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         அறிமுகம்
இந்தியா எவ்ாறு செயல்படுகிறது என்பதனை 

GDP விளக்குகிறது அதைால, GDP  எனறால எனை 
என்பனதப் ்பற்றி முதலில  நீங்கள் புரிந்துக் ச்காள்ள 
வ்ண்டும்.

ஒரு வ�ாட்டலில எனை ந்டக்கிறது 
என்பனத ்கற்்பனை செய்க. இரண்டு இடலி மற்றும் 
ஒரு வ்காப்ன்ப வதனீருக்கு நீங்கள் உததரவு 
இடுகிறீர்கள். இடலி மற்றும் வதனீனர யாவரா 
ஒரு்ர உற்்பததி செயயலாம் மற்றும் யாரா்து கூ்ட 
அனத உங்களுக்கு வென்யா்க செயயலாம்.

ச்ளிப்்பன்டயா்க இடலி மற்றும் வதனீர 
உற்்பததி செயயப்்படடு இருக்கிறது. அன்்கனள 
நீங்கள் சதா்டக்கூடியன், ்பாரக்்கக்கூடியன் 
மற்றும் சதாடடு உணரக்கூடியன்்களாகும் . 
சதா்டக்கூடிய ச்பாருள்்கனள “்பண்்டங்கள்” எனறு 
ச்பாருளியல அறிஞர்கள் அனைக்கினறைர. இந்த 
்பண்்டங்கள் இல்ெம் அலல, ஏசைனில அதற்கு 
்பணம் செலுதத வ்ண்டும்.

சதா்டக்கூடிய ச்பாருள்்கனள, ்பண்்டங்கள் 
எனறு அனைததாலும், ெனமயல்காரர்கள் செயது 
முடிதத வ்னல மற்றும் அந்த உணன்ப் ்பரிமாறும் 

மக்்கள், ெனமயல மற்றும் வென் ந்ட்டிக்ன்க்கனள 
்பண்்டங்கள் வ்பால யாரும் சதாடடு உணரக் 
கூடியது அலல. ஆைால, நீங்கள் உணவினை 
உண்டு அனு்பவிக்்கலாம்.ச்பாருளியல ்லலுநர்கள் 
இந்த ந்ட்டிக்ன்கனய “்பணி்கள்” எனறு 
அனைக்கினறைர.

கற்றலின் ந�ொககஙகள்
�	சமாதத உள்நாடடு உற்்பததினய  ்பற்றி சதரிந்துச்காள்ளுதல
�	நாடடு ்ருமாைததின ்பலவ்று ந்ட்டிக்ன்க்கனள புரிந்துச்காள்ளுதல
�	சமாதத உள்நாடடு உற்்பததியின அனமப்ன்ப புரிந்துச்காள்ளுதல
�	சமாதத உள்நாடடு உற்்பததியில ்பலவ்று துனற்களின ்பங்களிப்ன்ப 

சதரிந்துச்காள்ளுதல
�	ச்பாருளாதார ்ளரச்சி, முனவைற்றம் மற்றும் அதன வ்று்பாடு்கள் ்பற்றி 

அறிந்துச்காள்ளுதல
�	சமாதத உள்நாடடு உற்்பததி மற்றும் வ்னல்ாயப்பு அடிப்்பன்டயில ்ளரச்சி ்பானதப் ்பற்றி 

சதரிந்துச்காள்ளுதல
�	சமாதத உள்நாடடு உற்்பததி மற்றும் ச்பாருளாதார ச்காள்ன்க்களின ் ளரச்சிப் ்பற்றி புரிந்துச்காள்ளுதல

�க�ேவா�
ப�மா�பவ�

ப�ட�க� 

ப�ொத்த உள்�ொட்டு 
உற�ததி �றறும் அ்தன் 
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�ொ்டச்சுருககம்
�	ஓர ஆண்டில ஒரு நாடடில உற்்பததி செயயப்்படுகினற ்பண்்டங்கள் மற்றும் ்பணி்களின சமாதத 

மதிப்வ்ப சமாதத உள்நாடடு உற்்பததி (GDP)
�	இந்திய ச்பாருளாதாரதனத மூனறு துனற்களா்க ்ன்கப்்படுததலாம். அன் வ்ளாண்துனற 

சதாழில்கள் துனற மற்றும் ்பணி்கள் துனற.
�	வதயமாைம் : அதி்க ்பயன்பாடடின ்காரணமா்க ச்பாருள்்கள் வதயமாைம் அன்டதல அலலது 

்பைனமயாதல வ்பானறன்்களால சொததின ்பணமதிப்பு குனறதலாகும்.
�	்ருமாைம் : ஒரு குறிப்பிட்ட ்காலததிற்குள் ெம்்பாதிதத அலலது ெம்்பாதிக்்காத ்பணம் அலலது பிற 

்ரு்ாய்களாகும்.
�	சமாதத மதிப்பு கூடுதல (GVA): ஒரு ச்பாருளாதாரததில சதாழில அலலது வென்த துனறயில 

உற்்பததி செயயப்்பட்ட ்பண்்டங்கள் மற்றும் ்பணி்களின மதிப்்பாகும்.

2. ப்தொழில்துர்ற பகொள்ரக
சதாழிலதுனற முனவைற்றம் எந்த ஒரு 

ச்பாருளாதாரததிற்கும் முக்கியமாை அம்ெமாகும். 
இது வ்னல ்ாயப்ன்ப உரு்ாக்குகிறது. 
ஆராயச்சி மற்றும் வமம்்பாடன்ட ஊக்குவிக்கிறது. 
இதைால நவீைமயமாக்்கலுக்கு ்ழி்குக்்கப்்படடு 
இறுதியில ச்பாருளாதாரம் தனனினறவு 
அன்டகிறது. உண்னமயில, சதாழில 
துனற்ளரச்சி, வி்ொயததுனற (புதிய ்பண்னண 
சதாழில நுட்பம்) மற்றும் ்பணி்கள் துனற வ்பானற 
துனற்கனள ஊக்குவிக்கினறை. இது ச்பாருளாதார 
்ரதத்க ்ளரச்சிக்கு முக்கிய ்பஙகு ்கிக்கிறது.

