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மக்கள்த ொகக தெடிப்பு

 ிடீர் மக்கள்த ொகக அ ிகரிப்பு அல்லது  
மக்கள்த ொகககை இரட்டிப்பொக்கு ல்

மக்கள்த ொகககை
 ீர்மொனிக்கும் 
கொரணிகள்

இந் ிை மக்கள் த ொகக

உலகில் ஆறில்
ஒரு நபர் இந் ிைர்

பிறப்பு ெிகி ம் 
இறப்பு ெிகி ம்

புலம்தபைர்வு 1901

2011

2.4% 

17.5%

23.84 ககொடி
121.02 ககொடி
உலகப் நிலப்பகு ிைில்
உலக மக்கள் த ொககைில்

தெளிகைற்றம் குடிகைறு ல்

(குகறக்கும்) (அ ிகரிக்கும்)

மக்கள்த ொகக
தெடிப்பிற்கொன 
கொரணங்கள்

ெறுகம

உைர் பிறப்பு 
ெிகி ம்

கல்ெிைறிெின்கம

ெறுகம

ஆண் குழந்க 
ெிருப்பம்

சட்டெிகரொ மொன
இடம்தபைர் ல்

சிறு ெை ில்
 ிருமணம்

குழந்க கள் ெருெொய்
ஆ ொரம்
.

சமூகம்மற்றும்
ம ம்

சிறு ெை ில்
 ிருமணம்

தபண் 18
ஆண் 21

(பகழை கலொச்சொர ெி ிமுகற)

சரிெொன
இறப்பு ெிகி ம்

ஜூகல 11 - உலக மக்கள் த ொகக
 ினம்

கமம்படுத் ப்பட்ட 
மருத்துெ 
ெச ிகள்

1. மக்கள்த ொகக தெடிப்பு

1921 தபரிை பிளவு
ஆண்டு
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மக்கள்த ொகக
தெடிப்பின் ெிகளவுகள்

தபண்த ொழிலொளர்களின் 
இழப்பு

கெகலைின்கம &
குகறந்  கெகல 
ெொய்ப்பு

குகறெொன
மூல னம்
உருெொக்கம்

குகறந் 
கசமிப்பு
மற்றும்
மு லீடு

க சிை அளெில் னிநபர் 
ெருமொனம்குகறப்பு

நுகர்கெொர் மீது
பைனற்ற சுகம

உணவுப் பற்றொக்குகற

அ ிக தசலெொன
சமூக நலத்  ிட்டங்கள்குகறந்  உகழப்பு

 ிறன்

இந் ிைொெில் மக்கள் த ொகக
கட்டுப்படுத்துெ ற்கொன 

நடெடிக்கககள்

குழந்க கள்
 த்த டுப்பு

 ொம மொன  ிருமணம்

கல்ெி
மற்றும் ெிழிப்புணர்வு

குகறெொன
குழந்க  இறப்பு ெிகி ம்தபண் கல்ெிகை

கமம்படுத்து ல்
குடும்ப கட்டுப்பொட்கட
ஊக்குெித் ல்

மக்கள்த ொகக 
ககொட்பொடுகள்

மொல்தூசிைன் 
மக்கள் த ொகக

ககொட்பொடு

மொல்தூசிைன் 
மக்கள் த ொகக

ககொட்பொடு

உணவு &
மக்கள் 
த ொகக

நிகல- 01

நிகல- 02

நிகல 03

அதிகபி.வி + அதிகஇ.வி

அதிகபி.வி + குறைந்தஇ.வி

குறைந்தபி.வி + குறைந்தஇ.வி

மக்கள் த ொகக
உகந்  ககொட்பொடு

சிட்ெிக், ககனொன்,
டொல்டன்

மற்றும் ரொபின்ஸ்

மக்கள்த ொகக
மொற்றம்என்ற 
ககொட்பொடு

ஃபிரொங்க் 
டபிள்யூ.கநொட்ஸ்டீன்

பி.வி–பிறப்புவிகிதம்
இ.வி –இறப்புவிகிதம்
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மக்கள் த ொககக் 
தகொள்கக
இந் ிைொ

2045க்குள்
மக்கள் த ொகககை 
நிகலப்படுத்துெ ற்கு

க சிை மக்கள் த ொகக
தகொள்கக– 2000. 

