GROUP II|IIA MAINS | சரித்திரத்

Population Explosion
மக்கள் த ொகக தெடிப்பு

தேர்ச்சிக ொள்| SOCIAL

ECONOMIC ISSUES -1



Growth of India’s population since 1921



1921 ஆம் ஆண்டுக்கு பிந்க ய மக்கள் த ொகக ெளர்ச்சி



Population Growth & Explosion



மக்கள் த ொகக ெளர்ச்சி மற்றும் தெடிப்பு



Structure of Indian Population



இந்திய மக்கள் த ொககயின் கட்டகமப்பு



Interstate Variation



மொனிலங்களுக்கு இகடயயயொன யெறுபொடு



Factors influencing distribution and density of
population



மக்கள் த ொகக பரெல் மற்றும்



Causes and Effects of Population Growth



மக்கள் த ொகக ெளர்ச்சிக்கொன கொரணம் மற்றும் விகளவு



Population Trends and its Implication



மக்கள் த ொககயின் யபொக்கு அ ன் விகளவு



Challenges of Population Explosion



மக்கள் த ொகக தெடிப்பின் செொல்கள்



Demographic Dividend -is a boon or a ban



மக்கள் த ொகக பங்கொ யம் ெரம் அல்லது சொபம்



Government Measure to Control Population



மக்கள்
த ொகககய
நடெடிக்கககள்



Population policy & Initiatives

கட்டுப்படுத்

அரசின்
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மக்கள் த ொகக தகொள்கக மற்றும் பிற முன்தனடுப்புக்கள்



Basic Terms about IMR,MMR etc.



சிசு இறப்பு விகி ம்,
அடிப்பகட ப ங்கள்



Recent current affairs one child policy



சமீபத்திய ஒர் குழந்க க் தகொள்கக



Migrations in India



இந்தியொவில் இடப்தபயர்வு



Government Campaigns



அரசின் பிரச்சொரங்கள்

ொய்மொர் இறப்பு விகி ம் யபொன்ற

JOIN OUR TELEGRAM : https://t.me/iyachamyacdemy
சமூக தபொருளொ ொரப் பிரச்சகனகள் அறிமுகம்
சமூகப் பிரச்சகன ெகரயகற
சமூகப் பிரச்சகன குறித்து பலரும் பல்யெறு வி மொக விளக்குகிறொர்கள்.
"ஒரு குழு அல்லது சமூகத்தின் ஒரு பிரிவினகரத்

ொக்குகின்ற, எதிரொன சூழலொல் ஏற்படுகின்ற

தகடு லொன விகளவுககள ஒன்று யசர்ந்து ககயொளு ல் சமூகப் பிரச்சகன " என தரயின்ஹொர்ட்
(Reinhardt, 1952:14) கூறுகிறொர். பிரச்சகனக்குரிய இந் ச் சூழலுக்கு ஒருெகரயயொ அல்லது
குறிப்பிட்ட சிலகரயயொ தபொறுப்பொக்க முடியொது. இக க் கட்டுப்படுத்துெது சமூகத்தில் உள்ள
தபரும்பொயலொரின் தபொறுப்பொகும்.
ஒருென்,

ொன் ஒரு யெகல தபறுெ ற்கொகப் பிறயரொடு யபொட்டியிடுெது

னி மனி

பிரச்சகன.

அய யபொல ஒருென் யபொக க்கு அடிகமப்பட்டு மனயநொய் சிகிக்கசக்கொக மருத்துெமகனயில்
யசர்ந்து, அதிலிருந்து விடுபட முற்படுெது

னி மனி

பிரச்சகன. ஆனொல் ஒரு நொட்டில்

லட்சக்கணக்கொன மக்கள் யெகலயின்கமயொலும், ெறுகமயினொலும் பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள்
என்றொல் அக த் தீர்ப்ப ற்கு

னி ஒருெனொல் மட்டுயம இயலொது; மொறொக, ஒழுங்குபடுத் ப்பட்ட

நிறுென அகமப்புக்களொல் அல்லது சமூக முயற்சியொல் மட்டுயம அந்

பிரச்சகனகயத் தீர்க்க

முடியும்.
''சிலரின் தசயல் அல்லது நடத்க

சமூகத்திற்குக் யகடு விகளவிப்ப ொகயெொ அல்லது விதிககள

மீறுெ ொகயெொ அகமயும் யபொது அது சமூகப் பிரச்சகன என கரு ப்படுகிறது" என தஹர்பர்ட்
ஃபுளுமர் (Herbert Blumer, 1971:19) கருத்துகரக்கிறொர்.
லொண்டிஸ் (Landis,1959) என்பொரின் கருத்துப்படி சமூகப் பிரச்சகன ''மக்களின் நிகறயெறப்படொ
விருப்பங்களின் விகளவு" என்ப ொகும்.
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ஒரு சூழல் சமூகத்தில் அதிகளவு பொர்கெயொளர்களின் கெனத்க

முகறயிடச் தசய்து, சரி தசய்யத்

ஈர்த்து, அெர்களிடம்

க்க தசயல்பொட்டின் மூலம் தீர்வு கொண அகழக்கிறய ொ அதுயெ

சமூகப் பிரச்சகன" என யகஸ் (Case, 1976:310) ெகரயறுக்கிறொர்.
ஹொர்டன் மற்றும் தலஸ்லி (Horton and Leslie, 1970:4) ஆகியயொர் "எந்
தபொதுமக்ககள பொதித்து, விரும்பத் கொ
ஒன்று யசர்ந்து இகணந்
உணர்வு ஏற்படுெக
சமூகப் பிரச்சகனக்கு

விகளவுககள ஏற்படுத்துகிறது என்பக

உணர்ந்து,

சமூக தசயலின் மூலம் அ ன் தீர்வுக்கு ஏ ொெது தசய்ய முடியும் என்ற

சமூகப் பிரச்சகனயின் ெடிெமொகக் கொண்கின்றனர். யமலும் அெர்கள் "ஒரு
னி நபயரொ அல்லது சில நபர்கயளொ தீர்வு கொண முடியொது; அகனத்து

பிரச்சகனகளுக்கும் அகமப்பு சொர்ந்
அ ொெது

ஒரு சூழ்நிகல

தபொதுமக்களின்

ககயொளும் முகறயினொல் மட்டுயம தீர்வு கொணமுடியும்.

அக்ககற,

கலந்துகரயொடல்,

கருத்துருெொக்கம்

மற்றும்

கட்டொயப்படுத் ப்படும் நிகல ஆகியெற்றொல் மட்டுயம தீர்வு கொண முடியும்'' என்று கூறியிருப்பது
இங்குக் கெனிக்கத் க்கது.
சமூகப் பிரச்சகன கொல இகடதெளியில் மொறக்கூடியது. ஒரு கொலகட்டத்தில் எது சமூகப்
பிரச்சகனயொக கரு ப்படவில்கலயயொ அது மற்தறொரு கொல கட்டத்தில் சமூகப் பிரச்சகனயொகக்
கரு ப்படுகிறது. உ ொரணமொக 40, 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சுற்றுச் சூழல் பொதிப்பு நம் நொட்டில்
சமூகப் பிரச்சகனயொகக் கரு ப்படவில்கல ; ஆனொல் இன்று அதுயெ ஒரு முக்கிய சமூகப்
பிரச்சகனயொகப் புரிந்து தகொள்ளப்பட்டுள்ளது.
ஃபுல்லர் மற்றும் கமயர்ஸ் (Fuler and Myers, 1941:320) ெகரயகறயின்படி சமூகப் பிரச்சகன
என்பது "ஒரு நிபந் கனக்குட்பட்ட சமூக விதிமுகறகளிலிருந்து யெறுபட்டது".
ரொப்

மற்றும்

தெல்நிக்

(Raab

and

Selznick,

1964:32)

உறவுமுகறகளில் ஏற்படும் பிரச்சகனயொகவும், அது சமூகத்க

"சமூகப்

பிரச்சகன

மனி

அச்சுறுத் க்கூடிய அல்லது

தபரும்பொலொன மக்களின் முக்கிய விருப்பங்களுக்கு முட்டுக்கட்கடயொக அகமெ ொகவும் "
கருதுகின்றனர்.
கொர் (Carr, 1935:306) "நமது முன்னுரிகம, உண்கம நிகல ஆகிய இரண்டிற்கும் இகடயயயொன
இகடதெளியய சமூகப் பிரச்சகன" என விளக்குகிறொர். எடுத்துக்கொட்டொக, சதி என்ற உடன்கட்கட
ஏறும் ெழக்கம் மக்கள் விரும்ப க்க ொக நிகனத்
கரு ப்படவில்கல. ரொஜொரொம் யமொகன்ரொய் இந்

ெகரயில் ஒரு சமூகப் பிரச்சகனயொக

ெழக்கத்க க் கண்டிக்க முற்பட்ட யபொது அயநக

மக்கள் அெருடன் இகணந்து இச்தசயகல பழித்துகரத் னர். அப்யபொது

ொன் சதி என்ற உடன்

கட்கட ஏறும் ெழக்கம் ஒரு சமூகப் பிரச்சகனயொக மொறியது.

ஒரு சமூகப் பிரச்சகன மதிப்பீட்டுத் தீர்ப்கப உள்ளடக்கியய ொடு மட்டுமல்லொமல் இழப்கப
ஏற்படுத் க் கூடிய இந்நிகல குறித் மொற்றம் ய கெ என்ற உணர்வும் தகொண்டது. மொற்றமுடியொ
மற்றும்

விர்க்க இயலொ

சூழ்நிகல சமூகப் பிரச்சகனயொக ஏற்றுக் தகொள்ளப்படுெதில்கல.

எடுத்துக்கொட்டொக, கடவுளின் கடுஞ்சினயம ெறட்சி நிகலக்கு கொரணம் என மக்கள் பரெலொன
நம்பிய ொல் அது ஒரு சமூகப் பிரச்சகனயொகப் பொர்க்கப்படவில்கல. ஆனொல் குடிநீர் பற்றொக்குகற,
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நீர்ப்பொசன ெசதிக் குகறவு யபொன்றெற்கறத் தீர்ப்ப ற்கு ஏ ொெது தசய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கக
ஏற்பட்ட ொல் அக

ஒரு சமூகப் பிரச்சகனயொக எண்ணத்

கலப்பட்டனர்.

தெயின்பர்க் (Weinberg, 1960:4) "சமூக ெளர்ச்சியிலிருந்து எழுகின்ற விலகிய நடத்க
அல்லது சூழ்நிகலககள மக்கள்
கருதுெய

ங்களுக்கு விருப்பமில்லொ

சமூகப் பிரச்சகன. அக

ொக, மனதுக்கு ஒவ்ெொ

ொகக்

அகடயொளம் கண்டு ஈடுதசய்ய சீர்படுத்தும் முகறயிலொன

யகொட்பொடுகள், தசயல் திட்டங்கள் மற்றும் பணிகள் ய கெப்படுகின்றன" எனக் கருதுகிறொர்.
அெரது கூற்றுப்படி சமூகப்பிரச்சகனகள் கீழ்க்கண்ட பண்புககள உள்ளடக்கியது :
 சமூகப் பிரச்சகனகய சமூகத்தில் உள்ள மக்களில் பலரும் ஒரு

தெறுப்பூட்டுகின்ற

தசயலொகக் கொண்கின்றனர்.
 இயல்புநிகலயிலிருந்து மொறுபட்ட நடத்க யொகப் பொர்க்கும் கண்யணொட்டம்.
 ெொய்ப்புநிகல மற்றும் உடனடியொக கெனிக்கப்பட

யெண்டிய ொனெற்றின் மீ ொன

விழிப்புணர்வு.
 சமூகப் பிரச்சகனகள் சமூகத்தின் மதிப்பீடுகள் மற்றும் நிறுெனங்களின் சூழ்நிகலக்யகற்ப
யநொக்கப்படு ல்.
 சமூக உறவுமுகறகள் மற்றும் குழு தசயல்முகறகளில் சமூகப் பிரச்சகனகள் ஏற்படுத்தும்
ொக்கம்.
 சமூகப் பிரச்சகனகள் ெரலொற்று த ொடர்பில் யெறுபட்டகெ; ஆயினும் கொலத்துக்குரிய
சமூகப் பிரச்சகனகள் சமூகத்தின் கெனத்துக்குரிய ொகின்றன.
ெொல்ஸ் மற்றும் பர்தெ (Walsh and Furfey, 1961:1) "சமூகம் எந் ஒன்கற இலட்சிய நிகலயொக
நிகனத்துப் யபொற்றுகிறய ொ, அந்

இலட்சிய நிகலயிலிருந்து பிறழ்ந்து அகமகிற நிகலயய

சமூகப் பிரச்சகன" என்கிறொர்கள். அ ொெது, சமூகப் பிரச்சகன என்பது "சமூக இலட்சியத்க
நிகறயெற்றெல்ல குழு முயற்சியிலிருந்து விலகுெ ொகும்". ஆயினும், தெறும் பிறழ்வு நிகல
மட்டும் சமூகப்பிரச்சகன ஆகிவிடொது; ஒரு குழு முயற்சியின் மூலயம அந் ப் பிறழ்கெத் தீர்க்க
முடியும் என்ற நிகலகம இருந் ொல்

ொன் அது சமூகப் பிரச்சகனயொக அகமயும் என யமலும்

கூறுகின்றனர்.
தமர்டன் மற்றும் நிஸ்பர்ட் (Merton and Nisbert, 1971:184) "சமூக ஒழுங்கின் முக்கியப்
பகுதியொகக்

கரு ப்படும்

நடத்க ,

தபொதுெொக

ஏற்றுக்

தகொள்ளப்பட்ட

அல்லது

ஒப்பு ல்

அளிக்கப்பட்டெற்றின் விதி மீறயல சமூகப் பிரச்சகன" எனக் கூறுகின்றனர். அ ொெது, எந் தெொரு
நடத்க கய சமூகத்தின் ஒரு கணிசமொன பகுதியினர் ஏற்றுக் தகொண்ட அல்லது ஒத்துக் தகொண்ட
தநறிகய அல்லது தநறிககள மீறிய தசயல் என கருதுகிறொர்கயளொ, அந்

நடத்க யய சமூகப்

பிரச்சகன என்று கூறுகிறொர்கள். ஆனொல் சமூகப் பிரச்சகனகள் தநறிகளுக்கு அப்பொற்பட்ட
அல்லது தநறிககள மீறிய தசயல்களினொல் மட்டுயம உண்டொெதில்கல; தநறிகளுக்கு உட்பட்ட
ெழக்கமொன தசயல்களினொல் கூட அகெ ஏற்படலொம். இ ற்கு உ ொரணமொக மணமுறிவு,
ெர ட்சகண யபொன்றெற்கற கொட்டலொம். யஜொசஃட ஜுலியன் (Joseph Julian) கண்யணொட்டத்தில்
"மக்களுகடய

ெொழ்க்ககத் ரத்க யும்,

அெர்கள்

யபொற்றிப்

யபணுகிற

விழுமியங்ககளயும்

பொதிக்கக்கூடிய ெககயில் ஒரு நிகலகம ஏற்பட்டொல் அது சமூகப் பிரச்சகனயொக" அகமயும். ஒரு
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சமூக நிகலகம ஒரு சமூகப் பிரச்சகனயொக அகமய அது "தீங்கொன விகளவுககளக்"
தகொண்டிருக்க யெண்டும். அ ொெது மக்களுகடய ெொழ்க்ககத்

ரத்க யும், அெர்கள் யபொற்றிப்

யபணுகிற விழுமியங்ககளயும் பொதிப்ப ொகவும் அக ப் யபொக்க யெண்டும் அல்லது சீர்திருத்
யெண்டும் என்று தபரும்பொன்கமயொன மக்கள் தீர்மொனிப்ப ொகவும் அகமய யெண்டும். சமூகப்
பிரச்சகனயில் புற பரிமொணம், அக பரிமொணம் என இரு பரிமொணங்கள் உள்ளன என்கிறொர் ஜுலியன்.
புற பரிமொணம் என்பது சமூகப் பிரச்சகனயொக தெள்ளிகடயொக நிலவுகிற சமூக நிகலகமகயயும்,
அக பரிமொணம் என்பது அந்

நிகலகமகய மொற்ற யெண்டும் என்று சமூகத்தில் நிலவுகிற

கருத்க யும் குறிப்பிடுகின்றன.
சமூகப் பிரச்சகன தபொது இயல்புகள்
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ஒரு நிகலகம மக்களுகடய ெொழ்க்ககயில் பண்பு நலத்க

அல்லது மக்கள் தபரிதும்

யபணிப் யபொற்றுகிற விழுமியங்ககளப் பொதிக்கிறய ொ அந் விகளவுகயள "தீங்கொன விகளவுகள் "
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என கரு ப்படுகிறது. சமூகத்தில் நிலவும் ஒரு நிகலகம தீங்கொன விகளவுககள உண்டொக்கும்
யபொது அது சமூகப் பிரச்சகனயொக அகமகிறது. எனினும் தீங்கொன விகளவுகள் மட்டுயம அந்
நிகலகமகய சமூகப் பிரச்சகனயொக் கரு ப் யபொதுமொன ொகொது. எந்

விகளவுகள்

னி மனி

முயற்சியின் மூலமொக அல்லொது கூட்டு முயற்சியின் மூலமொக மட்டுயம சமொளிக்க முடியும் என்ற
அளவில் அகமகிறய ொ, அகெயய சமூகப் பிரச்சகனகளொக அகமயும்.
ஒரு

சமூகப்

பிரச்சகன

சமூகத்தின்

ஒரு

பிரிவினருக்கு

அல்லது

ஒரு

குறிப்பிட்ட

எண்ணிக்ககயிலொன மக்களுக்கு மட்டுயம தீங்கொன விகளவுககள உண்டொக்கக் கூடிய ொக
இருப்பினும், அது ஒட்டு தமொத்

சமூகத்திற்கும் உரிய பிரச்சகனயொகக் கரு ப்படுகிறது. அது

மற்கறய பிரிவினருக்கும் பரவி அெர்ககள ஏ ொெத ொரு ெககயில் பொதிக்கக் கூடுமொ லொல்,
சமூகம் அப்பிரச்சகனகய தீர்த்து கெப்பதில்

ன்கன ஈடுபடுத்திக் தகொள்ளுகிறது. ஆக, சமூகம்

ஒரு பிரச்சகன மீது கரிசனம் கொட்டுெ ற்கு அந் ப் பிரச்சகனயொல் எழக் கூடிய தீங்கொன
விகளவுகள் ொம் அடிப்பகட என்ப ொல் சமூகப் பிரச்சகனகள் பற்றிய ஆய்வு அெற்றொல் ஏற்படுகிற
தீங்கொன விகளவுககளயும் உள்ளடக்கிய ொக இருக்கிறது. ஒரு நிகலகமயினொல் தீங்கொன
விகளவுகள் ஏற்படொ

ெகரயில் அது ஒரு பிரச்கனயொக உருமொறுெதில்கல. எனயெ சமூகமும்

அக ப் பற்றி கெகலப்படுெதில்கல.
சமூகப்

பிரச்சகனகள்

பற்றிய

பல்யெறு

அறிஞர்களின்

ெகரயகறகளிலிருந்து

அெற்றின்

இயல்புகளொகக் கீழ்க்கண்டெற்கறக் குறிப்பிடலொம் :
 அகனத்து சமூகப் பிரச்சகனகளும் இயல்பொன

ன்கமயிலிருந்து விலகிய ொக உள்ளன.

