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ப ொருளொதொரம்  குதி - 7 

7. பதொழில்துறை (INDUSTRIAL SECTOR) 

பதொழில்மயமொக்கல் 

உலகம் முழுவதும் வளர்ச்சிச் சிந்தனையுனைய அனைத்து நாடுகளாலும் 
ததாழில்துனையின் ததனவ உணரப்பட்டுள்ளது. ததாழில்துனையாைது, இதர 
துனைகளுைைாை தைது முன்தைற்ைம் மற்றும் பின்ைனைவுத் ததாைர்புகளிைால், 
வினரவாை தபாருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டிற்கு முக்கிய பங்கு 
வகிக்கிைது. 

 ததாழில்மயமாக்குதல் என்பது அதிக அளவு உற்பத்தி தசய்யும்  ததாழிற்துனை 
பரவலாக்கம், அதிக நபர்கனள தவனலக்கு அமர்த்துதல், பன்ைாட்டுச் 
சந்னதனய ஊக்குவித்தல், தைித் திைன் தமம்பாடு, அைிவியல், ததாழில்நுட்பம், 
உற்பத்தினய தமம்படுத்த மின் அணு சாதைங்கள், கணிைி ததாழில்நுட்பம் 
தபான்ைவற்ைின் தசயல்பாடுகள் அதிகரிக்கச் தசய்தை. 

பதொழில் துறையின் அவசியம் 

1. நாட்டு வருமாைத்னத உயர்த்துதல் 
2. தவனலவாய்ப்புகள் –Employment Opportunities 
3. உயர்வாை வாழ்க்னகத் தரம்- Higher Living Standard 
4. ஏற்றுமதினய ஊக்குவித்தல்-Promoting Exports 
5. மூலதை ஆக்கம்-Capital Formation 
6. ததாழில்நுட்ப வளர்ச்சி-Technological Progress 

பதொழில் முன்னேற்ைத்தின் வறககள் 

 இரண்ைாம் உலகப் தபார் ததாழில் வளர்ச்சியில் ஒரு சிறு முன்தைற்ைத்னத 
ஏற்படுத்தியது. 

 இந்தியாவில், ஐந்தாண்டு திட்ைங்கள் அமுல்படுத்தப்பட்ை பின்பு ததாழில் 
துனையில் குைிப்பிைத்தக்க மாற்ைம் ஏற்பட்ைது. 

 தற்கால இந்தியாவின் , திட்ைமிடுபவர்களால், வினரவாை தபாருளாதார 
வளர்ச்சியும், ஒட்டுதமாத்த வளர்ச்சியும், ததாழில்மயமாதலின் மூலதம 
முடியும். 

 தபாருளாதார நாட்டுனமனமயாதல் ஈர்க்கப்பட்ை வளர்ச்சித் திட்ைத்தின் இந்திய 
நினலப்பாைாைது, தபாதுத் துனையின் தநைிகாட்டுதலுைன் தன்ைினைவு தபை 
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விரும்பியது. தமலும்,  இதன் வழிதய தபற்ை தபாருளாதார வளர்ச்சினய 
அனைவரின் வாழ்க்னகத் தரத்னத உயர்த்த பயன்படுத்திக் தகாண்ைது. 

 அதிக அளவு உற்பத்தி மற்றும் தவனல வாய்ப்பு, தபாருளாதார சமத்துவம் 
அனைதல், ஆகியனவ முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்ைத்தின் நீண்ைகால 
தநாக்கங்களாகும். 

 திட்ைத்தின் தகாள்னககள், வளர்ச்சி மற்றும் பகிர்மாை நீதி (distributive justice) 
ஆகியவற்னை தநாக்கங்களாக தகாண்ைது. ததாழிற்சானலகளின் விரிவாை 
முன்தைற்ைம் மற்றும் பல்துனைப் தபருக்கம் வளர்ச்சிக்கு அடிப்பனையில் 
ததனவ எை தீர்மாைிக்கப்பட்ைது. 

 சமுதாய நீதியுனூதை வளர்ச்சி (Growth with social justice)  என்பது 1951ல் 
ஏற்படுத்தப்பட்ை திட்ைமிடுதலின் முக்கிய தநாக்கமாக ததாைர்ந்து 
வந்துதகாண்டு உள்ளது. 

ப ொதுத்துறையின் முக்கியத்துவம் 

 தபாதுத்துனை என்பது தபாருளாதாரத்தின் ஒரு பங்கினை அரதச நிவகித்துக் 
தகாள்வதாகும். 

 உற்பத்தி வளங்கனள தவனலக்கமர்த்திக்தகாண்டு தபாதுத்துனைகள் 
தபாதுமக்களுக்கு தவண்டிய பல வசதிகளாை ஆரம்பக் கல்வி, தபாதுச் 
சுகாதாரம், குடிநீர், சமூகப் பணிகள், குழந்னதச் சத்துணவு, தபண்கள் மற்றும் 
ததாழிலாளர் நலன், சமூகப் பாதுகாப்பு, உைல்நலம், வறுனம ஒழிப்பு, 
சானலதபாக்குவரத்து, பாதுகாப்பு தபான்ைவற்னை அளித்து வருகிைது. இனவ 
தபாருளாதாரத்தின் ஒட்டுதமாத்த வளர்ச்சிக்கும், மக்களின் வாழ்க்னக தரம் 
உயர்வுக்கும் வழிவனக தசய்யும். 

 வளர்ச்சித் திட்ைத்தின் வழிதயயாை தபாதுத்துனை தமம்பாடு என்பது 
அடிப்பனையில் வளங்கனள உத்தம அளவு பயன்படுத்திக் தகாள்வதும் 
சமமாகப் பங்கிடுவதும் ஆகும். 

 பின்ைனைவு (Backward) மற்றும் முன்தைற்ை (forward) ததாைர்பின் (linkages) 
காரணமாக சிறுததாழில்கள் மற்றும் துனணத் ததாழில்கள் 
வளர்ச்சியுற்ைை.இது தவளாண் அடிப்பனையிலாை ததாழில்கனள வளர்ச்சியுைச் 
தசய்தததாடு, தவளாண் ததாழிலுக்கு அவசியமாை இடுதமாருள்கள், இரசாயை 
உரங்கள், மின்சாரம் தபான்ைவற்னை அளித்து தவளாண்ததாழில் சார்ந்த 
ததாழில்கனள வளர்த்தை. 
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 1990 சந்னதப் தபாருளாதாரம் மற்றும் தைியார் துனை பற்ைிய 
சிந்தனையாளர்கள் தமற்காணும் வளர்ச்சினய குனை கூைிைர். இருப்பினும் 
தபாதுத்துனை அதநக முக்கிய பக்கு ஏற்று பணியாற்ைி வருகிைது. 

பதொழில் வளர்ச்சியின் வறககள் (Pattern of Industrial Growth) 

1. அடிப்பனைப் பண்ைக்கள்: சிதமண்ட், இரசாயைப் தபாருட்கள், உரம் 
தபான்ைவனவ. 

2. மூலதைப் பண்ைங்கள்: இயந்திரங்கள், இயந்திர தளவாைங்கள், 
தபாைியியல் பண்ைங்கள். 

3. நுகர்வுப் பண்ைங்கள்: மிதிவண்டி, ததானலக்காட்சி தபட்டி, 
குளிர்சாதைப்தபட்டி, இருசக்கர வாகைம், மகிழுந்து, உணவுப் பண்ைங்கள், 
குளிர்பாைங்கள். 

4. இனைவினைப் பண்ைங்கள்: தபயிண்ட், பினளவுட், னபப் மற்றும் 
குழாய்கள், துனணப் தபாருள்கள் தபான்ைனவ. 

இரும்பு எஃகுத் பதொழில்(Steel Industry) 

 இருப்பு எஃகுத் ததாழில்கள் மற்ை எல்லாத் ததாழில்களுக்கும் திைவுதகாலாக 
உள்ளது. 

 உற்பத்தி, சுரங்கத் ததாழில், கட்டுமாைம், மின்சாரம், தபாக்குவரத்து மற்றும் 
இதர உள்கட்ைனமப்பு மற்றும் பணிப்பிரிவுகள் அனைத்திற்கும் இரும்பு எஃகு 
உள்ளைீாகப் பயன்படுகிைது. 

