
சமூக அறிவியல்

எட்டாம் வகுப்பு 
இரண்டாம் பருவம்

த�டாகுதி - 3
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அறிமுகம்
்கல்வி என்ைது அறிவு, திைன்்கள் மற்றும் 

மதிப்பு்கணளப் தைறு�லும், ைகிர்�லுமான 
ஒரு த�ாடர்ச்சியான தசயல்முணையாகும். 
்கல்வி ஒரு முற்்ைாக்்கான சமு�ாயத்தின் 
அடித்�ளமா்க அஙகீ்கரிக்்கப்ைட்டுள்ளது. 
தைாறுப்புள்ள குடிமக்்கணள உருவாக்குவதில் 
்கல்வி முக்கிய ைஙகு வகிக்கிைது. நாம் 
வாழும் இந்� உல்கமானது த�ாடர்ச்சியான 
மாற்ைங்கணளயும், வளர்ச்சிணயயும் 
்கண்டு வருகிைது. என்வ சவால்்கணள 
எதிர்த்காள்ளவும் �ணட்கணள 
�்கர்த்த�றியவும், நாம் நன்கு ைடித்�வர்்களா்க 
இருப்ைதுடன் மனி�ணன ்மம்ைடுத்தும் 
தசயலில் ்கல்வி எவவாறு ைங்காற்றுகிைது 
என்ைண�யும் அறிந்து த்காள்ள ்வண்டும். 
இந்தியாவில் ைல்்வறு 
்காலக்்கட்டங்களில் ஏற்ைட்ட 
்கல்வி வளர்ச்சிணயப் 
ைற்றி இப்ைாடத்தில் ்கற்றுக் 
த்காள்்வாம்.

பணம்ய கடால இந்தியடாவின் கல்வி
த�ாடக்்க ்காலத்திலிருந்்� ைாரம்ைரியமா்க 

்கற்ைல் மற்றும் ்கற்பித்�ல் இந்தியாவில் 
நணடமுணையில் இருந்��ா்க, வரலாற்று 
ஆ�ாரங்கள் நமக்கு �்கவல்்கணள 
வழஙகுகின்ைன. ்வ�ம் (Veda) என்ை 
சமஸ்கிரு� தசால்லிற்கு அறிவு என்று 
தைாருள். இச்தசால்லானது “வித்” என்ை 
தசால்லிலிருந்து தைைப்ைட்டது. இ�ன் தைாருள் 
‘அறி�ல்’ என்ை�ாகும். நமது ைண்ணடய 
்கல்வி முணை ைல நூற்ைாண்டு்களுக்கு 
முன்ன்ர உருவானது. இது �னிநைரின் 
உள்ளார்ந்� மற்றும் மணைந்திருக்கும் 
திைன்்கணள தவளிக்த்காைர்வ�ன் மூலம், 
அவரின் முழுணமயான வளர்ச்சியில் 
்கவனம் தசலுத்தியது. இக்்கல்வியானது 
ைணிவு, உண்ணம, ஒழுக்்கம், சுயச்சார்பு 
மற்றும் அணனத்து ைணடப்பு்களின் மீதும் 
மரியாண�யுடன் இருத்�ல் ஆகிய மதிப்பு்கணள 
வலியுறுத்தியது.

இந்தியடாவில்  
கல்வி வளர்ச்சி

 ைண்ணடய ்கால இந்தியாவில் ்கல்வி முணைணயப் ைற்றி அறி�ல்.
 இணடக்்கால மற்றும் நவீன இந்தியாவில் ஏற்ைட்ட ்கல்வி வளர்ச்சி ைற்றி புரிந்து 

த்காள்ளு�ல்.
 ஆஙகி்லய ஆட்சியின் ்ைாது ஏற்ைட்ட ்கல்வி வளர்ச்சியிணன ைகுப்ைாய்வு 

தசய்�ல்.
 ் �சியக் ்கல்விக் த்காள்ண்கயின் முக்கியத்துவம் ைற்றி ்கலந்�ாய்வு தசய்�ல்.
 �மிழநாட்டில் ஏற்ைட்ட ்கல்வி வளர்ச்சி ைற்றி புரிந்து த்காள்ளு�ல்.

கற்றல் ந�டாககஙகள்

“அறிவு என்ைது மனி�னின் மூன்ைாவது ்கண்”

அலகு - 1
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கற்றலுககடான ஆ�டாரஙகள்
ைாணினி, ஆர்யைட்டா, ்காத்யாயனா, 

மற்றும் ை�ாஞசலி ஆகிய தையர்்கணள 
நீங்கள் ்கட்டாயம் ்்கள்விப்ைட்டிருத்�ல் 
்வண்டும். இவர்்களின் எழுத்துக்்களும் சர்கர் 
மற்றும் சுஸ்ரு�ர் ஆகி்யாரின் மருத்துவ 
குறிப்பு்களும் ்கற்ைலுக்்கான ஆ�ாரங்களா்க 
இருந்�ன. வரலாறு, �ர்க்்கம், தைாருள் 
விளக்்கம், ்கட்டிடக்்கணல, அரசியல், விவசாயம், 
வர்த்�்கம், வணி்கம், ்கால்நணடவளர்ப்பு 
மற்றும் வில்வித்ண� ்ைான்ை ைல்்வறு 
துணை்கள் ்கற்பிக்்கப்ைட்டன. உடற்்கல்வியும் 
ஒரு முக்கியமான ைாடத்திட்டமா்க 
இருந்�து. மாைவர்்கள் குழு விணளயாட்டு 
மற்றும் தைாழுது்ைாக்கு தசயல்ைாடு்களில் 
ைங்்கற்ைனர். ்கற்ைலின் அணனத்து 
அம்சங்களிலும் வல்லுநராவ�ற்கு குருக்்களும், 
அவரது மாைவர்்களும் மனசாட்சிக்கு ்கட்டுப்ைட்டு 
இணைந்து ைணியாற்றினர். மாைவர்்களின் 
திைன்்கணள மதிப்பீடு தசய்வ�ற்்கா்க இலக்கிய 
விவா�ங்கள் ஏற்ைாடு தசய்யப்ைட்டன. ்கற்ைலில் 
்மம்ைட்ட நிணலயிலுள்ள மாைவர்்கள் 
இணளய மாைவர்்களுக்கு வழி்காட்டினர். ச்க 
மாைவர்்களுடனான குழுக் ்கற்ைல் முணை 
நணடமுணையில் இருந்�து.

பணம்ய கடால இந்தியடாவில் கல்வி மும்ற: 
ஒரு வடாழகமக மும்ற

குருகுலக் ்கல்விமுணை
ைண்ணடய இந்தியாவில் முணையான 

மற்றும் முணைசாரா ்கல்வி இரண்டு்ம 
இருந்�ன. இல்லங்கள், ்்காயில்்கள், 
ைாடசாணல்கள், குருகுலங்கள் ஆகியவற்றில் 
அப்ைகுதிக்்்கற்ைவாறு ்கல்வி வழங்கப்ைட்டது. 
வீடு்கள், கிராமங்கள் மற்றும் ்்காயில்்களில் 

இருந்� மக்்கள், சிறு குழந்ண�்களுக்கு ைக்தியுடன் 
்நர்ணமயான வாழக்ண்க முணை்கணள வாழ 
ஊக்குவித்�னர். ்கல்வி அளிப்ைதிலும், ்கற்ைல் 
ணமயமா்க தசயல்ைடுவதிலும் ்்காயில்்கள் 
முக்கிய ைஙகு வகித்�ன. மாைவர்்கள் 
�ங்கள் உயர்ைடிப்புக்்கா்க வி்காரங்கள் மற்றும் 
ைல்்கணலக்்கழ்கங்களுக்குச் தசன்ைனர்.  
வாய்வழியா்க்வ ்கற்பித்�ல் இருந்�து. 
குருகுலங்களில் ்கற்பிக்்கப்ைட்டணவ்கணள 
மாைவர்்கள் நிணனவிலும், ஆழசிந்�ணனயிலும் 
ணவத்திருந்�னர். ைல குருகுலங்கள் 
முனிவர்்களின் தையரா்ல்ய அணழக்்கப்ைட்டன. 
்காட்டில் அணமதியான சூழலில் அணமந்� 
குருகுலங்களில், நூற்றுக்்கைக்்கான 
மாைவர்்கள் ஒன்ைா்கத் �ஙகி ்கற்றுக் 
த்காண்டனர். த�ாடக்்க ்காலத்தில் ஆசிரியரால் 
(குரு / ஆச்சார்யா) �ன்ணன சுற்றி இருந்� 
மாைவர்்களுக்கு ்கல்வி வழங்கப்ைட்டது. 
்மலும் குருவின் வீட்டில் குடும்ை உறுப்பினர் 
்ைால வந்து �ஙகி ்கல்வி ையின்ைனர். இது்வ 
குருகுலக் ்கல்விமுணை எனப்ைட்டது. இந்� 
குருவின் குடும்ைமானது வீட்டுப்ைள்ளி (அ) 
ஆசிரமமா்க தசயல்ைட்டது.

அந்� ்காலக்்கட்டத்தில், குருக்்களும் 
அவர்்களுணடய சீடர்்களும் (மாைவர்்கள்) 
ஒன்ைா்க வசித்து, அன்ைாட வாழக்ண்கயில் 
ஒருவருக்த்காருவர் உ�வி தசய்�னர். 
அக்்காலத்தில் முழுணமயான ்கற்ைல், 
ஒழுக்்கமான வாழக்ண்கணய வாழ�ல், 
ஒருவரின் உள்ளார்ந்� திைணமணய 
உைர்ந்து த்காள்ளச் தசய்�ல் ் ைான்ைணவ்ய 
்கல்வியின் முக்கிய ்நாக்்கங்களா்க இருந்�து. 
மாைவர்்கள் �ங்கள் இலக்கு்கணள 
அணடயும் சில ஆண்டு்கள் வணர �ங்கள் 
வீடு்கணள விட்டு விலகி குருகுலங்களில் 
வாழந்�னர். குறிப்பிட்ட ்காலத்தில் குருவுக்கும்  
மாைவனுக்குமிணட்யயான உைவு 
வலுப்தைறும் இடமா்கவும் குருகுலம் தி்கழந்�து. 

இந்� ்கால்கட்டத்தில் துைவி்கள் மற்றும் 
தைண் துைவி்கள் தியானம் தசய்வ�ற்கும், 
விவாதிப்ை�ற்கும், அவர்்களின் அறிவு 
்�டலுக்்கா்க ்கற்ை அறிஞர்்களிடம் ்கலந்து 
ஆ்லாசிப்ை�ற்்கா்கவும் ைல மடாலயங்கள்  
மற்றும் வி்காரங்கள் அணமக்்கப்ைட்டன. 
இந்� வி்காரங்கணளச் சுற்றிலும் உயர்்கல்வி 
்கற்றுக் த்காள்வ�ற்்கா்க பிை ்கல்வி 
ணமயங்கள் ஏற்ைடுத்�ப்ைட்டன. இத்�ண்கய 
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்கல்வி ணமயங்கள் சீனா, த்காரியா, திதைத், 
ைர்மா, சி்லான், ஜாவா, ்நைாளம் மற்றும் 
பிை தூர்�சத்து மாைவர்்கணளயும் 
்கவர்ந்திழுத்�து.
தபௌத� சைய கடாலததில் விகடாரஙகளும் 
பல்கமலககழகஙகளும்

ை ண் ண ட ய 
இந்திய ந்கரமா்க இருந்� �ட்சசீலம் �ற்்ைாது 
வட்மற்கு ைாகிஸ்�ானில் உள்ளது. இது 
ஒரு முக்கியமான த�ால்தைாருள் ஆராய்ச்சிப் 
ைகுதியாகும். இ�ணன 1980இல் யுதனஸ்்்கா, 
உல்க ைாரம்ைரியத் �ளமா்க அறிவித்�து. 
சாைக்கியர், �னது அர்த்�சாஸ்திரத்ண� 
இப்ைல்்கணலக்்கழ்கத்தில் �ஙகியிருந்து 
த�ாகுத்��ா்க கூைப்ைடுவது இ�ன் 
சிைப்ைாகும். 19ஆம் நூற்ைாண்டின் மத்தியில் 
இப்ைல்்கணலக்்கழ்கத்தின் இடிைாடு்கணள 
த�ால்தைாருள் ஆராய்ச்சியாளர் அதலக்சாண்டர் 
்கன்னிங்காம் ்கண்டுபிடித்�ார். 

ஜா�்கக் ்கண�்கள், யுவான் சுவாங மற்றும் 
இட்சிங (சீன அறிஞர்்கள்) ஆகி்யாரின் 
குறிப்பு்கள் மற்றும் பிை ஆ�ாரங்களும் 
அரசர்்களும், சமு�ாயமும் ்கல்விணய 
்மம்ைடுத்துவதில் அதி்க ஆர்வம் தசலுத்திய�ா்க 
நமக்கு கூறுகின்ைன. மடாலயங்கள் மற்றும் 
வி்காரங்கள் மூலமா்க தைௌத்� சமய அறிஞர்்கள் 
�ங்கள் ்கல்விப் ைணிணய ்மற்த்காண்டனர். 
இ�ன் விணளவா்க, ைல பு்கழதைற்ை ்கல்வி 
ணமயங்கள் ்�ான்றின. அணவ்களுள் 
�ட்சசீலம், நாளந்�ா, வல்லபி, விக்கிரமசீலா, 
ஓடண்டாபுரி மற்றும் ஜ்கத்�ாலா ஆகிய 
இடங்களில் ்�ான்றிய ைல்்கணலக்்கழ்கங்கள் 
மி்கவும் குறிப்பிடத்�க்்கணவ்கள் ஆகும். 
இந்�ப் ைல்்கணலக்்கழ்கங்கள் வி்காரங்களின் 
த�ாடர்புடன் ்மம்ைடுத்�ப்ைட்டன. ைனாரஸ் 
மற்றும் ்காஞசி ஆகிய இடங்களில் 
இருந்� ைல்்கணலக்்கழ்கங்கள் ்்காயில்்கள் 
த�ாடர்புடன் ்மம்ைாடு அணடந்�ன. ்மலும் 
அணவ்கள் அணமந்துள்ள இடங்கள் சமூ்க 
வாழக்ண்கயின் ணமயங்களா்க மாறின. அந்� 
நிறுவனங்கள் அறிவார்ந்� மாைவர்்களின் 

்�ணவ்கணள பூர்த்தி தசய்�ன. அந்� 
மாைவர்்கள் உயர் ்கல்வி நிறுவனங்களில் 
இணைந்து, பு்கழதைற்ை அறிஞர்்களிடம் ைரஸ்ைர 
்கலந்துணரயாடல்்கள் மற்றும் விவா�ங்கள் 
மூலம் �ங்கள் அறிணவ வளர்த்துக் 
த்காண்டனர். அது மட்டுமல்லாமல், மன்னரால் 
கூட்டப்ைட்ட சணையில் ைல்்வறு வி்காரங்கள் 
மற்றும் ைல்்கணலக்்கழ்கங்கணளச் சார்ந்� 
அறிஞர்்கள் சந்தித்து, விவாதித்து �ங்கள் 
்கருத்துக்்கணளப் ைரிமாறிக் த்காண்டனர்.
ஆசிரியரின் பஙகு

மாைவர்்கணளத் ்�ர்ந்த�டுப்ைது மு�ல் 
அவர்்களின் ைாடத்திட்டங்கணள வடிவணமப்ைது 
வணர அணனத்து அம்சங்களிலும் ஆசிரியர்்களின் 
ைஙகு முக்கியத்துவம் வாய்ந்��ா்க இருந்�து. 
மாைவர்்களின் திைனில் ஆசிரியர் திருப்தி 
அணடயும் ்ைாது மட்டு்ம அவர்்களின் ்கல்வி 
நிணைவணடந்��ா்க ்கரு�ப்ைட்டது. அவரது 
விருப்ைத்திற்்்கற்ை ைல மாைவர்்கணள 
்சர்த்துக் த்காள்வதுடன், மாைவர்்கள் எண� 
்கற்்க ஆர்வமா்க இருந்�ன்ரா அண�்ய 
்கற்றுக் த்காடுத்�ார். விவா�ங்கள் மற்றும் 
்கலந்�ா்லாசித்�ல் ஆகியன ்கற்பித்�லின் 
அடிப்ைணடயான வழிமுணை்களாகும். ்கல்வியில் 
்மம்ைட்ட நிணலயிலிருந்� மாைவர்்கள் 
ஆசிரியர்்களுக்கு உ�வினர்.

ை ண் ண ட ய 
்காலத்தில் நாளந்�ா ைல்்கணலக்்கழ்கம் 
கி.பி.(தைா.ஆ) 5 ஆம் நூற்ைாண்டு மு�ல் 
கி.பி. (தைா.ஆ) 12 ஆம் நூற்ைாண்டு வணர 
்கற்ைலின் ணமயமா்க இருந்�து. �ற்்ைாண�ய 
பீ்காரில் உள்ள ராஜகிரு்கத்தில் அணமந்துள்ள 
நாளந்�ா ைல்்கணலக்்கழ்கம் உலகின் 
ைழணமயான ைல்்கணலக்்கழ்கங்களில் 
ஒன்ைாகும். நாளந்�ா ம்கா வி்காராவின் 
இடிைாடு்கணள ஐ.நா. சணையின் யுதனஸ்்்கா 
(UNESCO) நிறுவனம் உல்க ைாரம்ைரிய 
�ளமா்க அறிவித்துள்ளது. �ற்்ைாது 
புதுப்பிக்்கப்ைட்டுள்ள  நாளந்�ா ைல்்கணலக்்கழ்கம் 
நா்கரி்கங்களுக்கிணடயிலான த�ாடர்பு 
ணமயமா்க ்கரு�ப்ைடுகிைது.
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இணடக்்கால இந்தியாவில் 
்கல்விமுணையானது உ்லாமாவின் 
்கட்டுப்ைாட்டில் இருந்�து. அந்�க் ்காலங்களில், 
்கல்வியானது சமயம் சார்ந்� ையிற்சியுடன் 
த�ாடர்புணடய�ா்க இருந்�து. இருப்பினும், 
மருத்துவம், அரபு இலக்கியம், இலக்்கைம் 
மற்றும் �த்துவம் ்ைான்ை ைல்்வறு 
வண்கயான ைாடங்களும் ்கற்பிக்்கப்ைட்டன. 
இணடக்்காலம் மற்றும் நவீன ்கால 
முற்ைகுதியில் அரபு மற்றும் மத்திய ஆசிய 
மக்்கள் இஸ்லாமிய அடிப்ைணடயிலான ்கல்வி 
முணை்கணளக் த்காண்டு வந்��ா்க வரலாறு 
கூறுகிைது. இணடக்்கால இந்தியாவில் தைண் 
்கல்வி ைரவலா்கக் ்காைப்ைட்டது.

தஜய்பூணரச் ்சர்ந்� ராஜா தஜய்சிங, 
அறிவியல் ைாடங்களின் ்கற்ைணல ஊக்குவித்�ார். 
இண�த்�விர ்மலும், ைல ்கல்வி நிறுவனங்கள் 
�னிநைர்்களாலும் த�ாடங்கப்ைட்டன. 
தடல்லியில் உள்ள கியாசுதீன் ம�ரசா மற்றும் 
ஷாஜ்கானாைாத்தில் உள்ள தமௌலானா 
சத்ருதீன் ம�ரசா ஆகியன இம்முணையில் 
உருவான நிறுவனங்க்ள ஆகும்.

இ ண ட க் ்க ா ல த் தி ல் 
ைல சமய மடங்களும் 
மடாலயங்களும் ்கல்வி 
வளர்ச்சிக்்கா்க நிறுவப்ைட்டன. 

ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள அ்�ாபில மடம் 
அவற்றுள் ஒன்ைாகும். அஙகு ஸ்ரீராமானுஜர் 
்கல்விக்்கா்க �ன்னுணடய குறிப்பிடத்�க்்க 
ைங்களிப்ணை வழஙகியுள்ளார். மடாலயக் 
்கல்வி �விர, சமைப் ைள்ளி்களும் மற்றும் 
தைௌத்� வி்காரங்களும் மக்்களுக்கு ்கல்வி 
வழஙகுவதில் முக்கிய ைங்காற்றின. 
அணனத்து துணை்கணளச் சார்ந்� புத்�்கங்கள் 
த்காண்ட நூல்கத்திணன அணவ்கள் 
தைற்றிருந்�ன.

இணடக்்காலத்தின் பிற்ைகுதியில் 
ஆஙகி்லயர்்கள், இந்தியாவில் ஆஙகிலக் 
்கல்விணய அறிமு்கப்ைடுத்தினர். ஐ்ராப்பிய 
சமயப்ைரப்பு குழுவினரின் வருண்கயினால், 
இந்தியாவில் ்மற்்கத்திய ்கல்வி நிணலயான 
முன்்னற்ைத்ண� அணடந்�து. எண்ைற்ை 
ைல்்கணலக்்கழ்கங்களும் ஆயிரக்்கைக்்கான 
்கல்லூரி்களும் அணமக்்கப்ைட்ட�ால், ்கல்வி 
வளர்ச்சியணடந்�து.

இம்ககடால இந்தியடாவில் கல்வி
இந்தியத் துணைக்்கண்டத்தில் 

இஸ்லாமிய ்கல்விணய அறிமு்கப்ைடுத்திய�ன் 
மூலம் இணடக்்காலம் ஒரு மாற்ைத்ண�க் 
்கண்டது. உலகின் ைல்்வறு ைகுதி்களிலிருந்� 
ைணடதயடுப்ைாளர்்களாலும் வணி்கர்்களாலும் 
நாடு �ாக்கு�லுக்குள்ளானது. வணி்கர்்களும் 
ைணடதயடுப்ைாளர்்களும் �ங்களது 
்கலாச்சாரங்கணள இந்நாட்டு மக்்களுடன் 
ஒன்றிணைத்�னர். அவற்ணைத் �விர 
சமயம், சமூ்கம், ைண்ைாடு மற்றும் ்கல்வி 
ஆகியவற்றில் இணடக்்கால இந்தியா ஒரு புதிய 
்கண்்ைாட்டண� அணடந்�து. முஸ்லிம்்களின் 
ஆட்சி ்காலத்தில் (இணடக்்காலம்) அறிவின் 
ஒளியூட்டமும், விரிவாக்்கமும் ்கல்வியின் 
்நாக்்கமா்க இருந்�ன. ைதி்னாைாம் 
நூற்ைாண்டில் முஸ்லிம் ஆட்சியாளர்்கள் 
த�ாடக்்க மற்றும் இணடநிணலப் ைள்ளி்கணள 
நிறுவினர். அக்்காலத்தில் இந்திய இஸ்லாமிய 
ைாரம்ைரியங்களுக்கிணட்ய ஒரு சிைந்� 
த�ாடர்பு இருந்��ால் இணையியல், சமயம், 
�த்துவம், நுண்்கணல, ஓவியம், ்கட்டடக்்கணல, 
்கணி�ம், மருத்துவம் மற்றும் வானியல் ஆகிய 
துணை்கள் ஒரு புதிய ்்காைத்தில் ்மம்ைாடு 
அணடந்�ன. 

இருப்பினும், முஸ்லிம்்கள் வருண்கக்கு 
முன்ன்ர இந்தியாவில் ஒரு ்மம்ைட்ட 
்கல்விமுணை நணடமுணையில் இருந்�து. 
முஸ்லிம் ஆட்சியாளர்்கள் நூல்கங்கள் மற்றும் 
இலக்கிய சங்கங்கணள ஏற்ைடுத்தி ந்கர்ப்புை 
்கல்விணய ஊக்குவித்�னர். அவர்்கள் நிறுவிய 
த�ாடக்்கப் ைள்ளி்கள் மூலம் (மக்�ப்-Maktab) 
மாைவர்்கள் வாசித்�ல், எழுது�ல் மற்றும் 
அடிப்ைணட இஸ்லாமிய வழிைாட்டு முணை்கணள 
்கற்ைனர். ்மம்ைட்ட தமாழித்திைன்்கணள 
்கற்பிக்்க இணடநிணலப் ைள்ளி்கள் (ம�ரசா-
Madrasa) நிறுவப்ைட்டன. சுல்�ான்்கள் 
மற்றும் பிரபுக்்களால் ைல ம�ரசாக்்கள் 
அணமக்்கப்ைட்டன. ம�ரசாக்்களின் முக்கிய 
்நாக்்கம், �குதியான அறிஞர்்களுக்கு 
குடிணமப் ைணிக்்கான ையிற்சி அளிப்ைதும், 
்கல்வி அளிப்ைது்ம ஆகும். தடல்லியில் ஒரு 
ம�ரசாணவ நிறுவிய மு�ல் ஆட்சியாளர் 
இல்துத்மிஷ் ஆவார். ்காலப்்ைாக்கில் ைல 
ம�ரசாக்்கள் உருவாயின.
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�வீன கல்வி மும்ற
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 , 
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 

பிரடான்சிஸ் நசவியர்

்கல்வி நிறுவனங்கணளத் 
துவஙகினர். அஙகு 
இந்திய ஆசிரியர்்கணளக் 
த்காண்டு வட்டார 
தமாழியில் ்கல்வி 
்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.

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 மு�ல் 1920 வணரயிலான 

்காலம்
 (iv)  1921 மு�ல் 1947 வணரயிலான ்காலம்

சீகன்படால்கு
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த�ாடக்்க ்காலங்களில், ஆஙகி்லய 
கிழக்கிந்தியக் ்கம்தைனி ்கல்வியில் அலட்சியம் 
மற்றும் குறுக்கீடு இன்ணம என்ை த்காள்ண்கணயப் 
பின்ைற்றியது. ஏதனனில் ்கல்வியானது 
அ�ன் திட்டத்தின் ஒரு ைகுதியா்க இல்ணல. 
கிழக்கிந்திய ்கம்தைனியின் 1813ஆம் ஆண்டு 
புதுப்பிக்்கப்ைட்ட ைட்டயச் சட்டம், இந்தியர்்களின் 
்கல்விக்்கான தைாறுப்ணை மி்கக் குணைந்� அளவில் 
ஏற்கும்ைடி ்கட்டாயப்ைடுத்தியது. சமயப்ைரப்புக் 
குழுவினணரத் �விர, வங்காளத்ண�ச் 
்சர்ந்� இராஜா ராம்்மா்கன்ராய், ம�ராஸின் 
ைச்ணசயப்ைர், தடல்லிணயச் ்சர்ந்� பி்ரசர் 
்ைான்ை சமயப்ைரப்புக்குழு அல்லா�வர்்களும் 
்கல்விக்்கா்க �ங்களின் ைங்களிப்ணைச் தசய்�னர்.

1813இல் கிழக்கிந்திய 
நிறுவனம் இந்தியர்்களின் 
்கல்விக்்கான தைாறுப்ணை 
உ று தி ப் ை டு த் � 
நிர்ைந்திக்்கப்ைட்டது. 1813ஆம் 

ஆண்டின் ைட்டயச் சட்டம், இந்தியாவில் 
்கல்விணய ்மம்ைடுத்துவ�ற்்கா்க ஆண்டு 
்�ாறும் 1 இலட்சம் ரூைாய் த�ாண்கணய 
வழஙகுவ�ற்்கான ஏற்ைாட்ணடச் தசய்�து.

இரண்டாவது ்கட்டமானது ்கல்விக் 
த்காள்ண்க, ையிற்றுதமாழி, ்கல்விணயப் ைரப்பும் 
முணை ஆகிய பிரச்சணன்களில் மி்கப்தைரிய 
்கருத்து ்வறுைாடு்கள் த்காண்ட ்காலமா்க 
்கரு�ப்ைட்டது. மு�லாவது பிரிவினரான 
கீழதிணசவாதி்கள் கீழதிணச தமாழி்கணளப் 
ைாது்காக்்கவும், சமஸ்கிரு�ம் மற்றும் ைாரசீ்க 
தமாழி்கணள ையிற்று தமாழியாக்்கவும் 
விரும்பினர். இரண்டாவது பிரிவினரான 
ஆஙகிலசார்பு ்்காட்ைாடுவாதி்கள் ஆஙகில 
தமாழி மூலம் ்மற்்கத்திய அறிணவ ைரப்புவண� 
ஆ�ரித்�னர். அவர்்கள் கீழதிணசவாதி்களின் 
த்காள்ண்க்கணள எதிர்த்�னர். மூன்ைாவது 
பிரிவினர், ையிற்று தமாழியா்க இந்திய 
தமாழி்கணளப் ையன்ைடுத்துவதில் நம்பிக்ண்க 
த்காண்டவர்்கள் ஆவர்.

இந்� ்கருத்து ்வறுைாடு்கள் 1835 ஆம் 
ஆண்டின் தமக்்கா்ல-வின் குறிப்பினால் 
ஓரளவு ஓய்ந்�து. உயர் ்கல்வியில் கீழத்திணச 
தமாழிணயத் �விர்த்து, ஆஙகிலக் ்கல்வியானது 
உயர் வகுப்பினருக்்கா்க ஊக்்கப்ைடுத்�ப்ைட்டது. 
ஒவதவாரு மா்காைமும் அ�ற்்்கற்ை ்கல்விக் 

த ்க ா ள் ண ்க ண ய ப் 
பி ன் ை ற் ை 
அ னு ம தி க் ்க ப் ை ட் ட ன . 
இருந்� ் ைாதிலும், 1854 
ஆம் ஆண்டு வணர இந்� 
்கருத்து ்வறுைாடு்கள் 
த�ாடர்ந்�ன.

ஆ ங கி ் ல ய ரி ன் 
தசல்வாக்கு மிக்்க 
்கல்வியின் மூன்ைாம் 
்கட்டத்ண� அகில இந்தியக் ்கல்விக் 
த்காள்ண்கயின் ்காலம் என்றும் அணழக்்கலாம். 
இது 1854ஆம் ஆண்டு சர் சார்லஸ் வுட் 
்கல்வி அறிக்ண்கயுடன் த�ாடஙகுகிைது. 
1882ஆம் ஆண்டில் ஏற்ைடுத்�ப்ைட்ட 
�ண்டர் ்கல்விக்குழு த�ாடக்்கக் ்கல்விக்கு 
முக்கியத்துவம் அளித்�து.

உட்ஸ் ்கல்வி அறிக்ண்க 
(1854) இந்தியாவில் 
ஆஙகிலக் ்கல்வியின் 
“ம்காசாசனம்” என்று 

அணழக்்கப்ைடுகிைது. ஏதனனில் அணனத்து 
நிணல்களில் உள்ள மக்்களுக்கும் ்கல்விணய 
வழஙகும், ஆஙகில ்கல்விக் த்காள்ண்கயின் 
மு�ல் அறிக்ண்க இதுவாகும். ஆனால் 
இது இந்தியர்்களின் த்காள்ண்க்கணளயும் 
்கலாச்சாரத்ண�யும் விலக்கி ணவத்து 
மாநிலக் ்கல்வியின் மீது முழுணமயான 
்கட்டுப்ைாட்ணட ஏற்ைடுத்தியது.

நான்்காவது ்காலக்்கட்டம் மா்காைங்களின் 
சுயாட்சிக் ்காலமாகும். 1935 ஆம் ஆண்டுச் சட்டம் 
நாடு முழுவதும் ்கல்வியின் முன்்னற்ைத்திற்்கான 
புதிய ச்காப்�த்ண� உருவாக்கியது. 1929ஆம் 
ஆண்டின் உல்களாவிய தைாருளா�ார 
தைருமந்�த்�ால் புதிய திட்டங்கள் ்கடுணமயா்க 
ைாதிக்்கப்ைட்டன. 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய 
அரசுச் சட்டம் முழுணமயான மா்காை 
சுயாட்சிணய அறிமு்கப்ைடுத்தி, மா்காை ்கல்வி 
அணமச்சர்்களின் நிணலணய வலுப்ைடுத்தியது. 
இரண்டாம் உல்கப் ்ைாருக்குப்பின் ்கல்வி 
்மம்ைாட்டிற்்கான மி்க முக்கியமான திட்டமான 
சார்ஜண்ட் அறிக்ண்க (1944) �யாரிக்்கப்ைட்டது. 
இக்்கல்விக் த்காள்ண்க சம்கால ்கல்வியின் 
சிந்�ணன மற்றும் தசயல்ைாடு்களில் மீது மிகுந்� 
�ாக்்கத்ண� ஏற்ைடுத்தியது.

தைககடாநல
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வடார்�டா கல்வித திட்ம் (1937)
1937ஆம் ஆண்டு பிரைலமான 
அடிப்ைணடக் ்கல்வித் 
திட்டமான வார்�ா ்கல்வித் 

திட்டத்ண� ்காந்தியடி்கள் உருவாக்கினார். 
்காந்தியடி்களின் அடிப்ைணடக் ்கல்வித் 
திட்டத்தின் அச்சாணியா்க அகிம்ணச த்காள்ண்க 
இருந்�து. அக்்கல்வித் திட்டத்தின் மூலம் 
அகிம்ணசக் த்காள்ண்கணய எதிர்்கால 
குடிமக்்களிணட்ய ்மம்ைடுத்� அவர் 
விரும்பினார். அ�ன்மூலம் வன்முணையற்ை 
சமு�ாயத்ண� உருவாக்குவது அவசியதமன 
்கருதினார். ்காந்தியடி்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் 
சுரண்டணலயும், சமூ்க ணமயப்ைடுத்து�ணலயும் 
நீக்கிவிட்டு வன்முணையற்ை சமூ்கநிணலணய 
உருவாக்்க விரும்பினார்.

சு�ந்திர இந்தியடாவின் கல்வி வளர்ச்சி
1947ஆம் ஆண்டு 

தைற்ை சு�ந்திரமானது 
சு�ந்திர இந்தியக் 
்கல்வி வரலாற்றில் 
ஒரு புதிய ச்காப்�த்ண� 
உருவாக்கியது. அது 
இ ந் தி ய ர் ்க ளு க் ்க ா ன 
ஒரு புதிய நம்பிக்ண்க, 
ஒரு புதிய ைார்ணவ, 
ஒரு புதிய எதிர் 
்காலத்ண� த்காண்டு 
வந்�து. ைல்்கணலக்்கழ்க ்கல்வி குறித்� 
அறிக்ண்க �யாரிக்்க 1948ஆம் ஆண்டு 
டாக்டர் இரா�ாகிருஷ்ைன் ்கல்விக்குழு 
நியமிக்்கப்ைட்டது. இக்்கல்விக் குழுவின் 
ைரிந்துணர்கணளப் பின்ைற்றி உயர்்கல்வியின் 
�ரத்ண� நிர்ையிக்்க ைல்்கணலக்்கழ்க 
மானியக் குழு அணமக்்கப்ைட்டது. 
1952-53ஆம் ஆண்டில் அணமக்்கப்ைட்ட 
இணடநிணலக் ்கல்விக்குழு, இணடநிணல 
்கல்வி துணையில் நி்கழந்� மி்க முக்கியமான 
நி்கழவு ஆகும். அது ்கல்வியில் புதிய அணமப்பு 
முணை்கணளயும், ைாடப்புத்�்கங்களின் 
�ரம், ைாடத்திட்டம், ்கற்பித்�ல் முணை்களில் 
முன்்னற்ைங்கணளயும் ைரிந்துணரத்�து. 
1964இல் இந்திய அரசு டாக்டர் D.S. ்்காத்�ாரி 
�ணலணமயில் ஒரு ்கல்விக்குழுணவ 

்டாக்ர் இரடா�டாகிருஷ்ணன்

நியமித்�து. அக்குழு 14 வயது வணரயிலான 
அணனத்து குழந்ண�்களுக்கும் இலவச 
மற்றும் ்கட்டாய த�ாடக்்க ்கல்விணயயும் நாடு 
முழுவதும் ஒ்ர மாதிரியான 10 + 2 + 3 ்கல்வி 
அணமப்ணையும் ைரிந்துணர தசய்�து.

ந�சியக கல்விக தகடாள்மக
சு�ந்திரத்திற்கு பிைகு, 1968 ஆம் ஆண்டின் 

மு�ல் ்�சியக் ்கல்விக் த்காள்ண்கயானது 
இந்தியக் ்கல்வி வரலாற்றில் ஒரு குறிப்பிடத்�க்்க 
முன்்னற்ைத்ண� ஏற்ைடுத்தியது. இது 
்�சத்தின் முன்்னற்ைத்ண� ஊக்குவிப்ை்�ாடு, 
தைாதுவான குடியுரிணம, ்கலாச்சாரம் மற்றும் 
்�சிய ஒருணமப்ைட்டிணன வலுப்ைடுத்து�ல் 
ஆகியவற்ணை ்நாக்்கமா்கக் த்காண்டது. 
1986ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு புதிய ்கல்விக் 
த்காள்ண்கயிணன அறிமு்கப்ைடுத்தியது. இ�ன் 
்நாக்்கம் ஒரு நிணலயான சமு�ாயத்ண�, 
்மம்ைாட்டுடன் கூடிய துடிப்ைான சமு�ாயமா்க 
மாற்றுவ�ாகும். இக்்கல்விக் த்காள்ண்க நாட்டில் 
விளிம்பு நிணல மக்்களுக்்கான சமவாய்ப்பு்கள், 
உ�வித் த�ாண்க்கள், வயது வந்்�ார் 
்கல்வி, திைந்�நிணலப் ைல்்கணலக்்கழ்கங்கள் 
ஆகியவற்றின் மூலம் குறிப்ைா்க கிராமப்புை 
இந்தியாவில் ஏற்ைத்�ாழவு்கணள நீக்கு�ணல 
வலியுறுத்தியது. புதிய ்கல்விக் த்காள்ண்க 
த�ாடக்்கக் ்கல்வியில் குழந்ண�்கணள 
ணமயமா்கக் த்காண்ட அணுகுமுணைக்கு 
அணழப்பு விடுத்�துடன், த�ாடக்்கப் ைள்ளி்கணள 
்�சிய அளவில் ்மம்ைடுத்துவ�ற்்கா்க 
்கரும்ைலண்கத் திட்டத்ண�யும் 
அறிமு்கப்ைடுத்தியது.

புதிய ்கல்விக் த்காள்ண்கயானது 1992ஆம் 
ஆண்டு மீண்டும் திருத்தியணமக்்கப்ைட்டது. இது 
்�சியக் ்கணலத்திட்டத்ண� வடிவணமத்�ல், 
ைணியிணடக் ்கல்விணய வலியுறுத்து�ல், 
வசதி்கணள ்மம்ைடுத்து�ல் மற்றும் 
இணடநிணலக் ்கல்வி நிணலயில் மதிப்பீட்டு 
முணை்கணள ஒழுஙகுைடுத்து�ல் ஆகியவற்ணைப் 
ைரிந்துணரத்�து.

1976ஆம் ஆண்டு டிசம்ைர் 
வணர ்கல்வித்துணை மாநிலப் 
ைட்டியலில் இருந்�து. ஆனால் 
�ற்்ைாது ்கல்வித்துணை 

தைாதுப் ைட்டியலில் இடம்தைற்றுள்ளது.
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அமனவருககும் கல்வி இயககம் (SSA) 
ைறறும் அமனவருககும் இம்நிமலக 
கல்வித திட்ம் (RMSA) 

அணனவருக்கும் ்கல்வி இயக்்கம் என்ைது 
இந்திய அரசின் மு�ன்ணமத் திட்டமாகும். 
இதுஅணனத்து குழந்ண�்களும் த�ாடக்்கக் 
்கல்விணய தைறுவ�ற்்கா்க 2000-01ஆம் 
ஆண்டில் த�ாடங்கப்ைட்டது. குழந்ண�்களின் 
உரிணமயான இலவச மற்றும் ்கட்டாய 
்கல்வி (RTE-2009) சட்ட விதி்கணள 
அமல்ைடுத்துவ�ற்்கான மு�ன்ணம அணமப்ைா்க 
இது �ற்்ைாது தசயல்ைட்டுவருகிைது. ்கல்வி 
உரிணமச் சட்டமானது (RTE) 6 மு�ல் 14 
வயது வணர அணனத்து குழந்ண�்களுக்கும் 
இலவச மற்றும் ்கட்டாயக் ்கல்விணய வழங்க 
வழிதசய்கிைது. அணனவருக்கும் ்கல்வி 
இயக்்கம் (SSA), ைள்ளி்கள் த�ாடர்ைான 
ைல்்வறு வண்கயான புதுணம்கணளயும், 
தசயல்ைாடு்கணளயும் துவக்கி ணவத்துள்ளது. 
சில முக்கிய தசயல்ைாடு்களான மதிய உைவு 
வழஙகு�ல், மாைவர்்களுக்கு உ�வித்த�ாண்க 
வழஙகு�ல், ைள்ளி ்மலாண்ணமக் குழு 
அணமத்�ல், வகுப்ைணைக்்கான ்கற்ைல் - 
்கற்பித்�ல் உை்கரைங்கணள வழஙகு�ல் 
ஆகியணவ்கள் இவற்றுள் அடஙகும்.

