
IYACHAMY ACADEMY 
Institution For Competitive Exam



STARTS FROM
29TH MAY

TOTAL TESTS – 30
18 Subjective Test | 7 Full Syllabus Test | 5 Language Test 

 

GROUP 2/2A MAINS  
PROGRAM 2022 

CHENNAI TENKASI TIRUNELVELI
9952521550 9840281550

ONLINE/ REGULAR/ POSTAL

Understanding Of 
Mains Exam 

Selection Of Writing 
Language Role Of Pen 

Skill Development 
On Writing 

Time / Space
Management 

Understanding Of 
Syllabus 



A SCIENTIFICALLY DESIGNED PROGRAM, 
LEADING YOU TO 360 DEGREE 
COVERAGE OF SYLLABUS

Focus on Fundamental understanding of each subject
Each subject is broken down into  mains tests are scheduled in a 
scientific way for maximum retention.

Most Relevant and Best Quality Questions as per TNPSC standards
Test Series will consist of Most Probable Questions from exam 
point of view. Our team is working 24"7 to ensure that most 
targeted questions.form the part of our Test Series.

Most Comprehensive and concise material
Get the best study material in English and Tamil for static and 
current affairs from the Best Content Team.

Marks Booster Session
Discussions to follow every test, on how to tackle each question 
and score more marks

Model Answer perfection
At Iyachamy Academy, we try to ensure that model answers 
provided by us are to thepoint and relevant, We will give the model 
answer asifithas to be replicated in the final exam.

Support
Team Iyachamy Academy will be available to support you in 
improving your answers and get them better!

Evaluation and Feedback
Comprehensive evaluation and customized feedback are part of 
this,Test series. We will ensure that feedback helps you to 
improve better inevery subsequent Test.

CHENNAI 9952521550
TENKASI 9786947055NO.172,THIRUGNANASAMBANDAR ST, ANNACHI KADAI,

TIRUVALLEESWARAR NAGAR,
ANNA NAGAR WEST, CHENNAI - 600040     

KRISHNA BAKERY UPSTAIRS , SWAMY SANNATHI STREET 

TIRUNELVELI 9952521550
VOC GROUND OPPOSITE, PALAYAMKOTTAI
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PROGRAM SCHEDULE FOR – GROUP 2 | 2A MAINS EXAM 

 
ADMISSION STARTS ON  

 
MAY 22 2022 

CLASSES STARTS 
|ONLINE | REGULAR IN 
CHENNAI 

 
MAY 29TH , 2022  

 
TEST SERIES START  ON  

 
JUNE 7, 2022 

 
TIRUNELVELI  

 
JUNE 4TH , 2022 

 
TENKASI  

 
JUNE 5TH  2022  
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GROUP 2|2A MAINS 2022 FEES STRUCTURE  

(Before the Publication of Prelims Results)  

CATEGORY  For the Students of 

IYACHAMY Academy ( 

Current + old Students + 

class and test Batch) 

Those who 

joins only for 

Mains   

Direct Class in Chennai , 

Tirunelveli , Tenkasi  

30,000 35,000 

Test Series ( Regular )  25,000 30,000 

Online Class  25,000 28,000 

Postal Test Series  20,000 25,000  

Qualifying Paper & 

Current Affairs alone  

5,000 10,000 

(Note – 50 % will be discounted for special category, Destitute widow, Transgender, Physically 

Challenged but the candidates needs to produce necessary documents)   

The fee included for answer booklets, courier charges, coaching, Materials, Test 

series, qualifying paper Materials) 

 

GROUP2|2A MAINS PROGRAM | SCHEDULE 

MAINS IS THE MAIN BATTLE AND YOUR ANSWER WRITING IS YOUR WEAPON 

முதன்மைத் ததர்வு எனும் த ோர்க்களத்தில் உங்கள் விமைகதள ஆயுதங்கள் 

In limited time you have to collate your thoughts and then write the answer in a 

structured form. This can’t be left for the examination hall, so the question arises 

how to hone your writing skills in next 4 months?  

குறிப்பிட்ட நேரத்தில், உங்கள் எண்ணங்களைத் த ொகுத்து, பின்னர் கட்டளைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் 

பதிளை எழு  நவண்டும். இள  பழகொைல் ந ர்வளைக்கு தெல்ை இயைொது, எனநவ அடுத்  4 

ைொ ங்களில் உங்கள் எழுத்துத் திைளன எவ்வொறு நைம்படுத்துவது என்ை நகள்வி எழுகிைது. 

Simple answer is writing time bound tests, along with expert feedback and 

mentorship. This is where our test series come into picture.  

எளிய பதில், நிபுணர் கருத்து ைற்றும் வழிகொட்டு லுடன்  குறிப்பிட்ட நேர வரம்புக்குள் ந ர்வுகளை 

எழுதுவது. இங்கு ொன் எங்கள் ந ர்வுத் த ொடர் முன்னிற்கிைது. 
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IMPORTANCE OF ANSWER WRITING 

விடையெழுதுவதின் முக்கிெத்துவம் 

 Answer writing acclimatizes you exam conditions, makes sure you are not   

overwhelmed with the limited time you have.  

பதில் எழுதுவது உங்கள் ந ர்தவழுதும் நிளைளைகளைப் பழக்கப்படுத்துகிைது, உங்களுக்கு 

இருக்கும் வளரயறுக்கப்பட்ட நேரத்தில் நீங்கள் அதிகைொக இருக்கவில்ளை என்பள  

உறுதிப்படுத்துகிைது. 

 It helps you to internalize the sea of information you have read. Enables    you to 

structure the information and flow of thoughts in an orderly manner. 

நீங்கள் கடைைவு வொசித்   கவல்களை உள்வொங்கி  கவல் ைற்றும் எண்ணங்களின் ஓட்டத்ள  

ஒழுங்கொன முளையில் விளடளயக் கட்டளைக்க உங்களை அனுைதிக்கிைது 

 Repeated writing practice and standardized review helps in realizing not   only 

your mistakes but also identifying your strength areas. 

திரும்பத் திரும்ப எழுதும் பயிற்சி ைற்றும்  ரப்படுத் ப்பட்ட ைதிப்பொய்வு உங்கள்  வறுகளை 

உணர்ந்துதகொள்வ ற்கு ைட்டுைல்ைொைல் உங்கள் வலிளைப் பகுதிகளை அளடயொைம் கொணவும் 

உ வுகிைது. 

 Regular practice in examination conditions helps in creating a mental map in 

your mind regarding various topics and help you lessen the time for writing. 

 ந ர்வு நிளைகளில் வழக்கைொன பயிற்சியொனது பல்நவறு  ளைப்புகளில் உங்கள் ைனதில் ஒரு 

ைன வளரபடத்ள  உருவொக்க உ வுகிைது ைற்றும் எழுதுவ ற்கொன நேரத்ள  குளைக்க 

உ வுகிைது. 

 

 

To enrol: https://rzp.io/l/BGsMmz5coZ  

WHY OPT IYACHAMY ACADEMY | ஏன் ஐயொச்ெொமி அகொதடமிளயத் ந ர்ந்த டுக்க 

நவண்டும். 

 

 

 

 

 

2018 குருப் 2 ந ர்வில் எங்களிடம் படித்  155 நபரில் 30 நபருக்கும் நைல் நேர்கொணல் 

பணியிடங்களில் இருக்கிைொர்கள். ைொனிை அைவில் 21 வது இடம் தபற்று 

ெொர்பதிவொைரகவும், 59 வது இடம் பிடித்  ேபர் பின்னர் குருப் 1 ந ர்வில் தவற்று தபற்று 

துளன ஆட்சியரொக பயிற்சியில் உள்ைனர்.  

 மிழக நிர்வொகம் ைற்றும் ெமூக பிரச்ெளனகளுக்கு 2016 ஆம் ஆண்டிநை புத் கம்  

ஐயொச்ெொமி முருகனொல் தவளியிடப்பட்டிருக்கிைது  

 

ADMISSION IS LIMITED ONLY 50 MEMBERS FOR MAINS 

https://rzp.io/l/BGsMmz5coZ
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 We have made a well-spaced programme with enough time to prepare and   revise 

before you actually write tests and also enough time after the test to analyse your 

performance.  

நீங்கள் உண்ளையில் ந ர்வுகளை எழுதுவ ற்கு முன்  யொர் தெய்து திருத்துவ ற்கு நபொதுைொன 

நேரத்ள யும், நெொ ளனக்குப் பிைகு உங்கள் தெயல்திைளன பகுப்பொய்வு தெய்ய நபொதுைொன 

நேரத்ள யும் தகொண்ட ஒரு ேல்ை இளடதவளி தகொண்ட திட்டத்ள  ேொங்கள் 

உருவொக்கியுள்நைொம். 

 Workbook model to cover the Syllabus Comprehensively  

பொடத்திட்டத்ள  முழுளையொக உள்வொங்க ந ர்வுப்பயிற்சி புத் க முளை  

 The only academy which provides worthy Current Affairs in Tamil & English for 

Descriptive and Objective Examination   

விவரித்து எழுது ல் ைற்றும் தகொள்குறிவளகத் ந ர்வுகளுக்கு  ரைொன ேடப்பு நிகழ்வுகளை 

 மிழ் ைற்றும் ஆங்கிைத்தில் வழங்கும் ஒநர நிறுவனம்  

 Updated Material in Tamil & English  

 மிழ் ைற்றும் ஆங்கிைத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட பொடக்குறிப்புகள்  

 Personalised Mentorship by Chief Mentor Iyachamy Murugan  

 ளைளை ஆநைொெகர் ஐயொச்ெொமி முருகனின்  னிப்பட்ட வழிகொட்டு ல் 

 Same Importance will be given for Tamil Qualifying paper  

 மிழ்  குதித் ந ர்வுக்கும் ெைைொன முக்கியத்துவம் 

 Tests will be evaluated by team headed by Iyachamy Murugan who have through 

knowledge about the demand of TNPSC in an answer. 