 அகனத்து சமூகப் பிரச்சகனகளும் சில தபொதுெொன

ன்கமககள

அ ன் ய ொற்றத்தில்

தகொண்ட ொக உள்ளன.
 அகனத்து சமூகப் பிரச்சகனகளுக்கும் அடிப்பகடக் கொரணமொக சமூக அகமப்பும்,
தசயல்பொடுகளும் உள்ளன ; சமூகப் பிரச்சகனகளின் ய ொற்றம் சமுகம் சொர்ந்

ொக

உள்ளன.
 சமூகப் பிரச்சகனகள் ஒன்யறொதடொன்று த ொடர்புகடயகெ; இகணந் கெ.
 அகனத்து

சமூகப்

பிரச்சகனகளும்

சமூகத்திற்குத்

தீகமயொன

விகளவுககள

ஏற்படுத் க்கூடிய சூழ்நிகலகளொகும்.
 அகனத்து சமூகப் பிரச்சகனகளும் சமூகத்தின் அகனத்து

ரப்பினகரயும் யநரடியொகயெொ

அல்லது மகறமுகமொகயெொ பொதிக்கக் கூடியகெ.
 சமூகப் பிரச்சகனககளத் தீர்ப்ப ற்கு சமூகப் தபொறுப்புடன் கூடிய கூட்டு அணுகுமுகற
ய கெப்படுகிறது.
 சமூகப் பிரச்சகனகள் அகனத்து சமூகங்களிலும் ஏற்படுகின்றன.
சமூகப் பிரச்சகன: ெகககள்
சமூகப் பிரச்சகனகள் ஒயர ெககயினமொக அல்லொது பல்யெறு ெகககளில் அகமகின்றன. யகஸ்
(Case, 1964:34) என்பெர் சமூகப் பிரச்சகனககள அ ன் ய ொற்றத்தின் அடிப்பகடயில் நொன்கொக
ெககப்படுத்துகிறொர். அகெ:
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 இயற்பியல் சூழ்நிகலகய ஆ ொரமொகக் தகொண்ட சில

ன்கமகளொல் ஏற்படும் சமூகப்

பிரச்சகனகள்.
 இயற்ககயொகயெ அகமந்துள்ள மற்றும் மக்கள் த ொககயின் பகிர்வினொல் ஏற்படுகிற
சமூகப் பிரச்சகனகள்.
 குகறபொடு உள்ள சமூகநிகலயகமப்பிலிருந்து ய ொன்றுகிற சமூகப் பிரச்சகனகள்.
 சமூகத்தின் பண்பொட்டு விழுமிய முரண்பொட்டொல் உருெொகும் சமூகப் பிரச்சகனகள்.
ரிச்சர்ட் ஃபுல்லர் மற்றும் ரிச்சர்ட் கமயர்ஸ் (Richard Fuller and Richard Myers, 1941:367)
சமூகப் பிரச்சகனககளக் கீழ்க்கொணும் மூன்று ெகககளொகப் பிரிக்கின்றனர்.
 இயற்பியல்

பிரச்சகனகள்

:

தெள்ளம்,

பஞ்சம்

யபொன்ற

இயற்கக

இடர்களினொல்

ஏற்படும்

விகளவுகளில்

உண்டொென.
 தீர்க்க

யெண்டிய

பிரச்சகனகள்

:

பிரச்சகனகளினொல்

கருத்த ொற்றுகம இருந் ொலும் இெற்கற எப்படி தீர்ப்பது என்பதில் ஒருமித்

கருத்து

கொணப்படொது. உ ொரணம் : குற்றம், யபொக ப்பழக்கம், ெறுகம யபொன்றகெ.
 ஒழுக்கம்

சம்பந் ப்பட்ட

பிரச்சகனகள்:

இெற்றின்

ன்கம

,

கொரணங்களில்

கருத்த ொற்றுகம கொணப்படொது. உ ொரணம்: சூ ொட்டம், மணமுறிவு யபொன்றகெ.
ஸ்டொன்லி ஐட்தஜன் (Stanley Eitzen, 1983) சமூகப் பிரச்சகனககள இருவி மொகப் பிரிக்கிறொர்.
அகெ:
 சமூக தநறிமுகறககளயும், விருப்பங்ககளயும் மீறுகிற தசயல்கள் அல்லது நிகலகமகள்.
 மக்கள் திரளில் ஒரு பிரிவுக்கு மன யெ கனகயயும், தபொருள் இழப்கபயும் ஏற்படுத்துகிற
நிகலகமகள்.
சமூகத்தின் தநறிமுகறகள், விழுமியங்கள் மு லியகெ சமூக ஒழுங்குக்கு இன்றியகமயொ கெ.
அெற்கற னிமனி ர்கள் மீறுெது சமூகப் பிரச்சகனயொக அகமயும். ஆனொல் னிமனி ர்கள் சமூக
தநறிமுகறககளயும், விழுமியங்ககளயும் மீறுெ ற்கு சமூகம்
சமூகத்தின்

குகறபொடுகள்

கொரணமொகயெ

னிமனி ர்கள்

ொன் தபொறுப்பொளி எனவும்,
சமூக

தநறிமுகறககளயும்

விழுமியங்ககளயும்
மீறுகிறொர்கள் எனவும், ஆகயெ

னிமனி ர்கள் சமூக தநறி முகறககளயும், விழுமியங்ககளயும்

மீறுெ ற்கு

கொரணம்

சமூக

அகமப்யப

எனவும்

ஸ்டொன்லி

ஐட்தஜன்

கருத்துகரக்கிறொர்.

னிமனி ர்களின் தநறிமுகற மீறிய தசயல்கள் சமூகப் பிரச்சிகனகளொக அகமகின்றன என்பது
குறித்து இரு யெறு கருத்துகள் இல்கல.
தநறிமுகற மீறல் என்பக அளவிட எவ்வி மொன புறெயக்கட்டகள அளகெயும் இல்கல. சமூகம்
ஒரு தசயகல தநறிமுகற மீறிய தசயல் என்று முத்திகர குத்தும் யபொது, அது தநறிமுகற மீறிய
தசயலொகிறது. அந்
பிரச்சகனயொக

அடிப்பகடயியலயய அது தநறிமுகற மீறிய தசயலொகிறது; சமூகப்

அகமகிறது.

இவ்ெொறொக,

ஆதிக்கமிக்கெர்களொக இருக்கிறொர்கயளொ அெர்கள்

சமூகத்தில்

யொர்

ெலுவுள்ளெர்களொக

,

ொன் ஒரு தசயகல, தநறிமுகறயற்ற தசயல்
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அல்லது தநறிமுகறயொன தசயல் என்று ஆக்குகிறொர்கள். அவ்வி ம் தநறிமுகற மீறிய தசயலொக
அகமகிற ஒரு தசயல் சமூகப் பிரச்சகனயொக தெளிெருகிறது.
மக்களில்

ஒரு

பிரிவினருக்கு

மனயெ கனகயயும்

தபொருள்

இழப்கபயும்

ஏற்படுத்துகிற

நிகலகமயில் அெர்களுக்கு யெண்டிய அடிப்பகடத் ய கெககள நிகறயெற்றுெ ற்கொன
ெொய்ப்புககளயும் நிறுென ஏற்பொடுககளயும் சமூகம் தசய்ய யெண்டும். அவ்ெொறு தசய்யத்
ெறினொல் அல்லது எல்யலொருக்கும் கிகடக்கிற ெககயில் தசய்யொமல் ஒரு சிலருக்கு மட்டுயம
கிகடக்கிறெொறு தசய் ொல், பொதிக்கப்பட்டெர்கள் மயனொரீதியொகவும் தபொருளொ ொர ரீதியொகவும்
துன்பப்படுெொர்கள். இவ்ெொறு சமூக நிகலகமகளினொல் மயனொரீதியொகவும், தபொருளொ ொர ரீதியொகவும்
பொதிக்கப்படுகிற மக்கள் சமூக வியரொதிகளொக, சமூக எதிர்ப்பொளர்களொக உருெொகக்கூடும் என
ஐட்தஜன் எச்சரிக்கக விடுக்கிறொர். பொதிக்கப்பட்ட மக்கள் மனமுகடந்து சமூகத்தின் மீது எரிச்சல்
அகடகிறொர்கள்.

சமூகத்தின்

மீது

ங்களுக்கு

இருக்கிற

ஆ ங்கத்க யும்,

எரிச்சகலயும்,

எதிர்ப்புககளயும் சமூக தநறிமுகறககள மீறுெ ன் மூலம் தெளிப்படுத்துகிறொர்கள். சமூகக்
கட்டுப்பொடுககள உகடத்து, சமூக வியரொ
பயங்கரெொ

தசயல்களொன குற்றச் தசயல்கள், ென்முகற,

நடெடிக்கககள் மு லியெற்றில் ஈடுபடுகிறொர்கள்.

சமூக பிரச்சகனயின் நிகலகள்
ஒரு பிரச்சகன சமூகப் பிரச்சகன என்ற நிகலகய அகடய கீழ்க்கண்ட மூன்று படிநிகலககளக்
கடக்கிறது என ஃபுல்லர் மற்றும் கமயர்ஸ் (Fuller and Myers, 1941:320-28) கூறுகின்றனர்.
விழிப்புணர்வு
இந்

மு ல் நிகலயில் குறிப்பிட்ட ஒரு பிரச்சகன நிலவுகிறது என்பக யும், அது விரும்பத் கொ

நிகலகம என்பக யும், அக த் தீர்ப்ப ற்கு நடெடிக்கக எடுக்க யெண்டும் என்பக யும் மக்கள்
உணருகிறொர்கள். மு லில் ஒரு சிலர் மட்டுயம அறியக்கூடிய ொக இருக்கும் இப்பிரச்சகன
நொளகடவில் அதிகமொயனொர் த ரிந்து தகொள்ளும் நிகலக்கு நகர்கிறது.
தகொள்கககய உருெொக்கு ல்
குறிப்பிட்ட

சமூகப்

பிரச்சகனகயப்

பற்றிய

விழிப்புணர்வு

சமூகத்தில்

யபொது அப்பிரச்சகனக்கொன தீர்வுகளும் விெொதிக்கப்படுகின்றன. இந்

அதிகரிக்கும்

இரண்டொம் நிகலயில்

தீர்வுகள் யொகெ என்பதும் அகெ எவ்ெொறு நகடமுகறப்படுத் ப்பட யெண்டும் என்பதும் முடிவு
தசய்யப்படுகின்றன.
தசயலொக்கம்
அடிப்பகடத் தீர்வுகளும் தகொள்கககளும் தீர்மொனிக்கப்பட்ட பின்னர், மூன்றொம் நிகலயொன
தசயல்நிகலகய அகடகிறது.
சமூகப்பிரச்சகனயின் உருெொக்கத்க

ஐந்து நிகலகளொக ஃபுளுமர் (Blumer, 1971:290-309)

ெககப்படுத்துகிறொர்:
(i)

பிரச்சகன உருெொ ல்.
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(iii)

தசயல ொரத்திரட்டு.

(iv)

தசயல்முகறத்திட்டத்க

(v)

திட்டத்க
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உருெொக்கு ல்.

அமல்படுத்து ல்.

ஒரு சமூகப்பிரச்சகனயின் ெளர்ச்சியில் நொன்கு நிகலகள் கொணப்படுகின்றன என மொல்கம்
ஸ்தபக்டர் மற்றும் ஜொன் கிட்ஸ்யூஸ் (Malcolm Spector and John Kitsuse, 1997:141-50)
கூறுகின்றனர்.
யபொரொட்டம்
ற்யபொது நிலவும் சமூகச் சூழ்நிகல குறித்து மக்கள் அதிருப்தி அகடந்து அந்நிகலகய
எதிர்ப்பதுடன் இப்பிரச்சகனகய பிறரும் அறியச் தசய்து பிரச்சகனக்கொன கொரணத்க க் ககளந்து
நிகலகமகய

யமம்படுத்

முயலுகிறொர்கள்.

பொதிக்கப்பட்டெர்களிடமிருந்து

மட்டுமல்லொமல்

பொதிக்கப்பட்டெர்கள் சொர்பொகவும் எதிர்ப்புகள் எழலொம். இத் ககய யபொரொட்டங்கள்

னிநபர்களின்

பிரச்சகனககளக் கூட தபொதுப்பிரச்சகனயொக ஆக்க முயற்சிக்கலொம்; அத் ககய முயற்சிகள்
தெற்றி தபறொமலும் யபொகலொம்.
அதிகொரமயமொ லும் எதிர்விகனயும்
பிரச்சகனகய தெளிப்படுத்துபெர்கள், அது த ொடர்பொன தசயல்ெடிெத்க
மற்றும்

அதிகொரத்தில்

உள்யளொரின்

கெனமும்

இப்பிரச்சகனயின்பொல்

இக தயொட்டியய இப்பிரச்சகனக்கொன தீர்கெ ெடிெகமப்பதும்,
இக

முன்னிறுத்திப்

யபொரொட்டமொக

அல்லது

உருெொக்குபெர்கள்

ொக்கத்க

இணக்கமொக

மொறுமொ,

ஈர்க்கப்படுகிறது.

மொற்றி அகமப்பதும்,
இல்கலயொ

என

தீர்மொனிக்கப்படு லும் நிகழ்கின்றன.
நியொயப்படுத்து ல்
ஒரு சமூகப் பிரச்சகனகய நியொயப்படுத்துெ ற்கு, அது த ொடர்பொன குழுவினர் அதிகொரத்தில்
இருக்க யெண்டும் அல்லது அத் ககய பிரச்சகன நிலவுெ ொக அதிகொரத்தில் இருப்பெர்கள்
ஏற்றுக்தகொள்ள யெண்டும். இப்பிரச்சகனக்கொக உரிகம யகொருபெர்கள் மு லில் வித்தியொசமொகப்
பொர்க்கப்படுகிறொர்கள்.

பின்னர்

அப்பிரச்சகன

இப்பிரச்சகனயுடன்

இகணந் ெர்களொகவும்,

குறித்துச்
அ ற்கொன

சரளமொகப்

யபசக்கூடியெர்களொகவும்,

தீர்கெ

உருெொக்குபெர்களொகவும்

அங்கீகரிக்கப்படுகிறொர்கள்.
இயக்கங்களின் மறு உருெொக்கம்
அதிகொரப் தபொறுப்பில் உள்யளொரின் குகறபொடொன தசயல்திட்டங்கள் மற்றும் ஆர்ெமின்கம
கொரணமொக பிரச்சகனக்கொக யபொரொடுபெர்கள், ஒரு இயக்கத்க
ஆட்சியொளர்ககள
அரசியல் சொர்ந்

ெற்புறுத்துெது.

இக்கருத்தின்படி,

உருெொக்கித் தீர்வு கொண

அடிப்பகடயில்

சமூகப்

பிரச்சகன

ொகவும், அ ன் எதிர்விகனகள் குறிப்பிட்ட வி த்தில் ெடிெகமக்கப்பட்ட ொகவும்,

மறு உருெொக்கம் தபற்ற ொகவும் விளங்குகிறது.
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ொக்கம்
பிரச்சகனயொக இருப்பது மற்தறொரு சூழலில் சமூகப்

பிரச்சகனயொகலொம். சமூகப் பிரச்சகனககளப் பற்றிய ஆய்வு, சமூகப் பிரச்சகனகள் ய ொன்றி
ெளர்கிற வி த்க யும், கொரணங்ககளயும் உள்ளடக்குகிறது. சமூகப் பிரச்சகனகள் திடீதரன்று
உருெொகி, ெளர்ெதில்கல; அகெ பல நிகலககளக் கடந்து ெளர்கின்றன. சமூகப் பிரச்சகனயின்
கொரணங்கள் பற்றித் த ரிந்து தகொள்ெ ன் மூலம் பிரச்சகனகளுக்கு எதிரொன நடெடிக்ககககள
சரியொகத் திட்டமிட்டு தசயல்படுத்
ஒரு சமூகப் பிரச்சகன ஒரு

னித்

முடியும்.
கொரணியொல் மட்டும் ஏற்படுெதில்கல; பல்யெறு கொரணிகள்

அ ன் ய ொற்றத்தில் உள்ளடங்குகின்றன. இந்

கொரணிகள் பல்யெறுபட்ட

ன்கம உகடயகெ.