1948லிருந்து ்பல சதாழில துனற ச்காள்ன்க்கள் 
ச்பரிய அளவிலாை சதாழிற்ொனல்களுக்்கா்க 
ஏற்்படுததப்்பட்டது. எடுததுக்்காட்டா்க, சில சதாழில 

துனற ச்காள்ன்க்கள்: ஜவுளித சதாழில ச்காள்ன்க 
ெரக்்கனர சதாழில ச்காள்ன்க, சதாழில துனற 
்ளரச்சி வினலக் ச்காள்ன்க, சிறு சதாழில  
சதாழிற்ச்காள்ன்க மற்றும் சதாழில துனற 
சதாழிலாளர ச்காள்ன்க வ்பானறன்்களாகும்.

3. புதிய ப�ொருளொ்தொைக பகொள்ரக
1990்களின ஆரம்்பததில இந்தியாவின 

ச்பாருளாதாரம் ்கணிெமாை ச்காள்ன்க 
மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. இந்த புதிய 
ச்பாருளாதார சீரதிருததம் ச்பாது்ா்க, LPG 
அலலது தாராளமயமாக்்கல, தனியார மயமாக்்கல 
மற்றும் உல்கமயமாக்்கல எை அனைக்்கப்்படுகிறது. 
இந்த ச்பாருளாதார சீரதிருததங்கள், நாடடின ஒடடு 
சமாதத ச்பாருளாதார ்ளரச்சினய ஒரு குறிப்பி்டத 
தக்்க ்ன்கயில முனவைற்றமன்டயச் செயதது.

கரலச்பெொறகள்

வதயமாைம் Depreciation மதிப்பு இைக்கும் முனற
இன்டநினல Intermediate இரண்டு ொரபு விஷயங்களின இன்டவய இருப்பு
ெந்னத வினல Market Price ஒரு ச்பாருனள ்ாங்க ச்காடுக்கும் வினல

இறுதி 
ச்பாருள்்கள் Final Goods

எந்த ்பண்்டங்கள் உற்்பததி செயயப்்படடு நு்கரவ்ாருக்கு 
விருப்்பம் அலலது வதன் திருப்தியளிக்கிவதா அனத நு்கரவு 
்பண்்டம் அலலது இறுதி நினல ்பண்்டம் என்பர.

்கலன் Composition ஏதா்து ச்பாருள்்களின தனனம அலலது அனமப்பின தனனம 
ஒரு முழு அலலது ்கலன்னய உரு்ாக்கிய ்ழி.

்பங்களிப்பு Contribution ச்பாது்ாை நிதிக்கு ்பரிசு அலலது ்கட்டணம் செலுததுதல 
அலலது வெ்கரிததல.

தடுமாற்றததினை Staggering சதா்டரந்து இருப்்பது அலலது நிச்ெயமற்ற அலலது ஆ்பததாை 
முனறயில சதா்டர.
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நவீன நாட்களில் அரசியல்்ாதி்கள், 

ப�ாருளியல் ்ல்லுநர்கள் மற்றும் 
ப�ாழிலதி�ர்களிடையய அதி்கமா்க 
ய�சக்கூடிய ்கருத்துக்்களா்க �ாராளமயமாக்்கல், 
�னியாரமயமாக்்கல் மற்றும் உல்கமயமாக்்கல் 
(LPG) இருக்கின்றன. நமது அரசாங்கம் 1991ஆம் 
ஆண்டு இ்ற்ட்ற நடைமுட்றப�டுத்தியது.

 2.1   உலகமயமாககல்
உல்கமயமாக்்கல் என�து 

உல்க ப�ாருளா�ாரத்து் நாடு்கடள 
ஒருஙகிடைப��ாகும். அடிப�டையில் 
உல்கமயமாக்்கல், சர்ய�சமயமாக்்கல் மற்றும் 
�ாராளமயமாக்்கல் பசயல்முட்றடய குறிக்கி்றது.

உலகமயமாதல்

 2.2    உலகமயமாககலின் வரலாறு
உல்கமயமாக்்கல் என்ற பசால் 

ய�ராசிரியர தியயாயைார பலவிட என�்ரால் 
அறிமு்கப�டுத்�ப�டைது. உல்கமயமாக்்கல் 
்ரலாற்று பினனணியில் மூனறு நிடல்களில் 
வி்ாதிக்்கப�டைது.

நிலல 2 -  இடைப�டை 
உல்கமயமாக்்கல்

உலகமயமாககலின் 
வரலாறு

நிலல 3 -  நவீன 
உல்கமயமாக்்கல்

நிலல 1 -  ப�ானடமயான 
உல்கமயமாக்்கல்

ததான்லமயான உலகமயமாககல்
சுயமரிய மற்றும் சிந்து சமப்ளி 

நா்கரி்கத்தின இடையயயான ்ரத்�்க உ்றவு்கள் 
உல்கமயமாக்்கல் என்ற ஒரு ்டி்த்ட� 
மூன்றாம் நூற்்றாண்டு்களியலயய உரு்ாக்கியது 
எனறு ஆண்டயர குந்�ர ஃபிராஙக் ்ாதிடைார. 
உல்கமயமாக்்கப�டை ப�ாருளா�ாரம் மற்றும் 
்கலாசசாரத்தின ஆரம்� ் டி்த்ட� ப�ானடமயான 
உல்கமயமாக்்கல் எனறு கியரக்்க (Hellenistic 
Period) ்காலத்தின ய�ாது அடைக்்கப�டைது.  
யராம் ய�ரரசுக்கும் �ாரத்தியன ய�ரரசுக்கும் மற்றும் 
ஹான ்ம்சத்துக்கும் இடையயயான ்ரத்�்க 
ப�ாைரய� உல்கமயமாக்்கலின ஆரம்� ்டி்ம்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்
�	உல்கமயமா�லின ப�ாருள் மற்றும் ்ரலாறு �ற்றி அறிந்துப்காள்ளு�ல்
�	�னனாடடு நிறு்னங்களின (MNC) �ரிமாை ்ளரசசிடய புரிந்துப்காள்ளு�ல்
�	ப�னனிந்திய ்ரலாற்று முனயனாக்கில், ்ரத்�்கம் மற்றும் ்ணி்கர்கள்  

