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1. அதிகமானெதாைக 

ம�க�ெப@�க� ந� ெசா�த இ@30�5 ஒ@ ெபHய அ8F�,தலா5�. �P 
உலக�� இ�த வ�வகார,ைத ஒ@ சில நா�க/�5 ம��ம	ல. ம@,4வ 
��ேன�ற:க� ம��� வ�வசாய உ�ப,தி,திற� அதிகH30 காரணமாக உலக 
ம�க�ெதாைக அதிகH,4 வ@கிற4. ப�ேரசி	, சீனா ம��� இ�தியா ேபா�ற 
நா�க� த:க� ம�கள1� கண�சமான அதிகH3ைப 0ற�கண�,4 அவ<கள1� 
4யர:கைள ேமS� ேமS� ேச<�கி�றன. 

இ�தியா இ3ெபாP4 1.2 ப�	லிய� வ >தமாக உ�ள4. ேமS�, இ�தியாவ�� 
ம�க�ெதாைக 1.8 ப�	லியனாக அதிகH�5� எ�� எதி<பா<�க3ப�கிற4, இ�த 
W�றாBC� ந�வ�	, ேபா4மான நடவC�ைகக� எ��க3ப�டா	. இ�ைறய 
தின� இ�தியாவ�� ம�க� ெதாைக அதிகH,4�ள4. 57 ப�	லியன<க� இ�திய 
ெச	வ,தி� 70 சதவ >த,ைத க��3ப�,4கி�றன<. இ�த ெபா@ளாதார 
சம,4வமி�ைம வ�ைம�5 வழிவ5�கிற4, இலவச ம@,4வ உதவ� 
இ	லாைம, ச[க பா4கா30 இ	லாத4 ம��� ேமாசமான வா\�ைக 
நிைலைமக�. ெசய�ைக ]BணறிA ம��� ஆ�ேடாேமஷ� ��ேன�ற:க� 
காரணமாக இ�த சி�க	க� மிகA� ��கிய,4வ� வாM�தைவ. 
ஆ�ேடாேமஷ� 69 சதவ�கித ேவைல இழ30�கைள அ8F�,4கிற4, ஏ�கனேவ 
மி	லிய� கண�கான ேவைல இழ30�க� ஏ�கனேவ ஐ.C ம��� உ�ப,தி 
4ைறகள1	 நிக\கி�றன. ேவைலவாM30 ெவ���க� ம��� உ�b< 
ச�ைதகள1	 ேபா�Cய�டாததா	 ேபா�C இ	லாததா	 E-commerce இ4வைர 
ெதாைல�4 ேபா?�ள4. 

அதிக3பCயான ம�க�ெதாைக ெதாழிலாள<கள1� இயலாைம�5 வழிவ5�கிற4, 
நா�C� க�டைம30, ம@,4வ உதவ� வசதிக� ம��� ச[கநல, தி�ட:கைள 
திறைமய�றதாக ேம�ப�,4வத�கான அைன,4 தி�ட:கைள?� 
உ@வா�5கிற4. கட�த 69 ஆB�களாக Fத�திர� அைட�ததி	 இ@�4 
சீ<தி@,த:கைள ெசய	ப�,த இ�திய அரசா:க� இதி	 அட:5�. 

ம�க�ெதாைக வள<8சிய�� வ�ைளAகேள உலக� �Pவ4� சீ�கிரமாகேவா 
அ	ல4 அத�53 ப�ற5� வ�ைரவ�	 எதி<ெகா�/� ஒ@ ப�ர8சைன. ந><3பாசன 
ந><, கழிAந>< F,திகH30, ேபா4மான மைழ, இய�ைக வள:கள1� சீ<5ைலA, 
F��8eழ	 அைம30கள1� அழிA ம��� இழ30 காரணமாக பல தாவர 
ம��� வ�ல:5 வைககைள அழி,த	, உய�@�5 ஆப,தான கா�� ம��� ந>< 
மாFபா�, உய< 5ழ�ைத ம��� 5ழ�ைத இற30 வ�கித� த>வ�ர வ�ைம 
காரணமாக பசி அதிகமாக ம�க� ெதாைகய�� வ�ைளAகளா5�. 



அதிக3பCயான ம�க�ெதாைக காரணமாக ச[க ம��� F��8eழ	 
ப�ர8சிைனக� ப�றி ஏ�கனேவ பல< அறி�தி@�கிறா<க�, ஆனா	 சில< 
ம��ேம ஆேரா�கிய,தி�5 எதிரான அத� பாதகமான வ�ைளAகைள 
அறி�தி@�கிறா<க�. ெப@�பாலான இ�திய நகர:க� ேமாசமாக மாFப���ளன 
ம��� சிறிய கா�� ெகாBC@�கிற4. இ4 ஏராளமான வா�வழி 
ேநாMக/�5� ேதா	 ெதா��க/�5� வழிவ5�கிற4. 

இ4 இ�தியாவ�� ேபாரா�ட� ம��ம	ல, ப�ேரசி	 ம��� சீனா ஆகியைவ 
அதிக ம�க�ெதாைக கண�ெக�30ட� இைண�4 ெசய	ப�கி�றன. இ�த 
சி�கைல த><�5� ெபா@�� அைன,4 உலக அர:க:க/�5� சிற�த 
த><Aகைள வழ:5� ேநர� இ4. ப�ற30 க��3பா� ம��� ப�ற க��3பா�� 
சாதன:க� அfக	 ேபா�ற நடவC�ைககைள வ�ழி30ண<A ம��� 
நைட�ைற3ப�,4வத� [ல� ம��ேம அதிக3பCயான த><ைவ த><�க 
�C?�. உலக,ைத சிற3பாக நாைள தயா< ெசMய உதAேவா�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. அச	 ம��� கB�ப�C30அச	 ம��� 04ைமகள1� 

 

இ	லாத45ைறபா�: இ�தியாவ�� நிர�தர பழ:5C பழ�க� 'ஜுகா,' 
எ�பதா5�. 
 

0தியைவகைள 0திதாக மா��வத�5 பதிலாக, த�ஷி� வ�@3ப:கைள 
ஏ�ப�,4வத�5 இ�திய<க� மிக8 சிற�தவ<க�. ந� 'ஜுகாதா'A�5 நா� ஏ� 
ப�ரபலமாக உ�ேளா� எ�பத�கான ��கிய காரண:கள1	 ஒ�றா5�. 
 

ஒ@ உலகளாவ�ய கB�ப�C30 அ�டவைண அறி�ைக பC, இ�திய<க� அச	 
ம��� வய4 அ:5 ெபாM இ4 ]�ப:கைள சா<�தி@�க �Cயா4. 
 

இ4 ம��ம	ல, இ4 �Pேநர ஆராM8சியாள<கள1ட� வ@� ேபா4 
இ�தியாவ�	 கைடசியாக ப�Cயலி	 உ�ள4. 0திய ேயாசைனக� ம��� 
ஆராM8சிகள1	 �தk� ெசM?� ேபா4, இ�தியா 2005 �த	 2014 வைர R & D 
இ	 0.82% ம��ேம ெசலவழி�க3ப�ட4 

 

. க	வ��5 வ@�ேபா4, நா� ப�ரகாசமான எBண:கைள� ெகாBC@�கலா�, 
ஆனா	 நம4 ப	கைல�கழக:க� ம��� ப�ள1க� க�ட�ற உ�க�டைம30 
ம��� கB�ப�C30 இ	ைல. உலெக:கிS� உ�ள ப�ள1க� E- 
வ53பைறக/ட� ��ேனா�கி நக<கி�றன எ�றாS�, இ�திய க	வ� 
�ைறயான4 ெப@�பா�ைம ம�க/�5 க�ப�3பத�கான பார�பHய 
வழி�ைறைய ப��ப��கிற4. 
 

நி8சயமாக, த�காலிக ஏ�பா�க� 5�கிய கால,தி�5 எ:க/�5 உதA�, 
ஆனா	 அ4 ஒ@ பா4கா3பான ம��� 'வள<�த' வ@:கால,தி	 வ@�ேபா4, 
இ�தியா ஒ@ மா�ற� அவசியமாக உ�ள4. 
 

ஒ@ சிற�த உலக வ:கிய�� அதிகாHய��பC, இ�தியா ம��� அத� 
q�டாள1க/ட� ஒ3ப��� ேபா4, ஆராM8சி ம��� அப�வ�@,தி (R & D) 
ஆகியவ�றி� அC3பைடய�	 நா� சாதகமானதாக இ@�தாS�, இ�திய 
நி�வன:கள1� ெப@�ப5தி ெகா�ைக அ	ல4 மன1த வள திற�கைள� 
கB�ப�C3பதி	 இ	ைல. 
 

"R & D இ	, இ�தியாவ�� ெமா,த உ�நா�� உ�ப,திய�	, இ�தியாவ�� ெமா,த 
உ�நா�� உ�ப,திய�	 இ�தியா எuவளA �தk� ெசMகிற4 எ�பைத ந>:க� 
கவன1,தா	, அ4 உBைமய�	 ேமாசமாக ெசMயா4" எ�� வ�	லிய� 



மாலின1ய�� தைலைம ெபா@ளாதார வ	Sன<, வள<8சி, நிதி ம��� உலக 
வ:கி. 
 

கட�த 60 ஆB�கள1	 இ�தியா உலகி�5 வழ:கிய�@�5� 'vமி�5 ந�ேவ' 
க@,4 இ	ைல எ�� இ�ஃேபாசிN, நாராயண [<,தி?ட� இ�திய ஐC 
ெதாழிலதிப< ம��� இைண நி�வன< சமxப,தி	 5றி3ப��டா<. இ4 5றி3பாக 
IT ெதாழி	 ம��� ஒ@ சிற�த ெதாழி	 �ைனேவா< ஒ@ zய� இ@�4 
வ@� ஒ@ க�ைமயான கBகாண�30 தா�. ஆனா	 நாராயண� தவ� 
இ	ைல. தரA அவர4 கB�ப�C3ைப உ�தி3ப�,4கிற4. இ�தியா அைன,4 
04ைம 5றிய{�CS� ேமாசமாக� 5ைறகிற4. 
 

04ைமகைள ஓ��வத�காக உலகி	 மிகA� வ�ேராதமான eழ	கள1	 இ�தியா 
ஒ�� உ�ள4. 
 

ஆசிய நா�C� [�றாவ4 ெபHய ெபா@ளாதார�, 56 நா�கள1� சமxப,திய 
ப�Cயலி	 54 வ4 இட,ைத3 ப�C,த4. தகவ	 ெதாழி	 ]�ப ம��� 
கB�ப�C30 அற�க�டைளய�� (ஐ.C.ஐ.எஃ3) அறி�ைக, ெதாழி	]�ப ெகா�ைக 
சி�தைன ெதா�C, உலக ெபா@ளாதார,தி	 90% ெந@�கமான நா�கைள 
உ�ளட�கி?�ள4. இ4 ஐ.C.இ.எஃ3 ேபா�ற ஒ@ அறி�ைகைய ெதா5,த �த	 
தடைவயா5�. 
 
 

"தாMலா�தி	, சீனாவ�	, இ�தியாவ�	, அ<ெஜ�}னா ம��� ர~யாவ�� 
0லனாMA அைம30க�, உலகளாவ�ய கB�ப�C30 �ைறய�லி@�4 மிகA� 
ேமாசமானைவ. அறிAசா< ெசா,4Hைம பா4கா3ப��காக பலவ >னமான 
eழ	கைள வழ:5� அேத ேவைளய�	, இ�த நா�க� வ<,தக தைடக� 
ம��� ப�ற வ�லக	கைள மிகA� வ�Hவாக பய�ப�,4கி�றன, "என அ�த 
அறி�ைக ெதHவ�,த4. 
 

இ4 உ�நா�� கB�ப�C30க/�5 சாதகமான ம��� ஒ@ தா�க,ைத 
ஏ�ப�,4� 14 காரண�கைள ஆMA ெசM4, ஆதரவான வH அைம30க� ம��� 
ஆராM8சி ம��� ேம�பா�� �தk� (R & D) ம��� மன1த [லதன� 
ேபா�றைவ. உலகளாவ�ய கB�ப�C30கள1	 எதி<மைறயான வ�ைளAகைள 
ெகாBC@�5� 13 ப�ற காரண�கைள� qட இ4 நி�ப�,4�ள4. 
 

1. வHகைள 

இ�தியா அத� தாராள R & D- ெதாட<பான வH சSைககைள அC3பைடய�	 
தரவHைசய�	 ப�Cயைல ேம	 உ�ள4. இ@3ப���, இ4 கB�ப�C30 



இ	ைல, ஏென�றா	 ஒ,4ைழ30 R & D வH� கட�க� (ப	கைல�கழக:க�, 
ேதசிய ஆMவக:க� ம��� ஆராM8சி க�ச<ேவஷியாவ�	 ஆராM8சி�5 
ஆதரA அள13பத�காக ெசலவழி�க3ப�� ெசலAக�) ம��� கB�ப�C3ப��5 
வண�கமயமா�5வத�5 ஊ�கமள1�5� ஊ�5வ�30 ேபா�ற ம�ற ப5திகள1	 
இ4 ப��த:கி?�ள4. 
 

2. மன1த [லதன� 

04ைமகள1	 இ�தியா ஏ� ப��த:கி?�ள4 எ�பத�கான ��கிய காரண�, 
ஏெனன1	 நா� �த�ைமயான ம��� இரBடா�நிைல க	வ�ய�	 ம�ற 
நா�க/ட� ஒ3ப���ேபா4 மிக8 சிற3பாக8 ெசலவழி�கிற4. இ�திய 
அரசா:க� �த�ைமயான ம��� இரBடா� நிைல க	வ�ய�	 ஒ@ 
மாணவ@�5 $ 1,248 (� 84,978), வ�ய�நா�, இ�ேதாேனசியா அ	ல4 ெப@ைவ 
வ�ட 5ைறவாக ெசலவழி�கிற4. 
 

