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>tw]_ kE WkVD

>tw][ J VV>V 
kEz J \\E 

B[ A

x[ kV
XX 1854DX g|X X

WXgXVX >s^X
EX _kVztX z|DX
[XVXc\BVXX
VmX[XBm.

XX 1871DX g|X klX
\^X|X\uVkBVX
VMX mX X kVX
BDXV\XVX
JDX VmX _>_X DX
mXxDXzXuX
VX X>s_XkDAXs]X
k|DXDXm.

XX BV]>VX >X [kV_X
]VsXx[u]uVX1876DX
g|X s>V>VX X [X
\ADX]VsXVB[X[X
>DX klm.X \KDX
kV_X 1891_X ]VsX \VX
X>Vusm.

XX \XMkV[X[kV_X
1891_X BX \VX X

>Vus|X 1892DXg|X
g]]VsX \VX X [X
BX\VuDXFBm.

XX 1908DX g|X ]]X [X
VBX [kX kX V]X xX
uV>X kX EB_X
x[uDX V]Bt_X [X
V.

XX 1909DX g|X E.\BD,X
D.AV>\[X [X X
kwQV_X"[XV\X
_V>VX D'X mkm.X
>[X VDX V\_VX
>VBX _sBX AkX
>VzD.

XX 1912_X k^,X TVVt,X
mVtX [kV_X [X
\AXzXckVm.X
>[XBVVX>XE.X
x>oBVX [l_X _sX
lX >l>X V\_V>X
\VkVX ]VsX s|]X
[X]V.X>X\X
[X [X ]VsX DX
[XBX\VuDXFBm.
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>tw]_ kE WkVD

XX 1912DX g|X VX X
VX \X VB_X
tzX .]BVVBX X
[kV_XV]kVBVXs>VVX
]W]mkDX uX ko]X
VXm.

XX 1916DX g|X >VX
>[VEX w]_X V\X
_kVzX\KDXcB>m.X>X
g|X uX DB_X X
\[mVX >>o_X V\X
_V>X kV^X kDX
>VumX k>X zBX
>Vm.X k^X VvX
>k^X [mX zX
>m.

>VuD
V\_V>k^Xx[u]uVX

[X sVBVX VmX \]_X
1916X kDX 20_X >[M]BX X c\X
BVX DX kkVFAX \uDX _sX
l_XkzAkVX]W]mkXl_X
X m|X [X xBX V^X
l_XX>Vm.X.D.XVB,X
_X ,X ]BVVBX BV,X X
x>oBVX gBVX xBX x^X
gk.
1916X DX \V>DX .]BVVBX X

[kV_X kVuX EAtX V\X
_V>VX DX klm.X
]_X \V>X \^X >Vl_X
kDX 37%X \|\X c^X V\^X
VX >s_X ]X KD,X

xBX >sKDX c^X [X
m.X mkX [X ""V\X
_V>V[X \VVX VV''X [wX
m.

D g ]BV V> > 
> BV[ D 

[ z Bm. m, WR, m 
[ V[ ]_ ]E 

B s_ s\Em.

]E
>[M]BX X c\X DX >mX

V^X\BX XJ[X
]X]Xk>m.
X X gDX X .D.VB,X

D..XoDX
g]XVVXX>KzXXV>V]X

V|X
]Vs[XX>tXX>kDX^
>[X gX >wVX nX [X

BBX X VX [wX
m.X mkX >ta_X ]EX X
wm.
]El[X x>_X V\_V>VX

\VkX \VV|X 1917X g|X 19DX V^X
VBD#X VX T]l_X X
um.Xx>_X \VWX \VV|X 1917X DX
28,29X [X k_o[X ]X
_Xum.X
1917DX 14_X \VzkX

]mX V\X c^X mX
kzzDX s>VVX ]W]mkDX
Vm.
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>tw]_ kE WkVD

]El[ gE 

\A
]XEl[XWkV^X1917XVX

\V>DX >>|.X ]EX
klXV^XBXEB_X
XkkVX>m.
]EzX X >kD,X V[zX

mX >kD,X X VmX
BD,X X VVDX >.X
25X cX VX BuzX
V^XxXB_|]Bm.
1920X >>KzX zX EX VVX

[XA]BXE>sXckVm.
]El[X x>_X >kVX

.X ]BVVBX D,X x>_X VmX
BVVX guV|X V\VtDX
>>|.

\[ >>_ 1920
1919X tVX \VoX ]>^X

l_X >>_X >m.X
>Vz]^X kzAkV,X >Vz]^X
EAX >Vz]^X mX >Vz]^X
X >.X [X X
\[]_X 127X c^X >.X
m_X98X61X>Vz]^XmX
>>|.X X gEX
xBX ]mX VX >>o_X
Vls_.X tX ]EX
[\l_X]EX63X_XkuX
um.
V]_X VmX \]AX

cBk^X \|\X kVVVX

.X\V>X\^X>VX
40Xt_oM_X12,X48,X156XXkVX
>z]X u>.X VBVX 24.97%X
kVzX]kVlu.

x>_ \k (192023)
XX .]BVVBX X >sBuX

\>\BV_XgXk_o[X
\[X _X .VBKX
V|s[X >\l_X 1920X
DX 7DX V^X \kX
\m.X kX c_WX
V\VX >sX sB>V_X 1921X
X 11X _X X VX
uV.

XX 1921_X >>o_X VlX X
zX s]>X >X
m.

XX 1920_X[XglDXszX
z]l_X^_XkXcX
kwm.X [X mkX
kX \]BX cX ]\VX
sk>m.

XX B,X \X [X Vu^X
|X k^X g]X ]VsX
[w.

XX 1922XDX18_XmXWBX
X\V>VXV|Xkm.

XX >V>VX[XVmVuVX
n.E..X]VXWBtV.

XX x>_X \kl_X >twX
kX X _X [mX
z>m.
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Vkm \k 

(192326)
XX x>_X \kX 1923X X 11X

X xmX 1923X .X 31_X >>_X
>m.X BVBX EX
Vl>V_X 44X _X
\|\XkuXum.

XX >MDV[\X \BV>>V_X
WB\X cX g>[X
1923X kDX 19_X _X
X >\l_X VDX
\kX>sXum.

XX 1924_XBVXWB\XkVBDX
\m.X mkX [X
\VWXBV^X>kVBX
\VXc\VuDX>m.

XX 1925[X >KzX \Val[X
kEVX g]X _X
wDX\m.

XX 1922_X V|kX mX
WBX \V>VX 1925_X WX
ku|X\Vm.X>[X
Vl__XJDXkDXk\VDX
VmzX B[|>|DX
[Xsm.

J[VD \k
XX 1926DX g|X uX

>>o_X.BJ]X>\
l_X tBX BVBX
EX 41X KD,X ]EX
21KDXkuXu.

XX >MX DV[\X mDX
BVBX EX gEX \X

\mX s>VKD,X ]EzX
DV[\X _V>>VKD,X
BBVX VlX ""AX
z]''XVB[X[kX]EX
\uDX\uXB^Xg>[X
gEX\>.

XX kmX\kl_>V[Xx>[X
x>VXXX\kl_X
mX V^V.X kmX
B.XDr.XxmtX.XkmX
xBuEX JDX X s|>X
^X Bu.X 1930_X
>k>VEXxXam.

XX 1929_X >t_sX kEVX
V\X _X wDX
>Vm.

XX \>VX V>BVX x>BVX
x>oBVX [kV_X kzAkVX
]W]mkDX sB_X k\VX
xl_X kzm.X mX
VVXxXm.

V[Vkm \k 

(1930  34)
XX 1930DX g|X kV_X

\BX _kVzX [\
BV_X V\D,X El_X
mX V^.X >X
g|X uX >>o_X ]X
EX35X_XkuXum.

XX DV[\X_V>>V_XWB\X
cX g>kV|X xVtX
V|X>\l_X 1930X.17_X
gEX\>m.
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XX cEX _X V\VX 1932X
kDX 5DX >]X VoX X
x>\VXVuV.

XX V]_Xt[>VzX
xBmkDX V||X
\^X \VuX .X kX
\BX El[X _kVzX
BX>VBm.

n>Vkm \k (193437)
1934-DX g|X uX >>o_X

]EX |>V_sX >VKDX >MX
DV[\[X kuuX BX
VBX EX gEX \V>>V_X
]EX VoX X >\l_X
gEX\>m.
BV[X ~V|X ]>X ]EX

uX V>V_X BV[X g>X
>m.

]Vs wD
1935X ]BX ][X X

uX1937DXg|X>>o_XVX
kuXu,X VVX>\l_XgEX
\>m.
1938X DX 29DXg|X BVX

_VX El_X >VmX ]X
El[X>kVX>>|V.
>>_X V>l_X mX ]EBX

sBX BVX JX ]>X
VVzXxBmkDXV|>V.
>B|mX1944Xg|X27DX>]X

]_X>X\VV_X]EX]VsX
wDX X BX \VuDX FB|X

>[XE[\VX>VX\Vu|XAX
Ml_XEAXkDXV>XVX
x|>m.
>[X [X ]EX .V\]X

X>\lKDX(194445)X..V[X
>\l_X (4547)XBzXB_
|X\>m.

""]W]mkD [_ kl_''  
E. x>oBV (\ >)

""T|z^ Ow> ][ V[ 
gB^ ]Vs^ V> BV 

s''. .D. VB

]E TEV V^
XX kzAkVX ]W]mkDX [X

uXzV^XEBVXB_
m.X

XX gBzX xX g>X
>m.

XX cBX kzV[X cBzX
x[\.XzVXEV[\
l,X g]]VsX \VuX
.

XX ]VX gl[X V\VX
>X EX _X \uDX \V>_X
Vz^.

XX ]EX >k[X gDX
kVXx

XX gEBV[X B>]VX
VzX \uDX VX X
kE.

VoB[ kVVV |VB 
 ]E ]s_ [m 

z>m.
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[ \V D
XX ]El[XWVXm,X

>uzX VBVXV\_V>X
VVV_X1917X.X20_X
mkm.

XX .kX ^X >kVD,X
~,k.V\VtX VBX mX
>kVD,X ].X s.X _BVX
>V,X .k>VKX V|X
V[VXxBXcVDX
>.

XX ]B[XBVX[XgX
>DX >X >[X [X >tX
>DXklm.

XX >V>VX \uDX u|>X
VX VX V||k>V|X
gX gEBDX ]>X
V^BVXVm.

B\BV> BD
XX >tV[ t E>  

]> kV]BV BV ~.k. 
V\Vt VB 1925D 
g| B\BV> B> 
>Vus>V.

 X B\BV> BD, u|> 
, >V> J][ 
B\BV>B ko]Bm[, 
k J>VB] \_
\]uz cB>D V|m.

 X \>D, V], EBo_ \uD 
x>VB]_ V\[ g]> 
sBD |\BV ]>m.

XX JX DD,X w\X
kV>>DXaXV|m.

XX _s,X s>k^X \\D,X
AX ]\DX \uDX
zw>X ]\xX aAX
gBkuVXVVBm.

XX B\BV>X B][X x>_X
\VV|X 1929DX g|X gX
25X [X __X
um.X >X \VV_X
kzX V^^X ]VsX
X kVu_X xBmkDX
kVF>k.X >X \VV_>V[X
V]XaA,XyV\XaAX\uDX
b\VX y\V^X
Wku.

XX \.EVk[XgVX
1932X D_X ""B\BV>X
\>\X ]D''X [X BVX
ckVV.

XX EBo_X V\[X
g]>X zD,X >[\VX
BXV^X\VD,X
VV>VX VmX c\BX
u|>DXBX\BV>X\>\X
]>XkXB_|]V.

XX sBD,X {XVDX uX
\VXB_XsDB>V_X
1952,X DX 29_X BV 

B\BV> V BDX
[XB_X]XFBm.
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>tw]_ kE WkVD

XX B\BV>X B][X V_X
kk>X AEX [X >zX
x>[X x>o_X .g. 

D\V^X[kX]VVX
WBtV.XkX>tw][ 

x>_  ]VVkV.

XX BV,X "zB'X >wX 1925,X
\X 2DX V[X >VV.X
s>wXzDX]uzX
""c\ s D'' 

[X BV.X x>_X >wX
]V]AoRX QVMBVX
kVt^XklV.

XX ~V_X 1930_X uX
sB][X\VV_X""\^ 

>V |_ V] 

B  Vm''X
[Xk|V^Xs|m.

XX ]BX J]_X V]X \>X X
X zzDX zAX X
k|\[XV,X 1932_X
klX B\BV> 

k ]][X JDX x[X
km.

XX sB>V_Xx|>X
]\X x,X ""B\BV> 

]\D'' |m.X
Dxl_Xkw\VX[uX
|X kDX xVX
V\X AV>X \>X
\]DX {]X ]\DX Fs>_,X
>VoX |>_X V[X z^X
[X ]\DX \BVX
>|k>uVX x^X
Du>.

XX QXVXx>_kVmD,X
B\BV>X ]\zX
X VDX zDX
V|X ]\X ]_X 7()X
[XA]BXkXmXmX
]\XDXV|km.X
D,X 1968,X kX 20X x>_X
xzXk>m.
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>] VV]_ 
>twD

[ >E D(1852)
XX [X >EX DX kVX

iX ]BX w][X
BVXmkm.

XX [X \VV]_X \^X
c\XWVX\u]BX
xl_X u|>X x>_X
\AX[X>EXD.

XX >X Vo,X tX X
,X MkVX^XgBVX
Ws.X DX gX
w]BXDMl[XV^X
Xs\DXF>m.

XX 1856_XkkVFmX]V^X
F>X Ek>X uX sVX
FBXkuA]Bm.

XX 1858_X ]_kol_X
uX \BkX BVX
BVs_X X ]V^X
*mXzXm.

XX 1860_X >X \[X
*|DX >sl_X \>X VVX
\[]uzXsDX>m.

[ \V  (1884)
XX 1884DXg|X[X\VX

XckVm.X.XV\VtX
x>oBV,X .X >VVK,X
BVX V|X gBVX
>X u|]Bk^.X X
[X VVl_X
\]>m.

XX [X \VX l[Xx>_X
>kX .BVX V|X
>>|V.

XX ]BX X ]W]X _[X
A,X DX 1895DX g|X
[zXBDX\uVX
Vm,X [X \VX X
kwBXkkuXuX\>V.

XX 1920DXg|XcAX]BVX
VV>X [l_X VX
[,X BVM,X cB]X
\[DX\uDX uX z]l_X
>\BuX]Bm.

XX VV][X VmX >[X
c^X |\BVX >VX
.XWXzmXsVX
]],X .g. V\] 
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FBX >\l_X J[X X
VXzX\|XEDX
X\m.

XX gX X VX EzX
>X s]]>X Vm,X [X
\VX ,X >EX V^X
VE,X ]]BX >,X
>X VEX V[X
_kX V^X VEX
JDX\^X\]_XV|uX
kmXk>m.

XX >>>X \V\VX V],X
1896X VX 24_X [X
\VX l_XcBVuV.X
l[X V[swVX
VV]_XkV_XX
mXVV.

]B >EB V
([ A kEVBV > V 

]_)
XX {FX uX gBX ]VX

BVX g[ gsB 

RDX [kV_X 1885DX
g_X ]BX >EBX VX
>Vusm.

XX ]BX >EBX VL[X x>_X
\VV|X 1885,X DX 28X [X
DVl_XBm.

XX ]BVX xk]KtmX
D\VV_X mX VX
]W]^X 72X .X [X
\VV]omX uX 21X

[ B >Vus> 

g|

>Vus>k

mXBXD 1830 

[X>EXBDX
(Madras Native Assication)

1852 tXX

mXx[uX\[\XDX
(Hindu Progressive Improvement Society)

1853 MkVX^

\]BX>EBXx\]BXD 1883 

\>VX\VX 1884 >VVK,X
BVXV|

>[V|X>tXD 1890 

]VsXVVXD 1899 

BVEXBD 1916 [M[

_X>V\VXD 1908 k.c.E.

>[M]BXXc\XD 1916 .D.XVB,X]BVVX
V
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_,X >tV|X z]lomX
uk^X16X.

XX >tV| ]W]^ kD 
[ \V ][ 
VV [k^ gk.

 X x>_ V \VV| 
>kV A^.E.Vl[ 
B ka\Vam, \VV[ 
x>_y\V> x[\Va> 
\ >tV| ]W]BV 
.\B FB 
>m.

s V_| ""V] >m 
 BV]uz >tV| 
yskV][ g>k VV.''

 X VL[ J[Vkm \VV| 1887 
D_ [ _ glD 
sz z]l_ \^ >VD 
[t]_ um. 
V sVs _m 
>]_ kV kV  
kD V l[ 
]D  > g_ 
x|D T VkVVBV 
klV. 

J[Vkm \VV[ EA DD: 
>[ s[ Dz] m 
\tm kom.

 X [ \VV][ V_ 
362 ]W]^ u 
D\VVuz y[ ]BV 
>\ k>V. x>[ xBV 

]> k ]o_ \ 
>o_um.

 X [B [ kV 
[M\VV A D\VV| 
]W]^ kzD EA 
s>m E>V.

 X 1920, V V \VV[ 
>k E.. sBVkVVD, 
1926, V] \VV[ 
>k .MkV FBVD 
>tV >k.

 X >]]uz x[V [l_ 
]B >EB VL[ \VV|^ 
7 x u^.

g| >\

1885 y[ ]BV

1894 g_ k

1898 g \V[ V

1903 V_\V[ Vi

1914 ViV Vi

1927 D.. [V

>tV| t>kV]^
 X VE_ VVi 

VB [uBk^ 
t>kV]^ [w.

 X Vl[ k\V ]w> 
s.. MkV V] t>kV] 
_VD t> kV]BV 
sV. \KD .. EkVt 
FB, s.iVt FBV. 
.g. kV\ V], 
..[, ].s. _BV 
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>V, V.. k>VK 
V|, ~.k.V\Vt VB, 
.MkV FBV gBV 
>tV[ t>kV]Vk.

>tV| yskV]^
 X VV>V ] [ 

uBk^ yskV]^ [ 
w. ][ >EB 
E V^ s 1907D 
g| _>Vs_ k EB> 
A]B El[ V^^ [ 
o_ V]BV \VaBm 
>]V.

 X >tV| yskV>][ 
>>  D sBVkV 
VB VD. km 
Vl_ luE uk_ 
xB\Vk VV  
w|D E.VVVV.

 X .D. VBV, . # 
FBV, .V\Vt FBV, 
.VV, k.c. E>DD 
^, s>Vi,  
\BEkV, E. \B 
V], k.k. \B FB 
 D\V, kVEV>[, 
>E \V FB gBV 
>tV[ z> 
V yskV]Vk.

 X k.c. E>DV >tV| ] 
[ wV.

 X >tV_ ][ >]V 
k.c.ED \B EkVD 
>.

>tV[ AE >EBkV]^
 X t>kV]^ \uD yskV][ 

k >V_suVm, 
yskV][ E BkV]^ 
gl. 1905_ M_ 
""VD _'' [ \D 
1966_ ]BV s|] [ 
xV\D \>.

 X >tV > k.k. 
\B FBD, ]E V 
... VD, D... 
gVBVD BkV> 
Vl_ luE uV gk.

 X g> AEl[ JD s|> 
k> km VD.

 X AEkV]BV  D\V 
1910 . 10D >] ""V> \V>V D'' 
[ \ u|]V.

 X k[ ]uz [ 
k.k.. nBD mV luE  
u kVEV>[ 1911 h[ 17D 
>] ]_ko \Vk  
gi mB \BVE l_ 
WB]_ | V[.

>tV_ >E BD
 X kV]_ 1905 _ >V[B 

>E BD >tw \B 
EB_ saAk u|]Bm. 
""k> \V>D'' [ xwD 
>tw]_ o mkBm.

 X >[V| ]  
w k.c. E>DV 
>tVK^ V\_ 
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>E m  
k>V. 1906_ >E D 
s[ DMB WsV. 
VB >tw[ A 
uV.

 X >tV_ >E Bm[ 
BkV>xD { > 
#Bm.

 X ]_ko \Vk gEBV 
gi [k \BVE 
l_ WB]_ kVEV>[ 
| V[V. kw 
sV> ]]^ kV 
[ VB, > V 
>EB sa[ ]Vo [ 
zV.

 X >E B >kV k.c 
E>DV, V]BV, \B 
EkV V[km D, 
mD \ E 
F>.

>[VE BD(1916)
 X 1916D g| D 3 [, 

[ V \]_ 
>[VE wD (Home Rule 

League) [M[ D\
BVV_ mkm. >uz 
x[VBV "]B A]^ 
'B k Wsl>V.

 X >[VE w][ >kV 
[M[ D\BVD, 
.. _ \A 
  B  V  V   D , E .  .  V \  V t 

FB Vm BVVD, 
.. kVBV VVV\ 
Vu

 X i z^ ]BV BVE 
 k|D [> >[VE 
w][ zV^.

 X ]B >EB V | 
x > V]_ >[VE 
BD >EB VV> 
ym[ ka]Bm.

 X [M D\BV[ 
BVE ]uz >  
 1917, g 20_ kBV 
\Vz > VD.

 X [M[ V> 
VV k \|mD 
s>]_ 1917 D_ _
>Vs_ u V 
\VV[ >kV k 
>>|V.

 BVD
 X \V\V V] >tV_ 

>l> Vm>V[  D 
Wkum. > ]m 
V]  ]BV> 
> t   V   o   m > V [ 
>VV. V]l[ x>_ 

 ]B ]BV 

VVD m>V[.
 X >tV|z 1919, \V 17 [ 

k >> V], # 
FBV T_ >V. 
z   ]A 
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>tw]_ kE WkVD

]D ckV|, >[ 
>VEBV ]BV  
ckVm.

 X V] ]BV l[ 
>k; E.sBVkVV, 
.VD gBV m 
>k^; E.VVVVV, 
D.E. V, .# 
FBV, . AkV>D V, 
D . g]VVB BV 
gBV BV^  
WkV^ Vu>.

 X >tV_   

]A V^ 1919, _ 6[ 
m]\V m.  
z]_  k^ 
u. Vm ] 
] > * [ _ 
""BV'' [ ]D 
klm.

 X V]V_ > FB 
> _V V]l[  
""kV>BD'', ""]B 

BVBD'' \uD T kV[ 
""\'' gBku 
>tV| ]BV^ 
su F>.

V BD
 X ]B xD^, V]l[ 

mwA[ >VB V 
B]_ >tV| gkm[ 
m Vm.

 X [ \VV V \VV| 
1919, g_ Bm. o 
V> s|> FB 
VD y\V> VV V| 
k>V. \KD, V 17 

[  V 

]mz >tV| m[ 
g>k u >>V.

 X [ _, \VV  
ol[ >\l_ 1920, _ 
20_ V \VV| um. 
VV, # FBV, 
VD gBV D\VV_ 
m V| EV.

 X [ \VW V B> 
VVl[ g>[ BV 
V[ 1920 \ \V>]_ >m 
|V[  V| k>V.

 X >tV|z 1920, g_ 
k >> V] V B> 
g>m VD F>V.

 X [ k guV| (Vm k) 
\Vk]K^ kVBDV, 
V B][ clVBV 
]>V.

 X >tV_ ]ElD, 
BVE ]D, o_ 
ElD V B> 
g>s_.

mwBV\ BD
 X 1919_ V] mwBV\ 

B> mkV.
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 X >tV_ mwBV\ BD 
E .  V    V  V  V   V  l [ 
>\l_ um.

 X mwBV\ B][  
z]BV [ >VaV 
D V_ VD & V 
(E) >VauV 
>VaV^ k W>D 
F>. 

 X >tV_ V El 
V| k> \[ A 
A ku s_.

 X >uz VD, ]E 
>EB V]om s 
V][ g>k u, 
mwBV\ B> 
ms| \[ _
kVB[|] gEB 
uBm>V[.

 X >tV| VV^, 1921 
k 10D >] [z 
k >> VV V\ 
A>.

 X #  FBV, MkV 
FBV, ]BJ], k.c. 
E>DV, EVkK BV, 
V k>VK V| V[ 
>k[ xBuEBV_ 
mwBV\ BD D 
T[ um.

 X \KD m, >t][, 
>>[, x\>[ V[ 
]D > BD k 
c>s.

 X >tw]_ kD, 
Vm D u. 

_Vl _ \^ E 
[.

 X mwBV\ B][ Vm 
\V_ W> \VV D 
>tV_ \V\V s 
u|]Bm. >V_ >tV_ 
V, mwBV\ B^ 
kKswm Vl.

 X  Vs_ u 
k[x WElV_ V]B 
mwBV\ B> s 
VV.

BVB E
 X ]B s|> VVD > 

Wlom Vm BVB 
El \[mz^ 
mwBV\ B> 
>Vzk> x F>.

 X >tV_ # FBV, 
MkV FBV, k>VK 
V|, sBVkVV, . Vt 
FBV gBV BVB 
El_ m \[ Owk 
g>>.

 X \]B \[]uz 1892, 
kD 13 [ u 
>>o_ >tVom 
>>| BVB 
El^ .Vt FBV, 
g.. xD BV, [. 
MkV FBV gBV 
z>kVk.
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>tw]_ kE WkVD

 X [ \VW \[ 
>>o_ BVB E 41 
 uVKD  
\kB \ 
\m sm. >V_ V 
.VB[ >\l_ B 
\k \m.

 X >tV_ BVB E 
lV_  gEl[ 
y\ |mV x>> 
aB > Bow FB 
xBs_.

_ E ]BVD
 X [ Vbk s[ 

>kVl> _ _ 
1857gD g| EB 
|zk]_ ys\V B_
>> VV i 
VD [l[ >V 
z]l_ o[ EB k>m.

 X s|> VV][ Vm 
> EB uk>uV 
_ V\BVKs[ 
>\l_ ]BV z 
mkm.

 X 1927, g 11_ >VB 
_E uD VV]uz 
AVBK V|D, x\m VoBV 
V>D >\ >V, o[ 
EB cm >|].

 X g \V>D mk _ E 
]BVD D k >Vm 
um. >tV[  

\Vkom >V^ 
[z km VV]_ 
m V.

 X VV x>_kV [ 
1937_ E u| 
VEB]_ km.

\[ z AA
 X \[ z, 1930, k 3_ 

DVF z km >Vm 
> ]m ]BV xk]KD 
gVD um.

 X z [z k> Vm, 
""\ ]D V'' [ 
xwD >m.

 X \[ zz ]V A 
V Vm.  kxD 
u xD u.

 X \[ zsuz  
V kku_ V . 
AVB[ V> x>oBVD, 
gVBVt x>oBVD >s 
s.

 >]D
 X 1927D g| [l_ 

u V ]_>V[ 
x>[xBV  >]\ 
]BVs[ zV^  
sm.

 X 1930, k 26D V^ 
>\zD  >] V^ 

VVm. >tV[ 
kV z|D]KD, KD 
V^ VV k| 
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>tw]_ kE WkVD

\ VV ]_ 
k|V^ s|>V.

 X [l_ >EBV um. 
\Vl_ ]k_ol_ 
VmD um. ]_ 
u >Vl]uzD 
\uV  >] >D 
|>.

>tV_  \A BD
 X >tV_  \A BD 

VV >\l_  
um. k^, Vm 
^, \B_^ u. 
c  VV\V cA 
]BVD um.

 X 1930, _ 30 [ 
k>VB]_ cA VF 
k>uV VV >\l_ 
 >V^ ]Elom 
A.

 X BV^, V]BV[ 
""t_'' VD, > 
k>VBD BV][ 
V\_ sQ V\oD 
^ A> ""]l[ 

>t[ >\V[ 

kzm'' [ VD 
VBkV m [.

 X > \Vk V 
V]l> ..>V[ 
[k VV>  
 ka_ xB[V. gVKD 

VV Tz ]kBV, 
>V, zDVD V[ 
_ cuV kkuA 
m.

 X k>VB> m >B 
* cA VFEB VV 
m FB| El_ 
V.

 X k >Vm >V 
k>]D ^, V 
V[, ]\].\ t] 
V[ >k^ VV> 
>Vm ].

 X ]Elom VV >\
l_ cA ]BV^ A 
[ g]  VD 
>\l_ [ _ cA 
]BV VVD >V 
m. VV >V^ 
kD m FB.

 X V] 1930, \ 5D >] m 
FB| kVV El_ 
V. >V_ V| 
xkmD gV^  
u.

 X [ \VW \[ WB\ 
cV ]\]. xmt 
, V] m FB> 
m >m >sB VV\V 
F>V.

 X V] m FB Vom 
>Vm g\V> V]uz 
>tV_ \A BD 
ys\V um.
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>tw]_ kE WkVD

 X 1932 k 26_ [l_ 
>B * >EB BVB 

]D VVm.
 X ]BV, 1934_ \A 

BD s V^m. 
> BD >tV_ >k 
D, V\ \xD EB_ 
saAk u|] >EB 
BD kEBB c>sBm.

>M ]BVD
 X kV>Vs_ 1940, V 13 

[ B V Bu 
z ]_ V]B^ 
>M ]BV ]> 
klV.

 X >[, >tV[ x>_ 

>M ]BVBV 

V ... V[ [k 
E [V. k >Vm 
VV, ]BJ], .VD, 
\.V. EkQVD c^  
>k^ >M ]BV 
][ Vm E [

k^B kB BD
 X 1942, g 7,8 >]_ 

DVl_ B V ]_
k^B kB y\VD 
Wkum.

 X 1942 g| 9D >] 
V]B^ k^B 
kB B> >VV. 

> >Vm V] c  
xB V >k^ m 
FB.

 X k^B kB 
B> >tV_ Bk 
V\VVkV.

 X V] m FB F] 
B[ [l_ 
gVD um. ^ 
. >VauV^ 
J. _s ^ 
VoBV >.

 X > \Vk]_ V 
V^  zV 
m El_ ~|.

 X VBDA#_ V 
>VaV  ̂kz _V\_ 
>B * kD [.

 X \m \VkD xkmD  
BA FBm. yl_, 
>] D >_, 
V >>_ V[ 
k[x B_^ >twD 
xkmD kV W>.

 X k[x ]\V V 
> g VVD 
V][ zx 
kV_ J[ \V>\ 
>>m.
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>tw]_ kE WkVD

]BV >]D >_
 X  VV]uz [, 

1947. g 15 [ ]BV 
s|> >m. gB[ 
RMB[ VV |, 
]BVs[ Jk V  
sm.

 X ]BV s|>B> Vm, 
{\V# V\Vt BV >tw 
x>\V >V. s|> 
V V| \^ \E V, 
swVkV VV.

• • •
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>tw]_ kE WkVD

EB_ ED >A 
\V ]D

>]]uz x[

VV
XX 1937_X uX >>o_X

\V>x^X 214X _X

159X X k[X V,X

]EltmX gEBX

uBm.

XX 1937X X 14DX V^X VVX

x>_kVX(ZtB)X>sBuV.

XX 1937_X suX kX xX

|>m.

XX cV_X ]BVkX

c|]B>uzX ]AX >smX

1939DX g|X VX 10DX

V^X VVX >\lVX

\kX>sXsBm.

XX VDX cX VV_X uX

X WlV_X 1939X

kDX x>_X 1946X _X kX

[X \VV]_X kX

gEXum.

.VD
XX 1946Xo_XuX>>o_X

VXkuXum.

XX 1946X_X30DXV^X .VDX

x>\VV.X DX

l_V>X y\VDX WkuX

>B|mX1947X\VX23DV^X

.VDX >\lVX

\kX>slw>m.

>]]uz [

{\# V\Vt BV
XX 1947X \VX 23X [X VX

El[X {\#X V\VtX

BVX ZtBVX (x>\)X

>sBuV.X [X x>_X 6,X

1949X kX kX x>_kVX

>V>V.

XX ]BVX >]DX >VmX

AM>X VX Vl_X {\#X

V\VtX BVX >\l_X

>]X]V^XVVm.X
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>tw]_ kE WkVD

kX >]X ]VX

VVBX x>VkmX >twX

x>_kVkV.

XX kmXgEl_X1949_X*[>VX

xXam.

XX 1949X _X 6Xx>_X 1950X kX

26kX ..X z\VVtX VVX

>\lVX VX X

]V]o>m.

VV
XX >tw]_X]BXEB\AX

BVX x>_X Vm>>_X

1952X\V_Xum.

