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ததசத்தின் குபல்  

இந்துத்துயத்தின் 

ிண அபசினலும் நத அபசினலும் 

தஞ்மச நாயட்டம் தினக்காட்டுப்ள்ி அனதக 

மநக்தகல்ட்டினில் தூன இனதன பண்கள் தநல்ிமப் 

ள்ினில் யிடுதினில் தங்கிப் டித்துக் பகாண்டினந்த 

இாயண்னா ன் நாணயி பசன் சயரி 9ஆம் ாள் 

ஞ்சுண்டு தற்பகாம னனற்சி பசய்து நனத்துயநமனில் 

தசர்க்கப்பற்று 19ஆம் ாள் உனிரிமந்தார். யனத்துக்குரின இந்த 

ததோழர் தியோகுவின் அறிவுக் குரல் தேட்ே https://www.youtube.com/watch?v=NaMbPqrXqPo&feature=youtu.be 
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உனிரிமப்ின் காபணம் ன்? ன்து அபசினல் கத்தில் பரின யியாதப் பானள் 

ஆகினேள்து, ாசகயால் அப்டி ஆக்கப்ட்டுள்து.  

இாயண்னா தஞ்சாவூர் நனத்துயநமனில் உனினக்குப் தாபாடிக் பகாண்டினந்த தாதத 

அயபது தற்பகாம னனற்சி ற்ின காயல்துமப் னாய்வு பதாடங்கி, னமப்டி நபண 

யாக்குனெனம் ீதித்தும டுயபால் திவு பசய்னப்ட்டது. இாயண்னா இந்த ின் 

திடீபபன்று அயபது நபண யாக்குனெம் ன்று என சிறு காபணாிமன ாசக நாித் 

தமயர் அண்ணாநம பயினிட்டார். அதில் யிடுதிக் காப்ார் அனட்சதகாதரி சகான தநரி 

தன்மனேம் தன் குடும்த்திமபனேம் கிித்துய நதத்தில் தசர்க்க யினம்ினினக்கக் கூடும் 

ன்று இாயண்னாமயப் தச மயத்தினந்தர். இமதத் தயிப னன்னும் ின்னும் அயரிடம் 

ன் தகட்கப்ட்டது, ன் யிமட பசான்ார் ன்பதல்ாம் நமக்கப்ட்டு யிட்டது.  

னமனாக ீதித்தும டுயர் திவு பசய்த நபண யாக்குனெத்தில் இப்டி ந்தக் குிப்னம் 
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இல்ம. இாயண்னா தற்பகாமக்கு நாற்ாந்தாய் பகாடுமநதன காபணநாக இனக்க 

யாய்ப்னண்டு. யிடுனம ாட்கிலும் கூட அயர் யடீு பசல்ாநல் யிடுதினிததன 

தங்கினினந்துள்ார். து காபணநாாலும் நதநாற் னனற்சி தும் காபணநில்ம. னாய்வு 

பசய்த காயல்துமனேம் இவ்யாறு அியித்து யிட்டது.  

ஆால், ாசகயிதபா கிித்துயப் ள்ி தநாண்மந நதநாற்ம் பசய்ன னற்ட்டதத 

தற்பகாமக்குக் காபணம் ன்று குற்ஞ்சாட்டிக் கூச்சிட்டர். மநக்தகல்ட்டினில் 

நட்டுநன்று, தநிழ்ாடு னளக்க கிித்துயக் கல்யி ிறுயங்கள் அமத்துதந நதநாற் 

னனற்சினில் ஈடுட்டினப்தாகச் பசால்ி கிடுகிடு தாபாட்டங்கம னன்படுத்தர். 

இாயண்னாயின் தந்மத னனகாந்தத்தின் பனபால் பசன்ம உனர்ீதிநன்த்தில் யமக்குத் 
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பதாடர்ந்து சிி னாய்வுக்கு யமிபசய்தர். இாயண்னாயின் பற்தாமபனேம் ஊபாமபனேம் 

மகனில் தாட்டுக்பகாண்டு இாயண்னாயின் ிணத்மத மயத்து அபசினல் பசய்யதற்காக 

தங்கள் ’மகச்சபக்கு’ னளயமதனேம் தில்ிச் பசல்யாக்மகனேம் கநிக்கிர்.  

ாசக ஆர்ஸ்ஸ் கும்ல் இதற்காகதய கமதகட்டிப் பப்ினது: ஈபாண்டு னன்ன இதனசு 

சமனிபா ள்ிப் பாறுப்ார்கள் இாயண்னாமயனேம் பற்தாமபனேம் நதம் நாச் 

பசான்ார்காம்.  அயர்கள் நறுத்து யிடதய இாயண்னாமயக் குிமயத்துத் 

துன்னறுத்திார்காம். யிடுதி அமகமப் பனக்கித் தூய்மந பசய்னச் பசான்ார்காம். 

பதாடர்ந்து திட்டிக் பகாண்தட இனந்தார்காம். பதால்ம பாறுக்க னடினாநல் இாயண்னா 

தன்மத்தாத நாய்த்துக் பகாண்டாபாம்.  

மநக்தகல்ட்டி நக்கிடம் ாசகயின் கட்டுக்கமத டுடயில்ம.  இாயண்னா டித்த 

ள்ினின் அனமந பதரிந்தயர்கள் சாதிநதம் கடந்து ாசக னனற்சிகம னினடிப்தில் 

னன்னுக்கு ின்ர். ாசகயின் ிண அபசினம திர்த்து னினடிப்தில் தநிழ்ாட்டின் 

குடினாட்சின ஆற்ல்கள் என்றுட்டு ின். தநிழ்த் ததசின யிடுதம இனக்கனம் 
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தன்ாினன் சிறு ங்காற்ினது. 

ாசக தன் ிண அபசினலுக்கு அடிப்மடனாகக் பகாண்ட அந்தக் காபணாிமன ாசக நாித் 

தமயர் அண்ணாநமதான் பயினிட்டார். சரினாகச் பசான்ால் தனாரித்து பயினிட்டார். 

பயட்டிக் குமத்து என துண்மட நட்டும் பயினிட்டார். அந்தக் காபணாிமன உடடினாகப் 

னாய்வுக் காயல்துமனிரிடம் எப்மடக்க தயண்டும் ன்து னன்ாள் இ.கா.. (IPS) 

அதிகாரினா அயனக்குத் பதரினாநினக்க னடினாது. அப்டிச் பசய்னாநல் அதமச் சனெக 

ஊடகத்தில் பயினிட்டார். ப்தாது? இாயண்னா இந்த ிகு பயினிட்டார்.  

அண்ணாநம யமகனா ஈமப் தாக்கிப் தமப் பனநாாக்கித் தநிழ்ாட்டில் குமப்ம் 

ற்டுத்தி அபசினல் ஈட்டம் ப னனல்யது கண்கூடாகத் பதரிகிது. இாயண்னா சாவு 

கிித்துயக் கல்யிக்கூட ிர்யாகங்கள் இந்துக் குமந்மதகம நதநாற்ம் பசய்து 

கிித்துயர்காக்க னனல்யமதக் காட்டுகிதாம்! இந்த னனற்சிக்கு ’இந்து யிதபாத’ தினக அபசு 

உடந்மதனாம்! தய நதநாற்த் தமடச் சட்டம் இனற் தயண்டுநாம்! 

இந்தின அபசமநப்ின் டி நதம் நாறுயதும் நாற்றுயதும் குற்நில்ம. என நதத்திினந்து 
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ிிபதான நதத்துக்கு நாறுயது நட்டுநன்று, நததந தயண்டாம் ன்று யிகிக் பகாள்வும் 

உரிமந உண்டு. இது இனல்ானமநந்த நாந்த உரிமந நட்டுநன்று, இந்தின அபசமநப்ன 

அிந்ததற்றுள் உரிமநனேம் ஆகும். அபசமநப்ின் சிற்ி ன்று அமயபாலும் 

நதிக்கப்பறும் அண்ணல் அம்தத்கதப இட்சக்கணக்கா ஆதபயார்கதாடு பௌத்த 

நதத்துக்கு நாிார் அல்யா? இந்த நதநாற்ம் இந்தின அபசமநப்ம நீினது, 

சட்டத்துக்குப் மகனாது ன்று இன்று யமப னாபாயது குற்ஞ்சாட்டினதுண்டா? கும 

கூினதுண்டா? பநன்மநனாகக் கூட குற்ாய்வு பசய்ததுண்டா? 

காந்தினேம் தனவும் யிடுத்த அமமப்ம ற்று அயர் அபசமநப்னச் சட்ட யமபவுக் 

குளவுக்குத் தமயபா தாதத, இந்துயாக சாக நாட்தடன் ன்று உறுதிதனற்ினந்தார், 

உண்மநனில் பௌத்தம் தாக்கி கர்ந்து பகாண்டினந்தார் ன்து உகிந்த பசய்திதான். . 

 

அம்தத்கனக்குத் பதரினாத அபசமநப்னச் சட்டம் அண்ணாநமக்குத் பதரிந்து யிட்டதா? 

இந்தின அபசமநப்ில் பாிக்கப்ட்டுள் சநன யிடுமந (நத சுதந்திபம்) ன்து நதத்மதக் 

காட்டிக் பகாள்யதற்கும் கமடப்ிடிப்தற்கும் பப்னயதற்குநா (profess, practice and propagate) 

உரிமநகமத் தன்கத்தத பகாண்டதாகும். பப்னம் உரிமந ன்தில் நதநாற்றும் 

உரிமநனேம் அடங்கும். இதுதான் னமனா சட்ட யிக்கம். இது கட்டான நதநாற்ம் 

பசய்யதற்கா உரிமநனில்ம ன்மதக் கூத் ததமயனில்ம. நத நாற்ம் 

நட்டுநல், ந்த நாற்த்மதக் கட்டானப்டுத்திச் பசய்தாலும் குற்ம்தான்.  

அபசமநப்னச் சட்டம் உறுதி பசய்துள் இந்த நத நாற் உரிமநக்கு திபாகத்தான் த்து 

நாிங்கில் நதநாற்த் தமடச் சட்டங்கள் இனற்ப்ட்டுள். 1977 ஸ்டாிஸ்ாவ் 

யமக்கில் இந்தின உச்ச ீதிநன்னம் நதநாற்த் தமடச் சட்டம் பசல்லும் ன்று சப்ம 

கட்டினினப்து பரின பகாடுமந! உச்ச ீதிநன்த்தின் இந்தத் தீர்ப்மப் ற்ி ‚ீதிதிகள் 

பனந்தீங்கு பசய்து யிட்டார்கள்‛ ன்று சிந்த அபசமநப்னச் சட்ட யல்லுபா சீர்யாய் 

கூினினப்து குிப்ிடத்தக்கது.  
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இந்தினாயில் எடுக்குண்ட நக்கள் சாதிக் பகாடுமநகளுக்கு ஆறுதல் ததடி அடக்கம் 

னகுயதற்கு நதநாற்ம் னன்ட்டினப்து உண்மந. நதம் ஆறுதற் உகின் ஆறுதல் 

ன்மததன தநிழ்ாட்டின் ட்டிவும் உணர்த்துகிது. இதுதய தீர்வு ன்று பசால் 

நாட்தடாம். ஆால் நதநாற்ம் ன்னும் ஆறுதமத் ததடிக் பகாள்ளும் உரிமநமனக்கூட 

எடுக்குண்ட நக்களுக்கு நறுப்துதான் ாசக - ஆர்ஸ்ஸ் தகானம் நதநாற்த் தமடச் 

சட்டத்தின் தாக்கனம் யிமவும் ஆகும். இன்வும் கிித்துயத்துக்கு நாின தாழ்த்தப்ட்ட 

ட்டினி நக்களுக்கு இட எதுக்கீட்டுரிமந நறுக்கப்டுயது காட்டுயபதன்? அயர்கம 

இந்துக்காக இனக்கும்டி அல்து நாறும் டி சட்டம் கட்டானப்டுத்துகிது ன்துதாத? 

இது கட்டான நதநாற்ம் இல்மனா? . 

 

ஆர்ஸ்ஸ் கும்ல் இல்ந்தினம்னதல் (‛கர் யாப்சி‛) ன் பனரில் டத்துயது நதநாற்ம் 

இல்மனா? யனண சாதி னமமநமன உனிர்ாடினாகக் பகாண்ட ’இந்து தர்நத்மத’க் காப்து 

ன்ால் சாதி காத்தல், சனெக எடுக்குனம காத்தல், தீண்டாமந காத்தல் ன்று பானள். 

நதநாற் உரிமந ன்து சனெக ீதிக் பகாள்மகனின் என கூறு ஆகும். நதநாற்த் தமடச் 

சட்டம் ன்து சனெகீதிக்குத் தமட தாடும் சட்டநாகும். சனெக ீதிமன நறுக்கதய 

இந்துத்துயக் கும்ல் நதநாற்ப் னச்சாண்டி கிப்னகிது.  

தநிழ்த் ததசம் என்றுட்டு ின்று யிமிப்னக் காத்து, இந்துத்துயத்தின் ிண அபசினமனேம் நத 

அபசினமனேம் னங்காண தயண்டும்.  

. 

.. 

. 

. 

. 
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.ம் .தினாக்தகாவ் கட்டுமப தநிமாக்கம்  – பதாடர்ச்சி  

இந்தின என்ினத்திலும் ாகிஸ்தாிலும் ததசின 
இச் சிக்கல்  (4)  

 [1939-1949 காத்தில் இந்தினத் துமணக்கண்டத்தில் ற்ட்ட ிகழ்ச்சிப்தாக்குகள் குித்து 

யிரியா ஆய்வுகள் தநற்பகாண்ட தசாயினத்து இந்தினயினர்கில் னதன்மநனாயர் .ம். 

தினாக்தகாவ். அயர் ளதின ஆய்வுக் கட்டுமபகள் 1952இல் தசாயினத்து (குனகினக் குடினபசுகள்) 

என்ினத்தின் (USSR) கீமமனினல் ஆய்வுக் கமகத்தால் பயினிடப்ட்ட. இயற்ில் 

என்றுதான் ‛இந்தினாயிலும் ாகிஸ்தாிலும் ததசின இச் சிக்கல் ற்ி‛ தினாக்தகாவ் ளதின 

கட்டுமப. இபண்டாம் உகப் தானக்குப் ிகா காத்தில் இந்தினாயின் ததசின இச் சிக்கல் 

குித்து அயர் பசய்த னகன்மநனா ஆய்யின் னடிவுகள் இந்தக் கட்டுமபனில் 

இடம்பறுகின். தினாக்தகாயின் கனத்துமபகம இந்தினப் பாதுமந இனக்கம் 

பானட்டுத்தாநல் யிட்டு யிட்டது. இப்தாதும் கூட இந்தினத் துமணக்கண்டத்தில் ததசின 

இச்சிக்கமப் னரிந்து பகாள் தினாக்தகாயின் ார்மயகள் துமணபசய்னக் கூடினமய 
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ன்தால் அயபது கட்டுமபமன இங்கு தநிமாக்கம் பசய்து பயினிடுகிதாம். இந்தக் 

கட்டுமபனின் னதல் னென்று குதிகம 2021 யம்ர், திசம்ர், 2022 சயரி இதழ்கில் 

பயினிட்தடாம். இததா அதன் பதாடர்ச்சி:] 

 

ாகிஸ்தாில் ததசின இச் சிக்கல்  
ததசின இச் சிக்காது இந்தின என்ினத்தில் தாதய ாகிஸ்தாிலும் னகமந 

யாய்ந்ததாகும். ாகிஸ்தான் உனயா தாதத, இந்தினாயின் ஆஃப்காின ஆள்னங்கம 

இமணத்துக் பகாள்ளும் சிக்கில் னசுிம் லீகுக்கும் மன அபசினல் அமநப்னகளுக்கும் 

இமடதன கூரின னபண்ாடு பயிப்ட்டது. தநற்கூினது தா, பசஞ்சட்மட அமநப்னம் 

அதன் தச அமநப்னகளும் தங்கின் ஆள்னங்கமப் ாகிஸ்தாில் இமணத்துக் பகாள்யமத 

திர்த்தததாடு, இந்தினாயின் ஆஃப்காின ஆள்னங்கிினந்து என தற்சார்ா த்தாின 

அபசு – னஷ்தூிஸ்தான் அல்து அல்து த்தாிஸ்தான் – அமநக்குநாறு தகாரி.  . 

 

ஆகதய யட தநற்கு ல்ம நாகாண ஆள்னங்கம ாகிஸ்தாில் இமணத்துக் பகாள்ளும் 

சிக்கல் குித்து 1947இல் மடபற் பாதுயாக்பகடுப்னக்கா யிாக்கின் ட்டினில் 

த்தாிஸ்தான் அமநக்கும் யிாமயச் தசர்த்துக் பகாள் ிரித்தாின அபசாங்கம் நறுத்து 

யிட்டதால் ஆஃப்காின அமநப்னகள் அந்தப் பாதுயாக்பகடுப்மப் னக்கணித்த. தற்சார்ா 

ஆஃப்காின அபசு தயண்டுபநன்னும் தகாரிக்மக யசீர்கள், அஃப்ரிதிகள் தான் மங்குடிகள் 

யாளம் ல்மப் குதினில் தபாதபவு பற்ினந்தது. ிரித்தாின ஆட்சினார்களும் னசுிம் 

லீகும், ிகு ாகிஸ்தான் ஆட்சினார்களும் ல்ா யமகனிலும் சூழ்ச்சிகள் பசய்த தாதிலும் 

த்தாிஸ்தான் அமநப்தற்கா இனக்கம் னதின அபசினங்கள் ([இந்தினா, ாகிஸ்தான் ஆகின] 

படாநிினன்கள்) உனயா ிகுங்கூட ஏனயில்ம. இந்த இனக்கத்துக்கு ஆஃப்காிஸ்தான் 

ஆட்சினார்கள் பயிப்மடனாக ஆதபவு பதரியித்தர். குிப்ாக ல்மப் மங்குடிகம 

ாகிஸ்தாில் இமணத்துக் பகாள்யதற்கு பயகுயலுயாக திர்ப்னத் பதரியித்தர். ல்மப் 

மங்குடிகள் யதினேம் ிப்பப்மக் கட்டுப்டுத்த ஆங்கி-அபநரிக்கப் மடக்கு ாகிஸ்தான் 

ஆட்சினார்கள் யமி யிடுநாறு கட்டானப்டுத்துயதற்குப் த்தாினர் இனக்கத்மத ிரித்தாின, 

அபநரிக்க யல்பசினர்கள் ஏபவு னன்டுத்திக் பகாண்டர் ன்தில் னநில்ம. ஆால் 

னதன்மநனாக இந்த இனக்கம் இந்தினாமயப் ிரியிம பசய்னேம் ிரித்தாினத் திட்டத்துக்கு 
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நட்டுநன்று, ாகிஸ்தாம ிரித்தாினரின் யாாகப் னன்டுத்துயதற்கும் திபாக 

டத்தப்ட்ட நக்கினக்கம் ஆகும்.  

யடதநற்கு ல்ம நாகாணத்திலும், இந்தின தநலுரிமநக்குட்ட்ட ஆஃப்காின சநத்தா 

நாிங்கிலும், குிப்ாகத் தற்சார்னப் மங்குடிகள் ப்ட்தடாரின் ிப்பப்ிலும் 

ிரித்தாின திர்ப்ினக்கம் அப்குதிகள் ிரித்தாின இந்தினப் தபபசில் இமணக்கப்ட்ட 

காத்திினந்து ஏனதய இல்ம. ிரித்தாின ஆதிக்கத்திினந்து யிடுதம பறுயதத 

ப்தாதும் இந்தின ஆஃப்காினர்கது தாபாட்டத்தின் இறுதி தாக்கநாக இனந்தது. 1919ஆம் 

ஆண்டில் ிரித்தாினனக்கு திபா ஆஃப்காின யிடுதமப் தாரின் தாது இந்தின 

ஆஃப்காினர்கிமடதன ஆஃப்காிஸ்தான் ால் ரிவு பனக்பகடுத்தது. ஆால் 1929இல் 

ஆஃப்காிஸ்தாில் ிரித்தாின யல்பசினர்களுடன் உடன்ாடு ாடின என ிற்தாக்கு 

ஆட்சி அமநக்கப்ட்ட ிகு, இந்தின ஆஃப்காினர்கள் காினாதிக்க எடுக்குனமக்கு 

திபா தநது தாபாட்டத்தில் தயறு கூட்டாிகமத் ததடானிர். குிப்ாகச் பசான்ால், 

இந்தின ஆஃப்காினர்கது ததசின இனக்கத்தின் ிரித்தாின திர்ப்னப் ாமததான் – இந்தின 

னதினத் ததசினத்தின் ால், அல்து இன்னுங்கூட காந்தினத்தின் ால் பகாண்ட ரிவு அன்று 

– ஆஃப்காினத் ததசின இனக்கத்துக்கும் ததசின காங்கிபசுக்கும் இமடப்ட்ட உவுகளுக்கு 

யிக்கநாகிது. . 

