
Course Title: CONTEMPORARY SOCIAL ISSUES AND PROBLEMS 

Non Major Elective Course II (for other than Social Work students) 

Semester : IV 

Course code : NME-II 

Part : IV 
 
 
  
Unit – I 

Poverty: definition, types, causes, and consequences; dependency, definition, 

causes; care of the dependants; relation between poverty and dependency; new 

economic policies and its consequences. 

 

வ"ைம ம%"& அத) வைகக+   
 

வ"ைம எ)ப/ பண& ம%"& ெபா3+ விஷய7கைள9 ேபா)ற 

மனித>களி) வா?வி%@ ேதைவயான சில ெபா3Dகளி) 

ப%றாE@ைறேயா அFல/ ப%றாE@ைறேயா மEக+ அGபவிE@& 

ஒ3 ெபா3ளாதார நிைல. ஆைகயாF, வ"ைம எ)ப/ சLக, 

ெபா3ளாதார ம%"& அரசியF M"கைள உ+ளடEகிய ஒ3 

ப)Pக9பQRத9பDட க3R/ ஆ@&.  

 

வ"ைம எ)ப/ பிெரST வா>Rைத "poverté" எ)பதிலி3U/ 

வ3கிற/, இ/ ஏைழஎ)ப/ ெபா3+ .  

 

வ"ைம வைரய"Eக இ/ மிகY& சிEகலான/. ஏென)றாF அ/ 

மZடல&, சகா9த&, [வியியF நிைல, \?நிைலக+ ம%"& 

இ)G& பல ேபா)ற ப)Pக9பQRத9பDட ம%"& பல பrமாண 

M"கைள சா>U/+ள/. சLக, ெபா3ளாதார ம%"& 

அரசியF அ&ச7களி) அ^9பைடயிF , வ"ைம 

வைககைள அைடயாள& காண பFேவ" வழிக+ உ+ளன:  



 

1. P_ைமயான வ"ைம.  

2. உறவின> வ"ைம.  

3. \?நிைல வ"ைம.  

4. தைலPைற வ"ைம.  

5. கிராம9[ற வ"ைம.  

6. நகர வ"ைம. 

 

1.P_ைமயான வ"ைம: தbவிர வ"ைம அFல/ ேமாசமான வ"ைம 

எ)"& அறிய9பQவ/ அ^9பைட உணY, TRதமான நb>, Tகாதார&, 

த7@மிட&, கFவி ம%"& தகவF ஆகியவ%றி) ப%றாE@ைற. P_ 

வ"ைமE@& உ+ளவ>க+ மேலrயா, காலரா ம%"& நb> மாT 

ெதாட>பான ேநாcக+ ேபா)ற தQEகEM^ய ேநாcகளிலி3U/ பல 

@ழUைத இற9[Eகைள வாழY& அGபவிEகY& 

ேபாராQகிறா>க+. வள>Uத நாQகளிF P_ வ"ைமd& ெபா/வாக 

அசாதாரணமான/.  

 

 

இ/ 1990 F Pத)PதலிF அறிPக9பQRத9பDட/, "வார& ஒ3 

டால>" வ"ைமE ேகாQ உலகி) ஏ?ைமயான நாQகளி) 

தர7களாF P_ வ"ைமையd& அளவிDட/. 2015 அEேடாபrF, 

உலக வ7கியான/ ஒ3 நாைளE@ $ 1.90 E@ 

மீDடைமEகி)ற/. இUத எZ ச>fைசE@rய/; எனேவ ஒgெவா3 

நாDQE@& P_ வ"ைமE ேகாD^%@& அத) hைழவாயிF 

உ+ள/.  

 

"ஊDடfசR/ @ைறபாQ, கFவியறிY, ேநாc, @ழ9ப& நிைறUத 

T%"f\ழF, உய> @ழUைத இற9[ ம%"& @ைறUத ஆdDகால& 

ஆகியவ%றாF இ/ மனித இயF[E@ எUத நியாயமான 



வைரயைறE@+ளாகY& இ3Eக ேவZQ&." உலக வ7கியி) 

P)னா+ ஜனாதிபதியான ராப>D மEநமாரா Mறிd+ளா>  

 

2.உறவின> வ"ைம : T%"f\ழலிF வா?கி)ற மEக+ெதாைக 

ெபா3ளாதாரR தர7கkட) ஒ9பிQைகயிF, வா?EைகR தரRதி) 

சLக P)ேனாEகிலி3U/ இ/ வைரய"Eக9பQகிற/. எனேவ அ/ 

வ3மான சமR/வமி)ைமயி) ஒ3 அளY.உதாரணமாக, ஒ3 

@Q&ப& விQPைறE@ இFைலேயா, அFல/ கிறிl/மl 

ேநரRதிF @ழUைதகkE@ பrTகைள வா7கேவா P^யாமேலா 

அFல/ அத) இைளய பFகைலEகழகRைத அG9பேவா P^யா/.  

 

வழEகமாக, சராசr வ3மானRதி) சில நிைலயான விகிதRைத விட 

@ைறவான வ3வாையE ெகாZட மEக+ ெதாைகயான உறவின> 

வ"ைம அளவிட9பQகிற/.  

 

பணEகார வள>Uத நாQகளிF வ"ைம விகித7கைள 

உ"தி9பQR/வத%கான பரவலாக பய)பQRத9பQ& நடவ^Eைக. 

ேரா9பிய ஒ)றியRதிF "உறவின> வ"ைம நடவ^Eைக எ)ப/ 

ஐேரா9பிய ஒ)றியRதி) சLக ேச>9[E @றியீQக+ மிகY& 

PEகிய& ம%"& மிக ேம%ேகாளிDQ+ள/ "  

 

3. \?நிைல வ"ைம: இ/ T%"f\ழF ேபரழிY, ேவைல இழ9[ 

ம%"& கQைமயான உடFநல9 பிரfசிைன ேபா)ற தb7@ 

விைளவிE@& நிக?Yகளி) அ^9பைடயிF த%காலிக வைக 

வ"ைம.  

/ரதி3oடவசமான ச&பவ& காரணமாக வ"ைம வ3&ேபா/, ஒ3 

சிறிய உதவிdட) மEக+ த7கைளR தா7கேள உதவி ெசcய 

P^d&.  



 

4. தைலPைற வ"ைம: இ/ ஒ3 தைலPைறயிலி3U/ 

ஒ3வ3E@& தனி9பDட ம%"& @Q&ப7கkE@ 

ஒ9பைடEக9பQகிற/. மEக+ த9பிR/Eெகா+வ/&, அைத 

ெவளிேய எQEக ேவZ^ய க3விகைளd& அpக P^யா/ 

எ)பதாF இ/ த9பேவ இFைல எ)பதாF இ/ மிகY& 

சிEகலான/.  

 

"@ைறUதபDச& இரZQ தைலPைறகளாவ/ வ"ைமயிF பிறE@& 

@Q&ப7களிF நடEகிற/. இUத வைக வ"ைமயிF வா_& 

@Q&ப7க+ த7கkைடய நிைலைமைய ெவளிேய%"வத%கான 

க3விகkட) ெபா3UதவிFைல "(ெஜ)ச), 2009).  

 

கிராம9[ற வ"ைம: 50,000 E@& @ைறவான மEகkE@ 

கிராம9[ற7களிF இ/ ஏ%பQகிற/. @ைறவான 

ேவைலவாc9[க+, ேசைவக+ @ைறவான அpகF, @ைறபாQக+ 

@ைறவான ஆதரY ம%"& தரமான கFவி வாc9[க+ 

உ+ளன.மEக+ ெப3&பாq& T%"9[றRதி%@ கிைடE@& 

பZைண ம%"& பிற ஆட&பர ேவைலகளிF வா?U/ 

வ3கி)றன>.  

 

கிராம9[ற வ"ைம விகித& அதிகrR/ ம%"& 1960 களிF தரY 

ேசகr9[ ெதாட7கியதிலி3U/ ஒgெவா3 ஆZQ& நக>9[ற 

விகிதRைத தாZ^d+ள/.இரZQ வ"ைம 

விகித7கkEகிைடயிலான விRதியாச& கடUத 30 ஆZQகளிF 5 

சதவிகித& சராசrயாக, நக>9[ற விகித7க+ 10-15 சதவிகித& ம%"& 

கிராம9[ற விகித7க+ 15-20 சதவிகித& (ெஜாலிஃபீ, 2004).  

 

6. நக>9[ற வ"ைம: இ/ 50,000 E@& அதிகமான மEக+ெதாைக 



ெகாZட ெப3நகர ப@திகளிF ஏ%பQகிற/. நக>9[ற ஏைழகளாF 

எதி>ெகா+k& சில PEகிய சவாFக+:  

 

• Tகாதார ம%"& கFவிE@ மDQ9பQRத9பDட அpகF.  

• ேபா/மான வ bQக+ ம%"& ேசைவக+  

• வ)Pைற ம%"& ஆேராEகியம%ற \ழF காரணமாக 

அதிகrRதF.  

• சிறிய அFல/ சLக பா/கா9[ Pைறைம.  

 

"உலகி) ெசFவUத நாQக+ த7க+ ெமாRத ெவளிநாDQ உதவி 
வரYகைள $ 135 பிFலியGE@& 2005 PதF 2015 ஆ& ஆZ^லி3U/ 

$ 195 பிFலியGE@& அதிகrEக ேவZQ& எ)றாF 2025 ஆ& 

ஆZடளவிF தbவிர உலகளாவிய வ"ைம அக%ற9படலா&.  

 

வ"ைம காரண7க+, விைளYக+ ம%"& அரT 

Pய%சிக+ 
இ)ைறய உலகிF ேவகமாக வள>U/வ3& ெபா3ளாதார& 

இUதியாதா), ஆனாF ெபா3ளாதார வFலரT எ)ற இUதியாவி) 

பாைதயிF  வ"ைம ஒ3 சாைலR தைட உ+ள/. இ39பிG&, 

சLகRதி) இUத ெமாRத யதா>RதRைத ஒழி9பதிF அரசா7க& 

தbவிரமாக ெசயFபDQ வ3கிற/. 

 

பல ஆZQகளாக ஒ37கிைணUத Pய%சிகkE@9 பிற@, இUதியா 

இUத ஆZQ ேம மாத& ைநஜbrயாவாF உலகிேலேய அதிக 

வ"ைமயிF வா?கி)ற மிக9ெபrய எZணிEைகயிலான 

மEகkE@ வ bQ எ)ற ெபயைரE ெகாQR/+ள/. 

ஒgெவா3 நிமிடP& 44 இUதிய>க+ தbவிர வ"ைமயிF வா^ 

வ3கிறா>க+, உலகிF வ"ைம @ைற9[ அ^9பைடயிF ேவகமாக 

வள>U/ வ3& நாQ இUதியா. த%ேபாைதய ேபாE@ ெதாட>UதாF, 



2018 இ"தியிF இUதியா L)றாவ/ இடRதி%@ மா"&. கா7ேகா 

ஜனநாயகE @^யரT இரZடா& இடRைத9 பி^E@&. சமீபRதிய 

ஆcவிF 2022 ஆ& ஆZ^F 3% E@& அதிகமான இUதிய>க+ 

ஏைழகளாக இ3Eகிறா>க+, 2030 E@+ தbவிர வ"ைம 

ஒழிEக9படலா& எ)" M"கிற/. 

 

வ"ைம நிைலE@ வழிவ@Rத சில காரண7க+: - 

ச>வேதச உணY ஆcY நி"வன& விrவான ஆcYக+, 

வ"ைமEகான காரண7க+ ப@9பாcY ெசcதF, வ bDQR தரைவ 

ப@9பாcY ெசcதF ம%"& 20 நாQகளிF அGபவ rதியான 

ஆராcfசிைய ம"பrசலீைன ெசcதF ஆகியவ%றிF ஒ3 

T3Eகமாக இ3Uத/.வ"ைமயி) பிரதான காரண7க+ சிலவ%றிF 

ஏைழE @Q&ப7க+ ெசாR/ ம%"& கFவி ஆகியவ%றிF PதlQ 

ெசcய P^யாதைவ, கட) ெப"வத%@ மDQ9பQRத9பDட 

அpகF, சில சUத>9ப7களிF இUத நிக?Yக+ பர&பைர வ"ைம 

Lல& அதிக வ"ைமைய உ3வாE@& எ)" அவ>க+ 

கZடன>. சி"பா)ைமயின>, திDடமிட9பDட சாதிக+, 

பழ7@^யின>, ெபZக+ ம%"& @ைறபாQக+ உ+ளவ>க+ 

ம%"& Tகாதார பிரfசிைனக+ ஆகியவ%றி) Pைறயான 

விலE@. வ"ைம நிைலRதி39ப/ இUத வ@9[கkE@ 

நி"வன7கைளd& சUைதகைளd& அp@வைத9 

பாதிEகவிFைல.   

ேபா> ம%"& வ)Pைற வ"ைமEகான Pத)ைம காரண7க+ சில 

இ3Eகலா&. [8] அரசியF வ)Pைற ம%"& ஒ_7கைமEக9பDட 

@%ற7க+ 2000 PதF 39 நாQகைள பாதிEகி)றன, அUத நாQகளிF 

வ"ைம நிைல இ3மட7@ வ)Pைறய%ற நாQகளா@&. இUத 

இரZQ ெபா3Dக+, வ"ைம ம%"& வ)Pைற த7கைள 

உணவளிEகலா&. இைளஞ>க+ அைர டஜ) நாQகளிF 

@&பFகk& கிள>fசிE @_EகkடG& ேச>U/ெகாZட/ ஏ) 

எ)" ேகDக9பDடேபா/, பதிலி"9[களிF L)றிF இரZQ 



ப7கின> ேவைலவாc9பி)ைம PEகிய காரண& எ)" Mறின>; 

ஒ3 பRதாவ/ ஒ3 காரணRைத ந&பியதாக ேம%ேகாளிDQ+ள/. [9] 

வRதிEகா) வாெனாலியி) தைல9[ பEக& வRதிEகா) வாெனாலி 
வRதிEகா) வாெனாலி வRதிEகா) வாெனாலி வRதிEகா) 

வாெனாலி [10] 

L)றா& உலக நாQகளிF @ைறUத ெமாRத உ+நாDQ உ%பRதியிF 

வr @ைறவாக உ+ள/, நQRதர வ3வாc ெபா3ளாதார7க+ 

தனிநப> வ3டாUதிர ஜி.^.பி சராசr அளY ம%"& வள>Uத 

நாQகளிF தனிநப> வ3மான& ஜி^பி அதிக வr உ+ள/. 

ஆ>E^E ம%"& அ)டா>^E ேபா)ற இட7க+ வசி9பைவயா@&, 

ஆனாF ஆபிrEக வ"ைமயிF எgவளY ப7ைக வகிEகிற/ 

எ)பைத பல மEக+ விவாதிEகி)றன>. 

வ"ைமயி) PEகிய காரண7க+  

 

கFவி இFலாைம: ஒ3 நப> நிதி rதியாக சாRதியமான வைகயிF 

கFவி ஒ3 PEகிய ப7ைக வகிEகிற/. ஆனாF ஏைழகkE@, 

வள7க+ இFலாததாF, த7க+ @ழUைதகைள ப+ளிகkE@ 

அG9ப P^யா/. சில> ஏைழகkE@ கFவிையE 

க3/கிறா>க+. ப+ளிEMட7கkE@ ெசFவத%@ பதிலாக 

@Q&பRதி) வ3மானRதிF ேவைல ெசcவத%@& அவ>கள/ 

ப7களி9[கைள வழ7@வத%@& அவ>க+ வி3&[கிறா>க+. 

 

2. மEக+ெதாைக: நாD^) அதிகrR/ வ3& மEக+ெதாைக தbவிர 

வ"ைமE@ PEகிய காரணமா@&. இ/ நாD^) ெபா3ளாதார 

வள>fசிைய ெவ@வாகE @ைறR/விDட/, இத) விைளவாக 

வ"ைமயி) நிைலைமயிF மா%ற& ஏ%படவிFைல. @Q&ப7களி) 

அளY அதிகrR/ வ3கிற/, இ/ @ைறUத வ3மான& தரEM^ய 

தனிநப> வ3மானRைத @ைறE@&. 

 



3.ேவைலயி)ைம: ஏைழ மEகளிைடேய கFவியறிY அதிகமான 

ஊதிய& ெப"வதாF, ேவைலயிFலாR திZடாDடRதிF சLகRதி) 

மிக வறிய ப@தியின> மRதியிF ெப3& ேவைலயி)ைம உ+ள/. 

 

4. ஊழF : கQைமயான வ"ைமயி) பி^யிF சிEகியி3E@& 

ஏைழகளி) நிைலைமகைள ேம&பQR/& பல Pய%சிகைள 

அரசா7க& ேம%ெகாZQ வ3கி)ற ேபாதிq&, நாD^F ஊழF 

ம%"& ஊழF @%றfசாD^) காரணமாக ஒ3 சிறிய 

சதவ bதRதின> மDQேம பயனாளிகைள அைடகிறா>க+. 

 

5. அ^9பைட வசதிகளி) ப%றாE@ைற : ஏைழகkE@ 

எUதெவா3ந)ைமd& அவசியமான அ^9பைட 

வசதிகைள இழU/ விQகிற/ . நிதி ஆதார7களி) 

ப%றாE@ைற, அவ>களி) அ^9பைட மனித ேதைவகைள 

x>Rதி ெசcவதிலி3U/ தQEகிற/. 

 

6. கQைமயான காலநிைல: ஆZQ P_வ/& இUதியாவி) 

ெவ9பமZடல காலநிைல ெதாழிலாள> வ>Eக& க^னமாக 

உைழEக உதYகிற/. இ/ உ%பRதிR திறைனE @ைறE@& 

ம%"& ெதாழிலாள>களி) ஊதிய7கைளE @ைறE@&. 

 

7. பாரபDச& ம%"& சLக 

சமR/வமி)ைம: ெசFவUத>கkE@& ஏைழகkE@& 

இைடயிF நில&, ெசFவ& ேபா)ற ெசாR/Eகைள 

விநிேயாகிE@& ேபா/ சPதாயRதிF பரவலான ேவ"பாQ 

அதிகமாக உ+ள/. ஏைழக+ அைனR/ அ^9பைடR 

ேதைவகைளd& இழUதாq&, ேமF ம%"& நQRதர வ3மான& 

@_Eக+ த7க+ வ3வாயிF அதிகrR/+ளன. 

 



8. திறைமயான உைழ9பி) ப%றாE@ைற: நாD^F உைழ9[ 

இ3Eகிற/, ஆனாF திறைமயான ேவைல இ)G& @ைறவாக 

உ+ள/. பல ெதாழி%/ைற பயி%சி Pய%சிக+ அரசா7கRதாF 

திறைமய%ற ெதாழிலாள> பயி%சிE@ 

பயி%சியளிEக9பDடாq&, ஏைழ இட/களி) சில ப@திக+ 

Lட9பD^3Eகி)றன. 

 

இUத காரண7க+ பல வ"ைமயாF ேமாசமைடU/ விDடன 

ம%"& இUதியாவி) மிக அவசியமான மEகைள அ^9பைட 

Tகாதார ேசைவக+, வள7க+, ம%"& அவ%றி%@R 

த9பி9பிைழEக ேவZ^ய தகவF ஆகியவ%ைறE 

ெகாZ^3E@& ஒ3 /)ப /யரRைத உ3வாEகிd+ள/. 

 

வ"ைம விைளYக+ 

தbவிர வ"ைம ஒ3 நிைலய%ற நிைல மDQமFல, அ/ உலகி) 

மிக9ெபrய பிரfசிைனகளிF ஒ)றா@&. வ"ைமயி) 

விைளYக+ கQைமயானைவ.விைளYகளிF சில: - 

• நாD^) ெபா3ளாதார வள>fசியிF ம%"& வள>fசிE@ 

P%"9[+ளி ைவRதF 

• ேமாசமான ம3R/வ வசதிக+ காரணமாக அதிக @ழUைத 

இற9[ விகித& 

• ெப%ேறா>க+ த7க+ கFவி ெபற P^யா/, ஏெனனிF 

@ைறUத @ழUைதக+ ப+ளிகளிF enroled 

• @ைறவான பிற9[ எைட ெகாZட சி"நbரக& மன ம%"& 

உடF @ைறபாQகளாF பாதிEக9பQகிற/ 

• ேவைலயி)ைம ம%"& தbவிர வ"ைம உ+நாDQ 

வ)PைறE@ வழிவ@Eகிற/ 

• @Q&ப உ"9பின>க+ மRதியிF மன அ_Rத& 

• ஊDடfசR/E@ைறE@ 

• Tகாதார& ம%"& உணY ெதாட>பான ேநாcக+ அதிகrE@& 



• வ bட%ற மEகளி) விகித& அதிகrR/+ள/ 

• பய7கரவாத 

• இன9பQெகாைல 

 

 

 

 

வ"ைமைய ஒழிEக இUதிய அரசி) ஊE@வி9[ 
 

1. y) தயாF உபாRயாc கிரா& ெகௗஷF ேயாஜனா (DDUGKY)  

தb) தயாF உபாRயாc கிரா& ெகௗஷF ேயாஜனா 

(^.^.d.d.ேக.ேக.ஐ.) இழ9[கைள அக%"வத%காக 

உ3வான/. இRதிDட& கிராம9[ற ப@திகளிF 

இைளஞ>கkE@ திறைம ம%"& வ3வாc திற) 

ஆகியவ%ைற ஒ3 மாதாUத அ^9பைடயிF 

ேம&பQR/கிற/. இ/ இUதியாவிF ஏைழகkE@ ஒ3 

மதி9[மிEக திDட&, இதிF சrயான பயி%சி அளிEக9பQகிற/.  

 

2. பிரதா) மUதிr கYஷF விகாl ேயாஜனா (பி.எ&.ேக.வி.வி) 
அFல/ திற) இUதியா  

பிரதான மUதிr ெகௗஷF விகாl ேயாஜனா (பி.எ&.ேக.வி.வி.ஐ) 

அFல/ திற) இUதியா வ"ைம ஒழி9பத%கான ேநாEகR/ட) 

2015 ஜூைல 16 அ)" ெதாட7க9பDட/. 40 ேகா^ இUதிய 

இைளஞ>கைளE ெகாZட/ அத) இ"தி 
ேநாEகமா@&. திறைம வள>fசிEகான [திய /ைறகைள 

கZQபி^9பத%@ இUத ஏைழ மாணவ>கkE@ இUத 

திDடRைத ஊE@விEகிற/.  



 

3. பிரதா) ம)^ கr9 கFயாZ ேயாேஜc (பிஎ&ஜி.ேக.ஐ)  

வறிய மEகkைடய வா?Eைகயிலி3U/ வ"ைமைய 

ெவளிேய%"வத%@, இUத ஏைழ நல)[r நல)[r திDட& 

ெசயFபQRத9பDQ+ள/. ஏைழ மEகைள ெவளிfசRதி%@ 

ெகாZQவ3வத%காக பாராkம)ற உ"9பின>கைள 

அரசா7க& @றி9பாக உU/விRத/. கீ?, அRதைகய 

உ"9பின>க+ திறைம சா>Uத பணிf\ழைல ஏ%பாQ ெசcய 

P^d&.அவசியமான மEக+ அைத9 ெப"வத%@ மிகf சிறிய 

ெதாைகைய ெசqRத P^d&.  

 

4. ஆdoம) பாரR திDட&  

ஆdoம) பாரR ேயாஜனா அFல/ ேதசிய Tகாதார திDட& 2018 

ஆ& ஆZQ ஏ9ரF மாத& 14 ஆ& ேததி மRதிய அரசாF ஏைழ 

@Q&ப7களி) நலனிF கவன& ெசqRதY& அவ>கkE@ 

ம3R/வ நல)கைள வழ7கY& ேதசிய அளவிF 

ெதாட7க9பDட/.   

5.மகாRமா காUதி ேதசிய ஊரக ேவைலவாc9[ உRதரவாத& திDட& : 

இUத திDட& ேவைலவாc9[. கிராம9[ற மEகkE@ 100 நாDக+ 

ச&பள உைழ9ைப உ"தி ெசcகிற/. 

6. PMRY (பிரதா) மUதிr ேராfக> ேயாஜனா) திDட& : இ/ நக>9[ற 

ம%"& கிராம9[ற7களிF உ+ள எ_RதறிY+ள மEகkE@ 

ேவைலவாc9[R திDடமா@&, அ7@ அவ>க+ Tய ெதாழிF 

வாc9ைப உ3வாEக P^d&. 

 
  



Dependency:  definition causes  
சா>[ைடய பராமr9[ 
நப>க+, @றி9பாக @ழUைதக+ ம%"& ஊனP%ேறா> அFல/ 

வயதானவ>க+ ஆகிேயா3E@ வழ7க9பQ& Tகாதார பா/கா9[, 

ம%றவ>களி) சா>பாக அFல/ அ)றாட வா?வி) அைனR/ 

நடவ^Eைககளிq& த7கியி3E@&. @ழUைதக+ அFல/ 

ெசயFபாDQ rதியாக பாதிEக9பDட ெபrயவ>க+ ேபா)ற த7க+ 

ெசாUத ேதைவகைள x>Rதி ெசcயாத நப>களி) ஆதரY ம%"& 

வள>9ப/. 

சா>[+ள ஆkைமE ேகாளா" 

சா>[+ள ஆkைம ேகாளா" எ)ப/ ஒ3வr) உண>fசி ம%"& உடF 

rதியான ேதைவகைள x>Rதி ெசcவத%காக ம%றவ>கkைடய மீ/ அதிக 

ந&பிEைக ைவRதி39பத) Lல& @றிEக9பQ& மனநல நிைல. 

ந&பகRத)ைம ஆkைம ேகாளா" எ)ப/ Tய ந&பிEைக இFலாத/ 

ம%றவ>கkட) அதிக9ப^யான சா>Uதி39பைதE @றிEகிற/. 

 

 சா>[+ள ஆkைமE ேகாளா" காரணமாக பாதிEக9பDட நப>க+ த7க+ 

ெசாUத உளYR/ைற ம%"& திற)களிF ந&பிEைகயி)ைமE@ @ைறUத 

அளவிலான ந&பிEைகைய ெகாZQ+ளன>, ேமq& அவ>கள/ ெசாUதE 

க3RதிDட7கைளR தb>மானி9பத%@&, திDட7கைள ேம%ெகா+வத%@& 

சிரம9பQகி)றன>. ம%றவ>களிடமி3U/& அவ>களி) 

சி"பா)ைமயினr) ந&பிEைகையd&, சிறிய பணிகைளd& 

P^Yகைளd& Mட, அவ>கkE@ ேதைவ9பQ& உதவிகைள 

அக%"வதிF பயP"Rத9பQவைத மிைக9பQRதி அவ%ைற 

மிைக9பQRதிd+ள/. அவ>க+ ம%றவ>கkட) க3R/ ேவ"பாQ 

ெதrவிEக தயEக& காDQகி)றன>,  

ேமq& அவ>க+ ந&பியி3E@& நப>களி) ஒ9[தைல9 ெபற 

அசாதாரணமான நbளRதி%@ ெசFல தயாராக உ+ளன>. ேகாளாறி) 



ம%ெறா3 ெபா/வான அ&ச& த)ைனRதாேன த%காR/Eெகா+k& ஒ3 

மிைக9பQRத9பDட பய& ஆ@&. த7கkைடய ெப%ேறாைர9 

ெபா"Rதவைர த7கkைடய ெப%ேறாைர9 ெபா"Rத வைரயிF, அவ>க+ 

எ)ன அணிய ேவZQ& அFல/ எ9ப^ த7க+ ேநரRைத ெசலவிட 

ேவZQ&, எ)ன கF|r அFல/ அவ>க+ எUதE கF|r ேவZQ& 

ேத>Y. 

ம%ற சLக7களிF கலாfசார ெநறிPைறக+ ேவ"பD^3Eகி)றன, 

@றி9பாக சா>[ ம%"& / அFல/ ெசயல%ற பZ[கைள @றி9பாக 

ெபZகளிF மதிEக9படலா&. சா>[+ள ஆkைமE ேகாளா"Eகாக இ7ேக 

வைரய9பDQ+ள அளYேகாFக+ அெமrEக>கkE@ மDQேம 

ெபா3U/&, பி)ன> அெமrEகாவிF உ+ள அைனR/ கலாfசார 

@_EகkE@& ெபா3Uதா/. 

ஆZகkE@& ெபZகkE@& சமமான ஆkைமR த)ைம ஏ%பQகிற/, 

ேமq& வழEகமாக ஆர&ப Pதி>fசியாF ெதாட7@கிற/. ெமாRத 

மEக+ெதாைகயிF கிDடRதDட இரZQ சதவிகித& 

பாதிEக9பQகிற/. @ழUைதக+ ம%"& இள& ப3வRதின> 

ெபrயவ>களாF ெபrயவ>களாF சா>U/ இ39பதாF, சா>[ைடய 

ஆkைம ேகாளா" இUத வயதினrைடேய மிகY& அrதாகேவ 

கZடறிய9பQகிற/. 

 

காரண7க+ ம%"& அறி@றிக+ 

மன ேநாcகைள கZடறிதF ம%"& [+ளிவிவர ைகேயQ, 4 வ/ 

பதி9[ உைர தி3RதRதி) (DSM-IV-TR) , அெமrEக மனநல ச7க& 

M"கிற/, கீ?காp& ஐU/ நப>க+ சா>[+ள ஆkைமE 

ேகாளா"Eகான ஒ3 ஆcYE@ இ3Eக ேவZQ&: 

• ம%றவ>களிடமி3U/ வழிகாDQதF ம%"& உRதரவாத& இ)றி, 
சிறிய P^Yகைள எQ9ப/ சிரம& 

• PEகியமாக எQE@& P^YகkE@ அ9பா%பDட PEகியமான 

P^Yகைளd& ெபா"9ைபd& ெபா"9ேப%ற பிற> 

ேதைவ9பQகிறா>க+ (எ.கா., ஒ3 ெப%ேறா>, P^விF எUத 

உ+ளbDைட வழ7காமF ஒ3 கF|rையR ேத>Y ெசcவ/) 



• அUநியமாதqE@ ஒ3 நியாயம%ற பய& காரணமாக 

ம%றவ>களிட& சிரம9பQவ/ சிரம& 

• அவ> அFல/ அவ+ அFல/ திறைமய%றவரா அFல/ 

ெவ%றிைய ேதா%"வி9பவ> ஒ3 /ைண நப> (க+) அவைர 

அFல/ அவைர ைகவிட வழிவ@E@& எ)ற ந&பிEைகயாF, 

• ம%றவ>களி) அ7கீகாரRைத ெப"வத%காக நியாயமிFலாமF 

வி3&பRதகாத பணிகைள அFல/ தியாக7கைள9 ப%றிE 

M"கிறா> 

• த)ன&பிEைகய%ற த)ைம இFலாததாF தனியாக ேநரRைத 

ெசலவழிEக P^யவிFைல, த)ைனேய கவனிR/E ெகா+ள 

P^யாத ஒ3 அfசம%ற பய& 

• ஒ3 P^YE@ வUதYட) உடன^யாக ஒ3 மா%" உறைவR 

ேதQவத) Lல& ஒ3 ெந3Eகமான உறைவ Tயாதbனமாக 

ைவRதி3Eக இயலாைம (எ.கா., த) Tய மதி9ைப சrபா>Eக ஒ3 

ஆZ நZபனாக ெதாட>U/ இ3Eக ேவZQ& எ)" நிைனE@& 

இைளஞ)) 

• த7கைளE கவனிR/E ெகா+வத%காக விDQE ெகா+k& 

சிUதைனdட) ந&பRத@Uத சிUதைன 

@ழUைத9ப3வRதிF நbZடகால வியாதியாF  

பாதிEக9பDடவ>களிைடேய சா>Uதி3E@& ஆkைமE ேகாளா" 

மிகY& ெபா/வான/. ஒ3 @றி9பிDட மன அ_Rத& நிைறUத 

வா?Eைக நிக?YE@ (ஒ3 பராமr9பாளr) இற9[ 

அFல/ விவாகரR/ ேபா)றைவ ) ஒ3 @ழUைதE@ சா>ப%ற 

த)ைமைய ெவளி9பQRதலா&. இ39பிG&, நடRைத நbZட 

காலமாகY&, நா+ேதா"& ெசயFபQவேதாQ @றி9பிடRதEக 

வைகயிF தைலயிடாமq& அFல/ @ழUைதE@ PEகியமான 

/யரRைத ஏ%பQR/& வைர அ/ சா>Uத ஆkைம ேகாளா"Eகான 

சாRதியமான அறி@றியாக இ/ க3த9படEMடா/. 



ேநாc கZடறிதF 

^.எ).எl.எ&-IV ^.ஆ>.ஏ ேகாளாறி) (அFல/ அறி@றிக+) 

@ைறUதபDச& ஐU/ நப>க+ ஆ>9பாDட& ெசcத வயதான 

இைளஞ>கேளா அFல/ இைளஞ>கேளா சா>ப%ற ஆkைம 

ேகாளா"Eகான ஒ3 ஆcYE@ த@திdைடயவ>க+. DSM-IV-TR இF , 

APA, சா>[+ள ஆkைமE ேகாளா" @றிRத ஒ3 கZடறிதF 

"சி"வ>களிq&, இள&ப3வ7களிq&, மி@Uத எfசrEைகdட) 

பய)பQRத9பட ேவZQ&, அவ%"E@ சா>பான நடRைதக+ 

வள>fசிE@ ஏ%றதாக இ3Eகலா&" எ)" APA 

எfசrEகிற/. @ழUைதக+, ெப%ேறா>கkE@& பிற 

ெபrயவ>கkE@& த7க+ வா?நாளிF ஆதரY ம%"& உடF 

ம%"& உண>fசி பா/கா9பி%காக அவசியமாக 

ேதைவ9பQகிறா>க+; சா>[+ள ஆkைமE ேகாளா" @றிRத ஒ3 

ஆcYE@rய/ எ)" க3த9படEM^ய நடவ^Eைகக+ 

அதிக9ப^யான ம%"& வய/ ெபா3Uதாதைவயாக இ3E@&ேபா/ 

மDQேம. 

சிகிfைச  

சா>[ைடய ஆkைம ேகாளா"Eகான Pத)ைம சிகிfைசயான/ 

மனநலRதிற) ஆ@&, கவைலகைள சமாளிEக 

க%"Eெகா+வேதாQ, உ"திய%ற த)ைமைய வள>R/, 

P^ெவQE@& திற) ேம&பQ&. @_ சிகிfைச உதவியாக 

இ3E@&. ெப%ேறா>கேளா அFல/ வய/வUேதாைர9 

பராமr9பாள>கேளா நடRைதE@ வழிவ@E@& \?நிைலகளிF, 

அவ>கkE@ சிகிfைச அளி9ப/ ெபா3Rதமான/. 

PEகிய விதிPைறக+ 

எFைலE@DபDட ஆkைமE ேகாளா"- மனநிைல ஊசலாDட&, 

நிைலய%ற தனி9பDட உறYக+, ேமாசமான Tய-பட& ம%"& Tய 



அழிY ம%"& மனEகிள>fசி நடRைதகளாF வைக9பQRத9பQ& 

மனநல ச>ீ@ைலY. 

உடலியF ஆkைம ேகாளா" -ெபா3Rதம%ற கவனRைதR ேதQ& 

நடRைத, விைரவான உண>fசி மா%ற7க+ ம%"& உண>fசி 
ெவளி9பாQ ஆகியவ%றினாF வைக9பQRத9பQ& மனநல 

ச>ீ@ைலY. 

பிrRெதQE@& கவைல - எUத காரணRதி%காகY& ெப%ேறாைர 

விDQ9 ேபா@& எ)ற பய&. 

உடF சா>Uத சா>[  

உடF சா>Uத சா>[ எ)ப/ ஒ3 சகி9[Rத)ைமைய உ3வாE@& ம3U/ 

நbZடகால9 பய)பாD^) காரணமாக ஏ%பQ& உடFநிைல, திyெரன அFல/ 

ப^9ப^யான ேபாைத ம3U/ தி3&ப9ெபறாத/ உடFrதியான அறி@றிகைள 

ஏ%பQR/கிற/. [5] [6] ெப)ேசாைடசைீப)க+, ஓபியாcQக+, 

ஆZ^பிலி9^El ம%"& உDகிரEதிக+ ேபா)ற சில ம3U/களி) @ைறUத 

அளவிலான சிகிfைச Pைறயிலி3U/, அேதேபாF ஆFகஹாF, ஓபியாcDl 

ம%"& ெப)ேசாைடசைீப) ேபா)ற ம3U/களி) ெபா_/ேபாE@ தவறாக 

பய)பQRத9படலா& . அதிக அளவிலான அளைவ9 பய)பQRதிய/, அதிக 

பய)பாD^) கால& ம%"& PUைதய வய/ பய)பாQ ெதாட7கிய/, 

ேமாசமைடUத உடF சா>Uத சா>[ ம%"& மிகY& கQைமயான தி3&ப9 

ெப"& ேநாcE@றியீQக+ ஆகியைவ கணிEக9பQகி)றன. கQைமயான 

பி)விைளY ேநாcக+ நb^E@& நாDக+, வார7க+ அFல/ மாத7க+ 

P^d&. P/ெகq&[ தி3&ப9ெப"தF ேநாcE@றி அFல/ "பாgl" எ)"& 

அைழEக9பQ& நb^Rத பி)விைளY ேநாcE@றி, கQைமயான 

பி)விைளYகளி) சில அறி@றிகளி) ஒ3 @ைறUத தரநிைல 

ெதாட>fசியா@&, ெபா/வாக ஒ3 மீ+-மீளைமRதF PைறைமயிF, 

ெப3&பாq& இத) விைளவாக ம"பிற9[ ம%"& நbZடகால இயலாைம 

சDடx>வமான ேவைலவாc9[Eகான சாRதியRைத தQEக பDட&.நb^Rத 

பி)விைளY ேநாcE@றி மாத7க+, ஆZQக+, அFல/ தனி9பDட 

காரணிகைள ெபா"R/, காலவைரயி)றி நb^E@&. நb^Rத பி)விைளY 

ேநாcE@றி 
ெப3&பாq& ெப)ேசாைடச9ீபி)களாF ஏ%பQகிற/. [7]அ^ைமயாE@தqட) 

பிரபலமான தவறான உறYPைறைய அக%"வத%@, ம3U/கkE@ உடF 



சா>Uதி3RதF சில ேநர7களிF நbrழிY ேநாயாளிகளாF இ)Tலி) மீ/ 

சா>U/+ள/.   

ெப)ேசாைடசைீப)க+, ஓபியாcQக+, ஆZ^பிலி9^El ம%"& 

உDகிரEதிக+ ேபா)ற சில ம3U/களி) @ைறUத அளவிலான சிகிfைச 

Pைறயிலி3U/, அேதேபாF ஆFகஹாF, ஓபியாcDl ம%"& 

ெப)ேசாைடசைீப) ேபா)ற ம3U/களி) ெபா_/ேபாE@ தவறாக 

பய)பQRத9படலா& . அதிக அளவிலான அளைவ9 பய)பQRதிய/, அதிக 

பய)பாD^) கால& ம%"& PUைதய வய/ பய)பாQ ெதாட7கிய/, 

ேமாசமைடUத உடF சா>Uத சா>[ ம%"& மிகY& கQைமயான தி3&ப9 

ெப"& ேநாcE@றியீQக+ ஆகியைவ கணிEக9பQகி)றன. கQைமயான 

பி)விைளY ேநாcக+ நb^E@& நாDக+, வார7க+ அFல/ மாத7க+ 

P^d&. P/ெகq&[ தி3&ப9ெப"தF ேநாcE@றி அFல/ "பாgl" எ)"& 

அைழEக9பQ& நb^Rத பி)விைளY ேநாcE@றி, கQைமயான 

பி)விைளYகளி) சில அறி@றிகளி) ஒ3 @ைறUத தரநிைல 

ெதாட>fசியா@&,  

ெபா/வாக ஒ3 மீ+-மீளைமRதF PைறைமயிF, ெப3&பாq& இத) 

விைளவாக ம"பிற9[ ம%"& நbZடகால இயலாைம சDடx>வமான 

ேவைலவாc9[Eகான சாRதியRைத தQEக பDட&.நb^Rத பி)விைளY 

ேநாcE@றி மாத7க+, ஆZQக+, அFல/ தனி9பDட காரணிகைள 

ெபா"R/, காலவைரயி)றி நb^E@&. நb^Rத பி)விைளY ேநாcE@றி 
ெப3&பாq& ெப)ேசாைடச9ீபி)களாF ஏ%பQகிற/. [7]அ^ைமயாE@தqட) 

பிரபலமான தவறான உறYPைறைய அக%"வத%@, ம3U/கkE@ உடF 

சா>Uதி3RதF சில ேநர7களிF நbrழிY ேநாயாளிகளாF இ)Tலி) மீ/ 

சா>U/+ள/. 

 

 அறி@றிக+   

உடலியF சா>[ எ)ப/ உடF நர&[ மZடலRதிF உடலியF rதியான த_வF 

ம%"& Lைளயி) ெவளி9பாQ காரணமாக Lைள ஏ%பQகி)ற உடF ம%"& 

உளவியF அறி@றிகளி) ேதா%றRதிF த)ைன ெவளி9பQRதிE 

ெகா+ளலா&. தி3&ப9 ெப"தF அFல/ ம3UதளY @ைறதF ஆகியவ%றிF 

ஏ%பQ& அறி@றிக+ இதயR /^9[ ம%"& / அFல/ இரRத அ_Rத&, 

விய>ைவ ம%"& நQEக&  ஆகியைவயா@&. @ழ9ப& , வலி9[RதாEக7க+  

ம%"& காDசி மயமாEகF ேபா)ற இ)G& கQைமயான தி3&ப9 

ெப"& அறி@றிக+ தbவிரமான அவசரநிைல ம%"& உடன^ ம3R/வ 

பராமr9[ ேதைவ ஆகியவ%ைறE    காDQகி)றன.  



அFகஹாF , ெப)ேசாைடசபீீ)க+ம%"& பாD�D�DேடD ேபா)ற Sedative 

Hypnotic ம3U/க+ மDQேம ெபா/வாக கிைடEகEM^ய ெபா3Dக+ ஆ@&, 

இ/ தி3&ப9 ெப"& வலி9[R �ZQதFகைள �ZQவத) Lல& தி3&ப9 

ெபறலா&. ஒபிேயாcDl ேபா)ற ம%ற ம3U/களிலி3U/ தி3&ப9 ெப"தF, 

மிகY& நFல வலிைம வாcUத பி)விைளYகைள ஏ%பQR/&, இ/ 

ெபா/வான நFல ஆேராEகிய& ம%"& ம3R/வ சிகிfைசயிF 

ேநாயாளிகkE@ மிகY& அபாயகரமானதாக இ3Eகலா&, ஆனாF 

பலவ bனமான இதய ேநாயாளிகkட) ேநாயாளிகkE@ அ^Eக^ 

நிக_&; நfTRத)ைமd& ெபா/வாக இதய /^9[ ம%"& இரRத அ_Rத& 

(இ/ @ேளானிைட) சிகிfைசயளிEக9படலா&), அFல/ சா9பிQவத%கான 

இயலாைம காரணமாக ஏ%பQ& எலEDேராைலD ஏ%றRதா?Y காரணமாக, 

ம%"& நிைலயான வயி%"9ேபாE@ ம%"& வாUதிெயQRதF (இ/ சிகிfைச 

கQைமயான ஓபிேயாைடD தி3&ப9 ெப"தqட) ெதாட>[ைடய Pைறேய, 

@றி9பாக வயி%"9ேபாE@ ம%"& உமி?Y பல வார7கkE@ 

நb^Rதி3EகEM^ய நbZட-ந^9[ ெபா3Dகkட) ெதாட>[ைடய/, ஆd+-

அfT"R/& சிEகFக+ மிகY& அrதானைவ, ம%"& Pைறயான ம3R/வ 

ேமலாZைம இFலாத நிைலயிF உ+ளன. 

சிகிfைச    

உடF சா>Uத சா>[Eகான சிகிfைசயான/ ம3U/கைள தி3&ப9 ெப"& 

ெபா"9ைப சா>U/+ள/ ம%"& ெப3&பாq& ம%ெறா3 ம3U/ நி>வாக&, 

@றி9பாக திyெர)" நி"Rத9பDடாேலா அFல/ PUைதய Pய%சிக+ 

ேதாFவியைடUதாேலா ஆபRதானதாக இ3Eகலா&. [9]வழEகமாக ம3U/க+, 

ேடாl ம%"& தனிநப> ஆகியவ%ைற9 ெபா"R/ வார7க+, மாத7க+ 

அFல/ சிலேநர7களிF நbZட கால அளைவE @ைற9பத) Lல& இயFபான 

சா>[ நி>வகிEக9பQகிற/. [7] ஆFகஹாF ஒ3 சா>ப%ற சா>[ ெப3&பாq& 

@"E@ சகி9[Rத)ைமd+ள ம3U/களாF நி>வகிEக9பQகிற/, நbZடகால 

ந^9[ ெப)ேசாைடச9ீபீ)க+ ஆFகஹாF தி3&ப9 ெப"&அறி@றிகைள 

நி>வகிEகி)றன. 

 

 

 

 



[திய ெபா3ளாதார ெகா+ைக 
 

1921 PதF 1928 வைர ேசாவியR �னியனி) 

அரசா7கRதி) ெபா3ளாதார ெகா+ைக [திய ெபா3ளாதார 

ெகா+ைக (NEP) , தbவிர ைமய9பQRத9பDட ம%"& ேகாDபாDQ 

ேசாசலிசRதி) PUைதய ெகா+ைகயிலி3U/ த%காலிக 

பி)வா7கைல பிரதிநிதிR/வ9பQR/கிற/. ேபா> க&�னிசRதி) 

ெகா+ைகயான/, 1918 F இ3U/ 1921 & ஆZQ வைர, ேதசிய 

ெபா3ளாதாரRைத ஒDQெமாRத PறிY நிைலE@ ெகாZQ 

வUத/.க&�னிlD கDசி ம%"& அத) தைலவரான விளா^மி> 

ெலனி) 1921 மா>f மாத& கி3oணD% கலக& க&�னிlD 

கDசியி) அதிகாரRைத ைக9ப%"வத%காக ேசாசலிசE 

ெகா+ைககளிF இ3U/ பி)வா7க ேவZ^ய அவசியRைத 

உ"தி9பQRதிய/. அத)ப^, 1921 மா>fசிF 10 வ/ கDசி கா7கிரl 

[திய நடவ^Eைககைள அறிPக9பQRதிய/  

[திய ெபா3ளாதார ெகா+ைக PEகிய @றிEேகா+க+ - 1991, ஜூைல 24  

 

1991 F [திய ெபா3ளாதார ெகா+ைகைய (NEP) ெதாட7@வத%@ 

PEகிய காரண&, நிதியைமfச> டாEட> ம)ேமாக) சி7 

பி)வ3மா" Mறினா>: 

1. இUதிய ெபா3ளாதார& 'உலகமயமாEகலி) அர7கி%@+ 

hைழU/ சUைதf சா>[E@ ஒ3 [திய உU/தைலE ெகாQE@& 

ேநாEகிF பிரதான @றிEேகா+ இ3Uத/. 

2. NEP பணவ bEக வ bதRைத வ b?RதY& ம%"& கDடணRதிF 

சமநிைலைய அக%றY& ேநாEக&. 

3. இ/ அதிக ெபா3ளாதார வள>fசி விகிதRைத ேநாEகி நக>U/, 

ேபா/மான அUநிய ெசலாவணி ைகயி39[கைள நி>மாணி9பதாக 

இ3Uத/. 

4. ெபா3ளாதார உ"தி9பQRதைல அைடயY&, எFலாவிதமான 

ேதைவய%ற கDQ9பாQகைளd& அக%"வத) Lல& 

ெபா3ளாதாரRைத ெபா3ளாதார சUைதE@ மா%றY& வி3&பிய/. 



5. பல தைடக+ இFலாமF ெபா3Dக+, ேசைவக+, Lலதன&, மனித 

வள7க+ ம%"& ெதாழிFhDப7களி) ச>வேதச ஓDடRைத 

அGமதிEக வி3&பின. 

6. இ/ ெபா3ளாதார& அைனR/ /ைறகளிF தனியா> வ bர>க+ ப7@ 

அதிகrEக ேவZQ&. அதனாFதா) அரசா7கRதி%கான 

ஒ/Eக9பDட எZகளி) எZணிEைக 3 ஆக @ைறEக9பDட/. 

 

[திய ெபா3ளாதார ெகா+ைக ( NEP , ரஷிய) новая экономическая политика, НЭП) 

ேசாவியR ரoயாவி) ெபா3ளாதார ெகா+ைகயாக விள7கிய/, அ/ 1921 இF 

த%காலிக உU/தலாக விளா^மி> ெலனி) P)ெமாழிய9பDட/. ெலனி) NEO 

1922 F ெபா3ளாதார Pைறயாக "ஒ3 TதUதிர 

சUைத ம%"& PதலாளிR/வRைத , அரசா7க கDQ9பாDQE@ உDபDட/" 

எ)" @றி9பிDடா>, சLகமயமான அரச நி"வன7க+ "ஒ3 இலாப 

அ^9பைடயிF" ெசயFபQ&. [1] 

1914 PதF கQைமயாக பாதிEக9பDட நாD^Gைடய ெபா3ளாதாரRைத 

ஊE@வி9பத%காக NEP (1918-1922 ரoய உ+நாDQ9 ேபா3E@9 பிற@) 

ேதைவ9பQ& ஒ3 சUைத- ெபா3ளாதார ெபா3ளாதார ெகா+ைகைய 

பிரதிநிதிR/வ9பQRதிய/. ேசாவியR அதிகாrக+ /ைறயி) P_ைமயான 

ேதசியமயமாEகRைத (அதாவ/ 1918 PதF 1921 வைர ேபா> 

க&�னிசRதி) காலRதிF) ம%"& கல9[ ெபா3ளாதார&அைம9ைப 

அறிPக9பQRதிய/, இ/ தனிநப>க+ சிறிய நி"வன7கைள ெசாUதமாக 

அGமதிEக அGமதிRத/, [2] அேத ேநரRதிF வ7கிக+ வ7கிக+, ெவளிநாDQ 

வ>Rதக&, ம%"& ெபrய ெதாழிFக+ கDQ9பQRத ெதாட>U/ 

இ3Uதன. [3] MQதலாக, NEP prodrazvyorstka (கDடாய தானிய 

ேகாrEைக) [2] ம%"& prodnalogஅறிPக9பQRத9பDட/: விவசாயிகkE@ வr, 

Lல விவசாய உ%பRதி வ^விF ெசqRதRதEகதா@&. [4] ேபாFஷிவிE 

அரசா7க& அைனR/ ரoய க&�னிlD கDசியி) (மா>f 1921) 10 வ/ 

மாநாD^) ேபா/& NEP ைய ஏ%"EெகாZட/ ம%"& 21 மா>f 1921 அ)" 

ஒ3 ஆைண Lல& இgவா" அறிவிRத/: " Prodnalog byProdrazvyorstka 

இடமா%ற& ". ேமq& விதிPைறகைள ெகா+ைக TRதிகr9[. 

