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தமிழ்நாட்டின்  மனிதவள மமம்பாட்டுக் குறியீடுகளும் அவற்றற மதசிய 

மற்றும் பிற மாநிலங்களுக்கான குறியீடுகளுடன் ஒப்பாய்வும் 

 

1. தமிழ்நாட்டில் மனிதவள மமம்பாட்டு குறிகாட்டிகள்: 

 1996 ஆம் ஆண்டில் அரசாங்கத்தின் மாநில திட்டமிடல் ஆணையத்தால் 

கைக்கிடப்பட்ட தமிழக மாநிலத்திற்கான சராசரி மனித மமம்பாட்டு குறியீடு 

(எச்.டி.ஐ) 0.636 ஆகும்.  

 2001 ஆம் ஆண்டளவில், மாநில திட்டமிடல் ஆணையத்தால் கைக்கிடப்பட்ட 

மாநிலத்திற்கான சராசரி எச்.டி.ஐ 0.657 ஆக உயர்ந்தது. 

 2017 மனித மமம்பாட்டுக் குறியடீ்ணட ஐக்கிய நாடுகளின் மமம்பாட்டுத் 

திட்டத்தின் (யுஎன்டிபி) முணறயால் மாநில திட்டமிடல் ஆணையம் 0.708 என 

கைக்கிட்டது. 

மனித மமம்பாட்டு அட்டவறை என்பது ஒரு கலப்பு குறியீடாகும் :  

 ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு 

 கல்வி 

 தனிநபர் வருமானம். 

2. தமிழகத்தின் சமூக பபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு சமூக மறுமலர்ச்சி 
இயக்கங்களின் பங்களிப்பு 

இந்தியாணவ இணைப்பதில் அவர்கள் அக்கணற ககாண்டிருந்தமபாது, பத்கதான்பதாம் 

நூற்றாண்டின் கதாடக்கத்தில் அவர்கள் இந்திய சமுதாயத்ணத மறுசீரணமத்தனர். 

 தமிழ் மறுமலர்ச்சி 

 கதாழில்நுட்பத்தின் அச்சிடுதல் 

 திராவிட இயக்கம் 

 கதன்னிந்திய நல உரிணமச்சங்கம் (நீதிக்கட்சி) 

 சுயமரியாணத இயக்கம் 

 கரட்டாய்மணல சீனிவாசன் 
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 தமிழ்நாட்டில் கதாழிலாளர் இயக்கங்கள் 

இந்திய சுதந்திரத்திற்கு முன் பமாழி கிளர்ச்சி: 

 கபாதுவாக, கமாழி என்பது அணடயாளத்தின் மமலாதிக்க அணடயாளமாகும், 

மமலும் இது சமூகத்தின் கலாச்சாரம் மற்றும் உைர்வுகளுடன் கதாடர்புணடயது. 

 பத்கதான்பதாம் மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தமிழ் மீண்டும் 

அதன் முக்கியத்துவத்ணதப் கபற்றது. 

 மணரமணல அடிகலின் தூய தமிழ் இயக்கம், கபரியார் மற்றும் தமிழ் இணச  

இயக்கத்தின் கமாழி சீர்திருத்தங்கள் தமிழ் கமாழிணய மமம்படுத்த உதவியது. 

 திராவிட நனணவ வழிநடத்திய தமிழ் மறுமலர்ச்சி நவனீ தமிழ் கமாழி மற்றும் 

அதன் கணல வடிவங்களின் வளர்ச்சியில் கபரும் தணலயீட்ணட உருவாக்கியது. 

பபண்கள் இயக்கங்கள்:  

 இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் கபண்களின் இயக்கங்கள் மற்றும் 

அணமப்புகளின் பல பகுதிகள் நிறுவப்பட்டன 

 கமட்ராஸ் பிரசிகடன்சியில் கபண்கள் அதிகாரம் குறித்த மகள்விக்கு தீர்வு காை 

முக்கியமானணவ : மகளிர் இந்தியா சங்கம் (WIA) மற்றும் அகில இந்திய மகளிர் 

மாநாடு (AIWC) . 

 மகளிர் இந்தியா சங்கம் (WIA) - 1917 ஆம் ஆண்டில் அன்னி கபசன்ட், மடாரதி 

ஜினராஜாதாசா மற்றும் மார்ககரட் கசின்ஸ் ஆகிமயாரால் கமட்ராஸின் 

அணடயாரில் கதாடங்கப்பட்டது. 

 