 

பசஞ்சட்மடப் மடனின் தமயர்கில் உனர் நட்டத்திர் நட்டுதந – னதன்மநனாக அப்துல் 

காஃர்கான், கான் சாகிப் தான்யர்கத – பநய்னா காங்கிபசாபாகவும் காந்தி 

ஆதபயார்காகவும் இனந்தர். அயர்கமப் ின்ற்ின பசஞ்சட்மடப் மடனில் 

பனம்குதினினக்கு ததசின காங்கிபதசாடு பரிதாகப் பாதுத்தன்மந துநில்ம. 

காந்தினத்ததாடு அந்த அவுக்குக் கூட இல்ம. இயர்கள் ஆஃப்காின உமயர்கள், 

ிரித்தாினரிடநினந்து யிடுதம ப ஆயலுற்யர்கள், ததசின காங்கிபசு இந்தினாயின் னள 

யிடுதமமனத் தன் இறுதினிக்காகப் மசாற்ினதால் நட்டுதந அததாடு கூட்டாி 

ஆயர்கள். னசுிம் லீக் ப்தாதுதந ிரித்தாின ஆட்சினார்களுடன் பனங்கின 

ிமணப்னமடனது, அதத காபணத்தால் இந்தின ஆஃப்கன்கள்-த்தாினர்கள் தான் தீயிப 

னசுிம்கிமடதன எனாளும் ஆதபவு பற்தில்ம. இந்தினாயின் ஆஃப்காின 

ஆள்னங்கம ாகிஸ்தானுக்குள் தசர்ப்பதனும் யிா ளந்த தாது ஆஃப்காினர்கில் 

பனம்ான்மநனிர் அதம திர்த்து ின்ர்.  
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ாகிஸ்தாில் அப்துல் காஃர் கான் அயர்கமத் தமயபாகக் பகாண்டு அமநக்கப்பற் 

கட்சி ாகிஸ்தாம ‘குனகினக் குடினபசுகின்’ (குனகினம் = தசாசிசம்) கூட்டாட்சினாக 

நாற்ினமநப்தத இக்பகன்று மசாற்ினது. இந்த தயமத்திட்டம் பயறும் யாய்யசீ்சுதான் 

ன்தில் னநில்ம. அப்துல் காஃர் கானுக்கும் குனகினத்துக்கும்  க்காத்தும் வ்யிதப் 

பாதுத்தன்மநனேம் இனந்தில்ம. ஆால் அயர் ாகிஸ்தான் அபசுக்கு திபா 

தாபாட்டத்மதத் பதாடர்ந்தார். யிமபயில் அயனம் அயமப ஆதரித்ததானம் –  ஆஃப்காின 

ததசினர்கள் –  சிமனிமடக்கப்ட்டர். இதற்குப் ிகும் கூட த்தாிஸ்தானுக்கா 

இனக்கம் பதாடர்ந்தது. ஆால் அடக்குனம காபணநாக, இனக்கத்தின் மநனம் ல்மப் 

மங்குடிகின் ிப்பப்னக்கு, குிப்ாக யசிரிஸ்தானுக்கு நாினது. ன்கினப்பற் ஃக்கிர் 

இப்ி த்தாிஸ்தான் அமநப்தற்காக னமந்து ாடாற்ிார். 1951இல் த்தாினச் சிக்கல் 

ாகிஸ்தாில் ீடித்த கடுஞ்சிக்கல்கில் என்ாகதய இனந்து யந்தது.. 

 

1948இல் ாகிஸ்தாில் சிந்துச் சிக்கல் தமதூக்கிற்று. கபாச்சி கபம் ாகிஸ்தாின் 

இமடக்காத் தமகபநாக்கப்ட்டது. கபாச்சி கபம் ாகிஸ்தாின் இமடக்காத் தமகபம் 

ஆக்கப்ட்டது. ிகு அமததன ிமனா தமகபம் ஆக்கவும் னடிபயடுக்கப்ட்டது. 

ாகிஸ்தாின் ஆகப் பரின கபனம் ஞ்சாின் யபாற்று மநனனம் ஆ ாகூர் 1947 

ஆகஸ்டு-பசப்படம்ர் கயபங்கின் தாது பரிதும் ாதிப்னற்ததாடு, நிகவும் பகாந்திப்ா 

இடனம் ஆனிற்று. கபாச்சிமன ாகிஸ்தாின் தமகபநாக அியிப்ததாடு, சிந்து 

நாகாணத்திினந்து ிரித்து என தன்ாட்சி அகும் ஆக்கும் திட்டம் சிந்து நக்கமச் 

சீற்ங்பகாள்ச் பசய்தது. பன்ால் சிந்திகள் கபாச்சிமனத் தங்கள் ததசினத்  தமகபாக 

நதித்தார்கள். சிந்து ித்மத ஞ்சாில் தசர்க்கும் கர்வு தங்கள் ததசின தயணயாயிற்கு ஊறு 

பசய்னேம், தங்கமப் ஞ்சாினமபச் சார்ந்து ிற்கும் ிமக்கு உள்ாக்கும் ன்று 

ண்ணினதால் ப்தாதும் இவ்யாா ல்ாத் திட்டங்களும் அயர்கமக் பகாதிப்ன 

பசய்த.  

ாகிஸ்தாில் சிந்திகளுக்குப் பரின பசல்யாக்கு இல்ம. அயர்களுக்கா தமமநனில் 

இந்தின என்ினத்திினந்து யந்து குடினகுந்த னசுிம்கதா ஞ்சாினர்கதாதான் 

பனம்டினாக உள்ர். உமமக்கும் சிந்து பயகுநக்கள் அவ்யயாக அமநப்னயமித் 

திபண்டினக்கயில்ம. பதாமிார் யகுப்ன சிற்யாகதய உள்து. உமயர்கள் ின்தங்கின 
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ிமனிலும், ிக்கிமார்கால் எடுக்குண்ட ிமனிலும் உள்ர். இந்த ிக்கிமார்கள் 

ாகிஸ்தான் ஆட்சினார்கதாடு வ்யமகனிலும் தநாதிக் பகாள் யினம்ாதயர்கள். 

னதன்மநனாக இந்துக்கா சிந்துி யணிக னதார் யகுப்ன னன்ர் ஞ்சாில் சிந்து 

என்ிமணக்கப்டுயமத யன்மநனாக திர்த்தது ன்ாலும் இப்தாது குபலுனர்த்த அஞ்சுகிது. 

. 

 

யங்காச் சிக்கல் ாகிஸ்தானுக்குப் பரிதும் னகமந யாய்ந்தது. ாகிஸ்தாின் 

நக்கள்பதாமகனில் ாதிக்கு தநற்ட்தடார் யங்காிகள். ாகிஸ்தான் ததசின இங்கில் ஆகப் 

பரிதும் னன்தினயர்கள் அயர்கத. கிமக்கு ாகிஸ்தான் யங்காிகளுக்கு தநற்கு 

ாகிஸ்தானுடன் பானினல் யமகனிதா ண்ாட்டு யமகனிதா வ்யிதப் ிமணப்னம் 

இல்ம. அதால்தான் ாகிஸ்தான் ஆட்சினார்கள் யங்காம் உள்ிட்ட ாகிஸ்தாில் 

உனதுமய எற்ம அபச பநாமினாக தமமத்தும், அமத்திசுாநினப் பப்னமபமனத் 

தீயிபநாக்கினேம் யங்காத்மத ாகிஸ்தானுடன் கட்டிப்தாட யினம்ிார்கள். என பாது 

நதனம் என பாது பநாமினேம் கிமக்கு ாகிஸ்தாம தநற்கு ாகிஸ்தானுடன் என்ாக்கப் 

தாதுநாதாய் இனக்கும் ன்று ாகிஸ்தான் ஆட்சினார்கள் ிமத்தார்கள். ஆால் நக்கள் 

நீது அனல்பநாமிமனத் திணித்துத் தன்யனநாக்கும் ிற்தாக்கு னனற்சி ததாற்றுப் தானிற்று. 

ஜின்ாயின் யாழ்ாிததன, 1948 பதாடக்கத்தில், உனதுமய ாகிஸ்தான் னளமநக்குநா 

கட்டான அபச பநாமினாக அியிக்க ாகிஸ்தான் அபசமநப்னப் தபமய பசய்த னடிவு 

டாக்காயில் அபசு ஊமினர்கிமடனிலும், சிப்ாக நாணயர்கிமடனிலும் பனங்கிர்ச்சிகில் 

தாய் னடிந்தது. யங்க பநாமிமன கிமக்கு ாகிஸ்தாில் அபச பநாமினாக்க தயண்டும், 

ல்கமக் கமகங்கில் கல்யினகட்டுதலும் அபசத் துமகிலும் நாகாணத் துமகிலும் 

அலுயகப் ணினேம் யங்க பநாமினில் டத்தப்ட தயண்டும் ன்பல்ாம் அயர்கள் 

தகாரிார்கள்.. 

 

யங்காிகள் நீது உனது பநாமிமனக் கட்டான அபச பநாமினாகத் திணிக்கும் பகாள்மகக்கு 

திபாக ஆர்ப்ாட்டங்களும் கண்டக் கூட்டங்களும் மடபற். காயல்துமதனாடு 

தநாதல்களும் கூட இடம்பற். இந்தக் கிர்ச்சிகால்தான் ஜின்ா கிமக்கு யங்காத்துக்குச் 

பசன்று, உனது பநாமிமன ாகிஸ்தான் னளயதன் பநாமினாக ற்றுக் பகாள்ச் பசய்ன 

தயண்டி நாணயர்கிடம் தசும் ிமக்குத் தள்ப்ட்டார். அப்தாது, இது யங்கா பநாமிக்கு 
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ஊறு பசய்னாது, அது நாகாணத்தின் ஆட்சிபநாமினாக நதிக்கப்டும் ன்று ஜின்ா 

அியித்தார்.  

யங்காச் சிக்கல் ன்து பநாமிதனாடு னடினயில்ம. 1949 நார்ச்சு நாதம், ாகிஸ்தான் 

அபசமநப்னப் தபமயனில் கிமக்கு யங்காப் தபார்கள் ிதிிம அிக்மக நீதா 

யியாதங்கில் ாகிஸ்தான் டுயணபசின் பகாள்மகக்கு யலுத்த திர்ப்னத் பதரியித்தார்கள். 

பன்ால் கிமக்கு யங்காத்மத இந்தக் பகாள்மக இனற்மக யங்கமத் 

ததாண்டிபனடுக்கும் இடநாகப் ார்த்ததத தயிப, அதன் யர்ச்சினில் அக்கம பகாள்யதாக 

இல்ம.  

என 40 ஆண்டுக் காத்தில் இந்து-னசுிம் டுபகாமகள் தூண்டி யிடப்ட்டதால் 

பசனற்மகனாக ிவுச் பசய்னப்ட்ட யங்காத் ததசின யர்ச்சி தநற்கு ாகிஸ்தாிலும் சரி, 

கிமக்கு ாகிஸ்தாின யங்காத்திலும் சரி, நீண்டும் உந்தம் பத் பதாடங்கி யனகிது. 

யங்காத்தில் ததசின நற்றும் உமயர் இனக்கம் தீயிபநமடயதத 1950 ிப்பயரினில் இன 

குதிகிலும் இந்து-னசுிம் டுபகாமகள் தூண்டி யிடப்டுயதற்குக் காபணநாக இனக்கக் 

கூடும். இந்தின என்ினத்திலும் ாகிஸ்தாிலும் ஆளும் கும்ல்கள் தங்கின் ிரித்தாின 

ஆசாம யமிகாட்டினாகக் பகாண்டு யங்காிகின் நக்கள் இனக்கத்மதக் குனதி பயள்த்தில் 

னெழ்கடிக்க னனன்று யனகின். . 

 

ாகிஸ்தாம ஆளும் கும்ல் ததசின இ நாகாணங்கின் தன்ாட்சிக் தகாரிக்மககளுக்கும், 

த்தாினர்கள், யங்காிகின் யிடுதம இனக்கத்துக்கும் திபாக அமத்து இசுாநினக் 

பகாள்மகப் பப்னமபமனனேம்  சரினத்மதனேம் அமத்து னசுிம்கின் எற்றுமநமனனேம் 

ாகிஸ்தான் னளயதற்கும் அபச பநாமினாக உனதுமயத் திணிப்மதனேம் னன்ிறுத்த 

னனன்று யனகிது. ஆால் அமத்து இசுாநினப் பப்னமப இப்தாதும் ாகிஸ்தாின் 

ததசின இங்கிமடதன சற்த தாக்கம் பகாள்கிது ன்ால், உனதுமய ாகிஸ்தான் 

னளயதற்கும் அபச பநாமினாக்கும் னனற்சி ததசின இனக்கத்மத யலுயாக்கதய பசய்கிது.  

கிமக்கு யங்காத்துக்கும் தநற்கு ாகிஸ்தானுக்கும் இமடதன ண்ாட்டுப் ிமணப்னகளும் 

பானினல் ிமணப்னகளும் இல்ாமநனால் ாகிஸ்தான் நிக நிக ிமனற் 

அபசாகினேள்து. ஆால், பதன்கிமக்கு ஆசினாயில், குிப்ாக ாகிஸ்தாின் அண்மட 

ாடாகின ர்நாயில் ததசின யிடுதம இனக்கத்தின் னன்தற்ம் யங்காத்தில் ததசின 

யிடுதமக்கா நக்கிங்கின் இனக்கத்மதத் தீயிபநாக்க என குிமக (சநிக்மை) 
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ஆகாம்.  

ஆக, இந்தினப் ிரியிமக்குப் ிகு இந்தின என்ினத்தில் நட்டுநல்ாநல் ாகிஸ்தாிலும் 

ததசின இச் சிக்கல் அபசினல் யாழ்யின் ஆகப் பனம் உனிர்ச்சிக்கல்கில் என்ாகினேள்து.  
 

இந்தின என்ினத்திலும் சரி, ாகிஸ்தாிலும் சரி, உந்தனம் யசீ்சும் பற்று யனம் ததசின 

(இ) இனக்கத்மத ஆபாய்ந்து ார்த்தால் ாம் ின்யனம் னடிவுகம அமடனாம்:  

ததசின (இ) இனக்கம் யர்ந்து யனகிது ன்ாலும் இது சநச்சீபா யர்ச்சி இல்ம. 

நபாத்தினர்கள், நமனாிகின் ஆள்னங்கிலும், குிப்ாக ஆந்திபத்திலும் உமமக்கும் 

நக்கின் பந்துட்ட ிரிவுகள் இவ்யினக்கத்தில் ங்தகற்று யனகின், இது யலுயா 

ரிநாணங்கம அமடந்துள்து. இவ்யினக்கம் யங்காத்திலும் கர்ாடகத்திலும் 

தநிழ்ாட்டிலும் சற்த யலுக்குன்ினேள்து. குசபாத்தில் இன்னுங்கூட யலுக்குன்ினேள்து. 

ஆகதய ாட்டுப்னத்தில் கிமாரின உவுகின் ச்சங்கள் கூடுதாக இனந்தாலும் னதினம் 

அதத தபத்தில் உனர்ந்து யனம் யட்டாபங்கில்தான் இனக்கம் நிகவும் னமப்ாகச் 

பசனல்டுகிது. . 

 

ன்கு யமபனறுத்த ததசினக் தகாரிக்மககள் பகாண்ட யர்ந்த ததசின இனக்கம் கண்டுள் னள 

அயிதா கிட்டத்தட்ட னள அயிதா அமநந்த ததசங்கள் ப்தாதும் தநக்பக யலுயா 

ததசின னதார்கமக் பகாண்டினப்தில்ம. சரினாகச் பசான்ால், பதலுங்கு, நபாத்தின 

நக்கிங்கிமடதன ததசின னதார்கள் யலுக்குன்ினேள்ர், அயர்கால் 

பானினாகதயா அபசினாகதயா ிரித்தாின யல்பசினர்கதாடு ிமணன னடினயில்ம 

ன்னும் ிமனில் அயர்கிமடதனதான் ததசின இனக்கம் நிகவும் னமப்ா யடியங்கள் 

டுக்கிது. ஆதால், னதினத்தின் பாது பனக்கடிக் காத்தில் மடபறும் ததசின 

இனக்கத்தில் ல்தயறு ததசங்கின் னதார்கிமடனிா தாட்டி இபண்டாம் ிமப்ட்ட 

ங்கு யகிக்கிது. ததசின இனக்கநாது பதாமிார்களும் உமயர்களும் கபங்கின் 

சிறுனதின அடுக்குகளுநா பயகுநக்கள் இந்தினாயில் அனல் யல்பசினர்கள், 

ிக்கிமார்கள், ஆதிக்க னற்றுரிமந னதார்கள் ஆகிதனாரின் எடுக்குனமக்கு திபாக 

டத்தும் தாபாட்டத்தின் பயிப்ாடுகில் என்ாகும். 1925இல் னைதகாஸ்ாயினாயில் ததசினச் 

சிக்கல் ற்ி பசநிச் ளதின கட்டுமபக்கு நறுபநாமினாக பஜ.யி. ஸ்டாின் ளதிார்: 

காிகமனேம் சார்னிமத் ததசின இங்கமனேம் தசர்ந்த பயகுநக்கள் ிதிச் சுபண்டலுக்கு 
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திபாக, ஆளும் ததசின இத்மதச் தசர்ந்த யல்பசின னதார் யகுப்ன அந்தக் 

காிகமனேம் ததசின இங்கமனேம் அபசினல் யமகனில் அடிமநப்டுத்திப் ண்ாட்டு 

யமகனில் சிமதப்தற்கு திபாக டத்தும் தாபாட்டத்தில்தான் இன்று ததசினச் சிக்கின் சாம் 

பாதிந்துள்து. ததசினச் சிக்கம அவ்யாறு னன்மயக்கும் தாது பயவ்தயறு ததசின 

இங்கமச் தசர்ந்த னதார்கிமடனிா தாட்டிப் தாபாட்டம் வ்யமகனா 

னகமநனேமடனதாக இனக்கக் கூடும்? தீர்நாிக்கும் னகமநனேமடனதாக இனக்க னடினாது 

ன்து உறுதி. சி தர்வுகில் னகமநனேமடனதாகதய இனக்க னடினாது. ஈண்டு னதன்மநச் 

பசய்தி ன்பயன்ால், ஆளும் ததசின இத்தின் யல்பசினக் குள காி ாடுகமனேம் 

சார்னத் ததசின இங்கமனேம் தசர்ந்த பனந்திபா பயகுநக்கம, அமத்துக்கும் தநாக 

உமயர் பனங்கூட்டத்மதச் சுபண்டினேம் எடுக்கினேம் யனகிது ன்தும், அயர்கமச் சுபண்டி 

எடுக்குயதன் னெம் யல்பசினத்துக்கு திபா தாபாட்டத்துக்குள் இளத்து யிடுகிது, 

இவ்யாறு அயர்கமப் ாட்டாினப் னபட்சினின் கூட்டாிகாக நாற்றுகிது ன்துதந தயிப, 

என ததசின இத்தின் னதார் யகுப்ன ிிபதான ததசின இத்தின் னதார் யகுப்ம 

னினடிக்கிது அல்து னினடிக்கக் கூடும் ன்தன்று.. 

