இந் திய நிலச் சந்தையின் சிக்கல் கள்
ஆராத்யா சூத்
இந்திய
நிலச்
சந்ததகளின்
சசயலற் ற
தன் தையால் ஏற் படுை் சபாருளாதார நஷ்டங் கள்
என் ன?
நிலை்
பற் றிய
சசய் திகளுை்
சகாள் தகசார் விவாதங் களுை் அரசாங் கங் கள்
நிலை்
தகயகப்படுத்துவததச்
சுற் றியய
சபருை் பாலுை் நிகழ் கின் றன. (எடுத்துக்காட்டாக,
டாடா நாயனா சிங் கூர் விவகாரை் அல் லது நிலை்
தகயகப்படுத்துதல் ,
ைறுவாழ் வு
ைற் றுை்
மீள் குடியயற் றை் (LARR) சட்டை் 2013 பற் றிய
விவாதை் .) ஆனால் , மிக முக்கியைான இந்தத் துதறயின் சிக்கல் கள்
இந்திய நிலச் சந்ததகதளச் சசயலிழக்கச் சசய் யுை் அடிப்பதடப்
பிரச்சிதனகளிலிருந்யத உருவாகின் றன.
நிலச் சிக்கல் களின் ஊற் றுக்கண்கள்
நிலச் சந்ததகளின் சசயலின் தை அல் லது அதிலுள் ள சிக்கல் களுக்கான
ஊற் றுக்கண்கள் பல உள் ளன. சதற் கு, சதன் கிழக்கு ஆசிய நாடுகள்
பலவற் தறப் யபாலயவ, இந்தியாவின் சிக்கலான வாரிசுரிதை அதைப் பு
சிறிய
நிலப்
பகுதிகதள
உருவாக்கியுள் ளது.
நிலை்
யைலுை்
துண்டாக்கப்படுவது
காலப்யபாக்கில்
அதிகரிக்கிறது.
விவசாய
யநாக்கங் களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள் ள நிலங் களில் சராசரி நில உரிதை
1971இல் 2.3 செக்யடராக (5.7 ஏக்கர்) இருந்தது. 2015இல் இது 1.1
செக்யடராகக் (2.7 ஏக்கர்) குதறந்துவிட்டது. சிறிய நிலப் பிரிவுகதளத்
தவிர, நில உரிதைகளில்
உள் ள சதளிவின் தையுை்
சைதுவாகச்
சசயல் படுை்
நீ திைன் றங் களுை்
இந்தியாவில்
நிலை்
வாங் குவதத
இயல் பாகயவ ஆபத்தானதாக ஆக்குகின் றன. யைலுை் , நில ைறுசீரதைப்பு
சதாடர்பான விதிமுதறகளில் நிர்வாக ரீதியாகவுை் சட்ட ரீதியாகவுை்
அதிகத் ததடகள் உள் ளன. குறிப்பாக, விவசாயப் பயன் பாட்டிற் காக
சநடுங் காலைாக ஒதுக்கப்பட்டுவருை் நிலத்தத வாங் குவதில் இந்தத்
ததடகள் அதிகை் .
நிலச் சந்ததகளில் ஏற் படுை் சிக்கல் கள் இந்தியப் சபாருளாதாரத்தின்
பல் யவறு கூறுகதளப் பாதிக்கின் றன. எடுத்துக்காட்டாக, சரியாகச்
சசயல் படாத நிலச் சந்ததகள் இந்திய நகரங் களின் வளர்ச்சிதயயுை்
வடிவத்ததயுை் பாதிக்கின் றன. இடப்சபயர்வு, உள் கட்டதைப்பு யைை் பாடு,
பயிர்த் யதர்வு, விவசாயிகளின் வருைானை் , உற் பத்தித் திறன் , வளர்ச்சி,

சபாருளாதாரத்தின்
பாதிக்கின் றன.