ஒவ்தெொரு சமூகப் பிரச்சகனக்கும் கொரணமொக பல கொரணிகள் இருந் ொலும் அெற்றில் சில,
மு ன்கமயொன கொரணிகளொக விளங்கும். ஒவ்தெொரு சமூகப் பிரச்சகனயும் னித் ன்கம மிக்க ொக,
னித்துெமொன இயல்புகள் தகொண்ட ொக மற்ற சமூகப் பிரச்சகனகளிலிருந்து மொறுபட்ட ொக
அகமெ ற்கு இம்மு ன்கமக் கொரணிகயள கொரணமொகின்றன.
சமூகப் பிரச்சகனகள் அகனத்து சமூகங்களிலும் பல்யெறு கொரணங்களொல் ஏற்படுகின்றன. அகெ:
 சமூக அகமப்பு முகறகளில் முரண்பொடுகள் நிலவுெது
 தபொருளொ ொர, அரசியல் அகமப்பு முகறகள் குகறபொடுகளுடன் தசயல்படுெது
 ம

அகமப்புகள் கொலச் சூழ்நிகலக்கு ஏற்ப மொறொமலிருப்பது

 குறிப்பிட்ட கொரணம் என்றில்லொமல் தபொதுப்பகடயொன கொரணிகளொல் உண்டொெது.
 சமூகப்பிரச்சகனகயள பிற சமூகப் பிரச்சகனகளுக்குக் கொரணமொக அகமெது. அ ொெது,
ஒரு

சமூகப்பிரச்சகன

இன்தனொரு

சமூகப்பிரச்சகன

உருெொகக்

கொரணமொக

அகமெது. எடுத்துக்கொட்டொக, யெகல ெொய்ப்பின்கம ெறுகமக்கு ெழி யகொலக்கூடும்;
பிறகு இரண்டும் யசர்ந்து குற்றத்திற்கு ெழி யகொலக்கூடும்.
அகனத்து சமூகப் பிரச்சகனகளும் சமூகத்தின் ஆயரொக்கியமற்ற சூழ்நிகலக் கொரணங்களொல்
ய ொன்றுகின்றன. சமூகப்பிரச்சகனகள் நீக்கமற அகனத்துச் சமூகங்களிலும் - அகெ எளிய
சமூகங்களொகயெொ அல்லது சிக்கலொன சமூகங்களொகயெொ இருப்பினும் - ய ொன்றுகின்றன. ஒரு
குழுகெச் சொர்ந்

னிமனி ர்களுக்கிகடயயயொன உறவு பொதிப்பகடயும் யபொதும் யகொளொறொன

அனுசரித் ல் மற்றும் முரண்பொடுகள் கொரணமொகவும் அகெ ய ொன்றுகின்றன.
சமூகப்பிரச்சகனகளுக்கு அடிப்பகடயொன கீழ்க்கண்ட மூன்று முக்கியமொன கூறுகள் கெனத்க
ஈர்க்கின்றன:
1. சமூகப்பிரச்சகனகள் பல்யெறு கொரணங்களொல் ய ொன்றுகின்றன. அெற்கறப் தபொதுெொக
னிமனி ர்கள்

மற்றும் சமூகச்

சுற்றுப்புறம் என்ற

இரு

ெகககளொகக் கொணலொம்.

னிமனி ர்களிடம் கொணப்படும் முக்கியக் கொரணங்களொக (அ) பொரம்பரியக் கூறுகள், மற்றும்
(ஆ) தபறப்பட்ட கூறுகள் உள்ளன. சமூகச்சுற்றுப்புறத்தில் கொணப்படும் முக்கிய கொரணிகள்:
(அ) சமூக அகமப்புகளில் உள்ள முரண்பொடுகள், (ஆ) தபொருத் மற்று இயங்கும்
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தபொருளொ ொர அகமப்புகள், (இ) சமய அகமப்புகளில் யபொதுமொன மொற்றங்கள் ஏற்படொகம,
(ஈ)

ெறொக தசயல்படும் அரசியல் அகமப்புகள். அகனத்துச் சமூகப் பிரச்சகனகளுக்கும்

யமற்கூறிய

அகனத்துக்

கொரணிகளும்

இகணந்ய

கொரணமொக

அகமெதில்கல;

ஒவ்தெொரு பிரச்சகனகயப் தபொறுத்து அகெ மொறுபடுகின்றன.
2. அகனத்துச் சமூகப் பிரச்சகனகளும் அெற்றின் தபொதுெொன கொரணங்களுக்குத்
அகமத்துத்
3. சமூகப்

ளம்

ருகின்றன.

பிரச்சகனகள்

ஒன்றுடன்

ஒன்று

இகணந்

ொகவும்,

னித் னியொன ொகவும்

இருக்கின்றன. ஒட்டு தமொத் மொக ஊக்குவிக்கும் மற்றும் தூண்டிவிடும்

ன்கமகய

அகெ தகொண்டிருப்ப ொல் ஒன்கறதயொன்று ஊக்குவித்து ெளர்க்கின்றன.
தரய்ன்ஹொர்ட் (Reinhardt, 1952:7-12) சமூகப் பிரச்சகனகளின் ெளர்ச்சிக்குக் கீழ்க்கொணும்
மூன்று கொரணிகள் உ வுெ ொக குறிப்பிடுகிறொர்:
பிரிந்தும், தபருக்கமகடந்தும் கொணப்படும் ஆர்ெமும் தசயல்களும்
ஒரு இயந்திரத்தியலொ அல்லது உயிரினத்தியலொ உள்ள பகுதிகள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அெற்றின்
இணக்கமொன இயங்கும் திறன் குகறந்து தகொண்யட ெரும் என்ற தபொதுெொன விதி னிமனி ர்கள்,
குழுக்கள், நிறுெனங்கள் மற்றும் அகமப்புகள் இகடயயயொன விருப்பங்களின் முரண்பொட்டு
யமொ ல்கள் கொரணமொக மனி சமூகத்திற்கும் தபொருந்துகிறது. எடுத்துக்கொட்டொக, பல்யெறு சொதிகள்
மற்றும்

ெகுப்புகளுக்கிகடயயயொன

முரண்பட்ட

விருப்பங்களின்

விகளெொல்

ய ொன்றும்

தீண்டொகம, சொதி, ம க் கலெரங்கள் மற்றும் அரசியல் குற்றங்கள் ஆகியெற்கறக் குறிப்பிடலொம்.
அதிவிகரெொன சமூக மொற்றம் அல்லது நொகரிக ெளர்ச்சி
அறிவியல் த ொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களின் ெருககயொல் அதியெக மொற்றங்கள்
ஏற்படுகின்றன.

திறன்

உற்பத்தியிலும்,

ெொய்ந்

உறவுகளிலும்

நவீன

இயந்திரங்கள்

மொற்றங்கள்

ஏற்பட்டு

பயன்படுத் ப்படுெ ொல்
அெற்கறயய

த ொழில்

நம்பி

ெொழும்

லட்சக்கணக்கொயனொர் யெகலயிழக்க யநரிடுெதும், பிகழப்புக்கொக இடம் தபயர்ெதும், ெர்க்க
முரண்பொடுகள் கூர்கமயகடெதும் ஆகிய த ொடர் நிகழ்வுகளுக்கு கொரணமொகின்றன. அதி நவீன
கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் பயன்பொடுகளொல் சமூக அகமப்பிலும், தசயல்பொடுகளிலும் எதிர்மகறப்
யபொக்குகள் உருெொகி அ ன் விகளெொக சமூகப் பிரச்சகனகள் ய ொன்றுகின்றன.
மனி னின் ஆழ்ந்

அறிவும், அறிவியல் அணுகுமுகறயும்

மனி னின் அறிவு விரிெகடந்து, சமூகத்தின் இயக்கத்க யும், இயற்ககயின் பங்களிப்கபயும்,
அது

த ொடர்பொன

சமூகத்திடமும்

சிக்கல்ககளயும்

ொக்கத்க

சரியொகப்

புரிந்து

தகொள்ள

முடிெ ொல்

மனி னிடமும்,

ஏற்படுத்துகிறது.

சமூகப் பிரச்சகனகள் சமூகத்தின் தசயல்பொட்கட சீர்குகலக்கின்ற நிகலகம 'சமூக நிகல
குகலவு' என அறியப்படுகிறது. ஒரு ஒழுங்ககமப்கபக் தகொண்டுள்ள சமூகத்தின் பல்யெறு
உறுப்புகள் ஒரு ஒழுங்குமுகறயில் ஒன்யறொதடொன்று பிகணந்துள்ளன. அகெ

த் ம் பணிககள

ஒன்யறொதடொன்று இகணந் ெொறும், பரஸ்பரம் அனுசரித்துக் தகொண்டும் தசயல்படுத்துகின்றன.
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இவ்ெொறு ஒற்றுகமயுடனும், சமன்பொட்டுடனும் சமூகத்தின் உறுப்புகள் அகமந்து தசயல்படுகிற
நிகலகம சமூக நிகலயகமப்பு ' என அகழக்கப்படுகிறது. ஆக்பனும், நிம்கொஃபும் ("சமூக
நிகலயகமப்பு என்பது சமூக உறுப்புகள் ஓர் ஒழுங்கு முகறயில் இகணந்திருக்கும் நிகல" என
ெர்ணிக்கின்றனர். உறுப்புகளுக்கிகடயய உள்ள ஒட்டிகணவு அல்லது ஒற்றுகம ொன் சமூக
நிகலயகமப்பின் சொரொம்சமொக விளங்குகிறது. எனினும் இந் ச் தசயல்பொட்டு ஒட்டுறவு, அ ொெது
உறுப்புகள் ஒன்யறொதடொன்று இகணந்து அனுசரகணயுடன் தசயல்படுகிற ஒட்டிகணவு சமன்பொடு நிகல எப்தபொழுதும் அப்படியய அகசெற்று இருப்பது இல்கல; அகெ மொற்றத்திற்கு
உட்பட்டகெ. ஓர் உறுப்பு மொற்றம் அகடயும் யபொது அ னுடன் இகணந்துள்ள மற்கறய
உறுப்புகளும் அ ன் மொற்றத்திற்யகற்ப அனுசரித்து மொறுகின்றன. இத் ககய அனுசரகணயொன
மொற்றத்தின் கொரணமொகயெ சமூகத்தில் நிலவும் சமன்பொட்டு நிகல குகலயொமல் நீடித்து நிற்கிறது.
எலியட் மற்றும் தமர்ரில் (Elliott and Merrill), யமொரர் (Mowrer), கில்லின் மற்றும் கில்லின்
(Gillin and Gillin) ஆகியயொர் "சமூக உறுப்புகளுக்கிகடயய சமனியம் முறியும்யபொது சமூகம்
நிகலகுகலகிறது. சமூக உறுப்புகள் ஒருங்கிகணந்து அனுசரித்துச் தசயல்படும் சமனியம் ொன்
சமூக நிகலயகமப்பொன்கமக்கு ஆ ொரம். அந்

ஆ ொரம் அதிர்ந் ொல் சமூக நிகலயகமப்பொன்கம

அதிரும். சமூகச் சீர்குகலவு ய ொன்றும்" என த ரிவித்துள்ளது கெனத்திற்குரியது.
சமூகத்திற்குள் நிகழும் மொற்றம், சமூக சமன்பொட்கடத்

கர்க்கிற ெககயில் ென்கமயொகவும்,

கடுகமயொகவும் இருந் ொல் சமூக நிகலயகமப்பு ஆட்டம் கண்டு சமூக நிகல குகலவு ஏற்படும்.
சமூக நிகல குகலவு சமூக நிகலயகமப்புக்கு எதிரொனது என ஹொர்ப்பர் (Harper) கருதுகிறொர்.
னி மனி

பிரச்சகன ஒட்டு தமொத்

பொதிக்கிறது.

எடுத்துக்கொட்டொக,

குழந்க ககளத்
ஆகியகெ

சமூகத்க யயொ அல்லது சமூகத்தின் ஒரு பிரிவினகரயயொ

மதுவிற்கு

அடிகம,

யபொக ப்

பழக்கம்,

ஊழல்,

எய்ட்ஸ்,

ெறொகப் பயன்படுத்து ல், தீவிரெொ ம், ஏழ்கம, யெகலயின்கம மற்றும் குற்றம்

னி மனி ப் பிரச்சகன மட்டுமல்ல; ஒட்டுதமொத் மொக தபொதுமக்ககள பொதிப்பது.

இத் ககய பிரச்சகனகள் சமூகத்தின் பல்யெறு கட்டகமப்புகளில் எவ்ெொறு முகளத்த ழுகின்றன
என்பக யும்,

எவ்வி ம்

அெற்கறப்

பொதிக்கின்றன

என்பக யும்,

அெற்றின்

ன்கம,

கொரணங்களுடன் கண்டறிெ ன் மூலம் அப்பிரச்சகனகளின் தீர்வுக்கொன தசயல் திட்டங்ககள
யமற்தகொள்ளவும் உ வுகின்றன.
சமூகப் பிரச்சகனகள், ஆய்வு முகறகள்
சமூகப் பிரச்சகனககள ஆரொய்ந் றிய மூன்று முக்கிய ஆய்வு முகறகள் பயன்படுத் ப்படுகின்றன.
னிநபர் அல்லது குழு ஆழ்ந்

ஆய்வு முகற

னிநபர் அல்லது குழு ஆழ்ந் ஆய்வு முகற சமூகப் பிரச்சகனகளின் உருெொக்கம் பற்றிய சமூகச்
தசயற்பொங்கக அறிெ ற்குப் பயன்படுகிறது. சமூக நிகழ்வுகள், சமூக உறவுகள், மனி ர்களின்
தூண்டு ல், பொதிக்கப்பட்ட நபர் மற்றும்
ஆய்வு

முகறயில்

மு ல்

பயன்படுத் ப்படுகின்றன.

நிகலத்
சமூகப்

ொக்கம் ஆகியெற்கற ஆய்வுக்கு உட்படுத்துகிறது. இந்
ரவுகளுடன்,

இரண்டொம்

பிரச்சகனகளுக்கொன

அப்பிரச்சகனகளுக்கு தபொதுத்தீர்கெ உருெொக்க இந்

நிகலத்

கொரணங்ககள

ரவுகளும்
ஆரொய்ந்து

ஆய்வு முகற உ வுகிறது.
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சமூகச் சுற்றொய்வு முகற
இம்முகறயில்

ஒரு

குறிப்பிட்ட

தசய்யப்பட்டெர்களிடமிருந்து

பகுதி

மக்களிடமிருந்து

முகறப்படுத் ப்பட்ட

அல்லது

மொதிரிகளொகத்

த ரிவு

மூலம்

ரவுகள்

யகள்விகள்

யசகரிக்கப்படுகின்றன. பிச்கசதயடுத் ல், யபொக ப்பழக்கம், தபண் குற்றெொளிகள், ெர ட்சகண,
இளங் குற்றெொளிகள், தபண்களுக்தகதிரொன ென்முகறகள் யபொன்ற பரந்துபட்ட பிரச்சகனககள
ஆரொய இந்

ஆய்வு முகற அதிக அளவில் பயன்படுத் ப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட சமூகப்

பிரச்சகனயுடன் த ொடர்புகடய மொறிகள் மற்றும் அகெகளுக்கு இகடயயயொன த ொடர்பிகன
அறியவும் இந்

ஆய்வு முகற பயன்படுகிறது.

பல்ெககக் கொரணி ஆய்வு முகற
ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகப் பிரச்சகனகயயும் அ னுடன் இகணந்துள்ள பல்யெறு கொரணிகளுக்கும்
இகடயயயொன

உறகெக்

கண்டறிய

இம்முகற

பயன்படுகிறது.

எடுத்துக்கொட்டொக

சமூகப்

தபொருளொ ொர நிகல, பண்பொட்டு உட்குழுக்கள், குடும்பத்தினருக்கு இகடயயயொன உறவுகள்,
திருமணத் குதி,

ெொழ்க்கக

பிரச்சகனகளுடன்

முகற,

ஏமொற்றங்கள்,

யநரிகடயொகயெொ

அல்லது

தெறுப்புகள்

யபொன்றகெ

எதிர்மகறயொகயெொ

சமூகப்

இகணந்திருப்பக

தெளிக்தகொணர இம்முகற உ வுகிறது. பல்யெறு கொரணிகள் பல்யெறு பிரச்சகனகளுடன்
இகணந் கெகளொக

இருப்பக யும்

இந்

ஆய்வு

முகற

ஆரொய்கிறது.