பிற ெகா+ைகக+ பண ச>ீதி3Rத& (1922-1924) ம%"& ெவளிநாDQ 

LலதனRதி) ஈ>9ைப உ+ளடEகிய/ . NEP ெகா+ைக NEPmen(нэпманы) ( nouveau 

riches ) எ)" அைழEக9பQ& ஒ3 [திய வைக மEகைள உ3வாEகிய/. 1928 

இF ேஜாச9 lடாலி) [திய ெபா3ளாதார ெகா+ைககைள அக%றினா>. 



 

/வEக7க+   

நவ&ப> 1917 F ேபாFஷிவிE@க+ ரoயாவிF PEகிய ைமய7களி) 

கDQ9பாDைட ைக9ப%றின>. இ/ 1917-1922F ரoய உ+நாDQ9 

ேபா3E@ வழிவ@Rத/, இ/ ேபாFஷிவிE@க+ ம%"& அவ>கள/ 

MDடாளிக+ ெவ+ைள ம%"& பிற எதி>9[ [ரDசிகர சEதிகkE@ 

எதிராக அைமUதன . இUதE கால9ப@தியிF ேபாFஷிவிE@க+ ரoயாவி) 

ெபா3ளாதாரRைத நி>வகி9பத%கான Pய%சியிF P%றிq& 

கDடைளயிDடன>, இ/ ேபா> க&�னிசRதி) ெகா+ைக. விவசாயிக+ ம%"& 

ெதாழி%சாைல ெதாழிலாள>க+ உ%பRதி ெசcய உRதரவிDடன>, உணY 

ம%"& ெபா3Dக+ ைக9ப%ற9பDடன ம%"& ஆைண Lல& 

வழ7க9பDடன. [5] இUத ெகா+ைக ேபாFஷிவிE@ ஆDசிைய சில ஆர&பE 

கoட7கைளf சமாளிEக உதவிய/, அ/ விைரவிF ெபா3ளாதார தைடக+ 

ம%"& கoட7கைள ஏ%பQRதிய/.த7க+ உைழ9[Eகாக ேநர^யாக 

இழ9பீQ ெசcயாத தயாr9பாள>க+ ெப3&பாq& ேவைல நி"RதRைத 

நி"Rதி, பரவலான ப%றாE@ைறE@ வழிவ@Rதன>. ேபாr) ேபரழிைவ ஒD^, 

இUத ரoய மEகkE@ ெப3& கoட7க+ இ3Uதன, ேபாFஷிவிE@கkE@ 

மEக+ ஆதரY @ைறEக9பDட/. 

உ+நாDQ dRதRதி) P^விF, ேபாFஷிவிE@க+ ரoய நகர7கைளE 

கDQ9பாD^F ைவRதி3Uதன>, ஆனாF 80% ரoய மEக+ விவசாயிகளாக 

இ3Uதன>. [6] கிDடRதDட அைனR/ சZைடகk& நக>[ற7கkE@ ெவளிேய 

நடUதாq&, நக>9[ற மEக+ கணிசமாக @ைறU/விDடன>. [7] ேபா> 

ேபாE@வரR/E@ (@றி9பாக இரயிFேவEக+), ம%"& அ^9பைட ெபா/ 

ேசைவகைள பாதிRத/. ெதா%" ேநாcக+, @றி9பாக ைடபl. உணY ம%"& 

எrெபா3ளி) ரயிFபாைத ம%"& எrெபா3Dகளி) ஏ%"மதி 
@ைறU/விDட/. சிD^ @^யி39பாள>க+ Pத)PதலிF ெவ9ப எZெணc 

ஒ)ைற அGபவிRதன>, பி)ன> நிலEகr, அவ>க+ மரRதிF ைக9ப%"& 

வைர.வடE@ நகர7களிF (Lலதன நகர7கைளR தவிர) மEக+ெதாைக 

சராசrயாக 24% @ைறU/+ள/. [8] ெத%@9 ப@தியிq+ள சி" நகர7கைள விட 

வடE@ நகர7க+ @ைறவான உணைவ9 ெப%றன. ெபDேராகிராD மDQ& 

850,000 மEகைள இழUத/, உ+நாDQ9 ேபாr) ேபா/ நக>9[ற மEக+ 

ெதாைகயிF பாதிE@& @ைறY. [8] பD^னி ம%"& ேமாசமான நிைலைமக+ 

நகர7களிF இ3U/ @^யி39பவ>கைள /ரRதின>. விவசாயிக+ உபrகைள 

ெபற ெத%ேக @^ெபய>Uத ெதாழிலாள>க+. நகர7கkE@ சமீபRதிF 

@^ேயறியவ>க+ இ)னP& கிராம7கkE@ உறY ைவRதி3Uதன>. [7] 



நக>9[ற ெதாழிலாள>க+ ேபாFஷிவிE ஆதரY ைமயRைத அைமRதன>, 

எனேவ ெவளிேய%ற& ஒ3 தbவிர பிரfசைனைய P)ைவRத/.ெதாழி%சாைல 

உ%பRதி கQைமயாக ெம/வாக அFல/ நி"Rத9பDட/. 1919 ஆ& ஆZ^F 

ெதாழி%சாைலகளிF 30,000 ெதாழிலாள>க+ இFலாத/ட), த9பி9பிைழEக, 

நகரவாசிக+ தனி9பDட விைலdய>ைவ வி%றன>, வி%பைனE@ அFல/ 

பZடகசாைலE@ ைகவிைன ெபா3Dக+ தயாrR/, ேதாDட7கைள 

நடாRதின>. உணYEகான கQைமயான ேதைவ 50-60 சதவிகித உணY 

சDடவிேராத வ>RதகRதிF (ெமேஷாfனிE பா>Eக) Lல& அவ>கைளR 

�Z^ய/. பண& ப%றாE@ைற க39[ சUைதயிF ஒ3 பZடமா%ற Pைற 

பய)பQRத9பQகிற/, இ/ திறன%ற/. [9] வறDசி ம%"& உைறபனி 1921 

ரஷிய) பSச& வழிவ@Rத/, இதிF மிFலிய) கணEகான மரணமைடUதா>, 

@றி9பாக ேவாFகா ப@தியிF, ம%"& ேபாFoவிE கDசி நக>9[ற ஆதரY 

அழிEக9பDட/. [10] 1921 ஆ& ஆZ^F மாlேகாவிF ெராD^ வரவிFைல 

எ)றாF, ெதாழிலாள>க+ பசிd& ஏமா%றP& அைடUதன>. அவ>க+ 

ேபாFஷிவிE கDசியி) சிற9[ சqைககkEகான ெகா+ைகைய எதி>R/ 

ஆ>9பாDட7கைள ஏ%பாQ ெசcதன>, இதிF ெசSேசr, கDசி உ"9பின>க+ 

ம%"& மாணவ>க+ Pத)PதலிF உணYகைள ெப%றன>. 1921 மா>f மாத& 

பைடயின3& மாqமிகk& @ேரா)lடாD 

கலக& ெவ^Rத/,அராஜகவாத& ம%"& மEக+ெதாைகைய �Z^ய/. [9] 1921 

ஆ& ஆZ^F ெலனி) [திய ெபா3ளாதார ெகா+ைகயி) திறைன சமிEைஞ 

ெசc/, ஒ3 வr Lல& உணYE ெகா+ைகைய மா%றினா>. [11] 

ெகா+ைகக+   

தனியா> ம%"& ெபா/R /ைறகளி) MDQ இ39பைத சDட7க+ 

நியாய9பQRதின. அைவ NEP இF இைணEக9பDடன, ம"[ற& அரT சா>Uத 

"கல9[ ெபா3ளாதார&" ஆ@&. [12] NEP ெதாழிF/ைறயி) சில ப@திகைள 

P_ைமயாக ேதசியமயமாE@வைத விDQf ெச)ற/. ேசாவியR �னிய) NEP 

யி) கீ? சில வைகயான ெவளிநாDQ PதlQக+ எதி>பா>Eக9பDடன, 

ெதாழிF/ைற ம%"& ேம&பாDQ திDட7கkE@ அUநியf ெசலாவணி 
அFல/ ெதாழிFhDப ேதைவகkட) நிதியளி9பத%காக. [13] 

NEP Pத)ைமயாக ஒ3 [திய விவசாய ெகா+ைக. [14] ேபாFஷிவிE@க+ 

பழைம வாcUத கிராம9[ற வா?Eைகைய பழைமவாத ம%"& 

பி)த7கியவ>களாக க3தின>. NEP உட), மாநிலமான/ மDQேம தனியா> 

நில உrைமயாள>கkE@ அGமதிEக9பDட/, ஏெனனிF 

MDQ9பிரfசிைனEகான விவசாய ேயாசைன வqவான எதி>9ைப 

சUதிRதி3Uத/. [15] 



ெபா3ளாதார நிைலைமக+ ேமாசமாக இ39பைத ெலனி) [rU/ ெகாZடா>, 

எனேவ அவ> சUைதகைள அதிக அளவிF TதUதிர வ>RதகRதி%@ திறU/, 

உ%பRதிைய அதிகrEக மEகைள ஊEக9பQRதினா>. NEP யி) கீ?, "தனியா> 

ெசாR/, தனியா> நி"வன& ம%"& தனியா> இலாப&, ெலனினி) ரoயாவிF 

ெப3&பாq& மீDெடQEக9பDட/" எ)" மDQ& இFலாமF, ெலனினி) 

ஆDசி "ெவளிநாDQ PதலாளிR/வRதி%@ தாராளமான சqைககைள 

வழ7@வத%@" தயாராக இ39பத%காக ச>வேதச PதலாளிR/வRதி%@ 

தி3&பிவிDட/. [16] ேசாசலிசRைத அைடவத%@, நவ bனமயமாEகF ம%"& 

ெதாழிF/ைற வள>fசியி) "காணாம%ேபான ெபா3+ P)MD^ேய" 

உ3வாEக ேவZQ& எ)ற நிைல9பாDைட ெலனி) எQR/E ெகாZடா>, அ/ 

ேசாவியR ரoயாவி%@ "மRதிய அரT ேம%பா>ைவயிட9பDட சUைத-

ெசFவாE@ ெப%ற திDடRைத PதலாளிR/வ& ". [16] ஒ3 நாQ PதலிF 

"ேசாசலிச அ^RதளRதி%@ P)னிபUதைனயாக PதலாளிR/வRதி) P_ 

Pதி>fசிைய அைடவத%@" ேவZQ& எ)" கா>F மா>Eசி) கDடைளகைள 

ெலனி) பி)ப%றி வUதா>. [17] க&�னிசRைத ேநாEகி நாDைட நக>Rதிய 

ெகா+ைககkE@ ஆதரவாக காண9பDட ெபா3ளாதாரE ெகா+ைககkE@ 

ெலனி) அp@Pைறைய விவr9பத%@ மா>Eசிச&-ெலனினிச& எ)ற 

வா>Rைத எதி>கால ஆZQக+ பய)பQRத ேவZQ&. [18] ெலனி) 

பய)பQRத9பQ& பிரதான ெகா+ைகயான/ தானிய உRதிரவாத7கkE@ 

P%"9[+ளி ைவRத/, அத%@ பதிலாக விவசாயிகkE@ ஒ3 வr 

விதிEக9பDட/, இத) Lல& அவ>க+ த7க+ உ%பRதிகளிF ஒ3 ப@திைய 

ைவRதி3EகY& வ>Rதக& ெசcயY& அGமதிRத/. Pதலாவதாக, இUத வr 

ெசqRத9பDட/, ஆனாF நாணயமான/ 1924 ஆ& ஆZ^F மிகY& 

உ"தியானதாக மா"&ேபா/, அ/ பண& ெசqR/வத%@ 

மா%ற9பDட/. [2] இ/ விவசாயிகkE@ ஊEக ஊEகRைத அதிகrRத/, ேமq& 

1921-22 வறDசி ம%"& பSச& ஆகியவ%றி) விைளவாக உ%பRதி 40% 

உய>U/+ள/. [19] 

NEP ெபா3ளாதார ச>ீதி3Rத7க+ மRதிய திDடமிDடதிலி3U/ ஒ3 

ப^நிைலைய எQR/f ெசFவேதாQ ெபா3ளாதார& ேமq& Tயாதbனமாக மாற 

அGமதிEக ேவZQ&. NEP ெதாழிலாள> ச>ீதி3Rத7க+ உ%பRதிR திறGட) 

ெதாழிலாள> ெசலவின7கைள @ைறRதF ம%"& உைழ9பி) @ைற9[ 

Pய%சிக+ ஊEகமளிEகி)றன. ெதாழிலாள> ச7க& Tயாதbன @^ைம 

அைம9[Eக+ ஆன/. [2]NEP ச>ீதி3Rத7க+ மிகY& த@தி வாcUத 

ெதாழிலாள>க+ அரசா7க பதவிகைள திறUதன. ெசலவினE கணE@, 

உபகரண ெகா+PதF, ெசயFதிற) நைடPைறக+, இரயிFேவ கDQமான& 

ம%"& ெதாழிF/ைற நி>வாக& ஆகியவ%றி%காக ெபாறியாள>க+, 



வFqந>க+ ம%"& அறிYஜbவிக+ ஆகியவ%ைற9 பய)பQR/வத%கான 

வாc9[கைள NEP வழ7கிய/. " NEPmen " ஒ3 [திய வ>Eக& 

ெசழிRேதா7கிய/. இUத தனியா> வ>Rதக>க+ 20 ெதாழிலாள>க+ வைர 

பணியம>Rத9பDட நக>9[ற நி"வன7கைள திறU/ைவRதன>.NEPmen, 

கிராம9[ற ைகவிைனஞ>களி) ைகவிைனஞ>கைளd& தனியா> சUைதயிF 

த7க+ ெபா3+கைள வி%ற/.  

தைலைமR/வRதிF க3R/ ேவ"பாQக+  

ெலனி) NEP ைய ேசாசலிசRதிலி3U/ ஒ3 Lேலாபாய பி)வா7கலாக 

க3தினா>. [21] அ/ PதலாளிR/வ& எ)" அவ> ந&பினா>, ஆனாF ேசாசலிச& 

உ3வானத%@ P)ன> PதலாளிR/வRதி) கைடசி 
கDடமாக PதலாளிR/வRதி) ேவ"பDட வைக, " அரச PதலாளிR/வ& " 

எ)" வலிd"Rதியத) Lல& அைத நியாய9பQRதினா>. [15] lடாலி), 

ெலனினி) ஒ3 அரச PதலாளிR/வ PைறE@ எதிரான ெகா+ைகயிF 

மா%றRைத உண>Uதி3Uதாq&, ஏ9ரF 1923 F அவ> ப)னிரZடாவ/ கDசி 
கா7கிரஸிF "ேதசியவாத ம%"& பி%ேபாE@ சிUதைனயி) வள>fசிைய" 

அGமதிRதா> எ)" Mறினா>. அZைமயிF மRதிய கமிD^யிF, 

க&�னிசR/ட) ெபா3Uதாத ேபfTEக+ இ3Uதன, இைவ அைனR/& 

இ"தியாக NEP யினாF ஏ%பDடன எ)" அவ> @றி9பிQகிறா>. இUத 

அறிEைகக+ ெலனி) பEகவாத& Lல& ெசயலிழU/ ேபான பிற@ தா) 

ெசcய9பDட/. [22] 

லிேயா) DெராDlகி ம%"& ேஜாச9 lராலி) Pதலா& உலக9 

ேபா3E@9 பி)ன> ேசாவியR ெபா3ளாதாரRைத அபிவி3Rதி 
ெசcவத%@&, ரoய உ+நாDQ9 ேபா3E@9 பி) எgவா" ேவ"பQகிறா>க+ 

எ)பைதd& ஒR/9 ேபாகவிFைல. க&�னிlD கDசியி) தbவிர 

உ"9பின>களாF ஆதrEக9பDட DெராDlகி, ரoயாவிF ேசாசலிச& 

அைனR/ ெவளியீQகைளd& ஒ/EகீQ ெசcதி3UதாF மDQேம உயி>வா_& 

எ)" ந&பினா>. Lலதன அைம9பிF PதlQ ெசcய அைனR/ ெவளியீDைட 

மீDெடQEக ேவZQ& எ)" DெராDlகி ந&பினா>. ம"[ற&, lடாலி) 

க&�னிlD கDசியி) மிதமான உ"9பின>கைள ஆதrR/ ஒ3 அரT நடRதிய 

PதலாளிR/வ ெபா3ளாதாரRதி%@ வாதிDடா>. lராலி) 

DெராDlகியிலி3U/ க&�னிlD கDசிையE கDQ9பாD^F 

ெகாZQவUதா>. DெராDlகி பிrைவ ேதா%க^Rத பி), lடாலி) 

ெபா3ளாதார ெகா+ைக ப%றி தன/ க3R/Eகைள மா%றி PதF ஐU/ ஆZQ 

திDடRைத நைடPைற9பQRதினா>. [23] 



P^Yக+   

NEP நி"வ9பDட பி)ன>, விவசாய உ%பRதி ெப3மளவிF 

அதிகrRத/. ெபா3ளாதார வள>fசிைய �ZQவத%காக, விவசாயிகkE@, 

பண இழ9பீQகkE@ பதிலாக, அவ>களி) பயி>களி) ப@திைய 

அரசா7கRதி%@ வி%க வாc9[ வழ7க9பDட/. விவசாயிக+ இ9ேபா/ 

சிலவ%ைற வி%க வி39ப& உ+ளன>, ேமq& அதிக தானியRைத உ%பRதி 
ெசcய அவ>கkE@ ஒ3 தனி9பDட ெபா3ளாதார ஊEகRைத 

அளிRதன>. [15] இUத ஊEகRெதாைக, xேகாள-நில9ப@தி நில9ப@தி 
நில7கைள PறிR/E ெகாZQ, [ரDசிE@ PUைதய [ரDசிைய 

Pறிய^Rத/. விவசாயR/ைற சிறிய @Q&ப பZைணகளிF ெப3கிய 

PைறயிF அதிகrRத/, கனரக ெதாழி%சாைலக+, வ7கிக+ ம%"& நிதி 
நி"வன7க+ அரசாF ெசாUதமாக இய7கின. இ/ கQைமயான ெதாழிF/ைற 

விட விவசாயR/ைற ேவகமாக வள>U/ வ3& ெபா3ளாதாரRதிF 

ஏ%றRதா?Yகைள ஏ%பQRதிய/. த7க+ வ3மானRைத பராமrEக, 

ெதாழி%சாைலக+ விைல உய>Rத9பDடன. உ%பRதி ெபா3Dகளி) உய3& 

ெசலவினRதாF, விவசாயிக+ இUத hக>ேவா> ெபா3Dகைள வா7கி அதிக 

ேகா/ைமைய உ%பRதி ெசcய ேவZ^யி3Uத/, இ/ விநிேயாகRைத 

அதிகrRத/, இதனாF இUத விவசாய ெபா3Dகளி) விைல 

@ைறEக9பDட/. ேவளாZ ெபா3Dகளி) விைலக+ ம%"& 

ெதாழி%சாைலகளி) விைலகளி) விைலகளிF M>ைமயான அதிகr9[ 

ஆகியைவ சிச>l ெந3Eக^ (இரZQ வைக தயாr9[களி) விைலகளி) 

வைரபட7கைள கடU/ வ3வதாF) என அறிய9பDட/. உய>Uத விைலயிF 

காRதி39பதிF விவசாயிக+ த7கள/ உபrகைள நி"RதிவிDடன> அFல/ 

அவ%ைற " NEPmen " (வ>Rதக>க+ ம%"& நQRதர மனித>க+) E@ 

வி%றன>. பல க&�னிlD கDசி உ"9பின>க+ இ/ நக>9[ற hக>ேவா> 

மீதான ஒ3 TரZடைலE க3தின>. hக>ேவா> ெபா3Dகளி) விைல @ைறEக, 

மாநில பணவ bEகRைத @ைறEக ம%"& ஆைலகளி) உ+ நைடPைறகளிF 

ச>ீதி3Rத7கைள ெசயFபQRத நடவ^Eைக எQRத/. கச9பான விைளYகைள 

நி"R/வத%கான Pய%சியிF அரசா7க& விைலகைள சr ெசcத/ .[ சா)" ேதைவ ] 

Pதலா& உலக9 ேபா> , ரoய9 [ரDசி , ம%"& ரoய உ+நாDQ9 

ேபா> ஆகியவ%றி) ேபரழிவி%@9 பி)ன> ஒ3 ெபா3ளாதார மீDசிைய 

உ3வாE@வதிF NEP ெவ%றி ெப%ற/. 1925 வாEகிF, ெலனினி) NEP இ) ஒ3 

"பிரதான மா%ற& அரசியF rதியாக, ெபா3ளாதார rதியாக, 

கலாfசாரrதியாகY&, ஆ)மீக rதியிq& நடUத/." சிறிய அளவிலான ம%"& 

ஒளி ெதாழிFக+ ெப3&பாq& தனியா> ெதாழிFPைனேவாr) அFல/ 

MDQறYகளி) ைககளிF இ3Uதன. 1928 ஆ& ஆZடளவிF, விவசாய ம%"& 



ெதாழிF/ைற உ%பRதி 1913 (உலக9 ேபா3E@ PUைதய நிைல) நிைலE@ 

தி3&பிய/.  

NEP இ) P^Y   

1924 & ஆZQ ெலனி) இறUத ஆZQ, நிேகாலாc [காr) [திய ெபா3ளாதார 

ெகா+ைகயி) P)னணி ஆதரவாள> ஆனா>. ேஜாச9 lராலி) கிேரD 

9ேரEகி) ேபா/ தைலைமR/வ பதவிைய9 ெப%ற பி)ன> 1928 இF 

ேசா.ச.க. lடாலி) ஆர&பRதிF NEP யிF [24] இ3Uதா> , [24] 1918 ஆ& ஆZ^) 

ெதாடEகRதிF lடாலி) ேம%ேகா+ காD^னா>: "... [திய சLக ேசாசலிச 

PைறயிF கால7கடUத சLக-ெபா3ளாதார Pைறைம திDடமிட9பDட 

[னரைம9[E@ ஆர&பமான/." 1928 ஆ& ஆZ^) தானியE ெகா+PதF 

ெந3Eக^யி) ேபா/, lடாலி) ஒ3 MDQ Pைறைய உ3வாEகினா> ம%"& 

1928 ஆ&ஆZQ ெதாட7கி ஐU/ ஆZQ 

திDட7கkடனான அறிPக9பQRத9பDட விrவான ெதாழிFமயமாEகF 

திDடRதி%கான LலதனRைத விைரவிF திரDட ேவZ^ய அவசிய& 

ஏ%பDட/. ேசாவியR �னியனி) ெதாழிF/ைறR தள& அைடய 

ேவZQெம)" ேபாFஷிவிE@க+ ந&பின> ேம%@ நாQகளிF 

PதலாளிR/வ நாQகளி) நிைல, ஒ3 எதி>கால ேபாைர 

இழU/விடEMடா/.lடாலி), "நா7க+ அைதf ெசcயலா& அFல/ நா7க+ 

ெநா"Eக9பQேவா&" எ)" lடாலி) அறிவிRதா>.) 

தானிய& வள>E@&விவசாய விைளெபா3DகளிF விவசாய 

உ%பRதிகைள ஊE@வி9பதிF ஒ9பீDடளவிF ெசFவUத 

விவசாயிகளான @லாEஸி) தானிய ெந3Eக^ ஏ%பDQ+ள/ எ)" 

lடாலி) P)ெமாழிUதா>. ேசாவியR ஒ)றியRதி) விைரவான 

ெதாழி%/ைறமயமாEகF ம%"& ேசாவியR ெபா3ளாதார வFqந>களி) 

ெப3& விவசாய ேதைவகைள ஆதrEக விவசாயிக+ விவசாயிக+ மிகE 

@ைறவாக இ3Uதன> . ]பZைணக+ ேசகrEக9பQதF எ)ப/ அRதைகய 

விrவாEகRதி%@ மDQேம உதY& எ)" Mறிய/. அத)ப^, தனியா> 

பZைணக+ பதிலாக lடாலி) MDQ MDQைவ TமRதிய/. MDQ 

MDQRெதாைக விவசாயE MDQறY ( ெகாFேகாl ம%"& ேசாgேஹாஜl ) 

ஆகியவ%றி%@ இைடயிF @லEகிலி3U/ நில7கைள அக%"வ/ ஆ@&. [25] 

ெலனிG& அவர/ ஆதரவாள>கk& NEP ஐ ஒ3 இைடEகால நடவ^Eைகயாக 

பா>Rதன>. எgவாறாயிG&, சில PதலாளிR/வ சEதிகkட) சமரச& ம%"& 

அரச கDQ9பாDைட ைகவிQவ/ ஆகியவ%றி) காரணமாக, ேபாFஷிவிE 

கDசியிF இட/ எதி>9பிF அ/ மிகY& ெசFவாEக%றதாக 

நி�பிEக9பDட/. [4] இட/சாrE க&�னிlD கDசியி) ெகா+ைககைள ஒ3 



காD^E ெகாQ9பதாக இட/சாr கZட/, ேமq& அ/ எதி>மைற நbZடகால 

ெபா3ளாதார விைளைவE ெகாZ^39பதாக ந&பிய/, எனேவ அத%@ 

பதிலாக ஒ3 P_ைமயான திDடமிDட ெபா3ளாதார& 

ேதைவ9பDட/. @றி9பாக, NEP க&�னிlQக+ ெதாழிலாள வ>EகRதி) 

"வ>Eக எதிrக+" எ)" க3த9பDட வணிக>க+ (" NEPmen ") ஒ3 வ>EகRைத 

வள>Rதன>. ம"[றRதிF விளா^மி> ெலனி) , "NEP எ)ப/ உ%சாகமான 

ம%"& நbZட காலமாக உ+ள/" (NEP - это всерьез и надолго), "மாநாDைட 

LQவதிF ேபfT 28 May" ெலனி) வா?UதாF, NEO 1929 E@ அ9பாF 

ெதாடரEMQ& எ)" நிைனRேத). NEP ப%றி ெலனி) Mற9பD^3Uத/, 

"நா7க+ பி)வா7க ஒ3 ப^யாக எQR/E ெகா+கிேறா&, இரZQ ப^க+ 

P)ெனQEக ேவZQ&" எ)" Mறினாq&, [26] NEP ம%ெறா3 திைசயிF 

TD^EகாD^ய/, அ/ இ"தியிF ேசாசலிசRதி%கான ேதைவயான 

ெபா3ளாதார நிைலைமகைள உ3வாE@&. 

 

இUதிய ெபா3ளாதார& ம%"&  விைளYக+ 

1991 F [திய ெபா3ளாதாரE ெகா+ைகைய ஏ%"EெகாZடதிF இ3U/ 

இUதிய ெபா3ளாதார& மாறி மாறி வ3வைத நா7க+ பா>R/+ேளா&. 

இUதியாவிF வா?வி) எFலா /ைறகளிq& இ/ தாEகRைத 

ஏ%பQRதிய/. இUதிய மEக+ மீ/ அவ>க+ தாEகRைத ப%றி உ"தியான 

P^Yக+ எ/Y& இ3Eக P^யா/. இ/ ேசாசலிச& எதிராக ேசாசலிச& 

ேபா)ற ஒ3 தR/வா>Rத விவாதRைத மா%றிவிQ&. ஆனாF அUதf 

ச>ீதி3Rத7க+ தவி>Eக P^யாதைவ, மிகY& கDடாயமாக இ3Uதன 

எ)பதிF சUேதக& இFைல. உZைமயிF ேசாவியR ஒ)றியRதி) சிைதY 

ம%"& @ளி> dRதRதி) P^விF உலக& P_வ/& இ/ேபா)ற அைல 

இ3Uத/. ேசாவியR ஒ)றியRதாF P)ன> வா?Uத பல காலனிR/வ 

ஜனநாயக ஆDசிக+, த7க+ @ைடைய இழUதன.அவ>கkE@ எUத 

வி39பP& இFைல, ஆனாF அெமrEகாவி) ஆைணயிQ& [திய 

ஒ3மிRத உலக ஒ_7கி%@ இDQf ெசFq&. 1980 களி) பி%ப@தியிF 

சனீா Mட 'ஓப) ேடா> பாலிசி' எ)G& தRெதQ9[ Lல& அத) 

ெபா3ளாதாரRைத தாராளமயமாEகிய/. ெத)கிழE@ ஆசிய 

ெபா3ளாதார7க+ த7க+ ெபா3ளாதாரRைத ச>ீதி3Rத& ெசcதன, 



ேமq& உலக9 ெபா3ளாதாரR/ட) இ)G& அதிக ஈQபாQ ெகா+ளR 

ெதாட7கின. சனீாYட) இைணU/, ஏ%"மதி வள>fசிE@ வழி வ@Rத/, 

அேத சமய& இUதிய ெபா3ளாதார& உ+நாDQ ெமாRத hக>Y 

P_வைதd& P_ைமயாக ந&பிd+ள/.  

ெபா3ளாதார& ெகா+ைக9ப^, ஒ3 @றி9பிDட /ைற சராசrயான 

வள>fசி வ bதRைத விட அதிக விகிதRதிF அதிகமாக இ3E@&ேபா/, 

ெபா3ளாதார ெசFவ& அUத /ைறயி) மீ/ கவன& 

ெசqR/கிற/. இUதR /ைறயி) ேசைவR /ைற ேசைவR 

/ைறயா@&.இUதR /ைறயி) கீ?, நிதி ேசைவக+, rயF எlேடD 

ேசைவக+ ேபா)ற /ைறகளாF மிக அதிகமான வள>fசி 
காண9பQகிற/. இத) விைளவாக, கடUத தசா9தRதி) வள>fசி 
கிDடRதDட P_ ேசைவR ெதாழிலாகY&, இUத ப@திகளிF இ3U/ 

ெசயFபQ& நாQகளி) ேமFதDQ ப@திகkE@ 

மDQ9பQRத9பDட/. இUதியாவி) ெப3&ப@தி l9ேளாவ> ஓவ> 

அFல/ DrEேலயி) வள>fசிைய இ7@ இ3U/ 

ெப%"+ள/. நக>9[ற ப@திகளிF இUத /rதமான @^ெபய>Y. இ/ 

நகரமயமாEகqட) ெதாட>[ைடய சLக9 பிரfசிைனகைள 

உ3வாEகிய/. இ/ இUதிய சLகRதி) மாதிrைய அ^9பைடயாக 

மா%றிய/.  

 

இ9ேபா/ நா& தbவிர-நவ bன ம%"& தbவிர-பழ7கால சPதாயRதிF 

ஒ3வ3Eெகா3வ> ஒ37கிைணU/ ம%"& PரZபQகிேறா&. ஒ3 

[றRதிF தனி9பDட சDட வாrய7க+, கா9l ம%"& க7கா3 

நbதிம)ற7க+ ேபா)ற சLக நி"வன7க+ அவ%றி) சPதாய 

உ"9பின>க+ மீ/ த7க+ கDQ9பாDைட நிைலநி"Rத 

Pய%சிEகி)றன, ம"[ற& ேம%@லக அைல இUத உ"9பின>கைள 

ெவளிேய இ_Eகிற/.  

 
 



கடUத �%றாZ^F கடUத ஆZQகளிF ெதாட7கிய தகவF 

ெதாழிFhDபRதிF [திய �%றாZ^) சUேதகRதி%@ இடமி)றி 
வqவான [ரDசி உ+ள/. இUத [ரDசி ேவ"பDட/, ஏெனனிF அ/ 

xேகாளமயமாEகF இ)G& ெதளிவான/ ம%"& அ9பDடமானதாக 

இ3Uத/.மனித>களாF த7கைள மா%றிE ெகா+ளாமF, நாQ 

P_வ/& நிக?ேநர மனித உைழ9ைப அ/ மா%ற P^d&. ேமq&, 

தகவFகளி) இலவச ஓDடRைதR தQEக அைனR/ 

எFைலகைளd& அ/ அழிR/விDட/. இத%@ P)ன> 

தரE@ைறவான அFல/ [/9பிEக9படாத தகவFகkE@ 

அpகைலE ெகாZ^3E@& சLக7களிF அறிைவ9 பகி>வ/, 

வள>9ப/ ம%"& ேம&பாDQE@ இ/ உதவிய/. எ9ெபா_/& 

ெபாதிd& சில கQைமயான உZைமகkட) இைணUதி3Eகிற/.  

 

தb7கிைழE@&, தவறான, PEகியமான தகவF ம%"& உ+ளடEக& 

ஆகியவ%றி%@ எதிராக உலெக7கிq& உ+ள அரசா7க7க+ 

த7கள/ திறைன இழU/விDடன. இlலாமிய அரசி) எ_fசி, ஐ.^. 

[ரDசி உலக பய7கரவாத இைண9[கைள ேம&பQR/வத%@ 

உதவிd+ள/ எ)பைத நி�பிEகிற/. ேமq&, ெவளி9பைடயான 

உ+ளடEக& இைணயRதிF இலவசமாக கிைடEகEM^ய/, இ/ 

Pதிராத @ழUைதகkE@ கDQ9பாட%ற அpகF உ+ள/  

 

ெமாRத உ+நாDQ உ%பRதியி) வள>fசி விகித& - 1990 PதF 2010 

வைர இUதியாவி) ஆZQ சராசr வள>fசி விகித& 6.6% ஆ@&  

PUைதய ச>ீதி3Rத சகா9தRைத விட இ3 மட7@ அதிக&. 1980 

களி) ெதாடEகRதிF ெமாRத உ+நாDQ உ%பRதியி) வள>fசி 
விகித& 5% ஐ தாZ^ய/. 1990 களி) ச>ீதி3Rத7க+ வள>fசியாF 

இ/ ெதளிவாகவிFைல. 1980 களி) ச>ீதி3Rத7க+ எFபிஜி 
ச>ீதி3Rத7கkE@ P)ேனா^ எ)" சில> ந&[கி)றன>. ேவ" சில 

விடய7க+, 1980 ச>ீதி3Rத7க+ 1991 F ெபா3ளாதார& 

வ b?fசியைடUதன எ)ப/ ெதளிவாகிற/, இ/ LPG ச>ீதி3Rத7களாF 



சrெசcய9பDட/, இ/ மிக விrவான/. ச>வேதச நாணய நிதிய& 

அத) ெபா3ளாதாரRைத சrெசcய அரசா7கRைத 

ெகாQRத/. ச>வேதச நாணய நிதியRதாF வழ7க9பDட மிக9ெபrய 

கட) ஆ@&. ெதாடEகRதிF இUதியாவி) கட)கkEகான 

ந&பகRத)ைமைய9 ப%றி உலக சUேதக7க+ இ3Uதன, ஆனாF 

இUதியா இ/வைர ஒ3 ஒ_Eகமான கடனாளியாக இ3U/ 

வ3கிற/.  

ெதாழிF/ைற வள>fசி விகித& - சில ஆZQகkE@ ெதாழிF 

வள>fசி விகித& @ைறவாக உ+ள/. ைகRெதாழிF ப7@ இ)G& 

25% @ைறவாக உ+ள/. மிக ேமாசமான விஷய& எ)னெவ)றாF, 

இUதியா ஒ3 ேசைவ வழிவைக ெபா3ளாதார&, ேநர^யாக ஒ3 

ேவளாZ ெதாழிலிF இ3U/ மா%ற9பQகிற/. 1990 களிF 

ெதாழிF/ைற வள>fசிைய 1990 களிF இறE@மதி ெசcவத%கான 

மா%"E ெகா+ைகயி) ஒ3 P^Y இ/வா@&. ெவளிநாDQ 

நி"வன7க+ இUதிய சUைதகkE@ இலவச அpகF 

கிைடRதேதாQ, உ+நாDQ உ%பRதிக+ 

ச>ீ@ைலEகவிFைல.அவ>க+ ெவளி9பைடயாக ெதாழிFhDப& 

ம%"& ெபrய அளவிலான ெபா3ளாதாரRதி%@ சிறUத அpகF 

இ3Uத/.  

 

ஆராcfசி ம%"& கZQபி^9[களி) காரணமாக இUதியாவி) 

நிைல9பாQ ேமq& தாமதமாகிய/. இறE@மதி பதிlடான/ 

@றி9பிDட அளY PதlQ ம%"& உ+நாDQ உ%பRதியிF 

Pய%சிக+ ேதைவ. இறE@மதிக+ மலிவானதாக இ3Uத ேபாதிq& 

இ/ நடRத9பDட/. அUத ேநரRதிF வைர நFல ம%"& சிறUத 

திறைன வள>Rத/. ேம%@ நாQகளி) ெதாட>fசியான ெதாழிFhDப 

ம"9[ட) இ/ இைணEக9பDட/, ேமq& R & D இF அரசா7கRைத 

ேமq& ெசலவழிEக Pய)ற/. ெதாழிFhDப ம"9[ 

தாராளமயமாEகq& xேகாளமயமாEகq& P^Uத/. அUதE கால& 

வைர சனீாைவ விட இUதிய ெதாழிF சிற9பாகY& நவ bனதாகY& 



இ3Uத/. ஆனாF இ3 தசா9த7களிF சனீா ெதாழிF ம%"& 

கZQபி^9[க+ ஆகியவ%றிF இUதியாவி) மிக9ெபrய அளYE@ 

அதிகமான அளவிF கடU/விDட/.  

இUதியாவிF சி" அளவிலான தாEக&  

இUத தாEக& 18 ஆ& �%றாZ^F காலனிR/வRதி) 

ெதாடEகRதிலி3U/ சrயாக9 ப^Rதி3Eக 

ேவZQ&. காலனிR/வRைத உலகமயமாEகF 1 அைல அைலயாக 

க3தலா&. PUைதய காலனிR/வ காலRதிF, இUதியாவி) ஜYளி 
ம%"& ைகவிைன உலக& P_வ/& [க? ெப%ற/, இUதிய 

ெபா3ளாதார& P/ெகq&பாக இ3Uத/. இUதியாவிF ெவளிநாDQ 

ஆDசிையE ெகாZQ ெதாழிF/ைற [ரDசிைய வரவைழR/, இUதிய 

ெபா3ளாதார& ஒ3 ெபrய பி)னைடைவ சUதிRத/. அத) 

உ+நாDQ பழ7@^ @^ைசR ெதாழிF அழிEக9பDட/.  
 

TயாதbனRதி%@9 பி)ன>, சி" உ%பRதிையR தயாrEக 

பிரRதிேயகமாக ெபா3Dகைள ஒ/E@வத) Lல& அரசா7க& 

Pய%சிRத/. ஒ/Eக9பDட ெபா3Dகளி) தாராளமயமாEகF 

பD^யF கணிசமாகE @ைறEக9பDQ, பல [திய /ைறக+ ெபrய 

வ bர>கkE@ திறEக9பDQ+ளன.  

சிறிய அளவிலான ெதாழிF இ39பிG& இUதிய ெபா3ளாதார& 

P/ெகq&பாக உ+ள/. இ/ ஏ%"மதி ம%"& தனியா> /ைறயி) 

ெப3&ப@திE@ ப7களி9[ ெசcகிற/. P^Yக+ கலைவயானைவ, 

சிறிய அளவிலான ெதாழி%சாைலக+ ெபrயதாகY&, சிறUததாகY& 

இ3Eகி)றன. ஆனாF ஒDQெமாRத மதி9[ MQதலாக, தயாr9[ 

கZQபி^9[ ம%"& ெதாழிFhDப& தRெதQ9[ மிக ேமாசமாக 

உ+ள/ ம%"& அவ>க+ மDQேம அரசா7க ஆதரY பி)னாF 

உ+ளன. சனீாவி) விைலdய>Uத இறE@மதியாF அவ>கள/ 

தயாr9[க+ ேபாD^யிQகி)றன. SSI ேநாEகி அரசா7கRதி) 

ெகா+ைகக+ இ7ேக ம%"& இ7ேக PUைதய கDQைர அpகF 

உ+ளடEக9பDடன  



ேவளாZைம மீ/ தாEக&  

ஏ%ெகனேவ Mறியப^, உ+நாDQ9 ெபா3ளாதாரRதிF ேவளாZைம 

ப7@ 15% @ைறU/+ள/.இ39பிG&, விவசாயRைத சா>Uதவ>க+ 

55% வைர இ39பா>க+. அ"வைட Pைறக+ ஒ3 ெபrய 

மா%றRதி%@ உDபD^3Eகி)றன, ஆனாF தாராளமயமாEகF 

தாEகRைத சrயாக மதி9பீQ ெசcய P^யா/. விவசாய& 

ெதாட>பான ெதாட>வrைசகைள நா& பா>Rேதா&, அைவ எFலா& 

ச>வ வFலைம வாcUத அரசா7க கDQ9பாQக+ ம%"& 

உ%பRதியிF இ3U/ விநிேயாகRதி%@R ெதாட7@& தைலயீQக+ 

( இ7ேக SPS ம%"& இ7ேக - WTO). உலகளாவிய விவசாய 

ெபா3ளாதார& மிகY& சிைதU/விDட/. வள>U/ வ3& நாQகளி) 

விவசாயிகளிடமி3U/ ெபா3ளாதார ம%"& அரசியF அதிகாரRதிF 

சமநிைலயி)ைம காரணமாக இ/ PEகியமா@&. வள>Uத 

நாQகளிF, வ>Rதக ம%"& Lலதன ேவளாZைமd&, 

ெசFவாE@மிEக ஆEr கா>9பேரஷ)களி) ெசாUதமான இடRதிF 

உ+ள/. அவ>க+ உலக வணிக அைம9பி) ெகா+ைககைள எளிதிF 

பாதிEகிறா>க+ ம%"& வள3& உலகி) விவசாயிகkE@ 

ெசலவழிE@& ஒ3 சிறUத ஒ9பUதRைத ெப"கி)றன>.  

 

வள3& உலகிF விவசாய& உயி> வா?கிற/ ம%"& ஏராளமான 

ஏைழ மEகkE@ ஆதரவளிEகிற/. xேகாளமயமாEகலிF பாrய 

ஆபRதிலி3E@& ெபா3Dகளி) விைலயிF அதிக ஏ%ற இறEக& 

ஏ%பDQ+ள/. @றி9பாக ப3Rதி ம%"& க3&[ ேபா)ற பண9 

பயி>கkE@ இ/ உZைமயா@&. இ3 பயி>களிடமி3U/& 

சமீபRதிய ெந3Eக^க+ இUத P^YE@Rதா) @றிEகி)றன.  

 

ேமq& உலக உணY எதிராக எrெபா3+ @ழ9ப& 

நடEகிற/. ச>Eகைர ம%"& ேசாள& ஆகியைவ எrெபா3ளாக 

தயாrEக பய)பQRத9பQ& எதனாF 

தயாrEக9பQகி)றன. பிேரசிலிF க3&[ ச>Eகைர இ39பதாF, 

அெமrEகாவி) ேசா) இUத ேநாEகRதி%காக PEகியமாக உ%பRதி 



ெசcய9பQகிற/. இ9ேபா/ எrெபா3kE@ உணY 

மா%றியைமRதாF தயாr9பாள>கkE@ அதிக ஊதிய& த3மா? 1 

பிFலியGE@& அதிகமான மEக+ இ)G& பசியிF 

வா?கி)றன>. எUதெவா3 வா7@& சEதிd& இFலாத தைடய%ற 

சUைத இUத மEகைள கவனிR/Eெகா+வதாக எதி>பா>9ப/ 

பயன%ற/. விவசாய& எ)ப/ மிக9ெபrய சUைத ேதாFவியா@&, 

ஆனாF உலக வணிக அைம9பிF இ/ மிகY& அrதாகேவ 

க3த9பQகிற/.  

 

xேகாளமயமாEகலிF பிறUத ம%ெறா3 உலகளாவிய விவாத& GM 

பயி>க+ ஒ)றா@&.மா)சாZேடா ேபா)ற மிக சEதி வாcUத 

எ&.எ).சிEக+ இ7@ PEகியமானைவ. அெமrEகா GM பயி>கைள 

தைடயி)றி பய)பQRத அGமதிEகிற/, ஆனாF ஐேரா9பிய 

ஒ)றிய& தைட விதிEகிற/. இUதியாவிF [ல&ெபய> பாைத 

ெதாட>கிற/. (இ/ இ7ேக விவாதிEகிற/)  

 

பாlமதி ைரl ேபா)ற இUதியாவி) ெப3மளவிF 

த)னிைறY+ள, உய>Uத மதி9[ வாcUத ெபா3Dகேள 

எFலாவ%றி%@& ேமலான ேகாrEைககளா@&. ெபா/வாக, 

இUதியாவிF இUத வழEகிF xேகாளமயமாEகைல சவாF 

ெசcவத%@ சிற9பாக உ+ள/. நிைலயான ம%"& உ+ளடEகிய 

PைறயிF ேம%ெகா+ள9பDடாF, அ/ P_ ெபா3ளாதார& 

ெப3மளவிF ெப3@& தாEகRைத ஏ%பQR/&. உணY பத9பQR/& 

ெதாழிைல அபிவி3Rதி ெசcய உலகளாவிய உD@றி9[ 

கDடாய9பQRதF xேகாளமயமாEகலி) ம%ெறா3 PEகிய விைளY 

ஆ@&.  

 

இைவ தவிர, பZைண இயUதிர& அதாவ/ எலEDரானிE / ேசாலா> 

ப&[க+, ^ராEட>க+, ஒ37கிைண9[க+ ேபா)றைவ அைனR/& 

xேகாளமயமாEகலி) பலனா@&. இ9ேபா/ ஒ3 ப^ ேமேல ெசFல, 

தகவF ெதாழிF hDபமான/ ேவளாZைமயிF விவசாயRதி%@ 

இைணEக9பDQ வ3கிற/.  



 
 

ேசைவக+ /ைற மீதான தாEக&  

இUத விஷயRதிF உலகமயமாEகF வள>U/ வ3& நாQக+ ம%"& 

வள>fசிd%றவ>கkEகான வைளY ஆகியவ%றி) வர&. இரZQ 

@_EகkEகிைடயிலான வரலா%" ெபா3ளாதார ஏ%றRதா?Y 

காரணமாக மனித வள7க+ வள3& ெபா3ளாதார7களிF மிகY& 

மலிவானைவ.இ/ ^.^. [ரDசி Lல& ேமq& உதவிய/, ேமq& இ/ 

வள>Uத நாQகளிF இ3U/ பல நாQகளிF வள3& நாQகkE@ 

ெவளிேய%ற9பDடதிF உfசEகDடRைத அைடUத/. நம/ 

விவசாயRைத பா/காE@& அேத ேவைளயிF அெமrEகா அத) 

ேவைலகைள பா/காEக ேவZQ&.  

 

IT ெதாழிF  

ெம)ெபா3+, பிபிஓ, ேகபிஓ, எF.பீ.ஓ /ைறயிF இUதியாவி) 

வள>fசியாF இUதியாவி) மEக+ெதாைக பரவலான ெப3& ப7ைக 

உறிSசிEக உதவிய/. சிறUத ப@தியாக ேசைவகளி) ஏ%"மதி உய> 

மதி9பி) ஏ%"மதிE@ விைளகிற/. சில இய%ைக வள7கைள 

hக3& ஏறE@ைறய எUதெவா3 ெபா3Dகk& ஏ%"மதி 
ெசcய9படவிFைல. ஏ%"மதி ெசcவ/ மDQேம ெதாழிFசா> 

ெதாழிலாள>களி) உைழ9பா@&, இ/ காலியாக இFலாமF, 

கால9ேபாEகிF வள>கிற/. இ9ேபா/ இUதியா ஒ3 உZைமயான 

அறிY ெபா3ளாதார& ஆக ைவEக9பQகிற/.  

 

இUத ேசைவகளி) ஏ%"மதி இUதியாவி) அUநிய ெசலாவணி 
வ3வாயி) ெபrய ப@தியா@&.உZைமயிF, L)" ஆZQகளிF 

இUதியா நட9[ கணE@ உபr, அதாவ/ 2000-2002, இUத ஏ%"மதிE@ 

மDQேம இ3Uத/.  

 
 



வ7கி  
ேமq&, வ7கியிq& இUதியா ஒ3 ஆதாயமாக 

உ+ள/. ச>ீதி3Rத7க+ இ3Uதேபா/&, தனியா> வ7கிகkEகான 

L)" T%" உrம& மானிய7க+ இ3Uதன. ஐசிஐசிஐ, எf^எஃ9சி, 
ேயம) வ7கி ம%"& ெவளிநாDQ வ7கிக+ ேபா)ற தனியா> 

வ7கிக+, இUதிய வ7கிR ெதாழி%/ைறயி) தர& 

உய>Rத9பDடன. இ9ேபா/ வ7கிR /ைறயிF ேபாD^யிQவதாF 

ெபா/R/ைற வ7கிகk& வா^Eைகயாள>கkE@ இ)G& 

பதிலளிEகி)றன.  

 

வ7கியF [ரDசிையR ேதா%"விE@& பாைதயிF இ/Y& 

உ+ள/. [திய அரT திDட7க+ பிரதா) ம)r ஜா) தZ ேயாஜனா 

அDஹா> கா>ைட9 பய)பQRதி அவ>கள/ இலE@கைள அைடய 

Pய%சிEகி)ற/. இ/, ெபா/ /ைற வ7கிக+ நாD^F ெப3& 

கடனளி9பதாகேவ உ+ளன.  

 

இேதேபாF கா9["திR /ைற இ9ேபா/ �னிD இைணEக9பDட 

கா9பீDQR திDட7க+, பயண கா9பீQ ேபா)ற பFேவ" வைகயான 

ெபா3Dகைள வழ7@கிற/. ஆயிG&, ஆd+ கா9பீDQ வணிகRதிF 

இUதியாவிF ஆd+ கா9பீQ கழகRதி) ைகயிF இ)G& உ"தியாக 

உ+ள/.  

 

ப7@ சUைதக+ 

ம%ெறா3 ெபrய வள>fசி ப7@ சUைதக+ ஒ)றா@&. ப7@ 

சUைதக+ ெப3நி"வன பRதிர7க+ உZைமயான ேநரRைத 

வ>Rதக& ெசcயEM^ய தள7க+. இ/ நிைலயான விைல 

கZQபி^9பி%கான வழிPைறகைள வழ7@கிற/, 

PதlDடாள>களிடமி3U/ ெவளிேயற அFல/ எUத ேநரRதிq& 

PதlD^%@+ hைழவத%கான வி39ப7கைள வழ7@கிற/. இUத 

நாDகளிF மீZQ& இலவச சUைதகளிF எq&[க+ ம%"& ப7@f 

சUைதகளிF உலெக7கிq& வqவான வணிக& 



நைடெப"கிற/. ஒ3 நாD^) ப7@f சUைதகளி) நடRைத 

ஆேராEகிய& ம%"& ஒ3 ெபா3ளாதாரRதி) வ37கால 

வாc9[Eக+ ஆகியவ%றி) வqவான அைடயாளமாக இ39ப/ 

அவ%றி) PEகியR/வRைத மதி9பிடலா&.  