கட்டுப்படுத் ப்பட்ட
மக்கள் த ொகக

க சிை குடும்பக் கட்டுப்பொடு
 ிட்டம்-1952 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகற 

மக்கள் த ொகக கணக்தகடுப்பு

மு ல் மக்கள் த ொகக 
கணக்தகடுப்பு 1872

இந் ிை மக்கள் த ொகக 
கணக்தகடுப்பின்  ந்க 
கமகைொ பிரபு

க சிை மக்கள் த ொகக
தகொள்கக 2000

அடிப்பகட 
க கெகள் 

14 ஆண்டுகள் ெகர 
இலெச மற்றும் 
கட்டொைகல்ெி

த ொற்று கநொய்ககள
 டுக்கவும் 
கட்டுப்படுத் வும் 

 ொம மொன
 ிருமணத்க 
ஊக்குெித் ல்

IMR-ஐ 1000 க்கு கீழ்
குகறக்கவும் 
(கநரடி பிறப்புகள்)

உலகளொெிை
கநொய்த் டுப்பு
அகடை

100க்கு கீகழ
MMR ஐக் குகறக்கவும்
(100,000 கநரடி பிறப்புகள்)

கம 11, 2000 

( கலெர்)
பிர மர்)

இப்கபொது 
 ிட்டக்கமிஷனலிருந்து
சுகொ ொரமற்றும் 

குடும்ப நலம்

2005 மறுசீரகமக்கப்பட்டது

க சிை மக்கள் த ொகக
ஆகணைம்

மக்கள் த ொகக ஸ் ிரத் ன்கம நி ி

ஜனசங்க்ை ஸ் ிர ொ ககொஷ்  ிட்டம்

IMR –குழந்க கள் இறப்பு ெிகி ம்
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கணக்தகடுப்பு -
2011

(எழுத் றிவு ெிகி ம்:
74.04%)

(பொலின
ெிகி ம்
940)

15th கணக்தகடுப்பு 2011

அ ிகம்t
குகறவு

(உத் ிர பிரக சம்)
(சிக்கிம்)

(ஆண் - 51.51%
தபண் - 48.49%)

121 ககொடி
அடர்த் ி 382sqkm

அ ிகம்- பகீொர்
குகறவு –அந்க ொமொன்

& நிக்ககொபொர்

(16th கணக்தகடுப்பு -2021)
16 தமொழிகள்

இந் ிைொெில் 
மக்கள்த ொகககை 

கட்டுப்படுத்தும்  ிட்டங்கள்

பு ிை கருத் கட 
க ர்வுகள்

குடும்பத்  ிட்டமிடல் 
கமலொண்கம 

மிஷன் பரிெொர் ெிகொஸ்

அ ிகரிக்கப்படும்
கருத் கட மருந்துகள் 
& குடும்பத்  ிட்டமிடல் 

பணி 

ெடீ்டுக்கக கருத் கட 
மருந்துககள ெிநிகைொக்கும்
 ிட்டம் 

க சிை குடும்பம்
 ிட்டமிடல் நஷ்டஈடு 
 ிட்டம் 

கருத் கட
முகறகள்
மறுெடிெகமப்பு 
தசய்ைப்பட்டது

கர்ப்பகசொ கனக் 
கருெிகள்
ெழங்கு ல்

பகீொர், உ.பி., ம.பி., ரொஜஸ் ொன், ஜம்மு, சத் ீஸ்கர், ஒடிசொ
மொநிலங்களில்மக்கள்த ொகககைக் கட்டுப்படுத்  

சொந்துஷ்த்  ிட்டம்

PRERNA  ிட்டம்
ஒரு தபொறுப்பொன தபற்கறொருக்கொன உத் ி
ஏழு மொநிலங்கள்(பகீொர், உ.பி., ம.பி., ரொஜஸ் ொன், ஜம்மு, 
சத் ீஸ்கர், ஒடிசொ )

அ ிகம்- ககரளொ
குகறவு -ஹரிைொனொ

அ ிகம்- ககரளொ
குகறவு - பகீொர்
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குழந்க த்
த ொழிலொளர்

(தபொருளொ ொர நடெடிக்கககள்
ஒரு நபரொல் நிகழ்த் ப்படுகிறது
ெைதுக்குக் கீழ்
15 ஆண்டுகள்)

குகறந் பட்ச ெைது
இந் ிைொெில் 
14 ஆண்டுகள்

ஜூன் 12 (குழந்க  
த ொழிலொளிக்கு
எ ிரொன உலக நொள்)

உலகளொெிை நிறுெனம்
ILO
யுனிதசஃப்

இந் ிைொெில் 15 மில்லிைன்
குழந்க கள்

(5 மு ல் 14 ஆண்டுகள்
சம்பந் ப்பட்ட ெைதுக் குழுெில்) தபொது 12 அல்லது 13 ஆண்டுகள்

அபொைகரமொன 18 ஆண்டுகள்

ILO மொநொடு

(SDG 8
இலக்கு 8.7)