ஐயொச்ெொமி முருகன்  ளைளையிைொன குழு, TNPSC யின் ந ளவக்நகற்ைவொறு 

விளடயளித்திருக்கின்றீர்கைொ என்பள  ைதிப்பீடு தெய்யும்  

 Test discussion will focus on structuring of answer rather than just information 

overload  

ந ர்வுக்கொன விவொ ம் தவறும்  கவல் சுளைக்கு பதிைொக பதிளை கட்டளைப்பதில் கவனம் 

தெலுத்தும் 

 Detailed test solutions will be provided right after the test  

ந ர்வுக்குப் பின்னர் விைக்கைொன் விளடகள் வழங்கப்படும்  

DIFFERENCE BETWEEN CLASSROOM | ONLINE 

Direct  Online  

Have to come the classroom for 

Class  

Classes will be provided live and 

Recorded  

Workbook Workbook  

Material in Hardcopy  Material in Hardcopy 
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One to on evaluation  Feedback through phone | Video  

 

WHAT IS OUR MENTORSHIP MODEL ALL ABOUT?  

எங்களின் வழிகொட்டி ைொதிரி என்ன? 

Often aspirants ask: How to improve your answers? Is the structure they are writing 

is ok? What worked for rank holders? For all these questions, one stop solution is 

our mentorship model integrated with test series. 

அடிக்கடி ந ர்வர்கள் நகட்பது? எப்படி எங்களுளடய விளடகளில் முன்நனற்ைம் கொண்பது? 

ேொங்கள் எழுதும் விளடக்கட்டளைப்பு நபொதுைொ?  ரவரிளெப் பட்டியலில் மு லிடம் 

தபற்ைவர்களுக்கு எது வழி வகுத்த்து? இளவ அளனத்திற்கும் ஒநர விளட எங்களின் 

ஒருங்களைப்பட்ட ந ர்வுத் த ொடர்கள்  ொன். 

Frequently Asked Question | அடிக்கடி நகட்கப்படும் நகள்விகள்  

1. Now am Joining online after preliminary exam may I shift to Offline program?  

மு ல் நிளைத் ந ர்வுக்குப் பிைகு ஆன்ளைனில் இளணகிநைன் ேொன் நேரடி வகுப்பிற்கு 

ைொைைொைொ? 

ஆன்ளைன் கட்டணம் தெலுத்திய பின் மீ ம் உள்ை நேரடி வகுப்பிற்கொன த ொளகளயச் 

தெலுத்திக் ைொறிக்தகொள்ைைொம்  

2. I Am a Working person can I Watch the online classes later?  

ேொன் நவளை தெய்பவர்  நேரடி வகுப்பிளன பொர்க்கவில்ளை என்ைொல் பின்னர் 

பொர்த்துக்தகொள்ைைொைொ?  

ஆன்ளைன் வகுப்பில் நெரபவர்கள் - ளைவ் ைற்றும் பதிவு தெய்யப்பட்ட வீடிநயொளவக் கொன 

அனுைதிக்கப்படுவர். எப்நபொது நவண்டுைொனொலும் பொர்த்துக் தகொள்ைைொம். 

3. How you will send Material?  

பொடக்குறிப்புகள் எவ்வொறு அனுப்புவீர்கள்  

கூரியர் நெளவ மூைம் அனுப்பப்படும்.  னியொன கட்டணம் ஏதும் வொங்கப்பட ைொட்டொது 

4. How the Paper will be evaluated for online | Postal Students?  

ஆன்ளைன் ைற்றும் அஞ்ெல் வழி ைொணவர்களுக்கு விளடத் ொள் எவ்வொறு ைதிப்பீடு 

தெய்யப்படும் 

நீங்கள் விளடகளை எழுதியபின்பு அஞ்ெல் அல்ைது தைொளபல் தெயலி மூைம் பிடிஎப் நகொப்பொக 

ைொற்றி அனுப்பினொல் விளடகள் திருத் ப்பட்டு த ொளைநபசி மூைம் உங்கள் விளடத் ொள் 

பற்றிய ைதிப்பீடு  

5. Will you Provide Materials in Tamil  

பொடக்குறிப்புகள்  மிழில் வழங்கப்படுைொ?  
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நீங்கள் எந்  தைொழிளய த ரிவு தெய்கின்றீர்கநைொ அந்  தைொழியில் பொடக்குறிப்புகள் 

வழங்கப்படும்  

6. Will you Provide Current Affairs Material?  

ேடப்பு நிகழ்வு பொடக்குறிப்புகள் வழங்கப்படுைொ?  

ந ர்வுக்கு முன்னர் த ொகுத்து  மிழ் ைற்றும் ஆங்கிைத்தில் வழங்கப்படும். 

Program Schedule 

Subjective Test  22 

Language Test  5 

Revision Test  6 

Model Test 2  2  

Total Test  35  

 

Our Group 2 Sample Classes 

Paper Presentation: https://youtu.be/ZopFORzQ7JQ  

Answer key Discussion: https://youtu.be/BU2tlOfqFOQ  

Mains Chemistry Class: https://youtu.be/X7_ggd_BWzE  

Our Sample notes on Current affairs 

https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/02/GROUP-1-MAINS-FINAL-

CA-ENGLISH.pdf  

https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/02/GROUP-1-MAINS-FINAL-

CA-TAMIL.pdf  

 

2018 Group II Mock Interview Videos 

https://youtu.be/Ltc_BGCmpS8  

https://youtu.be/TNUQ4BMVrG4  

https://youtu.be/alC-U38infM  

https://youtu.be/5brIkHes8ZM  

https://youtu.be/Bsg-wrL8Ce4  

https://youtu.be/8M2q0RiXzTg  

https://youtu.be/ZopFORzQ7JQ
https://youtu.be/BU2tlOfqFOQ
https://youtu.be/X7_ggd_BWzE
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/02/GROUP-1-MAINS-FINAL-CA-ENGLISH.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/02/GROUP-1-MAINS-FINAL-CA-ENGLISH.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/02/GROUP-1-MAINS-FINAL-CA-TAMIL.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/02/GROUP-1-MAINS-FINAL-CA-TAMIL.pdf
https://youtu.be/Ltc_BGCmpS8
https://youtu.be/TNUQ4BMVrG4
https://youtu.be/alC-U38infM
https://youtu.be/5brIkHes8ZM
https://youtu.be/Bsg-wrL8Ce4
https://youtu.be/8M2q0RiXzTg
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Population Explosion  

மக்கள் த ொகக தெடிப்பு  

 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 கட்டுப்படுத்  அரசின் நடெடிக்கககள்  

 Population policy & Initiatives  

 மக்கள் த ொகக தகொள்கக மற்றும் பிற முன்தனடுப்புக்கள் 
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 Basic Terms about IMR,MMR etc. 

 சிசு இறப்பு விகி ம்,  ொய்மொர் இறப்பு விகி ம் யபொன்ற அடிப்பகட 

ப ங்கள் 

 Recent current affairs one child policy  

 சமீபத்திய  ஒர் குழந்க க் தகொள்கக  

 Migrations in India  

 இந்தியொவில் இடப்தபயர்வு  

 Government Campaigns  

 அரசின் பிரச்சொரங்கள்  

 

சமூக ப ொருளொதொரப் 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.  

" எந்  ஒரு சூழல் சமூகத்தில் அதிகளவு பொர்கெயொளர்களின் கெனத்க  ஈர்த்து, அெர்களிடம் முகறயிடச் 

தசய்து, சரி தசய்யத்  க்க தசயல்பொட்டின் மூலம் தீர்வு கொண அகழக்கிறய ொ அதுயெ சமூகப் பிரச்சகன" 

என யகஸ் (Case, 1976:310) ெகரயறுக்கிறொர்.  
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ஹொர்டன் மற்றும் தலஸ்லி (Horton and Leslie, 1970:4) ஆகியயொர் "எந்  ஒரு சூழ்நிகல 

தபொதுமக்ககள பொதித்து, விரும்பத் கொ  விகளவுககள ஏற்படுத்துகிறது என்பக  உணர்ந்து, ஒன்று யசர்ந்து 

இகணந்  சமூக தசயலின் மூலம் அ ன் தீர்வுக்கு ஏ ொெது தசய்ய முடியும் என்ற உணர்வு ஏற்படுெக  

சமூகப் பிரச்சகனயின் ெடிெமொகக் கொண்கின்றனர். யமலும் அெர்கள் "ஒரு சமூகப் பிரச்சகனக்கு  னி நபயரொ 

அல்லது சில நபர்கயளொ தீர்வு கொண முடியொது; அகனத்து பிரச்சகனகளுக்கும் அகமப்பு சொர்ந்  ககயொளும் 

முகறயினொல் மட்டுயம தீர்வு கொணமுடியும். அ ொெது தபொதுமக்களின் 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) "சமூகப் பிரச்சகன மனி  உறவுமுகறகளில் 

ஏற்படும் பிரச்சகனயொகவும், அது சமூகத்க  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  ெகரயில் ஒரு சமூகப் பிரச்சகனயொக கரு ப்படவில்கல. 

ரொஜொரொம் யமொகன்ரொய் இந்  ெ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, 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  ங்களுக்கு விருப்பமில்லொ  ொக, மனதுக்கு ஒவ்ெொ  ொகக் கருதுெய  சமூகப் 

பிரச்சகன. அக  அகடயொளம் கண்டு ஈடுதசய்ய சீர்படுத்தும் முகறயிலொன யகொட்பொடுகள், தசயல் திட்டங்கள் 
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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 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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எந்  ஒரு நிகலகம மக்களுகடய ெொழ்க்ககயில் பண்பு நலத்க  அல்லது மக்கள் தபரிதும் யபணிப் 

யபொற்றுகிற விழுமியங்ககளப் பொதிக்கிறய ொ அந்  விகளவுகயள "தீங்கொன விகளவுகள் " 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 உண்டொென.  

 தீர்க்க யெண்டிய பிரச்சகனகள் : பிரச்சகனகளினொல் ஏற்படும் விகளவுகளில் 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  ொன் தபொறுப்பொளி எனவும், சமூகத்தின் 

குகறபொடுகள் கொரணமொகயெ  னிமனி ர்கள் சமூக தநறிமுகறககளயும் விழுமியங்ககளயும்  

மீறுகிறொர்கள் எனவும், ஆகயெ  னிமனி ர்கள் சமூக தநறி முகறககளயும், விழுமியங்ககளயும் மீறுெ ற்கு 

சமூக அகமப்யப கொரணம் 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  அடிப்பகடயியலயய அது தநறிமுகற மீறிய தசயலொகிறது; சமூகப் பிரச்சகனயொக அகமகிறது. 

இவ்ெொறொக, சமூகத்தில் யொர் ெலுவுள்ளெர்களொக , ஆதிக்கமிக்கெர்களொக இருக்கிறொர்கயளொ அெர்கள்  ொன் 

ஒரு தசயகல, தநறிமுகறயற்ற தசயல் 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 
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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  தசயல்களொன குற்றச் தசயல்கள், 

ென்முகற, பயங்கரெொ  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 அதிகரிக்கும் 

யபொது அப்பிரச்சகனக்கொன தீர்வுகளும் விெொதிக்கப்படுகின்றன. இந்  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.  

