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பபொருளொதொரம் பகுதி - 10 

மனிதவள மமம்பொடு (Human Resource Development) 

மனித வள மமம்பொடு 

மனிதவள மமலாண்மமயில் (Human Resource Management) மனித வள மமம்பாடு என்பது 
கற்றலின் செயல்கமள ஒழுங்குபடுத்தி, ஒரு நிர்வாக அமமப்பில் அவற்மற 
வரிமெப்படுத்துவதன் மூலம், செயல்பாடுகமள முன்மனற்றமமையச் செய்து ஒரு 
நபரின் அல்லது ஒரு நிறுவனத்தின் பணிகமள முன்மனற்றுவதாகும். 

 F.H. ஆர்பபசன் (F.H. Harbison):  மனித வளங்கள் என்பது மக்களிைமுள்ள 
ஆற்றல்கள், திறன்கள், அறிவு ஆகிய மமறந்துள்ள ெக்திகமள பண்ைங்களின் 
உற்பத்தியிலும் அல்லது பயனுள்ள பணிகமள ஆற்றுவதிலும் பயன்படுத்தப்பை 
மவண்டும். என்பதில் அைங்கியுள்ளது என்கிறார். 

 இவ்வமையமறயின்படி மனிதவள மமம்பாடு என்பது பஇற்ெி மற்றும் 
முன்மனற்றத்மதயும் பணித்திறன் மமம்பாட்மையும் மற்றும் நிறுவன 
முன்மனற்றத்மதயும் குறிக்கிறது. ஆனாலும், இந்த பாைப்பகுதியில் மனிதவள 
மமம்பாடு என்பது மனித மூலதன மமம்பாட்மை குறித்து விரிவாக 
ஆைாய்கிறது. 

 மனிதவள மமம்பாட்டிமன சுட்டிக்காட்டும் சபாதுவான காைணிகள் இரு 
பிரிவுகளாகும். 1. ஒரு நாட்டின் மனித முதலீட்டின் இருப்மப அளவிடுதல் 2. 
இந்த இருப்மபாடு, இன்னும் அதிகரிக்கும் மனித மூலதன ஆக்கத்தின் அளமவ 
அளவிடுதல். இதுமவ ஒரு குறிப்பிட்ை காலத்தில் மனித மூலதன ஆக்கத்தின் 
அளவாகும். 

 மனித மூலதனத்மதப் பற்றி குறிப்பிடும்மபாது ஒரு நபர் கீழ்க்கண்ை 
வமககளில் தனது திறன்கமள வளர்த்துக்சகாள்ள முதலீடுச் செய்தமலக் 
குறிக்கின்மறாம். அமவயாவன 1. சுகாதாை வெதிகள் மற்றும் பணிகள் 2. 
பணிக்கானப் பயிற்ெி 3. முமறயான கல்வி 4. முதிமயார் கல்வி மற்றும் 
விவொய விரிவாக்கத்(எ.கா. முமறொைா கல்வி) திட்ைங்கள் 5. தனிநபர் மற்றும் 
குடும்பங்கள் மவமலவாய்ப்மபத் மதடி இைம் சபயர்தல் 

 மனித மூலதனத்மத அதிகரிக்கும் அமனத்து காைணிகளில் கல்வி மிக 
முக்கியமானது என கருதப்பட்ைது. எனமவ தற்மபாது ஒரு தனிப் பிரிவாக 
கல்விப் பற்றிய சபாருளியல் உருவாகியது. 1960 ம் ஆண்டு ஸ்கல்ட்ஸ்(Schultz) 
என்ற அறிஞர் தனது மனித மூலதன மகாட்பாட்டில் இமத அறிவித்துள்ளார். 
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 ஆைம் ஸ்மித், ஆல்ப்ைட் மார்ஷல் ஆகிய சதான்மமப் சபாருளாதாை 
அறிஞர்கள் கல்விப்பற்றிய தங்களது கருத்துகமள சவளியிட்டு இருந்தாலும், 
கைந்த 50 ஆண்டுகளில் சபாருளியல் அறிஞர்கள், சபாருளாதாைக் கருவிகமள 
பயன்படுத்தி, கல்வியில் சபாருளாதாை முக்கியத்துவத்மதப் பற்றி ஆைாய 
முற்பட்ைனர். 

