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11.7

11.6.1.  வறுறேயின நச்சு சூழற்சிறய 
உற்டத்தல்

அளிபபு ்பககத்தில் வறுடையின் நச்சு 
சுைற்சி குடறவான  தசமிபபு ைற்றும் 
குடறவான முதலீடடினால் இயஙகத் 
துவஙகுகிறது.  ஆகதவ பின்தஙகிய நாடுகளில் 
முதலீடடையும்  மூலதன ஆககத்டதயும் 
அதிகரிகககும் த்பாது நுகர்வு அைவு 
குடறயாைல் இருகக தவண்டும்..  இதற்கு 
கைந்த கால சராசரி தசமிபபு விகிதத்டத விை 
இறுதிநிடல தசமிபபு அைடவ அதிகைாக 
இருககுைாறு வசய்ய தவண்டும்.  

ததடவப ்பககத்தில் வறுடை நச்சு 
சுைற்சிடய உடைத்வதரிய, நர்கஸ் சரிசை 
வைர்ச்சி உத்திடய ்பரிந்துடர வசய்கிறார்.  
ஒதர தநரத்தில் ்பலவடகத் வதாழில்களில் 
ஒரு நாடு முதலீடு வசய்தால் வதாழிலாைர்களுககு 
அந்தத் வதாழில்களில் தவடல கிடைககும். 
அவர்கள் ைற்றத் வதாழில்களில் உற்்பத்தி 
வசய்த வ்பாருடகளுககு நுகர்தவார்கைாக 
ைாறுவார்கள்.  இவவாறு ஒவவவாரு 
வதாழிலிலும் தவடல கிடைத்த 
வதாழிலாைர்கள் தஙகளின் வருைானத்டத 
தவறு வதாழிலிலும் உற்்பத்தி வசய்யப்படை 
வ்பாருடகடை வாஙகும்த்பாது சரிநிகர் 
சைைான முன்தனற்றம் நடைவ்பறும் என 
நார்கஸ் கூறுகிறார்.  எனதவ அடனத்துத் 
வதாழில்களின் சரிநிகர் சைைான வைர்ச்சியின் 
மூலம் ததடவயின் ்பககத்தில் இயஙகும் 
வறுடையின் நச்சு சுைற்சிடயத் தடுகக முடியும்.

திட்டமி்டல்

திட்டமி்டலின ப�ொருள்

டைய திடைமிைல் ஆடணயத்தால் 
நன்கு வடிவடைககப்படை, முன்கூடடிதய 

நிர்ணயிககப்படை குறிகதகாள்கடையும்,  
தநாககஙகடையும் அடைவதற்கான 
வழிமுடறதய திடைமிைல் ஆகும்.. 
வ்பாருைாதாரம், அரசியல், சமூக அல்லது 
ராணுவ தநாககஙகடை திடைமிைல் மூலம் 
அடைவதற்கான இலககுகைாக இருககலாம்.

திட்டமி்டலின இலக்கணங்்கள்

வ்பாருைாதாரத் திடைமிைல் என்்பது 
‘தனியார் உற்்பத்தி ைற்றும் விநிதயாக 
நைவடிகடககடை கூடைாக கடடுப்படுத்துவது 
அல்லது ஒடுககுவடத குறிப்பதாகும்”

- ரொபினஸ்
”வ்பாருைாதாரத் திடைமிைல் என்்பது 

ததர்ந்வதடுககப்படை இலககுகடை அடைய 
உரிய வ்பாறுபபில் உள்ைவர்கள் நிதானைாக 
சிந்தித்து, இருககககூடிய வ்பாருைாதார 
வைஙகடை அதிக அைவில் ்பயன்்படுத்த 
சுடடிககாடடும் வழிமுடறகதை ஆகும்”. 

- ்டொல்ட்டன

11.7.1. இ்நதியொவில் திட்டமி்டல்
ஒரு குறிபபிடை காலத்திற்குள் அடைய 

தவண்டிய இலககுகடை, முன்கூடடிதய 
நிர்ணயிககப்படை வ்பாருைாதார 
தநாககஙகடையும், வழிகாடடுதல்கடையும் 
அடிப்படையாகக வகாண்டு எடுககப்படை 
முடிவுகடையும் திடைஙகடையும் உள்ைைககிய 
வடர்பைதை வ்பாருைாதார திடைமிைல் ஆகும். 
தற்த்பாடதய வ்பாருைாதார திடைமிைல் 
சிந்தடன மிகவும் புதியது, ஆனால் ைார்கசிச 
தசாசலிசத்தில் அடிப்படையில் ஓரைவு 
தவரூன்றியுள்ைது. 20 ஆம் நூற்றாண்டில், 
அறிஞர்கள், தகாட்பாடைாைர்கள் ைற்றும் 
சிந்தடனயாைர்கள் ஐதராப்பாவின் நிடலடய 
முன்னிருத்தி, முதலாளித்ததுவத்டதயும், 
சமூகத்தில் ஏற்்படும் ஏற்றத்தாழ்விடனயும் 
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நிறுத்த அரசின் தடலயிடுதல் அவசியம் 
என்றனர்.

தசாவியத் ஒன்றியம் திடைமிைடல 
1928-ல் வசயல்்படுத்தத் துவஙகியது. 
வ்பாருைாதாரத் திடைமிைதல தசாவியத் 
நாடடை வல்லரசு நாைாக ைாற்ற உதவியது. 
1930-களில் ஏற்்படை வ்பாருைாதாரப 
வ்பருைந்தம் அவைரிககாவில் ைககளின் 
வாஙகும் திறடனக குடறத்து சிககலான 
சூழ்நிடலடய உருவாககியதால், 
வ்பாருைாதாரத் திடைமிைலின் அவசியம் 
என்னும் கருத்து வலுவடைந்தது. நாடடின் 
வைஙகள் அடனவருககும் ்பயனளிககும் 
வடகயில் சிறப்பாக ஒதுககீடு வசய்ய 
இரண்ைாம் உலகபத்பாரினால் ஏற்்படை சூைல் 
நிர்்பந்தத்டத உருவாககியது.  த்பாரின் 
விடைவுகடை சைாளிகக திடைமிைல்தான் 
சரியான தீர்வு என்ற  சிந்தடன ்பரவத் 
வதாைஙகியது.

