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அனகு – VI 

இந்ிப் பதொருபொொம் 

1. இந்ிப் பதொருபொொத்ின் இல்புகள் - ந்ொண்டு ிட்ட ொிரிகள்  எரு ிப்தடீு - ிட்டக்குழு 

ற்றும் ிி ஆயொக்.  

2. ருொய் ஆொங்கள் - இந்ி ரிசர்வ் ங்கி - ிி பகொள்கக ற்றும் தில் பகொள்கக - ிி 

ஆகம் - த்ி ொின அசுகளுக்கிகடயொண ிிப் தகிர்ழ - சக்கு ற்றும் யசக ரி.  

3. இந்ி பதொருபொொ அகப்பு ற்றும் யகனொய்ப்பு உருொக்கம், ினச் சீர்ிருத்ங்கள் ற்றும் 

யபொண்க - யபொண்கில் அநிில் பொில்நுட்தத்ின் தன்தொடு - பொில் பர்ச்சி - ஊக 

னன்சொர் ிட்டங்கள் - சபகப் திச்சிகணகள் - க்கள் பொகக, கல்ி, னொழ்ழ, யகனொய்ப்பு, 

றுக. 
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இந்தியாவில் திட்டமிடல் 

 எரு குநிப்திட்ட கொனத்ிற்குள் அகட யண்டி இனக்குககப, பன்கூட்டிய ிர்ிக்கப்தட்ட 

பதொருபொொ யொக்கங்ககபபம், ிகொட்டுல்ககபபம் அடிப்தகடொகக் பகொண்டு டுக்கப்தட்ட 

படிழககபபம் ிட்டங்ககபபம் உள்படக்கி கதடய பதொருபொொ ிட்டிடல் ஆகும்.  

 ற்யதொக பதொருபொொ ிட்டிடல் சிந்கண ிகழம் புிது, ஆணொல் ொர்க்சிச யசொசனிசத்ில் 

அடிப்தகடில் ஏபழ யரூன்நிபள்பது.  

 20 ஆம் நூற்நொண்டில், அநிஞர்கள், யகொட்தொட்டொபர்கள் ற்றும் சிந்கணொபர்கள் யொப்தொின் 

ிகனக பன்ணிருத்ி, பனொபித்துத்கபம், சபகத்ில் ற்தடும் ற்நத்ொழ்ிகணபம் 

ிறுத் அசின் கனிடுல் அசிம் ன்நணர். 

 யசொித் என்நிம் ிட்டிடகன 1928-ல் பசல்தடுத்த் துங்கிது. பதொருபொொத் ிட்டிடயன 

யசொித் ொட்கட ல்னசு ொடொக ொற்ந உிது.  

 1930-கபில் ற்தட்ட பதொருபொொப் பதருந்ம் அபரிக்கொில் க்கபின் ொங்கும் ிநகணக் 

குகநத்து சிக்கனொண சூழ்ிகனக உருொக்கிொல், பதொருபொொத் ிட்டிடனின் அசிம் 

ன்னும் கருத்து லுகடந்து.  

 ொட்டின் பங்கள் அகணருக்கும் தணபிக்கும் ககில் சிநப்தொக எதுக்கீடு பசய் இண்டொம் 

உனகப்யதொரிணொல் ற்தட்ட சூல் ிர்தந்த்க உருொக்கிது.  

 யதொரின் ிகபழககப சொபிக்க ிட்டிடல்ொன் சரிொண ீர்ழ ன்ந சிந்கண தத் பொடங்கிது. 

 இந்ி ிடுகனக்குப்திநகு 1948-ல் பொில் பகொள்கக அநிிக்கப்தட்டது. இில் கத் ிட்டக்குழு 

ற்றும் கனப்புப் பதொருபொொ அகப்பு பகந ஆகி இண்கடபம் அகக்க 

தரிந்துகக்கப்தட்டிருந்து. 

