
புவியியல்

வமல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு

தமிழ்நாடு அரசு

தீண்டாைம மனித ேநயமற்ற ெசயலும் ெபருங்குற்றமும் ஆகும்

தமிழ்நாடு அரசு விைலயில்லாப் பாடநூல் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் ெவளியிடப்பட்டது

பள்ளிக் கல்வித்துைற
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மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
© SCERT 2019

பாடநூல் உருவாக்கமும் 
ெதாகுப்பும்

தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் 
கல்வியியல் பணிகள் கழகம்
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நூல் அச்சாக்கம்

க ற் க  க ச ட ற

விற்பைனக்கு அன்று

 ெசன்ைன-600 006 

மா
நில

க் 
கல்

வி
யியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நி

று
வ

ன
ம்.  

அறிவுைடயார் 
எல்லாம் உைடயார் 
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அைகு ்தலைப்பு பகக
எண்

அைகு 1 மககள் க்தாலக புவியியல் 1
அைகு 2 மனி்த குடியிருப்புகள் 23

அைகு 3 ேளஙகள் 48

அைகு 4 க்தாழில்கள் 70

அைகு 5 கைாச்சார மற்றும் அரசியல் புவியியல் 94

அைகு 6 புவித்்தகேலியல் 121

அைகு 7 வபணத்்தகுந்்த வமம்பாடு 141

அைகு 8 மனி்தனால் ஏற்படும் வபரிடர்கள் - வபரிடர் அபாய குலறப்பு 
விழிப்புணர்வு 157

கபாருளடககம்

புவியியல் கசயல்முலறகள்
அைகு 9 அளோய்வு கசய்்தல் 173

அைகு 10 நிைேலரபட வகாட்டுச்சட்டம் 179

அைகு 11 கருத்துசார் நிைேலரபடம் 191

அைகு 12 புவியியல் ்தரவுகலள காட்டும் முலறகள் 200

அைகு 13 புள்ளியியல் நுட்பஙகள் 210

புவியியல்

பாடநூலில் உள்ள விைரவு குறியீட்ைடப் (QR Code) பயன்படுத்துேவாம்! எப்படி?
 •  உங்கள் திறன்ேபசியில், கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store ெகாண்டு QR Code ஸ்ேகனர் ெசயலிைய இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் ெசய்து 

நிறுவிக்ெகாள்க.
 •  ெசயலிையத் திறந்தவுடன், ஸ்ேகன் ெசய்யும் ெபாத்தாைன அழுத்தித் திைரயில் ேதான்றும் ேகமராைவ QR Code-இன் அருகில் ெகாண்டு 

ெசல்லவும்.
 •  ஸ்ேகன் ெசய்வதன் மூலம் திைரயில் ேதான்றும் உரலிையச் (URL) ெசாடுக்க, அதன் விளக்கப் பக்கத்திற்குச் ெசல்லும்.

மின் நூல மதிப்பீடு இமணய வே்ளங்கள
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இந்்தப் புத்்தகத்ல்தப் பயன்படுத்தும் வி்தம்..........

ம
க்கள்

ெதாை
க புவி

யி
ய

ல்

1.1 அறிமுகம் 
1.2 உலக மக்கள்ெதாைகப் பரவல் 

1.3 மக்கள்ெதாைக அடர்த்தி 

1.4 உலக மக்கள்ெதாைக வளர்ச்சி 

1.5 மக்கள்ெதாைக கூறுகள்

1.6 இடம் ெபயர்தல்

1.7  மக்கள்ெதாைக உயர்வால் ஏற்படும் 

சிக்கல்கள் 
1.8  மக்கள்ெதாைக அதிகரிப்ைபக் 

கட்டுப்படுத்தும் முைறகள் 

அலகு கண்
ேண

ாட்டம்

கற்றல் ேநாக்கங்கள்

➢  மக்கள் ெதாைகயின் 

பண்புகைள புரிந்து 

ெகாள்ளுதல்.

➢  உலக மக்கள் ெதாைகப் 

பரவைலப் புரிந்து 

ெகாள்ளுதல்.

➢  மக்கள் ெதாைக 

வளர்ச்சியின் காரணி
 மற்றும் 

விைளவுகைளத் தீர்மானித்தல்.

➢  அதீத மக்கள் ெதாைகயினால் ஏற்படக் 

கூடிய சிக்கல்கைள மதிப்பீடு ெசய்தல். 

➢  குடிப்ெபயர்தலுக்கான உந்து மற்றும் 

இழுைவக் காரணி
கைள ெதளிவுபடுத்துதல்.

1.1 அறிமுகம் 
உலகில் 

ஒவ்ெவாரு 
நாளும் 

3,60,000 
ேபர் 

பிறக்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியுமா? 

உலகில் ஒரு ெநாடிக்கு நான்கு குழந்ைதகள் 

பிறக்கின்றன. 
‘மனித 

இனம் 
ெதாடர்ந்து 

வாழேவண்டுெமன்றால் 
புதிய 

ேகாைளக் 

கண்டுபிடித்து 

100 

வருடத்திற்குள் 

குடிேயறேவண்டும்’ என ேபராசிரியர் ஸ்டீபன் 

ஹாக்கின்ஸ் கூறுகிறார் என்பைத பி பி சி உறுதி 

ெசய்தது. காலநிைல 
மாற்றம், 

கடந்தகாலத்தில்  

குறுங்ேகாள்களின் தாக்குதல், ெதாற்று ேநாய்கள் 

மற்றும் 

மக்கள்ெதாைக 

அதிகரிப்பு 

ேபான்றவற்றால் நமது ேகாள் நிைலயற்றதாக 

மாறிவருகிறது 
என 

ெதாடர்ந்து 
ெசய்தி 

ெவளிவருகிறது.
மனித இனம் சுற்றுபுறச்சூழலின் ஒரு முக்கியப் 

பகுதியாக விளங்குகிறது. இதன் பரிணாமம் இரண்டு  

மில்லியன் 
வருடங்களுக்கு 

முன்பு 
தான் 

ேதான்றியதால் அேனகமாக புவிைய ஆக்கிரமித்த 

சமீபத்திய ஒன்றாகும். மக்கள்ெதாைகப் பரவல் 

மற்றும் 
வளர்ச்சி 

இயற்ைகச் 
சூழலால் 

தூண்டப்பட்டாலும் மனித இனம் இயற்ைகச் சூழைல 

மாற்றியைமக்கும் 
வல்லைமப் 

ெபற்றதாகும். 

மக்களியல் 

(Demography) 

என்பது 

மக்கள்ெதாைகப்பற்றி விளக்கும் ஒரு புள்ளிவிவரப் 

படிப்பாகும். மக்கள்ெதாைகயின் அளவு, அைமப்பு 

மற்றும் பரவல் பற்றியும் பிறப்பு, இடம் ெபயர்வு, 

முதுைம மற்றும் இறப்பு சார்ந்த காலம் மற்றும் 

அைமவிட மாற்றத்ைதப் பற்றியும் இது விளக்குகிறது. 

மக்கள்ெதாைக ெவடிப்பு என்பது இன்று நாம் 

எதிர்ெகாள்ளும் மிகப்ெபரிய சவாலாகும்.

1.2 உலக மக்கள்ெதாைகப் பரவல்

மக்கள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக புவியில் வசித்து 

வருகிறார்கள் ஆனால் கடந்தகாலத்தில் மக்களின் 

எண்ணி
க்ைக நீண்டகாலத்திற்கு  குைறவாகேவ 

மக்கள்ெதாைக 

புவியியல்

1
அலகு
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�த� தைல�ைற இர�டா� தைல�ைற

நா�கா� தைல�ைற ஐ�தா� தைல�ைற

க��� தைல�ைறக


	�றா� தைல�ைற

Sustainable Development

25

உயர் சிந்தனை திறன் 

சிங்கப்பூர் ஏன் உலகிலலலே மி்க அதி்க உடலிேல் 

அல்லது ஊடடசத்து மக்கள் அடர்த்தியேக 

க்கொண்
டுள்்ளது?
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கற்றல் வ்ாககஙகள்

ஒவ்்வோரு பாே
த்தின் 

்ோே
க்கத்

திலும் 

இேம்்
பற்றி

ருககும் பா
ே 

்நாக
்கங்க

ள

QR Codes

சிந்திககும் திைமன 

்மம்படுத்ே பா
ேப்்ப

ாருள  

ஆர்வேமூடடும் விேத்தில  

வேைஙகுேல.

அைகு கண்வணாட்டம் 

்கற்்க
்வேண்டியப்

 பாே
 

அலகின் முககிய
க 

கூறு்கள

அறிமுகம்்கற்்க்வேண்டிய 
பாேத்மே 

்ோேஙகுவேது

IV

விளககப்படம்

பாேப்
 ்பா

ருளின் 

கூறு்கம்ள சுருக்கம
ா்க 

வேைஙகு
ேல

உயர்சிந்்தலன

உயர்சிந்
ேமனமயத் 

தூண்டுேல
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்தகேல் குறிப்பு

ே்கவே
ல்கம்ள சுருக்கம

ா்கவு
ம்  

ஆர்வேமுள்ள பிை 
பாேங

்கம்ள 

இமணககும் வி
ேத்தி

லும் 

வேைஙகு
ேல.

V

45

2.12 விண்கற்கள்: (Meteors)

	
சில	 நேரங்களில்	 இரவு	 நேரத்தி

ல்	

வானில்	 ஒரு	 பிர்காச
மான	 ஒளிக்கீற்று

	 சில	

விோடி்களுக்குத்	
ந�ான்

றும்.	
இத�	

எரிேட
சத்திரங்கள்	 என்கிந�ாம்.	 இதவ	

குறுஙந்காள்
	 படதடை்களின்	 த�ாகுப்பிலிருந்து	

தவளிநேற்�
ப்படடை	

பாத�த்	 துண்டு்களாகும்.		

இதவ்கள்	 வளிமண்டைலத்திற்குள்	 வருவ�ற்கு	

முன்	 விண்தவளிக்	 ்கற்்கள்
	 (Meteor

oids)	 என	

அதைக்்கப்ப
டும்.	இதவ	வளிமண்டைலத்திற்குள்	

அதி்க	 நவ
்கத்துடைன்	 நுதைகின்�ன	 .	 ஆனால்	

தபரும்பாலான	 விண்்கற்்கள்
	 (Meteor

s)	

வளிமண்டைலத்திற்குள்	 	 நுதையும்	 முன்பா்க	

எரிந்து
விடுகின்�ன.	

ேமது	

வளிமண்டைலத்திற்குள்	 நுதைந்�வு
டைநன	 சில	

எரி்கற்
்கள்	 முழுவதும்	 எரிோ

மல்	 புவியில்	

விழுந்து	 	 தபரும்	 	 பள்ளங்கதள	

உருவாக்குகின்�ன.	 இவவாறு	 முழுவதும்	

எரிோ
மல்	 புவியில்	 விழும்	 மி்கப்தபரி

ே	

விண்்கற்்கத
ள	 எரி்கற்

்கள்	 (Meteor
ites)	 என	

அதைக்கின்ந�ாம்.	வடை	அரிந�ானாவில்	உள்ள	

எரி்கல்
	

பள்ளத்�ாக்கு
,	

இந்திோவில்	

ம்காரா
ஷ்டிரா	 மாநிலம்	 புல்�ானா	 (Buldha

na)	

மாவடடைத்தி
ல்	உள்ள	 நலானார்	 (Lon

ar)	 ஏரி
யும்	

இவவத்க	 	 எரி
்கற்்களி

ன்	 �ாக்்க
த்திற்கு	 சி�ந்�

	

எடுத்துக்்காடடை
ாகும்.

2.13  பூமியின் உருவமும் வடிவமும்

	
ஒரு	 ்கால

த்தில்	 புவி	 �டத
டை	 என

வும்	

்கடைலில்	பேணி
க்கும்	நபாது

	்கப்பல்
்கள்	புவியின்		

விளிம்பு்களில்	 பேணி
க்்க	 முடியும்	 எனவும்		

ேம்பப்படடை
து.		இதடைக்்கால

	வரலாறு	வதரக்கும்	

இந்�	்கரு
த்து�ான்	ேம்பப்படடை

து.	மாலு
மி்கதளத்		

ந�ர்ந்து
	எடுக்கும்	 நபாது

	 த்கால
ம்பஸ்க்கு	இது	

ஒரு	 பிரச்சித
னோ்க	

எழுந்�து.	 பண்தடைே	

கிநரக்்க	
்கருத்தின்	 படி	 புவிோனது	 ்கடைலால்	

சூைப்படடி
ருந்�து.	 ்கடைல்	 �ான்	 எல்லா	

ஆறு்களுக்கும்	 பி�ப்
பிடைம்	 என	 ேம்பப்படடை

து.	

அனாக்ஸிமன்டைரின்	 (600	
தபா.ஆ

.மு)	

அறிக்த்கப்படி	உருதள	வடிவ	புவி	வான்ந்காள
	

வடிவால்	 சூைப்படடு
ள்ளது.	 பித்�ா்க

ரஸ்	

(582-50
7தபா.ஆ

.மு)	 புவிோனது	 ந்காள
வடிவம்	

என்று	 ேம்பினார்.	 இந்�	 வடிவநம	 அ
றிஞர்்கள்		

ஏற்றுக்த்காண்
டை	 	 வ

டிவமா்கக்	
்கரு�ப்படடை

து.	

அரிஸ்டைாடடில்	 (384	 –	 322	 தபா.ஆ
.மு)	 புவி	

ந்காள
வடிவம்	உதடைேது	எனும்	ந்காட

பாடதடை	

தவளியிடடைார்.	
இவரின்	 கூற்று்களில்	 சில	

சந்திரனின்	 நிைல்	 	 சந்தி
ரகிர்கணத்தின்	 நபாது

	

வடடைமா்க
	 ்காடசிே

ளிப்பது	 மற்றும்	 ோம்	

த�ன்துருவம்	 நோக்கி
	 பேணி

க்்க	 பேணி
க்்க	

ேடசத்தி
ரக்கூடடைங்கள்	 வானில்	 அதி்க	

உேரத்தி
ல்	 ்காண

ப்படுவது	 நபால
	 உணர்வது	

ஆகும்.	 எரநடை
ாஸ்�னிஸ்	 (275	

–	 195த
பா.ஆ.மு)	

எகிப்தில்	இருந்து	 பார்க்
கும்	 நபாது

	சூரிேனின்	

ஏற்�ம்
	 புவி	 நமற்

பரப்பின்
	 நிதலப்பாடடி

ற்க்கு	

ஏற்�ாற்
	நபால்

	மாறுவத�க்	த்க
ாண்டு	புவியின்	

பரிமாண
த்த�	்கண்

டைறிந்�ார்.	
	

கீழ்கண்ட ஆராய்ச்சி முடிவு்கள் புவி ஒரு 

க்காளவடிவம் க்காண்டது எனக் கூறுகிறது.

1      மத
லமு்கப்பு்கள்

	சூரிேன்	மத�ந்�	பி
ன்பும்	

சூரிே	ஒளிோல்	ஒளிருவது

2      ்கப்ப
ல்்கள்	 அடிவானத்த�	 த�ாடடை

பின்	

மத�ந்துநபாவது

3      சந்தி
ரன்	ஒரு	வடடைத்�ட

டு	நபால	ந�ான்
றுவது.

4      புவி
	 ஒரு	 வடடை	 வடிவ	 நிைதல	 சந்திர	

கிர்கணத்தின்	நபாது
	ஏற்ப்ப

டுத்துவது.

	
புவி	 ஒரு	 ந்காள

	 வடிவமாகும்,	

நிலேடுக்ந்காட
டில்	 பருத்தும்	 துருவத்தில்	

�டதடைோ்கவு
ம்	 ்காணப்படுகி�து.	 இ�தன		

“புவிவடிவம்”(Geoid
)	 என்கிந�ாம்.	 (படைம்	 2.9)	

அ�ாவது	 	 புவிதேப்	 நப
ான்�	அதமப்பு	ஆ

கும்.	

தமே	
விலக்கு	 விதசயின்	 ்காரண

மா்க	

நிலேடுக்ந்காட
டுப்	

பகுதி	
பருத்து	

்காணப்படுகி�து.	 புவியின்	 ஈர்ப்பு	
விதச	

துருவத்தில்	 அதி்க	 வலிதமயுள்ள�ா்கவும்		

நிலேடுக்ந்காட
டுப்	

பகுதியில்	

வலிதமக்குத�ந்தும்	்காணப்படுகி�து.

உயர்சிந்தனன

நில	 ேடுக்ந்காட
டிலுள்ள	 சிம்தபாநர

ாந�ா	

(Chimbo
razo)	

புவியின்	 தமேத்தி
லிருந்து	

அளக்கும்	 நபாது	 இமேமத
லதே	 விடை	

உேரமா்க
	உள்ளது.
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உயிர்க்ேகாளம்

புவி அறிேவாம் புதிரால்!

இச்ெசயல்பாட்டின் மூலம் கண்ட 

நகர்வின் விைளவாக ஏற்பட்ட 

நிலத்ேதாற்றங்கைள அறிய  முடியும்.

படிகள்படி 1:  உரலிையப் பயன்படுத்தி அல்லது விைரவுக் குறியீட்ைடப் பயன்படுத்தி “Geography Learning Trivia 

Quiz” ெசயலிையத் திறன்ேபசியில் தரவிறக்கம் ெசய்து ெகாள்ளவும். 

படி 2:  ெசயலிையத்திறந்து ‘play mode’ ஐ ெதரிவு ெசய்யவும்.

படி 3:  உன்னுைடய ெபயைர தட்டச்சு ெசய்து புதிரின் கடினத்தன்ைமயின் நிைலையத் ெதரிவு ெசய்து 

கண்டங்கள் பற்றிய நமது அறிைவ மதிப்பீடு ெசய்ய முடியும். 

உரலி
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamlearning.

geographylearning&hl=en

Step 3

Step 4

Step 1

Step 2
*படங்கள் அைடயாளத்திற்கு மட்டுேம.

Java மற்றும் Flash Player ஐ அனுமதிக்கவும்

 ேமற்ேகாள் சான்றுகள்:

1.  ெகஞ்சி ஒகாசகி GRIPS (Graduate Institute for 

Policy Studies), 2007 ேபரிடர் கல்வி, யுெனஸ்ேகா 

2.  பாதுகாப்பான மற்றும் மீட்சிதிறன் ெகாண்ட 

கலாச்சாராத்ைத ேநாக்கி, யுனிெசப் 

3.  தமிழ் நாடு மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் 

பயிற்சி 

நிறுவனத்தின் 

ஆசிரியர்களுக்கான ேபரிடர் ேமலாண்ைம 

பயிற்சிக் ைகேயடு.  

4.  ேபரிடர் 
அபாயக் 

குைறப்பிற்கான 

குழந்ைதகளின் ெசயல்பாடுகள். United Nations 

Iinternational Strategy for Disaster Reduction.

5.  கைலச் 
ெசால் 

ேபரகராதி 
- 

தமிழ் 

இைணயக் கல்விக் கழகம்
 இைண

ய சான்றுகள்

1. Unisdr.org.in

வடபுலம் 
(BOREAL) 

- 

புவியின் வடக்கு பக்கத்தில் 

காணப்படும் பிரேதசம் வடமுைன என்றும் 

ெசால்லலாம்.
பவளெமாட்டுகள் (CORAL POLYPS) - 

பவளப்பூச்சிகள். இைவ கடல் ெவள்ளரி மற்றும் 

ெஜல்லி மீன்கள் ேபான்று ெமன் உடலிகள். 

இைவகளின் அடிப்பாகம் பாதுகாக்கும் கடின 

ெபாருளான சுண்ணாம்புக் கல்லால் ஆனது.

இது தான் பவளப்பாைறைய உருவாக்குகிறது. 

இந்த 
ெமாட்டுகள் 

தங்கைள 
கடலின் 

தைரயிலுள்ள பாைறயில் ஒட்ட ைவத்துக் 

ெகாள்ளும்
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கலைச்கசாற்கள்

முககியச் 
்சாற்்களின் ்கருத்து 

விரிவோக்கம்.

இலணயச் கசயல்பாடுகள்

்கற்்பாரின் பங்்கற்மப 

்மம்படுத்ே app உேன் 

கூடிய இமணய 

வே்ளங்கம்ள வேைஙகுேல.

வமற்வகாள் 

சான்றுகள்

கூடுேல ே்கவேல்கம்ளப் ்பை
 

்மற்்
்காள சான்று நூல்கள 

மற்றும் இமணய ்ோ
ேர்புப் 

பற்றிய விவேரம்  வேைஙகுேல

க்தரிந்து 

க்தளிவோம்

பாேம்
 ்ோே

ர்பான
 கூடுேல 

ே்கவேல்கள
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STANDARD  : XII

6th  BSUBJECT : GEOGRAPHY – SUSTAINABILITY

 
செயல்முறை 

படி 1:  URL அல்லது QR குறியீட்டினைப் பயனபடுத்தி இச்செயலபபாட்டிற்பாை இனையப்பக்த்திறகு ்செல். அங்கு பக்ம் ஒனறு . 

“Instructions and Play game” எை இரு விருப்பத் தேர்வு்ளுடன திறககும். 

படி 2:   ்செயல பபாட்னட ஆரம்பிககும் முன வழி்பாட்டன்ல நனகு படிக்.

படி 3:  அதந் ்பபாருட்்ள் தினரயில தேபானறும். அவறனற ஒரு ்பபாம்னமையின உேவியுடன தசெ்ரித்து அவறனற வன்ப் படுத்ே 

தவண்டும்.

படி 4:  அேன பிறகு அவறனற அவறறிற்்னறு ்்பாடுக்ப் பட்ட மூனறு ்ேபாட்டி்ளில தசெ்ரிக் தவண்டும்.

படி 5:   இேற்பாை தநரம் மூனறு நிமிடங்்ள் மைட்டுதமை. வினையபாட்டின முடிவில உங்்ளின மைதிப்்பண் ்ேரியும்.

Website URL:

http://
images.n

ationa
lgeogr

aphic.c
om/wpf/m

edia-co
ntent/

richmedia/1
/1143/

projec
t/dist/

deskto
p.html

                                                                                                         

இநே ்செயலபபாடு மூ்லம் மைபாைவர்்ள் இயறன்யின 

்்பானடயபாகிய வைங்்னைப் தபணிப் பபாது்பாக் 

தவண்டிய தேனவனய புரிநது ்்பாள்வபார்்ள். மூனறு 

R்னை  பயனபடுத்தி எவவபாறு இயறன் வைங்்னை 

பபாது்பாக் முடியும் எனபனேயும் அறிநது ்்பாள்வபார்்ள்

ேமிழநபாடின 18 வயது மைபாைவரபால 

வடிவனமைக்ப்பட்ட புவியின எனட குனறநே 

்செயறன்கத்பானை நபாசெபா ஏவியுள்ைது.

இநதியபா 64 கிரபாம் எனட மைட்டுதமை ்்பாண்ட 

புவியின மி்க குனறநே எனட ்்பாண்ட 

்்லபாம்செபாட் எனற ்செயறன்கத்பானை ஏவி 

மீண்டும் ஒரு முனற விண்்வளி செபாேனைனய 

நி்ழத்தியுள்ைது.  இனே வடிவனமைத்து 

உருவபாககியது விண்்வளி ஆரபாய்சசினய 

தமைற்்பாள்ளும் நிபுைதரபா அல்லது 

்பபாறியபாைதரபா அல்ல.  ஆைபால 18 வயதே 

நிரம்பிய ேமிழநபாட்டு மைபாைவன ரிிஃப்பபாத் செரூக 

மைறறும் அவரது அணியிைரபாகும். இசசிறு 

்செயறன்கத்பாளுககு அப்துல ்்லபாமின ்பயர் 

சூட்டப்பட்டு ஜூன 22, 2017ல  நபாசெபாவபால 

ஏவப்பட்டது.  இநே ஏவூர்தியில இநதியபாவின 

செபார்பபா் ்்லபாம்செபாட் மைட்டுதமை பங்கு ்பறறது.  

தமைற்்பாண்ட குழுவின இயககுைரபாை 

ஸ்ரீமைதித்செவன கூறும்தபபாது இநே ஏவூர்தி 

பறககும் ்மைபாத்ே தநரம் 240 நிமிடங்்ள் எைக 

கூறிைபார்.  இவவிண்்்லத்னே ்ேபாடுத்ேது 

்செனனை தியபா்ரபாய ந்ரில அனமைநதுள்ை 

அவரது வீட்டி்லபாகும்.  ்செயறன்த்பாைபாைது 

ஏவப்பட்ட 125 நிமிடத்தில விண்்வளியின 

ஈர்ப்பு வினசெ சூழலில ஏவூர்தியிலிருநது 

பிரிக்ப்பட்டது.  செபாரூககின இத்திட்டம் முேல 

முப்பரிமைபாை 
அசனசெக 

்்பாண்டு 

ேயபாரிக்ப்பட்டு 
தபபாட்டியின 

மூ்லம் 

தேர்ந்ேடுக்ப்பட்ட ஒனறபாகும். Cubes in Space 

எனற இப்தபபாட்டி நபாசெபா மைறறும் I Doodle Learning 

எனற இரண்டு நிறுவைங்்ளின உபயத்ேபால 

நடத்ேப்பட்டேபாகும்.  இத்திட்டத்தின தநபாக்ம் 

்ேபாழிலநுட்பத்தின புதிய ்செயலதிறனை 

விண்்வளிககு ்்பாண்டு தசெர்ப்பேபாகும்.  

ஐககிய நபாடு்ளின ்பா்லநின்ல 

மைபாறறத்திற்பாை வனரயனற 

மைபாநபாடு(UNFCCC) 
2017ஆம் 

ஆண்டு, தமை 17 நதேதி 

நனட்பறறது. 
இதில 

தபைத்ேகுநே 

தமைம்பபாட்தடபாடு ்பா்லநின்ல மைபாறறம் மைறறும்  

தபரழிவு அபபாய குனறப்பிற்பாை ்செண்டபாய் 

வனரயனற ஆகியவறனற ஒருங்கினைப்பனேக 

குறித்து விவபாதிக்ப்பட்டது.

உ்லகின மி் அதிதவ் ்ணினிக்பாை 

தபபாட்டியில  புதிய ்வறறியபாைர் : செம்மிட்( 

Summit) 

IBMன கூறறுப் படி செம்மிட் ( Summit) 200 பீட்டபா 

ப்ைபாப் (peta flops) ்செயலதிறன, அல்லது

விைபாடிககு 200 குவபாட்ரிலலியன (quadrillion) 

்ைககீடு்ள் ் செய்யும் திறன ் ்பாண்டேபாகும். 

87 பீட்டபா ப்ைபாப்( petaflops) உடன இப்தபபாதும் 

உ்லகின அதிதவ் ்ணினியபா் இருககும் 

செனதவ னட ஹு ன்லட் (sunwayTaihuLight)ஐ விட 

ஒரு குறிப்பிடத்ேக் திறன  ்பறறுள்ைது 

செம்மிட்.   செம்மிட் இனனும் அதி்மைபா் தரம் 10 

பீட்டபா னபட்டு்னைக ் ்பாண்டுள்ைது . இேன 

அதிதவ் ்செயலபபாடு அேன   325 மிலலியன 

டபா்லர் நிதி திட்டத்தின ஒரு பகுதியபா் 

வநதுள்ைது. இேற்பாை நிதி ,ஆறறல 

தமைம்பபாட்டுத் துனற, அ்மைரிக் ஐககிய 

நபாடு்ைபால அளிக்ப்பட்டது. செம்மிட்டின 

ஒவ்வபாரு 4,608 முனையங்்ளும் இரண்டு 

IBM Power9  சிப்்ஸ்ளுடன  3.1 GHz இல 

இயங்குகினறை. 

ே்வல குறிப்பு 
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ோ

ர்ஸ
 ப
வே
ன்
, நி

யு
 பி
.இ

.எ
ல
 ச
ாம

ல
, ்

பங
்களூ

ர் 
– 
56
00
94
. 

எ
ன்
.ஆ

ர்.
 எ
ஸ

. சி
 (N

RS
C)
 ே
்கவே

ல
 ்
ோ
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ோ
ழி
ற்்

பட
ம
ே 
, கி

ண்
டி
, ்

சன்
ம
ன
 6
00
 0
32
. 

•  இ
ந்தி

ய
 நி

ல
 அ

றி
வி
ய
ல
 அ

்ள
ம
வே
 து

ம
ை,
 இ

ரா
�
ாஜி

 ப
வே
ன்
, ்

பச
ன்
ட
 ந
்கர்

, ்
சன்

ம
ன
 –
 6
00
 0
90
.

•  பு
வி
 ்
ம
ற்ப

ரப்
பு 
ம
ற்று

ம்
 நி

ல
த்ே

டி
 நீ
ர் 
அ
லு

வே
ல
்கம்

, ம
ாநி

ல
 நி

ல
த்ே

டி
 ம
ற்று

ம்
 ்
ம
ற்ப

ரப்
பு 
நீர்

வே
்ள
 பு
ள
ளி

 வி
வே
ர 
ம
ம
ய
ம்
, ே

ரம
ணி

, 
்ச

ன்
ம
ன
 –
 6
00
 1
13
. ம

த்தி
ய
 நி

ல
த்ே

டி
 நீ
ர் 
வே
ாரி

ய
ம்
. h
ttp
://
ww

w/
 in
di
a.w

ris
.nr
sc.
go
v.i
n.

•  ம
ண்

 பு
ள
ளி

 வி
வே
ரம்

 ம
ற்று

ம்
 நி

ல
வே
ம
ரப

ேம்
 ம
ண்

ேல
 ே
ம
ல
ம
ம
ய
்கம்

, ஐ
.சி
.ஏ
. ஆ

ர்.
 (I
CA

R)
 –
 எ
ன்
.பி
. எ

ஸ
. எ

ஸ
. (
N
BS
S)
 ம
ற்று

ம்
 எ
ல
.யு
.பி
 

(L
UP

), 
ேப

ால
 ்
பட

டி
 எ
ண்

. 2
48
7. 
H
eb
ba
r, 
 வி

வே
சா

ய
 ப
ண்

ம
ண

 அ
ஞ்
சல

, ்
பங

்களூ
ர் 
– 
59
00
24
. ம

ம
ை
ப்்

பா
ழி
வு
, நி

ல
ப்ப

ய
ன்
பா

டு
,  

நீர்
பா

சன
ம்
 ம
ற்று

ம்
 ப
யி
ர்்க

ள
 ப
ற்றி

ய
 பு
ள
ளி

 வி
வே
ரம்

, வே
ட
ே 
அ
்ள
வி
ல
ான

 பு
ள
ளி

 வி
வே
ரங

்கள
 கி

ம
ேக

கு
ம்
 இ

ேம்
 ்
பா

ரு
்ள
ாே

ார
 ம
ற்று

ம்
 

புள
ளி

யி
ய
ல
 து

ம
ை,
 அ

ம
ன
த்து

 ம
ாவே

ட
ே 
ேம

ல
ம
ம
ய
்கம்

, ்
பா

ரு
்ள
ாே

ார
 ம
ற்று

ம்
 பு
ள
ளி

யி
ய
ல
 து

ம
ை,
 டி

.எ
ம்
.எ
ஸ

. வே
்ள
ா்க

ம்
, 

்ே
ன
ாம்

்ப
ட
ம
ே,
 ்
சன்

ம
ன
 –
 6
00
 0
06
.

•  ம
ண்

, ம
ம
ை
 ம
ற்று

ம்
 வே

ானி
ம
ல
ப் 
புள

ளி
வி
வே
ர 
ஆ

ய்
வு
 ம

ம
ய
ம்
, ே

மி
ழ
நா

டு
 ்
வே
்ள
ாண்

 ப
ல
்கம

ல
க 
்கை

்கம்
, ்

்கா
ய
ம்
புத்

தூ
ர்.
 

•  ம
க்க

ள
 ்
ோ
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ோ

ம
்க 
்கண

க்
்கடு

ப்பு
 –
 ே
மி
ழ
நா

டு
 ்
பச

ன்
ட
 ந
்கர்

, ்
சன்

ம
ன
 –
 6
00
 0
90
.   

ht
tp
://
 ce
ns
us
 in
di
a. 
go
v. 
in

•  ்
பா

ரு
்ள
ாே

ார
 ம
தி
ப்பீ

டு
்கள

 ம
ற்று

ம்
 வே

ரு
ோ
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ோ

கு
தி
 பு
ள
ளி

 வி
வே
ர 
அ
டு
ககு

்கள
  ே

மி
ழ
நா

டு
 பு
வி
யி
ய
ல
 ே
்கவே

ல
 ்
ோ
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1.1 அறிமுகம் 
1.2 உலக மககள்த்தாககப் பரவல் 
1.3 மககள்த்தாகக அடர்ததி 
1.4 உலக மககள்த்தாகக வளர்ச்சி 
1.5 மககள்த்தாகக கூறுகள்
1.6 இடம் தபயர்்தல்
1.7  மககள்த்தாகக உயர்வால் ஏற்படும் 

சிககல்கள் 
1.8  மககள்த்தாகக அதிகரிப்கபக 

கடடுப்படுததும் முகறகள் 

அைகு ்கண்்ணொட்டம் ்கற்றல் ேநாக்கங்்கள்
➢  மககள் த்தாககயின் 

பணபுககள புரிநது 
தகாள்ளு்தல்.

➢  உலக மககள் த்தாககப் 
பரவகலப் புரிநது 
தகாள்ளு்தல்.

➢  மககள் த்தாகக 
வளர்ச்சியின் காரணி மற்றும் 
விகளவுககளத தீர்மானித்தல்.

➢  அதீ்த மககள் த்தாககயினால் ஏற்படக 
கூடிய சிககல்ககள மதிப்பீடு த்ய்தல். 

➢  குடிப்தபயர்்தலுககான உநது மற்றும் 
இழுகவக காரணிககள த்தளிவுபடுதது்தல்.

1.1 அறிமு்கம் 

உலகில் ஒவதவாரு ொளும் 3,60,000 வபர் 
பிறககிறார்கள் என்பது உஙகளுககுத த்தரியுமா? 
உலகில் ஒரு தொடிககு ொன்கு குழநக்தகள் 
பிறககின்றன. ‘மனி்த இனம் த்தாடர்நது 
வாழவவணடுதமன்றால் புதிய வகாகளக 
கணடுபிடிதது 100 வருடததிற்குள் 
குடிவயறவவணடும்’ என வபராசிரியர் ஸ்டீபென் 
ஹாக்கின்ஸ் கூறுகிறார் என்பக்த பி பி சி உறுதி 
த்ய்தது. 

காலநிகல மாற்றம், கடந்தகாலததில்  
குறுஙவகாள்களின் ்தாககு்தல், த்தாற்று வொயகள் 
மற்றும் மககள்த்தாகக அதிகரிப்பு 
வபான்றவற்றால் ெமது வகாள் நிகலயற்ற்தாக 
மாறிவருகிறது என த்தாடர்நது த்யதி 
தவளிவருகிறது.

மனி்த இனம் சுற்றுபுறச்சூழலின் ஒரு முககியப் 
பகுதியாக விளஙகுகிறது. இ்தன் பரிணாமம் இரணடு  
மில்லியன் வருடஙகளுககு முன்பு ்தான் 
வ்தான்றிய்தால் அவனகமாக புவிகய ஆககிரமித்த 

்மீபததிய ஒன்றாகும். மககள்த்தாககப் பரவல் 
மற்றும் வளர்ச்சி இயற்ககச் சூழலால் 
தூணடப்படடாலும் மனி்த இனம் இயற்ககச் சூழகல 
மாற்றியகமககும் வல்லகமப் தபற்ற்தாகும். 
மக்களியல் (Demography) என்பது 
மககள்த்தாககப்பற்றி விளககும் ஒரு புள்ளிவிவரப் 
படிப்பாகும். மககள்த்தாககயின் அளவு, அகமப்பு 
மற்றும் பரவல் பற்றியும் பிறப்பு, இடம் தபயர்வு, 
முதுகம மற்றும் இறப்பு ்ார்ந்த காலம் மற்றும் 
அகமவிட மாற்றதக்தப் பற்றியும் இது விளககுகிறது. 
மக்கள்்்தாயக ்வடிபபு என்பது இன்று ொம் 
எதிர்தகாள்ளும் மிகப்தபரிய ்வாலாகும்.

1.2 உை்க மக்கள்தொக்கப் பரவல்

மககள் பல்லாயிரம் ஆணடுகளாக புவியில் வசிதது 
வருகிறார்கள் ஆனால் கடந்தகாலததில் மககளின் 
எணணிககக நீணடகாலததிற்கு  குகறவாகவவ 

மக்கள்தொக்க 
புவியியல்

1
அலகு
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2XII புவியியல்

இருந்தது. கடந்த சில நூறு வருடஙகளில் ்தான் 
மககள் த்தாகக ஆபத்தான நிகலககு 
அதிகரிததிருககிறது. கணடஙகளில் மககள் 
த்தாககப் பரவல் சீரற்றுக காணப்படுகிறது. சிறியப்  
பகுதிகள் அதிக மககள் த்தாகககயயும் அதிக 
பரப்பளவு தகாணட பகுதிகள் குகறவான மககள் 
த்தாகககயயும் தகாணடுள்ளன. அதிக 
எணணிகககயிலான காரணிகள் புவியின்மீது 
காணப்படும் மககள் த்தாககப் பரவல் மற்றும் 
அடர்ததிகயப் பாதிககின்றன.

மக்கள்தொக்கப் பரவகைப் பொதிககும் 
்கொரணி்கள 

1. நிைத்தொற்றம் 

மகலப்பாஙகானப் பகுதிகள் இருப்புப் பாக்த மற்றும் 
தெடுஞ்ாகலகள் அகமப்ப்தற்கு ஏற்ற்தாக 
இருப்பதில்கல. வளரும் பருவம் குறுகிய்தாக 
இருப்ப்தால்  விவ்ாயம் த்யய ஏற்ற்தாக  இல்கல.  
நீணட குளிர்காலம் காணப்படுவ்தாலும் விவ்ாயம் 
த்யய ்ா்தகமான நிலம் இல்லா்த்தாலும்  
இப்பகுதிகள் அதிகளவிலான குடியிருப்பிற்கு 
ஏற்ற்தாக இல்கல. எனவவ மகலப்பாஙகான 
பகுதிகளில் குகறவான மககவள வசிககின்றனர். 
மறுபுறம் இநதியாவில் காணப்படும் கஙகா மற்றும் 
பிரமபுததிரா, சீனாவில் உள்ள ஹவாஙவகா மற்றும் 
வடவமற்கு ஐவராப்பா மற்றும் அதமரிகக ஐககிய 
ொடுகளில் காணப்படும் ்மதவளிகள் வபான்ற ்தாழ் 
நிலஙகளில் அதிக அளவில் மககள் த்தாககக 
காணப்படுகிறது. வளமான ் மநிலஙகள், விவ்ாயம் 
த்யய ்ா்தகமான சூழ்நிகலகள், நீணட 
வளர்பருவம் மற்றும் குடியிருப்புகளுககு ் ா்தகமான 
சூழ்நிகலகள்  வபான்றகவ  இ்தற்கான முககியக 
காரணஙகளாகும்.

2. அணு்கககூடிய அகமவிடம் 

 வபாககுவரதது ென்கு  வளர்ச்சியகடயா்த  பகுதிகள் 
குகறவான மககள் த்தாகககயக தகாணடுள்ளன. 
ஆனால்  ென்கு வளர்ச்சியகடந்த வபாககுவரதது  
கடடகமப்புகள் மற்றும் ்ாகல, இருப்புப் பாக்த 
மற்றும் வான்வழி வபாககுவரதது வபான்றவற்றால் 
இகணககப்படடுள்ள பகுதிகள் அதிக மககள் 
த்தாகககயக தகாணடுள்ளன.
கடந்த காலஙகளில் நீர் மற்றும் வபாககுவரதது 
வ்தியில்லா்தத தீவுகள் குடியிருப்பின்றிக 
காணப்படடன. மகலப்பாஙகானப் பகுதிகள் எளிதில் 
அணுகககூடிய நிகலயில் இல்லா்த்தால் 
குடியிருப்பின்றி காணப்படுகிறன .

3. நிக்றவொன நீர் அளிப்பு 

மககள் த்தாககப் பரவல் ஒரு பகுதியில் காணப்படும் 
நீர் அளிப்பால்  கடடுபடுத்தப்படுகிறது. மனி்தன் 
வாழ்வ்தற்கும் வமம்பாடு அகடவ்தற்கும் நீர் அளிப்பு 
இன்றியகமயா்தது. வறணட அல்லது த்தாடர் 
வறடசியால் பாதிககப்படும் பகுதிககள விட நீர் 
அளிப்பு நிகறந்தப் பகுதிகள் அதிக மககள் 
அடர்ததிகயக தகாணடுள்ளன.  அதிக நீர் 
அளிப்கபக தகாணடுள்ள வட இநதிய ்மதவளிகள் 
அதிக மககளடர்ததிகயக தகாணடுள்ள வவகளயில் 
வறடசியால்  பாதிககப்படும் ்காரா  குகறவான 
மககள் த்தாகககயக தகாணடுள்ளது.

4. மண் 

உலகில் உள்ள ஆற்றுப் பள்ளத்தாககுகளில் 
காணப்படும் வளமான வணடல் மண பகுதிகள் 
அடர்ததியான  மககள் குடியிருப்புககளக 
தகாணடுள்ளன. ஏதனன்றால் இகவ வவளாண 
த்தாழிகல ஊககுவிககின்றன. கிழககு மற்றும் த்தன் 
கிழககு ஆசியப் பகுதிகளில் அடர்ததியான மககள் 
த்தாகக காணப்படுவ்தற்கு அஙகு காணப்படும் 
வளமான மண ்தான் காரணமாகும். உ்தாரணமாக 
இநதியாவில் உள்ள கஙகக பள்ளத்தாககு, 
பாகிஸ்தானில் உள்ள சிநது ெதிப் பள்ளத்தாககு 
மற்றும் சீனாவில் உள்ள ஹவாஙவகா பள்ளத்தாககு 
வபான்ற பகுதிகளில் அடர்ததியான மககள் பரவல் 
காணப்படுகிறது. மறுபுறம் பாகல மண பகுதியான 
்காரா குகறவான மககள் த்தாகககயக 
தகாணடுள்ளது. 

5. ்பொருளொதொர மறறும் அரசியல் ்கொரணி்கள

்ா்தகமற்ற தபாருளா்தார சூழ்நிகல, வவகலயின்கம, 
ம்த ்கிப்புத ்தன்கமயில்லாகம, வமா்தல்கள் மற்றும் 
வபார் வபான்றகவ அதிக மககள் த்தாகககய  
ஊககுவிப்பதில்கல.

மக்கள ்தொக்கப் பரவல் வக்க்கள 
ஒரு இடததின் மககள்த்தாகக ்தன்கமகய 
படிப்ப்தற்கு மககள்த்தாககப் பரவல் மற்றும் 
அடர்ததிகய ஆயவு த்யவது ஒரு அடிப்பகடயாகும். 
மககள்த்தாககப் பரவல் என்பது புவிப்பரப்பின்மீது 
மககள் எவவாறு பரவிக காணப்படுகிறார்கள் 
என்ப்தாகும். உலகில் மககள் த்தாககப் பரவல் 
்மமற்றுக காணப்படுகிறது. உலகின் பதது மிக அதிக 
மககள்த்தாககக தகாணட ொடுகள் வ்ர்நது உலகின் 
60 ்்தவீ்த மககள் த்தாகககயக தகாணடுள்ளன.
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3 மக்கள்தொக்க புவியியல்

1.3 மக்கள ்தொக்க அடர்ததி 

 மககள்த்தாககயின் அறுதி எணணிககக ஒரு 
இடததின் நிலதவ்தாற்றம் மற்றும் வளஙகளின்மீது 
எந்த ்தாககதக்தயும் ஏற்படுததுவதில்கல. ஒரு ்துர 
கி.மீ. நிலப் பரப்பில் வாழும் மககளின் 
எணணிகககவய மககளடர்ததியாகும்.

மககள் அடர்ததி = தமாத்த மககள்த்தாகக
ொடடின் தமாத்த பரப்பளவு

 தமாத்த மககள்த்தாகககய தமாத்த 
நிலப்பரப்பால் வகுககும்வபாது மககள் அடர்ததிகய 
தபற முடியும். கணி்த அடர்ததிகய ஒப்பிடும்வபாது,  
நிலம் – மககள் விகி்தாச்்ாரதக்த கணடறியும் ஒரு 
பணபடட முகற உடலியல் அல்லது  ஊடடச்்தது 
அடர்ததி.
 உடலியல் அல்்லது  ஊடடச்சத்து அடர்த்தி  
என்பது தமாத்த மககள்த்தாககககும் தமாத்த 
பயிரிடப்படட பரப்பளவுககும் இகடவயயான விகி்தாச் 
்ாராமாகும். உலகின் விகல நிலம் 13.3 ் ்தவீ்தமாகும்.
உலகின் ஊடடச்்தது அடர்ததி ்்தவீ்தம் ஒரு ்துர 
கிவலாமீடடருககு 325 வபர்.இநதியாவில் உள்ள 
தமாத்த விகள நிலம் 48.83 ்்தவீ்தம் ஆகும். அ்தன் 
ஊடடச்்தது அடர்ததி ஒரு ்துர கிவலாமீடடருககு 
753 வபர். சிஙகப்பூரின்  அடர்ததி ்்தவீ்தம் ஒரு ்துர 
கிவலாமீடடருககு 44,0998 வபர்.  மககள் அடர்ததிப் 
பகுதிககள கீழ்கணடவாறு மூன்றாகப் பிரிககலாம்.

1.  மி்க அடர்ததியொன 
மக்கள்தொக்ககயக்்கொண்டபகுதி்கள 

 ்ா்தகமான காலநிகலயுடன்கூடிய வளமான 
்மதவளிகள், அதிக த்தாழில் வளர்ச்சியகடந்த 
மற்றும் ெகர்புறப் பகுதிகள் மிக அடர்ததியான 
மககள்த்தாககப் பகுதிகள் ஆகும். ொன்கு மிக 
அடர்ததியான மககள்த்தாககப் பகுதிகள் ொன்கு 
காணப்படுகின்றன. இஙகு மககள் அடர்ததி 
்துரகிவலாமீடடருககு 100 வபருககு வமல் உள்ளது.  
இப்பகுதிகள்:

அ. கிழககு ஆசியா: சீனா, ஜப்பான் மற்றும் த்தன் 
தகாரியா.

ஆ. த்தற்காசியா: இநதியா, பஙகளாவ்தஷ் மற்றும் 
இலஙகக.

இ. அதமரிகக ஐககிய ொடடின் வடகிழககுப் பகுதி.
ஈ. மததிய மற்றும் வடவமற்கு ஐவராப்பா. 
ொன்கு பகுதிகளில் மு்தல்  இரணடு பகுதிகள் 
அ்தாவது த்தற்கு ஆசியா மற்றும் த்தன்கிழககு 
ஆசியா மிக அடர்ததியான மககள் த்தாகககயகயக 
தகாணடுள்ளது. இ்தற்கு காரணம் ்ா்தகமான 

காலநிகல, வளமான மண மற்றும் விவ்ாயததிற்கு 
்ா்தகமாக உள்ள அதிக பரப்பளவிலான 
்மதவளிகள் வபான்ற சூழ்நிகலகளாகும். இநதியா 
மற்றும் சீனாவில் உள்ள ்மதவளிகள் மற்றும் 
ஆற்றுப் பள்ளத்தாககுகள் மிக அடர்ததியான மககள் 
த்தாகககயக தகாணடுள்ளன. அதமரிகக ஐககிய 
ொடடின் வடகிழககுப் பகுதி மற்றும் மததிய மற்றும் 
வடவமற்கு ஐவராப்பா மிக அடர்ததியான மககள் 
த்தாகககயக தகாணடிருப்ப்தற்கான காரணம் அதிக 
அளவில் த்தாழிற்்ாகலகள் குழுமிக 
காணப்படுவ்தாகும்.

உயர் சிநதகன தி்றன் 

சிஙகப்பூர் ஏன் உலகிவலவய மிக அதிக உடலியல் 
அல்லது ஊடட்தது மககள் அடர்ததிகயக 
தகாணடுள்ளது?

2.  மிதமொன மக்கள்தொக்க 
அடர்ததிகயக்்கொண்ட பகுதி்கள

 மி்தமான மககள்த்தாகக அடர்ததிப் பகுதிகள் 
ஒரு ்துர கிவலாமீடடருககு 10 மு்தல் 80 வபகரக 
தகாணடுள்ளன. அதமரிகக ஐககிய ொடடின் 
மததியப்பகுதிகள், அயன மணடல வமற்கு 
ஆப்பிரிககா, ரஷ்யாவின் வமற்கு பகுதி, கிழககு 
ஐவராப்பா, இநதியாவின் ்தககான பீடபூமி, தமகசிவகா 
பீடபூமியின் த்தற்கு பகுதி, வடகிழககு பிவரசில் 
மற்றும் மததிய சிலி வபான்றகவ இந்தப் பிரிவில் 
அடஙகும்.

இப்பகுதிகளில் ென்கு வளர்ச்சியகடந்த  வவளாண 
த்தாழில், ்ா்தகமான காலநிகல, வளமான மண, 
மீன்பிடித த்தாழில் வபான்றகவ காணப்படுகின்றன. 

3.  குக்றவொன மக்கள்தொக்க 
அடர்ததிகயக்்கொண்ட பகுதி்கள

உலகின் பாதிப் பகுதிகள் ஒரு ்துர கிவலாமீடடருககு 
10 வபருககு குகறவான மககள் அடர்ததிகயக 
தகாணடுள்ளது. தபரிய பரப்பளவிலான சில 
பகுதிகள் முழுகமயாக குடியிருப்பில்லாமல் 
காணப்படுகின்றன. முககியமான குகறவான 
மககள்த்தாகக அடர்ததிக தகாணடப்  பகுதிகளாவன.

அ. த்தன் அதமரிககாவின் அவம்ான் மற்றும் 
ஆப்பிரிககாவின் காஙவகா காடடுப்பகுதிகள்.

ஆ. கனடா மற்றும் கிரீன்லாநதின் ஆர்டிக பகுதி 
மற்றும் துருவப் பகுதிகள்.
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5 மக்கள்தொக்க புவியியல்

இ. உலகின் தபரிய பாகலவனஙகளான ்காரா, 
கலகாரி, அவரபியா, ஆஸதிவரலிய பாகலவனம், 
த்தன் அதமரிககாவின் அடடகாமா பாகலவனம், 
வமற்கு அதமரிகக ஐககிய ொடடின் 
பாகலவனப்பகுதிகள் மற்றும் இநதியாவின் ்தார் 
பாகலவனம்.

ஈ. எல்லா கணடஙகளில் காணப்படும் மகலப் 
பகுதிகள்.  

உ. அணடார்டிகா.
 ஒரு ்துர கிவலாமீடடருககு இரணடு வபருடன் 

ஆஸதிவரலியா உலகின் மிக குகறவான மககள் 
அடர்ததிக தகாணட ொடுகளில் ஒன்றாக 
உள்ளது. ஆனால் ஆஸதிவரலிய மககள் மிக 
உயர்ந்த வாழ்கககத ்தரதக்தக தகாணடுள்ளது. 
மககள் அடர்ததிக குகறவாகக காணப்படுவ்தற்கு 
காரணம்:  

அ. வமா்மான மற்றும் பா்தகமான சூழ்நிகல.
ஆ. த்தாழில்கள் இல்லாகம.
இ. ்ரியான வபாககுவரதது மற்றும் ்தகவல் த்தாடர்பு 

இல்லாகம.
ஈ. அரசின் திடடம்.

மக்கள்தொக்க ்தொடர்பொன ்ககைச்சொற்கள 

1. மக்கள்தொக்க: ஒரு குறிப்பிடட புவிப்பரப்பில் 
காணப்படும் ஒவர இனம் ்ார்ந்த ்தனி ெபர்களின் 
குழு.

2. மக்கள: ஒரு குறிப்பிடட ொடடின், ்மூகததின் 
உறுப்பினர்கள்.

3. பி்றப்பு விகிதம்: ஒரு வருடததில் 1000 வபருககு 
பிறககும் குழநக்தகளின் எணணிககக.

4. இ்றப்பு விகிதம்: ஒரு வருடததில் 1000 வபருககு 
பிறந்த  குழநக்தகளில்  இறககும் குழநக்தகளின்   
எணணிககக.

5. ்மொதத இடப்்பயர்சசி விகிதம்: தமாத்த 
இடப்தபயர்ச்சி விகி்தததிற்கான சூததிரம் 
மிகவும் எளிகமயானது.

 N = 1000 × (I – E) / P
 N = தமாத்த இடப்தபயர்ச்சி விகி்தம்
 E =  ஒரு ொடடிலிருநது தவளிவயறும் மககளின் 

எணணிககக 
 I =  ஒரு ொடடிற்குள் உடபுகும் மககளின் 

எணணிககக 
 P = மதிப்பிடப்படட மககள் த்தாகக 
6. ்கருவுறுதல் விகிதம்: கருவுறு்தல் விகி்தம் 

என்பது ஒரு குறிப்பிடட இடததில ஒரு குறிப்பிடட 
வெரததில் அல்லது வருடததில் ஒரு தபணணுககு 
அல்லது 1000 தபணகளுககு அவர்களது 
வாழ்ொளில் பிறககும்  குழநக்தகளின் 

எணணிககக ஆகும். உலகிவலவய கெஜரில்்தான் 
மிக அதிக கருவுறு்தல் விகி்தம்(6.49) 
காணப்படுகிறது. சிஙகப்பூர் உலகிவலவய மிகக 
குகறவான கருவுறு்தல் விகி்ததக்தக (0.83) 
தகாணடுள்ளது.  ொடுகளுககிகடவய ஏன் இந்த 
வவறுபாடுகள் என நீஙகள் யூகிப்பீர்களா?

7. சொர்பு நிகை விகிதம் 
  ்ார்நதிருப்வபாரின் எணணிககககய 

பணிபுரிபவரின் அல்லது வருமானம் 
ஈடடுவவாரின் எணணிகககயால் வகுகக 
கிகடப்பது ்ார்பு நிகல விகி்தம் ஆகும். இக்த 
கணககீடு த்யயும்வபாது 15 வயதுககு 
உடபடடவர்ககளயும்   65 வயதுககு 
வமற்படடவகரயும் ்ார்நதிருப்வபார் எனவும்,   15 
- 64 வயதுககு உடபடடவர்ககள  பணிபுரிவவார் 
எனவும் பிரிககலாம்.  

8. மக்கள்தொக்க வளர்சசி விகிதம்:   
= CBR – CDR +/- நிகர இடதபயர்சி விகி்தம் / 1000

 த்தற்கு சூடான் மிக அதிக மககள்த்தாகக 
வளர்ச்சி விகி்ததக்த (3.83% , 2017)தகாணடுள்ளது. 

9. இயறக்க மக்கள ்தொக்க அதி்கரிப்பு (RNI) = 
CBR-CDR (இடப்தபயர்வு இல்கல)

 CBR>CDR = ↑ மககள் த்தாகக 
 இயற்கக மககள் த்தாகக அதிகரிப்பு (RNI) 

்்தவீ்தததில் காடடப்படுகிறது. எடுததுகாடடாக, 
2% = 2/100 = 20/1000

 இடப்தபயர்வு முககியதமன்றால் மககள் த்தாகக 
வளர்ச்சி இயற்கக மககள் த்தாகக அதிகரிப்பு 
(RNI)ககு ்மமானது இல்கல.

10. வயது வந்தொர் ்கல்வியறிவு சதவீதம்: வயது 
வநவ்தார் கல்வியறிவு குறியீடு என்பது ஒரு 
பகுதியில் அல்லது ொடடில் எவவளவு வயது 
வநவ்தார் படிககவும் எழு்தவும் த்தரிந்தவர்கள் 
என தீர்மானிககும் ஒரு புள்ளிவிவர 
முகறயாகும். ஆயுடகாலம், கல்வி மற்றும் 
வாழ்கககத ்தரம் வபான்று வயது வநவ்தார் 
கல்வியறிவு ்்தவீ்தமும் மனி்த வள வமம்பாடு 
குறியீடகட அளககும் காரணிகளில் ஒன்றாகும். 
மிகவும் குகறவான வயது வநவ்தார் கல்வியறிவு 
்்தவீ்தம்(21.8% ,2015) தகாணட ொடு பர்ககிவனா 
பாவ்ா ஆகும். ஒரு ொடடின் வாழ்கககத ்தரதக்த 
கல்வியறிவு ்்தவீ்தம் எவவாறு பாதிககிறது?

11. ஆயுள எதிர்பொர்ப்பு சதவீதம்: ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு  
்்தவீ்தம் என்பது இறப்பு விகி்தம் ஒவதவாரு 
வயதிலும் மாறாமல் இருககும் நிகலயில் ஒரு 
ொடடில் பிறந்த ெபர் எவவளவு வருடஙகள் 
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வாழ்வார் என்ப்தாகும். ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு  
்்தவீ்தம் ஆண தபண என இருபாலாருககும் 
்தனித்தனியாகவும் ஒன்றாகவும் காடடப்படுகிறது. 
்ரியாக 2015 வருட புள்ளிவிவரததின் 
அடிப்பகடயில், நீணட ஆயுடகாலம் 
தகாணட ொடு தமானாகவகா (89.52 
வருடஙகள்) ஆகும். மிக குகறவான 
ஆயுடகாலம் தகாணட ொடு (Chad) ்ாட 
(49.81 வருடஙகள் )ஆகும்.

1.4 உை்க மக்கள ்தொக்க வளர்சசி 

சுமார் 8,000 to 12,000 வருடஙகளுககு முன்பு 
வவளாணகமகய அறிமுகம் த்ய்த பின்பு மககள் 
த்தாககயின் அளவு குகறவாக அ்தாவது 
வ்தாராயமாக 8 மில்லியனாக இருந்தது. மு்தல் 
நூற்றாணடில் இது 300 மில்லியனுககும் குகறவாக 
இருந்தது. பதினாறு மற்றும் பதிவனழாம் 
நூற்றாணடில் வளர்நது விரிவகடந்த உலக 
வர்த்தகம் ்தான் அதிவவக மககள்த்தாகக 
வளர்ச்சிககு விததிடடது. ஏறககுகறய 1750ல் 
த்தாழிற்புரடசி ஏற்படடவபாது உலக மககள் 
த்தாககயானது 550 மில்லியனாக இருந்தது. 
த்தாழிற்புரடசிககு பிறகு பதிதனடடாம் நூற்றாணடில் 
உலக மககள் த்தாகக திடீதரன அதிகரித்தது.
த்தாழில்நுடப வமம்பாடடில் ஏற்படட ் ா்தகன இறப்பு 
விகி்ததக்தக குகறகக உ்தவியது மற்றும் இது 
விகரவான மககள்த்தாகக வளர்ச்சிககு 
வழிவகுத்தது.

ஐககிய ொடுகள் ்கபயின் 
அறிகககயின் படி, ்தற்வபாக்தய 
உலக மககள் த்தாககயான 7.6 
பில்லியன் மககள்த்தாகக  
2030ல் 8.6 பில்லியனாகவும்  
2050ல் 9.7 பில்லியனாகவும் 

2100ல் 11.2 பில்லியனாகவும் உயரும் என 
எதிர்பார்ககப்படுகிறது. ஒவதவாரு வருடமும் 83 
மில்லியன் மககள் உலக மககள்த்தாககவயாடு 
புதி்தாக வ்ர்ககப்படுகிறார்கள். இ்தனால் கருவுறு்தல் 
விகி்தம் த்தாடர்நது குகறவ்தாக தகாணடாலும் 
மககள்த்தாகக அளவில்  உள்ள வமல்வொககிய 
நிகல த்தாடரும் என எதிர்பார்ககப்படுகிறது.  ஐககிய 
ொடுகள் ்கபயின் தபாருளா்தாரம் மற்று ்மூக 
அலுவல் துகறயின் அறிகககயின் படி, ்தற்வபாக்தய 
அ்தாவது பிப் 2019ல் உலக மககள் த்தாககயானது  
7,685,036,620 ஆகும். 

சீனாவும் (1.4 பில்லியன் மககள்) இநதியாவும் 
(1.3 பில்லியன் மககள்) இரணடு அதிக 
மககள்த்தாககக தகாணட ொடுகளாக இருககின்றன. 
இகவ இரணடும் உலக மககள்த்தாககயில் 
முகறவய 19 மற்றும் 18்்தவீ்ததக்தக தகாணடுள்ளன. 
இன்னும் ஏழு வருடஙகளில் அல்லது வ்தாராயாமாக 
2024ல் மககள்த்தாககயில் இநதியா சீனாகவ 
மிஞசிவிடும் என எதிர்பார்ககப்படுகிறது.

உலகளவில் பதது அதிக மககள்த்தாககக 
தகாணட ொடுகளில் கெஜீரியா மிகவும் 
அதிவவகமாக வளர்நதுதகாணடிருககிறது. அ்தன் 
விகளவாக உலகின் ஏழாவது அதிக மககள்த்தாககக 
தகாணட ொடான இது ்தற்வபாது மூன்றாவது 
இடததில் உள்ள அதமரிகக ஐககிய ொடுககள 
மிஞசி 2050ககு முன்பு உலகின் மூன்றாவது தபரிய 
மககள்த்தாககக தகாணட ொடாகும் என 
கணிககப்படுகிறது.

உலக அளவிலான மககள்த்தாகக அதிகரிப்பு 
மிகக குகறவான எணணிககயிலான ொடுகளால் 
ஏற்படுகிறது. 2017ஆம் ஆணடு மு்தல் 2050 
வகரயிலான காலகடடததில் உலக மககள் 
த்தாககயில் பாதி வபர் இநதியா, காஙவகா, 
பாகிஸ்தான், எததிவயாப்பியா, ்தான்்ானியா, 
அதமரிகக ஐககிய ொடுகள் உகாணடா மற்றும் 
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இநவ்தாவனசியா வபான்ற ஒன்பது ொடுகளில் மடடும் 
பரவிக காணப்படுவர்.

47 மிகக குகறவாக வளர்ச்சியகடந்த 
ொடுககளக தகாணடக குழு த்தாடர்நது அதிக 
அளவு கருவுறு்தல் விகி்ததக்தக தகாணடுள்ளன.
இகவ 2010-2015ஆம் ஆணடில் ஒரு தபணணிற்கு 4.3 
குழநக்தககளக தகாணடிருந்தன. அ்தன் விகளவாக, 
இந்த ொடுகளின் மககள் த்தாகக  ஒரு வருடததிற்கு 
2.4 ் ்தவீ்தம் என்ற நிகலயில் வவகமாக வளர்ச்சிகயக 
தகாணடுள்ளன. 

வரும் பத்தாணடுகளில் இந்த மககள் த்தாகக 
வளர்ச்சி குகறயும் என எதிர்பார்ககப்படடாலும் 
2017ல் ஒரு பில்லியன் ஆக  உள்ள வளர்ச்சிக 
குகறந்த ொடுகளின் தமாத்த மககள் த்தாககயானது    
2017ககும்  2030ககும் இகடப்படட காலததில் 33 
்்தவீ்தமாக உயரும் என கணிககப்படுகிறது. உலக 
மககள் த்தாகக 2050ல் 9.7பில்லியன் ஐ அகடயும். 
அக்தப்வபாலவவ ஆப்பிரிககாவின் மககள் த்தாகக 
வளர்ச்சி வீ்தம் த்தாடர்நது அதிகரிததுக 

தகாணடிருககிறது. 2017ககும் 2050ககும் இகடப்படட 
காலததில் 26 ஆப்பிரிகக ொடுகளின் மககள் த்தாகக 
வளர்ச்சி இப்வபாக்தய அளகவவிட இரணடு 
மடஙகாகும் என கணககிடப்படடுள்ளது. 

ஏழ்கமயான ொடுகளில் காணப்படும் உலக 
மககள் த்தாகக வளர்ச்சி அடர்ததியானது 2030 
வபணத ்தகுந்த வமம்பாடு வகாரிககககய அரசுகள் 
நிகறவவற்றுவதில் ்வாலாக உள்ளது. ஏழ்கம 
மற்றும் பசிகய அகற்றுவக்தயும், உடல்ெலம் மற்றும் 
கல்வி அகமப்கப விரிவாககவும் மற்றும் 
வமம்படுத்தவும், பாலின ்மததுவதக்த 
நிகலநிறுத்தவும் மற்றும் தபணகளின் வமம்பாடகட 
உறுதி த்யயவும் வபணத ்தகுந்த வமம்பாடு 
ொடுகிறது.

உலக மககள் த்தாகக ்தற்வபாது 1.09 
்்தவீ்தததில் வளர்நதுதகாணடிருககிறது (2017 ல் 
1.12%  மற்றும் 2016ல் 1.14% ஆக இருந்ததிலிருநது 
குகறநது ) இது 2023ல் 1 ்்தவீ்தமாகவும்,  2052ல் 0.5 
்்தவீ்தததிற்கும் குகறவாகவும்  மற்றும்  2076ல் 0.25 
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்்தவீ்ததக்த அகடயும் என எதிர்பார்ககப்படுகிறது.
இது 2100ல் 0.09 ்்தவீ்தமாக மடடுவம 
இருககவவணடும் அல்லது  தமாத்த மககள் 
த்தாககயான 11.2 மில்லியன் உடன்  கூடு்தலாக 10 
மில்லியன் மககள் த்தாகக வ்ர்ககப்படலாம். 
ஆகவவ, உலக மககள் த்தாகக இருபததி ஒன்றாம் 
நூற்றாணடில் த்தாடர்நது அதிகரிககும்.

மக்கள்தொக்க இரட்டிப்புக ்கொைம்

மககள்த்தாகக இரடடிப்புக காலம் என்பது ஒரு 
ொடடின் மககள்த்தாகக அ்தன் அளவில் அல்லது 
நிகலயான வளர்ச்சியில்  இரடடிப்பாக எடுததுக 
தகாள்ளும் கால அளவாகும். விதி எண 70ஐ 
பயன்படுததி அதிவவக வளர்ச்சியில் உள்ள ஒரு 
ொடடின் மககள்த்தாகக இரடடிப்கபக 
கணககிடலாம். ஏதனன்றால் ஒரு ொடடின் மககள் 
த்தாகக வளர்ச்சி ஒரு ்்தவீ்தம் என்றால் அ்தன் 
மககள் த்தாகக  70 வருடஙகளில் இரடடிப்பாகும். 
இவவாறு  எண 70 ஐ மககள் வளர்ச்சி வீ்தத்தால் 
வகுகக மககள் த்தாகக வளர்ச்சி  இரடடிப்புக 
காலதக்தப் தபறலாம். உ்தாரணமாக, மககள் த்தாகக 
வளர்ச்சி விகி்தம் 2.08  என்றால் எண 70 ஐ 2.08ஆல்  
வகுகக மககள் த்தாகக வளர்ச்சி  இரடடிப்புக காலம் 
33.6 வருடஙகள் என்பக்த கணடறியலாம். 

உலக மககள் த்தாகக 1959 ( 3 பில்லியன்) மு்தல் 
1999 வகரயிலான (6 பில்லியன்) 40 ஆணடுகளில் 
இரடடிப்பாகியிருககிறது. இது 50 ்்தவீ்தமாக 
அ்தாவது 2037ல் 9 பில்லியன் ஆக அதிகரிகக அடுத்த 
40 ஆணடுகள் ஆகும். 

உலக மககள்த்தாகக 2055ல் 10 பில்லியன் ஆகவும் 
2088 ல் 11 பில்லியன் ஆகவும் உயரும் என ்மீபததிய 
உலக மககள் த்தாகக கணிப்புக குறிப்பிடுகிறது. 

உை்க மக்கள ்தொக்க கமல்்கற்கள 

ஐொ ்கபயின் கூற்றுப் படி  1999 ஆம் ஆணடு 
அகவடாபர் 12 ஆம் ொள்  உலக மககள் த்தாகக 6 
பில்லியன் ஐ அகடந்தது.( அகவடாபர் 12 ஆம் ொள் 6 
பில்லியன் ொள் என தகாணடாடப்படுகிறது). உலக 
மககள் த்தாகக அகவடாபர் 31, 2011ல்  7 பில்லியன் 
ஐ அகடந்தது. ஐொ ்கபயின் கூற்றுப் படி ஜூகல, 
2018ல்  ்தற்வபாக்தய உலக மககள் த்தாககயானது  
7.6 பில்லியன் ஆகும். உலக மககள் த்தாகக 2023ல் 8 
பில்லியன்ஆகவும்  2056ல் 10  பில்லியன்ஆகவும் 
உயரும் என ஐ ொ ்கப கணிககிறது.

மக்கள ் தொக்க வளர்சசியின் அடிப்பகடயிைொன 
வட்டொர அளவிைொன பகுதி்கள 

மககள் த்தாகக வளர்ச்சியின் அடிப்பகடயில் 
உலகக மூன்று பகுதிகளாக பிரிககலாம். அகவ:

1.  குக்றவொன மக்கள்தொக்க வளர்சசிப் பகுதி்கள 

அதமரிகக ஐககிய ொடுகள், கனடா, ஜப்பான், 
ஆஸதிவரலியா, நியூசிலாநது மற்றும் வமற்கு 
ஐவராப்பிய ொடுகள் வபான்ற வளர்ந்த ொடுகள் 
குகறவான மககள்த்தாகக வளர்ச்சிப் பகுதிகள் 
ஆகும். குகறவான பிறப்பு விகி்தம் மற்றும் இறப்பு 
விகி்தவம இ்தற்குக காரணமாகும். 

2.  மிதமொன மக்கள்தொக்க வளர்சசிப் பகுதி்கள

பாகிஸ்தான், பிவரசில், தபாலிவியா, 
மஙவகாலியா, இநவ்தாவனசியா, மற்றும் பல 
ஆப்பிரிகக மற்றும் த்தன் அதமரிகக ொடுகள் 
வபான்ற வளரும் ொடுகள் இதில் உடபடுகின்றன. 
இஙகு மககள் த்தாகக வளர்ச்சி விகி்தம் இரணடு 
்்தவீ்தமாகும்.

3.  அதி்க மக்கள்தொக்க வளர்சசிப் பகுதி்கள

ஆப்கானிஸ்தான், தமகசிவகா, ஈரான், 
தகாலம்பியா, தவனிசுலா, தபரு, லிபியா, அல்ஜீரியா, 
சூடான், தகன்யா, மற்றும் குகவத வபான்ற ொடுகள் 
இதில் அடஙகும். உணகமயில் 3 ்்தவீ்த 
வளர்ச்சியுடன் கூடிய தபரும்பாலான ஆப்பிரிகக 
ொடுகள் இந்தப் பிரிவில் அடஙகும்.

மக்கள ்தொக்க த்கவல் குறிப்பு – இநதியொ 

•	 ஐொ ்கபயின் கணிப்புப் படி, பிப் 19, 2019 
அன்று இநதியாவின் மககள் த்தாகக 
1,363,431,725 (1.36 பில்லியன்)

•	 இது  உலகின் தமா்த மககள் த்தாககயில் 
17.74 ்்தவீ்தமாகும். 

•	 இது உலக ொடுகளின் படடியலில் 
இரணடாவது இடம். 

•	  மககள் த்தாகக அடர்ததி  ்துர 
கிவலாமீடடருககு 455 வபர் (ஒரு கமலுககு 
1,180 வபர்).

•	 தமாத்த மககள் த்தாககயில் 33.6 ்்தவீ்தம் 
வபர் ெகர்ப்புற மககளாகும் (460, 249,853 
வபர் 2019).

த்கவல் குறிப்பு

TN_GOVT_XII_Geography_chapter 01.indd   8 3/28/2019   3:59:56 PM
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



9 மக்கள்தொக்க புவியியல்

மக்கள்தொக்க சொர்நத ்கருதது 
i) அதீத மக்கள்தொக்க: ஒரு குறிப்பிடட இடததில் 

காணப்படும் வளஙககளவிட மிக அதிகமாக 
காணப்படும் மககள் த்தாகக. 

ii) குக்றவொன மக்கள ்தொக்க: ஒரு குறிப்பிடட 
இடததில் காணப்படும் வளஙககளவிட மிக 
குகறவாக  காணப்படும் மககள் த்தாகக.

iii) சரியொன மக்கள ்தொக்க: ஒரு குறிப்பிடட 
இடததில் காணப்படும் வளஙகளும்  மககள் 
த்தாககயும் ்ரியான விகி்தததில் காணப்படுவது.

 1.5 மக்கள்தொக்கக கூறு்கள 

மககள் த்தாகக என்பது பாலின விகி்தம், கல்வியறிவு 
விகி்தம், பாலின வயது பிரமிடு வபான்றகவ 
மககள்த்தாககக கூறுகள் ஆகும்.

பொலின விகிதம் 
பாலின விகி்தம் என்பது தமாத்த மககள் த்தாககயில் 
ஆண – தபண இருபாலாருககிகடவய காணப்படும் 
விகி்தாச்்ாரமாகும்.

்கததொரில் 100 ் பண்்களுககு  315 ஆண்்கள 

( 2019)
உலகிவலவய 2018 ல் அதிக ஆண – தபண 
விகி்ததக்தக தகாணடுள்ள ொடு கத்தார்.  இது 
100 தபணகளுககு 315 ஆணகள் என்ற 
பிரமிப்பூடடும் வககயில் மு்தலிடததில் 
உள்ளது. 

த்கவல் ்்கொப்பு

உலகளவில் 2014ல் பிறப்பு பாலின விகி்தம் 100 
சிறுமிகளுககு 107 சிறுவர்கள் என 
மதிப்பிடப்படடுள்ளது.( 934 சிறுமிகளுககு 1000 
சிறுவர்கள்)

இநதியொவின் பொலின விகிதமொனது 2011ஆம் 
ஆண்டின் ்கணககீட்டின் படி ஒவ்வொரு 1000 
ஆண்்களுககும் 933 ்பண்்களொகும்.

இநதியாவில் மிக அதிக பாலின விகி்ததக்தக 
தகாணடுள்ள மாநிலம்  வகரளா. வகரளா 1000 
ஆணகளுககு 1084 தபணகள் என்ற விகி்ததக்தக 
தகாணடுள்ளது. அக்தத த்தாடர்நது புதுச்வ்ரி 1000 
ஆணகளுககு 1037 தபணகள்  என்ற விகி்ததக்தயும் 
்தமிழ்ொடு  1000 ஆணகளுககு 996  தபணகள் என்ற 
விகி்ததக்தயும் தகாணடுள்ளது.  

சிஸதஜணடர் ( Cisgender)  
(சுருககமாக CIS என 
அகழககப்படுகிறது)
பி ற க கு ம் வ ப ா து 
ஒ ரு வ ரு க கு க 

தகாடுககப்படட பாலின அகடயாளம் 
்தற்வபாக்தய பாலின அகடயாளததுடன் 
ஒததுப்வபாகும்வபாது அந்த ெபகர குறிககும் 
த்ால்  சிஸதஜணடர் ஆகும். இது திருெஙகக 
என்னும் த்ால்லிற்கு எதிர்ச் த்ால்லாகும்.

மக்கள ்தொக்க பொலின வயது பிரமிடு 
என்்றொல் என்ன?

மககள் த்தாகக பாலின வயது பிரமிடு என்பது 
வயது மற்றும் பாலினதக்தக காடடும் 
வகரபடமாகும். இ்தன் காரணமாகவவ மககள் 
த்தாகக வயது பிரமிடுகள் பாலின வயது பிரமிடு 
என்றும் அகழககப்படுகிறது. இருப்பினும் மககள் 
த்தாகக பாலின வயது பிரமிடுகள் வவறு 
வடிவஙகளிலும் காணப்படுகின்றன. தபாதுவாக 
மககள்த்தாகக பிரமிடுகளில் இடப்புறம் ஆண 
வலப்புறம் தபண என ்தனித்தனிவய காடடப்படுகிறது. 
இக்தப் பிரிததுககாடடும் வககயில் குறுகவக ஒரு 
வகாடு வகரயப்படடிருககும். 

ைொட்வியொ – உைகி்ை்ய மி்க அதி்க பொலின 

விகிததகதக ்்கொண்ட நொடு.
முன்னாள் வ்ாவியத ஒன்றியததின் ொடான  
லாடவியா இரணடாம் உலகப் வபார் காலததில் 
ஆணகளின் எணணிகககயில் தபரும் 
்ரிகவக கணடது. 2015 ஆம் ஆணடளவில் 
ஒவதவாரு 100 தபணகளுககும்  84.8 ஆணகள் 
இருந்தனர். அ்தாவது தமாத்த மககள் 
த்தாககயில்  54.10 ்்தவீ்தம் வபர் தபணகள். 
மது அருநது்தல், புககப் பிடித்தல் மற்றும் 
கவனககுகறவாக வாகனம் ஒடடு்தல் வபான்ற 
காரஙகளால் லாடவியாவில் ஆணகளின் 
இறப்பு விகி்தம் அதிகமாக காணப்படுகிறது. 
லாடவியாவில் வவகலயின்கம, நிதி 
இலககுககள எடட இயலாகம வபான்ற 
காரணஙகளால்  ஆணகள் ்தற்தகாகல 
த்யதுதகாள்வது  80 ்்தவீ்தமாகும்.  இஙகு 
தபணகள் ஆணககளவிட 11 ஆணடுகள்   
அதிகமாக வாழ்கிறார்கள்.

த்கவல் ்்கொப்பு
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்கல்வியறிவு விகிதம்
ஒரு குறிப்பிடட வயதுக குழுவில் உள்ள தமாத்த 
மககள் த்தாககயில் கல்விக கற்வறாரின் 
எணணிககககய ்்தவீ்தததில் கூறுவது கல்வியறிவு 
்்தவீ்தமாகும். கல்வியறிவு ்தகலமுகறககுத 
்தகலமுகற அதிகரிததுக தகாணவடயிருககிறது.
இருப்பினும் யுதனஸவகா புள்ளியியல் நிறுவனம் 
அளித்த புதிய ்தகவலின்படி இன்னும் 750 மில்லியன் 
வபர் எழுத்தறிவற்றவர்களாக  இருககின்றனர்.  
அதில் மூன்றில் இரணடு பஙகு தபணகளாவர். இந்த 
எணணிககக 2030 ஆம் ஆணடிற்கான கல்வி 
இலககுகள் வபணத்தகுந்த வமம்பாடு இலககுகள் 4 
மற்றும் 5 ஐ அகடயதவ்தகவயான த்யல்ககள 
தீவிரமாக வமற்தகாள்ள அறிவுறுததுகிறது.
இநதிய மாநிலஙகளுககிகடவயயான கல்வியறிவு 
விகி்த வவறுபாடுகள் 

இநதியாவின் கல்வியறிவு விகி்தம் 74.04 
்்தவீ்தமாகும். வகரளா 93.91 கல்வியறிவு ்்தவீ்ததக்த 
எடடியுள்ளது. மிகக குகறந்த கல்வியறிகவக 
தகாணடுள்ள மாநிலம்  பிகார் (63.82 ்்தவீ்தம்). பிறப்பு 
ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு (வகரளாவில் 71.61 ஆணகள், 75 
தபணகள்,  பிகாரில்  65.66 ஆணகள் 64.79 தபணகள்) 
பிறககும் ஒவதவாரு 1000 குழநக்தகளில் ஏற்படும் 
இறப்பு விகி்தம் (வகரளா 10 வபர் பிகாரில் 61 வபர்) 
ஒவதவாரு 1000 வபருககாண பிறப்பு விகி்தம் (வகரளா 
16.9 வபர் பிகாரில் 30.9 வபர்) மற்றும் இறப்பு விகி்தம் 
(வகரளா 6.4 வபர் பிகார் 7.9 வபர்) வபான்ற ்மூகக 
கூறுகள் இந்த கல்வியறிவு விகி்தததுடன் 
த்தாடர்புகடய்தாகும்.

இநதியாவில் 70 ் ்தவீ்த கல்வியறிவற்றவர்ககளக 
தகாணடுள்ள ஆறு மாநிலஙகள்: உததிர பிரவ்த்ம், 
பீகார், மததிய பிரவ்த்ம், ராஜஸ்தான், ஆநதிர பிரவ்த்ம் 
மற்றும் வமற்கு வஙகம். இநதி தமாழி வபசும் உததிர 
பிரவ்த்ம், பிகார், மததிய பிரவ்த்ம், ராஜஸ்தான், 
ஜார்கணட மற்றும் ்ததீஷ்கர் வபான்ற மாநிலஙகளில் 
இநதியாவின் தமாத்த கல்வியறிவற்வறார் 
எணணிகககயில் பாதிககும் ்ற்வற குகறவாவனார் 
(48.12 ்்தவீ்தம்) உள்ளனர்.

பொலின வயது பிரமிடு்கள 
பாலின வயது பிரமிடுகள் மூன்று வககப்படும். 

அகவ விரிவாககப் பிரமிடு, கடடுப்பாடான பிரமிடு 
மற்றும் நிகலயான பிரமிடு வபான்றகவயாகும். 

1. விரிவொக்கப் பொலின வயது பிரமிடு
இப்பிரமிடுகள் தமாத்த மககள் த்தாககயில் இளம் 
வயதுக குழுவினர் அதிக ்்தவீ்தததில்  இருப்பக்தக 
காடடுகிறது. இப்பிரமிடுகள் அதிக இனப்தபருககமும் 

திரிபுரொவின் எழுததறிவு சொதகன 

்தற்தபாழுது இநதியாவில் திரிபுரா மாநிலம் ்தான் 
மிகவும் அதிக கல்வியறிவு விகி்ததக்தக (94.65%) 
தகாணடுள்ளது.  2011ஆணடின் கணககீடடின்படி 
இநதியாவின் மிக அதிக கல்வியறிவுப் தபற்ற 
மாநிலஙகளான வகரளா மற்றும் மிவ்ாரம் 
ஆகியவற்றின் கல்வியறிவு விகி்தம் முகறவய 93.91 
்்தவீ்தம் மற்றும் 91.58 ்்தவீ்தமாகும். 2011ஆணடின் 
கணககீடடின்படி இநதியாவின் வ்தசிய கல்வியறிவு 
74.04 ்்தவீ்தமாகும். திரிபுராவின் மு்தலகமச்்ர் 
்தகலகமயில் கீழுள்ள மாநிலக கல்வியறிவு பணி 
ஆகணயததின் வமற்பார்கவயில் இயஙகிவந்த 
உள்ளாடசி அகமப்புகள், கிராமப் பஞ்ாயததுகள், 
அரசு ்ாரா அகமப்புகள் மற்றும் உள்ளூர் கிளப்புகள் 
ஆகியவற்றின் ஈடுபாவட திரிபுராவின் ்ா்தகனககுக 
காரணமாகும். 2001 ஆம் ஆணடின் கணககீடடின்படி 
கல்வியறிவு விகி்தததில் 12 ஆம் இடததில் இருந்த 
திரிபுரா 2011 ஆம் ஆணடு 87.75 ் ்தவீ்தததுடன் ொன்காம் 
இடததிற்கு முன்வனறியது. கல்வியறிவு 
வமம்பாடடிற்காக திரிபுரா மாநில அரசு வமற்தகாணட 
திடடஙகளாவன:

•	 10,000 அஙகன் வாடி கமயஙகளில் 100 
்்தவீ்த வ்ர்ககக 

•	 குழநக்தகளின் பள்ளிப் படிப்பு பாதியில் 
நின்றுவிடுவக்த ்தடுகக எடடாம் வகுப்பு 
வகர வ்தர்ச்சிப் தபறா்தவர் இல்கல எனும் 
தகாள்கக.

•	 மாணாககர்ககளக கவரும் வணணம் 
அகனததுப் பள்ளிகளிலும் வாரததின் எல்லா 
ொடகளிலும் வ்தர்நத்தடுககப்படட உணவு 
வகககள் தகாணட ்ததுணவுத திடடம்.

•	 கல்விககடடனமில்லா அரசுக கல்லூரிகள்.

அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி அகர்த்தலா, 
த்தாகலதூரப்பகுதிகள், பழஙகுடியினர், 
்தன்னாடசிப் பகுதிகள் என எல்லாப் 
பகுதிகளிலும் முழுகமயான கல்விததிடடம் 
முழு ஈடுபாடடுடன் த்யல்படுத்தபடட்தால் 
திரிபுரா மாநிலம் எழுத்தறிவு தபற்ற மாநிலமாக 
மடடுமல்லாமல் கல்வியறிவு தபற்ற 
மாநிலமாகவும் விளஙகுகிறது. கல்வி 
வமம்பாடடிற்காக திரிபுரா அரசு ஆர்வம் 
காடடுவது முழுகமயான குழநக்தத 
த்தாழிலாளர் இல்லாகமகயச் சுடடிககாடுகிறது.
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வ�காள ேதசம் 2016

விரிவாக்க பாலின வயது பிரமிடு

்கட்டுபபாடான பாலின வயது பிரமிடு
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பொலின வயது பிரமிடு்களின் ்நொக்கம் 
ஒரு ொடடின் ஆண – தபண பாலினஙககள 
ஒப்பிடு்தல், த்தாழிலாளர்களின் எணணிககககயக 
கணடறி்தல், மககள் த்தாககக கடடகமப்கப அறி்தல் 
வபான்றப் பணிககள துரி்தமாக த்யய பாலின வயது 
பிரமிடுகள் அகமககப்படுகின்றன.ஒரு அர்ாஙகம் 
முன்வனற்றக தகாள்ககககள உருவாகக உ்தவுவது 
பிரமிடுகளின் வொககமாகும்.

