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தமி�நா�தமி�நா�தமி�நா�தமி�நா�    மாநிலமாநிலமாநிலமாநில        மனிதமனிதமனிதமனித        ேம	பா��ேம	பா��ேம	பா��ேம	பா��    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக----2017201720172017    

��கிய��கிய��கிய��கிய    அ	ச�க�அ	ச�க�அ	ச�க�அ	ச�க�    

மாநில�தி�மாநில�தி�மாநில�தி�மாநில�தி�    நிலவர	நிலவர	நிலவர	நிலவர	    ((((அ�தியாய	அ�தியாய	அ�தியாய	அ�தியாய	    1)1)1)1)    

தமிழக�தி�தமிழக�தி�தமிழக�தி�தமிழக�தி�    ம�க�ம�க�ம�க�ம�க�    ெதாைகயி�ெதாைகயி�ெதாைகயி�ெதாைகயி�    மா�ற�க�மா�ற�க�மா�ற�க�மா�ற�க�    

• தமி�நா��	 ெமா�த ம�க� ெதாைக 72.14 மி��ய	  (7.21 ேகா�). 

• கட�த ப�தா��� கால வள��சி விகித� (2001 – 2011) 15.6% (1991 – 01 

காலக�ட�தி�, 11.19%) 

• ப�தா��� கால (2001 – 2011) கிராம  !ற ம�க� ெதாைகயி� மா$த� 6.49% 

ஆக&�, நகர ம�க�ெதாைக 27.16% ஆக&� இ(�த). 

• பா�ன விகிதா�சார� 1001 – �987 �(�), 2011 – � 995 – ஆக அதிகாி�த). 

அேத சமய�, இ�த விகிதா�சார�, ெமா�த,�ள 32 மாவ�ட-களி�, 12 

மவ�ட-களி� சாதகமானதாக இ�ைல. 

• 2011 ம�க�ெதாைக� கண�ெக� பி	ப�, ம�க� ெதாைக ெந(�க� ஒ( 

கிமீ�1 555 (இ) ேதசிய சராசாியான 382 – ஐ விட அதிக�) எ	$ இ(�த). 

• 1�ைச  ப1திகளி	 ம�க� ெதாைக 2011 – � 2.8 மி��யனாக இ(�த). இ) 

ஒ�� ெமா�த நகர ம�க� ெதாைகயி� (34.90 மி��ய	) 8% ஆ1�.  

 

ெபா�ளாதார	ெபா�ளாதார	ெபா�ளாதார	ெபா�ளாதார	    

• 2013 – 14 – � பதிவான bkh¤j cŸ eh£L c‰g¤Â        வள��சி சதவிகித� 7.29% 

• 2004 – 05– � விவசாய� ம3$� அ) ெதாட�!ைடய ெதாழி�க� 5ல� 

மாநில�தி	 வ(வா6�கான ப-களி ! 11.65% ஆக இ(�த). இ), 2011 – 12 – 

�, 8.7% ஆக� 1ைற�த). 

• 2011 – 12ஆ� M©oš  நிfu cŸeh£L c‰g¤Âயிš bjhழிšJiw 27.91 விG¡fhL 

g§fளி¤J,  இÂš c‰g¤Â Jiwயி‹ g§fளி¥ò k£Lnk 17.5 விG¡fhL MF«. 
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• ஏற�1ைறய 92% சி$ ம3$� 1$ விவசாய  பிாிைவ� ேச��தவ�களாக 

இ(�கி	றன�. 

• பயிாி�� பர !,1950 – �, 56.38 ல�ச� ெஹ�ேட�க� இ(�த), ெம)வாக� 

1ைற�) 2008 – 2009 – �, 50.43 ல�ச� ெஹ�ேடராக&�,, 2011 – 12 �, 49.85 

ல�ச� ெஹ�ேடராக ஆன).  

• அேத ேபால, 2007 - 08 – ஆ� ஆ��� 21.69 ல�ச� ெஹ�ேட� நில�  

விவசாய� சாராத பய	பா��3காக எ	றி(�த), அதிகாி�), 2008 – 09 –� 

21.73 ல�ச� ெஹ�ேட� நில,�, 2011 – 12 – � 21.80 ல�ச� ெஹ�ேட� எ	$ 

உய��த).  

• ஆனா;� 2013 – 14 ஆ��� மாநில அளவிலான விைள�ச�, 10.33 மி��ய	 

ெம�ாி� ட	க� அள&�1 உண&  ெபா(� உ3ப�தி இ(�த). இ) அத31 

,�ைதய ஆ��	 விள�சைல விட 0.18 ெம�ாி� ட	 அதிக�. 