(ii) பிரச்சகனகய நியொயப்படுத்து ல்.  

(iii) தசயல ொரத்திரட்டு.  

(iv) தசயல்முகறத்திட்டத்க  உருெொக்கு ல்.  

(v) திட்டத்க  அமல்படுத்து ல்.  

ஒரு சமூகப்பிரச்சகனயின் ெளர்ச்சியில் நொன்கு நிகலகள் கொணப்படுகின்றன என மொல்கம் ஸ்தபக்டர் மற்றும் 

ஜொன் கிட்ஸ்யூஸ் (Malcolm Spector and John Kitsuse, 1997:141-50) கூறுகின்றனர்.  
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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  உருெொக்குபெர்கள் மற்றும் 

அதிகொரத்தில் உள்யளொரின் கெனமும் இப்பிரச்சகனயின்பொல் ஈர்க்கப்படுகிறது. இக தயொட்டியய 

இப்பிரச்சகனக்கொன தீர்கெ ெடிெகமப்பதும்,  ொக்கத்க  மொற்றி அகமப்பதும், இக  முன்னிறுத்திப் 

யபொரொட்டமொக அல்லது இணக்கமொக மொறுமொ, 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 குறித்துச் சரளமொகப் யபசக்கூடியெர்களொகவும், இப்பிரச்சகனயுடன் 

இகணந் ெர்களொகவும், அ ற்கொன தீர்கெ உருெொக்குபெர்களொகவும் அங்கீகரிக்கப்படுகிறொர்கள்.  

இயக்கங்களின் மறு உருெொக்கம்  

அதிகொரப் தபொறுப்பில் உள்யளொரின் குகறபொடொன தசயல்திட்டங்கள் மற்றும் ஆர்ெமின்கம கொரணமொக 

பிரச்சகனக்கொக யபொரொடுபெர்கள், ஒரு இயக்கத்க  உருெொக்கித் தீர்வு கொண ஆட்சியொளர்ககள 

ெற்புறுத்துெது. இக்கருத்தின்படி, அடிப்பகடயில் சமூகப் பிரச்சகன அரசியல் சொர்ந்  ொகவும், அ ன் 

எதிர்விகனகள் குறிப்பிட்ட வி த்தில் ெடிெகமக்கப்பட்ட ொகவும், மறு உருெொக்கம் தபற்ற ொகவும் 

விளங்குகிறது.  

 னிமனி ன் மற்றும் சமூகத்தின் மீ ொன  ொக்கம்  

ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில்  னிமனி  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  

முடியும்.  

ஒரு சமூகப் பிரச்சகன ஒரு  னித்  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 
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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 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  ளம் அகமத்துத் 

 ருகின்றன.  

3. சமூகப் 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:  
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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 ெொய்ந்  நவீன இயந்திரங்கள் பயன்படுத் ப்படுெ ொல் த ொழில் உற்பத்தியிலும், உறவுகளிலும் 

மொற்றங்கள் ஏற்பட்டு அெற்கறயய 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 சிக்கல்ககளயும் சரியொகப் புரிந்து தகொள்ள முடிெ ொல் மனி னிடமும், சமூகத்திடமும்  ொக்கத்க  

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. 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 
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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  சமூகத்க யயொ அல்லது சமூகத்தின் ஒரு பிரிவினகரயயொ பொதிக்கிறது. 

எடுத்துக்கொட்டொக, மதுவிற்கு அடிகம, யபொக ப் பழக்கம், ஊழல், எய்ட்ஸ், குழந்க ககளத்  ெறொகப் 

பயன்படுத்து ல், தீவிரெொ ம், ஏழ்கம, யெகலயின்கம மற்றும் குற்றம் ஆகியகெ  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  ொக்கம் ஆகியெற்கற ஆய்வுக்கு உட்படுத்துகிறது. இந்  ஆய்வு முகறயில் மு ல் 

நிகலத்  ரவுகளுடன், இரண்டொம் நிகலத்  ரவுகளும் பயன்படுத் ப்படுகின்றன. சமூகப் பிரச்சகனகளுக்கொன 

கொரணங்ககள ஆரொய்ந்து அப்பிரச்சகனகளுக்கு தபொதுத்தீர்கெ உருெொக்க இந்  ஆய்வு முகற உ வுகிறது.  

சமூகச் சுற்றொய்வு முகற  

இம்முகறயில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி மக்களிடமிருந்து அல்லது மொதிரிகளொகத் த ரிவு 

தசய்யப்பட்டெர்களிடமிருந்து முகறப்படுத் ப்பட்ட யகள்விகள் மூலம்  ரவுகள் 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 முகற, ஏமொற்றங்கள், 

தெறுப்புகள் யபொன்றகெ சமூகப் பிரச்சகனகளுடன் யநரிகடயொகயெொ அல்லது எதிர்மகறயொகயெொ 

இகணந்திருப்பக  தெளிக்தகொணர இம்முகற உ வுகிறது. பல்யெறு கொரணிகள் பல்யெறு பிரச்சகனகளுடன் 
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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    

மில்லியன் உயர்ந்து விட்டது. இந்தியொ உலக நிலப்பரப்பில் 24 ச வீ  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 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. 
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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 : 

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 
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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  LO இருக்கும். குழந்க  திருமணங்கள் , 

சமு ொய பழக்க ெழக்கங்கள் , ம  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 

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' 
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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 

நகரங்களில் மக்கள் அடர்த்தி, குடிகசகளின் தபருக்கம், யெகலயில்லொத் திண்டொட்டம், பொதுகொக்கப்பட்ட 

குடிநீர், யபொக்குெரத்து, ெ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. 

மக்கள் த ொகக ெளர்ச்சியும் ய சீய ெருமொனமும்: 

திட்டக் கொலத்தில் ய சீய ெருமொனம் சரொசரியொக ஆண்டு ஒன்றுக்கு 6 ச விகி ம் அதிகரித் து. ஆனொல் 

சரொசரி  னிமனி ர் ெருமொனம் ஆண்டு ஒன்றுக்கு 15 ச விகி ம்  ொன் அதிகரித் து. எனயெ அதிகரித்  

சரொசரி ெருமொனம் மிகவும் அதிகமொன மக்களிகடயய பகிர்ந் ளிக்கப்பட்டுவிட்டது.  னிமனி ர் ெருமொனத்க  

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 
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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 ெளரும்தபொழுது யெகலயொட்கள் எண்ணிக்கக அதிகரிக்கிறது. இ னொல் யெகலயின்கம 

பிரச்சகன ய ொன்றியிருக்கிறது. 1980-ல் 207 மில்லியன் 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. 

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  யெண்டுதமன்றொல், ஒவ்தெொரு மூன்று மொ மும் 259 

தமகொெொட்டு மின்சக்தி நிகலயத்க  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 
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3. திருமணம் தசய்யும் ெயக  அதிகரித் ல்  

4. சிசு இறப்பு விகி த்க  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 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 கிட்டவில்கல. 

எனயெ 1963ம் ஆண்டு இத்திட்டம் 'விரிெொக்க அணுகுமுகறக்கு" மொற்றப்பட்டது. இ ன்மூலம் 

பிறப்கபக்கட்டுப்படுத்தும் 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  ொய் யசய் நலம் மற்றும் சத்துணவுத் திட்டங்கள் 

ஆகியெற்யறொடு ஒருங்கிகணந்து 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 மனி ெள யமம்பொடு  முக்கியத்துெம் தபற்றது. 

ய சிய மக்கள் த ொககக் தகொள்கக  ெகரயறுக்கப்பட்டு அதிக சமூக முன் யனற்றம் முக்கியத்துெம் தபற்றது. 
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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.  

மக்கள் த ொககப் தபருக்கத்க க்  குகறக்கும்  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 முகறயொக நகடமுகறப்படுத்து ல். இ கன மீறுயெொருக்கு கடுகமயொன  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 3 குழந்க களுக்கு யமல் கருத் கட தசய்யெொர்களுக்கு 

 லொ 100, 70 என  ெழங்க ெலியுறுத்தியது 

4. அரசொங்கம் 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 
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ய சிய ெளர்ச்சிக் குழு மக்கள் த ொகக த ொடர்பொக ஒரு குழுகெ கருனொகரன்  கலகமயில் அகமத் து.  

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 

ய சிய  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  இறப்பு விகி ம் 1000க்கு 42 ஆக 

குகறக்கப்பட யெண்டும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டது. இக்குறியகொள்ககள ஊரொட்சிகளும் நகரொட்சிகளும் 

தசயற்படுத்  யெண்டும். அரசு அல்லொ  நிறுெனங்களும்  னியொர் துகறயும் இவ்வி த்தில் அரயசொடு 

ஒத்துகழக்க யெண்டும். இந்திய மருத்துெமும் யஹொமியயொபதி மருத்துெமும் ககயொளப்பட யெண்டும். 

தபண்களுக்கு யெகலெொய்ப்பு அளிக்கப்பட்டு அெர்கள்  ற்சொர்பு உகடயெரொக ஆக்கப்பட யெண்டும்.  

குடும்பநலத் திட்டத்க  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  குகறப்பது.  