 எஃகு வளர்ச்சி தபாருளாதாரத்தின் அனைத்துத் துனைகளுக்கும் முடுக்கி  
வினசனய ஏற்படுத்துகிைது. எைதவ இரும்பு எஃகுத் ததாழில் தாய்த் ததாழில் 
என்று அனழக்கப்படுகிைது. 

 ததாழில்மயமாதல், நாட்டு வருமாைம், அதிக தவனலவாய்ப்னப உருவாக்குதல் 
ஆகியவற்றுக்கு இரும்பு எஃகுத் ததாழில் அதிக அளவு தைது பங்கினை ஆற்ைி 
வருகிைது. 

 இந்திய இரும்பு எஃகுத் ததாழில் நிறுவைம்(SAIL) 1973ல் நிறுவப்பட்ைது. இதன் 
முக்கிய பணிகள் மூலப்தபாருள்கனள (raw materials) தபை உதவி தசய்வதும் 
மற்றும் அதநக இரும்பு எஃகுத் ததாழில்களின் வளர்ச்சிக்கு 
ஒருக்கினணப்பாளராக தசயல்படுவதும் ஆகும். 

 1992ம் ஆண்டு வினல மற்றும் பகிர்மாைக் கட்டுப்பாட்னை இந்நிறுவைம் (SAIL)  
அகற்ைியது ஒரு மிகப்தபரிய தகாள்னகச் சீர்திருத்தம் எைலாம். 
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பெசவுத் பதொழில்(Textiles) 

 இத்ததாழில் உனழப்னப தவனலக்கமர்த்திக் தகாள்வதிலும் தவளியடீ்டினை 
(out-put) வியாபாரமாக்குவதிலும் நன்ைாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 தமாத்த ததாழில்துனை உற்பத்தியில் 20% தநசவுத்ததாழில் மூலம் 
கினைக்கிைது. 

 20 மில்லியன் மக்கள்ததானக இதன்மூலம் தவனல தபறுகின்ைைர். 
 விடுதனல தபற்ைது முதல் தநசவு உற்பத்தினய கணக்கிடும் தபாது ஏைத்தாழ 

10 மைங்கு உயர்வினைக் குைிக்கிைது. 
 தபாதுமாை அளவு மூலப்தபாருள் கினைக்கானம, உள்ளடீுப் தபாருள்களின் 
வினலஏற்ைம், சிறு ஆனலகளின் குனைவாை இலாபம், நவைீமாக்குதலின் 
ஏற்படும் அதிக தசலவு ஆகியனவ தநசவுத் ததாழில் சந்திக்கும் மிக முக்கியப் 
பிரச்சினைகள் ஆகும். 

சிபமண்ட் ஆறைத்பதொழில்(cement) 

 அதிக வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் உள்ள ஒரு மிகப்தபரிய ததாழில் சிதமண்டு 
ததாழில் ஆகும். தற்தபாது உள்ள நாட்டின் வளர்ச்சிப் பானதயில் கட்டுமாை 
ததாழில்மிக முக்கிய பணியாற்ைி வருவதால் இதற்கு சிதமண்ட் தபரும் 
கச்சாப் தபாருளாக அனமகிைது. 

 இத்ததாழில் கச்சாப் தபாருள், இயந்திரங்கள், ததாழில்நுட்பம் மற்றும் 
தபருகிவரும் உள்ளூர் ததனவ ஆகியவற்ைில் தன்ைினைனவப் தபற்றுள்ளது. 

 சிதமண்ட் ததாழிற்சானலகளுள் 365 சிறு ததாழிற்சானலகளும், 120 தபரிய 
ததாழிற்சானலகளுமைங்கும். 

 தபரிய ததாழிற்சானலகளின் திைன் பயன்பாடு 80% அளவிற்கு உயர்ந்தது. 

சர்க்கறர 

 சர்க்கனரத் ததாழில் தவளாண்னமனயச் சார்ந்த ஒரு முக்கியத் ததாழில் 
ஆகும். 

 தபாருளாதாரத்திற்கு இதன் பங்களிப்பு, தவனலவாய்ப்பின் மூலம் 
வருமாைத்னதப் ப்ருக்குதல், தபாக்குவரத்து மற்றும் ததானலததாைர்பு 
வசதிகனள தபருக்குவதன் மூலம் சர்க்கனரத் ததாழில் கிராமப்புை வளர்ச்சிக்கு 
தபருதவியாக இருந்து வருகிைது. 

 சர்க்கனர ஆனல ததாழில் பிை ததாழில்களுக்கு உள்ளடீுகனள(input)  
அளிக்கிைது. 
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 சர்க்கனர ஆனல ததாழில் எதிர்தநாக்கும் சில பிரச்சினைகள், ஆனலகளின் 
திைனை முழுனமயாகப் பயன்படுத்தானம, கரும்பு உற்பத்தியாளர்களுக்கு 
குனைவாை வினல நிர்ணயம் தசய்தல், ததாழில் நலிவு, ததாழிற்சானலகனள 
மூடுதல் ஆகியைவாகும். 

 10 ம் ஐந்தாண்டுத் திட்ைம் (2002-2007) ஆண்டுகளில் ரூ.1300 தகாடி 
முதலீட்டினை இலக்காகக் தகாண்ைது. 

பதொழில் பகொள்றககள் 

 1948 ம் ஆண்டு முதல் ததாழிற்தகாள்னக உருவாகியது. 
 1951 ம் ஆண்டு ததாைங்கப்தபற்ை முதலாம் ஐந்தாண்டுத் திட்ைத்தில் விரிவாை, 
குைிப்பிைத்தக்க மற்றும் உண்னமயாை ததாழில்மயமாக்குதல் தகாள்னக 
உருவாகியது. 

 ததாழில்மயமாக்குதலில் ஒரு மிகப்தபரிய மாற்ைம் என்பது 1951 ம் ஆண்டு 
தகாண்டுவரப்பட்ை(வளர்ச்சி மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதல்) சட்ைம் ஆகும். 
இச்சட்ைத்தின் மூலம் மிக முக்கிய மற்றும் அடிப்பனை ததாழிற்சானலகனள 
அரசு தன் வசம் தகாண்டு வந்தது. 

 ததசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ததாழில்கள் அரசின் கட்டுப்பாட்டிர்குள் 
தகாண்டுவரப்பட்ைை. அணுமின்சக்தி, தபார்த்தளவாைங்கள், விமாைப் 
தபாக்குவரத்து, கப்பல் கட்டுதல், ததானலததாைர்பு, இரும்பு எஃகுத் ததாழில், 
நிலக்கரி, கைிம வளங்கள் தபான்ைனவ ஆகும். 

 இரண்ைாம் ஐந்தாண்டுத் திட்ைம், ததாழிற்தகாள்னக மற்றும் நாட்டின் 
வளர்ச்சியில் மிகப்தபரிய மாற்ைத்னத ஏற்படுத்தியது. வினரவாை ததாழில் 
வளர்ச்சியின் மூலம் தபாருளாதார வளர்ச்சினய முடுக்கி விடுததல இரண்ைாம் 
ஐந்தாண்டுத்திட்ைத்தின் முக்கியக் குைிக்தகாளாகும். 

 1956 ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ை ததாழிற்தகாள்னகத் தீர்மாைத்தின்படி 
வினரவாை ததாழில்மயமாதலின் அடிப்பனை திட்ைமிடுதலும், 
தநற்ப்படுத்துதலும் உருவாக்கப்பட்ைது. 

 1956ம் ஆண்டு தீர்மாைம் நாட்டின் தநாக்கம் சதர்ம தபாருளாதாரத்னத 
ஏற்றுக்தகாள்ளுதல், இதன்படி அனைத்து ததாழில்களும் (அடிப்பனை மற்றும் 
தபார்த் ததாழில்கள்) அல்லது சமூகப் பயன்பாட்டு தன்னமயுனைய அடிப்பனை 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ததாழில்கள் தபாதுத்துனையின் தபாறுப்பிலிருந்து 
நல்லமுனையில் திட்ைமிட்டு வினரவாை வளர்ச்சி அனையச் தசய்ய 
தவண்டும். 
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 1956ம் ஆண்டு தீர்மாைத்தின் மற்றுதமாரு பரிமாணம் அடிப்பனை மற்றும் 
கைரகத் ததாழில்கள், மூலதைப் தபாருள்கனள உருவாக்கும் ததாழில்கள், 
தற்சார்பு தபறும் வனகயில் முக்கியத் துனைகளில் பங்தகற்க தசய்தல் ஆகும். 