 கல்வி என்பது நுகர்வும் முதலீடும் என எல்மலாைாலும் ஏற்றுக் 
சகாள்ளப்பட்ைது. இன்மறய நாட்களில் சபாருளாதாை நிபுணர்கள் அதிகபட்ெம் 
அமத (மனிதவளம்) முதலீட்ைாகமவ கருதுகின்றனர். 

 ஹர்பிென் மற்றும் மமயர்சு ஆகிமயார் மனித வளங்களின் குறியீடுகமள 
பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றனர். 
1. பத்தாயிைம் மக்களுக்கு உள்ள ஆெிரியர்களின் எண்ணிக்மக (முதல் மற்றும் 
இைண்ைாம் நிமலகளில்) 

2. பத்தாயிைம் மக்களுக்கு சபாறியாளர் மற்றும் விஞ்ஞானிகளின் பல் 
மருத்துவரின் எண்ணிக்மக 

3. 5 முதல் 14 வது வயது வைம்புக்குட்பட்ை சதாைக்கக்கல்வி மெர்க்கப்பட்ை 
மாணவர்களின் ெதவதீம். 

4. ெமன் செய்யப்பட்ை சதாைக்கக்கல்வி மற்றும் இமைநிமல கல்வி 
பள்ளியின் மெர்க்மகயின் விகிதம் 

5. இைண்ைாம் நிமலயாகிய பதிமனந்து மற்றும் பத்சதான்பது வயதுக்குட்பட்ை 
மாணவர்களின் மெர்க்மக ெதவதீம் 

6. மூன்றாம் நிமலயாகிய உயர்கல்வி 20 முதல் 24 வயதுக்குட்பட்ை 
மாணவர்களின் மெர்க்மக வதீம் 

 முதல் 3 குறியீடுகளும் மனிதவள இருப்பிமனக் கணக்கிடுபமவகளாகவும், 
கமைெி நான்கு குறியீடுகள் கூடுதல் இருப்பிமனக் காட்டும் கருவிகள் என்றும் 
அமைக்கப்படும். 

 கீழ்க்காணும் 2 குறியீடுகள் உயர் கல்விக்கு அளிக்கக்கூடிய அறிமுகப் 
பயிற்ெிமயக் குறிக்கிறது. 
1. ஒரு குறிப்பிட்ை ஆண்டில் அறிவியல் மற்றும் சதாைில்நுட்பப் பிரிவில் 
மெர்க்கப்பட்ை மாணவர்களின் எண்ணிக்மக. 
2. அமத ஆண்டில் ெட்ைம், நுண்கமல, கமலப்பிரிவு ஆகிய பாைங்களில் 
மெர்க்கப்பட்ை மாணவர்களின் மெர்க்மகவதீம். 

 ஹர்பிென் மற்றும் மமயர்சு அவர்கள் மனிதவள மமம்பாட்டின் எளிய, கூட்டு 
குறியீட்டு எண்மண (Composite Number) வடிவமமத்தார்கள். 
இக்குறியீட்சைண்மணக் கணக்கிை இைண்ைாம் நிமலயாகிய பதிமனந்து 
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மற்றும் பத்சதான்பதாவது வயதுக்குட்பட்ை மாணவர்களின் மெர்க்மக 
ெதவதீத்மதயும், மூன்றாம் நிமலயாகிய உயர்கல்வி 20 முதல் 24 
வயதுக்குட்பட்ை மாணவர்களின் மெர்க்மக ெதவதீத்மதயும் கூட்டி அதமன 
நிமற எண் ஐந்தால் சபருக்குவதில் கிமைக்கும் ஈவாகும். கூட்டுகுறியடீ்டு 
எண்மண அடிப்பமையாகக் சகாண்டு அப்சபாருளியல் அறிஞர்கள் நாடுகமள: 
1. வலர்ச்ெி குன்றிய நாடுகள் 
2. பகுதி வளர்ச்ெியமைந்த நாடுகள் 
3. பாதி முன்மனறிய நாடுகள் 
4. முன்மனறிய நாடுகள் என நான்கு வமகயாகப் பிரித்துள்ளார்கள். 

