டுதல் மூைமாக நகடபபறுகிறது. 

கைப்பு பபாருளாதாரமாகிய நமது நாட்டில் பபாதுத்துகறயும், தனியார் துகறயும் 
பசயல்படுகிறது. 

அரசாங்கம் தனியார் பதாழில் துகறககள திட்டத்தின் கநாக்கங்ககள நிகறகவற்றும் 
வண்ணம் சிை வரிச் சலுகககள், மற்றும் பிற ஊக்கங்கள் அளித்து தனியார் 
துகறகய தூண்டிவிட கவண்டும். 

3. சுட்டிக்காட்டும் திட்டம் 

இத்தககய திட்டம் முதைில் அரசு பதாழில்நிருபர்ககளயும், பதாழிற்சாகை 
பிரதிநிதிககளயும் முன்னதாககவ வரகவற்று நடப்பு திட்டத்தில் தான் என்பனன்ன 
பசய்ய உள்ளது தனது முன்னுரிகமகள் மற்றும் கநாக்கங்ககள குறிப்பிட்டு 
ஆகைாசகன நடத்தியபின் திட்டம் தீட்டப்படும். எ.க. பிரான்சு 

1991 ம் ஆண்டில் தாரளமயமாதல் மற்றும் தனியார்மயமாக்கும் பகாள்கககள் 
பின்பற்றப்பட்டப் பின்பு இந்திய திட்டமிடுதலும் கூட ஒருவககயில் சுட்டிக்காட்டும் 
திட்டமாககவ மாறியது. 
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பபாருளாதார திட்டமிடுதகை 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கைாம். 

நடுப்பருவ திட்டம் – 5 ஆண்டுகள் 

குறுகிய காைதிட்டம் – 1  ஆண்டு 

பதாகை கநாக்கு திட்டம் – 20-25  ஆண்டுகள் 

நம் நாட்டின் ஐந்தாண்டு திட்டங்ககள நடுப்பருவ திட்டங்களாகவும், குறுகிய காை 
திட்டங்களாகவும், ஓராண்டு திட்டங்களாகவும் இருந்து வருகின்றன. திட்டங்ககள 
நிகறகவற்றும் காைத்தில் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் ஓரண்டு திட்டங்களாகவும் 
பகுக்கப்பட்டு பசயல்படுத்தப்பட்டன. 

பதாகைகநாக்கு திட்டங்கள் , நீண்டகாை திட்டங்களாகும். இத்திட்டத்திற்கான காை 
அளவு 20 முதல் 25 ஆண்டுகளாகும். ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் எல்ைாம் பதாகை 
கநாக்கு திட்டங்களின் கநாக்கத்தின் அடிப்பகடயில் வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளன. 

சுழல் திட்டம் 

ஒவ்பவாரு ஆண்டின் முடிவுலும் இைக்குககளத் தீர்மானித்து மற்பறாரு 
ஆண்கடயும் திட்டத்கதாடு கசர்த்துக் பகாள்ளுதைாகும். அதாவது அகனத்து 
ஐந்தாண்டுகளுக்கும் குறிப்பிடப்பட்ட இைக்குகள் இல்ைாமல், நடப்பு ஆண்டில் 
திட்டத்தின் பசயல் திறகன பபாறுத்து, மற்பறாரு ஆண்டிற்கு இைக்கிகன 
தீர்மானிக்கக் கூடும். இவ்வாறாக இத்திட்டம் பதாடரும் இதுகவ சுழல் திட்டத்தின் 
கமயக் கருத்தாகும். 

லமய திட்டமிடுதைின் மிைப்பபரிய நன்லம 

திட்டங்ககள மிக கவகமாக நகடமுறப்படுத்தி கநாக்கங்ககளயும் இைக்குககளயும் 
அகடந்து பகாள்ளைாம். (எ.கா) கசாவியத் ரஷ்யாவில் திட்டமிடுதைின் வழியாக 
கவளாண்கமகய முதன்கம பதாழிைாகக் பகாண்டிருந்த பபாருளாதாரத்கத 
மாற்றியகமத்து 12 ஆண்டுகளுக்குள்களகய பதாழில்மயமான நாடாக மாற்றிக் 
பகாண்டது 

லமய திட்டமிடுதைின் தீலம 

அரசு ஒரு குறிப்பிட்ட ரீதியான முற்றுரிகமகய அனிபவித்து 
கபாட்டியின்கமயினால் அரசுக்கு பசாந்தமான உற்பத்தி அைகின் உற்பத்தி திறகன 
பரிகசாதிக்க கடினமான நிகைகய உருவாக்குகிறது. 

தூண்டப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ் (மக்களாட்சி திட்டமிடுதல்) பபாது மக்களுக்கு தங்கள் 
கருத்கத பவளிப்படுத்த வாய்ப்பளித்தாலும் அரசு பின்பற்றும் மக்களாட்சி முகறயில் 
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எழக்கூடிய நிர்வாக காை தாமதங்களாலும், பாராளுமன்ற மக்களாட்சி முறயின் காை 
தாமதங்களாலும், திட்டங்ககள நகடமுறப்படுத்துதலும், பபாருளாதார வளர்ச்சியும் 
மிகவும் கவகமற்ற நிகையில் உள்ளது. 

இந்தியொவில் திட்டமிடுதைின் வரைொறு மற்றும் ரதொற்றம் 

1934 ம் ஆண்டு இந்தியாவிற்கான திட்டமிட்ட பபாருளாதாரம் என்ற புத்தகத்கத 
விஸ்கவஸ்வராய்யா எழுதினார். 

1938 இந்திய கதசிய காங்கிரசு ஜவகர்ைால் கநரு திட்டக்குழு நிறுவியது. 