அ ண ன வ ரு க் கு ம் 
இணடநிணலக் ்கல்வித் 
திட்டம் (RMSA) ைதி்னாைாம் 
ஐந்�ாண்டுத் திட்ட ்காலத்தில் 
த ச ய ல் ை டு த் � ப் ை ட் ட 
திட்டமாகும். இது 
இணடநிணலக் ்கல்வியின் 
�ரத்திணன ்மம்ைடுத்தும், 
தைாதுவான அணுகுமுணைக்்கான மத்திய 
அரசின் நிதி உ�வித் திட்டம் ஆகும். 15 மு�ல் 
16 வயதுக்குட்ைட்ட இளம் மாைவர்்களுக்கு 
�ரமான, எளிதில் கிணடக்்கக் கூடிய, எளிய 
அணுகுமுணையுடன், அணனவருக்கும் 
வாய்ப்பு்கணள உருவாக்கும் இணடநிணலக் 
்கல்விணய அளிப்ை்� இ�ன் (RMSA) ்நாக்்கம் 
ஆகும். RMSA திட்டத்தின் மூலம் அறிவியல் 
ஆய்வ்கம், நூல்கங்கள், ஆசிரியர்்களுக்்கான 

ைணியிணடப் ையிற்சி, ்கணினி வழிக் ்கல்வி, 
ைள்ளி இணைச் தசயல்ைாடு்கள் மற்றும் ்கற்ைல்-
்கற்பித்�ல் உை்கரைங்கள் ஆகியவற்ணை 
இந்திய அரசு ைள்ளி்களுக்கு வழஙகுகிைது.

2018-2019ஆம் ஆண்டு மத்திய 
நிதிநிணல அறிக்ண்க ைள்ளிக் ்கல்வியிணன 
முன்ைருவக் ்கல்வி மு�ல் 12ஆம் வகுப்பு 
வணர எவவி� ைாகுைாடுமின்றி முழுணமயா்க 
வழஙகுவ�ற்கு முன்தமாழிந்�து. சமக்ர 
சிக்ஷாவானது (Samagra Siksha) சமமான 
வாய்ப்பு்கள் மற்றும் சமமான ்கற்ைல் 
விணளவு்கணள அளவிடு�ல் ஆகிய ைள்ளியின் 
தசயல்திைணன ்மம்ைடுத்துவ�ற்்கான ைரந்�க் 
குறிக்்்காணள அணடய ஏற்ைடுத்�ப்ைட்டுள்ளது. 
இது SSA மற்றும் RMSA ஆகிய திட்டங்கணள 
உள்ளடக்கிய�ாகும். 2017ஆம் ஆண்டு ்�சிய 
்கல்விக் த்காள்ண்க வணரவ�ற்்கான ஒரு 
குழு மனி� வள ்மம்ைாட்டு அணமச்ச்கத்�ால் 
நியமிக்்கப்ைட்டது. இக்குழு �னது அறிக்ண்கணய 
2019ஆம் ஆண்டு சமர்ப்பித்�து.

�மிழ�டாடடின் கல்வி வளர்ச்சி 
�மிழநாட்டின் ்கல்வி முணையானது 

புத்�்கங்கணள ைடிப்ைதும், புரிந்து த்காள்வதும் 
மட்டுமில்லாமல் ்கற்ைறிந்� அறிஞர்்களின் 
வழி்காட்டு�ல்்கணளயும் தைறுவதுமா்க 
இருந்�து. திருக்குைள் ்கல்வியின் ்�ணவணய 
எடுத்துக் கூறியதுடன், எழுத்�றிவின்ணமயின் 
அைாயத்ண�யும் எச்சரித்�து. ைண்ணடய 
இந்தியாவில் ைள்ளிக் கூடங்கள் ைள்ளி (palli) 
என்றும், ஆசிரியர்்கள் ்கைக்்காயர் என்றும் 
அணழக்்கப்ைட்டனர்.

ைல்லவர் ்காலத்தில் ்கல்வித்துணை 
குறிப்பிடத்�க்்க வளர்ச்சிணய அணடந்�து. 
்கல்வி நிறுவனங்கள் ்கடிண்க எனப்ைட்டன. 
இக்்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மானியங்கள் 
வழஙகி ைல்லவ மன்னர்்கள் ஆ�ரித்�னர். 
ணசவ மற்றும் ணவைவ மடங்கள் அணனத்து 
மாைவர்்களுக்கும் ஆசிரியர்்களுக்கும் 
உண்டு உணைவிட வசதிணய வழஙகின.

யுவான் – சுவாங என்ை சீனப்ையணியின் 
குறிப்பு்கள், ்காஞசி ந்கரமானது ்கற்ைலின் 
ணமயமா்க விளஙகியண�யும், ்காஞசியில் 
இருந்� புத்� ணமயம் ைற்றியும் த�ளிவா்க ைடம் 
பிடித்துக் ்காட்டுகிைது.

அமனவருககும் கல்வி இயககம்

அமனவருககும் கல்வி
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்சாழர்்களின் ்காலம் �மிழ இலக்கிய 
வரலாற்றில் மி்கவும் அறிவார்ந்� மற்றும் 
புதுணம்கணளப் புகுத்திய ்காலம் எனலாம். 
�மிழவழிக் ்கல்வியானது ்்காயில் மற்றும் 
சமயத்துடன் தநருஙகிய த�ாடர்ணைக் 
த்காண்டிருந்�து. மக்்களுக்கு இலவச 
்கல்வி அளிக்்கப்ைட்டது. ்கணலத்திட்டமும் 
ைாடத்திட்டமும் �த்துவத்தின் 
அடிப்ைணடணயக் த்காண்டிருந்�து. அக்்கால 
்கல்தவட்டு்களிலிருந்து ஆசிரியர்்களின் 
�குதி்கள், ்கற்பித்�ல் முணை்கள், ஆசிரியர்்களுக்கு 
வழங்கப்ைட்ட ஊதியம், மாைவர்்களுக்கு 
வழங்கப்ைட்ட உைவு மற்றும் ைள்ளி்களுக்கு 
அளித்� நிலங்கள் குறித்� ைல �்கவல்்கணள 
அறிந்து த்காள்ளமுடிகிைது. இராஜராஜன் 
சதுர்்வதி மங்கலம் (எண்ைாயிரம் 
முந்ண�ய த�ன் ஆற்்காடு மாவட்டத்தில் 
அணமந்திருந்�து) பு்கழதைற்ை ்வ�க் 
்கல்லூரிக்கு இருப்பிடமா்க இருந்�து. 
திருபுவணனயில் (ைாண்டிச்்சரியில் உள்ளது) 
ஒரு ்வ�க் ்கல்லூரி தசழித்்�ாஙகியது. 
திருவிணடக்்காணள ்கல்தவட்டு நூல்கத்ண�ப் 
ைற்றியும், வீரரா்ஜந்திர ்சாழனின் 
திருவாடுதுணைக் ்கல்தவட்டு மருத்துவப் ைள்ளி 
ைற்றியும் குறிப்பிடுகிைது.

ைாண்டிய மன்னர்்கள் சமஸ்கிரு�த்ண� 
ஆ�ரித்�ண� அவர்்களின் தசப்புத் �்கடு்களின் 
மூலம் அறியலாம். ைாண்டியர்்களின் ்காலத்தில் 
்கல்வி நிணலயங்கள் ்கடிண்க, சாணல மற்றும் 
வித்யாசா�னம் என அணழக்்கப்ைட்டது.

ஆசிரியர்்களுக்கு நிலங்கள் 
வழங்கப்ைட்டன. அவவண்க நிலங்கள் 
சால்ைா்கம் என்ைணழக்்கப்ைட்டது 
(உ.ம். ்கன்னியாகுமரியிலுள்ள வல்லை 
தைருஞசாணல). ைாண்டியர்்கள் ஆட்சி ்காலத்தில் 
்காந்�ளூர் சாணலயில் பு்கழதைற்ை ்கல்லூரி 
இருந்�து. ்கல்விணய ்மம்ைடுத்துவதில் 
மடங்கள் முக்கியப் ைஙகு வகித்�ன. விஜய 
ந்கர ஆட்சியின் கீழ ்கற்ைல் தசழித்்�ாஙகியது. 
விஜயந்கர ஆட்சியாளர்்களின் ஆ�ரவால் 
ைல ்கல்வி நிறுவனங்கள் ஏற்ைடுத்�ப்ைட்டன. 
நாயக்்கர்்களின் ஆட்சியில் திண்ணைப் 
ைள்ளிக்கூடம் நிறுவப்ைட்டது.
�மிழகததில் �வீன கடால கல்வி

வீரப்ை நாயக்்கர் ்காலத்தில் மதுணரக்கு 
வருண்க புரிந்� தைர்னாண்டஸ், அஙகு ஒரு 

த�ாடக்்கப் ைள்ளிணய நிறுவினார். மராத்திய 
ஆட்சியாளர் இரண்டாம் சர்ைாஜி ைண்ணடய 
ஆவைங்கணள ்ச்கரித்து அவற்ணை �ஞணச 
சரஸ்வதி ம்கால் நூல்கத்தில் ைாது்காத்�ார். அவர் 
�ஞசாவூரில் ்�வநா்கரி எழுத்து முணையிலான 
அச்சுக்கூடத்ண� அணமத்திருந்�ார். பிர�ான் 
(pradran) நாட்டின் உயர் ்கல்வியின் முக்கிய 
ணமயமா்க விளஙகியது. 

சர் �டாைஸ் ைன்ந்றடாஇரண்டாம் சரநபடாஜி
ம�ராஸ் மா்காைத்தில் ்மற்்கத்திய 

்கல்விணய அறிமு்கப்ைடுயதில் மி்கப்தைரிய 
ைஙகு ம�ராஸ் மா்காை ஆளுநர் சர் �ாமஸ் 
மன்்ைாணவ்யச் (1820-27) சாரும். அவர் 
்கல்வியின் நிணல குறித்து அறிய புள்ளிவிவரக் 
்கைக்த்கடுப்பு நடத்� ஒரு குழுணவ நியமித்�ார். 
மன்்ைாவின் ்கல்விக்குழு ஒவதவாரு 
மாவட்டத்திலும் இரண்டு மு�ன்ணமப் 
ைள்ளி்கணள உருவாக்்க ைரிந்துணரத்�து 
(மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் �ாசில்�ார் 
ைள்ளி்கள்). 1835ஆம் ஆண்டு வில்லியம் 
தைண்டிங பிரபு ்மற்்கத்திய ்கல்வி முணைணய 
அறிமு்கப்ைடுத்துவ�ற்கு ஆ�ரவா்க ஒரு 
தீர்மானத்ண� நிணை்வற்றினார். 1854ஆம் 
ஆண்டின் சர் சார்லஸ் வுட் ்கல்வி அறிக்ண்க 
ம�ராஸ் மா்காைத்தில் தைாது வழி்காட்டும் 
துணைணய (Department of Public Instruction) 
ஏற்ைடுத்தியது. அணனத்து ைள்ளி்களுக்கும் 
்கல்வி மானியம் வழங்கப்ைட்டன. 1857இல் 
தசன்ணன ைல்்கணலக்்கழ்கம் நிறுவப்ைட்டது. 
இது்வ ஆஙகி்லய ஆட்சியின் ்ைாது 
�மிழ்கத்தில் அணமக்்கப்ைட்ட மு�ல் 
ைல்்கணலக்்கழ்கமாகும். 1882ஆம் ஆண்டு 
உள்ளூர் வாரியச் சட்டம் நிணை்வற்ைப்ைட்டது. 
அ�ன் மூலம் புதிய ைள்ளி்கணளத் திைக்்கவும், 
அரசாங்கத்திடமிருந்து மானியங்கணளப் 
தைைவும் வாரியத்திற்கு அதி்காரம் 
வழங்கப்ைட்டது. 1938 வாக்கில் ைள்ளி்களில் 
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படா்ச்சுருககம்
� ்கல்வியானது சமூ்க முன்்னற்ைத்தின் 

அடித்�ளமா்க அஙகீ்கரிக்்கப்ைட்டுள்ளது.
� இல்லங்கள், ்்காயில்்கள், ைாடசாணல்கள் 

மற்றும் குருகுலங்கள் ஆகிய இடங்களில் 
அப்ைகுதிக்்்கற்ை ்கல்வி வழங்கப்ைட்டு 
வந்�து.

� இ ஸ் ல ா மி ய க்  ்க ல் வி ண ய 
அ றி மு ்க ப் ை டு த் தி ய � ன்  மூ ல ம் 
இணடக்்காலத்தில் ்கல்வி ஒரு மாற்ைத்ண�க் 
்கண்டது.

� இணடக்்காலத்தின் பிற்ைகுதியில் 
ஆஙகி்லயர்்கள் இந்தியாவிற்கு 
வருண்கபுரிந்து ஆஙகிலக் ்கல்விணய 
அறிமு்கப்ைடுத்தினர்.

� சு�ந்திரத்திற்குப் பிைகு, 1968ஆம் 
ஆண்டின் மு�ல் ்�சியக் ்கல்விக் 
த்காள்ண்கயானது இந்தியக் ்கல்வி 
வரலாற்றில் ஒரு குறிப்பிடத்�க்்க 
முன்்னற்ைத்ண� ஏற்ைடுத்தியது.

� 1 9 6 4 - 6 5 இ ல்  இ ண ட நி ண ல க் 
்கல்வி அளவில் இலவசக் ்கல்வி 
அறிமு்கப்ைடுத்�ப்ைட்டது.

ஆஙகிலதமாழிப் ைாடம் �விர அணனத்துப் 
ைாடங்களும் �மிழ தமாழியி்ல்ய 
்கற்பிக்்கப்ைட்டன.

1929ஆம் ஆண்டு அண்ைாமணலப் 
ைல்்கணலக்்கழ்கம் சி�ம்ைரத்தில் 
அணமக்்கப்ைட்டது. இது உயர் ்கல்வியின் 
வளர்ச்சியின் அடுத்� ்கட்டமாகும்.
சு�ந்திரததிறகுப் பின் �மிழகக கல்வி

1964-65இல் இணடநிணலக் ்கல்வி 
அளவில் இலவச ்கல்வி அறிமு்கப்ைடுத்�ப்ைட்டது. 
1975இல் ்காந்திகிராம கிராமிய ்கல்லூரி 
ஏற்ைடுத்�ப்ைட்டது. ்கல்லூரி தசன்று ைடிக்்க 
முடியா�வர்்களுக்்கா்க த�ாணலதூரக் 
்கல்வியும் அறிமு்கப்ைடுத்�ப்ைட்டது.

1956இல் ைள்ளி்களில் மதிய உைவுத் 
திட்டம் அறிமு்கப்ைடுத்�ப்ைட்டது. பின்னர் 
இது ைள்ளி்களில் இணட நிற்ைணலத் 
�விர்க்கும் தைாருட்டு 1982இல் சத்துைவுத் 
திட்டமா்க விரிவுைடுத்�ப்ைட்டது. 1986இல் 
உருவாக்்கப்ைட்ட ்�சியக் ்கல்விக் த்காள்ண்க 
1992இல் திருத்தி அணமக்்கப்ைட்டது. 
அ�ன் பின்னர் சமூ்கத்தில் மாறிவரும் 
சூழநிணல்கணள எதிர்த்காள்ளத் ்�ணவயான 
ைல மாற்ைங்கள் தசய்யப்ைட்டுள்ளன.

கமலச்தசடாறகள்
புத்� மடாலயங்கள் monasteries a building in which monks live and worship

ஒளியூட்டல் illumination lightning

இஸ்லாமிய ைாடசாணல madrasa islamic religious institution

கீழத்திணசக்குரிய oriental eastern

ஆஙகிலசார்பு ்்காட்ைாடுவாதி்கள் Anglicists specialist in English linguistics

ைரப்பு�ல் dissemination dispersing

 ைதிப்பீடு 

 I. சரியடான விம்மயத 
ந�ர்ந்த�டு

1. ்வ�ம் என்ை தசால் 
 லிருந்து வந்�து.

அ) சமஸ்கிரு�ம்
ஆ) இலத்தீன்
இ) பிராகிரு�ம் 
ஈ) ைாலி

2. பின்வருவனவற்றுள் எது ைண்ணடய 
்காலத்தில் ்கற்ைலுக்்கான முக்கிய ணமயமா்க 
இருந்�து?
அ) குருகுலம்  ஆ) வி்காரங்கள்
இ) ைள்ளி்கள்  ஈ) இணவயணனத்தும்

3. இந்தியாவின் மி்கப் ைழணமயான நாளந்�ா 
ைல்்கணலக்்கழ்கம் அணமந்துள்ள இடம்
அ) உத்திரப்பிர்�சம் ஆ) ம்காராஷ்டிரம் 
இ) பீ்கார் ஈ) ைஞசாப்
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III. தபடாருததுக
1.  இட்சிங - சரஸ்வதி ம்கால்
2.  பிரான்சிஸ் 

்சவியர்
- இந்திய ்கல்வியின் 

ம்கா சாசனம்
3.  உட்ஸ் ்கல்வி 

அறிக்ண்க
- ம�ராஸில் ்மற்்கத்திய 

்கல்வி
4.  இரண்டாம் 

சர்ைாஜி
- த்காச்சி 

ைல்்கணலக்்கழ்கம்
5.  சர் �ாமஸ் 

மன்்ைா
- சீன அறிஞர்

IV. சரியடா �வ்றடா எனக குறிப்பிடுக
1. சர்கர் மற்றும் சுஸ்ரு�ர் ஆகி்யாரின் 

குறிப்பு்கள் மருத்துவத்ண�க் ்கற்றுக்த்காள்ள 
ஆ�ாரங்களா்க இருந்�ன.

2. ்்காயில்்கள் ்கற்ைல் ணமயங்களா்க 
தி்கழந்�்�ாடு அறிணவப் தைருக்கித்காள்ளும் 
இடமா்கவும் இருந்�து.

3. ்கல்விணய ஊக்குவிப்ைதில் அரசர்்களும், 
சமூ்கமும் தீவிர அக்்கணை ்காட்டிய�ா்க 
ஜா�்கக் ்கண�்கள் குறிப்பிடுகின்ைன.

4. இணடக்்கால இந்தியாவில் தைண் ்கல்வி 
நணடமுணையில் இல்ணல

5. RMSA திட்டமானது ைத்�ாவது ஐந்�ாண்டு 
திட்ட ்காலத்தில் தசயல்ைடுத்�ப்ைட்டது.

V. பின்வருவனவறறுள் சரியடானவறம்ற 
ந�ர்ந்த�டு

1. i)  நாளந்�ா ைல்்கணலக்்கழ்கம் கி.பி. 
(தைா.ஆ.) ஐந்�ாம் நூற்ைாண்டில் 
்�ாற்றுவிக்்கப்ைட்டது.

  ii)  ைண்ணடய இந்தியாவில் மாைவர்்கணள 
்�ர்ந்த�டுப்ைது மு�ல் அவர்்களின் 
ைாடத்திட்டத்திணன வடிவணமப்ைது 
வணர அணனத்து அம்சங்களிலும் 
ஆசிரியர்்கள் முழுணமயான சுயாட்சி 
த்காண்டிருந்�னர்.

  iii)  ைண்ணடய ்காலத்தில் ஆசிரியர்்கள் 
்கைக்்காயர் என்று அணழக்்கப்ைட்டனர்.

  iv)  ் சாழர்்கள் ்காலத்தில் பு்கழதைற்ை 
்கல்லூரியா்க ்காந்�ளூர் சாணல இருந்�து.

அ) i மற்றும் ii சரி
ஆ) ii மற்றும் iv சரி
இ) iii மற்றும் iv சரி
ஈ) i, ii மற்றும் iii சரி

4. �ட்சசீலத்ண� யுதனஸ்்்கா அணமப்பு உல்க 
ைாரம்ைரிய �ளமா்க எப்்ைாது அறிவித்�து?
அ) 1970 ஆ) 1975
இ) 1980 ஈ) 1985

5. இந்தியாவில் நவீன ்கல்வி முணைணயத் 
த�ாடஙகிய மு�ல் ஐ்ராப்பிய நாடு எது?
அ) இஙகிலாந்து ஆ) தடன்மார்க்
இ) பிரான்சு ஈ) ்ைார்ச்சுக்்கல்

6. இந்தியாவில் ்கல்வி ்மம்ைாட்டிற்்கா்க 
ஆண்டு்�ாறும் மானியமா்க 1 இலட்சம் 
ரூைாய் த�ாண்கணய வழஙகுவ�ற்்கான 
ஏற்ைாட்டிணன தசய்� 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 குழுக்்களில் எந்�க் குழு 
ைல்்கணலக்்கழ்க மானியக் குழுவிணன 
அணமக்்கப் ைரிந்துணரத்�து?
அ) சார்ஜண்ட் அறிக்ண்க, 1944
ஆ) இரா�ாகிருஷ்ைன் ்கல்விக்குழு, 1948
இ) ்்காத்�ாரி ்கல்விக்குழு, 1964
ஈ) ்�சியக் ்கல்விக் த்காள்ண்க, 1968

8. இந்தியாவில் புதிய ்கல்விக் த்காள்ண்க எந்� 
ஆண்டு அறிமு்கப்ைடுத்�ப்ைட்டது?
அ) 1992  ஆ) 2009
இ) 1986 ஈ) 1968

II. நகடாடிட் இ்தம� நிரப்புக
1. ்வ�ம் என்ை தசால்லின் தைாருள் 

2. �ட்சசீல இடிைாடு்கணள ்கண்டறிந்�வர் 

3. டில்லியில் ம�ரஸாணவ நிறுவிய மு�ல் 
ஆட்சியாளர்  ஆவார்.

4. புதிய ்கல்விக் த்காள்ண்க திருத்�ப்ைட்ட 
ஆண்டு 

5. 2009ஆம் ஆண்டு இலவசக் ்கட்டாய ்கல்வி 
சட்டத்தின் விதி்கணள அமல்ைடுத்துகின்ை 
மு�ன்ணமயான அணமப்பு  
ஆகும்.

6. ைள்ளி்களில் மதிய உைவுத் திட்டம் 
அறிமு்கப்ைடுத்�ப்ைட்ட ஆண்டு 
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2. சரியான இணைணய ்கண்டுபிடி
அ.  மக்�ப்்கள் - இணடநிணலப் ைள்ளி
ஆ.  1835 ஆம் ஆண்டின் 

தமக்்கா்லயின் 
குறிப்பு 

- ஆஙகிலக் ்கல்வி

இ.  ்கரும்ைலண்கத் 
திட்டம்

- இணடநிணலக் ்கல்வி
குழு

ஈ. சால்ைா்கம் - ்்காயில்்களுக்கு
வழங்கப்ைட்ட
நிலங்கள்

VI. ஓரிரு வடாககியஙகளில் விம்யளி
1. குருகுலத்தின் முக்கியத்துவத்ண�ப் ைற்றி

எழுது்க.
2. ைண்ணடய இந்தியாவில் உருவான மி்கவும்

குறிப்பிடத்�க்்க ைல்்கணலக்்கழ்கங்களின்
தையர்்கணள எழுது்க.

3. �ட்சசீலம் ைற்றி சிறு குறிப்பு எழுது்க.
4. ்சாழர் ்காலத்தில் �ணழத்்�ாஙகிய ்கல்வி

நிணலயங்கணள குறிப்பிடு்க.
5. SSA மற்றும் RMSA விரிவாக்்கம் �ரு்க.
6. ்கல்வி தைறும் உரிணமச் சட்டம் (RTE) ைற்றி

நீவிர் அறிவத�ன்ன?
VII. கீழககடாணும் வினடாககளுககு விரிவடான

விம்யளி
1. ைண்ணடய்கால இந்தியாவின் ்கல்வி ைற்றி 

அறிய உ�வும் ஆ�ாரங்கள் யாணவ?
2. ஆஙகி்லயர் ஆட்சியின் கீழ ்கல்வி ைற்றி

ஒரு ைத்தி எழுது்க.
3. ்�சியக் ்கல்விக் த்காள்ண்க ைற்றி விவரி?
4. ்சாழர் ்காலத்தில் ்கல்வியின் நிணலணயப்

ைற்றி விரிவா்க எழுது்க.

VIII. உயர் சிந்�மன வினடா
1. தைாது த�ாடக்்கக் ்கல்வியில் மு�ன்ணமத்

திட்டமான அணனவருக்கும் ்கல்வி இயக்்கம்
எவவாறு இலக்ண்க அணடந்துள்ளது?

IX. கீழககடாணும் இ்ஙகமள இந்திய
வமரப்ததில் குறிககவும்

1. நாளந்�ா  2. �ட்சசீலம் 3. வல்லபி
4. ்காஞசி 5. விக்கிரமசீலா 6. தடல்லி
7. லக்்னா 8. அல்காைாத் 9. த்காச்சி
10. ்கல்்கத்�ா 11. ம�ராஸ் 12. சி�ம்ைரம்

X. தசயல் திட்ம் ைறறும் தசயல்படாடு
1. ைண்ணடக்்காலக் ்கல்வி ணமயங்களின் 

ைடங்கணள ்ச்கரித்து ைடத்த�ாகுப்பு 
ஒன்றிணன �யார் தசய்்க.

2. நாளந்�ா, �ட்சசீலம் ஆகிய இடங்களின்
வரலாற்று முக்கியத்துவத்ண� ்கண்டுபிடித்து
அ�ற்கு விளக்்கக் ்காட்சி (Powerpoint) �யார்
தசய்்க.

  நைறநகடாள் 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.

இம்ணய�ள வளஙகள்
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இம்ணயச் தசயல்படாடு
இந்தியடாவில் கல்வியின் வளர்ச்சி

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

இந்� வணலைக்்கத்திற்கு 
தசல்வ�ன் மூலம் வரலாறு 
்காலக்்்காடு நி்கழவு்கணள 
ைடவிளக்்கத்துடன்  அறிந்து த்காள்ள 
முடியும்.
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அறிமுகம்
இந்திய த�ொழில்களின் வரலொறு 

மனி�குல வரலொற்றிலிருந்்� த�ொடங்குகிறது. 
விவசொயமும் க்கவிகைப் த�ொருட்கள் 
்கலந்� ்கலகவயொ்க்வ இந்திய �ொரம்�ரிய 
த�ொருளொ�ொரம் ்கொணப்�டடது. எடவர்ட 
த�யின்ஸ் என்�வர் “�ருத்தி உற்�த்தியின் 
பிறப்பிடம் இந்தியொ என்றும் அது 
உணகமயொை வரலொற்று ்கொலத்திற்கு 
முன்்� தசழித்்�ொங்கி இருந்�து” என்றும் 
குறிப்பிடுகிறொர். மு்கலொய ் �ரரசர் ஷொஜஹொன் 
ஆடசியின்்�ொது இந்தியொவிற்கு வருக்க 
�ந்� த�ர்னியர், இந்தியொவில நம்�முடியொ� 
எணணிகக்கயில த�ொருட்கள் உற்�த்தி 
தசயயப்�டக�க ்கணடு வியப்�கடந்�ொர். 
பிதரஞ்சு நொடடு �யணி ட்வர்னியர் 
இந்தியொவில உள்ள மயிலொசைம், �டடு 
மற்றும் �ங்்கத்திைொலொை �கரவிரிப்பு்கள், 
சிறிய அளவிலொை சிற்� ்வகல�ொடு்ககளயும் 
்கணடு வியப்�கடந்�ொர்.

இந்தியாவின் பாரம்பரிய ககவிகைப் 
பபாருடகள்

இந்தியொவின் க்கவிகைப் த�ொருட்கள் 
ஒரு சிறந்� வரலொற்கறக த்கொணடுள்ளை. 

க்கவிகைப் த�ொருட்கள் இந்திய மக்களின் 
வொழகக்கயில ஒருங்கிகணந்� ஒரு 
�குதியொ்க இருந்�ை. இயந்திரமயமொக்கப்�டட 
த�ொழிற்சொகல்கள் வருவ�ற்கு முன்ைர், 
இந்திய கிரொமங்்களில விவசொயத்திற்கு 
அடுத்� நிகலயில க்கவிகைத் த�ொழில 
த�ரிய ்வகல வொயப்�ொ்க இருந்�து. தநசவு, 
மர்வகல, �ந்�்வகல, மதிப்புமிக்க ்கற்்ககள 
தவடடு�ல, ்�ொல, வொசகை மரங்்களில 
்வகல�ொடு்கள் தசய�ல, உ்லொ்க ்வகல 
மற்றும் நக்க்கள் தசய�ல ஆகிய �ொரம்�ரிய 
த�ொழில்களில இந்தியொ மி்கவும் பு்கழத�ற்று 
விளங்கியது. கிரொமப்புற க்கவிகைஞர்்களொை 
�ொகைத் �யொரிப்�ொளர்்கள், தநசவொளர்்கள், 
உ்லொ்க ்வகல தசய்வொர்  ஆகி்யொர் 
வீடடுப் �யன்�ொடடிற்்கொை த�ொருட்ககளயும் 

இந்தியாவில் 
ப�ாழிலகஙகளின் 

வளர்ச்சி

அலகு - 2

Ø	இந்தியொவின் �ொரம்�ரிய க்கவிகைத் த�ொழில்கள் �ற்றி அறி�ல
Ø	இந்திய த�ொழில்கங்்களின் வீழச்சிக்கொை ்கொரணங்்ககள �குப்�ொயவு தசய�ல
Ø	நவீை த�ொழில்கங்்களின் த�ொடக்கத்க�ப் புரிந்து த்கொள்ளு�ல
Ø	ஐந்�ொணடு திடடங்்களின் ்நொக்கம் �ற்றி த�ரிந்து த்கொள்ளு�ல
Ø	இந்தியொவில த�ொழிற்துகற வளர்ச்சியின் �ல்வறு ்கடடங்்ககளப் புரிந்து 

த்கொள்ளு�ல

கற்றல் ந�ாககஙகள்

ககவிகைப் பபாருடகள்
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�ொத்திரங்்ககளயும் உற்�த்தி தசய�ைர். 
ஆைொல சில சிறப்பு வொயந்� த�ொருட்கள் 
உள்நொடடு மற்றும் தவளிநொடடு 
சந்க�்களுக்கொ்க உற்�த்தி தசயயப்�டடை. 
அகவ்கள் �ருத்தித் துணி்கள், மஸ்லின் 
துணி்கள், ்கம்�ளி, �டடு மற்றும் உ்லொ்கப் 
த�ொருட்கள் ஆகியைவொகும். �ருத்தி மற்றும் 
�டடு ஆகட்களின் சிறந்� �ரத்திற்கு இந்தியொ 
பிர�லமொைது. தநசவொளர்்கள், க�யல்கொரர்்கள் 
மற்றும் சொய த�ொழிலொளர்்கள் ஆகி்யொகரப் 
�ற்றி �ல அறிவொர்ந்� �கடப்பு்களில குறிப்பு்கள் 
்கொணப்�டுகின்றை. குறிப்பிடட சில உ்லொ்கத் 
த�ொழிற்சொகல்களுக்கொை கமயங்்கள் 
நன்கு பிர�லமொைகவ. உ�ொரணமொ்க 
மணி �யொரிக்கப் �யன்�டும் உ்லொ்கமொை 
தவண்கலத்துககு தசௌரொஷ்டிரொ த�யர்த�ற்றது. 
�்கர த�ொழிற்சொகலககு வங்்கொளம் 
பு்கழத�ற்றது. மஸ்லின் ஆகட்களுககு டொக்கொ 
பு்கழத�ற்றது.

டாககாவின் மஸ்லின் ஆகடகள்
கி.மு. (த�ொ.ஆ.மு) 2000ஆம் ஆணடு்கள் 

�ழகமயொை எகிப்திய ்கலலகற்களில 
உள்ள மம்மி்கள் மி்கச் சிறந்� �ரம் வொயந்� 
இந்திய மஸ்லின் ஆகட்கள் த்கொணடு 
சுற்றப்�டடிருந்�து ்கணடுபிடிக்கப்�டடுள்ளது.

50 மீடடர் அளவு த்கொணட தமலலிய இந்� 
மஸ்லின் துணிகய ஒரு தீப்த�டடிககுள் 
அடககிவிடலொம்.

இந்தியத் ப�ாழிலகஙகளின் வீழ்ச்சி
அ) ஆடசியாளர்களின் ஆ�ரவின்கம

இந்தியொவில பிரிடடிஷொரின் 
தவற்றியொைது சுயச்சொர்புடன் இருந்� 
இந்திய த�ொருளொ�ொரத்க� ்கொலனித்துவ 
த�ொருளொ�ொரமொ்க மொற்றியது. பிரிடடிஷொர் 
இந்திய நிலப்�குதி்ககள ஒன்றன் பின் ஒன்றொ்க 
தவற்றி த்கொணட�ொல, பூர்வீ்க ஆடசியொளர்்கள், 
உயர்குடியிைர் மற்றும் நிலககிழொர்்கள் 
ஆகி்யொர் �ங்்கள் அதி்கொரத்க�யும் 
தசலவவளத்க�யும் இழந்�ைர். அரசகவயில 
நுணணிய ்வகலப்�ொடு்ககளக த்கொணட 
த�ொருட்ககள ்கொடசிப்�டுத்துவதும் பிற 
சடங்கு சம்பிர�ொயங்்களும் மகறந்�ை. 
இ�ன் விகளவொ்க பூர்வீ்க ஆடசியொளர்்களொல 

ஆ�ரிக்கப்�டட க்கவிகைஞர்்கள் �ங்்கள் 
முககியத்துவத்க� இழந்து ஏகழ்களொயிைர். 
�ல �கலமுகற்களொ்க �ங்்கள் க்கவிகைத் 
த�ொழிகல மடடு்ம ்மற்த்கொணட இந்திய 
க்கவிகைஞர்்கள் மற்ற த�ொழில்களுக்கொை 
திறகம்ககள த்கொணடிருக்கவிலகல. எை்வ 
அவர்்கள் அன்றொட ்�கவ்ககள பூர்த்தி 
தசயய வயலதவளி்களில த�ொழிலொளர்்களொ்க 
்வகல தசயய ்வணடிய�ொயிற்று. 
இந்� மொற்றம் விவசொயத்தின் மீது அதி்க 
அழுத்�த்க� ஏற்�டுத்தியது மற்றும் 
�குதிக்்கற்ற ்வகலயின்கம அதி்க அளவில 
விவசொயத் த�ொழிலில ஏற்�டடது. விவசொயமும் 
வணி்க �யிர்்களுககு மொறிய�ொல, இந்திய 
்வளொண சொர்ந்� த�ொழில்கங்்கள் அழிகவ 
்நொககிச் தசன்றை. இந்தியொவின் �ல்வறு 
�குதி்களில கிழககிந்திய ்கம்த�னியின் 
அரசியல தசலவொககு �ரவிய�ொல உள்நொடடு 
க்கத்த�ொழில்களின் சிறப்�ொை ்கொலம் 
முடிவுககு வந்�து எைலொம். 
ஆ)  உறபத்தியாளர், மூலப்பபாருடகளின் 

ஏறறுமதியாளராக மாறு�ல்  

நீராவி இயந்திரம் 
நொடகட பு்கழத�றச் தசய�  இந்திய 

க்கவிகைப் த�ொருள்்கள் ்கொலனித்துவ 
ஆடசியின் கீழ சரிகவச் சந்தித்�ை. பிரிடடிஷ் 
ஆடசியொளர்்களொல பிரிடடனில இருந்து 
இறககுமதி தசயயப்�டட இயந்திரத்�ொல 
�யொரிக்கப்�டட த�ொருட்களின் ்�ொடடி்ய 
இ�ற்கு முககிய ்கொரணமொ்க அகமந்�து. 
பிரிடடிஷ் ஆடசியொைது, இந்தியொகவ �ங்்கள் 
த�ொழில்களுக்கொை மூலப்த�ொருள்்களின் 
உற்�த்தியொளரொ்கவும், �ங்்களொல �யொரித்து 
முடிக்கப்�டட த�ொருட்களுக்கொை 
சந்க�யொ்கவும் மொற்றியது. ்மலும் 
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பிரிடடிஷொரொல அறிமு்கப்�டுத்�ப்�டட 
ரயில்வ மற்றும் சொகல்களொைது முடிவுற்ற 
த�ொருட்ககள இந்தியொவின் த�ொகலதூர 
�குதி்களுககு த்கொணடு தசலலவும் �ல்வறு 
�குதி்களிலிருந்து மூலப்த�ொருட்ககள 
த்கொள்மு�ல தசயயவும் வொயப்க� 
ஏற்�டுத்தியது.
இ)  இயந்திரத்�ால் �யாரிககப்படட பபாருடகளின் 

நபாடடி
இந்தியொவின் �ழகமயொை 

த�ொழில தநசவுத் த�ொழிலொகும். இந்திய 
தநசவொளர்்களின் மி்கவும் சிறப்பு வொயந்� 
திறன்்கள் மற்றும் குகறந்� உற்�த்தி தசலவு 
ஆகியகவ ஐ்ரொப்பிய உற்�த்தியொளர்்களுககு 
்கடுகமயொை ்�ொடடிகய அளித்�ை. 
இப்்�ொடடி இங்கிலொந்தில ்கொடடன் ஜின், 
�றககும் எறிநொடொ, நூற்கும் தஜன்னி 
மற்றும் நீரொவி இயந்திரம் ஆகியகவ 
்கணடுபிடிப்��ற்கும், அகவ தநசவு 
உற்�த்திகய த�ரிய அளவில உருவொக்கவும் 
உ�வியது. பிரிடடனில உற்�த்தியொை 
த�ொருட்களின் சந்க�யொ்க இந்தியொ மொறியது. 
இ�ன் விகளவொ்க �குதி்நர ்வகலயொ்க 
நூற்பு மற்றும் தநசவு மூலம் �ங்்கள் 
வருமொைத்க� ஈடுதசய� விவசொயி்கள் 
�ற்்�ொது �யிரிடுவக� மடடு்ம சொர்ந்திருக்க 
்வணடிய�ொயிற்று. அ�ைொல அவர்்கள் 
�ங்்கள் வொழவொ�ொரத்க� இழந்�ைர். 
்மலும் �ழகமயொை த�ொழிலநுட�ங்்களுடன் 
�யொரிக்கப்�டட இந்தியப் த�ொருட்கள் 
இங்கிலொந்தில இயந்திரங்்களொல முடிக்கப்�டட 
த�ொருட்களுடன் ்�ொடடியிட முடியவிலகல.

ப�சவாகல

�ா�ாபாய் ப�ௌநராஜியின் பசல்வச் சுரணடல் 
நகாடபாடு

ஆங்கி்லயர்்கள் இந்தியொவின் 
வளங்்ககள சுரணடுவதும் இந்தியொவின் 
தசலவங்்ககள பிரிடடனுககு த்கொணடு 
தசலவது்ம இந்திய மக்களின் வறுகமககு 
்கொரணம் என்�க� மு�லில ஏற்றுக 
த்கொணடவர் �ொ�ொ�ொய தநௌ்ரொஜி ஆவொர்.

ஈ) ஆஙகிநலயர்களின் வர்த்�கக பகாள்கக
இந்தியொவில பிரிடடிஷ் அரசொங்்கத்�ொல 

தசயல�டுத்�ப்�டட அகைத்து 
த்கொள்க்க்களும் இந்திய உள்நொடடு 
த�ொழில்களின் மீது மி்கப்த�ரிய �ொக்கத்க� 
ஏற்�டுத்திை. கிழககிந்திய ்கம்த�னியொல 
பின்�ற்றப்�டட �கடயிலலொ வொணி�க 
த்கொள்க்க, இந்திய வர்த்�்கர்்கள் �ங்்கள் 
த�ொருட்ககள சந்க� விகலககு குகறவொ்க 
விற்்க ்கடடொயப்�டுத்தியது. இது �ல 
க்கவிகைஞர்்கள் �ங்்கள் மூ�ொக�யர்்களிடம் 
இருந்து ்கற்றுக த்கொணட க்கவிகைத் 
திறகம்ககள க்கவிடவும் ்கடடொயப்�டுத்தியது. 
கிழககிந்தியக ்கம்த�னியின் ்நொக்கமொைது 
மலிவொை விகலயில இந்திய �யொரிப்பு 
த�ொருட்ககள த�ருமளவிற்கு வொங்கி மற்ற 
ஐ்ரொப்பிய நொடு்களுககு த�ரும் லொ�த்திற்கு 
விற்்க ்வணடும் என்��ொகும். இது இந்தியப் 
�ொரம்�ரிய த�ொழில்ககள தவகுவொ்க �ொதித்�து. 
இந்தியொவின் வர்த்�்க நலன்்களுகத்கதிரொை 
�ொது்கொப்பு ்கடடணங்்களின் த்கொள்க்ககய 
ஆங்கி்லயர்்கள் பின்�ற்றிைர். பிரிடடனுககு 
த்கொணடு தசலலப்�டட இந்திய த�ொருட்களுககு 
்கடுகமயொை வரி விதிக்கப்�டடை. அ்� 
்நரத்தில இந்தியொவுககு த்கொணடுவரப்�டட 
ஆங்கி்லய த�ொருட்களுககு த�யரளவில 
மடடு்ம வரி விதிக்கப்�டடை.
உ) ப�ாழில்மயமழி�ல்

�த்த�ொன்��ொம் நூற்றொணடின் 
மு�ல �ொதியில ்மற்்கத்திய நொடு்கள் 
த�ொழிலமயமொக்ககல அனு�வித்து வந்� அ்� 
்வகளயில இந்தியத் த�ொழிற்துகறயொைது 
வீழச்சியின் ்கொலத்க�ச் சந்தித்�து. 

�ொரம்�ரிய இந்திய க்கவிகை த�ொழிலுககு 
இகடயூறு ஏற்�டுத்தும் தசயல�ொடு மற்றும் 
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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.