மனிதவள மமம்பொடும், பபொருளொதொர வளர்ச்சியும் (HRD and Economic Development) 

மனிதவள மமம்பாட்டு குறியீடுகளுக்கும் சபாருளாதாை வளர்ச்ெி குறியீடுகளுக்கும் 
இமைமய சநருங்கிய சதாைர்பு உள்ளது. 

பபொருளொதொர வளர்ச்சிபைக் கணக்கிட உதவும் குறிைீடுகள் 

1. தலாவதீ சமாத்த நாட்டு உற்பத்தி அசமரிக்க ைால்ர்களில் 
2. மவளாண்மமத் துமறமயச் ொர்ந்த சதாைில்களில் பணிபுரியும் மக்களின் 
ெதவதீம் 

3. நாட்டு வருமானத்தில் கல்விக்காக செலவிைப்படும் சபாதுச் செலவுகளின் 
ெதவதீம் 

4. சமாத்த மக்கள்சதாமகயில் 5 முதல் 14 வயதுக்குட்பட்ை வயதினரின் ெதவதீம் 

1951 ம் ஆண்டு முதல் கல்வி வளர்ச்சி 

 J.B.G. திலக் அவர்களின் கூற்றுப்படி, இன்று இந்திய மாணவர்களின் 
எண்ணிக்மகயானது, இங்கிலாந்து, பிைான்சு, கனைா மற்றும் நார்சவ ஆகிய 
நாடுகளின் உள்ள சமாத்த மக்கள் சதாமகமயவிை அதிகமாகமவ உள்ளது. 

 உலக அளவில், ஆைம்ப நிமலயில் மெர்க்கப்பட்ை ஒவ்சவார் 6 வது 
மாணவனும், இமைநிமலயில் மெர்க்கப்பட்ை ஒவ்சவாரு 7 வது மாணவனும் 
பணிநிமலயில் மெர்க்கப்பட்ை ஒவ்சவாரு 8 வது மாணவனும் ஒரு இந்தியமன. 

 ஐந்தாண்டு திட்ைங்கள் துவங்கும் முன்னர், சமாத்த நாட்டு உற்பத்தியின் 1.2 
ெதவதீம் மட்டுமம கல்விக்கு முதலீடு செய்யப்பட்ைது. ஆனால் தற்மபாது 
சமாத்த நாட்டு உற்பத்தியில் 3.5 ெதவதீம் சபாது முதலீைாக அதிகரித்துள்ளது. 
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 இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்ெி குறிப்பிைத்தக்க அளவில் அருந்தாலும் அளவு, 
தைம் மற்றும் ெமத்துவம் ஆகிய மூன்றும் இந்தியக் கல்வி முமறயில் 
பிடிப்பைாத முக்மகாணமாக உள்ளது. 

 அமனவருக்கும் சதாைக்கக்கல்வி என்ற மநாக்கத்மதாடு சதாைர்புமையது. 
 முதலாம் ஐந்தாண்டு திட்ைத்தில் தான், அமனவரும் கல்வி என்ற கருத்து 
முக்கியத்துவம் சபற்றது. சதாைக்கக் கல்வியும் முதிமயார் கல்வியும் 
கல்விக்காக ஒதுக்கீடு செய்த வளங்களுள் 5 ல்  3 பங்கிமனப் சபற்றது. அதன் 
பின் தீட்ைப்பட்ை திட்ைங்களில் இக்கல்வித்திட்ைங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ை 
முக்கியத்துவம் வழீ்ச்ெி அமைந்தது. 