இந் ிை அரசு 
எடுத்  

நடெடிக்கககள்

1979
(குருபத்சுெொமி
குழு)

குழந்க த் த ொழிலொளர் 
( கட மற்றும் 
ஒழுங்குமுகற)
சட்டம் 1986

( கடதசய்ைப்பட்ட அபொைகரமொன
கெகலகை தசய்யும் 

குழந்க ககள  டுத் ல்
மற்றும் ஒழுங்குபடுத்து ல்)

(138- கெகலெொய்ப்புக்கு
குகறந் பட்ச ெைது 
182-குழந்க  பருெ உகழப்பு
மிக கமொசமொன ெடிெம் 

ILO உடன்படிக்ககக்கு
இந் ிைொ ஒப்பு ல் 

குழந்க  த ொழிலொளி
( கட &  டுப்பு

 ிருத் ங்கள் சட்டம் 2016

இந் ிைொெில் குழந்க த் 
த ொழிலொளர்களுக்கு எ ிரொக
பிரச்சொரம் தசய் 
சமூக சீர் ிருத் ெொ ி 
ககலொஷ் சத்ைொர்த் ி

தசைல் ிறனுக்கொன  ளம்
குழந்க  த ொழிலொளர்
இல்லொ  அமலொக்கம்(PENCIL) 

அரசிைலகமப்பு

ெி ி-24 14 ெை ிற்குட்பட்ட குழந்க கெகலைில் ஈடுபட  கட
ெி ி-45இலெச மற்றும் கட்டொைக் கல்ெி 

(14 ெைதுக்குட்பட்ட குழந்க கள்
அகனத்தும் கெகலைில்
பணிைமர்த்துெது  கடதசய்ைப்பட்டது)(14-18 ெை ில்

அபொைகரமொன 
கெகலைில்
பணிைமர்த்துெது
 கடதசய்ைப்பட்டது)

2. குழந்க த் த ொழிலொளர்
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குழந்க த் 
த ொழிலொளர்களுக்கொன 

கொரணங்கள்)

ெறுகம & கடன்
சமூக 
கொரணிகள்

கலொச்சொர 
கொரணிகள்

ெைதுெந்க ொர் 
கெகலைின்கம & 
கெகல பற்றொக்குகற

கல்ெிைறிெின்கமயும் 
பிள்களைின் தபற்கறொர்கள்
அறிைொகமயும்

அடிப்பகட & அர்த் முள்ள
 ரமொன கல்ெி &  ிறன்
பைிற்சிகள் அணுகல் 
இல்லொகம 

குழந்க 
த ொழிலொளி
க கெ

 ொக்கங்கள்

ெறுகம

மனநலம்&உடல் 
ரீ ிைொன பொ ிப்கப
ஏற்படுத்து ல்

முக்கிைமொகஉடல்நலம்&
உணர்வுரீ ிைொனஆபத்து

ஒரு குழந்க ைின்
கல்ெி உரிகமகை 
மறுக்கிறது

செொல்கள்:

சட்டம் மற்றும் அரசொங்கத் ின் பலெனீமொன அமலொக்கம்.

முன்கனொக்கிை 
பொக 

(சமூக பொதுகொப்பு  ிட்டங்கள்
& பணப் பரிமொற்றம்)

கல்ெி உள்கட்டகமப்கப
சீரகமக்க

அரசு சொரொ 
நிறுெனங்கள்

க சிை
பிரச்சொரம்
(உைர்த் 
ெிழிப்புணர்வு)

இந் ிை சட்டங்களில் சீருகடககள தகொண்டு ெரகெண்டும்
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3. குழந்க  துஷ்பிரகைொகம்

உடல் சொர்ந் 

புறக்கணிப்பு

பொலிைல்

உணர்ச்சிெைப்பட்ட

குழந்க  
துஷ்பிரகைொகம்

ெகககள்

நெம்பர் 19
குழந்க 
ென்தகொடுகம 
 டுப்பு 
உலக  ினம்

எந் க் குழந்க யும் தபறும்
 ற்தசைலொன உடல்  
மற்றும் உளெிைல் கொைம் 

குழந்க (18 ெைதுக்குக் கீகழ)

அரசிைலகமப்பு
ஏற்பொடுகள்

ெி ி 21
ெி ி 24
ெி ி 39 (F)