கட்டதைப்பு

ைாற் றை்

ஆகியவற் தறயுை்

நிலச் சிக்கல் களால் விவசாயை்திலும் உற் பை்திை் துதறயிலும்
ஏற் படும் விதளவுகள்
இந்தியாவில் உள் ள 68 விழுக்காடு விவசாய நிலங் கள் சிறிய விவசாய
நிலங் களாக - ஒரு செக்யடருக்குை் (அல் லது 2.5 ஏக்கர் அளவு)
குதறவானதவ - கருதப்படுகின் றன. இதற் கு யநர்ைாறாக, பாகிஸ்தானில்
36 விழுக்காடு விவசாய நிலங் கள் ைட்டுயை சிறிய நிலங் கதளக்
சகாண்டுள் ளன. அசைரிக்காவில் இது பூஜ் ஜியை் என் ற அளவில் உள் ளது.
சகாள் தககள் , ஒழுங் குபடுத்துை் கட்டுப்பாடுகள் ஆகியதவ ஒருபுறை்
இருக்க, நிலங் கள் சிறிய அளவில் இருப்பது நில ஒருங் கிதணப்தபக்
கடினைாக்குவதுடன்
விவசாய
உற் பத்தித்
திறனுக்குை்
தீங் காக
அதைகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, சுதந்திரத்திற் குப் பிந்ததய கடுதையான
நிலக் குத்ததகச் சட்டங் கள் நில வாடதகச் சந்தததயக் குறுக்கிவிட்டது.
இதனால் யவளாண்
நிலங் களின் உற் பத்தித்திறன் சராசரியாக 38
விழுக்காடு குதறந்துள் ளது என் பதத ஆராய் ச்சி காட்டுகிறது. இதன்
ைற் சறாரு விதளவு என் னசவன் றால் , இத்ததகய சிறிய அளவிலான
நிலங் கதளப்
யபாதிய
அளவு
இயந்திரையைாக்க
முடியாது.
பணப்பயிர்கதள இங் யக சிறப்பாக வளர்க்க முடியாது. அளவின்
அடிப்பதடயிலான வருைானமுை் குதறந்துவிடுை் .
இந்தியாவில் உற் பத்தி நிறுவனங் களின் வளர்ச்சி என் பது நாட்டின்
ஒட்டுசைாத்த வளர்ச்சியின் தையைான சவாலாக உள் ளது. இந்திய
உற் பத்தி நிறுவனங் களில் 2 விழுக்காடு ைட்டுயை பத்து அல் லது அதற் கு
யைற் பட்ட சதாழிலாளர்கதளக் சகாண்டுள் ளன. சைக்ஸியகாவில் இது 8
விழுக்காடாகவுை்
அசைரிக்காவில்
40
விழுக்காடாகவுை்
உள் ளது.
இந்தியாவிலுள் ள
நிதல
பிரச்சிதனதய
ஏற் படுத்தக்கூடியது.
ஏசனன் றால் சபரிய நிறுவனங் கள் அதிக யவதலவாய் ப் தப - குறிப்பாகக்
குதறந்த
கல் வித்
தகுதி
சகாண்ட
சதாழிலாளர்களுக்கு
உருவாக்குகின் றன. சபரிய நிறுவனங் கள் (10 அல் லது அதற் கு யைற் பட்ட
சதாழிலாளர்கதளக் சகாண்டதவ) 35 விழுக்காடு இந்திய உற் பத்தித்
சதாழிலாளர்கதளப் பயன் படுத்துகின் றன. சைக்சியகாவில்
சபரிய
நிறுவனங் கள்
78
விழுக்காடு
உற் பத்தித்
சதாழிலாளர்கதளப்
பயன் படுத்துகின் றன. நிலச் சந்ததயில் உள் ள சிக்கல் கள் இந்தியாவில்
உற் பத்தி நிறுவனங் கள் வளர முடியாததற் கான காரணங் களில் ஒன் று.
புதிய சதாழில் பிரிதவத் சதாடங் கயவா அல் லது ஏற் சகனயவ உள் ளதத
விரிவுபடுத்தயவா
முதனயுை்
ஒரு
நிறுவனை் ,
தங் கள்
சதாழிற் சாதலகளுக்குத்
யததவயான
நிலத்ததப்
சபறுவதற் கு
நூற் றுக்கணக்கான நில உரிதையாளர்களுடனுை் சதளிவற் ற நில