இந்திய விடுதடலககுபபிறகு 1948-ல் 
வதாழில் வகாள்டக அறிவிககப்படைது. இதில் 
டையத் திடைககுழு ைற்றும் கலபபுப 
வ்பாருைாதார அடைபபு முடற ஆகிய 
இரண்டையும் அடைகக 
்பரிந்துடரககப்படடிருந்தது.  இந்திய 
அரசியலடைபபு சடைம் ஜனவரி 26, 1950 
அன்று நாைாளுைன்றத்தில் ஏற்றுக 
வகாள்ைப்படைது.  திடைக குழு ைார்ச் 15, 1950-
ல் அடைககப்படைது. ஏபரல் 1, 1951ல் முதல் 
திடை காலம் துவஙகியது. இதில் முதல் 
ஐந்தாண்டுத் திடைத்தின் காலைாக 1951 முதல் 
1956  வடர ஏற்்படுத்தப்படைது. இந்தியாவில் 
திடைமிடுதலின் ்பரிணாை வைர்ச்சிடய 
கீழ்கண்ை நிகழ்வுகளிலிருந்து புரிந்துக 
வகாள்ைலாம்.

1.  உயரதிரு.எம.விஸ்மவஸ்வரயயொ (1934) 
புகழ்வ்பற்ற வ்பாறியியல் வல்லுநரும் 

அரசியல்வாதியுைான எம். விஸ்தவஸ்வரய்யா 
1934-ல் இந்தியாவில் திடைமிடுதலுககான 
அடித்தைத்டத அடைத்தார்.   அவர் தனது 
ஆதலாசடனயாக ்பத்தாண்டுத் 
திடைவைான்டற அவர் எழுதிய “இந்திய 
வ்பாருைாதார திடைமிைல்’’ என்ற புத்தகத்தில் 
விைககியுள்ைார்.

2.  ஜவஹரலொல் மநரு (1938) : “ததசியத் 
திடைக குழு“ ஒன்டற அடைத்தார்.  
அன்டறய அரசியல் சூழ்நிடல 
காரணைாகவும், இரண்ைாம் உலகப த்பார் 
ஆரம்பித்ததாலும் தநருவின் முயற்சிகள் 
நின்றுவிடைன.  

3.  �ொமம� திட்டம (1940)  மும்்பயின் முன்னனி   
வதாழிலதி்பர்கள் ்பாம்த்ப திடைம் என்ற 
திடைத்டத 1938-ல் முன்வைாழிந்தனர்.  
இது ்பதிடனந்து ஆண்டுகளுககான 
வதாழில் முதலீடடுத் திடைைாகும்.

4.  எஸ்.என அ்கரவொல் (1944) என்்பவர் 
“காந்தியத் திடைம்” என்ற திடைத்டத 
1944-ல் வைஙகினார்.  இது தவைாண்டை 
ைற்றும் கிராமியப வ்பாருைாதார 
முன்தனற்றத்திற்கான திடைைாகும்.

5.  எம.என.ரொய (1945): ைககள் திடைம் 
என்்படத வடிவடைத்தார். இது 
தவைாண்டை உற்்பத்தி ைற்றும் 
விநிதயாகத்டத இயந்திர 
ையைாககுவடதயும் நுகர்வுப வ்பாருடகடை 
அரதச விநிதயாகம் வசய்யதவண்டும் 
என்்படதயும் வலியுறுத்தியது.

6.  பஜயப்பிர்கொஷ் நொரொயணன (1950): 
“சர்தவாதயத் திடைம்” ஒன்டற 
முன்வைாழிந்தார்.  இது காந்தி ைற்றும் 
விதனா்பா ்பாதவ ஆகிதயாரின் 
கருத்துககளின் உத்தவகத்தால் 
தயாரிககப்படைத் திடைைாகும். விவசாயம் 
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ைடடுைல்லாைல் சிறு ைற்றும் குடிடசத் 
வதாழில்களுககு ஊககைளிககும் 
கூறுகடைக வகாண்ைத் திடைைாகும்.

இந்த ஆறுத் திடைஙகடையும் கவனைாக 
ஆராய்ந்து திடைககுழுடவ அடைத்து 
ஐந்தாண்டுத் திடைஙகைாக வசயல்்படுத்த 
ஜவஹர்லால் தநரு முடிவவடுத்தார்.  அவதர 
இந்திய அரசின் திடைக குழுவின் முதல் 
தடலவராவார்.

11.7.2.  திட்டமி்டலுககு ஆதரவொனே 
்கருத்துக்கள்

கீழ்ககண்ை வடககளின் திடைமிைல் 
வலியுறுத்தப்படுகிறது.

1.  நொடடின ்ச்நறத்களின இயக்கத்றத 
முடுககிவிடுதலும உறுதியொககுதலும: 
பின்தஙகிய நாடுகளில் சந்டத சகதிகள் 
சரிவர இயஙகாதததற்கு அறியாடையும், 
பிர்பலமும் இல்லாததத ஆகும். நாடடில் 
வ்பரும்்பாலான ்பகுதியில் ்பணைாற்ற 
்பறிைாற்றம் நடைவ்பறுகிறது. வ்பாருடகள், 
உற்்பத்திக காரணிகள், ்பணம் ைற்றும் 
மூலதன அஙகாடிகள் அடைபபுமுடற 
ஆகியடவ ஒழுஙகுற அடைககப்பைவில்டல. 
எனதவ, திடைமிடை வ்பாருைாதாரதை 
அஙகாடிப வ்பாருைாதராத்திற்கு சிறந்த 
ைாற்றாக கருதப்படுகிறது.

2.  மவறலயினறேறய அ்கற்றுதல்: மூலதன 
குடறவும், வதாழிலாைர்களின் 
எண்ணிகடக அதிகரிபபும்  ஏற்்படுவதால் 
அதிகரித்துவரும் வதாழிலாைர்களின் 
எண்ணிகடகககு ஏற்்ப  தவடல வாய்பட்ப 
உருவாககுவது அரசுகளுககு சவாலாக 
உள்ைது.  பின்தஙகிய நாடுகளில் 
தவடலயின்டை ைற்றும் ைடறமுக 
தவடலயின்டைடய அகற்ற திடைமிடுதல் 
அவசியைாகும்.