ெறுகம

மற்றும்

குற்றங்களுக்கொன த ொடர்பு, யபொக ப் தபொருட்களுக்கு அடிகமயொ ல் மற்றும் தபொருளொ ொர
நிகல,

ொழ்வு மனப்பொன்கம,

ற்தகொகல,

னிகமப்படுத்து ல், திருமணநிகல ஆகியெற்கற

எடுத்துக்கொட்டொகக் கூறலொம். சமூகப்பிரச்சகனககள ஆரொய இவ்ெொறு ெககப்படுத் ப்பட்ட
கொரணிகள்

னித்துகற

ஆய்வு

ெொயிலொகவும்,

பல்துகற

ஆய்வு

ெொயிலொகவும்

பயன்படுத் ப்படுகின்றன.
மக்கள் த ொகக
மக்கள் த ொககப் தபருக்கம் என்பது உலக அளவில் உள்ள ஒரு முக்கிய பிரச்சிகனயொகும். ஆனொல்
இப்பிரச்சிகன ெளர்ந்து ெரும் நொடொகிய நமது இந்தியொவில் இது ஒரு மொதபரும் பிரச்சிகனயொக
அன்றொட பிரச்சிகனகளுக்கு அடிப் பகடக் கொரணமொகவும் உள்ளது. நமது நொடு சு ந்திரம் அகடயும்
யபொது (1947) மக்கள் த ொகக 342 மில்லியன்களொக இருந் து. 1951-ம் ஆண்டில் 361
மில்லியன்களொகவும் 1981-ல் 683 மில்லியன்களொகவும் 1991-ல் 844 மில்லியன்களொகவும் 2001
- 2011 மக்கள் த ொகக 121
ச வீ

மில்லியன் உயர்ந்து விட்டது. இந்தியொ உலக நிலப்பரப்பில் 24

நிலப்பரப்பிகனக் தகொண்டு உலக மக்கள் த ொககயில் 17.5 ச வீ

மக்ககளக் தகொண்டு

உலகியலயய சீனொவிற்கு அடுத் படியொக அதிக மக்கள் த ொகக தகொண்ட நொடொக விளங்குகிறது.
ற்யபொதுள்ள நிகலயில் மக்கள்த ொகக அதிகரித்து தகொண்யடயிருந் ொல் 2045-ல் இந்திய மக்கள்
த ொகக உலகியலயய அதிக மக்கள் த ொகக தகொண்ட மு ல் நொடொகி விடும் என ஐ.நொ.வின் புள்ளி
விெரம் த ரிவிக்கின்றது. மக்கள் த ொககயில், இந்தியொவில் மு லிடம் ெகிக்கும் உத் ர பிரய ச
மொநிலத்தின் மக்கள் த ொகக, பியரசில் நொட்டின் தமொத் மக்கள் த ொககக்குச் சமமொக இருக்கிறது.
இரண்டொெது தபரிய மொநிலமொன, மகொரொஷ்டிர மொநிலத்தின் மக்கள் த ொகக, தமக்சியகொ நொட்டின்
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மக்கள் த ொககக்குச் சமமொக உள்ளது. மூன்றொெது தபரிய மொநிலமொன, பீகொரின் மக்கள் த ொகக,
தஜர்மனி நொட்டின் மக்கள் த ொகககய விட அதிகமொக உள்ளது.
மக்கள் த ொககப் தபருக்கத்திற்கொன கொரணிகள்
1. பிறப்பு இறப்பு விகி ங்களுக் கிகடயய உள்ள அதிக இகடதெளி
2. இளம் ெயதில் திருமணம்
3. சிசு மரணம் அதிகமொக இருப்பது.
4. எழுத் றிவின்கம குறிப்பொக தபண்களிகடயய எழுத் றிவின்கம
5. 5 ஆண் பிள்கள ெொரிசு விருப்பம்
6. பழகமயொன நம்பிக்கககளும் கண் மூடித் னமொன கருத்துக்களும்
7. மக்களிகடயய நிலவி ெரும் சமூக தபொருளொ ொர மற்றும் சமூ ொயப் பண்பொட்டு நிகல.
பருெக் கொரணங்கள்
இந்தியொவில் தெப்பம் மிகுதியொக உள்ளது. இப்பருெ தபண்கள் குகறந்

ெயதியலயய பருெம்

அகடந்து விடுகின்றனர். குழந்க தபறும் ெயது 14 யலயய த ொடங்கி விடுகிறது. அ னொல் அதிக
குழந்க

தபறும் ெொய்ப்புகள் அதிகமொகி விடுகின்றன.

தபொருளொ ொரக் கொரணங்கள் :
ஏகழகள் வீட்டில் பிறக்கும் ஒவ்தெொரு குழந்க யும் தசொத் ொக கரு ப்படுகிறது. குழந்க கள்
ங்கள்

ங்கள்

தபற்யறொரின்

ெருமொனத்க

அதிகரிக்க

இளகமயியலயய

தசல்ல

எண்ணுகின்றனர்.
உணவு இல்லொமல் இருப்ப ொலும, யபொ ொ

மருத்துெ ெசதியொலும், ெொழும் நிகல சுத் மற்று

இருப்ப ொலும் : குடும்பங்களில் குழந்க களின் இறப்பு எண்ணிக்கக அதிகம் எனயெ சில
பிள்களகளொெது

ங்க

யெண்டும்

என்ப ற்கொக

ஏகழகள்

அதிகமொன

எண்ணிக்ககயில்

குழந்க ககளப தபறுகின்றனர்.
குகறெொன கல்வி அறிவு
எகழ மக்கள் தபொதுெொக குகறந்

கல்வி அறிவு தகொண்டெர்களொக இருக்கிறொர்கள். எனயெ

அெர்களுக்குப் தபரும் குடும்பத்தினொல் விகளயும் தீகமகள் சரியொகப் புரியவில்கல. எனயெ
குடும்பநலத் திட்டங்ககள அெர்கள் ஏற்றுக் தகொள்ளவில்கல.
சமு ொயக் கொரணங்கள் : .
திருமணம் தசய்து தகொள்ெது என்பது ஏற்றுக தகொள்ளப்பட்ட ஒன்றொக இந்தியொவில் இருக்கிறது.
குழந்க த் திருமணம் அதிக அளவில் நகடதபறுகிறது
ம க் கொரணங்கள் :
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சில ம ங்கள் குடும்பக்கட்டுப்பொட்கட விரும்பவில்கல. கிருஸ் ெ ம மும் இஸ்லொமிய ம மும்
இ ற்கு எதிர்ப்பொக உள்ளன.
குகறெொன இறப்பு விகி ம்
இறப்பு விகி ம் கடந்

50 ஆண்டுகளொக மிகவும் குகறந்து ெருகிறது. இ ற்கு கீழ்கண்டகெ

கொரணங்களொகும்:
1. மிகக் தகொடிய வியொதிகளொன கொலரொ, பியளக் மற்றும் சிற்றம்கம யபொன்றெற்றொல் முன்னர் அதிக
மக்கள் இறந் னர். இவ்வியொதிகள் கட்டுப்படுத் ப்பட்டுள்ளது.
2. மக்கள் ெொழ்க்கககயப் பொதுகொக்கும் மருந்துகள்

யொரிக்கப்பட்டுள்ளன.

3. சுகொ ொரத்தில் முன்யனற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
4 மக்களுக்கு குழந்க ப்யபறு கொலத்தில் சிறந் ெசதிகள் தசய்து தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. குழந்க
பிறந்

பின்னரும் சிறந்

முகறயில் கெனம் தசலுத் ப்பட்டுள்ளது.

5, உணவுப் பற்றொக்குகறயினொயலொ, பஞ்சத்தினொயலொ யொரும் இறக்கவில்கல.
6. மக்கள் உட்தகொள்ளும் உணவில் முன்யனற்றம் ஏற்பட்டு மக்கள் ெொழும் ெயது அதிகரித் து.
பொல் விகி ம் :
பொல் விகி ம் என்பது மக்கள் த ொககயில் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு எத் கன தபண்கள் உள்ளனர்
என்பக க் குறிக்கிறது. தபொதுெொக, பொல் விகி ம் இந்தியொவில் ஆண்களுக்கு சொ கமொகயெ
அகமந்துள்ளது. 2011 ஆம் ஆண்டு கணக்தகடுப்பின் படி இந்தியொவில் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு
1000 ஆண்களுக்கு 933 தபண்கள் உள்ளனர்.
மக்கட் தபருக்க மொற்ற நிகலகள் (Stages of Demographic transition)
மக்கட் தபருக்க நிகலகள் என்பெர் நிகலககள நொன்கொகப் பிரித் ொர் கொர்ல் சொக்ஸ்
மு ல் நிகல :
இந்நிகலயில் பிறப்பு விகி மும், இறப்பு விகி மும் அதிகமொக
திருமணங்கள் , சமு ொய பழக்க ெழக்கங்கள் , ம

LO இருக்கும். குழந்க

நம்பிக்கககள் , தபொருளொ ொரக் கட்டகமப்புகள்

யபொன்றெற்றினொல் பிறப்பு விகி ம் அதிகமொக இருக்கிறது. சுகொ ொர ெசதியின்கம , பஞ்சம் ,
ஊட்டச்சத்தின்கம , த ொற்றுயனொய் , தெள்ளம் , இயற்கக யபரிடர் யபொன்றெற்றினொல் இறப்பு
விகி மும் அதிகமொக இருக்கிறது. பிறப்பு மற்றும் இறப்பு விகி ங்கள் அதிக அளவில் இருப்ப னொல்
மக்கள் த ொகக அளவு மிகவும் குகறந்

அளவில் இருக்கின்றது.

இரண்டொம் நிகல :
பிறப்பு விகி ம் குகறயொமல் இறப்பு விகி ம் மட்டும் குகறெ ொல் மக்கள் த ொகக விரிெகடகிறது,
அ ொெது அதிக மருத்துெ ெசதிகள் யபொன்றெற்றொல், இந்நிகல இந்தியொவில் கொணப்படுகிறது
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மூன்றொெது நிகல :
இந்நிகலயில் மக்களது தபொருளொ ொர நிகலயில் சீரொன முன்யனற்றம் ஏற்படுகிறது. ெருமொனம்,
யெகலெொய்ப்பு மற்றும் உற்பத்தித் திறன் கூடுகின்றன. அங்கொடி விரிெகடகிறது. த ொழில்
தபருக்கம் நகர முன்யனற்றம் விரிெகடகிறது. த ொழில்நுணுக்க முகற விகரெொன மொற்றங்கள்
ய ொன்றுகின்றன. யபொக்குெரத்து த ொடர்புெசதி அதிகரிக்கிறது. மக்கள் சிறிய குடும்பத்தின்
நன்கமககள எனயெ பிறப்பு விகி ம் குகறகிறது. ஆனொல் அது இறப்பு விகி த்க

விட

அதிகமொக இருக்கிறது. ெொழ்க்ககத் ரம் அதிகமொகிறது. எனயெ இறப்புவிகி ம் மிகக்குகறந்
நிகலயில் நிகலயபறு அகடகிறது. இ னொல் மக்கட் தபருக்கம் த ொடர்ந்து அதிகரிக்கிறது.
நொன்கொம் நிகல :
இந்நிகலயில் தபொருளொ ொரம் ெளர்ச்சிகய தபறுகிறது. தபண்களுக்கு சமு ொயத்தில் உன்ன
நிகல ஏற்படுகிறது. குழந்க ககள ெளர்க்கும் தசலவு அதிகமொகிறது. நகர்ப்புற ெளர்ச்சி
அதிகரிக்கிறது. கொரண கொரியத்தின் அடிப்பகடயில் மனி நடெடிககக அகமகிறது. பிறப்பு இறப்பு
விகி ங்கள் குகறந்

நிகலகய அகடகின்றன.

8. பண்பொட்டு நிகல.
மக்கள் த ொககப் தபருக்கத்தின் விகளவுகள்
மக்கள் த ொககப் தபருக்கத் ொல் மனி னின்

னிப்பட்ட மற்றும் ய சிய உலகியல் ெொழ்க்ககயின்

ஒவ்தெொரு நிகலயிலும் பொதிப்பு ஏற்படுகின்றது. மக்கள் த ொகக தபருகி ெரும் நிகலயிகன
கண்ணுற்ற சமூக ெல்லுநர்கள் "மக்கள் த ொககப் தபருக்கம்" "மக்கள் என்று என்ப ற்குப் பதிலொக
த ொகக தெடிப்பு' கூறுகின்றனர். மக்கள் த ொககப் தபருக்கம் நொட்டின் தபொருளொ ொர, சமூக,
பண்பொடு அரசியல் ஆகிய ெற்றில் மொதபரும் தீய விகளவுகள் ஏற்படுத்துெய ொடு, மனி இனத்தின்
முன்யனற்றத்க யும் தெகுெொகப் பொதித்து ெருகின்றது.
பல்யெறு முன்யனற்றத் திட்டங்கள் ெொயிலொக மக்களின் ெொழ்க்ககத் ரத்க

உயர்த்

அரசு

எடுக்கும் முயற்சிகள் அகனத்க யும் மக்கள் த ொககப் தபருக்கம் பயனற்ற ொகச் தசய்து
விடுகின்றது. தபருகிெரும் மக்கள் த ொககப் பிரச்சிகனயயொடு "நகரமயமொ ல்" என்பது மற்தறொரு
பிரச்சிகனயொகும்.

இ னொல்

யெகலயில்லொத்

திண்டொட்டம்,

நகரங்களில்

மக்கள்

பொதுகொக்கப்பட்ட

அடர்த்தி,

குடிநீர்,

குடிகசகளின்

யபொக்குெரத்து,

தபருக்கம்,

ெடிகொல்

ெசதி

யபொன்றெற்றில் பல்யெறு பிரச்சிகனகள் உருெொகின்றன.
மக்கள்த ொகக தெடிப்பு மற்றும் விகளவுகள்
யெகமொக ெளர்ந்து ெரும் மக்கட்த ொகக இந்தியொவின் ெளர்ச்சிக்கு தபரும் அச்சுறுத் லொக
உள்ளது. இந்தியொவின் மக்கள் த ொகக ெளர்ச்சிகய தெடித்து விடும் மக்கள்த ொகக எனக்
கூறுகின்றனர். தபொருளொ ொரம், சமூகம், அரசியல், பண்பொடு மற்றும் கல்வி ெளர்ச்சிக்குத் கடயொக
இது உள்ளது. மக்களது ெொழ்க்ககத் ரத்க

இது பொதித்துள்ளது. இந்தியொவில் ஆட்கள் அதிகம்

மூல னம் குகறவு. இ னொல் மக்கள் த ொககயில் ெளர்ச்சி தபரும் பொரமொகயெ உள்ளது.
கீழ்க்கண்ட முகறயில் மக்கள் த ொகக ெளர்ச்சி தபரும் விகளவுககள உருெொக்குகிறது.
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மக்கள் த ொகக ெளர்ச்சியும் ய சீய ெருமொனமும்:
திட்டக் கொலத்தில் ய சீய ெருமொனம் சரொசரியொக ஆண்டு ஒன்றுக்கு 6 ச விகி ம் அதிகரித் து.
ஆனொல் சரொசரி
எனயெ

னிமனி ர் ெருமொனம் ஆண்டு ஒன்றுக்கு 15 ச விகி ம்

அதிகரித்

சரொசரி

பகிர்ந் ளிக்கப்பட்டுவிட்டது.

ெருமொனம்

மிகவும்

னிமனி ர் ெருமொனத்க

ொன் அதிகரித் து.

அதிகமொன

மக்களிகடயய

அது பொதித்துவிட்டது. அ னொல் மக்களது

சரொசரி ெொழ்க்ககத் ரம் குகறந்துவிட்டது.
நிலத்க

நம்பி ெொழ்யெொர் த ொகக அதிகரித் து:

1911-ல் உழுெ ற்கொக ஒவ்தெொருெரிடமும் இருந் நிலத்தின் அளவு 113 ஏக்கர். இது இன்று 0.25
ஏக்கரொக குகறந் து. இ னொல் யெளொண்கமத் துகறயில் மகறமுக யெகலயின்கம தபருகியது.
அதிக மக்கள் த ொககயினொல் நிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டன, துண்டொடப்பட்டன.
மக்கள் த ொககயும் உணவு அளிப்பும்
விடு கலக்குப்

பின்னர்

இந்தியொ

உணவு

உற்பத்திகயப்

தபருக்கியிருக்கிறது.

எனினும்

னிமனி க் கணக்கில் உணவு உற்பத்தி தபருகவில்கல. யபொதிய உணவு இல்லொ கொரணத்தினொல்
ஒரு மில்லியன் குழந்க கள் ஒவ்தெொரு ஆண்டும் இறக்கிறொர்கள். மக்களில் மூன்றில் ஒரு
பகுதியினர் யபொதிய உணவு உட்தகொள்ளவில்கல. இன்று உணவு உற்பத்தி சுமொர் 250 மில்லியன்
டன்கன

எட்டியிருந்தும்

இன்கறக்கிருக்கிற

மக்கட்யக

அது

யபொதுமொன ொக

இருக்கும்.

மக்கள்த ொகக யமலும் அதிகரித் ொல் உணவு உற்பத்தி யபொதுமொன ொக இரொது. அ னொல் பஞ்சம்,
த ொற்று யநொய்கள், ஜீெனற்ற குழந்க கள் உருெொகு ல் மு லியன ய ொன்றலொம். இது மக்களின்
உடல் ெளம், மனெளத்க ப் பொதிக்கலொம்.
அரசின் தசலவு அதிகரித் ல்
மக்கள்த ொகக ெளர்ச்சியினொல் நுகர்வு பொதிக்கப்படுகிறது. அகனத்தும் யெண்டுயெொர் எண்ணிக்கக
அதிகரிக்கிறது. இ னொல் அரசு இன்றியகமயொ

ெசதிககள மக்களுக்கு தசய்து தகொடுக்க

யெண்டியுள்ளது. யமலும் சமு ொயத்திற்கு ய கெயொன கல்வி ெசதி, மருத்துெம், வீட்டுெசதி,
யபொக்குெரத்து, தபொழுதுயபொக்கு ெசதிகள் " மு லியனெற்கறயும் அரசு தசய்து தகொடுப்பது
கட்டொயமொகிவிடுகிறது. இ னொல் சமு ொய யமல்நிகலச் தசலவு அதிகரிக்கிறது.
மக்கள் த ொககயும் யெகலயின்கமப் பிரச்சகனயும்
மக்கள்

த ொகக

யெகலயின்கம

ெளரும்தபொழுது
பிரச்சகன

யெகலயொட்கள்

ய ொன்றியிருக்கிறது.

எண்ணிக்கக
1980-ல்

அதிகரிக்கிறது.

207

மில்லியன்

இ னொல்
யபருக்கு

யெகலயில்கல. இன்று இது பல மடங்கொக தபருகியுள்ளது ஐந் ொண்டுத் திட்டங்களில் அந் ந் த்
திட்டங்களில் புதி ொக யெகல யெண்டி ெந்ய ொருக்யக யெகல தகொடுக்க முடியவில்கல.
பகழயபொக்கி

(யெகலயில்லொய ொர்)

த ொடர்கிறது.