XX \VXk[XVmEX

(Commonweal Party) \uDX

cwV EBX >X

V\VtX BVEX gBVmX

g>[X 1952X _X 12_X

VVXx>\VV.

XX 1953X VX [VDX >]X

g]X\VWDXc>B\Vm.

 X g] X[XwX

.VDX g]X \VW][X

x>_X x>\VX

BVuV.

XX 1953DXg|XVVXV|X

k> z_s ]DX DX

]X ]>m.X >B|mX

1954X _X 13_X VVX >\mX

>sBXVV\VXF>V.

V\V
XX VVzX zX 1954X _X 13X

x>_X 1963X VX 2DX V^X

kX V\VX >twX x>_kVX

DBVuV.

XX 1956_XV\V >t \VaBX

gE \VaBVV.

XX 1958_X>VaVXo WB 

DXBum.

XX 1955_XBA]_Xk \]B 

c ]>X mkVX

V\V.

XX 1955_X skVB k\V k 

DXBum.

XX 1956_X BuX [X

z>X VzBV^X (WBVBX

\VX z>X Km>_)X D,X

WBVB\VX z>BX WBDX

F>m.

XX 1958_X >tV| VBm 

DXBum.

XX 1961_X [X W ]> 

DXBum.XmXWXcX

kDX30XVXWl>m.

XX 1961XkX24_Xkl_X

VX WkVX >X

Vzk]_X \VX X

[>X MX >tV|X [X

>|DXXs>m.

XX 1963_XV\VXVXEBX

|mkuVX ""V\V 
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>tw]_ kE WkVD

]D'' (K-Plan or Kamaraj Plan) 

V|Xk>V.

XX ]XV\VX>mXx>_kX

>sBXVV\VXFms|XEX

zX]DV.

>kD
XX V\VzXzX>twXx>\X

VX>sBukXD.>kDX

gkV.X kX 1963X VX 2X

x>_X1967X\VX6XkXx>_kX

>sXk>V.

XX kX VX El[X EX

>twXx>\VkV.

XX kmX gEX V]_X ]X

]A VVDX >twDX

xkmDXsBm.

] ]A VVD
>]]uz x[A ] ]A

XX _kX >EBX X

c^BX ]BVs_,X \X

VX komDX Vm[X

VXBDX]X \VaBX

x|]Bm.

XX 1918X \uDX 1922DX g|_X

[X \VV]_X ]BX

Ak>uVX 40X \B^X

>V.X >uzX ]X

El[Xg>DX>m.

XX [X \VVX \[X

\_X V\[X V|X

g]\,X *|DX ]X ks_X

kmX [XBVXV.X

>V_X>tX\[Xx[uDX

\uDX>tX\Val[XkEDX

z[DX[XV.

XX 1930_X [M]_X uX

B\BV>XV_X] ]A 

y\VDXWkum.X

XX 1936_XVo VVX>\

lVX]EXXcBWX

^_X ]BX VkmX

\VaBVX lusX gX

>m.

XX x>_X xBVX ]X ]AX

VVDX 1937DXg|X >X

m.

XX VVX>twXx>_kVX>szX

k>X X \V>X V]BX 1937X

gX11X[X^_X] 

VB V\V|DX[>X

s>V.

XX VVl[X >X sX

]mX x[X x>VX \\X

^,X Vk>X V]>V[X

\uDX x>tX VkX .g..X

skV>[X gBVX ]El_X

x>_ ] ]A \VVX

]V.

XX [l_X]EBX>X

..X[X_kDX\uDX~.k.VX

BVX>\l_XVV^X

u,
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>tw]_ kE WkVD

XX >X]ABX]BX

VBX V\VzDX VBX

VVX 1938X _X 21X [X

klV.

XX VVX \uDX ]zX ]VX

\VWXs_X ]AX DBm.X

1938XDX3X]X]AXVVX

m.

XX 1939_X ]X ]AX l_X

u>V_X mX FBX

>VxmX\uDXV[XgBVX

Vko_XzDV>X>.X

[X k^X \VaVX

]BV^X[Xw.

XX VVX >\lVX

VX X 1939DX g|X

>sX sBm.X >X >VmX

[X\VVXgX[X

AX1940Xkl_X>XVBX

]X _sBX sX >X

sXV\VV.
>]]uz z ] ]A

XX >]]uzX zX {..V\VtX

BX >\lVX X

[X \VV]_X *|DX

]BX VBX V\VBm.X

>V_X *|DX ]X ]AX

VVDXmkBm.

XX 1948X kDX 2_X VkX

>]BVX V|X ]VsX

wDX ]X ]AX VV>X

>VBm.

XX 1950X \X 2_X V>BX _sX

\X\V>kVX[VDXkzAX

x>_XgVDXkzAXkXVDX

\VaBVX gxD/X J[VDX

\VaBVX ]DVBX VDX

[Xc>kX>V.

XX 1950X\X10DXV^X>tw]_X]X

]AXVVXVVm.

XX [X 1950,X X 18_X X

>mX VBX ]X ]X

uBm.

XX 1952X x>_X ]VsX wxD,X

]VsX x[uX wxDX

mX \VaX VV>X

mk.Xx>u\VXBXX

lK^X]XmX>VEX

azDXVVDXgD\Vm.

XX 1963DX g|X _X 13[X

]BX gEX \VaX >X

V>BX c^mX \X

V_#X V]X >V_X

F>V.

XX ][X 1965XkX26DX

V^X]BVs_X]XgEX\VaX

BVzD.X ]X \VazX mXX

\VaBVX gDX B[|>X

|DX[XsXm.

XX DX ]X V>X \zX

w>X ]X [X ]X >X

]mXVVDXum.X

XX 1967X \VX 6_X VmX

>twXx>_kVV.
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>tw]_ kE WkVD

XX 1968XkX23X_XgD,X>tX

gBXX \VaX >tw][X

gEX \VaBVX zDX [X

X \VaX V^X ]>X

xDX F>[X X VX

\VXuXk>X]X]AX

VVDXxkmm.

].x.. gEB_ >twD
XX 1944DXg|X >>X BV_X

]VsXwDX>Vusm.

XX BVzDX VmzDX

BX>V[BXmXkV|X

V\V,XVmX]VsX

w]omX mX 1949DX

g|X DX 17X [X

]VsX x[uX wDX [X

B>XckVV.

XX ].x..X [w|DX ]VsX

x[uXwD 1952DXg|X

uXx>_XVmX>>o_X

us_.

XX ].x..X 1967X >>o_X 1938X

Xk[Xx>[XxBVX

gEBX>m.

 X 1967XkX6DXV^XEl[X

VmX BVX VX >tX

V[Xx>\VV.

XX kmX gEl_X 1969DX g|X

kX14X[X[X\VWDX

"">tV|''X X BX \VuDX

FBm.

 X 1968XkX23_X>twXE[X

\VaX V^BVX "">t,X

gD""X[X\VaX]>X

s>VXV.

 X 1968X kX 3_X VkmX

cX >tX \VV|X [l_X

um.

XX VX x|]BX B 

\BV> ]\ VmVA 

D 1968,X kX 20X x>_X

xzXk>m.

 X 1969_X VX >mDX

VkX |aB[X >uVoX

x>_kVXBVuV.

 X 1969 kX 10_X Q 

x.VW]X >twX x>_kVX

>sBuV.X1971 kX31[X

gEX |DX kX kX

>sl_X>V>V.

 X 1972X VX 14_X EX

VVVX >X D..g.X

].x..somXkBXVX

]VsX x[uX w>X

ckVV.XmX].x.s_XuX

tBXkVX>m.

XX VW]X >\lVX ].x..X

gEl_X >tX kEVX

>MBVX\DXu|>m.

XX >t>VFX kVmX VVX

\V[\BDX >DX ^X

]B ""V|D K|>'' [X

V_Xsm.
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>tw]_ kE WkVD

XX ""X ''X [X B_X

BXmzXX"">t 

V|  Vzkm wD''X

XBX\VuDXFBXm.

XX 1969X h[X 13_X >tV|X

kV\X >VaVX WBVBX

]BXDXBum.

 X 1970_XV \kV 

]DX>Vm.

XX 1970_X c >twVVFE 

WkDXWkm.

XX 1971_X VX kwzDX

]DX>Vm.

XX 1973_X kX E^X VX

kwzDX]DXmkD.

XX 1974_X xuV 

\kV ]DXmkD

XX 1974_X X x>oBX X

>Vz]VX kl|k>uVX

""X x>oX ]X B>''X

WsVXVW].

XX 1975_X V>X EkX \uDX

\X \kVX ]DX B_

|>m.

XX 1969XVX2X[X\]BX

\VWX lVX

c^X uXgFX FBX {FX

uX >\X ]]X V 

.s. V\[VX >\l_X

zX\m.

XX 1974X _X 20_X ""\VW 

BVE'' VDX y\VDX X

kl_XWkum.

 X 1976 x>_X 1989X kX .].x..X

gEBVD,X ].x..X ]X

EBVDX>m.

XX 1989_XVXxmtXX

\X c>sX ]DX mkX

m.

XX \^X [VX zX

kV_X kVBD,X zX \VuX

kVBDX gBkX ckVX

.

 X 1989X DX 29_ z 

Vm\X kwzDX DX

Bum.

 X 1993XV 11_XVV\[X

cVX >X k.X

VVVtX(kV)XElomX

V.X >V_X ].x..s_X

VkmX xBVX X

um.

 X 1996_X\VX[mX[ 

XBX\VuDXFBm.

 X 1999_X >tw]_X x>_X cwkX

> \ml_Xmkm.

 X 2006X h[X3DX>]X ""2XVFzX

1X VX EX kwzDX ]>''X

mkVXVW].

 X 2006_X >kX V\VX

>X VVX  15X ""_s 
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>tw]_ kE WkVD

kE VV'' sX

m.X

 X 2006X kDX 11_X ""kl_VX

QzXW]>sXkwzDX

]D''XmkD.

XX 2006X kX 15X [X kX

kVX |AX kwzDX ]DX

mkm.

XX >tw]_X VlB_X \uDX

\mkX _X \VkX

VX OwX >kX

mXFk>uVX2006XX7_X

VX_XwXx[V^X

mk>X X i[X

>\l_XzX\m.

XX zs[XmX>tw]_X

OwX>XmXFBm.

XX 2007X kX 1Xx>_X >tV_X

\]AX|XkX\KzXk>m.

XX 2008X D_X kX kX

VX \mkX ]X ]DX ""108''X

(kX DA[X k)X

gDm.

XX ^_X DX ko>X

x|mk>uVX >tV|X

^^X(DXkoAXxX

|m>_)X DX 2009DX g|X

Bum.

XX 2010X \VX 13_X A]BX \[X

kVDX]m.

XX 2010DX g|X "">tV|X

\X ^_sX xX D''X

Bum.

XX 2010h[X 23X x>_X 27X kX

VkX \V_X c>tX

D\VaX\VV|Xum.

...].x.. gEl_ >twD
D..V\][

XX 1962_X\kXc.
XX 1967_X \X >Vz]l_X

kuX uX \[X cX
VV.

XX 1972X VX 13_X ].x..X
somXkBuD

XX 1977Xx>_X1987XkX>twXx>_
kVXgEXA>V.

 X AE >kX [DX \^ 

>k [DX Vu|DX

D..g.X(\#XVV\[X

V\][)X 1972DX g|X

VX 18DX V^X ""VX

]VsX x[uX wD''X [X

EBX>Vus>V.

XX [X El[X BX

""mX]BXVX]VsX

x[uX wD''X X \VuDX

F>V.

 X 1973_X EX x>[X x>VX

]|_X VV\[X >Vz]X

X>>o_XVl|XkuX

um.
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>tw]_ kE WkVD

XX 1974_X uX VX

\[X>>o_XkuXuX

XgEX\>m.

XX 1977_X uX >twX

\[X >>o_X.].x..X 131X

X uX gEzX

k>m.

 X 1977X [X 30_X D..g.X

>twX x>_kVX >sBuV.X

mXx>_X1987X>twXx>_kVX

gEA>V.

 X 1978_X >tw]_X ""10+2+3''X

DX_sxX\KzXk>m.X

[l_X""V _ 

wD''Xmkm.

 X 1980_XDBVX>XV\X

aBXxXam.XD,X

V\X x[X V[X >sDX

a|X>uzX]VX""V\ 

WkV ]V^'' WBtX

.

 X 1980_XuX7kmX\[X

>>o_X kuX uX *|DX

x>_kVVXD..g.

 X 1981_X \ml_X ""n>VkmX

c >t \VV|'' X

um.

 X 1981 DX 15_X "">X>tX

_wD''XckVm.

 X 1982-_X Vkl_X V]BVX _

wxD,X VVo_X

[X >VX \X _X

wxDX>Vm.

 X 1982_X D..g ""k 

m ]>'' mkV.

 X 1983iVX ]lomXzX

V|X kk>uVX g]X

[X>DXFmXVVX

D..g.

 X 1983_X _VDX bt[X

WB][X x>_X X ]X

m.

 X 1983_X EX skVlzX

k t[VD kwzD 

]DXx|m.X

 X 1984_XD..g.X\Vs_X

\mk\l_XEXuX

VzDX VmX >tV_X

VmX>>_Xum.X]_X

kX gX \[X

>Vz]l_X Vl|X kuX

uX*|DX>twX\>_VV.

 X 1987 DX24DX>]XD..g.X

clX >V.X kzX zX

kmX \sX V D\

BVX1988XkX7Xx>_ 30XkX

>twX x>_kVX >sX k>V.X

kX>tw][Xx>VkmXX

x>\VkV.X

XX ...].x.s_X 1988_X X

u|X *|DX 1989_X [VX

>m.
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>tw]_ kE WkVD

V .Bo>V gEl_ 
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இடஒதுக்கீட்டுக் ககொள்ககக்கொன நியொயங்களும் சமூக 

வளங்ககளப் கபறும் வொய்ப்புகளும் 

இந்தியொவில் இட ஒதுக்கீடு 

அறிமுகம் 

 நாட்டில் இடஒதுக்கீடு முறையின் ததாை்ைத்திை்கு இந்தியாவின் பழற ாயன 

சாதி அற ப்பு பபாறுப்பு. எளிற யான பசாை்களில், இது அரசாங்க தேறலகள், 

கல்வி நிறுேனங்கள்  ை்று ் சட்ட ன்ைங்களில் கூட சில பிரிவுகளுக்கு இடங்கறள 

அணுகுேறத எளிதாக்குேது பை்றியது. இந்த பிரிவுகள் சாதி அறடயாளத்தின் 

காரண ாக ேரலாை்று அநீதிறய எதிரப்காண்டன ஒதுக்கீட்றட உறுதிப்படுத்து ், 

நடேடிக்றகயாக, இட ஒதுக்கீடு தநர ்றையான பாகுபாடாகவு ் காணப்படுகிைது. 

இந்தியாவில் இது இந்திய அரசியலற ப்பின் ஆதரவுடன் அரசாங்க பகாள்றககளால் 

நிரே்கிக்கப்படுகிைது. 

வரலொற்று பின்னணி  

 1882-இல் வில்லிய ் ஹண்டர ்  ை்று ் த ாதிராே் புதல ஆகிதயார ் சாதி 

அடிப்பறடயிலான இடஒதுக்கீடு முறையின் கருத்றத முதலில் கருதினர.் இன்று 

இருக்கு ் இட ஒதுக்கீடு முறை, அதன் உண்ற யான அரத்்தத்தில், 1933-இல் பிரிட்டிஷ் 

பிரத ர ் ரொம்சச கமக்கடொனொல்ட் ”வகுப்புவொத விருகத” ேழங்கியதபாது 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 இந்த விருது முஸ்லி ்கள், சீக்கியரக்ள், இந்திய கிறிஸ்தேரக்ள், ஆங்கிதலா 

இந்தியரக்ள், ஐதராப்பியரக்ள்  ை்று ் தலித்துகளுக்கு தனி ோக்காளரக்ளுக்கு (Separate 

Electroate) ஏை்பாடு பசய்தது. நீண்ட தபசச்ுோரத்்றதகளுக்குப் பிைகு, காந்தியு ் 

அ ்தபத்கரு ் ”பூனொ ஒப்பந்தத்தில்” றகபயழுத்திட்டனர.்  அங்கு சில இட 

ஒதுக்கீடுகளுடன் ஒரு இந்து வொக்கொளரக்ள் இருக்க தேண்டு ் என்று முடிவு 

பசய்யப்பட்டது. 

 சுதந்திரத்திை்குப் பிைகு, ஆர ்பத்தில் இடஒதுக்கீடு எஸ்.சி.  ை்று ் 

எஸ்.டி.களுக்கு  ட்டுத  ேழங்கப்பட்டது.  ண்டல ஆறணயத்தின் பரிந்துறரகளின் 

தபரில் 1991-ஆ ் ஆண்டில் இட ஒதுக்கீட்டின் தநாக்கத்தில் OBCகள் தசரக்்கப்பட்டன. 

மண்டல் ஆகணயம் 

 அரசியலற ப்பின் 340ேது பிரிவில் ேழங்கப்பட்ட அதிகாரங்கறளப் 

பயன்படுத்தி  னாதிபதி, பி.பி. ண்டலின் தறலற யில் 1978 டிச ்பரில் பின் தங்கிய 

ேகுப்பினர ்ஆறணயத்றத நியமித்தார.் இந்தியாவின் ”சமூக  ை்று ் கல்வி ரீதியாக 

பின் தங்கிய ேகுப்புகறள” ேறரயறுப்பதை்கான அளவுதகால்கறளத் 
தீர ்ானிக்கவு ், அந்த ேகுப்புகளின் முன்தனை்ைத்திை்கு எடுக்க தேண்டிய 

நடேடிக்றககறள பரிந்துறரக்கவு ் இந்த ஆறணய ் உருோக்கப்பட்டது. இந்திய 

 க்கள் பதாறகயில் 52 சதவீத ஓபிசிகறளக் பகாண்டிருப்பதாக  ண்டல் ஆறணய ் 

முடிவு பசய்தது. எனதே 27% அரசு தேறலகள் அேரக்ளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ருக்க 

தேண்டு ். 



 

 

இந்த ஆறணய ் சமூக, கல்வி  ை்று ் பபாருளாதார பின்தங்கிய நிறலக்கு 

பதிபனாரு குறிகாட்டிகறள உருோக்கியுள்ளது. 

 இந்துக்களிறடதய பிை்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினறர அறடயாள ் காண்பறதத் 
தவிர, இந்துக்கள் அல்லாதேரக்ளிறடதய (எ.கா. முஸ்லி ்கள், சீக்கியரக்ள், 

கிறிஸ்தேரக்ள்  ை்று ் புத்த  தத்தினர)்  த்தியில் பின் தங்கிய ேகுப்பினறரயு ் 

ஆறணய ் அறடயாள ் கண்டுள்ளது. இது அகில இந்திய பிைபிை்படுத்தப்பட்ட 

ேகுப்புகளின் (ஓபிசி) 3,743 சாதிகளின் பட்டியறலயு ், 2,108 சாதிகளின் மிகவு ் 

தாழ்த்தப்பட்ட ”தாழ்த்தப்பட்ட பின்தங்கிய ேகுப்புகள்” பட்டியறலயு ் 

உருோக்கியுள்ளது. 

இந்திர சொவ்னி வழக்கு (1992) 

 1992-ஆ ் ஆண்டின் இந்திர சாே்னி ேழக்கில், பிை்படுத்தப்பட்ட  

ேகுப்பினருக்கான 27 சதவீத ஒதுக்கீட்றட உசச்நீதி ன்ை ் உறுதி பசய்ததபாது, உயர ்

சாதியினரிறடதய பபாருளாதார ரீதியாக பின் தங்கியேகுப்பினருக்கு 10% அரசு 

தேறலகறள ஒதுக்கிய அரசாங்க அறிவிப்றப நிறுத்தியது. 

 இதத ேழக்கில் உசச்நீதி ன்ை ் ஒருங்கிறணந்த இடஒதுக்கீடு பயனாளிகள் 

இந்தியாவின்  க்கள்பதாறகயில் 50 சதவீதத்கத தொண்டக் கூடொது என்ை 

பகாள்றகறய உறுதிப்படுத்தியது. 

 ”கிரீமிதலயர”் (Creamy layer) என்ை கருத்து ் இந்த தீரப்்பின் மூல ாகவு ், பின் 

தங்கிய ேகுப்பினருக்கான இட ஒதுக்கீடு ஆர ்ப நிய னங்களுடன்  ட்டுத  இருக்க 

தேண்டு ். பதவி உயரவ்ுகளுக்கு நீட்டிக்கப்படக்கூடாது என்று ் தீரப்்பளித்தது. 

சமீபத்தில், 2019-ஆ ் ஆண்டின் அரசியலற ப்பு (103ேது திருத்த ்) சட்ட ், அரசாங்க 

தேறலகள்  ை்று ் கல்வி நிறுேனங்களில் 10% இடஒதுக்கீட்றட ”பபாருளாதார 

ரீதியாக  பின் தங்கியேரக்ளுக்கு” முன்பதிவு பசய்யப்படாத  பிரிவில் ேழங்கியுள்ளது. 

 பபாருளாதார பின் தங்கியேரக்ளின் அடிப்பறடயில் இடஒதுக்கீடு ேழங்க 

அரசாங்கத்திை்கு அதிகார ் அளிக்கு ் உட்பிரிவுகறளச ் தசரப்்பதன் மூல ் இந்த 

சட்ட ் அரசியலற ப்பின் 15  ை்று ் 16ேது பிரிவுகறளத் திருத்துகிைது. இந்த 10% 

பபாருளாதார இடஒதுக்கீடு 50% இடஒதுக்கீடு அளவுக்கு (ceiling Limit) க்கு த ல் உள்ளது. 

இந்தியொவில் இடஒதுக்கீட்கட நிர்வகிக்கும் அரசியலகமப்பு விதிகள் 

 பகுதி XVI  த்திய  ை்று ்  ாநில சட்ட ன்ைங்களில் எஸ்சி  ை்று ் எஸ்டி 

இடஒதுக்கீடு பதாடரப்ானது. அரசியலற ப்பின் 15 (4)  ை்று  16 (4)ேது பிரிவு, எஸ்.சி. 

 ை்று ் எஸ்.டி உறுப்பினரக்ளுக்கு அரசு தசறேகளில் இடங்கறள ஒதுக்க  ாநில 

 ை்று ்  த்திய அரசுகளுக்கு உதவியது. 

 அரசியலற ப்பு (77ேது திருத்த ்)  சட்ட ், 1995-ஆல் திருத்தப்பட்டது  ை்று ் 

அரசாங்கத்திை்கு பதவி உயரவ்ு ேழங்குேதை்கான இடஒதுக்கிட்றட ேழங்குேதை்காக 

16ேது பிரிவில் ஒரு புதிய பிரிவு (14 ஏ) தசரக்்கப்பட்டது.  பின்னர,் இடஒதுக்கீடு 

ேழங்குேதன் மூல ் பதவி உயரவ்ு பபை்ை எஸ்சி  ை்று ் எஸ்டியினரக்்கு பதவி உயரவ்ு 

ேழங்குேதை்காக, அரசியலற ப்பு (85ேது திருத்த ்) சட்ட ், 2001ஆல் உட்பிரிவு (14 ஏ) 

 ாை்ைப்பட்டது. 



 

 

 அரசியலற ப்பு 81ேது திருத்தச ்சட்ட ், 2000 பிரிவு 16 (4 பி) ஐச ்தசரத்்தது, இது 

அடுத்த ஆண்டு எஸ்சி/எஸ்டி நிறுேனங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஒருேருடத்தின் 

நிரப்பப்படாத காலியிடங்கறள நிரப்புேதை்கு அரசுக்கு உதவுகிைது. இதன் மூல ் 

ப ாத்த காலியிடங்களின் எண்ணிக்றகயில் ஐ ்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் 

உசச்ேர ்றப ரத்து பசய்கிைது. 

 சரத்து 330 (Article 330)  ை்று ் சரத்து 332 (Article 332)ேது பிரிவு முறைதய 

பாராளு ன்ைத்திலு ்  ாநில சட்ட ன்ைங்களிலு ் எஸ்சி  ை்று ் எஸ்டி இடங்கறள 

ஒதுக்குேதன் மூல ் குறிப்பிட்ட பிரதிநிதிததுேத்றத ேழங்குகிைது. 

 பிரிவு 243D ஒே்போரு பஞ்சாயத்திலு ் எஸ்சி  ை்று ் எஸ்.டி.களுக்கான 

இடங்கறள ஒதுக்கீடு பசய்கிைது. பிரிவு 243T ஒே்போரு நகராட்சியில் எஸ்சி  ை்று ் 

எஸ்டி இடங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்றட ேழங்குகிைது. அரசியலற ப்பின் 335ேது 

பிரிவு, எஸ்.சி.க்கள்  ை்று ் எஸ்.டி.க்களின் கூை்றுகள் நிரே்ாகத்தின் பசயல்திைறனப் 

பரா ரிப்பதன் மூல ் அரசியலற ப்பில் கேனத்தில் பகாள்ளப்படு ் என்று 

கூறுகிைது. 

இடஒதுக்கீடு கதொடர்பொன நீதித்துகற ஆய்வு 

 ப ட்ராஸ்  ாநில ் Vs. திரு தி. வி.பச ்பக ் துறரரா ன் (Champakam Durairajan) 

(1951) ேழக்கு இடஒதுக்கீடு பதாடரப்ான உசச்நீதி ன்ைத்தின் முதல் முக்கிய 

தீரப்்பாகு ். இந்த ேழக்கு அரசியலற ப்பில் முதல் திருத்தத்திை்கு ேழிேகுத்தது. 

 இந்த ேழக்கில் உசச்நீதி ன்ை ் சுட்டிக்காட்டியது,  ாநிலத்தின் கீழ் 

தேறலோய்ப்பு ேழக்கில், பிரிவு 16(4) பின்தங்கிய ேகுப்பு குடி க்களுக்கு ஆதரோக 

இடஒதுக்கீடு அளிக்கு ்தபாது, 15ேது பிரிவில் அத்தறகய ஏை்பாடு எதுவு ் 

பசய்யப்படவில்றல. இந்த ேழக்கில் உசச் நீதி ன்ைத்தின் உத்தரவுக்கு இணங்க, 

பாராளு ன்ை ் பிரிவு 15ஐ பிரிவு (4)ஐ தசரத்்ததன் மூல ் திருத்தியது. 

 இந்திர சாே்னி.வி. Vs. யூனியன் ஆப் இந்தியா (1992) ேழக்கில் நீதி ன்ை ் 16 (4)ேது 

பிரிவின் தநாக்க ்  ை்று ் அளறே ஆய்வு பசய்தது. OBCகளின் கிரீமிதலயறர இட 

ஒதுக்கீட்டின் பயனாளிகளின் பட்டியலில் இருந்து விலக்க தேண்டு ். பதவி 

உயரவ்ுகளில் இடஒதுக்கீடுட இருக்கக்கூடாது என்று நீதி ன்ை ் கூறியுள்ளது. ப ாத்த 

ஒதுக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடு 50% ஐ விட அதிக ாக இருக்கக்கூடாது. 

 பாராளு ன்ை ் பதிலளித்தது 77ேது அரசியலற ப்பு திருத்தச ் சட்டத்றத 

இயை்றியது, இது பிரிவு 16(4ஏ)ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. பபாதுதேறல ோய்ப்பில் 

சமூகங்கள் தபாது ான அளவில் பிரதிநிதித்துே ் பசய்யப்படாவிட்டால், பபாது 

தசறேகளில் பதவி உயரவ்ுகளில் எஸ்சி  ை்று ் எஸ்டிக்கு ஆதரோக இடங்கறள 

ஒதுக்குேதை்கான கட்டுறர அரசுக்கு அதிகார ் அளிக்கிைது. 

 எ ்.நாகரா ் Vs. யூனியன் ஆப் இந்தியா 2006 ேழக்கில் உசச்நீதி ன்ை ் சரத ் 16 

(4ஏ) இன் அரசியலற ப்பு பசல்லுபடிறய உறுதிபசய்த தபாது, அரசியலற ப்பு 

ரீதியாக பசல்லபடியாகு ் ேறகயில் அத்தறகய இடஒதுக்கீடு பகாள்றக பின்ேரு ் 

அரசியலற ப்பு ததறேகறள பூரத்்தி பசய்யு ் என்று கூறியது. 



 

 

 எஸ்.சி.  ை்று ் எஸ்.சி சமூக ்  ை்று ் கல்வி ரீதியாக பின் தங்கிய நிறலயில் 

இருக்க தேண்டு ். 

 எஸ்.சி.  ை்று ் எஸ்.டி சமூகங்கள் பபாது தேறல ோய்ப்பில் தபாது ான அளவில் 

குறிப்பிடப்படவில்றல. 

 இத்தறகய இடஒதுக்கீடு பகாள்றக நிரே்ாகத்தின் ஒட்டு ப ாத்த பசயல் திைறன 

பாதிக்காது. 2018-ஆ ் ஆண்டின்  ரற்னல் சிங்  ை்று ் லட்சமி நதரன் குப்தா ேழக்கில், 

பதவி உயரவ்ுகளில் இடஒதுக்கீடு, பட்டியல் சாதியினர ்  ை்று ் பட்டியல் 

பழங்குடியினரின் பின்தங்கிய நிறல குறித்து அளவிடக்கூடிய தரவுகறள தசகரிக்க 

 ாநிலத்திை்கு ததறேயில்றல என்று உசச்நீதி ன்ை ் கருதுகிைது. 

 கிரீமிதலயர ் (Creamy layer) விலக்கு எஸ்.சி./எஸ்.டிக்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுகிைது 

என்று ், எனதே தங்கள் சமூகத்தின் கிரீமிதலயறரச ் தசரந்்த எஸ்.சி/எஸ்.டி 

நபரக்ளுக்கு பதவி உயரவ்ு ேழங்குேதில் அரசு இட ஒதுக்கீடு ேழங்க முடியாது என்று ் 

நீதி ன்ை ் கூறியது. 

இட ஒதுக்கீடு ஏன் சதகவ? 

❖ நாட்டில் பின் தங்கிய ேகுப்பினர ்எதிரப்காள்ளு ் ேரலாை்று அநீதிறய 

சரி பசய்ய 

❖ பல நூை்ைாண்டுகளாக ேளங்கள்  ை்று ் ேழிமுறைகறள 

அணுகியேரக்ளுடன் தபாட்டியிட முடியாததால் 

❖ பின் தங்கிய பிரிவுக்கு ஒரு ச நிறலறய (Level playing field) ேழங்குேது. 

❖ பின் தங்கிய ேகுப்புகளின் தபாது ான பிரதிநிதித்துேத்றத 

உறுதிப்படுத்த  

இட ஒதுக்கீட்டிற்கு எதிரொன வொதம்: 

❖ அரசு தசறேகளில் இடஒதுக்கீடு அரசாங்க ஊழியரக்ளிறடதய பிளவு 

 ை்று ் பறகற க்கு ேழிேகுத்தது. 

❖ சாதி ஒழிப்பு என்பது இடஒதுக்கீட்டுக் பகாள்றகயின் தநாக்க ாக 

இருந்தது. ஆனால் சாதி அடிப்பறடயிலான இடஒதுக்கீடு என்பது 

சமூகத்தில் சாதி என்ை கருத்றத  ட்டுத  நில நிறுத்துகிைது.  

❖ ேரலாை்று ரீதியாக பின் தங்கிய சமூகங்களுக்கு ச  ான அணுகல் 

ேழங்கப்படுேறத உறுதி பசய்ேதை்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இட 

ஒதுக்கீடு பபாருளாதார முன்தனை்ைத்றதப் பபாருட்படுத்தா ல் அேரக்ள் 

பதாடரந்்து சமூக ரீதியாக பின்தங்கிய நிறலயில் உள்ளனர ் என்தை 

காட்டுகிைது. 

❖ இட ஒதுக்கீடு சுய ரியாறதறய அழிக்கிைது. அந்தளவுக்கு சிைந்தறே 

ஆனால் மிகவு ் பின்தங்கியேரக்றள தீர ்ானிக்க தபாட்டி இல்றல. 



 

 

❖ பல முை்தபாக்கான நாடுகளின் அடித்தள ாக இருக்கு ் தகுதிக்கான 

மிகப்பபரிய எதிரி இடஒதுக்கீடு. 