 ஒரு லட்சம் பிரசெங்களுக்கு 100 என்ற விகி த்தில்  ொ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  உறுதி தசய்ெது  

 இனவிருத்தி, கருத் கட த ொடர்பொன  கெல்களும், ஆயலொசகனகளும் அகனெருக்கும் கிகடக்கச் 

தசய்ெது 
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ய சிய மக்கள் த ொகக ஆகணயம்  

ய சிய மக்கள் த ொகக ஆகனயம் பிர மகர  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  100 ஆக குகறத் ல்  

 கருத் ரிப்பு விகி த்க  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  உற்பத்தி, ெருமொனம் யபொன்றெற்கறப் தபறுகின்றய ொ 

அதுயெ அந்  நொட்டுக்குகந்  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 நொட்டின் குடித்த ொககக் தகொள்ளளவு எனவும் 
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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  ன் ெொழ்னொளில் எத் கன குழந்க ககள 

கருத் ரிக்கிறொர் என்பக  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 Unemployment and under 

Employment   

 யெகலெொய்ப்பின்கம மற்றும் குகற 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  

 policies and Programmes to Reduce 

Unemployment in India 
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 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 நிகலகய யெகலெொய்ப்பின்கமயுடன் 

தபொருத்து ல்  

 

யெகலெொய்ப்பின்கம 

யெகலயில்லொப் பிரச்சகன நம் நொட்கட மிகவும் தகொடிய நிகலயில் பொதித்துக் தகொண்டிருக்கிறது எழுப ொம் 

ஆண்டுகளில் மிகவும் அதிகமொகத்  ொக்கியது. நம் நொட்டில் பலர் யெகலயில்லொமல்  விக்கின்றனர். பலர் 

குகறந்  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 பிரச்சகனயின்  ன்கமக்கும், ெளர்ச்சியகடந்  

நொடுகளிலுள்ள  ன்கமக்கும் தபருத்  யெற்றுகம உண்டு ெளர்ச்சியகடந்  நொடுகளில் அது 

 ற்கொலிகமொனது. தகயின்ஸ் என்பெர் ெளர்ச்சி யகடந்  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  யொரொக இருந்தும் யெகல 

கிகடக்கொ  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 தபொருளொ ொர விகளவுகள் உருெொகின்றன. யெகலயின்கமச் சிக்கலொல் 

நமது நொட்டின் மக்களொட்சி தகொள்ககயும் பொதிக்கப்படுகிறது. அ னொல் மனி  சக்தி வீணொகிறது. ய சிய 

ெருமொனம் குகறகிறது ஏழ்கமக்கு வித்திடுகிறது. 

யெகலயில்லொகமயின் அளவும் நிகலயும் 
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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.  ற்யபொதும் கூட யெகலயற்யறொரின் சரியொன எண்ணிக்கககயக் கணிப்பது 

கடினமொக உள்ளது. இ ற்கொன கொரணம் என்ன? யெகலயற்யறொரில் தபரும்பொலொயனொர் அறியொகமயின் 

கொரணமொகவும், 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, 

ஆந்திரப் பிரய சம், ஆகிய மொநிலங்களில் உள்ளனர் எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. ய சிய மொதிரி ஆய்ெ 

நிறுெனத்தின் கணிப்பின்படி நகர்ப்புற யெகலயற்யறொரின் எண்ணிக்கக மிகவும் அதிகமொக உள்ளது. 

யெகலயின்கமக்கொன கொரணங்கள்  

பருெகொல அடிப்பகடயிலொன யெளொண்கம 

இந்தியொவில் பலர் விெசொயத்க  நம்பியுள்ளனர். விெசொயம் பின் ங்கியுள்ளது. இந்தியொவில் விெசொயத்தில் 

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 அதிகமொன மக்கள் 

யெகலயில்லொமல்  விக்கின்றனர் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நிதி தநருக்கடி நிகல கொரணமொக அரசும் 

ெளர்ந்து ெரும் மக்கள் த ொககக்குப் யபொதிய அளவில் புதிய யெகலககள உருெொக்க முடியொ  நிகலயில் 

உள்ளது. இ ன் விகளெொக நொட்டில் சமு ொயப் தபொருளொ ொரப் பிரச்சகனகள்  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 
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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 

குகறவும் யெளொண்கமயின் உற்பத்தித் திறகனக் குகறக்கின்றன. இ னொல்,  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 

இந்தியொவில் அயநக பல்ககலக் கழகங்கள் தசயல்பட்டு ெருகின்றன. கட்டுப்பொடற்ற கல்விமுகறக் 

தகொள்ககயின் கொரணமொக பல்ககலக் கழகங்கள் 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) 
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யெகலயின்கமக்கொன கொரணங்களின் அடிப்பகடயில் யெகலயின்கமகய பின்ெருமொறு ெககப்படுத் லொம் : 

பருெகொல யெகலயின்கம (Seasonal Unemployment) : 

குறிப்பிட்ட த ொழில்களில் இயற்ககயின் பருெ மொற்றங்களொல் ஏற்படும் யெகலயின்கம பருெகொல 

யெகலயின்கம எனப்படும்  ட்பதெட்ப நிகல மொற்றங்கள், நுகர்ச்சி மற்றும் நொகரீக மொற்றங்கள், த ொழிலின் 

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. பிற 

கொலங்களில் அெர்கள் யெகலயில்லொமல் இருக்கின்றனர். கட்டிடம் கட்டு லிலும் 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 கொரணமொக  ற்கொலிகமொக த ொழிலொளர்கள் யெகலயின்கம 

நிகலயில் இருப்பக  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 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 மொற்றங்கள் ஏற்படும்யபொது ய ொன்றும் யெகலயின்கமகய அகமப்புமுகற 

யெகலயின்கம என்கியறொம். யெகல ெொய்ப்கபப் 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. 
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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. 

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  நபர்ககள  ன் விருப்ப யெகலயின்கமயில் உள்ளெர்கள் எனலொம்  ன் விருப்ப 

யெகலயின்கமயில் பின்ெருபெர்கள் அடங்குெர் 

 ன்விருப்பமற்ற யெகலயின்கம (Involuntary Unemployment): 

ஒருெர் இருக்கின்ற யெகலச் சூழ்நிகலயிலும், கிகடக்கின்ற கூலி விகி த்திலும் யெகல தசய்ய விரும்பியும் 

முயன்றும் யெகல கிகடக்கொ  நிகலயய  ன்விருப்பமற்ற யெகலயின்கம எனப்படும். இது  ொன் 

உண்கமயொன  யெகலயின்கமயொகும். 

சமு ொய யெகலயின்கம (Social Unemployment): 
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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, பிற்படுத் ப்பட்யடொர் ஊரகக் ககவிகனஞர்கள்.  

யநொக்கங்கள் 

 1 கிரொமப் புறங்களில் கொணப்படும் இயற்கக ெளங்ககளயும், மனி  ெளங்ககளயும் முழுகமயொகப் 

பயன்படுத்து ல்  

  யெளொண்கம சொர்ந்  த ொழில்ககளக் கிரொமப்புறங்களில் அகமத்து யெகல ெொய்ப்புககளப் 

தபருக்கிக் கிரொம மக்களின் ெொழ்க்கக  ரத்க  உயர்த்து ல்,  

 ெறுகமக்யகொட்டிற்கு கீழுள்ள நலிெகடந்  மக்களின்  ெொழ்க்ககத்  ரத்க  ெறுகமக் யகொட்டிற்கு 

யமல் தகொண்டு ெரு ல்.  

  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  
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 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  ொனியங்கள் ெழங்கப்படுகின்றன. ஊதியத்க த் 

 ொனியமொக ெழங்கப்படுெது மகிழ்ச்சியுடன் ெரயெற்கப்படுகின்றது. 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 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  கலயீடு இருக்கொது.  
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  ெறுகமக் யகொட்டிற்குக் கீழ்ெொழும் மக்களின் 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  பகுதிகளுக்கு  நிெொரணம் தகொடுக்கும் தபொருட்டு 

ஏற்படுத் ப்பட்டது. இத்திட்டத்க  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. இ ன் மூலம் இரண்டு 

நன்கமகள் கிகடக்கதபற்றன. ஒன்று, இத்திட்டத்தில் அதிக அளவு 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. 

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  ொங்கள் த ொடங்க விரும்பும் சுயத ொழில் திட்டத்தில் தமொத்  

மூல னத்தில் 5 ச விகி  பணத்க த்  ங்கள் பங்கொக அளிக்க யெண்டும். 
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 ஒவ்தெொரு த ொழில் முகனயெொரும் அதிகபட்சமொக ரூ.1 லட்சம் ெகர உ விதபற 

 குதியள்ளெர்களொகின்றனர். இந் க் கடனுக்கு எந் வி  உத்திரெொ மும் ய கெயில்கல.  

 இந் த்திட்டத்தின் கீழ் ய ர்ந்த டுக்கப்படும் த ொழில் முகனயெொருக்கு அ ற்கொன பயிற்சியும் உபரியும் 

ரூ.2 ஆயிரத்துக்கு மிகொ  ெ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 ெகுப்பு படித்து. ய றியெர்கள் மற்றும்  ெறியெர்களும், ஐ 

டி ஐ. படித் ெர்களும் ஆறு மொ த்துக்கு குகறயொ  அரசுத் த ொழில்துகற படிப்பு படித் ெர்களும், 

 குதி உகடயெர்கள்  

 இந் த் திட்டத்க  அமலொக்குெதில் மொநில அரசு மொெட்டத் த ொழில் கமயங்கள் மற்றும் இகெ 

சம்பந் ப்பட்ட அகனத்து நிறுெனங்களின் ஒத்துகழப்யபொடு அமல்படுத் படும்.  

 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): 
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இத்திட்டமொனது ஏப்ரல் 1, 2000 ெது ஆண்டு தகொண்டுெரப்பட்டது.இது கிரொமங்களியல குடியிருப்புககள 

யமம்படுத் வும், வீட்டுெசதிககள ஏற்படுத் வும் யநொக்கமொக்க் தகொண்டு ெரப்பட்டது.இ ற்கு முன்பிருந்  

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): 

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): 
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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 : 

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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Introduction of Social Problems  

When a particular social phenomenon or condition disturbs the social order and 

hinders smooth working of social institutions that comes to be identified as a social 

problem. At the initial phase such conditions are neglected since they do not have 

any serious adverse effects on the social system. But gradually, they get accumulated 

and begin to affect normal social life. Then such condition is recognised as a social 

problem. Once social problem takes roots and develops beyond the bounds of 

tolerance, there arises resentment against it and there is a demand for remedy in the 

interest of social harmony. 

Definition of Social Problem: 

A more precise, though broad, definition is given by E. Raab and G.J.Selznick. 

According to them, a social problem is “a problem in human relationship which 

seriously threatens society itself or impedes the important aspirations of many 

people.” In regard to the first aspect they say, “A social problem exists when organized 

society’s ability to order relationship among people seems to be failing; when its 

institutions are faltering, its laws are being flouted, the transmission of its values 

from one generation to the next is breaking down, and the framework of expectations 

is being shaken”. A social problem being thus defined, juvenile delinquency is to be 

seen “as a breakdown in society itself” 

The distinguished characteristic of social problems, according to Nisbet and Merton, 

is that “by their close connection with moral values and social institutions they from 

a type by themselves. They are social in the sense that they pertain to human 

relationship and to the normative contexts to which all human relationships exist. 

They are problems in the sense that they represent interruptions in the expected or 

desired scheme of things; violation of the right or the proper, as a society defines 

these qualities; dislocation in the social patterns and relationships that a society 

cherishes.” 