1.6 இடம்்பயர்தல் 

மககள் ஒரு இடததிலிருநது வவறு இடததிற்கு 
குடிப்தபயர்வது இடம்தபயர்்தல் எனப்படும். இது 
இனப்தபருககம் மற்றும் இறப்பு விகி்தததிற்கு 
அடுத்தப்படியாக மககள் த்தாகக வளர்ச்சிகயக 
கடடுப்படுததும் முககியக காரணியாகும்.
இடம்தபயர்்தல் இருவககப்படும் அகவ குடி வரவு 
மற்றும் குடி அகல்வு ஆகும். தவளியிலிருநது ஒரு 
இடததிற்கு மககள் வருவது குடி வரவு அல்லது 
குடியிறககம் எனப்படும். ஓரிடததிலிருநது பிற 
இடஙகளுககு தவளிவயறுவது குடிவயற்றம் அல்லது 
குடி  அகல்வு எனப்படும்.  குடியிறககம் ஒரு இடததின் 
மககள் த்தாகக வளர்ச்சிகய அதிகரிககிறது. 
மாறாக, குடிவயற்றம் ஒரு இடததின் மககள் த்தாகக 

குகறந்த ஆயுள் எதிர்பார்ப்பும் தகாணட மககள் 
த்தாகககயக குறிககிறது. தபரும்பாலான மூன்றாம் 
உலக ொடுகள் இதில் அடஙகும். புதி்தாக வளர்நது 
வரும் ொடுகளான ஆப்கானிஸ்தான், வஙகாள 
வ்த்ம், தகன்யா, மற்றும் சில லததீன் அதமரிகக 
ொடுகள் இவவககப் பிரமிடுககளக தகாணடுள்ளன. 

்கட்டுப்பொடொன பொலின வயது பிரமிடு
இவவககப் பிரமிடுகளில் கீழ்ப் பகுதி குறுகலாக 

காணப்படுவ்தால் கடடுப்பாடான பாலின வயது 
பிரமிடு என அகழககப்படுகிறது. இவவககப் 
பிரமிடுகளில் இளவயதினரின் ்்தவீ்தம் குகறவாகக 
காணப்படுகிறது. அடுத்தடுதது வரும் வயதுக 
குழுவினரின் எணணிககக குகறநது தகாணவட 
வருவ்தால் கடடுப்பாடான பாலின வயது பிரமிடுகள் 
்ரிநது வரும் பிறப்பு விகி்ததக்தக காடடுகிறது. 
அதமரிகக ஐககிய ொடுகள் இவவககப் பிரமிடுககளக 
தகாணடுள்ளது. 

நிகையொன பொலின வயது பிரமிடு 
எல்லா வயதுக குழுவினரும் ஏறககுகறய 

்மவிகி்தததில் இருப்பக்தக காடடும் பிரமிடுகள் 
நிகலயான பாலின வயது பிரமிடுகள் எனப்படும். 
இதில் மககள்த்தாகக வளர்ச்சியில் ஏற்றவமா 
இறககவமா இல்லாமல் நிகலயாக உள்ளது. 
ஆஸதிரியா இவவகக பிரமிடுககளக தகாணடுள்ளது. 
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வளர்ச்சிகய குகறககிறது. அதமரிகக ஐககிய 
ொடடுடன் 3110 கிவலாமீடடர் எல்கலகயப் 
பகிர்நதுதகாள்ளும் தமகசிவகாவிலிருநது அதமரிகக 
ஐககிய ொடடிற்கு குடிதபயர்ந்தவர்கள் 98 ்்தவிகி்தம்  
உள்ள்தால் தமகசிவகாவின் குடிவயற்றப் பிரச்சிகன 
்தனித்தன்கம  வாயந்த்தாக உள்ளது. தமகசிவகாவின் 
குடிவயற்ற விகி்தம் 1960 களிலிருநவ்த கணி்மான 
அளவு அதிகரிததுள்ளது. தமகசிவகா்தான் 
உலகிவலவய மிக அதிக குடிவயற்றம் த்ய்த 
ொடாகும். 11 ்்தவிகி்தததிற்கும் வமலான தமகசிவகா 
மககள் தவளிொடுகளில் வாழ்கின்றனர். ஐககிய 
ொடுகள் ்கபயின் 2015 ஆம் ஆணடிற்கான 
அறிகககயின்படி 2013ல் அதமரிகக ஐககிய ொடுகள், 
தஜர்மனி, ரஷ்யா வபான்ற ொடுகள் மிக அதிக அளவு 
குடியிறஙகுபவர்ககளக தகாணடுள்ள 
ொடுகளாகவும் துவலு(Tuvalu) மற்றும் வ்தாவகலா  
(Tokelau)  ஆகியகவ மிகக குகறந்தளவு 
குடியிறஙகுபவர்ககளக தகாணட ொடுகளாகவும் 
காணப்படுகின்றன.

குடிப்்பயர்வின் வக்க்கள 
1. நி்கர இடப்்பயர்வு (Net Migration); நிகர 

இடப்தபயர்வு என்பது குடியிறககதிற்கும் 
குடிவயற்றததிற்கும்  இகடவயயான 
வவறுபாடாகும். அதிக மககளின் குடியிறககமும் 
மககள் த்தாகக வளர்ச்சியும் இ்தன் ்ா்தகமான  
விகளவாகும். எடுததுககாடடாக, வட 
அதமரிககாவின் 44 ்்தவீ்த மககளும்    
ஐவராப்பாவின் 88 ்்தவீ்த மககளும் 
குடியிறஙகுபவர்களாகும். அதிக மககள் 
தவளிவயறுவதும் மககள் த்தாகக  குகறவதும் 
இ்தன் எதிர்மகற விகளவாகும்.

2.  பன்னொட்டு இடப்்பயர்வு: ஒரு ்மு்தாயததின் 
தபாருளா்தார மற்றும்  ்மூகத வ்தால்விககளச் 
சுடடிககாடடுவது குடிவயற்றமாகும். இது ஒரு 
ொடடின் எல்கலகயக கடப்ப்தாகும். இக்த 
எளி்தாக கணகாணிததுக கடடுபடுத்தலாம். 
இவவகக இடப்தபயர்கவ கடடுப் படுத்த அல்லது 
்தகடத்யயச் ்டடஙகள் உள்ளன. ஒவதவாரு 
வருடமும் இரணடு மில்லியனிலிருநது மூன்று 
மில்லியன் மககள் ்தஙகள் ொடகடவிடடு 
தவளிவயறுகிறார்கள். 1965ககும்  2000ககும் 
இகடப்படட ஆணடுகளில் 175 மில்லியன் மககள் 
்தஙகள் ொடகடவிடடு தவளிவயறியிருககின்றனர். 
இது உலக மககள் த்தாககயில் மூன்று 
்்தவிகி்தமாகும்.  

3. உளநொட்டு இடப்்பயர்வு (Internal Migration): 
இது ஒரு ொடடின் எல்கலககுள் நிகழ்வ்தாகும். 
மககள் ஒரு ொடடின் மாநில அல்லது 
மாகாணஙகளுககு இகடயில் 
இடம்தபயர்வ்தாகும். இக்த அரசு  
கடடுப்படுததுவது எளி்தல்ல. 

4.  உளளூர் இடப்்பயர்வு (Local Migration): ஒரு 
மாநிலம் அல்லது மாவடடததிற்குள் நிகழும் 
இடப்தபயர்வவ உள்ளூர் இடப்தபயர்வாகும். 
இதில் மககள் மாநில எல்கலககளக 
கடப்பதில்கல. ஒரு ெகரம் அல்லது 
மாெகரததிற்குள் புதிய வீடு வாஙகுவது வபான்ற 
பல காரணஙகளுககாக இந்த இடப்தபயர்வு 
ெகடதபறுகிறது. தபாதுவாக இது 
மககள்த்தாககக கணகதகடுப்பில் 
இடம்தபறா்த்தால் இ்தற்கானக காரணஙககள 
ஆயவு த்யவது கடினமாகும். வருமானம் 
அல்லது வாழ்ககக முகற மாற்றததினால் இது 
நிகழ்கிறது. அதமரிககர்கள் ஐநதிலிருநது  ஏழு 
வருடஙகளில் ்தஙகள் குடியிருப்கப 
மாற்றுகிறார்கள்.

5. தன்னொர்வ இடப்்பயர்வு (Voluntary migration): 
ஒருவர் ்தன் விருப்பததின் வபரில் இடம்தபயர்வது 
்தன்னார்வ இடப்தபயர்வாகும். தபரும்பாலான 
இடப்தபயர்வுகள் ்தன்னார்வ இடப்தபயர்வாகும்.

6. ்கட்டொய இடப்்பயர்வு (Involuntary migration): 
கடடாய இடம்தபயர்வில் இடம்தபயர்பவர் எந்த 
முடிவும் எடுப்பதில்கல. இது அடிகமத்தனததின் 
விகளவாக ஏற்படுகிறது. 1519ககும் 1867ககும் 
இகடப்படட காலததில் 11 மில்லியன் ஆப்பிரிகக 
அடிகமகள் அதமரிககாவிற்கு அகழதது 
வரப்படட்தாக கணககிடப்படடுள்ளது. 1860ல் 
கிடடத்தடட 4 மில்லியன் அடிகமகள் அதமரிகக 
ஐககிய ொடுகளில் இருந்தனர். ராணுவததில் 
கடடாய ஆள் வ்ர்ப்பின் காரணமாக 
அகதிகளானவர்கள், இடம்தபயர்நவ்தாரின் 
குழநக்தகள், விவாகரதது அல்லது கணவன் -  
மகனவிககிகடவய ஏற்படட பிரிவினால் 
பாதிககப்படட குழநக்தகள் ஆகிவயார் கடடாய 
இடப்தபயர்வில் உடபடுகின்றனர். 

அறிவு புைப்்பயர்சசி
அறிவு புலப்தபயற்சி என்பது வ்தர்நத்தடுககப்படட 

கல்வி ்ார் இடம்தபயர்வவாடு த்தாடர்புகடய்தாகும். 
சில ொடுகள் ்தஙகள் மககள்த்தாககயில் உயர் கல்விக 
கற்வறாகர இழகக வெரிடுகிறது. இது இப்பிரிவினகரப் 
தபறககூடிய  ொடுகளுககு ்ா்தகமாகவும் அனுப்பும் 
ொடுகளுககு பா்தகமாகவும் உள்ளது. 

TN_GOVT_XII_Geography_chapter 01.indd   13 3/28/2019   3:59:57 PM
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



14XII புவியியல்

அறிவு பு்லப்பெயர்சசியயப ்பெறும் நாடுகள்:   
்தஙகளது தபாருளா்தாரதக்த முன்வனற்ற உ்தவும் 
மிகவும் ்தகுதிவாயந்த த்தாழிலாளர்ககள 
இநொடுகள் தபறுகின்றன. இது அறிவியல் த்தாழில் 
நுடபம் வபான்ற முககியத துகறகளின் தபாருளா்தார 
வமம்பாடடிற்கு உ்தவுகிறது. இப்பிரிவினருககு கல்வி 
மற்றும் சுகா்தாரததிற்காக இநொடுகள் 
த்லவிடவவணடியதில்கல. எடுததுககாடடாக, 
முகனவர் படடம் தபற்ற 30 ்்தவிகி்த தமகசிவகா 
மககள் அதமரிகக ஐககிய ொடடில் உள்ளனர்.  

பிறந்த நாடு : கல்வி மற்றும் சுகா்தார த்லவுகள் 
இப்பிரிவினரின் த்ாந்த ொடடிற்கு  திருப்பி 
த்லுத்தப்படுவதில்கல. இநொடு எதிர்கால 
்தகலவர்ககளயும் திறகம்ாலிககளயும் 
இழநதுவிடுகின்றன. 15 மு்தல் 40 ்்தவிகி்த  
படட்தாரிகள் கனடாவிலிருநது அதமரிகக ஐககிய 
ொடுகளுககு த்ல்கிறார்கள்.  இநநிகழ்வு 
தபாருளா்தார வளர்ச்சியில் நீணட கால ்தாககதக்த 
ஏற்படுததுகிறது. 

இநொடுகளுககு பணம்  தபறும் வாயப்புள்ளது. 
அறிவு புலப்தபயர்ச்சி மூலம் குடிதபயர்ந்தவர்கள் 
்தஙகளது திறகமககள த்ாந்த ொடடில் பயன்படுத்த 
முடிவதில்கல. அ்தற்கான வளஙகளும் 
த்தாழில்நுடபஙகளும் அஙகு காணப்படுவதில்கல. 
குறிப்பிடட த்தாழிலாளர் ்நக்தயும் வபாதிய 
அளவில் தபரி்தாக இல்கல.

குடி ்பயர்தலுக்கொன ்கொரணங்கள
குடிதபயர்்தலுககான காரணிககள உநதுக காரணி 
(push factor) மற்றும் இழுகவக காரணி(Pull factor) என 
இருவககப்படுத்தலாம். கடடாயமாக மகககளக  
குடிதபயர த்யவது அல்லது மகககள ்தன்பால் 
ஈர்ப்பது ஆகிய இரணடும் முகறவய உநதுக காரணி 
மற்றும் இழுகவக காரணி எனப்படும்.
உநதுக காரணி என்பது கடடாயக காரணியாகும். 
இது ஒருவர் எந்த ொடடிலிருநது தவளிவயறுகிறாவரா 
அநொடவடாடு த்தாடர்புகடயது. இழுகவக காரணி 
என்பது ஒருவர் எந்த ொடடிற்கு இடம்தபயர்கிறாவரா 
அநொடவடாடு த்தாடர்புகடயது. தபாதுவாக 
ஓரிடததின் ்ா்தகமான சூழ்நிகலவய மகககள 
அவவிடததிற்கு ஈர்ககிறது. தபாதுவாக உநது மற்றும் 
இழுகவக காரணிகள் ஒரு 
காந்தததின் வடமுகன மற்றும் 
த்தன் முகனப்வபால 
கரு்தப்படுகின்றன.

உநதும் ்கொரணி்கள : வபாதிய 
அளவு வவகலயில்லாகம, 
குகறவான வாயப்புகள், 

பாகலவனமாககல், பஞ்ம்/வறடசி, அரசியல் 
அச்சுறுத்தல், அடககு முகற, குகறந்த மருததுவ 
வ்தி, த்ல்வ இழப்பு, இயற்கக சீற்றஙகள், மரண 
அச்சுறுத்தல்கள், அடிகமத்தனம், மா்கட்தல், 
வீடடுவ்திக குகறவு, நில உரிகமயாளர்கள் 
தகாடுகமப்படுததுவது, வகாரிககககககள 
நிகறவவற்ற வ்தகவயான வாயப்புகள் குகறவு.  

இழுககும் ்கொரணி்கள: வவகலவாயப்புகள், 
சிறந்த வாழ்ககக நிகல, அரசியல் மற்றும் ம்த 
சு்தநதிரம், தபாழுதுவபாககு, கல்வி, வபாதிய மருததுவ 
வ்தி, பாதுகாப்பு, குடும்ப பிகணப்புகள், 
த்தாழிற்்ாகல, வகாரிகககககள நிகறவவற்ற 
வ்தகவயான வாயப்புகள்.

1.7 அதீத மக்கள ்தொக்க 

மககள்த்தாககயானது ஒரு சுற்றுச்சூழலின் 
்தாஙகும் ்கதிகய விட  அதிகமாகக காணப்படும் 
நிகலகய அதீ்த மககள் த்தாகக எனலாம்.அதீ்த 
மககள்த்தாககக தகாணட சூழ்நிகலயில் மககள் 
த்தாககயானது உயிர் வாழத வ்தகவயான முககியக 
கூறுகளான வபாககுவரதது, நீர், வீடு, உணவு மற்றும் 
்மூக வ்திககளவிட அதிகமாக காணப்படுகிறது. 
இது த்தாடர்நது சுற்றுச்சூழல் சீர்வகடடிற்கு 
காரணமாவவ்தாடு வாழ்கககத ்தரதக்தயும் 
வமா்மாககுகிறது அல்லது மககள் பிரிநது 
த்ல்வ்தற்கும் காரணமாகிறது. 

குடிவரவு, இறப்பு விகி்தததில் ்ரிவு, மருததுவ 
கணடுபிடிப்புகள், மற்றும் பிறப்பு விகி்தம் 
அதிகரித்தல் ஆகியக காரணிகளால் மககள் த்தாகக 
அதிகரிதது மிககயான மககள்த்தாககககு 
வழிவகுககிறது.

அதீத மக்கள்தொக்கயொல் ஏறபடும் 
விகளவு்கள: 
அதீ்த மககள்த்தாககயால் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் 
விகளவுகளாவன: 

1. இயறக்க வளங்கள தீர்நது்பொதல்

மககள் த்தாகக அதிகரிதது தகாணவட வபாவ்தால் 
வற்றிவிடும் வளஙகளான விகளநிலஙகள், 
பவளப்பாகறகள், ென்னீர், படிம எரிதபாருள் மற்றும் 
காடுகள் வபான்றகவ தீவிரமாக குகறநதுதகாணவட 
வருகின்றன. இது முககியமான வாழ்கக நிகலகய 
நிகலநிறுத்த வளஙகளின் மீ்தான வபாடடித 
வ்தகவகய அதிகரிப்பவ்தாடு ெம்பமுடியா்த 
அளவுககு வாழ்கககத ்தரதக்த ்ரிவகடயச் 
த்யகிறது.  
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2. அதி்கரிதது வரும் வொழிட இழப்பு 

ஈர நிலஙகள், வனயிரினஙகள், மகழககாடுகள், 
பவளப்பாகறகள், நீர் வாழ் உயிரினஙகள், 
புல்தவளிகள் ஆகியவற்கற உள்ளடககிய சுற்றுச் 
சூழல் அகமப்பின் அதிகரிததுவரும் இழப்பு 
மிககயான மககள்த்தாககயால் ஏற்படுகிறது. 
எடுததுககாடடாக, தமாத்த நிலப்பரப்பில் 
மகழககாடுகள் உணகமயில் 14 ்்தவிகி்தமாக 
இருந்தன. ஆனால் இன்று அகவ தவறும் 6 
்்தவிகி்தம் மடடுவம உள்ளன. ்தாவரஙகளின் அழிவு, 
மரம் தவடடு்தல், மற்றும் காடுகளின் அழிவு 
ஆகியவற்றின் ்தற்வபாக்தய ்்தவிகி்ததக்தப்  
பார்ககும்வபாது இன்னும் ொற்பது ஆணடுகளில் 
மகழககாடுகள் இன்னும் குகறயககூடும் என 
விஞ்ானிகள் கருதுகின்றனர். 1980 களிலிருநது 
அமிலத்தன்கமயா்தல், உலக தவப்பமயமா்தல், 
மற்றும் சுற்றுச் சூழல் மாசுபாடு வபான்றவற்றால் 30 
்்தவிகி்த பவளப்பாகறகள் காணாமல் வபாயவிடடன. 
வமலும் பாதிககுவமற்படட உணகமயான  
ஈர நிலஙகளும் இழநதுவபாயவிடடன. 

3.  அதி்கரிததுவரும் ்கொைநிகை மொற்றம் மறறும் 
உை்க ்வப்பமயமொதல்

அதிகரிதது வரும் மககள்த்தாகககவகற்ப 
வாகனஙகளும் த்தாழிற்்ாகலகளும் அதிகரிதது 
வருகின்றன. அதிக மககள்த்தாககயானது ்கதி 
வளஙகளான நிலககரி, விறகு ஆகியவற்றின் 
பயன்பாடகட அதிகரிதது வருவவ்தாடு பசுகம இல்ல 
வாயு தவளியீடகடயும் அதிகரிககிறது. எனவவ 
வளிமணடலததில் மனி்தனால் உருவாககப்படட 
பசுகம இல்ல வாயுககள் குவிககப்படுவ்தாலும் 
கரியமில வாயு படிவ்தாலும் புவியானது த்தாடர்நது 
உலக தவப்பமயமா்தகலயும் காலநிகல மாற்றதக்தயும் 
்நதிதது வருகிறது. காலநிகல மாற்றமும் உலக 
தவப்பமயமா்தலும் தீவிர பசி, வறடசி, தவள்ளம் 
மற்றும் வாழிட இழப்பு ஏற்பட காரணமாகின்றன.

4.  உயிரினப்பன்கம இழப்பு

எல்கலப்புற காடுகளின் ஆககிரமிப்பு, 
இயற்ககயான சுற்றுச்சூழல் அகமப்பின் அழிவு 
வபான்றவற்றிற்கு அதிக மககள்த்தாககவய 
காரணமாக அகமநதுள்ளது. இ்தனால் உயிரினஙகள் 
தபருமளவு அழிககப்படுகின்றன. சில 
அச்சுறுத்தப்படட உயிரினஙகளின் எணணிககக 
த்தாடர்நது அதிகரிககும் வவகளயில் சில 
உயிரினஙகள் முழுவதுமாக அழிநதுவிடடன. 
இ்தற்கு காரணம் மனி்த ெடவடிககககளான நீர் 
அமிலமயமா்தல், இயற்கக வளஙககள சுரணடு்தல், 

மாசுபடுதது்தல், அளவுககு அதிகமாக மீன் பிடித்தல், 
வவடகடயாடு்தல், பல்தரப்படட உயிரினஙகளின் 
வாழ்வுககுத வ்தகவயான இயற்கக அகமப்புககள 
அழித்தல் வபான்றகவயாகும்.  

5. நன்னீர் அளவு குக்றதல்

மிககயான மககள் த்தாககயின் த்தாயவில்லா 
்தன்கமயானது உலகின் தபரும்பாலான ென்னீர் 
அகமப்புககள அழிததுள்ளது. ென்னீர் ஆ்தாரஙகளான 
ஏரிகள், ஓகடகள், ஆறுகள், மற்றும் நிலத்தடி நீர் 
ஆகியகவ தபருமளவு மா்கடநதுள்ளன. நீர் 
வளஙககளப் பற்றிய உலகக கணவணாடடததின் படி 
அதிக மககள் த்தாககயின் காரணமாக ஏற்படும் 
இச்த்யல்கள் புவிகவகாளததின் ென்னீரில் 1 ்்தவிகி்த 
அளவு மடடுவம மனி்தப் பயன்பாடடிற்கு கிகடககிறது. 
நீரின் வ்தகவ நீர் கிகடககும் அளகவவிட அதிகமாக 
இருப்ப்தால் அதிக மககள் த்தாககயுள்ள ொடுகளில் 
குறிப்பாக வளர்நது வரும் ொடுகளில், நீர் பாதிப்பு 
வமா்மான விகளவுககள ஏற்படுததுகிறது. ென்னீர் 
சூழலகமப்புகளில் உயிர்வாழும் மில்லியன் 
கணககான மீன் வகககள் அழியும் ்தருவாயில் 
உள்ளன. இவவாறு மககள் எணணிககக 
அதிகரிககும்வபாது ்தரமான ென்னீர் கிகடப்பதிலும் 
இகடயூறு அதிகரிககிறது.

6.  குக்றவொன ஆயுட்்கொைம் மறறும் குக்றநத 
வொழகக்கத தரம்

அதிக மககள் த்தாகக வாழ்கககத ்தரதக்த 
்தாழ்ததுகிறது. ஏதனன்றால் இது முககிய 
வளஙகளின் மீது அழுத்ததக்த ஏற்படுததுகிறது. 
வமலும் இது ்தரமான உணவு, நீர், ்கதி, உடல்ெலம், 
பாதுகாப்பு மற்றும் இருப்பிடம் ஆகியகவ த்தாடர்நது 
கிகடப்பதில் சிகககல அதிகரிககிறது. இ்தன் 
விகளவாக ஏகழகள் வமலும் ஏகழகள் ஆவவ்தாடு 
உயிர் வாழ ஏழ்கமயான வாழ்ககக நிகலககளவய 
வ்தர்நத்தடுககிறார்கள். 

இறுதியில் இது குகறந்த ஆயுடகாலததிற்ககு 
வழிவகுககிறது. பற்றாககுகற மற்றும் ்தரமற்ற 
உணவுககள உணணவவணடிய நிகலயில் உள்ள 
ஏகழ மகககளக தகாணட த்தற்காசியா மற்றும் 
ஆப்பிரிககாவின் துகண ்காரா  வபான்ற வளர்நது 
வரும் ொடுகளில் நிகலகம மிகவும் வமா்மாக 
உள்ளது.  

7.  அதி்கரிககும் ்வகைவொய்ப்பின்கம, 
குற்றங்களின் விகிதம் மறறும் வன்முக்ற

அதிக மககள் த்தாககக தகாணட ொடுகளில் வவகல 
வ்தடுபவரின் எணணிககககயவிட கிகடககும்  
வவகலவாயப்பு குகறவாகவவ காணப்படுகிறது. இது 
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XII புவியியல்

வவகலயின்கம அதிகரிகக காரணமாகிறது. இ்தன் 
விகளவாக வவகலயின்கம குற்றஙகளின் 
எணணிககககய அதிகரிககிறது. உணவு,  ்தரமான 
வாழ்ககக நிகல மற்றும் த்ல்வதக்த அகடயவும் 
அடிப்பகட வளஙககள அகடயவும் களவு த்யவவார், 
வபாக்தப் தபாருள் விற்வபார், மற்றும் வபாராளிக 
குழுககள் வபான்வறார் பயன்படுத்தப் படுகின்றனர். 
குகறந்த அளவவ கிகடககும் வளஙகளுககு மககள் 
வபாடடியிடும்வபாது வன்முகறகளும் 
வபாராடடஙகளும் வ்தான்றுகின்றன.

8. அதி்கரிககும் தீவிர ்வளொண்கம: 

மககள் த்தாகக வளர்ச்சியால் அதிக மககளுககுத 
வ்தகவயான உணவளிககும் வககயில் வவளான் 
முகறகள் உருதவடுததுள்ளன. இருப்பினும் தீவிர 
வவளாணமுகறகள் உள்ளூர் சூழலகமப்புககளயும் 
நிலதக்தயும் வ்்தப்படுததுகிறது. இது எதிர்காலததில் 
சிகககல உருவாககும். 

1.8  அதீத மக்கள ்தொக்ககயக 

்கட்டுப்படுததும் வழிமுக்ற்கள  

அதீ்த மககள் த்தாகககயக கடடுபடுததும்  சில 
்தனிததுவமான தீர்வுகள் பின்வருமாறு:

1. விழிப்புணர்வு பிரசசொரங்ககள ஏறபடுததுதல்: 
்மூக மற்றும் முககிய ஊடகஙககள பயன்படுததி 
உலகில் வாழும் மககளுககு அதிக 
மககள்த்தாககயினால் ஏற்படும் தெருககடிகள் 
பற்றிய உணகம மற்றும் அ்தகன உடனடியாகத 
்தடுகக எடுகக வவணடிய ெடவடிககககள் 
குறிதது த்தளிவாகக கூறவவணடும்.    

2. குழநகதத தத்தடுப்பகத ஊக்கப்படுததுதல்: 
குடும்ப கடடுப்பாடடிற்கு ்ததத்தடுத்தல் ஒரு 
தீர்வாக கரு்தப்படுகிறது. இககருதது குறிப்பாக 
்மூகஅகககற உள்ளவர்களிடம் காணப்படுகிறது. 
குடும்பதக்தத த்தாடஙகவவணடும் என்ற ஆர்வம் 

இருந்தாலும் மககள் த்தாகக அதிகரிதது 
விடககூடாது என்ற அகககறயுள்ள மககளிடம் 
இன்று ்ததத்தடுப்பு என்பது ெகடமுகறத தீர்வாக 
உள்ளது. 

3. ஒரு குடும்பம் ஒரு குழநகத என்்ற ்நொக்கம்: 
புள்ளி விவரப்படி ஒவதவாரு ொளும் நூற்றுக 
கணககான ஆயரககணககான மககள் இவவுலகில் 
அதிகரிததுக தகாணவடயிருககிறார்கள். இது ஒரு 
நிகலயற்ற விகி்தததில் வபாயக தகாணடிருககிறது.
எனவவ ஒரு குடும்பம் ஒரு குழநக்த என்ற 
வொககதக்த ெகடமுகறப் படுத்தவவணடியது 
இககாலக கடடததில் இன்றியகமயா்தது.

4. ்தசிய பொது்கொப்பு பிரசசகன: அதிக மககள் 
த்தாககக தகாணட ொடுகள் அ்ா்தாரண மககள் 
த்தாகக வளர்ச்சிகய வ்தசிய பாதுகாப்புப் 
பிரச்்கனயாக கரு்தவவணடும். 
உணவுப்பாதுகாப்பின்கம மற்றும் கால நிகல 
மாற்றம் வபான்று கடடுபாடற்ற மற்றும் 
துரி்தமான மககள் த்தாகக வளர்ச்சி வ்தசிய 
பாதுகாப்புககு அச்சுறுத்தலாக இருப்பவ்தாடு ஒரு 
நிகலயற்றத ்தன்கமகய உருவாககுகிறது. 

5. சமூ்க ்நறிமுக்ற்களில் மொற்றம்: சில கணவன் 
– மகனவியர் குழநக்த வவணடாதமன 
முடிதவடுககும்வபாது அக்த ொம் 
மதிககவவணடும். இவவககயில் ொம் அதிக 
மககள்த்தாககப் பிரச்்கனகய 
கடடுபடுத்தமுடியும்.

6. வரிசசலுக்க்கள அளிததல்: அதிக மககள் 
த்தாகககயக தகாணட ொடுகள் வரிவிலககு 
்ம்பந்தப்படட பல்வவறு விதிமுகறககளயும் 
தகாள்ககககளயும் தகாணடுவரலாம். 
எடுததுககாடடாக ஒன்று அல்லது இரணடு 
குழநக்தகள் தகாணட ்தம்பதியரின் 
வருமானததின் சில பகுதிகளுககு வரிவிலககு 
அளிககலாம் அல்லது குகறந்த வரி 
வசூலிககலாம்.
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மக்கள்தொக்க புவியியல்

1. ஆயுட்்கொைம் எதிர்பொர்ப்பு: ஒருவர் ்ரா்ரியாக 
வாழப்வபாகும் ஆணடுகள். 

2. உை்க ்வப்பமயமொதல்: வளிமணடததின் 
அ்ா்தாரண தவப்பநிகல.

3. சொகுபடி நிைம்: பயிரிடககூடிய நிலம்.
4. சமூ்க ்நறிமுக்ற்கள: அகனவராலும் 

அஙகீகரிககப்படட ெடதக்த மாதிரி.
5. அதீத மக்கள ்தொக்க: சுற்றுச்சூழலின் 

்தாஙகும் திறகனக காடடிலும் அதிகமான 
மககள் த்தாகக .

6. ்வொல்்டொமீட்டர்: அதிகாரப்பூர்வ 
அகமப்பிடமிருநது தபரும் புள்ளிவிவரஙகள் 
மற்றும் கணிப்பு காடடும் மதிப்பீடு த்யயப்பட 
எணணிககக.  
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7. மக்கள ்தொக்கக ்கணக்்கடுப்பு: 
மககள்த்தாககப் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ 
எணணிககக மற்றும் கணகதகடுப்பு.

8. பொலினச சமநிகை: ஆணகளும் தபணகளும் 
்மமாக ெடத்தப்பட வவணடிய நிகல.

9. ்பணததகுநத ்மம்பொடு: வருஙகால 
்தகலமுகறகயப் பாதிககா்தவககயில் 
வளஙககளப் பயன்படுதது்தல்.

10. மக்கள ் தொக்க ் வடிப்பு: திடீதரன மிகப் தபரிய 
அளவில் மககள் த்தாகக அதிகரித்தல்.

பயிறசி 

I. சரியொன விகடகயத ்தர்ந்தடு 

1.  _________ என்பது மககள் த்தாககப் புள்ளிவிவரப் படிப்பாகும். இது மககள் த்தாககயின் அளவு,  அகமப்பு 
மற்றும் பரவல் ஆகியவற்வறாடு பிறப்பு , குடிப்தபயர்வு , மூப்பகட்தல் மற்றும் இறப்பு இவற்றிற்வகற்ப நிகழும் 
கால இடமாற்றம் ஆகியவற்கறப்பற்றிய படிப்பாகும். 

 அ. மககளியல்     ஆ. புவியியல்

 இ. மானிடப்புவியியல்    ஈ. உயிரினப் புவியியல் 

2. இவற்றுள் இகவ அதிக மககளடர்ததிக தகாணட பகுதிகள் அல்ல?

 அ.  கஙககப் பள்ளத்தாககு, பிரமபுததிரா பள்ளத்தாககு மற்றும் கிழககு ஆசியா 

 ஆ. கஙககப் பள்ளத்தாககு, பிரமபுததிரா பள்ளத்தாககு மற்றும் அதமரிகக ஐககிய ொடடின் வட கிழககுப் 
பகுதிகள் 

 இ. ்காரா, கிழககு க்பீரியா மற்றும் படடவகானியா பகுதி 

  ஈ. பிரமபுததிரா பள்ளத்தாககு, ஹவாஙவகா பள்ளத்தாககு  மற்றும் வடவமற்கு ஐவராப்பா 

3.  பின்வருவனவற்றுள் எது / எகவ மி்தமான மககள் அடர்ததி தகாணட பகுதி / பகுதிகள். தகாடுககப்படடுள்ள 
குறியீடுககளப் பயன்படுததி விகடயளி

 i).   அதமரிகக ஐககிய ொடடின் மததியப் பகுதி, தவப்ப மணடல வமற்கு ஆப்பிரிககா, ரஷியாவின் வமற்குப் 
பகுதி மற்றும் கிழககு ஐவராப்பா 

 ii).  இநதியாவின் ்தககான பீடபூமி, மததிய சீனா,தமகசிவகா பீடபூமியின் த்தற்குப் பகுதி 

  iii).  வடகிழககு பிவரசில் மற்றும் மததிய சிலி, தவப்ப மணடல வமற்கு ஆப்பிரிககா, ரஷயாவின் வமற்குப் 
பகுதி மற்றும் கிழககு ஐவராப்பா

  iv).  த்தன் அதமரிககாவின் அவம்ான் பகுதி, மற்றும் ஆப்பிரிககாவின் காஙவகா, கனடாவின் ஆர்டிக பகுதி 
மற்றும் துருவப்பகுதிகள்

 அ.  ii மற்றும்  iii மடடும்    ஆ. i மற்றும் ii  மடடும்

 இ. i , ii  மற்றும் iii மடடும்  ஈ. ii,  iii மற்றும் iv மடடும்
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4.  பின்வரும் வாககியஙகளில் ஒன்று உணகமயல்ல.

 அ.   உலகின் தமாத்த விகளநிலம்13.3 % மற்றும் ஊடடச்்தது அடர்ததி ஒரு ்துர கிவலாமீடடருககு 325 
ஆகும்.

 ஆ.  இநதியாவின் தமாத்த விகளநிலம் 48.83 ்்தவீ்தம் மற்றும் அ்தன் ஊடடச்்தது அடர்ததி ஒரு ்துர 
கிவலாமீடடருககு 753  ஆகும்.

 இ.  உலகிவலவய மிக அதிக ஊடடச்்தது அடர்ததி ( ்துர கிவலாமீடடருககு 998) சிஙகப்பூரில் 
காணப்படுகிறது.

 ஈ.  உலகிவலவய சிஙகப்பூரில்்தான் மிக அதிக ்்தவிகி்தததில்  விகளநிலஙகள் காணப்படுகின்றன.

5. படடியல் I ஐ படடியல் II உடன் தபாருததுக. குறியீடுககளப் பயன்படுததி விகடயளி. 

 படடியல் I    படடியல் II

 அ.  கெஜர்     i) மிககக குகறந்த கல்வியறிவு விகி்தம் 

 ஆ. சிஙகப்பூர்     ii) மிக அதிகமான பாலின விகி்தம் 

 இ. பர்கிவனா பாவ்ா    iii) மிக அதிக இனப்தபருகக விகி்தம் 

  ஈ.  லாடவியா     iv) மிக அதிக ஊடடச்்தது விகி்தம் 

   1 2 3 4
 அ.    iii iv i ii
 ஆ.   i ii iii iv
 இ.   iv iii ii i
 ஈ.  ii iv i iii
6. பின்வரும் வாககியஙககளக கருததில் தகாணடு தகாடுககப்படடுள்ளவற்றுள் ்ரியான வாககியத வ்தர்நத்தடு. 
 வாககியம்:  உலக மககள் த்தாகக வளர்ச்சி அதிக ்்தவிகி்தததில் வளர்ச்சி குன்றிய ொடுகளில் 

காணப்படுகிறது. 

 காரணம்:  வளர்ச்சி குன்றிய ொடுகள் அதிக பிறப்பு விகி்ததக்தயும் குகறந்த இறப்பு விகி்ததக்தயும் 
தகாணடுள்ளன.   

 அ.  வாககியம் ்ரிவய ஆனால் காரணம் ்தவறு.

 ஆ. வாககியம் ்தவறு ஆனால் காரணம் ்ரிவய 

 இ. வாககியமும் காரணமும்  ்ரிவய

  ஈ. வாககியமும் காரணமும் ்தவறு 

 7.  அறிவு புலப்தபயர்ச்சி த்தாடர்பான பின்வரும் வாககியஙககளக கவனமாகக கருததில் தகாணடு 
தகாடுககப்படடுள்ளவற்றுள் ்ரியான வாககியதக்தத வ்தர்நத்தடு.  

 வாககியம் - I  அறிவு புலப்தபயர்ச்சிகயப் தபரும் ொடுகள் மிகவும் ்தகுதிவாயந்த த்தாழிலாளர்ககளப் 
தபறுகிறது.

 வாககியம் – II  கல்வி மற்றும் சுகா்தார த்லவுகள் இப்பிரிவினரின் த்ாந்த ொடடிற்கு  திருப்பி 
த்லுத்தப்படுவதில்கல.

 அ.  வாககியம் I,II மற்றும் III ்ரியானகவ.   

 ஆ. வாககியம் I,II மற்றும் III ்தவறானகவ.   

 இ. வாககியம் I்ரியானது. வாககியம் II மற்றும் III ்தவறானகவ.  

  ஈ. வாககியம் I மற்றும் II ்ரியானகவ. வாககியம் III ்தவறானது.

 8.  தகாடுககப்படடுள்ளவற்றுள் ஒன்று அதிக மககள்த்தாககப் பிரச்்கனககுத தீர்வல்ல.

 அ.  வ்தசிய மற்றும் உலக அளவில் அதிக மககள் த்தாகக பற்றிய விழிப்புணர்வு பிரச்்ாரஙககள பல 
ஊடகஙகள் மூலம் ெகடமுகறப் படுதது்தல் 

  ஆ.  ஒற்கறக குழநக்தக குடும்பஙககள வொககமாகக தகாள்வது.
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19 மக்கள்தொக்க புவியியல்

 இ.  இக்த வ்தசிய பாதுகாப்பு பிரச்்கனயாகக கருது்தல் 

  ஈ. தபரிய அளவு குடும்பதக்த ஆ்தரிப்பது   

9.  வவறுபடட ஒன்கற வ்தர்நத்தடு 

 அ.   தமகசிவகா்தான் உலகிவலவய மிக அதிகளவில் குடிவயற்றம் த்ய்த ொடு. 2015 ஆம் ஆணடிற்கான 
ஐககிய ொடுகள் ்கபயின் அறிகககயின்படி 2013ல் அதிக குடியிறககம் த்ய்த ொடு அதமரிகக 
ஐககிய ொடுகள்.

 ஆ.  உலகிவலவய மிக அதிக தபணணுககு ஆண விகி்தா்ாரதக்தக தகாணடுள்ள ொடு கத்தார். 
உலகிவலவய மிக அதிக ஆணுககுப் தபண விகி்தாச்்ாராக்தக தகாணடுள்ள ொடு லாடவியா ஆகும்.

 இ.  இநதியாவில் திரிபுரா அதிக அளவு கல்வியறிவு விகி்ததக்தக தகாணடுள்ளது. பிகார் மிகக குகறந்த 
கல்வியறிவு விகி்ததக்தக தகாணடுள்ளது.

 ஈ.  அதிகரிககும் வவகல வாயப்பின்கம, குற்றம், மற்றும் வன்முகற ஏற்படக காரணம் குகறந்த மககள் 
த்தாககயாகும்.

10. பின்வரும் வாககியஙகளில் மற்ற எல்லாம் ்ரியானகவ ஒன்கறத ்தவிர.

 அ.  உலக மககள்த்தாககயில் இநதியாவின் மககள் த்தாகக 17.74 ்்தவிகி்தமாகும். 

 ஆ. இநதியாவின் மககளடர்ததி ்துர கிவலாமீடடருககு 350 வபர் 

 இ.  33.2 ்்தவிகி்த மககள் ெகரவாசிகளாவர்.

 ஈ.  உலக மககள் த்தாககயில் இநதியா இரணடாம் இடதக்த வகிககிறது. 

II. மி்கக குறுகிய விகடயளி  

11.  மககள் த்தாககப்ப் பரவகல பாதிககும் காரணிககள குறிப்பிடு.

12. ஒரு ொடடின் மககள் த்தாகக வளர்ச்சி விகி்தம் 1.9 % என்றால் அ்தன் மககள் த்தாகக இரடடிப்பாக 
எடுததுகதகாள்ளும் கால அளகவ கணககிடு.

13. குகறவான மககளடர்ததிககான ொன்கு காரணஙககள  கூறு. 

14. குடிக் ெகரததின் ஏவ்தனும் மூன்று பணபுககள எழுது.

15. 2011 ஆம் ஆணடின் மககள் த்தாககக கணகதகடுப்பின்படி இநதியாவின் பாலின விகி்தம் என்ன? இநதியாவில் 
எந்த மூன்று மாநிலஙகள்/ யூனியன் பிரவ்த்ஙகள் ்ா்தகமான பாலின விகி்தஙககளக தகாணடுள்ளன?

III. குறுகிய விகடயளி 

16.  கீவழ தகாடுககப்படடுள்ள இநதியாவின் வயது அகமப்பிலிருநது ்ார்பு விகி்ததக்தக கணககிடு. கிகடககும் 
முடிவிலிருநது உன்னுகடய அனுமானதக்த எழுது.

வயது அலைபபு சதவிகிதம்

0-14 வயது 27.34% 

15-64 வயது 66.42 % 

65 வயது மற்றும் அ்தற்கு வமல் 6.24% (2017 மதிப்.)

17.  விரிவாகக பிரமிடுககும் நிகலயான பிரமிடுககும் இகடவயயான ஏவ்தனும் மூன்று வவறுபாடுககள 
குறிப்பிடுக.

18.   இநதியாவில் ஏறககுகறய 70 ்்தவிகி்த எழுத்தறிவற்வறாகரக தகாணடுள்ள ஆறு மாநிலஙகள் யாகவ?

19.  இடம்தபயர்்தலுககுக காரணமான உநது மற்றும் இழுகவக காரணிககள வவறுபடுதது.

20.  உடலியியல் மககளடர்ததி- வகரயறு. 
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IV. பின்வருவனவறறுககு விரிவொன விகடயளி.

21.  கீவழ தகாடுககப்படடுள்ள படதக்தக கவனமாகப் பார்தது பின்வரும் வினாககளுககு விகடயளி. 

 

அ. 2050 மற்றும்  2100 ல் உலக மககள் த்தாகக என்னவாக இருககும்? அது ென்னீரின் வ்தகவகய எவவாறு 
பாதிககும்?

ஆ. 2050ல் எந்த ொடுகள் மககள் த்தாககயில் மு்தல் மூன்று இடஙகளிலிருககும்? மூன்றாவது தபரிய மககள் 
த்தாககக தகாணட அதமரிகக ஐககிய ொடகட மிஞசிவிடும் ொடு எது?

இ. ஒவதவாரு வருடமும் உலக மககள் த்தாககயுடன் வ்ர்ககப்படும் மககளின் எணணிககக எவவளவு? உலக 
மககள் த்தாககயில் 37 ்்தவிகி்தம் தகாணட இரணடு ொடுகள் இகவ? 

22.  கீவழ தகாடுககப்படடுள்ள அதீ்த மககள் த்தாககயினால் ஏற்படும் பிரச்்கனகள் ஒவதவான்கறப் பற்றியும் 
இரணடு வாககியஙகளில் எழுது. 

அ.   இயற்கக வளஙகள் தீர்நதுவபா்தல் 

ஆ. வாழிட இழப்பு அதிகரிப்பு 

இ. அதிகரிததுவரும் காலநிகல மாற்றம் மற்றும் உலக தவப்பமயமா்தல்.

23.  வஙகவ்த்ததின் பாலின வயது பிரமிதிகனப் படிதது கீழ்கணடவற்றிற்கு கவனமாக பதிலளி.
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60 - 64

70 - 74

80 - 84

90 - 94

30 - 34

10 - 14
5 - 9

15 - 19

25 - 29

35 - 39

45 - 49

55 - 59

65 - 69

75 - 79

85 - 89

95 - 99
100 +

வ�காள ேதசம் 2016
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21 மக்கள்தொக்க புவியியல்

அ. பாலின வயது பிரமிடின் அடிப்பகுதி அகலமாக இருப்பது எக்தக காடடுகிறது? 
ஆ. எந்த வககயான பாலின வயது பிரமிடு இது?
இ.  வஙக வ்த்ததின் ்ார்பு விகி்தம் ்ா்தகமான்தா பா்தகமான்தா?
ஈ. இந்த பாலின வயது பிரமிடு எந்த வககயான தபாருளா்தாரதக்த ்ார்ந்தது?

24. தகாடுககப்படடுள்ள உலக நில வகரபடததில் உலக மககள் த்தாகக அடர்ததிகயக குறிததுக காடடி 
அக்தப்பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக .

V. ்சய்முக்றப் பயிறசி 

24.  மிககயான மககள்த்தாகக ஒரு வரமா ்ாபமா? என விவாதிககவும்.

25. “ வளர்ச்சிகய தீர்மானிககும் மிக முககியக காரணி - கல்வியறிவு” இந்த ்தகலப்பில் விவாதிககவும்.

26.  இந்த பாடததிலிருநது  ஒவதவாரு குழுவிற்கும் 25 வினாககள் வீ்தம் மூன்று த்தாகுப்புககள ்தயார் த்யது 
வினாடி வினா ெடத்தவும்.

  ேமற்ேகாள் ்சான்றுகள்

1. Historical Estimates of World Population - US Census Bureau
2. World Population Prospects: The 2017 Revision - United Nations Population Division
3.  The World at Six Billion, World Population, Year 0 to near stabilization [Pdf file] - United Nations 

Population Division.
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மக்கள்தொக்க புவியியல்

படி்கள 
பெடி 1:  URL அல்லது QR குறியீடடிகனப் பயன்படுததி இச்த்யல்பாடடிற்கான இகணயப்பககததிற்கு த்ல்க. அஙகு 

ஒரு பககம் மூன்று விருப்பத வ்தர்வுகளுடன் திறககும். அவற்றில் உஙகளுககு பிரியமான விகளயாடகடத 
வ்தர்வு த்யக.

பெடி 2:  அக்த ொம் த்தாடும் வபாது ஒரு பககம்  ஐநது விருப்ப படடியகல காணபிககும். அதில் ஏவ்தனும் ஒன்கறத 
வ்தர்வு த்யக. “Population and Me” என்ப்தற்கான விளககம் தகாடுககப் படடு இருககும்.

பெடி 3:  இது அடுத்த பககததிற்குச் த்ல்லும். அதில் “Let’s Go” எனும் வார்தக்தகய த்தரிவு த்யக.
பெடி 4:  இக்த ொம் த்தரிவு த்யயும் வபாது உலக வகரபடம் மூன்று விருப்பத த்தரிவுகளுடன் வ்தான்றும். 

“POPULATION CHANCE”, “ MY BIRTH COHORT” & “ MY PLACE IN THE POPULATION” இந்த மூன்று்தான் அந்த 
விருப்பத வ்தர்வுகள்.

பெடி 5:  ஒவதவாரு விருப்பத வ்தர்வும் மககள் த்தாகக தபருககதக்தக குறித்த விவரஙககள கூறும். உஙகள் வயக்த 
அ்தற்குரிய இடததில் நிரப்பவும். Birth Cohort என்பது ஒரு குறிப்பிடட வருடததில் உலகிலும் ஆசியாவிலும் 
பிறந்த பிள்களககளக குறிககும். இக்தப் வபால எல்லா விருப்பத வ்தர்வுகளும் மககள் த்தாகக 
தெருககததிற்கான பல விவரஙககளத த்தரிவிககும்

உரலி
https://www.ined.fr/en/everything_about_population/population-games/tomorrow-
population/

இயணயச ்்சயல்பொடு

தெருககததிற்கான பல விவரஙககளத த்தரிவிககும்

இந்த த்யல்பாடகட த்யவ்தன் மூலம்  
மாணவர்கள்  மககள் த்தாகக தபருககம் 
மற்றும் அ்தன் விகி்தா்ாரம் பற்றி ென்கு 
அறிநது தகாள்ள முடியும். இதில் அவெக 
விருப்ப்ப் படடியல்கள் உள்ளது. எனவவ 
மாணவர்கள் அவனக காரியஙககளத வ்தடித 
த்தரிநது தகாள்ள முடியும். எ.டு. அவர்கள் 
பிறந்த வருட மககள் த்தாகக வபான்றகவ

பெடி 1 பெடி 2

பெடி 3 பெடி 4

*படஙகள் அகடயாளததிற்கு மடடுவம.
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எளிளேயகா்க் கூற மவணடுேகானகால குடியிருப்பு 
என்்பது தனிதத வீடு முதல க்பரிய ேகாந்ரம வளர 
ஏமதனும ஒரு வடிவில இருக்கும ேனித 
வகாழ்ழிடேகாகும.

ஏறக்குளறய நிரந்தர வசிப்பிடதளத குடியிருப்பு 
என்கிமறகாம.  இது நகாம வகாழக்கூடிய அலலது 
்பயன்்படுததக்கூடிய ்ட்டிடங்ள ேறறும ்பயணம 
க்சயயும கதருக்்ள ஆகியவறளற உளைடக்கியது.  
இது மவட்ளடக்்காரர்ள ேறறும 

2.1 அறிமுகம்

மு்ப்பிலுளை ்படததில ்காணப்்படும 
்பகாளலவன்சம்சகாளலளயப் ்பகாருங்ள.  இது க்பரு 
நகாட்டில இ்கா (Ica) ந்ரிலுளை ்ுவகா்காசீனகா 
(Huacachina) ்பகாளலவன்ச ம்சகாளல. இது லிேகா (Lima) 
ந்ருக்கு 300 கிமலகா மீட்டர கதறகில உளைது. 
இது இஙகுளை ஏரிளய்ச சுறறி வகாழும 96 
ேக்்ளுக்்கான குடியிருப்்பகா் உளைது. 

இப்தபோது ெோம் பின்வரும் வினோக்கமள 
விவோதிப்தபோம்.

1.  ஏன் க்பரும்பகாலகான ்பகாளலவன்ச ம்சகாளல்ளில 
100 அலலது அதறகுக் குளறவகான ேக்்மை 
வசிக்கின்றனர? 

2.  ்பகாளலவன்ச ம்சகாளல்ளில வகாழ்கின்ற ேக்்ள 
இரவில எவவகாறு திள்சளயக் ் ணடறிகிறகார்ள?

3.  ்பகாளலவன்ச ம்சகாளலயில வகாழும ேக்்ள 
அனு்பவிக்கும வ்சதி்ள ேறறும 
அக்சௗ்ரியங்ள யகாளவ?

4.  குடியிருப்புக்்கான சில ்சகாத்ேகான ்காரணி்ளை 
்பட்டியலிடவும.

2.1 அறிமு்ம
2.2 குடியிருப்பு்ளின் மதகாறறம ேறறும வைர்சசி
2.3 தலம ேறறும சூழலளேவு 
2.4 கிரகாேப்புறக் குடியிருப்பின் வடிவங்ள 
2.5 கிரகாேப்புறக் குடியிருப்பின் வள்்ள
2.6 ந்ரக் குடியிருப்பு்ள
2.7 ளேய ேணடல ம்காட்்பகாடு
2.8 ந்ரேயேகாதல -  உல்ம ேறறும இந்தியகா 
2.9 ந்ரேயேகாதலகால எற்படும பிர்ச்சளன்ள

அலகு கணதைோட்டம்
கற்றல் தெோக்கங்கள்

➢  ்பலமவறு கிரகாே 
குடியிருப்பு்ளின் 
வள்்ளை 
அளடயகாைம 
்காணுதல. 

➢  தலம ேறறும சூழல 
அளேப்பினிளடமய 
உளை  மவறு்பகாட்ளட  அறிதல

➢  இந்தியகாவில ்காணப்்படும  ்பலமவறு 
குடியிருப்பு்ளைப் ்பறறி புரிந்து 
க்காளளுதல

➢  நிலதமதகாறறம, ்காலநிளல ேறறும 
்ட்டுேகானப் க்பகாருட்்ள அடிப்்பளடயில 
அளேந்துளை குடியிருப்பின் 
வள்்ளுக்கிளடயிலுளை கதகாடரபிளன 
நிளலநகாட்டுதல

➢  கிரகாேப்புறக் ேறறும ந்ரப்புறக் 
குடியிருப்பு்ளின் ்பரவல முளற்ளை 
ஆரகாயதல

➢  ந்ரப்புற நிலப்்பயன்்பகாடு ேகாதிரி்ளை 
புரிந்துக்காளளுதல

மனி�க் குடியிருப்புகள்

2
அலகு
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மேய்ச்சல்காரர்ளின் தற்காலி் மு்காம்ளையும 
உளைடக்கியது. ேனிதக் குடியிருப்பு  என்்பது சில 
வசிப்பிடங்ளை க்காணட குக்கிரகாேங்ளையும 
்ட்டிடங்ளின் கதகாகுப்ள்பக்  க்காணட 
ேகாந்ரங்ளையும உளைடக்கியது.

2.2 குடியிருப்புகளின் த�ோற்றம் மறறும் 

வளர்ச்சி

்பலலகாயிரம ஆணடு்ளுக்கு முன்பு 
ஆப்பிரிக்்காவின் க்பரும பிைவுப் ்பளைததகாக்குப் 
்பகுதியில ேனிதர்ள மதகான்றினர என்று 
க்பரும்பகாலகான ேகானுடவியலகாைர்ள 
நமபுகிறகார்ள.  அஙகிருந்து அவர்ள ேததிய 
கிழக்கு ஆசியகா, ஐமரகாப்்பகா, அகேரிக்்கா ேறறும 
ஓசியகானிவிறகுப் ்பரவினர.

சிந்து நதிப் பள்ளத்தாக்கில் ஹரப்பதா குடியிருப்புகள

புதிய ்ற்காலப்புரட்சி (விவ்சகாயப்புரட்சி) 
கே்ச்பமடகாமியகாவில மதகான்றியது.  
மவட்ளடயகாடு்பவர்ைகா்வும, உணவு 
ம்ச்ரிப்்பவர்ைகா்வும, நகாமடகாடி்ைகா்வும இருந்த 
ேக்்ள விலஙகு்ளை வீட்டு விலஙகு்ைகா்ப் 
்பழக்்ப்்படுதது்பவர்ைகா் ேகாறினர. ேக்்ள கதகாள் 
விளரவகா் வைர்சசி அளடந்தது.  சில இடங்ளில 
ந்ரப்புற ேக்்ளின் மதகாறறமும உருவகாகியது. 
க்பரும்பகாலும ளநல, ் ஙள், யகாஙடிசிகியகாங ஆறறுப் 
்பளைததகாக்கு்ளில  விவ்சகாயம க்சழிப்்பளடந்தது. 
இந்த இடங்ளில ஆணடுமதகாறும ஏற்பட்ட 
கவளைப்க்பருக்கின் ்காரணேகா் ேண வைம 
மிகுந்திருந்ததகால அறுவளட மிகுதியகா்க் 
்காணப்்பட்டது.  உலகின் முதல ந்ரங்ள 
இப்்பகுதி்ளில மதகான்றின.  விவ்சகாயம அலலகாத 
ந்ரப்புற ேக்்ளுக்கு உணவளிக்் இப்்பகுதி ேக்்ள 
மிகுதியகான உணளவ உற்பததி க்சயதனர.  இதன் 
விளைவகா் ்பலமவறு துளற்ளில சிறப்புப் ்பயிறசி 
க்பறற ேக்்ள மதகான்றினர. ேதகுருக்்ள, உளர 
எழுது்பவர்ள, ்ட்டிடக் ்ளலஞர்ள, விவ்சகாயி்ள, 

வீரர்ள, வணி்ர்ள ேறறும க்காலலர்ள 
ஆகிமயகார இஙம் குடிமயறினர.

2.3 �லம் மறறும் சூழலமமவு
ஒரு குடியிருப்பின் தலம அது அளேந்துளை 

இடததின் இயறள்யளேப்ள்ப விவரிக்கிறது. நீர 
அளிப்பு, ்ட்டுேகானப் க்பகாருட்்ள, ேணணின் தரம, 
்காலநிளல, இருப்பிடம ேறறும ்பகாது்காப்பு ம்பகான்ற 
்காரணங்ளைக் ்ருததில க்காணமட குடியிருப்பு்ள 
முதலில உருவகாகின. எடுததுக்்காட்டகா், 
ஆஸ்திமரலியகாவிலுளை சிட்னி ந்ரததின் தலம 
அஙகுளை இயறள்த துளறமு்ம ேறறும 
சுறறியுளை  வைேகான விவ்சகாய நிலதளத்ச 
்சகாத்ேகா் ்பயன்்படுததியுளைது.

த�ோற்றம் மறறும் �ங்குமிடம்
குடியிருப்பின் அளேவிடதளதத 

தீரேகானிக்கும இரணடு முக்கியக் ்காரணி்ள 
மதகாறறம  (Aspect) ேறறும தஙகுமிடம (Shelter).  
மதகாறறம என்்பது நிலம அளேந்திருக்கும 
திள்சமயகாடு கதகாடரபுளடயது.  வட அளரக்ம்காைததில 
கதறகு மநகாக்கிய ்சரிவு்ளதகான் குடியிருப்பு்ள 
அளேய சிறந்தது. இஙகு அதி் சூரிய ஒளி 
கிளடப்்பதகால விவ்சகாயததிறகு ஏறறதகாகும. கதறகு 
மநகாக்கித ்சரிவு க்காணடுளை குடியிருப்பு்ளை 
ஆலப்ஸ் ்பளைததகாக்கில கதளிவகா் ்காணலகாம.

ெத�� ேநா��ய ச�� – 
ப�ைண ம��
 �	������  ஏ�ற�

ெத�� ேநா��ய ச�� – 
ப�ைண ம��
 �	������  ஏ�ற�

ஆல்ப்சின் த்ற்கு நநதாக்கிய சரிவு குடியிருப்பு
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ெவ�ள�ைத த���பத�காக 
உய��த மைல�
 

க	ட�ப�� 
������

எ����கா��, ேக�����ஷய�, இ��லா	�

வறண்ட நில பகுதி

3. நீர் நிமலமை ஒட்டிை  இடங்கள்
எளிதில நீளர அளடயக்கூடிய தலம நீர நிளலளய 
ஒட்டிய  இடம எனப்்படும.  வழக்்ேகா் இது நதிக் 
்ளரளயகயகாட்டி இருக்கும.  ந்ரங்ள அவறறின் 
்ளரமயகாரேகா் அளேயலகாம அலலது ஆறு ்டலில 
்லக்குமிடததில கதகாகுப்்பகா்  அளேயலகாம.  
எடுததுக்்காட்டகா், கவலஷ் ்பளைததகாக்கில 
அளேந்துளை ந்ர ேறறும கிரகாமியத தலங்ளைக் 
கூறலகாம.  இளவ ்பளைததகாக்கின் வன்்சரிவு்ளில 
அளேயகாேல ்சேதைப் ்பகுதியில அளேந்திருக்கும.  
இஙகிலகாந்திலுளை வடக்கு ேறறும கதறகு டவுன்ஸ் 
(Downs)இல உளை ஸ்ப்ரிங ளலன் குடியிருப்புக்்ள 
நீர நிளலளய ஒட்டிய இடங்ளுக்கு்ச சிறந்த 
எடுததுக்்காட்டகாகும.

4. போதுகோப்பு
இளடக்்காலததில ்பகாது்காப்பு என்்பது 

குடியிருப்பின் தலதளத நிரணயிக்கும ்காரணி்ளில 
மி் முக்கியேகான ஒன்றகா் இருந்தது. ஓரிடததின் 
நிலதமதகாறறமே மி்்ச சிறந்த ்பகாது்காப்பு அம்சேகா் 
இருந்தது என நிரூபிக்்ப்்பட்டுளைது. எடின்்பரக் 
ம்காட்ளட ஒரு ்பனிப் ்பகுதியின் 
உ்சசியிலளேந்துளைது.  இது எதிரி்ளுக்கு  சிறிதும 
இடம க்காடுக்்கா வணணம, தன்ளனப் ்பகாது்காததுக் 
க்காளளும வள்யில மி்்ச ்சரியகான நிளலயில 
அளேந்துளைது.  இததகாலியில ஏரகாைேகான 
சுறறு்சசுவர எழுப்்பப் ்பட்ட குன்றின் மேல அளேந்த 

தஙகுமிடமும மி்வும முக்கியேகானது.  
குறிப்்பகா் ஐக்கிய நகாடு்ளில (UK) வீசும குளிரந்த 
வடக்குக் ் காறறு்ள ேறறும கதன்மேறகுக் ் காறறு்ள 
ஆகியவறறிலிருந்து ்காததுக்க்காளைப் ்பகாது்காப்்பகான 
தஙகுமிடம அவசியம. இயறள்்ச 
சூழல்ளினகாமலமய ்பகாது்காக்்ப்்படும 
குடியிருப்பு்ளுக்கு்ச சிறந்த எடுததுக்்காட்டு வட 
ேறறும கதறகு டவுன்ஸ் (Downs) ்பகுதியிலுளை 
சுணணகாமபுப் ்பகாளறயின் வன்்சரிவு்ளை 
அடிப்்பளடயகா்க் க்காணட ஸ்ப்ரிங ளலன்  (Spring 
Line) குடியிருப்பு்ைகாகும.  இக்குடியிருப்பு்ள சிறந்த 
நீர ஆதகாரததினகாலும அருகிலுளை வைேகான 
மவைகாண நிலததினகாலும ்பயனளடந்திருக்கின்றன. 

1. நீர் அளிப்பு
ஒரு குடியிருப்பு அளேயமவணடும என்று 
தீரேகானிப்்பதில நீர அளிப்பு மி் முக்கியேகான 
்காரணியகாகும.  ஆறு்ள தூய குடிநீர அளிப்்பமதகாடு 
ேட்டுேலலகாேல மீன் பிடிததல மூலம உணவு 
ஆதகாரேகா்வும ேறறும ம்பகாக்குவரதது வழியகா்வும 
உளைன. உலகின் மி்ப்க்பரிய ந்ரங்ளில 
க்பரும்பகாலகானளவ ஆறு்ளின் ்ளரமயகாரங்ளில 
அளேந்துளைன. ந்ரங்ள, குறிப்்பகா், ஆறு்ள 
்டமலகாடு ்லக்குமிடங்ளில அளேந்துளைன.  
இஙகுதகான் ்ணடுபிடிப்்பகாைர்ள முதன் முதலகா்க் 
்காலடி எடுதது ளவததனர.

2. வ்றணட இடங்கள் (Dry point sites)
 வறணட இடம என்்பது சுறறியுளை நிலதளதக் 
்காட்டிலும ்சறறு உயரததில அளேந்துளை 
இடேகாகும. கவளைததினகால குளறந்த அைமவ 
்பகாதிப்புக்குளைகாகும ்பகுதி எனப்க்பகாருள 
க்காளைலகாம. எடுததுக்்காட்டகா், இஙகிலகாந்திலுளை 
ம்மபிரிட்்ஜ்ஷயரில ்காணப்்படும ஏலி (Ely) என்ற 
இடேகாகும. 

ெவ�ள�ைத த���பத�காக 
உய��த மைல�
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5. வளங்கள்

வைங்ள எனப்்படும ்ருதது ஏரகாைேகான 
வறளற உளைடக்கியது. ஆரம்ப்காலததில 
குடியிருந்தவர்ளுக்கு மி் முக்கியேகான 
வைங்ைகா் இருந்தளவ எரிக்பகாருள, ்ட்டுேகானப் 
க்பகாருட்்ள ேறறும உணவு. ேரங்ள எஙகு அதி்ம 
கிளடததனமவகா அஙகு குடியிருப்பு்ள 
வைர்சசியளடந்தன. அமதம்பகால ்ற்ள கிளடதத 
இடங்ளிலும, விவ்சகாயததிறம்றற நலல ேணவைம 
கிளடதத ்பகுதி்ளிலும குடியிருப்பு்ள 
வைர்சசியளடந்தன.

குடியிருப்பின் ஆரம்ப ்காலங்ளிலிருந்மத 
ந்ரப்புறங்ள வைர்சசியளடய ்பலவிதேகான 
வைங்ள ளேயப்புளளி்ைகா் இருந்துளைன.

6. சுரங்கத்�ோழில்

கதறகு மவலஸ் ்பகுதியின் நிலக்்ரி்ச சுரங்ங்ள, 
்காரன்வகால ்பகுதியின் த்ர்ச சுரங்ங்ள, வடக்கு 
பிமரசிலிலுளை ்காரஜகாஸ் (Carajas) ்பகுதியின் க்பரிய 
சுரங்த திட்டங்ள குடியிருப்பு்ளின் விளரவகான 
வைர்சசிளய ஊக்குவிததமதகாடு கதகாழிலகாைர்ளைக் 
குடியேரததுதல ேறறும அவர்ளின் மதளவ்ள 
அளனதளதயும வழஙகுதல ம்பகான்றவறளறக் 
குறிக்ம்காைகா்க் க்காணடிருந்தன.

கிரகாேங்ள உளைன. நியூசிலகாந்தில உளை 
ேகாமவகாரிஸ் (Maoris) ேக்்ள தங்ள குடியிருப்பு்ளை 
(‘்பகா’ (pa’s)என்றளழக்்ப்்படுவது) தகாக்குதலுக்கு 
ஆைகா்காதவகாறு க்சஙகுததகான குன்று்ளின்மேல 
அளேததுளைனர. இந்தியகாவில மேறகு 
வங்காைததிலுளை ்பகாரக்பூரியில உளை இ்ச்சகாபூர 
(Ichhapur) ்பகாது்காப்புப் ம்பட்ளடயகானது  
்ணக்க்டுக்கும ந்ரேகாகும.

ேறகறகாரு க்பகாதுவகான, இயறள்யகான ்பகாது்காப்பு 
அம்சம நீரகாகும.  குறிப்்பகா், ஷ்ரூஸ்்பரி ேறறும 
டர்காம ஆகிய ந்ரங்ள ஆறறு வளைவினகால 
(Meander) உருவகாக்்ப்்பட்ட நிலப்்பரப்பில அளேந்து, 
மூன்று புறமும நீரகால சூழப்்பட்டுளைது.  இது 
அவர்ள ்பகாது்காக்் மவணடிய ஒரு கேலலிய 
்ழுததுப்்பகுதி ம்பகான்ற நிலமே ஆதலகால இரு 
ந்ரங்ளுக்கும மி்்ச சிறந்த ்பகாது்காப்ள்ப 
அளிக்கிறது.  

ப� உைற ேம� 
க�ட�ப�ட ேகா�ைட

தா��த� நடத
சா�யம	ற 
ெச��தான 

பாைறேஹா��� ��
(ரா��� ��)

ராய�
ைம�

பதாதுகதாப்பு நகரம்
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இர�� சாைலக� ச����� 
இட�� க�ட�ப�ட �	���� 
எ����கா�� யா��, 

�த�ைம 
சாைல

9. இமைப்புப் மமைங்கள் (Bridging Points): 

குடிப்்பதறகும, மீன்பிடிப்்பதறகும, 
நீரப்்பகா்சனததிறகும ேறறும நீரம்பகாக்குவரததிறகும 
நீர எவவகாறு அவசியமேகா அதும்பகால ஆறளறக் 
்டந்து க்சலலும திறனும அவசியேகானது.  எஙகு 
க்பரிய ஆறு்ளை மி் எளிதகா்க் ்டக்் முடிந்தமதகா 
அமளேயங்ளில ்பல ந்ரங்ளும ேகாந்ரங்ளும 
வைர்சசியளடந்துளைன.  எடுததுக்்காட்டகா்,  
எக்கஸெட்டர.  இது இஙகிலகாந்தில எக்மஸெ ஆறறின் 
குறுக்ம் அளேந்துளைது.

இருப்பினும மி்்ச சிறந்த எடுததுக்்காட்டு்ளில 
ஒன்று பிரகான்ஸ் நகாட்டின் ்பகாரிஸ் ந்ரேகாகும.  சீன் 

7. விமலமதிப்பற்ற  உதலோகங்கள்:  
கதன்னகாப்பிரிக்்காவில விளலேதிப்்பறற தங்ம 

ம்பகான்ற உமலகா்ங்ள ்ணடுபிடிக்்ப்்பட்ட பிறகு 
குடியிருப்பு்ள வைர்சசியளடந்தன.  கி.பி.1849ல 
்லிம்பகாரனியகாவில ஏற்பட்ட ‘தங்ததிற்கான 
ஓட்டததிறகு  ’ (Gold rush) பிறகு தங்ததின் 
்ணடுபிடிப்பினகால வைர்சசியளடந்த மி்வும 
பிரசிததி க்பறற குடியிருப்பு ்சகான் பிரகான்ஸிஸ்ம்கா 
ஆகும.

8. போம� மமைங்கள் (Route centres): 
்பகாளத ளேயங்ள, ்சந்திக்கும புளளி்ள எனவும 

அளழக்்ப்்படுகின்றன.  இளவ இரணடு 
்பளைததகாக்கு்ள ்சந்திப்்பதகால ஏற்படுகின்றன.   
ஆனகால தறக்பகாழுது இரணடு முக்கிய ்சகாளல்ள 
்சந்திக்குமிடங்ளில குடியிருப்பு்ள 
வைர்சசியளடகின்றன.  ஐக்கிய நகாடு்ளில யகாரக் 
்பகாளத ளேயததிறகு்ச சிறந்த எடுததுக்்காட்டகாகும.  
்பரமிங்காம ்பல ்சகாளல்ள ்சந்திக்கும மி்்ச சிறந்த 
இடததில அளேந்துளைது.  இதுமவ அதன் 
வைர்சசிக்கு முக்கியக் ்காரணேகாகும.  இது ஐக்கிய 
நகாடு்ளின் மி்ப் க்பரிய ந்ரங்ளில ஒன்றகா்த 
தி்ழ்கிறது.

தபதாழுதுநபதாக்கு நகரம்
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்சந்திக்குமிடததில அளேந்துளை ்காரட்டூம 
(Khartoum) ஒரு சிறந்த எடுததுக்்காட்டகாகும.  
இந்தியகாவில ் ஙள்யும, யமுளனயும கூடுமிடததில 
அல்கா்பகாத அளேந்துளைது. ்பவகானி ந்ரம 
(தமிழ்நகாடு) ்காமவரியும, ்பவகானியும 
்சந்திக்குமிடததில அளேந்துளைது. 

சூழலமமவு: 

ஒரு குடியிருப்பு ேறற குடியிருப்பு்மைகாடும, 
இயறள் நிலதமதகாறறங்மைகாடும க்காணடுளை 
கதகாடரள்ப விைக்குவமத குடியிருப்பின் சூழலளேவு 
எனப்்படும.  ஒரு குடியிருப்பு க்பரிய ந்ரேகா் 
ேகாறுகிறதகா அலலது சிறிய ந்ரம அலலது 
கிரகாேேகா்மவ இருக்கிறதகா என்்பளத முடிவு க்சயயும 
்காரணி்ளில மி் முக்கியேகானது குடியிருப்பின் 
சூழலளேவகாகும.

ஆறறின் ேததியிலுளை ஐலகடலகாள்சட் என்னும 
சிறிய தீவிலதகான் முதல ந்ரம அளேக்்ப்்பட்டது.  
ஆறறின் குறுக்ம் நீணட க்பரிய ்பகாலம ஒன்று 
்ட்டுவதறகு ்பதிலகா் இரணடு சிறிய ்பகாலங்ள ்ட்ட 
இந்தத தீவு உதவியது.  தறக்பகாழுது ்பகாரிஸ் ந்ரம 
தனது அ்பரிமிதேகான வைர்சசியினகால அததீவு 
முழுவளதயும ஆக்கிரமிதது விட்டகாலும 
தறக்பகாழுதும ்பல ்பகாலங்ள அததீளவ மநகாக்கி்ச 
க்சலகின்றன.  இஙகுதகான் மநகாட்மரமடன் ்தீட்ரல 
(Notre Dame cathedral) மதவகாலயம ்ட்டப்்பட்டுளைது.

10. ஆறுகளின் சங்கமம்:

 இரணடு ்பளைததகாக்கு்ள அலலது ்சகாளல்ள 
எவவகாறு குடியிருப்பின் வைர்சசிக்கு ்சந்திப்புப் 
புளளி்ைகா் இருக்கின்றனமவகா அதும்பகால இரணடு 
ஆறு்ள இளணயும இடங்ளும அளேகின்றன.  
சூடகான் நகாட்டில நீல ேறறும கவளளை ளநல நதி்ள 

இரணடு ஆறுகள 
சஙகமிக்கும் நகரம்
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iii)  ந்ரப்புறக் குடியிருப்பு்ளை வளரயளற 
க்சய்பளவ மேம்பட்ட குடியிருப்பு வ்சதி்ள, 
்லவிக்்கான வகாயப்பு்ள, ம்பகாக்குவரதது 
வ்சதி்ள, வரதத் ேறறும ்சமூ்த கதகாடரபு்ள 
ேறறும ஒட்டு கேகாதத தரேகான வகாழ்க்ள்த 
தரம ம்பகான்றளவ ஆகும.  இந்த வ்சதி்ள 
அளனததும கிரகாேப் ்பகுதி்ளில குளறவகா்மவ 
்காணப்்படுகின்றன.

iv)  ந்ரப்புறங்ளைப் ்பகாதிக்்க்கூடிய ேகா்சளடதல 
அலலது ம்பகாக்குவரததுப் பிர்ச்சளன்ள 
கிரகாேப்புறங்ளில இலளல.

v)  கிரகாேப்புற ்சமூ்ங்ளில மவளல வகாயப்பு 
்சகாரந்த இடமக்பயரவுக்கு   மி்க் குளறந்த 
வகாயப்ம்ப உளைது. ந்ரப்புறததில ஏரகாைேகான 
்பணி்ள உளைதகால ்பணி நிமிததேகான 
இடப்க்பயரவு அதி்ேகா் உளைது.

vi)  கிரகாேப்புற ேக்்ள குளறந்த அைமவ 
இடமக்பயரந்து க்சலவதகால 
அவர்ளுக்கிளடயிலகான ்சமூ் உறவு 
கநருக்்ேகா் இருக்கும.  ந்ரப்புறங்ளில 
வகாழ்க்ள் முளற சிக்்லகா்வும, துரிதேகா்வும 
இருப்்பதகால ்சமூ் உறவு்ள ்சமபிரதகாயேகா் 
(Formal) இருக்கும.

2.4 கிரோமப்பு்றக் குடியிருப்பின் வடிவம் 
(Patterns of Rural Settlement)

கிரகாேப்புறக் குடியிருப்பு்ள அவறறின் 
அளேப்பு்ள ேறறும வடிவங்ளின் அடிப்்பளடயில 
மநரியல, க்சவவ், வட்ட, நட்்சததிர வடிவ கிரகாேம, T 
– வடிவ கிரகாேம, Y – வடிவ கிரகாேம, கநருக்்ேகான, 
சிதறிய, திட்டமிட்ட கிரகாேம என  
வள்ப்்படுததப்்பட்டுளைன. 
ஒரு ்சகாளல, இருப்புப்்பகாளத, ஆறு, ்பளைததகாக்கின் 
்சரிவு அலலது தடுப்்பளண ஆகியவறறிறகு அருகில  
்ட்டப்்பட்ட வீடு்ளின் கதகாகுப்பு மநரியல வள்க் 
குடியிருப்பு எனப்்படும.

ஐக்கிய நகாடு்ளில ்பரமிங்காம மி்்சசிறந்த 
சூழலளேவு க்காணட ந்ரததிறகு 
எடுததுக்்காட்டகாகும.  இது நகாட்டின் ேததியில 
அளேந்துளைமதகாடு அருளேயகான ்சகாளல 
வழி்ைகால வடக்கு ேறறும கதறகு இலணடன் 
ேகாந்ரதமதகாடு இளணக்்ப்்பட்டுளைது.

ந்ரங்ள ்பலமவறு க்சயல்பகாடு்ளை 
நிளறமவறறத கதகாடஙகுமம்பகாது அதன் 
முக்கியததுவம கூடமவகா குளறயமவகா க்சயயும.  
அதன் க்சயல்பகாடு்ளில எளவ நளடக்பறும என்று 
தீரேகானிப்்பதில சூழலளேவு முக்கியப் ்பஙகு 
வகிக்கிறது.

இது உணளேயகான குடியிருப்பின் இடதளதக் 
குறிக்கிறது.  ஒரு குடியிருப்புக்்கான தலதளத முதலில 
மதரந்கதடுப்்பது என்்பது அதன் அன்றகாடத 
மதளவ்ைகான நீர அளிப்பு, மவைகாண திறன் மிக்் 
நிலம, ்ட்டுேகானப் க்பகாருட்்ள ேறறும 
எரிக்பகாருட்்ள ஆகியவறளற்ச ்சகாரந்தது.

குடியிருப்பு்ளை இரு வள்்ைகா்ப் பிரிக்்லகாம.  
அளவயகாவன, கிரகாமிய ேறறும ந்ரக் குடியிருப்பு்ள 
ஆகும.  க்பகாதுவகா் கிரகாே ேறறும ந்ரப்புறததிற்கான 
மவறு்பகாடு்ளை அறிமவகாம.

i)  கிரகாேததிறகும, ந்ரததிறகுமிளடமயயுளை 
மி்ப் க்பரிய மவறு்பகாடு அதன் க்சயல்பகாடகாகும.  
கிரகாேப்புறததில முதன்ளேத கதகாழிலகான 
விவ்சகாயம முக்கியேகா் உளைது.  
ந்ரப்புறததில இரணடகாம ேறறும மூன்றகாம 
நிளலத கதகாழில்ளை உற்பததி க்சயயும 
கதகாழிற்சகாளல்ளும ம்சளவ க்சயயும 
துளற்ளும ்காணப்்படுகின்றன.  

ii)  க்பகாதுவகா் ந்ரப்புறங்ளைவிட 
கிரகாேப்புறங்ளில ேக்்ைடரததி குளறவகா் 
உளைது.

நீள வடிவ குடியிருப்பு
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தசவவக வடிவ குடியிருப்பு

வட்ட வடிவ குடியிருப்பு

 க்சவவ் வடிவில ்ட்டப்்படும குடியிருப்பு்ள க்சவவ் வள்க் குடியிருப்பு எனப்்படும. இவவள்யகான 
குடியிருப்பு்ள ்சேகவளிப்்பகுதி்ள ேறறும ேளல்ளுக்கிளடமய உளை ்பளைததகாக்கு்ளில ் காணப்்படுகின்றன.

வட்ட வடிவில ்ட்டப்்பட்ட குடியிருப்பு்ள வட்ட 
வடிவக் குடியிருப்பு என்று  அறியப்்படும.  இததள்ய 
குடியிருப்பு்ள ஏரி்ள, குைங்ள அலலது 
திட்டமிட்ட கிரகாேங்ளை்ச சுறறிக் 
்காணப்்படுகின்றன. 

நட்்சததிர  வடிவில ்ட்டப்்பட்ட குடியிருப்பு்ள 
நட்்சததிர வடிவக் குடியிருப்பு்ள எனப்்படும.  
இவவள்யகான குடியிருப்பு்ள ்பல ்சகாளல்ள 
ஒன்ளறகயகான்று ்டந்து க்சலலும ளேயங்ளில  
நட்்சததிர வடிவில ்காணப்்படுகின்றன.
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்காலநளட்ளை அளடதது 
ளவக்கும இடங்ளை்ச சுறறி 
அளேந்திருக்கும வீடு்ளின் 
கதகாகுப்பு க்ரகால (Kraal)  

எனப்்படும அலலது இததள்ய அளேப்பு்ளைக் 
க்காணட ்சமூ் அலகு ஆப்பிரிக்்கா, குறிப்்பகா்  
கதன்னகாப்பிரிக்் ேக்்ளின் வகாழ்க்ள் முளற 
எவவகாறு க்ரகாலுடன் கதகாடரபுளடயது என்்பளத 
விைக்் இவவகாரதளத ்பயன்்படுததப்்படுகிறது.  
க்ரகால என்்பது ேகாட்டுத கதகாழுவதளத்ச சுறறி 
வட்ட வடிவில அளேக்்ப்்பட்ட குடிள்ச்ளைக் 
க்காணடது.  ்பலதகார ேணம இஙகு க்பகாதுவகானது.  
க்ரகாலில ஒவகவகாரு ேளனவிக்கும ஒரு 
குடிள்சயிருக்கும.  க்ரகாலின் தளலவர தனது ்பல 
ேளனவி்ளின் வீடு்மைகாடு கூடிய உளடளேக்கு 
்பகாது்காவலரகா் இருப்்பகார.

்சகாளல்ளின் மு்ச்சந்தி்ளில (Tri-Junctions) 
்ட்டப்்பட்ட குடியிருப்பு்ள T வடிவம க்காணட 
குடியிருப்பு்ள ஆகும.  ஒரு ்சகாளல ேறகறகாரு ்சகாளல 
முடியுமிடததில அதளன்ச ்சந்திக்கும வழியில 
அளேந்துளை  குடியிருப்பு்ள T வடிவக் 
குடியிருப்பு்ள ஆகும.  (இவவளேப்பில மநரகா்்ச 
க்சலலும ்சகாளல முடிவளடயுமிடததில அது 
இடப்புறேகா்வும வலப்புறேகா்வும இரணடகா்ப் 
பிரிகிறது.  மநர க்சலலும ்சகாளலயில ்ட்டப்்பட்ட 
வீடு்ளைக் க்காணட குடியிருப்பு Y வடிவக் 
குடியிருப்்பகாகும.  அது மேலும இரு ்சகாளல்ைகா்ப் 
பிரிந்து க்சலலும.  (‘Y’ வடிவம ம்பகால).

2.5 கிரோமப்பு்றக் குடியிருப்பின் வமககள் 
(Classification of Rural Settlements)

வடிவங்ளின் அடிப்்பளடயில குடியிருப்பு்ளைக் 
கீழ்க்்ணடவகாறு  வள்ப்்படுததலகாம.

1. ்ெருக்கமோன அல்லது குழுமிை  
குடியிருப்புகள்: 

கநருக்்ேகான குடியிருப்பு்ளில வீடு்ள 
அரு்ரும் அளேந்துளைன.  வழக்்ேகா், 
வைளேயகான ்சேகவளிப்்பகுதி்ள இததள்ய 
கநருக்்ேகான அலலது குழுமிய குடியிருப்பு்ளைக் 
க்காணடுளைன.

2. சி�றிை குடியிப்புகள்: 

இவவள்க் குடியிருப்பு்ளில வீடு்ள 
இளடகவளி விட்டுக் ்காணப்்படுவதுடன் 
வயலகவளி்மைகாடு ்லந்திருக்கும.  இருப்பினும 
்சந்ளத ேறறும பிற க்சயல்பகாடு்ள 
ளேயப்்படுததப்்பட்டு இருப்்பதகால ேக்்ள ஒன்று 
ம்சரந்து ்பஙக்டுப்்பகார்ள. 