�வீை ப�ாழிலகஙகளின் ப�ாடககம்
�த்த�ொன்��ொம் நூற்றொணடின் நடுப்�குதியில 

இந்தியொவில த�ொழிலமயமொக்கலின் 

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.
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அ) ந�ாடடத் ப�ாழில்கள்
்�ொடடத் த�ொழில மு�ன் மு�லில 

ஐ்ரொப்பியர்்ககள ஈர்த்�து. த�ருந்்�ொடடத் 
த�ொழில த�ரிய அளவில ்வகல்ககள 
வழங்்க முடிந்�த�ன்றொலும், உணகமயில 
இது பிரிடடிஷ் சமு�ொயத்�ொல அதி்கரித்து 
வரும் ்�நீர், ்கொபி மற்றும் ்கருநீலச்சொயம் 
(இணடி்்கொ) ஆகியவற்றிற்்கொை ் �கவ்ககள 
பூர்த்தி தசயய முடிந்�து. எை்வ �ொன் ் �ொடடத் 
த�ொழில ஆரம்�த்தி்ல்ய த�ொடங்்கப்�டடது. 
அஸ்்ொம் ்�யிகல நிறுவைம் 1839 ஆம் 
ஆணடு நிறுவப்�டடது. அ்� ்நரத்தில ்கொபி 
்�ொடடமும் த�ொடங்்கப்�டடது. ்�யிகலத் 
்�ொடடம் கிழககிந்திய �குதி்களில மி்க 
முககியமொை த�ொழிலொ்க இருந்�து ்�ொல்வ 
்கொபி ்�ொடடமும் த�ன்னிந்தியொவின் 
நடவடிகக்க்களின் கமயமொ்க மொறியது. 
மூன்றொவது முககிய ்�ொடடத் த�ொழிலொை 
சணல �ல த�ொழிற்சொகல்கள் உருவொ்க 
வழிவகுத்�து. இந்� த�ொழில்கள் அகைத்தும் 
பிரிடடிஷ் கிழககிந்திய நிறுவைத்தின் 
முன்ைொள் ஊழியர்்கள் �லரொல 
்கடடுப்�டுத்�ப்�டடை.
ஆ) இயந்திர அடிப்பகடயிலாை ப�ாழில்கள்

ந�யிகல ந�ாடடம் 
இந்தியொவில 1854ஆம் ஆணடு �ம்�ொயில 

�ருத்தி நூற்பு ஆகல நிறுவியதுடன் ஒரு 
ஒருங்்ககமக்கப்�டட வடிவிலொை நவீை 
த�ொழிற்துகறப் பிரிவு த�ொடங்்கப்�டடது. 
1855ஆம் ஆணடு ்கல்கத்�ொவிற்கு 
அருகில ரிஷ்ரொ என்ற இடத்தில ஹுகளி 
�ள்ளத்�ொககில சணல த�ொழிற்சொகல 
த�ொடங்்கப்�டடது. 1870ஆம் ஆணடு மு�ல 
்கொகி� ஆகல ்கல்கத்�ொவுககு அருகில 
�ொலி்கன்ஜ் என்ற இடத்தில துவங்்கப்�டடது. 
�ருத்தி ஆகல்கள் இந்திய நிறுவைங்்களொல 
ஆதிக்கம் தசலுத்�ப்�டடை, மற்றும் சணல 
ஆகல்கள் பிரிடடிஷ் மு�லொளி்களுககு 

தசொந்�மொைகவயொ்க இருந்�ை. �ம்�ொய 
மற்றும் அ்கம�ொ�ொத்தில �ருத்தி ஆகல்கள் 
ஏற்�டுத்�ப்�டடை மற்றும் ஹுகளி 
ஆற்றங்்ககரயில சணல ஆகல்கள் �லகிப் 
த�ருகிை. ்கொன்பூரில ்கம்�ளி மற்றும் ்�ொல 
த�ொழிற்சொகல்கள் முககியத்துவம் த�ற்றை.
இ) கைரக ப�ாழில்கள்

்கைர்க த�ொழில்களில இரும்பு மற்றும் 
எஃகு த�ொழில அடங்கும். 1874ஆம் ஆணடு 
குலடி என்ற இடத்தில மு�ன்முகறயொ்க 
நவீை முகறயில எஃகு �யொரிக்கப்�டடது. 
20ஆம் நூற்றொணடின் த�ொடக்கத்தில இரும்பு 
மற்றும் எஃகு த�ொழில்கள் இந்திய மணணில 
்வரூன்ற த�ொடங்கிை. இருப்பினும் 
இந்தியொவில மி்கப்த�ரிய அளவிலொை 
எஃகு உற்�த்திகய ்மம்�டுத்திய த�ருகம 
ஜொம்தஷடஜி டொடொ என்�வகர்யச் சொரும். 
1907ஆம் ஆணடு ஜொம்தஷடபூர் என்ற 
இடத்தில டொடடொ இரும்பு மற்றும் எஃகு 
நி று வ ை ம்  ( T I S C O )  அ க ம க ்க ப் � ட ட து . 
இந்நிறுவைம் 1911ஆம் ஆணடு ்�னிரும்பு 
மற்றும் 1912ஆம் ஆணடு உ்லொ்க வொர்ப்பு 
்கடடி்ககளயும் உற்�த்தி தசய�து.

TISCO - ஜாம்பஷெடபூர் 

�வீை ப�ாழிலகஙகளின் வளர்ச்சி
1861ஆம் ஆணடு 2,573 கி்லொ மீடடர் 

ஆ்க இருந்� ரயில்வயின் நீளம் 1914ஆம் 
ஆணடு 55,773 கி்லொ மீடடர்்களொ்க 
அதி்கரித்�து. சூயஸ் ்கொலவொய திறப்பு 
ஐ்ரொப்�ொவிற்கும் இந்தியொவிற்குமொை 
தூரத்க� சுமொர் 4,830 கி்லொ மீடடர் 
தூரமொ்க குகறத்�து. இந்� குகறக்கப்�டட 
தூரம் இந்தியொவின் த�ொழிலமயமொக்கலுககு 
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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�ை.

இந்திய ப�ாழிறதுக்ற கூடடகமப்பு (CII)

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.

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 

்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.
அடடவகை 3

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

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�ா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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த�ொழில்களுக்கொை த்கொள்க்க்ககள 
நீர்த்து ்�ொ்கச் தசய�ல மற்றும் ஏ்க்�ொ்க 
சடடத்தின் மொயகய ஒழித்�ல ஆகியகவ 
இந்தியத் த�ொழிற்துகற தசழிக்க உ�வியது. 
புதிய த�ொருளொ�ொர த்கொள்க்க தவளிநொடடு 
மு�லீடு்ககள வர்வற்கிறது. 

�வீைமயமாககல்
இந்தியொ �ற்்�ொது �ல்வறு 

வக்கயொை இயலபிகைக த்கொணட 
த�ொருட்ககள உற்�த்தி தசயவ்� அதி்க 
அளவு நவீைமயமொக்ககலக ்கொடடுகிறது. 
சில நவீை த�ொழில்கள் உணகமயில 
வளர்ச்சி அகடந்து தவளி உல்கத்துடன் 
திறம்�ட ்�ொடடியிடுகின்றை. இது 
தவளிநொடடு வலலுநர்்கள் மற்றும் 
த�ொழிலநுட�வியலொளர்்ககள சொர்ந்து 
இருப்�க� த�ரிதும் குகறத்துள்ளது. மொறொ்க, 
ஒப்பீடடளவில குகறந்� வளர்ச்சியகடந்� 
நொடு்களுககு �யிற்சி த�ற்ற �ணியொளர்்ககள 
இந்தியொ அனுப்புகிறது.

�்கவல த�ொழிலநுட�ம் என்ற தசொல 
தமன்த�ொருளுடன் ்கணினி மற்றும் �்கவல 
த�ொடர்பு த�ொழிலநுட�த்க�யும் உள்ளடககியது 
ஆகும். மு�லநிகல, இரணடொம் நிகல மற்றும் 
மூன்றொம் நிகலத் த�ொழில்களுடன் நொன்்கொம் 
த�ொழிற்துகறயொ்க �்கவல த�ொடர்�ொை 
த�ொழில்கள் உருவொகியுள்ளது. அறிவு சொர்ந்� 
த�ொருளொ�ொரமொைது இயந்திரமயமொை 
உகழப்�ொளரின் தீவிர உற்�த்தி மற்றும் 
்சகவ நடவடிகக்க்கள், சு்கொ�ொரம், த�ொகல 
தூர ்கலவி, தமன்த�ொருள் உற்�த்தி மற்றும் 
�லலூட்கம் (மலடிமீடியொ), த�ொழுது்�ொககு 
ஆகியகவ புதிய ்சகவ த�ொழில்களின் 
வளர்ச்சிகய சித்�ரிககின்றது. 

�றசார்புகடகம 
�ற்சொர்பு இலகக்க அகடந்திருப்�து 

த�ொழிற்துகற வளர்ச்சியின் மற்தறொரு 
சொ�்கமொை அம்சமொகும். இயந்திரங்்கள், 
ஆகல்கள் மற்றும் இ�ர �ளவொடங்்கள் 
உற்�த்தியில நொம் �ற்சொர்பிகை 
அகடந்துள்்ளொம். �ற்்�ொது, த�ொழிற்துகற 
மற்றும் உள்்கடடகமப்பு வளர்ச்சிககு 
்�கவயொை �ளவொடங்்களின் த�ரும்�குதி 
இந்தியொவி்ல்ய உற்�த்தி தசயயப்�டுகிறது. 

�லவீைமொை உள்்கடடகமப்புடன் 
வளர்ச்சியகடயொமல இருந்�து. த�ொழிலநுட� 
திறன்்கள் குகறந்� அளவி்ல்ய கிகடத்�ை. 
மு�ல மூன்று ஐந்�ொணடு திடடங்்கள் மி்கவும் 
முககியமொைகவ ஏதைனில அகவ்களின் 
்நொக்கம் சு�ந்திர இந்தியொவில ஒரு வலுவொை 
த�ொழிற்துகற �ளத்க� உருவொககுவ்� 
ஆகும். இந்� ஐந்�ொணடுத் திடடங்்கள் 
த�ரும்�ொலும் மூல�ைப் த�ொருட்களின் 
வளர்ச்சியில ்கவைம் தசலுத்திை. இ�ன் 
விகளவொ்க இக்கொலக ்கடடத்தில உற்�த்தி 
வளர்ச்சி விகி�ம் ஒரு துரி�மொை வளர்ச்சிகயக 
்கணடது. 

ஆ. ப�ாழிறதுக்ற வளர்ச்சி (1965 – 1980) 
மு�ல மூன்று ஐந்�ொணடுத் திடடங்்கள் 

த�ரும்�ொலும் மூல�ைப் த�ொருட்கள் 
துகறயின் வளர்ச்சியில ்கவைம் 
தசலுத்திய�ொல, நு்கர்்வொர் த�ொருட்களின் 
துகற புறக்கணிக்கப்�டடது. நு்கர்்வொர் 
த�ொருட்களின் துகற்ய கிரொமப்புற 
த�ொருளொ�ொரத்தின் முதுத்கலும்�ொகும். 
இ�ன் விகளவொ்க த�ொழிற்துகற உற்�த்தி 
வளர்ச்சி விகி�ம் வீழச்சி அகடந்�து. எை்வ 
இந்� ்கொல்கடடம் பின்ைகடவு ்கொலமொ்க 
்கரு�ப்�டுகிறது. 

இ. ப�ாழிறதுக்ற வளர்ச்சி (1980 – 1991)
1980 ்களின் ்கொல்கடடத்க� த�ொழிற் 

துகறயின் மீடபு ்கொலமொ்கக ்கரு�லொம். 
ஏதைனில இந்�க ்கொலத்தில த�ொழிற்துகற 
மி்கவும் வளமொை வளர்ச்சிகயக ்கணடது. 

ஈ.  1991 ஆம் ஆணடு பபாருளா�ார 
சீர்திருத்�த்திறகு பின்ைர் ப�ாழிறதுக்ற 
வளர்ச்சி 
1991ஆம் ஆணடு த�ொருளொ�ொர 

�ொரொளமயமொக்கல ஒரு புதிய ச்கொப்�த்க� 
உருவொககியது. த�ொழிற்துகறயின் 
தசயலதிறகை ்மம்�டுத்� இந்தியொ ஒரு 
முககியமொை முடிகவ எடுத்�து. �த்�ொவது 
மற்றும் �திதைொன்றொவது ஐந்�ொணடுத் 
திடடங்்கள் த�ொழிற்துகற உற்�த்தியில 
உயர் வளர்ச்சி விகி�த்க�க ்கணடை. 
த�ொழிற்துகற உரிமத்க� ஒழித்�ல, 
விகலக ்கடடுப்�ொடு்ககள நீககு�ல, சிறு 
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இந்தியொவின் சொகலப் ் �ொககுவரத்�ொைது 
உலகின் மி்கப்த�ரிய ்�ொககுவரத்து்களுள் 
ஒன்றொகும். அரசொங்்கத்தின் முயற்சி்களொைது, 
்�சிய தநடுஞ்சொகல்கள், மொநில 
தநடுஞ்சொகல்கள் மற்றும் முககிய மொவடட 
சொகல்களின் அகமப்பிகை விரிவொக்க 
வழிவகுத்�ை. இது த�ொழிற்துகற வளர்ச்சிககு 
்நரடியொை �ங்்களிப்க� அளித்�து. 

இந்தியொவிற்கு அ�ன் வளர்ச்சி 
இயந்திரத்க� இயக்க சகதி ் �கவப்�டுவ�ொல 
ஆற்றல கிகடப்��ற்்கொை குறிப்பிடத்�க்க 
முயற்சி்ககள தூணடிவிடடுள்ளது. 
சு�ந்திரத்திற்கு பின்ைர் ஏறககுகறய எழு�து 
ஆணடு்களுககுப் பிறகு இந்தியொ மின்சொர 
உற்�த்தியில ஆசியநொடு்களில மூன்றொவது 
மி்கப் த�ரிய நொடொ்க உருவொகியுள்ளது. 

முடிவுகர 
த�ொழிலமயமொக்கல என்�து த�ொருளொ�ொர 

வளர்ச்சியின் ஒரு முககிய அங்்கமொகும். திடட 
்கொலத்தில இந்தியொவின் த�ொழிற்துகற 
விரிவொக்கமொைது ்கலப்புப் த�ொருளொ�ொரம் 
ஏற்�ட வழிவக்க தசய�து. சு�ந்திரத்திற்கு 
முன் இருந்� த�ொழிற்துகற வளர்ச்சிகயக 
்கொடடிலும் ஐந்�ொணடுத் திடடங்்களின் 
மூலம் த�ொழில வளர்ச்சி �னித்துவம் த�ற்று 
விளங்கியது. 

பாடச்சுருககம் 
	� இந்தியத் த�ொழில்க வரலொறு மனி� 

குல வரலொறு உருவொைதிலிருந்்� 
த�ொடங்குகிறது. 

	� இந்தியக க்கவிகைப் த�ொருட்கள் ஒரு 
சிறந்� வரலொற்றிகை த்கொணடுள்ளது. 

	� இந்தியக க்கவிகைப் த�ொருட்கள் 
பிர�லமொை ்கொலனித்துவ ஆடசியில 
சீர்குகலந்�ை. 

	� 19 ஆம் நூற்றொணடு நடுப்�குதியிலிருந்து 
த�ொழிலமயமொக்கலின் தசயல�ொடு 
இந்தியொவில த�ொடங்கியது. 

	� இந்தியொவின் நவீை த�ொழிற்துகற 
அகமப்பு �ருத்தி தநசவு த�ொழிற்சொகல 
நிறுவியதிலிருந்து த�ொடங்குகிறது. 

	� இ ந் தி ய த்  த � ொ ழி ற் து க ற யி ன் 
கூடடகமப்பு என்�து ஒரு அரசு சொரொ, 
இலொ� ்நொக்கமற்ற, த�ொழிற்துகறகய 
வழிநடத்தும், த�ொழிற்துகறகய 
நிர்வகிககும் ஓர் அகமப்பு ஆகும். 

ககலச்பசாறகள்
�ம்பமுடியா� incredible unbelievable

உள்�ாடடு indigenous native

விகரவுப்படுத்து�ல் acceleration increasing the speed

உள்�ாடடு உறபத்திப்பபாருள் swadeshi produced with in this country 

ப�ாழில் முகைநவார் entrepreneur businessman

பின்நைாககிச் பசல்லு�ல் retrogression to return to older
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 I. சரியாை விகடகயத் 
ந�ர்ந்ப�டு 

1. பி ன் வ ரு வ ை வ ற் றி ல 
மக்களின் எந்� 
த ச ய ல � ொ டு ்க ள் 
க்கவிகை்களில சொரொ�கவ?
அ. ்கலலிருந்து சிகலகய தசதுககு�ல 
ஆ. ்கணணொடி வகளயல உருவொககு�ல 
இ. �டடு ்சகல தநய�ல 
ஈ. இரும்க� உருககு�ல 

2.  த�ொழில இந்தியொவின் 
�ழகமயொை த�ொழிலொகும்.
அ. தநசவு ஆ. எஃகு
இ. மின்சகதி  ஈ. உரங்்கள் 

3. ்கம்�ளி மற்றும் ்�ொல த�ொழிற்சொகல்கள் 
்கொணப்�டும் முககிய இடம்  
அ. �ம்�ொய ஆ. அ்கம�ொ�ொத்
இ. ்கொன்பூர் ஈ. டொக்கொ

4. இந்தியொவின் மு�ல, மூன்று ஐந்�ொணடுத் 
திடடங்்களின் முககிய ்நொக்கமொ்க 
இருந்�து என்ை? 
அ. மக்கள் த�ொக்க வளர்ச்சிகய 

்கடடுப்�டுத்து�ல 
ஆ. எழுத்�றிவின்கமகயக குகறத்�ல 
இ. வலுவொை த�ொழிற்துகற �ளத்க� 

உருவொககு�ல 
ஈ. த�ண்களுககு அதி்கொரமளித்�ல 

5. இந்தியொவில த�ொழிலமயமழி�லுககு 
்கொரணம் அலலொ�து எது? 
அ. அரச ஆ�ரவின் இழப்பு 
ஆ. இயந்திரத்�ொல �யொரிக்கப்�டட 

த�ொருட்களின் ்�ொடடி 
இ. இந்தியொவின் த�ொழிற்துகற த்கொள்க்க 
ஈ. பிரிடடிஷொரின் வர்த்�்க த்கொள்க்க 

II. நகாடிடட இடத்க� நிரப்புக 
1.  இந்திய மக்களின் 

வொழகக்கயில ஓர் ஒருங்கிகணந்� 
�குதியொ்க இருந்�து. 

2. த�ொழிற்புரடசி நகடத�ற்ற இடம் 

3. அஸ்்ொம் ்�யிகல நிறுவைம் 
்�ொற்றுவிக்கப்�டட ஆணடு 

4. த்கொல்கத்�ொ அருகிலுள்ள ஹூகளி 
�ள்ளத்�ொககில  இடத்தில 
சணல த�ொழில்கம் ஆரம்பிக்கப்�டடது. 

5.  ஐ்ரொப்�ொவிற்கும் 
இந்தியொவிற்கும் இகட்ய தூரத்க� 
குகறத்�து.

III. பபாருத்துக. 
1. ட்வர்னியர் - தசலவச் சுரணடல 

்்கொட�ொடு 
2. டொக்கொ - ்கொகி� ஆகல 
3. �ொ�ொ�ொய தநௌ்ரொஜி - க்கவிகளஞர்
4. �ொலி்கன்ஜ் - மஸ்லின் துணி 
5. ஸ்மித் - பிதரஞ்சு �யணி 

IV. சரியா, �வ்றா எைக குறிப்பிடுக
1. இந்தியொ �ருத்தி மற்றும் �டடுத் 

துணி்களுககு பு்கழவொயந்�து.
2. இந்தியொவில ஆங்கி்லயர்்களொல 

இரயில்வ அறிமு்கப்�டுத்�ப்�டடது. 
3. நவீை முகறயில மு�ன்மு�லொ்க இரும்பு 

ஜொம்தஷடபூரில உற்�த்தி தசயயப்�டடது. 
4. 1948 ஆம் ஆணடு த�ொழில்க 

த்கொள்க்கயொைது ்கலப்பு த�ொருளொ�ொரத்க� 
த்கொணடு வந்�து. 

5. �த்�ொவது மற்றும் �திதைொன்றொவது 
ஐந்�ொணடு திடடம் தீவிர ்வளொணகம 
உற்�த்தி வளர்ச்சிககு சொன்றொ்க உள்ளது. 

V. சரியாை கூறக்ற கணடுபிடி
1. பின்வருவைவற்றில சரியொைகவ்ககள 

்�ர்ந்த�டுத்து குறியிடவும்.
 i. எடவர்ட த�யன்ஸ் ்கருத்துப்�டி ‘�ருத்தி 

உற்�த்தியின் பிறப்பிடம் இங்கிலொந்து’.
 ii. இயந்திரமயமொக்கப்�டட த�ொழிற்சொகலககு 

முன்ைொல இந்தியொவில கிரொம 
க்கவிகை த�ொழில இரணடொவது த�ரிய 
த�ொழிற்சொகலயொ்க அகமந்�து. 

 iii. தசௌரொஷ்டிரொ �்கர த�ொழிற்சொகலககு 
த�யர் த�ற்றது.

 மதிப்பீடு 
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iv. சூயஸ் ்கொலவொய ்கடடப்�டட�ொல
இந்தியொவில பிரிடடிஷொரின் த�ொருட்கள்
மலிவொ்க கிகடக்க வழிவக்க உருவொைது.
A (i) மற்றும் (ii) சரி
B (ii) மற்றும் (iv) சரி
C (iii) மற்றும் (iv) சரி
D (i), (ii) மற்றும் (iii) சரி

2. கூற்று: இந்திய க்கவிகைஞர்்கள்
பிரிடடிஷொரின் ்கொலனிய ஆதிக்கத்தில
நலிவுற்றைர்.

  ்கொரணம்: பிரிடடிஷொர் இந்தியொகவ
�ைது மூலப்த�ொருள் �யொரிப்�ொளரொ்கவும்
முடிவுற்ற த�ொருட்களுக்கொை
சந்க�யொ்கவும் ்கருதிைர்.
அ. கூற்று சரி. ்கொரணம் கூற்றுக்கொை

விளக்கம்
ஆ. கூற்று சரி. ஆைொல கூற்கறக ்கொரணம்

சரியொ்க விளக்கவிலகல
இ. கூற்றும் ்கொரணமும் சரி
இ. கூற்றும் ்கொரணமும் �வறொைகவ (�வறு)

3. பின்வருவைவற்றுள் சரியொ்க த�ொருந்�ொது
ஒன்று எது?
a. த�ர்னியர் - ஷொஜ்கொன்
b. �ருத்தி ஆகல - அ்கம�ொ�ொத்
c. TISCO - ஜொம்தஜடபூர்
d. த�ொருளொ�ொர - 1980

�ொரளமயமொக்கல

VI. ஓரிரு வாககியஙகளில் விகடயளி
1. இந்தியொவின் �ொரம்�ரிய க்கவிகை

த�ொருட்களின் த�ொழிற்சொகல்கள் யொகவ?
2. தசலவச் சுரணடல ்்கொட�ொடு �ற்றி எழுது்க.
3. த�ரிய அளவில தநசவு உற்�த்திககு

�யன்�டுத்திய ்கணடுபிடிப்பு்களின்
த�யர்்ககள எழுது. 

4. இந்திய த�ொழிற்துகற கூடடகமப்பு (CII)
�ற்றி சிறுகுறிப்பு எழுது்க.

5. த�ொழிலமயமழி�ல என்றொல என்ை?

VII. பின்வருவைவறறிறகு விரிவாை விகடயளி
1. இந்தியத் த�ொழிலமயமழி�லுககு 

பிரிடடிஷொரின் வர்த்�்கக த்கொள்க்க
எவவொறு ்கொரணமொைது?

2. ்�ொடடத் த�ொழில்கள் �ற்றி விரிவொ்க

எழுது்க?
3. 1991 ஆம் ஆணடு சீர்திருத்�ங்்களுககுப்

பிறகு த�ொழிற்துகறயின் வளர்ச்சிகய
விளககு்க?

VIII. உயர் சிந்�கை விைா
எவவொறு க்கவிகைப்த�ொருட்களும், 
இயந்திர �யொரிப்பு த�ொருட்களும் 
்வறு�டுகின்றை. 

IX. பின்வரும் இடஙககள இந்திய வகரபடத்தில்
குறிககவும்.
1. �ம்�ொய   6. அ்கம�ொ�ொத்
2. ்கல்கத்�ொ  7. ்கொன்பூர்
3. டொக்கொ   8. குலடி
4. ஜொம்தஷடபூர் 9. புது தடலலி
5. ரிஷ்ரொ   10. அஸ்்ொம்

X. பசயல் திடடம் மறறும் பசயல்பாடுகள்
1. உைது மொநிலத்தில உள்ள

த�ொழிற்சொகல்களின் த�யர்்ககள 
எழுதி ்வளொணகம த�ொழிற்சொகல
மற்றும் வைப்த�ொருட்கள் த�ொழிற்சொகல
ஆகியகவ்ககள வக்கப்�டுத்�வும். 

2. த�ொழில்க முன்்ைற்றத்�ொல ்கொற்று, நீர், 
நிலம் ஆகியகவ எவவொறு மொசு�டுகிறது 
என்�க� திடட தசயலமுகற மூலம் 
�யொரிக்கவும். 

3. விளக்க ்கொடசியின் மூலம் இந்தியொவின்
த�ொழில்க வளர்ச்சியிைொல ஏற்�டும் முககிய
அம்சங்்ககள முன்னிகலப்�டுத்�வும்.

நமறநகாள் 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

இகைய�ள வளஙகள்
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அறிமுகம்

இராஜேஷ் மற்றும் சுஜரஷ் ஆகிஜ�ார் பள்ளியில் 

புதிதாக ஜேர்்நத மாணவர்கள். அவர்களுக்கு 

எட்ாம் வகுப்பு ‘அ’ பிரிவு ஒதுக்கப்பட்து. 

வகுப்பாசிரி�ர் மற்றும் மற்்ற மாணவர்கள் 

அவர்களை வகுப்பள்றக்குள் வரஜவற்்றனர். 

“இன்று இரண்டு புதி� நண்பர்களைப் 

பப்றப்ஜபாகிறீர்கள்” என ஆசிரி�ர் மற்்ற 

மாணவர்களி்ம் கூறினார். அடுத்து “நீஙகள் 

அளனவரும் உஙகள் பப�ர், ஊர், எஙகிரு்நது 

வருகிறீர்கள்? எனக் கூறி உஙகளை 

அறிமுகப்படுத்திக் பகாள்ளுஙகள்” என்று கூறினார். 

அவர்கள் முதல் வரிளே இருக்ளகயிலிரு்நது 

அறிமுகம் பேய்துபகாள்ை ஆரம்பித்தனர். இராஜேஷ் 

மற்றும் சுஜரஷ் இருவரும் இரண்்ாவது 

வரிளே இருக்ளகயில் அமர்்நதிரு்நதனர். 

இராஜேஷின் முள்ற வ்நத பபாழுது“ 

என் பப�ர் இராஜேஷ், என்னுள்� அம்மா 

இப்பள்ளிக்கு ஆசிரி�ராக மாறுதலாகியுள்ைதால் 

நாஙகள் பேன்ளனயிலிரு்நது கிருஷ்ணகிரிக்கு 

இ்ம் பப�ர்்நதுள்ஜைாம்” எனக் கூறினான்.

அடுத்ததாக சுஜரஷ் தன் அறிமுகத்தின் 

பபாழுது என் பப�ர் சுஜரஷ், புதுப்படடி 

கிராமத்தில் இரு்நது வருகிஜ்றன். இவ்வூர் 

இப்பள்ளியில் இரு்நது சுமார் ஐ்நது கிஜலாமீட்ர் 

பதாளலவில் உள்ைது. ஜமலும் ஆசிரி�ளர  

ஜநாக்கி, “அம்மா இராஜேஷ் கூறி� ‘இ்ம் பப�ர்தல்’ 

என்்ற வார்த்ளதக்கு பபாருள் என்னபவன்று 

கூறுஙகள்” எனக் ஜகட்ான். ஆசிரி�ர் நன்று. 

இப்பா்த்தில் ‘இ்ம் பப�ர்தல்’ பற்றி விரிவாக 

விைக்குகிஜ்றன் எனக் கூறினார்.

இடம் பெயர்தல் 

இ்ம் பப�ர்தல் பற்றி பல வல்லுநர்கள் 

பல்ஜவறு முள்றயில் வளர�றுத்துள்ைனர். 

ஒரு நபஜரா அல்லது ஒரு குழுஜவா நிர்நதரமாக 

அல்லது தற்காலிகமாக தம் இருப்பி்த்ளத விடடு 

குறிப்பி்த்தக்க தூரத்திற்கு வசிக்கும் இ்த்ளத 

மாற்றுவஜத இ்ம் பப�ர்தல் எனப்படும். 

எனஜவ இ்ம் பப�ர்தல் என்பது மக்கள் 

ஓர் இ்த்திலிரு்நது மற்ப்றாரு இ்த்திற்கு 

நகர்வளதக் குறிக்கி்றது. 

இடம் பெயர்தல்

▶ இ்ம் பப�ர்தலின் பபாருள், காரணஙகள் மற்றும் விளைவுகள் பற்றி கற்்றறிதல்.

▶ இ்ம் பப�ர்தலின் வளககளைத் பதரி்நது பகாள்ைல்.

▶ நகரம�மாக்கலின் கருத்ளத விவரித்தல்.

▶ நகரம�மாக்கலின் ஜதாற்்றம் மற்றும் வைர்ச்சிள�ப் பற்றி கற்்றல்.

▶ நகரம�மாக்கலின் பிரச்ேளனகளைப் புரி்நது பகாள்ைல்

கற்்றல் ந�ோககஙகள்

இடம் பெயர்தல் 

மற்றும் �கரமயமோ்தல் 

அலகு - 1
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அதன் பின்னர் இ்ம்பப�ர்வின் தன்ளம, 

காலத்திற்கு ஏற்்றவாறு பல மாற்்றஙகளைச் 

ே்நதித்துள்ைது.

இடம் பெயரவுககோன கோரணிகள் 

மக்கள் இ்ம் பப�ர்தலுக்கு பல்ஜவறு 

காரணிகள் உள்ைன. அளவகள் கீழக்காண் 

இரு தளலப்புகளில் வளகப்படுத்தப்படுகின்்றன.

1. சோ்தகமோன கோரணிகள்

ஓர் இ்த்ளத ஜநாக்கி மக்களை 

ஈர்க்கும் காரணிகள் ோதக காரணிகள் 

அல்லது இழு காரணிகள் (Pull Factors) என 

அளைக்கப்படுகின்்றன.

2. ெோ்தகமோன கோரணிகள் 

மக்களை தஙகள் வசிப்பி்ஙகளிலிரு்நது 

பவளிஜ�்றச் பேய்யும் காரணிகள் உ்நது 

காரணிகள் (Push Factors) அல்லது பாதகக் 

காரணிகள் என அளைக்கப்படுகின்்றன.

இடம் பெயரவுககோன கோரணிகள் 

மனித குல இ்ம் பப�ர்வுக்கான 

பல்ஜவறு காரணிகள் 5 பிரிவுகைாக 

வளகப்படுத்தப்படடுள்ைன. அளவ 

பின்வருமாறு:

ஐககிய �ோடுகள் அமமப்பின் வமரயம்ற

இ்ம்பப�ர்வு என்பது இரு புவியி�ல் 

பிரஜதேஙகளுக்கிள்ஜ� நள்பபறும் ஒரு 

வளக�ான மக்கள்பதாளக நகர்வாகும். இது 

பபாதுவாக இருப்பி்த்தில் ஒரு வளக�ான 

நிர்நதர மாற்்றத்ளத ஏற்படுத்துகி்றது. 

ேமூக அறிவி�லின் மிக முக்கி�மான 

அம்ேஙகளில் ஒன்று ‘மனிதன் இ்ம் பப�ர்தல்’ 

ஆகும். இது பைஙகாலத்திலிரு்நஜத மனித 

குலத்து்ன் பநருஙகி� பதா்ர்புள்�து. 

இ்ம் பப�ர்தல் என்பது மனித வாழக்ளகயின் 

பதா்க்க காலத்திலிரு்நஜத மிக முக்கி�மான 

ஒன்்றாக இரு்நது வ்நதுள்ைது. பைஙகாலத்தில் 

உணளவத்ஜதடி மக்கள் இ்ம் பப�ர்்நதனர். 

பபரும்பாலான மக்கள் காடுகளில் வாழவளத 

தவிர்த்து நாகரிக வாழக்ளகள�ப் பின்பற்்ற 

பதா்ஙகி�ஜபாது வைமான நிலம் மற்றும் 

வைர்ப்பு விலஙகுகளு்ன் உ்றளவ 

ஜமம்படுத்திக் பகாண்்னர்.

இதன் விளைவாக மனித குலம் ஒரு 

குறிப்பிட் அைவு மாற்்றமள்்நதது. அவர்கள் 

கிட்த்தட் நாஜ்ாடி வாழக்ளகள�க் ளகவிடடு 

நிர்நதர குடியிருப்புகளில் வாைத்பதா்ஙகினர். 

இ்நநிளலயில் மக்கள் வைம் மிகு்நத ஜவைாண் 

நிலத்ளதத் ஜதடி பதா்ர்்நது குடி பப�ர்்நதனர். 

உ்நது

உ்நது காரணிகள்இழு காரணிகள்

ஆஜராக்கி� 

பராமரிப்பு 

அளமதி

கல்வி

நகர வாழக்ளக

பணம்

காலநிளல 

ஜபரி்ர்கள்

விவோயிகளின் 

வாழக்ளக

ஜவளல 

வாய்ப்பு

ஜபார் ஏழளம

உணவு

இ்ம் பப�ர்வுக்கான காரணிகள்
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பப�ர்வின் அைவு மற்றும் திளேகளைப் பல்ஜவறு 

பபாருைாதார காரணிகள் தீர்மானிக்கின்்றன. 

வைமான ஜவைாண் நிலம், ஜவளலவாய்ப்பு, 

பதாழில் நுடப வைர்ச்சி ஜபான்்ற பபாருைாதார 

காரணிகள் புலம் பப�ர்ஜவாளர ஈர்க்கின்்றன. 

பபரு்நதிரைான மக்களின் ஏழளம நிளல 

மற்றும் ஜவளலவாய்ப்பின்ளம ஜபான்்றளவ 

மக்களை தஙகள் பூர்வீக இ்த்திலிரு்நது சி்ற்நத 

ஜவளலவாய்ப்புகள் உள்ை இ்ஙகளுக்கு 

பவளிஜ�்ற ளவக்கின்்றன.

இ. சமூக மற்றும் ெணெோட்டுக கோரணஙகள் 

ேமூக மற்றும் பண்பாடடுக் காரணஙகளும் 

இ்ம் பப�ர்வில் தமது பஙளக வகிக்கின்்றன.

1. பபண்களின் திருமணத்திற்கு பின்  

இ்ம்பப�ர்வு. 

அ. சூழியல் அல்லது இயற்மக கோரணஙகள்

சூழி�ல் இ்ம் பப�ர்வு இ�ற்ளக�ான 

ஒன்்றாகும். எரிமளல பவடிப்பு, நிலஅதிர்வு, 

பவள்ைம், வ்றடசி ஜபான்்றளவ இவ்வளக  

இ்ம் பப�ர்வுக்கான முக்கி� காரணிகைாகும். 

இக்காரணிகள் மக்களை தஙகள் போ்நத 

இ்ஙகளை விடடு பவளிஜ�றி புதி� 

பகுதிகளில் குடிஜ�்ற உ்நதுகின்்றன. நீர் வைம், 

பிரச்ேளனகைற்்ற நிலப்பகுதிகள், மாேற்்ற 

நிளலகள் ஜபான்்றளவ இ்ம் பப�ர்பவர்களை 

ஈர்க்கும் ேக்திகைாக உள்ைன. 

ஆ. பெோருளோ்தோர கோரணஙகள் 

ஒரு பகுதியிலிரு்நது மற்ப்றாரு பகுதிக்கு 

மக்கள் இ்ம் பப�ர்வதற்கு பபாருைாதாரம் 

மிக முக்கி� காரணிகளில் ஒன்்றாகும். இ்ம் 

இழு காரணிகள் (Pull Factors) உ்நது காரணிகள் (Push Factors)

இ�ற்ளக காரணிகள்

இ்ர் குள்றவாக உள்ை மண்்லஙகள் இ்ர் பாதிக்கும் மண்்லஙகள்

உக்நத காலநிளல
காலநிளல மாறுபாடு (கடுளம�ான காலநிளல 

நிகழவுகள்)

இ�ற்ளக வைஙகள் மற்றும் கனிமஙகள் மிகு்நத 

பகுதிகள் (எடுத்துக்காடடு: நீர், எண்பணய், 

யுஜரனி�ம்)

விளைச்ேல் பபாய்த்தல் மற்றும் உணவு 

பற்்றாக்குள்ற

பபாருைாதாரக் காரணிகள்

ஜவளலவாய்ப்பிற்ஜகற்்ற சூைல்கள் ஜவளலயின்ளம

ேமூக மற்றும் பண்பாடடுக் காரணிகள்

ஒருஙகிளணப்பு குடும்ப முரண்பாடு (பூேல்கள்)

மக்கள் பதாளக காரணிகள்

குள்றவான மக்கள் பதாளக மிளக மக்கள் பதாளக பபருக்கம்

அரசி�ல் காரணிகள்

அரசி�ல் பாதுகாப்பு ஜபார், ேமூக உரிளமகள், அளமதியின்ளம

தனித்துவம் மற்றும், சுத்நதிரமாக பே�ல்படும் 

வாய்ப்பு 

பாதுகாப்பு ோர்்நதளவ - இனம், மதம் மற்றும் 

கலாச்ோர துன்புறுத்தல்

குள்ற்நத பேலவு, எளிதில் கிள்க்கும் நகர்ப்பு்ற 

ஜேளவகள் (சுகாதாரம், கல்வி, ப�ன்பாடுகள், 

ஜபாக்குவரத்து மற்றும் நீர்)

குள்றவான அல்லது பற்்றாக்குள்ற�ான 

நகர்ப்பு்ற ஜேளவகள் மற்றும் உள்கட்ளமப்பு 

வேதி (சுகாதாரம், கல்வி, ப�ன்பாடுகள் மற்றும் 

ஜபாக்குவரத்து)
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அறி�ப்பட் ஒன்்றாகும். பபண்கள் பபரும்பாலும் 

திருமணத்திற்கு பி்றகு புலம் பப�ர்கி்றார்கள். 

பபாதுவாக அதிக மக்கள் பதாளக ஒரு உ்நது 

காரணி�ாகவும் குள்றவான மக்கள்பதாளக 

இழு காரணி�ாகவும் கருதப்படுகி்றது.

ஐஜராப்பா, வ் அபமரிக்கா, 

ஆஸ்திஜரலி�ா, லத்தீன் 

அபமரிக்கா, கரீபி�ன் ஜபான்்ற 

நாடுகளில் புலம் பப�ர்்நஜதாரில் 

ஆண்களை வி் பபண்கஜை 

அதிகம். ஆனால் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசி�ா 

குறிப்பாக ஜமற்கு ஆசி�ாவில் பபண்களைவி் 

ஆண்கள் அதிகமாக புலம் பப�ர்கி்றார்கள்.

ஆதாரம்: (ேர்வஜதே இ்ம்பப�ர்தல் அறிக்ளக, 2017)

உ. அரசியல் கோரணஙகள் 

பல்ஜவறு அரசி�ல் காரணஙகைான 

காலனி ஆதிக்கம், ஜபார்கள், அரோஙகக் 

பகாள்ளககள் ஜபான்்றளவ காலஙகாலமாக 

இ்ம்பப�ர்தலில் முக்கி�ப் பஙளக வகித்து 

வருகின்்றன. பைஙகாலத்திலிரு்நஜத 

ஜபார்கள் இ்ம் பப�ர்வுக்கான குறிப்பி்த்தக்க 

காரணஙகளில் ஒன்்றாக இரு்நதுள்ைது. 

மணடல வோரியோன உலக மககட்ப்தோமக ெஙகு மற்றும் சரவந்தச இடம் பெயரவு - 2017

மண்்லத்தின் 

பப�ர்

பமாத்த மக்கள் 

பதாளக

உலக மக்கள் 

பதாளகயில் 

ேதவீதம்

ேர்வஜதே 

அைவில் புலம் 

பப�ர்்நஜதார்

ேர்வஜதே புலம் 

பப�ர்்நஜதார் 

ேதவீதம்

ஆப்பிரிக்கா 12,56,268 16.6% 36,266 14.1%

ஆசி�ா 45,04,428 59.7% 1,05,684 41%

ஐஜராப்பா 7,42,074 9.8% 61,191 23.7%

லத்தீன் 

அபமரிக்கா 

மற்றும் கரீபி�ன் 

6,45,593 8.6% 37,720 14.6%

வ் அபமரிக்கா 3,61,208 4.8% 4,413 1.7%

ஓசி�ானி�ா 40,691 0.5% 1,880 0.7%

அறி�ப்ப்ாதளவ -- -- 10,560 4.1

உலகம் 75,50,262 100% 2,57,715 100%

(ஆ்தோரம்: ஐககிய �ோடுகள் சமெயின் சரவந்தச இடம்பெயரவு அறிகமக, 2017)

2. புனித �ாத்திளரகளு்ன் பதா்ர்புள்� 

இ்ம்பப�ர்தல் ஆகி�ளவ ேமூக 

கலாச்ோரப் பைக்கத்திளன 

அடிப்பள்�ாக பகாண்்ளவ�ாகும். 