மனிதமனிதமனிதமனித    ேம	பா��ேம	பா��ேம	பா��ேம	பா��    நிைலநிைலநிைலநிைல    ––––    ((((அ�தியாய	அ�தியாய	அ�தியாய	அ�தியாய	    ----2)2)2)2)    

• மாவ�ட அளவிேலேய, பல வைக  ப�ட, மனித ேம�பா��� 1றி<�ெட� 

கண�கிட ப�கிற), 

• மனித ேம�பா�� அ�டவைண எ	ப), நலமாக இ(�க� ேதைவயான, க�வி, 

ஆேரா�கிய�, வ(வா6 ஆகிய ைமய  பாிமாண-களி	 அள=�க�தா�. மர! 

ாீதியிலான, kனிj  nk«gh£L அ�ச-க>ட	, )��யமான !ாித;�காக, பிற 

1றி<�க>ட	 இைண�க ப�� கண�கீ� ெச6ய ப�கிற). 

• பா�ன rkமி‹ik¡ 1றி<�� அ�டவைண, பா�ன ேவ$பா�டா� 

உ(வாக�?�ய பிர�சிைனகைள  ப3றி அறி�)ெகா�ள&�, ேதைவயான 

வள��சி சா��த தைல<�க� 1றி�) ,�& ெச6ய&� பய	ப�கிற).  

• 1ழ�ைத nk«gh£L¡ 1றி<�� அ�டவைணயி	 அ�ச-களாக க�வி, 

ஆேரா�கிய� ம3$� ஊ�ட�ச�) நிைல ேபா	றைவ எ��)� 

ெகா�ள ப�கி	றன.   
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• ப�பாிமாண வ$ைம� 1றி<�� அ�டவைண எ	ப) அ� பைட வசதிகளான, 

1�நீ�, எாிெபா(�, கழி பிட வசதி ேபா	றைவகைள  ெப$வதி� சிரம-க� 

உ�ளதா எ	பைத அறி�)ெகா�வத3கான). இவ3ைற  ெபற ,�யாம� 

ேபானா� நல வா�& சா�தியமி�ைல.   

• உண&  பா)கா !� 1றி<�� அ�டவைணயி�, உண& உ3ப�தி, ம3$� 

விநிேயாக� ஆகிய இர�ைட  ப3றிA� அறி�)ெகா�>த� தவிர, பய	ப�� 

உணவி	 ஊ�ட�ச�) 1றி�)� விவர� இ(�1�. 

• ஒBெவா( 1றி<�� அ�டவைணயி;� உ�ள ,த� ம3$� கைடசியி� உ�ள 

ஐ�) மாவ�ட-களி	 விவர�. 

மனித ேம�பா��¡ 1றி<�� அ�டவைண     

,த� நிைலயி� இ(�1� ஐ�) மாவ�ட-க� 

மாவ�ட-க�            1றி<�ெட� த1தி நிைல 

க	னியா1மாி 0.944 1 

வி()நக� 0.855 2 

D�)�1� 0.852 3 

ெச	ைன 0.847 4 

காEசி!ர� 0.845 5 

fil நிைலயி� இ(�1� ஐ�) மாவ�ட-க� 

தி(வாF� 0.568 28 

விG !ர� 0.561 29 

ேதனி 0.539 30 

ெபர�பH� 0.447 31 

அாியH� 0.282 32 

பா�ன� rkமி‹ik¡ 1றி<�ெட� 

,த� நிைலயி� இ(�1� ஐ�) மாவ�ட-க� 

நீலகிாி 0.036 1 

வி()நக� 0.048 2 

ேவH� 0.051 3 

நாம�க� 0.054 4 

ெபர�பH� 0.054 5 
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கைடசி நிைலயி� இ(�1� ஐ�) மாவ�ட-க� 

ெச	ைன 0.111 28 

ம)ைர 0.112 29 

விG !ர� 0.113 30 

சிவக-ைக 0.114 31 

அாியH� 0.118 32 

   

!ழ"ைத!ழ"ைத!ழ"ைத!ழ"ைத    நலநலநலநல    ேம	பா�ேம	பா�ேம	பா�ேம	பா�    !றி#�ெட%!றி#�ெட%!றி#�ெட%!றி#�ெட%    

,த� நிைலயி� உ�ள 5 மாவ�ட-க� 

மாவ�ட-க� 1றி<�ெட� தர வாிைச 

க	னியா1மாி 1. 872 1 

ேகாய�ப�D� 1. 745 2 

D�)�1� 1. 712 3 

தEசாI� 1. 710 4 

சிவக-ைக 1. 706 5 

கைடசி நிைலயி� உ�ள 5 மாவ�ட-க� 

ராமநாத!ர� 0.528 28 

ேவH� 0.523 29 

கி(Jணகிாி 0.474 30 

தி(வ�ணாமைல 0.426 31 

அாியH� 0.410 32 
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ப�பாிமாணப�பாிமாணப�பாிமாணப�பாிமாண    வ'ைம�வ'ைம�வ'ைம�வ'ைம�    !றி#�ெட%!றி#�ெட%!றி#�ெட%!றி#�ெட% 

