எட்டாம் வகுப்பு
இரண்டாம் பருவம்
த�ொகுதி - 3

சமூக அறிவியல்
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ப�ொருளடக்கம்
வரலாறு
அலகு 1

இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி

98

அலகு 2 இந்தியாவில் த�ொழிலகங்களின் வளர்ச்சி

112

புவியியல்
அலகு 1

இடம் பெயர்தல் மற்றும் நகரமயமாதல்

124

அலகு 2 இடர்கள்

136

குடிமையியல்
அலகு 1

சமயச்சார்பின்மையை புரிந்துக�ொள்ளுதல்

148

அலகு 2 மனித உரிமைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும்

156

அலகு 3 சாலை பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் நெறிமுறைகள்

167

மின்நூல்
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அலகு - 1

இந்தியாவில்
கல்வி வளர்ச்சி

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
 பண்டைய கால இந்தியாவில் கல்வி முறையைப் பற்றி அறிதல்.
 இடைக்கால மற்றும் நவீன இந்தியாவில் ஏற்பட்ட கல்வி வளர்ச்சி பற்றி புரிந்து
க�ொள்ளுதல்.
 ஆங்கிலேய ஆட்சியின் ப�ோது ஏற்பட்ட கல்வி வளர்ச்சியினை பகுப்பாய்வு
செய்தல்.
 தேசியக் கல்விக் க�ொள்கையின் முக்கியத்துவம் பற்றி கலந்தாய்வு செய்தல்.
 தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்ட கல்வி வளர்ச்சி பற்றி புரிந்து க�ொள்ளுதல்.
“அறிவு என்பது மனிதனின் மூன்றாவது கண்”

அறிமுகம்

பண்டைய கால இந்தியாவின் கல்வி

கல்வி என்பது அறிவு, திறன்கள் மற்றும்
மதிப்புகளைப்
பெறுதலும்,
பகிர்தலுமான
ஒரு த�ொடர்ச்சியான செயல்முறையாகும்.
கல்வி ஒரு முற்போக்கான சமுதாயத்தின்
அடித்தளமாக
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
ப�ொறுப்புள்ள குடிமக்களை உருவாக்குவதில்
கல்வி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நாம்
வாழும் இந்த உலகமானது த�ொடர்ச்சியான
மாற்றங்களையும்,
வளர்ச்சியையும்
கண்டு வருகிறது. எனவே சவால்களை
எதிர்கொள்ளவும்
தடைகளை
தகர்த்தெறியவும், நாம் நன்கு படித்தவர்களாக
இருப்பதுடன்
மனிதனை
மேம்படுத்தும்
செயலில் கல்வி எவ்வாறு பங்காற்றுகிறது
என்பதையும் அறிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.
இந்தியாவில்
பல்வேறு
காலக்கட்டங்களில் ஏற்பட்ட
கல்வி
வளர்ச்சியைப்
பற்றி இப்பாடத்தில் கற்றுக்
க�ொள்வோம்.

த�ொடக்க காலத்திலிருந்தே பாரம்பரியமாக
கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் இந்தியாவில்
நடைமுறையில்
இருந்ததாக,
வரலாற்று
ஆதாரங்கள்
நமக்கு
தகவல்களை
வழங்குகின்றன. வேதம் (Veda) என்ற
சமஸ்கிருத
ச�ொல்லிற்கு
அறிவு
என்று
ப�ொருள். இச்சொல்லானது “வித்” என்ற
ச�ொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது. இதன் ப�ொருள்
‘அறிதல்’ என்பதாகும். நமது பண்டைய
கல்வி முறை பல நூற்றாண்டுகளுக்கு
முன்னரே உருவானது. இது தனிநபரின்
உள்ளார்ந்த
மற்றும்
மறைந்திருக்கும்
திறன்களை வெளிக்கொணர்வதன் மூலம்,
அவரின்
முழுமையான
வளர்ச்சியில்
கவனம்
செலுத்தியது.
இக்கல்வியானது
பணிவு, உண்மை, ஒழுக்கம், சுயச்சார்பு
மற்றும் அனைத்து படைப்புகளின் மீதும்
மரியாதையுடன் இருத்தல் ஆகிய மதிப்புகளை
வலியுறுத்தியது.
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கற்றலுக்கான ஆதாரங்கள்

இருந்த மக்கள், சிறு குழந்தைகளுக்கு பக்தியுடன்
நேர்மையான வாழ்க்கை முறைகளை வாழ
ஊக்குவித்தனர். கல்வி அளிப்பதிலும், கற்றல்
மையமாக
செயல்படுவதிலும்
க�ோயில்கள்
முக்கிய
பங்கு
வகித்தன.
மாணவர்கள்
தங்கள் உயர்படிப்புக்காக விகாரங்கள் மற்றும்
பல்கலைக்கழகங்களுக்குச்
சென்றனர்.
வாய்வழியாகவே
கற்பித்தல்
இருந்தது.
குருகுலங்களில்
கற்பிக்கப்பட்டவைகளை
மாணவர்கள் நினைவிலும், ஆழ்சிந்தனையிலும்
வைத்திருந்தனர்.
பல
குருகுலங்கள்
முனிவர்களின் பெயராலேயே அழைக்கப்பட்டன.
காட்டில் அமைதியான சூழலில் அமைந்த
குருகுலங்களில்,
நூற்றுக்கணக்கான
மாணவர்கள்
ஒன்றாகத்
தங்கி
கற்றுக்
க�ொண்டனர். த�ொடக்க காலத்தில் ஆசிரியரால்
(குரு / ஆச்சார்யா) தன்னை சுற்றி இருந்த
மாணவர்களுக்கு
கல்வி
வழங்கப்பட்டது.
மேலும் குருவின் வீட்டில் குடும்ப உறுப்பினர்
ப�ோல வந்து தங்கி கல்வி பயின்றனர். இதுவே
குருகுலக் கல்விமுறை எனப்பட்டது. இந்த
குருவின் குடும்பமானது வீட்டுப்பள்ளி (அ)
ஆசிரமமாக செயல்பட்டது.
அந்த
காலக்கட்டத்தில்,
குருக்களும்
அவர்களுடைய சீடர்களும் (மாணவர்கள்)
ஒன்றாக வசித்து, அன்றாட வாழ்க்கையில்
ஒருவருக்கொருவர்
உதவி
செய்தனர்.
அக்காலத்தில்
முழுமையான
கற்றல்,
ஒழுக்கமான
வாழ்க்கையை
வாழ்தல்,
ஒருவரின்
உள்ளார்ந்த
திறமையை
உணர்ந்து க�ொள்ளச் செய்தல் ப�ோன்றவையே
கல்வியின் முக்கிய ந�ோக்கங்களாக இருந்தது.
மாணவர்கள்
தங்கள்
இலக்குகளை
அடையும் சில ஆண்டுகள் வரை தங்கள்
வீடுகளை விட்டு விலகி குருகுலங்களில்
வாழ்ந்தனர். குறிப்பிட்ட காலத்தில் குருவுக்கும்
மாணவனுக்குமிடையேயான
உறவு
வலுப்பெறும் இடமாகவும் குருகுலம் திகழ்ந்தது.
இந்த காலகட்டத்தில் துறவிகள் மற்றும்
பெண் துறவிகள் தியானம் செய்வதற்கும்,
விவாதிப்பதற்கும்,
அவர்களின்
அறிவு
தேடலுக்காக கற்ற அறிஞர்களிடம் கலந்து
ஆல�ோசிப்பதற்காகவும் பல மடாலயங்கள்
மற்றும்
விகாரங்கள்
அமைக்கப்பட்டன.
இந்த விகாரங்களைச் சுற்றிலும் உயர்கல்வி
கற்றுக்
க�ொள்வதற்காக
பிற
கல்வி
மையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இத்தகைய

பாணினி,
ஆர்யபட்டா,
காத்யாயனா,
மற்றும்
பதாஞ்சலி
ஆகிய
பெயர்களை
நீங்கள்
கட்டாயம்
கேள்விப்பட்டிருத்தல்
வேண்டும். இவர்களின் எழுத்துக்களும் சரகர்
மற்றும் சுஸ்ருதர் ஆகிய�ோரின் மருத்துவ
குறிப்புகளும் கற்றலுக்கான ஆதாரங்களாக
இருந்தன.
வரலாறு,
தர்க்கம்,
ப�ொருள்
விளக்கம், கட்டிடக்கலை, அரசியல், விவசாயம்,
வர்த்தகம்,
வணிகம்,
கால்நடைவளர்ப்பு
மற்றும் வில்வித்தை ப�ோன்ற பல்வேறு
துறைகள் கற்பிக்கப்பட்டன. உடற்கல்வியும்
ஒரு
முக்கியமான
பாடத்திட்டமாக
இருந்தது. மாணவர்கள் குழு விளையாட்டு
மற்றும் ப�ொழுதுப�ோக்கு செயல்பாடுகளில்
பங்கேற்றனர்.
கற்றலின்
அனைத்து
அம்சங்களிலும் வல்லுநராவதற்கு குருக்களும்,
அவரது மாணவர்களும் மனசாட்சிக்கு கட்டுப்பட்டு
இணைந்து பணியாற்றினர். மாணவர்களின்
திறன்களை மதிப்பீடு செய்வதற்காக இலக்கிய
விவாதங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன. கற்றலில்
மேம்பட்ட
நிலையிலுள்ள
மாணவர்கள்
இளைய மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டினர். சக
மாணவர்களுடனான குழுக் கற்றல் முறை
நடைமுறையில் இருந்தது.
பண்டைய கால இந்தியாவில் கல்வி முறை:
ஒரு வாழ்க்கை முறை

குருகுலக் கல்விமுறை
பண்டைய
இந்தியாவில்
முறையான
மற்றும்
முறைசாரா
கல்வி
இரண்டுமே
இருந்தன.
இல்லங்கள்,
க�ோயில்கள்,
பாடசாலைகள், குருகுலங்கள் ஆகியவற்றில்
அப்பகுதிக்கேற்றவாறு கல்வி வழங்கப்பட்டது.
வீடுகள், கிராமங்கள் மற்றும் க�ோயில்களில்
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கல்வி மையங்கள் சீனா, க�ொரியா, திபெத்,
பர்மா, சில�ோன், ஜாவா, நேபாளம் மற்றும்
பிற
தூரதேசத்து
மாணவர்களையும்
கவர்ந்திழுத்தது.

தேவைகளை
பூர்த்தி
செய்தன.
அந்த
மாணவர்கள் உயர் கல்வி நிறுவனங்களில்
இணைந்து, புகழ்பெற்ற அறிஞர்களிடம் பரஸ்பர
கலந்துரையாடல்கள் மற்றும் விவாதங்கள்
மூலம்
தங்கள்
அறிவை
வளர்த்துக்
க�ொண்டனர். அது மட்டுமல்லாமல், மன்னரால்
கூட்டப்பட்ட சபையில் பல்வேறு விகாரங்கள்
மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களைச் சார்ந்த
அறிஞர்கள் சந்தித்து, விவாதித்து தங்கள்
கருத்துக்களைப் பரிமாறிக் க�ொண்டனர்.

ப�ௌத்த சமய காலத்தில் விகாரங்களும்
பல்கலைக்கழகங்களும்

ஆசிரியரின் பங்கு
மாணவர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது முதல்
அவர்களின் பாடத்திட்டங்களை வடிவமைப்பது
வரை அனைத்து அம்சங்களிலும் ஆசிரியர்களின்
பங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது.
மாணவர்களின் திறனில் ஆசிரியர் திருப்தி
அடையும் ப�ோது மட்டுமே அவர்களின் கல்வி
நிறைவடைந்ததாக கருதப்பட்டது. அவரது
விருப்பத்திற்கேற்ப
பல
மாணவர்களை
சேர்த்துக் க�ொள்வதுடன், மாணவர்கள் எதை
கற்க ஆர்வமாக இருந்தனர�ோ அதையே
கற்றுக் க�ொடுத்தார். விவாதங்கள் மற்றும்
கலந்தால�ோசித்தல் ஆகியன கற்பித்தலின்
அடிப்படையான வழிமுறைகளாகும். கல்வியில்
மேம்பட்ட
நிலையிலிருந்த
மாணவர்கள்
ஆசிரியர்களுக்கு உதவினர்.

பண்டை ய
இந்திய நகரமாக இருந்த தட்சசீலம் தற்போது
வடமேற்கு பாகிஸ்தானில் உள்ளது. இது
ஒரு முக்கியமான த�ொல்பொருள் ஆராய்ச்சிப்
பகுதியாகும். இதனை 1980இல் யுனெஸ்கோ,
உலக பாரம்பரியத் தளமாக அறிவித்தது.
சாணக்கியர், தனது அர்த்தசாஸ்திரத்தை
இப்பல்கலைக்கழகத்தில்
தங்கியிருந்து
த�ொகுத்ததாக
கூறப்படுவது
இதன்
சிறப்பாகும். 19ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தியில்
இப்பல்கலைக்கழகத்தின்
இடிபாடுகளை
த�ொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர் அலெக்சாண்டர்
கன்னிங்காம் கண்டுபிடித்தார்.
ஜாதகக் கதைகள், யுவான் சுவாங் மற்றும்
இட்சிங் (சீன அறிஞர்கள்) ஆகிய�ோரின்
குறிப்புகள்
மற்றும்
பிற
ஆதாரங்களும்
அரசர்களும்,
சமுதாயமும்
கல்வியை
மேம்படுத்துவதில் அதிக ஆர்வம் செலுத்தியதாக
நமக்கு கூறுகின்றன. மடாலயங்கள் மற்றும்
விகாரங்கள் மூலமாக ப�ௌத்த சமய அறிஞர்கள்
தங்கள் கல்விப் பணியை மேற்கொண்டனர்.
இதன் விளைவாக, பல புகழ்பெற்ற கல்வி
மையங்கள்
த�ோன்றின.
அவைகளுள்
தட்சசீலம், நாளந்தா, வல்லபி, விக்கிரமசீலா,
ஓடண்டாபுரி மற்றும் ஜகத்தாலா ஆகிய
இடங்களில் த�ோன்றிய பல்கலைக்கழகங்கள்
மிகவும்
குறிப்பிடத்தக்கவைகள்
ஆகும்.
இந்தப் பல்கலைக்கழகங்கள் விகாரங்களின்
த�ொடர்புடன் மேம்படுத்தப்பட்டன. பனாரஸ்
மற்றும்
காஞ்சி
ஆகிய
இடங்களில்
இருந்த பல்கலைக்கழகங்கள் க�ோயில்கள்
த�ொடர்புடன் மேம்பாடு அடைந்தன. மேலும்
அவைகள் அமைந்துள்ள இடங்கள் சமூக
வாழ்க்கையின் மையங்களாக மாறின. அந்த
நிறுவனங்கள் அறிவார்ந்த மாணவர்களின்

பண்டை ய
காலத்தில்
நாளந்தா
பல்கலைக்கழகம்
கி.பி.(ப�ொ.ஆ) 5 ஆம் நூற்றாண்டு முதல்
கி.பி. (ப�ொ.ஆ) 12 ஆம் நூற்றாண்டு வரை
கற்றலின் மையமாக இருந்தது. தற்போதைய
பீகாரில் உள்ள ராஜகிருகத்தில் அமைந்துள்ள
நாளந்தா
பல்கலைக்கழகம்
உலகின்
பழமையான
பல்கலைக்கழகங்களில்
ஒன்றாகும். நாளந்தா மகா விகாராவின்
இடிபாடுகளை ஐ.நா. சபையின் யுனெஸ்கோ
(UNESCO) நிறுவனம் உலக பாரம்பரிய
தளமாக
அறிவித்துள்ளது.
தற்போது
புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ள நாளந்தா பல்கலைக்கழகம்
நாகரிகங்களுக்கிடையிலான
த�ொடர்பு
மையமாக கருதப்படுகிறது.
100

TN_GOVT_VIII_Std_History_Unit 1.indd 100

23-08-2019 16:04:12

இடைக்கால இந்தியாவில் கல்வி

இடைக்கால
இந்தியாவில்
கல்விமுறையானது
உல�ோமாவின்
கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. அந்தக் காலங்களில்,
கல்வியானது சமயம் சார்ந்த பயிற்சியுடன்
த�ொடர்புடையதாக இருந்தது. இருப்பினும்,
மருத்துவம், அரபு இலக்கியம், இலக்கணம்
மற்றும்
தத்துவம்
ப�ோன்ற
பல்வேறு
வகையான பாடங்களும் கற்பிக்கப்பட்டன.
இடைக்காலம்
மற்றும்
நவீன
கால
முற்பகுதியில் அரபு மற்றும் மத்திய ஆசிய
மக்கள் இஸ்லாமிய அடிப்படையிலான கல்வி
முறைகளைக் க�ொண்டு வந்ததாக வரலாறு
கூறுகிறது. இடைக்கால இந்தியாவில் பெண்
கல்வி பரவலாகக் காணப்பட்டது.
ஜெய்பூரைச் சேர்ந்த ராஜா ஜெய்சிங்,
அறிவியல் பாடங்களின் கற்றலை ஊக்குவித்தார்.
இதைத்தவிர மேலும், பல கல்வி நிறுவனங்கள்
தனிநபர்களாலும்
த�ொடங்கப்பட்டன.
டெல்லியில் உள்ள கியாசுதீன் மதரசா மற்றும்
ஷாஜகானாபாத்தில்
உள்ள
ம�ௌலானா
சத்ருதீன் மதரசா ஆகியன இம்முறையில்
உருவான நிறுவனங்களே ஆகும்.

இந்தியத்
துணைக்கண்டத்தில்
இஸ்லாமிய கல்வியை அறிமுகப்படுத்தியதன்
மூலம் இடைக்காலம் ஒரு மாற்றத்தைக்
கண்டது. உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்த
படையெடுப்பாளர்களாலும் வணிகர்களாலும்
நாடு தாக்குதலுக்குள்ளானது. வணிகர்களும்
படையெடுப்பாளர்களும்
தங்களது
கலாச்சாரங்களை இந்நாட்டு மக்களுடன்
ஒன்றிணைத்தனர்.
அவற்றைத்
தவிர
சமயம், சமூகம், பண்பாடு மற்றும் கல்வி
ஆகியவற்றில் இடைக்கால இந்தியா ஒரு புதிய
கண்ணோட்டதை அடைந்தது. முஸ்லிம்களின்
ஆட்சி காலத்தில் (இடைக்காலம்) அறிவின்
ஒளியூட்டமும், விரிவாக்கமும் கல்வியின்
ந�ோக்கமாக
இருந்தன.
பதின�ோறாம்
நூற்றாண்டில்
முஸ்லிம்
ஆட்சியாளர்கள்
த�ொடக்க மற்றும் இடைநிலைப் பள்ளிகளை
நிறுவினர். அக்காலத்தில் இந்திய இஸ்லாமிய
பாரம்பரியங்களுக்கிடையே
ஒரு
சிறந்த
த�ொடர்பு இருந்ததால் இறையியல், சமயம்,
தத்துவம், நுண்கலை, ஓவியம், கட்டடக்கலை,
கணிதம், மருத்துவம் மற்றும் வானியல் ஆகிய
துறைகள் ஒரு புதிய க�ோணத்தில் மேம்பாடு
அடைந்தன.

இ டைக்கா ல த் தி ல்
பல
சமய
மடங்களும்
மடாலயங்களும்
கல்வி
வளர்ச்சிக்காக நிறுவப்பட்டன.
ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள அஹ�ோபில மடம்
அவற்றுள் ஒன்றாகும். அங்கு ஸ்ரீராமானுஜர்
கல்விக்காக தன்னுடைய குறிப்பிடத்தக்க
பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார். மடாலயக்
கல்வி தவிர, சமணப் பள்ளிகளும் மற்றும்
ப�ௌத்த விகாரங்களும் மக்களுக்கு கல்வி
வழங்குவதில்
முக்கிய
பங்காற்றின.
அனைத்து துறைகளைச் சார்ந்த புத்தகங்கள்
க�ொண்ட
நூலகத்தினை
அவைகள்
பெற்றிருந்தன.

இருப்பினும், முஸ்லிம்கள் வருகைக்கு
முன்னரே இந்தியாவில் ஒரு மேம்பட்ட
கல்விமுறை
நடைமுறையில்
இருந்தது.
முஸ்லிம் ஆட்சியாளர்கள் நூலகங்கள் மற்றும்
இலக்கிய சங்கங்களை ஏற்படுத்தி நகர்ப்புற
கல்வியை ஊக்குவித்தனர். அவர்கள் நிறுவிய
த�ொடக்கப் பள்ளிகள் மூலம் (மக்தப்-Maktab)
மாணவர்கள் வாசித்தல், எழுதுதல் மற்றும்
அடிப்படை இஸ்லாமிய வழிபாட்டு முறைகளை
கற்றனர்.
மேம்பட்ட
ம�ொழித்திறன்களை
கற்பிக்க இடைநிலைப் பள்ளிகள் (மதரசாMadrasa)
நிறுவப்பட்டன.
சுல்தான்கள்
மற்றும்
பிரபுக்களால்
பல
மதரசாக்கள்
அமைக்கப்பட்டன. மதரசாக்களின் முக்கிய
ந�ோக்கம்,
தகுதியான
அறிஞர்களுக்கு
குடிமைப் பணிக்கான பயிற்சி அளிப்பதும்,
கல்வி அளிப்பதுமே ஆகும். டெல்லியில் ஒரு
மதரசாவை நிறுவிய முதல் ஆட்சியாளர்
இல்துத்மிஷ் ஆவார். காலப்போக்கில் பல
மதரசாக்கள் உருவாயின.

இடைக்காலத்தின்
பிற்பகுதியில்
ஆங்கிலேயர்கள்,
இந்தியாவில்
ஆங்கிலக்
கல்வியை அறிமுகப்படுத்தினர். ஐர�ோப்பிய
சமயப்பரப்பு குழுவினரின் வருகையினால்,
இந்தியாவில் மேற்கத்திய கல்வி நிலையான
முன்னேற்றத்தை அடைந்தது. எண்ணற்ற
பல்கலைக்கழகங்களும்
ஆயிரக்கணக்கான
கல்லூரிகளும் அமைக்கப்பட்டதால், கல்வி
வளர்ச்சியடைந்தது.
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�வீன கல்வி மும்ற

்கல்வி நிறுவனங்கணளத்
துவஙகினர்.
அஙகு
இந்திய ஆசிரியர்்கணளக்
த்காண்டு
வட்டார
தமாழியில்
்கல்வி
சீகன்படால்கு
்க ற் பி க் ்க ப் ை ட் ட து .
்மல்நிணலப் ைள்ளி்கள் துவங்கப்ைட்டு, அஙகு
பிதரஞசு தமாழி்கள் ்கற்பிக்்கப்ைட்டன. இரண்டு
தஜர்மன் பிஷப்பு்களான சீ்கன்ைால்கு மற்றும்
புளுட்ச்்சா ஆகி்யார் திருவி�ாஙகூரில்
ைள்ளி்கள் மற்றும் ஆசிரியர்்களுக்்கான ையிற்சி
்கல்லூரிணயத் த�ாடஙகினர். கி.பி.1600இல்
ஆஙகில
கிழக்கிந்திய
்கம்தைனியின்
வருண்கக்குப் பின்னர் ஆஙகிலக் ்கல்வி
வழஙகுவ�ற்்கா்க
்கல்வி
நிறுவனங்கள்
ஏற்ைடுத்�ப்ைட்டன.
ைடிப்ைடியா்க
ம�ராஸ்
மற்றும் ைனாரஸ் ஆகிய இடங்களில் சமஸ்கிரு�
்கல்லூரி்கள் துவங்கப்ைட்டன. ்கல்்கத்�ாவின்
மு�ல் ்ைராயரான டாக்டர் மிடில்டன் என்ைவர்
ஒரு மிஷினரி ்கல்லூரிணய ்கல்்கத்�ாவில்
த�ாடஙகினார். பின்னர் இது பிஷப் ்கல்லூரி
என்று அணழக்்கப்ைட்டது. மவுண்ட்ஸ்டுவர்ட்
எல்பின்ஸ்டன் என்ைவர் �ான் வட்டார தமாழிக்
்கல்வியிணன தீவிரமா்க முன்தமாழிந்�ார்.
ஆனால் 1827இல் அவர் ஓய்வு தைற்ை பின்,
அவரது ஆர்வலர்்கள் நிதி ்ச்கரித்து ஆஙகில
்கல்விணய வழஙகும் ்கல்லூரிணய ைம்ைாயில்
நிறுவினர். அது பின்னர் எல்பின்ஸ்டன்
்கல்லூரி எனப் தையரிடப்ைட்டது. இந்தியாவில்
்கல்வி ைரப்புவ�ற்கு, சமயப்ைரப்பு குழுவினர்
நன்கு முயன்ைனர். அவர்்களின் முயற்சியால்
ைல ்கல்வி நிறுவனங்கள் ஏற்ைடுத்�ப்ைட்டன.
இந்நிறுவனங்கள் ்மற்்கத்திய ்கல்விணயயும்
இந்தியக் ்கல்விணயயும் வழஙகின.

ஐ்ராப்பிய குடி்யற்ைத்ண� த�ாடர்ந்து
சமயப்ைரப்பு
குழுவினரின்
வருண்கயால்
இந்தியாவில்
நவீன
்கல்வி
முணை
த�ாடஙகியது
எனலாம்.
அவர்்களது
முயற்சியின் விணளவா்க, இந்தியா முழுவதும்
ைல ்கல்வி நிறுவனங்கள் ஏற்ைடுத்�ப்ைட்டன.
இந்நிறுவனங்கள் ்மற்்கத்திய ்கல்விணயயும்,
இந்தியக் ்கல்விணயயும் ையிற்றுவித்�ன.
கிறிததுவ சையப்பரப்புக குழுவின் பஙகு
வணி்கம் தசய்வ�ற்்கா்க
வந்�
ஐ்ராப்பியர்்கள்,
இந்தியாவில்
வர்த்�்க
நி று வ ன ங ்க ண ள
நிறுவினர்.
அவர்்கள்
நிலங்கணள
தைற்று,
்்காட்ணட்கணளக் ்கட்டினர்.
பின்னர், அவர்்கள் �ங்கள்
்க ல ா ச் ச ா ர த் ண � யு ம் , பிரடான்சிஸ் நசவியர்
சமயத்ண�யும்
இந்திய
மக்்களிணட்ய ைரப்ை விரும்பினர். உள்ளூர்
மக்்களுக்்்கற்ைவாறு ்கல்வி வழஙகினால் �ான்
நிர்வா்கத்ண�யும், சமயக் ்கருத்துக்்கணளயும்
நன்கு
புரிந்து
த்காள்வார்்கள்
என்று
்கருதி அவர்்கள் ்கல்வி நிறுவனங்கணளத்
த�ாடஙகினர். இந்தியாவில் நவீன ்கல்வி
முணைணய த�ாடஙகிய மு�ல் ஐ்ராப்பியர்
்ைார்ச்சுகீசியர்்க்ளயாவர். இ்யசு சங்கத்தின்
உறுப்பினரான
பிரான்சிஸ்
்சவியர்
த்காச்சியில்
ஒரு
ைல்்கணலக்்கழ்கத்ண�த்
த�ாடஙகினார். ்மலும் ைல த�ாடக்்கப்
ைள்ளி்களும் த�ாடங்கப்ைட்டது. 1575ஆம்
ஆண்டு
்்காவாவில்
த�ாடங்கப்ைட்ட
மு�ல் ்கல்லூரியில், கிறித்துவம், �ர்க்்கம்,
இலக்்கைம்,
மற்றும்
இணச
ஆகியன
்கற்பிக்்கப்ைட்டு ைட்டங்கள் வழங்கப்ைட்டன.
ஜான் கிர்னாண்டர் என்ைவர் ஆர்வமுள்ள
முன்்னாடி்களில்
ஒருவரா்க
இருந்�ார்.
அவரின் இவாஞசிலிஸ்டிக் அணமப்ைானது
கிறித்�வர்
அல்லா�
குழந்ண�்களுக்கு
்கல்விணய
அறிமு்கப்ைடுத்திய
மு�ல்
சமயப்ைரப்பு அணமப்ைாகும். 1812ஆம் ஆண்டு
டாக்டர் C.S. ஜான் என்ைவர் �ரங்கம்ைாடியில்
20 இலவச ைள்ளி்கணள நிறுவினார்.
்ைார்ச்சுகீசியர்்கணளத்
த�ாடர்ந்து
பிதரஞசுக்்காரர்்களும்
இந்தியர்்களுக்்கான

ஆஙகிநலயரின் ஆடசியில் கல்வி

ஆஙகி்லயர் ஆட்சி ்காலத்தில் இந்திய
்கல்வியின்
வரலாற்ணை
நாம்
நான்கு
்கட்டங்களா்கப் பிரிக்்கலாம்.
(i)

ஆஙகி்லயர் ஆட்சியின் ஆரம்ைம்
மு�ல் 1813 வணரயிலான ்காலம்

(ii)

1813 மு�ல் 1853 வணரயிலான ்காலம்

(iii) 1854

்காலம்

மு�ல் 1920 வணரயிலான

(iv) 1921 மு�ல் 1947 வணரயிலான ்காலம்
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த�ொடக்க
காலங்களில்,
ஆங்கிலேய
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி கல்வியில் அலட்சியம்
மற்றும் குறுக்கீடு இன்மை என்ற க�ொள்கையைப்
பின்பற்றியது.
ஏனெனில்
கல்வியானது
அதன் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இல்லை.
கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் 1813ஆம் ஆண்டு
புதுப்பிக்கப்பட்ட பட்டயச் சட்டம், இந்தியர்களின்
கல்விக்கான ப�ொறுப்பை மிகக் குறைந்த அளவில்
ஏற்கும்படி கட்டாயப்படுத்தியது. சமயப்பரப்புக்
குழுவினரைத்
தவிர,
வங்காளத்தைச்
சேர்ந்த இராஜா ராம்மோகன்ராய், மதராஸின்
பச்சையப்பர், டெல்லியைச் சேர்ந்த பிரேசர்
ப�ோன்ற சமயப்பரப்புக்குழு அல்லாதவர்களும்
கல்விக்காக தங்களின் பங்களிப்பைச் செய்தனர்.

க�ொள்கையை ப்
பி
ன்பற்ற
அ னு ம தி க ்க ப்பட்ட ன .
இருந்த ப�ோதிலும், 1854
ஆம் ஆண்டு வரை இந்த
கருத்து வேறுபாடுகள்
த�ொடர்ந்தன.
ஆ ங் கி லே ய ரி ன்
செல்வாக்கு
மிக்க
மெக்காலே
கல்வியின்
மூன்றாம்
கட்டத்தை
அகில
இந்தியக்
கல்விக்
க�ொள்கையின் காலம் என்றும் அழைக்கலாம்.
இது 1854ஆம் ஆண்டு சர் சார்லஸ் வுட்
கல்வி
அறிக்கையுடன்
த�ொடங்குகிறது.
1882ஆம்
ஆண்டில்
ஏற்படுத்தப்பட்ட
ஹண்டர் கல்விக்குழு த�ொடக்கக் கல்விக்கு
முக்கியத்துவம் அளித்தது.

1813இல் கிழக்கிந்திய
நிறுவனம் இந்தியர்களின்
கல்விக்கான ப�ொறுப்பை
உ று தி ப்ப டு த்த
நிர்பந்திக்கப்பட்டது. 1813ஆம்
ஆண்டின் பட்டயச் சட்டம், இந்தியாவில்
கல்வியை மேம்படுத்துவதற்காக ஆண்டு
த�ோறும் 1 இலட்சம் ரூபாய் த�ொகையை
வழங்குவதற்கான ஏற்பாட்டைச் செய்தது.

உட்ஸ் கல்வி அறிக்கை
(1854)
இந்தியாவில்
ஆங்கிலக்
கல்வியின்
“மகாசாசனம்”
என்று
அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் அனைத்து
நிலைகளில் உள்ள மக்களுக்கும் கல்வியை
வழங்கும், ஆங்கில கல்விக் க�ொள்கையின்
முதல் அறிக்கை இதுவாகும். ஆனால்
இது இந்தியர்களின் க�ொள்கைகளையும்
கலாச்சாரத்தையும்
விலக்கி
வைத்து
மாநிலக் கல்வியின் மீது முழுமையான
கட்டுப்பாட்டை ஏற்படுத்தியது.

இரண்டாவது
கட்டமானது
கல்விக்
க�ொள்கை, பயிற்றும�ொழி, கல்வியைப் பரப்பும்
முறை ஆகிய பிரச்சனைகளில் மிகப்பெரிய
கருத்து வேறுபாடுகள் க�ொண்ட காலமாக
கருதப்பட்டது.
முதலாவது
பிரிவினரான
கீழ்திசைவாதிகள் கீழ்திசை ம�ொழிகளைப்
பாதுகாக்கவும், சமஸ்கிருதம் மற்றும் பாரசீக
ம�ொழிகளை
பயிற்று
ம�ொழியாக்கவும்
விரும்பினர்.
இரண்டாவது
பிரிவினரான
ஆங்கிலசார்பு க�ோட்பாடுவாதிகள் ஆங்கில
ம�ொழி மூலம் மேற்கத்திய அறிவை பரப்புவதை
ஆதரித்தனர். அவர்கள் கீழ்திசைவாதிகளின்
க�ொள்கைகளை எதிர்த்தனர். மூன்றாவது
பிரிவினர்,
பயிற்று
ம�ொழியாக
இந்திய
ம�ொழிகளைப் பயன்படுத்துவதில் நம்பிக்கை
க�ொண்டவர்கள் ஆவர்.
இந்த கருத்து வேறுபாடுகள் 1835 ஆம்
ஆண்டின் மெக்காலே-வின் குறிப்பினால்
ஓரளவு ஓய்ந்தது. உயர் கல்வியில் கீழ்த்திசை
ம�ொழியைத் தவிர்த்து, ஆங்கிலக் கல்வியானது
உயர் வகுப்பினருக்காக ஊக்கப்படுத்தப்பட்டது.
ஒவ்வொரு மாகாணமும் அதற்கேற்ற கல்விக்

நான்காவது காலக்கட்டம் மாகாணங்களின்
சுயாட்சிக் காலமாகும். 1935 ஆம் ஆண்டுச் சட்டம்
நாடு முழுவதும் கல்வியின் முன்னேற்றத்திற்கான
புதிய சகாப்தத்தை உருவாக்கியது. 1929ஆம்
ஆண்டின்
உலகளாவிய
ப�ொருளாதார
பெருமந்தத்தால் புதிய திட்டங்கள் கடுமையாக
பாதிக்கப்பட்டன. 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய
அரசுச்
சட்டம்
முழுமையான
மாகாண
சுயாட்சியை அறிமுகப்படுத்தி, மாகாண கல்வி
அமைச்சர்களின் நிலையை வலுப்படுத்தியது.
இரண்டாம் உலகப் ப�ோருக்குப்பின் கல்வி
மேம்பாட்டிற்கான மிக முக்கியமான திட்டமான
சார்ஜண்ட் அறிக்கை (1944) தயாரிக்கப்பட்டது.
இக்கல்விக் க�ொள்கை சமகால கல்வியின்
சிந்தனை மற்றும் செயல்பாடுகளில் மீது மிகுந்த
தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.
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நியமித்தது. அக்குழு 14 வயது வரையிலான
அனைத்து
குழந்தைகளுக்கும்
இலவச
மற்றும் கட்டாய த�ொடக்க கல்வியையும் நாடு
முழுவதும் ஒரே மாதிரியான 10 + 2 + 3 கல்வி
அமைப்பையும் பரிந்துரை செய்தது.

வார்தா கல்வித் திட்டம் (1937)
1937ஆம் ஆண்டு பிரபலமான
அடிப்படைக்
கல்வித்
திட்டமான வார்தா கல்வித்
திட்டத்தை காந்தியடிகள்
உருவாக்கினார்.
காந்தியடிகளின்
அடிப்படைக்
கல்வித்
திட்டத்தின் அச்சாணியாக அகிம்சை க�ொள்கை
இருந்தது. அக்கல்வித் திட்டத்தின் மூலம்
அகிம்சைக்
க�ொள்கையை
எதிர்கால
குடிமக்களிடையே
மேம்படுத்த
அவர்
விரும்பினார். அதன்மூலம் வன்முறையற்ற
சமுதாயத்தை உருவாக்குவது அவசியமென
கருதினார். காந்தியடிகள் இத்திட்டத்தின் மூலம்
சுரண்டலையும், சமூக மையப்படுத்துதலையும்
நீக்கிவிட்டு வன்முறையற்ற சமூகநிலையை
உருவாக்க விரும்பினார்.

தேசியக் கல்விக் க�ொள்கை
சுதந்திரத்திற்கு பிறகு, 1968 ஆம் ஆண்டின்
முதல் தேசியக் கல்விக் க�ொள்கையானது
இந்தியக் கல்வி வரலாற்றில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க
முன்னேற்றத்தை
ஏற்படுத்தியது.
இது
தேசத்தின் முன்னேற்றத்தை ஊக்குவிப்பத�ோடு,
ப�ொதுவான குடியுரிமை, கலாச்சாரம் மற்றும்
தேசிய ஒருமைப்பட்டினை வலுப்படுத்துதல்
ஆகியவற்றை
ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்டது.
1986ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு புதிய கல்விக்
க�ொள்கையினை அறிமுகப்படுத்தியது. இதன்
ந�ோக்கம் ஒரு நிலையான சமுதாயத்தை,
மேம்பாட்டுடன் கூடிய துடிப்பான சமுதாயமாக
மாற்றுவதாகும். இக்கல்விக் க�ொள்கை நாட்டில்
விளிம்பு நிலை மக்களுக்கான சமவாய்ப்புகள்,
உதவித்
த�ொகைகள்,
வயது
வந்தோர்
கல்வி, திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகங்கள்
ஆகியவற்றின் மூலம் குறிப்பாக கிராமப்புற
இந்தியாவில் ஏற்றத்தாழ்வுகளை நீக்குதலை
வலியுறுத்தியது. புதிய கல்விக் க�ொள்கை
த�ொடக்கக்
கல்வியில்
குழந்தைகளை
மையமாகக்
க�ொண்ட
அணுகுமுறைக்கு
அழைப்பு விடுத்ததுடன், த�ொடக்கப் பள்ளிகளை
தேசிய
அளவில்
மேம்படுத்துவதற்காக
கரும்பலகைத்
திட்டத்தையும்
அறிமுகப்படுத்தியது.
புதிய கல்விக் க�ொள்கையானது 1992ஆம்
ஆண்டு மீண்டும் திருத்தியமைக்கப்பட்டது. இது
தேசியக் கலைத்திட்டத்தை வடிவமைத்தல்,
பணியிடைக்
கல்வியை
வலியுறுத்துதல்,
வசதிகளை
மேம்படுத்துதல்
மற்றும்
இடைநிலைக் கல்வி நிலையில் மதிப்பீட்டு
முறைகளை ஒழுங்குபடுத்துதல் ஆகியவற்றைப்
பரிந்துரைத்தது.

சுதந்திர இந்தியாவின் கல்வி வளர்ச்சி
1947ஆம் ஆண்டு
பெற்ற சுதந்திரமானது
சுதந்திர
இந்தியக்
கல்வி
வரலாற்றில்
ஒரு புதிய சகாப்தத்தை
உருவாக்கியது.
அது
இ ந் தி ய ர ்க ளு க்கா ன
ஒரு புதிய நம்பிக்கை,
ஒரு புதிய பார்வை,
ஒரு
புதிய
எதிர்
காலத்தை
க�ொண்டு டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன்
வந்தது. பல்கலைக்கழக கல்வி குறித்த
அறிக்கை தயாரிக்க 1948ஆம் ஆண்டு
டாக்டர்
இராதாகிருஷ்ணன்
கல்விக்குழு
நியமிக்கப்பட்டது.
இக்கல்விக்
குழுவின்
பரிந்துரைகளைப் பின்பற்றி உயர்கல்வியின்
தரத்தை
நிர்ணயிக்க
பல்கலைக்கழக
மானியக்
குழு
அமைக்கப்பட்டது.
1952-53ஆம்
ஆண்டில்
அமைக்கப்பட்ட
இடைநிலைக்
கல்விக்குழு,
இடைநிலை
கல்வி துறையில் நிகழ்ந்த மிக முக்கியமான
நிகழ்வு ஆகும். அது கல்வியில் புதிய அமைப்பு
முறைகளையும்,
பாடப்புத்தகங்களின்
தரம், பாடத்திட்டம், கற்பித்தல் முறைகளில்
முன்னேற்றங்களையும்
பரிந்துரைத்தது.
1964இல் இந்திய அரசு டாக்டர் D.S. க�ோத்தாரி
தலைமையில்
ஒரு
கல்விக்குழுவை

1976ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்
வரை கல்வித்துறை மாநிலப்
பட்டியலில் இருந்தது. ஆனால்
தற்போது
கல்வித்துறை
ப�ொதுப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது.
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அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் (SSA)
மற்றும் அனைவருக்கும் இடைநிலைக்
கல்வித் திட்டம் (RMSA)

பணியிடைப் பயிற்சி, கணினி வழிக் கல்வி,
பள்ளி இணைச் செயல்பாடுகள் மற்றும் கற்றல்கற்பித்தல் உபகரணங்கள் ஆகியவற்றை
இந்திய அரசு பள்ளிகளுக்கு வழங்குகிறது.

அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் என்பது
இந்திய அரசின் முதன்மைத் திட்டமாகும்.
இதுஅனைத்து குழந்தைகளும் த�ொடக்கக்
கல்வியை
பெறுவதற்காக
2000-01ஆம்
ஆண்டில் த�ொடங்கப்பட்டது. குழந்தைகளின்
உரிமையான இலவச மற்றும் கட்டாய
கல்வி
(RTE-2009)
சட்ட
விதிகளை
அமல்படுத்துவதற்கான முதன்மை அமைப்பாக
இது தற்போது செயல்பட்டுவருகிறது. கல்வி
உரிமைச் சட்டமானது (RTE) 6 முதல் 14
வயது வரை அனைத்து குழந்தைகளுக்கும்
இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வியை வழங்க
வழிசெய்கிறது.
அனைவருக்கும்
கல்வி
இயக்கம் (SSA), பள்ளிகள் த�ொடர்பான
பல்வேறு
வகையான
புதுமைகளையும்,
செயல்பாடுகளையும் துவக்கி வைத்துள்ளது.
சில முக்கிய செயல்பாடுகளான மதிய உணவு
வழங்குதல், மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை
வழங்குதல், பள்ளி மேலாண்மைக் குழு
அமைத்தல், வகுப்பறைக்கான கற்றல் கற்பித்தல் உபகரணங்களை வழங்குதல்
ஆகியவைகள் இவற்றுள் அடங்கும்.
அ னை வ ரு க் கு ம்
இடைநிலைக்
கல்வித்
திட்டம் (RMSA) பதின�ோறாம்
ஐந்தாண்டுத் திட்ட காலத்தில்
செ ய ல்ப டு த்தப்பட்ட
திட்டமாகும்.
இது
இடைநிலைக்
கல்வியின்
தரத்தினை மேம்படுத்தும்,
ப�ொதுவான அணுகுமுறைக்கான மத்திய
அரசின் நிதி உதவித் திட்டம் ஆகும். 15 முதல்
16 வயதுக்குட்பட்ட இளம் மாணவர்களுக்கு
தரமான, எளிதில் கிடைக்கக் கூடிய, எளிய
அணுகுமுறையுடன்,
அனைவருக்கும்
வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் இடைநிலைக்
கல்வியை அளிப்பதே இதன் (RMSA) ந�ோக்கம்
ஆகும். RMSA திட்டத்தின் மூலம் அறிவியல்
ஆய்வகம், நூலகங்கள், ஆசிரியர்களுக்கான

2018-2019ஆம்
ஆண்டு
மத்திய
நிதிநிலை அறிக்கை பள்ளிக் கல்வியினை
முன்பருவக் கல்வி முதல் 12ஆம் வகுப்பு
வரை எவ்வித பாகுபாடுமின்றி முழுமையாக
வழங்குவதற்கு
முன்மொழிந்தது.
சமக்ர
சிக்ஷாவானது (Samagra Siksha) சமமான
வாய்ப்புகள்
மற்றும்
சமமான
கற்றல்
விளைவுகளை அளவிடுதல் ஆகிய பள்ளியின்
செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கான பரந்தக்
குறிக்கோளை அடைய ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இது SSA மற்றும் RMSA ஆகிய திட்டங்களை
உள்ளடக்கியதாகும். 2017ஆம் ஆண்டு தேசிய
கல்விக் க�ொள்கை வரைவதற்கான ஒரு
குழு மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தால்
நியமிக்கப்பட்டது. இக்குழு தனது அறிக்கையை
2019ஆம் ஆண்டு சமர்ப்பித்தது.