3.  சைைான முன்தனற்றம் ஏற்்படுத்துதல்: 
வ்பாருைாதாரத்தின் ்பல துடற சார்ந்த 
நைவடிகடககடை தைற்வகாள்ை 
த்பாதுைான வ்பரிய நிறுவனஙகள் இல்லாத 
சூழ்நிடலயில் திடைககுழுதவ சரிசை 
முன்தனற்றத்டத ஏற்்படுத்த உதவும்.  
பின்தஙகிய நாடுகளில் தவைாண்டை, 
வதாழில், சமூகப கடைடைபபு, உள்நாடடு 
ைற்றும் ்பன்னாடடு வாணிகம் ஆகியத் 
துடறகளின் முன்தனற்றம் நாடடின் 
வ்பாருைாதார முன்தனற்றம் விடரவாக 
நடைவ்பறத் ததடவப்படுகிறது.  

i)  மவளொண் துற்ற ேற்றும பதொழில்துற்ற 
முனமனேற்்றம: தவைாண்துடறயும் 
வதாழில்துடறயும் ஒன்றுைன் ஒன்று 
இடணந்திருப்பதால் தவைாண் துடறயும், 
வதாழில் துடறயும் தசர்ந்து 
முன்தனற்றைடைய தவண்டியுள்ைது. 
தவைாண்துடறடய சீர்்படுத்தும்த்பாது 
அதில் உள்ை உ்பரியான வதாழிலாைர்கடை 
வதாழில் துடற ஈர்த்துக வகாள்ளும்.   
தவைாண் துடறயின் வைர்ச்சியினால் 
வதாழில் துடறககு ததடவயான 
இடுவ்பாருள்   கிடைககும்.  இதனால் 
தவைாண்டையுைன் வதாழில்துடறயும் 
வைரும்.

ii)  ்கட்டறேப்பு முனமனேற்்றம:  தவைாண்துடற 
ைற்றும் வதாழில்துடறயின் முன்தனற்றம் 
என்்பது வ்பாருைாதார ைற்றும் சமூக 
கடைடைபபு இல்லாைல் முன்தனற்றம் 
வ்பறமுடியாது.  ்பாசனக கால்வாய்கள், 
சாடலகள், வதாைர்வண்டிப்பாடதகள், 
ஆற்றல் வைம் த்பான்றவற்டற 
ஏற்்படுத்துதல் என்்பது தவைாண் ைற்றும் 
வதாழில் துடறககு மிக முககியைானதாகும். 
கடைடைபபு அடைகக அதிகைான மூலதனம்  
ைற்றும் நீண்ை ்பலன்தரும் சில காலஙகள் 
எடுககும், தைலும் குடறவான 
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வவளியீடுகடைத் தரககூடியடவ. அரசு 
ைடடுதை வலிடையான கடைடைபட்ப 
திடைமிைல் மூலம் ஏற்்படுத்த முடியும்.

iii)  �ண ேற்றும மூலதனே அங்்கொடியின 
முனமனேற்்றம: உள்நாடடு ைற்றும் 
்பன்னாடடு வாணி்பஙகள்  வைர்ச்சி வ்பற 
தவைாண்துடற, வதாழில் துடற, சமூக, 
வ்பாருைாதார கடைடைபபுகளில் 
்பஙகளிபபும் ைடடுைல்லாது நிதி 
நிறுவனஙகளின் ்பஙகளிபபு 
அவசியைானதாகும். ்பண ைற்றும் மூலதன 
அஙகாடி பின்தஙகிய நாடுகளில் குடறவாக 
உள்ைது. இது வதாழில் ைற்றும் வாணி்ப 
வைர்ச்சிககு தடையாக உள்ைது. எனதவ 
உறுதியான ்பணம் ைற்றும் மூலதன 
அஙகாடிடய உருவாகக திடைமிைல் 
என்்பது அவசியைாகும்.

4.  திட்டமி்டல் வறுறேறயயும 
ஏற்்றத்தொழறவயும குற்றககும.  திடைமிைல் 
என்்பது ைடடுதை பின்தஙகிய நாடுகள், 
நாடடு வருைானம் ைற்றும் தலா 
வருைானத்டத அதிகரிககவும், வறுடையும் 
ஏற்றத்தாழ்வுகடை குடறககவும் 
தவடலவாய்பபிடன அதிகரிககவும் 
வசய்கிறது.  இந்த 65 ஆண்டுகளில் இடவ 
நைந்ததா?

எனதவ ஆர்தர் லூயிஸ், “பின்தஙகிய 
நாடுகளில் ததசிய வருவாடய 
உயர்த்துவதற்கான ஒருஙகிடணந்த 
முயற்சிகள் மிகவும் அவசியம், இதற்கு 
திடைமிைல் என்்பது வழிகடையும், 
வழிமுடறடயயும் வகாண்ை ஒரு சாதனைாக 
திகழ்கிறது”

11.7.3.  திட்டமி்டலுககு எதிரொனே 
வொதங்்கள்

சந்டத இயஙகாைல் 
ததால்வியடைந்ததால் அரசு திடைமிைல் மூலம் 
தடலயிடும் அவசியம் உருவானது. 
வ்பாருைாதாரத் திடைமிடுதலின் முககிய 
தநாககம் வைர்ந்த நாடுகளில் வ்பாருைாதார 
நிடலத்தன்டைடய அடைவது, பின்தஙகிய 
நாடுகளில் வைர்ச்சிடயப வ்பறுவதாகும். 
திடைமிடுதல் குடறகைற்ற வ்பாருைாதாரக 
வகாள்டக எனவும் கருதிவிை முடியாது. 
இடவ தனியார் முயற்சிடய தடுககும், 
ததர்ந்வதடுத்தலின் உரிடைடய முைககவும், 
நிர்வாகச் வசலவு அதிகரிககவும், தானாகதவ 
விடல நிர்ணய முடறடய சரிவசய்வடத 
நிறுத்தவும் வசய்கிறது. திடைமிைலுககு எதிரான 
வாதஙகடையும் குடறகடையும் கீதை புரிந்து 
வகாள்தவாம்.