இடம் பெயரவுககோன சமூக மற்றும் 

ெணெோட்டுக கோரணஙகள்

ஈ. மககள் ப்தோமக சோர்ந்த கோரணஙகள்

 மக்கள் பதாளகயின் உடகூறு 

பண்புகைான வ�து, பாலினம், அதிக மற்றும் 

குள்ற்நத மக்கள் பதாளக ஜபான்்றளவ 

இ்ம் பப�ர்வுக்கான முக்கி� காரணஙகள் 

ஆகும். இளைஞர்களின்  இ்ம்பப�ர்வு மற்்ற 

பிரிவினளர வி் அதிகம் என்பது நன்கு 
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இடம் பெயரவின் வமககள்

இ்ம் பப�ர்ளவ பல வழிகளில் 

வளகப்படுத்தலாம். இளவ பபாதுவாக 

பின்வருமாறு வளகப்படுத்தப்படுகின்்றது.

2017ஆம் ஆண்டில் 

ேர்வஜதே புலம்பப�ர்வில் 

இ்நதி�ா மிகப் பபரி� 

நா்ாகவும் (17 மில்லி�ன்) 

இளதத் பதா்ர்்நது 

பமக்சிஜகாவும் (13 மில்லி�ன்) உள்ைன.

(ஆதாரம்: ேர்வஜதே புலம்பப�ர்்நஜதார் 

அறிக்ளக, 2017)

I.  நிரவோக எல்மல அடிப்ெமடயில் 

இடம் பெயரவுகள் 

அ. உள்�ோட்டு இடம் பெயரவு 

ஒரு நாடடின் எல்ளலக்குள் நிகழும் 

மக்களின் இ்ம் பப�ர்வு உள்நாடடு இ்ம் 

பப�ர்வு என அளைக்கப்படுகி்றது. ஜமலும் 

உள்நாடடு இ்ம் பப�ர்வு என்பது இ்ம் 

பப�ர்வு பதா்ஙகும் இ்ம், இ்ம் பப�ர்ஜவார் 

ஜேருமி்ம் ஆகி�வற்றின் அடிப்பள்யில் 

நான்கு வளககைாக பிரிக்கப்படுகி்றது.

1.  ஊரகத்திலிரு்நது �கரப்பு்றம் ந�ோககி இடம் 

பெயர்தல் 

இவ்வளகயில் மக்கள் ஊரகப் 

பகுதியிலிரு்நது வைர்்நது வரும் நகரம் மற்றும் 

மாநகரஙகளுக்கு முக்கி�மாக ஜவளலவாய்ப்பு, 

கல்வி மற்றும் பபாழுதுஜபாக்கு வேதிக்காக 

இ்ம் பப�ர்கி்றார்கள். 

2.  �கரத்திலிரு்நது �கரபு்றத்திற்கு இடம் பெயர்தல்

இவ்வளக இ்ம்பப�ர்வானது ஒரு நகர்ப் 

பு்றத்திலிரு்நது மற்ப்றாரு நகர்ப்பகுதிக்கு 

அதிக ஊதி�ம் பபறும் பபாருடடு இ்ம் 

பப�ர்கி்றார்கள்.

3.  ஊரகத்தில் இரு்நது ஊரகத்திற்கு இடம் 

பெயர்தல் 

ோகுபடிக்கு ஏற்்ற வைமான நிலம் 

மற்றும் பி்ற ேமூக காரணிகைான திருமணம் 

ஜபான்்றளவ இவ்வளக  இ்ம்பப�ர்தளல 

தீர்மானிக்கின்்றன. 

4.  �கரப்பு்றத்தில் இரு்நது ஊரக ெகுதிககு இடம் 

பெயர்தல் 

நகர்ப்பு்ற பிரச்ேளனகளில் இரு்நது 

விடுபடுவதற்கும் பணியில் இரு்நது ஓய்வு பபற்்ற 

பி்றகு பூர்வீக இ்ஙகளுக்கு திரும்புவதற்கும் 

மக்கள் நகர்பு்றத்திலிரு்நது ஊரகப் பகுதிகளுக்கு 

இ்ம் பப�ர்கி்றார்கள். 

ஜமற்கூறி� நான்கு வளககளில் ஊரகப் 

பகுதியிலிரு்நது நகர்பு்றத்ளத ஜநாக்கி இ்ம் 

பப�ர்தல் அதிகம் நள்பப்றக்கூடி� ஒன்்றாகும்.

ஆ. சரவந்தச இடம் பெயரவு

 ஒரு நாடடின் எல்ளலகளை க்்நது ந்க்கும் 

இ்ம் பப�ர்தல் ேர்வஜதே இ்ம்பப�ர்தல் என்று 

அளைக்கப்படுகி்றது. 

II.  இடம் பெயரெவரின் விருப்ெத்தின் அடிப்ெமடயில் 

இடம் பெயர்தல் 

1. ்தன்னோரவ இடம் பெயரவு

தனி நபர்களின் விருப்பத்தின் ஜபரிலும், 

மு�ற்சி மற்றும் முன்பனடுத்தலின் மூலம் 

தஙகளுள்� பபாருைாதார நிளலள� 

உ�ர்த்துவதற்கும் வேதி�ான இ்த்தில் வாை 

ஜவண்டும் என்்ற விருப்பத்தின் அடிப்பள்யிலும் 

நள்பபறும் இ்ம்பப�ர்தல் தன்னார்வ இ்ம் 

பப�ர்வு எனப்படுகி்றது. 

2. ்தன்னோரவமில்லோ (அ) கட்டோய இடம் பெயரவு

மக்களின் விருப்பத்திற்கு மா்றாக 

இ்ம்பப�ர்வு நள்பபறுமாயின் அது 

அனிச்ளே�ான இ்ம்பப�ர்வு என 

அளைக்கப்படுகி்றது. ஜபார் ஜபான்்ற உ்நது 

காரணி�ால் மக்கள் ஓர் இ்த்திலிரு்நது 

மற்ஜ்றார் இ்த்திற்கு குடிபப�ர்தல் 

இவ்வளகள�ச் ோர்்நததாகும்.

III.  இடம் பெயர்ந்த இடத்தில் ்தஙகும் கோல 

அளவின் அடிப்ெமடயில் இடம் பெயர்தல். 

1. குறுகிய கோல இடம் பெயரவு 

இ்நத வளக�ான  இ்ம் பப�ர்வுகளில் 

குடிஜ�றுபவர்கள் பூர்வீக இ்த்திற்கு 

திரும்புவதற்கு முன் குறுகி� காலம் மடடுஜம 

குடிபப�ர்்நத இ்த்தில் தஙகுவர். இ்நத  இ்ம் 

பப�ர்வு சில நாடகள் முதல் சில மாதஙகள் 

வளர மடடுஜம இருக்கும். 
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குள்ற�வும் திருமணமாகி பேல்லுமி்ஙகளில் 

பாலின விகிதம் அதிகரிக்கவும் வழி 

வகுக்கி்றது. ஜவளல ஜதடி பேல்லும் ஆண் 

பதாழிலாைர்களின்  இ்ம்பப�ர்வு அவர்களின் 

பூர்வீக பகுதிகளில் ோர்்நது இருப்ஜபாரின் 

எண்ணிக்ளகள� அதிகப்படுத்துகின்்றது.

ஆ. சமூக விமளவுகள்

பல்ஜவறு பகுதிகளில் இரு்நது மக்கள் 

நகர்ப்பு்றத்ளத ஜநாக்கி இ்ம் பப�ர்வதால் 

பன்முக ேமுதா�ம் உருவாக இளவ 

வழி வகுக்கின்்றன. இது மக்கள் குறுகி� 

மனப்பான்ளமயில் இரு்நது விடுபடடு தாராை 

மனப்பான்ளமக்கு மா்ற ஏதுவான சூைளல 

உருவாக்குகின்்றது. 

இ. பெோருளோ்தோர விமளவுகள்

அதிக மக்கள் பதாளக நிள்ற்நத 

பகுதிகளிலிரு்நது குள்ற்நத மக்கள் பதாளக 

பகாண்் பகுதிகளுக்கு அதிக மக்கள் இ்ம் 

பப�ர்வதால் மக்கள் வை (Resource population) 

விகிதம் ேமநிளல�ற்்றதாகிவிடுகி்றது. சில 

ேம�ஙகளில் இவ்விரு பகுதிகளும் உக்நத 

(Optimum population) மக்கட பதாளகள�க் 

பகாண்் பகுதிகைாக மா்றவும் பேய்கின்்றன.

 இ்ம்பப�ர்வு ஒரு பகுதியிலுள்ை மக்கள் 

பதாளகயின் பதாழில் கட்ளமப்புகளின் மீது 

தாக்கத்ளத ஏற்படுத்துகின்்றது. இதனால் 

அப்பகுதியின் பபாருைாதாரம் பாதிக்கி்றது. 

அறிவார்்நத மக்கள் பவளிஜ�றுதல் (Brain 

Drain) என்பது பின்தஙகி� நாடுகளைச் ோர்்நத 

பதாழிற்தி்றன் பகாண்் மக்கள் சி்ற்நத ஜவளல 

வாய்ப்புகளைத் ஜதடி வைர்்நத நாடுகளுக்குச் 

பேல்கின்்றனர். இது இ்ம்பப�ர்வின் ஒரு 

முக்கி� விளைவாகும். இதன் விளைவாக பூர்வீக 

பகுதிகள் பின்தஙகி� நிளலள� அள்கின்்றன. 

இது 'அறிவுோர் பவளிஜ�ற்்ற விளைவு' (Back 

Wash Effect) என அளைக்கப்படுகி்றது. 

ஈ. சுற்றுச்சூழல் விமளவுகள்

ஊரகப்பகுதியில் இரு்நது நகர்ப்பு்ற 

பகுதிகளுக்கு பபருமைவிலான மக்கள் 

இ்ம் பப�ர்வதால் நகரஙகளில் மக்கள் 

பநரிேளலயும், வைஙகள் பற்்றாக்குள்றள�யும் 

ஏற்படுத்துகி்றது. இவ்வி்ப்பப�ர்வு நகர 

விரிவாக்கத்ளத ஏற்படுத்துகி்றது. நகர்ப்பு்ற 

 2. நீணடகோல இடம் பெயரவு 

இவ்வளக�ான  இ்ம்பப�ர்வு 

குடிஜ�றுபவர்கள் குள்ற்நத சில 

வரு்ஙகைாவது குடிஜ�றி� இ்த்தில் தஙகி 

இருப்பார்கள். 

3. ெருவகோல இடம் பெயரவு

இவ்வளக�ான  இ்ம்பப�ர்வில் 

பபாதுவாக மக்களில் ஒரு குழுவினர் ஒரு 

குறிப்பிட் பருவ காலத்தின் ஜபாது தன் 

பூர்வீக இ்ஙகளிலிரு்நது குடிப்பப�ர்்நது 

அப்பருவத்தின் முடிவில் மீண்டும் திரும்பி 

விடுவர். ஜகாள்காலத்தில் மளலவாழ 

இ்ஙகளுக்கு குடிஜ�றும் மக்கள் மற்றும் 

ஜவைாண் பதாழிலாைர்கள் பயிர் விளதக்கும் 

பருவஙகளில் இ்ம் பப�ர்வது இவ் 

வளகள�ச் ோர்்நததாகும். ‘ம்நளத இ்மாற்்றம்’  

(Transhumance) என்பது மக்கள் கால்நள்யு்ன் 

இ்ம் பப�ர்தலாகும். இதுவும் இவ்வளகள�ச் 

ோர்்நததாகும்.

ேமீப காலஙகளில் 

ேர்வஜதே அைவில் 

பு ல ம் ப ப � ர் ஜ வ ா ர் 

எண்ணிக்ளக ஜவகமாக 

அதிகரித்து வருகி்றது. 

2000இல் 173 மில்லி�ன்கைாக இரு்நத 

புலம்பப�ர்்நஜதாரின் எண்ணிக்ளக 2010இல் 

220 மில்லி�ன்கைாகவும் 2017இல் 258 

மில்லி�ன்கைாகவும் அதிகரித்துள்ைது. 

(ஆதாரம்: ேர்வஜதே புலம் பப�ர்்நஜதார் 

அறிக்ளக, 2017)

இடம் பெயர்தலின் விமளவுகள் 

இ்ம் பப�ர்வானது குடிஜ�ற்்றம் மற்றும் 

குடியி்றக்கம் ஆகி� இரு பகுதிகளையும் 

பாதிப்பள்�ச் பேய்கி்றது.

இ்ம் பப�ர்தலின் முக்கி� விளைவுகள் 

பின்வருமாறு:

அ. மககள் ப்தோமக விமளவுகள் 

மக்கட பதாளக கூறுகைான வ�து மற்றும் 

பாலினத்தின்  இ்ம்பப�ர்வு மாற்்றத்ளத 

ஏற்படுத்துகி்றது. திருமணத்திற்கு பி்றகு 

நள்பபறும் பபண்களின்  இ்ம்பப�ர்வு 

அவர்களின் பூர்வீக பகுதியில் பாலின விகிதம் 
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பகுதிகளின் மக்கள் பபருக்கம் காற்று, நீர் 

மற்றும் நிலம் ஆகி�ளவ மாசு அள்� வழி 

வகுக்கி்றது. குடிநீர் பற்்றாக்குள்ற, ஜபாதி� 

குடியிருப்பின்ளம, ஜபாக்குவரத்து பநரிேல் 

மற்றும் ஜமாேமான வடிகால் அளமப்பு ஜபான்்ற 

சுற்றுச்சூைல் ேவால்கள் நகர்பு்றஙகளில் 

நிலவுகின்்றன. குடியிருப்பு  இ்ம்பற்்றாக்குள்ற 

மற்றும் நிலமதிப்பு உ�ர்வு ஜபான்்றளவ 

குடிளேவாழ பகுதிகள் உருவாக வழி 

வகுக்கின்்றன.

�கரமயமோ்தல் 

நகரஙகள் மற்றும் மாநகரஙகளில் 

வாழும் மக்கள் பதாளகயின் விகிதாச்ோரம் 

அதிகரிப்பளத நகரம�மாதல் எனப்படுகி்றது.

�கரமயமோ்தல்

�கரமயமோ்தலுககோன கோரணஙகள் 

ந க ர ம � ம ா க் க ம் 

மூன்று காரணிகைால் 

நி ர் ண யி க் க ப் ப டு கி ன் ்ற ன . 

அளவ:

1.  இ�ற்ளக�ான மக்கள் 

பதாளக வைர்ச்சி

2.  ஊரகத்திலிரு்நது நகர்பு்றஙகளுக்கு இ்ம் 

பப�ர்தல். 

3.  ஊரகப் பகுதிகளை நகர்பு்றஙகைாக 

மறுச்சீரளமப்பு பேய்தல். 

தற்ஜபாளத� நகரம�மாக்கல் மக்கள் 

பதாளகயில் மாற்்றஙகள், நிலப்பரப்பு, 

பபாருைாதாரச் பே�ல்முள்றகள் மற்றும் 

புவியி�ல் பகுதிகளின் பண்புகள் 

ஆகி�ளவகளும் நகரம�மாக்கலுக்கு 

காரணமாக உள்ைன. 

 2007-ஆம் ஆண்டு 

வரலாற்றில் முதல்முள்ற�ாக 

உலகைாவி� நகர்ப்பு்ற 

மக்கள்பதாளக ஊரக மக்கள் 

பதாளகள� வி் அதிகமானது. 

அதன் பி்றகு நகர்பு்ற மக்களின் ேதவீதம் 

பதா்ர்்நது அதிகரித்த வண்ணம் உள்ைது.  

(உலக நகரம�மாக்கல் விைக்கக் குறிப்பு, 2014 ) 

உலக �கரமயமோககலின் ந்தோற்்றம் 

மற்றும் வளரச்சி 

உலக நகரம�மாக்கலின் வைர்ச்சி ஒரு 

நீண்் வரலாற்ள்றக் பகாண்டுள்ைது.

ெணமடய கோலம் 

வரலாற்றுக்கு மு்நளத� காலத்திஜலஜ� 

நகர ளம�ஙகள் உருவாகத் பதா்ஙகின. 

(10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு) இக்கால 

கட்த்தில் பதா்க்ககால மனிதர்கள் 

தாவரஙகளையும் விலஙகுகளையும் வைர்க்கத் 

பதா்ஙகினார்கள். நிர்நதரக் குடியிருப்புகள் 

வைர்ச்சி�ள்�த் பதா்ஙகின. எகிப்து, 

கிஜரக்கம் மற்றும் இ்நதி� ஆற்றுப்பள்ைத்தாக்கு 

பகுதிகளில் ஜவைாண் ோர்்நத ேமூகஙகள் 

ஜதான்றி அளவ நகர்ப்பு்றம் ோர்்நத ேமூகம் 

மற்றும் நகர ளம�ஙகைாக உருவாகின. 

உணவு தானி� மிளக உற்பத்திஜ� 

நகரம�மாக்கலுக்கு முக்கி� காரணமாக 

இரு்நதது. பமேபஜ்ாமி�ாவின் உர் மற்றும் 

பாபிஜலான், எகிப்தில் உள்ை தீப்ஸ் மற்றும் 

அபலக்ோ்நதிரி�ா, கிஜரக்கத்தின் ஏபதன்ஸ், 

இ்நதி�ாவின் ஹரப்பா மற்றும் பமாகஞேதாஜரா 

ஆகி�ளவ உலகின் வரலாற்றுக்கு மு்நளத� 

காலத்தில் அளம்நத குறிப்பி்த்தக்க 

நகரஙகைாகும்.

ஹரப்ெோ �கரம்
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பண்ள்� காலத்தில் நகர்ப்பு்ற 

ளம�ஙகளின் அைவு மற்றும் எண்ணிக்ளக, 

கிஜரக்கர்கள் மற்றும் ஜராமானி�ர்கள் ஆகி� 

இரு பபரும் காலனி�ாதிக்க காலஙகளில் 

அதிகரிக்கத் பதா்ஙகி�து. ஏைாம் 

நூற்்றாண்டின் பதா்க்கத்திஜலஜ� ஏஜி�ன் 

க்லுக்கு அருகில் பல நகரஙகள் காணப்பட்ன. 

கிஜரக்க காலனி�ாதிக்க காலஙகளில் 

வர்த்தக விரிவாக்கம் பல நகரஙகள் மற்றும் 

மாநகரஙகளை ஜதாற்றுவித்தது.

இ்நதி�ா, சீனா மற்றும் 

ளநஜீரி�ா நாடுகளில் 

2 0 1 8 - 2 0 5 0 ஆ ம் 

ஆண்டுகளுக்கிள்யிலான 

காலத்தில் உலக நகர்ப்பு்ற 

மக்கள் பதாளக வைர்ச்சியில் 35 ேதவீதத்ளதப் 

பபற்றிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகி்றது. 

இக்காலத்தில் இ்நதி�ா 416 மில்லி�ன் 

நகர்ப்பு்ற மக்கள் பதாளகள�யும், சீனா 255 

மில்லி�ன் மக்கள் பதாளகள�யும், ளநஜீரி�ா 

159 மில்லி�ன் மக்கள் பதாளகள�யும் 

நகர்ப்பு்றவாசிகைாக அதிகரிக்கும் என 

கணக்கி்ப்படுகி்றது. 

(உலக நகரம�மாக்கல் விைக்க குறிப்பு, 2018)

இமடககோலம் 

இது 11-ஆம் நூற்்றாண்டுக்குப் பி்நதி� 

காலத்ளதக் குறிக்கி்றது இ்நதக் காலக் 

கட்த்தில் ஐஜராப்பி� நாடுகளின் க்ல் 

க்்நத வணிகம் அதிகரித்தது. இவ்வணிக 

வைர்ச்சி, பபாருைாதார பின்னள்வு ஏற்பட் 

காலத்திற்குப் பின் ஐஜராப்பி� நகரஙகள் மற்றும் 

மாநகரஙகளின் மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்து. 

13-ஆம் நூற்்றாண்டின் இறுதியில் பாரிஸ், 

இலண்்ன், பேனிவா, மிலன் மற்றும் பவனிஸ் 

ஆகி� முக்கி� நகரஙகள் காணப்பட்ன.

இமடககோல �கரஙகள்

�வீன கோலம் 

�வீன கோல �கரம்

இக்கால கட்ம் பதிஜனைாம் நூற்்றாண்டில் 

இரு்நது பதா்ஙகுகி்றது. இது நகரம�மாக்கலின் 

மூன்்றாம் கட் வைர்ச்சிள�க் குறிக்கி்றது. 

பத்பதான்பதாம் நூற்்றாண்டில் 

உருவான பதாழிற்புரடசி, நகரஙகள் 

மற்றும் மாநகரஙகளின் வைர்ச்சிள�த் 

துரிதப்படுத்தி�து. ஐஜராப்பி�ர்களின் நகர்ப்பு்ற 

நாகரிகத்தினால் அதிக எண்ணிக்ளகயிலான 

புதி� நகரஙகள் வ் அபமரிக்கா மற்றும் 

ஜோவி�த் யூனி�னில் உருவாயின. நவீன 

பதாளலத் பதா்ர்பு, ஜபாக்குவரத்து மற்றும் 

பத்பதான்பதாம் நூற்்றாண்டில் ஏற்பட் 

புதி� வணிக க்ல்வழித்த்ஙகளின் 

வைர்ச்சி, வணிகத்தைஙகளையும் நகர்ப்பு்ற 

பகுதிகளையும் வலுப்படுத்தின.

 ேமீபத்தி� நகரம�மாக்கலின் வைர்ச்சி 

ஆப்பிரிக்க கண்்த்தில் நன்கு பதன்படுகி்றது. 

1930- ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் ஆப்பிரிக்காவில் 

உள்ை நகரஙகள் க்ற்களரள� ஒடடிஜ� 

இரு்நதன. ஆனால் தற்பபாழுது ஐம்பது 

நகரஙகள் ஒரு லடேத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் 

பதாளகள�க் பகாண்டுள்ைன. பகய்ஜரா, 

ளநஜராபி, மும்போ, புலளவஜ�ா, டூலா, 

அபிடி�ான், லாஜகாஸ், அக்ரா, அடிஸ் அபாபா, 

லிப்ஜபால்டுவில், லவுண்்ா, ஜகப்்வுன், நட்ால், 

பிரிடஜ்ாரி�ா ஜபான்்றளவ ஆப்பிரிக்காவின் 

முக்கி� நகரஙகைாகும். நவீன கால துரித 

நகரம�மாக்கம் உலகம் முழுவதிலும் மக்கள் 

பதாளகள� மறு பரவலுக்கு உடபடுத்துகி்றது. 

1950இல் உலகின் மக்கள் 

பதாளகயில் 30 ேதவீதம் நகர 

மக்கள் பதாளக�ாகும். 2050இல் 

இளவ 68 ேதவீதமாக உ�ரும் 

எனக் கணக்கி்ப்படடுள்ைது

(ஆதாரம் : 2018 உலக நகரம�மாக்கல் விைக்க 

குறிப்பு)
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குடிமசப் ெகுதிகள்

ஆ. மககள் ப�ரிசல் 

நகர்ப்பு்ற பகுதிகளில் அதிக மக்கள் 

பநரிேல் சுகாதாரமற்்ற சுற்றுப்பு்ற சூைலுக்கு 

வழி வகுக்கி்றது. இது பல ஜநாய்கள் மற்றும் 

கலவரஙகளுக்கு காரணமாகி்றது. 

இ.  ்தணணீர விநிநயோகம், வடிகோல் மற்றும் 

சுகோ்தோரம்

உலகின் எ்நத ஒரு நகரத்திலும் 

நாள் முழுவதுக்கும் ஜதளவ�ான 

அைவிற்கு முள்ற�ாக நீர் விநிஜ�ாகம் 

பேய்�ப்படுவதில்ளல. வடிகாலளமப்பு 

ஜமாேமான நிளலயில் உள்ைது. நகர்ப்பு்ற மற்றும் 

உள்ைாடசி அளமப்புகளுக்கு குப்ளபகளை 

அகற்றுதல் கடினமான பணி�ாக உள்ைது. 

ஈ. நெோககுவரத்து மற்றும் ப�ரிசல்

பல நகரஙகளில் கூட் பநரிேளலக் 

கடடுப்படுத்த ஜபாதுமான திட்ஙகள் 

இல்லாளம மற்றும் ஜபாதுமான 

ஜபாக்குவரத்து கட்ளமப்புகள் இல்லாளம, 

நகர்ப்பு்ற பகுதிகளில் காணப்படும் பபரும் 

பிரச்ேளன�ாகும். இரு ேக்கர வாகனஙகள் 

மற்றும் மகிழு்நதுகளின் எண்ணிக்ளக 

அதிகரிப்பினால் ஜபாக்குவரத்து பநரிேல் மிகு்நது 

காணப்படுகி்றது. வாகனப் பபருக்கம், காற்று 

மாசு அள்� காரணமாகின்்றன.

உ. மோசமட்தல் 

சுற்றுச்சூைல் மாேள்வதற்கு நகரஙகள் 

மற்றும் மாநகரஙகள் முக்கி�மான 

காரணிகைாகும். பல நகரஙகளில் 

இரு்நது பவளிஜ�றும் கழிவுநீர் மற்றும் 

பதாழிலகஙகளிலிரு்நது பவளிஜ�ற்்றப்படும் 

சுத்திகரிக்கப்ப்ாத கழிவுநீர் ஆகி�ன அருகில் 

உள்ை நீர் நிளலகளில் கலக்கின்்றன. நகர்ப்பு்ற 

ளம�ஙகளைச் சுற்றியுள்ை பதாழிலகஙகள் 

புளக மற்றும் நச்சு வாயுக்களை பவளியிடடு 

வளிமண்்லத்ளத மாசுபடுத்துகின்்றன.

உலக �கரமயமோககல்

வ. 

எண

கணடஙகள் �கர மககள் 

ப்தோமக (%)

1 வ் அபமரிக்கா 82

2
இலத்தீன் அபமரிக்கா 

மற்றும் கரீபி�ன் தீவுகள்
81

3 ஐஜராப்பா 74

4 ஓசி�ானி�ா 68

5 ஆசி�ா 50

6 ஆப்பிரிக்கா 43

உலக சரோசரி 55

(ஆ்தோரம் : உலக �கரமயமோககல் விளகக குறிப்பு, 2018)

அதிக மக்கள் பதாளக பகாண்் உலகின் 

முதல் ஐ்நது மாநகரஙகள் 

 மாநகரத்தின் பப�ர் மக்கள் பதாளக 

(மில்லி�னில் )

1.  ஜ்ாக்கிஜ�ா (ேப்பான்) 37

2.  புது தில்லி (இ்நதி�ா) 29

3. ோஙகாய் ( சீனா) 26

4.  பமக்சிஜகா நகரம் 

(பமக்சிஜகா)
22

5.  ோ பாஜலா (பிஜரசில்) 22

(ஆ்தோரம் : உலக �கரமயமோககல் விளகக குறிப்பு, 2018) 

�கரமயமோ்தலின் விமளவுகள் 

அ. குடியிருப்பு மற்றும் குடிமசப் ெகுதிகள்

நகர்ப்பு்ற பகுதிகளில் மக்கள் பதாளக 

அதிகரிப்பதால் குடியிருப்பு  இ்ம் பற்்றாக்குள்ற 

மற்றும் குறிப்பி்த்தக்க அைவு தரமற்்ற 

குடியிருப்புகள் உருவாக காரணமாகின்்றன. 

இப்பிரச்ேளனகள் வரும் ஆண்டுகளில் ஜமலும் 

அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ைன. 

விளரவான நகரம�மாக்கலால் குடிளேப் 

பகுதிகள் அதிக அைவில் உருவாகின்்றன. 
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ெோடச்சுருககம் 

 �  கிராமப்பு்றத்திலிரு்நது நகர்ப்பு்றத்திற்கு இ்ம் பப�ர்தல் அதிக அைவில் காணப்படும்  இ்ம் 

பப�ர்வாகும்.

 �  இ�ற்ளகக் காரணிகள், பபாருைாதாரக் காரணிகள், ேமூக-கலாச்ோரம், மக்கள் பதாளக மற்றும் 

அரசி�ல் காரணஙகளினால்  இ்ம்பப�ர்வு நள்பபறுகி்றது. 

 �  கிராமஙகளிலிரு்நது நகர்ப்பு்றஙகளுக்கு இ்ம்பப�ர்தல் மக்கள் பதாளகயின் இ�ற்ளக�ான 

வைர்ச்சி, கிராமப்பு்றஙகளை நகர்ப்பு்றமாக மறுசீரளமத்தல் ஜபான்்றவற்்றால் நகரம�மாதல் 

நள்பபறுகி்றது.

 �  அதிக மக்கள் பநருக்கம், உள் கட்ளமப்பு வேதி பற்்றாக்குள்ற, பதாழில் வைர்ச்சி மற்றும் 

வாகனஙகளின் எண்ணிக்ளக அதிகரிப்பு ஜபான்்றளவ நகரம�மாதலின் முக்கி� 

பிரச்ேளனகைாகும். 

கமலச் பசோற்கள்

இ்ம் பப�ர்பவர் ஓரி்த்திலிரு்நது மற்ஜ்றாரி்த்திற்கு இ்ம் பப�ர்பவர். Migrant

குடிஜ�ற்்றம்
தன்னுள்� நாடடிலிரு்நது தனிநபர் அல்லது குழுவாக 

ஜவப்றாரு நாடடிற்கு புலம் பப�ர்தல்.
Immigration

குடிஜ�றுபவர்
தன்னுள்� நாடடிலிரு்நது ஜவப்றாரு நாடடிற்கு 

குடிஜ�றுபவர்.
Immigrant

குடியி்றக்கம்
தனிநபர் அல்லது குழுவாக ஜவப்றாரு புதி� நாடடில் 

குடிபுகுதல்.
Emigration

குடி பப�ர்பவர்
ேர்வஜதே எல்ளலக்கு பவளியிலிரு்நது ஒரு புதி� நாடடில் 

குடி புகுபவர்கள்.
Emigrant

உ்நது காரணிகள்
மக்கள் அவர்கள் வாழும் பகுதிகளிலிரு்நது ஜவறு 

இ்ஙகளுக்குச் பேல்ல காரணமாக அளமயும் காரணிகள்.
Push factors

இழு காரணிகள்
பி்றப்பகுதிகளில் இரு்நது ஓர் இ்த்ளத ஜநாக்கி மக்களை 

ஈர்க்கும் காரணிகள்.
Pull factors

க ா ல் ந ள ் யு ் ன் 

இ்ம்பப�ர்வு

பருவகால  இ்ம்பப�ர்வு எனவும் அளைக்கப்படுகி்றது. மக்கள் 

அவர்களின் கால்நள்களு்ன் காலநிளலக்கு ஏற்ப அல்லது 

குறிப்பிட் இள்பவளியில் ேமபவளி மற்றும் மளலகளுக்கு 

இள்ஜ� இ்ம் பப�ர்வது.

Transhumance

 மதிப்பீடு 

I.  சரியோன விமடமயத் 

ந்தர்நப்தடுககவும்.

1.  ம க் க ள் லி ரு ்ந து 

 க்கு நல்ல ஜவளல 

வாய்ப்பிளனத் ஜதடி 

குடிபப�ர்கின்்றனர். 

அ.  கிராமப்பு்றத்திலிரு்நது நகர்பு்றத்திற்கு 

ஆ. நகர் பு்றத்திலிரு்நது கிராமப்பு்றத்திற்கு 

இ. மளலயிலிரு்நது ேமபவளிக்கு

 ஈ. ேமபவளியிலிரு்நது மளலப்பகுதிக்கு 

2.  ஒரு நபர் போ்நத நாடடில் இரு்நது மற்ப்றாரு 

நாடடிற்கு இ்ம் பப�ர்தல்  

எனப்படுகி்றது. 

அ. குடிபுகுபவர்  ஆ. அகதி 

இ. குடிஜ�றுபவர்  ஈ. புகலி்ம் ஜதடுபவர் 
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IV. சரியோ? ்தவ்றோ? 

1.  குடிளேப்பகுதிகள் பபாதுவாக பபருநகரஙகளில் 

காணப்படுகி்றது. 

2.  நவீன காலத்தில், ஒஜர ேம�த்தில் அதிக 

மக்களின்  இ்ம்பப�ர்வு நள்பபறுவதில்ளல. 

3.  நகரம�மாக்கம் குறுகி�க் கால வரலாறுள்�து.

4.  பபருநகரஙகள் மற்றும் நகரஙகள் 

சுற்றுச்சூைல் சீர்ஜகடடிற்கு அதிக அைவு 

காரணமாக உள்ைன. 

5.  ஜமய்ச்ேலுக்காக கால்நள்களை இ்மாற்்றம் 

பேய்வது, பருவகால  இ்ம் பப�ர்வு எனவும் 

அளைக்கப்படுகி்றது 

V.  கீநழ பகோடுககப்ெட்டுள்ள கூற்ம்றயும் 

கோரணத்ம்தயும் ஆரோயக. 

கூற்று:   நகரம�மாதல் முக்கி�மாக 

கிராமப்பு்ற மக்கள் நகர்பு்றத்திற்கு 

இ்ம் பப�ர்வதால் ஏற்படுவதாகும்.

கோரணம்:  கிராமத்தில் இரு்நது நகரத்திற்கு இ்ம் 

பப�ர்தல் முதன்ளம�ான ஒன்்றல்ல

அ. கூற்று ேரி ஆனால் காரணம் தவறு

ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு 

இ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ேரி 

ஈ. கூற்று தவறு மற்றும் காரணம் ேரி 

VI. சுருககமோக விமடயளி

1.  ‘இ்ம் பப�ர்தல்’ – வளர�று.

2.  கிராமப்பு்றத்திலிரு்நது நகர்ப்பு்றத்திற்கு இ்ம் 

பப�ர்வதற்கான முக்கி� காரணஙகள் 

�ாளவ?

3.  சுற்றுச்சூைல் அல்லது இ�ற்ளக�ால் இ்ம் 

பப�ர்வதற்கான காரணஙகளைக் கூறுக. 

4.  இ்ம்பப�ர்வுக்கான இழுகாரணிகளில் 

ஏஜதனும் இரண்டிளனக் குறிப்பிடுக. 

5.  நகரம�மாக்கம் என்்றால் என்ன?

6.  உலகில் அதிக மக்கள் பதாளகக் பகாண்்  

நான்கு பபருநகரஙகளைப் படடி�லிடுக. 

VII. விரிவோன விமடயளி

1.  இ்ம் பப�ர்தலின் பல்ஜவறு வளககள் 

�ாளவ? அளவகளை விைக்குக.

3.  வைம் மிகு்நத ஜவைாண்ளம நிலம் ஜதடி 

இ்ம் பப�ர்தல் நள்பபறுவது 

அ. கிராமத்தில் இரு்நது கிராமத்திற்கு 

ஆ. கிராமத்தில் இரு்நது நகரத்திற்கு 

இ. நகரத்தில் இரு்நது கிராமத்திற்கு 

ஈ. நகரத்தில் இரு்நது நகரத்திற்கு 

4.  ஜபாரின் காரணமாக நள்பபறும் 

குடிபப�ர்வு  ஐ ோர்்நதது. 

அ. மக்களி�ல்  ஆ. ேமூக மற்றும் கலாச்ோரம் 

இ. அரசி�ல்  ஈ. பபாருைாதாரம் 

5.  வரலாற்றுக்கு மு்நளத� காலத்தில் 

நகரம�மாக்கலுக்கு முக்கி� காரணம் 

அ. உணவு தானி� உற்பத்தி 

ஆ. கால்நள் வைர்ப்பு 

இ. மீன் பிடித்தல் 

ஈ. ஜவடள்�ாடுதல் 

II. நகோடிட்ட இடஙகமள நிரப்புக. 

1.  நகரம�மாதல்   எண்ணிக்ளகயிலான 

காரணிகைால் தீர்மானிக்கப்படுகின்்றன. 

2.   என்பது கிராமப்பு்ற பகுதிகளில் 

பே�ல்படும் முக்கி� உ்நதுக் காரணி�ாகும்.

3.  இ்நதி�ாவின்  மாநகரம் உலகிஜலஜ� 

இரண்்ாவது அதிக நகர மக்கள் பதாளகள�க் 

பகாண்்து. 

4.  ஒரு நபர் தன்னார்வத்து்னும் விருப்பத்து்னும் 

நல்ல வசிப்பி்ம் ஜதடி இ்ம் பப�ர்தல் 

  இ்ம்பப�ர்வு எனப்படும். 

5.  நவீன காலத்தில் நகர்ப்பு்ற வைர்ச்சி 

வைர்ச்சி�ால் அதிகரிக்கி்றது.

 III. பெோருத்துக. 

1. குடிஜ�ற்்றம் - குடிபுகுபவர்

2. குடியி்றக்கம் - பவளிஜ�றுதல் 

3. இழுக்காரணி - ஜவளல வாய்ப்பின்ளம 

4. உ்நது காரணி -  ேமூக மற்றும் பண்பாடடு  

இ்ம் பப�ர்வு 

5. திருமணம் - ஜவளல வாய்ப்பு 
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2.  நகரம�மாக்கலின் விளைவுகள் ோர்பான

தகவல்கள் மற்றும் ப்ஙகளைச் ஜேகரித்து

பதாகுப்பு ப்ம் (Album) ஒன்ள்றத் த�ார் பேய்க.

 நமற்நகோள் நூல்கள்

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 Aff airs,
Population Division.

4.  United Nations – 2017, International
Migration Report 2017, Highlights,
Department of Economic & Social Aff airs.

5.  United Nations – 2018, World Urbanisation
Prospects 2018 Revision, Key facts,
Department of Economic & Social Aff airs,
Population Division.

2.  இ்ம் பப�ர்தலுக்கான பல்ஜவறு 

காரணஙகளை விரிவாக விைக்குக.

3.  நகரம�மாக்கலினால் ஏற்படும் ேவால்களை

ஆராய்க.

VIII. நில வமர ெடப்ெயிற்சி

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

ெடி – 1   URL அல்லது QR குறியீடடிளனப் ப�ன்படுத்தி இச்பே�ல்பாடடிற்கான 

இளண�ப்பக்கத்திற்கு பேல்க. 

ெடி - 2  இ்து பக்க பமனுவில் பேன்று எதாவது ஒரு நாடடிளன ஜதர்்நபதடுக்கவும் (உதா. 

* ப்ஙகள் அள்�ாைத்திற்கு மடடும்

*ஜதளவப�னில் Adobe Flash ஐ அனுமதிக்க

இ்நத பே�ல்பாடடின் மூலம் 

உலக நாடுகளின் இ்ம்பப�ர்தல் 

பதா்ர்பான புள்ளி விவரஙகளை 

அறி�லாம்

பதா்ர்பான புள்ளி விவரஙகளை 
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அறிமுகம்
ஆசிரியர்	 :	 	காலை	 வணககம்	

மாணவர்களே.
மாணவர்கள்		:	 காலை	வணககம்	ஐயா.
ஆசிரியர்	 	:	 	இன்று	 அலைவரும்	 பள்ளிககு	

வருலகப்	புரிந்துள்ளீர்கோ?		
கிருத்திகா	 :	 	சுருதி,	 இன்று	 பள்ளிககு	

வரவிலலை	ஐயா.
ஆசிரியர்	 :	 	அவள்	 ஏன்	 இன்று	 பள்ளிககு	

வரவிலலை?
பவித்ரா		 :	 	ஐயா	அவளுககு	என்ை	ளேர்ந்்தது	

எை	உஙகளுககு		த்தரியா்தா?
ஆசிரியர்	 :	 	த்தரியாது,	 	 அவளுககு	 என்ை	

ளேர்ந்்தது?
ள்தஷ்மி்தா	 :	 	ஐயா	 ளேற்று	 அவள்	 வீட்டிற்கு	

திரும்பிக	 தகாண்டிருகலகயில	
கைமலையின்	 காரணமாக	
ஒரு	 தபரிய	 மரககிலே	
அவள்	 ளமல	 விழுந்்த்தால	
காயமலைந்துள்ோள்.

ஆசிரியர்	 :	 	ஐளயா	கைவுளே!	என்ை	பரி்தாபம்	
இது.	 மாணவர்களே!	 நீஙகள்	
அலைவரும்	தவளிளய	தெலலும்	
ளபாது	 ஹொர்டு	 (Hazard)	 -	 ஐத்	

்தவிர்கக	 மிகவும்	 கவைமாக	
இருகக	ளவண்டும்.

கமளைஷ்	 :	 	ஐயா	ஹொர்டு	என்்ால	என்ை?	
ஹொர்டு	 என்்ால	 தபலஜியம்	
ோட்டு	காலபந்்தாட்ை	வீரர்	Hazard	
-	ஐக	குறிப்பிடுகிறீர்கோ?

ஆசிரியர்	 :	 	இலலை	 இலலை.	 ஹொர்டு	
என்பது	 புவியிலுள்ே	 உயிர்	
மற்றும்	உயிரற்்	தபாருட்கலேப்		
பாதிககககூடிய	 நிகழலவ	
இைர்	 (Hazard)	 என்கிள்ாம்.	
இந்்த	 இைலரப்	 பற்றி	 த்தரிந்து	
தகாள்வ்தற்கு	 இன்று	 ெரியாை	
ோள்,	 இப்பாைத்ல்தப்	 பற்றி	
விேககமாக		அறிளவாம்.