தமிழ்நாட்டின் கல்வி வளர்ச்சி
தமிழ்நாட்டின்
கல்வி
முறையானது
புத்தகங்களை படிப்பதும், புரிந்து க�ொள்வதும்
மட்டுமில்லாமல்
கற்றறிந்த
அறிஞர்களின்
வழிகாட்டுதல்களையும்
பெறுவதுமாக
இருந்தது. திருக்குறள் கல்வியின் தேவையை
எடுத்துக் கூறியதுடன், எழுத்தறிவின்மையின்
அபாயத்தையும்
எச்சரித்தது.
பண்டைய
இந்தியாவில் பள்ளிக் கூடங்கள் பள்ளி (palli)
என்றும், ஆசிரியர்கள் கணக்காயர் என்றும்
அழைக்கப்பட்டனர்.
பல்லவர்
காலத்தில்
கல்வித்துறை
குறிப்பிடத்தக்க
வளர்ச்சியை
அடைந்தது.
கல்வி நிறுவனங்கள் கடிகை எனப்பட்டன.
இக்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மானியங்கள்
வழங்கி பல்லவ மன்னர்கள் ஆதரித்தனர்.
சைவ மற்றும் வைணவ மடங்கள் அனைத்து
மாணவர்களுக்கும்
ஆசிரியர்களுக்கும்
உண்டு உறைவிட வசதியை வழங்கின.
யுவான் – சுவாங் என்ற சீனப்பயணியின்
குறிப்புகள், காஞ்சி நகரமானது கற்றலின்
மையமாக விளங்கியதையும், காஞ்சியில்
இருந்த புத்த மையம் பற்றியும் தெளிவாக படம்
பிடித்துக் காட்டுகிறது.

அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம்
அனைவருக்கும் கல்வி
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ச�ோழர்களின் காலம் தமிழ் இலக்கிய
வரலாற்றில் மிகவும் அறிவார்ந்த மற்றும்
புதுமைகளைப் புகுத்திய காலம் எனலாம்.
தமிழ்வழிக் கல்வியானது க�ோயில் மற்றும்
சமயத்துடன்
நெருங்கிய
த�ொடர்பைக்
க�ொண்டிருந்தது.
மக்களுக்கு
இலவச
கல்வி
அளிக்கப்பட்டது.
கலைத்திட்டமும்
பாடத்திட்டமும்
தத்துவத்தின்
அடிப்படையைக் க�ொண்டிருந்தது. அக்கால
கல்வெட்டுகளிலிருந்து
ஆசிரியர்களின்
தகுதிகள், கற்பித்தல் முறைகள், ஆசிரியர்களுக்கு
வழங்கப்பட்ட ஊதியம், மாணவர்களுக்கு
வழங்கப்பட்ட உணவு மற்றும் பள்ளிகளுக்கு
அளித்த நிலங்கள் குறித்த பல தகவல்களை
அறிந்து
க�ொள்ளமுடிகிறது.
இராஜராஜன்
சதுர்வேதி
மங்கலம்
(எண்ணாயிரம்
முந்தைய தென் ஆற்காடு மாவட்டத்தில்
அமைந்திருந்தது)
புகழ்பெற்ற
வேதக்
கல்லூரிக்கு
இருப்பிடமாக
இருந்தது.
திருபுவனையில் (பாண்டிச்சேரியில் உள்ளது)
ஒரு வேதக் கல்லூரி செழித்தோங்கியது.
திருவிடைக்காளை கல்வெட்டு நூலகத்தைப்
பற்றியும்,
வீரராஜேந்திர
ச�ோழனின்
திருவாடுதுறைக் கல்வெட்டு மருத்துவப் பள்ளி
பற்றியும் குறிப்பிடுகிறது.
பாண்டிய மன்னர்கள் சமஸ்கிருதத்தை
ஆதரித்ததை அவர்களின் செப்புத் தகடுகளின்
மூலம் அறியலாம். பாண்டியர்களின் காலத்தில்
கல்வி நிலையங்கள் கடிகை, சாலை மற்றும்
வித்யாசாதனம் என அழைக்கப்பட்டது.
ஆசிரியர்களுக்கு
நிலங்கள்
வழங்கப்பட்டன.
அவ்வகை
நிலங்கள்
சாலப�ோகம்
என்றழைக்கப்பட்டது
(உ.ம்.
கன்னியாகுமரியிலுள்ள
வல்லப
பெருஞ்சாலை). பாண்டியர்கள் ஆட்சி காலத்தில்
காந்தளூர் சாலையில் புகழ்பெற்ற கல்லூரி
இருந்தது.
கல்வியை
மேம்படுத்துவதில்
மடங்கள் முக்கியப் பங்கு வகித்தன. விஜய
நகர ஆட்சியின் கீழ் கற்றல் செழித்தோங்கியது.
விஜயநகர ஆட்சியாளர்களின் ஆதரவால்
பல கல்வி நிறுவனங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன.
நாயக்கர்களின்
ஆட்சியில்
திண்ணைப்
பள்ளிக்கூடம் நிறுவப்பட்டது.
தமிழகத்தில் நவீன கால கல்வி
வீரப்ப நாயக்கர் காலத்தில் மதுரைக்கு
வருகை புரிந்த பெர்னாண்டஸ், அங்கு ஒரு

த�ொடக்கப் பள்ளியை நிறுவினார். மராத்திய
ஆட்சியாளர் இரண்டாம் சரப�ோஜி பண்டைய
ஆவணங்களை சேகரித்து அவற்றை தஞ்சை
சரஸ்வதி மகால் நூலகத்தில் பாதுகாத்தார். அவர்
தஞ்சாவூரில் தேவநாகரி எழுத்து முறையிலான
அச்சுக்கூடத்தை அமைத்திருந்தார். பிரதான்
(pradran) நாட்டின் உயர் கல்வியின் முக்கிய
மையமாக விளங்கியது.

இரண்டாம் சரப�ோஜி

சர் தாமஸ் மன்றோ

மதராஸ்
மாகாணத்தில்
மேற்கத்திய
கல்வியை அறிமுகப்படுயதில் மிகப்பெரிய
பங்கு மதராஸ் மாகாண ஆளுநர் சர் தாமஸ்
மன்றோவையேச் (1820-27) சாரும். அவர்
கல்வியின் நிலை குறித்து அறிய புள்ளிவிவரக்
கணக்கெடுப்பு நடத்த ஒரு குழுவை நியமித்தார்.
மன்றோவின்
கல்விக்குழு
ஒவ்வொரு
மாவட்டத்திலும்
இரண்டு
முதன்மைப்
பள்ளிகளை
உருவாக்க
பரிந்துரைத்தது
(மாவட்ட
ஆட்சியர்
மற்றும்
தாசில்தார்
பள்ளிகள்). 1835ஆம் ஆண்டு வில்லியம்
பெண்டிங் பிரபு மேற்கத்திய கல்வி முறையை
அறிமுகப்படுத்துவதற்கு
ஆதரவாக
ஒரு
தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினார். 1854ஆம்
ஆண்டின் சர் சார்லஸ் வுட் கல்வி அறிக்கை
மதராஸ் மாகாணத்தில் ப�ொது வழிகாட்டும்
துறையை (Department of Public Instruction)
ஏற்படுத்தியது. அனைத்து பள்ளிகளுக்கும்
கல்வி மானியம் வழங்கப்பட்டன. 1857இல்
சென்னை பல்கலைக்கழகம் நிறுவப்பட்டது.
இதுவே ஆங்கிலேய ஆட்சியின் ப�ோது
தமிழகத்தில்
அமைக்கப்பட்ட
முதல்
பல்கலைக்கழகமாகும். 1882ஆம் ஆண்டு
உள்ளூர் வாரியச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
அதன் மூலம் புதிய பள்ளிகளைத் திறக்கவும்,
அரசாங்கத்திடமிருந்து
மானியங்களைப்
பெறவும்
வாரியத்திற்கு
அதிகாரம்
வழங்கப்பட்டது. 1938 வாக்கில் பள்ளிகளில்
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பாடச்சுருக்கம்

ஆங்கிலம�ொழிப் பாடம் தவிர அனைத்துப்
பாடங்களும்
தமிழ்
ம�ொழியிலேயே
கற்பிக்கப்பட்டன.
1929ஆம்
ஆண்டு
அண்ணாமலைப்
பல்கலைக்கழகம்
சிதம்பரத்தில்
அமைக்கப்பட்டது. இது உயர் கல்வியின்
வளர்ச்சியின் அடுத்த கட்டமாகும்.

 கல்வியானது சமூக முன்னேற்றத்தின்
அடித்தளமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

 இல்லங்கள், க�ோயில்கள், பாடசாலைகள்
மற்றும் குருகுலங்கள் ஆகிய இடங்களில்
அப்பகுதிக்கேற்ற கல்வி வழங்கப்பட்டு
வந்தது.

சுதந்திரத்திற்குப் பின் தமிழகக் கல்வி

 இ ஸ்லா மி ய க்
க ல் வி யை
அ றி மு கப்ப டு த் தி ய த ன்
மூ ல ம்
இடைக்காலத்தில் கல்வி ஒரு மாற்றத்தைக்
கண்டது.

1964-65இல்
இடைநிலைக்
கல்வி
அளவில் இலவச கல்வி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
1975இல் காந்திகிராம கிராமிய கல்லூரி
ஏற்படுத்தப்பட்டது. கல்லூரி சென்று படிக்க
முடியாதவர்களுக்காக
த�ொலைதூரக்
கல்வியும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
1956இல் பள்ளிகளில் மதிய உணவுத்
திட்டம்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
பின்னர்
இது
பள்ளிகளில்
இடை
நிற்றலைத்
தவிர்க்கும் ப�ொருட்டு 1982இல் சத்துணவுத்
திட்டமாக விரிவுபடுத்தப்பட்டது. 1986இல்
உருவாக்கப்பட்ட தேசியக் கல்விக் க�ொள்கை
1992இல்
திருத்தி
அமைக்கப்பட்டது.
அதன் பின்னர் சமூகத்தில் மாறிவரும்
சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ளத் தேவையான
பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

 இடைக்கா ல த் தி ன்
பி ற்பகு தி யி ல்
ஆங்கிலேயர்கள்
இந்தியாவிற்கு
வருகைபுரிந்து ஆங்கிலக் கல்வியை
அறிமுகப்படுத்தினர்.

 சுதந்திரத்திற்குப்
பிறகு,
1968ஆம்
ஆண்டின் முதல் தேசியக் கல்விக்
க�ொள்கையானது
இந்தியக்
கல்வி
வரலாற்றில்
ஒரு
குறிப்பிடத்தக்க
முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.
 1 9 6 4 - 6 5 இ ல்
இ டை நி லை க்
கல்வி
அளவில்
இலவசக்
கல்வி
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

கலைச்சொற்கள்

புத்த மடாலயங்கள்

monasteries

a building in which monks live and worship

ஒளியூட்டல்

illumination

lightning

இஸ்லாமிய பாடசாலை

madrasa

islamic religious institution

கீழ்த்திசைக்குரிய

oriental

eastern

ஆங்கிலசார்பு க�ோட்பாடுவாதிகள் Anglicists
பரப்புதல்

specialist in English linguistics

dissemination dispersing

 மதிப்பீடு

2. பின்வருவனவற்றுள்
எது
பண்டைய
காலத்தில் கற்றலுக்கான முக்கிய மையமாக
இருந்தது?
அ) குருகுலம்
ஆ) விகாரங்கள்
இ)	பள்ளிகள்
ஈ) இவையனைத்தும்
3. இந்தியாவின் மிகப் பழமையான நாளந்தா
பல்கலைக்கழகம் அமைந்துள்ள இடம்
அ) உத்திரப்பிரதேசம் ஆ) மகாராஷ்டிரம்
இ) பீகார்
ஈ) பஞ்சாப்

I. சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடு
1.	வேதம்
என்ற
ச�ொல்
லிருந்து வந்தது.
அ) சமஸ்கிருதம்
ஆ) இலத்தீன்
இ) பிராகிருதம்
ஈ)	பாலி
108

TN_GOVT_VIII_Std_History_Unit 1.indd 108

23-08-2019 16:04:13

III.	ப�ொருத்துக

4.	தட்சசீலத்தை யுனெஸ்கோ அமைப்பு உலக
பாரம்பரிய தளமாக எப்போது அறிவித்தது?
அ) 1970
ஆ) 1975
இ) 1980
ஈ) 1985
5. இந்தியாவில் நவீன கல்வி முறையைத்
த�ொடங்கிய முதல் ஐர�ோப்பிய நாடு எது?
அ) இங்கிலாந்து
ஆ)	டென்மார்க்
இ) பிரான்சு
ஈ)	ப�ோர்ச்சுக்கல்
6. இந்தியாவில்
கல்வி
மேம்பாட்டிற்காக
ஆண்டுத�ோறும் மானியமாக 1 இலட்சம்
ரூபாய் த�ொகையை வழங்குவதற்கான
ஏற்பாட்டினை செய்த சாசன சட்டம் எது?
அ) 1813 ஆம் ஆண்டு சாசன சட்டம்
ஆ) 1833 ஆம் ஆண்டு சாசன சட்டம்
இ) 1853 ஆம் ஆண்டு சாசன சட்டம்
ஈ) 1858 ஆம் ஆண்டுச் சட்டம்
7. பின்வரும் குழுக்களில் எந்தக் குழு
பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவினை
அமைக்கப் பரிந்துரைத்தது?
அ) சார்ஜண்ட் அறிக்கை, 1944
ஆ) இராதாகிருஷ்ணன் கல்விக்குழு, 1948
இ)	க�ோத்தாரி கல்விக்குழு, 1964
ஈ)	தேசியக் கல்விக் க�ொள்கை, 1968
8. இந்தியாவில் புதிய கல்விக் க�ொள்கை எந்த
ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?
அ) 1992
ஆ) 2009
இ) 1986
ஈ) 1968
II.	க�ோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக
1.	வேதம்
என்ற
ச�ொல்லின்
2.	தட்சசீல

இடிபாடுகளை

1. இட்சிங்

- சரஸ்வதி மகால்

2. பிரான்சிஸ்
சேவியர்

- இந்திய கல்வியின்
மகா சாசனம்

3. உட்ஸ் கல்வி - மதராஸில் மேற்கத்திய
அறிக்கை
கல்வி
4. இரண்டாம்
சரப�ோஜி

- க�ொச்சி
பல்கலைக்கழகம்

5. சர் தாமஸ்
மன்றோ

- சீன அறிஞர்

IV. சரியா தவறா எனக் குறிப்பிடுக
1. சரகர் மற்றும் சுஸ்ருதர் ஆகிய�ோரின்
குறிப்புகள் மருத்துவத்தைக் கற்றுக்கொள்ள
ஆதாரங்களாக இருந்தன.
2.	க�ோயில்கள்
கற்றல்
மையங்களாக
திகழ்ந்தத�ோடு அறிவைப் பெருக்கிக�ொள்ளும்
இடமாகவும் இருந்தது.
3.	கல்வியை ஊக்குவிப்பதில் அரசர்களும்,
சமூகமும் தீவிர அக்கறை காட்டியதாக
ஜாதகக் கதைகள் குறிப்பிடுகின்றன.
4. இடைக்கால இந்தியாவில் பெண் கல்வி
நடைமுறையில் இல்லை
5. RMSA திட்டமானது பத்தாவது ஐந்தாண்டு
திட்ட காலத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டது.
V. பின்வருவனவற்றுள் சரியானவற்றை
தேர்ந்தெடு
1. i)	நாளந்தா
பல்கலைக்கழகம்
கி.பி.
(ப�ொ.ஆ.)
ஐந்தாம்
நூற்றாண்டில்
த�ோற்றுவிக்கப்பட்டது.
		 ii)	பண்டைய இந்தியாவில் மாணவர்களை
தேர்ந்தெடுப்பது முதல் அவர்களின்
பாடத்திட்டத்தினை
வடிவமைப்பது
வரை
அனைத்து
அம்சங்களிலும்
ஆசிரியர்கள் முழுமையான சுயாட்சி
க�ொண்டிருந்தனர்.
		 iii)	பண்டைய காலத்தில் ஆசிரியர்கள்
கணக்காயர் என்று அழைக்கப்பட்டனர்.
		 iv) ச�ோழர்கள்
காலத்தில்
புகழ்பெற்ற
கல்லூரியாக காந்தளூர் சாலை இருந்தது.
அ) i மற்றும் ii சரி
ஆ) ii மற்றும் iv சரி
இ) iii மற்றும் iv சரி
ஈ) i, ii மற்றும் iii சரி

ப�ொருள்

கண்டறிந்தவர்

3. டில்லியில் மதரஸாவை நிறுவிய முதல்
ஆட்சியாளர்
ஆவார்.
4. புதிய கல்விக் க�ொள்கை திருத்தப்பட்ட
ஆண்டு
5. 2009ஆம் ஆண்டு இலவசக் கட்டாய கல்வி
சட்டத்தின் விதிகளை அமல்படுத்துகின்ற
முதன்மையான அமைப்பு
ஆகும்.
6.	பள்ளிகளில் மதிய உணவுத் திட்டம்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு
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IX. கீழ்க்காணும் இடங்களை இந்திய
வரைபடத்தில் குறிக்கவும்
1. நாளந்தா	
2. தட்சசீலம்
3. வல்லபி
4. காஞ்சி
5. விக்கிரமசீலா 6. டெல்லி
7. லக்னோ	 8. அலகாபாத் 9. க�ொச்சி
10. கல்கத்தா	 11. மதராஸ்
12. சிதம்பரம்

2. சரியான இணையை கண்டுபிடி
அ. மக்தப்கள்

- இடைநிலைப் பள்ளி

ஆ. 1835 ஆம் ஆண்டின் - ஆங்கிலக் கல்வி
மெக்காலேயின்
குறிப்பு
இ. கரும்பலகைத்
திட்டம்

- இடைநிலைக் கல்வி
குழு

ஈ. சாலப�ோகம்

- க�ோயில்களுக்கு
வழங்கப்பட்ட
நிலங்கள்

X.	செயல் திட்டம் மற்றும் செயல்பாடு
1.	பண்டைக்காலக் கல்வி மையங்களின்
படங்களை
சேகரித்து
படத்தொகுப்பு
ஒன்றினை தயார் செய்க.
2. நாளந்தா, தட்சசீலம் ஆகிய இடங்களின்
வரலாற்று முக்கியத்துவத்தை கண்டுபிடித்து
அதற்கு விளக்கக் காட்சி (Powerpoint) தயார்
செய்க.

VI. ஓரிரு வாக்கியங்களில் விடையளி
1. குருகுலத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி
எழுதுக.
2.	பண்டைய இந்தியாவில் உருவான மிகவும்
குறிப்பிடத்தக்க
பல்கலைக்கழகங்களின்
பெயர்களை எழுதுக.
3.	தட்சசீலம் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.
4.	ச�ோழர் காலத்தில் தழைத்தோங்கிய கல்வி
நிலையங்களை குறிப்பிடுக.
5. SSA மற்றும் RMSA விரிவாக்கம் தருக.
6.	கல்வி பெறும் உரிமைச் சட்டம் (RTE) பற்றி
நீவிர் அறிவதென்ன?

மேற்கோள் நூல்கள்
1. The Gazetteer of India - History and Culture
(Vol II) - Government of India
2. Rev. Henry Huizinga, Missionary Education
in India
3. Kali Kinkar Datta, A Social History of Modern
India
4. 
P.N. Chopra, B.N. Puri, M.N. Das : A
Social, Cultural and Economic History of India
(Vol I, II, III)
5. B.L. Grover, S. Grover, A New Look At Modern
Indian History
6. V.D. Mahajan, Modern Indian History (From
1707 to the Present Day)
7. S. Satthianadhan: History of education in the
Madras Presidency, 1894.

VII. கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விரிவான
விடையளி
1.	பண்டையகால இந்தியாவின் கல்வி பற்றி
அறிய உதவும் ஆதாரங்கள் யாவை?
2. ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் கீழ் கல்வி பற்றி
ஒரு பத்தி எழுதுக.
3.	தேசியக் கல்விக் க�ொள்கை பற்றி விவரி?
4.	ச�ோழர் காலத்தில் கல்வியின் நிலையைப்
பற்றி விரிவாக எழுதுக.
VIII. உயர் சிந்தனை வினா
1.	ப�ொது த�ொடக்கக் கல்வியில் முதன்மைத்
திட்டமான அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம்
எவ்வாறு இலக்கை அடைந்துள்ளது?

இணையதள வளங்கள்
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இம்ணயச் தசயல்படாடு

இந்தியடாவில் கல்வியின் வளர்ச்சி
இந்�
வணலைக்்கத்திற்கு
தசல்வ�ன்
மூலம்
வரலாறு
்காலக்்்காடு
நி்கழவு்கணள
ைடவிளக்்கத்துடன் அறிந்து த்காள்ள
முடியும்.

படி – 1

URL அல்லது QR குறியீட்டிணனப் ையன்ைடுத்தி இச்தசயல்ைாட்டிற்்கான
இணையப்ைக்்கத்திற்கு தசல்்க.
படி - 2 ்�டுதைாறியில் Education in India’என்று �ட்டச்சு தசய்யவும்
படி -3 ்காலக்்்காடு நி்கழவு்கணள ைடவிளக்்கத்துடன் அறிவ�ற்கு

* ைடங்கள் அணடயாளத்திற்கு மட்டும்
*்�ணவதயனில் Adobe Flash ஐ அனுமதிக்்க
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அலகு - 2

இந்தியாவில்
த�ொழிலகங்களின்
வளர்ச்சி
கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

இந்தியாவின் பாரம்பரிய கைவினைத் த�ொழில்கள் பற்றி அறிதல்
இந்திய த�ொழிலகங்களின் வீழ்ச்சிக்கான காரணங்களை பகுப்பாய்வு செய்தல்
நவீன த�ொழிலகங்களின் த�ொடக்கத்தைப் புரிந்து க�ொள்ளுதல்
ஐந்தாண்டு திட்டங்களின் ந�ோக்கம் பற்றி தெரிந்து க�ொள்ளுதல்
இந்தியாவில் த�ொழிற்துறை வளர்ச்சியின் பல்வேறு கட்டங்களைப் புரிந்து
க�ொள்ளுதல்

அறிமுகம்

கைவினைப் ப�ொருட்கள் இந்திய மக்களின்
வாழ்க்கையில்
ஒருங்கிணைந்த
ஒரு
பகுதியாக இருந்தன. இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட
த�ொழிற்சாலைகள்
வருவதற்கு
முன்னர்,
இந்திய
கிராமங்களில்
விவசாயத்திற்கு
அடுத்த நிலையில் கைவினைத் த�ொழில்
பெரிய வேலை வாய்ப்பாக இருந்தது. நெசவு,
மரவேலை, தந்தவேலை, மதிப்புமிக்க கற்களை
வெட்டுதல், த�ோல், வாசனை மரங்களில்
வேலைபாடுகள் செய்தல், உல�ோக வேலை
மற்றும் நகைகள் செய்தல் ஆகிய பாரம்பரிய
த�ொழில்களில் இந்தியா மிகவும் புகழ்பெற்று
விளங்கியது. கிராமப்புற கைவினைஞர்களான
பானைத் தயாரிப்பாளர்கள், நெசவாளர்கள்,
உல�ோக வேலை செய்வோர்
ஆகிய�ோர்
வீட்டுப் பயன்பாட்டிற்கான ப�ொருட்களையும்

இந்திய
த�ொழில்களின்
வரலாறு
மனிதகுல வரலாற்றிலிருந்தே த�ொடங்குகிறது.
விவசாயமும்
கைவினைப்
ப�ொருட்கள்
கலந்த கலவையாகவே இந்திய பாரம்பரிய
ப�ொருளாதாரம்
காணப்பட்டது.
எட்வர்ட்
பெயின்ஸ் என்பவர் “பருத்தி உற்பத்தியின்
பிறப்பிடம்
இந்தியா
என்றும்
அது
உண்மையான
வரலாற்று
காலத்திற்கு
முன்பே செழித்தோங்கி இருந்தது” என்றும்
குறிப்பிடுகிறார். முகலாய பேரரசர் ஷாஜஹான்
ஆட்சியின்போது இந்தியாவிற்கு வருகை
தந்த பெர்னியர், இந்தியாவில் நம்பமுடியாத
எண்ணிக்கையில் ப�ொருட்கள் உற்பத்தி
செய்யப்பட்தைக் கண்டு வியப்படைந்தார்.
பிரெஞ்சு
நாட்டு
பயணி
டவேர்னியர்
இந்தியாவில் உள்ள மயிலாசனம், பட்டு
மற்றும் தங்கத்தினாலான தரைவிரிப்புகள்,
சிறிய அளவிலான சிற்ப வேலைபாடுகளையும்
கண்டு வியப்படைந்தார்.

இந்தியாவின் பாரம்பரிய கைவினைப்
ப�ொருட்கள்
இந்தியாவின் கைவினைப் ப�ொருட்கள்
ஒரு சிறந்த வரலாற்றைக் க�ொண்டுள்ளன.

கைவினைப் ப�ொருட்கள்
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பாத்திரங்களையும்
உற்பத்தி
செய்தனர்.
ஆனால் சில சிறப்பு வாய்ந்த ப�ொருட்கள்
உள்நாட்டு
மற்றும்
வெளிநாட்டு
சந்தைகளுக்காக உற்பத்தி செய்யப்பட்டன.
அவைகள் பருத்தித் துணிகள், மஸ்லின்
துணிகள், கம்பளி, பட்டு மற்றும் உல�ோகப்
ப�ொருட்கள் ஆகியனவாகும். பருத்தி மற்றும்
பட்டு ஆடைகளின் சிறந்த தரத்திற்கு இந்தியா
பிரபலமானது. நெசவாளர்கள், தையல்காரர்கள்
மற்றும் சாய த�ொழிலாளர்கள் ஆகிய�ோரைப்
பற்றி பல அறிவார்ந்த படைப்புகளில் குறிப்புகள்
காணப்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட சில உல�ோகத்
த�ொழிற்சாலைகளுக்கான
மையங்கள்
நன்கு
பிரபலமானவை.
உதாரணமாக
மணி தயாரிக்கப் பயன்படும் உல�ோகமான
வெண்கலத்துக்கு ச�ௌராஷ்டிரா பெயர்பெற்றது.
தகர
த�ொழிற்சாலைக்கு
வங்காளம்
புகழ்பெற்றது. மஸ்லின் ஆடைகளுக்கு டாக்கா
புகழ்பெற்றது.

ஆதரிக்கப்பட்ட கைவினைஞர்கள் தங்கள்
முக்கியத்துவத்தை இழந்து ஏழைகளாயினர்.
பல தலைமுறைகளாக தங்கள் கைவினைத்
த�ொழிலை மட்டுமே மேற்கொண்ட இந்திய
கைவினைஞர்கள் மற்ற த�ொழில்களுக்கான
திறமைகளை க�ொண்டிருக்கவில்லை. எனவே
அவர்கள் அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி
செய்ய வயல்வெளிகளில் த�ொழிலாளர்களாக
வேலை
செய்ய
வேண்டியதாயிற்று.
இந்த மாற்றம் விவசாயத்தின் மீது அதிக
அழுத்தத்தை
ஏற்படுத்தியது
மற்றும்
தகுதிக்கேற்ற வேலையின்மை அதிக அளவில்
விவசாயத் த�ொழிலில் ஏற்பட்டது. விவசாயமும்
வணிக பயிர்களுக்கு மாறியதால், இந்திய
வேளாண் சார்ந்த த�ொழிலகங்கள் அழிவை
ந�ோக்கிச் சென்றன. இந்தியாவின் பல்வேறு
பகுதிகளில்
கிழக்கிந்திய
கம்பெனியின்
அரசியல் செல்வாக்கு பரவியதால் உள்நாட்டு
கைத்தொழில்களின்
சிறப்பான
காலம்
முடிவுக்கு வந்தது எனலாம்.

டாக்காவின் மஸ்லின் ஆடைகள்

ஆ) உற்பத்தியாளர், மூலப்பொருட்களின்
ஏற்றுமதியாளராக மாறுதல்

கி.மு. (ப�ொ.ஆ.மு) 2000ஆம் ஆண்டுகள்
பழமையான எகிப்திய கல்லறைகளில்
உள்ள மம்மிகள் மிகச் சிறந்த தரம் வாய்ந்த
இந்திய மஸ்லின் ஆடைகள் க�ொண்டு
சுற்றப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
50 மீட்டர் அளவு க�ொண்ட மெல்லிய இந்த
மஸ்லின் துணியை ஒரு தீப்பெட்டிக்குள்
அடக்கிவிடலாம்.

இந்தியத் த�ொழிலகங்களின் வீழ்ச்சி
அ) ஆட்சியாளர்களின் ஆதரவின்மை

நீராவி இயந்திரம்

இந்தியாவில்
பிரிட்டிஷாரின்
வெற்றியானது
சுயச்சார்புடன்
இருந்த
இந்திய ப�ொருளாதாரத்தை காலனித்துவ
ப�ொருளாதாரமாக மாற்றியது. பிரிட்டிஷார்
இந்திய நிலப்பகுதிகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக
வெற்றி க�ொண்டதால், பூர்வீக ஆட்சியாளர்கள்,
உயர்குடியினர்
மற்றும்
நிலக்கிழார்கள்
ஆகிய�ோர்
தங்கள்
அதிகாரத்தையும்
செல்வவளத்தையும் இழந்தனர். அரசவையில்
நுண்ணிய வேலைப்பாடுகளைக் க�ொண்ட
ப�ொருட்களை
காட்சிப்படுத்துவதும்
பிற
சடங்கு
சம்பிரதாயங்களும்
மறைந்தன.
இதன் விளைவாக பூர்வீக ஆட்சியாளர்களால்

நாட்டை புகழ்பெறச் செய்த
இந்திய
கைவினைப்
ப�ொருள்கள்
காலனித்துவ
ஆட்சியின் கீழ் சரிவைச் சந்தித்தன. பிரிட்டிஷ்
ஆட்சியாளர்களால்
பிரிட்டனில்
இருந்து
இறக்குமதி
செய்யப்பட்ட
இயந்திரத்தால்
தயாரிக்கப்பட்ட ப�ொருட்களின் ப�ோட்டியே
இதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
பிரிட்டிஷ் ஆட்சியானது, இந்தியாவை தங்கள்
த�ொழில்களுக்கான
மூலப்பொருள்களின்
உற்பத்தியாளராகவும், தங்களால் தயாரித்து
முடிக்கப்பட்ட
ப�ொருட்களுக்கான
சந்தையாகவும்
மாற்றியது.
மேலும்
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பிரிட்டிஷாரால்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட
ரயில்வே மற்றும் சாலைகளானது முடிவுற்ற
ப�ொருட்களை இந்தியாவின் த�ொலைதூர
பகுதிகளுக்கு க�ொண்டு செல்லவும் பல்வேறு
பகுதிகளிலிருந்து
மூலப்பொருட்களை
க�ொள்முதல்
செய்யவும்
வாய்ப்பை
ஏற்படுத்தியது.

தாதாபாய் ந�ௌர�ோஜியின் செல்வச் சுரண்டல்
க�ோட்பாடு
ஆங்கிலேயர்கள்
இந்தியாவின்
வளங்களை சுரண்டுவதும் இந்தியாவின்
செல்வங்களை
பிரிட்டனுக்கு
க�ொண்டு
செல்வதுமே இந்திய மக்களின் வறுமைக்கு
காரணம்
என்பதை
முதலில்
ஏற்றுக்
க�ொண்டவர் தாதாபாய் ந�ௌர�ோஜி ஆவார்.

இ) இ
 யந்திரத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட ப�ொருட்களின்
ப�ோட்டி
இந்தியாவின்
பழமையான
த�ொழில் நெசவுத் த�ொழிலாகும். இந்திய
நெசவாளர்களின் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த
திறன்கள் மற்றும் குறைந்த உற்பத்தி செலவு
ஆகியவை ஐர�ோப்பிய உற்பத்தியாளர்களுக்கு
கடுமையான
ப�ோட்டியை
அளித்தன.
இப்போட்டி இங்கிலாந்தில் காட்டன் ஜின்,
பறக்கும்
எறிநாடா,
நூற்கும்
ஜென்னி
மற்றும்
நீராவி
இயந்திரம்
ஆகியவை
கண்டுபிடிப்பதற்கும்,
அவை
நெசவு
உற்பத்தியை பெரிய அளவில் உருவாக்கவும்
உதவியது.
பிரிட்டனில்
உற்பத்தியான
ப�ொருட்களின் சந்தையாக இந்தியா மாறியது.
இதன் விளைவாக பகுதிநேர வேலையாக
நூற்பு மற்றும் நெசவு மூலம் தங்கள்
வருமானத்தை
ஈடுசெய்த
விவசாயிகள்
தற்போது பயிரிடுவதை மட்டுமே சார்ந்திருக்க
வேண்டியதாயிற்று.
அதனால்
அவர்கள்
தங்கள்
வாழ்வாதாரத்தை
இழந்தனர்.
மேலும் பழமையான த�ொழில்நுட்பங்களுடன்
தயாரிக்கப்பட்ட
இந்தியப்
ப�ொருட்கள்
இங்கிலாந்தில் இயந்திரங்களால் முடிக்கப்பட்ட
ப�ொருட்களுடன் ப�ோட்டியிட முடியவில்லை.

ஈ) ஆங்கிலேயர்களின் வர்த்தகக் க�ொள்கை
இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால்
செயல்படுத்தப்பட்ட
அனைத்து
க�ொள்கைகளும்
இந்திய
உள்நாட்டு
த�ொழில்களின் மீது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தின. கிழக்கிந்திய கம்பெனியால்
பின்பற்றப்பட்ட
தடையில்லா
வாணிபக்
க�ொள்கை, இந்திய வர்த்தகர்கள் தங்கள்
ப�ொருட்களை சந்தை விலைக்கு குறைவாக
விற்க
கட்டாயப்படுத்தியது.
இது
பல
கைவினைஞர்கள் தங்கள் மூதாதையர்களிடம்
இருந்து கற்றுக் க�ொண்ட கைவினைத்
திறமைகளை கைவிடவும் கட்டாயப்படுத்தியது.
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் ந�ோக்கமானது
மலிவான விலையில் இந்திய தயாரிப்பு
ப�ொருட்களை பெருமளவிற்கு வாங்கி மற்ற
ஐர�ோப்பிய நாடுகளுக்கு பெரும் லாபத்திற்கு
விற்க வேண்டும் என்பதாகும். இது இந்தியப்
பாரம்பரிய த�ொழில்களை வெகுவாக பாதித்தது.
இந்தியாவின் வர்த்தக நலன்களுக்கெதிரான
பாதுகாப்பு கட்டணங்களின் க�ொள்கையை
ஆங்கிலேயர்கள் பின்பற்றினர். பிரிட்டனுக்கு
க�ொண்டு செல்லப்பட்ட இந்திய ப�ொருட்களுக்கு
கடுமையான வரி விதிக்கப்பட்டன. அதே
நேரத்தில் இந்தியாவுக்கு க�ொண்டுவரப்பட்ட
ஆங்கிலேய ப�ொருட்களுக்கு பெயரளவில்
மட்டுமே வரி விதிக்கப்பட்டன.
உ) த�ொழில்மயமழிதல்
பத்தொன்பதாம்
நூற்றாண்டின்
முதல்
பாதியில்
மேற்கத்திய
நாடுகள்
த�ொழில்மயமாக்கலை அனுபவித்து வந்த அதே
வேளையில் இந்தியத் த�ொழிற்துறையானது
வீழ்ச்சியின் காலத்தைச் சந்தித்தது.
பாரம்பரிய இந்திய கைவினை த�ொழிலுக்கு
இடையூறு ஏற்படுத்தும் செயல்பாடு மற்றும்

நெசவாலை
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்�சிய வருமொைத்தின் வீழச்சி ஆகியை
த�ொழிலமயமழி�ல எை குறிப்பிடப்�டுகிறது.
ஒரு
சகதிவொயந்�
த�ொழிற்துகற
அகமப்பு,
மி்கப்த�ரிய
இயந்திரங்்கள்,
த�ரிய அளவிலொை உற்�த்தி ஆகியவற்கற
பின்புலமொ்கக
த்கொணட
தவளிநொடடு
த�ொழில்கங்்களுடன்
இந்திய
உள்நொடடு
த�ொழில்கங்்கள் ்�ொடடியிட முடியவிலகல.
சூயஸ் ்கொலவொய ்கடடுமொைத்திற்கு பின்பு
இந்தியத் த�ொழிற்துகற ்மலும் சிக்ககலச்
சந்தித்�து. ஏதைன்றொல இது ்�ொககுவரத்து
தசலவிகை குகறத்�துடன் இந்தியொவில
பிரிடடிஷ்
த�ொருட்ககள
மலிவொை�ொ்க
மொற்றியது.
நவீை
த�ொழிற்சொகலயின்
அதி்கமொை ்வகலவொயப்பு்களும் வருமொைம்
ஈடடும் விகளவு்களும் க்கவிகைத் த�ொழில
வீழச்சிககு முககிய ்கொரணமொ்க அகமந்�து.

தசயல�ொடு
த�ொடங்கியது.
நவீைத்
த�ொழிற்துகறயின்
த�ொடக்கமொைது முககியமொ்க
சணல, �ருத்தி மற்றும் எஃகு
த�ொழில்களின் வளர்ச்சியுடன்
த�ொடர்புகடயது
எைலொம்.
நிலக்கரி சுரங்்கத்த�ொழில வளர்ச்சி குறிப்பிடட
அளவில �ொன் இருந்�து. ரயில்வ மற்றும்
சொகல்களின் வளர்ச்சி துரி�ப்�டுத்�ப்�டடவுடன்
த�ொழிலமயமொக்கல த�ொடங்கியது. இந்� வளர்ச்சி
நொடடு மக்களின் சமூ்க மற்றும் த�ொருளொ�ொர
வொழகக்ககயப் த�ரிதும் �ொதித்�து. இரசொயைம்,
இரும்பு மற்றும் எஃகு, சர்க்ககர, சிதமணட,
்கணணொடி மற்றும் மற்ற நு்கர்்வொர் த�ொருட்கள்
்�ொன்ற த�ொழில்களின் வளர்ச்சிககு இரணடு
உல்கப் ்�ொர்்களும் ஒரு உத்்வ்கத்க�
அளித்�ை. த�ரும்�ொலொை ஆகல்கள் �ணக்கொர
இந்திய வணி்கர்்களொல அகமக்கப்�டடை.
த�ொடக்கத்தில இந்� வளர்ச்சி �ருத்தி மற்றும்
சணல ஆகல்கள் அகமப்�தில மடடு்ம
இருந்�து.

�வீை ப�ாழிலகஙகளின் ப�ாடககம்
�த்த�ொன்��ொம் நூற்றொணடின் நடுப்�குதியில
இந்தியொவில
த�ொழிலமயமொக்கலின்

இலணடன்

வர்த்�க வழி
ஐநராப்பா
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k
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சூயஸ் கால்வாய்
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ஆப்பிரிககா

இந்தியப்
பபருஙகடல்
ப�ன்
அடலாணடிக
கடல்

வ
ேம

k
ெத

அளைவy இைல

115

TN_GOVT_VIII_Std_History_Unit 2-TM.indd 115

23-08-2019 15:52:43

ச�ொந்தமானவையாக இருந்தன. பம்பாய்
மற்றும் அகமதாபாத்தில் பருத்தி ஆலைகள்
ஏற்படுத்தப்பட்டன
மற்றும்
ஹுக்ளி
ஆற்றங்கரையில் சணல் ஆலைகள் பல்கிப்
பெருகின. கான்பூரில் கம்பளி மற்றும் த�ோல்
த�ொழிற்சாலைகள் முக்கியத்துவம் பெற்றன.

அ) த�ோட்டத் த�ொழில்கள்
த�ோட்டத்
த�ொழில்
முதன்
முதலில்
ஐர�ோப்பியர்களை ஈர்த்தது. பெருந்தோட்டத்
த�ொழில் பெரிய அளவில் வேலைகளை
வழங்க முடிந்ததென்றாலும், உண்மையில்
இது பிரிட்டிஷ் சமுதாயத்தால் அதிகரித்து
வரும் தேநீர், காபி மற்றும் கருநீலச்சாயம்
(இண்டிக�ோ) ஆகியவற்றிற்கான தேவைகளை
பூர்த்தி செய்ய முடிந்தது. எனவே தான் த�ோட்டத்
த�ொழில் ஆரம்பத்திலேயே த�ொடங்கப்பட்டது.
அஸ்ஸாம் தேயிலை நிறுவனம் 1839 ஆம்
ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. அதே நேரத்தில் காபி
த�ோட்டமும் த�ொடங்கப்பட்டது. தேயிலைத்
த�ோட்டம் கிழக்கிந்திய பகுதிகளில் மிக
முக்கியமான த�ொழிலாக இருந்தது ப�ோலவே
காபி
த�ோட்டமும்
தென்னிந்தியாவின்
நடவடிக்கைகளின் மையமாக மாறியது.
மூன்றாவது முக்கிய த�ோட்டத் த�ொழிலான
சணல் பல த�ொழிற்சாலைகள் உருவாக
வழிவகுத்தது. இந்த த�ொழில்கள் அனைத்தும்
பிரிட்டிஷ்
கிழக்கிந்திய
நிறுவனத்தின்
முன்னாள்
ஊழியர்கள்
பலரால்
கட்டுப்படுத்தப்பட்டன.

இ) கனரக த�ொழில்கள்
கனரக த�ொழில்களில் இரும்பு மற்றும்
எஃகு த�ொழில் அடங்கும். 1874ஆம் ஆண்டு
குல்டி என்ற இடத்தில் முதன்முறையாக
நவீன முறையில் எஃகு தயாரிக்கப்பட்டது.
20ஆம் நூற்றாண்டின் த�ொடக்கத்தில் இரும்பு
மற்றும் எஃகு த�ொழில்கள் இந்திய மண்ணில்
வேரூன்ற
த�ொடங்கின.
இருப்பினும்
இந்தியாவில்
மிகப்பெரிய
அளவிலான
எஃகு உற்பத்தியை மேம்படுத்திய பெருமை
ஜாம்ஷெட்ஜி டாடா என்பவரையேச் சாரும்.
1907ஆம் ஆண்டு ஜாம்ஷெட்பூர் என்ற
இடத்தில் டாட்டா இரும்பு மற்றும் எஃகு
நி று வ ன ம் ( T I S C O ) அ மை க ்க ப்ப ட ்ட து .
இந்நிறுவனம் 1911ஆம் ஆண்டு தேனிரும்பு
மற்றும் 1912ஆம் ஆண்டு உல�ோக வார்ப்பு
கட்டிகளையும் உற்பத்தி செய்தது.