இ@3ப���, உய<ம�ட ப	கைல�கழக:க/ட� qCய நா�க/�5 இ�தியா 
வ�தா	 இ�தியா எ:5� ந�வ�	 உ�ள4. 25 நா�கள1	 இ�தியா, 
அ<ெஜ�Cனா, ப�ேரசி	, ேபால�4, ெக�யா ேபா�ற நா�கள1	 ��னண�ய�	 
உ�ள4. உலகி� சிற�த 800 ப	கைல�கழக:கள1	 17 நி�வன:க/�, 
நி�வன:க/� ெபயHட3படாதைவ. 
 

இ@3ப���, நா�C	 ஆMவாள<கள1� எBண��ைகயான4 100,000 ம�க/�5 15 
மட:5 அதிகH,4�ள4, இ�த ப�Hவ�	 கீ\ ஐ�4 இட:கள1	 இ�தியாைவ 
ைவ,4�ள4. ேம�qற3ப�ட 0�ள1வ�வர:க/�கான ெமா,த மதி3ப{�C�கீ\, 
இ�தியாவ�	, ஆ� நா�கள1	, இ�தியாவ�	, ஒ@ க	வ� ஆவண�, அ�,த 
க	வ�யாBட	 ஆராM8சி [ல�, 1,000 5Cம�க/�5 வழ:க3ப�கிற4. 
 

 

ஏ� இ�தியா, அத� ெபHய ம�க�ெதாைக3 ப�Hவ�ன@ட� qட கBணாC 
உ8சவைர?� உைட�க �Cயவ�	ைல? ேமS� 5றி3பாக, எ�த ச[க-கலா8சார 
தைடக� நம4 நா�C	 04ைமகைள த��கி�றன? 

 

கீேழ உ�ள ஐ�4 ��கிய ச[க-கலா8சார ஒ3ப{�க�, நம�5 உBைமயான 
பதி	கைள ெகா��கலா�:பதிலள130 

 

A. ச�பள மா��ெதாழி	 ம��� ெதாழி	�ைனேவா< 

 

, நம4 Fத�திர,தி�53 ப��திய ெபா@ளாதார ெகா�ைகய�	 ேசாசலிச க@,4 
ேவ�பா� தன1யா< நி�வன:கள1� மx4 ச�ேதக� ேதா��கிற4. ெபHய 



வா\வாதார வ�வசாய ம�க�ெதாைக, 5ைற�த �ைறயான க	வ� நிைலக� 
ம��� 5ைற�த எBண��ைகய�லான அரசா:க ேவைலக� ஆகியவ�றி� 
சவாலாக இைத8 ேச<�கA�. 5ைற�த �தk�, ேவகமான பண3 பாMA, 
04ைம அபாய:க� ம��� 5ைறவான அரசா:க சா<0ைடயைவ - 
ெபா@�கள1� வண�க�, பP4 கைடக� ம��� சி	லைற வ��பைன ஆகியைவ 
'வண�க,தி�கான ஒ@ பசி?ட� எவ@�5� ப�ரதானமாக மாறிவ��டன. இ4, 
உBைமயான ச�பள,தி	, 'ஊதிய�-மா�� வ<,தக:க�' எ�� இ@�த4, இ4 
வ�ள�பரதாரH� வா\�ைக �ைறைய பராமH3பத�காக பண30ழ�க,ைத 
உ@வா�5வைத ேநா�கமாக� ெகாBC@�த4. வண�க,தி� இலாப� �த	 
மி	லிய��5� அதிகமாேனா< வ >� அ	ல4 கா< வா:5வத�5 ெச�றன<. 
அ�,த�,த மி	லிய�க� இரBடாவ4 வ >� ம��� காH	 ]ைழ�தன. 
 

இ@3ப���, 04ைமயான நி�வன:க/�5 வண�க,தி	 வ@வாM மxB�� 
�தk� ேதைவ3ப�கிற4. இ�தியாவ�� சி�கலான அரசா:க� ெகா�ைகக� 
ம��� அதிகார,4வ சவா	க� உ�ப,தி�5, த�ள1 எ��க3ப�டவ<க�, 
சி�தைனக/�5 பதிலாக, ஒ@ ஆ�ற	மி�க ஆவ��5 பதிலாக 'சாM பாண�' 
(லJச�) ேதைவ. ெப@�பாலான ம�க� ைகவ��டன<. வ�யாபார,தி� ெபயH	 
ச�பள,ைத ேபா�ற பண3 பாM8சைல� ெகாBC@3ப4 மகி\8சியாக இ@�த4. 
உBைமயான ெதாழி	�ைனA காணாம	 ேபான4. இ��, நா� வண�க மதி30 
ச:கிலி, ப�.ப{.ஓ ம��� ெம�ெபா@� ேசைவகள1� கீ\ இ�திய�	 ெதாட<கிற4. 
 

ப� ப��மிய� ெசS,4பவ<கள1� எதிராகபா<ெகய�� ேவ�ைட�கார<க� 

 

இ�திய ]க<ேவா< அf5�ைற '5ைற�த வ�ைலய�	 அதிக�' ேதா�றமாக 
'உBைமயான மதி30' மதி3ப{� ெசMய எ:க� மிகA� 0க\ெப�ற திற� வ�ட 
தன1நப< வ@மான� 5ைற�த இ��� உ�ள4. ேபர� ேவ�ைடயாவ4 
�தலாள1,4வ,தி� ஆதாய:கைள ��ைவ3பத�5� அ	ல4 ேதைவ-
வ�நிேயாக� க@,4�கைள வ�ள�5வத�5� ஒ@ ந	ல வழியாக இ@�கலா�, 
ஆனா	 அ4 04ைம�கான ஒ@ வைளA. கB�ப�C30 ந>Bட கால 
�தk�கைள ேகா@கிற4 ம��� நிைலயானதாக இ@�க ேவB��, இ4 
ப��மிய� ஊ�5வ��க ம��� ெசS,4வத�கான ச�ைதய�� திறைன3 
ெபா�,த4. அ�த ேம�ப�,த3ப�ட இ�ெட	 சி3 அ	ல4 ஐேபா� �5 
ச�ைத�5 பண� ெசS,த, தயாராக இ	ைல எ�றா	, [H� ச�டமான4 
உBைமயாக இ@�க �Cயா4. 
 

இ�தியாவ�	 ச�ைதக� '5ைறவாக இ@3பத�கான' ஒ@ பாதி3ைப� 
ெகாB��ளன, எனேவ 0திய ெதாழி	]�ப:கள1	 �தk� ெசMவத�5 ஒ@ 



சி� வ�யாபார,தி�5 ஊ�5வ�3பேதா� ம��3ப�,த3ப�கிற4. ெதாழி	 
�ைனேவா< ப�ரமி�கள1� ேம	, அதாவ4 ெபHய ெப@நி�வன:க�, 
04ைமகள1� பலவ >னமான கலா8சார�, MSME க/�5 எ�த ��மாதிH?� 
இ	ைல. இ�த ெபHய நி�வன:க� ஒேர மாதிHயான ச�ைதைய 
எதி<ெகாBடன - ேபர� ேவ�ைட�கார<க� - இத� வ�ைளவாக சிறிய 
ச3ைளய<க� q�� தயாH30 தயாH30க/�5 பதிலாக 5ைற�த 
வ�ள1�0க/ட� ப�ழிய3ப�டன<. ேம�ப�ட ெசய	திற� எ�ற ெபா@ைள3 
பய�ப�,தி 04ைம ப�றிய 5ைற�த ெசலைவ அவ<க� ஊ�க3ப�,தின<. 
இ�� ெப@�பாலான உ�ப,தி, 4ைறகள1	, 5றி3பாக இ�திய வாகன 
வ�நிேயாக ச:கிலிகள1	 இ4 உBைம. 
 

C. பா4கா3பான வ >ர<க� ம��� ஆப,4�கார<க/�5 எதிராக 

ச[க பா4கா30, ஏைழ கா3ப{�� ஊ�@வ	, ம��� மைழ�கால,ைத சா<�ேத 
இ@�5� அC3பைட வ�வசாய வ�ைளெபா@�க� இ	லாததா	 5��ப,தி�கான 
ேபா@�கான அC3பைட இ��� அC3பைட, ேதைவகைள உ@வா�கிய4 
அ	ல. கB�ப�C30 பைட3பா�ற	 ேகா@கிற4. பைட3பா�ற	 ஒ@ பாைதைய 
ெதாட<�4 ஆப,தான4. அC3பைடக� இ�த ேபா< �கி�க�qCய பாைதக� 
ம��� அறிய3ப�ட இ@�4 வ�லக	 ஊ�க� எ�� ஒ@ q�� கலா8சார� 
ஒ@ ���Hைம வழிவ5�கிற4. ம��� அ8F உைட,4 �ய�சி 
ெசMதவ<க/�5 (ம��� ேதா	வ�) "ந�5 �ய�சி" ப��னா	 ஒ@ ேப� 
ெபறவ�	ைல. அவ<க� பதிலாக பல பதி30க� கிைட,த4 "நா� ெசா�ேன�!" 
எனேவ நா� ஒ@ 'பா4கா3பான வ�ைளயாC ச�தாய,ைத உ@வா�கிய4 - 
வழ�கமான க	வ� பாைதக�, வழ�கமான ேவைலக� ம��� வழ�கமான 
ெதாழி	க�. ஆப,4 எ��5� ஒ@ தைட! இ4 இ@ வ<,தக,தி�5� 
தன1நப<க/�5� உ�ள4. இ4 ப�ள1கள1	 இ@�4 ெதாட:5கிற4 ம��� 
அத� ப�ற5 ெதாட<கிற4. 
 

D. நிதி வழ:5பவ<க/�5 எதிராக பண� கட� வழ:5பவ<க� 

 

�ைறசாரா நிதிய�ய	 ப�Hவ�	 SME கட� மாதிHக� வ�Bேட�, இலாப ம��� 
மிக ��கியமாக, இைண3 பா4கா30�5 அதிக ��கிய,4வ� அள1�கி�றன. 
0,திசாலி,தனமான சி�தைனைய?� 04ைம3ப�,த�qCய திறைமைய?� 
வழ:5வத�5 ��கிய,4வ� இ	ைல. இ�த மனநிைல?ட�, வ:கிக/�5 
கCனமாக இ@3ப4 ந	ல4 ம��� அறிவா<�த ெசா,4 (ஐப�) ேபா�ற 
இ@30நிைல தா�க:கைள மதி3ப{� ெசMவ4 அ	ல4 மதி3ப��வ4. 
நிதியள13பவ<க� ப	வைக3 ப��ைச�5 �க� ெகா�,4, 'வழ�கமான வழிைய 
ப��ப��கிறா<க�' எ�� ஊ�க3ப�,தின<. கி��ஃப{	� தி�ட,தி�5 இைண 



இ	லாம	 எ�தெவா@ சிறிய நி�வன�� ேபா4மான நிதிய�ய	 ஆதரைவ� 
கBடறிவ4 கCன�. இைணய�ற நிதி அைம30 பணமதி3ப{�டாள<க/�5 
ம��ம	லாம	, "பண� என�5� கா��" எ�� ெசா	S� ��ேப, ந>:க� 
ெசS,த ேவBCய வ�C, ��கியமாக, அதிகமான ெதாைகைய வ�ட ெபHயதாக 
வள<�த4. ேதவைத �தk�டாள<க� ம��� VC �க� வ@ைக?ட�, 
[லதன,தி� அfக	 கட�த சில ஆB�கள1	 5றி3பாக 0திய வய4 
ெதாழி	]�ப� ம��� ஐC-ெசயலா�க3ப�ட ெதாட�க:க/�கான 
உ@வாகி?�ள4. சிறிய உ�ப,தி ெதாழி	க/�5, நிைலைம இ��� qட 
ேவ� இ	ைல. 
 

ஈ பாசா:5,தன�ஜனநாயக� 

 

இ�திய 5�றவ�ய	 நைட�ைற ச�ட� ப�HA 377 அவர4 அBைமய 
க@,4ைரய�	எதிராக,நாடா/ம�ற உ�3ப�ன< சசி த�< இ�தியா மிக3ெபHய 
ஜனநாயக ம��� ெபHய ேபாலி,தன� இரBைட?� ெகாBடவ<களாக 
இ@3பா<க� தன4 த�ைதைய ெதாட<�4 ேம�ேகா�. இ4 கச3பான4, ஆனா	 
ேமாசமான கB�ப�C3ப�	 எ:க� வழ�5�5 ஒ@ கச3பான உBைம ம��� 
ெபா@,தமான 5றி30 உ�ள4. ஒ@ க�ட,தி	, பரத>ைஷ (உ�நா��) 
ஊ�5வ��5� ேபாலி�காரணமாக வ�,யா (ெவள1?றA) நி�வன:கள1� 
ெவள1ேய�ற,ைத நா:க� உ�தி3ப�,திேனா�, ஆனா	 இற�5மதி 
ெசMய3ப�ட ேகெஜ�க� ம��� இற�5மதி ெசMய3ப�ட அழ5 சாதன:கைள 
ெதாட<�4 ைகயாBேடா�. [லதன��, ெதாழி	]�ப�� ேதைவய�	ைல, 
ஆனா	 FDI ஐ வ�ம<சி,ேதா�. 
 

வா�ட<5ல< வ�வாத:க� அC�கC சி:க3v�ைட F,தமாக ைவ,தி@3பதாக 
ேம�ேகா� கா�Cன. ஆனா	 நா:க� வசதிய��ேபா4 53ைப, சாைலேயார 
அ	ல4 சாைல நதிகைள, L�கி எறி�ேதா�. இ�திய வ<,தக<க� 
உBைமைய3 ப�றி ேபசின<, ஆனா	 அவ<கள4 தர�5ைறவான ெபா@�க� 
அரசா:க உ,தரவ�� ேபH	 ஏ��� ெகா�ள3ப�ட வைர, இ�த அைம30 
�ைறைய கி�N ெசMவத�5 சHயா இ@�த4. ெவள1ய�	 இ@�4 சிற�த 
ெதாழி	]�ப,திலி@�4 பா4கா30வாத� ஒ@ ப�ற30Hைம ேபால ேதா�றிய4. 
அவ<க� ஊழலி� Fைம�5 எதிராக இ@�தன<, ஆனா	 வHவ�தி30�கான நிதி 
அறி�ைககள1� 'டா�C:' மனசா�சி�5 எ�த FைமயாகA� ேதா�றவ�	ைல! 
ப��ன<, 'ச�டv<வமான' வண�க:கள1� �4ெகS�ப�	 சி�கனம�ற தவ�க� 
இ@�தன, அைவ திறைமய�ற ச�ட:க� ம��� ந>தி,4ைற ெசய	�ைறகைள 
பய�ப�,தின. 
 