(சிறுெர் உரிகமகள் 
மீ ொன பிரகடனம் )

(20th நெம்பர் 1989)

குழந்க களுக்கு எ ிரொன 
துஷ்பிரகைொக 

ென்முகறைின்  ொக்கம்

கொைங்களுக்கு 
ெழிெகுக்கிறது

இ ன்
ெிகளெொக
சொ ல்

 ிட்டமிடப்படொ  
கர்ப்பங்கள்

மூகள மற்றும் நரம்பு 
மண்டலத் ின் 

ெளர்ச்சிகைக் குகறத் ல்

ெொய்ப்புகள் 
& எ ிர்கொல 
 கலமுகறமீது
 ொக்கம்
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நடெடிக்கககள்

கற்பழிப்பு (பிரிவு 376 ஐபிசி) (IPC 315 & 316)
(கருக்தகொகலகள்)

பிரிவு 315 ஐபிசி
சிசுக்தகொகலகள் 

தபண் குழந்க ககள 
ெிபச்சொரத் ிற்கு
ெிற்பது
(பிரிவு 372 IPC)

(தெளிப்பொடு & 
ககெிடு ல்
பிரிவு 317 
ஐபிசி) 

கமனர் 
சிறுமிககள
தகொள்ெனவு
தசய் ல் 

ஐபிசி 366-A

இ ற்குத் 
தூண்டு ல்
 ற்தகொகல 
ெழக்கு 

பிரிவு 305
ஐபிசி

சிறொர் நீ ி (குழந்க களின் பரொமரிப்பு மற்றும் பொதுகொப்பு) சட்டம், 2015

(கபொக்கசொ சட்டம்)2012            பொலிைல் குற்றங்களிலிருந்து 
குழந்க ககளப் பொதுகொக்கும் சட்டம், 2012

ஒருங்கிகணந்  குழந்க கள் பொதுகொப்புத்  ிட்டம்(ICPS), 2009

கசல்டு கலன் இந் ிைொ(1098)

குழந்க கள் த ொடர்பொன க சிை தகொள்கக, 2013:

நடெடிக்கககள்
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ெறுகம
ெகககள்

4. ெறுகம

முழுகமைொன

நகர

300 மில்லிைன் 
மக்கள் அெர்களின் 
அடிப்பகடத்க கெகள்
எ ிதகொள்ள முடிைெில்கல

ஐந் ில் ஒரு பங்கிற்கு கமல்
உலகில் ஏகழகள் . 

ெொழ்க்ககைின் 
அடிப்பகடத் 
க கெகள்
இல்கல

.

உணவு, உகட, உகறெிடம், 
சுகொ ொரம், கல்ெி

ெறுகமைின் ெட்டம்– 1953

ரொக்னர் நர்க்ஸ்
(ஒரு ஏழ்கமைொனநொடு
ஏதனனில் நொட்டில்
ஏழ்கம உள்ளது)

கிரொம

ஒப்படீ்டு 

ெறுகம

இந் ிைொெில்
ெறுகம

குகறந் பட்சக கெகள் 
மீது 'பணிக்குழு
கணிப்புகள் ஆங்கிகலைர் 

ஆட்சிக் கொலத் ில்

இந் ிை தபொருளொ ொரம் 
மற்றும்
ெொழ்க்கக ரம்மீது 
எ ிர்மகற  ொக்கம்

1989 &
2005

ெல்லுநர் 
குழுக்கள்

(இந் ிைொெில் 
ெறுகம ம ிப்படீு)

நி ி ஆகைொக்

 ிட்டமிடல்
ஆகணைம் 

 ொ ொபொய் தநௌகரொஜி

இந் ிைொெில் ெறுகமயும் 
பிரிட்டிஷ் ஆட்சியும்

கிரொமம்
நகரம்

2400 ககலொரிகள்
2100 ககலொரிகள்

இருந் உணவு 
 ொனிைங்கள் 
ஏற்றும ி 

தசய்ைப்பட்டது.