�த��த��த��த�    நிைலயி�நிைலயி�நிைலயி�நிைலயி�    உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள    5 5 5 5 மாவ�ட�க�மாவ�ட�க�மாவ�ட�க�மாவ�ட�க� 

காEசி!ர� 0.34    1    

ெச	ைன 0.34    2    

கடH� 0.38    3    

ேகாய�ப�D� 0.41    4    

நாக ப��ன� 0.41    5    

கைடசிகைடசிகைடசிகைடசி    நிைலயி�நிைலயி�நிைலயி�நிைலயி�    உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள    5 5 5 5 மாவ�ட�க�மாவ�ட�க�மாவ�ட�க�மாவ�ட�க�    

அாியH� 0.62 28 

வி()நக� 0.62 29 

ராமநாத!ர� 0.63 30 

ெபர�பH� 0.70 31 

தUம!ாி 0.70 32 

உண)*உண)*உண)*உண)*    பா+கா*,�பா+கா*,�பா+கா*,�பா+கா*,�    !றி#�ெட%!றி#�ெட%!றி#�ெட%!றி#�ெட% 

,த� நிைலயி� உ�ள 5 மாவ�ட-க�    

தி(வாF� 0.580 1 

க	யா1மாி 0.562 2 

நாக ப��ன� 0.524 3 

தி(வ�K� 0.511 4 

தி( L� 0.487 5 

கைடசிகைடசிகைடசிகைடசி    நிைலயி�நிைலயி�நிைலயி�நிைலயி�    உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள    5 5 5 5 மாவ�ட�க�மாவ�ட�க�மாவ�ட�க�மாவ�ட�க� 

விG !ர� 0.333 28 

ராமநாத!ர� 0.286 29 

வி()நக� 0.268 30 

ெபர�பH�  0.267 31 

நீலகிாி 0.226 32 
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ேவைலவா-*,ேவைலவா-*,ேவைலவா-*,ேவைலவா-*,, வ�வா-வ�வா-வ�வா-வ�வா-, வ'ைமவ'ைமவ'ைமவ'ைம (அ�தியாய	அ�தியாய	அ�தியாய	அ�தியாய	 -3) 

ேவேவேவேவiyiyiyiyவா-*,களி�வா-*,களி�வா-*,களி�வா-*,களி�    ேபா�!ேபா�!ேபா�!ேபா�!:::: 

• ெப(«gh‹ik வ(வாைய� த(� ெதாழி� க��மான� )ைறதா	. 

அதிக ப�யான ேவைலவா6 !� இ-1தா	 உ(வாகிற) 

• பதி& ெச6ய ப�ட ெதாழி3சாைலகளி	 ப-களி ! 1ஜரா�தி31 

அ��தப�யாக இ�த மாநில�தி�தா	 இர�� !�ளிக>�1 ேம� 

அதிகாி�தி(�கிற). 

• மாநில வ(வாயி� க��மான� ெதாழி� 5லமான ப-களி ! அதிகாி�தி(�1� 

ஒேர மாநில� இ)தா	. 

மாவ�டமாவ�டமாவ�டமாவ�ட    வாாியாகவாாியாகவாாியாகவாாியாக    வ'ைமவ'ைமவ'ைமவ'ைம    ம�'	ம�'	ம�'	ம�'	    வ�வா-வ�வா-வ�வா-வ�வா-    நிலவர	நிலவர	நிலவர	நிலவர	.  

அதிக வ(வா6 ஈ��� மாவ�ட-களான க	னியா1மாி, ஈேரா� ஆகியன, 

1ைறவான வ(வா6 ஈ��� மாவ�ட-களான அாியH�, ெபர�பHைர� 

கா��;� 5	$ மட-1 mÂf வ(வா6 ஈ��கி	றன. 

• 1ைறவான வ(வா6 ஈ��� பிற மாவ�ட-களான, விG !ர�, 

தி(வ�ணாமைல, ேதனி, ம3$� தி(வ�K� ஆகியவ3றி	 தனி நப� 

வ(மான�, அதிக வ(வா6 ஈ��� மாவ�ட-களி	 தனி நப� வ(மான�தி� 

பாதிதா	 இ(�கிற).  

• தி(வ�ணாமைல, தி(வாF�, கடH�, அாியH�, விG !ர�, ம3$� 

நாக ப��ன� ஆகிய மாவ�ட-களி	 விவசாய� ?�� ெதாழிலாள�க� 

ஆகிேயாாி	 k¡f£bjhif¡F« இ�த இட-களி	 வ$ைம நிைல�1� ெதாட�! 