ஆ) இயந்திர அடிப்படையிலான த�ொழில்கள்

தேயிலை த�ோட்டம்

இந்தியாவில் 1854ஆம் ஆண்டு பம்பாயில்
பருத்தி நூற்பு ஆலை நிறுவியதுடன் ஒரு
ஒருங்கமைக்கப்பட்ட வடிவிலான நவீன
த�ொழிற்துறைப்
பிரிவு
த�ொடங்கப்பட்டது.
1855ஆம்
ஆண்டு
கல்கத்தாவிற்கு
அருகில் ரிஷ்ரா என்ற இடத்தில் ஹுக்ளி
பள்ளத்தாக்கில்
சணல்
த�ொழிற்சாலை
த�ொடங்கப்பட்டது. 1870ஆம் ஆண்டு முதல்
காகித ஆலை கல்கத்தாவுக்கு அருகில்
பாலிகன்ஜ் என்ற இடத்தில் துவங்கப்பட்டது.
பருத்தி ஆலைகள் இந்திய நிறுவனங்களால்
ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்டன, மற்றும் சணல்
ஆலைகள்
பிரிட்டிஷ்
முதலாளிகளுக்கு

TISCO - ஜாம்ஷெட்பூர்

நவீன த�ொழிலகங்களின் வளர்ச்சி
1861ஆம் ஆண்டு 2,573 கில�ோ மீட்டர்
ஆக இருந்த ரயில்வேயின் நீளம் 1914ஆம்
ஆண்டு
55,773
கில�ோ
மீட்டர்களாக
அதிகரித்தது.
சூயஸ்
கால்வாய்
திறப்பு
ஐர�ோப்பாவிற்கும்
இந்தியாவிற்குமான
தூரத்தை சுமார் 4,830 கில�ோ மீட்டர்
தூரமாக குறைத்தது. இந்த குறைக்கப்பட்ட
தூரம் இந்தியாவின் த�ொழில்மயமாக்கலுக்கு
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்மலும் உ�வியது. சு்�சி இயக்கத்தின்
விகளவொ்க �ருத்தி ஆகல்கள் 194 லிருந்து
273 ஆ்கவும் சணல ஆகல்கள் 36 லிருந்து
64 ஆ்கவும் அதி்கரித்�ை. ஆங்கி்லயர்்கள்
இந்தியொவில
அதி்கொரத்க�
�லப்�டுத்தி
அ�ன் மூலம் ஏரொளமொை தவளிநொடடு
த�ொழில முகை்வொர்்ககளயும் தவளிநொடடு
மூல�ைத்க�யும் குறிப்�ொ்க இங்கிலொந்தில
இருந்து ஈர்த்�ைர். அதி்க லொ�ம் ஈடடும் இந்திய
த�ொழிற்துகற்கள் தவளிநொடடு மு�லொளி்ககள
மி்கவும்
்கவர்ந்திழுத்�து.
ஏதைன்றொல
்வகலயொட்களும்
மூலப்த�ொருட்களும்
மி்கவும் மலிவொ்க கிகடத்�ை. ்மலும்
இந்தியொவும் அ�ன் அணகட நொடு்களும் ஒரு
சந்க�கய வழங்்க �யொரொ்க இருந்�ை.

்நரடியொ்க �ங்்களிப்பிகை தவளிப்�டுத்துகிறது.
இந்� தீர்மொைம் த�ொழிற்துகற வளர்ச்சியில
ஒரு த�ொழில முகை்வொரொ்கவும் அதி்கொர
கமயமொ்கவும் அரசின் �ங்கிகை வகரயறுத்�து.
1956 ஆம் ஆணடு த�ொழிற்துகற த்கொள்க்க
தீர்மொைத்தின்�டி த�ொழிற்துகறயொைது மூன்று
வக்க்களொ்க வக்கப்�டுத்�ப்�டடுள்ளது.
அடடவகை 1
இவவக்கயொை
த�ொழிற்துகற்ககள
அரசொங்்கம் மடடு்ம நிர்வகிககும். அவற்றுள்
சில அணுசகதி, மின்ைணு, இரும்பு மற்றும்
எஃகு ஆகியகவ அடங்கும்.

அடடவகை 2
இகவ்கள் சொகல்கள் மற்றும் ்கடல
்�ொககுவரத்து,
இயந்திரக
்கருவி்கள்,
அலுமினியம், தநகிழி மற்றும் உரங்்கள்
உள்ளிடட ரசொயைங்்கள், இரும்பு ்கலகவ
மற்றும் குறிப்பிடட வக்கயொை சுரங்்கங்்கள்
ஆகியகவ அடங்கும்.

இந்திய ப�ாழிறதுக்ற கூடடகமப்பு (CII)

அடடவகை 3
இந்� வக்கயின் கீழ மீ�முள்ள த�ொழில்கள்
மற்றும் �னியொருககு விடப்�டட துகற்கள்
ஆகியகவ அடங்கும்.

இந்திய
த�ொழிற்துகற
கூடடகமப்பு
என்�து இந்தியொவில உள்ள ஒரு வணி்க
சங்்கம் ஆகும். இது ஒரு அரசு சொரொ, இலொ�
்நொக்கமற்ற, த�ொழிற்துகற வழிநடத்து�ல
மற்றும் த�ொழிற்துகறகய நிர்வகிககும் ஒரு
அகமப்�ொகும். இது 1985இல நிறுவப்�டடது.
�னியொர் மற்றும் த�ொதுத் துகற்ககள
உள்ளடககிய
சிறு
மற்றும்
நடுத்�ர
நிறுவைங்்களில (SME) இருந்தும் மற்றும்
�ன்ைொடடு நிறுவைங்்களில (MNC) இருந்தும்
9,000
உறுப்பிைர்்ககளக
த்கொணடு
உருவொக்கப்�டட�ொகும்.

ப�ாழிலக வககபாடு
• மூலப்த�ொருட்களின்
அடிப்�கடயில
த�ொழில்ககள
்வளொண
அடிப்�கடயிலொைகவ
மற்றும்
்கனிம
அடிப்�கடயிலொைகவ
எை
வக்கப்�டுத்�லொம்.
• த�ொழில்கங்்கள்
அகவ்களின்
�ங்்களிப்பின்�டி அடிப்�கட த�ொழில்கள்
மற்றும் முககிய த�ொழில்கள் எைவும்
வக்கப்�டுத்�லொம்.
• த�ொழில
உரிமத்தின்
அடிப்�கடயில
த�ொதுத்துகற, �னியொர் துகற மற்றும்
கூடடுறவுத் துகற எை த�ொழில்கங்்ககள
வக்கப்�டுத்�லொம்.

இந்தியாவில் ப�ாழிலக வளர்ச்சி
த�ொழில்க
வளர்ச்சியின்
்கைகவ
நைவொககும் வி�மொ்க இந்திய அரசு சில
த�ொழிற்துகற த்கொள்க்க்ககளயும், ஐந்�ொணடு
திடடங்்ககளயும்
ஏற்றுகத்கொணடுள்ளது.
சு�ந்திரத்திற்கு
பிறகு
த�ொழிற்துகறயில
ஏற்�டட மி்க முககியமொை புதுகம்களுள்
ஒன்று
ஐந்�ொணடு
திடடங்்கள்
அறிமு்கப்�டுத்�ப்�டட�ொகும்.
்மலும்
1948ஆம் ஆணடு த�ொழிற்துகற த்கொள்க்க
தீர்மொைத்திைொல அரசொங்்கம் த�ொழிற்துகறயில

இந்தியாவில் ப�ாழிறதுக்ற
வளர்ச்சியின் பல்நவறு கடடஙகள்
அ. ப�ாழிறதுக்ற வளர்ச்சி (1950 – 1965)
இந்� ்கொல்கடடத்தில த�ரும்�ொன்கமயொை
நு்கர்்வொர்
த�ொருட்கள்
இந்தியொவில
உற்�த்தி
தசயயப்�டடை.
த�ொழிற்துகற
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பலவீனமான
உள்கட்டமைப்புடன்
வளர்ச்சியடையாமல் இருந்தது. த�ொழில்நுட்ப
திறன்கள் குறைந்த அளவிலேயே கிடைத்தன.
முதல் மூன்று ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் மிகவும்
முக்கியமானவை ஏனெனில் அவைகளின்
ந�ோக்கம் சுதந்திர இந்தியாவில் ஒரு வலுவான
த�ொழிற்துறை தளத்தை உருவாக்குவதே
ஆகும்.
இந்த
ஐந்தாண்டுத்
திட்டங்கள்
பெரும்பாலும்
மூலதனப்
ப�ொருட்களின்
வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்தின. இதன்
விளைவாக இக்காலக் கட்டத்தில் உற்பத்தி
வளர்ச்சி விகிதம் ஒரு துரிதமான வளர்ச்சியைக்
கண்டது.

த�ொழில்களுக்கான
க�ொள்கைகளை
நீர்த்து ப�ோகச் செய்தல் மற்றும் ஏகப�ோக
சட்டத்தின் மாயயை ஒழித்தல் ஆகியவை
இந்தியத் த�ொழிற்துறை செழிக்க உதவியது.
புதிய ப�ொருளாதார க�ொள்கை வெளிநாட்டு
முதலீடுகளை வரவேற்கிறது.

நவீனமயமாக்கல்
இந்தியா
தற்போது
பல்வேறு
வகையான
இயல்பினைக்
க�ொண்ட
ப�ொருட்களை உற்பத்தி செய்வதே அதிக
அளவு நவீனமயமாக்கலைக் காட்டுகிறது.
சில நவீன த�ொழில்கள் உண்மையில்
வளர்ச்சி அடைந்து வெளி உலகத்துடன்
திறம்பட
ப�ோட்டியிடுகின்றன.
இது
வெளிநாட்டு
வல்லுநர்கள்
மற்றும்
த�ொழில்நுட்பவியலாளர்களை
சார்ந்து
இருப்பதை பெரிதும் குறைத்துள்ளது. மாறாக,
ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த வளர்ச்சியடைந்த
நாடுகளுக்கு பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்களை
இந்தியா அனுப்புகிறது.

ஆ. த�ொழிற்துறை வளர்ச்சி (1965 – 1980)
முதல் மூன்று ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள்
பெரும்பாலும்
மூலதனப்
ப�ொருட்கள்
துறையின்
வளர்ச்சியில்
கவனம்
செலுத்தியதால், நுகர்வோர் ப�ொருட்களின்
துறை
புறக்கணிக்கப்பட்டது.
நுகர்வோர்
ப�ொருட்களின்
துறையே
கிராமப்புற
ப�ொருளாதாரத்தின்
முதுகெலும்பாகும்.
இதன் விளைவாக த�ொழிற்துறை உற்பத்தி
வளர்ச்சி விகிதம் வீழ்ச்சி அடைந்தது. எனவே
இந்த காலகட்டம் பின்னடைவு காலமாக
கருதப்படுகிறது.

ஈ. 1991 ஆம் ஆண்டு ப�ொருளாதார
சீர்திருத்தத்திற்கு பின்னர் த�ொழிற்துறை
வளர்ச்சி

தகவல் த�ொழில்நுட்பம் என்ற ச�ொல்
மென்பொருளுடன் கணினி மற்றும் தகவல்
த�ொடர்பு த�ொழில்நுட்பத்தையும் உள்ளடக்கியது
ஆகும். முதல்நிலை, இரண்டாம் நிலை மற்றும்
மூன்றாம் நிலைத் த�ொழில்களுடன் நான்காம்
த�ொழிற்துறையாக
தகவல்
த�ொடர்பான
த�ொழில்கள் உருவாகியுள்ளது. அறிவு சார்ந்த
ப�ொருளாதாரமானது
இயந்திரமயமான
உழைப்பாளரின் தீவிர உற்பத்தி மற்றும்
சேவை நடவடிக்கைகள், சுகாதாரம், த�ொலை
தூர கல்வி, மென்பொருள் உற்பத்தி மற்றும்
பல்லூடகம் (மல்டிமீடியா), ப�ொழுதுப�ோக்கு
ஆகியவை புதிய சேவை த�ொழில்களின்
வளர்ச்சியை சித்தரிக்கின்றது.

1991ஆம்
ஆண்டு
ப�ொருளாதார
தாராளமயமாக்கல் ஒரு புதிய சகாப்தத்தை
உருவாக்கியது.
த�ொழிற்துறையின்
செயல்திறனை மேம்படுத்த இந்தியா ஒரு
முக்கியமான முடிவை எடுத்தது. பத்தாவது
மற்றும்
பதின�ொன்றாவது
ஐந்தாண்டுத்
திட்டங்கள்
த�ொழிற்துறை
உற்பத்தியில்
உயர் வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கண்டன.
த�ொழிற்துறை
உரிமத்தை
ஒழித்தல்,
விலைக் கட்டுப்பாடுகளை நீக்குதல், சிறு

தற்சார்பு
இலக்கை
அடைந்திருப்பது
த�ொழிற்துறை
வளர்ச்சியின்
மற்றொரு
சாதகமான
அம்சமாகும்.
இயந்திரங்கள்,
ஆலைகள் மற்றும் இதர தளவாடங்கள்
உற்பத்தியில்
நாம்
தற்சார்பினை
அடைந்துள்ளோம். தற்போது, த�ொழிற்துறை
மற்றும்
உள்கட்டமைப்பு
வளர்ச்சிக்கு
தேவையான தளவாடங்களின் பெரும்பகுதி
இந்தியாவிலேயே உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

இ. த�ொழிற்துறை வளர்ச்சி (1980 – 1991)
1980 களின் காலகட்டத்தை த�ொழிற்
துறையின் மீட்பு காலமாகக் கருதலாம்.
ஏனெனில் இந்தக் காலத்தில் த�ொழிற்துறை
மிகவும் வளமான வளர்ச்சியைக் கண்டது.

தற்சார்புடைமை
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பாடச்சுருக்கம்

இந்தியாவின் சாலைப் ப�ோக்குவரத்தானது
உலகின் மிகப்பெரிய ப�ோக்குவரத்துகளுள்
ஒன்றாகும். அரசாங்கத்தின் முயற்சிகளானது,
தேசிய
நெடுஞ்சாலைகள்,
மாநில
நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் முக்கிய மாவட்ட
சாலைகளின்
அமைப்பினை
விரிவாக்க
வழிவகுத்தன. இது த�ொழிற்துறை வளர்ச்சிக்கு
நேரடியான பங்களிப்பை அளித்தது.
இந்தியாவிற்கு
அதன்
வளர்ச்சி
இயந்திரத்தை இயக்க சக்தி தேவைப்படுவதால்
ஆற்றல் கிடைப்பதற்கான குறிப்பிடத்தக்க
முயற்சிகளை
தூண்டிவிட்டுள்ளது.
சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் ஏறக்குறைய எழுபது
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியா மின்சார
உற்பத்தியில் ஆசியநாடுகளில் மூன்றாவது
மிகப் பெரிய நாடாக உருவாகியுள்ளது.

இந்தியத் த�ொழிலக வரலாறு மனித
குல வரலாறு உருவானதிலிருந்தே
த�ொடங்குகிறது.
இந்தியக் கைவினைப் ப�ொருட்கள் ஒரு
சிறந்த வரலாற்றினை க�ொண்டுள்ளது.
இந்தியக்
கைவினைப்
ப�ொருட்கள்
பிரபலமான காலனித்துவ ஆட்சியில்
சீர்குலைந்தன.
19 ஆம் நூற்றாண்டு நடுப்பகுதியிலிருந்து
த�ொழில்மயமாக்கலின்
செயல்பாடு
இந்தியாவில் த�ொடங்கியது.
இந்தியாவின் நவீன த�ொழிற்துறை
அமைப்பு பருத்தி நெசவு த�ொழிற்சாலை
நிறுவியதிலிருந்து த�ொடங்குகிறது.

முடிவுரை
த�ொழில்மயமாக்கல் என்பது ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். திட்ட
காலத்தில்
இந்தியாவின்
த�ொழிற்துறை
விரிவாக்கமானது கலப்புப் ப�ொருளாதாரம்
ஏற்பட வழிவகை செய்தது. சுதந்திரத்திற்கு
முன் இருந்த த�ொழிற்துறை வளர்ச்சியைக்
காட்டிலும்
ஐந்தாண்டுத்
திட்டங்களின்
மூலம் த�ொழில் வளர்ச்சி தனித்துவம் பெற்று
விளங்கியது.

இ ந் தி ய த்
த � ொ ழி ற் து றை யி ன்
கூட்டமைப்பு என்பது ஒரு அரசு சாரா,
இலாப ந�ோக்கமற்ற, த�ொழிற்துறையை
வழிநடத்தும்,
த�ொழிற்துறையை
நிர்வகிக்கும் ஓர் அமைப்பு ஆகும்.

கலைச்சொற்கள்
நம்பமுடியாத

incredible

unbelievable

உள்நாட்டு

indigenous

native

விரைவுப்படுத்துதல்

acceleration

increasing the speed

உள்நாட்டு உற்பத்திப்பொருள்

swadeshi

produced with in this country

த�ொழில் முனைவ�ோர்

entrepreneur

businessman

பின்னோக்கிச் செல்லுதல்

retrogression

to return to older
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2. த�ொழிற்புரட்சி

மதிப்பீடு

நடைபெற்ற

3. அஸ்ஸாம்
தேயிலை
த�ோற்றுவிக்கப்பட்ட

I. சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடு
1. பி ன்வ ரு வ ன வ ற் றி ல்
மக்களின்
எந்த
செ ய ல ்பா டு க ள்
கைவினைகளில் சாராதவை?
அ.	கல்லிருந்து சிலையை செதுக்குதல்
ஆ.	கண்ணாடி வளையல் உருவாக்குதல்
இ.	பட்டு சேலை நெய்தல்
ஈ. இரும்பை உருக்குதல்
2.
த�ொழில் இந்தியாவின்
பழமையான த�ொழிலாகும்.
அ.	நெசவு
ஆ. எஃகு
இ. மின்சக்தி
ஈ. உரங்கள்
3.	கம்பளி மற்றும் த�ோல் த�ொழிற்சாலைகள்
காணப்படும் முக்கிய இடம்
அ.	பம்பாய்	
ஆ. அகமதாபாத்
இ.	கான்பூர்
ஈ. டாக்கா
4. இந்தியாவின் முதல், மூன்று ஐந்தாண்டுத்
திட்டங்களின்
முக்கிய
ந�ோக்கமாக
இருந்தது என்ன?
அ. மக்கள்
த�ொகை
வளர்ச்சியை
கட்டுப்படுத்துதல்
ஆ. எழுத்தறிவின்மையைக் குறைத்தல்
இ. வலுவான த�ொழிற்துறை தளத்தை
உருவாக்குதல்
ஈ.	பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல்
5. இந்தியாவில்
த�ொழில்மயமழிதலுக்கு
காரணம் அல்லாதது எது?
அ. அரச ஆதரவின் இழப்பு
ஆ. இயந்திரத்தால்
தயாரிக்கப்பட்ட
ப�ொருட்களின் ப�ோட்டி
இ. இந்தியாவின் த�ொழிற்துறை க�ொள்கை
ஈ. பிரிட்டிஷாரின் வர்த்தக க�ொள்கை

இடம்
நிறுவனம்
ஆண்டு

4.	க�ொல்கத்தா
அருகிலுள்ள
ஹூக்ளி
பள்ளத்தாக்கில்
இடத்தில்
சணல் த�ொழிலகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
5.
ஐர�ோப்பாவிற்கும்
இந்தியாவிற்கும்
இடையே
தூரத்தை
குறைத்தது.
III. ப�ொருத்துக.
1. டவேர்னியர்

- செல்வச் சுரண்டல்
க�ோட்பாடு
2. டாக்கா
- காகித ஆலை
3.	தாதாபாய் ந�ௌர�ோஜி - கைவிளைஞர்
4.	பாலிகன்ஜ்
- மஸ்லின் துணி
5. ஸ்மித்
- பிரெஞ்சு பயணி
IV. சரியா, தவறா எனக் குறிப்பிடுக
1. இந்தியா
பருத்தி
மற்றும்
துணிகளுக்கு புகழ்வாய்ந்தது.

பட்டுத்

2. இந்தியாவில்
ஆங்கிலேயர்களால்
இரயில்வே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
3. நவீன முறையில் முதன்முதலாக இரும்பு
ஜாம்ஷெட்பூரில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது.
4. 1948 ஆம்
ஆண்டு
த�ொழிலக
க�ொள்கையானது கலப்பு ப�ொருளாதாரத்தை
க�ொண்டு வந்தது.
5.	பத்தாவது
மற்றும்
பதின�ொன்றாவது
ஐந்தாண்டு திட்டம் தீவிர வேளாண்மை
உற்பத்தி வளர்ச்சிக்கு சான்றாக உள்ளது.
V. சரியான கூற்றை கண்டுபிடி
1. பின்வருவனவற்றில் சரியானவைகளை
தேர்ந்தெடுத்து குறியிடவும்.
i. எட்வர்ட் பெய்ன்ஸ் கருத்துப்படி ‘பருத்தி
உற்பத்தியின் பிறப்பிடம் இங்கிலாந்து’.
ii. இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட த�ொழிற்சாலைக்கு
முன்னால்
இந்தியாவில்
கிராம
கைவினை த�ொழில் இரண்டாவது பெரிய
த�ொழிற்சாலையாக அமைந்தது.
iii.	ச�ௌராஷ்டிரா தகர த�ொழிற்சாலைக்கு
பெயர் பெற்றது.

II.	க�ோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக
1.
இந்திய
மக்களின்
வாழ்க்கையில்
ஓர்
ஒருங்கிணைந்த
பகுதியாக இருந்தது.
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iv. சூயஸ்
கால்வாய்
கட்டப்பட்டதால்
இந்தியாவில் பிரிட்டிஷாரின் ப�ொருட்கள்
மலிவாக கிடைக்க வழிவகை உருவானது.
A (i) மற்றும் (ii) சரி
B (ii) மற்றும் (iv) சரி
C (iii) மற்றும் (iv) சரி
D (i), (ii) மற்றும் (iii) சரி
2. கூற்று:
இந்திய
கைவினைஞர்கள்
பிரிட்டிஷாரின் காலனிய ஆதிக்கத்தில்
நலிவுற்றனர்.
		காரணம்:
பிரிட்டிஷார்
இந்தியாவை
தனது மூலப்பொருள் தயாரிப்பாளராகவும்
முடிவுற்ற
ப�ொருட்களுக்கான
சந்தையாகவும் கருதினர்.
அ. கூற்று சரி. காரணம் கூற்றுக்கான
விளக்கம்
ஆ. கூற்று சரி. ஆனால் கூற்றைக் காரணம்
சரியாக விளக்கவில்லை
இ. கூற்றும் காரணமும் சரி
இ. கூற்றும் காரணமும் தவறானவை (தவறு)
3. பின்வருவனவற்றுள் சரியாக ப�ொருந்தாது
ஒன்று எது?
a. பெர்னியர்
- ஷாஜகான்
b. பருத்தி ஆலை	
- அகமதாபாத்
c. TISCO
- ஜாம்ஜெட்பூர்
d. ப�ொருளாதார
- 1980
தாரளமயமாக்கல்

எழுதுக?
3. 1991 ஆம் ஆண்டு சீர்திருத்தங்களுக்குப்
பிறகு த�ொழிற்துறையின் வளர்ச்சியை
விளக்குக?
VIII. உயர் சிந்தனை வினா
எவ்வாறு
கைவினைப்பொருட்களும்,
இயந்திர
தயாரிப்பு
ப�ொருட்களும்
வேறுபடுகின்றன.
IX. பின்வரும் இடங்களை இந்திய வரைபடத்தில்
குறிக்கவும்.
1. பம்பாய்			
6. அகமதாபாத்
2. கல்கத்தா		
7. கான்பூர்
3. டாக்கா			
8. குல்டி
4. ஜாம்ஷெட்பூர்
9. புது டெல்லி
5. ரிஷ்ரா			
10. அஸ்ஸாம்
X.	செயல் திட்டம் மற்றும் செயல்பாடுகள்
1. உனது
மாநிலத்தில்
உள்ள
த�ொழிற்சாலைகளின்
பெயர்களை
எழுதி
வேளாண்மை
த�ொழிற்சாலை
மற்றும் வனப்பொருட்கள் த�ொழிற்சாலை
ஆகியவைகளை வகைப்படுத்தவும்.
2. த�ொழிலக முன்னேற்றத்தால் காற்று, நீர்,
நிலம் ஆகியவை எவ்வாறு மாசுபடுகிறது
என்பதை திட்ட செயல்முறை மூலம்
தயாரிக்கவும்.
3. விளக்க காட்சியின் மூலம் இந்தியாவின்
த�ொழிலக வளர்ச்சியினால் ஏற்படும் முக்கிய
அம்சங்களை முன்னிலைப்படுத்தவும்.

VI. ஓரிரு வாக்கியங்களில் விடையளி
1. இந்தியாவின்
பாரம்பரிய
கைவினை
ப�ொருட்களின் த�ொழிற்சாலைகள் யாவை?
2.	செல்வச் சுரண்டல் க�ோட்பாடு பற்றி எழுதுக.
3.	பெரிய அளவில் நெசவு உற்பத்திக்கு
பயன்படுத்திய
கண்டுபிடிப்புகளின்
பெயர்களை எழுது.
4. இந்திய த�ொழிற்துறை கூட்டமைப்பு (CII)
பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
5. த�ொழில்மயமழிதல் என்றால் என்ன?

மேற்கோள் நூல்கள்
1. Dharmakumar (ed). The Cambridge
Economic History of India, Vol II, c.1757-2003
2. The Gazeteer of India. Vol II Publications
Division
3. India 1995 - A reference Annual, Publications
Division

VII. பின்வருவனவற்றிற்கு விரிவான விடையளி
1. இந்தியத்
த�ொழில்மயமழிதலுக்கு
பிரிட்டிஷாரின்
வர்த்தகக்
க�ொள்கை
எவ்வாறு காரணமானது?
2.	த�ோட்டத் த�ொழில்கள் பற்றி விரிவாக

இணையதள வளங்கள்
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புவியியல்
மற்றும்

குடிமையியல்
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அலகு - 1

இடம் பெயர்தல்
மற்றும் நகரமயமாதல்
கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
▶ இடம் பெயர்தலின் ப�ொருள், காரணங்கள் மற்றும் விளைவுகள் பற்றி கற்றறிதல்.
▶ இடம் பெயர்தலின் வகைகளைத் தெரிந்து க�ொள்ளல்.
▶ நகரமயமாக்கலின் கருத்தை விவரித்தல்.
▶ நகரமயமாக்கலின் த�ோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சியைப் பற்றி கற்றல்.
▶ நகரமயமாக்கலின் பிரச்சனைகளைப் புரிந்து க�ொள்ளல்

அறிமுகம்

ந�ோக்கி, “அம்மா இராஜேஷ் கூறிய ‘இடம் பெயர்தல்’
என்ற வார்த்தைக்கு ப�ொருள் என்னவென்று
கூறுங்கள்” எனக் கேட்டான். ஆசிரியர் நன்று.
இப்பாடத்தில் ‘இடம் பெயர்தல்’ பற்றி விரிவாக
விளக்குகிறேன் எனக் கூறினார்.

இராஜேஷ் மற்றும் சுரேஷ் ஆகிய�ோர் பள்ளியில்
புதிதாக சேர்ந்த மாணவர்கள். அவர்களுக்கு
எட்டாம் வகுப்பு ‘அ’ பிரிவு ஒதுக்கப்பட்டது.
வகுப்பாசிரியர் மற்றும் மற்ற மாணவர்கள்
அவர்களை வகுப்பறைக்குள் வரவேற்றனர்.
“இன்று
இரண்டு
புதிய
நண்பர்களைப்
பெறப்போகிறீர்கள்”
என
ஆசிரியர்
மற்ற
மாணவர்களிடம் கூறினார். அடுத்து “நீங்கள்
அனைவரும் உங்கள் பெயர், ஊர், எங்கிருந்து
வருகிறீர்கள்?
எனக்
கூறி
உங்களை
அறிமுகப்படுத்திக்க�ொள்ளுங்கள்”என்றுகூறினார்.
அவர்கள் முதல் வரிசை இருக்கையிலிருந்து
அறிமுகம் செய்துக�ொள்ள ஆரம்பித்தனர். இராஜேஷ்
மற்றும் சுரேஷ் இருவரும் இரண்டாவது
வரிசை
இருக்கையில்
அமர்ந்திருந்தனர்.
இராஜேஷின்
முறை
வந்த
ப�ொழுது“
என் பெயர் இராஜேஷ், என்னுடைய அம்மா
இப்பள்ளிக்கு ஆசிரியராக மாறுதலாகியுள்ளதால்
நாங்கள் சென்னையிலிருந்து கிருஷ்ணகிரிக்கு
இடம் பெயர்ந்துள்ளோம்” எனக் கூறினான்.
அடுத்ததாக
சுரேஷ்
தன்
அறிமுகத்தின்
ப�ொழுது என் பெயர் சுரேஷ், புதுப்பட்டி
கிராமத்தில் இருந்து வருகிறேன். இவ்வூர்
இப்பள்ளியில் இருந்து சுமார் ஐந்து கில�ோமீட்டர்
த�ொலைவில் உள்ளது. மேலும் ஆசிரியரை

இடம் பெயர்தல்
இடம் பெயர்தல் பற்றி பல வல்லுநர்கள்
பல்வேறு முறையில் வரையறுத்துள்ளனர்.
ஒரு நபரோ அல்லது ஒரு குழுவோ நிரந்தரமாக
அல்லது தற்காலிகமாக தம் இருப்பிடத்தை விட்டு
குறிப்பிடத்தக்க தூரத்திற்கு வசிக்கும் இடத்தை
மாற்றுவதே இடம் பெயர்தல் எனப்படும்.
எனவே இடம் பெயர்தல் என்பது மக்கள்
ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு
நகர்வதைக் குறிக்கிறது.

இடம் பெயர்தல்
124

8th_Geography_TM_Unit_1.indd 124

23-08-2019 09:51:58

இடம் பெயர்வுக்கான காரணிகள்
இழு காரணிகள்
ஆர�ோக்கிய
பராமரிப்பு

உந்து காரணிகள்

உந்து

அமைதி

காலநிலை
பேரிடர்கள்
கல்வி

பணம்

உணவு

நகர வாழ்க்கை

வேலை
வாய்ப்பு

ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பின் வரையறை

விவசாயிகளின்
வாழ்க்கை

ப�ோர்

ஏழ்மை

அதன் பின்னர் இடம்பெயர்வின் தன்மை,
காலத்திற்கு ஏற்றவாறு பல மாற்றங்களைச்
சந்தித்துள்ளது.

இடம்பெயர்வு என்பது இரு புவியியல்
பிரதேசங்களுக்கிடையே நடைபெறும் ஒரு
வகையான மக்கள்தொகை நகர்வாகும். இது
ப�ொதுவாக இருப்பிடத்தில் ஒரு வகையான
நிரந்தர மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

இடம் பெயர்வுக்கான காரணிகள்
மக்கள்
இடம்
பெயர்தலுக்கு
பல்வேறு
காரணிகள் உள்ளன. அவைகள் கீழ்க்காண்
இரு தலைப்புகளில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

சமூக அறிவியலின் மிக முக்கியமான
அம்சங்களில் ஒன்று ‘மனிதன் இடம் பெயர்தல்’
ஆகும். இது பழங்காலத்திலிருந்தே மனித
குலத்துடன்
நெருங்கிய
த�ொடர்புடையது.
இடம் பெயர்தல் என்பது மனித வாழ்க்கையின்
த�ொடக்க காலத்திலிருந்தே மிக முக்கியமான
ஒன்றாக இருந்து வந்துள்ளது. பழங்காலத்தில்
உணவைத்தேடி மக்கள் இடம் பெயர்ந்தனர்.
பெரும்பாலான மக்கள் காடுகளில் வாழ்வதை
தவிர்த்து நாகரிக வாழ்க்கையைப் பின்பற்ற
த�ொடங்கியப�ோது வளமான நிலம் மற்றும்
வளர்ப்பு
விலங்குகளுடன்
உறவை
மேம்படுத்திக் க�ொண்டனர்.

1. சாதகமான காரணிகள்

ஓர்
இடத்தை
ந�ோக்கி
மக்களை
ஈர்க்கும் காரணிகள் சாதக காரணிகள்
அல்லது இழு காரணிகள் (Pull Factors) என
அழைக்கப்படுகின்றன.
2. பாதகமான காரணிகள்

மக்களை தங்கள் வசிப்பிடங்களிலிருந்து
வெளியேறச் செய்யும் காரணிகள் உந்து
காரணிகள் (Push Factors) அல்லது பாதகக்
காரணிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

இதன் விளைவாக மனித குலம் ஒரு
குறிப்பிட்ட அளவு மாற்றமடைந்தது. அவர்கள்
கிட்டத்தட்ட நாட�ோடி வாழ்க்கையைக் கைவிட்டு
நிரந்தர குடியிருப்புகளில் வாழத்தொடங்கினர்.
இந்நிலையில் மக்கள் வளம் மிகுந்த வேளாண்
நிலத்தைத் தேடி த�ொடர்ந்து குடி பெயர்ந்தனர்.

இடம் பெயர்வுக்கான காரணிகள்

மனித
குல
இடம்
பெயர்வுக்கான
பல்வேறு
காரணிகள்
5
பிரிவுகளாக
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
அவை
பின்வருமாறு:
125

8th_Geography_TM_Unit_1.indd 125

23-08-2019 09:51:58

பெயர்வின் அளவு மற்றும் திசைகளைப் பல்வேறு
ப�ொருளாதார காரணிகள் தீர்மானிக்கின்றன.
வளமான வேளாண் நிலம், வேலைவாய்ப்பு,
த�ொழில் நுட்ப வளர்ச்சி ப�ோன்ற ப�ொருளாதார
காரணிகள் புலம் பெயர்வோரை ஈர்க்கின்றன.
பெருந்திரளான மக்களின் ஏழ்மை நிலை
மற்றும் வேலைவாய்ப்பின்மை ப�ோன்றவை
மக்களை தங்கள் பூர்வீக இடத்திலிருந்து சிறந்த
வேலைவாய்ப்புகள் உள்ள இடங்களுக்கு
வெளியேற வைக்கின்றன.

அ. சூழியல் அல்லது இயற்கை காரணங்கள்
சூழியல் இடம் பெயர்வு இயற்கையான
ஒன்றாகும். எரிமலை வெடிப்பு, நிலஅதிர்வு,
வெள்ளம், வறட்சி ப�ோன்றவை இவ்வகை
இடம் பெயர்வுக்கான முக்கிய காரணிகளாகும்.
இக்காரணிகள் மக்களை தங்கள் ச�ொந்த
இடங்களை
விட்டு
வெளியேறி
புதிய
பகுதிகளில் குடியேற உந்துகின்றன. நீர் வளம்,
பிரச்சனைகளற்ற
நிலப்பகுதிகள்,
மாசற்ற
நிலைகள் ப�ோன்றவை இடம் பெயர்பவர்களை
ஈர்க்கும் சக்திகளாக உள்ளன.

இ. சமூக மற்றும் பண்பாட்டுக் காரணங்கள்
சமூக மற்றும் பண்பாட்டுக் காரணங்களும்
இடம் பெயர்வில் தமது பங்கை வகிக்கின்றன.

ஆ. ப�ொருளாதார காரணங்கள்
ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு
மக்கள் இடம் பெயர்வதற்கு ப�ொருளாதாரம்
மிக முக்கிய காரணிகளில் ஒன்றாகும். இடம்

1. பெண்களின் திருமணத்திற்கு
இடம்பெயர்வு.

இழு காரணிகள் (Pull Factors)

பின்

உந்து காரணிகள் (Push Factors)

இயற்கை காரணிகள்
இடர் குறைவாக உள்ள மண்டலங்கள்

இடர் பாதிக்கும் மண்டலங்கள்

உகந்த காலநிலை

காலநிலை மாறுபாடு (கடுமையான காலநிலை
நிகழ்வுகள்)

இயற்கை வளங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் மிகுந்த
விளைச்சல்
பொய்த்தல்
பகுதிகள் (எடுத்துக்காட்டு: நீர், எண்ணெய்,
பற்றாக்குறை
யுரேனியம்)

மற்றும்

உணவு

ப�ொருளாதாரக் காரணிகள்
வேலைவாய்ப்பிற்கேற்ற சூழல்கள்

வேலையின்மை

சமூக மற்றும் பண்பாட்டுக் காரணிகள்
ஒருங்கிணைப்பு

குடும்ப முரண்பாடு (பூசல்கள்)
மக்கள் த�ொகை காரணிகள்

குறைவான மக்கள் த�ொகை

மிகை மக்கள் த�ொகை பெருக்கம்
அரசியல் காரணிகள்

அரசியல் பாதுகாப்பு

போர், சமூக உரிமைகள், அமைதியின்மை

தனித்துவம் மற்றும், சுதந்திரமாக செயல்படும் பாதுகாப்பு சார்ந்தவை - இனம், மதம் மற்றும்
வாய்ப்பு
கலாச்சார துன்புறுத்தல்
குறைவான
அல்லது
பற்றாக்குறையான
குறைந்த செலவு, எளிதில் கிடைக்கும் நகர்ப்புற
நகர்ப்புற சேவைகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு
சேவைகள் (சுகாதாரம், கல்வி, பயன்பாடுகள்,
வசதி (சுகாதாரம், கல்வி, பயன்பாடுகள் மற்றும்
ப�ோக்குவரத்து மற்றும் நீர்)
ப�ோக்குவரத்து)
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மண்டல வாரியான உலக மக்கட்தொகை பங்கு மற்றும் சர்வதேச இடம் பெயர்வு - 2017
மொத்த மக்கள்
தொகை

உலக மக்கள்
தொகையில்
சதவீதம்

சர்வதேச
அளவில் புலம்
பெயர்ந்தோர்

சர்வதேச புலம்
பெயர்ந்தோர்
சதவீதம்

ஆப்பிரிக்கா

12,56,268

16.6%

36,266

14.1%

ஆசியா

45,04,428

59.7%

1,05,684

41%

ஐர�ோப்பா

7,42,074

9.8%

61,191

23.7%

லத்தீன்
அமெரிக்கா
மற்றும் கரீபியன்

6,45,593

8.6%

37,720

14.6%

வட அமெரிக்கா

3,61,208

4.8%

4,413

1.7%

40,691

0.5%

1,880

0.7%

--

--

10,560

4.1

75,50,262

100%

2,57,715

100%

மண்டலத்தின்
பெயர்

ஓசியானியா
அறியப்படாதவை
உலகம்

(ஆதாரம்: ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சர்வதேச இடம்பெயர்வு அறிக்கை, 2017)
2. புனித யாத்திரைகளுடன் த�ொடர்புடைய
இடம்பெயர்தல்
ஆகியவை
சமூக
கலாச்சாரப்
பழக்கத்தினை
அடிப்படையாக க�ொண்டவையாகும்.

அறியப்பட்ட ஒன்றாகும். பெண்கள் பெரும்பாலும்
திருமணத்திற்கு பிறகு புலம் பெயர்கிறார்கள்.
ப�ொதுவாக அதிக மக்கள் த�ொகை ஒரு உந்து
காரணியாகவும் குறைவான மக்கள்தொகை
இழு காரணியாகவும் கருதப்படுகிறது.
ஐர�ோப்பா, வட அமெரிக்கா,
ஆஸ்திரேலியா,
லத்தீன்
அமெரிக்கா, கரீபியன் ப�ோன்ற
நாடுகளில் புலம் பெயர்ந்தோரில்
ஆண்களை விட பெண்களே
அதிகம். ஆனால் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியா
குறிப்பாக மேற்கு ஆசியாவில் பெண்களைவிட
ஆண்கள் அதிகமாக புலம் பெயர்கிறார்கள்.

ஆதாரம்: (சர்வதேச இடம்பெயர்தல் அறிக்கை, 2017)

இடம் பெயர்வுக்கான சமூக மற்றும்
பண்பாட்டுக் காரணங்கள்

உ. அரசியல் காரணங்கள்
பல்வேறு
அரசியல்
காரணங்களான
காலனி ஆதிக்கம், ப�ோர்கள், அரசாங்கக்
க�ொள்கைகள் ப�ோன்றவை காலங்காலமாக
இடம்பெயர்தலில் முக்கியப் பங்கை வகித்து
வருகின்றன.
பழங்காலத்திலிருந்தே
ப�ோர்கள் இடம் பெயர்வுக்கான குறிப்பிடத்தக்க
காரணங்களில் ஒன்றாக இருந்துள்ளது.

ஈ. மக்கள் த�ொகை சார்ந்த காரணங்கள்
மக்கள்
த�ொகையின்
உட்கூறு
பண்புகளான வயது, பாலினம், அதிக மற்றும்
குறைந்த மக்கள் த�ொகை ப�ோன்றவை
இடம் பெயர்வுக்கான முக்கிய காரணங்கள்
ஆகும். இளைஞர்களின் இடம்பெயர்வு மற்ற
பிரிவினரை விட அதிகம் என்பது நன்கு
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இடம் பெயர்வின் வகைகள்

4. நகர்ப்புறத்தில் இருந்து ஊரக பகுதிக்கு இடம்
பெயர்தல்
நகர்ப்புற
பிரச்சனைகளில்
இருந்து
விடுபடுவதற்கும் பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற
பிறகு பூர்வீக இடங்களுக்கு திரும்புவதற்கும்
மக்கள் நகர்புறத்திலிருந்து ஊரகப் பகுதிகளுக்கு
இடம் பெயர்கிறார்கள்.

இடம்
பெயர்வை
பல
வழிகளில்
வகைப்படுத்தலாம்.
இவை
ப�ொதுவாக
பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றது.
2017ஆம்
ஆண்டில்
சர்வதேச
புலம்பெயர்வில்
இந்தியா
மிகப்
பெரிய
நாடாகவும் (17 மில்லியன்)
இதைத்
த�ொடர்ந்து
மெக்சிக�ோவும் (13 மில்லியன்) உள்ளன.
(ஆதாரம்:
சர்வதேச
அறிக்கை, 2017)

மேற்கூறிய நான்கு வகைகளில் ஊரகப்
பகுதியிலிருந்து நகர்புறத்தை ந�ோக்கி இடம்
பெயர்தல் அதிகம் நடைபெறக்கூடிய ஒன்றாகும்.
ஆ. சர்வதேச இடம் பெயர்வு
ஒரு நாட்டின் எல்லைகளை கடந்து நடக்கும்
இடம் பெயர்தல் சர்வதேச இடம்பெயர்தல் என்று
அழைக்கப்படுகிறது.

புலம்பெயர்ந்தோர்

I. நிர்வாக எல்லை அடிப்படையில்
இடம் பெயர்வுகள்

II. இடம் பெயர்பவரின் விருப்பத்தின் அடிப்படையில்
இடம் பெயர்தல்

அ. உள்நாட்டு இடம் பெயர்வு
ஒரு நாட்டின் எல்லைக்குள் நிகழும்
மக்களின் இடம் பெயர்வு உள்நாட்டு இடம்
பெயர்வு என அழைக்கப்படுகிறது. மேலும்
உள்நாட்டு இடம் பெயர்வு என்பது இடம்
பெயர்வு த�ொடங்கும் இடம், இடம் பெயர்வோர்
சேருமிடம்
ஆகியவற்றின்
அடிப்படையில்
நான்கு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது.