1. தன விருப்�மம�ொல் ப்சயல்�்ட இயலொறே

தன் விருப்பம் த்பால் வசயல்்பை 
இயலாததால் வ்பாருைாதார வைர்ச்சிககு 
தடையாக இருககிறது. திடைமிைல் 
கடடுப்பாடுகடையும் வழிமுடறகடையும் 
விதித்து நாடடிற்கு முதுவகலும்்பாக உள்ைது. 
தடலயிைா வ்பாருைாதாரத்தில் நுகர்வு, 
்பணிடய ததர்வு வசய்தல், உற்்பத்தி வசய்தல், 
ைற்றும் வடல நிர்ணயம் வசய்தல் 
ஆகியவற்றில் தன்விருப்பம் த்பால் முடிவவடுகக 
உள்ை அனுைதி உள்ைது.   ஆனால் திடைமிடை 
வ்பாருைாதாத்தில் சிககலான முடிவுகடை 
ைத்திய திடைககுழு எடுககிறது. இது நுகர்தவார், 
உற்்பத்தியாைர் ைற்றும் ்பணியாைர்களின் 
கடடுப்படுத்துகிறது.  தஹயக எழுதிய 
“அடிடைத்தனத்திற்கான ்பாடத“ என்னும் 
நூலில்  டையப்படுத்தப்படை திடைமிைலில் 
ைககளின் வ்பாருைாதார விடுதடலக 
கடடுப்படுத்தி நாடடை ைந்தநிடலககு இடடுச் 
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வசல்லும், என கருத்து வதரிவிககிறார்.  அரசின் 
முடிவுகள் அடனத்தும் எபவ்பாழுதும் சரியாக 
இருப்பதில்டல.  ஆனால் தனியார் 
உற்்பத்தியாைர்களுககு சுதந்திரம் 
வைஙகும்த்பாது, அதடன தவறாக 
்பயன்்படுத்தப்படடு, ைககளின் நலன் 
புறககணிககப்படடு , இலா்பம் ஒன்றுகதக மிக 
முககியத்துவம் வைஙகப்படும். 

2. தன முறனேப்புக குற்றதல்

டையப்படுத்தப்படைத் திடைமிைலில் 
நைவடிகடககளில் ஊககப்படுத்துதல் ைற்றும் 
புதுடைகடை புகுத்துதல் ஆகியவற்றுககு 
ஊககமிருககாது. திடைமிடுதலானது 
வைககைான வசயல்முடறகடைப பின்்பற்றி 
வைர்ச்சியில் ததககத்டத உண்டு்பண்ணும். 
இது வைர்ச்சிடயக கீழ் கண்ை வழிகளில் 
தடுககிறது.

அ.  தனியார் உரிடை இல்லாதது, இலா்ப 
தநாகடக குடறத்து வதாழில் முடனதவார் 
திறம்்பை முடிவு எடுப்படதயும், இைர் 
எதிர்தநாககுதடலயும் குடறககிறது. 
அ்பரிதைான இலா்பதை புதிய 
வழிமுடறகடைத் ததைவும், அதடன  
வசயல்்படுத்தவும், அதில் வரும் இைர் தாஙகி 
புதுடைடய புகுத்தி இலா்பத்டத வ்பற 
தூண்டும். ஆனால் திடைமிடுதலில் இந்தத் 
தூண்டுதல் இல்டல 

ஆ.  திடைமிைல் வ்பாருைாதாரத்தில் 
அடனவருககும் அவர்கைது  முயற்சி, 
திறடை ைற்றும் உற்்பத்தி திறன் 
ஆகியவற்டற கணககில் வகாள்ைாைல் 
சைைான ்பலன்கள் வைஙகப்படுவதால், 
எவரும் இைர்்பாடுகடை ஏற்று புதிய 
நிறுவனத்டத துவகக முன் வர 
ைாடைார்கள்.

இ.  உயர் ்பதவியில் உள்ை அலுவலர்கள் 
அதிகாரத்டத தவறாக ்பயன்்படுத்தும் 
த்பாககு திடைமிைலில் தவிர்கக இயலாத 
ஒன்றாக உள்ைது.  சைவுடைடை 
வ்பாருைாதார நாடுகள் திடைமிைலில் 
சந்திககும் பிரச்சடன இது. அரசுப 
்பணிகடைப ்பயன்்படுத்துவதில் கால 
விரயைாகிறது.  இது வ்பாருளீடடும் 
நைவடிகடகடயதய சீர்குடலககிறது.

3. அதி்கேொனே நிரவொ்க ப்சலவு

திடைமிைலின் தநாககவைன்னதவா 
வதாழில்ையைாககல், சமூக நீதி, நாடடு 
நிடலடைடய சைப்படுத்துதல் த்பான்ற 
உயர்வானடவ ஆனால் அதற்கு நாடு 
வசலவிடும் வதாடக அடையவுள்ை ்பலடனவிை 
அதிகைாக இருககும். புள்ளிவிவரஙகடை 
தசகரித்து, வதாகுத்து திடைஙகடைத் தயாரித்து 
வசயல்்படுத்தி நிர்வகிப்பதில் ததடவப்படும் 
்பணியாைர் எண்ணிகடக மிக அதிகம்.   
லூயிஸ் இடதப்பற்றி  குறிபபிடும்வ்பாழுது 
‘‘திடைமிைல் சிறப்பாக அடையதவண்டுைானால்  
கூடுதலான  திடைமிைல் நிபுணர்கள் ததடவ 
என்கிறார்”. சரியான புள்ளிவிவரம் இல்லாடை, 
தவறாக கணிப்பது, திடைமிடுதடல சரிவர 
வசயல்்படுத்தாது த்பான்றடவ வைஙகடை 
வீணடித்து உ்பரி அல்லது ்பற்றாககுடற 
நிடலககு வகாண்டு வசல்லும்.