On the other hand, Bardara Wootton defines more narrowly what she calls “social 

pathology”. Social pathology, she says, includes “as those actions on the prevention 
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of which public money is spent, or the doers of which are punished or otherwise dealt 

with at the public expense.” This definition, as says Bottomore, puts an undue 

restriction on the field, for “it refers only to actions as attract the attention of the 

State at a particular time”. Wotton’s definition consequently does not take into 

consideration many important situations and kinds of behaviour which are generally 

regarded as constituting social problems (e.g. poverty, some forms of industrial 

conflict, etc.) Bottom ore considers the definition proposed by Raab and Selznick 

more useful. 

NATURE OF SOCIAL PROBLEMS 

The social problem is connected to majority of the members of society. According to 

Bernad, the repressive and tense condition consequent of social problems may be 

involving three types of elements “  

(i) Tension factors which challenge some values of society 

(ii) Social values which are being challenged  

(iii) intense reaction of individuals and groups to challenge 

The following characteristics exhibit the nature of social problems 

Disintegrative 

Social problems, directly or indirectly disintegrate social system. Social problem 

causes dissatisfaction, suffering and misery. It seriously affects the values of the 

society. It is always disintegrating and disorganizing. It is pathological. It is harmful 

for the society. 

Multiple Causes:  

The social problems have no single or simple cause. Each problem has a complex 

history and is usually not due to one but to many causes. War, poverty, 

unemployment or crimes do not offer single or simple explanation of their occurrence. 

Sometimes one problem is so interwoven with other problems that it cannot be solved 

apart from them. 

Inter-Connected:  

Social problems are inter connected due to which these become serious. For example, 

unemployment, poverty and crime are inter connected. 

Many Remedies:  
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Hence the solution of the complex social problem requires various multisided 

remedies. 

Relative Concept :  

Social problem is relative concept. What we call a social problem in our society may 

not be a problem in other society. Similarly, a social problem today may not be a 

problem tomorrow. 

Functional Value :  

Social problem, though disintegrative, has functional value since its cure leads to 

social problem and social development 

Two Viewpoints: 

Social problem may be interpreted from two different viewpoints. From the 

community viewpoint it may be harmful or disintegrative of the community. Hence 

social problem should be tackled both on individual and community level. 

The social problem is psychic in nature, since relationships are physical. It is 

pathological as it is not the normal or healthy symptom of social relationships. The 

tensions in social stratification, the imbalances among social classes lead to 

classism, casteism, untouchability, etc. Besides, some economic maladies, 

imbalances, tensions and malpractices problems such as beggary, unemployment, 

poverty, problems of industrialization and urbanization and finally, labour problems. 

Then, there are problems due to group tensions. These groups may be racial, 

regional, geographical or national etc. Tensions among them lead to social problems 

of regionalism, linguism, communalism, racialism etc. 

Types of Social Problems 

Norm Violations 

Norm violations assume that a standard of behaviour exists .   People who study 

norm violations are interested in society's failures like the criminal, the mentally ill, 

or the school dropout.  

Eitzen et al. (2009:10) contend, however, that norm violations are symptoms of social 

problems rather that the problem itself.  Deviants, for example, are victims and 

should not be blamed entirely.  The system in which they live is blamed as well. 
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Social Conditions 

Eitzen et al. (2009: 11) suggest that a second type of social problem involves 

conditions that cause psychic and material suffering for some category of people.  The 

focus is on how society operates and who benefits and who doesn't benefit under 

existing social arrangements.  “What is the bias of the system?” 

 How are society's rewards distributed? 

 Do some categories of people suffer due to the way schools are organized 

 Are some groups of people put at a disadvantage because of the manner juries 

are selected? 

 Do some categories suffer because of the way health care is delivered? 

 

Causes of Social Problems 

The causes of social problems may be three-fold but cannot be treated in isolation : 

i. Individual 

ii. Cultural 

iii. Structural 

The social evils that are plaguing our society today could hardly be catalogued. They 

are very uncountable in the true sense of the assertion. Prominent among them are: 

juvenile delinquency ; child abuse ; escalating crime waves such as armed robbery; 

arson; fraud; drug peddling; currency trafficking ; bribery and corruption; 

embezzlement of public funds; student and youth unrest; cultural violence ; religious 

intolerance; boundary disputes; stack dishonesty; election rigging; coups and 

counter coups; lack of commitment to duty; examination malpractices; filthy and 

gross indiscipline; result racketeering; disrespect for other species; gross economic 

inequality; poverty; disease and hunger; widespread illiteracy; lack of gainful 

employment opportunities; open injustice; ostentatious spending; abuse of 

authority; hoarding of essential commodities; cheating and exploitation of the 

masses; discrimination and ethnic jingoism; inordinate ambition; cultism; lack of 

realisation of human potential; narrow education resulting in ill-informed citizens; 
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civil wars; famine; drought and unchecked desertification; human trafficking and 

child labour. 

Social problems in India 

The major social problems in India are : Population problems, casteism, 

untouchability, regionalism, linguism and communalism, beggary, unemployment, 

poverty, labour problems, rural problems, problems of industrialization and 

urbanization, prostitution, crime, suicide, juvenile delinquency, youth tensions and 

student unrest and finally the problems of democracy. 

Reactions to Social Problems 

Different people react differently to social problems. The differences may be explained 

in terms of the following four factors: 

An attitude of unconcern:  

Many people and the State at times remain indifferent to a problem thinking that it 

does not affect them. At times their own individual problems like family tensions and 

job pressures keep them so engaged that they do not find time to be interested in 

what affects others. It is only when their own interests are involved that they become 

agitated and start taking interest in the problem. The indifference and passivity of 

the State only add to the problem further. 

Fatalism:  

Some people are so fatalistic that they attribute everything to destiny. Issues like 

poverty and unemployment are also explained in terms of misfortune and 

past karma . They, therefore, suffer the misfortune quietly and wait for some miracle 

to happen. 

Vested interests:  

Some people take no interest in the existing problems because they stand to gain so 

long as the problem exists. Motivated by self-interest, they describe the problem as 

insoluble and talk about its eradication as a waste of time. 

Absence of expert knowledge :  

Some people, though deeply concerned about the problem, do not take much interest 

in it believing that its solution is impossible unless people change their attitudes and 
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values. As the changes must be initiated by a change in outlook they remain 

unconcerned about finding alternative possibilities of treatment. Dowry is one such 

problem in our society.  

Population Explosion  

மக்கள் த ொகக தெடிப்பு  

 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 கட்டுப்படுத்  அரசின் நடெடிக்கககள்  

 Population policy & Initiatives  

 மக்கள் த ொகக தகொள்கக மற்றும் பிற முன்தனடுப்புக்கள் 

 Basic Terms about IMR,MMR etc. 
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 சிசு இறப்பு விகி ம்,  ொய்மொர் இறப்பு விகி ம் யபொன்ற அடிப்பகட 

ப ங்கள் 

 Recent current affairs one child policy  

 சமீபத்திய  ஒர் குழந்க க் தகொள்கக  

 Migrations in India  

 இந்தியொவில் இடப்தபயர்வு  

 Government Campaigns  

 அரசின் பிரச்சொரங்கள்  

 

POPULATION IN INDIA AND TAMILNADU 

India is the second most populous country in the world next only to China. On March 

1, 2011 the total population of India was at 1210 million. This accounted for 17.5% 

of the world’s total population. In other words, about every sixth person in the world 

there is an Indian. China, the most populous country of the world, is a step ahead 

of us as every fifth person in the world there is a Chinese. While India possesses only 

2.42% of the world’s total land area, she is required to sustain almost 17% of the 

world’s population.  

In terms of area, India stands seventh preceded by Russia, Canada, China, the 

United States of America, Brazil and Australia. Barring China, the total population 

of these large five countries is far less than that of India. The total area of these five 

countries is over sixteen times whereas their total population is much less than that 

of India. This may partly explain how handicapped we are because of our huge 

population. It can also be revealed from the fact that the total population of North 

America, South America and Australia added together is less than the population of 

India. On the top of it, we are adding over 17 million people each year. It is more 

than the total population of Australia. In fact the net addition to Chinese population 

each year is less than ours.  

POPULATION GROWTH  

Growth of population is the change in the number of people living in a particular 

area between two points of time. Its rate is expressed in percentage. Population 

growth has two components namely; natural and induced. While the natural growth 
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is analysed by assessing the crude birth and death rates, the induced components 

are explained by the volume of inward and outward movement of people in any given 

area. However, in the present chapter, we will only discuss the natural growth of 

India’s population. The decadal and annual growth rates of population in India are 

both very high and steadily increasing over time. The annual growth rate of India’s 

population is 16.4 per cent 

 

POPULATION EXPLOSION 

Population Explosion refers the sudden and rapid rise in the size of Population. 

Population explosion is not only a problem in India; it has reached a menacing 

proportion all over the world, especially in the poorer countries. In developing 

countries like India, with a backward economy and little scope for fruitful 

employment, millions of people find no work to do. The unemployed, having nothing 

to do and without an ensured living, are left frustrated and demoralize, losing their 

faith in life itself.  

Causes of population Growth and Explosion 

i. Decline in the Death Rate: 

The fall in death rates that is decline in mortality rate is one fundamental causes of 

overpopulation. Owing to the advancements in medicine, man has found cures to the 

previously fatal diseases. The new inventions in medicine have brought in treatments 

for most of the dreadful diseases. This has resulted in an increase in the life 

expectancy of individuals. Mortality rate has declined leading to an increase in 

population. 

Owing to modern medications and improved treatments to various illnesses, the 

overall death rate has gone down. The brighter side of it is that we have been able to 

fight many diseases and prevent deaths. On the other hand, the medical boon has 

brought with it, the curse of overpopulation. 

ii. Rise in the Birth Rate:  

Thanks to the new discoveries in nutritional science, we have been able to bring in 

increase in the fertility rates of human beings. Medicines of today can boost the 

reproductive rate in human beings. There are medicines and treatments, which can 

help in conception. Thus, science has led to an increase in birth rate. This is certainly 
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a reason to be proud and happy but advances in medicine have also become a cause 

of overpopulation. 

iii. Migration: 

Immigration is a problem in some parts of the world. If the inhabitants of various 

countries migrate to a particular part of the world and settle over there, the area is 

bound to suffer from the ill effects of overpopulation. If the rates of emigration from 

a certain nation do not match the rates of immigration to that country, 

overpopulation makes its way. The country becomes overly populated. Crowding of 

immigrants in certain parts of the world, results in an imbalance in the density of 

population. 

iv. Lack of Education: 

Illiteracy is another important cause of overpopulation. Those lacking education fail 

to understand the need to prevent excessive growth of population. They are unable 

to understand the harmful effects that overpopulation has. 