 

இந்தின ாட்டுப்னத்தில் ஆதிக்கிமனில் இனக்கும் கிமாரினச் சுயடுகளுக்கு திபா – 

கிமாரின ிவுமடமநக்கும் குறுி நன்ர்கின் ஆட்சிக்கும் கடுயட்டி 

அடிமநப்டுத்தலுக்கும் திபா – உமயர் பயகுநக்கின் தாபாட்டம் இந்தின என்ினத்திலும் 

ாகிஸ்தாிலும் ததசின இனக்கங்கின் னதன்மந உள்டக்கநாக அமநகிது. ததசின 

னதார் யகுப்ன ததசின இனக்கத்திலும் ஏபவு தீயிபநாகப் ங்தகற்து; ஆால் இந்த 

இனக்கம் நிகவும் கூரின யடியம்பகாண்ட யட்டாபங்கில் நட்டும் அது இனக்குயிமசனாக 

இல்ாநற்தாது.  

இந்த எினில்தான் ஆந்திப நகாசம, நகாபாட்டிப நாாடு தான் ததசின அமநப்னகின் 

யகிாகத்மத நதிப்ாய்வு பசய்ன தயண்டும். அமய னதன்மநனாக உமயர்காலும், 

அியார்கில் குடினாட்சின அடுக்கிபாலும், கர்ப்ன மமகாலும் ஆமய. ஆால் 

அயற்ில் உனபடுக்குக் குத்தமகனார்கள், ததசின னதார்கள் ஆகிதனாரின் தபார்களும் 

(ிபதிிதிகளும்) உள்ர். இந்த எினில், இந்த அமநப்னகமக் காட்டிலும் யகுப்ன (யர்க்க) 

உள்டக்கத்தில் எனடித்தா தன்மந பகாண்ட உமயர் சங்கங்கள், பதாமிார் சங்கங்கள் 



                                             உரிமநத் தநிழ்த் ததசம்| ஃிப்பயரி 2022   16 

                                                                  திவு ண் :R.Dis. No. 1964/2014 

தான்யற்தாடு அயற்ம ிகர்ப்டுத்தாகாது. இந்த அமநப்னகள் இந்தின என்ினத்திலும் 

ாகிஸ்தாிலும் மநன அபசின் ததசின இக் பகாள்மகமன திர்த்துப் தாபாடிக் பகாண்தட, 

எனயிதத்தில் னற்தாக்குப் ங்கு யகிக்கின், பதங்காாயில் தான்று, உமயர் 

ளச்சினில் னமப்னடன் கந்து பகாள்வும் பசய்த.  

ஆால் ிற்தாக்கு ஆற்ல்கின் எடுக்குனம கூடுதாகும் ிமனில் அமய ப்தாதுதந 

உமடந்து சிதக் கூடும், தமமநனில் உள் னதார்-குாக்குப் ிரியிர் இனக்கத்துக்கு 

இபண்டகம் பசய்னக் கூடும். இந்தினா, ாகிஸ்தான் அபசுகள் ிரித்தாின யல்பசினத்திடம் 

கட்டுண்ட ிவுமடமநனார்கள், குறுி நன்ர்கள், பனனதார்கின் அபசுகாக 

இனப்தன் யிமதய அந்த அபசுகின் ிற்தாக்கா ததசினக் பகாள்மக ஆகும்.  

உனசினாயில் ததசின எடுக்குனமக்கா காபணங்கள் ற்ி 1917ஆம் ஆண்டு ததாமர் 

ஸ்டாின் ளதிார்: 

இதற்குத் தமக் காபணம் ன்பயன்ால், ிம்மடத்த உனர்கும் தன் ிமனிாததன 

ததசினத் தன்னுரிமந உட்ட அமத்துத் தன்னுரிமநக்கும் நிக உறுதினா, 

யிட்டுக்பகாடுக்காத மக ஆகும் (அப்டி இல்ாநல் இனக்க னடினாது!); பாதுயாகத் 

தன்னுரிமநனேம், குிப்ாகத் ததசினத் தன்னுரிமநனேம் ிம்மடத்த உனர்குத்திது அபசினல் 

ஆளுமகனின் அடித்தங்கமதன ஆட்டங்காணச் பசய்கிமய ஆகும் (அப்டி இல்ாநல் 

இனக்க னடினாது!).  

ஆக, ததசின எடுக்குனமக்கு னற்றுப்னள்ி மயப்தற்கும் ததசினத் தன்னுரிமநக்கும் 

ததமயப்டும் உள்டினா ிமமநகமத் ததாற்றுயிப்தற்குநா யமி… கிமாரின 

உனர்குத்மத அபசினல் அபங்கிினந்து யிபட்டுயதாகும், அதன் மகனிினந்து அதிகாபத்மதப் 

ித்பதடுப்தாகும்.  

இந்தின ாட்டின் ிக்கிமார்களும், குறுி நன்ர்களும், னற்றுரிமந னதார்களும், 

ிரித்தாின, அபநரிக்க யல்பசினர்களும் ததசின எடுக்குனமனின் ந்திகாயர். இதால், 

பநய்னாகதய தற்சார்னம் குடினாட்சினனம் பகாண்ட இந்தினாவுக்கும் ாகிஸ்தானுக்குநா 

தாபாட்டத்தில் ததசின இனக்கங்கின் னகமநப் ங்கு உறுதினாகிது.  
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இந்தினாயிலும் ாகிஸ்தாிலும் ததசின இனக்கனம் உமயர் இனக்கனம் உறுதி பசய்னேம் 

உண்மந ன்பயன்ால், இந்த ாடுகில் ததசின இனக்கத்தின் னபட்சின உள்ாற்ல் 

அடிதனாடு எமிக்கப்ட்டு யிடயில்ம, ததசின இனக்கநாது நக்கள்-குடினாட்சினத்துக்கா 

தாபாட்டத்தில் ாட்டாி யகுப்ின் யலுயா கூட்டாினாக இனக்க னடினேம். சீத்தில் 

னபட்சினின் கடமநகள் ற்ிப் தசுமகனில் தஜ.யி. ஸ்டாின் பிினத்தின் தந்திபவுத்திக் 

பகாள்மககின் அடிப்மடனில் ளதிார்:  

பிினத்தின் இவ்யாா தந்திபவுத்திக் பகாள்மககம ான் நத்திற்பகாண்டுள்தன்.  

அ) எவ்பயான தி ாட்டின் பதாமிார் யகுப்ன இனக்கத்துக்கா யமிகாட்டு பிகமனேம் 

யமபமகனில் ன்ாட்டுப் பாதுமநனமநப்ன (பகாநிண்டர்ன்) அந்தந்த ாட்டிற்தக உரின 

திச்சிப்ா, குிப்ா ததசினத் தன்மநகமத் தயாநல் கணக்கில் பகாள் தயண்டும் 

ன் பகாள்மக;  

ஆ) எவ்பயான ாட்டின் பாதுமநக் கட்சினேம் ாட்டாி யகுப்னக்குப் பனந்திபள் கூட்டாிமன 

--- இமடக்காநா, ஊசாடும் தன்மநனேள், ிமனற், ம்கநற் கூட்டாி ன்ாலும் 

கூட --- ஈட்டும் ஆகச் சிறு யாய்ப்மனேம் கூட தயாநல் னன்டுத்திக் பகாள் தயண்டும் 

ன் பகாள்மக; 

இ) பந்துட்ட பயகுநக்கின் அபசினல் கல்யிக்குக் பகாள்மகப் பப்னமபனேம் கிர்ச்சிப் 

பப்னமபனேம் தாதுநாமய அல், பயகுநக்களுக்கு அபசினல் ட்டிவு ததமயப்டும் ன் 

பகாள்மக.   

ததாமர் ஸ்டாின் னன்ிறுத்தின இந்தக் கடமநகள் இந்தினாவுக்கும் ாகிஸ்தானுக்கும் 

னளமநனாகப் பானந்தும்.  

    [அடுத்த இதமில்: னடிவுமப]  
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ாஜக-யிடம் திர்ார்க்காநா? 

சநந்தா 

அதிகரித்து யனம் ஏமநக்பான் பதாற்று அானனம், பானாதாப பிகமப் னரிந்து 

பகாள்ாத அபசுகின் பசனல்ாடுகளும் உகயில் பானாதாப நீட்சிமனச் 

சிக்கலுக்குள்ாக்கினேள். கச்சா ண்பணய் யிம பீ்ாய்க்கு 90 டார் யமப உனர்ந்துள்து. 

அபநரிக்காயில் ணயகீ்கம் 7 யிளக்காடு யமப உனர்ந்துள்து. தால் ணயகீ்கம் 

உனர்ந்துள்து ன்து குித்து ஆங்காங்தக யியாதங்கள் மடபறுகின். ணப் னமக்கத்மத 

அதிகநாக்குயது ணயகீ்கத்மத உனர்த்தும் தாக்மக ற்டுத்தும் ன் தாதும் அது நட்டுதந 

ணயகீ்கம் உனர்ந்ததற்கா காபணநன்று. யமங்கல் க்கத்தில் யிிதனாகச் சங்கிிகில் 

தர்ந்த ாதிப்னகள் சபக்குகின் யிமதனற்த்மத ஊக்குயித்ததுடன் ஊகயணிகத்மதனேம் 

அதிகநாக்கினேள்தால் யிமயாசி கடுமநனாக உனர்ந்துள்து. ஊக ாணனநா ிட்கானின் 

நதிப்ன 40 யிளக்காட்டிற்கு தநல் யழீ்ச்சினமடந்துள்து. ணயகீ்கத்மதக் கட்டுப்டுத்த 

அபநரிக்க நத்தின யங்கினா ‚ஃபடபல் ரிசர்வ்‛ ணப் னமக்கத்மதக் குமக்கும் யிதநாக ிதிப் 

த்திபங்கள் யாங்குயமதக் குமத்துள்து, நார்ச் நாதத்தில் யட்டி யதீத்மத உனர்த்தப் 

தாயதாகவும் அியித்துள்து. இதால் இந்தினா தான் யனம் சந்மதகிினந்து 

பயிாட்டு னதலீட்டார்கள் ங்குகம யிற்று யிடும் தாக்கு அதிகரித்துள்தால் 

பனநவு அந்ின னதலீடுகள் பயிதனறும் ிம ற்ட்டுள்து.  
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2 0 2 0ஆம் ஆண்டில், பகாதபாா பகாள்ம தாய்த் தாக்கத்திால் னடங்கின 

பானாதாபத்திற்குத் தூண்டுதல் அிப்தற்காக அபநரிக்க நத்தின யங்கி யட்டியதீத்மத 

சுமினத்திற்குக் குமத்தது. ஆால் அது உண்மநனா பானாதாப நீட்சிக்கு 

யமியகுக்கயில்ம ன்ததாடு ிதிநன டயடிக்மககமனேம், ங்குச்சந்மதகமனேதந 

உனர்த்தினது. 

இந்தினப் ங்குச்சந்மத ிஃப்டி குினடீு 52 யாபங்கில் உனர்ந்த நதிப்ாக 18604.45 அமடந்தது, 

27 ஜயரினில் 16898.80ஆகக் குமந்துள்து. ஆ தாதும் 10 யிளக்காடு னதல் தினத்தம் 

ப ங்குச்சந்மத 16,744.005க்கு குமனதயண்டும். 52 யாபங்கில் குமந்த நதிப்ன 14151.40. 

இந்தினாயில் 2020 டிசம்ரில் 38.7 நில்ினாக இனந்த பநாத்த தயமனற்தார் ண்ணிக்மக 

2021 டிசம்ரில் 34 யிளக்காடு உனர்ந்து 52 நில்ினாக அதிகரித்துள்து, 

இந்தினாயில் கர்ப்னங்கில் தயமனின்மந யம்ரில் 8.21 யிளக்காடாக இனந்தது, டிசம்ர் 

நாதத்தில் 9.3 யிளக்காடாக அதிகரித்துள்து. கிபாநப்ன தயமனின்மந கடந்த யம்ரில் 6.44 

சதயதீநாக இனந்த ிமனில், டிசம்ரில் 7.28 சதயதீநாக அதிகரித்துள்து. கானம 

உமமப்னச் சக்தி கணக்பகடுப்ன 2019-20இன் டி, கிட்டத்தட்ட 3.2 தகாடி நக்கள் யியசானத் 

பதாமிலுக்கு இடம்பனர்ந்துள்ர், அதாயது யியசானத்தில் பதாமிார்கின் ங்கு 3% 

உனர்ந்துள்து.  

னம்மமனத் தநாகக் பகாண்ட ‚ிமபஸ்‛ ன் குள டத்தின ஆய்யின் னெம், 2015-

16இினந்து 2020-21-யமப 5 ஆண்டுகில் இந்தினாயின் நிக ழ்மநனா 20 யிளக்காடு 

குடும்ங்கின் யனநாம் 53% சரிந்துள்தாகவும், கீழ்த்தட்டு டுத்தப யர்க்கத்திரின் குடும் 

யனநாம் இதத காகட்டத்தில் 39 யிளக்காடு சரிந்துள்தாகவும், டுத்தப யர்க்க நக்கின் 

(middle class) ஆண்டு யனநாம் 9 யிளக்காடு குமந்துள்தாகவும் கண்டினப்ட்டுள்து. இதத 

ந்தாண்டு காக்கட்டத்தில் உனர் டுத்தப யர்க்கக் குடும்ங்கின் யனநாம் 7 யிளக்காடும், 

20% ணக்காபர்கின் ஆண்டுக் குடும் யனநாம் 39 யிளக்காடும் யர்ச்சி பற்றுள்து 

வும் கண்டினப்ட்டுள்து. 

1995ஆம் ஆண்டில் 20 யிளக்காடு ணக்காபர்கள் பநாத்தக் குடும் யனநாத்தில் 50.2 

யிளக்காடு பற்ினந்தர். அது 2021ஆம் ஆண்டில் 56.3 யிளக்காடாக உனர்ந்துள்து. இதற்கு 

தர்நாாக, பநாத்தக் குடும் யனநாத்தில் 20 யிளக்காடு மம நக்கின் ங்கு 5.9 

யிளக்காட்டிினந்து 3.3 யிளக்காடாகக் குமந்துள்து. குிப்ாக, 2021இல், பகாதபாா 

தாக்குதலுக்குப் ிகு இந்த 20 யிளக்காடு மம நக்கள் 2016இல் பற் யனநாத்தில் ாதி 
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அவு நட்டுதந இப்தாது ப னடியதாகவும் இந்த ஆய்வு னடிவுகள் பதரியிக்கின். 

2016ஆம் ஆண்டில் நிகவும் மமனா 20 யிளக்காட்டிரில், 90 யிளக்காட்டிர் 

கிபாநப்னங்கமச் தசர்ந்தயர்காக இனந்தர். 2021ஆம் ஆண்டில் இந்த ண்ணிக்மக 70 

யிளக்காடாகக் குமந்துள்து. அதததபம் கர்ப்னங்கில் யசித்து யனம் நிகவும் யின 

மம நக்கின் ங்கு 2016ல் 10 யிளக்காடாக இனந்தது 2021இல் 30 யிளக்காடாக 

உனர்ந்துள்து. 

இந்தினாயின் பாதுத்தும ிறுயங்கள் ாளுக்கு ாள் ியமடந்து பகாண்தட யனகின். 

இந்தினா யிடுதம அமடந்த 75ஆம் ஆண்டுக்கா இக்காக னதின பாதுத்தும 

ிறுயங்கம உனயாக்காம், னதின தயமயாய்ப்னத் திட்டங்கம அியிக்காம். ஆால் 

சனெக யிடுதமனின் பானமதன தகிக்குள்ாக்கும் யிதத்தில் யிடுதம அமடந்ததன் 

75ஆம் ஆண்மட னன்ிட்டு 75 யாபங்கில் 75 ‘னைிகார்ன்’ ிறுயங்கம உனயாக்க இக்கு 

ிர்ணனிக்க தயண்டும் ன்று இந்தினத் பதாமில்துமக்கு நத்தின அமநச்சர் ினைஷ் தகானல் 

அமமப்ன யிடுத்துள்ார். 

பாதுத்தும ிறுயங்கள் யமங்கும் ஈவுத்பதாமகனின் ங்கு 2009-10இல் அயர்கின் ிகப 

இாத்தில் 36%இினந்து 2020-21இல் 77% ஆக அதிகரித்துள்து. இதில் பனம்குதி அயற்ின் 

னக்கினப் ங்குதாபபா நத்தின அபமசச் தசனம். பாதுத்தும ிறுயங்கள் தங்கள் 

திட்டங்களுக்கா ிதிமன பயிாட்டுக்கடின் னெம் பறும் ிமக்குத் தள்ப்ட்டுள். 

இபனில்தயத் துமனில் அதிகரித்து யனம் தினார்நனம் காபணநாக இபனில் ிமன 

தநம்ாட்டுக் கட்டணநாக னணிகின் னணச் சீட்டுக் கட்டணத்தில் னொ.10 னதல் னொ.50 யமப 

யசூிக்க இபனில்தய யாரினம் னடிவு பசய்துள்து. இதால் பதாமதூப இபனில் 

னணங்களுக்கா கட்டணம் உனனம். 

ாஜக அபசு ர் இந்தினா யிநா ிறுயத்மத டாடா குளநத்திற்குக் கிட்டத்தட்ட இயசநாக 

எப்மடத்ததுடன் ர் இந்தினாயின் னொ. 61,000 தகாடி நதிப்னக் கடமனேம் அமடத்துள்து. 

ி.ஸ்.ன்.ல் ிறுயத்மத யப யிடாநல் களத்தறுத்து ஜிதனாமய யர்த்பதடுத்த ாஜக 

இப்பாளது தயாடதாமக் காக்கப் ங்குதாபபாக நாினேள்து.  

பதாமத்பதாடர்ன எளங்காற்று ஆமணன ிறுயத்திற்கு தயாடதான்-டினா பசலுத்த 

தயண்டின  கிட்டத்தட்ட னொ. 2 இட்சம் தகாடி கடன்கில் யட்டித் பதாமகனா ₹16,000 

தகாடிமன அபசுப் ங்குகாக நாற் னடிவு பசய்னப்ட்டுள்து. இதால் நத்தின அபசு 

தயாடதான் டினாயின் 35.8% ங்குகம மயத்தினக்கும், அதத தபத்தில் தயாடதான் 
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குளநத்தின் ங்கு 44.39% இினந்து 28.5% ஆகவும், ஆதித்னா ிர்ா குளநத்தின் உரிமந 27.66%

இினந்து 17.8% ஆகவும் குமனேம். ஜிதனா ிறுயம் ிபந்தப இமணப்ன னெநா 

ிபாட்தண்ட் தசமய அிப்தில் ிஸ்ன்ல் ிறுயத்மதப் ின்னுக்குத் தள்ி 

னதிடத்துக்கு னன்தினேள்து. தற்தாது கூகுள் ர்படல் ிறுயத்தில் ல்தயறு 

திட்டங்கம பசனல்டுத்த ீண்டகா எப்ந்தநாக னொ. 7,500 தகாடிமன (1 ில்ினன் டார்) 

னதலீடு பசய்துள்து. 

ிபதான் நந்திரி நாினத்துடன் கூடின யடீ்டுக்கடன் திட்டத்தின் கீழ் யடீ்டுக்கடன் யமங்குயது, 

சுகன்னா சம்ரித்தி தனாஜாயின் கீழ் மயப்னத்பதாமகத் திட்டம் அித்தல் தான்  

பசனல்ாடுகம கூட்டுவு யங்கிகள் பசய்ன அனுநதிக்கப்டயில்ம ன்று கூட்டுவு 

சங்கங்கின் அமநப்ா சககர் ாபதி, கூினேள்து. நத்தின அபசின் திட்டங்கில் ங்குப 

அனுநதிப்திினந்து யரியிதிப்ில், யணிக யங்கிகளுக்கு இமணனாகக் கூட்டுவு யங்கிகள் 

சநிம பறுயமத உறுதிபசய்ன தயண்டும்  அபசுக்கு, ிதிிம அிக்மகக்கு னந்மதன 

தகாரிக்மககம அித்துள்து. 