�ைறைம இ@�தாS�qட, MSME க� qட 5�ற� சா�Cன. ஊழ	 
அதிகாHகள1� நியாயம�ற ேகாH�ைகக/�5 எதிராக, அHதாகேவ ஒ@ வH 
அ	ல4 இற�5மதிைய எதி<,43 ேபாரா�வ4 ம��ேம அவ<க� q�டாக 
ெசய	ப�டதாக ெதHகிற4. ஏராளமான ெதாழி�4ைற ச:க:க� 
ேம�ெகாB��ள எ�தெவா@ Fய-ஒP:5�ைற?� இ	ைல. ஜனநாயக,தி� 
அழ5 ெபா�30 q��வாத,தி	 உ�ள4. ஊழ	 வ��பைன வH மதி3ப{�டாள< 
அ	ல4 மாF க��3பா�� வாHய அதிகாHகள1� அ8F�,தS�5 ேகாH�ைக 
வ��3பதி	 ஒ@ ெதாழி�4ைற ப5திய�	 உ�ள அைன,4 MSME க/� �CA 
ெசMயாவ��டா	 க�பைன ெசM4 பா@:க�! பாசா:5,தன,தி� அழ5 அைர 
உBைமக� ம��� வசதிக/ட� உ�ள4. இ4 ஒ@ வசதியான ஏ�பாடாக 
இ@�த4, அ�த நிைலைமைய ஊ�5வ�,த4 ம��� ந>�C3பத� [ல� 
04ைம3ப�,த ேவBCய ேதைவைய ந>�கிய4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. பா4கா30 ம��� ஆ?த:கைள3 ெபா�,தவைர - 
அெமH�க, ஐேரா3பா, ர~யா ஆ?த:கைள வா:5வத�5 
ப�Cப�கி�றன 

  

2018 ப�3ரவHய�	, இ�தியா அைமதியாக ஒ@ ைம	க	ைல கட�4வ��ட4. 
அத� வ@டா�திர ப�ெஜ�C� ெவள1ய{� $ 62 ப�	லியன1	 பா4கா30 
ெசலவ�ன�, அத� ��னா� காலன1,4வ மாNட< ப�H�டன1� கட�த 
கால,ைத கட�4வ��ட4 எ�� கா�Cய4. அெமH�கா, சீனா, ச�தி அேரப�யா 
ம��� ர~யா ஆகியைவ ம��ேம த:க� வ >ர<கைள அதிக வ�ைல�5 
வ��கி�றன. ஏற�5ைறய ஒ@ தசா3த,தி�5 இ�தியா ஆ?த:கைள உலகி� 
மிக3ெபHய இற�5மதியாளராகA� ெகாB��ள4. F�F�3பான மன1த ஆ�ற	 
ம��� க3ப	க� ம��� வ�மான:கள1� எBண��ைக ஆகியவ�றி� 
அC3பைடய�	, அத� ஆ?த3பைட ஏ�கனேவ உலகி� �த	 ஐ�4 இட:கள1	 
உ�ள4. 

பலவ >ன� சில இ�திய பைடக� அளA இ	ைல, ஆனா	 அவ<கள1� வCவ,ைத 
காரணமாக இ@�கலா�. பல நி0ண,4வ அறி�ைகக� இ@�த ேபாதி��, 
உ�நா�C� ம,திய ம��� ப�ரா�திய க�டைளகைள, அத� இராfவ�, 
கட�பைட ம��� வ�மான3பைட ஆகிய இரBைட?� ஒ�றிைண3பத�காக 
உ�நா�� இராfவ பH�4ைரக/� 5Pவ�� கB�ப�C30� க�ைமயான 
Fயாத>னமான க�டைம30கைள� ெகாBC@�தன. சீனா தன4 ெசய	பா�� 
ச�திகைள ஐ�4 பர�த ப�ரா�திய க�டைளகளாக வHைச3ப�,தி?�ள4ட�, 17 
தன1,தன1 ஒ�ைற ேசைவ உ�b< க�டைளகைள இ�தியா ெகாB��ள4. 

இத�கிைடய�	, ெகா��த	 ம��� பதவ� உய<A ேபா�ற ��கியமான 
ேக�வ�க/�கான கா�சிகைள அைழ�5� பா4கா30 ம�திH, ெதாழி�4ைற 
அறிைவ ம��ம	ல, ��னா� இராfவ ேசைவயாள<கைள?�, சீ@ைடய�	 
உ�ள ம�க/�5 மிகA� பHAண<ைவ?� ெகாBட ெதாழி	 அதிகாH?�qட 
ம��� அரசிய	 நியமன:க� [ல� பண�யா�ற3ப�கிறா<.  

 

ஆ?த:க� ம��� இராfவ,தி	 ப�	லிய� கண�கான டால<கைள இ�தியா 
ெசலவழி�ைகய�	, கழி3பைறக�, கழிAக�, கழிAந>< F,திகH30 நிைலய:க�, 
க	வ�, ந>< தி�ட:க�, சாைலக�, ம�க�ெதாைக ேபா�றைவ ேபா�ற 
உ�க�டைம30 ேதைவகள1லி@�4 நிதிய:க� எ��க3ப�C@�கி�றன 

 

. Saddest ப�ர8சிைன எ�ப4 ஒuெவா@ ஆ?த உ�ப,தி உலகி	 உ�ள நா� 
இ�தியாவ��5 ஆ?த:கைள வழ:க வ�@�0கிற4, இ�தியாைவ3 ேபா�ற4 



அ	ல, அ4 ��றிS� இலாபேநா�க:க/�கான4, அவ<க� எ	ேலா@� 
"ேபாைர வண�க,தி�5 ந	ல4", 5றி3பாக அெமH�கா, ர~யா, ப�H�ட�, 
ஐேரா3ப�ய நா�க�.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



4. கழி3பைறக� 

இ�த ேகாைடய�	 இ�தியாவ�	 மிகA� ப�ரபலமான திைர3பட� ஒ@ கழி3பைற. 
இ4 கி�ட,த�ட ஒ@ வ�வாகர,4 ஏ�ப�கிற4. இ4 ஒ@ த�ைத தன4 வய4 
மகைன அைறகிற4. இ4 ஒ@ கிராம,ைத பாதியாக ப�H�கிற4. ஆனா	, 
இ�திய�	, அ4 ஒ@ காத	 ப�றி தா�. 

இ�தியாவ�� மிகA� க�ைமயான ெபா4 Fகாதார கவன130கள1	 ஒ�றான 
"ேடாலி�, லu NேடாH" எ�ற பட,தி� சின1மாA�5 ஒ@ கதாபா,திர,ைத 
வ�டA�. இ�த நா�கள1	 இ�தியாவ�	 ஒ@ ெபHய ப�ர8சிைனயா5� 
கழி3பைறக�:ேபா4மானதாக இ	ைலநா�C� 1.3 ப�	லிய� ம�க/�5, ேதசிய 
அரசா:க� ேதசிய வரலா�றி	 மிக3ெபHய கழி3பைற க�CெயP30 
ப�ர8சார,தி	 ஈ�ப�கி�ற4. 

இ�தியாவ�� ப�ரதம ம�திH, நேர�திர ேமாC, எ,தைன இ�திய<க� இ��� 
திற�த நிைலய�	 த:கைள வ��வ�,4�ளன< எ�பதி	 ச�ேதகமி	ைல, 100 
மி	லிய� 0திய கழி3பைறகைள� க�CெயP3ப உ�திெமாழி அள1,தி@�கிற4. 

நா� �Pவ4�, 0திய கழி3பைறக� வைர ெச	கி�றன, சில ேநர:கள1	 மிக 
ேவகமாக அைவ எ4A� இைண�க3படவ�	ைல, கழி3பைறகைள எ:5� காண 
�Cயா4, அைவ பற�க� qCயைவயா5�, கி�ட,த�ட யா@� அவ�ைற3 
பய�ப�,4வதி	ைல. 
அ@கிS�ள கழி3பைற கB�ப�C�க எ3பC ம�க� ெசா	கிற4 எ�� ஒ@ 
0திய ெமாைப	 ேபா� பய�பா� qட இ	ைல. "இய�ைக அைழ30க� 
எ3ேபா4," எ�ற வ�ள�பர பலைககைள "உ:க� ஃேபாைன3 பய�ப�,4:க�!" 
எ�� q�கிறா<. இ4 ேமாச�, ம�க� ெச	ேபா�கைள� ெகாBC@�கிறா<க�, 
ஆனா	 கழி3பைற�5 எ�த அfகS� இ	ைல. 

வசதிக� இ	லாைம எ�ப4 ெபா4 Fகாதார,தி� ஒ@ வ�ஷயேம அ	ல, பட� 
ெதள1வாக இ@3பதா	, பா4கா30, ெபBகள1� உHைமக� ம��� மன1த 
ெகௗரவ,தி� ப�ர8சிைனக� ஆகியவ�ைற, ெதாட<கிற4. 

?ன1ெச3ப�� q��3பC, Fமா< 564 மி	லிய� இ�திய<க�, கி�ட,த�ட பாதி 
ம�க�, இ��� திற�த - 4ைறக�, கா�க�, 5ைகக/�5 அ@கி	, 
ெந�Jசாைலக� ம��� கட�கைரேயார:கள1	 உ�ள கழிAக�. 
 

கிராம30ற ெபBக� சிலேநர:கள1	 த:கைள, தா:கேள எதி<,4 நி�கிறா<க�, 
பாலிய	 தா�5த	களா	 தா:க� ெவள1ய�	 இ@�4 ெவள1ேய�ைகய�	, 
அவ<க� சிறிய 5P�களாக, வ�CயS�5 ��பாக, பா4கா3ப��காக 
ெச	கிறா<க�. "இ4 ஒ@ உBைமயான ப�ர8சைனயா5�," எ�� ெபBகள1� 



உHைம வழ�கறிஞரான ஜ�ம�C ச:வா� ெதHவ�,தா<. "பல ெபBக�, 
5றி3பாக நிலம�ற ெபBக�, அவ<க� ெவள1ேய 5ள1யலைறய�	 ெச	S� 
ேபா4 நிைறய வ��ைறகைள எதி<ெகா�கிறா<க�." 
 

இ�தியாவ�� 1.2 ப�	லிய��5� அதிகமான ம�கள1	 கி�ட,த�ட பாதி 
வ >�கள1	 கழி3பைற இ	ைல எ�� யாராவ4 உBைமய�	 
ஆ8சHய3ப�கிறா<களா? உBைமய�	 இ	ைல. இ�திய மன1தவள ேம�பா�� 
அறி�ைக சிறி4 காலமாக இைத3 ப�றி q�கிற4. வ >�கள1	 [�றி	 இரB� 
ப5தி கழி3பைறக� இ	லாத கிராம:கள1	 ேமாசமாக உ�ள4. திற�த 
ெவள18ெசழி30 உறிJச3ப��, ஆய�ரமாய�ர� வள<8சி இல�5கைள அைடவதி	 
��கிய ப:கா��கிற4, இதி	 அC3பைட, LMைம�கான அfக	 
இ	லாமேல பாதி�5� ம�க�ெதாைகைய பாதி�5�. 
 

கழி3பைறக� இ	லாைம ம��� ஒ@ ச[க,தி	 ஒ@ கலா8சார ப�ர8சைன�5 
���Hைம உ�ளதா? ச�தாய ஒ��5�ைறைய பழ�கவழ�க,ைத 
நிர�தரமா�5வ4, 5ைற�த சாதி மய� மய�கமைடபவ<க� ம��� 
4யர:கைள� ெகாBC@3பத� [ல� நி�ப��க3ப�டதா? 

 

இ�தியாவ�� ந>C,த அவமான�, கலா8சார �திய�	 ெதள1வாக 
ேவ��றி?�ள4. Fத�திர,தி�53 ப�� அைர W�றாB��5� ேமலாக, அேநக 
இ�திய<க� த:கைள, திற�த ம��� 53ைப, ெதா�Cய�	 இ@�4 
வ��வ�,4�ெகாBC@�கிறா<க�, ஆனா	 த:க� வ >�கைள கள:கமி	லாம	 
F,தமாக ைவ,தி@�கிறா<க�. ஆமா�, மாநில Fகாதார வசதிகைள ந>�C�க 
தவறிவ��ட4, ஆனா	 ம�க� 5�ற� சா�ட ேவB��. 
 

5<கான1� 0றநக<3ப5திய�	, பC,த, வள<�4வ@� ெமாைப	, பண�கார 
அBைட�கார<க� த:க� நாMகைள ெவள1ய�	 இ@�4 ெவள1ேய��வத�காக 
த:க� பண�யாள<கைள ெவள1ேய அ�3ப�ன< ம��� 5ழ3ப,ைத அக�ற 
ம�,4வ��டன<. அவ<கள1� காBேடாமின1ய� F,தமாக இ@�5� வைர, அ4 
சHயான4. அரசா:கமான4 எ	லா த>ைமகள1� ேவைலய�S� உ�ள4 எ�� 
ந�0� அேத ம�க�தா�. 
 

கழி3பைறகள1� ப�றா�5ைற F��லா பயண�கைள எதி<மைறயாக பாதி�5�, 
F��லா பயண�க� நா�C�டாக பயண��5�ேபா4, எ�தவ�த கழி3பைறைய?� 
காண �Cயா4 அ	ல4 கழி3பைறக� தவறான அ�பவ,ைத?� ேமாசமான 
அ�பவ,ைத?� வ���வ��கி�றன. 
 



ம�ற நா�கள1	 கழி3பைறக�, கழி3பைறக�, Fகாதார வசதி ம��� 
கழி3பைறகைள F,த� ெசMவ4 எ3பC எ�பைத3 ப�றி� க��� ெகா�வத�5 
நா� க�க ேவB��. நா�C	 ��ேன�ற� நா� கழி3பைற ம��� கழிAந>< 
ப�ர8சிைன 0ற�கண��க fi த��க ேவB��. 
 