தமிழ்நொட்டின் கல்வி வளர்ச்சி 

 எழுத்தறிவில் மகைளா, மகாைாஷ்டிைம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு பின் 
தமிழ்நாைானது மூன்றாம் நிமலயில் உள்ளது. 

 தமிைகத்தின் ஆண், சபண் இவர்களது கல்வியறிவு நிமல வளர்ச்ெி, 
இந்தியாவின் ெைாெரி கல்வி அறிவு நிமலமயக் காட்டிலும் மமலான 
நிமலயில் உள்ளது. 

 2001 ம் ஆண்டின் கணக்சகடுப்பின்படி, தமிைகத்தின் ஒட்டுசமாத்த எழுத்தறிவு 
நிமல 73.47 ஆகவும், நாட்டின் ெைாெரி எழுத்தறிவு நிமல 65.38 ெதவதீமாகமவ 
இருந்தது. 

 2010 – 11 ம் ஆண்டின் கணக்சகடுப்பின்படி தமிைகத்தின் ஒட்டுசமாத்த 
எழுத்தறிவு நிமல 80.33 ெதவதீமாகவும் (ஆண்கள் 86.81% சபண்கள் 73.86%) 
நாட்டின் ெைாெரி எழுத்தறிவு நிமல 74.04 ெதவதீமாகவும் (ஆண்கள் 82.14% 
சபண்கள் 65.46%) உள்ளது. 

 1991-2001 முதல் இமைநிமலப்பள்ளிகளின் மெர்க்மக அளவானது 13 
ெதவதீத்திலிருந்து 59 ெதவதீமாக உயர்ந்துள்ளது.  

 1986 ம் ஆண்டு கல்விக் சகாள்மகயின் மூலம் இந்திய அைசு அமனவருக்கும் 
ஆைம்பக் கல்வி அளிப்பதற்கு முன்னுரிமம சகாடுத்தது. இக்சகாள்மக 1 முதல் 
5 வகுப்பு வமையில் படிக்கும் அமனவருக்கும் கல்விமயக் சகாடுக்க 
மவண்டும். 

 தமிைகத்தில் 6 முதல் 11 வயதுக்குட்பட்ை மாணவர்களின் மெர்க்மகயில் 
நிமலயான வளர்ச்ெிமயத் தீர்மானிக்கும் முக்கிய காைணங்கள் 

1. மாணவர்கள் பள்ளிக்குச் செல்வதற்கு, அருகாமமயில் பள்ளிகள் இருத்தல் 
2. சபற்மறார்கள் கல்வியின் தைத்மதப் பற்றிய விைிப்புணர்வு சபற்றிருத்தல் 
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3. உண்மம தனிநபர் வருமானம் அதிகரித்தல் 
4. முதல் அமமச்ெரின் ெத்துணவு திட்ைத்மத ெரியான முமறயில் 
செயல்படுத்துதல் 

5. மாணவர்கள் பள்ளிக்குச் செல்ல ஊக்குவிக்கும் வண்ணம், அைெின் ெலுமககள் 
வைங்குதல்  (உம்). இலவெ பாைப்புத்தகங்கள் வைங்குதல், இலவெ மபருந்து 
அட்மைகள் வைங்குதல், மமலும் பிற ெலுமககள் 

 தமிைகமானது முதல் நிமலகளில் உள்ள மூன்று மாநிலங்களுள் ஒன்றாக 
இருப்பதற்கு முக்கிய காைணம் பள்ளிகல், மக்கள் வாழும் இைங்களுக்கு மிக 
அருகாமமயில் இருப்பமத. 