❖ ேரக்்க விசுோச ்  ை்று ் ஆதிகால அறடயாளங்கறளக் தூண்டுேதன் 

மூல ் குறுகிய அரசியல் முடிவுகறள பூரத்்தி பசய்ேதை்கான கருவியாக 

இது  ாறிவிட்டது. 

❖ பின்தங்கிய சாதிகளுக்குள் ஆதிக்க ் பசலுத்து ் ேரக்்க ் இடஒதுக்கீட்டின் 

நன்ற கறளப் பபை்றுள்ளது  ை்று ் பின் தங்கிய சாதியினரிறடதய 

மிகவு ் ஓரங்கட்டப்பட்டேரக்ள் ஓரங்கட்டப்பட்டிருக்கிைாரக்ள். 

❖ பல உயரச்ாதி ஏறழகளு ் சமூகத்தில் விரக்திறய ேளரக்்கு ் பாகுபாடு 

 ை்று ் அநீதிகறள எதிரப்காண்டு ேருேதால், இடஒதுக்கீடு 

தசரக்்கப்படுேறத விட விலக்குேதை்கான ேழிமுறையாக  ாறியுள்ளது. 

இடஒதுக்கீடு அதிகரிப்பதற்கொன கொரணங்கள் 

❖ தேைான சிந்தறன ேளரச்ச்ிக் பகாள்றககளின் பாதக ான 

விறளவுகளுக்கு ஒரு தீரே்ாக இடஒதுக்கீடு பபருகிய முறையில் 

காணப்படுகிைது. 

❖ ேளரந்்த  ாநிலங்களான ஹரியானா, கு ராத ் ை்று ்  காராஸ்டிராவில், 

அேரக்ளின் பபாருளாதாரங்கள் ஒப்பீட்டளவில் சிைப்பாக இருந்த 

தபாதிலு ், மூன்று விஷயங்கள்  க்கறள கேறலயறடயச ்பசய்துள்ளன. 

1. கடுற யான விேசாய துன்ப ் 

2. தேறல ோய்ப்பு ேளரச்ச்ியில் ததக்க ்  ை்று ்  

3. ேளரச்ச்ி பாறதயில் சிறதவுகள் 

❖ இந்த பின்னணியில்,  அரசாங்கங்களுக்கு, ஒரு பாட பநறிதிருத்த ் 

பசய்ேறத விட இடஒதுக்கீடு பை்றி தபசுேது எளிது. 

❖ உயர ்சாதியினரிறடதய இடஒதுக்கீடு தகாரிக்றககள் அதிகரித்து ேருேது, 

சலுறகறய இழக்கு ் என்ை அசச் ்  ை்று ்  ாை்ைத்றத ச ாளிக்க 

இயலாற  ஆகியேை்றிலிருந்து எழுகிைது. 

❖ பின்தங்கிய ேகுப்புகள் தபான்ை ஒத்த நன்ற கறளப் பபைாததால், உயர ்

அரசு சாதிகள் குறிப்பாக அரசாங்க தேறலகளின் பின்னணியில் பின் 

தங்கியதாக உணரத் பதாடங்கியுள்ளன. 

 

 

 



 

 

பரிந்துகர 

❖ இடஒதுக்கீடு சலுறகள் தாழ்த்தப்பட்ட சாதியினரிடமிருந்து 

பபரு ்பான்ற யான பின்தங்கிய குழந்றதகளுக்கு ேரதேண்டு ் சாதிக் 

குறிசப்சால் பகாண்ட சில சலுறக பபை்ை குழந்றதகளுக்கு அல்ல. 

❖ உயரப்தவிகளில் உள்ள அதிகாரிகள் குடு ்பங்கள், உயரே்ரு ான 

ேல்லுநரக்ள்  ை்று ் ஒரு குறிப்பிட்ட ேரு ானத்திை்கு த ல் உள்ளேரக்ள் 

குறிப்பாக அரசு தேறலகளில் இடஒதுக்கீடு சலுறககறளப் பபைக்கூடாது. 

❖ ஒே்போரு சமூகத்திலிருந்து ் ததறேப்படு ் நபரக்ளுக்கு இடஒதுக்கீடு 

மூல ் உதே நியாய ான  ை்று ் நறடமுறை ேழிகள் சாத்திய ்  ை்று ் 

அேசிய ். 

❖ இடஒதுக்கீடு பசயல்முறை உண்ற யிதலதய பபாருளாதார ரீதியாக பின் 

தங்கிய நபரக்றள ேடிகட்டி, அேரக்ள் அறனேறரயு ் நீதிக்கு 

பகாண்டுேர தேண்டு ். 

❖ அடி ட்டத்தில் கல்வி முறையில் புரட்சிகர   ாை்ைங்கள் என்பது 

காலத்தின் ததறே. 

❖ விழிப்புணரற்ே உருோக்குேதை்கான ததறேயு ் உள்ளது. ஏபனன்ைால் 

முன்பதிவு பசய்யப்படாத பிரிவுகள், ஏை்பாட்றட எதிரத்்து நிை்கு ் தபாது, 

ஒதுக்கப்பட்ட பிரிவுகளுக்குள் இருந்து ததறேப்படு ் பிரிவுகள், அந்த 

ஏை்பாட்டிலிருந்து எே்ோறு பயனறடேது என்பது பை்றியு ் அல்லது 

அத்தறகய விதிகள் உள்ளனோ என்பது பை்றியு ் பதரியாது. 

❖ உயரக்ல்வி அல்லது தேறலகளில் தசருேதை்கு இடஒதுக்கீடு 

ேழங்குேதை்கு பதிலாக அறனத்து சாதியினரிறடதயயு ் கிரீமிதலயர ்

அடுக்றகயு ் (Creamy layer) இடஒதுக்கீட்டிலிருந்து விலக்குேது  ை்று ் 

அேரக்ளின் திைன்கறள ேளரத்்துக்பகாள்ேது தபான்ை தீவிர தீரவ்ுகள் 

 

முற்பட்ட சமூகத்தினருக்கொன 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு: 

❖ பபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய முை்பட்ட சமூகத்தினருக்கான 10 சதவீத 

இடஒதுக்கீட்டுக்கு  த்திய அற சச்ரறே ஒப்புதல் ேழங்கியது. 

❖ இந்தியாவில் சாதிய ரீதியிலான இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆங்காங்தக 

அே்ேப்தபாது எதிரப்்புகள் கிள ்பு ். அதை்கு  ாை்ைாக றேக்கப்படு ் 

தீரவ்ு, இடஒதுக்கீடு பபாருளாதார அடிப்பறடயில் ேழங்கப்பட தேண்டு ் 

என்பது. இந்த விோத ் இந்தியாவில் நீண்ட கால ாக ஒலித்துக் 

பகாண்தட தான் உள்ளது. 



 

 

❖ இந்நிறலயில், பபாருளாதார அடிப்பறடயில் இடஒதுக்கீட்டுக்கான 

ஒப்புதறல  த்திய அற சச்ரறே ேழங்கியுள்ளது. அதாேது 

பபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய முை்பட்ட சமூகத்றதச ்தசரந்்தேரக்ளுக்கு 

கல்வி  ை்று ் தேறல ோய்ப்பில் 10 சதவீத ் இடஒதுக்கீடு 

ேழங்கப்படவுள்ளது. 

இந்த இடஒதுக்கீட்டுக்கு தகுதியொனவரக்ள் யொர்? 

❖ ஆண்டு ேரு ான ் ரூ. 8 லட்சத்துக்கு ் குறைோக உள்ளேரக்ள் 

❖ 5 ஏக்கருக்கு குறைோக விேசாய நில ் றேததிருப்பேரக்ள் 

❖ 1000 சதுர அடிக்கு குறைோக வீடு றேத்திருக்கு ் குடு ்பத்றதச ்

தசரந்்தேரக்ள் 

❖ நகராட்சி அல்லாத இடத்தில்  1000 சதுர அடிக்கு குறைோக நில ் 

றேத்திருப்பேரக்ள் 

❖ நகராட்சி அல்லாத இடத்தில் 2000 சதுர அடிக்கு குறைோக வீட்டு  றன 

றேத்திருப்பேரக்ள் 

கடந்து வந்த பொகத 

❖ பபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கியிருக்கு ் பபாதுப் பிரிவினருக்கான 10 

சதவீத இடஒதுக்கீடு  தசாதா 165 உறுப்பினரக்ளின் ஆதரவுடன் 

 ாநிலங்களறேயில் நிறைதேறியது. 

❖ பபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கியிருக்கு ் பபாதுப்பிரிவினருக்கு 10 சதவீத ் 

இடஒதுக்கீடு ேழங்க ேழிேறக பசய்யு ்  தசாதாவுக்கு  த்திய 

அற சச்ரறே ஒப்புதல் ேழங்கியது. இறதத்பதாடரந்்து, இந்த  தசாதா 

 க்களறேயில் தாக்கல் பசய்யப்பட்டு 323 உறுப்பினரக்ளின் ஆதரவுடன் 

நிறைதேை்ைப்பட்டது. 

❖ இறதத்பதாடரந்்து,  தசாதா மீது ோக்பகடுப்பு நறடபபை்ைது. இந்த 

ோக்பகடுப்பில், 165 உறுப்பினரக்ள்  தசாதாவுக்கு ஆதரவு பதரிவித்தனர.் 

7 உறுப்பினரக்ள் எதிரப்்பு பதரிவித்தனர.் இதன் மூல ்,  இந்த  தசாதா 

 ாநிலங்களறேயில் நிறைதேை்றியது. 

❖ இறதயடுத்து இந்த  தசாதாறே சட்ட ாக்க குடியரசுத் தறலேரின் 

ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டது. அேர ் ஒப்புதல் அளித்த பின்னர,் இது 

சட்ட ானது. 

 



 

 

10 சதவீத இட ஒதுக்கீடு சட்டம் குஜரொத்தில் முதன் முதலில் அமல்  

 பபாதுப்பிரிவில் பபாருளாதாரத்தில் பின் தங்கியேரக்ளுக்கு 10 சதவீத ் 

இடஒதுக்கீடு ேழங்கு ் சட்ட ் கு ராத்தில் முதன்முதலில் அ லுக்கு ேந்தது. 

இந்தியாவில் சாதி ரீதியில் ஒடுக்கப்பட்ட  க்களுக்கு முன்னுரிற  ேழங்கு ் வித ாக 

கல்வி  ை்று ் தேறல ோய்ப்பில் இட ஒதுக்கீடு ேழங்கப்பட்டு ேருகிைது. இந்த 

இடஒதுக்கீடு  ாநிலத்திை்கு  ாநில ் தேறுபடுகிைது.  த்திய அரசுத் துறைகளில் 50 

சதவீதத்திை்கு மிகா ல் இடஒதுக்கீடு ேழங்கப்பட்டு ேருகிைது. 

 இந்நிறலயில் நாட்டிதலதய முதல்  ாநில ாக கு ராத்தில் பபாதுப்பிரிவில் 

பபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கியேரக்ளுக்கு 10 சதவீத ் இடஒதுக்கீடு 

அ ல்படுத்தப்படு ் என்று அ ் ாநில முதல்ேர ் வி ய் ரூபானி அறிவித்துள்ளார.் 

இதன்மூல ் கு ராத்தில் ப ாத்த இட ஒதுக்கீடு 59.5 சதவீத ாக உயரந்்துள்ளது. 

இடஒதுக்கீட 50 சதவீதத்றத தாண்டக்கூடாது என்று உசச்நீதி ன்ை ் அளித்த தீரப்்பால் 

கு ராத்தில் இதுேறர 49.5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு பின்பை்ைப்பட்டு ேந்தது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 
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சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கமும் சமூகப் பபொருளொதொர 

மமம்பொட்டின் மூலொதொரங்கள் 

 

சமத்துவம், நீதி குறித்து சமூகங்கள் இடையிலான விவாதங்கள் இருபதாம் 

நூற்றாண்டு பிற்பகுதி வடை கூை நடைபபறவில்டல. அதற்கு சில வைம்புகள் 

பின்பற்றப்பை்டு, ஒரு சமூகத்துக்குள் மை்டும் நிகழ்ந்தன. உதாைணமாக ஜான் ைால்ஸ் 

அவைக்ளின் நீதிக்ககாை்பாடு கூை முழுடமயானதாக அடமந்திருக்கவில்டல. சமூகங்கள் 

இடைகயயான பசல்வப் பகிைவ்ு குறித்து அவை ் ஆய்வு பசய்யவில்டல. 1990களின் 

கபாதுதான், பதாழில் மய நாடுகளுக்கும் வளரும் நாடுகளுக்கும் அதாவது பணக்காை 

நாடுகளுக்கும் ஏடழ நாடுகளுக்கும் இடையில் ஏற்பை்டுள்ள இடைபவளிகளால் 

உருவாகியுள்ள அறபநறிப்பாதிப்புகள் குறித்து தத்துவ வியலாளைக்ள் எண்ணிப் பாைக்்கத் 
பதாைங்கினை.் வளரும் நாடுகளில் வறுடம அதிகைித்து வருவதற்கு வளைந்்த நாடுககள 

பபாறுப்கபற்க கவண்டும் என்று கூறும் பஜைம்ன் தத்துவவியலாளை ்தாமஸ் கபாக்கக, இதன் 

காைணமாக லை்சக்கணக்கான மக்கள் மடிந்து வருவடதச ்சுை்டிக்காை்டுகிறாை.் 

அகதகபால ஒரு நாை்டுக்குள் காலம் காலமாக பின்பற்றப்பை்டு வரும் அநீதியான 

பாகுபாை்ைால் பதாைைந்்து பாதிப்புக்குள்ளான பிைிவினருக்கும் சமத்துவ ஆை்சியில் 

முன்னுைிடம தருவதன் அவசியமும் உணைப்பை்டுள்ளது. இதுகவ சமூக நீதியின் 

அடிப்படைக் ககாை்பாைாகும். உறுதிப்படுத்தும் நைவடிக்டக, கநைம்டற பாகுபாடு என்றும் 

அடழக்கப்படுகிறது. 

 

 

 

சமூக நீதி என்றொல் என்ன? 

 

 சமூகம் உருவாக்கும் எதிைம்டற மதிப்பீடுகள் சமத்துவ மின்டமடய ஏற்றத்தாழ்டவ 

உருவாக்குகிறது. சை்பைன்று பாைக்்கும் கபாது சிலருக்கு ஆண் பபண் ஏற்றத்தாழ்வு 

இயற்டகயானதாககவ பதைியும். ஆம், பல நூற்றாண்டுகளாக வாய்ப்புகள் 

மறுக்கப்பை்ைதால் பபண்களின் “பலவீனமான” நிடல பலருக்கு இயற்டகயானதாகவும் 

இயல்பானதாகவும் கதான்றலாம். ஆப்பிைிக்காவின கருப்பு இனமக்கள் மீதான 

காழ்ப்புணைச்ச்ியும் இடத வடகடயச ் கசைந்்தகத. கருப்பின மக்கள் அறிவுலகில் பலரும் 

பங்களிப்டபச ்பசய்ய முடியாது என்கற திரும்பத் திரும்பச ்பசால்லப்பை்ைது. பல காலமாகத் 
பதாைைந்்த இந்த அவலம் நமக்கு இயல்பானதாக மாற்றப்பை்டிருக்கிறது. நமது நாை்டிலும் 

இந்த நிடலதான் சாதியின் பபயைால் வாய்ப்பு மறுக்கப்பை்ைடத பலைது நிடல 

“இயற்டகயானது” என்பது கபால நமக்குச ்பசால்லப்படுகிறது. ஆனால், இடவ அடனத்தும் 

பசயற்டகயானது, நம் கண்களுக்குப் புலப்பைாத அகத சமயம் பபரும் உருவம் பகாண்ை 

‘அதிகாைம்’ அங்கு ஊடுருவியிருக்கிறது என்படத இன்டறய அறிஞைக்ள் திை்ைவை்ைமாக 

அறிவிக்கின்றனை.் 

 சமூக அதிகாைத்டதக் டகக்பகாள்வதில் ஏற்படும் கபாை்டிககள ஒடுக்கு முடறகள் 

கதான்றிைக் காைணங்களாகும். தங்களுக்பகன உருவாக்கிக் பகாண்ை இயல்பான 

அடையாள கூறுகடளத் தற்காத்துக் பகாள்வதற்கு அதிகாை அடமப்புகடளக் டகப்பற்றி 

பகாள்ள எண்ணுகின்றனை.் பன்டமத்துவமான சமூக அடமப்பில் தனித்து ஒரு குழுவினை ்

மை்டும் சமூக கமலாதிக்கம் பபற்றவைக்ளாக உருபவடுப்பது அநீதியான கபாக்காகும். 
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இன, மத, பமொழி சிறுபொன்மமயினருக்கொன ஐ.நொ. பிரகடனம் டிசம்பர் 18, 1992 

பிரகடனத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்: 

 

➢ சிறுபான்டம மக்கள் தனிப்பை்ை முடறயிலும் பபாது வாழ்விலும் எந்த வடகயான 

பாகுபாடும் குறுக்கீடும் இன்றி சுதந்திைமாக தங்கள் பண்பாை்டைப் பின்பற்றவும், 

மதத்டதக் கடைப்பிடிக்கவும், பிைசச்ாைம் பசய்யவும், பமாழிடயப் பயன்படுத்தவும் 

உைிடம பபற்றவைக்ள் ஆவை.் 

➢ சிறுபான்டம மக்கள் தங்களுக்கான அடமப்புகடள உருவாக்கவும் பைாமைிக்கவும் 

உைிடம உண்டு. 

➢ சிறுபான்டமயினை ் தங்கள் வைலாறு, மைபுகள், பமாழி மற்றும் பண்பாடு பற்றிய 

அறிடவ வளைத்்துக் பகாள்ளவும் ஒை்டுபமாத்த சமுதாயம் பற்றி அறிந்து பகாள்வதற்கும் 

சிறுபான்டம மக்களுக்கு உைிய வாய்ப்புகள் அளிக்கப்பை கவண்டும். 

➢ ஏற்கனகவ உள்ள மனித உைிடமகள் மற்றும் அடிப்படை சுதந்திைத்திற்கு இந்தப் 

பிைகைனம் எந்த வடகயிலும் ஊறுவிடளவிப்பதாக அடமயக்கூைாது. 

➢ சககமலாதிக்க உணைவ்ிடனப் பபற்ற இன, மத, பமாழி, சாதி மற்றும் பண்பாை்டுக் 

குழுவினை ்மற்ற குழுவினைின் சம உைிடமகடளப் பறித்பதடுக்க முயலும் கபாது அல்லது 

தடுக்கும் கபாது சகப் படக முைண்கள் உருவாகின்றன. தங்கள் மீதான கமலாதிக்கத்டத 

மறுத்துத் தங்களுக்கு உைிய உாிடமகடளச ்சமமாகப் பபற்றிை நைத்துகிற கபாைாை்ை 

உணைவ்ிடனகய சமூக நீதி என்கிகறாம். 

 

 

சமூகப்படி நிமலகளின் பின்புலம் 

 

 இந்தியாவில், புைாதன காலத்து மைபுசாைந்்த சிந்தடனயால் உருவான வருணாசிைம 

தைம்ா சமூகப்படி நிடல, கமல் கீழ் என்னும் பாகுபாை்டைக் பகாண்டிருக்கின்றது. வருண 

படிநிடல அடமப்பு ‘சதுை ்வருண அடமப்பு’ (நான்கு வருண அடமப்பு அந்தணை,் சத்திைியை,் 

டவசியை,் சூத்திைை)் என்று அடழக்கப்படுகிறது. பிறப்பின் அடிப்படையில் கபணப்படும் 

இப்பாகுபாடு, தடலமுடறகளாகத் பதாைைவ்தால் சமூகத்தில் ஆழமாக ஏற்றத்தாழ்வுகள் 

உருவாயின. 

 

இந்திய அரசமமப்புச ்சட்டம் 1949: பிரிவு 15 (4) 

 

 சமூக மற்றும் கல்வியில் பிற்படுத்தப்பை்ை வகுப்பினை ்அல்லது பை்டியல் சாதி மற்றும் 

பழங்குடியினைின் முன்கனற்றத்திற்கான சிறப்புத் திை்ைங்கள் உருவாக்குவதற்கு 

அைசடமப்புச ்சை்ைவிதி 29(2) தடையாக இருக்காது. 

 

இந்திய அரசமமப்புச ்சட்டம் 1949: பிரிவு 16(4) 

 

 அைசுப் பணியில் கபாதிய அளவு பிைதிநிதித்துவம் பபறாத அடனத்து 

பிற்படுத்தப்பை்ை வகுப்பினருக்கான பணி நியமனங்களில் இை ஒதுக்கீடு வழங்க 

கமற்பகாள்ளப்படும் பசயல்களுக்கு இவ்விதி தடையாக இருக்காது. 



 

          Page 3 

 

 இந்தியா பல்கவறு தை்ப, பவப்ப புவிசாை ்நிலவியல் அடமப்பு பகாண்ை பன்டமத்துவ 

நாைாகும். பல்கவறு பமாழிகள் கபசும் கதசிய இனங்கள் பவவ்கவறு பண்பாை்டுைன் 

வாழ்ந்து வருகின்றனை.் எனினும், இந்தய சமூக வளைச்ச்ிப் கபாக்கில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் 

வைண் அடமப்பின் அடிப்படையில் அடமந்த படிநிடலகளால் உருவாகியுள்ளன. 

இத்தடகய ஏற்றத் தாழ்வுகளால் நலிவுற்ற பிைிவினைின் வாழ்க்டக கமம்பை அவைக்டளயும் 

அைவடணத்து வளைச்ச்ி பபற்றிை, நமது அைசடமப்புச ்சை்ைம் பல்கவறு விதமான வழிகாை்டு 

பநறிமுடறகடள முன்பமாழிகிறது. 

 இயற்டக வளங்ககளா பதாழில் வளைச்ச்ிகயா இல்லாத பகுதிகளுக்கு ஏற்ப சிறப்புத் 
திை்ைங்கடள மாநில அைசு உருவாக்கிக் பகாள்ள அைசடமப்புச ் சை்ைம் அனுமதி 

வழங்கியுள்ளது. அதனடிப்படையில் சமூகத்தில் கல்வி, பபாருளாதாைத்தில் பின் தங்கியுள்ள 

நலிந்த பிைிவினருக்குச ்சிறப்புச ்சை்ைங்கள் மற்றும் சலுடககடளயும் அைசடமப்புச ்சை்ை 

வழிகாை்டுதலின்படிகய அைசு வழங்கியுள்ளது. அடனத்துத் தைப்பினடையும் உள்ளைக்கிய 

வளைச்ச்ி மற்றும் தன்னிடறவு பபற்ற சமூக வளைச்ச்ிக்கு என்று சமூகநீதிடய 

அடித்தளமாகக் பகாண்ை சிறப்பு ஏற்பாடுகள் இன்றியடமயாத கதடவயாக உள்ளன. 

 நமது நாை்டின் சமூக மக்களாை்சி தடழத்திைவும், பன்டமத்துவம் வலிடம பபறவும் 

இன, மத பிைிவினைக்ள் குழுக்கள் தங்கள் அடையாளங்களுைனும், அதிகாைப் பகிைவ்ுைனும், 

சகிப்புத்தன்டம உணைவ்ுைனும் வாழ்வதற்கான சமூக ஏற்பாகை சம வாய்ப்பு என்பதாகும். 

 பதாழில் புைை்சிடயத் பதாைைந்்த கமடல ஐகைாப்பிய சமூக அடமப்பில் ஏற்பை்ை 

பிைிவிடன உணைவ்ிற்கு பபாருளாதாைம் அடிப்படை காைணமாகும். இந்தய சமூக 

அடமப்பில் ஏற்பை்டுள்ள பாகுபாடுகள் டவதீக புைாணங்கள் அடிப்படையில் நால்வருண 

அடமப்பாக பாகுபடுத்தப்பை்டிருக்கிறது. 

  

 சமூகத்தின் உற்பத்திக் கருவிகளான நிலம் மற்றும் இயற்டக வளங்கடள 

உடைடமயாக்கிக் பகாள்ளும் வாய்ப்டபப் பபறுகிறவை ் முதலாளியாகவும் அத்தடகய 

உற்பத்திக் கருவிகடளப் பபறமுடியாமல் தடுக்கப்பை்டு ஏழ்டம நிடலடய அடைந்தவைக்ள் 

பதாழிலாளிகளும் ஆவாை.் நிலம் மற்றும் வளங்கடளப் பபறும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறகபாது 

அவைின் வைக்்கமும் மாற்றம் அடைகிறது. எனகவ, பபாருளாதாை அடிப்படையில் முதலாளி 
என சமூகப் பிைிவிடன ஏற்பை்ை கமடல ஐகைாப்பிய நாடுகளில் பதாழிலாளி முதலாளி 
ஆவதற்குச ்சமூகத்தில், நிைந்தைத் தடைகள் ஏதும் இல்டல. ஆனால், புைாதண நூல்களின் 

அடிப்படையில் உருவான நால்வருணப் பாகுபாை்டு முடறயில் யாரும் தத்தம் 

வருணங்கடள மாற்றிக் பகாள்ள முடியாது. பிறப்பு முதல் இறப்பு வடை ஒகை வருணத்தில் 

மை்டுகம இருக்க கவண்டிய சமூகத்தடை உள்ளது. 

 வருண அடமப்பு தனிமனித மாண்புகடளயும் உைிடமகடளயும் மறுக்கிறது. 

ஆனால், இந்திய அைசடமப்புச ் சை்ைம் சைியான சமூகக் கண்காணிப்பு முடறகடளயும், 

சை்ைப் பூைவ்மான நீதி வழங்கும் முடறயிடனயும் கடைபிடித்து வருகின்றது. அவ்வாறு 

வழங்கப்பபறும் நீதி வருண, வைக்்க கவறுபாடுகடளக் கடளவதுைன் சமத்துவக் 

கண்கணாை்ைத்துைனும் அடமந்திருக்கிறது எனலாம்.    
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இந்திய அைசடமப்புச ் சை்ைம் மக்களாை்சி பநறிமுடறகளின்படி பாதிக்கப்பை்ை 

அடனவருக்கும் அதிகாைத்டதப் பகிைந்்தளித்து அவைக்ளின் சமூக பபாருளாதாை 

வாழ்க்டகயிடனப் பாதுகாக்கிறது. இத்தடகய சமூக வளைச்ச்ிக்கான மாற்று பசயல் 

முடறகடளக் கடைபிடிப்பதன் மூலம் சமூக விடுதடலயும் சமூக நீதியும் 

உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன. எனகவ, உயிகைாை்ைமான சமூக நீதி இந்தியாவின் 

ஒற்றுடமடயயும் ஒருடமப்பாை்டு உணைட்வயும் கபணிக் காத்து நீதிப் பகிைவ்ிடனயும் 

மக்களாை்சி மாண்பிடனயும் உறுதி பசய்கிறது. 

 

சமத்துவம் நிலவ சமூக நீதி அவசியம் 

 

 சமத்துவம் கவண்டும் என்று அடனவரும் ஏற்றுக்பகாள்ளும் அகத கநைம், 

ஏற்றத்தாழ்வுகளும், பாகுபாடுகளும் நம்டம நிடலகுடலய டவக்கின்றன. வசதிகளில், 

வாய்ப்புகளில், பணிச ்சூழலில் என்று பல தளங்களில் நிலவும் சமத்துவமின்டம பற்றி நாம் 

என்ன பசால்லப் கபாகிகறாம்? இது கபான்ற ஏற்றத்தாழ்வுகளும் பாகுபாடுகளும் நமது 

வாழ்வில் தவிைக்்க முடியாத மற்றும் நிைந்தைமான அம்சங்கள் என்று கருதமுடியுமா? 

இவ்வாறு வாய்ப்புகள் இன்றித் தவிக்கும் மக்கள் நமது நாை்டின வளைச்ச்ிக்கும் 

முன்கனற்றத்திற்கும் பங்களிப்பு பசய்ய நாம் கூடுதலாக என்ன பசய்ய கவண்டும்? இது 

கபான்ற சமத்துவமின்டமக்கு நமது சமூகத்தில் நிலவும் பண்பாை்டு மதிப்பீடுகள் எந்த 

அளவிற்கு காைணமாக இருக்கின்றன? 

 இது மாதிைியான ககள்விகள் பல ஆண்டுகளாககவ நம் நாை்டினடை மை்டுமல்ல 

உலபகங்கிலும் பபரும் அதிைவ்ுகடள உருவாக்கி வந்திருக்கின்றன. அதனால் தான், 

சமத்துவம் என்பது சமூக, அைசியல் ககாை்பாை்டில் முதன்டமயான இைத்டதப் 

பிடித்திருக்கிறது என்றால் அது மிடகயில்டல. 

 

சிறப்பு முன்னுரிமமக்கொன மதமவகள் 

ஏடழக் குடும்பத்தில் குடிடசயில் பிறந்த காைணத்தினால் ஒரு குழந்டதக்கு தைமான 

கல்வி, மருத்துவம் மறுக்கப்பை்ைால் அதற்கு எதிைாக நாம் குைல் பகாடுக்கிகறாம். காைணம், 

அது அநீதி என்று கருதுகிகறாம். ஆக, நாம் எடத ஏற்கிகறாம், எடத மறுக்கிகறாம் என்படத 

புைிந்து பகாள்கவாம். ஒருவை ் பபரும் மைியாடதகயாடு நைத்தப்படுவதற்கு அவைது மதம், 

சாதி, பமாழி, இனம் மை்டுகம காைணம் என்றால் அந்த மைியாடதடய ஏற்பதில்டல. 

அகதசமயம், இடச கபான்ற ஒரு துடறயில் ஆைவ்ம் பகாண்ை ஒருவை ் அவைது துடறயில் 

• மக்களொட்சி என்பது எண்ணிக்டக சாைந்்து பபரும்பான்டமயினைின் விருப்பம் 

அல்லது எண்ணப் பிைதிபலிப்பு என்று புைிந்து பகாள்ளப்படுகிறது. 

எல்கலாருக்குமான பிைதிநிதித்துவம் என்பகத உண்டமயான மக்களாை்சி 

என்பகத வளைந்்து வரும் புதிய கண்கணாை்ைமாகும். எல்கலாடையும் உள்ளைக்கிய 

அடமப்பு முடறயில் மக்களாை்சி பசழிப்படையும். அவ்வாறு உருவாகும் 

மக்களாை்சி அடமப்பு முடறக்குள் “பன்மமத்துவ உணர்வு” ஏற்படும் 

பன்டமத்துவமான சிந்தடனகளும், பிைதிநிதித்துவமும் தான் நமது இந்திய 

ஜனநாயகத்தின் கவைக்ளாகும். 
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சாதிக்க முயலும் கபாது, அவைது மதம், சாதி, பாலினம், இனம் கபான்ற சமூக 

அடையாளங்களினால் அவருக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்படும் கபாது அது அநீதிக்கு 

வித்திடுகிறது. மனிதைக்ளிைம் இருக்கும் கவறுபாடுகள் என்ன? பாகுபாடுகள் என்ன? 

என்படதப் புைிந்து பகாள்வது மிக அவசியம். சமூக அடையாளங்கடள முன்னிறுத்தி 

ஒருவருக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்படுவது அநீதி அதுகவ சமத்துவமின்டமடய உருவாக 

வழிககாலுகிறது. 

இனம், பமாழி, சாதி, பாலினம், மதம் கபான்ற கவறுபாடுகள் இருந்தாலும், மனிதைக்ள் 

அடனவரும் தங்களது தனித்துவமான திறடமயிடன முன்பனடுத்துச ் பசன்று வாழ்வில் 

பவற்றி பபற வாய்ப்புகள் சம அளவில் வழங்கப்பை கவண்டும். 