ம�ெறா@ ெபHய கவன1�க3படாத ப�ர8சைன F��லா3பயண�க/�5 கழி3பைற 
வசதி?�, எ�த நகர��, நகர�� அ	ல4 F��லா பயண�கைள ஈ<�5� ஒ@ 
கழிவைற ம��� ஒ@ கழி3பைற கB�ப�C�க ஒ@ கனA ம��� மிகA� 
LMைமயான Fகாதார வசதி, எனேவ ெப@�பாலான F��லா பயண�க� 
அவ<க� ஒ@ தி@�ப தி@�ப வைர ந><3ைப க��3பா�C	 ப:ேக�க ேவB�� 
வ��தி. 
 
 

*** ஒ@ 0திய க�டட,ைத க��� ேபா4, கழி3பைற ம��� கழிவைறகைள 
F,த� ெசMவத�5, LMைமயான இ@�கA� (வN4 நைட�ைறகள1� பC) 
தன13ப�,தA� தி�டமி�:க�.காரண:க/�காகA�, 5ள1ய	 கால,தி�5 
��ேப 5ள1�காம	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5. கழிAந>< F,திகH30 நிைலய� 

 

ஒ@ நா/�5 1.7 மி	லிய� ட� கழிA3ெபா@�கைள ஒ@ நாேள 
உ@வா�5கிற4, நா�CS�ள கழிA ந>�க� ப�றிய 0வ� ப,திHைகய�� 
சமxப,திய கவ< கைதைய டA� z 0வ< ப,திHைகய�� "நக<30ற ஷி�" பC. 
தி	லி சா<�த அறிவ�ய	 ம��� F��8eழ	 ைமய� (சி.எN.இ.) நட,திய 
ஆMவ�� அC3பைடய�	, ெசMதி,தா� அறி�ைகயான4, பா4கா3பான கழிA 
ேமலாBைம வ�ஷய,தி	 இ�தியா எuவா� 0�ள1வ�பர,ைத 
இழ�கிறெத�பைத கா��கிற4, ெப@�பாலான நகர:கள1	 கழிAகைள 
எuவா� ெவள13ப�,4வ4 அ	ல4 அைத நட,4:க�. நில,தC ந>H	 78 
சதவ >த,தின< சிகி8ைச அள1�க3படாத நிைலய�	, ஆ�க�, நில,தC ந>< அ	ல4 
ஏHகள1	 அக�ற3ப�வதாக உ,திேயாகv<வ 0�ள1வ�வர:க� கா��கி�றன. 
 

இ�தியாவ�� அரசா:க,தி� ஊ�கமள1�5� �ய�சிக� ம��� 48 சதவ >த 
இ�திய<க/�5 கழி3பைறகைள வழ:5வத�கான ஊ�கமள1�5� �ய�சிக� 
ேபா�றைவ, "கழி3பைற வ >�க/�5 ெதாைலேபசிக� ஆனா	 கழி3பைறக� 
இ	ைல" ேபா�ற ெசMதி தைல30கேள, ேபா4மான கழி3பைறக� இ�திய 
Fகாதார,ைத இ�ன	கைள. உBைமய�	, கழி3பைறக� த><A ஒ@ ேதைவயான 
ப5தியாக இ@�5� ேபா4, ஒ@ வ�வாதி�க�qCய ெபHய இ��� அC�கC 
கவன1�க3படாம	 ப�ர8சிைன இ�தியாவ�� கழிA ந>�க� ம��� சிகி8ைச 
எ3பC உ�ள4. த�ேபா4, கழிA3ெபா@�கள1	 93 சதவ >த� 5ள:க�, ஏHக�, 
ஆ�க� ஆகியவ�றி�5 சிகி8ைசயள1�கவ�	ைல. 
 

1). இ�தியாவ�	 ந><வள ஆதார:கள1� ��னண� மாFப�,த3படாத கழிAந>< 
F,திகH30 எ�ப4 வய���3ேபா�5 உ�பட பல ேநாMக/�5 காரணமாக 
அைமகிற4 (இ4 ஆB�ேதா�� 350,000 இ�திய 5ழ�ைதகைள ெகா���ள4 

). வ�வசாய மாFபா� ம��� F��8eழ	 சீரழிA. நக<30ற ஏைழ ெப@�பாS� 
ெகாF�க� ம��� கி@மிக� இன3ெப@�க� இதி	 அP�5 வCகா	 ம��� 
கா	வாMக� இைண�4 வா\கி�றன<. 
 

இ�தியாவ�� மிக3ெபHய நகர:கள1	 நில�கீ	 5ழாMக�, உ�தி நிைலய:க�, 
ம��� சிகி8ைச நிைலய:க� ஆகியவ�ைற ைமய3ப�,தி?�ள கழிAந>< 
F,திகH30 அைம30க� உ�ளன. இ@3ப���, இ�த அைம30க� க��3பாட�ற 
ம��� இய:5வத�5 ெசலவழி�க3ப�கி�றன, அவ�றிலி@�4 தைடய�ற 
ச�தி ேதைவ3ப�கிற4, திறைமயான ஆபேர�ட<க� ம��� வ�Hவான 
பராமH30. இத� வ�ைளவாக, இ�தியாவ�� ம,திய மாF க��3பா�� 



வாHய,தி� q��3பC, அவ<கள1	 பாதி�5� 5ைறவானவ<க� சிற3பாக 
ேவைல ெசMகிறா<க�. 
3). ேமS�, இ�தியாவ�� சிறிய நகர:க� அ,தைகய அைம30கைள உ@வா�க 
�Cயா4. 
 

ப�டைற வ	Sந<க�, மன1த< எ@ைமகைள Fம�4 ெகாB� உலகளாவ�ய 
அளவ�	 ஒ@ ெபHய அளவ�லான தBண >< பய�ப�,த3ப�ட4 எ�� qறினா<. 
இ4 ந>H� சிற�த பய� அ	ல, த�ேபாைதய ெதாழி	]�ப�-பய�ப�,தி 
தBண >ைர ெவள1ேய��வேதா� அைத ெவள1ேய��வ4-இ4 நிைலயான4 
அ	ல. இ�த த><A, நவ >ன ெச3�C� டா:கிக� ம��� ப�ற 
ெதாழி	]�ப:கைள3 பய�ப�,தி ஆ�-ைச� ஃெபசன	 ச4ர ேமலாBைம 
ஆ5�. த�ேபாைதய 5ழாM கழிAந>< கழிAந>< கழிAகைள ைகயா/வதி	ைல, 
ஆனா	 அ4 ெவ�மேன அைத� ெகாB� ெச	S�. அைவ நதிக/�, ஏHக/� 
தா:க� எ:5 L�கி எறிய3ப�கி�றனேவா அைவக/�5 த>:5 வ�ைளவ��5�.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ந><வழிக� மாFபா� 

 

இ�தியாவ�� வள<�4 வ@� ம�க�ெதாைக ம��� வ�ைரவாக வ�Hவைட�த 
நக<30ற3 ப5திக� அத� நதிகள1	 ெப@� எBண��ைகய�லான ம�கைள 
4ர,தி?�ளன, இைவ ேமாசமாக மாFப�டன ம��� வள<8சியா	 
[\கC�க3ப�கி�றன. ந>< மாFபா� இ�தியாவ�	 ஒ@ ��கிய F��8eழ	 
ப�ர8சிைன. இ�தியாவ�	 ந>< மாFபா�C� மிக3ெபHய ஆதாரமான4 சிகி8ைச 
அள1�க3படாத கழிAந>< ஆ5�. மாFபா�C� ம�ற ஆதார:க� வ�வசாய 
ஓ�பாைத ம��� க��3ப�,த3படாத சிறிய அளவ�லான ெதாழி	4ைற 
ஆகியைவயா5�. இ�தியாவ�� ெப@�பாலான ஆ�க�, ஏHக� ம��� 
ேம�பர30 ந>< மாFப�டைவ. 
 

அரசா:க,தி�58 ெசா�தமான கழிAந>< F,திகH30 ஆைலகள1	 
ெப@�பா�ைமயான4 �ைறயான வCவைம30 அ	ல4 ேமாசமான 
பராமH,த	 அ	ல4 தாவர:கைள இய�5வத�5 ந�பகமான மி�சார� 
இ	லாதி@,த	 ஆகியவ�றி� காரணமாக ெப@�பாலான ேநர:கள1	 
[ட3ப�C@�கி�றன. இ�த ப5திகள1	 உ�ப,தி ெசMய3ப�� கழிA ந>< 
ெபா4வாக மB அ	ல4 ஆவ�யா5�. ப5,தறிவ�ற eழ	க� நக<0ற 
ப5திகள1	 ேசதமைடயாத கழிAகைள உBடா�5கி�றன, இதனா	 நில�கீ\ 
நிைலைமக� ம��� நில,தC ந>< ஆகியவ�றி�5 இ��8ெச	S� 
மாFபா�Cகைள ெவள1ய��கி�றன. 
 

ைஹதராபா,தி� ெதாழி	]�ப ைமய,தி	, நகரவாசிக� Musi River அ@ேக ச�ட 
வ�ேராதமாக க��மான,ைத, த�3பத�காக 2015 ஆ� ஆBC	 ேதசிய பFைம 
த><3பாய�, ஒ@ ந>தி,4ைற ஆைணய,தி�5 ெச�றன<. ெச�ைன, ெத� 
இ�தியாவ�	 5Cம�க� ேகாைவ நதி மாFபா�ைட நி�,4மா� ேகாH�ைக 
வ��,4�ளன<. அேதேபா	 ச	லைட அக��வத�5�, ஓ�ட,ைத 
ேம�ப�,4வத�5� ஒ@ ெபHய கா	வாய�� �ைறயான வன3ப5திைய 
உ�தி3ப�,4வத�காகA� 5Cம�க� வ�Bண3ப�,தி@�கிறா<க�. 04 
தி	லிய�	, க:ைகய�� ஒ@ ெபHய கிைள நதியாக இ@�5� ய�னாவ�� 0ய	 
ம��� ஆ��3 ப��ைககைள ைவ,4, Fர:க3பாைத ம��� சாைல உ�பட 
ஏராளமான அப�வ�@,திகைள இலவசமாக வழ:5வத�காக, ஆB�க/�5 
ஒ@�ைற, ச�ட வ�ேராதமாக ஒ@ ச�ட வழ�5 ஒ�ைற நட,தி வ@கி�றன<. 
ேமS� ஐ�4 இ�திய மாநில:கள1	 இய:5� 0ன1தமான க:ைக, ேமாசமான 
அF,தமான ஆ�றைல LMைம3ப�,4வத�கான ஒ@ அரசா:க தி�ட� 



ேதா	வ�?�றா	 F��8eழ	 ம��� 5Cம�க� ச�டv<வமான ேபாH	 
ைமயமாக இ@�4 வ@கிற4.  

 

கட�த 40 ஆB�கள1	 Fமா< 1.35 ப�	லியனாக ம�க�ெதாைக இ@ மட:காக 
உய<�4�ள இ�தியாவ�� சமxப,திய நக<30ற ெவC303 ப5திைய நதிக� 
ம��� ந>ேராைடக� ெவ5வாக பாதி,4�ளன. 4	லியம�ற வள<8சி 
ந><வள:கைள கழிAந>< ம��� ெதாழி	4ைற கழிA3ெபா@�க/�5 
அ30ற3ப�,4வ4 ேபா�ற காரண:க/�காக வழிவ5,த4. 
இ�த �ைறேக��கான ெசலAக� பல ஆB�களாக அதிகH,4�ளன. கட�த 
ஆB� ஒ@ ஆMவ�	, ைடபாM�, ெஹபைடCN ம��� வய���3ேபா�5 
ஆகியவ�றி� காரணமாக, ய�ைன நதிய�	 க�ைமயான மாFபா� ஏ�ப��, 
நகர,தி� 5Cந>ைர அதிக� வழ:5கிற4. ய�னாவ�� ெபHய ந>ள�, ெச�ைன 
ேகாய� ம��� ��ைபய�� மிதி ம��� உலாN ஆ�க� ஆகியைவ இற�த 
ப5திகளாக� க@த3ப�கி�றன, ெப@�பாலான மx� உய�<கைள ஆதH�க 
ஆ�ஸிஜ� அளAக� மிக� 5ைறA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ப@வ மைழ - வCகா	 ப�ர8சிைன ம��� ஏHக� ம��� 
அைணக�ந>< ேசமி30 இ	லாததா	 

 

உ�ளப@வமைழதா� இ�தியாவ�� பBைண சா<�தி@�5� $ 2 CH	லிய� 
ெபா@ளாதார,தி�கான உய�<வா\A ஆ5�. ஜூ�-ெச3ட�ப< மாத ப@வ,தி	 
நா�C� வ@டா�த மைழ3ெபாழிA 70% ஆ5�, இ4 263 மி	லிய� 
வ�வசாய�க/�5 ��கியமானதா5�. 
 

Fமா< 800 மி	லிய� ம�க� கிராம:கள1	 வா\கி�றன<, வ�வசாய,தி	 
த:கி?�ளன<, இ�தியாவ�� ெமா,த உ�நா�� உ�ப,திய�	 (ஜிCப�) Fமா< 15% 
ம��� ஒ@ ேதா	வ�?�ற ப@வமைழ நா�C� வள<8சி ம��� ெபா@ளாதார� 
மx4 rippling வ�ைளைவ ஏ�ப�,தலா�. 
 

ப@வமைழ நா�C� வ�வசாய ெமா,த உ�நா�� உ�ப,திய�	 ேநரC 
தா�க,ைத ஏ�ப�,4கிற4. ��கிய காHஃ3 அ	ல4 ேகாைடகால பய�<க�, 
அHசி, க@�0, ப@30 வைகக� ம��� எBெணM வ�,4�க� ேபா�ற பய�<க� 
ஜூ� மாத,தி	 மைழ�கால,தி� வ@ைக ெதாட:5கி�றன. 
 

இ�தியாவ�� உணA உ�ப,திய�	 கி�ட,த�ட பாதி�5� ேகாைடகால பய�<க� 
ம��� ஒ@ தாமதமாக அ	ல4 ஏைழ ப@வ மைழ எ�ப4 உணA3 
பணவ >�க,தி	 ச3ைள ப�ர8சிைனக� ம��� ���க� எ�பதா5�. வ�C 
வ�கித,தி	 இ�திய Hச<u வ:கிய�� �Cைவ பாதி�5� ��கிய ெம�H�. 
 