யெகல

தகொடுப்ப ற்யக

இந்தியொவின்

ெளங்களில் தபரும்பகுதி தசலவு தசய்ய யெண்டிெரும். இ ற்கு கொரணம் த ொடர்ந்து யெகமொக
அதிகரித்துெரும் மக்கள்த ொகக

ொன்.
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மக்க்ள் த ொககயும் மூல னத் திரட்சியும் :
மக்கள்த ொகக அதிகரிப்பு தசலகெக் கூட்டும், யசமிப்பு மற்றும் மு லீட்கடக் குகறக்கும்.
மக்கள்த ொகக அதிகரிப்பொல் உற்பத்திக்குப் பயனற்ற அரசின் தசலவுகள் அதிகரிக்கும். இ னொல்
மு லீட்டுக்கு ஒதுக்கப்படும் த ொகக குகறகிறது.
மக்கள் த ொககயும் உற்பத்திக்குப் பயனற்ற நுகர்யெொரும் :
16 ெயதிற்குக் கீழ்ப்பட்டெரும் 60 ெயதிற்கு யமற்பட்டெரும் உற்பத்திக்குப் பயனற்ற நுகர்யெொர்
ஆெர். மக்கள் த ொகக அதிகரிக்க அதிகரிக்க இெர்களின் எண்ணிக்கக தபருகுகிறது. இ னொல்
அரசுக்கும்

னிக் குடும்பங்களுக்கும் கூடு ல் பொரம் விகளகிறது.

எரிசக்தி சிக்கல் :
மக்கள்த ொகக ெளர்ெ ொல் எரியந்துகறச் சிக்கல் ( Energy Problem) ஏற்படுகிறது. ஒவ்தெொரு
குடும்பமும் இரண்டு 40 ெொட் பல்பு பயன்படுத்
259 தமகொெொட்டு மின்சக்தி நிகலயத்க

யெண்டுதமன்றொல், ஒவ்தெொரு மூன்று மொ மும்

நொம் ய ொற்றுவிக்க யெண்டும்

பிற விகளவுகள்
மக்கள்த ொகக

ெளர்ச்சியினொல்

மக்கள்

தநருக்கடி

ஏற்படுகிறது.

குடிகசப்

பகுதிகள்

தபருகுகின்றன. யபொக்குெரத்து தநரிசல் ஏற்படுகிறது. சுகொ ொரக் யகடுகள் விகளகின்றன. மக்கள்
த ொகக அதிகரிப்பொல் சூழ்நிகலகள் பொதிக்கப்பட்டு சூழ்நிகலச் சமநிகலயின்கம ஏற்பட்டு
விடுகிறது. இவ்ெொறொக மக்கள்த ொககப் தபருக்கம் இந்தியொவின் தபொருளொ ொர ெளர்ச்சிக்குப்
தபரும்

கடக்கல்லொக உள்ளது.

மக்கள் த ொகககய கட்டுப்படுத்

நடெடிக்கககள்

1.

னி நபர் ெருமொனத்க

அதிகப்படுத்து ல்

2.

நகர்மயொக்கல் மற்றும் த ொழில்மயமொக்கல்

3. திருமணம் தசய்யும் ெயக
4. சிசு இறப்பு விகி த்க

அதிகரித் ல்

குகறத் ல்

5. கல்விகய அகனெருக்கும் அளித் ல்
6. தபண்களுக்கு அதிகொரம் மற்றும் கல்வியளித் ல்
7. குடும்பக்கட்டுப்பொட்டு திட்டங்ககள சரியொக அமல்படுத்து ல்
8. முகறயொன சட்ட நடெடிக்கககள் எடுத் ல
இவ்ெொறு தபருகிெரும் மக்கள் த ொககப் பிரச்சிகனக்கு ஒரு தீர்விகனக்கொன உலக நொடுகள் பல
முயற்சிகள் யமற்தகொண்டன. இ ன் படி மக்கள் த ொககக்தகொள்ககககள உருெொக்க முற்பட்டன.
உலகியலயய மக்கள் த ொககக் தகொள்ககயிகன அரசின் தகொள்ககயொக ஏற்றுச் தசயல்படுத்தும்
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மு ல் நொடு இந்தியொ ஆகும். இந்திய அரசு 1952ஆம் ஆண்டு மு ல் மக்கள் த ொககக்
தகொள்கககய ஐந் ொண்டுத் திட்டங் களின் ெொயிலொக தசயல்படுத்தி ெருகின்றது.
நமது மு ல் இரண்டு ஐந் ொண்டுத் திட்டங்களில் குடும்ப நலத் திட்டம் 'மருத்துெ அணுகுமுகற"
முக்கியத்துெம்

அளித்துச்

தசயல்பட்டது.

இ ன்மூலம்

திருமணமொன

ம்பதியர்கள்

மருத்துெமகனகளின் உ விகயப் தபற்று பயன் தபறுெொர்கள் என எதிர்பொர்க்கப்பட்டது. ஆனொல்
எதிர்பொர்த்

பலன்

அணுகுமுகறக்கு"

கிட்டவில்கல.
மொற்றப்பட்டது.

எனயெ
இ ன்மூலம்

1963ம்

ஆண்டு

இத்திட்டம்

பிறப்கபக்கட்டுப்படுத்தும்

'விரிெொக்க

பல்யெறு

ெழி

முகறககள வீடு ய டிச் தசன்று விளக்கிக் கூறும் திட்டம் யமற்தகொள்ளப்பட்டது. இந் முகறயில்
குறியீட்டு முகறயும், கொல அளவு நிர்ணயமும் தசய்யப்பட்ட ொல் 1966-ல் இது நல்ல உச்ச
நிகலகய அகடந் து.
பின்னர் 1970-ல் இ யனொடு "முகொம் அணுகுமுகற யசர்க்கப்பட்டது. இக்கொல கட்டத்தில்

ொன்

ஆண்களுக்கொன 'ெொதசக்டமி' அறுகெச்சிகிச்கச முகொம்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. நொன்கொெது
ஐந் ொண்டுத்

திட்டக்

கொலத்தில்

(1969-74)

இத்திட்டம்

சிறந்

நிகலயிகனப்

தபறத்

த ொடங்கியது. 1972-ல் கருக்ககலப்புச் சட்டம் இயற்றப்பட்டது.
ஐந் ொெது ஐந் ொண்டுத்திட்ட கொலத்தில் இத்திட்டம்
திட்டங்கள்

ஆகியெற்யறொடு

ஒருங்கிகணந்து

ொய் யசய் நலம் மற்றும் சத்துணவுத்

தசயல்படத்

த ொடங்கியது.

ய சிய

நலக்

தகொள்கககய (1983) இந்திய அரசு ஏற்றுக் தகொண்டு கி.பி.2000ெது ஆண்டிற் குள் பிறப்பு வீ ம்
ஆயிரத்துக்கு 21 ஆகவும், இறப்பு வீ ம் ஆயிரத்துக்கு 9 ஆகவும், மக்கள் த ொகக ெளர்ச்சி வீ ம்
1.2 ச வீ மொகவும் குகறத்திட குறியீடு நிர்ணயிக்கப்பட்டு தசயல் திட்டங்ககள முகனப்புடன்
தசயலொற்றி ெந் து.
ஏழொெது ஐந் ொண்டு திட்ட கொலத்தில் குடும்ப நலத் திட்டம் பல்யெறு ெளர்ச்சித் துகறகளுடன்
ஒருங்கிகணந்து தசயல்படலொயிற்று. யமலும் த ொண்டு நிறுெனங்கள் இத்திட்டத்தில் பங்யகற்றன.
குடும்ப நலத் திட்டம் மக்கள் இயக்கமொக இக்கொலத்தில் உருப்தபற்றது.
எட்டொெது

திட்டக்

கொலத்தில்

குடும்ப

நலத்திட்ட

தசயல்பொட்டில்

முக்கியத்துெம் தபற்றது. ய சிய மக்கள் த ொககக் தகொள்கக

மனி ெள

யமம்பொடு

ெகரயறுக்கப்பட்டு அதிக சமூக

முன் யனற்றம் முக்கியத்துெம் தபற்றது.
குடும்பக் கட்டுப்பொடு திட்டத்தில் அறுகெச் சிகிச்கசக்கு முக்கியத் துெம் தகொடுக்கப்பட்டு
ெருகின்றது. ஆரம்ப கொலங்களில் ஆண்களுக்கொன 'ெொதசக்டமி' எனும் அறுகெச் சிகிச்கசயய
பிரபலமகடந்திருந் து. பின்னர் படிப் படியொக ஆண்களின் பங்யகற்பு குகறந்து தபண் களுக்கொன
அறுகெச் சிகிச்கசயய அதிக அளவில் பிரபலமொக உள்ளது. ய சிய குடும்ப நல இக்கருத்திகன
உறுதி தசய்யும் வி த்தில் "20 ச விகி

தபண்களும் 3 ச விகி

ஆண்களும் மட்டுயம குடும்ப

கட்டுபொடு அறுகெச் சிகிச்கச தசய்து தகொண்ட ொக கூறுகின்றது. எனயெ இத்திட்டத்தில் இந்திய
அரசு, ஆண்கள் தபருமளவில் பங்யகற்க ஊக்கமூட்டும் ெககயில் "NoScape Vasectomy"
என்னும் எளிகமயொன முகறகயதசயல்படுத்தி ெருகின்றது.
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குடும்ப நலத்திட்டத்தில் சில முன்யனற்றங்கள்

யமற்தகொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. அ ன்படி இனப்தபருக்க நலம் இனவிருத்தி ஆயரொக்கியம் மற்றும்
உரிகம என்னும் ஒருங்கிகணந் திட்டத்க இந்திய அரசு நகடமுகறப்படுத் முகனந்துள்ளது.
மக்கள் த ொகககய கட்டுப்படுத்

அரசின் முயற்சிகள்

குடும்பக்கட்டுப்பொட்டு திட்டம்
உலகியலதய மு ன்முகறயொக இந்திய அரசு குடும்பக் கட்டுப்பொட்டு திட்டத்க

1952 ஆம்

ஆண்டு மு ல் நொடொக அறிமுகப்படுத்தியது. இ ன் முக்கிய யநொக்கம் பிறப்பு விகி த்க முகறயொக
தபொருளொ ொர ெளர்ச்சிக்கு ஏற்ற ெககயில் கட்டுப்படுத்து ல் என்ப ொகும்
ய சிய மக்கள் த ொககக் தகொள்கக 1976
1. 1921 ஆம் ஆண்டு தகொண்டுெரப்பட்ட சொர ொ சட்டத்தின் முக்கிய கூறொன தபண்களின்
திருமண

ெயதிகன

கடுகமயொன

முகறயொக

நகடமுகறப்படுத்து ல்.

இ கன

மீறுயெொருக்கு

ண்டகனயளிக்க ெகக தசய்யப்பட்டது

2. கருத் கடகய கட்டொயமொக தசயல்படுத்துெது, இ கன மொனிலங்களின் விருப்பத்க
தபொறுத் து ஆகும். அதிகபட்ச குழந்க களின் எண்ணிக்கக 3 ஆக நிர்ணயம் தசய் து.
3. கருத் கட யமற்தகொள்பர்களுக்கு பண அன்பளிப்பு ெழங்கப்பட்டது. மு ல் முகறயொக
ெருபெர்களுக்கு 150 , இரண்டு மற்றும்
தசய்யெொர்களுக்கு
4. அரசொங்கம்

3 குழந்க களுக்கு யமல் கருத் கட

லொ 100, 70 என ெழங்க ெலியுறுத்தியது

மகளிரின்

கல்விகய

யமம்படுத்

அகனத்து

நடெடிக்ககககளயும்

யமற்தகொண்டது
5. மக்கள் த ொககக் தகொள்கக பணியொளொர்

விதிகளிலும் சில திருத் ங்ககளக் தகொண்டு

ெந் து.
ய சிய சுகொ ொரக்தகொள்கக 1983
ய சிய சுகொ ொரக் தகொள்கக சிறிய அளவிலொன குடும்ப அகமப்கப ெலியுறுத்தியது யமலும்
பொரளமன்றம் மக்கள் த ொககக்கொக புதிய மக்கள் த ொககக் தகொள்கககய ெடிெகமக்க யெண்டும்
என்றும் யகட்டுக்தகொண்டது.
கருணொகரன் அறிக்கக
ய சிய ெளர்ச்சிக் குழு மக்கள் த ொகக த ொடர்பொக ஒரு குழுகெ கருனொகரன்
அகமத் து.

கலகமயில்

இக்குழுவும் பொரளமன்றம் மக்கள் த ொககப் பிரச்சகனகய ஒரு முக்கியப்

பிரச்சகனயொக கருதி அ ற்கு யெண்டிய ஏற்பொடுககள தசய்ய யெண்டும் எனவும் , ய சிய மக்கள்
த ொககக் தகொள்கக உருெொக்கப்பட யெண்டும் என்றும் பரிந்துகர தசய் து.
மக்கள் த ொககக் தகொள்கக 2000
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ஜனநொயக அரசு பிப்ரெரி 2000ல் ய சி மக்கள்த ொகக தகொள்கககய முடிவு தசய் து.

இக்தகொள்கக இரண்டு குழந்க

மொதிரிகய ெலியுறுத்தியது. பிறப்புவிகி ம் 2010ல் 1000க்கு 21

ஆக குகறக்கப்பட யெண்டும் என இக்தகொள்கக குறிப்பிட்டது. 2010ல் சிறு குழந்க
விகி ம்

1000க்கு

42

ஆக

குகறக்கப்பட

யெண்டும்

எனவும்

இக்குறியகொள்ககள ஊரொட்சிகளும் நகரொட்சிகளும் தசயற்படுத்
நிறுெனங்களும்
மருத்துெமும்

இறப்பு

குறிப்பிடப்பட்டது.

யெண்டும். அரசு அல்லொ

னியொர் துகறயும் இவ்வி த்தில் அரயசொடு ஒத்துகழக்க யெண்டும். இந்திய
யஹொமியயொபதி

மருத்துெமும்

யெகலெொய்ப்பு அளிக்கப்பட்டு அெர்கள்
குடும்பநலத் திட்டத்க

ககயொளப்பட

யெண்டும்.

தபண்களுக்கு

ற்சொர்பு உகடயெரொக ஆக்கப்பட யெண்டும்.

தசம்கமயொகச் தசயல்படுத்

ய கெயொன கருத்துகரகள் :

 ஒரு குழந்க யயொடு நிறுத்துபெர்களுக்கு அதிக ஊக்கத்த ொகக அளிக்க யெண்டும்.
 ஆண்

தபண்

திருமண

ெயது

உயர்த் ப்பட

யெண்டும்.

திருமணத்க த்

ள்ளி

கெப்பெர்களுக்கு ஊக்கத்த ொகக தகொடுக்கலொம். திருமணங்கள் கட்டொயமொக பதிவு
தசய்யப்பட யெண்டும்.
 குடும்பநலத் திட்டத்க சமு ொயத்திலுள்ள சிறுபொன்கமப் பிரிவினரும் பின்பற்ற யெண்டும்,
 கிரொமங்களில் பல்யெறு ெழிகளில் இத்திட்டம் பற்றி பிரச்சொரம் தசய்ய யெண்டும்.
மக்களுக்கு இதுபற்றி விளக்கிக் கூற யெண்டும்.
 குடும்பநலத் திட்டத்தில் சுயயச்கச நிறுெனங்ககளயும் ஈடுபடுத்

யெண்டும்.

 மக்கள் தபொருளொ ொரத் துகறயில் உயர ஆென தசய்ய யெண்டும்
 14 ெயது ெகர இலெச மற்றும் கட்டொய பள்ளிக் கல்வி மற்றும் ஆரம்ப, உயர்நிகலப்
பள்ளிகளில் மொணெ/மொணவிகள் இகடயில் நின்றுவிடுெக

20 ச வீ த்திற்கும் கீயழ

குகறப்பது.
 1000 பிரசெங்களுக்கு 30 என்ற விகி த்தில் குழந்க

இறப்பு விகி த்க

 ஒரு லட்சம் பிரசெங்களுக்கு 100 என்ற விகி த்தில்

குகறப்பது.

ொய்மொர்கள் இறப்பு விகி த்க

குகறப்பது
 18 ெயதுக்கு முன்பொக திருமணம் கூடொது, 20 ெயதுக்கு பின்பு தசய்ெது நல்லது
 மருத்துெமகனயில் 80 ச வீ

பிரசெங்கள் நடக்க ஏற்பொடு தசய்ெது - 100 ச வீ ம்

பிரசெங்ககள பயிற்சி தபற்ற பணியொளர்கள் பொர்ப்பக
 இனவிருத்தி, கருத் கட த ொடர்பொன

உறுதி தசய்ெது

கெல்களும், ஆயலொசகனகளும் அகனெருக்கும்

கிகடக்கச் தசய்ெது
ய சிய மக்கள் த ொகக ஆகணயம்
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கலகமயொகக் தகொண்டு அகமக்கப்பட்டது .இ ன்

துகனத் கலெர் இ ன் துகனத் கலெர ஆெர்.
இ ன் பணிகள்


ய சிய மக்கள் த ொகக தகொள்ககயிகன கண்கொனிப்பது , தசயல்படுத்துெது, புதிய
இலக்குககள நிர்ணயிப்பது மற்றும் அவ்ெப்யபொது மறுஆய்வு தசய்ெது.



மக்கள் த ொகககய நிகல நிறுத்துெ ற்கு ய கெயொன ஏற்பொடுககள தசய் ல்



மக்கள் த ொககக் தகொள்கக தசயல்படுத்தும் பல்யெறு அகமப்புகளுடன் ஒருங்கிகனப்கப
ஏற்படுத்து ல்.