2.6 ெகர குடியிருப்புகள் (Urban Settlements)
1991ஆம ஆணடு இந்திய ேக்்ள கதகாள்க் 

்ணக்கீடு வளரயறுப்்பதகாவது “ேகாந்ரகாட்சி, ந்ரகாட்சி, 
இரகாணுவக்குடியிருப்பு வகாரியம அலலது 
அறிவிக்்ப்்பட்ட ந்ரப்புறக் குழுளவக் க்காணடதும, 
குளறந்தது 5000 ேக்்ள கதகாள்ளயக் க்காணடதும 
குளறந்தது 75 ்சதவீத ஆண கதகாழிலகாளி்ள 
விவ்சகாயேலலகாத பிற கதகாழில்ளில 
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ஈடு்பட்டிருப்்பதும ேக்்ள அடரததி ஒரு ்ச.கி.
மீட்டருக்கு குளறந்தது 400 ம்பளரக் க்காணட எலலகாப் 
்பகுதி்ளும ந்ரப்புறக் குடியிருப்பு்ைகாகும. 

ெகர்ப்பு்றக் குடியிருப்புகளின் பரிைோமம் 
(Evolution of Urban Settlement)

க்பகா.ஆ.1810ல 1 மிலலியன் ேக்்ள கதகாள்ளயக் 
க்காணடிருந்த இலணடன் ேகாந்ரமே முதல ந்ரக் 
குடியிருப்்பகாகும.  1982ல உலகில ஏறக்குளறய 175 
ந்ரங்ள 1 மிலலியன் ேக்்ள கதகாள்ளயக் 
க்காணட ந்ரங்ைகாகும.  1800ஆம ஆணடில 
உலகின் 3 ்சதவீத ேக்்மை ந்ரப்புறக் 
குடியிருப்பு்ளில வகாழ்ந்தனர என்்பளத  
ஒப்பிடுமக்பகாழுது தறக்பகாழுது 48 ்சதவீத ேக்்ள 
ந்ரப்புறக் குடியிருப்பு்ளில வகாழ்கின்றனர.

ெகர்ப்பு்றக் குடியிருப்பின் நிமலகள் 
(Stages of Urban Settlement)

அைவு ேறறும கிளடக்்ப்க்பறும ம்சளவ்ள 
ேறறும அளிக்்ப்்படும க்சயல்பகாடு்ள 
ஆகியவறளறப் க்பகாருதது ந்ரப்புறளேயங்ள 
ந்ரம, ேகாந்ரம மிலலியன் ந்ரம, இளணந்த ந்ரம, 
மீப்க்பருந்ர என அளழக்்ப்்படுகின்றன.

ெகரம் (Town)(5000க்கும் தமலோன மக்கள் )
‘கிரகாேம’ என்ற க்சகாறகுறிப்ள்ப ளவதது ‘ந்ரம’ 

என்ற ்ருதளத சிறப்்பகா்ப் புரிந்து க்காளைலகாம.  
ேக்்ள கதகாள் ேட்டுமே ஒரு அைவும்கால ஆ்காது.  
கிரகாேததிறகும ந்ரததிறகுமுளை க்சயல்பகாட்டு 
முரண்பகாடு்ள எப்ம்பகாதும கதளிவகா் 
இருப்்பதிலளல.  ஆனகால சில குறிப்பிட்ட 
க்சயல்பகாடு்ைகான உற்பததித கதகாழில, சிலலளற 
ேறறும கேகாதத வியகா்பகாரம ேறறும கதகாழில்சகார 
ம்சளவ்ள ம்பகான்றளவ ந்ரங்ளில 
்காணப்்படுகின்றன.
மோெகரம் (City) (1,00,000க்கும் அதிகமோன 
மக்கள் ்�ோமக)

ேகாந்ரம என்்பது முன்னணி ந்ரேகாகும.  
ேகாந்ரங்ள ந்ரங்ளைக் ்காட்டிலும அைவில 
க்பரியதகா்வும, க்பகாருைகாதகார்ச க்சயல்பகாடு்ளை 
அதி் எணணிக்ள்யில க்காணடதகா்வும 
இருக்கின்றன.  இளவ ம்பகாக்குவரதது 
முளனயங்ளையும, க்பரிய நிதி நிறுவனங்ளையும 
வட்டகார  நிரவகா் அலுவல்ங்ளையும 
க்காணடுளைன. ேக்்ள கதகாள் 1 மிலலியளனக் 
்டந்து விட்டகால இது மிலலியன் ந்ரம என 
அளழக்்ப்்படுகிறது.

மில்லியன் நகரம் 
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மீப்்பரு ெகர் Megalopolis (10 மில்லிைனுக்கும் 
தமலோன மக்கள் ்�ோமக) 

‘க்பரிய ந்ரம’ என்னும க்பகாருள க்காணட 
கே்காமலகாம்பகாலிஸ் என்ற கிமரக்் வகாரதளத 
ஜீன்்காட் மேன் (Jean Gott man – 1957) என்்பவரகால 
பிர்பலேகானது.  இது இளணந்த ந்ரங்ள ம்சரவதகால 
்பரந்து விரிந்த ‘க்பரிய க்பரு ந்ரப் ்பகுதிளய 
குறிக்கிறது’ (Super metro politan).

அகேரிக்் ஐக்கிய நகாட்டில வடக்கில 
்பகாஸ்டன் முதல கதறகில வகாஷிஙடன் வளரயுளை 
ந்ரப்புற நிலப்்பகுதி மீப்க்பரு ந்ருக்கு சிறந்த 
உதகாரணேகாகும.

மில்லிைன் ெகரம் (1மில்லிைனுக்கு தமல்)
1 மிலலியன் அலலது அதறகு மேற்பட்ட ேக்்ள 
கதகாள் க்காணட ந்ரம மிலலியன் ந்ரம 

இமைந� ெகரம் (Conurbation) (2 அல்லது 
அ�றகு தமறபட்ட ெகரங்களின் 
ஒருங்கிமைந� மக்கள் ்�ோமக) 

இளணந்த ந்ரம (Conurbation) என்ற க்சகால 
்பறறி ம்பட்ரிக் ம்ட்ஸ் (Patrick Geddes) என்்பவரகால 
1915ஆம ஆணடு உருவகாக்்ப்்பட்டது.  உணளேயில 
தனிததனிப் பிரிவு்ைகா் இருந்த ந்ரங்ள அலலது 
ேகாந்ரங்ள இளணந்து அதன் மூலம ந்ர வைர்சசி 
க்பறற க்பரும்பகுதிளயக் குறிக்் இ்சக்சகாலளல 
அவர ்பயன்்படுததினகார. இலணடன் ேகாந்ரம, 
ேகான்க்சஸ்டர, சி்காம்கா ேறறும மடகாக்கிமயகா 
ம்பகான்றளவ சில எடுததுக்்காட்டு்ைகாகும.  
இந்தியகாவில ள்தரகா்பகாத ேறறும க்கா்சசி 
ஆகியளவ இளணந்த ந்ரங்ளுக்கு 
உதகாரணங்ைகாகும.

�மிழெோட்டின் மிக விமரவோக வளரும் ெகரம்!

திருப்பூர வடக்கில 11.1075 டிகிரி முதல கிழக்கில 77.3398 டிகிரி வளர அளேந்துளைது. இது கநகாயயல 
ஆறறங்ளரயில ்சரகா்சரியகா் 295 மீட்டர (967அடி) உயரததில அளேந்துளைது. இது 159.6 கிமலகாமீட்டர2 
(்சதுர கிமலகாமீட்டர) ்பரப்்பைவு க்காணடது.

திருப்பூர ஒரு நீரப்்பகா்சனம க்பறும மவைகாண ந்ரேகா் இருந்தது. 1970்ளில விவ்சகாயி்ள ஜவுளித 
கதகாழிமலகாடு கதகாடரபுளடய பிரிவு்ளுக்கு்ச க்சகாந்தக்்காரர்ள ஆயினர.  ஜவுளிதகதகாழிலில ஏற்பட்ட 
திடீர வைர்சசி சிறு கதகாழில்ளை ஒன்றிளணதது ந்ரப்புற வைர்சசிக்கு உதவியமதகாடு க்பரிய ஜவுளி 
ளேயம உருவகா்வும வழிவகுததது. ஆக்ஸ்ம்பகாரடு க்பகாருைகாதகாரம நடததிய அணளேக்்கால 
ஆயவு்ளிலிருந்து உலகின் மி் மவ்ேகா் வைரந்து வரும ேகாந்ரங்ளில இந்திய ேகாந்ரங்ள  முதல 10 
இடங்ளைப் பிடிததுளைன என்று கதரிய வருகிறது.  இந்தியகாவில திருப்பூர மி் மவ்ேகா் வைரந்து 
வரும ேகாந்ரங்ளில 6வது இடதளதப் பிடிததுளைது. அளதத கதகாடரந்து திரு்சசிரகாப்்பளளியும, 
க்சன்ளனயும உளைன.
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ஏற்படக் ்காரணேகாய இருக்்லகாம. 

i)  கதகாடர்சசியகான கவளிப்புற வைர்சசி க்காணட ஒரு 
ேகாந்ரம அலலது ந்ரம. 

ii)  கவளிப்புற  வைர்சசி க்காணட அலலது கவளிப்புற 
வைர்சசி இலலகாத ஒன்று அலலது அதறகு 
மேற்பட்ட இளணந்த ந்ரங்ள. 

iii)  கதகாடர்சசியகான ்பரவளல ஏற்படுததக்கூடிய ஒரு 
ேகாந்ரம அலலது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இளணந்த 
ந்ரங்ள ேறறும அதமனகாடு கூடிய கவளிப்புற 
வைர்சசி்ள அளனததும. 

நிமலைோன ெகர்ப்பு்ற பகுதி

1971 ேக்்ள கதகாள்க் ்ணக்க்டுப்பிற்கா் 
ஒரு புதிய ்ருதது உருவகாக்்ப்்பட்டது.  இது சில 
ந்ரப்புறத த்வல்ளை அட்டவளணப் 
்படுததுவதற்கா் ஏற்படுததப்்பட்டது.  இதுமவ 
நிளலயகான ந்ரப்புறப் ்பகுதியகாகும. 

நிமலைோன ெகர்ப்பு்ற பகுதியின் முக்கிை 
அம்சங்கள்:

i)   குளறந்தது 50,000 ேக்்ள கதகாள் க்காணட 
முக்கிய ந்ரேகா்  இருததல மவணடும. 

ii)  ந்ரப்புற ேறறும கிரகாேப்புற நிரவகா்க் 
குழுக்்ளைக் க்காணட கதகாடர ்பகுதி்ள முக்கிய 
ந்ரதமதகாடு கநருக்்ேகான, ்பரஸ்்பர, ்சமூ் 
க்பகாருைகாதகாரத கதகாடரபு்ளைக் க்காணடிருக்் 
மவணடும. 

iii)  இரு்பது அலலது முப்்பது 2 அலலது 3 
்பததகாணடு்ளில இந்த முழுப்்பகுதியும 
ந்ரேயேகா்லகாம. 

     ந்ரேயேகாக்்ப்்பட்டப் ்பகுதிக்குத மதளவயகான 
ஒப்பீட்டு த்வல்ள கதகாடர்சசியகா் முப்்பது 
ஆணடு்ளுக்கு வழங்ப்்படும க்பகாழுதுதகான்  
நிளலயகான ந்ரப்புற ்பகுதிளயப் ்பறறிய ஒரு ்சரியகான 
்ருதது கிளடக்கும. இந்த கதளிவறற “நிளலயகான 
ந்ரப்புறப் ்பகுதி” என்ற ேகாறறுக் ்ருதது 1961 
்ணக்க்டுப்பில உருவகானது. ந்ரக்குழுக்்ள 
சுமய்சள்சயகான(independent) ந்ரப் ்பகுதி்ளைக் 
க்காணடிருந்தன. இந்த ந்ரக் குழுக்்ளுக்்கான 
த்வல்ள ஒரு ்ணக்க்டுப்பிலிருந்து ேறகறகாரு 
்ணக்க்டுப்பிறகு ஒப்பிட முடியகாதவகாறு இருந்தது. 
ஏகனனில ந்ரங்ளின் எலளல்ள ேகாறிவிட்டன. 
இளடயிலிருந்த ்பகுதி்ள ்ணக்க்டுப்பிலிருந்து 
விடு்பட்டுப் ம்பகாயின. 1968 ஆம ஆணடு ்சரவமத்ச 
புவியியல ்சங்ததின் ்ருததரஙகு ஒன்றில 

எனப்்படும. உலகில மிலலியன் ந்ரங்ளின் 
எணணிக்ள் என்றுமிலலகாத அைவிறகு அதி்ரிதது 
வருகிறது.  இலணடன் ேகாந்ரேகானது 1800ல 
மிலலியன் ந்ரேகானது. அளதத கதகாடரந்து ்பகாரிஸ் 
1850லும நியூயகாரக்  1860லும மிலலியன் 
ந்ரங்ைகாயின 1950ல 80 ேகாந்ரங்ள மிலலியன் 
ந்ரங்ைகா் உருகவடுததன. ஒவகவகாரு 
30ஆணடு்ளுக்கும மிலலியன் ந்ரங்ளின் 
எணணிக்ள் அதி்ரிக்கும வீதம மூன்று ேடங்கா் 
இருந்துளைது.  இது 1975ல 160, 2005ல 438ஆ் 
இருந்தது.

உைர் சிந�மன வினோ

இலணடன் ேகாந்ரம ஏன் உலகிமலமய 
முதல மிலலியன் ந்ரேகாயிறறு?

ெகர்ப்பு்ற ஒருங்கிமைப்பு

ந்ரப்புற ஒருஙகிளணப்பில ஒரு ளேய 
ந்ரமேகா அலலது ஒருஙகிளணப்பில அங்ம 
வகிக்கும ந்ரங்ளில குளறந்தது ஒன்றகாவது 
அஙகீ்ரிக்்ப்்பட்ட ந்ரேகா் இருக்் மவணடும.  
மேலும ஒருஙகிளணப்பிலுளை அளனதது 
ந்ரங்ளின் கேகாதத ேக்்ள 20,000க்குக் குளறயகாேல 
(1991 ்ணக்கீடு) இருக்் மவணடும என்று 2001ஆம 
ஆணடு ்ணக்கீட்டின்்படி முடிகவடுக்்ப்்பட்டது.

ந்ரப்புற ஒருஙகிளணப்பு என்்பது 
கதகாடர்சசியகான ந்ரப்புற ்பரவலகாகும. ஒரு ந்ரம 
அலலது அதனுடன் இளணந்த ந்ரததின் கவளிப்புற 
வைர்சசி (OGS – Out Growths) அலலது 2 அலலது 
அதறகு மேல கவளிப்்பளடயகா்த கதரியும (Physical) 
கதகாடர ந்ரங்ளின் கதகாகுப்பு ேறறும 
அந்ந்ரங்மைகாடு இளணந்த ந்ரததின்  கவளிப்புற  
வைர்சசிமய ந்ரப்புற ஒருஙகிளணப்்பகாகும. 
கவளிப்புற வைர்சசிக்கு எடுததுக்்காட்டு்ள 
இரயிலமவ குடியிருப்பு்ள, ்பல்ளலக்்ழ் 
வைகா்ங்ள, துளறமு்ப் ்பகுதி, இரகாணுவ 
மு்காம்ள ம்பகான்றளவயகாகும.  இளவ 
அஙகீ்ரிக்்ப்்பட்ட ந்ரம அலலது 
ேகாந்ரததிற்ருகில வந்திருந்தகாலும, ஒரு கிரகாேம 
அலலது ஒரு ந்ரம அலலது ேகாந்ரதமதகாடு 
கதகாடர்சசியகா் வந்த கிரகாேங்ள இவறறின் 
வருவகாய எலளலக்குள அடஙகியளவ.  இந்த 
இரணடு அடிப்்பளடக் ்காரணி்ளும பூரததி 
க்சயயப்்பட்ட நிளலயில, கீழ்க்்காணும மவறு்பட்ட 
சூழ்நிளல்ளதகான் ந்ரப்புற ஒருஙகிளணப்பு 
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ெகர்பு்றக் குடியிருப்பு வமகப்போட்டிறகோன  
அடிப்பமட

ந்ரப்புறப் ்பகுதியின் வளரயளறயகானது 
நகாட்டிறகு நகாடு மவறு்படுகிறது. ந்ரபுறக் 
குடியிருப்பு்ளை வள்ப்்படுதத  சில க்பகாதுவகான 
அடிப்்பளட்ைகான ேக்்ட்கதகாள்யைவு,  கதகாழில 
அளேப்பு ேறறும நிரவகா் அளேப்பு ஆகும. 

மக்கள்்�ோமகைளவு

இந்தியகாவில ேக்்ள கதகாள் அைவு, ஒரு ்ச.கி.
மீட்டருக்கு 400 ம்பர என்ற ேக்்ைடரததி, 
விவ்சகாயேறற கதகாழில க்சயமவகாரின் ்பஙகு 
ஆகியளவ ் ணக்கில எடுததுக்க்காளைப்்படுகின்றன. 

்�ோழில் அமமப்பு

இந்தியகாவில 50% க்பகாருைகாதகார உற்பததித திறன் 
க்காணட ேக்்ள விவ்சகாயேறற கதகாழில்ளில 
ஈடு்படுதல. 

இக்்ருதது விேர்சனததுக்குளைகானது. எனமவ 
நிளலயகான ந்ரப்புறப் ்பகுதி என்ற ்ருதது 
உருவகாக்்ப்்பட்டு 1971 ஆம ஆணடு ்ணக்க்டுப்பில 
ஏறறுக்க்காளைப்்பட்டது. நிளலயகான ந்ரப்புறப்்பகுதி 
்பறறிய த்வல்ள கதகாடரந்து 2 அலலது 3 
்ணக்க்டுப்பு்ளில கிளடததகால ந்ரப்புற ளேயக் 
்ருததுக்்ளை்ச சுறறிக் ்காணப்்படும ந்ரேயேகாதல 
்பறறித கதரிந்து க்காளைத மதளவயகான, 
அரததமுளை விைக்்ம கிளடக்கும. 

உல்ேகாந்ரம (Ecumeno polis)  
என்்பது (இகுமிமனகா என்்பது 
உல்தளதயும ம்பகாலீஸ் என்்பது  
ேகாந்ரதளதயும குறிக்கும) உல் 

முழுளேயும தன்னுள அடக்கிய ஒமர 
ேகாந்ரேகாகும. எதிர்காலததில இது ஏற்பட 
வகாயப்புளைது. 

வணிக மற்றும் வரத்க நகரம்
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ம்பகாக்குவரதது முளனயங்ள ேகான்க்சஸ்டர ேறறும 
க்சயின்ட் லூயிஸ் ம்பகான்ற உளநகாட்டு ளேயங்ள, 
வின்னிக்பக் ேறறும ்கான்்சகாஸ்  ேகாந்ரம ம்பகான்ற 
மவைகாண ்சந்ளத ந்ரங்ள, பிரகாஙக்்பரட்(Frankfurt) 
ேறறும ஆமஸ்டரடகாம ம்பகான்ற வஙகி ேறறும நிதி 
ளேயங்ள ஆகும. 

ேத ஈடு்பகாடு ்காரணேகா் நிறுவப்்பட்ட 
குடியிருப்பு்ள ்லகா்ச்சகார அலலது ேத ந்ரங்ள 
என்றளழக்்ப்்படுகின்றன. எ.்கா.கஜரு்சமலம, 
கேக்்கா, ஜ்ந்நகாத பூரி, ேதுளர ேறறும வகாரணகாசி 
ம்பகான்றளவ. 

  க்பகாழுதும்பகாக்கு மநகாக்்ததிற்கா் நிறுவப்்பட்ட 
ந்ரங்ள க்பகாழுதும்பகாக்கு ந்ரங்ள எனப்்படும. 
எ.்கா.மியகாமி (அகேரிக்் ஐக்கிய நகாடு்ள), ்பனகாஜி( 
இந்தியகா) ம்பகான்றளவ.  கதகாழிலதுளற வைர்சசி 
்காரணேகா் நிறுவப்்பட்ட ந்ரங்ள கதகாழிலதுளற 
ந்ரங்ள என அளழக்்ப்்படுகின்றன. எ.்கா. 
பிட்ஸ்்பரக் (அகேரிக்் ஐக்கிய நகாடு்ள) 
ஜகாமக்ஷட்பூர (இந்தியகா) ம்பகான்றளவ. 

நிர்வோக அமமப்பு

இந்தியகாவில ந்ரகாட்சி, இரகாணுவக் குடியிருப்பு 
அலலது அறிவிக்்ப்்பட்டப் ்பகுதிக்குழு ஆகியளவ 
எந்த அைவில இருந்தகாலும அளவ ந்ரப்புறம 
என்று வளரயறுக்்ப்்படுகிறது. 

ெகர்ப்பு்றக் குடியிருப்புகளின் வமகப்போடு: 

ந்ரப்புறக் குடியிருப்பின் க்சயல்பகாடு்ளைப் 
க்பகாறுதது ந்ரங்ள நிரவகா் ந்ரங்ள, வணி் 
ந்ரங்ள, ்லகா்ச்சகார ந்ரங்ள, க்பகாழுதும்பகாக்கு 
ந்ரங்ள ேறறும கதகாழிலதுளற ந்ரங்ள என 
வள்ப்்படுததப்்பட்டுளைன. நிரவகா் 
மநகாக்்ததிற்கா் அலலது நிரவகா்்ச 
க்சயல்பகாட்டிற்கா் நிறுவப்்பட்ட குடியிருப்பு்ள 
நிரவகா் ந்ரங்ள எனப்்படுகின்றன. எ.்கா. 
வகாஷிஙடன், புதுகடலலி, ்கான்க்பரகா, ்பகாரிஸ், பீஜிங, 
அடிஸ் அ்பகா்பகா ேறறும லணடன். 

வரதத் வகாயப்பு்ளை எளிதகாக்கும 
குடியிருப்பு்ள வணி் ேறறும வரதத் ந்ரங்ள 
என்று அளழக்்ப்்படுகின்றன. எடுததுக்்காட்டகா், 
ஆக்ரகா , லகாகூர, ்பகாக்தகாத ம்பகான்ற முக்கிய 

தபதாழுது நபதாக்கு நகரம், நவதாலன்்டம், தந்ரலதாந்து த்தாழில் நகரம்
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கதகாழிற்சகாளல்ளும இளணந்து ் காணப்்படுகின்றன. 
இது ்பளழய குடியிருப்புப் ்பகுதி்ளை 
ஆக்கிரமிக்கிறது. இது குடியிருப்பு சிளதவு ேணடலம 
என்றும அளழக்்ப்்படுகிறது.  இஙகு குளறவகான 
வகாடள்யும ்பணிபுரியுமிடதிறகு க்சலல 
ம்பகாக்குவரதது க்சலவும  குளறவகா் இருப்்பதகால 
புதிதகா் குடிமயறுகிறகார்ள. ஆ்மவ, இது ந்ரக் 
குடிள்ச்ள ஆகும.

மணடலம்  - C :�னிைோக பணிபுரியும் 
ஆணகளின் �ங்குமிடங்கள் 

இந்தப் ்பகுதி இரணடகாம தர குடிமயறறக் 
்காரர்ைகான நீலக் ்ழுததுப் ்பட்ளட ்பணியகாைர்ள 
தஙகும இடங்ைகாகும. வணி் ளேயப் ்பகுதிக்கு 
கவளிமய இவர்ைகால க்சகாந்தேகா் வீடு 
ளவததுக்க்காளளும திறன் இருந்தகாலும ்பணிபுரியும 
இடங்ளுக்கு க்சலல ஏறறதகா் இது இருப்்பதகால 
இஙகு தஙகியிருக்கிறகார்ள. குடும்ப குழுக்்ள 
அதி்ேகா் ்காணப்்படுகின்றன. குறற விகிதங்ள 
மி்வும குளறவகா்க் ்காணப்்படுகிறது.

மணடலம்  - D:வசதிைோன குடியிருப்புகமளக் 
்கோணட மணடலம் 

இது நடுததர ேறறும உயர வரக்் 
குடியிருப்பு்ளைக் க்காணடுளைது . ேணடலம 1 
லிருந்து 15 – 20 நிமிடங்ளில ம்பகாது வகா்னங்ள 
மூலம வீட்டிறகு க்சலலும தூரததில அளேந்துளைது.

மணடலம்  - E: பைணிகள் மணடலம் 

இந்த ேணடலம ந்ரதளத்ச சுறறிக் 
்காணப்்படுகிறது. இது கதகாடர்சசியகான குடியிருப்புப் 
்பகுதி்ளுக்கு அப்்பகாலும ்காணப்்படுகிறது.
க்பரும்பகாலகான இப்்பகுதி ந்ர எலளலக்கு அப்்பகால 
திறந்த கவளியில ்காணப்்படுகிறது. திறந்த கவளியில 
்காணப்்படும சிறிய கிரகாேங்ள நகாைளடவில புற 
ந்ர ்பகுதி்ைகா் வைர்சசியளடகின்றன. இந்த 
்பகுதியிகுள வசிப்ம்பகார ேததிய வணி் ளேயததில 
்பணிபுரிவதகால ்பயணி்ள ேணடலம ஒரு ேணிமநர 
்பயண தூரததிமலமய அளேந்துளைது.   

ந்ரின் கவளிப்புற வைர்சசியகானது இந்த 
ேணடலம நிளலயறறது என்்பளதக் குறிப்்பதகா் 
்பரம்ஸ் கூறுகிறகார. வணி் வைர்சசி ேகாறறநிளல 
ேணடலதளத மநகாக்கி விரிவளடவதகால குளறந்த 
வருேகான குழுக்்ளை இது கவளிமயற்ச க்சயகிறது. 
இந்த குழுக்்ள நடுததர ேறறு உயர வரக்்ததினளர 
கவளிப்புறதளத மநகாக்கி இடமக்பயர்ச க்சயகின்றன.  

2.7 மமை மணடல தகோட்போடு(Concentric 
Zone Theory) 

இந்த ம்காட்்பகாடு எரகனஸ்ட் ்பரம்ஸ் (Ernest 
Burgess)என்்பவரகால 1925ல கவளியிடப்்பட்டது. இவர 
ளேய ேணடலததில உளை ஒரு ளேயததிலிருந்து 
ஒரு சிறறளலளயப் ம்பகான்று கவளிப்புறேகா் 
வைர்சசியளடயும ந்ரதளதப் ்பறறி விைக்குகிறகார.
இவர கீழ்க்்ணட அனுேகானங்ளை உருவகாக்கினகார.

A

CBD (ம��ய வ�க ைமய�)

மா�ற� �க��  ம�டல�மா�ற� �க��  ம�டல�மா�ற� �க��  ம�டல�

ப�ேக� மா��

��
	�க� (��த��ய  வ	�) 

��
	�( ந��தர வ	�)

��
	�க�(உய� வ	�)

B
C
D
E

அ. ஆறு்ள அலலது குன்று்ள ம்பகான்ற 
இயறள்த தளட்ள இவறளறக் குறுக்கிடகாதவளர 
ஒரு ந்ரேகானது ஐந்து ளேய ேணடலங்ள அலலது 
வளையங்ளிலிருந்து கவளிப்புறேகா் 
வைர்சசியளடகிறது.

ஆ. ஒரு ந்ரம ஒரு ஒரு ளேயதளதக் 
க்காணடுளைது.

இ. ந்ரேகானது  ஒவகவகாரு ேணடலேகா் 
கவளிப்புறதளத மநகாக்கி மவகறகாரு ேணடலேகா்  
வைர்சசியளடகிறது.

ஐந்து ேணடலங்ளின் தன்ளே்ள கீமழ 
தனிததனியகா் விவரிக்்ப்்பட்டுளைன.

மணடலம் - A : மததிை வணிக மமைம் (CBD) 

இது வணி் ்சமூ்ததின் ளேயப்்பகுதியகாகும.  
இஙகு வணி், ்சமூ் ேறறும குடிளே க்சயல்பகாடு்ள 
குழுமிக் ்காணப்்படுகின்றன. ேததிய வணி் 
ளேயததின் ளேயப்்பகுதி அலுவல்க் ்ட்டிடங்ள, 
வணி்க் ்ளட்ள, திளரயரஙகு்ள, உணவ்ங்ள, 
வஙகி்ள, குடிளே அரசு ்ட்டிடங்ள 
ம்பகான்றவறளறக் க்காணடுளைம்பகாது இதன் 
கவளிப்புறப் ்பகுதி ்பணட் ்சகாளல்ள ேறறும 
இலகுர் கதகாழிற்சகாளல்ளைக் க்காணடுளைது.

மணடலம்  - B: மததிை வணிக மமைததிறகு 
அடுததுள்ள மோற்றநிமல  மணடலம் 

இஙகு வணி் க்சயல்பகாடு்ளும 
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்ணிக்்ப்்பட்டுளைது. 

சுதந்திரததிறகு பிறகு ்லப்புப் க்பகாருைகாதகாரதளத 
ஏறறுக் க்காணட பிறம்  இந்தியகாவில ந்ரேயேகாதல 
துரிதப்்படுததப்்பட்டது. ்லப்புப் க்பகாருைகாதகாரம 
தனியகார துளற வைர்சசிக்கு விததிட்டது. 
இந்தியகாவில ந்ரேயேகாதல அதிமவ்ேகா் 
நளடக்பறுகிறது. 

 1901 ேக்்ளகதகாள் ்ணக்க்டுப்பின்்படி 
ந்ரப்்பகுதியில வசிப்ம்பகார 11.4 ்சதவிகிதேகா் 
இருந்தனர. இது  28.53 ்சதவிகிதேகா்  2001ல உயரந்து  
30 ்சதவிகிததளத ்டந்து 2011  ேக்்ள கதகாள் 
்ணக்க்டுப்பின் ்படி    31.16 ்சதவிகிதததில உளைது. 
ஐநகா ்சள்ப ேக்்ள கதகாள் அறிக்ள் 2007 ததின் ்படி  
2030க்குள  40.76 ்சதவிகித ேக்்ள ந்ரப்்பகுதியில 
வசிப்்பகார்ள என எதிர்பகாரக்்ப்்படுகிறகார்ள. உல் 
வஙகியின் ஆயவுப்்படி, சீனகா, இந்மதகாமனசியகா, 
ளநஜீரியகா, அகேரிக்் ஐக்கிய நகாடு்ள 
ஆகியவறமறகாடு இந்தியகாவும ம்சரந்து 2050ல உல் 
ந்ர ேக்்ளகதகாள் அதி்ரிப்பிறகு வழிவகுக்கும. 
முமள்ப 20ஆம நூறறகாணடில க்பரிய அைவிலகான 
கிரகாேப்புற – ந்ரபுற இடமக்பயரதளல ்ணடது.  
முமள்ப 2018ல  22.1 மிலலியன் ேக்்ளகதகாள்யுடன் 
இந்தியகாவின் மி்ப் க்பரிய ேகாந்ரேகா் விைஙகுகிறது. 

2.8 ெகரமைமோ�ல் – உலகம்  மறறும் 
இநதிைோ

 ந்ரேயேகாதல என்்பது கிரகாேப்புறததிலிருந்து 
ந்ரக் குடியிருப்பு்ளை மநகாக்கி ேக்்ள இடம 
க்பயரந்து ந்ர ேக்்ளின் ்சதவிகிதம ்படிப்்படியகா் 
அதி்ரிதது ேகாறும சூழலுக்கு ஏற்ப தங்ளை 
ேகாறறிக்காளவது ம்பகான்றவறளறக் குறிப்்பதகாகும. 
ளேயப் ்பகுதி்ளில வசிதது ்பணிபுரியும ேக்்ளின் 
எணணிக்ள் அதி்ரிப்்பதகால ந்ரங்ளும  ேறறும 
ேகாந்ரங்ளும க்பரிய அைவில உருவகாகும ஒரு 
க்சயல முளறமய ந்ரேயேகாதல ஆகும. 
ந்ரேயேகாதலும  ேறறும ந்ரவைர்சசியும ேகாறி 
ேகாறி ்பயன்்படுததப்்பட்டகாலும ஒன்றிலிருந்து 
ேறகறகான்று மவறு்படுததப் ்படமவணடும. ந்ரம என 
வளரயறுக்்ப்்பட்ட ்பகுதியில வகாழும கேகாதத மதசிய 
ேக்்ளின் ்சதவிகிதமே ந்ரேயேகாதலகாகும. ேகாறகா், 
ந்ர வைர்சசி என்்பது ந்ரம என வளரயறுக்்ப்்பட்ட 
்பகுதியில வசிக்கும ேக்்ளின் அறுதி 
எணணிக்ள்யகாகும.  2008 ஆம ஆணடு இறுதியில 
உல் ேக்்ள கதகாள்யில ்பகாதிக்கு மேல ந்ரப் 
்பகுதியில வசிப்்பகார்ள என ஐநகா ்சள்ப 
ேதிப்பிட்டுளைது.      2050ஆம வருடததிறகுள  64 
்சதவிகித வைரும நகாடு்ளும  86 ்சதவிகித வைரந்த 
நகாடு்ளும ந்ரேயேகாக்்ப்்படும என 

கததிபதாரதா நமம்பதாலம், தசன்்னை
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ெகர்ப்பு்ற விரிவோக்கம் அல்லது பு்றெகர் 
விரிவோக்கம் 

ந்ரப்புற விரிவகாக்்ம அலலது புறந்ர விரிவகாக்்ம 
என்்பது ேததிய ந்ரப்புறப் ்பகுதி்ளிலிருந்து 
அடரததி குளறந்த ஒமர ஒரு நிலப்்பயன்்பகாடு க்காணட 
ேறறும க்பகாதுவகா் மேகாட்டகார வகா்னதளத  ேட்டும 
்சகாரந்த குழுக்்ள வகாழும ்பகுதியில ேக்்ள கதகாள் 
விரிவகாக்்ம நளடக்பறுவளத விவரிக்கிறது. 
இ்சக்சயலமுளற புறந்ர விரிவகாக்்ம என்றும 
அளழக்்ப்்படும.  ந்ரேயேகாதலின் ஒரு வடிவதளத 
விைக்் முற்படுவமதகாடு ந்ரப்புற விரிவகாக்்ம என்ற 
க்சகால வைர்சசியின் ்காரணேகா் ஏற்படும ்சமூ், 
சுறறு்சசூழல விளைவு்ளை விைக்குகிறது.  இது 
ம்பகான்ற இயக்்ங்ளையும, நி்ழ்வு்ளையும 
விைக்் ‘ந்ரப்புறேயேகாக்்ல (Peri Urbani Sation) என்ற 
க்சகால ஐமரகாப்்பகாக் ்ணடததில ்பயன்்படுததப்்பட்டு 
வந்தது.  ஆனகாலும ஐமரகாப்பிய சுறறு்சசூழல 
நிறுவனம தறம்பகாது ந்ரப்புற விரிவகாக்்ம என்ற 
க்சகாலளலப் ்பயன்்படுததி வருகிறது.  விரிவகாக்்ம 
என்்பதில எவறளற ம்சரப்்பது ேறறும அவறளற 
எவவகாறு எண்ைகால ்ணக்கிடுவது என்்பதில 
்ருதது மவறு்பகாடுளைது.  எடுததுக்்காட்டகா் ஒரு 
குறிப்பிட்ட ்பகுதியில ஒரு ஏக்்ருக்கு ்சரகா்சரியகா் 
எததளன குடியிருப்புப் ்பகுதி்ள உளைன என்்பளத 

அளதத கதகாடரந்து கடலலி 18.6 மிலலியன் ேக்்ள 
கதகாள்யுடன்  இரணடகாவது க்பரிய ேகாந்ரேகாகும.  
2011 ேக்்ளகதகாள் ்ணக்க்டுப்பின்்படி  அதிமவ் 
ந்ரேயேகாதல வைர்சசிளயக் க்காணடு கடலலி 
ேக்்ளகதகாள் 4.1 ்சதவிகிதேகா் உயரகிறது. அளதத 
கதகாடரந்து முமள்ப  3.1 ்சதவிகிதததிலும   க்கால்ததகா 
2 ்சதவிகிதததிலும வைர்சசியளடந்துளைது.    

ெகர்பு்ற விளிம்பு
ந்ரப்புற விளிமபு என்்பது நன்கு அறியப்்பட்ட 

ந்ரபுறப் ்பயன்்பகாடு்ள ்காணப்்படும நிலததிறகும, 
மவைகாண கதகாழிலுக்்கா் ஒதுக்்ப்்பட்ட 
நிலததிறகுமிளடயில உளை ேகாறறம  (transition) 
நி்ழும ்பகுதியகாகும. இப்்பகுதியில கிரகாே ேறறும 
ந்ர நிலப் ்பயன்்பகாடு்ள ்லந்திருப்்பமதகாடு கிரகாே 
நிலப்்பயன்்பகாடு ந்ர நிலப்்பயன்்பகாடகா்வும ேகாறி 
வருகிறது.  ந்ர விளிம்பகானது குடியிருப்பு்ள ேறறும 
வரதத் ளேயங்ளைக் க்காணடு ஒரு முளறயகான 
ேகாந்ரம ம்பகான்று மதகாறறேளிததகாலும, ஒரு 
ேகாந்ரததிறகு மதளவயகான ம்சளவ்ைகான குழகாய 
நீர விநிமயகா்ம, ்ழிவுநீர ேறறும குப்ள்ப அ்றறும 
வ்சதி்ள ம்பகான்றளவ இருக்்காது.  முக்கிய 
ேகாந்ரதமதகாடு அதன் கதகாடர்சசியகான ந்ரகாட்சி 
ந்ரங்ள ேறறும முழுவதும ந்ரேயேகான வருவகாய 
கிரகாேங்ள ஆகியளவ ந்ர விளிமபில அடஙகும. 

எதிரகதால நவீனை நகரம்
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ஆகியவறளற அதி்ம விருமபுகின்றனர. மிகுந்த 
ேக்்ள கதகாள் க்காணட ேகாந்ரங்ளில இததள்ய 
வ்சதி்ள இலலகாததகால  ந்ரப்புற விரிவகாக்்ம 
ஏற்படக் ்காரணேகாகிறது. ேக்்ளின் விருப்்பததிறம்ற்ப 
எஙகு வீடு கிளடக்கிறமதகா அததள்ய  குளறந்த 
ேக்்ள அடரததி க்காணட குடியிருப்புப் 
்பகுதி்ளைமய ேக்்ள க்பகாதுவகா்த மதடி்ச 
க்சலகின்றனர. 
2.9 ெகரமைமோ�லோல் ஏறபடும் 
பிரச்சமனகள்

சீனகாவிறகு அடுதத்படியகா் உலகிமலமய 
இரணடகாவது அதி் ந்ரப்புற ேக்்ள க்காணட நகாடு 
இந்தியகாவகாகும. இந்தியகாவில ந்ரப்புற ேக்்ள 
கதகாள்யகானது (கேகாதத ேக்்ள கதகாள்யில சுேகார 
28%) கிட்டததட்ட அகேரிக்் ஐக்கிய நகாட்டின் கேகாதத 
ேக்்ள கதகாள்க்கு்ச ்சேேகானதகாகும. ந்ரப்புற 
வைர்சசி விகிதம அதி்ரிததுக் க்காணடிருக்கிறது. 
க்பரிய எணணிக்ள்யில ேக்்ள மி்ப்க்பரிய 
ேறறும க்பரிய ந்ரங்ளுக்கு (Metropolitan) 
வருவதகால ந்ரப்புற இந்தியகாவின் ேக்்ள கதகாள் 
வருடததிறகு 5 ்சதவீதததிறகும மேலகா் 
அதி்ரிக்கிறது. ேக்்ள கதகாள்யின் இந்த 
பிரமேகாணடேகான வைர்சசி ்பல ்சமூ்ப் க்பகாருைகாதகார 
சுறறு்சசூழல பிர்சசிளன்ளுக்குக் ்காரணேகாகிறது. 
ந்ரப்புற இந்தியகாவில ்காணப்்படும சில முக்கியப் 
பிர்ச்சளன்ள கீமழ சுருக்்ேகா்க் 
க்காடுக்்ப்்பட்டுளைன. 

1.  இடம் மறறும் குடியிருப்பு வசதி 
பற்றோக்கும்ற 

இயறள் ேறறும புவியியல தளட்ைகால வைரந்து 
வரும ேக்்ள கதகாள்க்குத மதளவயகான அதி் 
இடம எளிதில கிளடப்்பதிலளல. இடப்்பறறகாக்குளற 
்காரணேகா் நிலததின் விளல அதி்ரிப்்பதுடன், 
அலுவல்ம ேறறும குடியிருப்பு்ளின் வகாடள் 
அதி்ரிக்கிறது.  ேக்்ைகால அதி் வகாடள் க்காடுக்் 
முடியகாததகால ந்ரக்  குடிள்ச்ளின்   மதளவயறற 
வைர்சசி ஏற்படுகிறது. 

ஒரு ேதிப்பீட்டின்்படி இந்திய ந்ரங்ளில 
வருடததிறகு சுேகார 2 மிலலியன் வீடு்ளின்  
்பறறகாக்குளற ஏற்படுகிறது.  இதனகால குளறந்த 
வருவகாயுளை ேக்்ள குழுக்்ள ந்ரக்  
குடிள்ச்ளிலும, நளட்பகாளத்ளிலும வகாழும 
நிளலளேக்குத தளைப்்படுகின்றனர. இந்தியகாவின் 
க்பரிய ந்ரங்ளில ந்ரக்  குடிள்ச்ள  ேறறும 
நளட்பகாளத்ளில வகாழ்்பவர எணணிக்ள் 
அதி்ரிதது வருகிறது. 

ளவதது ேட்டுமே சில வரணளனயகாைர்ள 
விரிவகாக்்தளத அைவிடுகின்றனர ேறறும சிலர 
விரிவகாக்்தளதப் ்பரவலகாக்்லுடன் (Decentralization) 
கதகாடரபு்படுததுகின்றனர. (ஒரு கதளிவகான 
ளேயமின்றி ேக்்ள கதகாள் ்பரவியிருததல),  
கதகாடர்சசியின்ளே (தவளைப் ்பகாய்ச்சல வைர்சசி) 
்பயன்்பகாடு்ளை வள்ப்்படுததுதல ம்பகான்றளவ. 

ெகர்ப்பு்ற விரிவோக்கததுக்கோன கோரைங்கள்

ந்ரப்புற விரிவகாக்்ம ்பல ்காரணி்ைகால  
ஏற்படுகின்றன.  அளவயகாவன: 

குறைவான நில வீதங்கள்: குளறந்த விளலயில 
நிலமும, வீடு்ளும புறந்ரப் ்பகுதி்ளில 
கிளடக்கின்றன. ந்ரப்புற வைர்சசி ளேயங்ள 
ேக்்ளை அஙகு தங்விடகாேல க்சயவதகால ேக்்ள 
கவளிமயற விருமபுகின்றனர. 

வாழ்கற்கததரம் உயரதல்: வகாழ்க்ள்த தரமும 
்சரகா்சரி குடும்ப வருேகானமும உயரந்து இருப்்பதகால 
ேக்்ள கதகாளல தூரததிலுளை ்பணியிடங்ளுக்கு 
க்சலலவும, வீட்டுக்குத திருமபி வரவும மதளவயகான 
்பணதளத க்சலவிடும திறன் க்பறறவர்ைகா் 
உளைனர. 

ந்கரபுைத திட்டமினறமை: குளறவகான 
ம்பகாக்குவரதது கநரி்சல ேறறும அளேதியகான சூழல 
ஆகியவறளற ேக்்ள விருமபுவதகால அவர்ள 
விளிமள்ப மநகாக்கி ந்ருகிறகார்ள. ்ட்டுக்்டங்காத 
வைர்சசி, ேரங்ளை கவட்டுதல, ்பசுளேப் ்பரப்பு 
இழப்பு, நீணட ம்பகாக்குவரதது கநரி்சல்ள, 
மேகா்சேகான உள்ட்டளேப்பு வ்சதி்ள ஆகியளவ 
ேக்்ளைப் புதிய இடங்ளுக்கு்ச க்சலல 
்ட்டகாயப்்படுததுகின்றன. 

குறைவான வீடடு வரி வீதங்கள்: ேகாந்ரங்ளில 
வழக்்ேகா் க்சகாததுவரி்ள அதி்ேகா் இருப்்பதகால 
இளதத தவிரக்் ேக்்ள புறந்ர ்பகுதி்ளில வகாழ 
முற்படுகின்றனர. ஏகனனில அஙகு வரி்ள குளறவு. 

மை்க்கள்்தாற்க வளரச்சி அதி்கரிப்பு: 
விரிவகாக்்ததிறகு ேறகறகாரு ்காரணம  ேக்்ள 
கதகாள் வைர்சசி அதி்ரிப்்பகாகும. ஒரு ேகாந்ரததின் 
ேக்்ளகதகாள் அதன் தகாஙகும திறளனவிட 
அதி்ேகா் உளைதகால அஙகு வகாழும உளளூர 
்சமூ்ங்ள ேகாந்ரின் ளேயததிலிருந்து மேலும 
மேலும தூரேகா்்ச க்சலகின்றன. 

நு்கர்வாரின விருப்்பங்கள்: அதி் வருவகாய 
க்பறும வகுப்பிலுளை ேக்்ள க்பரிய வீடு்ள, அதி் 
எணணிக்ள்யில ்படுக்ள்யளற்ள, க்பரிய 
்பகால்னி்ள ேறறும க்பரிய புல தளர்ள 
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XII புவியியல்

அளேப்பு முழுவதும ்சரிவளடயும. 

5. எரிசக்தி  ்ெருக்கடி

எரி்சக்தி கநருக்்டி கதகாழிற்சகாளலப் 
க்பகாருட்்ளின் உற்பததிளயயும விநிமயகா்தளதயும 
்பகாதிக்கிறது. உணளேயில எரி்சக்தியகானது கதகாழில 
வைர்சசி, ம்பகாக்குவரததுத திறன் ேறறும ேனித 
வ்சதிளய்ச ்சகாரந்துளைது.  க்பருந்ரங்ள, 
மிலலியன் ேறறும முதல நிளல ந்ரங்ள 
ஆகியவறறில உ்ச்ச்ட்ட மின் மதளவ நகாளுக்கு நகாள 
அதி்ரிததுக் க்காணமட வருகிறது. அதறம்றறவகாறு 
எரி்சக்தியின் அளிப்பு மதளவளய பூரததி க்சயயும 
நிளலயில இலளல. 

6. நீர் அளிப்புப்  பற்றோக்கும்ற

ேனித வகாழ்க்ள்யின் முதல ேறறும 
முன்னணித மதளவ நீர. உணளேயில நீமர 
வகாழ்க்ள்.  ேனிதன் நீர இலலகாேல வகாழ முடியகாது. 
க்கால்ததகாவில ்சரகா்சரி தனிந்பரின்  நீர நு்ரவு 250 
லிட்டர, முமள்பயில 175 லிட்டர, டிலலியில 80 லிட்டர 
ேட்டுமே.  ஆனகால லகாஸ் ஏஞ்சலஸ் ந்ரில இது 1200 
லிட்டர, சிக்்காம்காவில 1100 லிட்டர ஆகும. 

இந்தியகாவில ந்ரப்புறப் ்பகுதி்ளில 
்டுளேயகான நீரப் ்பறறகாக்குளற உளைது என்்பளத 
க்சன்ளன, ள்தரகா்பகாத, கஜயப்பூர, மஜகாதபூர, 
நகாக்பூர, சிமலகா, ம்சகாலன், சூரத, உதயபூர, வமதகாதரகா 
ம்பகான்ற ந்ரங்ளில நகாகைகான்றுக்கு ஒன்று முதல 
இரணடு ேணி மநரமே நீர வழங்ப்்படுகிறது என்ற 
உணளேயிலிருந்து அறிந்துக்காளைலகாம. மதசிய 
தளலந்ர புதுகடலலியும நீர அளிப்பு  நகாகைகான்றுக்கு 
சுேகார 4 ேணி மநரம என்று முளறப்்படுததியுளைது. 

7. சுறறுச்சூழல் மோசுபடு�ல்

சுறறு்சசூழல ேகாசு்படுதலகானது அளனதது 
மிலலியன் ேறறும க்பரு ந்ரங்ளின் தீவிரப் 
பிர்சசிளனயகாகும. வகா்னங்ள, கதகாழிற்சகாளல்ள 
ேறறும வீடு்ளிலிருந்து கவளிமயறும புள்யினகால 
்காறறு ேகாசு்படுவதும்பகால நீர ேறறும ஓலி  
ேகா்சளடதகாலும அதறகிளணயகா் தீவிரேகான 
ஒன்றகாகும. குப்ள்ப ம்ச்ரிக்கும இடங்ளின் 
்பறறகாக்குளற கிரகாே-ந்ர விளிமள்ப 
சு்காதகாரேறறதகா் ஆக்குவதுடன் ேக்்ள உடல 
நலததிறகுப் ்பகாத்ேகா்வும ஆகிறது. குப்ள்ப அ்றறும 
பிர்ச்சளன (அ்பகாய்ரேகான பிைகாஸ்டிக், உமலகா்ம 
ேறறும க்பகாட்டலம ்ட்டும க்பகாருட்்ள) 
இந்தியகாவில க்பரும்பகாலகான ேகாந்ரங்ளிலும, 
ந்ரப்புறப் ்பகுதி்ளிலும தீவிரேகான பிர்சசிளனயகா் 

2.  சமூக அடிப்பமட வசதிகளின்  
பற்றோக்கும்ற

இந்தியகாவின் க்பரும்பகான்ளேயகான 
ேகாந்ரங்ளில வைர்சசி ்காணப்்படுகிறது. ஆனகால 
ந்ரேயேகாதல நளடக்பறவிலளல.  உணளேயில, 
ேக்்ளின் எணணிக்ள் அதி்ரிததுளை மவளையில 
உட்்ட்டளேப்பு வ்சதி்ளும, குடிளே வ்சதி்ளும 
ம்பகாதுேகானதகா் இலளல. ந்ரப்புற இடங்ளில 
ேக்்ள குவிந்துளைதகால ்சமூ் அடிப்்பளட 
வ்சதி்ைகான வீடு, மின்்சகாரம, குடிநீர, ம்பகாக்குவரதது, 
சு்காதகாரம, ்ழிவு அ்றறுதல, ்லவி நிறுவனங்ள, 
ேருததுவேளன்ள, பூங்காக்்ள, விளையகாட்டு 
ளேதகானங்ள ேறறும க்பகாழுதும்பகாக்கு வ்சதி்ள 
ம்பகான்றளவ அதி் அழுததததிறகு ஆைகாகின்றன. 

3. தவமலயின்மம

மவளலயின்ளே என்்பது ்ட்டகாயகாேகா் 
மவளலயறறு இருப்்பதகாகும.  இந்தியகாவில 
வருடததிறகு 3 ்சதவீதததிறகும அதி்ேகான ந்ரப்புற 
மவளலயின்ளே ்படிப்்படியகா் உயரந்து வருகிறது.  
ஒரு ேதிப்பீட்டின்்படி சுேகார 25% ந்ரப்புறத 
கதகாழிலகாைர்ள மவளலயின்றி இருக்கின்றனர. 
அதி் அைவு மவளலயின்ளே ேறறும தகுதிக்குக் 
குளறவகான மவளல ம்பகான்றளவ குறற விகிதம 
அதி்ரிக்்க் ்காரணேகாகியுளைது. 

4. தபோக்குவரதது பிரச்சமன

ம்பகாக்குவரதது்ச சிக்்ல்ள ேறறும 
ம்பகாக்குவரதது கநரி்சல ஆகியளவ இந்திய 
ேகாந்ரங்ளின் முக்கியப் பிர்ச்சளனயகாகும.  ஒரு 
ந்ரம க்பரியதகா் வைர வைர அதன் 
க்சயல்பகாடு்ளும மி் முக்கியேகானளவ.  
கதகாழிலகாளி்ளுக்கும ்பயணி்ளுக்கும அதி் 
ம்பகாக்குவரதது வ்சதி்ள மதளவ.  
எதிர்பகாரகாதவிதேகா், க்பரிய ந்ரங்ளில குறிப்்பகா்ப் 
்பளழய ந்ரங்ளில ்சகாளல்ள குறு்லகா் 
்காணப்்படுகின்றன. எனமவ ்பயணி்ளின் அதி்ரிதது 
வரும மதளவளய ்சேகாளிக்் முடியவிலளல. 
தனியகார வகா்னங்ளின் எணணிக்ள் திடீகரன 
அதி்ரிதது வருகிறது.  இதன் விளைவகா் 
ம்பகாக்குவரதது கநரி்சல, தகாேதம, எரி்ச்சல ேறறும 
்பதறறம ம்பகான்றளவ ஏற்படுகிறது. ்சகாளல்ளை 
அ்லப்்படுததகாேல, ்சகாளல்ளின் தரதளத 
மேம்படுததகாேல வகா்னங்ளின் எணணிக்ள்ளயத 
தறம்பகாதுளை வீதததில அதி்ரிக்் அனுேதிததகால 
முக்கிய ேகாந்ரங்ளில உளை ம்பகாக்குவரதது 

42

TN_GOVT_XII_Geography_chapter 02.indd   42 3/28/2019   4:13:53 PM
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



உளைது.  எதிர்பகாரகாதவிதேகா்  க்பருேைவில 
குப்ள்ப்ள ஆறு்ளிமலகா அவறறின் ்ளர்ளிமலகா 
க்காட்டப்்படுகின்றன. முமள்ப, க்கால்ததகா ேறறும 
க்சன்ளன ம்பகான்ற ேகாந்ரங்ளில  குப்ள்ப்ளின் 
க்பரும்பகுதி கதகாடரந்து ் டலில க்காட்டப்்படுகின்றன. 

8. குற்றம் அதிகரித�ல்

அதி்ரிக்கும ந்ரப்புறக் குறறங்ள நவீன 
ந்ரங்ளின் அளேதிளயக் குளலக்கின்றன.  
்சமூ்வியலகாைர்ள கூறறுப்்படி மவளலயின்ளே 
ந்ரப்புற ்பகுதி்ளில குறறங்ளுக்கு முக்கிய 
்காரணேகாகும. மவளலயிலலகாத இளைஞர்ள 
்டததல, ்பணம ்பறிததல, குழந்ளத ் டததல, க்காளல, 
வழிப்்பறி க்சயதல (்பகாக்க்ட் பிக்கிங), ்ற்பழிததல, 

க்காளளையடிததல ேறறும திருடுதல ம்பகான்ற 
குறறங்ளில ஈடு்படுகின்றனர.  ந்ரக் குடிள்ச்ள  
மவளலயிலலகாத குறறவகாளி்ைகால 
நிளறந்திருக்கின்றன. இவர்ள ்காலப்ம்பகாக்கில 
குறறத கதகாழிளலமய வழக்்ேகா்க் 
க்காணடவர்ைகா் ேகாறுகின்றனர.  க்பகாருள 
்லகா்ச்சகாரம, வைரந்து வரும நு்ரவுததன்ளே, 
சுயநலம, ்டினேகான ம்பகாட்டி, ஆடம்பரேகா் க்சலவு 
க்சயயும ்பழக்்ம, அதி்ரிதது வரும ்சமூ்ப் 
க்பகாருைகாதகார மவறறுளே்ள, அதி்ரிதது வரும 
மவளலயின்ளே ேறறும தனிளே ஆகியளவ 
இப்பிர்ச்சளனக்கு்ச சில முக்கியக் ்காரணங்ைகாகும. 

1.  ்பாறலவனச் ்�ாறல: ்பகாளலவனததில ஒரு ்பசுளேயகான இடம. 

2.  ந்கரப்புை விரிவா்க்கம்: நகாட்டுப் புறேகா் இருந்த ்பகுதியில ந்ரப்புறக் ்ட்டிடங்ளும வீடு்ளும ்பரவுதல.

3.  ஒருஙகிறைப்பு: ேததியப் ்பகுதியின் ்ட்டப்்பட்ட ்பகுதி ேறறும ஏதகாவது புறந்ர ஆகியவறளற உளைடக்கிய 
ந்ரபுறததின் நீட்டிப்பு ேறறும கதகாடரந்த ந்ரப்புறப்்பகுதி மூலம கதகாடரபு ்படுததப்்பட்டது. 

4.  குறைம்: ஒரு க்சயளல்ச க்சயதல அலலது க்சயயகாதிருததல குறறதளத ஏற்படுததுகிறது.  இது ்சட்டததின் மூலம 
தணடிக்்ப்்படக்கூடியது.

5.  ஆறைல் சி்க்கல்: க்பகாருைகாதகாரததிறகுத மதளவயகான ்சக்தி வைங்ளைத தருவதில ஏற்படும முக்கியேகான 
சிக்்ல.

6.  ஸமைாரட சிடடி (Smart City): ஒரு ந்ரப்புற ்பகுதி ்பலவிதேகான மின்னணு த்வல்ளை்ச ம்ச்ரிக்கும 
நுணணுணரவு்ளைப் (Sensors) ்பயன்்படுததி த்வல அனுப்பி, க்சகாததுக்்ளையும, வைங்ளையும 
திறளேயகா்க் ள்யகாளும ்பகுதி.

7.  ் வறலயினறமை: மவளலயறற நிளல.

8.  தலம்: புவியின் மேற்பரப்பின் ்காணும இடம. 

9.  மைானு்டவியலாளர: ேகானுடவியல ்பறறிய ்பயிறசியில ஈடு்பட்டுளை ஒரு ேனிதர. 

10.  இறைநத ந்கரம்: இரணடு ேகாந்ரங்ளின் இளணப்பினகால உருவகான ந்ரப்புற வைர்சசிப் ்பரப்பு. 

43 மனிதக் குடியிருப்புகள்
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மதிப்பீடு 

I) சரிைோன விமடமைத த�ர்ந்�டு.

1.  நூறறு்க்கை்க்கான, ஆயிர்க்கை்க்கான ஆண்டு்களு்ககு முன மைனிதர்கள் முதலில் ்தானறிய இ்டம் எனறு 
மைானு்டவியலாளர்கள் நம்புவது 

அ) யூப்ரடீஸ் ேறறும ளடக்ரிஸ் ்பளைததகாக்கு 

ஆ) ஆசியகாவின் சிந்து ்பளைததகாக்கு 

இ) கிழக்கு ஆப்பிரிக்்காவில க்பரிய பிைவுப் ்பளைததகாக்கு 

ஈ) ஆப்பிரிக்்காவின் ளநல ்பளைததகாக்கு 

2. 1மில்லியன மை்க்கள் ்தாற்க ்்காண்்ட முதல் ந்கரப்புை்க குடியிருப்பு (மில்லியன ந்கரம்) 

அ) இலணடன் ஆ) ்பகாரிஸ்

இ) நியூயகாரக்   ஈ) மடகாக்கிமயகா 

3. 2050ல் வளரநது வரும் மைறறும் வளரநத நாடு்களில் ந்கரமையமைாகும் எனறு ்கணி்க்கப்்பட்ட அளவு 

அ) முளறமய 74 % ேறறும 76% 

ஆ) முளறமய 64% ேறறும 86% 

இ) முளறமய 54% ேறறும 96% 

ஈ) முளறமய 44 ்சதவீதம ேறறும 66% 

4. 2011 ஆம் ஆண்டு்க ்கை்க்்கடுப்பின்படி கீழவருவனவறறுள் எது �ரியானது? 

அ) கடலலியின் ேக்்ள கதகாள் 4.1% உயரந்தது 

ஆ) முமள்பயின் ேக்்ள கதகாள் 5.1% உயரந்தது 

இ) க்கால்ததகாவின் ேக்்ள கதகாள் 4% உயரந்தது 

ஈ) க்சன்ளனயின் ேக்்ள கதகாள் 5% உயரந்தது 

5.  றமைய மைண்்டல ்்காட்பாடு மைாதிரிறயப் ்்பாருததவறர பினவருவனவறறுள் எநத வா்ககியம் 
உண்றமையானதல்ல? (தவைானது) 

 

A

B
C
D
E

அ)  இந்த ேகாதிரி 1825ல எரனஸ்ட் ்பர்ஸ் என்்பவரகால க்காடுக்்ப்்பட்டது. 
ஆ) ்படததில ‘E’ என்னும எழுதது குறிப்்பது நடுததர வகுப்பு குடியிருப்பு்ள 
இ)  ஒரு ந்ரததின் வைர்சசியகானது ளேயததிலிருந்து கவளிமநகாக்கி சிறறளல்ளம்பகால வட்ட வடிவங்ளில 

அளேயும என்று சிந்திததகார. 
ஈ)  ்படததில ‘B’ எனும எழுதது ேகாறும ேணடலதளதக் குறிக்கும. 
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6) கீ்ே ்்காடு்க்கப்்படடுள்ள வா்ககியங்கறள ்கருததில் ்்காண்டு �ரியான விற்டறயத ்தரந்தடு 

வா்ககியம் 1: ந்ரப்புற விளிமபு என்்பது நன்கு அறியப்்பட்ட ந்ரப்புறப் ்பயன்்பகாடு்ள ்காணப்்படும 
நிலததிறகும, மவைகாண கதகாழிலுக்்கா் ஒதுக்்ப்்பட்ட நிலததிறகுமிளடயில உளை ேகாறுதல நி்ழும ்பகுதியகாகும. 

வா்ககியம் 2: ந்ரப்புற விரிவகாக்்ம அலலது புறந்ர விரிவகாக்்ம என்்பது ேததிய ந்ரபுறப் ்பகுதி்ளிலிருந்து 
அடரததி குளறந்த ஒமரகயகாரு நிலப்்பயன்்பகாடு க்காணட ேறறும க்பகாதுவகா் மேகாட்டகார ்காளர ேட்டும ்சகாரந்த 
குழுக்்ள வகாழும ்பகுதியில ேக்்ள கதகாள் விரிவகாக்்ம நளடக்பறுவளத விவரிக்கிறது. இ்சக்சயலமுளற 
புறந்ர விரிவகாக்்ம என்றும அளழக்்ப்்படும. 

அ) வகாக்கியம 1 ்சரியகானது வகாக்கியம 2 தவறகானது. 
ஆ) வகாக்கியம1 தவறகானது வகாக்கியம 2 ்சரியகானது.                               
இ) வகாக்கியம 1 ேறறும 2 ்சரியகானது.
ஈ) வகாக்கியம 1 ேறறும 2 தவறகானளவ

7. ்படடியல் I மைறறும் ்படடியல் IIஐப் ் ்பாருததி ் ்காடு்க்கப்்படடுள்ள குறியீடு்கறளப் ்பயன்படுததி விற்டயளி்க்கவும்.

 ்பட்டியல I ்பட்டியல II

அ) நிரவகா் ந்ரம i) பிட்ஸ்்பரக்

ஆ) க்பகாழுதும்பகாக்கு ந்ரம ii) பீஜிங

இ) ்சேய ந்ரம iii) மியகாமி

ஈ) கதகாழில ந்ரம iv) கஜரு்சமலம

 அ ஆ இ ஈ

 அ)  i ii iii iv

ஆ) iii iv i ii

இ) iv iii ii i

ஈ) ii iii iv i

8. பினவரும் வா்ககியங்களில் ந்கரமையமைாதல் ்பறறிய தவைான வா்ககியம் எது?

அ)  அதி் அைவு மவளலயின்ளே வீதம ேறறும தகுதிக்குக் குளறவகான மவளல வீதம ஆகியளவ குறற வீதம 
அதி்ரிக்்க் ்காரணங்ைகா் உளைன.

ஆ)  ந்ரப்புற இடங்ளில ேக்்ள குவிவதகால ்சமூ் வ்சதி்ள அதி் அழுததததிறகு உளைகாகின்றன.

இ)  குப்ள்ப ம்ச்ரிக்கும இடங்ளின் ்பறறகாக்குளற கிரகாே – ந்ர விளிமள்ப ஆர்கானிக் (Organic – ்ரிே) வைம 
மிகுந்ததகா்வும ேனித உடலநலததிறகு அதி்ம உ்ந்ததகா்வும ஆக்குகிறது.

ஈ)  இடப்்பறறகாக்குளறக் ் காரணேகா் நிலததின் விளல அதி்ரிப்்பதுடன் அலுவல்ம ேறறும குடியிருப்பு்ளின் 
வகாடள் அதி்ரிக்கிறது.

9.  பினவருவனவறறுள் எது / எறவ நிறலயான ந்கரப்புை ்பகுதியின ்பண்பு்ககூறு / கூறு்கள்?

i) குளறந்தது 50,000 ேக்்ள கதகாள் க்காணட முக்கிய ந்ரேகா் இருததல மவணடும.

ii)  ந்ரப்புற ேறறும கிரகாேப்புற நிரவகா்க் குழுக்்ளைக் க்காணட கதகாடர ்பகுதி்ள முக்கிய ந்ரதமதகாடு 
கநருக்்ேகான, ்பரஸ்்பர, ்சமூ்ப் க்பகாருைகாதகாரத கதகாடரபு்ளைக் க்காணடிருக்் மவணடும

iii) 2 அலலது 3 த்சகாப்த ஆணடு்ளில இந்த முழுப்்பகுதியும ந்ரேயேகா்லகாம

அ) i, ii ேறறம iii ஆ) i ேறறும iii 

இ) ii ேறறும iii  ஈ) iii ேட்டும
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10. சிதறிய குடியிருப்பு ்பறறிய பினவரும் வா்ககியங்களில் எது தவைானது

அ) வீடு்ள இளடகவளி விட்டுக் ்காணப்்படும

ஆ) வயல கவளி்மைகாடு ்லந்திருக்கும

இ)  ்சந்ளத ேறறும பிற க்சயல்பகாடு்ள ளேயப்்படுததப்்பட்டு இருப்்பதகால ேக்்ள ஒன்று ம்சரந்து 
்பஙக்டுப்்பகார்ள

ஈ) வைேகான ஆறறுப் ்பளைததகாக்கில ்காணப்்படுகிறது

II) மிகக் குறுகிை விமடைளி

11. தலம ேறறும சூழலளேவு – மவறு்படுதது்.

12. கிரகாேப்புறக் குடியிருப்பு்ளின் வள்்ளைப் ்பட்டியலிடு்.

13. ‘இளணந்த ந்ரம’ என்்பளத வளரயறுததவர யகார? இளணந்த ந்ரததிறகு ஒரு உதகாரணம க்காடு?

14.  ேததிய வணி் ேகாவட்டததிறகும (CBD) ்பயணி்ள ேணடலததிறகுமிளடயிலகான மவறு்பகாடு்ள இரணடிளன 
எழுது்.

15. ளேய ேணடலக் ம்காட்்பகாட்டிளனக் கூறியவர யகார? அவர கூறிய அனுேகானங்ள யகாளவ?

III) குறுகிை விமடைளி

16. ளேயக்்ரு குடியிருப்பு்ள சிதறிய குடியிருப்பு்ள மவறு்படுதது்.

17. (மீப்க்பருந்ர) கே்காமலகா ம்பகாலீஸ் - குறிப்பு வளர்.

18. நிளலயகான ந்ரப்புறப் ்பகுதியின் ்பணபுக் கூறு்ளில ஏமதனும ஒன்றிளன எழுது்.

19. ந்ரப்புற விரிவகாக்்ததிற்கான ்காரணங்ளில ஏமதனும ஒன்றிளன எழுது்.

20. மிலலியன் ந்ரம வளரயறு. ஒரு உதகாரணம க்காடு.

IV) விரிவோன விமடைளி

21. கிரகாேப்புற குடியிருப்பு எவவகாறு ந்ரப்புறக் குடியிருப்பிலிருந்து மவறு்படுகிறது.

22. கிரகாேப்புறக் குடியிருப்பின் வடிவங்ளை விைக்கு.

23. ந்ரேயேகாதலின் பிர்சசிளன்ளை விைக்கு.

24. க்காடுக்்ப்்பட்டுளை உல் நிலவளர்படததில மிலலியன் ந்ரங்ளை குறிதது ்காட்டி சிறுகுறிப்பு எழுது்

V) பயிறசி

25.  ந்ரேயேகாதலினகால ஏற்படும ்சமூ்ப் பிர்ச்சளன்ளுக்்கான ்காரணங்ளையும, விளைவு்ளையும ்பறறிக் 
்லந்துளரயகாடு.

26. வகாழ்க்ள் மேம்பட்டிருப்்பது கிரகாேததிலகா அலலது ந்ரததிலகா விவகாதம க்சய.

 தமறதகோள் நூல்கள் 

1. Human Geography, Majid Husain. 
2. Introduction to Geography, Getis Getis Fellmann. 
3. Geography of Settlements, R.Y.Singh. 

 இமைை சோன்றுகள் 

1. http://censusindia.gov.in/Data_Products/Library/Indian_perceptive_link/Census_Terms_link/ 
censusterms.html. 

2. Report of ‘Manual on Vital Statistics (Govt. of India).
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47 மனிதக் குடியிருப்புகள்

மனி�க் குடியிருப்புகள்

படிகள் 

்படி 1:  URL அலலது QR குறியீட்டிளனப் ்பயன்்படுததி இ்சக்சயல்பகாட்டிற்கான இளணயப்்பக்்ததிறகு 
க்சல். அஙகு ்பக்்ம ஒன்று இடது ்பக்்ததில விருப்்பத மதரவு்ளுடன் திறக்கும. மதளவயகானளத 
கதரிவு க்சய்

்படி 2:   இது கதரிவு க்சயயப் ்பட்ட தளலப்ள்பக் குறிதத அமந் குறிப்பு்ளை ்படங்மைகாடு தரும.
்படி 3:   எலலகா விருப்்ப  மதரவு்ளையும கதரிவு க்சயது அதில க்காடுக்்ப் ்பட்டுளை குறிப்பு்ள மூலம 

அதி்ேகான அறிளவத கதரிந்து க்காளைவும.

உரலி
h� p://www.projects.yrdsb.edu.on.ca/pioneer/home_eng.htm

இறையச் ்�யல்்பாடு

இந்த க்சயல்பகாடு ேகாணவர்ளுக்கு 
குடிமயறற நகாடு்ள குறிதத புரிதளலயும 
அவர்ள ஏன் அஙகு குடிமயறினகார்ள 
என்்பது குறிதத அறிளவயும க்காடுக்கும.

்படி 1 ்படி 2

்படி 4்படி 3

*்படங்ள அளடயகாைததிறகு ேட்டுமே.
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மனி்த வளங்களின தெயல்தனடம குறிபபிட்ை 
எலடலககுள்  அைஙகிவிடும். 

எந்்த ஒரு நொட்டின தபொருளொ்தொர வளர்ச்சிககும் 
வளங்க்ள அடிபபடையொ்க உள்ளன. பல்வறு 
நொடு்களிடை்ய ்கொ்ணபபடும்  தபொருளொ்தொர 
வளர்ச்சியின ்வறுபொடு்கள் கிடைக்கககூடிய 
இயற்ட்க வளங்கடளப தபொறுத்்த அடமகி்றது.  
அதமரிக்க ஐககிய நொடு்களும், ்மற்கு ஐ்ரொபபிய 
நொடு்களும் தபொருளொ்தொர ரீதியில தெழிபபொ்க  
இருபப்தற்கு ்கொர்ணம் அஙகு ்கொ்ணபபடும்  அதி்கமொன 
இயற்ட்க, மனி்த மற்றும் த்தொழிலநுட்ப வளங்க்ள 
ஆகும்.  மொ்றொ்க  தபரும்பொலொன ஆபபிரிக்கொ மற்றும் 
ஆசியப பகுதி்களில இயற்ட்கயி்ல்ய வளங்கள் 
மிகுந்து ்கொ்ணபபட்ைொலும் அறிவு 
வளர்ச்சியினடம ்கொர்ணமொ்க அவவளங்கள் 
பயனபடுத்தபபைொம்ல்ய இருககின்றன. ்மலும் 
அடவ்கள் மனி்த ்்தடவ்களுககுப 
பயனபடுத்தபபைவும் இலடல.

3.1 அறிமு்கம்

1977-ம் ஆண்டு விண்ணிற்கு அனுபபபபட்ை 
விண்்கலம் வொ்யஜர் – I மணிககு 62140 கி.மீ அலலது 
தநொடிககு  17கி.மீ ்வ்கததில இனறும் பயணிததுக 
த்கொண்டிருககி்றது  எனபட்தக  
்்கள்விபட்டிருககிறீர்்களொ? அதில எவவட்க 
எரிதபொருள் பயனபடுத்தபபட்டுள்ளது என 
உங்களுககுத த்தரியுமொ? அது டைட்ரொசின 
(Hydrazine) எனும் எரிதபொருளொகும். நம்  எதிர்்கொல 
எரிதபொருள் எனனவொ்க இருககும் என 
நிடனககிறீர்்கள்? நிச்ெயமொ்க அது டைட்ரஜன 
்தொன. டைட்ரஜன எவவொறு ஒரு முககிய எதிர்்கொல 
எரிதபொருளொ்க விளஙகும் எனபட்தபபற்றி 
சிந்திக்கவும்.

ஓர் வளம் எனபது இயற்ட்கயொ்க ்கொ்ணபபடும்  
பயனபடுத்தககூடிய தபொருள் ஆகும். அட்த ெமூ்கம் 
தபொருளொ்தொர நல வொழவிற்கும், முன்னற்்றததிற்கும் 
பயனபைகூடிய தபொருள் எனக ்கருதுகி்றது. 
விருபபமுள்ள, ஆ்ரொககியமொன மற்றும் தி்றனமிக்க 
த்தொழிலொளர்்களும் ஒரு மதிபபு மிக்க வள்ம ஆவர். 
ஆனொல வளமொன மண் அலலது தபட்்ரொலியம் 
்பொன்ற வளங்கடள  எளிதில தப்ற இயலொ்த சூைலில 

கற்்றல லநோக்கங்கள்

➢  வளங்களின 
வட்கபபொடு்கடளப 
புரிந்து த்கொள்ளு்தல

➢  உல்களவிலொன வள 
இருபடப மதிபபீடு 
தெய்்தல

➢  வளங்களின சீரற்்ற 
பரவலுக்கொன ்கொர்ணங்கடளக ்கண்ைறி்தல

➢  வளங்கடளப பொது்கொககும் முட்ற்கடள 
விவதித்தல

வளங்கள்

3
அ�கு

3.1  அறிமு்கம்
3.2  வளங்களின வட்க்கள்
3.3 ்கனிம வளங்கள்
3.4 ்கனிமங்களின உல்கப பரவல
3.5 ஆற்்றல வளங்கள்
3.6 வளங்கடளப பொது்கொத்தல

அ�கு ்கணலணொட்டம்
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49 வளங்கள்

3.2 வளங்களின் வக்க்கள்

வளங்கள் பல்வறு அடிபபடையில 
வட்கபபடுத்தபபடுகின்றன. த்தொைர்ந்து கிடைபப்தன 
அடிபபடையில அடவ புதுபபிக்கககூடிய மற்றும் 
புதுபபிக்க இயலொ வளங்கள் என 
வட்கபபடுத்தபபடுகின்றன.

எலலொ ்கொலங்களிலும் மீண்டும், மீண்டும் 
பயனபடுத்தககூடிய வளங்கடள புதுபபிக்கககூடிய 
வளங்கள் எனகி்்றொம். இடவ இயற்ட்கயி்ல்ய 
புதுபபிததுக த்கொள்ளககூடிய மற்றும் தீர்ந்து 
்பொ்கொ்த வண்்ணம் உள்ளன. ்கொற்று, நீர், 
சூரியஆற்்றல ஆகியடவ புதுபபிக்கககூடிய 
வளங்களுககு எடுததுக்கொட்டு்களொகும்.

புதுபபிக்க இயலொ வளங்கள் குறிபபிட்ை அளவு 
மட்டு்ம ்கொ்ணபபடுகின்றன. ்மலும் அவற்ட்ற 
ஒருமுட்ற பயனபடுததிவிட்ைொல மீண்டும் 
கிடைக்கபதப்றொது. இவவட்க வளங்கள் 
தபருமளவில பயனபடுததும் தபொழுது மி்க ்வ்கமொ்க 
தீர்ந்து்பொய்விடுகின்றன. அ்தனொல இடவ புதுபபிக்க 
இயலொ வளங்கள் என  அடைக்கபபடுகின்றன. 
நிலக்கரி, எண்த்ணய் மற்றும் ்கனிமங்கள் இவவட்க 
வளங்களுககு எடுததுக்கொட்டு்களொகும்.

வளங்களின ்்தொற்்றததின அடிபபடையில 
உயிரின மற்றும் உயிரற்்ற வளங்கள் எனப 
பிரிக்கபபடுகின்றன. வொழும் உயிரினங்களிலிருந்து 
்்தொனறும் வளங்கள்  உயிரின வளங்கள் என 
அறியபபடுகி்றது. நிலக்கரி, ்கனிம எண்த்ணய் 
மற்றும் ்கொடு்கள் ஆகியடவ உயிரின வளங்களுககு 
எடுததுக்கொட்டு்களொகும். உயிரற்்ற வளங்கள் எனபது 
உயிரற்்ற தபொருட்்களொல உருவொன்தொகும். ்கொற்று, 

நிலம், நீர் மற்றும் ்கனிமங்கள் உயிரற்்ற 
வளங்களுககு எடுததுக்கொட்டு்களொகும்.

வளர்ச்சி நிடல அடிபபடையில வளங்கடள 
இயலஆற்்றல (Potential) மற்றும் வளர்ச்சி அடைந்்த 
வளங்கள் எனறும் வட்கபபடுத்தபபடுகின்றன. எதிர் 
்கொலததில மனி்தர்்கள் பயனபடுத்தககூடியதும், 
்தற்்பொது மட்டு்ம இருபபில உள்ள வளங்கள்  
இயல ஆற்்றல (Potential) வளங்களொகும். 
பயனபட்டிற்்கொ்க பிரிதது எடுக்கபபடும் வடர அடவ 
இயல ஆற்்றல வளங்களொ்க்வ உள்ளன. வளர்ச்சி 
அடைந்்த வளங்கள் எனபது பயனபொட்டிற்்கொ்க ்தரம் 
மற்றும் அளவு தீர்மொனிக்கபபட்டு ஆய்வு தெய்யபபட்ை 
வளங்கள்  வளர்ச்சி அடைந்்த வளங்களொகும். 
வளங்களின பயனபொைொனது த்தொழிலநுட்பம் மற்றும் 
அணுகுமுட்றயின நிடலடயப தபொறுதது 
அடமந்துள்ளது. மும்டப – டைய் இல உள்ள 
தபட்்ரொலிய வளங்கள் வளர்ச்சியடைந்்த 
வளங்களுககு எடுததுக்கொட்ைொகும்.

்மற்குறிபபட்ை வட்கபொடு்கடளத ்தவிர 
இயற்ட்கயொ்க கிடைக்கககூடிய (Natural)  வளங்கடள 
இயற்ட்க வளங்கள் எனறும் மனி்தனொல 
உருவொக்கபபடுபடவ தெயற்ட்க வளங்கள் எனறும் 
வட்கபபடுத்தபபட்டுள்ளன. ்மலும் ்கொற்ட்றப்பொல 
எலலொ இைங்களிலும் நிட்றந்துள்ள வளங்கடள 
(Ubiquitous) எஙகும் நிட்றந்்த வளங்கள் எனறும், 
குறிபபிட்ை பகுதி்களில மட்டும் தெறிந்துள்ள 
வளங்கடள உள்ளூர் (Localised) வளங்கள் எனவும் 
பிரிக்கலொம்.  இவவட்கயொன வளங்கள் அந்்தந்்த 
பகுதியின தபொருளொ்தொர வளர்ச்சியில தபரிய 
்தொக்கதட்த ஏற்படுததுகின்றன. 
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50XII புவியியல்

3.3 ்கனிம வளங்கள்
 ஒரு வடரயறுக்கபபட்ை ்வதியியல 

்கலடவயொ்க ஒ்ரவி்தமொ்க இயற்ட்கயில ்கொ்ணபபடும்  
ஒரு தபொருடள ்கனிமம் எனலொம். அடவ்கடள 
அவற்றின இயற் மற்றும் ்வதியியல கூறு்களொல 
அடையொளம் ்கொ்ணலொம். ்கனிமங்கள் அவற்றின 
உருவொக்கததின அடிபபடையில பல்வறு 
வட்க்களொ்க பிரிக்கலொம்.  மி்கச்சிறிய து்கள்்களில 
இருந்து ஒரு தபரிய ்கட்ைைம் அலலது ஒரு தபரிய 
்கபபல வடர நொம் பயனபடுததுகின்ற அடனததுப 
தபொருள்்கடளயும் உருவொக்க ்கனிமங்கள் 
பயனபடுத்தபபடுகின்றன. புவியில மி்கவும் மதிபபு 
வொய்ந்்த வளங்களில ்கனிமமும் ஒன்றொகும். 
மனி்தர்்களின அடனதது நிடல 
முன்னற்்றங்கடளயும் அலலது வளர்ச்சி்கடளயும் 
்கனிமங்களின  தபயர்்களி்ல்ய 
குறிக்கபபட்டுள்ளது. உ்தொர்ணமொ்க ்கற்்கொலம், 
தெம்புக்கொலம், தவண்்கலக்கொலம் மற்றும் 
இரும்புக்கொலம்.

 ்கனிமங்கள் தீர்ந்து்பொகும் அலலது 
புதுபபிக்க இயலொ்தடவயொகும். ்மலும் அடவ்கள் 
மி்கவும் சீரற்்ற முட்றயில பரவிக ்கொ்ணபபடுகின்றன. 
அடவ்கள் தபொதுவொ்கத “்தொது” வடிவததில 
்கொ்ணபபடுகின்றன. ்தொதுக்கள் தூய்டமயற்்ற 
தபொருட்்கடளக த்கொண்டுள்ளன. பல்வறுபட்ை 
தெயல முட்ற்கடளக த்கொண்டு ்தொதுக்களில இருந்து 
்கனிமங்கள் பிரிதது எடுக்கபபடுகின்றன. 

 ்கனிமவளங்கடளச் ெொர்ந்்்த ஒரு நொட்டின 
தபொருளொ்தொர வளர்ச்சி உள்ளது. ்கனிமங்கள் பல 
வட்கயொ்க இருந்்தொலும் அவற்றின பண்பு்கள் மற்றும் 
வணி்கப பயனபொட்டின படி அடவ்கள் பினவருமொறு  
வட்கபபடுத்தபபடுகின்றன. 

்கனிமங்கள் ஏற்படும் முகை
்கனிமங்கள் தபொதுவொ்கத ்தொதுக்களொ்க்வ 

்கொ்ணபபடுகின்றன. இடவ உண்டமயில மற்்ற 
்தனிமங்களுைன ்கலந்்த ஒரு ்கனிமககுவிய்ல ்தொது 
எனபபடும். ்கனிமங்கள் தபொதுவொ்கப 
பலவடிவங்களில அடமந்துள்ளன. அடவயொவன,

(i) இழை  வடிவ (veins) மற்றும் ல�ோட்ஸ்( Lodes)
படிவுகள் 

தீபபொட்ற்கள் மற்றும் உருமொறிய பொட்ற்களின 
விரிெல்கள், தவடிபபு்கள், பிளவு்கள் மற்றும் 
இட்ணபபு்களில ்கனிமங்கள் தபொதுவொ்க 
்கொ்ணபபடுகின்றன. ்கனிமங்கள் தமலலிய்தொ்க 
்கொ்ணபபட்ைொல அட்த இழை வடிவம் எனறும் 
தபரி்தொ்க ்கொ்ணபபட்ைொல அது  ல�ோட்ஸ் எனறும் 
அடைக்கபபடுகி்றது.

தாமிரம் ல�ாட்ஸ்

உ்தொர்ணங்கள்: தெம்பு மற்றும் ்தங்கம் ்லொட்ஸ் 
மற்றும் தவய்னஸ் முட்றயில அடமந்துள்ளது. 
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தங்க இகழ
 (ii) படுழககள் அல�து அடுக்குகள்

படி்தல, குவி்தல மற்றும் தெறி்தலினொல  
்்தொனறும் ்கனிமங்கள் தபொதுவொ்க கிடைமட்ை 
அடுககில ்கொ்ணபபடுகின்றன. உ்தொர்ணம்: நிலக்கரி 
& தபொட்ைொஷ மற்றும் பல.

நி�க்்கரி

அலுமினியம்

(iii) சிழ்வழடந்் எஞ்சிய துகள்கள்

சிட்தவடைந்்த பொட்றதது்கள்்கள் நீரொல அடிததுச் 
தெலலபபடும் தபொழுது ்கடரயககூடிய து்கள்்கள் 
அ்கற்்றபபட்டு மீ்தமுள்ள பொட்றத து்கள்்கள் 
த்கொண்டுள்ள ்தொதுக்கடள  எஞசிய து்கள்்கள் என 
அடைககி்்றொம். உ்தொர்ணம்: அலுமினியத ்தொது.

(iv) வண்டல படிவுகள் அல�து பிலளசர் படிவுகள்

பள்ளத்தொககு மற்றும் மடல அடிவொரததில 
உள்ள ம்ணல படிவு்க்ள வண்ைல படிவு்கள் ஆகும். 
இபபடிவு்களில ்தங்கம், தவள்ளி, பிளொட்டினம் 
்பொன்ற ்கனிமங்கள் உள்ளன.