1944 பம்பாயில் உள்ள 8 பதாழிைதிபர்கள் கசர்ந்து பம்பாய் திட்டம் உருவாக்கினார்கள். 

ஆகஸ்ட் 1944 ல் இந்திய அரசு திட்டமிடல் மற்றும் வளர்ச்சித்துகற ஒன்கற 
உருவாக்கியது. 

1944 சிரிமன் நாராயண் அகர்வால் காந்தியத் திட்டம் ஒன்கற உருவாக்கினார். 

ஏப்ரல் 1945 எம்.என்.ராவ் மக்கள் திட்டம் ஒன்கற உருவாக்கினார். 

1946 ல் இகடகாை அரசு, உயர்மட்ட திட்ட ஆகைாசகன வாரியம் ஒன்கற 
அகமத்த்து. 

ஜனவர் 1950 ல் சிரி பஜயபிரகாஷ் நாராயண் சர்வகதச திட்டம் உருவாக்கினார். 

திட்டக்குழு 

1950மார்ச் 15 ல் கதசிய திட்டக்குழு இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டது. இதன் முதல் 
தகைவராக பிரதமர் ஜவகர்ைால் கநரு இருந்தார். 

இது அரசியைகமப்பு சாராத, சட்ட கமப்பு சாராத ஒரு அகமப்பு. 

இது நிர்வாகத்துகற தீர்மானத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டது. 

இந்தியப் பிரதர் இதன் பதவி வழித் தகைவராக பசயல்படுவார். 

இதன் துகணத் தகைவர் பிரதமாரால் நியமனம் பசய்யப்படுகிறார். அவருக்கு மத்திய 
அரசின் காபிபனட் அகமச்சர் அந்தச்து வழங்கப்படுகிறது. 

மற்ற உறுப்பினர்ககள நியமனம் பசய்வது பிரதமர். 

உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கக, பதவிக்காைம், கபான்றகவ வகரயறுக்கப்படவில்கை. 

ரதசிய திட்டக்குழுத் தலைவர்ைள் 

1. ஜவஹர்ைால் கநரு மார்ச் 1950- 27.5.64 
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2. ைால் பகதூர் சாஸ்திரி ஜுன் 1964- ஜனவரி 1966 

3. திருமதி. இந்திரா காந்தி ஜனவரி 1966 -24.03.1977 

4. பமாரார்ஜி கதசாய் 25.03.1977- 9.08.1979 

5. சரண் சிங் 10.8.1979- ஜனவரி 1980 

6. திருமதி. இந்திடா காந்தி ஜனவரி 1980- 31.10.1984 

7.ராஜவீ் காந்தி நவம்பர் 1984- டிசம்பர் 1989 

8.வி.பி.சிங்  22.12.1989- நவம்பர் 1990 

9.சந்திர கசகர் டிசம்பர் 1990- 24.6.1991 

10.பி.வி.நரசிம்மராவ் ஜூன் 1991- 15.5.1996 

11. அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் 16.05.1996- 31.5.1996 

12. எச்.டி. கதகவ கவுடா 1.6.1996- 20.4. 1997 

13. I.K.  குஜ்ரால் 21.4.1997- 18.3.1998 

14. அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் 19.3.1998-22.5.2004 

15. டாக்டர் மன்கமாகன் சிங் 22.5.2004- ……… 

16. டாக்டர் மன்கமாகன் சிங் ……………..- 26.5.2014 

 

ரதசிய திட்டக்குழுத் துலணத்தலைவர்ைள் 

1. குல்சாரி ைால் நந்தா 17.2.1953- 21.6.1960 
2. வி.டி.கிருஷ்ணமாச்சாரி 17.2.1953-21.6.1960 
3. சி.எம். திரிகவதி 22.9.1963-2.12.1963 
4. அகசாக் கமத்தா(திட்ட அகமச்சர்) 3.12.1963- 1.9.1967 
5. டாக்டர் ட்.ஆர். காட்கில் 2.9.1967- 1.5.1971 
6. சி. சுப்ரமணியம்(திட்ட அகமச்சர்) 2.5.1971- 22.7.1972 
7. டி.பி. தார்(திட்ட அகமச்சர்) 23.7.1972-31.12.1974 
8. பி.என்.ஹக்சர் 4.1.1975-31.5.1977 
9. டாக்டர் டி..ட்டிைக்டவாைா 1.6.1977-15.2.198. 
10. என்.டி. திவாரி(திட்ட அகமச்சர்) 9.6.1980- 8.8.1981 
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11. எஸ்.பி.சவான் (திட்ட அகமச்சர்) 9.8.1981- 19.7.1984 
12. பி.சி கசத்தி (திட்ட அகமச்சர்) 20.7.1984- 31.10.1984 
13. பி.வி.நரசிம்மராவ் (திட்ட அகமச்சர்) 1.11.1984-14.1.1985 
14. டாக்டர் மன்கமாகன் சிங்  15.1.1985- 31.8.1987 
15. சிவ சங்கர்(திட்ட அகமச்சர்) 25.7.1987- 29.6.1988 
16. மாதவ் சிங் கசாைங்கி(திட்ட அகமச்சர்) 30.6.1988- 16.8.1989 
17. ஆர்.கக. பஹக்கட 5.12.1989- 6.7.1990 
18. மது தாண்டவகத(நிதி மந்திரி) 7.7.1990- 10.12.1990 
19. கமாகன் தாரியா 11.12.1990-24.6.1991 
20. பிரணாப் முகர்ஜி 24.6.1991- 15.5.1996 
21. மது தண்டவகத 1.8.1996- 21.3.1998 
22. ஜஸ்வந்த் சிங் 25.3.1998-4.2.1999 
23. பக.சி.பந்த் 5.2.1999-17.6.2004 
24. மாண்கடக் சிங் அலுவாைியா 4.7.2004-5.6.2009 
25. மாண்கடக் சிங் அலுவாைியா  6.6.2009-26.5.2014 