இடரகள்
இருபத்திளயாராம்	 நூற்்ாண்டின்	

த்தாைககத்தில	 பூமியாைது	 முன்	 எப்ளபாதும்	
இலைா்த	அேவிற்கு		அதிக		எண்ணிகலகயிைாை	
மககள்	 த்தாலக	 தபருககத்திற்கும்	 மககள்	
ேைமாகவும்	வேமாகவும்	வாை	உறுதுலணயாக	
இருந்்தது.	 அள்த	 ெமயம்	 மககள்	 எதிர்தகாள்ளும்	
ஆபத்துககள்	 குறித்்த	 விழிப்புணர்வு	 குல்வாக	
இருந்்தது.	 இவற்ல்	 மைதில	 தகாண்டு	
இப்பாைமாைது	 இைர்பாடுகள்	 குறித்து	

▶	 	இைர்,	 ளபரிைர்	 மற்றும்	 ளபரழிவு	 ஆகியலவகளின்	 தபாருளிலை	 த்தரிந்து		
தகாள்ேல.

▶	 	இைரின்	முககிய	வலககள்,	 அ்தன்	 காரணஙகள்	 மற்றும்	விலேவுகலேப்	 பற்றி	
விவரித்்தல.

▶	 	இைர்கள்	மற்றும்	அலவ	ொர்ந்்த	்தடுப்பு	ேைவடிகலககள்	குறித்்த	விழிப்புணர்லவ	
ஏற்படுத்து்தல.

கற்றல் ந�ோககஙகள்

இடரகள்

அலகு - 2
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இடரகளின் வகககள்
	சிை	இைர்கள்	அடிககடி	நிகழந்து	மககளுககு	

அச்சுறுத்்தலை	 அளிககின்்ை.	 இைர்கள்	 பை	
வழிகளில	வலகப்படுத்்தப்படுகின்்ை.	அலவ:
I.		நிகழவிற்காை	காரணிகளின்	அடிப்பலையிைாை	
இைர்கள்

II.	ள்தாற்்த்தின்	அடிப்பலையிைாை	இைர்கள்
I.  நிகழ்விறகோன கோரணிகளின் அடிப்பகடயிலோன 
இடரகள்

இைர்கலே	 மூன்று	 தபரும்	 பிரிவுகோக	
வலகப்படுத்்தைாம்.	

1.	இயற்லகயிைால	ஏற்படும்	இைர்கள்

2.	மனி்த	தெயலகோல	உருவாககப்படும்	இைர்கள்

3.		ெமூக-இயற்லக	 காரணிகோல	 ஏற்படும்	
இைர்கள்

1. இயறககயோல் ஏற்படும் இடரகள்
சிை	 இைர்கள்	 இயற்லகக	 காரணிகோல	

உருவாகின்்ை.	 இவவலகயாை	 இைர்களில	
மனி்தனின்	 பஙகு	 இருப்பதிலலை.	 நிை	 அதிர்வு,	
தவள்ேப்தபருககு,	 சூ்ாவளி,	 புயலகள்,	 வ்ட்சி,	
நிைச்ெரிவு,	 சுைாமி	 மற்றும்	 எரிமலை	 தவடிப்பு	
ஆகியலவ	இயற்லக	இைர்பாடுகளுககு	முககிய	
உ்தாரணஙகோகும்.

இயறககயில் ஏற்படும் இடரகள்
2. மனிதனோல் உருவோககப்படும் இடரகள்

இவவலகயாை	 இைர்கள்	 மனி்தர்கள்	
விரும்பத்்தகா்த	 ேைவடிகலககளின்	 மூைம்	
ஏற்படுகின்்ை.	 த்தாழிற்ொலைகளின்	
இரொயைக	 கழிவு	 அலைது	 எண்தணய்	 கசிவு	
அலைது	 திட்ைமிைப்பட்ை	 தெயலபாடுகளின்	
விலேவாக	 ஏற்படும்	 விபத்துகள்	 மூைம்	
இவவிைர்கள்	 ஏற்படுகின்்ை.	 இத்்தலகய	
இைர்கள்	 பாதுகாப்பு,	 உைல	 ேைம்,	 மககளின்	

மாணவர்களிலைளய	விழிப்புணர்வு	 ஏற்படுத்தும்	
வலகயில	்தயாரிககப்பட்டுள்ேது.

ஒரு	தபாருளோ,	ேபளரா,	நிகழளவா	அலைது	
காரணிளயா	 மககள்	 அலைது	 கட்ைலமப்புகள்	
மற்றும்	 தபாருோ்தார	 வேஙகளுககு	
அச்சுறுத்்தைாகவும்,	 இைப்பு	 ஏற்படுத்தும்	
வலகயிலும்	 அலமந்்தால	 அது	 இைர்	 (Hazard)	
எைப்படும்.	 இலவ	 சுற்றுச்சூைலில	 மனி்தைால	
உருவாககப்பட்ைலவயாகளவா	 அலைது	
இயற்லகயாை	 நிகழவாகளவா	 இருககைாம்.	
“ஹொர்டு”	(Hazard)	என்்	தொல	ஹாெர்ட்	(Hasart)	
என்்	 பைலமயாை	 பிதரஞ்சு	 தொலலிலிருந்து	
ள்தான்றியது.	 இ்தன்	 தபாருள்	 ஒரு	 பகலை	
விலேயாட்டு	ஆகும்.	(அரபு	தமாழியில	அஸ்-ெஹர்	
என்றும்	 ஸ்பானிய	 தமாழியில	 அொர்	 என்றும்	
அலைககப்படுகி்து).	

ஒரு	 ெமு்தாயம்	பலவலகயாை	இைர்கலேச்	
ெந்தித்து	வந்்தாலும்	மிகவும்	கடுலமயாக	பாதிககும்	
இைர்களின்	 அச்சுறுத்்தலகலேப்	 பற்றி	 அப்பகுதி	
மககள்	அறிந்திருப்பது	மிகவும்	அவசியமாகும்.

மனி்த	 உயிர்கள்	
மற்றும்	 உலைலமகளுககு		
அச்சுறுத்்தலை	 உருவாககும்	
இயற்லகயாை	 நிகழவுகள்	

இயற்லக	இைர்கள்	 	எைப்படும்.	ளபரிைர்களின்	
எண்ணிகலக	 மற்றும்	 தீவிரம்	 மனி்த	
தெயலகோல	 அதிகரிககி்து.	 இயற்லகயாை	
தெயலபாடுகள்	 அலைது	 நிகழவுகள்	 மட்டுளம	
இயற்லக	 இைருககாை	 காரணஙகள்	 அலை.	
மனி்தர்கள்	 இயற்லகலய	 லகயாளும்	
்தன்லமலயப்		தபாருத்தும்	அலமகி்து.

	 ளபரிைர்	 என்பது	 வலரயறுககப்பட்ை	
பகுதியில	 ஒரு	 குறிப்பிட்ை	 காைத்தில	 நிகழும்	
ஒரு	அபாயகரமாை	நிகழவாகும்.	இலவ	உயிர்,	
மற்றும்	 உலைலமகளுககு	 தபரும்	 அழிலவ	
விலேவிப்பதுைன்	 மற்்வர்களின்	 உ்தவிலய	
ோை	ளவண்டிய	ள்தலவ	ஏற்படுகி்து.	

ளபரழிவு	 என்பது	 மிகப்தபரிய	
இைப்பிலையும்	 அதிக	 தெைவிைத்ல்தயும்	
உண்ைாககுவள்தாடு	 அவற்றிலிருந்து	
மீள்வ்தற்கு	நீண்ை	காைமும்	ள்தலவப்படுகி்து.
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II.  நதோற்றத்தின் அடிப்பகடயில் உருவோகும் 
இடரகள்

இவவலகயாை	 இைர்கலே	 எட்டு	
வலகயாகப்	பிரிககைாம்.	அலவ	:
1. வளி மணடலத்தோல் ஏற்படும் இடரகள் 

தவப்ப	 மண்ைை	 சூ்ாவளி	 இடியுைன்	
கூடிய	புயல,	மின்ைல,	சுைல	காற்று,	 பனிச்ெரிவு,	
தவப்ப	 அலைகள்,	 மூடுபனி	 மற்றும்	 காட்டுத்தீ	
ஆகியவற்்ால	ஏற்படும்	இைர்கள்.

2. நிலவியல் சோர்நத இடரகள் 
நிை	 அதிர்வு,	 சுைாமி,	 நிைச்ெரிவு,	 நிைம்	

அமிழ்தல	ஆகியவற்்ால	ஏற்படும்	இைர்கள்.

3. நீரியல் ததோடர்போன இடரகள்
தவள்ேப்தபருககு,	வ்ட்சி,	கைற்கலர	அரிப்பு,	

சூ்ாவளி	 அலைகள்	 ஆகியவற்்ால	 ஏற்படும்	
இைர்கள்.

4. எரிமகல சோர்நத இடரகள் 
எரிமலை	 தவடிப்பு	 மற்றும்	 ைாவா	 வழி்தல	

ஆகியவற்்ால	ஏற்படும்	இைர்கள்.

5. சுறறுச்சூழல் சோர்நத இடரகள் 
மண்,	 காற்று,	 நீர்	 மாெலை்தல,	

பாலைவைமா்தால,	 புவி	 தவப்பமலை்தல	
மற்றும்	 காைழிப்பு	 ஆகியவற்்ால	 ஏற்படும்		
இைர்கள்.

6. உயிரியல் சோர்நத இடரகள்
சின்ைம்லம,	 தபரியம்லம,	 ்தட்ைம்லம,	

பாலவிலைத்	 த்தாற்று	 ளோய்கள்,	 எய்ட்ஸ்,	 விஷ	
ள்தனீககள்	ஆகியவற்்ால	ஏற்படும்	இைர்கள்.

7. ததோழில்நுட்பம் சோர்நத இடரகள்
அபாயகரமாை	 கழிவுப்	 தபாருட்கோல	

ஏற்படும்	 இைர்கள்,	 தீவிபத்து	 மற்றும்	 கட்ைலமப்பு	
குல்பாடுகோல	 ஏற்படும்	 இைர்கள்	 (பாைஙகள்,	
சுரஙகஙகள்,	அலணகள்,	அணுககதிர்கள்	மற்றும்	
கதிரியகக	விபத்துகள்)

8. மனித தூணடுதலோல் ஏற்படும் இடரகள்
தீவிரவா்தம்,	 துப்பாககிச்சூடு,	 ளபாககுவரத்து	

விபத்துககள்,	ளபார்	மற்றும்	உள்ோட்டுக	கைவரம்	
ஆகியவற்்ால	ஏற்படும்	இைர்கள்.

ேைன்	 மற்றும்	உலைலமகளுககு	 பாதிப்புகலே	
ஏற்படுத்துகின்்ை. குண்டுதவடிப்புகள் ,	
அபாயகரமாை	 கழிவுகள்,	 காற்று,	 நீர்,	 நிைம்	
மாெலை்தல,	 அலணககட்டு	 உலை்தல,	 ளபார்,	
உள்ோட்டுக	 கைவரஙகள்,	 தீவிரவா்த	 தெயலகள்	
ளபான்்லவ	 மனி்தைால	 உருவாககப்படும்	
இைர்களுககு	சிை	உ்தாரணஙகோகும்.

மனிதனோல் உருவோககப்படட இடரகள்
3.  சமூக - இயறகக இடரகள் (்பகுதி இயறகக 

இடரகள்) 
இவவலக	 இைர்கள்	 இயற்லகச்	 ெகதிகள்	

மற்றும்	 மனி்தனின்	 ்தவ்ாை	 தெயலபாடுகள்	
இலணவ்தன்	 மூைம்	 ஏற்படுகின்்ை.	 சிை	
உ்தாரணஙகள்:
	� 	ஆறுகளின்	 நீர்ப்	 பிடிப்பு	 பகுதிகளில	 உள்ே	
மரஙகலே	 கண்மூடித்்தைமாக	 அழிப்ப்தால	
அடிககடி	 தவள்ேப்தபருககு	 மற்றும்	 வ்ட்சி	
ஏற்படுகின்்ை.

	� 	நிைச்ெரிவுகள்	 இயற்லக	 காரணிகோல	
ஏற்பட்ைாலும்	 மலைப்பிரள்தெஙகளில	
ொலைகள்	 அலமப்பது,	 வீடுகள்	 கட்டுவது,	
சுரஙகஙகள்	 ள்தாண்டுவது,	 கனிமஙகள்	
மற்றும்	 கலதவட்டிதயடுத்்தல	 ளபான்்லவ	
நிைச்ெரிவு	பாதிப்லப	அதிகப்படுத்துகின்்ை.

	� 	ெதுப்பு	 நிைககாடுகள்	 அழிககப்படுவ்தால	
சூ்ாவளி	அலைகள்	கைற்கலரப்	 பகுதிகளில	
இைலர	உருவாககுகின்்ை.

	� 	தபரும்பாைாை	தபரு	ேகரஙகளில	பனிப்புலக	
ஒரு	 தபரும்	 பிரச்ெலையாக	 உள்ேது.
வாகைஙகள்	 மற்றும்	 த்தாழிற்ொலைகள்	
தவளியிடும்	 புலககள்,	 மரஙகள்	 மற்றும்	
நிைககரிகள்	 எரிப்ப்தைால	 உண்ைாகும்	
புலகயாைது	மூடு	பனிலய	உருவாககுகி்து.	
இலவ	 அைர்	 மூடுபனியுைன்	 ளெர்வ்தால	
பனிப்புலக	 உண்ைாகி	 உைல	 ேைத்ல்த	
பாதிககின்்ை.

8th_Geography_TM_Unit_2.indd   138 23-08-2019   09:53:07



139

மண்ைைஙகோக	 வலகப்படுத்தியுள்ேது.	
மண்ைைம்	2,	மண்ைைம்	3,	மண்ைைம்	4,	மண்ைைம்	
5	 (இந்தியாவின்	 எப்பகுதியும்	 மண்ைைம்	 1-இன்	
கீழ	வலகப்படுத்்தப்பைவிலலை).

இ்நதியோவின் நில அதிரவு மணடலஙகள்
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(ஆதோரம் :	ள்தசிய	ளபரிைர்	ளமைாண்லம	
நிறுவைம்,	புதுதைலலி)

இ்நதியோவின் முககிய இடரகள்
1) நில அதிரவு

நில அதிரவு
நிை	அதிர்வு	என்பது	புவியின்	ளமளைாட்டில	

திடீதரை	ஏற்படும்	கடும்	அதிர்வாகும்.	இவவதிர்வு	
ள்தான்றும்	 லமயத்திலிருந்து	 அலைத்து	
திலெகளிலும்	 த்தாைர்ச்சியாை	 அதிர்வு	
அலைகலே	ஏற்படுத்துகி்து.	

ஒரு	 பகுதியினுலைய	 நிைவியல	 அலமப்பு,	
கைந்்த	 காைஙகளில	 ஏற்பட்ை	 நிை	 அதிர்வு,	
அதிர்வலைகளின்	 ்தன்லமகள்	 ஆகியவற்ல்	
அறிவியல	த்தாழில	நுட்பத்ல்தப்	பயன்படுத்தி,	நிை	
அதிர்வு	 மண்ைைஙகள்	 கண்ைறியப்படுகின்்ை.	
இ்தைடிப்பலையில	 இந்திய	 ்தரநிர்லணய	
நிறுவைம்	 இந்தியாலவ	 5	 நிை	 அதிர்வு	

நில அதிரவு 
மணடலஙகள்

அ்போயத்தன்கம ்பகுதிகள்

மண்ைைம்	5 மிக	அதிகம்	 வைகிைககு	 இந்தியா	 முழுலமயும்,	 ஜம்மு	 காஷ்மிரின்	 சிை	
பகுதிகள்,	இமாச்ெை	 பிரள்தெம்,	 உத்்தரகாண்ட்,	 குஜராத்தின்	
ரான்	ஆப்	கட்ச்,	வை	பீகார்	மற்றும்	அந்்தமான்	நிகளகாபார்	தீவுக	
கூட்ைஙகள்

மண்ைைம்	4 அதிகம் ஜம்மு-காஷ்மீரின்	 பி்	 பகுதிகள்,	 இமாச்ெைப்பிரள்தெம்	 ள்தசிய	
்தலைேகரமாை	 புது	 தைலலி,	 வை	 உத்திரப்	 பிரள்தெம்,	 பீகார்,	
சிககிம்,	 ளமற்கு	 வஙகம்,	 குஜராத்தின்	 சிை	 பகுதிகள்,	 ளமற்கு	
கைற்கலரலய	 ஒட்டி	 உள்ே	 மகாராஷ்டிராவின்	 சிை	 பகுதிகள்	
மற்றும்	இராஜஸ்்தான்	

மண்ைைம்	3 மி்தமாைது	 ளகரோ,	 ளகாவா,	 இைட்ெத்தீவுகள்,	 உத்்தரப்	 பிரள்தெத்தின்	 சிை	
பகுதிகள்,	 குஜராத்	 மற்றும்	 ளமற்கு	 வஙகாேம்,	 பஞ்ொபின்	 சிை	
பகுதிகள்,	இராஜஸ்்தான்,	மத்தியப்பிரள்தெம்,	பீகார்,	ஜார்ககண்ட்,	
ெட்டீஸ்கர்,	 மகாராஷ்டிரா,	 ஒடிொ,	 ஆந்திரப்பிரள்தெம்,	 ்தமிழோடு	
மற்றும்	கர்ோைகா

	மண்ைைம்	2 குல்வு	 ோட்டின்	பி்	பகுதிகள்

இ்நதியோவின் நில அதிரவு மணடலஙகள்
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2) தவள்்ளப த்பருககுகள் 
கை	மலை	 மற்றும்	 கைலகளில	உருவாகும்	

ளபரலைகோல	 புவியின்	 ளமற்பரப்பில	 உள்ே	
ஒரு	 பகுதி	 நீரிைால	 மூழகடிககப்படு்தல	
தவள்ேப்தபருககு	எைப்படுகி்து.

தவள்்ளம்
தவள்்ளப த்பருககு ஏற்படுவதறகோன முககிய 
கோரணஙகள்
1. வோனிகலயியல் கோரணிகள்
i)	கைமலை
ii)	அயைமண்ைை	சூ்ாவளி
iii)	ளமகதவடிப்பு

2. இயறககக கோரணிகள்
i)	பரந்்த	நீர்	பிடிப்பு	பகுதிகள்
ii)	ளபாதிய	வடிகால	அலமப்பு	இலைாலம

3. மனிதக கோரணிகள்
i)	காைழிப்பு	
ii)	வண்ைல	படிவுகள்	
iii)	முல்யற்்	ளவோண்	முல்கள்	
iv)	முல்யற்்	நீர்	பாெை	முல்கள்	
v)		அலணகள்	 உலை்தல	 மற்றும்	
ேகரமயமாககல
பின்வரும்	 நிை	 வலரபைம்	 இந்தியாவில	

தவள்ேப்தபருககு	 பாதிப்பிற்கு	 உள்ோகும்	
பகுதிகலேக	 காட்டுகி்து.	 வைககு	 மற்றும்	
வைகிைககு	 இந்தியாவில	 பஞ்ொப்,	 ஹரியாைா,	

உத்திரப்பிரள்தெம்,	 வை	 பீகார்,	 ளமற்கு	
வஙகாேத்ல்த	உள்ேைககிய	கஙலகச்	ெமதவளி	
மற்றும்	 பிரம்மபுத்திரா	 பள்ேத்்தாககு	 பகுதிகள்	
தவள்ேப்	 பாதிப்பிற்கு	உள்ோகும்	 பகுதிகோகும்.	
கைளைார	ஆந்திரம்,	ஒடிொ,	குஜராத்	ளபான்்லவ	
அடிககடி	 தவள்ேப்	 பாதிப்புககு	உள்ோகும்	 இ்தர	
பகுதிகோகும்.

இ்நதியோவின் முககிய தவள்்ளபத்பருககுப ்பகுதிகள்
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(ஆதோரம்	:	ள்தசிய	நீரியியல	நிறுவைம்,	புதுதைலலி)

3) சூ்றோவளிப புயல்கள்
வளிமண்ைைத்தில	 குல்ந்்த	 காற்்ழுத்்த	

பகுதிகளில	 சுைலும்	 வலிலமயாை	 காற்ள்	
சூ்ாவளி	 புயல	 காற்று	 எைப்படும்.	 இப்புயல	
காற்று	 வை	 அலரகளகாேத்தில	 கடிகாரம்	
சுற்றும்	 திலெககு	 எதிர்	 திலெயிலும்	 த்தன்	
அலரக	 ளகாேத்தில	 கடிகார	 திலெயிலும்	
சுைலகி்து.

அயை	மண்ைை	சூ்ாவளிகள்,	கடும்	காற்று,	
ளபரலைகள்	மற்றும்	கைத்்த	மலையால	தவள்ேப்	
தபருகலக	 ஏற்படுத்துகின்்ை.	 காற்றின்	 ளவகம்	
மணிககு	200	கிளைா	மீட்ைர்	வலர	வீெககூடும்.	
மலைப்தபாழிவு	 ோதோன்றுககு	 சுமார்	 50	
தென்டிமீட்ைர்	வீ்தம்	பை	ோட்கள்	தபய்யககூடும்.	

தவப்ப	 மண்ைை	 சூ்ாவளிகள்	 காரணமாக	
திடீதரன்று	ஏற்படும்	 கைல	 நீர்	 எழுச்சிலய	 ‘புயல	
அலை’	 என்கிள்ாம்.	 இது	 ஆைமற்்	 கைளைாரப்	
பகுதிகளில	அதிகம்	காணப்படுகி்து.

தசயல்்போடு
தவள்ேப்	 தபருககிற்கு	 முன்பு,	 தவள்ேப்	

தபருககின்	 ளபாது	 மற்றும்	 தவள்ேப்	
தபருககிற்கு	 பின்பு	 ளமற்தகாள்ேப்பை	
ளவண்டிய	 ேைவடிகலககள்	 குறித்து	
வகுப்பல்யில	விவாதிககவும்.
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வலரயறுககப்படுகி்து.	 ளமலும்	 வ்ட்சிலய	
மூன்று	முககிய	வலககோகப்	பிரிககைாம்.
i) வோனிகலயியல் வ்றடசி 

	ஒரு	குறிப்பிட்ை	காைத்தில	மலையின்	அேவு	
ஒரு	 குறிப்பிைப்பட்ை	 அேலவ	 விை	 குல்வாக	
தபய்திருககும்	 சூைலைளய	 வானிலையியல	
வ்ட்சி	எைப்படும்.
ii) நீரியியல் வ்றடசி 

நீளராலைகள்,	 ஆறுகள்	 மற்றும்	
நீர்த்ள்தககஙகளில	 நீரின்	 அேவு	 குல்ந்து	
காணப்படும்	 சூைல	 நீரியியல	 வ்ட்சி	
எைப்படுகி்து.	 இலவ	 இரண்டு	 வலகப்படும்:	
அலவ	அ)	நிைத்்தடி	நீர்	வ்ட்சி	ஆ)	புவி	ளமற்பரப்பு	
நீர்	வ்ட்சி.
iii) நவ்ளோண வ்றடசி

மலை	பற்்ாககுல்	காரணமாக	ளவோண்	
பயிர்கள்	 பாதிப்புககுள்ோகும்	 நிலைலயக	
குறிப்பது	ளவோண்	வ்ட்சியாகும்.

வ்றடசி
இந்தியாவில	 பருவமலை	 தபாய்ப்ப்தால	

வ்ட்சி	 ஏற்படுகி்து.	 தபாதுவாக	 இந்தியாவில	
பருவமலை	 ெமச்சீரற்்	 நிலையில	 தபாழிகி்து.	
சிை	 பகுதிகள்	 அதிக	 மலைப்தபாழிலவயும்	
மற்்	 பகுதிகள்	 மி்தமாைது	 மு்தல	 குல்வாை	
மலைப்தபாழிலவயும்	தபறுகின்்ை.	குல்வாை	
மலை	 மற்றும்	 மிகககுல்வாை	 மலை	 தபறும்	
பகுதிகள்	வ்ட்சியிைால	பாதிககப்படுகின்்ை.

தகவல் ந்பகழ
ோட்டின்	 மூன்றில	 ஒரு	 பஙகு	 பகுதிகள்	

வ்ட்சியிைால	 பாதிககப்படுகின்்ை.	 இது	
சுமார்	16%	நிைப்பரப்லபயும்	மககள்	த்தாலகயில	
12%	 மககள்	 த்தாலகலயயும்	 கடுலமயாக	
பாதிககி்து.	ஆண்டு	மலைப்தபாழிவு	60	தென்டி	
மீட்ைருககும்	குல்வாை	மலை	தபறும்பகுதிகள்	
இந்தியாவில	 வ்ட்சிககு	 உள்ோகும்	
பகுதிகோகும்.	

புயல் அகலக்ளோல் ்போதிபபிறகு உள்்ளோகும் 
கிழககு கடறககரப ்பகுதிகள்: 
i)		ஒடிொவின்	வை	பகுதி	மற்றும்	ளமற்கு	வஙகாே	
கைற்கலர.	

ii)		ஓஙளகால	 மற்றும்	 மசூலிப்பட்டிைம்	 இலைளய	
அலமந்துள்ே	ஆந்திரக	கைற்கலர.	

iii)		்தமிைகக	கைற்கலர	(13	கைளைார	மாவட்ைஙகள்,	
ோகப்பட்டிைம்	மற்றும்	கைலூர்	மாவட்ைஙகளில	
புயல	 அலைகளின்	 நிகழவுகள்	 மற்றும்	
பாதிப்புகள்	அதிகம்.)

புயல் அகலக்ளோல் ்போதிபபிறகு உள்்ளோகும் 
நமறகு கடறககரப ்பகுதிகள்:

இந்தியாவின்	கிைககுக	 கைற்கலரலய	விை	
ளமற்கு	கைற்கலரப்	பகுதியில	புயல	அலைகளின்	
பாதிப்பு	குல்வாகும்.	

i)		மகாராஷ்டிரா	 கைற்கலர,	 வை	 ஹர்ைாயர்,	 த்தன்	
குஜராத்ல்த	ஒட்டிய	கைற்கலரப்	பகுதி	மற்றும்	காம்ளப	
வலேகுைாலவச்	சுற்றியுள்ே	கைற்கலரப்	பகுதிகள்.

ii)		கட்ச்	வலேகுைாலவ	சுற்றியுள்ே	கைளைார	பகுதி
இ்நதியோவில் சூ்றோவளிப புயல்க்ளோல் 

்போதிககப்படும் ்பகுதிகள்

ெத� �ஜரா�
வட மகாரா��ர�

ெத� மகாரா��ர�
ேகாவா

க�நாடக�
வட ேகரள�

ெத� ேகரள�

ேம�� வ
காள�
வட ஒ�சா

ெத� ஒ�சா
வட ஆ��ர� �ரேதச�

வட த�ழக�

ெத� த�ழக�

பா����� உ�ளா�� அள�

�க அ�க�

அ�க�

�தமான 

�ைற�

ெத� ஆ��ர� �ரேதச�

வட �ஜரா�

அளைவ�� இ�ைல

வ

ேம

ெத

�

(ஆதோரம்:	தமாஹபத்ரா.	பதிப்பு	2015)
4) வ்றடசிகள்

	 ளவோண்லம,	 காலேலை	 வேர்ப்பு,	
த்தாழில	 துல்	 மற்றும்	 மககளின்	
அத்தியாவசியத்	 ள்தலவகலே	 பூர்த்தி	 தெய்ய	
இயைா்த	 நீர்	 பற்்ாககுல்ளய	 வ்ட்சி	 என்று	
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இ்நதியோவில் வ்றடசியோல் ்போதிககும் ்பகுதிகள்
வ

ேம

ெத

�

அளைவ�� இ�ைல

வ�காள ��டா

வற	�யா�
பா��க�ப�� ப��க�

அர�� கட�

இல	ச� � க�

இ�ய� ெப��கட�

(ஆதோரம் : குலைர்,	2014)

அதிக வ்றடசிககு உள்்ளோகும் முககிய ்பகுதிகள்
1.		அகம்தாபாத்	 மு்தல	 கான்பூர்	 வலர	 உள்ே	
வ்ண்ை	 மற்றும்	 அலர	 -	 வ்ண்ை	 பகுதிகள்,	
கான்பூர்	மு்தல	ஜைந்்தர்	வலர	உள்ே	பகுதிகள்

2.		ளமற்கு	 த்தாைர்ச்சி	 மலையின்	 காற்று	 மல்வு	
பகுதிகளில	அலமந்துள்ே	வ்ண்ை	பகுதிகள்

5) நிலச்சரிவுகள்
நிைச்ெரிவு	என்பது	புவியீர்ப்பு	விலெயிைால	

பால்கள்,	மண்	மற்றும்	்தாவரஙகள்	கீழ	ளோககி	
ளவகமாகச்	 தெலலும்	 ேகர்லவக	 குறிப்ப்தாகும்.	
தபாதுவாக	 நிைச்ெரிவுகள்	 திடீதரன்று	 ஏற்படும்	
அரி்தாை	நிகழவாகும்.	தெஙகுத்துச்	ெரிவு	மற்றும்	
கைமலை	 நிைச்ெரிவுகள்	 ஏற்பை	 முககியக	
காரணஙகோகும்.	 பைவீைமாை	 ்தேர்ந்்த	 நிை	
அலமப்பு,	காைழிப்பு,	நிை	அதிர்வு,	எரிமலை	தவடிப்பு,	
சுரஙகம்	 ள்தாண்டு்தல,	 மலைப்பிரள்தெஙகளில	
ொலைகள்	 மற்றும்	 இருப்பு	 பால்தகளின்	
கட்டுமாைம்	 ஆகியலவ	 நிைச்ெரிவுகள்	
ஏற்படுவ்தற்காை	மற்்	காரணஙகோகும்.

இந்தியாவில	 சுமார்	 15	 ெ்தவீ்த	 நிைப்பரப்பு	
நிைச்ெரிவு	 அபாயத்திற்கு	 உள்ோகும்	
பகுதிகோகும்.	 இமயமலைச்	 ெரிவுகள்,	 ளமற்கு	
த்தாைர்ச்சி	 மலைச்ெரிவுகள்	 மற்றும்	 ஆற்றுப்	
பள்ேத்்தாககுப்	 பகுதிகளில	 நிைச்ெரிவுகள்	
அதிகம்	 காணப்படுகின்்ை.	 ்தமிழோட்டில	
தகாலைககாைல	(திண்டுககல	மாவட்ைம்)	மற்றும்	

உ்தகமண்ைைம்	 (நீைகிரி	 மாவட்ைம்)	 பகுதிகள்	
நிைச்ெரிவால	அதிகம்	பாதிககப்படுகின்்ை.

6) சுனோமி அகலகள்
கைைடி	நிை	அதிர்வு,	கைைடி	நிைச்ெரிவு	மற்றும்	

எரிமலை	 தவடிப்பு	 ஆகியவற்றின்	 காரணமாக	
கைலில	 ஏற்படும்	 ளபரலைககு	 சுைாமி	 என்று	
தபயர்.	 இப்ளபரலைகள்	 தபாதுவாக	 கைற்கலரப்	
பகுதிகளில	 மணிககு	 சுமார்	 640	 கிளைா	
மீட்ைரிலிருந்து	960	கிளைா	மீட்ைர்	ளவகம்	வலர	
பயணிககி்து.	 கைளைார	 வாசிகளுககு	 சுைாமி	
ளபராபத்ல்த	ஏற்படுத்துகி்து.

சுைாமி	 என்்	 வார்த்ல்த	
ஜப்பானிய	 தொலைாை	 (சு	 –	
துல்முகம்)	 (ோமி	 –	 அலை)	
என்பதிலிருந்து	 தப்ப்பட்ைது.	
அ்தாவது	(	துல்முக	அலை)

இ்நதிய த்பருஙகடல் சுனோமி (2004)
2004இல	 இந்தியப்	 தபருஙகைலில	

ஏற்பட்ை	 சுைாமி	 டிெம்பர்	 26,	 2004ஆம்	ஆண்டு	
உள்ளூர்	 ளேரம்	 காலை	 7.59	 மணிககு	 ரிகைர்	
அேவுளகாலில	9.1	ஆற்்ல	தகாண்ை	நிைேடுககம்	
இந்ள்தாளைஷியாவின்	 சுமத்ரா	 கைற்கலரலயத்	
்தாககியது.	 இ்தைால	 ஏற்பட்ை	 சுைாமி	 12	
ோடுகலேத்	 ்தாககி	 2,25,000	 உயிர்கலேப்	
பலிவாஙகியதுைன்	இந்ள்தாளைஷியா,	இைஙலக,	
இந்தியா,	 ்தாய்ைாந்து,	 ளொமாலியா,	 மாைத்தீவு	
ளபான்்	ோடுகளில	தபருத்்த	தபாருட்ளெ்தத்ல்தயும்	
விலேவித்்தது.

7) அ்போயகர கழிவுகள்
சுற்றுச்சூைல	மற்றும்	மனி்தர்களுககு	தபருத்்த	

சுகா்தார	 தீஙகுகலே	 ஏற்படுத்்தககூடிய	 ேச்சுக	
கழிவுகள்	அபாயகர	கழிவுகள்	எைப்படுகி்து.	
i) கதிரியகக த்பருள்கள் 

அணுமின்	 நிலையஙகளில	
பயன்படுத்்தப்படும்	 தபாருட்கள்	 மற்றும்	
பயன்படுத்்தா	எரிதபாருள்	கம்பிகள்.	
ii) இரசோயனஙகள் 

தெயற்லக	 கனிமப்	 தபாருட்கள்,	 கரிம	
உளைாகஙகள்,	உப்புகள்,	அமிைஙகள்,	தவடி	உப்பு,	
காரஙகள்	 எளிதில	 தீப்பற்்ககூடிய	 தபாருட்கள்	
மற்றும்	தவடி	மருந்துகள்.
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iii) மருத்துவ கழிவுகள் 
பயன்படுத்்தப்பட்ை	ஊசிகள்,	கட்டுத்	துணிகள்,	

காைாவதியாை	மருந்து	தபாருட்கள்.	
iv) எளிதில் தீப்பற்றக கூடிய கழிவுகள் 

கரிம	 கலரப்பான்கள்,	 எண்தணய்கள்,	
குலைலமயூட்டிகோகிய	 உருககுலைககும்	
தபாருட்கள்	(Plasticisers	)	மற்றும்	கரிம	ெகதிகள்.
v) தவடிபத்போருடகள்

பலைககைன்	 உற்பத்தி	 கழிவு	 மற்றும்	 சிை	
த்தாழிைக	வாயுக	கழிவுகள்.
vi) குடிசோர அ்போயகர கழிவுகள்

பூச்சிகதகாலலிகள்,	 எண்தணய்க	 கழிவுகள்,	
மின்கைன்கள்	மற்றும்	குடிொர்	மின்கைஙகள்.

அ்போயகரமோன கழிவுகள்
8) கோறறு மோசு 

காற்று	 பை	 வாயுககளின்	 கைலவயாகும்.	
முககிய	 வாயுககோை	 லேட்ரஜன்	 (78.09%)	
்தாவரஙகளுககு	 உரஙகள்	 ்தயாரிப்ப்தற்கும்	
காற்ல்	 மந்்தமாககுவ்தற்கும்	 பயன்படுகி்து.	
ஆகசிஜன்	 (20.95%)	 சுவாசிககவும்,	 கார்பன்	
லை	 ஆகலெடு	 (0.03%)	 ஒளிச்ளெர்கலகககும்	
பயன்படுகின்்ை.	 ளவறு	 சிை	 வாயுககோை	
ஆர்கான்,	 நியான்,	 ஹீலியம்,	 கிரிப்ைான்,	
லஹட்ரஜன்,	ஓளொன்,	ஜிைான்	மற்றும்	மீத்ள்தன்	
ளபான்்	 வாயுககளும்	 வளிமண்ைைத்தில	
காணப்படுகின்்ை.	 இவற்ல்த்	 ்தவிர	 நீராவி	
மற்றும்	துகள்கள்	வளிமண்ைைத்தில	உள்ேது.

உட்பு்	 அலைது	 தவளிப்பு்க	 காற்்ாைது	
சிை	 வாயுககள்	 மற்றும்	 திைப்	 தபாருட்களின்	
ளெர்கலகயால	 அ்தன்	 இயற்லக	 பண்புகள்	
மற்றும்	 காற்றின்	 ெ்தவீ்தஙகள்	 மாறுபடுவல்த	
காற்று	 மாசுபடு்தல	 என்கிள்ாம்.	 காற்று	
மாசுப்படுத்திகலே	மு்தன்லம	மற்றும்	இரண்ைாம்	
நிலை	மாசுபடுத்திகள்	எை	வலகப்படுத்்தைாம்.	

மு்தன்லம	 மாசுபடுத்திகள்	 என்பது	 ஒரு	
மூைத்தில	இருந்து	ளேரடியாக	தவளிளயற்்ப்படும்	
மாசுவாகும்.	 இரண்ைாம்	 நிலை	 மாசுபடுத்திகள் 
ளேரடியாக	 தவளிளய்ப்படுவதிலலை	 ஆைால	
மற்்	 மு்தன்லம	 மாசுககள்	 வளிமண்ைைத்தில	
விலைபுரிவ்தால	உருவாகுபலவ	ஆகும்.
முதன்கம மோசு்படுத்திகள் 

i)	ெலபர்	லைஆகலெடு
ii)	லேட்ரஜன்	ஆகலெடு	
iii)	கார்பன்	லைஆகலெடு	
iv)	துகள்ம	தபாருட்கள்	
v)	மற்்	மு்தன்லம	மாசுபடுத்திகள்

தெர்ளைாபில	 அணு	
ளபரழிவு	 இைம்	 (பிரிப்யாட்	
அருகில)	 அதிகாரபூர்வமாை	
சுற்றுைா	்தைமாகும்.	

முன்னர:
•	 	தெர்ளைாபில	 (அப்ளபால்தய	 ளொவியத்	

யூனியன்)	 அணு	 உலை	 விபத்து	 ஏப்ரல	 26,	
1986	அன்று	நிகழந்்தது.

•	 	1945இல	ஹிளராஷிமா	(ஜப்பான்)	மீது	வீெப்பட்ை	
அணுகுண்லை	விை	 400	 மைஙகு	அதிகமாை	
கதிர்வீச்சு	 இதிலிருந்து	 தவளிப்பட்ைது.	 இந்்த	
விபத்து	உைக	வரைாற்றில	மிகப்	தபரிய	அணு	
விபத்்தாக	பதிவாகியுள்ேது.	

•	 	இப்பகுதியிலிருந்து	 3	 ைட்ெத்து	 50	
ஆயிரத்திற்கும்	 அதிகமாை	 மககள்	
அப்பு்ப்படுத்்தப்பட்டுள்ேைர்.	 நிரந்்தர	 மனி்த	
குடிளயற்்த்திற்கு	கடுலமயாை	கட்டுப்பாடுகள்	
இன்றும்	அந்்த	இைத்தில	பின்பற்்ப்படுகி்து.

தறத்போழுது: 
•	 	்தற்ளபாது	 உகலரன்	 மற்றும்	 தபைாரலெக	

தகாண்ை	 இப்பகுதியில	 விபத்து	 ேைந்து	 33	
ஆண்டுகளுககு	பி்கு	ஏராேமாை	விைஙகுகள்	
மற்றும்	 இருநூற்றுககும்	 அதிகமாை	 ப்லவ	
இைஙகள்	வசிககின்்ை.	

•	 	2016ஆம்	 ஆண்டு	 உகலரன்	 ோடு	 ‘கதிர்	
இயககவியல	 ொர்	 மற்றும்	 சுற்றுச்சூைல	
உயிர்ளகாேப்தபட்ைகம்’	 எை	 அந்ோட்டு	
அரொஙகத்்தால	அறிவிககப்பட்டுள்ேது.
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v)	கைல	நீர்	உட்புகு்தல	
vi)	திண்மக	கழிவுகள்	

தடுபபு �டவடிககககளின் அவசியம்
மனி்தர்கள்	 மற்றும்	 தபாருோ்தார	

கட்ைலமப்புகளுககு	இயற்லக	மற்றும்	தெயற்லக	
இைர்கோல	 ஏற்படும்	 தீய	 விலேவுகளிலிருந்து	
பாதுககாகக	ளமற்தகாள்ேப்படும்	ேைவடிகலககள்	
்தடுப்பு	ேைவடிகலககள்	ஆகும்.
	� 	்தடுப்பு	 திட்ைமிைல:	 i)	 இைலரக	 கண்ைறி்தல	
ii)	பாதிப்லப	மதிப்பீடு	தெய்்தல.	

	� 	்தாம்தமாை	 ்தடுப்பு	 ேைவடிகலககள்	
தபாருோ்தார	 இைப்லப	 அதிகரிககககூடும்	
என்ப்தால	முன்	திட்ைமிைல	அவசியமாைது.

	� 	இந்தியா	 ளபான்்	 வேரும்	 ோடுகளுககு	
இைர்	 ்தடுப்பு	 ேைவடிகலககள்	 மிகவும்	
ெவாைாை்தாக	உள்ேது.

ந்பரழிகவ உருவோககக கூடிய புதிய 
ஆயுதமோக இயறகக வ்ளர்நது வருகி்றது. 
நீஙகள் ஒபபுகதகோள்கிறீரக்ளோ?

தபரும்	 சுற்றுச்சூைல	 ளபரழிவு	 காரணமாக	
இந்தியாவில	2017	ஆம்	ஆண்டு	வலரயிைாை	10	
ஆண்டுகளில	சுமார்	22,000	ளபர்	இ்ந்துள்ேைர்.	

கைந்்த	 20	 ஆண்டுகளில	 (1998	 –	 2017)	
உைகில	 சுமார்	 5	 இைட்ெத்திற்கும்	 ளமற்பட்ை	
மககள்	 ளமாெமாை	 வானிலை	 நிகழவுகோல	
இ்ந்துள்ேைர்.	 இது	 தஜர்மன்	 -	 வாட்ச்	 என்்	
்தனியார்	அலமப்பு	தவளியிட்டுள்ே	உைகோவிய	
காைநிலை	இைர்	குறியீட்டு	அறிகலகயில	இலவ	
கூ்ப்பட்டுள்ேது.