 தமிைகத்திலுள்ள ஆைம்பப்பள்ளிகளானது, மக்கள் வாழும் இைங்களுக்கு 1 
கிமலா மீட்ைர் சதாமலவிற்குள் அமமந்துள்ளது. (99 ெதவதீ பள்ளிகள்) உயர் 
சதாைக்க பள்ளிகள் மக்கள் வாழும் இைங்களுக்கு 3 கிமலாமீைர் 
சதாமலவிற்குள் அமமந்துள்ளது(81 ெதவதீம் பள்ளிகள்) 
இமைநிமலப்பள்ளிகள், வாழும் இைங்களுக்கு 5 கிமலாமீட்ைர் 
சதாமலவிற்குள் அமமந்துள்ளது(78 ெதவதீம் பள்ளிகள்) மமல்நிமலப்பள்ளிகள் 
வாழும் இைங்களுக்கு 8 கிமலாமீட்ைர் சதாமலவில் அமமந்திருத்தல்(76 
ெதவதீம் பள்ளிகள்). மற்ற மாநிலங்கமளாடு ஒப்பிடும்மபாது, தமிைகமானது 
ஒரு குறிப்பிட்ை ொதமனமய நிகழ்த்தியுள்ளது. 

 ெமீபகாலமாக பள்ளிக்கு வைாமல் தங்கிடும் (dropout)  குைந்மதகளின் 
எண்ணிக்மக குமறந்து வருகிறது. இதற்கு காைணம் மதிய ெத்துணவுத்திட்ைம், 
இலவெ சுகாதாை பரிமொதமன இலவெ கல்வி மற்றும் பிற ெலுமககளான 
இலவெ மபருந்து அட்மை, பலமககள், புத்தகங்கள் மற்றும் ெீருமைகள். 

மொவட்ட பதொடக்க கல்வித் திட்டம்(Dist. Primary Education Programme) 

 அமனவருக்கும் சதாைக்கக் கல்வி என்ற இலக்மக  மநாக்கமாகக் சகாண்டு 
இக்சகாள்மக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது. 

 இக்சகாள்மக கல்வியறிவில், பாலின மவறுபாடுகமள குமறக்க 
முக்கியத்துவம் சகாடுக்கிறது. பள்ளி ொைா மர்றும் வயது வந்மதார் 
கல்வித்திட்ைத்தின் கீழ் தமிைக அைொனது கீழ்க்கண்ை நைவடிக்மககமள 
எடுத்துள்ளது. அமவ 

1. சமாத்த கல்வி  அறிவு நைவடிக்மககள்(TLC) 
2. கல்வி  அறிவுப் சபற்றபின்னர் நைவடிக்மககள் 
3. சதாைர் கல்வி 
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இந்நைவடிக்மககள் அமனத்தும் அறிசவாளி இயக்கத்தின் கீழ் எடுக்கப்பட்ை 
நைவடிக்மககளாகும். இந்த இயக்கத்தில் வயது வந்மதார் எனப்படுபவர் 15 முதல் 35 
வயதுக்குட்பட்ைவர்கள் என வமைபறுக்கப்பட்ைனர். 

இபடநிபை மற்றும் மமல்நிபைக் கல்வி(Secondary and Higher secondary Education) 

 இந்நிமலயில் பள்ளிகள், மாணவர்கள், ஆெிரியர்கள் எண்ணிக்மக கணிெமாக 
உயர்ந்துள்ளது. நிமலயான கட்டிைங்கள், கூடுதலான ஆெிரியர்கள் அதிக 
அறிவியல் கருவிகள், வெதியான ஆய்வகங்கள், பட்ைமறகள் சதாைில்கல்வி 
பாைங்கள் வலுப்படுத்துதல் முதலியன இமைநிமலக் கல்வியின் அவெைத் 
மதமவகளாகும். சதாைில்கல்வி பாைப்பிரிவின் செயல்பாடுகளில் தமிைகமம 
முதன்மமயாகத் திகழ்கிறது. 

 தமிைக அைசு 16 முதல் 18 வயது வையுள்ள மாணவர்கமள கல்லூரிகளில் ஒரு 
புதுமுக வகுப்புகளுக்கு பதிலாக மமல்நிமலப் பள்ளிகளில் பலவகயான 
பாைப்பிரிவுகமள அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் மாணவர் மெர்க்மகமய 
அதிகப்படுத்தி சவற்றிக் கண்டுள்ளது. 