�ற்றி அறிந்துப்காள்ளு�ல்
�	நியாயமான ்ரத்�்க நடைமுட்ற்கள் மற்றும் உல்க ்ரத்�்க அடமபட�ப �ற்றி அறிந்துப்காள்ளு�ல்
�	உல்க மயமா�லின �ாக்்கத்ட�யும், ச்ால்்கடளயும் புரிந்துப்காள்ளு�ல்

உலகமயமாதல் மறறும் 
வர்ததகம்

அலகு  -  2
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்பயிறசி

I   சரியான விலைலய்த 
நதரந்ததடுககவும்

1. உல்க ்ரத்�்க அடமபபின 
(WTO) �டல்ர யார?
அ) அடமசசரட் 
ஆ) �டலடம இயக்குநர
இ) துடை �டலடம இயக்குநர
ஈ) இ்ற்றில் எதுவுமில்டல

2. இந்தியாவில் ்காலனியாதிக்்க ்ருட்க
அ)  ய�ாரசசுகீசியர, ைசசு, ஆஙகியலயர, 

யைனிஷ், பிபரஞ்சு
ஆ)  ைசசு, ஆஙகியலயர, யைனிஷ், பிபரஞ்சு

இ)  ய�ாரசசுகீசியர, யைனிஷ், ைசசு, பிபரஞ்சு, 
ஆஙகியலயர

ஈ)  யைனிஷ், ய�ாரசசுகீசியர, பிபரஞ்சு, 
ஆஙகியலயர, ைசசு

3. ்காட (GATT)-இன மு�ல் சுற்று நடைப�ற்்ற இைம்
அ) யைாக்கியயா  ஆ) உருகுய்
இ) ைாரகுய் ஈ) பஜனீ்ா

4. இந்தியா எபய�ாது ைங்கல் திடைத்தில் 
ட்கபயழுத்திடைது?
அ) 1984 ஆ) 1976 இ) 1950 ஈ) 1994

5. 1632இல் ஆஙகியலயர்களுக்கு “ய்கால்ைன 
ஃ�யரமான” ்ைஙகிய்ர யார?
அ) ஜஹாஙகீர 
ஆ) ய்கால்ப்காண்ைா சுல்�ான
இ) அக்�ர
ஈ) ஔரங்கசீப

கலலச்தசாறகள்

உல்கமயமாக்்கல் globalization
�ண்ைங்கள் மற்றும் �ணி்கள் சர்ய�ச சந்ட�யில் எந்� 
�டையும் ஏற்�ைாமல் �ல்ய்று ப�ாருளா�ாரங்கடள 
ஒருஙகிடைப��ாகும். 

ப�ானடமயான archaic ்கடல அல்லது ்கலாசசாரத்தின ஆரம்� ்காலத்தில் குறிப�ா்க 
கிமு(ப�ா.ஆ.மு) 7ஆம் - 6ஆம் நூற்்றாண்டு்கள்

�ரிைாம ்ளரசசி evolution ஏ�ா்து ஒரு �டிப�டியான ்ளரசசி
அைமானம் 
ட்க்்கப�டை mortgaged எதிர்கால ஆ�த்து அல்லது உைனடி �யன�ாடடு �டை்கடள 

அம்�லப�டுத்துகி்றது.
உைனடியா்க (திடீர) spurt உைனடியா்க ப்ளியயறு�ல் ய்ண்டும்
சீரழி்ான detrimental தீஙகு விடளவிக்்கக்கூடிய
ப்ற்றி்கரமான thriving ்ளமான மற்றும் ்ளரந்து ்ரும், மலரசசியடையும்

்பாைச்சுருககம்
�	உலகமயமாககல் என்்பது ஒரு �ாடலை உலக த்பாருளாதார்ததுைன் ஒருஙகிலணப்பதாகும்.
�	உலகமயமாககளின் மூன்று நிலலகள்:
  ததான்லமயான உலகமயமாககல், இலைப்படை உலகமயமாககல், �வீன உலகமயமாககல்
�	LPG – தாராளமயமாககல் (Liberalization), தனியாரமயமாககல் (Privatization) மறறும் உலகமயமாககல் 

(Globalization).
�	்பன்னாடடு  நிறுவனமானது  அதன்  தசாந்த  �ாடடிறகும்  தவளிநய  குல்றந்த்படசம்  நவறு  ஒரு 

�ாடடில் ்பணைஙகலளயும் அல்லது ்பணிகலளயும் உற்ப்ததி தசய்யும் அல்லது கடடுப்படு்ததும் ஒரு 
த்பருநிறுவனமாகும்.

�	்பன்னாடடு  நிறுவனஙகலள  சரவநதச  நிறுவனஙகள்  அல்லது  ்பன்னாடடு  அலமபபு  என்றும் 
அலைககலாம்.

�	1947இல்  23  �ாடுகள்  காட  ஒப்பந்த்ததில்  லகதயழு்ததிடைன.  காடடின்  (GATT)  நிறுவன 
உறுபபினரகளில் இந்தியாவும் ஒன்்றாக இருந்தது.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்
� உணவு பாதுகாப்பின் வரையரை, பபாருள் பற்றி படித்தல்
� உணவு ்தானியஙகள் கிரைத்தல் மற்றும் அணுகு்தல் பற்றி அறிந்து பகாள்ளு்தல்
� வாஙகும் திைன் மற்றும் விவசாயக் பகாள்ரக பற்றி புரிந்து பகாள்ளு்தல்
� வறுரமயின் பல பரிமாணத்தன்ரம பற்றிய அறிரவப் பபறு்தல்
� ்தமிழ்ாட்டில் ஊட்ைசசதது, சுகா்தாை நிரல மற்றும் பகாள்ரககள் பற்றி படித்தல்

          அறிமுகம்
மக்கள் வாழக்ரகரயயும் வளர்சசிரயயும் 

பைாமரிப்ப்தற்காக  சாப்பிடும் மற்றும் அருந்தும் 
எந்்தபவாரு பபாருளும் உணவு என 
வரையறுக்கப்படுகிைது. உணவு பாதுகாப்பு என்பது 
ஒரு ்பர் பபாதுமான அளவு சாப்பிடுவர்தயும் 
சுறுசுறுப்பாக இருப்பர்தயும் ஆபைாக்கியமான 
வாழக்ரக ்ைததுவர்தயும் குறிக்கும்.