They are unaware of the ways to control population. Lack of family planning is 

commonly seen in the illiterate lot of the world. This is one of the major factors 

leading to overpopulation. Due to ignorance, they do not take to family planning 

measures, thus contributing to a rise in population. 

Viewing the issue of increasing population optimistically, one may say that 

overpopulation means the increase in human resources. The increase in the number 

of people is the increase in the number of productive hands and creative minds. But 

we cannot ignore the fact that the increase in the number producers implies an 

increase in the number of consumers. Greater number of people requires a greater 

number of resources. 

Not every nation is capable of providing its people with the adequate amount of 

resources. The ever-increasing population will eventually leave no nation capable of 

providing its people with the resources they need to thrive. When the environment 

fails to accommodate the living beings that inhabit it, overpopulation becomes a 

disaster. 

EFFECTS OF THE RAPID POPULATION GROWTH IN INDIA.  

 Providing employment to growing population: This is so because in 

developing economies majority of the population is illiterate. The burden of 
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school age population has already shown signs of becoming unbearable. The 

proportion of children in schools is increasing fast and, vast numbers are still 

not covered. The absolute number or illiterate persons increases every year. 

This is only an indication of the wastage of human resources for want of 

appropriate development opportunities.  

 Problem of utilization of manpower: Better educated manpower aspires for 

occupations of greater prestige, which are opened up by the new development 

efforts. Because of its capital intensive nature, the ability, of the new economy 

for employment generation becomes restricted. Simultaneously, it renders 

many of the old occupations out of day and redundant. As a result, under-

employment and unemployment, including unemployment of educated 

persons, increases. There is thus wastage of even developed human capital.  

 Over-strained infrastructure: Facilities such as housing, transportation, 

health care, and education become inadequate. The worst symptoms of 

congestion in every aspect of living conditions are manifested in the urban 

areas. In countries such as India, a situation of "over urbanization" prevails 

which puts unbearable strain on urban amenities. Overcrowded houses, 

slums and unsanitary localities, traffic congestion and crowded hospitals have 

become common features in the developing countries.  

 Pressure on land and other renewable natural resources: Common 

properties such as forest and water are over-exploited. This results in 

deforestation and desertification with permanent damage to the renewable 

resources.  

 Increased cost of production: Human ingenuity and technological 

advancement makes it possible to increase production of goods and services. 

But, it must be kept in mind that, the cost of production of the basic 

necessities of life, such as food, increases when the population is growing fast 

and worse lands are brought into cultivation with costly irrigation etc.  

 Inequitable distribution of income: Both at the international and national 

levels income disparities increase. The increase in gross national product 

(GNP) is greatly reduced in per capita terms on account of the rapidly growing 

population. In the face of a rapidly growing population, the major concern of 

a developing country tends to be focused more on economic growth as such. 



 GROUP II|IIA MAINS | சரித்திரத் தேர்ச்சிக ொள்| SOCIAL ECONOMIC ISSUES -1  

 

IYACHAMY ACADEMY – GROUP 2|2A MAINS PROGRAM 2022 -9952521550 11 

 

Considerations of unequal distribution of income are pushed to background. 

So inequalities within the country tend to widen further. 

MEASURES TO CONTROL POPULATION  

Rise in Per-capita Income: 

When per-capita income increases, people don’t desire more children in order 

supplement their income. In other words, with increase in per-capita income, people 

feel more secure and do not want to depend on their children. 

Urbanization and Industrialization 

In the Indian society we have joint family system which encourages a high birth rate. 

Hence this joint family has to be replaced by nucleus family. A nucleus family is 

generally found in an urbanized and industrialized economy. Hence our efforts 

should be to industrialize and urbanize our economy to reduce the high birth rate. 

Late Marriage 

In India girls marry at an early age and a longer span of time to reduce children. 

Hence we have to rise the minimum age to marriage in our country in order to control 

the birth rate. A UN report has pointed out; there would be a significant decline of 

birth of seven per thousand, if the average age of marriage of females were to rise 

from 16 to 20years. 

Lowering Infant Mortality Rate 

In India, infant mortality rate is very high and stands at 72 per thousand. Poor 

people, in order to ensure that some children do survive, reproduce more. Therefore, 

widespread vaccination and proper child and maternity care should be undertaken 

to reduce the infant mortality rate. 

Spread of Education 

They regard children as the gift of God and are not conscious about the evils of 

population growth. To move illiteracy and blind belief, spread of education is very 

much essential. An educated man can rightly understand the benefit of a small 

family norm. 

Women education and employment 
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In India, only 34.5 percent of women are literate and much less are employed. The 

Government, therefore, should take effective steps to spread women education and 

create employment opportunities for them so that they can understand the evils of 

population growth and control it by themselves. 

Family Planning Facilities 

In India, family planning facilities are available only in the urban centres and semi-

urban areas. So poor people of rural areas don’t get these facilities easily. Therefore, 

family planning centres with trained personnel should be set up in rural areas to 

prove this facility at their doorstep. This can very much help in lowering the birth 

rate. 

Incentives: 

The Government should provide both monetary and real incentives to people for 

adopting family planning measures. The funds for the purpose should be properly 

utilised. 

 Publicity 

The massage of family planning should reach the people of rural areas. For this there 

should be widespread publicity in the new paper, radio and T.V. people should be 

convinced that no birth control device is harmful and small family is a happy family. 

 Legislation 

Family planning is a voluntary measure. However, Government should enact laws 

for directly lowering the birth rate. The Government can make laws in this field of 

raising the minimum age of marriage, compulsory education up to high school level, 

termination of pregnancy and abolition of child labour. In fact, the Govt. of India has 

already enacted laws in these regards. 

GOVERNMENT STEPS TO CONTROL POPULATION 

FAMILY PLANNING  

In 1952, India launched the world first national program emphasizing family 

planning to the extent necessary for reducing birth rates "to stabilize the population 

at a level consistent with the requirement of national economy". Since then, the 

family planning program has evolved and the program is currently being repositioned 
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to not only achieve population stabilization but also to promote reproductive 

health and reduce maternal, infant & child mortality and morbidity. 

National Population Policy of India [1976] 

Important components were: 

 The Government proposed legislation to raise the minimum age of marriage. 

The child marriage Restraint Act 1921, [popularly known as the Shardha 

Act] prescribed 15 as the minimum age for girls and 18 for boys. This Act 

was amended and the age of marriage was raised to 18 and 21. The policy 

provided that if this provision was violated, severe punishment would be 

awarded by an officer not below the rank of sub-divisional magistrate. The 

question of making the registration of marriages compulsory was also 

considered. 

 Sterilisation was compulsory but it was left to the States to have their own 

legislation. The upper limit of a family was three children, applicable to all 

citizens without distinction of caste, creed or religion. 

 The monetary compensation for sterilization was raised to Rs. 150 if 

performed after two children,Rs.100 after three children and Rs.70 after 

four or more. 

 The Government announced special measures to raise the level of the 

women’s education in all States.  

 Group incentives to medical practitioners, teachers at various levels, co-

operative societies and zilla and panchayat samithis were proposed. In order 

to rope in voluntary agencies, a rebate was given in income tax for amounts 

donated for family planning to the local bodies or any registered voluntary 

organization approved for this purpose. The population policy sought to 

make necessary changes in the service and conduct rules of Central 

Government employees to make them adopt the small family norm. 

National Health Policy of 1983 

The National Health Policy of 1983 emphasized the need for "securing the small 

family norm, through voluntary efforts and moving towards the goal of population 
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stabilisation". While adopting the Health Policy, Parliament emphasized the need for 

a separate National Population Policy. 

The Karunakaran Report 

The National Development Council appointed a Committee on Population with Shri 

Karunakaran as Chairman. The Karunakaran Report (Report of the National 

Development Council (NDC) Committee on Population) endorsed by NDC in 1993 

proposed the formulation of a National Population Policy to take a "a long term 

holistic view of development, population growth and environmental protection" and 

to "suggest policies and guidelines (for) formulation of programs" and "a monitoring 

mechanism with short, medium and long term perspectives and goals" (Planning 

Commission, 1992). It was argued that the earlier policy statements of 1976 and 

1977 were placed on the table, however, Parliament never really discussed or adopted 

them. Specifically, it was recommended that "a National Policy of Population should 

be formulated by the Government and adopted by Parliament". 

National Population Policy 2000 

The immediate objective of the National Population Policy is to meet all the unmet 

needs for contraception and health care for women and children. The medium-term 

objective is to bring the TFR to replacement level (TFR of 2.1) by 2010 and, the long-

term objective is to achieve population stabilisation by 2045. 

 universal access to quality contraceptive services in order to lower the TFR to 

2.1 by adopting the small family norm; 

 universal registration of births and deaths, marriages and pregnancies; 

 universal access to information/counselling and services for fertility 

regulation and contraception with a wide basket of choices; 

 To reduce the IMR to below 30 per 1,000 live births and a sharp reduction in 

the incidence of low birth weight (below 2.5 kg.); 

 universal immunization of children against vaccine preventable diseases; 

 promote delayed marriage for girls, not earlier than the age of 18 and 

preferably after 20 years; 

 achieve 80 per cent institutional deliveries and increase the percentage of 

deliveries conducted by trained persons to 100 per cent; 
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 reduction in MMR to less than 100 per 100,000 live births; 

 Universalisation of primary education and reduction in the drop-out rates at 

the primary and secondary levels to below 20 per cent for both boys and girls. 

National Commission on Population-2000 

National Commission on Population chairmanship of the Prime Minister. The Deputy 

Chairman of the Planning Commission is the vice chairman. The Commission has 

the mandate to: 

 review, monitor and give direction for the implementation of the National 

Population Policy with the view of achieving the goals it has set;  

 promote synergy between health, educational, environmental and 

developmental programmes so as to hasten population stabilization;  

  promote inter-sectoral coordination in planning and implementation of the 

programmes through different agencies at the Centre and in the states; and  

 Develop a vigorous people’s programme to support this national effort. 

12TH FIVE YEAR PLAN 

Health Goals for India: 12th Five-Year Plan  

 Reduction in Infant Mortality Rate to 25.  