கபை மற்றும் அறிவிைல் கல்லூரி 

1960-61 ல் கமல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் 57 ஆக இருந்தது. இது 2004-05 ல் 444 
ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

பதொழில்நுட்ப கல்வி 

 சதாைில் நுட்ப கல்வியில் சுயநிதி கல்லூரிகள் சபரும் அளவில் 
காணப்படுகின்றன. இந்த கல்லூரிகளில் 87 ெதவதீத்திற்கும் அதிகமான 
மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்றனர். இது ெமத்துவ சகாள்மகக்கு எதிர்மமறவான 
நிகழ்வாக இருந்தாலும் அமவ எண்ணிக்மகயில் அதிக வளர்ச்ெி 
அமைகின்றன. 

 சவயினர்(Weiner):  அைெின்பங்கானது மநைடியாகவும், அதிக முக்கியத்துைனும் 
செயல்பட்டு அமனவருக்கும் கல்வி என்பதமன முன்மனற்றம் அமைய 
பாடுபைமவண்டும். இதமன தனியார் துமறயிைம் விைக்கூைாது என 
விவரித்துள்ளார். 

மனித மமம்பொடு குறிைீடு(Human development Index) 

 மனித  மமம்பாடு குறியீடு என்பது வாழ்க்மக மட்ைத்தின் ஒரு முழு 
அளவாகும். 
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 1977 ம் ஆண்டின் மனித வளர்ச்ெி அறிக்மகயில் மனித வளர்ச்ெிக்கு விளக்கம்: 
மனித சதரிவுகமள விரிவாக்குவதும், மனித நலன்கமள உயர்த்துதலும் மனித 
வளர்ச்ெியின் மமய சபாருளாகும். 

 மனிதனுக்கு 3 அத்தியாவெிய சதரிவுகள் உள்ளன, அமவ நீண்ைகால 
சுகவாழ்வு, அறிவுத்திறமன சபற்றுக்சகாள்ளுதல், மற்றும் நல்ல வாழ்க்மக 
தைத்மத சபற்றுக்சகாள்ள அவெியமான வளங்கமள அமைதல். 

 முதல் மனித மமம்பாட்டு அறிக்மகயானது 1990 ம் ஆண்டு UNDP 
நிறுவனத்தால் பாகிஸ்தானின் முகஹப்-உல்-ஹக் என்ற சபாருளியலறிஞரின் 
வைிகாட்டுதலின்படி சவளியிட்ைது. 

 சபாருளாதாை வளர்ச்ெி என்பது ஏழ்மமமயக் குமறக்கும் வைிகளான 
மவமலவாய்ப்மப அதிகரித்தல், உற்பத்தி திறமனப் சபருக்குதல், ஏமை 
மக்களின் கூலிமய அதிகரித்தல் மபான்றவற்மற குறிக்கும். 

 மனித மமம்பாட்டு முறியீடு (HDI) அமனத்து நாடுகமளயும் 0 முதல் 1 வமை 
மூன்று வளர்ச்ெி இலக்குகமள அடிப்பமையாகக் சகாண்டு 
வரிமெப்படுத்துகிறது. மனித மமம்பாடு குறியீடுகள் கீழ்க்காணும் 3 
அளவுமகாள்கமளக் சகாண்டு கணக்கிைப்படுகிறது. 
1. பிறப்பின் மபாது வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பின் மூலம் அளவிைப்படுகிறது. 
2. கல்வி அமைவு நிமல- வயது வந்மதார் கல்வி (2/3 நிமற) சதாைக்க, 
இமைநிமல, மமல்நிமலக் கல்வி ஆகிய நிமலகளில் மாணவர் மெர்க்மக 
வதீம் (1/3) நிமற ஆகியவற்றின் மூலம் அளவிைப்படுகின்றன. 
3. வாழ்க்மகத்தைம் – உண்மமயான தலா வதீ சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 
அளவிைப்படுகிறது. 