1. தன்னார்வ இடம் பெயர்வு
தனி நபர்களின் விருப்பத்தின் பேரிலும்,
முயற்சி மற்றும் முன்னெடுத்தலின் மூலம்
தங்களுடைய
ப�ொருளாதார
நிலையை
உயர்த்துவதற்கும் வசதியான இடத்தில் வாழ
வேண்டும் என்ற விருப்பத்தின் அடிப்படையிலும்
நடைபெறும் இடம்பெயர்தல் தன்னார்வ இடம்
பெயர்வு எனப்படுகிறது.

1. ஊரகத்திலிருந்து நகர்ப்புறம் ந�ோக்கி இடம்
பெயர்தல்
இவ்வகையில்
மக்கள்
ஊரகப்
பகுதியிலிருந்து வளர்ந்து வரும் நகரம் மற்றும்
மாநகரங்களுக்கு முக்கியமாக வேலைவாய்ப்பு,
கல்வி மற்றும் ப�ொழுதுப�ோக்கு வசதிக்காக
இடம் பெயர்கிறார்கள்.

2. தன்னார்வமில்லா (அ) கட்டாய இடம் பெயர்வு
மக்களின்
விருப்பத்திற்கு
மாறாக
இடம்பெயர்வு
நடைபெறுமாயின்
அது
அனிச்சையான
இடம்பெயர்வு
என
அழைக்கப்படுகிறது. ப�ோர் ப�ோன்ற உந்து
காரணியால் மக்கள் ஓர் இடத்திலிருந்து
மற்றோர்
இடத்திற்கு
குடிபெயர்தல்
இவ்வகையைச் சார்ந்ததாகும்.

2. நகரத்திலிருந்து நகர்புறத்திற்கு இடம் பெயர்தல்
இவ்வகை இடம்பெயர்வானது ஒரு நகர்ப்
புறத்திலிருந்து
மற்றொரு
நகர்ப்பகுதிக்கு
அதிக ஊதியம் பெறும் ப�ொருட்டு இடம்
பெயர்கிறார்கள்.

III. இ
 டம் பெயர்ந்த இடத்தில் தங்கும் கால
அளவின் அடிப்படையில் இடம் பெயர்தல்.
1. குறுகிய கால இடம் பெயர்வு
இந்த வகையான இடம் பெயர்வுகளில்
குடியேறுபவர்கள்
பூர்வீக
இடத்திற்கு
திரும்புவதற்கு முன் குறுகிய காலம் மட்டுமே
குடிபெயர்ந்த இடத்தில் தங்குவர். இந்த இடம்
பெயர்வு சில நாட்கள் முதல் சில மாதங்கள்
வரை மட்டுமே இருக்கும்.

3. ஊரகத்தில் இருந்து ஊரகத்திற்கு இடம்
பெயர்தல்
சாகுபடிக்கு
ஏற்ற
வளமான
நிலம்
மற்றும் பிற சமூக காரணிகளான திருமணம்
ப�ோன்றவை இவ்வகை
இடம்பெயர்தலை
தீர்மானிக்கின்றன.
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குறையவும் திருமணமாகி செல்லுமிடங்களில்
பாலின
விகிதம்
அதிகரிக்கவும்
வழி
வகுக்கிறது. வேலை தேடி செல்லும் ஆண்
த�ொழிலாளர்களின் இடம்பெயர்வு அவர்களின்
பூர்வீக பகுதிகளில் சார்ந்து இருப்போரின்
எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துகின்றது.

2. நீண்டகால இடம் பெயர்வு
இவ்வகையான
இடம்பெயர்வு
குடியேறுபவர்கள்
குறைந்த
சில
வருடங்களாவது குடியேறிய இடத்தில் தங்கி
இருப்பார்கள்.
3. பருவகால இடம் பெயர்வு
இவ்வகையான
இடம்பெயர்வில்
ப�ொதுவாக மக்களில் ஒரு குழுவினர் ஒரு
குறிப்பிட்ட பருவ காலத்தின் ப�ோது தன்
பூர்வீக
இடங்களிலிருந்து
குடிப்பெயர்ந்து
அப்பருவத்தின் முடிவில் மீண்டும் திரும்பி
விடுவர்.
க�ோடைகாலத்தில்
மலைவாழ்
இடங்களுக்கு குடியேறும் மக்கள் மற்றும்
வேளாண் த�ொழிலாளர்கள் பயிர் விதைக்கும்
பருவங்களில்
இடம்
பெயர்வது
இவ்
வகையைச் சார்ந்ததாகும். ‘மந்தை இடமாற்றம்’
(Transhumance) என்பது மக்கள் கால்நடையுடன்
இடம் பெயர்தலாகும். இதுவும் இவ்வகையைச்
சார்ந்ததாகும்.

ஆ. சமூக விளைவுகள்
பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து மக்கள்
நகர்ப்புறத்தை ந�ோக்கி இடம் பெயர்வதால்
பன்முக
சமுதாயம்
உருவாக
இவை
வழி வகுக்கின்றன. இது மக்கள் குறுகிய
மனப்பான்மையில் இருந்து விடுபட்டு தாராள
மனப்பான்மைக்கு மாற ஏதுவான சூழலை
உருவாக்குகின்றது.
இ. ப�ொருளாதார விளைவுகள்
அதிக
மக்கள்
த�ொகை
நிறைந்த
பகுதிகளிலிருந்து குறைந்த மக்கள் த�ொகை
க�ொண்ட பகுதிகளுக்கு அதிக மக்கள் இடம்
பெயர்வதால் மக்கள் வள (Resource population)
விகிதம் சமநிலையற்றதாகிவிடுகிறது. சில
சமயங்களில் இவ்விரு பகுதிகளும் உகந்த
(Optimum population) மக்கட் த�ொகையைக்
க�ொண்ட பகுதிகளாக மாறவும் செய்கின்றன.

சமீப
காலங்களில்
சர்வதேச
அளவில்
பு ல ம்பெயர் வ ோ ர்
எண்ணிக்கை
வேகமாக
அதிகரித்து
வருகிறது.
2000இல் 173 மில்லியன்களாக இருந்த
புலம்பெயர்ந்தோரின் எண்ணிக்கை 2010இல்
220 மில்லியன்களாகவும் 2017இல் 258
மில்லியன்களாகவும் அதிகரித்துள்ளது.
(ஆதாரம்: சர்வதேச
அறிக்கை, 2017)

புலம்

இடம்பெயர்வு ஒரு பகுதியிலுள்ள மக்கள்
த�ொகையின் த�ொழில் கட்டமைப்புகளின் மீது
தாக்கத்தை
ஏற்படுத்துகின்றது.
இதனால்
அப்பகுதியின்
ப�ொருளாதாரம்
பாதிக்கிறது.
அறிவார்ந்த மக்கள் வெளியேறுதல் (Brain
Drain) என்பது பின்தங்கிய நாடுகளைச் சார்ந்த
த�ொழிற்திறன் க�ொண்ட மக்கள் சிறந்த வேலை
வாய்ப்புகளைத் தேடி வளர்ந்த நாடுகளுக்குச்
செல்கின்றனர். இது இடம்பெயர்வின் ஒரு
முக்கிய விளைவாகும். இதன் விளைவாக பூர்வீக
பகுதிகள் பின்தங்கிய நிலையை அடைகின்றன.
இது 'அறிவுசார் வெளியேற்ற விளைவு' (Back
Wash Effect) என அழைக்கப்படுகிறது.

பெயர்ந்தோர்

இடம் பெயர்தலின் விளைவுகள்
இடம் பெயர்வானது குடியேற்றம் மற்றும்
குடியிறக்கம் ஆகிய இரு பகுதிகளையும்
பாதிப்படையச் செய்கிறது.
இடம் பெயர்தலின் முக்கிய விளைவுகள்
பின்வருமாறு:

ஈ. சுற்றுச்சூழல் விளைவுகள்
ஊரகப்பகுதியில்
இருந்து
நகர்ப்புற
பகுதிகளுக்கு
பெருமளவிலான
மக்கள்
இடம் பெயர்வதால் நகரங்களில் மக்கள்
நெரிசலையும், வளங்கள் பற்றாக்குறையையும்
ஏற்படுத்துகிறது.
இவ்விடப்பெயர்வு
நகர
விரிவாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. நகர்ப்புற

அ. மக்கள் த�ொகை விளைவுகள்
மக்கட் த�ொகை கூறுகளான வயது மற்றும்
பாலினத்தின்
இடம்பெயர்வு மாற்றத்தை
ஏற்படுத்துகிறது.
திருமணத்திற்கு
பிறகு
நடைபெறும் பெண்களின்
இடம்பெயர்வு
அவர்களின் பூர்வீக பகுதியில் பாலின விகிதம்
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பகுதிகளின் மக்கள் பெருக்கம் காற்று, நீர்
மற்றும் நிலம் ஆகியவை மாசு அடைய வழி
வகுக்கிறது. குடிநீர் பற்றாக்குறை, ப�ோதிய
குடியிருப்பின்மை, ப�ோக்குவரத்து நெரிசல்
மற்றும் ம�ோசமான வடிகால் அமைப்பு ப�ோன்ற
சுற்றுச்சூழல்
சவால்கள்
நகர்புறங்களில்
நிலவுகின்றன. குடியிருப்பு இடம்பற்றாக்குறை
மற்றும் நிலமதிப்பு உயர்வு ப�ோன்றவை
குடிசைவாழ்
பகுதிகள்
உருவாக
வழி
வகுக்கின்றன.

2007-ஆம் ஆண்டு
வரலாற்றில் முதல்முறையாக
உலகளாவிய
நகர்ப்புற
மக்கள்தொகை ஊரக மக்கள்
த�ொகையை விட அதிகமானது.
அதன் பிறகு நகர்புற மக்களின் சதவீதம்
த�ொடர்ந்து அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது.
(உலக நகரமயமாக்கல் விளக்கக் குறிப்பு, 2014 )

உலக நகரமயமாக்கலின் த�ோற்றம்
மற்றும் வளர்ச்சி

நகரமயமாதல்

உலக நகரமயமாக்கலின் வளர்ச்சி ஒரு
நீண்ட வரலாற்றைக் க�ொண்டுள்ளது.

நகரங்கள்
மற்றும்
மாநகரங்களில்
வாழும் மக்கள் த�ொகையின் விகிதாச்சாரம்
அதிகரிப்பதை நகரமயமாதல் எனப்படுகிறது.

பண்டைய காலம்
வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்திலேயே
நகர மையங்கள் உருவாகத் த�ொடங்கின.
(10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு) இக்கால
கட்டத்தில்
த�ொடக்ககால
மனிதர்கள்
தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் வளர்க்கத்
த�ொடங்கினார்கள். நிரந்தரக் குடியிருப்புகள்
வளர்ச்சியடையத்
த�ொடங்கின.
எகிப்து,
கிரேக்கம் மற்றும் இந்திய ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்கு
பகுதிகளில் வேளாண் சார்ந்த சமூகங்கள்
த�ோன்றி அவை நகர்ப்புறம் சார்ந்த சமூகம்
மற்றும் நகர மையங்களாக உருவாகின.
உணவு
தானிய
மிகை
உற்பத்தியே
நகரமயமாக்கலுக்கு
முக்கிய
காரணமாக
இருந்தது. மெசபட�ோமியாவின் உர் மற்றும்
பாபில�ோன், எகிப்தில் உள்ள தீப்ஸ் மற்றும்
அலெக்சாந்திரியா, கிரேக்கத்தின் ஏெதன்ஸ்,
இந்தியாவின் ஹரப்பா மற்றும் ம�ொகஞ்சதார�ோ
ஆகியவை உலகின் வரலாற்றுக்கு முந்தைய
காலத்தில்
அமைந்த
குறிப்பிடத்தக்க
நகரங்களாகும்.

நகரமயமாதல்

நகரமயமாதலுக்கான காரணங்கள்
ந க ர ம ய ம ா க்க ம்
மூன்று
காரணிகளால்
நி ர்ண யி க்கப்ப டு கி ன ்ற ன .
அவை:
1. இயற்கையான
மக்கள்
த�ொகை வளர்ச்சி
2. ஊரகத்திலிருந்து நகர்புறங்களுக்கு இடம்
பெயர்தல்.
3. ஊரகப்
பகுதிகளை
நகர்புறங்களாக
மறுச்சீரமைப்பு செய்தல்.
தற்போதைய நகரமயமாக்கல் மக்கள்
த�ொகையில்
மாற்றங்கள்,
நிலப்பரப்பு,
ப�ொருளாதாரச்
செயல்முறைகள்
மற்றும்
புவியியல்
பகுதிகளின்
பண்புகள்
ஆகியவைகளும்
நகரமயமாக்கலுக்கு
காரணமாக உள்ளன.

ஹரப்பா நகரம்
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பண்டைய
காலத்தில்
நகர்ப்புற
மையங்களின் அளவு மற்றும் எண்ணிக்கை,
கிரேக்கர்கள் மற்றும் ர�ோமானியர்கள் ஆகிய
இரு பெரும் காலனியாதிக்க காலங்களில்
அதிகரிக்கத்
த�ொடங்கியது.
ஏழாம்
நூற்றாண்டின் த�ொடக்கத்திலேயே ஏஜியன்
கடலுக்கு அருகில் பல நகரங்கள் காணப்பட்டன.
கிரேக்க
காலனியாதிக்க
காலங்களில்
வர்த்தக விரிவாக்கம் பல நகரங்கள் மற்றும்
மாநகரங்களை த�ோற்றுவித்தது.

நவீன காலம்

நவீன கால நகரம்
இக்கால கட்டம் பதினேழாம் நூற்றாண்டில்
இருந்து த�ொடங்குகிறது. இது நகரமயமாக்கலின்
மூன்றாம் கட்ட வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது.
பத்தொன்பதாம்
நூற்றாண்டில்
உருவான
த�ொழிற்புரட்சி,
நகரங்கள்
மற்றும்
மாநகரங்களின்
வளர்ச்சியைத்
துரிதப்படுத்தியது. ஐர�ோப்பியர்களின் நகர்ப்புற
நாகரிகத்தினால் அதிக எண்ணிக்கையிலான
புதிய நகரங்கள் வட அமெரிக்கா மற்றும்
ச�ோவியத் யூனியனில் உருவாயின. நவீன
த�ொலைத் த�ொடர்பு, ப�ோக்குவரத்து மற்றும்
பத்தொன்பதாம்
நூற்றாண்டில்
ஏற்பட்ட
புதிய
வணிக
கடல்வழித்தடங்களின்
வளர்ச்சி, வணிகத்தளங்களையும் நகர்ப்புற
பகுதிகளையும் வலுப்படுத்தின.
சமீபத்திய நகரமயமாக்கலின் வளர்ச்சி
ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் நன்கு தென்படுகிறது.
1930- ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் ஆப்பிரிக்காவில்
உள்ள நகரங்கள் கடற்கரையை ஒட்டியே
இருந்தன. ஆனால் தற்பொழுது ஐம்பது
நகரங்கள் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள்
த�ொகையைக் க�ொண்டுள்ளன. கெய்ரோ,
நைர�ோபி, மும்பசா, புலவைய�ோ, டூலா,
அபிடியான், லாகோஸ், அக்ரா, அடிஸ் அபாபா,
லிப்போல்டுவில், லவுண்டா, கேப்டவுன், நட்டால்,
பிரிட்டோரியா ப�ோன்றவை ஆப்பிரிக்காவின்
முக்கிய நகரங்களாகும். நவீன கால துரித
நகரமயமாக்கம் உலகம் முழுவதிலும் மக்கள்
த�ொகையை மறு பரவலுக்கு உட்படுத்துகிறது.

இந்தியா, சீனா மற்றும்
நைஜீரியா
நாடுகளில்
2 0 1 8 - 2 0 5 0 ஆ ம்
ஆ ண் டு க ளு க் கி டை யி ல ா ன
காலத்தில் உலக நகர்ப்புற
மக்கள் த�ொகை வளர்ச்சியில் 35 சதவீதத்தைப்
பெற்றிருக்கும்
என
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இக்காலத்தில்
இந்தியா
416
மில்லியன்
நகர்ப்புற மக்கள் த�ொகையையும், சீனா 255
மில்லியன் மக்கள் த�ொகையையும், நைஜீரியா
159
மில்லியன்
மக்கள்
த�ொகையையும்
நகர்ப்புறவாசிகளாக
அதிகரிக்கும்
என
கணக்கிடப்படுகிறது.
(உலக நகரமயமாக்கல் விளக்க குறிப்பு, 2018)

இடைக்காலம்
இது 11-ஆம் நூற்றாண்டுக்குப் பிந்திய
காலத்தைக்
குறிக்கிறது
இந்தக்
காலக்
கட்டத்தில் ஐர�ோப்பிய நாடுகளின் கடல்
கடந்த வணிகம் அதிகரித்தது. இவ்வணிக
வளர்ச்சி, ப�ொருளாதார பின்னடைவு ஏற்பட்ட
காலத்திற்குப் பின் ஐர�ோப்பிய நகரங்கள் மற்றும்
மாநகரங்களின் மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டது.
13-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் பாரிஸ்,
இலண்டன், ஜெனிவா, மிலன் மற்றும் வெனிஸ்
ஆகிய முக்கிய நகரங்கள் காணப்பட்டன.

1950இல் உலகின் மக்கள்
த�ொகையில் 30 சதவீதம் நகர
மக்கள் த�ொகையாகும். 2050இல்
இவை 68 சதவீதமாக உயரும்
எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது
(ஆதாரம் : 2018 உலக நகரமயமாக்கல் விளக்க
குறிப்பு)

இடைக்கால நகரங்கள்
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உலக நகரமயமாக்கல்
வ.
எண்

கண்டங்கள்

நகர மக்கள்
த�ொகை (%)

1

வட அமெரிக்கா

82

2

இலத்தீன் அமெரிக்கா
மற்றும் கரீபியன் தீவுகள்

81

3

ஐர�ோப்பா

74

4

ஓசியானியா

68

5

ஆசியா

50

6

ஆப்பிரிக்கா

43

உலக சராசரி

குடிசைப் பகுதிகள்
ஆ. மக்கள் நெரிசல்
நகர்ப்புற பகுதிகளில் அதிக மக்கள்
நெரிசல் சுகாதாரமற்ற சுற்றுப்புற சூழலுக்கு
வழி வகுக்கிறது. இது பல ந�ோய்கள் மற்றும்
கலவரங்களுக்கு காரணமாகிறது.
இ. தண்ணீர் விநிய�ோகம், வடிகால் மற்றும்
சுகாதாரம்
உலகின்
எந்த
ஒரு
நகரத்திலும்
நாள்
முழுவதுக்கும்
தேவையான
அளவிற்கு முறையாக நீர் விநிய�ோகம்
செய்யப்படுவதில்லை.
வடிகாலமைப்பு
ம�ோசமான நிலையில் உள்ளது. நகர்ப்புற மற்றும்
உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு குப்பைகளை
அகற்றுதல் கடினமான பணியாக உள்ளது.

55

(ஆதாரம் : உலக நகரமயமாக்கல் விளக்க குறிப்பு, 2018)

அதிக மக்கள் த�ொகை க�ொண்ட உலகின்
முதல் ஐந்து மாநகரங்கள்
மாநகரத்தின் பெயர்

மக்கள் த�ொகை
(மில்லியனில் )

1. ட�ோக்கிய�ோ (ஜப்பான்)

37

2. புது தில்லி (இந்தியா)

29

3. சாங்காய் ( சீனா)

26

4. மெ
 க்சிக�ோ நகரம்
(மெக்சிக�ோ)

22

5. சா பால�ோ (பிரேசில்)

22

ஈ. ப�ோக்குவரத்து மற்றும் நெரிசல்
பல நகரங்களில் கூட்ட நெரிசலைக்
கட்டுப்படுத்த
ப�ோதுமான
திட்டங்கள்
இல்லாமை
மற்றும்
ப�ோதுமான
ப�ோக்குவரத்து கட்டமைப்புகள் இல்லாமை,
நகர்ப்புற பகுதிகளில் காணப்படும் பெரும்
பிரச்சனையாகும். இரு சக்கர வாகனங்கள்
மற்றும்
மகிழுந்துகளின்
எண்ணிக்கை
அதிகரிப்பினால் ப�ோக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்து
காணப்படுகிறது. வாகனப் பெருக்கம், காற்று
மாசு அடைய காரணமாகின்றன.

(ஆதாரம் : உலக நகரமயமாக்கல் விளக்க குறிப்பு, 2018)

நகரமயமாதலின் விளைவுகள்

உ. மாசடைதல்
சுற்றுச்சூழல் மாசடைவதற்கு நகரங்கள்
மற்றும்
மாநகரங்கள்
முக்கியமான
காரணிகளாகும்.
பல
நகரங்களில்
இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் மற்றும்
த�ொழிலகங்களிலிருந்து
வெளியேற்றப்படும்
சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீர் ஆகியன அருகில்
உள்ள நீர் நிலைகளில் கலக்கின்றன. நகர்ப்புற
மையங்களைச் சுற்றியுள்ள த�ொழிலகங்கள்
புகை மற்றும் நச்சு வாயுக்களை வெளியிட்டு
வளிமண்டலத்தை மாசுபடுத்துகின்றன.

அ. குடியிருப்பு மற்றும் குடிசைப் பகுதிகள்
நகர்ப்புற பகுதிகளில் மக்கள் த�ொகை
அதிகரிப்பதால் குடியிருப்பு இடம் பற்றாக்குறை
மற்றும்
குறிப்பிடத்தக்க
அளவு
தரமற்ற
குடியிருப்புகள் உருவாக காரணமாகின்றன.
இப்பிரச்சனைகள் வரும் ஆண்டுகளில் மேலும்
அதிகரிப்பதற்கான
வாய்ப்புகள்
உள்ளன.
விரைவான
நகரமயமாக்கலால்
குடிசைப்
பகுதிகள் அதிக அளவில் உருவாகின்றன.
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பாடச்சுருக்கம்
 கிராமப்புறத்திலிருந்து நகர்ப்புறத்திற்கு இடம் பெயர்தல் அதிக அளவில் காணப்படும்
பெயர்வாகும்.

இடம்

 இயற்கைக் காரணிகள், ப�ொருளாதாரக் காரணிகள், சமூக-கலாச்சாரம், மக்கள் த�ொகை மற்றும்
அரசியல் காரணங்களினால் இடம்பெயர்வு நடைபெறுகிறது.
 கிராமங்களிலிருந்து நகர்ப்புறங்களுக்கு இடம்பெயர்தல் மக்கள் த�ொகையின் இயற்கையான
வளர்ச்சி, கிராமப்புறங்களை நகர்ப்புறமாக மறுசீரமைத்தல் ப�ோன்றவற்றால் நகரமயமாதல்
நடைபெறுகிறது.
 அதிக மக்கள் நெருக்கம், உள் கட்டமைப்பு வசதி பற்றாக்குறை, த�ொழில் வளர்ச்சி மற்றும்
வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு ப�ோன்றவை நகரமயமாதலின் முக்கிய
பிரச்சனைகளாகும்.
கலைச் ச�ொற்கள்
இடம் பெயர்பவர்

ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோரிடத்திற்கு இடம் பெயர்பவர்.

குடியேற்றம்

தன்னுடைய நாட்டிலிருந்து தனிநபர் அல்லது குழுவாக Immigration
வேற�ொரு நாட்டிற்கு புலம் பெயர்தல்.

குடியேறுபவர்

தன்னுடைய
குடியேறுபவர்.

குடியிறக்கம்

தனிநபர் அல்லது குழுவாக வேற�ொரு புதிய நாட்டில் Emigration
குடிபுகுதல்.

குடி பெயர்பவர்

சர்வதேச எல்லைக்கு வெளியிலிருந்து ஒரு புதிய நாட்டில் Emigrant
குடி புகுபவர்கள்.

உந்து காரணிகள்

மக்கள் அவர்கள் வாழும் பகுதிகளிலிருந்து வேறு Push factors
இடங்களுக்குச் செல்ல காரணமாக அமையும் காரணிகள்.

இழு காரணிகள்

பிறப்பகுதிகளில் இருந்து ஓர் இடத்தை ந�ோக்கி மக்களை Pull factors
ஈர்க்கும் காரணிகள்.

நாட்டிலிருந்து

வேற�ொரு

Migrant

நாட்டிற்கு Immigrant

பருவகால இடம்பெயர்வு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. மக்கள்
க ா ல்நடை யு ட ன் அவர்களின் கால்நடைகளுடன் காலநிலைக்கு ஏற்ப அல்லது Transhumance
இடம்பெயர்வு
குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் சமவெளி மற்றும் மலைகளுக்கு
இடையே இடம் பெயர்வது.
அ. கிராமப்புறத்திலிருந்து நகர்புறத்திற்கு

மதிப்பீடு

ஆ. நகர் புறத்திலிருந்து கிராமப்புறத்திற்கு
இ. மலையிலிருந்து சமவெளிக்கு
ஈ. சமவெளியிலிருந்து மலைப்பகுதிக்கு

I. சரியான
விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்.

2.	ஒரு நபர் ச�ொந்த நாட்டில் இருந்து மற்றொரு
நாட்டிற்கு
இடம்
பெயர்தல்
எனப்படுகிறது.

1.	ம க்க ள்

லி ரு ந் து
க்கு நல்ல வேலை
வாய்ப்பினைத்
தேடி
குடிபெயர்கின்றனர்.

அ. குடிபுகுபவர்

ஆ. அகதி

இ. குடியேறுபவர்

ஈ. புகலிடம் தேடுபவர்
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3.	வளம் மிகுந்த வேளாண்மை நிலம் தேடி
இடம் பெயர்தல் நடைபெறுவது

IV. சரியா? தவறா?
1.	குடிசைப்பகுதிகள் ப�ொதுவாக பெருநகரங்களில்
காணப்படுகிறது.

அ. கிராமத்தில் இருந்து கிராமத்திற்கு
ஆ. கிராமத்தில் இருந்து நகரத்திற்கு

2.	நவீன காலத்தில், ஒரே சமயத்தில் அதிக
மக்களின் இடம்பெயர்வு நடைபெறுவதில்லை.

இ. நகரத்தில் இருந்து கிராமத்திற்கு

3.	நகரமயமாக்கம் குறுகியக் கால வரலாறுடையது.

ஈ. நகரத்தில் இருந்து நகரத்திற்கு

4.	பெருநகரங்கள்
மற்றும்
நகரங்கள்
சுற்றுச்சூழல் சீர்கேட்டிற்கு அதிக அளவு
காரணமாக உள்ளன.

4.	ப�ோரின்
காரணமாக
நடைபெறும்
குடிபெயர்வு
ஐ சார்ந்தது.
அ. மக்களியல் ஆ. சமூக மற்றும் கலாச்சாரம்
இ. அரசியல்

5.	மேய்ச்சலுக்காக கால்நடைகளை இடமாற்றம்
செய்வது, பருவகால இடம் பெயர்வு எனவும்
அழைக்கப்படுகிறது

ஈ. ப�ொருளாதாரம்

5.	வரலாற்றுக்கு
முந்தைய
காலத்தில்
நகரமயமாக்கலுக்கு முக்கிய காரணம்

V. கீழே
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள
காரணத்தையும் ஆராய்க.

அ. உணவு தானிய உற்பத்தி
ஆ. கால்நடை வளர்ப்பு

கூற்றையும்

கூற்று: 	நகரமயமாதல்
முக்கியமாக
கிராமப்புற மக்கள் நகர்புறத்திற்கு
இடம் பெயர்வதால் ஏற்படுவதாகும்.

இ. மீன் பிடித்தல்
ஈ. வேட்டையாடுதல்

காரணம்: கி
 ராமத்தில் இருந்து நகரத்திற்கு இடம்
பெயர்தல் முதன்மையான ஒன்றல்ல

II. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.
1.	நகரமயமாதல்
எண்ணிக்கையிலான
காரணிகளால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.

அ. கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு
ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு
இ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி
ஈ. கூற்று தவறு மற்றும் காரணம் சரி

2.	
என்பது கிராமப்புற பகுதிகளில்
செயல்படும் முக்கிய உந்துக் காரணியாகும்.
3.	இந்தியாவின்
மாநகரம் உலகிலேயே
இரண்டாவது அதிக நகர மக்கள் த�ொகையைக்
க�ொண்டது.

VI. சுருக்கமாக விடையளி
1.	‘இடம் பெயர்தல்’ – வரையறு.

4.	ஒருநபர் தன்னார்வத்துடனும் விருப்பத்துடனும்
நல்ல வசிப்பிடம் தேடி இடம் பெயர்தல்
இடம்பெயர்வு எனப்படும்.

2.	கிராமப்புறத்திலிருந்து நகர்ப்புறத்திற்கு இடம்
பெயர்வதற்கான முக்கிய காரணங்கள்
யாவை?

5.	நவீன காலத்தில் நகர்ப்புற வளர்ச்சி
வளர்ச்சியால் அதிகரிக்கிறது.

3.	சுற்றுச்சூழல் அல்லது இயற்கையால் இடம்
பெயர்வதற்கான காரணங்களைக் கூறுக.

III. ப�ொருத்துக.

4.	இடம்பெயர்வுக்கான
இழுகாரணிகளில்
ஏதேனும் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

1. குடியேற்றம்

- குடிபுகுபவர்

2. குடியிறக்கம்

-	வெளியேறுதல்

5.	நகரமயமாக்கம் என்றால் என்ன?
6.	உலகில் அதிக மக்கள் த�ொகைக் க�ொண்ட
நான்கு பெருநகரங்களைப் பட்டியலிடுக.

3. இழுக்காரணி -	வேலை வாய்ப்பின்மை

VII. விரிவான விடையளி

4. உந்து காரணி -	சமூக மற்றும் பண்பாட்டு
இடம் பெயர்வு
5. திருமணம்

1.	இடம் பெயர்தலின் பல்வேறு வகைகள்
யாவை? அவைகளை விளக்குக.

-	வேலை வாய்ப்பு
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2. இ்ம்
பப�ர்தலுக்கான
பல்ஜவறு
காரணஙகளை விரிவாக விைக்குக.

2. நகரம�மாக்கலின் விளைவுகள் ோர்பான
தகவல்கள் மற்றும் ப்ஙகளைச் ஜேகரித்து
பதாகுப்பு ப்ம் (Album) ஒன்ள்றத் த�ார் பேய்க.

3. நகரம�மாக்கலினால் ஏற்படும் ேவால்களை
ஆராய்க.

நமற்நகோள் நூல்கள்

VIII. நில வமர ெடப்ெயிற்சி

1. Maurya, S.D. – 2012, Human Geography,
Allahabad, Prayag Pustak Bhawan.
2. Husain, M. – 2012, Human Geography,
Jaipur, Rawat Publications.
3. United Nations – 2014, World Urbanisation
Prospects 2014 Revision, Highlights,
Department of Economic & Social Aﬀairs,
Population Division.
4. United Nations – 2017, International
Migration Report 2017, Highlights,
Department of Economic & Social Aﬀairs.
5. United Nations – 2018, World Urbanisation
Prospects 2018 Revision, Key facts,
Department of Economic & Social Aﬀairs,
Population Division.

உலக வளரப்த்தில் கீழக்கண்் இ்ஙகளைக்
குறிக்கவும்.
1. ஜ்ாக்கிஜ�ா

6. ஓசி�ானி�ா

2. புது தில்லி

7. இலத்தீன் அபமரிக்கா

3. பமக்சிஜகா நகரம்

8. பாரிஸ்

4. ஷாஙகாய்

9. இலண்்ன்

5. ோ-பாஜலா

10. பகய்ஜரா

IX. பசயல்ெோடுகள்
1. உனது பகுதியில் உள்ை மக்கள் இ்ம்
பப�ர்தலுக்கான காரணஙகளை ஆராய்்நது
படடி�லிடுக.

இமணயச் பசயல்ெோடு

இடம் பெயர்தல் மற்றும் �கரமயமோ்தல்
இ்நத பே�ல்பாடடின் மூலம்
உலக நாடுகளின் இ்ம்பப�ர்தல்
பதா்ர்பான புள்ளி விவரஙகளை
அறி�லாம்

URL அல்லது QR குறியீடடிளனப் ப�ன்படுத்தி இச்பே�ல்பாடடிற்கான
இளண�ப்பக்கத்திற்கு பேல்க.
ெடி - 2 இ்து பக்க பமனுவில் பேன்று எதாவது ஒரு நாடடிளன ஜதர்்நபதடுக்கவும் (உதா.
ெடி – 1

* ப்ஙகள் அள்�ாைத்திற்கு மடடும்
*ஜதளவப�னில் Adobe Flash ஐ அனுமதிக்க
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அலகு - 2

இடர்கள்
கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
▶ இடர், பேரிடர் மற்றும் பேரழிவு ஆகியவைகளின் ப�ொருளினை தெரிந்து

க�ொள்ளல்.
▶ இடரின் முக்கிய வகைகள், அதன் காரணங்கள் மற்றும் விளைவுகளைப் பற்றி
விவரித்தல்.
▶ இடர்கள் மற்றும் அவை சார்ந்த தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த விழிப்புணர்வை 
ஏற்படுத்துதல்.

அறிமுகம்
ஆசிரியர்

: க
 ாலை
வணக்கம்
மாணவர்களே.
மாணவர்கள் : காலை வணக்கம் ஐயா.
ஆசிரியர்
: இன்று அனைவரும் பள்ளிக்கு
வருகைப் புரிந்துள்ளீர்களா?  
கிருத்திகா : சுருதி,
இன்று
பள்ளிக்கு
வரவில்லை ஐயா.
ஆசிரியர்
: அவள் ஏன் இன்று பள்ளிக்கு
வரவில்லை?
பவித்ரா 
: ஐயா அவளுக்கு என்ன நேர்ந்தது
என உங்களுக்கு  தெரியாதா?
ஆசிரியர்
: தெரியாது,   அவளுக்கு என்ன 
நேர்ந்தது?
தேஷ்மிதா : ஐயா நேற்று அவள் வீட்டிற்கு
திரும்பிக் க�ொண்டிருக்கையில் 
கனமழையின்
காரணமாக
ஒரு பெரிய
மரக்கிளை 
அவள் மேல் 
விழுந்ததால் 
காயமடைந்துள்ளாள்.
ஆசிரியர்
: ஐய�ோ கடவுளே! என்ன பரிதாபம்
இது. மாணவர்களே! நீங்கள்
அனைவரும் வெளியே செல்லும்
ப�ோது ஹசார்டு (Hazard) - ஐத்

கமலேஷ்

ஆசிரியர்

இடர்கள்

தவிர்க்க  மிகவும் கவனமாக
இருக்க வேண்டும்.
: ஐயா ஹசார்டு என்றால் என்ன?
ஹசார்டு என்றால் பெல்ஜியம்
நாட்டு கால்பந்தாட்ட வீரர் Hazard
- ஐக் குறிப்பிடுகிறீர்களா?
: இல்லை  இல்லை. ஹசார்டு
என்பது புவியிலுள்ள  உயிர்
மற்றும் உயிரற்ற ப�ொருட்களைப்  
பாதிக்கக்கூடிய
நிகழ்வை 
இடர் (Hazard) என்கிற�ோம்.
இந்த இடரைப் பற்றி தெரிந்து
கொள்வதற்கு இன்று சரியான 
நாள், இப்பாடத்தைப் பற்றி
விளக்கமாக  அறிவ�ோம்.

இருபத்திய�ோராம்
நூற்றாண்டின்
த�ொடக்கத்தில்  பூமியானது முன் எப்போதும்
இல்லாத அளவிற்கு  அதிக  எண்ணிக்கையிலான 
மக்கள் த�ொகை பெருக்கத்திற்கும் மக்கள்
நலமாகவும் வளமாகவும் வாழ  உறுதுணையாக
இருந்தது. அதே சமயம் மக்கள் எதிர்கொள்ளும்
ஆபத்துக்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு குறைவாக
இருந்தது. இவற்றை  மனதில் க�ொண்டு
இப்பாடமானது
இடர்பாடுகள்
குறித்து
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இடர்களின் வகைகள்

மாணவர்களிடையே  விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும்
வகையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

சில இடர்கள் அடிக்கடி நிகழ்ந்து மக்களுக்கு
அச்சுறுத்தலை அளிக்கின்றன. இடர்கள் பல 
வழிகளில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அவை:
I. நிகழ்விற்கான காரணிகளின் அடிப்படையிலான 
இடர்கள்

ஒரு ப�ொருள�ோ, நபர�ோ, நிகழ்வோ  அல்லது
காரணிய�ோ  மக்கள் அல்லது கட்டமைப்புகள்
மற்றும் ப�ொருளாதார
வளங்களுக்கு
அச்சுறுத்தலாகவும்,
இழப்பு
ஏற்படுத்தும்
வகையிலும் அமைந்தால்  அது இடர் (Hazard)
எனப்படும். இவை  சுற்றுச்சூழலில்  மனிதனால் 
உருவாக்கப்பட்டவையாகவோ
அல்லது
இயற்கையான  நிகழ்வாகவ�ோ  இருக்கலாம்.
“ஹசார்டு” (Hazard) என்ற ச�ொல் ஹாசர்ட் (Hasart)
என்ற  பழமையான  பிரெஞ்சு ச�ொல்லிலிருந்து
த�ோன்றியது. இதன் ப�ொருள் ஒரு பகடை
விளையாட்டு ஆகும். (அரபு ம�ொழியில் அஸ்-சஹர்
என்றும் ஸ்பானிய ம�ொழியில்  அசார் என்றும்
அழைக்கப்படுகிறது).

II. த�ோற்றத்தின் அடிப்படையிலான இடர்கள்
I. நிகழ்விற்கான காரணிகளின் அடிப்படையிலான
இடர்கள்
இடர்களை  மூன்று பெரும் பிரிவுகளாக
வகைப்படுத்தலாம்.
1. இயற்கையினால் ஏற்படும் இடர்கள்
2. மனித செயல்களால் உருவாக்கப்படும் இடர்கள்
3. சமூக-இயற்கை 
இடர்கள்

ஒரு சமுதாயம் பல்வகையான  இடர்களைச்
சந்தித்து வந்தாலும் மிகவும் கடுமையாக பாதிக்கும்
இடர்களின் அச்சுறுத்தல்களைப் பற்றி அப்பகுதி
மக்கள் அறிந்திருப்பது மிகவும் அவசியமாகும்.

காரணிகளால் 

ஏற்படும்

1. இயற்கையால் ஏற்படும் இடர்கள்
சில  இடர்கள் இயற்கைக்  காரணிகளால் 
உருவாகின்றன. இவ்வகையான  இடர்களில் 
மனிதனின் பங்கு இருப்பதில்லை. நில  அதிர்வு,
வெள்ளப்பெருக்கு, சூறாவளி, புயல்கள், வறட்சி,
நிலச்சரிவு, சுனாமி மற்றும் எரிமலை வெடிப்பு
ஆகியவை  இயற்கை  இடர்பாடுகளுக்கு முக்கிய
உதாரணங்களாகும்.

மனித 
உயிர்கள்
மற்றும்
உடைமைகளுக்கு  
அச்சுறுத்தலை உருவாக்கும்
இயற்கையான  நிகழ்வுகள்
இயற்கை  இடர்கள்   எனப்படும். பேரிடர்களின்
எண்ணிக்கை  மற்றும் தீவிரம் மனித 
செயல்களால்  அதிகரிக்கிறது. இயற்கையான 
செயல்பாடுகள் அல்லது நிகழ்வுகள் மட்டுமே 
இயற்கை  இடருக்கான  காரணங்கள் அல்ல.
மனிதர்கள்
இயற்கையை கையாளும்
தன்மையைப்  ப�ொருத்தும் அமைகிறது.
 பேரிடர் என்பது வரையறுக்கப்பட்ட 
பகுதியில்  ஒரு குறிப்பிட்ட  காலத்தில்  நிகழும்
ஒரு அபாயகரமான நிகழ்வாகும். இவை உயிர்,
மற்றும் உடைமைகளுக்கு பெரும் அழிவை 
விளைவிப்பதுடன் மற்றவர்களின் உதவியை 
நாட வேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறது.

இயற்கையில் ஏற்படும் இடர்கள்
2. மனிதனால் உருவாக்கப்படும் இடர்கள்
இவ்வகையான  இடர்கள்
மனிதர்கள்
விரும்பத்தகாத நடவடிக்கைகளின்
மூலம்
ஏற்படுகின்றன.
த�ொழிற்சாலைகளின்
இரசாயனக்  கழிவு அல்லது எண்ணெய் கசிவு
அல்லது
திட்டமிடப்பட்ட செயல்பாடுகளின்
விளைவாக
ஏற்படும்
விபத்துகள்
மூலம்
இவ்விடர்கள்
ஏற்படுகின்றன.
இத்தகைய
இடர்கள் பாதுகாப்பு, உடல் நலம், மக்களின்

பேரழிவு
என்பது
மிகப்பெரிய
இழப்பினையும் அதிக செலவினத்தையும்
உண்டாக்குவத�ோடு
அவற்றிலிருந்து
மீள்வதற்கு நீண்ட காலமும் தேவைப்படுகிறது.
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II. த�ோற்றத்தின் அடிப்படையில் உருவாகும்
இடர்கள்
இவ்வகையான 
இடர்களை 
எட்டு
வகையாகப் பிரிக்கலாம். அவை :

நலன் மற்றும் உடைமைகளுக்கு பாதிப்புகளை 
ஏ ற்ப டு த் து கி ன்றன . கு ண் டு வெ டி ப் பு க ள் ,
அபாயகரமான  கழிவுகள், காற்று, நீர், நிலம்
மாசடைதல், அணைக்கட்டு உடைதல், ப�ோர்,
உள்நாட்டுக்  கலவரங்கள், தீவிரவாத செயல்கள்
ப�ோன்றவை  மனிதனால்  உருவாக்கப்படும்
இடர்களுக்கு சில உதாரணங்களாகும்.

1. வளி மண்டலத்தால் ஏற்படும் இடர்கள்
வெப்ப  மண்டல  சூறாவளி இடியுடன்
கூடிய புயல், மின்னல், சுழல்  காற்று, பனிச்சரிவு,
வெப்ப  அலைகள், மூடுபனி மற்றும் காட்டுத்தீ
ஆகியவற்றால் ஏற்படும் இடர்கள்.
2. நிலவியல் சார்ந்த இடர்கள்
நில  அதிர்வு, சுனாமி, நிலச்சரிவு, நிலம்
அமிழ்தல் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் இடர்கள்.
3. நீரியல் த�ொடர்பான இடர்கள்
வெள்ளப்பெருக்கு, வறட்சி, கடற்கரை  அரிப்பு,
சூறாவளி அலைகள் ஆகியவற்றால்  ஏற்படும்
இடர்கள்.

மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட இடர்கள்
3. சமூக - இயற்கை இடர்கள் (பகுதி இயற்கை
இடர்கள்)
இவ்வகை  இடர்கள் இயற்கைச் சக்திகள்
மற்றும் மனிதனின் தவறான செயல்பாடுகள்
இணைவதன் மூலம் ஏற்படுகின்றன. சில 
உதாரணங்கள்:
 ஆறுகளின் நீர்ப் பிடிப்பு பகுதிகளில்  உள்ள 
மரங்களை  கண்மூடித்தனமாக அழிப்பதால் 
அடிக்கடி வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் வறட்சி
ஏற்படுகின்றன.
 நிலச்சரிவுகள் இயற்கை  காரணிகளால் 
ஏற்பட்டாலும்
மலைப்பிரதேசங்களில் 
சாலைகள் அமைப்பது, வீடுகள் கட்டுவது,
சுரங்கங்கள் த�ோண்டுவது, கனிமங்கள்
மற்றும் கல்வெட்டியெடுத்தல் ப�ோன்றவை 
நிலச்சரிவு பாதிப்பை அதிகப்படுத்துகின்றன.
 சதுப்பு நிலக்காடுகள் அழிக்கப்படுவதால் 
சூறாவளி அலைகள் கடற்கரைப் பகுதிகளில் 
இடரை உருவாக்குகின்றன.
 பெரும்பாலான பெரு நகரங்களில் பனிப்புகை 
ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக உள்ளது.
வாகனங்கள் மற்றும் த�ொழிற்சாலைகள்
வெளியிடும் புகைகள், மரங்கள் மற்றும்
நிலக்கரிகள் எரிப்பதனால்  உண்டாகும்
புகையானது மூடு பனியை உருவாக்குகிறது.
இவை  அடர் மூடுபனியுடன் சேர்வதால் 
பனிப்புகை  உண்டாகி உடல் நலத்தை 
பாதிக்கின்றன.