உரிதைப்
பத்திரங் களுடனுை்
யபச்சுவார்த்தத
நடத்த
யவண்டுை் .
யபாக்குவரத்து உபகரணங் கள் தயாரிப்பு, இரசாயனங் கள் உற் பத்தி
யபான் ற
நிலை்
அதிகை்
யததவப்படுை்
சதாழில் களில்
உள் ள
நிறுவனங் களுக்கு இது குறிப்பாகப் சபாருந்துை் .
ஆட்யடாசைாதபல்
ஆதலசயான் தற
நிறுவுவதற் கான
நிலத்ததப்
சபறுவதற் கு இந்தியாவிலுை் அசைரிக்காவிலுை் உள் ள சூழ் நிதலகதள
ஒப்பிட்டுப் பார்த்து இததப் புரிந்துசகாள் ளலாை் . அசைரிக்காவில்
இந்தியானாவில் உள் ள ஃயபார்ட் தவன் சதாழிற் சாதலக்காக சஜனரல்
யைாட்டார்ஸ்
(ஜிஎை் )
நிறுவனை்
இரண்டு
ைாதங் களில்
29
உரிதையாளர்களிடமிருந்து 379 செக்யடர் (936 ஏக்கர்) நிலத்தத
வாங் கியது.
இதற் கு
யநர்ைாறாக,
டாடா
நாயனா
ஆதலயின்
அனுபவத்ததப் பாருங் கள் . அங் கு யைற் கு வங் க அரசாங் கை் 404 செக்யடர்
(997 ஏக்கர்) நிலத்ததப் சபற 12,000 நில உரிதையாளர்களுக்குச்
சசாந்தைான 13,970 நிலப் பகுதிகதளத் திரட்டி ஒருங் கிதணக்க
யவண்டியிருந்தது.
இந்தச் சிக்கல் களுக்குத் தீர்வுகாணுை் வதகயில் உற் பத்தி நிறுவனங் கள்
அவ் வப்யபாது சிறிது சிறிதாக நிலங் கதள வாங் கி தவத்துக்சகாள் வதத
என் ஆராய் ச்சி காட்டுகிறது. சிறு நிலக் சகாள் முதல் என் று இதத நான்
குறிப்பிடுகியறன் . இப்படிச் சிறிது சிறிதாக வாங் கப்படுை் நிலங் கள்
காலப்யபாக்கில் சபருகி நிறுவனத்திற் குத் யததவயான நிலைாகத்
திரள் கின் றன.
அரசு
சார்ந்த
நிறுவனங் கதளவிடவுை்
தனியார்
நிறுவனங் கள்
சிறிய
அளவிலான
நிலப்பகுதிகதள
அதிகை்
வாங் குகின் றன. பல ஆண்டுகள் சதாடர்ந்து இப்படிச் சிறிய அளவில் நிலக்
சகாள் முதல் கதளச் சசய் துவந்த பிறயக அவற் றில் சதாழிற் கூடங் கதளக்
கட்ட முடியுை் . பஞ் சாப் , குஜராத் யபான் ற ைாநிலங் கதளப் யபால
அல் லாைல் சிறிய நிலப் பகுதிகதள அதிகை் சகாண்ட பிகார், யைற் கு
வங் கை் யபான் ற ைாநிலங் களில் உள் ள நிறுவனங் களுை் இந்தச் சிறு நிலக்
சகாள் முதல் உத்திதயப் பயன் படுத்துகின் றன.
நிறுவனங் கள்
சிறு
அளவிலான
பல
நிலங் கதள
வாங் கி
ஒருங் கிதணப்பதற் காக
நிலத்தின்
விற் பதன
விதலதயவிடவுை்
அதிகைாகச் சசலவுசசய் ய யவண்டியிருக்கிறது. யதடலுக்கான சசலவுகள் ,
யபச்சுவார்த்ததகள் ,
வழக்கறிஞர்
கட்டணை்
ஆகியதவ
இந்தச்
சசலவுகளில் அடங் குை் . நிலங் கதளத் திரட்டுவதில் நிதலயானதுை்
ைாறக்கூடியதுைாக இரண்டு விதைான சசலவுகள் ஏற் படுகின் றன. நிலக்
சகாள் முதல் கதள
ஒருங் கிதணக்குை்
முயற் சியய
மிகவுை்
சசலவுபிடிப்பதாக இருந்தால் ஒருவருக்கு எவ் வளவு நிலை் கிதடத்தாலுை்
அதற் கான சசலவு அதிகை் தான் . இதனால் நிதலயான சசலவுகள்