ப ொதுத் துறைறய மொற்ைியறமத்தல்(Public Sector Restructuring) 

 1991 ம் ஆண்டு முதல் ததாைங்கப்தபற்ை தபரியல் தபாருளாதார 
சீர்திருத்தங்கள், தபாதுத்துனை நிறுவைங்கனள சீரனமத்தது. 

 நாட்டின் தபாருளாதாரம், அரசின் தனலயடீுகளிலிருந்து விலகி சந்னதனயச் 
சார்ந்ததாக மாைியது. தபரியல் தபாருளாதார நினலத்தன்னமயின் பானத; 
நாட்டின் திட்ைமிட்ை தபாருளாதாரத்னத சந்னத வழி தபாட்டியிடும் 
தபாருளாதாரமாக ஆக்கியது. இதனைப் தபாருளாதாரக் தகாள்னகச் சீர்திருத்தம் 
என்று அனழக்கிதைாம். 

 இந்த வழிமுனை, தாராளமயமாக்குதல், தைியார்மயமாக்குதல் மற்றும் உலக 
மயமாக்குதல் ஆகியவற்னை உள்ளைக்கியது. இப்புதிய தகாள்னககள் 
தபாதுத்துனையின் தபரும்பங்கினைக் (dominant role) குனைத்தது. இதற்கு 
(தபாதுத்துனையின் பங்கு குனைவிற்கு) காரணம், 1991 புதிய ததாழில் 
தகாள்னக, பங்கு விலக்கல்(disinvestment) தைியார் மற்றும் அயல்நாட்டு 
மூலதைத்னத ஊக்குவித்தல் தபான்ைனவ ஆகும். 

 தபாதுத்துனை நிறுவைங்கள் தவனலவாய்ப்னப தபருக்குதல் மற்றும் 
வருமாைப் பகிர்வு தசய்தல் என்ை நினலயிலிருந்து மாைி உச்ச இலாபத்னத 
தநாக்கமாகக் தகாண்டு தசயல்பைத் ததாைங்கியது. 

1991 ஆண்டின் புதிய பதொழில் பகொள்றக 

 ஜூனல 1991 ம் ஆண்டு முதல் அமுல்படுத்தப்பட்ை புதிய ததாழில் 
தகாள்னகயின் மிக முக்கிய தநாக்கம் ததாழில் துனையின் தபாட்டினய 
ஊக்குவித்தலின் மூலம் தைியார் நிறுவைங்கனள அதிக அளவு உற்பத்தியில் 
ஈடுபைச் தசய்ததல ஆகும். 

 கைந்த ஆண்டுகளில் ததாழில் அனமப்பு வளர்ச்சியில் ஏற்பட்டிருந்த 
உருச்சினதனவ சரிதசய்யும் விதத்திலும், முந்னதய இலாபத்னத தசர்த்து 
ஈட்டும் தபாருட்டு ததாழில்துனை தசயல்பைத் துவங்கியது. தமலும் இத்துனை 
தவனல வாய்ப்பு மற்றும் உற்பத்தியில் பன்ைாட்டு அளவில் தபாட்டியிட்டு 
முன்தைறும் தநாக்கத்னதயும் தகாண்டிருந்தது. 

ப ொது ெிறுவேங்கறள மறுச்சரீறமத்தைின் சிைப்பு சரீ்திருத்தங்கள் 
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i. தபாருளாதாரத்தில் தைியார்த் துனை பங்தகற்னப ஊக்குவத்தல். தபாதுத் 
துனைக்தகை ததாழில்துனையில் ஒதுக்கப்பட்ை பகுதிகள் 17 லிருந்து 8 ஆக 
குைிப்பிைத்தக்க அளவு குனைக்கப்பட்ைது. குைிப்பாக ததானலத் ததாைர்பு, 
மின்சாரம், விமாைப்தபாக்குவரத்து, தபட்தராலியம் தபான்ை துனைகள் 
தைியாருக்கு திைந்துவிைப்பட்ைை. 

ii. பங்கு விலக்கல் (disinvestment) தகாள்னக மூலம் தபாதுத்துனையின் வளங்கனள 
தபருக்குவதுைன் தபாதுத்துனை நிறுவைங்களில் தைியார் பங்தகற்னபயும் 
ஊக்குவித்தல். 

iii. நலிந்த ததாழில் நிறுவைங்களுக்கு மறுவாழ்வு தகாடுக்கவும், 
மறுச்சீரனமக்கவும் ததாழில் மற்றும் நிதி மறுகட்ைனமப்பு குழுவிற்கு  Board of 
Industiral Financial Reconstruction (BIFR) பரிந்துனர தசய்தல். 

iv. திைன் தபற்ை தபாதுதுனை நிறுவைங்கனள (PSU) மட்டும் புதுப்பித்து புதிய 
சட்ைதிட்ைங்கள் மூலம் அதன் தசயல்பாடுகனளயும் மதிப்படீு தசய்தல். 

v. ஆண்டு நிதிநினல அைிக்னக மூலம் நலிவனைந்த தபாதுத்துனை 
நிறுவைங்களுக்கு அளிக்கப்படும் ஆதரனவ படிப்படியாக விலக்கிக் 
தகாள்ளுதல். 

vi. நன்ைாக தசயல்பைக்கூடிய தபாதுத்துனை நிறுவைங்கனள (PSU)  மட்டுதம 
னவத்துக்தகாண்டு மற்ை நிறுவைங்கனள மூடிவிடுவது ஆகும். 

 1998-99 ம் ஆண்டு தமலும் இரண்டு தபாதுத்துனை நிறுவைங்கள் 
அகற்ைப்பட்ைது. மூன்று துனைகள் மட்டுதம தபாதுத்துனைக்கு ஒதுக்கப்பட்டு 
மற்ை அனைத்தும் தைியார் மற்றும் தவளிநாட்டு முதலீட்டிற்கு 
ஒதுக்கப்பட்ைது. 

 1991 ம் ஆண்டின் ததாழிற்தகாள்னக ததாழில் கட்டுப்பாட்டினைத் தளர்த்தியது. 
குைிப்பிைத்தக்க அளவு தபாதுத்துனை நிறுவைங்கள் சீரனமக்கப்பட்ைததாடு 
தைியார் வளர்ச்சியும் ஊக்குவிக்கப்பட்ைது. 

ப ொது ெிறுவேங்களின்  ங்குவிைக்கல்(Disinvestment of Public Enterprises) 

 இப்புதிய தகாள்னக பங்கு விலக்கலில் அதிக அளவு(ceiling) எனதயும் 
நிர்ணயிக்காமல் தபாதுத்துனை நிறுவைங்கள் பங்கு விலக்கல் தசய்து தகாள்ள 
பரிந்துனர தசய்தது. நிதி தநருக்கடியின் காரணமாக தபாதுத்துனை 
நிறுவைங்கள் தபருமளவில் பங்கு விலக்கல் தகாள்னகனய தசயலாக்க 
விரிவாை முயற்சிகள் தமற்தகாள்ளப்பட்ைை. இது தைியார் மயமாக்குதல் 
தவிர தவதைான்றும் இல்னல. 
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 இதில் மூன்று மாதிரிகள் உள்ளை. அனவ தபாது தவளியீடு (public offer) யுக்தி 
அளவு(strategic sale) மற்றும் குறுக்கு உைனம(cross holding),  

 1998 ம் ஆண்டு அரசு 51% க்கு தமல் யுக்தி அளவு விற்பதற்கு முடிவு தசய்தது. 
புதிதாக 74 முதல் 100% நிர்ணயித்தது. 

 பங்குவிலக்கலின் தநாக்கம் முக்கிய பகுதிகளாை சமூகத் துனைகளுக்கு அதிக 
அளவில் முதலீடு தசய்யும்தபாருட்டு தவறு சில துனைகளிலிருந்து பங்கு 
விலக்கனல தமற்தகாண்டு வளங்கனளத் திரட்டுதல் ஆகும். 