தங்க இகழ

3.4 உ�்கக் ்கனிமங்களின் உ�்கப் ்பரவல்

உல�ா்கக் ்கனிமங்கள்
 உ்லொ்கங்கடளக  த்கொண்டுள்ள 

்கனிமங்கள் உ்லொ்கக ்கனிமங்கள் எனறு 
அடைக்கபபடுகின்றன.

இரும்புத்தொது எனபது ஓர் அடிபபடை 
்கனிமமொகும். இது உல்க த்தொழிற்துட்ற வளர்ச்சியின 
முதுத்கலும்பொகும். புவியின ்மலஅடுககில 
மி்கபபரவலொ்கக ்கொ்ணபபடும் ்தொது இரும்புத்தொது 
ஆகும். ்மலும் இது ்தனித்த நிடலயில மி்க 
அரி்தொ்க்வ ்கொ்ணபபடுகி்றது. இது பல 
்கனிமங்க்ளொடும் பொட்ற்க்ளொடும் ்கலந்்்த 
்கொ்ணபபடுகி்றது. புவி்ம்லொடு 4.6 ெ்தவீ்தம் இரும்பு 
்தொதுக்களொல ஆனது. இரும்பொனது, இரும்புத்தொது 
வடிவில ்கொ்ணபபடுகி்றது. இது நொனகு வட்க்களொ்கப 
பிரிக்கபபட்டுள்ளது. அடவ:

(i)  லமக்னழடட் :  இது சிவபபு நி்றததில உள்ளது. 
இது 72% தூய இரும்டபக  த்கொண்ைது.

(ii)  லஹமழடட் :   இது ்கருபபு  நி்றமுடையது. இது  
70% தூய இரும்டபக த்கொண்ைது.
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1. ஆ��ேர�யா

2. �னா

3. �ேர��

4. இ��யா

5. ர	யா

6. ம�ற நா�க�

இ���� தா� உ�ப�� 
சத��த���- 2016 

33.72

21.96
17.22

7.93

15.643.53

உ�கின் முக்கிய இரும்புததாது உள்ள 
இடங்கள் மறறும் நாடு்கள்

நோடு இரும்புத்ோது வயலகள்

ஆஸ்திலேலியோ மவுண்ட் புரூஸ், மவுண்ட் 
லகோலஸ் வவோர்ததி, மவுண்ட் 

லவ�லபக் மு்லியன
சீனோ மஞ்சூரிய பகுதி, ஷோண்லடோங், 

சிங்கியோங் பகுதி மு்லியன. 
பிலேசில வ்ன்கிைக்கு இட்டோபிேோ பகுதி
இந்தியோ சததீஸ்கர் மற்றும் பஸ்்ோர் பகுதி, 

ஒடிசோ, சிதேதுர்க் குதிழேமுக், 
மயுர்பஞ் பகுதி. யுேல பகுதி, 

குஜபோஸ் அங்கோேோ மு்லியன
ேஷயோ வமசபி வ்ோடர், மோர்க்லகட் 

வ்ோடர்,
அவமரிக்க

ஐக்கிய நோடுகள் 
கோர்ன்வோல அலபமோ, 

அபபல�ச்சியன் பகுதி மு்லியன

வஜர்மனி ரூர் வகோபபழே
உக்ழேன்  கிறிலவோய் லேோக்.

மாங்கனீசு தாது
இது மி்கவும் ்தரமிக்க எஃட்க உற்பததி தெய்ய 

பயனபடுகின்ற ஒரு வட்கயொன உ்லொ்கக 
்கலடவயொகும். ஒரு சிறிய அளவு மொங்கனீசு 
இரும்்பொடு ்ெர்க்கபபடுவ்தொல அதிலுள்ள 
வொயுக்கள் நீக்கபபடுகின்றன. இது த்தொழிற்ெொடல 
உற்பததி தெயலமுட்ற்களில சுத்தபபடுததியொ்கவும் 
தெயலபடுகி்றது. ஒரு ைன எஃகு உருவொக்க சுமொர் 6 
கி்லொ மொங்கனீசு பயனபடுத்தபபடுகி்றது.

(iii)  லிலமோழனட் :  இது அைர் பழுபபிலிருந்து 
மஞெள் நி்றம் வடர ்வறுபொடு உடையது. இது  
50% தூய இரும்டபக த்கொண்ைது.

(iV)  சிைழேட் :  இது பழுபபு நி்றமுடைய  30% 
மட்டு்ம தூய இரும்டபக த்கொண்ைது.

இரும்பு ்தொதுவில இரும்பின அளவு மி்கவும் 
்வறுபடுகி்றது. ஓரு  இரும்புத ்தொதுவில இரும்பின 
அளவு 30% ெ்தவீ்தததிற்குக குட்றவொ்க இருந்்தொல  
அத்தொது தபொருளொ்தொர ரீதியொ்க  சி்றந்்த்தொ்க 
்கரு்தபபடுவதிலடல. பல்வறு வட்கயொன 
எஃகு்கடள உருவொக்க இரும்்பொடு மொங்கனீஸ், 
நிக்கல, கு்ரொமியம் அலலது தவனடியம் 
்பொன்றடவ ்்தடவயொன விகி்தததில 
்கலக்கபபடுகின்றன.

இரும்புததாது ்பரவல் 

உலகில இரும்புத்தொது சீரற்றுபபரவிக 
்கொ்ணபபடுகி்றது. ஆஸ்தி்ரலியொ, பி்ரசில, ரஷயொ, 
சீனொ, அதமரிக்க ஐககிய நொடு்கள், உகடரன, ்கனைொ 
்பொன்ற நொடு்களில  நலல ்தரமொன இரும்புத்தொது 
்கொ்ணபபடுகி்றது. ரஷயொ உலகில மி்கபதபரிய 
இரும்புத்தொது இருபடப த்கொண்டுள்ளது.

உலகில இரும்புத்தொது உற்பததியில மி்கபதபரிய 
நொடு  ஆஸ்தி்ரலியொ ஆகும். சீனொ, பி்ரசில, இந்தியொ 
மற்றும் ரஷயொ ்பொன்றடவ இரும்புத்தொது 
உற்பததியில முனனிடலயில உள்ள பி்ற 
நொடு்களொகும். உலகில ஐந்து நொடு்கள் மட்டு்ம மி்க 
அதி்க அளவில, அ்தொவது 84%,  இரும்புத்தொதுடவ 
உற்பததி தெய்கின்றன.

இரும்புததாது

்ேம் நோடு உற்பததி 
(வமட்ரிக் டன்)

பங்கு 
% 

1 ஆஸ்திலேலியோ 531,075,350 33.72

2 சீனோ 345,841,000 21.96

3 பிலேசில 271,275,900 17.22

4 இந்தியோ 124,852,650 7.93

5 ேஷயோ 55,550,000 3.53

 மற்்ற நோடுகள்   15.64

ஆ்ோேம்: உ�க சுேங்க புள்ளிவிவேம் 2018.

TN_GOVT_XII_Geography_chapter 03.indd   52 3/28/2019   4:22:10 PM
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



53 வளங்கள்

்தரமிக்க இரும்டப உருவொக்க மொங்கனீசு 
பயனபடுத்தபபடுகி்றது. இது இரும்டப 
உறுதிபபடுத்தவும், சுத்தபபடுத்தவும், அதில ஏற்படும் 
அரிபடபத  ்தடுக்கவும் உ்தவுகி்றது. இது தவடிபபு 
உடல்களின உறுதித்தனடம, வலிடம மற்றும் 
ஆயுடள அதி்கரிக்க உ்தவுகி்றது. இது ்தொமிரம், 
தவண்்கலம் மற்றும் நிக்கல ஆகியவற்ட்றக த்கொண்ை 
உ்லொ்கக ்கலடவ்கடளத ்தயொரிக்கப பயனபடுகி்றது. 
இது எடை அதி்கமொன இயந்திரங்கள், ்கருவி்கள், 
தவளுககும் தூள், பூச்சிகத்கொலலி்கள் மற்றும் 
வண்்ணபபூச்சு்கள் ்தயொரிக்க பயனபடுகி்றது.

உற்பததி மறறும் ்பரவல்
த்தன ஆபபிரிக்கொ, ஆஸ்தி்ரலியொ, சீனொ, ்்கபன , 

்கஜ்கஸ்்தொன, பி்ரசில, இந்தியொ, ்கொனொ, உகடரன 
மற்றும் தமகசி்்கொ ஆகியடவ மொங்கனீசு ்தொது 
்கொ்ணபபடும்  முககிய நொடு்களொகும். த்தனஆபபிரிக்கொ 
உலகில மொங்கனீசு ்தொது உற்பததியில மி்கபதபரிய 
நொைொகும். அடுத்த்தொ்க ஆஸ்தி்ரலியொ உள்ளது. 
பி்ரசில, ்்கபன மற்றும் சீனொ ஆகியடவ மொங்கனீசு 
உற்பததியில முனனணியில உள்ள மற்்ற 
நொடு்களொகும். இந்தியொ உல்களவில மி்கபதபரிய 
மொங்கனீசு ்தொது இருபடபப தபற்றிருந்்த்பொதிலும் 
உல்களவில மொங்கனீசு ்தொது உற்பததியில எட்ைொவது 
தபரிய நொைொ்க்வ உள்ளது.

மாங்கனீசு தாது உற்பததி – 2016

்ேம் நோடு உற்பததி 
(வமட்ரிக் டன்)

பங்கு  
%

1 வ்ன் 
ஆபபிரிக்கோ

4,754,560 30.84

2 ஆஸ்திலேலியோ 2,388,500 15.50
3 சீனோ 2,150,000 13.95
4 லகபன் 1,658,500 10.76
5 பிலேசில 1,141,684  7.41

மற்்ற நோடுகள் 21.54
ஆ்ோேம்: உ�க சுேங்கப புள்ளிவிவேம் -2018 

தாமிரம்
இது இரும்பு இலலொ்த தமனடமயொன பழுபபு 

உ்லொ்கமொகும். இது மி்கச்சி்றந்்த மின 
்கைததியொ்கவும், அதி்க வைவைபபு, அைர்ததி மற்றும் 
உருகும் நிடலயுைனும் ்கொ்ணபபடுகி்றது.  ெலடபடு, 
ஆகடஸைடு என தூய்டமயொன உ்லொ்கநிடலயில  
மூனறு வடிவததில ்தொமிரம் உருவொகி்றது.

்தொமிரததின மு்தனடமயொன ்தொது ்தொமிரடபரட் 
ஆகும். இது ்தொமிரததின 76% உற்பததிடயக 
த்கொடுககி்றது. நசுககு்தல, தெறிவு, வறுத்தல, 

உருகு்தல மற்றும் சுததி்கரிபபு தெய்்தல ்பொன்ற 
தெயலமுட்ற்களில ்தொமிரம் பிரிதது 
எடுக்கபபடுகி்றது. இது நொ்கரீ்கததின ஆரம்பக 
்கட்ைததில ்கண்டுபிடிக்கபபட்ைது.  மனி்தன அறிந்்த 
மற்றும் பயனபடுததிய மு்தல உ்லொ்கங்களில 
்தொமிரமும் ஒன்றொகும்.  இடவ தீபபொட்ற்கள் மற்றும் 
உருமொறிய பொட்ற்களில ்கொ்ணபபடுகி்றது.  ்தொமிரம் 
எதிர்பொரொ்த வி்தமொ்க மி்கவும் தமனடமயொ்க 
உள்ளது. ஆனொல ்தொமிரதட்த  ்த்கரத்்தொடு 
்கலபப்தொல  மற்றும் தவண்்கலம் கிடைககி்றது. 
்தொமிரதட்த துத்தநொ்கத்்தொடு ்ெர்பப்தொல பித்தடள 
கிடைககி்றது.   இது தூய ்தொமிரதட்தவிை 
்கடினமொ்கவும் மற்றும் வலுவொன்தொ்கவும் உள்ளது.

தாமிரததின் ்பயன்்பாடு்கள்
1. மின தபொறியியல
2. உ்லொ்கவியல த்தொழிற்ெொடல்கள்
3. உ்லொ்கக ்கலடவ ்தயொரித்தல

மற்றும் டியுப்கள், குைொய்்கள், பம்பு்கள் 
்ரடி்யட்ைர்்கள் மற்றும் த்கொதி்கலன்கள் 
்தயொரிக்கவும் பயனபடுகி்றது. இது ்மலும் பல்வறு 
வட்கயொன அலங்கொரபதபொருட்்கள் உற்பததி 
தெய்யவும் பயனபடுத்தபபடுகி்றது.
தாமிரம் - உற்பததி மறறும் ்பரவல்

ஏ்றககுட்றய எலலொ நொடு்களிலும் 
்தொமிரபபடிவு்கள் ்கொ்ணபபடுகின்றன. சிலி, தபரு, 
சீனொ, அதமரிக்க ஐககிய நொடு்கள்  மற்றும் ்கொங்்கொ 
்தொமிர உற்பததியில மு்தனடமயொன நொடு்களொகும்.  
்தொமிர உற்பததியில சிலி உலகின மி்கபதபரிய   
நொைொகும். இது உல்க ்தொமிர உற்பததியில 27.20 
ெ்தவீ்ததட்த உற்பததி தெய்கி்றது. அட்தத த்தொைர்ந்து 
தபரு இரண்ைொவது இைததில உள்ளது.  தபரு 11.53 
ெ்தவீ்த ்தொமிரதட்த  உற்பததி தெய்கி்றது.  இந்தியொ 
உல்க ்தொமிர உற்பததியில 35வது இைததில  உள்ளது. 
இது  உல்க உற்பததியில 0.15 ெ்தவீ்ததட்த மட்டு்ம 
உற்பததி தெய்கி்றது.

தாமிரம்
்ேம் நோடு உற்பததி 

(வமட்ரிக் டன்)
பங்கு  

%
1 சிலி 5,552,600 27.20

2 வபரு 2,353,859 11.53

3 சீனோ 1,851,000 9.10
4 அவமரிக்க 

ஐக்கிய நோடு
1,430,000 7.00

5 கோங்லகோ 1,035,631 5.07
மற்்ற நோடுகள் 40.13

ஆ்தொரம்: உல்க சுரங்க புள்ளிவிவரம் - 2018
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54XII புவியியல்

1. ��

2. ெப�

3. �னா

4. அெம��க 
        ஐ��ய நா�

5. கா�ேகா

6. ம�ற நா�க�

27.2

11.53

5.0
7

40.13

7
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தா�ர� உ�ப� உ�ப�  சத��த� �

்பாக்கசைட்
பொகடெட் ்தொது அலுமினியததின முககிய 

ஆ்தொரமொ்க இருககும் ஒரு முககிய ்கனிமமொகும். 
இது ஒரு தூய்டமயற்்ற ்தொது. இது  தபொதுவொ்கக 
்க்யொலின, த்கொரண்ைம் மற்றும் கிரி்யொலிட் 
்பொன்ற மி்கவும் சிக்கலொன இரெொயன ்கலடவ 
்ெர்மங்களில ்கொ்ணபபடுகி்றது.  பொகடெட் புவி 
்மற்பரபபிற்கு மி்கவும் அருகில  ்கொ்ணபபடுகி்றது 
இது தபொதுவொ்கத தி்றந்்ததவளி சுரங்கமுட்ற மூலம் 
தவட்டி எடுக்கபபடுகி்றது.  இது ்கட்ைைங்கள் ்கட்ைவும், 
பொததிரங்கள் மற்றும் விமொன பொ்கங்கள் தெய்யவும் 
்மலும் பல பரவலொன  பயனபொடு்கடளக 
த்கொண்டுள்ளது.

உற்பததி மறறும் ்பரவல்
ஆஸ்தி்ரலியொ, சீனொ, பி்ரசில, கினியொ மற்றும் 

இந்தியொ ்பொன்றடவ முககியமொன பொகடெட் 
உற்பததி தெய்யும் நொடு்களொகும்.  உலகின 
மி்கபதபரிய பொகடெட் உற்பததியொளர்்கள் மற்றும் 
ஏற்றுமதியொளர்்கள் தவபபமண்ைல மற்றும் துட்ண 
தவபபமண்ைல பகுதியில உள்ள நொடு்களொகும். 
ஆஸ்தி்ரலியொ உலகின  மி்கபதபரிய பொகடெட் 
உற்பததி தெய்யும் நொைொகும். உலகில பொகடெட் 
உற்பததியில இந்தியொ ஐந்்தொவது தபரிய நொைொகும்.

்பாக்கசைட் தாது

்ேம் நோடு உற்பததி 
(வமட்ரிக் டன்)

பங்கு  
%

1 ஆஸ்திலேலியோ 83,516,578 29.31
2 சீனோ 65,000,000 22.81
3 பிலேசில 39,244,200 13.77
4 கினி 31,117,131 10.92
5 இந்தியோ 24,664,632 8.66

மற்்ற நோடுகள் 14.53

தங்கம்
்தங்கம் ஒரு விடல மதிபபற்்ற உ்லொ்கமொகும். 

இது  நிலததிற்கு அடியிலுள்ள ்லொட்ஸ் அலலது 
திட்டு்கள் அலலது பி்ளெர் படிவு்கள் அலலது 
வண்ைல்களில ்கொ்ணபபடுகி்றது.  இடவ மி்கபபரந்்த 
அளவில ்தங்க நட்க பயனபொட்டிற்கும் மற்றும் பல, 
்கண்்ணொடி மற்றும் பீங்கொன வண்்ணங்கள், 
மருந்து்கள் ்தயொரிபபிலும்  மற்றும் பலதுட்ற 
த்தொழிற்ெொடல்களிலும் பயனபடுத்தபபடுகி்றது. 
்தங்கததின தூய்டம ்கொரட் அடிபபடையில 
்க்ணககிைபபடுகி்றது. சீனொ, ஆஸ்தி்ரலியொ, ரஷயொ, 
அதமரிக்க ஐககிய நொடு்கள் மற்றும் ்கனைொ 
ஆகியடவ உலகின ்தங்க உற்பததியில முனனணியில 
உள்ள நொடு்களொகும்.  

தங்கம்

்ேம் நோடு உற்பததி 
(வமட்ரிக் டன்)

பங்கு  
%

1 சீனோ 453,500 14.11
2 ஆஸ்திலேலியோ 282,421 8.79
3 ேஷயோ 262,380 8.16
4 அவமரிக்க 

ஐக்கிய 
நோடுகள்

222,211 6.91

5 கனடோ 165,034 5.13
மற்்ற நோடுகள் 56.90

14.11
8.79

8.16
6.915.13

56.9

த�க� உ�ப�� சத��த���

1. �னா

2. ஆ
�ேர�யா

3. ர�யா

4. அெம��க 
    ஐ��ய நா�க 
5. கனடா

6. ம�ற நா�க 

உண்டமயொன ்தங்கததின 
வடிவம் மற்றும் நி்றதட்தப 
்பொனறு இருபப்தொல ெலடபட்  
டபடரட் முட்ைொள்்களின ்தங்கம் 

எனறு அறியபபடுகி்றது. 
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55 வளங்கள்

பிளாட்டினம்
 பிளொட்டினம் ஒரு அரிய உ்லொ்கமொகும். இது 

்தங்கதட்தவிை அதி்க விடலயுடையது. இது மி்கவும் 
அதி்க உருகு தவபபநிடலடயக த்கொண்ைது. இது ஒரு 
்கனமொன, வடளயககூடிய, நீளும் ்தனடமயுடைய, 
மி்கவும் தெயலற்்ற, தவள்ளிடயப ்பொன்ற 
தவண்டமடய தவளிபபடுததும் உ்லொ்கமொகும். 
இது அைர்ததி மிக்க உ்லொ்கங்களில ஒன்றொகும். 
இது தவள்ளீயதட்தப ்பொனறு ஏ்றத்தொை இரண்டு 
மைஙகு அைர்ததிடயக த்கொண்ை உ்லொ்கமொகும்.  
அஸ்மியம், பலலடியம், இரிடியம் மற்றும் ்ரடியம் 
்பொன்ற அரி்தொன  உ்லொ்கங்களுைன ்ெர்ந்்்த 
பிளொட்டினம் ்கொ்ணபபடுகி்றது. பிளொட்டினம் 
த்தொழிற்துட்றயிலும் பயனபடுத்தபபடுகி்றது. 
த்தனஆபபிரிக்கொ பிளொட்டினம் உற்பததியில 
உலகி்ல்ய மி்கபதபரிய நொைொகும். ரஷயொ, 
ஜிம்பொ்வ, ்கனைொ மற்றும் அதமரிக்க ஐககிய 
நொடு்கள்  ஆகியடவ பிளொட்டினம் உற்பததியில மற்்ற 
முனனணி நொடு்களொகும். 

பிளாட்டினம்

்ேம் நோடு உற்பததி 
(வமட்ரிக் டன்)

பங்கு  
%

1 வ்ன் 
ஆபபிரிக்கோ

133,241 71.75

2 ேஷயோ 21,860 11.77
3 ஜிம்போபலவ 15,110 8.14
4 கனடோ 9,300 5.01
5 அவமரிக்கோ  

ஐக்கியநோடுகள்
3,891 2.10

மற்்ற நோடுகள் 1.33

உல�ா்கம் அல்�ாத ்கனிமங்கள்
உ்லொ்கதட்தக த்கொண்டிரொ்த  ்கனிமங்கள் 

உ்லொ்கம் அலலொ்த ்கனிமங்கள் எனறு 
அடைக்கபபடுகி்றது.

கமக்்கா

டமக்கொ எனபது ஒரு இலததீன தமொழிச் 
தெொலலொன “டமக்்கொ” எனப்தொகும். டமக்்கொ 
எனபது பிர்கொசிககும் “ஒளி” அலலது “தமருகூட்ைல” 
எனப்தொகும். டமக்கொ ஒரு படி்கம் மற்றும் அடுககு்கள் 
த்கொண்ை அடமபபொகும்.   இட்த   மி்கவும் தமலலிய 
்தொள்்கள் ்பொனறு பிரிக்க முடியும்.  இது நீர், 
அமிலங்கள், எண்த்ணய் அலலது ்கடரபபொன்களுைன 
விடனபுரிவதிலடல. இது  இலகுவொன  

தநகிழும்்தனடமயுடைய வலுவொன ்கனிமமொகும். 
இது மி்கவும் உயர்ந்்த தவபபதட்தத ்தொங்கக 
கூடிய்தொ்கவும் அலலது தவபபநிடலயில திடீதரனறு 
ஏற்படும் மொற்்றங்கடளத ்தொங்கககூடிய்தொ்கவும் 
உள்ளது. ்மலும் உயர்மின அழுத்ததட்த 
எதிர்கத்கொள்ளவும் மற்றும் ஆற்்றல இைபபு்கடளத 
்தடுக்கக கூடிய்தொ்கவும் உள்ளது. இது ஒளிடய 
ஈர்ததுக த்கொள்ளவும் அலலது எதிதரொளிக்கக  
கூடிய்தொ்கவும் உள்ளது. இது அலங்கொர 
விடளவு்கடள ஏற்படுத்தக கூடிய ஒளிடய 
பிரதிபலிக்க்வொ அலலது உட்கிரகிக்க்வொ  தெய்து 
பு்றஊ்தொ ்கதிர்்களிலிருந்து பொது்கொபபு அளிக்கக 
கூடிய்தொ்கவும் உள்ளது.

முக்கிய ்பயன்்பாடு்கள்
டமக்கொ பல பயனபொடு்கடள த்கொண்டுள்ளது. 

டமக்கொவின பயனபொடு முககியமொ்க ஏழு 
துட்ற்களில ்கொ்ணபபடுகி்றது.  அடவ்கள் 
வண்்ணபபூச்சு / பூச்சுததுட்ற ஒபபடன மற்றும் 
்தனிபபட்ை பரொமரிபபு நிறுவனங்கள், தநகிழி மற்றும் 
அச்சுடம, மினனணு உற்பததிததுட்ற, 
வொ்கனததுட்ற, ்கட்டுமொனததுட்ற மற்றும் 
எண்ட்ணய்த த்தொழில ்பொன்றடவயொகும்.

கமக்்கா

்பாஸ்ல்பட்
பொஸ்்பட் படிவுபபொட்ற்களில ்கொ்ணபபடுகி்றது  

அலலது பொஸ்்பட் தநொதி்களொ்க ்கொ்ணபபடுகி்றது. 
இ்தன மற்த்றொரு ஆ்தொரம் கு்னொ ப்றடவயின 
எச்ெமொகும். இது பொஸ்பரசின மி்க முககியமொன 
ஆ்தொரமொகும். இது முககியமொ்க உரம் ்தயொரிபபில  
பயனபடுத்தபபடுகி்றது. சீனொ உலகின  மி்கபதபரிய 
பொஸ்்பட் உற்பததி தெய்யும் நொைொகும். பி்ற  
முனனணி உற்பததி நொடு்கள்  தமொரொக்்கொ, 
அதமரிக்க ஐககிய நொடு, ரஷயொ மற்றும் தபரு 
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்பொன்றடவயொகும். த்தன அதமரிக்கொவில உள்ள 
தபரு மற்றும் சிலி பொடலவனங்களில கு்னொ 
ப்றடவயின எச்ெபபடிவு்களில ்கொ்ணபபடுகின்றன. 
பொஸ்்பட் உற்பததியில இந்தியொ உலகில 
இருப்தொவது மி்கபதபரிய நொைொகும்.

்பாஸ்ல்பட் – 2016

்ேம் நோடு உற்பததி 
(வமட்ரிக் டன்)

பங்கு  
%

1 சீனோ 43,319,400 51.58

2 வமோேோக்லகோ 8,601,000 10.24

3 அவமரிக்க 
ஐக்கிய 

நோடுகள்

7,615,000 9.07

4 ேஷயோ 48,36,000 5.76

5 வபரு 4,013,220 4.78

மற்்ற நோடுகள் 18.57

இந்தியொவில ்கனிமங்கடள 
ஆய்வு தெய்வதில ஈடுபட்டுள்ள 
நிறுவனங்கள். ஜி.எஸ்.ஐ, ஓ.என.
ஜி.சி, எம்.இ. சி.எல, என.எம், டீ. 

சி, ஐ.எம்.பி, பி.ஜி.எம்.எல, தைச்.சி.எல நொல்்கொ 
்பொன்ற துட்ற்கள் பல இந்திய மொநிலங்களில 
சுரங்கப பணியில ஈடுபட்டுள்ளன.

3.5 ஆறைல் வளங்கள்
வளங்கடள புதுபபிக்கக கூடிய மற்றும் 

புதுபபிக்க இயலொ்த வளங்கள் என வட்கபபடுத்தலொம். 
நிலக்கரி, தபட்்ரொலியம் மற்றும் இயற்ட்க எரிவொயு 
்பொன்றடவ தீர்ந்து ்பொ்கககூடியது அலலது 
புதுபபிக்க இயலொ்த ்கனிம வளங்களொகும். ஒருமுட்ற 
பயனபடுததிவிட்ைொல அடவ மீண்டும் மொற்்ற 
முடியொது. நிலக்கரி மற்றும் தபட்்ரொலியம் 
புட்ததபொருள் எரிதபொருட்்களொகும்.

இடவ நமது த்தொழிற்ெொடல இயந்திரங்கள் 
மற்றும் வொ்கனங்கடள இயககுவ்தற்கு ஆற்்றடலக 
த்கொடுககின்றன. இ்தடவ  தபொருட்்கள் உற்பததி 
மற்றும் ்ெடவ்கடள உற்பததி தெய்வதில மு்தனடம 
இடுதபொருளொ்க பயனபடுகின்றன. முன்னற்்றச் 
ெக்கரமொனது ஆற்்றல ஓட்ைததுை்ன ந்கர்கி்றது. 
ஆற்்றல வளங்கள் இரண்டு வட்க்களொ்க பிரிக்கலொம்.

(i) புதுப்பிக்்க இய�ா ஆறைல் ஆதாரங்கள் 
இவவளங்கடள ஒரு முட்ற பயனபடுததிவிட்ைொல 

அடவ்கடள மீண்டும் மீண்டும் தப்ற முடியொது. 
்வறு வட்கயில கூறினொல அடவ தீர்ந்து 
்பொய்விடுவனவொகும். அடவ நிலக்கரி, 
தபட்்ரொலியம், இயற்ட்க எரிவொயு மற்றும் அணு 
எரிதபொருட்்களொகும்.

நி�க்்கரி 
நிலக்கரி ஒரு புட்த எரிதபொருளொகும். இது 

எளிதில தீபபற்்றககூடிய, ்கருபபு அலலது பழுபபுநி்ற 
்கொர்பனொல ஆன படிவுபபொட்றயொகும். 
்கரிமமொ்தல(Carbonization) தெயலமுட்ற மூலம் 
புவிககுள்்ள உள்ள அதி்க அழுத்தம் மற்றும் 
தவபபம் ்கொர்ணமொ்க அைர்ந்்த வனத்தொவரங்கள் 
நிலக்கரி்களொ்க மொற்்றபபட்ைன. உலகின நிலக்கரி 
வளங்களின தபரும்பகுதி ்கொர்்பொனிதபரஸ் 
(Carboniferous) ்கொலததில (280 மு்தல 350 மிலலியன 
ஆண்டு்களுககு முனபு) உருவொன்தொகும். 
நிலக்கரியின ்தரம் அதிலுள்ள ்கொர்பனின அளடவக 
த்கொண்டு தீர்மொனிக்கபபடுகி்றது. நிலக்கரிடய அ்தன 
இயற் (Physical) பண்பு்கள் அடிபபடையில பினவருமொறு 
அடையொளம் ்கொ்ணபபட்டுள்ளன. அடவ,

(i)  பீட் (Peat) மரதட்த நிலக்கரியொ்க மொற்றியடமககும் 
மு்தல நிடலயொகும். இதில ்கொர்பனின அளவு 30 
மு்தல 35% வடர மட்டு்ம உள்ளது.

(ii)  லிகடனட் அலலது பழுபபு நிலக்கரி

   இடவ குட்றந்்த ்தரமுடைய்்தொடு 35 மு்தல 45% 
வடர ்கொர்படனக த்கொண்டுள்ளது.

(iii)  பிட்டுமினஸ் அலலது ்்கொககிங நிலக்கரி 
(Bituminous or coking).  இது இரண்ைொவது சி்றந்்த 
நிலக்கரி வட்கயொகும். இது  70 - 90% வடர 
்கொர்படனக த்கொண்டுள்ளது. இவவட்க நிலக்கரி 
பரவலொ்கக ்கொ்ணபபடுவ்்தொடு பரவலொ்க  
பயனபடுத்தபபடும் வட்கயொகும். இது வணி்க 
ரீதியிலொன பயனபொட்டில மி்கவும் பிரபலமொன 
நிலக்கரியொகும். 

(iv)  ஆந்தரடெட் (Anthracite):  இது மி்கச்சி்றந்்த ்தரமொன 
நிலக்கரியொகும். இது  95%ககு ்மல ்கொர்படனக 
த்கொண்டுள்ளது. இது மி்கவும்  ்கடினமொனது 
ஆனொல, மி்கவும் குட்றவொன புட்கடய 
தவளி்யற்றுவ்்தொடு, மி்கக குட்றந்்த அள்வ 
ெொம்படலக த்கொண்டுள்ளது . எனினும் இ்தன 
இருபபு்கள் குட்றவொ்க்வ உள்ளன.
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1. 
னா

2. இ��யா

4. இ�ேதா ேன�யா

3. அெம��க 
    ஐ��ய நா�க 

5. ெத� ஆ����கா

6. ம�ற நா�க 

2016ம் ஆண்டு வடர சீனொ, உலகில மி்கபதபரிய 
எரிககும்( ்்கொககிங) நிலக்கரி உற்பததியொளரொ்க 
இருந்்தது. அட்தத த்தொைர்ந்து ஆஸ்தி்ரலியொவும் 
இருந்்தன. ரஷயொ, இந்தியொ மற்றும் அதமரிக்க 
ஐககிய நொடு ஆகியடவ எரிககும் நிலக்கரி 
உற்பததியில முனனணியில உள்ள மற்்ற நொடு்கள் 
ஆகும். உ்லொ்கவியல நிலக்கரி என அறியபபடும் 
எரிககும் நிலக்கரி இரும்புத்தொதுவிலிருந்து 
இரும்டபப பிரிதது எடுபப்தற்குப 
பயனபடுத்தபபடுகி்றது.
எரிக்கும் நி�க்்கரி

்ேம் நோடு உற்பததி 
(வமட்ரிக் டன்)

பங்கு  
%

1 சீனோ 591,998,000 54.67
2 ஆஸ்திலேலியோ 189,302,000 17.48
3 ேஷயோ 83,800,000   7.74
4 இந்தியோ 61,661,000   5.69
5 அவமரிக்க 

ஐக்கியநோடு
50,645,000   4.68

மற்்ற நோடுகள்   9.74

உற்பததி மறறும் உ�்கப் ்பரவல்
நீரொவி நிலக்கரி: இது நீரொவிடய உற்பததி 

தெய்யபபயனபடுகி்றது. ்மலும் இது அதி்க அளவு 
்கந்்த்கதட்த (ெலபர்)க த்கொண்டுள்ளது. 

உலகில 70 ககும் ்மற்பட்ை நொடு்களில நிலக்கரி 
இருபபு்கள் ்கொ்ணபபடுகின்றன. ஆனொல அதமரிக்க 
ஐககியநொடு்கள், ரஷயொ, சீனொ மற்றும் 
த்தனஆபபிரிக்கொ ்பொன்ற நொடு்களில்தொன முககிய 
நிலக்கரி ட்கயிருபபு்கள் ்கொ்ணபபடுகின்றன. நிலக்கரி 
உற்பததி ஆண்டு்்தொறும் ஏற்்ற இ்றக்கமொ்க்வ 
உள்ளது. உலகி்ல்ய நீரொவி நிலக்கரி உற்பததியில 
மி்கபதபரிய உற்பததியொளரொ்க சீனொவும் அட்தத 
த்தொைர்ந்து இந்தியொவும் உள்ளன. அதமரிக்க ஐககிய 
நொடு்கள்,  இந்்்தொ்னசியொ, த்தன ஆபபிரிக்கொ 
ஆகியடவ நீரொவி நிலக்கரிடய உற்பததி தெய்வதில 
முனனணியில உள்ள மற்்ற நொடு்கள்  ஆகும்.

நீராவி நி�க்்கரி

்ேம் நோடு உற்பததி 
(வமட்ரிக் டன்)

பங்கு  
%

1 சீனோ 2,491,793,000 47.42
2 இந்தியோ 601,131,000 11.44
3 அவமரிக்க 

ஐக்கிய 
நோடுகள்

553,936,000 10.54

4 இந்ல்ோ
லனஷியோ

459,469,000   8.74

5 வ்ன் 
ஆபபிரிக்கோ

253,452,000   4.82

மற்்ற நோடுகள் `
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59 வளங்கள்

்கொ்ணபபடும் ஒரு ்கனிம எண்ட்ணயொகும். இது ்கச்ெொ 
எண்த்ணய் வடிவததில திரவ தபட்்ரொலியமும், 
்கனிம தமழுகு்கள் அலலது ்கருங்கொடர்கள் ்பொனறு 
திை வடிவததிலும்  (Asphalts) இயற்ட்க எரிவொயுவொ்க 
வொயுவடிவததிலும் ்கொ்ணபபடுகி்றது. பல்வறு 
பயனபொடு்கள் ்கொர்ணமொ்க இது உல்க ஆற்்றலின 
முககிய ஆ்தொரமொ்க உள்ளது. மனி்தனின 
நைவடிகட்க்கள் அடனததும் ்நரிடையொ்க்வொ 
அலலது மட்றமு்கமொ்க்வொ அ்தன 
துட்ணபதபொருட்்களின பயனபொட்டிடனச் ெொர்ந்்்த 
உள்ளது.

்கனிம எண்ணெய் உருவாக்்கம் மறறும் 
லதாறைம் 

இது படிவுப பொட்ற்களில ்கொ்ணபபடும் 
எஞசியுள்ள ்கரிமப தபொருட்்கள், ்வதியியல மற்றும் 
உயிர்்வதியியல சிட்தவு்களொல ்கனிம எண்த்ணய்  
உருவொகி்றது. இது படிவுபபொட்ற்களின துடள்களில 
்கொ்ணபபடுகி்றது. நீடரவிை எண்த்ணயின அைர்ததி 
குட்றவொன்தொல நீரின்மல மி்தந்து 
த்கொண்டிருககி்றது. புவி்ம்லொட்டைத துடளயிட்டு 
எண்த்ணய்க கி்ணறு்கள் அடமக்கபபடுகின்றன. 
இததுடள்கள் (Reckcap) எண்த்ணயின ்மற்பரபபுப 
பொட்றடய அடையும் தபொழுது இயற்ட்க எரிவொயு 
மு்தலில தவளி்ய வருகி்றது. இயற்ட்க எரிவொயுவின 
அழுத்தம் நீஙகும் ்பொது தபட்்ரொலியம் தவளி்ய 
பொயத த்தொைஙகுகி்றது.

உ�கின் ்்பட்லராலிய இருப்பு்கள் (Reserves)
்மற்கு ஆசியொ அலலது மததிய கிைககு 

நொடு்களில  மி்கபதபரிய தபட்்ரொலிய இருபபு 
உள்ள்்தொடு அடவ உல்க அளவில 60% தபட்்ரொலிய 
இருபடபக த்கொண்டுள்ளன. 2008 ஆம் ஆண்டு 
உலகின தமொத்த எண்த்ணய் இருபபு்கள் 1243 (109bbl) 
்பரல்கள் ஆகும். ெவுதிஅ்ரபியொ, ்கனைொ, ஈரொன, 
ஈரொக மற்றும் குடவத ஆகியடவ அதி்கமொன 
தபட்்ரொலிய இருபடபக த்கொண்டுள்ள 
நொடு்களொகும்.

உற்பததி மறறும் உ�்க ் ்பட்லராலியப்  ்பரவல்
உல்க தபட்்ரொலிய உற்பததி நொடு்கடளப 

புவியியல ரீதியொ்க ஐந்து குழுக்களொ்கப பிரிக்கலொம். 
அடவ: 

(i)  ் மற்கு ஆசியொ அலலது மததிய கிைககுப பகுதி

(ii)  அதமரிக்கப  பகுதி

முக்கிய நி�க்்கரி சுரங்க கமயங்கள்

 ்ேம் சுேங்க ழமயங்கள்

சீனொ ஷொனசி, ெொந்துங, புஷீன, 
்ஷனயொங மு்தலியன 

இந்தியொ தபொ்கொ்ரொ, ஜொரியொ, ்்கொர்பொ, 
ரொணி்கஞ, சிங்க்ரனி – 
்பொன்றடவ

அ த ம ரி க ்க 
ஐககியநொடு

ஆர்க்கனெொஸ், த்கொலரொ்ைொ, 
இ ல லி ் ய ொ னி ய ல , 
இண்டியொனொ, மிச்சி்கன 
்பொன்றடவ.

ஆஸ்தி்ரலியொ ்பொவன ்பசின, பிரிஸ்்பன, 
்கொனதபர்ரொ, சிட்னி, 
நியு்கொஸ்டில ைொஸ்்மனியொ – 
்பொன்றடவ

ரஷயொ மொஸ்்்கொ – துலொ பகுதி, 
்ெொ்்கொட் ்பசின, ஓப்பசின – 
்பொன்றடவ

வணி்கம்

ஆஸ்தி்ரலியொ, இந்்்தொ்னசியொ, ரஷயொ, 
த்கொலம்பியொ மற்றும் த்தன ஆபபிரிக்கொ ஆகியடவ 
உலகின முககிய நிலக்கரி ஏற்றுமதி தெய்யும் 
நொடு்களொகும். சீனொ, இந்தியொ, ஜபபொன, த்கொரியொ 
மற்றும் தஜர்மனி ஆகியடவ முககிய இ்றககுமதி 
தெய்யும் நொடு்களொகும்.

நி�க்்கரியின்  ்பயன்்கள்

மனி்தன நூற்றுக்க்ணக்கொன ஆண்டு்களொ்க 
நிலக்கரிடயப பயனபடுததி வருகி்றொன. ஆனொல, 
அது த்தொழிற்புரட்சிககு பினனர் மட்டு்ம 
முககியததுவம் தபற்்றது. இது உல்க ஆற்்றல 
்்தடவயில 25 ெ்தவீ்த பங்களிபடப வைஙகுகி்றது. 
நிலக்கரி பல்வறு ்நொக்கங்களுக்கொ்க  
பயனபடுத்தபபடுகி்றது. இது நீரொவி ஆற்்றல, 
மினனொற்்றல, வீட்டு எரிதபொருள் (Domestic), எரிக்கரி, 
ரெொயொன த்தொழிற்ெொடல்கள் மற்றும் 
உபதபொருட்்களொன அம்்மொனியம் ெல்பட், 
இரெக்கற்பூரம், பினொயில, தபனசீன ் பொன்றவற்றிலும் 
பயனபடுத்தபபடுகி்றது.

்்பட்லராலியம் 
தபட்்ரொலியம் எனபது திரவ, திை மற்றும் வொயு 

வடிவங்களில புவியின பரபபிற்கு அடியில 
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60XII புவியியல்

முனனணி தபட்்ரொலிய ஏற்றுமதி தெய்யும் 
நொடு்களொ்கவும் அதமரிக்க ஐககிய நொடு்கள், சீனொ, 
இந்தியொ, ஜபபொன மற்றும் த்கொரியொ ஆகியடவ 
முககியமொன இ்றககுமதி தெய்யும் நொடு்களொ்கவும் 
உள்ளன.

OPEC ( Organization of petroleum 
exporting countries) எனபது 
எண்த்ணய் ஏற்றுமதி தெய்யும் 
நொடு்களின கூட்ைடமபபொகும். 
இது பொக்தொத உைனபடிகட்கயில 

1960 ல உருவொனது. த்தொைக்கததில ெவுதி 
அ்ரபியொ, ஈரொன, ஈரொக, குடவத, மற்றும் 
தவனிசுலொ ்பொன்ற நொடு்கள் உறுபபினர்்களொ்க 
இருந்்தன. பினனர்,லிபியொ, அலஜீரியொ, ்கத்தொர், 
ஐககிய அரபு எமி்ரட்டு்கள்,டநஜீரியொ, 
எகுவைொர்,மற்றும் அங்்கொலொ ்பொன்ற எட்டு 
நொடு்கள் ்ெர்க்கபபட்ைன. இதிலிருந்து 
இந்்்தொ்னசியொ விலகிகத்கொண்ைது.

 

முக்கியமான ்்பட்லராலிய உற்பததி 
கமயங்கள்

 நோடு உற்பததி ழமயங்கள்

ெவுதி 
அ்ரபியொ

்கவொர், அபகுயொக, அபதுதரியொ 
மு்தலியன 

ரஷயொ ்வொல்கொ- ்கொஸ்பியன பகுதி, 
்கம்ெட்்கொ- ெொ்கலின பகுதி, ஓப 

–லினொ்பசின

அதமரிக்க 
ஐககிய 

நொடு்கள் 

தைனனிசி – நியூயொர்க, 
ஓஹி்யொ, இண்டியொனொ 

தபனசில்வனியொ, தைகெொஸ், 
மிசிசிபபி, ்கலி்பொர்னியொ 
வடளகுைொ – மு்தலியன

ஈரொக கிர்குக, ்மொசூல, ்தொரொ 
மு்தலியன

சீனொ ைச்சிங, சிஹினச்சு, ஏமன, 
த்தனசீனக்கைல  மு்தலியன.

இயறக்க எரிவாயு 
இது மி்கவும் மலிவொன ஆற்்றல மூலமொகும். இது 

தபட்்ரொலியததுைன இட்ணந்்்தொ அலலது 
்தனித்்தொ ்கொ்ணபபடுகி்றது.  குட்றவொ்க ்கரிமில 
வொயுடவ தவளியிடுவ்தொல இது சுற்றுச் சூைலுககு 
உ்கந்்த எரிெகதியொகும். ஆ்க்வ, இது பசுடம ஆற்்றல 

(iii)  ரஷயபபகுதி

(iv)  கிைககு மற்றும் த்தற்கு ஆசியபபகுதி 

(எ)  ஆபபிரிக்கப பகுதி

உலகின மி்கப தபரிய எண்த்ணய் உற்பததி 
தெய்யும் நொைொன ெவுதி அ்ரபியொ, உல்க 
தபட்்ரொலியம்  உற்பததியில 13.62% 
உற்பததிதெய்கி்றது. தபட்்ரொலியம் உற்பததியில 
ரஷயொ உலகின இரண்ைொவது தபரிய நொைொகும். 
உல்களவில  தபட்்ரொலிய உற்பததியில இந்தியொ
 24 வது இைததில  உள்ளது. தபட்்ரொலிய எண்த்ணய் 
பரவல இயற்ட்கயொ்க்வ ெமநிடலயற்்ற்தொ்க 
்கொ்ணபபடுகி்றது. உல்க இருபபில 60%  மததிய கிைககு 
நொடு்களும் , உலகின எஞசிய பகுதி்கள் 40%  மட்டு்ம 
த்கொண்டுள்ளது.

்்பட்லராலியம்

்ேம்  நோடு பங்கு  
%

1 ெவூதி அ்ரபியொ 13.62
2 ரஷயொ 12.72
3 அதமரிக்க      

ஐககிய நொடு்கள்
12.62

4 ஈரொக 5.09
5 ஈரொன 5.03
6 சீனொ 4.64

மற்்ற நொடு்கள் 46.28

13.62

12.72

12.62

5.095.034.64

46.28

ெப�ேரா�ய� உ�ப�� சத��த��

1. ச
� அேர�யா

2. ர�யா

3. அெம��க 
    ஐ��ய நா�க�
4. ஈரா�

5. ஈரா

6. �னா

7. ம�ற நா�க�

வணி்கம்
ெவுதி அ்ரபியொ, ரஷயொ, ஈரொக, ஐககிய அரபு 

எமி்ரட்டு்கள்  மற்றும் ்கனைொ ஆகியடவ உல்க 
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61 வளங்கள்

அணு சைக்தி 
அணு ெகதி  எதிர்்கொலததில முககிய இைதட்த 

தபறும் என தபொதுவொ்கக கூ்றபபடுகி்றது. ஒரு  
அணுவின உட்்கருவில உள்ள ஆற்்றல அணு ஆற்்றல 
என அடைக்கபபடுகி்றது. யு்ரனியம், ்்தொரியம், 
்ரடியம், புளூட்்ைொனியம், மற்றும் லிததியம் 
்பொன்ற ்கனர்க  உ்லொ்கங்கள் அணு ஆற்்றலுககு 
முககிய ஆ்தொரங்களொ்க உள்ளன. இருபபினும் 
யு்ரனியம் ்தொன அணு ஆற்்றலுககு மி்க முககிய 
ஆ்தொரமொ்க உள்ளது. 1950 ம் ஆண்டு, அதமரிக்க 
ஐககிய நொட்டில மு்தல அணுெகதி உற்பததி 
த்தொைங்கபபட்ைது. ்தற்்பொது உல்க மினெொரததில 
சுமொர் 11% அணு ஆற்்றல வைஙகி வருகி்றது. ்தற்்பொது 
உலகில 450ககும் ்மற்பட்ை ஆற்்றல வொய்ந்்த அணு 
பிளவு உடல்கள் (Fission reactors) தெயலபொட்டில 
உள்ளன.

உலகின மு்தல வணி்கரீதியொன  அணுமின 
நிடலயமொன ்கொலைொைொல 1956 ஆம் ஆண்டு 
இஙகிலொந்தில உள்ள விண்ைஸ்்்கல எனனும் 
இைததில  தி்றக்கபபட்ைது.

யுலரனியம் (U3O8)

்ேம்  நோடு உற்பததி 
(வமட்ரிக் 

டன்)

பங்கு  
%

1 கஜகஸ்்ோன் 29,113 38.89

2 கனடோ 16,666 22.26

3 ஆஸ்திலேலியோ 7,352   9.82

4 நமீபியோ 4,308   5.75

5 ழநஜர் 4,101   5.48

மற்்ற நோடுகள் 17.80

மி்கவும் அதி்கமொன 
அழிவு்கடள ஏற்படுததிய 
அணுெகதி விபததுக்கள்

1. மூனறு டமல தீவு – மொர்ச் 28, 1979 அதமரிக்க 
ஐககியநொடு்கள் 
2. தெர்்னொபில – ஏபரல 29, 1986 ரஷயொ
3. புகுஷிமொ  ைொய்ச்சி – மொர்ச் 11, 2011 ஜபபொன 

புதுப்பிக்்கக் கூடிய வளங்கள் 
்வ்கமொ்க அதி்கரிதது வரும் ஆற்்றலுக்கொன 

்்தடவயும் குட்றந்்த அளிபபு மற்றும் அதி்வ்கமொ்க 
தீர்ந்து வரும் மரபு ெொர்ந்்த வள ஆ்தொரங்களும் இனறு 

எனபபடுகி்றது. இ்தன ்கசிடவ எளிதில ்கண்ைறிய 
ம்ணம் வீசும் எத்தனொல ்ெர்க்கபபடுகி்றது. இது 
தபட்்ரொலியதட்த சுததி்கரிதது ்தயொரிக்கபபடுகி்றது. 

இயறக்க எரிவாயு இருப்பு மறறும் உற்பததி 

உலகில அறிந்்த இயற்ட்க எரிவொயு இருபபு 6254  
ட்ரிலலியன ்கன அடியொகும்.தபரும்பொலொன 
இருபபு்கள் ரஷயொ, ஈரொன, ்கத்தொர், ஐககிய அரபு 
எமி்ரட்டு்கள், ெவூதி அ்ரபியொ, அதமரிக்க ஐககிய 
நொடு்களில  ்கொ்ணபபடுகி்றது. அதமரிக்க ஐககிய 
நொடு்கள் மி்க அதி்க இருபடபக த்கொண்டுள்ளது. இது 
உலகின மி்கபதபரிய உற்பததியொளரொகும். ரஷயொ 
இரண்ைொவது இைததிலும் இந்தியொ இருபததி 
எட்ைொவது இைததிலும் உள்ளன. இது தபரும்பொலும் 
த்தொழிற்ெொடல்களிலும், வீடு்களிலும் எரிெகதியொ்கப 
பயனபடுகி்றது. தபட்்ரொலிய உற்பததித 
த்தொழிற்ெொடல்கள் இட்த எரிெகதியொ்கவும் 
இடுதபொருளொ்கவும் பயனபடுததுகின்றன.  இது 
ரெொயன த்தொழிற்ெொடல்கள், தெயற்ட்க ரபபர், தநகிழி 
,  ரெொயன உரங்கள், டம, மற்றும் ்கொர்பன 
்பொன்றவற்றில பயனபடுத்தபபடுகி்றது.

இயறக்க எரிவாயு

்ேம் நோடு உ ற் ப த தி 
( வ ம ட் ரி க் 
டன்)

பங்கு  
%

1 அவமரிக்க 
ஐக்கிய 

நோடுகள் 

755,010 20.56

2 ேஷயோ 641,000 17.45

3 ஈேோன் 202,440   5.51

4  கத்ோர் 181,250   4.94

5 கனடோ 157,179   4.28

மற்்ற நோடுகள் 47.26

வணி்கம்
ரஷயொ, ்கத்தொர், நொர்்வ, ்கனைொ மற்றும் 

அலஜிரியொ ஆகியடவ உல்க முனனணி இயற்ட்க 
எரிவொயு ஏற்றுமதி தெய்யும் நொடு்களொகும். ஜபபொன, 
தஜர்மனி, சீனொ, இத்தொலி மற்றும் துருககி ஆகியடவ 
உல்க முனனணி இயற்ட்க எரிவொயு இ்றககுமதி 
தெய்யும் நொடு்களொகும். 
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62XII புவியியல்

்காறறு சைக்தி
புதுபபிக்ககூடிய ஆற்்றலின மூலமொன ்கொற்று 

தூய்டமயொன்தொ்க ்தஙகு்தடையினறி உைனடியொ்கக 
கிடைக்கககூடிய்தொகும். ்கொற்்றொடல்கள் ்கொற்றின 
ஆற்்றடலப தபற்று  மினனொற்்றலொ்க மொற்றுகின்றன. 
அணு மற்றும் புட்ததபொருள் ஆற்்றல்கடள 
முற்றிலுமொ்க நீககும் உததி்களில ்கொற்று ஆற்்றல ஒரு 
தூ்ணொ்க விளஙகுகி்றது.  ்தற்தபொழுது உலகில மி்க 
்வ்கமொ்க வளர்ந்து வரும் மினெொர ஆற்்றல்களில 
இரண்ைொவ்தொ்க ்கொற்று ெகதி உள்ளது. இது உல்க 
மினெொரத ்்தடவயில 5 ெ்தவீ்ததட்தப பூர்ததி 
தெய்கி்றது. ்கலி்பொர்னியொவில உள்ள 
அலைொமவுண்ட் ்க்ணவொயில உலகின மி்கபதபரிய 
்கொற்்றொடலப பண்ட்ண அடமந்துள்ளது. உல்க 
்கொற்்றொற்்றல உற்பததியில இந்தியொ மி்கபதபரிய 
உற்பததியொளரொ்க உருவொகி வருகி்றது. இந்தியொவில 
உள்ள மி்கபதபரிய ்கொற்்றொடலபபண்ட்ண்கள்.

 1.  ்தமிழநொட்டிலுள்ள ்கனனியொகுமரி மொவட்ைம் 
முபபந்்தல 

 2.  இரொஜஸ்்தொனிலுள்ள தஜய்ெலமொ; ்கொற்றுப பூங்கொ 
ஆகியடவ, 

இடவ இந்தியொவிலுள்ள 
்கொற்்றொடலபபண்ட்ண்களில மு்தல மற்றும் 
இரண்ைொவது தபரிய ்கொற்்றொடல்களொகும்.

்கொற்்றொடலயொனது அடமவிைததின 
அடிபபடையிலும் உற்பததி அடிபபடையிலும் 
வட்கபபடுத்தபபடுகி்றது. அடவ 

(i) ்கைற்்கடர ்கொற்்றொற்்றல  மற்றும்

(ii) ்கைலண்டம ்கொற்்றொற்்றல 

(i)   ்கைற்்கடர ்கொற்று ஆற்்றல: இது நிலததில 
அடமந்துள்ள ்கொற்்றொடல்கள் மூலம் ஆற்்றல 
உற்பததி தெய்யபபடுவ்தொகும். ்கைற்்கடர 
்கொற்்றொற்்றல மி்கவும் மலிவொன புதுபபிக்கககூடிய 
ஆற்்றல ஆ்தொரங்களில ஒன்றொகும். 
புதுபபிக்கககூடிய மற்்ற ஆற்்றல 
ஆ்தொரங்கடளவிை மி்கவும் மலிவொனது. ஆனொல 
மற்்ற ஆற்்றல்கடளப்பொல அலலொமல 
இவவொற்்றடல அடமக்க அதி்க அளவிலொன  
இைம் ்்தடவபபடுகி்றது.

(ii)   ்கைல ்கொற்று ஆற்்றல: இது ்கைல மற்றும் தபரும் 
்கைல்களில அடமக்கபபட்டுள்ள  ்கொற்று 
ஆற்்றல்கடளக குறிககி்றது. ்தற்தபொழுது 
மி்கபதபரிய ்கைல ்கொற்்றொடலப பண்ட்ண்கள் 
இஙகிலொந்து  மற்றும் தஜர்மனியில உள்ளன. 

உல்கம் ெந்திதது வரும் இரட்டை பிரச்ெடன்களொகும். 
இபபடிபபட்ைச்  சூைலில மரபு ெொரொ வளங்கள் அதி்க 
முககியததுவம் தபறுகின்றன. புதுபபிக்கக கூடிய 
வளங்கள் சுத்தமொனடவ  மற்றும் மொசுபடுத்தொ்தடவ.
அடவ: சூரிய ெகதி, ்கொற்று, புவியின உட்பு்ற தவபப 
ெகதி, அடல்கள், ஓ்த ெகதி, உயிரின வொயு ெகதி 
்பொன்றடவயொகும்.
நீர் மின் சைக்தி 

ஒரு குறிபபிட்ை உயரததிலிருந்து நீர்விழும்்பொது 
நீரின இயலஆற்்றல மூலம் நீர் மினெொரம் உற்பததி 
தெய்யபபடுகி்றது. அவவொறு விழும் நீர் விடெபதபொறி 
உருடளயின ்கததியில பட்டு ்வ்கமொ்க சுைலுவ்தொல 
இவவொற்்றல உற்பததி தெய்யபபடுகி்றது. இது ஒரு 
சுத்தமொன சூைலுககு ஏற்்ற மற்றும் புதுபபிக்கக கூடிய 
ஆற்்றலொகும். உல்க மினெொர உற்பததியில ெமொர் 7% 
இ்தன பங்களிபபொ்க உள்ளது. சீனொ மி்கபதபரிய நீர் 
இயலஆற்்றல இருபடபக த்கொண்டுள்ளது. அட்தத 
த்தொைர்ந்து பி்ரசில, இந்்்தொ்னசியொ, ்கனைொ மற்றும் 
டெயர் உள்ளன. உலகி்ல்ய நீர்மின ெகதி 
உற்பததியில மி்கபதபரிய நொைொ்க  சீனொவும் அட்தத 
த்தொைர்ந்து ்கனைொவும் உள்ளன.
சூரிய ஆறைல்

சூரிய ஆற்்றல இயக்கமுட்ற  அடிபபடையில 
மினெொரமொ்க மொற்்றபபடுகி்றது. இது அளவிலலொமல 
மிகுதியொ்க கிடைத்தொலும் த்தொழிலநுட்ப 
வளர்ச்சியின ்கொர்ணமொ்க அண்டமக்கொலததில்தொன  
இடவ முககியததுவம் தபற்று வருகின்றன.  சூரிய 
ஆற்்றல பல்வறு ்நொக்கங்களுக்கொ்கப 
பயனபடுத்தபபடுகி்றது. ்தற்தபொழுது சூரிய ஆற்்றல 
மின்கலங்கள் உற்பததியில அதமரிக்க ஐககிய 
நொடு்கள்  மி்கபதபரிய உற்பததியொளரொ்க உள்ளது. 
இது சூரியனொல வைங்கபபடும் ஆற்்றல ஆகும். 
்மலும், இது சூரிய மினனொற்்றல உற்பததிககு 
ெொததியமொ்க உள்ளது. சூரிய மினெொர உற்பததித 
த்தொழிலில இந்தியொ ஒரு ்வ்கமொ்க வளர்ந்து வரும் 
நொைொகும். நம் நொட்டில நிறுவபபட்ை சூரிய ஆற்்றல 
உற்பததி தி்றனொன 26 GWஐ 30 தெபைம்பர் 2018இல 
அடைய முடிந்்தது. இந்தியொவில சூரிய 
மினனொற்்றலின உற்பததி அளவு 8 மைஙகு அ்தொவது 
26 ்ம 2014 அனறு 2650 தம்கொ வொட்டிலிருந்து 31 
ஜனவரி 2018 அனறு 20 ஜி்கொ வொட்ைொ்க (GW) 
விரிவடைந்துள்ளது. அ்்தொடு  நிலக்கரியின மூலம்  
உற்பததி தெய்யபபடும் மினெொரததின ெரொெரி 
விடலடயக ்கொட்டிலும் சூரிய ஆற்்றலில தப்றபபடும் 
மினெொரததின விடல 18 ெ்தவீ்தம் குட்றந்துள்ளது.

ெைொரொ பொடலவனததில 
அடமந்துள்ள நூர்்கொம்பளகஸ் உலகின 
மி்கபதபரிய அளவில அைர்ததியொன 
சூரிய ஆற்்றல ஆடலயொகும்.
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வளங்கள்

இவவிரு நொடு்களும் 2/3  பஙகு தி்றன த்கொண்ை 
்கொற்்றொடல்கடள  நிறுவியுள்ளன. இலண்ைன 
அர்்ர, உலகின மி்கபதபரிய ்கைல ்கொற்றுப 
பண்ட்ணயொகும். ்தமிழநொட்டில மு்தல 
்கைல்கொற்றுப பண்ட்ணயொனது ்தனுஷ்்கொடிககு 
அருகில நிறுவத திட்ைமிைபபட்டுள்ளது.

ஓத ஆறைல்
இடவ தபருங்கைல நீரின இயற்ட்கயொன உயர்வு 

மற்றும் வீழச்சியொல இயஙகும் ஒரு புதுபபிக்கக 
கூடிய ஆற்்றல ஆகும். இ்தன உற்பததி மி்கவும் 
குட்ற்வ. மு்தல ஓ்த ஆற்்றல நிடலயமொனது 
பிரொனசில உள்ள லொ தரனஸில அடமந்துள்ளது. 
த்தனத்கொரியொவில உள்ள சிஹவொ ஏரியில 
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்கமுதி உ�கின் மி்கப்்்பரிய தனிதத சூரிய மின்சைார நிக�யம் !

்கமுதி உலகின மி்கபதபரிய ்தனித்த சூரிய மினெொர நிடலயம்: ்கமுதி சூரிய ஆற்்றல திட்ைம் எனபது 
இரொமநொ்தபுரம் மொவட்ைம் ்கமுதியில 2500 ஏக்கர் பரபபளவில அடமந்துள் ஒரு ஒளிமினனழுத்த 
மினநிடலயம். இது அ்தொனி மின திட்ைத்தொல த்தொைங்கபபட்டுள்ளது. அ்்தொடு ஒ்ர இைததில 648 தம்கொவொட் 
உற்பததி தி்றன த்கொண்ை்தொ்க அடமக்கபபட்டுள்ளது. ்கமுதி சூரிய ஆற்்றல திட்ைமொனது 21 தெபைம்பர் 2016ல 
முடிக்கபபட்ைது. எட்டு மொ்தங்களில ெற்று ஏ்றககுட்றய 8500 பணியொட்்கள் ்ெர்ந்து  தினெரி ெரொெரியொ்க 11 
தம்கொவொட் உற்பததி தி்றடன நிறுவி முடிததுள்ளனர். இச்சூரிய பூங்கொ முழுவதும் ்தமிழநொடு மினபொட்த 
்கொர்ப்ரெனின 400 கி்லொவொட் துட்ணமின நிடலயங்களுைன  இட்ணக்கபபட்டுள்ளது. இதிலுள்ள சூரிய 
்பனல்கள் ்தொனியஙகி ்ரொ்பொட்டிக முட்ற மூலம் தினெரி சுத்தபபடுத்தபபடுகி்றது.

அடமந்துள்ள மி்கபதபரிய ஓ்த மினநிடலயம்  
உலகின மி்கபதபரிய ஓ்த மினெொர 
உற்பததியொளரொ்கவும் உள்ளது. இவவொற்்றல மூனறு 
தவவ்வறு ஆ்தொரங்களிலிருந்து உற்பததி 
தெய்யபபடுகி்றது. இந்தியொவின மு்தல முயற்சியொ்க 
்மற்கு வங்கொளம் சுந்்தர்பன தைலைொவில 
துர்்கொதூனி கரிக-ல ஓ்த ஆற்்றலின மூலம் 3 
தம்கொவொட் மினெொரம் உற்பததி தெய்ய முடிவு 
தெய்யபபட்டுள்ளது. இந்தியொவில ஓ்த மின ெகதி 
உருவொக்கததிற்கு உ்கந்்த்தொ்க  அடையொளம் 
்கொ்ணபபட்டுள்ள இைங்கள்:  குஜரொததிலுள்ள ்கட்ச் 
மற்றும் ்கொம்்ப வடளகுைொ மற்றும் ்கஙட்க தைலைொ, 
சுந்்தர்பனனில உள்ள உலகின மி்கபதபரிய ெதுபபு 
நிலக்கொடு்கள் ஆகும்.
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64XII புவியியல்

புவி ்வப்்ப ஆறைல்
 புவியின இயற்ட்கயொன தவபபததிலிருந்து 

புவி தவபப ஆற்்றல தப்றபபடுகி்றது. புவி தவபப 
ஆற்்றலின மி்கபதபரிய உற்பததியொளரொ்க அதமரிக்க 
ஐககியநொடு்கள்  விளஙகுகி்றது. 
்கலி்பொர்னியொவிலுள்ள ெொனபிரொனஸிஸ்்்கொவிற்கு 
வைககில உள்ள தவந்நீர் ஊற்று உலகின மி்கபதபரிய 
புவிதவபப ஆற்்றல நிடலயமொ்க 
வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. இந்தியொவில 1970ம் 
ஆண்டு புவிதவபப ஆற்்றல பற்றிய ஆய்வு்கள் 
த்தொைங்கபபட்ைது. நம் நொட்டில 350 புவி தவபப 
ஆற்்றல ஆ்தொரங்கள் உள்ள இைங்கள்  ஜி.எஸ்.ஐ 
(இந்தியொவின புவியியல ஆய்வு நிறுவனம்) மூலம் 
்கண்ைறியபபட்டுள்ளன. இவற்றில மி்கவும் 
குறிபபிைத்தக்கது லைொககில உள்ள புங்கொ 
பள்ளத்தொககு ஆகும். இந்தியொவில புவிதவபப 
ஆற்்றல 10,000 தம்கொவொட்ைொ்க மதிபபிைபபட்டுள்ளது. 
இந்தியொவில 7 புவி தவபப ஆற்்றல மண்ைலங்கள் 
உள்ளன. அடவ்கள் இமயமடல்கள், ்ெொைொனொ, 
்மற்கு ்கைற்்கடர, ்கொம்்ப, ென-நர்ம்தொ- ்தபதி 
(SONATA), ்்கொ்தொவரி மற்றும் ம்கொநதி 
ஆகியடவயொகும்.

3.6 வளங்ககளப் ்பாது்காததல் 
்கனிமங்கள் உருவொ்க பல 

மிலலியன ஆண்டு்கள் 
ஆகின்றன. ்தற்்பொட்தய நு்கர்வு 
விகி்ததட்தயும் , ்கனிமங்கள் 
மீண்டும் புதுபபிக்கபபடும் 
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1.  கனிமபவபோருளியல (Mineralogy):  ்கனிமங்கள் பற்றிய படிபபு. 
2.  எங்கும் நிழ்றந்் வளங்கள் (Ubiquitous Resources): எலலொ இைங்களிலும் ்கொ்ணபபடும் வளங்கள்.
3.  உல�ோகக்க�ழவ (Alloy): இரண்டு அலலது அ்தற்கு ்மற்பட்ை உ்லொ்கக கூறு்கடள ்கலபப்தன மூலம் 

்தயொரிக்கபபடும் ஓர் உ்லொ்கம். 
4.  ல�ோட்ஸ்  (Lodes): புவிபபொட்றயிடுககில தபரிய அளவில அ்கலமொ்க ்கொ்ணபபடும் உ்லொ்கத ்தொது. 
5.  தீர்ந்து லபோகக்கூடிய வளங்கள் (Exhaustible Resources): வடரயறுக்கபபட்ை அளவில உள்ள வளங்கள்.
6.  ஒளிமின்னழுத் விழளவு (Photovoltaic Effect): ஒளியின தவளிபபொட்டின மீது மினனழுத்தம் மற்றும் 

மின்னொட்ைதட்த உருவொககு்தல எனபது ஒரு இயற்பியல மற்றும் ்வதியியல நி்கழவு ஆகும்.
7.  அணு சக்தி  (Nuclear Power): அணு ஆற்்றல எரிதபொருடள தவளி்யற்றுவ்தன மூலம் தவபபதட்த உருவொககி  

அணுமின நிடலயததில மினெொரம் உற்பததி தெய்யபபடுவது.
8.  சிலிக்கோன் வபோருள்: (Silicon Material) சிலிக்கொன ஒரு ்வதியியல கூறு ஆகும். குறியீடு (SI) மற்றும் அணு 

எண்: 14. 
9.  வோசழனபவபோருள்: (Odorant) - ஒரு தபொருளுககு ஒரு குறிபபிட்ை வொெடனடயக த்கொடுக்கப 

பயனபடுத்தபபடும் ஒரு தபொருளொகும்.
10.  அரித்ல (Corrosive): ஒரு தபொருடள ்வதியியல மொற்்றததின மூலம் த்தொைர்பு த்கொள்ளும்்பொது ஒரு 

தபொருள் மற்த்றொரு தபொருடள அரிதது அழிததுவிடும்.

விகி்தததிற்கும்  இடை்ய உள்ள ்கொல விகி்ததட்த 
ஒபபிடும்தபொழுது மி்கவும் தமதுவொ்க உள்ளது. 
என்வ ்கனிம வளங்கள் வடரயறுக்கபபட்ை மற்றும் 
புதுபபிக்க இயலொ்தடவயொ்க இருபப்தொல  
இவவளங்கடளப பொது்கொக்க ்வண்டியது மி்கவும் 
அவசியமொகி்றது.

வளங்ககளப் ்பாது்காக்கும் வழி்கள்
•  மக்கள் த்தொட்க வளர்ச்சிடயக ்கட்டுபபடுததி 

வளங்களின ்்தடவடயக குட்றத்தல

•  வளங்கடளப பொது்கொபப்தன முககியததுவதட்தப 
பற்றி விழிபபு்ணர்வு ஏற்படுதது்தல

•  வளங்கடள மறுசுைற்சி மற்றும் 
மறுபயனபொட்டிற்குக த்கொண்டுவரு்தல

•  அததியொவசியமற்்ற வளங்கடளப 
பயனபடுததுவட்தயும், ஏற்றுகத்கொள்வட்தயும் 
்தவிர்த்தல.

•  புதுபபிக்க இயலொ்த வளங்களுககு மொற்்றொ்கப 
புதுபபிக்கக கூடிய வளங்கடளப பயனபடுதது்தல

•  ்கழிவு்கடளக குட்றககும் பயனபொட்டு முட்ற்கடள 
முனதனடுத்தல

•  பல்வறு ்தயொரிபபு்களொல ஏற்படும் சுற்றுச்சூைல 
பொதிபபு்கடளப பற்றிப பிரச்ெொரம் தெய்்தல 

•  குட்றந்்த அளவில  உட்றயிட்ை  தபொருட்்கடளத 
்்தர்ந்த்தடுத்தல.

XII புவியியல்
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65 வளங்கள்

்பயிறசி

I) சைரியான விகடகயத லதர்்ந்தடு
1. புதுபபிக்கக்கூடிய வளங்கள் பற்றிய ்வ்றோன வோக்கியதழ்த ல்ர்ந்வ்டுக்கவும்

(அ)  இவவளங்கள் பயனபடுததிய பி்றகு மீண்டும் கிடைககும்

(ஆ)  இவவளங்கடள இயற்ட்கயி்ல்ய மீண்டும் உற்பததி தெயலபடுததுவ்தொல தீர்ந்து ்பொ்கொ்தடவயொகும்

(இ)  ்கொற்று, நீர், சூரிய ஆற்்றல ்பொன்றடவ புதுபபிக்கக கூடிய வளங்களுககு உ்தொர்ணங்கள் ஆகும்.

(ஈ)  குறிபபிட்ை அள்வ உள்ள்தொல ஒரு முட்ற பயனபடுததிவிட்ைொல மீண்டும் தப்றமுடியொது.

2. கனிமங்கழளப பற்றிய உண்ழமயல�ோ் வோக்கியதழ் அழடயோளம் கோண்க.

(அ)  ்கனிமங்கள், தபொதுவொ்க தீபபொட்ற்கள் மற்றும் உருமொறிய பொட்ற்களின விரிெல்கள், பிளவு்கள், 
தவடிபபு்கள் மற்றும் இட்ணபபு்களில ்கொ்ணபபடுகின்றன.

(ஆ)  பொட்ற இட்ணபபு்களில ்கொ்ணபபடும் சிறிய அளவிலொன ்கனிமங்கள் இடை(Vein) என 
அடைக்கபபடுகின்றன.

(இ)  பொட்ற இட்ணபபு்களில ்கொ்ணபபடும் தபரிய அளவிலொன ்கனிமங்கள் சுடம (Load) என 
அடைக்கபபடுகின்றன.

(ஈ)  சிட்தவடைந்்த பொட்றதது்கள்்கள் நீரொல அடிததுச் தெலலபபடும் தபொழுது ்கடரயககூடிய து்கள்்கள் 
அ்கற்்றபபட்டும் ்கடரயொ்த து்கள்்கடள விட்டுச்தெலலும் இவவட்கயில ்்தொனறுவட்தச் சிட்தவடைந்்த 
எஞசிய து்கள்்கள் எனறு அடைக்கபபடுகின்றன

3. பின்வரும் வோக்கியங்கழள கவனிதது அதில சரியோனவற்ழ்ற ல்ர்ந்வ்டுக்கவும்

(i)  ஆஸ்தி்ரலியொ, பி்ரசில, ரஷயொ, சீனொ, அதமரிக்க ஐககிய நொடு்கள், உகடரன, ்கனைொ ்பொன்ற 
நொடு்களில நலல ்தரமொன இருபபுத்தொது ்கொ்ணபபடுகி்றது.

(ii)  உலகின நிரூபிக்கபபட்ை இரும்பு டவபபில ரஷயொ மூன்றொவ்தொ்க உள்ளது. 

(iii)  உலகின மி்கபதபரிய இரும்புத்தொது உற்பததியொளர் ஆஸ்தி்ரலியொ ஆகும்.

(iv)  மி்க அதி்க அளவிலொன (84%) இரும்புத்தொதுடவ 10 நொடு்கள் மட்டு்ம உற்பததி தெய்கி்றது.

(அ) (i) மற்றும் (ii) மட்டும் (ஆ) (i) மற்றும் (iii) மட்டும் 

 (இ) (iii) மற்றும் (iv) மட்டும் (ஈ) (i) மற்றும் (iv) மட்டும்

4.   கீழக்கண்டவற்றுள் ்வ்றோன கூற்று  எது?

(அ)   உலகின மி்கபதபரிய எண்த்ணய் உற்பததியொளர் ெவுதி அ்ரபியொ.
(ஆ)  உலகின இரண்ைொவது மி்கபதபரிய எண்த்ணய் உற்பததியொளர் ரஷயொ.
(இ)  உலகின நொன்கொவது மி்கபதபரிய எண்த்ணய் உற்பொததியொளர் இந்தியொ. 
(ஈ)  உல்க எண்த்ணய் இருபபில 60% ஐ மததிய கிைககு நொடு்கள் த்கொண்டுள்ளன. 

5. கீழகண்டவற்றில ்வ்றோன வோக்கியதழ் அழடயோளம் கோண்க.

(அ)  மரங்கள் நிலக்கரியொ்க மொறுவ்தன மு்தல நிடல மரக்கரி ஆகும். இதில 30% மு்தல 35% மட்டு்ம ்கொர்பன 
உள்ளது.

(ஆ)  லிகடனட் அலலது பழுபபு நிலக்கரி ்தரம் குட்றந்்த நிலக்கரி ஆகும் இதில 35% மு்தல 45% வடர ்கொர்பன 
உள்ளது.

(இ)  பிட்டுமினஸ் அலலது ்கற்்கரி நிலக்கரி வணி்க ரீதியிலொன பயனபொட்டில மி்கவும் பிரபலமொன நிலக்கரி 
ஆகும்.

(ஈ)  ஆந்தரடெட் நிலக்கரி மி்க ்கடினமொனது ஆனொல மி்கவும் அதி்கமொன புட்கடய தவளிபபடுததுவ்்தொடு 
மி்கககுட்றந்்த அளவு ெொம்படலக த்கொண்டுள்ளது.
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6. பின்வருவனவற்ழ்ற கருததில வகோண்டு சரியோன வ்ரிழவ ல்ர்வு வசய்யவும்

கூற்று  (A) வளர்ந்்த  பொல  பண்ட்ண மண்ைலங்கள் ஈரபப்தம் மிகுந்்த மி்தககுளிர் பிர்்தெததில 
அடமந்துள்ளன.

்கொர்ணம் (R) மி்தககுளிர் பிர்்தெங்கள் ெததுக்கள் நிட்றந்்த புற்்கடள த்கொண்டுள்ள்்தொடு பொல தபொருட்்களின 
்்தடவயும் மிகுந்துள்ளது.

(அ)  A மற்றும் R இரண்டும் ெரி ஆனொல A எனபது R யின ெரியொன விளக்கம் அலல

(ஆ)  A மற்றும் R இரண்டும் ெரி  மற்றும் R எனபது A யின ெரியொன விளக்கம் ஆகும்

(இ)  A எனபது உண்டம ஆனொல R எனபது ்தவறு

(ஈ)  R எனபது உண்டம ஆனொல A எனபது ்தவறு

7. ்வ்றோகப வபோருந்தியுள்ளழ் அழடயோளம் கோண்க

 கனிமங்கள்  பண்புகள்

அ. ்கொலசியம் - ்கட்ைடமபபு  து்கள்்கள்

ஆ. தமகனீசியம் - மிளிரககூடிய மற்றும் ஒளிமயமொன ்கனிமம்

இ. ்ெொடியம் - ஆற்்றல மற்றும் ஆகஸிஜடனச் சுமந்து தெலலும் ்கனிமம்

ஈ. தபொட்ைொசியம் - மற்த்றொரு ்கடரபபொன மற்றும் இ்தய ்கனிமம்

உ. கு்ளொரின  - இது ஒரு சுத்தபபடுததி

    8. பின்வருவனவற்றுள் ்வ்றோன வோக்கியங்கள் எழவ?

(i)  நீர் மினெொரம் ஒரு மொெற்்ற சுற்றுச்சூைலுககு உ்கந்்த புதுபபிக்கககூடிய ஆற்்றல ஆகும்.

(ii)  இது புவியின மின உற்பததியில கிட்ைத்தட்ை 15% ஐ வைஙகுகி்றது.

(iii)  சீனொ மி்கபதபரிய நீர்மின ஆற்்றடலக த்கொண்ை நொடு அட்தத த்தொைர்ந்து பி்ரசில, இந்்்தொ்னசியொ, 
்கனைொ மற்றும் டெயர் உள்ளன.

(iv)  உலகின மி்கபதபரிய நீர் மினெொரம்  உற்பததி தெய்யும் நொடு  ்கனைொ அட்தத த்தொைர்ந்து சீனொ உள்ளது.

(அ) i , ii மற்றும் (iii) மட்டும் (ஆ) ii, iii, மற்றும் iv மட்டும் 

(இ) ii மற்றும் iv மட்டும் (ஈ) i மற்றும் ii மட்டும்

9. பின்வருவனவற்றுள் எழவ கனிமங்கழள போதுகோக்கும் ஒரு வழிமுழ்ற அல�?

அ) மக்கள்த்தொட்க வளர்ச்சிடய ்கட்டுபபடுததுவ்தன மூலம் ்கனிமங்களின ்்தடவடயக குட்றத்தல

ஆ) ்கனிம வளங்கடளப பொது்கொக்க ெமூ்க விழிபபு்ணர்டவ ஏற்படுதது்தல. 

இ)  ்கனிமங்கடள மறுசுைற்சி மற்றும் மறு பயனபொட்டிற்கு உட்படுதது்தல 

ஈ)  அததியொவசியமற்்ற ்கனிமங்களின  பயனபொட்டை  ஊக்கபபடுதது்தல.

10. லவறுபட்ட ஒன்ழ்றத ல்ர்ந்வ்டு

அ)  குட்றந்்த உட்றயிட்ை  தபொருட்்கடளத ்்தர்ந்த்தடுத்தல

ஆ)  மறுசுைற்சி அலலது மறுபயனபொடு த்கொண்ை தபொருட்்கடளத ்்தர்ந்த்தடுத்தல

இ)  தபொருட்்கடள வொஙகுவ்தற்கு டப்கள் அலலது தபட்டி்கடளப பயனபடுத்தொமல தநகிழிடயப 
பயனபடுதது்தல.

 ஈ)  ் ்தடவயற்்ற தநகிழிப டப்கள் மற்றும் உட்றயிட்ை தபொருட்்கடள ்தவிர்த்தல
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II) மி்கக் குறுகிய விகட
11. ‘்கனிம இடை ’ மற்றும் ‘்லொட்ஸ்’ ்கனிமபபடிவு்கள் ்்தொனறும் முட்ற்கடள ்வறுபடுதது்க.

12. நிலக்கரி வட்க்களில ஆந்திரடெட் நிலக்கரி மி்கச் சி்றந்்த்தொ்க இருபபது ஏன?

13. உலகின முனனணி எண்த்ணய் உற்பததி நொடு்கள் ஏ்்தனும் நொனகிடனக குறிபபிடு்க.

14. இந்தியொவில ஓ்த ஆற்்றல உற்பததி தெய்யும் இைங்கள் ஏ்்தனும் இரண்டிடனக குறிபபிடு்க.

15.  உலகின மி்கப தபரிய ்கொற்்றொடல எஙகுள்ளது? தஜய்ெொலமர் ்கொற்றுப பூங்கொ அடமந்துள்ள மொநிலம் 
எது? 

III) குறுகிய விகட
16. டமக்கொவின பயனபொடு்கள் யொடவ?

17. நீர்மினெகதிப  பற்றி ஒரு குறிபபு வடர்க.

18. வனங்களின பயனபொடு்கள் ஏ்்தனும் மூனறிடனக குறிபபிடு்க. 

19. வளங்கடள பொது்கொககும் வழி முட்ற்களில ஏ்்தனும் மூனறிடனக குறிபபிடு்க.

20.  உலகின மி்கபதபரிய ஒற்ட்ற சூரிய மினெொர உற்பததி நிடலயம் எங்்க அடமந்துள்ளது? இந்தியொவின 
சூரிய மினஆற்்றல உற்பததி பற்றி எழுது்க.

IV) விரிவான விகட
21. இரும்புத்தொதுடவ வட்கபபடுததி விவரிக்கவும்.

22. ்கனிம வளங்கடள பொது்கொககும் வழி முட்ற்கடள பட்டியலிடு்க.

23. வளங்கடள எவவழி்களில மறுபயனபொட்டிற்கு உட்படுத்தலொம்?

24.     உல்க பு்றவரி நிலவடரபைததில உல்க தபட்்ரொலியப பரவடலக குறிததுஅட்தப பற்றி குறிபபு எழுது. 

V) ்சைய்முகை
 ்கொற்று, சூரிய ஆற்்றல, புவிதவபப ஆற்்றல, நீர் மினெ்கதி, உயிரி எரிதபொருள் ்பொன்ற மரபுெொரொ 
ஆற்்றல்கடள அடையொளம் ்கொண்்க.
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1. உயிரி எரிதபொருள்

தெொல குறியீடு

3. புதுபபிக்கககூடிய வளங்கள்

தெொல குறியீடு

5. Energy from once living material

தெொல குறியீடு

7. ்கொற்று ஆற்்றல

தெொல குறியீடு

9. ்கொற்று மற்றும் நீரொல மினெொரம் 
உற்பததி தெய்யும் எந்திரம்

தெொல குறியீடு

2. புதுபபிக்கககூடிய வளங்கள்

தெொல குறியீடு

4. நீர் மினெொரம்

தெொல குறியீடு

6. புவிதவபபம்

தெொல குறியீடு

8. சூரிய ஆற்்றல

தெொல குறியீடு

10. புவி ஆற்்றலின மூலம்

தெொல குறியீடு

சூரிய 

விடெபதபொறி 

உருடள

உயிரி எரிதபொருள் 

அலலது உயிரி

புதுபபிக்கககூடிய 

வளங்கள்

மொற்று ஆற்்றல

்கொற்று ஆற்்றல

நீர் மினெொரம்

புவிதவபபம் 

ஆற்்றல

புதுபபிக்க 

இயலொ்த 

வளங்கள்

சூரிய ஆற்்றல

  லமறல்காள் நூல்்கள்
1.  Economic and commercial geography, K.K. Khanna and Dr. V.K Gupta 

2.  Human and economic Geography, Goh Cheng Leong and Gillian C. Morgan
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வளங்கள்

்படி்கள் 

படி 1:  URL அலலது QR குறியீட்டிடனப பயனபடுததி இச்தெயலபொட்டிற்்கொன இட்ணயபபக்கததிற்கு தெல்க. அஙகு  
பக்கம் ஒனறு தி்றககும். அதில அ்ந்க விருபபத ்்தர்வு்கள் ்்தொனறும் அதில “play game” ஐ த்தரிவு தெய்்க 

படி 2:  அட்த நொம் த்தொடும் ்பொது ஒரு பக்கம்  தி்றந்து அ்ந்க வளங்கடளக ்கொண்பிககும் . அடவ்கடள வட்கப 
பிரிக்க அ்தற்குரிய கூடை்களும் ்்தொனறும்.

படி 3:  மு்தன மு்தலில தபொருட்்கடள கூடை்களில ் பொடும்்பொது கூடை்களில வட்கபபடுததும் வட்கயில அவற்றின 
தபயர்்கள் ்்தொனறும்

படி 4:  எலலொ தபொருட்்கடளயும் இழுதது அ்தற்குரிய கூடையில ்பொை ்வண்டும். 
படி 5:  எலலொம் முடிந்்த பின கூடைடய தெொடுககும் ்பொது உங்களுக்கொன மதிபதபண்்கடளத த்தரிந்து 

த்கொள்ளலொம்.