உ�ள). 

 

ெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைக    �.)க��.)க��.)க��.)க�    எ��கஎ��கஎ��கஎ��க    கவன�தி�கவன�தி�கவன�தி�கவன�தி�    ெகா�ளெகா�ளெகா�ளெகா�ள    ேவ%.யைவேவ%.யைவேவ%.யைவேவ%.யைவ::::     

• உ3ப�தி, ச�ைத ப��த� ஆகியவ3றி� உதவி�கான தைல<�க�, 

நீ� பாசன-களி� ,தP�க�, ம3$� மதி ! ?��� ெசய�பா�க�, 

இைட�தரக�களி	 தைல<�ைட� 1iற�த� ஆகியன விவசாயிகளி	 வ$ைம 

1ைறய உத&�.  

• உ3ப�தி ம3$� ேசைவ� )ைறகளி�, இல�1ட	 ?�ய )ைற சா��த 

அQ1,ைற ேவ���. எ�த� )ைறயி� ேவைல வா6 !க� ம3$� மதி !� 

?��� வா6 !� அதிக� எ	பைத  ப3றிய சாியான !ாித;ட	 ெசய�பட 

ேவ���. அ�)ட	, எ�த� திற	 ேதைவேயா அைத வள� பதி� ஒ�திைச&� 

இ(�க ேவ���. 
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• த3கா�க ேவைலவா6 !/பணி எ	ற நிைல வள��)ெகா�ேட ேபாவைத 

கவன�தி� ெகா��, பணி  பா)கா ! வ�A$�த பட ேவ���. 

த3ேபாைதய ச5க  பா)கா ! அ�ச-க�  இைத வ; ப��த ேவ���. 

       எ1�தறி)எ1�தறி)எ1�தறி)எ1�தறி)				    க�விக�விக�விக�வி2	2	2	2	    ----    ((((அ�தியாய	அ�தியாய	அ�தியாய	அ�தியாய	    ––––    4)4)4)4)    

• தமி�நா��� எG�தறி& விகிதா�சார� கட�த பல வ(ட-களாக 

அதிகாி�)�ெகா��தா	 வ(கிற)1991 – � 62.96% எ	பதி�(�) 2011 – �, 

80.33% ஆக உய��தி(�கிற). 

• க�விைய� ெதாடராம� பாதியி� வில1� மாணவ�  v©â¡if 1ைற�)வ(� 

ேபா�ேக காண ப�கிற). g£oயிš இd¥ பிாி& மாணவ�க�, பாதியி� வில1வ), 

ஒ R�டளவி� 1ைறவான விகிதா�சார�தி� உ�ள).  

• க�விைய� ெதாடராம� நி3ப) 1ைற�தத31� காரண�, மாநில அரசி	 

ப�ேவ$ நல� தி�ட-க� எ	$ ?றலா�. 

• மாணவ, மாணவிய� ம3$� அைன�) வைக  பிாிவின� ஆகிேயா� க�விைய 

,� ப) ம3$� ம$,ய3சி ெச6வ) ஆகியன ேம�ப���ளன. 

• உ�க�டைம !, ப�ளியி	 தர� ஆகியவ3ேறா� அத‹ விைள&� (ேத��சி 

ெப$பவ�களி	 விகித�) ந	1 வள��சி ெப3றி( ப)� பிற காரண-க�. 

உய3உய3உய3உய3    க�விக�விக�விக�வி    

• 2013 -14 – �, உய� க�வி பயில ேச(பவ�களி	 விG�கா� 43%. 

• தமி�நா�தா	 இ�தியாவி	 ம3ற மாநில-கைள� கா��;� ப�கைல� 

கழக-க�, ெதாழி3S�ப  ப�கைலகழக-க�, க�Hாிக� ஆகியt‰¿‹ 

எ�ணி�ைகயி� ,த�ட� ெப3$�ளJ. இதி� ெப(�பாலானைவ அரT உதவி 

ெபறாத க�Hாிக�. இைவ மாநில�தி	 அைன�)� க�Hாிகளி	 

எ�ணி�ைகயி� 88.5% ஆ1�. 

• 2001 2011 ஆ�� காலக�ட�தி�, ெதாழி�S�ப� க�வி மிக ெபாிய அளவி� 

விாிவா�க� ெச6ய ப�ட). 
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• மாநில திற	 வள��சி� தி�ட� (TNSDM) எ	ற அைம !தா	 12 – ஆ� வ1 ! 