4. எரிமலை சார்ந்த இடர்கள்
எரிமலை வெடிப்பு மற்றும் லாவா வழிதல் 
ஆகியவற்றால் ஏற்படும் இடர்கள்.
5. சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த இடர்கள்
மண்,
காற்று,
நீர்
மாசடைதல்,
பாலைவனமாதால்,
புவி வெப்பமடைதல் 
மற்றும் காடழிப்பு ஆகியவற்றால்  ஏற்படும்
இடர்கள்.
6. உயிரியல் சார்ந்த இடர்கள்
சின்னம்மை, பெரியம்மை, தட்டம்மை,
பால்வினைத் த�ொற்று ந�ோய்கள், எய்ட்ஸ், விஷ
தேனீக்கள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் இடர்கள்.
7. த�ொழில்நுட்பம் சார்ந்த இடர்கள்
அபாயகரமான  கழிவுப் ப�ொருட்களால் 
ஏற்படும் இடர்கள், தீவிபத்து மற்றும் கட்டமைப்பு
குறைபாடுகளால்  ஏற்படும் இடர்கள் (பாலங்கள்,
சுரங்கங்கள், அணைகள், அணுக்கதிர்கள் மற்றும்
கதிரியக்க விபத்துகள்)
8. மனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் இடர்கள்
தீவிரவாதம், துப்பாக்கிச்சூடு, ப�ோக்குவரத்து
விபத்துக்கள், போர் மற்றும் உள்நாட்டுக் கலவரம்
ஆகியவற்றால் ஏற்படும் இடர்கள்.
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இந்தியாவின் முக்கிய இடர்கள்

மண்டலங்களாக
வகைப்படுத்தியுள்ளது.
மண்டலம் 2, மண்டலம் 3, மண்டலம் 4, மண்டலம்
5 (இந்தியாவின் எப்பகுதியும் மண்டலம் 1-இன்
கீழ் வகைப்படுத்தப்படவில்லை).

1) நில அதிர்வு

இந்தியாவின் நில அதிர்வு மண்டலங்கள்
வ
ேம

IV

V

k
ெத

V
V

III

நில அதிர்வு
நில  அதிர்வு என்பது புவியின் மேல�ோட்டில் 
திடீரென ஏற்படும் கடும் அதிர்வாகும். இவ்வதிர்வு
த�ோன்றும் மையத்திலிருந்து
அனைத்து
திசைகளிலும்
த�ொடர்ச்சியான 
அதிர்வு
அலைகளை ஏற்படுத்துகிறது.

V

IV

III
V

V

III

II
IV

II

III

II

IV

III

IV

II

kpக

ஒரு பகுதியினுடைய நிலவியல்  அமைப்பு,
கடந்த காலங்களில்  ஏற்பட்ட  நில  அதிர்வு,
அதிர்வலைகளின் தன்மைகள் ஆகியவற்றை 
அறிவியல் த�ொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, நில 
அதிர்வு மண்டலங்கள் கண்டறியப்படுகின்றன.
இதனடிப்படையில் 
இந்திய தரநிர்ணைய
நிறுவனம் இந்தியாவை  5 நில  அதிர்வு

III

III

மடல II
மடல III
மடல IV
மடல V

III
அளைவy இைல

(ஆதாரம் : தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை 
நிறுவனம், புதுடெல்லி)

இந்தியாவின் நில அதிர்வு மண்டலங்கள்
நில அதிர்வு அபாயத்தன்மை
மண்டலங்கள்

பகுதிகள்

மண்டலம் 5

மிக அதிகம்

வடகிழக்கு இந்தியா முழுமையும், ஜம்மு காஷ்மிரின் சில 
பகுதிகள், இமாச்சல  பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், குஜராத்தின்
ரான் ஆப் கட்ச், வட  பீகார் மற்றும் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுக் 
கூட்டங்கள்

மண்டலம் 4

அதிகம்

ஜம்மு-காஷ்மீரின் பிற  பகுதிகள், இமாச்சலப்பிரதேசம் தேசிய
தலைநகரமான  புது டெல்லி, வட  உத்திரப் பிரதேசம், பீகார்,
சிக்கிம், மேற்கு வங்கம், குஜராத்தின் சில  பகுதிகள், மேற்கு
கடற்கரையை  ஒட்டி உள்ள  மகாராஷ்டிராவின் சில  பகுதிகள்
மற்றும் இராஜஸ்தான்

மண்டலம் 3

மிதமானது

கேரளா, க�ோவா, இலட்சத்தீவுகள், உத்தரப் பிரதேசத்தின் சில 
பகுதிகள், குஜராத் மற்றும் மேற்கு வங்காளம், பஞ்சாபின் சில 
பகுதிகள், இராஜஸ்தான், மத்தியப்பிரதேசம், பீகார், ஜார்க்கண்ட்,
சட்டீஸ்கர், மகாராஷ்டிரா, ஒடிசா, ஆந்திரப்பிரதேசம், தமிழ்நாடு
மற்றும் கர்நாடகா

மண்டலம் 2

குறைவு

நாட்டின் பிற பகுதிகள்
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2) வெள்ளப் பெருக்குகள்
கன  மழை மற்றும் கடல்களில்  உருவாகும்
பேரலைகளால்  புவியின் மேற்பரப்பில்  உள்ள 
ஒரு
பகுதி
நீரினால்  மூழ்கடிக்கப்படுதல் 
வெள்ளப்பெருக்கு எனப்படுகிறது.

உத்திரப்பிரதேசம்,
வட 
பீகார், மேற்கு
வங்காளத்தை  உள்ளடக்கிய கங்கைச் சமவெளி
மற்றும் பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு பகுதிகள்
வெள்ளப் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகும் பகுதிகளாகும்.
கடல�ோர ஆந்திரம், ஒடிசா, குஜராத் ப�ோன்றவை 
அடிக்கடி வெள்ளப் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் இதர
பகுதிகளாகும்.
இந்தியாவின் முக்கிய வெள்ளப்பெருக்குப் பகுதிகள்

வ
ேம

k
ெத

வெள்ளம்
வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்படுவதற்கான முக்கிய
காரணங்கள்
1. வானிலையியல் காரணிகள்
i) கனமழை
ii) அயனமண்டல சூறாவளி
iii) மேகவெடிப்பு

அரp கட

ெவள ெபrkk
உளாk பktக

2. இயற்கைக் காரணிகள்
i) பரந்த நீர் பிடிப்பு பகுதிகள்
ii) ப�ோதிய வடிகால் அமைப்பு இல்லாமை
3. மனிதக் காரணிகள்
i) காடழிப்பு
ii) வண்டல் படிவுகள்
iii) முறையற்ற வேளாண் முறைகள்
iv) முறையற்ற நீர் பாசன முறைகள்
v) அணைகள்
உடைதல் 
நகரமயமாக்கல்

வகாள vrkடா

அளைவy இைல

இtய ெபrகட

(ஆதாரம் : தேசிய நீரியியல் நிறுவனம், புதுடெல்லி)
3) சூறாவளிப் புயல்கள்
வளிமண்டலத்தில்  குறைந்த காற்றழுத்த
பகுதிகளில்  சுழலும் வலிமையான  காற்றே 
சூறாவளி புயல்  காற்று எனப்படும். இப்புயல் 
காற்று வட  அரைக்கோளத்தில்  கடிகாரம்
சுற்றும் திசைக்கு எதிர் திசையிலும் தென்
அரைக் க�ோளத்தில்  கடிகார திசையிலும்
சுழல்கிறது.

மற்றும்

பின்வரும் நில  வரைபடம் இந்தியாவில் 
வெள்ளப்பெருக்கு
பாதிப்பிற்கு
உள்ளாகும்
பகுதிகளைக்  காட்டுகிறது. வடக்கு மற்றும்
வடகிழக்கு இந்தியாவில்  பஞ்சாப், ஹரியானா,

அயன  மண்டல  சூறாவளிகள், கடும் காற்று,
பேரலைகள் மற்றும் கனத்த மழையால் வெள்ளப்
பெருக்கை  ஏற்படுத்துகின்றன. காற்றின் வேகம்
மணிக்கு 200 கில�ோ  மீட்டர் வரை  வீசக்கூடும்.
மழைப்பொழிவு நாள�ொன்றுக்கு சுமார் 50
சென்டிமீட்டர் வீதம் பல நாட்கள் பெய்யக்கூடும்.

செயல்பாடு
வெள்ளப் பெருக்கிற்கு முன்பு, வெள்ளப்
பெருக்கின் ப�ோது
மற்றும் வெள்ளப்
பெருக்கிற்கு
பின்பு மேற்கொள்ளப்பட 
வேண்டிய நடவடிக்கைகள்
குறித்து
வகுப்பறையில் விவாதிக்கவும்.

வெப்ப  மண்டல  சூறாவளிகள் காரணமாக
திடீரென்று ஏற்படும் கடல்  நீர் எழுச்சியை  ‘புயல் 
அலை’ என்கிற�ோம். இது ஆழமற்ற  கடல�ோரப்
பகுதிகளில் அதிகம் காணப்படுகிறது.
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புயல் அலைகளால் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகும்
கிழக்கு கடற்கரைப் பகுதிகள்:

வரையறுக்கப்படுகிறது. மேலும் வறட்சியை 
மூன்று முக்கிய வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

i) ஒடிசாவின் வட  பகுதி மற்றும் மேற்கு வங்காள 
கடற்கரை.

i) வானிலையியல் வறட்சி
ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் மழையின் அளவு
ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட  அளவை  விட  குறைவாக
பெய்திருக்கும் சூழலையே  வானிலையியல் 
வறட்சி எனப்படும்.

ii) ஓங்கோல்  மற்றும் மசூலிப்பட்டினம் இடையே 
அமைந்துள்ள ஆந்திரக் கடற்கரை.
iii) தமிழகக் கடற்கரை (13 கடல�ோர மாவட்டங்கள்,
நாகப்பட்டினம் மற்றும் கடலூர் மாவட்டங்களில் 
புயல்  அலைகளின் நிகழ்வுகள் மற்றும்
பாதிப்புகள் அதிகம்.)

ii) நீரியியல் வறட்சி
நீர�ோடைகள்,
ஆறுகள்
மற்றும்
நீர்த்தேக்கங்களில்  நீரின் அளவு குறைந்து
காணப்படும்
சூழல் 
நீரியியல் 
வறட்சி
எனப்படுகிறது. இவை  இரண்டு வகைப்படும்:
அவை அ) நிலத்தடி நீர் வறட்சி ஆ) புவி மேற்பரப்பு
நீர் வறட்சி.

புயல் அலைகளால் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகும்
மேற்கு கடற்கரைப் பகுதிகள்:
இந்தியாவின் கிழக்குக்  கடற்கரையை  விட 
மேற்கு கடற்கரைப் பகுதியில் புயல் அலைகளின்
பாதிப்பு குறைவாகும்.

iii) வேளாண் வறட்சி
மழை பற்றாக்குறை காரணமாக வேளாண்
பயிர்கள்
பாதிப்புக்குள்ளாகும்
நிலையைக் 
குறிப்பது வேளாண் வறட்சியாகும்.

i) மகாராஷ்டிரா கடற்கரை, வட  ஹர்னாயர், தென்
குஜராத்தை ஒட்டிய கடற்கரைப் பகுதி மற்றும் காம்பே 
வளைகுடாவைச் சுற்றியுள்ள கடற்கரைப் பகுதிகள்.
ii) கட்ச் வளைகுடாவை சுற்றியுள்ள கடல�ோர பகுதி
இந்தியாவில் சூறாவளிப் புயல்களால்
பாதிக்கப்படும் பகுதிகள்
வ
ேம

k
ெத

ேம k வ காள
வட ஒசா
ெத ஒசா
வட ஆtர pரேதச

வட kஜரா

ெத kஜரா

வட மகாரார
ெத மகாரார
ா
ேகாவ
கநாடக

வறட்சி
இந்தியாவில்  பருவமழை ப�ொய்ப்பதால் 
வறட்சி ஏற்படுகிறது. ப�ொதுவாக இந்தியாவில் 
பருவமழை சமச்சீரற்ற  நிலையில் ப�ொழிகிறது.
சில  பகுதிகள் அதிக மழைப்பொழிவையும்
மற்ற  பகுதிகள் மிதமானது முதல்  குறைவான 
மழைப்பொழிவையும் பெறுகின்றன. குறைவான 
மழை மற்றும் மிகக்குறைவான  மழை பெறும்
பகுதிகள் வறட்சியினால் பாதிக்கப்படுகின்றன.

ெத ஆtர pரேதச
வட தmழக

வட ேகரள
ெத ேகரள

ெத தmழக

பாtp k உளாk அளv

தகவல் பேழை
நாட்டின் மூன்றில்  ஒரு பங்கு பகுதிகள்
வறட்சியினால்  பாதிக்கப்படுகின்றன. இது
சுமார் 16% நிலப்பரப்பையும் மக்கள் த�ொகையில் 
12% மக்கள் த�ொகையையும் கடுமையாக
பாதிக்கிறது. ஆண்டு மழைப்பொழிவு 60 சென்டி
மீட்டருக்கும் குறைவான மழை பெறும்பகுதிகள்
இந்தியாவில் 
வறட்சிக்கு
உள்ளாகும்
பகுதிகளாகும்.

mக அtக
அtக
mதமானt

அளைவy இைல

kைறv

(ஆதாரம்: ம�ொஹபத்ரா. பதிப்பு 2015)
4) வறட்சிகள்
 வேளாண்மை, கால்நடை வளர்ப்பு,
த�ொழில் 
துறை 
மற்றும்
மக்களின்
அத்தியாவசியத் தேவைகளை  பூர்த்தி செய்ய 
இயலாத  நீர் பற்றாக்குறையே  வறட்சி என்று
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இந்தியாவில் வறட்சியால் பாதிக்கும் பகுதிகள்

உதகமண்டலம் (நீலகிரி மாவட்டம்) பகுதிகள்
நிலச்சரிவால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றன.

வ

ேம

k
ெத

6) சுனாமி அலைகள்
கடலடி நில அதிர்வு, கடலடி நிலச்சரிவு மற்றும்
எரிமலை வெடிப்பு ஆகியவற்றின் காரணமாக
கடலில்  ஏற்படும் பேரலைக்கு சுனாமி என்று
பெயர். இப்பேரலைகள் ப�ொதுவாக கடற்கரைப்
பகுதிகளில்  மணிக்கு சுமார் 640 கில�ோ 
மீட்டரிலிருந்து 960 கில�ோ  மீட்டர் வேகம் வரை 
பயணிக்கிறது. கடல�ோர வாசிகளுக்கு சுனாமி
பேராபத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

வகாள vrkடா
அரp கட
வற cயா
பாtகப பktக

சுனாமி என்ற  வார்த்தை 
ஜப்பானிய ச�ொல்லான  (சு –
துறைமுகம்) (நாமி – அலை)
என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டது.
அதாவது ( துறைமுக அலை)

இல ச tvக

இtய ெபrகட

அளைவy இைல

(ஆதாரம் : குல்லர், 2014)
அதிக வறட்சிக்கு உள்ளாகும் முக்கிய பகுதிகள்
1. அகமதாபாத் முதல்  கான்பூர் வரை  உள்ள 
வறண்ட  மற்றும் அரை  - வறண்ட  பகுதிகள்,
கான்பூர் முதல் ஜலந்தர் வரை உள்ள பகுதிகள்

இந்திய பெருங்கடல் சுனாமி (2004)

2004இல் 
இந்தியப் பெருங்கடலில் 
ஏற்பட்ட  சுனாமி டிசம்பர் 26, 2004ஆம் ஆண்டு
உள்ளூர் நேரம் காலை 7.59 மணிக்கு ரிக்டர்
அளவுக�ோலில் 9.1 ஆற்றல் க�ொண்ட நிலநடுக்கம்
இந்தோனேஷியாவின் சுமத்ரா  கடற்கரையைத்
தாக்கியது. இதனால்  ஏற்பட்ட  சுனாமி 12
நாடுகளைத் தாக்கி 2,25,000 உயிர்களைப்
பலிவாங்கியதுடன் இந்தோனேஷியா, இலங்கை,
இந்தியா, தாய்லாந்து, ச�ோமாலியா, மாலத்தீவு
ப�ோன்ற நாடுகளில் பெருத்த ப�ொருட்சேதத்தையும்
விளைவித்தது.

2. மேற்கு த�ொடர்ச்சி மலையின் காற்று மறைவு
பகுதிகளில் அமைந்துள்ள வறண்ட பகுதிகள்
5) நிலச்சரிவுகள்
நிலச்சரிவு என்பது புவியீர்ப்பு விசையினால் 
பாறைகள், மண் மற்றும் தாவரங்கள் கீழ் ந�ோக்கி
வேகமாகச் செல்லும் நகர்வைக்  குறிப்பதாகும்.
ப�ொதுவாக நிலச்சரிவுகள் திடீரென்று ஏற்படும்
அரிதான நிகழ்வாகும். செங்குத்துச் சரிவு மற்றும்
கனமழை நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட  முக்கியக் 
காரணங்களாகும். பலவீனமான தளர்ந்த நில 
அமைப்பு, காடழிப்பு, நில அதிர்வு, எரிமலை வெடிப்பு,
சுரங்கம் தோண்டுதல், மலைப்பிரதேசங்களில் 
சாலைகள் மற்றும் இருப்பு பாதைகளின்
கட்டுமானம்
ஆகியவை 
நிலச்சரிவுகள்
ஏற்படுவதற்கான மற்ற காரணங்களாகும்.

7) அபாயகர கழிவுகள்
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மனிதர்களுக்கு பெருத்த
சுகாதார தீங்குகளை  ஏற்படுத்தக்கூடிய நச்சுக் 
கழிவுகள் அபாயகர கழிவுகள் எனப்படுகிறது.
i) கதிரியக்க பெருள்கள்
அணுமின்
நிலையங்களில் 
பயன்படுத்தப்படும் ப�ொருட்கள்
மற்றும்
பயன்படுத்தா எரிப�ொருள் கம்பிகள்.

இந்தியாவில்  சுமார் 15 சதவீத  நிலப்பரப்பு
நிலச்சரிவு
அபாயத்திற்கு
உள்ளாகும்
பகுதிகளாகும். இமயமலைச் சரிவுகள், மேற்கு
த�ொடர்ச்சி மலைச்சரிவுகள் மற்றும் ஆற்றுப்
பள்ளத்தாக்குப்
பகுதிகளில் 
நிலச்சரிவுகள்
அதிகம்
காணப்படுகின்றன. தமிழ்நாட்டில் 
க�ொடைக்கானல் (திண்டுக்கல் மாவட்டம்) மற்றும்

ii) இரசாயனங்கள்
செயற்கை  கனிமப் ப�ொருட்கள், கரிம
உல�ோகங்கள், உப்புகள், அமிலங்கள், வெடி உப்பு,
காரங்கள் எளிதில்  தீப்பற்றக்கூடிய ப�ொருட்கள்
மற்றும் வெடி மருந்துகள்.
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செர்னோபில் 
அணு
பேரழிவு இடம் (பிரிப்யாட்
அருகில்) அதிகாரபூர்வமான 
சுற்றுலா தலமாகும்.

முன்னர்:

• செர்னோபில் 
(அப்போதைய ச�ோவியத்
யூனியன்) அணு உலை விபத்து ஏப்ரல்  26,
1986 அன்று நிகழ்ந்தது.
• 1945இல் ஹிர�ோஷிமா (ஜப்பான்) மீது வீசப்பட்ட 
அணுகுண்டை  விட  400 மடங்கு அதிகமான 
கதிர்வீச்சு இதிலிருந்து வெளிப்பட்டது. இந்த
விபத்து உலக வரலாற்றில் மிகப் பெரிய அணு
விபத்தாக பதிவாகியுள்ளது.

அபாயகரமான கழிவுகள்
8) காற்று மாசு
காற்று பல  வாயுக்களின் கலவையாகும்.
முக்கிய வாயுக்களான நைட்ரஜன் (78.09%)
தாவரங்களுக்கு உரங்கள் தயாரிப்பதற்கும்
காற்றை  மந்தமாக்குவதற்கும் பயன்படுகிறது.
ஆக்சிஜன் (20.95%) சுவாசிக்கவும், கார்பன்
டை ஆக்சைடு (0.03%) ஒளிச்சேர்க்கைக்கும்
பயன்படுகின்றன. வேறு சில  வாயுக்களான 
ஆர்கான்,
நியான்,
ஹீலியம்,
கிரிப்டான்,
ஹைட்ரஜன், ஓசோன், ஜினான் மற்றும் மீத்தேன்
ப�ோன்ற 
வாயுக்களும்
வளிமண்டலத்தில் 
காணப்படுகின்றன. இவற்றைத் தவிர நீராவி
மற்றும் துகள்கள் வளிமண்டலத்தில் உள்ளது.

• இ
 ப்பகுதியிலிருந்து
3 லட்சத்து
50
ஆயிரத்திற்கும்
அதிகமான 
மக்கள்
அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். நிரந்தர மனித 
குடியேற்றத்திற்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள்
இன்றும் அந்த இடத்தில் பின்பற்றப்படுகிறது.

தற்பொழுது:

• தற்போது உக்ரைன் மற்றும் பெலாரசைக் 
க�ொண்ட  இப்பகுதியில்  விபத்து நடந்து 33
ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஏராளமான விலங்குகள்
மற்றும் இருநூற்றுக்கும் அதிகமான  பறவை 
இனங்கள் வசிக்கின்றன.

உட்புற  அல்லது வெளிப்புறக்  காற்றானது
சில  வாயுக்கள் மற்றும் திடப் ப�ொருட்களின்
சேர்க்கையால்  அதன் இயற்கை  பண்புகள்
மற்றும் காற்றின் சதவீதங்கள் மாறுபடுவதை 
காற்று
மாசுபடுதல்  என்கிற�ோம்.
காற்று
மாசுப்படுத்திகளை முதன்மை மற்றும் இரண்டாம்
நிலை மாசுபடுத்திகள் என வகைப்படுத்தலாம்.

• 2
 016ஆம் ஆண்டு உக்ரைன் நாடு ‘கதிர்
இயக்கவியல் சார் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 
உயிர்கோளப்பெட்டகம்’
என 
அந்நாட்டு
அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

iii) மருத்துவ கழிவுகள்
பயன்படுத்தப்பட்ட ஊசிகள், கட்டுத் துணிகள்,
காலாவதியான மருந்து ப�ொருட்கள்.

முதன்மை  மாசுபடுத்திகள் என்பது ஒரு
மூலத்தில் இருந்து நேரடியாக வெளியேற்றப்படும்
மாசுவாகும். இரண்டாம் நிலை மாசுபடுத்திகள்
நேரடியாக வெளியேறப்படுவதில்லை  ஆனால் 
மற்ற  முதன்மை  மாசுக்கள் வளிமண்டலத்தில் 
வினைபுரிவதால் உருவாகுபவை ஆகும்.

iv) எளிதில் தீப்பற்றக் கூடிய கழிவுகள்
கரிம கரைப்பான்கள், எண்ணெய்கள்,
குழைமையூட்டிகளாகிய
உருக்குலைக்கும்
ப�ொருட்கள் (Plasticisers ) மற்றும் கரிம சகதிகள்.

முதன்மை மாசுபடுத்திகள்

v) வெடிப்பொருட்கள்
படைக்கலன் உற்பத்தி கழிவு மற்றும் சில 
த�ொழிலக வாயுக் கழிவுகள்.

i) சல்பர் டைஆக்சைடு
ii) நைட்ரஜன் ஆக்சைடு
iii) கார்பன் டைஆக்சைடு
iv) துகள்ம ப�ொருட்கள்
v) மற்ற முதன்மை மாசுபடுத்திகள்

vi) குடிசார் அபாயகர கழிவுகள்
பூச்சிக்கொல்லிகள், எண்ணெய்க்  கழிவுகள்,
மின்கலன்கள் மற்றும் குடிசார் மின்கலங்கள்.
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இரண்டாம் நிலை மாசுபடுத்திகள்
i) தரைமட்ட ஓச�ோன்

v) கடல் நீர் உட்புகுதல் 
vi) திண்மக் கழிவுகள்

ii) பனிப்புகை 
9) நீர் மாசு

தடுப்பு நடவடிக்கைகளின் அவசியம்
மனிதர்கள்
மற்றும் ப�ொருளாதார
கட்டமைப்புகளுக்கு இயற்கை மற்றும் செயற்கை 
இடர்களால்  ஏற்படும் தீய விளைவுகளிலிருந்து
பாதுக்காக்க மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள்
தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஆகும்.
 தடுப்பு திட்டமிடல்: i) இடரைக்  கண்டறிதல் 
ii) பாதிப்பை மதிப்பீடு செய்தல்.
 தாமதமான தடுப்பு நடவடிக்கைகள்
ப�ொருளாதார இழப்பை  அதிகரிக்கக்கூடும்
என்பதால் முன் திட்டமிடல் அவசியமானது.

நீர் மாசடைதல்
நீர் மாசு என்பது நீரின் இயற்பியல்,
வேதியியல்  மற்றும் உயிரியல்  பண்புகளில் 
ஏற்படும்
மாற்றம்
ஆகும்.
இது
மனித 
மற்றும் நீர்வாழ்  உயிரினங்களுக்கு தீங்கு
விளைவிக்கின்றது. இந்தியாவில் நீர் மாசடைதல் 
நீண்ட  காலமாகவே  அதிகமாக நடைபெற்று
வருகிறது. மேற்பரப்பு நீர் மற்றும் நிலத்தடி
நீர் நிலைகள் இரண்டுமே  அதிக அளவில் 
மாசுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

 இ
 ந்தியா ப�ோன்ற  வளரும் நாடுகளுக்கு
இடர் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மிகவும்
சவாலானதாக உள்ளது.
பேரழிவை உருவாக்கக் கூடிய புதிய
ஆயுதமாக இயற்கை வளர்ந்து வருகிறது.
நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா?

பெரும் சுற்றுச்சூழல் பேரழிவு காரணமாக
இந்தியாவில் 2017 ஆம் ஆண்டு வரையிலான 10
ஆண்டுகளில் சுமார் 22,000 பேர் இறந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில்  நீர் மாசடைதலுக்கான  முக்கிய
காரணங்கள்:

கடந்த 20 ஆண்டுகளில்  (1998 – 2017)
உலகில்  சுமார் 5 இலட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட 
மக்கள் ம�ோசமான  வானிலை நிகழ்வுகளால் 
இறந்துள்ளனர். இது ஜெர்மன் - வாட்ச் என்ற 
தனியார் அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள உலகளாவிய
காலநிலை இடர் குறியீட்டு அறிக்கையில்  இவை 
கூறப்பட்டுள்ளது.

i) நகரமயமாக்கல் 
ii) த�ொழிற்சாலை கழிவுகள்
iii) கழிவு நீர்
iv) வேளாண் நீர் வழிந்தோடல்  மற்றும்
முறையற்ற வேளாண் நடைமுறைகள்

பாடச்சுருக்கம்
 ம
 க்கள், ப�ொருளாதார வளங்கள் அல்லது கட்டமைப்புகளை  அச்சுறுத்தக்கூடிய நிகழ்வுகள்
இடர்கள் எனப்படுகிறது.
 இடர்கள் மூன்று வகையாகும்  அவை : இயற்கை இடர்கள், மனிதனால் உருவாக்கும் இடர்கள்,
சமூக - இயற்கை இடர்கள்.
 நில  அதிர்வு, வெள்ளப்பெருக்கு, சூறாவளி, புயல்கள், வறட்சி, நிலச்சரிவு, சுனாமி, எரிமலை
வெடிப்பு ப�ோன்றவை இயற்கை இடர்களாகும்.
 அபாயகரமான  கழிவுகள், காற்று, நீர், நிலம் மாசடைதல், அணைகள் உடைதல், ப�ோர்கள்
அல்லது உள்நாட்டுக்  கலவரம், தீவிரவாதம் ப�ோன்றவை  மனிதர்களால்  உருவாக்கப்பட்ட 
இடர்களாகும்.
 இயற்கை சக்திகள் மற்றும் மனிதனின் முறையற்ற செயல்கள் இணைந்து ஏற்படுத்தும் இடர்கள்
சமூக - இயற்கை இடர்களாகும்.
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கலைச் ச�ொற்கள்
நில அதிர்வு

புவியின் மேலோட்டில் திடீரென ஏற்படும் கடுமையான அதிர்வு. Earthquake

வெள்ளப்பெருக்கு

ஆறு, கால்வாய் அல்லது கடற்கரைப் பகுதிகளில்  நீர்மட்டம் Flood
உயர்வதால் நிலப்பகுதி வெள்ளத்தில் மூழ்குதல்.

வறட்சி

வேளாண்மை, கால்நடை வளர்ப்பு, த�ொழில்  துறை 
மற்றும் மக்களின் அத்தியாவசியத் தேவைகளைப் பூர்த்தி Drought
செய்ய  இயலாத  நீர்ப் பற்றாக்குறையே  ‘வறட்சி’ என 
வரையறுக்கப்படுகிறது.

சுனாமி

கடலடி நிலஅதிர்வு, கடலடி நிலச்சரிவு, எரிமலை வெடிப்பு
ஆகியவற்றின் காரணமாக கடலில்  ஏற்படும் பேரலைக்கு Tsunami
‘சுனாமி’ என்று பெயர்.

மதிப்பீடு

II. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.
1. இடர்கள்

I. சரியான
விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்.
1.  காற்றில் உள்ள நைட்ரஜன்
சதவீதம்
அ. 78.09%

ஆ. 74.08%

இ. 80.07%

ஈ. 76.63%

2. இ
 ந்தியப் பெருங்கடலில்  சுனாமி
ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்டது.
அ. 1990

ஆ. 2004

இ. 2005

ஈ. 2008

ஆ. பிரெஞ்சு

இ. ஜாப்பனிய

ஈ. ஜெர்மன்

4. பு
 வி மேற்பரப்பு
எடுத்துக்காட்டாகும்.

ஆ. நிலத்தடி நீர்

இ. அடி பரப்பு நீர்

ஈ. ஏரிகள்

ஆ. வறட்சி

இ. ஆவியாதல்

ஈ. மழைப்பொழிவு

3. இ
 டர்கள் த�ோன்றுவதன்
இடர்களை 
பிரிக்கலாம்.

அடிப்படையில் 
வகைகளாகப்

4. தீ
 விரவாதம்
எடுத்துக்காட்டாகும்.

இடருக்கு ஓர்

ஆக்சைடுகள் மனிதர்களைப்
மாசுபடுத்திகளாகும்.

III. ப�ொருத்துக.
பட்டியல் - 1
1.

5. பருவமழை ப�ொய்ப்பின் காரணமாக
ஏற்படுகிறது.
அ. ஆவி சுருங்குதல் 

இடருக்கு ஓர்

6. செர்னோபில்  அணு விபத்து
ஆண்டில் நடைபெற்றது.

நீருக்கு

அ. ஆர்டீசியன் கிணறு

2. நி
 லச்சரிவு
எடுத்துக்காட்டாகும்.

5. நைட்ரஜன்
பாதிக்கும்

3. சு
 னாமி
என்ற ச�ொல்  
ம�ொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது.
அ. ஹிந்தி

 க்கு வழிவகுக்கிறது.

 தல்நிலை
மு
மாசுபடுத்திகள்

பட்டியல் - 2

- தீவிரவாதம்

2. அபாயகர
கழிவுகள்

- சுனாமி

3. நில அதிர்வு

- காலாவதியான 
மருந்துகள்

4. வானிலையியல்  - சல்பர் ஆக்சைடுகள்
வறட்சி

- மழைப் ப�ொழிவு
5. மனிதனால் 
தூண்டப்பட்ட இடர்
குறைதல்
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IV. சுருக்கமாக விடையளி.

2. உங்கள் பகுதியில்  அடிக்கடி மற்றும்
எப்போதாவது
ஏற்படும்
இடர்களைப்
பட்டியலிடுக.

1. ‘இடர்’ - வரையறு.
2. இடரின் முக்கிய வகைகள் யாவை?

அடிக்கடி நிகழும்
இடர்

3. அபாயகரக் கழிவுகள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.
4. நமது நாட்டில் வெள்ள  பாதிப்புக்குள்ளாகும்
முக்கியப் பகுதிகளைப் பட்டியலிடுக.
5. வறட்சியின் வகைகளைக் குறிப்பிடுக.
6. ம
 லை அடிவாரப் பகுதிகளில் நாம் ஏன்
குடியிருப்புகளை அமைக்க கூடாது?
V. வேறுபடுத்துக:
2. இயற்கை மற்றும் செயற்கை இடர்கள்
3. வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் வறட்சி

1. க
 ாற்று மாசுபடுதலை பற்றி ஒரு கட்டுரை 
வரைக.
2. நி
 ல  அதிர்வை  வரையறுத்து
விளைவுகளைப் பட்டியலிடுக.

அதன்
குறித்து

4. நீ
 ர் மாசுபாட்டால்  ஏற்படும் விளைவுகள்
குறித்து விரிவாக விவாதிக்க.
VII. செயல்பாடுகள்
1. நீ
 ங்கள் அடையாளம் கண்டுள்ள இடர்களின்
பெயர்களை எழுதுக.
ப�ொருள்

2

3

3

4

4

5

5

உங்கள்
உங்கள் குடியிருப்புப்
பள்ளியைச்
பகுதிகளைச்
சுற்றியுள்ள
சுற்றியுள்ள இடர்கள்
இடர்கள்

வீட்டிலிருந்து
பள்ளிக்கு வரும்
வழியில் நீங்கள்
பார்க்கும் இடர்கள்

அபாயகர த�ொழிற்சாலை / த�ொழில்

3

அதிக ப�ோக்குவரத்து நெரிசல்
க�ொண்ட சாலைகள்  
உயரமான கட்டிடங்கள்

4

எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய ப�ொருட்கள்

5
6

திறந்த வடிகால் / கழிவுநீர் த�ொட்டி
மற்றவை

2

2

1.	Central Board of Secondary Education –
A Supplementary Text Book in Geography
for Class XI (2006). Natural Hazards and
Disasters (Unit 11). Natural Hazards and
Disaster Management, The Secretary,
Central Board of Secondary Education,
Delhi.
2.	Keller, E.A. and DeVecchio, D.E. (2012).
Natural Hazards: Earth’s Processes as
Hazards, Disasters and Catastrophes (3rd
Edition), Pearson Prentice Hall, New Jersey.
3.	Khullar, D.R. (2014). India: A Comprehensive
Geography, Kalyani Publishers, New Delhi.
4.	
Manual on Natural Disasters Management
in India (2001). National Centre for Disaster

VI. விரிவான விடையளி.

1

1

மேற்கோள் நூல்கள்

4. நில அதிர்வு மற்றும் சுனாமி

வ.
எண்

1

3. தமிழ்நாடு வரைபடத்தில்  13 கடற்கரை 
மாவட்டங்களை வெவ்வேறு
வண்ணங்களில் தீட்டவும்.

1. இடர் மற்றும் பேரிடர்

3. நி
 லச்சரிவிற்கான  காரணங்கள்
விரிவான விளக்கம் தருக.

எப்போதாவது
ஏற்படும் இடர்
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இணையதள வளங்கள்

Management, Ministry of Home Affairs,
Government of India, New Delhi.
5.	
Mohapatra,
M.,
Mandal,
G.S.,
Bandyopadhyay, B.K., Tyagi, A. and Mohanty,
U.C. (2012). Classification of Cyclone Hazard
Prone Districts of India. Natural Hazards,
63(3): 1601-1620.
6. 	Paul, B.K. (2011). Environmental Hazards
and Disasters: Contexts, Perspectives and
Management, John Wiley & Sons, Oxford.
7. 	Reed, S.B. (1997). Introduction to Hazards
(3rd Edition). Disaster Management Training
Programme, National Institute of Disaster
Management, New Delhi.
8. 	
Smith, K. and Petley, D.N. (2008).
Environmental Hazards: Assessing Risk and
Reducing Disaster (5th Edition), Taylor &
Francis Group, London.
9. 	
The Report of High Powered Committee on
Disaster Management (2002). National Centre
for Disaster Management, Indian Institute of
Public Administration, New Delhi.
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அைகு - 1

சமயசசசார்பின்ம்ய
புரிந்துககசாள்ளுதல்
கறறல் ந�சாக்கஙகள்
இப்பசா்டத்்தை
கற்றுகசகசா ள் வதைன
வசாயிலசாக
பினவருவனவற்றில் அறி்வப ச்பறுகின்றனர்

மசாணவர்கள்

▶ சமயசசசார்பின்ம என்பதைன ச்பசாரு்ள புரிதைல்

▶ சமயசசசார்பின்மயின முககியத்துவத்்தை அறிதைல்

▶ அரசியல்மபபில் உறுதியளிககப்படடுள்ள உரி்மக்ள ல்பசாற்றுதைல்
▶ சமயசசசார்்பற்்ற கல்வியின முககியத்துவத்்தை ்பகுப்பசாயதைல்

▶ சமயசசசார்பின்ம சதைசா்டர்்பசான அரசியல்மபபு பிரிவுக்ள விவசாதித்தைல்
இந்தியோ பலபவறு நம்பிக்கைைகள சமமோை பபோற்றி மதிக்ைப்படும் இடமோை இருப்பபதோடு ஒபர
பதசியக் ைண்பணோட்டத்கதக் ெைோண்டிருக்கும்.
- ஜவஹரலைோல பநரு

அறிமுகம்

இரசாஜசாரசாம் லமசாகனரசாய, சர் ்சயது
அகமதுகசான, இரவீந்திரநசாத் தைசாகூர், மகசாத்மசா
கசாந்தி மற்றும் B.R. அம்ல்பத்கர் ல்பசான்ற
குறிபபி்டத்தைகக
ச்பரும்
மரியசா்தைககுரிய

இந்தியசா ்பல சமய மற்றும் கலசாசசசார,
்பண்பசாடடு நம்பிக்ககள் சகசாண்ட நசா்டசாகும்.
இது இந்து, சமணம், புத்தைம் மற்றும் சீககியம்
ஆகிய
நசானகு
ச்பரும்
சமயங்களின
பி்றபபி்டமசாகும். நமது நசாடடில் ்பல்லவறு
சமயங்கள் மற்றும் நம்பிக்ககள் சகசாண்ட
மககள்
நீண்டகசாலமசாக
அ்மதியு்டன
வசாழ்கின்றனர். நவீன லதைசிய நசாடுகள்
அ்னத்தும்
்பல
சமயங்க்ளக
சகசாணடிருப்பதைசால் அ்னத்து சமயங்க்ளயும்
சகித்துகசகசாள்ளும்
தைன்ம
அவசியமசானதைசாகும்.
சமயசசசார்பின்மயின
லநசாககமசானது
சமய
நம்பிக்க
சகசாண்டவர்களும் மற்றும் எந்தை சமயத்்தையும்
சசாரசாதைவர்களும் அ்மதியு்டன இணககமசாக
வசாழ்வதைற்கசான சமூகத்்தை உருவசாககுவது
என்பதைசாகும்.
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சமயச்சார்பின்மையின் ந�ோக்கங்கள்

■

சமயச்சார்பின்மை
என்ற
ச�ொல்
லத்தீன்
வார்த்தையான
செகுலம்
(saeculum) என்பதிலிருந்து
பெறப்பட்டது. இதன் ப�ொருள்
காலம் (an age) அல்லது உள்ளுணர்வு காலம்
(the spirit of an age) ஆகும்.

■	ஒரு

சமயம் சார்ந்த குழு மற்றொரு சமயக்
குழுவின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தாமல்
இருப்பது.
■	ஒரு சமயத்தைச் சார்ந்த சில உறுப்பினர்கள்
அதே
சமயத்தைச்
சார்ந்த
மற்ற
உறுப்பினர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தாமல்
இருப்பது.
■	அரசானது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தையும்
பின்பற்ற வலியுறுத்தாமல் இருப்பது அல்லது
தனி நபர்களின் சமய சுதந்திரத்தில்
தலையிடாமல் இருப்பது,
”சமயம்
நமக்குப்
பகைமையைப்
ப�ோதிக்கவில்லை;
நாம்
அனைவரும்
இந்தியர்கள் மற்றும் இந்தியா நமது வீடு” என்ற
கவிஞர்
இக்பாலின்
எளிய
வாக்கியம்
சமயச்சார்பின்மை கருத்தை விளக்குகிறது.

■

ஆங்கிலேய பத்திரிக்கை எழுத்தாளரான
ஜார்ஜ்
ஜேக்கப்
ஹ�ோல்யோக்
என்பவர்
secularism என்ற பதத்தை உருவாக்கினார்.

தனிநபர்கள் இந்தியச் சமூகத்தின் பல்வேறு
நிலைகளில் சமயச்சார்பின்மையை நிலை
நாட்ட பங்களித்துள்ளனர். இந்தியா ப�ோன்ற
பல்வேறு சமய பன்முகத்தன்மை க�ொண்ட
சமூகத்திற்கு சமயச்சார்பின்மை
என்பது
மதிப்புமிக்க ஒன்றாகும்.

சமயச்சார்பின்மை எதனைக் குறிக்கிறது?

அச�ோகரின் 12வது பாறை அரசாணை

சமயச்சார்பின்மை என்பது பிற மதங்களின்
மீது சகிப்புத்தன்மையான அணுகுமுறை மற்றும்
வெவ்வேறு
நம்பிக்கைகளைச்
சார்ந்த
குடிமக்களுடன் அமைதியாக இணங்கி வாழும்
ஒரு மனப்பாங்கு ஆகும். இது அனைத்து சமய
சமூகங்களுடனும்
அரசு
க�ொண்டுள்ள
நடுநிலைத்தன்மை
மற்றும்
சமத்துவக்
க�ொள்கையாகும்.
சமயச்சார்பின்மை என்பது அரசையும்
மதத்தையும் தனித்தனியாக பிரிக்கும் க�ோட்பாடு
ஆகும். பரந்த அளவில் கூறுவதென்றால் அரசானது
சமய விவகாரங்களில�ோ அல்லது சமயமானது
அரசின் நடவடிக்கைகளில�ோ தலையிடாது
இருத்தலாகும். இதன் ப�ொருள் ஒவ்வொரு
குடிமகனும்
தனது
மனசாட்சியின்படி
சுதந்திரமாக அவரது நம்பிக்கையை பரப்புதல்,
பின்பற்றுதல்
மற்றும்
சமயத்தின்மீது
இருக்கும்
நம்பிக்கையை
வெளியிடுதல்,
மாற்றிக்கொள்ளுதல்
அல்லது
இல்லாமல்
இருத்தல் என்பதாகும்.