 3.1   உணவு போதுகோப்பு
ஐக்கிய ்ாடுகளின் உணவு மற்றும் பவளாண் 

அரமப்பு உணவு பாதுகாப்பிரனப் பின்வருமாறு 
வரையறுக்கிைது.

"எல்லா மக்களும், எல்லா ப்ைஙகளிலும், 
பபாதுமான, பாதுகாப்பான மற்றும் சத்தான 
உணவுக்கான உைல், சமூக மற்றும் பபாருளா்தாை 
அணுகுமுரைரய பகாண்டிருக்கும் பபாது, 
அவர்களின் உணவுத ப்தரவகரளயும், 
சுறுசுறுப்பான மற்றும் ஆபைாக்கியமான 
வாழக்ரகக்கான உணவு விருப்பஙகரளயும் 
பூர்ததி பசயவதில் உணவு பாதுகாப்பு இருக்கிைது." 
(FAO, 2009).

இந்்த விரிவான வரையரை உணவு 
சததுமிக்க்தாக இருக்க பவண்டிய்தன் அவசியதர்த 
உணர்ததுவப்தாடு, அது பாதுகாப்புமிக்க 
ஊட்ைசசததிரனப் பபை பவறு சில அம்சஙகள் 
ப்தரவப்படுவர்தயும் உணர்ததுகின்ைன.

பிைபல விவசாய விஞ்ானி 
முரனவர் எம்.எஸ். சுவாமி்ா்தனின் கருததுப்படி, 
“சரிவிகி்த உணவு, பாதுகாப்பான குடிநீர், சுற்றுசசூழல், 
சுகா்தாைம், ஆைம்ப சுகா்தாை பைாமரிப்பு மற்றும் ஆைம்பக் 
கல்வி ஆகியவற்றிற்கான உைல், பபாருளா்தாை மற்றும் 
சமூக அணுகல்” என்பது ஊட்ைசசதது பாதுகாப்பாகும்.

உணவின் அடிப்படைக கூறுகள் மறறும் 
ஊடைச்சத்து போதுகோப்பு

உணவு மற்றும் ஊட்ைசசதது பாதுகாப்பின் 
மூன்று அடிப்பரைக் கூறுகள் : கிரைத்தல், 
அணுகல் மற்றும் உறிஞசு்தல் ஆகும்.
1.  உணவு கிரைத்தல் என்பது விரும்பிய 

அளவுகளில் உணவு இருப்பு இருப்ப்தாகும். 
இது உள்்ாட்டு உற்பததி, இருப்பு மற்றும் 
இைக்குமதியில் மாற்ைஙகள் பற்றிய ஒரு 
பசயல்பாைாகும்.

2.  உணவுக்கான அணுகல் என்பது மு்தன்ரமயாக 
வாஙகும் திைன் பற்றிய கூற்ைாகும். எனபவ, 
இது ஈட்டு்தலுக்கான திைன்கள் மற்றும் 
பவரலவாயப்புகளுைன் ப்ருக்கமாக 
இரணக்கப்பட்டுள்ளது.  திைன்களும், 
வாயப்புகளும் ஒருவரின் பசாததுக்கள் மற்றும் 
கல்வியுைன் ப்தாைர்புரையது.

3.  உணவிரன உறிஞசு்தல் என்பது 
உட்பகாள்ளும் உணரவ உயிரியல் ரீதியாகப் 
பயன்படுததுவ்தற்கான திைன் ஆகும்.

உணவு போதுகோப்பு 
மறறும் ஊடைச்சத்து

அலகு - 3
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தமிழ�ோடடில் ப்சயல்படும் முககியமோை திடைஙகள்

1.  ைாக்ைர்  முததுலட்சுமி பைட்டி மகப்பபறு ்லத திட்ைததின் (Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit 
Scheme) கீழ, ஏரழ கர்பிணிப் பபண்களுக்கு ` 12,000/- நிதியு்தவி வழஙகப்படுகிைது.

2.  மு்தலரமசசரின் விரிவான சுகா்தாை காப்பீடு திட்ைம் (Chief Minister’s Comprehensive Health Insurance 
Scheme) 2011-12 ஆம் ஆண்டில் இந்்த திட்ைம் ப்தாைஙகப்பட்ைது. இ்தன் ப்ாக்கம் அரனவருக்கும் உைல் 
்லம் வழஙகும் ப்ாக்கில் அைசாஙகத்தால் இலவச மருததுவ மற்றும் அறுரவ சிகிசரச வழஙகுவ்தாகும் 

3.  ்தமிழ்ாடு சுகா்தாை அரமப்பு திட்ைஙகள் (Tamil Nadu Health Systems Projects) இலவசமாக ஆம்புலன்ஸ் 
பசரவகரள அறிமுகப்படுததியுள்ளது. (108 அவசை ஆம்புலன்ஸ் பசரவ).

4.  ‘பள்ளி சுகா்தாை திட்ைம்’ (School Health Programme) விரிவான சுகா்தாை 
பசரவரய அைசு மற்றும் அைசு உ்தவிபபறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் 
அரனதது மாணவர்களுக்கும் வழஙகுவர்த வலியுறுததுகிைது.

5.  ப்தசிய ப்தாழுப்ாய ஒழிப்பு திட்ைததின் (National Leprosy Eradication 
Programme) மூலம் அரனதது ப்தாழுப்ாயாளிகரளயும் கண்ைறிந்து 
ப்தாைர்சசியான சிகிசரசரய வழஙகுவர்த ப்ாக்கமாக பகாண்டு 
மாநிலததில் பசயல்படுத்தப்படுகிைது. பள்ளி சுகோதோர திடைம்

தமிழ�ோடடில் சில ஊடைச்சத்து திடைஙகள்
1.  புைட்சித ்தரலவர் எம்.ஜி.ஆர் ஊட்ைசசதது உணவுததிட்ைம்.
2.  ஆைம்பக் கல்விக்கு ப்தசிய ஊட்ைசசதது ஆ்தைவு திட்ைம்.
3.  பபாது ICDS திட்ைஙகள் மற்றும் உலக வஙகி உ்தவியுைன் 

ஒருஙகிரணந்்த குழந்ர்தகள் பமம்பாட்டு பசரவகள் (General ICDS 
Projects and World Bank Assisted Integrated Child Development Services).

