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அணிந்துரை 

திரு, இரா. நெடுஞ்செழியன் 
(தமிழகக் கல்வி-உள்ளாட்சித் துறை அமைச். 

. தமிழைக் கல்லூரிக் கல்வி மொழியாக ஆக்கப் பன்னிரண் 

டாண்டுகள் ஆஒவிட்டன. குறிப்பிட்ட சில கல்லூரிகளில் 

பி.யு. ௪,, பி.ஏ. .வகுப்பு மாணவிகள் தங்கள் பாடங்கள் 

'அனைத்தையும் தமிழிலேயே கற்து.வருகன்றனர். காடு முழுதும் 

பரந் துள்ள மாணவர்களின்.ஆர்வம், * தமிழிலேயே கற்பிப்போம்' 

என முன்வந்துள்ள கல்லூரி ஆசிரியர்களின் ஊக்கம், பிற பல 

துறைகளிலும் தொண்டு. செய்வோர் இதற்கெனத் தந்த 

உழைப்பு, தங்கள் சிறப்புத் துறைகளில் நூல்கள் எழுதித் தர 

முன்வந்த நூலாசிரியர்கள் தொண்டுணர்ச்சி இவற்றின் காரண 

மாக இத் தட்டம் நம்மிடையே மூழ்ச்சியும் மனநிறைவும் தரத் 

தக்க வகையில் நடைபெற்று வருகிறது. ் sas ப 

பல துறைகளில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் எத்தனையோ 

நெருக்கடிகளுக்கடையே குறுயெ காலத்தில் அரிய முறையில் 

நூல்கள் எழுதித் தந்துள்ளனர். ் ் 
வரலாறு, அரசியல், உளவியல், பொருளாதாரம், புவியியல், 

புவியமைப்பியல், மனையியல், தத்துவம், கணிதம், பெளதிகம், 

வேதியியல், உயிரியல், வானியல், புள்ளியியல், விலங்யெல், 

தாவரவியல், பொறியியல் ஆகிய பல துறைகளில் மேல நூல்கள், 

மெர்ழிபெயர்ப்பு நூல்கள் என்ற இரு வகையிலும், தமிழ்நாட்டுப். 

பாடநூல் நிறுவனம் வெளியிட்டு வருகிற*து. ் 

இவற்றுள் ஒன்றான *இந்தியப் பொருளியல்--11? என்ற இந 

நூல் தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனத்தின் 51ஆவது வெளி 

டாகும். தமிழ் மக்களின் பேராதரவினாலும் தமிழைப் பயிற்சி, 

மொழியாகக் கொண்ட மாணவர்களின் . ஈல்.லூக்கத்தினாலும் 
Badr முந்தைய பதிப்புப் படிகள் அனைத் தும் வி ற்பனைரைடு 

விட்டன. ஆதலின், இப்பொழுது இர் நூல் மீண்டும் வெளிவரு 

ன்றது. இந் நூல் மைய அரசு கல்வி, சமூக நல அமைச்சகத் 

இன் மாநில மொழியில் பல்கலைக்கழக , நரல்கள் வெளியிடும் 

இட்டத்தின்8ழ் வெளியிடப்படுகிறது. ட் , 

உழைப்பின் வாரா உறுஇகள் இல்லை: ஆதலின், உழைத்து 

வெற்றி காண்போம். தமிழைப் பயிலும் மாணவர்கள் உலக 

மாணவர்களிடையே சிறந்த இடம் பெறவேண்டும். அதுவே 

தமிழன்னையின் குறிக்கோளுமாகும். தமிழ்நாட்டுப் பல்கலைக் ' 

கழகங்களின் பலவகை உதவிகளுக்கும் ஓத்துழறைப்புக்கும் நம் 

மனம் கலந்த நன் றி உரித்தானாக. 

இரா. நெடுஞ்செழியன்



பொருளடக்கம் 

cf, . பக்கம் 

22. நிதியும் வரி விதிப்பும். . - ் <a = 

மத்திய, மாநில அரசாங்கங்களுக்கடையே ADS 
. தொடர்புகளின் தோற்றம் -- முதற்காலம் : நிதி மாற்ற 

மும் *பிரிக்கப்பட்ட தலைப்புகளும்” (1860 - 1921) 
"இரண்டாவது காலம் (1921 - 1932) வருமானப் பிறப் 

_ பிடங்களைப் பிரித்.தல்--1935ஆம் வருடத்தின் இந்திய 
அரசாங்கச் சட்டம்--மூன்றாம் காலம் . (1937 ~ 1950) 

நிமியர் விசாரணை -- நான்காம் காலம் (பிரிவினைக்குப் 
பின்) -- 1952ஆம் வருடத்திய நிதிக்குழு -- பங்கீட்டு 
அளிப்பின் அடிப்படை -- மத்திய அரசாங்கத்தின் 
ஆயத் தீர்வையைப்.பங்கிட்டு அளித்தல் -- பொது நிதி 
யுதவிகள் -- நிதியு தவிகளின் அடிப்படைகள் -- மத்திய 
அரசாங்கத்தின் வருவாயில் மாநிலங்களின் பங்கு -- 
£ பகுதி மாரிலங்களுடன் நிதித் தொடர்புகள் -- இந்தி 
யாவின் பொது நிதியை ஒன்றாுக்குதல் -- மத்திய, 
மாரில அரசாங்கங்களின் வரிவிதிக்கும் அதிகாரங்கள் 
௪ மத்திய, மாரில அரசாங்கங்களுக்கிடையே வருமானப் 
பங்கீடு -- சுங்கவரிகள் (ஏற்றுமதி, இறக்குமஇ) -- 
மதிஇய அரசாங்கத்தின் ஆயத் தீர்வைகள் -- வருமான 
வரி-- வருமானத்தின் மற்ற மூலங்கள் -- சொத்து வரி 
உப்பு வரி -- கால்டர் அறிக்கை -- மத்திய வருமானமும் 
செலவும் (வருமானக் கணக்கு) -- மத்திய வருமானங் 
களும் செலவும் (மூலதனக் கணக்கு) -- இருப்புப் 
பாதை கிதி-- இரு உலகப் பெரும் போர்களுக$ கடையே 

் இந்திய நிதிநிலை -- 1939-த்குப் பிற்பட்ட காலம் -- 
மாநிலங்களின் நிதித் துறை--மாறில வருமானங்கள் 
மாரிலச் செலவுகள் -- தன்னாட்சி கிறுவனங்கள் -- 
நாட்டாண்மைக் கழகங்களின் வருங்காலம் -- இந்தியப் 

Gut sé கடன்களின் வாலா -- பொகுக் கடன்களின்



மீட்பு -- ஸ்டெர்லிங் கடன் -- ஸ்டெர்லிங் இருப்புகள் - 
வரி விசாரணைக் குழு. கய = ar தாங்கு வல்லமை -- 

வரி நிலைப்பாடு. 

23. பொருளாதாரத் திட்டமும் வேலையின்மையும், ப ன 

முதல் ஐந்தாண்டுத் Bish — AG மூலங்கள் -- 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட விளைவுகள் பல. தலைப்புகளின் 
இழ்த் திட்டங்கள் -- முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டத் தின் . 
சாதனைகள் _ முதல் திட்டத்தின் செலவு -- வள்ங்கள் 
-. விவசாயம் -- நீர்ப்பாசனம் -- மின்சாரம் -- நிலச் சீர் 

இருத்.தம் -- சமுதாய நல முன்னேற்றம் தொழில்கள் 
_ சிறுபான்மை கிராமத் தொழில்கள் -- இருப்புப் 
பாதைகள் -- சாலைகள் -- கப்பல் கட்டும் தொழில் -- 
துறைமுகங்கள் -- சிவில் விமானப் போக்குவரத்து - 
தபால் பணிகள் -- கல்வி -- சுகாதாரம்-- 0 ண்கள் 
இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் இட்டம்-- இட்டத்தன்.. .. 
மூலதனமும் அதன் அமைப்பும் -- முதலீட்டுப் பிரிப்பு 
_ திட்டமும் நாட்டு வருமானமும் -- உற்பத்தி இலக்கு 
கள் --வளங்கள் -- இராமச் சிறுபான்மைத் தொழில்கள் 

- அடிப்படை அணுகுகெறி -- கோட்பாடுகளும் கொள் 
கைகளும் -- ஆலோசனை நடவடிக்கைகளின் வரைச் 
சட்டம் -- டாக்டர் பி, கே. மடான், கார்வே அறிக்கை 

யைப் பற்றிக் கூறியவை-- கிராமச் சிறுபான்மைத் 
தொழில்களின் கொள்கையைப்பற்றி மேவும் சில 
கருத்துரைகள்--வேலையின்மையின் தன்மையும் அளவும் 
- இரண்டாவது திட்டத்தின் கம் வேலை வாய்ப்பு 
களின் மதிப்பீடு -- கற்றோர் வேலையின்மை -- ஆராயும் 
குழுவின் ஆலோசனைகள் -- பற்றாக்குறை நிதியாக் 
கம்-- 1948ஆம் ஆண்டுத் தொழிற் கொள்கைத் தீர் 
மானம் -- தொழில் (முன்னே ற்ற--கட்டுப்பாடு) சட்டம், 

1951 -- 1956ஆம் வருடம் ஏப்ர ல்மாதம்;30ஆம் தேதியின் 
தொமிற் கொள்கைத் தீர்மானம் -- அரசாங்கத் தொழிற் 
கொள்கை பற்றிய மேற்குறிப்புகள் -- விவசாயத்தின் 
முக்கியப் பங்கு -- குடும்பக் கட்டுப்பாடு -- AGRO 
களும் முதன்மை ஒதுக்கடுகளும்.-- திட்டத்தில் கெஒழ்ச் 
சியின் அவசியம் -- நிர்வாகச் சீர்திருத்தப் பிரச்சினைகள் 
-- நிர்வாகப். பணிகளை இனவாரியாகப் பிரித்தல் -- 
நாணயமும் திறமையும் -- பொதுத் தொழிற்றுணிவு -



vi 

—urdemsie திட்டமிடும் அமைப்பு -- நாட்டின் 
திட்டங்களையும் மாநிலங்களின் திட்டங்களையும் ஆண்டு 
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இந்தியப் பொருளியல் 

.... (இரண்டாம் பகுதி) 
  

 



இரண்டாம் பாகம் 

_ 2. நிதியும் வரிவிதிப்பும் 
ணி 

1, மத்திய, மாநில அரசாங்கங்களுக்கிடையே நிதித் தொடர்பு 
கஷின்“தோற்றம் : நான்கு காலவரைகள் : இந்திய நிதி அமைப்பு, 
எல்லா அதிகாரங்களும் மத்திய அரசாங்கத்தின் கைகளில் 
ஒருங்கே குவிக்கப்பட்ட ஓர் அமைப்பாக இல்லாது, இணைப்பர 
சியலுக்கு இணங்கப் படிப்படியாக உருப்பெற்றுள்ள து. 1952ஆம் 
வருடத்திய நிதிக்குழு தனது அறிக்கையில் இத் தோற்றத்தின் 
காலத்தை நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரித் துள்ளது*, (1) 1919ஆம் 
ஆண்டின் இந்திய அரசாங்கச் சட்டம் அமலுக்கு வருமூன்னிருந்த 
60 வருடங்கள். (14)(3919ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரசாங்கச் 
சட்டம் அமலிலிருக்த காலமான, 1921ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 
முதல் தேதியிலிருந்து 1937ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 31ஆம் 
தேதி வரை. (144) 1935ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரசாங்கச் சட்டம் 
அமலிலிருந்த காலம்; அதாவது 1937ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 
முதல். தேதியிலிருந்து, 1950ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசியல் 
சட்டம் அமலாக்கப்பட்ட காலம் வரை. (ர) இந்திய அரசியல் 
சட்டத்திற்குப்பின் வரும் காலம்] 

அ, முதற் காலம்: திதிமாற்றமும் “பிரிக்கப்பட்ட தலைப்புகளும்” 
(1800-1921) : 1871ஆம் ஆண்டிற்குமுன் மத்திய அரசாங்கம் 
மாரில அரசாங்கங்களின் வருமானம், செலவு ஆகயவைமீ து முழு 
அதிகாரம் கொண்டிருந்தது. காட்டின் வருமானம் முழுவதும் 
முதலில் மத்திய அரசாங்கத்தின் கணக்கில் சேர்க்கப்பட்ட து, 
ஆரம்ப காலத்தில் மாநிலங்கள் தங்கள் செலவை மே ற்கொள்ள 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட பொருளுதவி அளிக்கப்பட்ட அ... இதன் 
விளைவாக மத்திய நிதி நிலைமையில் நிலையின்மையும், மாநில 

a Report cf the Fin: nce Commission, 1952, ch, If,



அரசாங்கங்களில் பொறுப்பற்ற செலவும், மத்திய மாரில அரசாங் 
கங்களிடையே நட்புக் குறைவும் உண்டாயின. சர் ஜான் ஸ்டாச்சி 

, கூற்றுப்படி, “அரசாங்க வருமானத்தின் பங்கீடு சச்சரவு உண் 
- டாக்கக்கூடிய நிலைக்குத் தாழ்ந்துவிட்டது. அதில் மூர்க்கத்தன 
மாகச் செயலாற்றுவோருக்குப் பகுத்தறிவுக்கு ஓவ்வாத விதத் தில் 
பலன் இடைத்தது. மாறிலப் பொருளாதாரம் மாநிலங்களுக்கு 
எவ்வித நன்மையையும் பயக்காததால், வீண் செலவைக் குறைப் 
பதற்கான தூண்டுதல் மிகக் குறைந்த அளவாக ஆக்கப்பட்டது; 
மாரிலத்தின் வருமானம், மாநிலத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு 
வழிகோலவில்லையாதலால், வருமானத்தைப் பெருக்கும் முயற்சி 
யும் மிகத் கீழான நிலைஃகுக் கொண்டுவரப்பட்டது இந்த 
அமைப்பான து பயனற்ற ஐஇருமைப்பாட்டையும், செருக்கு மிகுக்கு 
நாகரிகத்தையும்' கொண்டதாகக் குறிக்கப்பட்டது. இது ஒரு 
கண்டத்தை ஓத்த அளவையும், பல்வேறு பிராந்திய வேற்றுமை 
களையும் கொண்ட ஒரு நாட்டிற்கு முற்றிலும் உகந்தது ஆகாது, 
1871ஆம் ஆண்டு மேயோ பிரபு (1.௦1ம் ந8ஹு௦), மாரிலத் தீர்வை 
களைப் புகுத்தி இக குறைபாடுகளை ஓரளவு அகற்ற முயன்றார். 
இந்த அமைப்பின் &ழ், பிராந்தியச் சார்புள்ள சில செல 
வினங்கள் மாநிலங்களிடம் ஓப்படைக்கப்பட்டன், எடுத்துக் 
காட்டாகக் காவல் துறை, கல்வித் துறை, சாலைகள், மராமத்துத் 
துறை, பதிவுத்துறை, மருத்துவத் துறை, சிறைச்சாலைகள் 
மூதலியன. இத் துறைகளின் நிர்வாகத்திற்காக துறைகளின் 
வருமானத்தைக் தவிர, மாநிலங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் நிர்ண 
யிக்கப்பட்ட மொத்தத் தொகை நிதியுதவியாகக் கொடுக்கப் 
பட்டது. பற்றாக்குறை இருக்குமாயின், பிராந்திய வரிகள் கூலம் 
அது சரிக்கட்டப்பட்டது. எனினும், இந்த மாற்றம் மாநிலங் 
களின் வருமானத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யவில்லை; மாகிலங் 
களின் பொருளாதார நிர்வாகத்திற்கு அது ஊக்கமும் அளிக்க 
வில்லை. 1877ஆம் ஆண்டு லிட்டன் பிரபுவின் (1௦ம் 1314௦0) 
அதிகாரத்தைப் பன்முகப்படுத்தும் இன்னொரு cpus HPupth 
எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது; மீதமிருந்த மாநிலங்களைச் சார்ந்த 
செலவினங்களும் மாநிலங்களுக்கு மாற்றப்பட்டன. உதாரணமாக 
நிலவருமானம், ஆயத் தீர்வை, முத்திரைத் தீர்வை, பொது : 
நிர்வாகம், சட்டம், நீதி நிர்வாகம் முதலியன.. அந்தந்தத் துறை 
களின் வருமானம், பழைய மொத்த நிதியுதவித் தொகை முதலிய 
வற்றைக் தவிர, சில வருமான இனங்களும், உதாரணமாக, 
ஆயத்தீர்வை, முத்திரைத் தீர்வை, சட்டம், நீதி நிர்வாகம் 
ேதலியன மாநிலங்களுக்கு மாற்றப்பட்டன. எனினும், இந்த 
ஏ.ற்பாட்டினால் மாரிலங்கள் ஆண்டுதோறும் வழக்கமாகப் பெறும் 
மொத்தத். தொகையான நிதியுதவியை விலக்க முடியவில்லை. 
பங்கீட்டின்போது தங்களுக்கு எவ்வளவு அதிகமான பங்குபெற 
முடியுமோ அதைப் பெற ஏற்படும் சச்சரவும் நீடித்தது,



1879ஆம் ஆண்டு, நில வருமானத் தில் அ௮ஸ்ஸாமிற்கு ஒரு பங்கு 
"கொடுக்கப்பட்டது. இந்தப் பங்கு *பிரிக்கப்பட்ட வருமானக் 
கொள்கை, அல்லது “பிரிக்கப்பட்ட வருமான இனங்கள்” என் 
அமைக்கப்பட்டது. இக் கொள்கை 1882-ல் எல்லா மாகிலங் 
களுக்கும் பரப்பப்பட்டது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட மொத்த நிதி 
யூதவித் தொகைகள் ஓஒழிக்கப்பட்டன. வருமானப் பங்கீடு ஓரள 
விற்குத் திருத்தி அமைக்கப்பட்டது. அதன் விளைவு பின்வரும் 
மூன்றுவிதப் பாகுபாடுகளாகும்: (0) பேரரசு Beas Guus 
இனங்கள் : வாணிபத் துறைகளின் இலாபங்கள், கஞ்சா, உப்பு 
முதலிய இடம் பற்றி இல்லாத நிலையாக உள்ள” வருமான 
வகைகள்; (14) மாநில இனங்கள் ; பொதுத் துறைகளும் மாநிலப் 
பணிகளும்; (114) 9ரிக்கப்பட்ட_ இனங்கள்: Bima, 0 Hu 
செய்யப்பட்ட வகைகள், முத்திரைத் தீர்வை, காடுகள், 

பதிவுத் துறை முதலியன. 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட பண உரிமை மாற்றத்துடன், நில வரு 
மானத் $ தில் ஒரு க. றிப்பிட்ட சதவீதமும் மாநிலங்களுக்கு 
தங்கள் ப DGEGO DOU சரிக்கட்ட மாற்றப்பட்டது. இக் 
நிலைமை ஓவ்வோர் ஐந்து வருட காலத்திலும் சரிபார்க்கப்பட்டு 
இந்தக் கோட்பாடுகளின் வழியில் 1887, 1892, 1897ஆம் ஆண்டு 
களில் புதிய தீர்வுகள் செய்யப்பட்டன. நிலையின்மையை அகற்ற 
வும், தொடர்ச்சியை உறுஇப்படுத்தவும் அவைகள் 1904ஆம் 
ஆண்டுபாதி நிலையானவைகளாக அறிவிக்கப்பட்டன. 1912ஆம் 
ஆண்டு அவைகள் நிலையானவைகளாக அறிவிக்கப்பட்டபொழுது 
கீழ்க்கண்ட பங்கீடு தீர்மானிக்கப்பட்ட து. வருமானப் பகுதியில் 
ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலத்திற்கு அளிக்கப்படமுடியாத 
வருமானங்களை மத்திய அரசாங்கம் தனது உபயோகத்திற்காக 
வைத்துக்கொண்டது. இவைகள் பேரரசு நிலைக்குரிய வரு 
மானங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டன. உதாரணமாகக் கஞ்சா, 

இருப்புப்பாதைகள், சுங்க வரிகள், உப்பு வரி, நாணயச் சாலை, 
நாணயமாற்று, அஞ்சல், தந்தித் துறைகள் முதலியவற்றின் 
வருமானங்கள், இராணுவ வருமானங்கள், சமஸ்தானங்கள் 
கட்டிய கப்பங்கள் முதலியன. மீதியிருந்தவற்றில் சில முழுதும் 

- மாரிலங்களுக்கே உரியனவாய் இருந்தன. உதாரணமாகக் காட்டுத் 
துறை, ஆயத்தீர்வை (பம்பாயிலும் வங்காளத்திலும்), பதிவுத் 
துறை, மற்றும் மாரிலத் துறைகளின் வருமானம். உதாரணமாகக் 
கல்வி, சட்டம், நீதி நிர்வாகம் முதலியன. கடைசியாக நில 
வருமானம், வருமான வரி. ஆயத் தீர்வை (பம்பாய், வங்காள 
மாரிலங்களைத் தவிர), நீர்ப்பாசனம், முத்திரைத் இர்வை 
முதலியவை அடங்கிய குறிக்கப்பட்ட வருமான இனங்களின் 
வகை ஒன்று இருந்தது. இவைகளின் வருமானங்கள் மத்திய, 
மாரில அரசாங்கங்களிடையே கூறப்பட்ட விதங்களில் 
அகேகமாகச் சமமாகப் பிரிக்கப்பட்டன. ஆனால், ஒவ்வொரு



4 ட இக்தியப் பொருளியல் 

மாநிலத்திற்கும் தனியாகத் தீர்மானிக்கப்பட்டது. செலவினத் 
இலும் சற்றேறக்குறைய இதேபோன்றதோர் ஏற்பாடு இருந்தது. 

ஃபுஞ்சங்களினால் ஏற்படும் செலவினங்களைப் பங்கீடு செய்யச் 

சிறப்பானதோர் ஏற்பாடும் இருந்தது. இந்த அமைப்பின் 
இன்னொரு: முக்கிய, சிறப்பான அம்சம். என்னவென்றால், 

- மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட. இனங்களிலிருந்து வரும் வருமானம் 
மூலம் தங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய முடியாதபொழுது 

i, 

அவை பண அ௮ளிப்பால் நிறைவு செய்யப்பட்டன. இப் பண 
அளிப்புத் தொடர்ந்து அளிக்கப்படுவன, தொடர்ந்து அளிக்கப் 
படாதன என இருவகைப்படும். 

௮. இரண்டாவது காலம் (1921-1932): (0) வருமானப் 
பிறப்பிடங்களைப் பிரித்தல் : நிதித் சன்னாட்சி உரிமையை நிறுவும் 
கோக்கத்தின் முதற்படியாகப் பிரித்த இனங்கள் ஓ.ிக்கப்பட்டு, 
1919ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரசாங்கச் சட்டத்தின் விளைவாக 
மத்திய, மாரில வருமான இனங்கள் முழுமையாகப் பிரிக் 
கப்பட்டன. அவ்வாறு பிரிக்கப்பட்ட இனங்களுள் வருமான வரி, 
பொது (அல்லது வாணிப) முத்திரைத் தீர்வை முதலியன மத்திய 
அரசாங்கத்திற்கும். ஆயத்தீர்வை, நிதித் துறை, முத்திரைத் 
தீர்வை, நிலவருமானம், நீர்ப்பாசன வருமானம் முதலியன மாநில 
அரசாங்கங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டன. இது மத்திய அரசாங் 
கத்துற்கு 993 இலட்ச ரூபாய்கள் பற்றாக்குறையை விளைவித்தது. 
ஆகவே, இது மாகில அரசாங்கங்கள் மத்திய அரசாங்கத்திற்குப் 
பங்கு. அளித்து உதவ வேண்டுமென்ற ஒருபுதுக் கருத் துக்கு வழி 
வகுத்தது. (14) மெஸ்டன் (1488101) தீர்ப்பு : 1920ஆம் ஆண்டு 
மெஸ்டன் பிரபுவின் தலைமையில் .மாநிலங்களின் பங்கு உத 
வியைப்பற்றி ஆலோசனை கூற ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது. 

- இக்குழுவின் பரிந்துரைகள் மெஸ்டன் தீர்ப்பு என வழங்கப்படு-: 

கின்றன. இத் தீர்ப்பில் அக்குழு நிதி, நிர்வாகத் காரணங் 
களுக்காகப் பொது முத்திரைகள் மாநிலங்களுக்கு மாற்றப்பட 
வேண்டும் எனக் கூறியது. அக்குழு மேலும் கூறியதாவது : 
(௮7 துவக்க உதவிப் பங்கு, இட்டமான உதவிப் பங்கு ஆகிய இரு 
வகையான பங்குகள் அடங்கிய இட்டத்தை மேற்கொள்ள 
வேண்டும். 1921-2ஆம் ஆண்டுகளில் துவக்க உதவிப் பங்கானது, 
பிரிக்கப்பட்ட இனங்கள் ஒழிக்கப்பட்டதன் விளைவாக மாநிலங் 
களுக்கு கிடைத்திருக்கும் அதிகப்படியான செலவு செய்யும் 
திறனை அடிப்படையாகக் கொண்டதாக இருக்கவேண்டும். 
திட்டமான உதவிப் பங்கு (எழு வருடங்களில் அடைய 
வேண்டியது), மக்கள் தொகை, வருமானவரி வரவுகள், உப்பு, 
துணி வகைகளின் நுகர்வு, விவசாயம் O STP © செல்வம் முதலிய 
வற்றைக் கொண்டு தீர்மானிக்கப்பட்டு மாரில த்தின் இறனை 
அடிப்படையாகக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். '
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(ஆ) வருமான வரி வரவில் வளர்ச்சி காணப்படுமாஇல், 

அவ்வளர்ச்சி எந்த அளவில் அந்தந்த மாகிலங்களின் வருமான 
ம.திப்பீடுகளில் அதிகமாகக் (பெரு) காணப்படு றதோ, அந்த 
'மாரிலங்களுக்கு அதில் ஒரு பங்கு அளிக்கலாம், 

5 இப் பறிந்துரைகள் சில மாற்றங்களுடன் 1919ஆம் ஆண்டு 
இந்திய அரசாங்கச் சட்டத்தின்£ழ் வரும் உரிமை மாற்று விதி 
களில் சேர்க்கப்பட்டன. 1920-21ஆம் வருடங்களில் மதிப்பிடப் 
பட்ட வரவிற்குமேல் எந்த ஆண்டிலாவது வருமானம் இருக்கு 
மானால், ஒரு ரூபாய்க்கு 3 பைசா மாநிலங்களுக்குச் சேரவேண்டு 
மென 15ஆவது உரிமை மாற்று விதி கூறிற்று [நில சமயங்களில் 
சில தொழில் அலகுகள் நிறுவப்பட்டிருப்ப த7ஓரு மாநிலத்திலும், 
அவைகள் வருமான வறிக்காக மதிப்பிடப்படுவது இன்னொரு 
மாநிலத்திலும் இருக்குமாகையால், இதை மனத்தில்கொண்டு சல 
சிறப்புச் சரமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இது வருமான வரி 
ஒரு Fuses சாதனமாக உபயோகப்படுத்தப்படுவதைக் 
குறித்தது. 

(ii) உதவிப் பங்குகள் நீக்கப்படுதல் : 15ஆவ று உரிமைமாற்று 
விதி செயலாற்றியபொழுது, மாநிலங்களுக்கு இடையே சம 
மில்லாத விளைவுகளைப் பயந்தது. மெஸ்டன் குழு எதிர்பார்த்த 
தற்கு மாறாக வரிசையாகப் பல ஆண்டுகளுக்கு மாநிலங்கள் 
கடுமையான பற்றாக் குறையையே அடைந்தன. இச் சூழ்கிலையில் 
உதவிப் பங்கு அளிப்பதானது பெருஞ் சுமையாகக் கருதப்பட்டது. 
“ஆகவே, அவைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குக் குறைக்கப் 
பட்டன், 1927-8ஆம் ஆண்டுகளில். நிறுத்இிவைக்கப்பட்டன; 
1928-9ஆம் ஆண்டுகளில் ஓ.ழிக்கப்பட்டன. மெஸ்டன் குழுவின் 
தீர்வு 8ழக்கண்ட இரு காரணங்களுக்காகச் குறைகூறப்பட்டது. 
முதற்கண், மாநிலங்களின் தேவைகள் வெகு விரைவாக 
விரிவடைந்து செல்லுகையில், அவைகளுக்கு அளிக்கப்பட்ட வள - 
ஆதாரங்கள் கெ௫ழ்ச்சயற்றும், தேந்கமுற்றும் இருந்தன; 
இரண்டாவது, இத் தீர்வு சில மாநிலங்களுக்குச் சாதகமாகவும், 
மேலும் சிலவற்றிற்கு ஊறு விளைவிப்...! தாகவும் இருந்தது; இது 
பெரும்பாலான மாநிலங்களை ௮இருப்இர்கே உள்ளாக்கியது, தல 
மாநிலங்கள் துவக்க உதவிப்பங்கையும் இன்னும் சில இட்டமான 
உதவிப் பங்கையும் வெறுத்தன. 15 காலத்தில் கில வருமானம் 
மிக முக்கியமானதொரு வருவாய்த் தோற்றுவாயாக இருந்ததால், 
விவசாயத்தைப் பெரும்பாலும் மேற்கொண்ட மாநிலங்கள், அவ் 
வருமானத்சை முழுவதும் தாங்களே அடைவதன்மூலம் இலாபம் 
அடைந்தன; ஆனால், பம்பாய், வங்காளம் பேன்ற மாநிலங்கள் 
வருமான வரி போன்ற மத்திய அரசாங்கத் தலைப்பின் ஈழ்வரும் 
வருவாயை இழந்ததுமன்றித் தங்கள் நிலப்பரப்பில் வெ OMe Lr
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நடத்தப்படும் வியாராரத்தின் ஈற்பயன்களை அடைவதினின் றும் 
விலக்கப்பட்டுத் துன்பு.ற்றன. ஆகவே, அவைகள் இத்திட்டத்தின் 
அடிப்படையையே எர்த் தன. 

4. 1985ஆம் வருடத்தின் இந்திய அரசாங்கச் சட்டம்; 
1919ஆம் ஆண்டுச் சட்டத்தால் ஏற்பட்ட அமைப்பு 1935ஆம் 
ஆண்டின் இந்திய அரசாங்கச் சட்டத்தினால் மாற்றப்பட்டது. 
விவசாயத்தின் மூலமன்றி, மற்ற வகைகளில் இடைக்கும் 
வருமானத்தின் மீதான வருமான வரி மத்திய அரசாங்கத்தால் 
வசூலிக்கப்பட்டு, மொத்த ஆதாயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் 
மாரிலங்களுக்கு இடையே பிரித்து அளிக்கப்பட்டது. மேலும், 
௮ச் சட்டத்தின் 140ஆவ.து பிரிவின்படி உப்பு வரி, மத்திய 
அரசாங்கம் விதித்து வசூல் செய்யும் ஆயத் தீர்வை, ஏற்றுமதித் 
தீர்வைகள் முதலியன, மத்திய சட்டசபை விரும்புமாயின், ௮ச் 
சட்டத்தின் கோட்பாடுகளுக்கு இணங்க, முழுவதுமோ அல்லது 
ஒரு பகுதியோ மாநிலங்களுக்கும் சமஸ் தானங்களுக்கும் ஓ.துக்கப் 
படலாம்... சணல் அல்லது சணலால் செய்யப்பட்ட பொருள் 
களால் கிடைக்கும் ஏற்றுமதித் தீர்வையின் மொத்த ஆதாயம், 
சணல் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலங்கள் அல்ல து கூட்டாட்சி 
மாநிலங்களிடையே, தாங்கள் உற்பத்தி செய்யும் சணலின் 
வி௫ிதத்திற்கு இணங்கப் பிரித்.துக் கொள்ளப்படலாம், 

5. மூன்றாம் காலம் (1997-1 950) நிமியர் (Niemeyer) 
விசாரணை: 1936ஆம் ஆண்டு சர் ஆட்டோ நிமியர் (00௦ 
Niemeyer) 9 FUu1_§ Dar 138, 140-லிருந்து 142 வரை உள்ள 
பிரிவுகளின் சம் வரும், மத்திய மாகில அரசாங்கங்களுக்கு 
இடையே அமைந்த நிதித் தாடர்புகளைப்பற்றி விசாரணை செய்யக் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டார். இவவிசாரணையின் நோக்கம் ஒரு பிற்சேர்க்கைக் குறிப்பால் மேலும் விரிவாக்கப்பட்ட.து. வருமான வரியின் மொத்த ஆதாயத்தில் 50 சதவீதம், கீழ்வரும்: நிரந்தர சதவீ.தங்களில் மாநிலங்களுக்கு மாற்றப்பட வேண்டும் என சர் ஆட்டோ பரிந்துரைத்தார். சென்னை 15: பம்பாய் 20; 
வங்காளம் 20; யுனைடெட் மாநிலங்கள் 15: பஞ்சாப் 8; பீகார் 10; மத்திய மாநிலங்கள் 5; அஸ்ஸாம் 2: வடமே ற்கு எல்லை மாநிலம் 1; ஒரிஸ்ஸா 2; சிந்து 2. மேலும், மாநிலங்களின் பங்குகளிலிருக்து மூல ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு குறிட் பிட்ட தொகையைப் பித்துக் கொள்ள வேண்டும். இத் ௦ தாகையானது வருமான வரியில் மத்திய அரசாங்கத்தின் பங்கு இருப்புப்பாதைகளின் உதவிப் பங்கு ஆயெ இரண்டிலும் துண்டு விழும் 13 கோடி ரூபாய்களுக்குச் சமமாக இருக்க வேண்டும்; 
இவவாறு பிடிக்கப்பட்ட தொகை ஐந்து வருட கால அளவில் மாரிலங்களுந்கு ஓப்படை*நப்பட வேண் டும்,
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சர் ஆட்டோ நிமியர் (87ம் 0௦ 110) சணல் விளைச்சல் 
செய்யும் மாநிலங்கள், சணல் ஏற்றுமதித் தீர்வையின் மொத்த 

ஆதாயத்தில் பெறும் பங்கை, 12% சதவீதத்திலிருந்து, FS 
வீதத்திற்கு உயர்த்தப் பரிந்துரைத்தார். கீழ்வரும் வருடாந்திர 
நிதியுதவிகளும் மாநிலங்களுக்குப் பரிந் துரைக்கப்பட்டன. 

யுனைடெட் மாநிலங்களுக்கு ஐந்து வருட நிரந்தர காலத்திற்கு 
25 இலட்ச ரூபாய்கள்; அஸ்ஸாமிற்கு 30 இலட்ச. ரூபாய்கள்; 
வடமேற்கு எல்லை மாநிலத்திற்கு ஐந்து ஆண்டுகள் இறுதியில் 
மறு ஆராய்ச்சி மேற் கொள்ளப்படும் என்ற நிபந்தனையின் 
பேரில் 100 இலட்ச ரூபாய்கள்: ஒரிஸ்ஸாவி ற்கு 40 இலட்ச 
ரூபாய்கள் தவிர, முதல் ஆண்டில் அதிகப்படியாக 7 இலட்ச 
ரூபாய்களும், அடுத்து வரும் நான்கு ஆண்டுகளில் ஒவ்வோர் 
ஆண்டிலும் அதிகப்படியாக 3 இலட்ச ரூபாய்களும், இந்து 
மாநிலத்திற்கு 105 இலட்ச ரூபாய்கள் வீதம் 10 வருடங்களுக்கு, 
முதல் வருடத்தில் 5 இலட்ச ரூபாய் ௮ திகப்படி யும், அதன் பின் 
வளர்வீதத்தில் குறைந்து கொண்டே வந்து, 45 ஆண்டுக் 
காலத்தில். நி தியுதவி அற்றுவிடும். வங்காளம், பீகார் அஸ்ஸாம் 
வடமேற்கு எல்லை மாகாணம், ஒரிஸ்ஸா முதலிய மாநிலங்கள் 
1936ஆம் ஆண்டிற்கு முன் மத்திய அரசாங்கத் திடமிருக்து 
வாங்கித் திருப்பி அளிக்காத கடன்களை நீக்கும்படியும், மத்திய 
மாநிலங்கள் இருப்பி அளிக்காத கடன்களைக் குறைக்கும்படியும், 
பொதுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சர் ஆட்டோ பரிந்துரைத் 
தார். இப் பரிந்துரைகள் இந்திய அரசாங்கத்தின் (வருமானப் 
பூர்வ) 19364ஆவது ஆண்டு உத்தரவில் சேர்த் துக் கொள்ளப் 

  

  

பட்டன 1940ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட ஒரு மாற்றத் துடன், 
அவைகள் 1947ஆம் ஆண்டு ௩ £டு பிரிக்கப்படும் வரை செயலில் 

ருந்தன. போர் நடந்து கொண்டிருந்த ஆண்டுகளில் 1940-41 
முதல் 1945-46 வரை, வருமான வரியில் மாநிலங்களுக்குச். சேர 
(வேண்டிய பங்கில் நிரந்தரமாக. மத்திய அரசாங்கம் 45 கோடி 
ரூபாய்களை த் தனக்கு வைத்துக் கொண்டது. அடுத்து வரும் 
நான்கு ஆண்டுகளில் ஒவ்வோர் ஆண்டிலும் மத்திய அரசாங்கத் 
தினால் பிடித்து வைத்துந் கொள்ளப்பட்ட தொகை முன்னைய 
ஆண்டைவிட 75இலட்ச ரூபாய்கள் குறை ப்பட்டு, 1950- 51ஆம் 
ஆண்டில் மாகிலங்களுக்குரிய முழுத் தொகையும் மீண்டும் 
அளிக்கப்பட்டது. 

வருமான வரி வருமானத்தைப் பிரிப்பது பற்றிய நிமியர் 
இர்ப்பை மாநிலங்கள் திருப்தியுடன் ஏ.ற்றுக்கொள்ளவில்லை, இவ் 
வரியின் மொத்த வருமானத்தில் 25 சதவீதம் பம்பாய் மாநிலத்தின் 
நிலப்பகு இரில் இரட்டப்பட்டதால், ௮ம் மாகிலம் தன் பங்கு 
இன்லும் பெரிதாக் கப்படவேண்டுபொசக் கேட்டது. , மேலும், 

௮ம் cme தொழில் துறையில் - ஈடுபட்டிருந்றும் கனது 
மக்களுக்கு அதிகச் செலவு செய்து வாழ்க்கை வ௪ இநள் அளிக்க
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வேண்டியதாயிருக்தற. சென்னை மாநிலம் மக்கள் தொகை 
அடிப்படையில் தனக்கு இன்னும் பெரிய பங்கு கேட்டது. 
மத்திய அரசாங்கத்திற்கு. வருமான வரி, மாககராட்சி வரிகள் 
மூலம் இடைத்த வருமானம், மாநிலங்களுக்கான பங்கைவிட மிக 
அதிகமாக இருந்தது. 1939ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1940ஆம் 
ஆண்டுவரை, வருமான வரி, ஈகராட்டு வரிகளின் வரவில் சரா 

சரியாக மத்திய அரசாங்கத்தின் வரவு 85 சதவீதத்இற்கும் 
அதிகமாக இருந்தது. மாநிலங்களின் பங்கோ 15 சதவீதத் இற்கும் 
கழாக இருந்தது." இந்த ஏத்த, த்தாழ்வு ஒரளவிற்கு நியாய 
மானதே, ஏனெனில், போர் நடக்து கொண்டிருந்த ஆண்டுகளில் 
பாதுகாப்பிற்கான மத்திய அரசாங்கத்தின் செலவு மிக 
அதிகரித்தது. நிதி உபரிக்குந் காரணம் முன்னேற்றத்திற்கான 
செலவு தள்ளிப்போடப்பட்டதும், கல்வி, சுகாதாரம் போன்ற 
சமூகப் பணிகளுக்காகச் செலவிடப்பட்ட தொகை கட்டுப்படு gu 
பட்டதுமே ஆகும். ஆதவே, சாதாரண காலத்தில் கேர்மை 
யற், DSTS இரு ந்கவேண்டிய நிலையை, இப்டெ ழுது இயல்பு 

கடந்த காலம் என்ந காரணத்தைக் காட்டி. மத் திய அரசாங்கம் 
வருமான வரி ஆதாயத்தில் மிக அதிகமான பங்கைத் தனதாக்கிக் 
கொண்டது என வாதாடுவது பகுத் தறிவுக்கு ஓ.த்ததாகும், 

6, நான்காம் காலம் (பிரிவினைக்குப் பின்): 1947ஆம் 
வருடம் ஆகஸ்டு மாதம் நாட்டுப் பிரிவினை, நிமியர் தீர்ப்பை மாற் 
றங்கள் செய்து அமைக்கவேண்டிய அவசியத்தை ஏற்படுத்திற்று. 
1950ஆம் .. வருடம் துவக்கப்பட்ட புதிய அரசாங்கச் சட்டச், இன் 
ழ், இக் காரியத்தை மறு ஆய்வு செய்ய ஒரு நிதித் குழுவை 
அமைக்க வேண்டியிருந்தது. ஆனால், உடனடியாக : அத் 
குழுவை அமைக்க முடியாமல் இருந்ததால், ஜனா இபதியின் 
உத்தரவினால் வருமான வரியைப் பகிர்ந்து அளிப்பதையும், 
மாநிலங்களுக்கு நிதியுதவித் தொகைகக்£ அனிப்பதையும், 

ஒழுங்குபடுத்தத் தற்காலிகமாக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. 
துண்டாடப்பட்ட வங்காளம், பஞ்சாப் மாநிலங்களின் பங்குகள் 
அவைகளின் மக்கள் BIOS GO, ob goror of 54 Ga குறைக்கப் 
பட்டன, இவ்வி தீம் மீதம் செய்யப்பட்ட. வீ திங்களும் 
சிந்து, வடமேற்கு எல்லை மாநிலங்களின் வீ தங்களும் மறுபடியும் 
ப௫ர்ந்து அளிக்கப்படுவதற்காக ஒன்று இரட்டப்பட்டன. 1947ஆம் 
ஆண்டு ஆகஸ்டு 15ஆம் தேஇயிலிருக்து 1950ஆம் ஆண்டு 
மார்ச் மாதம் 31ஆம் தேதிவரை அமலிலிருந்த நிர்ணயிக்கப் 
பட்ட மாகிலங்களின் வீதப் பங்குகள் கீழ்வருமாறு: பம்பாய் 21; 
சென்னை 18; மேற்கு வங்காளம் 12; உத்தரப்பிரதேசம் 19; 

1 Indian Economic Journal, Conference Number, Dec. 1953, ‘The 
Tneome Tax es a Balancing Factor in Indian Federal Finince’ by D. Bright 
Singh,
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மத்தியப் பிரதேரம் 6 இழக்குப் பஞ்சாப் 5; பிகார் 13; 

ஒரிஸ்ஸா 3; அஸ்ஸாம் 3. சணல் வரியைப் பொறுத்தவரை சணல் 

விளையும் நிலப்பகுதி, பாகிஸ். தானுக்குச் சேர்ம் துவிட்டபடியால், 

மாநிலங்களின் பங்கு 62% சதவீ தத்திலிருந்து 20 சதவீதத் இற்கு 

குறைக்கப்பட்டது; ஆனால், மாகிலங்களுக்கு இடையே பங்கைப் 

பிரித்து அளிக்கும் அடிப்படையில் எவ்வித மாற்றமும் செய்யப் 

படவில்லை. இந்த ஏழ்பாடுகள், பாதிக்கப்பட்ட சில மாகிலங் 

களுக்குக் கணிசமான அளவு அதிருப்தியை ந்கொடுத்தன, அகவே, 

அரசாங்கம் இரு, ௦.1. தேஷ்முக்கை (Sri. C.D. Deshmukh) 

இர்காரியத்தை விசாரணை செய்யவும், கீழ்க்கண்ட இரு காரி 

யங்களைப் பற்றித் தீர்மானிக்கவும் நியமித்தது: 4) வங்காளம், 
பஞ்சாப், அஸ்ஸாம் ஆய மாநிலங்களின் பருதிரள் தற்பொழுது 
பாக்கிஸ்தானுடன் சேர்ந் துவிட்டபடியால், அவைரளிடமிரு$ து 
வரவேண்டிய பங்கைப் பற்றிந் தீர்மானித்தல், (1) & பிரிவு 
மாநிலங்களுக்கு அற்றுப்போன பீதங்களையும், சிந்து, வடமேற்கு 

எல்லை மாநிலங்களுக்கு முன்னால் கொடுக்கப்பட்ட வீதங்களையும் 

மறுபடியும் அளித்தல். 1950ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் : 

தேத செயலுக்கு வந்த தேஷ்முக் தீர்வின்படி வருமான வரியின் 

வீதப் பங்குகள் இழ்வருமாறு: சென்னை 175; பம்பாய் 21) மேற்கு 

வங்காளம் 13:5; உத்தரப் பிரதேசம் 18; கிழக்குப் பஞ்சாப் 55; 
பீகார் 12-5; மத்தியப் பிரதேசம் 6; அஸ்ஸாம் 3; ஒரிஸ்ஸா 3. இத் 
இர்வின்சழ், சணல் ஏற்றுமதித் தீர்வையின் பங்குக்குப் பதிலாக 
அளிக்கப்பட்ட நிதியுதவிகள் பின்வருமாறு: மேற்கு வங்காளம் 
105 இலட்ச ரூபாய்கள்; அஸ்ஸாம் 40 இலட்௪ ரூபாய்கள்; பீகார் 
35 இலட்ச ரூபாய்கள்; ஐரிஸ்ஸா 5 இலட்ச ரூபாய்£ள். இவ் 
வீதங்களை மதஇப்பீடு செய்வஇல் பின்பற்றப்பட்ட திட்டம் என்ன 
வெனில், இப்பொழுது பாக்கிஸ் தானில் இருந்கும் மாநிலங்களின் 
பகுஇஉள் சர் ஆட்டோ நிமியர் காலத்தில் தணிம்து இயங்கும் 
மாநிலங்களாக இருக்்இருக்குங்கால், ௮வர் என்ன வீதங்களை 

அளித் இருப்பாரோ அவையே ஆகும், 

7. 1952ஆம் வருடத்திய நிதிக்குழு: 1 நிதிக்குழுவின் நிய 
மனம் வரவிருந்ததால், தேஷ்முக் தீர்வு தற்காலிசமானதாய் 
இருக்தது. நிதிக்குழு £ழ்க்கண்ட காரியங்களைப்பற்றி விசாரணை 
செய்யவேண்டும்: (4) வரிகளின் மொத்த ஆதாயத்தை அவை 

1 அரசியல் சட்டத்தின் 280 (1) பிரிவுப்படி இச்சட்டம் துவக்கிய பின் 
வரும் இரண்டு  வருடங்களுக்குள்ளும், அதன்பின் ஒவ்வோர் ஐந்தாண்டுக் கால 
முடிவிலும் அல்லது தேவையானால் அதற்கு முன்னும் ஜனாதி. OG PDE 
குழுவை அமைக்க வேண்டும்; அக்குழுவிற்கு ஓரு தலைவரையும் கான்கு 
அங்கத்தினா்களையும் அவர் நியமிப்பார். இரண்டாவது கிறிக்குழு இப்பொ.முது 
அறிவிக்கப்பட்டிருகிகிறது (2, ஏப்ரல், 1056 .
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களிடையே பிரித்து அளிப்பது கட்டாயமா அல்லது விருப் 
பத்தைப் பொறுத்ததா என்பதும், மாநிலங்களுக்கான ஆதா 
யத்தின் பங்குகளை அளிப்பதும்; (11) இந்தியாவின் ஓன்றுசேர்க் 
கப்பட்ட நிதியிலிருக் து மாநிலங்களின் வருவாயில் அளிக்கப்படும் 
நிதிய தவியைப்பற்றிய கோட்பாடுகள்; .(11/) சிறந்த நிஇிகிலையை 
மனத்தில் கொண்டு ஜனாஇபதியினால் கேட்கப்பட்ட ஆலோ 
சனைகள், 1951ஆம் வருடம் நவம்பர் மாதம் 22ஆம் தேதி ஜனாதி 
பதியின் உத்தரவினால் இரு. %. 0, நியோகி (8ம். 1, 0. 1120 ஐ) 
தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட நிதிக்குழு தனது அறிக்கையை 
1952ஆம் வருடம் டி.சம்பர் மாதத்தில் சமர்ப்பித்தது. அது இற்க் 
கண்ட பரிந்துரைகளை வழங்கியது: (1) வருமான வரியின் 
மொத்த ஆதாயத்தில், மாநிலங்களின் பங்கை, 50 சதவீதத் 
திலிருந்து 55 சதவிதத்திற்கு அதிகரித்தல். (14) புகையிலை, தீப் 
பெட்டி, காய்கறி உற்பத்தி இவைகளின்மீது ம த்திய அரசாங்கம் 
விதிக்கும் ஆயத்தீர்வையின் நிகர ஆதாயத்தில், 40 சதவீதம் 
மாரிலங்களிடையே, மக்கள் 9 தாகை அடிப்படையில் அளிக் 
கப்படல் வேண்டும். (114) அஸ்ஸாம், பீகார், ஒரிஸ்ஸா, மேற்கு 
வங்காளம் . முதலிய மாநிலங்களுக்குச் சணல், சணல் சம் 
பந்தமான பொருள்களின் மீதான ஏற்றுமதி வரியின் பங்இற்குப் 
பதிலாக நிதியுதவிகளை அதிகரிக்க வேண்டும். (iv) தேதேவையான 
மாரிலங்களுக்கு அதிகமான நிதிய தவிகளும், குறைந்த 
முன்னேற்றமடைந்த மாகிலங்களுக்கு. ஆரம்பக் கல்வி வ௪ இகளை 
அதிகரிக்கச் சிறப்பு நிதியு தவிகளும் அளிக்கப்பட வேண்டும். 

8. பங்கீட்டு அளிப்பின் அடிப்படை : வருமான வறியின் 
பங்கீடு £ழ்க்கண்ட பல்வேறு அடிப்படைத் தத்துவங்களைச் சார்க் 
திருக்கலாம்: (1) பல்வேறு மாநிலங்களில் வருலிக்கப்படும் 
வருமான வரியின் தொகை; (14) வேறுபட்ட மாநிலங்களில் 
வ௫ிக்கும் தனி நபர்களிடமிருந்து, அவர்களது வருமானத்தின் 
பேரில் வசூலிக்கப்படும். (௮வ் வருமானம் ering சம்பாதிந்கப் 
பட்டிருந்தர்லும் சரி) வருமான வரியின் தொகை; (114) பல்வேறு 
மாகாணங்களில் வருவாயின் மூலத் தோற்றத்தை வைத்துக் 
கொண்டு மாறுதல் செய்யப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்ட வருமான வரி; 
(iv) ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒப்புமை சார்ந்த தொழிலாளர் 
களின் தொகை; (௩) ஒப்புமை சார்ந்த தலா வருமானம்: 
(11) பல்வேறு மாநிலங்களின் அடிப்படைக் காரணங்களைச் 
சார்ந்த தேவைகள்; உதாரணமாகத் தனது நிலப்பகுஇயில் 
மக்கள் தொகை சிதறியுள்ள நிலை. பொருளாதாரப் பிற்போக்கு, 
அல்லது ஒரு மாநிலத்தின் தலைசழ் வித ஒப்புமை சார்ந்த தலா 
வருமானம்," 

1 நிதக்குழுவன் அறிசகை, 1952, பக்கம் 73,
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சுருங்கச் சொல்லின், இக் காரணிகள் மூன் று வகையால் 

கூறப்படலாம்: (i) உதவிப் பங்கு; (ii) மக்கள் தொகை; (11) 

தேவைகள்; இவைகளைக் கொண்டு வருமான வரியைப் பிரித்து 

அளிக்கலாம். நிமியர் இர்ப்பில் ப௫ர்ந்து அளிப்பதன் அடிப் 

படைத் தத்துவம் வெளியிடப்படவே இல்லை. ஆனால், இரு 

காரணிகள், அதாவது மக்கள் தொகையும், வ௫ிக்கும் இடமும் 

எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதாகப் பெரும்பாலும் நம்புகிறார்கள். 

ஆனால், இந்த அடிப்படையில் பங்கீடு செய்வது நியாயமற்றது 

என்பது 1945-6ஆம் வருடத்தின். கீழ்க்காணும் அட்டவணை 

யிலிருந்து தெரிகிறது. 

மாகிலங்களின் தேவைகள் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட 

வில்லை என்பது வெளிப்படை. காட்டுப் பிரிவினைக்குப்பின் வந்த 

  

  

  

    

    

தலா வரவில் 

மாரிலம் வருமானவரி வரவு 

ரூ. ௮. பை. 

சென்னை... ன னை ப டூ 
வங்காளம் wes 2 12 1 

யுனைடெட் மாகிலங்கள் wee ses 0 15 3 

பஞ்சர்ப் ane 0 12 6 

மத்திய மாகிலங்களும், பீராரும் ... 0 13 8 

அஸ்ஸாம் : ஸல 0 9 0 

வடமேற்கு எல்லை மாநிலம் at 0 15 20 

ஓரிஸ்ஸா eit 0 10 6 

சிந்து 1 4 3 

பீகார் சு... 0 12 8   
  

1947ஆம் வருடத்திய றெப்புத் தீர்வும், தேஷ்முக் தீர்வும் நிமியர் 

இர்வின் தற்காலிக மாற்றங்களே. அ௮கதிகளினால் ஏற்பட்ட 

பொறுப்பும், பிரிவினைச் செலவுகளும் சில மாறிலங்களைப் 

பாதித்ததையும், அவைகளின் தேவைகளை அது கவனத்தில் 

இருத்திக்கொண்டாலும், அடிப்படையில் அது நிமியர் தீர்ப்பைப் 

போன்றதே. ஏற்கெனவே கூறப்பட்டபடி 1952ஆம் ஆண்டு 

1 Indian Eonomic, 2 மெம்பவி, Conference Number, Dee 1953, r. 145
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நிதிக்குழு, 1952-3 முதல் 1956-7 வரை உள்ள காலத்திற்கு, 
மாநிலங்களின் , பங்குக்காகப் பிரிக்கப்படக்கூடிய வருமான 
வரியின் பகுதி 55 சதவீதம் எனத் தீர்மானித்தது. தனி மாநிலங் 
களின் சதவீதங்கள் ம்க் கண்டவாறு இர்மானிக்கப்பட்டன. 
அஸ்ஸாம் 2:25 சதவீதம்; பீகார் 9:75 சதவீதம்; பம்பாய் 17°50 
சதவீதம்; ஹைதராபாத் 4:50 சதவீதம்; மத்திய பாரதம் 1:75 
சதவீதம்; மத்தியப் பிரதேசம் 5:25 சதவீதம்; சென்னை 15:25 
சதவீதம்; மைசூர் 2:25 சதவீதம்; ஒரிஸ்ஸா 3:50 சதவீதம்; பெப்சு 
0:75 சதவீதம்; பஞ்சாப் 3:25 சதவீதம்; இராஜஸ் தானம் 3:50 
சதவீதம்; செளராஷ்டி.ரம் 1:00 சதவீதம்; இருவாங்கூர்-கொச்சி 
2:50 சதவீதம்; உத்தரப் பிரதேசம் 15:75 சதவீதம்; மேற்கு 
வங்காளம் 11:25 சதவீதம். இந்தச் சதவிதங்கள் இழ்க்கண்ட 
அடிப்படைகளின் மேல் அமைக்கப்பட்டிருக்கன்றன? (1) 80 சத 
வீதம் மக்கள் தொகை (14) 20 சதவீதம் மாகிலங்களில் வசூலாகும் 
வருமான: வரி. மொத்த வருமான வரி வசூலில் நான்கில் மூன்று 
பாகங்கள் பம்பாயிலும், மேற்கு வங்காளத்திலும், அவற்றிலும் 
முக்கியமாக காட்டின் வியாபாரத் தலங்களாக விளங்கும் பம்பாய், 
கல்கத்தா துறைமுகங்களிலும் வசூலிக்கப்படுகின்றன. நாட்டின் 
பல்வேறு பாகங்களில் விரிந்து பரவியிருக்கும் பலதரப்பட்ட 
வருவாய் தோற்றுவிக்கும் காரணிகளால் இவ் வசூல்கள் ஏற்படு 
கின்றன. ஆகவே, . ஓவ்வொரு பகுதியிலிருந்தும் கடைக்கும் 
பங்குக் தொகையை. நிச்சயமாக அறிவதும், அதை , வருமான 
வரிப் பங்கீட்டிற்கு அடிப்படையாக ஆக்குவதும் மிகக் கடினமான 
காரியம். 

ஒரு மாநிலத்தின் மக்கள் தொகை, அம்மாகிலத்தின் தேவை 
களைப் பற்றிய ஒரு பரந்த அளவுகோலாக இருக்கறது என 
அக்குழு கருதியது. அக்குழுவின் கருத்துப்படி, பொருளாதாரப் 
பிற்போக்கு நிதித் தட்டுப்பாடு முதலிய வேறு அடிப்படைத் 
தத்துவங்கள் நிதிய தவிகளைத் தீரமானிப்பதற்குத்தான் பொருத்த 
மானவை. தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை, உதவிப் பங்கு 
அல்லது தேவைகளை முழுதும் சுட்டிக்காட்ட முடியாது. காட்டின் 
தலா வருமானத்தைப் பற்றிய எண் இலக்கங்கள் ஒவ்வொரு 
மாநிலத்திற்கும் தனியே கிடைக்காததால் அதை வருமானவரிப் 
பங்கீட்டிற்கு அடிப்படையாக வைத்துக் கொள்ள முடியாது, 

9, மத்திய அரசாங்கத்தின் ஆயத்தீர்வையைப் பங்கிட்டு 
அளித்தல்: மத்திய அரசாங்கத்தினல் விதிக்கப்படும் ஆயத் 
தீர்வைகளின் வருமானம் முன்பு மாகிலங்களிடம் பங்கப் 
பட்டது. மாநிலங்கள், போலை உண்டாக்கும் சாராய வகைகள்,
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மருந்துகள் முதலியவழ்.நின்மேல் வரி விதிக்க முடியும்; மத்திய 

அரசாங்கம், உப்பு, பெட்ரோல், காற்றழுத்தத்தால் வேலை 

செய்யும் ரப்பர் சுற்றுக்கள், குழாய்கள் முதலியவற்றின் மேல் 

ஆயத்தீர்வை விஇத்தது. தீப்பெட்டி, சர்க்கரை, புகையிலை, 

காய்கறிப் பொருள்கள் இவற்றின் மீதான ஆயத்தீர்வைகளை 

முன்னாளைய அரசர்களின் மாநிலங்களுடன் பகிர்ந் துகொள்ள 

ஏற்பாடுகள் இருந்தன. இக்த அரசர்களின் மாநிலங்கள் 

இக்தியாவுடன் இணைக்கப்பட்டபொழுது, இந்த ஏற்பாடுகள் 

நிறுத்தப்பட்டன. 1952ஆம் ஆண்டு நிதிக்குழு மத்திய அரசாங் 

கத்தின் ஆயத்தீர்வைகளைப் பங்கிடுவதுபற்றி யோசனை 

செய்தது. புகையிலை, தீப்பெட்டி, காய்கறிப் பொருள்கள் 

முதலியன மிகச் சாதாரணமாக விரிவாக நுகரப்படுவ தாலும், 

இடுவதற்கு ஏற்ப நல்ல தொகையையும் நிரந்தர வருமானத் 

தையும் , அளிப்பதாலும், அவைகள் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டன. 
ிகர ஆதாயத்தில், 40 சத வீதமான மாநிலங்களின் பங்கு கீழ்க் 

கண்ட விதமாகப் பிரித் தளிக்கப்பட்டது": 

  

  

ம்தான் கதன்தம் வச்கன்கள் சதவீதம் 

அஸ்ஸாம் 2°61 ஹைதராபாத் 3°39 

art 11°60 மத்திய பாரதம் 2-29 

பம்பாய் 10-37 மைசூர் 2°62 

சென்னை 16744 பெப்சு 1:00: 

மத்தியப் பிரதேசம் 6₹13 இராஜஸ்தான் 4:41 

ஒரிஸ்ஸா 4:22 செளராஷ்டிரம் 1 

பஞ்சாப் 3°66 இருவாங்கூர். 2 

உத்தரப் பிரதேசம் 18523 ் 

மேற்கு வங்காளம் 7:16 ்   
  

1943-4ஆம் ஆண்டில் புகையிலையின் மேல் ஆயத்தீர்வை 
விதிக்கப்பட்டபொழுது, மத்திய, மாரில அரசாங்கங்கள் 
இரண்டும் வரிவிதிப்பதைத் தவிர்க்க மத்திய அரசாங்கம் 
விரும்பியது, ஆகவே, மாநிலங்கள் அதன்மேல் வரி விதிக்கும் 
உரிமையைத் துறந்தன. அதற்குப் பதிலாக முன்னமே தீர்மானிக் 

1இத்த அட்டவணையிலும்,8ழ்வரும் இரு பத்திகளிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 
எண் இலக்குகள் 1956ஆம் ஆண்டின் மாகிலங்களின் மறு- அமைப்புச் சட்டம் 
வருவதற்கு முன்னைய 1953--6 ஆண்டுகளின் காலவரையைச் சார்ந்தது,
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கப்பட்ட சரியீட்டுத் தொகையை மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்கும். 
மத்திய அரசாங்கத்தின் ஆயத்தீர்வையில் மாநிலங்களுக்குப் 
பங்கு. கொடுக்கப்பட்டதால், இவ் வருடாந்தரச் சரியீட்டுத் 
தொகை--பம்பாய்க்கு 54 இலட்ச ரூபாய்கள், சென்னைக்கு 56 
இலட்ச ரூபாய்கள், மத்தியப் பிரதேசத்திற்கு 15 இலட்ச ரூபாய் 
கள்--நிறுத்தப்பட்டது. . திருவாங்கூர், கொச்சி, செளராஸஷ்டி ரம் 
முதலிய வருமானத்துண்டு நிதியுகவிகளை (௦1௧௦ gap grants) 
மத்திய அரசாங்கத்தின் வரிகளின் பங்கிற்குப் பதிலாகத் 
தொடர்ந்து பெற்றன. ஏனெனில், முன்னையது பின்னையைவிட 
அதிகமாயிருந்தது. 

நிதிக்குழு, அரசியல் சட்டத்தின் 273ஆவது: பிரிவின்படி 
இழ்க்கண்ட நான்கு.மாநிலங்களுக்குச் சணல், சணலால் செய்யப் 
பட்ட பொருள்கள் ஆ௫யவற்றின் மீதான ஆயத்தீர்வையில் 
ப்ங்களிப்பதற்குப் பதிலாக ' நிதியுதவித்  தொகைகளைக் 
கொடுத்தது. அஸ்ஸாம் 75 இலட்ச .ருபாய்கள்; பிகார் 75 
இலட்ச ரூபாய்கள்; ஒரிஸ்ஸா 15 இலட்ச ரூபாய்கள்; மேற்கு 
வங்காளம் 250 இலட்ச ரூபாய்கள்", 

10. பொது நிதியுதவிகள்: நிதியுதவிகள் அளிக்கும் 
அமைப்பானது நெடுகாளைய சரித்திரச் சம்பவமாகும், ஆனால், 
இது பற்றிய சட்டபூர்வமான ஏற்பாடு 1935.9) ஆண்டு 
அரசாங்கச் சட்டத்துடன் வந்தது, சர் ஆட்டோ நிமியர் பரிந் 
துரைத்த நிதியுதவிகள் நிபந்தனைகள் அற்றவை. இந்திய 
அரசாங்கச் சட்டத்தின் 142 பிரிவின்£ம், பஞ்சாப்பிற்கு 
1947-8ஆம் வருடம் 100 இலட்ச ரூபாய்களும், அதன்பின் வந்த 
இரண்டு ஆண்டுகளில் ஒவ்வோர் ஆண்டிலும் : 150 இலட்ச 
ரூபாய்களும், 1950-51ஆம் ஆண்டில் 75 இலட்ச ரூபாய்களும் நிதி 
யுசுவிகளாகக் கொடுக்கப்பட்டன. 

இவ்வாறான, பொதுவான அல்லது நிபந்தனையற்ற நிதியுதவி 
களைத் தவிர, மற்றவையும் இருந்தன. முக்கியமாகக் குறிப்பிட்ட 
இனமும் இருந்தது. 1942ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1946ஆம் ஆண்டு 
வரை மத்திய அரசாங்கம் வங்காளத்திற்கு மொத்த ரிதியுதவியாக 
18 கோடி ரூபாய்கள் கொடுத்தது. அதில் ஒரு பகுதி பஞ்ச 
நிவாரண வேலைகளால் ஏ.்படும் செலவுகளைச் செய்யவும், அதன் 
பின் வரும் மறுசீரமைப்பு வேலைகளுக்காகவும் கொடுக்கப்பட்டது. 
1944-5ஆம் அண்டுகளிலிருந்து _ மாநிலங்கள் ‘995 உணவு 
உற்பத்தி செய்யும்” திட்டங்களின்€ழ்த் தகுந்த அளவில் உதவி 

1 திதிக்குழுவின் அறிக்கை, 1952, பக்கம் 106,
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பெற்று ag Bar Mor. 1947ஆம் ஆண்டு, ஆகஸ்ட் மாதம் 15ஆம் 

தேதி முதல் 1952ஆம் ஆண்டு; மார்ச் மாதம் 31ஆம் தேதி முடிய 

கொடுக்கப்பட்ட உதவித் தொகைகளைக் கூட்டினால், 13:71 கோடி 

ரூபாய் வரும். மற்ற முக்கியமான நிதியுதவி வகைகளாவன: 

(1) 1947ஆம் அண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 15 தேதி முதல் 1950ஆம் 

ஆண்டு மார்ச் மாதம் 31ஆம் தேதிவரை அளிக்கப்பட்ட 
38:32 கோடி ரூபாய்கள்; இவை போருக்குப்பின் முன்னேற்றத் 
திற்காக அளிக்கப்பட்டவை ஆகும். (ii) செளராஸஷ்டிரம், . 

மத்திய பாரதம், இராஜஸ்தானம், பெப்சு முதலிய மாநிலங்கள் 
மிகவும் பின் தங்கியெவையாக இருந்ததால், குறிப்பிட்ட 

இட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக அளிக்கப்பட்ட சிறப்பு முன் - 

னேற்ற நிதியுதவி (1951-2, 1952--3 ஆய இரண்டு ஆண்டுகளி 
லும் கொடுக்கப்பட்ட தொகை சுமார் 3 கோடி ரூபாய்கள்]. 
(iii) சமூக கல முன்னேற்றத்திற்கான திட்டங்களுந்கு அளிக்கப் 

பட்ட மிதியு ழவிகள். 

11, நிதியுதவிகளின் அடிப்படைகள்: மத்திய அரசாங்கம் 
ஓவ்வொரு வருடமும் சில மாகிலங்களுக்குக் குறிப்பிட்ட திட்டங் 
களை நிறைவேற்றுவதற்காக நிதிய தவிகளை கொடுக்கவேண்டியது 
அவசியமாயிற்று. 1952ஆம் ஆண்டு நிதிக்குழு இது சம்பந்த 
மாச் GPa கோட்பாடுகளை விதித்திருக்கிறது. (i) வரவு 

செலவுத் இட்டத்தின் தேவைகள்: சல மாற்றங்கள் செய்யப்பட 
வேண்டியிருந்தன, உதாரணமாக மாநிலங்களின் தேவைகளை 
மதிப்பிடத் தயாரிக்கப்படும் ஓரு பொது நிலை வரவு செலவுத் 
இட்டத்தில் இயல்பு கடந்த செலவுகளை விலக்குதல். ஓவ்வொரு 
மாநிலத்திலும் வசூல் செய்யக்கூடிய அதிகபட்ச வரி வருமானத் 
தையும், செலவைச் சிக்கனம் செய்யக்கூடிய நிலைகளையும் மதிப் 
பிட்டு வரவு-செலவுத் திட்டத்தின் தேவைகளைத் தீர்மானிப்பதில் 
மாற்றங்கள் செய்தல், (ii) ஓவ்வொரு மாறிலத்திலும் சமூகப் 
பணி நிலை ஒரு நல்ல அளவு ஆகும்; ஏனெனில், நிதியுதவிகள் 
அளிப்பதன் கோக்கமே பல்வேறு மாநிலங்களின் தரத்தைச் 
சமமாக்குவதுதான். (iii) பிரிவினையின் காரணத்தாலோ, பெரு 
வெள்ளம் போன்.ற இடுக்கண் காரணமாகவோ நேரிடும் கடமை 
களையும், சுமைகளையும் சமாளிக்க நிதியு தவிகள் கொடுக்கப்படும், 
(iv) நாட்டின் நன்மைக்காக மேற்கொள்ளப்படும் நலம் பயக்கும் 
முக்கியமானதொரு பணியை ஊக்குவிக்க நிதியுதவிகள் 
கொடுக்கப்படலாம். ் 

இக் கொள்கைகளுக்கு இணங்க நிதிக்குழு, அரசியல் 
சட்டத்தின் 275 (1) பிரிவின் 8ம், &ழ்வரும் ஏழு மாகிலங்களுக்குக்
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கீழ்க்கண்டவாறு நிதியுதவிகள் வழங்கப்பட வேண்டுமெனப் 
பரிந்துரைத்தது: அஸ்ஸாம் 100 இலட்ச ரூபாய்கள்; மைசூர் 
40 இலட்ச ரூபாய்கள்; ஒரிஸ்ஸா 75 இலட்ச ரூபாய்கள்; 
பஞ்சாப் 125 இலட்ச ரூபாய்கள்; செளராஷ்டிரம் 40 இலட்ச 
ரூபாய்கள்; திருவாங்கூர்--கொர்சி, 45 இலட்ச ரூபாய்கள்; 
மேற்கு வங்காளம் 80 இலட்ச ரூபாய்கள். மேலும், அது எட்டு 
மாகிலங்களுக்கு ஆரம்பக். கல்வி வசதிகளை அதிகரிப்பதற்குச் 
சிறப்பு நிதியுதவி அளிக்குமாறு பரிந்துரைத்தது. அவை இழ்ஜ் 
கண்ட அட்டவணையில்" காட்டட்பட்டுள்ளன. (இந்த நிதியுதவி 
கள் பள்ளி செல்லும் வயதிலுள்ள குழந்தைகளில், பள்ளி 
செல்லாக் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை வீதத்தில் கண்க 
பட்டுள்ளன.) 

  

  

  

won Bevis 1953-4 | 1954-5 | 1955 6| 1956--7 

பீகார் 4] 55 69 83 

wEBUO UeGaed 25 33 42 50 
ஹைதராபாத் - 20 27 33 40 

இராஜஸ்தான் 20 26 33 ் 40 

ஒரிஸ்ஸா: 16 3 27 32 
பஞ்சாப் 14 19 23 28 
மத்திய பாரதம் 9 12. 15 18 

பெப்சு 5 6 8 9. 

150 20 | 250 300           
Qua பொழு தீல்லாம் வரி வருமானத் தில், நிதிய (தவிகளாகவும் 

பங்குகளாகவும், மாநிலங்களுக்கு மாற்றப்படும் மொத்தத் 
தொகை, ஒரு பொது நிலையான வருடத்தின், 1949--50லிருந்து 
1951--2 வரையான மூன்று ஆண்டுகளில் மா நறப்பட்ட 15 கோடி. 
ரூபாய்களுக்கும் மேலாக 21 கோடி. ரூபாய்களாகும், 

12. மத்திய அரசாங்கத்தின் வருவாயில் மாநிலங்களின்' 

பங்கு: மத்திய அரசாங்கம், அரசியல் சட்டத்தின் ஏற்பாட்டின் 

1 Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance, 1952.3 
ற. 61, எண்கள் ரூபாய்களை இலட்சங்களில் குறிப்பிடுகின்றன.
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படிக், 1 பிரிவு மாநிலங்களுக்கு! 1951-2 முதில் 1954--5 வரை 
கொடுத்த தொகைகள் கீழே தரப்பட்டிருக்கின்றன:* . 
  

1951-2 | 1952.3 | 1953.4 | 1954-5 

வரி வருமானத்தின் பங்கு 

வருமான வரி 52°86 | 5682 54:48 | 55:98 

ஆயத்தீர்வை — | 16642 ம! (69 

- நிதியுதவிகளும், ஆதரவு 
உதவிகளும் 33:34 | 3666 | 47810 | 87-38 

கடன்கள்" ee | 111-79 | 16020 | 214-41 
| ॥ 

= \       161°91 | 221-69 | 27827 | 37406   
  

19, ந பகுதி மாநிலங்களுடன் நிதித் தொடர்புகள் : 

அரசர்களின் மாகிலங்களின் இணைப்பினால் தோன்றிய பல புதிய 

பிரச்சனைகளின் காரணமாக இந்திய அரசாங்கம் சர் வீ. டி, 

Apaxoororéerifuger (V. T. Krishnamachari) தலைமையில் ஒரு 

நிபுணர் குழுவை அமைத்தது, மாநிலங்களின் நிதி விசாரணைக் 

குழு என்று அழைக்கப்பட்ட இக் குழு &ழ்க்கண்ட கருத்தைக் 

கூறியது: இமை மிகுந்த நிர்வாகம் வேண்டுமாயின் மத்திய 

அரசாங்கத்திற்கும் பிரிவு மாநிலங்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு, 

மத்திய -அரசாங்கத்திற்கும், 4 பிரிவு மாகிலங்களுக்கும் 

உள்ளதைப் போலவே இருக்க வேண்டும்; மத்திய 

அரசாங்க வருமான்ங்களான வருமான வரி, மாககராட்சி 

வரி, சுங்க வரி, ஆயத் தீர்வை, தபால்தக்தி, தொலைபேசி 

வரிகள், அபின் (விளைச்சல், உற்பத்தி, ஏற்றுமதிக்கு 

1 மாநிலங்களின்மறு அமைப்புச் சட்டம் 1956ஆம் ஆண்டு. சவம்பர் மதாம் 

். முதல் தேதி செயல்படும் வரை மூன்று வகை மாகிலங்கள் இருந்தன. 

ம) & பகுதி. மாமிலங்கள் என்பவை பழைய பிரிட்டிஷ் இட்தியாவிலிருந்த 

மாநிலங்கள் (ம) % பகுதி மாநிலங்கள் என்பவை இந்தியாவுடன் அதே 

முறையிலோ கூட்டு மாமிலங்களாகவோ இணைக்கப்பட்ட முன்னாள் அரசர் 

களின் மாநிலங்கள், (11) 0 பகுதி மாகிலங்கள் என்பவை டெல்லி, ஆத்மீர், 

ஹிமாசலப் பிரதேசம், போபால் ஆூயவற்றைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளாகும். 

0 பகுதி மாநிலங்கள். மத்திய அரசாங்கத்தின் கேரடிக் கட்டுப்பாட்டில் 

இருந்தன. 'அ$?த சமயத்தில் “மாநிலங்கள் அரசியல் சட்டத்தின் 8ழ் எல்லர 

உரிமைகளையும் கடமைகளையும் பெற்றிருக்தன$ அவைகள் ஐக்கிய இந்தியாவில் 

ஒன்றாக்கப்பட்ட ஒற்றுமையான கூட்டாட்சியை அமைத்திருக்கின்றன. 

y
e
 

2 Report on Currency and Finance, 1952-3, 53-4 and the 

Explanatory Memorandum on the Budget, 1954-5 ரூபாய்கள் கோடிக் 

கணக்கில். 

இ. பொ--2



விற்பனை செய்தல், நர்ணய் மாம்றுக்கள், இருப்பினத் 
இன் முதல் மதிப்பின் மீது வரி, கூட்டு முதல் கழகங்களின் 
(மோறகாம்௦8) முதலின் மேல் வரி, உப்பு வரி முதலியவற்றின் 
மல் மத்திய அரசாங்கம் பொறுப்பும் கட்டுப்பாடும்.மேற்கொள்ள 
வேண்டும். . அக்குழு, வருமான வரியை எல்லா மாநிலங்களிலும் 
புகுத்தவும், அவைகளின் விகிதங்கள் இந்தியாவின் மற்றப் 
பாகங்களில் இருக்கும் : விகிதங்களுக்கு சமமாக்கப்படவேண்டும் 
என்றும், மூன்று நிலங்களில் மேற்கொள்ளப்படலாம் என்றும், 
உள் நாட்டுச் சங்க வரிகளை நீக்க வேண்டும் என்றும் பரிந் துரைத் 
தீது. சுங்க வரிகளை நீக்குவதால் ஏற்படும் இமப்பை வியாபார 
வரி, மற்றும் மாரில வரிகளை வரூலிப்பதன் கூலம் சரிக்கட்ட 
வேண்டும். ஆனால், மாநிலங்களின் இருப்புப் பாதைகளை மத்திய 
அரசாங்கம் எடுத்துக் கொண்டதற்கு சரியீட்டுத் தொகை 
அளிக்கப்படமாட்டாது. மொத்தத்தில் ஏற்படும் ஈஷ்டத்தை 
மட்டும் அரசாங்கம் வருவாய்க் கணக்கின் மூலம் துவக்கத்துி 

. லிருக்கும் ஐந்து. வருடங்களுக்கு. ஈடு செய்யும்; அதன்பின் 
உதவிப் பங்கானது 11ஆம் வருடம் வரை குறைக்து செல்லும் 
அளவில் தொடரும். 

1950ஆம் வருடம் ஏப்ரல் மாதம் முதல் தேதி இணைப்பு 
முற்றுப்பெற் HD செயலாக்கப்பட்டது. மத்திய அரசாங்கம் 
தனக்குட்பட்ட அதிகாரங்களையும் பணித் துறைகளையும் எடுத்து 
கொண்டது. மத்திய அரசாங்க வருமானத்தின் பங்குகளை 
இழக்ததற்கான சரியீட்டுத் தொகையைத் தவிர, மாகிலங்கள் 
இனி மத்திய அரசாங்க வருமானத்.தின் பிரிக்கப்படக்கூடிய 
வருவாயிலிருந்து தங்கள் வழக்கமான பங்குகளையும் பெறும், 
இணைப்பின் காரணமாகக் Goss உபரித் தொகையை 
மாரிலங்களே வைத்துக்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டது; இத் 
தொகை மன்னர்களுக்கு வழங்கப்படும் மான்யங்களுக்கு 

உபயோகமாகும். அதேபோல் மத்திய அரசாங்கத்தின் வரு 
வாயில் துண்டு விழுவகைச் சரி செய்ய மாநிலங்களுக்கு அளிக்கப் 

படும் நிதியுதவித் தொகைகளும் இந்தப் பிரித்து அளிக்கக்கூடிய 
வருவாயிலிருந்து ச்ரிப்படுத்தப்படவேண்டும். உதாரணமாக, 
மைசூர், ஹைதராபாத், திருவாங்கூர், கொச்சி, செளராஞ்டிரம் 
முதலிய மாகிலங்கள் தங்கள் வருமான வரியின் பங்குகளைப் பெற 
முடியவில்லை. எனெனில், அவைகளில் விழும் துண்டைச் சரி 
செய்ய அளிக்கப்பட்ட கிதியுதவிகள், வருமான வரியின் 
பங்குகளைவிட அதிகமாயிருந்தன. ஆனால், மத்திய பாரதம், 
இராஜஸ்தான், பெப்ச*ு முதலிய மாரிலங்கள் வருமான வரியின் 
பங்கைப்பெற தகுதியாயிருந்தன,
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14. இந்தியாவின் பொது நிறியை ஒன்றுக்குதல் 2 காம் 

ஏற்கெனவே பார்த்தபடி போருக்கு முன்னால் இருந்த நிலையில் 
மத்திய அரசாங்கத்திற்குச் ரில கெடுழம்ச்சி உள்ள வருவாய் 
மூலங்கள் இருந்தன. உதாரணமாகச் சுங்க வரி, ஆயத் தீர்வை, 
வருமான வரி முதலியன. ஆனால், மாநிலங்களுக்காக முக்கிய 
மூலங்களான நில வருமானம், போதைப் பானங்கள் மீது 
al முதலியன ஓப்புமையில் நெடஇழ்ச்சியற்றவை. இந்த ஏழ் 
பாட்டின் ம் மாரிலங்கள் அதிருப்தியுற்றன. ஏனெனில், 
அவைகள் ' நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கான பல துறைகளில், 
உதாரணமாகக் கல்வி, பொதுநலச் சுகாதாரம் . suas ற்றில் 
வளர்ந்துகொண்டே போகும்” செலவுகளை ஏற்க வேண்டி, 
யிருந்தது. இந் நிலைமை இப்பொழுது பெரும்பாலும் சரியாக்கப் 
பட்டுவிட்டது. இப்பொழுது அவைகளுக்கு நல்ல வருமானத் 
தைத்தரக்கூடிய விற்பனை வரியும், ஒப்புமையில் நெடழ்ச்சியுள்ள 
மற்ற வரிகளும் இருக்கின்றன.- இதன்்றி, அவைகளுக்கு மத்திய 
அரசாங்கத்துடன் வருமான வரி, ஆயத் தீர்வை இவைகளின் 
மொத்த ஆதாயத்தில் பங்கும், மத்திய அரசாங்கம் ' அளிக்கும் 
போதுமான அளவுள்ள பொதுவான, குறிக்கப்பட்ட காரியங்களுக் 
கான நிதியுதவிகளும் இருக்கன்றன. இந்த அளவில் மாநிலங் 
களின் நிதியைப் பொறுத்தமட்டில், மத்திய, மாரில அரசாங் 
கங்களின் வருமானங்கள் கலந்து ஒன்றாகி, மத்திய அரசாங்கத் 
இற்கும் மாநில அரசாங்கத்திற்கும் இடையே இருந்த பழைய 
பகைமை பெரும்பாலும் மறைந்துவிட்டது. உண்மையைக் 
கூறவேண்டுமானால் இப்பொழுது முன்னைவிட மாரில அரசாங்கங் 
களுக்கு மத்திய அரசாங்கத்தின் வருமானத்தின் மீது ௮திக 
அக்கறை இருக்கிறது. இந்த அளவிற்கு இந்திய நிதி நிலையை 
ஒன்றாக்குவதற்கான நடைமுறை முயற்சிகள் ஒழுங்காக அமைக் 
இருக்கின்றன." 

மாநிலங்களுக்கடையேயும், மாநிலங்களுக்கும் மத் தியஅரசாங் 
கத்திற்கும் இடையேயும் நிலவிய வரிக் கொள்கைகளும், வரி 
நிர்வாகமும், ஒருதரப்படுத்தப்பட 1953ஆம் ஆண்டு வரி 
விசாரணைக் GY C Taxation Enquiry Committee) gr 2m 
இந்திய வரி மன்றம் (&1] 10௧ Taxation Council) ஒன்றை 
அமைக்குமாறு பரிந்துரைத்தது. 

மாரில வருமானத்தின் முக்கிய மூலங்கள், பொருள்கள் 
மேலும், நுகர்ச்சியின் மேலும் விதிக்கப்படும் வரிகளும், வருமான 

} Taxation Enquiry Commission Report Vol. I, ch, ii, p. 33.
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வரி, Hiss Brera இவைகளிலிருந்து கடைக்கும் பங்குகளுமே 

கும். நில வருமானம் முக்கியமற்றது என ஓதுக்கிவிடக்கூடிய 
வகையில் இல்லாவிட்டாலும், அதன் ஓப்புமை முக்கியத்துவம் 
ஒரே சீராகக் குறைத்து கொண்டே செல்லுகிறது. இரண்டாவது 
உலகப். பெரும். போருக்கு முன் ag மிகப் பெரியதொரு 
வருமானத்தின் மூலமாக இருந்தது; அது வரி வருமானத்தில் 
45 சதவிக௫ிதமாயும், ஒன்பது பெரிய மாகிலங்களின் மொத்த 
வருமானத்தில் 33 சதவீதமாயும் இருந்தது. இப்பொழுது 
மாகில அரசாங்கங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான கெகஇிற்ச்சியுள்ள 
வருமானத்தின் "மூலமாக விளங்கும் பொது விற்பனைவரியின் 
வளர்ச்சி மிகப்' பெரியதொரு மூன்னேற் றமாகும். தற்பொழுது 
மாலைங்களின்  நிதியமைப்பைப் பன்முகப்படுத் தும் தோக்கம் 
வளர்ந்து வருகின்றது. “பல்வேறு வரிகளும் தீர்வைகளும்' 
என்ற தலைப்பின்கீழ் அதிகமாகிக்கொண்டே வரும் - வருமானம் 

இதைக் காட்டுகிறது. இவ்வினம் மோட்டார் வண்டிகள் வரி, 
பொழுதுபோக்கு வரி, புகையிலை வரிகள் முதலிய பன்னிரண்டு 
இனங்களை உள்ளடக்கி இருக்கிறது. மதுவிலக்கின் காரணமாக . 
மாரில ஆயத் தீர்வை முக்கியத்துவத்தில் குறைந்துவிட்டது; 
1954ஆம் வருடம் & பிரிவு மாரிலங்களின் மொத்த வருமானத்தில் 
இது 10 சதவீதம் இருந்தது; ஆனால், முப்பது வருடங்களுக்கு 

முன் இது 235 சதவீதம் இருந்தது. (குறைந்த முன்னேற்ற 
மடைந்த மாகிலங்களில் விற்பனை வரி வளர்ச்சி HO WT FHV, 

இது இன்னும் 25 சதவீத வருமானத்தை அளிக்கிற. நீர்ப் 
பாசனம் ஒரு வருமான மூலமாக உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப் 
போன்ற பெரிய மாகிலங்களிலேயே ஓரளவிற்கு முக்கியத் துவம் 
அடைந்திருக்கிறது. மாரிலங்களால் நடத்தப்படும் தொழில் 
மூயற்சிகளைப் பொறுத்தமட்டில் மைஞசூரும், திருவாங்கூர் 

கொச்சியுமே இலாபம் காண்பிக்க முடிகிறது. மத்திய அரசாங் 
சத்தின் நிதியுதவிகள் இப்பொழுது மாநிலத்தின் மொத்த 
வருமானத்தின் உயர்ந்த வீதத்தைக் குறிக்கின்றன. ் 4 

ட 15. மத்திய, மாநில. அரசாங்கங்களின் வரி விதிக்கும் 
அதிகாரங்கள் : இந்திய அரசியல் சட்டம், 1935ஆம் ஆண்டு 
இந்திய அரசாங்கச் சட்டத்தை நெருங்கிப் பின்பற்றி, மத்திய, 
மாரில அரசாங்கங்களிடையே வரி விதிப்பு அதிகாரங்களைப் 

, பங்கிடுவதுப்பற்றிக். கூறுகிறது. அது பா oe கூட்டாட்டுத் 
தின்மையதாய் இருந்தது. ஆகவே, பரந்த அதிகாரங்கள் மாநிலங் 
களுக்கும், மீதியுள்ள அதிகாரங்கள் மத் | Bus அரசாங்கத் இற்கும் 

ஒப்படைக்கப்பட்டன.
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மத்திய அரசாங்கத்தின் ௮தஇகாரத்திற்குட்பட்ட வரிகள்: 
விவசாயத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தைத். தவிர மற்ற 
வருமானங்கள் மீதான வரி, மாககராட்டு வரி, சுங்கவரி, ஆயச் 
இர்வை (சாராயம், மயக்க மருந்துகளைத் தவிர), சொத்து, 
சொத்துரிமை (8000688100) வரி, -விவசாயத்திற்கான் நிலத்தைத் 
தவிரத் தனி ஈபர்களுடையவும், கூட்டு முதல் கழக்ங்களுடையவும் 
இருப்பினத்தின் முதல் மதிப்பின்மீது வரி (விவசாய நிலத்தைத் 
தவிர), சில நிஇப்பத்திரங்களுக்கான முத்திரைத் தீர்வையின், 
வி௫தங்கள், பங்கு மாற்றம், முன்னோக்கிய பேரங்கள் முதலிய 
நடவடிக்கைகள் மீதான முத்திரைத் தீர்வை அல்லாத மற்ற 
வரிகள்; பத்திரிகைகளை வாங்குவதிலும் விற்பதிலும், அதில் 
காணப்படும் விளம்பரங்களின் மேலான வரிகள், . இருப்புப் 
பாதைக் கட்டணங்கள், வாடகை, இருப்புப்பாதைகள் குலமும், 
கடலிலும் ஆகாயத்திலும் பிரயாணம் செய்யும் பிரயாணிகள், 
பொருள்கள்மீது முடிவில் விஇக்கப்படும் வரிகள், மாரில அல்லது 

பொதுத்துறைப்: பட்டியலில் (00ம் 1480) . குறிப்பாகக் 
காணப்படாத வரிகள். . 

மாநிலத்தின் ஆட்சிக்குட்பட்ட வரிகளாவன: கில வருமானம், 
பொருள்கள் வாங்குவது, விற்பது மீது வரி * (பத்திரிகைகளைத். 
தவிர), விவசாயத்தினால் வரும் வருமானத்தின்மீது வரி, நிலம், 
கட்டடங்கள் மீது வரி, மரபுரிமை வரி, ஆயத்தீர்வை முதலியன; 
விவசாய நிலத்தின் மீதும், சாராயம் கூர் தலிய மயக்க மருந்துகள் 
மீதும் ஆயத்தீர்வை, உள்நிலப்பரப்பிற்குள். (10081 ௨௦2) வரும் 
பொருள்கள்மீது வரி, கனிப்பொருள்கள்மீது வரி (பாராளு. 
மன்றம். விதிக்கும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு), மின்சார்: 
நுகர்ச்சிமீ.தும். விற்பனை -மீதும் வரிகள், மத்திய அரசாங்கத்: 
இற்குக் கொடுக்கப்படாத: வாகனங்கள், விலங்குகள்; படகுகள்,. 

முத்திரை ஆகயவைமீது வரிகள்; சாலைகள், உள்காட்டு நீர்வழிப், 
் பாறைகள் முதலியவற்றில் கொண்டு செல்லப்படும் பொருள்கள், 
பிரயாணிகள், போகப் பொருள்கள் (பொழுதுபோக்கு, பந்தயம் 
கட்டுதல், . சூதாடுதல் -- முதலியன உள்பட) மீது வரிகள், 

தொழில்கள், வாணிபம், வாழ்க்கைத் தொழில்கள்... (1102) 
வேலை முதலியவற்றின் மீது வரி, தலை எண்ணிக்கை மீது வரிகள், 
பத்திரிகைகளில் காணப்படும் விளம்பரங்கள் . அல்லாத மற்றைய 
விளம்பரங்கள் மீது வரி. 