திட்டக் குழுவின் மிை முக்ைிய பணி 
இத்திட்ட குழுவின் மிக முக்கிய பணி நாட்டு வளங்ககளப் பயனிள்ள மற்றும் 
சமமாக பயன்படுத்த திட்டங்ககள தீட்டுதகை ஆகும். 
இக்குழு 5 ஆண்டுத்திட்டங்ககள வகரயும் 

திட்டக் குழுவின் பணிைள் 
1. ஐந்தாண்டு திட்டங்களி வகுத்தல் 
2. நாட்டின் பபாருள், மூைதன, மனிதவள ஆதாரங்ககள மதிப்பிடுதல் 
3. நிதி ஒதுக்கீடு துகறககள நிர்ணயித்தல் 
4. நாட்டின் பபாருளாதார முன்பனற்றத்திகன அளவிடுதல் 
5. அரசின் பபாருளாதார பகாள்கககள், திட்டங்களின் மீது ஆகைாசகன 
வழங்குதல் 
 

இந்திய திட்டமிடுதைின் ரநொக்ைங்ைள் 
 இந்திய திட்டமிடுதைின் கமய கநாக்கம் மக்களின் வாழ்க்ககத் தரத்கத 
உயர்த்துதைாகும். 

 வறுகம ஒழிப்பு, உற்பத்திகய அதிகரிப்பது, வருமான பசல்வ 
ஏற்றத்தாழ்வுககள குகறப்பது அகனவருக்கும் சமமாக வாய்ப்புககள 
ஏற்படுத்துவது. 

 வளர்ச்சிகயாடு கூடிய ஒரு சம உகடகம சமுதாயத்கத உருவாக்குவது 
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 கதசிய வருவாய், தனிநபர் வருவாய் ஆகியவற்கற அதிகரிக்கச் 
பசய்வது. 

இந்திய வளர்ச்சி திட்டமிடுதைின் தலையொய ரநொக்ைங்ைள் 

1. நாட்டு வருமானத்கத உயர்த்துதல், இது வளர்ச்சி கநாக்கம் எனப்படும். 
2. குறிப்பிட்ட காைத்திற்குள் குறிப்பிட்ட நிகையில் முதலீட்கட உயர்த்துதல். 
3. வருமான மற்றும் பசல்வ பகிர்வில் உள்ள ஏற்றத் தாழ்வுககள குகறப்பகதா 
பபாருளாதார சக்தி வளங்களின் மீது குவிதகைக் கட்டுப்படுத்தல். 

4. கவகை வாய்ப்புககள விரிவாக்குதல் 
5. கவளாண்கம, உற்பத்தித் பதாழிற்சாகை (குறிப்பாக மூைதனப் பபாருட்கள் 
மற்றும் வாணிபச் பசலுத்து சமநிகை ஆகியவற்றின் வளர்ச்சித் தகடககள 
அகற்றுதல்) 

 கவளாண்கமத் துகறயில் முதன்கமயான கநாக்கம் யாபதனில் உற்பத்தித் 
திறகன அதிகரித்து தானிய உணவு வககயில் தன்னிகறகவ அகடவது. 

 பதாழில் துகறயில் அடிப்பகட மற்றும் கனரகத் பதாழில்களுக்கு 
முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. 

 அயல்நாட்டு வாணிபத் துகறயில் சாதகமான அயல்நாட்டு பசலுத்து 
சமநிகைக்கு முக்கியத்துவம் பகாடுக்கப்பட்ட்டது. 

 வறுகமகய ஒழித்து, பபரும்பாைான ஏகழ எளிய நைிந்த பிரிவினராகிய 
தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினகரயும் (SC) பழங்குடுயினகரயும் (ST) மற்றும் பிற 
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினகரயும் மற்றும் பபண்ககளயும் குழந்கதககளயும் 
முன்பனற்றமகடயச் பசய்ய விகழந்தன. 

 வாழ்க்ககத்தரம், தனிநபர் நுகர்வு தைாவருமானத்கதயும் பபாறுத்துள்ளது. 
 குறிப்பிட்ட ஒரு சிைடிகடகய நிைங்கள் குவிக்கப்பட்டுள்ளன. நிைச் 
சீர்திருத்தங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டப் கபாதிலும், ஏறக்குகறய 50% உழவு 
நிைங்ககள, 10% மக்ககள பசாந்தமாகப் பபற்றுள்ளனர். 

 பசுகமப் புரட்சி பபரிய நிைச்சுவாந்தாரர்களுக்கக நன்கம பயத்தது. 
பதாழிற்பசாத்தின் உரிகமயும் கூட பசாரிவகடந்த நிகையில் காணப்படுகிறது. 

 இந்தியாவின் ஏழ்கம நிகையின் அடிப்பகடக் காரணம் குகறந்த உற்பத்தித் 
திறனும், பபருகும் மக்கள்பதாகக வளர்ச்சிகய என்பது நிச்சயமானது. இது 
குகறவான கசமிப்பிலும் மகறமுக கவகையின்கமயிலும் முடிவகடகிறது. 

ரதசிய வளர்ச்சிக் குழு 

 6.8.1952 ம் ஆண்சு கதசியவளர்ச்சிக் குழு ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
 இந்தியப்பிரதமர் இதன் பதவி வழித் தகைவராக பசயல்படுவார். 
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 இதில் மத்திய காபிகனட் அகமச்சர்கள், மாநிை முத்ைகமச்சர்கள், திட்டக்குழு 
உறுப்பினர்கள் ஆகிகயார் உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள். 