4.  பிை்தம மந்திரி கிைாபமா்தயா பயாஜனா திட்ைம்.
5.  ்தமிழ்ாடு ஒருஙகிரணந்்த ஊட்ைசசதது திட்ைம்.
6.  மதிய உணவுத திட்ைம்.

போைசசுருககம்

� உணவு மற்றும் ஊட்ைசசதது பாதுகாப்பின் மூன்று அடிப்பரை கூறுகரள உள்ளைக்குவ்தற்காக 
இந்்த பசால் விரிவுபடுத்தப்பட்ைது. அரவ கிரைத்தல், அணுகல் மற்றும் உறிஞசு்தல்.

� பசுரமப் புைட்சி உணவு ்தானியஙகளில் ்தன்னிரைவு பபை வழி வகுத்தது.
� ப்தசிய உணவுப் பாதுகாப்பு சட்ைம் இந்திய பாைாளுமன்ைத்தால் 2013இல் நிரைபவற்ைப்பட்ைது.
� விவசாய பபாருள்களின் ஏற்றுமதி அடிப்பரையில் புதிய பவளாண்  பகாள்ரகரய 2018இல் 

மததிய அைசால் அறிவிக்கப்பட்ைது.
� மனி்தவள பமம்பாட்டில் சுகா்தாைததிற்கு  முக்கிய பஙகு உண்டு.

     கடலச ப்சோறகள்
அரையத்தகுந்்த Availability that which can be used, attainable

அணுகுமுரை Accessibility right to enter

்தாஙகும் திைன் Affordability ability to be afforded
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்
�	வளர்ச்சிக் க�ொள்��ள மற்றும் அரசொங�த்தின் பஙகு பற்றி புரிந்துக�ொளளுதல்
�	வரி மற்றும் அதன் வ்��்ளப் பற்றிய அறி்வப்கபறுதல்
�	வரி எவவொறு விதிக்�ப்படுகிறது என்ப்தப் பற்றிப்படித்தல்
�	�ருப்பு பணத்திற்கும், வரி ஏய்ப்பிற்கும் உளள ந�ொக்�த்திற்�ொன அறி்வப்கபறுதல்
�	வரிக்கும், மற்ற �ட்டணத்திற்கும் உளள நவறுபொட்்ட கதரிந்துக�ொளளுதல்
�	வரி�ளும் மற்றும் அவற்றின் முன்நனற்றம் பற்றியும் புரிந்துக�ொளளுதல்

     அறிமுகம்
ஒரு �ொடடின் கபொருளொதொரத்்த முன்நனற்றம் 

அ்்டயச் கசய்வதற்கு அரசொங�த்தொல் வரி 
விதிக்�ப்படுகிறது. அரசின் வருமொனம் ந�ர்மு� 
மற்றும் ம்றமு� வரி�்ளச் சொர்ந்து உளளது. 
ந�ர்மு� வரியொனது தனி �பரின் வருமொனத்திலும், 
ம்றமு� வரியொனது பண்டங�ள மற்றும் பணி�ள 
மீதும் விதிக்�ப்படுகின்றன. இதன் மூலம் அரசொங�ம் 
அதன் “நிதி ஆதொரங�்ள” திரடடுகிறது.

 4.1   வளர்ச்சிக ககோள்்ககளில் 
அரசோஙகத்தின் பஙகு

1. போதுகோப்பு (அ) இரோணுவம்
எதிரி�ளி்டமிருந்து மக்�்ளப் பொது�ொப்பது 

இரொணுவத்தின் அத்தியொவசியப் பணியொ�க் 
�ருதப்படுகிறது. பொது�ொப்புப் ப்்ட�்ள 
உருவொக்குவதற்கும், பரொமரிப்பதற்கும் மத்திய 
அரசொங�நம கபொறுப்பொகும்.
2. அயல்�ோட்டுக ககோள்்க

இன்்றய உலகில் �ொம் அ்னத்து உல� 
�ொடு�ளு்டனும் �டபொன உற்வப் பரொமரித்தல் 
அவசியமொனதொகும். ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி 
கசய்வதன் மூலமும், மூலதனம் மற்றும் 
உ்ைப்்பப் பரிமொற்றம் கசய்வதன் மூலமும் �ொம் 
�ல்ல கபொருளொதொர உறவி்ன பரொமரிக்� முடியும். 
இந்த நச்வ்ய மத்திய அரசொங�ம் வைஙகுகிறது.

3. அவவப்நபோது நேர்ேல்க்ள �டத்துேல்
இந்தியொ ஒரு ஜன�ொய� �ொடு. �ொம் 

�ொ்டொளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றத்திற்குப் 
பிரதிநிதி�்ள நதர்ந்கதடுக்கின்நறொம். இநதநபொல், 
மொநில அரசு�ள உளளொடசி மன்றங�ளுக்குத் 
நதர்த்ல மொநிலத்திற்குள �்டத்துகிறது.
4. சட்டம் மறறும் ஒழுஙகு

�டுவண மற்றும் மொநில அரசு�ள �மது 
உரி்ம�ள, கசொத்துக்�்ளப் பொது�ொப்பதற்கும், 
�மது கபொருளொதொரம் மற்றும் சமூ�த்்த 
ஒழுஙகுபடுத்துவதற்கும் ஏரொளமொன சட்டங�்ள 
இயற்றுகின்றன. பிரச்ச்ன�்ளத் தீர்ப்பதற்�ொ� 
நீதிமன்றங�்ள அ்மத்துளளன. நமலும், அந்தந்த 
மொநிலங�ளில் �ொவல் து்ற்ய நிர்வகிக்கும் 
கபொறுப்்ப மொநில அரசு�ள ஏற்றுக் க�ொளகின்றன.
5.  கபோது நிர்வோகம் மறறும் கபோதுப்பணடஙக்ள 

வழஙகுேல்
அரசொங�ம் கபொதுவொ� பல்நவறு து்ற�ள 

மூலம் கபொருளொதொரத்்தயும் சமூ�த்்தயும் 
நிர்வகிக்கிறது. வருவொய் து்ற, பளளி�ள, 
மருத்துவம்ன�ள, கிரொம வளர்ச்சி மற்றும் ��ர்ப்புற 
வளர்ச்சி நபொன்ற்வ�ள எடுத்துக்�ொடடு�ளொகும். 
உளளூர் அரசொங�ங�ள, உளளூர் சொ்ல�ள, 
வடி�ொல், குடிநீர், குப்்ப நச�ரிப்பு மற்றும் அ�ற்றல் 
நபொன்ற கபொதுப்பணி�்ள வைஙகுகின்றன.
6. வருமோன மறுபகிர்வு மறறும் வறு்ம ஒழிப்பு