உரலி
https://www.brainpop.com/games/sortifynaturalresources/

இழணயச் வசயலபோடு

*பைங்கள் அடையொளததிற்கு மட்டு்ம.

இச் தெயலபொடு மூலம் மொ்ணவர்்கள் 
இந்்த உலகின வளங்கடளப பற்றி 
த்தரிந்து த்கொண்டு அவற்ட்ற த்கொடுக்கப 
பட்டுள்ள ்தடலபபு்களின அடிபபடையில 
வட்கப பிரிக்க உ்தவும்.

படி 1 படி 2

படி 4படி 3
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4.1 அறிமுகைம் 
4.2 முதல் நி்ைத் பதொழில்கைள
4.3 இரணடொம் நி்ைத் பதொழில்கைள
4.4 மூனறைொம் நி்ைத் பதொழில்கைள
4.4.1  நொனகைொம் நி்ைத் பதொழில்கைள
4.4.2  ஐநதொம் நி்ைத் பதொழில்கைள
4.5  பதொழில்சொர உைகின பிரிவுகைள

அைகு கணவணொடடைம்

பதொழில்கள்

4
அலகு

கறைல் வ்நொககங்கள்

➢  பதொழில்கை்ள 
ப�ொதுவொகை 
வ்கைப�டுத்துதல்.

➢  ப�ொருளொதொர 
வளர்சசிககும், 
பதொழில்கைளுககும் 
இ்டமயயொை 
பதொடர்� புரிநது பகைொளளுதல்.

➢  முதல் நி்ைத் பதொழிலிருநது இரணடொம் 
நி்ைத் பதொழி்ை மவறு�டுத்துதல்.

➢  பதொழில்சொர வருமொைத்தின 
அடிப�்டயில் உை்கை வ்கைப�டுத்துதல்.

4.1. அறிமுகம் 

மவமமொ (Waymo) கைொர �ற்றி மகைளவிப�டடிருககிறீரகைளொ?
மவகைத்தடுப�ொன (Speed Break) மவகைதுரிதப�டுத்தி (Accelerator), தி்சமொற்றி (Steering) மற்றும் ‘ஓடடுநர இல்ைொத 
கைொர’ எனறை ஒரு கைைவு நைவொகி இருககிறைது.

கூகுள நிறுவைம் 2009ல் கைலிம�ொரனியொ (USA) மொகைொணத்தில் “படொமயொடடொ 
பரியஸ்”  (Toyota Prius) நிறுவைத்துடன இ்ணநது தொைொகை இயங்கும் கைொ்ர 
தயொரிககை முயற்சி பசய்துளளது. புதிய முயற்சியொகை 2014ஆம் ஆணடு 
ஒடடுநர உதவியினறி தொமை இயங்கும் கைொர ம�ொனறை முனமொதிரி கைொரகைள 
உருவொககைப�டடை. இத்த்கைய அறிவுத்திறைன வொய்நத கைொரகைள உணரிகைள 
மற்றும் பமனப�ொரு்ளப �யன�டுத்தி �ொதசொரிகை்ளயும், ்சககிளில் 
பசல்மவொரகை்ளயும் கைணடறிநது அவரகைளுடமை �ொதுகைொப�ொகை �யணிககை 
முடியும். கைொர அது பசல்லும் பதரு அல்ைது சநது எை மிகை்ச சரியொகை அதன 
அ்மவிடத்்தக கைணடறிய வ்ர�டம் மற்றும் உணரித் தகைவல்கை்ள 

பசயல் இயககைம் பசய்கிறைது எை கூகுள நிறுவைம் பதரிவித்துளளது. இதில் உளள சகதி வொய்நத உணரிகைள 
எல்ைொவிதமொை ப�ொருடகை்ளயும் உணரும் திறைன வொய்நத்வ. இதன கூடுதல் சிறைபபு எனைபவனறைொல், இதில் 
உளள பமனப�ொருள கைொ்ர்ச சுற்றியுளள வொகைைங்கைள அடுத்து எனை பசய்யப ம�ொகினறைை என�்த கைணித்து 
அதற்மகைற்றைவொறு தைது அடுத்த பசயல்�ொட்ட பசய்யும். எடுத்துககைொடடொகை, ம�ொககுவரத்து சநதிபபில் உளள 
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ப�ொருளொதொர நடவடிக்கை என�து ப�ொருடகை்ள 
தயொரிப�து, வழங்குவது, வொங்குவது மற்றும் விற்�து 
ஆகியவற்்றை உளளடககியதொகும். ஒரு 
சமுதொயத்தில் உளள அ்ைத்து நி்ைகைளிலும் 
ப�ொருளொதொர நடவடிக்கைகைள கைொணப�டுகினறைை. 
மனிதரகைள �ை வ்கையொை ப�ொருளொதொர 
நடவடிக்கைகைளில் ஈடு�டடுளளொரகைள. ப�ொதுவொகை, 
அ்ைத்து விதமொை ப�ொருளொதொர நடவடிக்கைகைளும் 
விரிவொகை முதல் நி்ை, இரணடொம் நி்ை, மூனறைொம் 
நி்ைத் பதொழில்கைள எை வ்கைப�டுத்தப�டடுளளை. 
மூனறைொம் நி்ைத் பதொழில் மமலும் இரு உடபிரிவொகை 
(நொனகைொம் மற்றும் ஐநதொம் நி்ைத் பதொழில்) எை 
பிரிககைப�டடுளளது.
முதலில் நொம் �ல்மவறு ப�ொருளொதொர 
நடவடிக்கைகைளின ப�ொருள மற்றும் கைருத்்த �ற்றி 
புரிநது பகைொளமவொம்.

ப�ொருளொதொர பதொகுதிகளின் வகககள்
1.  தனனி்றைவு ப�ொருளொதொரம்: சுயமத்வ்ய 

பூரத்தி பசய்யும் அளவிற்கு மடடுமம உற்�த்தி 
பசய்ய இயலும் நி்ை .

2.  வணிகைப ப�ொருளொதொரம்: விற்�்ைககைொகை 
மடடும் உற்�த்தி பசய்யப�டும் ப�ொருடகைள 
மற்றும் மச்வகை்ள “வணிகைப 
ப�ொருளொதொரம்” எனகிமறைொம். இதில் 
ப�ொருடகைளின உற்�த்தி மற்றும் வழங்கை்ை 
சந்தயில் கைொணப�டும் ம�ொடடிமய 
நிரணயிககும் கைொரணியொகை உளளது.

3.  திடடமிடட ப�ொருளொதொரம்: அரசொங்கை 
நிறுவைங்கைளின கைடடுப�ொடடுடன 
தயொரிககைப�டும் ப�ொருடகைள மற்றும் 
மச்வகை்ள திடடமிடட ப�ொருளொதொரம் 
எைைொம். ப�ொருடகைளின வி்ையும், அளிபபும், 
மத்திய மொநிை அரசொல் 
கைடடுப�டுத்தப�டுகிறைது. முனபு கைம்யூனிச 
பகைொள்கைகை்ள பின�ற்றிய நொடுகைளின 
சமுதொயத்தில் இம்மு்றை பின�ற்றைப�டடது.

4.2 முதல் நிகைத் பதொழில்

இயற்்கையிலிருநது மநரடியொகை வளங்கை்ளப ப�ற்று 
மனிதரகைள தங்கைள மத்வகை்ளயும், 
விருப�ங்கை்ளயும் பூரத்தி பசய்து பகைொளளும் 
பதொழி்ை முதல் நி்ைத் பதொழில் எனகிமறைொம். 
மவட்டயொடுதல், உணவு மசகைரித்தல், மமய்்சசல், 
மீனபிடித்தல், சுரங்கைத்பதொழில், மவளொண்ம 
ஆகிய்வ முதல் நி்ைத் பதொழில்கைளொகும்.

வவடகடையொடுதலும், உணவு வேகரித்தலும்
�னனிபரணடொயிரம் ஆணடுகைளுககு முனபு வ்ர 
மனிதரகைள மவட்டயொடு�வரகைளொகைவும், உணவு 
மசகைரிப�வரகைளொகைவும் இருநதிருககிறைொரகைள. 
தற்ப�ொழுது 0.0001 சதவிகித மககைள மடடுமம 
மவட்டயொடு�வரகைளொகைவும் மற்றும் உணவு 
மசகைரிப�வரகைளொகைவும் உளளைர. இத்பதொழில்கைள 
உைகின �ழ்மயொை பதொழில்கைளொகும். �ண்டய 
சமுதொய மககைள விைங்குகை்ள மவட்டயொடியும் 
மற்றும் தொவரங்கை்ள மசகைரிப�தன மூைமொகைவும் 
தங்கைளது அடிப�்டத் மத்வகைளொை உணவு, உ்ட 
இருபபிடம் ஆகியவற்்றை பூரத்தி பசய்து பகைொணடைர. 
உைகின சிை �குதிகைளில் இம்மு்றை இனறும் 
�யன�ொடடில் உளளது. உணவு மசகைரித்தல் 
கைைடொவின வடககு �குதி, யூமரஷியொவின வடககு 
�குதி மற்றும் பதற்கு சிலி ம�ொனறை உயரமொை 
�குதிகைளிலும் மற்றும் அமமசொன �ளளதொககு, 
அயை மணடை ஆபபிரிககைொ, ஆஸ்திமரலியொவின 
வடககு எல்்ைமயொரங்கைள ம�ொனறை தொழவொை 
�குதிகைளிலும் கைொணப�டுகிறைது. தற்ம�ொது உணவு 
மசகைரிபம�ொரும், மவட்டயொடுமவொரும் ஒரு சிை 
�குதிகைளில் மடடும் கைொணப�டுகிறைொரகைள. ஆரடிக 
பிரமதசத்தின இனயூடகைள, கைைகைொரி �்ைவைத்தின 
பிகமிககைள, பினடுபபி, அம�ொரிஜினஸ், ஆஸ்திமரலிய 
�ழங்குடியிைர மற்றும் பதன இநதியொவின 
�ொலியனகைள ஆகிமயொர நொமடொடிகைள ஆவர.

சமிக்ஞையில் (Signal) �்ச்சவிளககு ஒளிரும் ம�ொது முனமைறி பசல்கினறைம�ொது, (மருத்துவ) அவசர ஊரதி 
வைது �ககைத்தில் வருகிறைபதனறைொல் அ்த உணரநது  உடைடியொகை நினறு வழிவிடும் திறைன வொய்நத்வ. 
கூகுள நிறுவைம் இநத கைொரகை்ள “அனு�வமிககை ஓடடுநர“ எனறு அ்ழககினறைது. இத்த்கைய கைொரகைள 
�ொதுகைொபபு கைொரணங்கைளுககைொகை மணிககு 40 கிமைொமீடடர மவகைத்தில் ஓடககூடிய்வயொகை 
வடிவ்மககைப�டடுளளது. ம�ொககுவரத்து சமிக்ஞை �குதிகைளில் �்ச்ச விளககு ஒளிரத் துவங்கியதும் 1.5 
பநொடிககு பிறைகுதொன இ்வ ஓடத் துவங்கும். ஏபைனில் ப�ரும்�ொைொை வி�த்துககைள அநத மநரத்தில்தொன 
ந்டப�றுகினறைை. மணிககு 161 கிமைொமீடடர மவகைத்தில் ஓடும் திறைன மிககை இநத கைொரகைளின முன�குதி, நமது 
�ொதுகைொபபிற்கைொகை, கைணணொடிககு �தில் உயரிய பநகிழிகைளொல் தயொரிககைப�டட 2 அடி அகைைமு்டய  கைொற்றுப்�, 
கைொற்று தடுப�ொ்ைக பகைொணடுளளது. ஆ்சசரியமொை இநத வொகைைம் இரணடொம் நி்ைத் பதொழிலிருநது 
தயொரிககைப�டடதொகும். இத்ைப �ற்றி பதொழில்கைள எனறை த்ைபபில் இநத �ொடத்தில் �டிபம�ொம்.
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மகைொ்டகைொைத்தில் ம்ை்ய மநொககியும் 
குளிரகைொைத்தில் �ளளத்தொககுப �குதி்ய 
மநொககியும் இடம்ப�யரகினறைைர. தூநதிரப 
�குதியில் கைொல்ந்ட மமய்ப�வரகைள 
மகைொ்டகைொைத்தில் வடககு மநொககியும் 
குளிரகைொைத்தில் பதற்கு மநொககியும் 
இடம்ப�யரகினறைைர. கைொல்ந்ட மமய்ககும் 
நொமடொடிகைளின எணணிக்கை கு்றைநது வருவதும் 
மமய்்சசல் நிைப�குதி சுருங்கி வருவதும் பிறை 
ப�ொருளொதொர பசயல்�ொடுகைளின வளர்சசி மற்றும் 
விரிவொககைத்தொல் ஏற்�டுகிறைது. 

கைொல்ந்ட வளரத்தல்

வேய்சேல்
விைங்கிை உற்�த்தி ப�ொருடகைளுககைொகை ஆடு, மொடு, 
பசம்மறி ஆடுகைள ம�ொனறை விைங்குகை்ள 
வளரப�தும், மமய்ப�தும் மமய்்சசல் பதொழிைொகும். 
கைொல்ந்டகை்ள வளரப�து என�து நொமடொடிகைளொல் 
�ொரம்�ரிய மு்றையிலும், வணிகை ரீதியொகை அறிவியல் 
மு்றையிலும் ந்டப�றுகிறைது. எைமவ மமய்்சசல் 
பதொழிைொைது விரிவொகை இரணடு ப�ரும் பிரிவுகைளொகை 
பிரிககைப�டடுளளது. அ்வ �ழங்குடியிைரின 
மந்த மமய்்சசல் மற்றும் “வரத்தகை ரீதியொை 
கைொல்ந்ட வளரபபு” என�தொகும்.

�ழங்குடியினரின் ேநகத வேய்சேல் 
இது ஒரு �ழ்மயொை தனனி்றைவு வொழவு 
மு்றையொகும். இதில் மமய்்சசல்கைொரரகைள தங்கைளது 
உணவு, உ்ட, இருபபிடம், கைருவிகைள மற்றும் 
ம�ொககுவரத்து ஆகிய மத்வகைளுககு தொங்கைள 
வளரககும் விைங்குகை்ள முழுவதுமொகை 
சொரநதிருப�ொரகைள. இவரகைள நீரநி்ைகைள மற்றும் 
மமய்்சசல் நிைங்கை்ள மதடி தங்கைளது மந்தகைமளொடு 
இடம் விடடு இடம் நகைரநது பசல்வொரகைள. இவரகைள 
நி்ையொகை ஓரிடத்தில் தங்குவது கி்டயொது. 
வளரநது வரும் நொடுகைளில் கைொணப�டும் சிறிய 
விவசொய நிைங்கைளில் ப�ொதுவொகை நொமடொடி மமய்்சசல் 
பதொழில் கைொணப�டுகிறைது. இது அதிகைமொகை மத்திய 
மற்றும் மமற்கு ஆசியப�குதிகைளிலும், 
ஆபபிரிககைொவின வடககு மற்றும் மமற்கு 
�குதிகைளிலும் மற்றும் பதன ஆபபிரிககைொவின சிை 
�குதிகைளிலும் தூநதிரப�குதிகைளிலும் 
கைொணப�டுகிறைது. 

கொல்்நகடைகளுடைன் இடைம்ப�யரதல் 
இத்த்கைய மமய்்சசல் பதொழிலில் ஈடு�டு�வரகைள 
ஒவபவொரு வருடமும் மகைொ்டகைொைத்திலும், 
குளிரகைொைத்திலும் தங்கைள மந்தயுடன நி்ையொை 
புல்பவளிகை்ள மநொககி நகைரகினறைைர. இத்த்கைய 
இடபப�யரவில் இவரகைள தங்கைள கைொல்ந்டகைளுடன 
ம்ைபபிரமதசங்கைளில் மகைொ்டகைொைத்தில் உயரமொை 
�குதிகை்ள மநொககியும், குளிரகைொைத்தில் 
�ளளத்தொககு �குதிகை்ள மநொககியும் 
இடம்ப�யரவர. 

இமயம்ைப �குதியில் வொழும் குஜ்ொரகைள, 
�ொககைரவொைொககைள, கைொடீஸ், ம�ொடடியொககைள ம�ொனறை 
�ழங்குடியிைர தங்கைள கைொல்ந்டகைளுடன 
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விவேொயம் (அ) �ணகண முகை (Farming)

இடைம்ப�யரும் வவளொணகே 
(Shifting Cultivation)

ம்ைப�குதி மற்றும் வைப�குதிகைளில் வொழும் 
�ழங்குடியிைர பின�ற்றும் இத்த்கைய விவசொயம் 
மிகைவும் �ழ்மயொை ஒனறைொகும். இம்மு்றை 
குறிப�ொகை, ஆபபிரிககைொவின அயை 
மணடைப�குதிகைளில் பின�ற்றைப�டுகிறைது. 
இடம்ப�யரும் விவசொயத்தில், ஒரு �ரநத 
நிைப�குதியின ஒரு சிறு �குதியில் கைொணப�டும் 
தொவரங்கைள மற்றும் �யிரகைள அழிககைப�டடு பிறைகு 
அப�குதி சிை ஆணடுகைள விவசொயம் எதுவும் 
மமற்பகைொளளொமல் அப�டிமய விடப�டுகிறைது. 
அநநிைம் இயற்்கையொகைமவ சிை ஆணடுகைளில் 
இழநத சத்துககை்ள மீணடும் ப�ற்றுவிடுகிறைது.  
இம்மு்றை உைகின �ல்மவறு �குதிகைளில் �ல்மவறு 
ப�யரகைளில் அ்ழககைப�டுகிறைது

தன்னிகைவு வவளொணகே (Subsitence 
Agriculture)
இத்த்கைய விவசொயத்தில் விவசொயிகைள தங்கைள 
குடும்�ங்கைளுககும் தங்கைளுககும் மத்வயொை 
மவளொண ப�ொருடகை்ள மடடும் உற்�த்தி பசய்து 
பகைொளவர. அதில் ஒரு �குதி மடடும் விற்�்ைககைொகை 
ஒதுககுவர. இம்மு்றையில் மிகைவும் �ழ்மயொை 
�ொரம்�ரிய விவசொய மு்றைகைள மடடுமம 
பின�ற்றைப�டுகிறைது.

தீவிர வவளொணகே (Intensive Agriculture)
விவசொய நிைம் தீவிரமொகை மவளொண்மககைொகை 
�யன�டுத்தும் வ்கை்ய தீவிர விவசொய மு்றை 
எனகிமறைொம். இம்மு்றையில் விவசொயிகைள 
ப�ரும்�ொலும் குறுகிய கைொை �யிரகை்ளமய 
�யிரிடுகினறைைர. இதன கைொரணமொகை ஒரு சிறிய 
நிைப�ரபபு ஒமர ஆணடில் இரணடு அல்ைது மூனறு 
மு்றை சொகு�டி பசய்யப�டுகிறைது. ப�ொதுவொகை, எங்கு 
வி்ளநிைம் கு்றைவொகை உளளமதொ அங்கு இம்மு்றை 
பின�ற்றைப�டுகிறைது.

Subsistence AgricultureSubsistence Agricultureஇடைம்ப�யரும் வவளொணகே
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வதொடடைப�யிர வவளொணகே (Plantation 
Agriculture)
மதொடடப�யிர விவசொயம் என�து வணிகை 
விவசொயத்தின ஒரு வடிவமொகும். இதில் ைொ�ம் 
கைருதி �யிரகைள வளரககைப�டுகினறைை. இம்மு்றை 
விவசொயத்திற்கு �ரநத நிைப�குதி 
மத்வப�டுகினறைது. ஆணடு பவப� அளவும், 
ம்ழயளவும் அதிகைம் பகைொணடுளள நொடுகைளில் 
மதொடடப�யிர விவசொயம் அதிகைம் ந்டப�றுகினறைது. 

குறிப�ொகை அயை மணடை நொடுகைளில், மதயி்ை, 
கைொபி, மகைொமகைொ, ரப�ர, எணபணய் �்ை, கைரும்பு, 
வொ்ழப�ழம் மற்றும் அனைொசிப�ழம் ஆகிய்வ 
மதொடடப�யிரகைள எை அ்ழககைப�டுகினறைை.

�ரநத வவளொணகே (Extensive Farming)
எங்பகைல்ைொம் சொகு�டி நிை அளவு அதிகைமொகை 
கைொணப�டுகினறைைமவொ அநத பிமரமதசங்கைளில் 
�ரநத விவசொயம் கைொணப�டுகினறைது. அ்ர வறைணட 

தன்னிகைவு வவளொணகே

வ. எண். பெயர் ெகுதி

1 ஜீமிங் / பீவர வடகிழககு இநதிய மொநிைங்கைள

2 ைடொங் மமைசியொ

3 பசங்கின / ்கைகிங்ன பிலி்�னஸ்

4 மில்�ொ மத்திய அபமரிககைொ மற்றும் பமகஸிகமகைொ

5 பகைொனுமகைொ பவனிசுைொ

6 மரொககைொ பிமரசில்

7 மமசொல் கைொங்மகைொ

8 மர வியடநொம்

9 ஹீமொ இநமதொமைஷியொ

10 தொங்கியொ மியொனமர

11 பசன இைங்்கை
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பரந்த விவசாயம்

∙  ப�ோமோலஜி – �ழங்கள் சோகு�டி 
�ற்ிய �டிப்பு

∙  ஒலோி ்கல்சசர் – ்கோய்க்ி 
வளர்ப்பு �ற்ிய அ்ிவியல

∙  ஃப�ோலோி ்கல்சசர் – பூக்கள் வளர்ககும் ்கலல
∙  சசோி ்கல்சசர் – �ட்டுப்புழு வளர்்த்தல
∙  விட்டி ்கல்சசர் – ்திரோட்லச சோகு�டி �ற்ிய 

�டிப்பு

ேத்திய தகரககடைல் வவளொணகே 
(Mediteranean Agriculture)
இவவிவசொய மு்றை ஒரு சிறைப�ொை வணிகை விவசொய 
மு்றையொகும். மத்திய த்ரககைடலின இரு 
�ககைங்கைளிலும் உளள நொடுகைளிலும், ஐமரொப�ொ 
மற்றும் வடஆபபிரிககைொவின, துனுஷியொவிலிருநது 
அடைொணடிக ப�ருங்கைடல் வ்ரயிலும், பதற்கு 
கைலிம�ொரனியொ, மத்திய சிலி, பதனஆபபிரிககைொவின 
பதனமமற்கு �குதியிலும், ஆஸ்திமரலியொவின பதற்கு 

�குதிகைளிலும், மத்திய அடசங்கைளின 
உட�குதிகைளிலும் இநத விவசொயமு்றை 
கைொணப�டுகிறைது. மகைொது்ம இவவிவசொயத்தின 
முககிய �யிரொகும். இம்மு்றையில் அ்ைத்து 
மவளொண நடவடிக்கைகைளும் 
எநதிரமயமொககைப�டடுளளது.

கைபபு வவளொணகே (Mized Farming)

இம்மு்றையில் விவசொயிகைள �ல்மவறு விவசொய 
நடவடிக்கைகை்ள கைைநது ந்டமு்றை 
�டுத்துகினறைைர. அதொவது, �யிர சொகு�டி, மீன 
மற்றும் கைொல்ந்ட வளரபபு ஆகியவற்்றை இ்ணத்து 
பசயல்�டுத்துவதொகும். இதன மநொககைம் �ை 
வழிகைளில் விவசொயிகைளுககு வருமொைம் கி்டககை்ச 
பசய்வதொகும். மமலும் நிைம் மற்றும் பதொழிைொளர 
மத்வ்ய பூரத்தி பசய்வதில் ஆணடு முழுவதும் 
ஒனறுகபகைொனறு உதவிகைரமொகை உளளது.

தீவிர வவளொணகே

வதொடடைப�யிர வவளொணகே
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�ொல் �ணகண

மற்றும் பதனமமற்கு �குதிகைளிலும் கைொணப�டுகிறைது. 
சிடரஸ் வ்கை �ழங்கைளுககு இப�குதி ப�ரும் ப�யர 
ப�ற்றைது. திரொட்ச சொகு�டி இப�குதியின 
தனிசிறைப�ொகும். �ல்மவறு நறுமணங்கைளில் 
கி்டககும் உைகின புகைழ வொய்நத திரொட்ச ரசம் 

இப�குதியில் �யிரொகும் உயரதர திரொட்ச 
�ழங்கைளிலிருநது தயொரிககைப�டுகிறைது. தரம் கு்றைநத 
திரொட்ச �ழங்கைள, உைரதிரொட்சயொகை 
மொற்றைப�டுகிறைது. மமலும், இப�குதியில் ஆலிவ 
�ழங்கைளும், அத்திப�ழங்கைளும் உற்�த்தி 

கைபபு வவளொணகே
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வொன்தூனனின் வவளொண ேொதிரி (Von 
Thunen Model of Agriculture)

விவசொயி, நிை உரி்மயொளர மற்றும் ப�ொருளொதொர 
நிபுணரொை வொனதூைன 1826ம் ஆணடு பவளியிடட 
அவரது நூைொை ஐபசொமைடடட ஸ்மடட (Isolated State) 
‘தனித்தப �குதி ’ எனறை நூலில் இநத மவளொண 
மகைொட�ொடு விவரிககைப�டடுளளது. பதொழிற்புரடசிககு 
முனபு பவளியிடப�டட இநத மகைொட�ொடு கீழககைணட 
அனுமொைங்கை்ளக பகைொணடுளளது.

∙ நகைரமொைது தனித்த நி்ையில் மத்திய �குதியில் 
எல்ைொ விதத்திலும் தனனி்றைவு ப�ற்றைதொகைவும், 
பவளிபபுறை பசல்வொககு ஏதும் இல்ைொததொகைவும் 
இருககிறைது.

∙ இநத தனித்த நி்ை ஆககிரமிப�ற்றை கைொடுகைளொல் 
சூழப�டடு கைொணப�டுகினறைது.

∙ இநத நிைப�குதி முழுவதும் ஆறுகைளொமைொ, 
ம்ைகைளொமைொ குறுககிடொத சமமொை 
புவிப�ரப்�க பகைொணடுளளது.

∙ இப�குதி முழுவதும் ஒமர சீரொை மணணின 
தன்ம்யயும், கைொைநி்ை்யயும் 
பகைொணடுளளது.

∙ விவசொயிகைள தங்கைள உற்�த்திப ப�ொருடகை்ள 
மொடடு வணடிகைள மூைம் மத்திய நகைர�குதிககு 
பகைொணடு பசல்கினறைைர. எைமவ, சொ்ைகைள 
இங்கு கி்டயொது (�ொ்தகைள மடடும் உணடு 
என�து ப�ொருள)

∙ விவசொயிகைள அதிகை�டச ைொ�த்திற்கைொகை 
பசயல்�டுகிறைொரகைள.

∙ வொனதூைனின “தனித்த நி்ை” �ற்றிய 
மகைொட�ொடு ஒரு நகைரத்்த சுற்றிலும் கைொணப�டும் 
�ல்மவறு வ்ளய அ்மபபுகைளின மொதிரி்ய 
அனுமொனிககிறைது. இது நிைத்தின வி்ை மற்றும் 
ம�ொககுவரத்து பசைவு ஆகியவற்்றை 
அடிப�்டயொகை பகைொணடு 
உருவொககைப�டடுளளது.

்நொன்கு வகளயங்கள் (The Four Rings)
முதல் வகளயம்: �ொல்�ண்ணயும், தீவிர 
விவசொயமு்றையும் கைொணப�டும் இநத வ்ளயம் 
நகைர ்மயத்்த சுற்றி கைொணப�டுகிறைது. ஏபைனில் 
கைொய்கைறிகைள, �ழங்கைள, �ொல் மற்றும் �ொல்ப�ொருடகைள 
சந்த்ய உடைடியொகை பசனறை்டய மவணடியது 
முககியமொைதொகும். எைமவ நகைரத்திற்கு மிகை 
அருகில் அ்வ உற்�த்தி பசய்யப�ட மவணடும். 
இநத முதல் வ்ளயப�குதியில் நிைத்தின வி்ை 
அதிகைமொகை இருககும். எைமவ, இங்கு உற்�த்தியொகும் 

பசய்யப�டுகினறைை. மத்தியத் த்ரகைடல் விசொயத்தின 
சிறைபபு ஐமரொப�ொ மற்றும் வடஅபமரிககைொ 
சந்தகைளில் அதிகைமொகை மத்வப�டும் 
வி்ைமதிபபுளள �ழங்கைளும், கைொய்கைறிகைளும் 
குளிரகைொைங்கைளில் இங்கு உற்�த்தி 
பசய்யப�டுகினறைை. 

வதொடடைகககை (Horticulture)
பூககைளும், கைொய்கைறிகைளும் தனித்தன்மயுடன 
உற்�த்தி பசய்யப�டுவ்த மதொடடககை்ை 
விவசொயம் எனகிமறைொம். இது சரககு வணடி 
விவசொயம் (Truck Farming) எனறும் 
அ்ழககைப�டுகிறைது. மதொடடககை்ை விவசொயத்தில், 
சொகு�டி நிைம் சிறிய �ண்ணகைளொகை, 
பசைவுகு்றைவொை மற்றும் திறைனவொய்நத 
ம�ொககுவரத்துடன கூடிய சந்தயுடன இ்ணககைப 
�டடிருககும். இது பதொழிைொளரகைளும், மூைதைமும் 
அதிகைமொகை மத்வப�டும் �யிர சொகு�டிமு்றையொகும். 
மமற்கு ஐமரொப�ொ, வடகிழககு அபமரிககை ஐககிய 
நொடுகைள மற்றும் மத்திய த்ரககைடல் நொடுகைள 
ஆகிய்வ மதொடடககை்ை விவசொயம் ந்டப�றும் 
முககிய �குதிகைளொகும். 

திராட்சை வளர்ப்பு
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வொனதூனின மகைொட�ொடு உருவொககைப�டடிருநதொலும் 
இனறுவ்ர புவியியலில் அது ஒரு முககியமொை 
மகைொட�ொடொகை கைருதப�டுகிறைது. ஏபைனில் 
இகமகைொட�ொடு நிைத்தின மதிபபிற்கும், 
ம�ொககுவரத்து பசைவிற்கும் இ்டயில் 
நடுநி்ை்ம்ய மிகை்சசிறைப�ொகை 
பவளிப�டுத்துகிறைது. நகைரத்தின ்மயத்்த மநொககி 
பசல்ை்ச பசல்ை நிைத்தின வி்ை அதிகைரிககிறைது. 
இநத ‘தனித்த �குதியில் விவசொயிகைள ம�ொககுவரத்து 
பசைவு, நிைத்தின வி்ைககும் உற்�த்தி பசய்யப�டும் 
ப�ொருடகைளிலிருநது கி்டககும் ைொ�த்திற்கும் 
இ்டமய நடுநி்ை்ய பகைொணடிருநதொரகைள. 
சந்தப�டுத்தப�டும் ப�ொருடகைளின உற்�த்தி்ய 
அதன தயொரிபபு பசைவி்ை ்வத்து முடிவு 
பசய்கினறைைர. இநத மகைொட�ொடடில் உளளதும�ொல் 
உண்மயில் உைகில் எங்கும் நிகைழவது இல்்ை 
எனறை கு்றை�ொட்டயும் இகமகைொட�ொடு 
பகைொணடுளளது.

சுரங்கத்பதொழில் (Mining)
புவியிலிருநது உமைொகைங்கை்ள பவடடிபயடுககும் 
பசயல்மு்றை்ய சுரங்கைத்பதொழில் எனகிமறைொம். 
மனித வளர்சசியின வரைொற்றில் உமைொகைங்கைளின 
கைணடுபிடிபபு �ைநி்ைகைளில் பசம்புகைொைம், 
பவணகைைககைொைம் மற்றும் இரும்பு கைொைம் எனறு 
பிரதி�லித்தது. �ண்டய கைொைத்தில் கைருவிகைள, 
�ொத்திரங்கைள மற்றும் ஆயுதங்கைள தயொரிககை 
உமைொகைங்கைள ப�ரிதும் உதவிை. ஆைொல் 
உண்மயொை சுரங்கைத்பதொழில் வளர்சசி என�து 
பதொழிற்புரடசியிலிருநதுதொன பதொடங்கியது. 
அனறுமுதல் அதன முககியத்துவம் பதொடரநது 
அதிகைரித்துக பகைொணமடயிருககிறைது. 

சுரங்களின் வகககள் (Types of Mining)
திறைநதபவளி அல்ைது திறைநதகுழி சுரங்கைங்கைள  
(Open Pit or Open Cast Mining) திறைநதபவளி சுரங்கை 
மு்றையொைது புவி�ரபபுககு அருகில் உமைொகைத் தொது 
கி்டககுமிடங்கைளில் கைொணப�டுகிறைது. இநத 
குவொரிகைள 1000 மீடடர வ்ர ஆழமு்டயது. இதில் 
சுரங்கைத்திற்கைொகை புவிககைடியில் கு்கைகைள 
அ்மககைமவணடியிருககைொது. இம்மு்றையில் மிகை 
எளிதொகை அதிகை அளவு உமைொகை தொது்வ 
பவடடிபயடுககை முடியும்.

வேற�ரபபு சுரங்கங்கள் (Surface Mining)
இ்சபசயல்மு்றையில் புவி�ரபபின மீது கைொணப�டும் 
உமைொகை தொது்வ பவடடிபயடுககினறைைர. 
மத்வயற்றை மண அபபுறைப�டுத்தப�டடு கீமழயுளள 

விவசொயப ப�ொருடகைளும் அதிகை 
வி்ைமதிபபுளளதொகை இருககும். 
அதைொல் அவற்றின வருமொைமும் 
அதிகை�டசமொகை இருககும்.

இரணடைொம் வகளயம்: எரிப�ொருள 
மத்வககைொகைவும, கைடடிட 
மவ்ைககைொகைவும் மரங்கைள 
இநதப�குதியில் உற்�த்தி பசய்யப�டுகினறைை. 
பதொழிற் புரடசிககு முனபு ச்மப�தற்கும், 
பவப�மூடடுவதற்கும் மரங்கைள முககிய 
எரிப�ொருளொகை இருநதது. மரங்கைள அதிகை எ்ட 
பகைொணடதொகை இருப�தொலும் அ்த எடுத்து பசல்வது 
கைடிைமொகை இருப�தொலும் இ்வ நகைரத்திற்கு மிகை 
அருகில் அ்மநதிருப�து நல்ைது.

மூன்ைொம் வகளயம்: மூனறைொம் வ்ளயப�குதியில் 
�ரநத அளவில் பரொடடிககைொகை �யிர பசய்யப�டும் 
மகைொது்ம சொகு�டி பசய்யப�டுகிறைது. 
�ொல்ப�ொருடகை்ளக கைொடடிலும் நீணடநொள 
பகைடொமல் இருப�தொலும் எரிப�ொரு்ளக கைொடடிலும் 
எ்ட கு்றைவொகை இருப�தொலும் ம�ொககுவரத்து 
பசை்வ கு்றைப�தற்கைொகை இ்வ நகைர�குதி்ய 
விடடு பதொ்ைவில் அ்மநதிருககைைொம்.

்நொன்கொம் வகளயம்: நகைரத்்த்ச சுற்றி கை்டசியொகை 
கைொணப�டும் வ்ளப �குதியில் ‘�ண்ண நிைம்’ 
எைப�டும் மமய்்சசல் நிைங்கைள கைொணப�டுகினறைை. 
நகைரத்திலிருநது விைகி பவகு பதொ்ைவில்கூட 
விைங்கிைங்கை்ள வளரககைைொம். ஏபைனறைொல் 
கைொல்ந்டகைள ம�ொககுவரத்திற்கைொகைவும் 
�யன�டுத்தப�டுகினறைை. 

இநத வகொட�ொடு கூறுவது யொது?
பதொழிற்சொ்ைகைள பதொடங்குவதற்கும், சொ்ைகைள, 
இருபபுப �ொ்தகைள அ்மககைப�தற்கும் முன�ொகை 

ப�ைண ம��� கா�நைட

தா�ய�க ம��� கள� ப
	க

கா�க

பா� ப�ைண

ச�ைத
ேதா�ட�

ச�ைதநகர ைமய�

வொன்தூனனின் வவளொண ேொதிரி
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தொது பிரித்பதடுககைப�டுகினறைது. புவி�ரபபு 
சுரங்கைங்கைள 70% வளமற்றை நிைத்்தயும் கைழிவு 
�ொ்றைகை்ளயும் ஏற்�டுத்துகிறைது.

நிைத்தடி சுரங்கங்கள் அல்ைது தணடு வடிவ 
சுரங்கங்கள் (Underground or Subsurface 
Mining)
புவிககைடியில் உளள உமைொகைத் தொது ப�ொருடகை்ள 
பவடடிபயடுககை அப�டிவுகைள உளள இடத்்த 
அ்டவதற்கு பவடடப�டும் சுரங்கைகுழிகைளின 
வ்ைய்மப்� நிைத்தடி சுரங்கைங்கைள எனகிமறைொம். 
மற்றை சுரங்கை மு்றைகைமளொடு ஒபபிடடொல் இநத வ்கை 
சுரங்கைங்கைளொல் சுற்றுசூழல் �ொதிப�்டவது 
கு்றைமவ ஆைொல் இநத சுரங்கைங்கைளுககுள 
�ணிபுரிமவொருககு அதிகை ஆ�த்து ஏற்�டைொம். நவீை 
ந்டமு்றையில் நிைத்தடி சுரங்கைங்கைளில் ஆகஸி்ன 
அளவு மற்றும் வொயுககைளின ந்சசுத்தன்ம 
ஆகிய்வ முனகூடடிமய கைணிககைப�டுகினறைை. 
மமலும் கைொற்று சுவொச கைருவிகைள அ்மப�து மற்றும் 
சுரங்கை �ொதுகைொபபு பநறிமு்றைகைள �ணியிட 
�ொதுகைொப்� உறுதி�டுத்துகினறைை.

துளையிடும் முளை

ககரேல்முகை சுரங்கங்கள் (In-Siter 
Mining)
இ்வ மிகை அரிதொகை �யன�டுத்தப�டும் 
சுரங்கைமு்றையொகும்.  இம்மு்றை சுரங்கைங்கைளில் 
தொது�டிவின மீது ஒரு கை்ரசல் குழொய் மூைம் 
பசலுத்தப�டுகிறைது. அநத கை்ரசலில் தொது�டிவம் 
கை்ரநது மற்பறைொரு குழொய் மூைம் 
பவளிமயற்றைப�டுகிறைது. ப�ரும்�ொலும் இம்மு்றை 
யுமரனிய �டிவுகைள கைொணப�டும் இடங்கைளில் 
பின�ற்றைப�டுகிறைது.

4.3  இரணடைொம் நிகைத் பதொழில் 

(Secondary Activities)
இரணடொம்நி்ைத் பதொழில் என�து முதல்நி்ைத் 
பதொழிலிலிருநது ப�றைப�டும் மூைபப�ொருடகை்ள 
நுகைரமவொர ப�ொருடகைளொகை மொற்றுவது ஆகும். 
எைமவ, உற்�த்தி மற்றும் பதொழில்து்றை 
நடவடிக்கைகைள இரணடொம் நி்ைத் பதொழிலில் 
அடங்கும். மமலும், இது மூைபப�ொருடகைளின 
மதிப்� கூடடுவதொல் இத்ை மதிபபு கூடடும் 
து்றை எைைொம். பதொழிற்சொ்ைகைளுககு 
மூைபப�ொருடகை்ள, நுகைரப�ொருடகைளொகை 
மொற்றுவதற்கு அதிகை அளவு எரிசகதி மற்றும் 
எநதிரங்கைளும் மத்வப�டுகிறைது.  இரணடொம்நி்ைத் 
பதொழில்கைள முதல்நி்ைத் பதொழி்ையும், 
மூனறைொம்நி்ைத் பதொழி்ையும் ஊககுவிககும் 
தன்மயு்டய்வ.

பதொழிைக அகேவிடைத்கத நிரணயிககும் 
கொரணிகள் (Factors Affecting Location of 
Industries)
1. மூலப்பொருட்களின் இருப்பு மற்றும் அதன் 

அரு்கா்ம (Availability of raw materials): 
மூைபப�ொருடகைளின இருபபும் அதன 
அருகைொ்மயும் பதொழிைகைம் அ்மயும் 
இடத்்த நிரணயிககும் கைொரணிகைளில் 
முதன்மயொை கைொரணிகைளொகும். 
மூைபப�ொருடகைள அதிகைமொகைவும் மற்றும் 
வி்ைகு்றைவொகைவும் கி்டககும் இடங்கைளில் 
பதொழிற்சொ்ைகைள அ்மககைப�டுகினறைை. 
இ்த எ்ட இழககும் மூைபப�ொருடகை்ளக 
பகைொணட பதொழிற்சொ்ைகைளில் அதிகைமொகை 
கைொணைொம். உதொரணம் விசொகைப�டடிைத்தில் 
அ்மநதுளள எணபணய் சுத்திகைரிபபு 
பதொழிற்சொ்ை்ய கூறைைொம். ஏபைனில் 
விசொகைப�டடிைம் து்றைமுகைம் வழியொகை 
எணபணய் அயல்நொடுகைளிலிருநது இறைககுமதி 
பசய்யப�டுகிறைது. 

2. எரிசைக்தி (Availability of Power): பதொழிைகை 
அ்மவிடத்்த நிரணயிப�தில் எரிசகதி 
முககிய கைொரணியொகை உளளது. �ழங்கைொைத்தில் 
பதொழிற்சொ்ைகை்ள இயககை நீரொவி சகதி 
�யன�டுத்தப�டடதொல் நிைககைரி 
சுரங்கைங்கைளுககு அருகில் பதொழிற்சொ்ைகைள 
அ்மககைப�டடை. ஆைொல், மினசொரம் 
கைணடுபிடிககைப�டட பினபு, பதொழிற்சொ்ைகை்ள 
இனறு மினசொரம் கி்டககும் இடங்கைளில் 
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முனமைற்றைத்திற்கு உதவுகிறைது. சந்தககைொை 
ஆமைொச்ைகைள, வரி்சசலு்கை, ஏற்றுமதி, 
இறைககுமதி வசதிகை்ள அளிப�தில் அரசொங்கைம் 
ப�ரிதும் உதவுகினறைது. 

6. மூலதனம் (Availability of Capital): பதொழிைகை 
அ்மவிடக கைொரணிகைளில் மூைதைம் மிகை 
முககிய கைொரணியொகை விளங்குகிறைது.

பவ�ரின் பதொழிைக அகேவிடைக வகொட�ொடு 
(Weper’s Theory of Location)
பவ�ர தைது பதொழிைகை அ்மவிடக மகைொட�ொடடில் 
கு்றைநத பசைவு பகைொள்கை்ய வலியுறுத்துகிறைொர. 
இவரது மகைொட�ொடு ம�ொககுவரத்து பசைவு மற்றும் 
சிை நி�த்த்ைகை்ளயும் அனுமொைங்கைளின 
அடிப�்டயில் பகைொணடுளளது.

அனுமானங்கள்

1. சிை மூைபப�ொருடகைள குறிபபிடட சிை 
இடங்கைளில் மடடும் கி்டககைககூடிய்வ. 
ஆைொல் நீர ம�ொனறை்வ எங்கும் 
கைொணககூடியது.

2. சந்த சிை குறிபபிடட இடங்கைளில் மடடும் 
கைொணப�டும்.

3. ம�ொககுவரத்து பசைவு மூைபப�ொருடகைளின 
எ்ட்யயும் தூரத்்தயும் அடிப�்டயொகைக 
பகைொணடு நிரணயிககைப�டுகிறைது.

4. உற்�த்தி ப�ொருடகைளுககு சந்தயில் 
நி்றைவொை ம�ொடடி கைொணப�டுகிறைது.

5. மனிதரகைள பதொழில்நுட� வளர்சசி மற்றும் 
தங்கைளது நுகைரமவொர நடத்்த ஆகியவற்்றை 
ப�ொறுத்து �குத்தறிநது பசயல்�டுகினறைைர.

இநத அனுமொைங்கைளின அடிப�்டயில் பவ�ர 
“கு்றைநத பசைவில் அதிகை ைொ�ம்” எனறை கைருத்்த 
தைது பதொழிைகை அ்மவிடக மகைொட�ொடடில் 
விளககுகிறைொர. இகமகைொட�ொடு ஒரு முகமகைொண 
வடிவத்தின மூைம் பவ�ரொல் விளககைப�டுகிறைது. 
முகமகைொணத்தின அடிகமகைொடடின இருமு்ைகைளும் 
மூைபப�ொருடகைள கி்டககுமிடங்கைளொகும். (R1 R2) 
முகமகைொணத்தின உ்சசி மு்ை சந்தயொகும். (M) P 
என�து பதொழிற்சொ்ை அ்மநதுளள இடமொகும்.

பவ�ரின மகைொட�ொடடின பினைொல் உளள தரககைம் 
எனைபவனில் சிை பதொழிற்சொ்ைகைளில் 
தயொரிககைப�டும் உற்�த்தி ப�ொருடகைளின எ்ட 
மூைப ப�ொருடகைளின எ்ட்யக கைொடடிலும் 
கு்றைவொகை இருககும். இ்வ எ்ட இழககும் கை்சசொப 

அ்மத்துக பகைொளளைொம். அலுமினிய 
பதொழிற்சொ்ைகைள நீரமினசொரம் உற்�த்தி 
பசய்யப�டும் இடங்கைளுககு அருகைொ்மயில் 
அ்மககைப�டுகினறைை.

3. பொக்குவரத்து பசைலவு (Transport Cost): 
பதொழிைகை அ்மவிட கைொரணிகை்ள 
நிரணயிப�தில் ம�ொககுவரத்து பசைவும் 
முககிய �ங்கு வகிககினறைது. 
பதொழிற்சொ்ைகைளின ம�ொககுவரத்து பசைவு 
என�து மூைப ப�ொருடகை்ள பதொழிற்சொ்ைககு 
பகைொணடு வருவது மற்றும் உற்�த்தி 
பசய்யப�டட ப�ொருடகை்ள சந்தககு 
பகைொணடு பசல்வதற்கைொகும் பசைவி்ை 
குறிககும். எநத �குதியில் ம�ொககுவரத்து 
பசைவு கு்றைவொகை உளளமதொ அங்கு 
பதொழிற்சொ்ைகை்ள பதொடங்குவதுதொன 
சிககைைம் ஆகும். அதிகை எ்ட மற்றும் அதிகை 
இடத்்தயும் அ்டத்து பகைொளளும் 
மூைபப�ொருடகை்ள எடுத்து பசல்ை 
ம�ொககுவரத்து பசைவு அதிகைமொகும்.

4. சைந்தக்கு அரு்கா்ம (Nearness to the Market): 
நவீைகைொைத்தில் ஒரு பதொழிற்சொ்ை 
அ்மப�்த நிரணயிப�தில் சந்தககு 
அருகைொ்ம என�து ஒரு முதன்ம கைொரணியொகை 
உளளது. இதில் �ை சொதகைமொை நன்மகைள 
உளளை.

பதாழிலாளர்்கள் (Availability of Labour): 
பதொழிைகைங்கைளில் உற்�த்தி பதொடர�ொை 
�ணிகைளுககு அதிகைளவு பதொழிைொளரகைள 
மத்வ�டுகினறைைர. பதொழிைதி�ரகைளும் 
ப�ரும்�ொலும் பதொழிைொளரகைள அதிகைம் 
கைொணப�டும் �குதிகைளிமைமய தங்கைள 
பதொழிற்சொ்ை அ்மவ்த விரும்புகினறைைர. 
(எ.கைொ) மும்்�ககு  அருகில் கைொணப�டும் 
அதிகைளவு �ருத்தி பநசவொ்ைகைள அங்கு 
பசறிநது கைொணப�டும் பதொழிைொளரகை்ள 
அடிப�்டயொகைக பகைொணடு 
பதொடங்கைப�டடை்வயொகும்.

5. அரசைாங்க ப்காள்்்க்கள் (Government Policy): 
அரசொங்கைத்தின பகைொள்கைகைளும் பதொழிைகை 
அ்மவிடத்்த நிரணயிககும் கைொரணிகைளில் 
முககியமொைதொகும். பினதங்கிய �குதிகைளில் 
ஒரு பதொழிைகைம் அ்மப�தற்கு மத்வயொை 
நிதிஉதவி, நிைம், நீர, ம�ொககுவரத்து மற்றும் 
தகைவல் பதொடரபு வசதிகை்ள அரசொங்கைம் 
அளிப�தனமூைம் அப�குதியின 
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81 த�ொழில்கள்

ப�ொருடகைள எைப�டும். அதைொல் இநத வ்கை 
மூைபப�ொருடகை்ள பதொழிற்சொ்ைககு பகைொணடு 
வருவதற்கைொை ம�ொககுவரத்து பசைவு, அத்ை 
உற்ப�த்தி பசய்யப�டட ப�ொருடகைளொகை சந்தககு 
பகைொணடு மசரப�தற்கைொை பசை்வ கைொடடிலும் 
அதிகைம். ஏபைனில் இத்த்கைய 
மூைபப�ொருடகைளிலுளள அதிகை கைழிவுகை்ள 
பதொழிற்சொ்ைகைளிமைமய பிரித்பதடுககை 
மவணடியுளளது. எைமவ இத்த்கைய 
பதொழிற்சொ்ைகைள மூைபப�ொருடகைள கி்டககும் 
இடத்திற்கு அருகிமைமய அ்மவது ைொ�கைரமொைது.

பவெரின் பதாழில்க இடஅ்மவு ப்காடொடு

�டம் A – கு்றைநத ம�ொககுவரத்து பசைவில் அதிகை 
தூரத்்த பகைொணடுளள உற்�த்தி ்மயங்கை்ள 
குறிககிறைது. (R1ல் உற்�த்தி ்மயம்)

�டம் B – R2 வில் உற்�த்தி 
்மயம் அமத ம�ொல் 
ம�ொககுவரத்து பசை்வ 
ப கை ொ ண டு 
அ்மநதுளளது-

�டம் C – எ்ட 
அ தி கை மு ள ள 
உ ற் � த் தி ப ச ய் ய ப � ட ட 
ப � ொ ரு ட கை ் ள யு ம் 
எ்டகு்றைவொை கை்சசொப 
ப � ொ ரு ட கை ் ள யு ம் 
பகைொணடு, சந்தககு 
அருகில் அ்மநதுளள 
ப த ொ ழி ை கை த் ் த 
குறிககிறைது.

�டம் D – ஒரு பதொழிைகைம் 
மூைபப�ொருடகைள R1 R2 

கி்டககும் இடத்திற்கும் 
சநதிககும் மத்தியில் 
அ ் ம யு ம் ப � ொ ழு து 
ம�ொககுவரத்து பசைவு 
கைணிசமொை அளவு 
கு்றைகிறைது. அமதம�ொல் 
ப த ொ ழி ற் ச ொ ் ை க கு 
உ ற் � த் தி ப ச ய் ய ப � ட ட 
ப�ொருடகை்ள எடுத்து 
பசல்லும் பசைவும் 
கு்றைவொகை உளளது. 
இதுதொன உ்சச�டச 
வருவொய் தரககூடிய 

பதொழிைகை அ்மவிடம் எனறு பவ�ர கைருதுகிறைொர.

�டம் E – கை்சசொபப�ொருடகைள R1 R2ம் எ்ட 
அதிகைமொகைவும் உற்�த்தி பசய்யப�டட பின எ்ட 
கு்றைவொகைவும் மொறும் பதொழிைகைங்கை்ள 
மூைபப�ொருடகைள கி்டககும் இடங்கைளுககு அருமகை 
அ்மய மவணடிய்த விளககுகிறைது.

�டம் F – கை்சசொபப�ொருடகைள R1 R2 எ்ட கு்றைவொகை 
இருநதொல் அத்ை பதொழிைகைத்திற்கு எடுத்து 
பசல்லும் ம�ொககுவரத்து பசைவு கு்றைகிறைது. 
ஆைொல், உற்�த்திபசய்யப�டட பின ப�ொருடகைளின 
எ்ட அதிகைரிககும் தன்மயு்டயது எனறைொல் 
அத்த்கைய பதொழிற்சொ்ைகைள சந்தககு அருகில் 
அ்மநதொல் சந்தககு ப�ொருடகை்ள பகைொணடு 
பசல்லும் ம�ொககுவரத்து பசைவு கு்றைகிறைது 
என�்த கைொடடுகிறைது.

எைமவ ம�ொககுவரத்து பசைவி்ை அடிப�்டயொகை 
பகைொணடு விளககைப�டும் பவ�ரின இநத பதொழிைகை 
அ்மவிடக மகைொட�ொமட மற்றை மகைொட�ொடுகை்ளவிட 
சிறைநததொகை அதன தரககை ரீதியொை விளககைத்தொல் 
ஏற்றுக பகைொளளப�டடுளளது.

பதொழிைொளரகளின் அடிப�கடையில்

∙ பெரிய அளவு பதாழிற்சைா்ல்கள்: அதிகை அளவு 
பதொழிைொளரகை்ளயும், அதிகை அளவு 
மூைதைத்்தயும் பகைொணடு இயங்கும் 
பதொழிற்சொ்ைகைள ப�ரிய அளவு 
பதொழிற்சொ்ைகைள எைப�டும். �ருத்தி மற்றும் 
சணல் பதொழிற்சொ்ைகைள இதற்கு 
உதொரணமொகும்.

∙ நடுத்தர அளவு பதாழிற்சைா்ல்கள்: மிகை 
அதிகைமொகைமவொ, மிகை கு்றைவொகைமவொ 
பதொழிைொளர எணணிக்கை இல்ைொமல் 
இயங்கு�்வ நடுத்தர அளவு பதொழிற்சொ்ைகைள 
ஆகும். அமதம�ொல் இதன முதலீடும் 
மிதமொைதொகை இருககும். மிதிவணடி, வொபைொலி, 
பதொ்ைககைொடசி ப�டடி தயொரிபபு 
பதொழிற்சொ்ைகைள இநத வ்கையில் அடங்கும்.
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82XII புவியியல்

மூைபப�ொருடகை்ள �யன�டுத்தி எ்டகு்றைவொை 
ப�ொருடகை்ளமய உற்�த்தி பசய்யககூடிய்வயொகும். 
மின விசிறி, ்தயல் எநதிரங்கைள ஆகிய்வ 
தயொரிககும் பதொழிற்சொ்ைகைள இதில் அடங்கும்.

முதலீடடைொளரககள அடிப�கடையொக 
பகொணடு இயங்கும் பதொழிறேொகைகள்

தனியொரதுகை பதொழிறேொகைகள் 

தனி ந�ர அல்ைது தனியொருககு பசொநதமொை 
நிறுவைங்கைளொல் நிரவகிககைப�டும் பதொழிற்சொ்ைகைள 
“தனியொரது்றை பதொழிற்சொ்ைகைள” ஆகும். �்ொஜ 
ஆடமடொ, டிஸ்மகைொ (TISCO) ்ொம்பஷெடபூரில் 
இயங்கிவரும் தனியொருககு பசொநதமொை 
பதொழிற்சொ்ைகைள ஆகும்.

ப�ொதுத் துகை பதொழிறேொகைகள் 
அரசு மற்றும் அதன நிறுவைங்கைள நிரவகிககும் 
பதொழிற்சொ்ைகைள “ப�ொதுத்து்றை 
பதொழிற்சொ்ைகைள” எைப�டும். �ொரத் மிகுமின 
நிறுவைம் (BHEL) பிைொய் இரும்பு உருககைொ்ை, 
துரககைொபூர இரும்பு உருககைொ்ை ம�ொனறை்வ 
இதற்கைொை உதொரணங்கைளொகும்.

கைபபுத் துகை பதொழிறேொகைகள்
தனியொரது்றையும், ப�ொதுத்து்றையும் இ்ணநது 
நடத்தி வரும் பதொழிற்சொ்ைகை்ள கைைபபுத் து்றை 
பதொழிற்சொ்ைகைள எனகிமறைொம். கு்ரொத் பவடியுபபு 
லிமிபடட, இநதிய எணபணய் நிறுவைம் ஆகிய்வ 
இதற்கு உதொரணங்கைளொகும்.

கூடடுைவு ேங்க பதொழிறேொகைகள்
மககைள கூடடுறைவுடன ஒரு குழுவொகை பசயல்�டடு 
தனைொல் உற்�த்தி பசய்யப�டும் 
மூைபப�ொருடகை்ளக பகைொணடு தொங்கைள 

∙ சிறிய அளவு பதாழிற்சைா்ல்கள்: சிறிய அளவு 
முதலீடும் கு்றைவொை எணணிக்கையில் 
பதொழிைொளரகை்ளயும் பகைொணடு இயங்கு�்வ 
சிறிய அளவு பதொழிற்சொ்ைகைளொகும். திருகு 
மற்றும் ஆணி தயொரிககும் பதொழிற்சொ்ைகைள, 
கையிறு, பநகிழி, சொயத் பதொழிற்சொ்ைகைள, 
தீபப�டடி, பநசவு பசய்தல் ம�ொனறை்வ இநத 
பதொழிற்சொ்ைகைளின கீழ வருகினறைை.

குடிகேத் பதொழில்

குடும்� உறுபபிைரகைமளொ அல்ைது தனிமனிதரகைமளொ 
வீடடில் இருநத�டிமய தங்கைளது பசொநதமொை 
கைருவிகைளின உதவியுடன ப�ொருடகை்ள தயொரிககும் 
மு்றை்ய குடி்சத் பதொழில் எனகிமறைொம். இ்வ 
மிகை்ச சிறிய்வகைளொகைவும், மு்றைசொரொ 
அ்மப�ொகைவும் இருககும். பநசவுத் பதொழில் மற்றும் 
மட�ொணடம் தயொரித்தல் இதற்கைொை உதொரணங்கைள 
ஆகும்.

மூைபப�ொருடகள் ேறறும் உற�த்தி 
பேயயப�டடை ப�ொருடகளின் 
அடிப�கடையிைொன பதொழிறேொகைகள்

ப�ரிய அளவு பதொழிறேொகைகள்
அதிகை எ்டயும், அதிகை அளவிைொை 
மூைபப�ொருடகைளும் ப�ரிய அளவில் உற்�த்தி 
பசய்யப�டும் ப�ொருடகை்ளயும் பகைொணட்வ 
“ப�ரிய அளவு பதொழிற்சொ்ைகைள” எைப�டும். 
இரும்பு எஃகு பதொழிற்சொ்ைகைள இதற்கைொை சிறைநத 
உதொரணமொகும்.

சிறிய அளவு பதொழிறேொகைகள்
இத்த்கைய பதொழிற்சொ்ைகைள எ்டகு்றைவொை 
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83 த�ொழில்கள்

தயொரொகும் எநதிரங்கைளதொன ்வுளித்து்றை 
பதொழிற்சொ்ைகைளுககு மூைபப�ொருள. நுகைரப�ொருள 
தயொரிககும் பதொழிற்சொ்ைகைள நுகைரமவொரின மநரடி 
�யன�ொடடிற்கைொை ப�ொருடகை்ள உற்�த்தி 
பசய்கினறைை. உதொரணமொகை பதொ்ைககைொடசி ப�டடி, 
மசொபபு, பிஸ்கைட ம�ொனறைவற்்றை தயொரிககும் 
பதொழிற்சொ்ைகைள.

4.4 மூன்ைொம் நிகைத் பதொழில்கள் 

மூனறைொம் நி்ைத் பதொழில்கைள நுகைரமவொருககைொை 
மச்வ்ய வழங்குகினறைை. ஆ்கையிைொல் இது 
மச்வத் பதொழில் அல்ைது மச்வத்து்றை எை 
அ்ழககைப�டுகினறைை.

ஈடொை ஊதியம் ப�றுகினறை தனித்திறைனுடன கூடிய 
அ்ைத்து மச்வகைளும் மூனறைொம் நி்ைத் 
பதொழில்கைளொகும். மருத்துவம், கைல்வி, சடடம், ஆடசிப 
�ணி மற்றும் ப�ொழுதும�ொககு முதலிய்வ உயரிய 
வல்லுநர திறைன மத்வப�டும் து்றைகைளொகும். 
இப�ணிகைளுககு தத்துவொரத்த அறிவும் பசய்மு்றை 
�யிற்சியும் மத்வ. ப�ரும்�ொைொை மூனறைொம் நி்ைத் 
பதொழில்கைள உயரதிறைனு்டய �ணியொளரகைள, 
பதொழில்�யிற்சி ப�ற்றை   வல்லுநரகைள மற்றும் 
ஆமைொசகைரகைளொல் பசயற்�டுத்தப�டுகிறைது. 
மூனறைொம் நி்ைத் பதொழில்கைள ப�ொருடகைளின 
உற்�த்தி்யவிட மச்வகைளின வரத்தகைரீதியொை 
பவளியீடுகை்ள பகைொணடுளளது. மச்வ வழங்கிய 
அதன நிபுணத்துவம் சிறைபபு திறைனகை்ள அதிகை 
அளவில் சொரநதுளளது. அது பதொழிைொளரகைளின 
அனு�வம், அறிவு ஆகியவற்்றை்ச சொரநதுளளது. 
மொறைொகை, உற்�த்தி நுணுககைம், எநதிரங்கைள மற்றும் 
பதொழிற்சொ்ையின பசயல்�ொடுகை்ள அல்ை. 
வணிகைம் மற்றும் வரத்தகைம், ம�ொககுவரத்து, 
பதொ்ைத்பதொடரபு மற்றும் மச்வகைள ஆகிய்வ 
பிறை மூனறைொம்நி்ைத் பதொழில்கைளொகும். 
மூனறைொம்நி்ைத் பதொழில்கைள மமலும் 
நொனகைொம்நி்ை பதொழில்கைள மற்றும் ஐநதொம்நி்ைத் 
பதொழில்கைள எனறு வ்கைப�டுத்தப�டுகினறைை.

4.4.1 ்நொன்கொம் நிகைத் பதொழில்கள்
நொனகைொம் நி்ைத் பதொழில்கைள அறிவொரநத 
நடவடிக்கைகை்ள உளளடககியது. உதொரணத்திற்கு 
நூைகைம், அறிவியல் ஆரொய்்சசி, கைல்வி மற்றும் தகைவல் 
பதொழில்நுட�ம் ம�ொனறை்வ. இநத பதொழில் பிரிவில் 
�ணியொற்றும் பதொழிைொளரகைள ப�ொதுவொகை நனகு 
கைற்றைவரகைளொகை இருப�ொரகைள. இவரகைள அதிகை 

நடத்திவரும் பதொழிற்சொ்ைகைள கூடடுறைவுத் 
பதொழிற்சொ்ைகைளொகும். சரககை்ர ஆ்ைகைள 
கூடடுறைவு மு்றையில் இயங்கி வருகினறைை.

மூைபப�ொருடகளின் அடிப�கடையில் 
இயங்கும் பதொழிறேொகைகள்

வவளொணப�ொருள் ேொர பதொழிறேொகைகள்
இத்த்கைய பதொழிற்சொ்ைகைள தைது உற்�த்திககு 
மத்வயொை மூைபப�ொருடகை்ள 
விவசொயத்திலிருநது ப�ற்றுக பகைொளகினறைை. �ருத்தி 
பநசவு பதொழிற்சொ்ைகைள சணல், சரககை்ர, தொவர 
எணபணய் தயொரித்தல் ஆகிய்வ இதற்கு 
உதொரணமொகும்.

கனிேம் ேொர பதொழிறேொகைகள்
பிரதொைமொகை கைனிமங்கைளிலிருநது தைது 
மூைபப�ொருடகை்ளப ப�ற்று இயங்கைககூடிய இரும்பு 
எஃகு பதொழிற்சொ்ை, அலுமினியம் மற்றும் 
சிபமணட பதொழிற்சொ்ை ஆகிய்வ இதன கீழ 
வருகினறைை.

வேய்சேல் அல்ைது விைங்கினங்கள் ேொரநத 
பதொழிறேொகைகள் 
தைது மூைப ப�ொருடகைளுககைொகை விைங்குகை்ள 
சொரநதுளள பதொழிற்சொ்ைகைள இதில் அடங்கும். 
விைங்குகைளின மதொல், எலும்பு மற்றும் பகைொம்புகைள, 
குளம்புகைள, �ொல் �ண்ணப ப�ொருடகைள 
ஆகிய்வயும் இத்த்கைய பதொழிற்சொ்ைகைளுககு 
மூைபப�ொருடகைளொகை �யன�டுகினறைை.

கொடுகளில் கிகடைககும் ப�ொருடககள 
அடிப�கடையொகக பகொணடை 
பதொழிறேொகைகள்
கைொகிதம், அட்ட, மரபபிசின,  மகைொநது, �ட்ட, 
அரககு, மரப�ொத்திரங்கைள, கூ்ட ஆகிய்வ 
தயொரிககும்  பதொழிற்சொ்ைகைள கைொடுகைளிலிருநது 
கி்டககும் ப�ொருடகை்ள்ச சொரநதுளளது.

உற�த்திப ப�ொருடகளின் தன்கே ேொர 
பதொழிறேொகைகள்
தயொரிககைப�டும் ப�ொருடகை்ள அடிப�்டயொகைக 
பகைொணடு பதொழிற்சொ்ைகை்ள “அடிப�்டயொை 
பதொழிற்சொ்ைகைள” எனறும் நுகைரமவொர 
பதொழிற்சொ்ைகைள எனறும் வ்கைப�டுத்தப�டுகினறைை. 
அடிப�்ட பதொழிற்சொ்ைகைளில் தயொரிககைப�டும் 
ப�ொருடகைள மற்பறைொரு பதொழிற்சொ்ைககுத் 
மத்வயொை மூைபப�ொருடகைளொகை இருககும். 
உதொரணமொகை இரும்பு எஃகு பதொழிற்சொ்ையில் 
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ஊதியத்மதொடு இநத பதொழிலில் �ங்பகைடுப�வரகைளொகை 
இருப�்த நொம் கைொணைொம்.

4.4.2 ஐநதொம் நிகைத் பதொழில்கள்
இநத நி்ைத் பதொழிலில் �ணியொற்றும் 
�ணியொளரகை்ள ப�ொதுவொகை “தங்கை கைழுத்துப�ட்ட” 
(Gold Collar) �ணியொளரகைள எனறை்ழககைப�டுகிறைொரகைள. 
இவரகைள தற்ம�ொதுளள து்றைகைளின மச்வகைள, 
அவற்றின பதொழில்நுட�த்தின மதிபபீடு அல்ைது 
புதிய மயொச்ைகைள, புதிய மச்வகைள அளிப�து 
ஆகியவற்றில் கைவைம் பசலுத்துகினறைைர. இநத பிரிவு 
�ணியொரகைள அதிகை ஊதியம் ப�றுகினறை நிபுணரகைளொகை, 
ஆரொய்்சசி அறிவியைொளரகைள, அரசுத்து்றை 
அதிகைொரிகைளொகை இருப�ொரகைள. இதில் �ணி புரி�வரகைள 
உயர�தவிகைளில் அதிகை அதிகைொரங்கைளுடன 
நியமிககைப�டுகிறைொரகைள. இவரகைள எடுககும் முககிய 
முடிவுகைள உைகைம் முழுவதும் 
உளளவரகைளுககைொைதொகை இருககும்.  

4.5 பதொழில் ேொர உைகின் பிரிவுகள் 
ஐககிய நொடுகைள ச்� உைகை நொடுகை்ள மூனறு 
ப�ரும் பிரிவொகை பிரித்துளளது. அ்வயொவை 1. 
வளர்சசிய்டநத நொடுகைள 2. ப�ொருளொதொர 
மொற்றைநி்ையில் உளள நொடுகைள (பதனகிழககு 
ஐமரொப�ொ, கைொமன பவல்த் நொடுகைள மற்றும் 

ஜியொரஜியொ) 3. வளரும் நொடுகைள. இவவொறு உைகை 
நொடுகை்ள வ்கைப�டுத்தப�டுவதற்கு பமொத்த 
உளநொடடு உற்�த்தி (GDP), பமொத்த மதசிய உற்�த்தி 
(GNP), தனிந�ர வருமொைம், பதொழில்மயமொதல், 
வொழக்கைத்தரம் ஆகிய்வ ப�ொருளொதொர நி்ையின 
அடிப�்டயொகை எடுத்துக பகைொளளப�டுகினறைை. 
ஐககியநொடுகைள ச்�யொைது “வளர்சசி அ்டநத 
நொடுகைள” என�து இ்றையொண்மயு்டய ஒரு 
அரசொங்கைத்்தயும், மிகை வளர்சசிய்டநத 
முனமைறிய ப�ொருளதொரத்்தயும், 
பதொழில்நுட�த்திறைனு்டய உடகைடட்மப்�யும் 
பகைொணடிருககும் எனறு கூறுகிறைது.

வளர்சசியகடைநத ்நொடுகள் 

வளர்சசிய்டநத நொடு, பதொழில் வளர்சசிய்டநத 
நொடு, அதிகை வளர்சசிய்டநத அல்ைது அதிகை 
வளரநதுவிடட ப�ொருளொதொரத்்த பகைொணட 
நொடுகைள (MEDC) எனறு இநத நொடுகைள 
அ்ழககைப�டுகினறைை. இநத நொடுகை்ள மற்றை 
நொடுகைளுடன ஒபபிடும்ம�ொது நனகு வளரநத 
ப�ொருளொதொரத்்தயும், பதொழில்நுட�த்துடனகூடிய 
உடகைடட்மப்�யும் பகைொணடிருககினறைை. 
ப�ரும்�ொலும் ஒரு நொடடின ப�ொருளொதொர 
வளர்சசி்ய கைணககிட அநநொடடின பமொத்த 
உளநொடடு உற்�த்தி, பமொத்த மதசிய உற்�த்தி, 

பின்தங்கிய நாடுகளில் நகரம்
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ஆணடில் உைகை பமொத்த உற்�த்தியில் (GDP) 
வளர்சசிய்டநத நொடுகைள 60.8% �ங்கு வகிககினறைை. 
�னைொடடு நிதியத்தின கூற்றுப�டி உைகை பமொத்த 
உளளொடடு உற்�த்தி என�து வொங்கும் திறைனின 
சமநி்ைநி்ை்ய (PPP) அடிப�்டயொகை பகைொணட 
�த்து நொடுகைளொவை: ஆஸ்திமரலியொ, கைைடொ, பிரொனசு, 
ப்ரமனி, இத்தொலி, ்ப�ொன, பதனபகைொரியொ, ஐககிய 
அரசு மற்றும் அபமரிககை ஐககிய நொடுகைள 
ஆகிய்வயொகும்.

ப�ொருளொதொர ேொறைநிகையில் உள்ள 
்நொடுகள் 

ப�ொருளொதொர மொற்றைம்டநது வரும் நொடுகைள 
என�்வ ்மயப�டுத்தப�டட திடடமிடட 
ப�ொருளொதொரத்திலிருநது சந்த 
ப�ொருளொதொரத்திற்கு மொறிவரும் நொடுகை்ள 
குறிககும். இத்த்கைய நொடுகைள தங்கைளது 

தனிந�ர வருமொைம், பதொழில் மயமொதலின அளவு 
அ்ைத்து இடங்கைளிலும் �ரவி கைொணப�டும் 
உடகைடட்மபபு மற்றும் மககைளின வொழக்கைத்தரம் 
ஆகிய்வ கைணககிடப�டுகிறைது. வளர்சசிய்டநத 
நொடுகைள அ்ைத்துமம பதொழில் மமம்�ொடு அ்டநத 
நொடுகைளொகும். இதன ப�ொருள மச்வத்து்றைதொன 
பதொழிைகைத்து்றை்யக கைொடடிலும் அதிகை 
வருவொ்யத் தருகினறைை என�தொகும். 2015ம் 

வளர்ந்த நாடுகளில் நகரம்

உயர் சிநத்ன 

ப�ரும்�ொைொை வளரநத நொடுகைள வட 
ம கை ொ ள ொ ர த் த த் தி ல் 
அ ் ம ந தி ரு ப � த ற் கை ொ ை 
கைொரணம் யொது?
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வள���யைட�த நா�க�
GDP வள���

உலக ப��

உலக ப��

GDP த
நப� வ	மான� வள���
GDP த
நப� வ	மான� வள���

GDP த
நப� வ	மான� வள���
GDP த
நப� வ	மான� 

மா�ற�ைல�� உ�ள நா�க�

GDP வள���

மா�ற�ைல�� உ�ள நா�க�
உலக�

வள���யைட�த நா�க�
உலக�

$7,100

$43,700

$10,600

$10,600

2015 2016 2017
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0.4

2.2 2.3

2.42.7

1.6
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1.3 1.8
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-1%

1%
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2015 2016 2017 2018
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87 த்தாழில்கள்

ப�ொருளொதொர கைடட்மப்� சந்த்ய 
அடிப�்டயொகை பகைொணட நிறுவைங்கைளொகை மொற்றும் 
மநொககைம் பகைொணட்வ. இம்மு்றையில் கைொணப�டும் 
ப�ொருளொதொர சுதநதிரம் கைொரணமொகை ப�ொருடகைளின 
வி்ை்ய மத்திய திடடமிடும் அ்மபபிற்கு �திைொகை 
சந்த கைொரணிகைமள நிரணயிககினறைை. இத்த்கைய 
ப�ொருளொதொர நடவடிக்கைகை்ள முந்தய மசொவியத் 
யூனியன, கிழககு ஐமரொபபிய நொடுகைள மற்றும் 
மூனறைொம் உைகை நொடுகைள சிைற்றில் கைொணைொம். 
இதன சமூகை ப�ொருளொதொர வி்ளவுகை்ள �ற்றிய 
விரிவொை ஆய்வு மமற்பகைொளளப�டடு வருகினறைை.

வளர்சசி குன்றிய ்நொடுகள்

ஐககிய நொடுகைளின ச்�யின ஆய்வுப�டி 
மிகைககு்றைநத சமுதொய, ப�ொருளொதொர 
வளர்சசியு்டய நொடுகைளின �டடியலில் மிகை 
கு்றைநத மனிதவள மமம்�ொடு்டய அ்ைத்து 
நொடுகைளும் கைொணப�டுகினறைை. ஒரு நொடு கீமழ 
பகைொடுககைப�டடுளள மூனறு �ணபுகை்ள 
ப�ற்றிருநதொல் அது “வளர்சசி குனறிய நொடு” 
எைப�டும்.

∙ வறு்ம – பதொடரநது ஒரு நொடடில் மூனறு 
ஆணடிற்குமமல் தனிந�ர வருமொைம் கு்றைநது 
கைொணப�டுவது. 2018ன கைணககுப�டி ஒரு 
நொடடின தனிந�ர வருமொைம் ஆணடிற்கு 1025 
அபமரிககை டொைருககு கு்றைவொகை இருநதொல் 
இநத �டடியலில் அநத நொடு இடம்ப�றும்.

∙ மனிதவள கு்றை�ொடு – (சத்துணவு, 
ஆமரொககியம், கைல்வி, வயது வநமதொர �டிப�றிவு 
ஆகியவற்றில் கைொணப�டும் கு்றை�ொடு)

∙ ப�ொருளொதொர ரீதியொகை �ொதிப�்டதல் – 
விவசொயத்தில் கைொணப�டும் நி்ையற்றை 
தன்ம. ஏற்றுமதி பசய்யப�டும் ப�ொருடகைள 
மற்றும் மச்வயில் நி்ையற்றை தன்ம, 
�ொரம்�ரியம் இல்ைொத பசயல்�ொடுகைளுககு 
முககியத்துவமின்ம, சிறிய ப�ொருளொதொர 
அ்மபபுகைளின இயைொ்ம, இயற்்கை சீற்றைம் 
கைொரணமொகை இடம் ப�யரும் மககைள.

2017ல் ப�ொருளொதொரத்தில் உைகின் �த்து 
மிகபப�ரிய ்நொடுகள்

உைகை வங்கியின சமீ�த்திய புளளி விவரத்தின�டி 
அபமரிககை ஐககிய நொடுகைள தொன ப�ொருளொதொரத்தில் 
உைகின மிகைபப�ரிய நொடு. 18 டரிலியன அபமரிககை 
டொைரகைளுடன உைகைப ப�ொருளொதொரத்தின கைொல்�ங்கு 

இடத்்த அது ப�ற்றுளளது. (24.3%) அத்ைத் 
பதொடரநது சீைொ 11 டரிலியன டொைரகைளுடன 
இரணடொம் இடத்்த வகிககிறைது (14.8%).  ்ப�ொன 4.4 
டரிலியன டொைருடன (6%) மூனறைொவது இடத்்த 
ப�ற்றுளளது. அடுத்ததொகை ப்ரமனி 2.2 டரிலியன 
டொைருடன நொனகைொம் இடத்்தக பகைொணடுளளது. 
ஐககிய அரசு 29 டரிலியன டொைருடன ஐநதொம் 
இடத்்தயும் பிரொனசு 2.4 டரிலியனுடன ஆறைொம் 
இடத்்தயும் வகிககிறைது. இநதியொ 2 டரிலியன 
பதொ்கையுடன ஏழொம் இடத்்தயும், இத்தொலி 1.8 
டரிலியன பதொ்கையுடன எடடொம் இடத்்தயும், 1.8 
டரிலியனுககு சற்று கு்றைவொகை ப�ற்று பிமரசில் 
ஒன�தொம் இடத்்தயும் வகிககிறைது.  அபமரிககை 
ஐககிய நொடடின ப�ொருளொதொரநி்ை மூனறைொம் 
இடம் முதல் �த்தொம் இடம்வ்ர கைொணப�டும். 
நொடுகைளின ப�ொருளொதொர நி்ையின கூடுத்ைவிட 
அதிகைமொகை உளளது.

வவகேொக வளரும் ப�ொருளொதொரம்

சீைொ ஆணடிற்கு 7 டரிலியன அபமரிககை டொைரகை்ள 
்கையொளுகிறைது. சரவமதச நிதியத்தின (IMF) 
ஆய்வின�டி சீைொவின ப�ொருளொதொர வளர்சசி 
2016ம் ஆணடில் 6.7%ஆகை அதிகைரித்துளளது. அமத 
கைொைகைடடத்தில் அபமரிககைொவின ப�ொருளொதொர 
வளர்சசி 1.6% மடடுமம இருநதது என�து 
குறிபபிடத்தககைது. சீைொ தைது மிகை மவகைமொை 
ப�ொருளொதொர வளர்சசியில் இநதியொ்வ முநதி 
பசனறுளள்த சரவமதச நிதியம் தைது “உைகை 
ப�ொருளொதொர கைணமணொடடத்தில்” சுடடிக 
கைொடடியுளளது. இநதியொ 2016ல் ப�ொருளொதொர 
வளர்சசியில் 6.6% எனறு இருநதம�ொது சீைொ 6.7%ஆகை 
இருநதுளளது.

மமமை பகைொடுககைப�டடுளள விளககைப�டத்தில் 40 
ப�ரிய ப�ொருளொதொர நொடுகை்ள தனிதனியொகை 
சுடடிக கைொடடப�டடுளளது. ஆைொல் அ்வ 
கைணடங்கைள வழியில் குழுவொகை 
வணணமிடப�டடுளளது. இதில் ஆசியகுழுமம் 
அ்ைத்்தயும்விட ப�ரிதொகை உளளது. அது உைகை 
பமொத்த உற்�த்தியில் மூனறு �ங்கைொகை (33.84%) 
உளளது. வடஅபமரிககை கைணடம் பமொத்த 
உற்�த்தியில் கைொல்�ொகைத்்த (27.95%) பகைொணடுளளது. 
ஐமரொப�ொ கைணடம் ஐநதில் ஒரு �ொகைத்்த (21.37%) 
ப�ற்றுளளது. இநத மூனறு குழுமங்கைளும் உைகின 
பமொத்த உற்�த்தியில் ஐநதில் நொனகு (4/5) �ொகைத்்த 
இயககும் தன்ம (83.16%) பகைொணடுளளை.
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89 த�ொழில்கள்

உல�� �க�ெப�ய ெபா�ளாதார�க
GDP $ இ� உலக ெமா	த ப��, ச�ப	�ய உலக வ���� தர�: 2015

அெம� க 
ஐ �ய நா�க

�னா

ஜ�பா�

ெஜ�ம�

ஐ �ய அர�

�ரா��

இ��யா

இ	தா�

�ேர��

கனடா

US$18 trillion
11

24.30%
14.80%

5.90%
4.50%
3.90%
3.30%
2.80%
2.50%
2.40%
2.10%

Source: World Bank and Visual Capitalist

4.4
3.4

2.9
2.4

2.1
1.8
1.8

1.6

1. ேணல், கறசுரங்கங்கள்: மணல் அல்ைது கைல் மதொணடி எடுப�தற்கைொை மிகைபப�ரிய குழிகைள (குவொரிகைள) 

2. இகையொணகே ்நொடு: குறிபபிடட எல்்ைககுள, மககைள வசிககைவும், சடடம் இயற்றும் அதிகைொரம் உளள 
அரசும், பிறை இ்றையொண்மயு்டய நொடுகைளுடன ம�்சசு வொரத்்த நடத்தும் தன்மயுமுளள 
நிைப�குதி்ய குறிககும்.

3. அரககு: கைொடுகைளில் உளள மரங்கைள மீது பூ்சசிகைளொல் உமிழப�டும் பிசின.

4. கடைன்: கைடைொகை பகைொடுககைப�டும் �ணம் அல்ைது அதற்குரிய பதொ்கை்ய குறிககும்.

5. ப்நறிமுகை: இரு நொடுகைளுககி்டமயயொை உடன�டிக்கையின முதற்குறிபபு

6. ஊடடைேத்தின்கே: உடலில் கைொணப�டும் சத்து �ற்றைொககு்றை

7. வறுகே: அளவுககைதிகைமொை ஏழ்மநி்ை

8. பேொத்த உள்்நொடடு உற�த்தி: ஒரு குறிபபிடட கைொைத்தில் ஒரு புவியியல் எல்்ை �ரபபுககுள உற்�த்தி 
பசய்யப�டும் ப�ொருடகைளின இறுதி மதிபபு மற்றும் மச்வ்ய குறிககும்.

9. வொழகககத்தரம்: ஒரு தனிமனிதன அல்ைது ஒரு சமுதொயத்தின பசல்வம் மற்றும் ப�ொருடகைளின 
உ்ட்மயொகும் அளவு.

10. பேொத்த வதசிய உற�த்தி: ஒரு ஆணடில் ஒரு நொடடு மககைளொல் உற்�த்தி பசய்யப�டும் ப�ொருடகைள 
மற்றும் மச்வகைளின மதிபபு.

89 த்தாழில்கள்
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90

ேதிபபீடு

I. ேரியொன விகடைகயத் வதரநபதடுத்து எழுதுக  

1. விடடி கைல்்சசர அல்ைது திரொட்ச சொகு�டி சிறைப�ொகை ந்டப�றும் இடம் 

 அ) �ொம்�ொஸ் �குதி  ஆ) சவொைொ �குதி

 இ) சகைொரொ �குதி   ஈ) மத்திய த்ரககைடல் �குதி

2. பினவருைவற்றுள எது வளர்சசிய்டநத நொடுகை்ள உளளடககியது ?

 அ) ஆஸ்திமரலியொ, பகைனயொ, �ொகிஸ்தொன, ப்ரமனி மற்றும் இத்தொலி

 ஆ) ஆஸ்திமரலியொ, கைைடொ, பிரொனஸ், ப்ரமனி மற்றும் இத்தொலி

 இ) ஆஸ்திமரலியொ, இைங்்கை, தொய்ைொநது, ப்ரமனி மற்றும் இத்தொலி

 ஈ) �ொகிஸ்தொன, இைங்்கை, பிரொனஸ், ப்ரமனி மற்றும் இத்தொலி

3. இவற்றில் எது தவறைொகை ப�ொருநதியுளளது.