அதிகரிக்கிறது. ைறுபுறை் , ைாறக்கூடிய சசலவுகள் நிலத்தின் அளவுக்கு
ஏற் ப அதிகரிக்குை் .
இருபது ஆண்டுகளில் உற் பத்தி நிறுவனங் கள் நிலை் வாங் குவது பற் றிய
தரவுகதளக்
சகாண்டு,
நிலத்ததத்
திரட்டுவதில்
உற் பத்தி
நிறுவனங் களுக்கு ஆகுை் சசலதவ நாை் கணக்கிட முடியுை் . இந்திய நில
ஒருங் கிதணப்பு விஷயத்தில் , நிதலயான சசலவுகதளவிட ைாறுை்
சசலவுகள் அதிக முக்கியத்துவை் வாய் ந்ததவ. ஒரு செக்யடர் நிலத்ததத்
திரட்டுவதற் கான ைாறக்கூடிய சசலவுகள் யததவப்படுை் நிலத்தின்
அளதவப் சபாறுத்து அதிகரிக்குை் . எனயவ, சபரிய நிறுவனங் களுக்குச்
சசலவுகள் அதிகை் . இது நில உரிதை பலவாகப் பிரிந்திருப்பதாலுை்
சதளிவற் ற நில உரிதைப் பத்திரங் களாலுை் ஏற் படுை் விதளவாகுை் .
அரசு சார்ந்த நிறுவனங் கதளவிடவுை் தனியார் நிறுவனங் கள் மூன் று
ைடங் கு அதிக சசலவுகதள யைற் சகாள் கின் றன. சிறிய நிலப் பகுதிகளுை்
நிலை் சதாடர்பான நீ திைன் ற வழக்குகளுை் அதிகை் உள் ள ைாநிலங் களில்
உள் ள நிறுவனங் கள் தங் களுக்கு யவண்டிய நிலத்ததத் திரட்டுவதற் கு
அதிகைாகச் சசலவுசசய் ய
யவண்டியுள் ளது.
சில
ைாநிலங் களில் ,
நிறுவனங் கள் நிலத்ததத் திரட்டுை் சசலவுகளுக்கு நிலத்தின் விற் பதன
விதலதயப் யபாலக் கிட்டத்தட்ட இரு ைடங் கு சசலவு சசய் கின் றன.
நிலத்ததத் திரட்டுவதில் சதாழிற் சாதலகள் யைற் சகாள் ளுை் சசலதவ
ைட்டுயை எனது ஆராய் ச்சி கணக்கிடுகிறது, ஆனால் விவசாயிகளுை் நகர
யைை் பாட்டில்
ஈடுபடுபவர்களுை் கூட
நிலத்ததத்
திரட்டுவதற் கு
இயதயபான் ற சசலவுகதள யைற் சகாள் கிறார்கள் .
ககாள் தகசார் முயற் சிகள்
இதற் கான தீர்வு என் ன? முதலாவதாக, சிறிய அளவிலான விதளநிலங் கள்
உரிய உற் பத்தித் திறனுடன் பயன் படுத்தப்படாவிட்டாலுை் . அவற் றில்
கணிசைான அளவில் விவசாயை் சசய் வது சபாருளாதார ரீதியான
பாதுகாப்தப
அளிக்கிறது.
லட்சக்
கணக்கான
குடுை் பங் களின்
வருைானத்திற் கான
ஒயர
ஆதாரைாகவுை்
அது
உள் ளது.
குறு
விவசாயிகளின் நன் தைகதள அதிகப்படுத்துவதில் ைட்டுயை நாை்
அக்கதற
சகாண்டிருந்தாலுை் ,
விவசாயத்திற் குள்
நிலத்தத
ஒருங் கிதணப்பதற் கு உதவக்கூடிய சகாள் தககள் இன் று இந்தியாவில்
சட்டவியராதைானதவயாக இருப்பதற் கு எந்தக் காரணமுை் இல் தல.
சமூகை் குறித்துத் திட்டமிடுை் ஒருவர் ைாறுபட்ட நிலப் பயன் பாடுகளின்
மூலை் நிலத்தின் சைாத்த வருவாதய அதிகரிக்க யவண்டிய பணீயில்
ஈடுபடுவதாக தவத்துக்சகாள் யவாை் . இத்ததகய சூழ் நிதலயில் சிறிய
அளவிலான விவசாய நிலங் கயள சிக்கல் கள் உருவாவதற் கான மிக