 

இUத சUைதக+ PதlDQ வ7கி, அெசD ேமேன�ெம)D, 

அDெர^D^7 ச>வ bl, ெஹDஜி7 சயி)l ேபா)ற பFேவ" 

ேசைவகளி) திறUத பரவைலR �Eகி எறிU/விDடன. இைவ 

ஒDQெமாRதமாக இUதியா P_வ/& லDசEகணEகிF 

பணியா%றின. இேதேபாF, பFேவ" சUைதய%ற ெபா3Dகளி) 

PதlQ ம%"& வி%பைனEகான வழிவைககைள வழ7@& 

சUைதக+ உ+ளன.  

 

ெதாைலR ெதாட>[ /ைற  

வழEகமாக, ெடலிகா& /ைற ஒ3 அரTE@ ெசாUதமான 

ஏகேபாகமாக இ3Uத/, இத) விைளவாக ேசைவ மிகY& @ைறவாக 

இ3Uத/. ச>ீதி3Rத7கைளR ெதாட>U/, தனியா> ெதாைலR 

/ைறயான/ ெவ%றியி) உfசநிைலைய அைடUத/. ேமq& இUதிய 

ெதாைலRெதாட>[ நி"வன7க+ உலகளவிF ெச)றன. எனிG&, 

ஊழF ம%"& இUத /ைறயி) />நா%ற& வள>fசி ம%"& 

ேம%பா>ைவ ேகா3& வாடைக.  

நவ bன வ bDQ hைழY hைழY hைழY hைழY hைழYR ேத>Y ஒ3 

தரRதிF ெதாைலEகாDசி ேசைவயி) தர& ம%"& பல உ+�> 

ேகபி+ ஆபேரDட>கkEகான வா?வாதார இழ9[ ஆகியவ%றிF 

P)ேன%ற& கZட/.  

கFவி ம%"& Tகாதார /ைற  

உணY (ேவளாZைம), உடFநல& ம%"& கFவி (ம%"& @ைறUத 

அளவி%@ வ7கியியF) ஆகியைவ அ^9பைட மனித 

அவசியமானைவ. ஒgெவா3 மனிதG& த@திய%றவனாக 

இFலாமF ெசcய P^யா/. /ரதி3oடவசமாக, வள>U/ வ3& 



நாQகளிF இUத எFலா /ைறகளிq& சUைத ேதாFவி 
ஏ%பDQ+ள/; ெப3&பா)ைம மEகkE@ ஒ3 @றி9பிDட 

வர&ைபR தா7க P^யா/ (அFல/ அைனRைதd& வா7க 

P^யா/). TதUதிர சUைதகளி) க3R/, xேகாளமயமாEகF, 

தாராளமயமாEகF ஆகியைவ இ7@ ேமாசமாக ேதாFவி 
அைடகி)றன. இலவச சUைதக+ அவ>கkE@ பண& ெசqR/& 

மEகkE@ ெபா3+கைளd& ேசைவகைளd& வழ7கிd+ளன; 

அைவ த@திdைடயவ>கkE@& ேதைவ9பQபவ>கkE@& அFல.  

 

இ9ேபா/ நா& இUதR /ைறகைள நம/ சாcவி) ேகாளRதிலி3U/ 

TதUதிரf சUைதகைள ேநாEகி க3தினாF, நிfசயமாக நிைறய 

P)ேன%ற& வU/+ள/. இUதியாவிF உலக வ>Eக& கFவி 
உ+ள/ ம%"& தனியா> ெபாறியியF ம%"& ம3R/வE 

கF|rகளி) காளா)மr7 விைளவிR/+ள/. ஆனாF 

உZைமயிF, இ/ சPதாயRதிF ேபரழிY தரEM^ய விைளYகைள 

அைடUத/.  

 

இUத [திய கF|rகளிF மிக அதிக ெசலவிF ேத>fசி 
ெப%றவ>கkE@ மDQேம மிகE@ைறUத விகிதRதிF 

இடமளிEகி)றன. சமீபRதிF, ஒ3 Tயாதbன அைம9[ '^ரா)lபர)சி 
இ)ட>ேநஷனF' இUதியாவி) ம3R/வ Pைற உலகிேலேய மிகY& 

ஊழF எ)" [கா> ெதrவிRதி3Uத/. இ/ ஆfசrயமFல, அ/ எ7@ 

/வ7@கிற/ எ)பைத நா& அைனவ3& அறிேவா&. கFவியிF 

அதிக கDடண& வ7கிகளிF இ3U/ கFவி கட)கைள9 

ெப"வத%கான பல ப^9பவ>கkE@ உதYகிற/. த@திவாcUத 

ேவைல சUைதயிF அவ>களிF ெப3&பா)ைமைய உறிSசிவிட 

P^யவிFைல. நைடPைறயிF கைடசி rசா>D^) வி39பமாக 

மாறிவிQ&. இ9ேபா/ ஒ3 ெகளரவமான வா?ைவ ஏ%பQRதி 
கட)கைள தி39பிf ெசqR/வத%@ ஊழிய> உைழEகிறா>. இத) 

விைளவாக, பல சUத>9ப7களிF ஒ)றாக இைணUத ேபா/, நா& 

ஒ3 ஊழF அைம9[, ெபா3ளாதார& ம%"& சPதாய&.  

 



ஒ_7@Pைற ம%"& தாராளமயமாEகலி) பி)ன>, ம%ற 

/ைறகேளாQ ேச>U/ அரசா7கP& சLக9 பிrYகளிடமி3U/ 

ைககைளR தி39பிய/. தனியா> தரRதிF உய> தரR ேத>Yக+ 

கிைடEகி)றன, இ/ ஒ3 வரY ெசலYR திDடRதி) Lல& 

ெபற9பQ&. ெபா/R /ைறயிF, சாதாரணமானவ>கkEகான 

சராசrR ேத>Yக+ @ைறவாக இ3E@&. இ/ மாணவ>களிைடேய 

ஆ>வ& அதிகrE@& ம%"& ேநாயாளிகkE@ எதி>பா>9பதாக 

இ3E@&.  
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Unit – II 

Untouchability: definition, causes, and consequences; forms of untouchability, 

measures to prevent untouchability; intercaste marriages- issues and problems; 

problems of minorities and the marginalised. 

 

 த"#டாைம   

த"#ட(தகாத த*ைம, சி-பா*ைமயினr* 34வினைர ச7க தனி9பய* 

அ;ல= ச>ட ஆைண 7லA பிரதானமாக பிr9பத* 7லA ஆBகிரமி9பத* 

பழBகமா3A. இEத வாF(ைத ெபா=வாக "மாHபாI" எனB கKத9ப>ட இEதிய 

=ைணBக#ட(தி; தலி( ச7கLகMB3 சிகிNைச அளி9பதாக இKEத=, 

ஆனா; இEத வாF(ைத ஐேரா9பாவி; உSள காேகா>T மU-A அ;-

அகம= ேபா*ற பிற 34Bகைள 3றிBக 

பய*பI(த9ப>ட=. ஏம* . [1] பாரAபrயமாக, த"#டாைம என 

வைக9பI(த9பIA 34BகS, அவFகளி* ஆBகிரமி9X மU-A 

பழBகவழBகLகS, மீனவFகS, ைகேயI =9XரவாBகிகS , =9XரவாளFகS 

மU-A வாஷFT ேபா*ற க[டமான மாHபI(=A நடவ]Bைககளி; 

ஈIப>டன. [2] 

இEதியா, ேநபாளA மU-A பாBகிTதானி; த"#டாைம 

ச>டவிேராதமான=. எனி_A, "த"#டாைம" ச>ட`Fவமாக 

வைரய-Bக9படவி;ைல. [ சா*- ேதைவ ] த"#டாைம மU-A அத* வரலாU-( 

த*ைம ஆகியவUறி* ேதாUறA இ*_A விவாதிBக9பIகிற=, ஆனா; அ= 

3ைறEதப>சA கி.a. 400 ஆA ஆ#I வைர இKEததாக 

நAப9பIகிற=. [3] இEதியாவி; ஒK மாதிr 3IAப(தி* சமீப(திய ஆcவி;, 

"த"#டாைம நைடaைறயி; 3ைறபாIகS இK9பி*, 70 சதவிகித மBகS 

இEத நைடaைறயி; ஈIபடாம; இK9பதாக ெதrவி(தனF, இ= ஒK 

ஊBகமளிB3A அைடயாளA". [4] 



ேதாUறA   

அAேப(கF எ*ற இEதிய ச7க சFீதிK(தவாதி மU-A அரசிய;வாதி, 
த"#டாைம எ*- கKத9ப>ட ஒK ச7க 34வினrடமிKE= வEதாF, உயF 

ஜாதி பிராமணFகளி* ேவ#Iெம*ேற ெகாSைக காரணமாக த"#டாைம 

உKவான= எ*- கKதினாF. அவைர9 ெபா-(தவைர, பிராமணிய(ைத 

பிராமணிய(திU3ஆதரவாக வழLகிய மBகைள பிராமணFகS அச>ைட 

ெசcதனF. பி*னF விேவகானE( ஜா ேபா*ற அறிஞFகS ெவUறிகரமாக இEத 

ேகா>பா>ைட ம-(தனF. [5] 

திராவிடFகளிடமிKE= இEதியாவி* பழL3]யினKB3 வழLக9ப>ட " pariah " 

ேபா*ற சிகிNைசயிலிKE= த"#டாைம எ*ற கK(ைத உKவாBகியதாக, 

வரலாU-9 ேபராசிrயரான நிKEதிர 3மாF த(, இEத 

கK(ைத திராவிடFகளிடமிKE= இEதிய-ஆrயFகS எI(=Bெகா#டனF 

எ*- கK=கி*றனF. ஆF.எT. சFமா ேபா*ற அறிஞFகS இEத ேகா>பா>ைட 

நிராகr(தனF, இEேதா-ஆrயFகMட* ெதாடFX ெகாSMவதU3 a*னF 

திராவிடFகS த"#டாைமைய9 பி*பU-வதUகான சா*-கS இ;ைல எ*- 

வாதி>டனF. [5] 

சிE= நதி நாகrக(தி* நகF9Xற ப3திகளி; வFBக( தகIகளாக( த"#டாைம 

ேதாU-விBக9ப>டதாக ஆTதிrய இனவழி வ;hனF கிறிTேடாஃ9 ெவா* 

ஃபிjரF-ைஹெம*டாFஃ9 கK=கிறாF. இEத ேகா>பா>]* ப], 'அH(தமான' 

ஆBகிரமி9Xகளி; ஈIப>ISள ஏைழ( 

ெதாழிலாளFகS, =9Xரl அ;ல=ேதா; ேவைல ேபா*ற வரலாU- rதியாக 

பிr(=, நகர வரAXகMB3 ெவளிேய தைடெசcய9ப>டனF.கால9ேபாBகி;, 

தனி9ப>ட ncைம அைடயாளA காண9ப>ட= "ncைம", மU-A த"#டாைம 

கK(= இ-தியி; கிராம9Xற ப3திகளி; பரவிய=. சிE= பSள(தாB3 

நகரLகளி* வ "oNசிB39 பி*னF, இEத த"#ட(தகாதவFகS இEதியாவி* 

மUற ப3திகMB3 பரவியிKBகலாA. [6] prரா ெஜcTவா; ேபா*ற 

அறிஞFகS இEத ேகா>பா>ைட நிராகrBகிறாFகS, இ= ஆதாரLகைளB 

ெகா#]KBகவி;ைல எ*- வாதிIகி*றனF, ேமhA த"#டாைம எ*ப= 

கிராம9XறLகளி; ஏ* உNசrBக9பIகிற= எ*பைத விளB3வதி;ைல. [7] 

Xராணq- ேபா*ற பைழய தமிo q;கைள அவர= விளBகA 

அ]9பைடயாகB ெகா#ட அெமrBக அறிஞF ஜாFr எ;. ஹாF> , 

ப#ைடய தமிo சaதாய(திU3 த"#டாைமைய ேதாU-வி(தாF. அவைர 

ெபா-(தவைர, இEத சaதாய(தி;, சில ஆBகிரமி9X 34BகS ெகாsரமான 

இயUைக சBதிகைளB க>I9பI(=வதி; ஈIப>ISளன; ஒK உதாரணமாக, 

ஹாF> ேபாFயாFகS பUறி 3றி9பிIகிறாF, யாF ேபாFகS மU-A பிற9X 



மU-A இற9X ேபா*ற கIைமயான நிகolகS ேபா= ]ரAT ந](தாF. இEத 

ஆBகிரமி9XB 34Bகளி; இKE= வEதவFகS மUறவFகளிடமிKE= 

விலBக9பIவதU3 வEதனF, அவFகS "ஆப(தானவFகS மU-A 

மUறவFகைள( ncைமயாB3வதU3 சBதி ெகா#]KEதனF" எ*- 

நAபியவFகS. [8] ஹாF> "மிகlA பலவ "னமானவF" மU-A aர#பாடான 

சா*-கைள ெஜcTவா; நிராகr(தாF. ப#ைடய தமிo q;களி* 

ஆசிrயFகS பல பிராமணFகS (ஹாF>டா; ஏU-B ெகாSள9ப>ட உ#ைம) 

ஆகியவUைற உSளடBகியதாக ெஜcTவா; H>]B கா>IகிறாF; இதனா;, 

இEத q;களி; விவr(த சaதாயA ஏUகனேவ பிராமணியFகளி* 

ெச;வாBகிU3 உ>ப>ட=, ேமhA த"#டாைம எ*ற கK(ைத அவFகS 

கடனாகB கட* வாLகியிKBகலாA. [9] 

பிr>][ மா_டவியலாளF ஜா* ெஹ*றி ஹ>ட* , த"#டாைமB3 பிற 

சாதியிலிKE= ஒKவF சைம(த உணைவ ஏU-BெகாSவதி; த"#டாைமைய 

ேதாU-வி(தாF. ncைமயி* கவைலகளா; இEத( த>I உKவானதாக( 

ேதா*-கிற=, இ-தியி; இ-தியி; ஒK சாதிB3 ெவளிேய திKமணA ெசc= 

ெகாSMத; ேபா*ற பிற aர#பாIகMB3 வழிவ3(த=. த"#டாைம என 

ப;ேவ- ச7க 34BகS தனிைம9பI(த9ப>டதாக அ;ல= ஒK ச7க 

பதவிB3 எ9ப] வழLக9ப>டன எ*பைத இEத ேகா>பாI விளBக a]யா= 

எ*- ெஜcTவா; வாதிIகிறாF. [10] பழLகால ேவத q;களி* பல ப(திகS 

ேவ-ப>ட வFணா அ;ல= பழL3] மBகளிடமிKE= உணைவ 

ஏU-BெகாSவதU3 எதிராக தைட இ;ைல எ*- ெஜcTவா; 

3றி9பிIகிறாF. உதாரணமாக, வி[வாஜி( தியாகA ெசcத 

ந]ைகநிஷாதாT (ஒK கால(தி; பழLகால த"#டாக கKத9ப>ட ஒK 

பழL3]யினKட*) அவFகள= கிராம(தி;, 7*- நா>கMB3, 

தLகMைடய உணவி; சா9பிட ேவ#IA எ*- சில ஷராடா 

p(திரLகS க>டாய9பI(த ேவ#IA. [11] 

HவிFயா ெஜcTவா;, ஆF.எT.ஷFமா மU-A விேவகானE( ஜா ேபா*ற 

அறிஞFகS வFணா மU-A சாதி aைறைய Tதாபி(த பிற3 த"#ட(தகாத= 

பி*னF ஒ9பீ>டளவி; பிUேபாB3(தனமாக 

வைக9பI(திuSளனF. [12] aEைதய ேவத 

ேவதாகம rBேவதF த"#ட(தகாதைதB 3றி9பிடாம;, ேமhA ேவதகால 

q;கைளuA vட 3றி9பிIவதி;ைல எ*- 3றி9பிIகிறாF, இ= 

ச#டாலT ேபா*ற சில 34Bகைள நிராகrBகிற= , சமகால சaதாய(தி; 

த"#டாைம இK9ப= ெதrயவி;ைல. ஜா, ப], பல 34BகS த"#டாைம என 

வைக9பI(த9பIA ெதாடLகிய=, 600-1200 CE ேபா= அத* உNச(ைத 

அைடEத= ஒK வளFNசி. "3ைறEத ெபாKS ப#பாI" மU-A 



"வாoவாதாரமி*ைமயி* வழி" ேபா*ற பழL3]யினF பழL3]யினF 

பழL3] மBகைள ெவ-ைமயாBகிB ெகா#டனF, அைவ ைகaைற 

உைழ9Xகைள ெவ-(=, "3றி9பி>ட ெபாKS ெபாKSகMட*" ெதாடFXைடய 

ncைமயUற த*ைமையB கKதினF என ஷFமா கK=கிறாF. [13] ெஜcTவா; 

v-ைகயி;, பழL3] இனB34 உ-9பினFகS பிராமண சaதாய(தி; 

இைணEத ேபா=, அவFகளி; சhைக ெபUறவFகS தLகள= உயF 

நிைல9பணியாளFகளிடமிKE= தLகைள ஒ=B3வத* 7லA தLகளி* 

உயFEத நிைலைய நிைலநா>ட aயUசி(திKBகலாA, அவFகS ப]9ப]யாக( 

த"#ட(தகாதவFகS என a(திைர 3(த9ப>டனF. [14] 

தFமசாTதிர(தி; aதலி; த"#டாைம எ*ப= 3றி9பிட9ப>ISள=. உைர 

ப], த"#ட(தகாதவFகSவFண அைம9XB3 ஒK ப3தியாக கKத9படவி;ைல, 

ஏெனனி; அவFகளி* =யரLகS , ெகாைல, =*X-(த; ேபா*ற 

கா>Iமிரா#](தனமான அ;ல= நியாயமUற ெசய;களா; 

அவFகS சரணFகS (பிராமணFகS , ச(rயFகS , ைவஷாT மU-A H(ராT 

ேபா*றவFகS)   

1950 ; அத* அரசியலைம9X ஒழி9X ேபாதிhA, "த"#டாைம" 

நைடaைற - ஒK 3றி9பி>ட ஜாதிB3 பிற9X காரணமாக நபFகS மீ= 

ச7க 3ைறபாIகS Hம(த9பIத; - கிராம9Xற இEதியாவி* ஒK 

ப3தியாகேவ உSள=. இEதியாவி* மBகS ெதாைகயி; ஆறி; ஒK 

பLைக அ;ல= 160 மி;லிய* மBகS-தலி(=கS a4 ச7க 

ஒU-ைமB3 அKகி; உSளனF. "த"#ட(தகாதவFகS" உயF 

சாதியினரா; ஆBகிரமிBக9ப>ட கிராம(திலிKE= தLகS 

ப3திைய9 பிr(= வைளBக a]யா=. அவFகS ஒேர கிண-கைள9 

பய*பI(தாமhA, அேத ேகாயி;கைள9 பாFைவயிடேவா அ;ல= 

ேதந"F களwசியLகளி; அேத க9 இKE= 3]Bகேவா vடா=. தலி( 

3ழEைதகS அ]Bக] வ39பைறகளி* பி*னா; உ>கார 

ைவBகிறாFகS. இEதியாவி* "மைறBக9ப>ட இனBகலைவ" என 

அைழBக9பIவதி;, பல இEதிய மாநிலLகளி; உSள a4 

கிராமLகMA சாதியினரா; aUறிhA பிrBக9பIகி*றன. 9 

வளLகS மU-A வசதிகைள மாநில ஒ=BகீI 7லA 

"த"#ட(தகாத=" வhx>]ய=; தனி சாதி அ]9பைடயிலான 

அ#ைட நாIகMB3 தனி வசதிகS வழLக9பIகி*றன. தலி(=கS 



ெபKAபாhA ஏைழகைள ஏU-BெகாSகிறாFகS, அவFகS 

இKவைரuA ெபUறா;. பல கிராமLகளி;, மாநில நிFவாகA, 

மி*சாரA, Hகாதார வசதிகS, ந"F பAXகS ேம; ஜாதி பிrவி; 

நி-lகிற=, ஆனா; அ#ைட நாடான தலி( ப3திைய பிr(=9 

பாFBக ம-Bகிற=. த#ண"F 3ழாcகS மU-A கிண-கS ேபா*ற 

அ]9பைட வசதிகS vட பிr(ெதIBக9பIகி*றன, மU-A 

மK(=வ வசதிகS மU-A சிறEத, வைளEத vைர வ "IகS ேம; 

ஜாதி காலனிகளி; பிர(திேயகமாக உSளன. 3ஜரா(தி* 

`கAப(தி; கீேழuSள ப]9X ப]9பா; ெவளி9பI(தியப], இEத 

இயUைக நைடaைறகளி; vட இEத நைடaைறகS 

உ#ைமயானைவ. 

ப#XகS   

சாரா பி#ேடா ப], ஒK மா_டவியலாளF, இEதியாவி; நவ "ன த"#டாைம 

"இைறNசி மU-A உட; திரவLகS" ெதாடFபான ேவைலகMB3 

ெபாKE=A. [16] த"#டாைம எ*ற ெபயr; தலி(=கSஆதிBகA ெசh(=A 

சாதிகளி* ைககளி; ேவைல மU-A வAசாவளிைய அ]9பைடயாகB 

ெகா#ட பாரப>சLகைள எதிFெகா#டனF. த"#டாைம (3UறNசா>IகS) 

ச>டA, 1955 இ; பrE=ைரBக9ப>ட த#டைனைய அ]9பைடயாகB 

ெகா#ட=, இEதியாவி; த"#ட(தகாதவFகMட* ெதாடFXைடயதாக 

பி*வKA நைடaைறகS XrE= ெகாSள9ப>டன: [17] : 

• பிற உ-9பினFகMட* சா9பிIவைத( தIB3A 

• கிராம( ேதயிைலB vடLகளி; தனியான ேகா9ைபகைள வழL3த; 

• உணவகLகளி; தனி இKBைக ஏUபாIகS மU-A பா(திரLகS 

• கிராம விழாBகS மU-A திKவிழாBகளி; உ>காFEத மU-A உணl 

ஏUபாIகளி; பிr(த; 

• ெபா= வணBக இடLகளி; yைழவைத தைட ெசcய ேவ#IA 

• உயF ஜாதி உ-9பினFகளி* a*பாக ெசK9Xகைள அணிE= அ;ல= 

3ைடகைள ைவ(திK9பதிலிKE= தI9X 

• பிற ஜாதி வ "Iகளி; yைழவைத தைட ெசcய ேவ#IA 

• ெபா=வான கிராம பாைதகைள9 பய*பI(=வைத( தைடெசcத; 

• தனி அடBகA / சமாதி அ](தளA 



• ெபா= / ெபா= ெசா(=BகS மU-A வளLகைள (கிண-கS, 3ளLகS, 

ேகாயி;கS, aதலியன) அz3வதி; தைட 

• பSளிகளி; 3ழEைதகளி* பிr(த; (தனி இKBைக ப3தி) 
• பிைணBக9ப>ட ெதாழிலாளF 

இEதியாவி; அரH நடவ]Bைக   

இEதிய HதEதிர(தி* ேபா=, தலி( ஆFவலFகS நியாயமான 

பிரதிநிதி(=வ(ைத அ_மதிBக இEதியாவி; த"#ட(தகாதவFகMB3 தனி 
வாBகாளFகைள அைழ(தனF. அதிகார9`Fவமாக சி-பா*ைமயினF ச>டA 

என ெபயrட9ப>ட=, சBீகியFகS , aTலிAகS , கிறிTதவFகS மU-A 

த"#ட(தகாதவFகMB3 Xதிதாக நியமிBக9ப>ட இEதிய அரசாLக(திU3 

பிரதிநிதி(=வA ெகாIB3A. ராAேச ெமBெடானா;> ேபா*ற பிr>][ 

பிரதிநிதிகளா; இEத ச>டA ஆதrBக9ப>ட=. நவ "ன உலகி; மதLகS , 

ச>ட(தி* ஆதரவாளராக இKEத அAேப(கF, "த"#ட(தகாத தைலவF" எ*- 

கKத9ப>டாF, அவF சாதி aைறைம சhைககைள அகU-வதU3 ெபKA 

aயUசிகைள ேமUெகா#டாF, இதி; ெபா= விழாBகளி; பLெகI(த;, 

ேகாயி;கS, மU-A திKமண சடL3கS. அAேப(கF அAேப(கF 1932 இ; 

த"#ட(தகாதவFகS தனி(தனி வாBகாளFகைள உKவாBக ேவ#IA எ*- 

a*ெமாழிEதாF. [18] 

காEதி ேபா*ற சமய(தி; இE= சaதாய(தி; ஒK பிrவினF ேதசிய( 

தைலவFகS எதிF(தாFகS, மUற சி-பா*ைமயினr* ேகாrBைககMB3 

விதிவிலBக;ல. இEத வைகயிலான உ-தியான நடவ]BைகையஎதிF(= 

அவF ஒK உ#ணாவிரத ேபாரா>ட(ைத ெதாடLகினாF, இ= மத(திU3S 

ஆேராBகியமUற பிளைவ உKவாB3A எ*- 3றி9பிIகிறாF. வ>ட ேமைச 

மாநா>]; அவF தன= விளBக(திU3 இEத விளBகA அளி(தாF: 

இTலாமியFகS அ;ல= கிறிTதவ மத(திU3 மாUற9ப>டா;, 

த"#ட(தகாதவFகைள நா* விKAபமா>ேட*. நா* அைத சகி(=BெகாSள 

ேவ#IA, ஆனா; கிராமLகளி; அைமBக9ப>ISள இர#I பிளlகS 

இKEதா; இE=BகMB3 எ*ன நடBகிற= எ*பைத நா* ெபா-(=B 

ெகாSள a]யா=. த"#ட(தகாதவFகMைடய அரசிய; உrைமகைள9 பUறி 
ேபHபவFகS தLகS இEதியாைவ அறிய மா>டாFகS, இEதிய சaதாயA 

இ*- எ9ப] அைமEதிKBகிற= எ*ப= எனB3( ெதrயா=, எனேவ நா* 

வலிu-(திB ெகாSMA எ;லா aBகிய(=வLகMட_A ேபச நா* 

விKAXேவ*. இ= எ* வாoBைகயி; நா* எதிFB3A விஷயA. [19] 



காEதி தன= உ#ணாவிரத(தி* 7லA சில ெவUறிகைள9 ெபUறாF. தலி( 

மBகMB3 எதிரான வ*aைறகைள( தIBக அவர= ேபாரா>ட(ைத 

a]lB3B ெகா#Iவர தலி( மBகS ஆFவA கா>]னF. இK தர9பினKA 

இ-தியாக சமரச(திU3 வEதனF, அL3 த"#ட(தகாதவFகMB3 

உ(தரவாத9பI(த9ப>ட இடLகS எ#ணிBைக 3ைறBக9ப>ட=, ஆனா; 

aUறிhA அகUற9படவி;ைல. 

1950 ஆA ஆ#]* ேதசிய அரசியலைம9ைப த"#ட(தகாத நைடaைற 

ச>ட`Fவமாக ஒழி(=, சாதி அைம9XB3S தலி(=கS மU-A பிற ச7கB 

34BகMB3 க;வி நி-வனLகS மU-A ெபா=N ேசைவகளி; 

இKவKA ேநFமைறயான பா3பாIகMBகாக நடவ]Bைககைள 

வழLகிய=. இவU-ட* ேசF(த; மU-A பழL3]யினKB3 ேதசிய 

ஆைணயA ேபா*ற உ(திேயாக`Fவ உடைமகளா; ேசFBக9பIகி*றன . 

இK9பி_A, தலி(=கMB3 எதிரான த9ெப#ண(தி* சAபவLகS சில 

கிராமிய9 ப3திகளிhA இடAெபU-Sளன, ெகFலா*ஜி பIெகாைல ேபா*ற 

நிகolகளா; நி{பணA ெசcய9ப>ட= . 

சாதி மU-A திKமணA  

சாதிகMB3 இைடேய திKமணA அ;ல= பிற ச7க ெதாடFX பUறிய 

கIைமயான தைடகளா;, ncைம மU-A மாHபாI ஆகியவUறி* 

கIைமயான ச7க ெநறிகS ச7க(தி; 

நைடaைற9பI(த9பIகி*றன. சாதியினF தவிF(= ெபாKளாதார 

மU-A ச7க 3றிகா>]கS aBகிய(=வA வாcEததாக எI(=B 

ெகா#டாhA, உயF ஜாதிகளிைடேய திKமணA ெசc= ெகாSவ=A, 

பல நாIகளி; வhவான ச7க தைடகMA, 3ைறEத மU-A 

உயFEத சாதிகMB3 இைடேய திKமண(திU3 எதிராக 

இKBகி*றன. 

இEதியாவி; க#டனA மிகlA கIைமயானதாக இKB3A, ச7க 

ஒU-ைம இKE= த#டைன வ*aைற வைர. 2001 ஆகT> 6 ஆA 

ேததி வட இEதியாவி* உ(தர9 பிரேதச மாநில(தி; உயF ஜாதி 
பிராமண ைபய* மU-A ஒK சாதி சாFX ஜாதி9 ெப# வ ">]* 

vைரயி; இ4(=N ெச*- qU-BகணBகான 

பாFைவயாளFகைள9 பாF(= தLகS ெசாEத 3IAப(தினF 



ெபா=மBகS nBகிலிட9ப>டனF. மீ=. ஒK சாதி உறைவ a]lB3 

ெகா#IவKவதU3 ம-9X( ெதrவிBக ெபா=ம*னி9XN சா>சியA 

த#டைனயாக இKEத=. 41 சாதி திKமணLகS 3ைறEத சாதி 
ச7கLகளி; ெபrய அளவிலான தாB3த;கMB3 

வழிவ3BகலாA. 2000 ஆA ஆ#I ேம மாதA உ(தரபிரேதச(தி; 

உSள ஹாFேடா மாவ>ட(தி; தலி( ெப#ணி* மகS திKமணA 

ெசc= ெகா#ட ஒK ெபாலிT கா*TடபிS அவர= உறவினFகளி* 

3IAப(தி* நா*3 உ-9பினFகS =9பாBகி pI மU-A 

ெகா;ல9ப>ட பிற உறவினFகMட* ேசFE= 

ெகா#டாF. ேநபாள(தி; உயF ஜாதி ஆ#கைள திKமணA ெசc= 

ெகா#ட 42தலி(=கS, ேம; சாதிB 3IAபLகளி* உ-9பினFகளா; 

தாBக; ெசcய9ப>ட தவறான வழB3களா;, சில இடLகளி; 

உS|F அதிகாrகளா; சிைறயி; 

அைடBக9ப>]KBகிறாFகS. தலி(=கS ெபKAபாhA ெபா= 

இடLகளி; திKமணA அ;ல= சடL3 சடL3கைள 

ெசcவதிலிKE= தIBகிறாFகS, சில இடLகளி;, உயF சாதிகளி* 

உ-9பினFகளிடA ேபHவதிலிKE=. 43 

}லLகாவி* தமிo மU-A சிLகள ச7கLகளி;, உயF ஜாதி 
மU-A 3ைறEத ஜாதி மBகMB3 இைடேய உSள உறl இ*_A 

ச7க அளவி; ஊBகமளிBகிற=. [44] தமிழFகS மU-A சிLகள 

மBகளா; ைவBக9ப>ISள இலLைக ெசcதி(தாSகளி; 

திKமணமாகாத விளAபரLகS 3IAப(தி* ேகாrBைகயி* சாதி 
பி*னணிைய வா]Bைகயாக 3றி9பிIகி*றன. 

ஜ9பா* திKமணA இ*- Buraku மBகS பா3பாI ஒK aத*ைம 

ஆதாரமாக உSள=. [45] ஒK நபைர buraku வAசாவளி எ*- சEேதகA 

ெபKAபாhA அவர= 3IAப பி*னணி தனியாF விசாரைணB3 

வழிவ3B3A. இEத பி*னணி காேசாைலகைள எளிதாB3வ= 

எளி=, ஏெனனி; 3IAப பதிேவIகS எளிதி; கிைடBகBv]யைவ, 

மU-A Buraku ெபயFகS தனி(=வமான மU-A அைடயாளA 

காணBv]யைவ. மணமக* அ;ல= மணமக* Buraku 

வAசாவளிைய எ*- க#Iபி](=, திKமண தி>டLகS 



ெபKAபாhA vற9பIகிற= இர(= ெசcய9ப>ட= அ;ல= 

க#டனA. 

 ெசனக; ேவா;ஃ9 சaதாயLகMBகான சாதிB ேகாIகMட* 

மணமகS வ "oNசிuUறிK9பாFகS எ*- 

எதிFபாFBக9பIகிற=; தாo(த9ப>ட சாதியினைரN ேசFEத ஒKவைர 

திKமணA ெசc=ெகாSபவF, [47 ] ேநேனாவி; vட, ஒKவர= ெசாEத 

சாதிB3Sேளேய திKமணமாகிuSளனF, 3றி9பாக சி-வய= 

ச7க(தி; உSளனF. ெத*கிழB3 ைநஜ"rயாவி* சில ப3திகளி;, 

ஓH அ;லாத ஒK உறl மிகlA ேசாFவைடE=, சaதாய(தா; 

க#டனA ெசcய9ப>ட=, அேத ேநர(தி; அ(தைகய ஒK 

ெதாழிUசLக(தி* 3ழEைதகS ஆT>ேர> மU-A 

ேமாசமானைவயாக இKBகBvIA. 48 

சாதி மU-A ெதாழிUக>சி  

சாதி அ]9பைடயி; உைழ9X ஒ=BகீI எ*ப= சாதி அைம9Xகளி* 

அ]9பைடB ேகா>பாIகளி; ஒ*றா3A. 3ைறEத சாதியினF 

வழBகமாக உயF ஜாதி ச7கLகMB3A vட "இழிEத" அ;ல= 

"மாHபI(=த;" எ*- கKத9பIA பணிகைள மU-A 

ஆBகிரமி9XBகMB3 க>I9பI(த9பIகி*றனF. 

ெசனகலி* ேவா;9 ம(தியி;, சாதி எ*ற கK(= ெதாழி; 

34Bகளி; நி-வ9ப>ட=, அத*ப] ேவாேலாஃ9 ெசனகைலைஸ 

நா*3 பிrlகளி; ஒ*றாக பிrBகிற=, ஒ�ெவா*-A 

பரAபைரயாகேவா திKமணமாகேவா கKத9பIகி*றன. [49 ] 

விவசாயிகS, மீனவF, ேபாFவ "ரFகS மU-A விலL3 

வளF9பாளFகS ஆகிேயாரா; பாரAபrயமாக நில9ப3திகளி; 

"உயFEத" வைககளாக இKEதன-அைவ இ*னaA சaதாய(தி* 

மிக உயFEததாக கKத9பIகி*றன. அவFகS பாரAபrயமாக 

ம>Iேம 34விU3S திKமணA ெசc= ெகாSள a]uA, ேமhA 

3ைறEத சாதிகளி* மரபாFEத ெதாழி;கMB3 பயிUசி அளிBக 

அ_மதிBக9படவி;ைல. 3ைறEத சாதிN சாFபான ெதாழி;கS 



7*- தனி(தனி சாதிகளிைடேய பிrBக9ப>ISளன எ*றாhA, 

அவFகS v>I ெநேனேயா என 

அைழBக9பIகி*றனF, இ�வித(தி; அைவ XவியியலிலிKE= ேவ
-பIகி*றன. 

ேநேனா ேமhA subcastes பிrBக9பIகி*றன: jeff-lekk ைகவிைனஞFகS 

மU-A gesters ச9- lekk உSளன ேபா= ைகவிைனஞFகS 

ெகா#]KB3A.எ#ணிB களி; 7*றி; ஒK ப3தியினF, 

ஒ9பீ>டளவி; 3ைறவாக உSளவFகS, ஊழியFகைளuA 

பணி9ெப#கைளuA உKவாB3கிறாFகS.ைகவிைனஞFகS 

ேமhA நா*3 =ைண சாதிகளாக பிrBக9ப>டனF, அதாவ= 

க-9பFகS அ;ல= நைகBகைடBகாரFகS, ஷூேமBகFT, 

மரBக>ைடBகாரFகS மU-A 

ெநசவாளFகS. ேநேனாவி* கீo ஜாA அ;ல= அ]ைமகளி* 

வைகயா3A - அைவ ஜாதி அைம9XB3 ெவளிேய இK9பதாகB 

கKத9பIகி*றன. கால9ேபாBகி;, ேவாேலாஃ9கைள 

நகரLகMB3A ெபrய நகரLகMB3A இைடயி; 3]ேயU-வ=, 

ெநேநா சாதிகMB3 க;வி மU-A ெதாழி;aைற வாc9Xகைள 

அதிக9பI(திuSள=. 51 

=9Xரl ேவைலகS உ>பட, ெதK =9Xரl மU-A மனித கழிl 

மU-A விலL3களி* உட;கைள ைகயாMத; ேபா*றைவ -

 இEதியா , இலLைக, பLகளாேதT மU-A ேநபாள(தி; தலி(=கS 

ம>Iேம ெசய;பIகி*றன. 

வLகாளேதச(தி; தலி(=கS aத*aதலி; பிr>][ ஆ>சியி* 

கீo இEதியாவிலிKE= 3]ெபயFEதனF மU-A 1947 இ; 

=ைணBக#ட(தி* பிrவிைனB39 பிற3 இKEதனF-aBகியமாக 

நகரா>சி H(தA மU-A உSநா>I( ெதாழிலாளFகS, நா>]* 

ெபKAபா*ைம aTlA ெபLகாலி மBகளா; ஒ=Bகி( 

தSள9ப>ISள 3ைறவான ேவைலகS. உதாரணமாக நா>]* 

தைலநகr;, தாகா சி>] காF9பேரஷ_B3 5,500 =9XரவாளFகS 

தலி(=கS ெபKAபா*ைமயினF. அவFகS நகF9Xற நி-வன(தா; 



வழLக9ப>ட சிறிய, 3-கலான காலா#Iகளி; வாu அ;ல= 

மி*சாரA இ;லாம; வாoகிறாFகS மU-A ஒK நாைளB3 ஒK 

அெமrBக டாலKB3 ேம; பணA ெசh(=கிறாFகS. டாBகாவி* 

சி-பா*ைம இE= மU-A கிறிTதவ மBகMB3 தலி(=கS 

ப*றிகைள இன9ெபKBகA ெசcகிறாFகS மU-A 

விUபைனயாளFகS மU-A r�ா இ4B3A பணியாளFகளாக 

ேவைல ெசcகி*றனF. 53 

இலLைகயி; இEதிய வAசாவளியினF தமிழFகS கIைமயான 

ச7க பா3பா>ைட எதிFெகாSகி*றனF. 18 ஆA qUறா#I aத; 

ெத*னிEதியாவிலிKE= கீo சாதிB 34BகS இலLைகB3 

ெகா#I ெச;ல9ப>டதா; ேதா>ட( ெதாழிலாளFகS மU-A நகர 

=9XரவாளFகS ஆகிேயாKB3 சிைற9பி]Bக9ப>டாFகS. இ*ைறய 

தினA, பாரAபrய உைழ9X பிrவான= ெதாடFகிற=. [54 ] இEதிய தமிo 

ச7க(தி; சாதி ப]நிைலயி* கீo 7*- த"#ட9படாத சாதிகS 

உSளன. ப;லாT மU-A நாளவாசிகS சAபள உயFlB3 ேம; 

சாதி நில(தி; பணியாU-A ேபா=, பராயFகS ெபKAபாhA 

"அH(தமான" =9Xரl பணியி; ஈIப>ISளனF. 55 ேதா>ட( 

ெதாழிலாளFகS ெபாKளாதார, க;வி, ச7க வாc9XகS 

ஆகியவUறி; இKE= விலகி இKBகிறாFகS, ேமhA ேமாசமான 

Hகாதார பராமr9X மU-A அரசிய; வாoBைகயி; பL3 ெபற 

a]யாத நிைல ஆகியவUறா; பாதிBக9பIகிறாFகS. 56 

ேவைல மU-A வAசாவளிைய அ]9பைடயாகB ெகா#ட பா3பாI 

பUறிய =ைண மாதிrயான பணி(தாளி* ப]: 

மைல9பிரேதச(தி; ேதயிைல எTேட> ெதாழிலாளFகS 

aBகியமாக பணியாUறிய இEதிய வAசாவளிையN ேசFEத 

தமிழFகளா; உKவாBக9ப>டதா3A. ஊதியLகS, வ "IகS, 

HகாதாரA, க;வி மU-A க;வி வசதிகS ெதாடFபாக அவFகS 

ஒIBக9ப>ட 34வினF. அரசாLக ெகாSைககS மU-A சBதி 
வாcEத ெதாழிUசLக நடவ]Bைகயி* விைளவாக வளFNசிகS 

ெம=வாக ெசcய9ப>ISளன. சaதாய(தி* மU-ெமாK 



ஒKLகிைண9XA பாரப>சA காரணமாக மிகlA க]னமாக உSள=, 

ஆனா; இ= உைடE= ேபாகிற=. க;வி மU-A பாரப>சமUற 

ச>டLகS 7லA ேம;ேநாBகி நகFவதUகான அறி3றிகS 

உSளன. சாதி ேவ-பாIகS தLகMB3Sேளேய உSளன, ேமhA 

ெதாழிலாளFகS (ெபKAபாhA தலி(=கS) உயF சாதி 
ேமUபாFைவயாளFகளா; ெதாழிUசLக அhவலக(திலிKE= 

ெவளிேய-கி*றனF எ*- XகாF ெதrவிBக9ப>ISள=. 57 

இலLைகயி* அரசாLக அபிவிK(தி மU-A ச7க நல 

தி>டLகS, ேரா]ைய பிரதான சaதாயமாக ஒKLகிைணBக( 

தவறிவி>டன, [ 58] பலF ஊனaUற ெதாழிலாளFகைள மU-A 

Hகாதார உதவியாளFகளாக பணியாUறி வKகி*றனF. 59 

இEதியாவி; உSள ெபKAபாலான தலி(=கS, வ-ைம 

நிைலைமயி; ெதாடFE= வாoகி*றனF, நிலA அ;ல= வாc9XகS 

இ;லாம; ந;ல ேவைலவாc9X அ;ல= க;விBகான வாc9XகS 

உSளன. க;வி மU-A அரசாLக ேவைலகளி; இEதியாவி* 

ெகாSைககளி* ெகாSைககளா; பயனைடEத சி-பா*ைமயினF 

தவிர, மனித கழிl மU-A இறEத விலL3கS, ேதா; 

ெதாழிலாளFகS, ெதK வன9ப3திகS, மU-A ெகாBகFகS 

ஆகியவUைற அகU-வதU3 தலி(=கS மிகlA பணிXruA 

பணிB3 தSள9ப>ISளனF. தலி( 3ழEைதகS ேம; ஜாதி 
கடனாளFகMB3 கட*கைள ெசh(=வதU3 அ]ைமகளாக 

விUக9ப>ட 3ழEைதகS ெபKAபா*ைமயினF. 

அரசாLக XSளிவிபரLகளி*ப], இEதியாவி; ஒK மி;லிய* 

தலி(=கS "ைகB3ழEைதகS" (அவFகளி; ெபKAபா*ைமயான 

ெப#கS), ெபா= மU-A தனியாF கழிlகS மU-A இறEத 

விலL3கைள அ9Xற9பI(=வ= ஆகியவUைறB 

ெகா#ISளனF. அதிகார9`FவமUற மதி9பீIகS மிக அதிகA. மனித 

கழிlகைள ைகயாMத; ஒK சாதி அ]9பைடயிலான ஆBகிரமி9X 

ஆ3A, தலி(=கேள தவிர யாKA "ncைமயUறதாகlA, 

த"யதாகlA" கK=கி*றனF. 3ஜரா(தி* பLகிT, ஆEதிர9 



பிரேதச(தி; பBகிT மU-A தமிoநா>]; உSள சBீகியFகS 

ேபா*ற நா>]* ப;ேவ- சாதி ெபயFகளி; ைக(ெதாழி;கேள 

உSளன. இEத ச7க(தி* உ-9பினFகS சாதி ப]நிைலயி* மிகB 

கீoநிைலயிhA, தலி( =ைண சாதிகளி* வrைசaைறயிhA vட 

மாறிBெகா#ேட இKBகிறாFகS. =ைட9பA, தகரA தகI, மU-A 

vைட ஆகியவUைறB கா>]hA சU- அதிகமானவUைற9 

பய*பI(தி, ெபா= மU-A தனியாF கழிவைறகளி; இKE= மலA 

கழி9பதU3A கழிlகைள உறிwHA நில(திU3A அகU-A 

இடLகMB3A அ_9ப9பIகி*றன. ந"#ட ச>ட9`Fவமாக தைட 

ெசcய9ப>]KEதாhA, ெபKAபாலான மாநிலLகளி; ைகேயI 

=ைள(த; நைடaைற ெதாடFகிற=. 

1999 ஆA ஆ#I நவAபF மாதA, இEதியாவி* கிழB3 மாநிலமான 

ஒrசாவி; ேமாத; ஏUப>ட=, ஆயிரBகணBகானவFகைளB 

ெகா*-, மி;லிய* கணBகான மBகைள வ "o(திய=, அரசாLகA 

X=];லியிலிKE= இKq- தலி( ைகேயIகைள ெகா#I வEத=, 

ேமhA ஒrசாவி* பிற ப3திகளி; இKE= ஐq- 

அதிகமானவUைற ெகா#I வர தி>டமி>ட=, ைகயா; வைரய9ப>ட 

வ#]களி; விலL3 சடலLகைள ஏU-வதU3A அவUைற 

எrBகlA எIB3A. ஒ�ெவாK உயிrன(திU3A தினசr 

3ைறEதப>ச ஊதிய(ைத விட உS|F உயF ஜாதி மBகMB3 

வழLக9ப>டதாக அதிகாrகS ெதrவி(தனF, ஆனா; அவFகS 

ம-(=வி>டனF, இறEதவFகளி* சிைதEத நிைலைமகS மU-A 

பணி கீேழ இKEதன எ*ற உ#ைமைய H>]Bகா>]: "சில Hய 

மrயாைதகைள வி>Iவி>டனF. " 3ஜரா(தி; நிலநIBகA ஏUப>ட= 

ேபால, இயUைக ேபரழிl ேநரLகளி; vட, "ncைம மU-A 

மாHபாI" ச>டLகS நிலlA மU-A அரசாLக(தி* நடவ]BைககS 

ெபKAபாhA த9ெப#ண(ைத வh9பI(=கி*றன. 

XK3விU3 எதிரான பா3பாI ஜ9பானி* ெபாKளாதார(தி; 

ெதாடFகிற=. 1998 ஆA ஆ#]; XராBகி* சிவி; உrைமகS 

34Bகளி* vU-9ப], ஏ4 q- நி-வனLகMB3 ேவைலவாc9X 

வி#ண9பதாரFகS 'XK3 வAசாவளியினF, இன9 பி*னணி, 



ேதசியவாதA, சி(தாEதA, மதA மU-A அரசிய; ெதாடFX 

ஆகியவUறிU3 தனியாF XலனாcவாளFகைள 

பணியமF(திuSளனF. [61 ] ஒ�ெவாK ப#XB3A காரணியாக 

இKEதபி*, வி#ண9பதாரF "சிறEத", "வாடைகB3 அமF(த 

ேவ#டாA" அறிl-(த9ப>டாF. இK9பி_A, Buraku ேதாUறA 

இK9பதாக ஒK நபF க#Iபி](தாF மU-A அத* விைளவாக 

வாடைகB3 விட9படவி;ைல. 62 

ஏUகனேவ பல ஆ#IகMB3 a*, 1975 ;, "buraku ப>]ய;கS" 

விUபைன நைடaைறயி; அAபலமான=. விசாரைணB 

34Bகளா; ெதா3Bக9ப>I, இEத ப>]ய;கS buraku 3IAபLகளி* 

ெபயFகS மU-A இடLகளி; தகவ;கைள உSளடBகிய= மU-A 

ேவைல வி#ண9பதாரFகS மU-A திKமணLகS ஏUபாI மU-A 

ஒ9Xத; ெபற aய*ற 3IAபLகS ேநாBகLகMBகாக தனியாF 

நி-வனLகMB3 விUபைன ெசcய9ப>டன. [63] உயFநிைல9 பSளி 
மாணவFகMBகான ஒK நிைலயான ேவைல வி#ண9ப(திUகாக 

ெவUறிகரமாக பிரNசாரA ெசcய9ப>ட= மU-A 3IAப 

பதிேவIகைள பாரப>சமாக பய*பI(=வ= ச>ட9`Fவமாக 

க>டாய9பI(த9பIவதU3 தைடவிதிB3A Buraku உrைமகS 

இயBக(ைத எதிF(=9 ப>]யலிட பய*பI(த9ப>ட= எ*- சிலF 

v-கி*றனF. [64] அ(தைகய ப>]ய;கS சமீப(தி; 1996 ஆA ஆ#I 

வைர XழBக(தி; இKEததாக vற9ப>ட= 

கட* ப(திரLகS மU-A அ]ைம(தனA  

ைக(ெதாழி; =#]Bக9பIத;, ேவளா# உைழ9X, மU-A பிற 

சாதியினr* ேவைலகS ஆகியவUறி* ேமாசமான ஊதியA 

ெபKAபாhA தாo(த9ப>ட சாதிகளி* அ;ல= சாதி ேபா*ற 

34Bகளி* 3IAபLகைள அ]ைமகளாக 

க>டாய9பI(=கிற=. சAபEத9ப>ட ெபKAபாலான நாIகளி; கட* 

அ]ைம(தன(ைத தைடெசcவதU3 ெபாK(தமான ச>டA 

அம;பI(த9படாம; இK9ப=, நைடaைறயி; நைடaைறயி; 

இ;லாதைத ெதாடர அ_மதிBகிற=. 



இEதியாவி; HமாF 40 மி;லிய* மBகS, அவFகளி; HமாF 

பதிைனE= மி;லிய* 3ழEைதகS, அ]ைம(தன ேவைலகைள 

கடனாளிகளாக கடனாக ெசh(த கடைம9ப>ISளனF. அதிக வ>] 

விகிதLகS விதிBக9பIவதா;, பதிவாளFகளி* aதலாளிகளி* 

க>I9பாIகS மU-A மிகB 3ைறவான ஊதியLகS ஆகியைவ 

காரணமாக, கட*கS அrதாகேவ த"FBக9பIகி*றன. கடனாளிகS / 

aதலாளிகS ெபா=வாக உயF ஜாதி, க;வியறிl, ஒ9பீ>டளவி; 

ெச;வEதFகS மU-A ச7க(தி* ஒ9பீ>டளவி; அதிகமான 

உ-9பினFகS எ*- பிைணBக9ப>ட ெதாழிலாளFகS அ]Bக] 

3ைறEத ஜாதி, க;வியறிl மU-A மிகlA ஏைழகளாக உSளனF. 