 �ழங்குடியிைர   �குதி

 அ) இனயூடகைள   ஆரடிக �குதி

 ஆ) பிகமிககைள    கைைகைொரி �குதி

 இ) அம�ொரிஜினஸ்  பதன அபமரிககை �குதி

 ஈ) �ொலியன   பதன இநதிய �குதி

4.  வொனதூைனின மவளொண மொதிரியின�டி நகைரபபுறை ்மயத்திலிருநது பவளிபபுறைம் மநொககி அ்மநதுளள 4 
வ்ளய வரி்ச அ்மபபுகைள 

 அ) தொனியங்கைள மற்றைம் �யிரநிைங்கைள, சந்த, கைொடுகைள, �ொல்�ண்ண மற்றும் மமய்்சசல்
 ஆ) கைொடுகைள, சந்த, தொனியங்கைள மற்றும் �யிர நிைங்கைள, �ொல்�ண்ண மற்றும் மமய்்சசல்
 இ) சந்த, �ொல்�ண்ண, கைொடுகைள, தொனியங்கைள மற்றைம் �யிரநிைங்கைள, மமய்்சசல்
 ஈ) மமய்்சசல், சந்த, கைொடுகைள, தொனியங்கைள மற்றும் �யிரநிைங்கைள மற்றும் �ொல்�ண்ண
5.  பினவருவைவற்றில் எது மிகைவும் பினதங்கிய நொடுகைளின �ணபு அல்ை ?
 அ) கு்றைநத பமொத்த உளநொடடு உற்�த்தி  ஆ) அதிகை எழுத்தறிவு விகிதம்
 இ) சமமற்றை வருவொய் �ரவல்   ஈ) அதிகை அளவிைொை மவ்ையின்ம
6. பினவரும் கூற்றுகைளில் ஒனறு மடடும் வொனதூைனின மவளொண மொதிரியின அனுமொைம் அல்ை.
 அ) இது தனித்த ஆககிரமிப�ற்றை கைொடுகைளொல் சூழப�டடு கைொணப�டுகினறைது.
 ஆ)  இநத நிைப�குதி முழுவதும் ஆறுகைளொமைொ, ம்ைகைளொமைொ குறுககிடொத சமமொை புவிப�ரப்� 

பகைொணடுளளது.
 இ) இப�குதி முழுவதும் மணணின தன்மயும் கைொைநி்ையும் சீரற்றை கைொணப�டுகிறைது. 
 ஈ) விவசொயிகைள அதிகை�டச ைொ�த்திற்கைொகை பசயல்�டுகிறைொரகைள. 
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91 த�ொழில்கள்

7. தவறைொகை ப�ொருநதியுளள்தக கைணடறிகை.
 அ) கைைரகை பதொழிற்சொ்ை   – இரும்பு எஃகு பதொழிற்சொ்ை
 ஆ) இைகு ரகை பதொழிற்சொ்ை  – ்தயல் இயநதிர பதொழிற்சொ்ை
 இ) தனியொர பதொழிற்சொ்ை  – பிைொய் எஃகு பதொழிற்சொ்ை
 ஈ) ப�ொதுத்து்றை பதொழிற்சொ்ை  – �ொரத் கைைரகை மினசொதை நிறுவைம்

8. பினவருவைவற்றில் எது வளரநத நொடுகைளின �ணபு அல்ை?
 அ) தனிந�ர வருமொைம் கு்றைவு
 ஆ) சிறைநத வொழக்கைத் தரம் மற்றும் வீடடுவசதி
 இ) அதிகைமொை பமொத்த உளநொடடு உற்�த்தி
 ஈ) மமம்�டட அடிப�்ட வசதிகைளும், பதொழில் நுட�ங்கைளும்

9. பினவரும் வ்ர�டத்தில் எது ைொ�கைரமொை பதொழிைகை அ்மவிடம்?
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10. கீழகைணடவற்றுள எது மதொடடப�யிர அல்ை ?
 அ) மதயி்ை ஆ) கைொபபி இ) மசொளம் ஈ) பகைொகமகைொ
II. மிக குறுகிய விகடையளி

1. மதொடடப�யிர விவசொயத்திலிருநது �ரநத விவசொயத்்த எவவொறு நீ மவறு�டுத்துவொய்? 
2. �ருவகைொை மமய்்சசல் இடபப�யரவு- வ்ரயறு.
3. தீவிர விவசொயம் எனறைொல் எனை?
4. நொனகைொம் நி்ைத் பதொழிலுககும் ஐநதொம் நிைத் பதொழிலுககும் உளள மவறு�ொட்ட எழுது. 
5. குடி்சத் பதொழில் �ற்றிக சிறு குறிபபு வ்ரகை.
III. குறுகிய விகடையளி

1. தனனி்றைவு ப�ொருளொதொரத்திற்கும் வணிகைப ப�ொருளொதொரத்திற்கும் உளள மவறு�ொட்ட எழுது.
2. பதொழிைகை அ்மவிடத்்த நிரணயிககும் கைொரணிகைள யொ்வ?
3. முதல் நி்ைத்பதொழி்ைக கைொடடிலும் இரணடொம் நி்ைத் பதொழில் மிகைவும் முககியத்துவம் வொய்நதது. ஏன?
4. இடபப�யரவு மவளொண்ம குறிபபு வ்ரகை. இம்மு்றை பின�ற்றைப�டும் �குதிகை்ளக குறிபபிடுகை.
5. வொனதூைனின மவளொண மகைொட�ொடடின அனுமொைங்கைளில் ஏமதனும் 2 எழுதுகை.
IV. விரிவொன விகடையளி

1.  பதொழிற்சொ்ைகை்ள �ணியொடகைள, மூைபப�ொருள ஆதொரங்கைள மற்றும் உரி்மயொளர அடிப�்டயில் 
வ்கைப�டுத்தி அவற்றில் ஏமதனும் 2 பதொழிற்சொ்ை வ்கைகை்ள விவரிககைவும்.

2. பவ�ரின பதொழிைகை அ்மவிட மகைொட�ொட்ட உரிய �டத்துடன விளககுகை.
3. வளர்சசிய்டநத மற்றும் பினதங்கிய நொடுகைளின �ணபுகைளில் ஏமதனும் மூனறி்ை விவரி.
4.  உைகை புறைவரி நிைவ்ர�டத்தில் வளர்சசிய்டநத மற்றும் பின தங்கிய நொடுகை்ள குறித்துக கைொடடி அவற்்றைப 

�ற்றி சிறு குறிபபு எழுது.
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XII புவியியல் 92

V. பேயமுகை

1. பினவருவைவற்்றை கைவைமொகை �டித்து வி்டயளிககைவும்.

2. 
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1.  வளரும் நொடுகைள யொ்வ ? அ்வ எங்மகை கைொணப�டுகினறைை?

கீமழ பகைொடுககைப�டடுளள உைகை நிைவ்ர�டம் வடககில் கைொணப�டும் வளரநத நொடுகை்ளயும் பதற்கில் 
கைொணப�டும் பினதங்கிய நொடுகை்ளயும் கைொடடுகிறைது. 

அ)  பமல்லியதொகை �ணககைொர நொடுகை்ள சிவபபு நிறைத்திலும் ஏ்ழ நொடுகை்ள �்ச்ச நிறைத்திலும் வணணமிடடுக 
கைொடடவும். 

ஆ) நிைநடுகமகைொட்டயும் கைடகை மற்றும் மகைர மர்கைகை்ளயும் குறிககை. 

இ)  12 வளரும் நொடுகைள கீமழ பகைொடுககைப�டடுளளை. ஒவபவொனறும் அதன முதல் எழுத்தொல் கைொடடப�டடுளளது. 

    �ங்கைளொமதஷ், ்நஜீரியொ, பகைனயொ, �ொகிஸ்தொன, பிமரசில், எகிபது, சீைொ, பவனிசுைொ, இநதியொ, பமகசிமகைொ, 
ப�ரு, கைொைொ,.

ஈ) வளரும் நொடுகை்ளப�ற்றிய ஐநது கூற்றுகைளில் எது சரியொைது?
1. எல்ைொ வளரநத நொடுகைளும் வடககு – பதற்கு எல்்ைககு பதற்மகை அ்மநதுளளை. 
1.  அ்வ எல்ைொம் நிைநடுகமகைொடடிற்கு பதற்மகை அ்மநதுளளை. 
2.  ப�ரும்�ொைொை நொடுகைள அயை மணடைப�குதிககுள அ்மநதுளளை.
3. அ்வ எல்ைொம் பதன அபமரிககைொ, ஆசியொ மற்றும் ஆஸ்திமரலியொவில் கைொணப�டுகினறைை.
4. அ்வ ஐமரொப�ொவிலும் வட அபமரிககைொவிலும் கைொணப�டவில்்ை. 
5. அ்வ எல்ைொம் பதன அபமரிககைொ, ஆசியொ மற்றும் ஆபபிரிககைொவில் அ்மநதுளளை.

  பமற்ப்காள் சைான்று்கள்
1. Economic and commercial geography, K.K. Khanna and Dr. V.K Gupta 
2. Human and economic Geography, Goh Cheng Leong and Gillian C. Morgan 

 இ்ைய சைான்று்கள்
1. https://www.un.org/development/desa/dpad/ 

2. www.weforum.org/agenda/2017/03/worlds-biggest-economies-in-2017/ 
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த்தாழில்கள்93

�டிகள் 

ெடி 1:  URL அல்ைது QR குறியீடடி்ைப �யன�டுத்தி இ்சபசயல்�ொடடிற்கைொை இ்ணயப�ககைத்திற்கு பசல்கை. அங்கு  
�ககைம் ஒனறு திறைககும். அதில் கீமழ பசனறு “FARM MANIA” என�்த பசொடுககுகை. விளம்�ரம் வநதொல் அ்த 
விடடு விட

ெடி 2:  அ்த நொம் பதொடும் ம�ொது ஒரு �ககைம்  அமநகை விருப� �டடிய்ை கைொணபிககும்.
ெடி 3:  PLAY ப�ொத்தொ்ை பதரிவு பசய்து அதிலுளள அறிவு்ரகைள �டி வி்ளயொட ஆரம்பிககை.
ெடி 4:  கை்டசியில் உங்கைளின பசொநத �ண்ண்ய உருவொககி இருபபீரகைள.

உரலி
http://www.primarygames.com/arcade/simulation/farmmania/

இ்ச பசயல்�ொடு மூைம் மொணவரகைள 
இநத உைகின வளங்கை்ளப �ற்றி பதரிநது 
பகைொணடு அவற்்றை பகைொடுககைப �டடுளள 
த்ைபபுகைளின அடிப�்டயில் வ்கைப 
பிரிககை உதவும்.

பதாழில்்கள்

இ்ையச் பசையல்ொடு

ெடி 1 ெடி 2 ெடி 3

த்தாழில்கள்

*�டங்கைள அ்டயொளத்திற்கு மடடுமம.
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�க்கத்தில் இளணயாக ளவத்தால்  நீஙகள் உணடு 
முடித்து விட்டீர்கள் என�ளத குறிக்கி்றது. 
நம்முளைய கலாசசாரத்தில் சில சுவாரஸசியமான 
�ழக்க வழக்கஙகளளப்  �ற்றி உஙகளுக்குத் 
பதரியுமா ? 

 கலாசசாரம் என�து  மக்களுளைய வாழக்ளக 
முள்றயின �ணபுகளள விவரிப்�தாகும். இனறு 
ஆயிரக்கணக்கான கலாசசாரஙகள் 
காணப்�டுகின்றன. அளவ ஒவபவானறும் 
உலகளாவிய �னமுகத்தனளமயில்  �ஙகளிக்கின்றன. 
மக்கள் கலாசசார ரீதியாக �ல்பவறு  வழிகளில் 
பவறு�ட்டு காணப்�டுகின்றனர்.  குறிப்�ாக  ஒரு 
கலாசசாரம் �ல மாறு�ட்ை கலாசசார கூறுகளளக் 
பகாணடுள்ளது. அது ஒவபவாரு குழுவிற்கும் 
பவறு�டுகி்றது.  மதம்,  பமாழி, கட்டிைக்களல, உணவு, 
பதாழில்நுட்�ம், இளச, உளை, �ாலினம், சட்ைம், 

5.1. அறிமுகம் 

மணமகன தனது வீட்டிற்குள் நுளழயும் முன  
மணமகளள தூக்கிக் பகாணடு தீயில் 
நைக்கபவணடும்  என�து சுவாரஸயமான 
�ாரம்�ரியமிக்க சீன வழக்கத்தில் உள்ளது. இ்நத 
�ாரம்�ரியத்தின�டி இவவளகச சைஙகுகள் 
மளனவிக்கு சுகப்பிரசவம் ஏற்�டுவளத 
உறுதிபசயகி்றது. தீ மிதித்தல் இயற்ளகப் ப�ரிைளர  
தடுக்கும் ஒரு வழியாக சில சீன மக்களால் 
நம்�ப்�டுகி்றது.  
ளசப்ராயடு கலாசசாரத்தில் இறுதி சைஙகில் 
பவள்ளள குவளளப்பூ (White Lily) 
�யன�டுத்தப்�டுவதால் யாருக்கும் பவள்ளள 
குவளளப்பூ பகாடுக்ககூைாது. தட்டில் மீதம் 
ளவக்காமல் உண�து நாகரீகமானது.  நீஙகள் 
சாப்பிட்டு முடிக்கவில்ளல என்றால் தட்டில் கத்தி 
மீது முள் கரணடிளய குறுக்காக ளவக்கவும். 
கத்திளயயும் முள் கரணடிளயயும் தட்டின வலது 

கற்ைல் ்நோககஙகள்

➢  உலகின கலாசசார 
�னமுகத்தனளம 
மற்றும் �ணபுகளளப் 
புரி்நது பகாள்ளுதல்.

➢  �ழஙகுடியினரின 
உலகளாவிய �ரவளல 
விளக்குதல்.

➢  பதசம் மற்றும் நாடு  �ற்றியக்  கருத்ளத 
விளக்குதல்.

➢  எல்ளல மற்றும் நில எல்ளலக்கு  இளைபய 
உள்ள பவறு�ாட்ளை அறிதல்.

➢  ் ார்ட்பலணட் பகாட்�ாடு மற்றும் 
ரிம்லாணட் பகாட்�ாட்டிற்கும்  இனள்றய 
அரசியலுக்கும் உள்ள பதாைர்ள�ப் 
புரி்நதுபகாள்ளுதல்.

5.1 அறிமுகம் 
5.2 உலக கலாசசார மணைலஙகள்  
5.3 இனஙகள்
5.4 �ழஙகுடியினரின �ரவல் 
5.5  அரசியல் புவியியல் - பதசம் மற்றும் நாடு
5.5.1 எல்ளலகள் மற்றும் எல்ளலக்பகாடுகள்
5.5.2  புவிசார் அரசியல்:  உலகளாவிய 

ப�ார்தி்றன சார்்நத கணபணாட்ைம் 
5.5.3  �ல்முளன உலக கட்ைளளயின புவிசார் 

அரசியல் 

அலகு கண்ைாட்்டம்

கலாச்ார மறறும் 
அரசியல் புவியியல்

5
அலகு
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கல்வி, அரசாஙகம், விவசாயம், ப�ாருளாதாரம், 
விளளயாட்டு, மதிப்புகள் ப�ான்றளவ 
கலாசசாரத்தின சில அடிப்�ளைக் கூறுகளாகும். 

கலாச்ார மண்டலம்
 ஒரு கலாசசாரப் மணைலம்  என�து ப�ாதுவான 
மற்றும் தனித்துவம் வாய்நத  கலாசசார அதிகாரம் 
பகாணை புவியின ஒரு �குதியாகும்.  கலாசசார 
பிரபதசஙகளள வளரயறுக்க எவவளவு 
எணணிக்ளகயிலான   கலாசசாரக் கூறுகளும்  
�யன�டுத்தப்�ைலாம். உதரணமாக, உலக 
மதஙகளின நில வளர�ைத்தில்  பதற்காசியாவின 
�குதிளய  வணணம் தீட்டி காட்டுவது அஙகு இ்நது 
மதம் ப�ரும்�ானளமயாக இருப்�ளதக் குறிக்கி்றது. 
கலாசசார மணைலஙகள் அளவில்  பவறு�டுகின்றன. 
அவற்றில் வை ஆப்பிரிக்கா மற்றும் பதன பமற்கு 
ஆசியாவில் மில்லியன கணக்கான சதுர 
கிபலாமீட்ைர் �ரப்�ளவில் �ரவிக் காணப்�டும் 
இஸலாமிய கலாசசார மணைலம்  ப�ான்ற  சில 
கலாசசார மணைலஙகள்  மிகவும்  ப�ரிய அளவில் 
காணப்�டுகின்றன. மன்ாட்ைனில் இரணடு 
சதுரகிபலாமீட்ைர் �ரப்�ளவில் காணப்�டும்  
ஸ�ானிஷ் ்ார்பலம் கலாசசார மணைலம் மிகச 
சிறிய மணைலம்.  மத்திய பமற்கு அபமரிக்காவின  
ஒரு �குதியான கார்னப�ல்ட் ப�ான்றளவ நடுத்தர 
அளவுளைய கலாசசாராப் மணைலமாகும்.
கலாச்ாரப்  பரவல்
 கலாசசாரப்  �ரவல் என�து கலாசசார 
நம்பிக்ளககள் மற்றும் சமூக பசயல்�ாடுகள் ஒரு 
குழுவிலிரு்நது மற்ப்றாரு குழுவிற்குப் �ரவுவதாகும். 
�ல்பவறு இனஙகள், மதஙகள் மற்றும் �ல்பவறு 
நாட்ைவர்கள் மூலம் உலக கலாசசாரம் கலப்�து 
பமம்�ட்ை பதாளலபதாைர்பு, ப�ாக்குவரத்து மற்றும் 
பதாழில்நுட்�ம் ஆகியவற்்றால் அதிகரித்துள்ளது.

கலாச்ார நிலத்தாற்றம்
 கலாசசார நிலத்பதாற்்றம் என�து  “இயற்ளக 
மற்றும் மனிதனின ஒருஙகிளண்நத �ளைப்புகளள 
குறிக்கும் கலாசசார �ணபுகள்” என உலக 
�ாரம்�ரிய குழுவால் வளரயறுக்கப்�ட்டுள்ளது. 
உலக �ாரம்�ரியக் குழு மூனறு வளகயான கலாசசார 
நிலத்பதாற்்றஙகளளக்  கணைறி்நது 
ஏற்றுக்பகாணடுள்ளது. அம்மூனறு பிரிவுகள் 
பினவருமாறு:
(I)  "ஒரு நிலத்பதாற்்றமானது  மனிதனால் திட்ைமிட்டு 

வடிவளமக்கப்�ட்டு  உருவாக்கப்�ட்ைது".
(ii)  ஒரு இயற்ளகயான முள்றயில் வளர்்நது வரும் 

நிலத்பதாற்்றம் "எஞ்சிய (புளத�டிவ) 
நிலத்பதாற்்றம்" அல்லது "பதாைர்சசியான 
நிலத்பதாற்்றமாக இருக்கலாம்.

(iii)  ஒரு “இளணயான கலாசசார நிலத்பதாற்்றம்” 
மதம், களல அல்லது இயற்ளக கூறுகளால் 
மதிப்பிைப்�டுகி்றது.

கலாச்ார ததா்டர்பு
 குறிப்பிட்ை சமூகத்தின தனளமளயக் குறிக்கும் 
கலாசசார கூறுகளுக்கு இளைபய உள்ள  
பதாைர்புகளள கலாசசார பதாைர்பு 
பவளி�ப்டுத்துகி்றது.  பவவபவறு காரணிகள் 
ஒனப்றாபைானறு பதாைர்புபகாள்வதால்   �ரவலான 
�ணபுகள் உருவாகின்றன
நீஙகள் எனன பமாழியில் ப�சுகிறீர்கள்? நீஙகள் 
எனன ஆளை அணிகிறீர்கள்? நீஙகள் எனன 
உணளவ விரும்புகிறீர்கள்? நீஙகள் வாழும் வீட்டின 
கட்ைளமப்பு எனன? இ்நத பகள்விகளுக்கு கிளைக்கும் 
�திலில் நாம் ஒரு மனித சமுதாயத்தின 
கலாசசாரத்ளதக் கற்றுக் பகாள்ளலாம்.
கலாசசாரம் நம் அளையாளத்ளத வடிவளமக்கி்றது 
மற்றும் நம் நைத்ளதகளள �ாதிக்கி்றது. 
கலாசசாரமானது பமாழி, நம்பிக்ளககள், மதிப்புகள், 
பநறிகள், நைத்ளத மற்றும் ப�ாருள்களளப் �கிர்்நது  
ஒரு தளலமுள்றயிலிரு்நது அடுத்த தளலமுள்றக்கு 
எடுத்து பசல்வளதக்   குறிக்கி்றது. கலாசசார 
புவியியல் என�து மனித புவியியலின ஒரு பிரிவாகும்.  
இது பமாத்த சுற்றுசசூழலுைன பதாைர்புளைய 
�ல்பவறு கலாசசார கூறுகளின �ரம்�ளர அளமப்பு 
�ற்றி விவரிப்�தாகும். சில கலாசசார கூறுகள் 
பினவருமாறு:

தமாழி
 பமாழி கலாசசாரத்ளத �ரப்பும்  ஒரு பிரதான 
கருவியாகும் இது சமூகமயமாக்கலிலும், வரலாற்று 
�ரிமாற்்றத்திலும் ப�ரும் சக்தியாக உள்ளது. 
மனிதன  எ்நதபவாரு மக்கள் குழுளவயும்  பதாைர்பு 
வளலமூலம் இளணக்க  முடியும். பமாழிகள் எழுத்து 
அல்லது ப�சசு  வடிவத்தில் உள்ளன. �ப்புவா நியூ 
கினியாவிற்கு (839) பி்றகு, இ்நதியா (780) உலகின 
இரணைாவது அதிக பமாழிகளளக் பகாணை 
நாைாகும்.

பழககவழககம்
 �ழக்கம் என�து சட்ைப்�டி நிறுவப்�ட்ை 
ஒரு குறிப்பிட்ை சமூக அளமப்பில் 
காணப்�டும் நைத்ளத பநறிமுள்றயாகும். 
�ழக்கவழக்கம் என�து ஒரு ந�ரால் 
ஏற்றுக் பகாள்ளப்�ட்ை ஒரு பசால்லாகும், இது ஒரு 
இனம் மற்றும் சமுதாயத்தின ப�ரும்�ாலான 
மக்களால் ஏற்றுக்பகாள்ளப்�ட்ைதாகும். 
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கலாச்ார பாரம்பரிய வகககள்
 உருவாக்கப்�ட்ை சுற்றுச சூழல் (கட்டிைம், 
நகரஅளமப்பு, பதால்ப�ாருள் எசசஙகள்)  இயற்ளக 
சூழல் (கிராமப்பு்ற நிலத்பதாற்்றம், கைற்களரகள் 
மற்றும் களரபயாரப் ப�ாருட்கள், விவசாய 
�ாரம்�ரியம்) மற்றும் களலப்ப�ாருட்கள் 
(புத்தகஙகள் மற்றும் ஆவணஙகள் ப�ாருள்கள் 
மற்றும் �ைஙகள்) என கலாசசார �ாரம்�ரியத்ளத 
பவறு�டுத்திக்  காணலாம்.

கலாச்ார பன்முகததன்கம
 கலாசசார �னமுகத்தனளம பவவபவறு 
கலாசசாரஙகளளக் குறிக்கி்றது. அது 
ஒவபவாருவருக்கும் இளைபய உள்ள 
பவறு�ாடுளுக்கு மதிப்�ளிக்கி்றது. கலாசசார 
�னமுகத்தனளம முக்கியமானது, ஏபனனில் 
�ணிபுரியுமிைஙகளில்  �ல்பவறு  கலாசசாரஙகள் 
மற்றும்  இன குழுக்கள்  காணப்�டுகின்றன. 
கலாசசாரப் �ணபுகளள  ஒருவரிைமிரு்நது 
மற்ப்றாருவர் கற்றுக்பகாள்ளலாம் ஆனால் முதலில் 
நமக்கு  புரிதல் நிளல  பவணடும். கலாசசார 
�னமுகத்தனளம �ல நாடுகளில் காணப்�டுகி்றது  
ஆனால் அது சவாலாகவும் சில பநரஙகளில் 
சிக்கலானதாகவும் உள்ளது. இ்நத �ாைத்தின மூலம், 
கலாசசார �னமுகத்தனளமளய எப்�டி விவரிப்�து 
மற்றும் �ல்பவறு வழிகளில் அது எவவாறு 
சமூகத்ளத �ாதிக்கி்றது என�ளதயும் ஆயவு பசயயக்  
நீஙகள் கற்றுக் பகாள்வீர்கள்.

கலாச்ார பணபுகள்
 கலாசசார �ணபுகள் என�து சமூக 
மக்களால் ப�்றப்�ட்ை மனித பசயல்களின 
தனளமயாகும். இது �ல்பவறு தகவல் பதாைர்புகள் 
வழியாக �ரவுகி்றது. கலாசசாரத்தின ஒரு �குதிளய 
இனபனாருவருக்கு �ரிமா்ற அனுமதிக்கும் 
பசயல்கள் கலாசசார �ணபுகளாகும். மில்லியன 
கணக்கான கலாசசார �ணபுகள் உள்ளன, 
அப்�ணபுகள் ஒரு ப�ாருளாகபவா, ஒரு 
நுட்�மாகபவா, ஒரு நம்பிக்ளகயாகபவா அல்லது 
ஒரு அணுகுமுள்றயாகபவா காணப்�டுகின்றன. 
கலாசசார �ணபுகள் ஒவபவானறும் 
ஒருவருக்பகாருவர் பதாைர்பு�டுத்தி, அவர்களின 
கூட்டு பசயல்�ாடுகள்  கலாசசார கலளவளய 
உருவாக்குகி்றது.

தெறிமுக்ற 
 பநறிமுள்ற என�து ஒரு குழுவில் 
காணப்�டும் இயல்�ான, வழக்கமான அல்லது 
சராசரியான நல்ல அணுகுமுள்ற மற்றும் 
நைத்ளதளய குறிக்கி்றது. கலாசசார பநறிமுள்றகள் 
நாம் வாழும் நியமமாகும். இளவ சமூதாயத்தில் 
உள்ள மக்களின நைத்ளதளய வழிநைத்தும் 
�ஙகிைப்�டும் எதிர்�ார்ப்புகள் மற்றும் 
விதிமுள்றகளாகும். ஒரு சமூதாயத்தில் 
வளரும்ப�ாது  ப�ற்ப்றார், நண�ர்கள், ஆசிரியர்கள் 
மற்றும் �லரிைமிரு்நது  கலாசசார பநறிமுள்றகள் 
கற்கப்ப�ற்று வலுப்�டுத்தப்�டுகின்றன . அடிக்கடி 
கலாசசார பநறிமுள்றகள் கலாசசாரத்திற்கு 
கலாசசாரம் பவறு�டுகி்றது. இது கலாசசாரஙகளுக்கு 
இளைபய கருத்துபவறு�ாடுகளள உருவாக்குகி்றது.

மதிப்புகள்
 மதிப்புகள் என�து ஒரு சமுதாயத்தால் 
ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய  மற்றும் அஙகீகரிக்கப்�ட்ை  
தரம் அல்லது நம்பிக்ளககள் ஆகும். ஒரு கலாசசார 
மதிப்பு என�து எது  நல்லது, சரியானது, 
நியாயமானது என்ற  கருத்தாகும். எனினும், 
மதிப்புகளளக் கருத்தாக்கம் பசயவதில்   
சமூகவியலாளர்கள் இளைபய கருத்து பவறு�ாடு 
உள்ளது. கலாசசார  குழுக்களுக்கு இளைபய 
மதிப்புகள் எப்�டி பவறு�டுகின்றன என�துக் 
குறித்து முரண�ாட்டு பகாட்�ாடுகள் 
பவளிப்�டுத்துகின்றன, அபத பநரத்தில் பசயல்சார் 
பகாள்ளக   ஒரு கலாசசாரத்தில்  �கிரப்�ட்ை 
மதிப்புகள் மீது கவனம் பசலுத்துகி்றது.

கலாச்ாரப் பாரம்பரியம்
 கலாசசாரப் �ாரம்�ரியம் என�து, 
�ழக்கவழக்கஙகள், நளைமுள்றகள், இைஙகள், 
ப�ாருள்கள், களல பவளிப்�ாடுகள் மற்றும் 
மதிப்புகள் உள்ளிட்ைளவ ஒரு தளலமுள்றயிலிரு்நது 
அடுத்த தளலமுள்றக்கு எடுத்து பசல்லும் சமூகம் 
உருவாக்கிய வாழக்ளக முள்றயின பவளிப்�ாடு 
ஆகும். கலாரசசார �ாரம்�ரியம் ப�ரும்�ாலும் 
அறிமுகமில்லாத அல்லது உறுதியான கலாசசார 
�ாரம்�ரியமாக பவளிப்�டுத்தப்�டுகி்றது. மனித 
நைவடிக்ளககளின ஒரு �குதியாக கலாசசார 
�ாரம்�ரிய மதிப்பு அளமப்புகள், நம்பிக்ளககள், 
மரபுகள் மற்றும் வாழக்ளக முள்றயில் உறுதியான 
பிரதிநிதித்துவத்ளத உருவாக்குகி்றது. ஒட்டுபமாத்த 
கலாசசாரத்தின முக்கியப் �குதியாக கலாசசார 
�ாரம்�ரியம் இஙகு காணக்கூடிய மற்றும் 
உறுதியான தையஙகள் சமீ� காலத்தளவ. 
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5.2 கலாச்ார மண்டலஙகள் (Cultural 

Realms)

 கலாசசார மணைலஙகள் கலாசசாரப் 
மணைலத்தின வளகயாகும். கலாசசாரப் மணைலம்  
ஒபர கலாசசார தனளமளயக் பகாணை 
பதாைர்சசியான புவியியல் �குதியாகும். இது 
மிகப்ப�ரிய, நடுத்தர மற்றும் மிகசசிறிய 
மணைலஙகள் என மூனறு வளககளாக 
பிரிக்கப்�டுகி்றது. கலாசசாரப் �குதிகள் 
அணுகுமுள்ற, மத நம்பிக்ளக, பமாழி, இனக் குழு, 
பதாழில்நுட்�வளர்சசி ஆகியவற்றின அடிப்�ளையில் 
வளகப்�டுத்தப்�டுகின்றன. நவீன உலகில் 12 
கலாசசார மணைலஙகள் உள்ளன. அவற்றில் 
சிலவற்ள்றப் �ற்றிக் காணப�ாம்.

்மகலொட்டு கலாச்ார மண்டலம் 
 ஐபராப்பிய சமூகத்தின கலாசசாரத்ளத 
பமளலநாட்டு கலாசசாரம் எனகிப்றாம். இது 
கிறிஸதுவ மதத்தால்  ஒரு ப�ரிய அளவிற்கு 
ஆதிக்கம் பசலுத்தப்�டுகி்றது. இது 
பதாழில்மயமாக்கல், அரசியல் மற்றும் ப�ாருளாதார 
சி்நதளன, குடிபயற்்ற நிளல, வணிகமயமாக்கல், 
நகரமயமாக்கல், மற்றும் ப�ாக்குவரத்து அளமப்பின 
வளர்சசி, சமூக, அரசியல் மற்றும் ப�ாருளாதார 
நிறுவனஙகளின  நில வளர்சசி ப�ான்ற�ல்பவறு 
நிளலகளின அடிப்�ளையில் வட்ைார  மாற்்றஙகளளக் 
பகாணடுள்ளது. 
பமளலநாட்டு கலாசசாரத்தின �ல �குதிகளில், 
குறிப்�ாக நவீன மயமாக்கல் ப�ான்ற மதச சார்�ற்்ற 
காரணிகளின  தாக்கத்தால்  மதம் சார்்நத  மதிப்புகள் 
பு்ற்நதள்ளப்�ட்டுள்ளன. பதாழில்துள்றயில் 
வளர்சசியளை்நத  ஐபராப்�ா �ாரம்�ரிய மதிப்புகளள 
கிட்ைத்தட்ை ளகவிைப்�ட்ை ஒரு சமூகமாக பவகமாக 
வளர்்நது வருகி்றது. பமளலநாட்டு கலாசசாரம் ஒரு 
�ர்நத �குதிளய உள்ளைக்கியது. வட்ைாரச 
சுற்றுசசூழலின தாக்கத்ளதக்  கருத்தில் பகாணடு 
இது  பமலும் ஆறு துளண மணைலஙகளாக 
பிரிக்கப்�ட்டுள்ளது. 

(i)  பமற்கு ஐபராப்பிய கலாசசாரம்  அதிக 
பதாழில் வளர்சசியளை்நத  மற்றும் நகர்ப்பு்ற 
கலாசசாரமாகும். 

(ii)  கணை ஐபராப்பிய கலாசசாரம் �ல்பவறு 
அரசியல் மற்றும் ப�ாருளாதார 
சி்நதளனகளால் ஆதிக்கம் பசலுத்தப்�டும் 

பவளளயில்,  கிறிஸத்துவ மதம் 
முக்கியமானதாகக் காணப்�டுகி்றது.

(iii)  மத்திய தளரக்கைல் ஐபராப்பிய 
கலாசசாரத்ளத பகாணடுள்ள நாடுகள்   
ஆல்ப்ஸ மளலக்கு பதற்பக 
காணப்�டுகின்றன. இ்நத �குதி கிறிஸதவ 
மதத்தின  ஆதிக்கத்தில் உள்ளது. 

(iv)  ஆஙகிபலா -அபமரிக்கன மற்றும்
(v)  ஆஸதிபரலிய கலாசசார �குதிகள் 

நளைமுள்றயில் பமற்கு ஐபராப்பிய 
கலாசசாரத்தின குழ்நளதகள் எனலாம். 
இ்நத இரு பிரிவினரும் பமற்கு 
ஐபராப்�ாவிலிரு்நது வ்நது  
குடிபயறியவர்கள். சில வட்ைார  
பவறு�ாடுகள் மட்டுபம இஙகு  
காணப்�டுகின்றன.

(vi)  லத்தீன அபமரிக்க கலாசசாரம் மத்திய 
தளரக்கைல் கலாசசாரத்துைன மிகவும் 
ஒத்திருக்கி்றது. இது அயனமணைலப் 
�குதியில்   அளம்நதிருக்கும் பினதஙகிய  
ஒபர பமளலநாட்டு கலாசசாரப் �குதி 
இதுதான.  �ழஙகுடியினளர கிறிஸதுவ 
மதத்திற்கு மாற்றியதன விளளவாக இது 
பமளலநாட்டு கலாசசாரத்தின ஒரு 
�குதியாக மாறியது. காலனி ஆதிக்க  
பமாழிகளான ஸ�ானிஷ் மற்றும் 
ப�ார்சசுகீசியம் ஆகியளவ இப்�குதியின 
பதசிய பமாழிகளாகும்.   ஸ�ானிஷ் மற்றும் 
ப�ார்சசுகீசிய �ாணியில் இப்பிரபதசத்தின 
கட்டிைக் களல அளம்நதுள்ளது. 
நளைமுள்றயில் அளனத்து நாடுகளும் 
மத்திய தளரக்கைல் நாடுகளுைன 
ப�ாருளாதார, கலாசசார மற்றும் சமூக 
உ்றவுகளள பமற்பகாள்கின்றன.

இஸலாமியக  கலாச்ார மண்டலம் 
 இஸலாமிய கலாசசார மணைலம்  
இஸலாமிய மதிப்புகளால் பசல்வாக்கு ப�றுகி்றது. 
இது பமற்கில் பமாராக்பகாவிலிரு்நது கிழக்பக 
�ாக்கிஸதான வளரயிலான �ர்நத �குதிளய 
உள்ளைக்கியது. மக்கள் வாழத் தகுதியற்்றச  
சூழலால் இஙகு  மக்கட்பதாளக மிகவும் குள்றவாகக்  
காணப்�டுகி்றது. கைற்களரகள், ஆற்று வடிநிலஙகள் 
மற்றும் �ாளலவனச பசாளலகள் ப�ான்றளவ 
இப்�குதியின அபரபிய கலாசசாரத்தின பதாட்டிலாக 
இருக்கின்றன. பிரிட்டிஷ் இளத மத்திய கிழக்கு 
கலாசசாரம் எனவும் பெர்மனியர்கள் இளத 

TN_GOVT_XII_Geography_chapter 05.indd   97 3/28/2019   4:57:27 PM
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



XII புவியியல் 98

கலாசசாரம் இரணைாம் உலகப்ப�ாருக்குப் பி்றகு 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்�ட்ைது.

ததன்கிழககு ஆசிய கலாச்ார மண்டலம் 
 ஒபர இைத்தில்  பவறு�ட்ை கலாசசாரஙகள் 
ஒனப்றாடு ஒனறு இளண்நது அளம்நதுள்ளதால் 
இளத ஒரு இளைநிளல கலாசசாரம் எனகிப்றாம். 
மியானமார், தாயலா்நது மற்றும் வியட்நாமில் 
புத்தமதம் பமலாதிக்கம் பசலுத்துவளத காணலாம்.  
இ்நதிய கலாசசாரம் பகாணை இ்நபதாபனசியா தீவு 
மற்றும் பிலிப்ள�னஸில் கிறிஸதவத்தின 
பசல்வாக்ளக காணலாம். மபலசியா மற்றும் 
இ்நபதாபனசிய தீவுகளில் இஸலாமிய பசல்வாக்கு 
பதளிவாக காணப்�டுகி்றது. பவறு எ்நதப் �குதியும் 
அத்தளகய தனித்துவஙகளளக் 
பகாணடிருக்கவில்ளல.

மததிய -ஆப்பிரிகக கலாச்ார மண்டலம் 
இ்நத கலாசசாரம் நீக்பரா கலாசசாரம் எனறும்  
அளழக்கப்�டுகி்றது. இது முதனளமயாக 
பவப்�மணைல ஆப்பிரிக்கவில் காணப்�டுகி்றது.  
இபத கலாசசார அளமப்பு அபமரிக்க சிவப்பு 
இ்நதியர்கள்,  லத்தீன அபமரிக்க �ழஙகுடியினர், 
ஆஸதிபரலிய �ழஙகுடியினர் மற்றும் ஆசியா-
�சிபிக் பிரா்நதியத்தின �ல்பவறு �ழஙகுடியினர் 
ப�ானப்றாரிைம் காணப்�டுகி்றது.
வரலாற்று ஆயவாளர் ைாயனப� (Toynbee) இ்நத 
�ாரம்�ரிய கலாசசார குழுவிற்கு ‘ஒதுக்கப்�ட்ைக் 
கலாசசாரம்’  என்ற வார்த்ளதளயப் 
�யன�டுத்துகி்றார். சில புவியியலாளர்கள் 
எஸகிபமா இன மக்களள இ்நத கலாசசாரப் 
�குதியின கீழ பகாணடு வருகின்றனர்.  இதனால், 
இது �ரவலாக சித்றடிக்கப்�ட்ை கலாசசாரப்  
�குதியாக ஒதுக்கப்�ட்ை மற்றும் ஒப்பீட்ைளவில் 
தனிளமப்�டுத்தப்�ட்ை சமூகஙகளாக 
காணப்�டுகின்றன. 

ொட்டுப்பு்றக கலாச்ாரம்
 இவவளகக் கலாசசார �ணபுகள்  
�ாரம்�ரியமானளவ. இது தற்ப�ாது ப�ரும்�ாலான 
மக்களால் பின�ற்்றப் �டுவதில்ளல. இது  
ப�ாதுவாக, சிறிய அளவில், கிராம �குதிகளில் 
ப�ரும்�ாலும் தனிளமப்�டுத்தப்�ட்டுள்ள ஒன்றாகத 
காணப்�டுகி்றது

கிழக்கத்திய கலாசசாரம் எனறும்  அளழக்கி்றார்கள்.  
இ்நத கலாசசாரப் �குதி கிழக்கில் �ாரம்�ரிய இ்நதிய 
கலாசசார �குதிக்கும் பமற்கில் நவீன ஐபராப்பிய 
கலாசசாரப் �குதிக்கும் இளையில் அளம்நதுள்ளது.
இஸலாமிய கலாசசாரம் மிகவும் �ழளமவாய்நத 
மற்றும் �ாரம்�ரிய நம்பிக்ளககளள அடிப்�ளையாகக் 
பகாணைது,  இதன தாக்கத்ளத இஙகு காணப்�டும் 
அதிகமான கல்வியறிவற்்ற  ப�ணகளின  
விகிதஙகளில் காணகிப்றாம். இ்நத நாடுகளில் 
தனிந�ர் வருமானம் மிக அதிகமாக உள்ளது, 
ஆனால் நவீனமயமாக்கலின  அளவு  மிகவும் 
குள்றவாக உள்ளது.

இந்திய கலாச்ார மண்டலம் 
 இ்நதிய துளணக் கணைத்தின கலாசசாரப் 
�குதிகளள உள்ளைக்கியபத இ்நதிய கலாசசார 
மணைலமாகும். ப�க்கர் (Baker) இதளன ஒரு துளண 
கணை கலாசசாரம் எனறு அளழத்தார் அபதசமயம், 
டி. ஸைாம்ப் ( D. Stamp) இதற்கு பநல் கலாசசாரம் 
என்ற பசால்ளலப்  �யன�டுத்தினார். இ்நத 
கலாசசார மணைலம் நனகு 
வளரயறுக்கப்�ட்டுள்ளது.  இது வைக்கில் 
இமயமளலக்கும் பதற்பக இ்நதிய ப�ருஙகைலுக்கும் 
மற்றும் பமற்கில் ஹி்நதுகுஷ் மளலக்கும் இளையில் 
அளம்நதுள்ளது. 
இ்நத கலாசசார �குதிகளில்  கூட்டுக் குடும்�ம், 
கிராமப்பு்ற சமூகம்,  சாதிஅளமப்பு, �ாதி 
நிலப்பிரபுத்துவ பதாைர்பு, தனனிள்றவு விவசாயம்,  
பநல் விவசாயம், �ருவகால காலநிளல மாற்்றஙகள் 
மற்றும் பவளாண�ருவஙகள் ப�ான்றளவ இப்�குதி 
முழுவதும் ஒபர பநரத்தில் வ்நதளமகின்றன. இ்நத 
கலாசசார �குதிகளில் பவத மதிப்புகள்  ப�ரும் 
பசல்வாக்கு ப�ற்றுள்ளன. இப்�குதியில் �ல்பவறு 
சமூகஙகள்  வசித்து வ்நதாலும் , இ்நத சமூக அளமப்பு  
பவத கலாசசார  மதிப்புகளின  மள்றமுக தாக்கத்ளதக்  
பகாணடுள்ளது.

கிழககு ஆசிய கலாச்ார மண்டலம் 
 இக்கலாசசாரம் அடிப்�ளையில் வட்ைார  
மாற்்றஙகளுைன ப�ௌத்த கலாசசாரத்ளதக்  
பகாணடுள்ளது. பதனபகாரியா மற்றும் ெப்�ானில் 
உணளமயான ப�ளத்த கலாசசாரத்ளதக் காணலாம். 
இ்நத இருநாடுகளும் பதாழில்மயமாக்கல்,  
நகரமயமாக்கல் மற்றும் நவீனமயமாக்கலின 
தாக்கத்ளதக்  கணடிருக்கின்றன.  இ்நத 
கலாசசாரத்தின முக்கிய நிலப்�குதியான சீனா 
ப�ௌத்த அளமப்பு முள்றளய மாற்றியுள்ளது. இ்நத 
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2. மங்காலாய்டு
 மடி்நத கண இளமகள்,   �ாதாம் வடிவ 
கணகள், மஞ்சள் நி்றத்பதால் , மற்றும் v வடிவ 
கனனஙகளுளையவர்கள். பூர்வீக அபமரிக்கர்கள் 
மற்றும் எஸகிபமா இன மக்களும் 
மஙபகாலாயடுகளாக வளகப்�டுத்தப்�ட்டுள்ளனர். 
மற்்ற இனஙகளுைன ஒப்பிடும் ப�ாது இவர்கள் மிகக் 
குள்ற்நத உைல் முடி, குள்ற்நத உைல் நாற்்றத்ளதயும்   
மற்றும் சிறிய மூட்டு விகிதத்ளதயும்  
பகாணடுள்ளனர். மிதமான  குளிர்க்  காற்றுக்கு 
ஏற்்றவாறு இவர்களின முக அளமப்பு  
அளம்நதுள்ளது. இவர்கள் கிழக்கு ஆசியாவில் 
வசிக்கின்றனர்.

3. காக்ாய்டு
 கூரான மூக்கு,  பசஙகுத்தான பநற்றி,  
இளஞ்சிவப்பு / ஆரஞ்சு நி்றத்பதால் , புலப்�ைக்கூடிய  
புருவ முகடு , மற்றும் வணணமயமான கணகள் / 
முடிளயக்  பகாணை “பவள்ளளயர்கள்” 
எனஅளழக்கப்�டுகின்றனர். ஐபராப்�ாவின 
காலநிளல காரணமாக அதிக சூரிய ஒளிளய 
ப�றுவதற்கு ஏற்்றவாறு  அவர்களின பதால்நி்றம் 
அளம்நதுள்ளது எனறும் மூக்கின ஈரப்�தம் காற்றில் 
உலராமல் இருப்�தற்காக  அவர்களின மூக்கு 
அளமப்பு அளம்நதுள்ளதாகவும் சிலர் நம்புகின்றனர்.  
இவர்கள் ஐபராப்�ா மற்றும் மத்திய கிழக்கு 
நாடுகளில் வசிக்கின்றனர்.

4. ஆஸட்ரலாய்டு
 இவர்கள் புலப்�ைக்கூடிய  புருவ முகடு,  
�ர்நத மூக்கு,  சுருள் முடி, கருப்பு நி்றத் பதால்,  மற்றும் 
குள்றவான உயரம் ப�ான்ற   அளமப்புளையவர்கள் 
ஆவர். இவர்களது தடித்த உதடு விளரப்�ான  
உணளவ சாப்பிை உதவுகி்றது எனறு சிலர் 
நம்புகி்றார்கள்.  இவர்கள் ஆஸதிபரலியா மற்றும் 
�ாபுவா நியூ கினியாவில் வசிக்கின்றனர்.

5.3 இனஙகள் (Races)

 இனம் என�து ஏ்றக்குள்றய  நிர்நதரமான 
தனித்துவமான தனளமக் பகாணை மக்கள் குழு 
ஆகும்.   ஒரு ந�ரின பதாலின நி்றம் மற்றும் முடியின 
நி்றம் ஆகியவற்ள்றக்  பகாணடு இனஙகளள 
விவரணம் பசயயலாம். மூதாளதயரிைமிரு்நது 
ப�்றப்�ட்ை உைல்ரீதியான அம்சஙகள் மற்றும் 
�ணபுகளின அடிப்�ளையில் இனக் குழுக்களாக 
மனிதர்களள வளகப்�டுத்த பவணடும் என�து  
இதன பநாக்ம் மற்றும் அறிவியல் வளகப்�ாைாகும்.  
பதாலின  நி்றம், உயரம், தளலயின  வடிவம், முகம், 
மூக்கு, கண, முடியின வளக மற்றும் இரத்தத்தின  
வளக ப�ான்ற முக்கிய அம்சஙகளின அடிப்�ளையில் 
இனஙகள் கணைறி்நது வளகப்�டுத்தப்�டுகின்றன. 
மனித இனஙகள் நானகு ப�ரிய குழுக்களாக 
வளகப்�டுத்தப்�ட்டுள்ளன: அளவ  1. நீக்ராயடு  2. 
மஙபகாலாயடு 3. காகசாயடு மற்றும்  4.
ஆஸட்ரலாயடு.

உயர் சிந்தகனக ்கள்வி

மனிதர்கள்  ஆப்பிரிக்காவிலிரு்நது   பதானறி 
உலகின மற்்ற �குதிகளுக்கு �ரவியிரு்நதார்கள் 
எனில் அவர்கள் எவவாறு பவவபவறு 
இனஙகளாக மாறினார்கள்?

1. நீகராய்டு

 இவர்கள் ப�ாதுவாக  “கருப்பு இனத்தவர்” 
எனறு அளழக்கப்�டுகி்றார்கள். பி்ற இனத்தவர்களள 
காட்டிலும் அதிக கருப்பு நி்றத் பதாலிளன 
பகாணடுள்ளனர்.  சாய்நத பநற்றி, தடித்த உதடுகள், 
�ர்நத மூக்கு மற்றும் கருத்த முடி ப�ான்றளவ 
இவர்களின  மற்்ற ப�ாதுவான �ணபுகள் ஆகும்.  
இவர்கள் ஆப்பிரிக்காவின துளண ச்ாரா 
�குதிகளில் வசிக்கின்றனர்.

காகசாயடுநீக்ராயடு மஙபகாலாயடு  ஆஸட்ரலாயடு
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இ்நத குழுக்களுக்பகன கிட்ைத்தட்ை ஒரு ப�ாதுவான 
வரலாறு, பமாழி, மதம், கலாசசாரம் ப�ான்ற ப�ாது 
அளையாளத்துைன கூடிய குழு உறுப்பினர்களள 
பகாணடுள்ளது.
 இ்நதியா இனம்,  மதம், பமாழி, கலாசசாரம், 
உணவு மற்றும் மனித சமுதாயத்தின ஒவபவாரு 
அம்சத்திலும் உயர்்நத  �னமுகத்தனளமக் பகாணை 
தனித்துவம் வாய்நத நாைாகும்.  இ்நதிய நாகரிகம் 
உலகின மிகப்�ழளமயான ஒன்றாகும். இது சி்நது 
சமபவளி நாகரீகத்தின   வை இ்நதியாவில் இ்நபதா-
ஆரியர்களளயும்  மற்றும் பதன இ்நதியாவில் 
திராவிைர்களளயும்  முதனளமயாக பகாணடுள்ளது.  
இ்நபதா-ஆரியர்கள் ப�ா.து.ஆ. 1800ல் 
விவசாயத்திற்காக இ்நதியாவிற்குள் இைம் 
ப�யர்்நதனர். இ்நதியா �ல்பவறு �ண�ாட்டு 
மக்கள்பதாளக பகாணை நாைாகும்.

முககிய இனஙகளின் சி்றப்பியல்புகள் 

காக்கசாயடு மஙபகாலாயடு நீக்ராயடு
பதால் நி்றம் இளஞ்சிவப்பு  பவள்ளள முதல் 

ஆலிவ �ழுப்பு நி்றம் வளர
குஙகுமம் முதல் மஞ்சள் �ழுப்பு, 
பசனனி்றமான �ழுப்பு நி்றம் 
வளர 

�ழுப்பு நி்றம் முதல் 
கரும்  �ழுப்பு, மஞ்சள் 
�ழுப்பு நி்றம் வளர 

உயரம் நடுத்தர உயரம் முதல் அதிக 
உயரம் வளர 

நடுத்தர உயரம் முதல் நடுத்தர 
குள்றவான  உயரம் வளர

அதிக உயரம் முதல்  
மிகக் குள்றவான 
உயரம் வளர 

முகம் நீணை  தாளை இல்லாத குறுகிய 
- நடுத்தர �ர்நத முகம், 

நடுத்தர �ர்நத முதல் மிகவும் 
�ர்நத களைவாய உயரமான  
மற்றும் �ட்ளையான �ற்கள் 
முதல் நடுத்தர உயரம் வளர 

நடுத்தர �ர்நத –குறுகிய 
�ற்கள் நடுத்தர உயரம் 
பகாணை வலுவான 
நீணை தாளை

தளல வடிவம் நீணை �ர்நத மற்றும் குறுகிய 
நடுத்தர உயரம் முதல் மிக 
அதிக உயரம் வளர 

நடுத்தர உயரம் முக்கியமாக 
அகலமானது.

நீணை  - குள்ற்நத 
உயரம்

முடி நி்றம் பமல்லிய ப�ானனி்றம் முதல் 
அைர் �ழுப்பு , பநரான  - அளல 
அளலயானது

�ழுப்பு முதல் கரும்  �ழுப்பு, 
பநரானது

பமல்லிய கரும் �ழுப்பு 
சுருணை  �ஞ்சு 
ப�ான்றது 

உைல் அளமப்பு பநரான - �க்கவாட்டு 
பமல்லிய வளளவுைன 

�க்கவாட்டில் அளம்நத , பநரான பநரான  கட்டுைல் 

மூக்கு ப�ாதுவாக உயர்்நத , குறுகிய -  
நடுத்தர அகலமான 

குள்ற்நத -  நடுத்தர வடிவம், 
நடுத்தர அகலமுளைய 

குள்றவான, நடுத்தரம் 
முதல் அதிக 
அகலமுளைய

இரத்தவளக B ஐ விை A அதிகம் B அதிகம் RH (D) அதிகம்

கண நி்றம்: பமல்லிய நீலம் முதல் 
அைர்�ழுப்பு �க்கவாட்டு சில 
பநரஙகளில் மடி்நத கண 

நி்றம்: �ழுப்பு முதல் அைர்�ழுப்பு 
மிகவும் ப�ாதுவாக  நடுத்தர கண  
இளம மடிப்பு 

நி்றம்:  �ழுப்பு முதல் 
கரும் �ழுப்பு 
ப�ாதுவாக பசஙகுத்து 
கணமடிப்பு

5.3.1 இனககுழு (Ethnicity)
 இனக்குழு என�து வாழவின வழிமுள்றளய 
குறிக்கும் ஒரு �கிர்்நதளிக்கப்�ட்ை  கலாசசாரம் 
ஆகும்.  இது பமாழி, மதம் மற்றும் ஆளை, உணவு 
ப�ான்ற ப�ாருள்சார் கலாசசாரம்  மற்றும் இளச, 
களல ப�ான்ற கலாசசார ப�ாருட்களில்  
பிரதி�லிக்கி்றது. இனக்குழு ப�ரும்�ாலும் சமூக 
ஒற்றுளம மற்றும் சமூக பமாதல்களின முக்கிய 
ஆதாரமாக உள்ளது.  உலகம் ் ான ளசனீஸிலிரு்நது  
(உலகின மிகப் ப�ரிய இன குழு)  மிகசசிறிய 
உள்நாட்டு இனக்குழு வளரயிலான  பவறு�ட்ை 
ஆயிரக்கணக்கான இனக்குழுக்களின  வீைாக 
அளம்நதுள்ளது.    இவற்றில் சில இனக்குழுக்கள் 
சில �னனிறு  மக்களள மட்டுபம பகாணடுள்ளது. 
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சமூக-ப�ாருளாதார மற்றும் அரசியல்-கலாசசார 
காரணிகளுக்கு இளைபய �ரஸ�ர பதாைர்ள� 
காட்டுகின்றன.

மதஙகளின் வகககள்
 கைவுள் நம்பிக்ளக அடிப்�ளையில் மதம் 
வளகப்�டுத்தப்�டுகி்றது. 

ஒபர கைவுள் பகாட்�ாடு:  ஒரு கைவுளள 
வழி�டு�வர்கள்  ஒபர கைவுள் பகாட்�ாட்ளை  
பின�ற்று�வர்கள் ஆவர்  (இஸலாம், கிறிஸதவம்). 

 �ல கைவுள் பகாட்�ாடு:  �ல கைவுள்களள  
வழி�டு�வர்கள்  �ல கைவுள் பகாட்�ாட்ளை 
பின�ற்று�வர்கள்  ஆவர்  (இ்நதுமதம்) . 

மதம் பதானறிய  �குதிகளின அடிப்�ளையில் 
மற்ப்றாரு வளகப்�ாடு உள்ளது.  அளவ: கிழக்கத்திய 
மதம்,  பமற்கத்திய மதம்,  தூர கிழக்கத்திய மதம்,  
ஆப்பிரிக்க மதம், இ்நதிய மதம் மற்றும் �ல. 
புவியியலாளர்கள் ப�ாதுவாக மதத்ளத 
பினவருமாறு வளகப்�டுத்துகி்றார்கள்.

•  உலகளாவிய மதஙகள் -  கிறிஸதவம், இஸலாம், 
புத்தமதம்

•  இன மதஙகள் -  இ்நதுமதம், ஷினபைாயிசம் 
(ெப்�ான), சீனநம்பிக்ளக,  யூதம்

•  �ழஙகுடி அல்லது �ாரம்�ரிய மதஙகள் – 
இயற்ளகளய வழி�டும் மதம், மாய நம்பிக்ளக, 
மதசசார்�ற்்ற (மதம் சாரா  மற்றும் நாத்திகர்கள்).

உலகின் முககிய மதஙகள்

உலகின முக்கிய மதஙகள் பின�ற்று�வர்களின 
அடிப்�ளையில் வளகப்�டுத்தப்�டுகின்றன.  
அளவயாவன:  கிறிஸதுவம்,  இஸலாம்,  இ்நது மதம், 
புத்த மதம், மற்றும் யூத மதம்.  பி்ற முக்கிய மதஙகளில் 
சீன நாட்டுப்பு்ற மதஙகள்,  சீக்கியம்,  கனஃபூசியனிசம்,  
ஷினபைாயிசம் ப�ான்றளவ அைஙகும்.

 கிறிஸதுவம் என�து உலகளாவிய 
மதமாகும், உலகிபலபய மிக அதிகமான மக்கள் 
இம்மதத்ளத  பின�ற்றுகின்றனர்.  இவர்கள் 
ஐபராப்�ா, ஆஙகிபலா அபமரிக்கா,  லத்தீன 
அபமரிக்கா,  ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா மற்றும் 
ஓசியானியா ஆகிய நாடுகளில் �ரவி 
காணப்�டுகின்றனர்.  அதன புனித நூல்  “ள�பிள்” 
ஆகும். இஸலாம் உலகின இரணைாவது மிகப் ப�ரிய 
மதமாகும்.  வை ஆப்பிரிக்காளவ பதாைர்்நது பதன 
பமற்கு ஆசியா,  மத்திய ஆசியா, பதற்காசியா மற்றும் 

பிராமி எழுத்து வடிவில் 
எழுதப்�ைாத ஒபர திராவிை 
பமாழி அபரபிய எழுத்தான  
பிரஹி பமாழிதான.இது  அதற்கு 

�திலாக  ஈரான �ாகிஸதான மற்றும் 
ஆப்கானிஸதானில் இரு�தாம் நூற்்றாணடின 
இரணைாம் �ாதியில் இரு்நது அரபு எழுத்துக்களில் 
எழுதப்�ட்டுள்ளது.

மதம் (Religion)
 மதம் ஒரு பதளிவற்்ற �யமல்ல அல்லது 
அறியப்�ைாத சக்திகள் மற்றும்  �யஙகரவாதத்தின 
குழ்நளத அல்ல, ஆனால் ஒரு சமுதாயத்தின 
அளனத்து உறுப்பினர்களின நலளனக் பகாணை 
சட்ைம் மற்றும் தார்மீக ஒழுஙளக �ாதுகாப்�து 
ஆகும். சமுதாயத்தின முனபனற்்றத்ளத �ாதிக்கும் 
வாழக்ளகக்கு மதம் ஒரு தனித்துவமான 
அணுகுமுள்றளய வழஙகுகி்றது.  உணளமயில் 
ப�ரும்�ாலான கலாசசார சூழநிளலகளில் மதம் 

திராவி்டர்கள்
இ்நதியத் துளணக் கணைத்தில் உள்ள திராவிை 
பமாழிளய தாய பமாழியாக ப�சும் உள்ளூர் 
மக்கபள திராவிைர்கள் ஆவர்.  ப�ரும்�ாலும்   
திராவிைர்கள் அளனவரும்  இ்நதியாவின 
பதன�குதியில் வசிக்கின்றனர்.  இ்நதியாவில் 
திராவிை இனக்குழுவில் ஐ்நது முக்கிய பிரிவுகள் 
உள்ளன அளவ: தமிழ,  பதலுஙகு,  கனனைம், 
மளலயாளம் மற்றும் துளு .
இ்நதியாவில் உள்ள �ணளைய சி்நது சமபவளி 
நாகரிகம் வை இ்நதியாவின திராவிை வம்சத்ளத 
பசர்்நததாக நம்�ப்�டுகி்றது,  ஆனால் வை 
இ்நதியாவில் இ்நபதா-ஆரியர்கள் வ்நத பின 
மற்றும் வை இ்நதியா முழுவதும் குருராஜயம் 
உருவான ப�ாது திராவிைர்கள் பதற்பக 
தள்ளப்�ட்ைனர்.  பினனர் பதன இ்நதியா 
பசரர்கள், பசாழர்கள் மற்றும் �ாணடியர்கள் என 
மூனறு திராவிை ப�ரரசுகளால் ஆதிக்கம் 
பசலுத்தப்�ட்ைது.  இ்நத மூனறு ப�ரரசுகளும் 
இலக்கியம்,  இளச, களல ஆகியவற்றின 
வளர்சசிக்காகவும் விரிவான வர்த்தகம் பசயயவும் 
அதிக உதவி பசயதன. இ்நத மூனறு ப�ரரசுகளும் 
ப�ௌத்தம்,  சமணம் ,  மற்றும் இ்நதுமதம் 
ஆகியவற்ள்ற ஆதரித்தன. திராவிை மக்கள் 
முக்கியமாக தமிழ,  பதலுஙகு,  கனனைம், 
மளலயாளம் மற்றும் பிரஹி  (Brahui) பமாழிகளள 
ப�சுகின்றனர்.
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பமாத்த �ழஙகுடியினர் 
மக்கள்பதாளகயில் 90% 
கிரீனலா்நதிலும், 66% 
ப�ாலிவியாவிலும் மற்றும் 40 

சதவீதம் ப�ருவிலும் உள்ளனர். இ்நதியாவின 
பமாத்த மக்கள் பதாளகயில் �ழஙகுடியினர்  8.2 
சதவீதம் ஆவர்.
சில பநரஙகளில் �ழஙகுடியின  மக்கள்  
நானகாவது உலகம் என அளழக்கப்�டுகி்றார்கள். 
முதல் - இரணைாவது மற்றும் மூன்றாம் 
உலகஙகள் “நிலம் மக்களுக்கு பசா்நதமானது” 
எனறு நம்புகின்ற ப�ாது, நானகாவது உலகம் 
“மக்கள் நிலத்திற்கு பசா்நதமானவர்கள்” என 
நம்புகின்றனர்.

5.4 பழஙகுடியின மதஙகள் (Tribal 

Religions)

 இனக்குழு  மதத்தின சி்றப்பு வடிவஙகளாக 
�ழஙகுடியின மதஙகள் அளம்நதுள்ளன. �ழஙகுடி 
மக்கள் ப�ாதுவாக சமூக முனபனற்்றத்தில் கற்கால  
நிளலயிபலபய உள்ளனர். �ழஙகுடி மக்கள் தஙகள் 
கலாசசார, சமூக மற்றும் ப�ாருளாதார வாழவில் 
மிகவும் வித்தியாசமாகவும் மாறு�ட்டும் 
காணப்�டுகின்றனர். அவர்கள் தஙகள் 
தனித்தனளமளய மதிக்கி்றார்கள் பமலும் நிலம் 
மற்றும் இயற்ளக சூழலுைன பநருஙகிய பதாைர்பு  
ளவத்திருக்கி்றார்கள். அவர்களில் 
ப�ரும்�ாலாபனார்  தஙகள் மரபு �டி வாழகின்றனர். 
இவர்கள்  உணவு பசகரித்தல், பவட்ளையாடுதல், 
மீனபிடித்தல், �ழஙகால பவளாணளம ஆகியவற்றில் 
ஈடு�ட்டுள்ளனர். உலகளவில் 300 மில்லியன 
�ழஙகுடியினர்  காணப்�டுகின்றனர். அறு�துக்கும் 
பமற்�ட்ை  நாடுகளில்  வாழும் இவர்கள் உலகின 
பமாத்த மக்கள் பதாளகயில் நானகு சதவீதம் ஆவர்.

உலக பழஙகுடியினர் பரவல்
 ப�ாராட்ைம் நிள்ற்நத  வாழக்ளக வாழ்நது 
வரும் உலகின சில முக்கிய �ழஙகுடியின குழுக்கள்.
1.  பூமத்திய பரளக காட்டு �குதி: பிக்மீக்கள் , 

பசமாங, சகாய, ப�ாபரா, �ாப்புவான மற்றும் 
�லர்.

2.  புல்பவளி: மசாய, கிர்கிஸ, மற்றும் �லர்.
3.  பவப்� மணைல �ாளலவனஙகள்: ப�பைாயின, 

புஷ்பமன, அ�ாரிஜினஸ மற்றும் �லர்.

பதனகிழக்கு ஆசியாவில் இஸலாம் மிகவும் பசறி்நது 
காணப்�டுகி்றது . ஷியா மற்றும் சனனி இதன 
இரணடு முக்கிய பிரிவுகளாகும்.  இதன புனித நூல் 
“குரான” ஆகும்.

 இ்நதியாவில் ப�ா.ஆ. மு  3000 ஆணடுக்கு 
முன நிறுவப்�ட்ை உலகின மிக �ழளமயான மதமாக 
இ்நது மதம் உள்ளது.  இனறு உலகில்  8 
மில்லியனுக்கும் அதிகமாபனார் பின�ற்றுகின்றனர். 
ஆனால் இது  இ்நதியா மற்றும் பந�ாளத்தில் 
முதனளமயாக பசறி்நது காணப்�டுகின்றது. பமாத்த 
இ்நது மக்களில் 99 சதவீதம் ப�ர்  பதற்காசியாவில் 
பசறி்நது காணப்�டுகின்றனர்.  �கவத் கீளத இதன 
புனித நூலாகும். புத்த மதம் இ்நதியாவின 
�ழளமயான மதஙகளில் ஒன்றாகும். இது ப�ா.ஆ. மு 
525 ல் புத்தரால் பதாற்றுவிக்கப்�ட்ைது. இது 
கட்டுப்�ாைற்்ற  தத்துவத்தின காரணமாக �ல ஆசிய 
நாடுகளில் (சீனா, மியானமார், இ்நதியா, இலஙளக, 
ெப்�ான, மஙபகாலியா, பகாரியா மற்றும் 
பதனகிழக்கு ஆசிய நாடுகளில்) �ரவியது. இதன 
இரணடு முக்கிய பிரிவுகள் ஹீனயானம்  மற்றும் 
ம்ாயானம்  ஆகும்.

 கிறிஸதவத்தின தாய மதமாக  கருதப்�டுகி்ற 
�ழளமயான ஒபர கைவுள் நம்பிக்ளகக் பகாணை  
மதம் யூதம் மதமாகும். இது 4000 ஆணடுகளுக்கு 
முனனர் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் பதானறியது. 
தற்ப�ாது அபமரிக்கா, ஐபராப்�ா மற்றும் ஆசிய 
நாடுகளில் வாழும் சுமார் 14 மில்லியன மக்கள் 
இம்மதத்ளத பின�ற்றுகின்றனர். சீன மதஙகளில் 
கனஃபுஷியனிசம் மற்றும் ைாபவாயிஸம் என 
இரணடு முக்கிய நம்பிக்ளககள் அைஙகும். 
கனஃபுஷியனிஸம், கனஃபுசியஸ (551-479 ப�ா.ஆ.மு.) 
என�வரால் நிறுவப்�ட்ைது. ைாபவாயிஸம்  (604-517 
ப�ா.ஆ.மு.) லா பச என�வரால் நிறுவப்�ட்ைது.

 இ்நதியாவில் பதானறிய சமண  மதம் மரபு 
வழியில் இ்நது மதத்ளத சார்்நதிருக்கி்றது. இது 
புத்தரின  சமகாலத்திய மகாவீரரால் நிறுவப்�ட்ைது. 
இம்மதத்ளத பின�ற்று�வர்கள் ப�ரும்�ாலும் 
இ்நதியாவில் பசறி்நது காணப்�டுகின்றனர். இ்நது 
மதத்தின ஒரு கிளளயாகும். இது  15 ம் நூற்்றாணடில் 
குரு நானக் என�வரால் நிறுவப்�ட்ைது. இது �ஞ்சாப் 
மாநிலத்திற்கு உட்�ட்டுக் காணப்�டுகி்றது. குருமுக்கி 
அதன பமாழியாக ஏற்றுக்பகாள்ளப்�ட்ைது.
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மற்றும் மூக்கு பகாணைவர்கள். இவர்களின 
உதடுகள் நீக்ராயடு மக்களள விை தடிமன 
குள்றவாகபவ உள்ளது. ஆப்பிரிக்காவின மத்திய  
பீைபூமியில் மசாய மக்கள் காணப்�டுகின்றனர். 
மசாய பிரபதசமானது 1°வ முதல் 6°பத அட்சபரளக 
வளர  உள்ள அளனத்து பிளவு �ள்ளத்தாக்குகளளயும் 
உள்ளைக்கியதாகும்.

பி்்டாய்ன் (Bedouin)

 அரபி பமாழியில், பிபைாயன என்றால் 
“�ாளலவனத்தில் வசிப்ப�ார்” எனறு ப�ாருள். பதன 
பமற்கு  ஆசியா மற்றும் வை ஆப்பிரிக்காவில் 
வசிக்கும்  �ழஙகுடியினரில் பிபைாயினகள் மிக 
முக்கியமானவர்கள் ஆவர். இவர்கள் ஒட்ைகம், 
பசம்மறியாடு, ஆடு, குதிளர முதலியவற்ள்ற 
�ராமரிக்கும் பமயசசல் நாபைாடிகள் ஆவர். 
பிபைாயனகள் சவுதி அபரபியா, ஏமன, ஓமன, சிரியா 
மற்றும் பொர்ைான உள்ளிட்ை அபரபிய தீ�கற்�த்தின 
�ாளலவனப் �குதிகளில்  காணப்�டுகின்றனர். 
பிபைாயனகள் மத்திய தளரக்கைல் மற்றும் 
ஆர்பமனிய இனஙகளின கலப்பினமாவர். இவர்கள் 
நீணை குறுகிய முகம், கூர்ளமயான  மூக்கு, இருணை 
கணகள் மற்றும் முடிளயக்  பகாணை நடுத்தர 
உயரமுளைய மக்கள் ஆவர். இவர்கள் பகாதுளம 
நி்றம் முதல் பவளிர் நி்றம் உளையவர்கள். 

4.  மளலப் பிரபதசம்: பூட்டியா, குஜொர், நாகா 
மற்றும் �லர்.

5.  �ருவக் காற்று பிரபதசம்: பகாணடுகள் , 
சா்நதல்ஸ, பதாைர்கள், பில்ஸ, மற்றும் �லர்.

6.  துருவ குளிர் பிரபதசம்: எஸகிபமாக்கள், லாப், 
அலுட், சுக்கி மற்றும் �லர்.

பிகமீககள்  (Pigmies)

 பிக்மிக்கள் நீக்ராயடு மக்கள் எனவும், 
நீக்பரால்லிஸ எனறும் அளழக்கப்�டுகின்றனர். 
இவர்கள் குள்ளமான , தட்ளையான மூக்கு, சுருணை 
முடி, நீணை பநற்றி பகாணை கருப்பு மக்கள் ஆவர். 
ஆணகள் மற்றும் ப�ணகளின சராசரி உயரம் 150  
பச. மீ  ஆகும். எனபவ இவர்கள் குள்ள மனிதர்கள் 
எனறும் அளழக்கப்�டுகின்றனர். பவப்�மணைல 
மத்திய ஆப்பிரிக்கா �குதிகளில் பிக்மீக்கள் சிதறிக் 
காணப்�டுகி்றார்கள். இவர்கள் ஆப்பிரிக்காவின 
பூமத்தியபரளக காடுகளில் �ல துளண குழுக்களாக 
காணப்�டுகின்றனர், முதனளமயாக 
பூமத்தியபரளகயின இரு பு்றஙகளிலும் 3°வ மற்றும் 
3°பத அட்சபரளக நிலப்�குதிகளில் உள்ள காஙபகா 
தீவில் காணப்�டுகின்றனர். பமலும்  சில பிக்மீ 
குழுக்கள் பிலிப்ள�னஸ மற்றும் நியூ கினியாவின 
காடுகளில் காணப்�டுகின்றனர்.

ம்ாய் (Masai)
 கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவின மசாய இன 
�ழஙகுடியினர் கால்நளை பமயக்கும் சமூகமாகும். 
இவர்கள்  ஆப்பிரிக்காவில் மட்டுமல்ல உலகம் 
முழுவதும்  ப�ாதுவாக மிகவும் சி்ற்நத மற்றும் 
தனித்துவம் வாய்நத  கால்நளை பமயப்�வர்களாக 
அறியப்�டுகி்றார்கள். மசாய மக்கள் உயரமான 
மற்றும் பமல்லிய கால், ளக மற்றும் விரல்களுைன 
 காணப்�டுகின்றனர்.  இவர்களின பதால் 
நி்றம் பமல்லிய சாக்பலட் கலரில் இரு்நது கரும் 
�ழுப்பு நி்றம் வளர காணப்�டுகி்றது. இவர்கள் 
உயர்்நத மற்றும் நீணை தளல, பமல்லிய முகம் 
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இவர்கள் மா�க் என அளழக்கப்�டும் 
பவட்ளையாடுதல் முள்றளய பின�ற்றுகி்றார்கள். 
எஸகிபமாக்கள் �னிக்கரடி அல்லது மானகளின 
பதால் மற்றும் பி்ற விலஙகுகளின பதாலினால் ஆன  
உளைகளள  அணிகின்றனர்.

இகலூ (Igloo)

ஸதலட்ஜ் (Sledge)
 எஸகிபமாக்கள் இயற்ளகயாகபவ 
நாபைாடிகளாவர். இவர்கள்  இக்லூ (Igloo) எனறு 
அளழக்கப்�டும் �னிக்கட்டியால் ஆன வீடுகளளக் 
கட்டி வசிக்கி்றார்கள். �னி கவசத்தில் �யணம் 
பசயவதற்கு எஸகிபமாக்கள் ப�ாதுவாக  
திமிஙகிலத்தின எலும்பு அல்லது மரத்தாலான  
�னிசசறுக்கு  (Sledge) வாகனத்ளதப் 
�யன�டுத்துகி்றார்கள்.  இ்நத வாகனம் இரணடு 
அல்லது அதற்கு பமற்�ட்ை நாயகள், �னிக்கரடிகள் 
அல்லது மானகளால் இயக்கப்�டுகி்றது.

இந்தியப் பழஙகுடியினர்( Tribal in India)

 இ்நதியா அதிக எணணிக்ளகயிலான 
�ழஙகுடியின மக்களளக் பகாணடுள்ளது. இவர்கள் 
நவீன உலக வாழக்ளக முள்றளய  இனனமும் 
அறியாதவர்களாக உள்ளனர். இ்நதியா  84.4 
மில்லியனுக்கும் அதிகமான �ழஙகுடியின மக்கள் 
பதாளகயுைன உலகிபலபய மிக அதிக �ழஙகுடியின  
மக்களளக் பகாணடுள்ள நாைாகும். ஆதிவாசிகள் 
என அறியப்�டும் இ்நத �ழஙகுடியின மக்கள் 
நாட்டில் மிக வறுளமயான நிளலயில் உள்ளனர். 

புஷதமன் (Bushman)

 பதன ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள கலகாரி 
�ாளலவனத்தின �ழஙகுடி மக்களான புஷ்பமன, 
இப்ப�ாதும் பவட்ளையாடுதல் மற்றும்  உணவு 
பசகரித்தல் பதாழிலில்  ஈடு�ட்டு வருகின்றனர். 
இவர்கள் நிளலயாக உணவு மற்றும்   நீளரத் பதடிச 
பசல்கி்றார்கள். இவர்களின தாயகமான கலகாரி 
�ாளலவனமானது ப�ாட்ஸவானா, நமீபியா மற்றும் 
பதற்கு அஙபகாலாவில் �ரவிக் காணப்�டுகி்றது. 
புஷ்பமன பிரபதசமானது கைல் மட்ைத்திற்கு பமபல 
2000 மீட்ைர் உயரத்தில் அளம்நதுள்ள   துளண 
பவப்�மணைல  காலநிளலளயக்  பகாணை �ர்நத  
பீைபூமியாகும். புஷ்பமன இனத்தவர்கள்  நீக்பரா 
இனத்ளதச பசர்்நதவராவர். இவர்கள் குள்ளமான, 
நீணை தளல, குறுகிய மற்றும் தட்ளையான காதுகள் 
மற்றும் மஞ்சள் கல்நத �ழுப்பு பதால் நி்றத்ளத 
பகாணைவர்கள். பமாத்தத்தில் புஷ்பமன 
இனத்தவர்கள் நீக்பராக்களின �ணபுகளளக் 
பகாணடுள்ளனர்.

எஸகி்மாககள் (Eskimos)
 இனயூட்(Inuit) எனவும்  அளழக்கப்�டும் 
எஸகிபமாக்கள் துருவ குளிர் பிரபதசத்தின 
கனைாவின வைக்கு �குதி, அலாஸகா, கிரீனலா்நது 
மற்றும் வைகிழக்கு ளசபீரிய 
கைபலாரப் �குதிகளில்  
க ா ண ப் � டு கி ன ்ற ன ர் . 
எஸகிபமாக்கள் மஙபகாலாயடு  
இனத்ளதச சார்்நதவர்கள். 
குள்ளமான, தட்ளையான 
குறுகிய  முகம், சிறிய புளைத்த 
மூக்கு, மஞ்சள்- �ழுப்பு நி்றத்பதால் மற்றும் 
கரடுமுரைான பநரான கருப்பு முடி ஆகியளவ 
எஸகிபமாக்களின முக்கிய உைல் அளமப்�ாகும். 
இவர்களின  முக்கிய பதாழில் பவட்ளையாடுதல் 
மற்றும் மீனபிடித்தல் ஆகும். இக்லூ (igloo) என 
அளழக்கப்�டும் குடியிருப்பில் வசிக்கி்றார்கள். 
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முணைா என்றால் ப�ாதுவாக கிராமத்தின தளலவன 
எனறு ப�ாருள். முணைா �ழஙகுடி இனத்தின 
முக்கிய பதாழில் பவட்ளையாடுதல் ஆகும்.

காசி  (Khasi)

 காசி �ழஙகுடியின மக்கள் முதனளமயாக 
பமகாலயாவின காஸி  பெய்நதியா மளலயிலும் 
மற்றும் �ஞ்சாப், உத்திரப் பிரபதசம், மணிப்பூர், 
பமற்கு வஙகம் மற்றும் ெம்மு  காஷ்மீர் 
மாநிலஙகளிலும் காணப்�டுகின்றனர். இவர்கள் 
பமகாலயா மாநிலத்தில் அதிக அளவில் 
காணப்�டுகின்றனர்.

அஙகாமி (Angami)

 நாகாலா்நது மாநிலத்தின வைகிழக்கு 
�குதியின களைபகாடியில்  அஙகாமி �ழஙகுடியினர்  
காணப்�டுகின்றனர். அஙகாமியின பமாத்த மக்கள் 
பதாளக சுமார் 12 மில்லியன ஆகும். இவர்கள்  
மரத்தாலான  ளகவிளன மற்றும் களலப் 
�ளைப்புகளில் மிகவும் பிர�லமானவர்களாவர். 
சீக்பரனி நாகாலா்நதில் உள்ள அஙகாமிகளிளைபய 
பகாணைாைப்�டும் முக்கிய திருவிழா ஆகும்.

பூட்டியா(Bhutia)

 பூட்டியா �ழஙகுடியினர்கள் திப�த்திய 
மரபுகளில் பதானறியவர்கள். 16 ஆம் நூற்்றாணடில் 
சிக்கிம் �குதிக்குக்  குடிப�யர்்நத இவர்கள் சிக்கிமின 
வைக்கு �குதியில் லாசபசன�ாஸ (Lachenpas) மற்றும் 
லாசசுஙக்�ாஸ (Lachungpas) எனறு 
அறியப்�டுகி்றார்கள். பூட்டியா சிக்கிமின பமாத்த 
மக்கள் பதாளகயில் 14% ஆவர். பூட்டியா 
�ழஙகுடியினர் மத்தியில் பகாணைாைப்�டும் முக்கிய 
திருவிழாக்கள் லாசர் (Losar) மற்றும் லாசூங (Lasoong) 
ஆகும்.

த்ஞ்சு (Chenchu):

 இ்நதியாவின ஆ்நதிர மாநிலத்தில் 
நாகர்ெஜூன சாகர் புலிகள் சரணாலயத்தின ஒரு 
�குதியாக இருக்கும் நல்லமளல �குதிகளில் �ல 
நூற்்றாணடுகளாக பசஞ்சு மக்கள் வாழ்நது 
வருகி்றார்கள். இவர்கள் முதனளமயாக ம்பூப்நகர், 
நல்பகாணைா, பிரகாசம், குணடூர் மற்றும் கர்னூல் 
மாவட்ைஙகளில் காணப்�டுகின்றனர்.

இவர்கள் இனனும் பவட்ளையாடுதல், விவசாயம் 
மற்றும் மீனபிடித்தல் ப�ான்ற பதாழிளலச  
சார்்நதிருக்கின்றனர். இ்நதியாவில் உள்ள சில 
முக்கியமான �ழஙகுடியின குழுக்கள் : பகானடுகள், 
சா்நதலர்கள் , காசி, அஙகாமிகள் , பில்ஸ, பூட்டியாஸ 
மற்றும் கிபரட் அ்நதமானீஸ. இ்நத �ழஙகுடியின 
மக்கள் அளனவரும் தஙகளுக்பகன பசா்நத 
கலாசசாரம், �ாரம்�ரியம், பமாழி மற்றும் வாழக்ளக 
முள்றளய பகாணடுள்ளனர். இ்நதியாவில் 50 க்கும் 
பமற்�ட்ை �ழஙகுடியின குழுக்கள் 
காணப்�டுகின்றன. இப்�ழஙகுடியினர்களில் 
ப�ரும்�ாலாபனார்  நீக்ராயடு, ஆஸட்ரலாயடு 
மற்றும் மஙபகாலாயடு இனஙகளளச சா்நதவராவர்.

பில்ஸகள் (Bhils)

 பில்ஸ ராெஸதானின பிர�லமான வில் 
மனிதர்கள் என அறியப்�டுகி்றார்கள். இவர்கள் 
இ்நதியாவில் மிகவும் �ரவலாக காணப்�டும் 
�ழஙகுடியினக்  குழுவாகும். இவர்கள் 
பதற்காசியாவின மிகப்ப�ரிய �ழஙகுடியினர் ஆவர். 
பில்ஸ மத்திய அல்லது தூய பில்ஸ மற்றும் 
கிழக்கத்திய அல்லது ராெபுத்திர  பில்ஸ என 
இரணடு முக்கிய குழுக்களாக பிரிக்கப்�டுகி்றது.

்கான்டுகள்  (Gonds)

 பகானடுகள் என்ற �ழஙகுடியின மக்கள் 
ப�ரும்�ாலும் மத்திய இ்நதியாவின பகாணடு 
காடுகளில் காணப்�டுகி்றார்கள். இவர்கள் உலகின 
மிக ப�ரிய �ழஙகுடியின குழுக்களில் ஒன்றாவர். 
இவர்கள் ப�ருமளவில் இ்நதுத்துவத்  தாக்கத்ளத 
பகாணடிருக்கின்றனர்.  நீணை காலமாக இ்நது 
கலாசசாரம் மற்றும் மரபுகளளப்  
பின�ற்றிவருகின்றனர்.

்ாந்தலர்கள்  (Santhals)

 சா்நதலர்கள் இ்நதியாவின மூன்றாவது 
ப�ரிய �ழஙகுடியினர் ஆவர். இவர்கள் ப�ரும்�ாலும் 
பமற்கு வஙகாளம், பீகார், ஒடிஸா, ொர்கணட் 
மற்றும் அசாம் மாநிலஙகளில் காணப்�டுகின்றனர். 
மு்நளதய ஆர்ய காலத்ளதச சார்்நதவரான இவர்கள் 
பிரிட்டிஷ்  காலத்திலிரு்நபத ப�ரும் ப�ாராளிகளாக 
இரு்நதிருக்கின்றனர்.

முண்டா (Munda)

 பமற்கு வஙகம், சத்தீஸகர், ஒடிஸா மற்றும் 
பீகார் ஆகிய மாநிலஙகளில் �ரவலாக இருப்பினும் 
முக்கியமாக  ொர்க்கணட் �குதியில் வசிக்கின்றனர். 
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கி்ரட் அந்தமானீஸ (Great Andamanese)
 அ்நதமான தீவு கூட்ைத்தில் வாழக்கூடிய 
நீக்ராயடு  �ழஙகுடி இனத்தவர்கள் கிபரட் 
அ்நதமானீஸ ஆவர். இவர்கள் இ்நத தீவுகளில் 
காணப்�டும் மற்்ற �ழஙகுடி மக்களள விை அதிக 
எணணிக்ளகயில் காணப்�டுகின்றனர். மக்கள் 
பதாளக கணக்பகடுப்பின�டி  கிபரட் அ்நதமானீஸ 
இனத்தின  தற்ப�ாதய மக்கள் பதாளக சில ப�ர் 
மட்டுபம உள்ளார்கள்.

 தமிழொட்டில் பழஙகுடியினர்
 தமிழநாட்டில் �ழஙகுடியினர்கள் நீலகிரி 
மாவட்ைத்தில் முதனளமயாக காணப்�டுகின்றனர். 
அளனத்து தனித்துவமான �ழஙகுடியினர்களில்  
பகாைர்கள், பதாைர்கள், இருளர்கள், குரும்�ர்கள் 
மற்றும் �டுகர் ப�ானப்றார்  ப�ரிய குழுக்களாக 
காணப்�டுகின்றனர். இவர்கள் ப�ரும்�ாலும் 
கால்நளை பமயப்�வர்களாவர்.  காட்டு நாயக்கர் 
மற்றும் �ாலியான ப�ான்றவர்கள் மற்்ற 
�ழஙகுடியினர்கள் ஆவர்.