(பஞ்சம்)

1979

ெறுகமக்ககொடு

சு ந் ிரத் ிற்கு
பின்

(1950)
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ெறுகம ம ிப்படீு 
ஐந் ொண்டுத்  ிட்டம்

அலொக் கமிட்டி

அமர்த் ிைொ
குமொர் தசன்

ரங்கரொஜன்
ஐந் ொண்டு 
 ிட்டம்

6வது (கரிபி 
ஹடொகெொ)

10ெது

சுகரஷ் தடண்டுல்கர் 2009 

673
860

கிரொமப்புறப் பகு ிகள்
நகர்ப்புறப் பகு ிகள்

ெறுகமக்கொன 
கொரணங்கள்

கெகமொக அ ிகரித்து 
ெரும் மக்கள் 
த ொகக

ெிெசொைத் ில்
குகறந்  
உற்பத் ித் ிறன்

குகறெொகப் 
பைன்படுத் ப்படும் 
ெளங்கள்

குகறந் தபொருளொ ொர 
ெளர்ச்சிெிகி ம்

ெிகல
உைர்வு

சொ ி 
அகமப்பு

கெகலைின்கம சமூக 
கொரணி

அரசிைல் 
கொரணி

 மிழ்நொட்டில் 
ெறுகம 

ெள்ளுெர்

குகறந் 
ெறுகம 
(கிரொமப்புற 
மற்றும் 
நகர்ப்புறம்)

பசி- கலமுகறைிலிருந்து
அடிப்பகட ெிடு கல

(MPI 2018)

குறிைடீ்தடண்
அ ிக

குகறந்  
கொஞ்சிபுரம்
 ருமபுரி

அ ிக ெறுகம – பகீொர்
குகறந்  ெறுகம -
 மிழ்நொடு & ககரளொ

MPI – பல பரிமொண ெறுகமக் குறிைடீ்தடண்
...
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இந் ிைொெில்ெறுகமகைப் 
கபொக்குெ ற்கொன 
நடெடிக்கககள்

NRLM (2011)

(IRDP)
1979

2nd அக்
1980

(கிரொமப்புற 
ஏகழகளுக்கு
உ ெிககள 
ெழங்குெ ற்கு)

சம்பூர்ணொ கிரொமின் 
கரொஸ்கர் 
கைொஜனொ(SGRY)
1st தசப் 2001

கெகலக்கு
உணவு
 ிட்டம்(2000-01)

கிரொமப்புற 
ெடீுகள் - இந் ிரொ 
ஆெொஸ் 
கைொஜனொ

ெறுகமக் 
ககொட்டிற்குக் கீழ் 
உள்ளெர்களுக்கு
இலெச 
ெடீ்டுெச ி

ஜெஹர் கரொஸ்கர் 
கைொஜனொ(1989)

NREP RLEGP PHKVY (2015)HRIDAY
2015

அழுத் ம் மற்றும் 
புத்துைிரூட்டல்
தநல் ெளர்ப்பு 
பொரம்பரிைமுள்ள
நொடு

MGNREGA (2011)
Feb 02,2005, 
100days 

IRDP –ஒருங்கிகணந்  ஊரக ெளர்ச்சித்  ிட்டம்
NREP –க சிை ஊரக கெகலெொய்ப்பு  ிட்டம்
RLEGP - கிரொமப்புற நிலமற்ற கெகல உறு ித்  ிட்டம்
PHKVY - பிர ம மந் ிரி  ிறன் கமம்பொட்டுத்  ிட்டம்
NRLM –க சிை கிரொமப்புற ெொழ்ெொ ொர பணி
MGNREGA- மகொத்மொ கொந் ி க சிை கெகல உறு ித்  ிட்டம்
HRIDAY-பொரம்பரிை நகர கமம்பொடு மற்றும் தபருக்க கைொஜனொ
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சுகொ ொரம்

SDG
(இலக்கு 6)

(இலக்கு 3)

3.6 பில்லிைன் மக்கள்
பொதுகொப்பொக 
நிர்ெகிக்கப்படும்
சுகொ ொரத் ிற்கொன
அணுககலக் 
தகொண்டிருக்கெில்கல 

1981 -1990

(நீர் & 
சுகொ ொரத் ிற்கொன
சர்ெக ச 
 சொப் ம்)

மனி  மற்றும் ெிலங்கு
கழிவுககள முகறைொக 
அகற்றுெக  ஊக்குெிக்கும் 
அகனத்து நடெடிக்கககளும்

(உலக 
கழிப்பகற 
 ினம்
19 நெம்பர்)

ஆகரொக்கிைமொன 
ெொழ்க்கககை 
உறு ிதசய்கிறது மற்றும் 
அகனத்து ெை ினருக்கும் 
நல்ெொழ்கெ ஊக்குெிக்கிறது 

அகனெருக்கும் நீர் 
மற்றும் சுகொ ொரத் ிற்கொன 
அணுககல உறு ி 
தசய்கிறது

5. கிரொமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற சுகொ ொரம்

இந் ிைொெில் 
சுகொ ொரம்

தமொத்  சுகொ ொரபிரச்சொரம்(1999)