அரசானது எந்த ஒரு மதத்தைச் சார்ந்த
பிரிவினருக்கும் எதிராக குற்றம் சாட்டாது
என்று
கி.மு
(ப�ொ.ஆ.மு)
மூன்றாம்
நூற்றாண்டிலேயே
அறிவித்த
முதல்
பேரரசர் அச�ோகர் ஆவார். தனது 12வது
பாறை
அரசாணையில்
அனைத்து
மதப்பிரிவினருடன் சகிப்பு தன்மைய�ோடு
மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் மீது மிகுந்த
மரியாதைக்குரிய
மனநிலையை
வளர்த்துக்கொள்ளவும் தம் மக்களுக்கு
வேண்டுக�ோள் விடுத்துள்ளார்.

ஆத்திகம்: கடவுள் அல்லது கடவுள்கள்
மீது நம்பிக்கையற்றிருத்தல்.
சமயச்சார்பின்மை: அரச�ோ, சமயம�ோ
ஒன்று மற்றொன்றின் விவகாரங்களில்
தலையிடாதிருத்தல்.

சமயச்சார்பற்ற நாட்டின் பண்புகள்

சுதந்திர க�ோட்பாடு – எந்த சமயத்தையும்
பின்பற்ற அரசு அனுமதியளித்தல்.
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சமத்துவக் க�ோட்பாடு – அரசு எந்த ஒரு
சமயத்திற்கும்
மற்றவற்றிற்கு
மேலாக
முன்னுரிமை அளிக்காதிருத்தல்.
நடுநிலைமைக்
விவகாரங்களில்
க�ொண்டிருத்தல்.

க�ோட்பாடு
அரசு

முகலாய பேரரசர் அக்பர் மதசகிப்புத்
தன்மை க�ொள்கையைப் பின்பற்றினார்.
அவருடைய
தீன் - இலாஹி
(தெய்வீக
நம்பிக்கை) மற்றும் சுல் – இ - குல் (அனைத்து
சமயத்தினரிடையே
அமைதி
மற்றும்
நல்லிணக்கம்)
ஆகியவை
அவரின்
சமயசகிப்புத் தன்மையை எடுத்தியம்புகிறது.

சமய
நடுநிலைமை

சமயச்சார்பற்ற நாடு என்பது ஒரு நாடு
எந்தவ�ொரு சமயத்தையும் அதிகாரப்பூர்வமாக
ஊக்குவிக்காமல் ஒவ்வொரு சமயத்தையும்
சமமாக நடத்துதல் என்பதாகும். ஒவ்வொரு
குடிமகனுக்கும்
சமமான
உரிமையை
அளிப்பத�ோடு
மட்டுமல்லாமல்
சமய
நம்பிக்கையை சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்துதல்,
பின்பற்றுதல் மற்றும் பரப்பும் உரிமையையும்
வழங்குகிறது.
அரசாங்கம்
அனைத்து
சமயங்கள் த�ொடர்பாகவும் நடுநிலைமையை
க�ொண்டிருப்பத�ோடு
எவ்வித
பாகுபாடும்
காட்டுவதில்லை. சமயச்சார்பற்ற ஒரு நாட்டில்
எவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் சலுகை
அளிப்பதில்லை
என்பத�ோடு
சமய
நடைமுறைகள்
மற்றும்
நம்பிக்கைகள்
அடிப்படையில் அரசு பாகுபாடு காட்டுவதில்லை.
அனைத்து குடிமக்களும் எவ்வித சமய
நம்பிக்கை க�ொண்டிருந்தாலும் அரசுப் பணியில்
நுழைய தகுதி வாய்ந்தவர்கள் ஆவர். கல்விக்
கூடங்களில் முற்றிலும் சமய ப�ோதனைகள்
இருத்தல் கூடாது என்பத�ோடு எந்த ஒரு
குறிப்பிட்ட சமயத்திற்கும் ஆதரவாக எந்த
வரிகளும் வசூலிப்பதில்லை.

அரசியலமைப்பும் சமயச்சார்பின்மையும்
சமயச்சார்பின்மை
என்பது
அரசியலமைப்பின் ஒரு அங்கமாகும். நமது
அரசியலமைப்பை
உருவாக்கியவர்கள்
அனைத்து மக்களும் அவர்களது சமயத்தை
பின்பற்ற சுதந்திரம் பெற்றிருந்தால் மட்டுமே
வலிமையான மற்றும் ஒற்றுமையான நாட்டை
உருவாக்க
இயலும்
என்பதை
உணர்ந்திருந்தனர். எனவே சமயச்சார்பின்மை
இந்தியாவில்
மக்களாட்சி
வளர்ச்சிக்கான
அடிப்படைக் க�ொள்கைகளில் ஒன்றாக ஏற்றுக்
க�ொள்ளப்பட்டது.
சமயச்சார்பற்ற
என்ற
ச�ொல்லானது
1950ஆம் ஆண்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நமது
அரசியலமைப்பில்
குறிப்பிடப்படவில்லை.
பின்னர்
1976ஆம்
ஆண்டில்
இந்திய
அரசியலமைப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட 42 வது
சட்டத் திருத்தத்தின் மூலம் முகவுரையில்
சமயச்சார்பற்ற என்ற ச�ொல் சேர்க்கப்பட்டது
(இந்தியா ஒரு இறையாண்மை வாய்ந்த,
சமதர்ம, சமயச்சார்பற்ற, மக்களாட்சி, குடியரசு).
நமது
அரசியலமைப்பின்
அடிப்படை
ந�ோக்கமானது
தேசிய
ஒற்றுமையையும்
ஒருமைப்பாட்டையும் தனி மனித மாண்புடனும்
கண்ணியத்துடனும் ஊக்குவிப்பதாகும்.

சமயச்சார்பின்மையின் முக்கியத்துவம்
இந்தியாவில் அனைத்து சமயங்களையும்
சமமாக
நடத்த
வேண்டும்
என்பதன்
அ டி ப ்ப டை யி ல ேயே
ச ம ய ச ் சா ர் பி ன ் மை
க�ோட்பாடு படிப்படியாகத்
த�ோன்றியது. பல்வேறு
சமயக் க�ோட்பாடுகளைக்
க�ொண் டு ள்ள
மக்களிடையே அமைதி
மற்றும் நல்லிணக்கத்தை பராமரிக்க நமக்கு
சமயச்சார்பற்ற நாடு அவசியமாகும். அது
சமஉரிமைகளையும் வழங்கும் மக்களாட்சியின்
ஒரு பகுதி ஆகும்.

நாட்டிற்கான
தனி
சமயம்
எதுவும்
இந்தியாவில் இல்லை. அரசானது எந்தவ�ொரு
சமயத்தையும் ஏற்படுத்தவ�ோ ஒரு குறிப்பிட்ட
சமயத்திற்கு
சிறப்பு
ஆதரவினைய�ோ
அளிப்பதில்லை. இந்திய அரசியலமைப்பில்
உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ள சமய சுதந்திரம் நாட்டு
குடிமக்கள் மட்டுமின்றி இந்தியாவில் வாழும்
வெளிநாட்டவருக்கும் வழங்கப்படுகிறது. இது
1954ல் நடைபெற்ற பம்பாய் மாநிலம் - ரத்திலால்
வழக்கில் மேன்மைமிக்க உச்ச நீதிமன்றத்தால்
சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.
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அரசியலமைப்பு பிரிவுகளின் அடித்தளம்

பிரிவு 15 : சமயம்,
இனம், சாதி, பாலினம்
அல்லது பிறப்பிடம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்
பாகுபாடுத்துவதை தடை செய்கிறது.
பிரிவு 16 :	ப�ொது வேலை வாய்ப்பில் சமமான
வாய்ப்பளித்தல்.
பிரிவு 25 (1) : எந்த ஒரு சமயத்தினை ஏற்கவும்
பின்பற்றவும் பரப்பவும் உரிமை வழங்குகிறது.
பிரிவு 26 : சமய விவகாரங்களை நிர்வகிக்கும்
சுதந்திரம்

கஜூராஹ�ோவில் காணப்படும் 19ஆம்
நூற்றாண்டைச் சார்ந்த இந்து க�ோவிலில்,
வழக்கமான சிகரத்திற்குப் பதிலாக இந்து
பாணியிலான க�ோபுரம், சமண விதானம்,
புத்த
ஸ்தூபி
மற்றும்
இஸ்லாமிய
பாணியிலான குவிமாடம் ஆகியவற்றைக்
க�ொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரிவு 27 : எந்தவ�ொரு குறிப்பிட்ட சமயத்தையும்
ஆதரிக்க அரசானது எந்தவ�ொரு குடிமகனையும்
வரிசெலுத்துமாறு வற்புறுத்தக் கூடாது.
பிரிவு 28 : சில கல்வி நிறுவனங்களில் மதம்
சார்ந்து நடைபெறும் சமய ப�ோதனைகள்
அல்லது சமய வழிபாடு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து
க�ொள்ளாமல் இருக்கும் உரிமை.

இந்திய அரசியலமைப்பு பின்வரும் தனிச்
சிறப்புக் கூறுகளைக் க�ொண்டுள்ளது.
அ. அரசானது எந்த ஒரு
சமயத்தாலும் தன்னை
அடையாளம் காணாது
அல்லது
சமயத்தால்
க ட் டு ப ்ப டு த்தப்
படாததாகவும் இருக்கும்.
ஆ. ஒவ்வொருவரும் அவரது விருப்பதிற்கேற்ப
எந்த
ஒரு
சமயத்தைப்
பின்பற்றும்
உரிமையை அரசு உறுதிசெய்கிறது.
இ. எந்த சமயத்திற்கும் அரசு முன்னுரிமை
சலுகை அளிப்பதில்லை.
ஈ. எந்த ஒரு நபருக்கும் அவரது சமய
நம்பிக்கையின் காரணமாக அரசு எவ்வித
பாகுபாடும் காட்டாது.
உ. இது
இந்திய
மக்களிடையே
சக�ோதரத்துவத்தை உருவாக்குவத�ோடு
தனிமனித
மாண்பிற்கும்
நாட்டின்
ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டிற்கும்
உறுதியளிக்கிறது.

பிரிவு 29 (2): அரசு உதவி பெறும் கல்வி
நிறுவனங்களில் பாடுபாடு காட்ட தடை.
நமக்கு ஏன் சமயச்சார்பற்ற கல்வி தேவை?

கல்வியில் சமயச்சார்பின்மை என்பது
ப�ொதுக்கல்வியை
அனைத்து
சமய
ஆதிக்கத்திலிருந்தும்
விடுவிப்பதாகும்.
வருங்கால குடிமக்களாகிய குழந்தைகள் சமய
த�ொடர்பில்லாமல் அவர்களின் பண்பு நலன்
மற்றும் தார்மீக நடத்தை ஆகியவற்றை
மேம்படுத்தும் வகையிலான கல்வியையே
பெறவேண்டும்.
சமயச்சார்பற்ற
கல்வி
கீழ்க்காணும்
ந�ோக்கங்களுக்காக தேவைப்படுகிறது.
■	குறுகிய மனப்பான்மையை ப�ோக்குவதற்கும்,
சக்திவாய்ந்த ஆற்றல் மற்றும் அறிவான
ந�ோக்கத்தினை உருவாக்குவதற்கும்
■	தார்மீக மற்றும் மனிதநேய பார்வையை
உருவாக்குவதற்கும்
■	இளைஞர்களை நல்ல
பயிற்சியளிப்பதற்கும்

சமயச்சார்பற்ற
இந்திய
நாடானது
அனைத்து சமய விழாக்களுக்கும் ப�ொது
விடுமுறை அறிவிக்கிறது.

குடிமக்களாக்க

■	சுதந்திரம், சமத்துவம், சக�ோதரத்துவம்
மற்றும் கூட்டுறவு வாழ்க்கை ப�ோன்ற
மக்களாட்சியின்
மதிப்புகளை
பலப்படுத்துவதற்கும்
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■
■

■

■

வசாழ்க்க குறித்தை ்பரந்தை ்பசார்்வ்ய
அளிப்பதைற்கும்
பி்ற்ர ்பசாரசாடடுதைல் மற்றும் மற்்றவர்
நி்லயிலிருந்து
புரிந்து
சகசாள்ளும்
மனப்பசான்ம்ய வளர்ப்பதைற்கும்
அனபு,
சகிபபுத்தைன்ம,
ஒத்து்ழபபு,
சமத்துவம் மற்றும் இரகக உணர்்வ
வளர்ப்பதைற்கும்
ச்பசாருள்
முதைல்வசாதை
சகசாள்்க
மற்றும்
ஆனமீக
சகசாள்்க்ய
ஒருங்கி்ணககவும் லதை்வப்படுகி்றது.

சமயசசசார்பின்ம நம்்ம நசாகரிகப ்பணபு்டன
வசாழ அனுமதிககி்றது. இது மககள் பி்ற
சமயத்்தை மதிகக வலியுறுத்துகி்றது. இது
மககளின சமய நம்பிக்க்யப ச்பசாறுத்தைவ்ர
சமஉரி்ம்ய வழங்குகி்றது. இது இந்தியசா
ல்பசான்ற நசாடடிற்கு விரும்்பத்தைகக ஒன்றசாகும்.
அக்பரின கல்ை்ற, சிக்கந்தரசா
(ஆக்ரசா அருகில் - இந்தியசா)

முடிவு்ர
இந்தியசா ஒரு சமயசசசார்்பற்்ற நசாடு
என்பலதைசாடு சமய லமலசாதிககத்்தைத் தைடுகக
்பல்லவறு
வழிகளில்
சசயல்்படுகின்றது.
சமயசசசார்பின்ம
சந்லதைகத்திற்கி்டமினறி
ஒவசவசாரு
குடிமகனும்
வசாழ்க்கயின
மிகசசி்றந்தை ல்ப்றசான சுதைந்திரம், மகிழ்சசி
ஆகியவற்்்ற அனு்பவிகக உதைவுகி்றது. இந்திய
அரசியல்மபபு சமயசசசார்்பற்்ற சகசாள்்கக்ள
அடிப்ப்்டயசாக
சகசாண்ட
அடிப்ப்்ட
உரி்மகளுககு உத்தைரவசாதைம் அளிககி்றது.
இது மககளசாடசியின ஒளிரும் சசாதை்னயசாகும்.

இஸ்லசாம், இந்து சமயம் உள்ளிட்ட
்பல்லவறு சமயங்க்ளச சசார்ந்தை கூறுகள்
அவரது
கல்ல்்றயில்
இ்டம்
ச்ப்ற
லவணடுசமன அக்பர் வலியுறுத்தினசார்.
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பாடச்சுருக்கம்
■	இந்தியா பல்வேறு சமயங்களை பின்பற்றும் மக்களைக் க�ொண்ட நாடாகும். எனவே அனைத்து
சமயங்களுடனும் சகிப்புத் தன்மையுடன் இருப்பது அவசியமாகும்.
■	சமய அடிப்படையில் எவருக்கும் பாகுபாடு காட்டப்படக் கூடாது என்பதே சமயச்சார்பின்மை ஆகும்.
■	மக்களாட்சி நாடு சீராக செயல்படுவதற்கு சமயச்சார்பின்மை மிகவும் அவசியமாகும்.
■	சமயச்சார்பற்ற நாடு என்பது எந்த ஒரு சமயத்தையும் அந்நாட்டின் சமயமாக அதிகாரப்பூர்வமாக
ஆதரிக்காததாகும்.
■	இந்திய அரசியலமைப்பு தனிநபர்களை அவர்களின் சமய நம்பிக்கை மற்றும் நடைமுறைகளுடன்
வாழ அனுமதிக்கிறது.
■	சமய மேலாதிக்கத்தினைத் தடுக்க இந்திய அரசு பல்வேறு வழிகளில் செயல்பட்டு வருகிறது.

கலைச்சொற்கள்
பன்முகத்தன்மை

diversity

the state of being diverse

பரவச்செய்

propagate

spread and promote widely

சுதந்திரம்

liberty

freedom

சமத்துவம்

equality

fairness

நடுநிலைமை

neutrality

impartially

சித்தாந்தம்

ideology

doctrine
3.

இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரை
திருத்தப்பட்ட ஆண்டு
அ) 1951 ஆ) 1976 இ) 1974 ஈ) 1967
4. பின்வருவனவற்றுள் எது இந்தியாவை
சமயச்சார்பற்ற நாடாக விவரிக்கிறது?
அ) அடிப்படை உரிமைகள்
ஆ) அடிப்படை கடமைகள்
இ) அரசு நெறிமுறையுறுத்தும் க�ொள்கைகள்
ஈ) அரசியலமைப்பின் முகவுரை
5. சமயச் சுதந்திர உரிமை எதனுடன்
த�ொடர்புடையது
அ) நீதித்துறை
ஆ) பாராளுமன்றம்
இ) அரசு நெறிமுறையுறுத்தும் க�ொள்கை
ஈ) அடிப்படை உரிமைகள்
6. அரசியலமைப்பின் பிரிவு 28 எந்த
வகையான கல்வியை அரசு உதவிபெறும்
கல்வி நிறுவனங்களில் தடைசெய்துள்ளது?
அ) சமய ப�ோதனைகள்
ஆ) நீதி நெறிக்கல்வி
இ) உடற்கல்வி
ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்லை

மதிப்பீடு

Iச
 ரியான விடையை தேர்வு
செய்க
1.

2.

சமயச்சார்பின்மை என்பது
அ) அ
 ரசு
அனைத்து
சமயத்திற்கும் எதிரானது
ஆ) அ
 ரசு ஒரே ஒரு சமயத்தை மட்டும்
ஏற்றுக் க�ொள்கிறது
இ) எ
 ந்த சமயத்தைச் சார்ந்த குடிமகனும்
சகிப்புத்தன்மையுடன்
அமைதியாக
இணக்கமாக வாழ்தல்
ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்லை
இந்தியா ஒரு _____________ க�ொண்ட
நாடாகும்.
அ) பல்வேறு சமயநம்பிக்கை
ஆ) பல்வேறு பண்பாட்டு நம்பிக்கை
இ) (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டும்
ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்லை
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7.

ஒரு நாடு சமயச்சார்பற்ற நாடாக எப்போது
கருதப்படும் எனில் அது
அ) ஒ
 ரு
குறிப்பிட்ட
சமயத்திற்கு
முக்கியத்துவம் அளித்தால்
ஆ) அ
 ரசு
உதவி
பெறும்
கல்வி
நிறுவனங்களில் சமய ப�ோதனைகளை
தடை செய்தால்
இ) ஒ
 ரு
குறிப்பிட்ட
சமயத்திற்கு
முக்கியத்துவம் அளிக்காமல் இருந்தால்
ஈ) எந்த சமய நம்பிக்கைகளையும் பரப்ப
தடை விதித்தால்

4.
5.

V சரியான கூற்றைத் தேர்ந்தெடு
(i) இந்தியா ப�ோன்ற சமயப் பன்முகத்தன்மை
க�ொண்ட சமூகத்திற்கு சமயச்சார்பின்மை
விலைமதிப்பற்ற ஒன்றாகும்.
(ii) சமயச்சார்பற்ற
என்ற
ச�ொல்லானது
1950ஆம் ஆண்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட
நமது
அரசியலமைப்பில்
குறிப்பிடப்படவில்லை.
(iii) அரசியலமைப்பு பிரிவு 26 ஒரு குறிப்பிட்ட
சமயத்திற்காக
வரி
செலுத்துவதற்கு
ஊக்கமளிக்கிறது.
(iv) அக்பரின்
கல்லறை
ஆக்ராவிற்கு
அருகிலுள்ள சிக்கந்தராவில் உள்ளது.
அ) i, ii மட்டும்
ஆ) ii, iii மட்டும்
இ) iv மட்டும்
ஈ) i, ii, iv மட்டும்
2. கூற்று : ஒரு வெளிநாட்டவர் இந்தியாவில்
தனது சமயத்தைப் பின்பற்றலாம்.
க ா ர ண ம் : அ ர சி ய ல மைப் பி ல்
உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ள சமய சுதந்திரம்
இந்தியர்களுக்கு
மட்டுமல்லாமல்
வெளிநாட்டவருக்கும் உண்டு.
(i) கூற்று சரி காரணம் தவறு.
(ii) கூ
 ற்று, காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம்
கூற்றை விளக்குகிறது.
(iii) கூ
 ற்று தவறு, காரணம் சரி
(iv) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி,
காரணம் கூற்றை விளக்கவில்லை.
3. கூற்று : இந்தியாவில் சமயச்சார்பின்மை
என்ற க�ொள்கை மிக்க மதிப்புள்ளதாகும்
காரணம் : இந்தியா பல்வேறு சமயம்
மற்றும் பன்முக கலாச்சாரம் க�ொண்ட
நாடாகும்.
(i) கூற்று
சரி
காரணம்
கூற்றை
விளக்குகிறது.
(ii) கூ
 ற்று
சரி,
காரணம்
கூற்றை
விளக்கவில்லை.
(iii) கூ
 ற்று தவறு, காரணம் சரி
(iv) இரண்டும் தவறு

II க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.
1. சமயம்
நமக்கு
ப�ோதிக்கவில்லை.
2. சமயச்சார்பின்மை ஜனநாயகத்தின் ஒரு
பகுதி அது
அளிக்கிறது.
3.
என்பது கடவுள் மற்றும்
கடவுள்கள் மீது நம்பிக்கையற்றிருப்பதாகும்.
4. நமது
அரசியலமைப்பின்
அடிப்படை
ந�ோக்கம்
மற்றும்
ஊக்குவிப்பதாகும்.
5. பிரிவு 15 சமயம், சாதி, பாலினம் அல்லது
பிறப்பிடம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்
காட்டுவதை
தடை
செய்கிறது.
III. ப�ொருத்துக.
1. நாத்திகம்
2. குழந்தைகள்
3. தீன் – இலாஹி
4. அரசியலமைப்பு
5. ஹ�ோல்யோக்	
6. இராஜாராம்
ம�ோகன்ராய்	

சமண சமயம் சீனாவில் த�ோன்றியது.
இந்திய அரசாங்கம் அனைத்து சமய
விழாக்களுக்கும்
விடுமுறையை
அறிவிக்கிறது.

– Secularism என்ற
பதத்தை உருவாக்கியவர்
-ச
 மூகச் சீர்திருத்தவாதி
-க
 டவுள்
நம்பிக்கையற்றிருப்பது
- வருங்கால குடிமக்கள்
- தெய்வீக நம்பிக்கை
- 1950

IV. சரியா / தவறா?
1. இந்திய நாட்டிற்கென ஒரு சமயம் உள்ளது.
2. சமயச்சார்பின்மை என்ற ச�ொல் கிரேக்க
ம�ொழியிலிருந்து பெறப்பட்டுள்ளது.
3.	ம�ொகலாய
பேரரசர்
அக்பர்
சமயச்
சகிப்புத்தன்மைக்
க�ொள்கையை
பின்பற்றினார்.
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4.	தவறான இணையைத் தேர்க
(i) தீ
 ன் இலாகி – ஒரு புத்தகம்
(ii) கஜுராஹ�ோ - இந்து க�ோவில்
(iii) அ
 ச�ோகர் - பாறைக் கல்வெட்டு
(iv) இக்பால் - கவிஞர்

2.

VI கீ
 ழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு
வார்த்தைகளில் விடையளி.
1. சமயச்சார்பின்மையை பரப்பிட பங்களித்த
சில
இந்தியர்களது
பெயர்களைக்
குறிப்பிடுக.
2. சமயச்சார்பின்மை என்பது எதனைக்
குறிக்கிறது?
3. சமயச்சார்பின்மையின் ந�ோக்கங்களைக்
கூறுக
4. அரசிடமிருந்து
சமயத்தை
பிரிப்பது
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஏன்?
5. சமயச்சார்பற்ற நாட்டின் சிறப்புப் பண்புக்
கூறுகள் யாவை?
6. சமயச்சார்பின்மை த�ொடர்பான இந்திய
அரசியலமைப்பு பிரிவுகள் மூன்றினைக்
குறிப்பிடுக
VII. கீ
 ழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விரிவான
விடையளி.
1. சமயச்சார்பற்ற கல்வி நமக்கு ஏன் தேவை?
2. இந்தியா
ப�ோன்ற
நாட்டிற்கு
சமயச்சார்பின்மை அவசியம் – நிரூபிக்கவும்

நீ எவ்வாறு சமயச் சகிப்புத்தன்மையை
வளர்த்துக் க�ொள்வாய்?
வீட்டில்

பள்ளியில்

உமது ஊரில்

தேசிய அளவில்

மேற்கோள் நூல்கள்
1. The Consitution of India, Government of
India, Ministry of Law and Justice, New
Delhi.

VIII. உ
 யர் சிந்தனை வினா.
1. சில சமயக் குழுக்கள் தங்களது சமயம்
நரபலியை
அனுமதிக்கிறது
என்று
கூறினால்
அரசாங்கம்
அவர்கள்
க�ொள்கையில் தலையிடுமா?

2. Sekhar Bandyopadhyay., and Aloka Parasher
Sen., Religion and Modernity in India, Oxford
Publication, 2017

IX. செயல் திட்டம் மற்றும் செயல்பாடு.
1. உனது பள்ளி நாட்காட்டியில் உள்ள
விடுமுறை
நாட்களை
கவனி.
அவற்றில் வெவ்வேறு சமயங்களுடன்
த�ொடர்புடையவை எவை? அவற்றை
சமயங்களின் அடிப்படையில் பட்டியலிடுக.
அது எதனைக் குறிக்கிறது.

இணையதள வளங்கள்
1. http:// legislative.gov.in contitution-of-india
2. 
http://legislative.gov.in/ sites/ default/files/
part1.pdf
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அலகு - 2

மனி� உரிபமகளும்
ஐக்கிய நாடுகள்
சபையும்
கற்றல தநாக்கஙகள்
மனித உரிமமகள் என்றடால் எனை எனபமத புரிநது பகடாள்ளுதல்
உரிமமகளுக்கும் க்மமகளுக்கும் உள்ை பதடா்ர்பிமை புரிநது பகடாள்ளுதல்
மனித உரிமமகளின முக்கியததுவம் பற்றி அறிநது பகடாள்ளுதல்
மனித உரிமமகள் அமைவருக்கும் உரியது எனபமத பற்றி புரிநது
பகடாள்ளுதல்
▶ 1948இல் நம்மும்றப்படுததப்பட் மனித உரிமமகள் பற்றிய உலகைடாவிய
அறிவிப்பின பபடாருள் மற்றும் முக்கியததுவதமதப் புரிநது பகடாள்ளுதல்
▶
▶
▶
▶

அறிமுகம்

மற்றும்
அபமரிக்க
பவரூனறியிருநதது.

பி்றப்படால் அமைவரும் ெமம். உலகில் உள்ை
ஒவபவடாரு தனிமனிதனுக்கும் தன விருப்பப்படி
வடாழ உரிமம உணடு. மனித உரிமமகைடாைது
தனிநபர்கள் மற்றும் ெமூகம் பதடா்ர்படாைமவ.
மனித உரிமமகள் மக்கள் சுதநதிரமடாக மற்றும்
விருப்பப்படி வடாழவமத உறுதிபெயவது்ன
இயல்படாக பபறும் அமைதது உரிமமகமையும்
குறிப்பிடுகி்றது. மக்களின ெமஉரிமமகமை
ஒவபவடாரு நடாடும் உறுதி பெயகி்றது.

நடாடுகளில்

அ) எழு�ப்ைட்ட மனி� உரிபம ஆவணஙகளின்
முன்தனாடி
மகா சாசனம் (The Magna Carta), 1215,
இஙகிலா்நது - மக்களுக்கு புதிய உரிமமகமை
வழஙகியது்ன
அரெமர
ெட்ததிற்கு
உடபடுததியது.
உரிபம மனு (The Petition of Right), 1628,
இஙகிலா்நது - மக்கள் உரிமமகளின பதடாகுப்பு.
தஹபியஸ் கார்ைஸ் சட்டம், 1679, இஙகிலா்நது
- மக்களின சுதநதிரதமத படாதுகடாப்பதற்கடாை
ெட்ம்.
ஆஙகில உரிபமகள் மதசா�ா, 1689 - சில
அடிப்பம் ெமூக / குடிமக்கள் உரிமமகமை
அமமததல்.
மனி�ன் மறறும் குடிமக்களின் உரிபமகள்
ைறறிய பிைான்ஸ்சின் அறிவிப்பு, 1789 - ெட்ததின
கீழ அமைதது குடிமக்களும் ெமம் எனறு கூறும்
பிரடானசின ஆவணம்.
அபமரிக்க அைசியலபமப்புச் சட்டம் மறறும்
உரிபமகள் மதசா�ா, 1791 - குடிமக்களின
உரிமமகமைப் படாதுகடாக்கி்றது.

மனி� உரிபமகள் என்்றால என்ன?
மனித
உரிமமகள்
எனபது இைம், படாலிைம், பதசிய
இைம்,
இைக்குழுக்களின
தனமம, பமடாழி மற்றும் ெமய
பவறுபடாடினறி
அமைதது
ம னி த ர் க ளு க் கு ம டா ை
இயல்படாை உரிமமகள் ஆகும்.
மனி� உரிபமகள் என்்ற கருத்து எஙகிரு்நது
ஆைம்பித்�து?
அடிப்பம்
உரிமமகள்
மற்றும்
சுதநதிரஙகளின பதடாகுப்படாைது ஐபரடாப்பிய
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ஆ) ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் த�ோற்றம்
மனித உரிமைகள் பற்றிய சிந்தனை
இரண்டாம் உலகப் ப�ோருக்குப் பின்னர்
வலுவாக எழுச்சி பெற்றது. இப்போர் கற்பனை
செய்ய முடியாத வகையில் மனித உரிமை
மீறலுக்கு வழிவகுத்தது. ப�ோர்க் காலங்களில்
மனித உயிர்கள் அதன் மதிப்பினை இழந்தன.
மேலும் ப�ோரினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள்
தங்கள்
வாழ்க்கையின்
இறுதிவரை
கடுமையாக
ப�ோராட
வேண்டியிருந்தது.
தனிநபர் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான
அரசாங்கத்தின் முயற்சிகள் ப�ோதுமானதாக
இல்லை என்பதை இரண்டாம் உலகப் ப�ோரின்
ப�ோது நடந்த க�ொடுமைகள் தெளிவுபடுத்தின.
உலகின்
பல
பகுதிகளில்
பல்வேறு
காரணங்களால்
மனித
உரிமைகள்
மறுக்கப்பட்டன மற்றும் நீக்கப்பட்டன. இது சில
நாட்டின் அரசாங்கத்தால் மட்டுமே மனித
உரிமைகளை பாதுகாக்க முடியாது என்பதை
நிரூபித்தது. வாழ்க்கை, சுதந்திரம், உணவு,
இருப்பிடம், தேசம் ஆகியவை நியாயமற்ற
முறையில் மறுக்கப்படமாட்டாது என்பதை
மக்கள் உறுதிப்படுத்த விரும்பினர். 1945ஆம்
ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சாசனச்
சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட சான்பிரான்சிஸ்கோ
மாநாட்டில் மக்களின் இத்தகைய விருப்பங்கள்
ஒரு
முக்கியப்
பங்கினை
வகித்தன.
இச்சூழ்நிலையில் 1945ஆம் ஆண்டு அக்டோபர்
24ஆம் நாள் நிறுவப்பட்ட அமைப்பான ஐக்கிய
நாடுகள் சபை இந்தப் பிரச்சனையில் கவனம்
செலுத்தியது. அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு,
மேம்பாடு, மனிதாபிமான உதவி மற்றும் சமூக,
ப�ொருளாதார
விவகாரங்கள்
த�ொடர்பான
அனைத்துக் க�ொள்கைகளிலும் திட்டங்களிலும்
முக்கிய
கருப்பொருளாக
இந்த
மனித
உரிமைகள் விளங்குகின்றன.

இ) மனித உரிமைகளுக்கான உலகளாவிய
அறிவிப்பு (UDHR)
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மிகப்பெரிய
சாதனைகளுள்
ஒன்று
மனித
உரிமைகளுக்கான
சட்டத்தை
உருவாக்கியதாகும்.
இந்த
இலக்குகளை
அடைவதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபை மனித
உரிமைக்கான ஓர் ஆணையத்தை நிறுவியது.
எலினார் ரூஸ்வெல்டின் (முன்னாள் அமெரிக்க
அதிபர் பிராங்களின் டி.ரூஸ்வெல்டின் மனைவி)
வலுவான தலைமையால் வழிநடத்தப்பட்ட
ஆணையம் உலகின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
இறுதியாக உலக மனித உரிமைகள் அறிவிப்பு
ஐ.நா. ப�ொதுச்சபையால் 1948இல் ஏற்றுக்
க�ொள்ளப்பட்டது. அது மனித உரிமைகள்
வரலாற்றில் ஒரு மைல்கல் ஆகும். இந்த அறிவிப்பு
பிரான்ஸ் நாட்டின் பாரிஸ் நகரில் ஐ.நா.
ப�ொதுச்சபையால் 1948ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்
10ஆம் நாள் அறிவிக்கப்பட்டது. (ப�ொதுச்சபை
தீர்மானம் 217A). இதை நினைவு கூறும்
வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 10ஆம்
நாள்
மனித
உரிமைகள்
தினமாக
அனுசரிக்கப்படுகிறது.
இது
1950ஆம்
ஆண்டிலிருந்து
வழக்கமாக
சைரஸ் சிலிண்டர் கி.மு.(ப�ொ.ஆ.மு.) 539

பண்டைய பாரசீகத்தின் முதல் மன்னரான
மகா சைரஸ், அடிமைகளை விடுவித்து
மக்கள் அனைவரும் தங்கள் ச�ொந்த மதத்தை
தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை உண்டு என்று
அறிவித்தார்.
இன
சமத்துவத்தை
நிலைநாட்டினார்.
மேற்கூறியவைகளும்,
மற்ற
ஆணைகளும்
கியூனிபார்ஃம்
எழுத்துக்களில் அக்காடியன் ம�ொழியில்
சிலிண்டர் வடிவிலான சுட்ட களிமண்ணில்
பதிவு செய்யப்பட்டன. இது ஐக்கிய நாடுகள்
சபையின் ஆறு அலுவல் ம�ொழிகளிலும்
ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இவை உலக
மனித உரிமைகள் பிரகடனத்தின் முதல்
நான்கு விதிகளுக்கு இணையாக உள்ளன.

மனித உரிமைகளுக்கான உலகளாவிய
அறிவிப்பு - முகவுரை
மனிதர்கள் அனைவரும் சுதந்திரமாகவே
பிறக்கின்றனர்.
அவர்கள்
மதிப்பிலும்,
உரிமைகளிலும் சமமானவர்கள். அவர்கள்
அறிவாற்றலையும்
மனசாட்சியையும்
இயற்பண்பாகக்
க�ொண்டவர்களாகவும்
எல்லா
மக்களிடையேயும்
ப�ொதுவான
சக�ோதரத்துவத்தின் உணர்வை வளர்க்க
கடமைப்பட்டவர்களும் ஆவர்.
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சார்புடையவை: இவைகள் ஒன்றுக்கொன்று
சார்புடையவைகள் ஆகும். ஏனென்றால் ஒரு
உரிமையைப்
பயன்படுத்தும்
ப�ோது
மற்றொன்றை உணராமல் இருக்க முடியாது.

கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
இது
மனித
உரிமைகளின் நவீன சர்வதேச மகாசாசனம்
என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இதன் க�ொள்கைகள்
பெரும்பாலான நாடுகளின் (185 நாடுகளுக்கும்
மேல்) அரசியலமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
உலக மனித உரிமைகள் அறிவிப்பு 500க்கும்
மேற்பட்ட
ம�ொழிகளில்
ம�ொழி
பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதுவே உலகில் அதிகமாக
ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஆவணம் ஆகும்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 10ஆம் நாள்
உலக மனித உரிமைகள் தினமாகக்
க�ொண்டாடப்படுகிறது. மனித உரிமைகளை
உலக அளவில் அறிவித்த பெருமை ஐக்கிய
நாடுகளின் ப�ொதுச் சபையையே சாரும்.

மனித உரிமைகள் க�ொண்டுள்ள அடிப்படை மதிப்புகள்
அ. கண்ணியம்:
வாழ்வதற்கான
உரிமை,
ஒருமைப்பாட்டிற்கான உரிமை, கட்டாய
த�ொழிலாளர் முறை, அடிமை முறை, இழிவான
தண்டனை ஆகியவற்றிற்கான தடை.

மனித உரிமைகளின் வகைகள்

மனித உரிமைகள் பிரகடனத்தில் 30
சட்டப்பிரிவுகள் உள்ளடங்கியுள்ளன. இந்த
உரிமைகள் ஐந்து முதன்மைப் பிரிவுகளாக
விரிவாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவைகள்
பின்வருமாறு.

ஆ. நீதி: நேர்மையான விசாரணைக்கான
உரிமை,
குற்றத்திற்கு
ஏற்றாற்போல்
தண்டனை, ஒரே குற்றத்திற்காக ஒன்றுக்கு
மேற்பட்ட முறை விசாரணைக்குட்படுத்தாத
உரிமை.

அ. வாழ்வியல் உரிமைகள்

வாழ்வியல் (சிவில்) உரிமைகள் என்ற
ச�ொல் ஒவ்வொரு நபருக்கும் அரசாங்கத்தின்
சட்டங்களால்
வழங்கப்படும்
அடிப்படை
உரிமைகளைக்
குறிப்பிடுகிறது.
இந்த
உரிமைகள் அனைவருக்கும் சமமாக கருதப்பட
வேண்டியவைகள்
ஆகும்.
இதில்
வாழ்வதற்கான உரிமை, சுதந்திரம், அடிமைத்
தளையிலிருந்து
விடுபடுதல்,
நியாயமற்ற
முறையில்
கைது
செய்யாமை
ஆகிய
உரிமைகள் அடங்கும்.

இ. சமத்துவம்: சட்டத்தின் முன் அனைவரும்
சமம். இனம், மதம், பாலினம், வயது, திறமை
மற்றும்
இயலாமை
ஆகியவற்றில்
பாகுபாடின்மை.
மனித உரிமையின் அடிப்படைப் பண்புகள்
இயல்பானவை: அவை எந்தவ�ொரு நபராலும்
அதிகாரத்தாலும் வழங்கப்படுவதில்லை.
அடிப்படையானவை:
இந்த அடிப்படை
உரிமைகள் இல்லையென்றால் மனிதனின்
வாழ்க்கையும்,
கண்ணியமும்
அர்த்தமற்றதாகிவிடும்.

ஆ. அரசியல் உரிமைகள்

அரசாங்கத்தை
அமைப்பதிலும்,
நிர்வகிப்பதிலும்
அரசியல்
உரிமைகள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
வாழ்வியல்
உரிமைகளும், அரசியல் உரிமைகளும் நவீன
மக்களாட்சியுடன் நேரடி த�ொடர்புள்ளவைகள்
ஆகும். அவைகள் அரசியல் அதிகாரத்தை
தவறாகப் பயன்படுத்துவதிலிருந்து தனிநபரை
பாதுகாக்கின்றன.
மேலும்
ஒவ்வொரு
தனிநபரையும் தங்கள் நாட்டின் அரசியல்
செயல்பாட்டில் பங்கேற்க இவ்வுரிமைகள்
வழிவகுக்கிறது.
கருத்துச்
சுதந்திரம்,
அமைதியாக கூட்டம் நடத்துதல், தன் நாட்டின்
அரசாங்கத்தில் பங்குக�ொள்ளும் உரிமை,
வாக்களிக்கும் உரிமை, பேச்சுரிமை மற்றும்
தகவல்களைப் பெறும் உரிமை ஆகியவைகள்
அரசியல் உரிமைகளுள் அடங்கும்.

மாற்ற முடியாதவை: இவைகள் தனிநபரிடம்
இருந்து பறிக்க முடியாதவைகள் ஆகும்.
பிரிக்க முடியாதவை: மற்ற உரிமைகளை
ஏற்கனவே அனுபவித்துக் க�ொண்டிருந்தாலும்
கூட இந்த அடிப்படை உரிமைகளை மறுக்க
முடியாது.
உலகளாவியவை:
இந்த
உலகளாவிய
உரிமைகள் ஒருவரின் த�ோற்றம் அல்லது
நிலையைப்
ப�ொருட்படுத்தாமல்
அனைவருக்கும் இந்த உரிமைகள் ப�ொருந்தும்.
இந்த உரிமைகள் தேசிய எல்லையைத்
தாண்டி
அனைத்து
நாடுகளிலும்
அமல்படுத்தப்படுகின்றன.
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மனி� உரிபமகள் ஆபணயம்

இ. சமூக உரிபமகள்
ஒரு தனிநபர் ெமுதடாயததில் முழுமமயடாக
பஙபகற்பது அவசியமடாைது ஆகும். ெமூக
உரிமமகள் எனபது வடாழக்மகத தரததிற்கு
பதமவயடாை கல்வி, சுகடாதடாரம், உணவு, உம்,
தஙகுமி்ம் மற்றும் ெமூக படாதுகடாப்பு ஆகிய
உரிமமகமை உள்ை்க்கியதடாகும்.

மனித உரிமமகமை பமம்படுததுவதற்கடாக
ஓர் ஆமணயதமத அமமக்க ஐக்கிய நடாடுகள்
ெமபயின முக்கிய அஙகமடாை பபடாருைடாதடார
மற்றும் ெமூக ெமப (ECOSOC) அதிகடாரம்
பபற்்றது. மனித உரிமமகளின படாதுகடாப்மப
உறுதி பெயவதற்கடாக பதசிய மற்றும் மடாநில
அைவிலடாை மனித உரிமம ஆமணயஙகள்
நிறுவப்பட்ை.

ஈ. பைாருளா�ாை உரிபமகள்
பபடாருைடாதடாரததில்
பஙபகற்பதற்கடாை
உரிமம எனபது அமைவருக்கும் பயைளிக்கக்
கூடிய வமகயில் விரும்பததக்க பவமலக்குச்
பெல்வதடாகும். ஒவபவடாரு தனிநபரும் தஙகளின
பதமவகமை பூர்ததி பெயயக் கூடிய நிமலமம
இருப்பமத உறுதி பெயகி்றது. பவமலவடாயப்பு,
நியடாயமடாை ஊதியததிற்கடாை உரிமமகள்,
நியடாயமடாை பவமல பநரம், தஙகுமி்ம், கல்வி,
பபடாதுமடாை
வடாழக்மகத
தரம்,
மற்றும்
பெடாததுரிமம ஆகிய உரிமமகள் இதில்
அ்ஙகும்.

அ) த�சிய மனி� உரிபமகள் ஆபணயம்
(NHRC)
இநதியடாவின பதசிய
மனித
உரிமமகள்
ஆமணயம்
(NHRC)
1993ஆம் ஆணடு அக்ப்டாபர்
12ஆம் நடாள் நிறுவப்பட்து.
இது
சுதநதிரமடாை,
ெட்ப்பூர்வமடாை, அரசியலமமப்பு ெடாரடாத ஓர்
அமமப்படாகும்.
இதன
தமலமமயகம்
புதுப்ல்லியில் அமமநதுள்ைது. பதசிய மனித
உரிமமகள்
ஆமணயம்
எனபது
ஒரு
தமலவமரயும்
பி்ற
உறுப்பிைர்கமையும்
உள்ை்க்கிய ஓர் அமமப்படாகும். தமலவமரயும்
உறுப்பிைர்கமையும் குடியரசுத தமலவர்
நியமிக்கி்றடார். அவர்களின பதவிக்கடாலம் 5
ஆணடுகள் (அ) 70 வயது வமர இதில் எது
முனைதடாக வருகி்றபதடா அதுவமர பதவியில்

உ. கலாச்சாை உரிபமகள்
ெமயச்சுதநதிரம், பமடாழிமயப் பபசுவதற்கடாை
உரிமம மற்றும் ெமூகததின கலடாச்ெடார
வடாழக்மகமய நம்மும்றப்படுததுவதற்கடாை
உரிமம, அறிவியல் முனபைற்்றததில் பஙகு
பபறுவதற்கடாை உரிமம, தடார்மீக மற்றும்
பபடாருள் ஆர்வதமதப் படாதுகடாக்கும் உரிமம
ஆகியமவகள் கலடாச்ெடார உரிமமகள் ஆகும்.