ிட்டி ஆதனாக் னன்னுரிமநத் துமக் கடில் நின்சாப யாகங்களுக்கா கடமனேம் 

தசர்க்குநாறு னன்பநாமிந்துள்து. இது ி னன்னுரிமநத் துமகளுக்கா கடன் அமயக் 

குமக்காநல் இனக்க தயண்டினது அயசினம். சிறு குறு டுத்தப ிறுயங்கின் துமனில் 

அதிக பயிாட்டு னதலீடுகம ஈர்க்க ிதின் கட்கரி அமமப்ன யிடுத்துள்ார். உள்ாட்டில் 

னன்னுரிமநத் துமக் கடன் னெம் நிவுக் கடமப் பச் பசய்னாநல் பயிாட்டு 

ிதிமனச் சார்ந்து இனங்கச் பசால்யது சரினா யமினமனாகாது.  

நத்தின யங்கினின் தபவுகின் டி கடந்த 5 ஆண்டுகில் நீட்கப்ட்ட பதாமகமனப் தால் இன 

நடங்குத் பதாமகமன யங்கிகள் தள்ளுடி பசய்துள். இந்தினாயில் உள் யணிக யங்கிகள் 

கடந்த ந்து ஆண்டுகில் னொ. 9.54 இட்சம் தகாடிக் கடன்கமத் தள்ளுடி பசய்துள். 

கடந்த ந்தாண்டுகில் யங்கிகள் தள்ளுடி பசய்த பதாமக, அந்தக் காகட்டத்தில் 

யசூிக்கப்ட்ட பதாமகமனப் தால் இன நடங்கு அதிகம். பாதுத்தும யங்கிகள் 5 

ஆண்டுகில் 7 இட்சம் தகாடி னொாய் நதிப்ிற்குத் தள்ளுடி பசய்துள், இது 2014 னதல் 

அபசு அித்த னெதத்மதப் தால் இன நடங்கு அதிகநாகும். 

நத்தின யங்கினின் அிக்மக, 2011ஆம் ிதினாண்டிினந்து யமங்கப்டும் பநாத்தக்கடில் 

பாதுத்தும யங்கிகின் ங்கு குமந்து யனயமதனேம், அதத சநனம் தினார் யங்கிகின் 

ங்கு உனர்ந்து யனயமதனேம் குிப்ிட்டுள்து. பநாத்தக் கடன்கில் பாதுத்தும 
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யங்கிகின் ங்கு 2016இல் ததாபானநாக 70.84% ஆக இனந்து 2021இல் 58.68% ஆகக் 

குமந்துள்து, அதத தபத்தில் தினார் யங்கிகின் ங்கு 2016இல் 24.56%இினந்து 2021இல் 

36.41% ஆக உனர்ந்துள்து. 

பகுபாம் பாஜன் இந்தினா பயறும் உற்த்தி அல்து யியசானம் சார்ந்து சிந்திப்மத ிறுத்தி 

அதற்கு திாக, அதன் பரின நா தசமயத் துமகளுக்கு னக்கினத்துயம் அிக்க 

தயண்டும் ன்று குிப்ிட்டுள்ார். இது சரினா ரிந்துமபனல், உற்த்தி, யியசானத்திற்கு 

னக்கினத்துயம் பகாடுப்தத ாட்டின் தற்சார்னப் பானாதாபத்திற்கும், ீடித்த யர்ச்சிக்கும் 

யமியகுக்கும். 

ிதிிம அிக்மகக்கா ிதி ஆதாபங்கம யிரிவுடுத்துயதற்கா என யமி, அபசு 

ிறுயங்கின் சி குதிகள், உரி அபசு ிங்கள் உள்ிட்ட பசாத்துகம யிற்ம பசய்ன 

தயண்டும் ன்றும் பாஜன் ரிந்துமபத்துள்ார். பாதுத்துமச் பசாத்துக்கம யிற்தத ாஜக 

அபசின் ததர்வுகில் னதாயதாக இனக்கும் தாது இத்தமகன ரிந்துமப பசய்யதற்தக 

அயசினம் இல்ம. இத்தமகன தாக்தக பதாடர்ந்தால் சி ஆண்டுகில் யிற்தற்கு துவும் 

ஞ்சப் தாயதும் இல்ம. 

இக்கு யபம்ிற்குள் ிதிப் ற்ாக்குமமன ிமிறுத்தும் னனற்சினில், தினத்தப்ட்ட 

நதிப்டீுகளுடன் தங்கள் பசயிங்கமக் கட்டுப்டுத்துநாறு அமநச்சகங்கமனேம் 

துமகமனேம் ிதி அமநச்சகம் தகட்டுக் பகாண்டுள்து. ிதினாண்டின் கமடசிக் காாண்டில் 

பசயிம் ிதிிம அிக்மக நதிப்டீுகில் 33% ஆகவும், நார்ச் நாதச் பசவு, ிதிிம 

அிக்மக நதிப்டீுகில் 15% யிட அதிகநாகவும் இனக்கக் கூடாது வும் 

யபம்ிடப்ட்டுள்து. 

2021-22 ஆண்டுக்கா ிதிிம அிக்மக நதிப்டீுகில் 30 யிளக்காடு கூடுதாக 5.54 

இட்சம் தகாடி னதலீடு பசய்னப்டும்  அியிக்கப்ட்டினந்தது. 2021-22 ிதினாண்டின் ப்பல்

-யம்ர் காப் குதினில் நத்தின அபசின் னெதச் பசவு அதற்கு னந்மதன ிதினாண்டில் 

பசய்னப்ட்டமதக் காட்டிலும் 14% நட்டுதந அதிகரித்துள்து; அதாயது னெதச் பசவுகில் 

54 யிளக்காடு சரிவு ற்ட்டுள்து. 

நத்தின அபசு பனம்ாா துமகம ஜூம-பசப்டம்ர் காாண்டில் 25%க்குப் திாக 20 

யிளக்காட்டயில் பசமயக் கட்டுப்டுத்துநாறு யினேறுத்தினது. ிதினாண்டின் ப்பல்-யம்ர் 

காப்குதினில், நத்தின அபசின் பநாத்தச் பசவு னொ. 20.7 ட்சம் தகாடி அல்து னள ஆண்டு 

நதிப்டீ்டில் 59.6% ஆக இனந்தது, னந்மதன ஆண்டில் ப்பல்-யம்ர் காப்குதினில் பநாத்தச் 
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பசவு  இக்கில் 62.7% ஆக இனந்துள்து.  

2020-21ஆம் ஆண்டிற்கு சுகாதாபத் துமக்கா எதுக்கீடு தினத்தப்ட்ட நதிப்டீுகிினந்து 10 

யிளக்காடு சரியமடந்துள்து, கல்யிக்கா எதுக்கீட்டில் ஆறு யிளக்காடு குமக்கப்ட்டது; 

நற்றும் சனெகப் ாதுகாப்னத் திட்டங்களுக்கா எதுக்கீடு 1.5 யிளக்காட்டிினந்து 0.6 

யிளக்காடாகக் குமந்துள்து. 

பாதுக் கணக்குக் கட்டுப்ாட்டாரின் தபவுகின் டி, நத்தின அபசின் பநாத்தச் பசயிம், 

ிதிிம அிக்மக நதிப்டீுகில் 59.6% ஆகதய இனப்தும், னெதச் பசயிங்கள், 

ிதிிம அிக்மக நதிப்டீுகில் 50%க்கும் குமயாகதய பசய்னப்ட்டினப்தும் 

குிப்ிடத்தக்கது. 

பயிாடுகிினந்து ிதி பறுயதற்கா பயிாட்டு ிதிப்ங்கிப்ன எளங்குனமச் சட்ட 

அங்கீகாபத்மதப் னதுப்ிக்க நத்தின அபசு நறுத்து யிட்டதால் 16 நாிங்கில் 

மடபற்றுயனம் நிததனம் பதாடர்ா ணிகள், உதயிகள் தமடப்ட்டுள் ன்று 

ஆக்ஸ்ஃாம் இந்தினா பதரியித்துள்து. ஆக்ஸ்ஃாம் இந்தினா, படல்ி ஜாநினா நிினா 

ல்கமக்கமகம், படல்ி டி, இந்தின நனத்துயக் கூட்டமநப்ன உள்ிட்ட 6 ஆனிபம் 

ிறுயங்கள் பயிாடு ிதிப்ங்கிப்ன எளங்குனமச் சட்ட உரிநத்மதப் னதுப்ிக்கத் 

தயினதாகக் கூி அயற்ின் உரிநத்மத நத்தின உள்தும அமநச்சகம் ிறுத்தி மயத்தது. 

இதால், இந்த ிறுயங்கால் பயிாடுகிினந்து ிதினேதயி ப னடினயில்ம. ாஜக 

அபசின் இத்தமகன ிதி எடுக்குனமச் பசனல்ாடு கடும் கண்டத்திற்குரினது.. 

 

ஆக்ஸ்ஃாம் அிக்மகனின் டி தகாயிட் பகாள்ம தாய்க்குப் ிகு இந்தினப் பனம் 

பசல்யந்தர்கது பசாத்துக்கின் நதிப்ன இனநடங்காக அதிகரித்துள்து. பனம் 

பசல்யந்தர்கது ண்ணிக்மக 102ினந்து 39 யிளக்காடு அதிகரித்து 142 ஆக உனர்ந்துள்து, 

னதல் 10 யிளக்காடு பனம் பசல்யந்தர்கள் ததசின பசல்யத்தில் 45 யிளக்காட்மடக் 

குயித்துள்ர், அதத தபத்தில் நக்கள்பதாமகனில் அடிநட்ட 50 யிளக்காட்டிரின் ங்கு 

பயறும் 6 யிளக்காடு நட்டுதந. பசாத்து யரிமன நீண்டும் அினகப்டுத்துயதன் னெம் 

பனம்ான்மநனினக்கு யங்கம உனயாக்குயதற்காக இந்தினாயின் பனம் 

பசல்யந்தர்கிடநினந்து பசல்யத்மத நறுங்கீடு பசய்னேநாறு ாங்கள் அபமசக் தகட்டுக் 

பகாள்கிதாம், 10 தகாடிக்கு தநல் யனநாம் உள் திர்கள் நீது பயறும் 2 யிளக்காடு 

யரி யிதித்தால், அமநச்சகத்தின் ிதியனயாய் 121 யிளக்காடு அதிகரிக்கும் ன்று 
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பதரியித்துள்து. 

சுயிட்சர்ாந்தின் டாதயாஸ் கரில் மடபற் உகப் பானாதாப நாாட்டில் 102 பனம் 

பசல்யந்தர்கள் உக அயில் நக்கம யறுமநனிினந்து நீட்க ங்களுக்கு அதிக யரி 

யிதினேங்கள் ன்று தகாரிக்மக யிடுத்துள்ர். இதில் இந்தினாயின் அம்ாிதனா, அதாிதனா 

இடம்பயில்ம ன்மத பசால்வும் தயண்டுநா? 

அந்த 102 பனம் பசல்யந்தர்கள் தங்கள் தகாரிக்மகனில் ‚தற்தாமதன யரினம சரினாக 

இல்ம. கடந்த இபண்டு யனடங்காக இந்த உகம் தீபாத துன்த்தில் இனந்து யனகிது. 

இந்தத் பதாற்றுக் காங்கில் உண்மநனில் ங்கது பசல்யம் உனர்யமதக் கண்தடாம். 

ணக்காபபர்கிடம் பசல்யம் இன நடங்காக அதிகரித்துள்து. அததசநனம் யறுமநனேம், 

பானாதாப ற்த்தாழ்வும் உக அயில் அதிகரித்துள். இதற்கு தற்தாமதன 

யரியிதிப்ன னம ினானநாக இல்ாததத காபணம் ன்று ாங்கள் கனதுகிதாம். 

பசல்யந்தர்கிடம் ணம் தநலும் உனர்கின்து. தய ங்கமப் தான் பனம் 

பசல்யந்தர்கள் நீது அதிக யரி யிதிக்குநாறு தகட்டுக் பகாள்கிதாம். எவ்பயான ாடும், 

பனம்பசல்யந்தர்கின் நீது அதிக யரி யிதிப்தன் யானிாக ஏபாண்டில் 189 ட்சம் தகாடி 

னொாய் கிமடக்கும். இத்பதாமக உக நக்கள் அமயனக்கும் கதபாா தடுப்னசி பசலுத்தவும், 

230 தகாடி தமப யறுமநனில் இனந்து நீட்கவும் உதவும்‛ த் பதரியித்துள்ர். ஆால் 

அயர்கின் தகாரிக்மக நீது ன் டயடிக்மக டுக்கப்ட்டது, தகாரிக்மக 

ற்றுக்பகாள்ப்ட்டதா, இல்மனா ன்து குித்து தும் அின னடினாநல் அச்பசய்தி 

காற்தாடு கந்து யிட்டது. 

இந்தினாயின் பனம் பசல்யந்தர்கள் ன் பசய்கிார்கள்? அதாி ஸ்தடட் யங்கினின் 

உறுதுமணதனாடு யங்கி யாடிக்மகனார்கமக் பகாள்மனடிக்கும் திட்டத்மத 

பசனல்டுத்தினேள்ார். னதகஷ் அம்ாி சநீத்தில் ினைனார்க் கரில் பசாகுசு த ாட்டல் 

யாங்கினேள்ார்.. 

 

ணயகீ்கம்:  

பசன் ஆண்டு டிசம்ரில் 1.95 யிளக்காடாக இனந்த பநாத்தயிமப் ணயகீ்கம் இந்த ஆண்டு 

டிசம்ரில் 13.56 யிளக்காடாக உனர்ந்துள்து,  ரிபானள், ஆற்ின் யிமயாசி 32.30 

யிளக்காடு உனர்ந்துள்து உற்த்திப் பானட்கின் யிமயாசி 10.62 யிளக்காடு 

உனர்ந்துள்து. கிந ண்பணய்கள், அடிப்மட உதாகங்கள், உணவுப் பானட்கள், கச்சா 
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பட்தபாினம், ஆகினயற்ின் யிம உனர்யிால் ணயகீ்கம் இந்தவுக்கு உனர்ந்துள்து. 

தகர்தயார் குினடீு அடிப்மடனிா சில்மப் ணயகீ்கத்தின் அவு டிசம்ர் நாதத்தில் 

5.59 யிளக்காடு அதிகரித்துள்து, பசன் நாதத்துடன் எப்ிடும் தாது 0.36 யிளக்காடு 

குமந்துள்து. உணவுப் பானட்கின் யிமயாசி 4.05 யிளக்காடு அதிகரித்துள்து. பசன் 

நாதத்துடன் எப்ிடும் தாது 1.18 யிளக்காடு குமந்துள்து. காய்கிகின் யிமயாசி 2.99 

யிளக்காடு குமந்துள்து. மங்கின் யிமயாசி 3.54 யிளக்காடு உனர்ந்துள்து. னப்ன 

யமககின் யிமயாசி 2.43 யிளக்காடு அதிகரித்துள்து. னட்மடனின் யிம 1.48 யிளக்காடு 

உனர்ந்துள்து. ண்பணய், பகாளப்ன ஆகினயற்ின் யிமயாசி 24.32 யிளக்காடு 

அதிகரித்துள்து. நீன், இமச்சினின் யிமயாசி 4.58 யிளக்காடு உனர்ந்துள்து. . 

 

யம்ர் நாதத்தில் பதாமில்தும யர்ச்சி: 

னள்ினினல் அமநச்சகத்தால் பயினிடப்ட்ட பதாமில்தும உற்த்திக் குினடீ்டு 

அிக்மகனின் டி யம்ர் நாதத்தில் உற்த்தி 1.4 யிளக்காடு உனர்ந்துள்து. னதன்மநத் 

துமகில் சுபங்கத் தும, பசய்பானாக்கத் தும, நின்சாபத் தும ஆகினயற்ில் உற்த்தி 

னமதன 5.0, 0.9, 2.1 யிளக்காடு உனர்ந்துள்து. னதன்மநப் பானட்கள், இமடிமப் 

பானட்கள், கட்டுநாப் பானட்கள் ஆகினயற்ின் உற்த்தி அவுகள் னமதன  3.5, 2.5, 3.8 

யிளக்காடு உனர்ந்துள். னெதப் பானட்கின் உற்த்தி 3.7 யிளக்காடு குமந்துள்து. 

உடடி தகர்வுப் பானட்கின் உற்த்தி 0.8 யிளக்காடு உனர்ந்துள்து. ீடித்த தகர்வுப் 

பானட்கின் உற்த்தி 5.6 யிளக்காடு குமந்துள்து. 

டிசம்ரில் பதாமில்தும யர்ச்சி: 

இந்தினாயின் பதாமில்தும, உள்ாட்டு யர்த்தக தநம்ாட்டுத் தும பயினிட்ட ட்டு 

னக்கின பதாமில்கின் எனங்கிமணந்த உற்த்திக்குினடீு டிசம்ரில் 3.8 யிளக்காடு 

அதிகரித்துள்து. பசன் ஆண்டு டிசம்ர் நாத உற்த்தி அதயாடு எப்ிடும் தாது ிக்கரி 

உற்த்தி 5.2 யிளக்காடும், சிபநண்ட் உற்த்தி 12.9 யிளக்காடும் அதிகரித்துள்து. கச்சா 

ண்பணய் உற்த்தி 1.8 யிளக்காடும் ஃகு உற்த்தி 1 யிளக்காடும் குமந்துள்து. 

பட்தபாின சுத்திகரிப்னப் பானட்கின் உற்த்தி  5.9 யிளக்காடு அதிகரித்துள்து. உப 

உற்த்தி 3.5 யிளக்காடு  அதிகரித்துள்து. இனற்மக ரியானே உற்த்தி 19.5 யிளக்காடும், 

நின்சாப உற்த்தி 2.5 யிளக்காடும்  அதிகரித்துள்து.  
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2021-22ஆம் ஆண்டிற்கா ததசின யனநாத்தின் னதல் னன்நதிப்டீுகள்: 

ததசினப் னள்ினல் அலுயகம் 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கா ததசின யனநாத்தின் னதல் 

னன்நதிப்டீுகம பயினிட்டுள்து. 2021-22ஆம் ஆண்டில் ிமனா யிமனில் (2011-12) 

உண்மநனா உள்ாட்டுப் பானாக்க நதிப்ன ₹147.54 ட்சம் தகாடி னொானாக 

நதிப்ிடப்ட்டுள்து. 2020-21இல் பநாத்த உள்ாட்டுப் பானாக்க நதிப்ில் 7.3 யிளக்காடு 

குறுக்கம் காணப்ட்டது. அதனுடன் எப்ிடும் தாது 2021-22ஆம் ஆண்டில் உண்மநனா 

பநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தினின் யர்ச்சி 9.2 யிளக்காடாக நதிப்ிடப்ட்டுள்து. 

கடந்த ஆண்டு ிப்பயரினில் ிதி அமநச்சகத்தின் பானாதாப ஆய்யிக்மக 2021-22 

ிதினாண்டிற்கு 11 யிளக்காடு யர்ச்சி யிகிதத்மதக் கணித்தினந்தது இங்கு குிப்ிடத்தக்கது. 

அடிப்மட யிமகில் உண்மநனா ஜியி (பநாத்த நதிப்னக் கூட்டல்) 2020-21இல் னொ.124.53 

இட்சம் தகாடினாக இனந்தது 8.6 யிளக்காடு யர்ச்சினமடந்து 2021-22இல் னொ.135.22 இட்சம் 

தகாடினாக நதிப்ிடப்ட்டுள்து. 

