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�ற்ற�க்ைக எண்:101:2020                             02.01.2020 

அன்பாரந்த் ேதாழரக்ேள ! 

 

இனிய �தத்ாண்� நல்வாழ்த�்கள் 

2019ஆம் ஆண்� நிைற�ெபற்�, 2020ஆம் ஆண்� �வங்�ம் இவ்ேவைள�ல், 

உங்கள் அைனவ�க்�ம் இனிய �தத்ாண்� நல்வாழ்த�்கைள உரிதத்ாக்��ேறாம். 

��ய ஆண்� இந�்யா�ன் பன்�கதத்ன்ைமைய �ர�ப�க்�ம் அைனத�் மத, 

இன, ெமா� மகக்�க�்ம் இநத் ஆண்� இனிய ஆண்டாக அைமயட�்ம். 

கடநத் ஆண்� நைடெபற்ற நாடா�மன்றத�்ற்கான ேதரத்�ல், பார�ய 

ஜனதா கட�் ெப�ப்பான்ைம ெபற்� ஆட�் அைமத�்ள்ள�. ெமாதத் 

வாக்காளரக்ளில் 37.36 சத�தம் மட�்ேம அக்கட�்க்� வாகக்ளிதத்ேபா��ம், 

பாரா�மன்றத�்�ள்ள உ�ப்�னரக்ளின் எண்ணிகை்க�ல் 55.60 சத�தம் 

ெபற்�ள்ள� இந�்ய ஜனநாயக �ைற ��தத் �வாததை்த எ�ப்��ள்ள�. 63.64 

சத�தம் மக்கள் அகக்ட�்க்� எ�ராக வாக்களிதத் ேபா��ம் பாரா�மன்றத�்ல் 303 

உ�ப்�னரக்�டன் அ��ப்-ெப�ம்பான்ைம ெபற்�ள்ள� உண்ைமயான 

மக்களாட�்யா? இந�்ய ஜனநாயகம் ��தாசச்ாரப் �ர�நி�த�்வ �ைறக்� 

மா�னால் மட�்ேம, உண்ைமயான மக்களாட�் மலர வாய்ப்�ள்ள�. 

கடநத் ஆண்�ல், �ன் எப்ேபா�ம் இல்லாத வைக�ல், இந�்யா�ன் 

ெபா�ளாதார வளரச்�் ��தம் (GDP) 4.5 சத�தமாக �ைறந�்ள்ள�. �ன்னாள் 

தைலைம ெபா�ளாதார ஆேலாசகர ் �� அர�நத் ் �ப்�ரமணியன் அவரக்ள் 

வளரச்�் ��தம் 2.5 சத�தம் என்�ம், பார�ய ஜனதா கட�்�ன் பாரா�மன்ற 

உ�ப்�ன�ம், ெபா�ளாதார நி�ன�மான �� �ப்�ரமணியன் �வா� அவரக்ள் 

வளரச்�் ��தம் 1.5 சத�தம் என்�ம் ���றாரக்ள். எ� உண்ைமேயா, ெமாதத்த�்ல் 

இந�்யப் ெபா�ளாதாரம் �க ெந�க்க�யான காலகடட்த�்ல் உள்ள� என்ப� 

நிசச்யமான உண்ைம. 

ரிசரவ்் வங்��ன் இ�ப்��ள்ள �.1,76,000 ேகா� �பாய்கைள �தல் 

�ைறயாக அர� தன் பற்றாக�்ைறைய சமாளிக்க தன் கணக்�ற்� மாற்��ள்ள�. 

தற்ேபா�, SEBI அைமப்��ள்ள இ�ப்���ந�் 75 சத�த ெதாைகைய எ�க்க�ம் 

�யற்� ேமற்ெகாள்ளப்பட�் வ��ற�. ேம�ம், DICGC அைமப்��ள்ள � 95,000 

ேகா�கைள�ம் எ�கக்�ம் வாய்ப்�ள்ள�. கடநத் காலங்களில் இ�நத் அர�கள் 

ேசரத்�்ைவதத் ெதாைககைள எ�த�் அர� தன� அன்றாட ேதைவகைள 

சமாளித�் வ��ற�. ேம�ம், மக்களின் வரி�னால் உ�வாக்கப்படட் ெபா�த�்ைற 

நி�வனங்கைள ெதாடரந்�் அர� �ற்�வ��ற�.  