சமூக, அைசியல் ககாை்பாடுகளில், மிக முக்கியமான அம்சமாகக் கருதப்படுவது 

இயற்டகயாககவ மனிதைக்ளிைம் நிலவும் கவறுபாடுகளுக்கும் சமூக, கலாசச்ாை ைீதியாக 

இருக்கும் பாகுபாடுகளுக்குமான கவறுபாடு கபால, தனிநபை ் விருப்பங்கள், திறடமகள் 

இயல்பானடவ, தனித்துவமானடவ. ஒருவருக்கான அங்கீகாைமும், மதிப்பும் தனி 
நபைக்ளின் சாதடனகள், தனி நபைின் திறடமக்குமாக இருக்க கவண்டும்; ஆனால், ஒரு 

சமூகம் உருவாக்கி டவத்திருக்கும் கலாசச்ாை, அைசியல், பபாருளாதாை ஏற்றத்தாழ்வுகள் 

பசயற்டகயானடவ. இவற்டற பாகுபாடுகள் எனலாம். 

மக்களாை்சி நிலவும் நாடுகளில் அைசியல் சமத்துவத்டத எளிதாகப் புைிந்து பகாள்ள 

முடியும். மக்களாை்சி அைசுகள் தனது நாை்டு மக்கள் அடனவருக்கும் ஒகைமாதிைியான 

குடியுைிடமடய வழங்கி வருகின்றன. குடியுைிடம என்பது வாக்குைிடம, கருத்துைிடம, 

இடணந்து பசயல்படும் உைிடம, சங்கம் அடமக்கும் உைிடம, வழிபாை்டுைிடம என பல 

அம்சங்கடளத் தன்னகத்கத பகாண்ைது. இடவ அடனத்துகம மக்களாை்சி சிறப்பாகச ்

பசயல்பை அவசியமாகும். அப்கபாதுதான், குடிமக்கள் அடனவைின் பங்களிப்புைன் அைசு 

பசயல்பை முடியும். கமலும், அைசடமப்புச ் சை்ைம் அடனத்து குடிமக்களுக்கும் சை்ை 

உைிடமகடளயும் வழங்கியுள்ளது. மக்களாை்சி நிலவும் பல நாடுகளில் குடியுைிடம உறுதி 

பசய்யப்பை்டு இருந்தாலும், சமத்துவமின்டமயும், ஏற்றத்தாழ்வுகளும் நிலவத்தான் 

பசய்கின்றன. 

 

விரிவொக்கப்பட்ட கல்வி 

 ஃைன்ை் டலன் என்ற மாத இதழின் இடணயத்திற்கு பசன்று அங்கக கநாபல் பைிசு 

பபற்ற பபாருளாதாை கமடத அமைத்ியா பசன் எழுதிய பாலின பாகுபாை்டின் பல்கவறு 

முகங்கள் என்ற தடலப்பிலான சிந்தடனடயத் தூண்டும் கை்டுடைடய வாசிக்கவும். அதில் 

அவை ்ஏழு விதமான பாகுபாடுகடள பை்டியலிடுகிறாை.் 

• இறப்பில் பாகுபாடு 

• பிறப்பில் பாகுபாடு 

• அடிப்படை வசதிகளில் பாகுபாடு 

• சிறப்பு வாய்ப்புகளில் பாகுபாடு 

• பதாழிலில் பாகுபாடு 

• உடைடம பகாள்வதில் பாகுபாடு 

• இல்லத்தில் பாகுபாடு 

ஹாைவ்ைை்் பல்கடலக்கழகத்தில் கைை் சினிப் கல்வி நிறுவனத்தில் ஆற்றிய பதாைக்க 

உடையின் அடிப்படையில் எழுதப்பை்ைது இந்தக் கை்டுடை. அதில் பாலின பாகுபாை்டின் 

பல்கவறு முகங்கள் பற்றி விைிவாக கூறியுள்ளாை.் 
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அதன்படி பின்தங்கிய வகுப்பினருள் உள்ள பபாருளாதாை கமம்பாடு 

அடைந்தவைக்ளுக்கு இை ஒதுக்கீை்டில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பை்ைது. 

 

நியொயமொன விநிமயொகம் (Justice Distribution) 

 ஒரு சமுதாயத்தில் உள்ள பல்கவறு மக்கள் மாறுபை்ை விதத்தில் நைத்தப்பை 

கவண்டும் என்படத நாம் ஏற்றுக்பகாண்ை கபாது யாை,் எப்படி நியாயத்டத உறுதிப்படுத்த 

முடியும் என்ற ககள்வி எழுகின்றன. சமூகத்தில் அடனவருக்கும் பசல்வம், வாய்ப்பு 

கபான்றடவ சம அளவாகப் பகிைந்்தளிக்கப்பை அைசாங்கம் சை்ைம் இயற்ற கவண்டும். 

நியாயமாக வளங்கடள அடனவருக்கும் வழங்குவதற்கு சை்ைம் வழிபசய்கின்றன. 

சை்ைத்டத பசயல்படுத்தும் அடமப்புகள் வளங்கடள விநிகயாகிப்படத கண்காணிக்க 

கவண்டும். இதில் எந்த விதமான அநீதிகளும் இைம் பபறக்கூைாது. 

 நம்டம கபான்ற நாடுகளில் சமூக கலாசச்ாை ஏற்றத்தாழ்வுகள் நன்கு ஊன்றியுள்ளது. 

சமூகத்தின் அடனத்து பிைிவிற்கும் சுதந்திைம், வாய்ப்பு, பசல்வம் மற்றும் சுய பகௌைவத்தின் 

அடிப்படைகள் கபான்றடவ, சம அளவாகப் பகிைந்்தளிக்கப்பை கவண்டும். இதில் 

எந்தவிதமான அநீதிகளும் இைம்பபறக்கூைாது. 

 சை்ைமானது மக்கள் அடனவடையும் ஒன்று கசைப்்பதற்கு முன்னகை, மக்கள் சில 

அடிப்படை சமத்துவங்கடள பபற்று வாழ்வில் தனது கநாக்கங்கடள பதாைை ்கதடவயான 

சூழ்நிடலகள் அடமய கவண்டும். அைசும் சை்ைமியற்றும் அடமப்புகளும் தீண்ைாடம 

மற்றும் பிறசாதி பாகுபாடு நைவடிக்டக அகற்றி சமூகத்தில் நீதிடய 

முடறப்படுத்துகின்றது. 

 சமூகத்தில் சமத்துவத்டத உருவாக்குவதும் அடத அடனவருக்கும் 

உறுதிப்படுத்துவதும் அைசடமப்பின் தடலயாய கைடமயாகும். 

 வைலாற்று ைீதியாக அடிப்படை உைிடமகள் மறுக்கப்பை்ைவைக்ளுக்கு சை்ை 

ைீதியாகவும், தாைம்ீகைீதியாகவும் உைிடம கிடைக்க அைசாங்கம் முக்கிய பங்காற்ற 

கவண்டும். சமத்துவத்டத உருவாக்குவதில் பைந்த மனப்பான்டம என்றும் பதாண்டு எனவும் 

அைசாங்கம் நிடனக்கக் கூைாது. சமுதாயத்தில் சமூக நீதிடய நிடலநாை்ை மக்கடள 

மாறுபை்ை விதத்தில் நைத்துவது அைசின் கைடமயாகும். கமலும் நலிவடைந்த பிைிவினைின் 

அடிப்படை உைிடமயாகவும் இதடனக் பகாண்டு சை்ைைீதியாகவும் அைசடமப்பில் தீைவ்ு 

காண முடியும். நலிவடைந்த பிைிவினருக்கு சம வாய்ப்பும் கவடலவாய்ப்பிலும், கல்வியிலும் 

ஏற்படுத்துவதில் அைசு முக்கிய பங்காற்றுகிறது. அைசு கவடலவாய்ப்பிலும் 

வாழ்வாதாைத்டத உறுதி பசய்வதிலும் நவீன கல்வி முக்கிய பங்காற்றுகிறது. இதடன 

நிடலநிறுத்துவதற்கு சமூகத்தில் சமத்துவத்டத ஏற்படுத்தவும், சமவாய்ப்பிடன 

ஏற்படுத்துவதும் அைசடமப்பின் முக்கிய கநாக்கமாகவும் அங்கமாகவும் இருக்கின்றது. 

 இதடனப் பற்றி பல கருத்துகள் சமூகத்தில் நிலவுகிறது. நலிவடைந்த பிைிவினருக்கு 

வளங்கடளயும், சமவாய்ப்புகடளயும் எவ்வாறு அளிப்பது என ககள்வி எழுகின்றது. 

கமல்தை்டு மக்கள் அைசின் மாறுபை்ை பசயல்பாடு பாகுபாை்டை ஏற்படுத்தும் என கருதினை.் 

கல்வி மற்றும் கவடலவாய்ப்பில் சமவாய்ப்பு நலிவடைந்கதாருக்கு கிடைக்காது என்ற 

அசச்த்தில் இை ஒதுக்கீடு முடறடய அைசு உருவாக்குவதன் மூலம் சமூகத்தில் 

சமவாய்ப்பிடன ஏற்படுத்த முடியும் என்று நம்பினை.் 

 இை ஒதுக்கீடு முடறயினால் நலிவடைந்த பிைிவினருக்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தும் 

கபாது தகுதி பாதிக்கப்படுவதாக சிலை ் கருதினை.் ஆடகயால்  பதாழிற்துடறயில், 

பணியாளைக்ளின் திறடமடய பாதிக்கும் என கூறப்படுகிறது. 
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 அைசியல் அறிவியல் மாணவைக்ளான நாம் எவ்வித தயக்கமின்றி நீதியில் உள்ள 

பிைசச்ிடனகடள ஆைாய கவண்டும். முதலில் நீங்கள் நலிவடைந்து, முன்கனற்றமடையாத 

மக்களுக்கு உதவ சில தடலயீடு கதடவ என்படத ஒத்துக்பகாள்கிறீைக்ளா? 

 நாம் சுதந்திைம் அடைந்து குடியைசு ஆன பின்னும் கல்வி, கவடலவாய்ப்பு மற்றும் 

வளங்கள் அடனத்தும் கமல்தை்டு மக்கள் வசகம இருந்தால் அது என்ன விடளடவ 

ஏற்படுத்தும்? நாம் அடனவடையும் உள்ளைக்கிய நாை்டைகயா அல்லது குறிப்பிை்ை 

சிலருக்கான நாை்டைகயா? எடத அடைய கவண்டும் எவ்வடகயான சமூக நீதிடய நாம் 

இறுதியில் பின்பற்ற கவண்டும். 

 

பகிர்ந்தளிக்கும் நீதி, மற்றும் தண்டிக்கும் நீதி 

 நீதி என்ற ககாை்பாை்டைபடிக்கும் கபாது வளங்கடள எவ்வாறு சமூகத்தில் உள்ள 

அடனவருக்கும் வழங்க கவண்டும் என்றபபாருள் விளங்கும். நீதி பற்றிய கருத்டத 

முழுடமயாக புைிந்து பகாள்வதற்கு இதில் உள்ள முக்கியமான கருத்துக்கள் மற்றும் 

பிைசச்டனகடள அறிய கவண்டும். அைசியல் பதாைைப்ானவற்றில் மைபு ைீதியான புைிதலில் 

பல நீதி பற்றிய முதன்டமயான ககாை்பாடுகள் நீண்ை விவாதத்திற்குை்பை்டுள்ளது. 

அடனவருக்கும் சமமான வளங்கள் பபறுவதற்கு பபாது உைிடமயாளை ் ககாை்பாடு, 

உைிடமககாை்பாடு கபான்றடவகள் நீதி என்ற விவாதத்தில் குறிப்பிைப்பை்டுள்ளது. 

 

அ) வளங்களில் சமத்துவம் 

 இது வளங்களின் விநிகயாகம் நியாயமான முடறயில் இருக்க கவண்டும் என 

கூறுகிறது. ஒவ்பவாரு மனிதனும் சமமான வளங்கடள பகாண்டிருந்தால் அது நீதியாகும். 

வழங்கப்பை்ை ஒரு பணிக்கு அடனவரும் சமமான ஊதியத்டதகயா அல்லது 

பவகுமதிடயகயா பபறுவகத நீதிடய பபறும் வழியாகும். சமத்துவமின்டமக்கு தனிமனித 

பசயல்பாடுககள காைணமாகின்றன. ஒருவன் உடழப்டப கதைந்்பதடுப்பகதா? அல்லது 

ஓய்டவ கதைந்்பதடுப்பகதா அவனது கதைவ்ாகும். 

 இது சுய உைடமத்துவத்டதயும் வளங்களின் உைடமத்துவத்டதயும் 

நிைாகைிக்கின்றது. அகத கவடளயில் கைடமகடளயும் பபாறுப்புகடளயும் 

வலியுறுத்துகிறது. 

 

ஆ) பபொது உரிமமயொளர் மகொட்பொடு 

 ஆைம்ப நிடலயில் ஒவ்பவாரு மனிதனும் ஒகை அளவிலான நிலங்கள் மற்றும் 

வளங்கடள நியாயமான விநிகயாகத்தின் மூலம் பபற்றிருக்க கவண்டும். இது தனி மனித 

முன்னுைிடமயிலும் மற்றும் திறடமயிலும் கவறுபாடின்றியும் இருக்க கவண்டும் என்படத 

பதளிவாகக் கூறுகின்றது. சமூகத்தில் உள்ள அடனத்து தனிமனிதனும் சமமான 

திறடமடய பபற்றுள்ளனை.் ஆடகயால், வளங்கள் அடனத்துக்கும் அடனவரும் 

உைிடமயாளை ் என்ற நிடலடமடய உறுதி பசய்வகத நீதிடய உருவாக்குவதற்கான 

ஒகைவழி. 

 

இ) உரிமம அளித்தல் மகொட்பொடு 

 நிலம் மற்றும் பிறவளங்கள் வழங்கப்படுவடத வைலாற்று ைீதியாக நியாயப்படுத்த 

கவண்டும். என நியாயமான விநிகயாகம் விளக்குகிறது. தனிமனிதன் நிலம், மற்றும் 

பிறவளங்களுக்கு ஒருகபாதும் உைிடமயாளைாக இல்லாத கபாது தானாககவ வளங்களும், 
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நிலங்களும் அவைக்ளுக்கு மாற கவண்டும். அவ்வாறு வளங்கள் அவைக்ளுக்கு மாறுவது 

முற்றிலும் தானாககவ அடமய கவண்டும். மனிதனின் திறடமயும், வளங்கள் இந்த 

இைண்டுகம முக்கிய கண்கணாை்ைத்தில் பாைக்்கப்படுகின்றன. வளங்கள் என்றால் 

உதாைணமாக நிலமும், மனிதனின் அறிவு எனவும், ககாை்பாடுகளில் மனிதனின் திறடம 

முக்கிய பங்காற்றுகிறது. 

 சமூகத்தில் நீதி நிடலக்க கவண்டுமானால் நீதி தண்டிப்டப விை நியாயமான நீதி 

விநிகயாகம் இருந்தால் மை்டுகம தீைவ்ு என்ற பபரும் கருத்பதாற்றுடம உருவானது, நாம் 

எவ்வாறு தண்டிக்கும் நீதிடய விளக்கப் கபாகின்கறாம்? 

 

ஈ) தண்டிக்கும் நீதி 

 தண்டிக்கும் நீதி எனும் கருத்தாக்கம் ஆனது பல சூழ்நிடலகளில் 

குறிப்பிைப்பை்டுள்ளது. இந்த வடக நீதியின் கை்ைடமப்டப சில விதிகடள பின்பற்றுவதன் 

மூலம் ஒருவை ்அறிந்து பகாள்ளலாம். 

• தவறான பசயல்கடள பசய்தவைக்ள், கடும் குற்றம் இடழத்தவைக்ள், அவைக்ளின் 

குற்றத்திற்கான சைியான தண்ைடன பபற கவண்டும். 

• சை்ைப்படி தண்டிக்கும் அதிகாைம் பபற்றுள்ள ஒருவைால் குற்றவாளிக்கு, அவைின் 

குற்றத்திற்கு ஏற்ற தண்ைடனடய வழங்குவகத தாைம்ீக அடிப்படையில் 

சைியானதாகும். ஒவ்பவாரு குற்றவாளிக்கும் தண்ைடன வழங்கும் பசயலானது. 

தண்டிக்கப்படுபவைக்ளுள் ஒப்பு கநாக்கப்படுகிறகதா அல்லது ஒப்பு 

கநாக்கப்பைவில்டலகயா, ஆனால் தண்டிப்பது என்பது அவசியம். அதுகவ சமூக 

நன்டமக்கு அவசியமாகிறது. 

• இது கவண்டுபமன்கற அப்பாவிகடள தண்டிப்படத ஊக்குவிப்பதில்டல. கமலும் 

குற்றவாளிகளுக்கு அவைக்ள் இடழத்த குற்றத்டத விை அதிகமான தண்ைடன 

வழங்குவடதயும் இது கண்டிக்கிறது. 

 

தண்டிக்கும் நீதி எனும் கருத்தாக்கமானது நீதி மற்றும் தண்ைடன ககாை்பாை்டை 

உண்ைாக்குவதில் முக்கிய பங்காற்றினாலும், இதன் முக்கிய அம்சங்களான விகிதாசச்ாை 

தண்ைடன, துன்பத்தின் இயல்பு நிடல மற்றும் தண்ைடனடய நியாயப்படுத்துதல் 

கபான்டறடவ சைச்ட்சக்குைியதாககவ உள்ளன. 

இந்தியா கபான்ற நாடுகளில், சிலை ் தண்டிக்கும் நீதியின்படி வன்முடறயின் 

மூலமாக தவறிடழப்பவைக்டள தண்டித்து அதன் மூலம் நீதிடய நிடல நாை்ைலாம் 

என்கின்றனை.் இன்டறய நவீன காலத்தில் அடத நாம் ஏற்றுக்பகாள்ள முடியாது. 

நம்முடைய அைசடமப்பு தண்டிக்கும் நீதிடய முற்றிலுமாக நிைாகைித்துள்ளது. நம் 

அைசடமப்பு சிற்பிகள் வன்முடற வழிகள் அடமதிடயகயா அல்லது பிைசச்டனகளுக்கான 

தீைட்வகயா பகாண்டு வைாது. நிடலயான நீதிடய வழங்காது என்று நம்பினை.் 

இப்பாைத்தின் கநாக்ககம, நீதி பற்றிய பல்கவறு கண்கணாை்ைங்கடள உங்களுக்கு 

அறிமுகப்படுத்துவதுதான். அடவகடள கற்றுணரும்கபாது, நீதி பற்றிய எந்த 

கண்கணாை்ைம் நம் இந்திய சூழ்நிடலயில் நீதிடய நிடலநாை்ை பபாருத்தமானதாக 

இருக்கும் என்படத நாம் அறியலாம். இந்த கண்கணாை்ைங்களுள் நீதி பற்றிய ஜான்ைால்சின் 

கருத்துக்கள் முக்கியமானடவயாக உள்ளன. நீதி பற்றிய அவை ் ககாை்பாை்டின் முக்கிய 

அம்சங்கடள படிக்கலாம். 
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ஜொன் ரொல்சின் நீதி மகொட்பொடு  

இருபதாம் நூற்றாண்டின் தடலசிறந்த சிந்தடனயாளைக்ளுள் ஒருவைாக ஜான்  

ைால்சன் கருதப்படுகிறாை.் கநைட்மயான நீதி என்ற கருத்தியலின் அடிப்படையில் ஓை ் நீதி 

ககாை்பாை்டை அவை ்உருவாக்கியுள்ளனை.் 

அவைது கை்ைடமப்பு அடனத்து தனிமனித பண்புகடளயும் ஒழுக்க ைீதியில் 

தன்னிசட்சயானடவ என்கிறது. இவைது நீதி சமத்துவத்டத ககாருகிறது. இவடைப் 

பபாறுத்தவடை சுதந்திைம், வாய்ப்பு, வருவாய் வளம் மற்றும் சுயமைியாடத என அடனத்தும் 

சமமாக பகிைந்்தளிக்கப்பை கவண்டும். 

இடதகய கவறு வாைத்்டதகளில் கூறினால் சமத்துவமின்டமகய அநீதி ஆகும். 

தனிமனிதன் எந்த ஒரு பசயகலா அல்லது பண்கபா மற்றவருக்கு பயனளிக்காத வடகயில் 

இருக்குமாயின் அது அந்த சமூகத்தின் அநீதியான பண்டப காை்டுவதாக அடமயும். 

இந்த கண்கணாை்ைமானது நீதிடய பற்றிய நமது புைிதடல விைிவாக்குகிறது. ைால்ஸ் 

நீதிடயப் பற்றி என்ன கூறுகிறாை ்என்று பாைப்்கபாம். 

தண்டிக்கும் நீதி எனும் கருத்தாக்கமானது நீதி மற்றும் தண்ைடன ககாை்பாை்டை 

உண்ைாக்குவதில் முக்கிய பங்காற்றினாலும், இதன் முக்கிய அம்சங்களான விகிதாசச்ாை 

தண்ைடன, துன்பத்தின் இயல்பு நிடல மற்றும் தண்ைடனடய நியாயப்படுத்துதல் 

கபான்றடவ சைச்ட்சக்குைியதாககவ உள்ளன. 

இந்தியா கபான்ற நாடுகளில், சிலை ் தண்டிக்கும் நீதியின்படி வன்முடறயின் 

மூலமாக தவறிடழப்பவைக்டள தண்டித்து அதன் மூலம் நீதிடய நிடலநாை்ைலாம் 

என்கின்றனை.் இன்டறய நவீன காலத்தில் அடத நாம் ஏற்றுக்பகாள்ள முடியாது. 

நம்முடைய அைசடமப்பு தண்டிக்கும் நீதிடய முற்றிலுமாக நிைாகைித்துள்ளது. நம் 

அைசடமப்பு சிற்பிகள் வன்முடற வழிகள் அடமதிடயகயா அல்லது பிைசச்டனகளுக்கான 

தீைட்வகயா பகாண்டு வைாது, நிடலயான நீதிடய வழங்காது என்று உறுதியாக நம்பினை.்

 இப்பாைத்தின் கநாக்ககம, நீதி பற்றிய பல்கவறு கண்கணாை்ைங்கடள உங்களுக்கு 

அறிமுகப்படுத்துவதுதான். அடவகடள கற்றுணரும் கபாது, நீதி பற்றிய எந்த 

கண்கணாை்ைம் நம் இந்திய சூழ்நிடலயில் நீதிடய நிடலநாை்ை பபாருத்தமானதாக 

இருக்கும் என்படத நாம் அறியலாம். இந்த கண்கணாை்ைங்களுள் நீதி பற்றிய ஜான்ைால்சின் 

கருத்துக்கள் முக்கியமானடவயாக உள்ளன. நீதி பற்றிய அவை ் ககாை்பாை்டின் முக்கிய 

அம்சங்கடள படிக்கலாம். 

 

ஜான்ைால்சின் இந்தக் ககள்விக்கான பதிடல கண்ைறிய முயற்சித்தாை.் ஒரு கற்படன 

சூழ்நிடலடய நம்முடைய சிந்தடனக்கு அவை ்தருகிறாை.்  ஆம், ஒரு சமுதாயத்தில் இந்தபடி 

நிடலயில் நாம் இருக்கிகறாம் என்று பதைியவில்டல. ஆனால் அந்த சமுதாயம் எவ்வாறு 

கை்ைடமக்கப்பை கவண்டும் என்ற முடிவு எடுக்கும் ஒரு முக்கிய நிடலயில் நாம் இருப்பதாக 

கற்படன பசய்து பகாள்கவாம். நாம் எந்தக் குடும்பத்தில் பிறந்து இருப்கபாம் என்று 

பதைியாது. அடதப்கபால் நமது சாதி இனம் மதம் பாலினம் மற்றும் எந்த இைம் என்ற எடதப் 

பற்றியும் நமக்குத் பதைியாது. 

இப்படிப்பை்ை ஒரு சூழ்நிடலயில் அந்த எதிைக்ால கற்படன சமுதாயத்தில் நாம் 

உருவாக்கும் விதிகள் மற்றும் சை்ைங்கள் அடனவருக்கும் பபாதுவானதாகவும் 

நியாயமானடவயாகவும் மை்டுபம இருக்கும் என்று ‘ஜான்ைால்ஸ்’ கூறுகிறாை.் நமது 

எதிைக்ாலம் நிசச்யமற்றதாக இருக்கும்கபாது நாம் ஏற்படுத்தும் அடமப்பில் 

அடனவருக்கும் நியாயமான வழியில் அடனத்தும் கிடைப்பதாக இருக்கும். 

இந்த தருணத்தில் ஜான்ைால்ஸ் “அறியொமம திமர” யின் கீழ் சிந்திப்பது 

பதாைைப்ாக விவைிக்கிறாை.் நாம் சமுதாயத்தில் நம்முடறய நிடல என்னபவன்று 

அறிந்திருக்கவில்டல. புதிய சமுதாயத்தில் அவைவை ்தங்களுக்கு உகந்த அளவில் சுயநல 

விருப்பங்கடள பகாண்டிருப்பை.் ஆனால், ஆசச்ைியப்பைத்தக்க வடகயில் எவருகம தாங்கள் 

தயாைாக இருப்கபாம் என்கறா இது தங்களுக்குப் பயனளிக்கும் என்கறா 

அறிந்திருக்கமாை்ைாைக்ள். 
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மிக கமாசமான நிடலயின் வழிகயதான் நாம் ஒவ்பவாருவரும் எதிைக்ாலத்டதப் 

பற்றி கற்படன பசய்கிகறாம். நாம் நம்டம எல்லா சிறப்புகடளயும் எல்லா 

உைிடமகடளயும் பகாண்டிருக்கும் ஒருவைாகத்தான் நிடனப்கபாம். இந்த புதிய கற்படன 

உலகத்தில் நாம் எங்கக எவ்வாறு இருப்கபாம் என்படத நாம் அறிந்திருக்கவில்டல. அப்படி 

ஓை ்சூழ்நிடலயில் நாம் எதிைப்ாைாத விதமாக சமூகத்தின் பின்தங்கிய வகுப்பில் வாய்ப்பு 

வசதிகள் அற்ற ஒரு இைத்தில் பிறந்தால் என்னவாகும்? இந்நிடலயில் உைகன சமூகத்தில் 

நலிந்த பிைிவினருக்கும் வாய்ப்புகள் மற்றும் வளங்கள் கிடைக்கும் படியான ஓை ்அடமப்டப 

உருவாக்க முயற்சிக்கிகறாம். 

நாம் பிைியும் தருணம் வந்தாலும் நம்மால் நம் அடையாளங்கடள எளிதில் அழிக்க 

முடியாது. அறியாடம எனும் திடையின் கீழ் இருப்பதாக கற்படன பசய்யவும் முடியாது. 

இடதப்கபாலகவ மக்கள் முன்பின் அறிமுகமில்லாத ஒருவருக்கு தியாகம் பசய்வதாககவா 

அல்லது தங்களின் நல்ல எதிைக்ாலத்டத பங்கு கபாடுவாைக்ள் என்று எதிைப்ாைக்்ககவா 

முடியாது. 

இருந்த கபாதிலும் அறியாடம திடையின் பலன் என்னபவனில் இது மக்கடள 

அவைக்ளின் இயல்பான பகுத்தறிவுைன் இருக்கச ் பசால்கிறது. அவைக்ள் தங்களுக்காக 

சிந்திக்க கவண்டும் என்று எதிைப்ாைக்்கப்படுகிறாைக்ள். அவைக்ளின் விருப்பத்தில் எது 

உயைவ்ாக உள்ளகதா அடதத் கதைந்்பதடுக்க ககை்டுக் பகாள்ளப்படுகிறாைக்ள். 

கற்படனயான அறியாடம திடைடய அணிந்துபகாள்வது கநைட்மயான சை்ைங்கள் 

மற்றும் பகாள்டககள் பகாண்ை அடமப்டப ஏற்படுத்துவதற்கான முதல்படி. இதுகவ 

அவசியமானதாகும். இந்த நவீன காலத்தில் பகுத்தறிவு பகாண்ை மக்களிைம் இது 

நம்பிக்டக பகாண்டுள்ளது. அறபநறியின் அடிப்படையிலான பகுத்தறிவு ஒரு புதிய 

அைசியல் கை்ைடமப்டப உருவாக்கும். அதில் மக்கள் தங்கள் சுயநல விரும்பிகளின் படி 

இல்லாமல் ஒை்டுபமாத்த சமுதாய விருப்பங்களின் படியான பகாள்டககடளப் பற்றி 

சிந்திப்பாைக்ள் என்று ைால்ஸ் கூறுகிறாை.் 

இந்த முழுடமயான அடனவடையும் உள்ளைக்கிய கண்கணாை்ைம் ஜான்ைால்சின் 

கை்ைடமப்பில் காணப்படுகிறது. இடத பதளிவாக கூறினால் சை்ைங்கள் மற்றும் 

பகாள்டககள் சமூகத்தின் அடனத்து தைப்பு மக்களுக்கும் பயன் அளிக்கும்படி இருத்தல் 

கவண்டும். குறிப்பிை்ை ஒரு பிைிவினருக்கானதாக இருக்கக் கூைாது. இந்த நியாயமானது 

இைக்கத்தினாகலா அல்லது பபருந்தன்டமயினாகலா இல்லாமல் காைண அறிவின் 

பவளிப்பாைாக இருத்தல் கவண்டும். ஜான்ைால்சின் ககாை்பாைானது நவீன காலத்தின் மிகச ்

சிறந்த பகுத்தறிவு மனிதைக்ள் நம் சமூகத்தில் நீதியின் சக்திடய உணை கவண்டும் 

என்கிறது. நம் கபான்ற சமூகங்களில் காைண அறிவுக்கு பபாருந்தாத அடையாளங்கள் 

மற்றும் உணைச்ச்ி கருத்துக்கள் முக்கிய பங்காற்குகின்றன. அவற்டற விடுத்து 

ஜான்ைால்சின் வழிகய அணுகும்கபாது நீதியின் உண்டமயான ஆற்றடல கண்டு பகாள்ள 

முடியும். 

 

    

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

• கவறு நாடுகளில் இருந்து புலம் பபயைந்்து வந்த மக்களுக்கும் சில அடிப்படை 

உைிடமகடள பல நாடுகள் உறுதி பசய்துள்ளன. புகலிைம் ககாைிய மக்கள், 

தஞ்சம் அடைந்த மக்கள், அகதிகளாக குடிகயறிகயாை ் என பலதைப்பை்ை 

மக்களுக்கும் உைிடமகள் உள்ளன. ஐக்கிய நாடுகள் மன்றத்தின் உறுப்பு 

நாடுகள் பலரும் அங்கீகைித்துள்ளனை.் 
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சமூக, பண்பொட்டு சமத்துவம் 

 

 சமூகத்தின் பல பிைிவினரும் தங்களது பண்பாை்டு அம்சங்கடளப் பின்பற்றவும் 

தங்களது தனித் திறடமகளுக்கு ஏற்ற வாழ்க்டக முடறடய அடமத்துக் பகாள்ளவும் 

சமூகத்தில் சமத்துவம் நிலவுவது அவசியமாகும். ஒவ்பவாரு நபருக்கும் நியாயமான 

வாய்ப்புகள் உறுதி பசய்யப்பை கவண்டும். அதற்கு, சமூகத்தில் நிலவும் ஏற்றத்தாழ்வுகடள 

எவ்வளவு முடியுகமா அந்த அளவிற்கு நீக்கிை முயலகவண்டும்; அல்லது அதன் தாக்கத்டத 

குடறத்திை நைவடிக்டக எடுப்பது கமற்பகாள்வது மிக அவசியம். உதாைணமாக, தைமான 

மருத்துவ வசதிகள், கல்வி, சத்தான உணவுகள், குடறந்தபை்ச ஊதியம் என்பது கபான்ற 

அம்சங்கள் அடனவருக்கும் பாைபை்சமின்றி கிடைத்திைச ் பசய்வது அவசியம். இடவ 

இல்லாத நிடலயில், சமூகத்தில் அடனவரும் சமம் என்கறா அல்லது சம வாய்ப்பு 

பபற்றவைக்ள் என்கறா கருதமுடியாது. 

 

நமது நொட்டின் பிரசச்ிமன என்ன? 

