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9th Social Science Lesson 8 Notes in Tamil 

8. இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் வேலைோய்ப்பு 

அறிமுகம் 

 உணவு, உடை, இருப்பிைம் ஆகியடை ஒவ்வைொரு மனிதருக்கும் அடிப்படைத் ததடைகள் என்படத 
நீங்கள் அறிவீர்கள். 

 தற்தபொடதய உலகில் அந்தப் பட்டியலில் தைடலைொய்ப்பு என்ற ஒன்டறயும் தேர்க்கப்பை 
தைண்டியது முக்கியம். 

 இவ்வுலகில் ைொழ்ைதற்கொக ைருைொய் ஈட்ை நொம் அடைைருக்கும் தைடல அைசியம். ப ாருளியல் 
பெயல் ாடுகளில் வமல்நிலையில் அலுேைர்களாகவும் மற்றும் கீழ்நிலையில் 
பதாழிைாளர்களாகவும்  ங்குப றுவோர் ஊழியர் எனப் டுேர். 

 இந்த ஊழியர்கலளப்  ணியமர்த்தி, அேர்களின்  ணிக்கு ஊதியம் தருவோலை, 
 ணியமர்த்துவோர் என்று குறிப்பிடப் டுேர். 

 உடைப்பொளர் குழு என்பது நொட்டு மக்களில் தைடலயில் இருப்தபொரும், கூைதை தைடல வேய்யும் 
திறன் வபற்ற நபர்களும் ஆைர். 

 உடைப்பொளர் குழுடைக் கணக்கிடுைதில் 15 முதல் 60  ையது ைடையிலும் உள்ளைர்கடள நொம் 
எடுத்துக் வகொள்கிதறொம். 

 15 ையதுக்குக் குடறந்தைர்கள் குைந்டதகளொகக் கருதப்படுகின்றைர். 60 ையடதக் கைந்தைர்கள், உற் 
 பத்தி ேொர்ந்த தைடலடய தமற்வகொள்ைதற்கு உைல் ரீதியொகத் தகுதியொளைர்கள் அல்ல என்பதொல் 

அைர்கள் உைல் உடைப்டபச் வேய்ய முடியொது எை விலக்கப்படுகின்றைர். 
 மக்கள் வதொடகயில் வபரும்பகுதி குைந்டதகளும் ையது முதிர்ந்தைர்களும் இருந்தொல் , 

உடைப்பொளர் குழுவின் எண்ணிக்டகக் குடறைொக இருக்கும்; இதைொல் நொட்டு முன்வைற்றம் 
வமதுைொக நடைவபறும். 

 தமலும், குடறந்த உடைப்பொளர்கள் குழுைொைது, உடைப்பொளர் அல்லொத வபரிய குழுக்களுக்குச் 
சிறிய ததச்சிய உற்பத்தியிலிருந்து உணைளித்துப் பைொமரிக்க தைண்டியிருக்கும். 

இந்தியாவில் வேலைோய்ப்பு அலமப்பு 

 இந்தியொவில் தைடலைொய்ப்பின் தன்டமயொைது பல பரிமொணங்கடளக் வகொண்ைது. சிலருக்கு 
ஆண்டு முழுைதும் தைடல கிடைக்கும், ஒரு சிலருக்கு ஓைொண்டில் சில மொதங்களுக்தக தைடல 
கிடைக்கும். 
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 முதன்லமத்துலை அல்ைது விேொயத் துலை, இைண்டாம் துலை அல்ைது பதாழில்துலை, 
மூன்ைாம் துலை ொர்புத்துலை அல்ைது வெலேத் துலை எனப் ப ாருளியல் ேருோய் ஈட்டும் 
துலைகள் மூன்ைாக ேலகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. 

 

 வபொருளியல் அடமப்பின் வைவ்தைறு துடறகளில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்டகடய  
 தைடலைொய்ப்பு அடமப்பு கூறிக்கிறது. 
 தைடலைொய்ப்பு பொணி நொட்டுக்கு நொடு மொறுகின்ற தபொதிலும் இந்தியொ தபொன்ற ைளரும் நொடுகளில் 

உடைப்பொளர் குழு வபரும்பகுதி முதன்டமத் வதொழிலிலும் சிறிய குழுக்கள் இைண்ைொம், மூன்றொம் 
நிடலத் வதொழில்களிலும் ஈடுபட்டிருப்படதக் கொணலொம். 

 நன்கு ைளர்ந்த நொடுகளில், விைேொயத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உடைப்பொளர் குழுவின் பங்கு சிறியதொகவும், 
வதொழில் மற்றும் தேடை துடறகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் உடைப்பொளர் குழுவின் பங்கு வபரியதொகவும் 
இருக்கும். 