மனித மமம்பொட்டு குறிைீடு அபனத்து நொடுகபளயும் 3 பிரிவுகளொக பிரிக்கிறது. 

1. குமறந்த மனித மமம்பாடு (00.0 to 0.499) 

2. நடுத்தை மனித மமம்பாடு (0.50 to 0.799) 

3. உயர்தை மனித மமம்பாடு (0.80 to 1.0) 

 2004 ன் மனித மமம்ம்பாட்டு வதீத்தின்படி(HDR) இந்தியா நடுத்தை மனித 
மமம்பாட்டின் பிரிவின் கீழ் இைம் சபறுகிறது. 

 மனித மமம்பாடு குறியீடின் மிகப் சபரிய நன்மம, மபாதிய வருமானம் 
ஈட்டும் நாடுகமளவிை குமறவான வருமானம் ஈட்டும் நாடுகள் கூை மனித 
மமம்பாட்மை வளப்படுத்த முடியும் என்பமத ஆகும். 
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 மனித மமம்பாட்டு குறியீைானது, ஏமனய வளர்ச்ெிக் குறியீடுகளாகிய 
சுகாதாைம் மற்றும் கல்வ்யின் நைவடிக்மககமளக் காட்டிலும் வருமானத்தில் 
உள்ள ஏற்றத் தாழ்வுகமளமய குறிப்பிடுகிறது. எனமவ முன்மனற்றம் என்பது 
மனிதனின் ஒட்டுசமாத்த வளர்ச்ெிமய ஆகும். சவறும் உயர்மட்ை வருமானம் 
அன்று. பல எண்சணய் வளம் மிக்க நாடுகள் வளர்ச்ெிமய சபற்றிருந்தாலும் 
முன்மனற்றமில்மல. 

பொைின வளர்ச்சிக் குறிைீடு (Gender Related Development Index) 

 இது மனித மமம்பாட்டு குறியீட்மை சகாண்டு ஆண், சபண்களுக்கிமைமய 
உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகமள பிைதிபலிக்கிறது. 

 இதில் மூன்று அளவடீுகள் ெம்பந்தப்படுகின்றன 
1. சபண்ணின் எதிர்பார்க்கப்பட்ை வாழ்வு காலம் 
2. சபண்ணின் வயது வந்த கல்விநிமல மற்றும் சமாத்த மெர்க்மக விகிதம் 
3. சபண்ணின் தலா வருமானம் 

மனித ஏழ்பமக் குறிைீடு(Human poverty index) 

 1997  ம் ஆண்டில் மனிதவள மமம்பாட்டு குறியீடு மனித ஏழ்மமக் குறியீட்மை 
அறிமுகப்படுத்தியது. 

 இது ஆயுட்காலத்மத இைக்கச் செய்தமலயும், அறிமவயும் மற்றும் நல்ல 
வாழ்க்மகத் தைத்தின் இைப்பிமனயும் அளவிடுகிறது. 

 மனிதன், நாற்பது வயதிற்கு முன் இறந்துவிடுவார் என எதிர்பார்த்தால், வயது 
வந்மதார் கல்வி அற நிமல உயர்வாக இருந்தால், சுகாதாை மெமவகள் மிக 
மமாெமான நிமலயிலிருந்தால், பாதுகாப்பான தண்ணரீ் வெதி குமறவாக 
இருந்தால் 5 வயதிற்கு கீழ் உள்ள ெத்துணவற்ற குைந்மதகளின் ெதெீதம் 
கூடுதலாக இருப்பின் அப்மபாது மனித ஏழ்மமக்குறியீடு(HPI) அதிகமாக 
இருக்கும். அந்த நாடு ஏமை நாடு என்ற இைத்மதப் சபறும். 

 இந்திய திட்ைக்குழு நாட்டின் மனித மமம்பாட்டு அறிக்மகமய 2001 ல் 
சகாண்டு வந்தது. 