ப��தவ�க>�கான திற	 வள��சி� தி�ட�ைத ெசயலா�1� ஒேர 

,கைமயகமாக விள-1கிற). பயி3சி நி$வன-க>�1� த1தி� சா	$ 

வழ-1வ)� இ�த அைம !தா	. 

    

ெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைக    �.)க��.)க��.)க��.)க�    எ��கஎ��கஎ��கஎ��க    கவன�தி�கவன�தி�கவன�தி�கவன�தி�    ெகா�ளெகா�ளெகா�ளெகா�ள    ேவ%.யைவேவ%.யைவேவ%.யைவேவ%.யைவ    ....    

• உய� க�விைய ேம�ப��)வ), மாணவ� ேச��ைகைய அதிகாி ப), ெதாழி� 

S�ப� க�வியி	 தர�ைத ெச�ைம ப��)வ) ம3$� எ�ணி�ைகையA� 

?��வ). 

• உய� க�வி, ெப(�பா;� தனியா� ஆ>ைமயி	 கீ� இ( பதா�, தர�ைத 

உ$தி ெச6வ) மிக ,�கியமாகிற).  

• ெதாழி3 க�விைய வ�A$�)வ), கால�தி	 ேதைவயாக உ�ள). இ ேபா) 

ஒ�� ெமா�த க�வி�கான ெசலவின-களி�, 35% ெதாழி3 க�வி�1�,  

55 விG¡fhL ெபா)� க�வி�1� ெசலவிட ப�கிற).  

• இ�தைகய ெசலவின-க� எ�த வைகயான பல	கைள� ெகா��கிற) எ	பைத 

அBவ ேபா) மதி R� ெச6ய பட ேவ���. 

 

ey thœey thœey thœey thœÎÎÎÎ,,,,    ஊ�ட5ச�+ஊ�ட5ச�+ஊ�ட5ச�+ஊ�ட5ச�+    ((((அ�தியாய	அ�தியாய	அ�தியாய	அ�தியாய	    5)5)5)5)    

 

• ெபா) Tகாதார� ம3$� ம(�)வ வசதி அளி�த� ஆகியவ3$�கான நிதி 

ஒ)�கீ� அதிகாி¤J¡ bfh©nl இ(�கிற). 1991 1992 ஆ���, F. 410 

ேகா�ahf இ(�த), 2015 16 – �, F.8245.41 ேகா�ahf அதிகாி�த). 

• நிதி ஒ)�கீ��� கி�ட�த�ட 40% ஆர�ப Tகாதார�தி31 ெசலவிட  ப�கிற).  

• NHRAM  கீ� ஒ)�க ப�� நிதி ஒ)�கீ��� (இ�திய அரசா-க� அளி ப)) 95 - 

விG�கா��31� ேமலாக ெதாட��) பய	ப��த ப�� வ(கிற).   

• Tகாதார�தி3கான உ�க�டைம ! உ(வா�1வதி� சிற பான ,	ேன3ற� 

காண ப��(�கிற). பழ-1�யின� வசி�1� ப1திகளி�, CEmONC, NLCUs, 

Mu«g Rfhjhu நிiya«, நடமா�� ம(�)வ ைமய-க� ஆகியன 

ெசய�ப�கி	றன, 2000 –ஆ� ஆ��� 660 ெபா) Tகாதார ைமய-க� 

அரT�1 ெசா�தமான க��ட-களி� ெசய�ப�டன. இ) 2005 –�,1360 

க��ட-க�, 2015 – �, 1564 க��ட-க� எ	$ விாிtilªJ இ(�கிற).  
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• மாநில Tகாதார ஒG-கைம&� தி�ட�தி	 கீ�, ம�திய தர ம(�)வைனகளி	 

த1தி நிைல ேம�பா��  பணி ேம3ெகா�ள ப�கிற). 

• 1ழ�ைத  பிற பி31 அரT ம(�)வமைனகளி	 பய	பா� 1றி பிட�த�க 

அள& அதிகாி�)�ள). 1992 – 93 ஆ�� கால�தி� 64% எ	$ இ(�த), 2005 

– �, 98% ஆக உய��த). அதி;� 1றி பாக, PHC / CHC அளவி� இ�த நிைல 

உ(வாகிA�ள). ஒ��ெமா�தமாக  பா��தா� ஏைழ ம�களி� ெப(�பாேலா�, 

ெபா) ம(�)வமைனகைள  பய	ப��)வ) அதிகாி�)�ள).  

 

• Tகாதார உ�க�டைம ைப ேம�ப��த jமிœehL kU¤Jtgâ bghUŸ fHf« – 

ப-1 அதிக�. அரT ம(�)வமைனக>�1� ேதைவயான,   CT Scans, MRI, 

ம(�)க� ம3$� ேநா6 ப1 பா6& வசதிக� ஆகியனவ3ைற ெப3$� 

த(கிற). 