கிரொமப்புறங்களில் 74%
மக்கள் இன்னும் ிறந்  
தெளிைில் மலம் 
கழிக்கிறொர்கள்

மு ல் 
ஐந் ொண்டு 
 ிட்டம்1951-56)

(மத் ிை கிரொமப்புற 
சுகொ ொர  ிட்டம் 1986)

(கமொசமொன சுகொ ொர தசலவு
தமொத்  உள்நொட்டு உற்பத் ிைில் 
5.2%)

நிர்மல் பொரத் அபிைொன் 
2012(உலக அளெில் 

46%நகர 
பகு ிகள்
 ிறந்  
தெளிைில் 
மலம் கழித் ல்

(கிரொமத் ில்
ஒவ்தெொரு 
10ல் 1 இறப்பும்
இந் ிைொ)

(குறிப்புக
களப் 
பொர்க்கவும் 
புள்ளி 
ெொரிைொக)

சுகொ ொரம் பற்றி
கொரணங்கள் & 
ெிகளவுகள்
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அரசொங்க 
நடெடிக்கககள் 

மத் ிை கிரொமப்புற 
சுகொ ொரம்
 ிட்டம்– 1986 

தமொத்  சுகொ ொர 
பிரச்சொரம்-1999 

நிர்மல் கிரொம் 
புரஸ்கொர்-2005 

நிர்மல் பொரத் 
அபிைொன்-2012

தூய்கம இந் ிைொ 
இைக்கம்-2014

(தூய்கம 
கணக்தகடுப்பு
2016) 

(கிரொமப்புற 
தூய்கம 
கணக்தகடுப்பு
2018)
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6. மனி  உரிகமகள்

மனி  
உரிகமகள்

மனி  
உரிகமகள்
நொள்

ஐநொ (உலகளொெிை மனி  உரிகமகளின் பிரகடனம்) 

(1948)

10th டிசம்பர்

UNO (1945)
(24thஅக்ட ோபர)்

பொகுபொடு இல்லொமல் 
உரிகமககள தபற
ஒவ்தெொருெருக்கும்
உரிகம உண்டு

அடிப்பகட 
உரிகமகள் 
ெி ி (12-35)

அரசிைல் சமூக

குடிகம

தபொருளொ ொர

ம ிப்புகள்
 கு ி

நீ ி
சமத்துெம்

கலொச்சொர அரசுநெறிமுறறக்

டகோ ் ்படுகள்

க சிை
மனி  உரிகமகள்

ஆகணைம் 

 மிழ்நொடு மொநில மனி  உரிகமகள் 
ஆகணைம்

(17th ஏப்ரல் 1997)

( கலெர்) எஸ்.பொஸ்கரன்

 கலெர்
(அருண் குமொர்

மிஸ்ரொ)

 கலகமைகம்
தடல்லி 

சட்டம் (1993)

 ிருத் ப்பட்டது
2006

கூட்டகமவு

( கலெர் +
4முழு கநர 
உறுப்பினர்) 

ப ெிக்கொலம்
70 ஆண்டுகள்

உரிகமகள்
அடிப்பகட
க றமகள்
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உலகளாவிய 
எழுத்தறிவின்மை
நிமலமை

எழுத்தறிவின்மை படிக்கவவா எழுதவவா இயலாமை
உலக எழுத்தறிவு தினம் - செப்டம்பர் 8

(உலகம் முழுவதும் 773 ைில்லியன் படிப்பறிவற்ற ைக்கள் உள்ளனர்)

(வரலாற்றுக் கண்வ ாட்டம்) (உலகளாவிய ெைத்துவைின்மை) (யுசனஸ்வகா)

இந்தியாவில் 
எழுத்தறிவின்மை

உலகத்தில் ைிகப்சபரிய எழுத்தறிவற்ற ைக்கள்சதாமகமயக் 
இந்தியா சகாண்டுள்ளது

2011 ைக்கள் சதாமக க க்சகடுப்பின்படி 
எழுத்தறிவின்மை விகிதம்

சைாத்த எழுத்தறிவு விகிதம் : 74.04%

ஆண் : 82.14%
சபண் : 65.46%

ைாநில வாரியான வவறுபாடுகள்

அதிகபட்ெ எழுத்தறிவு விகிதம்
வகரளா, யூனியன் பிரவதெம்: லட்ெத்தீவுகள் 
குமறந்தபட்ெ எழுத்தறிவு விகிதம்
ைாநிலம்: பகீார்