தினார் இறுதி தகர்வுச் பசயிம் 2020-21இல் பநாத்த உள்ாட்டுப் பானாக்க நதிப்ில் 56.0 

யிளக்காடாக இனந்தது 2.1 யிளக்காடு குமந்து 2021-22இல் 54.8 யிளக்காடாக உள்து. அபசு 

இறுதி தகர்வுச் பசயிம் 2020-21இல் பநாத்த உள்ாட்டுப் பானாக்க நதிப்ில் 11.7 

யிளக்காடாக இனந்தது 0.8 யிளக்காடு குமந்து 2021-22இல் 11.6 யிளக்காடாக உள்து. பநாத்த 

ிமனெத உனயாக்கத்தின் நதிப்ன 2020-21இல் பநாத்த உள்ாட்டுப் பானாக்க நதிப்ில் 

31.2 யிளக்காடாக இனந்தது  5.4 யிளக்காடு நட்டுதந உனர்ந்து 2021-22இல் 32.9 யிளக்காடாக 

உள்து. . 

 

2020-21இல் 7.2 யிளக்காடு குறுக்கநமடந்த உற்த்தித் தும 2021-22இல் 12.5 யிளக்காடு யர்ச்சி 

பற்றுள்து. சுபங்கம் நற்றும் குயாரி 14.3 யிளக்காடு யர்ச்சி பற்றுள்து. யர்த்தகம், 

த ாட்டல்கள், தாக்குயபத்து, தகயல் பதாடர்ன நற்றும் எிபப்ன பதாடர்ா தசமயகள் 11.9 

யிளக்காடு யர்ச்சி பற்றுள். தயாண் தும 3.9 யிளக்காடு யர்ச்சி கண்டுள்து. 

நின்சாபம், ரியானே, ீர் யமங்கல் & ி னன்ாட்டு தசமய 8.5 யிளக்காடு யர்ச்சி 

பற்றுள்து. ிதி, ரினல் ஸ்தடட் & பதாமில்னமச் தசமயகின் யர்ச்சி 4 யிளக்காடு 

உனர்ந்துள்து. பாது ிர்யாகம், ாதுகாப்ன & ிதசமயகின் யர்ச்சி 10.7 யிளக்காடு 

உனர்ந்துள்து. 

2021-22ஆம் ஆண்டில் உண்மநனா பநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தி 2019-20ஆம் ஆண்டில் தகாயிட் 
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தாய்க்கு னந்மதன னொ.145.69 ட்சம் தகாடிமனத் தாண்டியிடும்  ததசினப் னள்ினல் 

அலுயகம் நதிப்ிட்டினந்தது. தற்தாதுதான் தகாயிட்-19 பதாற்றுத் தாக்கத்துக்கு னந்மதன 

ிமமன அமடந்துள்தத தயிப, யர்ச்சி ற்டயில்ம ன்தத உண்மந. 2020-21 

ஆண்டுடன் எப்ிடும் தாது 2021-22இல் தினார் இறுதி தகர்வுச் பசயிம், அபசு இறுதி 

தகர்வுச் பசயிம் குமந்துள் ிமனேம் பநாத்த ிமனெத உனயாக்கம் கணிசநாக 

அதிகரிக்காநல் இனப்தும் கயமக்குரின பசய்திகாகும். 

ட்டிி, ஊட்டச்சத்துக் குமாட்மட திர்த்துப் தாபாட சனெக உணயகங்களுக்கா 

திட்டத்மத உனயாக்க நத்தின, நாிங்கள், என்ினப் னங்களுக்கு யமிகாட்டுதல்கமக் 

தகானம் பாது யமக்கில் யிசாபமண தநற்பகாண்ட உச்ச ீதிநன்ம் சனெக 

உணயகங்களுக்கா திட்டத்மத உனயாக்குநாறு நத்தின அபசுக்கு தயண்டுதகாள் 

யிடுத்துள்து. ாடு னளயதும் சனெக உணயகங்கள் திட்டத்மத பசனல்டுத்துயதற்கும், 

நாிங்களுக்குக் கூடுதல் உணவு தாினங்கள் யமங்குயதற்கும் என நாதிரிமனத் தனார் 

பசய்னேநாறு உச்ச ீதிநன்ம் நத்தின அபமச தகட்டுக்பகாண்டுள்து. 

யிமபயில் யிற்மனாகும் தகர்வுப் பானட்களுக்கா (FMCG) தயண்டம அதிகநாக்க 

உள்கட்டமநப்னத் திட்டங்கள் அல்து நகாத்நா காந்தி ததசின ஊபக தயமயாய்ப்னத் திட்டம் 

(MNREGA) னெம் தகர்தயாரின் ணப் னமக்கத்மத அதிகநாக்கும் யிதநாக நத்தின அபசு ணம் 

யமங்க தயண்டும் ப் பானினார்கள் கனத்துத் பதரியித்துள்ர்.  

னன்ாள் நத்தின யங்கி ஆளுர் சுப்பாவ், உமமப்ன பசிந்த துமனிினந்து, னெதம் 

பசிந்த துமக்கு பசனல்ாடுகள் நாினதால் தயமகள் இமக்கப்ட்டுள் ன்றும், உனர் 

யனநாப் ிரியிர் தங்கள் யனநாத்மதப் ாதுகாத்துக் பகாள்யததாடு நட்டுநல்ாநல், 

உண்மநனில் அயர்கின் தசநிப்மனேம் பசல்யத்மதனேம் யர்க்க னடிந்துள்து ன்றும் 

சுட்டிக்காட்டினேள்ார். யபயினக்கும் ிதிிம அிக்மக, யர்ச்சிமன யிமபவுடுத்துயமதத் 

தயிப, பானாதாபத்தில் அதிகரித்துள் சநத்துயநின்மநமனக் குமப்தற்கும், தயமகம 

உனயாக்குயதற்கும் கயம் பசலுத்த தயண்டும் ன்றும் அிவுறுத்தினேள்ார்.  

ஃிப்பயரி 1இல் ிதினமநச்சர் ிதிிம அிக்மகமனத் தாக்கல் பசய்ன உள்ார். 5 

நாிங்கின் சட்டசமத் ததர்தல்கமனேம் கனத்தில் பகாண்டுதான் ிதிிம அிக்மக 

தனாரிக்கப்ட்டினக்கும் ன்தில் ள்வும் சந்ததகம் தயண்டாம். . 
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நக்கள்ன் அடிப்மடனில் ிதிிம அிக்மகனின் நீதா திர்ார்ப்னகள் ின்யனநாறு: 

கல்யி, சுகாதாபத் துமகளுக்கா எதுக்கீடுகமக் கணிசநாக உனர்த்த தயண்டும். 

பாதுச் பசாத்துகம யிற்று யனயாய் திபட்டும் ஈப் ிமமப்ம ிறுத்திக் பகாள் 

தயண்டும். 

உச்ச ீதிநன்க் தகாரிக்மகனின் டி ாடு னளயதும் ட்டிி, ஊட்டச்சத்துக் குமாட்மட 

குமக்க சனெக உணயகங்கள் உனயாக்கும் திட்டத்மத அினகப்டுத்த தயண்டும். 

நகாத்நா காந்தி ததசின ஊபக தயமயாய்ப்னத் திட்டத்துக்கு அதிக ிதி எதுக்கீடு பசய்ன 

தயண்டும், அதில் ன்னகப்ட்ட தயமயாய்ப்னகம யமங்கும் யிதத்தில் னத்தாக்க 

னனற்சிகம அினகப்டுத்த தயண்டும். கர்ப்னங்கிலும் பந்த அயில் இந்த 

தயமயாய்ப்னத் திட்டத்மத மடனமப்டுத்த தயண்டும்.. 

இந்தினாயில் அதிகரித்துள் யனயாய், பசாத்துகின் பானாதாபச் சநநின்மநமன 

குமப்தற்கா திட்டங்கம மடனமப்டுத்த தயண்டும். அதற்கு அபசு யனயானில் 

சுற்டி யரிகின் ங்கீட்மடக் குமத்து தர்னக யரிகின் ங்கீட்மட அதிகரிக்கும் யிதத்தில் 

யரினமநப்ில் சீர்தினத்தம் ற்டுத்த தயண்டும். 

பசாத்துயரிமன அினகப்டுத்த தயண்டும். பனிறுயங்கள் நீதா யரிமன உனர்த்த 

தயண்டும். ரினல் ஸ்தடட் நீதா யரிமன உனர்த்த தயண்டும். 

ங்குச் சந்மதகில் ஊகனதலீடுகமக் குமக்கும் யிதநாக ிதிப் ரியர்த்தம யரிமன 

உனர்த்த தயண்டும்.. 

பட்தபால், டீசல் யிமமனக் குமக்கும் யிதத்தில் அயற்மனேம் சபக்கு, தசமய 

யரினமநப்னக்குள் தசர்க்க தயண்டும். 

பசாத்துகள் (னெதம்) நற்றும் னெத அடிப்மடனிா யனநாத்தின் நீதா யரிகம 

உனர்த்த தயண்டும். 

சிறு, குறு டுத்தப ிறுயங்கள் நிவுக் கடன் பறுயமத உறுதி பசய்ன தயண்டும். 

தற்தாது குமந்தட்ச ஆதாப யிமனிால் 5.6 யிளக்காடு யியசானிகள் நட்டுதந 

னமடகின்ர். அமத்து யியசான யிமபானட்களுக்கும் குமந்தட்ச ஆதாப 

யிமமன யிரியாக்கம் பசய்ன தயண்டும். 

சனெகீதினின் அடிப்மடனில் இந்த திர்ார்ப்னகள் னற்ிலும் ற்னமடனமயதான். ஆால் 

இயற்ம ாஜக-யிடம் திர்ார்க்காநா? 
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பானாதாப ஆய்யிக்மக 2021-22 (Economic Survey): 

எவ்பயான ஆண்டும் ிதிிம அிக்மக தாக்கல் பசய்யதற்கு னந்மதன ாள் 

ாடாளுநன்த்தில் பானாதாப ஆய்யிக்மக பயினிடப்டுகிது. பானாதாப 

ஆய்யிக்மக இந்தினாயின் பானாதாப ியபங்கள் குித்து ஆய்வு தநற்பகாண்டு, 

ிபச்சிமகமக் கண்டிந்து அடுத்த ிதினாண்டில் ிபச்சிமகளுக்குத் தீர்வுகள் ப 

த்தமகன பகாள்மக பினமகம பசனல்டுத்த தயண்டும் ன்தற்கா 

யமிகாட்டுதமனேம் அிக்க தயண்டும். ஆால் அவ்யாறு பானாதாப ஆய்யிக்மக 

தனாரிக்கப்டுகிதா ன்ால் இல்ம ன்றுதான் பசால் தயண்டும். அியினலுக்கு 

னற்ிலும் னம்ா னமனில் நத்தினில் ஆளும் கட்சினின் பகாள்மககள், 

பசனல்ாடுகள்தான் நிகச் சரினாமய  ினானம் கற்ிப்துடன் அயற்மப் தாற்ிப் 

னகழ்ாடும் ிபாச்சாப அிக்மகனாகவும் பானாதாப ஆய்யிக்மக நாற்ப்டுகிது. 

ாபட்சநற் னமனில் பானாதாபத் தபவுகம ஆய்வு பசய்னாநல் ஆளும் கட்சிக்கு 

சாதகநா னமனில் னள்ியியபங்கள் திரித்துச் சித்திரிக்கப்டுகின். 

சநீ ஆண்டுகாக இன பதாகுப்னகாக பயினிடப்ட்ட பானாதாப ஆய்யிக்மக 

இந்தாண்டு என பதாகுப்ாகக் குமக்கப்ட்டுள்து. னள்ியியப அட்டயமணகள் 

தித்பதாகுப்ாக பயினிடப்ட்டுள். இபண்டு பதாகுப்னகள் என பதாகுப்ாகக் 

குமக்கப்ட்டதால்தாதா ன்தயா, பசன் ஆண்டில் ா.ஜ.கயின் சாதமகாகப் தாற்ி 

அந்துபகாட்டின னகழ்ப் ாடல்கள் இந்த ஆண்டு சற்று அடக்கி யாசிக்கப்ட்டினப்து தான் 

ததாற்ம் ற்டுகிது.  
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தீயிப ிச்சனநற் ிமமநகின் கீழ் பகாள்மக உனயாக்குதின் கமனேம், அியினலுதந 

இந்த ஆண்டு பானாதாப ஆய்யிக்மகனின் கனப்பானள், 

"இந்த ிச்சனநற் தன்மநமன திர்பகாண்டு, ாஜக அபசு 'ார்பல் உத்திமன' (Barbell Strategy) 

ததர்வு பசய்தது. நற் ாடுகள் ‘யாட்டர்ஃால்’ (Waterfall Strategy) உத்திமனக் கமடப்ிடிக்கும் 

தாது இந்தினா ின்னூட்ட-சுமல்கள் நற்றும் ிகழ்தபச் சரிபசய்தல் ஆகினயற்மக் பகாண்ட 

‘அமஜல்’ உத்திமனக் (Agile Strategy) கமடிடித்ததாகவும் றீ்ிக் பகாள்கிது. 

தகாயிட் பகாள்ம தாய் பயின தாது சனெகத்தின் ாதிக்கப்டக் கூடின ிரியிர் நீதும், 

யணிகத்பதாமில் துமனிர் நீதும் அதன் தாக்கத்மதக் குமக்க இந்தின அபசு உடடினாகச் 

பசனல்ட்டுப் ாதுகாப்ன யமகின் னங்பகாத்மத அித்ததாம். ஜன்தன் கணக்கு மயத்துள் 

பண்களுக்கு 500 னொாய் னென்று னம அித்ததாம். இமத ிதித்தூண்டல் ன்று எனனம 

பசால்லுயதத பயட்கக்தகடு இமத பசன் ஆண்டு பசால்ிக் காட்டினதுடன் யிடாநல் இந்த 

ஆண்டு நீண்டும் அதத ல்யிமனப் ாடி, பசால்ிக் காட்டுயமத ன்பயன்து? தகாயிட் 

பதாற்று காத்திற்கு னன்தப மடனமனில் இனந்த திட்டங்கமனேம், சி கடன் 

உத்தபயாதத் திட்டங்கமனேம் ிதித் பதாகுப்ன ன் பனரில் னதின திட்டங்கள் தால் நத்தின 

அபசு அியித்துச் பசனல்டுத்தினதத எமின னதின ிதித் பதாகுப்ன துவும் அிக்கயில்ம 

ன்தத உண்மந. 

இதுகுித்து ஆய்வு தநற்பகாண்ட ாடாளுநன் ிமக்குளயின் ரிந்துமப: அபசு அித்த 

ிதித்பதாகுப்னகள் நிகவும் தாதாக்குமனாமய, ஆகதய நக்கமனேம், பானாதாபத்மதனேம் 

காக்க நீண்டும் ிதித்பதாகுப்னகள் அிக்க தயண்டும் ன்தாக இனந்தது. ஆால் நத்தின அபசு 

அமதபனல்ாம் பானட்டுத்ததயனில்ம.  

நார்ச் 2020இல் னன்ியிப்ன இல்ாநல் கடுமநனா பாதுனடக்கத்மத 

மடனமடுத்தினதால் உனிர்களும், யாழ்யாதாபங்களும் காக்கப்ட்டதாகப் ாபாட்டுகிது 

ஆய்யிக்மக. அதால் ண்ணற் னம்பனர் பதாமிார்கள் யமதனேற்றுக் 

பகால்ப்ட்டர் ன்து குித்து ந்தக் குிப்னம் இல்ம.  

உள்கட்டமநப்னத் திட்டங்களுக்கா னெதச் பசவுகள் பரிதும் உனர்த்தப்ட்டு, இமடக்கா 

தயண்டல் உனயாக்கப்ட்டதுடன் யமங்கல் க்க டயடிக்மககளும் தீயிபநாகச் 

பசனல்டுத்தப்ட்டு, ீடித்த ீண்டகாப் பானாதாப யிரியாக்கத்திற்குத் தம் 

அமநத்ததாகவும் பானாதாப ஆய்யிக்மகனில் கூப்ட்டுள்து. 

.நற் ாடுகள் தயண்டல் க்கத்திற்கு அதிக னக்கினத்துயம் அித்த தாது இந்தினா 
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சாதுர்னநாக யமங்கல் க்கச் சீர்தினத்தங்கம தநற்பகாண்டதாகவும் ஆய்யிக்மக 

குிப்ிடுகிது. அபசு எளங்குனமகின் ீக்கம், தினார்நனம், பசனல்னமகம 

ிமநப்டுத்துதல், 'ின்தாக்கின யரி' ீக்கம், உற்த்தி சார்ந்த ஊக்கத்பதாமக தான் 

ல்தயறு யமங்கல் க்க சீர்தினத்தங்கம தநற்பகாண்டதாகக் குிப்ிட்டுள்து. 

இச்சீர்தினத்தங்கால் யமங்கல் க்க ிபச்சிமகள் சரிபசய்னப்ட்டினந்தால் ிகு ன் 

பநாத்தயிமப் ணயகீ்கம் பதாடர்ச்சினாகப்  நாதங்கில் இபண்டு இக்க அயில் 

கடுமநனாக உனர்ந்துள்து? உதாகங்கள், னெப்பானள், ஆற்ல் ஆகினயற்ின் யிமயாசி 

கடுமநனாக உனர்ந்தினந்தமத யமங்கல் க்க சீர்தினத்தங்கால் ன் சரிபசய்ன 

னடினயில்ம? அடிப்மட யிமவுகள் காபணநாக, அதாயது பசன் ஆண்டு பநாத்தயிமப் 

ணயகீ்கம் குமந்தினந்ததால் இந்த ஆண்டில் அதிகரித்துள்து, அது சரினாகி யிடும் ன்றும், 

இக்குநதி பசய்னப்டும் ணயகீ்கம் குித்து இந்தினா ச்சரிக்மகனாக இனக்க தயண்டும் 

ன்றும் ஆய்யிக்மக கூறுகிது. 

 பனந்பதாற்றுதானால் சுகாதாபத் தும நிக தநாசநாகப் ாதிக்கப்ட்டதால் 2019-20ல் 

சுகாதாபத் துமக்கா பசவு 2.73 இட்சம் தகாடி னொானில் இனந்து 4.72 இட்சம் 

தகாடினாகக் கிட்டத்தட்ட 73 யிளக்காடு உனர்த்தப்ட்டதாகக் குிப்ிடுகிது பானாதாப 

ஆய்யிக்மக. 2,87,000 தகாடி னொாய் திட்ட நதிப்டீ்டில் குடிீர் யமங்கும் ஜல்ஜயீன் 

திட்டத்திற்கா எதுக்கீடும் சுகாதாபத் துமனில் தசர்க்கப்ட்டதன் னெதந 4.72 இட்சம் 

தகாடினாக நிமகனயில் ஊதிப் பனக்கிக் காட்டப்ட்டது ன்மதக் குிப்ிட்டாக தயண்டும்.  

ிதித்தும, ரினல் ஸ்தடட், பாது ிர்யாகப் ிரிவுகள் தற்தாது தகாயிட்-19 பனந்பதாற்றுக்கு 

னந்மதன ிமகம யிட அதிக யர்ச்சி பற்றுள்தாகவும், சுற்றுா, ஏட்டல் தான் 

துமகமத் தயிப பனம்ாா துமகள் தகாயிட் தாக்கத்திற்கு னந்மதன ிமமனக் 

காட்டிலும் யர்ச்சி கண்டுள்தாகவும் பானாதாப ஆய்யிக்மகனில் குிப்ிடப்ட்டுள்து. 

2021-22 ிதிிம அிக்மகனில் னந்மதன ஆண்மட யிட 30 யிளக்காடு கூடுதாக னொ.5.54 

ட்சம் தகாடிக்கு னதலீட்டுச் பசவுகள் தநற்பகாள்ப்டும்  யாக்குறுதி அிக்கப்ட்டது. 