 இந்திய ைளர்ச்சிக் வகொள்டகயின் ஒரு முக்கியமொை கூறொக தைடலைொய்ப்பு எப்தபொதுதம 
இைம்வபற்றுள்ளது. 

முதன்லமத்துலை 

 விைேொயம், கொடுகள், கொல்நடை ைளர்ப்பு, தகொழி ைளர்ப்பு, பொல் பண்டண, மீன் ைளர்ப்பு 
தபொன்றடை. 

இைண்டாம் துலை 

 உற்பத்தி, சிறிய மற்றும் வபரிய வதொழிற்ேொடலகள், கட்டுமொைம் தபொன்றடை. 

ொர்புத்துலை 
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 தபொக்குைைத்து, கொப்பீடு, ைங்கி, ைணிக, வதொடலத்வதொைர்பு, வீட்டுமடை விற்படை, அைசு மற்றும் 
அைசு மற்றும் அைசு ேொைொ தேடைகள். 

 

 1972- 73ஆம் ஆண்டுகளில் வதொைங்கி கைந்த நொன்கு பத்தொண்டுகளில் தைடல ைொய்ப்பு ைளர்ச்சி, 
ேைொேரியொக 2% அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. 

 இடைக்கொல ைைலொற்றுக் கொலத்தில் இந்தியொவின் படல்லி சுல்தான் ப வைாஸ் ஷா துக்ளக், 
தைடலைொய்ப்பின்டமச் சிக்கடலத் தீர்ப்பதற்கொக “தைடலைொய்ப்பு அலுைலகத்டத” அடமத்தொர். 

வேலைோய்ப்பின் ேலககள்: ஒழுங்கலமக்கப் ட்ட மற்றும் ஒழுங்கலமக்கப் டாத துலைகள் 

 பதிவு வேய்யப்பட்ைதும், அைேொங்க விதிகடளயும் ஒழுங்குமுடறகடளயும் பின்பற்றுைதும், 
ஊழியர்கடளயும் ஊழியர் ேங்கங்கடளயும் வகொண்டுள்ள துடற ஒழுங்கலமக்க ட்ட துலை 
எைப்படும். 

 இந்தியாவில் ேங்கிகள், ையில்வே, காப்பீடு , உற் த்தித் பதாழிற்ொலைகள், மத்திய மற்றும் 
மாநிை அைசு ஊழியர்கலளக் பகாண்டு பெயல் டும் துலைகள் ஒழுங்கலமக்கப் ட்டத் துலைகள் 
என்று கூைைாம். 

 இந்தத் துடறகள், ேட்ைத்திலுள்ள குறிப்பிட்ை விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுடறகளின் படி 
வேயல்படுகிறது. 

 இந்த ஊழியர்களுக்குப் பணிப் பொதுகொப்பு உண்டு என்பததொடு அடமப்பு ரீதியொக 
ஒழுங்கடமக்கப்பைொத தூடறயில் இருப்பைடைக் கொட்டிலும் அதிக ஊதியம் வபறுகின்றைர். 

 ஒழுங்கடமக்கப்பட்ைத் துடறயில் நல்ல ஊதியம், நிர்ணயிக்கப்பட்ை தைடல, தநைம், ஊதியத்துைன் 
கூடிய விடுமுடற, மருத்துை உதவித்வதொடக மற்றும் கொப்பீடு தபொன்றடை ைைங்கப்படும். 
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ஒழுங்கலமக்கப் டாத துலைகள் 

 அடமப்பு ரீதியொக ஒழுங்கடமக்கப்பைொத துடறகள் என்பது ஊட்டு உபதயொகப் வபொருள்கள், சிறு 
மற்றும் குடிடேத் வதொழில்கள் தபொன்றைற்டறக் கூறலொம். இதற்கு விதிகளும் ஒழுங்குமுடறகளும் 
இருந்தொலும் அடை பின்பற்றபடுைதில்டல.  

 இைற்றில் தைடல வேய்தைொருக்குக் குடறந்த கூலி வகொடுக்கப்படுைததொடு பல தநைங்களில் 
வதொைர்ச்சியொக தைடலயும் இருக்கொது, வபரும்பொலும் அைர்களுக்கு ஊதியத்துைன் விடுப்பு, 
விடுமுடற நொட்கள், மருத்துை விடுப்பு தபொன்றடை இருக்கொது. தைடல உத்தைைொதம் கிடையொது. 

 தைடலயில்லொத தபொது அைர்கள் வதொழில் கூைங்களிலிருந்து வைளிதயறுமொறு தகட்டுக் 
வகொள்ளப்படுைொர்கள். 