* எழ்க்கண்ட பொருள்கள் மீது மாகிலங்கள் வரி விதிப்பதை அரசியல் 
சட்டத்தின் 280 ஆம் பிரிவு தடை செய்கிறது: (1) இறக்குமதிகள் (14) சமூகத்தில் 
வாழ்க்கைக்கு அவசியமானவை எனப் பாராளுன்றத்தால் தீர்மானிக்கப்பட்ட 
பொருள்களை விற்பனை செய்தல், மத்திய அரசாங்கத்தின் சொத்துகள், 
வருமானம் முதலியவை மரமில அரசாங்கத்தின் வரி விதிப்.ிலிருந்து விலக்கு 
அளிக்கப்பட்டவை. இதற்கு எதிர்மாறானதும் (7106 ௭௭8௨) உண்மையே,
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16. மத்திய, மாநில அரசாங்கங்களுக்கிடையே வருமானப் 

பங்கீடு: மத்.இய, மாரில அரசாங்கங்களுக்க௮டையே சல வகைப் 
பட்ட வருமானங்களைப் பிரிப்பதுபற்றி அரசியல் சட்டம் அநேக 
ஏற்பாடுகளைக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஏற்பாடுகள் அநேக 
வகைகளைச் சேர்ந்தன. (1) முதலில் மத்திய அரசாங்கத் தினால் 
விதிக்கப்பட்டு, மாநில அரசாங்கத்தினால் வசூலிக்கப்பட்டுக் 
கைப்பற்றப்படும் வரிகள் உள்ளன. - யூனியன் அரசாங்கப் பட்டி. 
யலில் . இடம்பெற்றுள்ள முத்திரைத் இர்வை, சாராயம் கலக் 
கப்பட்ட மருந்து, ஒப்பனைக்குரிய பொருள்கள் மீது ஆயத் தீர்வை 
முதலியனவும் இவ் வகையைச் சார்ந்ததே. (ii) இரண்டாவது 
வகையாக மத்திய அரசாங்கத்தினாலேயே விதிக்கப்பட்டு வசுலிக் 
கப்படும் வரிகள் உள்ளன; ஆனால், பாராளுமன்றத்தின் பங்&ட்டு 
விஇகளுக்கு ஏற்ப (பிரிவு 269) எந்த மாநிலங்களில் அவைகள் 
விதிக்கப்படுகன்றனவோ, ௮ந்த மாநிலங்களுக்கே அவைகள் 
அளிக்கப்படுகின்றன. இவை £ம்க்கண்ட வரிகள் போன்றவை; 
சொத்துரிமை . வரி, சொத்துவரி (விவசாய நிலமல்லாத மற்றச் 
சொத்துக்கள்) இருப்புப்பாதைக் கட்டணம், .வாடகைமீது 
இறுதியில் விதிக்கப்படும் வரி, பங்கு மாற்றங்கள்; முன்னோக்கிய 
பேரங்கள்மீதான முத்திரைத் தீர்வையல்லாத மற்ற வரிகள், 
பத்திரிகைகள் விற்பது, வாங்குவது, . அவற்றில் காணப்படும் 
விளம்பரங்கள் மீதான வரிகள். இவைகளில் இப்பொழுது 
1953ஆம் ஆண்டின் சட்டத்தின்€ம்ச் சொத்து வரிகள் மட்டும் 
விதிக்கப்படுகின்றன; மொத்த ஆதாயத்தைப் பங்கீடு செய்வது 
பற்றிய கோட்பாடுகள் இன்னும் தீர்மானிக்கப்படவில்லை. 
(114) மூன்றாவதர்க, , 270ஆவது பிரிவின்கம் மத்திய அரசாங்கத் 
இனால் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டு, ஆனால், மத்திய அரசாங் 

. கத்திற்கும் மாநிலங்களுக்கும் இடையே ஒரு குறிப்பிட்ட முறை 
யில் பிரிக்கப்படும் வருமானங்கள் மீதான வரியும் (விவசாய வரு 
மானம் தவிர) முக்யெமாக உள்ளது. (iv) நான்காவதாக, மத்திய 
அரசாங்கத்தினால் விதிக்கப்பட்டு, வசூலிக்கப்பட்டு, ஆனால், 
மத்திய, : மாரில அரசாங்கங்களிடையே பிரிக்கப்ப்டக்கூடிய 
வரிகள், உதாரணமாக, மத்திய அரசாங்கத்தின் ஆயத்தீர்வை, 
நிதிக் குழுவின் பரிந்துரைப்படி. புகையிலை, தீப்பெட்டி, காய்கறி 
"உற்பத்திப் பொருள்கள் மீதான ஆயத்தீர்வைகள் முதலியன. 
இப்பொழுது 40 சதவீதம் மாறிலங்களுக்கும், 60 சதவீதம் மத்திய 

அரசாங்கத்திற்குமாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. மாரிலங்களின் 
பங்குகள் மக்கள் தொசையின்' அடிப்படையில் பிரித்தளிக்கப் 
படுகின்றன. மத்திய அரசாங்கம் தன்னுடைய நலனுக்காகவே 

மேல் வரிகளை விதிக்கலாம்; அவைகள் மத்திய அரசாங்கத் தினால் 

விதிக்கப்பட்டு, வரலிக்கப்பட்டு, ஆனால், 269, 270 பிரிவுகளின்
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படி. மாரிலங்களுக்கு அளிக்கப்படுகன்றன; அல்லது பங்கிட்டுக் 
கொள்ளப்படுகன்றன. அரசியல் சட்டம் கடைசியான தாரு 
சமநிலைச் சாதனமாக (பிரிவு 275-ன் கம்) மாநிலங்களின் 
வருமானத்தின் நிதியுதவி ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது. ' 

சமீப காலங்களில், பல்வேறு நிலப்பகு இகளுக்கு இடையே 
உள்ள வருமான ஏற்றத் தாழ்வுகளைச் சரிசெய்ய நிதிய 59S 
தொகைகள் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தப்படுகன்றன. இந்த 
நிதியுதவித் தொசைகளைக் கொடுப்பதான து நாடெங்கும் மேற் 
கொள்ளப்படும் சமூக நலப் பணிகள்மீது அரசாங்கக் கட்டுப் 
பாட்டை ஏற்படுத்துகின்றன. பொதுவான (கிபக் தனைகள் ௮ ற்று), 
குறிப்பிட்ட (நிபந்தனைகளுக்குட்பட்ட) நிதியுதவிகள், மாநிலங் 
களுக்குக் கிடைக்கும் வரிகளின் பங்கு தவிர, மத்திய அரசாங்கம் 
மாநிலங்களுக்கு அளிக்கும் உதவியின் திட்டத்தில் ஒரு 
பாகமாகும். 
  9 . வ] 

ஷ் 5 + 53. சல 
வ 8 mn 8 + 8 மூ ட டட 
& இ ௨௫ a © x Dd Mee | QB 
a ட ல ந Rg ர ௫ ட 43 axe 
os ee vat பய 16 ms J 

68 8 ட 5 33 oJ 
ந் GB 

    

கடல் 
சுங்க வரிகள் . . 

இறக்குமதி 1,41,59 (11807 | 1,19,60 | 1,41,06 | 1,27,50 1 17,00 

ஏற்றுமதி 
(கீகரமாக) | 231, | 1,73,75 | 1,58,71 | 1,84,86 | 1,65,00 | 1,50,00   மத்திய ஆயத் 
ரவைகள் 85,78 | 83,03 | 94,98 | 1 08,22 | 1 40,00 

மாககராட்ி வரி| 41,41 43,80 41,54 37,33 39 &4 41,°4 

1,45,45 

வருமானத்தின் 
மீதான மாகக 
ராட்சி வரி ; 
யைத் தவிர - 
மற்ற வரிகள் | 14619 )141,43 |122,43 | 1,22,2% | 1,336 | 1,38,16               
  

இப்பொழுது காம் மத்திய அரசாங்க வருமானத்தின் முக்கெ 
மூலங்களைப்பற்றி நன்கு ஆராய்வோம்: இதற்கு மேலே கொடுக் 
கப்பட்டுள்ள அட்டவணை ஒரு பீடிகையாகும்." 

17. சுங்க வரிகள் (ஏற்றுமதி, இறக்குமதி) : ம் இறக்குமதி 
வரிகள் : வழக்கமாக விதிக்கப்படும் சங்க வரி 25 சதவீ BOT HD; 

! Eastern Eeonomist, Budget Number, 2 Merch, 1956, pp. 337-8 
எண்கள் ரூபாய்களை இலட்சத்தில் குறிப்பிடுன்றன. ்
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ஆனால், போகப் பொருள்கள்மீது அதிகமாக--100 சதவீதம் வரை 
கூட-- வரி விதிக்கப்படும். கனிப்பொருள், எண்ணெய் வகைகள் 
(மோட்டார். எண்ணெயைத் தீவிர), துணி உற்பத்தியில் 
உபயோகமாகும் இயக்திரங்கள், கச்சாப் படச்சுருள் முதலியவை 
களுக்குக் குறைந்த வீதத்தில் வரி விதிக்கப்படுகன்றன. மத்திய 

அரசாங்கத்தின் வருமானத்தில் இன்னும் சுங்க வரிதான் தனிப் 
ப்ட்ட முறையில் மிகப்பெரிய வருமானத்தைக் கொடுக்கும் 

வரியாகும், மொத்தச் சுங்க வரியில் இறக்குமதி வரி மூன், றில் 
இரண்டு பாகங்களைக். . கொடுக்கிறது. மத்திய . அரசாங் 

- கத்தின் வருமானத்தில் அது 30 சதவீதத்தை அளிக்கிறது. 
். இறக்குமதி வரியின் பெரும் பங்கு வருமான வரி கூலமாகத்தான் 

இடைக்கிறது. காப்பு வரிகளின் மூலம் கடைக்கும் தொகை 

Wad குறைவு. இழ்வரும்-அட்டவணை, கடந்த சில ஆண்டுகளாக 

இறக்குமதி. வரியின் மூலம் இடைத்த வருமானத்தைக் 

EMBO OS)? ப 
  

  

த அர "1956 7 
2 1953-42055 1954-5 1955-6 1 வரவு செலவுத் 
Be. 54 இட்ட மதிப்பீடு 

ட்ப) 600) 141-06. | 12750 + 117-00     
  

. 1914ஆம் ஆண்டு வரை இந்தியாவின் சுங்க வரி அமைப் 
பானது.தடையிலா வாணிபத்தின் அடிப்படையில், இறக்குமதி 
களின்மீது மிகச் சாதாரணமான வருமான வரிகளைக் கொண் 
டிருந்தது. ஆனால், முதல்: உலகப் பெரும் போருக்குப்பின் 
ஏற்பட்ட, நிதித் தட்டுப்பாடு சுங்க வரிகளில் விரிவான 
மாற்றங்களை. ஏற்படுத்தியது. இயந்திரங்கள், சேமிக்கப்பட்ட 

பொருள்கள், , போகப் பொருள்கள் முதலியன மீது. முதன் 
முத்லாக வரி. விதிந்கப்பட்டது; பல பொருள்கள் மீதிருந்த 
வரிகள் உயர்த்தப்பட்டன. 1930-லிருந்து 39 வரை கடுமையான 
பொருளாதார மந்தமும், நிதிக் குறைவும் இறக்குமதி வரிகள் 
மேலும் அதிதரிப்பதற்குக் காரணமாயிருக்தன. 1932ஆம் ஆண்டு 
ஓட்டாவா (Ottawa) ஒப்பக்தமும், 1939ஆம் ஆண்டு இக்தஇியா- 

பிரிட்டிஷ் வர்த்தக ஒப்பந்தமும், “பேரரசுச். சலுகைக் கோட் 
பாட்டைக் கொண்டு வந்தன. இதன் மூலம். யுனைடெட் கிங்டம் 
(United Kingdom) இகப் பயனைப் பெற்றா அம், ஐரோப்பாவின் 
எல்லா இறச்குமதிகளுக்குமே சலுகை காட்டப்பட்டது. இரண் 
டாவது உலரப் பெரும் போரின்பொழு.து, அப்பொழுது இருந்த 

I ரக். on Currency and Finance, 1955-6 ஈட 186. எண்கள் 7 
களைக் கோடியில் குறிப். 90ன்றன,. _ ண்கள் ரூபாய்
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இறக்குமதி வரிகளின் மேல் 20 சதவீதம் மேல்வரி விஇககப் 
பட்டது. 1948-9, 1949-50அம் . வருடங்களில் மோட்டார் 

- வாகனங்கள், துணைக்கருவிகள் மீதான  இறர்குமஇ வரிகள் 
அதிகமாக்கப்பட்டன; ஆனால், யுனைடெட் கிங்டத்திற்கு 7, சத 
வீதம் சலுகை காட்டப்பட்டது. 1954-5ஆம் வருடத்தில் இச் 
சலுகை நீக்கப்பட்டது. 1946-7ஆம் ஆண்டு பாக்கு இறக்கு 
மதியின் மீதான- வரி (மேல்வரி இல்லாமல்) ஒரு பவுண்டிற்கு 51 அணாவாகத் திட்டமாக்கப்பட்ட து, காமன்வெல்த் காடுகளுக்கு 
அதில் 6பைசாச் சலுசை அனிக்ஈப்பட்டது. 1954- “5ஆம் ஆண்டு இவ்வரி 6" அணுவாக உயர்த்தப்பட்டதன் மூலம் 3 கோடி 
ரூபாய்கள் அதிக வருமானம் கிடைக்குமெனத் திட்டமிடப் 
பட்டது. 

1954-5ஆம் ஆண்டில் பிளாஸ்டிக், ரப்பர், மின்சாரம் 
பாயாமல் பாதுகாக்கப்பட்ட கம்பிகள், மின்சார விசிறிகள், மின்' 

"கம்பிகளின் காப்புக் குழாய்கள் (conduits) மு தலியவற்றின் 
. தான வரிகள் அதிகமாக்கப்பட்டன; கச்சாப் பருத்தி, சிலவகை 

் எஃகு, எஃகு தகடுகள், இருப்புப் பாதைகள் சரவவவறறின்ற்து 
இருந்த வரிகள் அகற்றப்பட்டன. 

சுங்க வரிகள் நிறையப் பொருள்கள் மேல் வி.இக்கப்படுவதும் 

“அல்லாமல், அவ்வரிகளின் தரமும் கிலைபாடும் 0 தாடர்க் து சரி 
பார்க்கப்படுகின் றன. ஆகவே, அவைகளில் ACK மார் DOI aT 

வருடாந்தர நிதி ட ஏ காத்திருக்காமல், நிதி ஆண்டின் 
நடுவிலேயே செய்யப்படுகள் றன, , 

(1). ஏற்றுமதித் தீர்வைகள் : இழ்வரும் அட்டவணை சமீப 

ஆண்டுகளில் ' ஏற்றுமதித் தீர்வைகள் மூலம் கிடைத்த 
வருமானக்தைக் காட்டுகிறது: 1 
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சணல், "தேயிலை இவைகளின் மீது விதிக்கப்படும் ஏற்றும்இத் 
திர்வைகளே மிக முக்கிய மானவைகளாகும். கீம்ச் சொல்லப் 
படுவது எற்றுமதித் தீர்வைகள் தோன்றிய WEEDS சுருக்க 

? Report on Currency and F Dae 1955-6, Teles, எண்கள் ரூபாய் 
களைக் கோடியில் குறிப்பிடுகின்றன. ் .
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மாகும். 1860ஆம் ஆண்டுவரை எல்லா ஏற்றுமதிகள் மேலும் 
பெறுமான விதத்தில் 3 சதவீதமாக இருந்தது. : 1860ஆம் 
அண்டு முதல் 1880ஆம் ஆண்டுவரை ஏற்றுமதித் தீர்வைகள் 
நீக்கப்பட வேண்டும் என்ற கொள்கை இவிரமாகப் பின்பற்றப் 
படவே, அதன்: விளைவாக 1880ஆம் ஆண்டு அரிசி ஒன்றின்மீது 
மட்டும் ஏற்றுமஇத் தீர்வை இருந்தது. 1903ஆம் ஆண்டு தேயிலை 
மேல் ஏற்றுமதித்கீர்வை விதிக்கப்பட்டது. 191617ஆம் ஆண்டிற் 
குப் பின் ஏற்றுமதித் தீர்வைகள் விதிக்கப்பட்ட பொருள்களா 
வன: சணல், பதனிடப்படாத தோல் முதலியன. இரண்டாவது 
உலகப் போருக்கு முன்பிருந்த காலத்தில் ஏற்றுமஇத் தீர்வை 
களின் முக்கிய அம்சங்களாவன: * மிக உயர்ந்த ஏற்றுமதித் 
தீர்வை, ஒருமைப்பாடு அற்ற, முறிவுற்ற நிலை, தடையிலா 
வாணிபத்தின் கட்டுப்பாடு, போகப் பொருள் இறக்குமதியின் 
மீது சிறப்பு வரிகள், கடைசியாகப் புதிய ஏற்றுமதித் தீர்வைகள். 
சமீப ஆண்டுகளில் பணவீக்கத்தைக் குறைக்கவும், ஏற்றுமதிப் 
பொருள்களின் உள்நாட்டு, வெளிகாட்டு விலைகளில் மிகுந்த 

ஏற்றத் தாழ்வுகள் இருக்குமானால், , அதிலிருந்து கடைக்கும் 
இலாபத்தை நாட்டின் நிதிச்சாலை (621012) பெறவும், ஏற்று 
மதித் தீர்வைகள் உபயோகப்படுத்தப்படுகன்றன. இந்திய 
அரசாங்கம், இத்தீர்வைகளின் விளைவுகளைக் தொடர்ச்சியாகச் 
சரிபார்த்துக்கொண்டே இருக்கிறது; தேவைப்படும்பொழுது 
உலகச் சந்தையில் இந்தியாவின் நிலையை உறுதியாக்க 
மாற்றங்கள் செய்யப்படுசின் றன, 

18. மத்திய அரசாங்கத்தின் ஆயத் தீர்வைகள் : உப்பு 

வரியைத் தவிர, மத்திய அரசாங்கம் 1894ஆம் ஆண்டு விதித்த 
முதல் ஆயத்தீர்வை 20 நூலிழைத் தரத்திற்கு மேற்பட்ட பருத்தி. 
நூல் மேலாகும். 1896ஆம் ஆண்டு இது ஆலைத்துணிமேல் விதிக் 
கப்பட்ட ஆயத்தீர்வையாக மாறியது. “ லங்கர்ஷயர், இந்தியச் 
சந்தையில் இந்திய உற்பத்திக்குப் போட்டியாகத் தனது பிடியை 
நழுவவிடாமல் இருப்பதற்காக இவ்வித மாற்றங்களைச் செய்யத் 
குரண்டியது. நாட்டின் ஈலனுக்கு ஊறு விளைவிக்கும் இக் 

கொள்கைக்கு எதிராக மக்கள் கருத்து உருவாகி, காலப்போக்கில் 
வலுப்பெற்று, 1926ஆம் ஆண்டு இந்த வரி நீக்கப்படுமாறு 
கெய்தது. இப்பொழுது இருக்கும் ஆயத் தீர்வைகளுள் 
மோட்டார் எண்ணெயின் மேலும் (1917), மண்ணெண்ணெயின் 
மேலும் (1922) விதிக்கப்பட்ட இீர்வைகளே மிகப் பழமை 
யானவை. 1934ஆம் ஆண்டு ரப்பர் சுற் meee (Tyres) Cin லும், 

1943ஆம் ஆண்டு காய்கறி உற்பத்திப் பொருள்கள் மேலும் ஆயத் 
தீர்வைகள் விதிக்கப்பட்டன. இதைவிட முக்கியமானது என்ன



நிஇயும் வரிவிஇிப்பும் ப 27 

வென்றால், இதுவரை திடமாக அமைக்கப்பட்ட தொழில்களின் 

உற்பத்தியின் மீதுதான் ஆயத்தீர்வை விதிக்கப்பட வேண்டும் 

என்ற விதியிலிருக்து வில, புகையிலைமீது ஆயத்திர்வை af HS 
கப்பட்டது. அதற்குப்பின் வந்த ஆண்டுகளில் புகையிலை மீதான 

இர்வைகளின் வி௫தங்களிலும், செயல் - எல்லைகளிலும் பல. 

மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு, அதன் விளைவாக வருமானம் மிக 

விரைவாகப் பெருகியது. 1944-5ஆம் வருடம் பாக்கு, காப்பி, 

தேயிலை முதலியன ஆயச் சுங்கத். தீர்வைகளின்£ழ்க் கொண்டு 

வரப்பட்டன. 1949ஆம் ஆண்டு ஆயச் சுங்கத் தீர்வைகள் விரி 

வாக்கப்பட்டது முக்கியமானதொரு முன்னே ற்றமாகும். 1954ஆம் 

ஆண்டு, ஆர்ட்பட்டு சிமெண்டு, சோப், காலணி முதலியவைகள் 

மீது இர்வைகள் விதிக்கப்பட்டன. சுங்கத் தீர்வைகளின் மூலம் 

இடைக்கும் வருமானம் ஒப்புமையில் நிலையற்றிருந்தது. மேலும், 
வாணிபக் கொள்கையின் ஏற்றத் தாழ்வுகள், காணயமாற்றுக் 

இடைக்கும் ௮ளவு ஆ௫யெவைகள் அதைப் பாதிக்கும். ஆகவே, 

இதன்பின் உள்நாட்டுத் தொழில்கள் உற்பத்தி செய்யும் 

நுகர்வோர். பொருள்களின்மீது ஆயத்தீர்வை விதிப்பதான து 

அவசியமானது. மேலும், 1954-5ஆம் ஆண்டின் வரவு செலவுத் 

இட்ட உரையில், 'கடந்த காலத்தில், காப்புக் கொள்கையின் 

விளைவாகவும், நுகர்வோர் அதிகமாகக் கொடுத்த தீர்வை 

களாலும் விரிவடைந்த தொழில்கள் இப்பொழுது முதிர்ச்சியற்ற 

நிலையில் நாட்டின் வருமானத்திற்கு நல்ல பங்கு அளிக்க 

வேண்டுவது பொருத்தமே' என்றுநிதியமைச்சர் கூறினார். ஆயத் 

இர்வைகளால் மத்திய அரசாங்கத்திற்குக் கிடைத்த வருமானம் 

தொடர்ச்சியாக அதிகரித்துக்கொண்டேவந்திருக்கிறது. 1938-9ல் 

8:66 கோடி. ரூபாய்கள்;. 1948-9-ல். 50:63 கோடி ரூபாய்கள், 

1955-6-ல் சரிபார்க்கப்பட்ட மதிப்பீட்டின்படி... 140 கோடி 
ரூபாய்கள். 

_ பொருள்கள்மீது விதிக்கப்படும் வரிகளும், வாழ்க்கைக்குத் 

தேவையான பொருள்கள்மீதான வரிகளும் இப்பொழுது 

அரசிறை வருமான அமைப்பில் முக்கியமான அங்கம் வகிக் 

இன்றன. இவைகள் மொத்த வருமானத்தில் 45 சதவீ சமேயாகும். 

19. வருமான வரி : வருமான வரி இன்றைய உருவில் முதன் 

முதலாக 1860ஆம் வருடம் விதிக்கப்பட்டு, விவசாய வருமானம் 

உள்பட எல்லா வருமானங்கள் மேலும் சுமத்தப்பட்டது." BO! 

வப்போது நிதித் தேவைகளுக்கு இணங்க வரிவீத ௮மைப்பில் ' 

மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. முக்கியமான மாற்றங்கள் பக்கம் 

28-ல் சுருக்கமாகத். தரப்பட்டி ருக்கின்றன. 

1 எனினும், 1886 ஆம் ஆண்டு முதல் வருமான வரிச் சட்டங்கள் விவசாய 

வருமானத்தை அவைகளின் எல்லையிலிருக்து ஓதுக்கிவிட்டன 1935ஆம் ஆண்டு 

அரசாங்கச் சட்டப்படி வீவசாய வருமானத்தை வரிக்குள்ளாக்குவது மாகிலங் 

களின் உரிமையாடிவிட்டது ,௮கேக &;ம௰ பிரிவு மாநிலங்கள் அதன்பின் 

விவசாய வருமான வரியைப் புகுத்தி இருக்கின் றன.
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ன் 

1903 ; வரியில்லா வருமான எல்லை ரூ, 500லிருந்து 

_ ரூ. 2,000 க்கு அதிகரிக்கப்பட்டது. 

1916 : சாதாரண வருமான வரியில் வளர்வீத முறை புகுத 

தப்பட்டது (எட்டுவகையான வருமானங்களுக்கு ஏற்ப எட்டு 

வகையான பல்வேறு வரிவீதங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன), -. 

- 1917-20 : வருமான வரிக்கு மேலாக ஒரு மேல்வரி (மள 120) 

விதிக்கப்பட்டது; அதாவது, போரின்பொழுது கிடைத்த அதிக 

இலாபத்தின்மீது வரி விதிக்கப்பட்டு, போர் முடிந்தவுடன் நீக்கப் 
பட்டது, a“ a 6 ட் 

1921-31: சாதர்ரண வருமான வரியிலும், மேல்வரியிலும் 
வளர்வீத அளவுகள் சரிபார்க்கப்பட்டு உயர்த்தப்பட்டன; வரி 
யில்லா வருமான எல்லை ரூ. 1,000 ஆகக் குறைக்கப்பட்டது; 

1933-36 : குறைந்த வருமானங்களின் மீதான வருமான வறி 
வீதங்கள். குறைக்கப்பட்டன. வரியில்லா வருமான எல்லை 
ரூ. 2,000 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டது. 

1936ஆம் ஆண்டு வாச்சா (/8018) குழுவின் அறிக்கைக்குப் 
பின் பொருளாதார சமூக , நோக்குகளில். அடிப்படை முத் 
இயத்துவம் வாய்ந்து அளவையாகிய பிரிக்கப்படாத இந்துக் 
குடும்பம் இந்த வரியின் செயலுரமிக்க எல்லைந்குள் கொண்டு 

வரப்பட்டது. ் 

1939ஆம் ஆண்டு படி.முறைக்குப் (860 system) uBaras” 
துண்டுமுறை (8/8 ஷம் புகுத்தப்பட்டது." 265 ஆண்டு 
மூதல், வரியில்லா வருமானத் துண்டாக ரூ; 1,500 ஏற்படுத்தப் 
பட்ட பொழுதும், அதன்பின் வந்த துண்டுகளுக்கு வளர் of FF 

இல் வரி விதிக்கப்பட்டபொழுதும் அது மேலும் சீராக்கப்பட்ட. து. 
1940ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் எல்லா இயல்பு கடக்த இலாபங்கள் 
மீதும் 50-சதவீத வரி விதிர்கப்பட்டபொழுது ௮இக இலாப வரி 
புகுத்தப்பட்டது. . 1939ஆம் ஆண்டு வருமான வரிக்கு விதிக்கப் 
பட்ட மேல்வரி நீக்கப்பட்டது. ஆனால், 1940ஆம் ஆண்டு மீண்டும் 
விதிக்கப்பட்டது. 1943ஆம் ஆண்டு 16ஆம் உத் தரவின்படி ௮இக 
இலாப வரியில் ஐக்தில் ஒரு பாகம் அரசாங்கத் இடம் சேமிப்புச் 
செய்யப்பட வேண்டுமெனச் சட்டம் பிறந்தது 1944ஆம் ஆண்டு 
இது அறுபத்து நான்கில் பத்தொன்பது பாகங்களாக உயர்த்தப் 
பட்டது. முன் பணம் கொடுத்தாலும், கட்டாயச் சேமிப்பும் 

-1 புடி முறை”, “துண்டு முறை' இரண்டிலுமே குறைந்த வருமானத்தி 
Ages ௮.5 வருமானத்திற்குர் பெல்லும்பொழுது வரி வீதங்கள் வளர் 
வீதத்தில் ல்லஓன்றன. ஆனால்; முக்தியதில், ஓவ்வொரு ரூபாய்க்கு ஒரே 
வீதத்தில் வரி விஇக்கப்படுகின்றத$ பிக்தியதில் வரி விதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு 
துண்டும் வெய்வேறு வீதத்தில் இருக்றைது. — ்



நிதியும் வரிவிதிப்பும் த 

பணவீக்கத்தைந் முறை ற்கும் FT GM BEM THD கருதப்பட்டன. 
1945- 6ஆம் ஆண்டு உழைத்துச் FUT BSS வருவாய்க்கும், 
-உழைக்காமல் சம்பாதித்த வருவாய்ந்கும் உள்ள வேற்றுமை 
புகுத்தப்பட்டது. போர்க் காலத்தில் வரி வீதங்கள் வளர் 
வீதத்தில் அதிகரிக்கப்பட்டன. 

1946-7ஆம் ஆண்டு தொழில் முன்னேற்றத்தை ஊக்குவிக்க 
நிறையச் சலுகைகள் கொடுக்கப்பட்டன. அதிக இலாப வரி 
8ீக்கப்பட்டது. அதழ்குப் பதிலாக வியாபார இலாப வரி 1947-8-ல் 
புகுத்தப்பட்டது. [மொத்த இலாபங்கள் இலாப. ஈவுப் பங்கு 
களுக்கும் (ப்102108) காப்பு -நிதிகளுக்கும் ஓதுக்கப்படுவதற்கு 
மூன் விதிக்கப்பட்ட ஒரு நிலையான வீதம்]. 1947-8ஆம் ஆண்டு 
முதலீட்டு ஆதாய வரி புகுத்தப்பட்டது. ஆனால், அது மக்க 
ளிடத்தில் செல்வாக்கு அற்றதாகவும், பயன.ற்நதாகவும் இருந்த 
தால், 1949-50ஆம் ஆண்டு நீக்கப்பட்டது, 1950-1ஆம் ஆண்டு 
வியாபார இலாப வரி நீக்கப்பட்டது. மிக உயர்ந்த வருமான வறி 
ரூபாய்க்கு 5 அணாவிலிருந்து 4 அணாவாகக் குறைக்கப்பட்டது. 
பிரிக்கப்படாத குடும்பத்திற்கு வரியற்ற வருமான வரி எல்லை 
ரூ. 6,000 எனக் கொள்ளப்பட்டது. மேல்வரியைப் பொறுத்த 
மட்டில் உழைத்து ஈட்டிய வருவாய்க்கும், உழைக்காமல் ஈட்டிய 
வருவாய்க்கும் ((ர6காற£ம் 1000706) வேறுபாடு இல்லை. மேல் 
வரிக்கும் திறமைச் செல்வ வரிக்கும் ௮ திகபட்ச வரிகள் குறைக்கப் 
பட்டன. தற்பொழுது (1956) தனி ஈபர்கள், பிரிக்கப்படாத 
இந்துக் குடும்பங்கள், பதிவு செய்யப்படாத நிறுவனங்கள்; 
மற்றக் கம்பெனிகள் முதலியவற்றிற்கு வருமான வரி வீதங்கள் : 
இருமணமான தனி நபர்களும், பிரிக்கப்படாத இந்துக் குடும்பங் 
களும் ஆண்டின் மொத்த வருவாயில் முதல் ரூ. 2,000'வரை- வரி 
யில்லை. மொத்த வருமானத்தில் அடுத்த ரூ. 3,000 க்கு ரூபாயில் 
9 பைசா; மொத்த வருமானத்தில் அடுத்த ரூ. 2,500 க்கு 
ரூபாயில் 1] அணாவும், 9 பைசாவும்; மொத்த வருமானத்தில் 
அடுத்த ரூ, 2,500-ககு ரூபாயில் இரண்டு அணா 3 பைசாக்கள்; 
மொத்த வருமானத்தில் அடுத்த ரூ. 5,000 கீகு ரூபாயில் மன்று 
அணாவும் மூன்று பைசாவும்; பதி தீ்தொகை ரூபாயில் கான்கு 
அணா; குறிக்கப்பட்ட விதங்களில் 2 ஆ பங்கு த மேல்வரியும் விதிக்கப் 
படலாம். .ரூ. 20,000-க்கு மேற்பட்ட ஆண்டு வருமானங்களுக்குக் 
குறிப்பிட்ட வீதங்களில் மேல்வரியும் . விதிக்கப்படலாம். 
உழைத்து ஈட்டிய வருமானத்திற்கு, மொத்த வருமானத்தில் 3 
பாகம் விலக்கு அளிக்கப்படும். வாணிபச் சங்கங்கள் (கம்பெனி 
கள்) : கம்பெனிகளைப்பற்றிய வருமான வரி வி௫இதம் ரூபாய்க்னு 
நான்கு அணாவாஞும்; மேலும், மொத்த வருமானத்தில் ஒரு
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ரூபாய்க்கு. நான்கு அணாவில் ஷீ பங்கு. மேல்வரியாக விதிக்கப் 

படும். மொத்த வருமானம் ரூ. 25,000-க்கு மேல் செல்லுமானால், 

. மேல் வரியும், மேல் வரி மேல் தண்டமும் குறிப்பிட்ட வீதங்களில் 

விதிக்கப்படுகின் றன. ் ட ் 

வருமான இலாப வரிகள் (1) மாககராட்ச வரி (14) வருமானங் - 

கள் மீதான மாககராட்?ி அல்லாத மற்ற வரிகள் என வகைப் 

படுத்தப்படுகன்றன. இவைகளில் ஒவ்வொரு வகையும் சாதாரண 
வசூல்கள், மேல்வரி, அமித இலாப வரி, வியாபார இலாப வரி 
முதலியனவாகப் பிரிக்கப்படுகன்றன. இவ் வேறுபாடு முக்கியத் 

துவம் வாய்ந்தது. ஏனெனில், மாககராட்ச வரி முழுவதும் மத்திய 

அரசாங்கத்திற்குச் சேருகிறது; மற்ற வருமானங்கள் மாநிலங் 

களுடன் பங்கிட்டுக் கொள்ளப்படுகன்றன. வருமான வரி கூட் 
டரசு நிதியத்தில் மத்திய, மாரில அரசாங்கங்களின் தேவை 
களுக்கு ஏற்றபடி வருமானம் கிடைப்பதை ஒழுங்குபடுத்தும் 
சமஙிலைச் சாதனமாக அமைந்துள்ள து. 

20. வருமானத்தின் மற்ற மூலங்கள் : மற்ற வருமான மூலங் 
களைத் தவிர அபின், செலாவணி-நாணயச்சாலை, தபால்-தந்தி, 
சொத்துவரி முதலியனவும் மத்திய அரசாங்கத்திற்கு உள்ளன. 
இவைகளில் சல வரிகள் வியாபார இலாபத்தன்மை உடையன 
வாய் இருக்கின்றன. உதாரணமாக அபினிலிருந்து கடைக்கும். 
வருமானம் விற்பனைச் சர்வாதீனத்தின் இலாபமாகக் கருதப் 

படலாம். ஏனெனில், மத்திய அரசாங்கத்திற்கு அதை உற்பத்தி 

செய்யவும் விற்பனை செய்யவும் முழு உரிமை உண்டு. கசகசாச்' 
செடி. வளர்க்க அரசாங்க அனுமதி வேண்டும். அவ்வாறு 

அனுமதி பெற்றவர் முழு உற்பத்தியையும் அரசாங்கத்திற்கே 
விற்க வேண்டும். அரசாங்கத் தொழிற்சாலைகளில் அபின் 
உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. சென்ற சில வருடங்களில் இந்தஃ 
காரியத்தில் மத்திய அரசாங்கத்தின் வருமானத்தில் ' நிகஈ 
இழப்புத்தான் இருந்தது. அபின் உள்நாட்டு நுகர்ச்சிக்காக 
மாநிலங்களுக்கு விற்கப்படுகின்றது. மருத்துவ உபயோகத்திற்காக 
வெளிகாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதியாகிறது. உள் நாட்டில் அபின் 

- உபயோகத்தை முழுதும் தடுக்கும் நோக்கத்துடன் அதன் 
அளிப்பை வளர் வீதத்தில் குறைத்துக்கொண்டே வருஒழுர்கள். 
1949-லிருந்து பத்து ஆண்டுகளில் இது நிறைவேறும். இருப்புப் 
பாதை போக்குவரத்தின் வருமானத்தைப்பற்றி ஏற்கெனவே 
கூறப்பட்டிருக்கிறது (அத்தியாயம் %7/1-பார்ககவும்). மத்திய 
வருமானத்திற்குத் தபால்-தந்தி இலாகா ஓர் ஆண்டிற்கு 13 கோடி 
ரூபாய்கள் கொடுக்கன் றது. 

21. சொத்துவரி? சொத்து வரி 1953ஆம் அண்டு நிறை 
வேற்றப்பட்டு, 1953ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 15ஆம்



நாள் செயலுக்கு (அமலுக்கா) வந்தது. இது ஒருவர் இறந்தபின் 
கைமாறும் சொத்துகளின் மதிப்பின்மேல் ௮ச் சொத்து யாருக்குச் 
செல்லுகிறது என்பதைப் பாராது விதிக்கப்படும் மாற்றத்தின் 
வழியாகும். அவ்வாறு. . விதிக்கப்படும் சொத்து வரியின். 
விகிதத்தை நிர்ணயிக்க, ஒருவர் இறந்த. பின் கைமாறும் அல்லது 
கைமாற வேண்டிய எல்லா சொத்துகளையும் (சில விஇவிலக்கு 
கத் தவிர) ஓரே சொத்தாக ஒருமிக்க எடுத்துக்கொள்ள 
வேண்டும். சல வகையான செரத்துகள், உகசாரணமாக, அட்ட 
வணையில் குறிக்கப்படாத மாநிலங்களின் விவசாய நிலங்கள்- 
முதலியன இந்தத் தீர்வையிலிருந்து விலக்கப்பட்டி ருந்தாலும், 
மொத்தச். சொத்தின் மதிப்பைப் பெற அவைகளையும் சேர்த்துக் 
கணக்ட வேண்டும். ச 

வரி விதிக்கப்படக்கூடிய சொத்தின் மதிப்பைக் கணக்கிடும் 
பொழுதுசிலவற்றைக் கழிக்க முடியும், உதாரணமாக (1) ரூ. 1,000 
வரை... ஈமச் சடங்குச் செலவுகள்; (1) உண்மையான கடன்கள் 
(செலுத்தப்பட வேண்டிய வரிகள் உள்பட) சொத்தின் மேல் 
உள்ள வில்லங்கங்கள்; (114) கைம்மைக்காகக் கொடுக்கப்பட 
வேண்டிய கடன்கள் ரூ. 5,000 மேல் செல்லாமல்; (17) அயல் 
நாட்டிலிருக்கும் சொத்தை நிர்வசக்கவோ அல்லது உரிமை செய் 
யவோ ஆகும் செலவுகள் (சொத்தின் மதிப்பில் 5 ¢ Gof FEBS 
மேற்படா வண்ணம்), வரிசையாக வரும் ஓவ்வொரு: அண்டி._ற்கும் 
வளர்வீதத்தில் செல்லும் வேறுபட்ட வீதங்களில் வறி விதிக்கப் 
படும். ஒரு பிரிக்கப்படாத இந்துக் குடும்பத்திற்கு முதல் 
துண்டான ரூ, 50,000-க்கு வரியில்லை. மற்ற நிலைகளில் முதல் 
துண்டான ரூ. 1,00,000-க்காண வரியில்லை. சில வகைச் சொத்து 
களுக்கு வரியில்லை. உதாரணமாக, எவ்விதத் தடையுமின்றி 
அன்பளிப்பாகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அவ்வாறு 
கொடுக்கப்பட்ட சொத்து, பொது தர்மச் காரியமாயிருந்தால் 
ஆறு மாதங்களுக்குள்ளும், மற்ற அன்பளிப்புகளுக்கு இரண்டு 
வருடங்களுக்குள்ளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். சொத் 
தைப் பெறுவோர் உடனே அச்சொத்தின் முழு உரிமையையும் 
தின தாக்கிக்கொள்ளவேண்டும். சொத்தை அளிப்போர் உடன் 
படிக்கையாலோ அல்லது வேறு ஏற்பாடுகளாலோ அதில் எந்த 
நலனையும் தனக்கென வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. அதில் 
எவ்விதத் தடையோ மறைமுக ஏற்பாடோ இருக்கக்கூடாது. 
இந்த வரி விதிக்கப்படக்கூடிய மாநிலங்களுக்குள் இந்த வரியின் 
நிகர ஆதாயம் பிரித்தளிக்கப்பட வேண்டும். விவசாய நிலங்கள் 
மீதான சொத்துரிமை வரியும் மாநிலங்களின் சட்ட௪சபைகளின்: 
எல்லைகளுக்கு உட்பட்டவை. 

இப்பொழுதிருக்கும் வரியில்லா எல்லைகளைக் குறைக்க 
முடியுமா என்பதையும், இறப்பிற்கு இரண்டு வருடங்களுக்குள்
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தனமாக அளிக்கப்பட்ட சொத்து துக்களும், சொத்து வரியின் Bip 
வரும். என்று இருப்பதை ஜந்து வருடங்களுக்குள் என ஆக்கப் 
படலாமா என்பதையும் ஆ ராயும்படி. வரி aha ae 

அரசாங்கத்திற்குப் பரிந்துரைத்தது. 

22. oun oA: oy al ரியானது இந்திய நிதிமுறையின் 
ஒரு பகுதியாக 1882ஆம் ஆண்டு முதல் 1947ஆம் ஆண்டுவரை 
பல்வேறு நிலைகளில் மக்களின் எதிர்ப்பையும் பொருட்படுத் தாது 
பிரிட்டிஷாரால் விதிக்கப்பட்டி ருந்தது என்றால், இது மக்களின் 
வாழ்க்கைக்கு. இன்றியமையாத அன் றின்மேல் தேய்வு வீத 
முறையில் போட்ப்பட்ட வரியாகும். அனால், அதற்கு மாறாக 
பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அதன் நிலைபாடு சுமையற்றது; மக்கள் 
இவ்வறியைச் செலுத்திப் பழூவிட்டனர். இவ்வரியைக் கைவிடுத 
லான்து அரசாங்க வருமானத்ை தக்! குறைக்கும் என்ற காரணங் 
களைக் காட்டி அதைக் கைவிட மனமில்லாமல் இருந்தது. மேலும், 
கொள்கையளவில் அது ஒன்றுதான் சாதாரண மக்களைச் சென்று 
அடையும் வழியென்றும்' மக்கள் தங்கள் அரசியல் கடமைகளை 
உணரச் செய்ய அதுவே வழியென்றும் கூறப்பட்டது. 

. ஆயினும், இவ்வரிக்கு எதிராக மக்களின் தொடர்ந்த 
எதிர்ப்பும், பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் கற்சுவர் போன்ற விட்டுக் 
கொடுக்காத போக்கும் இதை ஒரு நல்ல அரசியல் பிரச்சினையாக 

மாற்றியதுமன் றி, உப்புவரி அந்நிய ஆஇக்கத்தின் சின்னமாகக் 
கருதப்பட்டது. ஆகவே, சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் செயல் 
இந்த'உப்பு வரியை நீக்கியதுதான் என்பதில் வியப்பில்லை. 

இப்பொழுது இவ்வரியின் அரியல் முக்கியத் துவம் மறைந்து 
விடவே, அதன் பொருளாதாரப் பண்புகளை ஆராய்வோம்... வரி 
விசாரணைக் குழுவின் கருத்துக்கிணங்க உப்புவரி மேலும் நீடிக்க 
அவசியமில்லை; ஏனெனில், சாதாரண மக்களால் நுகரப்படும் பல 

பொருள்களின்மீது ஏற்கெனவே வரி விதிக்கப்பட்டிருப்பது 
மன்றி, இந்தப் புது வரிகள் எல்லையும் வருமானமும் ௮ இகரிக்கப் 
படவும் வழி இருக்கிறது. மேலும், விற்பனை வரிகள் எவ்வளவு 
முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கன்றன என்றால், அவைகளின் செய 
லாற்றும் எல்லைகள் அதிகமாக விவரிக்கப்பட்டிருப்ப துமன் றி, 
அவைகளின் நிலைபாடு உப்பு வரியின் நிலைப்பாட்டைப் போலவே 

இருக்கின்றது. இவ்வகையான வாதம், இக்குழு இன்னொரு 
இடத்தில் கூறியிருக்கும் கருத்துக்கு முரண்பட்டதாயிருக்கிறது 

+ 1947ஆம் ஆண்டு இவ்வரி dato Garnier முன்னைய ஆறு வருடங் 
களில் அதன் கரகம். ரூ,6 கோடியிலிருந்து ரூ, 11 கோடி வரை,
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a வ்சையான முன்னேற்றத் இட்டங்களை நிறைவேற்ற நுகர். 
வோர் பொருள்கள் . மீது மேலும் வரி விதிப்பது கூடுமானதும் 
விரும்பத்தக்க.தும் ஆகும்." 

உப்பு வரியை மேலும் இணிப்பதால் ஏற்படக்கூடிய பெரிய 
எதிர்ப்பைப் பற்றிய பயம் ௮க் குழுவிற்கு மிக உண்டு என 
மிகைப்படுத்திக் கூறலாம். எந்தப் புது வரியையும் போல் உப்பு 
வரியும் முதலில் அதிருப்தியின் முணுமுணுப்பை ஏற்படுத்தும். 
அனால், குறுகிய காலத்தில் மக்கள் பழூப்போய் விடுவார்கள்; 
ஏனெனில், ஏற்கனவே ஒப்புக் கொண்டுள்ளபடி அதன் சிலைபாடு 
ஓப்புமையில் சமையற்றது. எப்படியும் முன்பு மக்கள் உப்பு 
வரியை வெறுக்கும்படி. போதிக்கப்பட்டிருந்தால், இப்பொழுது 
அதை விரும்பும்படி. அல்லது அதைப் பொறுத் துக்கொள்ளும்படி. 
யாகவாவது போதிக்க முடியும். மதந்களின் ஆதரவு பெற்ற 
அரசாங்கத்தின் பிரசாரத்தினால் இது முடியும். சுருக்கமாகக் 
கூறவேண்டுமானால், காட்டின் முன்னேற்றத் திட்டங்களுக்காக 
வரிச்சுமையை அதிகரிப்பது அவசியமானால், உப்பு வரியை மறு 
படியும் புகுத்தி, ௮௪ வருமானத்தை அடையும் வழிகளுள் 

। அதையும் ஒன்றாகக் கொள்ளுவதை நிராகரிக்க எந்தக் காரணமும் 
இல்லை.” - 

2௨.  கால்டர் அறிக்கை (Kaldor Report): இரு, நிக்கோ 
லாஸ் கால்டர் (Mr. Nicholas Kaldor) என்ற புகழ்வாய்ந்த 
கேம்பிரிட்ஜ் பொருளாதார நிபுணர், இந்தியாவின் இரண்டாவது 
ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் வருமானத் தேவைகளுக்காக, இந்திய 
வரி அமைப்பைப் பற்றி விசாரணை செய்ய இந்தியப் புள்ளியியல் 
நிலையத்தால் (18018 $1கரர்சர1்க1 10௨070ம1௦) இத்தியாவிற்கு வரு 
மாறு அழைக்கப்பட்டார். அவர் தனிநபர், வியாபார வரிகளைப் 
பற்றி நுணுக்கமாக ஆராயத் தலைப்பட்டு, 1956ஆம் ஆண்டு 
ஜனவரித் திங்களின் மத்தியிலிருந்து 1956ஆம் ஆண்டு மார்ச்சுத் 
திங்கள் இறுதிவரை நடத்திய ஆராய்ச்சியின் பயனாகத் தயாரித்த 
தமது அறிக்கையை இந்திய அரசாங்கத்தின் நிதி அமைச்சரிடம் 

ரீ சமர்ப்பித் தார். 

1 வாழ்க்சைக்கு இன்றியமையாத பொருள்கள்மீது தேய்வீத நிலைபாடு 
உள்ள வரிகளைச் சுமத்துவது தவறாகும் என்ற கருத்து, இப்பொழுது கொள்கை 
யளவில் இல்லாவிட்டாலும் செயலளவில் கைவிடப்பட்டதாகத் தோன்றுகிறது. 

a 1955ஆம் ஆண்டு நவம்பர்த் திங்கள் 2ஆம் சாள், நிதி அமைச்சர் இரு. 
ற, தேஷ்முக் (C. D. Deshmukh) ey afwrarg ஓர் *இறந்த, உப்பிடப் 

பட்ட” பிரச்சினையாதலால் அது மீண்டும் புகுத்தப்படமாட்டாது எனக் கூறினார். 

ஆயினும், இது மாற்றப்பட முடியாத முன்னறிவிப்பு அல்ல, இரு. தேஷ் 
முக்கிற்குப் பின்வரும் தேவைகள் நிறைந்த கருத்துக் கட்டுப்பாடற்ற ஒரு 
அமைச்சருக்கு , அது இறச்து, உப்பிடப்பட்டு இருந்தாலும், தமது தேவைகளைப் 
பூர்த்தி செய்யக்கூடியதாய் இருக்கும்: ் 

இ. Qur—3
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இரு. கால்டர் அவர்கள் கருத்துப்படி இப்பொழுது . 

இருக்கும் நேர்முக வரி அமைப்பு கேர்மையற்றதும் துறமையற்றது 

மாகும், அது ஏன் நேர்மையற்றது என்றால், இப்பொழுதிருக்கும் 

வரி விதிப்பின் அடிப்படை, அதாவது, சட்டத்தினால் வரையறுக் 

கப்பட்ட “வருமானம்” என்பது வரிதாங்கு வல்லமையை அளக்கும் 

கோலாக உபயோகப்படும்பொழுது குற்றங்கள் நிறைக்ததாயும், 
பாரபட்சம் உள்ளதாயும் அமைகிறது. அது ஏன் திறமை 
ய.ற்றது எனில், மிகப் பெரிய அளவில் வரி செலுத்தாமல் தப்பித் 

துக்கொள்ளுவதை அது சுலபமாக்குகிறது." வரி தீவிர்ப்பைச் 

(72%: நரகர்) சமாளிக்க, அவர் நான்கு புது வரிகளை த் தெரிவித் 

தார்; அவையாவன : முதலீட்டு ஆதாய வரி, ஆண்டு தாறும் 

செல்வ வரி, சொந்த செலவு வரி (ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு ஈபருக்கு 

ரூ. 10,000-க்கு மேல் ஆகும் செலவு), பொது அன்பளிப்பு வரி. 
இவைகள் வருமான வரியுடன் ஒரே விரிவான கணக்காக 

எடுத் துக்கொள்ளப்படும். இந்த. ஏற்பாட்டினால் வரி தவிர்ப்பு 
நீக்கப்படும்; எவ்வாறெனில், ஒரு வரிசையில் மறைத்தோ குறை 
வாகவோ கொடுக்கப்படும் தொகை, மற்ற வரிகளில் அதிக 
மாகக் காண்பிக்கப்படல் வேண்டும். மேலும், ஒரு வரி செலுத்து 
பவரால், ௮தஇிக வரியிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளக் .கொடுக்கப் 
படும் தகவல்கள் உடனே மற்றவர்கள் வரிக்குரிய ௮ .தாயங்களை 

ஈட்டியிருப்பறைக் காட்டிவிடும். இரு. கால்டரின் கருத்துப்படி 
சொந்த வருமான வரிக்குக் குறைந்தபட்ச சதவீதம் 45-க௫ு மேல் 
செல்லக் கூடாது (இப்பொழுது 92 சசவீதம் இருக்கிறது.) 
இட்டங்களின் இலக்குகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டுமாகில், 

சாதாரண மக்கள் மீது வரிவிதிப்பு மூலமோ, பண வீக்கத் தினால் 
உண்டாகும் விலையேற்றத்தினாலோ ஏற்படும் சுமையைக்குறைக்க, 
வாழ்க்கை வசதிகள் நிரம்பிய சிறுபான்மையோர் மேல் திறமை 
யாகத் திட்டமிட்டுச் சில நேர்முக வரிகளைச் சுமத்த வேண்டியது 
அவசியமாகும் என அவர் குறிப்பிட்டார். இகைச் செய்யத் 
தவறினால், திட்டத்தின் 8ம் மேற்கொள்ளப்படும் பெரிய 
செலவினங்கள் செல்வரின் செல்வத்தை அதிகமாக்மகுவதோடு 
சாதாரண மக்களின் துன்பத்தையும் அதிகமாக்கும், 

வரி விசாரணைக் குழுவைப்போல் திரு. கால்டரும். நில வரு 
மானத்தை அதிகமாக்குமாறு யோசனை கூறியுள்ளார். 
(தற்பொழுது அது விவசாயத்தின் நிகர உற்பத்தியில் ஒரு ௪த 
வீதமே ஆகும், இதை அதிகரிப்பது நெடுநாளையத் தேவை 
யாகும். மேலும், தேவைப்பட்டால் பெரும்பாலான மக்களால் 

+ ஓவ்வொரு வருடமும் வருமான வரியில் சுமார் 300 கோடி ரூபாய்கள் வரி 
செலுத்தப்படாமல் தப்பிவீடுகன்றன எனத் இரு கால்டர் நம்புகிறார். மத்திய 
வருமானக்குழுவின் (Central Board of Revenue) sGgg0u4 OOo un BS 
தொகை தப்பிவருகிறகுடி
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உபயோகிக்கப்படும் லெ குறிப்பிட்ட பொருள்கள் மீது 
ஆயத்தீர்வை விதிக்கும்படி ஆலோச கூறுஇருர்.! 

௮4, மத்திய வருமானமும் செலவும் (வருமானக் கணக்கு)? 

வருமானக் கணக்கில் மத்திய அரசாங்கத்தின் முக்கியமான செலவு 
இனங்கள் 36-37-வது பக்கத்திலுள்ள அட்டவணையில் காட்டப் 
பட்டிருக்கிறது; 

மத்திய வருமானத்தில் ஏறக்குறைய சரிபாதி நாட்டின் பாது 
காப்பிற்குச் செலவாகிறது. மாரிலங்களைப் பொறுத்தவரை, 
மொத்தப் பொது மூலதனத்தில் 25-லிருந்து 29 சதவீதம் வரை 
பாதுகாப்பிற்குச் செலவிடப்படுகின்றது. பொது வரவு செலவுத் 
திட்டத்தில் ஏறக்குறைய முழுப் பாதுகாப்புச் செலவையும், 
அதன் பெரும் பகுதியான, உண்மையில், மூலதனச் செலவும் 
அடங்கி இருக்கிறது என்பதை மனத்தில் இருத்திக்கொள்ள 
வேண்டும். இதேபோல் இராணுவத்தைச் சேராத அநேக 
பணிகள், உதாரணமாக, மாறில கவர்னர்களின் வீட்டிலுள்ள 

பணிகள், பாதுகாப்புச் செலவினங்களில் காணப்படுகின்றன. 
பழைய மாநில மன்னர்களின் இராணுவங்ககா- இணைப்பதிலும் 
நிர்வலப்பதிலும் துவக்கத்தில் அதிகச் செலவு செய்யவேண்டிய 
தாய் இருக்கிறது. மேலும், சுதந்திரத்திற்குப் பின் நாட்டின் 
அமைதி குலைந்த நிலை, காஷ்மீர் படையெடுப்பு, ஹைதராபாத்தில் 
போலீஸ் , ஈகடவடிக்கை முதலியவை நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கு 
அதிகச் செலவைக் கொடுத்தன. இத்தகைய தற்செயலான 
நிகழ்ச்செளுக்காகச் செலவிடப்படுவது தாற்காலிகமானதே. 
இருந்தாலும்,  சுதந்திரத்திற்குப்பின் காட்டின் படைகளுக்கு 
ஏற்பட்டிருக்கும் பொறுப்புகளை நோக்கும்பொழுது தற்காப்பிற் 
காகச் செலவிடப்படும் தொகையின் பளு நமக்குத் தெரிந்தவரை 
எதிர்காலத்திலும் குறைவதாகச் தெறியவில்லை. ் 

பொது நிர்வாகத்தின்மீதான செலவு, வரவு செலவுக் இட்டத். 
| தில் முக்கியமாகக் காணப்படுகிறது. 1954-5ஆம் வருடத்தில் 
மொத்தம் 46709 கோடி. ரூபாய்களில், பொது நிர்வாகத்திற்காக 

1 இரு, கால்டரின் அறிக்கை இப்பொழுது அரசாங்கத்தினால் பரிசிலிக்கப் 
பட்டு வருகிறது; ஆனால், மொத்தத்தில் அது அரசாங்கத்தினிடம் அவ்வள 
வாகச் சலுகை பெறவில்லை எனத் தெரிகிறது, திரு, கால்ட்ரின் இட்டம் செயல் 
படும்பொழுது லஞ்ச ஊழலும், துன்புறுத்தலும் விளையும் என அரசாங்கம் 
அச்சங்கொள்கிறது. சொக்த வருமானத்திற்கு 45 சதவீத மேல் உச்சவரம்பு 
வருமானத்தை மிகப் பாதிக்குமாதலால், அது ஏற்றுக்கொள்ளும்படி இல்லை. 
எம்த அரசாங்கமாவது நிலவரி மதிப்பீட்டைப் போதிய அளவில் அதிகரித்து 
மக்களின் வெறுப்பைத் தேடிக்கொள்ளுமா என்பது FEC RESP HG Mu gy. 

2 Journal of Industry and Trade, Supplement, March 1956, p. 28.
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மத்திய அரசாங்கத்தின் வருமானமும் 
% 

(எண்கள் ரூபாய்களைக் 

  

  

  

  
  

  

493:60 (34 15)   

அகக் 1956-7 வரவு' 
வருமானம். ணட சேலவுத் திட்ட 

மதிப்பீடு மதிப்பீடு 

சுங்க வரிகள் 165 00 150-00 

மத்திய ஆயத்தீர்கவகள் 140 00 145°45 (425-00 1 

மாககராட்சி வரி 3984 41°84 (4 6°50) 

வருமானங்கள் மீது மாககராட்9ி 

வரியைத் தவிர மற்ற வரிகள் 78₹70 8481 (1:70: 

சொத்து வரி 013 0₹18 

அபின் 2:27 2°10 

வட்டி ~ 422 5°49 

பொதுத்துறை நிர்வாகம் 14:21 11:06 

செலாவணியும் நாணய்ச்சாலையும் 23°13 23°67 

| 
பொதுத்துறை அலுவல்கள் | 2°38 2:39 

i 
மற்ற வருவாய் மூலங்கள் 23:35 1939 

தபால் - தந்தி பொது வருமானத்திற்கு 
அளிக்கும் நிகரப் பங்கு 2:27 0°65 (+0 95) 

இருப்புப். பாதைகளின் பொது 

வருமானத்திற்கு அளிக்கும் 
நிகரப் /,ங்கு | 617 657 

| 501°67 

  

1 இணைக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக் 
சேலவுத் திட்டத்தின் வீகாவைக் காட்டூலறது. 

கும் எண்கள் 1956ஆம் வருட வரவு
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செலவும் ( வருமானக் கணக்கு) 

கோடியில் குறிக்கின் றன) 

37 

  

  

      

லி ஜட் . 1956-7 வரவு 
செலவு மட்ட செலவுத் திட்ட 

மதிப்பீடு மதிப்பீடு 

வருமானத்தின் மீது நேரடித் 

தேதவைகள் 3208 37°15 

சீர்ப்பாசனம் 012 0°05 

கடன் பணிகள் 37°85 

! பொதுத்துறை மிர்வாகம் 105-41 135-91 

: செலாவணியும் காணயச்சாலையும் 3851 8 76 

பொதுத்துறை அலுவல்களும் 
மற்றப் பொதுச் சீர்திருத்தங்களும் 1495 1590 

மாநிலங்களுக்கு நிதியுதவிகள் - 
முதலியன 35:79 

பொதுநிலை கடச்த। இனங்கள் 13:36 - 14: 

. பாதுகாப்புப் பணிகள் (கிகரமாக) 185 07- 203 97 

மற்றவைகள் 60-22 60 49 

489:37 545-43 
உபரி பற்றாக்குறை 

(4) 1231 (—) 17 68 
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மதிப்பிட்ட செலவு 86:08 கோடி ரூபாய்கள் ஆகும், அது 1948..9 
ஆம் ஆண்டு யூனியன் நடைமுறைச் செலவில் 7 ௪ வீதமாகவும், 
1950-51-ல் 10 சதவீதமாகவும், 1951-2-ல் 14 சதவீதமாகவும், 
1954-5-ல் 18 சதவீதமாகவும் (மதிப்பீடு) வளர்ந் துவிட்டது. இது 
ஓரளவிற்கு விலைகள் ஏற்றத் இனாலாகும். சுதக்திரத்திற்குப் 
பின் நிர்வாக அமைப்புகள் வெகுவாக விரிவடைந் துள்ளன; 
வாழ்க்கைச் செலவின் உயர்வால் பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கு 
அதிக அகவிலைப்படி கொடுக்க வேண்டிய தாயிற்று; ஜனநாயக 
நிறுவனங்களை இயக்குவதில் அதிகச் செலவாயி ற்று." நகரங் 
களில் மக்கள் தொகையின் வளர்ச்சியும், நெருக்கமும், சட்டம், 
ஒழுங்கு, வீடுகட்டுதல், பொதுநல சுகாதாரம் போன்றவைகள் 
மேல் அதிகச் செலவை ஏற்படுத்தின. 

விரிவாகிக்கொண்டே. வரும் அரசாங்கத்தின் வேலைகளில் 
பல புது அமைச்சுகளை ஏற்படுத்தவேண்டியதாயிற்று; அரசாங் 
கப்பணிகள் விரிவடைந்தன. உதாரணமாகச் செய்தி ஒலிபரப்புத் 
துறை தொழிலாளர்கள்மேல் கட்டுப்பாடுகளை வி இக்க ஆரும் 
செலவுகள், இடமற்ற அகதிகளுக்குத் துயருதவியும் மறு சரமைப் 
புக்கான செலவுகளும்.* இறக்குமதி செய்யப்படும் தானியங் 
களுக்கு அரசாங்க உதவிக் கொடை அமுலிலிருந்த காலமான 
1947-8-லிருந்து 1953-4-வரை செலவான மொத்தத் தொகை ரூ, 89 
கோடிகள்; மாநிலங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட நி இயுதவிகள் உள்பட 
தாழ்த்தப்பட்ட குடிகள்; தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்புகள், பின் தங்யெ 
வகுப்பினர் ஆயோரை முன்னேற்ற ஆன செலவுகள்; FAPS GV 
முன்னேற்றத் திட்டங்கள், தேசிய விஸ்தரிப்புப் பணிகள் சமூக 
நலம் முதலியவற்றிற்காக மாகிலங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட நிதி 
யதவிகள் முதலியன; கல்வி, பொதுச் சுகாதாரம், ௪%க ஈலம் 
முதலியவற்றின் முன்னேற்றத்தைத் துரிதப்படுத்தும் திட்டங் 
களுக்காகவும், குடிசைத் தொழில்களை ஊக்குவிக்கவும் ஆகும் 
செலவுகள். €ீழ்வருபவை வருமான, வரவு செலவுத் திட்டத்தில், 
சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் சில முன்னேற்றத் இட்டங்க' 
ளாகும். கிராமச் சிறுபான்மைக் கைத்தொழில்களுக்கு அளிக்கப் 
பட்ட நிதியுதவிகள்; ஒலி பரப்புத் துறையின் முன்னேற்றம்; 
இந்தியச் சுரங்கங்களின் செய்தி அலுவலகத்தின் (௦1௨1 Bureau 
of Mines) முன்னேற்றம்; இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சிக் கூடத்தின் 
(ச்சா கிதூர்வேப்ப்மாக! $0ச0கர010 1105114006) திட்டங்களுக்காக ஆகும் ' 

1 இது மாமிலங்களுக்கும் பொருக்கும். 

2 1954ஆம் ஆண்டு மார்ச் தங்கள் 31ஆம் தேதி வரை மத்திய அரசாங்கம் 
கடனாகக் கொடுத்த! ரூ. 40 கோடியும், மாமிலங்களுக்கு மிதியுகவியாக அளித்த 

85 கோடியும் போக, இச் செலவினத்தின் 8ழ் ரூ, 161 கோடி செலவழித் 
இரு ந்கிறது, (82௧11௦ சிரபுர 130௦ம், Vol, I, p. 38 )
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செலவு; சணல் முன்னேற்றம்; வெட்டுக்கிளி கட்டுப்பாடும், 
செடிகளைப் பாதுகாத்தலும்; விவசாயப் பொருள் விற்பனைக்கான 
இட்டங்கள் முதலியன; மருத்துவப் பணிகளும் பொதுச் சுகா 
தாரமும்; மூல்லியில் அலை இந்திய மருத்துவக் கூடத்தை 
(All India Medical Institute) og nuGSoGa; Qed Quwreés 
செல்லக்கூடிய சுகாதாரப் பணிகள் பி.ஸி. ஜி. (8. ௦ 6) 

இட்டம்; நாடெங்கும் மலேரியாவைக் கட்டுப்படுத்தும் திட்டம்; 
மக்கள் சமூகநல முன்னேற்றத் திட்டத்தின் பொதுச் சுகாதார 
ஊழியர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கும் நிலையங்களை ஏ ற்படுத்துதல்; 
,பலகோக்கு தேசிய மாதிரி மதிப்பீடு (யாவ); அந்தமரன் - 

நிக்கோபார் இவுகளுக்கு முதல் வருட முன்னேற்றத் திட்டமும் 
குடியேற்றமும். 1954-5ஆம் வருட வருமான வரவு செலவுத் 
இட்டத்தில் முன்னேற்றத் திட்டங்களுக்காக ஓதுக்கப்பட்ட 
மொத்தத் தொகை ரூ, 585 கோடிகளாகும். 

செலவு எண்கள் வரவு செலவுத் திட்டத்தில் கொடுக்கப் 
பட்டிருக்கும் முறையானது, பல காரியங்களுக்கிடையே பொதுச் 
செலவைப் பிரித்து அளிக்கும் முறையை ஆராய்வதைக் கடின 
மாக்குறெது. 1954-5ஆம் ஆண்டுப் பொது வரவு செலவுக் திட்டச் 
செலவானது. உதாரணமாக 109 தலைப்புகளின் &ழ்ப் பிரிக்கப் 
பட்டிருந்தது, (1950-51ஆம் ஆண்டு ஓப்புமையில் 93 தலைப்பு 
களின் கீழ்ப் பிரிக்கப்பட்டு இருந்தத); அவைகள் பொருத்த 
மற்ற நிதியுதவித் தொகைகள் அடிப்படையின்மேல் அமைக்கப் 
பட்டிருந்தன. வரவு செலவுத் திட்டத்தின் ஓவ்வொரு பகுதி 
யிலும் சிலஇனங்கள் மொத் தமாகக் கணக்கிடப்பட்டி Hat mar. 
நடைமு Ds கணக்கின் வரவு செலவைக் கணிக்க அவ்வெண்க௭ை 
நிகர எண்களாகக் குறைப்பது சலபமல்ல. சுதந்திரத்திற்கு 
முன்பு இருந்த காலத்திற்கும், சுதக்திரத்திற்குப் பின்பு இருக்கும் 
காலத்திற்கும் உள்ள தொடர்பற்ற நிலை, எதிர்பாராமல் வந்திருக் 
கும் பல விதச் செலவுகளால் நன்கு காட்டப்பட்டுள்ளது. 
உதாரணமாக (1) பாக இிஸ்தானிலிருந்து இந்திய யூனியனின் 
நிர்வாகத்தைப் பிரிப்பது, (14) பழைய மன்னர்களின் ஆட்சியை 
நமது நிர்வாகத்துடன் சேர்த் துக்கொள்வது. (11) ௮௪ இகளுக்கும் 
இடம் பெயர்ந்தோருக்கும் மறுவாழ்வுத்திட்டம் ஆயெ செலவுகள் 
இயல்பு கடந்த இத்தகைய செலவுகள் தற்காலிகமாகக் காணப் 
பட்டாலும் வரவு செலவுத் திட்டத்தில் முடிவு சொல்ல 
முடியாக கணக்கிடவியலாத காலத்திற்கு இது காணப்படும்; 
மேலும், செலவுத் திட்டத்தின் உண்மைத் தோற்றத்தை இது 
வேறுபடுத்திஃ காட்டும். 

29. மத்திய வருமானங்களும் செலவும் மூலதனக் 
கணக்கு) : மூலதனக் கணக்கின் வருமானமும், முதலினச்



  

  

£ சலுகைகளுக்காக மாற்றப்பட்டவை, 

் வரவுகள் (1) (௮) அமெரிக்கக் கோதுமைக் கடன் ( 
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த்திய அரசாங்க வர்களும் பிரித்துக் 

(எண்கள் ரூபாய்களைக் 

| 

1955-6 | 1956-7 
agazdr ச சக ககா | ag ட்ட பர் 

மதிப்பீடு மதிப்பீடு 

புதுக் கடன்கள் 113-41 140-10 

மரகிலங்களுக்குள் கடன் நீர்ப்பு 0-92 க 

சுகுஷு உண்டியல்கள் (மீசரமாக) 24000 356-214 

வைப்பு வரவுகள் (அிகரமாக) — வண 

சேமிப்புப் பத்திரங்கள் (கி.கரமாக) 4:25 500 

சிறு சேமிப்புகள் 60-55 64°95 

இதர சேமிக்கப்படாத நிதி (நீகரமாக) 17597 19:23 

இருப்புப்பாதைத் தொகைகள் (மீகரமாக) —0°89 5°99 

மற்றக் காப்பு நிதிகள் (சிகரமாக) ட 0:34 068 
கடனைத் தவிர்க்க, குறைக்கக் கைப்பற்றியது 5ஈ00 5ஈ00 

அதிக இலாப வரி, வருமான வரி 
வைப்புகள் (கிகரமாக) — 1*45 —0 95 

மாகிலங்களால் திருப்பி அளிக்கப்பட்ட 
சுடன்கள் 26°61 27°26 

சிறப்பு முன்னேற்ற மீத” 48-28 46°24 
தற்செயல் நிகழ் நிதி = _ 

மற்ற இனங்கள் (நிகரமாக) 41-22 35-91 

மொத்த வரவுகள் 556 21 | 704526 

உபரி (--) அல்லது பற்ருக்குறை (--) 45.52 +18-63! 

ஆ) கொழும்புத் 
இட்டத்தில் இடைத்த கோதுமை ஆகியவற்றின் விற்பனைத் தொகை (0) (௮) 
கொழும்புத் இட்டத்தின் மற்ற உதவிகள் (ஆ) 
தொழில், கூட்டுறவு ஓப்பந்தம், மற்ற உதவிகள், 

இத்தோ . அமெரிக்கத்
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கொடுத்தலும் (மூலதனக் கணக்கு) 
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ரன்ன 1956-7 
பிரித்தக் கொடுத்தல் 7 oa வரவு செலவுத் 

மஇப்பீடு | திட்ட மதிப்பீடு 

மூலதனச் செலவு, முன்னேற்றம் தவிர 
மற்றவை, பாதுகாப்பு 2040 26°30 

ஓய்வுதவியின் மதிப்பு மாற்றப்பட்டுக் 
கொடுத்தல் —9°06 901 

அரசாங்க வியாபாரத் திட்டங்கள் —11°03 9851 

் செலாவணி, நாணயச்சாலை, கோட்டு 
அடிக்கும் அச்சகம் . 8:98 1:21 

மற்றவை” 0:97 26°27 

முன்னேற்றம் தவிர மற்றவையின் மொத்தம் 10:26 54.28 

முன்னேற்றத்திற்காக இருப்புப் பாதைகள் 72:08 113 43 

தபால் - தந்தி. 10°73 9:75 

ஆகாயப் பயணம் 491 3.37 

நீர்ப்பாசனமும் பன்முக ஆற்றுத் திட்டங்களும் 3°16 2°55 
பொதுத்துறைப் பணிகள் 29919 28:30 

தொழில் முன்னேற்றம் 15°88 79:60 

மற்றவை 23°52 25:46 

முன்னேற்றத்திற்காக மொத்தம் 159147 262:46 

மொத்த மூலதனச் செலவு 169-73 316°74 

நிரந்தரக் கடன்களின் செயல் முடிவு 72:12 4:56 

மாகிலங்களுக்குள் கட்ன் தீர்ப்பு 0°68 _ 0906 

மாரிலங்களுக்குள் முன் பணம் 25429 278 06 

சிறப்பு முன்னேற்ற நிதியிலிருந்து 744 500 

மற்றக் கடன்களும் முன் பணமும் 

(நிகரமாக) 
45 43 81621 

மொத்தச் செலவுகள் 550°69 68563 
  

5 தற்செயல் நிகழ்வு நிதி அமெரிக்கக் கோதுமை விற்பனைத் தொகை 

மாற்றம் இடம் பெயர்ந்தோருக்கு அளிக்கப்பட்ட உதவி உள்பட. 

& துறைமுகங்கள், முன்னேற்றத்திற்காக மாகிலங்களுந்கு அளிக்கப்பட 

நிதி உதவிகள் முதலியன .
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சொத்துக்கள் மீதான செலவுப் ப௫ர்ந்தளிப்பும் 40-41ஆம் பக்கங் 
களிலுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டிருக்கின் றது, } 

மூலதன வரவு செலவுத் திட்டத்தின் வருமானப் பக்கத்தில் 
மத்திய அரசாங்கத்தால் வாங்கப்பட்ட எல்லாக் கடன்களும், 
வியாபாரச் துறைகளான தபால்- தந்த, இருப்புப்பாதைகள் 
முதலியவற்றின் சேமஙிதியும் அயல் காடுகளிலிருந்து வாங்கிய 
கடன்கள் [முக்கியமாக யு. கே. (0. 8.) யிலிருந்து] கொழும்புத் 
இிட்டத்தின்8ம் இந்தியாவுக்கு அளிக்கப்பட்ட கடன்கள், 
அமெரிக்காவின் கோதுமைக் கடன் முதலியனவும் இருக்கின் றன, 
செலவுப் பக்கத்தில் €ழ்கீகாணும் மூலதனச் செலவுகள் உள்ளன? 
(1) தொழில் முன்னேற்றம்; (ii) பொதுத்துறைப் பணிகள்; 
(11ம்) நீர்ப்பாசனம், மின்சாரம் முதலியவற்றிற்கான செலவுகள், 
ஆறுகளைப்பற்றிய பலகோக்குத் இட்டங்களின் செலவுகள், 
மாநிலங்களின் பங்குகள், கடன்களாகக் கழித்துக்கொள்ளப் 
பட்டாலும், மத்திய அரசாங்கத்தாலேயே முழுதும் மேற் 
கொள்ளப்படுகின்றன. மற்றச் செலவுகள்: (1) கடன்களைத் 
திருப்பிக் கொடுத்தல்; (14) மத்திய அரசாங்கத் இடம் இருக்கும் 
சேமிப்பைத் திருப்பிப் பெறுதல்; (iii) மாநிலங்களுக்குக் கடன்கள். 
மத்திய அரசாங்கம், முக்கியமாக மாநில அரசாங்கங்களுக்கும், 
அரசாங்க வர்த்தகத் துறைகளுக்கும், அரசாங்க ஆலைகளுக்கும் 
கடன்களும் முன் பணமும் கொடுக்கிறது. 

26. இருப்புப்பாதை நிதி: 1925ஆம் ஆண்டு பொது நிதியி 
லிருந்து இருப்புப்பாதை நிதி தனியாகப் பிரிக்கப்பட்ட திலிருந்து 
இருப்புப்பாதை வரவு செலவுத் திட்டம் தனியாகப் பாராளு 
மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு பிரிக்கப்பட்ட 
பொழுது ஏற்பட்ட வழக்கத்தின்படி. ஓவ்வொரு வருடமும் 
இருப்புப் பாதைகள் பொது நிதிக்கு நிதித் தொகைகள் அளிக்க 
வேண்டும்.3 1924-5-லிருந்து 1929-30 வரையான மொத்த நிதி 
அளிப்பு ரூ. 42 கோடியாகும். அதே காலவரையில் இருப்புப் 
பாதைகள் வெற்றிகரமாக ரூ. 41 காடி. தேய்மானத் தொகை 
யாகச் சேர்த்து வைத்திருக்கின்றன. 1931-2-லிருக்து. 1936-7 
வரையான காலம் இருப்புப் பாதைகளுக்கு ஒரு சாதகமற்ற 
காலமாக இருந்தது. அவைகள் பொது வருமானத் திற்கு அளிக்க 
வேண்டிய பங்குத் தொகைகளில் ரூ. 30:74 கோடி அளிக்கத் 

1x8 1 Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance, 1955 6, 
Fe 118. 

a இருப்புப்பாதைகளைப் பற்றிய வழக்கு முறைமைகளுக்கு அத்இயாயம் 
16, பிரிவுகள் 15, 16 பார்க்க
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தவறிக் கடன்பட்டிருந்த து மட்டுமன்றி, தேய்மானத் தொகையி 

லிருந்து ரூ. 31:34 கோடி, உபயோகப்படுத்தியும் இருந்தன. 

இவ்வாறு ஒருங்குசேர்ந்த கடனைத் இருப்பிக் கொடுப்பதில் 

மூன்று வருடங்களுக்குக் காலம் : தாழ்த்தலாமென முதலில் 

1935-6-ல் சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டது. பின் அது 1942ஆம் 

ஆண்டுவரை நீடிக்கப்பட்டது. இது வட்டிகளைக் கொடுத்தபின் 

இடைக்கும் உபரியிலிருந்து தனது பங்கை மீண்டும் அளிக்க 

இருப்புப் பாதைகளுக்கு உதவியது. 1936-7ஆம் ஆண்டு 

வியாபாரம் மீண்டும் நலம் பெற்றதாலும், செலவுகள் குறைக்கப் 

பட்டதாலும், படைக் கருவிகள் மீண்டும் இரட்டப்பட்டதாலும் 

இருப்புப் பாதைகளின் நிலை முன்னேற்றமடைக்தது. 1936-7ஆம் 

ஆண்டு ரூ. 1:25 கோடி உபரித்தொகை, தேய்மானத் தொகையி 

லிருந்து எடுத்த கடனைத் திருப்பித்தர உதவியது. 1937-8ஆம் 

ஆண்டு ரூ. 2:75 கோடி உபரித்தொகை பொது வருமானத்தில் 

சேர்க்கப்பட்ட து; 1938-9ஆம் ஆண்டு உபரித்தொகை 1:37 கோடி. 

யாகவும், 1939-40ஆம் ஆண்டு உபரித்தொகை 4:33 கோடி 

யாகவும் இருந்தது. உலகப் போர் தொடங்கிய திலிருந்து நிலைமை 

தொடர்ந்து முன்னேறியது; 1945-6ஆம் ஆண்டு கிடைத்த 

ரூ. 38:20 கோடியில் ரூ. 32 கோடி. பொது வருமானத்திற்கு 

அளிக்கப்பட்டது. மீதித் தொகை இருப்புப்பாதைக் காப்பு 

நிதியில் சேர்க்கப்பட்டது. இருப்புப்பாதைக் காப்பு நிதியின் 

மொத்தம் ரூ. 38:13 கோடியாகும். 

1946ஆம் ஆண்டு ரூ. 12 கோடிகள் துவக்க மூலதனத்துடன் 

மத்களுக்கும் இருப்புப்பாதை ஊழியர்களுக்கும் வசதிகள் அளிப் 

பதற்காக ஒரு முன்னேற்ற நிதி துவக்கப்பட்டது. 1946-7ஆம் 

ஆண்டு இருப்புப்பாதைகளிலிருந்து பொது வருமானம் ரூ, 5:61 

கோடி பெற்றது. இது எவ்வாறு எனில், சிறப்பு ஓப்பந்தப்படி 

செயல்பட்டு முதலீட்டில் 1 சதவீதம் பொது வருமானத்திற்குக் 

கொடுக்கப்படல் வேண்டும்; இதில் முக்கியப் பாதைகளின் 

இழப்பைக்கழித்து, முன்னேற்ற நிதிக்கு ரூ. 3 கோடி கொடுத்தது 

போச மீதியிருப்பதில் பாதியைக் . கட்டிக்கொள்ளவேண்டும். 

பிரிவினைக்குப் பின் இருப்புப்பாதைகள் தேய்மான ஈடு நிதியில் 

ரூ. 93:22 கோடியும் காப்பு நிதியில் ரூ. 7:98 கோடியும், மேம்பாட்டு 

நிஇயில் ரூ. 11-71 கோடியும் வைத்திருந்தன. பக்கம் 44-ல் வரும் 

அட்டவணை 1947-8 முதல் 1955-6 வரை! இருப்புப்பாதைகளின் 

நிதி நிலையைக் காட்டுகிறது. 

1 நிகர வருமான எண்கள், பொது வருமானப் பங்குத் ?தாகை அளிப்பு 
ககாக் கழித்துக் காட்டவில்லை “ (Hastern Wconomist, Budget Number, 2 
March, 1956 p. 373, for figures upto 1950-51; Reserve Bank of India, 

Reports on Curzency and Finance, for figures from 1951-2 to 1955-5.)
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வருட்ம் nee செலவுகள் anes 

1947-8 17760 159-00 17-70 
1948 - 9 225-70 178 00 4740 
1949 = 50 25060 201-50 49:20 

1950 =51 262°60 212:70 49:90 
1951 5 52 292:16 229-411) 61975 
1952 253 27087 | 22369 47:18 

1953 - 54 274-60 237-68 36°92 
1954 « 55 282-70 241534 4153 

1955 » 56 292-55 249-34 43-21       
  

கீழ்வரும் அட்டவணையில் பொது வருமானத்திற்கும் மற்ற 
நிதிகளுக்கும் அளிக்கப்படும் பங்குத் தொகைகள் காணப்படு 
இன்றன : 1 

  

  

  

  

    

வருடம் | தேய்மானம் enirier ie woe ae oe Bes eo 
க்கப்பட்டது 

1948-9 11°29 — — 7°34 

1949-50 11°58 — —_ 7:00 

1950851 30-00 10 00 5-05 32851 

1951-52 30:00 10:00 18°34 33:35 

1952-53 30 00 12:00 1°19 33999 

1953-54 30°00 2:56 க 34:36 
1954255 30-00 9 10 we ட... 34506 
1955-56 4500 2 44 714 36°16 

சரிபார்க்கப் 
பட்ட மதிப்பீடு       

் எண்கள் ரூபாய்களைக் கோடியில் குறிப்பிடுன்றன (Reports or 

Currency and Finance, 1950-51 to 1955-6.)



நிதியும் வரிவிதிப்பும் 45 
  

  
    

195586 | 1956-7 1955-6 | 1956-7. 

RE BE ; RE BE 

செயல்படு 3 a 
முதலீடு 973:66 | 1,087:09) தேய்மானம் 45:00 45100 

மொத்த 

வரவுகள் 31418 | 345°05 | போடப் 
பட்ட பாதை 

பிரயாணிசள் 10850 | 11140 களுக்குப் 
கொடுத்தல் 0:25 020 

மற்றப் பிரயா 
ணங்கள் 20.50 21-80 

1 இதர 
பொருள்கள் 180₹00 | 20550 | செலவுகள் 9504 13°09 

மற்ற வருமா இறந்த 
ம் னங்கள் 5₹10 630 | பாதைப் 

பணிகள் 6299 10°82 
இதர வகைகள் 0:08 0°05 

மொத்தச் மற்றவை 2505 2°27 
செலவுகள் 268:44 | 28239 

் ச : நிகர கிர்வாகம் 31189 34:51 வருமானம் 45௪74 62°66 

பழுது பார்க்க 
தொடர்ந்து ரு த ‘ க து செயலாற்ற 7981 82:72 வருமானால் 

களுக்குப் 
செயலாற்றும் பிரிக்கப் 

ஊழியர் 49°81 52°87 | பட்டது 36216 39°67 

செயலாற்றல் 
(எரி பொருள்) 23°89 |- 2496 | உபரி 9°58 22:99 

செயலாற்றல் 
(மற்றவை) 934 9:31 | முன்னேற்ற 

மிதிக்காக 
் ள் எடுக்கப் மற்றவை 15:13 14 67 பகு 2-44 9௭00 

தொழிலாளர் 
நலம் 528 5°63 வ்ருமர்ளல் 

காப்பு நிதி 7-14 = 
உறுதியின்மை 11001) -056             
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1947ஆம் ஆண்டு தட்ட இங்கள் ரூ. 678 கோடியாக 
இருந்த செயல்படு முதலீடு, 1953-6ஆம் ஆண்டு வரவு செலவுத் 

திட்ட மதிப்பீட்டின்படி ன 96107 கோடியாக உயர்ந்திருக்கிறது. 
முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டத் இற்கு. 1951-லிருர் து 1956ஆம் வருடம் 
வரை இருப்புப்பாதைகளின் உதவிப் பங்கு ரூ. 111 கோடியாகும்," 

நல்ல மாதிரியாக அமைந்துள்ள ஒரு இருப்புப்பாதை வரவு 
செலவுத் இட்டம், முக்கிய வருமான செல்வினங்களுடன் கழே 
கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற து.” 

௮7. இரு உலகப் பெரும் போர்களுக்கிடையே இந்திய நிதி 

நிலை: பொதுவாகப் பேசுங்கால் மூகல் உலகப் பெரும்போர் 
ஆரம்பித்ததற்குட். பின் (1914-18) மத்திய வரவு செலவுத் 
இட்டத்தில் வருமானத்தைவிடச் செலவு அதிதமாக இருக்கும் 
போக்கையே காண்கி6ராம். மொத்தப் பற்றாக்குறைகள் 1920-21 
ஆம் ஆண்டு ரூ. 26 கோடியிலிருந்து, 1934-5ஆம். ஆண்டு ரூ, 36 
இலட்சம் வரை பலவிதமாக இருஃ்திரு£கன்றன. போரும் வர்த்துக 
மந்தமும் இவ்விதச் செலவு அஇகத்திற்கும், வருமானச் குறை 
விற்கும் பெரிதும் காரணமாக இருந்திருக்கின்றன. 1929-30ஆம் 
ஆண்டு தொடங்கிய மந்தம் சில வருடங்களுக்கு ஆதிக்கம் செலுத் 
தும் காரணக் கூறுக இருந்தது. 1930-31, 1931-2ஆம் ஆண்டு 
களின் வரவு செலவுத் இட்டங்கள் முறையே ரூ. 11:58 கோடி, 
ரூ. 11:75 கோடி. பற்றாக்குறையைக் காட்டியது; ஆகவே, 
அரசாங்கம், வேலைக் குறைப்பு, சம்பளக் குறைப்பு (10 சதவீதம்), 
மிச அதிகமான வரி விதிப்பு முதலிய உறுதியான ஈடவடிக்கைகளை 
எடுக்கவேண்டியதாயிற்று. அதன்: வில்வாக 1930-31 முதல் 
1932-3 முடிய ரூ.42 கோடி அரசாங்கத்திற்குக் கஇடைத்தது. 
பின் வந்த வருடத்தில் இந்கிலை மாறியதைப் போல் தோன்று 
கிறது. ஏனெனில், 1932-3, 1933-4, 1934-5, 1935-6 அண்டுகளின் 
வரவு செலவுக் திட்டங்கள் சிறிய உபரியைக் காண்பிக்கின்றன. 
இந்தக் கால வரையில் சில வரி நீக்கங்கள் செய்ய முடிந்தது. 
1933-4ஆம் ஆண்டில் ரூ. 1000-1499-க்கான. வரி போதிய அளவில் 
(4 பைசாவிலிருந்து 2 பைசா வரை) குறைக்கப்பட்டது. பதனிடப் 
படாத தோல்மீதான ஏற்றுமதித் தீர்வை அகற்றப்பட்டது; 
வெள்ளியின்மீதான இர்வை குறைக்கப்பட்டது. பொதுவாக 
வர்த்தகம் நலம் பெற்றதால், வருமான வரி குறைக்கப்பட்டாலும், 

1 Hastern Economist, Budget Number, 2 March, 1956, p. 337. 

* Report on Currency amd Finance 1955-6, p. 194.. எண்கள் ரூபாய் 
களைக் கோடியில் குறிக்கின்றன.
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1935- “6ஆம் ஆண்டு ரூ. 2:29 கோடி. உபரி இருந்தது. அதன் பின் 
வந்த நான்மு வருடங்களின் நிலை கம தரப்பட்டுள்ள : 
  

  

| வருமானம் | செலவு | ணன் 

1936-7 119-21 | 121:00 | - 179 

1937-3 122'48 | 122548 | ரன 

1938-9 121407 121571 —0°63 

" 4939-40 123597 1237 பன 

  

. இ, 1959-க்குப் பிற்பட்ட காலம்: 1940ஆம் ஆண்டு மார்ச்சுத் 
. இங்கள் வரை இந்திய நிதித் துறை இரண்டாம் உலகப் போரின் 
தாக்குதலை உணரவில்லை. வர்த்தகப் பின்னிறக்கத்தின்போது 
குயாரிக்கப்பட்ட 1939-40ஆம் ஆண்டு வரவு செலவுத் திட்டம் 
ரூ. 50 இலட்சம் பற்றாக்குறையை எதிர்பார்த்தது; ஆனால், 
அது கச்சாப் பருத்தியின் மீதான இறக்குமதித் தீர்வையை 
6 பைசாவிலிருந்து 1 அணாவாக உயர்த்தப்பட்டதன் மூலம் சரிக் 
கட்டப்பட்டது. 1939ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் முதல் 
1940ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் மூடிய உள்ள காலம் மிகச் . 
செழிப்பானதொரு காலமாகும், அக்த ஆண்டு ரூ. 777 இலட்சம் 
உபரியுடன் முடிந்தது. அதிகச் சுங்கத் தீர்வைகள், இருப்புப் 
பாதை வருமானம், வருமான வரி முதலியன மொத்த வருமான 
அதிதறிப்பை ரூ. 681 இலட்௪மாகச் செய்தன. 

இரண்டாவது உலகப்போரின் ., தொல்லைகள் 1940-41ஆம் 
ஆண்டு வரவு செலவுத் திட்டத்துடன் ஆரம்பித்தன. அவ் வரவு 
செலவுத் திட்டம் ரூ. 52:52 கோடி மதிப்பிடப்பட்ட பா துகாப்புச் 
செலவுடலும், அதன் விளைவாக ரூ, 625 இலட்சம் பற்றாக்குறை 
படனும் போராட வேண்டியதாயிற்று. இப் பற்றாக்குறையை 

50 சதவீத அதிக இலாப வரியாலும், நூறு பவுண்டு சர்க்கரை 

மேல் ரூ. 1 அதிகமாக வரி விதிப்பதாலும் சரிக்கட்டலாம் எனத் 
இட்டமிடப்பட்டது. அவ் வருடம் செல்லச் செல்ல, எதிர்பார்க்கப் 
பட்டதைவிடச் செலவு அதிகமாகத்தான் ஆழும் எனத் 
தெரிந்தது. பாதுகாப்புச் செலவிற்கு ரூ. 141 கோடி அதிக 
மாகவும், பொறுத்துறைக்கு ரூ. 24 கோடி. அஇகமாகவும் 
தேவைப்பட்டது. ஆகவே, அப்பொழுது நிதியமைச்சராயிருந்த 
சர். ஜெர்மி ரெய்ஸ்மன் (Sir Jeremy Raisman), 1940ஆம் 
ஆண்டு நவம்பர் மாநம் இரண்டாவது நிதி மசோதாவைக்
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கொணர்ந்தார். ௮ம் மசோதாவின்படி. வருமானத்தின் மீதான 
எல்லா வறிகளின். மேலும்.25 சதவீத மேல் வரியும் (மத்திய 
அரசாங்கம்), தபால் கட்டணங்களில் அதிகரிப்பும் வரவிருந் தன. 

. எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரூ. 5 இலட்சம் உபரிக்குப் பதிலாக, அந்த 
அண்டு ரூ. 8:42 கோடி பற்றாக்குறையுடன் முடிந்தது. இந்த 
வுஉவான: பற்றாக்குறை 1940ஆம் ஆண்டு ஈவம்பர் மாதத்தில் 
இட்டமிடப்பட்ட ரூ. 15 கோடி. பற்றாக் குறையைவிட மிகக் 
குறைவானது. இது எப்படி. ஏற்பட்டது எனில், இருப்பு ப் 
பாதைகள் தங்களது செலுத்தப்படாத பங்குகளுக்காகச் செலுத் 
Bu ரூ. 2:81 கோடி, புதிய மாநிலங்களிலிருந்து " கிடைத்த 
௮இ௧க வருமானம் இலவைகளால்தாம். கடன்களைக் குறைக்கவும் 
தவிர்க்கவும் வைக்கப்பட்டிருக்த- ரூ.3கோடி, இந்த ரூ. 8:42 
கோடி. பற்றாக்குறைக்கு மாற்றப்பட்டு அரசாங்கத்தின் கடனை, 

ரூ. 5$ கோடிக்கு மேலும் குறைத்துது. 

1941-2ஆம் ஆண்டு வரவு செலவுக் கணக்கு ரூ. 20:4 கோடி. 
பற்றாக் கு யையும், ரூ, 84:13 கோடி பாதுகாப்புச் செலவையும் 
எதிர்பார்த்தது. பற்றாக் குறையைச் சரிசெய்யக் கீழ்க்கண்ட 
iar Ronaeer எடுத் துக்கொள்ளப்பட்டன. (1 ) அதிக இலாப 
வரி 50 சதவீதத்திலிருந்து 66? சதவீதத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டது; 
(1) வருமான வரியின் மீதான மேல்வரி 25 சதவீதத் திலிருந்து 
33 சதவீதத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டது; (114) ஆயத்தீர்வை 
யானது தஇப்பெட்டிகளின்மேல் இரு மடங்காக்கப்பட்டது; 
இறக்குமதித் தீர்வையும் அதிகரிக்கப்பட்டது; (iv) போலிப் 
பட்டு நூலின் மீது வரி ஒரு பவுண்டிற்கு 3 அணாவிலிருந்து 
5 அ௮ணுவிற்கு: அதிகரிக்கப்பட்டது. (7) காற்றழுத்தத் தால 
இயங்கக்கூடிய ரப்பர் சுற்றுகள் (௨) மேலும், குழாய்கள் 
மேலும் 10 சதவீதம் பெறுமான விகித வரி விதிக்கப்பட்டது. 
ஆகவே, அவ்வருடம் ரூ. 17 கோடி முடிவான பத்ருக்குறையுடன் 
முடிவடைந்தது. 