• மாநில�தி	 Tகாதார IMS ெப(மளவி� வள��சி ெப3ற). 

• சிகி�ைசயி	 தர�, 1றி பாக ந�T ெதாட�பான சிகி�ைச நி�வாக� ஆகியைவ 

ேம�ப�வத3கான ,ய3சிக� அவசிய�. 

மனிதமனிதமனிதமனித    வள	வள	வள	வள	        

• தமி� நா��� பரவலாக,1990 – களி	 ம�தியி�(�) 2013 வைரயிலான 

காலக�ட�தி�, 18 !திய ம(�)வ� க�Hாிக� ெசய�பட� )வ-கின. இதி� 9 

அரT ம3$� 9 தனியா� ம(�)வ� க�Hாிக�. இத	 5ல� ம(�)வ இள 

நிைல  ப� !�கான இட-க� இர�� பாயின.  

• )ைண ம(�)வ� க�வி நிைலய-க�, அரT, தனியா� சா�பி� அதிக 

எ�ணி�ைகயி� உ�ளன.  

• ஊ�ட�ச�), நீ� ேமலா�ைம ம3$� கழிtiw, tofhš அைம ! ஆகியைவ 

1றி�) ெதாட� பயி3சி அளி�க பயி3சி நிைலய-கைள ம$ப�A� 

உ(வா�கிய). 

• ேம�ப�ட  1�நீ� இைண !ட	 =�க�, 94.7% (2007 – 2008), 97.4% (2012 – 

13) 

• கழிtiw tofhš  வசதிAட	  =�க� 38.9% (2007 – 08):  52.5% (2012 – 13) 
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ெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைக    வைரயைறவைரயைறவைரயைறவைரயைற    உ�வா�கஉ�வா�கஉ�வா�கஉ�வா�க    கவனி�ககவனி�ககவனி�ககவனி�க    ேவ%.யேவ%.யேவ%.யேவ%.ய    அ	ச�க�அ	ச�க�அ	ச�க�அ	ச�க�                

    

• ெமா�த நிÂ xJ¡Ñ£oš eythœ& FL«g ey¤Jiw  – �காக ஆ1� ெசல&களி� 

அரசி	 ப-1 அதிகாி�க  பட ேவ��� 

• ம(�)வ வசதி ெப$வதி� , மாவ�ட-கிளிைடேய இ(�1� சமன3ற த	ைம 

கவன�தி� ெகா�ள பட ேவ���. 

•  kf¥ng‰W இw¥ò fHf« FHªij இw¥ò Åj« ஆகியன மாநில�தி	 எ�லா  

ப1திகளி;� ேவ$ப��(�த� 

• )ைண ைமய-கைள வ; ப��த ேவ���. ெபா)�)ைறயா� நி�வகி�க பட 

ேவ��ய kf¥ng‰¿‰F Kªija k‰W« பிªija kU¤Jt nrit ஆகியன 1ைற�) 

வ(கிற)  (DLHS – 4); இதி� த� Lசி  பணிA� ேச(�. இைத ஆ6& ெச6) 

jFªj elto¡if vL¡f  ேவ���. 

• மாநில� ,G)� மனித வள� எ�ணி�ைகயி;� எ�லா வைகயான 

பணிக>�1� ேதைவயானவ�க� மிக� 1iwthf  இ(�கிறா�க�. 

•  நகர ப1திகளி�  Tகாதார வசதிக� எ�லா(�1� சாியாக� கிைட�கவி�ைல. 

1றி பாக ந��த பிாிவின(�1. 

•  தனியா� ம(�)வ அைம ைப ஒG-1 ப��த�. ஆேரா�கியமான bghJ¤Jiw- 

தனியா� – g§Ñ£il  ஊ�1வி�த�. 

• HMIS – ஐ eythœÎ nkyh©ik jftš Kiuia பய	 த(� ெகா�ைக வைரயைற 

ெச6வ) எ ப� எ	ப) ப3றிA� க�காணி ! ,ைறைமகைள  ப3றிA� 

,ைறயான ஆ6&கைள ேம3ெகா�ள� . 

 

பா6ன	பா6ன	பா6ன	பா6ன	    ((((அ�தியாய	அ�தியாய	அ�தியாய	அ�தியாய	    ----6)6)6)6)    

!ழ"ைத!ழ"ைத!ழ"ைத!ழ"ைத    பா6னபா6னபா6னபா6ன    விகிதா5சார	விகிதா5சார	விகிதா5சார	விகிதா5சார	    

• கைடசியாக ேம3ெகா�ள ப�ட ம�க� ெதாைக� கண�ெக� பி31  பி	, 

மாவ�ட-களி� 1ழ�ைத பா�ன விகிதா�சார�தி� ,	ேன3ற� ஏ3ப���ள) 

ெதாியவ�)�ள). 