 இவ்வாறு திரட்டிய  வளங்கனள விருப்ப ஓய்வு தபற்ைவர்களுக்கு (VRS) 
ததானக வழங்குதல், ததாழிலாளர் பணிநீக்கத்திற்கு பயன்படுத்துதல், 
ததாழிற்சானலகளுக்கு தவனலக்கமர்த்தப்பட்தைார் (redeployment) 
தபான்ைவர்களுக்கு வழங்குதல். 

 தைியார்த் துனைனய வளர்ச்சியுைச் தசய்தல், திைனையும் தபாட்டினயயும் 
தமம்பைச் தசய்தல் ஆகியை பங்கு விலக்கலின் தவறு சில தநாக்கங்களாகவும் 
இருந்தது. 

தொரொளமயமக்கலும், தேியொர்மயமொக்கலும் (Liberalization and Privatization) 

 தாராளமயமாக்குதல் என்பது சந்னத முனை அல்லது முதலாளித்துவ 
தபாருளாதாரம் தபாட்டினயயும் தைியார்த் துனையும் முற்ைிலும் சார்ந்திருத்தல் 
ஆகும். 

 இது தனையிலா வாணிபம், தபதமற்ை சுங்க வரி மற்றும் முழு பங்தகற்பினை 
ஏற்ைல் அகியவற்னைக் தகாண்டிருந்தது. 

 தாராளமயமாக்குதல் தகாள்னக தைியார்த் துனைனய ஊக்குவிக்கும் தபாருட்டு 
அரசின் பங்கினை தபாருளாதார நைவடிக்னககளில் மிகக் குனைவாை அளதவ 
தசயல்படுத்துதல் ஆகும். 

 தவளியிலிருந்து மூலதைத்னத வரதவற்ைல், மூலதை ஆக்கத்னதப் 
தபருக்குதல், ஏற்றுமதி வருமாைத்னத அதிகரித்தல், மூலதைப் பயன்பாட்டின் 
திைனை அதிகரித்தல் இதன்மூலம் ஏற்றுமதிப் தபாருட்களின் தர தமம்பாடு 
உறுதி தசய்யப்படுதல் ஆகியைவும் ஆகும். 

 இந்தியாவில் தாராளமயமாக்கல் ஆரம்பத்தில் சந்னதக்கட்டுப்பாட்டினையும், 
சந்னத ஒழுங்கின்னம மூலம் தைியார் மயமாக்குவனதயும் குரிக்கும். 

 தாராளமயமாக்கலின் ஒரு பகுதிதய தைியார்மயமாக்கல். தைியார்மயமாக்கல் 
என்பது ததாழிற்சானலகனள தபாதுத் துனையிலிருந்து தைியாருக்கு உரினம 
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மாற்ைத்னத குைிப்பிடுவதாகும். இது (Transfer of Ownership) நாட்டின் தபாருளாதார 
நைவடிக்னககளில் அரசின் பங்கினைக் குனைக்கும் ஒரு வழிமுனரயாகும். 

 அதிகமாை வளர்ச்சினயப் தபறுவதற்காக, தைியார் துனை வளங்கனள 
முழுனமயாகப் பயன்படுத்துதலின் மூலம் வளர்ச்சி உறுதி தசய்யப்படுகிைது. 

 1991 ம் ஆண்டுமுதல் தைியார்மயமாக்குதல் ஊக்குவிக்கப்பட்ைது. இம்முனை 
தமற்தகாள்ளப்பட்ைதன் வனககள் முனைதய பங்குவிலக்கல் முனை, 
தபாதுத்துனைனய தைியாருக்குக் தகாடுத்தல், தபாதுத்துனையில் தைியார் 
துனைனய தாராளமாக (deregulation and delicencing) நுனழயச் தசய்தல், 
தமலாண்னமனய தபாதுத்துனையிலிருந்து தைியார்துனைக்கு தகாடுத்தல், 
தபாது முதலீட்னை தடுத்து நிறுத்துதல் தபான்ைனவயாகும். 

 தபாதுத்துனைனய மறுசீரனமத்தல் என்பது தற்தபாதுள்ள தபாதுத்துனை 
நிறுவைங்களுக்கு பங்குவிலக்கல் அல்லது தைிய்யர்மயமாதனலக் குைிக்கும். 

 தாராளமயமாதல் மற்றும் தைியார்மயமாதனல வரன்முனை மற்றும் உரிமம் 
மறுத்தலின் வாயிலாக தபாதுத்துனையின் பங்கினைக் கட்டுப்படுத்துதனலக் 
குைிக்கும். 

  1992-1997 ம் ஆண்டின் எட்ைாவது ஐந்தாண்டுத்திட்ைம் புதிய தபாருளாதாரக் 
தகாள்னகயின் மூலம் தபாதுத்துனையின் புதிய இலக்குகனள அனைய 
மறுச்சீரனமப்பு ததனவ என்பனத வலியுறுத்துகிைது. 

 புதிய தநாக்கம் யாததைில், தபாதுத்துனை  நிறுவைங்கள் மிக முக்கியப் பங்கு 
வகிக்கதவண்டியுள்ளது. எவ்வாதைைில் தன்ைிச்னசதயாடும், தபாட்டி 
மைப்பான்னமதயாடும் திைனமயாை நிர்வாகத்ததாடு திகழதவண்டிய இத்துனர, 
அத்தியாவசிய உள்கட்ைமப்புப் பண்ைங்கள் மற்றும் இயற்னக வள 
தமம்பாடுகனளயும் யுக்தி சார்ந்தப் பகுதிகனளயும் அளிக்க தவண்டும். 

எட்டொம் ஐந்தொண்டுத்திட்டத்தின் ப ொதுத்துறை சரீ்திருத்தங்கள் 

1. மறுச்சீரனமப்பு, ஈடுபைச் தசய்தல், நவைீமாக்குதல், பகுத்தைிவுச் 
தசயல்பாடுகள், உற்பத்துக் கலனவ மாற்ைம், தன்னம தவளிதயற்ைம் (Seelective 
Exit) மற்றும் தைியார்மயமாதல். 

2. ஏழாம் ஐந்தாண்டுத்திட்ைத்தில் தகாண்டுவரப்பட்ை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 
மூலம் (MOU) நிர்வாக அனமச்சுப்பணி மற்றும் மத்திய தபாதுத்துனை 
நிறுவைங்கள் தங்கள் தன்ைிச்னச தசயல்பாடுகனள அதிகரித்து 
வினரவுபடுத்தியது. 
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3. குைிப்பிட்ை நிறுவை அளவில் திைன்தமம்பாடு, திைனமயாை தனலனம, வளம் 
மற்றும் புத்தகம் வாயிலாக தமலாண்னமனய மாற்ைியனமத்தல். 

4. தபாதுத்துனையில் தபரிய மாற்ைத்த தகாண்டுவர மாநில அரசுகள் 
முயற்சித்தை. 

5. ஆரய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி (R&D)  வாயிலாக ததாழில்நுட்ப இைக்குமதி 
ததாழில்நுட்ப தமம்பாடு. 

6. தாராளமயமாக்குதல் மற்றும் தவளிச்சந்னத முனைனய பற்ைி அரசு மற்றும் 
அனமச்சகங்களுக்கு தபாதிய புத்தாக்கப் பயிற்சி அளித்தல். 

சுற்றுச்சூழல் மொசறடயக் கொரணங்கள்( Environmental hazards) 

 தமனலச் சமுதாயம் நுகர்வுத்தன்னம (consumerism) என்னும் பண்பாட்டிைால் 
அதிக உற்பத்தினய முடுக்கிவிட்ைது. தமனல நாட்டுச் தசயல்பாடு  கீனழ 
நாடுகளிலும் பயன்படுத்து மற்றும் எரிந்துவிடு(use and throw) என்னும் உற்பத்திப் 
பண்ைங்கனள தபருமளவில் தபருகச்தசய்தது. 

 தசல்வந்த நாடுகள், சுற்றுச்சூழலுக்கு தபாதிய அளவு தசதம் ஏற்படுத்திய பிைகு, 
வளரும் நாடுகளின் ததாழில் வளர்ச்சிக்கு அதிகத் தனைகனள விதிக்க 
நினைக்கிைது. அதத தநரத்தில் வளர்ந்த நாடுகள் தங்களது சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாக்கும் வழிமுனைகனள வளரும் நாடுகதளாடு பகிர்ந்துதகாள்ள 
மறுக்கிைது. 