பிைணBக9ப>ட ெதாழிலாளF aைறைம (Abolition) ச>டA, 1976 

பிைணBக9ப>ட ெதாழிலாளF aைறயிலிKE= எ4A அைன(= 

உட*ப]BைககைளuA கட9பாIகைளuA ர(= ெசcகிற=. இ= 

அ]ைம(தன(திலிKE= அைன(=( ெதாழிலாளFகைள 

விIவி9பதU3A, எEதவிதமான கட*கைள ர(= ெசcவதU3A, 

Xதிய பா#ேடr உட*ப]Bைககைள உKவாB3வைத 

தைடெசcவேதாI, அரசா; விIவிBக9ப>ட பணியாU-A 

ெதாழிலாளFகளி* ெபாKளாதார ம-சரீைம9XB3 

ஆைணயிIவதU3A இ= ேநாBகமாக உSள=. சிைறNசாைலயி; 

அதிகப>சமாக 7*- வKட சிைறத#டைனuA, {. 2,000 (அெமrBக 

$ 43) அபராதA. இK9பி_A, சில பிைணBக9ப>ட ெதாழிலாளFகS 

நா>]; அைடயாளA காண9ப>I, ெவளியிட9ப>I, ம-வாol 

ெசcய9ப>ISளனF. 

பாBகிTதானி; கட* பா#ேடr அைம9X ெதU3 பwசா9 மU-A 

சிE= மாகாணLகளி; விவசாய மாகாணLகளி; மிகlA அதிகமாக 

உSள=.இவUறி; ெபKAபாலான ெதாழிலாளFகS சி-ெதாழி; 

சி-பா*ைமயினF. [66 ] இEதியாவி; நைடaைற9பI(தியைத9 

ேபாலேவ, உயFEத வ>] விகிதLகS வpலிBக9பIவ= நில 

உrைமயாளFகளிடமிKE= வKA கட*கS திK9பிN 

ெசh(த9பIவதி;ைல எ*பைத உ-தி9பI(=கிற=.கட* 

ஒ9பEதA ெபKAபாhA நில உrைமயாளKB3A ஆ# 



விவசாயிகMB3A இைடயி; ஏUபI(த9ப>டாhA, கடைன 

ெசh(=வதUகான ேவைல, ெப#கS மU-A 3ழEைதகS உ>பட 

a4 3IAப(தினKA ெசcய9பIகிற=. [67] மைனவியி* 3IAப 

உ-9பினFகS நில(ைத அ;ல= பிரேதச(ைத வி>I 

ெவளிேய-Aேபா=, மைனவியாகேவா அ;ல= விபNசார(திேலா 

விவாகர(= ெசcய9பIவதா;, மைனவியி* 3IAப அLக(தினF 

திKAபி வரBvடா= என நில உrைமயாளFகளா; காவலி; 

ைவBக9ப>ISள=. [68 ] இEதியாவி;, 3ழEைதகS ெபKAபாhA 

தLகS 3IAப(தி* கட*கைள வாrசாகB ெகா#I, கட* 

அ]ைம(தன(தி* HழUசியி; சிBகிuSளனF. 69 

கடEத qUறா#Iகளி* அ]ைம(தன(தி* ஒK 3ழ9பமான 

பிரதிபலி9பாக பிைணBக9ப>ட ெதாழிலாளFகS 

த9பி(=BெகாSவதU3 தைடயாக அ;ல= பிைணBக9பIவைத 

ந*3 ஆவண9பI(திய நைடaைறயா3A. ெதU3 சிE= 

மாகாண(தி; 1995 ; இKE= 7,500 பிைணBக9ப>ட ெதாழிலாளFகS 

த9பிேயா] அ;ல= விIவிBக9ப>ISளதாக மனித உrைமகS 

அைம9XBகS ெதrவிBகி*றன. அவFகளி; பல 

qU-BகணBகானவFகS "பிைணBக9ப>டாFகS அ;ல= 

சLகிலிகளா;" க#Iபி]Bக9ப>டதாக அறிBைக 

v-கிற=. இேதேபா;, 1991 ; பாகிTதானிய இராzவA, 132 ேபF 

உ>பட 295 ெதாழிலாளFகS ச>டவிேராதமாக தI(= 

ைவBக9ப>]KEத ஒK இரகசிய(ைத நட(தியதாக 

vற9பIகிற=. ெபKAபாலானைவ ம>Iேம மாl மU-A மிளகாc 

மிள3(nS ஆகியைவ ம>Iேம உணl9ெபாK>கைள 

வழLகின. [71 ] பாBகிTதானி; இEத ச>டLகைள தைடெசcuA 

ேதசிய ச>டLகS, அவUைற ஒழி(=Bக>Iவதாக இ;ைல. அவFகS 

அமலாBக(திU3 ெபா-9பான மாகாண அரசாLகLகS 

நைடaைறயி; அவUைற ெசய;பI(த இ*_A வழிaைறகைள 

நி-விuSளன. 72 

ஐ.நா. அபிவிK(தி நிகoNசி(தி>ட(தி* "ேநபாள மனித அபிவிK(தி 
அறிBைக 1998" ப], ேந>ேடாவி; ச>ட`Fவமான அறிவி9XகS இKEத 



ேபாதிhA, பிைணBக9ப>ட உைழ9X aUறிhமாக 

அழிBக9படவி;ைல. அறிBைக ேசFBகிற=: 

ேமU3 மU-A ேமU3 ேமU3 மைலகளி;, கடனாக இைணBக9ப>ட 

விவசாய( ெதாழிலாளFகS, ஹலிcயாBகS, aBகியமாக 

"த"#ட(தகாத" சாதிகளிடமிKE=, இEத அைம9பி* கீo 

பணிXrகி*றனF. உயF சாதிB 34Bகளி* உ-9பினFகளிடமிKE= 

1996-; எதிF9X-அ]ைம(திற* மU-A ஐஎ*எTஇசி 73 ஆகியைவ 

அrதாகேவ கவனிBக9ப>டன .... ேமேல 3றி9பிட9ப>ISள 

ப3திகளி;, "த"#ட9படாத" 3IAபLகளி* உ-9பினFகS மிக 

உயFEத வ>] விகிதLகS விதிBக9ப>ISளனF - தLகS நில 

உrைமயாளFகளா; a*ைவBக9ப>ட கட*களி; 10 சதவிகிதA 

அதிகப>சமாக, "உயF சாதி" 3IAபLகளி* உ-9பினFகS 

ெபா=வாக 2-3% மாத(திU3 ம>Iேம க>டணA 

விதிBக9ப>ISளனF. இ(தைகய பா3பாI உயிKட* இKBக மU-A 

கட* அ]ைம aைறைய த"விர9பI(த 

வ]வைமBக9ப>ISள=. aசாஹF, =சா(, ேடாA, சாமF ேபா*ற 

"3ைறEத ஜாதி" தாரா 34BகS இேத ேபா*ற சிBகைல 

எதிFெகாSகி*றன: கட*களி* திK9பிN ெசh(=த; நில 

உrைமயாளFகளா; த"விரமாக ஊBகமளிBக9பIகிற=. ஏெனனி; 

நில9பிரXBகளி* aத*ைம நல* அவர= நில(தி* ெதாடFNசியான 

பயிFNெசcைக மU-A உைழ9X அளி9XBகான ெதாடFNசியான 

உ(தரவாத(தி; உSள= எ*பதா;, அவKைடய கட*கS 

வ>]யி;லா வ>]யிைன (NRB 1988) ெசh(=வதU3 அ;ல. 74 

சாதி மU-A வAசாவளிைய அ]9பைடயாகB ெகா#ட பாரப>சA 

எ*ற ஒK அ]ைம(தன(தி* மரX, மlr(ேதனியாவி; 

இடAெபU-Sள= . [75]ஜனாதிபதி மா◌ௗயியா ஔ;> ஸி> அஹA> 

ஓ;> தாயா நா>]* நவ "ன தUகாலிக அ]ைம aைறகMB3 

ெபா=மBகளிடமிKE= கவன(ைத( திK9பிuSள அேத ேவைளயி;, 

க;வி மU-A ேவளா# சFீதிK(தLகைள நைடaைற9பI(த 

ேவ#IA எ*- அரசாLகA அறிl-(=கிற=-அ]ைம(தனA 

சாFEத 3றி9பி>ட ச>ட(ைத அம;பI(=வதி; அத* சாதைன 



மU-A ஊB3வி9X ச>டA a*னாS அ]ைமகளி* சிவி; 

உrைமகS பலவ "னமாக உSளன. 76 

அேரபிய மU-A ஆபிேரா-ெமௗrடானிய 34BகS ந"#ட காலமாக 

சாதி அ]9பைடயிலான ச7க உ-9பினFகைளB ெகா#ISளன, 

இEத இK அைம9Xகளி*கீo "அ]ைம" சாதி எ*ற ெபயைரB 

ெகா#ட=. இ*ைறய தினA ஒK a*னாS "அ]ைம" ேவ-பாI-

3றி9பாக ஹரா>]*கMB3,ச9-சராரான ஆ9பிrBக 

வAசாவளிையN சாFEத அரX ெமாழி ேபHA ேபNசாளFகS-இ*_A 

3றி9பிட(தBக ச7க தாBகLகைள ெகா#ISள=.சிறEத, 3ைறEத 

மU-A உயFEத சாதிகS உ-9பினFகS intermarrying இKE= 

ஊBகA. ேசானி*ேக ச7கLகளி;, அ]ைம சாதியினr* 

உ-9பினFகMA தனி(தனி க;லைறகளி; 

XைதBக9ப>டனF. [77] இK9பி_A, மிக ேமாசமான நிைலயி;, 

அ]ைமகளாக( த*ைன அைடயாளA காzA ச7கLகளி* 

உ-9பினFகS ெசh(த9படாத அ]ைம(தளLகS பரவலாக 

உSளன. அரசாLகA ந"#டகாலமாக அ]ைம ேபா*ற 

ேவ-பாIகைளuA நைடaைறகைளuA தைட ெசcதிKEதாhA, 

இEத ச>டLகைள நைடaைற9பI(த சில நடவ]Bைககைள 

எI(=Sள=.ஒK பலவ "னமான ெபாKளாதாரA a*னாS 

அ]ைமகைள தLகS a*ேனாFகS ெசாEதமான எஜமானFகளி* 

3IAபLகS மீதaSள தவிர ேவ- சில விK9பLகS 

வி>I. [78] ெசனிக; ேவா;ஃ9 எ*ற இட(தி; காண9பIA சாதி 
அைம9XகS ேசானி*ேக, ஹா;`லF மU-A ேவா;ஃ9 ஆ9ேரா-

ெமௗr>டானியFகS ஆகியவUறிhA காண9பIகி*றன. 

சாதி மU-A ச7க ெபாKளாதார ஏUற(தாolகS  

3றி9பிட(தBக ெபாKளாதார மU-A க;வி ஏUற(தாolகS இEத 

அறிBைகயி; உயF(த9ப>ட நாIகளி; 3ைறEத மU-A உயF ஜாதி 
ச7கLகMB3 இைடயி; ெதாடFகி*றன. கீo ஜாதி ச7கLகS 

ெபKAபாhA 3ைறEத எ4(தறிl ம>டLகS மU-A Hகாதார 

பராமr9X மU-A க;விBகான அzக; இ;லாைம ஆகியவUறா; 



பாதிBக9பIகி*றன. aைறயான க;வி அ;ல= பயிUசியி* 

பUறாB3ைற, அ(=ட* பலவிதமான ேவைலவாc9XகளிலிKE= 

அவUைற( தIBகBv]ய பா3பாI மU-A பா=கா9X ச>ட(தி* 

ந"BகA, சாதி அ]9பைடயிலான ேவைலவாc9ைப ந"](=, அத* 

பரAபைர த*ைம உயிKட* ைவ(திKBகிற=. 

1997 ஆA ஆ#I வைர, இK தலி( மK(=வ மK(=வFகS மU-A 

பதிைனE= தலி( ெபாறியாளFகS ேநபாள(தி; இKEததாக 

vற9பIகிற=. [79 ] ேநபாள(தி* தலி(=களி* வாoவாதார விகிதA 

55. ேதசிய சராசrயாக 55 ஆ#Iகளி; ஐE= ஆ#IகMB3 

3ைறவாக உSள=. 80 3ழEைதகS ஊ>டNச(=B 3ைறபாIகளி; 

அதிகமாக உSளனF 81 மU-A ெபா= மBகMB3 H(தமான 3]ந"F 

அ;ல= aைறயான Hகாதார ேசைவகைள வழL3வதி;ைல. 82 

ேநபாள(தி* 1998 மனித அபிவிK(தி அறிBைகயி;, வளFNசி H>]கS 

ெநKBகமாக சாதி வழிaைறகைள பி*பUறின. ஒK விதிவிலB3 

இ;லாம;, 3ைறEத சாதி, வாoBைக ஆu>காலA, க;வியறிl 

விகிதA, ஆ#I க;வி, மU-A தனிநபF வKமானA. [83 ] 1999 ஆA 

ஆ#];, CERD B3 ேநபாளி* பதினாறாவ= கால அறிBைக 

ெவளி9பைடயாகlA, ஆBக`Fவமாக 3ைறEத மU-A உயF ஜாதி 
மBகளிைடேய ெதாடFE= ந"]B3A ெபாKளாதார ஏUற(தாolகைள 

ெவளி9பI(திய=: 

பி*தLகிய ச7கLகளி* பிரNசிைனகMB3 த"Fl கா#பதUகாக, 

[ஒK] விழி9XணFl உKவாBகA, வKவாc உUப(தி, க;வி மU-A 

Hகாதார வசதிகS தி>டLகS ெசய;பI(த9ப>டன. இK9பி_A, 

உயF மU-A தாo(த9ப>ட சாதிகS எ*- அைழBக9பIA 

இைடயி; இைடெவளி 3-கியதாக இ;ைல. ச7க(தி; ஏேத_A 

மாUறLகS அ;ல= ஏைழகளி* வாoBைக( தர(ைத அrதாகேவ 

காணa]யவி;ைல. இத* விைளவாக, பி*தLகிய ச7கLகS 

மBகMB3 எதிராக பாரப>சA உணFEதிKBகி*றன, அரசாLகA 

அவFகளி* நல_BகாகlA அபிவிK(திBகாகlA எைதuA 

ெசcயவி;ைல எ*- நAப a]யவி;ைல. இ= aBகிய 



காரணLகS: ஒKLகிைணEத தி>டLகS, பலவ "னமான 

ெசய;பI(த; மU-A நிைல(த*ைம, aBகிய பி*தLகிய 

ச7கLகMB3 ேதா;வி மU-A ேதசிய வளFNசி ெசய;aைற, 

ைமயA அ]9பைடயிலான / பLேகUX தி>டLகS விட ைமயமாக 

சாFEத / சாFEத தி>டLகS, மனித 3ைறவாக கவனA வளA 

அபிவிK(தி மU-A பாரAபrய ஆBகிரமி9XBகS மU-A 

திற*களி* ேமAபாI மU-A நவ "னமயமாBகhB3 ஊBகA 

அளி(த;, பய_Sள நி-வன வழிaைறகS இ;லாத= ேபா*றைவ. 

க;விBகான அzக;  

3ைறEத சாதி மBகS ம(தியி; அதிக 3ைறl-அl> மU-A 

3ைறவான எ4(தறிl விகிதLகS எளிைமயாக வ-ைம மU-A 

வளFNசியி* இயUைக விைளlகளாக 

வைக9பI(த9ப>ISளன. இEத விகிதLகS 3ைறEத 

வAசாவளிையN ேசFEத 3ழEைதகMB3 உைழ9X 7லA ஊதியA 

வழL3வத* அவசிய(ைத அ]9பைடயாகB ெகா#டதாக 

இKEதாhA, மிகlA நயவwசகமான மU-A 3ைறவான ந*3 

ஆவண9பI(த9ப>டைவ, பSளிBvட(தி; ெச;ல aயUசி(த 

3ைறEத-சாதி சி-வFகS எதிFெகாSMA பாரப>சA மU-A 

தவறான சிகிNைச அவFகளி* ஆசிrயFகS மU-A சக மாணவFகS. 

இEதியாவி* அரசியலைம9X உ-திெமாழியி* ப]  இEதியாவி*  

அரசியலைம9X உ-திெமாழியி*ேபா=, பதினா*3 வய= வைர 

அைன(= 3ழEைதகMB3A இலவச, க>டாய, aத*ைம க;வி 
வழLக9ப>ட பி*னF, ஐ.நா.வி* க;வி a*ேனUற(ைத 

ஊB3வி9பதUகாக சிற9X பா=கா9X மU-A கK(தி; ெகா#I, 

இ*_A 7*றி; இர#I பL3 தலி( மBகS ெதாைகயி; 

ஏறB3ைறய பாதிB3A ேமலானவFகS.தலி(=கMB3A 

மUறவFகMB3A இைடயி; உSள க;வியறிl இைடெவளி 1961 

மU-A 1991 B3 இைடயி; 0.39 சதவிகிதA 3ைறE=வி>ட=. தலி( 

மாணவFகS ேசKA ெபKAபாலான அரH பSளிகளி; அ]9பைட 

உSக>டைம9X, வ39பைறகS, ஆசிrயFகS மU-A கUபி(த; 



உதவிகளி; 3ைறபாடாக இKBகிற=. ஆLகில ெமாழி ேபHA 

பSளிகளி; கU-B ெகாSேவாKட* ஒ9பிIைகயி;, 

ேவைலவாc9X சEைதயி; கIைமயான 3ைறபாI உSள 

மாணவFகளி* பSளிகளி; ெபKAபா*ைமயான தலி( 

மாணவFகைளuA ேசF(=B ெகாSள9பIகிறாFகS. 85 

ஆரAபB க;வியி; அரH உதவி இKEதாhA, தலி(=கS ஆப(தான 

வ "oNசி விகித(தி; பாதிBக9பIகி*றனF. 1996-1997 மU-A 1997-1998 

அறிBைகயி* ேதசிய ஆைணய(தி*ப], தலி( 3ழEைதகMBகான 

ேதசிய வ "oNசியைடEத விகிதA, ெபKAபாhA வ39பைறகளி* 

பி*னா; உ>காFE= ெகா#]KB3A - இ= aத*ைம ம>ட(தி; 

49.35 சதவிகிதA, 67.77 சதவ "தA நI(தர பSளி, மU-A 77.65 சதவ "தA 

உயFநிைல பSளி. 86 

இலLைகயி; ேரா]ய 3ழEைதகS அrதாகேவ கடEத கால 

அ]9பைட ப]9Xகைள9 ப]BகிறாFகS. அதU3 மாறாக, 

ெபUேறாFகS தLகS வKமான(ைத சAபாதிB3A திற*கைள இளA 

3ழEைதகளிடA vட உணர ேவ#IA, ெபKAபாhA 

பSளிBvட(திலிKE= ெவளிேய வரa]யா=. 87 இEதிய 

வAசாவளிையN ேசFEத தாo(த9ப>ட தமிo ேதா>ட( 

ெதாழிலாளFகS லLகாவி; 3ைறEத க;வியறிl நிைலகS 

உSளன. ஒK இலLைக ெசயUபா>டாளF vU-9ப], 65 சதவ "த 

ேதா>ட( ெதாழிலாளFகS ம>Iேம 90 சதவ "த ேதசிய சராசrைய 

விடlA வாசிBகலாA அ;ல= எ4த a]uA. ேதா>ட( 

ெதாழிலாளFகளி* 3ழEைதகS ம(தியி; அதிக வ "தLகS 

வ "oNசியைடவதா;, இEத( ெதாழிலாளFகளி* வ ">I ேவைலகS, 

ேஹா>ட; ெதாழிலாளFகS, அ;ல= H(திகr9X =9XரவாளFகS 

ஆகியவUறி; இKE= ஓரளl ஓரளவிU3 வE=விIகிற=. 88 

ஜ9பானி* buraku ேமhA ேதசிய சராசr விட உயFநிைல உயFநிைல 

க;வி பாதிBக9பIகி*றனF, மU-A பரEத சaதாய(ைத விட அதிக 

வ "oNசி விகிதLகS. 3றி9பாக, Buraku ெப#கS 3ைறEத அளl 

எ4(தறிl, உயFநிைல பSளி மU-A ப;கைலBகழக ேசFBைக, 



மU-A ேவைலவாc9X அறிBைக. Buraku க;வியி* ேதசிய 

சராசrைய அதிகrBக 89 சிற9X Xலைம9பrசி; தி>டLகS 2002 

மாFNசி; க>டவிo(=விட9பIA என எதிFபாFBக9பIகிற=, 

அவFகS Buraku மU-A Buraku- B3A இைடயி; க;வி இைடெவளிைய 

3ைற9பதி; கணிசமான ெவUறி ெபUறிKEத ேபாதிhA. 

ேநபாள(தி; தலி(=களி* க;வியறிl விகிதA ஆ#கMB3 10 

சதவிகிதமாகlA, ெப#கMB3 3.2 சதவிகிதமாகlA உSள=. இ= 

ேதசிய க;வியறிl விகிதA 50 சதவிகிதA அதிகமாக 

உSள=. ஐ.சி.ஆF.] யி* கீo அரசாLக(தி* பதினாறாவ= கால 

அறிBைகயி*ப], "ெதாழி;சாF சாதிகளி; மிகB 3ைறEத 

க;வியறிl உSள=, ெப#கS க;வியறிl இ;லாதவFகளி; 

7*றி; இK பLகினராக உSளனF." 90 

நில(திU3 அzக;  

இEதியாவி; =[பிரேயாகA ெசcயBv]ய ெபKAபாலான தலி( 

பாதிBக9ப>டவFகS நிலமUற விவசாய( ெதாழிலாளFகS. இவFகS 

நா>]* விவசாய ெபாKளாதார(தி* a=ெகhAபாக 

விளL3கி*றனF. பல தசா9தLகளாக நில சFீதிK(த ச>டA 

இKEதாhA, இ*- தலி( 3IAபLகளி; 86 சதவ "த(தினF 

நிலமUறவFகS அ;ல= நிலமUறவFகS. நில(ைத ெசாEதமாக 

ைவ(திK9பவFகS ெபKAபாhA மிகB 3ைறEதவFகS. ஒK தனி 
நபr* வாoBைக மU-A ச7க அEதT= நிFணயிB3A கிராம9Xற 

ப3திகளி; நிலமான= பிரதான ெசா(= ஆ3A. பல பிற சாதி 
மBகைள9 ேபாலேவ, நில(திUகான அzக; இ;லாததா; 

தலி(=கS ெபாKளாதார rதியாக பாதிBக9பIகி*றனF; அவFகள= 

சாFX ேம; மU-A நI(தர ஜாதி நில9பிரXBகளா; 

Hர#ட9பIகிற= மU-A பல =[பிரேயாகLகS த#]Bக9பட 

அ_மதிBகி*றன. நா>]; நிலமUற விவசாய( ெதாழிலாளFகS 

சில கிேலாகிராA அrசி அ;ல= {. 15 aத; {. 35 (அெமrBக $ 0.32 

aத; $ 0.75 வைர) ஒK நாS, 3ைறEதப>ச ஊதிய(தி; தLகS 

மாநில(தி; பrE=ைரBக9பIA. பல ெதாழிலாளFகS தLகS 



aதலாளிகMB3 அ;ல= ேவ- பணBகாரFகளிடA கட*கைளB 

ெகாIBகி*றனF. 91 

தலி( நிலLகைள அ*னிய9பI(=த;, ஒK நில உrைமயாளr* 

உைடைமகைள நி-lத;, அ;ல= ேமலதிக அரசாLக நிலLகைள 

தி>டமிட9ப>ட சாதிகS மU-A தி>டமிட9ப>ட பழL3]யினKB3 

ஒ=B3த; ஆகியவUைற இEதிய ச>டLகS மU-A 

ஒ4L3aைறகS XறBகணி(=Sளன அ;ல= ேமாசமாக, மாவ>ட 

நிFவாகLகளி* உதவிuட* ேம;சாதியினரா; 

ைகயாள9பIகி*றன. 92 

ேநபாள(தி; விவசாய( ெதாழிலாளFகS பலF தலி(=கS 

எ*றாhA, தலி(=கS தLகள= நில9பிரX(=வ(தி; 3ைறEத 

அளl நில உrைமயாளFகளாக உSளனF-தலி(=களி* 3.1 

சதவ "த(தினF ம>Iேம, 93 -B3A ேமUப>ட நிலLகைளB 

ெகா#ISளனF. ெமா(தA 93 தலி(=கS ம>Iேம ேநபாள(தி* 

ெமா(த விவசாய நில(தி; 1 சதவிகிதA ம>Iேம உSளனF. ேமhA, 

ேநபாள தலி(தியி; 90 சதவிகிதA வ-ைமB ேகா>]U3B கீேழ 

வாoகிற=, ெமா(த மBகS ெதாைகயி; 45 சதவிகிதA. தனிநபF 

தனிநபF வKமானA ஒK சிறிய அெமrBக டாலF 39.60 டாலFகS 

ஆ3A, அேத சமயA ேநபாள சராசr சராசr 210 அெமrBக டாலF 

ஆ3A. 94 ேநபாள தலி(=கS ஏைழகளி* உலகி* ஏoைமயி; 

உSளனF. 

அரசிய; பிரதிநிதி(=வA மU-A அரசிய; உrைமகS  

"இடஒ=BகீI" அ;ல= சாதி அ]9பைடயிலான 

ஒ=BகீIகளி* இEதியாவி* ெகாSைகயான=, 3ைறEத ஜாதி 
நிைலைம ெதாடFபான கடEத அந"திகைள சrெசcவதU3 ம(திய 

அரசாLக(தி* aயUசியா3A. சில மாநில மU-A ம(திய 

நி-வனLகளி; விகிதாசார பிரதிநிதி(=வ(ைத அ_மதிBக, 

அரசியலைம9X 22.5 சதவிகிதA ம(திய அரசி* ேவைலகS, மாநில 

ச>டம*றLகளி; உSள இடLகS, நாடாMம*ற(தி* கீoதர9ேபாF 



மU-A தி>டமிட9ப>ட சாதிகS மU-A தி>டமிட9ப>ட 

பழL3]யினFகMBகான க;வி நி-வனLகS ஆகியவUைறB 

ெகா#ISள=. 

இK9பி_A, a*பதிl ெகாSைக a4ைமயாக 

நைடaைற9பI(த9படவி;ைல. ம(திய அரசி; ெமா(தமாக 

தி>டமிட9ப>ட ஜாதி ஒ=Bகீ>ைட ஒ=BகீI ெசcய9ப>ISளைத( 

தவிர, 54 சதவ "தLகS நிர9ப9படாத நிைலயி;, தாo(த9ப>ட மU-A 

பழL3]யின மBகMBகான ேதசிய ஆைணயA (1996-1997 மU-A 1997-

1998) 3றி9பிIகிற=. ெபா=(=ைறகளி; ஒ=Bக9ப>ட பதிவிhSள 

88 சதவிகித(தினF மாநில வLகிகளி; 45 சதவிகிதA வைர 

நிர9ப9படவி;ைல. அரH ேசைவகS, க;வி நி-வனLகS மU-A 

பிற ேசைவகளி* சாதி அைம9X பUறி ஒK ெநKBகமான ஆcl, 

தலி( ெசயUபா>டாளFகS, உயF ஜாதியினKB3 3றி9பாக 

"பிராமணFகS" எ*ற அைம9பி; க>டைமBக9ப>ட 

"அLகீகrBக9படாத இட ஒ=BகீI ெகாSைகைய" 

அைழBகி*றனF. 1989 ஆA ஆ#I மBகS ெதாைகயி; 5% ம>Iேம 

அவFகS பிரதிநிதி(=வ9பI(தியிKEதாhA, பிராமணFகS 

அரசாLக ேசைவகளி; வ39X I அதிகாrகளி* 70 

சதவ "த(தினF. ப;கைலBகழகLகளி;, ேம;சாதியினF சaதாய 

அறிவிய; =ைறயி; 90 சதவிகித ஆசிrயFகைளuA, விwஞான(தி; 

94 சதவிகித(ைதuA, தலி( பிரதிநிதி(=வA aைறேய 1.2 மU-A 0.5 

சதவிகிதA ம>Iேம வகிBகிறாFகS. 95 

இEதியா a4வ=A உSள தலி(=கS பல சEதF9பLகளி; 

நைடaைறயி;லாதவFகளிடமிKE= vட 

பாதிBக9பIகி*றனF. இEதியா உலகி* மிக9ெபrய 

ஜனநாயகமாகேவ இKEதாhA, பல தலி( 3]மBகS ஜனநாயகA 

ஒK ேமாசமாக உSள=. ேதFத;களி; பலF அரசிய; க>சிகளி* 

வhவாக அNH-(த9பIகி*றனF மU-A தாBக9பIகி*றனF, சில 

ேவ>பாளFகMB3 வாBகளிBக அவFகைள 

நிF9பEதிBகிறாFகS. உS|F நில உrைமயாளFகS மU-A 

ெபாலிT அதிகாrகளி* கீo ஏUகனேவ தலி( கிராமவாசிகMB3 



ெதா;ைல ெகாIBக9ப>I, தாBக9ப>I, ெகாைல 

ெசcய9ப>ISளனF. 

இEதியாவி* மாநிலLகளி; சBதிவாcEத அரசிய; தைலவFகளி* 

ேவ#IேகாMBகிணLக, தலி( வாBகாளFகைள த#]9பதUகாக 

ேபாlசாF மU-A உயF சாதி ேபாராளிகS ேபாரா] வKகி*றனF. 1998 

ெப9ரவrயி;, தமிo ேதசியB v>ட( ெதாடைர XறBகணி(திKEத 

தலி( கிராம(ைத காவ;=ைறயினF ேசாதைன ெசcதனF. ெப#கS 

உைத(தாFகS, அ](= ெநா-Bக9ப>டனF, அவFகளி* ஆைட 

கிழிEத=, ெபாலிT 3NசிகS மU-A இKAX 3ழாcகைள அவUறி* 

வாயிலாக க>டாய9பI(திய=. ம#ெண#ெணc ேசகrBக9ப>ட 

உணl தானியLகS மU-A மளிைக ெபாK>கMB3 ஊUற9ப>ட= 

மU-A சைமய; பா(திரLகளி; சி-ந"F கழி(ததாக 

vற9பIகிற=. பீகாr;, அரசிய; ேவ>பாளFகS தLகS 

ெபKAபா*ைம வாB3கைள ேசனாBகS , 3]மBகS 

ேபாராளிகMB3 உதlகி*றனF, இத* உ-9பினFகS அNH-(தி 
ெகா;hகி*றனF. பீகாr; 1995 மாநில ேதFத; பிரNசார(தி*ேபா= 

ஐAப=B3 ேமUப>ட மBகS ெகா;ல9ப>டதU3 ேம; ஜாதி நில 

உrைமயாளFகளி* தனியாF பைடயணி ர*வ "F ேசனா ெபா-9X. 1998 

பி9ரவr ேதசிய நாடாMம*ற( ேதFதலி; ஆரா மாவ>ட(தி;, 

ஆஹாரா மாவ>ட(தி; வாBகாளFகைள பயa-(=வதUகாக 

ேசனா மீ#IA பய*பI(த9ப>ட=. 96 

கிராம9Xற சைபகளிhA நகரசைபகளிhA அரசியலைம9X 

அhவலக(தி; ேபா>]யி>ட தலி(=கS அரசியலைம9Xrதியாக 

"ஒ=Bக9ப>ட" இடLகளினாேலேய பிரNசார(தி; இKE= 

விலBக9பIவதUகாக அவFகைள( =[பிரேயாகA ெசcதேதாI 

ம>Iம;லா= மரண(ைதuA அNH-(திuSளனF. தமிoநா>]* 

ம=ைர மாவ>ட(தி;, ேமலவளவ கிராம(தி;, தலி( கிராம( 

தைலவF பதவிB3( ேதFEெதIBக9ப>ட பி*னF, உயF ஜாதிB 34 

உ-9பினFகS 1997 ஜூ* மாதA ஆ- தலி(=Bகைள ெகாைல 

ெசcதனF, அவFகளா; ேதFEெதIBக9ப>ட கl*சி; தைலவF 

உ>பட, அவFகS தாBக9ப>டனF. 97 



இEதியாைவ9 ேபால*றி, ேநபாளA அரசிய; அைம9XகS, 

3]மBகS ேவைலகS, மU-A உயF க;வி நி-வனLகளி; 

பதவிகS அ;ல= ஒ=BகீIகைள இட ஒ=BகீI 

ெசcயவி;ைல. மBகS ெதாைகயி; 20 சதவிகித(திU3A 

அதிகமானவFகS உSளனF எ*றாhA, 3ைறEத சாதியினF 

அரசாLக(தி; விய(த3 அளவி; 

பிரதிநிதி(=வ9பI(த9பIகி*றனF. 1958 

aத;, ேநபாளி; பதினா*3 தலி(=கS ம>Iேம பாராMம*ற 

உ-9பினFகS (ேம; வ ">]U3) ேவ>பாளFகளாக 

நியமிBக9ப>டனF. ஒK தலி( ம>Iேம பிரதிநிதிகS சைபயி; 

ேதFEெதIBக9ப>டாF. ேமhA, ேநபாளி* நிFவாக மU-A ந"தி 
அைம9Xகளி; தலி(=களி* பwசA நிலlகிற=; மU-A பா3பாI 

ேநபாள ராய; இராzவ(தி; ெதாடFE=A 

ெதாடFகிற=. ேநபாள(தி; தலி(=கS மீதான பா3பாI பUறிய ஒK 

அரH சாரா அைம9X ப], பிராமணFகS மBகS ெதாைகயி; 16 

சதவிகிதA ம>Iேம உSளனF, அவFகS பாராMம*ற(தி; 57 

சதவிகிதA மU-A ந"தி(=ைறகளி; 89 சதவிகித(ைத 

பிரதிநிதி(=வ9பI(=கி*றனF. 100 இத* விைளவாக, ேநபாளி* 

ெமா(த மBகS ெதாைகயி; ஐEதி; ஒK ப3தியினF a4ைமயாக 

விலBக9ப>]KBகிறாFகS. 

இலLைகயி;, ப(ெதா*பதாA qUறா#I aத; நா>]; 

வசிBகி*ற இEதிய-வAசாவளியினF தமிழFகS-பதிl ெசcவத* 

7லA ம>Iேம 3]மBகளாக a]uA. இலLைகயி* ஏைனய 

மBகMB3 உrைம உ#I எ*ற ெபயr; 3]urைம ெப-A உrைம 

அவFகMB3 ம-Bக9பIகிற=. 101 

உட; மU-A ெபாKளாதார வ "oNசி  

இEதியாவி; உSள தலி(=களி* 3ைறEத நிைல9பா>ைட( 

தBகைவB3A ஒK aBகிய ஆuதA எ*ப= ச7க மU-A 

ெபாKளாதார XறBகணி9X மU-A பழிவாL3A வ*aைறகளி* 

பய*பாI ஆ3A. தலி(=கS சாதி அ]9பைடயிலான பணிகைள 



நிைறேவUற ம-9பதUகாக சaதாய(தி; இKE= ெபாKளாதார 

மU-A ச7க ஒIB3aைறயா; உட; rதியாக தவறாக 

நட(த9பIகிறாFகS மU-A அNH-(த9பIகிறாFகS. கிராமN 

சடL3கைள மாUறி, ச7க ஒ4Lைக மீ-வதாக அ;ல= நிலA, 

அதிக ஊதியA, அ;ல= அரசிய; உrைமகைள ேகாKவதUகான 

எEதெவாK aயUசிuA, வ*aைற மU-A ெபாKளாதார பதில]B3 

இ>INெச;hA. தலி( ச7கLகS ெமா(தமாக தனி(தனி 
மீற;கMB3 த#டைனயாக த#]Bக9பIகி*றன; தலி(=கS 

சaதாய நில(தி; இKE= விலகி ச7க ேவைல நி-(தLகளி; 

பணிXrE= வKகி*றனF, தலி( ெப#கS உட; rதியான 

தாB3த;கMB3 ஆளாகிறாFகS, ச>டA அrதாக 

அம;பI(த9பIகிற=. 102 

1990 களி* ஆரAப(திலிKE=, தலி(=கMB3 எதிரான வ*aைற, 

தலி( உrைம இயBகLகளி* வளFNசிB3A ெபKமளவி; 

அதிகr(=Sள=. 1995 மU-A 1997 B3 இைடயி;, ெமா(தA 90,925 

வழB3கS ேபாlசாKட* ேதசிய அளவிலான 3UறLகS மU-A 

தி>டமி>ட சாதிகMB3 எதிரான "அ>sழியLகS" என பதிl 

ெசcய9ப>டன. இதி; 1,617 ேபF ெகா;ல9ப>டனF, 12,591 ேபF காயA, 

2,824 கUபழி9X, 31,376 ேபF அ>sழியLகS ச>ட(தி* கீo 

ப>]யலிட9ப>ISளனF. தலி(=கS தLகைள( தாLகேள 

3UறLகMB3( ெதrவிBக தயLகாதவFகளாகlA (ெபாலிT 

ஒ(=ைழ9X இ;லாமேலேய) தLகைள( தாLகேள 

எதிFBகa]யாதவFகளாகlA இK9பதா;, உ#ைமயான 

=[பிரேயாகA மிக அதிகமாக உSள=. 104 

இEத வழB3கS வழBகமாக 7*- வைககளி; ஒ*-: 

"த"#டாைம" நைடaைற ெதாடFபான வழB3கS மU-A ச7க 

ஒ4Lைக மீ-வதUகான aயUசிகS ஆகியவUறி* அ]9பைடயி; 

ப>]யலிட9ப>ISளன எ*- ப>]யலிட9ப>ISள=. 3ைறEதப>ச 

ஊதியLகMB3 நிலA `ச;கS மU-A ேகாrBைககMட* 

ெதாடFXைடய வழB3கS; ெபாலிT மU-A வன அதிகாrகளி* 

அ>sழியLகS மU-A வழB3கS. ஏராளமான `ச;களிhA, 



ஏoைமயிhA, ஏoைமயிhA, நிலமUற ேவைலயா>களிhA, சிறிய 

நில9பிரX(=வrட(திhA, ேமாத;களி* மிகB 3-கிய 

ப3திகளிhA ேமாத;கS நைடெப-கி*றன. உயF சாதி இE=BகS 

அ;ல= தலி( அ;லாதவFகS உS|F ெபாலிT, மாவ>ட 

நிFவாகLகS மU-A மாநில அரசாLகLகMB3A ேமலாக உைழBக 

a]uA எ*ப= கணிசமான அளவிலான அளl ேவ-பாI ஆ3A. 105 

]சAபF 1, 1997 அ*- இரl, ராணிவ "F ேசனா எ*ற 16 வய=B3>ப>ட 

சி-வFகS, ஜ"னாபா( மாவ>ட(தி; பீகாr; உSள ல>Hம*`F-

பா(ெத கிராம(தி;, பதிைனE= 3ழEைதகS, இKப(தி ஏ4 

ெப#கS, மU-A பதிென>I ஆ#கS H>IB 

ெகா;ல9ப>டனF. மாFபி; Hட9பIவதU3 a* ஐE= இளA 

ெப#கS பாலிய; பலா(காரA ெசcய9ப>I, 

சிைதBக9ப>டனF. நBசைல>IகS எ*- அைழBக9பIA 

ெகாr;லா 34விU3 இEத கிராம(தி; அ_தாபA ஏUப>ISளதாக 

கிராமவாசிகS vறினF. ேசனா ஏ* 3ழEைதகS மU-A ெப#கைள 

ெகாைல ெசcதாF எ*- ஒK ேசனா உ-9பினF ஒKவF மனித 

உrைமகS க#காணி9பக(திU3 vறினாF: "நாLகS 3ழEைதகS 

ெகா;ல9பIகிேறாA, ஏெனனி; அவFகS நBசைல>Iகளாக 

வளKவாFகS, நாLகS ெப#கைளB ெகா;ேவாA, ஏென*றா; 

அவFகS நBசைல>IகMB39 பிற9பாFகS." 106 

பல அரசிய;வாதிகS உ-9பினFகளாகB vறிBெகாSMA 

ெசனாBகS, ெமcநிகF த#டைனuட* ெசய;பIகி*றன. சில 

சEதF9பLகளி;, ேபாlசாF அவFகைள( ெதாடFE= ேசாதைன 

ெசcதனF; அவFகS கிராமLகைளB ெகா*-, தLகS வ "Iகைள 

எr(தனF. ஏ9ர; 10, 1997 அ*-, பிஹாF மாநில(தி* ேபாr`F 

மாவ>ட(தி; உSள ஏBவாr கிராம(தி;, 3ைறEத சாதி 
கிராமLகைள9 பா=கா9பதUகாக காவ;=ைறயினF தLகினF, 

அவFகள= 3]யிK9Xகளி* கதlகைள திறE= ைவ(தாF. 

ேசனாவி* உ-9பினFகS எ>I மBகைளB ெகா*றனF. மUற 

சEதF9பLகளி;, ேசனலி* தாB3த;களா; ெபாலிT 

ேசாதைனகMA ெதாடFEதன. ேசனா தைலவFகS இ(தைகய 



பIெகாைலகMB3 அrதாகேவ வழB3 ெதாடர9பIகிறாFகS, 

கிராமவாசிகS தLகS இழ9XகMB3 அrதாகேவா அ;ல= 

த3தியUேறா இழ9பதி;ைல. தலி(=கMB3 ெபாலிT விேராதமாக 

இ;லாத வழB3களிhA vட, அைவ ெபா=வாக அைழBக9பட 

a]யாதைவ: ெபKAபாலான ேபாlT aகாAகS கிராம(தி* உயF 

ஜாதிய பிrவி; அைமE=Sளன, தலி(=கS பா=கா9XBகாக 

அவFகைள அzக a]யா=. 107 

சாதி மU-A பாலினA  

ஜாதி, வFBகA, பாலின ெச;வாB3 ஆகியவUறி* கீo கீo சாதி 
ெப#கS தனி(தனியாக இKBகிறாFகS. உலகளவி; தLகMைடய 

ஆ# ந#பFகைளB கா>]hA மிகB 3ைறவாகேவ 

ெசலவழிBக9ப>ட மU-A ெதாடFE= பணA சAபாதி(தவFகS, 

அைவ தவிFBகவியலாம; Hர#ட;, பா3பாI மU-A உட; 

rதியான தாB3த;கைளN HமBகி*றன. பாலிய; =[பிரேயாகA 

மU-A ெப#கMB3 எதிரான இதர வ]வLகS ெபKAபாhA 

நில9பிரXBகளாhA ெபாலிசாராhA அரசிய; "ப]9பிைனகைள" 

த"F(=, ச7க(திU3Sளான அதிK9திைய நHB3வதU3 

பய*பI(த9பIகி*றன. உயF ஜாதி ெப#கMட* ஒ9பிIைகயி;, 

உட;நல9 பா=கா9X, க;வி மU-A வாoவாதார ஊதியLகS 

ஆகியவUறி* கீo, 3ைறEத சாதி ெப#கMA விகிதாNசார(தி; 

பாதிBக9பIகி*றனF. 

இEதியா மU-A ேநபாள(தி; உSள தலி( ெப#கS ெபKAபா*ைம 

நிலமUற ெதாழிலாளFகS மU-A ேதா>டBகைலஞFகS மU-A 

கிராம9XறLகளி; விபNசார(திU3 தSள9ப>ட ெப#களி* 

கணிசமான சதவ "த(ைத அ;ல= நகF9Xற வணBக(திU3 

விUகி*றனF. எனேவ, அவFகS ேமேலா>டமாக இK9பேதாI, 

தLகS உயF ஜாதி ஒU-ைமகைள விட நில உrைமயாளFகS 

மU-A அமலாBக aகவF நி-வனLகMட* அதிக ெதாடFX 

ெகா#I வKகிறாFகS. அவFகள= கீo(தரமான நிைல9பாI 

அவFகள= தாB3த;களா; த#டைனைய நிைறேவU-A 



சBதியா; Hர#ட9பIகிற=. தலி( ெப#கைள( தUெகாைல ெசc= 

ெகாSMA ெப#கைள கUபழி(த சAபவLகS, ெதKBகளா; 

நிFவாணமாகி, மைற(= ைவBக9ப>டன. பாலிய; 

வ*aைற இEதியா , பாBகிTதா* , மU-A ேநபாள(தி; கட* 

அ]ைம(தன(=ட* ெதாடFXைடய=. 

தலி( ெப#களி* கUபழி9X சாதி அைம9Xகளி* 

பாசாL3(தன(ைத அAபல9பI(=கிற= "பாலிய; ெதாடFபாக 

த"#டாைம எதைனuA த"#டா=." [108] பிற இEதிய9 ெப#கைள 

ேபாலேவ, அவFகள= உறவினFகMA ேபாlசாrடA ேவ#IேகாS 

விIBகிறாFகS, தலி( ெப#கS ைக= ெசcய9ப>I, தLகS 

உறவினFகளிடA இKE= மைற(= ைவ(திKB3A ஆ# 

உறவினFகைள த#]9பதUகான ஒK வழிaைறயாக காவலி; 

ைவBக9ப>ISளனF. 

பாலின-3றி9பி>ட வ*aைற எ*ப= இலLைகயி; உSள 3ைறEத 

சாதி( ேதா>ட( ெதாழிலாளFகS ம(தியி; ெதாU-ேநாcகளி* 

பிரNசைனயா3A. 109 ேநபாள(தி; , தலி( ெப#கS ெபாKளாதார 

rதியாக ஓரLக>ட9ப>I, தLகS 3IAபLகMB3A ெவளிேயuA 

Hர#ட9பIகிறாFகS. ைக(ெதாழி; மU-A ேவளா# உUப(தியி; 

ஈIப>ISளவFகளி* மிக9ெபrய 34வாக, அவFகள= ேவைலகS 

ெபKAபாhA கழிlகS அகUற9பIத;, இறEத உட;கைளN H(தA 

ெசcத; மU-A ேதா; பராமr9X ஆகியைவ அடL3A. தலி( 

ெப#கS தLகள= வாoவாதார(ைத தBகைவ(=B ெகாSள 

a]யாவி>டாhA, அவFகளி* க]னமான பணிகS மU-A ந"#ட 

காலமாகlA, Hர#ட9பIA ஊதியLகS 

உ-திெசcய9பIகி*றன. சில கிராம9XறLகளி;, தலி( ெப#கS 

ஒK வKடA ப(= இKப= கிேலாகிராA உணl தானிய(ைத 

சAபாதிBகிறாFகS, ஒK 3IAப(ைத கா9பாU-வதU3 

ேபா=மான=. 111 விபNசார(திU3 பலF 

தSள9ப>]KBகிறாFகS. 3றி9பாக, ஒK சாதி,ெக>]BகS என 

அறிய9பIவ= , விபNசாr சாதி எ*- கKத9பIகிற=. பல தலி( 



ெப#கS மU-A ெப#கS, பா] சாதி உ>பட, இEதிய 

வAசாவளிையN ேசFEத பாலிய; ெதாழிலி; ஈIபIகி*றனF. 112 

ேதவதாசி aைறயி* கீo, இEதியாவி* ெதU3 மாநிலLகளி; 

ஆயிரBகணBகான தலி( ெப#கS சடL3`Fவமாக 

"அF9பணிBக9ப>டவFகS" அ;ல= ஒK ெதcவ(ைத அ;ல= ஒK 

ேகாயிhB3 திKமணA ெசc= ெகா#ISளனF. அF9பணி9Xட*, 

அவFகS ேம; ஜாதி ச7க உ-9பினFகMB3 விபNசாrகS ஆக 

க>டாய9பI(தி, இ-தியி; ஒK நகF9Xற விபNசார(தி; 

ஏலA. 113 பாBகிTதா* மனித உrைமகS அைம9Xகளி; ெப# 

பிைணBக9ப>ட ெதாழிலாளFகS கUபழி9X கட* அ]ைம(தன(ைத 

a]lB3 ெகா#IவKA இயBக(ைத எதிFெகா#]KB3A மி3Eத 

அ4(தமான பிரNசிைனயா3A. இ= ஒK பரவலான, வ*aைற 

பிரNசைன ம>Iம;ல, ஆனா; ச>ட`Fவமான ச>ட9`Fவ 

அ_மதிuA இ;ைல. 114 

மlr(ேதனியாவி; , ெப#கS 3றி9பாக "அ]ைம" எ*ற பத(தி* 

7லA Hைமகைள HமBகிறாFகS. ஆ#கS சிலசமயLகளி; 

த9பி(=BெகாSள a]uA, மU-A ச>ட(தா; அவFகளா; '' 

எஜமானFகMB3 '' திKAப( திKAப9 ெபறa]யா= '' ெப#கS 

அ]Bக] தLகS 'a=கைல'கைள தLகS பிSைளகைள 

ைவ(திK9பதU3 அNH-(தலாக இKBக ேவ#]ய க>டாய(தி; 

உSளனF. அ]ைமB 3ழEைதகளி* ஏற(தாழ ச>ட`Fவமான 

நிைல9பாI ெப#கS தLகS எஜமானFகளிடA க>] 

ைவ(திKBகிற=. 115 

சாதி மU-A ெதUகாசிய XலAெபயFEேதாF  

கிழB3 மU-A ெத*னாபிrBகா, ெமாrஷியT, பிஜி, HrனாA, 

ம(திய கிழB3, மேலசியா, கrபிய*, ஐBகிய ராrயA, வட அெமrBகா 

மU-A பிற பிராEதியLகளி; உ-திuட* ேவ{*றி 
சாதி, ெதUகாசிய XலAெபயFEேதாKட* 3]ேயறிuSள=. 116 



வட அெமrBகா மU-A ஐேரா9பாவி; உSள 3]ேயறிய 

ச7கLகளி;, ஜாதிB ெகாSைககS இEதியாவிU3 திKAபி 
வKவத* 7லA தLகS ெசாEத சாதிB3Sேளேய திKமண 

பEதLகைள( ேத]B ெகாSMA நிைலB3 

தSள9பIகிற=. பிராEதிய மாநாIகS உ>பட அெமrBக 

அ]9பைடயிலான திKமண ேசைவகS, இEதிய வAசாவளி வளFE= 

வKA மBகSெதாைகB3 ம(தியி; வளFE= வKகி*றன. வட 

அெமrBகா மU-A ஐேரா9பாவி; உSள இEதிய சaதாய 

ஆவணLகளி* (இEதியாவி; உSள ஒK ெபா=வான 

நைடaைறயி;), அேதேபால இைணய ேபா>]களிலான தளLகளி; 

உSள திKமண பிrlகளி; தLகள= சாதி 
a*_rைமைய 117 3IAபLகS ெவளி9பைடயாக விளAபரA 

ெசcகி*றன. 