                               

            äÉ¢Âý Åí¸¢ °Æ¢Â÷ ºí¸õ (¾Á¢ú¿¡Î) 
AIBEA - AIUBEA ¯¼ý þ¨½ì¸ôÀð¼Ð 

                     º¢í¸ôâ÷ À¢Ç¡º¡, 3ÅÐ ¾Çõ, 164, Ä¢í¸¢ ¦ºðÊ ¦¾Õ, ¦ºý¨É - 600 001 
  ¦¾¡¨Ä §Àº¢ : 044-25358718, 9444058718  Á¢ý«ïºø : ubeutn@gmail.com 
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ச�பத�்ல் ெவளியான ரிசரவ்் வங்��ன் அ�க்ைக�ம் இந�்ய 

ெபா�ளாதாரம் ெதாடரந்�் சரிைவ சந�்க்க இ�ப்பதாகேவ ெதரி�க்�ற�. 

வங்�களின் வராகக்ட�ம் உயரந்�்ெகாண்ேட ெசல்�ற�. வங்�கள், வங்� சாரா 

நி� நி�வனங்கள், அ�ப்பைட கட�்மானத�்ைற, ��, நிலம், கடட்டம் சாரந்த் �ைற 

ஆ�யைவ ெதாடரந்�் சரிைவ சந�்த�்வ��ற�. ேவைல�ன்ைம 

அ�கரித�்கெ்காண்ேட ெசல்�ற�. காரப்்ெபாேரட ் வரிக்�ைற�, வ�மான 

வரிக்�ைற� ஆ�யைவ வச�யான �ரி�ன�க்� வளதை்த அ�கரித�்ள்ள�, 

ஆனால், ெபா�ளாதார வளரச்�்க்� உதவ�ல்ைல. ெபரிய கம்ெபனிக�ம் 

ெந�க்க�ைய சந�்த�் வ��ன்றன. 2007ஆம் ஆண்� ெபா�ளாதார வளரச்�் 

��தத�்ல் (GDP) 7.1 சத�தமாக இ�நத் ெபரிய கம்ெபனிகளின் இலாபம் 2018ஆம் 

ஆண்� 2.7 சத�தமாகக் �ைறந�்ள்ள�. வங்�களின் வராகக்டன்கள் 9,20,000 

ேகா�யாக�ள்ள�. ெபா�த�்ைற வங்�களின் வராகக்டன் ெமாதத்க்கடனில் 

12%ஆக�ள்ள�. �ன்சாரத-்�ைற�ல் மட�்ம் உள்ள வராக்கடன் என்ப� �.2,50,000 

ேகா�களா�ம். 

அரசால் ெவ�வாகப் �ரசச்ாரம் ெசய்யப்படட் ��ய �வால் சடட்ம் (IBC) �லம் 

ெபரிய அள�ல் வங்�களால் வராக்கடன்கைள வ��க்க இயல�ல்ைல. �.13,958 

ேகா� ம�ப்�ள்ள எலக்டே்ரா ஸ்�ல் நி�வனம் 62% தள்�ப� �ைல�ல் �.5,320 

ேகா�க்� ேவதாநத்ா நி�வனத�்ற்� �ற்கப்பட�்ள்ள�. �.30,200 ேகா� ம�ப்�ள்ள 

அேலாக் இண்டஸ்டர்ஸ்ீ நி�வனம் 83% தள்�ப� ெசய்யப்பட�் �.5,052 ேகா�க�் 

ரிலயன்ஸ் இண்டஸ்டர்ஸ்ீ நி�வனத�்ற்� �ற்கப்பட�்ள்ள�. இவ்வா� தள்�ப� 

ெசய்யப்ப�வதால், வங்�க�க�் ஏற்ப�ம் நடட்தை்த ஈ�கடட் ெபா�மக்களின் 

வரிப்பணம் �.2,80,000 ேகா� கடநத் ஐந�் ஆண்�களில் வங்�க�க்� �லதனமாக 

வழங்கப்பட�்ள்ள�. ேவ� வாரத்ை்தகளில் ��னால், மக்களின் வரிப்பணம் 

ெப��தலாளிகளின் வராக்கடன்கைளத ் தள்�ப� ெசய்ய 

பயன்ப�தத்ப்ப��ன்ற�.  