• mid¤J  இ�திய 1ழ�ைத பா�ன விகிதா�சாரமான 919 - ஐவிட� தமி�நா��	 

6 மாவ�ட-களி�  1ைறவாக உ�ள). அைவ, அாியH�, கடH�, தUம!ாி, 
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நாம�க�, ேசல� ம3$� ெபர�பH�. இ) உடன�யாக� கவனி�க பட 

ேவ��ய நிiyahF«. 

• மாநில�தி	 8 மாவ�ட-களி�, 1ழ�ைத பா�ன விகித� மாநில சராசாி�1� 

(943) அகில இ�திய சராசாி�1� இைடயி� உ�ள).    

ெப%க�ெப%க�ெப%க�ெப%க�    எ1�தறி)எ1�தறி)எ1�தறி)எ1�தறி)    விகிதா5சார	விகிதா5சார	விகிதா5சார	விகிதா5சார	    

• 14 மாவ�ட-களி� ெப�க� எG�தறி& விகிதா�சார� மாநில சராசாிைய  

(73.86%) விட அதிகமாக உ�ள). 

• எG�தறி& விகிதா�சார� ேசல�, ஈேரா�, கி(Jணகிாி, விG !ர�, அாியH�, 

தUம!ாி  ஆகிய 6 மாவ�ட-களி� ேதசிய சராசாிைய விட� 1ைற&.  

• 14 மாவ�ட-களி� எG�தறிவி� பா�ன விகித இைடெவளி 10 % - �(�) 15% 

வைர.  

• ÏªÂa¤ bjhê‰rhiyfŸ T£lik¥ò – blšyhš£ நிWtd« இt‰¿‹ ஆ6வி	ப�, 

சா	றித� ப� !கŸ, M.Phil  ஆகியவ3றி�, ஆ�கைள விட ெப�க�தா� அதிக 

எ�ணி�ைகயி� ேச��தி(�கிறா�க� 

• பணிக� / ேவைலகளி�,  ெப�களி	 ப-ேக3! விகித� காEசி!ர�தி;�, 

க	னியா1மாியி;� மிக� 1ைற&. இ( பதிேலேய அதிகமான ப-ேக3! 

ெபர�பHாி�. 

• தமி�நா��� ெப�க� 1��ப� தைலவராக இ(�1� =�க� 14% 

இ(�கி	றன. அதாவ) 2.59 மி��ய	 ÅLfŸ. 

• இதி� 40.74% =�களி� வ-கி வசதிகைள  ெபறாதவ�களாக இ(�கி	றன�. 

இ) ேதசிய சராசாிைய (53.4%) விட� 1ைற&.                        

ெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைக    வைரயைறவைரயைறவைரயைறவைரயைற    உ�வா�கஉ�வா�கஉ�வா�கஉ�வா�க    கவனி�ககவனி�ககவனி�ககவனி�க    ேவ%.யேவ%.யேவ%.யேவ%.ய    அ	ச�க�அ	ச�க�அ	ச�க�அ	ச�க�    

• 1ைற�)வ(� 1ழ�ைத பா�ன விகித�, சிற பான  ெப� 1ழ�ைதக� 

பா)கா !� தி�ட-க� அைன�) மாவ�டஙளி;� ெசய�ப��த பட  

ேவ��� எ	பைத அறி&$�)கிற). 

• ெப� க�வி, எG�தறி& ஆகியவ3றி� கவனமளி�க ேவ���. எG�தறி& 

ெப$வதி� உ�ள இைடெவளி 1ைற�க பட ேவ���. MGNREGA வைலதள  
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ப�க�தி� வாசக� வ�ட�  வைலதள  ப1தி இய-1வ)  ஒ( ந�ல தீ�வாக 

இ(�க ,�A�. 

• Tய உதவி� 1G�க�, 5�ேதா� M»nahாி‹ 5லமாக� தைல<�க>� 

நடவ��ைகக>� இ(�தா�தா	 1��ப வ	,ைற 1ைறA� எ	பைத� 

தர&க� T���கா��கி	றன. 

• ெப�கைள� 1��ப� தைலவராக� ெகா��(�1� 1��ப-களி� 

அவ�க�தா� 1ழ�ைதகைளA� ,திேயா�கைளA� ெபா$ ேப3$ 

கவனி�)�ெகா�கிறா�க�. இ�தைகய 1��ப-க>�1 ச5க  பா)கா !� 

தி�ட-க�  ெச	றைடவைத� சிற�த ,ைறயி� உ$திெச6ய ேவ���.  