ஐBகிய மாகாணLகளி; , சாதி அ]9பைடயிலான 34Bகளி* 

உயFE= வKA பல 34BகS, பல பிரதான நகரLகளி* 

அ(தியாயLகS ஒ�ெவா*-A, சாதிகளி* aBகிய(=வ(ைத 

இEதிய 3]ேயUற XலAெபயFEேதாKBகான ஒK அைடயாளமாக 

H>]B கா>Iகி*றன.ெதUகாசியாவி; சாதி அ]9பைடவாத(ைத 

மீ#IA எ49XவதU3 அெமrBகாவிhA அ(தைகய சாதி 
அ]9பைடயிலான சLகLகS நிதி மU-A அரசிய; ஆதரைவ 

வழL3கி*றன. 118 

பிr>டனி; 3]ேயறிய தலி(=கS தனி(த ேகாயி;களி; வணLக 

ேவ#IA, இதனா; 3ைறEத சாதி ேகாயி;கMB3 3K 

3லெதcவA பிrவினKB3 ஒK 3ைடைய ஏUபI(தியிKBக 

ேவ#IA. `கAப நிவாரண விநிேயாக(தி; சாதி பா3பாIகளி* 

சAபவLகS காரணமாக 3ஜரா(தி; `கAப 

பாதிBக9ப>டவFகMB3 இEத இK ேகாயி;களிhA 

இKப(திர#IகS ஒ=Bக9ப>டன (இ-தியாக திK9பி 
விட9ப>டன). 120 



ேமhA பிr>டனி; ஜாதி பwசாைலகS ( ஜா>கS ) மU-A 3ைறEத 

ஜாதி பwசாபிகS ( சாமFகS ) இைடேய அ]Bக] சாlகி*றன . இK 

ச7கLகMB3A இைடயிலான உறlaைறைய9 

பி*பU-வதUகாக உட;rதியான வ*aைற அறிய9பIகிற=. [ 78] 

ஐBகிய ராrய(தி; ேஜ>T மU-A சாமFஸி* கணிசமான மBகS 

ெதாைகB3 ஜாதி நனl 3றி9பாக சிBகலாகிவிIகிற=. ல#டனி; 

ெச9டAபF 2000 A ஆ#I சFவேதச தலி( மனித உrைமகS 

மாநா>]; பLேகUறவF ச( பா; aAமா* எ*பவF, ஒK ஜாதி 
பி*னணி பUறிய விசாரைணகS ெபKAபாhA தனியாF ர* அ;ல= 

ஜா>-இயL3A க;வி நி-வனLகS மU-A ேவைலவாc9X 

இடLகளி; ெசcய9பIகி*றன. உயF ஜாதி ஜாதிகளி* 

வா;ெவFஹA9ட* சAபவLகளி;, த#ண"F ெதா>]கைள பகிFE= 

ெகாSளேவா அ;ல= 3ைறEத சாதி(ேதாKட* எEத( ெதாடFXA 

ெசcயேவா ம-Bக9பIகிற=.1999 ஆA ஆ#]; பFமிLகாமி; நடEத 

ஒK விைளயா>I ேபா>]யி; ேஜ>T சாமF சaதாய(திலிKE= 

வEத உணl சா9பிட ம-(=வி>டதாகB vற9பIகிற=. 122 

Hrனாமி; , தலி(-வAசாவளிையN ேசFEத இEதியFகS தLகS சாதி 
அ]9பைடயிலான ஆBகிரமி9Xகளா; ெபr=A 

ேவ-பIகிறாFகS. 123 சாமFTபாரAபrயமாக ]ரA பீ>டFT, 

பிNைசBகாரFகS, ேஹBகFகS மU-A ஷூேமBகFT ஆகிேயாKட* 

பணிXrEதாF; பSள(தாB3 நிலA 

இ;லாதெதாழிலாளFகS; =9பிகS =ைவ9பிகS; ெகா(தாக9 ேபாI
பவFகS; மU-A தாஸிT ஆகிேயாF வ ">I ேவைலBகாrகS. உயF 

ஜாதி 34 3FமிைஸவிவசாயிகளாகlA, பH 

மாIகைள9ேபா; அஹிF எ*-A, நாcB3>]கS , barbers, shopkeepers , 

மU-A பணBகாரFகளாகlA ேச>]F 

ஆகியவUைறஉSளடBகிuSள=. 7*றாவ= மU-A உயFEத சாதி 
பிrவி; 3KBகS, எ4(தாளFகS மU-A பSளி ஆசிrயFகS 

உSளனF. 124 

ெமாrஷியஸி; , இEதிய வAசாவளிையN ேசFEத மBகளா; 

மிக9ெபrய அளவி;, ச7க அைம9பான= 3IAபA, உறவினF 



ெந>ெவாFB3கS மU-A "3ைறEத அளவிலான அளவிU3, சாதி 
அ]9பைடயிலான அைம9XB3" அ]9பைடயாக உSள=. அரசிய; 

மU-A ேவைலவாc9X( =ைறயி; சாதி அ]9பைடயிலான 

கK(தாclகMA பதிவாகிuSளன. 126 

மேலசிய இEதிய சaதாய(தி; அத* ெச;வாBகி* அளl 

கணிசமான விவாத(திU3 உ>ப>ட= எ*றாhA, சாதி 
ேவ-பாIகS மேலசியாவி*சி-பா*ைம "இEதிய" சaதாய(தி; 

உSள தனியாF வாoBைக மU-A அரசிய; அைம9X ஆகியவUறி; 

ஒK பா(திர(ைத வகிBகி*றன. 127 ஜாதிB கணBகீIகS தனியாF 

=ைறயி; மிகlA 3றி9பாக ெவளி9பைடயானைவ. திKமணA 

ெசc= ெகாSள விKAXA பல 3IAபLகS ஜாதி ேதைவகS மU-A 

திKமண தரகFகS ேபா*ற திKமண விளAபரLகS 

ைவBகி*றன. [128] ஒK ஆராcNசியாளF 3றி9பி>டப], "ஜாதி, 
உ#ைமயி;, உயFEத சாதி நிைலைமகMB3 இைடேயயான 

திKமணLகைள இைடவிடாம; திKமணA ெசc= ெகாSவ=, 

ெபUேறாFகளி* ஒ9Xதhடனான, உயFEத மU-A 3ைறEத சாதி 
உ-9பினFகளிைடேய மிகlA 3ைறவாகேவ உSள=. இEத 

ப3தியி; சாதி பா3பாI ஒK ெதாைலnர கனl. " சாதிB3 அதிக 

aBகிய(=வA இ;லாம; வ ">]U3 ெவளிேயயான 

இைடNெசய;கS நைடெப-கி*றன எ*றாhA, சாதிகMடனான 

வ ">]னKட* வ ">IB3Sேளேய ெதாடFXெகாSவ= மிகlA 

3ைறவாக இKBகலாA. உதாரணமாக, சில 3IAபLகS உணl 

சா9பிIவைத அ;ல= உணl சா9பிIவைத ஏUக ம-Bகி*றன. 130 

ப�ைர* , 3ைவ( , ஐBகிய அரX எமிேர>IகS , மU-A பிற 

வைள3டா நாIகMB3 உயF மU-A கீo-சாதி இEதியFகைள 

ெவ3ஜன 3]மBகS 3]ேயUற சாதி அைம9XகMட* ெகா#I 

வE=SளனF. 

 



த"#டாைம வ]வLகS (forms of untouchability) 

சா�ி - மனித உrைமகS க#காணி9பகA  நட(திய ஆcவி* ப], 

100 B3A ேமUப>ட த"#டாைம( த"ைமகS மU-A SC ST BகS மீ= 

பாரப>சA நிலlகி*றன. இைவ அைன(=A மனித உrைமகளி* 

ெமா(த மீற; மU-A நில(தி* ச>டLகைள மீ-வதா3A. 

1. ெபா=9பைதயி; நடBக a]யாைம[4]. 

2. ெசK9X, ேபா>I நடBக a]யாைம[5]. 

3. ைசBகிளி; ெச;ல a]யாைம[6]. 

4. ேதாளி; =#I ேபாட a]யாைம[7]. 

5. ேவ>]ைய ம](=Bக>] நடBக a]யாைம.[8] 

6. பாலிTடF ேவ>ட க>ட a]யாைம. 

7. தைலைமயி; தைல9பாைக க>ட a]யாைம 

8. aக(தி; அKAX மீைச ைவBக a]யாைம. 

9. =ணிகS இTதிr ெசc= ெகாIBகாைம. 

10. =ணிகS சலைவN ெசc= ெகாIBகாைம. 

11. சில சலைவ நிைலயLகளி; தலி(=கMB3 தனி அலமாr 

(இர>ைட அலமாr) 

12. ச�*களி; a]ெவ>ட a]யாைம.[9][10] 

13. சில ச�*களி; தலி(=கMB3 தனியான ேசF (இர>ைட ேசF) 

14. ேதந"F கைடகளி; இர>ைட 3வைள[11]. [12]. 

15. உணவகLகளி; தலி(=BகS தைரயி; அமFE=தா* சா9பிட 

ேவ#IA. 

16. சில கிராமLகளி; தலி( உ>பிrl வாrயாக 4 3வைளகS. 

17. ேதந"F கைடகளி; ெபwHகளி; உ>கார a]யாைம. 

18. தைரயி; 3திBகாலி; உ>காFE= ம>Iேம ேதந"F அKE=வ=. 

19. ேதந"FB கைடகளி; சிர>ைடகளி; ேதந"F ெகாI9ப=. 

20. தாக(தா; த#ண"F ேக>3A தலி(=கMB3 3வைளகளி; 

த#ண"F தராம; ைககைள ஏEதி 3]Bக ைவ9ப=. [13] 



21. ெபா=B 3ழாcகளி; த#ண"F எIBக a]யாைம. 

22. சில கிராமLகளி; த#ண"F எIBக தனியாக ேநரA ஒ=B3வ= 

23. திKவிழா கால(தி; தலி(=BகS ப>டாH ெவ]BகB vடா=. 

24. கிராமLகளி; தலி( அதிகாrகS தைலைம தாL3A விழாBகS 

XறBகணி9X. 

25. 3ளLகளி; 3ளிBக a]யாைம. 

26. சில 3ளLகளி; தலி(=கMB3 தனி9 ப](=ைற 

27. ஆலயLகளி; yைழய அ_மதி ம-9X 

28. திKவிழாBகளி; தலி( ெதKBகMB3 ச9பரA வரா= 

29. ஆலய ம#டக9ப] தலி(=கMB3 கிைடயா= 

30. ஆயலLகளி; தலி(=களி* தாA`ல(ைத த#ண"F ெதளி(= 

எI9ப= 

31. ஆலயLகளி; தலி(=கMB3 வழிபட தனியான இடA 

(கிறி(=வ ேதவாலயLகளிhA vட) 

32. ெபா= மயான உrைம இ;ைல. 

33. ெபா= மயான(தி; சாதி வாrயாக இட ஒ=BகீI. 

34. தலி(=கMB3 என( தனி மயானA[14]. 

35. தனி மயானA இKEதாhA மயான(திU3 ெச;ல ெபா=9 பாைத 

ம-9X. 

36. கிராம9 பwசாய(= ெதாைலBகா>சிகைள தலி(=BகS பாFBகB 

vடா=. 

37. தலி(=கMB3 தனியான ேரஷ* கைடகS. 

38. தலி(=BகS ஆI, மாI வளFBகB vடா=. 

39. ெபா= ேரஷ* கைடகளி; தலி(=கMB3 சில நா>கS ம>IA 

ஒ=B3வ= 

40. கிராம ெபா= ேமைடகளி; தலி(=BகS ேபச, பாட a]யா=. 

41. சில கிராமLகளி; தபா;காரFகS தலி(=களி* வ "IகMB3 

தபா; ெகாI9பதி;ைல (ெசா;லிய_9பினா; வE= வாLகிN 

ெச;ல ேவ#IA) 

42. சில கிராமLகளி; தலி(=கS ஆ# நாc வளFBகB vடா=. 



43. ேகாவி; திKவிழாB காலLகளி; ஆதிBக சBதிகMB3 (பைழய 

ஆ#ைடகளி; வாrHகS) தலி(=கS ஆIகS இலவசமாகB 

ெகாI9ப=. 

44. ேகாவி; திKவிழா கால(தி; ைகயி; கா9X க>]ய பிற3 

தலி(=BகS aக(தி; aழிBகB vடா=. 

45. ெச(த விலL3கைள அ9Xற9பI(தB க>டாய9பI(=வ=. 

46. மயான ேவைலகைளN ெசcuமா- க>டாய9பI(=வ=. 

47. பைறய]B3மா- க>டாய9பI(=வ=. 

48. ேபKE= நி-(த நிழU3ைடயி; தலி(=BகS உ>கார a]யா=. 

49. மரணA ேநFEதாhA அB3IAப(தி* உறவினFகMB3 தகவ; 

ெசா;லிB க>டாய9பI(=வ= (பT க>டணA ம>IA 

தKவாFகS - உணl ெகாI(தா; தா* சா9பிட a]uA) 

50. ஆதிBக சBதிகளி* 3IAப(திU3 இலவசமாக உடh-9XB 

ெகாI9ப= (மனA இKEதா; உடன] கிைடB3A). 

51. திKமணLகளி; ெபா=9 பEதிகளி; உணl அKEத a]யா=. 

52. தனியாF திKமண ம#படLகைள தலி(=கMB3 வாடைகB3 

தர மா>டாFகS. 

53. வசதி பைட(தவFகளாக இKEதாhA நகFXறLகளி; 

சிலவUறி; தலி(=கMB3 வாடைக வ "I கிைடBகா=. 

54. கிராம9XறLகளிhA தலி(=கS வாழ ஊKB3 ெவளிேய 

தனியாக ேசrகS தா*. 

55. ெபயFகளி; மrயாைதயான9 ப3திைய ெவ>] விIவ= 

(மாடகாrைய மாடF, aனியசாமி aலியF) 

56. மலA HமBக க>டாய9பI(=வ=. 

57. பSளிB vடLகளி; தலி( (அKEததியF) மாணவFகைள 

கழி9பிடA H(தA ெசcயB க>டாய9பI(=வ=. 

58. வயதான ெபrயவFகைளuA ஆதிBக சாதி சி-வFகS ெபயF 

ெசா;லிuA, வாடா, ேபாடா எ*-A அைழ9ப=. 

59. தனியாF க;�rகளி; தலி(=Bகைள நிFவாக9 பிrவி; 

நியமனA ெசcய மா>டாFகS. 

60. சில பSளிகளி; தலி( மாணவFகMB3 அ_மதி இ;ைல. 



61. தலி( 3]யிK9XகளிலிKE= ெபா=( ெதKlB3 ெச;ல 

a]யாம; தI9XN HவF க>Iவ= (உ(தXரA HவF 600 மீ>டF). 

62. கிராமLகளி; - சில நகரLகளி; ெபா=(ெதKவிலிKE= தலி( 

ெதKவிU3 yைழய a]யாதப] HவFகS க>ட9ப>]K9ப= 

(வைளl) இதர ஜாதி ெதKBகளி; இ9ப] வைளl இKBகா=. 

63. அரசாLகேம =9Xறl9 பணியாளFகளாக தலி( 

(அKEதியFகைள) ம>Iேம நியமனA ெசcவ=. 

64. அhவலகLகளி; தலி( பிrவினKB3 கா>I9பI த"#டாைம - 

3றி9பாக Hகாதார9 பணியாளFகS. 

65. vலி ேவைல ெசcuA தலி(=BகS உணl ேநரLகளி; 

அவFகேள த>IB ெகா#I வரேவ#IA. 

66. தலி( மாணவFகைள ஆசிrயFகS பாரப>சமாக நட(=வ=.[15] 

67. ெபா= இட(தி; உSள தபா; அhவலக(தி; தலி( 

தபா;காரைர ேபாட அ_மதிBகாத= (n(=B3] மாவ>டA). 

68. பwசமி நிலLகைள ஆBகிரமி(= திK9பி( தர ம-9ப= - 13 

ல>சA ஏBகF. [16] 

69. தலி(=களி* ஊரா>சிகைள ேபா=மான நிதி ஒ=Bகாம; அரH 

நிFவாகேம XறBகணி9ப=. 

70. தலி( உSளா>சி பிரதிநிதிகைள ெசய;பட விடாம; தI9ப=. 

71. கிராம9 ெபா=N ெசா(தி; தலி(=BகMB3 பL3 கிைடயா=.[17] 

72. Xரவி எI9X விழாவி; தலி( மBகS XறBகணிBக9பIவ=[18] 

73. மதA மாறிய பிற3A தலி( மBகMB3 எதிரான பா3பாIகS 

மாற வி;ைல எ*பதU3 அைடயாளமாக காwசி மாவ>டA 

தNpF கிராம(தி; உSள ஆேராBகிய மாதா ேதவாலய(தி; ஆதி 
திராவிட அKEததிய கிK(=வFகS ேநF வாச; வழியாக 

yைழவதU3 அ_மதி ம-9X.[19] 

74. ஆதிBக சாதியினr* வ*ெகாIைம பி*Xல(தி;, தலி( 

மாணவFகMBகாக என தனி9 பSளி அைமBக ேவ#]ய 

அவசியA. 

 



இEதியாவி; த"#டாைம ஒழி9பதUகான பrE=ைர 

த"#டாைம எ*ப= மனித3ல(திUகான ஒK 3ழ9பA, இE= 

சaதாய(தி* பி*தLகிய த*ைம மU-A ேதசிய ஒKLகிைண9பி* 

கIைமயான சிBக; ஆகியவUறிU3 ஒK 7ல காரணA. 

பி*வKA பrE=ைரகைள( த"#டாைம த"ைமகைள ஒழிBகlA 

a]uA:  

1. க;வி பரவ;:  

த"#டாைம ஒழி9XB3 க;வி சிறEத வழிaைறயா3A; 

த"#ட(தகாதவFகளிைடேய க;வி விrlபI(த9பட ேவ#IA. 

ேமhA, ஹrஜ* மாணவFகளிைடேய ெபா=வான மU-A 

ெதாழி;y>பB க;வியி* பரவhBகாக அரசாLக(தா; ஏUபாI 

ெசcய9பட ேவ#IA. Xலைம9பrசி;கS, இலவச விIதி விIதி, 
X(தகLகS, எ4=ெபாKS ேபா*றவU-Bகான சிற9X 3றி9XகS 

அவFகMB3 வழLக9பட ேவ#IA.  

2. ெபாKளாதார வசதிகS:  

த"#ட(தகாதவFகளி* ெபாKளாதார நிைல இ*_A 

ேமாசமாகிவிIகிற=. ஹrஜ* உ*னதமான= வைர ஒK பBதியான 

நAபிBைக இKB3A. அவFகளி* ெபாKளாதார நிைல மாறாம; 

உSள=. எனேவ, அவFகS ப;ேவ- ைக(ெதாழி;கS மU-A 

ெதாழி;y>ப திற*களி; ெதாழிUபயிUசி வழLக9பட ேவ#IA, 

ேமhA சிறிய அளவிலான மU-A 3]ைச( ெதாழிU=ைறகைள( 

ெதாடL3வதU3 நிதியளிBக9பட ேவ#IA.  

விளAபரLகS:  

Harijans- * ெபாKளாதார பி*தLகிய த*ைம, ச7க நல(தி>ட(தி; 

ேவைலவாc9X மU-A ேமAபா>IBகான வாc9பி*கீo 

ந"Bக9ப>டா;, நிலA, ந"F9பாசன வசதிகைள வழL3த;; 

காைளகைள, விவசாய கKவிகS, விைதகS மU-A உரA 

ஆகியவUைற வழL3த;; கிராம9Xற 3]ைச ெதாழி;களி* 



வளFNசி; தகவ;ெதாடFXகS, v>Iறl சLகLகS ேபா*றவUைற 

ேமAபI(=வ= அவUறி* ெபாKளாதார நிைலகைள ேமAபI(த பல 

வழிகளி; உதவியாக இKB3A. எனேவ, த"#டாைம ஒழி9XB3, 

அைன(= ெபாKளாதார வசதிகMA த"#ட(தகாதவFகMB3 

வழLக9பட ேவ#IA.  

3. வ ">I வசதிகS:  

தUேபா= ஹrஜ*கS, ெபKAபாhA ேசrகளி* ேமாசமான 

வைககளி; வாoகி*றனF, ேமhA உயF சாதிகளி* 3]யிK9X9 

ப3திகளிலிKE= பிr(= ைவBக9பIகி*றனF. ேமாசமான 

வ ">Iவசதி நிைலைமகS அவUறி* ஆேராBகிய(ைத பாதிBகி*றன 

ஆனா; அவUறி* அறெநறிைய9 பாதிBகி*றன. ஆைகயா;, 

ஹrஜ*கS தLகS வாoBைக நிைலைமகைள 

ேமAபI(=வதUகாக ஏராளமான வ ">I வசதிகைள வழLக 

ேவ#IA. வ ">Iவசதி நிைலைமகைள a*ேனU-A ேபா=, Xதிய 

ஹிேராஜ*கMB3 Xதிய வ "Iகைள வழLக ேவ#IA. தவிர, பைழய 

மU-A ெக>ட வ "Iகைள சrெசcய அவFகMB3 அதிகப>ச நிதி 
உதவி வழLக9பட ேவ#IA.  

4. ேவைலவாc9X வசதிகS:  

Harijans மU-A பிற பி*தLகிய வ39Xகளி* வாoBைக( தர(ைத 

a*ேனU-வதU3, அரசாLகA a]Eதவைர ேவைலவாc9X 

வசதிகைள வழLக ேவ#IA. அரசாLக ேசைவகS இைணE=, 

Harijans Bகான காலியிடLகளி* ஒ=BகீI அைன(= ெதாழிU=ைற 

நி-வனLகளிhA ெசcய9பட ேவ#IA.  

5. டF>] ஆBகிரமி9XகளிலிKE= விIதைல:  

தUேபா= ஹrஜ*கS ெபKAபாhA ப;ேவ- அ4B3 ேவைலகளி; 

ஈIப>]KBகிறாFகS. அ4B3 ஆBகிரமி9பி; ஈIப>ISள ஒKவF 

மUறவFகMB3 அH(தமானதாக ேதா*-கிற= எ*ப= 

உ#ைமதா*. இ= அவKைடய ஆMைமையuA பாதிBகிற=. 

எனேவ, அைன(= ம>டLகளிhA தலி(=கS ஆBகிரமி9பிலிKE= 

அவFகைள விIவி9பதU3 aயUசிகS ேமUெகாSள9பட ேவ#IA.  



6. சாதி அைம9X அழிBக9ப>ட=:  

ஜாதி அைம9X த"#டாைம ேதாUற(தி* 7ல காரணA! எனேவ, 

த"#டாைம ஒழி9XB3 சாதி அைம9X ஒழி9X மிக அவசியA.  

7. இனA-சாதி திKமணLகMB3 உUசாகA:  

இ= த"#டாைம ஒழி9XB3 மிகlA பய_Sள வழியா3A. 

ெவ�ேவ- சாதியினKB3 ம>Iம;லாம;, அவFகள= 

3IAபLகMA ஒ*றிைணBக9பட ேவ#IA. வயதான பைழய 

பாரப>சLகைள அழிBக இ= அவFகளி* ெசாEத ஜாதிைய( 

திKமணA ெசc= ெகா#டவFகMB3 அைன(= வைகயான 

வசதிகைளuA வழL3வதUகான அரசாLக ெகாSைகயாக இKBக 

ேவ#IA. எனேவ, த"#டாைம, இனB34 திKமணA, 3றி9பாக உயF 

சாதியினKB3A த"#ட(தகாத சாதியினKB3A இைடயி; 

அகUற9பட ேவ#IA.  

8. த"#டாைமB3 எதிரான பிரNசாரA:  

இEத பிரNசிைனைய அகU-வதUகான ெபா= விழி9XணFl 

அவசியA. த"#டாைம ஒழி9XBகாக, வாெனாலி, ெதாைலBகா>சி, 
ெசcதி(தாS ேபா*ற ெசcதி ஊடகA 7லA இEத த"ய 

ேநாBக(திUகாக அரசாLகaA பிற ச7க அைம9XகMA ெதாடFE= 

பிரNசாரA ெசcய ேவ#IA. அைன(= க;வி நி-வனLகMA இEத 

திைசயி; ெசய;பட ேவ#IA. இத* விைளவாக, த"#டாைம 

உணFlகS மBகMைடய மனதி; எEத இட(ைதuA காணவி;ைல, 

அ= தானாகேவ அழிBக9பIகிற=.  

9. சாதி இE=BகS மU-A ஹrஜ*கMB3 இைடேய ெதாடFX:  

ஹrஜ*கS மU-A சாதி இE=BகMB3 இைடேய எ9ேபா=A 

அதிகr(=வKA ெதாடFX இKBக ேவ#IA எ*ப= அவசியA. 

த"#டாைம பாரAபrயA அழிBக9பட ேவ#IA, த"#டாைமB3 

உயFEத இE=Tதா* =ைறaகA மU-A ஹrஜ*களி* தாoEத 

த*ைம ஆகியவUைற அகU-A ெவ-9X உணFl அகUற9பட 

ேவ#IA.  
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சாதி அைம9X மU-A அத_ட* ெதாடFXைடய பிளlகMA இEதிய 

சaதாய(தி; ஆழமாக உ>ெபாதிE=Sளன. ஜாதி இEதியFகளி* 

வாoBைகயி* ஒ�ெவாK அAச(ைதuA பாதிBகிற=. இ= ேபா*ற ஒK 

அAசA திKமணமா3A. ஒK சாதிையN ேசFEத ஒKவைர திKமணA ெசc= 

ெகாSள ேவ#IA எ*- ெபா=வாகB கK=கிற=. ஏென*றா;, 

திKமணA, ெபUேறாFகS மU-A 3IAப(தினF ம>Iம;லாம;, 

சaதாய(தினா; ம>Iம;ல ஏU-BெகாSள9பIA.ம-Xற(தி;, ஒK சாதி 
திKமணA எ*ப= a4 3IAப(ைதuA அவமான9பI(=கி*ற ஒK 

ெவ>கBேகடான ெசயலாகB கKத9பIகிற=. ஆனா; இEத a*ேனாB3 

மாறிவி>ட=, இ9ேபாெத;லாA மBகS உS-சாதி மU-A மத-மத 

திKமணLகைள விKAXகி*றனF. 

ெவ�ேவ- சாதியினKB3N ெசாEதமான இKவF ஒKவF 

ஒKவKBெகாKவF அ*பாகி திKமணA ெசc= ெகாSள a]l 

ெசcதா;, இEத வைகயான மணமக* சLகA நைடெப-கிற=. சாதி 
அைம9பி* தைடகைள உைட(=, காத; வரAXB3>ப>ட= எ*- 

உலக(ைத கா#பி9பதUகாக அவFகS ஒ*றாக 

வKகிறாFகS. இEதிய மனிதவள அபிவிK(தி கணBெகI9பி*ப] , 

இEதியாவி; திKமண(தி* 5% ம>Iேம சாதி திKமணA ஆ3A. 21 

ஆA qUறா#]; vட இEதியாவி; உSள பிற ஜாதிB கலவரA 

இ*னaA சவா; ெசcய9ப>I, மிகlA கIைமயானதாக உSள= 

எ*- இ= கா>Iகிற=. 

சாதி அைம9பி* Hைமகைள எதிFெகாSள ேவ#]ய கிராம9Xற 

ப3திகளி; இ= aBகியமாக உSள=. க;வியறிl, தகவ; மU-A 

த3Eத அறிl ஆகியவUறி* காரணமாக, ஊரா>சி ஒ*றியLகS, 

உS-சாதி திKமணA பUறிய கK(=B3 மிகlA 

திறEதைவ. இK9பி_A, ெபா=வாக, அ*X சாதி அைம9Xட* 

பழைமவாcEத பாரAபrய மரXகS மU-A பழBகவழBகLகளா; 

ஆதிBகA ெசh(=கிற=. இ= உ#ைமயிேலேய 



மனNேசாFவினாhA, TமாF> மU-A விைரவாகlA சமாளிBக9பட 

ேவ#IA. 

ஏ* உSநா>]; சாதி திKமணLகS ஏU-BெகாSள9படவி;ைல? 
 

vU-BகS இKEதேபாதிhA, நாLகS நவ "ன மU-A சாதி, மதA, 

ெபாKளாதார நிைல ேபா*ற விஷயLகS ேபா*றவUைற 

உKவாB3கிேறாA. எLகைள ெதாEதரl ெசcயBvடா=, நA 

இதயLகளி; ஆழமாக இறL3கிேறாA, இEத விஷயLகைள 

உ#ைமயி; அல>சியA ெசcய a]யா= எ*- நமB3( 

ெதruA.இ= திKமண(திU3 வKAேபா= மிக அதிகA. பி*வKA 

சாதிகளா; இEதிய சaதாய(தி; உSMF சாதி திKமணA 

ஏU-BெகாSள9படவி;ைல: 

1. சி(திரவைத பUறிய ெதாடFNசியான அNசA அEத ேஜா] மU-A 

அவFகள= 3IAபA எதிFெகாSள ேவ#]யிKB3A 

2. தAபதியF திKமண(திU39 பிற3 ஒKவKBெகாKவF ப#பா>ைட 

சrெசcய a]யா= எ*- உ-தியாக நAXகி*றனF 

3. க>I9பI(த விKAXA மBகMB3 ஒK சவாலாக இKB3A 

ேஜா]களா; ஏU-BெகாSள9ப>ட ச7க ெநறிகS மU-A பழBகLகS 

உைடBக9பIA 

4. ஒK சாதி திKமணA நடEதா; 3IAப ெபயF, மrயாைத மU-A 

நUெபயF பாதிBக9பIA 

5. ராஜTதா*, உ(தர9 பிரேதசA, ஹrயானா ேபா*ற மாநிலLகளி; 

ெகளரவB ெகாைலகS நிகoEதிKBகி*றன.                                                        

 

ப;ேவ- இEதியFகS திKமணA ெசc= ெகாSMA தAபதிகைள 

ஊBக9பI(=கிறாFகS.  ஜாதி சAபEத9ப>ட திKமணLகைள 

நிராகr(தத* 7லA, ஜாதி அைம9Xகளி* த"ைமகS ெதாடFE= 

பராமrBக9ப>I வKகிற=.ச7க(தி; ப;ேவ- 34BகMB3 இைடயி; 

பிளlகMA பிளlகMA பரவி வKகி*றன. இ-தியி;, ேதசிய ஒU-ைம 

உS-சாதி மU-A மத-மத திKமணLகைள அLகீகr9பத* 7லA 



அNH-(த9பIகிற=. சAபEத9ப>ட சாதிB கலவரA : 'aUறிhA 

ச>டவிேராதமான=': இEதிய உNச ந"திம*றA v-கிற= 

 

ேவ-ப>ட சாதி( தAபதிகS ைகயாள ேவ#]ய 15 

ெபா=வான பிரNசைனகS.   

1.தAபதியF 3IAப(தினF தUெகாைல ெசc= 

ெகாSகிறாFகS 

ஒKவKBெகாKவF திKமணA ெசc=ெகாSள ைதrயA கா>]ய 

தAபதிகS, தLகS 3IAபLகளி* ம-9XB3 மீறி இKEதாhA, 

தLகS 3IAபLகMB3 எ9ேபா=A விைடெகாIBக 

ேவ#IA.தAபதியினKட* அைன(= உறlகைளuA aறி(=B 

ெகாSMA அEதEத 3IAப(தினரா; அவFகS 

ம-Bக9பIகிறாFகS. பழைம வாcEத மதி9XகMA ேகா>பாIகMA 

தLகS மக* அ;ல= மகMB3 பதிலாக 3IAபLகMB3 மிகlA 

aBகிய(=வA வாcEதைவ. 

2. சaதாய(தா; இEத ேஜா] அைலBகழிBக9பIகிற= 

தAபதியினKட* உறlகைள( தவிF9ப= மU-A =#](=B 

ெகா#]KB3A ேஜா]களி* 3IAபLகS ம>Iம;லாம;, 

தAபதியைர ஒ=Bகி( தSளி, தAபதிகளி* வாoBைகயி; 

பிரNசிைனகைள உKவாB3கிற=. சaதாய மBகS தAபதியினKட* 

ெதாடFXெகாSவதி;ைல, தAபதிகS இK9பைத 

XறBகணிBகிறாFகS.கிராம9XறLகளி;, அவFகS தLகMைடய 

கிராம(தி; தLகி இKBகிறாFகS. 

3. ச7க அ4(தA ேஜா] வாoBைக மன அ4(தA 

ெசcகிற= 

இEதிய சaதாய(தி; உS-சாதி திKமணA ந*3 ஏU-B 

ெகாSள9படாததா;, தAபதியF நிைறய சaதாய அ4(தLகைள 

எதிFெகாSள ேவ#]யிKBகிற=. ெபUேறாr* ஒ9Xதலி*றி 



அவFகS திKமணA ெசc= ெகாSளாவி>டா;, யாKA 

தAபதியKB3 ஆதரவளிBக மா>டாFகS. அIB3 மா] 

3]யிK9XகS ேபா=, நில உrைமயாளFகS உSநா>]; சாதி 
நிைலைம பUறி ஒK பிரNசிைன உKவாBக vIA. இEத ேஜா]B3 

எEதெவாK ந#பKA இKBகBvடா=, எEதெவாK உறவினKA 

எEதெவாK உதவிuA ெசcய a*வர மா>டாFகS 

4. வாoBைக ேவ-பாIகS சமாளிBக க]னமாக 

உSளன 

ேவ-ப>ட சாதிகMB3N ெசாEதBகாரF எ*பதா;, v>டாளிகS 

ெவ�ேவ- வாoBைக மU-A கலாNசாரLகைளB 

ெகா#]K9பாFகS.இEத ேவ-பாIகைள அவFகS சrெசcய 

ேவ#IA மU-A ஏU-BெகாSள ேவ#IA 

எ*பதா3A. தAபதிகளி; ெபKAபா*ைமயானவFகS அ�வா- 

ெசcய( தவறிவிIகிறாFகS, ஏெனனி; வாதLகS மU-A 

ச#ைடகS ேஜா]கMB3 ம(தியி; ஒK ெபா=வான நிகoவாக 

மாறிuSளன. 

5. திKமண வாoBைகயி; 3IAப உ-9பினFகளி* 

ெதாடFNசியான 3-BகீI 

3IAபLகS உSநா>]hSள திKமண(ைத ஒ9XBெகா#டாhA, 

தAபதிகளி* வாoBைகயி; 3IAப உ-9பினFகS ெதாடFNசியாக 

தைலயிIவ= ஒK அறிவி9X. அவFகS தLகள= 3IAபA மU-A 

ஜாதி விதிகைள தAபதியினF மீ= Hம(த aயUசி 
ெசcகிறாFகS.இ(தைகய அ4(தLகளி* கீo காத; ெபா=வாக 

பி*னைடl ஏUபIகிற=. 

6. உயFEத சிBகலான= உறைவ ேசத9பI(=A 

v>டாளிகளி; ஒKவF தன= / அவS சாதி, அவர= / அவS 

v>டாளியி* சாதிையவிட மிக உயFEதவராகlA, சிறEதவராகlA 

இK9பதாக நிைனBகலாA. இ= நபF ஒK ேம*ைமயான சிBகலான 

உKவாBக மU-A அவF / அவS ஒK இழிவான aைறயி; 



பL3தாரF சிகிNைச ெதாடLகலாA. கால9ேபாBகி;, இ= 

ேகாப(திU3 வழிவ3B3A, இ-தியி; திKமண(ைத உைடBகலாA. 

7. தAபதியKB3 சFைவவ; மிகlA 

க]னமாகிவிIகிற= 

நா>]; ெகளரவA ெகாைலகS மிகlA பரவலாகி வி>டன. ேதசிய 

3Uற9பதிl பணியிய; XSளிவிவரLகS 2015 ஆA ஆ#]; 251 ஆக 

உயிrழEதவFகளி* எ#ணிBைகையB 3றிBகி*றன. ந"LகS 

கவன(தி; ெகாSMLகS, இைவ ம>Iேம vற9பIA வழB3கS.  

ஆைகயா;, தAபதியF நிைலயான அNச(தி; வாoவாFகS எ*ப= 

ெதளிவாகிற=, ஏெனனி; அவFகS உயிFவாoவ= மிகlA 

க]னமாகிவிIA. 

8. நிதி பிரNசிைனகS ேஜா] எதிFேநாB3A 

தAபதியF தனB3Sேளேய தUகா(=B ெகாSள( 

தSள9ப>ISளனF.அவFகள= 3IAப(தினF அ;ல= 

ந#பFகMB3 எEத ஆதரlA இ;ைல. தAபதிகS சிலF ஜ"வைன 

சAபாதிBக aயUசி ெசc= தLகS வாoநாளி; தLகS 

வாoBைகைய வாழ aயUசிB3Aேபா= vட தைடகைள 

ஏUபI(=கி*றனF. இைவ எ;லாA காரணமாக, நிதி பிரNசிைனகS 

ேஜா] எதிFேநாB3A, v>டணி மீ= ேமhA உணFNசி விகாரA 

வழிவ3Bகிற=. 

9. ெதாழி; rதியாக தAபதிuA க[ட9பட ேவ#IA 

பல aைற, இEத ேஜா] ெதாழி; rதியாக பாதிBக9பட 

ேவ#IA.v>டாளிகMA, பணியிIA நபFகMA, அEத9 

பLகாளFகைள ெவ-9Xட* நட(தலாA. உைழB3A இட(தி; 

ஒKவைர( ெதாEதரl ெசcயBvIA, ேமhA நியாயமUற 

காரணLகளி; இKE= விலகியிKBகலாA. 

10. தAபதியF ஒK தவறான வழிையB ேக>க ேவ#IA 

திKமண(திU39 பிற3, தAபதியF ஒK தவறான வழிையB ேக>க 

ேவ#IA. திKமண(ைத ஏU-Bெகா#டேபாதிhA, 



உறவினFகMA ந#பFகMA தAபதியைர அவமான9பI(தlA 

அவமான9பI(தlA வழிகைள ேதIகிறாFகS. உதாரணமாக, 

மைனவியி* மகS, மKமக* மU-A 3IAப(தி; உSள அ(ைத 

ஆகிேயாரா; அவர= உைட உைடைம, அவMைடய ேதாUறA, 

aதலியன எ9ேபா=A விமFசிBக9பIகிற=. 

11. 3ழEைதகைள வளFB3A ேபா= அEத ேஜா] 

கK(= ேவ-பாIகS இKBகலாA 

தLகS 3ழEைதகைள உயF(=A பிரNசிைனயி; இKவKB3 

இைடேய கK(= ேவ-பாIகS ஏUபடலாA. உதாரணமாக, 

3ழEைதகS பி*பUற ேவ#]ய எEத மதA அ;ல= சாதி பUறிய 

கK(= ேவ-பாI இKB3A. எ*ன ப#]ைககைள ெகா#டாIவ=, 

கடlைள வணLக ேவ#IA, எ*ன கலாNசார ெநறிaைறகS 

வழLக9பட ேவ#IA - இ= உறl மீ= எIB3A. 

12. சாதி திKமண(தி; உSள உ-தியUற த*ைம 

தAபதிகMB3 இைடேய உSள வி(தியாசமான ேவ-பாI மU-A 

விK9பA இK9பதா;, ஒK சாதி திKமணA உைட9XBகான 

வாc9XகS அதிகA. அ*ைப( த4வBv]ய பிற ச7க 

அ4(தLகைளN ேசKLகS.எனேவ, ஒK சாதி தAபதியி* திKமணA 

மU-A 3IAப வாoBைக ெபா=வாக மிகlA நிைலயUறதாகB 

கKத9பIகிற=. 

13. உளவிய; rதியாக இைடயிலான சாதி திKமணA 

த"FE= வKகிற= 

ஒKவKBெகாKவF எதிFபாF9Xகைள நிைறேவUற a]யாவி>டா;, 

அEத தAபதியினF தLகS a]ைவN சிEதி(=, ஒKவKBெகாKவF 

பழிவாLக ேவ#IA. இத* விைளவாக, தAபதியF விரBதியைடE= 

ஒKவKBெகாKவF மகிoNசியUறவFகளாக இK9பாFகS. 



14. சாதி தAபதிகளி* 3ழEைதகS vட பா3பாI 

கா#பாFகS 

சாதி அ;ல= மத(ைதN ேசFEதவFகS, எEத ஜாதியினr* சNசரவி; 

எ9ேபா=A இKBகிறாFகS. அவFகS ேக>க9ப>டாhA, அவFகS 

இைத9 பUறி ஒK ெதளிவான பதி; ெகாIBக( தவறிவிIகிறாFகS, 

இத* காரணமாக அவFகS மUறவFகளிடA வி(தியாசமாக 

நட(த9பIகிறாFகS. 

15. ஒK சாதி திKமண(தி; பரAபைர ெதாடFபான 

பிரNசிைனகS ெபா=வானைவ 

ெபா=வாக, இK 3IAபLகMA இைடயிலான தAபதியைர 

ஏU-BெகாSள( தவறினா;, பரAபைர ெதாடFபான பிரNசிைனகS 

ெபா=வானைவ. ெசா(=rைம மU-A ெச;வ(=டனான 

சNசரlகைளN சமாளிBக அவFகள= உrைம9 பLைக9 

ெப-வதUகாகN சாதி தAபதியF இKBக ேவ#IA. 

ந"LகS பாFBக a]uA என, இ#டFெந> ேஜா] ேஜா] ஒ*றாக 

3IAப பிரNசிைனகS மU-A பிரNசைனகS வழியாக ெச;ல 

ேவ#IA மU-A ஒK மகிoNசியான திKமண வாoBைக 

ேவ#IA.இEத பிரNசிைனகைள எதிFெகாSவதU3A 

ஒKவைரெயாKவF உதlவதU3A தயாராக இK9பத* 7லA, ஒK 

சாதி தAபதிகS ஒK வளமான திKமண வாoBைகயி; ெவUறிெபற 

a]uA. 

 

Problems of minorities and the marginalized  

ச7க விலB3 

ச7க விலB3 அ;ல= சரணைடத; , அ;ல= ச7க 

ஓரLக>Iத; , ச7க(தி* பரAபைர ச7க த"ைம 

மU-A XறBகணி9X ஆ3A. இ= ஐேரா9பாவி; பரவலாக பய*பI(த9பIA 

ஒK ெசா; மU-A 



aத;பிரா*சி; பய*பI(த9ப>ட=. [1] இ= க;வி , ச7கவிய; , உளவிய; , 

அரசிய; மU-A ெபாKளாதாரAஉ>பட =ைறகளி; பய*பI(த9பIகிற=.  

ச7க விலB3 எ*ப= தனிநபFகS அ;ல= மBகS ேவ-ப>ட 34 

உ-9பினFகMB3 ெபா=வாக கிைடBகBv]ய ப;ேவ- உrைமகMA, 

வாc9XகMA, வளLகMA, மU-A ச7க ஒKLகிைண9X மU-A மனித 

உrைமகைள கைடபி]9பதUகான அ]9பைடயான= ஆகியவUறி; இKE= 

தனிநபFகேளா அ;ல= மBகS aைறயாக( தைடெசcய9ப>ட ெசய;aைற 

அEத 3றி9பி>ட 34வி; [3] (எ.கா. வ ">Iவசதி, ேவைலவாc9X, HகாதாரA, 

3]மக* ஈIபாI, ஜனநாயக பLேகUX, மU-A aைறயான ெசய;aைற) 

ஆகியவUறிU3S. 

ச7க ஒ=Bகீ>]* விைளவாக 

ஏUபIA XறBகணி9X அ;ல= 3ைறபாI காரணமாக ஒK நபr* ச7க 

வFBகA , இனA, ேதா; நிறA, மத அைடயாளLகS, இனவழி, க;வி( த3தி , 
சி-வய= உறlகS, [4]வாoBைக( தரநிைலகS அ;ல= ேதாUறA 

ஆகியவU-ட* இைணBக9படலாA. பாரப>சமி*றிஇ(தைகய விலBகளி9X 

வ]வLகS, இயலாைம , சி-பா*ைமயினF , LGBTQ + மBகS, ேபாைத மKE= 

பயனFகS , [5] நி-வன பராமr9பாளF, [6] வயதானவFகS மU-A இளA 

வயதினKB3A ெபாKE=A . ஒK மBகSெதாைகயி* உணர9ப>ட 

விதிaைறகளிலிKE= எEத வழியிலிKE=A விலகிNெச;hA எவKA, ச7க 

விலBக(தி* கIைமயான அ;ல= y>பமான வ]வLகMB3 

உ>பI(த9படலாA. 

ச7க விலB3 விைளl எ*னெவ*றா; பாதிBக9ப>ட தனிநபFகS அ;ல= 

ச7கLகS, அைவ வா4A ச7க(தி* ெபாKளாதார, ச7க மU-A அரசிய; 

வாoவி; a4ைமயாக பLேகUபதி; இKE= தIBக9பIகி*றன. [7] இ= 

ஆF9பா>டLகS, ஆF9பா>டLகS, அ;ல= விலBக9ப>ட மBகளிடமிKE= 

பர9Xத; ஆகியவUறி* எதிF9பிU3 காரணமாக இKBகலாA.  

ச7க விலB3 எ*ப= aUேபாBகான ச7க aறிl, 34BகS மU-A ச7க 

உறlகS மU-A நி-வனLகளி; இKE= தனிநபFகைள ஒK ப*aக 

வழிaைற ெசய;aைறயா3A, அவFகS வா4A ச7க(தி* சாதாரண, 

சாதாரணமாக பrE=ைரBக9ப>ட நடவ]Bைககளி; a4ைமயாக 

பLேகUபைத( தIBகிற=. [9] 

ஒK மாU- கK(தாcl, ச7க விலB3 ேகா>பா>டளவி; தனி(தனி அ;ல= 

34 ம>ட(தி; நா*3 v>I பrமாணLகளி; ெவளி9பIகிற=: ச7க 

உrைமகMB3 ேபா=மான அzக;, ெபாKS இழ9X, 

வைரய-Bக9ப>ட ச7க பLேகUX மU-A ஒ4L3aைற ஒKLகிைண9X 



இ;லாத=. தனி9ப>ட அபாய காரணிகS (வய=, பாலினA, இனA) 

ஆகியவUறி* ஒKLகிைணEத விைளவாக இ= கKத9பIகிற=; 

தனி9ப>ட விலBக;   

"ஓரளவிU3 மனித* ...  இர#I சaதாயLகளி; வாoகிறாF, இர#I 

சaதாயLகளி; வாoகிறாF எ*-A, மாறாக ேவ- ஆனா; விேராதA 

ெகா#ட கலாNசாரLகS அ;ல எ*-A ... அவர= மன= இர#I 

வி(தியாசமான மU-A பயனUற கலாNசாரLகS உK3வதாகlA, , aUறிhA 

அ;ல= ப3தியாக, உKகி. " [11] 

சaதாய(தி; அF(தaSள பLகளி9பிலிKE= தனிநபr* ச7க விலBகA 

தனி நபr* விைலயி; விைளகிற=. [12] 1900 களி* நல*Xr 

சFீதிK(தLகMB3 a*னF நல*Xr aைறயிலிKE= ஒUைற( 

தாcமாFகS விலBக9பIவதU3 உதாரணA ஆ3A. சaதாய(தி* ஒK கrம 

ெசய;பாI மU-A சaதாய(தி; பய_Sள உைழ9XBகான இழ9பீடாக 

ச7க(தி* உUப(தி(திற* வாcEத உ-9பினராக இK9பதUகான அ]9பைட 

வழிaைறகைள அ]9பைடயாகB ெகா#ட நவ "ன நல*Xr அைம9X 

அ]9பைடயிலான=. சaதாய(தி; ஒK ஒUைற தாயி* 

பLகளி9X aைறயான ேவைலவாc9பி*அ]9பைடயி; இ;ைல, ஆனா; 

3ழEைதகMB3 நல*Xr வசதி எ*ப= ஒK ேதைவயான ச7க 

ெசலவினமா3A. சில ெதாழி; pழ;களி;, கவனி9X ேவைல 3ைறவாக 

உSள= மU-A தாcைமேவைலவாc9பிU3 ஒK தைடயாக 

காண9பIகிற=. [13] ஒK தனிமனிதF, "ந*ைம பயB3A" ேவைலவாc9X மU-A 

தனி(=வமான தாcமாFகMB3 எதிரான ஒK கலாNசார சாFX ஆகியவUறி* 

7லA ம>Iேம ச7க(திU3 அF(தaSள வைகயி; பLகளிBக a]uA எ*ற 

கK(தி* காரணமாக3ழEைதகளி* ச7கமயமாBகலி; aBகிய(=வA 

வாcEத பா(திரLகS இKEத ேபாதிhA, ஒUைற( தாcமாFகS a*னதாகேவ 

XறBகணிBக9ப>டனF. தEைதயி* ஒேர பணியாளF பணBகாரF எனB 

கKத9ப>டேபா=, அவர= ஓரLகசரீைம9X aத*ைமயாக வFBக 

நிைல9பா>]* ஒK அAசமாக இKEத=.சaதாய(தி; ஒUைற தEைதகS 

ஒ9Xத; மU-A ெபா= கவனB3ைறl / 3ைறபாடUற ஆ#கைள 

'சமாளிB3A சaதாயA காரணமாக ேசாேனா தEைதயF vIத; ேசாதைனகS 

ெகா#I வKகிறாF. ேம 2004 இ; அெமrBக அகாெடமி ஆஃ9 

பீ]யா>rBT ெவளியி>ட தEைதயி* பா(திர(தி* அச; மK(=வ 

அறிBைகயி; இKE= மாUறLகைள ஆராcவத* 7லA ேதைவ9பIA 

பLேகUX ெபUேறாr* ஒ9XதைலB க#டறியலாA. [14] எ>I வாரA தEைத 

விI9X ஒK ச7க மாUற(திUகான ஒK ந;ல உதாரணA . சி-வFகMB3 



உதlவத* 7லA, 3ழEைத மU-A 3IAப க>டைம9X மீ= அதிக 

ெச;வாBைகN ெசh(=வதU3A, தEைதயி* ஈIபா>ைட 

ேமAபI(=வதU3A 3ழEைத நல மK(=வFகS வழL3வதUகான 

வாc9ைப9 ெபUறிKBகிறாFகS. [15] 

ேமhA பரEத அளவி;, பல ெப#கS ச7க விலB3B3 aகA 

ெகாIBகி*றனF. சaதாய(தி; ெவSைளமBகS ெப#கைள 

ஓரLக>]விIவத* ேநர] பிரதிபலி9பாக ேமUக(திய ெப#ணிய 

இயBக(ைத 7சா-மிதா விவாதிBகிற=. [16] ெப#கS உைழ9பிலிKE= 

விலBக9ப>]KBகிறாFகS மU-A வ ">]hSள பணிகS 

மதிBக9படவி;ைல. ஆ#கS மU-A ெப#கS சமமாக ெதாழிலாளF மU-A 

ெதாழிலாளF மU-A ெபா=(=ைற மU-A வ ">I9 ப3திகளி; பLேகUக 

ேவ#IA எ*- ெப#ணியவாதிகS வாதி>டனF. ேவைலவாc9XBகான 

அதிகr9X மU-A 3ழEைத வளF9ைப ஒK மதி9XமிBக வ]வமாக 

அLகீகr9பதUகாக ெதாழிலாளF ச>டLகளி; அவFகS கவனA 

ெசh(தினாFகS.இ*- சில இடLகளி;, ெப#கS 

இ*னaA நிFவாக பதவிகளி; இKE= ஓரLக>ட9ப>I, ேமலதிக 

நிFவாக நிைலகளி; ஆ#கS விட 3ைறவாக சAபாதிBகி*றனF. [17] 

தனி நபF பிrவி* மUெறாK எI(=Bகா>I 

எ*ப= ெதாழிலாளிடமிKE= 3ைறபாIகS உSள நபFகளி* விலB3 

ஆ3A. கிரா#>T 3ைறபாI உSளவFகளிடமிKE= பணியாளFகைள 

பணியமF(=வ=, ேவைல இழ9X விகிதA அதிகr9ப=, பணியிட(தி; அதிக 

விப(=கைள உKவாB3த; ேபா*றவUைற பணியமF(=வ= பUறி 
aதலாளி(=வ பாFைவயி; விவாதிBகிற=. [18] ேக*ேடாF 3ைறபாIகS 

ெகா#ட மBகMB3 அதிக ெசலவி; அதிக ெசலவி; aதலாளி(=வ 

கவைலைய விவாதி(=SளாF. [18]ெபKAபாலான ேமUக(திய நாIகளி; தIBக 

ச>ட(தி* ேபா=A, 3ைறபாIகS உSள தனிநபFகளி* ஓரLக>ட;, 

மU-A க;வி aைறகS , திற* மU-A பல ஊனaUற மBகைள 

பயிU-வி(த; ேபா*றைவ. [18] 

ெலTபிய*-ேக-ைபெசBஸுவ;-]ரா*Tெஜ#டF ( எ;ஜிஜி] ) மU-A 

பிற பாலிய; வ;hறlகSஆகிேயாr* பாலிய; சாFXகS மU-A பாலின 

அைடயாளA ஆகியவUறி* விலBக;கMA உSளன.LGBT நபFகS மU-A 

ஒேர மாதிrயான பாலின பா(திரLகS பUறிய எEதவிதமான ஒேர 

மாதிrயானமாநிலLகைளuA ச7கLகைளuA ஒழி(=Bக>ட ேவ#IA 

எ*- ேயாகியாகாF> ேகா>பாIகSேதைவ9பIகி*றன. 