 இந்திய கைரகத் ததாழில்கனள ததாைங்கியதன் மூலம் புதிய ததாழில்கள் 
உருவாகிை. ஏற்கைதவ இருந்த ததாழில்கள் நவைீப்படுத்தப்பட்ைை மற்றும் 
தமம்படுத்தப்பட்ைை 

 ததாழில்மயமாக்குதல் சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்காக அனமந்தது. பசுனமப் புரட்சி 
சுற்றுச்சூழனல தபருமளவு தசதமனையச் தசய்தது. தமலும் காடுகனள 
அழித்தல் மீன்பண்னணகள் தபான்ைனவ சுற்றுச்சூழனல மிகவும் தசதமனையச் 
தசய்தது. 

இந்தியொவில் மொசுக்கட்டுப் ொட்டின் மூைம் சிற்றுச்சூழறை  ொதுகொக்க 
எடுக்கப் ட்ட ெடவடிக்றககள் 

1. நாட்டின் சுற்றுச்சூழல் தகாள்னக ஒன்னை ஏற்படுத்துதல். 
2. கியாட்தைா(Kyoto Protocol) முனைனயப் பின்பற்ைி ததசிய சுத்தம் சார்ந்த வளர்ச்சி 
கருவி National Clean Development Mechanism(CDM) அதிகாரக்குழு ஒன்னை 
ஏற்படுத்துதல். 

3. மறுதபாைியியல் சுற்றுச்சூழல் சுத்தமுனைனய தமற்தகாள்ளல் 



Winmeen VAO Mission 100 2018 

 

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

4. கைதலார கட்டுப்பாட்டு பகுதினய(Coastal Regulation Zones) திருத்தியனமத்தல். 
5. நாட்டின் ததசிய இரசாயை நிர்வாக அனமப்பு ஒன்னை வளர்ச்சியுைச் தசய்தல். 

இவ்வாைாை முயற்சிகள் பல இருந்தும் மாசுபடுத்தும் ததாழிற்சானலகள் 
குைிப்பாக பல தபரளவுத் ததாழில்கள், மீன் வளர்ப்பு, அைல் மிசாரம் 
மற்றும் அணுமின்சார நிறுவைங்கள் தபான்ைனவ காற்று, நீர், நிலம் 
ஆகியவற்னை தபருமளவில் மாசுபடுத்துகின்ைை. 

பதொழில்ெிதி(Industrial Finance) 

 நிதி, ததாழில் வளர்ச்சிக்கு முதுதகலும்பாகும். 
 ததாழிற்சானலகளின் நிதித் ததனவ என்பது குறுகிய கால அளவில் 
நனைமுனை மூலதைம். (working capital) ததனவனயக் குைிப்பதாகும் (அ) 
நீண்ைகால அளவில் நிரந்தர மூலதை (fixed capital) ததனவனயக் குைிப்பதாகும். 

 இவ்வாைாை ததனவனய நினைதவற்ை ததாழிர்சானலகள் பல வழிகளில் 
நிதினய எழுப்புகிைது. 

 இந்தியாவில், ததாழில் நிதியாைது இருதபரும் வழிகளில் கினைக்கிைது. 
1. உள்வழி(Internal sources) 
 ததாழில் நிதிக்காை உள்வழி என்பது சிறுததாழில்கனளப் தபாறுத்தவனர 
தாதை திரட்டிக்தகாண்ை நிதி ஆகும். தபரளவு ததாழினலப் தபாறுத்தவனர 
பங்குமூலதைம், சந்தாத்ததானக தபான்ைவற்ைின் மூலம் தசலுத்தப்பட்ை 
மூலதைத்னத குைிப்பதாகும். ததாழிற்சானலகளில் தசாந்தமாை உபரினயயும் 
னவப்பு  நிதினயயும் இது குைிக்கும். 

2. பவளிவழி(External sources) 
 தவளி வழியாக தபைப்பட்ை ததாழில் நிதி என்பது தபாது மக்களிைமிருந்து 
தபைப்பட்ை னவப்புநிதி, சமச்சீர் மூலதைம், கைன்பத்திரம், வணிக 
வங்கிகளிைமிருந்நதும் இதர நிதி நிறுவைங்களிைமிருந்தும் தபற்ப்பட்ை கைன் 
தபான்ரனவ ஆகும். 

ெிதி திறுவேம் 

 குறுகிய கால நிதித் ததனவகனள தபாதுனவப்பு பங்கு மூலதன்ம் மற்றும் 
வணிக வங்கிகளின் கைன் தபான்ைவற்ைின் மூலம் நினைதவற்ைிக் 
தகாள்ளலாம். எைினும் நீண்ைகால ததனவகளுக்குத் ததாழிர்சானலகள் சிைப்பு 
வாய்ந்த நிதி நிறுவைங்கனளதய அணுக தவண்டியுள்ளது. 

 வளரும் நாடுகளில் இந்நிதி நிறுவைங்கள் வளர்ச்சி வங்கிகள் என்று 
அனழக்கப்படுகின்ைை. இதன் தபாருள் இந்நிறுவைங்களின் பணி வளர்ச்சினய 
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தநாக்கமாகக் தகாண்ைதாக இருக்க தவண்டும். இவ்வாறு, இந்நிறுவைங்கள், 
தங்களின் தகாள்னககள் மற்றும் திட்ைங்கள் மூலம் வளர்ச்சிப் தபாக்னக 
தூண்டுபனவயாக உள்ளை. 

ெொட்டு அளவில்(At National Level) 

1. இந்தியத் ததாழில் நிதிக் கழகம்(IFCI) 

2. இந்தியத் ததாழில் முன்தைற்ை வங்கி(IDBI) 

3. இந்தியத் ததாழில் கைன் முதலீட்டுக் கழகம்(ICICI) 

4. இந்தியத் ததாழில் முதலீட்டு வங்கி(IIBI) 

5. ததசிய சிருததாழில் கழகம்(NSIC) 

மொெிை அளவில்(At State Level) 

1.தமிழ்நாட்டு ததாழில்முதலீட்டுக் கழகம் (TIIC) (1949 முதல்) 
2. மாநில நிதிக் கழகம்(SFC) 
3. மாநில ததாழில் வளர்ச்சிக் கழகம்(SIDC) 

இறடெிறையளவில் (At Intermediate Level) 

1. யூைிட் டிரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா(UTI) 

2. இந்திய ஆயுள் காப்படீ்டுக் கழகம்(LIC) 

3. இந்திய தபாது இன்சூரன்ஸ் கழகம்(GIC) 

ப ொருளொதொர வளர்ச்சியில் சிறுபதொழில் ெிறுவேங்களின்  ங்கு 

 உற்பத்தி, தவனலவாய்ப்புப் தபருக்கம், ஏற்றுமதியின் பங்கு, வருமாைத்னதப் 
பகிர்ந்தளித்தல் ஆகியவற்ைிற்கு சிறுததாழில்களின் பங்கு குைிப்பிைத்தக்க 
அளவு உள்ளது. 

 சிறுததாழில்கனள இருவனககளாகப் பிரிக்கலாம். 
1. ததான்னம வாய்ந்த கிராம மற்றும் குடினசத்ததாழில்களும் அதாவது, கத்ர் 
கிராமத் ததாழில், னகவினைத் ததாழில், னகத்தைி தநசவு, பட்டுப் புழு 
வளர்த்தல், கயிறுத் ததாழில்கள் தபான்ைனவ சிைந்த எடுத்திக்காட்டுகள் ஆகும். 

2. நவைீ சிறு ததாழில் நிறுவைங்கள், ததான்னம வாய்ந்த கிராம மற்றும் 
குடினசத் ததாழில்களும் தபருவாரியாக கிராமப்புைங்களிலும், நகனர ஒட்டிய 
பகுதிகளிலும் காணப்படும். இத்ததாழில்கள் சாதாரணமாக மின்சாரத்திைால் 
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இயங்கும் இயந்திரங்கனள பயன்படுத்தமட்ைார்கள். தமலும் குனைவாை 
முதலீடு மற்றும் ததாழில் நுட்பத்னதப் பயன்படுத்திதய உற்பத்தியில் 
ஈடுபடுவார்கள். ஆைால் இனவ சமுதாயத்தில் அதிக அளவு ஏழ்னம 
நினலயில் உள்ளவர்களுக்கு பகுதி தநர தவனல வாய்ப்னப தபற்றுத் 
தருகின்ைை. தமலும் இனவ அத்தியாவசியப் பண்ைங்கனள உற்பத்தி தசய்து 
தருவதுைன் ஏற்றுமதிக்கு வழி வகுக்கிைது. 