ஆால் 2021-22 ிதினாண்டின் ப்பல்-யம்ர் காகட்டத்தில், நத்தின அபசின் னெதச் பசவு 

னந்மதன ிதினாண்மட யிட 13.5% நட்டுதந உனர்ந்துள்து, இது நதிப்டீுகில் 54 யிளக்காடு 

சரிமயக் குிக்கிது. ஆால் னெதச் பசயின் பனம்குதி ஆண்டின் இபண்டாம் ாதினில் 

பசய்னப்டுயதாகக் கூறுகிது பானாதாப ஆய்யிக்மக. . 
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அபசு தகர்வு யலுயாக உள்தாகவும், ஆால் தினார் தகர்வு இன்னும் பதாற்றுதாய்க்கு 

னந்மதன அயிததன ின்தங்கினேள்து ன்றும் பானாதாப ஆய்யிக்மக குிப்ிடுகிது. 

அபசின் பநாத்தச் பசயினம் பசன் ஆண்மட யிடக் குமயாக உள்து. 2020-21ஆம் 

ஆண்டிற்கா சுகாதாபத் தும, கல்யி, சனெக ாதுகாப்னத் திட்டங்களுக்கா எதுக்கீடு 

குமந்தினப்தும், நத்தின அபசு அமத்துத் துமகிலும் பசவுகமக் கட்டுப்டுத்துநாறு 

ிர்ப்ந்திப்தும் இங்தக குிப்ிடத்தக்கது. 

கடந்த ஆண்டு பயினிடப்ட்ட பானாதாப ஆய்யிக்மகனில் 2021-22 ிதினாண்டில் இந்தினப் 

பானாதாபம் 11 யிளக்காடு யர்ச்சி பறும்  நதிப்ிடப்ட்டினந்தது ஆால் னள்ினினல் 

அமநச்சகம் பயினிட்ட னதல் நதிப்டீுகில் 2021-22இல் இந்தினப் பானாதாபத்தின் 

யர்ச்சி 9.2 யிளக்காடாக இனக்கும்  நதிப்ிடப்ட்டுள்து. தநலும் அபசின் இறுதி தகர்வுச் 

பசயினம், தினார் துமனின் இறுதி தகர்வுச் பசயினம் பசன் ஆண்மட யிடக் 

குமயாக உள்து. 

அபசு 2021-22 ிதிிம அிக்மகச் பசயித்மதக் கூடுதாக்கினதுடன், உற்த்தித் தின்நிக்க 

னெதச் பசவுகமனேம் கூடுதாக்கினதாகக் குிப்ிடுகிது பானாதாப ஆய்யிக்மக. 

சாம, இபனில்தயத் துமகம நட்டுதந உள்கட்டமநப்னத் துமகாக அபசு கனதுகிது. 

ல்தயறு உள்கட்டமநப்னப் ிபச்சிமகால் பானாதாப டயடிக்மககள் 

ததக்கநமடந்துள்த தாதும் அபசு எவ்பயான ஆண்டும் உள்கட்டமநப்ம தநம்டுத்துகிதாம் 

ன் பனரில் சாம, இபனில்தயத் துமகில் நட்டுதந னதலீடு பசய்யதாக அியிப்தும், 

அதம  உற்த்தித் தின்நிக்க னதலீடுகள் ப் தாற்றுயதுநா தயதமனைட்டும் 

தயடிக்மகனா தகிக்கூத்து யாடிக்மகனாகி யிட்டது.  

 2021-22ஆம் ஆண்டிலும் பானாதாப ஆதபவு அிக்கும் யிதத்தில் ணப் னமக்கத்மதக் 

கூடுதாக்கினதாகவும், உற்த்தினேடன் இமணக்கப்ட்ட ஊக்கத்பதாமக, கடன் உத்தபயாதத் 

திட்டங்கள், ற்றுநதிக்கு உந்துதல் அிக்கும் னனற்சிகம தநற்பகாள்யதாகவும் கூறும் 

பானாதாப ஆய்யிக்மக 2022-23இல் இந்தினப் பானாதாபம் 8 னதல் 8.5 யிளக்காடு யமப 

யர்ச்சி பறும்  நதிப்ிட்டுள்து. இந்தின அபசின் ிதிப் ற்ாக்கும, 2021 ப்பல் னதல் 

யம்ர் யமபனிா காகட்டத்தில் ிதிிம நதிப்டீ்டு இக்குகில் 46.2 யிளக்காடு 

ன்றும், 2021-22இல் அபசின் யனயாய் யலுயா நீபளச்சி பற்தால் அபசு தது 

இக்குகமச் சிப்ாக ட்டுயதுடன், ிதி ஆதபயித்து னெத பசயிங்கமனேம் 

உனர்த்த னடினேம் ன்றும் குிப்ிட்டுள்து.. 
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தயமனின்மந யிகிதம் டிப்டினாகக் குமந்து 2020-21ஆம் ஆண்டின் 4ஆம் காாண்டில் 9.3 

சதயதீத்மத ட்டினது ன்று பானாதாப ஆய்யிக்மகனில் கூப்ட்ட தாதும் அதிகரித்து 

யனம் தயமனின்மந என ிபச்சிமனாகதய அிந்ததற்கப்டயில்ம. 

நகாத்நா காந்தி ததசின ஊபக தயமயாய்ப்னத் திட்டத்தின் தறு ாள் தயமகளுக்கா 

ததமய யமங்கம யிட அதிகரித்துள் தாதும் உரின அயில் தயமயாய்ப்னகம 

உனயாக்காததாலும், ிதிப் ற்ாக்குமனாலும் ல்தயறு நாிங்கில் நக்கள் 

ாதிக்கப்ட்டர். ஆால் பானாதாப ஆய்யிக்மகதனா தக்க அயில் ிதினிக்கப்ட்டு 

தயமயாய்ப்னகள் உனயாக்கப்ட்டதாகதய குிப்ிடுகிது.  

தநற்கு யங்காம், நத்தினப் ிபததசம், எடிசா, கீார் தான்  னம்பனர்ந்த 

பதாமிார்கின் னெ நாிங்கில் 2021ஆம் ஆண்டின் பனம்ாா நாதங்கில் 

தறுாள் தயமயாய்ப்ன பற்யர்கின் ண்ணிக்மக 2020இல் இனந்த அமய யிடக் 

குமயாக உள்தாகவும், னம்பனர்ந்த பதாமிார்கம அதிகம் பகாண்ட ஞ்சாப், 

நகாபாஷ்டிபா, கர்ாடகா, தநிழ்ாடு ஆகின நாிங்கில் தறுாள் தயமயாய்ப்னக்கா 

ததமய 2020ஆம் ஆண்மட யிட 2021ஆம் ஆண்டில் பனம்ாா நாதங்களுக்கு அதிகநாக 

காணப்ட்டதாகவும், ஆதால் னம்பனர் பதாமிார்களுக்கு தயமப் ிபச்சிம தும் 

காணப்டாதது தாவும் ினானம் கற்ிக்கிது பானாதாப ஆய்யிக்மக. 

தினார்நனம், ங்குயிக்கல் குித்துப் பானாதாப ஆய்யிக்மகனில் ின்யனநாறு 

யியரிக்கப்ட்டுள்து: 

1991 பானாதாபச் சீர்தினத்தங்களுக்குப் ிகு, பாதுத்தும, தினார் தும ற்ின 

சிந்தமனில் நாற்ம் ற்ட்டது. 1991 இமடக்கா ிதிிம அிக்மகனில் னதல் னமனாக 

‘ங்கு யிக்கல்’ ன் பசால் னன்டுத்தப்ட்டது. இனப்ினும், யாஜ்ாய் ிபதநபாக இனந்த 

தாதுதான் ங்குயிக்கல் பகாள்மக ஊக்கம் பற்து, 1999இல் ங்குயிக்கல் தும னதிதாகத் 

பதாடங்கப்ட்டது. 2001இல் ங்குயிக்கலுக்கா னள அமநச்சகநாக அது நாற்ப்ட்டது. 

இந்தக் காகட்டத்தில்தான் அபசுக்குச் பசாந்தநா ிறுயங்கின் னெதாான யிற்ம 

ற்ின கனத்துன பகாள்மக-யியாதத்தின் என குதினாக நாினது 

 இந்தக் காகட்டத்தில்தான் 12 பாதுத்தும ிறுயங்கில் அபசுப் ங்குகள் யிற்கப்ட்ட. 

ங்குயிக்கல் பசனல்னம அடுத்த த்தாண்டுகில் 2004-2014 யமப, இமடயிடாநல் 

பதாடர்ந்து பசய்னப்ட்ட தாதும், கடந்த ந்து ஆண்டுகில் ங்குயிக்கலுக்கு அதிக 
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னக்கினத்துயம் அிக்கப்ட்டுள்து.. 

2014க்குப் ிகு, பாதுத்தும ிறுயங்கின் ங்குகம யிற்று ங்குயிக்கல் பகாள்மக 

னதுப்ிக்கப்ட்டது. னதின, ‘தன்ிமவு பற் இந்தினாமய உனயாக்க யணிகத் பதாமில் 

ிறுயங்கில் பாதுத்தும ங்தகற்ன நறுயமபனம பசய்து அமத்துத் துமகிலும் 

தினார் தும ங்தகற்ம ஊக்குயிக்கும் அயசினம் ற்ட்டது. 

.இந்தப் ின்ணினில், ஆத்நிர்ர் ாபதத்திற்கா னதின பாதுத்தும ிறுயக் 

பகாள்மக ஃிப்பயரி 4, 2021 அன்று அியிக்கப்ட்டது. இக்பகாள்மக பானாதாபத்தின் 

அமத்துத் துமகிலும் பாதுத்தும ிறுயங்கில் அபசின் இனப்மக் குமப்மத 

தாக்கநாகக் பகாண்டுள்து. 

பாதுத்தும ிறுயங்களுக்கா னதின பகாள்மகனின் கீழ், பாதுத்தும ிறுயங்கள் 

னெதாானத் தும, னெதாானநற் தும  இனயமககாகப் ிரிக்கப்ட்டுள்.  

(i) அணு ஆற்ல், யிண்பயி, ாதுகாப்ன; (ii) தாக்குயபத்து, பதாமத்பதாடர்ன; (iii) ஆற்ல், 

பட்தபாினம், ிக்கரி, ி கிநங்கள்; (iv) யங்கி, காப்டீு, ிதிச் தசமயகள் ஆகினமய 

நட்டுதந னெதானத் துமகாக அங்கீகரிக்கப்ட்டுள். 

2016 னதல், 35 பாதுத்தும ிறுயங்கள், துமண ிறுயங்கள், டிி யங்கி 

ஆகினயற்மத் தினார்நனப்டுத்த எப்னதல் தபப்ட்டுள்து.  

தினார்நனம், ங்குயிக்கின் னெம் 1.75 ட்சம் தகாடி னொாய் திபட்ட 2021-22 ிதி ிம 

அிக்மகனில் திட்டநிடப்ட்டினந்தது. ஆால் அபசால் 9,330 தகாடி னொாய் (ஜயரி 24, 2022 

ியபப்டி) நட்டுதந திபட்ட னடிந்தது. சநீத்தில் அினகப்டுத்தப்ட்ட னதின பாதுத்தும 

ிறுயக் பகாள்மகனேம், பசாத்துகமப் ணநாக்கும் அபசின் உத்தினேம் தினார்நனநாக்கம், 

ங்குயிக்கல் சார்ந்த உறுதிப்ாட்மட நீண்டும் உறுதிப்டுத்துகிது. 

னக்கின பசாத்துகமப் ணநாக்கும் திட்டத்தில் இதுயமப, பாதுத்தும ிறுயங்கின் 3,400 

க்கர் ிம், ி பசாத்துகம யிற்கப் ரிந்துமபக்கப்ட்டுள்து. இதற்காகதய ததசின ிப் 

ணநாக்க ிறுயம் உனயாக்கப்ட்டுள்து ப் பனமந பகாள்ளும் ஆய்யிக்மக, ர் 

இந்தினாயின் தினார்நனம் தினார்நன டயடிக்மககளுக்குத் தூண்டுதல் அிக்கும் ன்றும் 

கூினேள்து. 

ஆய்யிக்மகத் தபவுகின் டி பநாத்தப் பானாக்க நதிப்ில் சபக்கு தசமய யரிகின் 

யிகிதம் 2.6 யிளக்காட்டிினந்து 2.8 யிளக்காடாக உனர்ந்துள்து, பனிறுய யரி 3.3 

யிளக்காட்டிினந்து 2.5 யிளக்காடாகக் குமந்துள்து. 
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இந்தினாயின் னெதச் சந்மதகள் சிப்னச் பசனல்ட்டதாகப் தாற்றும் பானாதாப 

ஆய்யிக்மக ங்குச் சந்மதகின் ஊகப்பனக்கத்மத உண்மநனா பானாதாப 

டயடிக்மககில் ற்ட்ட உனர்வு தால் பநச்சினேள்து. குஜபாத்தில் உள் சர்யததச 

ிதிச்தசமய மநனத்தில் அமநந்துள் அகுகளுக்கு யமங்கப்ட்டுள் ல்தயறு யரிச் 

சலுமககள் குித்தும் பானாதாப ஆய்யிக்மகனில் குிப்ிடப்ட்டுள்து. 

ட்டினிடப்ட்ட யணிக யங்கிகின் பநாத்த யாபாக் கடன் 2018-19இல் 7.5 யிளக்காடாக 

இனந்தது 2020இல் 6.5 யிளக்காடாகக் குமந்துள்தாகவும் இந்தினாயில் 70 யிளக்காட்டினக்கு 

இன னம தகாயிட் தடுப்ன நனந்து அிக்கப்ட்டுள்தாகவும் குிப்ிடுகிது பானாதாப 

ஆய்யிக்மக. 

சீா, ஜப்ான் நற்றும் சுயிட்சர்ாந்திற்கு அடுத்தடினாக உகயில் அந்ினச் பசாயணி 

இனப்னகள் அதிகம் மயத்தினக்கும் ாடுகில் ான்காம் இடத்தில் இந்தினா உள்து ப் 

பனநிதம் பகாள்ளும் பானாதாப ஆய்யிக்மக எட்டுபநாத்தநாக, இந்தினாயின் தரினல் 

பானாதாப ிமத் தன்மநக்கா குிகாட்டிகள், 2022-23ஆம் ஆண்டின் சயால்கம 

திர்பகாள்ளும் யமகனில் இந்தினப் பானாதாபம் சிப்ாக உள்து ன்று கூினேள்து.  

பனந்பதாற்ால் தூண்டப்ட்ட பானாதாப நந்திம தயண்டமக் குமத்தினப்ினும் 

அமத தயண்டல்சார் ிபச்சிமனாகப் ார்ப்து சரினன்று ன்று கூறுயதன் னெம் 

பானாதாபத்தின் ிகப தயண்டில் காணப்டும் ற்ாக்கும ஆய்யிக்மகனால் 

னக்கணிக்கப்ட்டுள்து. 

இந்தினாயில் பானாதாபச் சநநின்மந தகாயிட்-19 தாக்கத்துக்கு னந்மதன ிமமனக் 

காட்டிலும் தநலும் உனர்ந்துள்து. நக்கின் யனயானேம், யாங்கும் தினும் 

யழீ்ச்சினமடந்துள்து. தயமனின்மந, யறுமந, ட்டிி அதிகரித்துள்து. இத்தமகன 

ிபச்சிமகின் இனப்மதன பானாதாப ஆய்யிக்மக அங்கீகரிக்கயில்ம. 

ிபச்சிமகமப் ிபச்சிமகாக அங்கீகரித்தால்தாத அயற்ிற்கா திர்வுகம 

பறுயதற்கா யமினமகம தாக்கி னன்த னடினேம்? ிபச்சிமகம னெடிநமத்து 

இந்தினப் பானாதாபம் யண்ணநனநாக உள்து ன்து தான் சித்திபத்மத யமங்கும் இந்தப் 

பானாதாப ஆய்யிக்மக யமக்கம் தால் சரினா பகாள்மக உனயாக்கத்திற்கா 

திமசகாட்டமனேம், சரினா திட்டங்கமச் பசனல்டுத்துயதற்கா யமிகாட்டுதமனேம் 

யமங்கத் தயி யிட்டது. 
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இந்தின என்ினத்தின் ிதிிம அிக்மக 2022-23 

சநந்தா 

2022-23 ிதினாண்டுக்கா இந்தின என்ினத்தின் ிதிிம அிக்மகமன ிதினமநச்சர் ிர்நா 

சீதாபாநன் 2022, ஃிப்பயரி 1இல் தாக்கல் பசய்தார். 

ிதிிம அிக்மகனில் அபசு அடுத்த ிதினாண்டில் தன் திட்டங்கமச் பசனல்டுத்த 

எட்டுபநாத்தநாகவும் துமயாரினாகவும் வ்யவு ிதிஎதுக்கீடு பசய்னவுள்து, அதற்கா 

யனயாமன வ்யாறு பவுள்து ன்து குித்த நதிப்டீுகம பயினிட தயண்டினது 

அயசினம். அத்துடன் பசன் ிதினாண்டில் அிக்கப்ட்ட யாக்குறுதிகில் வ்யவு 

ிமதயற்ப்ட்டுள்து, திட்டங்கம சரினாக ிமதயற் னடினாயிடில் அதற்கா 

காபணங்கள் ன் ன்மதனேம் அபசு பதிவுடுத்துயது ம் னக்கும். அவ்யாில்ாநல் 

ாஜக அபசு தன் ததால்யிகமனேம், இனாமநமனனேம் நமக்கவும், இன்மன 

ிபச்சிமகிினந்து நக்கின் கயத்மதத் திமசதினப்வும் பதாமதாக்குத் திட்டங்கள் 

ன் பனரில் ீட்டி னமக்குயதன் னெம் தன் சந்தர்ப்யாத அபசினமக் காக்க னடினாது. 

இன்மக்கு நக்கள் திர்பகாள்ளும் ிபச்சிமகமனேம், இடர்ாடுகமனேம் கண்டு 

பகாள்ாதயர்கள் 25 ஆண்டு பதாமதாக்குப் ார்மயனேடன் திட்டங்கம யகுத்து 

அியித்துள்பாம், அமத ானம் ம்தயண்டுநாம்! இந்த ஆண்டில் ாங்கள் துவுதந 
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பசய்னப் தாயதில்ம ன்திினந்து திமசதினப் டத்தப்டும் கண்துமடப்ன ாடகம்தான் 

இது. 

இந்தினாயின் 100ஆயது சுதந்திப தித்மதக் னன்தாக்கி, ீண்டகாத் திட்டங்களுக்காக ான்கு 

னக்கினத் துமகளுக்கு னன்னுரிமந அிக்கப்டும் ன்று ிதினமநச்சர் அியித்துள்ார். 

அமயனாய: ிபதநர் கதிசக்தி, அமயமபனேம் உள்டக்கின யர்ச்சி, உற்த்தி தநம்ாடு, 

னதலீடு, னதின யாய்ப்னகள், காிமச் பசனல்ாடாக ரினாற்ல் திட்டம், னதலீட்டிற்கா 

ிதி. 

2022-23 ிதினாண்டிற்கா, னெதச் பசயித்திற்கு பசன் ஆண்மடயிட 35.4% கூடுதாக னொ. 

7.5 இட்சம் தகாடி ிதி எதுக்கப்டும் ன்று அியிக்கப்ட்டுள்து. பசன் ஆண்டிலும் இதத 

தால் னெதச் பசயிற்கு 34% கூடுதாக எதுக்கீடு பசய்னப்டும்  யாக்குறுதி 

அிக்கப்ட்ட தாதிலும் அதில் 50 யிளக்காட்டிற்கும் குமயாகதய எதுக்கீடு 

பசய்னப்ட்டுள்து னும் தாது, யனம் ிதினாண்டில் 35.4% கூடுதாக னெதச் 

பசயித்திற்கு எதுக்கீடு பசய்னப்டும் ன்தற்கு ந்த உத்தபயாதனம் இல்ம. 2021-22 

ிதினாண்டின் னெதச் பசயித்தின் தினத்தின நதிப்டீு னொ. 6.03 ட்சம் தகாடினாக 

உனர்த்தப்ட்டுள்து. இதில் ர் இந்தினாயின் ிலுமயனிலுள் கடன்பதாமக னொ. 51,971 

தகாடினேம் அடங்கும். இமத வ்யிதத்தில் னெதச் பசவு  ற்றுக் பகாள் னடினேம்?. 