ஒ@ ப�றா�5ைற ப@வமைழ வற�சி ேபா�ற e\நிைல�5 வழிவ5�5�, 
இதனா	 கிராம30ற வ@மான�, ]க<A ம��� ெபா@ளாதார வள<8சிைய 
பாதி�கிற4. ஒ@ ேமாசமான ப@வமைழ வ�ைரவாக நக@� ]க<ேவா< 
ெபா@�க�, இ@ ச�கர வாகன:க�, Cரா�ட<க� ம��� கிராம30ற வ >�க� 
ஆகியவ�றி�5 பலவ >னமான ேகாH�ைக�5 வழிவ5�கிற4 ம��ம	லாம	, 
அ,தியாவசிய உணA3ெபா@�கள1� இற�5மதிைய அதிகH�கிற4 ம��� 
வ�வசாய கட� கட�கைள3 ேபா�ற நடவC�ைககைள அரசா:க� எ��க 
நடவC�ைக எ��கிற4, இதனா	 அP,த� ெகா��கிற4 நிதி. ஒ@ சாதாரண 
ப@வ�கால� ந	ல அ�வைடய�	 வ�ைளவ��5�, அேதசமய� கிராம30ற 
வ@மான:கைள உய<,4� ம��� ]க<ேவா< ெபா@�கள1� ெசலA 
அதிகH�கிற4. இ4 ைஹ�ேரா மி� தி�ட:கள1	 சாதகமான பாதி3ைப� 
ெகாB��ள4. 
 



மைழ�கால,தி� மைழ3ெபாழிAகள1	 5ைறவாக த:கிய�@3பத�5, இ�தியா, 
வ	Sந<க� q�வ4, இ��� 5ைறவான ந><3பாசன பா4கா30 �ய�சிகைள 
ேம�ெகா�வத�5, ேதைவ. கட	 ம��� நதிகள1	 ர�-ஆஃ3 [ல� 
மைழ�கால:கள1	 அதிக அளA ந>< வ >ணாகி, சிறிய ஏHக� ம��� அைணக� 
க�CெயP3ப �C?மா? ஆர�ப வற�சி எ8சH�ைக அைம30கைள 
உ@வா�5வ4 ம��� ெதள1வான கண�30கைள வழ:5வத�காக வான1ைல 
க@வ�கைள ேம�ப�,4வ4 அவசிய�. 
இ�த ஆB� ெதாட�க,தி	 60 மி	லிய� ட�க/�5� அதிகமான உணA3 
ெபா@�கைள இ�தியா நி<வகி�க ேவB�� - மிக8 சிற�த4. அதிகமான உணA 
அழி�க3ப�� ேசதமைடகிற4. இ4, பல< q�வ4, ஒ@ ெதள1வ�ற ப@வகால 
வான1ைல ��னறிவ�3ைப வ�ட ெபHய ேசாக�. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ப	கைல�கழக ம��� பJசா�கள1� ஊழ	 உ�பட 
ஊழ	 ம��� ஊழ	 

 

ம,திய அரF, மாநில ம��� உ�b< அரசா:க நி�வன:கள1� ேமாசமான 
ெபா@ளாதார,ைத பாதி�கிற4. 0திய உயர:கைள அைடவதி	 இ@�4 
ெபா@ளாதார,ைத மx�ெட�3ப4 ம��ம	ல, ஆ\�த ஊழ	 நா�C� 
வள<8சிைய அதிகH,4�ள4. Fமா< 50% இ�திய<க� லJச� ெகா�3ப4 
அ	ல4 ெதாட<0கைள பய�ப�,தி ெபா4 அSவலக:க� [ல� ேசைவகைள3 
ெப�வத�கான �த	 அ�பவ� எ�� Transparency International ெதHவ�,4�ள4.  

 

ஊழ	 மிக3ெபHய ப:கள13பாள<க/�5 இ�திய அரசா:க,தா	 இய�ற3ப�� 
உHம தி�ட:க� ம��� ச[கநல8 ெசலA, தி�ட:க� உ�ளன. ஊழ	 ம�ற 
ப5திகள1	 அட:5� இ�தியாவ�� Cர� ெதாழி	, ஆB�ேதா�� ப�	லிய� 
கண�கி	 லJச� ெகா��க ேவBCய க�டாய,தி	 உ�ள4. Fவ�N 
வ:கிகள1	 மி	லிய� கண�கான �பாMகைள ேமாசC ெசMத ஊழ	 ெசMத 
இ�திய 5Cம�க� பரவலாக ப�ரFர:கைள ெவள1ய����ளன<. Fவ�N 
அதிகாHக� இ�த 5�ற8சா��கைள ம�,தன<, ப��ன< அைவ ப��ன< 2015-2016 
ஆ� ஆB� நி�ப��க3ப�டன. 
 

தவறான தகவ	க/ட� ெபா4ம�கைள தவறாக வழிநட,4� ம��� அரசிய	 
ம��� வண�க எதி<3பாள<கள1ைடேய மB-ஏறி8 ெச	வத�காக ஊடக:கைள3 
பய�ப�,4வத� [ல� மிக3ெபHய ஊழ	 நிைற�த அரசிய	வாதிக� ம��� 
ெதாழிலதிப<களா	 ெப@�பாS� இ�திய ஊடக:க� க��3ப�,த3ப�கி�றன. 
 

நில� ம��� உைடைம - அரசா:க ெசா,4�கைள தி@�வத�5 
அதிகாHக/�5 உHைம உ�ள4. இ�தியா �Pவ4� உ�ள நகர:கள1S� 
கிராம:கள1S�, நகரா�சி ம��� ப�ற அரசா:க அதிகாHக�, ேத<�ெத��க3ப�ட 
அரசிய	வாதிக�, ந>தி,4ைற அதிகாHக�, Hய	 எNேட� ெடவல3ப<க� 
ம��� ச�ட அமலா�க அதிகாHக�, ச�டவ�ேராத வழிகள1	 நில,ைத 
அப�வ�@,தி ெசM4 வ��கிறா<க�. 
 

அரசா:க ஒ3ப�த:க� - அரசா:க நிதி தி�ட:கள1	 ஊழ	 காரணமாக ஏ�ப�� 
ப�ர8சிைனக� நாெட:கிS� நட�5�. உலக வ:கிய�� q��3பC, உதவ� 
தி�ட:க� ஊழ	, ேமாசமான நி<வாக� ம��� கீ\ பண� ெசS,4த	 
ஆகியவ�றா	 பாதி�க3ப�கி�றன. ஒ@ உதாரணமாக, ஏைழக/�5 



வழ:க3ப�ட தான1ய,தி� 40% ம��ேம அத� ேநா�க,ைத அைடகிற4 எ�� 
அறி�ைக 5றி3ப��கிற4. 
 

அரF ம@,4வமைனகள1	, ஊழ	 அ	லாத கிைட�க�qCய / ம@�4க� நக	, 
ேச<�ைக ெப�த	, ம@,4வ<க� ஆேலாசைனக� ம��� கBடறி?� 
ேசைவகைள ெப�� ெதாட<0ைடயதாக உ�ள4.  

 

ப	கைல�கழக:க� ம��� ப�ள1க� - லJச� ம��� ஊழ	 எ�ப4 
வளமான க	வ� நி�வன:க� எ�ப4, ெச	வ�த ெப�ேறா< ப�ள1க/�5 
]ைழவத�5 லJச� ெகா�3ப4, மxB�� ஒ@�ைற, 4ரதி@~டவசமாக, ஏைழ 
ம�க� ெவள1ேயறின<. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9, 53ைப ம��� LMைம  

 '53ைப,ெதா530' - இ4தா� இ�திய 4ைண� கBட� ெப@�பாS� உ�b< 

ெசMதி ஊடக:கள1	 5றி3ப�ட3ப�கிற4. எ�த ஆ8ச<ய�� இ	ைல: இ�திய 

நகர:கள1	 எ	லா இட:கள1S� காணலா�, 5றி3பாக ஏைழகள1S�, வ >திகள1S�, 

ச4ர:கள1S�, ப�ளாNC� ெப�Cக� ம��� ப�ளாNC� ைபக�, ப�ரகாசமான 

வBண ேப�ேகஜி: ம��� உணA கழிAக�, பைழய ெசMதி,தா�க� ம��� 

அ�ைட ெப�Cக� உ�ளன. 

ஆனா	 கழிAக� நகர:கள1	 ம��� இ	ைல. எதி<கால,தி� ெதா	ெபா@� 

ஆராM8சியாள<க�, 'உலகி	 மிக3ெபHய ஜனநாயக�' எ�ற 5Cய�@3பாள<கள1� 

உணA பழ�க� எ3பC உ@வாகி?�ள4 எ�பைத உ�b< நா�கா�C ஒ@ நா/�5 

அ�மதி�கிற4.  

ப	ேவ� வைகயான 5�கீக�, எ:5� ப�ளாNC� பா�C	க�, ஒ@�ைற இன130, 

ெம	S� க�மி ம��� சி3N ஆகியவ�ைற� ெகாBC@�5� 

ேசாள�ேகாசியாைவ� ெகாBC@�5� ப�ளாNC� ைபக� 4ைள,ெத��க3ப�த	 

ேபா�ற அைன,4 வைகயான ெதா530க/�, எ	லாவ�ைற?� பயண,தி�ேபா4 

ெப@�பாS� 'வ >�ைட அல:கH�5�' embankments. 

இ@3ப���, ந	ல மாவ�ட:க� எ�� அைழ�க3ப�பைவகள1	 

கழிA3ெபா@�கைள இ��� அக���. இ4 பார�பHய சாதி ஆ�கிரமி30, கழிA 

ேசகH3பவ<க�, 4ண�யா	 ேசகH�க3ப�பவ<க� ம��� LMைமயாள<கள1� 

ப�ரதிநிதிகளா	 ெசMய3ப�கிற4, அவ���5 கழிA3ெபா@� மைலக� வ@வாM 

ஆதாரமாக இ@�கி�றன, ேமS� உ�b< தரநிைலகளா	 மிகA� கண�சமானதாக 

இ@�5�.  

கழிA காகித:க�, இ@�0 ம��� அ	லாத இ@�0 உேலாக:க�, கBணாC, 

ம��� கPA� ம��� mended எ�� ேபா<,த3ப�கி�ற4. மxB�� 

பய�ப�,த�qCய எைத?� மxளைம�க3ப�கிற4. ஆனா	 கழிA 

ேசகH3பாள<களா	 qட மxB�� பய�ப�,த �Cயா4, பல ஆB�களாக eடான 

ெத�5 eழலி	 உ�ள4, ஒ@ ஒ�ைற சா�ப	-பP30 0த< ஒ�:கி, எ:ேக அC�கC 

ஏைழ அBைட வ >திகள1	 மxB�� L�கி. 
 

தா�5த	 

 

நா�C� தைலநகரான 04 தி	லி5றி3பாக 'ஆ�கிேராஷ வ >ணாக' 

பாதி�க3ப���ள4. 430ரA பண�யாள<கள1� காலன1கள1	 ஒ��, இராஜத�திர 

காலாBC	 நி��, Lர,திலி@�4�, Lர,திலி@�4� காண3ப�ட ைபக� 



நிைற�த ைபக� நிைற�த மைலக� ம��� ப�ரமி�க�, இராஜத�திர பயண:க� 

ம��� Lதரக வ�	லா�கள1� வ�@�தின<கைள மிகA� ஆ8சHய3ப�,4கி�றன. 

ந>Bட கால,தி�5 ��ன< 5:5ம3vைவ8 ேச<�த சாதி, இ:5 5Cேயறினா<. 

ந>Bட காலமாக வ�HAப�,த3ப�ட இராஜத�திர காலாB� அைன,43 

ப�க:கள1S� eழ3ப���ள4. அ,தைகய 'இராஜத�திர' அBைட நா�கைள 

மx�ெட�3பத�5 நகர அதிகாHக� பல �ைற �ய�சி ெசM4�ளன<, ஆனா	 

'கழிA� காலாBC�' 5Cய�@3பாள<க� ப�Cவாதமாக எதி<�கிறா<க� ம��� 

வ���வ�ட வ�@�பவ�	ைல. 

0�ள1வ�வர:க� தி��கிட8 ெசMகி�றன: உ,திேயாகv<வ ம��� 

அ:கீகH�க3படாத நகர3ப5திக� ஒuெவா@ நா/� 10,000 ட� கழிAக� வைர 

ேச<�கி�றன. நாெளா���5 2,300 Cர�5க� எ�ப4 ெபா@�ப�� எ�� 

ப,திHைகயாள<க� க@4கி�றன<. இ@3ப���, கழிA3ெபா@�கள1� 

எBண��ைக?� ம�க�ெதாைகய�	 அதிகH,4 வ@கிற4, 2025 �5�, தினசH 

கழிA3 ெபா@�க� 4,700 Cர� எைடைய அைட�4வ��� எ�� 

எதி<பா<�க3ப�கிற4. 

ஒ@ இ�திய ப,திHைகயாள< இ�த க��ைரய�� ஆசிHயHட� ஒ@ �ைற 

பார�பHயமாக, இ�தியாவ�	 53ைப, ெதா�C ெத@�கள1	 (அ4 ஒ@�ைற பல 

ஐேரா3ப�ய நகர:கள1	 இ@�த4) ெவள1ேய�ற3ப�டா<, ேமS� eடான இ�திய 

eHய� அதைன Lசியாக உல<,4� எ�� இ�த க��ைரய�	 ெதHவ�,தா<. 

ஆனா	, நவ >ன ப�ளாNC�, ேப�ேகஜி:, அ�ைட ஆகியவ�றி� வ@ைக?ட� இ�த 

'53ைப அக��� அைம30' இன1 ேவைல ெசMயா4. இ��� பார�பHய� உ�ள4. 