 தற்கால சிறு ததாழில்கள், முதலீட்டின் அளனவப் தபாறுத்தும், உனழப்பின் 
சக்தினயப் தபாறுத்தும் வனரயறுக்கப்படுகின்ைை. 

 ததாழில்கள் (வளர்ச்சி மற்றும் ஒழுங்கு முனைப்படுத்துதல்) சட்ைம் 1951 
1. சிறுததாழில்கனள (SSI) மின்ைினணப்புைன் தசயல்படும் 
சிறுததாழிற்சானலகள் 50 நபர்களுைனும், 

2. மின்சார உதவியின்ைி தசயல்படும் சிறு ததாழில்களுக்கு 100 நபர்கள் வனர 
தவனல தசய்யலாம் எை வனரயனை தசய்துள்ளது. 

 அனசயா தசாத்துகள் ரூ.35 இலட்சத்திற்கு குனைவாக (1981ன் படி) இருத்தல் 
தவண்டும். 

 1991 ல் இதன் வனரயனை ரூ. 60-75 இலட்சத்துக்கு உயர்த்தப்பட்ைது. 9 ம் 
ஐந்தாண்டுத் திட்ைத்தின்படி இதன் உச்ச வரம்பு ரூ. 100 இலட்சமாக 
உயர்த்தப்பட்ைது. 10 ம் ஐந்தாண்டுத்திட்ைத்தின்படி இதன் உச்ச வரம்பு 
உயர்ததாழில் நுட்பங்கனள பயன்படுத்தும் சிறு ததாழில்களுக்கு ரூ.50 தகாடி 
ஆக உயர்த்தப்பட்ட்ைது. 

 சிறுததாழில் வளர்ச்சிக்கு (SSI) அரசு பல வித நைவடிக்னககனள எடுத்து 
வருகிைது. இந்தியாவில் ஒதுக்கீடு(Reservation) என்னும் தைிச் சிைப்பு வாய்ந்த 
சாதைம் 1970 ம் ஆண்டு முதல் சிறு ததாழில்கனளக் காத்து வருகிைது. 

 9 ம் ஐந்தாண்டுத் திட்ைத்தில் சிறுததாழில்கள் ஏைத்தாழ 8000 தபாருள்கனள 
உற்பத்தி தசய்கிைது. இதனுள் 812 தபாருள்கள் (15%) சிறு ததாழில்களுக்கு 
பாதுகாப்பு அளிக்கும் தபாருட்டு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 உள்கட்ைனமப்புக்கு துனணபுரிதல், ததாழில்நுட்பத்னத தமம்படுத்துதல், கைன் 
தபறுவதற்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல், தகாள்னக ரீதியாை சிறு 
ததாழில்களுக்கு உதவி புரிதல் ஆகிய வனககளில் அரசின் தகாள்னககள் 
சிறுததாழில்கனள ஊக்குவித்தும் உதவி புரிந்தும் வருகின்ைது. 

 கைந்த 50ஆண்டுகளில் சிருததாழில் துனை மிக முக்கிய இைத்னதப் தபற்று 
விளங்குகிைது. ஒட்டுதமாத்த ததாழில் துனை தபற்ை வளர்ச்சினயவிை 
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கூடுதலாக ஒன்று முதல் இரண்டு விழுக்காடு வனர வளர்ச்சினய 
சிறுததாழில்காள்(SSIs) தபற்றுள்ளை. 

சிறுபதொழில்களின் மிக முக்கியப்  ங்கு 

1. உற்பத்தித் துனை மற்றும் தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) 
ஒட்டுதமாத்தத்திற்கு சிருததாழில்களின் பங்கு குைிப்பிைத்தக்க அளவு உள்ளது. 

2. நீண்ை காலத்திற்கு தவனல வாய்ப்னப உருவாக்கக்கூடிய துனையாகயும், 
சிறுததாழில்துனை விளங்குகிைது. 

3. வாணிபச் தசலுத்து சமநினலயில் உள்ள சமநினலயின்னமனய 
தபாக்குவதற்கு  சிறுததாழில்கள் தைது ஏற்றுமதினய ஊக்குவிப்பதன் மூலம் 
உதவி புரிகிைது. 

4. நலிந்த, வார்ப்னப இழந்த, திைனமயாை ததாழில் முஅல்தவார்களுக்கு அதிக 
வாய்ப்புகனள சிறுததாழில்கள் வழங்குகின்ைை. 

5. தபரளவுத் ததாழில்கள் வருமாை ஏற்ைத் தாழ்வுகனளயும், தசல்வக் 
குவிப்புக்கும் வழிவகுக்கும் நினலயில், சிறுததாழில்கள், தசல்வம் மற்றும் 
சமமாை வருமாைப் பகிர்வதற்கு உதவி புரிகிைது. 

6. தபாதிய மூலதைத்னத உற்பத்தி பயன்பாட்டிற்கு தகாடுத்து உதவுகிைது. 
7. சிறுததாழில்கள் புதிய தசலவுக்கு ஏற்ை ததாழில் நுட்பத்னத 
பயன்படுத்துவதால், உற்பத்திக்கு ஏற்ை நன்னமகள் ஏற்படுகின்ைன். 

8. சிறுததாழில்க்ள் வளங்கனள முழுனமயாக பயன்படுத்திக் தகாள்ளும். இதில் 
அதிக கழிவு(wastage) இருக்க வாய்ப்பில்னல. சிறுததாழில்கள் அதிக 
ஒதுக்கீட்டுத் திைனைப் தபற்றுள்ளை. 

9. சிறுததாழில்களில் இைர்பாடுகள் குனைவு. எைதவ அதிக வளங்கனள 
தபருமளவிலாை உழப்புச் சக்திகள் (Huge Labour Force) பயன்படுத்திக் 
தகாள்ளமுடியும். 

சிறுபதொழில்களில் கொணப் டும்  ிரச்சிறேகள் 

1. உள்ளடீுகளில் பற்ைாக்குனை 
2. மூலதைப் பற்ைாக்குனை 
3. சந்னதப்படுத்துதல் 
4. திைன்கனள முழுனமயாகப் பயன்படுத்தானம 
5. மிக அதிகமாை உற்பத்திச் தசலவு 

சிறுபதொழில்களும், அரசின் பகொள்றகயும் 
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1. இந்தியப் தபாருளாதாரத்தில் சிறுததாழில்களின் அவசியத்னத உண்ர்ந்த அரசு 
சிறுததாழில் நிறுவைங்கனளப் பாதுக்காக்க பல்தவறு தகாள்னக முடிவுகனள 
தகாண்டு வந்துள்ளது. 

2. 1955 ம் ஆண்டு திட்ைக்குழுவில் சிறுததாழில் தமம்பாட்டு வழிமுனைகனளக் 
கண்ைைிய நியமிக்கப்பட்ை கார்தவ குழு இதற்கு தபரிய திருப்புமுனையாக 
அனமந்தது. 

3. இரண்ைாம் ஐந்தாண்டுத் திட்ைத்தின்தபாது இந்திய சிறுததாழில்கனள(SSIs) 
ஆராய்ந்த ஜப்பான் வல்லுநர் குழு, ததாழில் தபட்னைகனள (Industrial Estate) 
தபருமளவில் பரிந்துனர தசய்தது சிறுததாழில் வளர்ச்சிக்கு தபருமளவில் 
உதவியது. 

4. 1967 ம் ஆண்டின் உற்பத்திப் தபாருள்கள் ஒதுக்கீட்டுக் தகாள்னக சிறு 
ததாழிலுக்தகை உருவாக்கப்பட்ைது. இது 1984 ம் ஆண்டு சட்ைப்பூர்வமாை 
வங்கினயப் தபற்ைது. 