மத்திய மற்றும்

மொனில அரசுகளுக்கு மக்கள் த ொககக் கட்டுப்பொடு த ொடர்பொன

ஆயலொசகனகள் ெழங்கு ல் யபொன்றகெ .
12 ெது ஐந் ொண்டு திட்டம்
 சிசு மரண விகி த்க

25 ஆக குகறத் ல்

 யபறுகொல இறப்பு விகி த்க
 கருத் ரிப்பு விகி த்க

100 ஆக குகறத் ல்

2.1 ஆக குகறத் ல்

 15 மு ல் 49 ெயதுக்குட்பட்ட தபண்களிகடயய அனிமீயொ யநொகயக் கட்டுப்படுத்து ல்
மற்றும் குகறத் ல்
 சிறுெர் பொலின விகி த்க

அதிகரித் ல்

மொல் சின் மக்கள் த ொககக் யகொட்பொடு
"உணவு உற்பத்திப் தபருக்கத்க விஞ்சும் ெககயில் மக்கள் த ொகக தபருகி ெருகிறது" என்னும்
கருத்ய

மொல் சின் அடிப்பகட ஆய்வுகரயொக அகமந்திருந் து. அெர்

மது மூலக் கட்டுகரயில்

இந் க் கருத்க ச் தசறிெொன ெடிெத்தில் விளக்கியிருந் ொர். "தபருக்கல் ஏற்றமொக மக்கள் த ொகக
தபருகிக் தகொண்டு ெருகிறது. (அ ொெது 1,2,4,8,16.....என்ற தபருக்கல் மடங்குகளில் மக்கள்
த ொகக தபருகுகிறது). அய

சமயம், உணவு உற்பத்தி எண் கணிப்பு முகறயில் ஒயர அளவில்

(அ ொெது 1,2,3,4,5.....என்ற எண் ெளர்ச்சி முகறயில்) மட்டும் தபருகி ெருகிறது
உத் ம அளவு மக்கள் த ொககக் யகொட்பொடு
"எந்

ஒரு மக்கள் த ொககயில் ஒரு நொடு மிகவுயர்ந்

தபறுகின்றய ொ அதுயெ அந்

நொட்டுக்குகந்

உற்பத்தி, ெருமொனம் யபொன்றெற்கறப்

மக்கட் த ொககயொகும்.” என்பது உத் ம மக்கள்

த ொககக் யகொட்பொட்டின் கருத் ொகும். ஒரு நட்டின் தபொருளொ ொர ெளம் யபொசிக்கக் கூடிய
மக்கள்த ொகககய இது குறிக்கிறது. இ கன மக்கள் த ொகக உச்சச் தசறிவு எனலொம். ஒரு
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நொட்டின் குடித்த ொககக் தகொள்ளளவு எனவும் குறிப்பிடலொம். ஒரு நொட்டின் மூலெளப் பயன்பொடு
அதிகரிக்கும்யபொது மக்கள் த ொககப் தபருக்கம் அதிகரிக்கில்

ெறில்கல.

ககலச்தசொற்கள்
சிசு இறப்பு விகி ம்
சிசு இறப்பு விகி ம் என்பது ஒரு ெருட கொலத்திற்குள் பிறந்

குழந்க கள் இறக்கும் நிகழ்கெ

குறிக்கிறது. உலக ெங்கியின் அறிக்ககப்படி 2014 ஆம் ஆண்டின் சிசு இறப்பு விகி ம் 1000
குழந்க களுக்கு 44
யபறுகொல இறப்பு விகி ம்
யபருகொல இறப்பு விகி ம் என்பது பிரசெம் த ொடர்பொக மரணமகடயும் தபண்கள் த ொடர்புகடயது.
குறிப்பொக

கருக்ககலப்யபொ

அல்லது

குழந்க

பிறந்

42

நொட்களுக்குள்யளொ

மரணம்

நகடதபறுெக குறிக்கிறது. உலக ெங்கியின் அறிக்ககப்படி 1 லட்சம் ொய்மொர்களுக்கு 174 யபர்
மரணமகடெ ொக த ரிவித்துள்ளது
கருத் ரிப்பு விகி ம்
கருத் ரிப்பு விகி ம் என்பது சரொசரியொக ஒரு தபண்
கருத் ரிக்கிறொர் என்பக

ன் ெொழ்னொளில் எத் கன குழந்க ககள

கூறுெ ொகும்.2012 ஆம் ஆண்டு நிலெரப்படி கருத் ரிப்பு விகி ம் 2.3

ஆக இருக்கின்றது.

Unemployment issues
in India & Tamil Nadu
இந்தியொ மற்றும்
மிழ்
நொட்டில்
யெகலெொய்ப்பின்கம



Meaning
of
Employment



யெகலெொய்ப்பின்கம
மற்றும்
யெகலெொய்ப்பின்கமயின் தபொருள்



Types of Unemployment | Rural | Urban



யெகலெொய்ப்பின்கமயின் ெகககள் | ஊரகம்| நகர்ப்புறம்



India’s Employment Structure



இந்தியொவின் யெகலெொய்ப்பு கட்டகமப்பு



Causes and Effects of Unemployment



யெகலெொய்ப்பின்கமக்கொன கொரணம் மற்றும் விகளவுகள்



Remedies for unemployment



யெகலெொய்ப்பின்கமகொன தீர்வுகள்

Unemployment

and

under
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policies
and
Programmes
Unemployment in India



யெகளெொய்ப்கப குகறப்ப ற்கொன திட்டங்கள் மற்றும்
தகொள்கககள்



Know some Basic Terms , Labour Force , Work
force etc



யெகல வீ ம், உகழப்பொளர் வீ ம் யபொன்ற அடிப்பகட
ப ங்கள்



Link with Tamilnadu Situation



மிழ்னொட்டின்
தபொருத்து ல்

நிகலகய

to

Reduce

யெகலெொய்ப்பின்கமயுடன்

யெகலெொய்ப்பின்கம
யெகலயில்லொப் பிரச்சகன நம் நொட்கட மிகவும் தகொடிய நிகலயில் பொதித்துக் தகொண்டிருக்கிறது
எழுப ொம் ஆண்டுகளில் மிகவும் அதிகமொகத்
விக்கின்றனர். பலர் குகறந்

ொக்கியது. நம் நொட்டில் பலர் யெகலயில்லொமல்

யெகலயில் உள்ளனர். அகனத்துத்

குதிகளும் திறகமகளும்

தபற்றிருந்தும் யெகல தசய்ய ஆர்ெத்துடன் துடித்துக் தகொண்டிருக்கும் பல ஆண்களுக்கும்
தபண்களுக்கும் யெகல ெொய்ப்புக்கள் தகொடுக்கப் படுெதில்கல. உகழப்பொளர் ெர்க்கத்தினர்
யசொம்பலில் ெொடும் அளவிற்கு யெகலயில்லொகமயில் ெொடுகின்ற நிகலக்குத் ள்ளப்படுகின்றனர்.
இந்நிகல யெகலயில்லொப் பிரச்சிகனகயவிட மிகவும் அபொயகரமொனது உண்கமயில் நொட்டின்
ெளர்ச்சிக்கு இந்நிகல முட்டுக்கட்கட யபொடுகின்றது. யமலும் இது நொட்டிற்குச் சமு ொயப்
பிரச்சிகனகயத் தூண்டிவிடுகின்றது.
ெளர்ச்சி

அகடயொ

நொடுகளில்

நிலவும்

யெகலயில்லொப்

ன்கமக்கும் தபருத்

பிரச்சகனயின்

ெளர்ச்சியகடந்

நொடுகளிலுள்ள

நொடுகளில் அது

ற்கொலிகமொனது. தகயின்ஸ் என்பெர் ெளர்ச்சி யகடந்

ன்கமக்கும்,

யெற்றுகம உண்டு ெளர்ச்சியகடந்
நொடுகளில் ய கெகய

ெலியுறுத் ொ தினொல் யெகல யில்லொப் பிரச்சிகன உருெொகின்றது எனக் கூறியுள்ளொர். ஆனொல்
ெளர்ச்சியகடயொ நொடுகளில் தெளியரங்கமொகயெ யெகலயின்கம மகறமுகமொன யெகலயின்கம,
யபொதிய அளவு யெகலயின்கம கொலத்தின் அடிப்பகடயிலொன யெகலயின்கம நிலவுகின்றன.
யெகலயின்கம என்பது நிலவுகின்ற கூலியில் யெகல தசய்ெ ற்கு பலர்
யெகல கிகடக்கொ

யொரொக இருந்தும்

நிகலகய குறிக்கும் எல்லொ நொடுகளிலும் யெகலயின்கம நிலவுகிறது.

இந்தியொவில் யெகலயின்கமயும் யெகலக்குகறவும் தபருமளவு நிலவுகின்றன. இந்தியொவில்
யெகலயின்கம

என்பது

மிகப்தபரும்

சிக்கலொக

உள்ளது.

யெகலயின்கமச்

சிக்கலுக்கு

தபொருளொ ொர முக்கியத்துெம் மொத்திரமின்றி யெறுசில முக்கியத்துெமும் உள்ளது. அது சட்டம்,
ஒழுங்கு பிரச்சிகனகயயும் உருெொக்குகிறது. யெகலயின்றி விடப்பட்ட இகளஞர்களொல் சமூக
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யெகலயின்கமச்

சிக்கலொல்

நமது

நொட்டின்

மக்களொட்சி தகொள்ககயும் பொதிக்கப்படுகிறது. அ னொல் மனி சக்தி வீணொகிறது. ய சிய ெருமொனம்
குகறகிறது ஏழ்கமக்கு வித்திடுகிறது.
யெகலயில்லொகமயின் அளவும் நிகலயும்
யெகலயில்லொகம சமீப கொலத்தில் ய ொன்றிய பிரச்சிகனயொக இருப்பினும் அ கன மிகக்
கெனமொன முகறயில் தீர்க்க முயல யெண்டும். முந்தின நொட்களில் யெகலயற்யறொர் புள்ளி
விெரங்ககளச் யசகரிப்பது மிகவும் கடினமொக இருந் து.
சரியொன

எண்ணிக்கககயக்

யெகலயற்யறொரில்

கணிப்பது

தபரும்பொலொயனொர்

கடினமொக

ற்யபொதும் கூட யெகலயற்யறொரின்

உள்ளது.

அறியொகமயின்

இ ற்கொன

கொரணமொகவும்,

கொரணம்

என்ன?

பயனற்றது

எனக்

கருதுெதின் கொரணமொக யெகலயற்யறொர், யெகல ெொய்ப்பு நிகலயங்களில் பதிவு தசய்து
தகொள்ளொகமயயயொகும். எனினும் யெகலெொய்ப்பு நிகலயங்களிலிருந்தும், மக்கள் த ொகக கணக்
தகடுப்பு விெரங்களிலிருந்தும், NSSO விலிருந்தும் புள்ளி விெரங்கள் யசகரிக்கப்பட்டன.
யகரளொ,

உத்திரப்

பிரய சம்,

ஆந்திரப்

பிரய சம்,

யமற்கு

ெங்கொளம்,

மிழ்நொடு

யபொன்ற

மொநிலங்களில் யெகலயற்யறொரின் எண்ணிக்ககயில் முக்கொல் பகுதியினர் யகரளொ பீஹொர், யமற்கு
ெங்கொளம்,

மிழ்நொடு,

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

ஆந்திரப்
ய சிய

பிரய சம்,

மொதிரி

ஆகிய

ஆய்ெ

மொநிலங்களில்

நிறுெனத்தின்

உள்ளனர்

கணிப்பின்படி

எனக்
நகர்ப்புற

யெகலயற்யறொரின் எண்ணிக்கக மிகவும் அதிகமொக உள்ளது.
யெகலயின்கமக்கொன கொரணங்கள்
பருெகொல அடிப்பகடயிலொன யெளொண்கம
இந்தியொவில் பலர் விெசொயத்க
விெசொயத்தில்

நம்பியுள்ளனர். விெசொயம் பின் ங்கியுள்ளது. இந்தியொவில்

ஈடுபட்டுள்யளொருக்கு

ஐந்து

மு ல்

ஆறு

மொ ங்களுக்கு

யெகலயில்கல.

விெசொயத்தில் யெகலயின்கம மொத்திரமின்றி யெகலக்குகறவும் உள்ளது. உகழப்புச் தசறிவுள்ள
இந்

த ொழிலில் புரட்சிகர மொறு லுக்கு ெொய்ப்பில்கல. விெசொயத்தில் மகறமுக யெகலயின்கம

த ொடர்ந்து நிலவுகிறது.
இந்தியொவின் ெளர்ச்சி விகி ம் குகறவு
இந்தியொவில்

மக்கள்த ொகக

ெளர்ந்

அளவிற்கு

உள்நொட்டுப்

தபொருட்கள்

ெளரவில்கல.

இந்தியொவில் மூல ன உற்பத்தி விகி ம் ய கெயொன அளவு அதிகரிக்கவில்கல. நம்முகடய
இயற்கக ெளங்கள் முழுெதும் பயன்படுத் ப்படவில்கல. இந்தியொவிலுள்ள பல்யெறு ெொய்ப்புக்கள்
யபொதுமொன அளவு அதிகரிக்கவில்கல.
மக்கள் த ொககப் தபருக்கம்
யெகல ெொய்ப்புச் சூழ்நிகலகய யெகமொகப் தபருகி ெரும் மக்கள் த ொகக ெளர்ச்சி மிகக்
கடுகமயொகப் பொதித் து. மிகவும் அதிகமொன முகறயில் அ ொெது 2.5% வீ த்தில் கூடி ெருகின்ற
மக்கள் த ொகக யெகலயில்லொப் பிரச்சகனக்கு ஒரு கொரணமொகும். இந்தியொவில் 4 லட்சத்துக்கும்
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விக்கின்றனர் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நிதி தநருக்கடி

நிகல கொரணமொக அரசும் ெளர்ந்து ெரும் மக்கள் த ொககக்குப் யபொதிய அளவில் புதிய
யெகலககள உருெொக்க முடியொ
தபொருளொ ொரப் பிரச்சகனகள்

நிகலயில் உள்ளது. இ ன் விகளெொக நொட்டில் சமு ொயப்

கல தூக்க ஆரம்பிக்கின்றன.

த ொழில் ெளர்ச்சியின்கம
இந்தியொவில், தபரும்பொலொன த ொழிற்சொகலகள் நுகர்யெொர்களுக்கொன தபொருட்ககள உற்பத்தி
தசய்பகெயொகும். ஆனொல் மூல னப்தபொருட்கள் த ொழிற்சொகலகள்

ொன் அதிகமொன மக்களுக்கு

யெகல ெொய்ப்புககள அளிக்க முடியும் மூல னப் தபொருட்கள், த ொழிற்சொகலகள் இல்லொகம மிக
யமொசமொன நிகலகய உருெொக்கி விடுகின்றது. மிகத்ய கெயொன தபொருட்ககள இறக்குமதி
தசய் ல், அடிக்கடி ஏற்படும் மின்சக்தி பற்றொக்குகற, கச்சொப்தபொருட்கள், உரிய யநரத்தில் உரிய
அளவு கிகடக்கொகம யபொன்ற கொரணங்களொல் த ொழில்கள் யெகமொக ெளர முடியவில்கல. எனயெ,
ெளர்ந்து தபருகும் உகழப்பொளி ெர்க்கத்தினருக்கு இந்தியத் த ொழிற்சொகலகள் யபொதிய யெகல
ெொய்ப்புககள ஏற்படுத்

முடியவில்கல.

இந்திய யெளொண்கமயின் பின்

ங்கிய நிகல

இந்தியொ யெளொண்கமயில் பின்

ங்கிய நிகலயில் இருப்பதுவும் யெகலயில்லொ பிரச்சகனக்கு

ஒரு கொரணமொகும். மக்கள் த ொககப் தபருக்கத்தின் தநருக்கடியும் விெசொயத் துகறயின் பின்
ங்கிய இயல்பும் யசர்ந்து யெகலயில்லொப் பிரச்சிகனகய அதிகரித்து ெருகின்றன. பகழய
கலப்கப

முகறயும்,

த ொழில் நுட்பக்

குகறக்கின்றன. இ னொல்,

குகறவும்

யெளொண்கமயின்

உற்பத்தித்

திறகனக்

ற்யபொது பணியொற்றுகின்ற விெசொயிகள் யெகலயற்றெர்களொகி விடும்

ெொய்ப்பு உள்ளது. புதி ொக ெருகின்றெர்களுக்கும் யெளொண்கமயில் யெகல இல்கல.
தபொருளொ ொர ெளர்ச்சியில் பின்

ங்கிய நிகல

இந்தியொவில், தபொருளொ ொரம் மிகவும் குகறெொன வீ த்தில் ெளருகின்றது. யபொதிய மற்றும்
திருப்திகரமொன ெளர்ச்சி இல்கல எனயெ இந்தியொவில் யெகலயின்கம வீ மும் கூடிக்தகொண்யட
ெருகின்றது. யமலும் கிகடக்கின்ற இயற்கக ெளங்களும் சரிெரப் பயன்படுத் ப்பட வில்கல.
த ொழில்கள் எந்திரமொயமொக்கப்படு ல்
த ொழில்களில்

ஆட்கள்

தசய்து

ெந்

யெகலகள்

எந்திரங்கள்

தசய்யும்படி

ஏற்பொடுகள்

தசய்யப்பட்டுள்ளன. இ னொல் த ொழில்களில் ஆட்குகறப்பு ஏற்படுகின்றது. நவீன கருவிககளப்
புகுத்துெ ொல் குகறந்

தசலவில் உற்பத்திகள் நகடதபறுகின்றன. பணிகளும் விகரெொகச்

தசய்யப்படுகின்றன. உ ொரணமொக

த ொழில் நிகலயங்களிலும், அலுெலகங்களிலும் கணினிகள்

அறிமுகப்படுத் ப்பட்டுள்ளன. இ ன் கொரணமொக யெகலெொய்ப்புகள் குகறந்துள்ளன. எனயெ
இந்தியொவில் யெகலயில்லொப் பிரச்சிகன அதிகரித்துக் தகொண்யட ெருகின்றது.
கட்டுப்பொடற்ற கல்வி முகற
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தசயல்பட்டு
பல்ககலக்

ெருகின்றன.
கழகங்கள்

கட்டுப்பொடற்ற
கனக்கிலடங்கொ

பட்ட ொரிககளயும், இளங்ககலப் பட்ட ொரிககளயும், முதுககலப் பட்ட ொரிககளயும் ஏரளமொக
உருெொக்குகின்றன. தபரும்பொலொன தபொறியொளர்களும் யெகலயின்றித்

விக்கின்றனர்.