"ஒK ெபrய நகர(தி* ஒ�ெவாK ெதாழிU=ைற, சமய அ;ல= கலாNசாரB 

34lB3A தனிைம9பI(த; ெபா=வான=, ஒ�ெவா*-A அத* ெசாEத 

உணFlகS, மன9பா*ைமகS, 3றியீIகS, அத* ெசாEத ெசாUகS 

ஆகியவUைற உKவாB3கிற=, இைவ மUறவFகளிடA ம>Iேம ந*3 

அறிEதைவ." [19] 

ச7க விலBக;   

பல ச7கLகS இன ஒ=Bக; (எ.கா., கK9X ) 

(எ.கா., த"#ட(தகாதவFகS அ;ல= இEதிய ஜாதி 
அைம9Xகளி; தலி(=கS அ;ல= தலி(=கS ) மU-A ெபாKளாதார (எ.கா. 

ஆTதிேரலியாவி; உSள ஒK பழL3] ச7கமா3A. பழL3]யினF 

ச7கLகளி* அ]பணித;காலனி(=வ(தி* ஒK 

விைளவா3A. காலனி(=வ(தி* விைளவாக, பழL3]யின மBகS தLகS 

நில(ைத இழEதனF, வறிய ப3திகளி; தSள9ப>டனF, அவFகளி* 

வாoவாதார ஆதாரLகைள இழEதனF, மU-A ெதாழிலாளF சEைதயி; 

இKE= விலBக9ப>டனF. vIதலாக, பழL3]யினF 

ச7க(ைதக>டாய9பI(தி, அவFகளி* கலாNசாரA மU-A மதி9Xகைள 

இழEதனF மU-A ச7க(தி; தLகS உrைமகைள இழEதனF. [20] இ*ைறய 

ப;ேவ- பழL3]யினF ச7கLகS, சaதாய(திலிKE= "ெவSைளயின 

மBகளி* ேதைவகைள `F(தி ெசcவ=A, அைர3ைறயான 34Bகளி* 

ேதைவகS அ;ல" "நைடaைறகைள, ெகாSைககS மU-A தி>டLகளி* 

வளFNசியி* காரணமாக ெதாடFE= வKகி*றன.[21] யீ 

ேமhA சி-பா*ைம ச7கLகMB3 ஓரளைவuA இைண(=BெகாSகிற= , 

அேத ேநர(தி; வhவிழEத கK(=கS மU-A ெசாUெபாழிlகைள ேபzத; 

மU-A ெசய;பI(=வ= எ*ற கK(ைத விளB3கிற=. [21] ர*-கீo கl*சி; 

ேதா>டLகளி; வசிB3A ஏைழ மBகS மU-A உயF 3UறA ெகா#ட 

ப3திகS ச7க இழ9XB3 `>ட9படலாA. [22] 

பிற பLகளி9பாளFகS [ ெதா3 ] 

ச7க விலB3 பல பLகளி9பாளFகளிடA உSள=. aBகிய பLகளி9பாளFகS 

இனA, வKமானA, ேவைலவாc9X நிைல, ச7க வFBகA, Xவியிய; இடA, 

தனி9ப>ட பழBகA மU-A ேதாUறA, க;வி, மதA மU-A அரசிய; ெதாடFX 

ஆகியைவ அடL3A. 

. 



ேவைலயி*ைம   

 விலB3வதUகான பல பrமாண(ைத அLகீகrB3A அேத 

ேவைளயி;, ஐேரா9பிய ஒ*றிய ம>ட(தி; ேமUெகாSள9பIA ெகாSைக 

ேவைல, ேவைலயி*ைம aBகிய(=வA வாcEததாக அ;ல= 3ைறEதப>சA 

ச7க விலB3ட* ெதாடFXபI(த9பட ேவ#IA. நவ "ன சaதாயLகளி;, 

பணA சAபாதி(= வKமானA aBகிய(=வA வாcEத ஆதாரமாக 

ம>Iம;லாம;, ேசைவகைள வாL3வேதாI ம>Iம;லாம;, தனிநபFகளி* 

அைடயாளA மU-A த*னிைறl உணFl ஆகியவUறி* 

ஊUறா3A. ெபKAபாலான மBகS ச7க ெந>ெவாFB3கS மU-A 

சaதாய(தி; உ>ெபாதிEத உணFl ஆகியைவ அவUறி* ேவைலகைள HUறி 
HழhA. வ-ைம மU-A வ "டUற த*ைம ேபா*ற கIைமயான ச7க 

விலB3களி* 3றியீIகS பல, ெபா=வாக பணியி; இKE= ெபற9ப>ட 

நாணய வKமான(ைத சாFEத=. ச7க விலB3 ந"#ட கால 

ேவைலவாc9பி*ைமயி* விைளவாக இKBகலாA, 3றி9பாக பலவ "னமான 

நல*Xr பா=கா9X வைலகS ெகா#ட நாIகளி;. [23] இ�வா- விலB3வைத 

3ைறB3A ெகாSைக ெதாழிலாளF சEைதயி; கவனA ெசh(=கிற=: 

• ஒKXறA, தனிநபFகைள aதலாளிகMB3 விலBகளி9பதUகான 

அபாய(ைத ஏUபI(=வத* 7லA, அதாவ= "ேவைலவாc9ைப" 

அதிகrBகN ெசcவ=. 

• ம-XறA, aதலாளிகS தLகS ேவைலவாc9X ெகாSைகயி; 

vIதலானவFகளாக இKBக ேவ#IA (மU-A / அ;ல= 

க>டாய9பI(=த;) ஊB3விBக. 

ஐேரா9பிய ஒ*றிய(தி* EQUAL சaதாய a*aயUசியி; ெதாழிலாளF 

சEைதயி; உSMணFைவ அதிகrBக வழிகா>Iத;கைள 

ேமUெகா#ட=. ச7க ஒ=Bகீ>]* மீதான ேவைல இ*_A பரEத அளவி; 

உ-9பினF மாநில அரசாLகLகளிைடேய ஒKLகிைணEத திறEத 

aைறகS (OMC) 7லA ேமUெகாSள9பIகிற=. 

மதA   
சில மத மரXகS தனிநபFகளி* மத3KBகS மத ேபாதைனகளிலிKE= 

விலகிN ெச;hமா-பrE=ைரBகி*றன, சில சEதF9பLகளி; 3IAப 

உ-9பினFகளா; XறBகணிBக9பIகி*றன . சில மத அைம9XகS 

விமFசகFகளி* தணிBைக அ_மதி. 



ச7கLகS, தனிநபFகS மU-A ச7கLகS ஆகியைவ ச7க rதியி; தLகS 

மத நAபிBைகயி* அ]9பைடயி; ஒ=Bகி ைவBக9படலாA. மத 

சி-பா*ைமயினF மU-A வ39Xவாத வ*aைறகMB3எதிரான ச7க 

விேராதA சி-பா*ைமயினr* மத நைடaைறகைள க>I9பI(=A 

ெகாSைககS இ;லாத அரசாLகLகளி; நைடெப-கி*றன. சFவேதச மத 

HதEதிர(தி* மீதான பிj ஆராcNசி ைமய(தி* ஒK ஆcl, [24] [25] 61 சதவ "த 

நாIகளி; ச7க சி-பா*ைமயினF ச7க சி-பா*ைமயினைர இலBகாகB 

ெகா#ISளன. [26] பாகிTதா* , இEதியா , இலLைக , ஈராB , 

மU-A பLகளாேத[ ஆகியவUறிU3 ஐE= மிக உயFEத ச7க விேராத9 

ேபாB3 இKEத=. [27] 2015 ஆA ஆ#];, ச7க9 ேபாரா>டA 2013 ; 

வ "oNசியைடEததாக பிj அறிவி(த=, ஆனா; jதFகளி* ெகாIைம 

அதிகr(த=. [26] 

ச7கN ேசFBைககS   

ச7க ந"BகA, ச7க விலB3 ெதாடFபி;, ச7க விலB3B3 வழிவ3B3A 

(அ;ல= வழிவ3(த=) poநிைலகைளuA பழBகLகைளuA 

மாU-வதUகான உ-தியான நடவ]Bைக ஆ3A . சaதாய(தி; பLேகUக, 

அவFகளி* அைடயாள(தி* அ]9பைடயி; பி*தLகிய நபFகளி* திறைன, 

வாc9X மU-A ெகௗரவA ஆகியவUைற ேமAபI(=வதUகான 

ெசய;பாடாக உலக வLகி ச7க ேசF9ைப வைரய-Bகிற=. [28] உலக 

வLகியி* உலகளாவிய அபிவிK(தி அறிBைகயான= ேவைல மாUற(தி* 
த*ைமைய9 பUறிய [29] மனித வள 7லதன(தி; ேமAப>ட ச7க பா=கா9X 

மU-A சிறEத aதlIகS மU-A சம(=வ(ைத ேமAபI(=த; மU-A 

ச7க உSளடBகA ஆகியவUைற ேமAபI(=கிற= எ*- v-கிற=. 

உலெகLகிhA பல அதிகார வரAXகளி; ச7க ேசF(த மEதிrகS 

நியமிBக9ப>டனF, மU-A சிற9X பிrlகS நி-வ9ப>டன. 2002 இ; பிரதம 

மEதிr ேடானி பிேளயF நி-விய பிr>டனி* ச7க விலB3 

பிrவி* அ]9பைடயி;, ரா* 2002 ; ச7க ஊBக( =வBக(ைத நி-வினாF. 

இ= 2002 இ; ச7க ஒKLகிைண9X aயUசிைய நி-வினாF. 

மா*சிLகF ேடவி> கா9ேபாlA , பிrமியF மU-A ேகபிென> =ைறயி* 

=ைறயி* ஒK பிrவினKA பணியாUறினF. ெத* ஆ9பிrBக 

அைமNசரைவ நிFவாகB 34வி; Cappo அமFE= பி*னF ச7க த"F9ைபB 

3ைற9பதUகாக பரEத அதிகாரLகMட* ச7க உ>`>I ஆைணயைர 

நியமிBக9ப>டாF. Cappo ெபKAபாலான ச7க த"ைமகS ஒK நி-வன பதி; 

விட ஒK "ேசFE=" ேதைவ9பIA பல காரணLகS எ*- ெகாIBக9ப>ட 

aகவF a4வ=A HUறி ெச;ல அ_மதிBக9ப>டாF. [30] இEத( 



தி>டA, வ "டUறவFகைள எதிF(=9 ேபாராIவதUகான தEதிேராபாயLகளி; 

ெதU3 ஆTதிேரலிய அரசாLக(தா; ஒK ெபrய aதl>ைட( 

ேதாU-வி(த=, "க]னமான nBகA" வ "டUற மBகMB3 உயF தரமான உS 

நகF9Xற 3]யிK9XகS, வ ">]U3N ெச;வதUகான உSேநாBகA [31] மU-A 

ICAN பSளி ைவ(திK(த; விகிதLகைள ேமAபI(த வ]வைமBக9ப>ட 

ெநகிoவான கUற; தி>டA. இ= Cappo இ* "Tடா9பிL அ9" அறிBைகைய( 

ெதாடFE= மனநல Hகாதார ேசைவகைள சரீைம9பதU3 aBகிய நிதிuதவி 
இதி; உSளடLகிய=, இ= ச7க(தி* மU-A இைடநிைல அளவிலான 

கவனி9X [32] மU-A ஊனaUேறாr* ேசைவகளி* ேதைவB3 கவனA 

ெசh(திய=. [33] 2007 ஆA ஆ#]; ஆTதிேரலிய பிரதம மEதிr ெகவி* 

{>ஜூலியா கி;லாF>ைட நா>]* aத; ச7க ஒKLகிைண9X மEதிrயாக 

நியமி(தாF . [ சா*- ேதைவ ] 

  

விைளlகS   

உட;நலA   

ஓrனNேசFBைகயாளFகளி; , மனநிைல பாதிBக9ப>ட 

ச7க(திலிKE=, [35] தUெகாைல மU-A ேபாைத9 பழBக(திலிKE= விலகி 
உளவிய; rதியான உணFNசியி* பாதி9Xகளி* a]lகS. 

விwஞானிகS ஆேராBகிய(தி; இனெவறி தாBக(ைத ஆcl 

ெசcகி*றனF. கலிஃேபாFனியா ப;கைலB கழக(தி;, ெபFBலி 
ப;கைலBகழக(தி; ஒK ச7க ேநாc(தாBகவியலாளF அமானி qK-

ெஜ>டF ,ந"#டகால மன அ4(த(ைத ெவளி9பI(=வ= இனவாத 

34Bகளிைடேய Hகாதார ஏUற(தாolகMB3 ஒK வழிகா>]யாக 

இKBகலாA எ*- hypothesizing. [36] மிNசிக* ப;கைலBகழக(தி* ச7க 

ஆராcNசி நி-வன(தி* ேபராசிrயKA, ெபா= Hகாதார9 பSளியி; 

ேபராசிrயKமான Arline Geronimus மU-A அவர= சக ஊழியFகS, த"விர 

வ-ைமயி; வாoE=ெகா#]KB3A உளவிய; சாFEத வய= aதிFNசி 
ேநாcகைள ஆரAப(தி; ஏUபI(தலாA எ*- க#டறிEதனF. [37] 2015 ஆA 

ஆ#IBகான ஆcவி;, "ெட>ராc> ச7க அ]9பைடயிலான மாதிrயி; ேரT-

வAசA, வ-ைம, நகர T>ைரBகFT மU-A ெடேலாAேர ந"ளA" எ*ற 

தைல9பி; நட(த9ப>ட ஆcவி;, வாoBைக( தர(தி* வாoBைக 

நிைலைமகளி* தாBக(ைத த"FமானிBகlA பல ப; ப;கைலBகழகA ச7க 

விwஞானிகS, ெச;hலாF உயிrயலாளFகS மU-A ச7க9 பLகாளிகS, 



ஆேராBகியமான HU-Npழ; பLகளி9X (HEP) ேபா*றைவ, ெவSைள, 

ஆ9பிrBக அெமrBக மU-A ெமBசிக* இனA எ*ற ஏைழ மU-A மிதமான 

வKமானA ெகா#ட மBகS ெதாைகைய அளவிIவதU3. [37] [38] 

2006 ஆA ஆ#];, விலB3 மU-A 7ைள ெசய;பாI ஆகியவU-B3 

இைடேய சா(தியமான இைண9Xகளி; ஆராcNசி கவனA 

ெசh(திய=. [39] ேஜாFஜியா ப;கைலBகழகA மU-A சா* ]யாேகா மாநில 

ப;கைலBகழகA ஆகியவUறா; ெவளியிட9ப>ட ஆclகS, 3ைற9X 7ைள 

ெசய;பாI மU-A ேமாசமான a]ெவIB3A வழிவ3B3A எ*- 

க#டறிய9ப>ட=. [39] இ(தைகய ஆclகS ச7கவியலாளFகளி* aEைதய 

நAபிBைகuட* உ-தி9பI(த9ப>ISளன. ச7க வில3த; விைளl 

கடEதகால ஆcl ஆcவி; ெபாKSaத; =[பிரேயாகA மU-A 

அ]ைமயாத;, மU-A 3UறA ஆகியவUேறாI ெதாடFXைடயதாகB 

கKத9ப>ட=. [40] [41] 

ெபாKளாதாரA   

ச7க விலB3 பிரNசைன ெபா=வாக சமமான வாc9பிைனB 

ெகா#]KBகிற= , ஏெனனி; சிலF மUறவFகைளB கா>]hA அ(தைகய 

ஒ=Bகீ>]; அதிக ஈIபாI ெகா#ISளனF. சில 

34Bகளி*விளிAXைமயாBகA எ*ப= ெபாKளாதார rதியாகlA 

ெபாKளாதார rதியாகlA அதிகமான மBகSெதாைக ெகா#ட ஐBகிய 

இராNசியA மU-A அெமrBகா உ>பட பல ெபாKளாதார rதியாக வளFEத 

நாIகளி; ஒK சிBக; ஆ3A. [ சா*- ேதைவ ] 

 ச7க பணி நைடaைறயி; உSள தாBகLகS   

ஓரளவிU3 வைரய-Bக9பIவைதuA விளBகி, அைதB ெகா#]KB3A 

ப;ேவ- ம>டLகளிhA, இ9ேபா= ச7க ேவைல நைடaைறB3 அத* 

தாBகLகைள ஆராய ேவ#IA. a;லாலி (2007), "தனி9ப>ட அரசிய; எ*ப=" 

மU-A சaதாய(தி; ெபrய க>டைம9XகMட* ெதாடFXைடய= எ*பைத 

அLகீகr9பதUகான ேதைவைய விவrBகிற=, இதனா; தனிநபFகளிைடேய 

ப;ேவ- வைகயான ஒIB3aைறகைள விைளவி9பத* 7லA 

ஓரLக>ட9பIகிற=. [43] ச7க ெதாழிலாளி ஒIB3aைறயி* உ*னத 

இய;ைப அLகீகrBக ேவ#]ய= அவசியA. ச7க ெதாழிலாளி ஒK 

ப3தியினKB3 த"LகUற மU-A நIநிைலயான அz3aைற 

அவசியA. ெதாழிலாளி ஒK aைறைமயான 

பிரNசைனயாகஅடB3aைற மU-A பBகவா>I9 ப3திைய XrE= ெகாSள 

ஆரAபிBக ேவ#IA, தனி நபr* தவ- அ;ல. [43] 



ஒK ஒIB3aைற எதிF9X a*ேனாBகி* கீo ெசய;ப>I, ச7க ெதாழிலாளி 
ஒKவF வாoEத, தனிமனிதனி* அகநிைல அ_பவLகைளuA, அவFகளி* 

கலாNசார, வரலாU- மU-A ச7க பி*னணிையuA XrE= ெகாSள 

a]uA. சaதாய(தி* மதி9XமிBக உ-9பினராகlA, அடB3aைற மU-A 

ஓரLக>Iத; (a;லாலி, 2007) ஆகியவUறிU3 பLகளி(த க>டைம9X 

காரணிகளாகlA ெசய;பIவதி; ெதாழிலாளி அரசிய;வாதியாக இKBக 

ேவ#IA. [43] ச7க ெதாழிலாளFகS எEதெவாK ஆதரைவuA ெபறாத 

தனிநபFகைளuA ச7கLகைளuA பாதிB3A உலகளாவிய சBதிகைள 

ெபயrIA மU-A ெபயrIவதி; ஒK உ-தியான நிைல9பா>ைட எIBக 

ேவ#IA, அவFகS ஒKaைற அறிEத சaதாய(திலிKE= (ஜாFr, P, SK8101, 

விrlைர, அBேடாபF 9, 2007). 

ச7க ெதாழிலாளி ெதாடFE= ெதாடFE= பிரதிபலி9Xட* இKBக ேவ#IA, 

ஒK ேவகமான உலகி; வா4A தனிநபFகளி* நனவான அகநிைல 

உ#ைமகைள நனl9பI(தlA , அதிகrBகlA, XrE= ெகாSளlA, பயA 

மU-A பா=கா9பUற த*ைம ெதாடFNசியாக தனிநபைர ஒ>Iெமா(தமாக 

அ]பணியN ெசc=, ேமலாதிBக சBதிகைள நிைலநி-(த, 

ஒIBக9ப>டவFகைள ெம*ைமயாB3A ேபா=. [44] 

ெதாழி;சாF ச7க( ெதாழிலாளFகS இ;லாத சில தனிநபFகMA 34BகMA 

ஓரLக>ட9ப>ட நபFகMட*உறlகைள 

வளF(=BெகாSவத* 7லA, உறவினF பா=கா9X மU-A ஆதரைவ 

அளி9பத* 7லA, உதாரணமாக, வ "டUற அைமNசி* 7லA. இEத உறlகS 

ஓரLக>ட9ப>ட நபFகைள மதி9பி>I aBகிய(=வ(=ட* அவFகMB3 ஒK 

அF(தaSள ெதாடFைப வழL3கிற=. 

 

உலகA a4வ=A மி;லிய* கணBகான மBகைள பாதிB3A ஒK 

அ_பவA மாFஜினலி>]. ஓரLக>ட9ப>ட மBகS தLகS 

வாoBைகயி; ஒ9பீ>டளவி; சிறிய க>I9பா>ைடB 

ெகா#ISளனF, அவFகMB3 கிைடB3A ஆதாரLகS உSளன. இ= 

சaதாய(தி; பLகளி9X ெசcவதி; ஊனaUறவFகளிடமிKEேத 

a]கிற=. ஒK த"ய வ>டA அைமBக9ப>I, ேநFமைற மU-A 

ஆதரவான உறlகளி* 3ைறபாடான=, உS|F வாoBைகயி; 

பL3 ெபறாம; தIBக9பIவைதB 3றிBகிற=, இதனா; ேமhA 

தனிைம9பI(த9பIA. இ= மனிதFகளி* வளFNசிB3A, 



சaதாய(தி* மீ= மிக9ெபrய தாBக(ைத ஏUபI(=A. மBகS 

நல_Bகாக, ஆேராBகியமான, ஆBக`Fவமான வாoBைகைய 

அ_பவி9பதUகான ஒK இய;பான pழைல உKவாB3வேத 

வளFNசியி* 3றிBேகாS ஆ3A.வளFNசி எ*ப= பரவலாக பLேகUX 

அ]9பைடயி; பரவலாக கKத9பIகிற=. வளFNசிB3 

உலெகLகிhA உSள ெபKAபா*ைமயான மBகைள மாFகினாலஜி 
தIBகிற=. இ= ஒK சிBகலான பிரNசைனயா3A, ேமhA பல 

காரணிகS உSளன. இEதB சிBகலான மU-A கIைமயான சிBக; 

ெகாSைக அளவி; ேக>க9பட ேவ#IA. இEத( தி>டமான= 

ஓரLக>ட9ப>ட 34BகMட* ெதாடFXைடய பிரNசிைனகS மU-A 

அவUைறB 3ைற9பதU3 வழிகைளB ைகயாSகிற=. 

ஒ�ெவாK சaதாய(திhA மிகlA பாதிBக9படBv]ய 

பலவ "னமான 34BகS பி*வKமா- HKBகமாகN 

ெசா;ல9பIகி*றன: 

1. ெப#கS - 

ப;ேவ- ெபாKளாதார நிைலைமகளி* கீo, மU-A 3றி9பி>ட 

வரலாU-, கலாNசார, ச>ட மU-A சமய காரணிகளி* ெச;வாBகி* 

கீo, Xறநிைலயான= பாலின சம(=வமி*ைம ெவளி9பாIகளி; 

ஒ*றா3A.ேவ- வாF(ைதகளி; v-வதானா;, சில ேவைலகS 

மU-A ஆBகிரமி9XகளிலிKE= ெப#கS விலBக9ப>]KBகலாA, 

சிலF ேசF(=B ெகாSள9பIவாFகS, மUறவFகளிடமிKE= 

ஓரLக>ட9பIவாFகS.ெபா=வாக அவFகS எ9ேபா=A ஒ�ெவாK 

நா>]hA, கலாNசார(திhA ஆ#கS, உறவினFகளிடA 

ஒ9பைடBக9பIகிறாFகS. ெப#கS (அ;ல=, ஆ#கS) ெபா=வான 

ஒU-ைம, திறைமகS, அ;ல= நைடaைறகS உSள ஒK 

தனி(=வமான பிrைவ a*ைவBக மா>டாFகS. கீo வ39XகS, 

தாo(த9ப>ட சாதிகS, க;வியறிl, மU-A வறிய ப3திகMB3N 

ெசாEதமான ெப#கS தLகS நல*கைளB கா>]hA 

வி(தியாசமான நிைலகைள ெகா#ISளனF. 



2. 3ைறபாIகS ெகா#ட மBகS - 

3ைறபாIகS உSளவFகS பல qUறா#Iகளாக ஏராளமான 

கK(=ேவ-பாIகS, த"L3விைளவிB3A பழBகவழBகLகS, 

மU-A ப3(தறிவUற அNசLகMB3 எதிராக ேபாராட 

ேவ#]யிKEத=.3ைறபாISள தைலaைறயினr* ச7க மU-A 

ெபாKளாதார ஓரLகசரீைம9பி; இயலாைம காரணமாக, பல 

ஒIBக9ப>ட சி-பா*ைமயினைர9 ேபாலேவ, பல 

qUறா#Iகளாக ேமாசமான வ-ைமயி; வாIபவFகளிடமிKE= 

மBகைள விIவி(த=. இEதியாவி; ஊனaUேறாF விகிதA 21.9 

மி;லிய* ஆ3A. ெமா(த மBக>ெதாைகB3 ஊனaUேறாr* 

சதவ "தA 2.13 சதவ "தA ஆ3A. ஊனaUேறாr* உSளா>சி மU-A 

இைடெவளிB கK(= ேவ-பாIகS உSளன. உட;நலA மU-A 

Hகாதார ேசைவகைள அz3A ேபா= aடBக9ப>ட ப;ேவ- 

வைகயான தைடகS எதிFெகாSகி*றன. ஊனaUற ெப#கS, 

3ழEைதகS மU-A aதியவFகS பாதிBக9படBv]யவFகS 

மU-A கவனி9X ேதைவ. 

3. அ>டவைண வ39XகS (தலி(=கS) - 

சாதி அைம9X ncைம மU-A மாHபாI ஆகியவUறி* 

அ](தளமான கK(=Bகைள அ]9பைடயாகB ெகா#ட ஒK 

கIைமயான ப]நிைல ச7க அைம9பா3A. பிராமணFகS 

உயFம>ட(தி* ேம; மU-A H(ராT அ;ல= தலி(=கS 

வrைசaைறயி* கீo உSளனF. தலி(=கS ஓரLக>ட9பIவ=, 

அவFகளி* வாoBைக( =ைறகS அைன(ைதuA பாதிBகிற=, 

சிவி;, அரசிய;, ச7க, ெபாKளாதார மU-A கலாNசார உrைமகS 

ேபா*ற அ]9பைட மனித உrைமகைள மீ-கிற=. தாo(த9ப>ட 

சாதியினF மU-A தலி(=கS ெபKAபா*ைமயினF தLகS 

வாoவாதார(திUகாக மUறவFகளிடமிKE= இ*னaA 

நAபியிKBகி*றனF. தலி(=கS சாதிையB 3றிBகவி;ைல, ஆனா; 

அடB3aைற, ச7க இயலாைம மU-A உதவியUறவFகS மU-A 



ஏைழகளாக உSள ஒK 34வி; உSள ஒK 34ைவB 

3றிBகிற=.தலி(=கS ம(தியி; எ4(தறிl விகிதA மிகlA 

3ைறl. அவFகS 3ைறEத வாL3A சBதிையB ெகா#ISளனF, 

ஏைழ வ ">Iவசதி நிைலைமகS மU-A ஆதாரLகைளuA 

உrைமகைளuA 3ைறவாகேவ ெபU-SளனF. இEத 34BகMB3 

எதிரான க>டைம9X பா3பாI, ச7க அைம9X மU-A ச7க 

அைம9Xaைறயி* ச>ட`Fவமான த*ைமைய9 ெப-கி*ற உட;, 

உளவிய;, உணFNசி மU-A கலாNசார aைறேகI வ]வ(தி; 

நைடெப-கிற=. கிராமLகளி; அவFகள= 3]ேயUறLகS 

பிrBக9பIவ= ெபா=வான=, அவFகS மிகlA அசிLகமான மU-A 

வசி9ேபாF நிைலைமகளி; வாoகி*றனF. இEத காரணிகS 

அைன(=A அவFகளி* உட;நிைல, ஆேராBகிய பராமr9X மU-A 

வாoBைக தர(ைத அz3வைத பாதிBகிற=. இற9X விகிதA, 

ேநாuUற த*ைம மU-A இர(த ேசாைக ஆகியவUறா; ஏUபIA 

பாதி9XB3Sளான 34வி; அதிக ஊ>டNச(= 3ைறபாI 

உSள=. ஓரLக>ட9ப>ட 34BகMBகிைடயி; Hகாதார பராமr9X 

மU-A பய*பI(=த; ஆகியைவ அவFகளி* ச7க-

ெபாKளாதார(தா; பாதிBக9பIகி*றன  

ச7க(தி; உSள நிைல.  

இ*ைறய உலகி; மனித உrைம மீற; பிரNசிைனகளி; ஒ*றான 

சாதி அ]9பைடயிலான ஓரLக>Iத;, இEதியாவி; 260 மி;லிய* 

மBகS பாதிBக9பIவைத ேமாசமாக பாதிBகிற=. சாதி 
அ]9பைடயிலான பா3பாI ச7க மU-A ெபாKளாதார விலB3, 

வ "IகS, ம-9X மU-A ெபா= மU-A தனியாF ேசைவகS மU-A 

ேவைலவாc9X அzக;, மU-A தலி(=கS சில வைகயான 

ேவைலகைள அம;பI(=த; ஆகியவUறி; பிr(=, நவ "ன கால 

அ]ைம அ;ல= பிைணBக9ப>ட உைழ9X aைறைய 

உKவாB3கிற=. இK9பி_A, சமீப(திய ஆ#Iகளி; உ-தியான 

நடவ]Bைக மU-A ச>ட`Fவ பா=கா9X ஆகியவUறி* காரணமாக, 

சாதி அ]9பைடயிலான ஓரLகச9ீபி* த"விரA 3ைறகிற=. 



4. தி>டமிட9ப>ட பழL3]யினF -  

தி>டமி>ட பழL3]யினF ேபா*ற ச7கLகS இEதிய சaதாய(தி; 

க>டைம9X பா3பா>ைட எதிFெகாSகி*றன. TதாபிBக9ப>ட 

ஜாதிகைள ேபால;லாம;, பழL3] இன(தவFகS இன 

அ]9பைடைய அ]9பைடயாகB ெகா#I 

ஓரLக>ட9ப>டைவயா3A. இEதியாவி;, பழL3] மBகS ெதாைக 

84.3 மி;லியனாக உSள=, இ= ச7க rதியாகlA ெபாKளாதார 

rதியாகlA பி*தLகியதாக கKத9பIகிற=. மBகSெதாைக மU-A 

எ#களி* விகிதLகS மாநில(தி; இKE= மா-பIA. நிலA, 

காIகS மU-A ந"F ேபா*ற ஆதாரLகைளB க>I9பI(=வதி; 

அவFகS aBகியமாக நிலமUறவFகS. விவசாய( ெதாழிலாளFகS, 

தUகாலிக( ெதாழிலாளFகS, ேதா>ட( ெதாழிலாளFகS, 

ெதாழிUசாைல( ெதாழிலாளFகS ஆகிேயாr* ெபKAப3தி 
இ=வா3A. இ= அவFகMB3 வ-ைம, 3ைறEத அளவிலான க;வி, 
உட;நலB 3ைறl மU-A Hகாதார ேசைவகைள 3ைற9ப= 

ஆகியவUறிU3 காரணமாக அைமEத=. அவFகS சaதாய(தி* மிக 

வறிய நிைலB3N ெசாEதBகாரF மU-A கIைமயான Hகாதார 

பிரNசிைனகS உSளனF.  

5. aதிேயா அ;ல= aதிேயாேரா மBகS -  

வயதான= வாoBைகயி; தவிFBகa]யாத= மU-A 

தவிFBகa]யாத ெசய; ஆ3A. இEதியாவி;, aதிேயாr* மBகS 

ேவகமாக வளFE= வKகிற=, அரசாLக(திU3A ெகாSைக 

வ39பாளFகMB3A த"விர அBகைறuSள ப3தியாக 

உKவாகிற=. இEதிய மBகSெதாைக கணBெகI9பி* ப], 2001 ஆA 

ஆ#I மBகS ெதாைக கணBெகI9பி;, 60 ஆ#IகMB3 ேமலாக 

76.6 மி;லிய* மBகைளB ெகா#ட மBகS ெதாைக 7.2 சதவ "தமாக 

உSள=. 1991 ; 60 ஆ#IகMB3A ேமலான மBகS ெதாைக நா>]* 

மBகSெதாைகயி; 6.8 சதவ "தமாக இKEத=. aதியவFகளிைடேய 

உSள பாதி9X எ*ப= ேநாc மU-A இயலாைம அதிகr(த 

நிகolகளி* காரணமாக ம>Iம;லாம;, அவFகளி* வாoBைக( 



=ைண, 3ழEைதகS மU-A பிற இைளய 3IAப உ-9பினFகS மீ= 

அவFகளி* ெபாKளாதார சாFX காரணமாகlA உSள=. 2001 ஆA 

ஆ#I மBகSெதாைக கணBெகI9பி*ப], இEதியாவி; 

aதிேயாr; 33.1 சதவ "தA ேபF தLகS வாoBைக( =ைண இ;லாம; 

வாoகி*றனF. வயதான ெப#களி; 50.1 சதவ "த விதைவகMB3 

எதிராக வய= வEதவFகளி; 14.9 சதவ "தA ேபF 

உSளனF. வயதானவFகளி; (80 வய= மU-A அதU3 

ேமUப>டவFகS), 71.1 சதவ "தA ெப#கS விதைவகளாக 

இKEதனF. ெபாKளாதார சாFX இ;லாததா; உணl, உைட மU-A 

உட;நல பராமr9X ஆகியவUறி* அzக; 

பாதிBக9பIகிற=. 7(த வயதினr* அ]9பைட ேதைவகMS, 

மKEதி* மிக உயFEத அைசl( ேதைவயாக 

இKBகிற=.வயதானவFகMBகான பராமr9X எ*ப= 

சaதாய(திUகான aBகிய கவைலயா3A, வயதானா; பல 

ேநாcகS மU-A உட; rதியான வியாதிகளா; அ]Bக] ஏUபIA. 

6. பாலிய; சி-பா*ைமயினF -  

களLகA மU-A பா3பாI ஆகியவUைற எதிFெகாSMA மUெறாK 

34 பாலிய; சி-பா*ைமயினF,  ]ரா*Tெஜ#டF, இKபா;, 

ேகாதி மU-A ஹிஜிரா ஆகியைவ அைடயாளA 

காண9ப>டவFகS;சaதாய(தி; உSள ப;ேவ- வைகயான 

பா3பாIகைளuA Hகாதார அைம9ைபuA 

அ_பவிBகிறாFகS. சaதாய(திU3Sேளேய சாதாரண 

ஏU-BெகாSள(தBக உறlகளி* ஒேர வ]வமாக, பாலின பாலிய; 

உறlகளி* ஆதிBகA காரணமாக, பாலின பாலிய; விK9பLகைள 

அைடயாளA காzA தனிநபFகS தLகS ெசாEத 3IAப(தினா; 

ேகலி ெசcய9ப>I, மிகlA 3ைறவான ஆதரl க>டைம9XகS 

மU-A ெந>ெவாFB3கS அவFகMB3 பா=கா9X மU-A ஆதரl 

நிைலைமகS வழL3A ச7கA. அவUறி* ேதைவகMA கவைலuA 

ப;ேவ- Hகாதார ெகாSைககS மU-A தி>டLகளி; இKE= 

விலBக9பIகி*றன. 



 

ஆயி_A, இEதியாவி* அரசியலைம9X, நா>]hSள பழL3] 

மBகMB3 நல*Xr மU-A ேமAபா>IBகான தி>டவ>டமான 

ஏUபாIகைள ெசc=Sள=. இ*ைறய தினA இEதிய அரசாLகA 

HதEதிரA அைடEததி; இKE= மிக9ெபrய சவாலாக உSள=, இ*- 

வைரயான ச7க ந"திB3 aைறயான ஒ=BகீI தி>டமிட9ப>ட 

பழL3] மBகMB3, பழL3] வளFNசி மU-A ஒKLகிைண9X 

Xதிய ெகாSைகைய நைடaைற9பI(=வதி; அத* கIைமயான 

aயUசிகS நாெடLகிhA =வLகின. . 



Course Title: CONTEMPORARY SOCIAL ISSUES AND PROBLEMS 

Non Major Elective Course II (for other than Social Work students) 

Semester : IV 
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Unit 3: 

Prostitution: definition, types, causes - implications and rehabilitative measures. 

Beggary: Definition - Causes - types and rehabilitation measures. 

 

 

Beggary 

பி#ைசெய()த+ (Begging) எ-ப. ஒ0 மனித4 பிறrட8 தன. பிைழ:பி;< 

ேதைவயான பணேமா அ+ல. பிற ெபா0ேளா ேகEட+ ஆ<8. இHவாI 

ேகE( ெபI8 பணேமா அ+ல. ஏேதK8 ெபா0ேளா தி0:பி ெகா(Mக 

ேவNOயதி+ைல. இHவாI பி#ைசெய(:ேபாைர பி#ைசMகார- என 

அைழ:ப4.  கனOய ம0).வ அைம:பி- ஆQR:பO, 70% பி#ைசMகார4கS 

தனM< <ைறTத பEச ச8பள பணிM கிEOனாU8 தா- அதைன# ெசQய 

வி0:ப8 இ+ைலெய-I8 ெத0Mகளி+ தா- இ0Mக வி08Vவதாக 

WIகிற.. எ:பOயாயிK8, பல4 அவ4கS மனநிைல பாதி:V 

காரணமாகR8, திறன;ற நிைலயினாUேம இHவாறான நிைலயி+ 

தSள:பE(Sளன4 என எNYகி-றன4.  

தைட# சEடZகS 

தமி[நாEO+ 1945இ+ பி#ைசெய(:பைத) தைடெசQ\8 சEட8 

இய;ற:பEட.. அ.ேபாலேவ, இTதிய ஒ-றிய)தி- பல ப<திகளிU8 

பி#ைசெய(:பத;<) தைட# சEட8 இய;ற:பEட.. <;றவிய+ 

நைட]ைற# சEட) தி0)த8 2013 கீ[ பி#ைசெய(:பவைர: பிOயாைண 

இ+லாம+ ைக.ெசQய வழிெசQய:பE(Sள.. இதி+ விசாரைணயி-றி 



சிைற அ+ல. ]கா8களி+ அைடM<8வைகயி+ சEடZகைளM 

க(ைமயாMக:பE(Sளன.  

பி#ைசMகார4கS எதி4ெகாS_8 பிர#சிைனகS  

ச]தாய)தி+ அவ4கS ஏைழகளாகR8, ேசா8ேபறியாகR8, 

ம;றவ4களி- அKதாப)தாேலேய வா[கிறா4கS  எ-பதா+ அவ4கS 

எதி4மைறயான மேனாபாவ)ைத எதி4ெகாSகிறா4கS. அவ4கS ேபாைத: 

ெபா0S கட)த+கார4களாகR8 உணர:ப(கி-றன4.  பி#ைசMகார4கS 

உSளன4 . 

இTதியாவி+ ெமா)த8 4,13,670 பி#ைசMகார4கS உSளன4. இவ4களி+ 2.21 

லEச8 ேப4 ஆNகS. 19.1 லEச8 ேப4 ெபNகS. அதிக8 பி#ைசMகார4கS 

இ0M<8 மாநிலZகளி+ ேம;< வZக மாநில8 ]தலிட8 பிO).Sள.. 

அ8மாநில)தி+ 81,244 பி#ைசMகார4கS உSளன4. 66,000M< ேமலான 

பி#ைசMகார4களி- மாநிலமான உ)தர பிரேதச8 இரNடாவ. இட)தி+ 

உSள.. பீகா4 மாநில8 30,000M< ேம;பEட பி#ைசMகார4க_ட- 

]-றாவ. இட)தி+ உSள.. அதிசயமாக, தமி[நா( இ:பEOயலி+ 33வ. 

இட)தி+ உSள.. காரண8, தமிழக)தி+ 6,800 பி#ைசMகார4கSதா- 

இ0Mகிறா4களா8! 

 

சாைல# சTதி:VகS, ரயி+ நிைலய வாச+கS, ேகாயி+கS என மMகS 

W(8 இடZகளி+ எ+லா8 எதி4:ப(பவ4களி- தயைவ எதி4ேநாMகி 
இைறbc8 மனித4க_M<# சdக8 ைவ)தி0M<8 ெபய4 

பி#ைசMகார4கS. ஒ0 நகr- அழ<M< இவ4கS க08VSளிகளாக: 

பா4Mக:ப(கி-றன4. இவ4கS எZேகயி0T. வTதா4கS? இவ4களி- 

ேவ4கS எ-ன? 

 

உணR, உைட, வ e( என மனித4களி- வா[RMகான அO:பைடயிைன 

இழTத அTதM கரZகS யாசிM<8ேபா. ]கZகைள) 

தி0:பிMெகாSகிேறா8. அTத மனித4கைள# சா(கிேறா8 அ+ல. ந8மா+ 

எ-ன ெசQய ]O\8 என ெவ< அrதாQ ெநாT.ெகாSகிேறா8. அTத 

மனித4க_M<8 மனிதM கNணிய]Nடா? நமM<Sள உrைமகS 



அவ4க_M<8 உSளதா? இவ4கைள பி#ைசMகார4களாQ 

அைலயவிEடதி+ அரசாZக).M<: ெபாI:பி+ைலயா எ-ெற+லா8 

நா8 ேயாசி).Sேளாமா? 

தமி[நாEO+ 1945-+ பி#ைசெய(:பைத) தைடெசQ\8 சEட8 

இய;ற:பEட.. அ.ேபாலேவ, நாEO- பல ப<திகளிU8 

பி#ைசெய(:பத;<) தைட# சEட8 இய;ற:பEட.. ெபா. இடZகளி+ 

யாசக8 ேகEப. அ+ல. பாE(: பாOேயா. நடனமாOேயா, 

வி)ைதகாEOேயா பண8 ெபIவைத\8 ம;I8 ஒ0 ெபா0ைளM ெகbசி 
வி;பைத\8 பி#ைச எ()த+ என வைக:ப()த:பE(Sள.. <;றவிய+ 

நைட]ைற# சEட) தி0)த8 2013 கீ[ பி#ைசெய(:பவைர: பிOயாைண 

இ+லாம+ ைக.ெசQயலா8. விசாரைணயி-றி சிைற அ+ல. 

]கா8களி+ அைடM<8வைகயி+ சEடZகைளM க(ைமயாMகி\Sள. 

அரc. 

உட+ பாதி:V காரணமாQ பி#ைசெய(:பவ4கS, பி#ைசெய(M<8 

ெதாழிைல# ெசQபவ4களி- பிOயி+ சிMகிMெகாNடவ4கS, வாழ ேவI 

வழிய;றவ4கS, பிற பழMகZகளா+ ேவைலM<# ெச+லாதவ4கS, 

பி#ைசெய(:பைத வழMகமாகM ெகாNட நாேடாOM <fMகS என: 

பி#ைசெய(:பவ4களி+ பல வைக உN(. <ழTைதக_8 சிறா4க_8 

இTத வைலகளி+ சிMகிMெகாNடவ4களாக உSளன4. ஆனா+, 

வIைம\8 நeO)த VறMகணி:V8 இவ4களி- நிைலM<: ெப08 

காரணZகளா<8. 

யா4 <;ற8? 

பி#ைசெய()த <;ற8 VrTததாகM ைக. ெசQய:பEடவ4களி+ 74% ேப4 

]ைறயான பணி எ.R8 அைமய:ெபறாதவ4கS. அதி+ 45% ேப4 

வ eட;றவ4கS. க+வி, ேவைல, உணR, ம0).வ8 எ-ற எTத அO:பைட 

வசதிகைள\8 நிைறேவ;றாம+, வIைமயா+ வ eதிM< வTத அTத 

மMகைளM <;றவாளி என ])திைர <).வத;< ]- இவ4களி- 

வா[Mைகயி+ எTத மா;ற)ைத\8 சdக: பா.கா:ைப\8 வழZகாத 

அரc8 <;றவாளிேய. அரசைம:பி- தனிமனித cதTதிர8 எ-ப. 

பா.கா:பான, கNணியமான வா[Mைக வா[வ.தா-. அ. மIMக:ப(8 

மனித4கைள உrைம இழTதவ4கS எனM க0.வத;<: பதிலாக, 

யாசி:பதாேலேய <;றவாளியாகM க0தM Wடா. எ-ப. இTத) தe4:பி- 



]Mகிய ேநாMக8. ேமU8, த- திறைமைய: பய-ப()தி பா(பவ4கS, 

ஆ(பவ4கS, வி)ைத காE(பவ4கைள\8, ெபா0Eகைள 

வி;பவ4கைள\8 பி#ைசMகார4களாக# சி)தr:ப. சம).வ உrைமகைள 

மIM<8 ெசய+ எனR8 நeதிம-ற8 தe4மானி).Sள.. 

ேமU8, ேவI வழியி+லாத நிைலயி+ உயி4 வா[வத;காக: 

பி#ைசெய(:ப.8Wட அO:பைட உrைமேய. இTத: பிர#சிைனயிைன 

<Iகிய பா4ைவயி+ அYகா., சdக: ெபா0ளாதார அMகைற\ட- அரc 

அYக ேவN(8 எ-I8 ‘சEட8 ெவI8 மTதிர) தாய)த+ல; அ. 

மMகளி- ந8பிMைக. ஒ0 சEட8 சEடவிேராத).M<) 

.ைணேபா<ெம-றா+, சdகநeதி ெச).:ேபா<8’ எ-ற மைறTத 

நeதியரச4 வி.ஆ4. கி0gணQயr- ேம;ேகாைள\8 நeதிம-ற8 

cEOMகாEO\Sள.. 

யா08 வி08பி: பி#ைச எ(:பதி+ைல. சdக: ெபா0ளாதாரM 

காரணிகளா+ அவ4கS பி#ைசெய(M<8 நிைலM<) தSள:ப(கிறா4கS’ 

எ-I நeதிபதிகS Wறி\Sளன4. 1959-+ இய;ற:பEட ப8பாQ 

பி#ைசெய()த+ தைட# சEட)ைத) ெட+லி உSபட பல மாநிலZகS 

cவ eகr).M ெகாNடன. இTதியாவி- அைன). மாநிலZகளிU8 

பி#ைசெய()த+ சEட:பOM <;றமா<8. தமி[நாEOU8 பி#ைச எ()த+ 

தைட# சEட8 நைட]ைறயி+ உSள..  
 
 

இTத# ெசQதியி- தாMகZகS எ-ன? பி#ைசெய()தைல#, சrயான 

வா[வாதார8 இ+லாதவ4க_Mகான உதவி, சdக அவல8, ெதாழி+ எ-ற 

ேகாணZகளி+ பா4Mகலா8.   
 
பி#ைச: VகிK8 க;ைக ந-ேற’ எ-I8 ‘ஈவ. விலMேக+’ எ-I8 பO). 

வள4Tத நமM< இTத வாத8 ெபா0Tதா.. பி#ைசெய()த+ <;ற#ெசய+ 

எ-ப.8 ஏ;IMெகாSள ]Oயாத.. 
 
 

சம#சரீான ச]தாய)தி+ வளZகS எ+ேலா0M<8 அவரவ4 
ேதைவMேக;ற விகித)தி+ பகி4TதளிMக:ப(8. எனேவ யா08 தம. 

அO:பைட) ேதைவக_Mெகன: பிறைர# சா4Tதி0M<8 நிைலவரா.. 

அ)தைகய# ச]தாய)ைதM கEடைம:ப.தா- ந+லாEசி ெசQ\8 அரசி- 

கடைம. 



 

ஆதரவ;ற ]திேயா0M<8, <(8ப)தாU8 சdக)தாU8 

VறMகணிMக:பEட) தி0நZைகக_M<8 பி#ைசெய(:பைத) தவிர 

வா[வாதார8 ஏ.8 கிைடயா. எ-ப. நித4சன8. எனேவ 

பி#ைசெய()தைலM <;ற# ெசயலாக: பா4)த+ சrய+ல எ-ற வாத8 

ைவMக:ப(கிற..  

வழிகாE(8 தe4:V 

மMகளி- அO:பைட வசதிகS, க+வி ம;I8 அO:பைட உrைமகைள அரc 

வழZக ேவN(8 எ-I அரசிய+ சEட)தி+ வழிகாE( ெநறி]ைறகைள 

வ<)தி0Tதேபா.8, சdக: ெபா.:V)தியி- ெவளி:பா( ேவI 

மாதிrயாக)தா- இ0Mகிற.. இTத# jழலி+ சமீப)தி+ ெட+லி உய4 

நeதிம-ற8 வரலா;I# சிற:V மிMக ஒ0 தe4:ைப வழZகிய.. சdக 

ஆ4வல4கS ஹ4m மTத4, க4னிM ெசளனி ஆகிேயா4 பி#ைசெய(:பைத 

<;றமாகM க0தM Wடா. எ-I8 பி#ைசெய(:பைத) தNOM<8 

ப8பாQ பி#ைச த(:V# சEட)ைத# சEடவிேராத8 என 

அறிவிMகMேகாr\8 ெபா. நல வழM< தாMக+ ெசQதன4. இHவழMகி+ 

பி#ைசெய(:பைதM <;ற# ெசயலாகM க0தM Wடா. எ-I8 

பி#ைசMகார4க_M<8 அO:பைட மனித உrைம உN( அரc அதைன 

மதிMக ேவN(8 என உய4 நeதிம-ற8 தe4:பளி)த.. 

பி#ைசெய(:பத;காக வ eதிM< வ0பவ4கS யா08 அத;காக 

மகி[#சியைடவதி+ைல, அரசாZக8 அவ4கைள: பா.காMக) தவறிய 

நிைலயி+, உயி4 பிைழMக ேவI வழியி+லாம+தா- 

பி#ைசெய(Mகி-றன4. அவ4களி- நிைலைய மா;ற எ.R8 ெசQயாத 

அரசாZக8, அவ4கைளM <;றவாளியாக நட).வைத ஏ;க ]Oயா.. 