முன்னதொ� குறிப்பி்டப்பட்ட பல்நவறு 
�்டவடிக்்��ளுக்கு நிதியளிக்� அரசொங�ங�ள 

அரசோஙகமும் வரிகளும்

அலகு - 4
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345 அரசாங்கமும் வரி்களும்

போடச்சுருககம்
�	ந�ர்மு� வரி என்பது மத்திய அரசுக்கு அல்லது மொநில அரசுக்கு அல்லது உளளொடசி அ்மப்பு�ளுக்கு 

ந�ரடியொ�ச் கசலுத்தும் வரியொகும்.  இதில் வருமொன வரி, கசொத்துவரி ஆகியன அ்டஙகும்.

�	வருமொன வரி தனி �பர்�ள மற்றும் கதொழில் கசய்பவர்�ளொல் ஈட்டப்பட்ட மற்றும் ஈட்டப்ப்டொத 
வருமொனங�ளின் அடிப்ப்்டயில் விதிக்�ப்படுகிறது.

�	உளளூர் வரி என்பது உளளொடசி அ்மப்பு அல்லது அரசின் மூலம் ஒரு ��ரம் அல்லது ஒரு �ொடடின் 
எல்்லக்குள விதிக்�ப்படுகின்ற வரியொகும்.

5. வட்டோர முன்நனற்றம்
வட்டொர வளர்ச்சியில் வரி விதிப்பு முக்கியப் 

பஙகி்ன வகிக்கிறது. பின் தஙகிய பகுதி�ளில் 
கதொழில் நிறுவனங�ள அ்மப்பதற்�ொ� வரிச் 
சலு்�்யயும், வரி விலக்கு�்ளயும் அளிப்பதன் 
மூலம், அப்பகுதி�ளில் கதொழிற்சொ்ல�்ள 
அ்மப்பதற்கு வணி� நிறுவனங�்ளத் 
தூணடுகிறது. 
6. பைவீககத்்ேக கட்டுப்படுத்ேல்

வரி என்பது பணவீக்�த்்தக் �டடுப்படுத்தும் 
�ருவி�ளுள ஒன்றொ� பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
அரசொங�ம் பண்டங�ள மீதொன வரி விகிதத்்த 
கு்றப்பதன் மூலம் பணவீக்�த்்தக் �டடுப்படுத்த 
முடியும்.

வளர்வீத வரி மு்ற பின்பற்றப்படுகிறது. அநதநபொல 
சில ம்றமு� வரியொன ஆ்டம்பரப் பண்டங�ளின் 
மீது விதிக்�ப்படும் வரி வளர்வீத வரியின் 
தன்்மயு்்டயதொகும்.
3. சமூக �லன்

வரி விதிப்பு சமூ� �ல்ன உருவொக்குகிறது. 
சில விரும்பத்த�ொத கபொருட�ளொன மதுபொனங�ள 
நபொன்ற கபொருட�ளின் மீது அதி�மொ� வரி 
விதிப்பதன் மூலம் சமூ� �லன் பொது�ொக்�ப்படுகிறது.
4. அநநியச் கசலோவணி

வரிவிதிப்பு ஏற்றுமதி்ய ஊக்குவிப்பது்டன் 
இறக்குமதி்யத் தடுக்கிறது. கபொதுவொ�, வளரும் 
�ொடு�ள மற்றும் வளர்ந்த �ொடு�ளும் ஏற்றுமதி 
கபொருட�ளுக்கு வரி�்ள விதிப்பதில்்ல.

வரி (Tax) �ட்டணம் (Payment)

வரி என்பது எந்தவித பிரதிபலனும் எதிர்பொர்க்�ொமல் 
அரசொங�த்திற்கு �ட்டொயமொ� கசலுத்துகின்ற 
கசலுத்து்�யொகும்.

�ட்டணம் என்பது பணி�்ள பயன்படுத்துவதற்�ொ� 
கசலுத்துவதொகும்.

கபொதுவொ� அரசொங�த்தின் வருமொன இனங�ளில் 
ஒன்றொ� வரி நமநலொஙகியுளளது.

�ட்டணம் என்பது  ஒரு குறிப்பிட்ட 
�ன்்ம�ளுக்�ொன தனிச் சலு்��்ளப் 
கபற்றிருந்தொலும், கபொது �ல ஒழுஙகு மு்றயின் 
சிறப்பொன முதன்்ம ந�ொக்�மொகும்.

வரி என்பது �ட்டொய கசலுத்து்� ஆகும். �ட்டணம் (Fee) என்பது தன்னொர்வமொ� 
கசலுத்துவதொகும்

ஒரு தனிப்பட்ட �பரின் மீது வரி விதிக்�ப்பட்டொல், 
அத்ன அவர் கசலுத்த நவணடும். இல்்லகயனில் 
அவர் தணடிக்�ப்படுவொர்.

மொறொ�, பணி�்ள கபற விருப்பமில்்ல எனில் 
�ட்டணம் கசலுத்தத் நத்வயில்்ல.

வரி கசலுத்துபவர்�ள ந�ரடியொ� எவவித 
சலு்��்ளயும் எதிர்பொர்க்� முடியொது.
உேோரைம்: வருமொன வரி, அன்பளிப்பு வரி, கசொத்து 
வரி மற்றும் மதிப்புக் கூடடு வரி (VAT).

�ட்டணம் கசலுத்துவதன் மூலம் நு�ர்நவொர்�ள,  
ந�ரடியொ� சலு்��்ளப் கபறுகின்றனர்.
உேோரைம்: முத்தி்ர வரி, ஓடடு�ர் உரிமக் 
�ட்டணம், அரசொங� பதிவுக் �ட்டணம்.