இ�த நா� வைர, பல இ�திய நகர:கள1	, ந>:க� நி�5� இட,தி�5 53ைப� கசிA 

ெசMவைத� கBC�க� qடா4, அ	ல4 அ:கி@�தவ<கள1டமி@�4 எ�தெவா@ 

ெவ�க�� இ	லாம	 அ:ேகேய வ��வ��க3ப�கிற><க�. கழிA3ெபா@�கைள 

அC�கC நதிகளாக ப�H�கலா�. உதாரணமாக, ெட	லி ய�னா ஆ�றி� மx4 

அைம�4�ள4, இ�4�க� 0ன1தமானதாக க@த3ப�கி�றன<, ஆனா	 நதி�5 

அ@ேக qட நாக�கம�ற அ�பவ� - '0ன1தமான ந>H�' ஒ@ பைழய q�த	 ேபா�ற 

வாசைன. பா�}Hயா தவ�ர ேவ� எ4A�, இ�த ஆ�றி	 ந>Bட காலமாக வசி,4 

வ@கிற4. 

ப�ர8சைன ெவ�மேன ஒ@ 5றி3ப��ட 5��ப,தி� வளைம அ	ல4 அத� க	வ� 
நிைல அ	ல. பண�கார ப5திகள1S�ள அேநக 5Cய�@3பாள<க�, 53ைப 

ேசகH3பாள<கைள 53ைப, ெதா�Cகைள அ	ல4 த:க� �� கதAகள1லி@�4 

53ைப, ெதா�Cகைள, தயாH3பத�காக கா,தி@�க வ�@�பவ�	ைல. பண�கார 

5Cம�க� backstreets உ�ள 53ைப ெவள1ேய�ற ஒ@ ஊழிய< அ�30�. 



இ@3ப���, ப�ர8சைன ெதள1வாக இ�திய<கள1� பழ�கவழ�க:கேளா� 

ம��ம	லாம	, பார�பHய சாதி �ைறைய அC3பைடயாக� ெகாBட நா�C� 

கழிA3ெபா@�கைள LMைம3ப�,4வத�கான காலாவதியான �ைறைம?ட� 

ம��ேம உ�ள4. ெப@�பாலான இ�திய நகர:கள1	 ஒuெவா@ வ >���5� ஒ@ 

நவ >ன ைமய3ப�,த3ப�ட கழிA ேசகH30 ம��� அக��� �ைற இ	ைல. 

எ�,4�கா�டாக, ெட	லிய�	, 53ைப,ெதா�Cய�� பர3பளA Fமா< 25% ம��ேம 

உ�ள4. அ:கீகH�க3ப�ட நில3ப5தி�5 ெதா530க� இP�க3ப�வ4 ந>Bட 

பயணமா5�. எனேவ, எ�தவ�தமான காலிய�ட�� அ	ல4 ைகவ�ட3ப�ட 

��ற,4ட�� அBைட மாவ�ட:கள1	 வசி�5� ஒ@ நில3ப5தியாக மாறிய4 

ஆ8சHயம	ல. 

இ��� ேசகH�க3ப�� கழிAக� qட ஒ@ சி�க	 உ�ள4. தைலநக@�5 

அ@கிS�ள நா�5 ��கிய இட:கள1	 [�� ஏ�கனேவ திற�4வ��டன, 

[ட3பட ேவB��. ஆனா	 இ�தியாவ�	 0திய நில3ப5திக/�5 இட� இ	ைல, 

இ4 ஏ�கனேவ அதிக ம�க� ெதாைக ெகாBட4. 

இ�த ப�ர8சிைன 04 ெட	லிய�	 தன1,4வமான4 அ	ல. உதாரணமாக, 

��ைபய�	, கழிA3ெபா@�கள1� மைலக� மிக3ெபHயைவ. இ3ேபா4 சJசீவ 

கா�தி Hச<u அ�,த கதவ�	 இ@�4 சி�,ைதகள1� 0றநக<3 ப5திகளா	 

நிர�ப�?�ளன - ெகா�ைள3 vைனக� ேசாதைனய�� ேபா4 F�றி, திHகி�றன, 

அ@கிலி@�5� ம�க/�5 அ8F�,தலாக உ�ளன. q�தலாக, 'ெபா@ளாதார 

[லதன,தி�' கா�றி	 உ�ள கா�� மிகA� ேமாசமாக உ�ள4. 

நா�C	 ெத�ேக ெப:கb< நகர� (சில ேநர:கள1	 இ�திய சிலி�கா� ப�ள,தா�5 

எ�� அைழ�க3ப�கிற4), அத� கண�ன1 ெம�ெபா@�, மி�னfவ�ய	 ம��� 

இBட<ெந� ெதாழி	]�ப� ஆகியவ��ட� தினசH 3,000-4,000 ட� கழிAகைள 

உ�ப,தி ெசMகிற4. இ�த வள<�4 வ@� நகர,தி	 வ >ணாக ேசமி,4 ைவ�5� 

இட� சி�கலான4, கைலஞ< நி�ேகாலN ேராH8சி� மக� Nெவ�ேடாNலாu 

ேராH8 ம��� அவர4 மைனவ� ம��� இ�திய திைர3பட ந�ச,திர� ஆகிேயாரா	 

நி�வ3ப�ட டா�டqன1 ேதா�ட,தி� 0றநக<3 ப5திய�	 அரசா:க� ஒ@�ைற 

ேவB�ெம�ேற நிைன,தாS�, , ேதவ�கா ராண�. Nெவ�ேடாNலாu ேராH8 

ேதா�ட,தி� ஒ@ அ@:கா�சியக,ைத நி�Aவத�5 ேநா�க� ெகாBC@�தா<, 

ஆனா	 சில உ�b< அரசிய	வாதிக� 450 ஏ�க< நில3ப5திைய ஒ@ 

நில3ப5திைய3 பய�ப�,த �CA ெசMதன<. ரஷிய� Lதரக� ம��� இ�திய 

ெபா4ம�க� �ய�சிக� ந�றி, அ@:கா�சியக� இ�த �ய�சிைய ேபாராட 

நி<வகி�க3ப��. 

ஒuெவா@ வ@ட�� 200 �த	 600 கிரா� 53ைபகைள உ�ப,தி ெசM?� 

'வய4வ�தவ<க/�5�, ெச	வ,4�5�' ெபா�3ேப���ள 'உலகி	 மிக3ெபHய 



ஜனநாயக�' ஒuெவா@ 5Cமகைன?� 'வ	Sன<க�' எ�� வ	Sன<க� 

q�கி�றன<. இ�த வ >ணான ெபா@� நில3ப5திகள1	 நிர�ப� வழிகிற4, 5@��8 

சீ��க�, நக<30ற ப��னண�� 5ைலக� ம��� சாைலக�, ரய�	ேவ ேகா�க� 

ஆகியவ�றி�5 இடமா�ற� ெசMய3ப�கிற4, நக<0ற,தி	 F�றி?�ள எ	லா 

53ைபகைள?� ேசகH,4 LMைம3ப�,4வத� சா,திய� ப�றி நகரா�சிகள1	 

இ@�4 0கா<க� ஏ�ப�கி�றன. 

F��8eழ	வாதிக� ஒ@ SOS சமி�ைஞைய அ�30வதாக அதிகாHக� 0கா< 

ெதHவ�,தாS�, இ�திய நகர:கள1	 ஏ�கனேவ கCனமான Fகாதார ம��� ெதா�� 

ேநாMகைள ேம�ப�,4வத�கான கழிA3ெபா@�கைள அழி�க �Cயா4. இ4 

ேபானா	, 53ைப ம�க� ம�க/�5 இடமள1�5�. 

வ�ள�5க/ட� ந�ச,திர:க� 

"இ4 மிைக3ப�,த	 அ	ல. ப	ேவ� ஆதார:கள1�பC, இ�தியாவ�� நகர:க� 

தினசH 100,000 ட� திட கழிAகைள தயாH�கி�றன. அரசா:க� ெசலவ�	 500 �த	 

1500 �பாM�5 ெசலவழி�கிற4: இ�த அளA 60-70 சதவ�கித� 53ைப ேசகH30�காக 

ெசலவழி�க3ப�கிற4, ேபா�5வர,4�5 30 சதவ�கித� q�தலாக 

ெசலவழி�க3ப�கிற4, மxத��ள 5 சதவ >த மxத��ள மx� ம�Fழ�சி�5 ம��ேம 

ெசலவ�ட3ப�கிற4, "எ�� வ�ளாCமி< இவாஷி� , ப�H�N ப�சினN இத\ ஒ@ 

ேப�Cய�	, மாNேகா மாநில� ப	கைல�கழக,தி	 உ�bரா�க	 ஆMAக� 

ைமய� நி0ண<. 

கழிA3ெபா@�கள1	 ெப@�பாலானைவ எH�க3ப�கி�றன அ	ல4 

0ைத�க3ப�கி�றன, இவாஷி� qறினா<. எனேவ, இ�த ம�க�ெதாைக நா�C	 

நில,தC தள:க/�5 இட� ெபற ேவBCய அவசிய� மிகA� ஆ8சHயமானத	ல. 

q�தலாக, 53ைப�5 எதிராக ஒ@ ெபHய அளவ�லான ப�ர8சார�, கழிA ம��� 

F,தமான ெத@�கள1	 இ�திய<கள1� மனநிைலய�	 ஒ@ த>வ�ர மா�ற,ைத 

ஏ�ப�,4�. 

  

  

  

  

  

  

  

   



10. ப�ளாNC�5க� மாFபா� 

 

எ:க/ைடய சா3பா�� அ�டவைணக� ம��� சைமயலைறகள1	 எ:க/ைடய 

கா<கள1S� எ:க� ெதாைலேபசிகள1S�, எ:க� ெதாைலேபசிகள1S�, 

அSவலக:கள1S� எ:5� எ:கி@�தாS� ஒ@ ப�� ப�ளாNC� உ�ள4. 

ப�ளாNC� இ	லாம	 ஒ@ உலக,ைத க�பைன ெசM4 பா<3ப4 கி�ட,த�ட 

சா,தியம�ற4, 

 
 

நா� எ3ெபாP4� ப�ளாNC� ைபக� ம��� ேப�ேக�கள1	 [8F, திணற	 

எ8சH�ைகைய எ�,4�ெகா�வ4, 5ழ�ைதக� ம��� 5ழ�ைதக/�5 

அ3பா�ப�ேட ப�ளாNC� ேப�ேகஜி: ைவ,தி@3ப4. ஆனா	 கிரக,4ட� நா� 

கவனமாக இ@�கவ�	ைல. 8.3 ப�	லிய� ட� ப�ளாNC� உ�ப,தி, 6.3 ப�	லிய� 

ட�க� நிராகH�க3ப���ள4. ஒuெவா@ ஆB��, Fமா< 13 மி	லிய� ட� 

ப�ளாNC� கழிAக� கட	க/�5 ேச<�க3ப�கி�றன. அவ�றி� ஆ?� 

ெகா��க3ப�டா	, ப�ளாNC�5க� சீ<5ைல�கா4. 

 

F��8eழ	 அைம8ச< ஹ<~ வ<த� வ�ள�கினா< "ஒ@ ப�ளாNC� பா�C	 

நF�5வத�5 450-1000 ஆB�க� ஆ5�." 

 

ப�ளாNC� உ�ப,திய�	 அதிகமான வள<8சி ஒ�ைற பய�பா� அ	ல4 

கைள�4வ��� பய�பா�களா	 உ�த3ப�கிற4. பா�C	க�, ப�ளாNC� ைபக�, 

ேப�ேகஜி:, ைவ�ேகா	, stirrers, spoons ம��� forks ேபா�ற ஒ�ைற பய�பா� 

தயாH30க� பய�ப�,த3ப�கிற4 ப�ளாNC� பய�ப�,த3ப�� கி�ட,த�ட 50%. 

உலெக:கிS�, 1 மி	லிய� ப�ளாNC� 5Cந>< பா�C	க� ஒuெவா@ நிமிட�� 

வா:க3ப�கி�றன. ஒuெவா@ ஆB�� நா:க� 5 CH	லிய� ெசலவழி�க�qCய 

ப�ளாNC� ைபகைள பய�ப�,4கிேறா�. 

 

இ�தியாவ�	, ெமா,த ப�ளாNC� ]க<A 80% வ >ணாகA� ம��� உ,திேயாகv<வ 

0�ள1வ�வர:க� நாெளா���5 25, 940 ட� ப�ளாNC� கழிAக� 

தயாH�க3ப�கிற4 எ�� q�கிற4. 5ைற�தப�ச� 40% இ�த கழிA ந>�க� 

ெசMய3படவ�	ைல. 

 

க�ைமயான ப�ளாNC� ேப�ேகஜி: நி�வன:கைள ம�சீரைம3பைத அதிகH�க 

ஒ@ ஒ@:கிைண�த �ய�சி?� உ�ள4. ஆனா	 ைபக�, சா�ேல� ேர3ப<க�, 

0ைகய�ைல ம��� பா� மசாலா பா�ெக�க�, ேசா3 ேர3ப<க� ம��� ஷா�0 

பா�ெக�க� ேபா�ற ம�ற ஒ�ைற3 பய�பா�� ப�ளாNC30க� மிகA� 



கCனமானைவ அ	ல4 ேசகH�க ேபா4மான லாபகரமாக இ	ைல. இ�த ப�ளாNC� 

ெபா@�க� ப��ன< த:க� வழி3பாைதகள1	 53ைப,ெதா�Cகளாக, 

அ:கீகH�க3படாத 53ைப� 5ழாMகள1	 காண3ப�கி�றன அ	ல4 சாைலய�� 

தட:கைள3 ப�றி, ெதH�4ெகா�ளவ�	ைல. 

 

இ�திய�	, இ�த ஒ�ைற பய�பா� ப�ளாNC� ெபா@�க� ஆ�க�, ம�ற ந>< 

அைம30க� ம��� கட	 தைட ெசM. அைவ வ�ல:5களா	 உறிJச3ப�கி�றன, 

ேமS� ெப@�பாS� நம4 உணA �ைறகள1	 த:க� வழிைய� காBகி�றன. 