5. 1991 ம் ஆண்டின் ததாழில் தகாள்னக சிறுததாழில் தமம்பாட்டிற்கும் 
வளர்ச்சிக்கும் தபரிதும் உதவியது. 

6. S.P. குப்தாவின், 10 ம் ஐந்தாண்டுத்திட்ைம் ஒரு தகாள்னக வடிவம் 
சிறுததாழில்களுக்கு பின்வரும் சலுனககனள அளித்தது. 
 உற் த்தி வரி விதிவிைக்கு உயர்த்தப் ட்டது. 
 கடன் வறரயறை உயர்த்தப் ட்டது. 
 கடன் வசதிகள் 
 முதலீட்டளவு உயர்த்தப் ட்டது. 

ப ொதுத்துறை ெிறுவேங்கள்: 

ப ொதுத்துறை ெிறுவேங்கள் 3 வறகயொக  ிரிக்கப் டுகின்ைே. 

1. மஹாரத்ைா 
2. நவரத்ைா 
3. மிைிரத்ைா மத்திய தபாதுத்துனை நிறுவைங்கள் 
வனக I 
வனக II 
மஹொரத்ேொ ெிறை 

 2009 ம் ஆண்டு, அரசால் மஹாரத்ைா நினல நிறுவப்பட்டு நிறுவைங்களின் 
முதலீட்டு உச்ச வரம்னப ரூ.1000 தகாடியிலிருந்து 5000 தகாடியாக 
உயர்த்தப்பட்ைது. 
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 ஒரு திட்ைத்தின் நிகர மதிப்பில் 15% முதலீட்னை மஹாரத்ைா நிறுவைங்கள் 
முடிவு தசய்து தகாள்ளலாம். 
மஹொரத்ேொ தகுதி ப ை னதறவயொே 6 கொரணிகள் 

1. நவரத்ைா நினல தபற்ைிருக்க தவண்டும் 
2. இந்திய பங்கு சந்னதயில் பட்டியலிைப்பட்டு இந்திய பங்கு பரிவர்த்தனை 
வாரிய (தசபி) கட்டுப்பாட்டின்கீழ் பரிந்துனரக்கப்பட்ை குனைந்தபட்ச 
தபாதுப்பங்கினை தபற்ைிருக்க தவண்டும். 

3. கைந்த 3 ஆண்டுகளாக ஆண்டுததாறும் சராசரியாக தமாத்த விற்பனை 
20000 தகாடிக்கு தமல் இருக்க தவண்டும். இதற்கு முன்பாக 25000 
தகாடியாக இருந்தது. 

4. கைந்த 3 ஆண்டுகளாக ஆண்டுததாறும் சராசரியாக நிகர மதிப்பு 10000 
தகாடிக்கு தமல் இருக்க தவண்டும். தற்கு முன்பு ரூ. 15000தகாடியாக 
இருந்தது. 

5. கைந்த 3 ஆண்டுகளாக ஆண்டுததாறும் சராசரியாக வரி தசலுத்தியது 
தபாக நிகர லாபம் 2500 தகாடியாக இருக்க தவண்டும். இதற்கு முன்பு 
5000 தகாடியாக இருந்தது. 

6. குைிப்பிைத்தக்க உலக இருப்னபக் தகாண்டிருக்க தவண்டும் அல்லது 
குைிப்பிைத்தக்க சர்வததச நைவடிக்னக தகாண்டிருக்க தவண்டும். 

மஹொரத்ேொ ெிறுவேங்கள்( ட்டியல்) 

1. தகால் இந்தியா லிமிதைட்(நிலக்கரி) 
2. இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பதரசன் 
3. எண்டிபிசி லிமிதைட் 
4. எண்தணய் மற்றும் இயற்னக எரிவாயு கார்ப்பதரசன். 
5. இந்திய ஸ்டீல் ஆனணயம் 
6. பாரத் தஹவி எதலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிதைட் 
7. தகயில் இந்தியா லிமிதைட் 

  நவரத்ைா நினல 

 1997 ம் ஆண்டில் இந்திய அரசாங்கத்தால் ஒப்பிட்டு அணுகூலத்தின் மூலமாக 
அனையாளம் காணப்பட்டு 9 தபாதுத்துனை நிறுவைங்களுக்கு நவரத்ைா நினல 
தகாடுக்கப்பட்டு கூடுதல் தன்ைாட்சி அதிகாரத்துைன் உலக சந்னதயில் 
தபாட்டியிை அனுமதிக்கப்பட்ைை. 
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 நவரத்ைா நினல தபற்ை தபாதுத்துனை நிறுவைங்களின் எண்ணிக்னக 18 ஆக 
உயர்த்தப்பட்ைது. 

இதற்கு 6 வனகயாை அளவுதகால் நிர்ணயிக்கப்பட்ைது. 

1. நிகர இலாபம். 

2.தமாத்த மைிதசக்தி தசலவு. 

3. ததய்மாைம், வட்டி, வரிக்கு முன்பு உள்ள இலாபம் 

4. மூலதைத்திற்கு ததய்மாைம், வட்டி, வரிக்கு முன்பு உள்ள இலாபம் 

5. பங்கின் வருவாய்(Earning per share) 

6. துனைக்களுக்கினைதயயாை தசயல்பாடுகள் 

தமலும் அது மிைிரத்ைா தகுதியுைன் 4 சுதந்திரமாை இயக்குைர்களால் நிர்வகிக்கப்பை 
தவண்டும். 

அதிகாரங்கள் 

 நவரத்ைா நிறுவைங்கள் அரசின் தவளிப்பனையாை ஒப்புதல் தபைாமல் 1000 
தகாடி அல்லது நிகர மதிப்பில் 15% பணத்னத முதலீடு தசய்யலாம். 

 நிகர மதிப்பில் 30% வனர 1000 தகாடி ரூபாய்க்கு மிகாமல் ஒரு வருைத்தில் 
தசலவு தசய்யலாம். 

 கூட்டுத்ததாழில், துனண நிறுவைங்கள் அனமக்கும் அதிகாரம். 

ெவரத்ேொ ெிறுவேங்கள் ( ட்டியல்) 

1. பாரத் எதலக்ட்ராைிக்ஸ் லிமிதைட் 
2. பாரத் தபட்தைாலியம் கார்ப்பதரசன் லிமிதைட் 
3. ஹிந்துஸ்தான் ஏதராைாட்டிக்ஸ் லிமிதைட் 
4. ஹிந்துஸ்தான் தபட்தராலியம் கார்ப்பதரசன் லிமிதைட் 
5. மஹாநகர் தைலிதபான் நிகாம் லிமிதைட் 
6. தநஷைல் அலுமிைியம் கம்தபைி லிமிதைட் 
7. தநஷன்ல் மிைரல் தைவலப்தமண்ட் கார்ப்பதரசன் லிமிதைட் 
8. தநய்தவலி லிக்னைட் கார்ப்பதரசன் லிமிதைட் 
9. ஆயில் இந்தியா லிமிதைட் 
10. பவர் னபைான்ஸ் கார்ப்பதரசன் லிமிதைட் 
11. பவர் கிரிட் கார்ப்பதரஷன் ஆந்ப் இந்தியா லிமிதைட் 
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12. ராஷ்ட்ரியா இஸ்பத்  நிகாம் லிமிதைட் 
13. Rural Electrification கார்ப்பதரஷன் லிமிதைட் 
14. ஷிப்பிங் கார்ப்பதரஶன் அஃப் இந்தியா லிமிதைட் 

மிேிரத்ேொ ெிறை 

 மிைிரத்ைா நிறுவைங்கள் சில நிபந்தனைகளுைன்கூட்டு முயற்சியில் 
துனண நிறுவைங்கள் மற்றும் தவளிநாட்டு அலுவலகங்களுைன் 
இயங்கலம். 

 2002 ம் ஆண்டு 61 அரசு நிறுவைங்களுக்கு மிைிரத்ைா நினல 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
வறக I 

 மிைிரத்ைா நினல, ததாைர்ந்து 3 ஆண்டுகளாக 30000 தகாடி நிகர 
லாபம் ஈட்டிய தபாதுத்துனை நிறுவைங்கள் அல்லது அதற்கு தமல் 
ஏததனும் ஒரு வருைத்தில் நிகர லாபம் ஈட்டிய நிறுவைங்களுக்குப் 
தபாருந்தும். 