4. முன்கணிப்�தில் உள்ள சிரேங்்கள்

அரசு தடையில்லாத நாடடில், விடல 
இயகக முடறயில்,  விடல, ததடவ ைற்றும் 
அளிபபு ஆகியடவ தானாக இயஙகி 
ஒன்டறவயான்று சரி வசய்து வகாள்கிறது.  
உற்்பத்தியாைர்கள் தஙகைது அளிபட்பயும், 
நுகர்தவார்கள் தஙகைது ததடவகடையும் 
விடல ைாற்றத்துகதகற்றவாறு சரிவசய்து 
வகாள்வார்கள்.   திடைமிைல் நாடுகளில் இப்படி 
ஒரு வசதி இல்டல.  நுகர்வு ைற்றும் உற்்பத்தி 
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அைவுகடை துல்லியைாக முன்கூடடிதய 
நிர்ணயிப்பது கடினம்.  உ்பரி அளிபத்பா, 
உ்பரித் ததடவதயா அஙகாடிப 
வ்பாருைாதாரத்தில் ஏற்்பைலாம். அவைரிககா 
த்பான்ற முதலாளித்துவ நாடுகளில் இது 
த்பான்று ஏற்்படடுள்ைது.

திடைமிைலின் குடறகைடனத்தும் 
டையப்படுத்தப்படை திடைமிைல் முடறயின் 
குடறகைாகும்.  ்பரவலாககப்படைத் திடைமிைல் 
முடற ைற்றும் கலபபு வ்பாருைாதார நாடுகளில் 
தனியார் ைற்றும் அரசுத்துடறகளுககு சைைான 
இைம் வகாடுத்து சிறப்பாக வசயல்்படுகிறது.  

திடைமிடைப வ்பாருைாதாரம் சந்டதப 
வ்பாருைாதாரத்டதவிை திறம்்பை 
வசயல்்படுவதாகதவ ததான்றுகிறது.  எனதவ 
வ்பாருைாதார முன்தனற்றத்துககாகத் 
திடைமிடுவதா தவண்ைாைா என்்பதல்ல 
பிரச்சடன.  அரசு தடலயிடுதடலயும், சந்டத 
இயஙகுதடலயும் சரியான விகிதத்தில் கலந்து 
அனுைதிப்பதால் துரிதைான அதததநரத்தில் 
நிடலயான வ்பாருைாதார 
முன்தனற்றத்டதயும், சமூக சைத்துவத்டதயும் 
திடைமிடுதல் மூலம் சாதிகக முடியும் என்்படதப 
புரிந்துக வகாள்ை தவண்டும்.

11.8
 திட்டமி்டலின வற்க்கள்

வ்பாருைாதார முன்தனற்ற இலககுகடை 
ஒரு குறிபபிடைககால வரம்புககுள் 
அடைய தைற்வகாள்ைப்படும் முயற்சிகடைக 
குறிககும் வசயல்்பாதை வ்பாருைாதாரத் 
திடைமிைலாகும். திடைமிைல். தகாட்பாடு 
ைற்றும் வசயல்்படுத்தப்படும் விதஙகளின் 
அடிப்படையில் ்பலவடககைாக 
பிரிககப்படடுள்ைது.

1.  ேக்களொடசி ேற்றும ்சரவொதி்கொரத் திட்டமி்டல் 
(Democratic vs Totalitarian Planning)

திடைஙகடைத் தயாரித்தல் ைற்றும் 
வசயல்்படுத்துதலில் உள்ை அடனத்து 

திட்டமி்டலின வற்க்கள்

ேக்களொடசி ேற்றும 
்சரவொதி்கொரம

றேயப்�டுத்தப்�ட்ட 
ேற்றும 

�ரவலொக்கப்�ட்ட

வழிகாடடுதல்்படி 
திடைமிைல் ைற்றும் 

தூண்டும் திடைமிைல்

சுடடிக காடடும் 
ைற்றும் 

கடைாயதிடைமிைல்

குறுகிய  நடுத்தர 
ைற்றும் நீண்ை கால 

திடைமிைல்

நிதித்திடைமிைல் 
ைற்றும் நாணய 

திடைமிைல்

வசயல்்பாடடு ைற்றும் 
கடைடைபபு 
திடைமிைல் 

வ்பாது ைற்றும் 
்பகுதித்திடைமிைல்

நிடலகளிலும் ைககள் ்பஙவகடுத்துகவகாள்ளும் 
திடைமிைதல ைககைாடசித் திடைமிைல்.  அரசு, 
தனியார் ைற்றும் வ்பாது ைககடை உள்ைைககிய 
மிகப்பரவலான ஆதலாசடனகடை வ்பற்றுத் 
தயாரிககப்படடு,  அவர்கைாதலதய 
வசயல்்படுத்தப்படும் திடைமிைல் முடறயாகும். 
திடைககுழுவினால் தயாரிககப்படை திடை 
வழிமுடறகடை அப்படிதய ஏற்றுக வகாள்ை 
தவண்டிய அவசியமில்டல. இதடன 
அந்நாடடின் ்பாரளுைன்றம் ஏற்்பதகா அல்லது 
ைறுககதவா அல்லது ைாற்றியககதவா வசய்யும்.
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சர்வாதிகாரத் திடைமிைலில் வ்பாருைாதார 
நைவடிகடககள் ைத்திய கடடுப்பாடு ைற்றும் 
வழிகாடடுதலின் ்படி ஒதர ஒரு திடைைாக 
இருககும். நுகர்வு, ்பரிவர்த்தடன ைற்றும் 
விநிதயாகம் ஆகிய அடனத்துதை அரசு 
கடடு்பாடடிலிருககும். திடைக குழுதவ 
அதிகாரமிகக அஙகைாகும்.  இலககுகள், வசயல் 
முடறகள், ஒதுககீடுகள் ைற்றும் 
வசயல்்படுத்துதல் ஆகியடவ திடைக குழுவால் 
முடிவு வசய்யப்படும்.

2.  றேயப்�டுத்தப்�ட்ட திட்டமி்டல் ேற்றும 
�ரவலொக்கப்�ட்ட திட்டமி்டல் (Centralized 
Vs Decentralized Planning)

டையத் திடைக குழு ஒரு திடைத்டத டகயில் 
டவத்துக வகாண்டு நாடடின் அடனத்து 

வ்பாருைாதார நைவடிகடககடையும் 
கடடுப்படுத்தி, விரும்பிய திடசயில் 
நடைவ்பற டவப்பதத சர்வாதிகாரத் 

திடைமிைல்.