 Reduction of Maternal Mortality Ratio to 100.  

Reduction of Total Fertility Rate to 2.1. 

  Prevention and reduction of anaemia among women ages 15–49 years to 28 per 

cent.  

 Raising child sex ratio in the 0–6 age group from 914 to 950 

Theories of Population 

Malthusian Theory of Population 

Thomas Robert Malthus was the first economist to propose a systematic theory of 

population.  He articulated his views regarding population in his famous book, Essay 

on the Principle of Population (1798), for which he collected empirical data to support 

his thesis. 
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the Principle of Population,Malthus proposes the principle that human populations 

grow exponentially (i.e., doubling with each cycle) while food production grows at an 

arithmetic rate (i.e. by the repeated addition of a uniform increment in each uniform 

interval of time). Thus, while food output was likely to increase in a series of twenty-

five year intervals in the arithmetic progression 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and so on, 

population was capable of increasing in the geometric progression 1, 2, 4, 8, 16, 32, 

64, 128, 256, and so forth.  This scenario of arithmetic food growth with 

simultaneous geometric human population growth predicted a future when humans 

would have no resources to survive on.  To avoid such a catastrophe, Malthus urged 

controls on population growth. 

Theory of Optimum Population  

Optimum population may be defined as the type of population which when combined 

with the available resources and the given level of existing technology secure a 

maximum return per head. Optimum population is neither too small nor too large. 

In other words, optimum population stands in between the two other extremes of 

over population and under population. It is the best type of population and it differs 

from country to country and from time to time. Optimum population is dynamic, 

hence it changes according to the changing quantity and quality of a country's 

available resources. 

Key Phrases  

Infant mortality rate  

Infant mortality rate is the number of infants dying before reaching one year of age. 

According to World Bank Infant mortality rate is 44 in 2014  

Maternal mortality ratio 

Maternal mortality ratio is the number of women who die from pregnancy-related 

causes while pregnant or within 42 days of pregnancy termination per 100,000 live 

births. According to World Bank Maternal mortality ratio is 174 in 2015  

Total fertility rate 

Total fertility rate represents the number of children that would be born to a woman 

if she were to live to the end of her childbearing years and bear children in accordance 

with age-specific fertility rates of the specified year. TFR is 2.3 in 2012  
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Unemployment issues 

in India & Tamil Nadu  

இந்தியொ மற்றும்  மிழ் 

நொட்டில் யெகலெொய்ப்பின்கம 

 

 Meaning of Unemployment and under 

Employment   

 யெகலெொய்ப்பின்கம மற்றும் குகற 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  

 policies and Programmes to Reduce 

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 நிகலகய யெகலெொய்ப்பின்கமயுடன் 

தபொருத்து ல்  

 

UNEMPLOYMENT IN INDIA / TAMILNADU 

In India, the problems of unemployment and poverty have always been major 

obstacles to economic development. 
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Unemployment occurs when a person who is actively searching for employment is 

unable to find work. Unemployment is often used as a measure of the health of the 

economy. The most frequently cited measure of unemployment is the unemployment 

rate. This is the number of unemployed persons divided by the number of people in 

the labour force. 

Characteristics of Unemployment in India 

For many of us the notion of unemployment is one of those who do not have a job 

or, are paid no salary. This is partly correct but not wholly. Such a notion would 

apply largely to the educated people who are not able to find work or to those in 

urban areas who come to seek employment. We will leave out a large section of 

people, in fact the majority, who are engaged in agriculture and who may not be paid 

wages. For example, a person cultivating a small piece of land which he owns is also 

employed; through he is not paid a wage. He is more known as self-employed in 

agriculture. Similarly there are vast numbers of people in rural and urban area who 

do not get wages for the work they do. These are farmers, artisans, petty shop owners, 

small and big industrialists, taxi drivers, mechanics etc. These people are also 

regarded as being employed. 

All these people as well as those drawing salaries are regarded as being “gainfully 

employed” because they get some material rewards (in cash or kind) for the work 

they do. Those who are not gainfully employed are unemployed. The next problem is 

of identifying the unemployed. This is not an easy task. Normally in our country we 

regard those people who are between the ages 15 and 58 as being “economically 

active”. In other words these people have the potential of being gainfully employed. 

Therefore those who are not gainfully employed in this age group are unemployed. 

This supposition will again not be fully correct. There could be a large number of 

people in this age group who do not wish to seek employment. They could be students 

or people who can depend on other people's earnings and they do not wish to be 

employed. 

Till recently women were considered in this category since a large section of women 

(married women mainly) do household work. However, in recent years, this has been 

considered economic activities. The Census of 1991 and 2001 has taken this into 

consideration. 

Status of unemployment in India  
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The Fourth Annual Employment-Unemployment Survey conducted by the Labour 

Bureau during the period January 2014 to July 2014 has shown that the Labour 

Force Participation Rate (LFPR) is 52.5 % for all persons. However, the LFPR for rural 

areas stands at 54.7% which is much greater than that for rural areas i.e. 47.2 %. 

The LFPR for women is significantly lower than that for males in both rural and 

urban areas. As per the Survey, the Unemployment Rate is 4.7 % in rural areas and 

5.5% in urban areas. The total unemployment rate reported is 4.9% as per the 

Labour Bureau Survey. These figures are much higher than the all India 

unemployment rates of the National Sample Survey Office (NSSO, 2012-11) which 

reported unemployment rate of 2.3% for rural areas, 3.8% for Urban Areas and 2.7% 

for India as a whole. 

Types of Unemployment 

Seasonal Unemployment 

Normally when we talk of employed people we mean those who have work throughout 

the year. But this may not possible for all. In agriculture, work is seasonal even 

though agricultural activities are performed throughout the year. During the peak 

agricultural seasons (when the crop is ready for harvesting) more people are required 

for work. Similarly in the sowing, weeding and transplantation period more labour is 

required. Employment therefore increases at this time. In fact we will find that there 

is hardly any unemployment in rural areas during these peak agricultural seasons. 

However, once these seasons are over the agricultural workers, especially those who 

do not own land or whose land is not sufficient to meet their basic requirement (these 

are landless labourers and marginal farmers respectively), remain unemployed. This 

type of unemployment is known as seasonal unemployment. 

Voluntary Unemployment 

People who are unwilling to work at prevailing wage rate and people who get a 

continuous flow of income from their property or any other sources and need not to 

work, such people are voluntarily unemployed. 

Frictional Unemployment 

Unemployment attributable to the time required to match production activities with 

qualified resources. Frictional unemployment essentially occurs because resources, 

especially labor, are in the process of moving from one production activity to another. 
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Employers are seeking workers and workers are seeking employment, the two sides 

just haven't matched up. Hence unemployment of the frictional variety increases. 

This mismatch is largely the result of limited information, which is often compounded 

by geographic separation between producer and resource. 

Disguised Unemployment 

There are also instances where we find too many people working when so many are 

not required. In agriculture we may find that all members of the family work. It is 

possible that 3-4 people can do a given work in the farm, but we find that the whole 

family of say 10 people doing the job. This may be because the excess people are not 

able to find employment elsewhere, so rather than remain unemployed they prefer to 

do the work along with others. This is known as disguised unemployment. This 

occurs when more than the necessary numbers of people are employed for the 

specified work. Disguised unemployment is found in agriculture because of the lack 

of employment opportunities elsewhere. Similarly disguised unemployment can be 

found in industry and offices as well. 

Natural rate of unemployment  

The sum total of frictional and structural unemployment is referred as the natural 

rate of unemployment. 

Technological unemployment 

Technological unemployment occurs when technological change causes some 

workers to lose their jobs. Technological unemployment is considered to be part of a 

wider concept known as structural unemployment. 

Underemployment 

When a person is engaged in the economic activity but that fail to provide him fully 

in accordance to his qualification and efforts.  

Cyclical Unemployment 

Cyclical Unemployment Cyclical or demand deficient unemployment occurs when 

the economy is in need of low workforce. When there is an economy-wide decline in 

aggregate demand for goods and services, employment declines and unemployment 

correspondingly increases. Cyclical unemployment mainly occurs during recession 

or depression. This form of unemployment is most commonly known as cyclical 



 GROUP II|IIA MAINS | சரித்திரத் தேர்ச்சிக ொள்| SOCIAL ECONOMIC ISSUES -1  

 

IYACHAMY ACADEMY – GROUP 2|2A MAINS PROGRAM 2022 -9952521550 21 

 

unemployment since unemployment moves with the trade cycle. For instance, during 

the recent global slowdown in late 2008, many workers around the globe lost their 

jobs. 

Causes and Consequences of Unemployment in India 

The major cause of unemployment in India is the slow pace of development. As GDP 

growth rate is still slow even after sixty five years of independence. The major causes 

which have been responsible for the wide spread unemployment can be spelt out as 

under. 

Rapid Population Growth:  

It is the leading cause of unemployment in Rural India. In India, particularly in rural 

areas, the population is increasing rapidly. It has adversely affected the 

unemployment situation largely in two ways. In the first place, the growth of 

population directly encouraged the unemployment by making large addition to 

labour force. It is because the rate of job expansion could never have been as high 

as population growth would have required. Secondly, the rapid population growth 

indirectly affected the unemployment situation by reducing the resources for capital 

formation. Any rise in population, over a large absolute base as in India, implies a 

large absolute number.It means large additional expenditure on their rearing up, 

maintenance, and education. As a consequence, more resources get used up in 

private consumption such as food, clothing, shelter and son on in public 

consumption like drinking water, electricity medical and educational facilities. This 

has reduced the opportunities of diverting a larger proportion of incomes to saving 

and investment.  

Limited Land: 

 Land is the gift of nature. It is always constant and cannot expand like population 

growth. Since, India population increasing rapidly, therefore, the land is not 

sufficient for the growing population. As a result, there is heavy pressure on the land. 

In rural areas, most of the people depend directly on land for their livelihood. Land 

is very limited in comparison to population. It creates the unemployment situation 

for a large number of persons who depend on agriculture in rural areas.  

Seasonal Agriculture: 
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 In Rural Society agriculture is the only means of employment. However, most of the 

rural people are engaged directly as well as indirectly in agricultural operation. But, 

agriculture in India is basically a seasonal affair. It provides employment facilities to 

the rural people only in a particular season of the year. For example, during the 

sowing and harvesting period, people are fully employed and the period between the 

post harvest and before the next sowing they remain unemployed. It has adversely 

affected their standard of living.  