 இரணடோம் நிகல மோசு்படுத்திகள் 
i)	்தலரமட்ை	ஓளொன்
ii)	பனிப்புலக	

9) நீர மோசு 

நீர மோசகடதல்
	 நீர்	 மாசு	 என்பது	 நீரின்	 இயற்பியல,	

ளவதியியல	 மற்றும்	 உயிரியல	 பண்புகளில	
ஏற்படும்	 மாற்்ம்	 ஆகும்.	 இது	 மனி்த	
மற்றும்	 நீர்வாழ	 உயிரிைஙகளுககு	 தீஙகு	
விலேவிககின்்து.	இந்தியாவில	நீர்	மாெலை்தல	
நீண்ை	 காைமாகளவ	 அதிகமாக	 ேலைதபற்று	
வருகி்து.	 ளமற்பரப்பு	 நீர்	 மற்றும்	 நிைத்்தடி	
நீர்	 நிலைகள்	 இரண்டுளம	 அதிக	 அேவில	
மாசுபடுத்்தப்பட்டு	வருகின்்ை.
இந்தியாவில	 நீர்	 மாெலை்தலுககாை	 முககிய	
காரணஙகள்:	
i)	ேகரமயமாககல	
ii)	த்தாழிற்ொலை	கழிவுகள்	
iii)	கழிவு	நீர்	
iv)		ளவோண்	 நீர்	 வழிந்ள்தாைல	 மற்றும்	

முல்யற்்	ளவோண்	ேலைமுல்கள்

்போடச்சுருககம்
	� 	மககள்,	 தபாருோ்தார	 வேஙகள்	 அலைது	 கட்ைலமப்புகலே	 அச்சுறுத்்தககூடிய	 நிகழவுகள்	
இைர்கள்	எைப்படுகி்து.

	� 	இைர்கள்	மூன்று	வலகயாகும்		அலவ	:	இயற்லக	இைர்கள்,	மனி்தைால	உருவாககும்	இைர்கள்,	
ெமூக	-	இயற்லக	இைர்கள்.	

	� 	நிை	 அதிர்வு,	 தவள்ேப்தபருககு,	 சூ்ாவளி,	 புயலகள்,	 வ்ட்சி,	 நிைச்ெரிவு,	 சுைாமி,	 எரிமலை	
தவடிப்பு	ளபான்்லவ	இயற்லக	இைர்கோகும்.

	� 	அபாயகரமாை	 கழிவுகள்,	 காற்று,	 நீர்,	 நிைம்	 மாெலை்தல,	 அலணகள்	 உலை்தல,	 ளபார்கள்	
அலைது	 உள்ோட்டுக	 கைவரம்,	 தீவிரவா்தம்	 ளபான்்லவ	 மனி்தர்கோல	 உருவாககப்பட்ை	
இைர்கோகும்.

	� 	இயற்லக	ெகதிகள்	மற்றும்	மனி்தனின்	முல்யற்்	தெயலகள்	இலணந்து	ஏற்படுத்தும்	இைர்கள்	
ெமூக	-	இயற்லக	இைர்கோகும்.	
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ககலச் தசோறகள்

நிை	அதிர்வு புவியின்	ளமளைாட்டில	திடீதரை	ஏற்படும்	கடுலமயாை	அதிர்வு. Earthquake

தவள்ேப்தபருககு ஆறு,	 காலவாய்	 அலைது	 கைற்கலரப்	 பகுதிகளில	 நீர்மட்ைம்	
உயர்வ்தால	நிைப்பகுதி	தவள்ேத்தில	மூழகு்தல. Flood

வ்ட்சி
ளவோண்லம,	 காலேலை	 வேர்ப்பு,	 த்தாழில	 துல்	
மற்றும்	 மககளின்	 அத்தியாவசியத்	 ள்தலவகலேப்	 பூர்த்தி	
தெய்ய	 இயைா்த	 நீர்ப்	 பற்்ாககுல்ளய	 ‘வ்ட்சி’	 எை	
வலரயறுககப்படுகி்து.

Drought

சுைாமி
கைைடி	 நிைஅதிர்வு,	 கைைடி	 நிைச்ெரிவு,	 எரிமலை	 தவடிப்பு	
ஆகியவற்றின்	 காரணமாக	 கைலில	 ஏற்படும்	 ளபரலைககு	
‘சுைாமி’	என்று	தபயர்.

Tsunami

 மதிபபீடு 

I.  சரியோன விகடகயத் 
நதர்நததடுககவும்.

	1.	 		காற்றில	உள்ே	லேட்ரஜன்	
ெ்தவீ்தம்	
	அ.	78.09%	 ஆ.	74.08%
இ.	80.07%	 ஈ.	76.63%

2.	 	இந்தியப்	 தபருஙகைலில	 சுைாமி	
ஆம்	ஆண்டில	ஏற்பட்ைது.	
அ.	1990	 ஆ.	2004	
இ.	2005		 ஈ.	2008	

3.	 	சுைாமி	 என்்	 தொல	 	  
தமாழியிலிருந்து	தப்ப்பட்ைது.	
அ.	ஹிந்தி	 ஆ.	பிதரஞ்சு	
இ.	ஜாப்பனிய		 ஈ.	தஜர்மன்	

4.	 	புவி	 ளமற்பரப்பு	 நீருககு	 	
எடுத்துககாட்ைாகும்.	
அ.	ஆர்டீசியன்	கிணறு	 ஆ.	நிைத்்தடி	நீர்	
இ.	அடி	பரப்பு	நீர்	 ஈ.	ஏரிகள்	

	5.		பருவமலை	தபாய்ப்பின்	காரணமாக	 	
ஏற்படுகி்து.
அ.	ஆவி	சுருஙகு்தல		 ஆ.	வ்ட்சி	
இ.	ஆவியா்தல	 ஈ.	மலைப்தபாழிவு

II. நகோடிடட இடஙகக்ள நிரபபுக. 

1.	 இைர்கள்	 	ககு	வழிவகுககி்து.	
2.	 	நிைச்ெரிவு	 	 இைருககு	 ஓர்	

எடுத்துககாட்ைாகும்.
3.	 	இைர்கள்	 ள்தான்றுவ்தன்	 அடிப்பலையில	

இைர்கலே	 	 வலககோகப்	
பிரிககைாம்.

4.	 	தீவிரவா்தம்	 	 இைருககு	 ஓர்	
எடுத்துககாட்ைாகும்.	

5.	 	லேட்ரஜன்	 ஆகலெடுகள்	 மனி்தர்கலேப்	
பாதிககும்	 	மாசுபடுத்திகோகும்.	

6.	 	தெர்ளைாபில	அணு	விபத்து	 	
ஆண்டில	ேலைதபற்்து.	

 III. த்போருத்துக. 

பட்டியல	-	1 பட்டியல	-	2
1. 	மு்தலநிலை		

மாசுபடுத்திகள்
- தீவிரவா்தம்

2. அபாயகர	
கழிவுகள்

- சுைாமி

3. நிை	அதிர்வு - காைாவதியாை	
மருந்துகள்

4. வானிலையியல		
வ்ட்சி

- ெலபர்	ஆகலெடுகள்

5. மனி்தைால		
தூண்ைப்பட்ை	இைர்

- மலைப்	தபாழிவு	
குல்்தல
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	2.		உஙகள்	 பகுதியில	 அடிககடி	 மற்றும்	
எப்ளபா்தாவது	 ஏற்படும்	 இைர்கலேப்	
பட்டியலிடுக.

அடிககடி நிகழும் 
இடர

எபந்போதோவது 
ஏற்படும் இடர

1 1

2 2
3 3

4 4

5 5

3.	 	்தமிழோடு	 வலரபைத்தில	 13	 கைற்கலர	
மாவட்ைஙகலே	 தவவளவறு	
வண்ணஙகளில	தீட்ைவும்.

 நமறநகோள் நூல்கள்
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 

IV. சுருககமோக விகடயளி.

1.	 ‘இைர்’	-	வலரயறு.	
2.	 இைரின்	முககிய	வலககள்	யாலவ?
3.	 அபாயகரக	கழிவுகள்	பற்றி	குறிப்பு	எழுதுக.	
4.	 	ேமது	 ோட்டில	 தவள்ே	 பாதிப்புககுள்ோகும்	

முககியப்	பகுதிகலேப்	பட்டியலிடுக.
5.	 வ்ட்சியின்	வலககலேக	குறிப்பிடுக.	
6.	 	மலை	 அடிவாரப்	 பகுதிகளில	 ோம்	 ஏன்	

குடியிருப்புகலே	அலமகக	கூைாது?
V. நவறு்படுத்துக: 

1.	 இைர்	மற்றும்	ளபரிைர்	
2.	 இயற்லக	மற்றும்	தெயற்லக	இைர்கள்	
3.	 தவள்ேப்தபருககு	மற்றும்	வ்ட்சி	
4.	 நிை	அதிர்வு	மற்றும்	சுைாமி
VI. விரிவோன விகடயளி.

1.	 	காற்று	 மாசுபடு்தலை	 பற்றி	 ஒரு	 கட்டுலர	
வலரக.

2.	 	நிை	 அதிர்லவ	 வலரயறுத்து	 அ்தன்	
விலேவுகலேப்	பட்டியலிடுக.	

3.	 	நிைச்ெரிவிற்காை	 காரணஙகள்	 குறித்து	
விரிவாை	விேககம்	்தருக.	

4.	 	நீர்	 மாசுபாட்ைால	 ஏற்படும்	 விலேவுகள்	
குறித்து	விரிவாக	விவாதிகக.	

VII. தசயல்்போடுகள் 

1.	 	நீஙகள்	அலையாேம்	கண்டுள்ே	இைர்களின்	
தபயர்கலே	எழுதுக.

வ. 
எண த்போருள்

உஙகள் 
்பள்ளிகயச் 
சுறறியுள்்ள 
இடரகள்

உஙகள் குடியிருபபுப 
்பகுதிகக்ளச் 

சுறறியுள்்ள இடரகள்

வீடடிலிரு்நது 
்பள்ளிககு வரும் 
வழியில் நீஙகள் 

்போரககும் இடரகள்
1 அபாயகர	த்தாழிற்ொலை	/	த்தாழில

2 அதிக	ளபாககுவரத்து	தேரிெல	
தகாண்ை	ொலைகள்		

3 உயரமாை	கட்டிைஙகள்
4 எளிதில	தீப்பற்்ககூடிய	தபாருட்கள்
5 தி்ந்்த	வடிகால	/	கழிவுநீர்	த்தாட்டி
6 மற்்லவ
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 இகணயத்ள வ்ளஙகள்Management, 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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அறிமுகம்
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.

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

சமயசசசார்பின்ம்ய 
புரிந்துககசாள்ளுதல்

அைகு - 1

இப்பசா்டத்்தை கற்றுகசகசாள்வதைன வசாயிலசாக மசாணவர்கள் 
பினவருவனவற்றில் அறி்வப ச்பறுகின்றனர்
▶ சமயசசசார்பின்ம என்பதைன ச்பசாரு்ள புரிதைல்
▶ சமயசசசார்பின்மயின முககியத்துவத்்தை அறிதைல்
▶ அரசியல்மபபில் உறுதியளிககப்படடுள்ள உரி்மக்ள ல்பசாற்றுதைல்
▶ சமயசசசார்்பற்்ற கல்வியின முககியத்துவத்்தை ்பகுப்பசாயதைல்
▶ சமயசசசார்பின்ம சதைசா்டர்்பசான அரசியல்மபபு பிரிவுக்ள விவசாதித்தைல்

கறறல் ந�சாக்கஙகள்

இந்தியோ பலபவறு நம்பிக்கைைகள  சமமோை பபோற்றி மதிக்ைப்படும் இடமோை இருப்பபதோடு ஒபர 
பதசியக் ைண்பணோட்டத்கதக் ெைோண்டிருக்கும்.

- ஜவஹரலைோல பநரு
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■ சமயசசசார்பின்ம 
என்ற சசசால் லத்தீன 
வசார்த்்தையசான சசகுலம் 
(saeculum) என்பதிலிருந்து 
ச்ப்றப்பட்டது. இதைன ச்பசாருள் 

கசாலம் (an age) அல்லது உள்ளுணர்வு கசாலம் 
(the spirit of an age) ஆகும்.

■ ஆங்கிலலய ்பத்திரிக்க எழுத்தைசாளரசான 
ஜசார்ஜ் லஜககப ல�சால்லயசாக என்பவர் 
secularism என்ற ்பதைத்்தை உருவசாககினசார்.

தைனிந்பர்கள் இந்தியச சமூகத்தின ்பல்லவறு 
நி்லகளில் சமயசசசார்பின்ம்ய நி்ல 
நசாட்ட ்பங்களித்துள்ளனர். இந்தியசா ல்பசான்ற 
்பல்லவறு சமய ்பனமுகத்தைன்ம சகசாண்ட 
சமூகத்திற்கு சமயசசசார்பின்ம  என்பது 
மதிபபுமிகக ஒன்றசாகும்.

சமயசசசார்பின்ம எத்ைக் குறிக்கிறது?
சமயசசசார்பின்ம என்பது பி்ற மதைங்களின 

மீது சகிபபுத்தைன்மயசான அணுகுமு்்ற மற்றும் 
சவவலவறு நம்பிக்கக்ளச சசார்ந்தை 
குடிமககளு்டன அ்மதியசாக இணங்கி வசாழும் 
ஒரு மனப்பசாங்கு ஆகும். இது அ்னத்து சமய 
சமூகங்களு்டனும் அரசு சகசாணடுள்ள 
நடுநி்லத்தைன்ம மற்றும் சமத்துவக 
சகசாள்்கயசாகும்.

சமயசசசார்பின்ம என்பது அர்சயும் 
மதைத்்தையும் தைனித்தைனியசாக பிரிககும் லகசாட்பசாடு 
ஆகும். ்பரந்தை அளவில் கூறுவசதைன்றசால் அரசசானது 
சமய விவகசாரங்களிலலசா அல்லது சமயமசானது 
அரசின ந்டவடிக்ககளிலலசா தை்லயி்டசாது 
இருத்தைலசாகும். இதைன ச்பசாருள் ஒவசவசாரு 
குடிமகனும் தைனது மனசசாடசியின்படி  
சுதைந்திரமசாக அவரது நம்பிக்க்ய ்பரபபுதைல், 
பின்பற்றுதைல் மற்றும் சமயத்தினமீது 
இருககும் நம்பிக்க்ய சவளியிடுதைல், 
மசாற்றிகசகசாள்ளுதைல் அல்லது இல்லசாமல் 
இருத்தைல் என்பதைசாகும்.

ஆத்திகம்: க்டவுள் அல்லது க்டவுள்கள் 
மீது நம்பிக்கயற்றிருத்தைல்.

சமயசசசார்பின்ம: அரலசசா, சமயலமசா 
ஒனறு மற்ச்றசானறின விவகசாரங்களில் 
தை்லயி்டசாதிருத்தைல்.

சமயசசசார்பின்மயின ந�சாக்கஙகள்
■  ஒரு சமயம் சசார்ந்தை குழு மற்ச்றசாரு சமயக 

குழுவின மீது ஆதிககம் சசலுத்தைசாமல் 
இருப்பது.

■  ஒரு சமயத்்தைச சசார்ந்தை சில உறுபபினர்கள் 
அலதை சமயத்்தைச சசார்ந்தை மற்்ற 
உறுபபினர்கள் மீது  ஆதிககம் சசலுத்தைசாமல் 
இருப்பது.

■  அரசசானது எந்தை ஒரு குறிபபிட்ட சமயத்்தையும் 
பின்பற்்ற வலியுறுத்தைசாமல் இருப்பது அல்லது 
தைனி ந்பர்களின சமய சுதைந்திரத்தில் 
தை்லயி்டசாமல் இருப்பது,
”சமயம் நமக்குப் பகைகமகயப் 

பபோதிக்ைவிலகலை; நோம் அகைவரும் 
இந்தியரைள் மற்றும் இந்தியோ நமது வீடு” என்ற 
கவிஞர் இக்பசாலின எளிய வசாககியம் 
சமயசசசார்பின்ம கருத்்தை விளககுகி்றது.

அநசசாகரின 12வது பசா்ற அரசசா்ை

அரசசானது எந்தை ஒரு மதைத்்தைச சசார்ந்தை 
பிரிவினருககும் எதிரசாக குற்்றம் சசாட்டசாது 
எனறு கி.மு (ச்பசா.ஆ.மு) மூன்றசாம் 
நூற்்றசாணடிலலலய அறிவித்தை முதைல் 
ல்பரரசர் அலசசாகர் ஆவசார். தைனது 12வது 
்பசா்்ற அரசசா்ணயில் அ்னத்து 
மதைபபிரிவினரு்டன சகிபபு தைன்மலயசாடு  
மடடுமல்லசாமல் அவர்கள் மீது மிகுந்தை 
மரியசா்தைககுரிய மனநி்ல்ய 
வளர்த்துகசகசாள்ளவும் தைம் மககளுககு 
லவணடுலகசாள் விடுத்துள்ளசார்.

சமயசசசார்பறற �சாட்டின பண்புகள்
சுதந்திர நகசாட்பசாடு – எந்தை சமயத்்தையும் 
பின்பற்்ற அரசு அனுமதியளித்தைல்.
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சமத்துவக் நகசாட்பசாடு – அரசு எந்தை ஒரு 
சமயத்திற்கும் மற்்றவற்றிற்கு லமலசாக 
முனனுரி்ம அளிககசாதிருத்தைல்.

�டுநி்ை்மக் நகசாட்பசாடு - சமய 
விவகசாரங்களில் அரசு நடுநி்ல்ம 
சகசாணடிருத்தைல்.

சமயசசசார்்பற்்ற நசாடு என்பது ஒரு நசாடு 
எந்தைசவசாரு சமயத்்தையும் அதிகசாரபபூர்வமசாக 
ஊககுவிககசாமல் ஒவசவசாரு சமயத்்தையும் 
சமமசாக ந்டத்துதைல் என்பதைசாகும். ஒவசவசாரு 
குடிமகனுககும் சமமசான உரி்ம்ய 
அளிப்பலதைசாடு மடடுமல்லசாமல் சமய 
நம்பிக்க்ய சுதைந்திரமசாக சவளிப்படுத்துதைல், 
பின்பற்றுதைல் மற்றும் ்பரபபும் உரி்ம்யயும் 
வழங்குகி்றது. அரசசாங்கம் அ்னத்து 
சமயங்கள் சதைசா்டர்்பசாகவும் நடுநி்ல்ம்ய 
சகசாணடிருப்பலதைசாடு எவவிதை ்பசாகு்பசாடும் 
கசாடடுவதில்்ல. சமயசசசார்்பற்்ற ஒரு நசாடடில் 
எவருககும் தைனிப்பட்ட மு்்றயில் சலு்க 
அளிப்பதில்்ல என்பலதைசாடு சமய 
ந்்டமு்்றகள் மற்றும் நம்பிக்ககள் 
அடிப்ப்்டயில் அரசு ்பசாகு்பசாடு கசாடடுவதில்்ல.
அ்னத்து குடிமககளும் எவவிதை சமய 
நம்பிக்க சகசாணடிருந்தைசாலும் அரசுப ்பணியில் 
நு்ழய தைகுதி வசாயந்தைவர்கள் ஆவர். கல்விக 
கூ்டங்களில் முற்றிலும் சமய ல்பசாதை்னகள் 
இருத்தைல் கூ்டசாது என்பலதைசாடு எந்தை ஒரு 
குறிபபிட்ட சமயத்திற்கும் ஆதைரவசாக எந்தை 
வரிகளும் வசூலிப்பதில்்ல.

சமயசசசார்பின்மயின முக்கியத்துவம்
இந்தியசாவில் அ்னத்து சமயங்க்ளயும் 

சமமசாக ந்டத்தை 
லவணடும் என்பதைன 
அ டி ப ்ப ் ்ட யி ல ல ல ய 
ச ம ய ச ச சா ர் பி ன ் ம 
லகசாட்பசாடு ்படிப்படியசாகத் 
லதைசானறியது. ்பல்லவறு 
சமயக லகசாட்பசாடுக்ளக 
ச க சா ண டு ள் ள 
மககளி்்டலய அ்மதி 
மற்றும் நல்லிணககத்்தை ்பரசாமரிகக நமககு 
சமயசசசார்்பற்்ற நசாடு அவசியமசாகும். அது 
சமஉரி்மக்ளயும் வழங்கும் மககளசாடசியின 
ஒரு ்பகுதி ஆகும்.

முகலசாய ல்பரரசர் அக்பர் மதைசகிபபுத் 
தைன்ம சகசாள்்க்யப பின்பற்றினசார். 
அவரு்்டய தீன - இலசாஹி (சதையவீக 
நம்பிக்க) மற்றும் சுல் – இ - குல் (அ்னத்து 
சமயத்தினரி்்டலய அ்மதி மற்றும் 
நல்லிணககம்) ஆகிய்வ அவரின 
சமயசகிபபுத் தைன்ம்ய எடுத்தியம்புகி்றது.

அரசியை்மப்பும் சமயசசசார்பின்மயும்
சமயசசசார்பின்ம என்பது 

அரசியல்மபபின ஒரு அங்கமசாகும். நமது 
அரசியல்மப்்ப உருவசாககியவர்கள் 
அ்னத்து மககளும் அவர்களது சமயத்்தை 
பின்பற்்ற சுதைந்திரம் ச்பற்றிருந்தைசால் மடடுலம 
வலி்மயசான மற்றும் ஒற்று்மயசான நசாட்்ட 
உருவசாகக இயலும் என்ப்தை 
உணர்ந்திருந்தைனர். எனலவ சமயசசசார்பின்ம 
இந்தியசாவில் மககளசாடசி வளர்சசிககசான 
அடிப்ப்்டக சகசாள்்ககளில் ஒன்றசாக ஏற்றுக 
சகசாள்ளப்பட்டது.

சமயசசசார்்பற்்ற என்ற சசசால்லசானது 
1950ஆம் ஆணடு ஏற்றுகசகசாள்ளப்பட்ட  நமது 
அரசியல்மபபில்  குறிபபி்டப்ப்டவில்்ல. 
பினனர் 1976ஆம் ஆணடில் இந்திய 
அரசியல்மபபில் லமற்சகசாள்ளப்பட்ட 42 வது 
சட்டத் திருத்தைத்தின மூலம் முகவு்ரயில் 
சமயசசசார்்பற்்ற  என்ற சசசால் லசர்ககப்பட்டது 
(இந்தியசா ஒரு இ்்றயசாண்ம வசாயந்தை, 
சமதைர்ம, சமயசசசார்்பற்்ற, மககளசாடசி, குடியரசு). 
நமது அரசியல்மபபின அடிப்ப்்ட 
லநசாககமசானது லதைசிய ஒற்று்ம்யயும் 
ஒரு்மப்பசாட்்டயும் தைனி மனிதை மசாணபு்டனும் 
கணணியத்து்டனும் ஊககுவிப்பதைசாகும்.

நசாடடிற்கசான தைனி சமயம் எதுவும் 
இந்தியசாவில் இல்்ல. அரசசானது எந்தைசவசாரு 
சமயத்்தையும் ஏற்்படுத்தைலவசா ஒரு குறிபபிட்ட 
சமயத்திற்கு சி்றபபு ஆதைரவி்னலயசா 
அளிப்பதில்்ல. இந்திய அரசியல்மபபில் 
உறுதியளிககப்படடுள்ள சமய சுதைந்திரம் நசாடடு 
குடிமககள் மடடுமினறி இந்தியசாவில் வசாழும் 
சவளிநசாட்டவருககும் வழங்கப்படுகி்றது. இது 
1954ல் ந்்டச்பற்்ற ்பம்்பசாய மசாநிலம் - ரத்திலசால் 
வழககில்  லமன்மமிகக உசச நீதிமன்றத்தைசால் 
சுடடிககசாட்டப்பட்டது.
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கஜூரசால�சாவில் கசாணப்படும் 19ஆம் 
நூற்்றசாண்்டச சசார்ந்தை இந்து லகசாவிலில், 
வழககமசான சிகரத்திற்குப ்பதிலசாக இந்து 
்பசாணியிலசான லகசாபுரம், சமண விதைசானம், 
புத்தை ஸ்தூபி மற்றும் இஸ்லசாமிய 
்பசாணியிலசான குவிமசா்டம் ஆகியவற்்்றக 
சகசாணடு அ்மககப்படடுள்ளது.

இந்திய அரசியை்மப்பு பினவரும் தனிச 
சிறப்புக் கூறுக்ைக் ககசாண்டுள்ைது.
அ. அரசசானது எந்தை ஒரு 

சமயத்தைசாலும் தைன்ன 
அ்்டயசாளம் கசாணசாது  
அல்லது சமயத்தைசால் 
க ட டு ப ்ப டு த் தை ப 
்ப்டசாதைதைசாகவும் இருககும்.

ஆ. ஒவசவசாருவரும் அவரது விருப்பதிற்லகற்்ப 
எந்தை ஒரு சமயத்்தைப பின்பற்றும் 
உரி்ம்ய அரசு உறுதிசசயகி்றது.

இ. எந்தை சமயத்திற்கும் அரசு முனனுரி்ம 
சலு்க அளிப்பதில்்ல.

ஈ. எந்தை ஒரு ந்பருககும் அவரது சமய 
நம்பிக்கயின கசாரணமசாக அரசு எவவிதை 
்பசாகு்பசாடும் கசாட்டசாது. 

உ. இது இந்திய மககளி்்டலய 
சலகசாதைரத்துவத்்தை உருவசாககுவலதைசாடு 
தைனிமனிதை மசாணபிற்கும் நசாடடின 
ஒற்று்ம மற்றும் ஒரு்மப்பசாடடிற்கும் 
உறுதியளிககி்றது.

சமயசசசார்்பற்்ற இந்திய நசா்டசானது 
அ்னத்து சமய விழசாககளுககும் ச்பசாது 
விடுமு்்ற அறிவிககி்றது.

அரசியை்மப்பு பிரிவுகளின அடித்தைம்
பிரிவு 15 : சமயம்,  இனம், சசாதி, ்பசாலினம் 
அல்லது பி்றபபி்டம் ஆகியவற்றின அடிப்ப்்டயில் 
்பசாகு்பசாடுத்துவ்தை தை்்ட சசயகி்றது.
பிரிவு 16 : ச்பசாது லவ்ல வசாயபபில் சமமசான 
வசாயப்பளித்தைல்.
பிரிவு 25 (1) : எந்தை ஒரு சமயத்தி்ன ஏற்கவும் 
பின்பற்்றவும் ்பரப்பவும் உரி்ம வழங்குகி்றது.
பிரிவு 26 : சமய விவகசாரங்க்ள நிர்வகிககும் 
சுதைந்திரம்
பிரிவு 27 : எந்தைசவசாரு குறிபபிட்ட சமயத்்தையும் 
ஆதைரிகக அரசசானது எந்தைசவசாரு குடிமக்னயும் 
வரிசசலுத்துமசாறு வற்புறுத்தைக கூ்டசாது.
பிரிவு 28 : சில கல்வி நிறுவனங்களில் மதைம் 
சசார்ந்து ந்்டச்பறும் சமய ல்பசாதை்னகள் 
அல்லது சமய வழி்பசாடு நிகழ்சசிகளில் கலந்து 
சகசாள்ளசாமல் இருககும் உரி்ம.
பிரிவு 29 (2): அரசு உதைவி ச்பறும் கல்வி 
நிறுவனங்களில் ்பசாடு்பசாடு கசாட்ட தை்்ட.

�மக்கு ஏன சமயசசசார்பறற கல்வி நத்வ?
கல்வியில் சமயசசசார்பின்ம என்பது 

ச்பசாதுககல்வி்ய அ்னத்து சமய 
ஆதிககத்திலிருந்தும் விடுவிப்பதைசாகும். 
வருங்கசால குடிமககளசாகிய குழந்்தைகள் சமய 
சதைசா்டர்பில்லசாமல் அவர்களின ்பணபு நலன 
மற்றும் தைசார்மீக ந்டத்்தை ஆகியவற்்்ற 
லமம்்படுத்தும் வ்கயிலசான கல்வி்யலய 
ச்ப்றலவணடும்.

சமயசசசார்்பற்்ற கல்வி கீழ்ககசாணும் 
லநசாககங்களுககசாக லதை்வப்படுகி்றது.

■  குறுகிய மனப்பசான்ம்ய ல்பசாககுவதைற்கும், 
சகதிவசாயந்தை ஆற்்றல் மற்றும் அறிவசான 
லநசாககத்தி்ன உருவசாககுவதைற்கும்

■  தைசார்மீக மற்றும் மனிதைலநய ்பசார்்வ்ய 
உருவசாககுவதைற்கும்

■  இ்ளஞர்க்ள நல்ல குடிமககளசாகக 
்பயிற்சியளிப்பதைற்கும்

■  சுதைந்திரம், சமத்துவம், சலகசாதைரத்துவம் 
மற்றும் கூடடு்றவு வசாழ்க்க ல்பசான்ற 
மககளசாடசியின மதிபபுக்ள 
்பலப்படுத்துவதைற்கும்
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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.

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. 

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)

இஸ்லசாம், இந்து சமயம் உள்ளிட்ட 
்பல்லவறு சமயங்க்ளச சசார்ந்தை கூறுகள் 
அவரது கல்ல்்றயில் இ்டம் ச்ப்ற 
லவணடுசமன அக்பர் வலியுறுத்தினசார்.
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பசாடசசுருக்கம்
■  இந்தியசா ்பல்லவறு சமயங்க்ள பின்பற்றும் மகக்ளக சகசாண்ட நசா்டசாகும். எனலவ அ்னத்து 

சமயங்களு்டனும் சகிபபுத் தைன்மயு்டன இருப்பது அவசியமசாகும்.
■  சமய அடிப்ப்்டயில் எவருககும் ்பசாகு்பசாடு கசாட்டப்ப்டக கூ்டசாது என்பலதை சமயசசசார்பின்ம ஆகும்.
■  மககளசாடசி நசாடு சீரசாக சசயல்்படுவதைற்கு சமயசசசார்பின்ம மிகவும் அவசியமசாகும்.
■  சமயசசசார்்பற்்ற நசாடு என்பது எந்தை ஒரு சமயத்்தையும் அந்நசாடடின சமயமசாக அதிகசாரபபூர்வமசாக 

ஆதைரிககசாதைதைசாகும்.
■  இந்திய அரசியல்மபபு தைனிந்பர்க்ள அவர்களின சமய நம்பிக்க மற்றும் ந்்டமு்்றகளு்டன 

வசாழ அனுமதிககி்றது.
■  சமய லமலசாதிககத்தி்னத் தைடுகக இந்திய அரசு ்பல்லவறு வழிகளில் சசயல்்படடு வருகி்றது.

க்ைசகசசாறகள் 
்பனமுகத்தைன்ம diversity the state of being diverse

்பரவசசசய propagate spread and promote widely

சுதைந்திரம் liberty freedom

சமத்துவம் equality fairness

நடுநி்ல்ம neutrality impartially

சித்தைசாந்தைம் ideology doctrine

 மதிப்பீடு 

I  சரியசாை வி்ட்ய நதர்வு 
கசயக

1. சமயசசசார்பின்ம என்பது
 அ)  அரசு அ்னத்து 

சமயத்திற்கும் எதிரசானது
 ஆ)  அரசு ஒலர ஒரு சமயத்்தை மடடும் 

ஏற்றுக சகசாள்கி்றது
 இ)  எந்தை சமயத்்தைச சசார்ந்தை குடிமகனும் 

சகிபபுத்தைன்மயு்டன அ்மதியசாக 
இணககமசாக வசாழ்தைல்

 ஈ)  இவற்றுள் எதுவுமில்்ல
2. இந்தியசா ஒரு _____________ சகசாண்ட 

நசா்டசாகும்.
 அ)  ்பல்லவறு சமயநம்பிக்க
 ஆ)  ்பல்லவறு ்பண்பசாடடு நம்பிக்க
 இ)  (அ) மற்றும் (ஆ) இரணடும்
 ஈ)  இவற்றுள் எதுவுமில்்ல

3. இந்திய அரசியல்மபபின முகவு்ர 
திருத்தைப்பட்ட ஆணடு

 அ) 1951   ஆ) 1976   இ) 1974   ஈ) 1967
4. பினவருவனவற்றுள் எது இந்தியசா்வ 

சமயசசசார்்பற்்ற நசா்டசாக விவரிககி்றது?
 அ) அடிப்ப்்ட உரி்மகள்
 ஆ) அடிப்ப்்ட க்ட்மகள்
 இ) அரசு சநறிமு்்றயுறுத்தும் சகசாள்்ககள்
 ஈ) அரசியல்மபபின முகவு்ர
5. சமயச சுதைந்திர உரி்ம எதைனு்டன 

சதைசா்டர்பு்்டயது
 அ) நீதித்து்்ற
 ஆ) ்பசாரசாளுமன்றம்
 இ) அரசு சநறிமு்்றயுறுத்தும் சகசாள்்க
 ஈ) அடிப்ப்்ட உரி்மகள்
6. அரசியல்மபபின பிரிவு 28 எந்தை 

வ்கயசான கல்வி்ய அரசு உதைவிச்பறும் 
கல்வி நிறுவனங்களில் தை்்டசசயதுள்ளது?

 அ) சமய ல்பசாதை்னகள்
 ஆ) நீதி சநறிககல்வி
 இ) உ்டற்கல்வி
 ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்்ல
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7. ஒரு நசாடு சமயசசசார்்பற்்ற நசா்டசாக எபல்பசாது 
கருதைப்படும் எனில் அது 

 அ)  ஒரு குறிபபிட்ட சமயத்திற்கு 
முககியத்துவம் அளித்தைசால்

 ஆ)  அரசு உதைவி ச்பறும் கல்வி 
நிறுவனங்களில் சமய ல்பசாதை்னக்ள 
தை்்ட சசயதைசால்

 இ)  ஒரு குறிபபிட்ட சமயத்திற்கு 
முககியத்துவம் அளிககசாமல் இருந்தைசால்

 ஈ)  எந்தை சமய நம்பிக்கக்ளயும் ்பரப்ப 
தை்்ட விதித்தைசால்

II நகசாடிட்ட இடஙக்ை நிரப்புக.
1. சமயம் நமககு  

ல்பசாதிககவில்்ல.
2. சமயசசசார்பின்ம ஜனநசாயகத்தின ஒரு 

்பகுதி அது  அளிககி்றது.
3.  என்பது க்டவுள் மற்றும் 

க்டவுள்கள் மீது நம்பிக்கயற்றிருப்பதைசாகும்.
4. நமது அரசியல்மபபின அடிப்ப்்ட 

லநசாககம்  மற்றும் 
 ஊககுவிப்பதைசாகும்.

5. பிரிவு 15 சமயம், சசாதி, ்பசாலினம் அல்லது 
பி்றபபி்டம் ஆகியவற்றின அடிப்ப்்டயில் 

 கசாடடுவ்தை தை்்ட 
சசயகி்றது.

III. கபசாருத்துக.
1. நசாத்திகம் –  Secularism என்ற 

்பதைத்்தை உருவசாககியவர்
2. குழந்்தைகள் -  சமூகச சீர்திருத்தைவசாதி
3. தீன – இலசாஹி -  க்டவுள் 

நம்பிக்கயற்றிருப்பது
4. அரசியல்மபபு - வருங்கசால குடிமககள்
5. ல�சால்லயசாக - சதையவீக நம்பிக்க
6.  இரசாஜசாரசாம் 

லமசாகனரசாய - 1950
IV. சரியசா / தவறசா?
1. இந்திய நசாடடிற்சகன ஒரு சமயம் உள்ளது.
2. சமயசசசார்பின்ம என்ற சசசால் கிலரகக 

சமசாழியிலிருந்து ச்ப்றப்படடுள்ளது.
3. சமசாகலசாய ல்பரரசர் அக்பர் சமயச 

சகிபபுத்தைன்மக சகசாள்்க்ய 
பின்பற்றினசார்.

4. சமண சமயம் சீனசாவில் லதைசானறியது.
5. இந்திய அரசசாங்கம் அ்னத்து சமய 

விழசாககளுககும் விடுமு்்ற்ய 
அறிவிககி்றது.

V சரியசாை கூற்றத் நதர்ந்கதடு
(i) இந்தியசா ல்பசான்ற சமயப ்பனமுகத்தைன்ம 

சகசாண்ட சமூகத்திற்கு சமயசசசார்பின்ம 
வி்லமதிப்பற்்ற ஒன்றசாகும்.

(ii) சமயசசசார்்பற்்ற என்ற சசசால்லசானது 
1950ஆம் ஆணடு ஏற்றுகசகசாள்ளப்பட்ட  
நமது அரசியல்மபபில்  
குறிபபி்டப்ப்டவில்்ல.

(iii) அரசியல்மபபு பிரிவு 26 ஒரு குறிபபிட்ட 
சமயத்திற்கசாக வரி சசலுத்துவதைற்கு 
ஊககமளிககி்றது.

(iv) அக்பரின கல்ல்்ற ஆகரசாவிற்கு 
அருகிலுள்ள சிககந்தைரசாவில் உள்ளது.

 அ) i, ii மடடும் ஆ) ii, iii மடடும்
 இ) iv மடடும் ஈ) i, ii, iv மடடும்
2. கூறறு : ஒரு சவளிநசாட்டவர் இந்தியசாவில் 

தைனது சமயத்்தைப பின்பற்்றலசாம்.
 க சா ர ை ம்  :  அ ர சி ய ல ் ம ப பி ல் 

உறுதியளிககப்படடுள்ள சமய சுதைந்திரம் 
இந்தியர்களுககு மடடுமல்லசாமல் 
சவளிநசாட்டவருககும் உணடு.

 (i)  கூற்று சரி கசாரணம் தைவறு.
 (ii)  கூற்று, கசாரணம் இரணடும் சரி, கசாரணம் 

கூற்்்ற விளககுகி்றது.
 (iii)  கூற்று தைவறு, கசாரணம் சரி
 (iv)  கூற்று, கசாரணம் இரணடும் சரி, 

கசாரணம் கூற்்்ற விளககவில்்ல.
3. கூறறு  : இந்தியசாவில் சமயசசசார்பின்ம 

என்ற சகசாள்்க மிகக மதிபபுள்ளதைசாகும்
 கசாரைம் : இந்தியசா  ்பல்லவறு சமயம் 

மற்றும் ்பனமுக கலசாசசசாரம் சகசாண்ட 
நசா்டசாகும்.

 (i)  கூற்று சரி கசாரணம் கூற்்்ற 
விளககுகி்றது.

 (ii)  கூற்று சரி, கசாரணம் கூற்்்ற 
விளககவில்்ல.

 (iii)  கூற்று தைவறு, கசாரணம் சரி
 (iv)  இரணடும் தைவறு
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4. தைவ்றசான இ்ண்யத் லதைர்க
(i)  தீன இலசாகி – ஒரு புத்தைகம்
(ii)  கஜுரசால�சா - இந்து லகசாவில்
(iii)  அலசசாகர் - ்பசா்்றக கல்சவடடு
(iv) இக்பசால் - கவிஞர்

VI  கீழக்கசாணும் விைசாக்களுக்கு ஓரிரு 
வசார்த்்தகளில் வி்டயளி.

1. சமயசசசார்பின்ம்ய ்பரபபி்ட ்பங்களித்தை
சில இந்தியர்களது ச்பயர்க்ளக
குறிபபிடுக.

2. சமயசசசார்பின்ம என்பது எதை்னக
குறிககி்றது?

3. சமயசசசார்பின்மயின லநசாககங்க்ளக 
கூறுக

4. அரசி்டமிருந்து சமயத்்தை பிரிப்பது
முககியத்துவம் வசாயந்தைது ஏன?

5. சமயசசசார்்பற்்ற நசாடடின சி்றபபுப ்பணபுக
கூறுகள் யசா்வ?

6. சமயசசசார்பின்ம சதைசா்டர்்பசான இந்திய
அரசியல்மபபு பிரிவுகள் மூனறி்னக
குறிபபிடுக

VII.  கீழக்கசாணும் விைசாக்களுக்கு விரிவசாை
வி்டயளி.

1. சமயசசசார்்பற்்ற கல்வி நமககு ஏன லதை்வ?
2. இந்தியசா ல்பசான்ற நசாடடிற்கு

சமயசசசார்பின்ம அவசியம் – நிரூபிககவும்

VIII.  உயர் சிந்த்ை விைசா.
1. சில சமயக குழுககள் தைங்களது சமயம்

நர்பலி்ய அனுமதிககி்றது எனறு 
கூறினசால் அரசசாங்கம் அவர்கள் 
சகசாள்்கயில் தை்லயிடுமசா?

IX. கசயல் திட்டம் மறறும் கசயல்பசாடு.
1. உனது ்பள்ளி நசாடகசாடடியில் உள்ள

விடுமு்்ற நசாடக்ள கவனி.
அவற்றில் சவவலவறு சமயங்களு்டன
சதைசா்டர்பு்்டய்வ எ்வ? அவற்்்ற
சமயங்களின அடிப்ப்்டயில் ்படடியலிடுக.
அது எதை்னக குறிககி்றது.

2. நீ எவவசாறு சமயச சகிபபுத்தைன்ம்ய 
வளர்த்துக சகசாள்வசாய?