சுய யெகல ெொய்ப்புக் குகறவு
இந்தியொவில் கல்வி கற்ற இகளஞர்கள்

ொங்களொகயெ த ொழில் த ொடங்கத்

யங்குகின்றனர்.

அெர்களுக்குப் யபொதிய துணிவில்கல. நீண்ட யநரம் யெகல தசய்ெ ற்கு விருப்பமும் இல்கல.
அெர்கள் எளி ொன பணிககளயய தசய்ய விகழகின்றனர். ஆனொல் படித்து விட்டுெருகின்ற
ஏரொளமொன யபர்களுக்குப் யபொதுமொன அளவுக்கு யெகல ெொய்ப்புகள் கிகடப்பதில்கல
யெகலயின்கமயின் ெகககள் (Types of Unemployment)
யெகலயின்கமக்கொன

கொரணங்களின்

அடிப்பகடயில்

யெகலயின்கமகய

பின்ெருமொறு

ெககப்படுத் லொம் :
பருெகொல யெகலயின்கம (Seasonal Unemployment) :
குறிப்பிட்ட

த ொழில்களில்

இயற்ககயின்

பருெகொல யெகலயின்கம எனப்படும்
மொற்றங்கள்,

த ொழிலின்

பருெ

மொற்றங்களொல்

ஏற்படும்

யெகலயின்கம

ட்பதெட்ப நிகல மொற்றங்கள், நுகர்ச்சி மற்றும் நொகரீக

உள்ளொர்ந்

இயல்புகள்

ஆகியெற்றின்

கொரணமொக

பருெகொல

யெகலயின்கம ஏற்படலொம். சர்க்ககர ஆகலகள், அரிசி ஆகலகள், பனிக்கட்டி ஆகலகள்,
பட்டொசுத் த ொழில் யபொன்ற த ொழில்களில் இத் ககய யெகலயின்கம கொணப்படுகின்றது.
யெளொண்கம

இயற்கககய

தபரிதும்

சொர்ந்திருப்ப ொல்

பிறதுகறககளக்

கொட்டிலும்

யெளொண்கமயில் சொகுபடி

கொலத்தில் மட்டும் த ொழிலொளர்களுக்கு யெகல

உண்டு.

கொலங்களில்

யெகலயில்லொமல்

கட்டு லிலும்

அெர்கள்

இருக்கின்றனர்.

கட்டிடம்

பிற

இவ்யெகலயின்கம நிலவுகிறது.
த ொழில்நுட்ப யெகலயின்கம Technological Unemployment):
புதிய இயந்திரங்ககளப் பயன்படுத்து ல், த ொழில்நுட்ப மொற்றங்கள், உகழப்கப மிச்சப்படுத்தும்
உற்பத்தி முகறககள புகுத்து ல் ஆகியெற்றொல் ஏற்படும் யெகலயின்கமகய த ொழில்நுட்ப
யெகலயின்கம என்கியறொம். எடுத்துக்கொட்டொக, கணிப்தபொறிககள பயன்படுத்துெ ொல் ஏற்படும்
யெகலயின்கமகய கூறலொம். ெளர்ச்சி குகறந் நொடுகளில் ொன் த ொழில்நுட்ப யெகலயின்கமப்
பிரச்சகன தபருமளவில்

கலதூக்குகின்றது.

பிறழ்ச்சி யெகலயின்கம (Frictional Unemployment):
உகழப்பு

அங்கொடியில்

உள்ள

குகறகளின்

யெகலயின்கம நிகலயில் இருப்பக

கொரணமொக

ற்கொலிகமொக

த ொழிலொளர்கள்

பிறழ்ச்சி கொரணமொன யெகலயின்கம என்கியறொம்.

ெளர்கின்ற இயக்க நிகலயில் உள்ள தபொருளொ ொரத்தில் பகழய த ொழில்கள் மகறெதும், புதிய
த ொழில்கள் ய ொன்றுெதும் இயல்பு. இ னொல் பகழய த ொழில்ககளச் சொர்ந்

த ொழிலொளர்கள்
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யெகல ெொய்ப்கப இழந்து விடுகின்றனர். த ொழிலொளர்களின் அறியொகம, எந்திரங்கள் பழுதுபடல்,
கச்சொப்

தபொருட்கள்

பற்றொக்குகற,

உகழப்பு

இடம்

தபயரொகம

ஆகியகெ

இத் ககய

யெகலயின்கமகயத் ய ொற்றுவிக்கின்றன. எடுத்துக்கொட்டொக, மின்சொரப் பற்றொக்குகறயினொல்
த ொழிற்சொகலகளில் ஏற்படும் யெகலயின்கமகய குறிப்பிடலொம்.
அகமப்பு முகறயெகலயின்கம (Structural Unemployment):
தபொருளொ ொர

அகமப்பில்

அகமப்புமுகற

மொற்றங்கள்

யெகலயின்கம

ஏற்படும்யபொது

என்கியறொம்.

யெகல

ய ொன்றும்
ெொய்ப்கபப்

யெகலயின்கமகய
தபருக்க

ெொய்ப்புக்கள்

குகறெொக இருப்ப ொயலொ நவீனத் த ொழில்களில் ய கெப்படும் திறகம த ொழிலொளர்களிடம்
இல்லொ

ொயலொ இத் ககய யெகலயின்கம ஏற்படலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு நொட்டின்

ஏற்றுமதியில் த ொடர்ச்சியொக இறக்கம் ஏற்படும்யபொது தபொருளொ ொர அகமப்பில் மொற்றம் ஏற்படும்.
இ ன் விகளெொக ஏற்றுமதித் த ொழில்களில் அகமப்புமுகற யெகலயின்கம ய ொன்றுகிறது.
த ொழில்நுட்ப

யெகலயின்கமயும்,

அகமப்பு

முகற

யெகலயின்கமயும்

கிட்டத் ட்ட

ஒன்றுயபொலயெ இருக்கின்றன. அகமப்பு முகற யெகலயின்கமக்கொன கொரணங்களில் ஒன்று
த ொழில் நுணுக்க மொற்றமொகும். இரண்டு, ய கெப் பற்றொக்குகறயயொடு த ொடர்புகடய ொகும்.
மகறமுக யெகலயின்கம (Disguised Unemployment):
பொர்ப்ப ற்கு யெகல தசய்ெது யபொல இருந் ொலும், தெளிப்பகடயொக த ரியொமல் மகறந்து
கொணப்படும் யெகலயின்கமகய மகறமுக யெகலயின்கம என்கியறொம். இருக்கின்ற யெகலகய
அதிகமொயனொர் பகிர்ந்து தகொள்ெ ொல் இத் ககய யெகலயின்கம ஏற்படுகிறது. ஒரு சில
த ொழிலொளர்ககள யெகலயிலிருந்து நீக்கினொலும் தமொத்

உற்பத்தி குகறயொது. அ ொெது ஒரு

யெகலகயச் தசய்ெ ற்கு எவ்ெளவு யபர் ய கெயயொ அக க்கொட்டிலும் மிகுதியொன யபர்ககள
யெகலயில்

யசர்ப்ப ொல்

மகறமுக

யெகலயின்கம

ய ொன்றுகிறது.

எடுத்துக்கொட்டொக,

யெளொண்கமயில் 6 யபர் தசய்யக்கூடிய யெகலகய 10 யபர் தசய்ெொர்கள். இந்

அதிகமொன 4

யபரின் இறுதிநிகல உற்பத்தித்திறன் பூஜ்ஜியமொக இருக்கும்
ெொணிபச்சுழல் யெகலயின்கம (Cyclical Unemployment):
ெொணிப நிகலகளில் ஏற்படும் சுழல் மொற்றங்களின் விகளெொக மந்

கொலங்களில் ய ொன்றும்

யெகலயின்கம சுழல் யெகலயின்கம எனப்படும். மு லொளித்துெ நொடுகளில் தமொத் உறுதியுள்ள
ய கெ குகறெ ன் கொரணமொக ெொணிப நடெடிக்கககள் சுருங்கி இத் ககய யெகலயின்கம
ஏற்படுகின்றது

என

கீன்ஸ்

குறிப்பிட்டுள்ளொர்.

எடுத்துக்கொட்டொக,

1929-33ல்

உலக

தபருமந் த்தின்யபொது ஏற்பட்ட யெகலயின்கமகயக் கூறலொம்.
படித் ெரிகடயய நிலவும் யெகலயின்கம (Educated Unemployment):
படித்

இகளஞர்களிகடயய கொணப்படும் யெகலயின்கம படித் ெர் யெகலயின்கம எனப்படும்.

பள்ளிப் படிப்பு முடித் ெர்கள் மு ல் டொக்டர் பட்டம் தபற்றெர் ெகர யெகல கிகடக்கொமல்
இந்தியொவில் பலர் உள்ளனர். நொட்டில் கல்வி ெசதிகள் தபருகிய அளவிற்கு யெகல ெொய்ப்புகள்
தபருகொ து படித் ெர் யெகலயின்கமக்கு கொரணமொகும்.
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குகறயெகல நிகல (Underemployment) :
ஒருெர்

னது திறகமக்கு அல்லது படிப்புக்கு குகறெொன யெகலயில் இருந் ொல் அது

குகறயெகலநிகல எனப்படும். எடுத்துக்கொட்டொக, தபொறியொளர் பட்டம் தபற்றெர் ஒரு எழுத் ரொக
யெகல பொர்த் ொல் அது குகறயெகல நிகல எனப்படும் 9.

ன்விருப்ப

ன்விருப்ப யெகலயிண்கம (Voluntary Unemployment):
அங்கொடியில் நிலவும் கூலியொனது குகறெொனது அல்லது யெகலச் சூழ்நிகல நன்றொக இல்கல
என கருதி யெகல தசய்ய விரும்பொ
எனலொம்

நபர்ககள

ன் விருப்ப யெகலயின்கமயில் உள்ளெர்கள்

ன் விருப்ப யெகலயின்கமயில் பின்ெருபெர்கள் அடங்குெர்

ன்விருப்பமற்ற யெகலயின்கம (Involuntary Unemployment):
ஒருெர் இருக்கின்ற யெகலச் சூழ்நிகலயிலும், கிகடக்கின்ற கூலி விகி த்திலும் யெகல தசய்ய
விரும்பியும்

முயன்றும்

எனப்படும். இது

யெகல

கிகடக்கொ

நிகலயய

ன்விருப்பமற்ற

யெகலயின்கம

ொன் உண்கமயொன யெகலயின்கமயொகும்.

சமு ொய யெகலயின்கம (Social Unemployment):
சமு ொய அகமப்பின் கொரணமொகவும், ஜொதி, ம ம், இனம் மற்றும் பொல் யெறுபொட்டின் கொரணமொகவும்
நிலவும் யெகலயின்கம சமு ொய யெகலயின்கம எனப்படும்.
யெகலெொய்ப்கப குகறப்ப ற்கு அரசின் நடெடிக்கககள்
ஒருங்கிகணந்

ஊரக ெளர்ச்சித் திட்டம் ( I RDP)

யெளொண்கமகயப் தபருக்குெதில் அரசு அதிகக் கெனம் தசலுத்

யெண்டியதிருக்கிறது. அய

சமயத்தில் யெகல ெொய்ப்புககளயும் அதிகரிக்க யெண்டியதிருக்கிறது. எனயெ ஒருங்கிகணந்
ஊரக ெளர்ச்சித் திட்டம் (IRDP) 1978- 79s மிகுந்

விரிெொன முகறயில் 2300 ெட்டங்ககள

உருெொக்கி அரசு அறிமுகப்படுத்தியது. இ ன் விகளெொக கிரொமப்புறங்களும், நலிந் பிரிவுககளச்
யசர்ந்

மக்களும்

பயனகடந் னர்.

(உம்.)

சிறு

விெசொயிகள்

நிலமற்ற

த ொழிலொளிகள்,

1 கிரொமப் புறங்களில் கொணப்படும் இயற்கக ெளங்ககளயும், மனி

ெளங்ககளயும்

பிற்படுத் ப்பட்யடொர் ஊரகக் ககவிகனஞர்கள்.
யநொக்கங்கள்


முழுகமயொகப் பயன்படுத்து ல்


யெளொண்கம சொர்ந் த ொழில்ககளக் கிரொமப்புறங்களில் அகமத்து யெகல ெொய்ப்புககளப்
தபருக்கிக் கிரொம மக்களின் ெொழ்க்கக



ரத்க

ெறுகமக்யகொட்டிற்கு கீழுள்ள நலிெகடந்

உயர்த்து ல்,
மக்களின்

ெொழ்க்ககத்

ரத்க

ெறுகமக்

யகொட்டிற்கு யமல் தகொண்டு ெரு ல்.
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அரசின் சமூகப் தபொருளொ ொர நடெடிக்கககள் மற்றும் திட்டங்களில் கிரொம மக்ககளப்
பங்யகற்கச் தசய் ல்.



சுருங்கக் கூறின் ெறுகமகய யெகலயின்கமகய ஒழித்துக் கட்டுெய

இத்திட்டத்தின்

முக்கிய யநொக்கம்
ஆறொெது ஐந் ொண்டுத் திட்டத்தின் கீழ் யெளொண்கம அக ச் சொர்ந்

த ொழில்கள் குடிகசத்

த ொழில்கள், ககவிகனத் த ொழில்கள் மற்றும் ஏழ்கம நிகலயில்லுள்ளெர்களுக்கு நிதி உ வி
அளிக்கத் திட்டமிடப்பட்டது. இகளஞர்களுக்கொன சுயயெகலெொய்ப்புத்திட்டம்

(Training of

youth for self Employment) (TRYSEM) அகமக்கப்பட்டது.
ய சிய ஊரக யெகல ெொய்ப்புத் திட்டம்(NREP)
ொழ்த் ப்பட்யடொர்களின்

ெொழ்க்ககத்

ரத்க

மிகவும்

உயர்த்துெது

இத்திட்டத்தின்

சிறப்பு

அம்சமொகும். இத்திட்டம் கீழ்க்கண்ட குறிக்யகொள்ககளக் தகொண்டுள்ளது.


கிரொமப் புறங்களில் யெகலயின்கமகயக் குகறத் ல்,



சமு ொயத்திற்கு நிகலயொகப் பயன்

ரக்கூடிய கிரொமக் கட்டகமப்பு ெசதிககளயும்,

தசொத்துக்ககளயும் உருெொக்கு ல்


கிரொம மக்களுக்குச் சத் ொன உணவு இகடக்கச் தசய் ல் யபொன்றகெயொகும்.



ஒருங்கிகணந்

ஊரக ெளர்ச்சித் திட்டத்தின் பயனொகவும் ய சிய ஊரக யெகல ெொய்ப்புத்

திட்டத்தின் பயனொகவும் கிரொமங்களிலும் நகர்புறங்களிலும் ெறுகமக் யகொட்டின் கீழ்
ெொழ்பெர்ககள 30 ச வீ மொகக் குகறத்து விட யெண்டுதமன்று திட்ட அகமப்பொளர்கள்
உறுதி பூண்டனர்.


1977ல் "உகழப்பிற்கு உணவுத்திட்டம் அகமக்கப்பட்டது. 1980க்குப் பின் இத்திட்டம்
ய சிய ஊரக யெகல ெொய்ப்புத் திட்டம் என்ற தபயரில் தசயல்படுகின்றது.



இத்திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு யகொதுகம, பொல் யபொன்ற தபொருட்ககள மொநில அரசுக்கு
ெழங்குகின்றது.

மொநிலங்களிலுள்ள

கிரொமங்களில்

யெகலயற்யறொர்களுக்கு

யெகலெொய்ப்புகள் கிகடக்கின்றன. உகழப்பிற்கு ஊதியமொக உணவுத்
ெழங்கப்படுகின்றன.
ெரயெற்கப்படுகின்றது.

ஊதியத்க த்

ொனியமொக

ெழங்கப்படுெது

ொனியங்கள்
மகிழ்ச்சியுடன்

இச் சிறப்பொன திட்டமொனது ஊரக ெளர்ச்சியின் மொதபரும்

பணியொகிய ெறுகம ஒழிப்பில் தபரிதும் துகண தசய் து.
ஜெஹர் யெகல ெொய்ப்புத் திட்டம் (JRY)
இந்தியொவில் 120 பிற்பட்ட ெட்டங்களில் யெகல ெொய்ப்கப உருெொக்குெ ற்கொக ஜெஹர்
யெகலெொய்ப்புத் திட்டம் (Jawahar Rojkar Yojana) (JRY) 1989 அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது
இத்திட்டத்துடன்

ய சிய

ஊரக யெகல

ெொய்ப்புத்

திட்டம்

(NREP)

ஊரக நிலமற்யறொர்
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யெகலெொய்ப்பு உறுதித்திட்டம் (RLEGP)ஆகியகெ இகணக்கப்பட்டன. 1989க்குப் பிறகு இது
ஜெஹர் யெகலெொய்ப்புத் திட்டம் என ெழங்கப்படுகின்றது. இத்திட்டத்தின் முக்கிய யநொக்கம்
கிரொமப்புறங்களில் தபருமளவில் யெகல ெொய்ப்புக்ககள உருெொக்கி, ெறுகம யகொட்டிற்குக் கீழ்
ெொழும் ஒவ்தெொரு குடும்பத்துக்கும் குகறந்

பட்சம் ஒரு நபருக்கொெது யெகலெொய்ப்பு அளிக்க

யெண்டுதமன்பய .1989- 90ல் இத்திட்டத்துக்கொன நிதி ஒதுக்கீடு ரூ2,623 யகொடியொகும். இத்
த ொககயில் மத்திய அரசின் பங்கு ரூ2,100 யகொடியும்,

மொநில அரசின் பங்கு ரூ.523

யகொடியுமொகும்.
ஜெஹர் யெகலெொய்ப்புத் திட்டத்தின் சிறப்பு அம்சங்கள்


இத்திட்டத்தின் பலன்கள் ஒவ்தெொரு கிரொமப் பஞ்சொயத் க யும்

ெறொமல் தசன்றகடய

யெண்டும். ஊரகத் த ொழில்கள் எல்லொம் இத்திட்டத்தில் யசர்க்கப்பட யெண்டும்.