 அரசின் ஒப்புதலின்ைி 500 தகாடி அல்லது இதற்கு இனணயாை நிகர 
மதிப்பு அல்லது இரண்டில் எது குனைவாைததா, அந்த மூலதை 
தசலவு தசய்து தகாள்ள தன்ைாட்சி அதிகாரம் வழங்கியுள்ளது. 

1.ஏர்தபார்ட்ஸ் அஃதிர்டி ஆஃப் இந்தியா 

2.ஆண்ட்ரிக்ஸ் கார்ப்பதரஷன் லிமிதைட் 

3.பால்மர் லாவர் அண்டு கம்தபைி லிமிதைட் 

4.பாரத் னைைமிக்ஸ் லிமிதைட் 

5.பாரத் எர்த் மூவர்ஸ் லிமிதைட் 

6.பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிதைட் 

7.பிரிட்ஜ் ரூஃப் கம்தபைி இந்தியா லிமிதைட் 

8.தசன்ைரல் தவர்ஹவுசிங் கார்ப்பதரஷன்  

9.தசன்ைரல் தகால்ஃபடீ்ஸ் லிமிதைட் 

10.தசன்னை தபட்தராலியம் கார்ப்பதரஷன் லிமிதைட் 

11.தகாச்சின் ஷிப்யார்டு லிமிதைட் 
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12.கண்தைய்ைர் கார்ப்பதரஷன் ஆஃப் லிமிதைட் 

13.ட்தரட்ஜிங் கார்ப்பதரஷன்  ஆஃப் இந்தியா லிமிதைட் 

14.எஞ்சிைியர்ஸ் லிமிதைட் 

15.எண்ணூர் தபார்ட் லிமிதைட் 

16.கார்ைன் ரீச் ஷிஃப்யார்டு எஞ்சிைியர்ஸ் லிமிதைட் 

17.தகாவா ஷிஃப்யார்டு லிமிதைட் 

18.ஹிந்துஸ்தான் காப்பர் லிமிதைட் 

19.எச்.எல்.எல் னலப்தகர் லிமிதைட் 

20.ஹிந்துஸ்தான் நீயூஸ் பிரின்ட் லிமிதைட் 

21.ஹிந்துஸ்தான் தபப்பர் கார்ப்பதரஷன் லிமிதைட் 

22.ஹவுசிங் அண்டு அர்பன் தைவலப்தமன்ட் கார்ப்பதரஷன் 

23.இந்தியன் டூரிஸ்ம் தைவலப்தமன்ட் கார்ப்பதரஷன் 

24.இந்தியன் ரயில்தவ தகட்ைரிங் அண்டு டூரிஸம் கார்ப்பதரஷன் 

25. IRCON இன்ைர்தநஷைல் லிமிதைட் 

26. குட்ரமுக் அயர்ன் ஓர் கம்தபைி லிமிதைட் 

27. மஸஹான் Dock லிமிதைட் 

28. மகாநதி தகால்ஃபலீ்ட்ஸ் லிமிதைட் 

29. மாங்கைசீு ஓர் இந்தியா லிமிதைட் 

30. மங்களூர் ரினபைரி அண்டு தபாட்தரா- தகமிக்கல்ஸ் லிமிதைட் 

31. மிஸ்ரா தாது நிகாம் லிமிதைட் 

32. தமட்ைல்ஸ் அண்டு மிைரல்ஸ் டிதரடிங் கார்ப்பதரஷன் ஆஃப் இந்தியா 

33. NHPC லிமிதைட் 

34. தநஷைல் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கார்ப்பதரஷன் லிமிதைட் 

35. தநஷைல் ஷீட்ஸ் கார்ப்பதரஷன் லிமிதைட் 

36. தநஷைல் தபர்ட்னலசர் லிமிதைட் 
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37. NHPC லிமிதைட் 

38. நார்த்தர்ன் தகால்ஃபலீ்ட்ஸ் லிமிதைட் 

39.நார்த் ஈஸ்ைர்ன் எலக்ட்ரிக் பவர் கார்ப்பதரஷன் லிமிதைட் 

40. நியூமலிகார் ரினபைரி லிமிதைட் 

41. ONGC விததஷ் லிமிதைட் 

42. பவன் ஹன்ஸ் தஹலிஹாப்ைர்ஸ் 

43. ப்ராஜக்ட் அண்டு தைவலப்தபண்ட் இந்தியா லிமிதைட் 

44. ரீட்தையில் கார்ப்பதரஷன் அஃப் இந்தியா லிமிதைட் 

45. ராஷ்டிரிய தகமிக்கல்ஸ் அண்டு தபர்ட்னலசர் லிமிதைட் 

46. RITES லிமிதைட் 

47. சட்லஜ் தகல் விதியுத் நிகாம் 

48. தசக்யீரிட்டி பிரிண்டிங் அண்டு னமண்டிங் கார்ப்பதரஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிதைட் 

49. தசளத் ஈஸ்ைர்ன் தகால்பலீ்ட்ஸ் லிமிதைட் 

40. ஸ்தைட் டிதரடிங் கார்ப்பதரஷன் ஆஃப் இந்தியா 

51. ததரி னஹட்தரா தைவலப்தமண்ட் கார்ப்பதரஷன் லிமிதைட் 

52. தைலிகம்யூைிதகசன்ஸ், கன்ஸ்ல்ைண்ட் இந்தியா லிமிதைட் 

53. தவஸ்ைர்ன் தகால்ஃபலீ்ட்ஸ் லிமிதைட் 

54. WAPCOS லிமிதைட்(வாட்ைர் அண்டு பவர் கன்ஷல்ைன்சி இந்தியா லிமிதைட்) 

வறக II 

 இந்தநினல ததாைர்ந்து கைந்து 3 ஆண்டுகளாக இலாபம் ஈட்டிய மற்றும் நிகர 
லாபம் தகாண்டு தபாதுதுனை நிறுவைங்கனள உள்ளைக்கியதாகும். 

 வனக II அரசின் ஒப்புதலின்ைி 250 தகாடி அல்லது 50% நிகர மதிப்பு அல்லது 
இரண்டில் எது குனைவாைததா அந்த மூலதை தசலனவ தசய்து தகாள்ள 
தன்ைாட்சி அதிகாரம் வழங்கியுள்ளது. 
1. பாரத் பம்ப்ஸ் அண்டு கம்பரசர்ஸ் லிமிதைட் 
2. ப்ராட்காஸ்ட் இஞ்சிைியரிங் கன்ஸல்ைன்ஸ் லிமிதைட் 
3. தசண்ட்ரல் னமன் ப்ளாைிங் அண்டு டினசன் இன்ஸ்ட்டியூட்  
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4. தசட்ரல் ரயில்னசடு தவர்ஹவுஸ் கம்தபைி லிமிதைட் 
5. Ed/CIL இந்தியா லிமிதைட் 
6. இஞ்சிைியரிங் ப்ராஜக்ட்ஸ் இந்தியா லிமிதைட் 
7. FCI ஆரவல்லி ஜிப்சம் அண்டு மிைரல்ஸ் இந்தியா லிமிதைட் 
8. ஃதபதரா ஸ்கார்ப் நிகாம் லிமிதைட் 
9. HMT (இன்ைர்தநஷைல்) லிமிதைட் 
10. HSCC(இந்தியா) லிமிதைட் 
11. இந்திய டிதரட் புதராதமாசன் ஆர்கனைதசசன் 
12. இந்தியன் தபரிசன்ஸ் அண்டு பார்மசிடிகல்ஸ் கார்ப்பதரஷன் லிமிதைட் 
13. MECON லிமிதைட் 
14. மிைரல் என்ஸ்ப்தளாதரஷன் கார்ப்பதரஷன் லிமிதைட் 
15. தநஷைல் ஃபிலிம் தைவலப்தமண்ட் கார்ப்பதரஷன் லிமிதைட் 
16. தநஷைல் ஸ்மால் இண்ட்ஸ்ட்ரிஸ் கார்ப்பதரஷன் லிமிதைட் 
17. PEC லிமிதைட் 
18. ராஜஸ்தான் எலக்ட்ராைிக்ஸ் அண்டு இண்ஸ்ட்ருதமண்ட்ஸ் லிமிதைட் 