பணம�ப்�ழப்� நடவ�க்ைக, தவறாக அமல்ப�தத்ப்படட் GST ஆ�யவற்�ன் 

காரணமாக இந�்யப் ெபா�ளாதாரம் ெவ�வாகப் பா�க்கப்பட�்ள்ள�. 

ேவைல�ன்ைம, ேவைல�ழப்�, உண்ைம ஊ�யத�்ன் ம�ப்�க் �ைற�, 

ெதா�ற்சாைலகள் �டல் ஆ�யவற்�ன் காரணமாக மக்களின் வாங்�ம் சக்� 

ெவ�வாக �ைறந�்ள்ள�. மக்கள் அன்றாட ேதைவக�க்� மட�்ேம ெசலவ�க்�ம் 

நிைல�ல் உள்ளனர். அதன் காரணமாக நா� �கப்ெபரிய ெபா�ளாதார சரிைவ 

சந�்த�்வ��ற�. IL&FS, Diwan Housing ஆ�ய நி�வனங்களின் �ழ்ச�்�ன் காரணமாக 

�மார ் 1,40,000 ேகா� கடன்கள் ��ப்�ச ் ெச�தத் இயலாமல் உள்ளன. ெபரிய எட�் 

நகரங்களில் மட�்ம் 10 லடச்ம் ��கள் ��ைமயாகக் கட�் �ற்கப்படாமல் உள்ளன. 

அவற்�ன் ம�ப்� ஜ�ன் 2019 வாக்�ல் �.8,00,000 ேகா�யா�ம்.  

இந�்ய அர� ெவளி��ம் �ள்ளி �வரங்கள் தவறானைவ என்� �ன்னாள் 

தைலைம  ெபா�ளாதார ஆேலாசகர ் �� அர�நத் ் �ப்�ரமணியன் உடப்ட பல 

ெபா�ளாதார நி�ணரக்ள் தங்கள் எ�ரப்்ைப ப�� ெசய்�ம், அர� தன� ேபாக்ைக 

மாற்�கெ்காள்ள�ல்ைல. இந�்ய அர�ன் நி�நிைல அ�க்ைகேய எநத்ப் �ள்ளி 

�வரங்க�ம் இல்லாமல் சமரப்்�க்கப்படட்� இந�்ய பாரா�மன்ற வரலாற்�ல் 

�தல் �ைற.  
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இநத்ைகய ெபா�ளாதார �ழ்ச�்ையப் பற்� ���ம் கவைலப்படாத அர�, 

தங்க�க�்ம், தங்கள் ெகாள்ைகக�க�்ம் எ�ராக 63.64 சத�தம் மக்கள் 

வாக்களித�்ள்ளனர ் என்பைத�ம் உணராமல், தங்க�ைடய மத அ�ப்பைடவாத 

ெகாள்ைககைள நைட�ைறப்ப�த�்ட ேவகமாக �யற்�த�் வ��ன்ற�. 