 சாதி மதம் பபயைால் நீண்ை காலமாகப் பின்பற்றப்படும் நம்பிக்டககள் பபரும் 

தடையாகி விடுகிறது. உதாைணமாக, நாை்டில் பல பகுதிகளில், பபண்களின் நிடல கவடல 

தருவதாககவ உள்ளது. கல்வி, கவடலவாய்ப்பு, பசாத்துைிடம என பல உைிடமகள் 

மறுக்கப்பை்ை நிடலயிகலகய பபண்களின் நிடல உள்ளது. இவ்வாறு நைத்தப் படுவதுதான் 

எங்களது பண்பாடு என பசால்லத் பதாைங்கினால், அதன் விடளவுகள் பலரும் அபாயத்டத 

விடளவிக்கக் கூடியடவ. அதாவது, ஏற்றத்தாழ்வு தான் எங்களது பண்பாடு என்று 

பசான்னால், அல்லது பாகுபாடு தான் எங்கள் பண்பாடு என்றால் அது சமத்துவத்திற்கான 

நமது பயணம். 

 

1.  பபொருளொதொர சமத்துவம் 

  

ஒரு சமூகத்தில் தனி நபைக்ளிைம் நிலவும் பசாத்து மதிப்பு, வருமானம் குறித்த 

ஏற்றத்தாழ்வுகடள டவத்து, அந்த சமூகத்தில் பபாருளாதாை சமத்துவம் இருக்கிறதா 

என்படத ஓைளவிற்கு நம்மால் அறுதியிை்டுக் கூறமுடியும். அல்லது பணம் 

படைத்தவைக்ளுக்கும் ஏடழ மக்களுக்கும் இடையில் இருக்கும் இடைபவளி அந்த 

சமூகத்தின் பபாருளாதாை நிடலயிடன நமக்குத் பதளிவுபடுத்தும். நாை்டில் வறுடமக் 

ககாை்டிற்குக் கீழ் வாழ்கவாைின் எண்ணிக்டகயிடன டவத்து சில தீைமான முடிவுகளுக்கு 

நம்மால் வைமுடியும். இது பைவலாக பின்பற்றக் கூடிய வழிமுடற. 

ஆனால், சில பாகுபாடுகள் பண்பாை்டு ைீதியாக நியாயப்படுத்தப்படும் கபாதுதான், 

பிைசச்ிடன பபைிதாகிறது. இத்தடகய பின்னடைவுகள் மக்கள் கவனத்துக்குக் பகாண்டு 

விழிப்புணைவ்ு ஏற்படுத்துவதில் காலத்தின் கதடவக்ககற்ப சீைத்ிருத்தவாதிகள் ஈடுபை்ைனை.் 

“மனிதடன மனிதனாகக் கருத முடியாமல், அவைது சாதிடய மை்டுகம டவத்து 

எடைகபாை முயலும் சிந்தடன காை்டுமிைாண்டித்தனமானது” என்று வலியுறுத்திய தந்டத 

பபைியாை,் பண்பாடு கலாசச்ாைம், நாகைீகம் என்ற பபயைில் சமத்துவத்டத மறுக்கும் 

அத்தடன அம்சங்கடளயும் கடுடமயாக நிைாகைித்தாை.் பபண்கடள அடிடமப்படுத்த நாம் 

உருவாக்கி டவத்திருக்கும் அத்தடன சமூக அடமப்புகடளயும் வன்டமயாகக் கண்டிக்கும் 

பபைியாை,் சாதி, மத, பாலின கபதமற்ற சமூககம உயைிய சமூகம் என்று அறிவித்தாை.் பமாழி 

கமல் பவறியும், தங்களது பண்பாடு கமல் தீவிை மற்றும் பகாண்டுள்ள நபைக்ளால் நவீன 

சமூகத்டத உருவாக்க முடியாது என்று திை்ைவை்ைமாக வாதாடினாை.் இவ்வாறு 

சமத்துவத்தின் பல்கவறு பைிமாணங்கடள நமக்கு பலரும் முன்டவத்துள்ளனை.் 
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இதுவடை சமூகத்தில் தங்களது குடும்ப மைபு, பிறப்பு இவற்றின் அடிப்படையில் உயை ்

இைத்டதயும் பபரும் அங்கீகாைத்டதயும் பபற்ற நபைக்ளின் சிறப்பு நிடல முடிவுக்கு 

வைகவண்டும். பிறப்பின் அடிப்படையில் சமூகத்தில் ஒருவைின் தகுதி நிைண்யிக்கப்படுவது 

சமத்துவமின்டமயில் முதன்டமயான அம்சம் எனலாம். இடத நிைாகைித்து அடனவரும் 

சமம். எனகவ எந்த ஒரு தகுதிக்கும் அங்கீகாைத்திற்கும் பபாதுவான கதைவ்ு முடறயிடனப் 

பின்பற்றிை முயல்வது சமத்துவத்திற்கான முதல் படி. இதுவடை, உலகின் பல நாடுகளில் 

ஏடழ மக்களுக்கு வாக்களிக்கும் உைிடம மறுக்கப்பை்டு இருக்கிறது. பபண்கடள கல்வி 

கற்கவும் பபாது இைங்களில் பணி பசய்யவும் தடை பசய்திருக்கும் நாடுகள் பல. நமது 

நாழை்டில், ஒரு சில கடைநிடலப் பணிகடளத் தவிை, சாதி ைீதியாக பிற்படுத்தப்பைை் 

மக்களுக்கு உயை ்பதவிகடளப் பபறுவதில் இருக்கும் பபரும் தடைகள் நாமறிந்தகத. 

இது மாதிைியான பாகுபாடுகடளக் கடளந்திை காலம் காலமாகத் பதாைரும் பல 

சிறப்பு தகுதிகள் முடிவுக்குக் பகாண்டுவைப்பை கவண்டும். சில கநைங்களில், குறிப்பிை்ை 

சமூகப் பிைிவினருக்கு பதாைை ்புறக்கணிப்புகள் காைணமாக சிறப்பான அல்லது கூடுதல் 

கவனம் கதடவப்படுகிறது. அப்கபாது மை்டுகம. 

உண்டமயான சமத்துவத்டத நாம் பநருங்குகிகறாம் என்று பபாருள். எனகவ, 

வைலாற்று ைீதியாக நிகழ்ந்திருக்கும் அநீதிகடள இனம் கண்ைால் மை்டுகம, சமத்துவம் 

என்பதன் முழுப்பபாருடளயும் நாம் எை்ை முடியும். 

அைசின் சமசச்ீை ் நைவடிக்டககளில் முக்கியமானது இை ஒதுக்கீடு, கல்வி, கவடல 

வாய்ப்பில் குறிப்பிை்ை அளவு இைங்கடள ஒதுக்கீடு பசய்து, இதுவடை வாய்ப்பு 

மறுக்கப்பை்ை பிைிவினருக்கு முன்னுைிடம வழங்குவகத இதன் அடிப்படை கநாக்கம். 

ஆனால், இது பாகுபாடின் மறுவடிவகம என்று வாதிடும் சிலரும் உண்டு. இை ஒதுக்கீை்டின் 

மூலம் திறடமயின்டம புதிய அங்கீகாைம் பபற்றுவிடும் எனவும், சாதி ைீதியான பாகுபாடு 

கடளயப்பைாமல் உறுதிப்பை்டுவிடும் என்றும் இைஒதுக்கீை்டின் எதிைப்்பாளைக்ள் 

வாதிடுகின்றனை.் 

பன்பனடுங்காலமாகத் பதாைைந்்து வந்த சாதி, மத பாலின ஏற்றத்தாழ்வுகடள மிக 

விடைவாக நம்மால் கடளய முடிந்தால் அது வைகவற்கத்தக்ககத. அப்படிப்பை்ை சமூக, 

பண்பாை்டு மாற்றம் ஓைிரு தடலமுடறகளுக்குள்ளாககவ ஏற்பை்டுவிடும் என்று 

எதிைப்ாைப்்பது நடைமுடற சாத்தியங்களுக்குப் பபாருந்தாதது என்கற ஆய்வாளைக்ள் 

பதைிவிக்கின்றனை.் 

 

2. சமூக நீதியும் சமத்துவமும் 

 உலபகங்கும் உள்ள சமூகங்கள் அடனத்தும் தங்களுக்பகன்று நீதி என்பது பற்றி 

வடையடற வந்திருக்கின்றன. சைிதவறு என பதளிவு இல்லாத சமூகம் வைலாற்றில் 

இருந்ததாகத் தகவல் இல்டல. சமூகம் ஏற்றுக் பகாண்ை நல்ல பசயல்கள், சமூகம் மறுக்கும் 

அல்லது நிைாகைிக்கும் பசயல்கள் அந்த சமூகத்தின ‘தைம்ம்’ என்று வழங்கப்பைலாயிற்று. 

இந்த தைம்த்டத மீறும் நபைக்ள் மீது தயவு தாை்சனயமின்றி நைவடிக்டக எடுக்கவும் 

தண்ைடன வழங்கவும் அைசன் தவறக்கூைாது என்பகத முக்கியமான தைம்ம் என்று நமது 

நாை்டில் மை்டுமல்ல பல நாடுகளிலும் நிலவிய நியதியாக இருந்திருக்கிறது. கிகைக்கத் 
தத்துவ அறிஞை ்பிளாை்கைா தனது மாணவைக்களாடு நைத்திய பல உடையாைல்களில் நீதி 

என்றால் என்ன அடத நாம் ஏன் பின்பற்ற கவண்டும் என்பது குறித்து விைிவாககவ 

கபசியிருக்கிறாை.் 
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 அறிஞை ்சாக்ைடீஸ் தமது குறிப்பில், ஒரு சமூகத்தில் சில நபைக்ள் கூை நியாயத்திற்கு 

எதிைாக இருந்தால், அது ஒை்டுபமாத்த சமூகத்டதயும் எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பது பற்றி 

விளக்குகிறாை,் நீதி என்பது ஒை்டுபமாத்த சமூகத்திற்கும் நன்டம பயக்கும் பசயலாக 

மை்டுகம இருக்க முடியும் என்று பதளிவுபடுத்துகிறாை.் தனி நபருக்கு மை்டும் நன்டமகயா, 

பலடனகயா தரும் பசயடல நீதி என்று கருதக்கூைாது என்பகத அவைது கருத்தின் 

சாைாம்சம். ஆம், ஒை்டுபமாத்த சமூகத்தின் வளைச்ச்ி, கமம்பாடு ஆகியவற்டற கருத்தில் 

பகாள்ளாமல் நீதி பற்றிப் கபச முடியாது, நியாயம் என்பது முழு சமூகத்திற்கும் 

மை்டுமானதாககவ இருக்க முடியும் அல்லது இருக்க கவண்டும் என்பகத சாக்ைடீஸ் 

பசால்லும் தத்துவத்தின் டமயக்கருத்தாகும் இதன்படி, நமது நாை்டில் காலம் காலமாக 

வழங்கப்பை்டு வந்த அநீதி, பாகுபாடுகடள அகற்றுவதற்காக அந்த சமூகங்களுக்கு 

வழங்கப்பை்ை நீதிகய இை ஒதுக்கீடு எனும் சமூக நீதியாகும். 

 

3. விகிதொசச்ொர நீதி 

 பாகுபாடு நிடறந்த சமூகத்தில் நீதிடய நிடலநாை்டுவதில் நமது அைசடமப்புச ்

சை்ைம் முன்டவக்கும் சமூக நீதி என்பது வைலாற்று ைீதியாக வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பை்ை 

சமூகத்தின் முன்கனற்றத்திற்கான உதிவிக்கைம் எனலாம். அதில் யாருக்கு எவ்வளவு 

வழங்கப்பை கவண்டும் என்பதில் கருத்து கவறுபாடுகளும் விவாதங்களும் பதாைைந்்தன. 

சாதியப் படிநிடலகய ஏற்றத்தாழ்வுக்கான முதன்டமயான கூறாக இருக்கும் நமது நாை்டில், 

அதனடிப்படையிகலகய சமூகநீதி நிடல நாை்ைப்பை கவண்டும். ஆககவ தான், 

பிற்படுத்தப்பை்கைாை,் பை்டியல் பிைிவினை,் பழங்குடியினை ் என பலதைப்பாக 

ஒவ்பவாருவைின் சமூக நிடலக்கு ஏற்ப, அைசின் திை்ைங்கள் அடமந்திருக்கின்றன. 

 நாை்டில் இருக்கும் பிற்படுத்தப்பை்ை பிைிவினைின் கமம்பாை்டிற்காக முதல் 

ஆடணயம் 1953 ஆம் ஆண்டு அடமக்கப்பை்ைது. கொகொ கொமலல்கர் அவைக்ளின் 

தடலடமயில் அடமயப் பபற்ற இதுகவ சுதந்திை இந்தியாவின் முதல் பிற்படுத்தப்பை்கைாை ்

ஆடணயம். 

4. பொகுபொடு சமூக அடிப்பமடக் மகொட்பொடு 

 மனிதைக்ள் தாங்கள் சாைந்்துள்ள குழுவின் உறுப்பாகத் தம்டம அடையாளம் 

காண்கின்றனை.் தமது குழுடவச ் சாைந்்தவைக்ள் எவ்வளவுதான் புகழ்ந்தாலும் தமது 

குழுடவச ்சாைந்்து இருப்படதகய கவுைவமாகவும் ஆற்றல் மிக்கதாகவும் கருதுவை.் பாகுபாடு 

என்பது ஒருவைத்ாம் சாைந்்த குழுவின் உறுப்பினை ்என்ற அடிப்படைடய இல்லாமலாக்குவது 

அல்லது இயற்டக வளங்கடள அணுகுவதில் இருந்து தடுப்பது. கமலும், இதில் பசல்வம் 

முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது. ஒரு குழுவில் ஒருவைின் தகுதி அல்லது சுய மைியாடதடய 

உருவாக்குவதில் மடறமுகமான ஊக்கம் அவைது பசல்வத்தால் ஏற்படுகிறது என்று 

பாகுபாடு எனும் புறக்கணிப்பு அல்லது ஒதுக்கல் குறித்து சமூக உளவியலாளைக்ள் 

மதிப்பிடுகிறாைக்ள். இடத சமூக அடையாளக் ககாை்பாடு எனலாம். 

 குடறவான சமூக ஏற்பு அளிக்கப்படும் மனிதைக்ள் பவளிக்குழுவினை ் கபால 

மதிப்பிழப்பதாகவும் சமத்துவமின்டம அடிப்படையில் அத்தடகய மனிதைக்ள் 

எதிைிகளாகப் பாைக்்கப்படுவதாகவும் பதாைக்க கை்ை ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. 

கவறுபை்ை குழுவினை ் (இன, மத சிறுபான்டமயினை,் பபண்கள், இயலாடமயில் 

இருப்பவைக்ள், வீைற்றவைக்ள்) மீது காை்ைப்படும் எதிைம்டற அணுகு முடறகள் ஒன்றுைன் 

ஒன்று வலுவான பதாைைப்ுகடளக் பகாண்டுள்ளன. 
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5. உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்மக 

சமூக பபாருளாதாை அடிப்படையில் பின் தங்கிய மக்களுக்கு முன்னுைிடம 

அளிப்பதன் வழியாக சமூக சமத்துவத்திடன உருவாக்குவது உறுதிப்படுத்தும் நைவடிக்டக 

எனப்படுகிறது. இந்த மக்கள் காலம் காலமாக வைலாற்றுப் பூைவ்மாக அடிடமகளாகவும் 

ஒடுக்கப்பை்ைவைக்ளாகவும் வாழ நிைப்ந்திக்கப்பை்ைவைக்ள். இதனால் உருவாகியுள்ள 

சமுதாய, பபாருளாதாை இடைபவளிகடள இடணக்க கவடலவாய்ப்புகள் மற்றும் 

ஊதியங்களில் நிலவும் ஏற்றத்தாழ்வுகடள அகற்றுதல், கல்வி வாய்ப்புகடள அதிகைித்தல், 

கைந்த காலங்களில் ஏற்பை்ை வலி, காயங்கள் மற்றும் தவறுகளுக்கு நிவாைணம் காணுதல், 

குறிப்பாக அடிடம மற்றும் அடிடம சை்ைங்களால் கைந்த காலங்களில் ஏற்பை்ை சமூக 

ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு முன்னுைிடம அளித்தல் ஆகியன உறுதிபடுத்தும் நைவடிக்டககளில் 

அைங்கும்.  

உதாைணமாக, அபமைிக்காவில் ஐந்து ஆண்டுகளில் அமலான உறுதிப்படுத்தும் 

நைவடிக்டககள் மீது 2017 இல் கமற்பகாள்ளப்பை்ை ஆய்வில் கருப்பினத்தவை ்

கவடலவாய்ப்பு பபறுவது அதாவது பணிகளில் கருப்பினத்தவை ் பங்கு குறிப்பிைத்தக்க 

அளவு (0.8%) அதிகைித்துள்ளது என பதைியவந்தது.   

 



1

>tw]_ kE WkVD

>tw AslB_ D VV>V 
kEl_ ku[ >VxD

 h njd;dpe;jpahtpd; fpof;F flNyhug; 

gFjpapy; mike;Js;s ekJ khepykhd 

jkpo;ehL Am, V, VD, 
g]>D Mfpa khepyq;fis 

vy;iyfshf nfhz;Ls;sJ.

 h fpof;fpy; tq;fhs tphpFlhitAk;> 

njw;fpy; ,e;jpag; ngUq;fliyAk;> 

Nkw;fpy; NfushitAk;> tlf;fpy; 

fh;ehlfk; kw;Wk; Me;jpug; 

gpuNjrj;jpidAk; jkpofk; 

vy;iyfshff; nfhz;Ls;sJ.

 h 1858D g| k 14D V^,  
jkpo;nkhop khepyj;jpd; Ml;rp 

nkhopahff; nfhz;L tug;gl;lJ.

>tV| \A
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>tw]_ kE WkVD

 h ,e;jpahtpd; nkhj;j kf;fs; njhifapy; 

gVkm > ngw;Ws;s jkpofk;> 

tptrhak; kw;Wk; ,ae;jpug; nghUl;fs; 

cw;gj;jpapy; Kd;dzp khepyq;fspy; 

xd;whfj; jpfo;fpwJ.

 h  jkpo;ehL tlf;Nf 8041 
ml;rj;jp ypUe;J 130352 ml;rk; 

tiuapYk;> fpof;Nf 760181 760181 

jPh;f;fj;jpypUe;J 800201 jPh;f;fk; 

tiu gutpAs;sJ.

 h Vwf;Fiwa xV kk mikg;gpy; 

mike;Js;s jkpo;ehL gug;gstpy; 

,e;jpa khepyq;fspy; ]V[Vkm 
,lj;ij tfpf;fpd;wJ.

 h ,e;jpahtpy; efukakhjypy; mjpf 

tsh;r;rpaile;j khepyq;fspy; 

xd;whfj; jpfOk; jkpo;ehL 

jdpj;njhU Gtpapay; kz;lykhfj; 

jpfo;fpd;wJ.

 h mofpa ,aw;if tsq;fSk;> mlh;e;j 

fhLfSk;> mhpatd tpyq;FfSk;> 

Fsph; kiyg; gpuNjrq;fSk;> jpuhtpl 

fiyeak; kpf;f m Vl_D, 
Eu D  jkpofj;jpd; 

jdpg;ngUk; cilikahf cs;sJ.

 h flw;fiu tpLjpfs;> ngUik kpf;f 

kjtopghl;Lj; jyq;fs; kw;Wk; 

And];Nfhthy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

cyf gz;ghl;Lj; jyq;fs; epiwe;j 

khepykhf ,J jpfo;fpwJ.

 h jkpofj;jpy; NkYk; Njrpa G+q;fhf;fs;> 

gwitfs; ruzhyaq;fs;> Gypfs; 

fhg;gfk;> ahidfs; fhg;gfk; vdg; 

gy;NtW tpjkhd ,aw;ifapdhy; 

cz;lhf;fg;gl;l caphpdq;fs; 

fhzg;gLfpwJ.
>tV_ c^ V  ̂V  ̂\uD 
VB[ 

Njrpa G+q;fh 5

gwitfs; ruzhyak; 13

ahidfs; fhg;gfk; 4

Gypfs; fhg;gfk; 4

caph;Nfhs fhg;gfk; 3

tdtpyq;F ruzhyaq;fs; 29

>tV[ \Vk^
 h jkpo;ehl;bd; nkhj;j epyg;gug;G 

1,30,058 ..* gzD. ,J ,e;jpahtpd; 

nkhj;jg; gug;gpy; V[z >T>\VzD.
 h ,d;iwa jkpo;ehL ,e;jpahtpd; 29 

\VW_ xd;whFk;.

 h jkpo;ehl;bd; jiyefh; [.  
,jd; jiyikr; nrayfk; AM> V 
Vl_ nray;gl;L tUfpwJ.

 h >tD, gxD jkpofj;jpd; 

Ml;rp nkhopfs; MFk;.

 h jkpofj;jpd; nkhj;j kf;fs; njhif 

7,21,47,030.

 h kf;fs; neUf;fj;jpy; 6km  ,lj;jpYk;> 

tsh;r;rpapy; 3km  ,lj;jpYk;> kdpj 

ts Nkk;ghl;by; 6km ,lj;jpYk; 

cs;sJ.
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>tw]_ kE WkVD

>tV[ c^VE \A

khefuhl;rpfs; 12 efuhl;rpfs; 
- 125

Ng&uhl;rpfs; 529 khtl;l 
Cuhl;rpfs; 

- 31

Cuhl;rp xd;wpaq;fs; 385 Cuhl;rp 
kd;wq;fs; 
- 12>524

kf;fsit njhFjpfs; - 39
rl;lkd;w njhFjpfs; - 234

khepyq;fsit njhFjpfs; - 18

1 mhpaY}h; 2007

2 nrd;id 1956

3 Nfhak;Gj;J}h; 1956

4 flY}h; 1993

5 jUkGhp 1966

6 jpz;Lf;fy; 1985

7 <NuhL 1979

8 fhQ;rpGuk; 1997

9 fd;dpahFkhp 1956

10 f&h; 1995

11 fpU\;zfphp 2004

12 kJiu 1956

13 ehfg;gl;bdk; 1991

14 ehkf;fy; 1997

15 ePyfphp 1956

16 nguk;gY}h; 1995

17 GJf;Nfhl;il 1974

18 ,uhkehjGuk; 1956

19 Nryk; 1956

20 rptfq;if 1985

21 jQ;rhT+h; 1956

22 Njdp 1996

23 jpUr;rpuhg;gs;sp 1956

24 jpUney;Ntyp 1956

25 jpUts;@h; 1997

26 jpUtz;zhkiy 1989

27 jpUth&h; 1991

28 J}j;Jf;Fb 1986

29 jpUg;G+h; 2009

30 NtY}h; 1989

31 tpOg;Guk; 1993

32 tpUJefh; 1985

>tV| \A
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>tw]_ kE WkVD

\VVE^
1. nrd;id  7. jQ;rhT+h;
2. kJiu  8. jpUney;Ntyp
3. jpUr;rp  9. jpUg;G+h;
4. Nfhit  10. <NuhL
5. Nryk;  11. NtY}h;
6. jpz;Lf;fy;  12. J}j;Jf;Fb

 h xt;nthU khtl;lj;jpd; jiy  efuKk; 

me;je;j khtl;lq;fspy; mike; 

Js;sJ. ,uz;L khtl;lq;fspd; 

jiyefuk; kl;Lk; NtWgl;Ls;sJ. 

mit.

fd;dpahFkhp -  ehfh;Nfhtpy;

ePyfphp  -  cjfkz;lyk;

>tw][ kV \Vk[ 

>MEA^
~V|

 h efu tsh;r;rpapy; jkpofj;jpd; 

,uz;lhtJ nghpa efh;.

 h <NuhL Jzp tpahghuk; ,e;jpa 

mstpy; [kf;fhsk; kpfg; Gfo; 

ngw;wjhFk;.


 h nea;Ntyp mdy;kpd; epiyak;.

 h ney;ypf;Fg;gk; rh;f;fiu Miy. 

(,.I.b. ghhp rh;f;fiu Miy)


 h jkpo;ehL fhfpj Miy

 h $l;LwT E}w;ghiy

 h nrl;behL rpnkz;l; Miy
[MBVz\

 h ehQ;rpy; ehL vd;wiof;fg;gLk;

 h ,e;jpa mUkz; njhopw;rhiy 

Fwpg;gplj;jf;fjhFk;.

VEAD

 h `Pz;lha; fhh; njhopw;rhiy

 h kNfe;jpuh Nghh;l; njhopw;rhiy

 h nrapz;l; Nfhigd; kpjit 

fz;zhb njhopw;rhiy mfpait 

mike;js;sJ.

 h Q V gpwe;j Ch; MFk;.
VBDA#

 h ,k;khtl;lj;jpYs;s DVl_ 
ePh;kpd; tpir cw;gj;jp nra;ag; 

gLfpwJ.

 h >[M]BVs[ \V[ vd;Wk; 

Nfhit miof;fg;gLfpwJ. (tl 

,e;jpahtpd; khd;nr];lh; fhd;G+h; 

MFk;).

 h ghujpahh; gy;fiyf;fofk;> jkpo;ehL 

Ntshz;ikg; gy;fiyf;fofk;> 

=mtpdhrp ypq;fk; kidapay; gy;fiyf; 

fofk; Mfpait ,k; khtl;lj;jpy; 

cs;sd.
Ek

 h cyfpd; kpfTk; juk;tha;e;j fpuhigl; 

fdpkk; fpilf;fpwJ.
[

 h ,e;jpahtpd; ‘Vl” vd;W 

$wg;gLk; tpjj;jpy; gd;dhl;L fhh; 

jahhpg;G Miyfs; nrd;idapYk;> 

mijr; Rw;wpYk; mike;J cs;sd.

 h ‘gk” njd;dpe;jpahtpd; fyhr; 

rhuj;jpd; EioT thapyhff; fUjg; 

gLfpwJ.
D

 h nghpahh; gy;fiyf;fofk; ,k;khtl;lj;jpy; 

mike;Js;sJ.



5

>tw]_ kE WkVD

 h ,e;jpahtpNyNa \V cw;gj;jp 

nra;Ak; gFjpfspy; xd;whfj; 

jpfo;fpwJ.

 h NkYk; [t;thprp kpFjpahf cw;gj;jp 

nra;ag;gLfpwJ.
>V

 h jQ;rhT+h; nlf;];ily;];

 h NguwpQh; mz;zh rh;f;fiu Miy

 h jpUkz;lFb MUuhd; rh;f;fiu 

Miy

 h ngy; nkl;ly; A+dpl;

 h <fhd; Nkf;fpq; ypkpnll; mfpait 

mike;Js;sd.
]|_

 h fhe;jp fpuhkpag; gy;fiyf;fofk;

 h md;id njurh gy;fiyf;fofk;

 h jpz;Lf;fy; G+l;L rpwg;Gkpf;fJ.
]E

 h kiyf;Nfhl;il> fy;yiz> Kf;nfhk;G 

Nghd;w Kf;fpa Rw;Wyh jsq;fs; 

cs;sJ.

 h ghujpjhrd; gy;fiyf;fofk; mike; 

Js;sJ.
]_ko

 h kNdhd;kzPak; Re;judhh; 

gy;fiyf;fofk; mike;Js;sJ.

 h rpw;gf; fiyf;F Gfo;ngw;w iV 
AD

 h $lq;Fsk; mDkpd; epiyak;> 

mhpaFsk; %d;wilg;G gwitfs; 

ruzhyak;

 h fsf;fhL - Kz;le;Jiw Gypfs; 

ruzhyak;

D \uD B

 h jkpofj;jpNyNa mjpfstpy; rpnkz;l; 

cw;gj;jpahFk; ,lk;.

 h [pg;rk; mjpfkhf ,k;khtl;lj;jpy; 

fhzg;gLfpwJ.
#mz

 h Mh;fhdpf; nfkpf;fy;]; ];gpf; 

J}j;Jf;Fb mdy; kpd; epiyak;.

 h jhuq;fjhuh nfkpf;fy;]; ypkpnll;

 h cg;ngLj;jy; kw;Wk; kPd; gpbj;jy; 

Mfpatw;Wf;F J}j;Jf;Fb khtl;lk; 

cyfg;Gfo; ngw;W tpsq;FfpwJ.

 h jkpo;ehL fly;rhh; gapw;rp fofk; 

cs;sJ.


 h Gifg;glr; RUs; jahhpg;G

 h Jg;ghf;fp kUe;J njhopw;rhiyfs;

 h ANudpak;> gpdhapy;> A+fypg;l]; 

vz;nza; jahhpg;G

 h Crpj; njhopw;rhiy

 h GNuhl;Bd; jahhpg;G

 h thdpiy Ma;T epiyak;

kiytho; goq;Fbapdh;:

1. FWk;gh; 2. Njhlh;;  3. Nfhlh; 

4. gdpah; 5. ,Ush;

sm

 h jPg;ngl;b kw;Wk; gl;lhRj; 

njhopw;rhiyfs; Mfpad 

,k;khtl;lj;jpd; rpwg;Gfs;.

 h ,jdhy; rptfhrpia ‘z V[” 

vd;W miof;fpd;wdh;.
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k

 h ,uhzpg;Ngl;il xU njhopy; 

ikakhFk;.

 h ngy;> vd;gPy;L> <.I.b ghhp Nghd;w 

epWtdq;fs; ,q;Fs;sd.

 h jkpo;ehL ntbnghUs; Miy> v‡F 

Miy> vk;.Mh;.vg;. lah;> re;jdk;> 

rh;f;fiu> Njhy; gjdpLk; njhopw; 

rhiy Nghd;wit mike;Js;sd.

 h Mrpahtpd; kpfg;nghpa njhiy 

Nehf;fp ikak; Vk_ cs;sJ.

 h MrpahtpNyNa Gfo;ngw;w E.D.E. 
\mk\ cs;sJ.