 இதன் முதன்கமயான பணி ஐந்தாண்டுத்திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பது. 
முதைொம் ஐந்தொண்டுத்திட்டம்(1951-1956) 
மக்களின் வாழ்க்ககத் தரத்கத உயர்த்துவகதாடு பை புதிய வாய்ப்புககள 
திறந்தளித்து அதன் மூைமாக இந்திய மக்ககள பசல்வந்தர்களாக மாற்றும் வளர்ச்சி 
கபாக்கின் துவக்ககம, இந்தியத் திட்டமிடுதைின் கநாக்கம் என குறிப்பிட்டது. 

 ஹராடு-கடமர் மாதிரிகய அடிப்பகடயாகக் பகாண்டது. 
 கவளாண்கமக்கு முன்னுரிகம அளிக்கப்பட்டது. 
 நீர்ப்பாசன, மின் உற்பத்தியில் முன்பனற்றம் கண்டது. 
 தாகமாதர் திட்டம்,- கமற்குவங்காளம், பகீார் 
 ஒரிசாவில் மகாநதியின் குறுக்கக ஹிராகுட் அகண கட்டப்பட்ட்டது. இது 
உைகிகைகய நீளமான அகண ஆகும். 

 சட்ைஜ் ந்தியின் குறுக்கக கட்டப்பட்ட பக்ரா நங்கல் அகண இந்தியாவின் 
மிகப்பபரிய பல்கநாக்கு நதிநீர்த் திட்டம் ஆகும். 

 துங்கபத்ரா திட்டம்- ஆந்திரா, கர்நாடகம். 
 ககாசி திட்டம் – பகீார் 
 சாம்பல் திட்டம்- மத்திய பிரகதசம், ராஜஸ்தான் 
 மயூராக்ஷித் திட்டம்- கமற்கு வங்காளம் 
 நாகார்ஜுனசாகர் திட்டம் – ஆந்திரப் பிரகதசம் 
 இத்திட்டத்தின் இைக்கு 2.1% இத்திட்டம் பபற்ற வளர்ச்சி 3.6% 

 
இரண்டொவது ஐந்தொண்டுத்திட்டம்(1956-1961) 

 இந்திய திட்டமிடுதைில் ககடபிடிக்கப்பட்ட யுக்தி முகற கபரா. 
மஹைபநாபிஸ் யுக்தி முகற என குறிப்பிடப்படுகிறது. 

 துரிதமான பதாழில்மயமாதகைகநாக்கமாகக் பகாண்டு குறிப்பாக அடிப்பகட 
மற்றும் கனரக பதாழில் வளர்ச்சியில் நாட்டம் காட்டியது. 

 இரண்டாம் திட்ட காைத்தில் அரசு மக்களாட்சி சமத்துவ கநாக்கத்கத தழுவி 
வந்தது. அந்நிய உதவி அதிக அளவில் ககாரப்பட்டது. 

 பிைாய், பபாக்காகரா, திர்காபூர், கரார்பகைா கபான்ற இடங்களில் எஃகுத் 
பதாழிற்சாகைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. 

 கசைம், விசாகப்பட்டினம். பத்ராவதி கபான்ற இடங்களில் எஃகுத் 
பதாழிற்சாகைகள் துவக்கப்பட்டன. 

 ககாயின், ககார்பா, ஆகிய இடங்களில் அலுமினியத் பதாழிற்சாகைகள் 
துவக்கப்பட்டன. 
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 ககத்தாரி, அக்னிகுண்டா, ராகா, மைஞ்கண்ட், கபான்ற இடங்களில் தாமிரச் 
சுரங்கங்கள் கதான்றின. 

 உதய்பூர், த்ன்பாத் ஆகிய இடங்கைில் துத்தநாகத்திகன உருக்கி உகைாகத்கத 
பிரித்பதருக்க ஆகைகள் நிறுவப்பட்டன. 

 பதாழிற்பகாள்கக 1956 உருவக்கப்பட்டது. 
 அடிப்பகட மற்றும் கனரக பதாழிற்சாகை வளர்ச்சி 
 அடிப்பகட சிறு பதாழிற்சாகைகளாஇ விரிவுபடுத்துதல், பதாழிைாளர் 
உகழப்கப பயன்படுத்துதல், கவகைவாய்ப்கபப் பபருக்குதல் 

 இத்திட்ட்டத்தின் இைக்கு 4.5% இத்திட்டம் பபற்ற வளர்ச்சி 4.0% 
மூன்றொம் ஐந்தொண்டுத்திட்டம் (1961-1966) 

 பபாருளாதாரத்கத தற்சார்புகடயதாகவும் சுயமாக இயங்கும் பபாருளாதாரமாக 
மற்றவும் எதிர்கநாக்கியது. 

 ஆனால் அந்நிய முதலீட்கட சார்ந்து இருந்தாலும் கதசிய வளத்கத 
பயன்படுத்துவதில் ஏற்பட்ட சிக்கைாலும் எதிர்பார்த்த பவற்றியகைய 
முடியவில்கை.  

 இத்திட்டத்தின் இைக்கு 5.6% இத்திட்டம் பபற்ற வளர்ச்சி 2.2% 
ஆண்டுத் திட்டங்ைள் (1966-67, 1968-69) 

 1962 ல் சீனாவுடன் ஏற்பட்ட கபார் 1965 ல் பாக்கிஸ்தானுடன் ஏற்பட்ட கபார் 
காரணமாக உடனடியாக நான்காவது திட்டம் துவங்கப்படவில்கை. 

 மூன்றாம் திட்டத்திற்கு பிறகு திட்ட விடுமுகற அளிக்கப்பட்டது. 
 பஞ்சம், பண மதிப்பு குகறத்தல், விகைகயற்றம், இதனால் இத்திட்டம் 
கதால்வியில் முடிந்தது. 