 இந்ி அசினகப்பு சட்டம் ஜணரி 26, 1950 அன்று ொடொளுன்நத்ில் ற்றுக் பகொள்பப்தட்டது.  

 ிட்டக் குழு ொர்ச் 15, 1950ல் அகக்கப்தட்டது. ப்ல் 1, 1951ல் பல் ிட்ட கொனம் துங்கிது.  

 இில் பல் ந்ொண்டுத் ிட்டத்ின் கொனொக 1951 பல் 1956 க ற்தடுத்ப்தட்டது.  

 இந்ிொில் ிட்டிடுனின் தரிொ பர்ச்சிக கீழ்கண்ட ிகழ்ழகபினிருந்து புரிந்துக் 

பகொள்பனொம். 

1. உயர்திரு. எம்.விஸ்வவஸ்வரய்யா (1934):  

 புகழ்பதற்ந பதொநிில் ல்லுரும் அசில்ொிபொணம்.ிஸ்யஸ்ய்ொ 1934-ல் 

இந்ிொில் ிட்டிடுலுக்கொண அடித்பத்க அகத்ொர்.  

 அர் ணது ஆயனொசகணொக தத்ொண்டுத் ிட்டபொன்கந அர் ழுி "இந்ி பதொருபொொ 

ிட்டிடல்" ன்ந புத்கத்ில் ிபக்கிபள்பொர். 

2. ஜவஹர்லால் வரு (1938): 
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 "யசித் ிட்டக் குழு" என்கந அகத்ொர். அன்கந அசில் சூழ்ிகன கொொகழம், இண்டொம் 

உனகப் யதொர் ஆம்தித்ொலும் யருின் பற்சிகள் ின்றுிட்டண. 

3. பாம்வப திட்டம் (1940):  

 பம்தின் பன்ணணி பொினிதர்கள் தொம்யத ிட்டம் ன்ந ிட்டத்க 1938-ல் பன்பொிந்ணர். இது 

திகணந்து ஆண்டுகளுக்கொண பொில் பலீட்டுத் ிட்டொகும். 

4. எஸ். என் அகர்வால் (1944): 

 ஸ்.ன் அகர்ொல் ன்தர் "கொந்ித் ிட்டம்" ன்ந ிட்டத்க 1944-ல் ங்கிணொர்.  

 இது யபொண்க ற்றும் கிொிப் பதொருபொொ பன்யணற்நத்ிற்கொண ிட்டொகும். 

5. எம். என்.ராய் (1945):  

 க்கள் ிட்டம் ன்தக டிகத்ொர். இது யபொண்க உற்தத்ி ற்றும் ிியொகத்க இந்ி 

ொக்குகபம் நுகர்ழப் பதொருட்ககப அயச ிியொகம் பசய்யண்டும் ன்தகபம் 

னிபறுத்ிது. 

6. ஜஜயப்பிரகாஷ் ாராயணன் (1950):  

 "சர்யொத் ிட்டம்" என்கந பன்பொிந்ொர். இது கொந்ி ற்றும் ியணொதொ தொய ஆகியொரின் 

கருத்துக்கபின் 

 உத்யகத்ொல் ொரிக்கப்தட்டத் ிட்டொகும். ிசொம் ட்டுல்னொல் சிறு ற்றும் குடிகசத் 

பொில்களுக்கு ஊக்கபிக்கும் கூறுககபக் பகொண்டத் ிட்டொகும். 

 இந் ஆறுத் ிட்டங்ககபபம் கணொக ஆொய்ந்து ிட்டக்குழுக அகத்து ந்ொண்டுத் 

ிட்டங்கபொக பசல்தடுத் ஜஹர்னொல் யரு படிபடுத்ொர். அய இந்ி அசின் ிட்டக் 

குழுின் பல் கனொொர். 
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திட்டக்குழு 

 1950 ொர்ச் 15 யசி ிட்டக்குழு இந்ிொில் ிறுப்தட்டது.  