 

2021-22 ிதினாண்டிற்கா பசயிம் னொ.34.83 இட்சம் தகாடினாக நதிப்டீு பசய்னப்ட்ட 

ிமனில் தினத்தின நதிப்டீுகில் னொ.37.70 ட்சம் தகாடினாக உனர்த்தப்ட்டுள்து. 2021-22ன் 

ப்பல்-யம்ர் காக்கட்டத்தில் அபசு தநற்பகாண்ட பநாத்த பசயிம் நதிப்டீு 

பசய்னப்ட்டதில் 60 யிளக்காட்டிற்கு குமயாகவும், இதத காக்கட்டத்தில் அதற்கு னந்மதன 

ஆண்டில் பசய்னப்ட்ட பசயித்மத யிடக் குமயாகவும் உள் ிமனில் இன 

நாதங்கில் ஞ்சின பதாமக னளயதும் பசவு பசய்னப்டும் ன்து ம்த்தகுந்ததாய் 

இல்ம. 

 2022-23ஆம் ிதினாண்டிற்கா பநாத்தச் பசயிம் னொ.39.45 இட்சம் தகாடினாக 

நதிப்ிடப்ட்டுள்து. 2022-23-ல் கடன் தயிர்த்த பநாத்த யபவுகள் னொ.22.84 ட்சம் தகாடினாக 

இனக்கும் வும் நதிப்ிடப்ட்டுள்து. 2022-23-ம் ிதினாண்டின் பசயிங்களுக்காக, நத்தின 

அபசு னொ.11.6 இட்சம் தகாடி கடன் யாங்க உள்தாகவும் பதரியிக்கப்ட்டுள்து.  



                                             உரிமநத் தநிழ்த் ததசம்| ஃிப்பயரி 2022   38 

                                                                  திவு ண் :R.Dis. No. 1964/2014 

2022-23ஆம் ிதினாண்டிற்கா அபசின் பநாத்த யனயானில் யரியனயாய் 58 யிளக்காடும் 

ங்குயிக்கல் 2 யிளக்காடும், யரினில்ா யனயாய் 5 யிளக்காடும், கடன் 35 

யிளக்காடும் இனக்கும்  நதிப்ிடப்ட்டுள்து.. 

 

டப்ன ிதினாண்டில் ிதிப் ற்ாக்கும நதிப்ிடப்ட்ட 6.8 யிளக்காட்மட யிட 0.1 

யிளக்காடு கூடுதாக 6.9% உனனம் த் தினத்தப்ட்டுள்து. ிதினாண்டு 2022-23இல் 

ிதிப் ற்ாக்கும 6.4 யிளக்காடாக இனக்கும்  நதிப்ிடப்ட்டுள்து, இது 2025 -

26க்குள் 4.5 யிளக்காட்டிற்கும் குமயாக ிதிப் ற்ாக்குமமனக் குமக்கும் ிதி 

எனங்கிமணப்ிற்கு யமியகுக்கும் வும் அியிக்கப்ட்டுள்து.. 

 

25 ஆண்டு பதாமதாக்குப் ார்மயனேடன்  திட்டங்கம அினகப்டுத்தின ாஜக 

அபசு ற்பகதய பசனல்ாட்டில் உள் திட்டங்களுக்கா ிதி எதுக்கீடுகமக் குமத்து 

தன் நக்கள்யிதபாதப் தாக்மக நீண்டும் என னம உறுதிப்டுத்தினேள்து. 

நகாத்நா காந்தி ததசின ஊபக தயமயாய்ப்னத் திட்டத்மத கர்ப்னங்கிலும் 

மடனமடுத்த தயண்டும் ப் ல்தயறு தபப்ிினந்தும் தகாரிக்மக 

னன்மயக்கப்ட்ட தாதும் அமத அட்சினம் பசய்த ாஜக அபசு பசன் ிதினாண்மட 

யிட 34.2 யிளக்காடு குமத்து 73,000 தகாடி னொாய் நட்டுதந எதுக்கீடு பசய்துள்து.. 

 

 டப்ன ிதினாண்டில் தினத்தப்ட்ட நதிப்ீடுகில் உணவு, உபம், பட்தபாினப் 

பானட்களுக்கு நத்தின அபசு தனம் நாினம் னொ. 4,33,108 தகாடினாக 39% குமந்துள்து. 

2022-23 ிதினாண்டிற்கா நதிப்ீடுகில் இந்த நாினம் தநலும் 27% குமக்கப்ட்டு 

னொ.3,17,866 தகாடி நட்டுதந எதுக்கீடு பசய்னப்டும் ன்று ின நக்கம யஞ்சித்துள்து 

ாஜக அபசு. உப நாினம் 2021 -22ஆம் ஆண்டின் தினத்தப்ட்ட நதிப்ீடுகம யிட 25 

யிளக்காடு குமக்கப்ட்டுள்து. உணவு நாினம் 28 யிளக்காடு குமக்கப்ட்டுள்து. 

பட்தபாினத்திற்கா நாினம் 10 யிளக்காடு குமக்கப்ட்டுள்து. கிபாந தநம்ாட்டுத் 

துமக்கா எதுக்கீட்டில் 0.31 யிளக்காடு சரிவு ற்ட்டுள்து. சுகாதாபத் துமக்கு 

பசன் ஆண்மட யிட 0.8 யிளக்காடு நட்டுதந கூடுதாக எதுக்கப்ட்டுள்து. 

எட்டுபநாத்தநாக, யியசான ஆபாய்ச்சி, கால்மட யர்ப்ன நற்றும் நீன்யம் உள்ிட்ட 
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தயாண்துமக்கு 2021-22இல் ₹1.35 இட்சம் தகாடி எதுக்கீடு பசய்னப்ட்டினந்தது. 2022-23இல் 

தயாண்துமக்கு பசன் ஆண்மட யிட பயறும் 2 யிளக்காடு கூடுதாக ₹1.38 ட்சம் தகாடி 

எதுக்கீடு பசய்னப்ட்டுள்து. 

னிர்க் காப்டீ்டுத் திட்டத்திற்கு 3 யிளக்காடு குமயாக எதுக்கீடு பசய்னப்ட்டுள்து. ிபதந 

நந்திரி ஃசல் நீா தனாஜா காப்டீ்டுத் திட்டத்திற்கு 43 யிளக்காடு குமயாக 

எதுக்கப்ட்டுள்து. ததசின உணவு ாதுகாப்னச் சட்டத்தின் கீழ் உணவு தாினக் பகாள்னதலுக்கு 

20 யிளக்காடு குமயாக எதுக்கீடு பசய்னப்ட்டுள்து. ிபதந நந்திரி தயமயாய்ப்ன 

உனயாக்கும் திட்டத்திற்கு 15 யிளக்காடு குமயாக எதுக்கப்ட்டுள்து.. 

 

2021-22 ிதினாண்டில் ங்குயிக்கல் னெம் 1.75 ட்சம் தகாடி திபட்டப்டும்  இக்கு 

ிர்ணனிக்கப்ட்ட ிமனில் நத்தின அபசால் பயறும் 9,364 தகாடி னொாய் நட்டுதந 

திபட்ட னடிந்தது நகிழ்ச்சினா பசய்தி ன் தாதும், தினத்தப்ட்ட நதிப்ீடுகில் 

ங்குயிக்கல் இக்கு 78,000 தகாடி னொானாகக் குமக்கப்ட்டுள்து. 2022-23இல் 

ங்குயிக்கல் னெம் 65,000 தகாடி னொாய் திபட்டப்டும்  நதிப்ிடப்ட்டுள்து. 

 

பானாதாபத்தில் எட்டுபநாத்த னதலீடுகம ஊக்குயிப்தில் நாிங்களுக்கு உதய 2022-

23இல்  னொ.1 இட்சம் தகாடி எதுக்கீடு பசய்னப்ட்டு 50 ஆண்டுகளுக்கு யட்டினில்ாக் கடன்கள் 

அிக்கப்டும்  அியிக்கப்ட்டுள்து. இந்த ிதி எதுக்கீடு னக்கினநாக ிபதநரின் 'கதிசக்தி' 

திட்டத்திற்தக னன்டுத்தப்டும் ன்து குிப்ிடத்தக்கது. இது குித்து கனத்து பதரியித்த 

தநிழ்ாட்டின் ிதினமநச்சர் ி.டி.ஆர். மிதயல் தினாகபாஜன், என்ின அபசு நாிங்களுக்கு 

அித்து யந்த திட்ட ிதிகமனேம், நாினங்கமனேம் குமத்தத இத்தமகன திட்டத்மத 

உனயாக்கினினப்தாகக் கூினேள்ார். சநீ காங்கில் நத்தின அபசு னெதச் பசவுகம 

கூடுதாகக் காண்ிக்க யனயாய்ச் பசயிங்கமக் குமத்து ிதிிம அிக்மகனில் 

ஆக்கயமிக் கணக்கீட்டு னமமன (creative accounting) ின்ற்றுயதாகவும் குிப்ிட்டுள்ார்.. 

 

நாிங்கின் ிதிப்ற்ாக்குமக்கா யபம்ன 4 யிளக்காடாக உனர்த்தப்ட்டுள்து. அதில் 0.5 

யிளக்காடு… நின்தும சீர்தினத்தங்கம தநற்பகாள் தயண்டும் ன் ிந்தமக்குட்ட்டது. 

நாிங்கின் உரிமநகம அகரிக்கும் யிதநாக, எதப ாடு எதப ஆயணப் திவு’ ன் 
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திட்டத்தின் கீழ் அமத்து ி ஆயணங்களும் டிஜிட்டல் னமனில் தநாண்மந 

பசய்னப்டும்  அியிக்கப்ட்டுள்து. 

சிறு குறு டுத்தப ிறுயங்களுக்கு அயசபகாக் கடன் உத்தபயாதத் திட்டத்திற்கு (ECLGS) 

னொ.50,000 தகாடி உனர்த்தப்ட்டு பநாத்தம் னொ. 5 ட்சம் தகாடினாக யிரிவுடுத்தப்டும் ன்றும், 

இத்திட்டம் 2023ஆம் ஆண்டு நார்ச்சு யமப ீட்டிக்கப்டவுள்து. கூடுதாக எதுக்கீடு 

பசய்னப்ட்டுள் 50,000 தகாடி னொாய் உணயகம், சுற்றுா சார்ந்த தசமயத் துமகளுக்கு 

நட்டுதந அிக்கப்டும். சிறு, குறு ிறுயங்ளுக்கா கடன் உத்தபயாத அக்கட்டமனின் 

(CGTMSE) கீழ் சிறு குறு ிறுயங்களுக்கு னொ. 2 இட்சம் தகாடி கூடுதல் கடன் யமங்கப்டும் 

 அியிக்கப்ட்டுள்து. சிறு குறு டுத்தப ிறுயங்கள் குித்து தநற்பகாள்ப்ட்ட என 

கணக்பகடுப்ில் 75 யிளக்காட்டிர் நத்தின அபசின் திட்டங்கின் கீழ் கடன் பறுயது நிகக் 

கடிநாக உள்தாகதய திித்துள்ர் ன்து இங்கு குிப்ிடத்தக்கது. 

2022-23இல் ததசின படுஞ்சாமக் கட்டமநப்ன 25,000 கிதா நீட்டர் பதாமவுக்கு 

யிரியாக்கப்டும். ததசின படுஞ்சாமக் கட்டமநப்ன யிரியாக்கத்திற்கா னொ.20,000 தகாடி 

திபட்டப்டும்  அியிக்கப்ட்டுள்து. 

 

1.5 இட்சம் அஞ்சல் அலுயக தசநிப்கங்கள் னகமந யங்கி அமநப்னக்குள் 

பகாண்டுயபப்ட்டு யங்கிகளுக்கிமடனிா ரியர்த்தம ிமநடுத்தப்டும் ன்றும் 

இதன்னெம் ங்கினந்தும் அஞ்சகக் கணக்குகம இனக்கிக் பகாள்ாம் ன்றும் 

அியிக்கப்ட்டுள்து  

ற்றுநதிமன ஊக்குயிக்க சிப்னப் பானாதாப நண்டங்கில் நாிங்கமனேம் 

ங்குதாபபர்காக்க சிப்னப் பானாதாப நண்டங்கள் சட்டத்துக்கு நாற்ாக னதின சட்டங்கள் 

பகாண்டுயபப்டவுள்.  

2022-23 உள்ாட்டுத் பதாமில்தட்ம் நற்றும் தின் உனர்வுக்கு கயாஜ் திட்டத்தின் கீழ் 2,000 

கிதா நீட்டர் இபனில்தய கட்டமநப்ன பகாண்டுயபப்டும் வும், அடுத்த 3 ஆண்டுகில் 400 

னதின தமனம ’யந்தத ாபதம்’ பனில்கள் தனாரிக்கப்டும் வும் அியிக்கப்ட்டுள்து. 

உள்ளூர் யர்த்தகம் நற்றும் யிிதனாகச் சங்கிிக்கு உதவும் யமகனில், என இபனில் ிமனம், 

என பானள் ன் பகாள்மக மடனமப்டுத்தப்டும் ன்றும், அடுத்த 3 ஆண்டுகில் 

ன்நாதிரி சபக்குப் தாக்குயபத்துக்கா 100 ிம் கதிசக்தி சபக்கு னமனங்கள் 
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உனயாக்கப்டும் ன்றும் யாக்குறுதி அிக்கப்ட்டுள்து. 

2022-23இல் ாதுகாப்னத் துமக்கா னெதக் பகாள்னதில் உள்ாட்டுத் பதாமில் 

ிறுயங்கிடநினந்து 68% பகாள்னதல் பசய்ன இக்கு ிர்ணனிக்கப்ட்டுள்து.  

ாடு னளயதும் இபசானக் கப்ற் இனற்மக தயாண்மந தநம்டுத்தப்டும். கங்மக 

தினின் குறுக்தக 5 கிதாநீட்டர் அக யமித்தடத்தின் யியசான ிங்கில் னதில் 

இத்திட்டம் பசனல்டுத்தப்டும்  அியிக்கப்ட்டுள்து. கடந்த ஆண்டு இனற்மக 

யியசானத்மத ஊக்குயிப்தற்கா பம்பகத் கிரிரி யிகாஸ் தனாஜா திட்டத்திற்கு ₹450 தகாடி 

(2021-22 ட்பஜட் நதிப்டீு) எதுக்கப்ட்டது, ஆால் தினத்தப்ட்ட நதிப்டீுகின் டி அந்த 

ஆண்டில் பயறும் ₹100 தகாடி நட்டுதந பசயிடப்ட்டுள்து. தற்தாது அத்திட்டம் உற்த்தித் 

திமனேம் யியசானிகின் யனநாத்மதனேம் தநம்டுத்துயமத தாக்கநாகக் பகாண்ட 

பாஷ்ட்ரின கிரிரி யிகாஸ் தனாஜா ன் குமடத் திட்டத்தின் கீழ் இமணக்கப்ட்டதிினந்து 

2022-23ஆம் ஆண்டில் இந்தத் திட்டத்துக்கு வ்யவு பப்ட்டது ன்து பதியாகத் 

பதரினயில்ம.  

 உதனம், இ-ஷ்பம், ன்சிஸ் நற்றும் அசீம் (ASEEM) இமணனதங்கள் என்ாக 

இமணக்கப்டவுள்.  

ிபதநரின் இ-யித்னா திட்டத்தின் ‘என யகுப்ன -- என டி.யி தசல்’ அமத்து நாி 

பநாமிகிலும் எிபப்னநாறு 200 டி.யி தசல்காக யிரிவுடுத்தப்டும் ன்றும் டிஜிட்டல் 

ல்கமக்கமகம் ற்டுத்தப்டும் ன்றும் யாக்குறுதி அிக்கப்ட்டுள்து.. 

 

 யடீுகளுக்குக் குடிீர்க் குமாய் இமணப்ன யமங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2022-23ஆம்  ஆண்டில் 3.8 

தகாடி யடீுகளுக்கு இமணப்ன யமங்க னொ.60,000 தகாடி எதுக்கப்ட்டுள்து. 

ாபத் பட் திட்டத்தின் னெம் அமத்துக் கிபாநங்கிலும் இமணன யசதி கிமடக்கும்டி 

பசய்னப்டும் ன்றும், 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் அமத்துக் கிபாநங்களுக்கும் இமணன யசதி 

கிமடக்க யமியமக பசய்னப்டும் ன்றும் அியிக்கப்ட்டுள்து.. 

 ிபதநரின் யடீ்டு யசதித் திட்டத்தின் கீழ் 2022-23ஆம் ஆண்டில் 80 இட்சம் யடீுகள் கட்டி 

னடிக்க பயறும் னொ.48,000 தகாடி எதுக்கப்ட்டுள்து. 

நின்ணுச் சில்லுகள் பானத்தின நின்– கடவுச்சிட்மடகள் அினகப்டுத்தப்ட்டுள். 

சுமநக் கட்டமநப்னத் திட்டங்களுக்கு ிதி திபட்ட சுமந ிதிப் த்திபங்கள் பயினிடப்டும் 
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ன்றும் 2022-23 னதல் இந்தினத் தமமந யங்கினின் டிஜிட்டல் நின்ந னொாய் 

அினகப்டுத்தப்டும் ன்றும் அியிக்கப்ட்டுள்து. 

னிர் யமககம நதிப்டீு பசய்னவும், ி ஆயணங்கமச் சரிார்க்கவும், னச்சிக் 

பகால்ிகின் னன்ாட்மடக் கண்காணிக்கவும் ’ட்தபான்’ பதாமில்தட்ம் னன்டுத்தப்டும் 

 அியிக்கப்ட்டுள்து.  

யியசான ிங்கில் அறுயமடக்குப் ின் யியசானக் கமிவுகம ரிக்காநல் உனிரி 

உனண்மடகாக நாற்ி, அல்நின் ிமனங்கில் ஆண்டுக்கு 38 நில்ினன் பநட்ரிக் டன் 

கரினநி யானேமயக் குமக்க 5-7% உனிரி உனண்மடகள் இமண ரிபானாகப் 

னன்டுத்தப்டும்  அியிக்கப்ட்டுள்து. 

யிஜிசி (AVGC) ஊக்குயிப்னக் குள: அிதநரன், யிரூயல் பக்ட்ஸ், யிமனாட்டு நற்றும் 

காநிக்ஸ்  ஆகினயற்ின் ஊக்குயிப்னக்கு இத்துமனில் திக் குள உனயாக்கப்டும்  

அியிக்கப்ட்டுள்து. 

 

 குஜபாத் சர்யததச ிதித் பதாமில்தட் கபத்தில், பயிாட்டுப் ல்கல்கமக்கமகங்கள் நற்றும் 

கல்யி ிறுயங்கள் பதாடங்க அனுநதிக்கப்டும் ன்றும், னசல்களுக்குக் குித்த காத்திற்குள் 

தீர்வு காண துயாக சர்யததசப் னசல் தீர்வு மநனம் அமநக்கப்டும் ன்றும் 

அியிக்கப்ட்டுள்து. இந்தினாயின் யரிப் னகிடநாகச் பசனல்டும் யிதத்தில் குஜபாத் 

சர்யததச ிதித் பதாமில்தட் கபத்தின் பயிாட்டு னதலீட்டார்களுக்கு னற்ிலும் 

யரியிக்கு அிக்கப்ட்டுள்து அங்தக பசனல்டும் ிறுயங்கின் யரி 15 யிளக்காடாகக் 

குமக்கப்ட்டுள்து.. 

 

2022-23ல் 5ஜி அமக்கற்ம ம் மடபறும்  அியிக்கப்ட்டுள்து.  

ாட்டில் 5 பரின திகள் இமணப்னத் திட்டம் பசனல்டுத்தப்டும் ன்று அியிக்கப்ட்டுள்து. 