 நான்காவது திட்டத்திற்குள் மூன்று ஆண்டுத்திட்டங்கள் (1966-69) 
நிகறகவற்றப்பட்டன. 

 கவளாண்கம, பதாழிற்துகற ஆகிய இரண்டிற்கும் முக்கியத்துவம் 
அளிக்கப்பட்டது. 

 பசுகமப் புரட்சி பகாண்டுவரப்பட்டது. 
 
பசுலமப் புரட்சி 

 வரீியம் ஊட்டப்பட்ட விகதககளப் பயன்படுத்தி உணவு தானிய உற்பத்திகய 
(பநல், ககாதுகம) பபருக்குவது. 

 பருகம புரட்சி என்ற பதத்கத முதன் முதல் தந்தவர் வில்ைியம் காண்டு 
 பசுகமப் புரட்சியின் தந்கத நார்மன் கபார்ைாக், எஸ். சுவாமிநாதன் 

நொன்ைொவது ஐந்தொண்டுத்திட்டம்(1969-1974) 
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 வளர்ச்சியுடன் கூடிய நிகைத்தன்கம, தற்சார்பில் முன்பனற்ற சாதகன 
அகடதல் ஆகிய இரண்டு கநாக்கங்ககள உகடயதாக இருந்தது. 

 சமூகத்திலுள்ள ஏற்றத் தாழ்வுககளக் ககளவது, வாழ்க்ககத் தரத்கத 
உயர்த்துவது. 

 1970 ல் துவங்கப்பட்ட பால் உற்பத்திப் பபருக்கத் திட்டம் மூைம் பால் 
உற்பத்தியில் இந்தியா முதைிடம் உள்ளது. 

 பண வகீ்கம், சமூகத்தில் ஏற்பட்ட குழப்பங்களும் எதிர்பார்த்த பவற்றிகயத் 
தரவில்கை.  

 இத்திட்டத்தின் இைக்கு 5.7% இத்திட்டம் பபற்ற வளர்ச்சி 3.3% 
 
பவண்லமப்புரட்சி 

 1964-65 ல் துவக்கப்பட்ட தீவிர கால்நகட வளர்ச்சி திட்டம் பால் உற்பத்திக்கு 
வித்திட்டது. 

 Operation Flood க்கு வித்திட்டவர் Dr. வகீஸ் குரியன், இவர் 
பவண்கமப்புரட்சியின் தந்கத என்று அகழக்கப்படுகிறார். 

 Operation Flood திட்டம் கதசிய பால் வளர்ச்சி வாரியத்தால் 1970 ம் ஆண்டு 
துவக்கப்பட்டது. 

 இது 3 கட்டங்களாக பசயல்படுத்தப்பட்டது. 
நிலை I (1970-1980) 

 இந்தியாவின் 18 பால் பண்கணகள் படல்ைி, மும்கவ பகால்கத்தா மற்றும் 
பசன்கன ஆகிய பபருநகரங்ககளாடு இகணக்கப்பட்டன. 

 இதன் முதன்கமயான கநாக்கம் மும்கப, பகால்கத்தா ஆகிய 
பபருநகரங்களில் பால் சந்கதகய கமம்படுத்துவது, ஒருங்கிகணந்த 
பால்வளத்துகற. 

 கிராமப்புறங்களில் உற்பத்தி மற்றும் பகாள்முதல் அதிகரித்தது கறகவ 
மாடுகள் அதிகமானதுடன் பால் உற்பத்தியும் பபருகியது. 

 
நிலை II (1981-1985) 

 பால் பண்கணகள் 18 ைிருந்து 1368 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. 
 4250000 பால் உற்பத்தியாளர்ககளக் பகாண்ட 43000 கிராம கூட்டுறவு சங்கங்கள் 
என விரிவாக்கப்பட்டது. 

நிலை III 
 பால் கூட்டுறவு வசதிகள் கட்டகமப்பு வசதிகள் கமம்படுத்தப்பட்டன. 
 கால்நகட முதலுதவி கமயம், உணவு மற்றும் பசயற்கக கருத்தரித்தல் 
முகற விரிவுபடுத்தப்பட்டது. 
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 43000 சங்கங்களுடன் 30000 புதிய பால் கூட்டுறவு சங்கங்க கசர்க்கப்பட்டு 
இந்திய பால் கூட்டுறவு இயக்கம் ஒருங்கிகணக்கப்பட்டது. 

 ஆரச்சி மற்றும் வளர்ச்சி கமம்பட்டது, தடுப்பூசி மருந்துகள் உள்ளிட்ட 
கால்நகட வளார்ச்சி கமம்பாடு அகடந்தது. 

 இந்தியாவின் பால் உற்பத்தின் 127.9 மில்ைியன் டன்கள் (2011-12) 
 ஒரு நாகளக்கு தனிநபர் பால் கிகடக்கூடிய அளவு 291 கிராம். 

ஐந்தொவது ஐந்தொண்டுத்திட்டம் (1974-1979) 
 டி.டி.தார் மாதிரிகயக் பகாண்டது 
 இது ஒரு நீண்டகாை கண்கணாட்டத் திட்டமாகும். வளர்ச்சி மற்றும் சமுதாய 
நீதியில் கவனம் பசலுத்தியது. 

 இக்காைத்தில் கரிபி ஹட்டாகவா அதாவது வறுகம ஒழிப்பு என்பகத தாரக 
மந்திரமாக இருந்தது. 

 1973, 1978,1980 ஆண்டுகளில் பதாழிற்பகாள்கககள் உருவாக்கப்பட்டன. 
 இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் இரண்டு முக்கிய கநாக்கங்கள், 1. வறுகம 
ஒழிப்பும் 2. தற்சார்பு அகடதலும். 

 ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் இருக்கும்கபாது ஆறாவது திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. 
(1978-83) 

 காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் அத்திட்டத்கத ககவிட்டது. மாறாக 
புதியபதாரு ஆறாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்கத (1980-85) உருவக்கியது. 

 இத்திட்டத்தின் இைக்கு 4.4% இத்திட்டம் பபற்ற வளர்ச்சி 5.2% 
ஏழொம் ஐந்தொண்டுத்திட்டம் (1985-1990) 

 உணவு தானிய உற்பத்தி வளர்ச்சிகய கவளாந்துகறயில் 
அதிகவகப்படுத்துவன் மூைம் கவகைவாய்ப்பிகன அதிகரித்து அகனத்து 
துகறகளிலும் உற்பத்தித் திறகன உயர்த்த முக்கியத்துவம் அளித்தது. 

 பபாதுத்துகற நிறுவனங்கள் எதிர்பார்த்த அளவில் பசயல்படாத்தால் 
இத்திட்டம் பவற்றி பவறவில்கை. 

 இத்திட்டத்தின் இைக்கு 5.0% இத்திட்டம் பபற்ற வள்ர்ச்சி 5.8% 
ஆண்டுத் திட்டங்ைள் (1990-1991, 1991-1992) 

 புதிய பபாருளாதாரக் பகாள்கக பின்பற்றப்பட்டதால் திட்ட விடுமுகற 
விடப்பட்டது. 

எட்டொவது ஐந்தொண்டுத்திட்டம் (1992-1997) 
 எட்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் இறுதி பதிப்பு உருவக்கப்படும்கபாது, 
நாட்டின் பபாருளாதாரக் பகாள்ககயில் பபருத்த மற்றங்களாகிய 
திறகமமயமாதல், தனியார்மயமாதல், மற்றும் உைகமயமாதல் கபான்ற 
பபருத்த மற்றங்கள் ஏற்பட்டன. 



Winmeen VAO Mission 100 2018 

 

14 www.winmeen.com | Paid Copy – Don’t Share With Anyone 
 

 இந்த எட்டவது திட்டம் இவ்வகக மாற்றங்ககள பிரதிபைித்து பபாருளாதார 
வளர்ச்சிகய அதிகவகப்படுத்தவும் பபாது மனிதனின் வாழ்க்கக தரத்கத 
முன்கனற்றவும் வழிவகுத்தது. 

 மனிதவள கமம்பாடு, தனியார்மயமாதல், பபாதுத்துகற நிறுவனங்ககளக் 
குறத்தல் 

 பபாருளாதாரச் சீரகமப்பு  பசய்தல் ஆகியகவயாகும். 
 இத்திட்டத்தின் இைக்கு 5.6% இத்திட்டம் பபற்ற வளர்ச்சி 6.7% 

ஒன்பதொவது ஐந்தொண்டுத்திட்டம்(1997-2002) 
 வளர்ச்ச்கயாடு கூடிய சமுதாய நீதி மற்றும் சமத்துவத்கத கமயமாகக் 
பகாண்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

 மத்திய திட்டக்குழு இத்திட்டத்கத மக்கள் நைதிட்டமாகவும், பபரும்பாைான 
மக்ககள அதிலும் குறிப்பாக ஏகழ மக்களின் பங்ககற்கப வைியுறுத்தவும் 
விரும்பியது.  

 இத்திட்டத்கத உருவாக்கும்கபாது மக்களின் தரமான வாழ்க்கககயயும் 
உற்பத்தி நிகறந்த கவகைவாய்ப்கப உருவாக்குதகையும், வட்டாரச் சமநிகை 
மற்றும் தற்சார்புகடகமயும் கருத்தில் பகாண்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

 மனிதவள கமம்பாடு, தனியார்மயமாதல், தனியார் துகறக்கு வய்ப்பு 
பகாடுத்தல் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. 

 பவளிநாட்டு முதலீடுகள் இந்தியாவில் முதலீடு பசய்யப்பட்டு பதாழிைகங்கள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டன. 

 ஒன்பதாவது திட்டத்தில் குடிமக்களின் வாழ்க்ககதரம், உற்பத்தி 
வாய்ப்புக்ககள பபருக்குதல், வட்டாரச் சமநிகை ஆகியவற்றில் அரசானது 
தகையிடுவதற்கான சிறப்பு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. 

 ஒன்பதாவது திட்டக்காைத்தில் சராசரி வளர்ச்சி வதீமானது 6.5% 
 நாட்டின் உள்நாட்டு உற்பத்திகய அகடய கவண்டும் என்ற அடிப்பகட 
பநாக்கத்கதக் பகாண்டது. (இது அங்காடியின் விகைகய சார்ந்து இருக்கும்) 

 இத்திட்ட காைத்தில் 28.2 % நாட்டின் உள்நாட்டு உற்பத்திகய முதலீட்டாக 
இருக்ககவண்டும் என்ற பநாக்கத்கதக் பகாண்டுள்ளது. 

 இத்திட்டத்தின் இைக்கு 6.5% இத்திட்டம் பபற்ற வளர்ச்சி 5.4% 
பத்தொவது ஐந்தொண்டுத்திட்டம் (2002-2007) 

 சமத்துவம் மற்றும் சமூக நீதிகய பற்றிய பிரச்சிகனககள பவளிப்பகடயாக 
அணுகுவகத கநாக்கமாகக் பகாண்டது. 

 இத்திட்டம் 8% வளர்ச்சி வதீத்கத பமாத்த நாட்டு உற்பத்தியில் அகடவகத 
இது இைக்காக நிர்ணயித்தது. 
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 உணவு தானியங்கள், பருப்பு வகககள், எண்பணய் வித்துகள் உற்பத்தி 
அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 

 இத்திட்டத்தின் இைக்கு 8.0% இத்திட்டம் பபற்ற பவளர்ச்சி 7.8% 
இத்திட்டத்தின் முக்ைிய குறிக்ரைொள்ைள் 

1. வறுகமகய 5% மாக 2007 ல் குகறக்கப்பட கவண்டும் 15% மாக 2012 ல் 
குகறக்கப்படகவண்டும். 