யுசனஸ்வகாவின்  கூற்றுப்படி
இந்தியா 2060க்குள் முழு எழுத்தறிவு அமடயும்
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வதெிய கல்விக் சகாள்மக

1) வகாத்தாரிக் கல்விக் குழுவின் பரிந்துமரகள்(1964-66)

2) வதெிய கல்விக் சகாள்மக 2020 கருப்சபாருள் - "இந்தியா ஒரு உலகளாவிய அறிவு வல்லரொகும்

எழுத்தறிவு விகிதத்மத
அதிகரிக்கும் அரெின் 
நடவடிக்மககள்

வதெிய எழுத்தறிவு திட்டம்
1988

கிராைப்புற செயல்முமற 
எழுத்தறிவுத்திட்டம்(RFLP) 

1986

வதெிய வயது வந்வதார் 
கல்வி திட்டம் (NAEP) 1978

தைிழ்நாட்டில் எழுத்தறிவு

இந்தியாவில்  ெிறந்த ைாநிலைாக ொதமன

ைாவட்ட வாரியாக 
எழுத்தறிவு விகிதம்

எழுத்தறிமவ அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்மககள்

கன்னியாகுைரி (91.75)

சென்மன (90.18)

தர்ைபுரி (68.54)

அரியலூர் (71.34 )

ெிறந்த 
ைாவட்டங்கள் 

குமறந்த 
ைாவட்டங்கள்

கல்வி கடன்

அமனவருக்கும் இலவெ கல்வி

உயர் கல்வியில் உதவித்சதாமக
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ஊழல் 
வமககள்

ஊழல் ைற்றும் சபாது வாழ்க்மக - ஊழல் எதிர்ப்பு நடவடிக்மககள்

லஞ்ெம்

கருப்புப் 
ப ம்

உறவினருக்கு 
ெலுமக விருப்பவாதம்

சகாள்மள

வைாெடி

மகயாடல்

நாட்டின் சபாருளாதார வளர்ச்ெியில் பின்னமடவு.

வன்முமற ைற்றும் ெட்டவிவராதம்.

ொதி, சைாழி, வகுப்புவாதத்மத வளர்க்கிறது

நாட்டில் கருப்பு ப ம்.

ஸ்திரைற்ற அரொங்கம்

ப க்காரர்கள் ைற்றும் ஏமழகளுக்கு இமடவயயான 

ஏற்றத்தாழ்வு அதிகரிக்கிறது

ஊழலின் தாக்கம்
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ஊழல் எதிர்ப்பு நடவடிக்மககள்

ஊழல் தடுப்பு
நடவடிக்மககள்

வலாக்பால்

வலாக் ஆயுக்தா

குமறவகள் அதிகாரி
(Ombudsman)

தைிழ்நாடு தகவல் 
ஆம யர்(PIO) 

ைத்திய ஊழல் 
கண்கா ிப்பு 
ஆம யம்(CVC) 

ைத்தியப் புலனாய்வுத் 
துமற (CBI)

இந்திய தமலமைக் 
க க்குத் த ிக்மகயாளர்

கீழ்
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ெமூக வைம்பாட்டுத் திட்டம் (CDP)

குறிக்வகாள் : 
விவொயம் ைற்றும் விவொய உற்பத்திமய வைம்படுத்துதல்.
கிராைப்புறங்களில் கால்நமட வளர்ப்பு, சபாது சுகாதாரம், கல்வி ைற்றும் வபாக்குவரத்து.

ெமூக வைம்பாட்டுத் 
திட்டக்கூறுகள்

சபாது குறிப்பிட்ட

செயல்படுத்துதல்

ைாற்றப் 
ப ி குழு

(அந்தந்த உறுப்பினர்கள்) 

(தயாரிப்பில் முன்வனற்றம்)

ெமூக வைம்பாட்டுத் 
திட்டத்தின் வதால்வி

க ினி 
அதிகாரிகள் ஒருங்கிம ப்பு 

இல்லாமை

செயல்படுத்தாதது 
& ைக்கள்ஒத்துமழப்புக்கு 

வைல் வைாதல்

பண்ம , வடீு, சபாது வெமவ
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இந்திய அரெின் வவமல 
வாய்ப்பு திட்டங்கள்

வவமல வாய்ப்பு திட்டங்கள்

ைகாத்ைா காந்தி வதெிய ஊரக வவமல 
உறுதியளிப்புச் ெட்டம் (MGNREGA) 2005பிரதைரின் வவமலவாய்ப்பு 

ஊக்குவிப்புத் திட்டம் (Pradan

Mantri Rojgar Protsahan Yojna)