போர்ச் செலவுகள் அ.திகரித்துக்கொண்டே இருந்தன. 
1942-3ஆம் ஆண்டு வரவு செலவுத் தட்டம் அதற்காக ரூ. 133 
கோடி. ஒதுக்கியது, அவ்வருடம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட. பற்றாக் 
குறை ரூ. 47 கோடியாகும். அதில் ரூ. 12 கோடி அதிக வரி விதிப் 
பினுலும், ரூ. 35 கோடி. கடன்களாலும் சரிக்கட்டப்பட இரு 
Sg) புதிய வரிகளாவன: வருமான வரியின் மேல் தண்டமும், 
அதிக மேல் வரியும், சுங்கவரிக்கான எல்லாப் பொருள்கள் மீதும் 
20 சதவீத தண்டம், தபால் - தந்திக் கட்டணங்களை அதிகரித்தல். 
[245-4-ஆம் ஆண்டும திப்பிடப்பட்ட பற்றாக்குை யான & 60°29 
கோடி., ரூ 92:43 கோடியாக ஆன 3 5 DGS காரணம், முக்கியமாகச் 
செலவில் ரூ. 87:34 கோடி அதிகமானதுதான். 1944-5ஆம் 
ஆண்டு பற்றாக்குறை ரூ. 78:21 கோடியாகக் குறைக்கப்பட்ட து.
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இதைச் சரிக்கட்ட சழ்க்கண் ட ௩டவடி.க்கைகள் எடுக்கப்பட்டன. 
(1) வருமானத்தின் மீதான வரியை மூலத்தில் கழிக்காமல் 
முன்னாலேயே கட்டிவிடுதல். (ii) ௮திக இலாப வரியில் 12 
பாகத்தைக் கட்டாயமாக வைப்பு செய்தல். (111) வருமான வரி 
வீதம் உயர்த்தப்பட்டது. (1) புகையிலை, சாராயம் இவற்றின் 
மீதான தண்டமும், புகையிலைமீதான ஆயத்தீர்வையும் ௮தஇகரிக் 
கப்பட்டன. (ஈ) பாக்கு, காப்பி, டீ முதலிய மத்திய ஆயத் 
தீர்வைத் துறை ஊழியர்களின் £ம்க் கொண்டுவரப்பட்டன. 

1945ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதம். ஜெர்மனியுடன் இருந்த 
பகை ஒஓழிந்தாலும், அவ்வாண்டிலேயே செப்டம்பர் மாதம் 
ஜப்பானுடன் இருந்த பகை நீங்கினாலும், 1945-6ஆம் ஆண்டு 
வரவு செலவுத் திட்டம், எப்பொழுதும்போல் ஒரு போர்க்கால 
வரவு செலவுத் திட்டமாக ரூ: 163:89' கோடி. ப.ற்றாக்குறையுடன் 
இருந்தது. இத்தொகையில் ரூ. 155-2 கோடி. கடன்கள் மூலமும் 
மீதிக் தொகை புகையிலை மீதான வரியை அதிகரிப்பது, தபால், 
சிறுகட்டு (1௧௦௦1) கட்டணங்களை அதிகரிப்பது, தந்திகளின் 
மீது தண்டம் விதிப்பது, தொலைபேசி வாடகை, தொலைபேசி 
மூலம் வெளியூர்த் தொடர்புகள் இவைகள் மீது தண்டம் 
விதிப்பது மூலமும் சேகரிக்கப்பட்டது. உழைத்து ஈட்டிய 
பொருளுக்கும், உழைக்காமல் சேர்த்த பொருளுக்கும் உள்ள 
வேற்றுமை இவ்வருடத்திய கண்டுபிடிப்பே ஆகும். 

முதல் சமாதான கால வரவு செலவுத். திட்டம் தொழில் 
களில் வரி :-செலுத்தும் மக்களுக்குத் திட்டமிடப்பட்ட ரூ, 49 
கோடி. வருமான இழப்பின் பேரில் தணிவு அளிக்க முயன்றது. 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட பற்றாக்குறை ரூ. 44:06 கோடியாகும். 
ஏனெனில், பாதுகாப்புச் செலவு இன்னும் ரூ. 243:77 கோடியாக 
அதிகமாகவே இருந்துவந்தது, 

7 1947-8ஆம் ஆண்டு இந்தியா பிரிவினை என்ற இன்னொரு 
பெரிய சிக்கலைச் சமாளிக்க வேண்டியிருந்தது. இந்த வருடத் 
இற்கான வரவு செலவுத் திட்டம் இரு பாகங்களாகப் பிரிக்கப் 
பட்டது. அதாவது, 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் 15ஆம் 
நாள் வரை அத் தேதியிலிருந்து 1948ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 
31ஆம் தேதி வரை பிரிவினைக்கு முன்னைய வரவு செலவுக் 
இட்டம் ரூ. 48:46 கோடி பற்றாக்குறையை எதிர்பார்த்தது. வரு 
மானம் ரூ, 279:42 கோடி; செலவு ரூ. 327:88 கோடி; பற்றாக்குறை 
எண் பின்பு ரூ. 56:7 கோடியாக உயர்த்தப்பட்டது. ஏனெனில் 
உப்பு வரி நீக்கப்பட்டுவிட்ட து. வரிகளிலிருந்து இடைத்த வரு 

@. GQur—4
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மானத்தை மாற்றி. அமைத்து பிறகு நிகரமாகச் சரிசெய்ய முடி. ' 
யாமல் போன பற்றாக்குறை ரூ. 29:5 கொடும் 

பிரிவினைக்குப் பின் வந்த இரண்டாவது வரவு செலவுத் 
திட்டம், பருத்து . நூலின் மீது CSR SB i ற்கு 4-அ௮ணாவாகத் 
தனிப்பயன் வரி விதித்ததின் மூலம் இடைத்த ரூ. 16 கோடிக்குப் 
பின்னும், ரூ. 24:6 கோடியைச் சரிசெய்ய முடியாத தொகையாக 
அளித்தது. செலவினத்தில் முக்கியமாகக் கூறப்படவேண் டியவை 
பாதுகாப்பிற்கு. ரூ. 92:7 கோடி; குடிகள் வெளியேற்றமும் அகதி 
களுக்குத் துயருதவியும் ரூ. 22 கோடி; உணவு இறக்குமதிக்கு 
அளிக்கப்பட்ட உதவிக்கொடை ரூ.22:5 கோடி; காட்டின் 
முன்னேற்றத்திற்கான செயல்கள் ரூ. 12 கோடி; மாநிலங்களுக்கு 

நிதி உதவியாகவும் மூன்னேற்றத்திற்குக் கடனாகவும் அளிக்கப் 
பட்ட. தொகை ரூ: 25'4கோடு.. 

1948-9ஆம் ஆண்டு காஷ்மீர் தொல்லையும்; ஹைதராபாத், இல் 
போலீஸ் நடவடிக்கையும் இல்லாதிருந்தால், அவ்வாண்டின் வரவு 
செலவுத் இட்டம் மூழ்ச்சிகரமான நிலையைக் குறித்திருக்கும். 
அப்போது இருந்தபடி. செலவு வருமானத்தைவிட ரூ. 1:55 கோடி 
அதிகமாயிருந்தது. செலவு ரூ. 339:87 கோடி; வருமானம் 
ரூ, 338:32 கோடி; செலவு ரூ. 82:49 கோடியாக அதிகமானதுற்குக் 
காரணம் காஷ்மீரிலும் ஹைதராபாத்திலும் . நடைபெற்ற 
சண்டையும், பொதுத் துறையில் பிரிவினைக்கு முன்னையக் கடன் 
களைத் தீர்க்கச் - செலவான ரூ. 20-75 கோடியும், உணவுப் 
பொருள்கள் இறக்குமதிக்காக அளிக்கப்பட்ட உதவிக் கொடை 
யும், மாநிலங்களுக்கு உணவு சேகரத்திற்காக அளிக்கப்பட்ட 
மிகையூதியமும் (00108), துயருதவி, மறுசீரமைப்பு இவைகளுக் 
கான அதிகச் செலவுமேயாகும். 

‘ 1949-50.ஆம் ஆண்டிற்கான சரிபார்க்கப்பட்ட மதிப்பீடுகளின் 
படி. ரூ.332 கோடி வருமானமும், ரூ. 336 கோடி செலவும் 
இருந்தது. தளர்த்தப்பட்ட இ றக்குமதிக் கொள்கையால் சுங்க 
வரியிலிருந்து இடைத்த த் ட குறைப்பின் கார 
ணமாகக் கிடைத்த வருமானமும், 12$ கோடி. பாதுகாப்புச் 
செலவினால் (முக்கியமாகக் காஷ்மீரில்), அடித்துக்கொண்டு 
போகப்பட்டது. 

முதல் தடவையாகப் பல ஆண்டுகளுக்குப் பின், 1950- 51ஆம் 
ஆண்டு வரவு செலவுத் தட்டம் வருமானக் கணக்கில் 
ரூ. 9:62 கோடி. உபரி காட்டியது. இறக்குமதிகள். கட்டுபடுத்த 
பட்டபடியால், சுங்க வரியில் ரூ. 14 கோடி குறைந்தாலும், வரு 
மான வரியில் இணைக்கப்பட்ட மாநிலங்களிலிருக்.து கிடைத்த 
வரவாலும், கலமடைந்த கிலைகளாலும், வருமான வரிச் சட்டத் 
இன் 18 (&) பிரிவின் 8ம் முன் பணம் அளிக்கப்பட்டதாலும் 
ரூ. 35 கோடி. அதிகமாகக் கிடைத்தது...
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அதற்குப் பின் வரும் வருடங்களுக்கு வர்வு செலவுத் இட்ட 
எண்கள் பக்கம் 52-ல் கொடுக்கப்பட்டி ௬கஇன் றன :" 

வருமான வரவு செலவுத் திட்டத்தில், செலவு வருமானத்தை 
விட முக்கியமாக ஐந்தாண்டுத் இட்டத்தால்தான் ௮ திகறித் திரு£ 
இறது என்பது நன்றாகத் தெரிகிறது. ஆனால், முதலீட்டு வரவு 
செலவுத் திட்டத்தில் வரவுகள் செலவைவிடச் செங்குத்தாக 
மேலே செல்லுவதைக் கவனிக்கிறோம். 

29. மாநிலங்களின் நிதித்துறை : இங்கு ஓவ்வொரு மாநிலத் 
இன் நிதி நிலையையும் தனித்தனியாக விவாதிக்க முடியாது. 
ஓவ்வொரு இனத்திலும் எல்லா மாகிலங்களின் வருமானங்களையும் 
பரந்த முறையில் பக்கம் 53-ல் உள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப் 
பட்டிருக்கிறது.” 

20. மாநில வருமானங்கள் : சில சமீப காலப் போக்குகள் 
urea aya செலவுத் திட்டங்களின் . வருமானப் பகுதியில், 
கடந்த சில வருடங்களாகக் காணப்படும் முக்கிய அம்சம் என்ன 
வென்றால்: விற்பனை வரியைப் புகுத்தியிருப்பதே; இது முதன் 
முதலில் 1939-40ஆம் ஆண்டில் சென்னை -மாகிலத்தில் விதிக்கப் 
பட்டது. மற்ற மாநிலங்கள் இதைப் பின்பற்றத் தொடங்கின. 
முதலில் வரி வீதங்கள் குறைந்த அளவில் இருந்தன. .உணவுப் 
பொருள்கள், வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாத பொருள்கள், 
தொழிலுக்கான: கச்சாப் பொருள்கள், மாநிலத்தை விட்டு வெளி 
யேறும் பொற்கட்டி, பொருள்கள் முதலியன இவவரியினின்றும் 
விலக்கு அளிக்கப்பட்டி ரும் தன. இப்பொழுது இவ்விலக்கு அளிப்பு 
களெல்லாம் நீக்கப்பட்டுவிட்டன. தற்பொழுது பொது, சிறப்பு 
விற்பனை வரிகள் உள்ளன. அவைகளின் வரி வீ தங்கள், அப் 
பொருள்கள் வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாதனவா, அல்லது 
போகப் பொருள்களா என்பதைப் பொறுத்து மாறுகின்றன. 
மேலும், அவைகள் ஆலை உற்பத்திப் பொருள்களா, அல்லது 
கைத்தொழில் உற்பத்திப் பொருள்களா என்பதைப் பொறுத்தும் 

மாறும். . உதாரணமாக ஆலையில் உற்பத்தியான துணிக்கு வரி 
விலக்கு இல்லை; ஆனால், காதிக்கு உண்டு. இரும்பு, எஃகு இவை 
களால் செய்யப்பட்ட பொருள்கள் மேல் மற்றப் பொருள்களை 
விட அதிக. வீத வரி விதிக்கப்படுகிறது. பொருள்களை வாங்கச் 

lRessrve Bank of India, Report on Currency and Finance, 1955 26. 
றற. 186-8, எண்கள் ரூபாய்களைக் கோடியில் குறிப்பிடுகின்றன. 

3நபாய்களைக் கோடியில் குறிப்பிடும் எண்கள் பின்வருவனவற்றையும் 

உள்ளடக்க இருக்கின்றன: ம்) மத்திய ஆயத்தீர்வையில் மா நிலங்களின் பங்கு 

(0 பகுதி மாரிலங்களைத் தவிர) (11) நிதிபுதவிகள், வழக்கம் மீறிய வரவுகள், 

ஓய்வு உதவிச் சம்பளம், வருமானக் காப்பு நிதியிலிருந்து மாற்றங்கள், விவசாய 

வருமான வரி வரவுகள். 0 பகுதி மாநிலங்களுக்கான மதிப்பீட்டில் ஆஜ்மீர் 

SHssULYGsapH. (Reserve Bank of India, Report on Currency and | 

Finance, 1953-4 Statements 52-4). a
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54. டட - இந்தியப் பொருளியல் 

செலவிடப்பட்ட தொகையின் சதவீதத்திலும், அல்லது 
மொத்தச் செலவிலும் வருமான வரி ஒரே மாதிரியாக உள்ளது. 
ஆகவே, இதை ஒரு வளர்வீத வரி என்பதைக் காட்டிலும், இது 
ஒரு வீதாசார வரி என்று கூறுவதே மேல்." விற்பனை வரியின் 
வருமானங்களின் வளர்ச்சி கீழ்வரும் அட்டவணையில் காட்டப் 
பட்டுள்ளது.” ' 4 2 
  

  

  

மாநிலம் 1946-7 1948-9 1949-50 

சென்னை 722 12-32 12-45 

பம்பரம் 1°60 635 9445 

வங்காளம் ் 360 . 4°00 4°00 

யுனைடெட் மாநிலங்கள் _ 4-00 6°00 

பஞ்சாப் 0:12 024] 044 

பீகார் 0°78 22 3014 

. மத்திய மாகிலங்களும் பீராரும் ௮ 1°40 1°75 

அஸ்ஸாம் | ஆ 0615 0:20 

ஓரிஸ்ஸா _ 0-29 0°57 

13:32 30:98 38-30       
  

எல்லா மாநிலங்களுக்குமான மொத்த வருமானம், ரூ. 500 
கோடியில், விற்பனை வரி ஏறக்குறைய ரூ. 75 கோடி கொடுத் 
இருக்கறது. சல மாகிலங்களில், உதாரணமாக, பம்பாய், 

சென்னை, மேற்கு வங்காளம் முதலியவற்றில் நில வருமானத்தை 
விட, விற்பனை வரி அதிகப் பலனைக் கொடுத்திரு£ற.து. 

l விற்பனை வரி, விற்பவனிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும்பொழுது அவ்வித 
மாக. அழைக்கப்படுகிறது வாங்குவோரிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும்பொமுது 
அது வாங்கும் வர என அழைக்கப்படுகிறது, சாதாரணமாக, தனிப்பட்ட 
வாங்குவேசர்கள் எண்ணிக்கையில் மிக அதிகமாக இருப்பதாலும், இவாககக் 
சண்டுபிடிப்பது கடினமாதலாலும், நிர்வாகத்திற்குச் சுலபமாக இருப்பதாலும் 
இவ்வரி விற்போர் மீதோ அல்லது உற்பத்தி செய்வோர் மீதேர சுமத்தப்படு 

இறது, விற்பனை வரி முக்கியமாக இருவகைப்படும். ஓருமுக வரி: பன்முக வரி 

முன் குறிப்பிட்டதில் அது ஓரே இடத்தில்தான் விதிக்கப்்படுறது; பின் கூறப் 
டட்டதில் ௮து பல இடங்களில் விதிக்கப்படுகறது. உதாரணமாக, பொருள் 

உற்பத்தி செய்வோணிடமிருந்து. நுகர்வோனிடம் போகும்வரை பல விற்பனை 
யாளர்கள் மூலமாகப் போகும்பொழுது பல இடங்களில் விதிக்கப்படுகிறது. 

2. United Nations, Public Finance Surveys, India,-p.74, எண்சள்' 

ஈபாய்களைக் கோடியில் குறிப்பிடுகின்றன . 2 2 P ண்கள்
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வி ற்பனை வரி அவசியமாக ஒரு மாநில வரியாக்வே தொடர்ந்து 

கருதப்பட்டாலும், மர்ரிலங்களுக்கு இடையேயான வி ற்பனைகள் 

மத்திய . அரசாங்கத்திற்கு விடப்பட வேண்டுமென வரி 

விசாரணைக் குழு பரிந்துரைத்திருக்கிறது.. மாரிலங்களு EG 

இடையேயான வியாபார நடவடிக்கைகள் மீ. 'து வரி வீதம் குறை 

வாக இருக்கவேண்டும். அதன் வரவுகள், வசூல்களின் அடிப் 

படையில் மாநிலங்களுக்குப் 'பிரித்_ து அளிக்கப்படுதல் வேண்டும். 

மாநிலங்களுக்கு இடையே. நடைபெறும் வர்த்தகத்தில் நிலக்கரி, 

இரும்பு, எஃகு, ப தனிடப்பட்ட, பதனிடப்படாத தோல்கள், 

எண்ணெய் வித்துக்கள், சணல் முதலியன சிறப்பு முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்தவை எனக் குறிப்பிட வேண்டும். இந்தப்: பட்டியலில், 

மாநிலங்களுக்கு : இடையேயான வரிக் குழுவைக் (Inter-State 

Taxation Council) swig) yGarAssriow எந்தப் பொருளையும் 

சேர்க்கலாகாது. விற்பனை வரி கடைசியில் நுகர்வோர் மீது 

ஏற்றப்படுவதால், இது தேய்வு வீத வரி எனக் குற்றஞ்சாட்டப் 

படுகிறது. அது மாநிலங்களுக்கு இமை லான வாணிபத்தைத் 

தடை செய்கின்றது. ஆனால், இக் கு நறச்சாட்டுகளுக்கு மேற் 

பட்டு இவ் வரி நிலைத்துவிட்டது. அதற்குக் காரணம் அதனுடைய 

கெஒழ்ச்சியும், நல்ல வருமானமும், இதற்கு இணையாக வேறு 

மாற்று வரி இல்லாமையும் ஆகும். பல்வேறு மாநிலங்களில் இவ் 

வரி வீதத்தில் பெரிய வேறுபாடுகள் உள்ளன. 1949ஆம் ஆண்டு 

இந்திய. அரசாங்கம், இவ்வரியை ஒரு தன்மையதாக ஆக்க, 
மத்திய அரசாங்கமே அதனை வசூலித்து, ஆதாயத்தை மாநிலங் 

களுக்குப் ப௫ர்க் து அளிக்கலாம் என யோசனை கூறிற்று. ஆனால், 

இக்கருத்து மாநிலங்களின் எதிர்ப்பினால் கைவிடப்பட வேண்டிய 

தாயிற்று. செய்தித் தாள்கள் மீதான வி ந்பனை வறி ஒன்றுதான் 

இப்பொழுது மத்திய அரசாங்கப் பட்டியலில் உள்ளது. 

மாறிலங்களின் நிதித் துறையில் இன்னொரு.முக்கய அம்சம் 
என்னவென்றால், பல மாநிலங்களில் மதுவிலக்கைப் புகுத்திய 
தாகும், 1948ஆம் ஆண்டு அகீடோபர்த் திங்கள் சென்னை மாகிலம் 
(பதுவை முழுவதும் இறித்தது; 1950ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 
பம்பாயும் அவ்வாறே செய்தது. ஆக்திராவிலும், செளராஷ்டிரா 

விலும் மது முற்றிலும் விலக்கப்பட்டுவிட்டது. ஆனால், மற்றொரு 
பக்கத்தில், பெப், ஹைதராபாத், இராஜஸ்தான், ஹிமாசலப் 
பிரதேசம், ஆஜமீர், போபால், விந்தியப் பிரதேசம் போன்றவை ' 

இத் தருணத்தில் தங்கள் ஆயத்தீர்வை வருமானத்தில் சிறு பகுதி 
கூட இழக்கும் நிலையில் இல்லை. இவை இரண்டிற்கும் இடையில் 

முழ மதுவிலக்குக் கொள்கையை அணுகும் விதத்தில் பல்வேறு 
நிலைகள் உள்ளன. உத்தரப் பிரதேசம், மத்இியப் பிரதேசம்,
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மைசூர், ஓரிஸ்ஸா, திருவாங்கூர்-கொச்9ி, கூர்க் முதலிய மாநிலங் 
களின் பகுதிகளில் மட்டும் மதுவிலக்கு அமலிலுள்ளது; Bowen 
.மிலும், பஞ்சாபிலும் சில இடங்களில்: மதுவிலக்கு அமலி 
லுள்ளது. பீகார், மேற்கு வங்காளம், மத்திய பாரதம், டெல்லி 
முதலியவைகள் மட்டோடு குடிக்கும் கொள்கையைக் கடைப் 
பிடிக்கின் றன. 

அரியல் சட்டத்தின்படி, மாநிலங்கள் மதுவிலக்குக் கொள் 
கையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்; ஆனால், அதைச் செய்யும் 
விதமும், இடமும் அவைகளின் விருப்பத்திற்கே விடப்பட் 
டுள்ளன. எதிர்கால ஆயத்தீர்வைக் கோட்பாடு பற்றி வரி 
விசாரணைக் குழு அங்கத்தினர்களுக்குள்ளேயே கருத்து வேறு 
பாடு இருந்தமையால், ௮க் குழு எவ்விதப் பரிந்துரைகளையும் 
கொடுக்க முடியவில்லை. மூன்று அங்கத்தினர்கள் முழு மது 
விலக்கைக் கூடிய விரைவில் புகுத்த வேண்டும் எனவும், அல 
'இந்தியாவிற்கும் ஒரு காலவரை அமைத்து, அதற்குள் எல்லா 
மாநிலங்களும் அதை அமலாக்க உறுதிமொழி எடுக்கச் செய்ய 
வேண்டும் எனவும் விரும்பினார்கள். அவர்களின் கருத்துப்படி, 
மதுவிலக்்கன் பொருட்டு ஓரளவு வருமானத்தைத் தியாகம் செய்ய 
வேண்டியிருப்பின் அதற்குச் சிறிதும் தயங்கக்கூடாது. ஆனால், 
காலப்போக்கில் அவ்விதத் தியாகம் செய்ய வேண்டியிராது; 
ஏனெனில், மதுவிலக்கு மக்களின் பொருளாதார நிலையை 

உயர்த்துமாகையால், அவர்களின் வரி செலுத்தும் திறம் அதிக 
மாகிறது என்பது அவர்களுடைய கருத்து. ஆயத்தீர்வையில் 
ஏற்படும் இழப்பு மற்ற வரிகளின் ௮திக வருமானத்தினால் சரிக் 
கட்டப்படும். கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளரக இருக்கும் “மட்டோடு 
குடிக்கும் கொள்கை' சாராயத்தைக் குடிப்பதில் எவ்விதக் 
குறைப்பையும் தெளிவாகக் காணும்படி. ஏற்படுத்தவில்லை என 
அவர்கள் எடுத்துக் காட்டினார்கள். மேலும், சாராய த்தைப் 
பங்&€டு செய்வதானது நடைமுறையில் செய்ய முடியாததாகும் 
என்பது அவர்கள் கருத்து. 

மற்ற மூன்று அங்கத்தினர்கள் இவ்வாறு வேண்டினர் : 
(i) மதுவிலக்கு, அரசியல் சட்டத்தின் பல நெறிமுறைக் கோட் 
பாடுகளில் ஒன்றாகும்; ஆகவே, இது, இதற்கணையாக விரைவில் 

- செயலாற் றப்பட வேண்டிய மற்றக் கோட்பாடுகளுடன் இணைந்து, 

அதன் காலம் வரும்பொழு து செயல்பட வேண்டும். (1) பல்வேறு 
மாநிலங்கள், தங்கள் நிதி நிர்வாகத் திறனுக்கு ஏ.ற்ப மதுவிலக்குக் 
கொள்கையை அமல் நடத்த வேண்டியிருப்பதால், இக் குறிக் 
கோளை நிறைவேற்றும் வேகம் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் ஒன்றாக
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இருக்க மூடியாது. ii) எவ்வாறாயினும், இக் குழுவிடம் இதைப் 
பற்றிய உண்மை நிகழ்ச்சிகள் கைவசம் இல்லாததால், காடு முழு 
வத்ற்குமாக மதுவிலக்கைப் புகுத்த இலக்குத் தேதிகளைப் பரிந் 
நுரைக்க முடியவில்லை. 

ஆந்திரா மதுவிலக்கு விசாரணைக் குழு (1954) ம.துவிலக்கு 
ஆந்திராவில் தோல்வி அடைந்து விட்டது என்ற முடிவுக்கு 
வந்தது. சாராயம் குடிப்பதை, கல்வி, மட்டோடு குடிக்கும் 
பழக்கத்தைப் பற்றிய பிரசாரம், விரைவான சமூகப் பொருளா 
தார முன்னேற்றம் முதலியவைகள் மூலமாகக் கட்டுப்படுத்து 
வதே அதைவிட நல்ல கொள்கை எனக் கூறியது. அவர்களின் 

கருத்துக்கு இணங்க, மதுவிலக்கு, மது அருந்தும் தீய பழக்கத் 
“தைக் கட்டுப்பாட்டி.ற்குக் கொண்டுவர இயலவில்லை. அதற்கு 
மாறாக அது தனக்குப் பின்னால், கள்ளச் சாராயம் காய்ச்சுதல், 
சட்டத்தை மீறவும், குற்றங்கள் புரியவும் வளர்ந்து செல்லும் 
போக்கு, சட்டத்தை நிலைநாட்டும் ஊழியர்களிடமும், (போலீ 
ஸாரிடமும் லஞ்ச ஊழல் முதலிய மிக மோசமான தீங்குகளைக் 
கொண்டுவந்திருக்கிறது. சுருக்கமாகக் கூறவேண்டுமாயின், *நற் 
பயன்களைக் கொடுப்பதற்குப் பதிலாக, ௮து தனி மனிதனுக்கும், 
சமூகத்திற்கும், நாட்டிற்கும் அழிவு உண்டாக்கும் விளைவுகளில் 
முடிவடைந்திருக்கறது' (அறிக்கை, பக்கம், 84). மற்ற மாகிலங் 
களில் ஈடத்திய பரிசோதனைகள் இதைவிட ஊக்குவிக்கத் தக்க 
தாய் இருக்கின்றன எனக்கூற எவ்விதமான மெய்ப்பிக்கும்சான்.று 
களும் இல்லை. எப்படியிருந்தாலும் வருங்காலத்தில் மிகவிரை 
வில் மதுவிலக்கை, அதன் விளைவுகளைப் பற்றி எண்ணாமல், ஓர் 
அலை இந்தியக் கொள்கையாக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப் 
படும் எனத் தெரிகிறது. இக் கொள்கையினால் கேரடியாகத் 
தியாகம் செய்யப்படவேண்டிய வருமானம் ஒரு வருடத்திற்கு 
ரூ. 60 கோடியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிற.து. ஆயினும், சல 
வருடங்களின் கசப்பான அனுபவத்திற்குப் பின், நாடு தன் அடிச் 
சுவடுகளையே பின்பற்றித் திரும்பிப் போக நேர்ந்தாலும் ஆச்சரி 
யப்படுவதற்கில்லை; அப்பொழுது அது, நிதானமாக; ஆனால், 
நிச்சயமாகச் சாராயத்தை உற்பத்தி செய்வதையும் அருந்து 
வதையும் கட்டுப்படுத்தும் முறையையும், வருமானச்! சலுகைக்கு 

1 1954ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் அமைக்கப்பட்ட மதுவிலக்கு. விசார 
ணைக் குழு, காடு முழுவதற்கும் மதுவிலக்கை அமலாக்க, 1958ஆம் ஆண்டு 
ஏப்ரல் மாதம் முதல் தேதி இலக்கு காளாகக் குறிக்கப்பட வேண்டுமெனப் 
பரிந்துரைத்ததது. ஆனால், திட்டக்குழு முழு மதுவிலக்கு மோக்கம்,* இட்ட 
மிடப்பட்ட நிகழ்ச்சி முறைக்கேற்ப, ஒவ்வொரு மாகிலத்தின் தேவைகள் 
சூழ்நிலைகள் இவைகளுக்கு ஏற்றவாறு ௮ணுகப்படவேண்டுமெனக் கூறுகிறது.
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அடுத்த முக்கிய த்துவம்தான் கொடுக்கவேண்டுமென்ற காணய 

மான தீர்மானத்தையும், மிகுந்த பிரசாரத்தையும் ஆதரிக்கும். 

முடிவுரையாக, எல்லா மாநிலங்களிலும் நிதானமாகப் 

புகுத்தப்படும் விவசாய வருமானங்கள்மீதான வரியைப்பற்றிக் 

குறிப்பிட வேண்டும். 1935ஆம் ஆண்டு. இந்திய அரசாங்கச் 

சட்டம், தனி மாகிலங்களுக்குத் தங்கள் எல்லைக்குள். ஏ படும் 

விவசாய வருமானங்கள் மீது வரி விதிக்கும் உரிமையைக் 

கொடுத்தது. இவ்வரியைமுதன் முதல் விதித்தமாகிலம் அஸ்ஸாம் 

ஆகும். 1939ஆம் ஆண்டு ௮ம் மாநிலம் அவ்வாறு செய்குது. 

. இப்பொழுது இவ்வரி 8ீழ்க்காணும் பன்னிரண்டு மாநிலங்களில் 

உள்ளது; பிகார் (221, அஸ்ஸாம் (69), மேற்கு வங்காளம் (64), 

ஓரிஸ்ஸா (8), உத்தரப்பிரதேசம் (36), ஹைதராபாத் (5), 

- இருவாங்கூர்-கொச்சி (90), சென்னை (7), இராஜஸ். தானம் (15), 

கூர்க் (10), போபால் (2), விந்தியப் பிரதேசம் (3).. 

51. மாநிலச் செலவுகள்: கடந்த ரல வருடங்களாக மத்திய 

அரசாங்கத்தில் ஏற்பட்டதைவிட, மாறில அரசாங்கங்களின் 

செலவில் மிகுந்த.விரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. 1938-9ஆம் ஆண்டுக்கு 

(முன்பைவிட இப்பொழுது மாநில அரசாங்கங்கள் -அதிக 
நெஒழ்ச்சி உடைய வருவாய் மூலங்கள் மீது ஆதிக்கம் உடையன 

வாய் இருந்தன; அவைகளின் செலவுகள் மிக அதிகமாக 

வளர்ந்ததற்குக் காரணம் அவைகளின் அலுவல்கள் அதிகரித் 

.ததே. 1950-51ஆம் ஆண்டி ற்குப்பின்” மாநில வருமானங்கள் 

தொடர்ச்சியாக அதிகமாயிருந்தாலும், அவைகளின் செலவினஙய் : 

கள் அதைவிட அதிகமாயிருப்பதால், வருமானக் கணக்கன் நிதி 

வரவு செலவுத் திட்டத்தில் பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்தி 
யுள்ளன. 

செலவினங்கள் அதிகமாவதற்குப் பொறுப்பான சில 

காரணிகள் மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் இரண்டிற்கும் பொது 

வானவை. உதாரணமாக விலைவாசி நிலை ஏற்றம், மக்களாட்டி 

ிறுவனங்களின் உயர்ந்த செலவு; பல்வேறு கட்டுப்பாட்டுத் 

இட்டங்களின் நிர்வாகச் செலவு, உதாரணமாகத் தொழிலாளர், 

தொழில் இவைகளுக்கானவை, மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு 

முதலியன. மேலும் நாட்டாண்வமக் கழகங்களுக்கு மேலும் 

மேலும் நிதியுதவிகளை அளிப்பதன் மூலம் மாரில அரசாங்கங்கள் 

- 3, இணக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எண்கள் இவ்வரியிலிருக்து 
வந்த வரவுகளைக் குறிக்கின்றன. எண்கள் ருபாய்களைக் குறிக்கின்றன, இது 

1954-5ஆம் ஆண்டிற்குரியதுடி .
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மிக அதிகமாகச் செலவு :செய்கின்றன." பிரிவு மாநிலங்களில் 
கட பிரிவு மாநிலங்களைவிடத் தலாச் செலவுத் தொகை அதிகமா 
யுள்ளது. .6 பிரிவு மாநிலங்களில் அது? உச்சமாக இருந்தது. 

- இதற்கான விளக்கத்தின் ஒரு பகுதி மாநிலங்களின் மக்கள் 
தொகை அடர்த்தியில் இருக்கிறது. & பிரிவு மாநிலங்களில் 
மக்கள் தொகையின் ஒருங்கமைப்பு உச்சமாக இருக்தது. 6 பிரிவு 
மாகிலங்களில் மிகக் &மாக இருந்தது. அடர்த்தி அதிகம் ஆக 
ஆச, தலா நிர்வாகச் செலவு கீழே செல்லும். தலாச் செலவுத் 
தொகையால் ஏற்படும் வேற்றுமைகள் பல்வேறு மாகிலங்களில் 

போலீஸ், செய்தித் தொடர்புகள், 'ரீர்ப்பாசனம் முதலியவற்றின்: 
தேவைகளில் . ஏற்படும் வேற்றுமைகளால் விஃரவிக்கப்படு 
இன்றன.3 

மாரிலங்களுக்கு முக்கியமான உரிமைகளும், கடமைகளும் 

ழ்க்காணுபவைகளில் உள்ளன: சட்டமும் ஒழுங்கும், போலீஸ் 
நீதி (சுப்ரீம் கோர்ட், ஹைகோர்ட்டுகளைத் தவிர), நாட்டுத் 
தன்னாட்சி நிர்வாகம் (மாநகராட்சி மன்றங்கள், முக்கிய டி.ரஸ்டுகள் 

் மாவட்டக் கழகங்கள், சுரங்கக் குடியேற்றங்கள், பொது நலச் 
சுகாதாரம் முதலியவை உள்பட) போதை தரும் சாராயப் பானங் 

களின் உற்பத்தி, அவற்றை வைத்திருத்தலும் விற்பனையும், 
. ஊனமுற்ற வேலையற்றவர்களுக்குத் துயரு தவி, கல்வி நூலகங்கள் 
பொருட்காட்சி சாலைகள் முதலியன. உள்நாட்டுச் செய்தித் 
தொடர்புகள். விவசாயம், பூச்சித் கட்டுப்பாடு, கால்நடை, 

மருத்துவப் பணிகள், நீர்ப்பாசனம், வாயு, வாயு அலுவல்கள், 
மேலும், கழ்வருவனவற்றில் மாகிலங்களுத்கும் மத்திய அரசாங் 

கங்கத்திற்கும் பொதுவான உரிமைகளும் கடமைகளும் உள்ளன. 
பொருளாதார சமூகத் திட்டமிடுதல், சமூகப் பாதுகாப்பு, சமூகக் 

காப்புறுதி ,(மடீமா௨ய௦௰), வேலை, வேலையின்மை, சமூக நலம், 

தொழிலாளர், வாழ்க்கைத் தொழில், தொழில் பயிற்சி, இடம் 

_ பெயர்ந்தோருக்குத் துயருதவியும் மறுசீரமைப்பும், இயந்திரத் 

.. தால் இயங்கும் வாகனங்கள், மின்சாரம், விவசாய முன்னேற்றத் 

தைச் சார்ந்த சமூகப்பணிகளும் முக்கியக் கடமைகளும் மாரிலங் 

களுக்கு ஓதுக்கப்பட்டிருக்கன் றன. பக்கங்கள் 60, 61-ல் வரும் 

1 & பிரிவு மாநிலங்களின்: பொதுத் துறைச் செலவின் அமைப்பில் 
ஒரு குறிப்பிட த்தக்க மாற்றம் உள்ளது. முன்னேற்றத்திற்கல்லாக மற்றக் 

காரியங்களுக்காகச் செலவாகும் தொகை, முன்னேற்றத்திற்காக செலவாகும் 

தொகையை விட அதிகமானாலும், முன்னேற்றத்திற்கான செலவு. முன்னேற் 

றத்திற்கல்லாத. மற்றச் செலவைவீட விரைவாக அதிசரித்தள்ளத 

2 Taxvtion Enquiry Commission Report Vol. I pp. 35 42,.
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இரண்டு அட்டவணைகளும் மாநிலச் செலவின் முக்கிய இனங் 

களையும், அவைகளின் ஒப்பிடப்பட்ட முக்கியத் துவத்தையும் 
காட்டுகின்றன." பணத்தில் கூறும்பொழுது சமூகப் பணிகளின் 

மீதான செலவு தொடர்ந்து அதிகரித்துக்கொண்டே சென்று, 

அது அகேகமாக முழுவதும் மாரிலங்களின் மீதே சேருகின்றன.” 

  

  

° ne abel 

பொதுத்துறைப் பணிகள் . 24 6 

மீர்ப்பாசனம் ் ் 162 

மின்சாரம் 146 

விவசாயம், அதிக உணவு உற்பத்தி செய்யும் திட்டம் 123 

கல்வி 8₹0 

மருத்துவப் பொதுஈலம் — 63. 

தொழில்கள் 37 

காடுகள் 1] 

கசல்டகடை மருத்துவம் ட 08 

கூட்டுறவு 1:0 

பொது நிர்வாகம், மற்றவை 109 

100 0   
  

மாநிலங்களின் செலவு தொடர்ந்து அதிகமாவதற்குக் 

காரணம், மாநிலங்களின் விரிந்துகொண்டு வரும் முன்னேற்றத் 

இற்கான . இட்டங்களாகும். 1946-7லிருக்து 1949-50 வரையான 

) நான்கு ஆண்டுகளில் & பிரிவு மாரிலங்கள் முன்னேற்றத்திற்காக 

ரூ. 22875 கோடி செலவழித்திருக்கறது. : எல்லா மாநிலங் 

களையும் ஒன்றாக எடுத்துக் கொள்வோமாயின், எல்லாவற்றிலும் 

பொதுவாகக் காணப்படும் முன்னேற்றத்திற்கான காரியங்கள் 

என்னவெனில் பொதுத்துறைப் பணிகளான சாலை போடுவதும், 

1 United Nations, Public Finance Surveys, India, ஐ, 82; Reserve 
Bank of India, Report on Currency and Finance, 1953-4, Statement 52-4. 

3 ஆனால், எப்படியும் செலவு அதிகரிப்பை, விலை மாற்றங்களுடன் சரி 
செய்து பார்க்குங்கால், “சமூகப் பணிகள் உண்மையாகமிகச் ஈறியமுன்னேற் 

றத்தைத்தான் ௮டைம்துள்ளன.
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நீர்ப்பாசனமும் தரன் (குழாய்க் கணறு, பல நோக்கு ஆற்றுப் 
பள்ளத்தாகீகாத் திட்டங்கள் உள்பட). 

. 9௮, : தன்னுட்சி நிறுவனங்கள்; நாட்டாண்மை நிதி; 
“இந்தியாவின்  தன்னாட்டு நிறுவனங்கள் நான்கு வகைப்படும்; 
(1) கிராமப் பஞ்சாயத்துகள்; (14) மாவட்ட ஆட்சிக்கறகங்கள்; 
(114) நகராட்சிகள்; (iv) மாநகராட்டிகள். 

கிராமப் பஞ்சாயத்துகள் : பெரும்பாலான மாரிலங்களில் 
ரொமப் பஞ்சாயத் துகளுக்கு வரிவிதிப்பு மிகப்பெரிய வருமான 
மூலமாக இருக்கிறது. இவைகளைப் பொறுத்தவரை, மாவட்டம் 
கழகங்களைக் காட்டிலும் அரசாங்கத்தின் நிதியு தவிகள் குறைந்த 
முக்கியத்துவம் arises வருமான இனமாக இருக்கின் றன. 
பஞ்சாயத்துகள் விதிக்கந்கூடிய வரிகளில் சில: பொதுச்சொத்து 
வரி, பணி வரிகள், நிலத்தின் வாடகை மீதோ அல்லதுவருமான த் 
தின் மீதோ வரிகள், -வர்த்தகம், தொழில்கள்மேல் வரிகள், 
விலங்குகள், வாகனங்கள்மீது வரிகள், இறக்குமதியாகி உள்ளே 
செல்லும் பொருள்கள் மீது வரி (004௦4), பொது விற்பனை 
வரியின்€ழ் வரும் பொருள்கள் தவிர மற்றப். பொருள்கள் மீது 
விற்பனை வரி, யாத்திரை வரி, நாடக, சினிமாக் கொட்டைகள் 
மீது வரி, சந்தை, திருவிழாக்கள் மீது வரி, தொழில் வரி, வரிகளை 
விதிக்கவோ, வீதங்களை மாற்றவோ, இருக்கும் வரிகளை நீக்கவோ 
மாநிலங்களின் அனுமதி வேண்டும். உண்மையில் மேற்கூறப் 
பட்ட பெரிய பட்டியலில், பஞ்சாயத்துகள் மூன்று அல்லது 
நான்கு வரிககாயே மேற்கொள்ளுகின்றன. அவைகளாவன : 
பொதுச்சொத்து வரி, நிலத்தின் மீதோ அல்லது நில வாடகை 
மீதோ வரி, தொழில் வரி, விலங்குகள், வாகனங்கள் மீதான 
வரிகள். அவைகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட பல அலுவல்களில், 
அவைகள் சிலவற்றைச் செய்வதிலேயே திருப்தி அடை௫ன்றன. 
உதாரணமாகப் பிறப்பு, இறப்புகளைப் பதிவு செய்தல், 
பஞ்சாயத்து “கார்களை' (ஊரவர் ஜ்88) அல்லது “சாவடி.கா'த் 
(Chawdies) கட்டுவது, மேற்பார்த்துக் கொள்ளுவது, குடி 
தண்ணீருக்காகக் கிணறுகளை வெட்டுவது, மேற்பார்த்துப் பழுது 
பார்ப்பது, விளக்குகள் போடுவது, தொண்டர்களைத் திரட்டி 
அளிப்பது முதலியன." 

(Gi) மாவட்ட நகராண்மைக் கழகங்கள்: மாவட்டத் 

கழகங்கள் தங்கள் வருமானத்தில் மிக முக்கியமான பகுதியை 

lTaxation Enquiry Commissson Report, Vol. iI, pp 3332 416. 

?அத்தியாயம் 17%, 5ஆம் பிரிவைக் காண்க,
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அரசாங்கத் திடமிருக்து நிதியுதவியாகப் பெற்றன. அவை 

களுக்கு மிகக் குறைந்த வரி விதிப்பு அஇகாரங்களே உள்ளன. 

௮இக நிதியுதவிகள் இடைத்தபோதிலும் அவைகள் நகராட்சி 

களைவிட வறுமையற்று இருந்தன. அவைகளில் மிக முக்கியமான 

வருமான மூலம், நெகிழ்ச்சியற்ற தாக நிரூபிக்கப்பட்ட நில வரி 

யாகும். சொத்துக்கள் மாற்றத்தின் போது - விதிக்கப்படும் 

இர்வை, தொழில் வரி, வழிச்சுங்கம் (1௦11) முதலியன முத்கெத்து 

வத்தில் அடுத்த படியில் வருகின்றன. இராமப் பஞ்சாயத்துகள் 

நாடெங்கும் மிக விரிந்த முறையில் நிறுவப்பட்டு வருகின்றன. 

அவைகள் மாவட்டக் கழகங்களிலிரும்து அதிகமதிகமாக அலுவல் 

களையும் வருமான வளங்களையும் எடுத்துக்கொள்கன்் றன. 

(ம்) நகராட்சிகள் : சராசரியாக 63:2 சதவீதம் வருமான 

வரிகளிலிருந்து நகராட்சிக்குக் கிடைக்கிறது. இழ்வருவன 

நகராட்சிகள் விதிக்கும் முக்கிய வரிகளாகும் : (௮) சொத்துக்கள் 

மீது வரி, நிலங்கள், கட்டடங்கள் மீது தீர்வைகள், பொதுத் 

இர்வைகளும், பணி வரிகளும், சொத்து மாற்றப்படும்பொழு.து 

விதிக்கும் தீர்வைகளும் (ஆ) பொருள்கள்மீது வரி, இறக்குமதி 

யாக உள்ளே செல்லும் பொருள்கள் மீது வரி, முடிவுகளில் வரி. 

(இ) ஈபர்கள்மீது சொந்த வரி, தொழில், வர்த்தகம், வேலை 

இவைகள் மீது வரிகள், யாத்திரீகர்கள் மேல் முடிவு வரி 

(யாத்இகர் வரி உட்பட). (ஈ) காடகம், சினிமாக் கொட்டகைகள் 

வரி, காட்டு. வரி. (௨) விலங்குகள், வாகனங்கள் மீது..வறி. 

பொதுவாகப் பேசும்பொழுது நகராட்சிகள், கேர்முக வரிகளை 

விதித்து மக்களின் விரோதத்தைத் தேடிக்கொள்வதைவிட, 

இறக்குமதியாகி உள்ளே செல்லும் பொருள்கள் மீதான வரி 

போன்ற மறைமுக வரிகளாயே தெரிந்தெடுக்கன்றன. மொத் 

தத்தில் முழுவதும் பார்க்குங்கால், ககராட்சிகளின் நிதி நிலை, வரு. 
- மானம், செலவு ஆய இரண்டுமே கீழாக இருப்பதைக் காட்டு 
றது. பெருகிய அலுவல்களால் வளரும் செலவிற்குத் 

GOST Hiro அவைகளின் வருமானம் வளரவில்லை. கடமை 

யச் செய்யப்படவேண்டிய பணிகள்கூட தேதவைக்குக் 

குறைவாக நகராட்சிகளால் செய்யப்படுகின் றன. 

(iv) மாநகராட்சிகள்: மாககராட்சிகள், நகராட்சிகளினின் று 
இரு விதங்களில் வேறுபடுசன்றன. முதன்மையாக, வரி விதிப்ப 
இலும், பெரிய அலுவல்களைச் செயல்படுத்துவதிலும் அவை 

களுக்கு நிறைய அதிகாரங்கள் உண்டு. இரண்டாவதாக, 

மாககராட்செளில் அராய்க்து தீர்மானிக்கும் அலுவல்களும், 
செயலாற்றும் அலுவல்களும், அலுவல்களின் தலைமை அதிகார
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மும் தனித்தனியே பிரிக்கப்படுகின்றன; அதாவது, நகராட்சியின் 
ஆணையாளர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சபையிலிருந்து. தனியாக 
ஒப்புமையில் சுதந்திரத்துடன் இருக்கிறார். இவ்வாருகத் 
தற்பொழுது பன்னிரண்டு மாககராட்சிகள் உள்ளன. $ழ்வரும் 
அட்டவணை, அவைகளில் சிலவற்றின் வருமானத்தின் 

வேற்்.றுமையையும், அவைகள் பணியாற்றும் மக்கள் தொகையை 

யும் குறிக்கிறது." ் 
  

  

மக்கள் . வருமானம் 

தொகை 1951-2ஆம் ஆண்டு 
(லட்சத்தில்) (லட்ச ரூபாய்களில்) 

பம்பாய் 28-36 860°5 

கல்கத்தா 25:21 5425 

சென்னை 4529 2300 

அஹமதாபாத் 814 1106 

இருவனந்தபுரம் 1°87 949 

காக்பூர் 4289 1083     
  

மாநகராட்சிகள் நிறைய வரி வருமானங்கள் பெற்றும், நகர 
மைப்புத் திட்டம், சேரிகளைச் சுத்தம் செய்தல், வீடு கட்டுதல், 
தண்ணீர் வசதி, சாக்கடை வசதி, இன்னும் பெரிய நகரங்களில் 
காணற்கரிய விதத்தில் பெருகியுள்ள மக்கள் தொகைக்கு 
வேண்டிய மற்றத் தேவைகள் முதலியவற்றை அளிக்கமுடி யாமல் 
BML] WBS Mor. 

88. நாட்டாண்மைக் கழகங்களின் வருங்காலம் : இந்தியா 
வில் காட்டான்மைக் கழகங்களின் தேவைகளையும் பொறுப்பு 
களையும் பார்க்குங்கால் அவைகளின் வருமானம் மிகக் குறை 
வாகும். மத்திய:மாநில அரசாங்கங்களின் வருமானப் போக்கு 
களைப் பார்க்கும்பொழுது நாட்டாண்மைக் கழகங்களின் 
வருமான. வளர்ச்சி. பணத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தாலுங் 
கூட மிக - நிதானமாக இருக்கிறது. ஐந்தாண்டுத் திட்டங்களின் 
வெற்றி, திட்டங்கள் சம்பந்தமாகக் கனமான பொறுப்புகள் 
சுமத்தப்பட்ட நாட்டுத் தன்னாட்டி நிறுவனங்களின் ஓத் துமைப் 
பையும், நுணிவுடன் செய்யும் ஊக்கத்தையும் பொறுத்தது 

1 Taxation Enquiry Commission Report, vol, TIF, ற, 348,
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கும். 1919ஆம் ஆண்டுச் சட்டத்தின்8ழ் மாகிலங்கள் காட்டுத் 
தன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்காகச் சில வரிகளை (குறிப்பிட்ட 
(வரிகள் எனக் கூறப்பட்டவை) விதிக்கலாமெனவும், நாட்டுத் 
தன்னாட்சி நிறுவனங்களைக் கீழ்க்கண்ட வரிகளை விதிக்க அனு 
மதிக்கலாம் எனவும் சட்ட விதிகளால் கூறியது. வழிச்சுங்கங்கள், 
நிலம், நில மதிப்பீட்டின் மீது வரி, கட்டடங்கள், வாகனங்கள், 
படகுகள், விலங்குகள் முதலியன மீது வரி, ஆனால், 1935ஆம் 
ஆண்டுச் சட்டத்தால் இந்த ஏற்பாடுகள் விலக்கப்பட்டதோடு, 
இரண்டாம் அட்டவணையிலிருக்கும் . குறிப்பிடப்பட்ட வரிகள் 
மாரிலங்களுக்கான பட்டியலில், இவ் வரிகள் நாட்டாண்மைக் 
கழகங்களுக்காக ஓதுக்கப்பட்டவை என்பதற்குச் ஏறிதும் 
அடையாளமின் றிச் சேர்க்கப்பட்டன. இந்த மாற்றம் நாட்டாண் 
'மைக்கழகங்களின் நிதியின்மேல் சாதகமற்ற விளைவைத் தந்தன. 
முன்னால் முழுவதும் நாட்டாண்மைக் கழகங்களுக்கான வரி எனக் 
கருதப்பட்டவைகளை மாநில அரசாங்கங்கள் ல சம்யங்களில் 
தங்களுடைய காரியங்களுக்காகப் பயன்படுத்திக் கொண்டன. 
மாநிலங்கள் நாட்டாண்மைக் கழகங்களுக்குக் கடன்களோ 
அல்லது உதவியோ அளிக்கலாம்; ஆனால், அவைகளுக்குக் 
குறிப்பிட்ட வருமான மூலங்களை அளிக்க வேண்டுமென்று 
கடமை இல்லை. பஞ்சம், வெள்ளம், இன்னும் மற்றப் பெருக் 
துன்பங்களில்--இயல்பு கடந்த நிலையில்--மத்திய அரசாங்கம், 
காட்டுத் தன்னாட்சி நிறுவனங்களுக்கு நேரடியான பண உதவி 
செய்யலாமே தவிர, மத்திய அரசாங்கத்திற்கு காட்டுத் தன்னாட்ட 
நிறுவனங்களுடன் நேரடித் தொடர்பு இல்லை. 

1953ஆம் ஆண்டு வரி விசாரணைக் குழு, நாட்டாண்மைக் 
கழகங்களின் மறு சீரமைப்பிற்காகப் பல பரிந்துரைகளை வழங்க 
யுள்ளது. கிராமப் பஞ்சாயத்துகளைப் பொறுத்தவரை, அவைகளை 
ஏற்படுத்திய சட்டத்தில் கண்டுள்ளபடி வழக்கமாக அவை 
களுக்குக் கொடுக்கப்படும் பல்வேறு அலுவல்களை நிறைவேற்ற 
முடியுமா என்பதைப் பற்றி அது தன்னுடைய நம்பிக்கைக் 
குறைவைத் தெரிவித்தது. ஒருசில பொறுக்கி எடுக்கப்பட்ட, 
திட்டவட்டமாக விளக்கப்பட்ட கடமைகளையே அவைகளுக்குக் 
கொடுக்கவேண்டுமெனவும், அவ்வலுவல்கள், மாவட்ட நாட்டாண் 
மைக் கழகங்கள், மற்றக் கிராமாந்திரக் கழகங்கள் முதலிய 
வற்றின் அதேபோன்ற அலுவல்களுடன் இணைக்கப்படவேண்டு 
மெனவும் அக்குழு கருதியது. ் 

நாட்டாண்மைக் கழகங்களின் நிதியைப் பொறுத்த மட்டில், 
அக்குழு 8ழ்க்கண்ட வரிகளை அவைகளின் தனிப்பட்ட உபயோகத் 

8. Qur—5
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திற்காக ஓதுக்கி வைக்கப்பட வேண்டுமெனப் பரிந்துரைத்தது : 
44) நிலம், கட்டடங்கள் மீதான வரி; (ii) இறக்குமதியாக உள்ளே 
செல்லும். பொருள்கள்மீது வரி; (iii) வாகனங்கள் (இயந்திரத் 
தால் இயங்குபவை தவிர மற்றவை) மீது வரி; (1) விலங்குகள், 
படகுகள் மீது வரிகள்; () தொழில், வர்த்தகம், வேலைகள்மீது 
வரிகள்; (5ம்) செய்திப் பத்திரிகைகளில் வரும் விளம்பரங்களை த் 
தவிர மற்ற விளம்பரங்கள்மீது வரி, (vii) நாடக, சினிமாக் 
கொட்டகைகள் அல்லது காட்சிகள்மீது வரி; (140) சொத்து 
மாறும்பொழுது வரி, சாலைகளிலும், உள்காட்டு நீர்வழிப் பாதை 
களிலும் . கொண்டு செல்லப்படும். பொருள்கள் மீதும், பிரயாணி 
கள்மீதும், 'நாட்டாண்மைக் கழகங்கள் வழிச். சுங்கம் விதிக்க 
அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்று அது பரிந்துரைத்தது. குழு 
வின் கருத்துப்படி, சாட்டாண்மைக் கழகங்கள், கில வருமானம், 
மோட்டார் வாகன வரி இவைகளின் ஆதாயத்தில் _ மட்டும் 
பங்களிக்கப்பட்டு, மற்ற வரிகளில் பங்களிக்கப்படுவதைவிட நிதி 
யு தவிகளே அளிக்கப்படலாம் என்பதாகும். நாட்டாண்மைக் 
கழகங்கள் வியாபார . அலுவல்களையும்; வரியைத் தவிர மற்ற 
வருமான . மூலங்களையும் பெருக்க ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும். 
மாநிலங்கள் காட்டாண்மைக் கழகங்களுக்கு (பெரிய நகராட்சிகள், 
மாககராட்சகக£த் தவிர) அடிப்படையான *பொதுக் காரியங் 
களுக்கென் ஒரு நிதியுதவியை, ஒரு நியாயமான. உறுதிபெற்ற 
காலம் வரை : (உதாரணமாக, மூன்று அல்லது .ஐந்து ஆண்டு 
களுக்கு) கொடுக்கலாம். இந்த அடிப்படை நிதியுதவிகளை த் தவிர, 
அக்குழு குறிப்பிட்ட கட்டுப்பாடுகளுக்கு அடங்கிய நிதிய தவிகளை 
அளிக்கவும், நகராட்சிக் கடன்களுக்கு அரசாங்கம் உறுதி 
யளிக்கும் .-மூறையை மேற்கொள்ளவும் பரிந்துரைத்தது. இரா 
மாந்தரக் கழகங்களுக்கு ஏற்ற வரிகள், நிலவரியும், சொத்து 
மாற்ற வரியும் எனவும், பொதுச் சொத்து வரி, தொழில் நில 
வரி, கில வரி, சொத்து மாற்ற வரி முதலியன பஞ்சாயத்து 
களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானவை எனவும் அக்குழு கருதியது. 

_ கீழே வருபவை அக்குழுவின் சில .முக்இய பரிந்துரைகள் : 
(i) மாநில அரசாங்கங்கள் சிறு ஈகராட்ச?ி முன்னேற்றத் இட்டங் 
களுக்குப் பயனுள்ள .உதவி அளிக்க வேண்டும். (ii) இப்பொழு 
இருக்கும் நில வரியின் மான விகிதங்களை வருமான வரியின் 
தண்டமாக வேண்டிய அளவு மாற்றி விதித்து, அதை நாட் 
டாண்மைக் கழகங்களுக்குத் தனியாக ஓதுக்கிவிட வேண்டும். நில 
வரியின் குறைந்த அளவு, நில வருமானத்தில் ஒவ்வொரு ரூபா 
யிலும் 3 அணாக்களாக இருத்தல் வேண்டும். நிலையான சொத்துக் 
களை மாற்றும்பொழுது வரி விதிப்பது நகரக் கழகங்களுக்குத் 
தான் பொருந்தும். . நகராட்சி நிலப்பகு திகளில் இருப்புப் பாதை,
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கடல், ஆகாயம் இவற்றில் கொண்டு செல்லப்படும் பொருள்கள் 
மீது முடிவு வரி விதிப்பதை மத்திய அரசாங்கம் சாதகமாக 
கோக்க வேண்டும். (14) தகுந்த. (GO றந்தபட்ச வீதங்களில் 
தொழில் வரி வி திக்கப்படுவ.கான து: (9) நகராட்டிகளிலும், 
மாககராட்ரகளிலும் கட்டாயப் படுத்தப்பட வேண்டும். (௮). 
பஞ்சாயத்துகளின்" விருப்பத்திற்கு விட்டுவிடலாம். (இ) மாவட் 
டக்: கழகங்களுக்கு சாதாரணமாக அனுமதி தரக்கூடாது. 
(109) ஈகராட்சிக் கழகங்கள் தனித்தனியாக மோட்டார் வாகனங்கள் 
மீது சக்கர வரி (7/18௦1 tax) வி திக்க வேண்டும் ; நகராட்சிகளும், 

மாவட்ட நாட்டாண்மைக்” கழகங்களும்; மாநில மோட்டார் 
வாகன வரி வருமானத்திலிருந்து' பங்கு பெற வேண்டும். (v) ஐந்து 
இலட்ச - ரூபாய்களுக்குமேல் செலவு செய்த பாலங்களில், . அத் 
தோகை . மறுபடியும் பெறப்படும் வரை, வழிச் சுங்கங்கள் 
விதிக்கப்படலாம்; ம ற்ற வழிச் சுங்கங்கள் epi மிட 
வேண்டும். ் ் 

34. "இந்தியப். பொதுக் கடன்களின் வரலாறு : ் 1792ஆம் 
ஆண்டு இந்தியப் "பொதுக் கடன் இறு “தொகையான ரூ.7 
மில்லியனிலிருந்து, 1858ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்கம் கிழக் 
இந்தியக் கம்பெனியிலிருந்து நிர்வாகத்தை எடுத்துக்கொண்ட 
"பொழுது, ரூ. 100 மில்லியனாக உயர்ந்திருந்தது. கிழக்கு இந்தியக் 
கம்பெனி தொடுத்த போர்களால் (1857ஆம் ஆண்டுக் கலகத்தை. 
அடக்கியது உள்பட) இக்கடன் ஏ DULL GTO, அது பயனற்ற 
தாய் இருந்தது. இந்திய அரசாங்கம் கம்பெனியின் பொதுக் 

- கடன்களை எடுத்துக்கொண்டதுமன் றி, இழக்கந்தியக் கம்பெனி . 
யின் 1874ஆம் ஆண்டு மீட்கப்பட்ட £ 12 மில்லியன் ஆன மூலதன 
இருப்பிற்கு இலாப ஈவு அளிக்க வேண்டிய பொறுப்பையும் 
ஏற்றுக்கொண்டது. கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் மறைவுக்குப் 
பின்” நிர்வாகத்தின் தன்மை மாறி. வர்த்தகத்திற்கு அளிக்கப் 
பட்டிருந்த முக்கியத் துவம் நாட்டின் ஒழுங்கான முன்னேற்றத் 
இற்கு அளிக்கப்பட்டது... இந்திய அரசாங்கம் பெரிய பொதுத் 
துறை வேலைகளை மேற்கொண்டதுமன்றி இருப்புப் பாதைகளை 
வாங்கியது; நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களை ஆரம்பித்தது. இக் 
'காரியத்திற DOSE கடன் வாங்கப்பட்ட பணம், பொ துத் துறை 
அலுவல்களுக்கான பொதுக் கடன் என அழைக்கப்பட்டது. 
1879ஆம் ஆண்டிலிருந்து மற்றச் சாதாரணக் கடன்கள், 
பயனிலாக் கடன்கள் என அமைக்கப்பட்டன. இவை முதலில் 
கூறப்பட்ட கடன்களிலிருந்து வேறுபட்டவை. 1878ஆம் ஆண்டு 
முதல், - அரசாங்கம் நடைமுறை ' வருமானத்தின் உபரிகளை 
உபயோத்து, பயனுள்ள செலவுகளுக்கு மிதி.வச௪தி அளித்து, 
அந்த அளவிற்கு. பயனிலாக் கடன்களைப் பய னுள்ள கடன்களாக 
மாற்றியது. இம் முறையில் சாதாரணக் கடன்கள் 1917ஆம்
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ஆண்டு முடிவுற்றிருக்க வேண்டும். ஆனால், இரண்டாம் உலகப் 

போர் வந்ததால் 1916ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் “சாதாரணக் 

கடன்கள்” ரூ. 3:1 கோடியாக அதிகரித்தன. . அதன்பின் பெரிய 

பொதுக் கடன்கள் இந்திய. தித் தீதுறையின் நிரந் தரமான அம்சம் 

BPG Lar. அதன்பின் வந்த போர்க் கடன்கள் இந்தியாவின் 

போர்ப் பங்கு தீவிகள், புது டில்லிக்கான செலவு, போருக்குப்பின் 
நிர்மாணப் புதுத் திட்டங்கள், வரவு செலவுத் திட்டத்தின் பற்றாக். 
குறைகள் முதலியன சாதாரணக் கடனை 1924ஆம் ஆண்டு 
ரூ. 2577 கோடியாக் உயர்த்தின. 1914. 18ஆம் ஆண்டுகளுக்குமுன் 
இங்கிலாந்தில் அரசாங்கக் கடன்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. 
போர்க்காலத்தில் இது: கஇடைக்காமல் போகவே, அரசாங்கம் 
நாட்டிற்குள்ளேயே :பணம் கடன் வாங்க வேண்டியிருந்தது. 
அவ்வாறு செய்கையில், அதிகத் தொகைகள் “இந்தியாவுக்குள் 
ளேயே, அதிகமான சிரமம் இன்றிப் போர்க் காலக். கடன்கள் 
மூலமாகவும், ரொக்க உறுதிச் சீட்டுகள் (௦௨ம் certificates ) மூல 
மாகவும் கிடைக்கும் என்பதை அவர்கள் கண்டுபிடித் தார்கள். 
1929-30ஆம்: ஆண்டு முதன் மூறையாக அரசாங்க உண்டியல்கள் 
வெளியிடப்பட்டு, * அதன்பின் இந்திய நிதித்துறையின் நிரந்தர 
அம்சமாக ஆ விட்டது. 

, இரண்டாம் உலகப் போரின்பொழு து 1940ஆம் - ஆண்டி. 
லிருந்து 1943ஆம். ஆண்டிற்குள், பாதுகாப்புப் பத்திரங்கள், 
பாதுகாப்புச் சேமிப்புப்.பத் திரங்கள், வட்டியில்லாப் பத்திரங்கள் 
முதலியவற்றை வெளியிட்டதன் மூலம் ரூ.547 கோடி சேகரிக்கப் 
பட்டது. 1942- 3ஆம். ஆண்டு முதல் வரவு செலவுத் திட்டத்தின் 

- பற்றாக்குறைகளாலும், .குவிந் துகொண்டே. செல்லும் . போர்ச். 
“செலவுகளாலும். கடன் மிக வேகமாக : அதிகரித்தது. இந்திய 
அரசாங்கத்தின். வட்டி கொடுக்கும் கடமைப் பொ றப்புகள் 1942- 3 
ஆம் ஆண்டு ரூ. 1,389:13 கோடியிலிருந்து, மூ முதில். ஐந்தாண்டுத் 
இட்டம் ஆரம்பிக்கப்படும் வரை: அவை உயர்ந்துகொண்டே 
சென்று, ரூ. 2,561:50 கோடியில்..நின்றன. :1955- 6ஆம் ஆண்டு 
அந்த எண்கள் .ரூ..3,508:79 கோடியாக உயர்ந்தன. பக்கம் 69-ல் 
வரும் அட்டவணை பொதுக் கடன்களின் வளர்ச்சியையும், அவ்வ் 

களின் முன் மாற்றங்களையும் காட்டுறது." 

. இப்பொழுது ஸ்டெர்லிங் கடன்கள் பொதுக் கடன்களில் மிச 
மக்கர் பகுதி வக்கின் றன. சிறு சேமிப்புகளும், அரசாங்க 
உண்டியல் கணக்கும் மொத்தப் பொதுக் கடன்களில் மூன், றில் ஒரு 

1 Reserve Bank of India, Reports on க்கா ‘and -F 

(Statement 74) and 1954-5, ane 58)- எண்கள் gute a3 
குறிக்கின். றன.
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1939-40 1942-43 1945-46 | 1950-51 | 1954-55 | 1955-56 
  

" ரூபாய்க் 
கடன்கள் 45,023 | 74,874 | 1,49,222 | 1,43,846 | 1,47,491-| 15,311 

ஸ்டெர்லிங் ணி 
கடன்கள் 37,346 | 29941) 1,322} - 135]  - 70 67 

சிறு சேமிப்புகள் | 13,535 9,277 | 22,152) 32,625| 50,5339| 55,699: 

அரசாங்க 
உண்டியல்கள், . 
வழி வகைகள் 
முன் பணம், . ட் 
அரசாங்க ர : 
வரவுகள் 5,470 | 26,470 8,333 | 37,320} 55,495 | 89,495 

மொத்தம் 
(மற்றவையும் ட ன் ் 
உள்பட) 1,20,386 | 1,38,913 | 2,30,848 | 2,56,150 | 3,03,915 | 3,50,879                       

பங்காகும். அண்மை ஆண்டுகளில் மற்றப் பழமையான பொதுக் 
கடன் வாங்கும் முறைகளைத் தவிரத் தேசீய சேமிப்புப் பத்திரங் 
களாலும், பத்தாண்டுத் தேசயத் திட்டக் கடன்கள், பதினைந்து 
ஆண்டுகள் ஆண்டுத் தொகைப் பத்திரங்கள் மூலமாக ரூபாய்க் 
"கடன்கள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன. 

95, பொதுக் கடன்களின் மீட்பு: . 1924ஆம் ஆண்டுவரை 
பொதுக் கடன்களின் மீட்பைப்பற்றி இந்திய அரசாங்கத்திற்கு 
எவ்விதத் திட்டமான முறையும் இல்லை. 1914-18ஆம் ஆண்டு 
களுக்கு முன் உபரித் தொகைகளை, இருப்புப் பாதைகள், நீர்ப் 
பாசனம் முதலியவற்றின் மீது செய்யப்படும் மூலதனச் செலவு 
மூலமாகவும், இருப்புப் பாதைகள் ஆண்டுத்தொகை அளிப்பதன் 
மூலமாகவும், 1917ஆம் ஆண்டு இருப்புப் பாதைகள் கடன் கழிவு 
நிதி ஏற்பட்டதன் மூலமாகவும் கடன்கள் குறைக்கப்பட்டன. 
1924ஆம் ஆண்டு நிதி அங்கத்தினர், சர் பே௫ல் பிளாக்கட் 
(ம கவ] 11௧0௦4) பொதுக் கடன்களை முழுதும் ரீக்காவிட் 
டாலும் அதனுடைய பயனிலாப் பகுதியையாவது குறைக்க ஒரு 
ஒழுங்கான திட்டத்தைக் கொணர்ந்தார். அவர் கூறியதாவது: 
'ஒவ்வொரு வருட இறுதியிலும் 1923ஆம் ஆண்டு: மார்ச் மாதம் 
31ஆம் தேதியிலிருந்த கடனைவிட அதிகமாயுள்ள தொகையில் 
ஷீ பாகமும், ரூ. 4கோடியும் நடைமுறை வருமானங்களில் சரி 
செய்யப்பட வேண்டும். 1933-4ஆம் அண்டு வருடாந்திர மொத்தத் 

தொகை ரூ. 3 கோடியாகக் குறைக்கப்பட்டது.
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86. ஸ்டெர்லிங் கடன்: 1937ஆம் ஆண்டிற்கு முன் இந்தியா 
வின் பொதுக் கடனில் ஸ்டெர்லிங் கடன்கள் மிகப்பெரிய பாகமா 
யிருந்சன. ஆனால், அந்த ஆண்டிற்குப்பின், இந்திய பணச் 
சந்தையை நன்கு உபயோூத்திருந்ததாலும், இன்னொரு பகுதி 
திட்டவட்டமான திருப்ரக் கொடுக்கும் ஏற்பாட்டினாலும் அதன் 
முக்கியத்துவம் குறைந்துவிட்டது. 1939ஆம் ஆண்டு பெரும் 
ஸ்டெர்லிங் தொகைகள், யு.-கே. (0. ௩.) யினின்று கிடைத்த 
செலுச்துதல்களாலும், வேள்ளியை விற்றதாலும் இடை த்தன; 
இந்த வளங்கள் இந்தியாவினால் முடிக்க முடியாத ஸ்டெர்லிங் 
பத்திரங்களைத் திறந்த சந்தையில் வாங்க உபயோகப்படுத்தப் 
பட்டன. ஆனால், இவைகள் பின் இந்திய அரசாங்கத்தால் 
நீக்கப்பட்டு, 3 சதவீத, 35 சதவீத முடிக்க முடியாத ரூபாய்க் 
GIGS கடன்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. 1940ஆம் ஆண்டு 
ஸ்டெர்லிங் கடன்கள் வைத்திருப்போர், அவைகளை ரூபாய்க் 
கடன்களாக மாற்ற அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. 1941ஆம் ஆண்டு 
அவ்வாறு தீ 281 மில்லியன் மாற்றப்பட்டது. பிரிட்டிஷ் அரசாங் 
கத்தின் கூட்டுறவினால் 90 மில்லியன் தொகை கட்டாயமாகத் 
இருப்பி அளிக்கப்பட்டது. . இந்திய அரசாங்கமோ ஸ்டெர்லிங் 
இருப்பு வைத்திருக்கும் இந்தியர்களை அதை ரிசர்வ் பாங்கி DS 
(Reserve Bank) SP iGorgy aimunwOsBug. இந்த இரு 
பாதை நடவடிக்கைகள் : மொத்தம் 2 70 மில்லியனைப் பற்றிய 
தாகும். 1937-8ஆம் ஆண்டிலிருந்து, 1948-9ஆம் ஆண்டிற்குள் 
£32732 மில்லியன் கடன்கள் (ரூ. 43742 கோடிக்குச் சமம்) 
திருப்பிக் கொடுக்கப்பட்டது. அதே .சமயத்தில் அதுற்கு இணை 
யாக ரூ. 274:05 கோடி பெறுமான - ரூபாய்கள் ஏற்படுத்தப் 
பட்டன. 

ஸ்டெர்லிங் கடன் இவ்வாறு குறைக்கப்பட்டதான து இந்தியா 
வின் நிதி நிலையை உறுதிப்படுத்திற்று. இந்தியா வெளி காடுகளின் 
மிகுதியான இருப்பினங்களை வைத்துக்கொள்ள வேண் டிய 
தேவை நீங்கியதோடு தனது பொன்னிற ஓரப்பச் திரங்களின் 
(Gilt edged 86லோர்ர௦8) சந்தையை விரிவாக்கவும் முடிந்தது, 

97. ஸ்டெர்லிங் இருப்புகள் : 1939ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 
மாதம் இருந்த சிறிய தொகையான சீ 52 மில்லியனிலிருக்து போர் 
நிமித்தம் இந்தியாவிலிருக்து சரக்குகளும் பொருள்களும் வாங்கெய 
தால், 1947ஆம் ஆண்டு 7 1,137 பரல்லியன் பெருந்தொகை யாக வளர்ந்துவிட்டது. லண்டனில் ஸ்டெர்லிங்இல் செலுத்தப் 
பட்டு ரிசர்வ் பாங்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்ட ௦ தாகைக்கு இணை 
யான தொகை இந்தியச் செலாவணியில் செலுத்தப்பட்டது.
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அதன் விளைவாக ஏற்பட்ட செலாவணி வீக்கத்தாலும், பொருள் 

குறைப்பாலும் மக்கள் நிறையத் தியாகம் செய்ய வேண்டி, 

யிருந்தது. | 

-.. 1947ஆம் ஆண்டு லண்டனில் கையெழுத்தான இடைக்கால 

ஒப்பந்தப்படி, ஸ்டெர்லிங் இருப்புகள் இரண்டு இந்திய 

அரசாங்கக் கணக்குகளை ஏற்படுத்தின. கணக்கு எண் 1. துவக்கத் 

இல் தீ 65 மில்லியன்களுடன் ஆரம்பிக்கவிருக்தது; அது பல விதங்' 

களில் மாற்றக்கூடிய செலாவணியாக உபயோகப்படுத்தப்படலாம். 

நடைமுறை கொடுக்கல் வாங்கல் தொகைகள் யாவும் இந்தியக் 

கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட வேண்டும். இந்த இடைக்கால 

ஒப்பந்தம் 1948ஆம் ஆண்டு கையெழுத்திடப்பட்ட பு திய ஒப்பந்தத் 

தால் பின்பற்றப்பட்டது. .இந்த ஒப்பந்தத்தால் (1) இந்தியா, 

1947ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம். முதல் தேதி எடுத் துக்கொண்ட 

எல்லாச் சரக்குகளுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் £ 100 மில்லியன் 

(ரூ. 133 கோடி) மொத்தத். ' தொகையாகக் கொடுத்தது. 

(ம்) இந்தியா, ஸ்டெர்லிங் ஒய்வு உதவிக்காகவும், குறைந்து 

செல்லும் ஆண்டுத் தொகைகளை வாங்கவும் யு. கே. ௫. %.)-க்கு 

தி 1471 மில்லியன் கொடுக்கவேண்டும். 60 ஆண்டுகளில் இந்த 

ஆண்டுத் தொகை மறைந்துவிடும். (1ம்) காப்புச். செலவால் : 

இந்தியாவுக்குக் கொடுக்கவேண்டிய கடன்கள் £ீ£ 65 மில்லியன் 

எனக் குறிப்பு வெளிவந்தது. (iv) 1948ஆம் ஆண்டு ஜூலை 

மாதம் தொடங்கி, மூன்று ஆண்டுகளுக்கு யு. கே, 280 மில்லியன்" 

கொடுப்பது என்றும், அத்தொகை அதே அளவுள்ள செலவழிக்கப் 

படாத மற்றொரு தொகையுடன் சேரும்பொழுது மொத்தம் ££ 160 

மில்லியன் இந்தியக் கணக்கு எண் 1-க்குச் சேரும். 

ஓப்பந்தம் கையெழுத்தான தே இயன்று, மொத்தத் தொகை 

யாகச் செலுத்தப்பட்டவைகளைக் “ கழித்தபின், ஸ்டெர்லிங் 

இருப்பு எண் ழீ 800 மில்லியனாக இருந்தது. 1954-5ஆம் ஆண்டு 

இந்த இருப்புகள் ,£ 549 மில்லியனாகக் குறைந்ததற்குக் காரணம், 

இந்தியா தன்னுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வேண்டிய 

பொருள்களை வாங்க இந்த இருப்புகளை நிறைய உபயோூத்த 

தாகும். ் 

98. வரி விசாரணைக்குழு (1958) : 1953ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 

மாதம் முதல் தேதி, அரசாங்கத்தின் தீர்மானத்தினால், காட்டின் 

வரி அமைப்பைப்- பற்றி மிக விரிவான விசாரணை நடத்த வரி. 

விசாரணைக்குழு அமைக்கப்பட்டது. அத்தகையதொரு விசாரணை 

இப்பொழுது அவசியமா$விட்டது. ஏனெனில், அத்தீர்மானம் 

எடுத் துக்காட்டியபடி. '1925ஆம் ஆண்டு வரி விசாரணைக் குழுவின்
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a 'நிக்கைக்குப்பின் பல அரசியல் பொருளாதார மாற்றங்கள் 
நிகழ்ந்துள்ளன. அப்பொழுது பர்மா, வங்காளம் முழுவதும், 
பஞ்சாப் முழுவதும், வடமேற்கு எல்லை மாகிலம், .பலுசிஸ் 

ட தான், சிந்து முதலியவை இந்தியாவில் இருந்தன. அரசர்களின் 
மாகிலங்கள் ௮வைகளுக்கெனத் தனியே வரவு செலவுத் திட்டங்: 
களும், வருமான மூலங்களும் கொண்டிருந்தன. அப்பொழுது 
பொருளாதாரத் திட்டத்தைப்பற்றியோ அல்லது பொதுநல 
நாட்டைப். பற்றியோ (welfare state) நினைக்கப்படவில்லை. 
பருத்தி, சணலைத் தவிர, மற்ற ஒழுங்காக அமைக்கப்பட்ட 
தொழில்கள் ௮திக முன்னேற்றம் அடையவில்லை. இந்தியா 
பெரும்பாலும் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருள்களை இறக்குமதி 
செய்வதிலும், கச்சாப் பொருள்களை ஏற்றுமதி செய்வதிலும் 
ஈடுபட்டிருந்தது. பொது நிதித்துறையில் மத்திய வருமானங் 
கீளுக்குச் சுங்க வரிகள் தலையாய வருவாய் மூலமாகவும், மாநில 
வருமானங்களுக்கு நில வருமானம் தலையாய வருவாய் மூலமாகவும் 
இருந்தன. உப்பு வரியும், சாராயத்தின்மீதான ஆயத்்தீர்வையும் 
மிக முக்கியமான வருவாய் பயக்கும் இனங்களாகும்: அப்பொழுது 
மதுவிலக்குக் இடையாது; விற்பனை வரியும் இல்லை. வருமானவரி 
அப்பொழுது. இருந்தாலும், வரி வீதங்கள் இப்பொழுதைவிட 
மிகத் தாழ்ந்து இருந்தன. மேற்கூறப்பட்ட நிலையைப் பெரிதும் 
மாற்றிப் போர்க்காலத்திலும், போர்க்காலத்திற்குப் பின்னும் பல 
மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன... இப்பொழுது பர்மா பிரிக்கப்பட்டு 
விட்டதாலும், பாகிஸ்தான் ஏற்படுத்தப்பட்டதாலும் இந்தியா 
நிலஅளவில் மிகச் சிறியதாக ஆ௫விட்டது. இப்பொழுது நாட்டில் 
பல தொழில்கள் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ளன. ஆகவே, ஈமது 

. பன்னாட்டு வாணிபம் முக்கியமானதொரு மாற்றத்தை அடைக் 
துள்ளது. சுங்கவரிகள், பெரிதும் விரிவடைந் து கொண்டு 
செல்லும் வருவாய் மூலமானாலும், ஓப்புமையில் முன்னைவிட 
முக்கியத்துவத்தில் மிகக் குறைந்துவிட்டது. உப்புவரி நீக்கப்பட்டு 
விட்டது. மதுவிலக்கானது அரசியல் சட்டத்தின் ஆணையின்படி 
நாடு முழுதும் ஓப்புக்கொள்ளப்பட்ட கொள்கைமட்டுமல்லாமல், 
முழுதாகவோ, அல்லது பகுதியாகவோ பெரும்பாலான மாநிலங் 
களில் செயல்படுத்தப்பட்ட உண்மையாகும். மாரில அரசாங்கங் 
களுக்கு விற்பனைவரி தலையான வருமான மூலமாக ஆூவிட்டது., 
நில வருமானம் முக்கியத்.துவத் இல் -குறைக்துவிட்ட து. பொதுநல 
காட்டுக் கொள்கையை ஒப்புக்கொண்டது முதல் வரிவி இப்பிலும், 
மூன்னேற்றத்திற்கான செலவிலும் மிகுந்து அதிகரிப்பு ஏற்பட் 
டிருக்கிறது. நேர்முக வரி, மறைமுக வரி இரண்டுமே அதிகரித் 
இருந்தாலும் மொத்த வரி வரவில் நேர்முக வரியின் வீதம் 19380 
ஆம் ஆண்டு 12 சதவீதத்திலிருந்து, இப்பொழுது சுமார் 25 
சதவீதத்திற்கு உயர்ந்திருக்கற.து. ம்.
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99. வரிதாங்கு வல்லமை: வரிவிதிப்பிற்குப் பொருளா 
தாரக் கட்டுப்பாடுகளைத் தவிர, அரசியல், உளவியல், நிர்வாகக் 
கட்டுப்பாடுகளும் உள்ளன. வயது வந்தோருக்கு வாக்குரிமை : 
வழங்கும் ஜனராயக அடிப்படையில் இயங்கும் சமூகத்தில் சில 
வரிகளை விதிப்பதில், பொதுவாக மக்களின் இணக்க,த்தைப் பெற 
வேண்டியது வெளிட்படையாக அவசியமான தாகும். வரிப்பளுவை ' 
ஏற்றுக்கொள்ள உளச்சூழ்கிலை அமைவதான து, வரிவிதிப்பின் ' 
நோக்கங்களைப் புறிந்து பாராட்டுவதையும், பொது நிதிகளை. 
உபயோகிக்கும்பொழுது இருக்கும் திறமை, நாணயம், சிக்கனம் 
இவைகளின் அளவையும் பொறுத்ததாகும். es 

.. இந்திய வரி வருமானங்கள், காட்டு வருமானத்தில் 7 அல்லது 
8 சதவீதமாகும் எனவும், இந்த வீதம் தென்கிழக்கு ஆசியா; 
உள்பட பல நாடுகளைக் காட்டிலும் குறைவானது எனவும் வரி 
விசாரணைக்குழு உரைத்தது. கடக்த இரண்டு அல்லது மூன்று 

ஆண்டுகளாக நாட்டின் வரி முயற்சியில் கூடுதல் இல்லை. பண 
அடிப்படையில், பொது வருமானங்கள் நாட்டு வருமானத் துடன் 
இணைந்து செல்லுகிறது; ஆனால், அவை இரண்டிலுமே அதிகரிப் 
பில்லை. . நுகர்ச்சித் தரத்தையோ, உற்பத்திக்கான ஊக்கத் 
தையோ பாதிக்காமல் இந்தியாவில் இன்னும் வரிகள் விதிக்க 
இடமிருக்கிறது. கூடுதல் வருமானம் அடைய மேற்கொள்ளக் 
கூடிய முக்கிய வழிகளில் வருமான வரியை அதிகரிப்பது ஒன்று 
(மாககராட்? வரியில் சிறிது குறைப்பதாலும், சேமிப்பு, முதலீடு 

. முதலியவற்றிற்குச் சலுகைகள் அளிப்பதாலும், அப்பளுவை . 
சிறிது நீக்கலாம்.); தேவையான அளவு இப்பொழுது இருக்கும் 
ஆயத்்தீர்வைகளை உயர்த்திப் பல்வேறு வகையான பொருள்கள் 
மீது விதிக்கலாம். சரியான விலைக் கோட்பாடுகளை மேற்கொள்ளு 

_ வதன்ஞூலம் வரியற்ற வருமானத்தை அதிகரித்தல்; அதிகமில்லாத 
நில வருமானத் தண்டங்கள்; விவசாய வருமான வரியின் வீதங் 
களை அஇகப்படுத்துவது, அவ்வரி செயல்படும் நிலப்பரப்பின் 
அளவை அதிகறிப்பது; சொத்து வரிகளை அதிகமாக மேற் 
கொள்ளுதல், நாட்டாண்மைக் கழகங்களின்  நலனுக்காகச் 
சொத்து மாறும்பொழுதான வறி விதித்தல்; விற்பனை வரியின் 
செயலாற்றும் பரப்பை அதிகரித்தல், அவைகளின் விதங்களை 

உயர்த் துதல் ஆகியவை வருவாயை அதிகரிக்கும் முறைகளாகும். 
மேலே கூறப்பட்டதுபோல, வரிப்பளுவைத் தாங்கும் விருப்பம், 

- அரசாங்கம் தனது ஆதாயங்களை உபயோகிக்கும் முறையைட் 
பொறுத்தது. செலவழிக்கப்படும் இனங்கள் மிகவும் பாராட்டப் 
படும் காட்டு நலன்கள்பற்றியதாக இருப்பதுமன் நி, அதில் உச்ச 

அளவுத் திறமையும், சிக்கனமும் வேண்டும். .வரி செலுத்துவதி 
னின்று தப்புவது பெரிய அளவில் பொறுத்துக்கொள்ளப் 

1 Taxation Enquiry Commission Report; vol. 1, pp. 150-52 °
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முறையில்தான் மதிப்பீடு செய்ய முடியும் என்று க. றியது. 

..திலாவரி, ஓரே மாதிரியாக எப்பொழுதும் கிராமப்புறங்களைவிட 
ககர்ப்புறங்களில் அ.இகமாயிருக்கும் என்ப தில் தவறிருக்க 
முடியாது. மறைமுக வரிகளைப் பொறுத்தவரையில், நகர்ப்புறங் 
களில் தலாவரி, கிராமப்புறங்களைவிட இரண்டே முக்கால் பங்கு 
அதிகமாயிருக்கிறது. மத்தியத் தலாவரியில் கிராமப்புறங்களை 
விட௮து மூன்று மடங்கு அதிகமாயிருக்கிறது. ஈகர மயமாக்குதல் 
அதிகமாக ஆகும்பொழுது, தலாவறியும் அதிகரிக்க றது. இந்த 
வேற்றுமை .8ழ் அல்லது நடுத்தர வருமான வகுப்பினரைவிட 
மேல் வருமான வகுப்பினரிடையே அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. 
மத்திய ஆயத்தீர்வையில் இந்த கிராமப்புறத்தற்கும், நகர்ப்புறத் 
திற்கும் உள்ள வேற்றுமை: மிகக் குறைவாகும். இறக்குமதித் 
தீர்வைகளில் அதைவிட அதிகமாகவும், வருமான வரியில் உச்ச 
மாகவும் காணப்படுகிறது. மறைமுக. வரிகளின் நிலைப்பாடு சிறிது 
வளர்வீதத்தில் உள்ளது (மிகக் 8ழான வருமான வகுப்பிற்கு 2-2 
சதவீதத் திலிருந்து, உச்ச: வருமான வகுப்பிற்கு 8:4 சதவீதமாக 
உயருறது). இந்த வளர்வீதம் முக்கியமாக மத்திய அரசாங்க 
'வரிவிதிப்பில்கான் காணப்படுகிறது. மாகில அரசாங்க வறி 
விதிப்பில் இது மிகச் சிறிதாக இருக்கறது. இராமப்புற 
மறைமுக வரிவிதஇப்பை விட .ஈகர்ப்புற வரிவிதிப்பு அதிக வளர் 
வீதத்தில் உள்ளது. : & 4 “yn 

.... வருமான வரியும் நில வருமானமும் முக்கிய நேர்முக . வரிக 
ளாகும். நகர்ப்புறத்தில் வருமானவரி மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.300-க்கு 
மேல் வருமானம் உள்ள வகுப்பால் : முழுதும் ஏற்றுக்கொள்ளப் 
படுகின்றது. அதற்கு மாறாக நில வருமானம் முழுவதும் கிராமப் 
புறத்தையே சார்கின்றது.. இதன் நிலைப்பாடு மிகச் சுமையற்றது. 
GsFu agurars Sep (National Income Committee) 9 Dame 
‘wWeruy Qurgs விவசாய . உற்பத்தியின் மொத்த மதிப்பு 
:1950-51ஆம் ஆண்டு ரூ. 4,866 கோடியாகவும், நிகர மதிப்பு ரூ.4,112 
"கோடியாகவும், அவ்வருடத்தில் நிலவருமான வசூல்கள் ரூ. 47 
கோடியாகவும் இருந்தன. 'கிராமப்புறங்களில் ஒப்புமையில் 
இவ்வாறு குறைந்த அளவில் வரி விதிக்கப்படுவதானது நல்ல 
ஏற்ற வீதத்துடன் விவசாய வருமான வறி விதித் திருக்கும் 
மாநிலங்களில் சரிசெய்யப்படுகிறது. போருக்கு முன்பிருந்தே 
மொத்த வரிப்பளு கிராமப் பகுதியைவிட நகர்ப் பகுதியில் மிக 
அதிகரித்திருக்கறது. . கராமப்புறத்திற்குள்ளேயோ . அல்லது 
நகர்ப்புறத் திற்குள்ளேயோ பல்வேறு வருமான வகுப்புகளிடையே 
வருமான மாற்றங்கள் ஈடைபெற்றிருப்பதுபோல இருந்தாலும், 
கராமப்புறத்திலிருந்து ஈகர்ப்புறத்திற்கோ அல்லது. ககர்ப்பு றத்தி 
லிருந்து கஇராமப்புறத்திற்கோ எவ்விதப் பெரிய வருமான மாற்ற 
மூம் நிகழவில்லை. ;
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பட்டால், நாணயம் உள்ள வரி செலுத்துவோனுக்குக்கூட அது 
ஓரு குறையாகத் தோன்றி, அவனே நாணயம் அற்றவனாக . 
அஆூவிடவும் கூடும். 