 

இ�த ஆB� ப�3ரவHய�	, பா�னாவ�	 ப{கா< கா	நைட ம@,4வ� க	�Hய�	 

ெகாB� வர3ப�ட ஒ@ வய��� ம��� ெதா��ேநாயான 6 வயதான மா��, 

ெதாழிைல8 ெசM?� கா	நைட ம@,4வ<, வய��றி	 இ@�4 80 கிேலாகிரா� 

ப�ளாNC� அக�ற3ப�டா<. �த	 �ைறயாக டா�ட<க� ஒ@ வ�ல:5 வய��றி	 

இ@�4 பாலி,த>� ந>�க3ப�C@�தாS�, அ4 80 கிேலாகிரா� ஒ�ைற ஒ�ைற, 

தைலவ�யா5�. ஒ@ மி@க,தி� வய��றி	 இ@�4 பாலித>� ைவ,திய<க� 

அக�ற3ப�ட �த	 �ைறயாக இ4 இ	ைல எ�றாS�, ஒ@ மி@க,தி� 80 

கிேலாகிரா� இ4 ஒ@ சாதைனதா�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. பல ெபா4 வ���ைற நா�களா	5ைற�த உ�ப,தி,திற� 

 

இ�தியாவ��, கலா8சார �தியாக ேவ�ப�ட ம��� ஆ<வ��ள ச�தாயமாக 

இ@3ப4ட�, ப	ேவ� வ���ைற ம��� பBCைககைள ெகாBடா�கிற4. ெபா4 

வ���ைற�5 வ@� ேபா4, இ�தியா இரB� உலக பதிAக� ைவ,தி@�கிற4, இ4 

ஒ@ வண�க ��ேனா�5 இ	லாம	 ெசMய�qCய4. �தலாவதாக, இ4 உலகி	 

(வ@ட,தி�5 20 �5 ேம	) உ�ள4, இரBடாவதாக, ஒuெவா@ மாநில ம��� 

�ன1ய� ப�ரேதச�� அத� உ�b< வ���ைற (க�) உ�ள4. இ�தியாவ�	 [�� 

ேதசிய ெபா4 வ���ைற நா�க� ம��ேம உ�ளன. 

அதிகமான ெபா4 வ���ைற நா�க� ெபா@ளாதார,ைத?� ெபா@ளாதார 

அைம3ைப?� பாதி�கி�றன. இ�த வ���ைற 'நியாயமான வர�ைப' 

தாB��ேபா4, நா�C� உ�ப,தி,திற� ேமாசமாக� 5ைற�க3படலா�. 

இைட3ப�ட ம��� தி�டமிட3படாத வ���ைற நா�க� நா�C� நிதி ம��� 

[லதன ச�ைதக� உலகளாவ�ய ேபா�5க/ட� ப��:5வத�5 

வCவைம�க3ப�ட �ய�சிக/�5 ேசத,ைத ஏ�ப�,த�q�� எ�ப4 qட 

ெப@�பாS� 0H�4 ெகா�ள3படவ�	ைல. வ���ைற நா�கள1	 இ�தியாவ�	 

வண�க �தியாக எ�தெவா@ நி�வன,திS�, ெவள1நா�Cேலா அ	ல4 

ெதாைலவ�ேலா, ெவள13பைடயான தா�க,ைத ஏ�ப�,4கிற4. இ�த சவா	க�, 

அய	நா�� நி�வன:க/ட� அ	ல4 த:க� இ�திய சகா�க/ட� ெதாைலLர 

பண�யா��� நி�வன:க/�ேகா, அ	ல4 ச<வேதச வ<,தக q�ட:க/�5 

ேந@�5 ேந< ச�தி�5� நி�வன:க/�ேகா 5றி3பாக ெபா@,தமானைவ.  

SLA �க� (ேசைவ நிைல ஒ3ப�த:க�) ஆB� F�� ேசைவைய உ,தரவாத� 

ெசMயலா�, ஆனா	 தன1நப<க/�5 அ	ல, அதாவ4 அைவ உ:க� ��கிய 

வள:க� எ�� ந>:க� நிைன,தா	 அைவ கிைட�கா4. நியாயமான வ���ைற 

நா�கள1S� வழ�கமான வார இ�திகள1S�, நவ >ன வ:கி?ட� ஓரளA ெம4வாக 

இ@�தாS� ேவக,ைத, த�கைவ�க�qCயதாக இ@�5�. ஆனா	 ெபா@,தம�ற 

ம��� ெப@மளவ�லான ெபா4 வ���ைற ம��� ேவைல இ	லாத வ���ைற 

ெகாBட ஒ@ நா�C	, நா�C� ெபா@ளாதார வள<8சி க�ைமயா�க3படலா�. 

இ�திய வ���ைறக� ேவைலகள1� ஓ�ட,ைத, த��கி�றன. அவ<க� 

எ�னெவ	லா� ெசMகிறா<க�, அவ<க� எ3பC� கைட3ப�C�க3ப�கிறா<க�, 

கலா8சார �தியாக எ�ன அ<,த� எ�� q�கிறா<க�. இ4 இ�திய வ���ைற 

நா�கா�C ப�றிய சHயான அறிைவ� கBடறிவ4 ம��� இ�த காெலBட<கைள 

F�றி தி�டமிட தி�டமிட3ப���ள4. இ:ேக உ�ள இட� ந>:க� ப�ரா�தியமாக 



சி�தி�க ேவB��. ந>:க� இ�தியாவ�	 உ�ள நா�5 ெவuேவ� நகர:க/ட� 

ச�ம�த3ப�டா	, ெவuேவ� மாநில:கள1	 ஒuெவா@வ@�, வ���ைற 

நா�கள1	 சிறிய ேவ�பா�க� இ@�5�. தன1யா< நி�வன:க�, எ�த வ���ைற 

நா�கைள ேத<�ெத�3பதி	 கண�சமான அ�சேரைககைள� ெகாB��ளன, 

ெவuேவ� நி�வன:கள1� வ���ைற ப�Cய	க� எ�னெவ�� உ:க/�5, 

ெதH�4 ெகா�ள ேவB��. 

எதி<மைறயான தா�க,ைத 5றி3ப���, வ���ைற தின:க� இ�தியாவ�	 

அ,தைகய ச�த<3ப:கள1	 வள@� சி	லைற, ெபாP4ேபா�5, F��லா ம��� 

F��லா ேபா�ற சில 4ைறக/�5 ஒ@ வர�. ேவ� வா<,ைதகள1	 

ெசா	வதானா	, கைட�5 அதிக ேநர� ெசலவழி3ப4 ெசலவ�ன:கைள அதிகH�க8 

ெசMவேதா� வள<8சி�5 சாதகமான தா�க,ைத ஏ�ப�,4�. Dusherra, Id, Diwali 

ம��� கிறிN4மN ேபா�ற பBCைக ஒuெவா@ ஆB�� வ��பைன 

வ@வாய�	 இ�தியாவ�� ப�	லிய�கைள உ@வா�5கிற4. 

இ�தியா மிகA� மா�ப�ட நா�, ம��� பண�ய�ட,திலி@�4 ச�ைத�5 பல 

வாM30க� அள1�கி�றன. என1��, இ4 சவா	கைள அள1�கிற4. மத� ம��� 

பண�ய�ட:க� ெப@கி வ@கி�றன. மத ந�ப��ைகக� ம��� பழ�கவழ�க:க� 

பண�ய�ட,தி	 த:5வத�5 அதிகமான ெதாழிலாள<க� எதி<பா<�கி�றன. 

வ���ைற நா�கள1	 வ���ைற நா�கள1S�, மத ந�ப��ைககைள 

கைட3ப�C3பத�காகA� வ���ைற நா�க� ெகாBடா�கி�றன. உலகளாவ�ய 

�திய�	, இ�த த:5� வசதிக� ந>Bட காலமாகேவ உ�ளன. நா�C� 

ெப@�பாலான நா�கள1	, பண�ய�ட:க�, ெபா4 வ���ைற நா�க� ம��� ச[க 

மதி30க� உ�ள1�ட பல அ�ச:கள1	 ப�ரதிபலி�கி�ற நைட�ைறகேளா� 

ெப@�பாலான நா�கள1	 ஆதி�க� ெசS,4� மத:க/ட� ம�க� உ�ளன<. 

ெபா4வாக, வ���ைற நா�க� ��கிய�, ஆனா	 அைவ ைம�ேரா-ெபா@ளாதார 

நிைலைமய�	 இ@3பைத3 ேபாலேவ ம�ேரா-ெபா@ளாதார நிைல�5 

��கிய,4வ� வாM�ததாக இ	ைல எ�ப4 ெதள1A. வண�க நா�கள1� இழ30 

5ைற�க ெமா,த உ�நா�� உ�ப,திய�	 கண�சமாக ேச<�க �C?�, வண�க ஒ@ 

நிைலயான eழைல வழ:5�, ம��� மிக ��கியமாக, ஒ@ வ���ைற இழ�க 

இ4 q�த	 நா� வ@மான�, ேமாசமான ச�பாதி�க உதA�. 

 

 

 



12. இ�திய க	வ� ெந@�கC 

 

சிப�எNஇ �CAக� �CA ம��� மாணவ<க� ப	கைல�கழக க	வ� droves ேசர 

ேவB��. 5ழ�ைதக� த:க� வா\நா� பயண,தி� அ�,த அ,தியாய,ைத, 

ெதாட:5வத�5 உ�சாக,ைத� கB�ப�C�5� ேபா4, இ4 5றி3ப�ட,த�க 

ேகாH�ைக-வ�நிேயாக ெபா@,தமி�ைமயா	 ேமS� கவைல?ட�� இ��கமான 

உட�பய��சி?ட�� இ@�கிற4, ேமS� இ�தியாவ�� உய<ம�ட உய< க	வ� 
நி�வன:கள1	 எதைன?� வ�ட 100 QS தரவHைசய�	. வ�திவ�ல�கான திறேனா� 

qCய மாணவ<க/�5, இ4 ஒ@ ெப@� ஏமா�றமாக இ@�கலா�. இ�தியாவ�� 

அளA ம��� அப�லாைஷகள1� ஒ@ நா�C�5 இ4 ெப@� ேதா	வ�. 
 

இ�தியாவ�� க	வ� ெந@�கC�53 ப��னண�ய�	, ஏP தசா3த கால 

அf5�ைறைய இ�த 4ைற ேநா�கி த�ள1?�ள4. ஆராM8சி எ:க� 

கலா8சார,தி	 உ�ெபாதி�க3ப�டதாக இ	ைல ம��� க	வ� அC3பைடய�	 

ேபாதைன சமமாக இ@�த4. இத� வ�ைளவாக, எ:க� அf5�ைற நிைலயான 

ம��� 0,திசாலி ம��� ப�ள1�5 எ,தைன ேப< ம��ேம கவன� 

ெசS,தினா<க�. 

 

ேதசிய ம�ட,தி	 இ4 ஒ@ ெக�ட காHய� அ	ல. 5ழ�ைதக/�5 க	வ��கான 

உHைமைய ம�றபC ம��கலா�, பல< 5ழ�ைத ெதாழிலாள<களாக ஆக ேவB��. 

2009 ஆ� ஆBC	 RTE ச�ட,ைத அம	ப�,திய4ட�, 260 மி	லிய� 5ழ�ைதக� 

இ�தியாவ�	 இ�� ப�ள1�58 ெச	கி�றன<, இ4 உலகி� மிக3ெபHய ப�ள1 
அைம3பா5�. 1.5 மி	லிய��5� அதிகமான ப�ள1கேள அரசா:க,தா	 

நட,த3ப�ட ஒ@ மி	லிய��5� அதிகமானைவ. க	வ�8 ச�ைத த�ேபா4 $ 100 

ப�	லியனாக மதி3ப�ட3ப�� 2020 �5� இ@மட:காக உ�ள4. இ4 மிகA� 

FவாரNயமாக உ�ள4. 

 

ஆனா	, இ�தியாவ�� ேதைவ எ�னெவ�றா	 க	வ��கான உHைம ம��ம	ல, 

தரமான க	வ��கான உHைம. பல ஆB�க/�5 ��ன< ஒ@ 0க\ெப�ற இ�திய 

இதழி	 ஒ@ 5ழ3பமான அறி�ைகய��பC, நம4 ெபாறிய�ய	 ப�டதாHகள1	 ஏP 

சதவ >த,தின< ம��ேம ேவைல�5 அம<,த3ப���ளன<. 

 

க	வ� �ைற கண�சமாக3 ப��த:கிய�@�தாS�, உBைமய�	, மா�ற>� 

ெசMய3ப�டா	, நம4 இைளஞ<கள1� வ@:கால வாM30கைள ேசத3ப�,தி, 
அத� [ல� நம4 ம�க� ெதாைக3 ப:கிைன இழ�க ேநH��. இ4 ந� க	வ� 
�ைறய�� C.எ�.ஏ மாதிHயான மா�ற,ைத, தவ�<�க ேவB��. அரசா:க� இைத 

அ:கீகH�கிற4, கட�த சில மாத:களாக, 0திய க	வ� ெகா�ைகய�� 



வைரயைறகைள உ�ளட�கிய ஒ@ ெதாட<8சியான �ய�சிக� வ�வாத,தி	 

உ�ளன. 

 

4ரதி@~டவசமாக, ச�ேதக,தி�5Hய வரA ெசலA தி�ட ஒ4�கீ� இ	லாம	 ஒ@ 

ல�சிய நிக\8சி நிரைல இ�தியா எ��5� எ�பைத?� 4	லியமாக இ�தியாவ�� 

ந�பக, த�ைம எ�ன எ�பைத?� ெதள1வா�5கிற4. 

 

நியாயமாக இ@�க, ப�ர8சைனய�� மிக8சிறிய அளA அ8F�,4�. கட�த 

தசா3த:கள1	, த>�ேகாழி ேபா�ற Fய-மாய,ேதா�ற,4ட� ேச<�4 ஓCேனா�. 

அறிவா�ற	 ெபா@ளாதார,தி� மா�ப�ட க	வ�, ேதைவக/�5 நா:க� ஆப,4-

ெவ�30 ம��� 5@��,தனமாக இ@�கிேறா�. எ:க� ப�ள1கள1	 

ெப@�பா�ைம அC3பைட வசதிக� ம��ம	ல, ஆசிHய<க/�5� ம��ம	ல. 

ஆசிHய<க� கிைட�க�qCய இட:கள1	, ெப@�பா�ைம அதிகமாக ந>�C30 

ம��� கீ\ த5தி உைடயவ<க�. எ:க� ப�டதாHக� பண�யா�றவ�	ைல எ�பதி	 

ஆ8சHயமி	ைல. 