>tw][ EA^

1 kpf caukhd rpiy (133 mb cauk;> 

fd;dpahFkhp)

jpUts;Sth; rpiy

2 kpfnghpa njhiyNehf;fp (MrpahtpNyNa 

kpfg;nghpaJ)

fhtY}h; (itDghg;G) NtY}h;

3 kpf cah;e;j rpfuk; (njd;dpe;jpah) MidKb (2697 kP)

4 kpf ePskhd MW fhtphp (760 fp.kP)

5 jkpofj;jpd; khd;nr];lh; Nfhak;Gj;J}h;

6 kpf cah;e;j NfhGuk; =uq;fk; (240 mb)

7 kpf nghpa ghyk; ghk;gd; ghyk;

8 jkpofj;jpd; `hye;J (kyh; cw;gj;jp) jpz;Lf;fy;

9 kpfg;nghpa Njh; jpUth&h;

10 Kjy; ngz; MSeh; ghj;jpkh gPtp

11 kpfr; rpwpa khtl;lk; nrd;id

12 kpfg; nghpa khtl;lk; <NuhL (8162 sq.km)

13 Kjy; ngz; ePjpgjp gj;kpdp N[RJiu

14 jkpofj;jpd; new;fsQ;rpak; jQ;rhT+h;

15 Kjy; ngz; kUj;Jth; lhf;lh; Kj;Jnyl;Rkp nul;b

16 Kjy; ehspjo; kjuh]; nkapy; (1873)

17 Kjy; jkpo; ehspjo; RNjrkpj;jpud; (1829)

18 kpfg;nghpa Nfhtpy; jQ;ir gpufjP];th; Nfhapy;

19 kpfg;nghpa mizf;fl;L Nkl;^h; mizf;fl;L

20 kpfg; gioa mizf;fl;L fy;yiz mizf;fl;L

21 Kjy; khefuhl;rp nrd;id (1688)
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22 Kjy; ngz; Kjy;th; [hdfp uhkr;re;jpud;

23 Kjy; NgRk; glk; fhspjh]; (1931)

24 Kjy; ,Ug;Gg; ghij uhaGuk; - thyh[h (1856)

25 Kjy; Cikg;glk; fPrftjk; (1916)

26 kiyfspd; uhzp cjfkz;lyk;

27 kiyfspd; ,sturp thy;ghiw

28 Viofspd; Cl;b Vw;fhL

29 jkpofj;jpd; EioT thapy; J}j;Jf;Fb JiwKfk;

30 Nfhtpy; efuk;/cwq;fh efuk; kJiu

31 kiyf;Nfhl;il efuk; jpUr;rp

32 Fl;b [g;ghd; efuk; rptfhrp

33 njd;dfj;jpd; Eiothapy; nrd;id

34 njhopy; efuk; tpUJefh;

35 nerthsh;fspd; tPL f&h;

36 G+l;L efuk; jpz;Lf;fy;

37 jkpofj;jpd; `hypTl; Nfhlk;ghf;fk;

38 kpf cah;e;j fl;blk; vy;Irp kTz;l;NuhL> nrd;id

39 njd;dhl;L fq;if fhtphp

40 Kjy; ngz; jiyik nrayh; jpUkjp.yf;RkpgpuhNd\;

41 jkpofj;jpd; Kjy; Nehgy; ghprhsh; rp.tp.uhkd; (1930 - ,aw;gpay;)

42 jkpofj;jpd; Kjy; ePh; kpd; jpl;lk; Igfhuh (ePyfphp)

43 jkpo;ehl;bd; Kjy; ngz; IPS mjpfhhp jpyftjp

44 jkpo;ehl;by; Kjy; thndhyp epiyak; nrd;id

45 jkpo;ehl;bd; Kjy; ngz; Nkah; 

(nrd;id)

jhuh nrhpad;

46 jkpo;ehl;by; Kjy; Nrhjidf;Foha; 

Foe;ijia cUthf;fpath;

lhf;lh;. fkyh nry;tuh[;

47 Kjy; mdy; kpd; jpl;lk; nea;Ntyp

48 jkpofj;jpd; nghw;fhyk; rq;ffhyk;

49 jkpofj;jpd; ,Uz;l fhyk; fsg;gpuh;fs; fhyk;

50 jkpo;ehl;by; fy;tp tsh;r;rp ehs; [_iy 15
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51 jkpopy; vOe;j Kjy; ehty; gpujhg Kjypahh; rhpj;jpuk;

52 jkpo;ehl;by; Kjd;Kjypy; uaj;Jthhp 

Kiw nfhz;L te;jth;

rh;.jhk]; kd;Nwh

53 kQ;rs; cw;gj;jpf;F ngah; ngw;w 

khtl;lk;

<NuhL

54 ghuj uj;dh tpUJ ngw;w Kjy; jkpof 

Kjyikr;rh;

,uh[h[p

>tw BV^

khepy rpd;dk; = t p y ; y p G j ; J } h ; 

Mz;lhs; Nfhapy; 

NfhGuk;

khepy tpyq;F tiuahL

khepy kyh; nrq;fhe;js; (m) 

fhh;j;jpifg;G+

khepy gwit kufjg;Gwh

khepy kuk; gidkuk;

khepy 

tpisahl;L

fgb

khepy fPjk; ng.Re;juk; gps;isapd; 

ePuhUk; flYLj;j 

vd;Wk; ghly;

>]]uz x[
 h ,e;jpahit Mq;fpNyah; murpay; 
kw;Wk; ,uhZt fhuzq;fSf;fhf 
gk;gha;> fy;fj;jh> kjuh]; vd;W 
%d;W ngUk; khfhzq;fshfg; 
gphpj;jpUe;jdh;. ,e;jpa rpw;wurh; 
fSld; 1799-k; Mz;L Vw;gl;l 
xg;ge;jk; ,k;%d;W khfhzq;fSk; 
cUthf;fg;gl;ld.

 h  kjuh]; khfhzj;jpy; 1881-k; Mz;L 

26 khtl;lq;fs; ,Ue;jd.

>]]uz [
 h ,e;jpah 1947-k; Mz;L Rje;jpuk; 
mile;jNghJ kjuh]; khfhzk;
 jkpo;ehL  Nfush

 Me;jpug;gpuNjrk; Mfpa gFjp 

fis cs;slf;fpaJ. 

kD |D \VkD Am >M \VkD

1966 Nryj;jpypUe;J jUkGhp

1974 jpUr;rpapypUe;J GJf;Nfhl;il

1979 Nfhak;Gj;J}hpypUe;J <NuhL

1985 kJiu kw;Wk; ,uhkehjGuj;jpypUe;J 
tpUJefh; kw;Wk; rptfq;if

tpUJefh; kw;Wk; rptfq;if

1985 kJiuapypUe;J jpz;Lf;fy;
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1986 jpUney;NtypapypUe;J J}j;Jf;Fb

1989 tl Mw;fhl;bypUe;J jpUtz;zhkiy kw;Wk; 
NtY}h;

1991 jQ;rhT+hpypUe;J ehfg;gl;bdk; kw;Wk; jpUth&h;

1993 njd; Mw;fhl;bypUe;J flY}h; kw;Wk; tpOg;Guk;

1995 jpUr;rpuhg;gs;spapypUe;J f&h; kw;Wk; nguk;gY}h;

1996 kJiuapypUe;J Njdp

1997 Nryj;jpypUe;J ehkf;fy;

1997 nrq;fy;gl;bypUe;J fhQ;rpGuk; kw;Wk; jpUts;@h;

2004 jUkGhpapypUe;J fpU\;zfphp

2007 nguk;gY}hpypUe;J mhpaY}h;

2009 Nfhak;Gj;J}h; kw;Wk; <NuhbypUe;J jpUg;G+h;

 h  Me;jpug;gpuNjrj;jpy; Vw;gl;l 
Nghuhl;lj;jpdhy; ,e;j 
epyg;gug;gpy; nkhopthhp khepyq;fs; 
cUthf;fg;gl;Ls;sd.

 h kjuh]; khfhzk; 1956-k; Mz;L 
,uz;lhfg; gphpf;fg;gl;L >Kz 
\Va D \ g]> 
\VW\VD, >t \Va D 
\ \>V \VW\VD 
mikf;fg;gl;lJ.

 h mg;nghOJ kjuh]; khfhzj;jpy; 13 
khtl;lq;fs; ,Ue;jd. mit>

1. kjuh];  8. jQ;rhT+h;
2. nrq;fy;gl;L 9. jpUr;rp
3. tlMw;fhL 10. kJiu
4. njd; Mw;fhL 11. ,uhkehjGuk;
5. ePyfphp  12. jpUney;Ntyp
6. Nfhak;Gj;J}h; 13. fd;dpahFkhp
7. Nryk; 
 h jkpof muR Nkw;$wpa 13 khtl;lq; 
fisAk;> 1965 x>_ 2009 eph;thf 
rPuikg;gpw;fhf 32 \VkV 
khw;wpaikj;jJ.
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>tV| BuB\A

 h tlf;Nf tpe;jpa kiyapypUe;J 

njw;Nf fd;dpahFkhp tiu gutpAs;s 

jf;fhzj;jpd; njd;fpof;Fg; gFjpapy; 

mike;Js;sJ jkpo;ehL.

>tw][ _ z]^

tlf;fpy; -   Me;jpugpuNjrKk;>   

   fh;ehlfhitAk;

fpof;fpy; -  tq;fhs tphpFlhitAk;>

njw;fpy; -  ,e;jpag; ngUq;fliyAk;

Nkw;fpy; -  Nfusj;ijAk;  

nfhz;Ls;sJ.

 h jkpofj;jpy; gue;j> mhpf;fg;glhj 

cah;epyq;fSk;> Mw;Wr;rkntspfs; 

nfhz;l gFjpahFk; ekJ jkpo;ehL.

 h ,q;F Vk, VV, >[, 
FBV, >Vt, k, 
\x>V, kVM, VFB_ 
Nghd;w ejpfs; gha;e;J jkpo;ehl;il 

tsg;gLj;J fpd;wd.

 h jkpo;ehl;bd; ,aw;if mikg;gpid 

ehd;Fg; gFjpfshfg; gphpf;fyhk;. 

mit.

1. kiyg;gFjp

2. gPlG+kpg;gpuNjrk;

3. rkntspg;gpuNjrk; 

4. flNyhug;gFjpfs;

1. \z]

 h jkpofj;jpd; kiyg;gFjpia 

,uz;lhfg; gphpf;fyhk;. mit

 Nkw;F njhlh;r;rp kiyg;gFjpfs;

 fpof;F njhlh;r;rp kiyg;gFjpfs;

 h ,e;j ,uz;L kiyg;gFjpfSk; 

ePyfphpapy; cs;s ‘>VV” vd;w 

,lj;jpy; ,izfpd;wd.

zuV \

 jpUney;Ntyp khtl;lj;jpy; 

mike;Js;sJ.

 ,Jjhd; jkpofj;jpd; Gfo;ngw;w 

ePh;tPo;r;rpfs; cs;sJ.
\] \

 jpUney;Ntyp khtl;lj;jpy; mike;J 

cs;sJ.

 ,jd; cauk; 1650 *.
 ,J ]B \ vd;Wk; miof;fg; 

gLfpwJ.

 NkYk; Nkw;fpy; rpWFd;Wfs; k 
VVzD. 

 Mz;bg;gl;b Fd;WfisAk;> tUr 

ehl;ilAk; fk;gk; gs;sj;jhf;F 

gphpf;fpwJ.
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>tV| Bu \A
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>tV[ \^

\uz >VE \^ wz >VE \^

 Nkw;F flw;fiuf;F ,izahfr; 
nrd;whYk; mjd; xU gFjp 
kl;Lk; jkpo;ehl;bd; vy;iyf;Fs; 
fhzg;gLfpwJ.

 ePyfphp kiyfs;> Midkiy> godp 
kiy> nfhilf;fhdy; Fd;W> 
Fw;whykiy> kNfe;jpukiy> mfj;jpah; 
kiy MfpaitahFk;.

 fpof;F flw;fiu Xuj;jpy; kiyfspd; 
xU gFjp jkpofj;jpy; cs;sJ.

 [t;thJ kiy> fy;tuhad; kiy> 
Nrh;tuhad; kiy> gr;ir kiy> nfhy;yp 
kiy Mfpa kiyfs; mlq;Fk;.

ePyfphp kiy [t;thJ kiy

 fly; kl;lj;jpypUe;J Rkhh; 1800 Kjy; 
2400 kP cauj;jpy; cs;sd.

 ,jd; cah;e;j rpfuk; ‘njhl;lngl;lh” 
MFk;. ,jd; cauk; 2673 kP.

 njhl;lngl;lh cjfkz;lyj;jpd; 
fpof;Fg; gFjpapy; mike;Js;sJ.

 ,jd; rhpT kpfr; nrq;Fj;jhdJ.
 2 kPl;lhpypUe;J 1800 kPl;lh; tiuapYs;s 

J}uk; 4 fp.kP jhd;.
 ePyfphpkiy Nfhak;Gj;J}h; gPlG+kpia 

Nehf;fp nkJthf rhpfpwJ.
 cjfkz;lyk;> Fd;D}h;> Nfhj;jfphp 

Mfpait Kf;fpakhd kiy 
thoplq;fshFk;.

 ,it ik#h; gPlG+kpia tpl cauk; 
mjpfk;.

 jkpofj;jpd; tlNkw;Fg; gFjpapy; 
NtY}h; khtl;lj;jpy; fhzg;gLk; 
Fd;WfshFk;.

 ,tw;wpd; cauk; 1090 Kjy; 1160 kP 
MFk;. ,J 252 r.kP tiu gutpAs;sJ.

 ,jpy; mike;Js;s Vyfphp Nfhil 
thoplkhFk;.

Mid kiy fy;tuhad; kiy

 njd;fhrpf;F Nkw;fpy; fhzg;gLk; 
,ilntsp Nfushtpw;F nry;Yk; 
ghijahfg; gad;gLj;jg;gLfpwJ.

 ,jpy; cah;e;j rpfpuk; MidKb (2652 
kP) ,jw;fpilapy; ghyf;fhl;L fztha; 
cs;sJ.

 tpOg;Guk; khtl;lj;jpy; cs;sJ.
 ntw;whw;wpd; Jiz MWfs; ,e;j 

Fd;Wfspy; cw;gj;jpahfpd;wd.
 ,q;F Kf;fpakhd kiyrhjp Fbap 

Ug;Gfs; fhzg;gLfpd;wd.
 cah;e;j rpfuk; Nrhiyf;fhL (1640 kP)
 ,q;F ghf;irl; jhJf;fs; fpilf; 

fpd;wd.
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godp kiy gr;ir kiy

 ,J xU jho;e;j Fd;WfshFk;.
 ,jd; cauk; 150 kPl;lhpypUe;J 2000 

kPl;luhFk;.
 njw;fpy; Vyfphp kiyfs; cs;sd.
 ,jpy; nghpahh; Vhpf;F mUfpy; Njf;fb 

ruzhyak; cs;sJ.

 nguk;gY}h; khtl;lj;jpy; fhzg;gLfpwJ.
 ,q;F fUg;Gf; fUq;fy; fpilf;fpwJ. 
 ,J cyfpNyNa juk; tha;e;jjhff; 

fUjg;gLfpwJ.

nfhilf;fhdy; kiy nfhy;yp kiy

 ,J godpkiyapd; njhlh;r;rp MFk;.
 ,J jpz;Lf;fy; khtl;lj;jpy; cs;sJ.
 ,J xU Nfhil kiy thoplk; MFk;. 

,q;F 12 Mz;LfSf;F xUKiw 
FwpQ;rpg;G+ kyh;fpwJ.

 ehkf;fy; khtl;lj;jpy; cs;sJ.
 ,q;F ghf;irl; jhJ fpilf;fpwJ.
 gr;ir kiy> nfhy;ypkiyf; fpof;fpy; 

ghykiyf; Fd;Wfs; fhzg;gLfpd;wd. 
,q;Fk; fUq;fy;> fy;J}s;fs; 
fpilf;fpd;wd.

 fQ;rkiy> rhf;Ff; Fd;W Mfpait 
Nryk; gFjpapy; cs;sd.

 ,tw;wpy; ,Uk;Gj;jhJ kw;Wk; Nkf;d 
irl; jhJf;fs; mjpfk; fpilf;fpd;wd.

2. tz]
 h Nkw;Fj; njhlh;r;rp kiyfSf;Fk;> 

fpof;Fj; njhlh;r;rp kiyfSf;Fk; 

,ilapy; gPlG+kpg; gFjpf; 

fhzg;gLfpwJ.

 h ,jd; cauk; Nkw;fpy; 45 kPl;lhpype;J 

fpof;fpy; 150 kPl;lh; tiuahFk;. 

epyk; Nkw;fpypUe;J fpof;F Nehf;fpr; 

rhpfpwJ. ,q;Fk; ghAk; MWfshy; 

mhpf;fg;gl;Lk; fhzg;gLfpwJ.

 h jkpo;ehl;bd; Nrh;tuhad; 

Fd;WfSf;F Nkw;fpy; fhzg;gLk; 

VV\V_ t ik#h; gPlG+kpapd; 

njhlh;r;rpahFk;. ,jd; cauk; 350 

Kjy; 710 kPl;lh; tiuahFk;.

 h Nkw;F njhlh;r;rp kiyfNshL 

xg;gpLk; NghJ fpof;F njhlh;r;rp 

kiyfs; njhlh;r;rpaw;w kiyfshf 

fhzg;gLfpwJ.

 h ePyfphpapypUe;J> jh;kGhp tiu cs;s 

gFjpia Nfhak;Gj;J}h; gPlG+kp 

vd;fpNwhk;. ,jd; cauk; 150 Kjy; 

450 kP tiuahFk;.

 h ,J ghiw tbtpy; mike;Js;sJ. 

,jpy; Nryk;> Nfhak;Gj;J}h;> <NuhL 

Mfpa khtl;lq;fs; mlq;Fk;.

 h  t 2560..* ePyfphp gPlG+kp 

2560 r.fp.kP gug;gsT nfhz;lJ. 

,jd; cauk; 1800* x>_ 2900* 
tiuahFk;.
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_k \Vk_ V|D wz 
>VE \^

\Vk^ \^

1. NtY}h; [t;thJ kw;Wk; Vyfphp

2. Nryk; Nrh;tuhad; kiy

3. tpOg;Guk; fy;tuhad; kiy

4. jpUr;rp gr;ir kiy

5. ehkf;fy; nfhy;yp kiy

6. jUkGhp kw;Wk; 
Nryk;

rpj;Njhp kiy

7. jpUtz;zh 
kiy

nrQ;rp kiy

fpof;Fj; njhlh;r;rp kiyfspy; cah;e;j 
kiy Nrh;tuhad; kiy 
(1500 kP - 1600 kP> Nryk;)

Nkw;Fj; njhlh;r;rp kiyfspy; cah;e;j 
kiy Midkiy (2700 kP> Nfush)

 h ,J tlf;Fg; gFjpapy; Nkahw;W 

ePuhy; ik#h; gPlG+kpapy; ,Ue;J 

gphpf;fg;gLfpwJ.

 h nghJthf gPlG+kpfs; vd;gJ 

jl;ilahd Nky;gFjpf; nfhz;l 

kiyfs; vdf; fUjg;gLfpwJ. Mdhy; 

tiuaiwg;gb kpfg;nghpa jl;ilahd 

epyg;gFjp mjDila Rw;Wg;Gwj;ijf; 

fhl;bYk; Vwf;Fiwa 15000 mbf;Fk; 

Nky; cah;e;Jk; kw;Wk; Fiwe;Jk; xU 

nrq;Fj;J gFjp nfhz;l mikg;ghf 

tiuaWf;fg;gLfpwJ.

 h ePyfphp caph;Nfhs ghJfhg;G mikg;G 

rpFh; gPlG+kp kw;Wk; ePykiyj; 

njhlh;fis cs;slf;fp cs;sJ. 

,J UNESCO caph;Nfhs ghJfhg;G 

mikg;gpd; xU gFjp MFk;.

 h ,t;tpU gPlG+kp gphpTfSf;Fk; 

,ilNa gy jdpj;jdpf; Fd;Wfs; 

fhzg;gLfpd;wd.

3. \k^
 h jkpo;ehl;bd; rkntspg; gpuNjrj;ij 

%d;W gphpTfshg; gphpf;fyhk;. mit.

i. Nrhokz;lyf; flw;fiu rkntsp

ii. fhtphp tz;ly; rkntsp

iii. twz;l rkntspg;gFjpfs; Mfpad.

 h  jkpo;ehl;bd; rkntspfis Mw;Wr; 

rkntsp kw;Wk; flNyhur; rkntsp 

vd ,U gphpTfshfg; gphpf;fyhk;.

(i) Vw \ u \k

 h flNyhur; rkntspfs; tlf;Nf  
wkuV| Vhpapy; ,Ue;J njw;Nf  
[MBVz\tiu Rkhh; 1000 fp.kP

 h ePsj;jpy; gutpAs;sJ. ,r;rkntsp 

fs; ruhrhp cauk; 50 kPl;lh; MFk;.

 h ,jpy;  VV, FBV, 
BV, kKV ejpfspd; 

tbfhy;fSk; mlq;Fk;.

 h ,jw;Fj; njw;fpy; gy kiyj;njhlh;fs; 

FWf;Nf nry;fpd;wd. ,r;rkepyk; 

NkL gs;sq;fshy; MdJ. fy;tuhad; 

kiyapy; cw;gj;jpahFk;.
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 h kzpKj;jhW kw;Wk; mjd; Jiz 

ejpfs; rkepyq;fis mspf;fpd;wd.

 h nts;shw;Wg; gs;sj;jhf;fpy; ‘ gEB 
u^” cs;sd.

 h tlf;fpy; nrq;fy; fzthAk;> njw;fpy; 

Mj;J}h; fzthAk; gPlG+kpAk;> 

rkntspiaAk; gphpf;fpd;wd.

 h ,r;rkntsp jpUth&h;> fhQ;rpGuk;> 

NtY}h;> jpUtz;zhkiy khtl;lq; 

fspy; gutpAs;sJ.
(ii) Vs k_ \k

 h fhtphp rkntspapy; fhtphp kw;Wk; 

mjd; Jiz ejpfs; gha;fpd;wd. 

,jd; cauk; 300 kPl;lUf;Ff; Fiw 

thdjhFk;.

 h ,jpy; >\A, D, >V, 
]E, ]kV, AmV, , 
VD Mfpa khtl;lq;fs; 

mlq;Fk;.

 h k_ \D, V_o 
\D, >u_ sVo\D 
,r;rkntspiag; gphpf;fpd;wd.

 h ,J nropg;ghd tz;ly; kz; 

rkepyj;ijf; nfhz;ljhFk;.
(iii) k >[ \k^

 h ,r;rkntspfs; kiyabthuj;jpy; 

cah;e;jg; gFjpfshff; fhzg;gL 

fpd;wd.

 h \m, Ek, V\V>AD, 
sm, #mz, ]|_ 
Mfpa khtl;lq;fs; ,jpy; mlq;Fk;.

 h flw;fiur; rkntspfs; ghyhw;Wf;Fk;> 

fhtphp Mw;Wf;Fk; ,ilapy; tz;ly; 

gbTfshy; MdJ.

 h ,jd; cauk; 50kP cauj;jpy; nrk;kz; 

Fd;Wfs; fhzg;gLfpd;wd.

 h jkpofj;jpd; flw;fiu mjpfk; 

cilglhky; tisahky; Neuhd 

flw;fiu kzy;gug;Gfs; nfhz;ljhf 

mike;Js;sJ.

4. V z]^
 h J}j;Jf;Fbapy; flw;fiuf;F ,izahf 

10kP cauj;jpw;Fk; Nkyhd Njhp kzy; 

NkLfs; fhzg;gLfpd;wd.

 h jkpo; ehl;by; ,uz;L flw;fiufs; 

Fwpg;gplj;jf;fjhFk;.

i. nkhpdh flw;fiu

ii. ,uhNk];tuk; flw;fiu
(i) \V u

 h cyfpd; ,uz;lhtJ mofpa nghpa 

flw;fiuahd nkhpdh Rkhh; 13 

fpNyhkPl;lh;. ePsk; tiu gutpAs;sJ. 

,J nrd;id efhpd; Kf;fpa 

Rw;Wyhj; jyq;fSs; xd;whFk;.
(ii) V\kD u

 h mofpa fly; epyj;Njhw;wq;fSf;Fk;> 

miyapy;yhf; flw;gug;gpw;Fk;> 

,f;flw;fiu Gfo; ngw;wjhFk;.

 h ,q;F fly; miyfs; 3. *zD 
kpfhj mstpw;F vOk;Gtjhy; ,J 

ghh;g;gjw;F Xh; kpfg;nghpa g V[ 
Njhw;wj;ij mspf;fpd;wJ.
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>tV| g^

 h jkpofj;jpd; MWfs; Nkw;Fj; 

njhlh;r;rp kiyapy; gUt 

kioapdhy; cUthfpd;wd. 

,itfs; Nkw;fpypUe;J fpof;fhfg; 

gha;fpd;wd.

 h tlf;fpy; ghAk; MWfs;:

1. ghyhW 

2. nghd;dpahW  

3. nra;ahW 

Mfpa ejpfs; jkpo;ehl;bd; tlf;fpy; 

gha;fpd;wd.

Vs g
 h fhtphp kwz \uD >[wz 
Mfpa ,uz;L gUtq;fspYk;> 

kioapidg; ngw;W fh;ehlfj;jpy; 

cw;gj;jpahfp jkpo;ehl;by; gha;fpwJ.

 h jkpo;ehl;il tsg;gLj;jp fhtphp 

nly;lhthd jQ;ir khtl;lj;ij 

‘uEBD ;” vd miof;ff; 

fhuzkhf ,Ue;jJ.

 h Mdhy; jw;NghJ fh;ehlfj;jpy; 

fhtphpapd; FWf;Nf gy mizfs; 

fl;lg;gl;Ltpl;ljhy; Nfhilf; 

fhyj;jpy; jkpo;ehl;by; fhtphpapy; 

ePhpd;wp tptrhapfs; ngUk; mtjpf; 

Fs;shfpd;wdh;.

 h ,jd; Kf;fpa Jiz ejpfs; gthdp> 

mkuhtjp MFk;. jkpofj;jpd; 

fhy;tha; ghrdj;jpw;F Mjuhkhf 

tpsq;Ffpd;wd.

 h ,e;j Jiz MWfspd; ,ilNa 

gy;NtW mizfs; fl;lg;gl;Ls;sd. 

kVMV, _V, xVDA 
Nghd;w mizfs; cs;sd.

 h fhtphpf;F njw;Nf kV, k, 
>VtV Nghd;w Kf;fpa MWfs; 

gha;fpd;wd.

 fhtphp eLth; ePjpkd;w jPh;g;ghak; 

1990-fspy; mikf;fg;gl;lJ. ,j;jPh;g;ghak; 

jkpo;ehL> Nfush> fh;ehlfh> ghz;br;Nrhp 

Mfpa vy;iy tiuaiwf;Fs; tUfpwJ. 

jw;NghJ ,jd; jiytuhf VF 
\V V ,Uf;fpwhh;.

kVM g
 h gthdp jkpo;ehl;bd; \] 

^>V_ (Silent Valley) 

cw;gj;jpahfpwJ. 

 h fhLfs; mlh;e;j ,g;gFjpapy; 

Njhd;Wk; gthdpAld; fpis 

MWfshf EkV, z>V\BV 

KjypaitAk; Nrh;fpd;wd.
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 h ,J fhNthpAld; fyf;FfpwJ. 

,jd; ePsk; 20 fp.kP ,jd; FWf;Nf 

kVMV | cs;sJ.

>[
 h fh;ehlfh khepyj;jpy; [VB[ 

 vd;w ,lj;jpy; cw;gj;jpahfpwJ.

 h gpwF jkpo;ehl;by; jh;kGhp> ]kV 
\ khtl;lq;fspy; Xb  
khtl;lj;jpy; flY}Uf;F mUfpy; 

flypy; fyf;fpwJ.

 h V> D, ,jd; FWf;Nf 

fl;lg;gl;Ls;sd. E[V, \V 
g, kVBV ,jd; Kf;fpa fpis 

MWfs; ,jd; ePsk; 396 .*
VV

 h fh;ehlf khepyj;jpy; ‘] mD” 

vd;w kiyg;gFjpapy; Njhd;wp 

fpof;fhf Xb k, VEAD 
khtl;lq;fisf; fle;J nrd;W rJuq;fg; 

gl;bzj;jpd; mUfpy; flypy; 

fyf;fpwJ.

>tw gu[ k_^
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 h ngUkio nga;jhyd;wp ,jpy; 

nts;sk; tuhJ. ,jdhy; ghyhw;wpy; 

epuk;g Ntz;ba Vhpfs; ngUk;ghYk; 

twz;Nl fhzg;gLk;.

 h nra;ahW> ngUk;ghYk; twz;Nl 

fhzg;gLk;. FBV, VlM, 
^V ,jd; Kf;fpa fpis MWfs; 

,jd; ePsk; 348 fp.kP.

kBV
 h Njdp khtl;lj;jpy; gy 

,lq;fspypUe;Jk; Xilfshg; ngUfp 

tUk; ePh; xd;Wgl;L itifahW Mfp 

, \| \lV|D 
V, kV| vd;gtw;iw fle;J 

Nkfkiyia mile;J ts;spkiyj; 

Njhl;lj;jpypUe;J Gwg;gLfpwJ.

>tw]_ V|^ W>  
k^
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 h ,g;gFjpfspy; ,jDld; \_
\V, \V, JV, k 
g KjypaitAk;> fk;gk; gFjpapy; 

Ky;iyahWk;> godp kiyg;gFjp 

topahf MWk; fye;J itif 

mizfl;b me;j ePiu jpUg;gp 

tpLfpwhh;fs;.

>VtBV
 h  ‘V” vdg;ngah; ngWk; 

jhkpuguzp ]_ko, #mz 
khtl;lq;fis tsg;gLj;JfpwJ.

 h vfpg;J ieypd; ed;nfhil 

vd;gijg;Nghy; >[V V| 
jhkpuguzpapd; ed;nfhil.

 h ,J nghjpif kiyapy; gy 

fhy;fshfj; Njhd;WfpwJ.

 h BV, VDV, c^V, BV, 
kBV vdg; gyTk; xd;W$b 

jhkpuguzpahfp 121 .* ePsk; Xb 

Gz;izf; fhay; vd;w ,lj;jpy; 

tq;fhs tphpFlhTld; fyf;fpwJ.

 h ,jd; Kf;fpa fpis MW \x>V, 
jhkpuguzpapd; ePsk; 130 fp.kP.

k^V
 h Nrh;tuhad; kiyfs;> fy;tuhad; 

kiyfs;> gr;ir kiy Mfpatw;wpd; 

rhpTfspy; Js;spg;ghAk; mUtpfs; 

xd;Wf;$b nts;shW Mfpd;wJ.

 h ,J fpof;F Nehf;fp Xb rpjk;guj;jpw;F 

tlf;Nf 16 fp.kP njhiytpy; cs;s 

juq;fk;ghb mUNf tq;ff; flYld; 

fyf;fpwJ.

 h VxD \z ]D ,jd; 

fpis MWfs; MFk;. ,jd; ePsk; 

193 fp.kP.

BV
 h fd;dpahFkhp khtl;lj;jpy; XLk; gy 

rpw;whWfs; Gfo; tha;e;jJ. ‘wBV” 

vd;W ,ij miog;gh;.

 h gy rpw;whWfs; xd;W$b ejpahfpwJ. 

,tw;Ws; xd;W kNfe;jpufphpf;F 

tlf;Nf cw;gj;jpahfp >V, 
VV, VVs_, ]D 
Mfpa Ch;fs; topahf 50 .* ePsk; Xb 

kzf;FbaUNf Njq;fha;gl;bzj;jpy; 

tq;ff;flYld; fyf;fpwJ.

\x>V
 h ,J jpUney;Ntyp khtl;lk; Nkw;Fj; 

njhlh;r;rp kiyapy; _> 
Vl_ cw;gj;jpahfp nghUid 

Mw;Wld; fyf;FfpwJ.

V|>BV
 h  ‘VuBBV, z>BV” 

vd;Wk; toq;fg;gLfpwJ. nrd;idf;F 

tlNkw;F 160 fp.kP njhiytpy; 

Me;jpu khepyj;jpy; cs;s  

kiyapy; cw;gj;jpahfp jpUts;@h; 

khtl;lj;jpy; gha;e;J tq;ff; flypy; 

fyf;fpwJ.

 h tlfpof;F gUt kio nga;Ak; 

V x>_ D tiuapyhd 

fhyg;gFjpapy; ,jpy; 3 my;yJ 4 

Kiw nts;sk; fiuGuz;NlhLk;.
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>tw]_ VD g[  ]^

g^  ]^

fhtphp MW gthdp> Nyhf; gthdp> neha;ay;> mkuhtjp MW

gthdp MW rpWthzp> Fe;jhNkah;

njd;ngz;iz MW rpd;dhW> khh;f;fz;l; MW> thzpahW

ghyhW nra;ahW> nghapdp> es;shW

jhkpuguzp kzpKj;jhW> Ngr;rpahW> rpj;jhh; MW> Nrh;itahW

nts;shW NfhKfp> kzpf;Fl;l ejp> fy;yhW> mizkLT

kzpKj;jhW fPo MW> tul;lhW

nfhr];jiyahW efhp MW

>tw][ _k \Vk_ VBD g[ B^ [kD 

l_ VVD

\VkD VD g^

nrd;id $tk;> milahW> gf;fpq;fhk;> fhy;tha;> Xl;Nlhp 

fhy;tha;fs;

flY}h; njd;ngz;iz> nfbyk;

tpOg;Guk; NfhKfp

fhQ;rpGuk; milahW> nra;ahW> ghyhW

jpUtz;zhkiy njd;ngz;iz> nra;ahW

f&h; mkuhtjp

jpUr;rp fhNthp> nfhs;splk;

jQ;rhT+h; ntl;lhW> ntz;zhW> nfhs;splk;> fhNthp

rptfq;if itifahW

ehfg;gl;bdk; ghkzpahW> fhNthp

J}j;Jf;Fb ntz;zhW

Njdp itifahW

Nfhit rpWthzp> mkuhtjp

jpUney;Ntyp jhkpuguzp

kJiu nghpahW> itif

jpz;Lf;fy; gug;gyhW> tujkhejp> kUjh ejp
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fd;dpahFkhp NfhijahW> guspahW> gioahW

,uhkehjGuk; Fz;lhW> itif

jUkGhp njhg;igahW> njd;ngz;iz> fhNthp

Nryk; trpl;lh ejp> fhNthp

tpUJefh; nfsrpfhW> itg;ghW> Fz;lhW> mh;[PdhW

ehkf;fy; cg;ghW> neha;ay;> fhNthp

<NuhL gthdp> fhNthp

>tV[ ^ \uD >^

\VkD ^ \uD >^

jUkGhp njhg;igahW> fpU\;zfphp> ehfhtjp> ghk;ghW> 

nfytusg;gh> NfruspFy;yh> gQ;rg;gs;sp> 

thzpahW> <r;rk;ghl;b ePh;j;Njf;fk;.