�தலாவதாக �தத்லாக் �ைறைய தைட ெசய்� சடட்ம் �றப்�கக்ப்படட்�. கடநத் 

ஆண்� உசச் நீ�மன்றம் அேயாத�்யா நிலம் ��த�் வழங்�ய �ரப்்� ��தத் 

�ராய்� ம�க்கள் தள்�ப� ெசய்யப்பட�்ள்ள� இந�்ய நீ�த�்ைற ��தத் 

�வாதத�்ற்� வ�வ�த�்ள்ள�. இந�்ய அர�யலைமப்� சடட்த�்ன் �� எண் 

370ைய நீக�்ய�, அதன் காரணமாக காஷ்�ர ் மாநிலதை்த இரண்டாக �ரித�், 

இரண்� �னியன் �ரேதசங்களாக அ��தத்�, அங்�ள்ள அர�யல் தைலவரக்ைள 

எநத்க் �ற்றசச்ாட�்க�ம் இல்லாமல் கடநத் 5 மாதங்களாக �ட�்கக்ாவ�ல் 

ைவதத்�, இந�்ய ���ரிைம சடட்த ்��தத்ம் (CAA), இந�்ய ��ைமப் ப�ேவ� (NRC), 

ேத�ய மக்கள் ப�ேவ� (NPR) ஆ�யைவ இந�்யா�ல் உள்ள ��பான்ைம�னரிடம் 

அசச் உணரை்வ ஏற்ப�த�்�ள்ள�. பல சடட்ங்கள் ��ைமயாக 

�வா�க்கப்படாமல், அள்ளித ் ெதளிதத் ேகாலமாக நிைறேவற்றப்ப��ன்றன. 

ெவளிநா�களில் பா�க்கப்ப�ம் இந�்க்க�க்� வழங்கப்ப�ம் ���ரிைம, 

இலங்ைக அக�த ் த�ழரக்�க்� ம�க்கப்ப�வ� அர�ன் பாரபடச்ப் ேபாக்ைக 

ெதளிவாக ெவளிப்ப�த�்�ற�.  

இந�்யா�ல் உள்ள �தல் ஒ� சத�த பணக்காரரக்ளின் ெசாத�் ம�ப்�, 

இந�்யா�ல் உள்ள ெமாதத் ெசாத�்க்களில் 73 சத�தம் என்ப�ம், 67 சத�த 

மக்களின் ெமாதத் ெசாத�் ம�ப்�, இந�்யா�ல் உள்ள ெமாதத் ெசாத�்க்களில் ஒ� 

சத�தம் என்ப�ம் இந�்யா�ன் ெபா�ளாதார வளரச்�் யாைர ெசன்றைட�ற� 

என்பைத ெவளிப்ப�த�்�ற�. கணகெ்க�க்கப்படட் 117 நா�களில், இந�்யா உலக 

பட�்னியாளர ் பட�்ய�ல் 102வ� இடத�்ல் உள்ள�. UNESCO அ�கை்க�ன்ப�, 

இந�்யா�ல் ஊடட்சச்த�்க் �ைற�ன் காரணமாக ஐந�் வய�க்� உடப்டட் 

�ழநை்தகளின் இறப்� ��தம் 69 சத�தம் என்ப� அ�ரச்�் அளிக்�ற�. 

உலகத�்�ள்ள ஏைழ �ழநை்தகளில் 31 சத�தம் இந�்யா�ல் உள்ளனர். 

இந�்யா�ல் இ�ந்த 44 ெதா�லாளர ் நலசச்டட்ங்க�ம், நான்� 

ெதா�ப்�களாக மாற்றப்பட�்வ��ற�. இவற்�ல் இரண்� பாரா�மன்றத�்ல் 

நிைறேவற்றப்பட�்ள்ள�. மற்ற இரண்�ம் நிைறேவற்றப்பட�ள்ள�. �தந�்ரத�்ற்� 

�ன்� இ�ந�், கடநத் பல ஆண்�களாக, ேபாரா�ப்ெபற்ற உரிைமகள் 

ப�க்கப்ப�ம் அவலம் நைடெபற்�வ��ற�. நிரநத்ர ேவைலக்�ப் ப�லாக, 

��ப்�டட் கால ேவைல (Fixed Term Employment) என்ற சடட்தை்த நிைறேவற்�யதன் 

�லம் இனி யா�ம் நிரநத்ர ேவைல ெபற இயலாத �ழல் ஏற்பட�்ள்ள�. இதன் �லம் 

வய� �ைறவானவரக்ள் ேவைலக்� அமரத்த்ப்பட�், அவரக்ள் வய� அ�கமா�ம் 

காலத�்ல் பணி���ந�் ெவளிேயற்றப்ப�வாரக்ள். எநத்�தமான ச�கப ்

பா�காப்�ம் இல்லாத இநத் நாட�்ல் அவரக்ள� ��ம்பதத்ாரின் நிைல தான் என்ன? 