 2011-ம் ஆணடு மக்கள் பதாளக 
கணக்பகடுப்பின �டி தமிழகத்தில் �ழஙகுடியின 
மக்கள் பதாளக 7, 94,697 ப�ர். தமிழநாட்டில் சுமார் 
38 �ழஙகுடியினர் மற்றும் துளண �ழஙகுடியினர் 
குழுக்கள் உள்ளனர். இவர்கள்  வன நிலஙகளள 
மிகவும் சார்்நதிருக்கின்ற விவசாயிகள் ஆவர். 

்தா்டர்கள் (Toda) 
 �ழஙகுடியின குடும்�த்தில் இருக்கும் ஆணகள் 
எருளம ம்நளதகள் பமயப்�ளதயும் �ால் 
க்றப்�ளதயும் பதாழிலாகக் பகாணடுள்ளனர். 
இவர்களின குடியிருப்புகள் ‘முணட்ஸ’ (Munds) 
எனறு அளழக்கப்�டுகின்றன. இவர்கள் எ்நத 
கைவுளளயும் வணஙகுவதில்ளல, இவர்களின 
உணர்வு பிர�ஞ்சம் பதாைர்�ானது. இவர்கள் 
நீலகிரியில் வசிக்கி்றார்கள். இனறு, சுமார் 
ஆயிரத்திற்க்கும் பமற்�ட்ை பதாைர்கள் மட்டுபம 
எஞ்சியுள்ளனர்.

படுகர்கள் (Badagas)
�டுகர் இனத்தவர்  பினதஙகிய வகுப்ள� 
பசர்்நதவர்கள் ஆனால் , �ழஙகுடி இனத்தவர்களாக  
வளகப்�டுத்தப்�ைவில்ளல. இவர்கள் தமிழநாட்டின 
நீலகிரி மாவட்ைத்தில் உயர் பீைபூமியில் வாழகின்ற 
ஒரு விவசாய சமூகத்தினர் ஆவர். இவர்கள் பதயிளல 
மற்றும் உருளளக்கிழஙகு சாகு�டி பசயது 
வருகி்றார்கள். நாட்டுப்பு்றக் களதகள், �ாைல்கள் 
மற்றும் கவிளதகள் ப�ான்ற ஒரு பசழிப்�ான  ப�சசு 
வடிவ �ாரம்�ரியத்ளத பவளிப்�டுத்துகின்றனர். 
இவர்கள்  ளசவப்  பிரிளவச சார்்நத இ்நது 
�ழஙகுடியினர்கள் ஆவர். 

 பசனடினல்ஸ �ழஙகுடியினர் - உலகின மிக 
ஆ�த்தான �ழஙகுடியினர்கள்.    

இ்நதிய ப�ருஙகைலில் வஙகாள விரிகுைாவில் 
அளம்நதுள்ள  வைக்கு பசணடினல் தீவானது 
புவியின  மிகவும் தனிளமப்�டுத்தப்�ட்ை 
இைஙகளில் ஒன்றாகும். பதாளலவில் 
அளம்நதுள்ள   பசனடினல் தீவு உலகின மிக 
ஆ�த்தான �ழஙகுடியினரான பசணடினல் 
�ழஙகுடியினரின வசிப்பிைாமாகும்.  இவர்களுக்கு  
பவளாணளமப் �ற்றி  பதரியாததால், 
பவட்ளையாடு�வர்களாகவும் உணவு 
பசகரிப்��வர்களாகவும் இருக்கின்றனர். 
இவர்களின உணவில் ஆழமற்்ற 
கைபலாரப்�குதிகளில் காணப்�டும்  பதஙகாய 
மற்றும் மீன ஆகியளவ முதனளமயான 
உணவாகும்.  பசணடினல்கள் கற்கால மனிதர்கள்  
என விவரிக்கப்�டுகி்றது. ப�ணகள் தஙகள் 
இடுப்பு, கழுத்து மற்றும் தளலளயச  சுற்றி 
பிளணக்கப்�ட்ை நார் சரஙகளள அணி்நதுள்ளனர். 
ஆணகள் கழுத்தணிகள் மற்றும் 
தளல�ாளககளள அணி்நதுள்ளனர், ஆனால் ஒரு 
தடிமனான இடுப்பு �ட்ளைளய இடுப்பில் 
அணி்நதுள்ளனர்.    இ்நத மனிதர்கள் ஈட்டி, வில், 
அம்புகள் ஆகியவற்ள்ற எடுத்து பசல்கி்றார்கள். 
சில பநரஙகளில் பசணடினல்கள்  
மற்்றவர்களுைன நட்பு ரீதியாக ளசளககள் பசயது 
அவர்கள் தரும் �ரிசுகளள காட்டிற்கு எடுத்து 
பசனறு பினனர் அவர்கள் மீபத அம்புகளள 
எயவளத காணகிப்றாம். வைக்கு பசணடினல் 
தீவின மக்கள் பதாளகயானது  250 ப�ர் என 
மதிப்பிைப்�ட்டுள்ளது. பசணடினல்கள்  பவளி 
ஆட்களிைமிரு்நது  இரு்நது கிளைக்கும் உதவிளய 
விரும்�வதில்ளல.
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5.5. தமாழி (Language)

 பமாழி �ல்பவறு கலாசசாரஙகளின 
அளையாள குறியீைாக இருக்கி்றது. ஏபனன்றால் 
தகவல் பதாைர்புக்கு  பமாழி இனறியளமயாததால்  
நாம் உருவாக்கும் அரசியல், சமூக மற்றும் 
ப�ாருளாதாரம் ப�ான்றவற்ள்ற இது  வலுவாக 
�ாதிக்கி்றது. இதன விளளவாக, ப�ாருளாதார 
மற்றும் மத அளமப்புகள் ப�ரும்�ாலும் பமாழிப்  
�ரவல் மற்றும் அரசியல் எல்ளலகளின வடிவஙகளள 
பின�ற்றுவதால் பமாழி சார் எல்ளலகளுக்கு 
இளணயாக காணப்�டுகின்றன. இ்நத நவீனமுள்ற 
பமாழிப் �ரவல், வர்த்தகம், சுற்றுலா, ஊைகம் மற்றும் 
சர்வபதச அளமப்புகளால் எளிதாக்கப்�ட்டுள்ளது. 
இது பமாழியியல் �னமுகத்தனளமக்கு உதவி 
இருக்கி்றது. மிகப்ப�ரிய பமாழியியல் 
�னமுகத்தனளம �னமுக சமூகஙகளுக்கு 
காரணமாக உள்ளது.

தமிழ உலகின மிக நீணை 
�ாரம்�ரியமான பசம்ளமயான 
பமாழிகளில் ஒன்றாகும். தமிழ 
இலக்கியத்தின மு்நளதய காலம் 

ப�ா.ஆ.மு. 300 முதல் ப�ா.ஆ. 300 வளர உளைய 
சஙக இலக்கியம் காலமாகும். திராவிை 
பமாழிகளில் தமிழதான மிகப் �ழளமயான 
இலக்கியஙகளள பகாணடுள்ளது.

 5.5.1 உலகின் முககிய தமாழிக 

குடும்பஙகள்

 பதாற்்றம்  மற்றும் வரலாற்று வளர்சசியால் 
பமாழிகளின வளகப்�ாட்ளை  ஒரு மரபுவழி  
வளகப்�ாடு எனகிப்றாம். ப�ாதுவாக 
முனபனார்களின பமாழியின வழித்பதானறிய  
பமாழிகளள பநறிமுள்ற - பமாழி எனறு 
அளழக்கிப்றாம்.
ஜி.எல். ட்ரேஜ் (G.L Trage) உலக பமாழிகளள 7 
பமாழித் பதாகுதி  மற்றும் 30 பமாழிக் குடும்�ஙகளாக 
வளகப்�டுத்தியுள்ளார். பமாழி குடும்�ஙகள் 
பமாழிகளின துளண குடும்�ஙகளாக பமலும் 
வளகப்�டுத்தப்�டுகின்றன. இளவ குறிப்பிடும் 
முக்கிய பமாழிகள்.
1.  இ்நபதா - ஐபராப்பிய பமாழி: அ. இ்நபதா – 

ஈரானிய பமாழி ஆ. லத்தீன அல்லது வீரம் 
நிள்ற்நத பமாழி( Romantic), இ.பெர்மானிய பமாழி  

்கா்டா (Kota)
பகாைாக்கள் பிரதானமாக நீலகிரி மளலகளில் 
உள்ள திருசசிகடி �குதியில் அதிக அளவில்  
காணப்�டுகி்றார்கள். இவர்கள் தஙகளின 
வணணமயமான நாட்டுப்பு்ற நைனஙகள் மூலம் 
புகழப�ற்்றவர்கள் ஆவர். இவர்கள்  அடிப்�ளையில்  
�ைா (Badaa) இறுதி சைஙகில் இளச வாசிக்கும்   
இளசக் களலஞர்கள் ஆவர். இவர்கள் முதனளமயாக 
ளகவிளனப் ப�ாருட்கள் தயாரிப்�தில் 
ஈடு�ட்டுள்ளனர். தமிழநாட்டில் உள்ள  இ்நத 
�ழஙகுடியினர்  பகால்லர் , குயவர்கள் மற்றும் தசசு 
நிபுணர்களாக உள்ளனர். சமுதாயத்தில் தஙகளள 
பவறு�டுத்திக் காட்டுவதற்காக பகாைாக்கள் ப�ரிய 
அளவில் �சளச குத்திக் பகாள்கி்றார்கள்.

குரும்பர்கள் (Kurumbas)
மாநிலத்தின இளைப்�ட்ை �ள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் 
காடுகளில் குரும்�ர் இன �ழஙகுடியினர்கள் 
வசிக்கின்றனர்.  கை்நத காலத்தில் இவர்கள் 
மாயவித்ளத மற்றும் ம்நதிரஙகளள நனகு 
அறி்நதிரு்நதனர். இனள்றய வாழக்ளக முள்றயானது  
உணளமயான பசகரிப்�ாளர்கள் மற்றும்  
பவட்ளையாடு�வர்கள் என்ற நிளலயிலிரு்நது  காபி 
மற்றும் பதயிளலத் பதாட்ைஙகளில் �ணிபுரியும் 
பதாழிலாளர்களாக  மாறியுள்ளனர். குரும்�ர்கள் 
சி்றப்புமிக்க தனித்துவமான குரும்�ாஸ பமாழிளய 
ப�சும் பதனனி்நதியாவிலுள்ள ஒபர ஒரு முக்கிய 
இனமாகும்.

இருளர்கள் (Irulas):
தமிழநாட்டின நீலகிரி மளலயின அடிவாரத்தில் 
உள்ள தாழவான சரிவுகளிலும் காடுகளிலும் 
இருளர் �ழஙகுடியினர் காணப்�டுகின்றனர். 
இவர்கள் �டுகர்களுக்கு பி்றகு இரணைாவது மிகப் 
ப�ரிய  �ழஙகுடியினராவர்.  பமலும் இவர்கள் �ல 
வழிகளில் குரும்�ர்களளப் ப�ான்றவர்கள். இ்நத 
�ழஙகுடியினர்கள் பதன, �ழஙகள், மூலிளககள், 
பவர்கள், �ளச, சாயஙகள் ஆகியவற்ள்ற உற்�த்தி 
பசயகின்றனர். சமீ� காலஙகளில் இருளர்கள் 
�ாம்புகளள பிடித்து �ாம்பு விஷத்ளத 
பசகரிக்கின்றனர்.

பாலியான் (Paliyan)
இவர்கள் தமிழநாட்டில் உணவு பசகரிக்கும் 
சமுகத்ளதச பசர்்நதவர்களாவர். இ்நத �ாலியனகள் 
�ழனி மளலளயச  சுற்றியுள்ள �குதிகளில் 
பதானறியவர்கள் எனறு நம்�ப்�டுகி்றது. இவர்கள் 
மதுளர, தஞ்சாவூர், புதுக்பகாட்ளை, திருபநல்பவலி 
மற்றும் பகாயம்புத்தூர் மாவட்ைஙகளில் �ரவலாக 
காணப்�டுகின்றனர்.
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ஈ. �ால்பைா – ஸலாவிக் பமாழி  உ.பசல்டிக் பமாழி  
ஊ. ப்லனிக் பமாழி 

2.  சீன - திப�த்திய பமாழி:  அ.ளசனீஸ, 
ஆ.திப�த்தியன, இ.�ர்மன

3.  ஆப்பரா-ஆசியாடிக் பமாழி: -அ. பசமிட்டிக் 
பமாழி ஆ.எகிப்திய பமாழி, இ.குஷிடிக் பமாழி ஈ.
சாடிக் பமாழி

4.  ஆப்பிரிக்கன - அ.ளநஜீர் -காஙபகா (அட்லாணடிக், 
பவால்டிக், ப�னு-நாகர்) பமாழி

ஆ.  சூைானிக் (சாரி-ளநல், ச்ாரன) பமாழி 
இ.பசாடுக்கு பமாழிகள் (Khoisan) பமாழி

5.  யூரல்-அல்ைாயிக் பமாழி: - அ.ஃபினபனா-இக்ரிக், 
பமாழி ஆ. துருக்கிய பமாழி, இ. மஙபகாலிய 
பமாழி ஈ. துஙகுயுசிக் பமாழி

6.  திராவிடியன - மலாபயா - �ாலிபனசியன பமாழி: 
- அ.திராவிை பமாழி ஆ.மலாயி பமாழி இ. 
பமலபனசிய பமாழி, ஈ.ளமக்பராபனசிய பமாழி 
உ.�ாலிபனசிய பமாழி

ஊ. ஆஸட்பரா-ஆசியாடிக் பமாழி
7.  �ாலிபயா ஆசியடிக் பமாழி: - அ.யுகாகிர் பமாழி

இ்நத நூற்்றாணடின முடிவில் 
உலகில் �ாதிக்கு பமற்�ட்ை  
அதாவது ஏ்றக்குள்றய 7,000 
பமாழிகள் அழி்நதுவிடும் எனறு 

எதிர்�ார்க்கப்�டுகி்றது. 14 நாட்களுக்குள்  ஒரு 
பமாழி அழி்நது வருவதாக மதிப்பிைப்�ட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் முககிய தமாழிகள்
 இ்நதியா ஒரு வளமான பமாழியியல் 
�ாரம்�ரியம் பகாணை நாைாகும். இது  
�லவளகப்�ட்ை பமாழிகளளயும், ப�சசு வழக்கு 
பமாழிளயயும் பகாணை இன மற்றும் சமூக 
குழுக்களளக் பகாணடுள்ளது. 1961-ம் ஆணடு 
இ்நதியாவின மக்கள் பதாளக கணக்பகடுப்பின �டி 
இ்நதிய சமூகத்தின �ல்பவறு பிரிவுகளால் 187 
பமாழிகள் ப�சப்�டுகின்றன. நாட்டில் 97 சதவிகித 
மக்களால்  23 முக்கிய பமாழிகள் ப�சப்�டுகின்றன. 
ஆஙகிலம் தவிர்த்து பினவரும் 22 பமாழிகள்  இ்நதிய 
அரசியலளமப்பின எட்ைாவது அட்ைவளணயில் 
குறிப்பிைப்�ட்டுள்ளன. அளவ:1. காஷ்மீரி, 2. �ஞ்சாபி, 
3. ஹி்நதி, 4. உருது, 5. ப�ஙகாலி, 6. அஸஸாமி, 
7. குெராத்தி, 8. மராத்தி, 9. கனனைம், 10. தமிழ, 
11. பதலுஙகு, 12. மளலயாளம் 13. சி்நதி 
14. சமஸகிருதம் 15. ஒரியா 16. பந�ாளி 17. பகாஙகனி 
மற்றும் 18. மணிப்பூரி, 19. ப�ாபைா, 20 பைாக்ரி, 

21. ளமதிலி மற்றும் 22  சா்நதளி.  இதில்  ஆரம்�த்தில் 
14 பமாழிகள் அரசியலளமப்பில் பசர்க்கப்�ட்ைன. 
பினனர், 1967 ஆம் ஆணடில் 21 வது அரசியலளமப்பு  
சட்ைத்திருத்தத்தின மூலம் சி்நதி பமாழி 
பசர்க்கப்�ட்ைது. 1992 ஆம் ஆணடில் 71 வது 
அரசியலளமப்பு சட்ைத்திருத்தத்தின மூலம் 
பகாஙகனி, மணிப்பூரி மற்றும் பந�ாளி  ஆகியளவ 
பசர்க்கப்�ட்ைது. 2003 ஆம் ஆணடில் 92 வது 
அரசியலளமப்பு  சட்ைத்திருத்தத்தின மூலம் ப�ாபைா, 
பைாக்ரி, ளமதிலி மற்றும் சா்நதளி  ஆகியளவ 
பசர்க்கப்�ட்ைன.

இந்திய தமாழிகளில் முககியமாக ொன்கு 
தமாழிக குடும்பஙகள் அ்டஙகியுள்ளன.
1. ஆஸட்ரிக் - முணைா, பமான – கிமர் 
2. திராவிைம்:  தமிழ, பதலுஙகு, கனனைம், 
மளலயாளம், பகாணடி, குருக்,     ஓரியன, மற்றும் 
�ல
3. ளசபனா – திப�த்திய: ப�ாபைா, கரின, மணிப்பூரி, 
மற்றும் �ல
4. இ்நபதா – ஆரிய:  ஹி்நதி, உருது, சமஸகிருதம்

 ்பசசு வழககு (Dialect)
 ஒரு பிரபதசத்தின தனித்துவமான பமாழி 
வடிவம் அல்லது சமூகக்  குழு எதுவாக இருப்பினும், 
அபத பமாழியின பி்ற வடிவஙகளின  ப�சசாளர்கள் 
புரி்நது பகாள்ளும் வளகயில் உள்ளளத 
ப�சசுவழக்கு எனகிப்றாம். இதில் இரு முக்கிய  
வளககள் உள்ளன 1. புவியியல் சார்்நத ப�சசுவழக்கு 
- அபத �குதியில் உள்ள மக்கள் அல்லது 
வட்ைாரத்தினர் ப�சுவது 2. சமூக ப�சசுவழக்கு – 
அபத சமூகம் , கல்வி நிளல அல்லது பதாழில்சார்  
குழுவினரால் ப�சப்�டுவது.

இந்தியாவின் முககிய ்பசசு வழககுகள்
 இ்நதியாவில் 40 க்கும் பமற்�ட்ை பமாழிகள் 
அல்லது ப�சசு வழக்குகள் அழி்நது வரும் நிளலயில் 
உள்ளதாக கருதப்�டுகின்றது. பமலும் சில ஆயிரம் 
ப�ர் மட்டுபம ப�சுகின்ற பமாழிகள் அழிளவ 
பநாக்கி பசல்வதாக  அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
மக்கள் பதாளக கணக்பகடுப்பு இயக்குநரகத்தின 
அறிக்ளகயின�டி, 22 �ட்டியலிைப்�ட்ை பமாழிகளும் 
மற்றும் 100 �ட்டியலிைப்�ைாத பமாழிகளும் 
இ்நதியாவில் உள்ளன. அ்நதமான மற்றும் நிபகா�ார் 
தீவுகளிலிரு்நது 11 பமாழிகளும், மணிப்பூரிலிரு்நது  
7 பமாழிகளும் மற்றும் ஹிமாசசல 
பிரபதசத்திலிரு்நது 4 பமாழிகளும் 
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கட்ைளமக்கப்�ட்ைது அல்ல.  அவற்றின இருப்பு, 
வளரயள்ற, மற்றும் உறுப்பினர்கள்  சூழநிளலகளின 
அடிப்�ளையில் வியத்தகு முள்றயில் மா்ற முடியும்.  
மதம்,  இனஅளையாளம்,  பமாழி, கலாசசார 
நளைமுள்ற மற்றும் �லவற்ள்றச  சுற்றி பின 
பதாைரும் ஒற்றுளமயின கருத்துக்களால் 
பிளணக்கப்�ட்டுள்ளதால் சில வழிகளில் பதசஙகள்  
“கற்�ளனசமூகஙகள்” என கருதப்�டுகின்றன.

அரசு  (State)

 ஒரு அரசு என�து சுத்நதிரமான,  
இள்றயாணளம பகாணை அரசாஙகம் ஆகும். இது  
குறிப்பிட்ை எல்ளலக்குள் வளரயறுக்கப்�ட்ை மற்றும் 
கட்ைளமக்கப்�ட்ை �குதி மீது கட்டுப்�ாட்ளைக் 
பகாணடுள்ளது. அதன எல்ளலகள் ப�ாதுவாக 
பதளிவாக வளரயறுக்கப்�ட்டுள்ளன. அரசுகள் 
சர்வபதச அளவில் அஙகீகரிக்கப்�டுகின்றன.

ளவசாலி ப�ா.ஆ.மு. 6 ஆம்  
நூற்்றாணடில் ஒரு குடியரசாக 
நிறுவப்�ட்ைது. இது ப�ா.ஆ.மு. 
563 ல் பகௌதம புத்தர் பி்றப்�தற்கு 

முன உலகின முதல் குடியரசாக பதானறியது.

்த்ம் -அரசு  (NATION-STATE)
 பதசம் – அரசு  என�து புவியியல் , அரசியல் 
மற்றும் கலாசசாரம் ஆகியவற்்றால் 
வளரயறுக்கப்�ட்ை அளமப்பு முள்றயாகும்.  
பதசமானது கலாசசார அளையாளஙகளள 
மக்களுைன �கிர்்நது பகாள்கின்றது, அரசு ஆட்சி 
நிர்வாகம் பசயகி்றது.  ஒரு பதசமும் அரசும் பதசிய 
அளையாளத்ளத �கிர்்நது பகாணடு இயற்ளக 
எல்ளலகள் மற்றும் தனி அரசாஙகத்ளத 
பகாணடிருக்க பவணடும்.

ஒரு பதசிய - அரசு என�து நனகு வளரயறுக்கப்�ட்ை 
�குதிளயக்  பகாணை ஒரு அரசியல் பிரிவாகும்.  
அஙகு வசித்துவரும் மக்களால் நனகு 
ஒழுஙகளமக்கப்�ட்டு ப�ாதுமான அதிகாரஙகளளக் 
பகாணடிருப்�துைன, ஒரு குறிப்பிட்ை பிளணப்புக் 
காரணிகளின அடிப்�ளையில் ஒரு பதசமாக 
கருதப்�டுகி்றது, இது உணர்சசி பூர்வமானதாகபவா 
அல்லது சட்ைம் மற்றும் ஆட்சி முள்றகளாகபவா 
பிரதி�லிக்கப்�டும்.

இைம்ப�ற்றுள்ளன. இ்நதியாவில் 42 பமாழிகள் 
10,000 க்கும் குள்றவான மக்களால் மட்டுபம  
ப�சப்�டுகின்றன. பவறு சில பமாழிகளும் 
இ்நதியாவில் ஆ�த்தான  நிளலயில் உள்ளன.

 யுதனஸ்காவின் ஆபததான 
தமாழிகள் பறறிய ஐந்து நிகலகள்:
�ாதுகாப்�ானது: �ரவலாகப் ப�சப்�டுவது

�ாதிக்கப்�ைக்கூடியது: வீட்டிற்கு பவளியில் 
குழ்நளதகள் ப�சுவதில்ளல       (600 
பமாழிகள்)

நிசசயமாக ஆ�த்து: குழ்நளதகள் 
ப�சுவபதஇல்ளல (646 பமாழிகள்)

கடுளமயான ஆ�த்து: �ளழய 
தளலமுள்றயினரால் மட்டுபம ப�சப்�டுவது 
(527 பமாழிகள்)

மிகக்கடுளமயான ஆ�த்து: �ழஙகால 
தளலமுள்றயினரின ஒரு சில 
உறுப்பினர்களால் மட்டுபம ப�சப்�டுவது, 
ப�ரும்�ாலும் �குதி  - ப�சசாளர்கள் (577 
பமாழிகள்)!

தமிழ நாட்டின முக்கிய ப�சசு வழக்குகள்

வட்ைார எல்ளலக்குள் ப�சும் ப�சசு 
வழக்குகளில் தமிழ ஒரு சுவாரஸயமான 
பமாழி ஆகும்.  மாநிலத்தின �ல்பவறு 
�குதிகளிலும் பமாழி �ல கவர்சசிகரமான  
பமம்�ாட்ளைக் பகாணடுள்ளது.  பசனளன,  
பகாயம்புத்தூர்,  மதுளர மற்றும் 
திருபநல்பவலி ப�ான்ற �ளழய மற்றும் நனகு 
அறியப்�ட்ை ப�சசு வழக்குகளள 
தமிழநாட்டின �லர் நனகு 
அறி்நதிருக்கி்றார்கள்.

தகவல் குறிப்பு

5.5 அரசியல் புவியியல் (Political Geography)

்த்ம், ொடு  மறறும் ்த்ம்- ொடு  கருதது

 �கிரப்�ட்ை �ண�ாடு அல்லது வரலாற்று 
அடிப்�ளையில் ஒருஙகிளண்நத மற்றும் 
ஒத்திளசவான மக்கள்  குழுவினளர பதசம் 
எனகிப்றாம்.  பதசஙகள் சமூகத்தால் 
கட்ைளமக்கப்�ட்ை அலகாகும்.  இயற்ளகயால் 
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அரசியல் பிரிவின  நிர்வாக பிரபதசம் அல்லது 
புவியியல் பிரபதசத்தின அஙகீகரிக்கப்�ட்ை 
வரம்ள�க் குறிக்கும் ஒரு பகாடு ஆகும்.           உதாரணம்: 
மாநிலம்,  நாடு அல்லது மாவட்ைம்.

மிக அதிகமான அணளை 

நாடுகளின  எல்ளலகளளக் 

பகாணை நாடு  சீனா ஆகும்.  

அதன எல்ளலகளில் அளம்நதுள்ள14 நாடுகள்: 

இ்நதியா, �ாகிஸதான, தஜிகிஸதான, கிர்கிஸதான, 

கெகஸதான, மஙபகாலியா, ரஷ்யா, வை பகாரியா, 

வியட்நாம், லாபவாஸ, மியானமர், பூட்ைான 

மற்றும் பந�ாளம் ஆகும்.

எல்கலப்பு்றம் மறறும் எல்கலக்காடு

எல்கலப்பு்றம்  (Frontiers)
 பவவபவறு இள்றயானளமகளுக்கு உட்�ட்ை 
நிலப்�குதி,  ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகள் ப�ான்றவற்்றால் 
சர்வபதச எல்ளலப்பு்றம் மற்றும் எல்ளலக் பகாடுகள்  
பிரிக்கப்�டுகின்றன. 1900ல் இரு்நத 
எல்ளலப்பு்றஙகளில் ப�ரும்�ாலானளவ கிட்ைத்தட்ை 
காணாமல் ப�ாயவிட்ைன.   அளவ பகாடுகளள 
பகாணை எல்ளலக் பகாடுகளாக மாற்்றப்�ட்டு 
விட்ைன.  ஒரு எல்ளலப்பு்றம் என�து ஒரு அரசியல் 
புவியியல் �குதியாகும், இது ஒரு அரசியல் 
குழுவால் வளரயறுக்கப்�ட்ை எல்ளலகளுக்கு 
அப்�ால் விரிவளை்நது காணப்�டும்.
எல்கலக்காடுகள் (Boundaries)
 ஒரு எல்ளலக்பகாடு என�து 
ெனநாயகத்தால் அஙகீகரிக்கப்�ட்டு நிறுவப்�டும் 

எல்கலபு்றம் மறறும் எல்கல்காடுகளுககு இக்ட்ய உள்ள ்வறுபாடு

எல்ளலப்பு்றம் எல்ளலக்பகாடுகள்
1 இயற்ளகயாக உருவானளவ ப�ரும்�ாலும் மனித இனத்தால் 

உருவாக்கப்�ட்ைளவ 
2 �ரப்பு பகாட்�ாடு பகாட்ைளவு பகாட்�ாடு
3 எல்ளலப்பு்றத்தில் எ்நத ஒரு அரசியல் 

பிரசசிளனக்கும் இைம் இல்ளல
எல்ளல பகாடுகளில் அணளை  நாடுகளால் 
அடிக்கடி சர்சளசக்கு உள்ளாகும்

4 எல்ளலப்பு்றம் ப�ாதுவாக மளலப்�குதி, 
�ாளலவனப் �குதி, சதுப்பு நிலஙகளாக 
உள்ளன. இளவ மக்கள் வாழ தகு்நதளவ 
அல்ல

எல்ளலக்பகாடுகளுக்கு அத்தளகய அடிப்�ளை 
இல்ளல

5 எல்ளலப்பு்றம் மாறும்  எல்ளலக் பகாடுகள் நிளலயானளவ, 
ஏபனனில் ஒரு முள்ற முடிவு பசயதால் பின 
மாற்றுவது கடினம்

எல்கலக ்காடுகளின் வகககள்
 கலாசசார நிலப் �ரப்புைன உள்ள 
பதாைர்பின அடிப்�ளையில் எல்ளலக் பகாடுகள் 
வளகப்�டுத்தப்�டுகி்றது. தற்ப�ாதுள்ள மக்களால் 
நிர்நதரமாக  ஆக்கிரமிக்க�டுவதற்கு  முனனதாகபவ  
சில எல்ளலக்பகாடுகள் நிறுவப்�ட்ைன.  சில 
ச்நதர்ப்�ஙகளில் குடியிருப்புகள் ஏற்பகனபவ 
வளர்்நது பகாணபை இரு்நததால்,  இறுதியாக 
நிறுவப்�ட்ை எல்ளலயானது சம்�்நதப்�ட்ை 
�குதிகளின கலாசசார உணளமகளுக்கு மா்றான 
ஒரு பதாைர்ள�க் பகாணடுள்ளது. இ்நத வளகப்�ாடு 

எல்ளலக் பகாடுகள்  பசயல்�ாட்டு அல்லது 
மரபுசார்்நத  வளகப்�ாடு என அறியப்�டுகி்றது.

கனைா உலகின இரணைாவது 
ப�ரிய நாடு ஆகும். இது 
அபமரிக்காவுைன மிக நீணை 
சர்வபதச எல்ளலப் �குதிளய 

�கிர்்நது பகாள்கி்றது. கனைா- அபமரிக்க நில 
எல்ளலக்பகாடு 8,893 கிபலா மீட்ைர் நீளம் 
உளையதாகும்.
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�ாதிக்கி்றது என�பதாடு பதாைர்புளையது புவிசார்  
அரசியல் ஆகும்.  இது உலகக் கணைஙகளள 
முனபனாக்கி வழி நைத்தப்ப�ாகி்ற நில சக்திக்கும், 
கைல் சக்திக்கும் இளையிலான யுத்தம் ஆகும்.

உலக அரசியல் வரலாற்ள்ற நில சக்தி மற்றும் கைல் 
சக்திகளுக்கு இளைபய நைக்கும் பதாைர்சசியான 
ப�ாராட்ைம் என  பமக்கிணைர் விவரித்தார். அவரின 
கூற்றுப்�டி  நானகு நூற்்றாணடுகளாக  
ஐபராப்�ாவிற்கு முக்கிய அளமவிைத்ளத  வழஙகிய 
கைல் சக்திகளின பகாலம்பிய சகாப்தம் ஒரு 
முடிவுக்கு வருகி்றது.  நிலசக்தி மற்றும் கைல் 
சக்திகளுக்கு இளையிலான ப�ாராட்ைத்தில் நிலச 
சக்திக்பக இறுதி பவற்றி கிளைக்கும். அவர் புவிளய 3 
அடுக்குகளாக பிரித்தார். அளவ:

1)  மைய நிலப்பகுதி (Heart land)  -  கிழக்கு 
ஐபராப்�ாவின உள்�குதி மற்றும் ஆர்டிக் வடிகால் 
�குதியானது  மூனறு �க்கஙகளிலும் மளலகளாலும், 
வைக்கில் ஆர்டிக் �குதிகளாலும் சூழப்�ட்டுள்ளது.  
இது கைல் சக்திகளால் அணுக முடியாத புவியின 
இயற்ளக பகாட்ளையாகும்.  

2)  உள் அல்லது விளிம்பு பிமைப்பகுதி (Inner or 
Marginal crescent) - ஐபராப்�ா மற்றும் ஆசியாளவ 
ஒட்டி உள்ள ளமய நிலப்�குதி (Heartland) மற்றும் 
ஆப்பிரிக்காவில் சகாராவின வைக்கு �குதி.

3)  வெளி அல்லது வெவெக பிமைப்பகுதி (Outer or 
Insular Crescent) – இது வை மற்றும் பதன அபமரிக்கா, 
ஆப்பிரிக்காவில் சகாராவின பதற்க்கு�குதி மற்றும் 
ஆஸதிபரலியாளவ உள்ளைக்கியது.  இது தவிர,  
யூபரசியாவிலிரு்நது விலகியிருப்�தன காரணமாக  
கிபரட் பிரிட்ைனும் ெப்�ானும் இதில் அைஙகும். 

பமக்கிணைரின கருத்துப்�டி, ளமய நிலப்�குதிளயக்  
கட்டுப்�ாட்டுக்குள் ளவத்திருக்கும்  ஒரு நாடு  
உலகத்ளத ஆளுவதற்கு தளையற்்ற ஒரு 
அளமவிைத்தில் காணப்�டும்.   பவளாண மற்றும் 
பதாழில்துள்ற வளஙகளளக் பகாணை ளமய 
நிலப்�குதியானது   உள் அல்லது விளிம்பு 
பிள்றப்�குதிளய பவல்லும் பினனர்  பவளி அல்லது 
பசவவக பிள்றப்�குதி அளதப் பினபதாைரும்.  
அவருளைய பகாட்�ாடு:

“கிழக்கு ஐபராப்�ாளவ ஆட்சி பசய�வர்கள் ளமய 
நிலப்�குதிளய ஆள்வார்கள்  

எல்கலக்காடுகளின் மரபு்ார்ந்த வககப்பாடு

1. முநமதைய எல்மலக்கோடுகள்

இ்நத எல்ளலக் பகாடுகள் அரசியல் - கலாசசார 
ஆட்சிப் �குதிக்கு  முன வளரயப்�ட்ைளவ.

இத்தளகய எல்ளலக்பகாடுகள் சர்சளசக்குரியளவ 
அல்ல.

எ. கா. ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அபமரிக்க நாடுகளின 
எல்ளலக்பகாடுகள்

2. பின் வதைோடரும் எல்மலக்கோடுகள்

கலாசசார ஆட்சிப் �குதிமுழு வளர்சசியுற்்ற ப�ாது,   
அரசியல் எல்ளலக்பகாடுகள் சர்சளசக்குரியளவ  .      
இத்தளகய எல்ளலக்பகாடுகள் ஒழுஙகற்்ற அல்லது 
வடிவமில்லாத எல்ளலக்பகாடுகளாகும்.

எ. கா. ஐபராப்பிய நாடுகள்

3. அடுககமைவு எல்மலக்கோடுகள்

ஒரு அரசியல் எல்ளலபகாட்டின ஒருஙகிளண்நத 
கலாசசாரப் �குதிளயப் பிரிக்கும் ப�ாது,   
எல்ளலகளுக்கு அப்�ால் அபத இனத்ளத சார்்நத  
மக்கள் காணப்�டுவார்கள்.

எ. கா. �ாகிஸதானால் ஆக்கிரமிக்கப்�ட்ை காஷ்மீர் 
�குதி 

  4. எஞ்சிய  எல்மலக்கோடுகள்

புத்தகஙகளில் மட்டுபம காணப்�டும் வரலாற்று 
எல்ளலக்பகாடுகள்.

எ. கா. ப�ர்சியா,  கிழக்கு மற்றும் பமற்கு பெர்மனிக்கு 
இளைபய இரு்நத எல்ளலக்பகாடுகள்

புவி்ார் அரசியல் (Geopolitics)

 புவி சார் அரசியல் என�து ஒரு நாட்டின 
அளவு மற்றும் அளமவிைம் அதன அதிகாரத்ளதயும் 
மற்்ற நாடுகளுைனான உ்றவுகளளயும் எவவாறு 
�ாதிக்கி்றது என�ளத �ற்றிய �டிப்பு ஆகும்.  அரசியல் 
பசயல்�ாடு உலகில் உள்ள ஒரு நாட்டின அல்லது 
பிரபதசத்தின இயற்ளக அளமப்புகளால் 
�ாதிக்கப்�டுகி்றது.   ப�ாருளாதாரம் மற்றும் 
பதாழில்நுட்�த்தால் மாற்றியளமக்கப்�ட்ை ஆட்சிக்கு 
உட்�ட்ை �குதி, மக்கள் பதாளக, ப�ார்தி்றன வாய்நத 
இைம் மற்றும் இயற்ளக வளஙகளின நனபகாளை 
ப�ான்ற புவியியல் காரணிகள் அரசுகளுக்கு 
இளைபயயான உ்றவுகளளயும், ப�ாராட்ைத்திற்கான 
முனபனாக்கிய ஆதிக்கத்ளதயும் எவவாறு 
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எனபவ, யார் ளமய நிலப்�குதிளயக்  
கட்டுப்�டுத்துகி்றார்கபளா அவர்களால் விளிம்புப் 
�குதிளயயும் கட்டுப்�டுத்த முடியும், இதன 
விளளவாக உலகத்தீளவ கட்டுப்�டுத்தி  
உலகத்ளதயும் ஆட்சி பசயவார்கள் எனறு 
பமக்கிணைர் நம்பினார்.  இ்நதக் பகாட்�ாடு (1904) 
குறிப்பிைத்தக்க விமானப் ப�ாக்குவரத்து மற்றும் 
கைற்�ளை சக்திகள் இல்லாததால் இது 
முக்கியத்துவம் வாய்நததாக கருதப்�ட்ைாலும்  
தற்ப�ாது வலுவிழ்நதுள்ளது.

5.5.3  21- ம் நூற்றாணடின் பல்முகன 

உலக அதிகாரததின்   புவி்ார் அரசியல்

 சுருக்கமாகச பசால்வபதன்றால், ஒருமுளன 
உலகம்  �ல்பவறு வளகயான ஆதிக்க �குதிகளில் 
அபமரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின ஆதிக்கத்தினால்  
வளகப்�டுத்தப்�ட்டுள்ளது. ஒருதளலப்�ட்ச 
முயற்சிகள் மூலம் பநரடியாகபவா அல்லது அதன 
வட்ைார  மற்றும் அளமப்பு சார்்நத பதாழளம 
நாடுகள்  மூலம் மள்றமுகமாகபவா ( பினனல் 
இரு்நது இயக்குவது)பசயல்�டுத்தப்�டுகி்றது. 
சர்வபதச விவகாரஙகளில் சமநிளலளயக் 
பகாணடுவருவதற்கு  �ல்நிளல  பதாழளம 
நாடுகளின  �ல்பவறு வளகப்�ட்ை அணிகளுைன 
பசர்்நது  அபமரிக்கா தளலளமயிலான சர்வபதச 
ஆதிக்கத்ளத  மாற்றுவதற்கு உலகில் �ல்முளன  
சக்திகள் களமி்றஙகியுள்ளன.  முக்கியமாக இளத 
நிள்றபவற்்ற ஐ.நா. சர்வபதச நாணய நிதியம், உலக 
வஙகி ப�ான்ற சர்வபதச நிறுவனஙகளள 
�டிப்�டியாக சீர்திருத்துவதன மூலமும், பிரிக்ஸ 
புதிய அபிவிருத்தி வஙகிளயப் ப�ான்ற நட்பு 
நாடுகளின அணிளய  உருவாக்குவதற்கும் அல்லது 
முற்றிலும் புதிய மற்றும் முனபனாடியில்லாத 
வளகயில் ஷாஙகாய கூட்ைளமப்பு நாடுகள் ( SCO)  
ப�ான்ற நிறுவனஙகள் ஏற்�டுத்தப்�ட்ைன.

 பிரிக்ஸ (BRICS)  வடிவத்ளத  விரிவு�டுத்த 
பவணடிய சமீ�த்திய திட்ைஙகளில் ஒனறு பிரிக்ஸ 
பிளஸ உத்திகள் எனறு அளழக்கப்�டுகி்றது. 
அடிப்�ளையில் இ்நத ஐ்நது உறுப்புநாடுகள் 
ஒவபவானறும் பிரா்நதிய ஒருஙகிளணப்பு 
அளமப்புகளுக்கிளைபய �னமுக ஒத்துளழப்ள� 
ஊக்குவிப்�ளத முக்கியமாக விரும்புகின்றன. இளத 
ரஷ்யாவின வால்ைாய கிளப் நிபுணர் யாபராசபலவ 
லிபசாபவாலிக்   (Yaroslav Lissovolik)  விவரிக்கி்றார்.   
பமர்பகாசர் (Mercosur), பதன ஆப்பிரிக்க வளர்சசி 

உலக தீவிற்கு கட்ைளளயிடும் ளமய நிலப்�குதிளய 
ஆட்சி பசய�வர்கள் உலகத்தீளவ ஆள்வார்கள்  

உலகத்தீளவ ஆட்சி பசய�வர்கள் உலளக 
ஆள்வார்கள்” 

மைய நிலப்பகுதிமயக  கட்டுப்�டுத்துவதற்கான 
தி்றவுபகால் கிழக்கு ஐபராப்�ாவில் உள்ளது.  இது  
இளை அரசுகளள உருவாக்கி  �லம் வாய்நத 
பெர்மனிளயயும்  ரஷ்யாளவயும் பிரிக்கபவணடும் 
என்ற பசயதியுைன பதாைர்புளைய  பவர்பசல்லிசின  
மு்நளதய மற்றும் பி்நளதய புவியியல் சி்நதளனகளள 
பிரதி�லிக்கி்றது என பமக்கினைர் பினனர் 
வாதிட்ைார்.

தைோககம்: பெர்மனியும்  ரஷ்யாவும்   அல்லது 
பெர்மனியும் சீனாவும்  ஒனறிளண்நதாபலா   
அல்லது ெப்�ான ரஷ்யாளவ பதாற்கடித்தாபலா 
ளமய நிலப்�குதி உலகின சக்தி ளமயமாக மாறும் 
என இரணைாம் உலகப் ப�ாரின ப�ாது இவரது 
பகாட்�ாடு பசாதிக்கப்�ட்ைது. ஆனால் பெர்மனியின 
சிதறிய பதால்வியானது ளமய நிலப்�குதிளய  ஒரு 
அதிகார பவற்றிைமாக மாற்றியது.

சிவப்புநி்றத்தில் காட்ைப்�ட்டுள்ள  �குதி ளமய 
நிலப்�குதி ஆகும். நீல நி்றம் விளிம்பு �குதியாகும் 
மற்றும் சுற்றியுள்ள �குதி உலகத் தீவுப் �குதியாகும்.

வை கைல், நார்பவ கைல்,  �ாரன கைல்,  காரா கைல்,  
லாப்பைவ கைல், கிழக்கு ளசபீரியன கைல் ஆகியளவ 
ஆணடு முழுவதும் உள்ற்நது காணப்�டுவதால் 
ளமய நிலப்�குதிளய பமலிரு்நது அணுக முடியாது.  
மத்திய கிழக்கு �ாளலவனம்,  ஈரானிய பீைபூமி,  
இமயமளல,  திப�த் பீைபூமி மற்றும் ளசபீரியன 
மளலகள் அளம்நதுள்ளதால் ளமய நிலப்�குதிளய 
கீழிரு்நதும் அணுக முடியாது .  இது கிழக்கு 
ஐபராப்�ாளவ தவிர  பவறு எ்நதபவாரு �க்கத்தில் 
இரு்நதும் ளமய நிலப்�குதிளய  பவல்வளத  
தடுக்கி்றது.

கிழக்கு ஐபராப்�ா வழியாக ளமய நிலப்�குதிக்கு 
ஒபர ஒரு நுளழவாயில் மட்டுபம  உள்ளது.  எனபவ, 
ஒரு நுளழவாயிளலப் �ாதுகாப்�து பமாத்த 
நிலப்�குதிளயயும் �ாதுகாப்�ளத விை மிக எளிதாக 
இருக்கும்.  பமலும் ளமய நிலப்�குதியானது  
ப�ரும்�ாலான வளஙகளுைன தனனிள்றவுப் 
ப�ற்றிருக்கி்றது.  எனபவ வர்த்தக ரீதியாக பவளி 
உலகத்ளத சார்்நதிருக்க பவணடியதில்ளல.
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தடுக்க அபமரிக்காவின எ்நதபவாரு முயற்சிக்கும் 
இது �ாதிப்ள� ஏற்�டுத்தும்.

ஒ்ர மண்டலம் ஒ்ர ்ாகல - உலக 
மறுசீரகமப்பு:  (OBOR’s Global 
Reorganization)
 சீனாவின உள்நாட்டு சமூக ப�ாருளாதார 
நிளலத் தனளமளய �ாதிக்கக்கூடிய எ்நத ஒரு 
விபராத பசயல்களான அதிரும் திடீர் விளளவுகளளப் 
புரி்நதுபகாணடு  சீனா அதன முக்கிய ஐபராப்பிய 
பதாழளம நாடுகளள இளணக்கும்  டிரானஸ-  
கானடிபனணைல் வர்த்தக �ாளதகளள அளமப்�தில் 
முனபனாடியாக இருக்கபவணடும் என�ளத 
விபவகத்துைன முனப� கவனத்தில் பகாணைதுைன 
ஆப்பிரிக்காவின வளர்்நது வரும் 
ப�ாருளாதாரத்துைன உள்ள இதன அணுகு 
முள்றளய �ாதுகாப்�தற்காக, அதன கைல் சார் 
தகவல் பதாைர்ள� �ாதுகாக்கவும் முயற்சி 
பமற்பகாள்கி்றது. இரணைாவதாக குறிப்பிட்டுள்ளது 
மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்நதது ஏபனன்றால், 
இ்நத வளர்சசி ப�யஜிங அதன பதாழில்துள்ற 
உற்�த்திளய மிளகப்�டுத்திக்பகாள்ள 
அனுமதிக்கும் எனறு எதிர்�ார்க்கப்�டுகி்றது. இ்நத 
ச்நளதகளள கட்ைளமப்�தில் பவற்றி ப�றுவதற்கும் 
அவற்ள்ற உறுதி�டுத்துவதற்கும் மிக நீணை காலம் 
ஆகும். பமற்கு அளரக் பகாளத்ளத 
ப�ாறுத்தவளரயில், அபமரிக்காவுைன ப�ாட்டியிடும் 
ஒரு வழிமுள்றயாகவும் பமலும் பதன சீனக்கைலில் 
அபமரிக்காவின நைவடிக்ளககளள சமசசீரற்்ற 
வளகயில் எதிர்பகாள்வதற்கும் அதன நிளல 
நிறுத்தளல  அதிகரிக்க விரும்புகி்றது.
ஒட்டுபமாத்தமாக புதிய �ட்டுச சாளல 
இளணப்புக்கான உலகளாவிய �ார்ளவயின 
சீனாவின ஒரு மணைலம்  ஒரு சாளலயின 
சாராம்சத்ளத பமற்கூறிய அணுகுமுள்ற 
விளக்குகி்றது. இது  உலக வர்த்தக வளலப் 
பினனல்களள அபமரிக்காவின ஒரு முளன 
தளலளமயிலான சர்வபதச ஆதிக்கத்திலிரு்நது   
ப�ரிய வல்லரசுகளால் �ாதுகாக்கப்�ட்ை  பவறு�ட்ை 
�ல்முளன  ஆதிக்கத்திற்கு மாற்றுவதற்காக 
வடிவளமக்கப்�ட்டுள்ளது. 
புவியியல் மதிக்கப்�டுகி்ற  மற்றும் 
பு்றக்கணிக்கப்�ைாத உலகில் வாழவது தளைகளள 
புரி்நது பகாள்ளபவணடும் என�தற்பக. �ல தளைகள் 
சாதாரணமாக  கைக்க முடியாதளவ. அதனால்தான 
ப�ரிய பமளதகள் எல்லாம் எது சாத்தியம் என்ற 
விளிம்புக்கருகில் �ணிபுரிகி்றார்கள். 

சமுதாயம் (SADC), யூபரசிய ப�ாருளாதார 
கூட்ைளமப்பு, ஷாஙகாய கூட்ைளமப்பு நாடுகள் (SCO), 
சார்க், மற்றும் பதன கிழக்கு ஆசிய கூட்ைளமப்பு 
நாடுகள் (ASEAN) இளவ அளனத்தும் உலக 
ஆதிக்கத்ளத  மாற்றுவதில் ஒனப்றாபைானறு  
ஒத்துளழக்கின்றன.

ஏவுககை பாதுகாப்பு ்க்டயம், உ்டனடி 
உலகளாவிய தாககுதல்,  மறறும் க்டறபக்ட

 உலகினமீதான  அபமரிக்க ஆதிக்கத்தின 
அடிப்�ளை என�து  இராணுவ நைவடிக்ளககளால் 
பசயல்�டுத்தப்�டும் ப�ாருளாதார 
வழிமுள்றகளாகும். சில ச்நதர்ப்�ஙகளில்,  
இரணைாவது அணு ஆயுத தாக்குதல் மூலம் 
ஏற்றுக்பகாள்ள முடியாத பசதத்ளத ஏற்�டுத்தாமல் 
ரஷ்யா மற்றும் சீனா ப�ான்ற எதிரிகளள  அபமரிக்கா 
பநரடியாக தாக்க முடியவில்ளல எனினும்,  இ்நத 
ப�ரிய வல்லரசு நாடுகளின நம�கத்தனளம வாய்நத 
தடுப்பு தி்றளன குள்றக்கவும் யுபரசியாளவ சுற்றி 
எதிர்ப்பு ஏவுகளண நிறுவளல ஏற்�டுத்த  வாஷிஙைன  
முயல்கி்றது.  இதளன பூர்த்தி பசயவது 
அபமரிக்காவின விணபவளி ஆயுதஙகளாகும். இது 
திபயட்ைளர அடிப்�ளையாக பகாணைது (X-37-B  
மற்றும் உைனடி உலகளாவிய தாக்குதல் பகாள்ளக) 
அல்லது அளத பநாக்கி இயக்கப்�டுவதாகும்.  
(பசயற்ளகக்பகாள் எதிர்ப்பு ஆயுதஙகள்,  
ஏவுகளணகள் ப�ான்ற இயக்கஙகள் அல்லது 
ஒளிக்கதிர்கள் ப�ான்ற இயக்கவியல் அல்லாதளவ)

 அபமரிக்காவின  ஏவுகளண பகையஙகள் 
அல்லது அதன விணபவளி பதாைர்�ான ஆயுதஙகள் 
எ்நதபவாரு நாட்டின அணுஆயுத அளமப்பின  
முக்கிய கூறு�ாடுகளான  அணுஆயுத நீர் மூழகிக் 
கப்�ல்-ஏவுகளணயிலிரு்நது நாடு 
�ாதுகாக்கப்�டுவளத உறுதிப்�டுத்துவதற்கு 
ப�ாதுமானதாகும்.  ரஷ்யா, சீனா மற்றும் மற்்ற 
நாடுகளிைமிரு்நது அதிகரித்து வரும் ப�ாட்டியினால்  
உலகம் முழுவதும் தி்ற்நதபவளி  கைலில் அதன 
பமலாதிக்கத்ளத உறுதிப்�டுத்த அபமரிக்கா 
கைற்�ளை ப�ாட்டியிடுவது ஏன என�ளத இது 
விளக்குகி்றது.  உலகளாவிய ப�ருஙகைல் மற்ப்றாரு 
காரணத்திற்காக முக்கியமானது.  இது உலகின மீது 
அபமரிக்க பமலாதிக்கத்தின ப�ாருளாதார 
அடிப்�ளைளய மீணடும் பதாைர்பு�டுத்துகி்றது.  
சீனா அதன மிகப் ப�ரிய வணிகத்திற்காக சர்வபதச 
நீர்வழிகளள சார்்நதுள்ளது.  இது மலாக்கா மற்றும் 
சூயஸ கால்வாய ப�ான்ற சில குறுக்கு வழிகளள 
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புவியியல் மதிக்கப்�ட்டு,  பு்றக்கணிக்கப்�ைாதிருக்கும் ஒரு உலகில் வாழவதற்கு,  கட்டுப்�ாடுகளள புரி்நது 
பகாள்ளபவணடும்.  �ல தளைகளள பவறுமபன கைக்க முடியாது.  அதனால் தான மிகப்ப�ரிய அரசியல் 
பமளதகள் சாத்தியமான விளிம்பிற்கு அருகில் பவளல பசயகி்றார்கள். புவியியல் மனிதவர்க்கம் பவற்றி ப�்ற 
வாயப்புள்ள எல்ளலக்குட்�ட்ை �ர்நத அளவுருக்களள ஏற்�டுத்துகி்றது. 
நமது பவளியு்றவுக்  பகாள்ளக நடுநிளலயாக இருக்க பவணடும், அதன பினனால் உள்ள �குப்�ாயவு குளிர்-
இரத்தம் பகாணை புவியின பதாைக்க புள்ளியாக உள்ளது. புவிசார் அரசியலில், கை்நதகாலஙகள் ஒரு ப�ாதும் 
இ்றப்�தும் இல்ளல,  நவீன உலகம் என்ற ஒனறுமில்ளல.

1. ்போரேம்்பரியம்  -  மரபுரிளமளயப் ப�ற்்ற கலாசசாரம்.
2. நோடடுபபுை கலோசெோரேம்  -  ஒரு சமூகத்தின கலாசசாரம் அல்லது �ாரம்�ரிய களல சார்்நத.
3. கன்ஃபூஷியனிெம்  -  சீன தத்துவஞானி கனபூஷியசின கருத்துக்களள அடிப்�ளையாகக் பகாணை ஒரு மதம்.
4. ்தைசியெோதைம்  -  மக்கள் தஙகள் நாட்டின மீது பகாணை நாட்டுப்�ற்று மற்றும் ப�ருளமயான  உணர்வு.
5. இமைய ெழி ்்போர்  -  இளணயத்ளத �யன�டுத்தி எதிரிளய தாக்குவது, பதாளல பதாைர்பு மற்றும் 
ப�ாக்குவரத்து அளமப்புகள் அல்லது நீர் மற்றும் மினசாரம் விநிபயாகம் ப�ான்றவற்ள்ற பசதமளைய பசயவது.
6. எல்மலபபுைம்  -  இரு நாடுகளுக்கிளைபய காணப்�டும் புவிசார் எல்ளலக்பகாடு.
7. ைங்கோலோய்டு  -  மஙபகாலியாவில் முதனளமயாக வாழகின்ற ஒரு குழுவின உறுப்பினர்கள்.
8. வெமிடடிக  -  அபரபியர்கள் மற்றும் யூதர்களள உள்ளைக்கிய மக்களின இனம் அல்லது அவர்களது 
பமாழிகளள குறிக்கும்.
9. ஒ்ரே கடவுள் வகோள்மக  -  ஒபர ஒரு கைவுள் என்ற நம்பிக்ளகளய குறிக்கி்றது.
10. புவிெோர்அரேசியல்  -  ஒரு நாட்டின அளவு, நிளலப்�ாடு ப�ான்றவற்ள்றப் �ற்றிய ஆயவு.  மதிப்பீடு

XII புவியியல்
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பயிறசி

I.  ்ரியான விக்டகய ்தர்ந்ததடுதது எழுதுக

1.  கீ்ே வகோடுககப்படட ெோககியத்தில்  உணமையோனது எது?

அ)  இ்நதியா உலகின மிக அதிகமான பமாழிகளளக் பகாணடுள்ளது.

ஆ)   சீனா மற்றும் ரஷ்யாவிற்கு அடுத்து,  இ்நதியா உலகின மூன்றாவது மிக அதிகமான பமாழிகளளக் 
பகாணடுள்ளது.

இ)   �ப்புவா நியூ கினியாவுக்கு அடுத்து,  இ்நதியா உலகின இரணைாவது மிக அதிகமான பமாழிகளளக் 
பகாணடுள்ள நாைாகும்.

ஈ)  இ்நதியா மற்றும் இஙகிலா்நது முள்றபய உலகின மூனறு மற்றும் நானகாவது அதிக பமாழிகளளக் 
பகாணடுள்ளன.

2.  பின்ெரு்பனெற்றில் ்போரேம்்பரிய கலோசெோரே ்பகுதிகள் ்பற்றிய தைெைோன கருத்து எது?

அ)   பமற்கு ஐபராப்பிய கலாசசாரம் பதாழில்துள்ற மிகு்நத மற்றும் நகர்ப்பு்ற கலாசசாரமாகும்.

ஆ)  இஸலாம் ஒரு முக்கிய பசல்வாக்ளக ப�ற்றுள்ள ஒன்றாக இருக்கும் பவளளயில் கணை ஐபராப்பிய 
கலாசசாரம் �ல்பவறு அரசியல் மற்றும் ப�ாருளாதார சி்நதளனகளால் �ாதிக்கப்�டுகி்றது .

இ)   மத்திய தளரக்கைல் ஐபராப்�ாளவ உள்ளைக்கிய நாடுகள் ஆல்ப்ஸ மளலக்கு பதற்பக அளம்நதுள்ளது. 
இது கிறிஸதுவ ஆதிக்கம் பகாணை �குதியாகும்.

ஈ)   ஆஙகிபலா -அபமரிக்கன மற்றும் ஆஸதிபரலிய கலாசசார �குதிகள் நளைமுள்றயில் பமற்கு ஐபராப்பிய 
கலாசசாரத்தின குழ்நளதகள் எனலாம்.

3.  ஒவவெோரு…………ஒரு வைோழி இைப்பதைோக  ைதிபபிடப்படடுள்்ளது.

அ) 14 நிமிைஙகளில் ஆ) 14 நாட்களில்

இ) 14 மாதஙகளில் ஈ) 14 ஆணடுகளில்

4.  யுவனஸ்கோவின் கருத்துப்படி ஆ்பத்தைோன வைோழிகளின் ஜநது நிமலகளில், குேநமதைகள் ்்பெோதை நிசெயைோக 
ஆ்பத்து நிமலயில் உள்்ள வைோழிகளின் எணணிகமக ……………………..

அ) 457 பமாழிகள் ஆ) 970 பமாழிகள்

இ) 646 பமாழிகள் ஈ) 374 பமாழிகள்

5. பின்ெரும் கூற்மை கூறியெர் யோர்?

“கிேககு ஐ்ரேோப்போமெ ஆடசி வெய்்பெர்கள் மைய நிலப்பகுதிமய ஆள்ெோர்கள்  

உலக தீவிற்கு கடடம்ளயிடும் மைய நிலப்பகுதிமய ஆடசி வெய்்பெர்கள் உலகத்தீமெ ஆள்ெோர்கள்  

உலகத்தீமெ ஆடசி வெய்்பெர்கள் உலமக ஆள்ெோர்கள்” 

அ) ்ம்ப�ால்ட் ஆ) ்ட்ைன

இ) ஸள�க்பமன ஈ) பமக்கிணைர்

6.  எநதை நோடு அதிக எணணிகமகயிலோன அணமட நோடுகளுடன்  எல்மலகம்ளக வகோணடுள்்ளது?

அ) சீனா ஆ) கனைா

இ) ரஷ்யா ஈ) இ்நதியா

கலாச்ார மற்றும் அரசியல் புவியியல்
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7.  பின்ெருெனெற்றில் தைபபிய (எஞ்சிய) எல்மலக்கோடடிற்கு உதைோரேைம் யோது?

அ)  ப�ர்சியா மற்றும் கிழக்கு, பமற்கு பெர்மனி இளைபய உள்ள எல்ளல

ஆ)  �ாகிஸதானால் ஆக்கிரமிக்கப்�ட்ை காஷ்மீர் �குதி 

இ)  வை ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அபமரிக்காவின மாநில எல்ளலகள்

ஈ) ஐபராப்பியநாடுகள் 

8. மைய நிலக ்கோட்போடமட வெளியிடடெர் யோர்?

அ) ்ம்ப�ால்ட் ஆ) ்ட்ைன

இ) ஸள�க்பமன ஈ) பமக்கிணைர்

9.  பின்ெரு்பெற்றின் அமனத்தும் வைககிணடரின் மைய நிலக  ்கோட்போடமட ஆதைரிககின்ைன ஒன்மைத்தைவிரே,

அ)  வை கைல்,  நார்பவ கைல், �ாரன கைல், காரா கைல், லாப்பைவ கைல், கிழக்கு ளசபீரியன கைல் ஆகியளவ 
ஆணடுமுழுவதும் உள்ற்நது ப�ாயிருப்�தால் ளமய நிலப்�குதிளய பமலிரு்நது அணுக முடியாது.

ஆ)  மத்திய கிழக்கு �ாளலவனம்,  ஈரானிய பீைபூமி,  இமயமளல,  திப�த் பீைபூமி மற்றும் ளசபீரியன மளலகள் 
ஆகியவற்றின காரணமாக ளமய நிலப்�குதிளய கீழிரு்நது அணுகமுடியாது.

இ)  கிழக்கு ஐபராப்�ாதான ளமய நிலப்�குதிக்கு  ஒபர நுளழவாயில்.

ஈ)  இது எ்நதபவாரு �க்கத்திலும் இரு்நதும் ளமய நிலப்�குதி தாக்கப்�டும் வளகயில் �லவீனமாக இருக்கி்றது.

10. எது ெரியோக வ்போருநதியுள்்ளது?

அ)  ஆஸட்ரிக் - முணைா, மான கிமர்.

ஆ)  சீன - ஹி்நதி, உருது, சமஸகிருதம்.

இ)   இ்நபதா - ஆரியன - திப�த்தியன-ப�ாபைா, கபரன, மணிப்பூரி ப�ான்றளவ.

ஈ)   திராவிை- சமஸகிருதம், கபரன, மணிப்பூரி முதலியன

II. மிகக குறுகிய விக்டயளி

11.   கீழக்கணை இைஙகளில் வாழும் ஏபதனும் இரணடு �ழஙகுடியினரின  ப�யளர குறிப்பிடுக.

பூமத்திய பரளக காட்டுப்�குதி:

புல்பவளிகள்:

பவப்�மணைல �ாளலவனஙகள்:

மளலப் பிரபதசஙகள்:

12.  பதாைாஸ �ற்றி சிறு குறிப்பு வளரக.

13.  எதன அடிப்�ளையில் இனம் வளகப்�டுத்தப்�டுகி்றது? அவற்ள்றக் குறிப்பிடு.

14.  இ்நதிய பமாழிகளள முதனளமயாக உள்ளைக்கிய நானகு பமாழி குடும்�ஙகள் எளவ?

15.  இ்நதியக் கலாசசார மணைலம் �ற்றி சிறு குறிப்பு வளரக.

III. குறுகிய விக்டயளி

16.  ஒரு மணைலம் ஒரு சாளலப் (OBOR) �ற்றி சிறு குறிப்பு வளரக.

17.  எல்ளலப்பு்றம் மற்றும் எல்ளலக்பகாடுகள் இளைபய உள்ள பவறு�ாட்ளை கூறுக.

18.  கலாசசார மணைலத்ளத  வளரயறுத்து  அதன முக்கிய பிரிவுகளள குறிப்பிடுக.

XII புவியியல்
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19.  மஙபகாலாயடிலிரு்நது இரு்நது காகசாயடு எவவாறு பவறு�டுகி்றது ?

20.  பமக்கிணைர் எவவாறு புவிளயப் பிரித்தார்? அளதப் �ற்றிச சுருக்கமாக விளக்கவும்.

IV. விரிவான விக்டயளி

21.  மரபுசார் எல்ளலக் பகாடுகளின வளகப்�ாட்ளை விவரிக்கவும்.

22.  இ்நதியாவின முக்கிய பமாழிகளள �ற்றி விவரி.

23.  உலகின பு்றவரி நிலவளர�ைத்தில் 'ளமய நிலப் �குதி பகாட்�ாட்டின மூனறு  அடிக்கு எல்ளலகளள குறித்து 
குறிப்பு வளரக . 

்பயிற்சி
24. ப�ாருத்தமான வார்த்ளதகளால் பவற்றிைஙகளள நிரப்புஙகள்

காக்கசாயடு மஙபகாலாயடு நீக்ராயடு
பதால் நி்றம் இளஞ்சிவப்பு  பவள்ளள 

முதல் ஆலிவ �ழுப்பு நி்றம் 
வளர

�ழுப்பு நி்றம் முதல் கரும்  
�ழுப்பு, மஞ்சள் �ழுப்பு 
நி்றம் வளர 

உயரம் நடுத்தர உயரம் முதல் அதிக 
உயரம் வளர 

நடுத்தர உயரம் முதல் நடுத்தர 
குள்றவான  உயரம் வளர

அதிக உயரம் முதல்  
மிகக் குள்றவான உயரம் 
வளர 

முகம் நடுத்தர �ர்நத முதல் மிகவும் �ர்நத 
களைவாய உயரமான  மற்றும் 
�ட்ளையான �ற்கள் முதல் நடுத்தர 
உயரம் வளர 

தளல வடிவம் நீணை �ர்நத மற்றும் குறுகிய 
நடுத்தர உயரம் முதல் மிக 
அதிக உயரம் வளர 

நீணை  - குள்ற்நத உயரம்

முடி நி்றம் �ழுப்பு முதல் கரும்  �ழுப்பு, 
பநரானது

பமல்லிய கரும் �ழுப்பு 
சுருணை  �ஞ்சு ப�ான்றது 

உைல் அளமப்பு பநரான - �க்கவாட்டு 
மெல்லிய வளைவுடன் 

நேரான  கட்டுடல் 

மூக்கு ப�ாதுவாக உயர்்நத , 
குறுகிய -  நடுத்தர 
அகலமான 

குள்ற்நத -  நடுத்தர வடிவம், 
நடுத்தர அகலமுளைய 

இரத்தவளக B அதிகம் RH (D) அதிகம்

கண நி்றம்: பமல்லிய நீலம் முதல் 
அைர்�ழுப்பு �க்கவாட்டு சில 
பநரஙகளில் மடி்நத கண 

நிறம்:  பழுப்பு 
முதல் கரும் பழுப்பு 
பொதுவாக 
செங்குத்து 
கண்மடிப்பு

  ்ைற்்கோள் ெோன்றுகள்

1.  Cultural geography, Majid Husain
2.  Cultural geographies. An Introduction, John Horton and Peter Kraftl
3.  Political geography, Sudeepta Adhikari

கலாச்ார மற்றும் அரசியல் புவியியல்
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உரலி
Play.google.com/store/apps/details?id=culturalsdelmundo.documentaldeculturals.com

*�ைஙகள் அளையாளத்திற்கு மட்டுபம.

இ்நத பசயல்�ாட்ளை பசயவதன மூலம்  
மாணவர்கள்  �ல்பவறு நாடுகளின 
�ண�ாடுகள், கலாசசாரம் 
ப�ான்றவற்ள்ற காபணாளியாகப் 
�ார்த்துத் பதரி்நது பகாள்வார்கள். இது 
ஒரு சி்றப்�ான பசயல் �ாடு

படிகள் 

்படி 1:  URL அல்லது QR குறியீட்டிளனப் �யன�டுத்தி இசபசயல்�ாட்டிற்கான 
இளணயப்�க்கத்திற்கு பசல்க. அஙகு வணணமிகு �க்கம் ஒனறு தி்றக்கும்.

்படி 2:  அளத நாம் பதாடும் ப�ாது ஒரு �க்கம்  அபநக விருப்� �ட்டியளல 
காணபிக்கும்.

்படி 3:  நமக்கு விருப்�மான நாட்ளைத் பதர்வு பசயயும் ப�ாது  இது அ்நத நாட்டின 
�க்கத்திற்கு பசல்லும்.

்படி 4:   அஙகு அ்நத நாட்டின கலாசசாரம், உணவு மற்றும் உளை ப�ான்றளவ 
காபணாளியாகத் பதானறும்.

்படி 1 ்படி 2

கலோசெோரே ைற்றும் அரேசியல் புவியியல்

இமையச வெயல்்போடு
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கற்றல்	மநாக்கங்கள்

➢  புவித் �கவெலியலின் முககிய பிரிவுகலைப் 
புரிநது ்கசாளளு�ல்.

➢  பல்வவெறு துல்றகளில் 
்�சாலைநுணணுணர்வின்  
பயன்பசாடல்ட மதிப்பிடு�ல்

➢  புவித் �கவெல் ்�சாகுப்லப 
வெலரயறுத்து அவெறறின் 
பயன்பசாடடிலை புரிநது 
்கசாளளு�ல் மறறும் இ்டம்்சார் �ரவுகலை 
வ்கரித்து ஆயவு ்்யயக கறறுக 
்கசாளைல்.

6.1	அறிமுகம்

புவித் �கவெலியல் என்பது இ்டம் ்சார் �கவெல்கள 
குறித்து விைககும் ்�சாலை நுணணுணர்வு, 
உைகைசாவிய ஊடுருவெல்  ்்யறலககவகசாள 
அலமப்பு  (GNSS) மறறும் புவித்�கவெல் ்�சாகுப்பு (GIS) 
வபசான்்றலவெ  ஒருஙகிலணந�  ஒரு பசா்டப்பிரிவெசாகும்.  
நிை அைவெசாயவு மறறும் நிை வெலரப்டம் வெலர�லில் 
புவி �கவெலியல் ஒரு குறிப்பி்டத்�கக மசாற்றத்ல�க 
்கசாணடு வெநதுளைது.  புவி �கவெலியல் கூறுகளின் 
அடிப்பல்ட புரி�ைசாைது    நிை அைவெசாயவு, 
வபசாககுவெரத்து, நீரியல், வபரி்டர் வமைசாணலம 
வபசான்்றவெறல்ற வமற்கசாளவெதில் முககியப் 
பஙகசாறறுகி்றது என்ப�சாகும்.  அதிவவெகமசாக 
விரிவெல்டயும் வெசாயப்புகலை ஏறபடுத்தும் 
ஆர்வெமூடடும் ஒன்்றசாக ்�சாலை நுணணுணர்வு 
மறறும் புவித்�கவெல் ்�சாகுப்பு (GIS) வபசான்்றலவெ 
திகழகின்்றை. புவித்�கவெலியல் ்�சாலை 
நுணணுணர்வு, உைகைசாவிய ஊடுருவெல்  
்்யறலககவகசாள அலமப்பு  (GNSS) மறறும் 
புவித்�கவெல் ்�சாகுப்பு வபசான்்ற மூன்று பிரிவுகலைக 
்கசாணடுளைது.

6.2	ச்தாடல	நுண்ணுணர்வு

்�சாலை நுணணுணர்வு என்பது புவி்சார் 
்பசாருடகலைப் பறறியத் �கவெல்கலை  
புலகப்ப்டககருவி மறறும் உணர்விகளின் மூைம் 
வ்கரிககும் ஒருஙகிலணந� கலை, அறிவியல் 
மறறும் ்�சாழில்நுடபப் பிரிவெசாகும். 

ச்தாடல	நுண்ணுணர்வின்	கூறுகள்

1.	 ஆற்றல்	மூலம்

 ்�சாலை நுணணுணர்வின் முககிய 
வ�லவெயசாைது  மின்கசாந� கதிர் வீசல் இைககு 
வநசாககி ்்லுத்தும் ஆற்றல் மூைமசாகும்.  இந� 
ஆற்றலை  அளிப்பது  சூரியன் ஆகும்.  புவியசால் 
பிரதிபலிககப்படும் சூரிய ஆற்றலை  புலகப்ப்டக 
கருவிகள மறறும் ப்டசசுருளகள பதிவு ் ்யகின்்றை.

2.	 கதிர்வீச்சு	மறறும்	வளிமண்டலம்

 ஆற்றைசாைது  இைகலக ஒளியூட்டம் ்்யய 
வவெணடும். இவவெசாற்றைசாைது  மின்கசாந� 

புவித்	்தகவலியல்

6
அைகு

6.1   அறிமுகம்  
6.2 ்�சாலை நுணணுணர்வு 
6.3  புவித் �கவெல் ்�சாகுப்பு (GIS) 
6.4   உைகைசாவிய ஊடுருவெல் ்்யறலககவகசாள 

அலமப்பு  (GNSS)

அலகு	கண்மணாட்டம்
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கதிர்வீச்சாகும்.  இககதிர்வீசசு விண்வெளியில் ஒரு 
குறிப்பிட்ட வவெகத்தில் அலைவெடிவில் முலைப்பு்டன் 
பரவெககூடிய ஒரு ஆற்றைசாகும்.

3.	 இலக்குடனான	இடடவிடன

்�சாலை நுணணுணர்வில் இைககு்டைசாை 
மின்கசாந� கதிர் வீசசின் இல்டவிலையசாைது இரு 
கசாரணஙகளுககசாக முககியமசாை�சாகும்.   மு�லில், 
�கவெல் க்டத்தும்  மின்கசாந� கதிர்வீசசு புவிப்பரப்பசால் 
பிரதிபலிககப்படடு வெளிமண்டைத்தின் வெழிவய  
க்டககும்வபசாது மசாறறியலமககப்படுகி்றது. 
இரண்டசாவெ�சாக, மின்கசாந� கதிர்வீசசின் 
வெளிமண்டைத்து்டைசாை இல்டவிலை  வெளிமண்டைம் 
குறித்� �கவெல்கலை வ்கரிப்ப�றகு மிகவும் 
பயனுளை�சாக இருககி்றது. ்மசாத்� ஆற்றைசாைது 
ஒளிசசி�்றடிப்பு, உடகிரகிப்பு மறறும் ஒளி விைகல் 
வபசான்்ற இயறலக ்்யல்பசாடுகளின் 
மசாறுபசாடுகளுககு உடபட்டது. 

சிதறல் என்பது வெளிமண்டைத்தில் உளை 
துகளகைசால் அல்ைது வெளிமண்டை கசாறறு 
மூைககூறுகைசால் மின்கசாந� ஆற்றல் திருப்பி 
அனுப்பபடுவெ�சாகும். சி�்றலின்அைவெசாைது  
வெளிமண்டைத்தில் உளை துகளகளின் பருமன் 
மறறும் வெசாயுககளின் அ்டர்த்திலய ்சார்நதிருககும். 
கதிர்வீசசின் அலைநீைம் அலவெ பயனிககும் 
வெளிமண்டை தூரத்திறகு ஏற்றசாறவபசால் அலமயும் 
உட்கிரகிப்பு (Absorption) என்பது மின் கசாந� 
கதிர்வீசல் வெசாயு மூைககூறுகளின் மூைம் 
வெளிமண்டைம் ஈர்ப்பல�க குறிககும். 
4.	 	உணர்விகளின்	 ஆற்றடல	

பதிவுசெய்தல்	

புவியிைசால் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட மின்கசாந� 
கதிர்வீசல்ச வ்கரிககவும் பதிவு ்்யயவும் 
உணர்வி வ�லவெப்படுகி்றது. உணர்வியசாைது 
அலைத்து அலைநீைக கதிர்வீசசுகலையும்  பதிவு 
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்்யயும் தி்றன் ்பறறிருப்ப�சால் அலைத்து இ்டம் 
்சார் �ரவுகலையும் ்�ளிவெசாக �ருகின்்றது.  
மின்கசாந� கதிர்வீசசு மூைத்தின் அடிப்பல்டயசால் 
உணர்வியசாைது உயிர்ப்புளை உணர்வி (Active Sensor) 
மறறும் உயிர்ப்பற்ற உணர்வி  (Passive Sensor) எை 
வெலகப்படுத்�ப்படுகி்றது.  உயிர்ப்புளை 
உணர்வியசாைது ்கதியிலை �சாைசாகவவெ உறபத்தி 
்்யது இைககுகலை ஒளியூடடி, பிரதிபலிககப்பட்ட 
்கதிலய பதிகின்்றது.  இவெறறின் ்்யைசாககம்  
மின்கசாந� நி்றமசாலையின்  நுணணலை பகுதியில் 
நல்ட்பறுகின்்றது.  இவெறறின் அலைநீைம் 1 மில்லி  
மீட்டருககும் அதிகம்.

5.	 	செலுத்து்தல்,	 ஏற்றல்	 மறறும்	
செயல்முட்றபபடுத்து்தல்	

உணர்வியிைசால் பதிவு ் ்யயப்பட்ட ஆற்றைசாைது  
மின்ைனு வெடிவெல் புவிககு ்்லுத்�ப்படுகி்றது.  
இ�ன் மூைம் கில்டககப்்பறும் �கவெல்கள 
முல்றப்படுத்�ப்படடு ்்யல்முல்றப்படுத்�ப்படும் 
நிலையஙகளில் ்்யறலகவகசாள  பதிமமசாக 
�யசாரிககப்படுகி்றது.  பதிம முல்றப்படுத்து�ல் 
மூன்று வெலகயசாக பிரிககப்படுகி்றது.  அலவெ பதிம 
மீடபு  (Image Restoration), பதிம வமம்பசாடு (Image 
Enhancement) மறறும் �கவெல் ஈட்டல் (Information 
Extraction).

	பதிம	மீட்பு	(Image	Restoration)

�கவெல்கள ஸவகன் மறறும் பதிவு 
்்ய�லின்வபசாது ஏறபடும் �வெறுகள, ்�ளிவெற்ற 

நிலை மறறும் உருதிரிபு வபசான்்றவெறல்ற அல்டயசாைம் 
கணடு ்ரி ்்யயும் முல்றவய  பதிம மீடபசாகும்.   
பதிமத்ல� அ்ல் கசாடசி வபசால் ்்யவெவ� இ�ன் 
வநசாககமசாகும்.  இம்முல்றயில் ஒவ்வெசாரு 
அலைககறல்றயிலும் உளை ப்டப்புளளிகள (pixels) 
�னித்�னிவய சீரலமககப்படுவெ�சால் இப்பணிலயச 
்்யவெது எளி�சாை ஒன்்றசாகும்.

	 பதிம	 மமம்பாடு	 (Image	 Enhancement)	  
பதிமத்தில் மசாறு�ல் ்்யது அவெறல்ற பசார்ப்பவெரின் 
மீ�சாை  பதிமத் �சாககத்ல� மசாறறியலமப்பவ�  பதிம 
வமம்பசா்டசாகும்.  ்பசாதுவெசாை  பதிம வமம்பசாடு அ்ல் 
இைகக எணகலை மசாற்றமல்டயச ்்யயும் 
என்ப�சால்  பதிமத்ல� மீடக பின்  பதிம வமம்பசாடு 
வமற்கசாளைப்படும்.

்தகவல்	ஈட்டல்	(Information	Extraction)	  பதிம 
மீட்டலமப்பு மறறும்  பதிம வமம்பசாடு முல்றகள 
கணினியின் மூைம்  பதிமத்ல� ்ரி ்்யது வமம்பட்ட 
�கவெல்கலை ஆயவெசாைர்களுககு அளிககின்்றை.  
மனி�ன் இப்பணிலய ் ்யய கணினிலய அறிவுறுத்தி 
அவெறறின் மூைம் ்பறப்பட்ட �கவெல்கலை மதிப்பீடு 
்்யகின்்றைர்.

6.	 விவரணம்	மறறும்	ஆயவு

 பதிமத்தில் உளை �கவெல்கலை அல்டயசாைம் 
கணடு அவெறறின் முககியத்துவெத்ல� அறி�வை  பதிம 
விவெரணமசாகும்.
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விவெரணம் ்்யபவெர் ்�சாலைநுணணுணர்வு 
�ரவுகலை ஆரசாயநது அவெறல்ற அல்டயசாைம் கணடு 
சுறறுசூழலின் முககியத்துவெத்ல� மதிப்பீடு ்்யது 
சுறறுசூழலுககும் கைசாச்சார கசாரணிகளுககும் 
இல்டவயயசாை ்�சா்டர்லப ்வெளிக்கசாணர்வெவ� 
விவெரணம் ்்ய�லின் முககிய வநசாககமசாகும்.

ஒரு  பதிமத்தின் �ரம் அவெறறில் உளை 
�கவெல்களின் �ன்லமலய ்பசாறுத்து அலமகி்றது.  
வமலும் இது, கீழககண்டலவெகலை ்பசாறுத்தும் 
அலமகி்றது. அலவெ 
• உணர்வியின் �ன்லம
•  ப்டம் எடுககப்படும் பருவெம் மறறும் நசாளின் 

வநரம்
• வெளிமண்டை விலைவுகள 
•  பதிம நகர்வு வபசான்்றலவெ

�ரவுகலை தி்றன்பட்ட முல்றயில் பயன்படுத்�  
பதிம விவெரணம் அவெசியமசாை ஒன்று.  இைககுகலை 
அல்டயசாைம் கணடு அவெறல்ற ஆயவு ்்யய 
விவெரண மூைககூறுகைசாை இலழ நயம், வெடிவெம், 
அலமப்பு, பசாஙகு, நிழல், ்�சா்டர்பு வபசான்்றலவெ 
உ�விகரமசாக உளைை.

ச்தாடலநுண்ணுணர்வின்	வடககள்	
மின்கசாந� கதிர்வீசசு மூைத்தின் அடிப்பல்டயில் 

்�சாலைநுணணுணர்வு உயிர்ப்புளை 
்�சாலையுணர்வு மறறும் உயிர்ப்பற்ற 
்�சாலையுணர்வு எை வெலகப்படுத்�ப்படுகி்றது.  
இல� எளிய முல்றயில் புரிநது ்கசாளை ஒரு 
்சா�சாரண புலகப்ப்டக கருவி உயிர்ப்பற்ற 
்�சாலையுணர்வு வபசான்்றது. ் ்யறலக ஒளியூடடிலய 

்கசாண்ட புலகப்ப்டக கருவி மூைம் ப்ட்மடுத்�ல் 
உயிர்ப்புளை ்�சாலையுணர்லவெ ஒத்�து என்றும் 
கூ்றைசாம்.

உயிர்ப்புளை ்�சாலைநுணணுணர்வு 
சுய்கதியின் மூைம் ்பசாருடகள ஒளியூட்டப்படடு 
பிரதிபலிககும் ்கதிலய பதிவு ்்யயககூடிய�சாகும்.  
உயிர்ப்பற்ற ்�சாலையுணர்வு இயஙகும் மின்கசாந� 
நி்றமசாலை பகுதியின் அடிப்பல்டயிைசாை 
வெலகபசாடடின்படி, நுணணலை  மின்கசாந� 
நி்றமசாலை மூைம் ்்யல்படுவெது உயிர்ப்புளை 
்�சாலைநுணணுணர்வு என்றும், அகசசிவெப்பு 
மறறும் புைப்படும் கதிர்வீசசு மூைம் ்்யல்படுவெது 
உயிர்ப்பற்ற ்�சாலையுணர்வு என்றும் கூ்றைசாம்.  
உயிர்ப்புளை ்�சாலைநுணணுணர்வின் அலைநீைம் 
1மி.மீககு அதிகமசாகவும் உயிர்ப்பற்ற 
்�சாலையுணர்வின் அலை நீைம் 0.4 மு�ல் 1மி.மீ 
வெலரயிலும் உளைது.

ஒளிரும் உணர்வி மறறும் ்்யறலக துவெசார 
வர்டசார் (  Synthetic Aperture Radar) வபசான்்றலவெ 
உயிர்ப்புளை உணர்விகளுககு உ�சாரணஙகைசாகும்.  
உயிர்ப்பற்ற உணர்விகள சூரிய ்கதியின் மூைவம 
இயஙகுவெ�சால் இலவெ பகல் வநரஙகளில் மடடுவம 
�கவெல்கலை வ்ரிககின்்றது.  வை்ர் பீம் 
்�சாலைநுணணுணர்வு அலமப்பு  ஒரு உயிர்ப்பு 
உணர்வியசாகும்.  இலவெ ஒரு குறிப்பிட்ட ்�ரிந� 
அலைநீைமுளை கதிர்வீசல் புவிககு அனுப்பி 
அவெற்றசால் பிரதிபலிககப்படும் கதிர்வீசல் பதிவு 
்்யவெது்டன் கதிர் வீசசு புவிககுச ்்ன்று திரும்பி 
வெந�ல்டய எடுத்துக ்கசாளளும் வநரத்ல�யும் பதிவு 
்்யகின்்றது.
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பயன்படுத்�ப்படுகின்்றை.  வெசான்்வெளி 
்�சாலைநுணணுணர்வு உயர்மிகு 
்�சாலைநுணணுணர்வு (High altitude) மறறும் 
�சாழமிகு ்�சாலைநுணணுணர்வு (Low altitude) எை 
இரண்டசாக வெலகப்படுத்�ப்படுகி்றது.

இலவெ, வெசான்்வெளி புலகப்ப்டத்திறகும் இயறலக 
பசாதுகசாப்பு ஆயவிறகும் பயன்படுகின்்றை.  
வெசான்்வெளியிைசாை மு�ல் புவிநிைத்வ�சாற்ற அலமப்பு 
பலூனில் ்பசாருத்�ப்பட்ட வகமரசா மூைம் 1859-ல் 
எடுககப்பட்டது.  பலூன் சுமசார் 30கி.மீ. உயரத்தில் 
நிலையசாக மி�ககும்.