ஏகழ மக்களுக்குப் பயனளிக்கும் த ொழில்களுக்கு முன்னுரிகம அளிக்கப்படும்




கிரொமக் கட்டுமொன யெகலகளுக்கு அதிக முக்கியத்துெம் தகொடுக்கப்படும்
தமொத்

யெகல ெொய்ப்பில் பின்

ங்கிய ெகுப்பினருக்கு 30 ச வீ ம் ஒதுக்கப்படும்.

தபண்களுக்கும் யெகல ெொய்ப்பு ஒதுக்கீடு தசய்யப்படும்.


இத்திட்டத்தின் தசலவினங்ககள 80 :20 ச வீ ம் ஒதுக்கப்படும். தபண்களுக்கும்
யெகலெொய்ப்பு ஒதுக்கீடு தசய்யப்படும்.



இத்திட்டத்க க் கிரொமப் பஞ்சொயத்துக்கயள ஏற்றுநடத்தும் தெளியொர்



ெறுகமக்

யகொட்டிற்குக்

கீழ்ெொழும்

மக்களின்

கலயீடு இருக்கொது.

எண்ணிக்கககயப்

தபொறுத்து

மொநிலங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு கிகடக்கும்.
இத்திட்டத்தின்

கீழ்

1989-90

ஆண்டு

ெகர

45.7

யகொடி

மனி

யெகல

நொட்கள்

உருெொக்கப்பட்டுள்ளன.
ெறட்சி நிகறந்

பகுதிகளுக்கொன திட்டம்

இத்திட்டம், பஞ்சம் மற்றும் ெறட்சி நிகறந்
ஏற்படுத் ப்பட்டது. இத்திட்டத்க

பகுதிகளுக்கு நிெொரணம் தகொடுக்கும் தபொருட்டு

அறிமுகப்படுத்துெ ற்கு முக்கியக் கொரணம், நொட்டின் சில

பகுதிகள் அடிக்கடி பஞ்சத்தினொல் பொதிக்கப்பட்டன. த ொழிலொளர் தசறிவு முகறகயப் பயன்படுத்தி
அகணகள் கட்டுெது, நீர்ப்பொசன ெசதிககள ஏற்படுத்துெது சொகலககளச் சீர்தசய்ெது யபொன்ற
பணிகள்

தசய்யப்பட்டன.

இத்திட்டத்தில்

அதிக

இ ன்

அளவு

மூலம்

இரண்டு

நன்கமகள்

கிகடக்கதபற்றன.

ஒன்று,

த ொழிலொளர்கள் ஈடுபடுத் ப்பட்ட ொல் அெர்களுக்கு

நிரந் ர

ெருமொனம் கிகடத் து. இ னொல் அெர்களுக்கு யெண்டிய உணவுப்தபொருட்ககளப் பணம்
தகொடுத்துப் தபற்றுக் தகொண்டனர். இரண்டொெது நன்கம என்னதென்றொல், அந் ப் பகுதிகய
மறுபடியும் பஞ்சம் ெரொ

ெககயில் நிெொரண யெகலககளச் தசய்ய முடிகிறது. இத்திட்டம்

னியொகச் தசயல்பட்டு ெந் து. பின்பு, ஒருங்கிகணந்

ஊரகத் திட்டத்ய ொடு இகணக்கப்பட்டது.
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சுயயெகல ெொய்ப்புக்கொகக் கிரொம இகளஞர் பயிற்சித் திட்டம் (TRYSEM)
இத்திட்டத்தின் முக்கிய யநொக்கம், ஆண்டு ய ொறும் கிரொமங்களில் சுயயெகலெொய்ப்புக்கொன
பயிற்சிகய அளிப்பது. இப்பயிற்சி கிரொமத்திலுள்ள னி நபருக்யகொ அல்லது ஒரு குழுவினருக்யகொ
ரப்பட்டது.

ஒவ்தெொரு

மொெட்ட

ஆட்சித்

கலெரின்

அலுெலகத்தின்

ஒரு

பகுதியில்

இத்திட்டங்களுக்கொன நிதி உ வி ெணிகெங்கிகள் மூலம் தபறப்பட்டது. ஒரு ஆண்டில் நொடு
முழுெதும் சுமொர் 2 லட்சம் இகளஞர்கள் இப்பயிற்சித் திட்டத்தில் பங்குதபற்றனர்.
பிர ம மந்திரி யரொஜ்கொர் யயொஜனொ திட்டம் (PMRY)
1993 ம் ஆண்டு அக்யடொபர் மொ ம் 2ம் நொளில் இருந்து அமலுக்கு ெந்துள்ளது. இத்திட்டத்தின்
மூலமொக நகரத்தில் ெொழும் பத்து லட்சம் யெகலயில்லொ

இகளஞர்களுக்கு சுயத ொழில் துெங்க

உ வி அளிக்கப்படுகிறது. இந் த் திட்டம் மொெட்ட

கலநகரில் உள்ள மொெட்ட த ொழில்

கமயங்கள் (District Industries Centres) நிறுெனங்கள் உ வியுடன் தசயல்படும்.
இத் திட்டத்தின் அம்சங்கள்


இந் த் திட்டத்தின் கீழ் 18 ெயதுக்கு யமல் 35 ெயதிற்குள்ளொன இகளஞர்களுக்கு உ வி
அளிக்கப்படும் அெர்களுகடய குடும்ப ெருமொனம் ஆண்டுக்கு ரூ.24 ஆயிரத்திற்குள்
இருக்க யெண்டும்.



படித்

யெகலயில்லொ

த ொழில் முகனயெொருக்கு இந்

திட்டத்தின் கீழ் 15 ச விகி

மொனியம் ெழங்கப்படும். இ னுகடய உச்ச ெரம்பு ரூ.7500 ஆகும்.


யமற்குறித்

இகளஞர்கள்

மூல னத்தில் 5 ச விகி


ொங்கள் த ொடங்க விரும்பும் சுயத ொழில் திட்டத்தில் தமொத்
பணத்க த்

ங்கள் பங்கொக அளிக்க யெண்டும்.

ஒவ்தெொரு த ொழில் முகனயெொரும் அதிகபட்சமொக ரூ.1 லட்சம் ெகர உ விதபற
குதியள்ளெர்களொகின்றனர். இந் க் கடனுக்கு எந் வி



இந் த்திட்டத்தின்

கீழ்

ய ர்ந்த டுக்கப்படும்

பயிற்சியும் உபரியும் ரூ.2 ஆயிரத்துக்கு மிகொ


உத்திரெொ மும் ய கெயில்கல.

த ொழில்

முகனயெொருக்கு

அ ற்கொன

ெககயில் அளிக்கப்படும்.

தமொத் க்கடன் எண்ணிக்ககயில் 30 ச வீ ம் ெர்த் க பிரிவுகளுக்கும், மீ ம் சிறு த ொழில்
பிரிவுகளுக்கும் ெழங்கப்படும்.



இந் த்

திட்டத்தில்

பயன்தபற

பத் ொெது

ய றியெர்கள்

மற்றும்

ெறியெர்களும், ஐ டி ஐ. படித் ெர்களும் ஆறு மொ த்துக்கு குகறயொ

அரசுத்

த ொழில்துகற படிப்பு படித் ெர்களும்,


இந் த் திட்டத்க

ெகுப்பு

படித்து.

குதி உகடயெர்கள்

அமலொக்குெதில் மொநில அரசு மொெட்டத் த ொழில் கமயங்கள் மற்றும்

இகெ சம்பந் ப்பட்ட அகனத்து நிறுெனங்களின் ஒத்துகழப்யபொடு அமல்படுத் படும்.
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இம்மொதிரி த ொழில் முகனயெொருக்கு உ வி அளிப்பதில் தபயர் தபற்ற அரகசச்
சொர்ந்திரொ

நிறுெனங்களும் இந் த் திட்டத்க

அமல் படுத்துெதில் ஈடுபடுத் ப்படும்.

இந் ப் புதியத் திட்டம், ஏற்கனயெ உள்ள இகளஞர்களுக்கொன சுயத்த ொழில் உ வும் திட்டத்க க்
கொட்டிலும்,

சிறப்பொனது.

பகழய

திட்டத்தின்படி

ெருமொன

ெரம்பு

ரூ.10

ஆயிரம்

ொன்.

இந் த்திட்டத்தின் ெருமொன ெரம்பு ரூ.24 ஆயிரம் ஆகும். தசன்ற திட்டத்தில் கடன் த ொகக உச்ச
ெரம்பு ரூ.35 ஆயிரம் இந் த் திட்டத்தின் கீழ் இது ரூ.1 லட்சமொகும்.
சமீபத்திய திட்டங்கள்
1. பிர மரின் யெகலெொய்ப்புத் திட்டம் (Pradhan Mantri Gramodaya Yojana-PMGY) :
இத்திட்டமொனது 2000-2001 நிதிநிகல அறிக்ககயின் யபொது அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது.இ ன் கீழ்
ரூ.5000 யகொடி பணம் ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டது.இத்திட்டம் சுகொ ொரம், அடிப்பகடக் கல்வி, குடிநீர்,
வீட்டுெசதி

மற்றும்

கிரொமப்புறங்களில்

சொகல

அகமத் ல்

ஆகியெற்றில்

கெனம்

தசலுத்தியது.யமலும் இத்திட்டத்தின் த ொடர்ச்சியொக கீழ்க்கண்ட திட்டங்கள் தசயல்படுத் ப்பட்டது.
2. பிர ொன மந்திரி கிரொம் ச க் யயொஜனொ (Pradhan Mantri Gramodaya Yojana-PMGSY):
டிசம்பர் 25, 2000ல் தகொண்டு ெரப்பட்டது. இ ன் யநொக்கம் அகனத்து கிரொமங்களுக்கும் சொகல
ெசதிகய ஏற்படுத்தி

ரு ல்.

3. பிர ொன மந்திரி கிரயமொ ய யயொஜனொ கிரொமக் குடிநீர்த் திட்டம்(Pradhan Mantri Gramo
Yogana Rural Drinking Water Project):
4. பிர ொன மந்திரி கிரயமொ ய யயொஜனொ கிரொமின் அெொஸ்(Pradhan Mantri Gramo Yojana
Gramin Awas):
இத்திட்டமொனது ஏப்ரல் 1, 2000 ெது ஆண்டு தகொண்டுெரப்பட்டது.இது கிரொமங்களியல
குடியிருப்புககள

யமம்படுத் வும்,

ெரப்பட்டது.இ ற்கு முன்பிருந்

வீட்டுெசதிககள

ஏற்படுத் வும்

யநொக்கமொக்க்

தகொண்டு

இந்திரொ வீட்டு ெசதித்திட்டத்தின் த ொடர்ச்சியொக இத்திட்டம்

தசயல்படுத் ப்பட்டு ெருகிறது.
5. தபொன்விழொ ஆண்டு ஊரக ன் யெகலெொய்ப்புத் திட்டம் (Swarna Jayanti Shahari Rozgar
Yojana-SJSRY):
நகர்புற சுயயெகலெொய்ப்கபயும், மற்றும் நகர்புற கூலி யெகல ஆகிய இவ்விரண்டும் சிறப்பு
திட்டங்களொகும்.1997 ம் ஆண்டு டிசம்பர் மொத்த்தில் நகர்புற ெறுகம ஒழிப்பு திட்டத்தின் கீழ்
தசயல்பட்டுெந்

முந்க ய திட்டங்ககள இத்திட்டமொனது மொற்றி அகமத்த்து.

6. கிரொம ஒருங்கிகணந்

ெளர்ச்சித் திட்டம் (Integrated Rural Development Programme

– IRDP):
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1976 – 77 ம் ஆண்டில் மத்திய அரசின் நிதிநிகல அறிக்ககயில் இத்திட்டம் மு ன்மு லொக
முன்தமொழியப்பட்டது.இத்திட்டம் கிரொம மக்களுக்கு உ வி தசய்யவும், தபொருளொ ொர ெளர்ச்சி
நலன்ககள, கிரொமப்புற பகுதிகள் தபற்று பயனகடெக யய யநொக்கமொக தகொண்டது.
7. ஸ்ெர்ணதஜயந்தி கிரொம் ஜெரொஜ்கொர் யயொஜனொ (Swarna jayanti Gram Swarozgar Yojana
–SGSY):
ஏப்ரல் 1, 1999ம் ய தி த ொடங்கப்பட்டது. கீழ்க்கண்ட திட்டங்களுக்கு பதிலொக இத்திட்டம்
தசயல்படுகிறது.கங்கொ கல்யொண் யயொஜனொ (Ganga Kalyan Yojana (GKY): - 1997 ம் ஆண்டு
துெக்கப்பட்டதுமில்லியன் தெல்ஸ் திட்டம் (Million Wells Scheme (MWS) : 1989 ம் ஆண்டு
துெக்கப்பட்டது.
8. சம்பூர்ணொ கிரொமின் யரொஜ்கர் யயொஜனொ (Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY):
இத்திட்டம் தசப்டம்பர் 2001 ம் ஆண்டு துெக்கப்பட்டது. இ ன் த ொடர்ச்சியொக 2005 ல் பொரத்
திர்மொண் யயொஜனொ திட்டம் கிரொம ெளர்ச்சிக்கொக த ொடங்கப்பட்டது.இ ன்படி, பொசனம், சொகல,
வீட்டுெசதி, குடிநீர் விநியயொகம், மின்சொர ெசதி மற்றும்

கெல் த ொடர்பு யமம்படுத்தி இத்திட்டம்

தசயல்படுத்திெருகிறது.
9. ஜெஹர் கிரொம் சம்ரிதி யயொஜனொ (Jawahar Gram Samridhi Yojana):
இத்திட்டம் ஏப்ரல் 1999 ம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது.
10. ய சிய சமூக நலிந்ய ொர் உ வித் திட்டம் (National Social Assistance Programme
(NSAP):
இத்திட்டம் ஆகஸ்ட் 15, 1995ம் ஆண்டு சமூக நலனுக்கொக அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது. இதில்
NOAPS – National Old Age Pension Scheme, NFBS – National Family Benefit
Scheme, NMBS – National Maternity Benefit Scheme யபொன்ற திட்டங்ககள உள்ளடக்கி
தகொண்டு ெரப்பட்டது.
11. சம்ஹரொ அெொஸ் திட்டம் (Samagra Awaas Yojana):
இது 1999 – 2000ல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட வீட்டு ெசதித் திட்டமொகும். Narional Food for work
Programme (NFWP) இது 2001 ல் த ொடங்கப்பட்டது. ெறட்சி மிகுந்

மொநிலங்களுக்கொக

யெகல ெொய்ப்புத்திட்டமொகும்.
12. அன்னபூர்ணொ திட்டம்:
இத்திட்டம் மூத்

குடிமக்களுக்கும், பொதுகொப்பொளர் இல்லொ

ெய ொனெர்களுக்கும் மொனிய

விகலயில்உணவு ொனியங்ககள யகொதுகம ரூ 2, அரிசி ரூ. 3 ரக்கூடிய திட்டமொகும்.இது ஏப்ரல்
1. 2000 மு ல் நகடமுகறப்படுத் ப்பட்டுள்ளது.
13. Krishi Shramik Samajik Suraksha Yojana :
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இத்திட்டமொனது ஜீகல 2001 ல் விெசொயக் கூலிகளுக்கொக தகொண்டுெரப்பட்டது.இதில்18 மு ல்
60

ெயது

ெகரயுள்ள

விெசொயக்

கூலிகள்

பயனகடயும்

ெககயில்

இத்திட்ட

நகடமுகறப்படுத் ப்பட்டுள்ளது.
14. Valmiki Ambedkar Awas Yojana (VAMBAY):
இது 2001 ல் த ொடங்கப்பட்டது. இது குடிகச மற்றும் பிளொட்பொரங்களில் ெொழும் மக்களுக்கு வீடு
மற்றும் கழிப்பிடம் கட்டித்

ருெ ற்கொக தகொண்டு ெரப்பட்டது.

15. Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNRUM):
இது 2005-2006ல் ஏழொண்டு திட்டமொக தகொண்டு ெரப்பட்டது. இ ன் யநொக்கம் நகர்புற
ஏகழகளுக்கொன வீட்டுெசதி மற்றும்

ங்குமிடத்க

ஏற்படுத்துெ ொகும்.

16. National Rural Employment Guaranty (NREG):
இது 2005 ல் தகொண்டுெரப்பட்ட திட்டமொகும். NREG Act, பொரொளுமன்ற சட்டத்தில் தகொண்டு
ெரப்பட்டது. இது பிப்ரெரி 2, 2006 மு ல் அமுல்படுத் ப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் SGRY
மற்றும் NFFWP இகணக்கப்பட்டுள்ளது.
பகெதி குழு
இந்திய அரசு யெகலெொய்ப்பின்கம பிரச்சகனக்கு உரிய தீர்வுககள பரிந்துகர தசய்யுமொறு பகெதி
என்பெரது

கலகமயில் குழு அகமத் து.

பிலிப்ஸ் ெகளவு
பணவீக்க விகி ம் மற்றும் யெகலெொய்ப்பின்கம விகி ம் இந்

இரண்டிற்குமொன த ொடர்கப

விளக்கப்படம் மூலமொக விளக்கும் யபொது ெகளவு ய ொன்றும் எனயெ இ கன பிலிப்ஸ் ெகளவு
என அகழக்கியறொம்.
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