பி#ைசெய(:பைத ெவIமேன <;ற#ெசய+ என ])திைர <).வத- 

dல8 அ+ல. அவ4கைள# சிைற:ப().வத- dல8 அரc மMக_M< 

அO:பைட வசதிகைள வழZக ேவNOய கடைமயிலி0T. 

விலகிMெகாSகிற.. இ. அவ4களி- தனி மனித cதTதிர)ைத: பறிM<8 

ெசய+ எ-கிற. ெட+லி உய4 நeதிம-ற)தி- தe4:V. 

சr, அரcM< மE(8தா- இTதM கடைமயி0Mகிறதா? இ+ைல. சdக: 

ெபாI:VSள <OமகKM<8 இTதM கடைம உN(. அரசைம:V# சEட)தி+ 

உSள ேசாசலிசM ெகாSைக இத;<# சா-I. இத-பO ஒHெவா0 



<OமகKM<8 வrகைள ஒfZகாக# ெசU).த+, ெசா).Mகைள\8, 

வளZகைள\8 விகிதாசார அO:பைடயி+ பகி4TதளிMக வைகெசQ\8 

சEடZகைள மதி). நட)த+ ஆகியைவ அO:பைடM கடைமகS. 
 

இTதிய அரசைம:V ேசாசலிச சdக)ைத ஏ;ப()த)தா- 

எ)தனிMகிறேதய-றி# ேசாசலிச அரைச ஏ;ப().வத;க+ல. இTதிய# 

சdக8 சாதி, மத அO:பைடயி+ கEடைமMக:பEடதா+ வளZகS ேதைவ 

அO:பைடயிலான விகிதாசார)தி+ அ+லாம+ சாதி அO:பைடயி+ 

பகி4TதளிMக:பE(Sள.. இதனா+ விைளTத சdக: ெபா0ளாதார 

ஏ;ற)தா[RகS பி#ைசMகார4கS உ0வாக மிக ]MகியM காரணமா<8. 
 

உலகமயமாMகUM<: பி- நகரZகளி+ இTத: பிர#சிைன 

அதிகமாகி\Sள.. அO:பைட: பிர#சிைனகைள) தe4Mகாம+ ெவI8 

சEடrதியாக: பி#ைசெய()தைல) தைட ெசQவ. ]ரணான 

அY<]ைறயா<8. 
 

அ(). ெதாழி+ ]ைற:பO பி#ைசெய()தைல: பா4Mகலா8. 

விபசார).M< அ(). உலகி- மிக)ெதா-ைமயான ெதாழி+ 

பி#ைசெய()த+. இ. <றி). இTதியாவி+ மE(ம+ல பல நா(களிU8 

ப+ேவI ஆராQ#சிகS ேம;ெகாSள:பE(Sளன. 
 

சdக விேராதிகS <ழTைதகைளM கட)திவT.8, ஆதரவ;ற ]திேயா4, 

மா;I)திறனாளிகS ம;I8 தி0நZைககS ேபா-ேறாைரM 

கEடாய:ப()தி: பி#ைசெய(Mக ைவM<8 <;ற8 நாமறிTதேத. இைத 

த(Mக# சEட8 ேதைவயாகிற.. எனேவ இTத# சEட8 ];றிU8 

ேதைவய;ற. என ஒ.Mக ]Oயா.. ஆனா+ சEட)ைத 

நைட]ைற:ப().வதி+ பல சிMக+கS இ0Mகி-றன. 
 

]தலாவதாக: பி#ைசெய()தUM< ஓராN( ]த+ d-றாN(கS 

வைர சிைற) தNடைன வழZகலா8. அ+ல. ஏேதK8 ஒ0 பணியக)தி+ 

பணியி+ அம4)தலா8. ஆனா+ பணியக8 எ-பத;கான# சrயான 

வைரயைறேயா ெபா0ேளா) ெதளிவாகM ெகா(Mக:படவி+ைல. 
 

இரNடாவதாகM காவ+ .ைறயின4 எதி4ெகாS_8 பிர#சிைன. 

பி#ைசெய(:பவைரM ைக. ெசQதா+ அவைர: பா.கா:ப. ெப08 

சவாலாக உSள.. பி#ைசெய(:ேபா4 பல4 நாSபEட ஊEட#ச).M 

<ைறபா( உSளவ4கS. ஆைகயா+ ைக. ெசQய:ப(8 சில0M< ந+ல 



உணRWட ஒHவா. இறT. ேபா<8 வாQ:V8 உSள.. 
 

காவ+.ைற பா.கா:பி+ இ0M<8 ஒ0வ4 இறTதா+ சிMக+ W(கிற.. 

இதனா+ காவ+.ைறயின4 இTத# சEட)ைத நைட]ைற:ப()த 

]-வ0வதி+ைல. நeதிம-றZக_8 இTத: பிர#சைனM< எTத) தe4R8 

ெகா(Mகவி+ைல. இதனா+ <ழTைதகைள\8, மா;I) 

திறனாளிகைள\8 கEடாய:ப()தி: பி#ைசெய(Mக# ெசQ\8 சdக 

விேராதிகS cலபமாக) த:பிவி(கி-றன4. 

 

சr, பிர#சிைனM<) தe4Rதா- எ-ன? விபசார) த(:V#சEட)தி- விதி 8(பி) 
விபசார)தி+ ஈ(ப(8 ெபNைண\8 <;றவாளிெய-ேற WIகிற.. 

ஆயிK8 நeதிம-ற8 அTத: ெபNகைளM <;றவாளிகளாக: பா4MகM 

Wடாெத-I8, <;ற)தா+ பாதிMக:பEேடா4 எ-I க0தி நிவாரண8 

தரேவN(8 எ-I8 Wறி\Sள.. 
 
 

அ.ேபா+ பி#ைசெய(:ேபாைர\8 பாதிMக:பEேடாெர-I க0தி த<Tத 

நிவாரண8 தர அரc ஏ;பா( ெசQவேதா( சdக விேராதிகைள) தNOMக) 

த<Tத நடவOMைக எ(MகேவN(8. 
 

பி#ைசெய()த+, உட+ உI:Vகைள ெபIத+ உSளிEட 

காரணZக_Mகாக கடTத 2 ஆN(களி+ கட)த:பEட 23,699 <ழTைதகS 

நா( ]fவ.8 மீEக:பE(Sளன4. பி#ைசெய(M<8 <ழTைதகைளM 

கNடா+ 1098 எ-ற இலவச ெதாைலேபசி எNYM< ெபா.மMகS தகவ+ 

ெதrவி). உதவ ேவN(8 என இTதிய <ழTைதகS நல கR-சி+ 

ேவN(ேகாS வி().Sள.. 
 

வழிபாE() தலZகS, சாைலகளி- ]Mகிய சTதி:VகS, சிMன+கS, 

c;Iலா) தலZகS ம;I8 மMகS அதிக8 W(8 இடZகளி+ 

ெபா.மMகைள வழிமறி). பி#ைசெய(M<8 வட மாநில <ழTைதகளி- 

எNணிMைக தமிழக)தி+ அதிகr). வ0கிற.. இ.ெதாட4பாக 

ெச-ைனைய# ேச4Tத ரேமg<மா4 எ-பவ4, ‘தி இT.’ உZகS <ர+ 

வசதிைய பய-ப()தி WI8ேபா., “ெச-ைனயி+ ேபாM<வர). 

சிMன+களி+ நிைறய சிIவ4கS பி#ைசெய().8, ெபா0Eகைள 

வி;பைன ெசQ.8 வ0கி-றன4. இTநிைல ெதாட4Tதா+ இவ4கS 

விப).களி+ சிMகR8, க+வியி-றி எதி4கால8 பாதிMக:ப(8 அபாய]8 



உSள.. எனேவ, இ#சிIவ4க_M< க+வி அளிMக அரc ஏ;பா( ெசQ.தர 

ேவN(8” எ-றா4. 
 

இ.<றி). ‘\னிெச:’ அைம:பி- <ழTைத பா.கா:V சிற:V அUவல4 

(ஓQR) வி)யாசாக4 Wறியதாவ.: 

தமிழக)தி+ பி#ைச எ(:பவ4களி+ ெவளி மாநிலZகளி+ இ0T. 

இட8ெபய4T. வ0பவ4கSதா- அதிக8 ேப4 உSளன4. இ.தவிர, <Oைச: 

ப<திகளி+ <ழTைதகைள வாடைகM< எ(). வT.8, <ழTைதகைள 

கட)தி# ெச-I8 பி#ைசெய(Mக ைவMகி-றன4. சிI <ழTைதகைள 

ைவ). பி#ைச எ(:பவ4கS, அTதM <ழTைதகS அழாம+ இ0Mக 

ேவN(8 எ-பத;காக qMக ம0T. ேபா-றவ;ைற அளிMகி-றன4. 

இதனா+, <ழTைதகளி- உட+நல8 பாதிMக:ப(கிற.. 

இHவாI பி#ைசெய(M<8 <ழTைதகS, கட)த:ப(8 <ழTைதகைள 

மீEப. உSளிEட பணிகைள ேம;ெகாSள 32 மாவEட <ழTைதகS 

பா.கா:V அதிகாrகS பணியிடZகைள தமிழக அரc அNைமயி+ 

நிர:பி\Sள.. அTத பணியிடZகS அைன).8 த;காலிகமாகேவ 

நிர:ப:பE(Sளன. எனேவ, அTத: பணிM< நிரTதரமாக அதிகாrகைள 

நியமி). அவ4க_M< ேபாதிய பயி;சிைய அரc அளிMக ேவN(8 

ெச-ைனயி+ உSள <ழTைதகS நல <fம)தி- (சிடபிSrசி) உI:பின4 

ஷeலா சா4லm ேமாக- WI8ேபா., “பி#ைச எ(:பதி+ இ0T. 

மீEக:ப(8 <ழTைதகS எZகS ]-V ஆஜ4ப()த:ப(கி-றன4. அTதM 

<ழTைதகS <றி)த விவரZகைள சrபா4:ப.தா- எZக_M< சவாலான 

பணியாக உSள.. <ழTைதகைள பி#ைசெய(Mக ைவ:பதி+ மிக:ெபrய 

<8ப+ ெசய+ப(கிற.. மீEக:ப(8 <ழTைதக_M< அTத <8ப+ 

ெசாTத8 ெகாNடா(8. இ0:பிK8, தeவிர விசாரைண நட)தி 
உrயவ4களிட8 <ழTைதைய ஒ:பைடMகிேறா8. ெப08பாலான 

<ழTைதகளி- மIவா[R, க+விM< நடவOMைக எ(M<மாI 

உ)தரவிE( வ0கிேறா8. ெவளிமாநில <ழTைதகS மீEக:பEடா+ 

அTதTத மாநில <ழTைதகS நல <fம)திட8 அவ4கைள அK:பி 
ைவMகிேறா8’’ எ-றா4. 
 



இTதிய <ழTைதகS நல கR-சி+ (ஐசிசிடபிSr), தமி[நா( பிrவி- 

.ைண) தைலவ4 சTதிரா தணிகாசல8 Wறியதாவ.: 

சிறா4 நeதி# சEட8 2015-- கீ[ பி#ைசெய(M<8 <ழTைதகைள, பா.கா:V 

ம;I8 பராமr:V ேதைவ:ப(8 <ழTைத என அறிவி). 18 வய. வைர 

அவ4க_M< ேதைவயான பO:V, உணR, உைட ஆகியவ;IM< அரc 

ெசலR ெசQய ேவN(8. மீEக:ப(8 <ழTைதகைள பராமrMக அரc, அரc 

அZகீகார8 ெப;ற இ+லZகS தமிழக)தி+ உSளன. 

பி#ைசெய(M<8 <ழTைதக_M< நா8 பண8 ெகா(:பதா+ அTதM 

<ழTைதயி- வா[வி+ எTதவித ]-ேன;ற]8 ஏ;பட: ேபாவதி+ைல. 

ஒ0ேவைள உணRMகாக <ழTைதகS பி#ைச எ(Mகி-றன4 எ-ப. 

தவறான க0).. அKதாப)தி- dல8 எளிதி+ பண8 ெபI8 

வைகயி+தா- <ழTைதகைள பி#ைசெய(Mக பய-ப().கி-றன4. 

எனேவ, அவ4க_M< பண8 ெகா(:பத;< பதி+, பி#ைசெய(M<8 

<ழTைதகS, சாைலகளி+ ெபா0Eகைள வி;<8 <ழTைதகைளM 

கNடா+ ‘1098’ எ-ற 24 மணி ேநர இலவச ெதாைலேபசி எNணி+ 

ெபா.மMகS தகவ+ ெதrவிMக ேவN(8. அHவாI தகவ+ ெதrவி:ப. 

மE(ேம பி#ைசெய(M<8 <ழTைதகைள மீE( நிரTதர மIவா[R அளிMக 

உதR8. 
 

ெச-ைனயி+ காவ+ .ைறயின4 பி#ைசMகார4கைள அHவ:ேபா. 

அக;றினாU8, மீN(8 மீN(8 உலா வT.ெகாNேடதா- 

இ0Mகிறா4கS. இTநிைலயி+ ைஹதராபா) நகர)ைத: 

பி#ைசMகார4கS இ+லாத நகரமாM<8 நடவOMைககS தeவிரமாக 

ேம;ெகாSள:பE( வ0கி-றன.இத;காக, ெத0Mகளி+ திrTத 9,000 

பி#ைசMகார4கைள: பிO)த ேபாlசா4, ]த+ கEடமாக 300 ேபைர 

மIவா[R ைமய).M< அK:பி ைவ).Sளன4.  

ெதலZகானா தனி மாநிலமாக உ0மாறிய பிற<, ஆTதிர மாநில)தி- 

வள4#சிMகான பல நடவOMைககைள சTதிரேசக4 ராH 

தைலைமயிலான அரசாZக8 ]-ென().வ0கிற.. 



இத- ]ய;சியாக, தைலநக4 ைஹதராபா)ைத: பி#ைசMகார4கS 

இ+லாத நகரமாக மா;ற ]ய;சிகS ெதாடZக:பE(Sளன. கைட 

வ eதிகS, வழிபாE( இடZகS, ெபாf.ேபாM< இடZகS, சாைலகS 

உSளிEட இடZகளி+ பி#ைச எ().MெகாNO0Tத 9,000 

பி#ைசMகார4கைள: ேபாlசா4 பிO).Sளன4. அவ4களி+, 300 ேப4 

மIவா[R ைமய).M< அK:பிைவMக:பE(Sளன4. அZ<, 

அவ4க_M< உணR, க+வி, cகாதார8, ேவைலவாQ:V உSளிEட 

அO:பைட) ேதைவகS அைன).8 வழZக:பட உSளன. 

இ. <றி). சிைற) .ைற அதிகாr நரசி8ஹா WIைகயி+, 

“த;ேபா., பி#ைசMகார4க_Mகாக இரN( மIவா[R 

ைமயZகைள) ெதாடZகி\Sேளா8. ைஹதராபா)ைத: 

பி#ைசMகார4கS இ+லாத நகரமாக மா;Iவேத எZகள. 

ேநாMக8.இTத) திEட)ைத ம;ற மாநிலZகளிU8 ெசய+ப()த 

நடவOMைககS ேம;ெகாSள ேவN(8. பிOMக:பEட 

பி#ைசMகார4கS, தZக_ைடய வ e(க_M<# ெச+ல வி08பினா+, 

அவ4களி- உறவின4கைள அைழ). அறிRைர வழZகி: Vதிய 

வா[Mைகைய) ெதாடZக வழி ெசQகிேறா8” எ-I மகி[#சி\ட- 

ெதrவி)தா4. ஒfZ<]ைறைய மீIபவ4கS மீ. ைஹதராபா) நகர 

ேபாlm சEட விதிகளி-பO\8, இTதிய தNடைன# சEட)தி- (IPC) 

ெதாட4Vைடய பிrRகளி- கீf8 தNடைன வழZக:பEட.. 

ேமU8, கடTத 2017 அMேடாபr+ பி#ைசMகார4கS இ+லாத 

நகரZகைள உ0வாM<8 திEடZகைள ெதாடZகிேனா8. 

அவ4க_M< இரN( Vன4வா[R ைமயZகைள ஏ;பா( ெசQேதா8. 

ஆN பி#ைசMகார4க_Mகாக சbச+பா+ சிைற#சாைல ஒ-I 

உSள., ம;ெறா0 ெபN பி#ைசMகார4க_Mகாக சா4லப+லி 
சிைற#சாைல உSள. எ-I ெதrவி)தா4. 

 

 

 



Prostitution 

“உைர)தி(8 உலகெம+லா8” எ-ற சிவஞான சி)தியாr+ உSள 

வாM<M< இணZக அ-ைறய கால ச]தாய)தி+ ஒ0வKM< ஒ0)தி 
எ-ேற மMகள. இ+லற வா[R அைமTத.. ேமU8 ெபNகளி- 

ஒfMகேம சdக)ைத உய4).8 எ-ற ந8பிMைக அMகால)தி+ இ0Tத.. 

அTத ஒ0வK8 ஒ0)தி\8 பிற-மைன ேநMகா ெப0வா[R 

வாழேவN(8 எ-பைத வS_வ4 தி0M<றளி+ அf)திM Wறி\Sளா4. 

ஆேணா ெபNேணா இைத ெநறியி+ இ0T. வfவினா+ சdக)தி;ேக 

ெப08 ேக( விைள\8 எ-பைத சில:பதிகார]8 வலி\I).கி-ற.. 

இ-I அTநிைல மாற ஆN, ெபN எ-ற இ0பால4 இட)திU8 ெநறி 
பிற[R ச4வசாதாரணமாகி விEட.. 

இ-ைறய ச]தாய)தி+ நலிT. வ08 சdக, கலாசார ச4ீேக(களி+ 

விபசார]8 ஒ-றா<8. மாறி வ08 சdக)திேல விபசார8 ப;றி 
அறியாதவ4கS Wட விபசார).M<) தSள:ப(8 .4:பாMகிய நிைல 

காண:ப(வைத அவதானிMக ]Oகி-ற.. 

அத;< அவ4களி- இ. ப;றிய அறிவி-ைமேய காரணமா<8. அதாவ. 

விப#சாr ஒ0 ஆணாக இ0Mகலா8. ெபNணாக இ0Mகலா8. ஏேதK8 

ஒ0 ஆதாய8 க0திேயா சாதாரணமாகேவா அ+ல. அதeத நிைலயிேலா 

அ.ேவ ெதாழிலாகM ெகாN( பலேரா( உறR ெகாSவேத விபசார8 

ஆ<8. பண).Mேகா ேவI உைடைமMேகா த-ைன வி;ற+. 

அ. தமிழ4களா+ அ-ைறய கால)தி+ தாசி ெதாழி+ எ-I 

அைழMக:பEட.. விபசார8 ெசQ\8 ெபNகளா+ சdக)தி+ பல 

ச4ீேக(கS அதிகrM<8 நிைல ஏ;ப(வதைன தவி4:பத;காக தமி[# 

ச]க)தி+ அவ4கைள ெபா. வா[வி+ இ0T. ஓர8 கEOன4. எனிK8 

இ-ைறய கால)தி+ இ)ெதாழிலி+ ஈ(ப(பவ4கS மைற]கமாக 

சdக)தி+ வா[கி-றன4. இ. சEட)தினா+ மா)திர8 அ+லாம+, 

சdக)தாU8 விலMக:பட ேவNOய ஓ4 ச4ீேகடா<8. 

சமயZகளி+ இT நிைலைய ேநாM<8 ேபா. நா+வைக சமயZகளினாU8 

விலMக:ப(கி-ற ஒ-றாகM காண:ப(கி-ற.. 



இT. சமய)தி+ இவ4கS ஒfMக)தி;< ]ரணானவ4களாகR8 

சdக)தி+ விலMக:பEடவ4களாகR8 காண:ப(கி-றன4. 

கிறிmதவ சமய)தி+ ப). விலMக:பEட கEடைளகளி+ இ.R8 

ஒ-றா<8. 

ெபௗ)த)திU8 அவ4கள. விலMக:பEட பbச மாபாதகZகளிU8 இ.R8 

ஒ-றா<8. 

இmலா8 சமய)தி+ தி0மண8 dல8 அ+லாம+ இ)ெதாழிலி+ 

ஈ(ப(பவ4க_M< yI கைச அOக_8 தி0மண)தி;< பி- 

ஈ(ப(பவ4க_M< மரண தNடைன\8 வழZக:பEட.. 

மகி[#சியி-ைம, வIைம, மIமண)தி+ உSள தைடகS, ஆட8பர 

வா[Mைக ேபா-றனR8 இத;< காரணமாகி-றன. எனிK8 இ. மனித 

விfமியZக_M< ]ரணான ஒ-றா<8. 

அ)ேதா( இய+பான <(8ப வா[Mைகைய பாழாMகி-றா4கS பல4. உட+ 

உள ேநாQக_M< உSளாகி-றன4. 

ெவளிநா(களிU8 <றி:பாக பி-லாT., ேபாலT. , தாQலாT. ேபா-ற 

நா(களி+ இ. அதிகr).M காண:ப(கி-ற.. 

இத;<) qN(தலாக இ-ைறய சdக)தி+ ெதாட4V சாதன 

ஊடகZக_8 பZகளி:V# ெசQகி-றன. அTத வைகயி+ ெச+ேபா-கS 

ெபr.8 .ைண Vrகி-றன. 

ேமU8 மாணவ4களி- தவறான இைணய: பா4ைவயினாU8 

ெதாைலMகாEசிகளி+ வழZக:ப(8 ஆபாச# சினிமாMகளினாU8 

இ-ைறய ச]தாய8 இ-ெனா0வைகயி+ ப(நாசM <ழியி+ தSள:பE(M 

ெகாNO0Mகி-ற.. 

ேமU8 இ)ெதாழி+ ஈ(ப(பவ4கS உட+, உள ேநாQக_M< 

உEப(கி-றன4. அதாவ. பாUறR ேநாQகS, இதயM ேகாளாI, எயிEm 

ேபா-றனவா<8. இT ேநாயினா+ பாதிMக:பEடவ4கS சdக)தி+ 

தனிைம:ப()த:ப(கி-றன4. 



இ) ெதாழிலி+ ஈ(ப(வத- dலம க0Mகைல:V, த;ெகாைல, ெகாைல, 

மன:பிற[RகS எதி4கால சTததிகளி- ச4ீேக(கS ேபா-ற தeைமக_8 

ஏ;ப(கி-றன. 

இTெநறிபிற[வினா+ இ+லற வா[R ச4ீெகE(: ேபாகி-ற.. ேமU8 

<(8பவா[R சிைதRப(கி-ற.. சdக கE(Mேகா:V <ைறகி-ற.. 

இதனா+ பல0M< மன#சிைதR ஏ;ப(கி-ற.. 

கைல கலாசார: பNபா( சிைதT. ேபாகி-ற.. சTததியி- சிற:V அழிT. 

ேபாகி-ற.. இHவாேற சdக)தி- விfமியZகS அைன).8 

வ e்[)த:ப(கி-றன. 

அதிகr).வ08 இ#ச4ீேகEO+ இ0T. நா8 ச]தாய)ைத மீEபத;< 

அைனவr- பZகளி:V8 அவசியமான ஒ-றாகM காண:ப(கி-ற.. 

ெப;ேறா4 பிSைளகS மீ. அMகைற ெகாSள ேவNOய. ]Mகியமான 

ஒ-றா<8. அதாவ. பிSைளகளி- இைணய: பாவைனைய 

ந+ல]ைறயி+ ெசய;ப()த ேவN(8. 

ேமU8 பிSைளகளி- ெசய;பா(களிU8 நைட உைட பாவைனகளிU8 

ெசய;பா(களிU8 அMகைற ெகாSள ேவN(8. 

சEடZகS 

• இTதியாவி- அரசியலைம:V 23-வ. சEட)தி- கீ[, ஒHெவா0 

வOவ)திU8 கட)த:ப(வைத தைட ெசQகிற.. 
 
• ெபNகS ம;I8 ெபNக_M< வ4)தக rதியான பாலிய+ cரNட+.  

• இ8ேமா4+ ேபா-ற சிற:V சEடZகS உSளன.  
 

• ேபாM<வர). த(:V சEட8 (ITPA) ம;I8 ேகாவா சிIவ4 சEட8 

ேபா-ற உS|4 சEட8 ேபா-றைவ. இ8ேமாrய+ EராஃபிM (த(:V) 

சEடவிேராத கட)த+ த(:V சEட8, ("ITPA"),  

 

• ஐபிசி (இTதிய <;றவிய+ ேகாE) விதிகS    

! சிIபா-ைமயின ெபNகளி- ஆ;ற+ (பிrR 366-ஐபிசி).  



! ெபNகS இறM<மதி (பிrR -366-பி ஐபிசி).  

! விப#சார)தி;காக ெபNகS வி;பைன ெசQத+ (பிrR -372 

ஐபிசி).  

! விப#சார)தி;கான ெபNகS வாZ<த+ (பிrR -373 ஐபிசி).  

! 1925 ஆ8 ஆN( சEடவிேராத கட)த+ (த(:V) சEட8.  

! <ழTைத தி0மண மIவா[R சEட8, 1929 

 

த(:V# சEட8 - 1986 : 

ெபா. இடZகளிU8 அரசா+ பகிரZக:ப()த:பEட இடZகளிU8 (Notified Areas) 

விபசார8 ெசQவ. <;றமா<8. 

18 வய.M<8 <ைறவான ஒ0 விைலமா.விட8 சகவாசியாக இ0Tதா+ அTத 

நப0M< 10 ஆN(கS வைர சிைற)தNடைன விதிMக:ப(8. 

விைலமாத4 இ+ல8 (Brothel) நட).வ. <;ற8. விைலமாத4 இ+லZகS 

நட)தினா+ 3 ஆN(கS வைர சிைற)தNடைன வழZக:ப(8. 

விைலமா.வி- வ0மான)தி+ பிைழ:V நட).பவ4க_M<8 (Pimps) இரN( 

ஆN(கS சிைற)தNடைன எ-I சEட)தி+ விதிMக:பE(Sள.. 

ெபNகைளM கட)தி பாலிய+ ெதாழிலி+ ஈ(ப().8 நப4க_M< 3 ]த+ 7 

ஆN(கS வைர சிைற)தNடைன எ-I சEட8 ெசா+கிற.. 

விபசார8 ெதாட4பான பல விஷயZகைள <;றZகS எ-I Immoral Traffic (Prevention) 

Act, 1986 விபசார) த(:V# சEட8 WIகிற..  

இ)தைகய <;றZகைள விசாrMக காவ+ .ைறயி+ விபசார) த(:V: பிrR 

எ-ற ஒ-I8 ெசய+ப(கிற.. 

ேமU8, விபசார)தி+ சிMகிMெகாNட ெபNகS அரசாZக)திட8 உதவி ேகEடா+ 

அவ4க_M< அரசாZக8 அைடMகல8 ெகா(). மIவா[R அளிMக ேவN(8. 

விபசார8 ச8பTத:பEட விஷயZகS <;றZகS, ஆனா+ விபசார8 <;றமி+ைல. 

அதாவ., விபசார)ைத) த(Mக)தா- சEட8 ]ைனகிறேத தவிர ஒழிMக அ+ல. 



	
	



	



	
	



	
	



	
	



	
	



	



Course Title: CONTEMPORARY SOCIAL ISSUES AND PROBLEMS 

Non Major Elective Course II (for other than Social Work students) 

Semester : IV 

Course code : NME-II 

Part : IV   
  
Unit – 5 

Child labour: definition, causes, and consequences; Juvenile delinquency: 

definition – causes – consequences, vagrancy, truancy, street children – prevention 

– reformation of delinquents. 

!ழ#ைத& ெதாழிலாள, (Child labour) 

!ழ#ைத& ெதாழிலாள, (child labour) எ0ப2 ெதாட,#2, ந56&த7 பணியி; 

!ழ#ைதக= ெதாழிலாள,களாக ஈ?ப?வைதA !றிAகிற2. எ;லா நா?களிDE 

சGடவிேராதமாக !ழ#ைத& ெதாழிலாள,க= பணியி; ஈ?ப?&த7ப?கி0றன,. 

ெபrய ச,வேதச நிMவனNகளி; Oட இAெகா?ைம நைடெபMகிற2. கஹேதாதA 

!ழ#ைத& ெதாழிலாள, பணியம,&த7ப?வ2 வரலாRMA கால&தி; 

Oற7பGடாDE, உலகளாவிய க;வி Tைற, ெதாழி;2ைறயி; ஏRபGட ேவைல 

மாRறE, ேவைலயாள,கVA!E, !ழ#ைதகளி0 உrைமகVA!E இைடேய 

ஏRபGட கW&2Aகளா; !ழ#ைத& ெதாழிலாள, Tைற தRேபா2 உலெகN!E 

பரவிX=ள2.  

வள,Yசியைட#த பல நா?களி; !ழ#ைத& ெதாழிலாளr0 வய2 மாMபGடதாக 

உ=ள2. ப=ளி ேவைல மRME வ 5G? ேவைல தவிர பிற ேவைலகVA! 

!ழ#ைதக= பணியம,&தAOடாெதன வள,Yசியைட#த நா?க= OMகி0றன.[1] 

!றி7பிGட வய2A! கீ[ உ=ள !ழ#ைதகைள க\67பாக பணியம,&தAOடா2. 

இ#த !ழ#ைத& ெதாழிலாள, வய2 வி&தியாசTE ஒ^ெவாW நாG6R!E 

மாMப?கிற2. ஐAகிய நா?களி0 !ழ#ைத& ெதாழிலாள, சGட7ப6, 16 வய2 

நிைற` ெபMவதR! T0பாக !ழ#ைதகைள7 பணியி; அம,&தAOடா2 

எ0ப2ட0, ெபRேறாr0 சEமதமி;லாம; ேவைலA! அbமதிAகAOடா2 

எ0பதா!E. இ#தியாவி; தமி[நாG6; ெச0ைன உய,ந5திம0ற&தி; !ழ#ைத 

ெதாழிலாள, நல0கVகாகாக விதிகைள உWவாAக Oறி வழAகறிஞ, ஏனாதி 
மா.அdயனா, எ0பவ, வழA! தாAக; ெசd2 சிற7பாக வாதா6 வWகிறா,  



!ழ#ைத& ெதாழிலாள,கைள பா2கா&த; 

மAகளி0 மன7பாN! மRME வள,#2 வWE நா?களி; ெபாWGக= உRப&தி 
ஆகியவRறி; !ழ#ைத& ெதாழிலாள, !றி&த அAகைற தRேபா2 

அதிகr&2=ள2. !ழ#ைத& ெதாழிலாள,க= தயாr&த ெபாWGகைள 

வாN!வைத fறAகணி&தா; அ2 இ0bE O?த; விைளைவ ஏRப?&தி வி?E. 

ஏென0றா; தRேபா2 பா,&2 வWE சாதாரண ேவைலைய விG?, உட;, மன 

rதியாக ேவதைன தWE பாலிய; மRME விவசாயE ேபா0ற ெதாழி;களி; 

அதிகளவி; !ழ#ைத& ெதாழிலாள,க= ஈ?ப?&த7ப?வா,க=. இதR! சrயான 

உதாரணE ெசா;ல ேவ\?E எ0றா; அெமrAகாவி; !ழ#ைத& ெதாழிலாள, 

தைடYசGடE அறிTக7ப?&த7 பGட பிற!, வNகேதச&தி; உ=ள ஆைட தயாr7f 

ெதாழிRசாைலயி; பணிfr#த 50 ஆயிரE !ழ#ைத& ெதாழிலாள,க= 

ெவளிேயRற7பGடன,. அத0பிற! அ#த !ழ#ைதக= க; ெவG?த;, க6னமான 

பணி மRME பாலிய; ெதாழிDA!Y ெச0றன,. இ#த ெதாழி;க= ஆைட தயாr7f 

ெதாழிRசாைலைய விட மிக மிக அபாயகரமான2. இைத Xனிெச7ஆd` 

ெசd2=ள2. !ழ#ைத& ெதாழிலாள,கைள7 fறAகணி7ப2 எ0ப2 அவ,களி0 

ந5\ட கால வா[விய; Tைறகைள சிைதAகிற2 எ0ME Xனிெச7 

ெதrவி&2=ள2.[3]  

மி;ட0 பிைரGமா0 ORறி0 ப6, ெதாழிRfரGசி ஏRப?வதR! T0பாக எ;லாA 

!ழ#ைதகVேம விவசாய&தி; ஈ?ப?&த7பGடன,. ெதாழிRfரGசியி0 ேபா2 

ப\ைண& ெதாழிலி; இW#2 ெதாழிRசாைலA! இடEெபய,#தன,. O?த; 

ேநர&2Aகான சEபளE, மRME சEபள உய,வா;, ெபRேறா,க= தNகள2 

பி=ைளகைள ேவைலA! அb7fவதR! பதிலாக ப=ளிA! அb7பின,. சGடE 

இயRMவதR! T0பாக`E, பி0பாக`E, !ழ#ைத& ெதாழிலாள, Tைற ெம;ல 

!ைற#த2.[13]  

ஆhதிேரலிய0 ப=ளி ெபாWளாதார நிfண, T,ேர ேரா&பா,? தன2 

அறிAைகயி;, பிrGih மRME அெமrAக !ழ#ைதக= ெதாழிRfரGசி 
ஏRப?வதR! T0bE, பி0bE ேவைல கிைடAகாத ேபா2 எ\ணRற 

பிரYைனகளா; பாதிAக7பGடன,. ேமDE விW7ப7பG?, மகி[YசிXட0 

ெதாழிRசாைல பணிகVA!Y ெச0றன,.[14]  

எ7ப6யிW#தாDE பிrGih வரலாRM சjக ஆ,வல, இ.பி. தாEச0, வ 5G? 

ேவைல ெசdXE சிMவ,கVA!E, ெதாழிலாள, ச#ைதயி; பNேகR!E 

சிMவ,கVA!E உ=ள ேவMபாGைட ெதளிவாக விளAகிX=ளா,. ெதாழிRfரGசி 
அbபவ&தா; ஏRபGட பயனா; தRேபாைதய நைடTைறக= -!றி&2E 

விவாதிAக7பGடன.[15] ேமRக&திய சjக&தி; !ழ#ைதகளி0 நிைல பRறி எkதிய 

ெபாWளாதார வரலாRM ஆdவாள, ஹிlm க0னிNஹாE OMைகயி;,  



20 ஆE nRறா\? ஆரEப&தி;, வள,#த நா?களி; !ழ#ைத& ெதாழிலாள, 

எ\ணிAைக !ைறXE என 50 ஆ\?கVA! T0பான கணி7பி; 

ெதrவி&திW#தா,. ஆனா; தRேபா2 அ7ப6யி;ைல. மீ\?E வள,#த நா?களி; 

!ழ#ைத& ெதாழிலாள,க= ெபWகிX=ளன,. இ2 ேதசிய அளவிலான அ;ல2 

உலகளாவிலான ெபாWளாதார&ைத7 பRறிய ேக=விைய எk7fகிற2.!ழ#ைத& 

ெதாழிலாள, ேபாA! சr  ̀: ஐேரா7பா மRME வடA! அெமrAகாவி; 1830 ஆE 

ஆ\6லிW#2 ெதாழிலாள, ச#ைத மRME !?Eப&தி0 ெபாWளாதாரE & 2000E 

ஆ\60 ெபாWளாதார வரலாRM மMபா,ைவ 

ெதாழிலாள, ஒWNகிைண7பாளWE, ேமRக&திய !ழ#ைதக= அைம7பி0 

தைலவWE, ெதாழிRசாைல ெதாழிலாள, அைம7பி0 நிMவன உM7பினWமான 

பிA பி; ேஹ`G OMைகயி;, !ழ#ைதகளி0 விைளயாG? ேநர&ைத, உைழ7பாக 

pர\?பவ,க= தா0 மிக ேமாசமான திWட,க= எ0M ெதளி`ப?&திX=ளா,.[16]  

ஹூhட0 ப;கைலAகழக ெபாWளாதார&2ைற ேபராசிrய, தாமh 6 கிrகாr, 

ேகGேடா நிMவன&தி; ெவளியிGட கG?ைரயி;, ெதாழி;rGபTE, ெபாWளாதார 

மாRறTE !ழ#ைதகைள ெதாழி;2ைறயிலிW#2 விலAகி, ப=ளிகVA! 

மாRME சிற#த ஆAக7 ெபாWளா!E. ஹூhட0 ப;கைலAகழகE இதனா; 

அA!ழ#ைதக= ெபrயவ,களாக ந5\டநா= ஆேராAகிய&2ட0 வாழT6XE. 

ஆனா; வNகேதசE ேபா0ற ஏைழநா?களி;, 19 ஆE r£Rறா\60 கைடசி 
வைரயி;, !?Eப7 ெபாWளாதார& ேதைவAகாக !ழ#ைதக= ேவைல ெசdய 

ேவ\6ய நிைலயி; உ=ளன,. !ழ#ைத& ெதாழிலாள, ேதைவAகான ேபாராGடE 

நிைற`ெபME ேபா2, அைவ ெவ^ேவM அரசிய; காரணNகளா; மீ\?E 

!ழ#ைத& ெதாழிலாள, Tைற தைலsA!கி0றன.[17]  

!ழ#ைத ெதாழிலாள, ஒழி7f சGடE-1986 

நம2 நாG6; ெமா&த மAக= ெதாைகயி; 30 சதவ 5தE ேப, வMைம ேகாG?A! கீ[ 

உ=ள2ட0, ஒW ேவைள உண`A!E வழியி;லாம; இW7பதாக f=ளி 
விவரNக= ெதrவிAகிற2. அேத சமய&தி; ஏைழ, ந?&தர வ,Aக&ைத ேச,#த பல 

!?EபNகளிDE ெபாWளாதார நிைலைய கW&தி; ெகா\? பி=ைளகைள 

ப=ளிA! அb7பாம;, சிMவயதிேல ேவைலA! அb7பி ைவAகிறா,க=. 

சாமனியவ,களி0 எ\ண&தி0ப6 சிMவ,கைள ேவைலA! அb7fவ2 

நியாயமாக ெதr#தாDE, சGட&தி0 அ67பைடயி; அ2 தவறாக 

உMதிப?&2கிற2.  

 

ஏ[ைம, க;வி !ைறபா?, !?Eப&தி; பி0 தNகிய ெபாWளாதார நிைல, 



அறியாைம மRME பி=ைளக= மீதான எதி,கால கவைலயி0ைம உ=பட பல 

காரணNகளா; சிMவயதி; ேவைலA! ெச;DE நிைல ஏRப?கிற2. இ7ப6 

உைழA!E சிMவ,கைள தா0 ‘‘!ழ#ைத ெதாழிலாள,க= ’’ எ0M சGடE 

T0னிைல7ப?&2கிற2. 

 

சGட&தி0 பா,ைவயி; !ழ#ைத ெதாழிலாள, எ0றா;, 14 வய2A!E !ைறவாக 

இWA!E சிMவ,கைள பணியி; அம,&2வைத !றி7பி?கிற2. இைத த?Aக 

ேவ\?E எ0ற ேநாAக&தி; ‘!ழ#ைத ெதாழிலாள, (த?7f மRME 

கG?7ப?&த;) சGடE 1986E ஆ\? அம;ப?&த7பGட2. இYசGட&தி0 

அ67பைடயி; சிMவ,கைள ரயி; பயணிக= தNக= ெபாWGகைள ெகா\? 

ெச;லேவா அ;ல2 அtச; 2ைறயின, தNக= ெபாWGகைள ேலா6N ெசdய 

அbமதிAகOடா2. ரயி; நிைலயNகளி; பிளாh6A ேசகr7ப2, கழி`க= 

அகRMவ2, கழிவைற மRME பிG p&தE ெசdவ2, கG6ட பராமr7f ேபா0ற 

பணிக=.  

 

ரயி;நிைலய பிளாGபாரEகளி; உ=ள ஓGட;க=, ரயி;நிைலயE அைமA!E 

பணி அ;ல2 ரயி; த\டவாள பணி. 2ைறTகNகளி; பணி, பGடாp 

ெதாழிRசாைலகளி; பணியி; அம,&தினா; சGட7ப6 நடவ6Aைக எ?Aக7ப?E. 

இ2 தவிர பீ6 ெதாழிRசாைல, ஜTகாளE தயாr7f, சிெம\G ேகாணிக= 

நிர7fவ2, ஆைட, பிr\6N, வ\ணE xச;, த57 ெபG6 தயாr7f, ெவ6ெபாWGக= 

தயாr7f, ைமAகா ெதாழிR சாைல, ேசா7f தயாr7f, ேதா; ெபாWGக= தயாr7f, 

கG?மான பணி, ெபயி\6N, ேபAகிN, விஷ த0ைம ெகா\ட பாதரசE, ேமAனிh, 

!ேராமியE, காGமியE, xYசி ெகா;லி மW#2க=, நாM தயாr&த;, ெசNக; 

zைள உ=பட அ#த ெதாழிRசாைலயிDE பணியி; அம,&தAOடா2. 

நிMவனNக= மீ2 நடவ6Aைக: 

சGட விதிTைறக= மீறி பணியி; அம,&2E நிMவனNக= மீ2 !ழ#ைத 

ெதாழிலாள, த?7f சGட&தி0 கீ[ க?ைமயான நடவ6Aைக எ?Aக7ப?E. ேமDE 

ேமேல !றி7பிG?=ள ேவைலக= தவிர, சிM சிM ேதைவகVA! சிMவ,கைள 

பய0ப?&தி ெகா=ளலாE. அேத சமய&தி; சிMவ,கைள 6 மணி ேநர&திR! ேம; 

ேவைல வாN!வ2E சGட7ப6 !Rறமா!E. ேமDE சிM ேதைவகVAகாக 

சிMவ,களிடE ேவைல வாN!E ேபா2 3 மணி ேநரE ேவைல ெசdதபி0 கGடாயE 1 

மணி ேநரE ஓd` ெகா?&த பி0 மீ\?E 3 மணி ேநரE பய0ப?&திA 

ெகா=ளலாE. 



 

சிறிய ேவைலயாக இW#தாDE, இர  ̀7 மணி Tத; காைல 8 மணி வைரயி; எ#த 

ேவைலA!E பய0ப?&தAOடா2. இ2 தவிர வார&திR! ஒW நா= கGடாயE 

வி?Tைற ெகா?Aக ேவ\?E. T6#த வைர ெதாழிRசாைலக=, கEெபனிக=, 

நிMவனNக= ேவைல ேகG? வWE சிMவ,கைள பணியி; அம,&தாம;, 

அவ,கைள ப=ளிA! ெச;ல அறி`M&த ேவ\?E. T6#தா; அவ,க= க;வி 
பயில ஊAகமளிAக ேவ\?E எ0M ந5திபதி அரளிநாகராm ஆேலாசைன 

வழNகிX=ளா,. 

மாணவ, மாணவிகVA! வழிகாG?த;:- 

மாணவ பWவE எ0ப2 ஒ^ெவாWவ, மனித வா[விDE மக&2வமான 

கGடமா!E. அ#த பWவ&ைத மாணவ, மாணவிக= சrயாக`E, எYசrAைகXட0 

பய0ப?&திA ெகா=ள ேவ\?E. அ7ப6 பய0ப?&தினா; அ2 ெபா0னான 

வாd7பாக அைமXE. மாணவ பWவ&தி; ெவME க;விA! மG?E TAகிய&2வE 

ெகா?Aகாம;, பிற சjகE சா,#த விஷயNகளிDE கவனE ெசD&த ேவ\?E. 

சjக&ைத பாதிA!E விஷயNக= !றி&2 ஆd` ெசdய ேவ\?E. இ2 

எதி,கால&தி; சிற#த !6மகனாக உWவா!E வாd7f ஏRப?&தி ெகா?A!E. 

இைத கW&தி; ெகா\? க,நாடக இலவச சGட ேசைவக= ஆைணயE 

மாணவ,கVAகாக கீ[ கா|E ஆேலாசைனக= வழNகிX=ள2. 

தன2 ெபய,, பிற#த ேததி, பிற#த இடE, ெபRேறா, ெபய, ஆகிய விவரNக= தNக= 

ப=ளி ஆவணNகளி; சrயாக`=ளதா? எ0பைத பrசலீைன ெசdய ேவ\?E. 

ஒW ேவைள தவறாக இWA!E பGச&தி; உடன6யாக சr ெசdய ேவ\?E. இ#த 

விஷய&தி; அலGசியமாக இW#தா;, எதி,கால&தி; ெபrய பாதி7ைப ச#திAக 

ேநr?E. 

 

ப&தாE வ!7f அ;ல2 இர\டாமா\? பிlசி ப67f T67பவ,க=, 

எதி,கால&தி; எ#த ேகா,சி; ேச,#தா; ந;ல2 எ0ப2 !றி&2 j&தவ,க=, 

அbபவT=ளவ,கVட0 ஆேலாசி&2 ேத,` ெசdய ேவ\?E. ேகா,சி; 

ேசWவதR! T0 தன2 !?Eப ெபாWளாதார நிைலைய ெதr#2 ெகா=ள 

ேவ\?E. ெபRேறா,களா; எ^வள  ̀ பணE ெசல  ̀ ெசd2 ப6Aக ைவA!E 

சAதிX=ளேதா, அதR! ஏRற வைகயிலான ேகா,h ேத,` ெசd2 ப67ப2 

அவசியமா!E. ேமDE ேச,#2 ப6A!E ேகா,h தனA!E, தன2 !?Eப&திR!E 

பயb=ளதாக இWA!மா? எ0பைத பல ேகாணNகளி; ஆd` ெசdதபி0 ேத,` 

ெசdய ேவ\?E. அத0 ப6 ெதாடர ேவ\?E. 



சrயான வழி காG?தDE, pயமாக சி#திAகாம; தன2 சகமாணவ,க= அ;ல2 

ந\ப,களி0 ேபYைச ேகG? தனA!E, தன2 !?Eப&தி0 ெபாWளாதார 

நிைலA!E ஒ&2 வராத ேகா, ; ேச,#2 ப6A!E T6  ̀ எ?AகOடா2. அ7ப6 

எ?7ப2 சrயான ேநாAக&தி; ெகா\? ெச;லாமDE, ேகா,h T6Aக சrயான 

ெபாWளாதார வசதி கிைடAகாமDE, பாதியி; வி?E நிைல ஏRப?E. இ2 

மாணவr0 நலைன மG?மி;லாம;, !?Eப&தி0 நிைலைய பாதி7ப2ட0, ந;ல 

ேவைலA! உ&தரவாதE கிைடAகாத நிைலைமைய உWவாA!E. இதனா; 

!?Eப&தி0 நிEமதி Tkைமயாக பாதி7ப2ட0, எதி,காலE ேக=வி 
!றியாகிவி?E. 

 

ப6A!E கால&தி; ப67fட0, எ0.சி.சி., சாரண, சாரணிய,, எ0.எh.எh., 

விைளயாG?, கலாசாரE, இலAகியE உ=பட சjக திGடNகளி; இைண#2 

ெசய;பட ேவ\?E. இ2 ப67fA! பி0, ேவைல ேத?E சமய&தி; ேபWதவியாக 

இWA!E. 

 

ப6A!E சமய&தி; ம&திய, மாநில அரpக= சா,பி; வழNக7ப?E க;வி 
ஊAகெதாைக, இட ஒ2Aகீ? உ=பட பல சDைகக= !றி&2 தகவ;கைள மாணவ, 

மாணவிக= தNக= ப=ளி/ க;}r Tத;வ,க= அ;ல2 ஆசிrய,களிடE ேகG? 

ெதr#2 ெகா=ள ேவ\?E. அவ,களிடE சrயான தகவ; கிைடAகாத பGச&தி; 

வGடார க;வி அதிகாrைய ச#தி&2 விவரE ெபRM பயனைடய ேவ\?E. 

மாRMதிறனாளிகVA! அரசாNகE பல சDைகக= வழN!கிற2. அ2 !றி&2 

Tkைமயாக ெதr#2A ெகா\?, Tைறயாக வி\ண7பி&2 சDைக ெபRM 

பலனைடவ2ட0, பிற மாணவ,கVA!E வழிAகாGட ேவ\?E. 

ஒW கGட ப67பி; இW#2 இ0ெனாW கGட ப67fA! ெச;வதR! T0, Tதலி; 

தா0 எ?&2 ப6&த பாட& ேத,வி; (Qualiffing Exam) எ?&2=ள மதி7ெப\ தனA! 

தரமான க;}rயி; சGீ கிைடAக உத`மா? அ;ல2 தா0 எ?&2=ள 

மதி7ெப\|A! எ#த க;}rயி; எ0ன ேகா,h கிைடA!E எ0ப2 உ=பட பல 

விவரNகைள நிfண,க=, க;வியாள,க=, அbபவT=ளவ,களிடE ேகG? 

ெதr#2 ெகா\? T6  ̀ெசdய ேவ\?E. 

 ஏைழ மாணவ, மாணவிக= ப6A!E கால&தி;, பயிRசிXட0 ெகாtசE பணE 

சEபாதி&2, தன2 ப67f ெசல`A! பய0ப?&தி ெகா=ள அரசி0 கீ[ இயNகி 
வWE ப;கைலகழகNக= ெசய;ப?&தி வWE திGடNக= !றி&2 ெதr#2 

ெகா\?, அைத பய0ப?&தி ெகா=ள ேவ\?E. 



 
 

ெவளிநா?களி; உ=ள க;வி நிைலயNகளி; ப6Aக விWEfE மாணவ,க=. இ2 

ெதாட,பான விவரNகைள சEம#த7பGட அரp அதிகாrகைள நா6 ேகG? ெதr#2 

ெகா=ள ேவ\?E. அவ,க= ெகா?A!E வழிகாG?த; ப6 வி\ண7பி&2 Tk 

அbமதிXட0 ெச;ல ேவ\?E. ெவளிநா?களி; க;வி பயிDE விஷய&தி; 

இைட&தரக,களி0 ஆைச வா,&ைதகைள நEபி ஏமாRறமைடய Oடா2. பல 

தனியா, ஏெஜ0சிக= ெகா?A!E வ\ணமயமான விளEபரNகைள நEபி, 
அவ,க= jலE ெவளிநா?கVA! ெச0M ஏமாRறமைடய Oடா2. சrயான 

வழிகாG?த; இ;லாம; ெவளிநா? ெச0றா;, தா0 விWEபிய ப67பி; ேசர 

T6யாம;, வயிRM பிைழ7fA! ஏதாவ2 ேவைல ெசd2 பிைழAக ேவ\6ய 

நிைல ஏRப?E. ெவளிநாG6; ெச0M ப6Aக விWEfE ேபா2 மிக`E கவனE 

ேதைவ 

இளE !Rறவாளிக= (Juvenile delinquency) 

!ழ#ைதகளிடE ஏRப?E ெபாறாைம !ண&ைத சrயான ேநர&தி; க\டறி#2 

ெபRேறா, தவி,Aகேவ\?E. இ;லாவிGடா; அவ,க= இளE !Rறவாளிக= 

ஆ!E ெகா~ரE நிக[#2 விடAO?E. 