Fragmentation of Land:  

In India, due to the heavy pressure on land of large population results the 

fragmentation of land. It creates a great obstacle in the part of agriculture. As land 

is fragmented and agricultural work is being hindered the people who depend on 

agriculture remain unemployed. This has an adverse effect on the employment 

situation. It also leads to the poverty of villagers.  

Backward Method of Agriculture:  

The method of agriculture in India is very backward. Till now, the rural farmers 

followed the old farming methods. As a result, the farmer cannot feed properly many 

people by the produce of his farm and he is unable to provide his children with proper 

education or to engage them in any profession. It leads to unemployment problem.  

Decline of Cottage Industries:  

In rural India, village or cottage industries are the only mans of employment 

particularly of the landless people. They depend directly on various cottage industries 

for their livelihood. But, now-a-days, these are adversely affected by the 

industrialisation process. Actually, it is found that they cannot compete with modern 

factories in matter or production. As a result of which the village industries suffer a 

serious loss and gradually closing down. Owing to this, the people who work in there 

remain unemployed and unable to maintain their livelihood.  

Defective education:  

The day-to-day education is very defective and is confirmed within the class room 

only. Its main aim is to acquire certificated only. The present educational system is 

not job oriented, it is degree oriented. It is defective on the ground that is more 

general then the vocational. Thus, the people who have getting general education are 

unable to do any work. They are to be called as good for nothing in the ground that 
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they cannot have any job here, they can find the ways of self employment. It leads to 

unemployment as well as underemployment.  

Lack of transport and communication:  

In India particularly in rural areas, there are no adequate facilities of transport and 

communication. Owing to this, the village people who are not engaged in agricultural 

work are remained unemployed. It is because they are unable to start any business 

for their livelihood and they are confined only within the limited boundary of the 

village. It is noted that the modern means of transport and communication are the 

only way to trade and commerce. Since there is lack of transport and communication 

in rural areas, therefore, it leads to unemployment problem among the villagers.  

Inadequate Employment Planning: 

 The employment planning of the government is not adequate in comparison to 

population growth. In India near about two lakh people are added yearly to our 

existing population. But the employment opportunities did not increase according to 

the proportionate rate of population growth. As a consequence, a great difference is 

visible between the job opportunities and population growth. On the other hand it is 

a very difficult task on the part of the Government to provide adequate job facilities 

to all the people. Besides this, the government also does not take adequate step in 

this direction. The faulty employment planning of the Government expedites this 

problem to a great extent. As a result the problem of unemployment is increasing 

day by day. 

Consequences of Unemployment   

As a result of massive unemployment there is poverty and increase in social evils like 

robbery, crime etc. The social consequences of the educated unemployed are quite 

serious. We will find that people with superior qualifications are doing jobs which 

could be done by less qualified people. This results in under-utilisation of one's 

capacity. We can find graduate engineers doing jobs which could be performed by 

diploma holders. Similarly there may be clerks and typists with postgraduate 

qualifications where perhaps matriculates could do the work. This is because people 

with lesser qualifications (matriculates) are unable to find jobs so they go for higher 

education with the hope that they will be in a better position to qualify for the same 

jobs. 
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Many thieves, pickpockets, smugglers, drug traffickers etc. take up these activities 

because they are unable to find gainful employment. The frustrations of unemployed 

youth can also lead to terrorism. The highly educated unemployed have anger against 

society for their state of affairs. They feel that if this system cannot meet their 

aspirations for getting proper jobs it should be destroyed. This leads them to take to 

organized violence against the state. Terrorism in Assam and in many other parts of 

the country is largely a result of the large number of educated unemployed youth in 

these states, among other factors. 

Rural and Urban Unemployment in India 

The unemployment rate at all India level stood at 3.8 per cent while in rural and 

urban areas it was 3.4 per cent and 5 per cent respectively. Unemployment rate is 

more in urban areas than in rural areas as in urban areas educated unemployed are 

more in numbers and also in urban areas it requires some vocational training or 

technical skill to do a job as compared to rural areas. Urban unemployment is that 

unemployment which exit in urban areas. It is not only painful at personal level but 

also at social level. 

Despite this problem the government has not given attention to it. Urban 

unemployment can be classified into two forms. 

 Industrial unemployment: The exact size of the industrial unemployment is 

not known because the necessary data for its estimation are not available.  

 Educated unemployment: It constitutes large part of urban unemployment 

in India. Rural unemployment is the main problem of Indian government and 

it requires huge capitalization of capital. Disguised unemployment, seasonal 

unemployment etc are some of the example of rural unemployment. 

The educated are not the only ones who face the problem of unemployment in the 

urban areas. There are large numbers of people in the rural areas who do not have 

a high level of education and who are unemployed. 

 

Governments Measurement for unemployment Programm 
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S.No. 

Employment 

Generation 

Programme 

Year of 

Beginning  
Objective/Description 

 1 

 Employment 

Guarantee 

Scheme of 

Maharashtra 

1972  
To assist the economically weaker sections 

of the rural society.  

 2 

 Crash Scheme 

for Rural 

Employmement 

(CSRE) 

1972   For rural employment 

 3 

 Training Rural 

Youth for Self-

Employment 

(TRYSEM) 

1979   
 Program for Trainingrural youth for self 

employment. 

 4 

 Integrated 

Rural 

Development 

Programme 

(IRDP) 

 1980 

All-round development of the rural poor 

through a program of asset endowment for 

self employment.  

 5 

 National Rural 

Employment 

Program 

(NREP) 

1980  
To provide profitable employment 

opportunities to the rural poor.  

 6 

 Rural Landless 

Employment 

Guarantee 

Program 

(RLEGP) 

1983  
For providing employment to landless 

farmers and laborers.  
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 7 

 Self-

employment to 

the Educated 

Unemployed 

Youth (SEEUY) 

1983  
To provide financial and technical 

assistance for self-employment.   

 8 

 Self-

Employment 

programme for 

Urban Poor 

(SEPUP) 

1986  

To provide self employment to urban poor 

through provision of subsidy and bank 

credit.  

 9 
 Jawahar 

Rozgar Yojana 
1989  

For providing employment to rural 

unemployed. 

 10 
 Nehru Rozgar 

Yojana 
1989  

For providing employment to urban 

unemployed.  

 11 

 Scheme of 

Urban Wage 

Employment 

(SUWE) 

1990  

To provide wages employment after 

arranging the basic facilities for poor people 

in the urban areas where population is less 

than one lakh.  

 12 

 Employment 

Assurance 

Scheme (EAS) 

1993  
To provide employment of at least 100 days 

in a year in village.  

 13 

 Swarnajayanti 

Shahari Rozgar 

Yojana (SJSRY) 

1997  

To provide gainful employment to urban 

unemployed and under employed poor 

through self employment or wage 

employment.  

 14 
 Swarna 

Jayanti Gram 

1999  

For eliminating rural poverty and 

unemployment and promoting self 

employment.  
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Swarozgar 

Yojana (SYGSY) 

 15 

 Jai Prakash 

Narayan Rojgar 

Guarantee 

Yojana 

(JPNRGY) 

Proposed 

in 2002-03 

budget 

Employment guarantee in most poor distt.  

 16 

 National Rural 

Employment 

Guarantee 

Scheme 

2006  
To provide atleast 100 days wage 

employment in rural areas.  

 17 

 Sampoorna 

Grameen 

Rozgar Yojana 

 2001 

To provide wage employment and food 

security in rural areas and also to create 

durable economic ans social assets. 

 18 
 Food for Work 

Programme 
  2001 

To give food thrugh wage employment in 

the drought affected areas in eight states. 

Wages are paid by the state governments 

partly in cash and partly in foodgrains. 

 19 

 Mahatma 

Gandhi 

National Rural 

Employment 

Guarantee Act 

(MGNREGA) 

 2005 

To create a right based framework for wage 

employment programmes and makes the 

government legally bound to provide 

employment to those who seek it. 

 20 

Prime 

Minister’s 

Employment 

Generation 

2008 

To generate employment opportunities in 

rural as well as urban areas through 

setting up of new self-employment 

ventures/projects/micro enterprises. 
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Programme 

(PMEGP) 

 

New Schemes  

The National Policy on Skill Development and Entrepreneurship 2015 aims to ensure 

‘Skilling on a large Scale at a Speed with high Standards and promote a culture of 

innovation based entrepreneurship to ensure sustainable livelihoods’. The Pradhan 

Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) proposes to cover 24 lakh Indian youth with 

meaningful, industry relevant, Skill Based Training under which 5.32 lakh persons 

have already been enrolled. Of this number, 4.38 lakh have successfully completed 

training throughout India. 

Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY), a placement-linked 

skill development scheme for rural youth who are poor, as a skilling component of 

the National Rural Livelihood Mission (NRLM) has also been launched. During 2015-

16, against a target of skilling 1.78 lakhs candidates under the DDU-GKY, a total of 

1.75 lakh have already been trained and 0.60 lakh placed till November 2015. 

NATIONAL SAMPLE SURVEY OFFICE (NSSO) 

The National Sample Survey Office (NSSO) in India is a unique setup to carry out 

surveys on socio-economic, demographic, agricultural and industrial subjects for 

collecting data from households and from enterprises located in villages and in the 

towns. It is a focal agency of the Govt. of India for collection of statistical data in the 

areas which are vital for developmental planning. The National Sample Survey 

Directorate was first setup in the country in the ministry of finance in 1950. The 

directorate was subsequently transferred to the cabinet secretariat in 1957 and 

subsequently in 1970 it became a part of NSSO in the department of statistics under 

the ministry of planning. Since 1999 it is under the newly created Ministry of 

Statistics and Programme Implementation (MOSPI). 

Objectives of NSSO: 

 To provide statistical and other information for the purpose of state or national 

planning and policy requirements. 
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 To evolve statistical techniques for the analysis of statistical data, the 

solutions of administrative problems and estimation of future trends. 

 To collect and publish information which will be of use to those engaged in 

economic activities in the country 

 To provide and analyse information which are useful to research workers in 

socioeconomic fields. 

Bhagavathi Committee 1971 

The government of India appointed a committee under the chairmanship of M. 

bhagavathi to suggest remedy for unemployment . 

Phillips curve 

The inverse relationship between unemployment rate and inflation when graphically 

charted is called the Phillips curve. William Phillips pioneered the concept first in his 

paper "The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage 

Rates in the United Kingdom, 1861-1957,' in 1958. This theory is now proven for all 

major economies of the world. 

 