 வதருக்களில் விற்படை வேய்தைொர், பழுதுகள் ேரி பொர்ப்தபொர், சிறிய அளவிலொை வதொழில் 
வேய்ைதில் ஈடுபட்டுள்ள ஏைொளமொை எண்ணிக்டகயிலொை மக்கடள இந்தத் துடற 
உள்ளைக்கியுள்ளது. 

 அடமப்பு ரீதியொக ஒழுங்கடமக்கப்பைொத துடறயில் தைடலைொய்ப்பு ைடையடறகள் 
நிடலயொைதொக, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ைதொக இல்டல. 

 வதொழிலொளர்களுக்குச் சிறப்பு ஆதொயங்கதளொ தைடல நிைந்தைதமொ கிடையொது. இந்த 
நிறுைைங்கள் அைேொங்கத்தில் பதிவு வபற்றடைகள் அல்ல. 

 

ப ாதுத் துலையும் தனியார் துலையும் 
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 வேொத்துகளின் உரிடமயொளடையும், தேடைகள் அளிப்பதற்குப் வபொறுப்பொைைடையும் 
அடிப்படையொகக் வகொண்டு, வபொருளொதொை நைைடிக்டககளின் அடிப்படையில் வபொதுத் துடற 
மற்றும் தனியொர் துடற எை ைடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. 

ப ாதுத்துலை நிறுேனங்கள் 

வநய்தைலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுைைம் இந்திய உருக்கு ஆடணயம் பொைத வதொடலதபசி நிறுைைம். 

தனியார் தூலை நிறுேனங்கள் 

 டிவிஎஸ் தமொட்ைொர் நிறுைைம் 

 அதேொக் தலலண்ட் 

 ைொைொ இரும்பு மற்றும் எஃகு வதொழிற்ேொடல 

ப ாதுத்துலை மற்றும் தனியார் துலைக்கான வேறு ாடுகள் 

ே.எண் ப ாதுத்துலை தனியார் துலை 
1 தேடை தநொக்கம் வகொண்ைது இலொப தநொக்கம் வகொண்ைது 
2 வேொத்துக்கள் 

அைேொங்கத்துக்குச் வேொந்தம் 
வேொத்துக்கள் தனி 
நபர்களுக்குச் வேொந்தம் 

3 ஊதியம் அைேொங்கத்தொல் 
ைைங்கப்படுகின்றை 

ஊதியம் உரிடமயொளைொல் 
ைைங்கப்படுகின்றை. 
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வேலைோய்ப்பு அலமப்பு 

 ேமீப ஆண்டுகளில் தைடலைொய்ப்பு அடமப்பில் ஒரு மொறுதல் ஏற்பட்டுள்ளததொடு இது 
பணியமர்த்துதைொர், அைர்களின் ஊழியர்களிடைதய அதிக வநகிழ்ச்சிதயொடு பணிபுரியும் 
பொணிடய ைளர்த்வதடுக்க உதவியது. தற்கொல தைடலைொய்ப்பு தபொக்குகள் 

1. அதிகரித்துைரும் சுய-தைடலைொய்ப்பு 
2. நிறுைைங்கள் ஒரு சில நிைந்தை ஊழியர்கடளதய பயன்படுத்துதல் மற்றும் குறுகிய கொல ஒப்பந்தப் 

பணிகடளத் தருைதும் ஆகும். 
3. பகுதி தநை தைடலைொய்ப்பில் ஒரு ைளர்ச்சி இருந்து ைருகிறது. மக்களின் ைொழ்க்டக முடறதய 

இதற்குக் கொைணமொக இருக்கலொம். 

தமிழகத்தில் வேலைோய்ப்புப் வ ாக்குகள் 

 நொட்டின் வமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியில் ஒரு கடுடமயொை வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ள தபொதிலும் 
தமிைகத்தில் விைேொயதம அதிகம் தபருக்கு தைடலயளித்துக் வகொண்டிருக்கிறது. 

 இதற்குக் கொைணம், விைேொயமல்லொத துடறகள், உடைப்பொளர்கள் குழு வதொழில்கடள மொற்றி 
வகொள்ைதற்குப் தபொதுமொை அளவு தைடலைொய்ப்டப உருைொக்கவில்டல. 

 தமிழ்நொட்டின் தைடலைொய்ப்பு ைளர்ச்சியின் வபரும்பகுதி, குடறந்த ைருமொைங்கடள அளிக்கின்ற 
அடமப்பு ரீதியொக ஒழுங்கடமக்கபைொத முடறேொைொ துடறகளின் பங்களிப்பொகதை உள்ளது. 
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