&0. வரி நிலைப்பாடு: வரிநிலைப்பாட்டைப் பற்றி இதுவவ ர 
ஏந்த விதமான விசாரணையும் செய்யப்படவில்லை. 1924ஆம் 
ஆண்டு வரி விதிப்புக்குழு அபிப்பிராய ரீதியான சில முடிவுகளை 
வழக்கற்று. மக்களில் எந்த வகுப்பினரும் வரிப்பளுவைக கொடு 
மையாக நினைக்கவில்லை எனவும், ஆனால், அதே சமயத்தில் அது 
சமமற்ற முறையில் :ப௫ர்ந்து அளிக்கப்பட்டி ருக்கிறது எனவும் 
கூறிற்று. பெரிய நிலச்சுவான்தார்கள், இராம வர்த்தகர்கள் 
முதலியோர் போன்ற லை வகுப்பினர் மிகச் சுலபமாக விடப்பட்டு 
விடுகின்றனர். உப்பு வரி, நிலவருமானம், ஆயத் தீர்வைகள், 
முத்திரை வரிகள் முதலியவை மூலமான பளுவை ஏழை மக்களே: 
சுமத்ன்றனர். 1914ஆம் ஆண்டிற்குப்பின் போகப்பொருள்கள் 
மீது விதிக்கப்பட்ட படிப்படியான வருமானவரி, மேல்வரி, சில 
இறெப்பு இறக்குமதி வரிகள் முதலியன வரி அமைப்பை கேர்மை 
யானதாகச் செய்தது. ஆயினும், கணிசமான அளவில். நேர்மை 

யற்ற தன்மையும் அதில் தொடர்ந்து இருந்தது. * 

1953ஆம் ஆண்டு வரி விசாரணைக்குழு, வரி நிலைப்பாட்டினைப் 
பற்றி ஆராய முற்பட்டபொழுது,*வழக்கமான நிலைப்பாட்டி னைப்! 
பற்திமட்டும் ஆராய்வதோடு நிறுத்திக்கொண்ட.து. . நேர்முக வரி 
கனின் நிலைப்பாடு அவை. யாரிடமிருந்து முதலில் வசூலிக்கப்படு 
கின். றனவோ அவர்கள் மேல் இருக்கிறது என்பது ஊகம். ஆனால், 
செயல் விளைவு உடைய நிலைப்பாட்டைக் (இதன் பொருள் என்ன 
வெனில், பளு பல பேர் மேல் மாற்றப்பட்டு முடிவில் எப்படிப் 
பங்கிடப்படுகிற.து என்பது) கண்டுபிடிப்பது மிகக் கடினமான 
காரியமாகும்; குழு இதனை முயற்சி செய்யவில்லை. சமூகத்தின் 
பல்வேறு வகுப்பினர் மேல் விழும் வரிப்பளுவையும், குறிப்பிட்ட 
செலவுக் திட்டங்களால் அவர்களுக்கு ஏற்படும் ஈன்மையையும் 
தொடர்புபடுத் இக் காட்டவும் முடியவில்லை. நாட்டில் வரி நிலைப் 
பாட்டில் கணிசமான வேறுபாடுகள் உள்ளன; ஒரே மாதிரியான 
வீதங்கள் உள்ள வரிகள் (உகாரணமாக மத்திய அரசாங்க 
வரிகள் 2 இருந்தாலும், நுகர்ச்சிச் செலவு மாதிரிகளில், ஒரே 
வகுப்பில் உள்ளவர்களுக்குக்கூட வேற்றுமைகள் இருக்கலாம். 
இரண்டாவகதாகப் பல்வேறு மாநிலங்களில், தங்கள் எல்லைக்குட் 
பட்ட வரி வீதங்களில் மாற்றங்கள் ஏ.ற்படலாம். ஓரே மாநிலத் 
இற்குள் அதே போல், உள்சாட்டு வரிவீதங்கள் மாறுகின்றன. 
வரி விசாரணைக்குழு, இத். துணைக் குறைபாடுகள் உள்ளமையால், 
நாட்டின் வரி நிலைப்பாட்டினைப் பற்றிய ஆய்வுரை, வரி நிலைப்பாடு 
ஏவ்வாறு பங்கிடப்படுகிறது என்பவைகளை மிகத் திட்டமற்ற 

Taxation Enquiry Commission Report, vol I, Chs. IV and V:



23, பொருளாதாரத் திட்டமும் 
-. வேலையின்மையும் 

1. முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்? 1950ஆம் ஆண்டு இந்திய 
அரசாங்கத்தினால், நாட்டின் வளங்களை 'செயலுரமிக்க முறையி 
௮ம் சம நிலையிலும்' உபயோகப்படுத்த ஒரு திட்டத்தை உடனே 
தயாரிக்க திட்டக்குழு ஓன்று அமைக்கப்பட்டது. 1950ஆம் 
ஆண்டு ஜூலை மாதம் இக்.குழு காமன்வெல்த் ஆலோசனைக் 

குழுவின் முன் (01101௭6811 008042117௦ ளோயார்25) சமர்ப்பிக் 
கப்படுவதற்காக, நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத் திற்கான 
ஒர் ஆறாண்டுத் திட்டத்தைக் குறுகிய காலத்தில் தயாரிக்குமாறு 
கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது. இத்திட்டம், தெற்கு, தென்கிழக்கு 
ஆசியக் . கூட்டுறவுப் பொருளாதார* முன்னே DSB pare 
கொழும்புத் திட்டத்தில் (Colombo Plan for Co-operative © 
Economic Development in South and South-east Asia .) சேர்க்கப் 
பட்டது. 1951ஆம் ஆண்டு ஜூ5லைத் திங்கள், முதல் ஐந்தாண்டுத் 
திட்டத்தின் வரை சட்டம், 'முடிந்த அளவுக்கு மிகப் பெரிய 
பொது விவாதத்திற்காக”த் திட்டக் குமூவினால் வெளியிடப் 
பட்டது. 1952ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம், முடி வுப் பதிப்பு 
பாராளுமன் றத்தின் முன் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. &ீற்வரும் முக்ய 
முன்னேற்ற இனங்களின்$€ழ் தட்டம் ரூ 2,356 கோடியை மொத்த 
முதலீடாக ஓதுக்கிய.து.! . ட 

திட்டத்தின்8ழ்ச் - செலவு இனங்களைத்: இீர்மானிப்ப தில் 
எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதாகக் கூறப்படும் காரியங்களாவன ; 
(1) எதிர்காலத்தில் தேவைப்படும் செறிவுமிக்க முயற்சிகளுக்கு 
அடிப்படையாக, . முன்னேற்றத்திற்கான வழியைத் துவக்க 
வேண்டிய தேவை; (1) முன்னேற்றத்திற்கான செலவிற்காக 

1இச்த'எண்கள் முதலில் வெளியிடப்பட்ட தற்குபின் சரிபார்க்கப்பட்டவை 
யாகும், (றற, 3 8௩470) 56௦0௩0 17179 3௨2 Plan, pp. 51-2.
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நரட்டில் இடைக்கக்கூடிய மொத்த வளங்கள்; (14) வளர்ச்சியின் 

'வீதத்திற்கும் தனியார் அரசாங்கத் துறைகளிலிருந்து வளங் 

களுக்கு ஏற்படும் தேவைகளுக்கும் இடையேயுள்ள நெருங்கிய 

omy; (iv) திட்டம் செயலாற்றத் தொடங்குவ தற்குமுன் 

  

  

  

1951-6- 36 . 
மொத்த முதலீடு | மொத்தத்தில் 

(ரூபாய்கள் சதவீதம் 
கோடியில்) 

விவசாயமும் சமுக முன்னேற்றமும் - 357 15:₹1 

நீரப்பாசனம், மின்சாரம், வெள்ளக் . =| . 

கட்டுப்பாடு ' படட ளி 661 - > 2891 

போக்குவரத்து, செய்தித் தொடர்புகள் ... 551 236 

தொழில், சுரங்கம் .. wa ten 179 16 

சமூகப் பணிகள், வீடு கட்டுதல் 
=  ” மறுசீரமைப்பு ... 533 22°6 

மற்றவை ல் tas aii 69 : 30 

மொத்தம் ... 2,356 1 1000     
  

_ மத்திய, மாநில அரசாங்கங்கள் ஆரம்பித்த முன்னேற்றத் 

இட்டங்களை கிறைவேற்றவேண்டிய தேவை; Cv) இரண்டாம்: 

உலகப் போரினாலும், பிரிவினையாலும் பொருளாதாரத்திற்கு 

ஏற்பட்ட பொருத்தக் கேட்டைச் சிரமைக்கவேண்டிய தேவை, 

இட்டத்தின் மொத்தச் செலவு மத்திய மாரில அரசாங்கங்களுக்கு 

இடையே பங்கிடப்படவேண்டும். மத்திய அரசாங்கம், இருப்புப் 
பாதைகள் உள்பட ரூ. 1,374:4 கோடி. மொத்த முதலீட்டிற்குப் 
பொறுப்பு ஆவார்கள்; மாநிலங்கள் ரூ. 982 கோடி செலவழிக்கும் 
என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. பக்கம் 78-ல் அட்டவணை இட்ட 

முதலீட்டின் முக்கியத்துவத்தைத் தனியார், அரசாங்கத் துறை 
களில் உற்பத்திச் சாதனங்களை அதிகரித்ததன் மூலமும், ௮தன்



78 ன் இந்தியப் பொருளியல் 

விளைவாக அ௮இகரித்துள்ள உற்பத்தி இயல் தகுதியையும் 
[் Production potential) காட்டுக றது: 

  

  

ர. 

(Gary ed) 

மத்திய paca at பயனுள்ள மூலதனத்தை 
அதிகரிக் vs eee 1,199 

களி துறையில் sine மூலதனத்தைச் சேர்க்க உதவும் 
லீடு £₹ 

(i) விவசாயம், கிராம முன்னேற்றம் இவைகளுக்கான 

செலவு, பற்ருக்குறையால் துன்புற்று இருக்கும் 
நிலப் பகுதிகளுக்கான , குறிப்பு ஏற்பாடுகளைத் 

் தீவிர "a, " apede ie 244 

(ii) போக்குவரத்துக்கும், தொழிலுக்கும் கடன்கள் 47. 

(06) உள்சாட்டு முன்னேற்றத்திற்காக... ஏற்பாடுகள் 
(சமுதாய நலத் திட்டங்கள், உள்சாட்டுப் க 
பணிகள்) ews ல nee 105 

சமூக மூலதனத்இன்மீது முதலீடு ஸ் ans 425 

பிரிக்கப்புடாத முதலீடு . (இல்லாமையால் துன்புற்றிருக்கும் 
நிலப்பகுதிகளுக்கான ஏற்பாடுகள் உள்பட | vs 49 

மொத்தம் .... 2,069 

மா 
  

் முதலாக வந்த முதலீட்டு Ae Pe கணக்கிடப் 
uctg, (First Five Year Plan, Ps 71).
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2. நிதி மூலங்கள் : €ற்வரும் அட்டவணை, திருத்தப்பட்ட 
திட்டத்தில் கண்டுள்ள நிதி மூலங்களைக் (மத்திய, மாநிலங்கள்) 
காட்டுகிறது." 

  

Ge 
(கோடியில்) 

வரவு செலவுத் திட்டத்தின் வளங்கள்-- 
பொதுத்துறை கிர்வாகத்தினரிடமிருந்து சேமிப்புகள்--டை 
முறை வருமானத்திலிருந்து — 599 

இருப்புப் பாதைகளிலிருக்து eo ose 170 

கீழ்க்கண்டவைகளிலிருக்து கிடைத்த தனியார் சேமிப்புகள்-- 
மக்களிடமிருந்து கடன்கள் wes ‘ae “eve 115 

சிறு சேமிப்புகளும் நிதியற்ற கடன்களும் த Ses 270 

வைப்பு நிதிகளும் மற்றும் பலவசை வளங்களும் ene 132*8 

மொத்தம் ர னம உ 12868 
முதலீடு ae = eee | 25363°4 

வளங்களில் துண்டு வீழும் பகுதி ose wae 1,076°6   
  

வளங்களில் துண்டு விழும்பகுதி ஓரளவிற்கு வெளி உதவியாலும் 
ஸ்டெர்லிங் வெளியீட்டாலும், அதிக: வரி .விதிப்பாலும் 
நிரப்பப்படும். 

? Planning Commission, Progress Report for 19545 (May, 1956) p, 22. 
முன் பக்கத்திலுள்ள எண்ணைவிட, மாத்த முதலீட்டில் ரூ 6$ கோடி அதிகமாய் 
இருப்பதைக் காணலாம் இத்தத் திருத்தத்திற்குக் காரணம், திட்டத்தின் முதல் 
2$ ஆண்டுகளுக்கு, பல மாகிலங்கள் சேர்ம்து அமைத்த சென்னை மர்கிலத்திற்கு 
அதன அறிக்கையின்படி, மீதி இருக்கும் சென்னை, ஆக்ரா, பெல்லாரி முதலிய 
வற்றின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மொத்த முதலீட்டைவிட அதிக முதலீடு காட்டப் 
பட்டதே ஆகும், : '
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3. எதிர்பார்க்கப்பட்ட விளைவுகள் ; முன்னேற்றத் திற்கான 
செலவு By cea விளைவுகளைக் கொடுக்குமென எ sore 
பட்டது. 

  

  

இனம் 1950-51 1955-56 

வீவசாயம்-- 

உணவுப் பொருள்கள் (மில்லீயன் டன்] 52:7 616 

பருத்தி (இலட்சம் பேல்) ae oa * 1° OMT 422 

சணல் ( இலட்சம் பேல்) ous one 33°0 53°9 

சர்க்கரை (இலட்சம் டன்) oe ie 562 632 
எண்ணெய் வித்துகள் (இலட்சம்டன்) .. 5140 5550 

நீர்ப்பாசனம், மின்சாரம்-- 

பெரிய, சிறிய மீர்ப்பாசனம் (மில்லியன் 

  

, ஏக்கர்) .. 50°0 69:7. 

மின்சார விசை (மில்லியன்' சலோவாட் 
- நிறுவப்பட்ட திறன்) eo a 23 3-5 

தொழில்கள் -. = 

- வரர்ப்புத் சொழித்சாகனுக்கு வேண்டிய ் 
வார்ப்பிரும்பு (இலட்சம் டன்) ene 3°5 6°6 

முழு எஃகு (இலட்சம் டன்) wes wise 998 13°7 

'சிமென்டு (இலட்சம் டன்) ove wes” 26°9 4850 

அலுமினியம் (ஆயிரம் டன்) eee ane 3°7 12% 

உரங்கள் (ஆயிரம் டன்)-- _ ? 

அம்மோனியம் சல்பேட் ர 46°3 450°0 
சூபர் பாஸ்பேட் க ழக ove 551 18050 - 

இருப்புப் பாத எஞ்சின்கள் (எண்கள்) . 30 150°0 

இயத்திரக்.கருவிகள் (ஆயீரம்) se 2 1 4°6 

திரவப் பெட்ரேரலியம் (மில்லியன் கேலன்) ற, &, 403-0 

நிலக்ல் (ஆயிரம் டன்] ais ais n. a. 375 

பருத்தி உற்பத்திப் பொருள்கள். 

நால் (மில்லியன் பவுண்டு) eos 1,179.0 1,640.0 
ஆலைத்துணி (மில்லியன் கஜம்) ave 3,718°0 |: 4,700°0 
கைத்தறி (மில்லியன் கஜம்) ... wea 810-0 1,700°0     

1 First Five Year Plan, றற, 75-7;) சில மதிப்பீடுகள் பின் திருத்தப் 
பட்டின,



  

  

கடன் சங்கங்கள் (ஆயிரம்) ae     

'பொருளாதாரத் திட்டமும் வேலையின்மையும் “Si 

இனம் 1950-51 1955-56 

சணல் உற்பத்திகள் (ஆயிரம் டன்) ze 8992-0 1,200°0- 

விவசாய இயந்திரங்கள் — ன 

விசையால் இயங்கும் குழாய்கள் (ஆயிரம்) 4௬ 343 8570 

டீசல் எஞ்சின்கள் (ஆயிரம்) 7 55 500 

சைக்கிள்கள் (ஆயிரம்) ae 101₹0 53060 

விசைச் சாராயம் (மில்லியன் காலன்) we 417. 18₹0 

போக்குவரத்து 

க்ப்பல்கள் (டன்னில்)-- 
கரைக் கப்பல்கள் (ஆயிரம் டன்) a 211°0? 315-0" 

கடல் கடக்கும் கப்பல்கள் (ஆயிரம் டன்) . .ஃ 17355 283 5 

சாலைகள்-- ர | . 

நாட்டின் நெடுஞ்சாலைகள் (ஆயிரம் மைல்) ... 119 125 

அரசாங்கச் சாலைகள் (ஆயிரம் மைல்) ose 17-6 -20°6 

கல்வி-- 
மாணவர்கள்-- 

ஆரம்பப் பள்ளிகளில் (இலட்சம்) 1511 187°9 

இளைய ஆதாரப் பள்ளிகளில் (இலட்சம்) .. 29:0 52°8 

உயர்கிலைப் பள்ளிகளில் (இலட்சம்) aes 437 57.8 

தொழில் பள்ளிகளில் (ஆயீரம்) ௦ 148 218 

மற்றத் தொழில், வாழ்க்கைத் தொழில், 
ப்யிற்கிப் பள்ளிகள் (ஆயிரம்) oa 26°7 43°6 

சுகாதாரம் 

மருத்துவ. மனைகள் (ஆயிரம் படுக்கைகள்) ம 10655 1172 

மருக்தகங்கள் (எண்ணிக்கை) 

கரங்களில் a us 1,358-0 1,615°0 
கிராமப்புறங்களில் aes aoe one 5,229°0 5,840.0 - 

7 ் ; 
yar Car pp sf harer நிறுவனங்கள்-- 

" பஞ்சாயத்துகள் (ஆயிரங்களில்) 208 55-1 691 

கூட்டுறவுச் சங்கங்கள்-- 

wae 878 1125 

  

5 ஆனால், 17ஆம் பிரிவைக் காண்க, 

இ.பொ.ட



82 ன ட இந்தியப் பொருளியல் 

  

  

    

இனம் 1950-51 | 1955-56 

விற்பனைச் சங்கங்கள் (6 ஆயிரம்) wee ses 14°7 207 

பலகோக்குச் சங்கங்கள் (ஆயிரம்) ட ட 31:5 40°5 

ஏற்றப்பாசன சங்கங்கள் (எண்ணிக்கை) . 1920 =; 5140 
கூட்டுறவுப் பண்ணைச் சங்கங்கள் (எண்ணிக்கை) 3520 9750 

மற்றவை (ஆயிரங்களில்) ட <a 2753 3558 

மொத்தம் (ஆயிரங்களில்) : vee 161°9 2115]   
1950 - 51ஆம் ஆண்டு நாட்டு வருமானமாகிய மதிப்பிடப் 

பட்ட ரூ. 9,000 கோடி, 1955-56ஆம் ஆண்டு ரூ. 10,000 கோடியாக 
(நிலைபெற்ற விலைகளில்) உயரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 

இந்த அதிகரிப்பு 11 சதவீதத்திற்கு அதிகத்தைக் குறிக்கும். 

பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் காரணமாகத் தனியார் 
துறையிலும், வர்த்தகங்களிலும் ஏற்பட்ட வேலையைக் தவிர, 

திட்டம் 35 இலட்சம் பேருக்கு வேலை தரும் என எதிர்பார்க்கப் 

பட்டது." 

  

  

  

வேலை கிடைத்த 
தொழில் ் . அதிகப் பேர்கள் 

டட (இலட்சத்தில்) 

தொழில் (சிறுபான்மைத் தொழில் உள்பட) wee 4°00 

பெரிய சீர்ப்பாசனமும், மின்சாரத் திட்டங்களும் .. 250 
விவசாயம் ல்லை exe eee 23°00 

கனிப் பொருள்கள் ... wes we 0:04 

கட்டடங்கள் (தனியானவை, பொதுவானவை) .ஃ 1:00 
சாலைகள் eee on vee 2°00 

மொத்தம் wa 32°54   
  

4, பல தலைப்புகளின்கீழ் திட்டங்கள் : 76ஆம் பக்கத்தில் 
கூறப்பட்ட பல தலைப்புகளின் கீழ்வரும் திட்டங்களைப் பற்றி 
இப்போது சுருக்கமாகப் பார்ப்போம். 

! First Five Year Plang p. 654.



பேர்ருளாதாரத் த் இட்டமும் வேலையின்மையும் 

விவசாயமும், சமுதாயநல முன்னேற்றமும் : ஒதுக்கப்பட்ட 
மொத்த ரூ. 337 கோடி. இழ்க்கண்டவாறு செலவிடப்படும் : 

  

Gs — 

விவசாயம் ஸ் ் 1979 

கரல்கடை seat (are uate Br, ure அளிப்பு. 
உள்பட) 219 

காடுகள் 10°4 
கூட்டுறவு 6°8 
மீன் பிடிக்கும் கோழில்கள் 40 
கிராமாந்தர முன்னேற்றம் << 114 
சமுதாயகலத் திட்டங்கள் 90°0 

உள்காட்டுப் பணிகள் 1550 

மொத்தம் 3574 

  

இராம மந்களிடையே கூட்டுறவையும் தன்னுதவியையும் 
வளர்க்க, விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியே சமுதாய நலத் திட்டங் 
களுக்கே மிக அதிகமாகச் செலவிடப்படுகறது என்பதைக் 
காணலாம். நில உடைமைகளின் உச்சவரம்பையும் &ழ்வரம்பை 
யும் நிர்ணயிப்பது, விவசாயிகளுக்கு. உரிமைக் காலத்தை (12017௦) 
உறுகுப்படுத் துவது; படிப்படியாக உரிமைகளை விவசாயிகளுக்கு 
மாற்றுவது போன்ற காரியங்களைப்பற்றிய நிலச் சீர்திருத்தங் 
களும் இத்திட்டத்தின் ஒரு முக்கியப் பகுதியாகும். 

போக்குவரத்தும் செய்தித் தொடர்புகளும்: இழ்வரும் 
எண்கள், போக்குவரத்து, செய்தித் கொடர்புகள்மீதான மொத்த 
முதலீடு ரூ. 557 கோடி பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டிருக்கும் 
விதத்தைக் காட்டுகிறது. 

4 ரூ. (கோடியில்) 
இருப்புப் பாதைகள் ae one 26°75 ் 

சாலைகள் wa fee 13255 
சாலைப் போக்குவரத்து ள் 4 849 
துறைமுகங்கள் ட்ப ப ese 41:9 

- கப்பல் தொழில் .. + 21°1 
படைத்துறை சாராத ஆகாயப் போக்குவரத்து oes 26°6 

தபால் தந்திகள் we one 50°0 

ஒலிபரப்பு oe 6:3 

மற்றவை eee 18 

மொத்தம் 5566   
  

1 

கேன்கள் சிறிது மாறுபடுகின்றன. 
அத்தியாயம் 16-ல் காட்டப்பட்ட தற்காலிக ஏற்பாட்டிலிருக்து இவ்
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இச் செலவின் பெரும்பகுதி இருப்புப்பரதைகளின் உடனடி. 
யான பிரச்சனைகளான புனரமைப்பு, திரும்ப கீர்மாணம் செய்தல் 

ஆயெவைகனளில் இருந்தது. இக்த முதலீடானது இருப்புப்பாதை 
களை மறுபடியும் அமைப்பதிலான கடன்களைச் சரி செய்யவும், 
பொருளாதார அமைப்பின் மற்றத் துறைகளுடைய முன்னேற்றத் 
தால் இருப்புப்பாதைப் பணிகளுக்கான 2 தலைகள் அதிகரித் ததை 
குறைந்தபட்ச சாதனங்களைக்கொண்டு சறிக்கட்டவும் உப 
யோடக்கப்பட்டது. மொத்த இருப்புப்பாைத மைல்களை அதிகறிப் 
பதைக் தவிர, எஞ்சின்களையும், பொருள்களை ஏற்றிச் செல்லக் 
கூடிய பெட்டிகளையும், பிரயாணிகள் பெட்டிகளையும், மத்தச் 
சாதனங்களையும் உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்வதற்கான 
திட்டத்தையும் அது கொண்டிருந்தது. 101ஆம் பக்கத்திலுள்ள 
அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி,, 1950-51ஆம் ஆண்டு 
மதல் 1955-6ஆம் ஆண்டுக்குள் உற்பத்தி சீழ்க் காணுமாறு 
௮ திகரிக்கவேண்டும்; எஞ்சின்்௧ள் 3-லிருந்து 150; வாகன 
வண்டிகள் 479-லிருந்து 4,380; பொருள்களை ஏற்றிச் செல்லும் 
வண்டிகள் 2,924-லிருந்து 30,000. பீரயாணிகளின் மொத்தப் 
பிரயாண மைல்கள் 1950-51-ல் 95 மில்லியனிலிருக்,த, 1955-6ஆம் 

, வருடம் 108 மில்லியனுக்கு அதிகரிக்கவேண்டும்; அதே ஆண்டு 
களில் மொத்தச் சரக்கு 91 மில்லியன் டன்னிலிருந்து 120 மில்லிய 
னுக்கு அதிகரிக்க வேண்டும். 

கப்பல் தொழிலுக்கான இலக்கு, இந்தியக் கப்பல்களின் 
மொத்த டன் 3,84,000-லிருக் து 6,00,000-க்கு ௮ திகரிக்கவேண்டும். 
சாலைகளுக்கான திட்._ம்ஏ ற்கெனவே ஆரம்பிக் கப்பட்ட சாலைகளை 
முடிக்கவும், 450 மைல்களுக்குப் புதுச் சாலைகளை அமைக்கவும், 
48 பெரிய பாலங்களையும், பெரிய எண்ணிக்கையில் சிறிய பாலங் 
களையும் கட்டவும், இப்பொழுது இருக்கும் சுமார் 2,200 மைல் 
சாலைகளை ச் சீர்படுத் தவும் ஏற்பாடு செய்தது." இப்பொழுது 
இருக்கும் ஆகாயப் போக்குவரத்துக் கம்பெனிகள் பொருளாதார 
ரீதியில் தனி அலகுகளாக (யார்(8) இயங்க முடியாது. ஆகையால் 
அவைகள் ஒரே அலகாக ஒன்றாக்கப்படவேண்டுமென அக்குழு 
யோசனை கூறியது. இப்பொழுது இருக்கும் கம்பெனிகளுக்கு 
இழப்பீடு அளிக்கவும், புது. விமானங்களை வாங்கவும் ரூ. 9-5 
கோடி திட்டத்தில் ஓ.துக்கப்பட்டது. 2,000 பேருக்குமேல் மக்கள் 
தொகையுள்ள ஒவ்வொரு கிராமத்திலும், ஓர் அஞ்சல் அலு 
வலகத்தை ஏற்படுத்தவும், பெரிய ஈகரங்களுக்குத் தொலைபேசி 
வச தியை விரிவாக்கவும் அக்குழு ரூ. 50 கோடியைத் தனியாக 
ஒதுக்கியது. 

1 Firet Five Year Plan p. 480



பொருளாதாரத் திட்டமும் வேலையின்மையும் BS 

நீர்ப்பாசனமும் மின்சாரமும் : நீர்ப்பாசனத்தின்£ழ் இருக்கும் 
நிலப்பரப்பை 50 மில்லியனிலிருக்.து 669 மில்லியன் ஏக்கர்களாக 
அதிகரிக்க எண்ணப்பட்டது. ஏற்கெனவே ஆரம்பிக்கப்பட்ட நீர்ப் 
பாசனத் இட்டங்களை முடிக்கவும், திட்ட காலத்தில் நீர்ப் 
பாசனத்தின்மீது ரூ. 401 கோடியைச்'!  செலவழிக்கவும் திட்டம் 
விரும்பியது. இத் திட்டங்கள் எப்படி. அமைக்கப்பட. வேண்டு 
மென்றால், நீர்ப்பாசனம், மின்சாரம் இவைகளின் பலன்கள் 
நிதானமாகவும் படிப்படியாகவும் சேரவேண்டும். திட்டத்தில் 
சிறு நீர்ப்பாசனத் இட்டங்களுக்கு முக்கியமாக இடமளிக்கப் 

பட்டன. இச் கறு திட்டங்களால் 10 மில்லியன் ஏக்கர்களுக்கும், 

பெரிய நடுத்தர திட்டங்களால் 69 மில்லியன் ஏக்கர்களுக்கும் 
நீர்ப்பாசன வசதிகள். அளிக்கப்படுமென எதிர்பார்க்கப்பட்டது; 

மொத்த நீர்ப்பாசன நிலப்பரப்பு 1951ஆம் ஆண்டு 16 சதவீதத்தி 

லிருந்து 1956ஆம் ஆண்டு 20 சதவீதத்திற்கு உயர்த்தப்படும். : 

“ரூ.260 கோடி முதலீட்டின் மூலம் மின்சார உற்பத்தித் 

இறனை 2-3 மில்லியன் கலோவாட்டிலிருந்து 3:5 மில்லியன் இலோ 

வாட்டிற்கு அதிகரிக்கத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. எப்பொழுதும் 

வளர்ந்துகொண்டே போகும் நகர்ப்புறங்களின் மின்சாரத் 

தேவைகளைத் தவிர, 5,000-லிருந்.து 20,000 வரை மக்கள் தொகை 

யுள்ள இராமங்களுக்கு மின்சார வச இவிரிவைத் திட்டம் கோக்க 

மாகக் கொண்டது. 

தொழில்: இந்தியா பிரதானமாக ஒரு விவசாய நாடாக 

இருப்பதால், முதலீட்டில் ஒரு பெரும் பகுதி விவசாயத்திற்கு . 

ஓதுக்கப்படுவது இயல்பானது; தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு 

76 சதவீதம் தான் (ரூ. 179 கோடி) விடப்பட்டது. தொழில் 

முன்னேற்றத்திற்கு ௮க் குழு €ழ்க்கண்ட ஆலோசனைகளை 

மூதன்மை. வரிசையாகக் கூறியது; (0 மு FEL OSG MUU 

'பண்டங்கள் உற்பத்தி செய்யும் தொழில்களான சணல், ஒட்டுப் 

பலகை முதலியவையும், நுகர்வோர் பொருள் உற்பத்தி செய்யும் 
தொழில்களான பருத்தித் துணிகள், சர்க்கரை, சோப்பு, ' வனஸ் 

பதி முதலியவையும் இப்பொழுது இருக்கும் திறனை முழுவதும் 
உபயோகப்படுத்துவ.து; (10) - முதலீடு, முதலீட்டுக்குரிய 

பண்டங்கள் உற்பத்தி செய்யும் தொழில்கள், உதாரணமாக 

இரும்பு, எஃகு, அலுமினியம், சிமெண்டு, உரங்கள், தொழிலியல் 
“இரசாயனப் பொருள்கள், இயந்திர சாதனங்கள் Bawa oar 
இறனை அதிகரித்தல்; ( tii) முதலீட்டுச் செலவு மேற்கொள்ளப் 

பட்டு ஏற்கெனவே ஆரம்பித்துள்ள தொழில் அலகுகளைமுடி.த் தல்; 
3 பெள்ளக் கட்டுப்பாடு, மற்றும் பரிசோதனை மிலையிலிருக்கும் திட்டங் 

களுக்கு ர,17 கோடி உள்பட.



86 இந்தியப் பொருளியல் 

(ர) புதுத் தொழில்களை நிறுவுதல், உதாரணமாக ஜிப்சத்தி 
லிருந்து (ஜுஸு ) கந்தகம் தயாரித்தல். ‘ 

மத்திய, மாநில அரசாங்கங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் 
தொழில் திட்டங்களுக்காக ரூ, 94 கோடியைத் திட்டம் 

ஒதுக்கியது. ஒரு புது இரும்பு, எஃகு திட்டத்திற்காக, ஆறு 
வருடங்கள்மீது பரவிய விதத்தில் ரூ. 80 கோடி ஓ.துக்கப்பட்டது, 
ஆனால், திட்டத்தின் காலவரைக்குள் ரூ. 15 கோடி. அரசாங்கத் 
தினால் செலவறழிக்கப்பட வேண்டியதாயிருந்தது; உள்நாட்டு, 
அந்நிய மூலதனங்கள் பங்கெடுத்துக்கொள்ளுவதன் மூலம், 
இன்னொரு ரூ. 15 கோடி கிடைக்கப்பெறும். ஒழுங்காக அமைக் 
கப்பட்ட 42 தொழில்களுக்கு, ௮த் தொழில்களின் பிரதிநிதிகளைக் 
கலந்து ஆலோசித்து, விவரங்கள் அடங்கிய Hos sng IS GY 
தயாரித்தது. ஐந்து ஆண்டுக் காலவரையில் தனியார் துறையில் 
ரூ. 233 கோடி. முதலீடு செய்யப்படுமென எதிர்பார்க்கப்பட்டது; 
இதில் 80 சதவீதம், முதலீடு--முதலீட்டுக்குரிய பண்டங்கள், 
உற்பத்தி செய்யும் தொழில்கள், முக்கியமாக இரும்பு, எஃகு 
திட்டங்கள், எண்ணெய்ச் சுத்தம் செய்யும் சாலைகள், சிமெண்டு, 
அலுமினியம், உரங்கள், தொழிலியல் இரசாயனப் பொருள்கள், 
விசைச் சாராயம் முதலியன உற்பத்தி செய்யும்; தொழிற்சாலைகள் 
மீது செலவழிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட து. 

1948ஆம் ஆண்டு, தொழில் கொள்கைத் தீர்மானத்தில் 
(Industrial Policy Resolution) தொழில் முன்னேற்றத்தின் 
நோக்கங்களைப் பற்றிக் கூறப்பட்டிருக்கறது. தனியார் துறையின் 
மேல் செயலுர மிக்க கட்டுப்பாட்டைச் செயலாற்ற, 19511 ஆம் 
ஆண்டு, தொழில் (முன்னேற்றம், கட்டுப்பாடு) சட்டத்தின் Bip 
[Industries (Development and Regulation) Act 19517 அனுமதி 
வழங்கும் முறை புகுத்தப்பட்டது. தொழில்கள் மூன்று பரந் த 

னங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டன: (1) அரசாங்கத்தின் சர்வாஜீனமா 
கக்கூடிய போர்க் கருவிகள் தளவாடங்கள் உற்பத்தி, அணுசக்தி, 
ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குத் திட்டங்களும் இருப்புப்பாதைகளும்; 
(1) இரும்பு, எஃகு, விமான உற்பத்தி, தொலைபேசி, குந்தி, 
கம்பியில்லாத் தந்தி, கப்பல் தொழில், கனிவகை எண்ணெய் 
முதலியன. இவைகள் அரசாங்கத்தால் கவனமாகக் கட்டுப் 
படுத்தப்படவேண்டியவை; (14) தனியார் முயற்சியால் முன் 
னேற்றமடைய வேண்டிய மற்றத் தொழில்கள். தொழில்களைக் 
கட்டுப்படுத் துவதற்காக, எந்தத் தொழில் நிறுவனமாவ து, 
திறமையாக இயங்கவில்லையானாலும், அல்லது பொது நல த்திற்கு 

1 ன் ae . ் இக்த அத்தியாயத்தின் 41 42ஆவது பிரிவுகளில் 1948, 1956ஆம் ஆண் களின் தொழிற்கொள்கைத் Sif on or adr Liu pp Guana தடட 
டுள்ளது, 42ஐயும் பார்க்க,
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விரோதமாக இயங்கினாலும், அதை அரசாங்கம் தனதாக்கிக் 

கொள்ளும் உரிமையை வைத்துக்கொண்டது. 

சிறுபான்மைத் தொழில்கள், கராமத் தொழில் முன்னேற் 

 றத்திற்காகத் இட்டம் ரூ. 30 கோடியை" ஓதுக்கிற்று; இந்தத் 

இட்டம் கைத்தறி செசவு, காதி, கராமத் தொழில்களான நெல் 

குத்தல், தாவர எண்ணெய், தீப்பெட்டி உற்பத்தி, கைத் 

தொழில்கள், பட்டு, பட்டுப்புழு வளர்த்தல், கயிறு திரி த்தல் 

முதலியவற்றைப்பற்றியதாகும். இராமத்தைத் தொழில் மய 

மாக்கும் முயற்சியில் மாற்றத்தை விளைவிக்கச் சிறுபான்மைத் 

தொழில்களின் முன்னேற்றம் இத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டது. 

தேவைகள் முன்னேறும்பொழுதும், தொழில் முறைகள் மேம்பாடு 

அடையும்பொழுதும் சாதாரணக் கைத்தொழில்கள், சிறு 

பான்மைத் தொழில்களாக வளரமுடியும். ஒருவகையில் விவ. 

சாயத் துடன் நெருங்கெ தொடர்பு கொண்டதும், மறு பக்கத்தில். 

பெருவாரித் தொழிலோடு நெருங்கிய இணக்கம் உடையதுமான 

இறமையுள்ள,பரவலான துறையை ஏ படுத்தும் நோக்கத்தோடு, 

ஏற்கெனவே இருக்கும் கிராமத் தாழில்களை ஒழுங்குபடுத்தி 

அமைக்க அரசாங்கம் உறுதியான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள 

முடிவு செய்தது. 

சமூகப் பணிகள் ? இழ்வரும் அட்டவணையில் இந்தப் பெரிய 

தலைப்பின் இழ்வரும் முக்கிய ஈடவடிக்கைகளைக் காணலாம். 

1951ஆம் ஆண்டு மிகக் கீழாக இருந்த 17:2 மொத்த எழுத் 

தறிவு சதவீதத்தை அதிகரிக்கக் கல்வித் திட்டம் அமைக்கப் 

பட்டது. ' சமூகத்தின் எல்லா நிலைகளிலும், எல்லா வகுப்பின 

ருக்கும் போதிய அளவு கல்வி வசதிகள் அளிக்க நினைத்தது? 

கிராமப் புறங்களுக்கும் நகர்ப்புறங்களுக்கும் உள்ள வேற்றுமை 
  

ர ரூ. (கோடியில்) 

கல்வி eee eos eee 169! 

"சுகாதாரம் eve aoe eee 140 

வீடு கட்டுதல் ves ewe wee ் 49 

பின் தங்கிய வகுப்பினர், தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர் 

முதலியோரின் நலன் wwe ல்ல 32 

தொழிலாளர், அவர்களுடைய நலன் vas | 7 

மறு சீரமைப்பு ட க இ 136 

மொத்தம் as 533 

  

1 தட்டம் முதலில் வெளிவக்தபீன் இந்த எண்களும், மற்ற எண்களும் 

இருத்தப்பட்டன. :
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களைக் குறைக்கவும், வீணாவதைத் தடுத்துப் போதிய தொழில் 

துறை, வாழ்க்கைத் தாமிற்கல்வி அளிக்கவும் முற்பட்டது. 

சுகாதார நலத்; 5 இட்டம் நகரங்களிலும் இராமங்களிலும், ௮இக 

மரு த்துவ மனைகள், மருந்தகங்கள் ஆகியவற், றின் பெருக்கத்தை 

யும் கிராம மன்றங்களிலிருந்து (08148) முழுப் பயி.ற்சிபெற்£ 

மருத் துவர்கள்வரை பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்களை அதிகமாக்கு 

வதையும் உள்ளடக்க இருந்தது. மருத் Bios கல்வி நிறுவனங்களை 

16 சதவீதம் (1950-51ஆம் ஆண்டு 8,600-ல் இருந்து 1955- 56ஆம் 

ஆண்டு 10,000) ௮ இகமாக்கவும், படுக்கை. எண்ணிக்கையை 

4 சதவீதம்” (1950-51ஆம் ஆண்டு 1,13,000-ல் இருக்.து 1955- 6ஆம் 

ஆண்டு 1,17,222). அதிகரிக்கவும் இட்டமிடப்பட்டது. இராம 
மக்களுக்கு வேண்டிய மருத் துவ வசஇகளை அளிக்க 700-க்கும் 

மேற்பட்ட சுகாதார அலகுகளை ர யம்6) ஏற்படுத்தினர். முன் 

னேற்றத் திட்டத்தில் உணவு ஊட்டம், குடும்பக் கட்டுபாடு, சுகா 

தாரம், சுகாதாரக் கல்வி முதலியனவும் இருந்தன; ர 

வீடு கட்டும் திட்ட்த் இல், தொழிலாளர்களுக்கான வீடுகள் 

கட்டுதல், குறைந்த செலவில்- வீடு கட்டுதல், கூட்டுறவு முறையில் 

வீடு கட்டுதல், இராமப்புற' வீடு அமைத்தல் முதலியன முக்கிய 
மாகும். மக்கள்தொகை வளர்ச்சி (33 சதவீதம்), ம இப்பிறக்கம் 
(1 சதவீதம்); ப்.துப்பித்தல் (11 சதவீதம்) முதலியவற்றை 

எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கும்பொழுது, 1951ஆம் ஆண்டு முதல் 

1961ஆம் ஆண்டுவரை, 89 மில்லியன் வீடுகள் நகர்ப்புறங்களில் 

மாத்திரம் தேவைப்படும் என மதிப்பீடு செய்யப்பெற்று, கிராமப் 

புறங்களில் மிகப்பெரிய காரியமான 54 மில்லியன் வீடுகளைத் 

திருத்திக் கட்டி, அவைககீ£க் குடியிருப்பதற்கு ஏற்றவாறு 
அமைக்க இத் திட்டம் விரும்பியது. 

தாழ் த்தப்பட்ட குடியினர், தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர், 

ம்ற்ற்ப் பின் தங்கிய வகுப்பினர் முதலியோருடைய நிலைகளில் 

முன்னேற் .ற்றம் காண, தஇண்டாமையை அகற்றுதல், குற்றச் 

சார்புள்ள மற்றப் பின்தங்கிய வகுப்புகளை மறு சிரமைப்புச் 
செய்தல், கல்வி வசதிகள் அளித் தில், உதவிச் சம்பளம் தரு தீல், 

வாழ்க்கைத் தெர்ழில் பயிற்சிக் கூடங்கள் அமைத்தல், குடிசைத் 

தொழில்களை நிறுவுதல் முதலியன கையாளப்பட்டன. 

தொழிலாளர் நலன் என்ற பொதுத் தலைப்பில் €ழ்க்கண்ட 

காரியங்களை இத் திட்டம் செய்வது என முடிவாயிற்று. 

வேலைக்குத் தகுந்த நல்ல சூழ்நிலைகளை எவ்வா று ஏற்படுத் துவது, 

தகுந்த ஊதியம், தகராறுகளைத் தீர்ப்பதற்கான ஏற்பாடு
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கள், வருங்கால வைப்புத் திட்டம் (0ரர்மேம் scheme), 
வீடு கட்டுதல், பயிற்சி அளித்தல், தொழிலாளர் சங்க 
அலுவல்கள். காடு பிரிக்கப்பட்ட பொழுது, பெருந்தொகையான 

மக்கள் அவர்கள் வீடுகளிலிரூந்து வெளியேறும்படி. கேர்ந்ததால், 

அவர்களின் மறு சீரமைப்புப் பிரச்சனையும் கவனிக்கப்பட 

வேண்டியதாயிருந்தது. 7-5 மில்லியன் இடம் பெயர்ந்த மக்கள் 

எங்காவது குடியேற்றப்பட்டு, அவர்களுக்கு வாழ்க்கை வ௪ திகள் 

அளிக்கப்படவேண்டி. இருந்தது. இப் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பது 

கூட வீடு கட்டுதல், சிறுபான்மைத் தொழில்களை நிறுவுவதில் 

உதவி அளித்தல் முதலியவைகளைச் சார்க்ததாய் இருந்தது. 

5. முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் சாதனைகள் : பொது 

வாகப் பேசுங்கால், முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் வெற்றிகள் 

இருப்திசரமானவை. திட்டக் காலவரையில் விவசாய உற்பத்தி 

20. சதவிதமும், தொழில் உழ்பத்தி 25-லிருந்து 30 சதவீதம் 

வரையும் அதிகரித்தன. மொத்த விற்பனை விலைகள் 13 சதவீதம் 

குறைந்தன; தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கைச் செலவுக் குறியீட்டு 

எண் 5 சதவீதம் குறைந்தது. 1950-51-லிருந்த காட்டு வருமான 

மான ரூ. 9,110 கோடியையும், 1952-3ஆம் ஆண்டு விலைகளின் 

அடிப்படையில் கணக்இடப்பட்ட 1955-6ஆம் ஆண்டின் காட்டு 

வருமான மதிப்பீடான ரூ. 10,800 கோடியும் ஒப்பிடும்பொழுது, 

நாட்டு வருமானம் 18 சதவீதம் அதிகரித்தது. 1955-6ஆம் 

ஆண்டின் இறுதியில் இருந்த சிறிய பண விக்கத்திற்கான 

அறிகுறிகளைத் தவிர, பணவீக்கம் இல்லை. இட்டக் காலவரையில் 

மொத்தம் மதிப்பிடப்பட்ட மூதலீடு ரூ. 3,100 கோடி ஆகும். 

நாட்டு வருமானத்தின் .. வீதமாக முதலீட்டுத் தொகையைப் 

பார்க்கும்பொழுது, 1950-51ஆம் ஆண்டு 494 சதவீதமாக 

இருந்தது. 1955-6-ல் 7:31 சதவீதமாக ஆகியுள்ளது. அதே 

ஆண்டுகளில் காட்டு வருமானத்தின் வீதமாக உள்நாட்டுச் 

சேமிப்பைப் பார்க்கும்பொழுது 4:98 சதவீதத்திலிருந்து 7:00 

சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது." 

6. முதல் திட்டத்தின் செலவு: திட்டத்தின் சரிபார்க்கப் 

பட்ட முதலீடான ரூ. 2,356 கோடிக்குப் பதிலாக, உண்மையாக 

ஆன செலவு ரூ. 2,114 கோடியாகும்; ஆகவே, ரூ. 242 கோடி 

துண்டு விழுந்தது. இது ஏன் ஏற்பட்டது என்றால் மூதல் 

இரண்டு ஆண்டுகளில், இட்டத்தின் பல அம்சங்கள் நிறை 

வேற்றப்பட முடியவில்லை. 

1 Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance 195506, 

PPe 7 and 85.7,
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64 இந்தியப் பொருளியல் 

திட்டத்தின் பிந்திய நிலைகளில் எதிர்பார்த்தபடி. செலவின் 
அளவு கணிசமான முறையில் அதிகரித்தது. முதல் ஆண்டாகிய 
1951-2-ல் மத்திய, மாநில அரசாங்கங்களுக்கு ஏற்பட்ட செலவு 
மூறையே ரூ. 129:9 கோடியும், ரூ. 129:0 கோடியும் ஆகும். 
இட்டத்தின் நான்காவது ஆண்டில் திடீரென செலவில் ஓர் 
எழுச்சி காணப்பட்டு, அந்த ஆண்டு மத்திய, மாகில அரசாங்கங் 
களுஃ்கு ஆன செலவுகள் முறையே ரூ. 303-2 கோடியும், ௬. 210:5 
கோடியும் ஆக இருந்தன. 1955-6ஆம் ஆண்டு வரவுசெலவுத் 
திட்ட மதிப்பீடுகள் மத்திய அரசாங்கத்திற்கு ரூ. 4373 
கோடியும், மாரில அரசாங்கங்களுக்கு ரூ. 3965 கோடியும் 
செலவாகக் காட்டின. 

பல தலைப்புகளின்8ம் ஆன செலவு 90ஆம் பக்கத்தில் 
காட்டப்பட்டுள்ளது.” மத்திய அரசாங்கம் சமுதாய நலத் 
திட்டங்கள், பெருவாறித் தொழில்கள், சிறுபான்மைத் 
தொழில்கள், குடிசைத் தொழில்கள், வீடு கட்டுதல், மறு 
சீரமைப்பு முதலியவற்றின்மீது செய்த செலவுகள் குறைந்தன. 
ஆனால், மாநிலங்களின் செலவில் குறிப்பிடத்தக்க குறைவு 
எதுவும் எற்படவில்லை. 

7. வளங்கள் : திட்டத்திற்குப் பணம் எவ்வாறு சேகரிக்கப் 
பட்டது என்பதை 92ஆம் பக்கத்திலுள்ள அட்டவணை காட்டு 
கிறது." 

நடைமுறை வருமானங்களின் உபரியைப் பொறுத்தவரை 
மத்திய அரசாங்கம் ரூ, 82 கோடி. அதிகமாகக் காண் பிகீஇன் ற து. 
"இதற்குக் காரணம் வரி வரவுகள் திருப் இகரமாய் இருந்ததுதான். 
வரவுகள் 1950-51ஆம் ஆண்டு ரூ. 3555 கோடியிலிருந்து, 
1955-6ஆம் ஆண்டு ரூ. 409:4 கோடிக்கு அதிகரித்ததற்குக் 
காரணம், ஆயத் தீர்வையானது 1951-2ஆம் ஆண்டு ரூ. 82°4 
கோடியிலிருந்து, 1955-6ஆம் ஆண்டு ரூ. 1234 கோடிக்கு அதிக 
மாயிற்று. ஆனால், மத்திய, மாநில அரசாங்கங்களுக்குச் சேர்த்து 
ரூ. 109 கோடி பற்றாக்குறையாக இருந்தது. 

8. விவசாயம் : விவசாய உற்பத்தியின் உயர்வுத் திட்டம் 
திட்டியவர்கள் எிர்பார்த்ததற்கு மேலாகவே இருந்தது. 

: Planning Commission, Progress Report for 1954-5 (May, 1956), p. 9, 

2 Ibide, Annexure, Statement I. 

3 Ibid., றற. 236
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1954-5ஆம் ஆண்டு மட்டும் உணவுப் பொருள்கள் உற்பத்தி 

(658 மில்லியன் டன்). 1955-6ஆம் ஆண்டின் திட்ட இலக்கான 

616 மில்லியன் 'டன்னைவிட அதிகமாக இருந்தது. இந்த அதிக 

உற்பத்தி, மொத்த ஏக்கர்களை அதிகரித்ததனாலும், முன்னேற்ற 

மடைந்த விவசாய முறைகளை மேற்கொண்டதாலும் அடையப் 

பெற்றது. திட்ட ஆரம்ப காலத்தில் உணவுப் பொருள்களின் 

விளைவின்கீழ் இருக்த 257 ஏக்கர்கள், 1954-5 ஆம் ஆண்டு 272 

மில்லியன் எக்கர்களாக அதிகமாயிற்று. அதே காலவரையில் 

வாணிபப் பயிர்கள் விளைவின் கழ் இருந்த ஏக்கர்கள் 49 

மில்லியனிலிருந்து 60 மில்லியனுக்கு உயர்ந்தது. உற்பத்திக் 

குறியீட்டெண் 1950-51ஆம் ஆண்டு 96-லும், 1955-6ஆம் 

ஆண்டு 115-லும் இருந்தது (அடிப்படை 1949-50 : 100). €ழ் 

வரும் அட்டவணை முக்கிப விவசாய இனங்களின் நிலையைக் 

காட்டுகிறது. 

    

‘ 8 சதவீத 
pee ints அதிகரிப்பு 

திட்ட இலக்கு 6 mae (அடிப்படை 

1955-6 | 3வகுடத்தின் 2 

Ait EN SRA NR NA NR 6 et மீது) 

உணவுப் பொருள்கள் 
(மில்லியன் டன்) ட 61-6 65*0 204 

எண்ணெய் வித்துகள் , 
(மில்லியன் டன்) wins 575 29 7 

கரும்பு (மில்லியன் டன்)... 6₹3 558 36 

பருத்தி (மில்லியன் பேல்) 452 4₹2 448 

சணல் (மில்லியன் பேல்)... 5°4 40 2152       
  

மொத்தம் அதிகமாயுள்ள 11:4 மில்லியன் டன் உணவுப் 
பொருள்களில், சுமார் 5-லிருக்து 6 டன் வரை நிரந்தரமான 

இலாபத்தைக் குறிக்கிறது; இதை எந்தச் சராசரி விளைச்சலுள்ள 
வருடத்திலும் எதிர்கோக்கலாம். 

£ Second Five Year Plan Drast Outline, p. 89. 

£ உணவுப் பொருள்களுக்கு அடிப்படை: வருடம் 194950; மற்றவை 
கஞக்கு 1950 - 51.
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அடுத்த அட்டவணை உணவுத் தானியங்கள், மற்ற உணவுப் 
பண்டங்கள் இவைகளின் இறக்குமதி வளர்வீதத்தில் குறைந்து 
வருவதையும், அதன் விளைவாக அந்நியச் செலாவணியில் ஏற்பட் 
டுள்ள சேமிப்பையும் காட்டுகிறது. 

1951-2 | 1952-3 | 1953-4 | 1954-5 | 1955-6 

  

  
ப் ல ர ன் 05 ழ் ரூபாய்கள் கோடியில் 252°08 | 175 | 92°66 | 115°5S6 | 62°42 குறிக்கப்படுகன்றன. 

  

தானியங்கள், பருப்பு வகைகள்; மாவு முதலியவற்றின் 
இறக்குமதியின் சரிவானது மிகச் செங்குத்தாக உள்ளது, 
அதாவது, 1951-2ஆம் ஆண்டு ரூ, 228:12 கோடியிலிருந்து, 
1955-6ஆம் ஆண்டு ரூ. 17:68 கோடிக்குச் சறிந்துவிட்டது.! ௪3 
கொடுத்திருக்கும் அட்டவணையில் காட்டியிருப்பதுபோல், இட்ட 
காலத்தின்பொழுது உணவுப் பொருள்களின் விலையும் குறைந்து 
கொண்டே வந்திருக்கிறது. (அடிப்படை 1939 : 100) £ 
  

1951 -2 | 1952 - 3 _ 1953-4 | 1954. 5 1955 - 6 

  

    398656 3576 38414 | 339°8 313-2 

  

1950-51ஆம் ஆண்டு உற்பத்தியான பருத்தி, 29:7 இலட்சம் 
பேலையும் 1955-6ஆம் ஆண்டு உற்பத்தியான பருத்தி, 42இ இ லட்சம் 
பேலையும் ஒப்பிட்டுப் .பார்க்கும்பொழுது, 42 சதவீதம் அது 

அதிகரித்துள்ளது. நீண்ட இழைப் பருத்தி விதங்களின் 
உற்பம்தி அதிகமாயிருப்பதைச் சிறப்பாகக் குறிப்பிடவேண்டும். 
இந்தியா ஏற்கெனவே 1, அங்குல நீளமுள்ள Qo pans 

சுயதேவைப் பூர்த்தியை அடைந்துவிட்டது.” சணல் உற்பத்தி 
அந்த அளவுக்கு நல்ல முறையில் அமையவில்லை; 1955-6ஆம் 
ஆண்டின் உற்பத்தி, தஇட்டத்தின் இலக்கைவிடக் குறைந்து 
இருந்தது. 1954-5ஆம் ஆண்டு சிறிது அதிகமாக உற்பத்தி 
செய்ததை 1953-4ஆம் ஆண்டோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்குங்கால் 
வரும் வருடங்களில் நிலைமை முன்னேறும் என்று நினைக்க 
இடறிருக்கிறது. கரும்பு ( வெல்லம்) உற்பத்தியும் இலக்கைவிடக் 
GO ஐந்துவிட்டது. ஆனால், எண்ணெய் வித்துகளின் உற்பத்தி 
எதிர்பார்த்த இலக்கைப் பூர்த்தி செய்தது. 

‘" Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance for the 
years 1951-2 to 195556. எண்கள் ல இனங்களுக்கு மாத்திரம் கொடுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன, 

ப Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance, 1955.6, 

Bp dtu ்
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“அட்டவணை முதல் ஐந்தாண்டுத் இட்டத்தில் 
களின் உ ற்ப த்தி உயர்வை, + ஏக்கருக்கு இவ்வளவு 

  

596 (1950-1) 805 (1953-4) 

566 (19489) 713 (1954-5) 

ஜாவர். i 305 (1948-9) 469 (1954-5) 

பருத்தி ve | 61 (1948-9) 92 (1954-5) 

  

இந்த உயர்வுக்குக் காரணம், முன்னேற்றமடைந்த விவசாய 
மூறைகள், உரங்களின் உபயோகம், பெரிய நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் 
அட்டங்கன், சாதகமான பருவக்காற்றுகள் முதலியன. 

9. நீர்ப்பாசனம் : இட்ட காலத்தில், பெரிய நடுத்தர நீர்ப் 
பாசனத்தின்்௫ம் 7 மிலியன் ஏக்கர்களும், சிறு நீர்ப்பாசனத்தின் 
இம் 10 மிலியன் ஏக்கர்களும் கொண்டுவரப்பட்டன. பெரிய பல 
நோக்குத் இட்டங்கள் மூலமும் நீர்ப்பாசனத்திற்கு முக்கியத் துவம் 
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பகீரா-நங்கல், ஹீராகுட், ஹரிக- 
தாமோதர் Usroré 5&6 (Harike-‘Damoder Valley’) ap sPuwioor 
சுமார் 22 இலட்சம் ஏக்கர்களை நீர்ப்பாசனத்தின்£ழ்க் கொண்டு 
வந்திருக்கின்றன. 

10. மின்சாரம்: இத்துறையில், நிறுவப்பட்ட மொத்தத் 
திறன். 2:3 மிலியன் கிலோ வாட்டிலிருந்து 3:4 மிலியன் கிலோ 
வாட்டிற்கு அதிகரித்திருப்பது, தலா உப!யாகம் 14 யூனிட்டுகளி 
லிருந்து 25 யூனிட்டுகளுக்கு உயர்ந்திருப்பது, மின்சார.க்தை 
ஊடடனுப்பும் வலையை (1781810188101 network) இரண்டு மடங்காக 
ஸக்சயிருப்ப து, 2,813 நகரங்களுக்கும், கிராமங்களுக்கும் மின் 
ST SOS அளித்திருப்பது போன்றவை மிக முக்கியமான சாதனை 
களாகும். 20,000ககும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகையுள்ள நகரங் 
களில் ஏறக்குறைய 95 சசவீதத்திற்கும், 5,000- இலிருக்.து 20,000 
வரை மக்கள் தொகையுள்ள நகரங்களில் 40 சதவீதத்திற்கும் 
மின்சாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கறது. தொழில்களின் மின்சார 
வளர்ச்சி 2:6 மிலியன் கலோவாட்டிலிருந்து (1950ஆம் வருடம்) 
1955ஆம் அண்டு 4-6 மிலியன் கலோவாட்டிற்கு உயர்ந்தது. நீர்ப் 
பாசனம், மின்சாரம், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு ஆ௫யெவைகள்மீது 

இ. பொ--7
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இட்டம் ஏற்பாடு செய்திருந்த ரூ. 661 கோடிக்குப் பதில், ரூ. 646. 
கோடி மொத்தத் தொகை 1951-6 அவிவ்விவில் செலவழிக்கப் 

கணி 

11. நிலச் சீர்திருத்தம்: அதன் விளைவுகள் &ழ்க்கண்ட 
வாறு சுருக்கமாகக் கூறப்படலாம்: (1) இனாம்தார்கள், ஜாகீர் 
தார்கள், ஜமீன்தார்கள் போன்ற நடுவர்கள் முன்பு, சாகுபடி 
செய்யப்பட்ட நிலப்பரப்பில், 43 சதவீதத்தை கட்டுப்படுத்திக் 
கொண்டு இருந்ததற்குப் பதிலாக, இப்பொழுது 85 சதவீதத் 
தையே கட்டுப்படுத்துகிருர்கள். (1) முதல் ஐந்தாண்டுத் 
இட்டத்தில், மொத்த உற்பத்தியின் மதிப்பில், குத்தகையின் 
Pg por Actin நான்கு அல்லது ஐந்து மடங்குக்கு மேல் 
'சென்றால் அதற்கு நியாயமான காரணம் இருக்கவேண்டும் எனக் 
கூறப்பட்டி ருக்கிறது. பல்வேறு மாறிலங்களில் இதைப் பற்றிப் 
பல வேறுபாடுகள் உள்ளன; அவைகளுள் சிலவற்றில் குத்த 
கையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான எவ்வித முய ற்சியும் இல்லை. 
இரும்பப் பெற முடியாத நிலங்களின் குத்தகைக்காரர்களை 
நிலத்தின் உரிமையாளர்களாக ஆக்குவ திலுள்ள முன்னேற்றம் 
தாமதித்துச் செல்லுகிறது. குத்தகைக்காரர்க்ளுக்கு, நிலச்சுவான் 
தாரர்களின் உரிமைகளை : வாங்கவேண்டிய வழிவகைகளைச் 
செய்தாக வேண்டியிருக்கிறது. குத்தகைக் காலவரையின் 
உறுதியைப்.பொறுத்தவரை, முன்னேற்றம் ௮திக திருப்தி அளிக் 
கிறது. (114). நில உடைமைகளின்மீது உச்சசவரம்பு விதிக்கப் 
பட்டு இருக்கிறது; ஓர் ஆளுக்கு உரிய உயர்ந்தபட்ச நிலம், 
“பொருளாதார நோக்கில் தனித்து இயங்கக்கூடிய விதத்தில், 
செளராஷ்ட் ராவில் 3 ஏக்கர் நிலத்திலிருந்து, மத்திய பாரதத்தில் 
30 ஏக்கர் நிலம்வரை என விதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. (3) ௮கேச 
மாநிலங்களில் கூட்டுப் பண்ணைமுறை மேற்கொள்ளப்பட்டு இருக் 
இறது. ஆனால், இந்த இயக்கத்திற்கு இன்னும் வேகம் வரவில்லை.” 

12. சமுதாய நல முன்னேற்றம் : திட்டக்காலத்இன் இறுதி 
யில், 1,200 சமுதாய நல முன்னேற்றத் திட்டங்களும், நாட்டு 
AN FAI Us SrGHse@x (national extension service 
blocks), 1,22,957 கிராமங்களுக்கும், 79 கோடி மக்களுக்கும் 
(இலக்கு 7:4 கோடி.) தங்களது பணியை ஆற்றின. இத் இட்டங் 
களுக்காக அரசாங்கம் ரூ. 39:9 கோடி செலவழித்தபொழுது 
மக்கள் ரொக்கமாகவும், .,பண்டங்களாகவும் ரூ. 15:3 கோடி 

1 Second Five Year Plan, pp, 189-90. 

2 Second Five Year Plan, pp, 237-8 and India 1956, p, 174.
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அளித்தனர்; இது அரசாங்கச் செலவில் 40 சதவீதமாகும். Bip 

வரும் . எண்கள் அப்பொழுது செய்யப்பட்ட பணிகளின்: 

அளவவைக் குறிக்கின்றன. ம 

  

திருப்பிப் பெறப்பட்ட மிலப்பரப்பு (ஏக்கர்களில்) ண 8,42,000 

நீர்ப்பாசனத்தின்8ழ்க் கொண்டுவரப்பட்ட க நிலப் ் 

பரப்பு (எக்சர்களில்) ee ae we 15,42,000 

கிராமப்புறங்களில் கட்டப்பட்ட கழிப்பிடங்கள் மகர். 80,000 

வெட்டப்பட்ட கிணறுகள் one 28,000 

துவக்கப்பட்ட புதுப் பள்ளிகள் vais 14,000 

துவக்கப்பட்ட முதியோர் கல்வி நிலையங்கள் see 35,000 

புதிதாகத் துவக்கப்பட்ட கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் ase .. 27,000 

சாரலை அமைத்தல் (மைல்களில்) த 5 3230ல் 

உற்பத்தி நிலையங்களும், பயிற்ரி நிலையங்களும் sis 687 

  

1953-4 ஆம் ஆண்டு, 20:2 சதவீத மக்கள் கூட்டுறவு இயக்கத் 

தின் பணிகளைப் பெற்றனர். எல்லாவிதக் கூட்டுறவுச் சங்கங்களும், 
1950- “51-ஆம் ஆண்டு 1,62,000-த் இலிருக்.து, 1953-4.ஆம் ஆண்டு 

1,98,598-க்கு உயர்ந்தது. இவைகளின் மொத்த கடைமுறை முதல் 

ரூ. 35179 கோடியாகும். கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் வளங்களிலும், 

விதங்களிலும், எண்ணிக்கையிலும் இத்தகைய முன்னேற்றம் 

காணப்பட்டாலும், முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் விரிவான 
கூட்டுறவு அமைப்பிற்கு அடித்தள த்ை குத்தான் காட்டியது எனக் 

கூறவேண்டும். விவசாயக் கடன்களுக்கான இலக்குகள் இன்னும் 

நிறைவே ற்றப்படவில்லை; பொதுவாகச் சங்கங்களில் தங்கள் 

பல்வேறு பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற முடியவில்லை. கிராமக்கடன் 
ம திப்பிட்டுக்குழுவின் (Rural Credit Survey Committee) பரிந் 
துரைகளுக்கு ஏற்ப, இந்திய அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப் 
பட்ட நடவடிக்கைகள், முதல் ஐந்தாண்டுத் இட்டக் காலத்தில் 

மிக முக்கியத் துவம் வாய்ந்தவை ஆகும். இப்பொழுது வந்திருக்கும், 

ys இந்திய அரசாங்கப் பாங்கின் (51846 மீகா ௦710௨) மூல 
மாகக் கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்குத் தாராள நிதி உதவி அளிக்கப் 
பட இருக்கிறது. இதைத் தவிர, நாட்டுக் கூட்டுறவு முன்னேற்றப் 
பண்டகசாலைக் குழு (National Co-operative Development and 

Warehousing Board) ஒன்று, இரண்டு நிதிகளுடன் அமைக்கப் 
பட்டது: முன்னேற்ற நிதி, பண்டகசாலை நிதி இவைகள் மூல 

மாகத்திரும்பப் பெறக்கூடிய தும், திரும்பப் பெறக்கூடாததுமான 
ரூ.30 கோடி. நிதிய சவிகள் இக் குழுவிற்கு கொடுக்கப்பட்டு 

1 60006 971௭௨ Year Plan, pp. 237-8, and India 1956, p. 174. |
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இருக்கின்றன. இந்த இரு நிதிகளும் மாரில அரசாங்கங்கள், 
பங்கு மூதல்கள் எடுப்பதன் மூலம் சங்கங்களின் விற்பனை, 

உபயோகத்திற்குத் தயாராக்கும் வழிகள் முதலியவற்றில் பங்கு 
எடுக்கவும், கம்பெனிகள் சங்கிலித் தொடர் போன்ற பண்டக 

சாலைகளை ஏற்படுத்த உதவி செய்யவும் முடிந்தது. இவற்றின் 

விளைவு விஞ்ஞான அடிப்படையில் பொருள்களை ஒழுங்காகச் 

சேமித்து வைப்பது மாத்திரமன்று; தானிய விற்பனைச் சந்தைக் 

குப் பண வசதி அளிப்பதும், விவசாய உண்டியல்களுக்குச் 

சந்தையை ஏற்படுத்துவதும் இதன் விளைவுகளே ஆகும். 

18. தொழில்கள் : திட்டத்தின்பொழுது தொழில் முன் 

னேற்றம், 1948ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பாராளுமன்றத்தால் 

நிறைவேற்றப்பட்ட தொழில் கோட்பாட்டுத் தீர்மானத்தினால் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. 1952ஆம் ஆண்டு செயலுக்கு வக்த 

தொழில் (முன்னேற்றக் கட்டுப்பாடு) சட்டம், தொழில்களுக்கான 

மத்திய ஆலோசனைக் குழுவையும், அனுமதிகள் வழங்கும் குழு 
ஒன்றையும் ஏற்படுத்தியது. அதன் நோக்கம் தொழில் முன்னேற் 

றத்தை விரும்பத்தகுந்த விதங்களில் செலுத்துவது ஆகும். 
1953ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 2,409 தொழில் நிறுவனங்கள் 
பதிவு செய்யப்பட்டன். அதே வருடத்தில் அனுமதி வழங்கும் 
குழு 251 விண்ணப்பங்களை ஆராய்ந்தது. இந்த விண்ணப்பங்கள் 

புதிய நிறுவனங்களை அமைப்பது, ஏற்கெனவே இருக்கும் 
நிறுவனங்களை விரிவாக்குவது முதலியவைகளைப் பற்றிய தாகும். 
தொழில் உற்பத்தியின் பொதுக்குறியீட்டெண், 1954ஆம் ஆண்டு 
112:9 ஆக இருந்தது. 1955ஆம் ஆண்டு 121:9 ஆக மாநிற்று; 
1956ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம், மாதங்களிலெல்லாம் மிக 
அதிகமான 1365 குறியீட்டு எண்ணை அடைந்தது. பொதுத் 
துறையிலும், தனியார் துறையிலும் உண்மையான முதலீடு 
எதிர்ப்பார்க்கப்பட்டதற்கும் 8ழாக இருந்தது; எஃகு உற்பத்தி 

யின் மோன நிலை மிக முக்கியமான குறைபாடு ஆகும்; முதற் 

கருவிப் பொருள்கள் துறையின் முன்னேற்றம் நாட்டின். 
தேவைகளுக்குப் பின் தங்கியதாய் இருந்தது. 

1 Poserve Bank of Indiag Report on Currency and Finance, 1955.6, 
p.13. ட ப 3 ர ன்
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ஏற்வரும் அட்டவணை முக்கியத் தொழில்களின் .நிலையைக் 

  

  

  

குறிக்கிறது." 

வுல ததன் | ஆண்டு உற்பத்தி' 

eee 1955-6 a 1955-6 ‘cn 
இலக்கு] மிறை | இலக்கு| நிறை 

வேற்றம் வேற்றம் 

முழு எஃகு (ஆயிரம் டன்) வு 1,550} 1,300] 1,280] 1,300 

அலுமினியப் பாளங்கள் (டன்) ... | 20,0001 7,500 12,000} 7,500 
மெண்ட் (ஆயிரம் டன்) aaa 5,306 |: 5,100 4,800 4,300 

ரயான் இழை (மிலியன் பவுண்டு) 22 28 22 16 

பெட்ரோவீயம் சுத்தம் செய்தல் 3 
(ஆயிரம் டன்) sie 2,000 3,200 is 3,600 

i காகித அட்டை (ஆபிரம் அரு 290 20 0 

இருப்புப்பாதை உருள் 
கலங்கள் 

எஞ்சின்கள் 9 150 170 150 175 

பிரயாணிகள் பெட்டிகள் ave 4,380 1,200 4,380 950 

a As ele a ae 30,000 | 14,000 | 30,000 | 12,000 

பருத்தித் துணிகள்-- 

நூல் (மிலியன் பவுண்டு) w» | 1,722| 1,775 | 1,640] 1,600 

ஆலைத் துணி (மிலியன் கஜம்) .. | 4,779! 4,922) 4,700] 5,200 

பருத்தி இயக்திரங்கள்-- 

கோதும் (0௧0102) இயக்திரங்கள் 600 792 600 690 

நூற்கும் வளைச் சட்டங்கள் ட் ees 800: 7,212 700 880 

தறிகள் .. | 8,000] 5,0001 6,000| 2,900 

டீசல் இயச்திரங்கள் we | 39,725 | 21,000} 50,000] 10,000 

தானாக இயங்கும் வாகனங்கள் .. | 30,000 | 35,000! 30,000 | 25,000 
சைக்கிள் | 5:30,000 | 5,50,000 ' 5,30,000 | 5,00,000 

i           

1 First Five Year Plan, pp. 446-50, Second Five Year Plan Draft 
Outline, p. 109, and Secend Five Year Plan, pp. 58-618
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மிறுவப்பட் ; த வருடத் இறன் | ஆண்டு உற்பத்தி 

Gara 1955-6 1955-6 
1953-6 | எமை! 155576 | ண்மை 

இலக்கு | நிறை | இலக்கு| நிறை 
வேற்றம் வேற்றம் 

” மின்சார மோட்டார்கள் (ஆயிரம் 2 
- குதிரைச் சக்தி), ove 300 377 320 240 

டிரான்ஸ்பார்மர்கள் (ஆயிரம் 
KVA) ees 485. 550 450 540 

தொ.ழிலியல் இரசாயனப் பொருள் 
் கள் 

: கந்தக அமிலம் (ஆயிரம் டன்) ... 221 268 200 170 

சலவைச் சோடா (ஆயிரம் டன்) 86 90 78 80 

" சோடாக் காரம் (ஆயிரம் டன்) .. 37 46 33 36 

உரங்கள்-- 

அம்மோனியம் சல்பேட் (ஆயிரம் 
டன்) ன 481 426 | 450 | 380 

“Gud unvGuc (gy Ler) .. 209 228 | 180 120 

சர்க்கரை (ஆயிரம் டன்) உ 1550 | 1,750 : 1,500 | 1,650 

சணல் உற்பத்திகள் (ஆயிரம் க 
உள்) ooo 1,200 1,200 1,200 1,000 

  

அட்டவணையிலிருந்து, சிமெண்ட், சர்க்கரை, துணி, துணி 

உற்பத்தி இயந்திரங்கள், தொழிலியல் இரசாயனப் பொருள்கள் 
புதுத்தொழில்கள்,--சைக்கிள்கள், புரான்ஸ்பார்மர்கள் முதலிய 

வைகளின் முன்னேற்றம் திருப்திகரமாய் இருப்பதையும் Aw 

முக்கியத் தோழில்களான உரங்கள், சணல் முதலியன பின் 

தங்கிவிட்டதையும் காம் அறிந்துதெகள்ளமுடியும்.
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1951-6ஆம் ஆண்டு, தொழில் துறையில் மிச முக்கிய நிகழ்ச்சி, 
மூன்று எண்ணெய் சுத்தம் செய்யும் தொழிற்சாலைகளை நிறுவிய 
தாகும் (இரண்டு பம்பாயிலும், ஓன்று விசாகபட்டினத்திலும்). 
சல முக்கியக் கனிப்பொருள்களின் முன்னேற்றம் சிறப்பாகக் 
குறிப்பிட. வேண்டியதாகும்; உதாரணமாக மைக்காவைவிட, 
மாங்கனீசத்தின். உற்பத்தி இரு மடங்காக இஇருந்தது. 
மாக்னசைட்டும், ஈயமும் 50 சதவீதத்இற்குமேல் அதிகரித்தன. 
பொறியியல், மின்சாரத் தொழில்கள் பகுதி இட்ட காலத்திலும், 
உற்பத்தியிலும் செயலாற்றும் எல்லையிலும் ஈல்ல முன்னேற்றம் 
கண்டன. இயந்திர சாதனங்கள் தொழிலில் உற்பத் இ,1954 ஆம் 
ஆண்டு 1,500 இயந்திரங்களிலிருந்து, 1955ஆம் ஆண்டு 
1,800 இயந்திரங்களாக அதிகமாயிற்று. : அன்றாட வாழ்க்கைக் 
குத் தேவையான பொருள்களான சோப்பு, உப்பு, இப்பெட்டி 
முதலியவற்றின் உற்பத்தியும் கணிசமாக அதிகரித்தது. பொதுத் 
துறையில் கீழ்வரும் நிறுவனங்கள் முககயமானவைகளாகக் கூறப் 
படவேண்டும் : (1) சந்திரி இரசாயன உர உற்பத்திச் சாலை 
லிமிடெட் 1955ஆம் ஆண்டு 3,21,000 டன் அம்மோனியம் சல்பேட் 
உற்பத்தி செய்ததன் மூலம் இலக்கு மீறப்பட்டது. (ம) ஹிந்துஸ் 
தான் தந்திக் கம்பி வடங்கள் லிமிடெட் (11100081௧0 லே்1% 14. ) 
1955-6ஆம். ஆண்டின் இலக்கு 470 மைல்களாக இருக்க, 
உண்மையில் மஇப்பிடப்பட்ட உற்பத்தி 510 மைல்களாக 
இருந்தது. (14) ஹிந்துஸ்தான் இயந்திரச் சாதனங்கள் லிமிடெட் 
(Hindustan Machine Tools Limited) 1954ஆம். ஆண்டு 8114 
வேகமான லேத்தின் (1811) உட்பகுதிகளை உற்பத்தி செய்ய 
ஆரம்பித்தது. . (11) ஹிக்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் தொழிற்சாலை 
லிமிடெட் (111ம்ர5(8ற 5பழ்றரகாம் 1 மார்கம்) 1956ஆம் ஆண்டு வரை 

பலவிதங்களிலும் அளவுகளிலும் கடலில் செல்லக்கூடிய 15 
வகைக் கப்பல்களைக் கட்டியிருக்கிறது. (9) ஹிந்துஸ்தான் பூச்டி 
UGS HE Frey IO... (Hindustan Insecticides Ltd.) 1956-7-9h 
ஆண்டு தினந்தோறும் 2 டன் பூச்சி (கொல்லும்) மருந்தை உற் 
பத்தி செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. (ம) ஹிந்துஸ்தான் 
ஆண்டிபையாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் (11க்டரகற. கீறட்ர்றர்௦01௦ 148) 
1955-36ஆம் ஆண்டு 9 மிலியன் மெகா யூனிட்டுகளை (628 மார்(6) 
உற்பத்தி செய்தது; வெகு சீக்கிரத்தில் பிசில்லின் (bicillin), 
svOt_OsiCimronwAer (streptomycin) ap sPWarpomp opus தி 
செய்யும். (7) சித்தரஞ்சன் எஞ்சின் தொழிற்சாலை, பெரம்பூர் 
இணைப்புப் பெட்டித் தொழிற்சாலை (1மதக1 Coach Factory at 
வாம்மா) நாகன் பவுண்டரி லிமிடெட் (1484 Foundry Ltd.,), 
மத்திய பிரதேசத்திலுள்ள செய் தித்தாள் உற்பத்திச் சாலை 
முதலியன இட்ட காலத்தில் துவக்கப்பட்ட. வெர்.ரிகரமான இல
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அரசாங்கத் தொழில்கள் ஏற்கெனவே இருக்கும் இரு கிறுவனங் 

களான தேசீயக் கருவிகள் டி தாழி ற்சாலையும் (14471௦1௨1 18170” 

.ments Factory), ஹிந்துஸ்தான் விமானத் ௦ தாழி ற்சாலை 

eN@tw_Gub (Hindustan Aircraft Ltd.) Gugyb aerré sor. 

முதல் ஐந்தாண்டுத் இட்ட காலவரையில் அரசாங்கம், பல 

அளவுகளில் உள்ள தொழில்களுக்கு மூலதனம் வழங்க, பல 

ஏ.ற்பாடுகளைச் செய்தது. சிறுபான்மைத் தொழில்களின் தேதேவை 

களைப். பூர்த்தி செய்ய, ே தசியச் சிறு தொழில்கள் கூட்டுக் 

கழகத்ை தயும். (National Small Industries Corporation ), நான்கு 

வட்டாரச் ஏறுதொழில் பணி நிறுவனங்களையும் அரசாங்கம் - 

ஏற்படுத்தியது. 1955ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ௮க் 
கூட்டுக் கழகம், இயந்திரங்கள், சாதனங்கள், இவைகளைத் 
தவணைகளில் சுலபமாக வாங்கும் திட்டத்தைப் புகுத்தியது. 
நடுத்தரத் தொழில்களுக்கு, மூலதனம் முன்னால் கொடுப் 
பதற்குப் பன்னிரண்டு மாநிலங்களில்; OBE கூட்டுக் கழகங்கள். 
(Finance Corporations) அமைக்கப்பட்டன. ௮க் கூட்டுக் கழகங் 
கள், BONE கடன்களாக ரூ. 5 இலட்சம்வரை கொடுக்கின் றன; 
1956ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாத இறுதியில் அவைகள் கொடுத்த 
மொத்த முன்பணம். ரூ. 27582 இலட்சம்.* பெரிய தொழில் 
களுக்கு அரசாங்கம், இந்தியத் தொழில் நிதிக் கூட்டுக் 
கழகத்தின் (1௩00841181 171௦8106 (01001211௦1 ௦8 1௩01௨) மூலமாகப் 
பொருளாதார உதவி அளிக்கிறது. 1955-6ஆம் ஆண்டு, கடன் 
களும், முன் அளித்த தொகையுமாகச் சேர்ந்து ரூ. 1,401 இலட்சம் 
இருந்தது. இந்தியத் தொழிற்கடன், முதலீடு கூட்டுக் குழு 
(The Industrial Credit and Investment Corporation of India) 

1955ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பதிவு செய்யப்பட்டது; இது 
தனியார் துறையிலுள்ள தொழில்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும், ரூ. 5 
இலட்சத்திலிருந்து, ரூ. 1 கோடி. வரை உதவி செய்யலாம். 
1955ஆம் ஆண்டு இறுதியில் இது பல. கொலாகைளுல்கு ரூ. 43 
இலட்சம் கொடுத்திருக்கிற து. 

1954ஆம் ஆண்டு, தேயத் தொழில் மூன்னேற்றக் கூட்டுக் 
Gea: (National Industrial Development Corporation ) 
ட தாழில்களின் வளர்ச்சியைத் துரிதப்படுத்துவதற்கு ஏற்படுத் 
தியது. அக் கூட்டுக் குழு, தொழில் செய்யக்கூடிய உதவிகளைப் 
பற்றியும் தனியார் கூட்டுறவுடன் திட்டங்களை நிறைவேற்று 
வதைப்பற்றியும் ஆராயத் துவங்கிய து. 

14, சிறுபான்மை, கிராமத் தொழில்கள் : அத்தியாயம் 7-ல் 
கூறப்பட்டபடி சிறுபான்மைக் கிராமத் தொழில்களின் 

1 a Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance, 1955-6, 
ps 178 ,
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முன்னேற்றம்,ஏழு வட்டாரக் குழுக்களின்கழ் இருக்கின்றன.கா தி . 
உற்பத்தி 1950-51ஆம் ஆண்டு ரூ. 1:3 கோடி பெறுமான அளவி 
லிருந்து, 1955-6ஆம் ஆண்டு 34 மிலியன் சதுர கெஜம், அதாவது 
ரூ. 5 கோடி பெறுமான அளவிற்கு உயர்ந்தது; நூற்போரின் 
எண்ணிக்கை 1952-3-ல் 3-5 இலட்சமாக உயர்ந்தது; கைத்தறி 
உற்பத்தி, 1951ஆம் ஆண்டு 843 மிலியன் கெஜத்திலிருந்து, 
1955-6ஆம் ஆண்டு 1,450 பிலியன் கெஜமாக ஆனது; 1955-6ஆம் 
ஆண்டின் இலக்கு 1,700 கெஜம் ஆகும். கைத்தறித் துணிக்குழு 
(Handloom Board), கெசவாளர்களைக் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் 
அங்கத்தினர்களாகச் செய்வதற்காக முன்பணம் கொடுத்ததன் 
மூலம், 1954-5ஆம் ஆண்டு 838 இலட்சம் மகெசவாளர்கள் 
கூட்டுறவு இயக்கத்தில் சேர்க்கப்பட்டார்கள். அது ஏற்றுமதி 
விற்பனைக்காக ஒரு நிறுவனத்தையும், (அண்டை நாடுகள் 
பலவற்றில் விற்பனை அலுவலர்கள் இருக்கின்றனர்). அகில 
இந்தியக் கைத்தறித்: துணி விற்பனை சங்கத்தையும் (All India 
Handloom Fabrics Marketing 5௦01) ஏற்படுத்தியது. பட்டை 
(8111) ஈல்ல நிலையில் உற்பத்தி செய்யவும், சோதிக்கவும் நிலையங் 
களைக் கல்கத்தாவிலும், பெங்களூரிலும் அமைத்ததும் இத் 
துறையிலுள்ளோர் இந்தியாவிலும், ஜப்பானிலும் சிறந்த பயிற்சி 
பெற ஏற்பாடுகள் செய்ததும் ௮௧ குழுவின் சாதனைகளாகும். 

கயிறு உற்பத்திக் குழு, கேரளாவில் கூட்டுறவுக் கயிறு 
உற்பத்திச் சங்கங்களுக்கு உதவி புரிந்துள்ளது. அதன் முயற்சி 

- களால், 119. துவக்கக் . கூட்டுறவுச் . சங்கங்களும், 24 உமி 
கூட்டுறவுச் சங்கங்களும், 2 மத்திய கயிறு விற்பனைச் சங்கங் 
களும் எற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

15. இருப்புப்பாதைகள் ண: முதல் ஐந்தாண்டுத் இட்ட 
காலத்தில் இருப்புப்பாதைகள் ரூ. 432 கோடியை மறு Francs 
புக்கும், மற்ற அதிகரிப்புகளுக்குமாகச் செலவழித்துள்ளன; 
அவைகளின் இலக்கு ரூ. 400 கோடிதான்." 380 மைல்களுக்குப் 
புது இருப்புப்பாதைகள் போடப்பட்டன; கீழ்வரும் இருப்புப் 
பாதைகளில் வேலை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது; (1) சம்பர- 
கோர்பா நிலக்கரிச் சுரங்கங்கள் (Champa-Korba Coalfields ), 
ம்) கொய்லான்-எர்ணாகுளம்் (10-வது, (iii) 
arom or-aniaGsre) (Khandwa-Hingoli), (iv) கோப்-கோட் 
Gamer (Gop-Kotkola). ஈம் காட்டில் உற்பத்தி ஆகும் இருப்புப் 

் தடைமுறைத் தேய்மானத்திற்காக ௫. 130 கோடியும் உள்ளடங்கியது, 
(Second Five Year Pian, p. 461.) 

2 1956ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் HT HIS SIUM ALL gH.
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பாதைகள், சாமான் ஏற்றிச் செல்லும் பெட்டிகள் முதலியவை 
ஆண்டுதோறும் ஏற்படும் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யக் 
கூடியவையாக இருக்கின்றன; எஞ்சின்௧களைப் பொறுத்தவரை, 
வெகு உக்கிரமாக நாம் சுய தேவைப் பூர்த்தியை அடைந்து 
விடுவோம். நிர்வாகத் திறன், புகை வண்டிகள் குறிப்பிட்ட 

காலத்தில் செல்லுதல், பிரயாணிகளுக்கான வசதிகள் (குறிப் 
பாக மூன்றாம் வகுப்புப் பிரயாணிகள்) முதலியவற்றில் நல்ல 

முன்னேற்றம் இருக்கிறது. 

16. சாலைகள்: இட்ட காலத்தில் 97,000 மைல் சரஃ௯க்கல் 
சாலைகளுடன், 10,000 மைல் புதிதாக மேற்பரப்பு அமைக்கப் 
பட்ட சாலைகள் போடப்பட்டன; 1,47,000 மைல் கல் பாவப்படாத 
சாலைகளுடன், 20,000 மைல் £ழ்ரகச் சாலைகளும் போடப்பட்டன. 
மேலும், தொடர்பு இல்லாத இடங்களில் 640 மைல்களுக்குச் 
சாலையும், 40 பெரிய பாலங்களும் .மத்திய அரசாங்கத்தினால் 
நாட்டுப் பெருஞ்சாலை அமைப்புடன் கட்டப்பட்டு இருக்கின்றன. 

.. 17. கப்பல் கட்டும் தொழில்: இழ்வரும் அட்டவணை முதல் 
ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் அதிகமாயிருக்கும் மொத்த டன்னைக் 

குறிக்கிறது.! 
  

திட்டத்திற்கு) திட்டத்தின் 
முன் 

  

முடிவில் 

கரையோரத்திற்கும் அதற்குச் சமீபமானதும் ... 2,17,2022 3,12,202 

கடல் தாண்டுவது sve 1,73,505 2,83,505 
குறிப்பிட்ட வழி இல்லாதவை eee — _ 
Lagat ser ் wee — 5,000 

காப்பாற்றி இழுத்துச் செல்லஓுபவை aes — = 

    மொக்தம் .. 390,707 6,00,707     

கப்பல் தொழிலுக்காக ஓதுக்கப்பட்ட செலவும், உண்மை 
யான செலவும் இட்டத்தின்படியே இருந்தன. இப்பொழுது 
கரையோர வர்த்தகத்தில் 100 சதவீதமும், அண்டை நாடுகளுடன் 
வர்த்தகத்தில் 40 சதவீதமும், தூர நாடுகளுடன் வர்த்தகத்தில் 
5 சதவீதமும் இந்தியக் கப்பல்களால் நடைபெறுகின்றன. கடல் 

1 Second Five Year Plan, p. 481. 

இத்த மதிப்பீடு, 80ஆம் பக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள் : 
வணையின் இருத்தமாகும் ரன அட.
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கடந்த வாணிகத்தில் ஆறு வழிகள் இந்தியக் கப்பல்களால்: கடை 

பெறுகின்றன; நான்கு வழிகளில் அவைகள் சரக்கையும், மீதி 

“இருக்கும் இரண்டு வழிகளில் அவை பிரயாணிகள், சரக்கு 

இரண்டையும் ஏற்றிச் செல்லுகின்றன. 

18. துறைமுகங்கள் : நாட்டின் ஆறாவது துறைமுகமாக 

கந்தலாத் துறைமுகம் சேர்க்கப்பட்டது, மொத்தம் சரக்கேற்றும் 

- இறனை 20 மிலியன் டன்னிலிருந்து 25 மிலியன் டன்னிற்கு அதிக 

மாக்கிற்று. பெரிய எண்ணெய் டாங்கர்களைக்கூடத் தன்னிடம் 

கொள்ளும்படியாகப் பம்பாய்த் துை றமுகத்தில் ஓர் எண்ணெய் 

நிலையம் கட்டப்பட்டிருக்கிற து. கொச்சியில் நிலக்கரி, எண்ணெய் 

இறக்கும் று துறைமுகமும், கல்கத்தாவில் 4,000 பணியாட் 

களுக்கான பெரிய குடியிருப்பும் திட்ட காலத்தின் சில சாதனை: 

களாகும். 

19. சிவில் விமானப் போக்குவரத்து : இந்திய விமானக் 

FLAS GU (Indian Airlines Corporation) இப்பொழுது 

மார் 100 விமானங்களை உடையதாய் இருக்கிறது. அது அகேக 

மாக எல்லா முக்கிய நகரங்களையும் இணைக்கிறது. அவை 

செல்லும் வழிகளின் மொத்த தூரம் 23,483 மைல்களாகும். 

௨0. தபால் பணிகள் :; இட்ட இலக்கான, 10,000 புதுத் 

தபால் நிலையங்கள், சிறிது அதிகமாகவே கிறைவேற்றப்பட்டன; 

தபால் நிலையங்களின் தொகை 36,000-த் இலிரும்.து, 54,900-%கு 

. அதிகரித்துள்ளது. இரண்டு மைல் எல்லைக்குள் இருக்கும் 

எல்லாக். இராமத் தொகுதிக்கும், அத் “தொகுதஇயில், 2,000 

மக்கள் தொகை இருப்பின், அதற்கு ஒரு கபால் நிலையம் உண்டு; 

இட்டகாலத்தில் 1,800 இராமத் தபால் நிலையங்கள் இறக்கப் 

பட்டன. ஆறு பெரிய நகரங்களில் சுற்றி வரும் தபால் நிலையங்கள் 

(mobile post ௦௦௯). பணியாற்றுகின்றன; - உள்நாட்டு 

விமானத் தபால் பணி இந்தியாவின் எல்லா முக்கிய நகரங் 

களையும் இணைக்கிறது. இட்ட காலத்தில் தந்தி நிலையங்கள் 

1,320லிருந்து 4,912 ஆக ஆயின. தொலைபேசிகளின் எண்ணிக்கை 

1,68,000-த் திலிருக்.து 2,70,000 ஆக ஆயிற்று. தொலை பேயின் 

539 பாகங்களில், 537 பாகங்கள் இப்பொழுது இக் தியாவிலேயே 

செய்யப்படுகின்றன. கம்பியில்லாத் தந்தி தொலைபேசிச் 

சுற்றுக்கள் இப்பொழுது 17 நாடுகளில் ஏ.ற்படுத்தப்பட்டிருக் 

கின்றன. 

௨1. கல்வி; கல்வித் துறையில் ரூ. 1615 கோடி. மொத்தச் 

செலவிற்குப் பின் (இட்ட மொத்த முதலீட்டில் 95 சதவீதம்) 

கணிசமான அளவில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. பின் 

வரும் எண்கள் இம் முன்னேற்றத்தின் அளவைக் குறிர்கின்றன.' 

1 gecond Five Year Plan, pp» 50102,
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1950-51 1 1955-6 

பல்வேறு வயதின் தொகுதியில் இருக் 
கும் கழக்தைகளுக்குப் பள்ளி a 
வசதிகள் 

6-11 eee 1,86,80,000 2,48,12,000 
142 சதவீதம்) (51. சதவீதம்) 

11-14 ons 33,70,000 50,95,000 
(1359 சதவீதம்) (19°2 சதவீதம்) 

14-17 eee 14,50,000 23,03,000 
(6°4 ¢gef gb) (94 சதவீதம்) 

நிறுவனங்கள் £ 

முதல். நிலை / ஏறிய ஆதாரப் ‘ 
பள்ளிகள் ae 2,09,671 2,74,038 

சிறிய ஆதாரப் பள்ளிகள் ose 1,400 8,360 

மத்தியமேல் ஆதாரப் பள்ளிகள் 13,596 19,270 

மேல் ஆதாரப் பள்ளிகள் avs 351 1,645 

உயர்நிலை!உயர்ரிலை இடைத்தரப் 
பள்ளிகள் eee 7,228 10,600 

பல கோசக்குப் பள்ளிகள் ட _ 250 

உயர்நிலைப் பள்ளிகள் உயர் 
சிலை இடைத்தரப் பள்ளிகளாக ் 

் உயர்த்தப்பட்டவை one வை 47 

சர்வகலாசாலைகள் aes 26 31 

பொறியியல் £ 

ப்ளமா, பட்டம் தரும் கிறுவனக். 
தன் க ன் 105 128 
பட்டதாரிகளும், டிப்ளமா எத்த 
ணும். 3,846 6,560 

பொறி நுட்பத்துறை (1௦௦௦1௦) 

டிப்ளமா, பட்டம் தரும் கிறுவ 
னங்கள் ல 61 61 

பட்டதாரிகளும், "டிப்ளமா பெற்ற 
வர்களும் eee 830     1,130 
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. 22.. சுகாதாரம்: இழ்வரும் அட்டவணையில் முதல் இட்ட 
காலத்தின் முன்னேற்றம் காட்டப்பட்டுள்ள.து.! 