மனி� உரிபமகள் மறறும் வாழ்வியல உரிபமகளுக்கு இப்டதயயான தவறுைாடுகள்
மனி� உரிபமகள்

வாழ்வியல (சிவில) உரிபமகள்

மனித உரிமமகைடாைது பதசியஇைம், படாலிைம்,
இை, மதம் மற்றும் வயது ஆகியவற்ம்றப்
பபடாருடபடுததடாமல் எல்லடா இ்ஙகளிலும்
அமைவருக்கும் உரிததடாைது.

சிவில் உரிமமகள் எனபது ஒரு குறிப்பிட் நடாடடில்
அல்லது மடாநிலததில் குடியுரிமம பபறுவதன மூலம்
ஒருவர் அனுபவிக்கும் உரிமமகள் ஆகும்.

மனித உரிமமகள் உலகில் உள்ை அமைதது
மக்களுக்கும் மற்றும் அமைதது நடாடுகளுக்கும்
உரியதடாகும்.

சிவில் உரிமமகள் நடாடடிற்கு நடாடு அல்லது
அரெடாஙகததிற்கு அரெடாஙகம் பபரிதும்
பவறுபடுகின்றை. இமவ அரசியலமமப்புச்
ெட்தது்ன பதடா்ர்படாைமவ.

எநத ஒரு பதெமும் தனிநபருக்கடாை மனித
உரிமமகமை பறிக்கக் முடியடாது.

அநதநத நடாடுகள் பல்பவறு வமகயடாை சிவில்
உரிமமகள் மூலம் சுதநதிரஙகமை வழஙகபவடா
அல்லது மறுக்கபவடா முடியும்.

மனித உரிமமகள் பி்றப்பின அடிப்பம்யில்
இயற்மகயடாக அமமயப்பபற்்ற அடிப்பம்
உரிமமகள் ஆகும்.

சிவில் உரிமமகள் ெமூகததிைடால்
உருவடாக்கப்படுகின்றை.
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�பலவர்
(ஓயவு பைற்ற இ்நதிய உச்சநீதிமன்்ற �பலபம நீதிைதி)

ஓர் உறுப்பிைர்
(உச்ெ நீதிமன்ற
நீதிபதி)

ஓர் உறுப்பிைர்
(உயர் நீதிமன்ற
நீதிபதி)

இரணடு
உறுப்பிைர்கள்
(மனித உரிமமகள்
பதடா்ர்படாை அறிவு,
அனுபவம்
பபற்்றவர்கள்)

பநரிமண
உறுப்பிைர்கள்
(பினவரும் பதசிய
ஆமணயஙகளின
தமலவர்கள்)

பழஙகுடியிைருக்கடாை
சிறுபடானமமயிருக்கடாை
பதசிய ஆமணயம்
பதசிய ஆமணயம்
படடியல் ெமூகததிற்கடாை
பபணகளுக்கடாை
பதசிய ஆமணயம்
பதசிய ஆமணயம்
நீடிப்படார். பதசிய மனித உரிமமகள் ஆமணயம்
ஐநது பிரிவுகமைக் பகடாணடுள்ைது. ெட்ப்பிரிவு,
புலைடாயவுப் பிரிவு, ஆரடாயச்சி மற்றும் திட்ப்
பிரிவு, பயிற்சி அளிததல் பிரிவு மற்றும் நிர்வடாகப்
பிரிவு ஆகியைவடாகும்.

உரிமம மீ்றல்கமை முடிவுக்குக் பகடாணடு
வருவதற்கும் முயற்சிகமை எடுததுள்ைை. இநத
அரசுெடாரடா நிறுவைஙகள் அரெடாஙகஙகளின
ந்வடிக்மககமை கணகடாணிப்பது்ன மனித
உரிமமக் பகடாள்மககளினபடி பெயல்படுமடாறு
வலியுறுததுகின்றை. அமவகளுள் ஆம்ைஸடி
இண்ர்பநஷைல் (Amnesty International),
குழநமதகள்
படாதுகடாப்பு
நிதியம் (Children’s Defence
fund), மனித உரிமமகள்
கணகடாணிப்பகம்
(Human
Rights Watch) ஆகியைவடாகும்.

ஆ) மாநில மனி� உரிபமகள் ஆபணயம்
தமிழநடாடடில் 1997ஆம் ஆணடு ஏப்ரல்
17இல் மடாநில மனித உரிமமகள் ஆமணயம்
உருவடாக்கப்பட்து. இது மடாநில அைவில்
பெயல்படுகி்றது. இது ஒரு தமலவர் உடப்
மூனறு உறுப்பிைர்கமை உள்ை்க்கியது.
இநதிய
அரசியலமமப்பின
ஏழடாவது
அட்வமணயில் உள்ை மடாநிலப் படடியல்,
பபடாதுப் படடியல் ஆகியவற்றின கீழுள்ை
தும்றகள் பதடா்ர்படாை மனித உரிமம மீ்றல்
பதடா்ர்படாைமவகமை
மடாநில
மனித
உரிமமகள் ஆமணயம் விெடாரிக்கும் (NHRC
ஏற்கைபவ விெடாரிக்கும் வழக்குகமைத தவிர).

இ்நதிய அைசியலபமப்பு சட்டப் பிரிவுகள்

பிரிவு 24 - குழநமதத பதடாழிலடாைர் மும்றமயத
தம் பெயகி்றது.

பிரிவு 39 (f) - ஆபரடாக்கியமடாக குழநமதகள் வைர
வழிவமகச்பெயகி்றது.
பிரிவு 45 - 6 வயது வமர அமைததுக்
குழநமதகளுக்கும் ஆரம்ப கடால குழநமத பரடாமரிப்பு
மற்றும் கல்விமய வழஙக அரசு முயல்கி்றது.

மனி� உரிபம நிறுவனஙகள்

உலபகஙகிலும் பல நிறுவைஙகள் மனித
உரிமமகமைப்
படாதுகடாப்பதற்கும்,
மனித
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குழ்நப�க்கான உரிபமகள்
1989ஆம்
ஆணடு
நம்பபற்்ற குழநமதகளின
உரிமமகள்
பதடா்ர்படாை
ஐக்கிய
நடாடுகளின
மடாநடாடடின பிரிவு 1 இனபடி
பதிபைடடு வயதுக்குடபட்
அமைவரும்
‘குழநமத’
எைப்படுவர். குழநமதகளின உரிமமகள்
பதடா்ர்படாை மடாநடாடடின அறிக்மக 1989ஆம்
ஆணடு நவம்பர் 20இல் பவளியி்ப்பட்து.

ரீதியில் அணுகி அவர்கமை சீர்திருதத முயற்சி
பமற்பகடாள்கி்றது.
ஈ) தைாக்தசா (POCSO) சட்டம், 2012
படாலியல்
குற்்றஙகளிலிருநது
குழநமதகமை
படாதுகடாக்கும்
ெட்ம்.
குழநமதகளின நலபை மிக முக்கியததுவம்
அளிக்கப்ப்
பவணடிய
அம்ெம்
எைக்
கருதுகி்றது.

குழநமத ஒரு முக்கியமடாை பதசியச்
பெடாததடாக
கருதப்படுகி்றது.
பதெததின
எதிர்கடாலமடாைது அநநடாடடின குழநமதகள்
எவவடாறு, வைர்நது முதிர்ச்சியம்கி்றடார்கள்
எனபமதப் பபடாறுததது. எைபவ அமைதது
வமகயடாை சுரண்ல்கள் மற்றும் தவ்றடாை
பயனபடாடடிலிருநது
குழநமதகமைப்
படாதுகடாப்பது நமது ெமூகததின முக்கிய
பநடாக்கமடாக
உள்ைது.
இநதியடாவில்
குழநமதகளின உரிமமகமைப் படாதுகடாக்க
ெட்ஙகள் இயற்்றப்படடுள்ைை.

1098 குழ்நப�களுக்கான உ�வி பமய
எண: இது இநதியடாவில் முதன முதலடாக
அறிமுகப்படுததப்பட்
24
மணிபநர
கட்ணமில்லடா அவெரத பதடாமலத பதடா்ர்பு
பெமவயடாகும். குழநமதத பதடாழிலடாைர்கள்,
குழநமதத திருமணம் மற்றும்
ஏபதனும்
வனபகடாடுமம
ஆகியவற்்றடால் படாதிக்கப்பட்
குழநமதகளுக்கு
சி்றப்பு
கவைம் பெலுததப்படுகி்றது.

1978 - ெர்வபதெ பபணகள் ஆணடு
1979 – ெர்வபதெ குழநமதகள் ஆணடு
எை ஐ. நடா. ெமப அறிவிததுள்ைது.
அ) கலவி உரிபமச் சட்டம்
6 முதல் 14 வயது வமரயிலடாை
அமைததுக் குழநமதகளுக்கும் இலவெமடாக
மற்றும்
கட்டாயக்
கல்விமய
அரசு
வ ழ ங கு வ த ற் கு
ெட்ப்பிரிவு
21A
வழிவமகச் பெயகி்றது.
ஆ) கு ழ ்ந ப � த்
ப�ாழிலாளர்
சட்டம்
சீைபமப்புச்சட்டம், 1986)

(�ப்ட

பைணகள் உரிபமகள்
பபணகள்
மற்றும்
சிறுமியின
உரிமமகளும்
மனித
உரிமமகைடாகும்.
பபணகளுக்கு
தஙகைது
உரிமமகமை
முழுமமயடாகவும் ெமமடாகவும் அனுபவிக்கவும்,
அமைதது படாகுபடாடுகளிலிருநதும் விடுப்வும்
உரிமம உள்ைது. அமமதி, படாதுகடாப்பு மற்றும்
நிமலயடாை வைர்ச்சி ஆகியமவகள் மனித
உரிமமகளுக்கடாை அடிப்பம்கள் ஆகும்.
ஐக்கிய நடாடுகள் ெமபயின ெடாெைம் பபணகள்
மற்றும் ஆணகள் இருவருக்கும் ெமமடாை
உரிமமகமை உறுதிபெயகி்றது.

மறறும்

இது 15 வயது பூர்ததியம்யடாத எநத ஒரு
குழநமதமயயும் பவமலக்கு அமர்தத தம்
பெயகி்றது.

1979ஆம் ஆணடில் நம்பபற்்ற மடாநடாடடில்
பபணகளுக்பகதிரடாை அமைதது வமகயடாை
படாகுபடாடுகமையும்
நீக்குவதற்கடாை
மபெடாதடாமவ
ஐ.நடா.
படாதுகடாப்பு
ெமப
ஏற்றுக்பகடாண்து. இது பபணகளுக்கடாை

இ) சி்றார் நீதிச்சட்டம், 2000 (குழ்நப�கபள
ைைாமரித்�ல மறறும் ைாதுகாத்�ல)
இநதச் ெட்ம் பபடாதுமடாை கவனிப்பு
இல்லடாமல் இருக்கும் குழநமதகமை நடபு
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சர்வதேச
உரிமைகள்
அழைக்கப்படுகிறது.

மச�ோதா

என

சிறுமிகளும் உரிமைகளை முழுமையாக
அனுபவிக்கும் ப�ோதுதான் உண்மையான
சமத்துவம் நிலவுகிறது.

1995ஆம்
ஆண்டில்
பெய்ஜிங்கில்
நடைபெற்ற நான்காவது உலக மகளிர் மாநாடு,
பெண்களின் உரிமைகளை அங்கீகரிப்பதற்கும்
உலகளவில் பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை
மேம்படுத்துவதற்குமான
ஒரு
தளத்தை
உருவாக்கியது. இதைத் த�ொடர்ந்து நடைபெற்ற
கூட்டங்கள் இந்த இலக்குகளை அடைவதற்கு
தேவையானவற்றை
கண்காணிக்கிறது.
மேலும் பெய்ஜிங் மாநாட்டின் இலக்குகளை
நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக
யுனிபெம்
(UNIFEM) என்றழைக்கப்படும் பெண்களுக்கான
ஐக்கிய நாடுகளின் மேம்பாட்டு நிதி அமைப்பு
1995 முதல் செயல்பட்டு வருகிறது. பெண்களும்

பெற்றோர் மற்றும் மூத்த
குடிமக்களின்
பராமரிப்பு
மற்றும் நலவாழ்வுச் சட்டம்
இந்தச்
சட்டம்
மூத்த mத kமக
கு டி ம க்க ளு க் கு ம்
பெற்றோர்களுக்கும்
பராமரிப்பை
வழங்குவதற்கும் அவர்களின் குழந்தைகள்
மற்றும் வாரிசுதாரர்களின் சட்டப்பூர்வமான
கடமையாகிறது.
முதுமை
காலத்தில்
பாதுகாப்பும் ஆதரவும் மனித உரிமைகளாக
கருதப்படுகின்றன.

சட்டங்கள்

விதிகள்

இந்து விதவை மறுமணச் சட்டம், 1856

விதவைகள் மறுமணத்தை சட்டப்பூர்வமாக்கியது.

இந்து திருமணச் சட்டம், 1955

பெண்களின் திருமண
சட்டப்பூர்வமாக்கியது.

இந்து வாரிசு சட்டம், 1956

பெண்கள் தங்கள் பெற்றோர்களின் ச�ொத்தினை
மரபுவழியாக பெறுவதை உறுதிசெய்கிறது.

வரதட்சணைத் தடைச் சட்டம், 1961

வரதட்சணை என்ற பெயரில் மருமகளை
ம�ோசமாக
நடத்துவதற்கு
கடுமையான
தண்டனை வழங்குகிறது.

வயது

21

என்று

பெண்களை கேலி செய்வதற்கு எதிரானச் சட்டம், 1997 பெண்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கிறது.
அநாகரிகமாக
1999

சித்தரித்தலுக்கெதிரான

சட்டம்,

பத்திரிக்கைகள்,
செய்தித்தாள்கள்
ப�ோன்றவற்றில் பெண்களை அநாகரிகமாக
சித்தரித்தலைத் தடைசெய்கிறது.

த�ொழிற்சாலைச் சட்டம், 1948
த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்கள் சட்டம், 1951
சுரங்கச் சட்டம், 1952
மகப்பேறு நலச் சட்டம், 1961

பெண் த�ொழிலாளர்களைப் பாதுகாக்கிறது.

வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம், 2005

கணவர் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களால் பெண்கள்
துன்புறுத்தப்படுவதிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

முடிவுரை
மனித உரிமைகள் ஒவ்வொருவருக்குமான சமத்துவம் மற்றும் நேர்மை பற்றியதாகும். மேலும்
இது அனைவரையும் கண்ணியத்துடனும் மரியாதையுடனும் நடத்தப்படுவதை உறுதி செய்கிறது.
மனித உரிமையைப் பாதுகாப்பது அனைவரின் ப�ொறுப்பாகும். மனித உரிமைகளுக்கான புரிதலும்
மரியாதையையும் நமது சமூகத்தில் அமைதி, நல்லிணக்கம், பாதுகாப்பு மற்றும் சுதந்திரத்திற்கான
அடித்தளத்தை வழங்குகிறது.
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பாடச் சுருக்கம்

■ 	மனித
■
■
■
■
■
■
■

உரிமைகள் என்பது அனைத்து மனிதர்களும் அனுபவிக்க உரிமைபெற்ற
சுதந்திரங்களாகும்
	அவற்றில் வாழ்வியல், அரசியல், ப�ொருளாதார, சமூக மற்றும் கலாச்சார உரிமைகள் அடங்கும்.
	மனித உரிமைகள் இயல்பானவை, மாற்றித்தர இயலாதவை, சார்புடையவை மற்றும் பிரிக்க
இயலாதவை.
	ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மிகப்பெரிய சாதனைகளுள் ஒன்று மனித உரிமைகள் சட்டத்தின்
முழுமையான அமைப்பை உருவாக்கியது ஆகும்.
	உலக மனித உரிமைகள் அறிவிப்பு ஐ.நா. வின் ப�ொதுச்சபையால் 1948ஆம் ஆண்டு
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
	மனித உரிமைகள் கண்ணியம், நீதி மற்றும் சமத்துவம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டது.
	மனித உரிமைகளின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்வதற்கு தேசிய அளவிலும் மாநில அளவிலும் மனித
உரிமை ஆணையங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
	மனித உரிமைகளைப் பாதுகாப்பது ஒவ்வொரு தனிநபரின் ப�ொறுப்பாகும்

கலைச்சொற்கள்
தேசிய இனம்

Nationality

People having common origin

மனிதாபிமானம்

humanitarian

seeking to promote human welfare

சக�ோதரத்துவம்

brotherhood

state of being brothers

நியாயமான விசாரணை

fair trial

justify with legal

இசைவு

harmony

agreement of opinions

வாரிசு/வழித்தோன்றல்

heir

a person legally entitled to the property

மதிப்பீடு
Iச
 ரியான விடையை தேர்வு
செய்க
1.

2.

இரண்டாம்
ப�ோருக்குப்

உலகப்
பின்னர்

3.

மனித உரிமைகளைப் பாதுகாக்க பல
நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.
அ) ஐ. நா. சபை
ஆ) உச்ச நீதிமன்றம்
இ) சர்வதேச நீதிமன்றம்
ஈ) இவைகளில் எதுவுமில்லை
1995ஆம் ஆண்டில் உலகம் முழுவதிலும்
இருந்து பெண்கள்
இல்
கூடினர்.

4.

அ) பெய்ஜிங்
ஆ) நியூயார்க்
இ) டெல்லி
ஈ) இவைகளில் எதுவுமில்லை
தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம்
நிறுவப்பட்ட ஆண்டு
அ) 1990
ஆ) 1993
இ) 1978
ஈ) 1979
ஐ.நா.
சபை
1979ஆம்
ஆண்டை
சர்வதேச ஆண்டாக
அறிவித்தது.
அ) பெண்குழந்தைகள்
ஆ) குழந்தைகள்
இ) பெண்கள்
ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை
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5.

உலக மனித உரிமைகள் தினமாக
அனுசரிக்கப்படும் நாள் எது?
அ) டிசம்பர் 9
ஆ) டிசம்பர் 10
இ) டிசம்பர் 11
ஈ) டிசம்பர் 12
6. மனித உரிமைகளின் நவீன சர்வதேச
மகாசாசனம் என அழைக்கப்படுவது எது?
அ) மனித
உரிமைகளுக்கான
உலகளாவிய அறிவிப்பு (UDHRC)
ஆ) தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம்
(NHRC)
இ) மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம்
(SHRC)
ஈ) சர்வதேசப் பெண்கள் ஆண்டு
7. தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின்
தலைவராக நியமிக்கப்படுபவர் யார்?
அ) ஓய்வுபெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி
ஆ) ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற தலைமை
நீதிபதி
இ) குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படும்
ஏதேனும் ஒருவர்
ஈ) ஏதேனும் ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஓய்வு
பெற்ற தலைமை நீதிபதி
8. உலக மனித உரிமைகள் அறிவிப்பில்
உள்ள சட்டப்பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை
யாவை?
அ) 20		
ஆ) 30
இ) 40		
ஈ) 50
9. தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்
தலைவரின் பதவிக் காலம் என்ன?
அ) 5 ஆண்டுகள் அல்லது 62 வயது வரை
ஆ) 5 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது வரை
இ) 6 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது வரை
ஈ) 5 ஆண்டுகள் அல்லது 70 வயது வரை
10. தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணைய
தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் எது?
அ) புது டெல்லி
ஆ) மும்பை
இ) அகமதாபாத்
ஈ) க�ொல்கத்தா

2.

II க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.
1
ஒவ்வொரு
தனிமனிதனும்
கண்ணியமான
வாழ்க்கை
வாழ
உண்டு.

5.

3.
4.
5.

மனித

உரிமைகள்
என்பது
உரிமைகள்.
மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம்
அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு
.
இந்திய அரசியலமைப்பின் 24 வது
சட்டப்பிரிவு
ஐ
தடைசெய்கிறது.
ஐக்கிய நாடுகள் சபை நிறுவப்பட்ட ஆண்டு
.

III. ப�ொருத்துக.
1.

எலினார்
ரூஸ்வெல்ட்

- உலகின் முதல்

மனித உரிமைகள்
சாசனம்

2. சைரஸ்
சிலிண்டர்

- 1997

3. பெண்களை
கேலி
செய்வதற்கு
எதிரான சட்டம்

- அடிமைத்

4. குழந்தை
உதவி மைய
எண்

- மனித

5. வாழ்வியல்
உரிமைகள்

- வாக்களிக்கும்

6. அரசியல்
உரிமை

- 1098

தனத்திலிருந்து
விடுதலை

உரிமைகளுக்கான
ஆணையம்
உரிமை

IV. சரியா / தவறா?
1.
2.
3.
4.

மனித உரிமைகள் மற்றும் வாழ்வியல்
உரிமைகள் ஒரே மாதிரியானவை.
மனித மற்றும் குடிமகனின் உரிமைகள்
அறிவிப்பு இந்தியாவில் அறிவிக்கப்பட்டது.
1993ஆம் ஆண்டு மனித உரிமைச் சட்டம்
தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம்
உருவாக வழிவகுத்தது.
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
தண்டனை
வழங்க தேசிய மனித உரிமைகள்
ஆணையம் அதிகாரம் பெற்றுள்ளது.
மனித உரிமைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி
செய்வதற்காக தேசிய, மாநில அளவிலான
மனித
உரிமைகள்
ஆணையம்
நிறுவப்பட்டுள்ளது.
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V. சரியான கூற்றைத் தேர்ந்தெடு
1.

2.

3.

4.

	மேற்கூறிய கூற்றுகளில் எது / எவை
சரியானது / சரியானவை?
அ) 1 மட்டும்
ஆ) 2 மட்டும்
இ) 1, 2
ஈ) எதுவுமில்லை.

தவறான கூற்றை கண்டறியவும்
அ) தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம்
ஒரு சட்டரீதியான அமைப்பாகும்.
ஆ) தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம்
ஓர்
அரசியலமைப்பு
சார்ந்த
அமைப்பாகும்
இ) தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம்
ஒரு சுதந்திரமான அமைப்பாகும்.
ஈ) தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம்
ஒரு
பலதரப்பு
நிறுவனங்களைக்
க�ொண்டதாகும்.
தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம்
குறித்து பின்வரும் எந்த கூற்று சரியானது
அல்ல.
அ) இது 1993 இல் நிறுவப்பட்டது.
ஆ) மனித உரிமை மீறல் வழக்குகளில்
குற்றவாளியை
தண்டிக்க
ஆணையத்திற்கு எந்த உரிமையும்
இல்லை.
இ) இந்த ஆணையத்தின் தலைவரும்
உறுப்பினர்களும்
இந்திய
உச்ச
நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்படுகிறார்கள்.
ஈ) இந்த ஆணையம் தனது ஆண்டு
அறிக்கையை மத்திய அரசு மற்றும்
மாநில அரசுகளுக்கு அனுப்புகிறது.
கூற்று: டிசம்பர் 10ஆம் நாள் மனித
உரிமைகள் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.
காரணம்: இது எலினார் ரூஸ்வெல்டின்
பிறந்த நாளை நினைவு கூர்கிறது.
அ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் கூற்றை
விளக்கவில்லை
ஆ) கூற்று
சரி
காரணம்
கூற்றை
விளக்குகிறது
இ) கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி
ஈ) கூற்று காரணம் இரண்டும் தவறு
பின்வரும் கூற்றை ஆராய்க
1) மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம்
பல உறுப்பினர்களை க�ொண்ட அமைப்பு
ஆகும்.
2) மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம்
ஒரு
தலைவர்
மற்றும்
மூன்று
உறுப்பினர்களைக் க�ொண்டதாகும்

VI கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு
வார்த்தைகளில் விடையளி.
1. மனித உரிமைகள் என்றால் என்ன?
2. மனித உரிமைகளுக்கான உலகளாவிய
அறிவிப்பின் (UDHR) முக்கியத்துவத்தை
எழுதுக.
3. இந்திய அரசியலமைப்பின் 45 வது
சட்டப்பிரிவு எதனை அறிவுறுத்துகிறது?
4. கல்வி உரிமைச் சட்டம் பற்றி எழுதுக.
5. பெண்களின் நலனைப் பாதுகாப்பதற்காக
நிறைவேற்றப்பட்ட மூன்று சட்டங்களைக்
குறிப்பிடுக.
6. அரசியல் உரிமைகள் மற்றும் சிலவற்றை
குறிப்பிடுக.
7. மனித உரிமைகளின் ஐந்து முதன்மைப்
பிரிவுகளை குறிப்பிடுக.
VII. கீ
 ழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விரிவான
விடையளி.
1. மனித உரிமைகள் மற்றும் வாழ்வியல்
உரிமைகளை வேறுபடுத்துக.
2. மனித உரிமைகளின் ஏதேனும் ஐந்து
அடிப்படைப் பண்புகளை விவரி.
3. குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்காக அரசு
மேற்கொண்டுள்ள சில நடவடிக்கைகள்
யாவை?
VIII. உயர் சிந்தனை வினா.
1. உலகளாவிய மனித உரிமைகள் அறிவிப்பு
யாருக்கு ப�ொருந்தும் ? இது உங்களுக்கு
ஏன் முக்கியமாக இருக்கிறது?
IX. செயல் திட்டம் மற்றும் செயல்பாடு.
1. நீங்கள் அனுபவிக்கும் பத்து உரிமைகள்
மற்றும் உங்களுக்கான ப�ொறுப்புகளைப்
பட்டியலிடுக.
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தமறதகாள் நூலகள்

இபணய�ள வளஙகள்

1. NCERT - India and the World, 2004
2. Arun Ray., National Human Rights
Commissionof India, Khama Publisher, New
Delhi,2004
3. Parikshith K. Naik., and Mehrabudin
wakman., Human Rights & International
Organisations, Trinity Publication, 2013

இபணயச் பசயலைாடு

மனி� உரிபமகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும்

இநத
பெயல்படாடடின
மூலம் இநதியடா மற்றும் ஐக்கிய
நடாடுகள் ெமப பற்றிய கடாலக்பகடாடு
நிகழவுகமை ப்விைக்கதது்ன
அறிநதுபகடாள்ை முடியும்.

ைடி – 1

URL அல்லது QR குறியீடடிமைப் பயனபடுததி இச்பெயல்படாடடிற்கடாை
இமணயப்பக்கததிற்கு பெல்க.
ைடி - 2 பக்கததின நடுவில் ‘IN FOCUS’எனபதன பமல் பெடாடுக்கவும்
ைடி -3 இநதியடா மற்றும் ஐக்கிய நடாடுகள் ெமப பற்றிய கடாலவரிமெ நிகழவுகமை அறிய
பக்கததின அடிப்பகுதியில் அமமநதிருக்கும் கடாலக்பகடாடு வரிமெயில் ஏதடாவது ஒரு
ஆணம் பதர்நபதடுக்கவும்.(உ.தடா.1948)

* ப்ஙகள் அம்யடாைததிற்கு மடடும்
*பதமவபயனில் Adobe Flash ஐ அனுமதிக்க
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அைகு - 3

சாலை பாதுகாப்பு
விதிகள் மற்றும்
்நறிமுலறகள்
கற்றல ்நாககஙகள்
▶ ொளை �ாதுகாப்பின முக்கியத்துேத்ளத புரிந்துசகாளளுதல்.
▶ ொளை வி�த்துகளுக்கான காரணஙகளை ஆராயதல்.
▶ ோகனம் ஓட்டும் ச�ாழுது களடபிடிக்க வேண்டிய �ாதுகாப்பு
நடேடிக்ளககளைப் �ற்றி உணர்ந்து சகாளளுதல்.
▶ வ�ாக்குேரத்தில் உளை ஆ�த்துகளை அறிேது எதிர்சகாளளும் தி்றனகளை
ேைர்த்துக்சகாளுதல்.
▶ ொளையில் தனனம்பிக்ளகயுடனும் �ாதுகாப்புடனும் செல்லுதல்.

அறிமுகம்

ேழிேகுக்கும் ேருந்தத்தக்க நிகழ்வுகளை
ஏற்�டுத்துகின்றன.
இந்த
இ்றப்புகள
மற்றும்
�டுகாயஙகள
குறிப்பிடத்தக்க
ெமூக மற்றும் ச�ாருைாதார இைப்புகளை
ஏற்�டுத்துகின்றன. பிரசெளன ொளைகைால்
அல்ை. அது நம் கேனக்குள்றோல் தான.
அதனால்
தான
இதுவ�ான்ற
வி�ரீதம்
ஏற்�டுகின்றது. உயிரிைப்�ால் ோழ்க்ளக
மற்றும் ோழ்ோதாரத்ளத இைக்க வநரிடுகி்றது.
இப்பிரசெளனக்கு
காரணம்
சமதுோக
நகரும் ோகனஙகள மற்றும் அதிவேக
ோகனஙகளை சகாண்ட �ைேளகப்�ட்ட
சிக்கைான வ�ாக்குேரத்து ஆகும்.

நமது நாகரிகம் முழுேதும் வேகத்திளனயும்
இளணப்பிளனயும்
தரக்கூடிய
பிரம்மாண்டமான கட்டளமப்பின அடிப்�ளடயில்
அளமந்துளைது. மனிதனின முக்கியமான
கண்டுபிடிப்புகளில்
ொளையும்
ஒனறு.
இனள்றய உைகத்தில் வ�ாக்குேரத்தானது
ஒவசோரு மனிதனுக்கும் இனறியளமயாத
ஒரு அஙகமாக உளைது. ொளைகள தூரத்ளதக்
குள்றக்கின்றன ஆனால் அவத வேளையில்
ொளை வி�த்துக்கைால் ைட்ெக்கணக்கான
மக்கள காயமளடேதுடன
அதிக உயிர்
இைப்புகளையும் ஏற்�டுத்துகின்றன. ொளைப்
�ாதுகாப்பு என�து முதனளமயாக ொளையில்
�யணிக்கும் அளனேரின �ாதுகாப்ள�யும்
�ாதுகாப்பு ேைஙகுேளதயும் முதனளமயாகக்
குறிக்கி்றது.

சாலை பாதுகாப்பின் முககியததுவேம்
ஒவசோரு
நாளும்,
ொளையில்
ஏற்�டும் வி�த்துக்கள மற்றும் அடிக்கடி
நிகழும் அெம்�ாவிதஙகள �ற்றி தினமும்
செயதித்தாளகள சதரிவிக்கின்றன. ொளை
வி�த்துக்கள �டுகாயஙகளுக்கும் இ்றப்பிற்கும்

விபததுகளின்
்நரடி
விலைவுகள்
:
உயிரிைப்பு, �டுகாயம், உடளமகளுக்கு வெதம்
ஆகியனோகும்.
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சாலை விபததுகளுககான கார்ணஙகள்

ோகனம் ஓட்டும் வ�ாது கண்ணாடிளய
ெரிசெயதல், ோகனத்தில் உளை ஒலி ொதனம்,
ொளையில் நடமாடும் விைஙகுகள, �தாளககள
மற்றும் விைம்�ர �ைளககள ஆகியளே கேனச
சித்றல்களுக்கான வேறு சிை காரணஙகள
ஆகும்.

அதிக ்வேகம் - அதிக வேகம் அதிக ஆ�த்து.
ச�ரும்�ாைான
உயிரிைப்பு
வி�த்துக்கள
அதிக வேகத்தினால் தான ஏற்�டுகின்றது.
வேகத்தின அதிகரிப்�ானது வி�த்து மற்றும்
வி�த்தினால் ஏற்�டும் காயத்தின தீவிரத்திளன
அதிகரிக்கி்றது. ஒரு ோகனத்தின பினனால்
மிக சநருக்கமாக பினசதாடர்தல் (Tailgating)
என�து ெட்டவிவராதம்
மற்றும் ஆ�த்தான
�ைக்கமும் ஆகும்.

சிவேப்பு விைககில நிலைாலம - சிேப்பு விைக்கில்
நிற்காமல் செல்ேதன
முக்கிய வநாக்கம்
வநரத்ளத மிசெப்�டுத்த நிளனப்�வத ஆகும்.
வ�ாக்குேரத்து
ெமிக்ளஞகளை
(ளெளக)
முள்றயாக களடப்பிடிக்கும் வ�ாது வநரம்
வெமிக்கப்�டுேதாகவும் �யணிகள தாஙகள
வெர வேண்டிய இடத்ளத �ாதுகாப்புடனும்
உ ரி ய வ ந ர த் தி ல்
சென்றளடேதாகவும்
ஆ ய வு க ள
சதரிவிக்கின்றன.

மது அருந்தி விட்டு வோகனம் ஓட்டுதல - மது
அருந்துேது கேனத்ளதக் குள்றக்கும். அதன
காரணமாக ேரும் மயக்கத்தினால் �ார்ளே
தளட�டுகின்றது. மது அருந்திவிட்டு ோகனம்
ஓட்டும் வ�ாது வி�த்துக்கள ஏற்�டுகி்றது.
மது
அருந்தியளத
கண்டறிய
சீரற்்ற
சுோெ �ரிவொதளன (Random breath test)
செயயப்�டுகி்றது.

பாதுகாப்பு கருவிகலை
தவிரததல - நானகு ெக்கர ோகனஙகளில்
இருக்ளகப் �ட்ளட (seat belt) அணிேதும்
இரு ெக்கர ோகனஙகளில் தளைக்கேெம்
(helmets) அணிேதும் ெட்டமாக்கப்�ட்டுளைது.
இவவிரண்டும் வி�த்துக்களின வ�ாது ஏற்�டும்
காயஙகளின தீவிரத்ளத குள்றக்கின்றன.
வோகன ஓட்டிகளின் கவேனச் சிதறல - கேனச
சித்றல் என�து ோகனத்தின சேளியிலிருந்வதா
உளளிருந்வதா ஏற்�டக்கூடும். ோகனம் ஓட்டும்
வ�ாது செல்லிடப்வ�சியில் வ�சுேது ச�ரிய
கேனசசித்றைாக இந்நாட்களில் உளைது.
செல்லிடப்வ�சியில் வ�சும் செயவை மனித
மூளையின செயல்�ாட்டின ச�ரும் �குதிளய
ஆக்கிரமிக்கி்றது. சிறு �குதி மட்டுவம ோகனம்
செலுத்தும் செயலிளன ளகயாளுகி்றது. கேனக்
குள்றவு, வேச்றானள்ற சிந்திப்�து (�கல்கனவு)
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பல்வேறு காரணிகள்

வண்டியில் ஏறுவதற்கு முன் தலைக்கவசம்
அணிவதை
பழக்கமாக்கிக்
க�ொள்ள
வேண்டும்.
� வேகவரம்பை ஒருப�ோதும் மீறக்கூடாது:
வேகத்திற்கான
வரம்பு
அப்பகுதியின்
ப�ோக்குவரத்து நிலையுடன் த�ொடர்புடையது.
எனவே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வேகவரம்பின்
படியே செல்ல வேண்டும்.
� சரியான இடைவெளிவிட்டு பின் த�ொடரவும்:
முன்
செல்லும்
வாகனத்திலிருந்து
ப�ோதுமான
இடைவெளியை
நாம்
கடைபிடிக்காததால்
ம�ோதல்கள்
ஏற்படுகின்றன.
எனவே
கனரக
வாகனங்களிலிருந்து ஒரு பாதுகாப்பான
இடைவெளியை விட்டு பின் செல்ல
வேண்டும். பின்புறம் ந�ோக்கு கண்ணாடி
மற்றும் பக்கவாட்டு கண்ணாடியில் தெரியாத
இடமான பார்வை மறைவு இடத்தில் (blind
spot) இருந்து விலகி இருக்கவும்.
�	நெடுஞ்சாலைகளில் சாலையின் ஓரமாக
வாகனங்கள் நிறுத்துவதைத் தவிர்த்து
வாகனம் நிறுத்துவதற்கென ஒதுக்கப்பட்ட
இடங்களில் மட்டுமே வாகனங்களை நிறுத்த
வேண்டும். பழுதுகளை சரிசெய்யும் ப�ோது
வாகனங்களின் நிறுத்த விளக்குகளையும்
முக்கோண எச்சரிக்கை பலகைகளையும்
பயன்படுத்த வேண்டும்.
� சாலை குறியீடுகளைப் பின்பற்றுதல்: சாலை
குறியீடுகள்
பெரும்பாலும்
படங்களாக
இருப்பதால் புரிந்து க�ொள்வது கடினம் அல்ல.
� இதர பாதுகாப்பு குறிப்புகள்: மது அருந்திவிட்டு
ஒருப�ோதும் வாகனம் ஓட்டுதல் கூடாது.
வாகனம் ஓட்டும் ப�ொழுது ஒருப�ோதும்
செல்லிடப்பேசியைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
அதிக சத்தம் நிறைந்த இசையினைக்
கேட்பதை தவிர்க்கவும், சாலையில் பாதை
தடத்தை (Lane) மாற்றுவதற்கு முன்பு
கண்ணாடி வழியே பின்னால் ஏதேனும்
வாகனங்கள் வருகின்றனவா என்பதை
உறுதி செய்ய வேண்டும். வாகனம்
ஓட்டும்போது எப்போதும் அமைதியாக
இருக்க
வேண்டும்.
பாதசாரிகளையும்
பிற ஓட்டுனர்களையும் திட்டுதல் அல்லது
சத்தமிடுதல் கூடாது.
� பாதசாரிகளுக்காக: பாதசாரிகள் கடக்கும்
பாதையில் (வரிக்கோடு) மட்டுமே சாலையை

அ. ஓட்டுநர்கள் – அதிக வேகத்தில் செலுத்துதல்,
கண்மூடித்தனமாக ஓட்டுதல், விதிகளை
மீறுதல், குறியீடுகளை புரிந்து க�ொள்ள
தவறுதல், களைப்பு, ச�ோர்வு மற்றும் மது
அருந்துதல் ப�ோன்றவை.
ஆ. பாதசாரிகள்
கவனமின்மை,
கல்வியறிவின்மை, தவறான இடங்களில்
சாலையைக் கடப்பது, சாலையில் நடப்பது
மற்றும்
ப�ோக்குவரத்து
விதிகளை
கவனிக்காமல்
சாலையின்
குறுக்காக
செல்பவர்.
இ. பயணிகள் - வாகனத்திற்கு வெளியே
உடலின்
பகுதிகளை
நீட்டுவது,
ஓட்டுநர்களுடன் பேசுவது, படிக்கட்டுகளில்
பயணம் செய்வது, ஓடும் பேருந்தில் ஏறுவது
ப�ோன்றவை.
ஈ. வாகனங்கள் – தடுத்து நிறுத்தும் கருவி (brake)
மற்றும் வாகனத் திசை திருப்பி (Steering)
பழுதடைவது, சக்கரத்தில் உள்ள டயர் (ரப்பர்)
வெடித்தல், ப�ோதுமான வெளிச்சம் தராத
முகப்பு விளக்குகள், அதிகப்படியான மற்றும்
வெளியே நீட்டிக்கொண்டிருக்கும்படி சுமை
ஏற்றுதல்.
உ. சாலைகளின் தரம் - பழுதடைந்த சாலைகள்,
குழிகளான சாலைகள், நெடுஞ்சாலைகளை
இணைக்கும்
அரிக்கப்பட்ட
ஊரகச்சாலைகள், சட்டத்திற்கு புறம்பான
வேகத்தடைகள் மற்றும் திருப்பங்கள்.
ஊ. வானிலை - மூடுபனி, பனி, கனமழை,
காற்று, புயல் மற்றும் ஆலங்கட்டி மழை.

பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்
� எப்பொழுதும் இடதுபுறமாகவே செல்வது:
வாகனம் ஓட்டும் ப�ோது சாலையின்
இடப்பக்கமாக செல்வதுடன் எதிர் திசையில்
வரும்
வாகனங்களுக்கு
வழிவிடுதல்
வேண்டும்.
� வளைவுகளிலும் திருப்பங்களிலும் வேகம்
குறைத்தல்: வளைவுகளில் கவனமாகவும்
மெதுவாகவும்
செல்வது
நினைவில்
க�ொள்ளவேண்டிய
மிக
முக்கியமான
ஒன்றாகும்.
� தலைக்கவசம் அணிவது: இரு சக்கர
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கடக்க வேண்டும். வ�ாக்குேரத்து ெமிக்ளஞகளில் செைவிடும் இரண்டு நிமிட வநரம் உஙகள
ோழ்க்ளகக்கு மிகவும் மதிப்புளைதாகும். சிேப்பு மற்றும் மஞெள விைக்கு ஒளிரும் வ�ாது ொளைளயக்
கடக்கக்கூடாது. ொளையின நடுவில் நடப்�ளதத் தவிர்த்து ொளையின ஓரத்தில் நடக்கவும்.
மததியில உள்ை இலடவிடப்பட்ட ்வேள்லைக
்காடு: இது ொளையின அடிப்�ளடக் குறியீடு
ஆகும். இக் குறியீடு உளை இடத்தில் ொளையில்
தடம் (Lane) மா்றைாம், ோகனஙகளை முந்தி
செல்ைைாம் அல்ைது �ாதுகாப்�ாக இருக்கும்
�ட்ெத்தில் U - திருப்�த்தில் திரும்�ைாம்.
்தாடரச்சியான ்வேள்லைக்காடு: இளே
முக்கியத்துேம்
ோயந்த
�குதிகளில்
காணப்�டும்.
ோகனஙகளை
முந்தவோ,
தடம் மா்றவோ, அனுமதியில்ளை என�ளத
குறிக்கின்றது. இடதுபு்றம் மட்டுவம ோகனஙகள
சதாடர்ந்து செல்ை வேண்டும்.
்தாடரச்சியான ஒரு மஞ்சள் ்காடு: சேளிசெம்
(visibility) குள்றோன �குதிகளில் உளை
ொளைகளில்
�யன�டுத்தப்�டுகின்றது.
ோகனஙகளை முந்திச செல்ைைாம் மற்றும்
இடதுபு்றம் மட்டுவம ோகனம் செலுத்தப்�ட
வேண்டும் என�ளத உணர்த்துகி்றது.
இரணடு ்தாடரச்சியான மஞ்சள் ்காடுகள்:
ஆ�த்தான மற்றும் இருேழி வ�ாக்குேரத்து
உளை ொளைகளில் �யன�டுத்தப்�டுகி்றது. இது
தடம் மாறுேளத கண்டிப்�ாக தளடசெயகி்றது.
வமலும்
நாம்
நமது
தடத்திற்குளைாக
ோகனஙகளை முந்திச செல்ைைாம்.
நிறுததக
்காடு:
�ாதொரிகள
கடக்கும்
வகாட்டிற்கு முன�ாக குறியிடப்�ட்டிருக்கும்.
அளே
வ�ாக்குேரத்து
ெமிக்ளஞகளில்
ோகனஙகள
நிறுத்தப்�ட
வேண்டிய
�குதிளயக் குறிக்கின்றது.

BUS
STOP

்தாடரச்சியான
மற்றும்
இலடவிடப்பட்ட
்காடுகள்:
இளடவிடப்�ட்ட
வகாட்டின
�க்கமாக ஓட்டும் வ�ாது பி்ற ோகனஙகளை
முந்திசசெல்ைைாம். ஆனால் சதாடர்சசியான
வகாட்டின �க்கமாக செல்லும் வ�ாது பி்ற
ோகனஙகளை முந்திசசெல்ைக் கூடாது.