வரிககும் கட்டைத்திறகும் உள்ள நவறுபோடுகள்
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்
� தமிழ்நாட்டின் ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகள் முன்்னேறைத்தின் வரலநாறறை  

அறிந்து தகநாள்ளுதல் 
� தமிழ்நாடு அரசின் தகநாள்றககள் மறறும் ததநாழில்துறை ்மம்்நாட்டு முகறமகறை 

அறிந்துதகநாள்ளுதல்
� அரசின் தகநாள்றககளின் தநாககத்றதப் புரிந்துதகநாள்ளுதல்
� ததநாழில் முறனே்வநாரின் ்ங்கிறனேப் ்றறி அறிந்துதகநாள்ளுதல்

     அறிமுகம்
த்நாதுவநாக மூலப்த்நாருள்கறை எளிதில் 

்யன்்டுத்தககூடிய த்நாருள்கைநாக மநாறறுவதில் 
ஈடு்ட்டுள்ை எந்த ஒரு மனித ்டவடிகறகறயயும் 
நிறை்வறறுமிடம் “த�ோழிற்ோலை” என்று 
அறைககப்்டுகிைது. நுகர்வநாருககும் மறை 
உற்த்தியநாைரகளுககும் ்தறவப்்டும் 
த்நாருள்கறை ்வீனே ததநாழில்நுட்்ங்கறைப் 
்யன்்டுத்திப் த்ருமைவில் உற்த்திச் தெயவது 
ததநாழில்மயமநாதல் எனேப்்டும். தமிழ்நாட்டில் 
ததநாழில்மயமநாதலின் தன்றம, ததநாழில் 
ததநாகுப்புகளின் முககியத்துவம் மறறும் தமிழ்நாட்டில் 
ததநாழில் ததநாகுப்புகள் எவவநாறு முன்்னேறினே 
என்்றதயும் ததநாழில்கறை ்மம்்டுத்துவதில் அரசு 
எடுககும் முயறசிகறையும் அதன் ் ங்கிறனேப் ் றறியும் 
இப்்நாடப்்குதியில் ்நாம் அறிந்து தகநாள்்வநாம்.

  5.1    த�ோழில்மய்மோ�லின் 
முககியத்துவம்

ததநாழிறெநாறலகளின் முககியத்துவத்றதப் 
புரிந்துதகநாள்ளும் முன் ் நாம் ஏன் ் வைநாணறமயின் 
வைரச்சியுடன் அதன் த்நாருைநாதநார வருவநாய 
மறறும் ்வறல வநாயப்பு குறைகிைது என்்தறனேப் 
புரிந்து தகநாள்ை ்வணடும். முதலநாவதநாக  
உணவுத் ்தறவயுடன் வருமநானேத் ்தறவயும் 
நிறலயநானேதநாக உள்ைது. எனே்வ, ஒரு ்நாட்டின் 
த்நாருைநாதநாரம் வைரந்து, வருமநானேம் அதிகரிககும் 
த்நாழுது நுகர்வநார ்வைநாணறம உற்த்திப் 

த்நாருள்களுககு தங்கள் வருமநானேத்தில் ஒரு 
சிறு ்குதிறய மட்டும் தெலவிடுகிைநாரகள்.

இரணடநாவதநாக, நுகரப்்டும் உணவும் 
த்நாருைநாதநார விரிவநால் ்ல மநாறைங்களுககு 
உட்்டுகிைது. உணவுப் த்நாருள்கள் நீணட 
தூரத்திறகு எடுத்துச்தெல்லப்்ட்டுப் ்தப்்டுத்தி 
முத்திறரயிடப்்டுகிைது. இதன் விறைவநாக 
நுகர்வநாரகள் வநாங்கும் விறலறயவிட 
விவெநாயிகள் த்றும் விறல குறைவநாக உள்ைது.

மூன்ைநாவதநாக, நிலத்தின் இறுதிநிறல 
உற்த்தித்திைன் குறைந்து தகநாண்ட வருவதநால் 
்வைநாண ்ணிகளுககு ததநாழிலநாைரகறை 
ஈரத்துகதகநாள்வதில் சில வறரயறைகறை 
பின்்றை ்்ரிடுகிைது.  த்ருமைவிலநானே மககள் 
தங்கள் வநாழவநாதநாரத்திறகு ்வைநாணறமறய 
்ம்பியிருப்்தநாலும், கூலிறய அதிகரிகக 
வநாயப்பில்லநாததநாலும் வறுறமயின் அைவு ததநாடரந்து 
அதிகரிககிைது.

இந்த அறனேத்து கநாரணிகளின் 
விறைவநாக ்வைநாணதுறையில் இருந்து விலகி, 
த்நாருைநாதநாரமநானேது உற்த்தி மறறும் ்வறல 
வநாயப்பின் அடிப்்றடயில் ஒரு ்தறவறய 
ஏற்டுத்துகிைது.
த�ோழில்மய்மோ�ல ஒரு த�ோருளோ�ோர வளர்ச்சிககு 
என்தனென்னெ �ன்ல்மகலளத் �ருகி்றது?

முன்னேர கூறியது ் ்நால் ஒரு த்நாருைநாதநாரத்தில் 
பிை உற்த்தியநாைரகளுககுத் ்தறவயநானே 
உள்ளீடுகறை உருவநாககுவது அவசியம். ் வைநாண 

�மிழ�ோட்டில த�ோழிலதுல்ற 
த�ோகுப்புகள்

அைகு - 5

348

10th_Economics_TM_Unit_5.indd   348 24-03-2020   12:45:01



356தமிழ்நாட்டில் ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகள்

 5.7  த�ோழில முலனெநவோர்
ஒரு "ததநாழில் முறனே்வநார" என்்வர புதிய 

சிந்தறனேகளுககும், வணிக தெயல்முறைகளுககும் 
புத்தநாககம் புறனே்வர ஆவநார. இவரகளிடம் சிைந்த 
நிரவநாகத் திைன்கள், வலிறமயநானே குழுறவ 
அறமககும் திைறமகளும் மறறும் ்தறவயநானே 
தறலறமககநானே ்ணபுகளும் இருககும்.
த�ோழில முலனெவு

ததநாழில் முறனே்வநார தங்கள் ததநாழிறல 
த்ருககுவதறகநானே தெயல்முறைக்ை 
ததநாழில் முறனேவு எனேப்்டும். இறவ 
ஒன்றை உருவநாககுவதறகும் ்மலும் 
த்ரிது்டுத்துவதறகுமநானே திைன் ஆகும்.
த�ோழில முலனெநவோரின் �ஙகு

்நாட்டின் த்நாருைநாதநார வைரச்சி மறறும் 
முன்்னேறைத்தில் ததநாழில் முறனே்வநாரின் ்ங்கு 
மிக முககிய மநானேதநாகும்.
1.  ததநாழில் முறனே்வநார கிரநாமப்புை மறறும் பின்தங்கிய 

ததநாழிறெநாறலகறை முன்்னேறறுவதுடன், 
்நாட்டில் ்ல்்வறு ்குதிகளில் நிலவும் வட்டநார 
ஏறைதநாழவுகறை நீககுகிைநாரகள்.