  

  

1950-51 19556 

மருத்துவ நிறுவனங்கள் 8,600 10;000 

படுக்கைகளின் எண்ணிக்கை... 1,13,000 1,25,000 

மருத்துவக் கல்லூரிகள் vee 30 42 

ண்டுதோறும் சேர்க்கப்படும் 
rena ae 2,500 3,500 

மருத்துவர்கள் ws | 59,000 70,000 

சரீஸ்கள் (கணை காஸ்களும், மருத் 
துவப் QGuera@e5b (midwives) ் 
உள்பட கு 17,000 22,000 

மருத்துவப் பெண்கள் (மர்ர்768) 4 . 18,000 26,000 

சுகாதாரப் பார்வையாளர்கள் ave 600 800 

siq@v = dais and dais eae 4,000 6,000 

சுகாதார. உதவி அலுவலர்களும் 
சுகாதார மேற்பார்வையாளர் 
களும் ச 3,500 _ 4,000     
  

ஓர் ஆயிரத்திற்கு இறப்பு. வீதம் 16:1லிருந்.து. 134565 
குறைந்திருக்கிறது; குழந்தைகளின் இறப்பு வீதம் 1950ஆம் 
ஆண்டு 127லிருக்து, 1952ஆம் ஆண்டு 116ககுத் குறைக்திருக் 
கிறது; சராசரி வாழ்க்கைக் காலம், 1946ஆம் ஆண்டு 27லிருந்.து, 
1954ஆம் ஆண்டு 32-க்கு அதிகமாகி இருக்கிறது. 

28. தொழிலாளர் : தொழிலாளர்களுக்குத் இட்டம் கணிச 
மான நலன்களைக் கொடுத்தது. €6ம கொடுக்கப்பட்டுள்ள 
அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளபமி, அகேகமாக எல்லா 

1 Second Five Year Plan, pp, 534-538,
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மாநிலங்களிலும் 'தொழிலாளர்களின் வருடாந்தர சராசரிச் 
ஊதியத்தில் உயர்வு இருந்தது; இந்த உயர்வு ரூ. 2004௬க் 
குறைவாக ஊதியம் பெறுவோர்க்கு இருந்தது." 

  

  

    

1951 1953 

பீகார் sen ws |. Ge 1,240 8 Ge 1,473:0 

பம்பாய் wire வ 1,270 5 1,346:4 

சென்னை ட க 649... 8047 

உத்தரப் பிரதேசம் : ns 96004 1,019°3 

டெல்லி ப a 1,292°6 1,311°6 

மேற்கு வங்காளம் ண 94273 9035 

குறியீட்டு எண் காட்டு Geils. உண்மை ஊதியங்கள் 
(Real earnings) 1950-ல் 116“9லிருக்து, 1953-ல், 135:8 ஆக 
உயர்ந் திருக்கன் றன். , 

வேலை வாய்ப்பு அளிப்பதில் மட்டும் சாதனைகள் gir dpa 
அளிப்பவையாக இருக்கின்றன. உழைக்கக்கூடிய மக்கள் 
தொகையில் 9 மிலியன் அதிமாயிருக்கும்பொழுது, திட்டம் 4 
மிலியன் பேருக்குத்தான் ௮திக வேலை அளிக்க முடிந்தது 

  

24, ட்டம்: முதல் ஐந்தாண்டுத் 
இட்டத்தின் சிறப்பியல்பு, அதனை உருவாக்யெபொழு து இருந்த 
சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்து அமைந்தது. டாக்டர் (2. ]௦்ற 
Matihai) அவர்களின் வார்த்தைகளில் கூறவேண்டுமானால், 
“அது ஒரு தொடர்ச்சியற்ற முன்னேற்றத்திம்கான . திட்டம். 
சமூதாய நல முன்னேற்றத் திட்டங்களைத் தவிர, மற்ற எல்லாத் 
திட்டங்களும், மங்களாட்ரி அதிகாரத்திற்கு வரும் முன்னர், 
உருவாக்கப்பட்டும், ஓரளவு நிர்மாணிக்கப்பட்டுமிருந்தன. 
இரண்டாவது திட்டம், முதல் திட்டத்தைப் போலன்றி, ஓர் 
உண்மையான இட்டமாகவும், ஒரு முழுமையான இட்டமாகவும் 

4 Tadia, 1956, p. 330.
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பொருளாதாரத்தின் பல பிரிவுகளையும் ஒரினப்படுத்தும் திட்ட 

மாகவும் உள்ளது. அ.து முதல் திட்டத்தைப்போல் தனிப்பட்ட 

இட்டங்களை ஒட்டுப்போட்ட. டூ வலையன் நு.” 

முதல் இட்டம் முடிவடைவதற்குச் சில காலம் மூன்பே, 

இட்டக் குழு இரண்டாம் தஇட்டத்தைப்பற்றிச் சிந்திக்க ஆரம் 

பித்துவிட்டது. 1956ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் திட்டத்தின் 

மூன் வரைவு (0810) உருவாக்கப்பட்டு, 1956ஆம் ஆண்டு மே 

மாதம், 15ஆம். காள் லோக் சபை (Lok 5$௨0118)யின் மூன் சமர்ப் 

பிச்கப்பட்டது. 

ஒழற்வரும் கோக்கங்களைத் திட்டம் தெளிவாகக் குறிப்பிடு 

றது? (1) நாட்டு வருமானத்தில் கணிசமான உயர்வு (25 ௪த 

விதம்); அதன்.மூலம் வாழ்க்கைத்தரம் உயருதல் (14) துரிதமான 

தொழில் வளர்ச்சி, அடிப்படைக் கனரகத் தொழில்களு BG 

முக்கியத் துவம் அளித்தல். (iii) தொழில் வாய்ப்புகள் மிகுதி 

யாக விரிவாக்கப்படுதல் (10 மிலியன் அதிக வேலைகள்] (iv) ag 

மானத்தின் ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறைத்தலும் பொருளாதார 

வளத்தைச் சமமாகப் பிரித்து அளித்தலும். 

2. திட்டத்தின் மூலதனமும், அதன் அமைப்பும் 2 
அரசாங்கத் தனியார் துறைகள் இரண்டிலுமாகச் சேர்ந்து, 
ரூ.7,200 கோடி. “முதலீடு செய்யப்பட இருக்கிறது. அரசாங்கத் 
துறையில் ரூ. 4,800 கோடி. செலவழிக்கப்படும். அதில் ரூ. 3,800 

கோடி லாபகரமான இருப்பினங்களை (1700001476 888608) ஏற் 

படுத்துவதிலும், ரூ. 1000 கோடி. முன்னேற்றத்திற்கான கடை 
முறைச் செலவுக்கும் பயன்படுத்தப்படும்." தனியார் துறையில் 
மொத்த முதலீடு ரூ. 2,400 கோடியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க் 

கப்படுகிறது. &ழ்வரும்: அட்டவணைகள் அரசாங்கத் துறையில். 

பல. தலைப்புகளின் Ep முதலீடு எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டிருக் 

“தறது என்பதைந் காட்டுகின்றன. முதல் அட்டவணை, 
பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் பல கிலாகளில் முதலீடு 
எவ்வாறு மொத்தத்தில் பங்€டு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என். 
பதைக் காட்டுகிறது; முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் ' 

எண்களும், ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பத .ற்காகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.” 

1 இக்த எண்கள் இதை எழுதும்பொழுத, அதிகார பூர்வமாகக் 
இடைத்தவை$ இந்த அத்தியாயத்தின் 48ஆம் பிரிவையும் காண்க. 

3 Second 17௧3 , plan pps 5l«2,
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முதல் இரண்டாம் 
ஐம்தாண்டுத் Hb eras 
Berd . Stow 

ஓ S 
S37) 2 | tae] aaa 8 a3 2 = & + 8 [ர + 3 ஐ 6. 235 
ees . ee ட இ 3 

டூ கூ 

விவசாயமும் சமுதாய நல i 
முன்னேற்றமும் 7 ee | 357 ர 568 11°8 

விவசாயம் oes 241 _ 1002 341 711 

விவசாயத் திட்டம் ne 197 8₹3 170 35 

கால்கடைபேணுதல் .. :,, 22 10 36 1:1 

காடுகள் ப்ப 10 0₹4 47 110 

மீன் பிடித்துறை ் கல்ப 4 0.2 12 053 

கூட்டுறவு ப 7 053 47 140 

மற்றவை ‘ies 1 a 9 |} 02 

Fu af CgFu Sougshiyo, sapgru 
லத் இட்டய்களும் க 90 3°8 200 - |. 44         
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மூதல் தட்டம் இரண்டாம் திட்டம் 

கு. © 
a3 Pe ag 

இளம் B53 3 See ஏ 

பததி ப ௫ 
825 | & | S38) & 
டர » 2 Des * 
இ 3 
ர க 

மற்ற திட்டங்கள். இ 26. col 21. 06 
கிராமப் பஞ்சாயத்துகள் ow 11 05 12 0₹3 
உள்ளுர் முன்னேற்றப். ‘ . “gl bets 

பணிகள் எட 45 ~  0°6 15 0:3 

நீர்ப்பாசனமும் மின்சாரமும் 6: ஆர 913 190 
மீர்ப்பாசனம், wae 384 16°3 381 T9 
மின்சாரம் wee 260 111. 427 89 
“வெள்ளக் கட்டுப்பாடு, 

மற்ற இட்டங்கள், விசா : 
ரணைகள் முதலியன os. 17 047 105 227 

ச் 

ட ம், சுரங்க தொ 
லும் = 2, a மி 179 746 890 . 1895, 
a நடுத்தரத்தொ ல் ் : 

eA i 148 63: 617. 1 122. 
சனிப் பொருள் வளர்ச்சி. 1 —_ 73 355 
கிர்ரமச் சிறு தொழில்கள்... 30: 153 200 41 

போக்குவரத்தும் .(செய் 
Qgr tment ! me 557 - 23°6 1,385 28°9 

இருப்புப் பாதைகள் oe 268 414 | 900 18.8 

சாலைகள் ane 130. 55 246 Sh 

சாலைப் போக்குவரத்து. 12 0°5 17 | 04 

துறைமுகங்கள் eee 34 19 45 0-9 . 

கப்பல் கட்டுதல் wei 26 11 Ag 10 
உள்காட்டு நீர்வழிப் ் 

போக்குவரத்து கா _ 3 01 
சிவில் ஆகாயப் போக்கு ர 

வரத்து 24 1₹0 43... 049... 

மற்ற போக்குவரத்துகள் .. 3 0-1 7 07 

தபால் தந்திகள் 50 ௮22 63 1:3 
ம செய் ௦ ஈடா. ட் 

ன் ணவ ய 5 பப 4 0₹1 
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முதல் திட்டம் இரண்டாம் திட்டம். 

ஞ் ஓ ம் ஜெ க்ஷ of my இன 4 5 2 ௮ 3 $ a q 

eas 6. e339 & 
et a eg 9 835 a 25 ட. 

௮௫ ச Boe * 
g g 

டு ரு 

ஓலி பரப்பு vee 5 0'2 9 0-2 

சமூசப் பணிகள் wa 533 2296 945 19°7 

் கல்வி one 164 70 307 6-4 

சுகாதாரம் ல 140 549 274 5:7 

பின் தங்கிய வகுப்பினரின் 
கலன் ose 32 193 120 2°5 

வீடு கட்டுதல் ee 49 அ1 1. 91 149 

சமூக ஈலன் ase 5S 052 29 06 

. தொழிலாளர்,தொழிலாளர் 
கலன் aa 7 03 |: ஐ 06 

மறு சீரமைப்பு wee 136 58 90 19 

கற்றோர் வேலையின்மையைப் | 
பற்றிய சிறப்புத் 
இட்டங்கள் ன — * a 5 0-1 

மற்றவை ve 69 360 99 அ] 

மொத்தம் ... 2,356 100₹0 4800 1000         

முதல் திட்டத்தில், மொத்தத்தில் 50 சதவீதம் அரசாங்கக்- 
துறையுடையது; இரண்டாம் திட்டத்தில் மொத்தத்தில் 62 
சதவீதம் அரசாங்கத் துறையுடையது. விவசாயம், சமூக கல 
முன்னேற்றம் ஆகிய துறைகளில் சதவீதம் றிது குறைக்கப்பட் 
டிருக்கிறது. (15:1 சதவீதத்திலிருந்து 11:8 சதவீதமாக) 
தொழில், சுரங்கத் தொழில் முதலியவற்றிற்கான முதலீடு 
கணிசமாக அதிகமா இருக்கின்றது; அதாவது 70 சதவீதத்தி 
லிருந்து 185 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்திருக்கிறது; போக்கு 
வரத்து, செய்தித் தொடர்புகள் இவைகளுக்கான சதவீதம் 
23:6லிருட் து 28:9க்கு உயர்த்தப்பட்டி ௬ககற.து.
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அடுத்.துவரும். அட்டவணை முதலீட்டு ம்ருக, நடை 

முறை Sep தருகிறது: 

  

  

    

முதலீடு ் 
செய்யப் | கடைமுறை மொத்த 

இனம் பட்ட முதலீடு முதலீடு 
மூலதனம் | (ரூ.பாய்கள் | (ரூபாய்கள் 

(ரூபாய்கள் | கோடியில்) | கோடியில்) 
கோடியில்) 

விவசாயமும் சமுதாய கல முன் ் 
னேற்றமும் aes 338 - 230 - _ 568 

விவசாயம் eee 181 160 341 

தேயே விஸ்தரிப்பும் சமுதாய கல 
முன்னேற்றமும் ws 157 70 227 

ரீர்ப்பாசனமும் மின்சாரமும் aes 863 50 913 

ரீர்ப்பாசனமும் வெள்ளக் கட்டுப் 
பாடும் aes 456 30 486 

மின்சாரம் ave 407 20 427 

தொழில்களும் சுரங்கச் தொழி 
௮ம் wee 790 100 890 

பெரிய ஈடுத்தாத் தொழில்களும் 
சுரங்கத் தொழிலும் wea - 670 20 690 

தராம சிறுபான்மைத் தொழில் 
கன் மா 120 80 200 

போக்குவரத்தும் செய்தித் தொடர்பு 
களும் one 1,335 50 1,385 

¥ 

சமூகப் பணிகள் one 455 490 495 

மற்றவை ace 19 80 99 

மொத்தம் ஃ 3,800 1,000 4,800         

1 Second Five Year Plang pe 565
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இ. முதலீட்டுப் பீரிப்பு? ம்த்திய, மாரில அரசாங்கங்களி 
டையே முதலீடு சம்க்கண்ட முறையில் பிரிக்கப்பட்டி ருக்கி ற.து.! 
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விவசாயமும் சமூக ல முன்னேற் 
றத் திட்டங்களும் aa 65 502 568? 

கீர்ப்பாசனமும் மின்சாரமும் ல 105 808° 913 

தொழிலும், சுரங்கத் தொழிலும் ... 747 143 890 

போக்குவரத்தும் செய்தித் தொடர்பு 4 
களும் owe 1,203 182 1 385 

சமூகப் பணிகள் : ws 396 | 549 945 

மற்றவை ove 43 56 99 

மொத்தம் w. | 2,559 2,240 4,800‘     
  

தனியார். துறையின் மூதலீடு கீமக்கண்டவாறு, ரூ. 2,400 
கோடியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட து: 
ஒழுங்குடன் அமைக்கப்பட்ட 

தொழிலும், சுரங்கத் தொழிலும் vee ரூ. 575 கோடி 
தோட்டங்கள் (1181481101), மின்சார 

அலுவல்கள், போக்குவரத்து 
(இருப்புப் பாதைகள் தவிர) உட ரூ. 125 கோடி , 

அமைப்பு வேலைகள் (௦018110110) உ. ரூ.1,000 கோடி.- 
விவசாயம், கிராமச் சிறுபான்மைத் தொழில்கள் ரூ. 300 கோடி 
சேமிப்புகள் (840088) _ eee 400 கோடி. 

£ Second Five Year Plan, p, 55 

* மாநிலங்களில் தேசீய விஸ்தரிப்புக்கும் சமூகநல முன்னேற்றத்திற்கும் 
ஒதுக்கப்படாத ரூ.1 கோடியும் இதில் சேர்க் இருக்கறது. ள் நிறத்திற்கு 

8 அ௮க்தமான், நிக்கோபார் வுகள், வடமேற்கு எல்லை மாகிலம், பாண்டிச் 
சேரி முதலியனவும் உள்ளடங்கியவை, ் 

தாமோதர் பள்ளத்தாக்குக் கூட்டுக் குழுவின் செலவும் சேர்க்கப்பட்டு 
இருக்கிறது.
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௮7. திட்டமும் நாட்டு வருமானமும் : Bip வரும் அட்ட 
-வணையில்: இரண்டாம் : திட்ட. காலத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட, 
காட்டு... வருமானத்தின் உயர்வு காட்டப்பட்டு இருக்கிறது. 
நிலையான விலைகளின் அடிப்படையில், 1955- 6ஆம் ஆண்டு 
“ரூ. 10, 800 கோடியாக இருந்த நாட்டு வருமானம், 1960-61-ல் 
ரூ. 13, ,480 கோடியாக உயரும் என்பதைக் காணலாம், அதாவது 25 
சதவீதம். முதல் திட்டத்தின் காலவரையில், . தலா வருமானம் 

11 சதவீதம் உயர்ந்திருப்பதற்குப் பதில் (ரூ. 253லிருந்து 
ரூ. 281கீகு உயர்ந்தது), இப்பொழுது 18 சதவீதம் (1955- 6ஆம் 

“ஆண்டு ரூ. 281லிருந்து,. 1960-61ஆம் ஆண்டு.ரூ. 3314). உயரும். 
“இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ட காலத்தின் இறுதியில் மூதலீடு 
உள்நாட்டுச் சேமிப்புகள், ஈகர்ச் செலவு முதலியன எவ்வாறு 
இருந்தன என்பதை, 1950-51, 1955-56 ஆண்டுகளின் நிலை 
களுடன், ஒப்பிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள து." 
  

இனம் 1. 195051 | 1955-56 | 1960-61 
  

(1) சாட்டு வருமானம் - | ‘9,110 10,800 13,480 

(2) கிகர முதலீடு we | 448 1 790 1,440 

3 we நாட்டு வளங்களின் aay 
ஸ் “ica = § 34 130 

4) deg உள்நாட்டுச் சேமிப் 
m கள் (2—3) ட ன் 455 756 1,310 

(5) நுகர்ச்ரிச் செலவு (1-4) .. 8,655 10,044 12,710 

(6) சாட்டு வருமானத்தில் wade 
டின் சதவீதம் (2, Ler சதவித 
மாக) 4°94, 7531 10:68 

(7) உள்காட்டுச் : சேமிப்புகள், 
காட்டு வருமானத்தின் rae 
மாக (4,1ன் சதவீதமாக) 4:98 7400 |. ர         

_ நாட்டு வருமானத்தைவிடப் பொருளாதார அமைப்பின் 

சராசரி நுகர்ச்சித் தரம் சிறிது குறைவான வேகத்துடன் 

1 Second Five Year Plan, p, 7455, crasracr guriearé Caryuiad 
குறிக்கின்றன. அவை 19523 விலக்ள் அடிப்படையில் கணக்டெப்பட்டிருக் 
இன்றன.
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முன்னேற்றம்; ஏனெனில் அந்த அளவுக்கு உள்நாட்டு உ ற்பத்தி 

சேமிக்கப்பட்டு, முதலீடு செய்யப்படவும் வேண்டும். வெளிகாட்டு 

வளங்கள் ரூ. 1,100 கோடிக்குக் இடைக்குமென வைத்துக் 

“கொண்டாலும், முதலீடு செய்யத் திட்டத்தில் உள்நாட்டுச் - 

சேமிப்புகள் 7 சதவீதத்திலிரும் து 10 சதவீதத்திற்கு உயர்த்தப் 

படுவது அவசியமாகும். இந்த எடுகோள்களின் அடிப்படையில் 

முதல் திட்டத்தில் நுகர்ச்சி 17 சதவீ தத்.திலிருக்து 21 சதவீதமாக 

அதிகரிக்கும். 

- பல்வேறு துறைகளில் ஏற்படும் முன்னேற்றத்தை அடிப் 

பாடையாகக்கொண்டு, நாட்டு வருமானத்தில் எதிர்பார்க்கப்படும் 

உயர்வைக் கீழ்வரும் அட்டவணைகாட்டுகற து." 

  

  

    

  

ஏழ்க்கண்ட வருடங் 
வு © = | களில் அதிகமான 

ட இளம் a சசலிசம் 
21513 

1951-56 | 1956-61 

விவசாயமும் அதைச் சார்ந்த 

தொழில்களும் ் se | 4,450] 5,230, 6,170] . 18 18 

சுரங்கத் தொழில் wae 80] 95; 150 19 38 

தொழிற்சாலை நிறுவனங்கள்  ... | 590; 840 1,380) 43 | 64 

சிறு தொழில்கள் we | 740! 840) 1,085) 14 30 

அமைப்புகள் (0௦௦24200010௨௧)  ... 180 220 295 22 34 

வாணிகம், போக்குவரத்து, செய் 
இத் தொடர்புகள் ee | 1,650, 1,875) 2,300 14 23 

“தொழில்களும், பணிகளும் அர 
சாங்க கீர்வாகம் உள்பட க on 1,700 2,100 20 23 

மொத்த நாட்டு உற்பத்தி vse | 9,110)10,800 13,480) 18 25 

தலா வருமானம் (ரூபாயில்) ஸ் a5 281) 331 11 18           
  

1 Second Five Year Plan, ற, 739 எண்கள் 195253 விலைகளில் ரூபாய் 
களைக் கோடியில் குறிப்பிடுகின்றன.
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28. உற்பத்தி இலக்குகள் : அரசாங்க, தனியார் துறைகள் 
இரண்டிலுமாக, திட்ட காலத்தில் செய்யப்படும் முதலீடு 
காரணமாக, அடையவேண்டிய முக்கிய உற்பத்தி, முன்னேற் 
றத்திற்கான இலக்குகள் 8ீழ்வருமாறு:" 
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- விவசாயமும், சமூக தல முன்னேற்றத் 
திட்டங்களும் $ 3 

* ger @y Ly ourechast மிலியன் 
டன்கள்) : we | 540% 65:0) 754 15 

பருத்தி (மிலியன் பேல்] wee 30) 42 515 31 

எண்ணெய் வித்துகள் (மிலியன் 
டன்) sie 1 55 70 27 

சர்க்கரை, சுத்தமாக்கப்படாத வெல்லம் 
(மிலியன் டண் ® ove டு 58 71 22 

சணல் (மிலியன். பேல்) ase 33} 840 550. |: 2 

தேயிலை (மிலியன் பவுண்டு) உை[ 6130 6440) 7000 9 

சமுதாய நல ன்னேற்றத் தொகுதி ் 
ன் ன் eve — | 622°0;1,1200 | - 80 

தேசீய வீஸ்தரிப்புத் திட்டங்கள் woe ~— | 50090) 3,800:0 660 

தேசிய விஸ்தரிப்பு, சமூக கல முன் ‘ 

னேற்றத் திட்டங்களால் பணியாம்றப் 
படும் மக்கள் தொகை ணன 
மக்கள்) _ 800) 3250 306 

இராமப் பஞ்சாயத்துகள் (ஆயிரம்) .ஃ 830) 118:0) 200₹0 70.       

4 Second Five Year Plan, pp. 58s61. 
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கீரப்பாசனமும் மின்சாரமும் 

் சீர்ப்பாசனம் செய்யப்பட்ட நிலப் ் 
பற்ப்பு (மிலியன் ஏக்கர்) 5 ewe | S10 | 67:0 88:0 31 

மின்சாரம் 3 (மீர்மாணிக்கப்பட்ட - 
திறன், மிலியன் கிலேரவாட்) . ...ஃ 293. | 34 69 103 

எ un Ger weir த் 
ரும்புத் தாதுப் பாருள்கள் மிலி 

பயன் Pay 3°0| 4:34  1285- 191 

நிலக்கரி (மிலியன் டன்) see | 32937) 38.07, 600) 58 

பெருவாரித் தொழில்கள் ் 
முழு எஃகு (மனன் டன்) உ [09 1:3] 43 231 

வார்ப்படத் ~ தொழிற்சாலைகளுக்கு 
விற்கப்படும் வாசிப்பு Bony ர 
(மிலியன் டன்) 2 i க 041) 074). 08 97 

அலுமினியம் (ஆயிரம் டன்) ட 3:71 75 25-0 233 

டகன ரச TAG கொல்லுலை விற்பனைக் 
காக (ஆயிரம் டன்) see ஸல _ 1250 _ 

சன: ரக எஃகு: வார்ப்படங்கள் விற் . 
பனைக்காக:(ஆயிரம் டன்) eee _ _ 15:0 _ 

எஃகு அமைப்புகள் (ஆயிரம் டன்) .. | ௩.௨, |180:0| 50050 178 
‘XN 

படிகளாக பிரிக்கப்பட்ட இளச்சரச் 
சாதனங்கள் 316 | 75:0) 3000 300 

சிமெண்ட் இயச்திரங்கள் (லட்ச 
ரூபாய்) ve =| nea. | 5601 200-0 257 

சர்க்கரை “இயந்திரங்கள் (லட்ச ் 

ரூபாய்) + | m8, | 28:01) 25040 779 

(துணி இயச்திரங்கள், பருத்தி சணல் 
(லட்ச ரூபாய்). eo | moa, | 412°0 | 1,950°0 373 

காகித இபக்திரங்கள் (லட்ச ரூபாய்) _ — 400 0 wad 

பெருவாரித் தொழில்கள்--தொடர்ச்௪ : 
விசை அழுத்தத்தால் இயங்கும் 

குழாய்கள் (ஆயிரம்) oo | 3490 | 40:0 86:0 115 
  

1 1954251) ஆண்டில் 
காலண்டர் வருடங்களைக் கு நிக்கறது,
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வ 6. 
| es. 

535. 
ட் ம கி ே 90 

இனம் . 8 ட் ஓ 3853 
a a a Fle? 

ne ச் 
ட் 

சல் எஞ்சின்கள் (ஆயிரம் 
குதிரைச் சக்தி) aoe ற, 8, 1000 205₹0 105 

தானாக இயங்கும் வாகனங் 2 
கள் ் ese | 16,500°0 | 25,0000 | 57,000 0 128. 

இருப்புப் பாதை எஞ்சின்கள் 30 175-0 4003 129 

டிராக்டர்கள், 20-30 ரைச் 
சக்தி” ey = 3,0000| = 

சிமெண்ட் (மில்லியன் டன்)... 247 43 130] 202: 

உரங்கள்-- 

அம்மோனியம் சல்பேட் (ஆயி : 
ரம் டன்) க 460 380% | 1,450°0 282 

பாஸ்பேட்டிக்ஸ் யிரம் 

டன்) ப (4 ன 550 120°0 720°0 500 

கநீதக அமிலம் (ஆயிரம் டன்) 99:0 1700 4700 176 

ஆஷ் சோடா (ஆயிரம் டன்) 450 80°0 23050 188 

காஸ்டிக் சோடா யிரம் 

டன்: ) ag sh 11°0 360 1350 275 

பெட்ரோலியம் சுத்தம் செய் 5 
தல் (மில்லியன் டன்) — 3°6 43 .19 

மின்சார டிரான்ஸ்பார்மர்கள் 

33 ௩7, அதற்குக் ௫) 
வானதும் (ஆயிரம் 24). 17910 540:0 | 1,36080 151 

மின்சாரக் கேபிள், ACSR 

கடத்திகள் (டன்) உ 1,420₹0 | 9000-0 | 18,0000 100 

மின்சார மோட்டார்கள் 
(ஆயிரம் குதிரைச் சக்தி ... 9940 24050 6000 150 

பருத்தித் துணிகள் (மிலியன் 
ட 5 c wee 4618:0 | 6,850°0 | 8,500 0 24 

1-1 1°7 253 35 சர்க்கரை (மிலியன் டன்) ...        
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காகிதம் காத அட்டை 
(ஆயிரம் டன்ட oes 1140 200°0.. 350°0 75 

சைக்கிள் (ஆயிரம்) an 1010 5000 | 1,000₹0 82 
தையல் இயச்திரங்கள்! 
(ஆயிரம்) eve 320 1100 220°0 100 

மின்சார விசிறிகள் (ஆயிரம்) 1940 27510 600:0 118 
போக்குவரத்தும் செய்தித் 

தொடர்புகளும் 

இருப்புப் பாதைகள். 

பிரயாணிகளின் புகைவண்டி 
மைல்கள் (மிலியன்) ... 950 108₹0 1240 15 

சரக்குகள் (மிலியன் டன்) ... 9140 120₹0 18150 51 

சாலைகள்-- 

நாட்டில் உள்ள பெருஞ் 
சாலைகள் (ஆயிரம் மைல்) 123 12°9 13°8 7 

தளம் பரப்பப்பட்ட சாலைகள் 
(ஆயிரம் மைல்) ies 

97-0 1070 125₹0 17 கப்பல் தொழில்-- ; 
கரையோரமும். அதைச் 

சார்க்ததும் (லட்சம் டன்)” 2:2 3°2 43 34 
கடல் கடந்து செல்பவை 

(லட்சம் டன்)” = 1°7 2-8 47 68 
துறைமுகங்கள் 

கையாளும் இறன் (மிலியன்) : 
டன்) . — 20₹0 25°0 32°5 30 

தபால் தம்திகள்-- 

தபால் நிலையங்கள் (ஆயிரம்) 36₹0 5550 750 36 
தம்தி கீலையங்கள் (ஆயிரம்) 3°6 49 693 28 
தொலைபே௫கள் ( ஆயிரம்)... 1680 270°0 450°0 67       
  

1 ஓழுங்காக ிர்மாணிக்கப்பட்ட பருஇ மாத்திரம், 
 டாங்கர்கள் உள்பட, 
* சுற்றிவரும் சப்பல்களின் டன் உள்பட,
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கல்வி-- 

பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள், 
் அமத வயதின் தொகுதியிலிருந்தும் 
குழந்தைகளின் வீதமாக £₹ 

முதல்கிலை (611 வயதின் தொகுத்)... 42:0, 51:0 630 ம 

கடுத்தர நிலை (11-14 வயதின் - 
தொகுதி) ~~ 14:0; 1940 22:5 = 

உயர்கிலை இடைகிலை (14-17 வயதின் 
தொகுதி) ட sue 6°4) 9:4 12°0 4 

ரம்ப/ஆதாரப் பள்ளிகள் லட் 
ம) / ் ‘ awe 2:2 249 3:5 19 

முதல்நிலை/ஈடுத்தர இடைமில்ப் 
பள்ளிகளில் உள்ள ஆரியர்கள் 
(லட்சம்) i eee 74) 1053 1394 30 

ஆரியர் பயிற்சிப் பள்ளிகள் ee | 8350 11360 |1,4120 24 

ஆரியர் பயிற்சிப் பள்ளிகளில் சேரு 
வோர் (ஆயிரம்) ese 75*6} = 103°5 1340 30 

சுகாதாரம்-- 

மருத்துவ நிறுவனங்கள் (ஆயிரம்) ... 86} 100 126 26 

மருத்துவமனைப் படுக்கைகள் (ஆயி 
ரம்) ப 1130) 1257 1550 24 

. மருத்துவர்கள் ar 590 700 825 18 

கர்ஸ்கள் (ஆயிரம்) eee 17:0; 220 310 41 

மருத்துவப் பெண்கள் (ஊர4]117௦8)6 
ஆயிரம் wee 1850) 260 32௨0 23 

நரீஸ்ஃதாய் (6௨18), gra (dais) ் 
(ஆயீரம்) eee, 4:0 60 41°0 583 

சுகாதார அலுவலர், சுகாதார மேற் 
பார்வையாளர் (ஆயிரம்) “ee 35 40 70 | 375 

|   
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29, வளங்கள் : இழ்வரும் அட்டவணையில் திட்டத்திற்கு 
வேண்டிய நிதிக்கான வளங்களின் மதிப்பீடு கொடுக்கப் 
பட்டுள்ளது. ர 

இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் இட்டகாலத்தில், 1955-6 வரி 
விதிப்பு வீதங்களின் அடி.ப்படையில் மத்திய, மாகாண அரசாங் 
கங்களின் வரவு ரூ. 5,000 Cary. என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
மொத்தச் செலவு ரூ, 4,650 கோடி. என மதிப்பிடப்பட்டு இருப்ப 
தால் மீதி ரூ.350 கோடி முன்னேற்றக் காரியங்களுக்காகச் 
செலவிடப்படலாம். அதிக வரிவிதிப்பினால் வரும் வருமானத்தின் 
இலக்கு ரூ. 450 கோடியாகும்; .இதில் மத்திய மாநில அரசாங் 
கங்கள் ஓவ்வொன்றும் ரூ. 225 கோடி அளிக்கும். இந்த மூலத்தி 
லிருந்து இடைக்கும் மொத்தத் தொகை ரூ. 800 கோடியாகும். 
இது நாட்டு மொத்த வளங்களில் ஆறில் ஒரு பாகத்தையே குறிக் 
இறது. எனினும் இதுபோதாது; பற்றாக்குறை நிதியாக்கத்தைக் 
குறைக்கக் கடன்கள் மூலமும், வரிவிதிப்பின் மூலமும் அதிகப் 
பண்ம் திரட்ட வேண்டும். முதல் திட்ட காலத்தில் இருந்த 
உயர்ந்த கடன் வாங்கும் நிலையை வைத்துக்கொண்டு பார்க்கும் 
பொழுது, பொதுமக்களிடமிருந்து கடன் ரூ, 700 கோடி 
  

சடைமுறை caurededagig உபரி ~ ae | 800 

1955--6 வரி வீதங்களில் ் wes 350 

அதிக வரி விதிப்பு oe 450 

பொது மக்களிடமிரும்து வாங்கெய கடன்கள் see [1,200 

சந்தைக் கடன்கள் (market loans) ட” 700 

சிறு சேமிப்புகள் ட் ன 500 

மற்ற வரவு செலவுத் இட்ட மூலங்கள் see 400 

இருப்புப் பாதைகளின் பங்கு aes 150 

வருங்கால வைப்பு,-மற்ற வைப்புகள் , ase 250 

Gar aed AGE திரட்டப்படும் வகைகள் eee 800 - 

கிக்கை நிதியாக்கம் ose 1,200 

மற்ற நடவடிக்கைகளால் துண்டு விழும் பகுதிகளை நீரப்புதல் ... 400 

4,800    
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கிடைக்கும் என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருக்கறது. இக் காரியத் 
இற்குச் சமூகக் காப்புத்திட்டங்களை விரிவாக்குவதும், ஆயுள் 
காப்புத் திட்டத்தைத் தேசீய மயமாக்குதலும் நல்ல வளங்களைத் 
தீரும் எனத் தெரிகிறது. 

முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின். அனுபவத்தைக் கொண்டு, 
ra சேமிப்புத் திட்டத்தின் இலக்கு ரூ. 500 கோடியாக இருக் 
HOS இருப்புப்பாகதைகளின் பங்கு வேண்டுமென்றே ரூ. 150 
கோடியாக, குறைந்த அளவில் வைக்கப்பட்டது. அதிகத் 
தேய்மானத்திற்கும் முன்னேற்ற செலவுகளுக்கும் இடமளிக்கவே 
அவ்வாறு. செய்யப்பட்டது. . ஆனால் உண்மையில் இப் பங்கு 
கணிசமான அளவு ௮, இகமாக இருக்கும் என எ.ிர்பார்க்கப்படு 
இறது, வருங்கால வைப்பும், மற்ற வைப்புகளும் ரூ. 250 கோடி 
கடைக்கும். அதில் ரூ. 150 கோடி, வருங்கால வைப்பு வழி 
யாகவும், ரூ. 100 கோடி முன்னதாகக் கொடுத்த கடன்களைத் 
திருப்பிப் பெறுவதாலும், இதர மூலதன வரவுகள் வழியாகவும் 
"கிடைக்கும். வருங்கால வைப்பைப் பொறுத்தமட்டில், ஓவ்வொரு 
வருடமும் சேர்க்கப்படும் வீதம் ஓரளவிற்கு அதிகமாகும், . எனத் 
இட்டம் அனுமானிந்கிறது; அதாவது ரூ. 23:6 கோடியிலிருந்து 

் ரூ. 30 கோடிக்கு மீதியிருக்கும். முதலீடு வெளி உதவியாலும் 
(ரூ. 800 கோடி, பற்றாக்குறை நிதியாக்கத்தாலும் (ரூ. 1,200 
கோடி, அதிக நாட்டு வளங்களாலும் (ரூ. 400 கோடி 
நிரப்பப்படும். 

இப்பொழுது நாம் திட்ட சம்பந்தமான சில முக்கிய 
காரியங்களை, . கிராமச் சிறுபான்மைத் தொழில்களிலிருக்து 
ஆய்வுரை செய்வோம். 

௨0, கிராமச் சிறுபான்மைத் தொழில்கள் : "(இரண்டாவது 

ஐந்தாண்டுத் இட்டம்) குழு! 1955ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 28 
ஆம் காள், இட்டக்குழுவின் தீர்மான த் தினால் இக் குழு அமைக்கப் 
பட்டது. இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் முக்கிய பாக 
மாகிய சிறுபான்மைச் தொழில்களுக்கு. ஒதுக்கப்பட்ட வளங்களை 
உபயோகிக்கத் இட்டமிடுவதற்காக அக் குழு கேட்டுக்கொள்ளப் 
பட்டது. கீழ்வருவன அதன் முக்கிய நோக்கங்கள் : (1) திட்ட 
காலத்தில் சாதாரணமாக எல்லோராலும் வாங்கப்படும் அகர்ச்சிப் 
பொருள்களின் அதிக உற்பத்தியில் ஒரு பெரும் பங்காவ து 
இராமச் சிறுபான்மைத் தொழில்களால் ௮ளிக்கப்படே வண்டும். 
(ii) இந்தத் தொழில்களால் கொடுக்கப்படும் வேலை வாய்ப்புகள் 
படிப்படியாக ௮ திகமாகவேண்டும். இந்தத் 0 தாழில்களில் 
உற்பத்தியும் வி ற்பனையும் முக்கியமாகக் கூட்டு றவு அடிப் 

படையில் அமையவேண்டும். கீழ்வரும் மூன்று பிரிவுகளில் 

(31 லிருந்து 33 வரை) 1955ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 

தன் தலைவர் பேரா?ரியர் டி. ஜி, ardGar (Professor D,G. Karve) 
அவர்களின் பெயரால் சார்வே குழு என அழைக்கப்படுகிறது.
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வெளியிடப்பட்ட குழுவின் அறிக்கையைச் சுருக்கமாகத் 
தருகிறோம்." . 

8ம். அடிப்படை அணுகு நெறி ; குழு தனது அறிக்கையில் 
குறிக்கும் முதல் கருத்து, இனியும் பொறிநுட்பத் தை றயில் 
வேலையின்மை இருக்கக்கூடாது என்ப துதான். ௮௭ குழு குறிப் 
பிட்டபடி., ஈவீன பொறி நுட்பங்களை வேகமாகப் புகுத்துவதின் 
மூலம், மொத்த வேலையின் மீதான சரியீடு இந்தியாவிலுள்ள 
தனிப்பட்ட சூழ்கிலையில் உடனே கிடைக்கா து. ௮க் குழு மேலும் 
கூறியதாவது: நாட்டிலுள்ள பெரிய அளவின தான வேலையின் 
மையும், வேலைக் குறைவும் மிகச் சிக்கலான தாரு பிரச்சினையை 
உண்டாக்குவதால், முன்னேற்றத்திற்கான எந்தத் திட்டமும் 
இதைச் சரி செய்ய முயலவேண்டும். அரசாங்கத்தின் நிதி 
அல்லது நிர்வாக வளங்கள், இப் பிரச்சினையைச் சமாளிப்பதற் 
காகத் துயருதவி அல்லது சமூகக் காப்புத் திட்டத்தை அமைத்து 
அளிக்கப் போதுமானவையாக இல்லை, சிறுபான்மை தீ தொழிலில் 
ஈடுபட்டு இருக்கும் கிராம மக்கள் மத்தியில் கடுமையான வேலை 
யின்மை நகிலவுறது, ஆகவே, அவர்களுடைய . வழக்கமான 
தொழில்களில் அளிக்கப்படும் துயருதவியே மிகச் சிறந்தது எனக் 
கருதலாம். மேலும், நாட்டில் ஏற்கெனவே மூலதனத்துக்கும், 
பயிற்சி பெற்ற தொழிலாளர்களுக்கும் ப றறாக்குறை உள்ளதால், 
ஏற்கெனவே உள்ள @ தாழிலாளர்களையும் மூலகனஅமைப்பையும் 
அப்படியே உபயோகப்படுத்துவ துதான் நல்லது; நாட்டில் ௮இக 
அளவில் இயலாத மூலதன வளங்களை, ஈவீன சாதனங்களை 
வாங்குவதிலும், @ தாழிலாளர்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதிலும் 
'உபயோகப்படுத்துவது ஈல்லது அன்று. துகர்வோர் பொருள்கள் 
உற்பத்தியில் ஈவீன முறைகளை மிக அதிகமாகப் பின்பற்றுவ 
தானது பொருளாதாரப் பொதுச் செலவுகளை அதிகமாக்குவ 
துடன், புறச்சிக்கன அமைப்பை ஏ றபடுத்தவேண்டிய௰ய அவசியத் 
தையும் . உண்டாக்குகிறது. ஆனால் அத்தகையதோர் ஏற்பாடு, 
நாடு ஏற்றத்தாழ்வுள்ள முன்னேற்றப் பாதையில் செல்வதைத் 
தடுக்கவும், அயல் நாடுகள் மீது தொடர்ந் து நுகர்வோர், 
பொருள்கள் அளிப்பிற்காகச் சார்க் இருப்பதை நிறுத்துவதும் 
அவசியமாகும்; அது வேலையின்மைப் பிரச்சனையை தீ தீர்க்கவும் 
பெரிதும் உதவும். ஏற்கெனவே இருக்கும் உற்பத்தி அலகுககா 
முழுவதும் உபயோ௫க்கும் இத் திட்டத்தைச் செயலாற்றுவதில் 
வருங்காலப் பொருளாதார முன்னேற்றம் அறிவுப் பாதையில் 

! Report, அத்தியாயங்கள் 3, 4, 5 பக்கங்கள் 14- 32 
2 ஒரு மதிப்பீட்டின்படி, நுகர்வோர் பொருள்ககா£ உற்பத்தி செய்யும் ஒரு தொழிற்சாலையில் வேலைக்கு அமர்த்தப்படும் ஜவ்வொரு புதிய ஆளுக்கும், சுமார் பத்து அல்லது பன்னிரண்டு ரூபாய் மதிப்புள்ள முதலீடு செய்யவேண்டிய தாக இருக்கிறது,
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செல்வதற்கு எவ்விதத் தடையுமில்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள 
வேண்டும். புதிதாக மூலதன மு தலீடுகள் செய்யும்பொழுது, 
அவைகளை முன்னேற்றமடைந்த சாதனத்திலோ, ஏற்கெனவே 
இருக்கும் சாதனத்தை மாற்றி அமைத்து அல்லது அதனுடன் 
சிலவற்றைச் சேர்த்து முன்னேற்றமடையச் செய்வதிலோ செல 
வழிக்க வேண்டும். முன்னேற்றத்தில் சில படிகளைத் தாண்டிய 
உடனேயே பழைய தாகி விடும் சாதனத்தைக் தவிர மற்றவையில் 
கான் முதலீடு செய்யவேண்டும்.  : ப 

_ பன்முகப்படுத்தப்பட்ட பொருளாதார அமைப்புடன் இத் 

திட்டம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். தொழில் முறைகளில் 
செய்யும் மாற்றங்கள், காடு முழுவதும் சிதறிக் இடக்கும் சில 
அலகுகளிலும் மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும். 

இப்பொழுது இருக்கும் நிலையை உறுஇப்படுத்தவும்,சிறுபான்மைஃ 

இராமத் தொழில்களின் உற்பத்தித் இறனை முழுவதும் உப 

யோடுக்கவும், குழு பொதுவாக இப்பொழுது இருக்கும் பெரு 

_ வாரித் தொழில்களின் இறனை அதிகரிப்பதைத் தடுக்குமாறு பரிக் 

துரைத்தது. சிறுபான்மைத் தொழிலின் உச்சத் திறனிற்கு மேல் 

தேவைகள் செல்லுமாயின், தொழில் முறைகளில் முன்னேற்றம் 

காண்பது அவ௫ிய்மாகிற து. அதன் மாற்றம் எவ்வாறு இருக்கு 

மெனில், சிறிய தொழில், முன்னேற்றமடைந்த, நவீன, ஆனால் 

பன்முகப்படுத்தப்பட்ட தொழிலாக மாறும்; அதன் அமைப்பு 

இடத்திற்கோ, சமூக அமைப்பிற்கோ எவ்வித. இடையூறும் 

இராது. . நகரங்களில் கூட்டமாக அமைந்திருக்கும் தொழில் 

ஈளுக்கு, தொழிலாளர்களைச் செல்லும்படிச் செய்யும்பொழுது 

ஏற்படும் அதிகமான சமூக, பொருளாதாரச் செலவு இவ்வித 

மாகத் தவிர்க்கப்படலாம். 

5௨. கோட்பாடுகளும் கொள்கைகளும் (8) பன்முகப்படுத் 

துதல் 2: இராமத்திலோ அல்லது இராமத்தைச் சார்ந்த பகுதி 

களிலோ, நிலத் இன்மீது அதிக மக்கள் தொகை நெருக்கடியைத் 

. இர்ச்கச் சுலபமான வழி என்னவெனில், விவசாயத்தைத் தவிர, 

மற்ற பயன் தரும் வேலைகளை அளிப்பதாகும். இ.து கிராம மக்கள் . 

தங்கள் திறமைகளையும், வளங்களையும், அமைப்பையும் முன் 

னேற்றிக் கொள்ளவேண்டிய அவசியத்தை உண்டாக்குகிறது. 

ஆகவே தொழில் உற்பத்தியில் அதிகத் திறம் உடைய முறை 

களைப் புகுத்தும்பொழூ.து, இராமத்தில் ஏற்கெனவே வேலையில் 

இருப்போர். இம் முறைகளை முதலில் புகுத்த வாய்ப்பளிக்க 

- வேண்டும். இல்லையெனில் நகரங்களின் நலனுக்காக, கிராமங் 

களின் நலன் பயன்படுத்தப்படும். 
௦ 

சிறிய தொழில் அலகுகளைப் பெரிய இராமங்கள், சிறிய ஈகரங் 

கள் இவற்றின்பகுஇகளில் பரப்புவதின் ஜலம், கராமத் தொழில் 
்
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களின் வளர்ச்சியையும், அவை ஈவீன முறைகளில் அமைவதையும், 

மிகச் சக்கன்மாக அடைய மூடியும். பல இராமங்கள் சேர்ந்து 

ஒரு தொகுதியாக மா.றி, ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் ஒரு தொழில் 
மையமும், நகர மையமும் அமைவதுதான், படிப்படியாக வர 
வேண்டிய தொழில் ஈகடவடிக்கைகளின் அமைப்பாகும். அதைப் 
போல், இச் சிறிய நகர மையங்கள், பெரிய மையங்களுடன் | 
இணையப்பெறுதல் ' வேண்டும்; இவ்வாறுாகச் செழித்தோங்கிய 

கிராமப் பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையில் ஒரு வகையான 

98a (pyramid) எழுப்ப வேண்டும்." 

(ழ் கிராம மின்சார வசதி: பன்முகப்படுத்தப்பட்ட 
பொருளாதாரத்தின் அமைப்பு கோக்குகளும், பொருளாதார 
கோக்குகளும், குறைந்த செலவில் கிடைக்கும் மின்சாரத்தைப் 
பொறுத்தே இருக்கின்றன. தற்பொழுது மின்சாரச் சுங்கம், 
அகேகமாகச் சிறிதளவில் நுகர்வோரைவிடப் பெரிதளவில் நுகர் 
வோருக்கு அனுகூலம் காட்டுகிறது; கிராமத்திலிருக்கும் நுகர் 
வோரைக் காட்டிலும் நகரத்திலிருக்கும் நுகர்வோருக்குச் 
சலுகை காட்டுகிறது. பன்மூகப்படுத்தும் : கோட்பாட்டை 
மனத்தில் வைத்துக்கொண்டு, மின்சார உற்பத்தி, மின்சாரப் 
பங்டு, மின்சாரத்தை விற்றல் முதலியவைகளைப் பற்றிய கோட் 
பாட்டை மாற்றியமைத்தல் வேண்டும். மின்சாரம் அடிப்படை 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஆழும்; ஆகையால் அதனைத் 
துவக்குவது, செயல்படுத்துவது பற்றிய கோட்பாடு, லாபம் 
அல்லது இழப்பு என்ற வியாபார நோக்கில் செல்லக்கூடாது. 

(ம). அனுமதி வழங்குதல்: இராம, இிறுபான்மைத் 
தொழில்கள் சம்பந்தப்பட்ட முன்னேற்ற திட்டங்களைப் பாதிக்கக் 
கூடிய, ' நுகர்ச்சிக்குத் தயாராக்கும் தொழில்கள், தொழில் 
நிறுவனங்கள் முதலியவற்றிற்கு அனுமதி வழங்கக்கூடிய 
அஜிகாரத்தை மாநில அரசாங்கங்களுக்கு அளித்தல் வேண்டும். 
எல்லா அனுமதி வழங்கும் குழுக்களிலும் கிராம, சிறுபான்மைத் 
தொழில்கள் போதிய அளவில் பிரதிநிதித் துவம் பெற வேண்டும். 

(iv) திட்டமிடப்பெற்ற அளிப்பு : வாங்கும், விற்கும் 
கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் மூலமாக, உற்பத்தியாளருக்கு வேண் டிய 
கச்சாப்பொருள்கள், சாதனங்கள், துணைக் கருவி£ள் முதலியன 
அவர்களுக்குத் இடைக்க வழி செய்ய வேண்டியது அவசியம். 

i 'சிறுபான்மை, இலக்குத் தொழில்கள், சிறிய நகரங்ககாப் பெருவாரி 
யாக அமைக்க ஏற்படுகின்றன, அவை நகரத்திற்கும், சடுவே தொடர்பை 
அமைக்மஃவும் தொழிலின் அளவை அதிகரிக்கவும், சிறப்பாக கிராம இந்தியாவின் 
பொருளாதார. முன்னேற்றத்தை ஊக்குவிக்கவும் பயன்படும்." (1மீ60001க1ப்மாம 
of Penel of Economists, 1955, Para 28). .
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கிராம சிறுபான்மைத் தொழில்களின் எல்லாத் தேவைகளையும் 
பூர்த்தி செய்ய வாங்கும், விற்கும் ஆரம்பச் சங்கங்கள் கூட்டுறவு 
அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக ஆகவேண்டும். இந்தக் கூட்டுறவு 
முறை, விவசாய விற்பனை முறை, பொதுக் கூட்டுறவு. கடன் 
வழங்கும் முறைகளுடன் நெருங்கி: இணைக்கப்படல் வேண்டும். 
சிறுபான்மைத்தொழில்களின் உற்பத்திக்கு, ஒரளவுக்கு இலாபம் 
நிச்சயம் இடைக்கவும், விற்பனைச் சந்தை உறுஇயாகக் இடைக்க 
வும், கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் ஒரு நிலையான விலையில் உற்பத் தியை 
வாங்க உறுதி அளிக்க வேண்டும். ஆரம்பகட்டத்தில் அவைகள் 
இவ்வாறு செயலாற்ற அரசாங்க உறுதிமொழி அவசியமாகும். 

ஒரு கூட்டுறவு முன்னேற்ற. சேமிப்புக் இடங்கு கூட்டுறவுக் 
Gp (Co-operative Development and Warehousing Corporation), 
அமைக்கத் தேவையான சட்டம் இயற்றியபின், கிராம சிறு 
பான்௨மத் தொழில்களின் உற்பத்திக்கான விற்பனைக்கு ஓர் ஏற் 
பாட்டையும் அதில் சேர்க்கவேண்டும். 

௩) நிதி மூலங்களும், வழிகளும் : ஆரம்ப நிலையில் இராம, 
“சிறுபான்மைத் தொழில்களுக்கு வேண்டிய போதுமான அளவு 
நிலைமுதல் பொருள்களும், கடைமுறை மூலதனமும் அரசரங்கம் 
அளிக்கவேண்டும். அரசாங்க நிதிக் கூட்டுக் குழுக்கள் (1815 
Finance Corporations), சிறுபான்மைத் தொழில்களுக்கு நீண்ட 
கால் கடன்கள் அளிக்க உபயோகப்படுத்தப்படல் வேண்டும். 

இக் கூட்டுக்கழகங்களும் கூடியவரையில், (௮) உதவிக்காகச் 
செய்யப்படும் விண்ணப்பங்களின் தகுதியை ஆராய, (ஆ) 
தொடர்புகளை ஏற்படுத்த, (இ) கடன் திரும்பிப்பெற ஏற்பாடு 
செய்ய, கூட்டுறவு நிறுவனங்களை உபயோ?த்தல் . வேண்டும். 
கிராம மூன்னேற்றத்திற்காகக் கடன் வழங்கும் இட்டம், ஒரு. 
கோர்வையான பணியாதலால், விவசாய நிதிக்கும், தொழில. 
நிதிக்கும் ஒரே கூட்டுறவு நிறுவனத்தை உபயோுக்கலாம். 
கூட்டுறவு அடிப்படையில் இயங்கும் சிறு உற்பத்தியாளர்களின் ' 
WS Bm, அத் இட்டத்தின் விவசாய மூன்னேற்றத்திற்கான 
பகுதியுடன் இணைந்து செல்வது பொதுக் கொள்கையாக 
இருத்தல் வேண்டும். சாதாரணமாக, தொழில் கூட்டுறவுகளின் 
தேவைகளை, அவைகளுக்கு மிக அருகே இருக்கும் கூட்டுறவு நிதி. 
நிறுவனங்களால் பூர்த்தி செய்ய முடியாதபொழுது இந்திய . 
அரசாங்க பாங்கின் (8181௦ இகா% ௦ர 110௧) வளங்கள் உபயோடகச் 
கப்படல் வேண்டும். இக் காரியத்தைத் திறமையான முறையில். 
செய்ய, இந்திய அரசாங்க பாங்கிற்கும் கூட்டுறவு நிறுவனங் 
களுக்கும் இடையே நிரந்தரமான செய்தித் தொடர்பும், ஆலோச 
னையும் இருந்துகொண்டே இருக்கவேண்டும். இராம சிறு 
பான்மைச் தொழில்களுக்கு நிதிய தவி அளிப்பதில் ரிசர்வ் பாங்கு; 

Q). Qur.—9



136 ் இந்தியப் பொருளியல் 

இந்திய அரசாங்கப் பாங்கு, அரசாங்க நிதி கூட்டுக் குழுக்கள், 
மத்.தியக்கூட்டுறவுப்: பாங்குகள் ஆயெவை யாவும் சேர்ந்து ஒரு 
திட்டமான கொள்கையை வரையறை செய்யவேண்டும்.எனிஸும், 
நல்ல இணைக்கப்பட்ட அமைப்புடன் ஏற்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங் 
கள் கடன் வாங்கும்வரை, அரசாங்கம் நேரடி. உதவி அளிப்பது 
தேவை. நிதி விவசாயக் கூட்டுறவைவிட, தொழில் கூட்டுறவு 
களின் மூலதனப் பங்குகளை அரசாங்கமும் எடுத்துக்கொள்வது 
மிக அவசியமான து. இராபக் கடன் மதிப்பிட்டு அறிக்கை (Rural 
Credit Survey Report) நகாட்டுவிவசாயக் கட்ன் நிதி (148110ற81 

் மே-0]ரேக11762 [9100ம் 7104) அகடியவற்றைக் கூட்டுறவு 
அடிப்படையில் - அமைத்த குடிசைத்தொழில்களை வளர்க்க 
உபயோகிக்கலாம் எனக்கருதுகிறது. சாதாரணமாக நிதியுதவி 
செய்யக் கூடிய நிறுவனங்கள், இந்திய அரசாங்கப் பாங்கு, 
அரசாங்க நிதியுதவிக் கூட்டுக்குழுக்கள், வாணிக பாங்குகள் 
உள்பட, சிறுதொழில் உற்பத்தியாளருக்கு கடன் வ௪இகளை 
விரிவாக்க வறிவகைகளைக் காண முயலவேண்டும். 

33. ஆலோசனை நடவடிக்கைகளின் வரைச் சட்டம் ; 
கார்வே குழுவின் பரிந்துரைகளின் முகல் தொகுதி, பன்முகப் 
படுத்தப்பட்ட சிறுபான்மைத் தொழில்கள், எந்த நிலையான 
இடத்தை 'அஆதாரமாகக்கொண்டு துவக்கவேண்டும் என்பதைப் 
பற்றியது. பலகாலமாக. இயங்கவவெரும் சிறுபான்மைத் தொழில் 
களின் பக்கத்தில், நிறைந்த தொழிலாளர்கள் வேலை செய்யும் 
புதுமையான தொழில்களும் இருக்குமாயின், அச் சிறு தொழில் 
கள் சீரமைக்கப்பட்டுப் புதுப்பிக்கப்படும் வரையாவது புதுமைத் 
தொழில்கள் ஒரு நிலைக்குமேல் விரிவாகச் செல்லுவதைக் தடுக்க 
வேண்டும். அப்பொழுதும் கூட தற்காலப் பெருவாரித் தொழில் 
களைவிட, முன்னேற்றமடைந்த பன்முகப்படுத்தப்பட்ட அலகு 
காயே விரிவாக்குதல் வேண்டும். எந்தெந்த இடங்களில் நெடுங் 
காலத்தொழில் அலகுகள் இல்லையோ, அங்கெல்லாம், பெருவாரித் 
தொழில்களுக்கு அனுமதி வழங்குவதற்குப் பதிலாக, பன்முகப் 
படுத்தப்பட்ட தொழில் முறைகளில் திறமை வாய்ந்த அலகு 
களையே நிறுவவேண்டும். 

பரிந்துரைகளின் இரண்டாம் தொகுதி, பழங்காலத் தொழி 
லாளர்களின், நிதி நிலை, தொழில்முறை, தொழிலாளர் அமைப் 
புகள் ஆகியவைகளைப்பற்றிய தாகும். 

கிராம,ிறுபான்மைத் தொழிலுக்குச் ரில பொருள் a pugs Ben ஓதுக்கக்கொடுக்கும் யோசனைக்குக் கார்வே குழு Gare. ae எனெனில் கடைமுறை . உற்பத்தியில் இவ்வாறு பிரித்தளிப்பது முடியாதது ஆகும், ஒரு நிலையில் ஒதுக்கீடு. செய்வது பொருத்தமாயிருக்கலாம், இன்னொரு நிலையில் பொருத்தமற்றதாய் . இருக்கலாம், இரண்டாவதாக உற்பத்தி, ree alight es இரண்டையும் டடக் மூலமும், புது நிறுவனங் CHEG அனுமதி வழங்குவ கட்டுப்படுச்துவதின் b க ப் 
வதின் பலக Semana “ SRE UMW ஒதுக்கீடு செம்
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மூன்றாவதாக, சலுகை காட்டி வாங்குதல் நிச்சயமான 
“சந்தைகள், விலை. வேறுபாட்டுயர்வு மூதலியவைகளின்' மூலமாய் 
போதுமான அளவு ஊக்கமளித்து உற்பத்தி இலக்குகளைப் பூர்த்தி 
செய்ய ஆவன செய்யவேண்டுமென்று குழு கூறியது. 

௮க் குழு பெருவாரித் தொழில்கள் மீது ஆயத்்தீர்வைகள் 
விஇப்பதை வரவேற்றது. ஏனெனில் அது, அதே பொருள்களை 
௨ us) செய்யும் சிறுபான்மைத் தொழில்களுக்கு- ஊக்கமளிக் 
கும் இத் இர் வைகளுக்கு மூன்று நோக்கங்கள் இருத்தல் வேண்டும்; 
(1) சிறுபான்மைத் தொழில்களின் மறுசீரமைப்பிற்காக நிதி. 
இரட்டுதல், (ம்) அரசாங்கத்தின் உற்பத்தியைக் கட்டுப்படுத்தும் 
கொள்கையாலும், அதன் விளைவாக ஏற்படும் போட்டிக் குறை 
வாலும், விலை உயர்வாலும், பெருவாரித் தொழில் உற்பத்தி 
யாளர்களுக்குக் கிடைக்கும் உபரி லாபத்தை எடுத்துவிடல் 
(111) சிறுபான்மைத் தொழில்களுக்குச் சாதகமாக விலை வேறு 
பாட்டு உயர்வுகளை ஏற்படுத்துதல். 

கடைசியாக, சஷூகப் பொருளாதாரப் பொதுச் செலவுக் 
(Overhead) காகவும், திறமையான போக்குவரத்து, மிதி, கடன் 
வசதி, தண்ணீர்,. மின்சார. வசதி, தொழில் முறைப் பயிற்ளி, 
ஆலோசனைகள் இவைகள் அடங்கய புறச்ிக்கனங்களுக்காகவும் 
வேண்டிய ஏற்பாடுகளைச் செய்தல் அவயம். 

சுருங்கக் கூ றின், சிறுபான்மைக் தொழில்களை ஆதரிக்கும் 
கொள்கைக்கான காரணங்கள் பின்வருமாறு : (1) முதற்கருவிப் 
பொருள்களை உணட செய்யும் தொழில்கள், நிறைய முதலீடு 
செய்வதுடன், உற்பத்தி செய்யாத நுகர்வோர் பொருள்களின் 
தேவையையும் அதிகரிக்கின்றன. அதேசமயத் இல் அடிப்படைக் 
தொழில்களான போக்குவரத்து, சுரங்கத் தொழில் முதலிய 
வற்றில் எவ்வளவு இயலுமோ, அந்த அந்த அளவு முதலீடு 
செய்வது அவசியம், நுகர்வோர் பொருள் உற்பத்தி செய்யும் 
தொழில்களில் எவ்வளவு குறைவாக மு தலீடு செய்ய இயலுமோ, 
“அவ்வளவு கு றவாகச் செய்ய வேண்டும். துகர்வோர் பொருள் 
களுக்குத் த் தேவை ௮ இிகமாகும்பொழுது, அந்த உற்பத்தி 
மூலதனம் குறைவாக இருக்கவேண்டும் .அல்லது சிறுபான்மைத் 
of தாழில்களின் கைகளில் விடப்படவேண்டும். (14) சி றுபான்மைத் 
தொழில்கள் காடு முழுவதும் சிதறிக் கடக்கின்றன. உற்பத்திப் 
பெருக்கமும், வாங்குந் இறனும் சிதறிக்கிடக்கின்றன. பொருளா 
காரமுன்னேர் ற் Ds இற்காகக் கொடுக்கப்படும் ஊக்கம் தானாகவே 
நாட்டின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் பரவிவிடும்; கிராமப் LOE OGD 
சிறு நகரங்களும் குடிசைத் தொழில்களுக்கு அளிக்கும் ஊக்கத்தி 
னால் மிகுந்து பயன் அடையும். BET SB Gd கிராமத்திற்கும் - 
இடையேயுள்ள: பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் மறையும்;
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பொருளாதார வளங்களின்: சர்வாஇீனமும், .ஒரு முகச்செரிவும் 
குறையும். - அல்லது - . வேறுவிதத்தில் கூறவேண்டுமாயின், 
சமுதாயம் கொஷலின் அமைப்பை ஏத்றுக் கொள்ளத் துவங்கும்," 

54, டாகடர் பி. கே. மதன்) வம்பே அறிக்கையைப் பற்றிக் 

கூறியவை. (ர, £. 8, நரீகம்தற ௦ 10௦ Karve Report): டாக்டர் 

பி. கே. மதன் கார்வே குழுவின் அறிக்கையைப்பற்றிய குறிப்பில் 
இக் கருத்துக்களைக் கூறுகிறார் : (1) குழு, வேலை நிறைவைக் 
'கொள்கையின்: முக்கெய நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கிறது; முன் 
'னேற்றமடைந்த முறைகளை மேற்கொள்வதையும், உற்பத்தியைப் 
பெருக்குவதையும், வேலைக்கு எவ்வி தீக் குறைபாடும் வராத 
அளவி ற்குத்தான் ஏற்றுக்கொள்கிறது.. 

- (1) முன்னேற்றமடைந்த முறைகள் வேலையைச் இக்கனம் 
செய்வதால், தற்காலிகமாகச் சில தொழில்களில் வேலையின்மை 
ஏற்படலாம்; ஆனால் குறிப்பிட்ட துறைகளில் வேலையைக் காப் 
பாற்றுவதை விட, முன்னேற்றத் திட்டத்தில் வேலையைப்பற்றிய 
எல்லா இணடைர்எக்கலிமி ம ஒன்றாகச் சேர்க்க வேண்டும். 

(iii), தரம் உடனே வேலைக்கு ஏற்படக்கூடிய விலாவுகளைப் 
பற்றுய எண்ணத்தில் ஆழ்ந்து இருப்போமாகில் நுகர்வோர் 
பொருள்கள் உற்பத்தி செய்யும் தொழில்களுக்கு, ஒப்புமையில் 
திறம் குறைந்த முறைகளை அனுமதிக்கிறோம்; அது உற்பத்தி, 
வருமானம் இவைகளின் அதிகரிப்பைத் தடுக்கிறது. மேலும் 
வளரும் வருமான நிலையில் முன்னேற்றத்திற்கான வழியையும் 
கருத்தையும் வகுத்துக் கொடுப்பன, பலவகைப்படுத்தப்பட்ட 
உற்பத்தியும், வேலையுமே; அவற்றையும் இது xia nes 

(iv) குழு ஆதரித்த ஆலோசனை யாகக் கூறும் இன்னொரு 
கருத்து, பழங்காலத் தொழிலாளர் இருக்கும் இடத்திற்கே 
வேலையை அனுப்புவதாகும், இது பாட்டாளி இடம் பெய 
Trenoomu (Immobility ௦7 12௦௦2) எவ்விதத்திலும் சரி செய்யப் 
போவதில்லை; தொழிலாளர்களைத் திறமை.மிகுந்த புதுவழிகளைக் “ 
ea Soe தரண்டப்போவதுமில்லை. , 

(0 இந்தியாவின் தனிப்பட்ட நிலையில் ஈவீன தொழில் 
முறைகளைப் புகுத்துவதால், மொத்த வேலையில் ஏற்படும் 
சரியிட்டு வில்வுகளை உடனே ஏற்படா என்று தனது கூற்றை 
அலூப் பார்க்காமல், விளக்காமல் ௮ச் குழு கூறுகிறது. ஆனாலும் 

.* கொள்கையை உருவாக்குவதில் முக்கெப்பங்கு எடுக்கும், ஆனால் அதக 
மாகப் பேசப்படாத இன்னொரு கருத்து, காக்தீயத்தின் மிகச்சிறந்த சமுதாய 
கோக்கு ஆகும்; இந்கோக்கு பன்முகப்படுத்துதல், கிராமச் சுயதேவைப் பூர்த்தி, 
இயந்திரத் தொழில்களை எதிர்த்தல் ஆயெவற்றை ஆதரிப்பதாகும். -
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இந்தத் தனிப்பட்ட இந்திய நிலையின் அடிப்படையில் ௮க் குழு 
் திறமை மிகுந்த தொழில் முறைகளைக் கையாளும் தொழில். 
"களுக்கு உச்சவரம்பு விதிக்கவும், விஸ்தரிப்பைத் தடுக்கவும் 
வேண்டுகிறது; இது சாதாரண முன்னேற்ற வழியினின்று அடிப். 
படையில் மிக விலகியதொரு கருத்தாகும். ae 

(1) நுகர்வோர் பொருள் உற்பத்தி செய்யும் பெருவாரித் 
தொழில்கள் . மீது உச்ச வரம்பு விதிப்பதின் நோக்கம், Har 
வோர் பொருள்களுக்கு ' ஏற்படும் அதிகத் தேவைகளை Hor 
பரன்மைத் தொழில்களின் உற்பத்தி திருப்தி செய்யும்படி விட்டு 
விடுவது ஆகும். சந்தைகள், அளிப்பு, நிதி, வீடுகள் .முதலிய 
வற்றை அமைத்துச் சிறுபான்மைத்: தொழில்களை வளர்க்க. 
வேண்டுமெனவும், ' கைத்தொழில்களுக்கு நிதியுதவிகளையும்,. 
கடன்களையும் அளிப்பதன் மூலம் முன்னேற்றமடைந்த முறை 
களைக் . கைக்கொள்ள உதவவேண்டுமெனவும் ௮க் குழு பரிந். 
துரைத்துள்ளது. அக்குழுவின் ' பரிந்துரைகளுள் இப் பகுதி 
பலவீனமானது. இந்த விளவை ஏற்படுத்தத் தேவையான். 
யற்சி மிக அதிகமானது. ' பட இரவு 

(ஈம) பெருவாரித் தொழில்கள்மீது உச்சவரம்பு விதிப்ப 
தானது, Ap தொழில்களில் திறமை குறைந்த முறைகளைக். 
கையாளுவதை நீடிக்கச் செய்யும். உண்மையில். பெருவாரித் 
தொழிலின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட விரிவு,  கைத்தொழிலின் 
முன்னேற்றத்தையும், திறமையையும் ஊக்குவிக்கும். -பெரு 
வாரித் தொழில்களின் திறமைக்கு இன்றியமையாத தூண்டு. 
கோலான போட்டி மனப்பான்மை : விரிவின் மூலந்தான். 
கிடைக்கும். ் 

(viii) சிறு தொழில் ஃபிரச்சேயில் வேலைத். துயருதவி கோக் 
கானது, அத்தொழில் தனது உற்பத்தியை விற்பனை செய்ய, 
விற்போரின் பாதுகாக்கப்பட்ட சந்தையைச்' செயற்கையாக . 
ஏற்படுத்த முயல்றது. அத்தகையதொரு நோக்கு, நாம் 
வாழ்ந்து மூன்னேற வேண்டிய போட்டி நிலையை மறந்து 
விடுகிறது. 

(ix) இக் குழுவின் பரிந்துரைகளைச் செயல்படுதக் அவே 
TAY, ஈமது அந்நியச் செலாவணி நெருக்கடி இன்னும் அதிக: 

மாகும். ஐந்தாண்டுத் இட்டத்தின் வெற்றிக்கு அடிப்படையான 
இயந்திர இறக்குமதி முதலியவற்றைச் செய்வது மிகக் கடின. 

மாக இருக்கும். | ன ௫ 

(x) இரண்டாம் இட்டத்தின்£ம், முன்னேற்ற வேலைகளில் 
ஒரு பகுதி, நுகர்வோர் பொருள் உற்பத செய்யும் தொழில். 
களுக்குத் தேவையான இயந்திரங்களை உற்பத்தி செய்வதாகும்- 
இதக் தொழில்கள் தங்களை விரிவாக்கிக்கொள்ள அனும திக்கப்பட 
வில்லை என்றால், இயந்இரங்களை உற்பத்தி செய்து, அவைகளைக் 
வ வது உபயோடக்காது வைத்திருப்பதின். பயன் 

என்ன
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(ம்) வருமானம் அதிகமாகும்பொழுது ஆகர்வோரின் 
தேவைப்பட்டியல் மாறுகிறது. உதாரணமாக கைத்கறித் துணி 
களைவிட மேன்மையான துணிவகைகளுக்குத் தேவை அதிக 
மாகும். இக் காரியத்தைப்பற்றிக் குழு கவனிக்கவே இல்லை. 

(xii) சிறுபான்மைத் தொழில்களின் நுணுக்கமான 
அமைப்பை எதிர்பார்த்துப் பெருவாரித் தொழில்கள் மேல் உச்ச 
வரம்பு விதிப்பது நாட்டின் நீண்டகால வளர்ச்சியைப் பா.இக்கும். 

(பம) குழுவின் ஆலோசனைகளின்படி. வேலை இலாபங்கள் 
மிகைப்படுத்தப்பட்டி ருக்கின்றன. உதாரணமாக வேலைக் கணக் 
&ட்டின்படி, இப்பொழுதிருக்கும் ஆலை IMA உற்பத்தி நிலையை 
அதிகமாக்க அனுமதி இல்லை என்றால், 66 மிலியன் டன் ௮இக 
“நெல் உற்பத்தி, கைக்குத்தல் அறிசியாக மாறும்; அதற்கு இணை 
யாக வேலை விளைவுகளும் இருக்கும் என அனுமானிப்போம்.' 
ஆனால் உமி நீக்கும் அலகுகள் மேலும் தங்கள் வேலையைத் 
தொடராமல் இருக்கச் செய்வது நடைமுறையில் முடியாத காரிய . 
மென்றே கூறலாம். திட்ட காலத்தில் தேவைப்படும் அதிகத் 
துணி முழுவதையும் கைத்தறியிலேயே உற்பத்தி செய்யும் 
திட்டத்திற்கும் இது பொருந்தும். நாடு முழுவதும் சிதறிக் 

டக்கும் மிலியன் கணக்கான நெசவாளர்களுக்கு நூல், சாத 
னங்கள், நிதி முதலியவற்றை வழங்க ஓர் அமைப்பை ஏற்படுத்து 
வதும் அவைகளின். உற்பத்தியைச் சந்தையில் விற்பதும் பிரம் 
மாண்டமான காரியங்கள். 

. (247) குழுவின் ஆலோசனைகளுக்கு அடியில் சுய தேவையைப் 
பூர்த்தி செய்யும் கிராமப்புறப் பொருளாதாரக் கருத்தும் 
இருந்தது. சிறப்புத் தேர்ச்சி, வாணிகமயமாக்குதல் முதலியன 
அதிகமாக வளருவது இன்றியமையாதது ஆகும். இல்லையென்றால் 
நம் வளர்ச்சியுறும் பெரிய மக்கள் தொகை வாழ முடியாது. 

(xv) நுகர்வோர், பொருள்களை நேரடியாக உற்பத்தி செய் 
வோர் நவீன மூறைகலளைக் கையாளுவது உடனே முடியாத 
காரியம் எனக் குழு கருதியது. இதற்குக் காரணம் பொருளா 
தாரப் பொதுச் செலவுகளைச் செய்ய் முன்னேற்பாடு எதுவும்: 
கிடையாது. ஆனால் இதைக் கூறும்பொழுது, ஏற்கெனவே ஓர் 
அகன்ற. பொருளாதாரப். பொ துச் செலவுகளின் வலைப்பின்னல் . 
ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது என்பதை அக். குழு பார்க்கவில்லை 
போலும்... 

1 கார்வே குழுவே போதுமான அளவு சமூகப் ர் மானம் 
செலவுக்கு ஏற்பாடு செய்ய ஈடவடிக்கைகள் “எடுக்குமாறு வற்டடத்திக தத் apg; ஆனால், அவை முழுதும் உபயோகப்படுத்தப்படாத நிலையில் ஓரு 
முன்னேற்றத் திட்டத்தை அது பரிந்துரைக்கிறது.
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“ 55. கிராம சிறுபான்மைத் தொழில்களின் கொள்கையைப் 
பற்றி மேலும் சில கருத்துரைகள் : 

நாம் டாக்டர் மதன் அவர்களின் கருத்துக்களை ஓப்புகீ 
கொள்ளுகிறோம்; கிராம சிறுபான்மைத் தொழில்களைப்பற்றிய 
தற்போதைய அரசாங்கக் கொள்கை நமது தொழில் முன்னேழ்- 
றத்தை வெகுவாய்ப் பாஇுக்குமாதலால், அதை மாற்றியமைக்கும் 
படி அரசாங்கத்தைக் கேட்டுக்கொள்ளுகறோம். வேறு எந்தப் . 
பொருளாதார அமைப்பிலும் (திட்டமிடப்பட்டது அல்லது 
இட்டமிடப்படாதது), வேலைத் துயருசவிக்காக வேண்டுமென்றே 
உயர்ந்த தொழில் முறைகளைவிடத் திறமையற்ற தொழில் 
மூறைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை. பொருளாதார முன் 
னேற்றம் மிக நவீனமான தொழில் முறைகளைப் பின்பற்றுவ 
துடன் இணைந்திருக்கறது. ஏதாவது வேலையின்மை ஏற்பட்டால், 
௮து ஒரு தனிப்பட்ட தீமையாக கருஇத் தீர்க்கப்பட வேண்டும்." 

... குறைந்த செயலாற்றும் திறனுடைய முறைகளை, அதிக 
செயலாற்றும் திறனுடைய முறைகளால் மாற்றிக்கொண்டே 
செல்லும்பொழுது அதிகச் செல்வம் ஏற்படுகிறது. ஆகவே: 
.௮இக வேலை வாய்ப்புகளும் ஏற்படுகின்றன. ' நவீன முறைகளைப் 
புகுத்துவதாவது தற்காலிகமாகச் சில தொழிலாளர்களை வேலை 
ய்ற்றவர்களாக ஆக்கலாம். அவ்வாறு வெளியேற்றப்பட்ட 
தொழிலாளர் அளவிற்கு முயற்சி மீதமாகிறது; புதிய மூல 
தனம். உண்டாகிறது. தாற்கலிகமாக வெளியேற்றப்பட்ட 
தொழிலாளர், அதிக மூலதன அளிப்பின் காரணத்தால் வரும் 
புதிய நிறுவனங்களில் பின்பு சேர்த் துக்கொள்ளப்படுகின் றனர்." 
இவ்விதமாகப் பல்வேறுபட்ட அபரிமிதமான உற்பத்தியினால் 
சமுதாயமே செழிப்படைகிறது. இவைகளையெல்லாம் பொருளா 
தாரத்தின் அடிப்படைப் புத்தகங்களிடையே "காணலாம்; 
இவைகளின் உண்மை பொருளாதார வளர்ச்சியும் தொழில் 

1 தொழில் துறையில் முன்னேற்றமடைந்த காடுகளில், தானாக இயங்கும் 
வாகனங்கள் பிரச்சனையும், அதனால் விகாயும் தொழில் முறைத் துறை வேலை 
யின்மையும் எவ்வாறு கையாளப்படுகன்றன என்பதைக் கவனிப்போம், 

" சமீபத்தில் (1956) சேசவியத் யூனியனில் அரசாங்கம் இதை எல்லாத் தொழில் 
கொகளிலும் புகுத்தத் தர்மானித்திருக்குறது. இவ்வாறு தானாக இயங்கும் 
வாகனங்களின் தொழில் துறை நிபுணர்களின் தேவைப் பூர்த்தி செய்ய இரண்டு 
மிலியன் பேர்கள் பயிற்ச? பெறவிருக்கறார்கள், இங்கிலாந்தில், விஞ்ஞானத் 
தொழில் ஆராய்ச் அரசாங்கத் துறை தானாக இயங்கும் வாகனங்களைப்பற்றி 
at அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் இதை மேற்கொள்ளப்போகும் 
நிறுவனங்களை, மனிதத் இறன் தொழில் முறைக் கொள்கை இவைகளை கன்கு 
இட்டமிடவும், தொழிற் சங்கங்களை, ஓவ்வொரு நிலையிலும் கலக்சு ஆவோ?ிக்க 
வும், தொழிலாளர்கள் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுவர் என்பதை அவர்களுக்கு 
தன்கு உணர்த்தவும் யோசனை கூறியது. இவைகளில் எல்லாம் அடங்கி 
இருக்கும் உட்கருத்து என்னவெனில் திறமை குறைந்த முறைகளிலிருந்து 
இறமை மிகுச்த முறைகளுக்கு மாறுவதை எவ்வளவு $€க்கிரமாக முடியுமோ, 
அவ்வளவு சீக்கரமாகச் செய்தல் வேண்டும்,



136: “இந்தியப் பொருளியல் 

முன்னேற் ற்றமும்” படைத்த. எர்த். பட்டன். அ பவத் திலும் 
காணக் கிடைக்கிறது. 

்.. எனிலும் கொஞ்ச காலத்திற்கு வேலையின்மை என்பது, 
அமைதிக் குலைவையும் மனிதர்களுக்குத் துன்பத்தையும் அளிக் 
கும். பழமைக்குக் கட்டுப்பட்ட பொருளாதாரவாதிகளின் 
உணர்ச்சியற்ற 'தலையிடாக் கொள்கை (1818862 ரீ2௨)யும் கைத் 
தொழில்கள் மேலும், தொழில் முறை வேலையின்மை மேலும் 
முன்னைய அர்சாங்கங்கள்.. காட்டிய போக்காம் வன்மையாகக் 

கண்டிக்கப்பட வேண்டியவை. இந்தியா ஒரு பொதுகல நாடு 
என்பதை நிலைகாட்டத் துன்பம் எவ்வகையில் வந் தா லும் அதைத் 
தீவிர .மூயற்சிகளால் துடைப்பது: அவசியம் என்பது சொல்லா 
மலே விளங்குகிறது. கவலையற்ற தொழிலாளர்கள் பயிற்சி 
அளிக்கப்பட்டுப் புதிய நல்ல நிறுவனங்களில் வேலைபெறத் தயா 
ராக்கப்பட வேண்டும்; அதுவரை துயருதவி (4௦1௦) கொடுத்தல் 
வேண்டும். : அவர்கள் தங்களுக்கே உதவி புரிந்துகொள்ள 
அரசாங்கம் உதவி புரியவேண்டும். அவர்களுடைய ஊக்கத்தை 
யும் தன்னம்பிக்கையையும் பாதிக்காவண்ணம் அவர்களுடைய 
துன்பங்களைத். தணிக்க வேண்டும். 

ஆகவே இப்பிரச்சனையைத் தீர்க்கும் வழி பழைய உற்பத்தி 
முறைகளைத் தொடர்ந்து பின்பற்றுவ தும், தொழிலில் முன்னேற்ற 
மடைந்த பகுதிகளை விரிவாக்காமல் தடுப்ப தும் அல்ல. தொழில் 
மூலை வேலையின்மையால் ஏற்படும் துன்பத்தைக் குறைக்க ஏதாவ 
தொரு துயருதவி ஏற்பாடோ அல்லது சமூகக் காப்புத். திட்டமோ 
வரவேண்டும்." அரசாங்கத்திடம் துயருதவி அமைக்கவோ சமூகக் 
காப்புத்  இட்டம் அமைக்கவோ, போதுமான நிர்வாக, நிதி வளங் 
கள் இல்லை என ௮௧ குழு கருதுவது ஈம்பத்தகுந் ததாக இல்லை. 
கராமத் தொழில்களை வாழச் செய்வதில் இருக்கும் பெரிய நிர்வாக, 
a திப் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட அரசாங்கத்திற்கு, ஒரு சமூகக் 

காப்புத் திட்டத்தை அமைப்பது அதன் திறமைக்கு அப்பாற்பட் 
டது௮அன்று. அுணுக்கமாகப் பார்க்கும்பொழுது இரு வேலைகளுமே 
சமமான துன்பம் உடையவைதான். அப்படியிருக்க அரசாங்கம் 
ஒன்றை உற்சாகத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளும்பொழுது இன்னொன் 
றிடமிருந்து ஏன்விலிச் செல்லவேண்டும் என்பது விளங்கவில்லை. 
ஏற்கெனவே பல தொழிலாளர்கள் வேலையின்றியும் பாதி வேலை 
செய்தும் இருக்கின்றனர் என்பது தொழிற் செறிவு முறைகள் 

௩ மிலியன் கணக்கான அகதிகளுக்கு வெற்றிகரமாக மறுவாழ்வு 

அளித்தது," அரசாங்கத்திற்குத் தொழில் முறை வேலையின் மைப் பிரச்சி ் 
அப்பதி ல தம்பிக்கை அளிக்கவேண்டும், ரச்சினையைத்
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(Labour intensive methods) வேண்டுமென்பை தர் காட்டவில்லை. 
இந்தப் பிரச்சனை (1) அதிக உழைப்பும் குறைந்த மூலதனமும் 
அல்லது, (4) குறைந்த உழைப்பும் அதிக மூலதனமும் இவை 
களில் எது வேண்டுமெனின், இப்பொழுதிருக்கும் சூழ்கிலை 
களில் எது ௮திக பலனைத் தருமோ அதுதான். இப்பொழு 
திருக்கும் நிலைகளில் நிறைய உழைப்பும் குறைந்த மூலதனமும் 
மிகுந்தது இலாபகரமான து என விவாஇக்கலாம்; " அல்லது மூல 
தினச் செறிவு முறைகள் எவ்வளவு இலாபகரமாக இருந்தாலும், 
மூலதனக் குறைவு காரணமாக நாம் அதை மேற்கொள்ள 
முடியாது எனவும் விவாதிக்கலாம். இவை இரண்டுமே முழுதும் 
சரியல்ல என்பது நமது கருத்து. ஈம்முடைய மூலதன வளங்கள் 
குறைந்தவை என்பதில் ஐயமில்லை; ஆனால் ' இப்பொழுது 
கீர்மானிக்கப்படவேண்டிய காரியம் அதைச் இல பெருவாரித் 
தொழில்களில் ஈடுபடுத் துவ தனால் உற்பத் இ உச்சகிலை அடையுமா 
அல்லது. ஒப்புமையில்: திறமையற்ற சிறுபான்மைத் தாழில் 
அலகுகளில் ஈடுபடுத் துவசால் உச்சநிலை அடையுமா என்பதுதான். 
நாட்டின் மூலதனக் குறைவு அதை நவீன, பெருவாரித் தொழில் 
களில் எஈடுபடுத்துவதைவிட ஏற்கெனவே இருக்கும் இறு 
தொழில்களின் மூலதன அமைப்புகளில் ஈடுபடுத்த ஒரு காரண 
மாக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது." முதலில் ஏற்கெனவே இருக் 
கும் பெருவாரித் தொழில்களின் உற்பத்தி ஏன் வரையறுச்கப்பட 
வேண்டும் எனக் கூறவில்லை. சிறுபான்மைத் தொழில்களுக்கு 
அளிக்கப்படும் உதவிக்கொடைகளும் ம ற்ற உதவிகளும் அதிகச் 
செலவை ஏற்படுத்துகின்றன. பழைய வழிகளையும் முறை களையும் 
உயிருடன் காப்பாற்றும்பொழுது முதலாக்கம் (11௨1 formation) 
தடைப்படுகன்றஅு. இதனால் மறைமுக இழப்பு கேறிடுிறது. 
இவைகளையெல்லாம் கோக்கும்பொழுது அவைகளை 'முதலீடு 
குறைந்தவை' என அழைக்கத் தயங்குகிறோம். இந்தச் செலவை, 
திறமை மிகுந்த இயந்திரங்கள் உள்ள அலகுகளில் உபயோகப் 
படுத்துவ.தின் மூலம் ௮திக உற்பத்தியையும், மூலதனச் சேர்ப்பு 
வீத அதிகரிப்பையும் அடையலாம். ்.. 

பொருளாதாரத் துறையைப் பன்முகப்படுத்துதல் என்னும் 
கருத்து, பொருளாதார, . சமூக, பாதுகாப்பு கோக்குகளில் 

...* இராமத் தொழில்களின் உபயோகமற்ற இறனைப்பற்றிப் பேசுவது 
தவருகும், இத் தொழில்கள் இவைகக£விட அஇகத் திறமையுள்ள தொழில் 
களால் வேலையற்றவையாக ஆூவிட்டதால், அவைகளுடைய சாதனங்கள் 
இலாபகரமாக மறுபடியும் 'உபயோகப்படுத்தப்படலாம் எனக் கூறுவதும் 
தவறு. அவ்வாறு அது அதிக செயலாற்றல் உள்ள வேறொன்றால் இடம் 
பெயர்க்கப்பட்டிரும்தால், அதை அழிக்க வேண்டுமேயன் றி, இன்னொன்றைத் தியாகம் செய்து மீண்டும் உபயோகப்படுத்துவது வேண்டியதில்லை, 

(Seo 0, N, Vakil and P. Re Brahmanand, Planning for an Expan- 
ding Economy, p, 141.)
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பார்க்கும்பொழு: ம்: அளிக்கத். தகுந்ததே." ஆனால் 
அதே சமயத்தில் குவிப்பு முறையில் உள்ள் சில பயன்களுக்கும் 
அவைகளுக்கேற்ற முக்கெயத் துவம் கொடுக்கவேண்டும். குவிப்பு 
மூறை அளவுக்கு மீறி .இருக்க முடியுமானால், அதேபோல் பன் 
மூகப்படுத் தலில் அகலப் பரப்புதலும் அளவுக்கு மீறி இருக்க 
மூடியும். இவைகள் ஒவ்வொன்றின் நியாயமான வரம்புகளையும் 
காணுவதே நடைமுறைப் பிரச்சினையாகும். பன்முகப்படுத் துதல் 
கொள்கை என்றால், சிறுபான்மைத் தொழில்களே எப்பொழுதும் 
பரவலாக அமைக்கப்படவேண்டும் என்பது இல்லை. 

- இராமங்களில், . பழங்கால தொழில்களில் எஈடுபட்டிருப் 
போருக்கு அந்த இடத்திலேயே துயருதவி அளிப்பது ஈல்லதாகத் 
தெரிகிறது. ஏனெனில் முதலாவதாகத் துயருதவி பெறு 
வோருக்கு இது செளகரியமாக இருக்கிறது. இரண்டாவ தாகப் 
பன்முகப்படுத்துதல் என்னும் கோக்கிற்கு இணைந்ததாக இருக் 
இறது. ஆனால் இன்னொரு விதத்தில், நீக்கப்படவேண்டி.ய தடை. 
என நாம் அறிந்த மக்களின் இடம் பெயராத் தன்மைக்கு இது 
இரு பரிசளிப்பாகுறது, .ஈவீன முறையில் அமைந்து நுகர்வோர் 
பொருள் உற்பத்தி செய்யும் பெருவாரித் தொழில்கள் மூலமாகத் 
தான், இந்தியாவில் இதவரை பொருளாதார முன்னேற்றம் ஏற் 
பட்டிருகிறது; இது சரொாமங்களிலுள்ள உபரி மக்கள் தொகை 
நகரங்களுக்குச் செல்வதை ஆரம்பித்து வைத்திருக்கின்றது. 
மொத்தமாகப் பார்க்குங்கால் இது ஒரு விரும்பத்தக்க போக்கு, 
இதை வேண்டுமென்றே மாற்றி அமைக்க விரும்பும் கொள்கையை 
ஆதரிப்பது சுலபமன்று. இரண்டாவது ஐச்தாண்டுத் திட்டத்தில் 
கிராம, சிறுபான்மைத் தொழில்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் உற் 
பத்தி இலக்குகளைப் பூர்த்தி செய்யவில்லையானால், திட்டத்தின் 
வெற்றியையே பாதிக்கும் குழப்பறிலை ஏற்படும். மேலும் பணவீக் 
கம் என்னும் வெள்ளம் பாய வழிகோலும். ஏற்கெனவே, உயரும் 
விலைகள், குறையும் ஏற்றுமதிகள், உள்நாட்டு நுகர்ச்சிக்கான 
துணியின் குறைவு முதலிய பிரச்சினைகளைச் சமாளிக்க அரசாங் 
கம் சில முத்கிய நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டியிருந்தது. 

(ஏற்றுமதித் தேவைகளை ஒரளவிற்காவது பூர்த்தி செய்ய 14,600 

தானாக, இயங்கும் தறிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கி றது.) 
கிராமச் சிறுபான்மைத் தொழில்கள் திட்டத்தின் இலக்குகளைப் 

! தொழில்களைப் பன்முகப்படுத்துவதின் மூலம். வீட்டு வசதி, போக்கு 
வரத்து, சமுக கலம் முதலியவற்றிற்கான செலவு குறையுமென்பது பொது 
வான பொருளாதாரக் கருத்த, ஆனால், இதைக்: கருத்தில் கொண்டு, 
ஏற்கெனவே இருக்கும் பெருவாரி அலகுகளின் உற்பத்தி அதிகரிப்பதைத் 
தடுப்பது நியாயமற்றது அல்லது GE. பொதுச் செலவு இல்லாமல் 
நிறுவப்படும் பெருவாரி அலகுகளைத் தடுப்பதும் நியாயமன் று,
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பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லையானால், எண்ணிக்கையில் அதிகமா 

யுள்ள. பெருவாரித் தொழில்களின் உபரித்திறனை உபயோகம் : 
படுத்தி, குறைபாட்டை சரிக்கட்ட முடியும். ஆயினும் பெருவாரித் 
தொழில்கள்மீது அரசாங்கத்தின் மனப்பான்மை உதவி அளிப்ப 
தாகவும், அனுதாபம் கொண் டதாகவும் மாறவில்லையானால், உபரித் 

இறன் இருந்துகொண்டே இருக்கும் எனக் கூறுவதற்கில்லை, 

். இராம்ச்' இறுபான்மைத் தொழில்கள் உதவிக் கொடை 
களாலேர் மற்ற விதங்களாலோ காப்பாற்றப்படும்வரை அவை 

வேலை அளிப்பதாகக் கூறமுடியாது, உண்மையைச் கூறின், அதில் 

ஈடு பட்டிருப்பவர்கள் தங்கள் ஊதியத்தைச் சம்பாஇக்கவில்லை. 