வாழ்வாதாரத்மத 
உயர்த்துவதற்கான  திறன் 
மகயகப்படுத்தல் ைற்றும் 
அறிவு விழிப்பு ர்வு(SANKALP)

பிரதைரின் முத்ரா
திட்டம் (PMMY)
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இந்தியா ைற்றும் தைிழ்நாட்டில் வவமலயில்லாத் திண்டாட்டம்

கிராைப்புற வவமலயின்மை நகர்ப்புற வவமலயின்மை

பருவகால ைமறமுக வவமலயின்மை கல்வி சதாழில்துமற

சதாழில்நுட்பம் பிறழ்ச்ெி 
வவமலயின்மை

சுழற்ெி
வவமலயின்மை

கட்டமைப்பு 
வவமலயின்மை

வவமலயின்மை

வவமலயின்மை
கருத்தாக்கம் 

வழக்கைான நிமல வாராந்திர நிமல தினெரி நிமல

இந்தியாவில் வவமலயின்மை விகிதம் (%)

நகர்ப்புறம் கிராைப்புறம் இந்தியா

8.10 7.55 8.35
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தைிழ்நாட்டில் வவமலயில்லா திண்டாட்டம்

தைிழ்நாடு வவமலவாய்ப்பின்மை 
விகிதம் %

நகர்ப்புறம் – 5.9%
கிராைப்புறம் – 5.2%

ஆண் – 4.4%
சபண் – 13.1%

வவமலயின்மைக்கான கார ங்கள்

விமரவான 
ைக்கள்சதாமக 
வளர்ச்ெி

வமரயறுக்கப்பட்ட
நிலம் பருவகால 

வவளாண்மை

குமறபாடுள்ள 
கல்வி

நிலம் 
துண்டாதால் பின்தங்கிய 

விவொய முமற
குடிமெத் 
சதாழில்களின்
வழீ்ச்ெி

வவமலயின்மைக்கான 
கார ங்கள்
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ெமூகத்தில் வன்முமறயின் தாக்கம்

ைதக்கலவரம் வகுப்புவாத வன்முமற பயங்கரவாதம் Terrorism

வன்முமறமய 
கட்டுப்படுத்த 
வைற்சகாள்ளும் 
நடவடிக்மககள் 

ெமூகத்திற்கு 
அதிகாரைளித்தல்

சபாது சுகாதார 
சகாள்மக

கல்வி & பயிற்ெி 
திட்டம்

அதிகபடுத்தப்பட்ட 
பாதுகாப்பு 
பமட

ஆராய்ச்ெி இன்னும் 
துல்லியைாக செய்தல் 
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சபண்களுக்கு 
அதிகாரைளித்தல்

சபண்களுக்கு அதிகாரைளித்தல்

அதிகாரைளித்தலின் 
வதமவ

அரசு எடுத்த 
நடவடிக்மககள்

அதிகாரைளிப்பதற்கான 
அத்தியாவெிய 
கார ிகள்

ஒப்பிட முடியாத சபண்
கல்வி முக்கியத்துவம்

கல்வி

பாலின பாகுபாடின்மை 

ொதி, இனம், ைதம் வபான்ற 
பாகுபாடுகமள நீக்குதல் 

எழுத்தறிமவ அதிகரித்தல்
ைனித கடத்தல் ஒழிப்பு 
தாைதைான திருை ம்
வறுமை குமறப்பு
வருைான வாய்ப்பு
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ெிறு சதாழில்
(வமககள்)

சுய வவமலவாய்ப்பு ைற்றும் சதாழில்முமனவு வளர்ச்ெி

ெிறு சதாழில்கள்

ெிறுவ ிக 
சதாழில்கள்

குறு சதாழில்கள் கிராைத் 
சதாழில்கள்

கூட்டு 
சதாழில்கள்

குறு வ ிக 
சதாழில்கள்

வர்த்தக 
பிரிவு 

ெிறு வ ிகத்திற்கான
நிறுவன ஆதரவு

வதெிய ெிறு சதாழில் கழகம் (NSIC)

ைாநில ெிறுசதாழில் வளர்ச்ெிக் கழகம் (SSIDC)

இந்தியாவின் ெிறு சதாழில் வளர்ச்ெி வங்கி ( SIDBI)

ெிறு சதாழில்கள் வெமவ நிறுவனம் (SISI) 

ைாவட்ட சதாழில் மையங்கள் (DIC)

விவொயம் ைற்றும் ஊரக வளர்ச்ெிக்கான 
வதெிய வங்கி (NABARD)
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