108 அவேசரகாை ்சலவே : இது ஒருஙகிளணக்கப்�ட்ட மருத்துேம் (மருத்துே ஊர்தி), காேல்
மற்றும் தீயளணப்பு வெளேகள ஆகியேற்ள்ற அளிக்கும் ஒரு அேெரகாை வெளேயாகும்.
ொளையில் யாவரனும் �ாதிக்கப்�ட்டளதக் கண்டால் �தற்்றப்�டவேண்டாம். உதவிக்கு 108
என்ற எண்ணிளனயும் ொளை வி�த்துகளுக்கு 103 என்ற எண்ணிளனயும் அளைக்கவும்.
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கட்டாயக குறியீடுகள்
வ�ாக்குேரத்து குறியீடுகளின முதல் ேளக கட்டாயக் குயியீடுகள ஆகும். கட்டாய குறியீடுகளை
மீறுேது ொளை மற்றும் வ�ாக்குேரத்து துள்றயினால் ெட்டப்�டி தண்டிக்கப்�ட கூடிய குற்்றமாகும்.

நில்

ேழிவிடு

ேைப்�க்கம் திரும்� தளட

இடப்�க்கம் திரும்� தளட

வ�ருந்து நிறுத்தம்

கட்டாயமாக இடது
�க்கம் திரும்�வும்

ஒரு ேழிப்�ாளத (ேைப்பு்றம்)

செல்ை அனுமதி இல்ளை

ஒரு ேழிப்�ாளத (இடப்பு்றம்) கனரக ோகனஙகளுக்குத் தளட

U - திருப்�ம் செயய தளட ோகனத்ளத முந்துேதற்கு தளட ஒலிப்�ானகள �யன�டுத்த தளட

கட்டாயமாக
வநராக செல்ைவும்

கட்டாயமாக ேைது �க்கம்
திரும்�வும்

கட்டாயம் இடப் �க்கமாக செல்ைவும்

வேக கட்டுப்�ாட்டு அைவு

கட்டாயமாக வநராக அல்ைது கட்டாயமாக வநராக அல்ைது
ேைப்பு்றம் செல்ைவும்
இடப்பு்றம் செல்ைவும்

கட்டாயம் ஒலிப்�ானகள
ஒலிக்கவும்

எச்சரிகலக குறியீடுகள்
ொளை ேழி மற்றும் வ�ாக்குேரத்து துள்றயால் சமாத்தம் 40 வ�ாக்குேரத்து எசெரிக்ளக குறியீடுகள
வெர்க்கப்�ட்டுளைன. எசெரிக்ளக குறியீடுகளின முக்கியப் செயல்�ாடு சூழ்நிளைக்வகற்� வதளேயான
நடேடிக்ளககளை வமற்சகாளை ஓட்டுநர்களுக்கு எசெரிக்ளக விடுப்�தாகும்.

ேைப்�க்க ேளைவு

செஙகுத்தான வமடு

இடப்�க்க ேளைவு

ேைது சகாண்ளட ஊசி ேளைவு இடது சகாண்ளட ஊசி ேளைவு

குறுகிய ொளை எதிர்ேருகி்றது அகண்ட ொளை எதிர்ேருகி்றது

�ாதொரிகள கடக்குமிடம்

�ளளிக் கூடம் கேனம்

ஆட்கள வேளை செயகி்றார்கள

ேைது எதிர் திருப்�ம்

இடது எதிர் திருப்�ம்

�ாைம்

ேழுக்கும் ொளை

மிதிேண்டி கடக்குமிடம்

T- ெந்திப்பு

கற்கள விழும் �குதி

ரயில் தண்டோைத்ளத கடக்குமிடம்

தகவேல குறியீடுகள்
இக்குறியீடுகள தகேல் �ைளககள ேழியாக ஓட்டுநர்களுக்கு தகேல் அளிக்கின்றன.

H
ச�ாது சதாளைப்வ�சி

எரிச�ாருள

மருத்துேமளன

சதாடர்ேண்டி நிளையம்

சிற்றுண்டி

ஓயசேடுக்கும் இடம்

ொளை மூடப்�ட்டுளைது

இப்�க்கம் நிறுத்தவும்

உணேகம்

இருெக்கர ேண்டிகளுக்கான
நிறுத்துமிடம்
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்பாககுவேரதது குறியீடுகள்

ேண்ணம் சதரியும் ேளர ொளைளயக்
கடக்கவோ பு்றப்�டவோ கூடாது. தேறுதைாக
ச�ரிய ொளை கடந்து சகாண்டிருக்கும்
வ�ாது
இளடப்�குதியிவைவய
மஞெள
ெமிக்ளஞயில் சிக்க வநர்ந்தால் கேனமாக
முன செல்ை வேண்டும். �தற்்றத்தில் வேகமாக
செல்ைக்கூடாது.

வ�ாக்குேரத்து
குறியீடுகள
வ�ாக்குேரத்திளன
முள்றப்�டுத்தவும்
ஆ�த்துக்களை
எசெரிக்ளக
செயயவும்
ேழிகாட்டுேதற்கும்
ொளைளய
உ � வ ய ா கி ப் � ே ர் க ளு க் க ா க
ளேக்கப்�ட்டிருக்கின்றன.
வ�ாக்குேரத்து
குறியீடுகள
�ற்றி
புரிந்து
சகாளேதும்
அளதப்�ற்றிய
முள்றயான
அறிவும்
அேசியம். ஓட்டுநர் உரிமம் ச�்ற விரும்பும்
ஒருேர் வ�ாக்குேரத்து குறியீடுகள �ற்றி
நனகு அறிந்திருக்க வேண்டியளத அரசு
கட்டாயமாக்கியுளைது.
வ�ாக்குேரத்து
குறியீடுகள ோகனத்தில் உளை ஓட்டுநர்,
�யணிகளுக்கு
ொளையில்
ஏற்�டும்
விரும்�த்தகாத ஆ�த்துக்களை தடுக்கின்றது.

பச்லச: �ாளதசதளிோக இருக்கும்�ட்ெத்தில்
செல்ைைாம் என�ளத குறிக்கின்றது.
நிலையான பச்லச அம்புககுறி சமிகலஞ:
முழு �சளெ ெமிக்ளஞயுடன கூடுதைாக; இந்த
ெமிக்ளஞ ேைஙகப்�டைாம். இதில் அம்பு
குறிப்பிடும் திளெயில் கேனமுடன செல்ை
வேண்டும் என�ளதக் குறிக்கின்றது.
ஒளிரும் சிவேப்பு சமிகலஞ: முழுளமயாக நிறுத்த
வேண்டும் என�தாகும். �ாளத சதளிோன
பினவ� செல்ை வேண்டும்.

மூன்று வேலகயான ்பாககுவேரதது
குறியீடுகள் உள்ைன.

ஒளிரும் மஞ்சள் சமிகலஞ: இது வேகத்ளத
குள்றத்து எசெரிக்ளகயுடன செல்ை வேண்டும்
என�ளத குறிக்கின்றது.

கட்டாயக குறியீடுகள்: கண்டிப்�ாக பின�ற்்ற
வேண்டும் என உத்திரவிடும் குறியீடுகள ஆகும்.
அளே ச�ாதுோக ேட்ட ேடிவில் இருக்கும்.

இரவில விைககுகள்

எச்சரிகலக
குறியீடுகள்:
ொளைளய
�யன�டுத்துவோருக்கு எதிர்ேரும் ொளையின
நிளை குறித்து எசெரிக்கின்றன. அளே
ச�ாதுோக முக்வகாண ேடிவில் இருக்கும்.
தகவேல குறியீடுகள்: திளெகள, இைக்குகள
�ற்றிய தகேல்களை அளிக்கின்றன. அளே
ச�ாதுோக செவேக ேடிவில் இருக்கும்.

்பாககுவேரதது சமிகலஞகள்

வ�ாக்குேரத்து
விைக்குகள
என�து
ஒரு ெமிக்ளஞ கருவி ஆகும். இது ொளைகள
ெந்திக்கும்
இடஙகளிலும்
�ாதொரிகள
ொளைளயக்
கடக்கும்
இடஙகளிலும்
அளமக்கப்�ட்டிருக்கும். அளே உைகைாவிய
நி்றக்
குறியீடுகளை
�யன�டுத்துேதன
மூைம் �ாதுகாப்�ாக எப்வ�ாது நடக்கைாம்,
ோகனஙகளைச செலுத்தைாம்
என�ளதக்
குறிப்பிடுகின்றன.

நில், கேனி, செல்

சமதுோக, கேனி, செல்

இரவில்
வ�ாக்குேரத்து
சநரிெல்
குள்றந்திருக்கும் வ�ாது �ை குறுக்கு
ெந்திப்புகளில் உளை ளெளக விைக்குகளை
காேைர்கள
அளணத்து
விடைாம்.
ஆனால் அப்�குதிகளைக் கடக்கும் வ�ாது
மிகவும்
எசெரிக்ளகயுடன
சதாடரைாம்.
ோகனஙகளை நிறுத்தத் வதளேயில்ளை.

இந்தியாவில சாலை விதிகள்

சிவேப்பு: இந்த ெமிக்ளஞ நிறுத்தக் வகாட்டிற்கு
பினனால் ோகனஙகளை நிறுத்தவேண்டும்
என�ளத குறிக்கின்றது.

இந்தியா முழுளமக்கும் ச�ாருந்தக்கூடிய
வமாட்டார்
ோகனச
ெட்டம்
1988ல்
�ாராளுமன்றத்தால்
நிள்றவேற்்றப்�ட்டு,
1989 ஆம் ஆண்டு முதல் நளடமுள்றக்கு ேந்தது.

ஆம்பர (மஞ்சள்): இந்த ெமிக்ளஞ நிறுத்த
வேண்டும் என�ளதக் குறிக்கின்றது. �சளெ
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•

ஒருவழி சாலையில் ஓட்டுநர் தனது வலது
புறம் வாகனம் முந்திச் செல்ல அனுமதிக்க
வேண்டும். எதிர்புறமாக வாகனங்களை
ஒருப�ோதும் நிறுத்தக்கூடாது.

•

இருவழி சாலையில் இடப்புறம் மட்டுமே
ஓட்டுநர் வாகனத்தைச் செலுத்த வேண்டும்.

•

அனைத்து
சாலை சந்திப்புகளிலும்
மற்றும் பாதசாரி கடக்கும் க�ோடுகள்
உள்ள இடங்களிலும் ஓட்டுநர் கட்டாயமாக
வாகனத்தின்
வேகத்தை
குறைக்க
வேண்டும்.

•

தடை
செய்யப்பட்ட
இடங்களான
மருத்துவமனை,
பள்ளிக்கூடம்,
ப�ோன்றவைகளின் அருகில் ஓட்டுநர்கள்
ஒலிப்பான்களை பயன்படுத்தக் கூடாது.

•

மருத்துவ ஊர்தி (ambulance), தீயணைப்பு
வாகனங்கள்,
இராணுவ
பாதுகாப்பு
வாகனங்கள்
ப�ோன்றவைகளுக்கு
வழிவிடுவது நமது ப�ொறுப்பாகும்.

•

•

•

•

•

•

குறிக்காட்டிகளையும்
ஒளிரச்செய்யும்.

ஒரே

நேரத்தில்

•

இரு
சக்கர
வண்டியின்
இருக்கையில் ஒருவர் மட்டுமே
அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.

பின்
அமர

•

ஒலிப்பான்களை கிரீச் என்ற சத்தத்துடன�ோ,
எரிச்சலடையும்
வகையில�ோ
ஒலிக்க
விடக்கூடாது. மின்னனு ஒலிப்பான் மட்டுமே
அனுமதிக்கப்பட்டவை ஆகும்.

•

மீட்பு
வாகனங்களான
தீயணைப்பு
வண்டி, அவசர சிகிச்சை ஊர்தி அல்லது
காவல் துறை
வாகனங்கள் ப�ோன்ற
வாகனங்களின் முன்புறம் வாகனங்களை
நிறுத்துவது
சட்டப்படி
தண்டிக்கப்பட
கூடியது மற்றும் அவ்வாறு செய்யும் தனிநபர்
அபராதம் செலுத்த நேரிடும்.
இந்திய தண்டனைச் சட்டம் 304A பிரிவு
கண்மூடித்தனமாக ஓட்டுவதாலும் ஓட்டுநரின்
அலட்சியம் காரணமாகவும் ஏற்படும் இறப்பு
த�ொடர்பான குற்றங்களுக்கு ஓட்டுநர் மீது
காவல் துறை மேற்கூறிய பிரிவின் கீழ்
கிரிமினல் குற்ற வழக்கு பதிவு செய்ய நேரிடும்.

உயர் கற்றை ஒளியினை தேவையான
ப�ோது மட்டுமே ஓட்டுநர்கள் பயன்படுத்த
வேண்டும். எதிரே வாகனங்கள் வரும்
ப�ோதும், அல்லது ஒரு வாகனத்தின் அருகில்
பின் செல்லும் ப�ோதும் மங்கலான முகப்பு
விளக்குகளை பயன்படுத்த வேண்டும்.

பல்வேறு வண்ண இலக்கத்தகடுகள் (Number
Plates)

ஓட்டுநர்
வாகனத்தின்
வேகத்தினை
குறைக்கும்
ப�ொழுது
தனது
வலது
கையினை மேல் உயர்த்தி நிதானமாக
மேலும் கீழுமாக அசைக்க வேண்டும்.
ஓட்டுநர் வாகனத்தினை நிறுத்தும் ப�ொழுது
பின்வரும்
வாகனங்களுக்கு
தெரியும்
ப�ொருட்டு தனது கையினை செங்குத்தாக
மேல் உயர்த்த வேண்டும்.
ஓட்டுநர் வாகனத்தினை வலப்பக்கம் திருப்ப
விரும்பினால் தனது வலக்கையினை
கிடைமட்டமாக முன்னால் உள்ளங்கை
தெரிவது ப�ோல் நீட்ட வேண்டும்.
ஓட்டுநர்
வாகனத்தினை
இடப்பக்கம்
திருப்ப விரும்பினால் தனது கையினை
இடஞ்சுழியாக (anti-clockwise) சுழற்ற
வேண்டும்.

சிவப்பு
வண்ணத்தகடு

-	குடியரசுத் தலைவர் மற்றும்
மாநில
ஆளுநர்களின்
வ ா க ன ங ்க ளி ல்
பயன்படுத்தப்படும்.

நீல
வண்ணத்தகடு

-	அயல்நாட்டு பிரதிநிதிகள்/
தூதர்கள்
பயன்படுத்தும்
வ ா க ன ங ்க ளு க் கு
அளிக்கப்படும்.

வெள்ளை
வண்ணத்தகடு

-	இது சாதாரண குடிமகனுக்கு
ச�ொந்தமான
வாகனம்
என்பதாகும்.

மஞ்சள்
வண்ணத்தகடு

–	வணிக
ரீதியான
வாகனங்களுக்கானதாகும்.
கட்டாய ஆவணங்கள் - ஓட்டுநர் வாகனம்
ஓட்டும் ப�ோது பின்வரும் ஆவணங்களை
கட்டாயமாக வைத்திருக்க வேண்டும். ஓட்டுநர்

அவசர காலத்தில் அபாய குறிக்காட்டிகளை
பயன்படுத்த வேண்டும். அது இரண்டு
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உரிமம், வாகனத்தின் பதிவுச் சான்றிதழ்,
வரிச் சான்றிதழ், காப்பீட்டுச் சான்றிதழ், வாகன
உறுதித்தன்மை மற்றும் அனுமதிச் சான்றிதழ்.

கிழக்கு, மேற்கு இணைப்புச் சாலைகளிலும்
நடைமுறைபடுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
உடனடி விரைவு அவசர சிகிச்சை ஊர்திகள்:
தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் ஒவ்வொரு 50 கி.மீ
த�ொலைவிலும் ஒரு அவசர சிகிச்சை ஊர்தியை
இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தால்
(NHAI)
நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது.
அவசர
ஊர்திகளுக்காக பெறப்படும் அழைப்புகளை
ஏற்க
24x7
செயல்படும்
அமைப்பு
உருவாக்கப்பட்டுள்ளதுடன் சாலை பாதுகாப்பு
தன்னார்வத் த�ொண்டர்களுக்கு முதலுதவி
அளிப்பதில் பயிற்சியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சாலை விபத்துக்களை தவிர்க்க அரசு
மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள்
சாலை
ப�ோக்குவரத்து
மற்றும்
நெடுஞ்சாலை (The Ministry of Road
Transport and Highways) அமைச்சகம், சாலை
விபத்துக்களையும்
சாலை
விபத்தினால்
ஏற்படும் உயிர் இழப்புகளையும் தவிர்க்க பல
நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.
அவையாவன:-

சேது பாரதம்: தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில்
பாதுகாப்பாக மற்றும் தடையற்ற பயணம்
செய்ய
பாலங்களை
கட்டுவதற்கான
திட்டம் 2016இல் த�ொடங்கப்பட்டது. அது
2019ஆம் ஆண்டிற்குள் அனைத்து தேசிய
நெடுஞ்சாலைகளையும்,
இருப்புப்பாதை
குறுக்கீடு
இல்லாமல்
உருவாக்குவதை
ந�ோக்கமாக க�ொண்டுள்ளது.

ஒரு பன்முக ஏற்புடைய வியூகம்: ஆங்கில
எழுத்து நான்கு ‘E’ – ப�ொறியியல் (Engineering),
செயலாக்கம் (Enforcement), கல்வி (Education),
அவசரம்
(Emergency)
ஆகியவற்றின்
அடிப்படையில் சாலை பாதுகாப்பினை உறுதி
செய்யும் ப�ொருட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ள
பன்முக யுக்தியாகும். அவை மேம்படுத்தப்பட்ட
மற்றும் பாதுகாப்பான சாலை ப�ொறியியலையும்
மேம்பட்ட வாகன பாதுகாப்பு தரநிலைகளையும்
ஓட்டுநர்களுக்கு
பயிற்சி
அளித்தல்,
செம்மைப்படுத்தப்பட்ட
அவசர
சிகிச்சை
பராமரிப்பு மற்றும் ப�ொதுமக்கள் விழிப்புணர்வை
உருவாக்குதல்
ஆகியவற்றிற்கு
சிறந்த
பாதுகாப்பான ய�ோசனை ஆகும்.

வேகக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள்: இக்கருவியில்
வாகனம் எவ்வளவு வேகத்தில் செல்லுகின்றது
என்பதை கண்டறியக்கூடிய த�ொடர்ச்சியான
உணர்கருவிகள் உள்ளன. இவ்வுணர்கருவிகள்
நிர்ணயிக்கப்பட்ட வேகத்தினை தாண்டும்போது
வாகனத்தின்
உந்துப�ொறிக்கு
(engine)
செல்லும்
காற்று
மற்றும்
எரிப�ொருளின்
அளவினை கட்டுப்படுத்துகிறது. இது தானாகவே
வாகனத்தின் வேகத்தினை குறைப்பத�ோடு
முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட வேகத்தினை மீறி
வாகனம் செல்வதையும் தடுக்கின்றது.

வாகன பாதுகாப்பு தரத்தை உயர்த்துவது:
சரக்கு வாகனங்கள் வெளியே நீட்டிக் க�ொண்டு
இருக்கும் கம்பிகளை ஏற்றிச் செல்ல தடை
செய்யப்பட்டுள்ளது. கனரக வாகனங்களில்
பூட்டுதலில்லா நிறுத்தும் அமைப்பும் (Anti-locking
Brake System). இரு சக்கர வண்டிகளிலும்
ABS/CBS நிறுத்தக்கருவியும் கட்டாயமாக்கப்
பட்டுள்ளது. இரு சக்கர வண்டிகள் தெளிவாக
தெரியும் ப�ொருட்டு தானியங்கி முகப்பு விளக்கு
ஒளிர்விப்பான் (Automatic Headlight On)
கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

பல்வேறு
செய்திக்
குறியீடுகள்:
இவை
பயணிகளுக்கு
தெரிவிக்கப்படவேண்டிய

சாலை விபத்தில் சிக்கியவர்கள் பணமில்லா
பரிவர்த்தனை மூலம் சிகிச்சை அளிக்கும்
முன்னோட்டத் திட்டம்: தேசிய நெடுஞ்சாலை
எண் 8 மற்றும் 33 இல் இத்திட்டம் ஏற்கனவே
செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்பொழுது தங்க
நாற்கர சாலைகளிலும், வடக்கு, தெற்கு மற்றும்
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முக்கியத்
தகவல்களை
தெரிவிக்கும்
ஒளிஉமிழும் முனைய பலகைகள் (LED
Boards) ஆகும். பெரிய ப�ோக்குவரத்து நெரிசல்
மற்றும் நெருக்கடிகள் ஏதேனும் ஏற்பட்டால்
அந்நிலைகளை உடனடியாக அச்சாலையை
உபய�ோகிப்பவர்களுக்கு தெரிவிக்க இவை
பயன்படுகின்றன.

உபய�ோகிப்பவர்களுக்கு சாலை பாதுகாப்பு
நடவடிக்கைகளை வலியுறுத்துகிறது. சாலை
பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வுக் க�ொண்டாட்டம்
சாலை ப�ோக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை
அமைச்சகத்தால்
துவங்கப்பட்டதாகும்.
இந்தியாவில் தேசிய சாலை பாதுகாப்பு வாரம்
இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சிலால்
ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது. இது பாதுகாப்பு
உடல் நலம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள்
குறித்து ப�ொதுமக்களை ஊக்குவிப்பதற்காக
அரசாங்கத்தினால்
அமைக்கப்பட்ட
ஒரு
தன்னாட்சி அமைப்பாகும். ஒவ்வொரு ஆண்டும்
ஜனவரி மாதம் தேசிய சாலை பாதுகாப்பு
வாரம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது.

சாலை
பாதுகாப்புக்கான
பிரேசிலியா
பிரகடனம்: இது ஐ. நா. உலக சுகாதார அமைப்பு
இணைந்து நடத்திய சாலை பாதுகாப்பிற்கான
இரண்டாவது
உலகளாவிய
உயர்மட்ட
மாநாடு ஆகும். சாலை பாதுகாப்பினை
மிக முக்கியமானதாக கருதி இந்தியா,
பிரேசிலியா பிரகடனத்தில் 2015ஆம் ஆண்டு
கையெழுத்திட்டது. இதன் மூலம் இதில் பங்கு
பெற்ற அனைவரும் இப்பதிற்றாண்டுக்குள்
சாலை பாதுகாப்பினை மேம்படுத்துவதற்கும்
ப�ோக்குவரத்தினால் ஏற்படும் இறப்புகளை
குறைப்பதற்கான வழிகளை உருவாக்கவும்
உறுதி பூண்டுள்ளன.

சாலை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைக்கான
பதிற்றாண்டு 2011-2020
ஐக்கிய நாடுகள் ப�ொதுச் சபையினால்
2011-2020 வரையிலான பத்தாண்டுகள்
சாலை
பாதுகாப்பு
நடவடிக்கைக்கான
பதிற்றாண்டாக
அதிகாரப்பூர்வமாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சாலைகள் மற்றும்
வாகனங்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவது,
சாலை
உபய�ோகிப்பவர்களின்
நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துவது மற்றும்
அவசரகால சேவையினை மேம்படுத்துவது
ஆகியவற்றின்
மூலம்
இப்பதிற்றாண்டில்
இலட்சக்கணக்கான மக்களின் உயிரினை
காக்க முற்படுகின்றது.

குழந்தைகளிடையே சாலை பாதுகாப்பு
விழிப்புணர்வினை ஏற்படுத்தும் ந�ோக்கத்தோடு
சுவச்ச சேஃபர் (Swachha
Safer) மற்றும்
சுவரஷித் யாத்ரா (Suvarshit Yatra) என்ற இரு
சித்திர புத்தகங்களை சாலை ப�ோக்குவரத்து
மற்றும்
நெடுஞ்சாலை
அமைச்சகம்
வெளியிட்டுள்ளது.
வாழ்வை காப்பாற்று நிறுவனம் (Save LIFE
Foundation) இது ஒரு சுதந்திரமான, இலாப
ந�ோக்கில்லாத, அரசு சாரா, ப�ொதுத் த�ொண்டு
அறக்கட்டளையாகும்.
இது
இந்தியா
முழுவதும் சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் அவசர
மருத்துவ வசதியினை மேம்படுத்துவதற்காக
பணியாற்றி வருகின்றது.

நாம் ஒன்றிணைந்து
இலட்சக்கணக்கான
உயிர்களை
காப்போம்.

சாலை பாதுகாப்பு வாரம்

செஞ்சிலுவை மற்றும் செம்பிறை
சங்கங்களின் சர்வதேசகூட்டமைப்பு

சாலை பாதுகாப்பு வாரம் என்பது
சாலை விதிகள் குறித்து விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்துவதையும்
சாலை விபத்துக்கள்
காரணமாக
ஏற்படும்
பாதிப்புகளை
குறைப்பதையும் ந�ோக்கமாக க�ொண்ட தேசிய
நிகழ்வு ஆகும். மேலும் இது சாலையினை

கீழ்க்காணும் 10
பரிந்துரைத்துள்ளது.

உறுதிம�ொழிகளைப்
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நா
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ஓ ேவ
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முடிவுரை
சாலை விபத்துக்கள் யூகிக்கக்கூடியவை அதனால் அவை நிகழாமல் தடுக்கக் கூடியவை ஆகும். எனவே
ஒவ்வொருவரும் சாலை பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் குறியீடுகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும்.
சீக்கிரமாக புறப்படு! மெதுவாக செல்!! பாதுகாப்பாக சேர்ந்திடு!!!

பாடச்சுருக்கம்

■ 	சாலை

பாதுகாப்பு என்பது சாலையில் பயணிக்கும் அனைவரின் பாதுகாப்பையும் பாதுகாப்பு
வழங்குவதையும் குறிக்கிறது.

■ 	சாலை விபத்துக்கள் விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகள் ஆகும். உயிர் இழப்பினாலும் படுகாயத்தினாலும்
வாழ்வாதாரத்தையே இழக்க நேரிடும்.

■ 	ப�ோக்குவரத்து

குறியீடுகள் ப�ோக்குவரத்தினை முறைபடுத்தவும், ஆபத்துக்களை எச்சரிக்கவும்
சாலையை உபய�ோகப்படுத்துவ�ோருக்கு வழிகாட்டவும் ஆகும்.

■ 	கட்டாயக் குறியீடுகள், எச்சரிக்கை குறியீடுகள் மற்றும் தகவல் குறியீடுகள் என மூன்று வகையான
ப�ோக்குவரத்துக் குறியீடுகள் உள்ளன.

■ 	சாலை ஒழுங்குமுறை சம்பந்தமான விதிகள் 1989 ஜூலை 1 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது.
■ 	சாலை ப�ோக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை அமைச்சகம் சாலை விபத்துக்களை தடுக்க பல்வேறு
நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

■ 	சாலை

பாதுகாப்பு அமைப்பு, விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வினை
வலுப்படுத்த சாலை ப�ோக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை அமைச்சகத்தால் ஒவ்வொரு வருடமும்
சாலை பாதுகாப்பு வாரம் கடைபிடிக்கப்படுகின்றது.
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கலைச்சொற்கள்

பயணிகள்
விளம்பரபலகை
பதற்றம்
ஆபத்து
கட்டாயம்
இரு சக்கர வாகனத்தின்
பின்னிருக்கை
நெரிசல்

Commuters

passengers

Billboard

a hoarding

Panic

anxiety

Hazard

danger/risk

Mandatory

compulsory

Pillion

a seat for a passenger
behind a motorcyclist

congestion

overcrowding
5.	சாலை விபத்துக்களுக்கான காரணங்கள்
யாவை?
அ) அதிவேகம்
ஆ) குடிப�ோதையில் ஓட்டுதல்
இ) ஓட்டுநர்கள் கவனச்சிதறல்
ஈ) இவை அனைத்தும்
6.	ப�ோக்குவரத்து குறியீடுகளின் முதல் வகை
அ) கட்டாய குறியீடுகள்
ஆ) எச்சரிக்கை குறியீடுகள்
இ) தகவல் குறியீடுகள்
ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை
7.	சேது பாரதம் திட்டம் துவங்கப்பட்ட ஆண்டு
அ) 2014 ஆ) 2015 இ) 2016 ஈ) 2017
8. ABS என்பதனை விரிவாக்கம் செய்க.
அ) எதிர் நிறுத்தி ஆரம்பம் (Anti Brake Start)
ஆ) வருடாந்திர
அடிப்படை
அமைப்பு
(Annual Bare System)
இ) பூட்டுதலில்லா நிறுத்தும் அமைப்பு
(Anti-lock Braking System)
ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்லை
9.	வளைவில் முந்துவது
அ) அனுமதிக்கப்படுகிறது
ஆ) அனுமதியில்லை
இ) கவனத்துடன் அனுமதிக்கப்படுகிறது
ஈ) நமது விருப்பம்
10. அவசர சிகிச்சை ஊர்தி வரும்பொழுது
அ) முன்பக்கம் வாகனம் இல்லாத ப�ோது
கடந்து செல்ல அனுமதிக்கவேண்டும்.
ஆ) முன்னுரிமை
எதுவும்
அளிக்கத்
தேவையில்லை.

மதிப்பீடு
I	
சரியான விடையை
தேர்வு செய்க
1. சிவப்பு விளக்கு ஒளிரும்
ப�ோது
அ) பாதை
தெளிவாக
இருக்கும் ப�ோது நீங்கள் த�ொடர்ந்து
செல்லல்லாம்
ஆ) நீ
 ங்கள்
வாகனத்தை நிறுத்தி
பச்சைவிளக்கு
ஒளிரும்
வரை
காத்திருக்க வேண்டும்
இ) உ
 ன் நண்பனின் குறுந்தகவலுக்கு
விரைவாக பதில் அனுப்பலாம்
ஈ) செல்லிடப்பேசியில் உரையாடலாம்
2.	பாதசாரிகள் சாலையை கடக்குமிடம்
அ) எங்குவேண்டுமானாலும்
ஆ) சமிக்ைஞகளுக்கு அருகில்
இ) வரிக�ோட்டு பாதையில்
ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை
3.	சாலை பாதுகாப்பு வாரம் ஒவ்வொரு
வருடமும் க�ொண்டாடப்படும் மாதம்
அ) டிசம்பர்
ஆ) ஜனவரி
இ) மார்ச்	
ஈ) மே
4.	அவசர காலத்தில், அவசர சிகிச்சை ஊர்தி
சேவைக்காக அழைக்க வேண்டிய எண்
அ) 108
ஆ) 100 இ) 106
ஈ) 101
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இ) ந
 ம் வாகனத்தினை சாலை ஓரமாக
செலுத்தி
தடையில்லாமல்
கடக்க
அனுமதிக்க வேண்டும்.
ஈ) அவசர சிகிச்சை ஊர்தியின் பின்புறம்
மிகுந்த வேகத்துடன் பின் த�ொடர
வேண்டும்.

5.	சாலைகள் மனிதனின் மிக ம�ோசமான
கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்று.
V.

1.	பின்வரும் கூற்று(களில்) சரியல்லாதது எது?
(i) முன்புற வாகனத்திலிருந்து சரியான
இடைவெளியில் த�ொடரவும்.
(ii) வேக
கட்டுப்பாட்டு
அளவினைக்
கடைபிடிக்க வேண்டும். ஒருப�ோதும்
வேகத்திற்கான
எல்லையினை
தாண்டக்கூடாது.
(iii) வாகனம் ஓட்டும்பொழுது இருக்கை
வார்பட்டை அணியத் தேவையில்லை.
(iv) வளைவுகளிலும்
திருப்பங்களிலும்
வேகத்தினை குறைக்க வேண்டாம்.
அ) i, iii மட்டும்
ஆ) ii, iv மட்டும்
இ) i, ii மட்டும்
ஈ) iii, iv மட்டும்
2. கூற்று:	மது அருந்தி விட்டு வாகனம்
ஓட்டுவது
விபத்துக்களை
ஏற்படுத்துகின்றது.
காரணம்: மயக்கம் காரணமாக பார்வை
பாதிக்கப்படுகின்றது.
அ) கூற்று
சரி
மற்றும்
காரணம்
கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் ஆகும்.
ஆ) கூற்று
சரி
மற்றும்
காரணம்
கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் அல்ல.
இ) கூற்று சரி காரணம் தவறு
ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தவறு
3. கூற்று:	சாலை குறியீடுகள் எளிதில்
புரிந்துக�ொள்ள கூடிய ஒன்று.
காரணம்: அ
 வைகள்
பெரும்பாலும்
படங்களான இருக்கின்றன.
அ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி, காரணம்
கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் ஆகும்.
இ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி
ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி, காரணம்
கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமல்ல.
4.	ப�ொருந்தாத ஒன்றை கண்டுபிடி (சாலை
பாதுகாப்பு விதிகள்).
அ) வளைவுகளில் மெதுவாக செல்
ஆ) வேக
கட்டுப்பாட்டு
அளவினைக்
கடைபிடி

II	க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.
1.	வாகனம் ஓட்டும் ப�ொழுது எப்போதும்
___________ புறம் செல்லவும்.
2. கட்டாய குறியீடுகள் ___________ வடிவில்
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.
3. ___________ வாகனத்தின் வேகத்தை
கட்டுப்படுத்துகின்றது
4. அதிக வேகம்: ___________ ஆபத்து.
5.	நான்கு
சக்கர
வாகனத்தில்
___________ அணிவதும் இரு சக்கர
வாகனத்தில்___________
அணிவதும்
கட்டாயம் எனச் சட்டம் உள்ளது.
III.	ப�ொருத்துக.
1.

மாசுக்
கட்டுப்பாட்டுச்
சான்றிதழ்

- வரிக்கோட்டு பாதை

2. புதிய சிற்றுந்து - சாலைப்பாதுகாப்பு
களுக்கான
குறித்த சித்திர
ஒரு முறை வரி
புத்தகம்
3. பாதசாரி
4. பிரேசிலியா
பிரகடனம்
5. சுவச்ச சேஃபர்

சரியான கூற்றைத் தேர்ந்தெடு

- ஆறு மாதங்கள்
- 15 வருடங்கள்
- பன்னாட்டு மாநாடு

IV. சரியா / தவறா?
1.	சாலை
விபத்துக்கள்
த�ொடர்பான
பிரச்சனை சாலையில் மட்டுமே உள்ளது.
2.	பாதை
தடத்தை
மாற்றும்
முன்பு
கண்ணாடியினை பார்க்க வேண்டும்.
3.	ஒளிரும் மஞ்சள் விளக்கு, வேகத்தினை
குறைத்தும் எச்சரிக்கையுடனும் செல்ல
வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கின்றது.
4.	இருசக்கர
வண்டியில்
ஒருவர்
மட்டுமே
பின்
இருக்கையில்
அமர
அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.
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5.

VII. கீழககாணும் வினாககளுககு விரிவோன
விலடயளி.
1. ொளை வி�த்துக்களுக்கான
காரணஙகளை விேரி.
2. ொளை வி�த்துக்கள நளடச�்றாமல் தடுக்க
இந்திய அரொஙகம் வமற்சகாண்டுளை
முயற்சிகளை விைக்குக.
3. ொளை வி�த்துக்கள நளடச�்றாமல் தடுக்க
வமற்சகாளை வேண்டிய நடேடிக்ளககள
எனன?

இ) ோகனம் ஓட்டும் ச�ாழுது செல்லிடப்
வ�சிளய �யன�டுத்து
ஈ) ொளைகளில் நடப்�ளத தவிர்க்கவும்
பினேரும்
குறியீடுகள
எளத
குறிப்பிடுகின்றன

VIII. உயர சிந்தலன வினாககள்.
1. இருெக்கர ோகனம் இரவில் ஓட்டும்வ�ாது
வதளேப்�டுேன எனன?
2. ஓட்டுநர்களின
களைப்பு
மற்றும்
வொர்விளனக் குள்றக்கும் சிை ேழிகளை
�ட்டியலிடுக.

H

VI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IX. ்சயல திட்டம் மற்றும் ்சயலபாடு.
1. குைந்ளதகளுக்கான
சிை
அடிப்�ளட
ொளை �ாதுகாப்பு விதிகளை �ட்டியலிடுக.
2. ொளை �ாதுகாப்பு முள்றகளை செயது
காட்டுக.
3. ொளை
�ாதுகாப்பு
விழிப்புணர்வு
ளகவயட்டிளன தயாரித்து �ளளியில்
சுற்றுக்கு அனுப்புக.

கீழககாணும் வினாககளுககு ஓரிரு
வோரதலதகளில விலடயளி.
ொளை �ாதுகாப்பிளன நீவிர் எவோறு
உறுதி செயோய?
ொளை
�ாதுகாப்பு
நமக்கு
ஏன
முக்கியமானது?
ொளை வி�த்துக்களின வநரடி விளைவுகள
எனன?
வ�ாக்குேரத்து
ெமிக்ளஞகளின
விைக்குகளின �டம் ேளரந்து அதன
ச�ாருளைக் குறிப்பிடு.
ொளை �ாதுகாப்பு குறித்த பிவரசிலியா
அறிவிப்ள�ப் �ற்றிக் குறிப்பு எழுதுக.
ொளை �ாதுகாப்பு ோரம் களடபிடிப்�தன
வநாக்கம் யாது?
ஏவதனும் நானகு ொளை விதிகளை
எழுதுக.
மது அருந்துதல் ோகன ஓட்டுதளை
எவோறு �ாதிக்கின்றது?

்மற்்காள் நூலகள்
1. The Motor Vehicles Act, 1988
2. The Tamil Nadu Motor Vehicles Rules, 1989
3. Ministry of Road Transport & Highways,
Government of India
4. இருெக்கர
ோகன
ஓட்டிகளுக்கான
ொளை �ாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு ளகவயடு,
வ�ாக்குேரத்து துள்ற, தமிழ்நாடு அரசு

இல்ணயதை வேைஙகள்
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சமூக அறிவியல் - எட்டாம் வகுப்பு -இரண்டாம் பருவம்

ஆல�ோசனையாளர்கள், பாட வல்லுநர்கள், மேலாய்வாளர்கள் மற்றும் பாடநூல் ஆசிரியர்கள் குழுவினர்

வரலாறு

புவியியல்

குடிமையியல்

முனைவர் க�ோ. ஜெயக்குமார்

வி. தமிழரசன்

முனைவர் எம். கலியபெருமாள்

பாடவல்லுநர் & மேலாய்வாளர்
இணைப் பேராசிரியர்
பெரியார் ஈ.வே.ரா. கல்லூரி
திருச்சிராப்பள்ளி

பாடவல்லுநர்
இணைப் பேராசிரியர்
அரசு கலைக் கல்லூரி,
கரூர்

மேலாய்வாளர்

மேலாய்வாளர்

உதவிப் பேராசிரியர்
அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரி

இணைப்பேராசிரியர்
அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம்

முனைவர் ஜெ. முருகன்
ஆத்தூர், சேலம்

பாடவல்லுநர் & மேலாய்வாளர்
மேனாள் இணைப் பேராசிரியர் &
துறைத் தலைவர்
அரசியல் அறிவியல்துறை
மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை

முனைவர் பெ. அருள்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
பழைய பெருங்களத்தூர், சென்னை

க�ௌரவ விரிவுரையாளர்
அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரி
நாமக்கல்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி
தலைவாசல், சேலம்

அ. ஜாபர் அலி

முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
கீரிப்பட்டி, சேலம்

க�ௌரவ விரிவுரையாளர்
அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரி
நாமக்கல்

க.க�ோ. ஜ�ோதி

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி
விரிஞ்சிபுரம், வேலூர்

சி. செல்வம்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
சுப்பிரமணிய சாஸ்திரியார்
மேல்நிலைப் பள்ளி
ஆரணி, திருவண்ணாமலை

தமிழாக்கம்

ல. சிவக்குமார்

உதவி தலைமை ஆசிரியர் (பட்டதாரி)
அ.ம.மே.நி. பள்ளி, ஆத்தூர், சேலம்

அ. மேரி ர�ோஸ்லின் நிர்மலா

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அ.ம.மே.நி. பள்ளி, ஆத்தூர், சேலம்

சு. க�ோமதிமாணிக்கம்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
பழைய பெருங்களத்தூர், சென்னை
பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு கள்ளர் உயர்நிலைப் பள்ளி
அன்னஞ்சி, தேனி

பெ. பாலமுருகன்

முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி
தம்மம்பட்டி, சேலம்

வி. வேல்முருகன்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
வெள்ளாளகுண்டம், சேலம்

தமிழாக்கம்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி
டி.பெருமாபாளையம், சேலம்

உதவி தலைமை ஆசிரியர் (பட்டதாரி)
அ.ம.மே.நி. பள்ளி, ஆத்தூர், சேலம்

இரா. எழில்மோகன்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மகளிர் உயர்நிலைப் பள்ளி
ஏத்தாப்பூர், சேலம்

முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி
ஆத்தூர், சேலம்

தே. சுகந்தி

தமிழாக்கம்

சி. ஐயந்துரை

பாட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்

பெ. சுரேஷ்

பாடநூல் ஆசிரியர்கள்

முனைவர் கு. ருத்ரவேல் மூர்த்தி

முனைவர் சு. செந்தில் குமார்

இணை இயக்குநர் (பாடத்திட்டம்)
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும்
பயிற்சி நிறுவனம், சென்னை

முதல்வர்
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும்
பயிற்சி நிறுவனம், கிருஷ்ணகிரி

பாடநூல் ஆசிரியர்கள்

க. வேலு

முனைவர் ப�ொன். குமார்

த. சீனிவாசன்

பாடநூல் ஆசிரியர்கள்
சு. க�ோமதிமாணிக்கம்

ஆல�ோசனையாளர் மற்றும்
பாடவல்லுநர்

ல. சிவக்குமார்

அ. மேரி ர�ோஸ்லின் நிர்மலா

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அ.ம.மே.நி. பள்ளி, ஆத்தூர், சேலம்

வ. இரவிக்குமார்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மேனிலைப் பள்ளி
தாண்டவராயபுரம், சேலம்

விரைவுக்குறியீடு
மேலாண்மைக் குழு
இரா. ஜெகநாதன், இ.நி.ஆ,

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, கணேசபுரம், ப�ோளூர்,
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

வ.பத்மாவதி, ப.ஆ,

அ.உ.நி. பள்ளி, வெற்றியூர், திருமானூர்,
அரியலூர்.

ஆ.தேவி ஜெஸிந்தா, ப.ஆ,
அ.உ.நி.பள்ளி, என்.எம்.க�ோவில், வேலூர்

ICT ஒருங்கிணைப்பாளர்
து. நாகராஜ்

அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
ராப்பூசல், புதுக்கோட்டை

தட்டச்சர்

இரா. ம�ோகனாம்பாள்
வேளச்சேரி, சென்னை

கலை மற்றும் வடிவமைப்பு குழு
பக்க வடிவமைப்பு

காமாட்சி பாலன் ஆறுமுகம்
ச. அச�ோக் குமார்
ஆர். பாலசுப்ரமணி
மா. செல்வகுமார்
சந்தியாகு ஸ்டீபன்

In-House - QC

காமாட்சி பாலன் ஆறுமுகம்
ராஜேஷ் தங்கப்பன்

அட்டை வடிவமைப்பு
கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருங்கிணைப்பு
ரமேஷ் முனிசாமி

இந்நூல் 80 ஜி.ஸ்.எம். எலிகண்ட் மேப்லித்தோ தாளில்
அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
ஆப்செட் முறையில் அச்சிட்டோர்:
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