ஆனால் அவர்கள் துயருதவியைக் கொடையாகப் பெறுகிறார்கள். 
இவ்வாறு நாட்டை, ஈமக்குத் தெரிந்த அளவில் ஒரு பெரிய கிரந் 

கரமான பஞ்ச நிவாரணப் பாசறையாக மாற்றுவதால், வேலை 

யின்மையைப் போக்க முடியாது. ஏறு தொழில்களைச் சீரமைக்கும் 

அரசாங்கத் இட்டத்தின் முக்கியப்பகுதி பலவீனமுள்ள தாயும், 

தெளிவற்றதாயும் இருக்கிறது; - அதன் வெற்றியில் ஈம்பிக்கை 
வைப்பது கடினமாயிருக்கிறது. தொழில் துறையில் மிகவும் முன் - 

னேறிய நாடுகளில்கூட, கைத்தொழில்கள், அவைகளின் பொரு 

ளாதாரத்தில் ஒரு முக்கிய அங்கம் வ௫ூக்கன்றன என்பது 
உண்மையே. இதற்குக் காரணம், அவைகளில் அநேகமாக 

. எல்லா காடுகளிலும் சில சாதகமான காரணங்கள் இருக்கின் றன; 

உதாரணமாகச் சந்தைகள் பக்கமாக அமைந்திருக்கலாம்; நுகர் 

வோரின் தேவைகளைப்பற்றி நெருங்கிய நுண்ணறிவு இருக்கலாம்; 
தேவைகளின் குணாதிசயங்களைப்பற்றி ஈன்கு -அறிந்திருக்கலாம்; 

(உதாரணமாக நல்ல கலை வேலைப்பாடு அமைந்த. பொருள்களுக் 

கான தேவை அல்லது தனிப்பட்டோரின் விருப்பங்களைப் பூர்த்தி 

செய்யும் தேவைகள்); ஒன்று அவைகளுக்குப் போட்டியே இல்லை 

அல்லது அவைகள் போட்டி போடத் தயங்குவது இல்லை. கானே 

இயங்கக்கூடிய, இயல்பாய் அமைந்த இறன் உள்ள சிறு தொழி 

லுக்கு தற்காலீசகமாக உதவி அளிப்பது நியாயமானது. ஆனால் 

தற்போதைய சூழ்றிலையில், இயங்கமுடியாத பழைய தொழில்கள் 

அழிந்தொழிய வேண்டும்; அவைகள் எவ்வளவு துரிதமாக அழி 

இன்றனவோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு நல்லது. Fir குலைவையும், 

துன்பத்தையும் குறைவுபடுத்த, அவைகள் அழியும் வேகத்தை 
மட்டுப்படுத்த வேண்டும் எனக் கூறுவதும் உண்டு; ஆனால் வெளி 

யு. தவியால் அவைகளைக் காப்பாற்ற வேண்டியதில்லை; அவைகள் 

1 உதாரணங்களுக்கு, 1956ஆம் வருடம் ஜனவரி மாதம், 10120 19௦000 
1௦ ரீலாகவி என்ற சஞ்சிகையில் இரு, எம், எல். டாண்ட் வாலஈ ($ர4, 18. 1, 
முந் எல) அவர்கள் எழுதிய *கிரசம சிறுபான்மைத் தொழில்கள்” என்ற. 
கட்டுரையைப் பார்க்கவும்,
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அவ்வாறு இருக்கும்பொழுது "நாட்டின் (பொருளாதாரத் தின்மீ. St 
மைல் கற்களை கிறையச்.சுமத்தி அழுத்துவதுபோல் ஆகும். 

கார்வே' குழு, தொழில்முறை வேலையின்மையை த் தவிர்க்கும் 
பொழுதும் ஏற்கெனவே இருககும் உற்பத்தி அலகுகளை முழுதும் 
பயன்படுத்தும்பொழுதும், காட்டின் வருங்காலப் பொருளாதார 
முன்னேற்றம் எவ்வகையிலும் பாதிக்கப்படக்கூடாது என 
எச்சரிக்கை செய்கிறது. புதிய முதலீடுகள் செய்யும்பொழுது, 
அவைகளைப் புதிய, முன்னேற்றமடைந்த சா தினங்களிலோ, 
அல்லது பழைய சாதனங்களைக் கூட்டியோ, மாற்றி அமைத்தோ 
மூன்னேற்றவோ பயன்படுத்த வேண்டும் எனப் பரிக்துறைத் 
துள்ளது.மேலும் அப்புது முன்னேற்றங்கள் சிறிதுகாலத்்திற்குப். 
பின் பயன ற்றவையாகப் போகா வண்ணமும், அவைகள் இன்னும் 
உயர்ந்த தொழில் முறைகளில் உபயோகிக்கத் தகுந்தவையாயும் 
இருக்கவேண்டும். இவைகளை யெல்லாம் கூறுவது எளிது; ஆனால் 
செய்வது கடினம். கடைமுறையில், ஒரு புது முன்னேற்றம் இத் 
தகைய குணகலன்களைக். கொண்டு அமைவது முடியாது என்று 
சொல்லாவிட்டாலும், மிகக் கடினமானது; மாற்றங்களும் முன் 
னேற்றங்களும் அகேக சமயங்களில் ஆள்குழு நலங்கள் (468460 
ய்றர்னா௦818) கையில் சிக்கியிருக்கன்றன.  - 

சார்பற்ற முறையில் முன்னேற்றம் அமைய வேண்டுமாயின், 
அது மெதுவாகத்தான் முடியும். அதுபோல, “அரசாங்கச் கொள் 
கையின் நோக்கம் பன்முகப்படுத் தப்பட்ட பகுஇி தானாக இயங்கக் 
கூடிய அளவிற்கு வலுவுறச் செய்து, அதைப் பெருவாரித் 
தொழிலுடன். இணைக்கவேண்டும்” எனக் கூறுவது உபயோக 
மற்றது; ஏனெனில் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட பகுஇக்குத் தெரிந் 
கெடுக்கப் பட்டதொழில்கள் காளடைவில் தாங்களாகவே இயங் 
கக்கூடும் எனக் கூற எவ்விதச்சான்றும் தெரியவில்லை. மேலும் 
சிறுபான்மைத் தொழில்களின் நிலையை எளிதாக்க, பெருவாரித் 
தொழில்களின்மீது தடை விதித்தலை “ஒருமைப்பாடு' எனக் கூறு 
முடியாது. சிறு தொழில்கள் ஈமது பொருளாதார முன்னேற் 
தீதில் முக்கெய பாகம் வ௫க்கின்றன என்பது உண்மை; ஆனால் 
அவற்றில் சிலவற்றில் ஊக்கமளிப்பதற்காகக்- தரிந்தெடுக்கும் 
பொழுது, இன்னும் கொஞ்சம் அடிப்படைச் இங் கனைக்கும், 
இப்பி ரச்சனையைத் தீர்ப்பதில் இன்னும திகமான கற்பனா 
சக்இக்கும், திறமைக்கும் இடமிருக்கிறது. மிக்க குறைந்த 
எதிர்ப்புள்ள வழியையே பின்பற்றுவதும், எண்ணிக்கையில் 
அதிகமான மக்கள் பழைய முறைகளில். அமைந்த தொழில் களில் ஈடி பட்டிருப்பதால் அவைகளை ஆ தரிப்பதும் நாட்டின் சக்திகளைப் பயனுள்ள வழிகளிலிருக்து இருப்பிவிடு வதாகும். வேண்டுமென்றே தரம் குறை5த தொழில் மூறை கலப் பின்பற்றுவதும்; அவைகள் மெதுவாக, நிலையற்ற விதத்தில் கண்டுபிடிப்புக்களைப் பின்பற்றி 'முன்னே றும்வனரை
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காத் இருப்பதும், ஏற்கெனவே வழக்கில் இருக்கும் தரம் உயர்ந்த 

தொழில் முறைகளை விஸ்தரிக்காமல் இருப்பதும் தவரான வழியில் 

செல்லுவதாகும். 

பெருவாரித் தொழில்கள்மீது தடைகளை விதிப்பதை விட, 

அவைகளின் உச்சநிலை வளர்ச்சிக்கு உதவுவதே கொள்கையாக 

இருக்க வேண்டும். சிறு. தொழில்கள் பெருவாரித் தொழில் 

நிறுவனங்களுக்குத் தேவைப்படும் உபகரணங்களை ௨ ற்பத்தி 

செய்யும் துணை அலகுகளாக இருக்க நிறைய இடமுண்டு. சிறு 

தொழில்கள், பெருந்தொழில்கள் ஆகிய இரண்டும் இவ் வியில் 

விரிவாகும்பொழுது வேலை வாய்ப்புகள் இடைக்கும். மின்சாரம், 

போக்குவரத்து, செய்தித் தொடர்புகள் ஆகியவற்றில் காட்டின் 

தேவைகள் எல்லையற்று இருக்கின்றன. ஆகவே இத் தேவை 

களைப் பூர்த்திச் செய்யவும், அதிக வேலை வாய்ப்புகள் அளிக்கவும் 

பொது வேலைகள் ஆரம்பித்தால் அது நியாயமானதே. 

சாதாரணமாக, தனியார் துறையில் இலாபகோரக்கு முக்கிய 

'மானது.. ஆனால் . காட்டு முன்னேற்றத்தைத் தீர்மானிக்கும் 

பொழுது; இலாபம் என்ற குறுகிய மனப்பான்மையை விட்டு, 

நாட்டின் பொது நலத்தையே நமது குறிக்கோளாக எடுத்துக் 

கொள்ள வேண்டும். இதற்கு, ஒவ்வொன்றையும் தனியே 

பார்க்கும்பொழுது திட்டவட்ட மில்லாத, ஆனால் ஒவ்வொன்றும் 

அதனதன் எல்லைக்குள் ஒரளவு உண்மையான, பல மாறுபட்ட 

கருத் துக்களிடையே உள்ள வேற்றுமையை அகற்றி, அவைகளை 

ஓன்றுபடச் செய்யவேண்டும். உதாரணமாகக் குவிப்புமுறையில் 

உள்ள பிக்கனங்களைப்  பன்முகப்படுத்தும் முறையிலுள்ள 

சமூகச் செலவுகளுடன் சம நிலையில் வைக்க வேண்டும். செலவு, 

சிக்கனம் ஆயெவற்றின் அளவு மதிப்பீடு, இவை இரண்டில் 

ஒன்றைத் தெரிந்தெடுப்பதற்கு முன் செய்யப்படவேண்டும். 

முடிவு எடுக்கும்பொழுது, . ௮ம் முடிவு சார்புள்ளதாகவோ 

மனத்திற்கு இயைந்த கருத்தால் வ௫£கரிக்கப்பட்டதாகவோ 

இருத்தலாகாது. இரண்டாம் இட்டத்தின்?ழான சிறு தொழில் 

களைப்பற்றிய செயல் திட்டம் சார்பற்றது எனவோ, சம்பந்தப் 

பட்ட "தாரியங்கள் அனைத்தையும் ஆராய்க்தபின் வரையப் 

“பட்டது என்றோ கூறமுடியாது. மற்ற நாடுகளின் முன்னேற்ற 

அமைப்பிலிருந்து வெகுவாய் மாறுபடும் இக் கொள்கை எவ்வளவு 

௮றிவாழம் உள்ளது என்பது சந்தேகத்திற்குரியது. 

3G. ேலையின்மையின் தன்மையும் அளவும்! : இரண்டாம் 

இட்டத்தின் ஒரு முக்கிய நோக்கத்தைத் இட்ட வரைவின் 

வார்த்தைகளில் கூறவேண்டுமாயின், “வேலையின்மையை, எவ் 

1 இப் பிரிவு இரணடாம் ஐக்தாண்டுத் இட்டத்தின் , 5ஆம் அத்தியாயத்தை 

அடிப்படையாகக் கொண்டது:
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வளவு விரைவில் முடியுமோ அவ்வளவு விரைவில், பத் து ஆண்டு 
களுக்கு மேற்படாவண்ணம் ஓ.மிக்கவேண்டும்”் என்று கூறலாம். 
வேலைவாய்ப்புகளை உண்டாக்கத் திட்டம் மூன்றுவித முலை ௧௯ 
எடுத்துக்கொள்ளுகறது; ஆனால் இது மூன்று வகை மக்களைப் 
பாதிக்கிறது: (1) தற்பொழுது நகரங்களிலும் கிராமங்களிலும் 
வேலையின் றி இருப்பவர்கள், (ii) ஓவ்வொரு வருடமும் மக்கள் 
தொகையில் தொழிலாளர்கள் 2 மிலியன் அதிகமாவ தால், 
மொத்தத்தில் ஐந்து - வருடங்களில் அதிகமாகும் 10 பிலியன் 
தொழிவாளர்கள்,: (144) விவசாயத்திலும் வீட்டு. வேலைகளி லும் 
குறைவாக வேலை செய்பவர்கள் (0061010360), 

இந்தியாவில் பிராந்தியத்திற்குப் பிராந்தியம், (1) பணச் 
செயல் அளவு, (1) சுயதேவைப் பூர்த்தி, பொருளாதார 
நடவடிக்கைகளின் வேகம், . இவைகளின் அளவு முதலியன 
மாறுபடுசன்றன.. மேலும், (ம) கிராமப்புறப் பொருளாதாரத் 
இற்கும் ஈகர்ப்புறப் பொருளாதாரத்திற்கும் தன்மையில் மா ற 
பாடு உள்ளது, சிறப்பாக ஒரு பக்கத்தில் ஈன்கு அமைக்கப்பட்ட 
தொழில், நிதி, வாணிகத் துறைக்கும், மறுபக்கத்தில் விவசாயம், 
கைத்தொழில், துறைக்கும் இம் மாறுபாடு அதிகம் உள்ளது. 
கடைசியாக, . (iv) நமக்கு . எண்ணிக்கையில் அதிகமுள்ள, 
பரந்து ஏறிய பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் . அலகுகள் 
உள்ளன. இவைகளில் சிறு நிறுவனங்களும், தானாக வேலை த்டித் 
கொண்ட தொழிலாளர்களும் உள்ளனர். 

ஆகவே: வேலை நிலை, அதன் கொள்கைகள் முதலியன, 
தொகுதி தொகுதியாகப் பிரிக்கப்பட்டு அமைக்கப்படவேண் டும்; 
அதன் விளைவுகளை ஒருமைப்படுத் துவதை அதன்பின் செய்யலாம். 
கற்றோர் வேலையின்மையை நீக்க ஒரு சிறப்புக் கையாளு முறை 
வேண்டும். மிகவும் பின் தங்கிய, தாழ்த் தப்பட்ட பிரதேசங் 
களுக்குச் சிறப்புத் இட்டங்கள் வேண்டும்; இத் திட்டங்கள் 
அவ் வட்டார மக்களின் விருப்புகள், தன்னம்பிக்கை முதலிய 
வற்றை அடிப்படையாகக் கொண் டிருக்க வேண்டும்; மே லம் அவ் 
வட்டாரத்தில் கடைக்கக்கூடிய மனித, பொருள் வளங்களைப் 
பற்றிய கருத்துடன் சேமிக்கப்பட்ட முழு விவரங்களையும் மதிப் 
பீடுகளையும் முன்பாகவே வைத்திருக்க வேண்டும். வேலையின் 
மைப் பிரச்சினையைச் தீர்க்கக் கொள்கைகளை அமைப்ப துஎன்பது 
இந்தியாவைப் பொறுத்தமட்டில் இருட்டில் தடுமாறித் தடவு 
வதைப் போலாகும். ஏனெனில் வேலையின்மையின் தன்மை, அளவு 
முதலியவைகளைப் பற்றிப் போதுமான விவரங்கள் இல்லை; 
மேலும் அதற்காகச் செய்யப்படும் முதலீடுகளின் பலன்களைப் 

1 
இரண்டாம் ஐக்தாண்டுத் இட்ட சம்பந்தமான தாள்கள், பொருளா தாரத் துறையினர் குழு, 1955. பக்கம், 223; ்
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பற்றியும் விவரங்கள் இடையாது. வேலைத் தகவல் நிலையங்கள் 
தரும் தகவல்கள் நகர்ப்புறங்களில் வேலையற்றவர்களைப்பற்றிய 
தாகும்; அது எடுபட்டிருக்கும். நிலப்பரப்புக் குறுகியது 

என்பதைத் தவிர மற்ற குறைகளும் உண்டு. உதாரணமாக, 

வேலையற்றவர்களில் பலர் தங்கள் பெயர்களைப் பதிவு செய்து 

- கொள்வதில்லை. பதிவு செய் துகொள்வோரில் சிலர் உண்மையில் 

வேலையற்றவர்கள் அல்லர்; ஆனால் இன்னும் உயர்ந்த வேலை 

தேடிக்கொண்டிருப்பவர்கள். எனினும் வேலைத் தகவல் நிலையங் 

களின் ' விவரங்களின்படி,* முதல் திட்ட காலத்தில் வேலை 

யற்றோரின் தொகை தொடர்ச்சியாக அதிகரித்தது. ஆகவே 

இக் கோணத்திலிருந்து பார்க்கும்பொழுது அது ஒரு. தோல்வி: 

ஆகும். இட்டக் குழுவின் ஆலோசனையின் பேரில் காட்டு மாதிரி 

wHin9® (National Sample Survey), sartiyy GardwuIerenw 

-யைப்பற்றி எடுத்த மஇப்பிட்டின்படி, இப்பொழுது ஈகரங்களில் 

வேலையின்மையின் அளவு 2-8 மிலியனாக இருக்கிறது, இதிலிருந்து 

*பொருத்தமில்லா வேலையின்மையை*க் (171௦110081 unemployment) . 
கழித் துவிட்டோமானால் நகர வேலையின்மையை கிகரமாக 25 

மிலியன் எனக் கூறலாம். அடுத்த ஐந்து வருடங்களில் இப்பொழு 

இருக்கும் ஈகர வேலையற்றோர் எண் ணுக்கு (2-5 மிலியன் )இன்னும் 

3:8 மிலியன் சேர்க்கப்படுமென்று மதிப்பிடப்பட்டி ருக்கிறது. 

விவசாயத் தொழிலாளர் விசாரணையின்படி. (கஜூம்பய/1ய7க] 
Labour Enquiry) 1950-51ஆம் ஆண்டு கிராம வேலையற்றோர் 

. எண்ணிக்கை 2:8 மிலியன் ஆகும், இன்னும் இதே எண்ண 

உண்மையானது என ஒப்புக்கொள்ளலாம். ஏனெனில் முதல் 

ஐந்தாண்டுத் தட்டம் இராம முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியத் துவம் 

கொடுத்ததால், இராமங்களில் இப்பொழு திருக்கும் வேலையின்மை 

நிலை இன்னும் மோசமாவதைத் தடுத்தாவது இருக்கும் என 

நினைக்கலாம். வேலையின்மையை முழுவதும் நீக்கவேண்டுமானால், 

இரண்டாவது இட்ட காலத்தில் உண்டாக்கவேண்டி௰ வேலை 

வாய்ப்புகளின் நிலையைக் இழ்வரும் அட்டவணை சுருக்கமாகக் 

- காட்டுகிற த: 
  

    

  

  

. ae கிராமப் மொசக் 
நகர்ப் புறங்கள் அ மாத்தம் 

(மீலியன்) (மிலியன்) (மிலியன்) 

புதிதாக வருபவர்களுக்கு 3:8 | 6-2 100 

நிகரமாக வேலையற்றவர் 

களுக்கு ose 2-5 28 553 

மொத்தம் .. 6°3 9:0 1553   
 



144. “இந்தியப் பொருளியல் 

். 7. இரண்டாவது” திட்டத்தின்கீழ்" வேலை ' வாய்ப்புகளின் 
மதிப்பீடு: மரரிலங்களின் அரசாங்கங்கள், மத்திய அமைச்ச 
ரகங்கள் கெர்டுத்த வேலைபற்றிய விவரங்களையும், தனியார் 
துறைக்கான இலக்குகளின் அடிப்படையிலும், ரெண்டாவது 
இட்டகாலத்தில் உண்டாகும் என எதிர்பார்கீசப்படும் அதிக 

"வேலை, கீழ்வருமாறு 1 : 
  

் i 
அமைப்பு வேலைகள் ் க ஸல as 21,00,000 

மீர்ப்பாசனமும் மின்சாரமும் ase aes ane 51,000 

இருப்புப் பாதைகள் owe wae am 2,53,000 

ait போக்குவரத்துகள், செய்தித் தொடர்புகள் ees 1,80,000 

Sonim கனிப் பொருள்களும் ன oe 7,50,000 , 

குடிசை, சிறுபான்மைத் தொழில்கள். ase woe |. 4,50,000 

காடுகள், மீன் பிடித்துறை, தேசிய வீஸ்தரிப்பு த் 
தட்டம், அதைச் சார்ந்த திட்டங்கள் 4,13,000 

கல்வி ene eee wea? ஸு 310,000 

சுகாதாரம் ewe ese _ sc 1,16,000 

மற்ற சமூகப் பணிகள் ட wee . eee 1,42,000 

அரசாங்கப் பணிகள் க wee ses 4,34,000 

மற்றவை, வாணிகமும் வர்த்தகமும், உட்பட மொத்தத்தில் 
52% ose + one on er 27,04,000 

மொத்தம் .. | 79,03,000   
  

வேலையின்மையை முழுவதும் நீக்கத் தேவையான வேலை 
வாய்ப்புகள்? 15 மிலியன்களுக்கு மேல் இருக்க, இரண்டாவது 

_ ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 8 மிலியன் புது வேலைகளையே கொடுக்கும். 
ர் 

் 1 Second Five year Plan. p 115 

3 வலை வாய்ப்புகள்? என்பது கூலிக்கோ சம்பளத்திற்கோ அல்லது 
- தானாகச் செய்துகொள்ளும் வேலைக்கோ, எல்லாவற்றிற்கும் பொருந்தும், 
“திட்டத்தின் அதிகரித்த பொருளாதார கடவடிக்கைகள் காரணமாக வாணி 
கத்திலும் மற்றப் பணிகளிலும் தானாக வேலை செய்யும் வேலையாட்களின் 
தொகை அதிகரிக்கும்” என எதிர்பார்க்கப்படுறது. பொது நிர்வாகத்திலும் 
சமூகப் பணிகளிலும் ஊதியத்திற்கு வேலை செய்வோரின் தொயையும், 
அதிகரிக்கும். மேலும் தற்செயலாக இது சாட்டில் கற்றோர் வேலையின்மை 
யைப் போக்கும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது,
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- இட்டத்தில் புதிதாக நீர்ப்பாசனத்திற்குக் கொண்டுவரப்பட்ட 
நிலங்கள், இராமத் தரத்தின்படி. முழுநேர வேலை வாய்ப்புகள் 
சிலவற்றை இவை அளிக்கும், மனித உழைப்பால் நிலத்தைச் 
சிராக்னுவது, மத்திய டிராக்டர் நிறுவனம், மற்ற நிறுவனங்கள் 
(Central Tractor Organisation and other Organisations), தோட் 
டங்களின் (plantations) விரிவு, அவைகளின் முன்னேற்றம்,. 
தோட்டம் கலையின் முன்னேற்றம் முதலியனவும் இதே விளைவு 
கப் பயக்கும். இப்படியாக முழுநேர ௮இக வேலை 1:6 மிலியன் 
பேர்களுக்குக் இடைச்கும் என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 
தொழிலாளர் கூட்டத்தில் சேரப்போகும் 10 மிலியன் பு.து.ஆள் 
களுள், பெரும்பான்மையினர் நிலத்தைச் சார்ந்த குடும்பங்களி 
லிருந்து வருன்றனர். இங்குள்ள பிரச்சினை புது வேலைகள் 
வேண்டும் என்பதன்று; ஆனால் வருமானத்தை அதிகமாக்கத் 
தேவையான ௮தஇக வேலை. தாங்களாகவே .நிலத்தைப் பயிரிடு 
வோரில் பாதிக்குமேல், தங்கள் பயிர்த் தொழிலிலிருந்து 
இடை மும் சொற்ப வருமானத்துடன் போதுமான அளவு 
இல்லாத கூலி வரவையும் சேர்த்து வாழ்க்கை நடத்துன்றனர். 
சரியான இடத்திலும் சமயத்திலும் இவர்களுக்கு அதிக வேலை 
வாய்ப்புகள் கொடுக்க முடிந்தால் அல்லது நேரடியாக வருமானம் 
தரக்கூடிய வேலையைல் கொடுத்தால், இந்த வகுப்பினருக்கு 
உதவியாயிருக்கும். விவசாயத் தொழிலாளர்கள், சிறு தொழில் 
களில் ஈடுபட்டோர்கள் இவர்கள் உள்பட, மொத்த வேலை 
செய்யும் தொழிலாளர் தொகையில் இத் தொகுதி 80 சதவீத 
மிருக்கிறது. இந்த வகுப்பினருள் ஒரு பெரிய வீதம் மறைந்த 
வேலையின்மை'யால் (disguised unemployment) துன்புறு 
கின்றனர்; . அதாவது தங்கள் வாழ்க்கைச் செலவிற்கு அவர்கள் 
ஒன்றும் சம்பாதிப்பதில்லை. உதாரணமாக நிலத்தில் ஈடு 
பட்டுள்ள பலரில், சிலர் அதன் உற்பத்திக்கு எவ்விதத்திலும் 
உதவுவதில்லை. இத்தகைய வேலைக்குறைவு அல்லது மறைந்த 
வேலையின்மை,” 1951ஆம் ஆண்டின் குடிக் கணக்கில் “சம்பா 
இத்தும் மற்றவர்களைச் சார்ந்திருப்போர்'* என்னும் வகுப்பினர், 
நிறைய இருப்பதாகக் குறிப்பிடப்பட்டதிலிருந்து மிக அதிக 
நிலைப்பாட்டுடன் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. வேலைக் குறைவைப் 
பற்றிய அளவு பெரும்பாலும் ஊகமாகவே இருக்கவேண்டும். 
ஆனால், உற்பத்தி, வருமானம் இவைகளின் விவரங்களை அடிப் 
படையாகக் கொண்டு, நாட்டின் வேலைக்குறைவை மதிப்பிட்ட. 
பொழுது, அது 49 இலட்சம் மனித ஆண்டுகளுக்குச் சமமாக 
இருக்கிறது எனக் கருதினர். 

£ சம்பாதித்தும் மற்றவர்களைச் சார்ச்இிருப்பவன் யாரெனில் முழுவதும் 
தன் சம்பாத்தியத்தாலேயே தன்னைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள முடியாமல், 
ஓரளவிற்கு மற்றவர்கள்மேல் சார்ந்திருப்பவன், ் 

இ. பெர.--10
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-. இந் காட்டில்::இருக்கும் ..வேலையின்மையில் பெரும்பகு இ 
"மறைந்த. வேலையின்மை'யாக இருப்பதால், இப் பிரச்சனையின் 
-அளவு ஈமக்குச் சரியாகத் தெரியவில்லை: அதேபோல் வேலை 
யின்மையை நீக்க எடுக்கும் நடவடிக்கைகளின் விளைவு 
களும் . சரியாகத் தெரியவில்லை, இருந்தாலும், வேலை அளிப் 
பதில் . இரண்டாவது திட்டம் நிச்சயமாக முன்னேற்றத்தை 
அடையும் எனக் கூறலாம். அதே சமயத்தில் காம் எவ்வளவு 
முயன்றாலும் . வேலையின்மையை முழுவதும் நீக்கமுடியாது 
என்பதும் நிச்சயம். நம்மிடம் ' இருக்கும் குறைவான overt 
களையும், மற்றும் பல துன்பங்களையும் . பார்க்கும்பொழுது, 
இரண்டாவது திட்டகால இறுதியில் நிலைமை இன்னும் மோச 
மாகாமல் இருந்தால், நம்மை நாமே பாராட்டிக் கொள்ளலாம். 

98. கற்றோர் வேலையின்மை: ஆயிரத்துத் தொள்ளாயி 
ரத்து முப்பதிலிருந்து தொடங்கும் பத்தாண்டுகளில் இருந்த மந்த 
காலத்தைவிட, இப்பொழுது கற்றோரிடையே நகரங்களில் 
"வேலையின்மை அதிகமாகியிருக்கிறது. 1955ஆம் ஆண்டு செப் 
டம்பர் மாதம் திட்டக்குழு ஓர் ஆராயும் குழுவை ($4ய0 த௦மற) 
கற்றோரிடையே இருக்கும் வேலையின்மையைகத் தணிர்கக் குறிப் 
பிட்ட திட்டங்களை வரைய நியமித்தது. கற்றோர் யார் எனில், 
மெட்ரிகுலேஷன். அல்லது அதற்குச் சமமான தேர்வில் வெற்றி 
பெற்றோர் அல்லது அதற்கும் உயர்ந்த நிலைசளில் உள்ளோர் ஆவர்; 
௮ல் குழு, 1955-60 ஆய ஐந்து வருடங்களில் 14:5 இலட்சம் 
பேர்கள் இத் தொழிலாளர் குழுவுடன் சேர்ம்கப்படுவார்கள் என 
மதிப்பிட்டது. இப்பொழுதிருக்கும் கற்றோர் வேலையின்மை 5-5 
இலட்சமாகும், ஆகவே, .இரண்டாம் திட்டத்தின் ஐந்து ஆண்டு 
களில் வேலையின்மையை நீக்க 2 மிலியன் வேலைவாய்ப்புகள் 
(145 இலட்சம்; மேலும் 55 இலட்சம்) தேவையாகும். இரண்டாம் 
திட்டத்தில் இருக்கும் பல: இட்டப்பணிகள் ஒரு மிலியன் வேலை 
வாய்ப்புகளை அளிக்கும். என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தனியார் 
துறை ஏறக்குறைய இரண்டு இலட்சம் பேர்களுக்கு வேலை 
அளிக்கும். இப்பொழுது வேலையிலிருப்போர் வயதின் காரணமாக 
ஒய்வு பெறும்பொழுது, அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 2-4 இலட்ச 
வேலைகள் காலியாகும். ஆகவே 1 மிலியன், 2 இலட்சம், 24 
இலட்சம் இவைகளைக் கூட்டியபின் துண்டுவிழுவது 56 இலட்ச 
மாகும். வேறு விதத்தில் கூறினால், கற்றோரிடையே வேலை 
யற்றவரின் தொகை இரண்டாம் திட்டத்தின். முதலிலிருந்து 
போலவே இறுதியிலும் இருக்கும். 

வேலையின்மைப் பிரச்சனையைப்பற்றி ஆராயும்பொழுது எவ் 
வகையான. கல்விக்கு வேலைவாய்ப்புகள் ஏ௰்படவேண்டும் என் 
பதைத் திட்டமாகக் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். இப் 
பிரச்சினையில் இரு பாகங்கள் இருக்கன் றன: பிராந் திய நோக்கு
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'தொழில்கோக்கு ஆகிய இரண்டும் தனித்தனியே ஆலோசிக்கப் 
படவேண்டும். ் ப் : 

கற்றோரிடையே கூடச் கலர், தங்கள் நிலப்பரப்பைவிட்டு 
'வெளியே சென்று ' வேலை தேட விரும்புவதில்லை. இதனால், சில 

வேலைத்' தகவல் நிலையங்களில் சிலவகைப் பயிற்சியும், கல்வியும் 
உள்ளவர்கள் உபரியாகவும், அதே வகுப்பினர் இன்னும் சில 

வேலைத்: தகவல் நிலையங்களில் பற்றாக்குறையாகவும் இருக் 

இன்றனர். ஆகவே, ஒரு பிரதேசத்தில் உபரியாக உள்ளவர்களை 

மற்றப் பிரதேசங்களுக்குப் போகச் செய்வதற்கு வேண்டிய 

ஊக்கமும் வசதியும் அளிப்பது இன்னொரு பிரச்சினை. தொழில் 
கோக்கைப். பொறுத்தவரை, அது போன்றவர்களுக்கு உள்ள 

தேவையை மதிப்பிடுவதிலும் அவர்களின் அளிப்புக்கு வேண்டிய 

ஏற்பாடுகளைச் செய்வதிலும் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க 
(வேண்டும்... 

989. ஆராயும் குழுவின் ஆலோசனைகள்! ; இந் நிலையை 

மனத்தில் வைத்து, ஆராயும் குழு கற்மோருக்கான சில வேலை 

- வாய்ப்புகளைப்பற்றி ஆலோசனைகள் அளித்தது, கற்றறிந் 

தோரில் பெருந்தொகையினருக்கு வேலை வழங்க, உற்பத்தியிலும் 

பங்ட்டிலும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களைப் பலமுள்ள தாக ஆக்க 

வேண்டுமென அக் குழு பரிந்துரைத்தது. அதே காரியத்திற்காகச் 

இல சிறுபான்மைத் தொழில்களை நிறுவ வேண்டுமென ஆலோசனை 

கூறியது. (உதாரணமாகச் கைக்கருவிகளை உற்பத்தி செய்யும் 

தொழில்கள், பந்தய விளையாட்டுச் சாமான்கள், தட்டுமும்டுப் 

பொருள்கள் உற்பத்தி செய்யும் தொழில்கள் முதலியன; மற்றத் 

தொழில்கள் இயங்க உதவிபுரியும் வார்ப்படச் சாலைகள், தானாக 

இயங்கும் வாகனங்களை விற்கும் கடைகள், மின்முலாம் பூசும் 

கடைகள் முதலியன; மோட்டார் சைக்கிள் முதலியன; பழுது 

பார்க்கும் பணித்தொழில்கள் முதலியன). ௮க் குழு ஆதரித்த 

இன்னொரு கருத்து, கூட்டுறவுப் பண்டங்களின் போக்கு 
வரத்துக்கான ஒரு இட்டமாகும்; இதில் ஒர் அலகுக்கு 5 

வாகனங்கள் வீதம் 1,200 நகரத்திற்குள் செயலாற்றும் அலகு 

களும், ஒர் அலகுக்கு 25 வாகனங்கள் வீதம் 240 ஈகரங்களிடையே 

செயலாற்றும் “கூட்டுறவு அலகுகளும் இருக்கும். ௧ நீறோர்க்கு 

உடல் 'உழைப்பின்மேல் விருப்பம் ஏற்படவும், தனியாரின் 

விருப்பங்களை அறிந்துகொள்ளவும், கல்வி அடிப்படையில் 
L1u9 HA aparibsear (Orientation கோக) அமைக்க வேண்டும். 

பின் பக்கத்தில் வரும் அட்டவணை, பல இட்டங்களின் நிதப் 

பொறுப்புகளையும், வேலைவாய்ப்புத் திறனையும் காட்டுகிறது: 

1 gecond Five Year கவ ற. 123,
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- அரசாங்கப் . பணிக்கு ஆள்களை நியமிக்கும் முறையில் 

முன்னேற்றம் இருக்கவேண்டும் என ஆலோசனை கூறியது, 

குறிப்பிட்ட காலங்களில், ஒரே . மாதிரித் தகுதிகள் வேண்டிய 

வேலைகளுக்கு பொதுத் தேர்வு வைக்கவேண்டும்; ஒரு தகுதிப். 

பட்டியலை வைத்துக்கொண்டு வேலையாள்களை நியமித்தல் 
வேண்டும். அப் பட்டியலில் சேர்க்கப்படாதவர்கள் தங்களுக்கு 

ae: வேலை இடைக்காது எனத் தெரிந்துகொண்டு, அவ் 

வேலைக்கே தொங்கிக்கொண்டிருப்பதை விட்டு, வேறு 

வேலைகளைப்பற்றி நினைக்கத் தொடங்குவார்கள். நிறையத் 

தகுதிகள் பெற்றவர்கள் தங்களுக்கு ஒத்த இடங்களில் வேலை 

பெறப் பல்கலைக்கழக வேலைத் தகவல் தரும் நிலையங்களை 

(University Employment Bureaux) o HUOSS Gasaor@b; Catv 

தேடித் தூரத்திலிருக்கும் ஈகரங்களுக்குச் செல்வோருக்கு உணவு, 

தங்க வசஇகள், குறைந்த செலவில் அளிக்க வேண்டும். 

  

  
  

  

  

மதிப்பிடப் திரும்பப் நிகரச் . 

றான் பெறும் செலவு வேலைத் 

திட்டங்கள் டு இனங்கள் | (ர. திறன் 
(கூ கோடி | (௫. கோடி | கோடி | (எண் 

யில்) யில்) ga) | ee") 

சிறுபான்மைத் = ; . 

தொழில்கள் 1 840 583 25₹7 1,50,000 

கூட்டுறவுப் , ் 

பண்டங்களின் 20:0 180 20 32,000 

போக்குவரத்து . 

மாநில அரசாங்கப் 90 9.5 95 53,000 
களின் திட்டங்கள் 

வேலை, பயிற்சி ‘1 nil 7-1 nil 
முகாம்கள் ் 

மொத்தம் ... 113:1 85:8 44 3 2,35,000             
கற்றோர் வேலையில்லாமல் இருப்பதற்குக் காரணம், ஈமது 

கல்விமுறை அரசாங்க அலுவலர்களையும், எண்ணிக்கையில் மிக 
அதிகமான குமாஸ்தாக்களையும் உற்பத்தி செய்வதை நோக்க 
மாகக் கொண் டி.ருப்பதுதான். அத் தகையோர் தேவைக்குமேல் மிக 

| இராமத் தொழில்களிலிருந்து மாறுபட்டவை.
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அதிகமாக இருக்கின்றனர்." 1924ஆம் ஆண்டு முதல் மத்தியதர 
வகுப்பினர் வேலையின்மையைப்பற்றி ஆலோசித்த அகேக குழுக் 
கள், நமது கல்விமுறை இலக்கியத்தன்மை வாய்ந்ததாக உள்ளது 
எனவும், ஒரு சல வாழ்க்கைத் தொழில்களுக்கே அது பயிற்சி 

ர்அளிப்பதாகவும் புகார் கூறுகின்றன.” கல்வித்திட்டம் பல்வேறு 
மாறுபட்ட விதங்களில் இருக்திருந்தாலும், கற்றோருக்கான வேலை 
வாய்ப்புகள் சமீப காலம் வரை மிகக் குறைவாக இருந்தன. இப் 
பொழுது நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தைப் பலவகைப் 
படுத்தும் முயற்சிகள் உறுதியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்ப 
தால், கல்வியை, முன்னேறிக்கொண்டு வரும் பொருளாதாரத்தின் 
தேேவைகளுடன் நெருங்கி இணைப்பது உடனே செய்யவேண்டிய 
தாகும்; கல்வி கற்ற, பெருத்தமற்றோரை அல்லது தகுதியற் 
மோரை உற்பத்தி செய்வதும் நிறுத்தப்பட வேண்டும். 

ஆராயும் குழு பரிந்துரைத்த சில திட்ட வகைகளை மாதிரி 
முன் திட்டங்களாக (1101 ற£௦0]60() ஆரம்பித்து, அவைகளால் ஏற் 
படும் உணர்ச்சிகளை அறியத் தீர்மானித்தனர். சிறுபான்மைத் 
தொழில்களில் இது ஏற்கெனவே அஆரம்பித்துவிட்டது. இத் 
இட்டம், ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் முதல் ஆண்டில் 10,000 கல்வி 
கற்றோருக்கு வேலை அளிக்கும். முதலில் 1,000 வாலிபர்களுக்கு 
வேலை, பயிற்சிப் பாசறைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன; கூட்டுறவுப் 
பொருள்கள் போக்குவரத்துத் இட்டம், 500 வாகனங்களுடன். 
தொடங்கப்படவிருக்கறது. கார்வே குழுவின் பரிந்துரைகளை 
நிறைவேற்ற ஏற்கெனவே தாற்காலிகமாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் 
நிதி, சிறுபான்மைத் தொழில்களின் மாதிரி, முதல் திட்டங்களுக் 
காகப்பயன்படும். இந்தப் பயிற்சிப் பாசறைகள், கூட்டுறவுப் 
பொருள்கள், போக்குவரத்து முதலியவற்றிற்கான நிதி, கற்றோர் 

1 பல்கலைக்கழகக் கல்வி பெறும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 1931ஆம் 
ஆண்டு 74,000-லிருந்து, 1951ஆம் ஆண்டு 4,44,000 ஆக அதிகரித்தது; உயர் 
நிலைப் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை 18 இலட்சத்திலிருந்து 
57 இலட்சத்திற்கு அதிகரித்தது. இந்த வகுப்பினருக்கு ஏற்ற வேலைகள் எண் 
ணிக்கையில் நிச்சயமாக அதிகரிக்கவில்லை”, (1955ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 

ட16ஆம் காள் விவசாயப் பொருளாதார மாகாட்டில் பேய ரிசர்வ் பாங்கு 
* கவானர் இரு. ராமராவ் உரையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.)108ஆம் பக்கத்திலுள்ள 
எண்கள் உயாமிலைப் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 

1951ல் 48 இலட்சம் என்றும் 57 இலட்சம் அன்று எனவும் காட்டுகின்றன, 
எனினும் திரு ராமராவ் அவர்களின், *வேலைகளின் எண்ணிக்கை...வீதப்படி 
அதிகரிக்கவில்லை' என்னும் உரை உண்மையே. 

3 1925ஆம் ஆண்டு வங்காள வேலையின்மைக் குழு (71 30 ஜவி 02 
ற1௦35000ம மேயாப்0௦6) கல்வித் திட்டத்தைக் 8ழ்க்கண்டவாறு வர்ணித்தது.*அது 
ஒரு மூங்கலைப் போன்றது. ஓவ்வொரு கணுவும் ஒரு தேர்வு ஆகும் அதன் 
அடியிலிருந்து அநேகமாக உச்சிவரை குறுக்களவு ஓரே மாதிரி இருக்கின்றது. 
அதற்குக் களைகள் இடையா; உச்சியில் அது மிகக் குறைந்த பரப்பு உடையது. 
மக்கு வேண்டுவது, உச்சியில் இல்லாமல், அடிமரத்திலிருந்தே களைகள் 
எல்லா இடங்களிலும், எவ்வளவு திக்குகளில் முடியுமோ, அவ்வளவு இக்கு 
களிலும் படர்ந்து வளர வேண்டும்”,



150 இர் தியப் பொருளியல். 

வேலையின்மை நீக்கு: Cin ந்கொள்ளும் சிறப்புத் தீ திட்டங் 
களுக்காக ஒதுக்கி. வைக்கப்பட்டிரு: க்கும் மொத்தத் தொகை ரூ. 5 
கோடியிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படும். 

40, பற்றாக்குறை நிதியாக்கம் : “திட்டமிட்ட முன்னேற் 
றத்தை மேற்கொண்ட ஒரு பொருளாதார அமைப்பில், திட்ட 
மிட்ட முன்னேற்றத்தின்: செலவில் ஒரு பகுதி நடைமுறை உற் 
பத்தியை அஇகரித்துக் காட்டும். ஆகவே, மொத்த உற்பத்தி 
சிறிது அதிகமாயிருக்கிறது; இஃதன்றிச் சமூகத்திற்குள் பண 
அளிப்பை அதிகரிக்க முடியாது." பற்றாக்குறை நிதியாக்கத்தின் 
பயன்களைப்ப ற்றிய இக் கருத்தை (வளங்களின் குறைபாடு எனக் 
கருதாமல், பணத்தின் குறைபாடு எனக் கருதி அதை நீக்க 
முயலும்பொழுகு) .: . எல்லோரும் -: ஒப்புக்கொள்ளுகின் றனர். 
ஆயினும் பணவீக்கத்தின் பயமின்றி எந்த அளவுக்குக் கடன்களை 
ஏற்படுத்தலாம். என்பதற்கு எந்த ஒரு சூத்திரமும் கடையாது. 
முதலீட்டுச் செலவு வருமானத்தை அதிகரிக்கிறது; அதில் ஒரு 

“பகுதி மக்களிடத்தில் இருக்கும் அதிகரித்த: ரொக்க இருப்பில் 
சென்றுவிடுகிறது. பற்றாக்குறை நிதியாக்கமும், கடன்களை ஏற் 
படுத்துதலும், முதலீட்டுக்குப் பின் நிகழும் அதிகரித்த உற்பத்தி 
வீதம், ரொக்க இருப்புக்கு அதிகமாக ஏ ந்பட்டிருக்கும் தேவை 
இவைகளுக்குமேல்' செல்லக்கூடாது. பொதுப்படையாக காம் 
எந்த அளவிற்குப் பற்றாக்குறை நிதியாக்கம் அனும இக்கப்படலாம் 
எனக் கூறினாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் பொருளாதார 
அமைப்பு சரியாக இயங்க, கடன்கள் எவ்வளவு உண்டாக்கப்பட 
வேண்டும் என்பதைத் திட்டமாகக் கூறமுடியாது. இந்தக் காரி 
யத்தில் காம் பொருளாதாரத் துறையினர், வர்த்தகர்கள், பாங்கர் 
கள் முதலியோருடைய அனுபவம் வாய்ந்த கருத்துகளைத்தாம் 

நம்பவேண்டும். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக Bong, ற்றி. ஒரு 
முடிவுக்கு வரக்கூடிய இவர்கள் பல்வேறு வி தமாகப் பேசு 
கிறார்கள். இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் ப DGEGOD 
நிதியாக்கத்தைப்பற், றிப் பலவகைக் கருத்துகள் கூறப்பட்டதே 
இதைக் காட்டுகிறது. . பன்னாட்டு நாணய: நிதி (International 
Monetary Fund) நிபுணர்கள் திட்டத்தில் கண்டுள்ள. ரூ. 1,200 
கோடி பற்றாக்குறை நிதியாக்கம் மிக அதிகமானது . எனச் 
கரு தினர்; அவர்கள் ரூ. 300 கோடியிலிருந் து ரூ. 400 கோடி 
வரைதான் அனுமதிக்கஃ்கூடிய உச்சக் தொகை எனக் கருதுகன் 
அனர்... அவர்களின் கருத்துப்படி, திட்டத்தில் கண்டுள்ள அளவு 
பற்றாக்குறை நிதியாக்கம், ஒவ்வொரு வருடமும் பத்துச் சதவீதம் 

! Memorandum of Panel of Economists, 1955, பிரிவு 10, இச்தியா வில் 
பற்றாக்குறை மிதியாக்கத்தைச் செய்யும் வழி, அரசாங்கம் fetes பாங்கியி 
விருந்து கடன் வாங்கவேண்டும்? அதனுடனோ அல்லது தமா ரகவ ரொக்க 
இருப்பைக் குறைக்க வேண்டும், .
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அதிகரிக்கிறது; இதில் பாங்குகளின் கடன்மேல் இரண்டாந்தர 

மோதுதல் இல்லை எனவே வைத்துக்கொண்டாலும் மேற்கூறியது 
உண்மை. இத்தகையதோர் அதிகரிப்பு ஐந்து வருட காலத்தில் 
பணவீக்கத்தை உண் டாக்கும், ் 

இரண்டாம் திட்டத்தின் பொதுத்துறைத் திட்டங்கள், ஐந்து 

ஆண்டுகளில் முடிக்கமுடி.யாத அளவி ற்கு மிக அதிகமாய் இருக் 

இன்றன என உலக பாங்குக் குழுவின் (116 World Bank Mission) 
தலைவர். இரு. தாமஸ் மிக்இட்ரிக் (8. 17%௦00௨5 McKittrick) oq g 
இருர். பற்றாக்குறை நிதியாக்கத்தை உபயோடுப்பதில் இந்திய 
அரசாங்கத்திற்கு அதிகக் கவனம் வேண்டுமென்றும் அவர் 
கூறினார். இன்னொரு ரி.புணர், திரு. நிக்கோலாஸ் கால்டர் 
(Mr. Nicholas Kaldor) அவர்கள் கூறியபடி, “ஒரு வருட்த்தில் 
நாட்டின் பொருளாதாரம் தாங்கக்கூடிய பற்றாக்குறைச் செலவு 

ரூ. 150 கோடிக்குமேல் இருக்கமுடியாது.” பேராசிரியர் பி. ஆர். 

ஷெனாய் (௦7, 2. ௩, 8௦009), பாதுகாப்பு வரம்பை இன்னும் 
குறைந்ததாக ஆக்கினார் (உதாரணமாக ரூ. 320 கோடி), பற்றாக் 

குறை நிதியாக்கம் மிகக் குறைவாகவும், மிகுந்த கவனத் துடனும்:. 

உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்பது பொதுவான கருத்து. 
- மேலும் தொடக்கநிலையிலிருக்கும் பணவீக்கத்தை உடனே. 

சரியாக்கத்" தகுந்த ஆயுதங்களைத் தயாராக வைத்திருக்க 
வேண்டும். இந்தியாவைப் பொறுத்தமட்டில் வியாதி வந்தபின் 

குண்மாக்குவதைவிட, அது வராமல் தடுப்பதே நல்லது; 

ஏனெனில், முன்னேற்றமில்லாக நமது காட்டைப்போன்ற 
ஒன்றில் பணவீக்கம் ஆரம்பித்தால், கருவூல அல்லது கி இக் 

கொள்கைகள் அதை அடக்கமுடியாது. 

.... இதவே, காம் பெரும்பாலும் வரிகள், கடன்கள் இவ ற்றையே . 

உபயோடத்து, பற்றாக்குறை நிதியாக்கத்தை மிகக் குறைந்த 

அளவில்  உபயோகிக்கவேண்டும். பணவீக்க ஆபத் இலிருப் 

பதைவிட, நமது முன்னேற்றத்தின் இலக்குகளை குறைத்துக் 

கொள்ளலாம்; அல்லது அவைகளை நீண்ட காலத்திற்கான. 

வைகளாக ஆக்கலாம். ் 

இச் சமயத்தில் இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் இட்டத்தின் 

இலக்குகள் மிகுந்த பேரவாவைக் காட்டுகின்றன எனச் சில 

பொறுப்புள்ளோர். குறை கூறுவதையும் சிந் திக்கவேண்டும். 

முதல் திட்டத்தின் இறுதியில்விட (1955-6), . 1960-61.ஆம் ஆண்டு 

இறுதியில் இரண்டாந்திட்டத்தில் கூறியுள்ளபடி நிகர மூலதன 

ஆக்கம் 62 சதவீதம் அதிகமாக இருக்கும். அதாவது ஒவ்வொரு 

வருடமும் 12 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக உயரும். முதல் தட்ட 

காலத்தில் நாட்டு வருமானம் ஒவ்வோர் ஆண்டும் 2:5 சதவீதத் 

' Kaldor Report, p. lé
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இற்கும் குறைவாக .உயர்ந்ததை கோக்கும்பொழுது, இரண்டாம் 

இட்ட காலத்தில் நாட்டு வருமானம் ஒவ்வோர் ஆண்டும் 5 சதவீதம் 

அ இிகரிக்கும் என எதிர்பார்ப்பதும் நிறைவேறாத பேரவா ஆகும்." 

நாம் இலக்குகளை நிர்ணயம் செய்யும்பொழுது, மது குறைந்த 

சேமிப்புத் இறன், அதனால் வரும் சாதாரண முதலீட்டு வீதம் 

மூதலிய்வற்றை மறக்துவிடக் கூடாது. இரண்டாவது இட்டத்தில் 

கூறப்பட்டுள்ளதைவிட இன்னும் குறைவான முன்னேற்ற வீதத் 

இல் காம் திருப்தி அடையவேண்டும். முன்னேற்றத்திற்கான 
செலவுகளை நாம் கண்காணித்துக் கொண்டிருப்பது அவசியம்; 

அதுநமது கையிலிருக்கும் அல்லது ஈமக்குக் இடைக்கப்போகும் 

நிதிவளங்களுக்குமேல் செல்லக்கூடாது.” 

பற்றாக்குறை நிதியாக்கத்தின் உடனடியான விஃ£வு என்ன 
வென்றால் மக்கள் கையில் அதிகப் பணத்தைக் கொடுப்பதாகும்; 
அதன் விளைவாக விலைகளின் ஏற்றமும், நுகர்வோர் பொருள் உற் 
பத்தியில் அதிகரிப்பும் ஏற்படுகின்றன. ஒரு பகுதியின் விலையேற் 

றம் மற்றப் பகுதிகளுக்கும் பரவுகன்,௦.து. இதனால் காட்டின் இட் 
டங்களுக்கு முதலில். மதிப்பிடப்பட்ட செலவுகள் பாதிக்கப்பட்டு, 
அதிகப் பணம் அவைகளுக்குக் கொடுக்கவேண்டும். உற்பத்தியில் 
919s தாம்தமோ குறைவோ ஏற்பட்டால் பணவீக்கத்தின் 
நன்கு தெரிந்த தீமைகள் உடனே வரும். அத்தகைய தீமை 
களாவன : இருப்புகளில் அதிக முதலீடு செய்தல்; உண்மைச் 
சொத்து (முக்கியமாக நகரத்திலிருக்கும் சொத்து), அயல்காட்டு 
வாணிக மாற்று இருப்புகள் இவற்றில் ௮திக முதலீடு செய்வது; 
மூதற் கருவிப் பொருள்களுக்குப் பதில், நுகர்வோர் பொருள் உற் 
பத்திப் பொருள்களில் தவறாக முதலீடு செய்தல்;” நிலையான 
மதிப்பு உடைய பொருள்களை, உதாரணமாகத் தங்கத்தைப் 
பதுக்கும் போக்கு அதிகமாதல்; வெளிகாட்டுக் கொடுப்பல் 
நிலையைப்பற்றிய துன்பங்கள்.” 

' Note of Dissent tothe Memorandum of the Panel of Economists, 
April, 1955, by Professor B. R. Shenoy, para, 10, 

2 pBuewdet, BG. 4. 4» GAajorworéerA (Sri T.T, Krishnamas 
ஞ்கார்), பன்னாட்டு மறுசரமைப்பு, முன்னேற்றப் urai@er (International Bank 
for Reconstruction and Development) stat 86. யூஜின் பிளாக்கற்கு 
(ர. ரஜக 11௧01) எழுதிய கடிதத்தில் இக்தியச் சூழ்நிலையில் சமூக உறுதிப்பாடு 
(89 உறுதிப்பாட்டைவிட முக்கியமானது) இருப்பது காட்டின் முன்னேற்றம் 
செல்லும் வேகத்தை முழுவதும் பொறுத்ததாகும் எனக் குறிப்பிட்டார், 

பணவீக்கம் அநேகரின் உண்மைச் சம்பாஇப்பைக் குறைக்கறது$ சில 
குக்குத் தாங்கள் சம்பாதிக்காமலேயே பொருள் சேர்கிறத; அவர்கள் அதைப் 
போகப் பொருள்சள்மீது அஇிகமாகச் செலவு செய்கின்றனர். ஆகவே, திட்ட 
மிடப்பட்ட முன்னேற்றத்திற்குக் குறைந்த மூலதனம் கிடைக்கறது. 

* பணவீக்கதீதினால் விலைகள் உயருவது ஏற்றுமதி வாணிகத்தைப் பாதிக் 
கும்; அயல்காட்டுச் செலவாணி வரவு குறையும்$ இது முன்னேற்றத்திற்கு 
வேண்டிய சாதனங்ககா£யும், பொருள்களையும் இறக்குமதி செய்வதை சடின: 
மாக்கும்; அயல்காட்டு மூலதனத்தை நமது நாட்டுக்கு ஈர்ப்பதும் கடினமாகும்.
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பற்றாக்குறை நிதியாக்கத்தினால் விளையும் பணவீக்கத்ழைத் 
தவிர்க்கவேண்டுமானால், அதிகமான பணம், பணச்சுழற்சியில் 
சக்காமலும், அல்லது விலைவாசி நிலைமீது தனது முழுப்பலத்தை 
யும் செயலாற்றாவண்ணம் பார்த் துக்கொள்ளவேண்டும். ஆனால், 
மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகள்கூடப் பூர்த்தியாகாத 
இந்தியா போன்ற ஒரு நாட்டில் - இத்தகைய முறைகளைக் 
கையாளுவது சுலபமன்று. வாழ்க்கையின் அடிப்படைத் தேவை 
களையே பூர்த்தி செய்யமுடியாமல் வாடும் மக்கள், தாங்களாகவே 
செலவைக் குறைத்துக்கொள்வார்கள் என எதிர்பார்ப்பது வீண்." 
விலைக் கட்டுப்பாட்டு முறையை உபயோகிப்பதும் சுலபமன்று; 
ஏனெனில், மற்றக் காரணங்களுக்காக இல்லாவிட்டாலும், 
நிர்வாகக் காரணத்திற்காவது, கட்டுப்பாடுகள் பொதுவானவை 
யாக ஆக முடியாது. ஒரு பகு தியில் விலையைக் கட்டுப்படுத் 
தினால், மற்றப் பகுதிகளில் அது ஏறும்; முடிவில் எல்லாப் 
பொருள்களும் பாதிக்கப்படும். 

Al. 1948ஆம் ஆண்டுத் தொழிற்கொள்கைத் தீர்மானம் : 
சுதந்திரம் அடைந்ததற்குப் பின்னர், இந்திய அரசாங்கத்தின் 
தொழிற்கொள்கை, 1948ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 6ஆம் தேதி 
பிரகடனம் செய்யப்பட்ட தொழிற்கொள்கைத் தீர்மானத்தை 
அடிப்படையாகக் கொண்டது. இத் தீர்மானத்தின் உடனடியான 
நோக்கம், கல்வி வசதிகளை அளிப்பது, சுகாதாரப் பணிகள் 
அளிப்பது, காட்டின் வளங்களை நன்கு பயன்படுத்தி மக்களின் 
வாழ்க்கைத்தரத்தை உயர்த்துவது, உற்பத்தியைப் பெருக்குவது, 
எல்லோருக்கும் வேலைவாய்ப்பு அளிப்பது முதலியன. 

அரசாங்கம் தொழில் வளர்ச்சியில், காம் விரும்பும் அள 
விற்குச் செயலாற்ற அதன் அமைப்புகளையும், வளங்களையும் 
அனுமதிக்காவிட்டாலும், அது ஒரு முக்கியப் பங்கு எடுத்துக் 
கொள்ளும். இன் னும் கொஞ்ச காலத்திற்கு அரசாங்கம். எங்கெங் 
கல்லால் நடவடிக்கைகள், எடுத் துக்கொண்டிருக்கி DEST, Hs 

நடவடிக்கைகளை விரிவாக்கி, மற்றத் துறைகளில் உள்ள 
தொழில்களை எடுத்துக்கொள்வதைவிட, புது உற்பத்தி அலகுகள் 
மீது கவனஞ் செலுத் இ, நாட்டின் செல்வம் பெருக.வழிசெய்யும். 
அரசாங்கத்தின் சர்வாதீனத் இலிருக்கும் தொழிலகளாவன 2 
(1) போர்க் கருவிகளும், பொருள்கள் உற்பத் இயும், (ii) அணு 
சக்தியின் உற்பத்தியும், கட்டுப்பாடும், (114) இருப்புப் பாதைப் 
போக்குவரத்தின் உடைமையும் மசிர்வாகமும், (1) அவசர 
காலத்தில், நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியமான தொழில், பின் 
வரும் தொழில்களைப் பொறுத்தமட்டில், புது நிறுவனங்களை 

£ பணவீக்கத்தின் விலைஉயர்வைத் தடுக்க வெளிகாடுகளிலிருந்து நிறையப் 
பொருள்களைப் பெற ஏற்பாடுகள் செய்யலாம். ஆனால், இதற்கு வேண்டிய 
அளவு அயல்காட்டுச் செலாவணி இல்லாமல் இருக்கலாம்,
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ஏற்படுத்துவது என்பது,அரசாங்கம் காட்டு ஈலனுக்காகத் தனியார் 
துறையின் ஒத்துழைப்பையும் பெறுவது அவசியம் எனக் கருதினா 
லொழிய, அரசாங்கத்தின் தனிப் பொறுப்பாகும் : (1) நிலக்கரி 
(இந்திய நிலக்கறிச் சுரங்கங்கள் குழுவின் ஆலோசனைகளைப் 
பொதுவாகப் பின்பற்றும்.), (ம) இரும்பும் எஃகும், (114) விமான 
உற்பத்தி, (17) கப்பல் கட்டுதல், (2) ரேடியோ உற்பத்தி தவிர, 
தொலைபேசி, தந்தி, கம்பியில்லாத் தந்தி முதலியவற்றை உற்பத்தி 
செய்வது, (ம) கனிப்பொருள், எண்ணெய்கள் ஏற்கெனவே 
மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் தொழில் உடன்பாடுகள் பத்து 
ஆண்டுகளில் வளர்ச்சியுற அனுமதிக்கப்படும்; அதன் முடிவில் 
இது திரும்பச் சரிபார்க்கப்படும். சரியீட்டு உரிமைகளுக்கு 
உத்தரவாதம் அளிக்கப்படும். - 

மின்சார உற்பத்தி, பங்கட்டைத் தவிர (இதற்குத் தனியாகக்: 
கட்டுப்பாடு இருந்தது), தொழில் துறையில் மற்றவை, தனியார் 
துறையாலும் எடுத் துக்கொள்ளப்படலாம்;: ஆனால், அதில் நல்ல 
முன்னேற்றம் இருக்கவேண்டும் என ஒரு நிபந்தனை இருக்கிறது. 
தொழிலில் ஒரு பகுதியான, “முக்கிய அடிப்படைத் தொழில்களை” 
மத்திய அரசாங்கமே திட்டமிட்டுக் கட்டுப்படுத்தும். ஏனெனில் 
அவைகளுக்கு . அதிக முதலீடும், உயர்ந்த தொழில்முறைத்' 
திறமையும், அவைகளின் அமைப்பில் மத்திய அரசாங்கத்தின் 
கட்டுப்பாடும் வேண்டும். இத் தொழில்களாவன : உப்பு, 
தானாக இயங்கும் வாகனங்கள், டிராக்டர்கள், இயந்திர சக்தி 
உற்பத்திச் சாதனங்கள், மின்சாரப் பொறியியல், கனரக இயந் 
திரங்கள், இயந்திர சாதனங்கள், தொழிலியல் இரசாயனப் 
பொருள்கள், உரங்கள், மருந்து உற்பத்தித்: தொழில், மின்சார 
இரசாயனத் தொழில்கள், இரும்பு கலவாத உலோகங்கள், ரப்பர் 
உற்பத்தி, தொழில், விசைச் சாராயம், பருத்தி, கம்பளித் 
துணிகள், சிமென்ட், சர்க்கரை, கா௫தம், செய்தித்தாள் காகிதம், 
ஆகாய, கடல் போக்குவரத்து, கனிப்பொருள்கள், பாதுகாப்பு 
சம்பந்தப்பட்ட தொழில்கள். பலகோக்குத் திட்டங்களை நிறை 
வேற்றும் பொறுப்பு அரசாங்கத் திடமே இருக்கறது. அரசாங்கம், 
செயற்கை எண்ணெய் (831411641௦ ௦11), முக்கிய மருந்துகள் 
உற்பத்தி செய்யும் தொழில்களையும் எடுத்துக்கொள்ளும் 
நோக்கத்துடன் இருக்கிறது. 

இக் கொள்கையில் முக்கிய மாறுபாடுகளும் இருக்கின்றன. 
உதாரணமாகப் புது இரும்பு, எஃகு ஆலைகள் அமைப்பது, 
வேண்டிய மூலதனம் திரட்ட வசதி உள்ள தனியாரிடம் விடப் 
பட்டிருக்கிறது. மேலும் தனியார் தொழில்கள், சில உறுதியளிப் 
பதற்குப்பின் எண்ணெய் சுத்தம் செய்யும் தொழிலையும் மேற்
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கொள்ளலாம். அவ்வாறு மேற்கொள்ளப்பட்ட எண்ணெய். 

சுத்தம் செய்யும் தொழில்கள், 25 ஆண்டுகளுக்குத்  தேசியமய. 

மாக்கப்படா என அரசாங்கம் உறுதிமொழி. கொடுத்திருக்கிறது. 

மேலும் அதிகாரபூர்வமான அறிக்கைகள், தேசியமயமாக்கும் 

பயமுறுத்தல் இப்பொழுது அவ்வளவு இல்லை என்பதைக் காட்டு 

இன்றன. 

42, தொழில் (முன்னேற்ற, கட்டுப்பாடு) சட்டம், 1951: 

1951ஆம் ஆண்டின் தொழில் (முன்னேற்ற, கட்டுப்பாடு) FUL, 

1952ஆம் ஆண்டு, மே மாதம் 8ஆம் தேதி செயலுந்கு வந்த 

பொழுது, நாட்டின் எல்லா முக்கியத் தொழில்களையும், தோட்ட 

விவசாயத் தொழிலைத் தவிர, (except plantation industries ) 

agreras Comite ips QararQussg இது கீழ்க் 

கண்ட 37 குறிக்கப்பட்ட பொருள்களை உற்பத்தி செய்யும் 

தொழில்களின்மேல் செயலாற்றியது: விமானங்கள், போர்க் 

கருவிகளும் பொருள்களும், நிலக்கரி, இரும்பு, எல்கு,' தொலை 

பே௫கள், .தந்தி, கம்பியில்லாத் தந்தி, கணித விஞ்ஞானக் 

கருவிகள், பெட்ரோலியப் பொருள்கள், கப்பல்கள், சர்க்கரை, 

sara, பருத்தி, கம்பளித் துணிகள், தானாக இயங்கும் 

வாகனங்கள், சிமென்ட், மின்சார விளக்குகள், விர 'றிகள், 

மோட்டார்கள், தொழிலியல் இரசாயனப் பொருள்கள், கனரக 

இயந்திரங்கள், இருப்புப்பாதை எஞ்சின்கள், இயந்திர 

சாதனங்கள், மின்சார இயந்திரங்கள், இரும்பு கலவாத உலோ 

சங்கள், காதம், மருந்து உற்பத்தி, தொழில் விசைச் சாராயம், 

ரப்பர்ப் பொருள்கள், : தோல்,. தோலால் . செய்யப்பட்ட 

பொருள்கள், தாவர எண்ணெய்கள், விவசாய சாதனங்கள், 

பாட்டரிகள், சைக்கள்கள், அரிக்கேன் விளக்குகள், உள்ளுக்குள் 

எறியும் எஞ்சின்கள் (மற combustion engines), @priisar, 

ரேடியோக்கள், . தைக்கும் பின்னும் இயக்திரங்கள், சிறு 

சாதனங்கள், கண்ணாடி, மண்பாண்டத் தொழில், இது (1) இப் 

பொருள்களை உற்பத்தி செய்யும் றி றுவனங்களின் உடைமை 

யாளர்கள் அரசாங்கத்தில் பதிவு செய்யவேண்டுமெனக் கூறியது. 

(1) லெ நிபந்தனைகளுடன் அரசாங்கம் கொடுக்கும் ௮னுமதி 

யின்றிப் புது நிறுவனங்களை ஏ ற்படுத்துவதையும், ஏ ற்கெனவே 

இருக்கும்கிறுவனங்களைக் கணிசமான அளவு விரிவாக்குவதையும் 

தடைசெய்தது. (ili) மத்திய அரசாங்கத்திற்குக் உழந்கண்ட அதி 

காரங்கள் கொடுக்கப்பட்டன: (௮ ) விசாரணை செய்யவும், 

கட்டளைகள் இடவும்; விரும்பத்தகுந்த தரத்தில் குறைவு ஏ ற்பட் 

டாலும், நுகர்வோர் நலனுக்கு ஊறு விளைவிக்கும் வகையில நிர் 

வாகம். திறமையற்றிருந்தாலும், ௮5 நிறுவனங்களைக் கட்டுப் 

படுத்தும் அதிகாரம்; (ஆ: குறிப்பிடப்பட்ட பட்டியலில் கொண்டு 

வரப்பட்டத் தொழில்களின் 0 scheduled industries) முன்னேற் 

த்தையும், கட்டுப்பாட்டையும்பற்றி ஆலோசனை கூற 

மத்திய ஆலோசனைக் குழுவை (Central Advisory Council)
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அமைக்கும் அதிகாரம்; - (இ). தனிப்பட்ட @ தாழில் தொகுதி 
களுக்கு, முன்னேற்ற குழுக்களை (Development Councils) 
ஏற்படுத்தும் ௮இகாரம். 

48. 1956ஆம் வருடம் ஏப்ரல் மாதம் 80ஆம் தேதியின் 
தொழிற்கொள்கைத் தீர்மானம் : 1948ஆம் ஆண்டுத் தீர்மானம் 
நிறைவேறியபின் வந்த எட்டு ஆண்டுகளில் முக்கியமான மாற்றங் 
களும் முன்னேற்றங்களும் நிகழ்ந்துள்ளன. உதாரணமாக, 
அரசியல் சட்டம் சில அடிப்படை உரிமைகளை உறுஇிமொழியுடன் 
வழங்கி இருக்கிறது. சமூக, பொருளாதார, அரியல் நீதியைக் 
கடைப்பிடிக்கும் சமூக அமைப்பிற்கான அரசாங்கத்தின் நெறி 
செய் நியதிகள் கொள்கையை அளித்திருக்றது. 1954ஆம் 
ஆண்டு, சோஷலிச சமுதாயத்தைத் தனது இலட்சியமாகப் 
பாராளுமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டது. இதன்படி அரசாங்கம் 
மட்டுமே முதலீடு செய்யக்கூடிய பெரும் முதலீட்டுத் தொழில் 
களுடன் அடிப்படை முக்கியத்துவம், போர் முக்கயெத் துவம் 
வாய்ந்த தொழில்கள் அல்லது மக்களுக்குப் பயன்படும் பணிகள் 
போன்ற தொழில்கள் ஆகிய அனைத்தும் அரசாங்கத் துறையில் 
இருத்தல் வேண்டும். ஆனால், சில குறைகளின் காரணமாக 
அரசாங்கம் இவ்வாறு மேற்கொள்ளவேண்டிய ௦ தாழில்களில் 
முக்கியமான சிலவற்றையே எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. 

இப் பிரச்சினையின் எல்லாக் கோணங்களையும் அலசி 
ஆராய்ந்தபின், இட்டக்குழுவைக் கலந்து ஆலோ ௫த்தபின், 
தொழில்களை இந்திய அரசாங்கம் மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரித்தது. 
இது ஒவ்வொரு பிரிவிலும் அரசாங்கம் எடுக்கவேண்டிய பங்கைப் 
பொறுத்து அமைந்தது. எத் தொழில்களின் வருங்கால முன் 
னேற்றம் முழுவதும் அரசாங்கத்தின் கைகளில் இருந்ததோ, 
அவை முதல் பிரிவில் இருந்த தொழில்களாகும். இரண்டாவது 
பிரிவில் இருந்த தொழில்கள் நாளடைவில் அரசாங்கத் தொழில் 
களாக மாறுபவை, ஆகவே, அத் தொழில்களை நிறுவுவதில் 
பொதுவாக அரசாங்கமே அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளும்; ஆயினும் 
அரசாங்க முயற்சியுடன் தனியார் துறையும் ஓத்து மக்க 
வேண்டும். மூன்றாம் பிரிவு மற்ற எல்லாத் தொழில்களும் அடங் 
கியதாய் இருந்தது; அவைகளின் எதிர்கால முன்னே pid 
பொதுவாகத் தனியார் துறையின் முயற்சியைப் பொறுத்தது. 
தனியார் துறையின் தொழில்முயற்சிகள், அரசாங்க, சக, 
பொருளாதாரக் கொள்கையை ஒட்டி. அமைதல் வேண்டும்; 
மேலும், அவை 1951ஆம் ஆண்டு தொழில் (முன்னேற்ற 
கட்டுப்பாடு) சட்டம், இன்னும் இ.து சம்பந்தமான மற்றச் சட்டங்
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களுக்கும் கட்டுப்பட்டவையே." ஆயினும், பொதுவாக அந்த 

. நிறுவனங்களுக்கு, நாட்டுத் இட்டத்தின் இலக்குகளுக்கும், 

-நோக்கங்களுக்கும் இணங்க, எந்த அளவுக்குச் சுத் இரம் 

கொடுத்த வளரவிட முடியுமோ, அந்த அளவிற்குச் சுதந்தி ரீம் 

அளிக்கவேண்டும் என்பதை அரசாங்கம் உணர்ந்தது. ஓரே 

தொழிலில், அரசாங்க, தனியார் துறை அலகுகள் இரு த்கும் 

பொழுது அரசாங்கம் அ௮வைகளிடையே பாரபட்சமின்றி நடந்து 

கொள்ள வேண்டுமென்பது அரசாங்கத்தின் கொள்கையாகும். 

தொழில்களைப் பலவகையாகப் பிரித்ததிலிருக்தே அவைகள் 

ஒன்றுக்கொன்று எவ்விதத் தொடர்புமின்றித் தணித்திருக்க 

வேண்டுமென்பதில்லை. ஒன்றுக்கொன்று ஓரளவு எல்லை கடக்து 

அமைவது இருக்கத்தான் செய்யும்; அரசாங்கத் துறை, தனியார் 

துறைத் தொழில்களிடையே பெரும் அளவில் இணைப்புகளும் 

இருக்கும். 

முதல் பிரிவில் (முழுதும் அரசாங்கத் தன்£ழ் இருப்பவை) 

பின்வரும் தொழில்கள் இருந்தன: போர்க்: கருவிகள், பாது 

காப்புச் சம்பந்தமான மற்றப் பொருள்கள், அணு சக்தி, இரும்பு- 

எஃகு, கனரக இரும்பு எஃகு வார்ப்படங்கள், இரும்பு எஃகு 

உற்பத்திக்கு வேண்டிய கனரக இயந்திரங்கள், சுரங்கத் தொமில், 

இயந்திர சாதனங்கள் உற்பத்தி, இன்னும் மத்திய அரசாங்கத் 

தால் குறிப்பிடப்படும் அடிப்படைத் தொழில்களுக்கு வேண்டிய 

இயந்திரங்கள்; கனரக மின்சார அமைப்புகள், பெரிய ஹைடி 

ராலிக், நீராவி சுற்றும் இயந்திரம் பீ.காத 1பும்ல(11௦ and steam 

“ லாம) உள்பட; நிலக்கரி, பழுப்பு நிலக்கரி, .கணிவகை 

எண்ணெய்கள்; இரும்புத் தாது, மங்கனீசத் தாது, க்ரோம் 

தாது, ஜிப்சம் தாது, கந்தகத் தாது, தங்கம், வைரம் முதலிய 

வற்றின் சுரங்கத் தொழில்கள்; செம்பு. ஈயம், வெள்ளீயம், 

துத்தகாகம் (24௩௦), மோலிப்டீனம் ( ௦), வோல்ஃபிராம் 

ிப்க்) முதலியவற்றின் சுரங்கத் தொழிலும், செம்மைப் 

படுத்தும் தொழிலும்; ௮ணு சக்தி (உற்பத் தி உபயோகக் கட்டுப் 

பாடு) 1953ஆம்;ஆண்டுச் சட்டத்தில் குறி ப்பிடப்பட்ட அட்டவணை 

யில். கண்டுள்ளபடி கனிவகைகள்; ஆகாய விமானங்கள்: 

ஆகாயப் போக்றுவரத்து, இருப்புப்பாதைப் போக்குவரத்து; 

சப்பல் கட்டும் தொர்ரில்; தொலைபே9; தொலைபேசிக் கேபிள் 

(1௦1௦6 02௦18), தந்தி, கம்பியில்லாத் தந்தி (ரேடியோ பெட்டி 

களைத் தவிர); மின்சார உற்பத்தியும் பங்கிடும். 

1 இச் சட்டம் முதலில் 37 வசை உற்பத்திகளுக்காக (42ஆம் பிரிவைப் 

பார்க்கவும்) ஏற்பட்டது பின்னர் இன்னும் ஐந்து பொருள்கள் சேர்க்கப்பட் 

டன. 1956ஆம் ஆண்டின் அரசியல் சட்டத் திருத்தத்தின்படி, மேலும் 30 

வகைகள் சேர்க்கப்பட்டன? அவைகளில் முக்கியமான வை, சிறப்பு எஃகு வகை, 

பழுப்பு நிலக்கரி, தொலைக்கரட்சிப் பெட்டிகள், தொலை அச்சு இயக்திரம், 

பருத்தித் துணைப்பொருள்கள் முதலியன;



isk இந்தியம் பொருளியல் 
.' இரண்டாம் பிரிவில் (அரசாங்கத். துறை, தனியார் துறை 

ஆூயெவைகளின்8€ழ் இருப்பவை) உள்ள தொழில்கள்: மேலே 
சொல்லப்படாத கனிப்பொருள் வகைகள், 1949ஆம் ஆண்டின் 
கனிப்பொருள்: “வகைச்: சலுகைச் சட்டங்களில் (1சீர்ர ரஃபி 
Concession Rules) விளக்கப்பட்ட சிறுகனிப் பொருள்கள் 
(Minor Minerals) தவிர; முதல் பிரிவில் சேர்க்கப்படாத 
௮லுமினியமும் மற்ற இரும்பு சேராத உலோகங்களும்; இயந்திர 
சாதனங்கள்; இரும்புக் கலவைகள் (ferro alloys), rdw 
சாதனங்கள், மருந்துகள், சாயங்கள்; பிளாஸ்டிக்குகள் ஆய 
வற்றின் உற்பத்தியில், இரசாயனத் தொழில்களால் அடிப்படை 
யாகவும் நடுத்தரத்திலும் வேண்டும் உற்பத்திப் பொருள்கள்; 
ஆன்டிபையாட்டிக்ஸ் மற்ற முக்கிய மருந்துகள்; உரங்கள்; 
கலவை. ரப்பர் (ஜுற்ம611௦ 710௦0), நிலக்கரியைக் கார்பனை சேஷன் 
செய்தல் (carbonization of coal); Qrerueré wfp (chemical 
pulp); சாலைப் போக்குவரத்து; கடல் போக்குவரத்து. 

44. அரசாங்கத் தொழிற்கொள்கைபற்றிய மேற்குறிப்புகள் ; 
2655 தொழில்களில் புது நிறுவனங்களை ஏற்படுத்தும் 
பொறுப்பைத் தனக்கே வைத்துக்கொள்ளும் 1956ஆம் ஆண்டு 
ஏப்ரல் மாதம் 30ஆம் தேதியின் தொழமிற்கொள்கைத் இீர்மானத் 
தைப்பற்றி உலக பாங்கின் தலைவர் இரு யூஜின் ஆர். பிளாஜ் 
(சோ. மஜா 1, 1201). பின்வருமாறு கூறினார்: “இக் கொள்கை 
கண்டிப்பான முறையில் பின்பற்றப்பட்டால், பொதுத் துறையில் 
வளங்களின்மேல் ஏற்கெனவே உள்ள அதிகப் பளுவிற்குமேல் 
இன்னும் பளு அதிகம் ஆகும்; இந்த முக்கியத் துறைகளின் 
முன்னேற்றத்தின் வீதம் தடைப்படும்.” தனியார் துறையைப் 
பற்றிய அரசாங்க கோக்கைப்பற்றி அவர். பீன்வருமாறு கூறினார்? 
“இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் இந்திய அரசாங்கக் 
தான் முக்கியப் பங்கு எடுக்க வேண்டுமென்பதை நான் உணர் 
கிறேன்; ஆனால், தனியார் துறையின் இறமைகள் குறைவாக 
மதிப்பிடப்படுகின்றன எனவும், அதன் ஈடவடிக்கைகள் அனாவசிய 
மான கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்படுத் தீப்படுகின்றன எனவும் கான் 
கருதுகிறேன். எல்லாவற்றிற் தம் மேலாக மூலதனம் குறை 
வாயும், நிர்வ௫த்து நடத்தும் திறமை வளங்கள் குறைவாயும் 
உள்ள ஒரு நாட்டில் அரசாங்க, தனியார் துறைகளின் பங்கு, 
நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் இரு துறைகளும் மிகச் 
சிறந்த முறையில் பங்கெடுக்குமாறு அமையவேண்டும்; அது இரு 
துறைகளும் கொள்கையளவில் எந்த அளவு பங்கு எடுக்கும் என 
ஆராயும் கருத்தை விலக்குதல் வேண்டும்,”! இந்தியா உலந 

் t திரு, யூஜின் பிளாக், 1956ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 5ஆம் காள் 
நிதியமைச்சர் இரு. டி, டி. கிருஷ்ணமாச்சாரி அவர்களுக்கு. எழுதிய கடிதம்.
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- பாங்கிலிருந்து கடன்கள் கோருவதால், திரு. பிளாக்கிற்கு உலக 
பாங்கின் தலைவர் என்ற முறையில், பாங்கின் கருத்தை வெளிட் 
படையாகக் கூறியதில் தவறு ஒன்றுமில்லை. ஒருவேளை அவர் 

- வார்த்தைகளைத் தந்திரமாக கையாளாதிருக்கக் கூடும்; ஆனால், 
“பல இந்தியர்கள் அரசாங்கக் கொள்கையைக் குறைகூறும் 
. கருத்தையேதான் அவரும் கூறினார். 

வருங்காலத்தில் நீண்ட நாள்களுக்கு மேலும் தொழில்களை 
எடுத்து நேரடியாக நடத்துவதை : விட்டு, : அரசாங்கம் 
ஏற்கெனவே எடுத்துக்கொண்டுள்ள பாரம் மிக்க பொறுப்புகளை த் 
இறமையுடன் நிர்வாகம் செய்வதில் கவனத்தைச் செலுத்த 
வேண்டும். போக்குவரத்து, செய்தித் தொடர்பு, நீர்ப்பாசனம், 
தண்ணீர் மின்சாரத் இட்டங்கள், வீடுகட்டுதல், கல்வி, சுகாதாரப் 
பணிகள் இவைகளில் அரசாங்கத்திற்கு எல்லையில்லாமல் 
வேலைகள் இருக்கின்றன. பொதுவாக நிர்வாகத்திலும், 
குறிப்பாக அரசாங்கள் நடத்தும் தொழில்களிலும், நாணயமும் 
இறமையும் இல்லை; ஆகவே, அதன் முன்னேற்றுத்திற்காக 
காம் டக வ 

இரு, டி. டி, கிருஷ்ணமாச்சாரி, Bas பிளாக்கிற்கு எழுதி 

பதிலில், அரசாங்கம் நடத்தும் தொழில்களால் எங்களுக்கு 

- ஏற்பட்ட குறைந்த அனுபவத்தில், அரசாங்கத் தொழில்கள் 

அகேக சமயங்களில் தனியார்” தொழிலைவிட அதிகத் “திறமை 

வாய்ந்தவையாக இருக்கின்றன” எனக் குறிப்பிட்டார். பகீரா- 

BRIER Goring பெரிய திட்டங்களில் பொறுப்பற்ற செலவு, 

திறமை குறைந்த வானம் போன்ற குறைபாடுகளைக் காணும் 

பொழுது, இதை உண்மையென ஒப்புக்கொள்ள இயலவில்லை. 

தனியார் கையில் மிக அதிகமாகப் பொருளாதார வளங்கள் 

- குவிக்கப்படுவதை, அரசியல் உடைமை, நிர்வாகத்தின் மூலம் சரி 

செய்யலாம் எனச் கூறுவதையும் ஒப்புக்கொள்ள முடியவில்லை. 

அஇகார வர்க்கத்தினர் கையிலும் அரசியல் வாதிகள் கையிலும் 

அதிகாரங்கள் குவிக்கப்படுவது, தனியார் கையில் குவிக்கப் 

படுவதைவிடக் குறைவாக, வெறுக்கத் தகுந்தது அன்று. 

சட்டமியற்றுவதாலோ மற்ற Yor றகளாலோ, தனியார் 

நிறுவனங்களைக் கட்டுப்படுத் துவ திலும், சரியான வழியில் திருப்பி 

விடுவதிலும், தீமைகளை அகற்றுவ திலும், முக்கியத் தீர்மானங்களை 

அத் தொழில்களே எடுக்கும் முறையைப் பாதிக்காது, அரசாங்கம் 

1 இந்த அத்தியாயத்தின் 51ஆம் பிரிவைப் பார்க்கவும்,
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நிறையச் செய்ய் இடமிருக்கிறது.” உதாரணமாக, ஒழுங்காக 
அமைக்கப்பட்ட தனியார் தொழில்களில், முதலீடு விரும்பத்தக்க 
வழிகளில் அமைய, வெளியிடும் முதல் கட்டுப்பாடு, ஏற்றுமதி - 
இறக்குமதிக் கட்டுப்பாடு, வித்தியாச வரிக் கொள்கை, கடன் 
களுக்கான ஏற்பாடு, விலைகள் ஏற்றத்தில் திட்டம், இன்னும் 
மற்ற முறைகளையும் பயனுடன் பின்பற்றலாம். 

விரைவான பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு, தேசியமய 
மாக்குதல் என்ற கொள்கை அவசியமானது என அரசாங்கம் 
அறிவித்துள்ளது. விவசாயத்தைச் சரமைப்பஇிலும், தொழில் 
மயமாக்க அவசியமான அடித்தளத்தை ஏற்படுத்துவதிலும் 
வெற்றிகாண, காட்டின் கஇடைக்கக்கூடிய வளங்களையெல்லாம் 
சேகரிக்க முழு உரிமையும் வேண்டுமென விவா .ிக்கப்படுகிறது. 
மேலும் பெருவாரியாக உபரி வருமானம் கஇிடைத்துச் சேமிக்கப் 
படும் பெருவாரித் தொழில்கள், பாங்குகள், இன்ஷுரன்சு, 
மொத்த ஏற்றுமதி, இறக்குமதி, கல முக்கியப் பொருள்கள், 
உதாரணமாகத் தானியங்களின் மொத்த வாணிகம் முதலிய 
முக்கியத் தொழில்கள் அரசாங்கத்தின் கையில் இருக்கவேண்டு 
மெனவும் கூறப்பட்டது. சமூகத்தின் முக்கியப் பொருளாதார 
நடவடிக்கைகள் அரசாங்கத்தின் மேற்பார்வையில் இருந்தாலன் றி, 
இிட்டமிடப்பட்டுக் குறிப்பிட்ட காலங்களில் செயலாற்றப்படும் 
நீண்டகாலத் தொடர் திட்டங்களை நடத்த முடியாது. 

சோஷலிச, சமத்துவம் வாய்ந்த சமூகத்தை ஏற்படுத்த, 
அரசாங்கக் துறையை விரைவாக விரிவடையச் செய்தல் 
வேண்டும். ஏனெனில், அரசாங்கத் துறையை விரிவாக்கா 
விட்டால், திட்டமிடப்பட்ட பெரிய முன்னேற்றமும், பொருளா 
தார வளங்களும் ஓருசில தனியார் கைகளில் குவிக்கப்படும். 
மேலும், அதன் தியாகங்களைச் சமத்துவமாகப் பங்்இட்டுக் 

கொள்ள முடியாமல் போய்விடும், கல முக்யெத் தொழில்களும், 
பெருவாரியாக முதலீடு தேவைப்படும் தொழில்களும் அரசாங்கத் 
துறையிலேயே இருக்கவேண்டும். மேற்கண்ட வேறுபாடுகளை 
யும், தீர்மானங்களையும், நியதிகளையும் மனத்தில் கொண்டுகிறை . 

1 தனியார் துறையில் இருக்கும் தமைககா ஒருவேளை ஓரளவு வெற்றி 
யுடன் இநத்த முடிந்தாலும், அரசாங்கத் துறையில் இருக்கும் இமைகளை 
அகற்ற அந்த அளவு பலம் வாய்ச்த சக்திகள் இல்&ை, 

“கலோன் ககரத்தை (01 of Colcgne), eer 58 (Rhine +55 
செய்கிறது என்பது கம் எல்லோருக்கும் தெரியும், ஆனால், அணங்கு 
களை, எந்தத் தெய்வீக சக்தி இனிரைன் நதியைச் சுத்தம் செய்யும் 
எனக் கூறங்கள்? என ஓர் ஆங்கிலப் பாடல் கூறுகிறது, 

இந்திய அரசாங்கத்தைப்பற்றிப் பொதுமக்கள் குறைகூறுவது சக்தி 
வாய்ந்ததாக இல்லை. ஏனெனில், காம் இன்னும் குழச்தைப் பருவ ஜனமாயகத் 
தில் அரக்கனுக்குரிய பலத்துடன் அமைக்த ஒரு கட்சி ஆட்சியில் இருச்க3றாம்? 
மேலும் அரக்கனைப் போன்றே அது தன் பலத்தை உபயோ௫க்கத் தாண்டப் 
படுகிறது. ் ச as 8
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வேற்றப்படும் தேசியமயமாக்கும் திட்டங்கள் நியாயமானவை 
யாகவும், . விரும்பத்தக்கவையாகவும் இருக்கும். ஆனால், இது 
எல்லாப் பொருளாதார, சமூகத் இமைகளுக்கும் ஒரு மருந்து 
எனக் கருதுதல் கூடாது." 

48. விவசாயத்தின் முக்கியப் பங்கு: இரண்டாவது திட்டத் 

தில், தொழிலுக்கே முக்கியத் துவம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும், 
மக்கள்தொகை உயருவதையும், வருமானம் பெருகுவதையும், 
ழானஙிலையில் உள்ள உணவு ஊட்டத்தையும் பார்க்கும்பொழுது, 

விவசாய உற்பத்தியைப் பெருக்கும்: முயற்சியைக்: தளரவிடக் 
Arg rors தோன்றுகிறது. முதற்கருவிப்: .பொருள் 
கள் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு, வளர்ந்துகொண்டேவரும் தொழி 
லாளர்களுக்குக் கொடுக்கக்க்ட்டிய . உபரி உணவுப் பொருள்கள் 
'அவ௫ியமாகும்: " விலைவாசி நிலையை உயர்த்தாமல் வைக்கவும், 
பணவிீக்கப் போக்குகளை முறியடிக்கவும், மிகுதியான விவசாய 
விளைச்சல் இறப்பு முக்கெத்துவம் வாய்ந்தது, நம் தொழில்கள் 
தொடர்ந்து நடைபெறவும், நமது ஏற்றுமதி வாணிகத்தை முன் 
னேற்றவும் கச்சாப் பொருள்கள் வேண்டும். திட்டம் சரியான் 
முறையில் சுமூகமாக நிறைவேற்றப்பட, உணவுப் பொருள்கள், 
முக்கியக் கச்சாப் பொருள்கள் இவைகளைச் சேமித்து வைக்க 
வேண்டும். விவசாயமும் தொழிலும் ஒன்றையொன்று 
சார்ந்தவை. ஒன்றுக்கொன்று முழுமையாக்கவல்லது என்ற உண் 
மையைத் திரும்பக் கூறவேண்டுவதில்லை. தொழிலுக்கு விவசா 
யம்: அவயம் என்பதைப்போல், விவசாயத்திற்குத் தொழில் 

அவசியம். தொழில் முன்னேற்றம் விவசாய உற்பத்திக்கான 
சந்தையை ஏற்படுத்துகிறது; விவசாயத்தின் முக்கியத் தேவை 
களான இயந்திரங்கள், உரங்கள் முதலியவற்றை அளிக்கிறது; 
நிலத் இலிருந்து உபரி மக்கள்தொகையைப் பிரிக்க உதவுவதுமன் றி 

மீதமிருப்போரின் பொருளாதார . நிலையை உயர்த்தவும் 

உதவுகிறது. a ae 2 

1 இங்கலொந்தில், தொழிற்கட்சி வட்டாரங்களில்கூடத் தேசியமய 
மாக்கும் இட்டத்திற்கான. உற்சாகம் குறைந்துவிட்டது ஏனெனில், இத் 
*.துறையில் நடைபெற்ற பரிசோ தனைகளின் விளைவுகள் இதுவரையிலும் எதிர் 
பார்த்ததுபோல் இல்லை, 7 

. * இல சமயங்களில், நகிலத்தன்மிதுள்ள பாசத்தினால், wdecr அதை 
விட்டுப் பிரிவதைவிட, அங்கேயே இருந்து பசியால் வாடுவதை விரும்புவார்கள் 
எனக் கூற்ப்படுகிறது; ஆகவே, தொழில் முன்னேற்றம் கணிசமான அளவில் 
நிலத்தின்மீது உள்ள கெருக்கடியை சீக்காது, இது சம்பகச்தமாக காம் அடிக்கடி 
கேள்விப்படுவது என்னவென்றால், விவசாயம் ஒரு வாழ்க்கைத் தொழில் 
மா.த்தரம் அன்று; ஓரு வாழ்க்கை வழியுமாகும்: என்பதாம். எனினும், 
ஓவ்வொரு தொழிலும் அது ஒரு வாழ்க்கை வழியே; மக்கள் ஏதாவதொரு 
தொழிலைப் பழடவிட்டால் பின் அதிலிருந்து மாற விரும்ப மாட்டார்கள்? நிலத் 
தோடு ஒட்டிக்கொள்ளும் மனப்போக்கை மாற்றிவிட முடியும்; உதாரணமாக, 
சகரங்களிலுள்ள தொழிற்சாலைகள்: அவைகளுக்கு வேண்டிய தொழிலாளர் 
களைப் பெரும்பாலும் கிராம விவசாய மக்களிடமிருந்தே பெறுகின்றன. 