 

ஒ@ நா�C� எதி<கால� அத� க	வ� �ைறயா	 உ@வான4. ஒ@ ெசயலிழ30 

அைம30 ஒ@ ேமாசமான எதி<கால,ைத எ��5�. நம4 க	வ� நி�வன:கள1� 

ெப@�ப5தி அரசா:க,தி�58 ெசா�தமான ம��� ெசய	ப�� வ@வதா	 ச�ைத 

ப:5 ப�றி கண�சமாக 5ைறவாக இ@3ப��� இேத ேபா�ற அபாய,ைத 

எதி<ெகா�கிேறா�. ஆனா	 �ரBபா� ஒ@ உBைமயான ம��� ந�பகமான 

அ8F�,தலா5�. 

 

நா� ேக�க ேவBCய ேக�வ�, க	வ�ய�� ேநா�க� எ�ன? ேவ� வா<,ைதகள1	 

q�வதானா	, நா� க	வ�ய�லி@�4 எைத எதி<பா<�கலா� எ�� ந�0கிேறா�. 

இ4 உBைமய�	 இரB� வ�ஷய:கள1	 ஒ�றா5�: மாணவ< அ	ல4 ஆசிHயேர 

க	வ� �ைறய�� ைமய�. 

 

பBைடய கால:கள1லி@�4, ஷி�சா அ	ல4 க	வ��கான அf5�ைற ஆசிHய<, 

அ	ல4 5@, ம��� ஷி~யா அ	ல4 சீஷ� ஆகியவ���5 இைடய�லான உறA. 

ஷி�சா தகவ	 அள13பதாக இ	ைல, ஆனா	 ஆ\�த அறிவ��கான ஆMAக� பல 

ஆB�களாக இ@�4 வ�தன. 

 

4ரதி@~டவசமாக, இ4 எ:கள4 க	வ� �ைற�5, 4	லியமாக எ�னெவ�பைத 

நா� ந�0கிேறா�! இத� வ�ைளவாக, ெப@�பாலான ஆசிHய<க� 5@வ�� சா	ைவ 

ேபா�கி�றன<. அவ<க� உBைமய�	, ேபாkNகார<க� ேபா�ற வ53பைறக� 

இய�க யா< disciplinarians, உ�ளன. 

 



உலக� �PவதிS�, ெதாழி	]�ப� ேந�� ஆசிHயைர மா�றிவ��ட4. ��ைதய 

W�றாBC� �ைறக� [ல� நவ >னகால க	வ�ைய இன1 வழ:க �Cயா4. 

ெதாழி	]�ப,ைத தPவ	 ம��� சி�தைனய�� சீ<5ைல�5� மா�ற� நம4 

க	வ�� ெகா�ைகைய சீரைம3பதி	 ��கிய�. 

 

ெவ�மேன ைவ,4� ெகா�/:க�, ஆசிHய< ம��ேம ெப�சி	 q<ைம3ப�,தி 
ஒuெவா@ மாணவH� உ�ளா<�த திறைமைய?� ெவள1ய�ட அ�மதி�கிறா<. 

ஆசிHய<க/�5 எ3பC க�ப�3ப4 எ�� ெதHயவ�	ைல. மாறாக அவ<க� ஏ� 

ேபாதி�கிறா<க� எ�ப4 அவ<க/�5, ெதHயா4. ஆசிHய<க� கண�ன1�5 

ைமயமாக இ@3பைத அ:கீகH�க ேவB��, ஆசிHய<க� என1	, அைவ 

எள1தானைவயாகA�, ஒ��� q�தலாகA� இ@�க ேவB��. 

 

இ4 எ:க� க	வ� �ைறைமைய ம�பHசீலைன ெசMவத�கான ஒ@ அC3பைட 

மேனாபாவ,ைத மா�ற ேவBCய4 அவசிய�. நா� சி�தைன Fயா�சிைய 

ஏ���ெகாBடா	 ம��ேம அ4 நட�க �C?�. நா� அைத ெசM?�ேபா4, 

ஆ<வ,ைத வள<3ேபா�, இதனா	 பைட3பா�ற	 இ@�5�. இைத அைடவத�5, 

நம4 ஆசிHய<க� பC,தி@�க ேவB��. 

 

உலக வ<�க க	வ� அைம30க� ஒ@ க@,திய	 கவன� ெகாBC@�கவ�	ைல, 

ஆனா	 ��றிS� ச�ைத இய�க3ப�கி�றன. ச�ைதைய3 ேபாலேவ, 

எதி<கால,ைத?� எதி<பா<3ப4ட�, அ4 எuவா� சிற�த4 எ�பைத, ெதH�4 

ெகா�ளA�. இ�தியாவ�� எதி<கால� க	வ�ய�� தர� [ல� நி<ணய��க3ப�டா	, 

மனதி	 5றி3ப�ட,த�க மா�ற:கைள ஏ�ப�,த ேவB��. HG ெவ	N எ:க/�5 

நிைன��Cய4: "நாகHக� எ�ப4 க	வ� ம��� ேபரழிAக/�5 இைடய�லான 

ஒ@ இன�." நா� எ:5 தைலைமய�	 எ��க3ப�ேடா� எ�பைத, 

ேத<�ெத�3ேபா�. ப�ர8சைன நா� ேநர� ெவள1ேய இய:5�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



13. கிராம30ற ேம�பா�� 

 

இ�தியா ெபா@ளாதார� உய< வள<8சி வ�கித:க� ம��� ந� நகர:க� ம��� 

நக<30ற ைமய:க� பதிAெசMவதி	 ெச	வா�5 மதி3ெபBக� ெதாட:கி ஒ@ 

ெபHய ச�தியாக வள<�4 வ@கிற4. ஆய���qட, சீரான வள<8சி இ	ைல, 

கிராம30ற நில3ப5தி நக<30ற இ�தியாAட� இைண�4 இய:க �Cயா4. நம4 

ம�கள1	 70 சதவ�கித,தி�5� அதிகமாேனா< கிராம:கள1	 வா\கி�றன<; 

ஏைழகள1	 80 சதவ�கித� கிராம30ற:கள1	 வா\கி�றன<. ெபா@ளாதார 

வள<8சிய�� ந�ைமக� ம�கள1	 [�றி	 இரB� ப:5�5� ேமலானைவ 

அ	ல. அப�வ�@,தி காண�qCய சி�ன:க� கிராம30ற3 ப5திகள1	 உ�ள 

ப�ர8சிைனகைள மற�4வ�ட� qடா4. 

 

இ�திய ெபா@ளாதார� உலகிேலேய நா�காவ4 ெபHயதா5�. ஆனா	 வள<8சி 
�ைற சீரான4 அ	ல. வ�வசாய�, உ�க�டைம30 ேம�பா� ம��� ச[க ம��� 

ச[க ேசைவ ேபா�ற ��கிய 4ைறகள1	, உ�ப,தி, ேசைவக� ம��� தகவ	 

ெதாட<0 4ைறகள1� வள<8சி வ�கித� கண�சமாக ��ேனறி?�ள நிைலய�	, 

ஒ��ெமா,த கிராமிய வள<8சிய�	, எ:க� ெசய	திற� பாரா�ட,த�க4 அ	ல. 

 

கிராம30ற ம�கள1� வள<8சி இ	லாம	, நா� ஒ@ேபா4� அப�வ�@,தி ெசMய3பட 

�Cயா4 எ�� qற �Cயா4. அBைம ஆB�கள1	, வ�வசாய வள<8சி 
வ >\8சியைட�4, வ�வசாய�, நிகர வ�ைத303 பய�<க� ம��� பாசன,தி� கீ\ ப5தி 
ஆகியவ�றி� �தk� ம��� லாப,ைத அதிகH,4�ள4. ெபா@ளாதார ஆMA 

2006-2007 பC, கி�ட,த�ட அைன,4 பய�<கள1S� �ன1� ப5தி�5 5ைற�த 

வ�ைள8ச	 ஒ@ வழ�கமான அ�சமாக மாறிவ��ட4. 

 

கிராம30ற இ�தியா ெந@�கCய�	 உ�ள4. வ�வசாய3 ெபா@ளாதார வ	Sனரான 

டா�ட< எ�.எN. Fவாமிநாத� q�ைகய�	, "கிராம30ற ெபா@ளாதார,தி� 

வ >\8சிய�	 வ�வசாய ேவளாBைம அத� ேவ<கைள� ெகாB��ள4 ... 

ெசா,4�கள1� 5ைறபா�க/�5 ெவள1ேய?�ள ேவைலய��ைம அதிகH,4 

வ@கிற4. 5ைற�தப�ச ஆதரA வ�ைல ]�ப� பல ெபா@�க/�5 இய:கா4, 

வா\வாதார பா4கா30, தி�ட,தி� ஒuெவா@ ம�ட,திS� வ�ைமய�	 இ@�4 

லாப� ச�பாதி�க ஒ@ ேபா�5 உ�ள4. கிராம30ற:கள1	 ஏேதா ேமாசமாக தவ� 

உ�ள4 ... " 

 

இ�ைறய தின�, ப	ேவ� வைகயான பழ�கவழ�க:க� , நா�C� ப5திகள1	 

வ�வசாய�க� க�ைமயான நடவC�ைககைள எ��கி�றன<. கண��க �Cயாத 

காலநிைல மா�பா�க�, பய�<8ெசMைக அதிகH�5� ெசலவ�ன,ைத ச�தி�க 



இயலாைம ம��� கட� Fைமைய அதிகH3ப4 ஆகியைவ காரணமாக 

ஏமா�ற,தி�5 வழிவ5�5� காரண�களா5�. அ,தைகய e\நிைலய�	, கிராமிய 

ம�சீரைம30 சவா	கைள ச�தி3ப4 ஒ@ வ	லைம வாM�த ம��� ���Hைம 

ேவைல. 

 

வ�வசாய� எ�ப4 நம4 ெபா@ளாதார,தி� ��கிய அ�சமாக இ@3ப4ட�, 

ேத�கநிைலய�லி@�4 4BC�க3படாம	, வ�ைல?ய<A இ	லாவ��டா	, 

4ைறைய, 4ற�5� ஒ@ வ�Hவான ம��� ேநர இைடெவள1 தி�ட,ைத க�டாய� 

க�டாய3ப�,4வ4 அவசிய�. ெபHய பாசன வசதிக�, சிற�த வ�ைதக� ம��� 

வ�வசாய�க�, வ�வசாய�க/�5, நியாயமான வ�ைலய�	 உர:க�, நிதி ம��� 

உ�க�டைம30 ம��� ச�ைத3ப�,த	 வசதிக� ஆகியவ�ைற வழ:க ேவB��. 

வ�வசாய� ஒ@ வ@மான,ைத உ@வா�5� நடவC�ைகயாக இ@�க ேவB�� 

ம��� வ�வசாய�க� வான1ைல, நிதி வள:க� ம��� ச�ைதக� ஆகியவ�றி�5 

இைடய�	 வ��� ைவ�க3பட�qடா4. 

 

இ�த 4ைறய�	 உ�ப,தி,திற� ம��� ேவைலவாM30 உ�ப,திைய அதிகH�க, 

��கியமாக நில சீ<தி@,த:கைள அC3பைடயாக� ெகாBட க�டைம30 

மா�ற:கைள ெகாB� வர ேவB��, ஆதரA வ�ைலக� ம��� மலிவான கட� 

வழ:க	 ஆகியைவ ஒ@ 0�ள1ைய, தாBC உதவ� ெசMயா4. ஏைழக/�5 நில� 

வழ:5வத� [ல� வள<8சி�5 எதி<30 இ	ைல எ�பைத அ�பவ� கா��கிற4. 

கிராம30ற வள<8சி [ேலாபாய,தி	, சி� 5��ப பBைணகள1� F�F�30 

��கிய ப:5 வகி�கிற4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



கிராம30ற ேம�பா�C	 உ�ள சி�க	க� 

இ�தியாவ�	 கிராம30ற ம�க�ெதாைகய�	 60-70% பழைமயான நிைலைமகள1	 

வா\கி�றன< எ�ப4 எ:க/�5, ெதH?�. இ�த ம�ன130 அரF Fத�திர� 

அைட�த 60 ஆB�க/�53 ப�ற5 qட உ�ள4. எனேவ கிராம30ற ேம�பா�� 

தி�ட:க/� இ�ைறய நிைலைமய�	 அவசரமாக உ�ளன. கிராம30ற ேம�பா�� 

தி�ட:கள1	 பல தைடக� உ�ளன 

  

1. பல கிராம:கள1	 மி�சார� இ	ைல. 

2. பல கிராம30ற ம�க� சைமய	, வா\�ைக ம��� ேவளாBைம ேபா�ற 

பழைமயான �ைறகைள பய�ப�,தி இ�த �ைறகைள ந�0கி�றன<. 

3. பழைமயான சைமய	 அ�30கைள பய�ப�,தி, Fமா< 300,000 மரண� / ஆB� 

மாFபா� காரணமாக தி�ட� எ��கிற4. 

4. இ�தியாவ�� ம�க�ெதாைகய�	 54% 25 வய4�5 5ைறவாக உ�ளன<, 

அவ<கள1	 ெப@�பா�ைமயானவ<க� கிராம30ற:கள1	 வா\கி�றன<; 

கிராம30ற ேம�பா�� தி�ட,தி	 எP,தறிA ��கிய ப�ர8சைன. 

8. எ	ேலா@� நகர:க/�5 ெச	ல வ�@�0கிறா<க�, எனேவ கிராம30ற ம�க� 

0ற�கண��க3ப�கிறா<க�. 

9. கிராம30ற வள<8சி�கான தன1யா<மயமா�க	 க@,4 பய��ளதாக உ�ள4, 

ஆனா	 அரசா:க� இ�த அ�ச,தி�5 அதிக கவன� ெசS,4வதி	ைல. 

10. ெகா�ைக வ53பாள<க�, கிராம30ற ம�கள1� நல��கான தி�ட:கைள 

தயாH�கிறா<க�, ஆனா	 இ�த தி�ட:க� நைட�ைற3ப�,த3படாவ��டா	 

அைவ பயன1	ைல. 
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