2.  இவரகள் ்நாட்டின் தமநாத்த உள்்நாட்டு உற்த்தி 
(GDP) மறறும் தலநா வருமநானேம் உயரவதறகு 
உதவி புரிகிைநாரகள்.

3.  குடிமககளின் அறெயநா ்ெமிப்புகள் மறறும் 
்நாட்டின் ஏறறுமதி வியநா்நாரம் மூலமநாக 
மூலதனேத்றதச் தெயல்்ட றவககிைநாரகள்.

4.  ததநாழில்முறனே்வநார றகவிறனேஞரகள், 
ததநாழில்நுட்்த் தகுதி வநாயந்த ்்ரகள் மறறும் 
ததநாழில் வல்லு்ரகளுககு த்ரிய அைவிலநானே 
்வறலவநாயப்ற் வைங்குகிைநாரகள். 
இலநா்த்திறனே அதிகரிகக முயறசிககின்ைனேர.

5.  ததநாழில்முறனே்வநார, குறைந்த விறலயில் 
சிைந்த தரமநானே த்நாருள்கறைப் த்ை மககளுககு 
உதவுகின்ைனேர, இதன் விறைவநாக அவரகளின் 
வநாழகறகத் தரம் ்மம்்டுகிைது.

த�ோழில்மய்மோ�லின் பிரச்்லனெகள்
தமிைகம், ்மது ்நாட்டின் சிைந்த 

ததநாழில்மயமநானே மநாநிலமநாக இருந்த ்்நாதிலும் 
சில பிரச்ெறனேகறை ெந்திகக ்வணடியுள்ைது. 
்வதிப்த்நாருள்கள், த்ெவுத் துறை மறறும் ்தநால் 
ததநாகுப்புகள் மூலம் வரும் திரவக கழிவுகள் 
்மது சுகநாதநாரத்றத தகடுககிைது. இந்த திரவக 
கழிவுகள் ்ெரும் நீர நிறலகறை மட்டுமல்லநாமல் 
அறததயநாட்டியுள்ை விவெநாய நிறுவனேங்கறையும் 
மநாசு்டுத்துகிைது. உலகைநாவிய அைவில் ்்நாட்டிப் 
்்நாடுவதறகநாக முதன்றமயநானே ததநாழில் 
நுட்்ங்கறை ்யன்்டுத்துவதநால் நிறலயநானே 
்வறல வநாயப்புககநானே குறை ஏற்டுகிைது. 
்ணியநாைரகளின் தரமநானேது, இன்றைய 
கநாலகட்டத்தில் தறகநாலிகமநாக ்ணியமரத்தப் 
்டுவதநால் குறைகிைது.

ஸ்்டோர்ட் அப் இந்தியோ திட்்டம் ( ஜனெவரி 16, 2016)
ஸடநாரட் அப் இந்தியநா திட்டம் என்்து 

இந்திய அரசின் ஒரு முன் முயறசித் திட்டமநாகும்.  
இதன் முதன்றமயநானே ்்நாககம் ததநாழில் 
ததநாடங்குவதறகநானே ததநாடகக முயறசிகறை 
ஏற்டுத்துதல், ்வறலவநாயப்புகறை 
உருவநாககுதல் மறறும் வைங்கறை 
உருவநாககுதல் ஆகும்.
ஸ்்டோணட் அப் இந்தியோ திட்்டம் (ஏப்ரல 5, 2016)

ஸடநாணட் அப் இந்தியநா திட்டம் என்்து 
்ச்றெப் புல்தவளி(Greenfield Enterprise) 
நிறுவனேம் அறமப்்தறகநாக குறைந்த்ட்ெம் 
10 லட்ெத்துககும், 1 ்கநாடிககும் இறடயில், ஒரு 
்ட்டியல் ெநாதியினேர (SC) அல்லது ்ட்டியல் 
்ைங்குடியினேர (ST) மறறும் ஒரு வங்கிக  
கிறைககு ஒரு த்ண கடன் த்று்வர  
எனே கடன் வைங்கி  வங்கிககடன்கறை 
எளிதநாககுவ்த இத்திட்டமநாகும்.

�ோ்டச்சுருககம்
� ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகள் என்்து த்நாதுவநானே ெந்றதகள் ததநாழில்நுட்்ங்கள் மறறும் திைன்களுககநானே 

்தறவகறை ்கிரந்துதகநாள்ை, வறரயறுககப்்ட்ட புவியியல் ்குதியில் உள்ை நிறுவனேங்களின் 
ததநாகுப்புகைநாகும்.

� ததநாழில் ததநாகுப்பு ்தநான்றுவதறகு ்ல்்வறு கநாரணிகள் உள்ைனே. ஒரு சில ததநாழில் ததநாகுப்புகள் 
்தநான்றிய இடங்களில் றகவிறனேஞரகள் குடி்யறி த்டுங்கநாலமநாக அங்கு தங்கி இருந்ததநாகவும் 
வரலநாறு கூறுகிைது.

� ்கநாயம்புத்தூர ்குதியில் ஜவுளி இயந்திரங்கள் மறறும் மின்ெநார ்மநாட்டநாரகள் மறறும் நிலத்தடி நீறர 
உறிஞ்சுவதறகநானே குைநாயகள் மறறும் ்வைநாண இயந்திரங்கள் ்ன்முகத் தன்றமயின் வைரச்சிறயக 
கணடது.

� தென்றனே த்ரிய அைவிலநானே வநாகனேத் ததநாழில்துறைத் தைமநாக இருப்்தநால் “ஆசியநாவின் தடட்ரநாயட்” 
என்று அறைககப்்டுகிைது. 
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