இ. போ.--11 ப
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தம், இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத். 
: 9 ர்வை.- ஆராயும்பொழுது நாட்டு முன்னேற் 
ற குழு “(National Development 001011), திட்டத் தில் குறிக்கப் 
பட்டுள்ள விவசாய 2-ற்பத்இக்கான இலக்குகளை உயர்த்த வேண்டு 
மெனக் கூறியது. திட்டத், Ger @ தாழில்மயமாகும் ் நோக்கு 
'அதிக:விவசாய உற்பத்தியைத் 6 தவையாக்கும் எனக் கருதினர். 
இது , நிகழாவிடில் . விலைவா? நிலை : உயரும்." ஆகவே, ஒவ்வொரு 
மாநிலத் தின். விவசாயத். இட்டமும் சரிபார்க்கப்பட்டது. - நல்ல 
விதைகள்; உற்பத்தியைப் .. “பெருக்குவது, - உரங்களை. . உப 
யோப்பது, : நீர்ப்பாசனம், மண் அரிக்கப்படாமல் பாதுகாப்பது 
முதலிய. திட்டங்கள் புகுத்தப்பட்டு, குறைந்த காலத்தில் நிறைந்த 
விளைவைப் .. பெற : ஏற்பாடுகள். : செய்தனர். : இதேபோன்ற 
இணைக்த. இட்டங்களை நாடு முழுவதும், - சிறப்பாகத் தேசிய விஸ் 
திரிப்பு, - சமுதாயத் இட்டங்கள் இருக்கும் இடங்களில் செய 
லாற்ற வேண்டும், 'சரிபார்க்கப்பம்டு அமைத்த :இலக்குகளின்படி, 
மொத்த, உற்பத்தி, 28.4 BaF 51D; உணவுத் தானியங்கள் அதிகரிப்பு 
25 சதவீதம்;-வர்த்தகப் பயிர்களின் உயர்வு 34 சதவீதம் அதிகமாக 
வேண்டும்... இவைகளுக்கு _ முதலில் திட்டத்தில் 'குறிக்கப்பட்ட 

இலக்குகள். மூறையே 174 சதவீதம் (மொத்த உற்பத்தி), 16 சத 
வீதம் உண்வு .தானியங்கள்,) 21 சதவீதம் (வர்த்தகப் பயிர்கள்). 
விவசாயச், திற்கு ஏ. ம்கெனவே ஒதுக்கப்பட்ட வளங்களைப் பரவ 
லாக்குவதால், மேற்கொண்டு அதற்கு ௮இக : வளங்கள் கொடுக்கா 
மலே இந்த' 'விளைவுகளைப்- பெறமுடியும் .என அக் குழு கருதிற்று. 
ஆயினும், ' இக். கருத்துப் பெரும்பாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட 
வில்லை; மே "லும், இது: ௮ திக நம்பிக்கை உடைய தாக இருக்கிறது." 

் 46. குடும்பக்! கட்டுப்பாடு : முதல் gui: காலத்தில், பொது 
மக்களின்.' ‘SGsO S45 குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டத்தின் பக்க 
மாகத் திருப்பவும்," அதைப்ப ற்றிய - ஆலோசனைகள், வசதிகள் 
அளிக்கவும் முயற்சி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது, பி றப்பு-கோய் 
ூ்தீலியவைப ற்றிய ௪மு.தாயநிலைப், புள்ளிவிவர. ஆய்வு, மருத்துவ 

2ஃபிர்நூல்- கல்வி முதலியன. ஆரம்பிக்கப்பட்டன. மாநிலங்கள், 
2-ள்காடட்டு ௮இகாரிகள், விஞ்ஞான நிறுவனங்கள் முதலியன. 115 
குடும்பத்திட்ட மருத்துவ மனைகளும், 19 ஆராய்ச்சித் இட்டங் 
ளையும். தெர்டங்க, , அரசாங்கத்திடம் இருஈது உதவிபெற்றன. 
இரண்டாவது இிட்டசாலத் த்தில் ஒரு மத்தியக் குழுவைக் &ழ்க் 
கண்ட் காரியங்களுக்காக அமைப்பதன்கூலம் இதை மேலும் 
முன்னேற்றத் திட்டமிடப்பட்டது : (1) குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு 
Se manda பணிகள் இவைகளை விரிவாக்குதல், (14) அடப் 
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அளிப்பு நிலையங்களை ஏற்படுத். துதல், (1 iii) GOLUE. கட்டுப் 
பாட்டைப்பற்றிய பிரச்சனைகளை ஆராயவும், . கற்கவும்: விரிவான 
திட்டத்தை உருவாக்கு தல், (Iv) மக்களிடத்தில் இச் செய்தியைப் 
பரப்பும் முறைகளை ஆராய்தல், (vw) 8 Bu; தீவி பெறும் நிறுவனங் 
களையும் தினியார்களையும் மே ற்பார்வை செய்தல், ( 91) எல்லா 
வச திகளும் நிரம்பிய மத்திய. அமைப்பை நி வு தல். (974 ] மூன் 
னேற் ட் றத்தை அவ்வப்போது ம திப்பீடு செய் தல்... 

குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுத் -இட்டங்களுக்காக ரூ. து கோடி: 
ஒதுக்கப்பட்டது. இரண்டாம் திட்டத்தின் *காலவரையில் சுமார் 
300 ஈகர. மருத்துவ - மனைகளும் (50,000. மக்கள்தொகைக்கு 
ஒன். று], 2 000- கிராம. மருத்து வ மனைகளும் ஏ BUGS ape 

் மக்கள். 'தாகையை த். தீடுப்பது தும், அதை -நிலைநி.றுத் துவதும் 
மிக முத்கியமானவை. ஆதலால், குடும்பக் 'கட்டுப்பாட்டி ற்கு 
அதிச௪ முக்கியத் துவமும் நிதியும் கொடுக்கலாம். -இப் பிரச்சன 
யைக்குறித்து ஒரே மாதிரியான கோக்கை வளர்க்க: வேண்டியது 
அவசியம், . எல்லா ~ - மாநிலங்களிலும்: ட. இரே மாதிரியான 

திட்டங்களை . நிறைவேற்றுதல்... வேண்டும். சமீபத்தில் குடும்பக் 
கட்டுப்பாட்டி.ற்காக மத்திய. அரசாங்கம் கொடுத்த நிதியுதவி 
யைப் . பம்பாய் அரசாங்கம் நிராகரித்துவிட்டது. இவ்வாறு 

தனி. மாநிலங்கள், குடும்பக் .- கட்டுப்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கு 
அரைகுறை ஆர்வத்தையோ, . எதிர்ப்பு மனப்பான்மையையோ 
காட்டினால், இவ்வளவு '. செலவு செய்தும் இத் திட்டத்தில் 
ன்சவிரக் எவ்வித முன்னேற்ற ஐத்தையும் காட்டமுடியாது. ் 

திர, - ஒதுக்கீடுகளும். முதன்மை ஒதுக்கீடுகளும்”; ஒரு 
பரணியில், கருவில் சிலவகைச் செல்கள் (08118) தாங்களாகவே 
தீசை,. இசுக்க்ள், . OF அம்பு,..தோல், இருதயம், - நுரையீரல்கள் 
முதலிய... உறுப்புகளாகச் .சரியான வீதத்தில் மாற ஏ;ற்பாடு 
உள்ளது. ஆனால், பொருளாதாரத் இிட்டமிடுதலில், கடைச்கக் 
Fa LEU FH Bs Fon wd வளங்களையும் அவ்வாறு தானாகவே பல் 
மூன்னேற்ற, “இனங்களிடையே பங்கிட்டுக்கொள்ள ஏ ற்பாடு 
இல்லை. மூலதனத்தையும், தொழிலாளர்களையும் ப்ல காரியங் 
களுக்குப் பங்கிடுவது மனி தீனின் இர்ப்பைப் பொர த்தது ஆகும். 
மனிதனின் தீர்ப்பு s தவறக் கூடியது, மிகவும் நல்ல. -மூறையில் 
எவ்வாறு பங்கிடுவது. என்பதைப்பற்றிக் கருத்துவேற் நீறுமைகள் 
இருக்கத்தான் செய்யும். எவ்வளவு கவனத்துடன் வரையப்பட்ட 
இட்டமாயிருக்தாலும், அதைப்பற்றிக் குறைகூறுவோர் இருப்பர். 
மேலும், மிக ஈல்ல முறையில் பங்கீடு செய்வதைப் பிரதேச நலன் 
களும் குறிப்பிட்ட வகுப்பாரின் நலன்களும் பாதிக்கும். இது 
நரட்டுகலன் என்னும் கோணத்திலிருந்து பார்க்கும்பொழுது சில 
நியாயமான முறைகளுக்கு வழிகோலும். மதல்: ந்தாண்டுத்
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திட்டத்திற்கும், அதன் முதலீடு, முதன்மை ஒதுக்கு முதலிய 
வற்றின்.அமைப்பிற்கும் எதிராகக் கூறப்பட்ட முக்கியக் குறை, 
அது மூக்கயமாக விவசாயத்தைப்பற்றியதாய் இருப்பதாயும், 
நீர்ப்பாசனம், மின்சாரத் திட்டங்களுக்கு முக்கெத் துவம் அளிப்ப 
தாயும் இருக்கறது என்பதாகும். மேலும், “அது ஒரு தொடர் 
பில்லாத பொதுச் செலவு என்று கூறியதோடு நாட்டின் 
முன்னேற்றத்திற்காகத் தனியார், அரசாங்கத் துறைகளின் 
எல்லா முயற்சிகளும் திட்டமிடப்பட்டு ஒழுங்காக இணைக்கப் 
பட்ட ஒரு திட்டமன்று என்றும் கூறினர். 

"முதல் திட்டத்தின் இலக்குகள்: மிகச் சாதாரணமானவை; 
_போரும் பிரிவினையும் காட்டின் பொருளாதாரத்தை மிகவும் 
சிதைத் துவிட்டன. கொரியாப்போர் காரணமாகப் பணவிக்கப் 
பிரச்சினையை உடனடியாகச் சமாளிக்க வேண்டியது அவூய 

மானதாடவிட்டது. மேலும், உணவுப்பொருள்களிலும் மூலப் 
பொருள்களிலும் அதிகப் பற்றாக்குறை இருந்தது. இச் சூழ் 
நிலையில் விவசாயத்திற்கு அதிக முக்கெத்துவம் கொடுத்தது 
புரிந்துகொள்ளக் கூடியதாகும். முதல் இட்டத்திந்கு முன் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட இட்டங்களை முடிக்கவேண்டும்; 
அந்த அளவிற்குத் இட்டம் முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்டு 
விட்டது. முதல் திட்டத்தைவிட. அதிக ஒழுங்கும் பேரவாவும் 
கொண்ட இரண்டாம் திட்டத்தில், இரும்பு, எஃகு, நிலக்கரி, 

“இயந்திர சாதனங்கள், மின்சார சாதனங்கள், தொழிலியல் 
இரசாயனப் பொருள்கள் முதலியவைகளை உற்பத்தி செய்யும் 
அடிப்படைக் தொழில்களுக்கு உயர்ந்த முக்கியத். துவம் கொடுக்கப் 
பட்டது. இதற்குக் காரணம், மூலதன ஆக்கத்திற்கு நல்ல அடித் 
தளம் அமைக்கவும், காட்டிற்கு முக்யமாக வேண்டிய இயந்திரத் 
தொகுதிகளுக்கும் சாதனங்களுக்கும் ஈமது காடு மற்ற காடுகளை 
எதிர்கோக்காது" இருப்பதற்குமாகும்., மூன் பிரிவுகளின் விவா 
தங்கள் நமக்குக் காட்டிய துபோல், பல குறைபாடுகள் அவற்றிற்கு 
எதிராகக் கூறப்படுகின்றன. போக்குவரத்து விரிவிற்குத் தகுந்த 
அளவில் ஏற்பாடுகள் செய்யாதது அடிக்கடி. கூறப்படும் இன் 
ஜோரு குறையாகும், இதில்தான் அதன் வெற்றி பெரும்பாலும் 
அடங்கியிறுக்கற து, 

1956ஆம் ஆண்டு, டிசம்பர் மாதம் 10ஆம் நாள், வணிகச் 
கூட்டுக் கழகங்களின் (Associated Chambers of Commerce) 
கூட்டத்தில் பேசுகையில் நிதி. அமைச்சர் இரு. டி, டி, 
கிருஷ்ணமாச்சாரி, அரசாங்கம் போக்குவரத் அப் பிரச்சனையைப் 
பற்றிக் கவனிக்க ஆரம்பித்துள்ளது எனக் குறிப்பிட்டார். இச் 

சந்தர்ப்பத் தில். உலக பாங்கிலிருந்து எதிர்பார்க்கும் உதவியைப் 
பற்றியும் குறிப்பிடும்பொழுது, .இருப்புப்பாைகளுக்கும், கப்பல் 
தொழிலுக்கும் அதிக 89 ஓதுக்கப்படலாம் என்பதைக்
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குறிப்பாக உணர்த்தினார். கல்கத்தாத் துறைமுகத்தில் ஒரு ரேவு 
துறை (160) -அமைப்பதைப்பற்றியும் அவர் குறிப்பிட்டார். ... 

சென்ற நூற்றாண்டின் மத்தியிலிருந்து எல்லா வகையான 
.இருப்புப்பாதைப் போக்குவரத் துகள்மீ.தும் அதிகமாகக் கவனம் 
செலுத்தப்படுகன். றது. ஆயினும், அவைகளின் முன்னேற்றம் 
போக்குவரத்து வளர்ந்துள்ள அளவிற்கு இல்லை; வெகு சக்கரத் 
இல் இதில் சிறப்பு முயற்சிகள் எடுக்காவிடில், இருப்புப்பாதை 
வழியிலும் உருள்கலங்களிலும் (101112 8400) அபாயகரமான 
குறைவு ஏற்படும் என்ற பயம் இருந்தது. இப்பொழுதிருக்கும் 
'போக்காவரத்து வசதிகளை விரிவாக்க: முயற்சிகள் எடுக்காவிடில் 
1960-61916 ஆண்டு இருப்புப்பாதைகள் இறனில் 36 மிலியன் டன் 
குறைவாக இருக்கும். அதாவது இரண்டாம் திட்டத்தின் இறுதி 
யில் இலக்குகள், நிறைவேற்றப்படும் என்ற அடிப்படையில் இ.து 
கணக்கிடப்பட்டது. இருப்புப்பாதைப் போக்குவரத்து நெருக்கடி 

. ஏற்கெனவே ஈம் துறைமுகங்களிலிருக்கும் ௮திக நெருக்கடியை 
மேலும் அதிகமாக்குகிறது. துறைமுகங்களிலிருக்கும் நெருக்கடி. 
நமது ஏற்றுமதி வாணிகத்தைப் பாஇப்ப துமட்டுமல்லாமல் அயல் 
நாட்டு வாணிகத் தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்வதில் காலதாமதம் 
ஏற்படவும் செய்கிறது. இந்தப் போக்குவரத்து நெருக்கடி. நம்து 
ஏ.ற்றுமதி .வாணிகத்தைப் பழுதுபடுத் துவதைத் தடுக்க, எல்லா 
வகைப் போக்குவரத்துகளையும் /மிக விரைவில். உச்சநிலைக்கு விரி 
வாக்கவேண்டும். கடற்கரையோரக் கப்பல்களை விரிவாக்குவதன் 
மூலம், இப்பொழு இருக்கும் மொத்தத் இறன்குறைபாட்டில் 
10 சதவீதத்தைச் சரிசெய்யலாம்." வரிகளைக் குறைப்பதன் மூலம் 
'மோட்டார்ப் போக்குவரத்தை ஊக்குவித்தால் கணிசமான ௮ள 
விற்கு முன்னேற்றம் உண்டாகும். சாலைகள்மீதும்- பாலங்கள் 
மீதும் ௮இக டன் பொருள்களை எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கலாம். 
எதிர்காலத்தில் நீண்ட காலத்திற்கு இத் தொழிலைத் தேய 
‘MULTE GUGM எனக் கூறுவதன்மூலம் தனியார் துறை மோட் 
"டார்ப் போக்குவரத்தில் முதலீடு செய்யத் தூண்டப்படலாம்.* 

48. திட்டத்தில் நெகிழ்ச்சியின் அவசியம் £ . நாம் பார்த்த 

படி இட்டத்திற்கு வேண்டிய மொத்தப் ' பணத்திற்கும், இப் 

அல இந்திய உற்பத்தியாளர் saiegSer (All India Manufacturer's 
Association) பிரதிநிதிகள், இருப்புப் பாதைககடல் விசாரணைக் குழுவுடன். 
(Rail-Sea Co-ordination Enquiry Committee) 1956.4, 907@ அக்டோபர் 
மாதம் மாகாடு கடத்தியபெ. முது; இரண்டாக் திட்டத்தில் குறித்துள்ள 4,00,000 
மொத்தக் கரையோரக் கப்பல் டன்னுக்குப் பதில், 5,00,000 டன் வேண்டும 
எனக் கூறினர், . 

"-போக்குவரத்து கெருக்கடி? (The Transport Bottleneck) இரு, 
ஏழு, ஷராப் (A.D, Shroff) அவர்களால் எழுதப்பட்ட கட்டுரை, Times of 
Tudia, 24 and 25 Ssptember, 1956.
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பொழுது இடைக்கக்கூடிய:பண த்தின் : மதப்பீட்டி.ற்கும் இடை 
மரல், ஒரு பெரிய இடைவெளி நிரப்பப்படவேண்டும். ஏற்கெனவே 
கடும் பணவீக்கம். ஏ நிபடலாம் என்ற ஆபத்து இருக்கி து. இட் 
த்தில் தா, .ம்காலிகமாகக்கு.றி தீ.தருக்கும் பற்றாக்குறை நி தியாக்கத் 
தாரகை குல் றக்கப்படவேண்டும். உலக பாங்கிடமிருக் தும் மற்ற 

வெளியிடங்களிலிருக் தும் எவ்வளவு...பணம் : கிடைக்கும் ள்ன்பது 
இன்னும். நிச்சயமாகத் தெரியவில்லை. நாட்டிற்குள் கடன் வாங்கு 
வதன்மூலம் இக்... குறையை-. ஓரளவுதான்... நிவர்த்தி செய்ய 
முடியும்... மே: லும், பொ.துமக்களிடமிருந், து அரசாங்கம் கடன் 
“வாங்கும் அளவிற்குத் "தனியார் துை ஐக்குப் பணக்குறைவு ஏற் 
படும்; தனியார் துறைக்கு.முன்னேற்ற றத்: திட்டத்தில் மிக முக்கியப் 
பங்களித் திருப்ப தால் .இது முக்கியமான தாகும். - மீ தீமிருப்பை தீ 
வரிவிதிப்பாலும்.சிக்கனத்தாலும் -நிரப்புவது,-. இட்டத்தின் அள 
வைப் பார்க்கும்பொழு தி, மிகச் சிறிய தாகவே இருக்கும்... வாழ்க் 
கையின் இலட்சியம் வாழ்வதாக இருக்கும்பொழு; து, இப்பொழு. து 
இருக்கும் சந்ததி, எதிர்காலச் சந்ததிகளுக்காகத் . தியாகங்கள் 
செய்யவேண்டும் என்பதை அதிகமாக or திர்பார்க்கக் கூடாது. 
இரளவிற்கு, ஒவ்வொரு தலைமுறையும், அது வாழும் காலத் துடன் 
முடிகின்றது என்ற கருத்தை அனுமதிக்கவேண்டும். இக் கருத்து 
ஏழ்மையில் வாடும் இந் தியாவைப். போன்ற.. நாடுகளில் சிறப்பு 
முக்கியத்துவம். வாய்ந்தது. ... நாம் நிலைகிறுத்த முயன்றுவரும் 
சிறந்த ஜனகாயகத்தில்,- எதிர்காலச் செழிப்பிற்காகவே இட்டங் 
கள்: திட்டப்படுகின் றன என்பதை மக்கள் ஒப்புக்கொள்ள 
"மாட்டார்கள்... அவர்கள் 'இப்பொழுே 1: திட்டத் Bor ௮ துகூலங் 
களை அனுபவிக்க 'வேண்டும்;. வருங்காலச் சந்ததிகளின் 'நலனுக் 
காகம்ட்டும். வேலை செய்வ & அவர்கள். விரும்பவில்லை. 

. இட்டத்தின். ளா வ்மோன்வுக்னில் இருக்கக் இடைவெளி, 
விலைகள்... நிலையானவை என்.ற. எடுகோரலா அடிப்படையாகக் 
கொண்டிருக்கிறது. எனினும் fs Deir பெரிய முதலீட்டுச் 
-செலவால் விலை நிலையிலும்,” வாற்க்கைச் செலவிலும் கணிசமான 
"உயர்வு "இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம், இது வளங்களின்மீது 
மேலும் அதிகப் பளுவைச் சுமத்தும். . முதலில் இருக்க முதலீட் 
டுத் தொகையான ரூ. 4,800 கோடி ஏ ற்செனவே ரூ. 5, 300 eee 
யாக தாணு இருக்கிறது. 

A BG. பம, ் இருஷ்ணமாச்ச்ரரி (Sri T. T, Krishnamachari) அவர்கள் 
1956ஆம் ண்டு சவம்பா மாதம் 30ஆம் நாள் திட்டத்தின் மொத்தச் செலவில் 
10. சதவீத அதிகரிப்பைத் தாம், எதிர்பார்ப்பதாகக் கூறினார், அதற்கு 
உதாரணமர்க GréGaor, giraryt, Gord .(Rourkela, Durgapur, Bhilaa) 
முதலிய எஃகு ஆலைத் திட்டங்களில் செலவு உயர்வதைக் குறிப்பிட்டார்.”
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முதல் திட்டத் தின்பொழுது Qa ss இரண்டு அடுத்தடுத்த 
பருவக்காற்று மழைகள், : அத் திட்டம் வெற்றியடையப் பெரும் 
"அளவில் உதவிபுரிந்தன. : இதுபோன்றே ' இரண்டாக , திட்டத் 

தி அம் நடக்கும் என எ.திர்பார்க்கமுடியாது. - நாம் பருவ way 
கள் தவறுவதையும், அதன் விளைவாக விவசாய; உற்பத்தி” குறை 
வதையும்.எ் திர்நோக்கி. அதற்குத் தயாராக: இருக்கவேண்டும், 
ஆசுவே, ௮க் குறைவுகள் ஏற்படும்பொழுது, உணவுப் பொருள் 
களையும்-கச்சாப் பொருள்களையும் போதுமான: அளவு இறக்கும; தி 
செய்வதன் மூலம். தவிர்க்கக், தயாராக இருக்கவேண்டும். உணவுப் 
பொருள்களைச் சேகரித்தல், பங்கீடு செய் தல் போன்ற வெறுக்கத் 
தக்க முறைகளைக் கையாள். “ஆரம்பித் தால், : “திட்டத் திக் ற்கு. மக்க 

ரின் ஆதரவு குறைந்துவிடும்... | : 

. "இந்தியாவின் ஸ்டெர்லிங் இருப்புகள் - அபர்யக்ரமான: ள் 

வுக்குக் குறைந்துவிட்டன. நாம்.ஏற்கென்வே இன்றியமையாத் 
இறக்கும இகளுக்கு. வேண்டிய - அபல்நாட்டுச் . செலாவணியை த் 
தேடும் பிரச்சினையில் இருக்கிறோம்... திட்டம் தனது பாதையில் 
இருந்து : திரிக்துவிடலாம் என்ற பயமும், மாநிலங்களின் மறு 

அமைப்புக் காரணமாக ஏ .ற்படும். ௮மை திக்குலைவும், நிலையாமை. 

யும், திட்டம் வேகமாக மூன்னேறுவை தத் தடுத்துவிடுமோ என் D 

பயமும் இன்னமும் இருக்கின்றன. கடைசியாக, . திட்டத்தின் 

வெற்றி, கணக்கிட முடியாத் அளவிற்கு: அயல்காடுகளிடையே 

நிலவும் நிலையைப் பொறுத்தது. உலகப்போர் போன்ற ஒரு பெரிய 

விபத்து ஏ ற்படின், தட்டம் இருக்கவே முடியாது. 1956ஆம் 

ஆண்டு ஏ DULL சூயஸ். கால்வாய்த்.தகராறு பளி சிறு சம்ப: 

பங்களா இட்டத்தை மிகப் பாதிக்கும். பி 

இவ்வாறு “இட்டத்திற்கு ஏற்பட்க்கூடி'ய' ் pote 

்ருக்கடி களையும் கூறும்பொழுது. இட்டம் நெகிழ்ச்சி, உள்ள 

தாகத் தான் இருக்கவேண்டும் என்பது' தெரிகிறது. மேலும்: 

மமக்குக் இடைத்துள்ள அனுபவத்தைக் கொண்டு திட்டம் 

ர் தொடர்ந்து சரிபார்க்கப்பட்டு, மாறும் ரூ கூழ்நிலைகளுக்குத் துர் தாற் 

் போல் மாற்றி அமைக்கப்படுதல் வேண்டும். 

49. நிர்வாகச் சீர்திருத்தப் பிரச்சினைகள் :- &போர்டு apie 

னத்தின் பொது நிர்வாக ஆலோசகர், திரு, பால் எச்.. ஆப்பிள்பி 

(Mr. Paul H. Appleby, Ford Foundation Consultant in Public 

Administration), உலகத்தில் மிகவும் முன்னே ்றமடைந்த | “பன்னி 

ரண்டு அரசாங்கங்களில் இந்திய அரசாங்கத்தையும் ஒன்றாகக் 

குறிப்பிடுஇிருர்.! இந்தப் புகழ்ச்சி உரை 'மிக- அர்த்தம் 

' Paul H. Appleby, Public Administration iu Yadie, pp 8, 61ஆம் 
பிரிவையும் காண்க.
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.பொதிந்தாக இருக்கலாம் அல்லது அர்த்தம ற்றதாக இருக்கலாம். 
நமது நிர்வாகம் யுனைடெட் இங்டெம்கிர்வாகத்துடன் ஒப்பிடப்பட 
வேண்டுமானால், காண்யத் திலும், செயலாற் ற்றும் B po ௮ம் மது 
கிர்வாகம் ௮. இகமாக முன்னேற வேண்டும் என்பதை நாம் ஒப்புக் 
கொள்ளவேண்டும். இங் நிலையில் நாம் திருப் Souda gf DG எவ் 
விதக் காரணமும் இல்லை. நமது பொது நிர்வாகத் திலுள்ள 
மூக்கெக் குறைகளைப் போக்க முயலும்பொழு து இது எவ்வள 
வுக்கு முக்கியமோ, அவ்வளவுக்குக் கடினமானது . என்பை 'தயும் 
இினைவிலிருத்தவேண்டும்; இரண்டாந் திட்டத்தின்£ழ், மத்திய, 
மாநில அரசாங்கங்களின்மேல் பெரும்பொறுப்புகள் சுமத் 5 தியிருக் 
கும் இந் நேரத்தில் இது மிக முக்கியத் துவமும் கடினமும் வாய்க் 
தீது ஆகும். திட்டம் எவ்வளவுதான் முன்னெச்சரிக்கையுடன் 
வரையப்பட்டிருர் தாலும், அதற்குள்ளே இருக்கும் திறன் அதை 
நிறைவேறும்படி. செய்ய முடியாது; ஆனால், ஒரு பொருத் தமான 
நிர்வாகத்தின்றாலந்தான் திட்டத்தை நிறைவேற்ற முடியும். 
திட்டம் முன்னேறும்பொழுது நிர்வாகம், திட்டத்தின் கோக்கங் 
கள் ஆகியவைகளில் சிக்கல்கள் தோன்றும். - பயிற்சி பெற்றோர் 
குறைவாயிருக்கும் குறைக்கு அடுத்தபடியாக, - இப்பொழுது 
எல்லாத் திக்குகளிலும் முன்னேற் ந்றத்தைத் தடுக்கும் .குறை, 
sae ee திறன்குஒ றவு ஆகும். இதை நாம் சமாளிக்க 
வேண்டும், மேலும், பன்முகப்படுத்தப்பட்டுத் தானே வேலை 
வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்கொள்ளும்' திட்டமும் கூட்டுறவு நடவடிக் 
கைகளும், திட்டமிடப்பட்ட முன்னேற்றத் தின் வழிகள் என 
ஓப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் இக் காலத்தில், இக் குறைகள் 
இன்னும் அதிகமாக உணரப்படுகன்றன. இக் கொள்கையின் 
Bip, அமைப்புகளைத் திறமையுடன். பங்&ீடு செய்தல், உ ற்பத் 
இயைத்திரட்டுதல், நிதிசேமித் தல், தொழில்முறைவழிகாட்டுதல், 
மேற்பார்வை போன்ற வேலைகளைச் செய்யவேண்டும். ஆகவே, 
திறனுள்ள நிர்வாகத்தை ஏதவது முதலில் செய்ய 
வேண்டிய காரியமாகும். 

இப்பொழு திருக்கும் நிர்வாக அமைப்பு பிரிட்டிஷார், ஒரு குடி 
யேற்ற ' காட்டின் தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்ய ஏற்படுத்திய 
தாகும். அதன் நோக்கம் ஒரு போலீஸ் படையின் நோக்கமே, 
அதன் குறுகிய நோக்கம், சட்டத்தையும் அமை இயையும் நிலை 
நாட்டுவே தாடு தனது நிலையைத் ௦ தாடர்ந் து வலுப்படுத்திக் 
கொள்வதும் ஆகும். அதன் முறைகள் தலையிடாமைக் கொள் 
கையை (Laissez faire) அடிப்படையாகக் கொண்டவை. 
எதிர்ப்பும் அதிருப்தியும் ஏற்படும் என்பற்தகாக மக்களின் சமூகப் 
பழக்கவழக்கங்களில் தலையிடவில்லை. 

ர ! % R. Natu, Public Administration and Economic Development 
pel.
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அதன் விளைவாக நம் சிவில் அலுவலர்கள், பழைய பிரிட்டிஷ் 
முஜையைப் பின்பற்றுவதால், 'பு.துக் கருத்துகளைப். பிரயோ 
இக்கப் பயந்து, எப்பொழுதும் பாதுகாப்பையே நாடுகின் றனர்; 
ஆகவே, நிர்வாகம் கெகிழ்ச்சிய ற்ற்தாயும், கற்பனைத் Boor 
இல்லாததாயும் இருக்கிறது.' நிர்வாகத்தின் நோக்கில் ஓர் 
அடிப்படை மாற்றம் நிதழவேண்டிய கட்டம் இப்பொழுது 
வந்திருக்கிறது." அதன் Yam psa gud மாற்றம் வேண்டும்; 
திட்டச் குழு இக் காறியத்தைப்பற்றி, இரண்டாம் திட்டத்தை 
நிை றவேற்றுவ.து சம்பந்தமாக யோசித்துள்ளது. அவர்களின் 
கருத்தைச் சுருக்கமாகக் ழே தருகிறோம்." 

து, நிர்வாகப் பணிகளை இனவாரியாகப் பிரித்தல் ; ் இட்டக் 
குழு நிர்வாகப் பணிகளைக் 8ழ்க்கண்ட. இனங்களாகப் பிரித் திருக் 
இறது, (1) நிர்வாகத்தில் சாணயத்தை நிலைகிறுத்துதல், (ii) 
நிர்வாக, தொழில்முறைப் பிரிவுகளை ஏற்படுத்துதல், பயன் 
தரும் பணிகளுக்கு ஊக்கமும் வாய்ப்புகளும் Non FU, (iii) 
செய்யவேண்டிய பணிகளுக்கு ஒப்ப அலுவலர்களின் எண்ணிக் 
கையை நிர்ணயித்தல், எல்லாத் துறைகளிலும் பெருவாரிப் 
பயிற்சித் இட்டங்களை அமைத்தல், கிடைக்கக்கூடிய . பயிற்சி 
வளங்களைச் சேமித்தல் (அரசாங்கத் தனியார் நிறுவனங்கள் 
கொழில் இன்னும் மற்ற நிறுவனங்கள் உள்பட), தொழிற் 
பயிற்சி, பணிகளில் உள்ளோர்க்குப் பயிற்சி (1) வேகமான, 
சிக்கனமான, திறமையான வேலைமுறைகளைக் கண்டுபிடித்தல்; 
தொடர்ச்சியான மேற்பார்வைக்கு ஏ ற்பாடு செய்தல், அவ்வப் 
போது முறைகளையும் விளைவுகளையும் பாரபட்ச மின்றி மதிப்பீடு 
செய்தல், (3) தொழில்முறை நிதி உதவிகளை விவசாயச் சிறு 
உற்பத்தியாளருக்கு அளித் தல், தேசிய விஸ் தரிப்பு, சமு தாயுலத் 
திட்டங்கள், கிராமச் சிறுபான்மைத் தொழில்கள், (11) அரசாங் 

க்த் .துறையிலுள்ள, ' தொழில் வர்த்தக நிறுவனங்கள், போக்கு 
வரத்துப் பணிகள், ஆற்றுப் பள்ளத் தாக்குத் திட்டங்கள் முதலி 
யவற்றின்: திறமையான நிர்வாக அமைப்பை ஏற்படுத்துதல், 
(ஈம) விவசாயத் இலும், சமூகப் பணிகளிலும் செலவிடப்படும் 
பணத்திற்கு நல்ல விளைவுகளை உச்ச: அளவில் பெற, பொது 
மக்கள் பங்கெடுப்பையும் அவ் வட்டார மக்கள் உழைப்பையும் 
பெறுதல்; (44) நிர்வாக, தொழில்முறைப் பயி ற்சிய. ற்றோரை 
அளிப்பதன்மூலம், பொருளாதாரத்தின் கூட்டுறவுப் பகு தியைப் 
பலப்படுத்தல்; கூட்டுறவு, நிதிச் சந்தைகள் இன்னும் மற்ற 
நிறுவனங்களை நிறுவுதல். 

1 மிச எக்சதித்கையான். இந்த கோக்வற்கு இன்னொரு காரணம், மிரீவா 
கத்தில் அமைச்சர்கள் அதிகமாகத் தலையிடுவதுதான்; அலுவலர்கள் "கையில் 
மிகக் குறைந்த அதிகாரமே கொடுக்கப்படுகறது, தன்னம்பிக்கையும், 
செரந்தத் திறனும் இவ்வாறு தடைசெய்யப்படுகின்றன; ஏனெனில், அவை 
உடனே கண்டனத்தையும், குறை கண்டுபிடிப்பையும் ஏற்படுத்துகின்றன. 

£ Second Five Year Plan, pp. 12€=76,
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றமையும் :. சமீப ஆண்டுகளில், மத்திய; 
[நில - அர ல,” இலஞ்ச. களமலைப் போக்கச் இல 

உறுஇயான் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன: ' பல மாநிலங்களில், 
இலஞ்ச :ஓழிப்புத் துறைகள். ஏற்பட்டு, பல்வேறு அளவுகளில் 
வெற்றியுடன். செயலாற்றுகின்றன.! 1937ஆம் அண்டு, 
வெட்ஜ்வுட் குழு. (9/6428000 ே௱பாம்((66), காணயமில்லாததைப் 
பற்றிப்.பேசும்பொழுது *அது இருப்புப்பாதைப் பணியிலும் மற்ற 
இந்திய ' அரசாங்கப் பணிகளிலும் வழக்கமாகக் காணப்படும் 
ஒரு கோய்” எனக்: கூறியுள்ளது." இருப்புப்பாதை இலஞ்ச 
விசாரணைக்குழு (1953-55) தனது விசாரணையால்தான் சோக 
மூற்று இருப்பதாக ஒப்புக்கொண்டுள்ள து; . ஆம், அது சோக 
மூறத்தானே... வேண்டும்! .. எனினும், ௮க் குழு இத் தீமையை 
அகற்ற அநேக முக்கிய்மான: . பறிந்துரைகளை , வழங்கியது; 
இருப்புப்பாதை : அமைச்சரகமும் இலஞ்ச ஓழிப்பிற்காக ஓர் 
அமைப்பை ஏற்படுத்தத் தீர்மானித்தது; இவ் வமைப்பு முக்கிய 
மான வழக்குகளையும், : பதிவுபெற்ற அலுவலர்களைப் (04201164 
0௦28) பற்றிய வழக்குகளையும் கவனிக்கும். தனி இருப்புப் 
பாதை அமைப்புகளும் இதைப்போன்ற. வழிகளைப். பின்பற்றத் 
இட்டமிடுகன்றன:.. பொதுக் கருத்தை நல்ல முறையில் வளர்க்க, 
இலஞ்சம்.: வாங்குவோரின் . முறைகளை ௮ம்பலமாக்கவேண்டும் 
என்றும், குடிகளின் கடமைகள், உரிமைகள் இவைகளைப் 
பற்றியும், இலஞ்ச ஊழலில் இத்கிய பொதுப்பணியாளர் பெற்ற 
தண்டனையையும் விளம்பரம் :. செய்யவேண்டும் என்றும் 
அத் குழு கருதியது. த் 5 

      

இலஞ்ச ஊழல் என்னும் இமை மிக அதிகமாய்ப் பரவியிருக் 
கிறது. இருப்புப்பாதைகளில் மட்டுமன்.றி, ஒவ்வொரு துறை 
யிலும் இலஞ்ச வருமானம் ஓர் இயற்கை நியதியாக ஆஇவிட்ட து. 
இருப்புப்பாதைக் குழு கண்டுபிடித்த குறையும், ௮து ஆலோசனை 
களாகக் கூறிய சிச்சைமுறைகளும், நுணுக்கமான இலை 
மாற்றங்களுடன்; அரசாங்கத்தின் ஓவ்வொரு பிரிவிற்கும் 
பொருத்தமாயிருக்கின்றன.' முதல் ஐந்தாண்டுத். தட்டம் 

். இருப்புப்பாதை இலஞ்ச விசாரகணக் G@® (The Railway Corruption 
Enquiry Committee, 1953-5), இதைப்பற்றிக் குறிப்பிடும்பொழுது இந்த 
மிறுவனம் எடுத்துக்கொள்ளும் வழக்குகள் எங்கு கோக்னும் மிகக் கொஞ்சமாக 
இருக்கின்றன; அதன் சடவடிக்கைகள் பெரும்பாலும்  உழ்ஊழியர்களைப் 
பற்றியனவாகவே இருக்கின்றன” அவைகள் . மிகச்' சிறிய வழக்குகளாகும்” 
எனக் கூறியிருச்இிறது, (8௨௦1௩, றகாக, 182.) 

.2 Quoted ia the Railway Corruption Enquiry Committee Report, 
para 1, : 3 é 

ன் டர Report para 265s 

a | திரு. ஆப்பிள்பி: (நா, த்றறிஸ்்ர) அவர்களின் கருத்துப்படி "ere wb 
உச்சநிலையில் நிலவும் பன்னிரண்டு அரசாங்கங்களுக்குள் இச்தியாவும் ஓன்று," 
அந்தப் பன்னிரண்டு காடுகளின் பெயர்களும், அவைகளுள் இச்தியா எத்தனை 
யாவது நாடாக வருறது என்பதும் தெரியுமுன் நாம் எதையும் கன்கு அறிய 
முடியாத, இது உண்மையான ஒரு புகழ்ச்சியானால், ஈமது நிர்வாகத்தில் எங்கும் நிலவி வரும் ஊழலை அறிக்த மாம், இதை ஒப்புக்கொள்ள முடியாது,
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நிர்வாகத்தில் விழிப்புக்கொண்ட மேற்பார்வை அவசியம் என 
வற்புறுத்தியது. நிர்வாகத்தில் திற்மையும், அுரைத்தனங்களின் 
தலைவர்கள், தங்கள் து ற்கள் எவ்வாறு 'செயலா ற்றுகன். றன 
என்பதை... மிகக் கவனமாகக் கண்காணித்தலும்'. 'இலஞ்சத்தை 

ஒழிக்கத் தேவை. இலஞ்ச 'ஊழலுக்கான, eee சந்தர்ப் 
பங்கள். அனைத் தீயும் ஒழிக்கவேண்டும். ... 

- அரசாங்கத்தில் காரியங்களைச் ee காலதாமதம் 
செய்வது இலஞ்ச : ஊழலுக்கு ஒரு நல்ல. வாய்ப்பு. அரசாங் 
கத்தின் “சிவப்பு. நாடா”வைப் (26ம் 1205): ப்ற்றி மக்கள் கூறும் 
குறைகள் நிர்வாக்த்இன். உண்மைகளை அறியாமல்-' - கூறுவ 
தாகும். சில: சமயங்களில் அளவுக்கு மீறிய வழிமுறைகளும், 
தீர்மானங்கள் செய்வதில் கால தாமதமும் இருந்தாலும், வழிமுறை 
குளைப்பற்றிய சட்டங்கள் நீண்டகால அனுபவத்தின் விளைவுகள் 
என்பதை மறக்கலாகாது." .. நிர்வாகத்- துறையில் அனுபவ 
மற்றவர்கள் இல். வழிமுறைகளை. நீக்கவிடலாம் , என நினைப் 
பார்கள். ஆனால், அவ்விதீ அனுபவமற்ற முயற்சி. Spin se sus 
விளைவிக்கும். இதைத் தவிர, காரியங்களை நிறைவேற்றுவதில் 
ஏற்படும்  காலதாமதத்தில் பெருமளவிற்கு எவ்வித. உண்மைத் 

it Favor yd கிடையாது. எனவே, ௮க் காலதாமத்திதை. உடனடி 

யாகச் குறைந்த அளவி ற்குக் கொண்டுவரவேண்டும். ' அளவுக்கு 
மீறிய: கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய. வழிமுறைகலத் தவிர்க்க 
வேண்டும். பொதுப் பணியாளர்களிடம் துரிதமாக்க் காரியங். 

களைச் செய்யும். நோக்கம், இறமையடன் ஒன்றாகச் . ப்ர 

வேலைசெய்யும் மனீப்பான்மைகளை வள்க்கவேண் டும். 

இலஞ்ச ஊழல், - மறைமுகமாக: ஈடக்கும் : ॥ eG. காரிய 
மாதலால், அதை ஒழிப்பது கடினமாகும். பொதுமக்கள் தங்கள் 

சொந்தச் செளகரியத்தைக் கருதாது அதை. எதிர்க்குமாறு 
அறிவுறுத்தப்படல். வேண்டும்; : அவர்கள் அரசாங்கத்திற்கும் 
இலஞ்சத்தை ஒழிக்க முழு ஒத்துழைப்பை அளிக்கவேண்டும். 

இத் இமையை எதிர்ப்பதில் தணி. அள்களைவிட நிறுவனங்கள் 

உறுதியுடன் செயலாற்ற முடியும். இச் சந்தர்ப்பத்தில், இருப்புப் 
பாதைப் பணிகள் சம்பந்தமாக, இலஞ்ச விசாரணைக் குழு, 

இருப்புப்பாதை am SuTasor Feil (Railway Employees’ 

Union) sar 2maS SorirsoferCus நிலவும் ஊழலைப்பற்றிக் 
கவனிக்கவில்லை எனக் கூறுகிறது. வாணிகச் சங்கங்களும், 

Manny நாடா.. சாதனைகளைப் புரிய pt ஒழுங்கான வழியாகும்... 
அரசசங்கம்...மிகப் பெறிய தனியார் நிறுவனங்களில் இருப்பதைவிட, பெரிய, 
சிக்கலான காரியங்களில் தன்னிச்சைப் போக்கையும், பொறுப்பற்ற தன்மையை 

யும் தடுக்கும் முறையில் செயலாற்ற வேண்டும். மேலும், சரியான பொறுப் 
படனும், சரிபார்க்கும்பொழுது குற்றங்கள் இல்லாதவாறும் செயலாற்ற 
வேண்டும்.” '



172. இந்தியப் பொருளியல் 

   
¢ Climbers? 4 _ Commerce); - வர்த்தகக் “குழுக்களும் ( Frade 
Associations), © வர்த்தகர்கள். இலஞ்ச ஊழலை ஆதரிப்பதைத் 

தடுக்க எவ்வித முயற்சியும் எடுத் துக்கொள்ளவில்லை, இருப்புப் 

பாதைப் பணியாளர்களின் துன்புறுத்தலினின்று தம் அங்கத்: 

இனர்களைக் காக்கவும் முயலவில்லை. 

  

மத்திய உள்நாட்டுத்துறை அமைச்சரகம் சமீபத்தில் 

Oras: 9S'nye) Ifa; (Administration _Vigilance Division) 

ஓன்றை ஏ ற்ப்டுத்தியுள்ள து. அது பொதுவாக வழிகாட்ட, தனி 

அமைச்சரகங்களி லும், துறைகளிலும் இருக்கும் . விழிப்பு 

அலுவலர்கள், ஒவ்வொரு நிறுவனத்தையும் வழிமுறையையும் 

ஆராய்ந்து க ழல்களுக்கான சந்தர்ப்பங்களை நீக்கவோ 

குறைக்கவோ முயல்வார்கள். பொதுமக்கள் சம்பந்தப்பட்ட 

காரியங்களில், சுலபமாகத் தெரிந்துகொள்ளக்கூடிய வழிமுறைச் 

சட்டங்களை அவர்கள் விளம்பரமாக்க வேண்டும். 

சுதந்திரம் அடைந்தத ற்குப்பின், பொ .துப்பணிகள் மிக 
விரிவடைந்திருக்கன்றன. அரசாங்கம் யானைக்கால் வியாதி 
போன்றதொரு . வீக்கத்தால் அவதியுறுகிறதோ எனக்கூட 
நினைக்கலாம். ஆயினும், இப்பொழுதைய பொதுநல நாட்டின் 
நடவடிக்கைகள் ஏராளமாக அதிகரித்துவிட்டதால், அகேகப் 
பணிகளில் பணியாளர்கள் குறைவாக இருக்கின்றனர் என்பது 
உண்மையே. இப்பொழு இருக்கும் பணியாள்களின் திறமை 
உயரவேண்டும் எனக் கூறுவதாலேயே ஓவ்வொரு துறையிலும் 

வேலை திறமையாக நடைபெற அதிகப் பணியாள்கள் வேண்டு 
மென்று கூறுவது பொய்யாகாது. இச் சமயத்தில் இந்திய 
ஆட்டிப் பணி ( Indian Administrative Service) wg Bu அரசாங் 
கத்திலும், மாநிலங்களிலும் அதிகப் பொறுப்பை ஏற்றுக் 
கொள்ளும்படியாகச் செய்திருப்பதை காம் கவனிக்கவேண்டும்: 
இந்திய ஆட்டிப் பணியின் எண்ணிக்கையை 600-க்கு மேலாக 

அதிகரிக்கத் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கறது. இது ஒரளவிற்குப் 
பதவி உயர்வுமூலமும், ஓரளவு yeep சேர்ப்பதனாலும் 
நிறைவேறும். 

இரண்டாம் இிட்டத்தின்8ழ் முன்னேற்றம் வளர, பல 
திட்டங்களின் செலவு அதிகமாகும். நிதிகள் தவரான முறைகளில் 
கையாளப்படுவதைத் தவிர்க்கவும், செலவின் முழு மதிப்பைப் 
பெறவும், ஒவ்வொரு நிறுவனத்தி ௮ம் பொருத்தமான செலவுக் 

கட்டுப்பாட்டுத் திட்டமும் (Cost லேறம்ர௦1 83401), உள் இறமைக் 
கணக்குத் தணிக்கையும் (Internal Efficiency Audit) அவசியம், 
நாட்டு முன்னேற்றக் குழு (National Development Council) 
சமீபத்தில், திட்ட sLagsmsés Sip (Committee on Plan
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Projects) ஒன்றை ஏற்படுத்தியது. அதன் வேலை, முக்கியத் 
திட்ட. அலுவல்களை விசாரணை செய்வதும், தணிக்கை 
யிடுவதும், சிக்கன வழிமுறைகளை வகுப்பதும், தஇிறமைத் 
இணங்கள்கைபத் தொடர்ச்சியாகச் செய்யத் தகுந்ததோர் நிர்வாக 
அமைப்பை. வளர்த்தலும் - ஆகும், மத்திய அரசாங்கத்திலும், 
மாநிலங்களிலும் அமைப்பு வழிமுறைகள் அலகுகளை நிறுவ 
நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கன்றன. மேலும், 
தொழில்துறை . வழிகளைக் காட்ட ஒரு நிர்வாக அமைப்பு 
ஏற்பட்டால் அது விரும்பத்தக்கது; அனுபவக் குவிப்பு (1௦௦1 ௦8 
experience) ஒன்றையும் ஏற்படுத்தி, வேண்டும்போதெல்லாம் 
அரசாங்கத் துறைகள் அதை உபயோகித்துக் கொள்ள. வழி 
செய்யலாம். 

- பொதுப் பணியாளர்கள் திறமையில் உயர்ந்த கிலையை எய்த, 
முழுப் பொறுப்பையும் தாங்களே ஏற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பை 
அவர்களுக்கு அளிக்கவேண்டும். இப்பொழுதிருக்கும் நிர்வாக 
முறையில், . அலுவலர்கள் தங்கள் தர்ஈம்பிக்கையையும், சுய 
மூயற்சியையும் காட்ட வாய்ப்புகளோ, வாய்ப்புகளுக்கு வழி 
செய்யும் நோக்கமோ இல்லை. (169ஆம் பக்கத்தின் 1ஆவது அடிக் 
குறிப்பைப் பார்க்கவும்). இறமையும், தன்னம்பிக்கையும் உடை 
யோரை ஊக்குவிக்காதது இக் குறைக்கு ஒரு காரணமாகும். 
இது. சம்பந்தமாகப் புது ஆள்சேர்ப்பு மூலங்ககா உபயோ 
இக்கவும், நிர்வாகத்தினுள் பல்வேறு வகை அனுபவங்களையும், 
பின்னணிச் சூழலையும் உள்ளவர்களைக் கொண்டுவரவும் 

முயலுதல் வேண்டும். ( 

: தற்பொழுது உச்சப்படி.களில் இருக்கும் அலுவலகர்கள் தாம் 
காரியங்களை ஆரம்பிக்கவும், தீர்மானங்களை மேற்கொள்ளவும் 
வேண்டும் என்ற போக்கு உள்ளது. கீழ்ப்படியிலுள்ள பணி 
யாளர்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளை மூத்த பொதுப் பணி 

யாளர்கள் செய்வதிலேயே, : அவர்களுடைய பெரும்பாலான 

நரம் போய்விடுகிறது. அதேபோல், அமைச்சரகங்களும், 

*செயலாண்மைத் துறையும் (8606187181), தங்களுக்குக் 8ழ்உள்ள 
துறைகளின்மீது செலுத்தும் கட்டுப்பாடு மிக விரிவானது. இக் 

கட்டுப்பாடு தளர்த்தப்பட்டுப் பல்வேறு துறைகளுக்கும் ௮ Gas 

செயல் சுதந்திரம் கொடுத்தல் வேண்டும். இரண்டாம் திட்டத் 

இன் நோக்கங்களையும், குறிக்கோளையும் பார்க்கும்பொழுது, சி று 

வருவாய் உள்ளவர்களுக்கும், வசதி: குறைதவர்களுக்கும் 
தொழிலியல், நிதி மற்ற உதவிகளையும் கொடுக்கப் பொருத்தமான 

நிர்வாக முறைகளையும், நிறுவனங்களையும் ஏற்படுத்த முக்கிய 

மான தேவை இருக்கிறது. இக் காரியத்திற்குச் சிறு உற்பத்தி 

யாளர்களைக் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் போன்று அமைக்கப்பட்ட 

அலகுகளில் ஒன்றாகச் சேர்த்தல் வேணடும்.
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52... பொதுத்.6 றுணிவு. (Enterprises): - Qyrair sé: 
"திட்டத்தில் அரசாங்கத்... துறையின். விரிவைப் பார்க்குங்கால்; 
பொதுத். தெ்மிற்றுணிவுகளின் நிர்வாகத் தேவைகள் சிறப்பு 
முக்கியத்துவம் .வாய்ந்தலைவயாக . இருக்கின்றன. ௨ ற்பத்தி, 
Cus Sa EH, செய்தித் தொடர்பு, இரும்பும் எஃகும், வாணிக 
மும் தொழிலும் முதலிய அமைச்சரகங்களின்?ழ் . நிறுவப்படும் 
தொழிற்றுணிவுகளில் , பணியாளர்களை அமர்த் துவதற்காக, 
சமீபத்தில் ஒரு . தொழில் நிர்வாகத் துறையை (Industrial 
இகவ தரம் 5னார்௦௦) ஏற்படுத்துவதென முடிவாயிற்று. இத் 
துறைக்குப் பொதுப் பணிகளுக்குள். இருக்கும், வெளியிலிருந்தும் 
ஆள்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள்.. இத் துறை, மாநிலங்களின் 
தொழில் துறைகளுக்கு: வேண்டிய உயர்நிலை அலுவலர்களையும் 
AME Yuypupd. OgsrPao Grass Ge (Business Management) 
பயிற்சி, வசதிகளை. . விரிவாக்கவும் நடவடிக்கைகள் எடுத்துக் 
கொள்ளப்படுகின் றன: - உதாரணமாக, அண்மையில். பம்பாய், 
கல்கத்தா, சென்னை, டெல்லி முதலிய நகரங்களில் ._ இளைய 
அலுவலர்களுக்குத்-தொழில் கிர்வாகப் பயிற்சி வகுப்புகள் ஆரம் 
பித்கப்பட்டி ருக்கின்றன. . தொழிற்றுணிவு -சம்பக்தப்பட்டவரை, 
அகேகமாக - அரசாங்கமே “முதலீடு செய்யும் கூட்டுப் பங்குக் 
கம்பெனி (Joint Stock Company) அமைப்பு அதிகமாக மேற் 
கொள்ளப்படுகின்றது. - “நாட்டுச் சாதனங்கள் . உற்பத்தித் 
தொழிற்சாலை (National | Instruments Factory), இணைப்புப் 
பெட்டித் தொழிற்சாலை (1(5தர21 0௦201 700019), சித்தரஞ்சன் 
எஞ்சின் -தொழிற்சாலை (Chittaranjan Locomotive Factory) 
முதலியன துறைநிர்வாகத்தின் மாதிரிகளாகும். ' HEH or 
உற்பத்தித் தொழிற்சாலை, ஹிந்துஸ்தான் தந்திக் கம்பி வடம் 
செய்யும் தொமிற்சாலை (11120081௧௩ லே1௦8)- முதலியன கம்பெனி 
நிர்வாக அமைப்பில் இருக்கின்றன. தாமோதர்ப் பள்ளத்தாக்குத் 
Scrub (Damodar 8163. 770166). விமானப் பணிகளும் 
சட்டப்படி. அமைந்த கூட்டுக் குழுக்கள் ($08(0100 0070021108) 
ஆகும். . 

- 58. மாநிலங்களில் திட்டமிடும் அமைப்பு. திட்டத்தின் 
வேலைகள், அளவிலும் சிக்கல்களிலும். அதிகமாசக்தொண்டே 
செல்வதால், மாநிலங்களில் அது சம்பந்தப்பட்ட அமைப்புகள் 
உறுதியாகவேண்டும்; சில மாகிலங்கள் இதை ஏம்கெனவே செய் 
துள்ளன... புள்ளியியல், பொருளாதாரப் பணியாளர்களை அதிக 
மாக்குவதை  மூத்கியமாகக் கவனிக்கவேண்டும். அவைகள் 
இட்டத் துறை வேலைகளுடன் நெருங்கி . இணைக்கப்படவேண்டும். 

மாவட்டங்களின் நிலையிலும், மாகில நிலையிலும் அதிகாரிகள் 
அல்லாத தலைவர்கள், திட்ட வரைவிலும், செயலாற்றுவதிலும்
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இ, தாடர்புகொண்டுள்ளனர். - மாநிலச் - சட்டசபை. அங்கத் தினர், 
களும், பாராளுமன்ற. அங்கத் 4 கினர்களும், மாவட்ட. முன்னேர DDE 
குழுவில் (District. Developnient | Committee). பங்கெடுக்கின் 1 றனர்... 
அவர்களில் சிலர் மாநிலத் திட்டத் கழகங்களில் லும்: ( State. SRR 
Boards 2 பணியா ந்றுகின்; றனர். eee gi 

BA - நாட்டின் திட்டங்களையும் ' “மாநிலங்களின்... திட்டங் களையும் ஆண்டுதோறும். சரிபார்த்தல்: Qe grow OS .இட்டங் 
களைச். செயலாம் pies இல் Osa péA இருப்ப து அவசியமானதும், 
பய னுள்ள துமாகும். ... அடிப்படைப் பொருளாதார. நிலைகளில் 
மாற்றம். ஏ படலாம் என்பதைப்  பார்க்கும்பொழு தும், உலக 
நிலைகளைப் பார்க்கும்பொழு தும், , உதாரணமாகச் அரதனங்களை 
இறக்குமதி செய்யும் நிலைகளிலும், அயல்காட்டுச் செலாவணி 
மாற்றுறிலைகளிலும் ஏற்படும்: மாறுதல்களைக் காணும்பொழுது 
நெகழ்ச்சியின் . தேவையை, 'உணரலாம்.' ஓவ்வொரு , வரவு 
செல்வுக் திட்டத்திற்குப் பின்னும், விளத்கங்களுடன் “கூடிய் 
அடுத்த ஆண்டிற்கான 'இட்டங்களை வெளியிடுவதென்ற இர் 
மானம் இரண்டாம் திட்டத்தைச் செயலாற்றுவதில் நெகிழ்ச்சி 
யப் ற்ற தன்மையைப் போக்கவும், அப்பொழு. Sl MOLD நிலைகளுக் 
கேர் ற்ப மாற்றங்கள் செறிய. எம்பட்டது. 

- 35. “பொதுமக்களின் பங்கும், 'ஒத்துழைப்பும் 2 £: ஜனநாய 
கத்தை அடிப்படையாகக்கொண்ட, இட்டத்தல், வெற்றி கிச்சய 
TES -கஇிடைக்கவேண் டுமானால், “திட்டத்தில் மக்கள் பங்கெடுப் 
பதும் ஓத் துழைப்ப தும் பெருமளவில்...:' இருக்கவேண்டும். 
வளர்ச்சி குறைந்த பொருளாதாரத்தில் நிறைய மனித சக்தி 
உபயோகமின் நி. இருப்பதால், . “அவர்கள். : தாங்களாகவே 
கொடுக்கும், உழைப்பும், முயற்சிகளும் நன்கு. பயன்படுத்தப்பட 

வேண்டும். : திட்ட இலக்குகளைப்... யூர்திதிசெய்வதில் அவர் 
களின்: பங்கு ணனிம்ர்ன அளவு இருக்கவேண்டும்... இந் கோக் 
கத்தை மனத்தில் கொண்டு, மதல ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில், 
வட்டார முன்னேற்ற ௮ அவல்களுக்கீரக் ரூ. 15" கோடி. ஒதுக்கப் 
பட்டிருக்கிறது. இத்: நட்டம். இராம: மூன்னேற்றத்திற்கு 
உற்சாகத்தை ஊட்டுவதற்காக : ஏற்படுத்தப்பட்டது. மேலும், 
இராம. மக்கள் தங்கள். உழைப்பின் மூலமே மருந்துச் சாலைகள் 
கட்டவும். சாலைகள், கால்வாயின்) மச். செல் லும். மதகுகள் 
முதலியவற்றைக் கட்டவும், கிணறுகள் வெட்டவும், சிறு நீர்ப் 
பாசனத்: திட்டங்களை - மேற்கொள்ளவும். இத் “இட்டம் ஏற்படுத் 
கப்பட்டது. முதில் திட்டத்தைப் 'போலவே, . இரண்டாம் 
இிட்டத்திலும், இஃாஞர்கள் நாட்டின் முன்னேற்றத் திட்டத்தில் 
பங்கெடுக்கச் சந்தர்ப்பங்கள் . இருக்கின்றன. Borer முகாம் 
Sarr ayn (Youth Camps), தேசிய மாணவர் படை (Nationa 
Cadet Corps), wrowrait gidaorcitiont. (Auxiliary Cadet Corps),
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பாரதச் சாரணர்கள் வழிகாட்டிகள் (118784 8௦0048 and Guides) 
முதலிய கிறுவனங்களாலும், தொழிற் பணிகளாலும் பயனுள்ள 
வேலைகள் செய்யப்படுகின்றன. பல பல்கலைக்கழகங்களிலும் 
கல்லூரிகளிலும் திட்ட மன்றங்கள் (181ர்த 17௦ரமாா£) அமைத் 
இருக்கின்றனர். அவைகள் ஆரியர்களையும் மாணவர்களையும் 
முன்னேற்றத்திற்கான காரியங்களைப்பற்றிச் சிந்திக்கச் செய்து, 
புதுக் கருத்துகளைத் தகுந்த அதிகாரிகள்முன் சமர்ப்பிக்கவும் 
வழிசெய்கன்றன. அரசியல் சார்பற்ற, அதிகாரபூர்வமல்லாத 
ulgs Cros Fuwirgegtb (Bharat Sevak Samaj), முன்னேற்ற 
வேலைகளுக்கு ஒரு தேசிய மையமாக விளங்க முயல்ூறது. 
கல்வி, பொதுச் சுகாதாரம், செய்திகளைப் பரப்புதல், கலைத் 
தொழில்கள் முதலிய திட்டங்களுக்கு ஓய்வுபெற்ற, அனுபவ 
மிக்கபல பொதுப் பணியாளர்களை அது தன்பால் சர்த்திருக்கிறது. 
காந்திய நோக்கங்களைக் கொண்டு பணிபுரியும் சில நிறுவனங் 
களையும், உதாரணமாகச் சர்வ சேவா maid (Sarva Sava 
Sangh), கஸ்தூரிபாய் காந்தி தேடிய ஞாபகார்த்த டிரஸ்ட் 
(Kasturibai GandhiNational Memorial Trust), siré தி சமாரக் 
6G (Gandhi Samark Nidhi) முதலியவைகளையும் குறிப்பிட 
வேண்டும். சர்வ சேவா சங்கம் இப்பொழுது ஈடுபட்டிருக்கும் 
ஒரு முக்கிய "அலுவல் பூதான இயக்கமாகும். கஸ்தூரி 
பாய். டிரஸ்ட், முக்கியமாகப் பெண்கள், குழந்தைகள் 
நலனுக்கான வேலைகளில் ஈடுபட்டிருக்கறது. காந்தி சமாரக் நிதி 
நாட்டின் பல பாகங்களிலும் 300-க்கும் மேலான இராமச் 
சீரமைப்பு மையங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

தல அதிகாரிகளை, மாநில அரசாங்கங்களின் பிர இநி இகளாக 
உபயோகப்படுத்துவதன்மூலம் பொதுமக்களைப் பங்குகொள்ளச் 
செய்வதோடு அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பையும் பெறலாம். தல 
அதிகாரிகள், தன்னிச்சைப் பணிச் சங்கங்கள்  (7010ஈர்2ர 
Organisations), சமூகப்பணியாளர்கள், மருத் துவர், வழக்கறிஞர், 
ஆரியர்கள், தொழில்துறை வல்லுகர் மு தலானோரின் சங்கங்கள் 
ஆகியவைகளின் ஒத்துழைப்பைப் பெறலாம். இவ்வாறு பணி 
செய்வதன் மூலம் அளிக்கும் பங்கைத் தவிர, ஈறு சேமிப்பு 
இயக்கம், காட்டின் இட்டத்திற்குத் தன்னாலான உதவியைச் 
செய்ய ஓவ்வொரு குடிமகனுக்கும் வாய்ப்பை அளிக்கிறது. 

56. இரண்டாம் திட்டத்திற்கு - விளம்பரம் : மாநிலங்கள் ரூ. 6 கோடியும், மத்திய அரசாங்கம் ரூ. 7 கோடியும் இரண்டாந் திட்டத்தின் விளம்பரத்திற்காக ஒதுக்கியிருக்கின்்றன. செய்தி, ஒலிபரப்பு அமைச்சின் திட்டங்களையும் மாநில அரசாங்கங்களின்' திட்டங்களையும், சிறந்த (முறையில் விளம்பரம் செய்ய மித எச்சரிக்கையுடன் திட்டம் வரையப்பட்டு இணைக்கப்பட்டிருக் இன்றது. திரைப்படக் காட்கெளக் காட்டக்கூடிய வாகனங்கள்,
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கிராமங்களில் ௪ நீறிவரும் பொருட்காட்சிகள், கிராமங்களில் 
: ரேடியோக்கள், கல்வி சம்பந்தமான திரைக்காட்சிகள், தொலை 
அச்சுச் சுற்றுகள் ( teleprinter circuits ), கருத்து நிறைந்த வெளி 

யீடுகள் முதலியன மக்களுக்குத் திட்டத்தைப்பற்றி. எடுத்துக் 
ர கூறும் வழிகளாக உள்ளன. 

57. மாவட்ட முன்னேற்ற நிர்வாகம் : - பொதுநல நாடு 
என்பதைத் தேசிய நோக்கமாகக்: கொண்டபின், நிர்வாகத்தில் 
முன்னேற்ற அலுவல்களுக்கு , நிறைந்த முக்கியத்துவம் வந்து 
விட்டது. அதனால் €ழ்க்கண்ட காரணங்களுக்காக மாவட்ட 
நிர்வாகத்தை மாற்றியமைப்பது அவசியம்:  (1)- இராம நிலையில், 
இராம மக்களிடமிருந்தேதே அதிகாரத்தைப் பெறும். முன் 
னேற்றச்.  செயலாண்மையை (agency) அமைக்கவேண்டும். 

(14) மாவட்டத்திலுள்ள பல முன்னேற்றத் துறைகளை இணைத்து, 
ஒரு பொது விஸ்தரிப்பு நிறுவனத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். 
014)- முன்னேற்றக் காரியங்களைப் பொறுத்தவரை, நாட்டுத் 
தன்னாட்சி நிறுவனங்களை, மாகில அரசாங்கச் செயலாண்மை 
களுடன் . இணைக்க வேண்டும். (8) வட்டாரங்களுக்குள் 
இணைப்பும், மாவட்டமுன்னேற்றத்' இட்டங்களின்மேல் மேற் 
பார்வையும் வேண்டும். (ஈ) பொது நிர்வாக RAEI உறுப் 
பாடும் முன்னேற்றமும் வேண்டும். 

58. கிராமத் திட்டமும், கிராமப் பஞ்சாயத்துகளும் : இராம 
முன்னேற்றம், கிராமத்திலுள்ள எல்லா மக்களையும், மிக 
மெலிந்து நிலையில் உள்ளோரைக்கூட, உதாரணமாகக் குத்தகை 
- விவசாயிகள், கைவினைஞர்கள், நிலமற்ற தொழிலாளிகள் 
“முதலியோர். உள்பட எல்லோரையும் பொதுக் திட்டத்திற்குக் 
'கொண்டுவரக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் இருப்பதைப் பொறுத்திருக் 
“கிறது. இக் காரியத்தில், கிராமப் பஞ்சாயத்துகள், கூட்டுறவு 
களுடன் சேர்ந்து ஒரு முக்கியப்: பங்கு எடுக்க முடியும் எனத் 
இட்டக் குழு கருதுகிறது; கிராமப் பஞ்சாயத்துகள், கிராமப் 

“புறங்களில் நல்ல இணைப்புடன் கூடிய ஒரு சமுதாய அமைப்பை 
- ஏற்படுத் தீவும், ஒரு புதுவகையான தலைமையை வளர்க்கவும் 
கூடும். முன்னேற்றத்தைப் பொறுத்தவரை, இராமப் பஞ்சா 
“யத்துகளின் வேலைகள் &ீழ்வருவன : (1) கிராமத்தில் உற்பத்தித் 
- இட்டங்களை வரைதல்; (11) திட்டங்களை நிறைவேற்ற, தேவை 
;யான அளிப்புகளுக்கும், நிதிக்கும் வரவுசெலவுத் திட்டத்தைக் 

, கூட்டுறவுகளுடன் சேர்ந்து தயாரித்தல்; (iii) அரசாங்க உதவி, 
. கிராமங்களுக்கு அ௮இகமாகக் இடைக்கும் வாய்க்கால்களாகப் பணி 
யாற்றுதல்; (13) பொது நிலங்களில், உதாரணமாகத் தரிசு 
சிலங்கள், காடுகள், குளங்கள் முதலியவற்றில் முன்னேற்றம் 
செய்தல்; மண் அரிப்பைத் தடுக்க an எடுத்தல்; 

். -இஃபெ.12
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கள், பொதுக் கணெறுகள், 
( 6 son றைக் கட்டுவது அல்லது 
அமைப்பது, பழுதுபார்ப்பது, ஈல்ல நிலையில் வைத்திருப்பது 
முதலியன; (ம) எல்லா நடவடிக்கைகளிலும் ஒருவருக்கொருவர் 
உதவும் மனப்பான்மையையும், கூட்டு முயற்சியையும் ஏழ் 
படுத்துதல்; (ரம்) கூட்டுறவுச் சங்கங்களை வளர்த்தல்; (ங்) 
சமூகப் பணிக்குத். தாமாக வேலை. செய்வோரைத் திரட்டுதல்; 
(ix) சிறுசேமிப்பை வளர்த்தல்; (%) கால்நடைகளை முன்னேற்ற 
மடையச் செய்தல். தேூய விஸ்தரிப்பு இயக்கம் வளர வளரக் 
கிராமப் பஞ்சாயத்துகளின் வேலையும், முன்னேற்றத் தொகுதி 
களின் திட்டங்களுடன் நெருங்கி இணையவேண்டும். 

99. மாவட்டத் திட்டங்கள்: ஒரு மாவட்டத் இட்டம், 
மாவட்டத்தின் எல்லாப் பகுதிகளுக்கும் திட்டங்களைக் கொண் . 
முருக்க து. அதில் முக்கியமாகக் காணப்படுபவை : (1) சமுதாய 
நலத் திட்டங்களும், தேசிய விஸ்தரிப்புத் திட்டங்களும்; 
(1) சமூக நல விஸ்தரிப்புத் - திட்டங்கள்; (114) விவசாய 
உற்பத்தியும், அதைச். சார்ந்த நடவடிக்கைகளும்; (11) கூட்டுறவு 
களின்.முன்னேற்றம்; (1) கிராமப் பஞ்சாயத்துகள்; (1ம்) கிராமச் 
சிறுபான்மைத் தொழில்கள்; (1ம்) நீர்ப்பாசனம், மின்சார 
வசதிகள் முதலியவற்றிற்காக மாநிலக். திட்டங்கள் மூலம் 
வளங்களை நன்கு உபயோகப்படுத்தச் செயல்திட்டங்கள்; 
(ஈம்4) தொழிற் கூட்டுறவுகள் மூலமும், Ari srerth (shramadan ) 
மூலமும் கட்டும் வேலையுள்ள திட்டங்களுக்கு உதவிபுரிதல்; 
Gx) பின்தங்கிய. வகுப்பினரின் ஈலனுக்காகத் திட்டங்கள்; 
(x) கிராம, நகர்ப்புறங்களுக்குச் சமூகப் பணித் இட்டங்கள்; 
(ம்) தானாகப் பயன்தரும் சமூகப் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் 
நிறுவனங்களை உபயோகப்படுத்துகலும், அவைகளுக்கு உதவு 
தலும்; (xii) dos Fr DOSS; (xiii) முன்னேற்றத் இட்டங் 
களைப்பற்றிய செய்திகளைப் பரப்பு தல். 

மூதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின்போது ஏற்படுத்தப்பட்ட 
மாவட்ட முன்னேற்ற அமைப்பு அவ்வளவு பயனுள்ளதாக 
இல்லை. - மற்றக் காரியங்களுக்கி௮டையே, முன்னேற்ற வேலை 
களுக்கு மாவட்டக். கழகம், நாட்டாண்மைக் கழகம் முதலிய 
வற்றின் ஓத்துழைப்பைக் கணிசமான அளவில் பெற முடியவில்லை. 
மேலும் பல்வேறு துறைகளில், காட்டுத் தன்னாட்சிக் குழுக்களை 
இணைக்கும் ஏற்பாடுகள் திருப்திகரமாய் இல்லை. மாநில அரசாங் 
கங்கள் உடனடியாக -மறு அமைப்புகள் செய்து, இப்பொழுது 
இருக்கும் நிறுவனங்களுக்குப் பதிலாக, முன்னேற்றத் தொகுதி 
களுக்கோ தாலுக்காக்களுக்கோ மாவட்ட முன்னேற்ற மன்றங் 
களையும், முன்னேற்றக் குழுக்களையும் அமைக்கவேண்டும். 
மாவட்ட முன்னேற்ற மன்றத்தில் பின்வரும் பிரதிநிதிகள்
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ருக்கலாம்: (1) மாரிலச் சட்டசபையிலும், பாராளுமன் றத்திலும் 
உள்ள: மாவட்டப் பிரதிநிதிகள்; (ii) ஈகராட்சி. மன்றங்கள், 
கிராம. ஆட்சிக் கழகங்கள் இவற்றின் பிரதிநிதிகள்; (14) கூட் 
டுறவு இயக்கத்தின். பிர.இரிதிகள்; (14) கிராமப் பஞ்சாயத்தின் 

* பிரதிரிதிகள்; (௭) மூக்கிய சமூகப் பணிச் செயலாண்மைகளி 
லிருந்து சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டவர்கள். மேலும், 'மாவட்ட 
ஆட்சிச் sever (Collector), a1’ Gare (Sub-divisional), 
மாவட்ட அதிகாரிகள் (பல . முன்னேற்றத் துறைகளின் 
பொறுப்பில் இருப்பவர்கள்]. ' 

மாவட்ட மூன்னேற்ற : மன்றத்தின் அலுவல்களாவன : 
(1) மாறிலத்தின் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் வரைக்குட்பட்டு, 
ஒவ்வொரு வருடத்தின் முன்னேற்றத் திட்டத்தையும் வரையும் 
பொழுது ஆலோசனை கூறுதல், . (ம) முன்னேற்றத்தைச் சரி 
பார்தீதல், (4) முன்னேற்றத் திட்டம் துரிதமாக நிறைவேற 
ஆலோசனைகள் அளித்தல், (iv) பொதுமக்களின் பங்கெடுப் 
பையும் ஓத்துழைப்பையும். வளர்த்தல் (ஆரியர்கள், மாண 
வர்கள் உள்பட), (5) கூட்டுறவுகள், பஞ்சாயத்துகள் இவற்றின் 
மூன்னேற்றத்திற்கு உதவுதல், (ஈரா) சிறுசேமிப்பு இயக்கத்தை 
வளர்த்தல், (311) பஞ்சாயத்துகள்மேல் ' பொதுவாக மேற்பார்வை 
செய்தல், (111) விழாக் காட்ரிகள், பொருட்காட்சிகள்,. கருத் 

_ தீர்ங்கு முதலியவைகள் மூலமாக மக்கள் அறிவு பெற வாய்ப்பு 
அளித்தல், (0) பஞ்சாயத்து அங்கத்தினர்களுக்குக் கூட்டுறவுப் 
பயிற்சி அளித்தல், 

இதுபோன்ற அலுவல்களை முன்னேற்றக் குழுக்களுக்கும் 
அளிக்கவேண்டும்; ௮க் குழுக்களின் அங்கத்தினர்கள், முன்னேற் 
ஐத் துறைகளிலிருக்கும் அதிகாரிகள் ஆவர்; மேலும், முக்கிய 
சமூகப்பணிச் செயலாண்மைகளிலிருந்து சேர்த் துக்கொள்ளப் 

் பட்ட அங்கத்தினர்களும், கிராமப் பஞ்சாயத்துகளின் பிர இநித 
களும், நகர்ப்புற, கிராமப்புறக் . கழகங்களின் பிர தறி திகளும், 
கூட்டுறவு இயக்கத்தின் பிர திநிஇகளும் ௮௩் கிலப்பகுதியிலிருக்து 
மாறிலச் சட்டசபையிலும் பாராளுமன்றத்திலும் இருக்கும் 

அங்கத்தினர்களும் அதில் இருப்பர். - 

60. பணியாளர் தேவைகளும்; பபிற்சித் திட்டங்களும் ;: 
முன்னேற்றம் வேண்டிய அளவில் விரைந்து செல்ல; முன்னேற் 
த்தின் ஓவ்வொரு நிலையிலும் தேவைப்படும் பொருத்தமுள்ள 
பணியாளர்கள். இருக்கவேண்டுவது அவசியம். இழ்வரும் 
விளக்கம் முதல் திட்டகாலத்தில் எவ்வகைப் பணியாளர்கள் 
குறைவாக இருந்தனர் என்பதைக் காட்டுகிற து: 

பொறியியல் பணியாளர்கள் 1 இரண்டாம் திட்டத்தில், 
பொறியாளர், மேற்பார்வையாளர். முதலியோரை உற்பத்தி



இந்தியப் பொருளியல் 

வண் ர் வி. வச களைப் பெருக்க 
ஞ். கோடி. வு ( தன. முடிவு செய்யப்பட்டது. 
அதன் விளைவாக, பொறியியலில் பயிற்சி அளிக்கும் நிறுவனங்கள் 
128-லிருந்து 155-த்கு' அதிகரிக்கும் எனவும், வருடந்தோறும் 
வெளிவரும் பொறியியல் பட்டதாரிகளின் எண்ணிக்கை 
1955ஆம். ஆண்டு. 3,600-லிருக்து, 1960ஆம் ஆண்டு 4,500-க்கு 
அதிகமாகும் எனவும்; “டிப்ளமோ”. (11௦௯௨) உடையோரின் 
எண்ணிக்கை 4,900-லிருந்து 6,500-க்கு அதிகரிக்கும் எனவும் 
எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆயினும் இது போதாது; இன்னும் ஏறக் 
குறைய 2,300 பொறியியல் பட்டதாரிகளும், 6,000 பட்டம் 
பெருத பயிற்சி உள்ளவர்களும் தேவை." ் 

    

       

கைவினைஞர்கள் : கைவினைஞர்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்பது 
திட்டத்தின் முக்கியக் கருத்துகளில் ஒன்றாகும். இத்தகைய 
பயிற்சி அளிக்கும் நிறுவனங்கள், தொழில் அமைச்சால் 
நாடெங்கும் பராமரிக்கப்பட்டு வருன்றன. பயிற்சி, வேலைப்பணி 
அமைட்புக் @y (Training and Employment Service Organisation 
Committee), இப் பயிற்சியை மேலும் உபயோகமான தாக்கக் 
£ழ்க்கண்ட பரிந்துரைகளை வழங்கி இருக்கிறது: (1) தொழி 
லாளர்களுக்குப் பயி Df அளிப்பதைத் தொழில்களே ஆரம்பிக்க 
வேண்டும்; ஆனால், அரசாங்கம் போதிய அளவு அடிப்படைப் 
பயிற்சி வசதிகளை அளித்துக்கொண்டிருக்க . வேண்டும். 
Gi) மத்திய அரசாங்கத்தின் கைகளிலிருந்து பயிற்ச மையங்களை 
மாநிலங்களுக்கு மாற்றவேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவைகள் 
இரண்டடி.ற்கும் இடையே பொருத்தம் ஏற்படும். (144) தனியார் 
தொழில்கள் புது வேலையாள்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்ப BE 
சட்டபூர்வமாகக் கட்டாயப்படுத் தவேண்டும். (4) இப் பிரச்சினை 
சம்பந்தப்பட்ட. . எல்லாப் புள்ளிவிவரங்களையும் மத்திய 
அரசாங்கம் சேகரிக்கவேண்டும். ' 

கால்நடைத்துறைப் பணியாளர்கள் : கால்கடைத்துறைப் 
பட்டதாரிகள் சுமார் 6,000 பேர் தேவைப்படுகன்றனர். இத் 
தேவையைப் பூர்த்திசெய்ய, இருகேரக் கல்வி புகட்டவும் (0௦141௦ 

-....*. 60 புதிய டிப்ளமாக் கல்லூரிகளையும், 18 புதிய பட்டக் கல்லூரி களையும் தொடங்கத் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது, 195/ஆம். ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம், அடல இச்தியத். தொழில்முறைக் கல்வி மன்றம் (&1] 701௨ 0] ‘for .Techniosl, Education). _ 88 புதிய தொழில்முறை நிறுவனங்ககா ம பொறியியல் கல் லூரிகள்,22 பாலிடெகீனிக்குகள்,6] இகாய தொரழில்முறைப் _ பள்ளிகள்) தொடங்க அனுமதி கொடுத்திருக்கிறது; ஏற்கெனவே இருக்கும்.19 பொறியியல் கல்லூரிகளையும், 49 பாலிடெகீனிக்குகளையும் விரிவாக்கவும் அனுமதி ௦ ஈடுத்திருக்கறது, Ges கடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டால், 1960--61-ல் ஒவ்வோர் ஆண்டும் 7,500 பொறியியல் பட்டதாரிகளும், 15,000 'டிப்ளமா -வைத்திருப்போரும் வெளிவருவார்கள், உட
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shifts), கல்வி கிறுவனங்களில் மாணவர்களின் : எண்ணிக்கையை 

அதிகரிக்கவும், அவசரத்தை முன்னிட்டுக் குறுகிய காலப் 
பாடத் திட்டங்களுடன் 4 புதுக் கல்லூரிகளையும், 10 பள்ளி 
"களையும் நிறுவவும் முயற்சிகள் செய்கின்றனர். 7 

.... காடுகள்: டேராடுூனிலும் (0௭7௨1௦ , கோயம்புத்தூரிலும் 
(Coimbatore) காட்டுக் கல்லூரிகளின். விரிவு முற்றுப்பெற்று 
விட்டது; &ழ்ப் பணியாளர்களின் பயிற்சிப் பள்ளிகளை ஆரம் 
பிப்பதும் நிறைவேறிவிட்டது. ் 

மண் அரிப்பைத் தடுத்தல்: மத்திய மண் அரிப்புத் தடுப்புக் 
கழகம் ஏற்படுத்தி இருக்கும் பல நிலையங்களிலும், ' தாமோதர்ப் 
பள்ளத்தாக்குக் கூட்டுச் சங்கத்தால் ஹசாரிபாக்கில் (1482வ1- 
றகஜ்பிகிறுவப்பட்டுள்ள நிலையத்திலும் மண் அரிப்பைத் .தடுக்கும் 
முறைகளில் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. ஜி 

கூட்டுறவு: இப்பொழுது, பல நிலைகளில் சுமார் 25,000 

்கூட்டுறவாளர்கள் தேவைப்படுகின்றனர். ஈடுரிலைகளில் கூட்டுற 

வாளர்களின் பற்றாக்குறையை மிகக் கவனமாக நீக்கவேண்டும். 

கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் அங்கத்தினர்களுக்குக் கூட்டுறவுக் 

கொள்கைகளிலும், முறைகளிலும் பயிற்சி அளிக்கச் சுற்றிவரும் 
Lid HA நிலையங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டி ருக்கின்றன. a 

விவசாயமும் அதைச் சார்த்த பணியாளர்களும்: பொறி 

யியலைத் தவிர, மற்றத் துறைகளிலும் பயிற்சி வசதிகளை 

அதிகரிக்கச் கவனம் செலுத்தப்படுறது. இரண்டாவது திட்ட , 

காலத்தில் விவசாயப் பட்டதாரிகளின் தேவை சுமார் 6,500 ஆக 

இருந்தது. அதாவது இப்பொழுது இருக்கும் பயிற்சி வ௪ இதிகளின் 

அடிப்படையில் இடைக்கக் கூடிய எண்ணிக்கையைவிட 1,000 

பேர்கள் : அதிகமாகத் தேவைப்பட்டனர். இத் தேவையைப் 

பூர்த்திசெய்ய இப்பொழுதிருக்கும் கல்.லூரிகளில் மாணவர்கள் 

எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், புதுக் கல்லூரிகளை நிறுவவும் 

- முயற்கெள் செய்யப்படுகின்றன. அடிப்படை விவசாய, 

் விஸ்தரிப்புப் பயிற்சி அளிக்கும் நிறுவனங்கள் அதிகமாக்கப்படு 

இன்றன. இதன்மூலம் தேய விஸ்தரிப்பு, சமூதாய நல 

, மூன்னேற்றத் இட்டங்கள் முதலியவற்றில் 38,000 இராம ஊழியர் 

தேவையைப் பூர்த்திசெய்யலாம். இன்னும் 21 தொகுதி ஊழி 

wirser (Group level Workers) பயிற்சி நிலையங்களை, பயி ற்சி 

விஸ்தரிப்பு மையங்களில் ஏற்படுத்தி, இப்பொழுது தேவைப் 

படும் 11,400 தொகுதி ஊழியர்களைத் தயார் செய்யத் தீர்மானம் 

செய் திருக்கின் றனர்,



      

  

Seow பொருளியல் . 

இராம், சிறுபான்மைத் 

'தெர்ழில்களி இந்தியக் -சறகமும்; மாநில அரசாங்கங் 
'க்ஞும் பயிற்சிக்கும். ஆராய்ச்சிக்கும் அநேகத் இட்டங்களைத் 
தயாரித்து வைத்திருக்கின்றன. - முன்னேற்றமடைந்த முறை 
களில், நெசவாளருக்குப் பயிற்சி அளிக்க, பயிற்சி நிலையங்கள் 
இறக்கப்பட: இருக்கின்றன; ற்வரும் இட்டங்கள் :ஆரம் 
பிக்கப்பட இருக்கின்றன் : (1) உள்நாட்டு வண்ணச் சாயங் 
களில், ஆராய்ச்சி மையங்களை ஏற்படுத்துதல், (4) அகல 
இந்தியக் காதி, கராமத் தொழில்கள் கழகத்தின்£ழ் உற்பத் இயை 
அமைக்க. 30,000 பேர்களுக்குப். பயிற்சி அளிக்கப் பயிற்சி 
மையங்களை நிறுவுதல், (114). பல்வேறு கராமத் தொழில்களில் 
இவிரப் பயிற்சி: அளிக்க நான்கு மத்திய நிறுவனங்களையும், 
இருபது பிராந்திய வித்தியாலயங்களையும் நிறுவுதல், (38) அம்பர் 
சர்க்காப் (காம்கா ரேோஸ்க) பயிற்ச, ஆராய்ச்சி வசதிகள், 
(1) மத்தியக் கைத்தொழில் வளர்ச்சி நிலையம், (1) மாநிலங் 
களில் பயிற்சியும், கண்கூடான சான்று விளக்கமும் .தரும் நிலை 
யங்கள், (vil) ஏல மாநிலங்களில் பாலிடெகீனிக்குகள் (0௦13- 
1௦0108), (ஈ144) பணி நிறுவனங்களில் சுற்றி வரும் மாதிரித் 
தொழிற்சாலைகளை... நிறுஷதல், - (1) பட்டுத். தொழிலுக்கான 
பயிற்சி நிலையங்கள், பட்டுத்தொழில் ஆராய்ச்சி நிலையங்களின் 
விஸ்தரிப்பு, (1) பயிற்சிப்: பள்ளிகளும், கயிற்றுத் தொழிலுக் 
காகக் கேரளாவில் மத்திய ஆராய்ச்சி நிலையமும். 

- சமூகப் பணிகள்: (1) மருத்துவம் : இரண்டாம் திட்ட 
காலத்தில் மொத்தம் தேவைப்பட்ட மருத்துவப் பட்டதாரிகள் 
22,000 ஆவர். இப்பொழுது: ஓவ்வொரு வருடமும் வெளிவரும் 
மருத்துவர்கள். . எண்ணிக்கை 2,500 ஆகும். : சழ்க்கண்ட 
நடவடிக்கைகள் இக் குறையை நீக்குமென . எதிர்பார்க்கப்படு 
கிறது: இப்பொழுதிருக்கும் 28 கல். லூரிகளில் மாணவர்களின் 
எண்ணிக்கையை நிறுவனங்கள், அதிகமாக்குவதும், 6 புதுக் 
கல்லூரிகளை நிறுவுவதும், இப்பொழுதிருக்கும் 5 பல் மருத் துவக் 
கல்லூறிகளை விரிவாக்குவதும், 2 புதுப் பல் மருத் துவக் கல்.லூரி 
களை நிறுவ தும்; செவிலியர்(107868), மருத் துவச்சிகள் (ஊம்ம1-28), 
சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் முதலியோர் பயிற்சி.வ௪ Sacer 
அதிகரித்தல். (14) கல்வி: இட்டமிடப்பட்டபடி, தேவையாகும் 
5,00,000 பயிற்சிபெற்ற ஆரியர்களுக்கு மேலாகவே பயிற்சி 
அளிக்க வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கன்றன. . ஆதாரப் பயிற்சிக் 
கல்லூரிகள் 33-லிருந்து 71-க்கு அதிகமாக்கப்படும். ஆதாரப் 
பயிற்சிப் பள்ளிகள் 449-லிருந் து 729-க்கு உயரும்; ஆகவே, 
இரண்டாம் திட்டத்தின் முடிவில், ஆதாரப் பயிற்சி பெற்ற 
ஆசிரியர்களின் தேவை முழுதும் பூர்த் தஇியாகும். பழங்குடி. 
(tribe) மாணவர்களுக்கு இம்பாலிலும் (Imphal), இன்னும்
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மற்ற இடங்களிலும் வாழர்கைத் தொழிலிலும், தொழில் 
முறைப்: பாடங்களிலும் பயிற்சி அளிக்கச் சிறப்புப் பள்ளிகள் 
தொடங்கப்படும். 

61. இந்திய நிர்வாகத்தைப்பற்றி ஆப்பிள்பியின் கருத்து? 
இரு, பால் 14. ஆப்பிள்பி (1, கா], தறற[ஞ்ர) 49ஆம் 
பகுதியைப் பார்க்க), இந்திய அரசாங்கத்தின் அழைப்பின்பேரில் 
இந்தியாவிற்குக் (தொடர்ச்சியாக மும்முறை வந்துள்ளார்". 
அவர் ஈம் நாட்டின் நிர்வாகப் பிரச்சினைகளை ஆராய்ந்து, -தம் 
ஆராய்ச்சிக் கருத்துகளைக் €ழ்க்கண்ட இரு. சிறு சுவடிகளாக 
வெளியிட்டார். (1) இந்தியாவில் பொது நிர்வாகம்: மதிப் 
பீட்டின் 2905006, 1953 (Public Administration in India: 
Report of a Survey, 1953), (2) இந்தியாவின் நிர்வாக 
அமைப்பை, குறிப்பாக அரசாங்கத்தின் தொழில், வாணிக நிறு 
வனங்களைச் சரிபார்த்தல் 1956, (Re-examination of India’s 
Administrative System with Special Reference to Administration 
of Goverment’s Industrial and Commercial Enterprises, 1956). 
அவருடைய கருத்துகளை ஈம்மால் ஒப்புக்கொள்ள : முடியாத 
பபோதுங்கூட, அவைகள் இந்தனையைச் தட்டி. எழுப்பக்கூடிய 
வையாக இருக்கின்றன. இரு பிரசுரங்களிலுமிருந்து எடுக்கப் 
பட்ட &ழ்வரும் சல கருத்துகள் கவனிக்கத்தக்கவை. . 

இரு, ஆப்பிள்பியின் கருத்து, இந்திய நிர்வாக அமைப்பில் 
வேண்டிய ஒரு பெரிய சீர்திருத்தம், “நிர்வாகம் முழுவதும் சூழ் 
நிலைக்குத் தக்கவாறு பொருத்தமான காரியங்களைச் செய்தல் 
வேண்டும்' என்பதாம். இரு. ஆப்பிள்பி மேலும் கூறுவது 
என்னவெனில், (பொதுவாக எல்லோராலும் கருதப்படுவதற்கு 
மாறாக, அதிகாரத்தை மாற்றி அளிக்கும்பொழுது, அதன் வி 
வாகச் சரிபார்க்கும் முறைகளில் வளர்ச்சி ஏற்படல் வேண்டும். 
கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்தின்மேல் கட்டுப்பாடு வேண்டும். 
அவ்வாறு அதிகாரத்தை மாற்.றிக்கொடுப்பது பொறுப்பிலிரும் து 
நீங்குவது ஆகாது; பொறுப்பு அதிகமாவதையே குறிக்கும்” 
(௪., பக்கம். 16). ் > 

8G. ginger வற்புறுத்தும் இன்னொரு கருத்து, 
நாடெங்கும் நிர்வாகத்தில் தீர்மானங்கள் செய்ய ஏற்படும் அள 
வற்ற காலதாமதமாகும். மேலும், பல சரிபார்க்கும் அதிகாரங் 
களைப் படைத்த செயலாண்மைகள் ப்யன்படுத்தும் முறைகளின் 
சிறுமையையும் பயனற்ற தன்மையையும் குறிப்பிடுகிறார். 
மேலும், ௮ச் செயலாண்மைகள் ௮ம் முறைகளை மேற்கொள்ளும் 

£ இரு வருடங்களுக்கு ஒரு முறையாக வந்துள்ளார், அவரீ முதலில் 
வக்தது 1953ஆம் ஆண்டிலாகும், 49ஆம் பிரிவையும் காண்க. 