வங்�த�்ைற ெதாடரந்�் இக்கடட்ான �ழ�ல் ெசயல்பட�் வ��ற�. 

வங்�க் கடைன ெபற யா�ம் �ன்வராத நிைல ெதாடர�்ற�. வாங்�ய கடன் 

கடட்��யாமல் வராக்கடன்களா�ம் நிைல�ம் உள்ள�. கடநத் ் 98 ஆண்�களாக 

லாபத�்ல் இயங்�ய �னியன் வங்� 99ஆம் ஆண்�ல் நடட்தை்த சந�்த�்ள்ள�. 
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இநத் ஆண்��ம் அேத நிைல ெதாடரவ்தற்கான வாய்ப்�கள் அ�கம். வங்� கடநத் 

10.11.2019 அன்� தன� �ற்றாண்ைட நிைற� ெசய்த�. பல நி�வனங்கள் தங்கள� 

�ற்றாண்� �ழாகக்ைளச ் �றப்பாக ெகாண்டா�வ�ம் �ழ�ல், �னியன் 

வங்��ன் �ன்ேனற்றத�்ற்�க ் காரணமான அதன் ஊ�யரக்�க்� எநத்�த 

அங்�கார�ம் வழங்காத� ஊ�யரக்ள் மத�்�ல் ெப�ம் அ��ப்�ைய 

ஏற்ப�த�்�ள்ள�. ேம�ம், ெதா�ற்சங்கங்களின் வ�காட�்தல்கைள�ம் ��, 

வங்��ன் பங்�கைள வாங்�ய ஊ�யரக்ள் ��நத் �கக்ல்க�க�் 

ஆளா��ள்ளனர்.  

இந�்யா�ல் ஹரப்பா, ெமாகஞ்சதாேரா அகழ்வாராய்��ல் தான் �க�ம் 

பழைமயான ெபா�டக்ள் �ைடதத்ன. ஆனால் கடநத் ஆண்�ல், த�ழகத�்ல் 

பைழய ம�ைர இ�நத் இடம் என்� கண்ட�யப்படட் �ழ��ல்,  ஹரப்பா, 

ெமாகஞ்சதாேரா காலத�்ற்� 600 வ�டங்கள் �நை்தய ஒ� நாகரிகம் 

கண்���க்கப்பட�்ள்ள�, இந�்யா�ன் �ரவ் ��கள் த�ழரக்ள்தான் என்� 

நி�பணமா��ள்ள�. இநத் அகழ்வாய்�ன் நான்�, ஐநத்ாம் கடட்ப்பணிக�க்� 

மத�்ய அர� நி� வழங்காத�, அதன் உள்ேநாக்கதை்த 

ெவளிப்ப�த�்வதாக�ள்ள�.  

ஒ� நல்ல அர� என்ப�, �ைறநத்படச்ம் தன� மக்க�க்� அ�ப்பைட 

வச�களான கல்�, ம�த�்வம், உள்கடட்ைமப்� ஆ�யவற்ைற தரமானதாக�ம், 

இலவசமாக�ம் வழங்கேவண்�ம். இன்� கல்�, ம�த�்வம், உள்கடட்ைமப்� 

ஆ�யைவ தனியா�க்� ெகா�கக்ப்பட�், �ைல நிரண்யம் ெசய்யப்பட�்ள்ள�. 