<NuhL gthdprhfh;> tul;Lg;gs;sk;> Fz;Nlhpg;gs;sk;> 

nfhbNthp> Xuj;Jg;gs;sk;> cg;ghW

ePyfphp mtyhQ;rp> vkuhy;L> fpsk;khh;f;fd;Fj;jh> 

rhz;bey;yh> ghh;rd;];Ntyp> igf;fhuh> 

Nghf;j;jpke;J> kutfz;L> Kf;FUj;jp> Nky;gthdp.

Nfhak;Gj;J}h; mkuhtjp> rpd;dhW> guk;gpf;Fsk;> MspahW> 

jpU%h;j;jp

jpUney;Ntyp ghgehrk;> fldhejp> ,uhkhejp> fUg;gh ejp> 

Nrh;itahW> Fz;lhW> kzpKj;jhW

jpUtz;zhkiy rhj;jD}h; miz

tpOg;Guk; kzpKj;jhW> NfhKfp tPLh; ePh;j;Njf;fk;

Nryk; Nkl;^h; miz> trpl;lh ejp

jpUr;rpuhg;gs;sp fy;yiz> Kf;nfhk;G

kJiu itif miz

Njdp kQ;rshW miz> itif miz

tpUJefh; gpstf;fy; miz

fd;dpahFkhp Ngr;rpg;ghiw miz
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>tV[ VW

‘\V[[”  vd;w nrhy;yhdJ ‘\D” 

vd;w mNugpa nrhy;ypy; ,Ue;J ngwg; 

gl;lJ MFk;. ,r;nrhy;Yf;F kD  vd;W 

nghUs;. Xh; Mz;by; xU Fwpg;gpgl;l 

gUtj;jpy; Neh; vjph;jpirfshy; ,Ue;J 

tPRk; fhw;Wfis k Vu^ vd;gh;.

 h Mtpahjy; Fsph;fhyj;ij tpl 

Nfhilfhyj;jpy;jhd; mjpfkhf 

fhzg;gLfpwJ. kiog;nghopT jUk; 

Nkfq;fs; Nfhilf;fhyq;fspy; 

ngUkstpy; fhzg;gLfpd;wd.

 h Nfhil fhyj;jpd; mjpf ntg;gkhd 

fhyk; ‘M ]D” my;yJ 

‘] kl_” vdg;gLk;.

>tV[ \wVa 3 V _ 
|m.

1. njd;Nkw;F gUtf;fhw;W kiog;nghopT

2. tlfpof;F gUtf;fhw;W kiog;nghopT

3. #whtsp kiog;nghopT

\wVa k_ (Rainfall 

Distribution)

 h jkpof khtl;lq;fSs; fd;dpahFkhp 

khtl;lk; kl;LNk %d;W gUtf; 

fhyq;fspYk; kioiag; ngWk; 

khtl;lkhFk;.

 h flNyhu khtl;lq;fSk;> ePyfphp 

khtl;lq;fSk; Mz;bw;F Rkhh; 1400 

kp.kPl;lUf;F Nky; kiog;ngWfpwJ.

 h Mz;bd; nkhj;j kiomstpy; 
Fiwe;jsT kioia Nfhak;Gj;J}h; 
khtl;lk; ngWfpd;wJ.

k^ >t k^ >t \V>^

Nfhilf;fhyk; (Vg;uy; Kjy; 

Mf];l; tiu)

,sNtdpy;> KJNtdpy; rpj;jpiu> itfhrp> Mdp> Mb

kiof;fhyk; (Mf];l; Kjy; 

brk;gh; tiu)

fhh;fhyk;> Fsph;fhyk; Mtzp> Gul;lhrp> Ig;grp> 

fhh;j;jpif

Fsph;fhyk; (brk;gh; Kjy; 

Vg;uy; tiu)

Kd;gdp> gpd;gdp khh;fop> ij> khrp> gq;Fdp
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>[\uz kVu 
\wVa

kwz kVu 
\wVa

Vk \wVa

fhyk;: [Pd; Kjy; 
nrg;lk;gh; tiu

mf;Nlhgh; Kjy; etk;gh; tiu etk;gh; khjk;

ePyfphp khtl;lk;> 
fd;dpahFkhhp khtl;lk;> 
Nfhit khtl;lj;jpd; 
Nkw;Fg; gFjp> jUkGhp 
kw;Wk; Nryk;.

jkpo;ehl;bd; flNyhu kw;Wk; 
cs;ehl;L rkntspg; gFjpfs;

gad;ngWk; khtl;lq;fs;: 
Nkw;F njhlh;r;rp kio 
apd; Nkw;Fg; gFjpapy; 
,g;gUtkio Kjypy; 
njhlq;FfpwJ.

fpof;F khtl;lq;fspy; mjpf 
kiog;nghopitAk;> kj;jpa 
Nkw;F khtl;lq;fs; Fiwthd 
kiog;nghopitAk; ngWfpwJ.

tq;ff;flypd; njd; 
gFjpapy; Vw;gLfpd;w tsp 
kz;ly mOj;j NtW 
ghl;bdhy; jho;T mOj;jg; 
gFjpapy; cz;lhfp> mJ 
Nkd;NkYk; jPtpukile;J 
#whtspahf khWfpd;wJ.

ruhrhp kiog;nghopT: 
150 cm.

ruhrhp kiog;nghopT: 150 cm 

– 200 cm.

kioapd; msT Nkw;fp 
ypUe;J fpof;F Nehf;fpr; 
nry;y nry;y FiwfpwJ.

kioapd; msT fpof;fpypUe;J 
Nkw;fhf FiwfpwJ.

tlfpof;Fg; gUt kioAk;> 
#whtsp kiog;nghopTk; 
rkkhd mstpy; flNyhu 
khtl;lq;fSf;F kiog; 
nghopit jUfpd;wd.

70% rjtPj kiog;nghopT 
ePyfphp khtl;lj;jpy; 
nga;fpwJ.

jpUr;rpuhg;gs;sp> Nryk; kw;Wk; 
<NuhL khtl;lq;fspy; 100 cm 
Kjy; 150 cm ,g;gUt fhyj;jpy; 
kioiag; ngWfpd;wd.

 h Mz;L kiog;nghoptpd; msitf; 
nfhz;L jkpo;ehl;bd; khtl;lq;fis 

Ie;J kio kz;lyq;fshfg; 

gphpf;fyhk;.

Bu >Vk^
 h jkpo;ehl;bd; fhl;Lg; gFjpapd; 

tpfpjhr;rhuk; 17 rjtPjNk MFk;. 

jkpofj;jpd; fhLfs; Nkw;F kiyj; 

njhlh; kw;Wk; gpwkiyj;njhlh;fspYk; 

fhzg;gLfpd;wd.

 h jkpo;ehL 999 fp.kP nfhz;l ePz;l 

flw;fiuiaf; nfhz;L ghiw 

flw;fiuahfk; cs;sJ.
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\wVas[ 


\wVas[ k_ \Vk^

kpff;Fiwthd 

kiog;nghopT

800 kp.kPf;F fPo; Nfhak;Gj;J}h;> jpUg;G+h;

Fiwthd 

kiog;nghopT

800 kp.kP Kjy; 1000 

kp.kP tiu

ehkf;fy;> f&h;> J}j;Jf;Fb> <NuhL> 

jUkGhp> kJiu> jpUr;rp> nguk;gY}h; 

mhpaY}h;> fpU\;zfphp.

kpjkhd 

kiog;nghopT

1000 - 1200 kp.kP tiu GJf;Nfhl;il> tpUJefh;> rptfq;if> 

jQ;rhT+h;> Nryk;> Njdp> NtY}h;.

mjpf 

kiog;nghopT

1200 - 1400 kp.kP tiu jpUney;Ntyp> jpUtz;zhkiy> 

fd;dpahFkhp

kpf mjpf 

kiog;nghopT

1400 kp.kP f;F Nky; fhQ;rpGuk;> nrd;id> tpOg;Guk;> 

jpUts;@h;> flY}h;> jpUth&h;> 

ehfg;gl;bdk;> ePyfphp
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 h jkpo;ehl;by; cs;s fopKfq;fs;> 
<uepyq;fs; rpwg;G mk;rq;fs; 

fhuzkhf mit Kf;fpakhdjhff; 

fUjg;gLfpwJ.

 h flw;fiu rhh;e;j kz;lyq;fspy;> 

cyh;e;j gUtepiyAk;> tskw;w 

kz;Zk; rTf;F kuj;ij kl;LNk tsu 

mDkjpf;fpd;wd. mjpf kiog; nghopT 

ngWk; gFjpfspy; Fwpg;gplj;jf;f 

msT mad kz;lyf;fhLfSk; 

fhzg;gLfpd;wd.

kd;dhh; tisFlh:

1. vz;Z}h;    

2. $tk; milahh;   

3. cg;gdhh; 

4. nts;shh; nfhy;yplk;   

5. fhNthp

6. mf;dpahh;

7. fy;yhh;

8. filahh;

V|[ k_
 h jkpof khtl;lq;fspy; fhLfspd; 

guty; rjtPjk; rkkw;w epiyapy; 

fhzg;gLfpwJ.

 h Nryk; khtl;lq;fspy; mlh;j;jpahd 

fhLfs; cs;sd. ePyfphp khtl;lj;jpd; 

nkhj;jg; gug;gpy; 50 >T>]uzD 
Nkw;gl;l gug;G fhLfshfNt cs;sd.

 h kw;w khtl;lq;fspy; fhLfs; 1 x>_ 5 
>T>D k fhzg;gLfpd;wd.

 h jkpo;ehl;bd; fhLfspy; gy;NtW 

tifahd kuq;fs; fhzg;gL 

fpd;wd.

 h jkpo;ehl;by; 5>88>000 n`f;lh; 

gug;gstpy; re;jd kuf; fhLfs; 

cs;sd. Nfhak;Gj;J}h;> ePyfphp kw;Wk; 

fd;dpahFkhp khtl;lq;fspy; kuq;fs; 

mlh;e;J fhzg;gLfpd;wd.

,ug;gh; Njhl;lq;fs; fd;dpahFkhp

fw;G+u kw;Wk; ijy kuk; ePyfphp

jPf;Fr;rp kuq;fs; jpUney;Ntyp kw;Wk; tpUJefh;

kh> gyh> ehty;> thio khepyq;fspd; gy;NtW khtl;lq;fspy; 

fhzg;gLfpwJ.

V|[ k^

B \ \ \V 
V|^

B \ [ 
 V|^

xA> V|^

,it gRik khwhf; 

fhLfs; vdg;gLfpd;wd.

,it gUtf;fhLfs; 

vdg;gLfpd;wd.

ePz;l twz;l fhyKk;> 

Fiw thd kiog; nghopTk; 

cs;s ,lq;fspy; fhzg; 

gLfpd;wd.
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,iyfs; cjph;fhjit ,iyfs; cjph;j;J 

tpLfpd;wd

Mokhd Nth;fSk;> 

fdkhdj; jz;L 

mikg;Gk; kw;Wk; rijg; 

gw;Ws;s ,iyfs;

kiog;nghopT: 200 cm kiog;nghopT: 

100 cm – 200 cm

fhzg;gLk; ,lq;fs;: 

ePyfphp> Midkiyr; 

rhpT> flNyhug; gFjpfs;

fhzg;gLk; ,lq;fs;: 

Nkw;F njhlh;r;rp kiyapd; 

fpof;Fr; rhpTfspYk; 

ngUk;ghd;ikahdit.

,it twz;lfhy 

epiyfs; vdg;gLfpd;wd.

kuq;fs;: vNghdp> Njf;F> 

nrk;kuk;> fUq;fhyp 

ruhrhpahf 60 kP cauk; 

tiu tsUk;.

jhtuq;fs;: rpwpa Fl;il 

ahd kuq;fs;> Gjh;fs;

mA WV|^ \B V|^

,it rJg;Gepyf;fhLfs; (m) Xjf; 

fhLfs; vdg;gLfpd;wd.

kiog;nghopT mjpfkhfTs;s kiyr; 

rhpTfspy; fhzg;gLfpd;wd.

V|D ^: gpr;rhtuk;> 

Nfhbaf;fiu> kw;Wk; Ntjhuz;ak; 

V|D ^: jkpofj;jpy; cs;s 

Midkiyg; gFjpapYk;> ePyfphp kiy 

apYk; fhzg;gLfpd;wd.

,it iuNrhNghuh jhtuf; FLk;gj;ij 

rhh;e;jitfshFk;.

jhtuq;fs;: 


gpr;rhtuk; - 25 r.fpkP

Nfhbaf;fiu - 17 r.fp.kP
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>tw][ V|[ k^
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>tw]_ c^ k^ \uD sz^ VB^

B \VkD

1. k^ VBD
1. goNtw;fhL Vhp
2. Ntle;jhq;fy;
3. nts;NshL
4. fhiuntl;b
5. cjakhh;j;jhz;lGuk;
6. tLt+u;
7. rpj;jpuq;Fb
8. $j;jd;Fsk;
9. Nfhbaf;fiu
10. Nky nry;tD}h; - fPo nry;tD}h;
11. fhQ;rpuq;Fsk;
12. Ntl;ld;Fb

jpUts;@h;
fhQ;rpGuk;
<NuhL
nguk;gY}u;
jpUth&h;
jpUth&h;
,uhkehjGuk;
jpUney;Ntyp
ehfg;gl;bdk;
,uhkehjGuk;
,uhkehjGuk;
rptfq;if

2. >EB V^
1. ,e;jpuhfhe;jp
2. KJkiy
3. Kf;Fu;j;jp
4. fpz;b
5. kd;dhh; tisFlh

Nfhak;Gj;J}u;
ePyfpup
ePyfpup
nrd;id
,uhkehjGuk;

3. ksz^ VBD
1. ,e;jpuhfhe;jp
2. KJkiy
3. Nfhbaf;fiu
4. jpUtpy;ypg;Gj;J}u;
5. ty;yehL
6. fd;dpahFkup
7. fsf;fhL
8. Kz;le;Jiu
9. tlf;F fhNtup
10. fq;if nfhz;lhd;

Nfhak;Gj;J}u;
ePyfpup
ehfg;gl;bdk;
tpUJefu;
J}j;Jf;Fb
fd;dpahFkup
jpUney;Ntyp
fd;dpahFkup
ju;kGup
jpUth&u;

4. clV A^
1. kd;dhu; tisFlh
2. ePyfpup
3. mfj;jpau; kiy

,uhkehjGuk;
ePyfpup
jpUney;Ntyp - fd;dpahFkup
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>tV| >EBV, k^ \uD sz^ VBD
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>tV[ \^ >V

\^ >V k_

\^ >V
 h xU ehl;bd; Kd;Ndw;wj;jpw;F> 

me;ehl;by; thOk; kf;fNs kpfg;nghpa 

tskhFk;. xU gFjpapy; thOk; 

nkhj;j kf;fspd; vz;zpf;ifNa 

kf;fs;njhif MFk;.

\VV (Demography)

 h kf;fs;njhif Fwpj;j ghlq;fisg; 

gbg;gij kf;fl; Gtpapay; vd;fpNwhk;.

\^ >V kE
 h 1951 Kjy; 2001 tiu 50 Mz;Lfhy 

,ilntspapy; jkpo;ehl;bd; kf;fs; 

 \V cah;e;Js;sJ.
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\^ >V |^

 h ,e;j m g|_ nkhj;j 

kf;fs;njhif tsh;r;rpahdJ 15.61 
sVV cs;sJ.

 h 2011-k; Mz;L ,e;jpa 

kf;fs;njhifapy; jkpo;ehl;bd; kf;fs; 

njhif 5.96 sV| MFk;.

khepyq;fs; kw;Wk; A+dpad; 

-gpuNjrq;fSf;F ,ilNa kf;fs; 

njhifapd; mbg;gilapy; jkpo;ehL 

7km ]_ cs;sJ.

	jkpof nkhj;j kf;fs;njhif  

- 7.2 Nfhb

	efu nkhj;j kf;fs;njhif - 3.49 

Nfhb

	fpuhk kf;fs;njhif - 3.7 Nfhb

 h 2011-k; Mz;L jkpo;ehl;bd; gpwg;G 

kw;Wk; ,wg;G tPjk; KiwNa 15.9 

kw;Wk; 7.4 tpOf;fhL MFk;.

 h 2011-k; vLf;fg;gl;l fzf;nfLg;gpd; 

gb ,sk; rpwhh; caphpog;G tpjkhdJ 

1000 caph; gpwg;gpf;F 22-ia 

mike;Js;sJ.

 h 1976-k; Mz;L rl;lj;jpUj;j 

Mizapd; gb jkpo;ehl;by; cs;s 76 

SC f;fs;> SC & ST vd;W mwptpf;fg; 

gl;ldh;.

>tw \^>V |A  

2011
 h jkpof kf;fs;njhif fzf;nfLg;G 
,af;Feh; - VV i[

 h nkhj;j kf;fs;njhif - 7> 21> 38> 958 
Ngh; Mz;fs; - 3> 61> 58> 871 Ngh; 
ngz;fs; - 3> 59> 80> 087 Ngh;

 h ,e;jpahtpd; kf;fs;njhifapy; 

jkpofk; 7tJ ,lk;

\^ >V (Population)

 h Kjyplk;  - nrd;id (46> 81> 087 
Ngh;)

 h filrpaplk; - nguk;gY}h; (56> 64> 511 

Ngh;)

Vo s>D (Sex Ratio)

 h ,e;jpahtpd; ghypd tpfpjj;jpy; 

jkpofk; 2km D
 h jkpofj;jpy; 1000 Mz;fSf;F 995 

^
 h Kjyplk;  - ePyfphp (1000 / 1041 Ngh;)

 h filrpaplk; - jh;kGhp (1000 / 946 Ngh;)

>tw >
 h ,e;jpah jkpofk; vOj;jwptpy; 8km 

D
 h jkpofj;jpd; vOj;jwpT rjtPjk; - 

80.33%

 h Kjyplk;  - fd;dpahFkhp (93.9%)

 h filrpaplk; - jh;kGhp (64.7%)
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\^ >V ]
 h ,e;jpahtpy; jkpofk; 6km D
 h Kjyplk;  - nrd;id (26> 903 Ngh;/1 

r.fp.kP)

 h filrpaplk; - ePyfphp (288 Ngh; / 1 

r.fp.kP)


 h jkpofj;jpd; gug;gsT - 1> 30> 058 

r.fp.kP

 h Kjyplk;  - tpOg;Guk;

 h filrpaplk; - nrd;id

>tV[ \^ >V 

\A
 h 2011-k; Mz;by; vLf;fg;gl;l 

fzf;nfLg;gpd;gb jkpo;ehl;by;

	,e;J kjj;jth;fs; - 88%

	K];yPk; ,dj;jth;fs; - 5.5%

	fpwp];Jth;fs; - 6%

	kPjKs;s ,dj;jth;fs; - 0.5%

jkpo;ehL kf;fs;njhifapy;> SC 

kf;fs;njhif Vwf;Fiwa 20 sV| 
MFk;.

kkVFA
 h 2000-k; Mz;by; khepyq;fspy; 

Ntiyaw;Nwhhpd; tPjk; 2.4 sV| 
MFk;. 2011-12y; jkpo; ehl;bd; 

Ntiyaw;Nwhhpd; tPjk; 2.1 
sV| MFk;. jkpo;ehl;by; 

Ntiy nra;gth;fspd; nkhj;j 

vz;zpf;ifapy;> tptrhak; nra;Ak; 

njhopyhsh;fs; 42.1  sV|  
MFk;. 2011y; cs;s 49.3 sV 
xg;gpLifapy; Fiwe;J cs;sJ.

\^>V ]
 h jkpo;ehl;bd; nkhj;jg;gug;G - 1> 30> 

060 r.fp.kP

 h jkpo;ehl;bd; kf;fs;njhif nrwpT 

xU rJufpNyhkPl;lUf;F 555 Mf 

cs;sJ. ,J Njrpa ruhrhpahd 

xU r.fp.kPl;lUf;F 382 vd;gij 

tpl mjpfk;. 2001-k; Mz;by; Njrpa 

ruhrhp 324 r.fp.kPl;luhf ,Uf;ifapy; 

jkpo;ehl;bd; nrwpT xU r.fp.

kPl;lUf;F 480 Mf ,Ue;jJ.

cah; msT nrwpT:

1. nrd;id  - 26553  

2. fd;dpahFkhp  - 1111  

3. jpUts;@h;  - 1098 

4. fhQ;rpGuk;  - 892

5. kJiu  - 819

cBW \^ >V kE

fhQ;rpGuk; 38.95%

jpUts;@h; 35.33%

jpUg;G+h; 29.11%

fpU\;zfphp 20.41%

Nfhak;Gj;J}h; 18.56%
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>tV[ kVD

xB kV^

k>D
 nghUl;fspd; ghpkhw;wk; vd;gJ 

kl;Lk; my;yhky; Nrit ghpkhw;wk; 
mlq;fpajhFk;.

 th;j;jfk; vd;gJ ,uz;L 
tifg;gLk;.

 1. cs;ehl;L th;j;jfk;
 2. ntspehl;L th;j;jfk;

1. c^V| k>D
 h xU ehl;bd; cs;gFjpfSf;fpilNa 
Nkw;nfhs;sg;gLk; cghpg; nghUl; 
fspd; ghpkhw;wk; cs;ehl;L tzpfk; 
vdg;gLfpwJ.

 h ,it jha; epyj;jpd; tzpfk; vd 
miof;fg;gLfpwJ.

 h rhiy topfSk;> ,uapy; ghijfSk; 
,jpy; Kf;fpa gq;F tfpf;fpd;wd. 
,e;j tif tzpfj;jpy; Njrpa 
nryhtzp cgNahfpf;fg;gLfpwJ.

2. kV| k>D
 h thd;topg; Nghf;Ftuj;J rhiy kw;Wk; 
ePh;topg; Nghf;Ftuj;Jfspd; %ykhf 
ntsp th;j;jfk; eilngWfpwJ.

>tV[ k>D
 h khepyj;jpy; nghUl;fis tpw;gid 
nra;tjw;fhf gy;NtW tpahghu 
rq;fq;fSk; kw;Wk; xOq;FKiw 
tpw;gidf; $lq;fSk; khtl;lk; 
NjhWk; epWtg;gl;Ls;sd.

 h  xt;nthU tpahghu rq;fKk; 
gadhspfshy; Njh;e;njLf;fg; 
gl;Ls;s cWg;gpdh;fisf; nfhz;L 
eph;tfpf;fg;gLfpwJ. cWg;gpdh;fs; 
jq;fSf;Fs; xUtiu jiytuhf 
Njh;e;njLf;fpd;wdh;.

 h nghUl;fspd; tpw;gidiaf; ifahS 
tjw;Fk;> epahakhd tpiyia 
eph;zak; nra;tjw;F mikf;fg;gl;l 
Rkhh; 21 tpahghur; rq;fq;fs; jkpofk; 

vq;Fk; ,aq;fp tUfpd;wd.

su \B^
 h  %d;W tiffshf tifg;gLj;jg; 

gLfpwJ. mit

1. Kjd;ik tpw;gidf; $lq;fs;

2. ,uz;lhk; tpw;gidf; $lq;fs;

3. Kiwg;gLj;jg;glhj tpw;gidf; 

$lq;fs;
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<NuhL khtl;lj;jpy; mjpfg;gbahd 

34 Kiwg;gLj;jg;gl;l tpw;gid 

$lq;fisf; nfhz;Ls;sJ.

cwk > ]D
 h tptrhag; nghUl;fspd; Neub 

nfhs;Kjy; kw;Wk; tpw;gidf;fhfTk;> 

,ilj;jufh;fs; ,d;wp cw;gj;jp 

ahsh;fSk;> Efh;NthUk; gadilAk; 

tifapy; 1999D  Mz;L Kjd; 

Kjypy; \ml_ coth; re;ij 

jpl;lk; mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ.

 h jw;NghJ Rkhh; 103 coth; re;ijfs; 

,aq;fp tUfpd;wd. ,j;jpl;lk; 

ehnshd;Wf;F Rkhh; 7526 

tptrha cw;gj;jpahsh;fsplkpUe;J 

nfhs;Kjy; nra;ag;gl;l nghUl;fis 

2> 71> 685 Efh;NthUf;F ,j;jpl;lj;jpd; 

%yk; tpepNahfk; nra;fpwJ.

>tV| | | cu]BV^ 
D

 h VEA> jiyikaplkhff; 
nfhz;L nray;gl;L tUfpwJ.

 h ,t;tikg;G gl;LE}y; fr;rh gl;il 
ngw;W> ifj;jwp $l;LwT.

>Va_ | D
 h jkpo;ehL murpd; njhopy; kw;Wk; 
tzpfj;Jiwapd; Xh; mq;fkhfr; 
nray;gl;L fpuhk njhopy; Kid 
NthUf;Fk;> iftpidQh;fs; $l;LwT 
rq;fq;fSf;Fk;> Njitahd tpw;gid 
trjpfisr; nra;J tUfpd;wJ.

SIPCOT

 h jkpo;ehl;bd; khepy njhopy; tsh;r;rp 
fofk; MFk;.

 h njhopy; tsh;r;rpf;Fk;> tpw;gid 
Cf;Ftpf;Fk; tifapy; njhopy; 
ikaq;fs; kw;Wk; G+q;fhq;fis 
mikj;Js;sJ.

th;j;jfk; vd;gJ tsh;r;rpia 

Cf;Ftpf;Fk; ,ae;jpukhFk;.

xB u\] V^ xB z\] V^

1. Jzp tiffSk;> Maj;j 
MilfSk;

2. kUe;Jfs; kw;Wk; kUj;Jtg; 
nghUl;fs; ,urhadg; nghUl;fs;

3. Njhy; kw;Wk; Njhy; nghUl;fs; 
4. ,ae;jpug; nghUl;fs; kw;Wk; Bry; 

tiffs;
5. jhJf;fs;> fdpkq;fs;
6. nkd;nghUs; kw;Wk; kpd;dDg; 

nghUl;fs;

1. vhpnghUs; jhJf;fs; kw;Wk; 
vz;nza;

2. kpd;rhu ,ae;jpuf; fUtpfs; kw;Wk; 
cjphp ghfq;fs;

3. ,Uk;G> v‡F kw;Wk; mjd; 
nghUl;fSk;

4. ,aw;if kw;Wk; nraw;if 
Kj;Jf;fs;

5. jhtu ,urhadg; nghUl;fs;
6. gpsh];bf; kw;Wk; gpsh];bf; 

nghUl;fs;
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>tV|  >Va_^

kV >Va_
 h Ntshz;ik ek; ehl;bd; Kf;fpaj; 
njhopyhFk;.

 h jkpo;ehl;by; 70 rjtPj kf;fs; Ntshz; 
njhopypy; <Lgl;L cs;sdh;.

 h jkpofj;jpd; khepy tUthapy; 
40 rjtPjk; Ntshz; njhopypy; 
,Ue;J fpilf;fpwJ. ,j;jifa 
Ntshz; njhopypypUe;J ey;y 
kf#y; ngw jkpo;ehl;by; ePh;ghrdk; 
NjitahfpwJ.

V_kVF VD
 h fhtphp nly;lh> ghyhW> ngz;iz 

ahW tbepyg; gFjpfspYk;> mkuhtjp> 

itif> jhkpuguzp> guk;gpf;Fsk;> 

Mspahh; tbepyg;gFjpfspYk; 

,g;ghrdk; gpd;gw;wg;gLfpwJ. 

MWfspd; ,U jug;gFjpfspYk; 

fhy;tha;fs; mikf;fg;gLfpd;wd.

 h MWfspd; FWf;Nf mizfs; fl;b 

ePiuj; Njf;fp itj;J fhy;tha;fspd; 

topahf tay;fSf;F ePh; gha;r;rg; 

gLfpwJ. khepyj;jpd; ePh;ghrdg;; 

gug;gpy; 33 rjtPjk; fhy;tha; ghrd 

Kiwapy; ghrdk; eilngWfpwJ.

 h ,jpy; jQ;rhT+h;> ehfg;gl;bdk; gFjpfs; 

ghjpasT gug;ig cs;slf;fpait.

 h fhy;tha; ghrdk; flY}h;> jpUr;rp> 

Nfhit> <NuhL> kJiu Mfpa 

khtl;lq;fspYk; eilngWfpwJ.

kV\ V> >Va_^
 h Ntshz;ikia mbg;gilahff;  

nfhz;l cw;gj;jpg; nghUl;fis 

fr;rhg; nghUshff; nfhz;L 

nghUl;fs; jahhpf;Fk; njhopw; 

rhiyfs; mlq;Fk;. ,jpy; Kf;fpa 

khdit gUj;jp nerthiyfs;. 

rh;f;fiu Miyfs; czTg; gjg; 

gLj;Jk; Miyfs; MFk;.
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VD VD

jkpo;ehl;by; kio 
Mz;L KOtJk; 
,y;yhky; rpy 
gUtq;fspy; 
kl;LNk 
nghopfpwJ. mjpf 
MtpahjYk; 
eilngWfpwJ.

,aw;ifahd 
gs;sq;fspNyh> 
nraw;ifahfg; 
gs;sq;fis 
ntl;bNah 
kioePh; Njf;fp 
itf;fg;gLfpwJ. 
,it Vhpfs; 
vdg;gLfpd;wd.

vdNt gapiu ey;y 
Kiwapy; cw;gj;jp 
nra;a gapUf;Fj; 
Njitahd ePiuj; 
ju ePh;g;ghrdk; 
Njitg;gLfpwJ.

VhpfspypUe;J gaph; 
fSf;F ePh;ghrdk; 
nra;ag;gLfpwJ. 
jkpofj;jpy; kl;Lk; 
Rkhh; 3900 Vhpfs; 
cs;sd.

jkpofj;jpy; 
Rkhh; 50 rjtPjk; 
gaph;epyk; 
ePh;g;ghrd 
trjpiag; 
ngw;Ws;sJ. ,jpy; 
%d;wpy; ,U gq;F 
MW> Vhp> Fsk; 
Nghd;w epyNky; ePh; 
epiyfspypUe;Jk; 
%d;wpy; xU gq;F 
epyj;jb ePiu 
vLj;J ePh;g;ghrdk; 
nra;ag;gLfpwJ.

khepyj;jpy; 
ePh;ghrdk; ngWk; 
gaph; epyq;fspy; 
22 rjtPjk; Vhpg; 
ghrdj;jpd; 
%yk; ePh;g;ghrdk; 
ngWfpd;wd.
jkpo;ehl;bd; 
tl gFjpapy; 
fhQ;rpGuk;> 
jpUts;@h;> NtY}h; 
khtl;lq;fspYk;> 
jpUney;Ntyp 
khtl;lq;fspYk;> 
,g;ghrd Kiw 
gpd;gw;wg;gLfpwJ.

 >VauV 
 h ,e;jpa nerTj; njhopy;Jiwapy; 
gUj;jp ,io cw;gj;jp> nerTj;Jzp> 
cs;shil kw;Wk; Maj;j Mil 

cw;gj;jpapy; jkpo;ehL ngUk;gq;F 

tfpf;fpd;wJ.

 h gUj;jp Miyfs;> gUj;jpr; 

nrbapypUe;J gUj;jpia 

gphpj;njLj;J> E}w;fshfj; jahhpj;Jg; 

gpd;dh; rhak; Vw;wpj;jwpapy; 

Jzpfshf nea;J tbtikj;J 

re;ijf;F mDg;GtJ tiu nerTj; 

njhopyhFk;.

 h ,e;jpahtpd; nkhj;j cw;gj;jpapy; 

25 tpOf;fhL jkpofj;jpd; gq;fspg; 

ghFk;.