வீடடில் ்பள்ளியில்

உமது ஊரில் லதைசிய அளவில்

நமறநகசாள் நூல்கள்

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

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

மற்றும் அபமரிக்க நடாடுகளில் 
பவரூனறியிருநதது.
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� உரிபமகளும் 
ஐக்கிய நாடுகள் 

சபையும் 

அலகு - 2

▶ 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

கற்றல தநாக்கஙகள்
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ஆ) ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் த�ாற்றம்
மனித உரிமமகள் பற்றிய சிநதமை 

இரண்டாம் உலகப் பபடாருக்குப் பினைர் 
வலுவடாக எழுச்சி பபற்்றது. இப்பபடார் கற்பமை 
பெயய முடியடாத வமகயில் மனித உரிமம 
மீ்றலுக்கு வழிவகுததது. பபடார்க் கடாலஙகளில் 
மனித உயிர்கள் அதன மதிப்பிமை இழநதை. 
பமலும் பபடாரிைடால் படாதிக்கப்பட் மக்கள் 
தஙகள் வடாழக்மகயின இறுதிவமர 
கடுமமயடாக பபடாரடா் பவணடியிருநதது. 
தனிநபர் உரிமமகமைப் படாதுகடாப்பதற்கடாை 
அரெடாஙகததின முயற்சிகள் பபடாதுமடாைதடாக 
இல்மல எனபமத இரண்டாம் உலகப் பபடாரின 
பபடாது ந்நத பகடாடுமமகள் பதளிவுபடுததிை.  
உலகின பல பகுதிகளில் பல்பவறு 
கடாரணஙகைடால் மனித உரிமமகள் 
மறுக்கப்பட்ை மற்றும் நீக்கப்பட்ை. இது சில 
நடாடடின அரெடாஙகததடால் மடடுபம மனித 
உரிமமகமை படாதுகடாக்க முடியடாது எனபமத 
நிரூபிததது. வடாழக்மக, சுதநதிரம், உணவு, 
இருப்பி்ம், பதெம் ஆகியமவ நியடாயமற்்ற 
மும்றயில் மறுக்கப்ப்மடாட்டாது எனபமத 
மக்கள் உறுதிப்படுதத விரும்பிைர். 1945ஆம் 
ஆணடு ஐக்கிய நடாடுகள் ெமபயின ெடாெைச் 
ெட்ம் உருவடாக்கப்பட் ெடானபிரடானசிஸபகடா 
மடாநடாடடில் மக்களின இததமகய விருப்பஙகள் 
ஒரு முக்கியப் பஙகிமை வகிததை. 
இச்சூழநிமலயில் 1945ஆம் ஆணடு அக்ப்டாபர் 
24ஆம் நடாள் நிறுவப்பட் அமமப்படாை ஐக்கிய 
நடாடுகள் ெமப இநதப் பிரச்ெமையில் கவைம் 
பெலுததியது. அமமதி மற்றும் படாதுகடாப்பு, 
பமம்படாடு, மனிதடாபிமடாை உதவி மற்றும் ெமூக, 
பபடாருைடாதடார விவகடாரஙகள் பதடா்ர்படாை 
அமைததுக் பகடாள்மககளிலும் திட்ஙகளிலும் 
முக்கிய கருப்பபடாருைடாக இநத மனித 
உரிமமகள் விைஙகுகின்றை.

இ)  மனி� உரிபமகளுக்கான உலகளாவிய 
அறிவிப்பு  (UDHR)

ஐக்கிய நடாடுகள் ெமபயின மிகப்பபரிய 
ெடாதமைகளுள் ஒனறு மனித 
உரிமமகளுக்கடாை ெட்தமத 
உருவடாக்கியதடாகும். இநத இலக்குகமை 
அம்வதற்கடாக ஐக்கிய நடாடுகள் ெமப மனித 
உரிமமக்கடாை ஓர் ஆமணயதமத நிறுவியது. 
எலிைடார் ரூஸபவல்டின  (முனைடாள் அபமரிக்க 
அதிபர் பிரடாஙகளின டி.ரூஸபவல்டின மமைவி) 
வலுவடாை தமலமமயடால் வழிந்ததப்பட் 
ஆமணயம் உலகின கவைதமத ஈர்ததது. 
இறுதியடாக உலக மனித உரிமமகள் அறிவிப்பு  
ஐ.நடா. பபடாதுச்ெமபயடால் 1948இல் ஏற்றுக் 
பகடாள்ைப்பட்து. அது மனித உரிமமகள் 
வரலடாற்றில் ஒரு மமல்கல் ஆகும். இநத அறிவிப்பு  
பிரடானஸ நடாடடின படாரிஸ நகரில் ஐ.நடா. 
பபடாதுச்ெமபயடால் 1948ஆம் ஆணடு டிெம்பர் 
10ஆம் நடாள் அறிவிக்கப்பட்து. (பபடாதுச்ெமப 
தீர்மடாைம் 217A). இமத நிமைவு கூறும் 
வமகயில் ஒவபவடாரு ஆணடும் டிெம்பர் 10ஆம் 
நடாள் மனித உரிமமகள் திைமடாக 
அனுெரிக்கப்படுகி்றது. இது 1950ஆம் 
ஆணடிலிருநது வழக்கமடாக 

மனி� உரிபமகளுக்கான உலகளாவிய 
அறிவிப்பு  - முகவுபை
மனிதர்கள் அமைவரும் சுதநதிரமடாகபவ 
பி்றக்கின்றைர். அவர்கள் மதிப்பிலும், 
உரிமமகளிலும் ெமமடாைவர்கள். அவர்கள் 
அறிவடாற்்றமலயும் மைெடாடசிமயயும் 
இயற்பணபடாகக் பகடாண்வர்கைடாகவும் 
எல்லடா மக்களிம்பயயும் பபடாதுவடாை 
ெபகடாதரததுவததின உணர்மவ வைர்க்க 
க்மமப்பட்வர்களும் ஆவர்.

பசைஸ் சிலிண்டர் கி.மு.(பைா.ஆ.மு.) 539

பணம்ய படாரசீகததின முதல் மனைரடாை 
மகடா மெரஸ, அடிமமகமை விடுவிதது 
மக்கள் அமைவரும் தஙகள் பெடாநத மததமத 
பதர்நபதடுக்கும் உரிமம உணடு எனறு 
அறிவிததடார். இை ெமததுவதமத 
நிமலநடாடடிைடார். பமற்கூறியமவகளும், 
மற்்ற ஆமணகளும் கியூனிபடார்ஃம் 
எழுததுக்களில் அக்கடாடியன பமடாழியில் 
சிலிண்ர் வடிவிலடாை சுட் களிமணணில் 
பதிவு பெயயப்பட்ை. இது ஐக்கிய நடாடுகள் 
ெமபயின ஆறு அலுவல் பமடாழிகளிலும் 
பமடாழிபபயர்க்கப்படடுள்ைது. இமவ உலக 
மனித உரிமமகள் பிரக்ைததின முதல் 
நடானகு விதிகளுக்கு இமணயடாக உள்ைை.
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கம்ப்பிடிக்கப்படுகி்றது. இது மனித 
உரிமமகளின நவீை ெர்வபதெ மகடாெடாெைம் 
எனறும் அமழக்கப்படுகி்றது. இதன பகடாள்மககள் 
பபரும்படாலடாை நடாடுகளின (185 நடாடுகளுக்கும் 
பமல்) அரசியலமமப்பில் பெர்க்கப்படடுள்ைது. 
உலக மனித உரிமமகள் அறிவிப்பு  500க்கும் 
பமற்பட் பமடாழிகளில் பமடாழி 
பபயர்க்கப்படடுள்ைது. இதுபவ உலகில் அதிகமடாக 
பமடாழிபபயர்க்கப்பட் ஆவணம் ஆகும்.

மனி� உரிபமகள் பகாணடுள்ள அடிப்ைப்ட மதிப்புகள் 
அ.  கணணியம்: வடாழவதற்கடாை உரிமம, 

ஒருமமப்படாடடிற்கடாை உரிமம, கட்டாய 
பதடாழிலடாைர் மும்ற, அடிமம மும்ற, இழிவடாை 
தண்மை ஆகியவற்றிற்கடாை தம்.

ஆ.  நீதி: பநர்மமயடாை விெடாரமணக்கடாை 
உரிமம, குற்்றததிற்கு ஏற்்றடாற்பபடால் 
தண்மை, ஒபர குற்்றததிற்கடாக ஒனறுக்கு 
பமற்பட் மும்ற விெடாரமணக்குடபடுததடாத 
உரிமம.

இ.  சமத்துவம்: ெட்ததின முன அமைவரும் 
ெமம். இைம், மதம், படாலிைம், வயது, தி்றமம 
மற்றும் இயலடாமம ஆகியவற்றில் 
படாகுபடாடினமம.

மனி� உரிபமயின் அடிப்ைப்டப் ைணபுகள்
இயலைானபவ: அமவ எநதபவடாரு நபரடாலும் 
அதிகடாரததடாலும் வழஙகப்படுவதில்மல.
அடிப்ைப்டயானபவ:  இநத அடிப்பம் 
உரிமமகள் இல்மலபயன்றடால் மனிதனின 
வடாழக்மகயும், கணணியமும் 
அர்ததமற்்றதடாகிவிடும்.
மாற்ற முடியா�பவ: இமவகள் தனிநபரி்ம் 
இருநது பறிக்க முடியடாதமவகள் ஆகும்.
பிரிக்க முடியா�பவ: மற்்ற உரிமமகமை 
ஏற்கைபவ அனுபவிததுக் பகடாணடிருநதடாலும் 
கூ் இநத அடிப்பம் உரிமமகமை மறுக்க 
முடியடாது.
உலகளாவியபவ: இநத உலகைடாவிய 
உரிமமகள் ஒருவரின பதடாற்்றம் அல்லது 
நிமலமயப் பபடாருடபடுததடாமல் 
அமைவருக்கும் இநத உரிமமகள் பபடாருநதும். 
இநத உரிமமகள் பதசிய எல்மலமயத 
தடாணடி அமைதது நடாடுகளிலும் 
அமல்படுததப்படுகின்றை.

சார்புப்டயபவ: இமவகள் ஒனறுக்பகடானறு 
ெடார்பும்யமவகள் ஆகும். ஏபைன்றடால் ஒரு 
உரிமமமயப் பயனபடுததும் பபடாது 
மற்ப்றடானம்ற உணரடாமல் இருக்க முடியடாது.

ஒவபவடாரு ஆணடும் டிெம்பர் 10ஆம் நடாள் 
உலக மனித உரிமமகள் திைமடாகக் 
பகடாண்டா்ப்படுகி்றது. மனித உரிமமகமை 
உலக அைவில் அறிவிதத பபருமம ஐக்கிய 
நடாடுகளின பபடாதுச் ெமபமயபய ெடாரும்.

மனி� உரிபமகளின் வபககள்
மனித உரிமமகள் பிரக்ைததில் 30 

ெட்ப்பிரிவுகள் உள்ை்ஙகியுள்ைை. இநத 
உரிமமகள் ஐநது முதனமமப் பிரிவுகைடாக 
விரிவடாக வமகப்படுததப்படடுள்ைை. அமவகள் 
பினவருமடாறு.
அ. வாழ்வியல உரிபமகள்

வடாழவியல் (சிவில்) உரிமமகள் என்ற 
பெடால் ஒவபவடாரு நபருக்கும் அரெடாஙகததின 
ெட்ஙகைடால் வழஙகப்படும் அடிப்பம் 
உரிமமகமைக் குறிப்பிடுகி்றது. இநத 
உரிமமகள் அமைவருக்கும் ெமமடாக கருதப்ப் 
பவணடியமவகள் ஆகும். இதில் 
வடாழவதற்கடாை உரிமம, சுதநதிரம், அடிமமத 
தமையிலிருநது விடுபடுதல், நியடாயமற்்ற 
மும்றயில் மகது பெயயடாமம ஆகிய 
உரிமமகள் அ்ஙகும்.
ஆ. அைசியல உரிபமகள்

அரெடாஙகதமத அமமப்பதிலும், 
நிர்வகிப்பதிலும் அரசியல் உரிமமகள் 
பயனபடுததப்படுகின்றை. வடாழவியல் 
உரிமமகளும், அரசியல் உரிமமகளும் நவீை 
மக்கைடாடசியு்ன பநரடி பதடா்ர்புள்ைமவகள் 
ஆகும். அமவகள் அரசியல் அதிகடாரதமத 
தவ்றடாகப் பயனபடுததுவதிலிருநது தனிநபமர 
படாதுகடாக்கின்றை. பமலும் ஒவபவடாரு 
தனிநபமரயும் தஙகள் நடாடடின அரசியல் 
பெயல்படாடடில் பஙபகற்க இவவுரிமமகள் 
வழிவகுக்கி்றது. கருததுச் சுதநதிரம், 
அமமதியடாக கூட்ம் ந்ததுதல், தன நடாடடின 
அரெடாஙகததில் பஙகுபகடாள்ளும் உரிமம, 
வடாக்களிக்கும் உரிமம, பபச்சுரிமம மற்றும் 
தகவல்கமைப் பபறும் உரிமம ஆகியமவகள் 
அரசியல் உரிமமகளுள் அ்ஙகும்.
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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.

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.
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.
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 ஆபணயம்
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.
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 
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சிறுபடானமமயிருக்கடாை 
பதசிய ஆமணயம்

படடியல் ெமூகததிற்கடாை 
பதசிய ஆமணயம்

பழஙகுடியிைருக்கடாை 
பதசிய ஆமணயம்

பபணகளுக்கடாை 
பதசிய ஆமணயம்

�பலவர் 
(ஓயவு பைற்ற இ்நதிய உச்சநீதிமன்்ற �பலபம நீதிைதி)

இரணடு 
உறுப்பிைர்கள் 

(மனித உரிமமகள் 
பதடா்ர்படாை அறிவு, 

அனுபவம் 
பபற்்றவர்கள்)

பநரிமண 
உறுப்பிைர்கள் 

(பினவரும் பதசிய 
ஆமணயஙகளின 

தமலவர்கள்) 

ஓர் உறுப்பிைர் 
(உச்ெ நீதிமன்ற 

நீதிபதி)

ஓர் உறுப்பிைர் 
(உயர் நீதிமன்ற 

நீதிபதி)

(ஓயவு பைற்ற இ்நதிய உச்சநீதிமன்்ற �பலபம நீதிைதி)

நீடிப்படார். பதசிய மனித உரிமமகள் ஆமணயம் 
ஐநது பிரிவுகமைக் பகடாணடுள்ைது. ெட்ப்பிரிவு, 
புலைடாயவுப் பிரிவு, ஆரடாயச்சி மற்றும் திட்ப் 
பிரிவு, பயிற்சி அளிததல் பிரிவு மற்றும் நிர்வடாகப் 
பிரிவு 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). 

மனி� உரிபம நிறுவனஙகள்
உலபகஙகிலும் பல நிறுவைஙகள் மனித 

உரிமமகமைப் படாதுகடாப்பதற்கும், மனித 

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.

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.
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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.

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.

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 (�ப்ட மறறும் 
சீைபமப்புச்சட்டம், 1986)
இது 15 வயது பூர்ததியம்யடாத எநத ஒரு 

குழநமதமயயும் பவமலக்கு அமர்தத தம் 
பெயகி்றது.
இ)  சி்றார் நீதிச்சட்டம், 2000 (குழ்நப�கபள 

ைைாமரித்�ல மறறும் ைாதுகாத்�ல)
இநதச் ெட்ம் பபடாதுமடாை கவனிப்பு 

இல்லடாமல் இருக்கும் குழநமதகமை நடபு 

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.

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.

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.

1979ஆம் ஆணடில் நம்பபற்்ற மடாநடாடடில் 
பபணகளுக்பகதிரடாை அமைதது வமகயடாை 
படாகுபடாடுகமையும் நீக்குவதற்கடாை 
மபெடாதடாமவ ஐ.நடா. படாதுகடாப்பு ெமப 
ஏற்றுக்பகடாண்து. இது பபணகளுக்கடாை 
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ெர்வபதெ உரிமமகள் மபெடாதடா எை 
அமழக்கப்படுகி்றது.

1995ஆம் ஆணடில் பபயஜிஙகில் 
நம்பபற்்ற நடானகடாவது உலக மகளிர் மடாநடாடு, 
பபணகளின உரிமமகமை அஙகீகரிப்பதற்கும் 
உலகைவில் பபணகளின வடாழவடாதடாரதமத 
பமம்படுததுவதற்குமடாை ஒரு தைதமத 
உருவடாக்கியது. இமதத பதடா்ர்நது நம்பபற்்ற 
கூட்ஙகள் இநத இலக்குகமை அம்வதற்கு 
பதமவயடாைவற்ம்ற கணகடாணிக்கி்றது. 
பமலும் பபயஜிங மடாநடாடடின இலக்குகமை 
நம்மும்றப்படுததுவதற்கடாக யுனிபபம் 
(UNIFEM) என்றமழக்கப்படும் பபணகளுக்கடாை 
ஐக்கிய நடாடுகளின பமம்படாடடு நிதி அமமப்பு 
1995 முதல் பெயல்படடு வருகி்றது. பபணகளும் 

சிறுமிகளும் உரிமமகமை முழுமமயடாக 
அனுபவிக்கும் பபடாதுதடான உணமமயடாை 
ெமததுவம் நிலவுகி்றது.  

பைறத்றார் மறறும் மூத்� 
குடிமக்களின் ைைாமரிப்பு 
மறறும் நலவாழ்வுச் சட்டம்
இநதச் ெட்ம் மூதத 
கு டி ம க் க ளு க் கு ம் 
பபற்ப்றடார்களுக்கும் பரடாமரிப்மப 
வழஙகுவதற்கும் அவர்களின குழநமதகள் 
மற்றும் வடாரிசுதடாரர்களின ெட்ப்பூர்வமடாை 
க்மமயடாகி்றது. முதுமம கடாலததில் 
படாதுகடாப்பும் ஆதரவும் மனித உரிமமகைடாக 
கருதப்படுகின்றை.

��த ��ம�க�

சட்டஙகள் விதிகள்
இநது விதமவ மறுமணச் ெட்ம், 1856 விதமவகள் மறுமணதமத ெட்ப்பூர்வமடாக்கியது.

இநது திருமணச் ெட்ம், 1955 பபணகளின திருமண வயது 21 எனறு 
ெட்ப்பூர்வமடாக்கியது.

இநது வடாரிசு ெட்ம், 1956 பபணகள் தஙகள் பபற்ப்றடார்களின பெடாததிமை 
மரபுவழியடாக பபறுவமத உறுதிபெயகி்றது.

வரதடெமணத தம்ச் ெட்ம், 1961 
வரதடெமண என்ற பபயரில் மருமகமை 
பமடாெமடாக ந்ததுவதற்கு கடுமமயடாை 
தண்மை வழஙகுகி்றது.

பபணகமை பகலி பெயவதற்கு எதிரடாைச் ெட்ம், 1997 பபணகளுக்கு நிவடாரணம் அளிக்கி்றது.

அநடாகரிகமடாக சிததரிததலுக்பகதிரடாை ெட்ம், 
1999

பததிரிக்மககள், பெயதிததடாள்கள் 
பபடான்றவற்றில் பபணகமை அநடாகரிகமடாக 
சிததரிததமலத தம்பெயகி்றது.

பதடாழிற்ெடாமலச் ெட்ம், 1948 
பதடாட்த பதடாழிலடாைர்கள் ெட்ம், 1951 
சுரஙகச் ெட்ம், 1952 
மகப்பபறு நலச் ெட்ம், 1961

பபண பதடாழிலடாைர்கமைப் படாதுகடாக்கி்றது.

வனபகடாடுமம தடுப்பு ெட்ம், 2005 கணவர் மற்றும் குடும்ப உறுப்பிைர்கைடால் பபணகள் 
துனபுறுததப்படுவதிலிருநது படாதுகடாக்கி்றது.

முடிவுபை
மனித உரிமமகள் ஒவபவடாருவருக்குமடாை ெமததுவம் மற்றும் பநர்மம பற்றியதடாகும். பமலும் 

இது அமைவமரயும் கணணியதது்னும் மரியடாமதயு்னும் ந்ததப்படுவமத உறுதி பெயகி்றது. 
மனித உரிமமமயப் படாதுகடாப்பது அமைவரின பபடாறுப்படாகும். மனித உரிமமகளுக்கடாை புரிதலும் 
மரியடாமதமயயும் நமது ெமூகததில் அமமதி, நல்லிணக்கம், படாதுகடாப்பு மற்றும் சுதநதிரததிற்கடாை 
அடிததைதமத வழஙகுகி்றது.
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கபலச்பசாறகள்
பதசிய இைம் Nationality People having common origin

மனிதடாபிமடாைம் humanitarian seeking to promote human welfare

ெபகடாதரததுவம் brotherhood state of being brothers

நியடாயமடாை விெடாரமண fair trial justify with legal

இமெவு harmony agreement of opinions

வடாரிசு/வழிதபதடான்றல் heir a person legally entitled to the property

ைா்டச் சுருக்கம்
■   மனித உரிமமகள் எனபது அமைதது மனிதர்களும் அனுபவிக்க உரிமமபபற்்ற 

சுதநதிரஙகைடாகும்
■   அவற்றில் வடாழவியல், அரசியல், பபடாருைடாதடார, ெமூக மற்றும் கலடாச்ெடார உரிமமகள் அ்ஙகும்.
■   மனித உரிமமகள் இயல்படாைமவ, மடாற்றிததர இயலடாதமவ, ெடார்பும்யமவ மற்றும் பிரிக்க 

இயலடாதமவ.
■   ஐக்கிய நடாடுகள் ெமபயின மிகப்பபரிய ெடாதமைகளுள் ஒனறு மனித உரிமமகள் ெட்ததின 

முழுமமயடாை அமமப்மப உருவடாக்கியது ஆகும்.
■   உலக மனித உரிமமகள் அறிவிப்பு  ஐ.நடா. வின பபடாதுச்ெமபயடால் 1948ஆம் ஆணடு 

ஏற்றுக்பகடாள்ைப்பட்து.
■   மனித உரிமமகள் கணணியம், நீதி மற்றும் ெமததுவம் ஆகியவற்ம்ற அடிப்பம்யடாகக் 

பகடாண்து.
■   மனித உரிமமகளின படாதுகடாப்மப உறுதிபெயவதற்கு பதசிய அைவிலும் மடாநில அைவிலும் மனித 

உரிமம ஆமணயஙகள் நிறுவப்படடுள்ைை.
■   மனித உரிமமகமைப் படாதுகடாப்பது ஒவபவடாரு தனிநபரின பபடாறுப்படாகும்

 மதிப்பீடு 

I  சரியான விப்டபய த�ர்வு 
பசயக

1. இரண்டாம் உலகப் 
பபடாருக்குப் பினைர் 

 
மனித உரிமமகமைப் படாதுகடாக்க பல 
ந்வடிக்மககமை எடுததுள்ைது.

 அ) ஐ. நடா. ெமப
 ஆ) உச்ெ நீதிமன்றம்
 இ) ெர்வபதெ நீதிமன்றம்
 ஈ) இமவகளில் எதுவுமில்மல 
2. 1995ஆம் ஆணடில் உலகம் முழுவதிலும் 

இருநது பபணகள்  இல் 
கூடிைர்.

 அ) பபயஜிங
 ஆ) நியூயடார்க்
 இ) ப்ல்லி 
 ஈ) இமவகளில் எதுவுமில்மல
3. பதசிய மனித உரிமமகள் ஆமணயம் 

நிறுவப்பட் ஆணடு 
 அ) 1990 ஆ) 1993
 இ) 1978 ஈ) 1979
4. ஐ.நடா. ெமப 1979ஆம் ஆணம் 

 ெர்வபதெ ஆண்டாக 
அறிவிததது.

 அ) பபணகுழநமதகள்
 ஆ) குழநமதகள் 
 இ) பபணகள்
 ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்மல

8th_Civics_TM_Unit-2_Term 2.indd   163 23-08-2019   09:54:36



164

5. உலக மனித உரிமமகள் திைமடாக 
அனுெரிக்கப்படும் நடாள் எது?

 அ) டிெம்பர் 9  ஆ) டிெம்பர் 10
 இ) டிெம்பர் 11  ஈ) டிெம்பர் 12
6. மனித உரிமமகளின நவீை ெர்வபதெ 

மகடாெடாெைம் எை அமழக்கப்படுவது எது?
 அ)  மனித உரிமமகளுக்கடாை 

உலகைடாவிய அறிவிப்பு (UDHRC)
 ஆ)  பதசிய மனித உரிமமகள் ஆமணயம் 

(NHRC)
 இ)  மடாநில மனித உரிமமகள் ஆமணயம் 

(SHRC)
 ஈ) ெர்வபதெப் பபணகள் ஆணடு
7. பதசிய மனித உரிமமகள் ஆமணயததின 

தமலவரடாக நியமிக்கப்படுபவர் யடார்?
 அ) ஓயவுபபற்்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி
 ஆ)  ஓயவு பபற்்ற உச்ெ நீதிமன்ற தமலமம 

நீதிபதி
 இ)  குடியரசுத தமலவரடால் நியமிக்கப்படும் 

ஏபதனும் ஒருவர்
 ஈ)  ஏபதனும் ஒரு நீதிமன்றததில் ஓயவு 

பபற்்ற தமலமம நீதிபதி
8. உலக மனித உரிமமகள் அறிவிப்பில் 

உள்ை ெட்ப்பிரிவுகளின எணணிக்மக 
யடாமவ?

 அ) 20  ஆ) 30
 இ) 40  ஈ) 50
9. பதசிய மனித உரிமமகள் ஆமணயத 

தமலவரின பதவிக் கடாலம் எனை?
 அ) 5 ஆணடுகள் அல்லது 62 வயது வமர
 ஆ) 5 ஆணடுகள் அல்லது 65 வயது வமர
 இ) 6 ஆணடுகள் அல்லது 65 வயது வமர
 ஈ) 5 ஆணடுகள் அல்லது 70 வயது வமர
10. பதசிய மனித உரிமமகள் ஆமணய 

தமலமமயகம் அமமநதுள்ை இ்ம் எது?
 அ) புது ப்ல்லி  ஆ) மும்மப
 இ) அகமதடாபடாத  ஈ) பகடால்கததடா

II தகாடிட்ட இ்டஙகபள நிைப்புக.
1 ஒவபவடாரு தனிமனிதனும் 

கணணியமடாை வடாழக்மக வடாழ 
 உணடு.

2. மனித உரிமமகள் எனபது 
 உரிமமகள்.

3. மடாநில மனித உரிமமகள் ஆமணயம் 
அமமக்கப்பட் ஆணடு .

4. இநதிய அரசியலமமப்பின 24 வது 
ெட்ப்பிரிவு  ஐ 
தம்பெயகி்றது.

5. ஐக்கிய நடாடுகள் ெமப நிறுவப்பட் ஆணடு 
.

III. பைாருத்துக.
1. எலிைடார் 

ரூஸபவல்ட
- உலகின முதல் 

மனித உரிமமகள் 
ெடாெைம்

2. மெரஸ 
சிலிண்ர்

- 1997

3. பபணகமை 
பகலி 
பெயவதற்கு 
எதிரடாை ெட்ம்

- அடிமமத 
தைததிலிருநது 
விடுதமல

4. குழநமத 
உதவி மமய 
எண

- மனித 
உரிமமகளுக்கடாை 
ஆமணயம்

5. வடாழவியல் 
உரிமமகள்

- வடாக்களிக்கும் 
உரிமம

6. அரசியல் 
உரிமம

- 1098

IV. சரியா / �வ்றா?
1. மனித உரிமமகள் மற்றும் வடாழவியல்  

உரிமமகள் ஒபர மடாதிரியடாைமவ.
2. மனித மற்றும் குடிமகனின உரிமமகள் 

அறிவிப்பு இநதியடாவில் அறிவிக்கப்பட்து.
3. 1993ஆம் ஆணடு மனித உரிமமச் ெட்ம் 

பதசிய மனித உரிமமகள் ஆமணயம் 
உருவடாக வழிவகுததது.

4. படாதிக்கப்பட்வர்களுக்கு தண்மை 
வழஙக பதசிய மனித உரிமமகள் 
ஆமணயம் அதிகடாரம் பபற்றுள்ைது.

5. மனித உரிமமகளின படாதுகடாப்மப உறுதி 
பெயவதற்கடாக பதசிய, மடாநில அைவிலடாை 
மனித உரிமமகள் ஆமணயம் 
நிறுவப்படடுள்ைது.

8th_Civics_TM_Unit-2_Term 2.indd   164 23-08-2019   09:54:36



165

V. சரியான கூறப்றத் த�ர்்நப�டு
1. தவ்றடாை கூற்ம்ற கண்றியவும்
 அ)  பதசிய மனித உரிமமகள் ஆமணயம் 

ஒரு ெட்ரீதியடாை அமமப்படாகும்.
 ஆ)  பதசிய மனித உரிமமகள் ஆமணயம் 

ஓர் அரசியலமமப்பு ெடார்நத 
அமமப்படாகும்

 இ)  பதசிய மனித உரிமமகள் ஆமணயம் 
ஒரு சுதநதிரமடாை அமமப்படாகும்.

 ஈ)  பதசிய மனித உரிமமகள் ஆமணயம் 
ஒரு பலதரப்பு நிறுவைஙகமைக் 
பகடாண்தடாகும்.

2. பதசிய மனித உரிமமகள் ஆமணயம் 
குறிதது பினவரும் எநத கூற்று ெரியடாைது 
அல்ல.

 அ) இது 1993 இல் நிறுவப்பட்து.
 ஆ)  மனித உரிமம மீ்றல் வழக்குகளில் 

குற்்றவடாளிமய தணடிக்க 
ஆமணயததிற்கு எநத உரிமமயும் 
இல்மல.

 இ)  இநத ஆமணயததின தமலவரும் 
உறுப்பிைர்களும் இநதிய உச்ெ 
நீதிமன்றததடால் நியமிக்கப்படுகி்றடார்கள்.

 ஈ)  இநத ஆமணயம் தைது ஆணடு 
அறிக்மகமய மததிய அரசு மற்றும் 
மடாநில அரசுகளுக்கு அனுப்புகி்றது. 

3. கூறறு: டிெம்பர் 10ஆம் நடாள் மனித 
உரிமமகள் திைமடாக  அனுெரிக்கப்படுகி்றது.

 காைணம்: இது எலிைடார் ரூஸபவல்டின 
பி்றநத நடாமை நிமைவு கூர்கி்றது.

 அ)  கூற்று ெரி ஆைடால் கடாரணம் கூற்ம்ற 
விைக்கவில்மல

 ஆ)  கூற்று ெரி கடாரணம் கூற்ம்ற 
விைக்குகி்றது

 இ) கூற்று கடாரணம் இரணடும் ெரி
 ஈ) கூற்று கடாரணம் இரணடும் தவறு
4. பினவரும் கூற்ம்ற ஆரடாயக
 1)  மடாநில மனித உரிமமகள் ஆமணயம் 

பல உறுப்பிைர்கமை பகடாண் அமமப்பு 
ஆகும்.

 2)  மடாநில மனித உரிமமகள் ஆமணயம் 
ஒரு தமலவர் மற்றும் மூனறு 
உறுப்பிைர்கமைக் பகடாண்தடாகும்

 பமற்கூறிய கூற்றுகளில் எது / எமவ  
ெரியடாைது / ெரியடாைமவ?

 அ) 1 மடடும் ஆ) 2 மடடும்
 இ) 1, 2 ஈ) எதுவுமில்மல.

VI  கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு 
வார்த்ப�களில விப்டயளி.

1. மனித உரிமமகள் என்றடால் எனை?
2. மனித உரிமமகளுக்கடாை உலகைடாவிய 

அறிவிப்பின (UDHR) முக்கியததுவதமத 
எழுதுக.

3. இநதிய அரசியலமமப்பின 45 வது 
ெட்ப்பிரிவு எதமை அறிவுறுததுகி்றது?

4. கல்வி உரிமமச் ெட்ம் பற்றி எழுதுக.
5. பபணகளின நலமைப் படாதுகடாப்பதற்கடாக 

நிம்றபவற்்றப்பட் மூனறு ெட்ஙகமைக் 
குறிப்பிடுக.

6. அரசியல் உரிமமகள் மற்றும் சிலவற்ம்ற 
குறிப்பிடுக.

7. மனித உரிமமகளின ஐநது முதனமமப் 
பிரிவுகமை குறிப்பிடுக.

VII.  கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விரிவான 
விப்டயளி.

1. மனித உரிமமகள் மற்றும் வடாழவியல்  
உரிமமகமை பவறுபடுததுக.

2. மனித உரிமமகளின ஏபதனும் ஐநது 
அடிப்பம்ப் பணபுகமை விவரி.

3. குழநமதகளின படாதுகடாப்பிற்கடாக அரசு 
பமற்பகடாணடுள்ை சில ந்வடிக்மககள் 
யடாமவ?

VIII. உயர் சி்ந�பன வினா.
1. உலகைடாவிய மனித உரிமமகள் அறிவிப்பு 

யடாருக்கு பபடாருநதும் ? இது உஙகளுக்கு 
ஏன முக்கியமடாக இருக்கி்றது?

IX.  பசயல திட்டம் மறறும் பசயலைாடு.
1. நீஙகள் அனுபவிக்கும் பதது உரிமமகள் 

மற்றும் உஙகளுக்கடாை பபடாறுப்புகமைப் 
படடியலிடுக.
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தமறதகாள் நூலகள்

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

இபணய�ள வளஙகள்

இபணயச் பசயலைாடு
மனி� உரிபமகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும்

ை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

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

நடாடுகள் ெமப பற்றிய கடாலக்பகடாடு 
நிகழவுகமை ப்விைக்கதது்ன 
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அறிமுகம்
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 

ே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.

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

சாலை பாதுகாப்பு 
விதிகள் மற்றும் 
்நறிமுலறகள்

அைகு - 3

▶ ொ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.

கற்றல ்நாககஙகள்
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சாலை விபததுகளுககான கார்ணஙகள்
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.

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.

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) 

ோ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.

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.

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.
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பல்வேறு காரணிகள்
அ.  ஓட்டுநரகள் – அதிக வேகத்தில் செலுத்துதல், 

கண்மூடித்தனமாக ஓட்டுதல், விதிகளை 
மீறுதல், குறியீடுகளை புரிந்து சகாளை 
தேறுதல், களைப்பு, வொர்வு மற்றும் மது 
அருந்துதல் வ�ான்றளே.

ஆ.  பாதசாரிகள் - கேனமினளம, 
கல்வியறிவினளம, தே்றான இடஙகளில் 
ொளைளயக் கடப்�து, ொளையில் நடப்�து 
மற்றும் வ�ாக்குேரத்து விதிகளை 
கேனிக்காமல் ொளையின குறுக்காக 
செல்�ேர்.

இ.  பயணிகள் - ோகனத்திற்கு சேளிவய 
உடலின �குதிகளை நீட்டுேது, 
ஓட்டுநர்களுடன வ�சுேது, �டிக்கட்டுகளில் 
�யணம் செயேது, ஓடும் வ�ருந்தில் ஏறுேது 
வ�ான்றளே.

ஈ.  வோகனஙகள் – தடுத்து நிறுத்தும் கருவி  (brake) 
மற்றும் ோகனத் திளெ திருப்பி (Steering) 
�ழுதளடேது, ெக்கரத்தில் உளை டயர் (ரப்�ர்) 
சேடித்தல், வ�ாதுமான சேளிசெம் தராத 
முகப்பு விைக்குகள, அதிகப்�டியான  மற்றும் 
சேளிவய நீட்டிக்சகாண்டிருக்கும்�டி சுளம 
ஏற்றுதல்.

உ.  சாலைகளின் தரம் - �ழுதளடந்த ொளைகள, 
குழிகைான ொளைகள, சநடுஞொளைகளை 
இளணக்கும்  அரிக்கப்�ட்ட 
ஊரகசொளைகள, ெட்டத்திற்கு பு்றம்�ான 
வேகத்தளடகள மற்றும் திருப்�ஙகள.

ஊ.  வோனிலை - மூடு�னி, �னி, கனமளை, 
காற்று, புயல் மற்றும் ஆைஙகட்டி மளை.

பாதுகாப்பு நடவேடிகலககள்
� எப்்பாழுதும் இடதுபுறமாக்வே ்சலவேது: 

ோகனம் ஓட்டும் வ�ாது ொளையின 
இடப்�க்கமாக செல்ேதுடன எதிர் திளெயில் 
ேரும் ோகனஙகளுக்கு ேழிவிடுதல் 
வேண்டும்.

� வேலைவுகளிலும் திருப்பஙகளிலும் ்வேகம் 
குலறததல: ேளைவுகளில் கேனமாகவும் 
சமதுோகவும் செல்ேது நிளனவில் 
சகாளைவேண்டிய மிக முக்கியமான 
ஒன்றாகும்.

� தலைககவேசம் அணிவேது: இரு ெக்கர 

ேண்டியில் ஏறுேதற்கு முன தளைக்கேெம் 
அணிேளத �ைக்கமாக்கிக் சகாளை 
வேண்டும்.

� ்வேகவேரம்லப  ஒரு்பாதும் மீறககூடாது: 
வேகத்திற்கான ேரம்பு அப்�குதியின 
வ�ாக்குேரத்து நிளையுடன சதாடர்புளடயது. 
எனவே குறிப்பிடப்�ட்டுளை வேகேரம்பின 
�டிவய செல்ை வேண்டும்.

� சரியான இலட்வேளிவிட்டு பின் ்தாடரவும்: 
முன செல்லும் ோகனத்திலிருந்து 
வ�ாதுமான இளடசேளிளய நாம் 
களடபிடிக்காததால் வமாதல்கள 
ஏற்�டுகின்றன. எனவே கனரக 
ோகனஙகளிலிருந்து ஒரு �ாதுகாப்�ான 
இளடசேளிளய விட்டு பின செல்ை   
வேண்டும். பினபு்றம் வநாக்கு கண்ணாடி 
மற்றும் �க்கோட்டு கண்ணாடியில் சதரியாத 
இடமான �ார்ளே மள்றவு இடத்தில் (blind 
spot) இருந்து விைகி இருக்கவும். 

� சநடுஞொளைகளில் ொளையின ஓரமாக 
ோகனஙகள நிறுத்துேளதத் தவிர்த்து 
ோகனம் நிறுத்துேதற்சகன ஒதுக்கப்�ட்ட 
இடஙகளில் மட்டுவம ோகனஙகளை நிறுத்த  
வேண்டும். �ழுதுகளை ெரிசெயயும் வ�ாது 
ோகனஙகளின நிறுத்த விைக்குகளையும் 
முக்வகாண எசெரிக்ளக �ைளககளையும் 
�யன�டுத்த வேண்டும்.

� சாலை குறியீடுகலைப் பின்பற்றுதல: ொளை 
குறியீடுகள ச�ரும்�ாலும் �டஙகைாக 
இருப்�தால் புரிந்து சகாளேது கடினம் அல்ை.

� இதர பாதுகாப்பு குறிப்புகள்: மது அருந்திவிட்டு 
ஒருவ�ாதும் ோகனம் ஓட்டுதல் கூடாது. 
ோகனம் ஓட்டும் ச�ாழுது ஒருவ�ாதும் 
செல்லிடப்வ�சிளயப் �யன�டுத்தக் கூடாது. 
அதிக ெத்தம் நிள்றந்த இளெயிளனக் 
வகட்�ளத தவிர்க்கவும், ொளையில் �ாளத 
தடத்ளத (Lane) மாற்றுேதற்கு முனபு  
கண்ணாடி ேழிவய பினனால் ஏவதனும் 
ோகனஙகள ேருகின்றனோ என�ளத 
உறுதி செயய வேண்டும். ோகனம் 
ஓட்டும்வ�ாது எப்வ�ாதும் அளமதியாக 
இருக்க வேண்டும். �ாதொரிகளையும் 
பி்ற ஓட்டுனர்களையும் திட்டுதல் அல்ைது 
ெத்தமிடுதல் கூடாது.

� பாதசாரிகளுககாக: �ாதொரிகள கடக்கும் 
�ாளதயில் (ேரிக்வகாடு) மட்டுவம ொளைளய 
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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.

BUS 
STOP

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.

BUS 
STOP

்தாடரச்சியான ்வேள்லைக்காடு: இளே 
முக்கியத்துேம் ோயந்த �குதிகளில் 
காணப்�டும். ோகனஙகளை முந்தவோ, 
தடம் மா்றவோ, அனுமதியில்ளை என�ளத 
குறிக்கின்றது. இடதுபு்றம் மட்டுவம ோகனஙகள 
சதாடர்ந்து செல்ை வேண்டும். 

BUS 
STOP

்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.

BUS 
STOP

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.

BUS 
STOP

நிறுததக ்காடு: �ாதொரிகள கடக்கும் 
வகாட்டிற்கு முன�ாக குறியிடப்�ட்டிருக்கும். 
அளே வ�ாக்குேரத்து ெமிக்ளஞகளில் 
ோகனஙகள நிறுத்தப்�ட வேண்டிய 
�குதிளயக் குறிக்கின்றது.
்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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தகவேல குறியீடுகள்
இக்குறியீடுகள தகேல் �ைளககள ேழியாக ஓட்டுநர்களுக்கு தகேல் அளிக்கின்றன.