்சரவொதி்கொர திட்டமி்டல்

றேயப்�டுத்தப்�ட்ட திட்டமி்டல் 
Vs

 �ரவலொக்கப்�ட்ட திட்டமி்டல் 

டைய்படுத்தப்படை திடைமிைலில், 
அடனத்து நிடலகளிலும் திடைம் 
வதாைர்புடைய நைவடிகடககள் டையத் 
திடைககுழுவின் கடடுப்பாடடில் இருககும். 
திடைககுழுதவ திடைம் தீடடுதல், 
தநாககஙகடை நிர்ணயித்தல்,  இலககுகடைக 
கண்ைறிதல் ைற்றும் தீர்ைானித்தல் 
ஆகியவற்டற வசய்கிறது.  ‘தைலிருந்து 
திடைமிைல்’ என்றும் இடதக கூறலாம்.   

்பரவலாககப்படை திடைமிடுதலில்  டைய 
அடைபபுகளின் கடடு்பாடுகளின்றி, உள்ளூர் 
அடைபபுகள் ைற்றும் உள்ளூர் நிறுவனஙகள், 
திடைஙகடைத் தீடடுதல், வசயல்்படுத்துதல் 
ைற்றும்  கண்காணித்தல் ஆகியவற்டற 
வசய்யும்.   எனதவ இடத ‘கீழிருந்து திடைமிைல்’ 
எனவும் அடைககலாம்.

3.  வழி்கொடடும திட்டமி்டல் ேற்றும தூண்டும 
திட்டமி்டல் 

திடைககுழு வழிகாடடுதல் வைஙகி, 
திடைம் தயாரித்து தைலும் திடைத்டத 
ஆடணயிடுதல் மூலம் வசயல்்படுத்தினால் 
அது வழிகாடடுதல் திடைமிைல் ஆகும்.  முன்த்ப 
முடிவு வசய்யப்படை இலககுகள் ைற்றும் 
முன்னுரிடைகள் அடிப்படையில் திடைம் 
வசயல்்படுத்தப்படும்.

திடைககுழு நிர்ணயம் வசய்த 
இலககுகடை ்பல்தவறு நிதியியல் ைற்றும் 
்பணவியல் வழிமுடறகள் மூலம் ஊககஙகள் 
அளித்து, அதன் நைவடிகடககடை ைககைால் 
தைற்வகாள்ைப்படுவதத தூண்டும் திடைமிைல் 
என்கிதறாம்.  ைானியம் த்பான்ற சலுடககள் 
வகாடுத்து ஒரு வ்பாருடை உற்்பத்தி வசய்ய 
டவகக முடியும்.  தூண்டும் திடைமிடுதலில் 
தனிைனித விடுதடலடயக குடறககாைல் 
அதத ்பலடன வ்பற டவககும் தன்டைக 
வகாண்ைது.
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4.  சுடடிக்கொடடும திட்டமி்டலும ்கட்டொயேொனேத் 
திட்டமி்டலும (Indicative Vs Imperative 
Planning)

கலபபினப வ்பாருைாதார நாடுகளுககு 
வ்பாருத்தைான திடைமிைல் முடறயாக 
“தைானட திடைம்“ என்ற வ்பயரில் பிரான்ஸ் 
நாைானது 1947 லிருந்து 1950 வடர 
வசயல்்படுத்தியது. திடைககுழு இலககுகடை 
அடையும் வழிமுடறகடை குறிபபுடரகைாக 
தயாரித்தது, தனியார் நிறுவனஙகளின் 
பிரதிநிதிகள் வதாழிற்சஙகத் தடலவர்கள், 
நுகர்தவார் குழுககள் நிதி நிறுவனஙகள் 
ைற்றும் பிற துடற நிபுணர்களிைம் கலந்து 
ஆதலாசித்து வசயல்்படுத்தும் திடைமிைதல 
சுடடிககாடடும் திடைமிைல் ஆகும்.  அரசு 
வ்பாருைாதார நைவடிகடககடை வசயல்்படுத்த, 
இலககுகடை நிர்ணயம் வசய்து, அவற்டற 
தனியார் நிறுவனஙகள் அடைவதற்கு 
ததடவயான வசதிகடை 
அடைத்துகவகாடுத்து, ஒருஙகிடணககும் 
்பணிடய ைடடும் தைற்வகாள்ளும் வடகயில் 
திடைமிைல் அடைந்திருககும்.

கண்டிப்பானத் திடைமிைல் முடறயில், 
திடைம் தயாரித்தல் ைற்றும் வசயல்்படுத்துகளில் 
அரசு அதிகாரமிககது.  திடைம் தயாரித்து 
முடித்துவிடைால் எவவித தடைகளுமின்றி 
திடைஙகள் வசயல்்படுத்தப்படும். ரஷ்யாவின் 
அபத்பாடதய குடியரசுத் தடலவர் ஸ்ைாலின் 
“நைது திடைம் நைககான அறிவுடரகைாகும்” 
என்்படத ்பயன்்படுத்தினார். அடனத்து 
வைஙகளும் அரசின் கடடுப்பாடடின் கீழ் 
இருககும். இஙகு நுகர்தவார் இடறயான்டை 
இருககாது. அரசின் வகாள்டககளும் 
வழிமுடறகளும் ைாறாது நிடலயாக 
இருககும். சீனாவும், ரஷ்யாவும் இந்த 
திடைமுடறகடை கடைபபிடிககும் 
நாடுகைாகும்.

5.  குறுகிய ்கொல, நடுத்தரக ்கொல ேற்றும 
நீண்்ட்கொலத் திட்டமி்டல்

ஓராண்டில் வசயல்்படுத்தப்படும் 
திடைஙகள் குறுகியகாலத் திடைஙகைாகும்.  
“கடடுப்படுத்தும் திடைம்”,  “ஆண்டுத் திடைம்” 
எனவும் அறியப்படுகிறது.