 இன் பல் கனொக திர் ஜஹர்னொல் யரு இருந்ொர்.  

 இது அசினகப்பு சொொ, சட்ட அகப்பு சொொ எரு அகப்பு. இது ிர்ொகத் துகந ீர்ொணத்ின் 

தடி உருொக்கப்தட்டது.  

 இந்ிப் திர் இன் தி ித் கனொக பசல்தடுொர். இன் துகத் கனர் திொல் 

ிணம் பசய்ப்தடுகிநொர். அருக்கு த்ி கொதிபணட் அகச்சர் அந்ஸ்து ங்கப்தடுகிநது.  

 ற்ந உறுப்திணர்ககப ிணம் பசய்து திர். உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்கக, திக்கொனம், 

யதொன்நக கறுக்கப்தடனகன. 

திட்ட குழுவின் பணி: 

 இத்ிட்ட குழுின் ிக பக்கி தி ொட்டு பங்ககப தனுள்ப ற்றும் சொக தன்தடுத் 

ிட்டங்ககப ீட்டுயன ஆகும்.  

 இக்குழு 5 ஆண்டுத் ிட்டங்ககப கபம்.  

 ந்ொண்டு ிட்டங்கள் குத்ல்.  

 ொட்டின் பதொருள், பனண, ணிப ஆொங்ககப ிப்திடுல். 

 ொட்டின் பதொருபொொ பன்யணற்நத்ிகண அபிடுல்.  

 அசின் பதொருபொொ பகொள்கககள், ிட்டங்கபின் ீது ஆயனொசகண ங்குல். 

இந்திய திட்டமிடுதலின் வாக்கங்களின் 4 வகககள்: 

1. பர்ச்சி  

2. ணீொக்குல் 

3. ற்சொர்பு 

4. சபகீி 

 

வதசிய வளர்ச்சிக் குழு (NDC) 
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 யசி பர்ச்சிக் குழும் அல்னது ொஷ்ட்ரி ிகொஸ் தரித், படிழகள் டுக்கும் ற்றும் பர்ச்சி 

குநித்து ஆொம் உர் அகப்தொகும்.  

 இந்ிொில் இது ஆகஸ்ட் 6, 1952ன அகக்கப்தட்டது. தொொளுன்ந அகச்சகக்குழு 

ீர்ொணத்ின் பனம் உருொக்கப்தட்டது.  

 யசி பர்ச்சிக் குழுின் கனொடர் தி ந்ிரி. யசி பர்ச்சிக் குழுின் உறுப்திணர்கள் 

ொின பல் அகச்சர்கள் ஆர்.  

 ிட்டக்குழுின் உறுப்திணொக இல்னொல் யசி பர்ச்சிக் குழுின் உறுப்திணொக இருப்தர்கள் 

ொின பல்ர்கள். 

வதசிய வளர்ச்சிக் குழுவின் பணி: 

 ந்ொண்டு ிட்டங்கபின் ீது இறுிொக அங்கீகொம் பகொடுக்கும் அகப்பு யசி பர்ச்சிக் குழுய 

ஆகும்.  

 த்ி பகொள்ககக்கும் உருொக்கும் ிட்டங்களுக்கு இறுி அங்கீகொம் அபிப்தது. 

 ிட்டக்குழுிணொல் உருொக்கப்தடும் அகணத்து ிட்டங்களும் யசி யம்தொட்டுக்குழூிணொல் 

பனில் அங்கீகரிக்கப்தடும்.  

 இது த்ி அசு, ொின அசுகள் ற்றும் ிட்டக்குழு ஆகிற்நிற்கு இகடய பதொருபொொ 

ிட்டிடனில் எத்துகப்கத பதருக்க உருொக்கப்தட்டுது. 

 இது அசினகப்புக்கு உட்தட்டதுில்கன ற்றும் சட்டபூர்ொண அகப்பும் இல்கன 

(ஆயனொசகண ட்டும் ங்கும்). 
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