ேம�ம், மக்கள் நலனில் அக்கைற ெகாண்ட நல்ல அர�, அ�க வ�மானம் 

உள்ளவரக்ளிடம் அ�க வரிைய வ��த�், வச� �ைறவானவரக்�க்� ச�ைககள் 

வழங்கேவண்�ம் (Cross Subsidaisation). இதன் �லம் நாளாவடட்த�்ல் ச�தாய 

ஏற்றதத்ாழ்�கள் �ைறவதற்கான வாய்ப்�ள்ள�. ஆனால், இநத் அர� 

வச��க்கவரக்�க்� ச�ைககைள வழங்�ம் அேத சமயம், சாதாரண மக்கைள 

கசக்�ப் ��ந�் வரி வ��க்�ற�. நல்ல அர�கள் மைற�க வரிகைள 

�ைறவாக�ம், ேநர� வரிகைள அ�கமாக�ம் வ��க்�ம். இதன் �லம் ஏைழ 

மக்கள் �ைறவான வரி�ம், பணக்காரரக்ள் அ�க வரி�ம் ெச�த�்வாரக்ள். ஆனால், 

இந�்ய அர�, ேநர� வரிகைள �ைறவாக�ம், மைற�க வரிகைள அ�கமாக�ம் 

வ��ப்ப�, அர� யார ்நல�க்காக ெசயல்ப��ற� என்பைத ெதளி�ப�த�்�ற�.  

இந�்யா�ல் ப�ைம �ரட�், ெவண்ைமப் �ரட�், ெதா�ல் �ரட�் 

ஆ�யவற்�ற்� �லகாரணமான ெபா�த�்ைற வங்�கைள தனியாரம்யமாக்�ம் 

நடவ�க்ைக�ன் �தல் கடட்மாக, ெபா�த�்ைற வங்�கைள அர� 

இைணத�்வ��ற�. இதன் காரணமாக, ெபா�த�்ைற வங்�களின் �ைளகள் 

�டப்பட�், அநத் �யாபாரம் தனியார ்வங்�கைளச ்ெசன்றைட�ற�. வ�ம் ஏப்ரல் 

1ஆம் ேத� அன்� ஆந�்ரா வங்��ம், காரப்்ெபாேரஷன் வங்��ம் �னியன் 

வங்��டன் இைணவதன் �லம், பல �ைளகள் �டப்ப�ம் அபாய�ம், பலர ்��ப்ப 

ஓய்�ல் ெசல்�ம் நிைல�ம் ஏற்ப�ம்.    

இநத்ப் �ன்னணி�ல், �ைறநத்படச் ஊ�யம் �.18,000/-, அைனவ�க்�ம் ச�க 

பா�காப்�, ெபா�த�்ைற வங்�கள்/நி�வனங்கள் பா�காப்�, வ�ங்கால 

ைவப்�நி� உயர�், பணிகெ்காைட உயர�், �ைறநத்படச் ஓய்��யம் �.3,000/-, 
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அைனவ�க்�ம் பைழய ஓய்��யத�்டட்ம் ஆ�ய பல்ேவ� ேகாரிக்ைககைள 

�ன்ைவத�் மத�்ய ெதா�ற்-சங்கங்க�ம், ெதா�ல்வாரி சங்கங்க�ம் இைணந�் 

வ�ம் ஜனவரி 8, 2020 ஒ� நாள் ேவைலநி�தத்�ற்� அைழப்� ��த�்ள்ள�. 

வங்�த�்ைற�ல், அைனத�் ஊ�யர ்சங்கங்க�ம், �ல அ�காரிகள் சங்கங்க�ம் 

ேவைலநி�தத்த�்ற்� அைழப்� ��த�்ள்ளன. இந�்யா��ள்ள 20 ேகா�க்�ம் 

அ�கமான ெதா�லாளரக்ள் பங்�ெப�ம் இநத் ேவைலநி�தத்ம் உலகத�்ேலேய 

நைடெபற்ற ேவைலநி�தத்ங்களில் அ�கமாேனார ் பங்�ெப�ம் 

ேவைலநி�தத்மா�ம். இநத் ேவைலநி�தத்தை்த ெவற்�கரமாக�்ட ேவண்�ய� 

நம் அைனவர� கடைமயா�ம். 

�ண்�ம் ஒ��ைற இனிய �தத்ாண்� நல்வாழ்த�்க்கைளத ் ெதரி�த�்க்  

ெகாள்�ேறாம்.  

ேதாழைம வாழ்த�்க்க�டன், 

 

             (அ.�தம்பரம்) 

        ெபா�ச ்ெசயலாளர ் 