£ இனிமேல் இவைகள் முறையே “ம? என்ற எழுத்தாலும் 4௪” என்ற 

எழுத்தாலும் குறிப்பிடப்படும்.
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நியோ. அவைகளுக்கு ஆகும். பணச் 
ட ப்பநிறியோ கவலைப்படுவதில்லை. சரிபார்க்கும் முறைகள் 

“எல்லாமே சிறுமை, மலிவு, பகட்டுத் தன்மை நிறைந்தவையாக 
இருக்கின்ற்ன:” “.இற்வருபவை திரு.” ஆப்பிள்பி- அவர்கள் :இச் 
ச்ந்தர்ப்பத்தில் : கூறிய (பெரும்பாலும்: அவருடைய வார்த்தை 
களிலேயே) கருத்.துகளாகும். 

    

    

.. “ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில், கணிசமான அளவுள்ள ஒரு 
குறிப்பிட்ட திட்டத்திற்கு வேண்டிய அயல்நாட்டுச் செலாவணி, 
எஃகு, நிதிகள் முதலியவற்றை ஒதுக்கீடு செய்தாயிற்று, 
ஆயினும், எந்த அமைச்சின்8ழ் இத் திட்டம் செயலாற்றப்பட 
வேண்டுமோ, 9465 அமைச்சு, முதலில், தேவைப்படும் 
பணியாளர்களுக்கும், அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத் இலும் . 
அளிக்கவேண்டிய . சம்பளத்திற்காகவும், நிதி அமைச்சறிடமும் 
சில சமயங்களில் உள்காட்டு அமைச்சரிடமும் அநுமதி பெற 
வேண்டும். அயல்காட்டுச் செலாவணியை உபயோக௫ப்பதற்காக 
அது.௮னுமதி பெறவேண்டும். மேலும், - வேறு எந்த அமைச்சுக் 
காவது.. அத் இட்டத்தில் ஏதாவதொரு சிறு காரணத்திற்காகப் 
போட்டி மனப்பான்மை -இருக்குமானால், அல்லது அத் திட்டத் 
தைக் கெடுக்கப் பலம் இருக்குமானால், ௮ந்த அமைச்சின் சம்ம 
தத்தையும் பெறவேண்டும். இந்தப் பல்வேறு “ அனுமதிகளும் 
முதலில் அனுமதி: வழங்கப்பட்ட மொத்தத் தஇட்டத்திற்காக 
அல்ல; திட்டத்திற்கு. வேண்டிய ஓவ்வொரு செயலுக்கும் 
இவ்வாறு அனுமதி பெறவேண்டும். சரிபார்க்கும் வழிமுறை 
களும் சிறுமை நிறைந்தவையாயும், செயலாற்றுதலைத் தடுப்பவை 
யாயும்.” இருக்கின்றன” (௪., பக்கம் 17), கொள்கையளவில் 
இட்டங்களின் - வகை, அளவு முதலியவற்றை ஒப்புக்கொண்டு 
தேவையான அள்வு' பணத்தையும் கொடுத்தபின், காரியத்தை 
நிறைவேற்றத் திட்டமான தீர்மானங்கள் செய்யும்பொழுது அத் 
தீர்மானங்கள் மிக அதிகப் பேர்களாலும், மிக அதிகமான 
அரசாங்க உறுப்புகளாலும் மிக ௮தஇிக விளக்கங்களுடன், மிக 
அதிகமாகத் திருப்பித் திருப்பிப் பார்க்கப்பட்டு, மிக ௮ திகம் 
பயனில்லா வழிகளில் சரிபார்க்கப்படுகன்றன." (௪., பக்கம் 17). 
“ஒரு காடு போரில் ஈடுபட்டிருந்தால் எந் நிலையில் இருக்குமோ, 
அவ்வாறு இப்பொழுது இந்தியா ஓர் அவசர நிலையில் இருக்கிறது. 
இந்த அவசர காலத்தில் அதன் வெற்றி, தீர்மானங்களை விரை 
வாகச் 'செய்வதிலும், காரியங்களைத் துரிதமாக ஆற்றுவதிலுக் 
தான் இருக்கிறது. புதுத் தொழிற்றுணிவுகள் ஏற்பட்டுக் 
கொண்டிருக்கும் இத் தருணம், மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
அவசர நிலையாகும். போர்க்காலத்தைப் போலவே, அவசர 
காலத்திலும் ஜனநாயக அடிப்படைக்கேற்ப, காரியங்களைத் 
துரிதப்படுத்துவதில் உச்ச சத்தி வாய்ந்த, வழிமுறைகளைக் 

 கடைப்பிடிக்கவேண்டும்' (௪., பர்கம் 6). “பழைய முறைநளையே
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கடைப்பிடிக்கும் வழக்கம், €ழ் ஊழியர்களிடையே பயனற்ற, 
துணிவில்லாக போக்கை வளர்க்கிறது. அரசியலில் தலைமை 
வ௫இப்போர் முக்கியமாகப் புரட்ரிநிலையில் புது வெற்றிகளை 
அடைய, பழைய வழிகலைவிட்டுப் புதுவமிகளைக் கையாள 
மற்றவர்களைத் துண்டுவது அவசியமாகும் (௪., பக்கம் 17-18). 

- தொழிலில் முழுப் பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள், தங்களை 
விடக் குறைந்த பயிற்சியுள்ளவர்கள் செய்யக்கூடிய ' காரியங் 
களைச் செய்து: நேரத்தை வீணாக்கும்பொழுது; குடிமக்களுக்குச் 
-சேர்வேண்டிய-. பணிகள் அவர்களுக்குக் . கஇடைக்காமற் 
'போடின்றன. ஏனெனில், இவர்கள் தங்களுக்குக் 8ம் உள்ள 
தொழிற்பயிற்சி பெற்றவர்களை உபயோகிக்க விருப்பமற்றவர் 
களாக இருக்கின்றனர்... போதுமான அளவில் உணரப்படாத, 
அதிகாரங்களை மாற்றிக் கொடுக்கவேண்டிய பொது அவசியத்தில் 
இது ஓர் அம்சமாகும் (௪., பக்கம் 15), ட *2 ௫ 

திரு. ஆப்பிள்பி அவர்கள் நிதி ௮மைச்சையும், ' அரசாங்கத் 
soésmgssS Fevoiomgujd (Comptroller and Auditor-General, 
'மிகவாகக் குறைகூறுகிறார். நிதி அமைச்சு, முதலிலேயே ஒரு 
குறிப்பிட்ட  இட்டத்திற்கு அரசாங்கத்தின் குறைந்த நிதியி 
லிருந்து எவ்வளவு கொடுக்கப்படலாம் என்பதைப் பொதுவாகத் 
தீர்மானித்தபின், ௮த் திட்டத்தின் பல பகுஇகளுக்கு நிதி நிர்ண 
யிப்பதில் அதற்கா ஓர் அதிகாரமும் இல்லை (௪., பக்கம் 19,), ஒரு 
ஈல்ல வரவுசெலவுத் இட்டத்தைத் தயாரிப்பதற்குப் பதிலாக, 
செல்வினங்களைக் கட்டுப்படுத்துவது மிக அதிகமாக உபயோகப் 
'படுத்தப்படுகறது. இந்தப் புகழ்பெற்ற வரவுசெலவுச் திட்டச் 
தைப் பாராளுமன் நத்திற்குச் சமர்ப்பித்து அசை நிறைவேற்றிய 

- பின்னர், உண்மை வரவுசெலவுத் கட்டத்தைத் தயாரிப்பது ஒரு 
வழியாகும் (௪., பக்கம் 21.)1. கணக்குத் "தணிக்கை செய்வது 
(பேய்(1ஜ) ஒரு முக்கிய்மான' காரியமானாலும், அது ஒரு மந்தமான 
காறியம்; அதனால் ௮தஇக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல காரியங்களை 

நிர்வாகத் தற்குத் தெரிவிக்க முடிவதில்லை என்பது இரு, ஆப்பிள் 
பியின் கருத்து (ம., பக்கம் 10); அதற்கு அளிக்கப்படாத காரியங் 
களில் ௮து தலையிடுவதை அ௮னுமதிக்கக்கூடாது. நோக்கங்களின் 
தகுதியை ஆராய்வதற்கும் பொதுவாக நிர்வாகத்தின் செயல்களை 
மதிப்பீடு செய்வதற்கும், அரசாங்கக் தணிக்கைத் தலைவருக்கு 

என்ன சிறப்புத் தகுதி இருக்கிறது எனத் திரு. ஆப்பிள்பி வினவு 
றார். அரசாங்கத் தணிக்கைத் தலைவரின் அறிக்கைகள் பொது 

் a F 

£ இந்த அமைப்பில் செயலாண்மைகள், செயற்படுத்த முடியாத பல 
இட்டங்சளைச் சமர்ப்பிக்கும்படி செய்யப்படுகின்றன. இது sage செலவு 
மதிப்பீடுககாயும் (007 cost estimates), தவறான வாவுசெலவுத் திட்ட 
மாதஇிரியையும் ஏற்படுத்துகிறது; மேலும், செலவின் மதிப்பீடு தொடர்பற்று, 
அளவு கடந்த செலவைக் காட்டுகிறது (௪. பக்கம்: 22).
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நிர்வாகி ட்டுமல்லாது, பல திட்டங்களின் 
- மதிப்பீட் ம். அ திகார்பூர்வமாகப் பேசுவதாகக் கருதப் 
படுவது ஒழுங்கற்றதாகும் (௪., பக்கம் 43.)) இந்த அறிக்கை 
களுக்குப் பாராளுமன்றம் அதிக முக்யெத்துவம் அளிப்பதால், 
பொதுப்பணியாளர்கள் எல்லா நிலைகளிலும் தீர்மானங்கள் 
செய்யும் பொறுப்பை ஏற்கப் பயப்படுகிறார்கள். 'அதனால் ீர்மா 
னங்கள் செய்யப் பிறர் கருத்தை அறிவது, ஆலோசனைக் கூட்டங் 
கள் கூட்டுவது போன்ற வழிமுறைகள் ஏற்படுசின்றன. இவ் 
வகையில், எல்லாத் தீர்மானங்களிலும் எல்லாருக்கும் பங்கு 
உண்டு. ஆனால், காரியங்கள் குறைந்த அளவில் நிறைவேறு 
கின்றன. அப்படிச் செய்யப்படும் காரியமும் மிச மெதுவாகச் 
செய்யப்படுகன்றது (௪., பக்கம் 42.). 

      

  

    

  

அரசாங்கத் தணிக்கைத் தலைவரும், பாராளுமன்ற அங்கத் 
தினர்களும் மிகச் சிறிய காரியங்களில்கூடத் தலையிடுகன்றனர் 
என்பதை, அல்லது அவைகள் சிறப்புக் காரியங்களாக இருப்ப 
தால், அவைகளைச் சரியாகப் புரிந்துகொள்ளவில்லை என்பதை 
நாம் ஒப்புக்கொள்கறோம். அதே சமயத்தில் கண்டிப்பு மிகுந்த 
தணிக்கையின் முக்கியத்துவத்தை மிகைப்படுத்த முடியாது. 
தவறான வழிகளையும், அத்துமீறிய செலவையும் கட்டுப்படுத்தத் 
தணிக்கைத் தலைவர், பாராளுமன்றத் தினர் ஆகியோருடைய 
இடையறா விழிப்பு மிக அவசியமான து. 

இட்டக்குழுவைப்பற்றிக் . குறிப்பிடும்பொழுது, இரு. 
ஆப்பிள்பி அது நேரடியாக நிர்வாகத்தைச் சரிபார்த்துக் கட்டுப் 
படுத்த முயல்வதை மறுத்துக் கூறுஇிறுர், அது செயல்களை 
நெருங்கிக் கவனித்து, மதிப்பீடு செய்யும் தனது அலுவலுடன் 
கட்டுப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் எனக் கரு.த௫ரூர் (௪., பக்கம் 
31). திரு. ஆப்பிள்பி சுட்டிக் காட்டியுள்ளபடி, இட்டத்தின் 
கீழுள்ள அலுவல்கள் விரிவாகவும், இருப் இகரமாகவும் நிறைவேறு 
வதற்கு முட்டுக்கட்டையாக உள்ள ஓர் இடுக்கண், நமது அரசி 
யல் சட்டத்தின் அமைப்பாகும், அரசியல் சட்டத் தின்்€£ம் மத்திய 
அரசாங்கத்திற்கு . அடிப்படையான நிர்வாக அஇகாரங்கள் 
கிடையா. இதன் விளைவாக, நாட்டுகலனில் முக்கியத் துவம் 
வாய்ந்த பல துறைகளில், மத்திய அரசாங்கம், மாரில அரசாங்கங் 
களைத் தூண்டுவதிலும், நிர்வாகத்தை இணைக்க மூயல்வதிலும், 
ஆலோசனைக் : கூட்டங்கள் கூட்டுவதிலும், திட்டங்களைப் 
பரிசீலனைசெய்வதிலும், கருத்.துகளை வெளியிடுவதிலும் இருப்தி 
அடையவேண்டியதாய் இருக்கிறது. மாநிலங்களைக் கண்டிப் 
புடன் கணக்குக் கேட்கவும் இயலவில்லை. அரசியல் எந்த அளவில்
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ன்முகப்படுத்தப் பட்டிருக்கிறது எனில் எதிர்காலத்தில் இந்தியா, 

னித்த ஒரு காடாகச் செயலாற்றுவதையே அச்சுறுத்து.து. 

அரசாங்கத் தொழில், வாணிகத் தொழிற்றுணிவுகளின் நிர்: 
ரகத்தில் பெருமளவு சுதந்திரம் கொடுப்பதைத் திரு. ஆப்பிள்பி 

ஆதரிக்கிறார். அரசாங்கம் மிக முக்கியமான காரியங்களில் 
மட்டுமே. தலையிடவேண்டும். எனினும், ஒரு ஜனநாயகத்இல் 
அடிப்படைக் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கும் அதிகாரம் அரசாங்கத் 
இடமே இருக்கும், இயக்குநர் கழகங்களில் தனிமனிதர்களைச் 
சேர்ப்பதைத் இரு. ஆப்பிள்பி , விரும்பவில்லை. அவர்கள் 
ஆலோசகர்களாகத்தாம் உபயோகிக்கப்படவேண்டும். எனினும், 
'பொதுப்பணியாளர்களுக்குப் பொதுவாக வர்த்தக அனுபவமோ 
அறிவோ இல்லாததால், ௮க் கழகங்களில் அலுவலர்கள் அல்லாத 
நிபுணர்களை எப்பொழுதும் வைத்திருப்பது அவயம்." : 

ஆட்சிப் பணியிலுள்ள அலுவலர்களைப்பற்றியும், அவர்களின் 
பணிகள், தகுதிகள், கோக்கு, வேலைக்கு அமர்த்தும் முறை, கைம் 
மாறு (ரபா ரேக1101.) முதலியவைகளைப்பற்றியும் திரு, ஆப்பிள்பி 
அவர்கள் அகேகக் குறைகள் கூறியுள்ளார், “இங்குப் பணியாளர் 
நிர்வாகம் மிச அதிகமாக நிலமானியமுறைப் பழைமையையும், மிக 
அதிகமாகக் கோட்பாட்டு அளவினதாயும், அறிவு செ.றிந்ததாயும் 
அதே சமயத்தில் மிகக் குறைந்த அளவில் நிர்வாக ஈடவடிக்கை 
யையும், மனிதத் தொடர்புகள் அமைப்பையும் கொண்டதாயிருக் 
இறது; இப்பொழு இருக்கும் ' பணியாளர்களின் உரிமைகள் அள 
வுக்குமீறிப் பாதுகாக்கப்படுகன்றன;' என அவர் கூறுகிறார்...௮வர் 
மேலும் கூறுவதாவது, “ஏற்கெனவே பணியிலிருக்கும் £ழ் ஊழி 
ய்ர்களின் இறனை வளர்ப்பதில் மிசகீ குறைந்த கவனஞ் செலுத்தப் 
படுகிறது.” மேலும் சம்பள நிலையிலும், வேலைச் சுமையிலும் 

ஒருமைப்பாடு மிகக் குறைவு. சில துறைகளில் பணியாளர்கள் 

தேவைக்கு மீறியும், இன்னும் சில துறைகளில் பணியாளர்கள் 

தேவைக்குக் குறைந்தும் இருக்கின்றனர். பொதுப் பணியில் 

ுழைவதற்குத் தேவையான தகுதிகளைப்பற்றிய கருத்துகளும், 

பொதுப் பணியாளரைப் பொறுக்கும் ஆணைக் கழகத்தின் (20011௦ 

Service Commission) afapmnse7h, SGF arises பலரை 

நுழையவிடாமல் தடுக்கின்றன. தகுதி வாய்ந்தவர்களின் பட்டி 

ய்லை வைத் திருப்பது, அவர்ககா விரைவில் வேலையில் அமர்த்த 

உதவும் என அவர் கருதினார். இப்பொழுது இருக்கும் நிலையில் 
ஓவ்வொரு முறையும் வேலைக்கு ஆள் 6 தவைப்படும்பொழு.து 

* பேராசிரியர் மு. ஜி, கார்வே அவர்கள் இரு, ஆப்பிள்பி அவர்களின் 

வேலையைப்பற்றி எழுதியுள்ள கட்டுரையைக் காண்க₹* The Times of India, 

1956ஆம் ஆண்டு, செப்டம்பர் மாதம், 19ஆம் தாள்,
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"விளம்பரம்.ே வத்தல் முதலிய எல்லாக் கடின 
மான, கேரத்தைச்:செலவிடும். காரியங்களையும் செய்ய வேண்டிய 
தாயிருக்இறது. (௪., பக்கங்கள் 23-4). தகுந்த . பணியாளர்கள் 
இடைப்பதற்கும், அவர்களது திறனை உச்ச அளவிற்கு உயர்த்த 
வும் போதிய அளவு ஊதியம் கொடுக்கவேண்டுமென்பது அநேக 
மாக . உணரப்படுவதில்லை. சமத்துவம் ஒன்றையே குறிக்கோ 
ளாகக் கொண்டு விரைந்துசெல்வது, தன்னைத்தானே ஏமாற்றிக் 
கொள்ளும் குற்றமாகும் (ம., பக்கம் 29). 

62. திட்ட மதிப்பீடுகள் : பல திட்டங்களின் முன்னேற் 
றத்தைக் சணிக்கத் தனிப்பட்ட செயலாண்மையை ஏற்படுத்து 
வது, திட்டவெற்றியின் ஒரு முக்க அம்சமாகும். திட்டத்தைத் 
தொடங்கும் பொறுப்பில் இருப்போர் இயற்கையாகச் செய்ய 
முயலும் காரியங்களை, உதாரணமாக அிருப்தி அளிக்கும் 
உண்மைகளை மறைப்பது, முன்னேற்றமே இல்லாதபொழுதும் 
முன்னேற்றம் இருப்பதுபோல் காட்டுவது, மதிப்பீட்டிலோ செய 
'லாற்றுவதிலோ நேரும் தவறுகளால் ஏற்படும் தடுமாற்றங்கலை 
மறைப்பது முதலியன இறமையுடன். தவிர்க்கப்படல் வேண்டும். 
இச் சந்தர்ப்பத்தில் பம்பாய், கட்டட இலாக்கா ஓய்வுபெற்ற மேற் 
பார்வைப் பொறியாளர், ராவ்பகதூர் என்.எஸ். ஜோஷி, (1580 
Bahadur N. S. Joshi, Retired Superintending Engineer, Bombay 
P.W.D.) அவர்களும், : தார்வார், - கர்நாடகக் கல்லூரி டாக்டர் 
19. yr. Gs5sCar —yorrse@gb (Dr. B. R. Dhekney, Karnatak 
011886, மவாளகா), “முதல் ஐந்தாண்டுத் இட்டத்தில் நீர்ப்பாசன 
மும் விவசாயமும் - ஒரு *மதிப்பீடு' என்ற தலைப்பின்&ம் வெளி 
'யிட்டுள்ள ஒரு பிரசுரத்தைக் குறிப்பிடலாம். இப்'புத்தகத்தில் 
குறைந்த செலவு .மதிப்பீட்டிற்கும், உயர்வாக மதிப்பிடப் 
பட்ட உற்பத்திக்கும் அநேக . உதாரணங்கள் கொடுக்கப் 
பட்டிருக்கின்றன." ் 

நாடெங்கும் நடைபெறும் காரியத்தைத்தான் இந்த உதார 
“ணங்கள்- காட்டுகன்றனவோ என எண்ணும்பொழுது, அது 

* உதாரணமாக, பம்பாய் மாநிலத்திலுள்ள கடபீரபா இடக்கரைக் 
கால்வாயை (01ஷ௨றா்1உ 1.66 3. ஹேக) எடுத்துக்கொண்டால், 1954-ல் 
மொத்தம் நீர்ப்பாசனம் செய்யப்பட்ட ஏக்கர்கள் 12,023; ஆனால், மதிப்பீடு 
40000, 1955-6-ல் சீர்ப்பாசனம் செய்யப்பட்ட ஏக்கர்கள் 13,3665 ஆனால் 
மதிப்பீடு 45,000 ஏக்கர்கள், 8ழ்த்தபி பள்ளத்தாக்குத் திட்டத்தின் (ல 
Tapi 7வி1 80௭௦) உதாரணம் இன்னும் அதிகமாகக் கவரத்தக்கதாக இருக் 
இறது, 1954-5ஃல் நீர்ப்பாசனம் செய்யப்பட்ட ஏக்கர்கள் 668; ஆனால் மதிப்பீடு 
2,61,000 ஏக்கர்கள்; 1955-6-ல் மீர்ப்பாசனம் செய்யப்பட்ட ஏக்கர்கள் 5,725: 
ஆனால் மதிப்பீடு 3,91,000 ஏக்கர்கள். தாமோதர் பள்ளத்தாக்குத் திட்டத்தின் 
@ (Damodar விஷு ரமா), 1955-6-0 நீர்ப்பாசனம் செய்யப்பட்ட 
ஏக்கர்கள் 11,371) ஆனால் மதிப்பீடு 5,95,000 ஏக்கர்கள்.
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வேதனைக்குரியதாக இருக்கிறது; செலவைப்பற்றியும், விளைவு 
களைப்பற்றியும் முதலில் மதிப்பீடு நம்பத்தகுந்ததாய் இருக்க 
முக்கியக் கவனம் எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். விளைவுகளைக் கவ 
னித்து மதிப்பீடு செய்யவும்,  தோல்விகளையோ, தவறுகளையோ 
மறைந்காமல் அவ்வப்போது சரியான அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பிகிக 
வும் ஒரு திறமையுள்ள நிர்வாச அமைப்பை ஏற்படுத்துவதும் 
இன்றியமையா ததாகும்." ் 

1 புள்ளியியல் துறையாளர், தங்கள் .. சணக்&டுகள் “தவற்று வரை” 

(margin of error) s@5 46 உட்பட்டது என அடிக்கடி குறிப்பிடுகன் றனர். 

ஆனால், உண்மைகளை வேண்டுமென்றே மாறுபடுத்திக் கூறுவோர் ஏமாற்று 

'வரை (ஸஹ 08 ஜூவி) களையோ” மாறுபரட்டின் அள்வையோ குறிப்பிடும் 

, புழக்கம் இடையாது௩ :



அனுபந்தம் 1 

துண் வரவுசெலவுத் திட்டம், நவம்பர் 1956 

1956ஆம் ஆண்டு, நவம்பர் மாதம், 30ஆம் நாள், நிதி 
அமைச்சர் ஒரு துணை வரவுசெலவுத் திட்டத்தைச் சமர்ப்பித்தார். 
அதில் ஒரு முழு வருடத்தில் ரூ. 16 கோடி. வருமானம் வரும் 
படியாக, அதிக வரிவிதிப்புகளும், சுங்கவரி அதிகரிப்பும் 
இருந்தன. &ழ்வரும் இட்டங்கள் வெளியிடப்பட்டன-; 

நேர்முக வரிவிதிப்பு : முதலீட்டு ஆகாய வரிவிதிப்பில் மாற்றம் 
இல்லை. ஆனால், சில விதிவிலக்குகள் அகற்றப்பட்டன. முதலீட்டு 
Barus Ger ane? Gd al செலுத் துவோரின் மற்ற வரிக்குட் 
பட்ட வருமானத்தின்மீதான வருமான வரியின். வீதம் அவ் 
வருடத்தில் அவன் ஈட்டும் முதலீட்டு ஆதாயத்தில், ஒன்றின்8ழ் 
மூன்று பாகத்தால் அதிகரிக்கப்படும். 

Ge 15 Burp gold (paid-up Capital) go #5095586 
மேலாக இலாப ஈவு (010௦௦0.) கொடுக்கும் கம்பெனிகள் மீதான 
மேல் வரி (மறல 1830) ௮ திகமாகும். 

கம்பெனிகளுக்கு உரிய தேய்மான ததுக்கறுகளிலும்,, முன் 
னேற்றக் கழிவுகளிலும், ஓரளவு தொகை அரசாங்கத் தடமோ 
ரிசர்வ் பாங்கிடமோ. ஜுன் 30ஆம் தேதிக்குமுன் வைப்புச் 
செய்யப்படவேண்டும்; “இல்லையானால், அவை வருமானக் 
கணக்கில் சேர்ந்துவிடும். இது வரியில்லாத காப்புகள். வீணாகச் 
சித.நிவிடாமல், தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு உதவவேயாகும், 

இப்பொழுது கடைக்கும் இலாபம் முன்பு இடைத் த இலாபம் 
- ஆகியவுற்றின் ஒரு வீதமாகநிர்ணயம் செய்யப்படும். . இவ் வைப்பு 
களுக்கு, வம்டி. உண்டு. கம்பெனிகள் கேட்டுக்கொண்டால், இவ் 
வைப்புகள் திருப்பி அளிக்கப்படும். ஆனால், இத் தொகை, திட்டத்
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இன் முன்னேற்றத்திற்கு உதவும் என அரசாங்கத்திற்குத் தெரிய 
வேண்டும். ஓரளவிற்கு உட்பட்ட பங்குதாரர்கள் உள்ள கம்பெனி 
களின் குறைந்தபட்ச இலாபாவுப் பங்டோனது 60 சதவீதத்தி 
லிருந்து50 சதவீதத்இற்குக் குறைக்கப்படும். 

சுங்க வரிகள் : திராட்சைச் சாறு, சாராயவகை உட்பட: அநேக 

“போகப் பொருள்கள்மீ,;து இறக்குமதி வரிகள் 25 சதவீதத்தி 

லிருந்து. 50 சதவிதத்திற்கு அதிகமாயிற்று. இதன்மூலம் 
ஆண்டிற்கு ரூ. 70 இலட்சம் கிடைத்தது. ் 

மோட்டார் சையள்கள், ஸ்கூட்டர்கள், கடிகாரங்கள், கைக் 

"கடிகாரங்கள் முதலியவற்றின்மீது இறக்குமதி வரி அதிகரித்தது. 

'அதன்மூலம் ஆண்டிற்கு ரூ. 50 இலட்சம் கிடைத்தது. 

நிலக்கரி, தார், சாயங்கள் முதலிய தொகுதி இனங்கள் 

'லவகை இயந்திரங்கள்மீது ஏற்கெனவே ஒஇருக்கும் வரிகள் 
குறைவாய் இருப்பின் உள்நாட்டு உற்பத்தி முன்னேற்றம்டைக் 

இருந்தால் வரி விதிப்பு அதிகமாகும். சில பொருள்களுக்கு இப் 

பொழுது இருக்கும் சலுகைகள் நீக்கப்படும். இதனால் ஒவ்வோர் 

ஆண்டும் ரூ. 180 இலட்சம் கடைக்கும் என மதிப்பீடு செய் திருக் 

இன்றனர். -செயற்கைப் பட்டுநூல் மீதான இறக்குமதி வரி IBS 

மாகும். இதனால் ஆண்டுக்கு ரூ.160 இலட்சம் கடைக்கும். 

, மத்திய ஆயத் தீர்வைகள் : மேற்கூறியதைப் போலவே உள் 

நாட்டுச் செயற்கைப்பட்டு நூலின்மீது அதிக வரி வி திப்பதன் 

“மூலம் இடைக்கும் தொகை ஆண்டுதோறும் ரூ. 70 இலட்சம் 

்கும்.. நூலிழைப் பருத்தி நூல் ஆகயெவற்றின்மீது, ஒரு பவுண் 
டிற்கு இரண்டு அணா; இது மிகக் prot gus இர்வையாகும். 

உற்பத்தி செய்ய அதிகச் செலவாகும் மோட்டார் கார்கள் 

(இந்தியாவில் செய்யப்பட்டவை) மீது ரூ. 3,000 ஆயத் தீர்வை 

விதிக்கப்படும்; இதன்மூலம் ஆண்டொன்றுக்கு ரூ. 80 இலட்சம் 

இடைக்கும். Adu கார்களும், சுமை தூக்கச் செல்லும் 

- மோட்டார் வண்டிகளும் (1200) இதனால் பாதிக்கப்படவில்லை. 

வாணிப உண்டியல்கள்மீதான முத்திரைவரி கணிசமாக 

- உயரும். இதிலிருந்து இடைக்கும் அதிக வருமானம் மாநிலங் 

களுக்குச் சேரும்.



: இந்தியப் பொருளியல் 

   
   

  

அ த அமல், அப்து நிழ பட 

- நிதிக்குழுவின், 
வரி வரவுகளை மத்திய, “மாரில் அரசாங்கங்களிடையே 

பிரிப்பதுப.ற்றி விசாரணை செய்ய, இந்திய அரசாங்கத் தினால் நிய 
மிக்கப்பட்ட நிதிக்குழு, தனது தாற்காலிகப் பரிந்துரைகளை, 1956 

- ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் வெளிப்படுத்தியது. 1957-8ஆம் ஆண் 
டுக்குரிய இப் பரிந்துரைகளை அரசாங்கம் ஒப்புக்கொண்டது. 

  
தாற்காலிகத் தீர்ப்பு, 1956 

மாநகராட்சி வரியைத் தீவிர, மற்ற வருமானங்கள் மீதான 
வரிகளின் வரவுகளில் 55 சதவீதம் மாநிலங்களுக்குப் ப௫ர்ந்தளிக் 
கப்படல் வேண்டுமெனத் தீர்மானிக்கப்பட்ட து. (யூனியன் நிலப் 
பகுதிகளுக்கு ' உடைமையாக்கத்தக்க் வரவுகளையும், யூனியன் 
ஆதாயங்களுக்காகக் கொடுக்கப்படும் வரிகளையும் தவிர), 
குழுவின் திட்டப்படி. பம்பாய் மாநிலம் மிக உயர்ந்த சதவீதத்தைப் 
பெறுகிறது; அதாவது ப௫ர்ந்தளிக்கக்கூடிய வருமான வரிக் குவிப் 
பிலிருந்து 18:91 சதவீதமும்; உத்தரப் பிரதேசம் 15:59,சதவீதம் 
பெறுவதால் இரண்டாவதாக வருகிறது; மே ற்கு வங்காளம் 11:48 
சதவீதம் பெற்று மூன்றாவதாக வருகிறது; ஜம்முவும் காஷ்மீரும் 

மிகக் குறைந்த சதவீதமான. 1:01ஐப் பெறுகின்றன. மற்ற 
மாநிலங்கள் கீழ்வரும் சதவீதங்களைப் பெறுகின்றன. ஆந்திரப் 
பிரதேசம் 8:01; ௮ஸ்ஸாம் 2:23; பீகார் 9:31; கேரளா 3:6; மத்தியப் 
பிரதேம் 5:09; சென்னை 7:95; மைசூர்: 5:93; ஒரிஸ்ஸா 3:46; பஞ்சாப் 
9:36; இராஜஸ்.தான் 3:47. யூனியன் கிலப்பகு திகளுக்கு வரவுகளில் 
உடைமையாக வேண்டியது ஒரு சதவீ தமாக எடுத்துக் 
கொள்ளலாம். விவசாய நிலங்களைத் தவிர, மற் றச் சொத்து 
களின்்மீ.தான சொத் துவரியைப் பங்கிடுவதுபற்றி, ௮௧ குழு கூறும் 
பொழுது, வருமான' வரியைப் பங்கிட்டு அளிக்கும் ன. த கொள்கை 
வைத்தான் இங்கும் பின்பற்றவேண்டும் எனக்கூறியது 

இப்பெட்டி, புகையிலை, காய்கறி உற்பத்திப் பொருள்கள் 
இவைகள் மீதான யூனியன் ஆயத் இீர்வைகளின் நிகர வரவுகளில் 
நாற்பது சதவீதம் மாரிலங்களுக்கிடையே பிரித்து அளிக்கப்பட 
வேண்டியவை. இப் பங்€ட்டு அளிப்பில் உத்தரப் பிரே தசம் மிக 
அதிக, சதவீதமான 18 சதவீதத்தைப் பெறுகிறது. அதைப் பின் 
பற்றி ம ற்றஹைய மாநிலங்கள் பின்வரும் சதவீதங்களைப் பெறு 
இன்றன? பம்பாய் 13:59 சதவீதம்; பிகார் 11:04 -௪தவீ தம்; 
ஆந்திரப் பிரதேசம் 8:92 சதவீதம்; அஸ்ஸாம்" 2:58 சதவீதம்; 
கேரளா 3:86 சதவீதம்; மத்தியப் பிரதேசம் 6:17 சதவீதம்; 
சென்னை 8:54 சதவீதம்; மைசூர் 5:45 சதவீதம்; ஒரிஸ்ஸா 4:17 
சவீதம்; பஞ்சாப் 4:6 சதவீதம்; இராஜஸ்தான் 4: 34 சதவீதம்;
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இராஜஸ்தான் 4:34 சதவீதம்; மேற்கு வங்காளம் 7:49 சதவீதம்; 
ஐம்முவும் காஷ்மீரும் 125 சதவிதம். 

'மேற்கு வங்காளம், ' சணல், சணல் உற்பத்திப் பொருள்கள் 
மீதான ஏற்றுமதித் தீர்வையின் பங்கிறந்குப் பதிலாக ரூ. 152:69 
இல்ட்சம் : நிதியுதவித் தொகையாகப். பெறுகிறது. மற்ற 
மாரிலங்கள் €ம்வரும் தொகைகளைப் பெறுகின்றன அன்கர்ன் 
ரூ... 75:00 இலட்சம். பீகார் ரூ. 72:31 இலட்சம்; ஒரிஸ்ஸா 
ரூ. 15:00 இலட்சம். . ட 

்... தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினரின் நலனை வளர்க்கச் செயற்படுத் 
தப்படும் முன்னேற்றத் திட்டங்களின் செலவிற்காக, மாகிலங் 
களுக்குக் 8ழ்வரும் தொகைகளை நிதியுதவிகளாக, ஒன்றாக்கப் 
பட்ட் இந்திய நிதியிலிருந்து (0080116846 Fund of India) 
கொடுக்கலாம் என அக் குழு பரிந்துரைத்தது (ரூபாய்கள் 
இலட்சத்தில்) : ஐந்திரா 24, அஸ்ஸாம் 100, பீகார் 80, பம்பாய் 
130, கேரளா 41, மத்தியப் பிரதேசம் 251, சென்னை 5, மைசூர் 
46, ஒரிஸ்ஸா 107, பஞ்சாப் 163, இராஜஸ்தான் 115, மேற்கு 
வங்காளம் 83, ஐம்முவும் காஷ்மீரும் 175. 

௮க் குழு தாற்காவிகப் பரிந்துரைகளை அமைக்கும்பொழு Gls 
பல்வேறு மாநிலங்களும் அவைகள் இருக்கும் நிலையிலேயே இருக்க 
எவ்வளவு முடியுமோ, அவ்வளவு முயன்றன. மாநிலங்களின் மறு 
அமைப்பினால் பாதிக்கப்படாத மாநிலங்களுக்கு, வருமான வி, 
ஆயத் தஇீர்வைகள் இவைகளின் சதவீதப் பங்குகள் முதல் நி BE 
குழு பரிந்துரைத்தது போலவே மாற்றமின்றி இருக்கும். ஆனால், 
ஜம்மு- காஷ்மீர் மாநிலத்தை இத் இட்டத்தில சேர்த்ததனால் 
ஏற்படும் சிறு மாற்றங்கள் மாத்திரம் இருக்கும். 

1956ஆம். அண்டின் மாரிலங்களின் மறு அமைப்புச் சட்டத் 
தாலும், 1256ஆம் ஆண்டின் பிகார், மேற்கு வங்காளம் (நிலப் 
புஇகள் மாற்று) சட்டத் தாலும் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு 
$/வருமான வரியிலும், ஆயத் தீர்வையிலும் சதவீ தங்களை அக் குழு 
மாற்றியமைத்தது. இம் மாறுதல் 1956ஆம் ஆண்டின் பிகார், 
மேற்கு வங்காளம் (நிலப்பகுதிகள் மாற்று) சட்டத்தின்£ழ் 
ஐனாஇப தியால் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவோடு இணைந்திருக் 
40 gi. 

தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினரின் கலனுக்காக மாநிலங்களுக்கு 
நி இயுதவிகள் அளிக்க, முன்னைய 0 பிரிவு மாநிலங்கள் தங்கள் 
வருமானத் துண்டைச் சரிசெய்ய மத்திய வருமானத்திலிருந்து 
எந்த அளவு உதவி பெற்றன என்பதை ௮க் குழு பரிசிலனை 
செய்தது. அதன் நோக்கம், அந்த 6 பிரிவு மாகிலங்கள் .இப் 

இ. பொ.--13
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பொழுது எர்த் மாநிலங்களுடன் -இணைக்கப்பட்டிருக்கன்றனவோ 
அந்த மாநிலங்களின் வருமானத் துண்டைச் சரிக்கட்டுவதுதான். 

தன் முடிவான பரிந்துரைகளைப் பாதிக்காதவாறு அக் குழு 
ஆரம்பக், கல்வி விரிவி.ற்காக அளிக்கப்படும் நிதியுதவிகளைப் பொது 
நிதியுதவிகளாகக் கருதியது; அல்லது ௮க் குழு ஏற்கெனவே 
இருக்கும் நிதியுதவிகளை அப்படியே தொடர்ந்து இருக்குமாறு 
செய்தது. ஆனால், 1956ஆம் ஆண்டின் மாநில மறு அமைப்புச் 
சட்டம், 1956 ஆம் ஆண்டின் பீகார், மேற்கு வங்காளம் (நிலப் 
பகுதிகள் மாற்று) சட்டத்தில் 21ஆவது பிரிவின்£ழ்ப் பிறப்பிக்கப் 
பட்ட உத்தரவு இவைகளால் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மட்டும் 

அதில் இருந்தன: ் 

அனுபந்தம் 3 
உயிர்க் காப்புறுதியைத் (1176 1ர$ய72106) தேசியமயமாக்குதல் 

உயிர்க் காப்புறுதியைத் தேசியமயமாக்குவதற்கான முதல் 
நடவடிக்கை, 1956ஆம் ஆண்டு ஐனவரி மாதம் 19 ஆம் நாளின் 
உயிர்க் காப்புறுதி (அவசர ஏற்பாடுகள்) உடனடிச் சட்டமாகும் 
[Life Insurance (Emergency Provisions) Ordinance]. @é% 
உடனடிச் சட்டத்தின்8ீழ் அரசாங்கம், இந்திய, அயல்நாட்டுக் 
காப்பாளர்களின் (18178) உயிர்க் காப்புறுதி நிர்வாகத்தை 
எடுத்துக்கொண்டது. உயிர்க் காப்புறுஇிக் கார்ப்பரேஷன் அமைக் 
கப்படவில்லை யாதலால், இவ்வாறு அரசாங்கம் எடுத்துக் 
கொள்ளுவதை மேற்பார்வை: செய்யப் பொறுப்பாளர்களை 
(0109001208) நியமித்தது. 1956 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 
உயிர்க் காப்புறுதிக் கார்ப்பரேஷன் wCergr (Life Insurance 
Corporation Bill) Garg சபாவில் கொண்டுவரப்பட்ட து; 1956ஆம் 
ஆண்டு மேமாதம் அது நிறைவேறி, 1956 ஆம் ஆண்டு ஜுலை 
மாதம் முதல் தேதி செயலுக்கு வந்தது. அஞ்சல் .௮.லுவலக 
உயிர்கீ காப்புறுதி நிதி, அரசாங்க ஊழியர்களுக்கான கட்டாய 
&யிர்க் காப்புறுதித் திட்டங்களைத் தவிர, மற்ற எல்லா வகை 
உயிர்க்காப்புறுதி அலுவல்களையும் இக் கார்ப்பரேஷன் மேற்கொள் 
கிறது; அது மூலதனக் கடன்மீட்டி வர்த்தகம் நிச்சய ஆண்டுத் 
தொகை வர்த்தகம் (கஊரமார்து certain $ம510058), இந்தியாவிலும் 
வெளிநாடுகளிலும் மறுகாப்பு வர்த்தகம் (ர2்8யலற06 1510688) 
முதலியவற்றையும் மேற்கொள்கிறது. இக் கார்ப்பரேஷனுக்கு 
ரூ. 5 கோடி..தொடக்க முதலீடாக அரசாங்கத்தினால் அளிக்கப். 
பட்டது; அது மற்ற எல்லாக் கம்பெனிகளின் சொத்துகளையும் 
கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்புகளையும் எடுத்துக்கொண்டது; 
பொதுமக்களின் நலனைப் பாதிக்கும் காரியங்களில் அரசாங்கம்
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வறிகாட்டினாலும், இக் கார்ப்பரேஷன் வியாபார அடிப்படையில் 
செயலாற்ற வேண்டுமென்பதே வியாபார நோக்கம். 

்.. உண்மையில் இக் கார்ப்பரேஷன் 1956ஆம் ஆண்டு செப் 
டம்பர் மாதம் முதல்தேதி, 8ழ்க்காணும் அமைப்புடன் தொடங் 
கப்பட்டது. 

கார்ப்பரேஷன் அலுவலகம் 
  

  
மேற்கு தெற்கு கிழக்கு மத்திய வடக்கு 
மண்டலம் மண்டலம் மண்டலம். மண்டலம் ' மண்டலம் 

(தலைமை, (தலைமை * தலைமை (தலைமை (தலைமை 

இருப்பிடம்: இருப்பிடம்: - இருப்பிடம் : இருப்பிடம் : . இருப்பிடம். 

் , பம்பாய்) சென்னை) கல்கத்தா) கான்பூர்) டெல்லீ) 

  

  

    

  

தொகுதிகள் தொகுதிகள் தொகுதிகள் தொகுதிகள் தொகுதிகள் 

  

      
களைகள் இளைகள் களைகள் கிளைகள் களைகள் 

இக் கார்ப்பரேஷனில் 2 நிர்வாக இயக்குநர்களும் ( directors ), 

2 செயற்படுத்தும் இயக்குரர்களும், 14 மற்ற இயக்குகர்களும் 

உள்ளனர். இவர்கள் யாவரும் மத்திய அரசாங்கத்தினால் 
நியமிக்கப்பட்டவர்கள். முதலீடு, கொள்கைபற்றிய எல்லாக் 

காரியங்களும் கார்ப்பரேஷனாலேயே தீர்மானிக்கப்படுகின்றன; 

முதலீடுகள் செய்வதுபற்றி, முதலீட்டுக் குழுவின் (Investment 

Committee) ஆலோசனைகளை அறிந்தபின் இீர்மர்னிக்கப்' 

படுகின்றது. ் ் 

- பங்குதாரர்களின் பழைய ஓதுக்கீடுகளின் அடிப்படையில், 

அவர்களின் 'சரியிட்டுத் தொகைகளுக்கு வழிசெய்யப்பட்டது. 

சரியீட்டுத் தொகைகளைப்பற்றி ஏற்படும் தகராறுகளைத் தீர்க்க: 

ஒரு தலைவரையும் (பெரு நீதிமன்றம், அல்லது உயர் நீதிமன்றத்தின் 

நீதிபதி அல்லது முன்னாள் நிதிபதி), மூன்று அங்கத் தினர்களையும். 

கொண்ட ஒரு நடுவர் நீதிமன்றம் (1710ய21) உள்ளது. 'இவர்கள் 

அரசாங்கத் இனால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள். 

௨. 1955ஆம் ஆண்டு, அக்டோபர் மாதம் 31ஆம் நாள், . சயிர்க் 

காப்பு  வர்த்தகத்தைச் செய்யும் கம்பெனிகள் 112 இருந்தன; 

உயிர்க்காப்பு இன்னும் மற்ற வர்த்தகங்களையும் செய்யும் கம் 

பெனிகள் 53 இருந்தன. அவைகளின் மொத்தச் சொத்துகள் 

ரூ. 30133 கோடியாகும்; இதில் 45 சதவீதம் மத்திய மாநில 

அரசாங்கப் பத்திரங்களில் இருந்தது.
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அனுபந்தம் 4 
அயல்நாட்டு மூலதனம் 

OAL. சரித்திரப். பின்னணி :; தற்போதைய இந்தியாவின் 
தொழில், வர்த்தக முன்னேற்றம் பிரிட்டிஷ் தொழிற்றுணிவின் 
விளைவாகும். பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின்€ம் ௮து அரசாங்கப் பரிவை 
யும், ஆதரவையும் முழுமையாகப் பெற்றது. : 1923ஆம் ஆண்டு 
இந்தியா காப்புக் கொள்கையைப் (1௦1163 08 11௦4௦01101) பின் 
பற்றியது; அப்பொழுது, அயல்நாட்டுத் தொழில் துணிவோர் 
சுங்கச் சுவர்கள் தங்களைக் காக்க, ஈமது காட்டில் வேரூன்றி 
விடுவார்களோ என்ற பயம் எழுந்தது. இந்த அச்சம் முழுதும் 
பொய்த்துவிடவில்லை என்பது, இந்தியாவில் பதிவு செய்யப் 
பட்டுத் தோன்றிய வரையறுக்கப்பட்ட (1மயர்£ம்) நிறுவனங்களின் 
எண்ணிக்கை அதிகமாக உயர்ந்ததிலிருந்து தெரிகிறது. அவை 
களில் பல பெயரளவிற்கு இந்திய நகிறுவனங்களாயிருக்தன. 
இகற்கு முக்கியமான உதாரணங்களாக, லீவர் சகோதரர்கள் 
(இந்தியா) வரையறுக்கப்பட்ட து /1,)லன Brothers (India) Ltd.,], 
கால்டெக்ஸ் (இந்தியா) வரையறுக்கப்பட்டது [01% (15/12) 
Lid.,], டன்லப் ரப்பர் கம்பெனி (இந்தியா) வரையறுக்கப்பட்டது 
[Dunlop Rubber Co., -(11/1௧).10.;], இம்பீரியல் இரசாயனத் 
தொழிற்சாலை (இந்தியா) வரையறுக்கப்பட்டது [Imperial 
Chemical Industries (India) Ltd.,J, QMs0wahnmos He. 
பிடலாம். பல பொருளாதாரத் தொழிற்றுணிவுகளில், உதாரண 
மாக, பாங்குகள், கப்பல் தொழில், உயிர்க்காப்பு, ரப்பர், தேயிலை, 
காப்பித் தோட்டங்கள், சணல் உற்பத்திகள் முதலியவற்றில், 
அந்நிய மூலதனத்தின் முக்யெக் கட்டுப்பாடு உள்ளது. சுதந்திரத் 
இற்கு முன் அந்நிய மூலதனத்திற்கு எதிராகக் கூறப்பட்ட குறை 
பாடுகளாவன : (1) இலாபத் தொகைகள் நிறைய வெளிநாடு 
களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. (114) அயல்காட்டு நிறு 
வனங்கள் தங்கள் நாட்டு இயக்குகர்களையே கொண்டிருக்க 
விரும்பின. (111) பொருளாதார, அரசியல் துறைகளில் இந்தியா 
விலிருக்கும் அந்நிய நாட்டு மூலதனம், இந்தியாவின் நலனுக்கு 
எதிராக வேலை செய்தது. 

இக் குறைகளை நீக்க, அந்நிய மூலதனத்தின்மீது சழ்வருவன 
போன்ற கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன : (i) அயல்நாட்டுக் 
கம்பெனிகள், ரூபாய் மூலதனத் துடன் இந்தியாவிலேயே அமைக் 
கப்பட்டு, பதிவு செய்யப்படல் வேண்டும். அப்பொழுது இந்தியர் 
களும் அதில பங்கு எடுக்கமுடியும்;ஐரோப்பிய வர்ததகர்களுக்கும் 
இந்தியாவின் தேசிய நலனுக்கு உதவ எண்ணம் வரும். (1ம்) பாங்கு 
களில் ஒரு பகுதி இந்தியர்கள் முதலீடு செய்வதற்காகவே ஓதுக்கப்
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படவேண்டும்; இப்பொழுது அந் Ratan’ தின்மீது இந்இயர் 
களின் கட்டுப்பாடு இருக்கும். (111) இயக்குகர்களில் ஒரு சதவீதம் 
இச் தியர்களாக இருக்கவேண்டும். (19) வேலை கற்கும் இந்திய 
ருக்குப் பயிற்சி அளிக்க எல்லா வசதிகளையும் கொடுக்கவேண்டும்; 

. கீழ்ப்படியாதவர்களுக்குத் தகுந்த தண்டனையும் கொடுக்க 
வேண்டும். 

அயல்காட்டு மூலதனத்தைப்பற்றி. அனுசரிக்கப்படவேண் டிய 
கொள்கை, அரசிறை வருமானக் குழுவாலும் (1921-4) (11508] 
Commission ), 1924ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட அயல்நாட்டு 
மூலதனக் குழுவாலும் (1421 Capital Committee) பரிலனை 
செய்யப்பட்டது. இவ் விரு குழுக்களும் அந்கிய மூலதனத்தின் 
மீது கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பை ஆதரித்தன. ஆயினும் அவை விரும் 
பிய கட்டுப்பாடுகள், இந்திய தேசியத் தலைவர்கள் விரும்பிய 
அளவைவிடக் குறைவாகவே இருக் தன, ஆயி னும் இக் கட்டுப் 
பாடுகள் ¢ கடினமாயிருந்தாலும் சரி, தளர்த் தீட்பட்டவையாக 
இருந்தாலும் சரி) செயற்படுத்தப்படவேயில்லை. அதற்கு மாறாக, 
1935ஆம் ஆண்டின் இம் திய அரசாங்கச் சட்டம், அந்நிய மூலதனத் 
திற்கு எதிரானது எனச் சொல்லக்கூடிய எந்த ஏற்பாட்டையும் 
செய்யமுடியாத நிலையை உருவாக்கிவிட்டது. 

2. சூதந்திரத்திற்குப் பின்: சுதந்திரத்திற்குப் பின், அயல் 
நாட்டு முதலீட்டுக்குச் சாதகமாக இந்தியக் கருத்து உருவாகத் 
தொடங்கியது. இதற்கான ,காரணங்களில் முத.ற் காரணம் அப் 
பொழுது இந்தியா அந்நிய நாட்டுப் பொருளாதார ஆதிக்கத்தி 
னின்று விடுபட்டிருந்கது. மேலும் தன் ஐந்காண்டுத்திட்டங்களை 
நிறைவேற்ற இந்தியாவிற்கு அயல்காட்டு மூலதனமும், தொழில் 
மூறை அனுபவமும் வேண்டியனவாக இருந்தன. 1948 ஆம் 
ஆண்டின் தொழிற்கொள்கைத் தீர்மானம், அந்நிய மூலதனமும், 
தொழிற்றுணிவும், ௩மது தொழில் முன்னேற்றத்தில், சிறப்பாகத் 
தொழில்முறையிலும், அறிவிலும் பங்கெடுப்பது, ௮ம் முன்னேற் 
றத்தை விரைவுபெறச் செய்யும் எனக் கூறியது. ஆயினும், 
அவ்வாறு பங்கெடுக்கும்பொழுது, அதற்கான நிபந்தனைகளை, 
நாட்டின் நலனை மனத்தில்கொண்டு மிகக் கவனமாகச் செய்தல் 
வேண்டும். தொழில் உடைமையிலும், தொழிற் கட்டுப்பாட்டி 
௮ம், பெரிய பங்கு இந்தியர்கள் கைகளிலேயே இருக்கவேண்டு 
மென்ப து ஒரு முக்கிய வி தியாகும். சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளில் 
நாட்டின் நலனைக் கருதிச் செயலாற்ற அதிகாரம் இருக்கும். 
எல்லாத் துறைகளிலும், வருங்காலத் இல் அந்நிய நிபுணர்களுக்குப் 
பதிலாக இந்திய நிபுணர்களை நியமிக்க இந்தியப் பணியாளர் 
களுக்குத் தகுந்த பயிற்டி அளிப்பது வலியுறுத் தப்படும்.
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ன் ரைவில் . ஓர்: உண்மை வெளியாயிழ் நறு, 
இந் த அறிக்கையின் கட்டுப்பாடுகள் நிறைந்த ௦ 'தானி,அயல்நாட்டு 

"மூலதனத்தை முதலீடாகப் பெறுவது எவ்வளவு கடினமான 
காரியம் என்பதை மறந்துவிட்டது. ஆகவே, 1949 ஆம் ஆண்டு 
ஏப்ரல் மாதம் 6ஆம் காள், பிரதம மந்திரி பாராளுமன் றத்தில் ins 
சண்ட உறுதிப்பாடுகளுடன் ஓர் அறிக்கையை வெளியிட்டார்? 
(1) இப்பொழுது இருக்கும் அயல்நாட்டுத் தொழில் நிறுவனங்கள் 
மீது, இந்திய நிறுவனங்கள்மீது விதிக்கப்படாத எந்தக் எட்டுப் 
பாடும் விதிக்கப்படுவதில்லை. (1) உண்மையானதோர் உற்பத்தித் 
திட்டம் வேண்டும். (iii) அவ்வாறான .முதலீடு, உள்நாட்டு 
முதலீடு குறைவுபடும் துறைகளிலும், தொழில்முறை அனுபவம் 
இடைக்காமல் இருக்கும் துறைகளிலும் வரவேண்டும். (iv) இறக்கு 
மதிகளைக் குறைப்பதன்மூலமோ, ஏற்றுமதிகளை அதிகறிப்பதன் 
மூலமோ, ௮ம் முதலீடு அயல்நாட்டு வாணிகச் செலாவணியை 
மீதப்படுத்தவேண்டும். (8) அத் தட்டம் உற்பத்தித் இறனை அதி 
கரிக்கவேண்டும். (ம) உயர்ந்த தொழில்முறை, நிர்வாகப் பதவி 
"களுக்காக, இந்திய ஊழியர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்க ஏற்பாடு 
செய்யவேண்டும். 

அடுத்த பக்கத்தில் ' வரும் - அட்டவணை, இக்இியாவிற்கு 
எவ்வளவு சிறிய அளவில் அந்திய மூலதனம் லட ee 
என்ப BS ar @@ ng)" 

முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம், வெ நீறிகரமாக நிறைவேற் ற்றப் 
பட்டதில்,அயல்காட்டு உதவி ஒரு முக்கியப் பங்கு எடுத்திருக்கிற.து. 
அமெரிக்க ஐக்கிய காடுகளின் தொழில்முறைக் கூட்டுறவு உதவித் 
BLS Ger (U.S. Technical Co-operation Assistance Scheme) 
இம் ரூ. 29 கோடி. நிதியதவியைக் கொண்டு, மலேரியாக் கட்டுப் 
பாட்டிற்கான சாதனங்கள், கு மாய்க் கிணறுகள் வெட்டுதல்," 
இருப்புப் பாதைகளின் உருள்கலங்கள், சமுதாயநல. 
முன்னேற்றத் திட்டத்திற்கான சாதனங்கள் முதலியவற்றை. 
araGerr. udt@ Ou ura@&eI@sg (International Bank) 
பெற்ற கடன் ரூ. 6:2 கோடி, பொகாரோ-கோனார் (01:80 1800௧) 
திட்டத்திற்கு வேண்டிய சாதனங்களை வாங்குவதில் உபயோக 
மாயிற்று. கனடா அரசாங்கத்தின் நிதியுதவிகள் . மயூராக்கி 

திட்டத் திற் ற்கான ¢ Mayurakshi Project) Wererg சாதனங்களை. 
வாங்குவத ற்காகவும், மற்றக் காரியங்களுக்காகவும் உபயோகப் 
படுத்தப்பட்டன. 

1 ரு, 3700௦0, “1976 ௦0. 099 foreign capital and Still stay Free’, 
(Times of India, 26 January 1956.)
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9. இந்தியாவின்: அயல்நாட்டுக் கடன்கள் : 1953ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர் மாதம், 31 ஆம் நாள், இந்தியாவின் நீண்டகால 
அயல்காட்டுக் கடன்கள் ரூ. 1,036-கோடியாக இருந்தது. இத் 
தொகையில் ரூ. 583 கோடி. அரசாங்கத் துறைக்கும், ரூ. 453 கோடி. 
தனியார் துறைக்குமாக இருந்தன. 

தனியார் துறைக் கடன்கள் இருவகை முதலீடுகளைக் கொண் 
டிருந்தன். ஒன்று 'போர்ட்ஃபோலியோ' (001147011௦) வகை. 
இதில் முதலீடு, அது கொடுக்கும் வருமானத்திற்காகச் செய்யப் 
படுகிறது; இன்னொரு வகை, “*கேர்முக' (017601) முதலீடு ஆகும். 
இதில் உடைமை உள்ளோனுக்குக் கட்டுப்பாடு, நிர்வாக அதி: 
காரங்களும் கடைக்கும். இவ்வாறான *போர்ட்ஃபோலியோ'க் 
கடன்கள் ரூ. 70 கோடியும் “நேர்முக முதலீடுகள் ரூ. 349 
கோடியும் இருந்தன. 

தனியார் துறையில் முதலீடு செய்யப்பட்ட மொத்தத் 
தொகை ரூ. 453 கோடி, சாதாரண மூப்பு (60ம் 14116) அடிப் 
படையில் நோக்கும்பொழுது வியாபாரத் துறையில் ரூ. 419 
கோடியாக இருக்கிறது. இதில் 82 சதவீதம், பிரிட்டிஷ் 
முதலீட்டைக் குறிக்கிறது (ரூ. 347 கோடி). இதில் 86 சதவீதம் 
கேர்முக முதலீடுகளாகும் (ரூ.297 கோடி). இதில் அடுத்த 
படியாகத் தரும் பெரிய முதலீட்டு காடு அமெரிக்க ஐக்கிய காடுகள் 
ஆகும். அதன் மொத்த முதலீடு ரூ. 31 கோடி. இம் முதலீட்டில் 
பெரும்பகுதி, உற்பத்த, வாணிக நிறுவனங்களில் நேர்முக 
முதலீடு ஆகும். இதில் முக்கிய அங்கம் வகிக்கும் மற்ற காடுகள் 
ஆவன ?: பாூஸ்தான், மலேயா, சிலோன், ஸ்விட்ஸர்லாந்து, 
கனடா, பர்மா முதலியன. இந் நாடுகளின் மொத்த முதலீடு ரூ. 17 
கோடி. மீதமிருக்கும் ரூ. 34 கோடி. முதலீடு வைப்புகளாக 
இருக்கும் குறுங்காலக் கடன்கள், கடன்கள் (1௦88), முன்பணம், 
கம்பெனிகளுக்கிடையேயும் கககளுக்கடையேயும் நிலுவைப் 
பாக்கிகள், செலாவணிப் பத்திரங்கள் முதலியவற்றில் இருந்தன. 

அடுத்த பக்கத்தில்வரும் அட்டவணை இரு விஷயங்களைக் 
காட்டுகிறது : (1) அயல்நாட்டு நேர்முக முதலீட்டினால் நடத்தப் 
படும் தொழில்கள் (உதாரணமாக அயல்நாட்டு நிறுவனங்களின் 
இந்தியக் களைகள் அல்லது. இந்தியக் கூட்டுப்பாங்குக் 
கம்பெனிகள் 9. (ம) போர்ட்ல்போலியோ (001140141௦) முதலீட்டு 
வாணிகம். ் 

1 Survey of India’s Foreign Liabilities and Assets (Reserve Bank of 
India, 1955) p. 39. eet serum Caryuled குறிப்பிடுகின்றன.
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Qs தியப் பொருளியல்     
3 J ண்டு பம்பாயில் இரு - எண்ணெய் சுத்தம் 

செய்யும் ஆலைகளை. றவ, -இக்திய - அரசாங்கத்தினால் இரு 
உடன்படிக்கைகள் கையெழுத்திடப்பட்ட்ன; ஒன் று, “நியூயார்க் 
ஸ்டாண்டர்டு வேகுவம் ஆயில் கம்பெனி'யுடனும் (581.0, 
Vacuum Oil Company of New York), இன்னொன்று, பர்மா ஷெல்” 
தொகுதி ஆயில் கம்பெனிகளுட னும் (Burmah. Shell Group of Oil 
மேகம்); அவைகளின் மொத்தத் திறன் முறையே 1-2 மிலியன் 
டன்னும், 2 மிலியன் டன்னுமாகும். அவைகளின் மதிப்பிடப் 
பட்ட செலவு முறையே ரூ. 17 கோடி, ரூ. 33 கோடி. ஆகும். சில 
காலத்திற்குப் பின் விசாகப்பட்டினத்தில் ஒர் எண்ணெய் சுத்தம் 
செய்யும் தொழிற்சாலையை நிறுவ, கால்டக்ஸ் (இந்தியா) 
லிமிடெட் கம்பெனியுடன் ஓர் ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப் 
பட்டது. அதனுடைய தொடக்க ஆண்டுத் Hoar (Initial Annual 
Capacity) 6,75,000 Lor Gob செய்யப்படாத எண்ணெயாகும். 
ஆகவே, இம் மூன்று எண்ணெய் சுத்தம் செய்யும் ஆலைகளின் 
மொத்தத் இறனும் 3 மிலியன் டன்னாகும். இவைகளில் மொத்த 
அந்நிய. முதலீடு ரூ. 615 கோடியாகும். 

பெருவாரி அந்நிய முதலீட்டிற்கு இன்னும் மூன்று 
௨ தாரணங்கள் கொடுக்கலாம்: (1) ரூர்க்கேலாவி qyarar (Rourkela) 
இரும்புத் & Ogn மி ற்சாலை. இது மேற்கு ஜெர்மனி நிறுவனமான 
குரூப்ஸ், 01s s (Krupps and 9௨௦௨2) நிறுவனத்தின் கூட்டுற 
வுடன் நடைபெறுகிறது. (ii) பீலாயிலுள்ள இரும்புத் 
தொழிற்சாலை. இது ரஷ்ய அரசாங்கக் கூட்டுறவுடன் நடை 
பெறுகிறது. (116) துர்காப்பூரிலுள்ள இரும்புத் ௦ தாழி DFT. 

இது ஒரு பிரிட்டிஷ் இரும்புக் கூட்டுக் கழகத்தின் ஒத்துழைப் 
புடன் நடைபெறுகிறது. 

அரசாங்கத்தின் ரீண்டகாலக் கடன்கள் அடுத் 5 USES BO 
'வருமாறு (ரூபாய் இலட்சத்தில் தரப்பட்டிருக்கிற.து. ) :1 

பன்னாட்டு நாணய நிதிக்கும் மறு அமைப்புக்கும் 
முன்னேற்றத்திற்குமான பன்னாட்டுப் பாங்குக்கும் இந்திய 
அரசாங்கம் கொடுத்திருக்கும் பத்திரங்களின் மொத்த மதிப்பு 
ரூ. 212:60 கோடி; ஓய்வுத்தொகைக் கடன் ரூ.180-96 கோடி. 
இவை இரண்டும். சேர்ந்தால், மொத்தக் கடனில் $ பாகமாகும்; 
இவைகளுக்கு வட்டி. இல்லை. ம bps கடன்கள் ஐக்கிய அமெரிக்க 
சாடுகளிலிராறும், மறு அமைப்புக்கும் முன்னேற்றத்திற்குமான 

1 Survey of India’s Foreign Liabilities and Assets (Reserve Bank 
India, 1955) p, 40.
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M4 வரி ரட் ்..... இந்தியப் பொருளியல். 

பன்னாட்டுப்  ரண்லிறாதம் வாங்யெவை' (ரூ. 11192 கோடி), 
மேலும், அயல்காடுகளின் கைகளில் இருக்கும் நமது மத்திய, 
மாரில அரசாங்கங்களின் பத்திரங்கள் ரூ. 41:48 கோடி. இங்கும் 
யூ. கே. (0, 8.) தான் மிகப் பெரிய அளவில் கடன் கொடுத் துள்ள 
காடாக இருக்கிறது. ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளும், பாடஸ்' 
தானும் முக்கியத்துவத்தில் அடுத்தபடியாக வருகின் றன. 

4. இந்தியாவின்: நீண்டகால , அயல்நாட்டுச் சொத்துகள் ; 
1953ஆம் அண்டு, டிசம்பர் மாதம் 31-ஆம் நாள், இந்தியாவின் 
நீண்டகால அயல்நாட்டுச் சொத்துகள் ரூ. 1,175 கோடியாக 
இருந்தன; இதில் ரூ. 1,112 கோடி. அரசாங்கத் துறையிலும், மீதி 
ரூ.63 கோடி தனியார் துறையிலும் இருந்தன. அரசாங்கத் 
துறையிலிருந்த முக்கிய இனங்கள் €ழ்வருமாறு : 

அரசாங்கப் பத்திரங்கள் eee CH. 347 Cary. 

பாகிஸ்தானிலிருந்தும், பர்மாவிலிருக்.தும் 
வரவேண்டிய கடன்கள் ஃஉ௫.300 கோடி. 

பன்னாட்டு காணய நிதியிலும், மறு ் 
அமைப்புக்கும் முன்னேற்ற றத் 
திற்குமான. பன்னாட்டு பாங் 

இலும் உள்ள வைப்புகளும், 
பங்களவுகளும், அவைகளுக் 
குச் செலுத்திய கட்டணங் 
களும் ரூ.229 கோடி 

அரசாங்கத் துறையல்லாத மற்றத் 
துறைகளில் கீழ்வருபவை இருந் 
தன: அரசாங்கப் பத்திரங்கள் ...ரூ. 26 கோடி 

கூட்டுப் பங்குக் கம்பெனிகளின் 
பங்குகளும், கடன் பத்திரங்களும் ... ரூ. 11 கோடி. 

நிலையான சொத்து உர... 12 கோடி. 

கடன்களும், முன்பணமும் உரு... 7கோடி 

கடன்களைப் போலவே, ஈமது நாட்டின் அயல்நாட்டுச் 
சொத்துகளில் பெரும்பகுதி யு.கே.யிலும், பாடஸ்தானிலும் 
இருக்கிறது. ஆயினும் மொத்தச் சொத்துகளில் வியாபார முதலீடு 
1 சதவீதமே இருக்கிற து என்பதைக் கவனிக்கவேண்டும். ஆனால், 
கடன்களில் 40 சதவீதம் வியாபார முதலீடாகும். 

அயல்நாட்டு நிதியின் முக்யெ மூலங்கள் நிறுவனங்களி 
லிருந்தும், அரசாங்கத்திலிருந்தும் கிடைப்பது உண்மையே;
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ஆயினும், நியாயமான, இருவருக்கும் இலாபமுூள்ள முறையில், 

அயல்நாட்டு முதலாளிகள் ஈம் நாட்டு நிறுவனங்களில். பங்கு : 
எடுத்து நிதி "உதவி அளிப்பது சாத்தியமாகும். அரசாங்கம்” 
அத்தகைய அந்றியர் .பங்கெடுப்பதன்' அவசியத்தைப்பற்றிக் 
கூறுவதோடு அதைத் தனியார் வியாபார நிறுவனங்கள் எவ்வரறு' 
ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும் என்பதைப்பற்றியும். கூறி இடையீடு 
செய்கிறது. இவ்விதமாக அரசாங்கத்தின் இடையீடு மிக ௮இக 

மாகவும், முன்னேற்றத்தைத் தடைசெய்வதாகவும்.. உள்ளது. 
எனக் குறைகள்: கூறப்படுகின்றன. இரு பக்கங்களும். திருப்தி 
கரமான முறையில் ஒரு முடிவிற்கு வர, அவைகளுக்கு அதிகச் 
சுதந்திரம். இருக்கவேண்டும். ஒரு : சராசரி இந்திய arg Saar 

தன்: நலன்களை: நன்கு. உணர்ந்தவனாவான். .அவனுக்கு அயல் 

நாட்டவருடன் பேரம் பேச இலாபம் பெற முழுத்திறமை உண்டு. 

அரசாங்கக் கட்டுப்பாட்டின் நீண்ட வழிமுறைகள் தேவையற்ற 

காலதாமதத்தை: உண்டாக்குகின்றன; அரசாங்க விதிகளின். 
இரும்புச் சட்டத்தி.ற்குள் ஈடமாடும்-அரசாங்க அலுவலர்களுக்குச் “ 

இக்கல் நிறைந்த. பேரங்கள் மே ற்கொள்ளும்பொழுது : இருக்க “ 
இவண்டிய.. நெஇழ்ச்சி: இல்லை.. அதன் விளைவாக: நாட்டின் 

நலனுக்கான அரேகத் திட்டங்கள் தோல்வி அடைந் துவிடுகின் றன: 

இப்பொழுது அயல்நாட்டுத் தனியார் முதலீட்டைத் தடை 
செய்யும் எல்லாக் கொள்கைகளையும்: வழிமுறைகளையும்... சரி 

பார்க்ச அரசாங்கம் விழைந்திருக்கறது. 

1956ஆம். ஆண்டு.. டிசம்பர் மாதம்; 6ஆம் நாள், பிரிட்டிஷ். 

'பொருளாதாரத் துறையினர், நிதியாளர் தூதுவர். குழுவின் 

அங்கத்தினரான திரு. ஜே. மக்கார்ட்ணி. அவர்கள்: (Mr. 

ர, நரீதகரரர). கோயம்புத்தூரில். பேசும்பொழுது, “அமல். 

"நாட்டு. மூலதனம். முன்னைப்போல் பெரிய இலாபத்தை எதிர் 

பார்ப்பதில்லை” எனக் குறிப்பிட்டார். நியாயமான இலாபத்தை 

எதிர்பார்க்கும் அளவுக்கு அது முன்னேறிவிட்டது. அது 

யப்படுவதெல்லாம், . “கோபமூட்டும் கட்டுப்பாடுகளுக்கும், 

“தேசயமயமாக்கும் அரசியல் கருத்துகளுக்கும்”; * தண்டனையாக 

விதிக்கப்படும் வரி'களுக்குமே. இந்த அச்சங்களையெல்லாம். 

எந்த அளவுக்கு நீக்க முடியும் என அரசாங்கம் இந்திக்க 

வேண்டும். வரி விதிப்பைப் பொறுத்தமட்டில், இந்தியாவில் 

மூதலீடு செய்யும் அயல்காட்டினருக்கு ஏற்படும். ஒரு துன்பம், 

அவர்கள் இரு நாடுகளிலும் வருமான வரி செலுத்தவேண்டும். 

என்பதாகும். அவர்கள் இந்தியாவில் உச்சவீதத்தில் வருமான 

an செலுத்துவதோடு அவர்களுடைய நாட்டிலும் செலுத்த 

வேண்டிய தாயிருக்கிறது. அண்மையில் இக் குறையைப்
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போக்கச் சில்.. ஏற்பாடுகள். செய்திருக்கின்றனர். ஜெர்மணி,. 
யு. கே... முதலிய. நர்டுகளிலிருந்து: முதலீடு செய்பவர்களுக்குச் 
Ae ஏற்பாடுகள் . உள்ளன. இவைகளின் மூலமாக, இரு: 
காடுகளின் வருமான. an வீதங்களில் உள்ள வேறுபாட்டு 
அளவிற்கு. நிவாரணம் கிடைத்துள்ள து. 

. இப்பொழுதுள்ள அரசாங்கக் கொள்கையின்€ழ்,. அயல் 
நாட்டு மூலதனம், உண்மையான உற்பத்தித் இட்டம் உள்ள 
தொழில்களில் மட்டுமே பங்கெடுக்கலாம். மேலும் இவ்வாறு 
மூலதனம் பெறுவதற்குப் பதிலாக, இயந்திரங்களை இறக்குமதி 
செய்வதை அரசாங்கம் விரும்புகிறது. இது சில சமயங்களில் 
இடுக்கண்களை உண்டாக்குகிறது. இதன் விளைவு யாதெனில், 
மூதலீடு செய்வோனுடைய தநாட்டிலிருந்தே இயந்திரங்களை 
வாங்கவேண்டும். அதே இயந்திரங்கள் ம ற்ற காடுகளில் 
மலிவாகக் கடைத்தாலும்கூட நாம் அவைகளை வாங்கமுடியாது: 
இரண்டாவதாக, அயல்காட்டிலிருந்து முதலீடு செய்வோருக்கு, 
முக்கியமாக அயல்நாட்டு நிதியளிக்கும் . நிறுவனங்களுக்கு, 
நமக்குத் தேவையான இயந்திரங்களை அளிப்பது கடினமாகும். 
ஆகவே, மற்ற அம்சங்களையெல்லாம் நாம் விரும்பும்பொழுது 
அக் காரியங்களில், இந்த நிபந்தனையை வற்புறுத்தலாகாது. ' 

-. இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் இட்டத்தின் மொத்த நிதித் 
தேவையில் 15 சதவீதம் அயல்நாட்டு மூலதனத்தின் வழியாகக் 
கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுறது. தஇட்டத்திற்கு அயல் 
காட்டு மூலதனத்தின் முக்கியத் துவம் அடிப்படையான தாகும், 
அது ஏதோ ஓர் அவசியமற்ற பகுதியன்று. முன்னேற்றத் 
திட்டத்தின் அநேகப் பகுதிகள் வெழ்றிகரமாக நிறைவேற 
அநர்கிய மூலதனம் அவூயமாகும். அதனால் கடைக்கும் அயல் 
நாட்டுச் செலாவணியும் அவசியமாகும். 1956ஆம் ஆண்டு, 
அரசாங்கம் கணிசமான அளவில் கடனுக்காக உலக பாங்கை 
நெருங்கியது. திட்டம் செயற்படுத் தப்படும்பொழு.து உண்டாகும் 
தேவைகளை நிறைவேற்றப் பல தவணைகளில் இக் கடன் உபயோக 

- மாகும். அதன்பின் உலக பாங்கின் தலைவர், நிதி அமைச்சருக்கு 
எழுதிய கடிதத்தில், இந்தியத் தொழிற் கொள்கையைப்பற்றித் 
தீம் கருத்துகளைத் தெரிவித்தார். ஆனால், இக் கருத்துகள் 
தேவையற்றவை என்றும், இடையீடு செய்பவையென்றும் இலர் 
கருதினர்." ஆகவே, நிதியுதவி அளிக்கும்பொழுது உலக பாங்கு 
கவனிக்கவேண்டிய முக்கியக் கொள்கையைப்பற்றி ஒரு குறுகிய 
விளக்கம் கூறலாம். 

1 கடைஎ அத்தியாயம் பிரிவு 44ஐ6் காண்க,
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கடன் நடவடிக்கைகளைப் பொறுத்தவரை பாங்கு உறுதி 
& ரன. வியாபார கோக்கைக் கொண்டிருக்கவேண்டும். கடன் 

ளுக்கு அனுமதி அளிக்கும்பொழுது, கடன் வாங்குபவர்கள் ' 
ஷை தீக் கொடுக்கத் தவறாது இருக்க எல்லா 'மூன்னெச்சரிக்கையும் 

டு த்துக்கொள்ள வேண்டும். உலக பாங்கு கடன் வழங்கும் 
பொழுது: நாடுகளின் அரசியல் தகுதியைவீட, பொருளாதாரத் 
தகுதிகளையே நோக்கவேண்டும். அந் நாடுகளின் தனிப்பட்ட 
கருத்துகளோ, வெளிநாட்டுக் கொள்கைகளோ, அந் நாடு 
களின். பொருளாதார அல்லது அரசியல் உறுதியைப் பாதித்தா 
லன்றி, அவைகளைக் கவனித்தலாகா. து. பின் தங்கிய நாடுகளின் 
முன்னேற்றத்தில் பாங்கு நட்புறவும், பரந்த மனப்பான்மையும் 
"சிறப்பான ஊக்கமும் ௦ ராண்டிருக்கவேண்டும். ௮ந் காடுகளை 
கேருக்கடி நிலைக்கு உட்படுத் துதலும் கூடாது. பல நாடுகளுக்கும் 

கடன் வழங்குவதை முன்னால் இருந்ததைவிட நல்ல முறையில், 
'பாரபட்சமின் .றிச் செய்வதே பாங்கின் 'செொழிக்ோகிவபக 
இருத் தல் வேண்டும். ‘ 

  

   

  

  

த வளர்ச்சி குறைந்த நாடுகளில், ௮ ந்கிய முதலீட்டுக்குரிய சூழ் 
நிலைகள், இரண்டு உலகப் போர்களின் காரணமாகப் புரட்சி 
கரமான மா ுதல்களை அடைந்துள்ளன. பத்தொன்பதாம் 
நூற்றாண்டிலும், இருபதாம் நூற்றாண்டின் முதல் பாகத்திலும் 
யுனைடெட் இங்டெம் ஒரு பெரிய கடன் கொடுக்கும் நாடாக 
இருந்தது. அதன் பேரரசு பிரிட்டிஷ் நாட்டு முதலாளிகள் 
'இழடங்கய நாடுகளின் வளனைத் தங்கள் நலனுக்காக உபயோ 

க்கச் சாதகமாயிருந்தது. சந்தர்ப்பவசமாக எப்பொழு தாவ து 

தக் இழடங்கிய காடுகளும் பயன்பெற்றன. ஆனால், இரு உலகப் 
(போர்களும் இங்கிலாந்தையும், ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளையும் 

;தவிர,. போரில் ஈடுபட்ட மற்ற நாடுகளையும் வறுமைக்குள் 

ளாக்னெ. இந் நாடுகளில் இரண்டாம் உலகப்போரின் முடிவில் 

அயல்நாட்டு முதலீட்டுக்கு ரூ மூலதனமே இல்லை. கிடைக்கும் முழு 

மூலதனமும், மறு அமைப்புக்காகத் தேவைப்பட்டது. அதே 

நேரத்தில், பின் தங்கிய "கடன் வாங்கும் நாடுகளில், அந்நிய 

மூலதனம் தங்கள் வளனையெல்லாம் கட்டுப்பாடு ௮ DD pon uF ov 

இதுவரை பயன்படுத்தி வந்ததைக் குறித்து ஓர் அரசியல் 

இளர்ச்சி தோன்றிற்று. அந்நிய மூலதனத்தின் உபயோகத்தை 

அவை உணர்ந்தாலும், ௮ம் மூலதனம், எவ்வாறு எந்த நிபந் 

தனைகளின்மேல் முதலீடு செய்யப்படுதல் வேண்டும் எனக் கூறும் 

உரிமையை விரும்பின; இதில் முதல் நோக்கம் என்னவெனில், 

தம் மக்களின் நலனும் பொருளாதார முன்னேற்றமுமாகும். 

வளர்ச்சி குறைந்த காடுகள் இவ்வாறாக, முதலீடு செய்வதற்கும்,



இந்தியப் பொருளியம்.. 

வளனை உபயோடஇப்பதற்கும் ware Pus ற்ற விதமாகக் காட்9 
யளித்தன. த ் 

தூர காடுகளிலிருக்கும் தனிப்பட்ட முதலீடு செய்வோருக்கு, 
இப்பொழுதுள்ள நிலையில் மற்ற நாடுகளில் மூதலீடு செய்வத 
லுள்ள இடுக்கண்களைச் சரியாக உணரமுூடிவதில்லை. இதை 
உலக நிறுவனங்களான மறு அமைப்புக்கும் முன்னேற்றத் ' 
திற்குமான பன்னாட்டு பாங்கு போன்றவை நன்கு செய்ய 
மூடியும். ஆனால், அத்தகைய நிறுவனங்கள், பொருளும் 
புகழும் படைத்த அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளால் ஆதிக்கம் 
செலுத்தப்படுன்றன; அந் நிறுவனங்களின் ' பொருளாதாரக் 
கொள்கைகள், அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் சார்புடைய 
அரசியல் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் எழுந்தவை என்ற 
ஐயமும் உள்ளது. இப்பொழுது பல நாடுகளிடையே கடன் 
கொடுப்பதானது, ஓர் அரசாங்கத்இிற்கும் மற்றோர் அரசாங் 
கத்.திற்குமிடையே நடைபெறும் ஒரு காரியமாக ஆூவிட்டது. 
தற்பொழுது மிக அதிகமாகக் கடன் கொடுப்பது ஐக்கிய 
அமெரிக்க நாடுகளாகும். அரியல் கருத் துகளும், இராணுவ நோக்கங்களும் இங்கு முக்கியமாக இருக்கின்றன." அமெரிக்க 
ஐக்கிய நாடுகளுடன் அரூயலில் தோழமைகொண்ட நாடு 
களுக்கும், சோவியத் ரஷ்யாவுடன் ஈட்புறவு இல்லா நாடுகளுக்கும் 
அமெரிக்கக் கஜானாவிலிருக்.து பொருளுதவிகளும் கடன்களும் 
குவிந்தவண்ணம் இருக்கின்றன. ஆனால், இந்தியாவைப் போன்ற 
சார்பற்ற, நடுநிலைமை வூக்கும் நாடுகளுக்கு அவை பெரும் 
அளவில் கிடைப்பதில்லை. அண்மையில் சோவியத் ரஷ்யா 
விற்கும், அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளுக்கும் இடையே போட்டி. 
மனப்பான்மை ஏற்பட்டுள்ள து. ஓவ்வொரு நாடும், நடுநிலைமை 
வ௫ூக்கும் நாடுகளுக்குப் பொருளுதவியையும், தொழிலுதவி 
யையும் அளிப்பதன் மூலம் அவைகளின் நல்லுறவைப்பெற முயலு 
கின்றது. இக் காரியத்தில் இவ் விரு காடுகளும் சமமாக இல்லை; 
அமெரிக்க ஐக்கிய காடுகள் இவையிரண்டி லும் வலிமை மிக்க 
தாய் இருக்கிறது. ஆகவே, இந்தியா தன் ஐந்தாண்டுத் திட்டங் 
களுக்குத் தொடர்ச்சியாக, கணிசமான அளவில் அமெரிக்க 
ஐக்கிய நாடுகளிலிருந்து உதவி எதிர்பார்க்க வாய்ப்புகள் 
உள்ளன. 

ஆயினும் இந்தியாவைப் போன்ற எளிமை மிகுந்த காடுகளுக்குச் செல்வம் மிகுந்த p48u அமெரிக்க காடுகள் செய்யும் நிதியுதவி ஓரு மக்கட் பணி என்பஇல் ஐயமில்லை: இதை மறுப்பது பண்பாடற்ற தன்மையாகும். 

31956ஆம் ஆண்டு, டிசம்பர் மாதம், கேரு-ஐச௪ன் ஹோவரீ பேச்சு களுக்குப் பின், இவ் வாய்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன; முன்னைவிட இப்பொழுது 
இரு காடுகளும் மற்றைய காட்டின் கொள்கைகளையும் கோக்குகளையும் நன்றாக 
அறிக்திருக்கன்றன.



அனுபந்தம் 

அனுபந்தம் 5: 

- மாநிலங்களின் ம று அமைப்பு 

1956ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 
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மாதம் முதல் தேதியன்று - 
செயலுக்கு வந்த மாநிலங்களின் மறுஅமைப்புச் சட்டத் தினால் 
(States Reorganisation Act) கீழ்க்கண்ட மாரிலங்கள் அமைக்கப் 

  

  

  

  

  

  

      

பட்டன : ன் 

பரப்பளவு ம 
tot Bev gi weir (௪துர மைல் | மக்கள்தொகை”: 

களில்) 

4ஏ? பிரிவு 
. 

ஆந்திரப் பிரதேசம் ‘ins 105,962 31,260,133 
அஸ்ஸாம் ன் 85,012 9,043,707 

பீகார் ல 67,164 38 779,562 
பம்பாய் wee 190,919 48,265,221 

* Gaperr ~ ve 15,035: 13,549,118 
மத்தியப் பிரதேசம் es 171,201 26,071,637 
சென்னை ஸு 50,110 29,974,936 

.. மைஞர் ae 74,347 19,401,193 
ஒரிஸ்ஸா sas 60,136 14,645,946 
பஞ்சாப் eee 47,456 16,134,890 
இராஜஸ்தான் — 132,078 15,970,774 
உத்தரப் பிரதேசம் ses 113,409 63,215,742 
மேற்கு வங்காளம் owe 33 958 26,306,602 

மொத்தம் .. 1,146,787 352,619,461 

“பி” பிரிவு உ 

ஜம்முவும் காஷ்மீரும் ரஜ 92,780 4,021,616” 

: இ? பிரிவு 
அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் ... 3,215 30,971 
டெல்லி wae 578 1,744,072 
இமாசலப் பிரதேசம் க 10,904 1,109,466 
லக்கடிவ், மினிகாய், அமிச்திவித் 

வுகள் ட 10 21,035 
மணிப்பூர் ஸ் 8,628 577,635 
பாண்டிச்சேரி, மாஹி), காரைக்கால், 

ஏனாம் முதலியன wee 196 317,259 
திரிபுரா ase 4,032 639,029 

மொத்தம் .... 27,563 4,439,467 

ஆக மொத்தம் .. 1,267,130 361,030,544 

  

2 1951ஆம் ஆண்டுப் புள்ளிவிவரங்கள். 

3. 1941ஆம். ஆண்டுப் புள்ளிவிவரங்கள் ₹ (பழங்குடி மக்கள் வாழும் 
இடங்ககைத் soir),



“10 இந்தியப் பொருளியல் 

மேற்கு வங்காளம்-பீகார் எல்லைக்கோடு, 1956ஆம் ஆண்டின் 
பீகார் மேற்கு வங்காளம் (நிலப்பரப்பை மாற்றுதல்) சட்டத்தால் 
தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

அனுபந்தம் 6 
தசாம்௪ நாணயவகை (Decimal Coinage ) 

1955ஆம் ஆண்டின் இந்திய நாணய வகைத் திருத்தச் சட்டம் 
[The Indian Coinage (Amendment) Act, 1955] semis soon 
முழையைத் தொடங்க உதவியா யிருந்தது; அதன் பின், 1957ஆம் 
ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் தேதி, தசாம்ச காணய வகையைத் 
தொடங்கும் அறிக்கையை அரசாங்கம் வெளியிட்டது. அதன் 
பின் வரும் மாற்றம் நிதானமாக ஐந்து ஆண்டுக் காலத்தில் பரவ 
லாக நிகழும். இக் காலத்தில் பழைய நாணயங்கள் ADs AD 
தாகப் புழக்கத்திலிருந்து நிறுத்தப்பட்டுப் புது நாணயங்கள் 
புழக்கத்துற்குக் கொண்டுவரப்படும். 

2௮ணா, 1 அணா,$ அணா, ஒருபைசா நாணயங்கள் :. சிறிது 
சிறிதாக மறைந்துவிடும், இவைகளுக்குத் தசாம்ச முறையில் 
சமமான மதிப்புள்ள காணயங்கள் கடையா. இவைகளுக்குப் 
பதிலாக முறையே 10, 5, 2, 1 ஈயே பைசே நாணயங்கள் வந்துள் : 
ளன. .உண்மையில், 1957ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் தேதி 
இந் நாணயங்கள் செலாவணிக்கு வந்தன. இதற்குப் பின் 
உயர்ந்த மதிப்புள்ள 25 நயே பைசே, 50 நயே பைசே, ரூபாய் 
(100 நயே பைசே) நாணயங்களையும் வெளியிட அரசாங்கம் 
தீர்மானித்துள்ளது. அதுவரை இப்பொழுதிருக்கும் கால் 
ரூபாய், அரை ரூபாய், ரூபாய் நாணயங்கள் முதலியன மதிப்பில் 
எவ்வித மாற்றமுமின் றிச் செலாவணியில் இருக்கும். 

இ ஆகவே, பல்வேறு ம இப்புள்ள காணயங்கள் £€ழ்க்கண்டவாறு 
ருக்கும் : 

1 நயா பைசா 25 நயே பைசே (4 அணாக்கள்) 
2 நயே பைசே 50 நயே பைசே (8 அணாக்கள்) 
5நயே பைசே 100 நயே பைசே (1 ரூபாய்) 

10 நயே பைசே 

1957ஆம் வருடம் ஏப்ரல் மாதம் .முதல் தேதியிலிருந்து 

சீ 

சாதாரண வியாபார நடவடிக்கைகளில் இருவகை நாணயங்களும் . 
ஓரே சமயத்தில் செலாவணியில் இருக்கும்; இக் நிலமை பழைய 
நாணயங்கள் செலாவணியிலிருந்து முழுவதும் நிறுத்தப்படும் 
வரை நீடிக்கும். ஆயினும் 1957ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் 
தேதி அரசாங்கக் கணக்குகள் புதிய முறைக்கு மாறிவிட்டன. 

இவ்வாரான தசாம்ச நாணய முறையைத் தொடங்குவது, 
எல்லா அளவைகளிலும் மெட்ரிக் முறையைப் புகுத்துவ;தன் 
முதற்படியாகும்.



கலைச்சொற்கள் 

(ஆங்கிலம்-தமிழ்) 
All India Medical Institute — 

Cash Certificates 

Central Board of Revenue _ 

Conduits — on 

Dividends 

Equity value 
Indian Agricultural 

Research Institute 

Indian Bureau of Mines ட 

Inter-State Taxation 
» Council 

Revenue-gap grants 

Tax evasion 

Transmission net work 

அகில தய DHF HUS 
கூடம் 

ரொக்க உறுதிச் ௪ட்டுகள் 

மத்திய வருமானக் குழு 

மின் கம்பிகளின் காப்புக் 
குழாய்கள் 

இலாப ஈவுகள் 
சம.மதிப்பு 

இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சிக் 
கூடம் 

இந்தியச் சுரங்கங்களின் அலு 
வலகங்கள் 

மாநிலங்களுக்கு இடைையேய 
யான வரிக் குழு mo 

வருமானத் துண்டு நிதியுதவி 
கள் 

வரித் தவிர்ப்பு 

மின்சாரத்தை ஊடனுப்பும் 
வலை 

Wheel tax — சக்கர வரி 

் (தமிழ்-ஆங்கிலம்) 

அகல். இந்திய மருத்துவக் -- All India Medical Institute 
கூடம் 

இந்தியச் சுரங்கங்களின் -- ]ரப்[தா Bureau of Mines 
அலுவலகங்கள்
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இந்திய விவசாய ஆராய்ச் 
சிக் கூடம் : 

இலாப ஈவுப் பங்குகள் 

சக்கர வரி 

சம மதிப்பு, 
மதிப்பு 

மத்திய் வருமானக் குழு 

மாரகிலங்களுக்கு இடையே 
யான வரிக் குழு - 

மின்கம்பிகளின் காப்புக் 
குழாய்கள் 

மின்சாரத்தை ஊடனுப்பும் 
. வலை 

ரொக்க உறுதிச் சிட்டுகள் 

வரித் தவிர்ப்பு 

சாதாரண 

வருமானத் துண்டு. நித. - 
யு.தவிகள் 

பொது முதலீட்டுச் கடன் 

நேர்முக கடன் ( 

இந்தியப் பொருளியல் 

 மீறுபே்தற. Agricultural Research 

Institute 

Dividends 

Wheel tax 

Equity value 

Central Board of Revenue 

Inter-State Taxation Council 

~ Conduits 

Transmission net work - 

Cash Certificates 

Tax evasion 

Revenue-gap grants 

Portfolio loan 

Direct loan
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