2. இைாபகரமான கவகைவாய்ப்பிகன கூடுதைாக ஏற்படுத்துதல். 
3. அகனவருக்கும் பதாடக்கக் கல்வியானது 2007 க்குள் கிகடக்கச் பசய்தல் 
4. 2001-2011 ஆகிய 10 ஆண்டு மக்கள் பதாகக வளர்ச்சி வதீத்கத 16.2 
விழுக்காடாக உயர்த்துதல். 

5. 2007 ல் கல்வியறிவுப் பபற்கறாரின் எண்ணிக்கககய75% உயர்த்துதல் 
6. 2007 க்குள் குழந்கதகளின் இறப்புவதீம் 100 கபருக்கு 45 ஆக குகறத்தல் 
7. 2007 ல் மகப்கபறு காைத்தில் தாய்மார்களின் இறப்பு வதீமானது 1000 கபருக்கு 2 
சவதீமாகாவும் 2012 ல் 1000 கபருக்கு 1% ஆக குறத்தல். 

8. 2007 ல் காடு மற்றும் மரங்ககள 25 % பாதுகாப்பும் 2012 33% பாதுகாப்பும் 
அதிகரித்தல். 

9. அகனத்து ஊரகங்களிலும் குடிநீர் வசதிகய 2012 க்குள் ஏற்பட்த்துதல். 
10. 2007 க்குள் அகனத்து மாசு அகடந்த நதிகள் மற்றும் ஆறுககள சுத்தம் 
பசய்தல். 
 

பதிபனொன்றொவது ஐந்தொண்டுத்திட்டம்(2007-2012) 
 இதன் முதன்கமயான கநாக்கம் உள்ளார்ந்த வளர்ச்சி 
 வறுகம ஒழிப்புடன் கூடிய விகரவு வளர்ச்சி மற்றும் கவகைவாய்ப்பிகன 
உருவாக்குதல். 

 கல்வி மற்றும் சுகாதாரம் கபான்றகவ இன்றியகமயாப் பணிககள 
வழங்குதல் குறிப்பாக ஏகழகளுக்கு வழங்குவது. 

 சமவாய்ப்பு, கல்வி, மற்றும் திறகம வளர்ச்சியின் மூைம் கமம்பாடு அகடதல். 
 கதசிய கவகை உறுதியளிப்பின் படி கவகைவாய்ப்பு அளிப்பது. 
 சுற்றுச்சூழல் நிகைத்தன்கம 
 பபண்கள் முகவாண்கம மற்றும் நல்ைாட்சி கபான்ற அங்கீகாரம். 
 வளர்ச்சி 9% என நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஆனால் ஒட்டுபமாத்த வளர்ச்சி 8.03% 
ஆக இருந்தது. 
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பன்னிபரண்டொவது ஐந்தொண்டு திட்டம் ( 2012 - 2017 ) 
 இதன் முதன்கமயான கநாக்கம் கவகமான, உள்ளார்ந்த வளர்ச்சி, 
உண்கமயான நிகைத்தன்கம வளர்ச்சி 

 இதகன அகடய 25 குறியீடுகள் உருவாக்கப்பட்டது. 
பபொருளொதொர வளர்ச்சி: 

1. உண்கமயான பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி 8% 
2. கவளாணகம வளர்ச்சி வதீம் 4% 
3. உற்பத்தி/ தயாரிப்பு வளர்ச்சி வதீம் 10% 
4. ஒவ்பவாரு மாநிைமும் கடந்த 11வது திட்டத்தில் அகடந்த வளர்ச்சி வதீத்கத 
விட அதிக வளர்ச்சி வதீத்கத விட அதிக வளர்ச்சி அகடவது. 

வறுலம மற்றும் ரவலைவொய்ப்பு: 
5. 12 ம் திட்ட காைத்தின் முடிவில் தகைவிகித வறுகமகய 10% குகறப்பது 
6. கவளான் சாரா துகறயின் 50 மில்ைியன் புதிய கவகைவாய்ப்பிகன 
ஏற்படுத்துதல் மற்றும் திறன் சான்று அளித்தல். 

ைல்வி: 
7. பள்ளி பசல்லும் வயது 7 ஆக உயர்த்துதல் 
8. பபாருளாதாரத் கதகவத் திறனுக்கு ஏற்ற வககயில், ஒத்த வயது குழுகவ 
ஏற்படுத்தி உதவ 2 மில்ைியன் கூடுதல் இடங்ககள உருவாக்குவதன் மூைம் 
உயர்கல்வி வாய்ப்கப விரிவுபடுத்துதல். 
9. பள்ளிகளில் பாைின மற்றும் சமூக விரிசல்ககள? கவறுபாடுககள ஒழிப்பது. 
(ஆண், பபண் கவறுபாடு , முஸ்லீம் மற்றும் மற்றகவ) 

நைம் 

10 குழந்கத இறப்பு வதீத்கத 25 ஆகவும், தாய் இறப்பு வதீத்கத 1 ஆகவும் 
குறத்தல் (1000 பிறப்பிற்கு) மற்றும் குழந்கத பாைின விகிதத்கத(0-6 வயது) 950 
ஆக முன்கனற்றுதல். 
11. பமாத்த பிறப்பு வதீ்தகத 2.1 ஆக குகறத்தல். 
12. 0-3 வயதுள்ள குழந்கதகளில் ஊட்டச்சத்து குகறந்த குழந்கதகள்  