முக்கியைான ஆதாரங் களில் ஒன் றாக இருக்குை் என் பதத அங் கீகரிப்பது
அவசியை் . இப்படிச் சசால் வதால் மீண்டுை் நிலை் தகயகப்படுத்துை்
நடவடிக்தககளில் ஈடுபட யவண்டுை் என் று சபாருள் அல் ல. அது
நியாயைற் ற நடவடிக்தக என் பதுடன் அரசியல் ரீதியாகச் சவாலானது.
நிலத்ததத் திரட்டுவதற் கான சசலவுகதளத் தவிர்ப்பதற் கான குறுக்கு
வழியாக நிலை் தகயகப்படுத்தல் இருந்தது. இதற் கு யைலுை் லாபை் சபற
முடியாது என் னுை் நிதல ஏற் படுை் வதர முகவர்கள் யபரை் யபசி நிலத்தத
வாங் கி விற் குை் சந்ததத் தீர்வு இந்தியாவில் உருவாக வாய் ப்பில் தல.
நிலத்ததத் திரட்டுவதில் உள் ள சிக்கல் கள் அத்ததகயதவ. இது நைக்கு
இரண்டு வாய் ப்புகதள அளிக்கிறது.
பல
ைாநில
அரசாங் கங் கள்
தற் யபாது
நிலங் கதள
ஒன் று
திரட்டுவதற் கான சகாள் தககதள வகுக்க சவவ் யவறு ைட்டங் களில்
முயற் சி சசய் துவருகின் றன. இது நை் முன் இருக்குை் முதல் வாய் ப்பு.
நிலங் கதளச் யசகரிப்பதற் கான சகாள் தககள் நிச்சயைாக உற் பத்தி
நிறுவனங் களின் ஒட்டுசைாத்த சசலவுகதளக் குதறத்து அவற் றின்
வளர்ச்சி விகிதங் கதள
அதிகரிக்குை் .
இந்தக்
சகாள் தகயின் படி,
நிலங் கதளத்
திரட்டுவதற் காக
உற் பத்தி
நிறுவனங் கள்
முன் பு
யைற் சகாண்ட
சசலவுகதள
ைாநில
அரசுகள்
ஏற் றுக்சகாள் ளுை் .
நிலத்ததக் குத்ததகக்குப் சபற் ற உற் பத்தி நிறுவனங் கள் யபாதுைான
வளர்ச்சிதயயுை் யவதலவாய் ப் தபயுை் உருவாக்கினால் ைட்டுயை அரசு
யைற் சகாள் ளுை் இந்தச் சசலவு பயனுள் ளதாக இருக்குை் . இத்ததகய
விருப்புரிதைதய
அனுைதிக்குை்
நிலச் யசகரிப்பு
நதடமுதறகள்
சலுதகசார்
சகாள் முதலின்
அபாயங் கதள
உருவாக்கக்கூடியதவ
என் பததயுை் நாை் கவனத்தில் சகாள் ள யவண்டுை் .
நிலத்ததத் திரட்டுவதற் கான சசலதவக் குதறத்து, நிலங் கதளத் திரட்டிச்
யசர்க்குை் அரசு, தனியார் நிலச் யசகரிப்பாளர்களுக்கான ஒட்டுசைாத்தச்
சசலவுகதளக் குதறப்பது நைக்கு இருக்குை் இரண்டாவது வாய் ப் பு.
இதற் காக, பதழய காகிதப் பதியவடுகதள டிஜிட்டல் ையைாக்குை் முதல்
கட்டத்தத அரசு ஏற் சகனயவ சதாடங் கியுள் ளது. சுைார் 302 மில் லியன்
பத்திரப்
பதிவுகளில்
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சதவீதை்
ஏற் கனயவ
டிஜிட்டல் ையைாக்கப்பட்டுள் ளது. கூடுதலாக, 13.5 சதவீத கிராை நில
வதரபடங் கள் ைறு ஆய் வு சசய் யப்பட்டுள் ளன. இந்த வதரபடப் பதிவுகள்
பத்திரப்
பதிவுகளுடனுை்
நீ திைன் ற
அதைப்புடனுை்
இதணக்கப்பட்டுள் ளனவா
என் பது
ைாநிலத்துக்கு
ைாநிலை்
யவறுபடுகிறது.
டிஜிட்டல் ையைாக்கல் ,
ைறுஅளவீடு
ஆகியவற் தறச்
சசய் வதற் கான இந்த அடிப்பதடத் ததடகள் நீ க்கப்பட்டதுை் நிலை்
துண்டுபடுவது குதறந்தாலுை் , நிலத்ததத் திரட்டுவதற் கான சவால் கள்
ஓரளவு சதாடர்ந்து நீ டிக்குை் .

ஆராத்யா சூத் ஸ்கார்பயராவிலுள் ள சடாரான் யடா பல் கதலக்கழகத்தில்
யைலாண்தைத்
துதறயிலுை் ,
சடாரான் யடா
பல் கதலக்கழகத்தின்
ராட்ைன் ஸ்கூல் ஆஃப் யையனஜ் சைன் ட்டிலுை் துதணப் யபராசிரியராகப்
பணிபுரிகிறார்.