மூன்றிலிருந்து ஏழு ஆண்டு காலத்தில் 
முடிவடையும் திடைஙகள் நடுத்தரக 
காலத்திடைஙகள் ஆகும். வ்பாதுவாக 
ஐந்தாண்டுத் திடைஙகைாகதவ 
வசயல்்படுத்தப்படுகின்றன.  நிதி ைடடுைல்லாைல் 
கடைடைபபு வைஙகளும் இத்திடைமிைல் 
முடறயில் ஒதுககீடு வசய்ய்படுகின்றன.  
்பத்திலிருந்து முப்பது ஆண்டுகளுககு 
தீடைப்படும் திடைஙகள் நீண்ைகாலத் 
திடைமிைல்.  இடவ  ‘முன்தனாககுத் 
திடைஙகள்’ எனவும் அடைககப்படுகிறது.  
வ்பாருைாதாரக கடைடைபபு ைாற்றஙகடை 
வகாண்டுவருவதத நீண்ைகால திடைத்தின் 
அடிப்படையாகும்.

6.  நிதித்திட்டமி்டல் ேற்றும உருவப் ப�ொருள் 
திட்டமி்டல் (Finacial Vs physical planning) 

திடைத்டத வசயல்்படுத்தத் ததடவயான 
நிதிடய ்பண ைதிபபில் ஒதுககீடு  வசய்யும் 
திடைமிைதல நிதித்திடைமிைலாகும்.  
உருவபவ்பாருள் திடைமிைல் என்்பது ைனித 
வைம், இயற்டக வைம் ைற்றும் இயந்திரஙகள் 
த்பான்ற ்பருைப வ்பாருடகடை ஒதுககீடு 
வசய்யும் திடைமிைல் முடறயாகும்.

7.  �ணி்கள் திட்டமி்டல் ேற்றும ்கட்டறேப்புத் 
திட்டமி்டல் (Functional Vs Structural 
Planning)

ஒரு நாடு வ்பற்றுள்ை வ்பாருைாதார 
ைற்றும் சமூக அடைபபு முடறடய ைாற்றாைல் 
வ்பாருைாதார சீர்தகடுகடை நீககுவதற்கு 
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11.9

வழிகாடடுதல்கள் ைடடுதை வசய்யும் திடைமிைல், 
்பணிகள் திடைமிைலாகும்.

வ்பாருைாதார அடைபபுமுடறயில் 
வ்பாருத்தைான ைாற்றஙகடை வசய்து 
இலககுகடை அடையும் திடைமிைதல 
கடைடைபபுத் திடைமிைலாகும். இவவடகயான 
திடைமிைல் வ்பரும்்பாலும் பின்தஙகிய 
நாடுகளில் இது காணப்படுகிறது.

8. விரிவொனே ேற்றும �குதித் திட்டமி்டல் 

நாடடின் அடனத்துப வ்பாருைாதாரப 
பிரச்சிடனகடைத் தீர்்பதற்கான திடைமிைல் 
விரிவான திடைமிைலாகும்.  ஒரு சில 
துடறகளுககு ைடடுதை இலககு நிர்ணயம் 
வசய்து அடத அடைய தீடைப்படும் திடைம் 
்பகுதித் திடைைாகும்.

நீண்்ட்கொலம 10 
ஆண்டு்களுககு 

மேல்

நடுத்தர ்கொலம 
3 – 7 ஆண்டு்கள்

திட்டமி்டல்

குறுகிய ்கொலம 
1 – ஆண்டு வறர

நீண்ை கால 
திடைமிைல் 10 

ஆண்டுகளுககு 
தைல் ஒரு 

காலப்பகுதியாகக 
கருதப்படுகிறது 

- வியூகத்திடைமிைல்

நடுத்தர கால 
திடைமிைல் 5 

ஆண்டுகளுககு தைல் 
ஒரு காலப்பகுதியாக 

கருதப்படுகிறது - 
தந்திரைான 
திடைமிைல்

குறுகிய கால 
திடைமிைல் ஆண்டு 

வடர ஒரு 
காலப்பகுதியாக 
கருதப்படுகிறது 
- வசயல்்பாடடு 

திடைமிைல்

 

நிதி ஆமயொக (NITI Aayog)
National Institution for 

Transforming India என்்பதன் 
சுருககதை நிதி ஆதயாக 
என்்பதாகும். இதடன  
இந்தியாடவ உருைாற்றம் 
வசய்வதற்கான ததசிய 
நிறுவனம் என புரிந்துக வகாள்ைலாம். 

இதடன ஆகஸ்டு 13, 2014-ல் திடைககுழுவுககு 
்பதிலாக இந்த நிறுவனத்டத உருவாககும் 
முடிடவ இந்திய அரசு எடுத்தது.  இதன்்படி 
ஜனவரி 1, 2015 அன்று அடைச்சரடவக 
குழுவின் தீர்ைானத்தின் மூலைாக நிதி 
ஆதயாக அடைககப்படைது.  இந்தியப பிரதைதர 
நிதி ஆதயாககின் தடலவர். ைத்திய 
அடைச்சர்கள் உறுபபினர்கள் ஆவர். இதன் 
துடணத்தடவதர நிர்வாகத் தடலவராவார்.  
அரவிந்த் ்பனகரியா இதன் முதலாவது 
துடணத்தடலவராக வசயல்்படடு வருகிறார்.
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11.9.1. நிதி ஆமயொககின �ணி்கள்
நிதி ஆதயாககின் ்பணிகள் கீதை 

்படடியலிைப்படடுள்ைன.

1.  கூடடு்றவு ேற்றும ம�ொடடி அடிப்�ற்டயிலொனே 
கூட்டொடசி

ைாநிலஙகள் நாடடின் வகாள்டக 
வடிவடைப்பதில் துடிபபுைன் ்பஙவகடுககத் 
ததடவயானவற்டற  வசய்வது

நிதி ஆமயொக சி்ற்நத நிரவொ்கேொனே 7 தூண்்களின 
அடிப்�ற்டயில் அறேக்கப்�டடுள்ளது.