ச7க*ச7க*ச7க*ச7க*    பா+கா*,பா+கா*,பா+கா*,பா+கா*,    ((((அ�தியாய	அ�தியாய	அ�தியாய	அ�தியாய	    ––––    7)7)7)7)    

• 75.5% மாணவ�க� மதிய உண&� தி�ட�தி� ேச��தி(�கி	றன�.    

• bghJ விநிnahf¤Â£l¤Â‹–�(�), அாிசிைய  ெப$வ), 2004 – 05 

காலக�ட�தி�, கிராம  ப1தியி� 78.9%, நகர  ப1திகளி� 47.7 

விG¡fhL vd இUªjJ இ), 2009 – 10 ஆ���, கிராம  ப1திகளி� 91%, 

நகர  ப1திகளி� 67%  எ	$ உய��த).     

• ளPDS காரணமாக ஏைழ ம�க� ம�தியி�, 2009 – 09 ஆ���, HCR, 

44.4% 1ைற�தி(�கிறா). ( Drze & Khera 2013)    

• 2013 – 14 காலக�ட�தி� ெதாழிலாள� நல வாாிய�தி	 தி�ட-களா� 

பய	 ெப3ேறா� எ�ணி�ைக 18,942.    

• 2013 – 14 காலக�ட�தி� அைம ! சாராெதாழிலாள� நல வாாிய�தி	 

தி�ட-களா� பய	 ெப3றவ�களி	 எ�ணி�ைக, 3,71,303.    

• ச5க  பா)கா ! ஓ6Iதிய�ைத  ெப$பவ�களி	 எ�ணி�ைக, 2011 – 

12 �, 26,45,537 எ	பதி�(�), 31– 03–14 வைர  35,64,20 எ	$ 

அதிகாி�)�ள).    

• 2013 – 14 – �, 62.6 1��ப-க�, MGNREGS ப-1 

ெகா��(�கி	றன�.    

• 2014, ஏ ர� வைர CMCHYIS  5லமாக 6,51, 185 நப�க� பய	 

ெப3றி(�கிறா�க�.    
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ெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைக    வைரயைறவைரயைறவைரயைறவைரயைற    உ�வா�கஉ�வா�கஉ�வா�கஉ�வா�க    கவனி�ககவனி�ககவனி�ககவனி�க    ேவ%.யேவ%.யேவ%.யேவ%.ய    அ	ச�க�அ	ச�க�அ	ச�க�அ	ச�க�    

• AWC ம3$� PT MGR ச�)ண& தி�ட�தி�(�), 1றி பி�ட விகித� 

பயனாளிக� விலகியி(�கிறா�க�. இத	 அ� பைடயி�, ச�)ண& 

நி!ண�க�, ச5க-க� ஆகிேயா� ஒ	றிைண�), இ�தி�ட�ைத� 

ெச�ைமயா�க வழிவைகக� க�டறிய பட ேவ���. 

• ஊ�ட�ச�) ப3றிய விழி !ண�&  பிர�சார-க�, (BCCs) ம3$� 

ஊ�ட�ச�)� ?$க� 1றி�) ம�க� அறிய�ெச6ய ேவ���. 

• நல வாாிய� தி�ட-களி� ேம;� அதிகமாேனா� ேச(வைத உ$தி 

ெச6ய பட ேவ��� . 

• பிற மாநில-களி�(�) !ல�ெபய��த ெதாழிலாள�கைளA� ,ைற 

சாரா� ெதாழிலாள� நல வாாிய� தி�ட-களி� ேச��க ேவ���. 

• ச5க  பா)கா ! ஓ6Iதிய� தி�ட-களி�, வய) ,தி�& அதWட	 

உட� திற	 1ைறபா� எ	$,  ஒ	$�1 ேம3ப�ட 1ைறபா�க� 

உ�ளவ�க>�1, அத3ேக3றா3ேபால ?�த� பய	 அளி பைத உ$தி 

ெச6ய ேவ���. 

• மன நல� 1	றியவ�கைளA�, மா3$� திறனாளிக>�கான ஓ6Iதிய� 

தி�ட�தி� ேச��க ேவ���. 

 

• 1றி ! – இ-1 1றி பிட ப���ள, 2011- ம�க� ெதாைக� கண�ெக� !  

உ�ளி�ட!�ளிவிவர-க� NFHS, NSSO ம3$,�ள பிற )ைறகளி�(�) 

ெபற ப���ளன. மிக சமீப�திய !�ளிவிவர-க� ம��ேம 

பய	ப��த ப���ளன. சில ஆதார� ?$கைள  ெபா$�தம���, 

உதாரணமாக NFHS- �, 2011 ஆ� ஆ���1  பிற1 !�ளிவிவர-க� எ)&� 

இ�ைல.    
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