ெபாறாைமA !ணE ெகா\ட !ழ#ைதக= எளிதாக அைடயாளE காண7பG?, 

மRறவ,களா; ஓரNகGட7ப?வா,க=. அ7ப6 ஓரNகGட7ப?E ேபா2, 

அவ,கVA!= அ2 ெவM7ைப உWவாA!E. அதனா; அவ,கVைடய 

ெசய;பா?களி; மாRறE ஏRப?E. அ7ேபா2 மRறவ,கVA! ஆப&ைத 

விைளவிAக`E TயRசி7பா,க=. அ2ேவ !RறYெசயலாகி, இளN!Rறவாளியாகி 
வி?வா,க=. 

!ழ#ைதகளிடE ெபாறாைம !ணE வளர ெபRேறா,கVE ஒW வித&தி; காரணE. 

பி0விைள`கைள7 பRறி அறியாம; இW !ழ#ைதகளிைடேய அவ,க= ேபாG6 

மன7பா0ைமைய உWவாAகி வி?கிறா,க=. !ழ#ைதகளி0 ேவக&ைதXE, 

திறைமகைளXE ெவளிA ெகா\?வர ேபாG6 மிக`E அவசியE. இW 

!ழ#ைதகVA! இைடேய ேபாG6 இW#தா; தா0 அவ,க= உRசாக&2ட0 

ெசய;ப?வா,க= எ0ப2 உ\ைமதா0. ஆனா; அ#த ேபாG6 நாளைடவி; 

ெபாறாைமயாக மாறிவிடA Oடா2 எ0பதி; கவனமாக இWAக ேவ\?E. 



அ2ேபா; ெவRறி ெபRற !ழ#ைதகைள தைலயி; sAகி ைவ&2 பாராG?வ2E, 

ேதாRM7ேபான !ழ#ைதகைள இக[வ2E அவ,க= மனைத ெவ!வாக 

காய7ப?&திவி?E. 

!ழ#ைதகVA! ேதா;வி ஏRப?Eேபா2 ெபRேறா,க= அறி`x,வமாக 

ெசய;பG?, !ழ#ைதகளி0 மனதி; ெதாd` ஏRபG?விடாம; சரீாAகேவ\?E. 

இ;ைலெய0றா; அ2 !ழ#ைதகைள ெபாறாைம எ0bE இWளி; த=ளிவி?E. 

ேபாG6A!E, ெபாறாைமA!E nலிைழதா0 வி&தியாசE. அ#த எ;ைலைய 

ெபRேறா, fr#2ெகா\?, !ழ#ைதகVA!E ெதளிவாAகேவ\?E. 

எ;லா !ழ#ைதகVE ஒேர மாதிr இW7பதி;ைல. மனநிைல, உட;நிைல, 

ெசய;பா?களி; ஒ^ெவாW !ழ#ைதA!E வி&தியாசE இWA!E. இதி; !ைற 

நிைற எ0M எைதXE பிr&27 பா,Aக T6யா2. அவ,கைள த0 ேபாAகி; 

வளரவிட ேவ\?E. தவMகைள pG6A காG?E ேபா2E ஒW பA!வE ேவ\?E. 

மRறவ,க= T0 !ைற OMவ2E, மRற !ழ#ைதகேளா? ஒ7பிG? தா[&தி 
ேபpவ2E அவ,களி0 !ைறகைளகைளய உதவா2. !ழ#ைதகளா; ஒWேபா2E 

அவமrயாைதகைள தாNகிA ெகா=ளT6யா2. 

ஒ0MA! ேமRபGட !ழ#ைதகைள வள,A!E ெபRேறா,கVA! ெபாM7fக= 

அதிகE.!ழ#ைதகளி0 !ைறகைள திW&த`E, நிைறகைள பாராGட`E 

ெபRேறாWA! உrைம இWAகிற2. இர\? !ழ#ைதகைளXE ஒ0றாக 

ைவ&2Aெகா\? ஒW !ழ#ைதைய பாராG?வ2E, இ0ெனாW !ழ#ைதைய 

!ைற ெசா;வ2E Oடா2. அைத தனி&தனியாக ெசdய ேவ\?E. `உ0ைனவிட 

அவ0 ஒச&தி’ எ0ற ெதானியி; ெசய;படAOடா2. இW !ழ#ைதகைளXE 

ஒ7பிG?7 பா,7பைத ெபRேறா, தNக= மனேதா? நிM&திA ெகா=ள ேவ\?E.  

எ;லா !ழ#ைதகVேம தNகVA! TAகிய&2வE தர7பட ேவ\?E எ0M 

கW2கி0றன. அைத ெபRேறா,க= frயாம; இWA!Eேபா2தா0 சிAக; 

ஏRப?கிற2. 

 

!?EபNகளி; எ7ேபா2E சிறிய !ழ#ைதAேக TAகிய&2வE தர7ப?கிற2. 

ெபrய !ழ#ைத பல விஷயNகளி; ஒ2Aக7ப?கிறா,க=. தனA!E ெபRேறா, 

TAகிய&2வE தர ேவ\?E எ0பதRகாக சில !ழ#ைதக= தNகைள 

காய7ப?&திA ெகா=ள`E தயNக மாGடா,க=. அ7ப6 ஒW நிைல 

ஏRபG?விGடா;, ெபrய !ழ#ைதகளி0 கடைமகைள அவ,கVA! எ?&2A Oறி 



!?Eப&தி; அவWA! இWA!E TAகிய&2வ&ைத pG6AகாG6, அவWA! 

ெபாறாைம !ணE ஏRபடாம; பா,&2Aெகா=ள ேவ\?E.  

!ழ#ைத&தனமாக சிMவ,க= ெசdXE !Rற&2A! க?E த\டைன தர T6யா2 

எ0ME சEப#த7பGட சிMவ0, ெபrயவ, மனநிைலயி; !RறE ெசd2=ளானா 

என ஆராய ேவ\?E எ0ME சிறா, ந5திYசGட&திW&த மேசாதாைவ 

ராmயசபாவி; தாAக; ெசd2 ேபசிய அைமYச, ேமனகா கா#தி OறிX=ளா,. 

இ0M நம2 சjகE !Rறவாளிகைள 3 வைகயாக பிr&2=ள2. அதி; ஒW 

பிr`தா0 18 வய2A!GபGட இளE !Rறவாளிக=. இளE !Rறவாளி ஒWவ, 

ெகாைல ெசdதா; Oட அவWA! அதிக பGச த\டைன 5 வWட சிைற&த\டைன 

மG?ேம. 7 வய2A!GபGட ஒW சிMவ0 எ&தைகய !RறE ெசdதாDE அவைன 

ச,ீதிW&த ப=ளியி; Oட அbமதிAக சGட&தி; இடமி;ைல. அ#த சிMவ,கைள 

ெபRேறா, Oட&தா0 தNக ைவAக ேவ\?E என சGடE OMகிற2. 12 வய2A! 

ேம; ஒW சிMவ0 ெசdXE !Rற&தி0 த0ைமைய ெபாM&2தா0 ேபாlh 

வழA! பதி` ெசdய T6XE. 

ஆடEபர வா[AைகAகாக, சினிமா ேமாக&தா;, ெபRேறாr0 அள`A! மீறிய 

க\67பா;, அள`A! மீறிய ெச;ல&தா;, என இளE !Rறவாளிக= உWவா!E 

பG6ய; ந5\? ெகா\ேட ேபாகிற2. 

திறைமயான மRற !ழ#ைதகVட0 ஒ7பிG? ேபpவைத தவி,Aக ேவ\?E. 

ப=ளிகளி; Oட சில ஆசிrய,க= ந0றாக ப6A!E மாணவ,கைள fக[#2, 

ப6Aகாத மாணவ,கைள மGடE தG?E ெசய; நட7ப2\?. மாணவ,கைள 

ஆசிrய,க= சாபE ேபா?வ2, இWபா; மாணவ,க= ம&தியி; 

அவமான7ப?&2வ2 ேபா0றைவக= தவி,Aக7படேவ\?E. ெப\ இளE 

!Rறவாளிக= Oட நம2 சTதாய&தி; உWவாகி வWவ2 ேவதைனயான 

விஷயE. அதிக ெச;லE ெகா?&2 வ 5G6; வள,A!E ெப\க= சிM ேகாப&தி; 

வ 5Gைட விG? ெவளிேயறி சjக விேராதிக= ைகயி; சிAகி சி0னா பி0னமாகி, 
விபYசாrயாக மாRற7பG?, கைடசியி; பயNகர !Rறவாளிகளாக மாME 

நிைலA! த=ள7ப?கி0றன,. 

தமிழக&தி; 9 அரp சிMவ, ச,ீதிW&த ப=ளிக= உ=ளன. !RறYெசய; fr#2 ச,ீ 

திW&த ப=ளிகளி; ப6&த ஏராளE மாணவ,க= இ0M மிக`E உய,#த அரp 

ெபாM7fகளி;, மRME சTதாய&தி; உய,#த மனித,களாக மாறி 
இWAகிறா,க=. அேத ேவைளயி; சிMவ, ச,ீதிW&த ப=ளியி; இW#2 

ந;லவனாக திW#திய ஒWவைன மீ\?E இ#த சjகE !RறவாளியாAகிய 

அbபவNகVE ஏராளE உ\?. 



வைகக= 

சிMபா0ைம !RறYசாG?, அ;ல2 !Rறவாளி, ெபWEபாDE j0M பிr`களாக 

பிrAக7ப?கிற2:  

• !RறYெசய;, சிMவ,களா; ெசdய7ப?E !RறNக=, இைவ சிMவ, 

ந5திம0றNக= மRME ந5தி அைம7f ஆகியவRறா; நி,வகிAக7ப?கி0றன;  

• !Rறவிய; நட&ைத, !Rறவிய; ந5தி அைம7f jலE !RறNக= ;  

• நிைல !RறNக= , !RறYசாG?க= ேபா0றவRைற மG?ேம 

வைக7ப?&த7ப?கி0றன, ஏென0றா; ஒW !Rறவாளி ேபா0ற ஒW 

சிMபா0ைமயான2, சிைறYசாைலகளா; ைகயாள7ப?கிற2.  

ெதWA !ழ#ைதக= (Street children) 

ெதWA !ழ#ைத அ;ல2 ெதWேவாரA !ழ#ைத (Street children) எ0பவ,, தN!வதR! 

வ 560றி நகர அ;ல2 கிராம&2 ெதWAகளி; வாkE !ழ#ைதையA !றிA!E. 

lனிெச7பி0 வைரயைற7ப6, ெபrயவ,களி0 க\காணி7fE பா2கா7fமி0றி 
ெதWவி; வாkE அ;ல2 ெதWைவேய வா[வாதாரமாகA ெகா\ட 18 

வய2A!GபGட சிMவ,, சிMமிய, ெதWேவாரA !ழ#ைதக= ஆவ,.[1]  

வள,#த நா?களி; ெதWேவாரA !ழ#ைதகளி; சில, வ 5GைடவிG? ெவளிேயME 

கGடாய&2A! ஆளானவ,களாக உ=ளன,. ெபWEபாDE இவ,க= ஒRைற7 

ெபRேறா, !?Eப&ைதY ேச,#தவ,களாவ,.[2] ெதWேவாரA !ழ#ைதக= நி#தைன, 

fறAகணி7f, pர\ட; மRME சிலசமயNகளி; ெகாைலA!E உ=ளாகி0றன,.[3] 

ேமRக&திய நா?களி; இ^வைகA !ழ#ைதக= !Rறவாளிகளாக அ;ல2 

பிYைசAகார,களாகA கWத7ப?வைதA காG6DE வ 5டRற !ழ#ைதகளாகேவ 

கWத7ப?கி0றன,.  

இ#தியாவி; ெதWேவாரA !ழ#ைதக= (street child) எ0ற ெசா;, பா2கா7f, கவனி7f 

மRME வழிகாGடDA!7 ெபrேயா, யாWமி0றி ெதWேவாரNகளி; வா[கி0ற, 

வா[வாதாரமாகA ெகா\?=ள !ழ#ைதகைளA !றிAகிற2.[1]  

ஐAகிய நா?களி0 சிMவ, நிதிய&தி0 கணAகீG60ப6, 1992 இ; இ#தியாவி; 

ெதWேவாரA !ழ#ைதகளி0 எ\ணிAைக 400,000 A!E ேமலா!E.[2] 

கவனி7பாr0றி ெதWேவாரNகளி; வா[#2, தம2 ேதைவகைள தாேம 

நிைறேவRறிA ெகா=VE நிைலயி; இA!ழ#ைதக= இW7பதR! TAகியA 

காரணமாக !?EபY சிAக;கேள உ=ளன. தNகள2 பா2கா7fAகாக& 

ெதWேவாரA !ழ#ைதக= OGடNகளாக வா[#தாDE, அ6Aக6 அவ,கள2 



TதலாளிகளாDE காவR2ைறயினராDE pர\ட7ப?கி0றன,. அரசி0 த!#த 

சGட7 பா2கா7fE, அவ,களி0 நிைலைய ேமEப?&தAO6ய அைம7fகVேம 

அவ,கைள இ#நிைலயிலிW#2 மீGகA O6யைவ.[ 

ெதWேவாரA !ழ#ைதக= !றி&த 2வAககால ஆd`களி; ெதWAகளி; 

ேவைலெசdXE !ழ#ைதக= மG?ேம ெதWேவாரA !ழ#ைதகளாகA 

கWத7பGடன,. பி0ன, ேமRெகா=ள7பGட ஆd`களி;, !ழ#ைதகளி0 

சிAகலான அbபவNகைள வைரயM7ப2 க6னமாக இW#தாDE ெதWேவாரA 

!ழ#ைதக= ெவ^ேவறாக7 ப!&தறிய7பGடன,. [1] ெதWேவாரA !ழ#ைதக= 

பRறிய ஆd`கைள ேமRெகா\ட மா,A டபி=l, லpA எ0ற TAகியமான 

ஆdவாள, அவ,கைள நா0! வைககளாக7 பிrAகிறா,: ெதWAகளி; 

ேவைலெசd2 விG? இரவி; தNக= !?Eப&திR!& திWEfE !ழ#ைதக=; 

!?Eப&2ட0 ந;ல பிைண7பி;லாத ெதWவி; ேவைல ெசdXE !ழ#ைதக=; 

!?Eப&2ட0 வா[#2, !?Eப&2ட0 ேச,#2 ெதWAகளி; ேவைல ெசdXE 

!ழ#ைதக=; !?EபE ஏ2மி0றி தாNகளாகேவ ெதWேவாரNகளி; வா[#2 

ெதWAகளி; ேவைலெசdXE !ழ#ைதக=.[4]  

“ெதWேவாரA !ழ#ைத”க= எ0ப2 நா0காவ2 வைகையY ேச,#த 

!ழ#ைதகைளேய !றிA!E. கவனி&2A ெகா=ள, பா2காAக, வழிகாGட7 

ெபrய,வ,க= யாWமி0றி, ெதWAகைள& (பய0பாG6லி;லாத !6யிW7f7 

ப!திக=, தrp நிலNக=) தன2 வசி7பிடமாக அ;ல2 வா[வாதாரமாகA ெகா\ட 

ஒW எ#தெவாW சிMமிXE/சிMவbE ெதWேவாரA !ழ#ைதயாவெரன ஐAகிய 

நா?களி0 சிMவ, நிதியE வைரயMAகிற2.[1] கவனி&2Aெகா=ள யாWமி;லாம; 

தாமாக& ெதWAகளி; வாkE !ழ#ைதகைள, ெதWAகளி; ேவைல மG?ேம 

பா,A!E !ழ#ைதகளி; இW#2 ேவMப?&தி7 பா,&த; அவசியE. 

இ^விWவைகA !ழ#ைதகளி0 ேதைவகVE அவசியNகVE 

ெவ^ேவறானைவயாக இWA!E.[3]  

இ#தியாவி; ெதWAகளி; ேவைலெசdXE 18 மி;லிய0 !ழ#ைதகளி;[5] , 5-20 

விkAகா? !ழ#ைதகேள வசிAக வ 56;லாத, !?Eப அரவைண7பRற 

!ழ#ைதகெளனA கணAகிட7பGட2.[3][4][6]ெதWவி; ெசல`ெசdXE ேநர&தி0 

அள`, ெதWேவார வா[Aைக, ெபrேயாr0 பா2கா7பி0ைம மRME 

கவனி7பி0ைம ேபா0ற காரணிகளா;, ேமEபாG?A கவனE அவசிய7ப?E 

இ#திய மAகGெதாைகயி0 ஒW ப!தியாக இ#திய& ெதWேவாரA !ழ#ைதகVE 

உ=ளன,.[7] lனிெச7பி0 மதி7பீG60ப6 இ#தியாவி; மிக`E 

பாதி7பைடயAO6ய நிைலயிD=ளவ,க= எ0பதா;, ெதWேவாரA 

!ழ#ைதகளி0 நிைலையXE ேதைவகைளXE !றி&த frத; மிக`E 

அவசியமான ஒ0றா!E.. 



எ\ணிAைக 

தRசமயE இ#தியாவிD=ள ெதWேவாரA !ழ#ைதகளி0 எ\ணிAைகA !றி&த 

அதிகாரx,வமான f=ளிவிபரNக= எ2`மி;ைல.[8] இA!ழ#ைதக= ஓrட&தி; 

நிைல&திW7பதி;ைல எ0பதா; அவ,க= பRறிய 2;லிய தரவிைன7 ெபMவ2 

க6னமாக உ=ள2.[2] ெதWேவாரA !ழ#ைதகளிடE அைடயாளY சா0Mக= 

கிைடயா2 எ0ப2ட0 அவ,க= அ6Aக6 இடE மாறிAெகா\?E இW7ப,.[8] 

அதிகாரx,வமான அறிAைகயி0ப6, இ#தியாவி; ஆ\?ேதாME 50,000 ேப, 

வ 5GைடவிG? ெவளிேயMகி0றன,. இவ,களி; 45 விkAகா? 16 வய2A! 

உGபGேடா, ஆவ,. ப;ேவM ஆd`களி; !றி7பிGட சில நகரNகளிD=ள 

இA!ழ#ைதகளி0 எ\ணிAைக மதி7பீ? ெசdய7பGட2. 1980களி0 இMதியி; 

ெகா;க&தாவிDE TEைபயிDE !ைற#தபGசE 100,000 ெதWேவாரA !ழ#ைதக= 

இW7பதாகA கணAகிட7பGட2.[2] இ#தியாவிD=ள இA!ழ#ைதகளி0 ெமா&த 

எ\ணிAைக 400,000-800,000 ஆக இWA!ெமன மதி7பிட7பGட2.[2]  

வ 5Gைட விG? ெவளிேயறி ெதாடW#தி; பயணEெசd2 ெதாடW#2 

நிைலயNகளி; வ#திறN!E சிMவ,/சிMமிகளி0 எ\ணிAைக ஆ\?A! 80,000 

ஆ!E. இவ,க= ெதாடW#2 நிைலயNகளி; வ#திறNகிய`ட0 

க\?பி6Aக7பGடா;தா0 அவ,களி0 ெபRேறாrடE மீ\?E ேச,7பிAக T6XE. 

ஆனா; ஒ^ெவாW ஆ\?E 80,000 ேபr; 10,000 ேபைர மG?ேம மீG? 

ெபRேறாrடE ேச,Aக T6கிற2. மீதT=ள 70,000 ேப, ெதாடW#2 நிைலய&திேலா 

அ;ல2 ெதWAகளிேலா அைலகி0றன,. இவ,களா; ஆ\?ேதாME ெதWேவாரA 

!ழ#ைதகளி0 எ\ணிAைக அதிகrAகிற2. இ^விவரNகVAகான 

ஆதாரNகைள, லலிதா ஐய, மRME மா;கE ஹா,ப, எkதிய "ெதாடW#2 

!ழ#ைதக=" ("railway Children") எ0ற n; மRME அரpசாரா அைம7fகளி0 (" Railway 

Chidren, Sathi , Paul Hamlin Foundation" ...) இைணயதளNக=/அறிAைகக= jலE 

அறியலாE.  

வய2 
ெதWேவாரA !ழ#ைதகளி0 f=ளிவிவர&ைத& 2;லியமாக`E rGபமாக`E 

மதி7பி?வ2 க6னமான2 எ0பதா; அவ,களி0 வய2 !றி&த விவரNகVE 

ேதாராயமானேத. இ#தியாவி; அதிகமான ெதWேவாரA !ழ#ைதக= 

ஆMவய2A! ேமRபGடவ,களாக`E, ெபWEபா0ைமேயானா, எG? வய2A! 

ேமRபGேடாராக`E உ=ளன,.[3] நக,7fற விவகார ேதசிய நிMவன&தி0 1989 ஆE 

ஆ\டாdவி0ப6, இA!ழ#ைதகளி0 சராசr வய2 13 ஆ!E.[2] lனிெச7பி0 1989 

ஆE ஆ\டறிAைகயி0ப6 ஆd` ெசdய7பGட இ#திய& ெதWேவாரA 

!ழ#ைதகளி; 72 விkAகாG6ன, 6-12 வயதினWE, 13 விkAகா? 6 வய2A! 

உGபGேடாWE ஆவ,  



காரணNக= 

இ#தியாவி0 ெதWேவாரA !ழ#ைதக= பல காரணNகVAகாக& தNகள2 

வ 5?கைளXE !?EபNகைளXE விG? ெவளிேயMகி0றன,.[1] இவRMAகான 

கW2ேகா=களாக j0M விஷயNக= T0ைவAக7ப?கி0றன: நகர வMைம, 

பிற[YசிA !?EபNக=, நக,மயமாAக;.[4] இ#தA கW2ேகா=க= சrயானைவேய 

எ0பைத ஆதாரNக= ஓரள`A! உMதி7ப?&2கி0றன. 1990 இ; TEைபயிD=ள 

1000 ெதWேவாரA !ழ#ைதகளிடE நட&த7பGட ஆdவி; 39.1 சதவ 5த&தின, தாNக= 

வ 5GைடவிG? வ#ததR!A !?EபY சிAக;கVE ச\ைடகVேம காரணெமன`E 

20.9 சதவ 5த&தின, வMைமையA காரணமாக`E, 3.6 சதவ 5த&தின, நகர&ைத7 

பா,A!E விW7பேம காரணெமன`E OறிX=ளன,.[9] ெதWேவாரA 

!ழ#ைதகVA!E வ 5GைடவிG? ெவளிேயME !ழ#ைதகVA!E ெதாட,f 

உ=ள2. ெபWEபாலான z[நிைலகளி; வ 5GைடவிG? ெவளிேயME !ழ#ைதகேள 

இMதியி; ெதWேவாரA !ழ#ைதகளாகி0றன,. !ழ#ைதக= வ 5GைடவிG? 

ெவளிேயMவதRகான காரணNகளி; சில எளியைவ; சில சிAகலானைவ. சில 

சமயNகளி; !ழ#ைதகளி0 நட&ைத காரணமாக`E சில சமயNகளி; ெபRேறா, 

காரணமாக`E உ=ளன,. ப=ளிA!Y ெச;ல விW7பமி0ைம, வ 5G?7பாடE 

ெசdயாததா; கிைடAகA O6ய அ6&த; ேபா0ற த\டைனகVA!7 பய#2 

!ழ#ைதக= வ 5GைடவிG? ெவளிேயMவேத ெபா2வான காரணமாக உ=ள2. ஒW 

!ழ#ைத பண&ைத& திW?வ2E உட0பிற#ேதாWட0 ேபாG?Aெகா=VE 

ச\ைடகVE காரணNகளாd அைமவ2E உ\?.  

ெபWEபாலான !ழ#ைதக= !?EபY சிAக;க= காரணமாகேவ வ 5GைடவிG? 

ெவளிேயMகி0றன,.[3][4][6] தாd/த#ைத இற7f, த#ைதயி0 !67பழAகE, மாRறாE 

ெபRேறாrடE ஏRப?E மனேவதைன, தாd-த#ைத பிr`, நி#தைன மRME !?Eப 

வ0Tைற ேபா0றைவ !ழ#ைதகVA! ஏRப?E !?EபY சிAக;களா!E.[4][6][10] 

O?தலாக, ெப\க= ெபாM7பிD=ள !?Eப&திD=ள !ழ#ைதகேள 

ெதWேவாரA !ழ#ைதகளாகி0றன,.[2]  

எk&தறிவி0ைம, ேபாைத7 பழAகE, ேவைலயி0ைம ேபா0ற காரணிக= 

அதிகமாd காண7ப?E ேசr அ;ல2 மலி`விைலA !6யிW7f7 ப!திகைளY 

ேச,#தவ,களாக ெதWேவாரA !ழ#ைதக= ெபWEபாDE உ=ளன,.[10] !ழ#ைதக= 

சிறி2 சிறிதக& ெதW வா[Aைகைய7 பழகிA ெகா=கி0றன,. Tதலி; ஒ0M 

அ;ல2 இW இர`க= ெதWவி; வாழ& ெதாடN!E அவ,க= வ 5GைடவிG? 

ெவளிேய தN!E ேநர&ைத ெம2வாகA OG6, பி0ன, ஒW கGட&தி; வ 5G6R!& 

திWEfவதி;ைல.[4]  



சில சமயNகளி; ெதWவா[Aைக அவ,கVA! வ 5G? வா[Aைகையவிட 

உடலளவிDE மன&தளவிDE ேமEபGடதாக& ேதா0Mகிற2. இதR!A 

ேமாசமான வ 5G?Y z[நிைலதா0 காரணேமய0றி, ெதWவி0 நிைலைம 

ேமEபGடதாக உ=ள2 எ0பதாகா2. ெதWY z[நிைல !ழ#ைதகVA! 

ஏRறத;ல.[4] வ 5GைடவிG? ெவளிேயறிய பி0ன, தNகள2 உறவின, எவேரbE 

தNகைள அைடயாளE க\?, வ 5G6R!& திWEபிY ெச;லA கGடாய7 ப?&தலாE 

எ0ற பய&தினா; !ழ#ைதக= அ6Aக6& தNக= இW7பிட&ைத 

மாRறிAெகா\ேட இW7ப,.[6]  

ெபாWளாதார நடவ6Aைக 

ேவைல 

ேபW#2 பயணிகளிடE த\ண5,, சிRM\6கைள விR!E TEைபயிD=ள 

ெதWேவாரA !ழ#ைதக=. ெதWேவாரA !ழ#ைதக= தம2 ேதைவகைள& தாேம 

நிைறேவRறிAெகா=ள ேவ\6ய நிைலயி; உ=ளதா;, ேவைல அவ,கVA! 

அவசியமான2.[2] அரசா; ஒkN!TைறA! உGப?&த7படாத பிr`களி; ேவைல 

ெசdவதா; அN! அவ,களி0 நிைல ேமாசமாக உ=ள2.[3] TEைபயி; 50,000 

ெதWேவாரA !ழ#ைதக= சGட&2A!7 fறEபாக 11,750 ெவ^ேவM வைகயான 

உணவகNகளி; ேவைலAகம,&த7பG?=ளன,.  

 ெபRேறா, மRME சGட7 பா2கா7f இ;லாததா; ெபWEபாDE Tதலாளிக= 

இவ,கைளY சிைறA ைகதிகைள7 ேபால அைட&2 ைவ&2 மிகA !ைற#த 

சEபள&2A! அதிக7ப6யான ேவைல வாNகி& 20fM&2கி0றன,.[2] 

ேவைலயாGகைள ேமாசமாக நட&தாத Tதலாளிகேளா, ெதWேவாரA 

!ழ#ைதகைள ேவைலAகம,&2வ2 ஆப&2 எனA கWதி அவ,கைள ேவைலA! 

எ?&2A ெகா=வதி;ைல. Tதலாளிக= தWE Oலி மிக`E ெசாRபமாக 

இW7பதா; ெபWEபாலான ெதWேவாரA !ழ#ைதக= pயேவைல அ;ல2 

ப;ேவறான ேவைலகைளY ெசdகி0றன,. 

 ெபWEபா0ைமேயா, pயேவைல பா,7பவ,களாகேவ உ=ளன,.[3] அவ,க= 

ெபா2வாகY ெசdXE ேவைல ெநகிழி, தா=, மாைழ ேபா0ற மMpழRசி 
ெசdயAO6ய ெபாWGகைளA !7ைபகளிலிW#2 ெபாMA!வதா!E.. 

 

 



ெசdXE இதர ேவைலக=:  

மகிk#2கைள& 2ைட&த;; ப}0 அ;ல2 இனி7f7 ெபாWGக= விRற;; 

ெசdதி&தாGக= அ;ல2 x விRற;; காலணிகைள& 2ைட&2 ெமWேகRற;; சிM 

உணவகNக= அ;ல2 ெதWேவார உண`A கைடகளி; ேவைல பா,&த;; 

கG?மான7 பணி அ;ல2 தாb#27 பGடைறகளி; எ?பி6 ேவைல; பிYைச 

எ?&த;.மிகA !ைற#த விகித&திலான ெதWேவாரA !ழ#ைதக= திW?த;, 

பண7ைபகைளA க&தr&2 பணE திW?த;, ேபாைத7ெபாW= விRற;, பாலிய; 

ெதாழி; ேபா0றவRறிDE ஈ?ப?கி0றன,.[2][5][6] ெவ^ேவறான ேவைலகளி; 

ஈ?ப?E இவ,களி0 ேவைல ேநரவள` ஒW நாைளA! 8–10 மணியாக உ=ள2[2]  

ெசலவிட; 

ெதWேவாரA !ழ#ைதகளி0 வWமானE ஒேர அளவாக இW7பதி;ைல. 

!ைற#தபGச& ேதைவகVA!&தா0 ேபா2மானதாக இWA!E[2][3] இ#தியாவி; 

ெபWEபாலான ெதWேவாரA !ழ#ைத மாத&திR! 200 Tத; 830 �பாd வைர 

சEபாதிAகி0றன,. இதி; சிM!ழ#ைதகைளவிட j&த !ழ#ைதகேள அதிகமாக 

சEபாதிAகி0றன,.[6] இேதேபால Tதலாளிகளி0கீ[ ேவைலெசdXE 

!ழ#ைதகைளவிட pயேவைல ெசdXE !ழ#ைதக= அதிகமாகY 

சEபாதிAகி0றன,.[2] இA!ழ#ைதகளி0 TAகிய ெசலவான உண`Y ெசல` 

நாெளா0MA! 5-10 �பாயாக உ=ள2.[2] உண`Aகா!E ெசலைவA 

!ைற7பதRகாக7 பல !ழ#ைதக= ேதந5, மG?E அW#தி7 பசியாRறிA 

ெகா=கி0றன,.[2]  

j&த !ழ#ைதக= அ;ல2 காவ;2ைறயின, இவ,கள2 பண&ைத எ?&2A 

ெகா=வா,க= எ0பதா;, உணவிRகாகY ெசல` ெசdயாம; ைவ&திWA!E 

பண&ைத ேவMவழிகளி; விைரவாகY ெசல` ெசd2 வி?வா,க=.[3] பண&ைதY 

ேசமிA!E பழAகE இ;லாம; ேபாவதா; அவசர& ேதைவகளி0ேபா2 பண 

ெநWAக6A! ஆளாகி0றன,.[6] எ7ேபாதாவ2 தNக= !?EபNகVA!7 பணE 

அb7fE இவ,க= மீதமா!E பண&ைத7 ெபWEபாDE ெபாk2ேபாA!களி; 

ெசலவி?கிறா,க=. பல, திைர7படNக= பா,7பதR! மாதெமா0MA! 300 �பாd 

ெசலவி?கி0றன,. ெபrய !ழ#ைதக= fைகபி6&த;, fைகயிைல, ம2, 

ேபாைதமW#2க= ேபா0றவRMA!Y ெசலவி?கி0றன,.[6] உைடAகாக இவ,க= 

அதிகE ெசலவி?வதி;ைல. சிலWA! ேவைலெசdXE இடNகளி; ேவைலAகான 

உைட வழNக7ப?E. சிலWA! !?Eப&தின, எ7ேபாதாவ2 உைடக= 

வாNகி&தWகி0றன,. ெபWEபாலான ெதWேவாரY சிMவ,க= ெபா2மAகளி0 

அbதாப&ைத7 ெபMவதRகாக அைர!ைற அ;ல2 கிழி#த பைழய உைடகேளா? 

காண7ப?கி0றன,.[2]  



க;வி 
இ#தியாவி; ெதWேவாரA !ழ#ைதகVAகான க;வி வாd7f மிக`E !ைற`. [3] 

1989 இ; TEைபயி; ெதWேவாரA !ழ#ைதகளிடE நட&த7பGட ஆdவி; 54.5 

சதவ 5த&தின, ப=ளிகளி; ேச,Aக7படவி;ைல எ0ME 66 சதவ 5த&தின, 

எk&தறிவRறவ,க= என`E க\டறிய7பGட2.[3] மீ\?E 2004 இ; நட&த7பGட 

ஆdவிDE அA!ழ#ைதகளி0 க;வியறி` நிைலயி; T0ேனRறE 

காண7படவி;ைல. அ#த ஆdவறிAைகயி0ப6, 60 சதவ 5த&தின, ப=ளிA!Y 

ெச;லாதவ,க=; கிGட&தGட j0றி; இW பNகின, எk&தறிவRறவ,க=. 30 

சதவ 5தE ேப, ெதாடAகA க;வி7 ப=ளியிDE 10 சதவ 5தE ந?நிைல அ;ல2 

உய,நிைல7 ப=ளியி; பயி0றவ,க=.[6]  

உற`TைறகVE சமாளிA!E விதTE 

இதர !ழ#ைதகVA!A கிைடA!E !?Eப ஆதர`E மன மRME பண ஆதர`E 

இ#தியாவி0 ெதWேவாரA !ழ#ைதகVA! கிைடAகாததா; அவ,க= எளிதி; 

பலவிதமான தாA!தகVA! உ=ளாகA O6ய நிைலயி; உ=ளன,.[11]வா[வி; 

ச#திA!E இ0ன;கைள எதி,ெகா=ள அவ,க= ப;ேவM உ&திகைளA 

ைகயாVகி0றன,. சில, TரG?&தனமான ெவளி&ேதாRறE மRME அதிக 

pத#திரமான நட&ைதையA ெகா=கி0றன,. .[2] எ7ெபாk2E pRM7fற நிைலைய 

விழி7fட0 கவனி&2 பா2கா7fAகாக7 ேபாரட ேவ\6X=ள2.[3] இதனா; 

f27f2 அைடயாளNகைள உ\டாAகிA ெகா=Vத;, வ0 தாA!த;, 

லாபேநாAகி; உற`கைள எதி,ெகா=வ2 ேபா0ற !?EபNகேளா? வாkE 

!ழ#ைதகVAகி;லாத ப\fகைள7 பழகிA ெகா=கி0றன,.[11]  

ெபWEபாலான ெதWேவாரA !ழ#ைதக= சிAக;கைளY சமாளி7பதR! 

ந;லவிதமான உ&திகைளA ைகயா=கி0றன,. ெவ!சில, ம2 அW#2த;, 

ேபாைத மW#2க= உGெகா=ள;, பாலிய; ெதாழிலாளிகளிடE ெச;ல; ேபா0ற 

Tைறேகடான வழிகைள ேமRெகா=கி0றன,.[6] இA!ழ#ைதக= Tkவ2மாக 

தனிேய இ;லாம; அவ,கV=ளான !kAகளாக வா[கி0றன,.[3] இ#தA 

!kAகVA! ஒWவ, தலவராக இW7பா,. ஒ^ெவாW !k`E ஒW !றி7பிGட 

வா[விட&ைத& தமதாகA ெகா\6WA!E. ஆனா; இ^விதE !kAகளாக 

இWA!Eேபா2 வயதி; சிறிய !ழ#ைதகைள& திW?த; ேபா0ற சGட7fறEபான 

ெசய;கVA! ெபrய !ழ#ைதக= ஈ?ப?&2கி0றன,.[10] உட;நிைல 

சrயி;லாம; ேபா!Eேபா2 கவனி&2A ெகா=ள`E, பணமி;லாதேபா2 

ெகா?&2தவ`E, ேவைல !றி&த விபரNகைள அறி#2 ெகா=ள`E தNகள2 

ந\ப,கைளேய சா,#2=ளதாக TEைபயி0 ெதWேவாரA !ழ#ைதக= 



ெதrவி&2=ளன,.[6] கிைடAகAO6ய ஓd` ேநரNகைள& தNகள2 

ந\ப,கVட0 (திைர7படNகVA!Y ெச;ல;) ெசலவி?கி0றன,.[6]  

ெதWேவாரA !ழ#ைதக= எதி,ெகா=VE சிAக;களி; TAகியமான2 

ெபrேயா,களி0 பா2கா7fE வழிகாGடDமா!E.[2] சில, இ#த& ேதைவைய 

நிைற`Y ெசdயAO6ய நப,கைள& தாNகேள ேத6A ெகா=கி0றன,. 

ெபWEபாலான !ழ#ைதக= தாNகளாகேவா அ;ல2 ந\ப,கேளாேடா 

வாkEேபா2, ஒW சில, ெதWேவாரNகளி; அ;ல2 ேசrகளி; வாkE 

!?EபNகேளா? ெதாட,f ெகா\? அA!?EபNகைள& தNகVAகான மாRMA 

!?Eபகளாக ஏRகி0றன,.[6] பல !ழ#ைதக= உட;நிைல சrயி;லாதேபா2 

கவனி&2A ெகா=ள`E, நலனி; அAகைற காGட`E தாd ேபா0ற ஒW நபைர& 

ேத6A ெகா=கி0றன, 

உட; நலbE ஊGடYச&2E 

ெதWேவாரA !ழ#ைதகVA! ச&தான உண`, pகாதரE, மW&2வ7 ேபண; 

கிைட7பதி;ைல.[6][9] சிMசிM உணவகNகளி; மீதமா!E உண`கைளXE !7ைப& 

ெதாG6களி; கிடA!E உண`கைளXேம நEபி வா[கி0றன,.[6] 1990 இ; 

TEைபயி; நட&த7பGட ஆdவி; ெதWேவாரA !ழ#ைதகளி; 62.5 

விkAகாG6ன, உணவகNகளி; கிைடAகA O6ய உணவிைன உ\பதாகA 

க\டறிய7பGட2.[9]  

p&தமான கழி7பைற, !ளியலைற மRME த\ண5, கிGடாைமXE 

இA!ழ#ைதகளி0 நலAேகG?A!A காரணமா!E. ேமேல Oற7பGட அேத 

ஆdவி; TEைபயி0 ெதWேவாரA !ழ#ைதகளி; 29.6 விkAகாG6ன, கடலிDE 

11.5 விkAகாG6ன, !ழாய6க=, கிணMக=, வாdAகா;களி; !ளிAகி0றன, 

எ0M ெதrவிAக7பG?=ள2. ெதWேவாரA !ழ#ைதக= திற#த ெவளிகளி; 

!ளிA!E காGசி இ#தியாவி0 பலப!திகளிDE சாதாரணமாகA காணAO6ய 

ஒ0றாக உ=ள2. இA!ழ#ைதகளி; 26.4 விkAகாG6ன, ெதாடW#27 பாைதக= 

அ;ல2 ெதWேவாரNகைளேய கழிவைறகளாக7 பய0ப?&2கி0றன,. த\ண5, 

ேதைவA!, 69.1 விkAகாG6ன, உண` வி?திகைளA ேகGபதாக`E 15.6 

விkAகாG6ன, த\ண5,A !ழாdகைளY சா,#திW7பதாக`E ெதrவி&2=ளன,[9]  

இ#தியாவி0 ெபWEபா0ைமயான ெதWேவாரA !ழ#ைதகVA! மW&2வ 

வசதிXE கிைட7பதி;ைல.[6] j0றி; ஒW பNகினWA! மG?ேம 

காயEப?Eேபா2 அ;ல2 உட;நலA !ைறவி0ேபா2 மW&2வ உதவி 
கிைடAகிற2. ெவ!சில, அரp மW&2வமைனகளி; சிகிYைச ெபMகி0றன,.[9]  



பல ஆd`களி;, ெதWேவாரA !ழ#ைதக= பலவிதமான ேநாdகVA! ஆளாகி 
உ=ள2 க\?பி6Aக7பG?=ள2. 2002 இ; ெகா;க&தாவி0 ெதWேவாரA 

!ழ#ைதகளிடE நட&த7பGட ஆdவி;, 5 Tத; 14 வய2A!GபGட ஒ^ெவாW 554 

!ழ#ைதகளி; 6 !ழ#ைதகVA! எY.ஐ.வி ெதாRM இW7ப2 அறிய7பGட2.[5] 

பRெசா&ைத[5], சrயான !ளி,கால ஆைடக= இ;லாத காரண&தா; !ளி,கால 

ேநாd& தாA!தDA!E இA!ழ#ைதக= ஆளாகி0றன, 

நி#தைன 

ெதWேவாரA !ழ#ைதக= அ6Aக6 நி#தைனகVA!E மிரGடDA!E 

உ=ளாகி0றன,.[3] சjக அ#தh2E ெபrயவ,களி0 பா2கா7fE இ;லாததா; 

பிறர2 அYpM&தDA!E மிரGடDA!E ஆளாகி& 20fMவதாக அA!ழ#ைதக= 

OMகி0றன,.[2][3] காவR2ைறயினWE ெபா2மAகVE அவ,களிடE காG?E 

ஏளனTE எதி,நிைலXேம இதR! TAகியA காரணியா!E[4]  

காவR2ைறயினரா; நி#திAக7ப?வதாக இA!ழ#ைதக= Tைறயி?கி0றன,. 

சில இடNகளி; ேவைலபா,7பதR! அbமதியாக, காவR2ைறயின, மாj; 

ேகG? வRfM&2வதாக`E இA!ழ#ைதக= Tைறயி?கி0றன, !ழ#ைதகைள 

ஓ?காலிகெளன காவR2ைறயின, ைக2 ெசdகி0றன,. ைகதாவைத Tைறயாக 

எதி,ெகா=ள T6யாத இவ,க= அதிலிW#2 மீ=வதR!, காவR2ைறயினWA! 

ைகlG? அளிAக ேவ\?E அ;ல2 அAகட0 அைடXEவைர 

காவ;நிைலயNகளி; ேவைலெசdய ேவ\?E எ0ற நிைல ஏRப?கிற2[6] 

TEைபயி; அரp ஆதர`ட0 எ?Aக7பGட “பிYைசகார, நடவ6Aைக“யி; (“Operation 

Beggar”) ெதWA!ழ#ைதக= அைனவWE ஒ0MதிரGட7பG? கட0பGட 

அ6ைமேவைலயாGகளாக ஆAக7பGடன,[4]  

இA!ழ#ைதக= !றி&த காவR2ைறயினr0 பா,ைவ; எN!E பரவிX=ள ஊழ;; 

காவR2ைறயி0 வ0Tைற கலாYசாரE; Tைறயான சGட7பா2கா7பி0ைம; 

காவR2ைறயினWA!A கிைட&2=ள த\டைனயRற நிைல ஆகியைவ 

காவR2ைறயின, ெதWேவாரA !ழ#ைதகைள ேமாசமாக நட&2வதRகான 

காரணிகளா!E.[8] இளN!RறவாளிகைளA காவRசிைறயி; அ;ல2 

சிைறYசாைலகளி; அைட&2 ைவ7ப2 சET (நக,) மRME கா�மீ, தவி,&த பிற 

இ#திய மாநிலNகளி; இளவ, ந5திTைறY சGட7ப6 !Rறமா!ெம0றாDE இ2 

ெவ!வாக7 பி0பRற7ப?வதி;ைல.[8]  

ெதWேவாரA !ழ#ைதகVA! ேநWE ப;ேவM அவலNகைளXE அைவ எ^வாM 

ேவM காரணிகVட0 ெதாட,f ெகா\?=ளன எ0பைதXE !றி&த fதிய 

ேநாAைக, 2009 இ; ெசd7xr; ேமRெகா=ள7பGட ஆd` வழN!கிற2.[10] 

ெபா2வான நி#தி&த; மRME fறAகணி7f, உட;நலEசா, நி#தி&த;, 



வா,&ைதகளா; நி#தி&த;, அ6, உைத ேபா0ற உட;சா, நி#தி&த;, உளrதியாக 

நி#தி&த;, பாலிய; நி#தி&த; என& தாNக= ச#திA!E ஐ#2 வைகயான 

அவலNகைள இA!ழ#ைதக= இ#த ஆdவி; TைறயிG?=ளன,.[ 

அரசி0 ஈ?பா? 

இ#தியாவி; ெதWேவாரA !ழ#ைதக= இW7பெத0ப2, சjக7 பிைழY ெசயRபா? 

மRME சrயான சமய&தி; த?7f நடவ6Aைக ேமRெகா=ள7படாத சjக7 

ெபாWதார வrைசயி0 ெவளி7பாடா!E.[3] இA!ழ#ைதகளி0 பிரYசைனகைள& 

த5,7பதR! அவ,களி0 நிைலைமAகான காரணNகைள ஆd#தறிவேத சrயான 

வழியாக இWA!ெமன அறிஞ,க= கW2கி0றன,.[1][3] ேமDE இAகாரணிகைளA 

க\டறி#தத2E அவ,களி0 நிைலைய ேமEப?&த உடன6 உதவிகVE 

வழNக7பட ேவ\?E.[3]  

இ#திய அரசா; ெதWேவாரA !ழ#ைதகVAகாகA ெகா\?வர7பGட பல 

ெபா2Aெகா=ைகக= பயனRறைவயாக இW7பதR!A காரணE அைவ சjக, 

மானிட, fவியிய;சா, ஆd`களா; உWவாAக7பG? சrயான Tைறயி; 

அA!ழ#ைதகளி0 சிAக;கைள அறி#2 மதி7பீ? ெசdயாதேத ஆ!E.[1]  

1997 A! T#ைதய வி?தைலA!7 பி0b=ள இ#தியாவி0 அதிகாரx,வ 

ெசா;லகராதியி; “ெதWேவாரA !ழ#ைத” எ0ற ெசா;ேல கிைடயா2. ெதWவி; 

ேவைலெசdXE !ழ#ைதகVட0 அவ,கVE ஒ0றாக ேச,Aக7பGடதா; 

ெதWேவாரA !ழ#ைதகVE சிறிதள` உதவி ெபRறன,.[3] எ?&2AகாGடாக, 

காவR2ைறயி0 வ0TைறயிலிW#2 பா2கா7பதRகாக& ெதWவி; 

ேவைலெசdXE !ழ#ைதகVA!& தர7பGட அைடயாள அGைடக= 

இA!ழ#ைதகVA!E தர7பGட2.[3] 1990 களி0 2வAக&தி; அரpசாரா 

அைம7fகளி0 ெநWAக6யா; இ#திய அரp “ெதWேவாரA !ழ#ைதகVAகான 

உதவி& திGடE” ஒ0ைற பி7ரவr 1993 இ; உWவாAகிய2.[5] பல அரpசாரா 

அைம7fக= அரpட0 ச#தி7fகைள நட&தி இ&திGட&தி0 பி0�GடNகைளXE 

ேமEப?&2E ஆேலாசைனகைளXE வழNகிXE இ&திGட&தி0 இMதி வைரவி; 

அைவ இடEெபறவி;ைல. அதனா; அரpசாரா அைம7fகளா; இ#திGட&தி; 

பNேகRக T6யவி;ைல.[5]  

ெதWேவாரA !ழ#ைதகVAகான அரp& திGடE 2வAக7பGடத0 ெதாட,Yசியாக 

ேவM சில ெகா=ைகக= மRME திGடNகளிDE அவ,க= இடEெபRறன,. இ#திய 

!ழ#ைத நலA கழகE தன2 திGடNகளி; ெதWேவாரA !ழ#ைதகைளXE 

இைண&த2. எGடாவ2 ஐ#தா\?& திGட&தி; ஆM ெபWநகரNகளிD=ள 

!ழ#ைதகVAகான திGடE இடEெபRற2.[2] இ#திய& ெதாழிலாள, அைமYசகE 

தன2 வா[Aைக& ெதாழி; பயிRசி நிக[Yசிகளி; ெதWேவாரA !ழ#ைதகைளXE 



ேச,&&2A ெகா\ட2 அ7பயிRசிகVA!& ேதைவயான !ைற#தபGச க;வி& 

த!திOட அA!ழ#ைதகVA! இ;லாததா; அETயRசி அதிக 

ெவRறிெபறவி;ைல. 

பr#2ைரக= 

அறிஞ,கVE TகைமகVE ெதWேவாரA !ழ#ைதகVA! உத`E உ&திகளாக7 

பr#திைர&தவRறி; TAகியமான2 அரpசாரா அைம7fகைள7 

பய0ப?&2வதா!E. lனிெச7பி0 ஏ. பி. ேபாpE, ெதWேவாரA !ழ#ைதக= 

OGடைம7பி0 சாரா தாமp 6 ெபனிெடpE இA!ழ#ைதகVA! உத`E TAகிய7 

ெபாM7f அரpசாரா அைம7fகளிடE தர7படேவ\?E, அதRகான ெசலைவ அரp 

ஏRக ேவ\?ெமன7 பr#2ைரAகி0றன,.[1][3] அரைசவிட, அரpசாரா அைம7fக= 

இளAகமாக இயNகT6XE எ0பதா; அவ,கேள ப;ேவM z[நிைலகளிDE 

ெதWேவாரA !ழ#ைதகளி0 ேதைவகVA! உத`E திறbைடயவ,களாவ,.[2]  

அரpசாரா அைம7fக= ெதWேவாரA !ழ#ைதக= பRறிய 2;லியமான 

தர`கைள7 ெபRM ேதைவயான திGடNகைள உWவாA!வதR! ப;ேவM 

நகரNகளிDE ெதWேவாரA !ழ#ைதகளி0 கணAெக?7f எ?Aக7பட 

ேவ\?ெமன மனித உrைமக= க\காணி7பகE பr#2ைரAகிற2.[8] இ^வைம7f, 

ெதWேவாரA !ழ#ைதக= மீதான காவR2ைறயி0 நி#தைன மRME ெகாைலக= 

!றி&த தன2 ஆdவி; இA!ழ#ைதகளி0 பா2கா7பிRகான7 ப;வைகயான 

சGட7 பr#2ைரகைள அளி&2=ள2. இ7பr#2ைரகளி; சி&திரவைதA! எதிரான 

ஐ.நா உட0ப6Aைகைய ஏRMMதி ெசdXEவைகயி; ஒW ெதWேவாரA 

!ழ#ைதையA காவலி; ைவAக7ப?Eேபா2 அA!ழ#ைதA! மW&2வ7 

பrேசாதைன ெசdய7ப?E வைகயி; !Rறவிய; நைடTைறY சGட7 பிr`க= 53 

மRME 54 இர\?E திW&த7பட ேவ\?E; நி#தைனகVA! எதிராக Tைறயீ? 

ெசdய`E வழA!& ெதாடர`E வைகX=ளவாM இளவ, ந5திTைறY சGட 

திW&தE ெகா\?வர7பட ேவ\?E எ0ப2E அடN!E. 