 >Va_ z]^

1. Nfhak;Gj;J}h;

2. nghs;shr;rp

3. cLkiyg;Ngl;il 

4. jpUg;G+h;

5. fhukil

6. <NuhL 

7. Gthdp 

8. jpz;Lf;fy; 

9. jpUkq;fyk;
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10. kJiu 

11. ghisaq;Nfhl;il

12. ghgehrk;

 h Nfhak;Gj;J}h; kz;lyk; kpfg;nghpa 

mstpy; nerTj; njhopypy; <Lgl;Ls;s 

jhy; ,jid ‘>[ ]BVs[ \V[ 
” vd;W miof;fpd;wdh;.

 h jpUg;G+h;> <NuhL> Nfhak;Gj;J}h; Mfpa 

%d;W khtl;lq;fs; nerTj; njhopypd; 

%yk; khepyj;jpd; nghUshjhuj;jpy; 

ngUk; gq;F tfpg;gjhy; ,g;gFjp 

‘>tV[ D ^>Vz” 

vd;W ngah;.

 h jpUg;G+h; jkpo;ehl;bd; 70% cs;shil 

Vw;Wkjp nra;fpwJ. Mil kw;Wk; 

gLf;if tphpg;Gfspd; cw;gj;jpapy; 

<NuhL khtl;lk; Kd;dpiy 

tfpf;fpwJ.

|  >Va_
 h ehl;bd; gl;L nerTj; njhopy; 

cw;gj;jpapy; jkpo;ehL ehd;fhk; 

,lj;ijg; ngw;Ws;sJ.
|  >Va_ z]^

1. Nryk;>   2. jh;kGhp> 

3. fhQ;rpGuk;> 4. Muzp> 

5. jpUg;Gtdk;>  6. Fk;gNfhzk;> 

7. kJiu>   8. ,uhrpGuk;

 h X#hpy; cs;s gl;Lg;GO tsh;g;G 

gapw;rp ikak; tptrhapfSf;F> 

tptrhaj;Jld;> gl;Lg;GO tsh;g;Gg; 

gapw;rp mspj;J Cufj;jpd; cw;gj;jp 

jpwid cah;j;j tif nra;fpwJ.
Bu w g cu] z]^

1. Nkl;^h;> 2. kJiu> 3. ,uhkehjGuk;

 g^
 h ,e;jpahtpd; 10 rjtPj rh;f;fiu 
cw;gj;jp jkpo;ehl;by; cw;gj;jp 
ahfpwJ.

 h fUk;gpypUe;J rh;f;fiu> nty;yk;> 
fopTr; rhwpypUe;J (Molasses) 

rhuhak; (spirit) vdg; gy nghUl;fs; 
jahhpf;fg;gLfpd;wd.

 h fUk;Gr; rf;ifapypUe;J fhfpjk; 
Nghd;w nghUl;fSk; jahuhfpd;wd.

 h fhyepiy> mjpf kf#iyj;jUk; 
nghUj;jkhd kz;tsk; ghrd trjp> 
Nghf;Ftuj;J> re;ij kw;Wk; xOq;Fg; 
gLj;jg;gl;l $l;LwT rq;fq;fs; 
Nghd;w Mjhukhd fhuzpfshy; 
jkpo;ehl;by; rh;f;fiu Miyfs; gy 
,lq;fspYk; gutp ,Uf;fpd;wd. 
jkpo;ehl;by; 42 rh;f;fiu Miyfs; 
cs;sd. mtw;wpy; 16 $l;LwT 
rq;fKk; 3 murhYk;> 23 jdpahuhYk; 
eph;tfpf;fg;gLfpd;wd.

 h jkpo;ehl;by; 26 ,yl;rk; Vf;fh; 
epyg;gug;gpy; fUk;G gaphplg;gLfpwJ.

 h tpOg;Guk;> flY}h;> NtY}h;> 
jpUtz;zhkiy> nguk;gY}h;> jpUr;rp> 

jQ;rhT+h; kw;Wk; kJiu khtl;lq;fs; 

rh;f;fiu Miyfs; mjpfKs;s 

khtl;lq;fshFk;.
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1. Nfhj;jhhp - rjkq;fyk;

2. uh[= - nrk;NkL

3. juzp - fiyaey;Y}h;

4. rf;jp - nkhlf;Fwpr;rp

5. vk;.<.Rfh; - ,ilf;fy;

6. =mk;gpfh - kd;[pdp

7. jdnyl;Rk; - =dpthrd;

8. gd;dhhp mk;kd; -

nfhYe;jd;gl;L

9. mhpaY}h;

10. tpOg;Guk;

11. tpOg;Guk;

12. <NuhL

13. jpUney;Ntyp

14. Nryk;

15. nguk;gY}h;

16. jpUtz;zhkiy

c >|mD >Va_
 h jkpo;ehl;by; kpfr; rpwg;ghf 

tsh;e;jpUf;fpwJ. khk;go ,urk; 

gjg;gLj;jg;gl;L Vw;Wkjp nra;ag; 

gLfpwJ.

 h jpBh; czTg; nghl;lyq;fs;> 

kw;Wk; cztpw;F Njitahd 

krhyhg; nghbfs;> jahhpf;fg;gl;L 

cs;ehl;bYk;> ntspehl;bYk; 

tpepNahf;fg;gLfpwJ.

V> >VauV^
 h nkd; kuq;fisAk;> fUk;Gr; 

rf;ifiaAk;> fr;rhg; nghUshfg; gad; 

gLj;jp fhfpjk; jahhpf;fg;gLfpwJ.

 h ,e;jpahtpd; fhfpj cw;gj;jpapy; 
Me;jpuhtpw;F mLj;jgbahf jkpofk; 
,uz;lhk; epiyapy; cs;sJ. ehl;bd; 
12 rjtPj cw;gj;jp jkpo;ehl;bw; 
FhpaJ.

 h fhfpj cw;gj;jpf;F Nrhlh> Nrhlh 
cg;G> FNshhpd; fe;jfk;> kuf;$o; 
mjpfstpy; jz;zPh; Mfpait ,ju 

NjitfshFk;.

V> >VauV^

1. Gf;fhj;Jiw (fhQ;rpGuk;) 

2. gthdprhfh;  

3. gs;spg;ghisak;   

4. Gf@h; 

5. gukj;jp NtY}h;    

6. Nfhit  

7. cLkiyg; Ngl;il  

8. njhg;gk;gl;b  

9. epyf;Nfhl;il 

>tV| F]>V^ \uD V> 

WkD (TNPL) :

 h cyftq;fpapd; cjtpAld; 1979k; 

Mz;L f&h; khtl;lj;jpy; Gf@

Uf;F mUfhikapy; epWtg;gl;lJ. 

Mz;Lf;F xU kpy;ypad; ld; fUk;Gr; 

rf;ifia %yg;nghUshff; nfhz;L 

fhfpjkhfj; jahhpg;gjpy; cyfpNyNa 

kpfg;nghpa Miyahf ,e;j Miy 

jpfo;fpwJ. nra;jpj;jhs; jtpu fhfpjk;> 

njhiyNgrp ifNaL> fzpdp 

mr;Rj;jhs;> Rtnuhl;b jhs;fs; 

kw;Wk; efy; mr;Rj;jhs; cw;gj;jpapYk; 

,e;epWtdk; <Lgl;Ls;sJ>
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>V_ >M|D >Va_ 

1. ML> khL Njhy;fis gjdpLk; 

fiyahdJ> kpfg; goq;fhyk; KjNy 

fhzg;gLtjhFk;.

2. ,j;njhopw;rhiy kpfTk; goik 

tha;e;jjhff; fUjg;gLfpwJ.

3. ,e;jpahtpy; 70% Njhy; gjdpLk; 

Miyfs; jkpo;ehl;by; cs;sd.

4. ,e;jpahtpd; nkhj;j cw;gj;jpapy;> 

Vw;Wkjp 60% jkpo;ehl;by; ,Ue;J 

Vw;WkjpahfpwJ.

>V_ >M|D >VauV^

1. nrd;id   

2. NtY}h;  

3. Mk;G+h;

4. ,uhzpg;Ngl;il  

5. thzpak;ghb 

6. jpz;Lf;fy; 

7. jpUr;rp

VB >VauV^
 h  ,urhadk;> kUe;J> cuk;> ngl;Nuhypag; 

nghUl;fs;> Nrhg;G moFg;nghUl;fs;> 

nraw;if ug;gh;> gpsh];bf; cw;gj;jp 

Mfpait ,urhad njhopy;fspy; 

cs;slq;fpajhFk;.

 h A+hpah> iel;u[d;> gh];Ngl;> 

nghl;lhrpak; Nghd;w cuq;fisAk;> 

G+r;rp kUe;JfisAk;> ];gpf;> vd;.

v];.gp> vg;.rp.I. Mfpaitfs; 

jahhpf;fpd;wd.

 h jkpo;ehl;by; nrd;id mUfpy; kzyp> 

flY}h;> kdq;Fb (ehfg;gl;bdk;) kw;Wk; 

J}j;Jf;Fbapy; fhzg;gLfpwJ.



,e;jpahtpNyNa kpf mjpfstpy; cuk; 

cw;gj;jp nra;Ak; njhopw;rhiy MFk;. 

,e;epWtdk; 12 khepyq;fSf;F> jd; 

4000 ikaq;fs; %yk; cuk; tpdpNahfk; 

nra;fpd;wJ. xU tUlj;jpw;F ,uz;L 

kpy;ypad; ld; cuj;ij ,e;epWtdk; 

cw;gj;jp nra;fpd;wJ.

E\ >VauV
 h Njrpa mstpy; rpnkz;l; cw;gj;jpapy; 

ehd;fhk; ,lj;ijg; ngw;Ws;sJ. 

jkpo;ehL Rkhh; 10% rpnkz;l; 

cw;gj;jp nra;fpwJ.

 h Rz;zhk;Gf;fy;> lhyikl;> [pg;rk;> 

fspkz;> epyf;fhp Mfpait 

,j;njhopw;rhiyapd; %yg; 

nghUl;fshFk;. mj;jidg; 

nghUl;fSk; jkpo;ehl;by; mfo;e;J 

vLf;fg;gLfpwJ.
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>tV| E\ | 

WkD

jkpof murhy; eph;tfpf;fg;gLk; 

nghJj;Jiwiar; rhh;e;jJ MFk;. ,q;F  

,e;jpa ju eph;zaj;ijf; fhl;bYk;> kpf 

cah;e;j juj;jpy; ,U tifahd rpnkz;l; 

cw;gj;jp nra;ag;gLfpwJ. 

mit 

1. rhjhuz Nghh;l;Nyz;l; rpnkz;l; 

2. #g;gh; ];lhh; rpnkz;l;

>tV[ E\ cu] \B^

1. rq;ffphp   

2. kJf;fiu   

3. GypA+h; 

4. Fd;dk;   

5. nre;Jiw   

6. mhpaY}H; 

7. lhy;kpahGuk;  

8. khdhkJiu   

9. JYf;fg;gl;b

10. Myq;Fsk;  

11. rq;fh; efh;   

12. jhiyA+j;J

\VV kV >VauV^
 h ngl;Nuhy; my;yJ Bry; %yk; 

,aq;Fk;> ,Urf;fu> %d;W rf;fu 

kw;Wk; ehd;F rf;fu thfdq;fs; 

jahhpf;Fk; njhopw;rhiyfs; ngUk; 

efuq;fshd nrd;id> jpUr;rp> 

Nfhit kw;Wk; NtY}h; gFjpfspy; 

mlh;e;J fhzg;gLfpd;wd.

 h nrd;idia ‘>tw][ VF” 

vd;W nrhy;Yk;gbahf thfd 

cjphpghfq;fis jahhpf;fpwJ. 

 h ,uapy; ngl;b jahhpf;Fk; 

njhopw;rhiy> nrd;idapy; 

nguk;G+hpy; cs;sd. ,J kj;jpa 

muRf;Fr; nrhe;jkhdjhFk;.

 h jkpo;ehl;bd; nghJtsh;r;rp FwpaPl;by; 

(GDP) 8 rjtPjk; Nkhl;lhh; thfdj; 

njhopypy; %yk; fpilf;fpwJ.

 h ,e;jpahtpd; 21 rjtPj gazpfs; fhh; 

kw;Wk; 33 rjtPj tzpf thfdq;fs; 

jkpo;ehl;by; jahhpf;fg;gLfpwJ.

cV >VauV^
 h ,Uk;G v‡F jfLfs;> fduf 

,ae;jpuq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuf; 

fUtpfs;> Ch;jpfs;> jahhpf;Fk; 

njhopw;rhiyfs; kw;Wk; kpd; 

mZj;njhopw;rhiyfs; ,tw;Ws; 

mlq;Fk;.

 h ,Uk;G v‡Fj; njhopw;rhiyfs; 

Nryk; kw;Wk; NtY}h; Mfpag; 

gFjpfspy; fhzg;gLfpd;wd.

 h ,Uk;Gj; jfLfs; jahhpf;Fk; 

njhopw;rhiyfs; godp> jQ;ir Mfpa 

,lq;fspy; cs;sd. ,tw;wpy; ,Ue;J 

vth;rpy;th; jahhpf;Fk; gl;liwfs; 

jkpofk; KOtJk; gutyhff; 

fhzg;gLfpd;wd.

••••••
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தமிழகத்தில் மின்னாளுகக 

 

ததாகலாந ாக்கு பார்கை 

 நல்லாளுமை செய்யுை் ச ாருட்டு, தகவல் சதாழில்நட் க்கரவிகளின் வாயிலாக 

அரொங்கத்தின் செயல் ாடுகளில் சவளி ் மடத் தன்மை, திறன்கமள மைன் டுத்துதல் 

ைற்றுை் ைக்களுக்கு இணக்கைான வமகயில் சவளி ் மடத் தன்மையுடன் திறன் மிகுந்த 

மெமவகமள வழங்குவமத இதன் மநாக்கை். 

குறிக்நகாள் 

 தகவல் சதாழில்நுட் த்தின் கருவிகமள  யன் டுத்தி, ச ாதுைக்களின் வாழ்க்மகத் 
தரத்மத மைை் டுத்தி, குமறந்த செலவிலுை், அளவிடக்கூடிய நிரவ்ாகத் தீரவ்ுகமள 

வழக்குவதுை் ைற்றுை் வளரந்்து வருை் சதாழில்நுட் ங்களான நை்பிக்மக இமணயை் 

(Blockchain) செயற்மக நுண்ணறிவு (Artificial Interlligence) / இயந்திர கற்றல் (machine Learning) 

ச ாருட்களின் இமணயை் (IoT), ஆளில்லா குருவிைானங்கள் (Drones), தரவு ் கு ் ாய்வு (Data 

Analytics), மிமகநிகர ் உண்மை / சைய்நிகர ் (Augmented Reality / Virtual Reality) ஆகியவற்மற 

முழுமையாக  யன் டுத்தி அரசின் மெமவகமள திறை் ட வழங்குவமத தமிழ்நாடு 

மின்னாளுமை முகமையின் குறிக்மகாளாகுை். 

ந ாக்கம் 

• தமிழக அரசின் முதன்மைத் சதாழில்நுட்  ைற்றுை் புதுமையான 

அணுகுமுமறகமள உருவாக்குை் அமை ் ாக விளங்குதல். 

• தமிழ்நாட்டின் ஒவ்சவாரு அரசு நிறுவனத்திமனயுை் காகித ்  யன் ாடற்ற, 

இமடயூறுகளற்ற, சவளி ் மடத் தன்மையுடன் ைற்றுை் மநரடி சதடரப்ுகளற்ற 

நிறுவனங்களாக ைாற்றுதல். 

• அரசின் மெமவகமள விமரவாக வழங்குவதன் மூலை் அெம்ெமவகமள ் ச றுை் 

 யனாளிகளுக்கு அதன் எளிமைத் தன்மைமய உணரெ ்செய்தல். 

• ைாநிலத்தில் சைன் உட்கட்டமை ்பிமன ஏற் டுத்தி ைாநில ச ாருளாதாரத்தின் 

ம ாட்டி தன்மைமய ஊக்குவித்து, ைாநிலத்மத எதிரக்ால மதமவகளுக்கு ஏற்  

தயார ்டுத்துை் ஊக்குவி ் ானாக செயல் டுதல். 

• அரசுத ் துமறகள் ைற்றுை் அரசு நிறுவுனங்களின் தகவல் சதாழில்நுட் த் 
மதமவகமள நிமறவு செய்வதில் ஒத்துமழ ்பு நல்குதல் ைற்றுை் உதவுதல். 

•  ல்மவறு அரசுத் துமறகளின் ச ாதுவான மெமவகளின் மதமவமய கண்டறிந்து, 

குமறந்த செலவில் தரைான தீர்ுவுகமள வழங்குதல். 

• தமிழ்நாடு மின்னாளுமை முகமையிமன ் ம ான்ற ஒத்த மநாக்கமுமடய அரசுத் 
துமறகள், அரசு ொரா நிறுவனங்கள் (NGOs). ெரவ்மதெ அமை ்புகள் ைற்றுை் பிற 



 

                                       Page 2 

நிறுவனங்களுடன் இமணந்து,  கிரந்்துசகாள்ளத்தக்க வமகயிலான ஆளுமைமய 

உருவாக்குதல். 

• ஆளுமை சதாடர ்ான சிக்கல்களுக்கு புதுமையான ைற்றுை் செயல் டுத்தக்கூடிய 

தீரவ்ுகமள அளித்திடுை் வமகயில், கல்வி நிறுவனங்கள், ஆராய்ெச்ி நிறுவனங்கள், 

சதாடக்கநிமல நிறுவனங்கள், நிதி நிறுவனங்கள் ைற்றுை் திறமையான 

தனிந ரக்மள சகாண்ட ஒரு துடி ் ான சூழமல உருவாக்குதல். 

• நிரவ்ாகத்தில் செயல்திறமன மைை் டுத்த, அமனத்து அரசு ஊழியரக்ளுக்குை் 

தகவல் சதாழில்நுட் த்தில் அமனத்து நிமலகளிலுை் திறன் மைை் ாட்டு 

 யிற்சிகமள வழங்குதல். 

• மின்னாளுமை குறித்த  யிலரங்குகள், கருத்தரங்குகள் ைற்றுை் ைாநாடுகள் 

நடத்துதல். 

• மதசிய ைற்றுை் ெரவ்மதெ அமை ்புகளில் ஆராய்ெச்ிக் கட்டுமரகள், ெஞ்சிமககள், 

 யிலரங்க நடவடிக்மககள், செய்திைடல்கள் ம ான்றவற்மற சவளியிடுதல். 

 

மின் ஆளுகம தகாள்கக (e – Governance Policy) 

 ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைெெ்ர ் அவரக்ளால் மின் ஆளுமைக் சகாள்மக 

02.01.2018 அன்று சவளியிட ் ட்டது. 

இக்தகாள்ககயின் ந ாக்கங்கள்: 

 ைாநில அரசின்  ல்மவறு துமறகளில் மின் ஆளுமை செயல் ாடுகளுகு்கு 

வழிகாட்டுதல். கணினி, சைன்ச ாருள் ைற்றுை் தமடயற்ற இமடசெயல் ாட்டு ைற்றுை் 

ச யரவ்ுத்திறமன உறுதி செய்தல். குடிைக்களுக்கு இமணயவழி மெமவகமள 

செயல்திறனுடன் வழங்குவமத ஊக்குவித்தல். 

 மைலுை், அரசு துமறகளின் உற் த்தி திறமன மைை் டுத்துதல், தகவல் ைற்றுை் 

சதாமலத்சதாடரப்ு சதாழில்நுட்  உட்கட்டமை ்பு ைற்றுை் வன்ச ாருள் அதாரங்கமள  கிரவ்ு 

செய்தல் ைற்றுை் மீண்டுை்  யன் டுத்துதமல எளிதாக்குதல், பிராட்ம ண்ட் இமண ்புகளின் 

ஊடருவமல அதிகரித்தல். அமனத்து மின் ஆளுமை  யன் ாடுகள் / இமணயதளங்கள் / 

வமலதளங்களில் தமிழ் சைாழி ைற்றுை் தமிழ் ஒருங்குறித்தரநிமல  யன் ாட்மட 

ஊக்குவித்தல். மிக குமறந்த செலவில் அரசு குடிைக்கள் (G2G), அரசு ஊழியரக்ள் (G2E), அரசு 

அரசு (G2G) ைற்றுை் அரசு வணிகை் (G2B) மெமவகள் வழங்குவதற்கு ஒரு ஒருங்கிமணந்த 

சூழமல உருவாக்குதல். 

சில மின் ஆளுகம திட்டங்கள் 

❖ மின் ைாவட்ட திட்டை் 

❖ மின்னஞ்ெல் தீரவ்ு 

❖ மின் அலுவலகை் 
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❖ e-Taal திட்டை் 

❖ உள்ளங்மக ொன்றிதழ் திட்டை் 

❖ அை்ைாசெயலி 

❖ e-ைடல் திட்டை் 

❖ நைது அரசு 

❖ e-மெமவ மையங்கள் 

❖ ஆதார ்நிரந்தர  திவுமையை் 

❖ Star 2.0 ( திவுத்துமற) 

❖ உழவன் செயலி 

❖ ைாநில மெமவ இமணயதளை் 

❖ மின் மகசயா ் ை் 

 

1. மின் மாைட்ட திட்டம் (e-District) 

 மின் ைாவட்ட திட்டைானது மதசிய மின் ஆளுமை திட்டத்தின் கீழ் ைாநில அளவில் 

நமடமுமற ்  டுத்த ் ட்டது. இது ைாநில அளவில் செயல் டுை் குறிக்மகாள் திட்டங்களில் 

ஒன்றாகுை். மின் ைாவட்ட திட்டை் ச ாதுைக்கமள மைய ் டுத்திய மெமவகமள, இ.மெமவ 

மையங்கள் மூலை் இமணய வழியில் வழங்குகிறது. 

 ைத்திய அரசு, மின் ைாவட்ட திட்டத்மதெ ்செயல் டுத்த ைாதிரி ைாநிலங்களில் ஒன்றாக 

தமிழ்நாட்மடத் மதரவ்ு செய்தது. சதாடக்கத்தில், மின் ைாவட்ட சைன்ச ாருள் 

உருவாக்க ் ட்டு பிற் டுத்த ் ட்மடார ் / மிகவை் பிற் டுத்த ் ட்மடார ் / தசீர ் ைரபினர ்

நலத்துமற ைற்றுை் ஆதி திராவிடர ் நலதத்ுமறயின் கல்வி உதவித்சதாமக திட்டங்கள் 

செயல் டுத்த ் ட்டன. 

2. மின் அலுைலகம் (e – Office) 

❖ இது ஒரு செயலி அல்லது சைன்ச ாருள்  

❖ TEEGA செயல் டுத்துகிறது 

❖ அரசு அலுவலகங்களிமடமய காகித  யன் ாட் குமறக்க  

❖ துமறகளிமடமய மகா ்பு  ரிைாற்றத்மத குமறத்தல் 

❖ அரசு துமறகளில் சவளி ் மடத் தன்மை உருவாக்கல் 

❖ அரசு அலுவலரிமடமய ச ாடுரு ்புமடமய உருவாக்கல்”தகவல் சதாழில் 

ெட்டதுமறயில்” தற்ம ாது முன்ைாதிரியாக செயல் டுை் 
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3. அரசு e-நேகை கமயங்கள்: 2015 – 659 கமயங்கள் 

❖ 2014 (சென்மனயில் 1st ) 

❖ மின்ைாவட்டத் திட்டத்தின் மூலை் ொன்றிதழிகமள வழங்க 

❖ ைக்களின் சிரைத்திமன குமறக்க 

❖ ”அரசு மகபிள் TV” இதமன கண்காணிக்கிறது. 

 

4. E – Taal திட்டம்  

❖ Elecronic Transaction Aggregation and Analysis Layer. 

❖ ைத்திய ைற்றுை் ைாநில அளவிலான திட்டங்களில் மைற்சகாண்ட மின்  ரிவரத்்தமன 

புள்ளி விவரங்கமள காட்டுை் இமணயத்தரவு தளைாகுை். 

❖ 2017 – 14 மகாடி  ரிவரத்்தமணகள் 

❖ 2018 – 38 மகாடி (இந்தியாவில் 4வது) 

5. உள்ளங்கக ோன்றிதழ் திட்டம் : (Tiny Url) 

❖ 2017-ல் துவக்கை் 

❖ மின்ைாவட்ட திட்டத்தின் மூலை் வழங்க ் டுை் 209 வமக ொன்றிதழ்கமள 

ச ாதுைக்கள் வீட்டிலிருந்த டிமய ச ற்றுக்சகாள்ளுை் வெதி. 

❖  திவு செய்ய ் ட்ட மகம சி எண்ணிற்கு இமணய முகவரி சுருக்கை் 

அனு ்  ் டுை். 

❖ ைக்கள் திறன்ம சி மூலை் அமத எந்த மநரத்திலுை் எவ்விடத்திலுை்  தவிரக்கை் 

செய்துசகாள்ளலாை். 

இமவ அமனத்து திட்டங்களுமை ைத்திய அரசின் மின் ஆளுமைக் சகாள்மகமய 

அடி ் மடயாகக் சகாண்டு உருவாக்க ் ட்டது. 

தமிழ் ாடு மின் ஆளுகம முககம (Tamil Nadu e-Governance) 

தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமையானது, தமிழ்நரட்ு ெங்கங்கள்  திவுெெ்ட்டை் 1975இன் 

கீழ்  திவு செய்ய ் ட்ட தன்னாட்சி அமை ் ாகுை். 

தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமையின் (TNeGA) ஆளுமை குழுவானது தகவல் 

சதாழில்நுட வியல் துமற செயலாளரத்மலமையில் 11 குறிக்மகாள் திட்டத் 
துமறகளின்செயலாளரக்மள உறு ்பினரக்ளாகவுை், தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை 

முகமையின் முதன்மை செயல் அலுவலமர உறு ்பினர ் செயலராகவுை், மதசிய 

தகவலியல் மையை் (NIC) சென்மனயின் ைாநில தகவலியல் அலுவலமர முதன்மை 

சதாழில்நுட்  அலுவலராகவுை் சகாண்டுள்ளது. 
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 ிறுைன கட்டகமப்பு மற்றும் தகைல் ததாழில்நுட்ப பணியாளர் ததாகுப்பு 

தகவல் சதாழில்நுட த்தின் மூலை் ச ாதுைக்களின் தினெரி மதமவகமள ் பூரத்்தி 

செய்ய அரசு துமறகள்  ல்மவறு திட்டஙகமளெ ் செயல் டுத்தியுள்ளது. ஒருங்கிமணந்த 

 ாதுகா ் ான தகவல் சதாழில்நுட்  சூழமல உருவாக்கி அவற்றிற்கு வழிகாட்டவுை், 

நிமல ் டுத்தவுை் நிறுவனத்மத வலு ் டுத்துவது அவசியைாகிறது. அதமனத் சதாடரந்்து 

தகவல் சதாழில்நுட் த் சதாகு ்பில் (IT Cadre) 98  ணியிடங்கள் உருவாக்க ் ட்டுள்ளன. 

தமிழ்நாடு மதரவ்ாமணயத்தின் வாயிலாக 60 உதவி கணினி  கு ் ாய்வாளரக்ள்/உதவி 

கணினி ச ாறியாளரக்ள்  ணியிடங்கமள நிர ்புவதற்கு நடவடிக்மக மைற்சகாள்ள ் ட்டு 

வருகிறது. 

அரசுத் துகறகளுக்கான ”மின் ஆளுகமக்கான மாண்புமிகு முதலகமேே்ரின் உயரிய 

விருது” 

 அரசுத ் துமறகளில், மின் ஆளுமையின் உ மயாகத்திமன, உரிய வமகயில் 

அங்கீகரித்து, ஊக்குவிக்குை் வமகயில் ”மின் ஆளுமைக்கான ைாண்புமிகு முதலமைெெ்ரின் 

உயரிய விருது” ஆண்டுமதாறுை் அரசுத் துமறகளுக்கு வழங்க ் டுை் என அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 

 2013-14 ைற்றுை் 2014-15 ஆை் ஆண்டிற்கான  ரிந்துமரகள், அரசுத் துமறகள் ைற்றுை் 

ைாவட்டங்களிடமிருந்து கீழ்காணுை் பிரவுகளில் ச ற ் ட்டுள்ளன. 

❖ அரசின் மெமவகமள ைறுவடிவமைத்தலில் சிறந்து விளங்குதல் 

❖ சதாழில்நுட் த்மதத்  யன் டுத்தி ைக்கமள மைய ் டுத்திய மெமவமய 

மிகெச்ிறந்த முமறயில் வழங்குதல். 

❖ ைாவட்டங்கள் ைற்றுை் அரசுத ் துமறகளால் ைாவட்ட அளவில் மின்ஆளுமை 

முயற்சிகள் விருதுகமளத் மதரவ்ு செய்ய ஆய்வுக் குழுவின் இறுதி அறிக்மக, அரசின் 

 ரிசீலமனயில் உள்ளது. 

 

மாணைரக்ளுக்கான மாண்புமிகு முதலகமேே்ரின் மின் ஆளுகமக்கான உயரிய விருது 

 ைாணவரக்ள், இமளஞரக்ள் ைற்றுை் மின் ஆளுமை ஆரவ்லரக்ளிமடமய மின் 

ஆளுமையின் விழி ்புணரம்வ ஊக்குவிக்குை் வமகய்ி தமிழக அரொனது, 

ைாணவரக்ளுக்கான ”ைாண்புமிகு முதலமைெெ்ரின் மின் ஆளுமைக்கான உயரிய விருது” 
அறிவிக்க ் ட்டுள்ளது. 

 2015-16 ஆை் ஆண்டிற்கான அமனத்து பிரிவுகளிலுை்  ங்மகற்க திருத்தி 

அமைக்க ் ட்ட சநறிமுமறகளின் அடி ் மடயில்  ரிந்துமரகளுக்கு அமழ ்பு 

விடுக்க ் ட்டு, (1) ைாவட்ட அளவில் என இரண்டு நிமலகளில் பின்வருை் தமல ்புகளில் 

நடத்த ் ட்டு ைாவட்ட அளவிலான விருது இறுதி செய்ய ் ட்டது. 

❖ மகம சி சதாழில்நுட் த்திமன ்  யன் டுத்தி உருவாக்க ் டுை் செயலிகள் 
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❖ ைாற்றுத்திறனாளி ந ரக்ளுக்காக ் புதுமையான செயலிகள் 

❖ நரை்பியல் வமலயமை ்பு (Neural Network) சதாழில்நுட் த்திமன ்  யன் டுத்தி 

உருவாக்க ் டுை் செயலிகள் 

 

சிறு, குறு மற்றும்  டுத்தர  ிறுைனங்களுக்கான (MSME Awards) தமிழ் ாடு அரசின் மின் 

ஆளுகம விருது 

 மைை் டுத்த ் ட்ட மின் ஆளுமை தீரவ்ுகமள அங்கீகரித்து ஊக்குவிக்குை் வமகயிலுை், 

ெக மதமவகளுக்மகற்  டபுதிய முயற்சிகள், சதாழில்நுட்  ்  ங்களி ்பிமன 

கருத்திற்சகாண்டு செயல்திட்டங்கமள உருவாக்குை் தமிழ்நாடு தகவல் சதாழில்நுட்  

வல்லுநரக்ள் ைற்றுை் நிறுவனங்கமளக் கண்டறியவுை். தமிழ்நாடு அரொனத சிறு, குறு ைற்றுை் 

நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான இவ்விருது அறிவிக்க ் ட்டுள்ளது. 

 2015-16 ஆண்டிற்கான பின்வருை் 3 பிரிவுகளிலுை்  ங்மகற்க  ரிநதுமரகளுக்கு 

அமழ ்பு விடுக்க ் ட்டது. 

❖  ல்மவறு துமறகளில் சிறந்த மின் ஆளுமை சைன்ச ாருள்  யன் ாடு. 

❖ மகம சி மெமவகள்/ச ாதுைக்கள் மெமவகமள வழங்குை் சிறந்த மின் ஆளுமை 

சைன்ச ாருள்  யன் ாடு. 

❖ நூதன மின் ஆளுமை சதாழில்நுட்  கண்டுபிடி ்புகளுக்கான மின் ஆளுமை விருது. 

 

 மதரவ்ுக் குழுவானது ெை் ந்த ் ட்ட துமறகளிடமிருந்து ச ற்றன  ரிந்துமரகமள 

ைறுசீராய்வு செய்துள்ளது. விருதுகளின் இறுதி ் ட்டியலுக்கான  ரிந்துமரகள் அரசின் 

 ரிசீலமணயில் உள்ளது. 

 

 

 

 

 