மருத்துேமளனச�ாது சதாளைப்வ�சி எரிச�ாருள

ொளை மூடப்�ட்டுளைது

சதாடர்ேண்டி நிளையம்

இப்�க்கம் நிறுத்தவும்

உணேகம்

இருெக்கர ேண்டிகளுக்கான 
நிறுத்துமிடம்சிற்றுண்டி ஓயசேடுக்கும் இடம்

கட்டாயமாக இடது
�க்கம் திரும்�வும்

ஒரு ேழிப்�ாளத (ேைப்பு்றம்)

கட்டாயமாக
வநராக செல்ைவும்

கட்டாயமாக ேைது �க்கம் 
திரும்�வும்

கட்டாயமாக வநராக அல்ைது 
ேைப்பு்றம் செல்ைவும்

கட்டாயமாக வநராக அல்ைது 
இடப்பு்றம் செல்ைவும்

நில் ேழிவிடு

இடப்�க்கம் திரும்� தளட 

செல்ை அனுமதி இல்ளை

U - திருப்�ம் செயய தளட 

ஒரு ேழிப்�ாளத (இடப்பு்றம்) கனரக ோகனஙகளுக்குத் தளட 

ோகனத்ளத முந்துேதற்கு தளட ஒலிப்�ானகள �யன�டுத்த தளட

வ�ருந்து நிறுத்தம் 

ேைப்�க்கம் திரும்� தளட வேக கட்டுப்�ாட்டு அைவு

கட்டாயக குறியீடுகள்
வ�ாக்குேரத்து குறியீடுகளின முதல் ேளக கட்டாயக் குயியீடுகள ஆகும். கட்டாய  குறியீடுகளை 

மீறுேது ொளை மற்றும் வ�ாக்குேரத்து துள்றயினால் ெட்டப்�டி தண்டிக்கப்�ட கூடிய குற்்றமாகும்.

H

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.

கற்கள விழும் �குதி

ேைது சகாண்ளட ஊசி ேளைவு

அகண்ட ொளை எதிர்ேருகி்றது

ஆட்கள வேளை செயகி்றார்கள

ேைப்�க்க ேளைவு

செஙகுத்தான வமடு

�ாதொரிகள கடக்குமிடம் 

இடப்�க்க ேளைவு

குறுகிய ொளை எதிர்ேருகி்றது

�ளளிக் கூடம் கேனம் 

மிதிேண்டி கடக்குமிடம்

இடது சகாண்ளட ஊசி ேளைவு

�ாைம்

T- ெந்திப்பு

ேைது எதிர் திருப்�ம்

ேழுக்கும் ொளை

இடது எதிர் திருப்�ம்

ரயில் தண்டோைத்ளத கடக்குமிடம்

கட்டாயம் ஒலிப்�ானகள
ஒலிக்கவும்

கட்டாயம் இடப் �க்கமாக செல்ைவும்
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்பாககுவேரதது குறியீடுகள்
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.

மூன்று வேலகயான ்பாககுவேரதது
குறியீடுகள் உள்ைன.

கட்டாயக குறியீடுகள்: கண்டிப்�ாக பின�ற்்ற 
வேண்டும் என உத்திரவிடும் குறியீடுகள ஆகும்.  
அளே ச�ாதுோக ேட்ட ேடிவில் இருக்கும்.
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.
சிவேப்பு: இந்த ெமிக்ளஞ நிறுத்தக் வகாட்டிற்கு 
பினனால் ோகனஙகளை நிறுத்தவேண்டும் 
என�ளத குறிக்கின்றது.
ஆம்பர (மஞ்சள்): இந்த ெமிக்ளஞ நிறுத்த 
வேண்டும் என�ளதக் குறிக்கின்றது. �சளெ 

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

இரவில விைககுகள்

                  

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.

நில், கேனி, செல் சமதுோக, கேனி, செல் 

இந்தியாவில சாலை விதிகள்
இந்தியா முழுளமக்கும் ச�ாருந்தக்கூடிய 

வமாட்டார் ோகனச ெட்டம் 1988ல் 
�ாராளுமன்றத்தால் நிள்றவேற்்றப்�ட்டு, 
1989 ஆம் ஆண்டு முதல் நளடமுள்றக்கு ேந்தது. 
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• ஒருேழி ொளையில் ஓட்டுநர் தனது ேைது 
பு்றம் ோகனம் முந்திச செல்ை அனுமதிக்க 
வேண்டும். எதிர்பு்றமாக ோகனஙகளை 
ஒருவ�ாதும்  நிறுத்தக்கூடாது.

• இருேழி ொளையில் இடப்பு்றம் மட்டுவம 
ஓட்டுநர் ோகனத்ளதச செலுத்த வேண்டும்.

• அளனத்து  ொளை ெந்திப்புகளிலும் 
மற்றும் �ாதொரி கடக்கும் வகாடுகள 
உளை இடஙகளிலும் ஓட்டுநர் கட்டாயமாக 
ோகனத்தின வேகத்ளத குள்றக்க 
வேண்டும்.

• தளட செயயப்�ட்ட இடஙகைான 
மருத்துேமளன, �ளளிக்கூடம், 
வ�ான்றளேகளின அருகில் ஓட்டுநர்கள 
ஒலிப்�ானகளை �யன�டுத்தக் கூடாது.

• மருத்துே ஊர்தி (ambulance), தீயளணப்பு 
ோகனஙகள, இராணுே �ாதுகாப்பு 
ோகனஙகள வ�ான்றளேகளுக்கு 
ேழிவிடுேது நமது ச�ாறுப்�ாகும்.

• உயர் கற்ள்ற ஒளியிளன வதளேயான 
வ�ாது மட்டுவம ஓட்டுநர்கள �யன�டுத்த 
வேண்டும். எதிவர ோகனஙகள ேரும் 
வ�ாதும், அல்ைது ஒரு ோகனத்தின அருகில் 
பின செல்லும் வ�ாதும் மஙகைான முகப்பு 
விைக்குகளை �யன�டுத்த வேண்டும்.

• ஓட்டுநர் ோகனத்தின வேகத்திளன 
குள்றக்கும் ச�ாழுது தனது ேைது 
ளகயிளன வமல் உயர்த்தி நிதானமாக 
வமலும் கீழுமாக அளெக்க வேண்டும்.

• ஓட்டுநர் ோகனத்திளன நிறுத்தும் ச�ாழுது 
பினேரும் ோகனஙகளுக்கு சதரியும் 
ச�ாருட்டு தனது ளகயிளன செஙகுத்தாக 
வமல் உயர்த்த வேண்டும்.

• ஓட்டுநர் ோகனத்திளன ேைப்�க்கம் திருப்� 
விரும்பினால் தனது ேைக்ளகயிளன 
கிளடமட்டமாக முனனால் உளைஙளக 
சதரிேது வ�ால் நீட்ட வேண்டும்.

• ஓட்டுநர் ோகனத்திளன இடப்�க்கம் 
திருப்� விரும்பினால் தனது ளகயிளன 
இடஞசுழியாக (anti-clockwise) சுைற்்ற 
வேண்டும்.

• அேெர காைத்தில் அ�ாய குறிக்காட்டிகளை 
�யன�டுத்த வேண்டும். அது இரண்டு 

குறிக்காட்டிகளையும் ஒவர வநரத்தில் 
ஒளிரசசெயயும்.

• இரு ெக்கர ேண்டியின பின 
இருக்ளகயில் ஒருேர் மட்டுவம அமர 
அனுமதிக்கப்�டுகின்றனர்.

• ஒலிப்�ானகளை கிரீச என்ற ெத்தத்துடவனா, 
எரிசெைளடயும் ேளகயிவைா ஒலிக்க 
விடக்கூடாது. மினனனு ஒலிப்�ான மட்டுவம 
அனுமதிக்கப்�ட்டளே ஆகும்.

• மீட்பு ோகனஙகைான தீயளணப்பு 
ேண்டி, அேெர சிகிசளெ ஊர்தி அல்ைது 
காேல் துள்ற  ோகனஙகள வ�ான்ற 
ோகனஙகளின முனபு்றம் ோகனஙகளை 
நிறுத்துேது ெட்டப்�டி தண்டிக்கப்�ட 
கூடியது மற்றும் அவோறு செயயும் தனிந�ர் 
அ�ராதம் செலுத்த வநரிடும்.

இந்திய தணடலனச் சட்டம் 304A பிரிவு
கண்மூடித்தனமாக ஓட்டுேதாலும்  ஓட்டுநரின 
அைட்சியம் காரணமாகவும் ஏற்�டும் இ்றப்பு 
சதாடர்�ான குற்்றஙகளுக்கு ஓட்டுநர் மீது 
காேல் துள்ற வமற்கூறிய பிரிவின கீழ் 
கிரிமினல் குற்்ற ேைக்கு �திவு செயய வநரிடும்.

பல்வேறு வேண்ண இைககததகடுகள் (Number 
Plates)

சிேப்பு 
ேண்ணத்தகடு  -  குடியரசுத் தளைேர் மற்றும் 

மாநிை ஆளுநர்களின 
ே ா க ன ங க ளி ல் 
�யன�டுத்தப்�டும்.

நீை 
ேண்ணத்தகடு  -  அயல்நாட்டு பிரதிநிதிகள/

தூதர்கள �யன�டுத்தும் 
ே ா க ன ங க ளு க் கு 
அளிக்கப்�டும்.

சேளளை 
ேண்ணத்தகடு  -  இது ொதாரண குடிமகனுக்கு 

சொந்தமான ோகனம் 
என�தாகும்.

மஞெள 
ேண்ணத்தகடு  –  ேணிக ரீதியான 

ோகனஙகளுக்கானதாகும்.
கட்டாய ஆவே்ணஙகள் -  ஓட்டுநர் ோகனம் 
ஓட்டும் வ�ாது பினேரும் ஆேணஙகளை 
கட்டாயமாக ளேத்திருக்க வேண்டும். ஓட்டுநர் 
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உரிமம், ோகனத்தின �திவுச ொனறிதழ், 
ேரிச ொனறிதழ், காப்பீட்டுச ொனறிதழ், ோகன 
உறுதித்தனளம மற்றும் அனுமதிச ொனறிதழ்.

சாலை விபததுககலை தவிரகக அரசு 
்மற்்காள்ளும் நடவேடிகலககள்

ொளை வ�ாக்குேரத்து மற்றும் 
சநடுஞொளை (The Ministry of Road 
Transport and Highways) அளமசெகம், ொளை 
வி�த்துக்களையும் ொளை வி�த்தினால் 
ஏற்�டும் உயிர் இைப்புகளையும் தவிர்க்க �ை 
நடேடிக்ளககளை வமற்சகாண்டுளைது.
அளேயாேன:-
ஒரு பன்முக ஏற்புலடய வியூகம்: ஆஙகிை 
எழுத்து நானகு ‘E’ – ச�ாறியியல் (Engineering), 
செயைாக்கம் (Enforcement), கல்வி (Education), 
அேெரம் (Emergency) ஆகியேற்றின 
அடிப்�ளடயில் ொளை �ாதுகாப்பிளன உறுதி 
செயயும் ச�ாருட்டு ஏற்றுக்சகாளைப்�ட்டுளை 
�னமுக யுக்தியாகும். அளே வமம்�டுத்தப்�ட்ட 
மற்றும் �ாதுகாப்�ான ொளை ச�ாறியியளையும் 
வமம்�ட்ட ோகன �ாதுகாப்பு தரநிளைகளையும் 
ஓட்டுநர்களுக்கு �யிற்சி அளித்தல், 
செம்ளமப்�டுத்தப்�ட்ட அேெர சிகிசளெ 
�ராமரிப்பு மற்றும் ச�ாதுமக்கள விழிப்புணர்ளே 
உருோக்குதல் ஆகியேற்றிற்கு சி்றந்த 
�ாதுகாப்�ான வயாெளன ஆகும்.
வோகன பாதுகாப்பு தரதலத உயரததுவேது: 
ெரக்கு ோகனஙகள சேளிவய நீட்டிக் சகாண்டு 
இருக்கும் கம்பிகளை ஏற்றிச செல்ை தளட 
செயயப்�ட்டுளைது. கனரக ோகனஙகளில் 
பூட்டுதலில்ைா நிறுத்தும் அளமப்பும் (Anti-locking 
Brake System). இரு ெக்கர ேண்டிகளிலும் 
ABS/CBS நிறுத்தக்கருவியும் கட்டாயமாக்கப் 
�ட்டுளைது. இரு ெக்கர ேண்டிகள சதளிோக 
சதரியும் ச�ாருட்டு தானியஙகி முகப்பு விைக்கு 
ஒளிர்விப்�ான (Automatic Headlight On) 
கட்டாயமாக்கப்�ட்டுளைது.

சாலை விபததில சிககியவேரகள் ப்ணமிலைா 
பரிவேரததலன மூைம் சிகிச்லச அளிககும் 
முன்்னாட்டத திட்டம்: வதசிய சநடுஞொளை 
எண் 8 மற்றும் 33 இல் இத்திட்டம் ஏற்கனவே 
செயல்�டுத்தப்�ட்டு ேருகி்றது. தற்ச�ாழுது தஙக 
நாற்கர ொளைகளிலும், ேடக்கு, சதற்கு மற்றும் 

கிைக்கு, வமற்கு  இளணப்புச ொளைகளிலும் 
நளடமுள்ற�டுத்த திட்டமிடப்�ட்டுளைது. 
உடனடி விலரவு  அவேசர சிகிச்லச ஊரதிகள்: 
வதசிய சநடுஞொளைகளில் ஒவசோரு 50 கி.மீ 
சதாளைவிலும் ஒரு அேெர சிகிசளெ ஊர்திளய  
இந்திய வதசிய சநடுஞொளை ஆளணயத்தால்  
(NHAI) நிறுத்தப்�ட்டிருக்கின்றது. அேெர 
ஊர்திகளுக்காக ச�்றப்�டும் அளைப்புகளை 
ஏற்க 24x7 செயல்�டும் அளமப்பு 
உருோக்கப்�ட்டுளைதுடன ொளை �ாதுகாப்பு 
தனனார்ேத் சதாண்டர்களுக்கு முதலுதவி 
அளிப்�தில் �யிற்சியும் ேைஙகப்�ட்டுளைது.

்சது பாரதம்: வதசிய சநடுஞொளைகளில் 
�ாதுகாப்�ாக மற்றும் தளடயற்்ற �யணம் 
செயய �ாைஙகளை கட்டுேதற்கான 
திட்டம் 2016இல் சதாடஙகப்�ட்டது. அது 
2019ஆம்  ஆண்டிற்குள  அளனத்து வதசிய 
சநடுஞொளைகளையும், இருப்புப்�ாளத 
குறுக்கீடு இல்ைாமல் உருோக்குேளத 
வநாக்கமாக சகாண்டுளைது.

்வேகக கட்டுப்பாட்டுக கருவிகள்: இக்கருவியில் 
ோகனம் எவேைவு வேகத்தில் செல்லுகின்றது 
என�ளத கண்டறியக்கூடிய சதாடர்சசியான 
உணர்கருவிகள உளைன. இவவுணர்கருவிகள 
நிர்ணயிக்கப்�ட்ட வேகத்திளன தாண்டும்வ�ாது 
ோகனத்தின உந்துச�ாறிக்கு (engine) 
செல்லும் காற்று மற்றும் எரிச�ாருளின 
அைவிளன கட்டுப்�டுத்துகி்றது. இது தானாகவே 
ோகனத்தின வேகத்திளன குள்றப்�வதாடு 
முனனவர தீர்மானிக்கப்�ட்ட வேகத்திளன மீறி 
ோகனம் செல்ேளதயும் தடுக்கின்றது.
பல்வேறு ்சய்திக குறியீடுகள்: இளே 
�யணிகளுக்கு சதரிவிக்கப்�டவேண்டிய 
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முக்கியத் தகேல்களை சதரிவிக்கும் 
ஒளிஉமிழும் முளனய �ைளககள (LED 
Boards) ஆகும். ச�ரிய வ�ாக்குேரத்து சநரிெல் 
மற்றும் சநருக்கடிகள ஏவதனும் ஏற்�ட்டால் 
அந்நிளைகளை உடனடியாக அசொளைளய 
உ�வயாகிப்�ேர்களுக்கு சதரிவிக்க இளே 
�யன�டுகின்றன.

சாலை பாதுகாப்புககான பி்ரசிலியா 
பிரகடனம்: இது ஐ. நா. உைக சுகாதார அளமப்பு 
இளணந்து நடத்திய ொளை �ாதுகாப்பிற்கான 
இரண்டாேது உைகைாவிய உயர்மட்ட 
மாநாடு ஆகும். ொளை �ாதுகாப்பிளன 
மிக முக்கியமானதாக கருதி இந்தியா, 
பிவரசிலியா பிரகடனத்தில் 2015ஆம் ஆண்டு 
ளகசயழுத்திட்டது. இதன மூைம் இதில் �ஙகு 
ச�ற்்ற அளனேரும் இப்�திற்்றாண்டுக்குள 
ொளை �ாதுகாப்பிளன வமம்�டுத்துேதற்கும் 
வ�ாக்குேரத்தினால் ஏற்�டும் இ்றப்புகளை 
குள்றப்�தற்கான ேழிகளை உருோக்கவும்  
உறுதி பூண்டுளைன.

குைந்ளதகளிளடவய ொளை �ாதுகாப்பு 
விழிப்புணர்விளன ஏற்�டுத்தும் வநாக்கத்வதாடு 
சுேசெ வெஃ�ர் (Swachha  Safer) மற்றும் 
சுேரஷித் யாத்ரா  (Suvarshit Yatra) என்ற இரு 
சித்திர புத்தகஙகளை ொளை வ�ாக்குேரத்து 
மற்றும் சநடுஞொளை அளமசெகம் 
சேளியிட்டுளைது.

வோழலவே காப்பாற்று நிறுவேனம் (Save LIFE 
Foundation) இது ஒரு சுதந்திரமான, இைா� 
வநாக்கில்ைாத, அரசு ொரா, ச�ாதுத் சதாண்டு 
அ்றக்கட்டளையாகும். இது இந்தியா 
முழுேதும் ொளை �ாதுகாப்பு மற்றும் அேெர 
மருத்துே ேெதியிளன வமம்�டுத்துேதற்காக 
�ணியாற்றி ேருகின்றது.

 

சாலை பாதுகாப்பு வோரம்
ொளை �ாதுகாப்பு ோரம் என�து 

ொளை விதிகள குறித்து விழிப்புணர்வு 
ஏற்�டுத்துேளதயும்  ொளை வி�த்துக்கள 
காரணமாக ஏற்�டும் �ாதிப்புகளை 
குள்றப்�ளதயும் வநாக்கமாக சகாண்ட வதசிய 
நிகழ்வு ஆகும். வமலும் இது ொளையிளன 

உ�வயாகிப்�ேர்களுக்கு ொளை �ாதுகாப்பு 
நடேடிக்ளககளை ேலியுறுத்துகி்றது. ொளை 
�ாதுகாப்பு விழிப்புணர்வுக் சகாண்டாட்டம் 
ொளை வ�ாக்குேரத்து மற்றும் சநடுஞொளை 
அளமசெகத்தால் துேஙகப்�ட்டதாகும். 
இந்தியாவில் வதசிய ொளை �ாதுகாப்பு ோரம் 
இந்திய வதசிய �ாதுகாப்பு கவுனசிைால் 
ஒருஙகிளணக்கப்�டுகி்றது.  இது �ாதுகாப்பு 
உடல் நைம் மற்றும் சுற்றுசசூைல் பிரசெளனகள 
குறித்து ச�ாதுமக்களை ஊக்குவிப்�தற்காக 
அரொஙகத்தினால் அளமக்கப்�ட்ட ஒரு 
தனனாட்சி அளமப்�ாகும். ஒவசோரு ஆண்டும் 
ஜனேரி மாதம் வதசிய ொளை �ாதுகாப்பு 
ோரம் அனுெரிக்கப்�டுகின்றது.

சாலை பாதுகாப்பு நடவேடிகலகககான 
பதிற்றாணடு 2011-2020

ஐக்கிய நாடுகள ச�ாதுச ெள�யினால்  
2011-2020 ேளரயிைான �த்தாண்டுகள 
ொளை �ாதுகாப்பு நடேடிக்ளகக்கான 
�திற்்றாண்டாக அதிகாரப்பூர்ேமாக 
அறிவிக்கப்�ட்டுளைது. ொளைகள மற்றும் 
ோகனஙகளின �ாதுகாப்ள� வமம்�டுத்துேது, 
ொளை உ�வயாகிப்�ேர்களின 
நடேடிக்ளககளை வமம்�டுத்துேது மற்றும் 
அேெரகாை வெளேயிளன வமம்�டுத்துேது 
ஆகியேற்றின மூைம் இப்�திற்்றாண்டில் 
இைட்ெக்கணக்கான மக்களின உயிரிளன 
காக்க முற்�டுகின்றது.

நாம் ஒனறிளணந்து 
இைட்ெக்கணக்கான  
உயிர்களை 
காப்வ�ாம்.

்சஞ்சிலுலவே மற்றும் ்சம்பிலற 
சஙகஙகளின் சரவே்தசகூட்டலமப்பு

கீழ்க்காணும் 10 உறுதிசமாழிகளைப் 
�ரிந்துளரத்துளைது.
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முடிவுலர
ொளை வி�த்துக்கள யூகிக்கக்கூடியளே அதனால் அளே நிகைாமல் தடுக்கக் கூடியளே ஆகும். எனவே 
ஒவசோருேரும் ொளை �ாதுகாப்பு விதிகள மற்றும் குறியீடுகளை கண்டிப்�ாக பின�ற்்ற வேண்டும்.

சீககிரமாக புறப்படு! ்மதுவோக ்சல!! பாதுகாப்பாக ்சரந்திடு!!!
பாடச்சுருககம்

■   ொளை �ாதுகாப்பு என�து ொளையில் �யணிக்கும் அளனேரின �ாதுகாப்ள�யும்  �ாதுகாப்பு 
ேைஙகுேளதயும் குறிக்கி்றது.

■   ொளை வி�த்துக்கள விரும்�த்தகாத நிகழ்வுகள ஆகும். உயிர் இைப்பினாலும் �டுகாயத்தினாலும் 
ோழ்ோதாரத்ளதவய இைக்க வநரிடும்.

■   வ�ாக்குேரத்து குறியீடுகள வ�ாக்குேரத்திளன முள்ற�டுத்தவும், ஆ�த்துக்களை எசெரிக்கவும் 
ொளைளய உ�வயாகப்�டுத்துவோருக்கு ேழிகாட்டவும் ஆகும்.

■   கட்டாயக் குறியீடுகள, எசெரிக்ளக குறியீடுகள மற்றும் தகேல் குறியீடுகள என மூனறு ேளகயான 
வ�ாக்குேரத்துக் குறியீடுகள உளைன.

■   ொளை ஒழுஙகுமுள்ற ெம்�ந்தமான விதிகள 1989 ஜூளை 1 முதல் நளடமுள்றக்கு ேந்தது.
■   ொளை வ�ாக்குேரத்து மற்றும் சநடுஞொளை அளமசெகம் ொளை வி�த்துக்களை தடுக்க �ல்வேறு 

நடேடிக்ளககளை வமற்சகாண்டுளைது.
■   ொளை �ாதுகாப்பு அளமப்பு, விதிகள மற்றும் ஒழுஙகுமுள்றகள �ற்றிய விழிப்புணர்விளன 

ேலுப்�டுத்த ொளை வ�ாக்குேரத்து மற்றும் சநடுஞொளை அளமசெகத்தால் ஒவசோரு ேருடமும் 
ொளை �ாதுகாப்பு ோரம் களடபிடிக்கப்�டுகின்றது.

நா�
 உ��ய���ேற�

 இ��ைக வாப�ைடைய
பய�ப	��ேவ�

இ�ச�கர வ����
தைல�கவச� அ�ேவ�

�ைலைம� ஏ�றா�ேபா�
பா�கா�பான ேவக����

பா�கா�பான
இைடெவ���	� வாகன�

ஓ�	ேவ�

ம� ேபாைத��
வாகன� ஓ�ட மா�ேட�

வாகன� ஓ�	� ேபா�
ெச��ட�ேப�ைய�

பய�ப	�த மா�ேட�

பாதசா�க� அ�ல�
��வ��

ஒ�	பவேபால
பா�க��ய அள��

இ��ேப�

ெந	�சாைல
��கைள

அ���
ம��ேப�

என� வாகன��ைன
ந�ல �ைல��

பராம��ேப�

நா� ஓ�	�
வாகன���

ஓ�	ந உ�ம�
ம��� ப���

ெப�ேவ�

 �ப�� நட�தா�
எ�வா� நட��ெகா�ள 

ேவ�	� எ�பைத
அ�ேவ�
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கலைச்்சாற்கள்
�யணிகள Commuters passengers
விைம்�ர�ைளக Billboard a hoarding
�தற்்றம் Panic anxiety
ஆ�த்து Hazard danger/risk
கட்டாயம் Mandatory compulsory
இரு ெக்கர ோகனத்தின 
பினனிருக்ளக

Pillion a seat for a passenger  
behind a motorcyclist

சநரிெல் congestion overcrowding

I  சரியான விலடலய 
்தரவு ்சய்க

1. சிேப்பு விைக்கு ஒளிரும் 
வ�ாது

 அ)  �ாளத சதளிோக 
இருக்கும் வ�ாது நீஙகள சதாடர்ந்து 
செல்ைல்ைாம்

 ஆ)  நீஙகள  ோகனத்ளத நிறுத்தி 
�சளெவிைக்கு ஒளிரும் ேளர 
காத்திருக்க வேண்டும்

 இ)  உன நண்�னின குறுந்தகேலுக்கு 
விளரோக �தில் அனுப்�ைாம்

 ஈ) செல்லிடப்வ�சியில் உளரயாடைாம்
2. �ாதொரிகள ொளைளய கடக்குமிடம் 
 அ) எஙகுவேண்டுமானாலும்
 ஆ) ெமிக்ளஞகளுக்கு அருகில்
 இ) ேரிவகாட்டு �ாளதயில்
 ஈ) இேற்றில் எதுவுமில்ளை
3. ொளை �ாதுகாப்பு ோரம் ஒவசோரு 

ேருடமும் சகாண்டாடப்�டும்  மாதம்
 அ) டிெம்�ர்  ஆ) ஜனேரி 
 இ) மார்ச ஈ) வம
4.  அேெர காைத்தில்,  அேெர சிகிசளெ ஊர்தி 

வெளேக்காக அளைக்க வேண்டிய எண்
 அ) 108  ஆ) 100 இ) 106 ஈ) 101

 மதிப்பீடு 

5. ொளை வி�த்துக்களுக்கான காரணஙகள 
யாளே?

 அ) அதிவேகம்
 ஆ) குடிவ�ாளதயில் ஓட்டுதல்
 இ) ஓட்டுநர்கள கேனசசித்றல்
 ஈ) இளே அளனத்தும்
6. வ�ாக்குேரத்து குறியீடுகளின முதல் ேளக 
 அ) கட்டாய குறியீடுகள
 ஆ) எசெரிக்ளக குறியீடுகள
 இ) தகேல் குறியீடுகள
 ஈ) இேற்றில் எதுவுமில்ளை
7. வெது �ாரதம் திட்டம் துேஙகப்�ட்ட ஆண்டு 
 அ) 2014 ஆ) 2015 இ) 2016 ஈ) 2017
8. ABS என�தளன விரிோக்கம் செயக.
 அ) எதிர் நிறுத்தி ஆரம்�ம் (Anti Brake Start)
 ஆ)  ேருடாந்திர அடிப்�ளட அளமப்பு 

(Annual Bare System)
 இ)  பூட்டுதலில்ைா நிறுத்தும் அளமப்பு 

(Anti-lock Braking System)
 ஈ) இேற்றுள எதுவுமில்ளை
9. ேளைவில் முந்துேது
 அ) அனுமதிக்கப்�டுகி்றது
 ஆ) அனுமதியில்ளை
 இ) கேனத்துடன அனுமதிக்கப்�டுகி்றது
 ஈ) நமது விருப்�ம்
10. அேெர சிகிசளெ ஊர்தி ேரும்ச�ாழுது
 அ)  முன�க்கம் ோகனம் இல்ைாத வ�ாது 

கடந்து செல்ை அனுமதிக்கவேண்டும்.
 ஆ)  முனனுரிளம எதுவும் அளிக்கத் 

வதளேயில்ளை.
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 இ)  நம் ோகனத்திளன ொளை ஓரமாக 
செலுத்தி தளடயில்ைாமல் கடக்க 
அனுமதிக்க வேண்டும்.

 ஈ)  அேெர சிகிசளெ ஊர்தியின பினபு்றம் 
மிகுந்த வேகத்துடன பின சதாடர 
வேண்டும்.

II ்காடிட்ட இடஙகலை நிரப்புக.
1. ோகனம் ஓட்டும் ச�ாழுது எப்வ�ாதும் 

___________ பு்றம் செல்ைவும்.
2. கட்டாய குறியீடுகள ___________ ேடிவில் 

குறிப்பிடப்�ட்டிருக்கும்.
3. ___________ ோகனத்தின வேகத்ளத 

கட்டுப்�டுத்துகின்றது
4. அதிக வேகம்: ___________ ஆ�த்து.
5.  நானகு ெக்கர ோகனத்தில் 

___________ அணிேதும் இரு ெக்கர 
ோகனத்தில்___________ அணிேதும் 
கட்டாயம் எனச ெட்டம் உளைது.

III. ்பாருததுக.
1. மாசுக் 

கட்டுப்�ாட்டுச 
ொனறிதழ்

- ேரிக்வகாட்டு �ாளத

2. புதிய சிற்றுந்து 
களுக்கான 
ஒரு முள்ற ேரி

- ொளைப்�ாதுகாப்பு 
குறித்த சித்திர 
புத்தகம்

3. �ாதொரி - ஆறு மாதஙகள
4. பிவரசிலியா 

பிரகடனம்
- 15 ேருடஙகள

5. சுேசெ வெஃ�ர் - �னனாட்டு மாநாடு

IV. சரியா / தவேறா?
1.  ொளை வி�த்துக்கள சதாடர்�ான 

பிரசெளன ொளையில் மட்டுவம உளைது.
2.  �ாளத தடத்ளத மாற்றும் முனபு 

கண்ணாடியிளன �ார்க்க வேண்டும்.
3.  ஒளிரும் மஞெள விைக்கு, வேகத்திளன 

குள்றத்தும் எசெரிக்ளகயுடனும் செல்ை 
வேண்டும் என�ளதக் குறிக்கின்றது.

4.  இருெக்கர ேண்டியில் ஒருேர் 
மட்டுவம பின இருக்ளகயில் அமர 
அனுமதிக்கப்�டுகி்றார்கள.

5.  ொளைகள மனிதனின மிக வமாெமான 
கண்டுபிடிப்புகளில் ஒனறு.

V. சரியான கூற்லறத ்தரந்்தடு
1.  பினேரும் கூற்று(களில்) ெரியல்ைாதது எது?

(i) முனபு்ற ோகனத்திலிருந்து ெரியான 
இளடசேளியில் சதாடரவும்.

(ii) வேக கட்டுப்�ாட்டு அைவிளனக் 
களடபிடிக்க வேண்டும். ஒருவ�ாதும் 
வேகத்திற்கான எல்ளையிளன 
தாண்டக்கூடாது. 

(iii) ோகனம் ஓட்டும்ச�ாழுது இருக்ளக 
ோர்�ட்ளட அணியத் வதளேயில்ளை.

(iv) ேளைவுகளிலும் திருப்�ஙகளிலும் 
வேகத்திளன குள்றக்க வேண்டாம்.

 அ) i, iii மட்டும் ஆ) ii, iv மட்டும்
 இ) i, ii மட்டும் ஈ) iii, iv மட்டும்
2. கூற்று:  மது அருந்தி விட்டு ோகனம் 

ஓட்டுேது வி�த்துக்களை 
ஏற்�டுத்துகின்றது.

 கார்ணம்:  மயக்கம் காரணமாக �ார்ளே 
�ாதிக்கப்�டுகின்றது.

 அ)  கூற்று ெரி மற்றும் காரணம் 
கூற்றிற்கான ெரியான விைக்கம் ஆகும்.

 ஆ)  கூற்று ெரி மற்றும் காரணம் 
கூற்றிற்கான ெரியான விைக்கம் அல்ை.

 இ) கூற்று ெரி காரணம் தேறு
 ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தேறு
3. கூற்று:  ொளை குறியீடுகள எளிதில் 

புரிந்துசகாளை கூடிய ஒனறு.
 கார்ணம்:  அளேகள ச�ரும்�ாலும் 

�டஙகைான இருக்கின்றன.
 அ) கூற்று ெரி, காரணம் தேறு
 ஆ)  கூற்று மற்றும் காரணம் ெரி, காரணம் 

கூற்றிற்கான ெரியான விைக்கம் ஆகும்.
 இ) கூற்று தேறு, காரணம் ெரி 
 ஈ)  கூற்று மற்றும் காரணம் ெரி, காரணம் 

கூற்றிற்கான ெரியான விைக்கமல்ை.
4.  ச�ாருந்தாத ஒனள்ற கண்டுபிடி (ொளை 

�ாதுகாப்பு விதிகள).
 அ) ேளைவுகளில் சமதுோக செல்
 ஆ)  வேக கட்டுப்�ாட்டு அைவிளனக் 

களடபிடி
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இ)  ோகனம் ஓட்டும் ச�ாழுது செல்லிடப் 
வ�சிளய �யன�டுத்து

ஈ) ொளைகளில் நடப்�ளத தவிர்க்கவும்
5.  பினேரும் குறியீடுகள எளத 

குறிப்பிடுகின்றன

H

VI  கீழககாணும் வினாககளுககு ஓரிரு 
வோரதலதகளில விலடயளி.

1.  ொளை �ாதுகாப்பிளன நீவிர் எவோறு
உறுதி செயோய?

2.  ொளை �ாதுகாப்பு நமக்கு ஏன
முக்கியமானது?

3.  ொளை வி�த்துக்களின வநரடி விளைவுகள
எனன?

4.  வ�ாக்குேரத்து ெமிக்ளஞகளின 
விைக்குகளின �டம் ேளரந்து அதன 
ச�ாருளைக் குறிப்பிடு.

5.  ொளை �ாதுகாப்பு குறித்த பிவரசிலியா
அறிவிப்ள�ப் �ற்றிக் குறிப்பு எழுதுக.

6.  ொளை �ாதுகாப்பு ோரம் களடபிடிப்�தன
வநாக்கம் யாது?

7.  ஏவதனும் நானகு ொளை விதிகளை
எழுதுக.

8.  மது அருந்துதல் ோகன ஓட்டுதளை
எவோறு �ாதிக்கின்றது?

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?

VIII. உயர சிந்தலன வினாககள்.
1.  இருெக்கர ோகனம் இரவில் ஓட்டும்வ�ாது

வதளேப்�டுேன எனன?
2.  ஓட்டுநர்களின களைப்பு மற்றும்

வொர்விளனக் குள்றக்கும் சிை ேழிகளை
�ட்டியலிடுக.

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.

்மற்்காள் நூலகள்

1. Th e Motor Vehicles Act, 1988
2. Th e 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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வரலாறு
பாடவல்லுநர் & மேலாயவாளர்
முனைவர் ம�ா. ஜெயக்குோர் 
இணைப் பேராசிரியர் 
பேரியார் ஈ.பே.ரா. கல்லூரி 
திருச்சிராப்ேள்ளி

மேலாயவாளர்
முனைவர் ஜெ. முரு�ன் 
உதவிப் பேராசிரியர் 
அறிஞர் அணைா அரசு கணைக் கல்லூரி
ஆத்தூர், பேைம்

பாடநூல் ஆசிரியர்�ள்
சு. ம�ாேதிோணிக்�ம் 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
ேணைய பேருஙகளத்தூர், பேனணனை

�. மவலு 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு ேகளிர் பேல்நிணைப் ேள்ளி 
தணைோேல், பேைம்
அ. ொபர் அலி 
முதுகணை ஆசிரியர் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
கீரிப்ேடடி, பேைம்

தமிழாக்�ம்
ல. சிவக்குோர் 
உதவி தணைணே ஆசிரியர் (ேட்டதாரி) 
அ.ே.பே.நி. ேள்ளி, ஆத்தூர், பேைம்
அ. மேரி மராஸ்லின் நிர்ேலா 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அ.ே.பே.நி. ேள்ளி, ஆத்தூர், பேைம்

புவியியல்
பாடவல்லுநர்
வி. தமிழரசன் 
இணைப் பேராசிரியர் 
அரசு கணைக் கல்லூரி, 
கரூர்

மேலாயவாளர்
முனைவர் ஜப. அருள் 
இணைப்பேராசிரியர்  
அரசு கணைக் கல்லூரி, பேைம்

பாடநூல் ஆசிரியர்�ள்
முனைவர் கு. ருதரமவல் மூர்ததி 
பகௌரே விரிவுணரயாளர் 
அறிஞர் அணைா அரசு கணைக் கல்லூரி 
நாேக்கல்
முனைவர் சு. ஜசந்தில் குோர் 
பகௌரே விரிவுணரயாளர் 
அறிஞர் அணைா அரசு கணைக் கல்லூரி 
நாேக்கல்
�.ம�ா. மொதி 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு ஆணகள் பேல்நிணைப் ேள்ளி 
விரிஞ்சிபுரம், பேலூர்
சி. ஜசல்வம் 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
சுப்பிரேணிய ோஸ்திரியார் 
பேல்நிணைப் ேள்ளி 
ஆரணி, திருேணைாேணை

தமிழாக்�ம்
சி. ஐயந்துனர 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு உயர்நிணைப் ேள்ளி 
டி.பேருோோணளயம், பேைம் 

இரா. எழில்மோ�ன் 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு ேகளிர் உயர்நிணைப் ேள்ளி 
ஏத்தாப்பூர், பேைம்  
வ. இரவிக்குோர் 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு பேனிணைப் ேள்ளி 
தாண்டேராயபுரம், பேைம்

குடினேயியல்
பாடவல்லுநர் & மேலாயவாளர்
முனைவர் எம். �லியஜபருோள் 
பேனைாள் இணைப் பேராசிரியர் & 
துணைத் தணைேர் 
அரசியல் அறிவியல்துணை 
ோநிைக் கல்லூரி, பேனணனை

பாடநூல் ஆசிரியர்�ள்
சு. ம�ாேதிோணிக்�ம் 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
ேணைய பேருஙகளத்தூர், பேனணனை

மத. சு�ந்தி 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு கள்ளர் உயர்நிணைப் ேள்ளி 
அனனைஞ்சி, பதனி
ஜப. பாலமுரு�ன் 
முதுகணை ஆசிரியர் 
அரசு ஆணகள் பேல்நிணைப் ேள்ளி 
தம்ேம்ேடடி, பேைம்
வி. மவல்முரு�ன் 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
பேள்ளாளகுண்டம், பேைம்

தமிழாக்�ம்
ல. சிவக்குோர் 
உதவி தணைணே ஆசிரியர் (ேட்டதாரி) 
அ.ே.பே.நி. ேள்ளி, ஆத்தூர், பேைம்
அ. மேரி மராஸ்லின் நிர்ேலா 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அ.ே.பே.நி. ேள்ளி, ஆத்தூர், பேைம்

ஆமலாசனையாளர் ேற்றும் 
பாடவல்லுநர்
முனைவர் ஜபான். குோர் 
இணை இயக்குநர் (ோ்டத்திட்டம்) 
ோநிைக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி ேற்றும் 
ேயிற்சி நிறுேனைம், பேனணனை

பாட ஒருங்கினைபபாளர்�ள்
த. சீனிவாசன் 
முதல்ேர் 
ோேட்ட ஆசிரியர் கல்வி ேற்றும் 
ேயிற்சி நிறுேனைம், கிருஷைகிரி

ஜப. சுமரஷ் 
முதுகணை ஆசிரியர் 
அரசு ேகளிர் பேல்நிணைப் ேள்ளி 
ஆத்தூர், பேைம்

சமூ� அறிவியல் - எடடாம் வகுபபு -இரணடாம் பருவம்
ஆபைாேணனையாளர்கள், ோ்ட ேல்லுநர்கள், பேைாய்ோளர்கள் ேற்றும் ோ்டநூல் ஆசிரியர்கள் குழுவினைர்

இந்நூல் 80 ஜி.ஸ்.எம். எலிகணட பேப்லித்பதா தாளில் 
அச்சி்டப்ேடடுள்ளது.

ஆப்பேட முணையில் அச்சிடப்டார்:

வினரவுக்குறியீடு  
மேலாணனேக் குழு
இரா. ஜெ�நாதன், இ.நி.ஆ,
ஊ.ஒ.ந.நி.ேள்ளி, கபைேபுரம், போளூர்,
திருேணைாேணை ோேட்டம்.
வ.பதோவதி, ே.ஆ,
அ.உ.நி. ேள்ளி, பேற்றியூர், திருோனூர், 
அரியலூர்.
ஆ.மதவி ஜெஸிந்தா, ே.ஆ,
அ.உ.நி.ேள்ளி, என.எம்.பகாவில், பேலூர்

ICT ஒருங்கினைபபாளர்
து. நா�ராஜ் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
ராப்பூேல், புதுக்பகாடண்ட  

தடடசசர் 
இரா. மோ�ைாம்பாள் 
பேளச்பேரி, பேனணனை

�னல ேற்றும் வடிவனேபபு குழு
பக்� வடிவனேபபு 
�ாோடசி பாலன் ஆறுமு�ம்
ச. அமசாக் குோர் 
ஆர். பாலசுபரேணி 
ோ. ஜசல்வகுோர் 
சந்தியாகு ஸ்டீபன்
In-House - QC 
�ாோடசி பாலன் ஆறுமு�ம்
ராமெஷ் தங்�பபன்
அடனட வடிவனேபபு 
�திர் ஆறுமு�ம்

ஒருங்கினைபபு
ரமேஷ் முனிசாமி
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