ைட்டலமப்பு (ைிரொம ைட்டலமப்பு உள்ளிட்ட) 
13. பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 9% அளவிற்கு கட்டகமப்பு மீதன 
முதலீட்கட அதிகரிப்பது. 
14. பமாத்த பாசன நிைப்பரப்கப 90 மில்ைியன் பஹக்கடர்ைிருந்து 103 
மில்ைியன் பஹக்கடருக்கு உயர்த்துதல் 
15. அகனத்து சிற்றூர்களுக்கி மின்சார வசதி மற்றும் 12 ம் திட்ட காைத்தின் 
முடிவில் AT & C இழப்கப 20% குறத்தல். 
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16. அகனத்து சிற்றூககளயும் அகனத்து காைநிகை சாகைகளால் 12ம் 
ஐந்தாண்டு திட்ட காைத்திற்குள் இகணத்தல். 
17. கதசிய மற்றும் மாநிை பநடுஞ்சாகைககள குகறந்த்து இரு வழிச்சாகை 
தரத்திற்கு உயர்த்துதல். 
18. கிழக்கு மற்றும் கமற்கு கபாக்குவரத்து முகனககள முடிப்பது. 
19. கிராம பதாகைபதாடர்பு  பநருக்கும் 70% ஆக உயர்த்துவது 
20. 50% கிராம மக்களுக்கு 40ipcd  குடிநீர் உள்ளகத உறுதிப்படுத்துவது மற்றும் 
50% கிராம பஞ்சாயத்துககள நிர்மல் கிராம் தகுதியுகடயதாக மாற்றுவது. 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நிலைத்தன்லம 
21. ஒவ்பவாரு வருடமும் 1 மில்ைியன் பஹக்கடர் என்ற அளவில் பசுகம 
படைத்கத உருவாக்குவது. 
22. புதுப்பிக்க இயலும் சக்தி வளங்களின் பயன்பாடுககள 30000MW அதிகரித்தல் 
23. அடர்த்திகய 20% முதல் 25 % வகர 2020 க்குள் குகறப்பது கசகவ 
வழங்குதல். 
24. இந்தியர்களில் 90% மக்களுக்கு வங்கிப்பணிகள் வசதி பசய்து தர கவண்டும். 
25. பபரும் மானியங்கள் மற்றும் நைம் சார்ந்த பணப்பட்டுவாடாக்ககள 
கநரடியாக ஆதார் பயன்படுத்தி வங்கிககளாடு இகணத்து வழங்குவது. 

 

திட்டங்ைளின் சொதலனைள்  
 
இந்திய திட்டமிடுதைின் கநாக்கங்களின் 4 வகககள்  
1.வளர்ச்சி 2.நவனீமயமாக்குதல் 3.தற்சார்பு 4.சமுகநீதி  
 
1. வளர்ச்சி (Growth)  
 
திட்டமிடுதைில் முதல் 30 ஆண்டுகளில் நாட்டு வருமான வளர்ச்சி வதீத்தின் கபாக்கு 
3.5 சதவதீமாக இருந்தது. 
 
பபாருளியல் அறிஞர் கபராசிரியர் ராஜ்கிருஷ்ணா அவர்கள் இதகன இந்து  
வளர்ச்சிவதீம் என அகழக்கின்றார்.  
 
கவளாண்கம உற்பத்தி ஒரு சராசரி வதீமாகிய 2.7 சதவதீமாக அதிகரித்தது. பதாழில் 
உற்பத்தி 6.1 சதவதீமாக  அதிகரித்தது மற்றும் தைா வருமானம் 1.3 சதவதீமாக 
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வளர்ந்தது  
 
பிரிக்கப்படாத இந்தியாவில் 1901 முதல் 1946 வகர நம் நாட்டு வருமான வளர்ச்சி 
வதீம் 1.2 சதவதீமாககவ இருந்து வந்தது.  
 
நவனீமயமொதல் 
 
பபாருளாதாரத்தில் ஏற்படுத்தப்பட கவண்டிய கட்டகமப்பு மாற்றங்ககள 
நவனீமயமாதல் எனக் குறிப்பிடைாம்.  
 
திட்டமிடுதைின் கீழ் இந்தியப் பபாருளாதாரம், காைனிப் பபாருளாதாரமாக இருந்த 
நிகையிைிருந்து, விடுதகை அகடந்து நவனீ பபாருளாதாரமாக மாறியது. 
 
நாட்டு வருமான பதாகுப்பில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது (எ. கா) நாட்டு வருமானத்தில் 
கவளாண்கமயின் பங்கு குகறந்து பணித்துகறயின் பங்கு அதிகரித்து  
கவளாண்கமயில் பதாழில் புரட்சிக்குபின் விவசாயத்தில் மாறுதல்கள் ஏற்பட்டன.  
 
தற்சொற்புலடலம 
 
நமது திட்டமிடுதைின் முந்கதய காை கட்டத்தில் உணவு பதாழில்நுட்பம் மற்றும் 
அந்நிய  பசைவாணி கபான்ற பை காரியங்களுக்கு அந்நிய உதவிகயகய 
சார்ந்திருந்கதாம். 
ஐந்தாண்டு திட்டம் முதல் தற்சார்புகடகம என்பது திட்டமிடுதைின் தகையாய 
கநாக்கங்களுள் ஒன்றாகியது. 
 
சமூை நீதி 
 
அகனவருக்கும் சமவாய்ப்பு அளித்தகைகய சமூக நீதி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. 
இதன் பபாருள் நைிவுற்ற ஏழ்கம மிகுந்த பிரிவினரின் வாழ்க்கக தரத்கத 
முன்கனற்றுவதிலும் வருமானம் மற்றும் பசல்வ ஏற்றத்தாழ்வுககள 
குகறப்பதுமாகும். 