ேக்கள் ்சொரபு

ப்சயல்தி்றன ்சொரபு

�ங் ம்கற்பு

பவளிப் �ற்டத் 
தன றே

மேம�ொடு

அறனேத்றதயும 
உள்ள்டககியது

்சேத் துவம

்சமூ்கம ேற்றும தனிந�ர்களின 
மதறவ்கறள பூரத்தி ப்சயதல்

குடிே்கனுககு மதறவப்�டும 
எதிர�ொரப்பு்கள் ேற்றும 

ப்சயல்தி்றன்கள்

குடிே்கனின 
ஈடு�ொடு

அறனேத்து அம்சங்்களிலும 
ப�ண்்களுககு அதி்கொரம 

அளித்தல்

இறளஞர்களுக்கொனே 
வொயப்பு

அர்சொங்்கத்தின 
ப�ொறுப்�ொனே �ொரறவ

அறனேத்றதயும 
உள்ள்டககியது

2.  நொடடின நி்கழவு்களின ேொநிலங்்கறளப் 
�ங்ப்கடுக்க றவத்தல்

நாடடின் முன்தனற்றத்திற்கான 
முன்னுரிடைகள் ைற்றும் உத்திகளில் 
ைாநிலஙகடையும் இடணத்துக வகாள்ளுதல்

3. �ரவலொக்கப்�ட்டத் திட்டமி்டல்

திடைமிைல் நடைமுடறடய கீழிருந்து 
தைல் என்ற முடறயில் ைாற்றம் 
வகாண்டுவருதல்.

Book 1.indb   292 29-03-2019   20:00:19



293 ப�ொருளொதொர மேம�ொடு ேற்றும திட்டமி்டல்

4.  பதொறல மநொககு ேற்றும ்கொடசித் திட்டமி்டல்

நாடடின் எதிர்காலத்டத கவனத்தில் 
வகாண்டு இடைககால ைற்றும் நீண்ைகால 
வதாடல தநாககு கடைடைபட்ப 
வடிவடைத்தல்.

5.  நிபுணர்களின கூட்டறேப்ற� 
உருவொககுதல்

அரசின் வகாள்டககள் வடிவடைப்பதிலும், 
திடைஙகடை வசயல்்படுத்துவதிலும் அரசுககு 
வவளியில் உள்ை நிபுணர்கள் ஒன்றிடணந்து 
்பஙகுவ்பற டவத்தல்.

6. உ்க்நததொககுதல்

அரசின் ்பல ்படிநிடலகளில் 
்பணியாற்று்பவர்கடை குறிப்பாக ்பலதுடறகள் 
ஒன்றிடணந்து வசயல்்படுமிைஙகளில் ஏற்்படும் 
பிரச்சடனகடை கடைய வதாைர்பு 
வகாள்ளுதல்,  ஒருஙகிடணத்தல், 
டகதகார்த்தல் ைற்றும் கூடடிடணத்தல் 
மூலம் உகந்த ்பணிடய நிதி ஆதயாக 
வசய்கிறது.

7. ்சச்்சரவுத் தீரத்தல் 

அரசுத் திடைஙகடை தவகைாக 
வசயல்்படுத்த ைாநில டைய அரசுகளுககு 
இடையில், ைாநிலஙகளுககிடையில், அரசுத் 
துடறகளுககிடையில் ைற்றும் பிற 
துடறகளுககிடையில்  நிலவும்  
சச்சரவுகளுககுத் தீர்வுகான ஒரு தைத்டத 
அடைத்துக வகாடுககிறது.

8. பவளியுல்கத் பதொ்டரற� ஒருங்கிறணத்தல்

வவளிநாடடு நிபுணர்களின் 
ஆதலாசடனகடையும் ்பன்னாடடு 
நிறுவனஙகளிலிருந்து கிடைககும் நிதி 
வைஙகடையும் நாடடின் முன்தனற்றத்துககுப 
்பயன்்படும் வடகயில்  வ்பற்றுத்தரும் வ்பாறுபபு 
அலுவலகைாக நிதி ஆதயாக வசயல்்படும்.

9. உள்நொடடு ஆமலொ்சறனே வழங்குதல்

வகாள்டககள் ைற்றும் திடைஙகள் 
வகுகக ைாநில ைற்றும் டைய அரசுகளுககு 
ஆதலாசடனகடை வைஙகுகிறது.

10. தி்றன உருவொககுதல்

அரசுத் துடறகளில் திறடன வைர்ககவும் 
வதாழில் நுட்பத்டத தைம்்படுத்தவும், உலக 
அைவில் தற்த்பாது நடைமுடறயில் உள்ை தர 
அைவுதகாள்கடை வகாண்டும், தைலாண்டை 
நுட்பஙகள் வழியாகவும் திறன் உருவாககும் 
்பணிடயயும் நிதி ஆதயாக வசய்கிறது.

11. ்கண்்கொணித்தல் ேற்றும ேதிப்பிடுதல் 

 அரசு வசயல்்படுத்தும் திடைஙகடை நிதி 
ஆதயாக கண்காணித்து அதன் விடைகடை 
ைதிபபீடும் வசய்கிறது.

அைல் புத்தாகக வகாள்டக, ஆயுஸ்ைான் 
்பாரத் அணுகுமுடற ஆகியடவ தண்ணீர் 
வைஙகடை ்பாதுகாககும் விதைாகவும், 
இந்திய ைருத்துவ கைகத்திற்கு ததசிய 
ைருத்துவ வாரியம் என வ்பயர் ைாற்றம் 
வசய்வதற்கும் நாைாளுைன்றத்தில் 
அறிகடகடய தாககல் வசய்தது நிதி ஆதயாக.

நிதி ஆதயாக வ்பாறுபபுணர்டவயும் 
உருவாககுகிறது.  இதன் கண்காணிபபு 
ைற்றும் ைதிபபீடடு அலுவலகம் அரசின் 
்பல்தவறு துடறகளின் அலுவலகஙகளில் 
புள்ளி விவரத்டத தசகரித்து அவற்றின் 
வசயல்்பாடடை கண்காணிககிறது.   
ைாநிலஙகடையும் வரிடசப்படுத்தி 
த்பாடடியடிப்படையிலான கூடைாடசி 
உணர்டவ வைர்ககிறது.  நிதி ஆதயாககின் 
வவற்றிடய குறிபபிடை காலஙகளுககுப பிறதக 
கணிகக முடியும்.
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