திீர் இமணப்ன ற்ிப் தசின சுற்றுச்சூமல் தும னன்ாள் அமநச்சர் பஜய்பாம் பதநஷ், 

எனனம் காிம நாற்த்மதக் கட்டுப்டுத்த டயடிக்மககள் டுக்கப்டும்  உறுதி 

அித்து யிட்டு, நறுனம் தபாத்மத ற்டுத்தும் திீர் இமணப்னத் திட்டங்கள் ற்ி 

அியித்து தநாடி அபசு அமிவுப் ாமதனில் பசல்கிது க் குிப்ிட்டுள்ார். 

பதாடக்க ிறுயங்களுக்கா யரிச் சலுமககமப் பறுயதற்கா கா அயகாசனம் 2023ஆம் 
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ஆண்டு நார்ச் 31ஆம் தததி யமப ீட்டிக்கப்ட்டுள்து. 

உற்த்தினேடன் இமணந்த ஊக்கத்பதாமகத் திட்டத்தின் கீழ் 14 துமகில் 60 இட்சம் னதின 

தயமயாய்ப்னகள் உனயாக்கப்டும்  அியிக்கப்ட்டுள்து. உற்த்தினேடன் இமணந்த 

ஊக்கத்பதாமக பனம்ாலும் அதிக தயமயாய்ப்ன அிக்காத னெதச் பசிவு நிகுந்த 

பனிறுயங்களுக்தக அிக்கப்டும் ிமனில் இது பயறும் பயற்று யாய்ச் சயடால் 

அியிப்த. 

கூட்டுவுச் சங்கங்களுக்கா குமந்தட்ச யரி 15 யிளக்காடாகவும், னொ.1 தகாடிக்கு தநல் னொ. 

10 தகாடி யமப பநாத்த யனநாம் உள் கூட்டுவுச் சங்கங்களுக்கா கூடுதல் யரி 7 

யிளக்காடாகவும் குமக்கப்ட்டுள்து. 

நகினக்கு னக்கினத்துயம் அிக்கும் யமகனில் சகி இனக்கம், யாத்சல்னா, ஊட்டச்சத்து 2.0 

ன்கி னென்று திட்டங்கள் அினகப்டுத்தப்டவுள்.. 

 

நாற்றுத் திாிகின் பற்தார்கள் / காப்ார்கின் யாழ்க்மகக் காத்தில், அதாயது 

பற்தார்கள் / காப்ார்கள் 60 யனமத அமடனேம் தாது, அயர்கமச் சார்ந்த நாற்றுத் 

திாிகளுக்குக் காப்டீ்டுத் திட்டத்திினந்து கிமடக்கும் யனடாந்தபத் பதாமக அல்து 

பநாத்தத் பதாமக பற்றுக் பகாள் அனுநதிக்கப்டும். 

நாி அபசு ஊமினர்களுக்கா னதின ஏய்வூதின திட்டத்தின் கீழ் பசலுத்தப்டும் யரிப்ிடித்த 

யபம்ன 10 சதயதீத்திினந்து 14 சதயதீநாக உனர்த்தப்டுகிது. 

31.03.2024 யமப னதிதாகத் பதாடங்கப்டும் உற்த்தி ிறுயங்களுக்கா யரி 15 யிளக்காடாகக் 

குமக்கப்ட்டுள்து. 

 

கிரிப்தடா ாணனங்கில் னதலீடு பசய்யமத தமடபசய்ன ாடாளுநன் நதசாதா துவும் இது 

யமப அினகப்டுத்தப்டாத ிமனில் பநய்ந்ிகர் டிஜிட்டல் பசாத்துக்கின் 

ரியர்த்தமகளுக்கு 30 யிளக்காடு யரி அினகப்டுத்தப்ட்டுள்து. ந்தபயான பநய்ந்ிகர் 

டிஜிட்டல் பசாத்துப் ரிநாற்த்திினந்தும் கிமடக்கும் யனயாய்க்கு 30 சதயதீ யிகிதத்தில் யரி 

யிதிக்கப்டும். பநய்ந்ிகர் டிஜிட்டல் பசாத்துப் ரிநாற்ம் பதாடர்ாக யமங்கப்ட்ட பதாமகக்கு 

என சதயதீ அயிற்கு டிடிஸ் (யனயானிினந்து யரிப்ிடித்தம்) ிடித்தம் பசய்னப்டும். 

ட்டினிப்ட்ட ிறுயங்கின் ங்கு னதலீடுகின் ீண்டகா னெத இாங்கள் நீதா 
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துமண யரி 15 யிளக்காடு உள்து. தற்தாது ட்டினிடப்டாத ிறுயங்கின் ங்கு 

னதலீடுகின் ீண்டகா னெத இாங்கள் நீதா துமண யரினேம் 15 யிளக்காட்டிற்குக் 

குமக்கப்ட்டுள்து 

னதின பதாமில் பதாடங்குயர்களுக்கு ஊக்கம் அிப்தற்காக யனயாய், இாங்கள் நீதா 

துமண யரி யர்த்தக பசயாக அனுநதிக்கப்ட நாட்டாது. 

யணிக தநம்ாட்டு னகயர்களுக்கு யமங்கப்டும் ணப் னன்கின் பநாத்த நதிப்ன னொ. 

20,000க் கடக்கும் தாது யரிப்ிடித்தம் பசய்னப்டும்.. 

 

மகதசி நின்னூக்கிகள், நின்நாற்ி, மகதசி தகநபாவுக்கா தகநபா பன்ஸ் ஆகினயற்ிற்கு 

இக்குநதிச் சலுமககள் அிக்கப்ட்டுள். 

 நின்ணுப் பானட்கள் உற்த்திமன உள்ாட்டில் ஊக்குயிக்க… அணினக் கூடின உகபணங்கள், 

தகட்கும் உகபணங்கள், நின்ணு ஸ்நார்ட் நீட்டர்கள் ஆகினயற்ின் இக்குநதி யரிகள் 

தினத்தினமநக்கப்டும்  பதரியிக்கப்ட்டுள்து. 

 

குமடகள் நீதா இக்குநதி யரி 20 யிளக்காடாக உனர்த்தப்டுகிது. குமடகளுக்கா 

ாகங்களுக்கு யமங்கப்ட்ட சலுமக தினம்ப்பப்டுகிது. இனம்னக் கமிவுகளுக்கு இக்குநதி 

யிக்கிக்கப்டுகிது. துனப்ிடிக்காத ஃகு, இனம்னக் கம்ிகள், உதாகக் கமய ஃகு 

நீதா திர்யரி ீக்கப்ட்டுள்து. 

 பதாமிார்கின் சனெகப் ாதுகாப்ின் நீது வ்யித அக்கமனேம் பசலுத்தாத ாஜக அபசு 

மயப யினாரிகள் நீது அதீத அக்கம காட்டினேள்து. ட்மட தீட்டப்ட்ட மயபங்கள் நற்றும் 

மயபக்கற்கள் நீதா சுங்கத் தீர்மய 5 சதயதீநாகக் குமக்கப்டுகிது. மயபங்கள் நற்றும் 

மகப்ிரிமய ஊக்குயிக்கும் யமகனில்… அறுக்கப்ட்ட மயபங்களுக்கு இக்குநதி 

யரினிினந்து யிக்கு அிக்கப்ட்டுள்து. 

 

அதிகரித்துள் சனெகப் பானாதாப ற்த்தாழ்வுகமக் குமக்க ாஜக அபசு ந்த 

னன்படுப்னம் தநற்பகாள்யில்ம. அபசின் பநாத்த யரி யனயானில் சுற்டினா யரிகின் 

ங்மகக் குமத்து தபடி யரிகின் ங்மக அதிகரித்து ின நக்கள் நீதா யரிச் சுமநமனக் 

குமக்க தயண்டும் ன்து படுங்காநாக இடதுசாரி அமநப்னகால் னன்மயக்கப்டும் 
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தகாரிக்மக. ஆால் ாஜக அபதசா யரினமநப்ில் னற்தாக்கா சீர்தினத்தங்கமக் 

பகாண்டுயபத் தயினேள்து. . 

 

பனிறுயங்கள் நீதா யரிமன உனர்த்தாநல் அயற்ின் நீதா கூடுதல் யரிமன 12 

யிளக்காட்டிினந்து 7 யிளக்காடாகக் குமத்துள்து ாஜக அபசு. 

பநய்ிகர் பசாத்துக்களுக்கு யரியிதித்தினப்து யபதயற்கத்தக்கதத. ஆால் கண்ணுக்பகதிதப 

பனஞ்பசல்யந்தர்கள் க்கச்சக்கநா பசாத்துக்கமக் குயித்துமயத்துள்ர். அயற்ின் நீது 

யரியிதிப்து குித்து ந்தப் தச்சும் இல்ம. பனஞ்பசல்யந்தர்கின் ாதுகாயாக 

பசாத்துயரிமன ீக்கின ாஜக அபசு நீண்டும் பசாத்துயரிமன அினகப்டுத்த யினம்யில்ம. 

பட்தபால், டீசல் யிமமனக் குமப்து குித்தும் ந்த அியிப்னம் இல்ம. . 

 

ஜயரி நாதத்தில் எட்டுபநாத்த சபக்குதசமய யரியசூல் இது யமபனில்ாத அயிற்கு 1,40,986 

தகாடி னொானாக உச்சநமடந்துள்து ப் பனமந பகாண்ட ிதினமநச்சர் நாிங்களுக்கு 

சபக்குதசமய யரி ிதினிமப்டீ்டுத் பதாமகமன ீட்டிப்து குித்து ந்த உத்தபயாதனம் 

அிக்கயில்ம. யியசானிகின் யனயாமன அதிகரிக்க அமத்து யியசான 

யிமபானட்களுக்கும் குமந்தட்ச ஆதபவு யிம அிக்க தயண்டும். ஆால் 

யியசானிகளுக்குக் குமந்தட்ச ஆதபமயக் கூட அிக்காநல் யஞ்சித்துள்து ாஜக அபசு.. 

 

இந்தினாயில் தயமனின்மநப் ிபச்சிம அதிகரித்துள்தத தயிப குமந்தாடில்ம. நக்கள் 

யனயாய்க் குமயால் அயதிப்டுகிார்கள். யிமயாசி உனர்வு நக்கின் யாங்கும் சக்திமன 

தநலும் குமத்துள்து. யிமபயில் யிற்மனாகும் தகர்வுப் பானட்கின் துமக்கா 

தயண்டம ஊக்குயிக்க நக்கின் யாங்கும் சக்திமன உனர்த்தும் யிதத்தில் நக்களுக்குப் ணம் 

பகாடுங்கள்  அத்தும சார்ந்தயர்களும், பானினார்களும் தகாரிக்மக மயத்தினந்தர். 

அதற்கும் பசயிசாய்க்காத ாஜக அபசு நக்களுக்தகா, யியசானிகளுக்தகா, சிறு, குறு 

ிறுயங்களுக்தகா உதயாநல், யமக்கம் தால் யாய்ச்சயடால்கள் பசிந்த ிதிிம 

அிக்மகமனதன அித்துள்து. 

.. 

 



                                             உரிமநத் தநிழ்த் ததசம்| ஃிப்பயரி 2022   46 

                                                                  திவு ண் :R.Dis. No. 1964/2014 

 

க்கின ாடுகள் அமயனின் யரி பினம  

(UN TAX CONVENTION) 

சநந்தா 

சர்யததச அயில் ாடுகளுக்கிமடதன பானாதாப எப்ந்தங்கள் உனயாக்கப்டும் தாது, 

இனனம யரியிதிப்மதத் தயிர்ப்தற்கா உடன்டிக்மககள் தநற்பகாள்ப்டுகின். 

இத்தமகன உடன்டிக்மககள் யனம் ாடுகள் / மம ாடுகின் யரியிதிக்கும் உரிமநமனப் 

ிப்மயனாக உள். பன்ால் பனம்ாலும் இத்தமகன உடன்டிக்மககள் பானாதாப 

எனங்கிமணப்ன, யர்ச்சிக்கா அமநப்ின் யரி நாதிரிமன (OECD Tax Model) அடிப்மடனாகக் 

பகாண்டமய. 

பானாதாப எனங்கிமணப்ன, யர்ச்சிக்கா அமநப்ின் யரி அமநப்ன (OECD Tax Model) 

பனம்ாலும் என ிறுயத்தின் யனயாய் பசன்மடனேம் ாட்டில் யரியிதிப்மத 

அனுநதிக்கிதத (Resident Country Taxing) தயிப அந்ிறுயத்தின் யனயாய் உனயாக்கப்டும் 

ாட்டில் யரியிதிப்மத அனுநதிப்தில்ம. ஆகதய இந்த யரினம யர்ந்த ாடுகளுக்தக 

சாதகநாக அமநந்துள்து. பில் யர்ந்த ாடுகள் பனநயில் னெதத்மத ற்றுநதி 

பசய்னேம் ாடுகாக உள். னெத ற்றுநதினில் கிமடக்கும் யனயாமனப் பறும் யர்ந்த 
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ாடுகத அதன் நீது யரியிதிக்கும் உரிமநமனப் பறுகின். ஆகதய இத்தமகன 

யரினமனால் யனம் / மம ாடுகள் யரியிதிக்கும் உரிமநமன இமப்தால் 

ாதிக்கப்டுகின். இந்தக் குமாட்மடனேம் ாபட்சநா அனுகுனமமனனேம் கமனேம் 

யிதத்தில் க்கின ாடுகள் யரி பினம (UN Tax Convention) உனயாக்கப்ட்டது. இது யனயாய் 

உனயாக்கப்டும் ாட்டிற்கு யரியிதிக்கும் உரிமநமன யமங்குயதால் (Source Country Taxing) 

னெதம் இக்குநதி பசய்னேம் ாடுகள் னெத யனயாய் நீது யரியிதிப்மத அனுநதிக்கிது. 

யரி ீதிக்கா யமனமநப்ன கூறுகிது: .ா. யரி எப்ந்தத்மத உபகங்கும் கமடிடிக்கச் 

பசய்யது சநநா சர்யததச யரி யிதிகள் உண்மநனா ிபதிிதித்துயச் பசனல்னம னெம் 

ிறுயப்ட்டு சட்டப்னர்யநாகப் ிமணக்கப்டுயமத உறுதி பசய்னேம், யரி பதாடர்ா ா 

பினமனாது…  ிறுய யரியிதிப்ன, ிதி பயிப்மடத்தன்மந, யரிீதி ஆகினயற்மச் 

சட்டப்னர்யநாகப் ிமணப்துடன், ாடுகளுக்குச் சநநா தபிமகள் அிக்க னடினேம். 

குமந்மதகின் உரிமநகள் பதாடர்ா எப்ந்தம், சித்திபயமதக்கு திபா எப்ந்தம் தான் 

.ா. எப்ந்தங்கள் சர்யததச எப்ந்தங்காகும், அதில் ாடுகள் மகபனளத்திட்டு, 

அங்கீகரிப்தன் னெம் அமய சர்யததசச் சட்டத்தின் யிதிகளுக்குக் கட்டுப்ட உடன்டுகின். 

அதத தால் .ா பினமமனனேம் அமத்து ாடுகளும் அங்கீகரித்து மடனமப்டுத்த 

தயண்டும். 

கடந்த 100 ஆண்டுகாக, சர்யததச யரி யிதிகள் னதன்மநனாகப் பானாதாப எனங்கிமணப்ன, 

யர்ச்சிக்கா அமநப்ால் (OECD) தீர்நாிக்கப்டுகிது, இது ணக்காப ாடுகின் என சிின 

குள ஆகும்; அயற்ில் உகின் நிகப் பரின யரிப் னகிடங்கள் உள். இந்த அமநப்ன 

பகாண்டுயந்த உகாயின யரினமனால் உபகங்கிலும் உள் ாடுகள் எவ்பயான 

ஆண்டும் $427 ில்ினனுக்கும் அதிகநா யரிமனப் பனிறுய யரி தநாசடி, தினார் யரி 

ய்ப்ன ஆகினயற்ால் இமக்கின். இந்த யரி இமப்னகில் கிட்டத்தட்டப் ாதி அவுக்குப் 

பானாதாப எனங்கிமணப்ன, யர்ச்சிக்கா அமநப்ின் ாடுகத (OECD) பாறுப்ன ன்று 

குப்ாய்யின் னெம் அினப்ட்டுள்து. தற்தாமதன சர்யததச யரியிதிகள் தயம 

பசய்னயில்ம ன்மத அவ்யமநப்ன எப்னக் பகாண்டாலும், அர்த்தனள் சீர்தினத்தங்கம 

யமங்குயதற்கா அதன் சநீத்தின னனற்சிகள் சக்தியாய்ந்த உறுப்ன ாடுகின் அளத்தத்தால் 

ததால்யினமடந்துள். 

ா யரி பினம நிகவும் அயசினநாது. இது ணம்மடத்தயர்களும் 
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சக்தியாய்ந்தயர்களுநா சிரின் யினப்ங்களுக்குப் திாக உபகங்கிலும் உள் ாடுகின் 

ததமயகமப் ிபதிிக்கும்.  

தகாயிட்-19 பானாதாப நந்திமனிினந்து சனெகத்மதக் காப்தற்கா னக்கினப் 

ரிந்துமபகில் என்ாக  உடடினாக யரி பினமகம அமநக்கும் பாறுப்மப் 

பானாதாப எனங்கிமணப்ன, யர்ச்சிக்கா அமநப்ிடநினந்து (OECD) க்கின ாடுகள் 

அமயக்கு (UN) நாற்றுயதற்கு யரி ீதிக்கா யமனமநப்ன அமமப்ன யிடுத்தது. 

க்கின ாடுகின் ிதிப் பாறுப்ன, பயிப்மடத்தன்மந நற்றும் எனமநப்ாடு (FACTI) 

குளயின் னக்கினப் ரிந்துமபகள் ின்யனநறு: .ா. யரி பினமமனச் பசனல்டுத்துதல், 

சர்யததச யரி யிதிகில் தநலும் நாற்ங்கம உனயாக்கும் பானட்டு உடடிப் 

தச்சுயார்த்மத டத்துயதற்காக ததச அபசுகளுக்கிமடதனனா .ா. நன்த்மத உனயாக்குதல். 

சட்டயிதபாத ிதிப் ாய்ச்சல்கள்,  யரி தநாசடி குித்த ததசின பாறுப்னணர்மய 

உனயாக்குயதற்காக .ா.யில் யரியிதிப்ன உரிமநகமக் கண்காணிப்தற்கா என மநனத்மத 

ிறுயதல், பனிறுயங்கள் நீது குமந்தட்சம் 25 யிளக்காடு யரி யிதித்தல் ஆகினமயனேம் 

இப்ரிந்துமபகில்  அடங்கும். 

இந்தியோவின் நிமல 

யரி ீதிக்கா யமனமநப்ன (Tax Justice network) சனெகத்தில் அமயரின் ததமயகளுக்கும் 

சநநா நதிப்மக் பகாடுக்கும் என ீதினா சனதானத்மத உனயாக்குயதற்கு ம் 

யரினமநப்னகளும், ிதி அமநப்னகளும் நிகவும் சக்தியாய்ந்த கனயிகள் ன்று கனதுகிது. யரி 

அமநப்ில் பயிப்மடத் தன்மநமனக் பகாண்டுயபச் சீர்தினத்தங்கம யினேறுத்திப் 

பயாக யிமிப்னணர்வு உனயாக்கும் யிதத்தில் பசனல்ட்டு யனகிது. இந்த அமநப்ன 

இந்தினாயின் பசனல்ாடு குித்து அித்த நதிப்டீுகள் ின்யனநாறு: 

ிதினம இபகசினத்திற்கா குினடீ்டின் தபயரிமசனில் உகயில் இந்தினா 47ஆம் இடத்தில் 

உள்து. யரிப் னகிடங்கால் இந்தினாயிற்கு ஆண்டுததாறும் $16,830,271,368 [டார்] ிதினிமப்ன 

ற்டுகிது. 

இந்தினாயால் நற் ாடுகளுக்கு எவ்பயான ஆண்டும் ற்டும் யரினிமப்ன சுமினம் வும், 

பனிறுய யரிப்னகிடத்திற்கா குினடீு இந்தினாவுக்குப் பானந்தாது வும் யரி 

ீதிக்கா யமனமநப்ன குிப்ிட்டுள்து. 

 