ட்மரான்	
டவரசான் என்பது ஒரு சிறிய 

்�சாலைநுணணுணர்வெசால் பயணிககும் 
வெசானூர்தியசாகும்.  இவவெசானூர்தி மலிவெசாை வமல்ட, 
்நடுநதூர பயணம், மி�மசாை �சாஙகும் தி்றன் மறறும் 
ஓடுபசால�யின்றி ்்யல்படும் வெலகயில் 
வெடிவெலமககப்படடுளைது.  இவவெசானூர்தியில் 
உளை கணினி அவெறறின் பசாரம் �சாஙகும் தி்றலை 
கடடுப்படுத்துவெது்டன் உணர்வு மறறும் மற்ற 
கருவிகள மூைம் வ்கரிககப்படும்  �ரவுகலை 
வ்மித்து லவெககின்்றது.  �கவெல் வ�லவெப்படும் 
புவிப்பரப்பிறகு வமவை ப்றநது இரவு பகைசாக 
�ரவுகலை �ரும் தி்றன் இவெறறின் சி்றப்பம்்மசாகும்.  
இவவெசானூர்தி புலகப்ப்டம் எடுத்�ல், அகசசிவெப்பு 
கதிரின் �ன்லமலய கண்டறி�ல், வர்டசார் 
கணகசாணிப்பு மறறும் ் �சாலைககசாடசி கணகசாணிப்பு 
வபசான்்ற பணிகலை உளை்டககியது.

ச்தாடலநுண்ணுணர்வு	 மமடடகள்	 (Remote	
Sensing	Platforms)

இைககு ்�சா்டர்பசாை �கவெல்கள வ்கரிகக 
பயன்படுத்�ப்படும் புலகப்ப்டக கருவி அல்ைது 
உணர்வி ்பசாறுத்�ப்படும் பகுதிகள 
்�சாலைநுணணுணர்வு வமல்டகைசாகும்.  இலவெ 
்பசாறுத்�ப்படும் உயரத்தின் அடிப்பல்டயில் இலவெ, 
நிை வமல்ட, வெசான்்வெளி வமல்ட மறறும் விண்வெளி 
வமல்ட எை வெலகப்படுத்�ப்படுகி்றது.

நிலமமடட
நிைத்தின் மீ�லமந� ஏணிகள, உயரமசாை 

கட்ட்டம் மறறும் மின்தூககி (Crane) வபசான்்றலவெ நிை 
வமல்டகைசாகும்.  இலவெ, நிைத்திறகு மிக 
அருகசாலமயில் இருப்ப�சால் மற்ற நல்டவமல்டகளின் 
வெசாயிைசாக வ்கரிககப்படும் �கவெல்கலைவி்ட 
விரிவெசாை �கவெல்கலை �ரவெல்ைது.

லகயில் நிலைநிறுத்�ப்படும் உபகரணஙகள, 
முககசாலிகள, உயரமசாை  வகசாபுரஙகள மறறும் 
மின்தூககி வபசான்்ற பை வெலக நிைவமல்டகள 
உபவயசாகப்படுத்துகின்்றை.  இவவெலக வமல்டகள 
இைககின் மிக நுணணிய �கவெல்கள, சூரியககதிர் 
வீசசின் அைவு மறறும் �ன்லம ்சார்ந� �கவெல் 
வ்கரிப்பிறகு பயன்படுத்�ப்படுகின்்றை.  நிலையசாை 
வமல்டகள வெளிமண்டை �ன்லமலய கண்டறியும் 
புவிப்பரப்பு வ�சாற்றஙகளின் ்நடுஙகசாை 
கணகசாணிப்பிறகும் பயன்படுத்�ப்படுகின்்றை.

வான்சவளி	மமடட
வெசானூர்திகள விவெரணத்திறகசாை 

வெசான்்வெளிப்புலகப்ப்டஙகள எடுககவும் 
புலகப்ப்டத்ல� அைவீடு ்்யயவும் 

சமாடபல்	டைட்ராலிக்	மமடட வானிடலக்	கண்காணிபபு	மரடார்

நில ேமைட ேமெலழும் உயரம்
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வானூர்தி
மு�ல் வெசான்்வெளி புலகப்ப்டத்ல� ந்டசார்  

என்்றலழககப்படும் பலூன் வெல்லுநரும் பிரசான்சின் 
புலகப்ப்டக கலைஞருமசாை கசாஸபர் ஃ்பலிகஸ 
டூர்ைவ்சான் என்பவெர் 1858ல் எடுத்�சார்.  1855ல் 
புலககப்ப்டக கருவி உணர்விகள மறறும் அதிர்வெற்ற 
வமல்டகைசாைது விண்வெளி புலகப்ப்டம் மறறும்  
பதிமம் ் ப்ற பயன்படுத்�ப்பட்டது.  உயரம் குல்றவெசாை  
பகுதியிலிருநது எடுககப்பட்ட புலகப்ப்டஙகள 
புவிப்பரப்பின் விரிவெசாை விவெரஙகலை �ரவெல்ை 
்பரிய அைலவெ புலகப்ப்டத்ல� �ரவெல்ைது.  உயரம் 
அதிகமுளை இ்டத்திலிருநது எடுககப்பட்ட 
புலகப்ப்டஙகள குல்றந� பரப்பு்சார் பகுதி்றன் 
்கசாண்ட சிறிய அைலவெ புலகப்ப்டஙகலை 
�ரவெல்ை�சாகவும் உளைது.
 விண்சவளி	மமடட

விண்வெளி ்�சாலைநுணணுணர்விறகு 
்்யறலகவகசாளகள பயன்படுத்�ப்படுகின்்றை.  
புவிலயச சுறறியுளை நீளவெட்ட பசால�வய 
்்யறலகவகசாளின் சுறறுப்பசால�யசாகும்.  விண்வெளி 
வமல்டகள �ஙகு �ல்டயின்றி சுறறுப்பசால�யில் 
்்ல்வெ�சால் புவியின் ஒரு பகுதிலயவயசா அல்ைது 
முழுவெல�யுவமசா  ஒரு குறிப்பிட்ட இல்ட்வெளியில் 
ப்ட்மடுத்து அனுப்புகின்்றது.  ்்யறலகவகசாள 
்�சாலைநுணணுணர்வு வமல்டகள மூைவம அதிக 
�ரவுகள வ்கரிககப்படுகின்்றது.  புவிலயச சுறறி 
வெரும் விணகைன்கள விண்வெளி வமல்டகைசாக 
பயன்படுத்�ப்படுகின்்றை.  விண்வெளி 
்�சாலைநுணணுணர்வு கீழககண்ட சி்றப்பு 
வெ்திகலை அளிககவெல்ைது.

1. ்பரும்பரப்லப உளை்டககிய �கவெல்
2. வ�லவெப்படும் இ்டத்�கவெல்கலை குறிப்பிட்ட 

இல்ட்வெளியில் அடிககடி அளித்�ல்
3. கதிர் வீச்ைவிலய ்கசாண்ட உணர்விகள 

மூைம் நிைத்வ�சாற்றஙகளின் அைவு ்சார் 
�கவெல்கலை அளித்�ல்.

4. பகுதி �சானியஙகி கணினி மயமசாககப்பட்ட 
்்யமுல்ற பகுப்பசாயலவெ உல்டயலவெ.

5. ஓரைவிறகு மலிவெசாை ஒன்றும்கூ்ட.

செயறடகக்	மகாள்களின்	வடககள்

்்யறலகவகசாளகளின் சுறறு வெட்டப்பசால�கள 
அதிலுளை உணர்வியின் ்்யல்படும் தி்றன்  
மறறும் வநசாககத்தின் அடிப்பல்டயில் 
வெடிவெலமககப்படுகின்்றது.  ்்யறலக வகசாளகளின் 
உயரம், முல்றப்படுத்து�ல் மறறும் புவித்்�சா்டர்பு 

்சார்ந� சுழறசி ஆகியவெறறின் அடிப்பல்டயில் 
்்யறலகவகசாளகலை கீழககண்டவெசாறு 
வெலகப்படுத்�ைசாம்.
1. புவிநிலை ்்யறலகவகசாள

2. துருவெ ்்யறலகவகசாள அல்ைது சூரியநிலை 
்்யறலகவகசாள

3. உைவு ்்யறலகவகசாள

புவிநிடல	செயறடகமகாள்கள்

இலவெகள, புவிநடுகவகசாடடுப்பகுதியில் சுமசார் 
35000கி.மீ. உயரத்தில் வமறகிலிருநது கிழககு 
வநசாககிச சுறறிவெரும் ்்யறலகவகசாளகைசாகும்.  
இலவெ ஒரு சுழறசிலய 24மணி வநரத்தில் பூர்த்தி 
்்யகின்்றது.  இச்்யறலகவகசாளகள ஒரு 
குறிப்பிட்ட இ்டத்ல� மடடும் ்�சா்டர்நது 
கணகசாணித்து �கவெல்கலை வ்கரிககின்்றது.  இலவெ 
70° வெ்டககு மு�ல் 70° ்�றகு அட்ம் வெலர உளை 
பகுதிகலை மடடுவம ப்டம்பிடிககும் பரப்பசாக 
எடுத்துக்கசாளகி்றது.  ஒரு ் ்யறலகவகசாள புவியின் 
மூன்றில் ஒரு பகுதிலய ஒவர வநரத்தில் கணகசாணிகக 
வெல்ைது.  �கவெல் ்�சா்டர்பிறகசாகவும் வெசானிலை்சார் 
�கவெலுககசாகவும், இவவெலக ்்யறலகவகசாளகள 
பயன்படுத்�ப்படுகின்்றை.  GOES, METEO SAT, INTEL 
SAT மறறும் INSAT ்்யறலகவகசாளகள 
இவவெலகலயச ்சார்ந�து.  இநதியசா �ன் மு�ல் 
புவிநிலைச ்்யறலகவகசாைசாை APPLEஐ ஜுன் 
19,1981ல் ஏவியது.  இது C அதிர்்வெண படல்ட (C – 
band) ்்லுத்தி வெசாஙகிலய (transponder) ்கசாண்ட 
இநதிய வெசானிலை ஆரசாயசசி நிறுவெைத்�சால் (ISRO) 
வ்சா�லை அடிப்பல்டயில் ்்லுத்�ப்பட்ட மு�ல் 
உளநசாடடு �கவெல் ்�சா்டர்பு ்்யறலககவகசாைசாகும்.  
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சூரியநிடலச்	செயறடகக்மகாள்
இவவெலக ்்யறலகவகசாளகள ஒரு 

துருவெத்திலிருநது மற்்றசாரு துருவெத்ல� சுறறி 
வெருகின்்றை.  புவிசசுழைசாமல் இருந�சால்கூ்ட  
இவெறறின்     கிழககு – வமறகு அலமவி்டம்  மசா்றசாமல் 
இருககும்.  புவியிலிருநது பசார்த்�சால்  இலவெ வமறகு 
வநசாககி நகர்வெதுவபசால் வ�சான்றும்.  இவவெலக நகர்வு 
புவியின் அடுத்� பரப்லப பிடிப் பகுதியசாக ் கசாளவெ�ன் 
மூைம் புவிப்பரப்பு முழுவெதும் இவெற்றசால் உரித்திரிபு 
(Scan) ்்யய முடிகி்றது.  அலைத்து புவிவெை 
்்யறலகவகசாளகளும் இவவெலகலயச 
்சார்ந�லவெவய.    LANDSAT, SPOT, IRS, NOAA, SEASAT, 
TIROS, HCMM, SKYLAB மறறும் விண்வெளிககைன்கள 

(SPACE SHUTTLE) இவவெலகலயச ்சார்ந�லவெ.

இச்்யறலகவகசாளகள இரசாணுவெ மறறும் 
அரசியல் ்சார்ந� �கவெல்களுககசாக புவிலயசசுறறி 
வெரும் கணகசாணிப்பு  வமல்டகைசாகும்.  இவெற்றசால் 
புவிககு அனுப்பப்படும் �கவெல்கலை வெசாசிங்டனில் 
அலமநதுளை அ்மரிகக ஐககிய நசாடடின் ரகசிய 
வெ்தி ்கசாண்ட புலகப்ப்ட விவெரண லமயத்தில் 
உளை நிபுணர்கைசால் குறுககீடு ்்யயப்படடு 
�கவெல்கள வ்கரிககப்படுகின்்றை.  உைவுச 
்்யறலகவகசாள இரசாணுவெ ந்டவெடிகலககள மறறும் 
வ�சியக்கசாளலக உருவெசாககத்திறகு 
மடடுமல்ைசாமல் �ைவெசா்ட கடடுப்பசாடடு 
உ்டன்படிகலககைசாை ்சால்ட I, ்சால்ட II (SALT I SALT 
II) வபசான்்றவெறல்ற ்ரிபசார்ககவும் பயன்படுகின்்றது.

உளவுச்	செயறடகமகாள்

உைவுச ்்யறலகவகசாளகளில் நசான்கு அடிப்பல்ட 
வெலககள உளைை.  அலவெ,

Satellite orbits: Sun-synchronous orbit source E: Campbell, 2007

APPLE	மாட்டுவண்டியில்	டவத்து	
மொ்தடனயிடபபட்டது

�ன் மு�ல் முயறசியிவைவய 
்்வவெசாய கிரகத்ல� ் ்ன்்றல்டந� 
ஒவர நசாடு இநதியசாவெசாகும்.
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1.  புைப்படும் மறறும் அகசசிவெப்பு கதிர்கள 
மூைமசாை ்மிகலஞகலை ப்டப்பதிவு ்்யயும் 
அலமப்பு.

2.  ஏவுகலணகலை கண்டறிய வெடிவெலமககப்பட்ட 
அகசசிவெப்பு ்�சாலை வநசாககி.

3.  இரவு வநரம் மறறும் வமக கூட்டத்தின்வபசாதும் 
நிைத்வ�சாற்றம் மறறும் நீர்நிலைகலை 
ப்டமசாககும் வர்டசார்.

4.  ஃ்பர்ரட எைப்படும் ்மிகலஞ நுணணறிவு 
(SIGNIT – Signal Inteligence Satelite) வ்சா�லை 
்்யறலகவகசாள.
சிை வநரஙகளில் மு�ல் மறறும் நசான்கசாம் 

வெலககலை ஒன்றிலணத்து, அ்மரிகக ஐககிய 
நசாடடின்  தி்றவுவகசால் (Keyhole) ்�சா்டர் வபசான்்ற 
்பரிய அைவிைசாை  வமல்டகளும் 
பயன்படுத்�ப்படுகின்்றை.

அவநக நசாடுகள உைவு ்்யறலகவகசாளகலை 
ஏவியிருந�வபசாதிலும் அ்மரிகக ஐககிய நசாடுகள 
மறறும் இரஷ்யசா மடடுவம அதிக 
எணணிகலகயிைசாை ்்யறலகவகசாளகலை 
ஏவியுளைை.  1991றகு பி்றகு வ்சாவியத் 
கூட்டலமப்பின் ்பரும்பசான்லமயசாை விண்வெளி 
அலமப்புகலை �ை�சாககிக ்கசாண்ட இரஷ்யசா, 
இச்்யறலகவகசாளகளின் தி்றன் மறறும் வெலைத் 
்�சா்டர்லப வமம்படுத்� வ�லவெயசாை 
்்ைவிைஙகலை வமற்கசாளை இயைவில்லை.  
ஆைசால் அ்மரிகக ஐககிய நசாவ்டசா மிக நவீை உைவு 
்்யறலகவகசாளகலை அதிக எணணிகலகயில் 

ஏவியுளைது.  �றவபசாதுளை தி்றன் மிகுந� உைவு 
்்யறலகவகசாளகளில் ்பரும்பசான்லமயசாைலவெ 
இநநசாடல்டச ்சார்ந��சாகும்.  ்கசாவரசாைசா (Corona), 
மி்டசாஸ (MIDAS) மறறும் ்சாமசாஸ (SAMAS) 
வபசான்்றலவெ அ்மரிககசாவெசால் முன்பு ஏவெப்பட்ட 
உைவு ்்யறலகவகசாளகைசாகும்.

ச்தாடல	நுண்ணுணர்வின்	பயன்கள்
வவெைசாணலம: ்்யறலகவகசாளகள 
மறுபசார்லவெயிடு�ல் சுழறசியின் மூைம் ஒரு சிறு 
வெயல் மு�ல் ்பரிய நசாடு வெலரயிைசாை 
பரப்பைவிறகசாை �கவெல்கலை வ்கரிககும் தி்றன் 
பல்டத்�து.  இ�ன் மூைம் வெயல் ் சார்ந� �கவெல்கைசாை 
பயிர் அல்டயசாைம், பயிரி்டப்பட்ட பரப்பு, பயிர்களின் 
நிலை அல்ைது தி்றன் வபசான்்ற �கவெல்கலை 
்ப்றைசாம்.  ்்யறலகவகசாள �கவெல்கள 
வவெைசாணலமலய கணகசாணித்து அவெறல்ற 
நிர்வெசாகம் ்்ய�ல் வபசான்்ற நுடப பணிகலை 
வமற்கசாளை பயன்படுகி்றது.

வனமமலாண்டம	(Forestry)	
கசாடடுத்தீ, கசாடுகள அழிப்பு, கசாடுகள ஆககிரமிப்பு 
வபசான்்றலவெ ்மீப கசாைமசாக சுறறுசசூழல் 
ஆர்வெைர்களுககு மிகவும் 
்வெசாைசாக உளைை.  
இச்்யல்கலை சுைபமசாக 
அல்டயசாைம் கணடு இலவெகலை 
�டுப்ப�றகு ்்யறலகவகசாள  
பதிமஙகள உ�விகரமசாக 
உளைை. 

இந்தியாவின்	NAVIC	செயறடகக்மகாள்
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மண்ணியல்	(Geology)

இப்பசா்டப்பிரிவில் நுணணுணர்வின் 
பயன்பசாடுகைசாைது.

• பசால்றகள ்சார்ந� வெலரப்டம் �யசார் ்்ய�ல் 

• புவிககட்டலமப்பு வெலரப்டம் �யசார் ்்ய�ல் 

• �சாது

•  அகழவெசாரசாயசசி பணிகள

•  படிகப்ப்டம் வெலர�ல் மறறும் அவெறறின் 
கணகசாணிப்பு

• புவிப்வபரி்டர் ப்டம் வெலர�ல் வபசான்்றலவெயசாகும்

மபராழியியல்	(Oceanography)
க்டறகலர பிரவ�் வமைசாணலமயில் ்�சாலை 
நுணணுணர்வின் பஙகு மிகவும் முககியமசாை 
ஒன்்றசாகும்.  இப்பகுதியில் க்டலின் ஆழத்ல� 
கணகசாணித்�ல், �சாவெரப்பசல்யத்தின் அைவு 
மறறும் படிநதுளை  மணதுகளகளின் அைவு 
வபசான்்றவெறல்ற அறிநது ்கசாளை உ�வுகின்்றது.

�மிழநசாடின் 18 வெயது மசாணவெரசால் 
வெடிவெலமககப்பட்ட புவியின் எல்ட குல்றந� 
்்யறலககவகசாலை நசா்சா ஏவியுளைது.

இநதியசா 64 கிரசாம் எல்ட மடடுவம ்கசாண்ட 
புவியின் மிகக குல்றந� எல்ட ்கசாண்ட 
கைசாம்்சாட என்்ற ்்யறலககவகசாலை ஏவி 
மீணடும் ஒரு முல்ற விண்வெளி ்சா�லைலய 
நிகழத்தியுளைது.  இல� வெடிவெலமத்து 
உருவெசாககியது விண்வெளி ஆரசாயசசிலய 
வமற்கசாளளும் நிபுணவரசா அல்ைது 
்பசாறியசாைவரசா அல்ை.  ஆைசால் 18 வெயவ� 
நிரம்பிய �மிழநசாடடு மசாணவென் ரிஃப்பசாத் ்ரூக 
மறறும் அவெரது அணியிைரசாகும். இசசிறு 
்்யறலககவகசாளுககு அப்துல் கைசாமின் ்பயர் 
சூட்டப்படடு ஜூன் 22, 2017ல்  நசா்சாவெசால் 
ஏவெப்பட்டது.  இந� ஏவூர்தியில் இநதியசாவின் 
்சார்பசாக கைசாம்்சாட மடடுவம பஙகு ்பற்றது.  
வமற்கசாண்ட குழுவின் இயககுைரசாை 
ஸ்ரீமதிவக்வென் கூறும்வபசாது இந� ஏவூர்தி 
ப்றககும் ்மசாத்� வநரம் 240 நிமி்டஙகள எைக 
கூறிைசார்.  இவவிணகைத்ல� ்�சாடுத்�து 
்்ன்லை தியசாகரசாய நகரில் அலமநதுளை 
அவெரது வீடடிைசாகும்.  ்்யறலகவகசாைசாைது 
ஏவெப்பட்ட 125 நிமி்டத்தில் விண்வெளியின் 
ஈர்ப்பு வில் சூழலில் ஏவூர்தியிலிருநது 
பிரிககப்பட்டது.  ்சாரூககின் இத்திட்டம் மு�ல் 
முப்பரிமசாண அசல்க ்கசாணடு 
�யசாரிககப்படடு வபசாடடியின் மூைம் 
வ�ர்ந்�டுககப்பட்ட ஒன்்றசாகும். Cubes in Space 
என்்ற இப்வபசாடடி நசா்சா மறறும் I Doodle Learning 
என்்ற இரணடு நிறுவெைஙகளின் உபயத்�சால் 
ந்டத்�ப்பட்ட�சாகும்.  இத்திட்டத்தின் வநசாககம் 
்�சாழில்நுடபத்தின் புதிய ்்யல்தி்றலை 
விண்வெளிககு ்கசாணடு வ்ர்ப்ப�சாகும்.  

TGaoten 4 புவியின் அதிக 
்கதி வெசாயந� புவி உைவு 
் ் ய ற ல க க வ க சா ை சா கு ம் . 
(2015ல் ஏவெப்பட்டது). 
இச்்யறலககவகசாள புவி 

அதிர்வு மறறும் சூ்றசாவெளிகைசால் பசாதிககப்படும் 
மககளுககு மனி�சாபிமசாை அடிப்பல்டயில் 
உ�வும் ்பசாருடடு உ்டைடி �கவெல்கலை 
�ரவெல்ைது.  இச்்யறலககவகசாள 
அயல்நசாடுகளின் வபசார் முககியத்துவெம் 
வெசாயந� பகுதிகலை கணகசாணிகக சீைசாவிறகு 
உ�வியது. WMD வெ்தி ்கசாண்ட பகுதிகளும் 
க்டறபல்ட �ைமும் வபசார் முககியத்துவெம் 
வெசாயந� பகுதியில் அ்டஙகும்.
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7.	 புவிபபடவியல்	(Cartography)
உயரமசாை பகுதிகளில் இருநது அைவெசாயவு 
்்யயப்படும் ்�சாலை நுணணுணர்வின் மூைம் 
நகர்ப்பகுதிகள, கிரசாமப்பகுதிகள, மலைப்பகுதிகள, 
பசாலைவெைஙகள வபசான்்ற ்பரிய பரப்பிறகசாை 
�கவெல்கள ்ப்றப்படுவெ�சால் இவெறல்ற 
வெலரப்டமசாககும்  வெலரப்ட வெல்லுைர்களுககு  
எளி�சாகின்்றது.  சிை நூறு கிவைசா மீட்டர்களுககும் 
வமலிருநது ்ப்றப்படும் ்�சாலையுணர்வின் 
்பருபகுதி்றன் ்கசாண்ட  பதிமஙகள ஒரு மீட்டர் 
அல்ைது அவெறறிறகும் குல்றவெசாை பரப்பைவில் 
அலமநதுளை மிகசசிறு ்பசாருளகலையும் பதிவு 
்்யய வெல்ைது.

6.	 வானிடலயியல்	(Meteorology)
்�சாலை நுணணுணர்வின் வர்டசார் அலமப்பு 
வெசானிலை ்சார்ந� அடிப்பல்ட �கவெல்கலை ்ப்ற 
உ�விகரமசாக உளைது.  ்�சாலையுணர்வெசாைது 
ஆளில்ைசா ்�சாலை்�சா்டர்பு ்்யறலகவகசாளகளின் 
மூைம் நிைம் மறறும் க்டல் ்சார்ந� வெசானிலை 
�கவெல்கலை வ்கரித்து வெசானிலை 
லமயஙகளுககில்டவயயசாை �கவெல் 
பரிமசாற்றத்திறகும் துரி� �கவெல் பரப்பு�லுககும் 
வெசானிலை முன்ைறிவிப்பிறகும் பயன்படுகி்றது.

வானிலை செயறலகைக்கைாள் படம்

7.	இடவியல்	(Topography)
முப்பரிமசாண வ�சாற்றமுல்டய புவிப்பரப்பின் மீ�சாை 
நிைத்வ�சாற்றஙகலை பதிவு ்்யது அவெறல்ற 
அல்டயசாைஙகசாண உ�வுவெது ்�சாலை 
நுணணுணர்வெசாகும். �ைப்ப்டஙகள ்பசாதுவெசாை 
இயறலக மறறும் ்்யறலக அம்்ஙகலை 
்கசாணடுளைது. அலவெ மலைகள, பளை�சாககு, 
்ம்வெளிகள, ஆறுகள மறறும் இயறலக 
�சாவெரஙகளின்  வ�சாற்றஙகலை ்பயரு்டன் 
கசாடடுகி்றது.  இலவெ மனி�ர்கைசால் உருவெசாககப்பட்ட 
்சாலைகள, எல்லைகள, �கவெல் மறறும் மின்்சாரம் 
்்லுத்�ப்படும் பசால� மறறும் கட்ட்டஙகள 
வபசான்்றவெறல்றயும் கசாடடுகி்றது. 

8.	 நகர	திட்டமிடல்	(Urban	Planning)
 ்�சாலை நுணணுணர்வின் மூைம் நகர்ப்பகுதிகளில் 
உளை இயறலக, ்மூக மறறும் ்பசாருைசா�சாரம் 
்�சா்டர்பசாக வ்கரிககப்படும் �கவெல்கள நகரத் 
திட்டமி்டலுககு பயனுளை�சாகவும், தி்றன் 
மிகுந��சாகவும் விைஙகுகின்்றது.  அடிப்பல்ட 
வெலரப்டஙகலை இைககமசாககு�ல் (Digitalizing) மூைம் 
வ�லவெப்படும் ்மயஙகளில் இவவெலரப்டஙகலை 
வ�லவெகவகறப மசாறறியலமககவும், வமம்படுத்�வும் 
இயலும்.  இரு வவெறுபட்ட அைலவெகலை ்கசாண்ட 
இைகக வெலரப்டஙகலை அடுககி ஆய�லும் இ�ன் 
மூைம் ்சாத்தியமசாகின்்றது.

6.3		புவித்	 ்தகவல்	 ச்தாகுபபு	 (GIS)	 ஓர்	
அறிமுகம்

க்டந� 20 ஆணடுகைசாக நகர திட்டமி்டல், வெை 
திட்டமி்டல் மறறும் வமைசாணலமககு ஒரு 
மிகசசி்றந� ்சா�ைமசாக புவித் �கவெல் ்�சாகுப்பு 
விைஙகி வெருகி்றது.  இது �ரவு உளளீடு, �ரவு 
கசாணபித்�ல், �ரவு வமைசாணலம, �கவெல் மீடபு  
மறறும் ஆயவு வபசான்்ற பணிகலை உளை்டககியது.  
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இதில் புவித் �கவெல் ்�சாகுப்பசாைது க்டல், 
வெளிமண்டைம், நிைம் வபசான்்றவெறறின் அலைத்து 
புவியியல் அம்்ஙகலையும், கலை, அறிவியல் 
மறறும் ்�சாழில்நுடபம் வபசான்்றலவெ புவி�கவெல் 
வ்கரிப்பு, வ்மிப்பு, ்்யல்பசாடு, உறபத்தி, 
முன்னிலைப் படுத்து�ல் மறறும் பரவெச ்்ய�ல் 
வபசான்்ற பணிகலை ்்ய�லும் புவித் �கவெலியல் 
ஆகும்.  ்மீபகசாைமசாக புவியியல், சுறறுச சூழலியல், 
நகரத்திட்டமி்டல், கிரசாமப்பு்ற வெைர்சசி திட்ட ஆயவு, 
பசாதுகசாப்பு மறறும் வவெைசாணலமலய  
வமம்படுத்து�ல் வபசான்்றவெறறிறகு வ�லவெயசாை 

�கவெல்கலை அளித்து பிரசித்தி ்பற்ற ஒன்்றசாக 
புவித்�கவெலியல் விைஙகுகின்்றது.

1940 - 1956: மு�ல் �லைமுல்ற – ்வெறறி்டககுழசாய
1956 -  1963: இரண்டசாம் �லைமுல்ற – சிறிய 

மின்மப்்பசாறி
1964 -  1971: மூன்்றசாம் �லைமுல்ற – ஒருகிலணந� 

மின்சுறறு
1972 - 2010: நசான்கசாம் �லைமுல்ற – நுண்்யலி
2010 - ஐந�சாம் �லைமுல்ற – ்்யறலக நுணணறிவு 

புவித்்தகவல்	ச்தாகுபபின்	கூறுகள்
புவித்�கவெல் ் �சாகுப்பு கீழகண்ட 5 ் பரும் கூறுகைசாக 
பிரிககப்படுகி்றது.

அ.	வன்சபாருள்
 வென்்பசாருள என்பது புவித்�கவெல் ்�சாகுதி 
்மன்்பசாருள இயஙகும் கணினியசாகும். �றவபசாது 
பல்வவெறுபட்ட கணினிகள உளைை. இது ் ்டஸக்டசாப் 
அல்ைது இலணய வ்லவெயின் 
அடிப்பல்டயிைசாைசாை�சாக இருககைசாம். ஆர்க ஜி ஐ 
எஸ இலணய வ்லவெ என்பது ்நட்வெசார்க 
கணினியில் அல்ைது கிைவுட அடிப்பல்டயில் 
இயஙகும் ஜி ஐ எஸ ்மன்்பசாருலைக ்கசாண்ட 
கணினியசாகும். கணினி தி்றம்ப்ட ்்யல்ப்ட 

நகைரின் செயறலகைக்கைாள் படம்

�த� தைல�ைற இர�டா� தைல�ைற

நா�கா� தைல�ைற ஐ�தா� தைல�ைற

க��� தைல�ைறக


	�றா� தைல�ைற
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வென்்பசாருள பசாகஙகள அதிக தி்றன் 
்கசாண்டலவெயசாக இருககவவெணடும். சிை 
வென்்பசாருள பசாகஙகைசாவெை: ம�ர் வபசார்டு, 
வென்்பசாருள �டடு, ்்யலி, வெலரப்ட அடல்ட, அசசுப் 
்பசாறி, மறறும் பை. இந� பசாகஙகள அலைத்தும் 
இலணநது ஜி ஐ எஸ ்மன்்பசாருலை சுமூகமசாக 
இயககுகின்்றை.

ஆ.	சமன்சபாருள்
பரப்பு ்சார் �கவெல்கலை  இயககவும் ்�சாகுககவும் 
கருவிகலை வெழஙகிடும் ஜி ஐ எஸ ்மன்்பசாருவை 
கணினியின் அடுத்� பசாகமசாகும். இது  ஜி ஐ எஸ 
�ரவுகலை விைவி, ்�சாகுகக, இயகக மறறும் 
கசாடசிப்படுத்துவெ�றகு உ�வுகி்றது. இது �ரவுகலை 
வ்மிப்ப�றகு ஆர் டி பி எம் எஸ என்்ற  
்மன்்பசாருலை பயன்படுத்துகி்றது. ஆர்க ஜி ஐ எஸ, 
ஆர்க வீயுவ 3.2 கியூ ஜி ஐ எஸ, ்சாகசா ஜி ஐ எஸ 
வபசான்்றலவெ சிை ஜி ஐ எஸ ் மன்்பசாருளகள ஆகும். 

இ.	்தரவு	(Data)
புவியியல் மறறும் அலவெ ்சார்ந� �ரவுகலை வெணிக 
ரீதியசாக அளிப்பவெரி்டமிருநது ஒருஙகிலணககப்பட்ட 
வ�லவெயசாை �ரவுகலை அ�ன் விவெரம் குறிப்பிடடு 
்ப்றமுடியும்.
 புவித் �கவெல் ்�சாகுப்பசாைது பரப்பு்சார் 
�ரவுகலை ்பரு நிறுவெை �ரவு வமைசாணலம 
அலமப்பில் உளை மற்ற �ரவுகளு்டன் 
ஒருஙகிலணகக வெல்ைது.  �ரவுகள கீழகண்டவெசாறு 
வெலகப்படுத்�ப்படுகின்்றை.

i) பணபு்சார் �ரவுகள
ii) பரப்பு்சார் �ரவுகள
iii) ்�சாலை நுணணுணர்வு �ரவுகள
iv) உைகைசாவிய �ரவு �ைம்

இவவெலகப்பசாடடு �ரவுகளின் விவெரஙகலை வமல் 
வெகுப்பில் படிப்பீர்கள.

ஈ.	மக்கள்	(People)

 புவித் �கவெல் ்�சாழில்நுடபத்ல� அதிக  
எணணிகலகயிைசாை ்�சாழில் மு�லீட்டசாைர்கள 
மறறும் முகலமகள நம் அன்்றசா்ட வெசாழலவெ 
பசாதிககும் �கவெல் கட்டலமப்பு, திட்டமி்டல், 
வெடிவெலமத்�ல், ்பசாறியியல், கடடுமசாைம் மறறும் 
பரசாமரிப்பு வபசான்்றவெறறிறகு பயன்படுத்துகின்்றது.

உ.	செயமுட்றகள்	(Procedure)
 நுடபமசாை பிரதிகலை உருவெசாகக 
வ�லவெப்படும் நன்கு வெலரயறுககப்பட்ட நிலையசாை 
்்யல்முல்றகலை இலவெ குறிககி்றது.  ஒரு  
நல்ை வநசாககத்வ�சாடு உருவெசாககப்படடு 
நல்டமுல்றபடுத்�ப்படும் திட்டம் மறறும் வெர்த்�க 
விதிமுல்றகள, மசாதிரிகைசாகவும், இயககச 
்்யமுல்றகைசாகவும் ஒவ்வெசாரு நிறுவெைத்திறகும் 
ஒரு �னிசசி்றப்பு வெசாயந��சாகவும் உளைது.  
்�சாழில்நுடபத்  தி்றன் மிகுந��சாக விைஙகும் நவீை 
கருவிகலை ஒருஙகிலணத்து ஆவெண வெடிவில் உளை 
நன்கு வெலரயறுககப்பட்ட ்்யல்முல்றலய வெர்த்�க 
யுத்தியில் புகுத்� வவெணடும்.  இம்முல்றகலை 
ஆவெணம் ்்யய மீத்்�சாகுப்பு (meta data – data about 
data) ஒரு தி்றவுவகசாைசாகும்.

வ�ெபா�� ெம�ெபா��

ம�க�
தர�

ெச��ைறக�

GIS
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(Generic Function).  இககருவி ்�சாகுதி �ரலவெ 
மீடடுப்்ப்றல், பரப்பு மறறும் சுற்றைவு கசாணல், 
வெலரப்டஙகலை சுருககி ஆய�ல், வெலரப்ட 
இயறகணி� ்்யல்  (Performing Map Algebra) மறறும் 
�ரவு மறுவெலகப்பசாடு வபசான்்றலவெ ்்யயவெல்ைது.  
�ரவு மசாறறியலமப்பு என்பது புவி ஆயவெஙகலை 
மசாறறியலமத்�ல், ்பசாருந�சா� பகுதிகலை 
்பசாருத்து�ல் வபசான்்ற பணிகளின் மூைம் ஒழுஙகற்ற 
வெலரப்டஙகலை அவெறறின் ்�சா்டர்சசியசாை மற்ற 
வெலரப்டஙகவைசாடு ஒத்துவபசாகச ்்ய�ல் ஆகும். 

விொரடண	மறறும்	ஆயவு	(Query	and	Analysis)
புதி�சாக உருவெசாககப்பட்ட பகுதிகள ்சார்ந� 

திட்டமி்டல் முல்றகளில் புவித் �கவெல் ்�சாகுப்பு 
்பருமைவில் பயன்படுத்�ப்படுகி்றது.  உ�சாரணமசாக 
அலைத்துப் பிரிவுகளிலிருநதும் ்மமசாை மககள 
பிரதிநிதித்துவெம் அளிககும்படியசாை ஒரு உ�விலய 
இவெறறின் மூைம் நம்மசால் ்ப்ற முடியும்.  இந� 
ஆயவு ்்யயும் தி்றன் அலமப்வப GISன் கருவெசாகும்.

6.4		உலகளாவிய	ஊடுருவல்	

செயறடகக்மகாள்	அடமபபு		(GNSS)

புவியின் அலைத்து GPS அலமப்புகளின் ஒரு 
கூட்டலமப்வப GNSS ஆகும்.  இது அ்மரிகக ஐககிய 
நசாடடின் GPS, இரஷ்யசாவின் GLONASS, ஐவரசாப்பிய 
கூட்டலமப்பின் GALILEO, சீைசாவின் BEIDOU, 
இநதியசாவின் IRNSS மறறும் ஜப்பசானின் QZSS 
வபசான்்றவெறல்ற உளை்டககிய�சாகும்.  �வெல்ற 
்ரி்்யயும் ்�சாழில்நுடபத்ல� பயன்படுத்திைசால் 
விலை மலிவெசாை கிரகிப்பசான் மூைம் ஒரு ்்.மீ 
அைவிைசாை ்பசாருலையும் துல்லியமசாக கசாடடும் 
தி்றன் ்பற்றது GNSS.

தி்றந�்வெளிச சூழைசாயவில் பயன்படுத்�ப்படும் 
அலமப்புகளில் GNSS அலமப்பு ஒரு சி்றந� 
்�ரிவெசாகும். 

புவியின் GNSS அ்மரிகக ஐககிய நசாடடின் 
பசாதுகசாப்புதுல்றயில் 1960ல் ஏவெப்பட்ட டரசான்சிட 
(Transit) ஆகும்.  இவெறறின் இயககம் ்டசாப்ைர் 
விலைவின் (Doppler Effect) அடிப்பல்டயிைசாைது.  
இவவெலமப்பில் ்்யறலகவகசாளகள அறிந�  
பகுதிகளில் பயணம் ்்யது அறிந� வெசா்ைசாலி 
அதிர்்வெணகளில் ஒலிபரப்பியது.  கில்டகப்்பற்ற 
அதிர்்வெணணசாைது ஒளிபரப்பப்பட்ட 
அதிர்்வெணணிலிருநது ்றவ்ற மசாறுபடடு 
கசாணப்பட்டது.  ்்யறலகவகசாளின் நகர்வு 
கிரகப்்பசாறியிலிருநது விைகிச ்்ல்வெவ� இ�றகு 
கசாரணமசாகும்.  ்்யறலகவகசாளகள �ம் சுறறு 

புவித்	்தகவல்	ச்தாகுபபின்	செயல்பாடுகள்
புவித் �கவெல் ்�சாகுப்பின் ்்யல்பசாடு என்பது 

அவெறல்ற நல்டமுல்றப்படுத்துவெதில் உளை 
நிலைகலை விவெரிப்ப�சாகும்.  முல்றயசாை ஒரு நல்ை 
அலமப்லப ்ப்ற வ்மிப்பு, (GIS �ரவு மசாதிரிகள) 
லகயசாளு�ல் மறறும் ஆய�ல் இ�ன் நிலைகைசாகும்.

்தரவு	பிடிபபு	(Data	capture)	
புவித் �கவெல் ் �சாகுப்பின் �ரவு உளளீடு ் ்யயும் 

முல்றகளில் வெசான்்வெளி புலகப்ப்டம், ஸவகன் 
்்ய�ல், இைககமசாககல், GNSS வபசான்்றலவெ ஒரு சிை 
முல்றகைசாகும்.  இைககமசாககல்  என்பது புவிப்ப்ட 
�சாளகலை கணினியில் வ்மித்து லவெககககூடிய 
எண இைககமசாக மசாறறு�ல் ஆகும்.  இச்்யல் 
வெலரப்ட �கவெல்கலை கணினியில் வ்மிககககூடிய 
எளிலமயசாை புளளிகள, வகசாடுகள மறறும் 
கைத்்�சாகுப்புகைசாக மசாறறுகின்்றது.  இைககமசாககல்  
லகமுல்ற மறறும் ஸவகன் ்்ய�ல் எை 
இருமுல்றகளில் ்்யயப்படுகின்்றது.

்தகவல்	மெமிபபு	(Data	Storage)
சிை �கவெல்கள இழுப்பல்றயில் (drawer) உளை 

புவிப்ப்டத்ல�ப் வபசாைவும் மற்றலவெ இைகக  
�ரவு, அசசு நகல்  குறுந�கடு மறறும் 
வெணணத்�டடுகளிலும் வ்மிககப்படுகின்்றை.   
�ரவுகள இைககமசாக ்�சாகுககப்பட்டப்பின், 
மின்கசாந� நசா்டசா அல்ைது மற்ற இைகக ஊ்டகஙகளில் 
வ்மிககப்படுகின்்றது.  �கவெல் வ்மிப்பு என்பது 
வெலரப்ப்டத்தின் �ரவுகலை இைககமசாக மசாற்ற 
பயன்படுத்�ப்படும் இைம்்சார் �ரவு மசாதிரிகளின் 
(Generic Data Model) அடிப்பல்டயில் அலமந��சாகும்.  
ரசாஸ்டர் மறறும் ்வெக்டர் இரணடும் ்பருமைவில் 
பயன்படுத்�ககூடிய �ரவு மசாதிரிகைசாகும்.  இலவெ 
இரணடும் வெலரப்டத்தில் உளை �ரவுகலை 
எளி�சாககி ்சா�சாரண வெடிவில் கணினியில் வ்மித்து 
லவெகக உ�வுகின்்றது. 

்தரவு	மாறறியடமபபு	(Data	Manipulaiton)
இைககமசாககப்பட்ட புவியியல் �கவெல்கள 

திருத்தி அலமககப்படும் நிலையில் இருககைசாம்.  
இ�ைசால் பணபு்சார் �கவெல்கலை வ்ர்த்�ல், 
அழித்�ல் மறறும் மசாறறியலமத்�ல் வபசான்்ற 
பணிகலை வ�லவெகவகறப ்்யது ்கசாளை 
இயலுகின்்றது.  �ரவு GISல் வ்மித்�வு்டன், �ரலவெக 
லகயசாளவெ�றகசாை பை விருப்பத்வ�ர்வுகள (options) 
உளைை.  இச்்யறபசாடுகள (Functions) 
கருவித்்�சாகுதி (Toolkors) வெடிவில் உளைை. 
கருவித்்�சாகுதி என்பது புவியியல் �ரவுகலை 
லகயசாைவும் ஆயவு ்்யயவும் GISஐ லகயசாளுபவெர் 
பயன்படுத்தும் ஒரு இைம்்சார் ்்யறபசா்டசாகும் 
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இல்ட்வெளிகளில் ஏவெப்படுகின்்றது.  2010வெலர இது 
இரஷ்யப் பகுதிககு மடடும் பயனுளை�சாக இருந�து.  
2011ல் இது முழு புவிப்பரப்லபயும் ்்யல் 
எல்லையசாக ்கசாண்டவெசாறு வமம்படுத்�ப்பட்டது.

ஐமராபபிய	கூட்டடமபபு	(GALILEO)
இது ஐவரசாப்பசாவின் உைகைசாவிய  

்்யறலகவகசாள அலமப்பசாகும்.  இது மிக 
துல்லியமசாை �கவெலை அளிககும் அர்சாஙக 
கடடுப்பசாடடில் உளை ஒரு அலமப்பசாகும்.  இது GPS 
மறறும் GLONASSவு்டன் இலணநது இயஙகும் 
�ன்லம ்கசாண்டது.  இரடல்ட அதிர்்வெண அளிப்பு 
்்யல் மூைம் நிகழகசாை இ்ட அலமலவெ ஒரு மீட்டர் 
அைவில் துல்லியமசாக �ர வெல்ைது.   இவவெலமப்பு 30 
்்யறலகவகசாளகலை ்கசாண்டது.  இவெறறில் 24 
இயஙகும் ்்யறலகவகசாளகளும் மி� உயரத்தில் 
இயஙகும் 6 மசாறறுச ்்யறலகவகசாளகளும் 
அ்டஙகும்.

சீனா	(BEIDOU)
இது இருவவெறு ்்யறலகவகசாள குழுமஙகலை 

்கசாண்டது.  இவெறறில் மு�ல் அதிகசாரப்பூர்வெமசாை 
BeiDou  உைகைசாவிய ்்யறலககவகசாள  வ்சா�லை 
அலமப்பு – BeiDou – I ஆகும்.
 டி்ம்பர் 27, 2018ல் இரண்டசாவெது அலமப்பசாை 
BeiDou – 3 அதிகசாரப்பூர்வெமசாை புவிசவ்லவெயில் 
இ்றஙகியது.  Beidou – 3M/G/I ்்யறலகவகசாள 
சுறறுப்பசால� பசாகத்தின் மூன்்றசாம் நிலைலய 
குறிப்பலவெயசாகும்.  இலவெ புவிநிலை்யசாத்� மி� 
உயர சுறறுப்பசால�யில் பயணிககும் தில்ககசாடடி 
உைகைசாவிய ்்யறலகவகசாள அலமப்பசாகும்.  
இதுவவெ BeiDou – 1 ஆகும்.

ஜபபான்	 விண்சவளி	 ஆயவுபபயண	
முடகடம	(QZSS	Japan)

QZSS என்பது ஒரு பிரசாநதிய ்்யறலகவகசாள 
அலமப்பசாகும்.  இது ஜப்பசான், ஆசியசா, ஆஸதிவரலியசா 
மறறும் நியூசிைசாநது வபசான்்ற பகுதிகளுககு வ்லவெ 

வெட்டப்பசால� �ரவு மறறும் துல்லிய வநரம் ்சார்ந� 
்மிகலஞகலை க்டத்துகின்்றது.  GNSS-ன் பை 
குழுமஙகள புவிலய சுறறி வெருகின்்றை.  
இச்்யறலகவகசாளகள புவியிலிருநது சுமசார் 2000 
கி.மீ உயரத்தில் சுறறி வெருகின்்றை.  அவெறறின் வவெகம் 
ஒரு ்நசாடிககு பை நூறு கி.மீட்டர்கைசாகும்.  
அணலமக கசாை GNSS ் ்யறலகவகசாள Block IIF 1400 
கி.கிரசாம் எல்டலய ்கசாணடுளைது.
பல்மவறு	நாடுகளின்	GNSS	அடமபபுகள்

அசமரிக்க	ஐக்கிய	நாடு	(GPS)
இது புவியின் மு�ல் GNSS அலமப்பு GPS ஆகும்.  

இது 1970களின் இறுதியில் அ்மரிகக ஐககிய 
நசாடடின் பசாதுகசாப்புத் துல்றயசால் ஏவெப்பட்ட ஒன்று.  
இககுழுமம் 24 ்்யறலகவகசாளகளு்டன் முழு 
புவிப்பரப்லபயும் ்்யல் எல்லையசாகக ்கசாண்டது.

இரஷயா	(GLONASS)
இது இரஷ்யசாவின் மு�ன்லம இரசாணுவெ 

க்டறபயண வெலையலமப்பு ஆகும்.  இலவெ உரகன் 
்்யறலகவகசாளகலை உளை்டககியது.  இலவெ 
பனிப்வபசாருககு பி்றகு GLONASS என்்ற வெலகப்பசாடடின் 
கீழ்கசாணடு வெரப்பட்டது.    இது Global Navigation 
Satellite System என்ப�ன் சுருககமசாகும்.  இது ஒரு 
இரஷ்ய விண்வெளி பசாதுகசாப்புத்துல்றயசால் 
ஏறபடுத்�ப்பட்ட அலமப்பசாகும்.
 இச்்யறலகவகசாளகளின் ஆயுடகசாைம்  5 – 
7 வெரு்டஙகள வெயது முதிர்ந� ் ்யறலகவகசாளகளுககு 
பதிைசாக புது ்்யறலகவகசாளகள ஒரு குறிப்பிட்ட 

GPS	செயறடகக்மகாளுடன்		GNSSன்	
நிடலயான	மரடார்
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அளிககககூடியது.  (இது Michibiki என்ப�ன் ்்ல்ைப் 
்பயர் – இ�ன் அர்த்�ம் வெழிகசாடடி).  QZSS அலமப்பு 
மி� உயர சுறறுப்பசால�யில் பயணிககும் 
்்யறலகவகசாளகலைக ் கசாண்டது.  QZS (Quasi Zenith 
Satellite) என்பது மி� உயர சுறறுப்பசால� 
்்யறலகவகசாள மறறும் புவிநிலை்யசாத்� 
்்யறலகவகசாள இரணல்டயும் குறிககும்.

இந்தியா	(IRNSS)
இது இநதிய விண்வெளி ஆரசாயசசி கழகத்�சால் 

(ISRO) நிறுவெப்பட்ட ஒரு �ன்ைசாடசி பிரசாநதிய 
்்யறவகசாள க்டறபயண அலமப்பு.  இது இநதிய 
துலணக கண்டத்திறகசாை நிைப்பரப்பு அலமப்பு 
�கவெல்கலை அளிகக வெடிவெலமககப்பட்டது.  
இவெறல்ற பயன்படுத்துபவெர்களுககு �ஙகளின் 
இருப்பி்ட �கவெல்கலை அறிநது ்கசாளை உ�வுகி்றது.  

IRNSSன் முககிய வநசாககம் இநதியசா �ன் 
க்டறபயணம் ்சார்ந� �கவெல்களுககு அயல்நசாடடின் 
்சார்பு நிலைலய குல்றத்துக ்கசாளவெ�சாகும்.  இது 
இநதியசா மறறும் இநதியசாலவெ சுறறி 1500கி.மீ 
்�சாலைவில் அலமநதுளை பகுதிகளுககும் �ன் 
வ்லவெலய அளிககின்்றது.  இப்பகுதியின் பிர�சாை 
GPS இதுவவெயசாகும்.

 IRNSS	 கீழக்கண்ட	 மெடவகடள	அளிக்கும்	
மநாக்கத்துடன்	ஏறபடுத்்தபபட்டது.
1.  ் பசாதுமககள, அலுவெைகஙகள, ஆரசாயசசி மறறும் 

வெசாணிப ரீதியசாை பயன்பசாடடிறகு தி்றன்மிகு இ்ட 
அலமலவெ அளிப்பது.

2.  இசவ்லவெலய பயன்படுத்� 
அனுமதிககப்பட்டவெர்களுககு ஒரு குறிப்பிட்ட 
வ்லவெலய வெழஙகு�ல்.  உ�சாரணமசாக இலவெ 
நிைம், க்டல் மறறும் விண்வெளி வபசாககுவெரத்து, 
வபரி்டர் வமைசாணலம, லகப்வபசி ஒருஙகிலணப்பு, 
வெலரப்டம் வெலர�ல் மறறும் ஓடடுநர்களுககசாை 
பசார்லவெ மறறும் ஒலி ்சார்ந� வபசாககுவெரத்து 
வ்லவெகலை அளிப்பது வபசான்்றலவெகைசாகும்.

3.  ் பசாதுவெசாக GNSS விலரவு �கவெல் வ்கரிப்பிறகு 
்பருமைவில் பயன்படுத்�ப்படுகறிது.  இலவெ 
நுகர்வவெசார், வபசாககுவெரத்து, அலமவி்டஙகலை 
கண்டறி�ல், �சானியஙகி துல்றமுக இயநதிர 
கடடுப்பசாடு, நுடப வவெைசாணலம, க்டறசுரஙகம், 
ஆளில்ைசா விமசாை அைவெசாயவு, பசாதுகசாப்பு மறறும் 
வெசான்ப்ட அைவியல் வபசான்்ற வெசாணிப ரீதியசாை 
ந்டவெடிகலககளுககு பயன்படுத்�ப்படுகி்றது.

நுகர்மவார்
நசாளுககு நசாள அதிகரிககும் உறபத்தி வெலக 

்பசாருடகலை லகயசாலும் நுகர்வவெசார் ்நல�கள 
GNSS ்�சாழில்நுடபத்ல� பயன்படுத்துகின்்றது.  
கல்டகள மறறும் உணவெகஙகளின் இருப்பி்டஙகள 
மறறும் வெழிகலை வெலரப்டஙகள மூைம் 
கசாணபிககும் பயன்பசாடடிறகசாக GNSS கிரகிப்பசான்கள 
�றவபசாது ஸமசார்ட ்�சாலைவபசியு்டன் 
ஒருஙகிலணககப்படடுளைது.

மபாக்குவரத்து
இரயில் வபசாககுவெரத்தில், இரயில் எஞ்சின்கள, 

இரயில் கசார்கள, இரயில் �ைவெசா்டஙகள உளை 
இ்டஙகலை மு�ன்லம பணியகத்தில் கசாணபிகக 
பயன்படுகின்்றது.  இரயில்்சார் ்பசாருடகளின் 
துல்லிய இ்ட அலமலவெ ் �ரிநது ் கசாளவெ�ன் மூைம் 
இரயில் விபத்துகலை குல்றத்�ல், இரயில் �சாம�ம் 
மறறும் அ�ன் இயககச ்்ைலவெக  குல்றத்�ல், 
பசாதுகசாப்பிலை வமம்படுத்து�ல், இரயில்பசால� 
தி்றலை வமம்படுத்து�ல் மறறும் 
வெசாடிகலகயசாைர்களுககு வ்லவெ அளித்�ல் 
வபசான்்றவெறல்ற ்்யய இயலுகின்்றது.   வெசான்்வெளி 
வபசாககுவெரத்தில் விமசாைம் பு்றப்படும் இ்டம், 
பயனிககும் பசால� மறறும் நிைத்தில் இ்றஙகும் இ்டம் 
வபசான்்ற �கவெல்கலை அளிககின்்றது. 

துட்றமுக	்தானியங்கி	
்ரககு கப்பல்களின் இயககம், பசால� மறறும் 

முற்றத்திலிருநது அலவெ உளை தூரம் வபசான்்றவெறல்ற 
GNSS மூைம் கண்டறியப்படுவெ�சால், கப்பல் ்ரககு 
லமயஙகள �ன் இயககத்தி்றலை வமம்படுத்தி 
்கசாளை முடிகின்்றது.  கப்பலில் ்்யல்படும் பை 
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இயந்திர	கட்டுபபாடு	(Machine	Control)
GNSS ்�சாழில்நுடபம் நிைச்மன் எநதிரம் 

(Bulldozor), அகழ்பசாறி வ�சாணடு எநதிரம் (Excavators), 
�ரப்படுத்தும் எநதிரம்  (Graders), �ைம்பசாவு ஊர்தி 
(Pavers) மறறும் வவெைசாண எநதிரம் வபசான்்றவெறல்ற  
ஒருஙகிலணத்து உறபத்தித் தி்றலை 
வமம்படுத்துவெது்டன் இவவியநதிரஙகலை 
இயககுபவெர்களுககு அசசூழல் குறித்� 
�கவெல்கலையும் அளிககின்்றது.

நுட்ப	மவளாண்டம	(Precision	Agriculture)
நுடப வவெைசாணலமயில் வவெைசான் திட்டமி்டல், 

வவெைசாண நிைவெலரப்டம் வெலர�ல், மண 
கூ்்றடுத்�ல், டிரசாக்டர்கலை வெழிந்டத்து�ல் மறறும் 
பயிர் மதிப்பீடு ்்ய�ல் வபசான்்றவெறறிறகுப் GNSS 
பயன்படுகி்றது.  GNSS மூைமசாை மிகத் துல்லிய 
உரமி்டல் பூசசிக்கசால்லி மறறும் கலைக்கசால்லி 
பயன்பசாடுகள ்்ைவிைத்ல�யும் சுறறுசசூழல் 
�சாககத்ல�யும் குல்றககின்்றது.  

மின் பளு தூககிகள GNSSஐ இயககும் கருவியு்டன் 
இலணககப்படடிருப்ப�சால், பளு தூககியின் நிலை, 
வ�லவெப்படும் பசால�யில் அவெறல்ற ்்லுத்து�ல் 
அவெறறின் நுடபம், உறபத்தி, நிைத்தின் மீதுளை 
இயநதிரத்ல� இயககுபவெர்கள மறறும் 
வவெலையசாடகளின் பசாதுகசாப்பு வபசான்்றவெறல்ற 
அதிகரிககப் பயன்படுகின்்றது.

உைகின் மிக அதிவவெக கணினிககசாை 
வபசாடடியில்  புதிய ்வெறறியசாைர் : ்ம்மிட( 
Summit) 

IBMன் கூறறுப் படி ்ம்மிட ( Summit) 200 பீட்டசா 
ப்ைசாப் (peta flops) ்்யல்தி்றன், அல்ைது
விைசாடிககு 200 குவெசாடரில்லியன் (quadrillion) 
கணககீடுகள ் ்யயும் தி்றன் ் கசாண்ட�சாகும். 
87 பீட்டசா ப்ைசாப்( petaflops) உ்டன் இப்வபசாதும் 
உைகின் அதிவவெக கணினியசாக இருககும் 
்ன்வவெ ல்ட ஹு லைட (sunwayTaihuLight)ஐ வி்ட 
ஒரு குறிப்பி்டத்�கக தி்றன்  ்பறறுளைது 
்ம்மிட.   ் ம்மிட இன்னும் அதிகமசாக வரம் 10 
பீட்டசா லபடடுகலைக ் கசாணடுளைது . இ�ன் 
அதிவவெக ்்யல்பசாடு அ�ன்   325 மில்லியன் 
்டசாைர் நிதி திட்டத்தின் ஒரு பகுதியசாக 
வெநதுளைது.
இ�றகசாை நிதி ,ஆற்றல் வமம்பசாடடுத் துல்ற, 
அ்மரிகக ஐககிய நசாடுகைசால் 
அளிககப்பட்டது. ் ம்மிடடின் ஒவ்வெசாரு 4,608 
முலையஙகளும் இரணடு IBM Power9  
சிப்ஸகளு்டன்  3.1 GHz இல் இயஙகுகின்்றை. 

�கவெல் குறிப்பு 
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137 புவித் தகவலியல்137

புவி	மமறபரபபு	்தாது	சுரங்கம்	(Surface	Mining)
GNSS மூைம் ் ப்றப்படும் �கவெல்கள சுரஙகத்தில் உளை �சாதுலவெ தி்றன்ப்ட வ�சாணடி எடுககவும் வ�லவெயற்றப் 

்பசாருடகளின் நுகர்விலை அறியவும் பயன்படுகின்்றது.  மணவெசாரி மறறும் இழு இயநதிரஙகளில் 
அலமககப்படடுளை GNSS கருவி, இவவியநதிரஙகலை இயககும் கணினி கடடுப்பசாடடு லமயத்திறகு 
இயநதிரஙகளின் இ்ட அலமவுகள நகர்வு, உகந�பசால� வபசான்்ற �கவெல்கலை �ருகின்்றது.  

அளவாயவு	(Survey)

மூன்று நிை அைவியைசாைர்கள ஒரு வெசார கசாைத்திறகு ்்யயும் பணிலய GNSS உ�வியு்டன் ஒரு  ஆயவெசாைர் 
ஒவர நசாளில் ்்யது முடிகக இயலும்.   வ�லவெப்படும் புதிய நிை அைவெசாயவு இ்டத்ல� நிர்ணயித்து ஏறகைவவெ 
உளை அைவெசாயவு இ்டத்திறகும் இவெறறிறகும் இல்டவயயசாை தூரம் மறறும் வகசாணஙகலை அலமப்ப�ன் மூைம் 
இலவெ ்சாத்தியமசாகின்்றது.

1.   நுண்ணிய செயலி: கணினியின் லமய 
்்யலியின் அலைத்து ்்யல்பசாடுகலையும் 
்கசாணடுளை ஒருஙகிலணந� மின்கறல்ற.

2.  அலைவாங்கி: வரடிவயசா ்மிகலஞலய வவெ்்றசாரு 
்மிகலஞயசாக மசாறறுவெது. 

3.  இயறகூறுகைள்: பசால்றகளின் ்பசாதுவெசாை 
இயறபணபுகள ்சார்ந�. 

4.   செயறலகை நுண்்ணறிவு: மனி� நுணணறிலவெக 
்கசாணடு ்்யல்படும் வவெலைலய ்்யயும் 
கணினி அலமப்பு.

5.   கைணினிமயமாககைல்: உலர, ப்டம் மறறும் ஒலி 

வபசான்்றவெறல்ற கணினிமயமசாககுவெது.

6.   புவிொர் சதாலை நுண்ணு்ணர்வு: புவியின் 
நீளவெட்டப்பசால�யில் வெைம் வெரும் வவெ்்றசாரு 
்பசாருள ்சார்ந�.

7.   ்ரடார்: கப்பை, விமசாைம் வபசான்்றவெறல்ற 
கணகசாணிககும் அலமப்பு.

8.  ் பாட்்டாகிரா்மட்ரி : ்பசாருளகளுககு 
இல்டவயயசாை அைலவெலய  உறுதிப்படுத்தும் 
அைவெசாயவு மறறும் நிைவெலரப்டம் �யசாரித்�லில் 
பயன்படும் புலகப்ப்டம். 

9.  ஆட்்டா்மஷன் : உறபத்தி அல்ைது பி்ற 
்்யல்முல்றகளில் பயன்படும் �சானியஙகி 
உபகரணஙகள

10.  கைலைக சகைால்லி: வ�லவெயற்ற கலைகலை 
அழிககும் இரசா்சாயை உரம். 
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ெரியான	விடடடயத்	ம்தர்ந்ச்தடுத்து	எழுதுக.
1. ெரியாகை சபாருநதாது எது? 

அ ) GPS  -  அ்மரிகக ஐககிய நசாடுகள 

ஆ ) GLONASS -  இரஷ்யசா  

இ ) GALILEO -  ஜப்பசான் 

ஈ ) BEODOU -  சீைசா 

உ) IRNSS -  இநதியசா 

2. GPS கீழககைண்ட செயறலகைக்கைாள் குழுமங்கைலைக சகைாண்டுள்ைது.

அ) 28 ்்யறலககவகசாளகள 

ஆ) 30 ்்யறலககவகசாளகள 

இ) 40 ்்யறலககவகசாளகள 

ஈ) 24 ்்யறலககவகசாளகள 

3.  GNSS இநதியாவில் நுகைர்்வாருககு அலமவிடத்  தகைவல் ்ெலவ வழங்கும் பகுதிகைளின் எல்லையானது இநதிய 
எல்லையிலிருநது  ------ கி. மீ வலர கைா்ணப்படுகிறது.

அ) 2300 கி. மீ ஆ) 2000 கி. மீ
இ)  1000 கி. மீ  ஈ) 1500 கி. மீ

4. பட்டியல் I ஐ  பட்டியல் II உடன் சபாருத்தி சகைாடுககைப்பட்டுள்ை குறியீடுகைலை பயன்படுத்தி விலடயளிககைவும்  

அ ) மு�ல் �லைமுல்ற    i) ்வெறறி்டக குழசாய  

ஆ ) இரண்டசாம் �லைமுல்ற  ii) டிரசான்சிஸ்டர் 

இ ) மூன்்றசாம் �லைமுல்ற  iii) ஒருஙகிலணந� மின்கறல்ற  

ஈ ) நசான்கசாம் �லைமுல்ற  iv) நுணணிய ்்யலி 

உ )  ஐந�சாம் �லைமுல்ற   v) ்்யறலக நுணணறிவு  

குறியீடுகள: 

 1  2  3  4  5 

 அ ) i)  ii)  iii) iv) v) 
 ஆ ) ii)  i) iii)  v) iv) 
 இ ) iv)  iii) v) ii) i) 
 ஈ ) iii)  ii)  i) iv) v) 

 உ ) v) iv) iii) ii) i)

5. கீழககைண்டவறறில் எது சதாலை நுண்ணு்ணர்வு பயன்படும் மண்ணியல் ொர்நத துலற அல்ை?

அ) இயறகூறுகள ்சார்ந� நிைவெலரப்டம் �யசாரித்�ல்   ஆ)கட்டலமப்பு நிைவெலரப்டம் �யசாரித்�ல் 
இ) வெைவிைஙகு ஆயவு    ஈ)  லஹடவரசாகசார்பன் ஆயவு

6. கீழககைண்டவறறில் எது சூரியலன ஒத்த  செயறலகைக்கைாள் ?

அ) NOAA SESAT ஆ) TIROS

 இ) SKYLAB ஈ) METEOSAT

7. உயிர்ப்புள்ை சதாலைநுண்ணு்ணர்வின் அலைநீைம் 1மி.மீககு அதிகைமாகைவும் உயிர்ப்பறற சதாலையு்ணர்வின் 
அலை நீைம் ________ வலரயிலும் உள்ைது.

அ) 0.4 - 1.0 மி . மீ ஆ) 0.8 - 2.0 மி . மீ
இ) 0.2 - 1.0 மி . மீ ஈ) 0.6 - 0.4 மி . மீ

XII புவியியல்
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8. பின்வருவனவறறில் எது உைகின் அதி்வகை கைணினி?

அ) Sunway taihuLight ஆ) Summit
இ) Pratyush  ஈ) Param 10000

9. GNSS ன் சுறறுப்பாலத புவிப் பரப்பிலிருநது ______ கி. மீட்டர் உயரத்தில் அலமநதுள்ைது.

அ) 15,000  ஆ) 20,000
இ) 10,000 ஈ) 22,000

10. கீழகைண்டவறறுள் எது புவிநிலை செயறலகைக்கைாள் ?

அ) INTELSAT ஆ) Corona
இ) MIDAS ஈ) SAMOS

II.	 மிகக்	குறுகிய	விடடயளி
11.  ் �சாலை நுணணுணர்வின் உயிர்ப்புளை உணரிகள உயிர்ப்பற்ற உணரியிலிருநது  எவவெசாறு  

வவெறுபடுகி்றது ? 

12. கலிலிவயசா GNSS – சிறு குறிப்பு வெலரக.

13. உைகின் மு�ல் GNSS அலமப்பு எது? இநதியசாவின் GNSS அலமப்பு எது?. 

14. Drone – சிறு குறிப்பு வெலரக.

15. IRNSSன் ஏவ�னும் இரு வ்லவெகலை எழுது.

V.	 குறுகிய	விடடயளி
16. ்்யறலகவகசாளகளின் மூன்று வெலகயசாை சுறறுவெட்டப்பசால�கலை எடுத்துககசாடடு்டன் குறிப்பிடு.

17. BeiDou GNSS – சிறு குறிப்பு வெலரக. 

18. உைவு ்்யறலகக வகசாளின் ஏவ�னும் மூன்று பணபுகலை எழுது. 

19. GLONASS பறறி சுருககமசாக விைககுக.

20.  புவிநிலை ்்யறலககவகசாளுககும் சூரிய நிலை ்்யறலககவகசாளுககும் உளை வவெறுபசாடல்ட எழுது.

IV.	 விரிவான	விடடயளி
21. ்�சாலை நுணணுணர்வுக கூறுகலைப் பறறி சுருககமசாக விைககுக. 

22. GISன் ஏவ�னும் மூன்று ்்யல்பசாடுகலைப் பறறி விரிவெசாக விைககுக.

23.  புவிப்பரப்பு சுரஙகம், துல்லிய விவெ்சாயம் மறறும் துல்றமுக �சானியஙகித் துல்றயில் GNSS ன் பயன்பசாடுகள 
பறறி விைககுக.  

	 மமறமகாள்	நூல்கள்	
1.Burrows, William E. Deep Black: Space Espionage and National Security. New York: Random House, 1986. 
2. Fundamentals of Remote Sensing, S. C. Bhatia
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புவித்	்தகவலியல்

படிகள்
படி -1:  URL அல்ைது QR குறியீடடிலைப் பயன்படுத்தி இச்்யல்பசாடடிறகசாை இலணயப்பககத்திறகு ் ்ல்க. அஙகு 

பககம் ஒன்று  நசான்கு விருப்பத் வ�ர்வுகளு்டன் தி்றககும்.
படி 2:   இந� ்்யலியின் மூைம் நசாம் உைலகவய சுறறி வெரைசாம்.
படி- 3  நமககு விருப்பமசாை ஒன்ல்ற வ�ர்வு ் ்யது அதில் ் கசாடுககப் படடுளை வெழிகசாட்டல் படி ் ்யது பசார்ககவும்
படி- 4 இதில் Radius search and Map search  ்�ரிவுகள மிக நன்்றசாக பணி ்்யகின்்றை.

உரலி
`https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trusty.ty.satellite

இல்ணயச் செயல்பாடு

இந� ்்யல்பசாடு மசாணவெர்களுககு 
விண்வெளியில் எப்படி இருககும், 
்்யறலக வகசாள எவவெசாறு வவெலை 
்்யகி்றது, அட்வரலக என்்றசால் என்ை 
தீர்கக வரலக என்்றசால் என்ை வபசான்்ற 
வகளவிகளுககு பதில் அளிககி்றது.

படி 1 படி 2 படி 3

*ப்டஙகள அல்டயசாைத்திறகு மடடுவம.

TN_GOVT_XII_Geography_chapter 06.indd   140 3/28/2019   5:00:28 PM
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



கற்்றல பநபாக்கஙகள்

➢  வ�ைத்தகு்நத 
வமம்�ொட்ய்ட விரிவொக 
அறி்நதுபகொள்ளல

➢  மனிதனுக்கும், 
சுற்றுச்சூழல  மற்றும் 
ப�ொருளொதொர 
முனவனற்றத்திற்கும் 
இய்டவைைொன பதொ்டர்ய� 
முனனிய்லப்�டுத்துதல

➢  ஐக்கிைநொடுகள் சய� வ�ைத்தகு்நத 
வமம்�ொடு இ்லக்குகயள புரி்நதுபகொள்ளல

➢  வ�ைத்தகு்நத புவியை உருவொக்குவதில 
தனி மனிதனின �ஙயகச்  சுட்டிக் கொட்டுதல

7.1. அறிமுகம 

க்ட்நத சி்ல நூற்றொண்டுகளில  மனிதனின வொழ்வு 
முயறயில தீவிர  மொற்றம் ஏற்�ட்டிருக்கிறது. 
வவளொண் வளர்ச்சி, பதொழிலமைமொக்கல, 
நகரமைமொதல, அறிவிைல மற்றும் 
பதொழிலநுட்�ஙகளின அதிவவக வளர்ச்சி 
மனிதனின இறப்புவிகிதத்யதக் குயறத்து அதிவவக  
மக்கள் பதொயகப் ப�ருக்கத்திற்கு கொரைமொக 
அயம்நதுள்ளது.  மக்கள்பதொயகப்ப�ருக்கம் 
அதிகரிக்க அதிகரிக்க இைற்யகவளஙகளின வதயவ 
அதிகரித்துt  வளஙகயள அளவுக்கு அதிகமொக 
�ைன�டுத்தும் நிய்ல உருவொகியிருக்கிறது. 
வளஙகள் அ�ொை நிய்லயில அழி்நதுவருவயத 
உைர்்நதும் மற்றும் அயதத் தடுத்து எவவொறு 
வ�ணிக்கொப்�து எனற உண்யமயை  அறி்நது  
நொடுகள் விழித்து எழு்நதிருக்கினறன. 
இம்முைற்சி இவவு்லகத்யத வளஙகளின 
நிய்லத்தனயமயை வநொக்கிக்  பகொண்டு 

பசலலுகிறது.  இ்நத நிய்லத் தனயமைொனது 
க்லொச்சொர உயிர்ப்புத் தனயம, ஆவரொக்கிைமொன 
ப�ொருளொதொர நிய்ல, சுற்றுச்சூழல ப�ொறுப்புைர்வு 
மற்றும் சமத்துவ சமூகம் எனும் நொனகு 
தூண்களினொல ஊக்கப்�டுத்தப்�டுகிறது. 
தற்வ�ொது அயனத்து நொடுகளும் வ�ைத்தகு்நத 
வமம்�ொட்டின மீது கவனம் பசலுத்துகினறன. 

ஐக்கிய நபாடுகள் ்சகேயும பேணத்தகுந்த 
பேமேபாடும 
வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொடு எனற கருத்து  முதலில 1872 
ஆம் ஆண்டு ெூன மொதம் 16 ்நவததி ஸ்டொக்வஹொமில 
மனிதன வொழும் சூழல எனும் தய்லப்பில 
நய்டப�ற்ற ஐக்கிைநொட்டுகள்  சய� கருத்தரஙகில 
நியறவவற்றப்�ட்்ட  பகொள்யககளில 
பவளியி்டப்�ட்்டது.  வளர்ச்சி என�து வ�ைத் 
தகு்நததொக இருக்கவவண்டும் என  தற்வ�ொது 
உைரப்�ட்டுள்ளது. ஒரு நொட்டின வளர்ச்சி என�து 

பேணத ்தகுந்த 
பேமேபாடு

7
அலகு

7.1. அறிமுகம் 

7.2  வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொடு குறித்த கருத்தும் 
இ்லக்குகளும்

7.3  கொ்லநிய்ல மொற்றம் மற்றும் நிய்லத்தனயம

7.4  வடிகொல நீர் வம்லொண்யம மற்றும் அதன 
முக்கிைத்துவம் 

7.5  சுற்றுப்புறச் சூழ்நிய்ல தொக்க மதிப்பீடு 

7.6  வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொட்டிற்கொன 
ந்டவடிக்யககள்

அலகு கணபணபாடடம
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ப�ொருளொதொரம் மற்றும் சமூக வளர்ச்சியை மட்டும் 
சொர்்நததல்ல மொறொக இைற்யக வளஙகயள எவவொறு 
�ைன�டுத்துவது என�யதயும்  சொர்்நதது. எனவவ 
அவற்றிற்கும் நொம் முக்கிைத்துவம் 
பகொடுக்கவவண்டும்.  ஐக்கிைநொடுகள் சய�ைொனது 
சர்வவதச சமூகத்திற்கொன நீண்்டகொ்ல 
சுற்றுச்சூழய்லப் �ொதுகொக்கும் உத்திகயளக் 
கண்்டறிை வளர்்நத மற்றும் வளரும் நொடுகளில 
இரு்நது 22 ந�ர்கள் பகொண்்ட குழுயவ �ணித்தது. 
இ்நத சுற்றுச்சூழல மற்றும் வளர்ச்சிக்கொன உ்லக 
ஆயைைம் (WCED) நொர்வவ நொட்டின அப்வ�ொயதை 
பிரதமரொன க்வரொ ஹொர்்லம் ப்ரண்ட்்லண்ட் (Gro 
Harlem Brundland) தய்லயமயின கீழ் பசைல�ட்்டது. 
இது ப்ரண்ட்லண்ட ஆணையம் எனறும் 
அயழக்கப்�ட்்டது. இது தனது கண்டுபிடிப்புகயள 
நமது ப�ொதுவொன எதிர்கொ்லம்  (Our Common Future) 
எனற தய்லப்பினகீழ் 1987 ஆம் வரு்டம் 
ஐக்கிைநொடுகள் சய�க்கு சமர்ப்பித்தது. 

ப்ரண்ட்லண்ட அறிகணகையானது மனிதர்களின 
வதயவகள் மற்றும் விருப்�ஙகளுக்கு முக்கிைத்துவம் 
பகொடுத்தது. இது இைற்யக வளஙகயள மீண்டும் 
�கிர்்நதளிப்�தன மூ்லம் பினதஙகிை நொடுகளின  
ப�ொருளொதொர வளர்ச்சியை வமம்�டுத்தி  
அயனவருக்கும்  தஙகள் அடிப்�ய்டத் வதயவகயள 
ப�ற ஊக்குவிக்க வவண்டும் எனறு எதிர்கொ்ல 
ச்நததியினருக்கொன உ்லகளொவிை சமநிய்ல எனும் 
கருத்யத சொர்்நததொகும். இ்நத ஆயைைம் 

வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொட்டிற்கொன மூனறு முக்கிை 
கூறுகயள அடிக்வகொடிட்டுக் கொட்டிைது. 
அயவைொவன, சுற்றுச்சூழல, ப�ொருளொதொரம் மற்றும் 
சமூகம். பினனர் இயவ மூன்றடிக ககைாணைகைள் என 
அயழக்கப்�ட்்டன. 
1992 மற்றும் 2002 இல ரிவைொ டி பெனிவரொவைொ 
மற்றும் வெொகனனஸப�ர்க்கில நய்டப�ற்ற புவி 
உச்சி மொநொட்டில நய்டப�ற்ற ஐக்கிை நொடுகளின 
சுற்றுச்சூழல மற்றும் வளர்ச்சி குறித்த கருத்தரஙகு 
இ்நத ப்ரண்ட்்லண்ட் ஆயைைத்தின வியளவொக 
ந்டத்தப்�ட்்டதொகும்.  ரிவைொ உச்சி மொநொட்டின முக்கிை 
சொதயனைொனது கொ்லநிய்ல மொற்றம் �ற்றிை  மொநொடு  
க்வைொட்வ்டொ பநறிமுயற (Kyoto Protocol) 
ஒப்�்நதத்திற்கு வழிவகுத்தது. இயதப் �ற்றி நீஙகள் 
ஏற்கனவவ அறி்நது உள்ளீர்கள்.
ஐக்கிை நொடுகள் சய�  ந்டத்திை வ�ைத்தகு்நத 
வமம்�ொடு  கருத்தரஙகு , ரிகயா 2012 , ரிகயா +20 
அல்லது புவி உச்சி மாநாடு எனறும் அறிைப்�ட்்டது. 
இது  வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொட்டிற்கொன மூனறொவது 
மட்டும் சமீ�த்திை கருத்தரஙகு ஆகும். இது 
ரிவைொடிபெனிவரொவில 2012 ெூன  13 முதல 22 வயர  
பிவரசில அரசொல ந்டத்தப்�ட்்டது.

7.2  பேணத்தகுந்த பேமேபாடு குறித்த 

கருததும இலக்குகளும

இைற்யகப் �ொதுகொப்பிற்கொன சர்வவதச அயமப்பு 
1980 இல வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொடு எனற பசொலய்ல 
அறிமுகப்�டுத்திைது. வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொடு 

ேபண�த��த ேம�பா� – வரலா�� ஒ� 
�	க� 

1962:ேர�ச� கா�ஸ� 
எ�பா�� ��தக� “அைம	 ஊ��” 
ந�ன �����ழ�ய��  ஒ� 
உ��ேகாலாக  இ��த�

1987: �ர��ல�� ஆைணய�. 
“நம� எ	�கால�”

2000: ��றா�� வள��� இல� க� 1997: �ேயா�ேடா ெந��ைறக�

த�ெபா�� 
�ேயா + 20....

1992: �� உ�� மாநா�

* �ேயா அ��ைக
* ேகா��ைக 21
* ேபண�த �த ேம�பா� மாநா�
* உ��ன� ப�ைம மாநா�

2009: COP 15 ேகாப�ெஹக�
2010: COP 16 Cancun
2011: COP 17 Durban

2002: ேஜாஹ�ன¡ப��  
- ேபண�த �த ேம�பா� க��தர£ 

* ேஜாக�ன¡பர� ெசய�	�ட�

1972: ¡டா�ேஹா¤� நைடெப�ற 
ம¥த வள����கான ஐ�§யநா�� 
க��தர£§� ெப�ய அள�� 
நா�க¨� ©ர	ª	க¨ட� �����ழ� 
வள���  ��� ேக��க� 
ேக�க�ப�ட�

1 2 3

6 5 4

7 8 9
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பேணத் தகுநத பேமேபாடு143

என�து எதிர்கொ்ல தய்லமுயறகளின  
வதயவகளுக்கொக இருக்கும்  வளஙகளுக்கு எவவித 
�ொதிப்பும் ஏற்�டுத்தொமல இப்வ�ொயதை 
தய்லமுயறயின வதயவயை பூர்த்திபசய்யும் 
வளர்ச்சிைொகும்.  
வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொட்டின முக்கிை வநொக்கமொனது 
நிைொைமொன மற்றும் சமமொன முயறயில 
ப�ொருளொதொர நனயமயை �கிர்்நதளிப்�தும் அயத   
எதிர்கொ்ல தய்லமுயறக்கு பதொ்டர்்நது வளஙகுவதும் 
ஆகும். 

பேணத்தகுந்த பேமேபாடு இலக்குகள் 
ஐக்கிைநொடுகள் சய�ைொனது 
1992ல சுற்றுச்சூழல மற்றும் 
வளர்ச்சிக் கருத்தரஙகில ஒரு 
உ்லக உறுதிபமொழியை 
பவளியிட்்டது. இதில 
நிைொைமொன, நிய்லைொன மற்றும் 
அயமதிைொன சமுதொைத்யத 
உ்லக அளவில 
உருவொக்கவவண்டும் என சுட்டிக்கொட்்டப்�ட்்டது.  
இ்நத பசைல திட்்டமொனது வ�ைத்தகு்நத 
வமம்�ொட்டிற்கொன  “ககைாரிகணகை 21” எனற ப�ைரில 
பவளியி்டப்�ட்்டது.  
பசப்்டம்�ர் 2015-ல ஐக்கிை நொடுகள் சய�யின 
ப�ொதுசய�ைொனது ”உ்லகளொவிை ஒருஙகியை்நத 
மற்றும் மொற்றமுய்டை வ�ைத்தகு்நத 
வமம்�ொட்டிற்கொன  ”நிகைழ்வு 2030” எனற கருத்யத 
முயறைொக ஏற்றது.  வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொட்டிற்கொன  
17 இ்லக்குகள்  இதில உள்ளன. இ்நத 
இ்லக்குகளொனது ஒவபவொரு நொட்டிலும் 2016 முதல 
2030 க்குள் பசைல�டுத்தப்�்டவவண்டும் எனக் 
அறிவுறுத்தப்�ட்்டது.
ஏழ்ணமணய ஒழிககைவும் , புவிணயக கைாககைவும், 
எலக்லாரும் ைளம்்பெ்றவும் வ�ைத்தகு்நத 
வமம்�ொட்டின ஒரு �குதிைொக  உ்லக நொடுகள்  
இ்லக்குகயள ஏற்றுபகொண்்டன. ஒவபவொரு இ்லக்கும் 
15 வரு்டஙகளுக்குள் பூர்த்தி பசய்ை�்ட வவண்டும்.  
இ்நத இ்லக்குக்யள அய்டை அரசொஙகஙகள், 
தனிைொர் துயறகள், சமூகம் மற்றும் மக்கள் என 
ஒவபவொரு தனிமனிதனும் தனனுய்டை �ஙயக 
ப�ொறுப்�ொக பசய்ைவவண்டும்..

இலக்கு 1: எலலபா இடஙகளிலும எலலபா 
வககயபான வறுகேகயயும ஒழித்தல.
உ்லகில ஐ்நதில  ஒருவர் இனறும் ஒரு நொயளக்கு 1.9 
்டொ்லருக்கும் குயறவொன வருமொனத்தில  வொழ்கிறொர் . 

ப�ொருளொதொர வளர்ச்சி என�து நிய்லைொன 
�ணியைக் பகொடுப்�தும் சமத்துவத்யத 
முனவனற்றுவதும் ஆகும்.

இலக்கு 2: ேசிகய ஒழிபேது, உணவு ேபாதுகபாபபு 
ேற்றும பேமேடட ஊடடச்சதக்த பேறுவது 
ேற்றும நிகலயபான விவ்சபாயதக்த 
பேமேடுததுவது
மக்கள் சொர்்நத கிரொமப்புறஙகளின  வளர்ச்சிக்கும் 
சுற்றுச்சூழல   �ொதுகொப்பிற்கும் ஆதரவொக இருக்கும் 
அவதவவயளயில  விவசொைம், கொடுவளர்ப்பு மற்றும் 
மீனபிடித்தல ஆகிையவ ஊட்்டசத்துமிக்க 
உையவயும் ஒரு கண்ணிைமொன வருமொனத்யதயும் 
தரக்கூடிைதொகும்.   இனயறை உ்லகின 815 மிலலிைன 
மக்களின �சியையும் வமலும் 2050க்குள் 
வரவிருக்கும்  கூடுத்லொன  2 வகொடி மக்களின 
�சியையும் வ�ொக்கவவண்டுமொனொல உ்லக 
அளவி்லொன உைவு மற்றும் விவசொை முயறகளில 
ஒரு ஆழ்்நத மொற்றம்  வதயவப்�டுகிறது.  

இலக்கு 3: ஆப�பாக்கியேபான வபாழகவ உறுதி 
ப்சய்தல ேற்றும எலலபாவயதிலும அவரகளின் 
நலகன பேமேடுதது்தல
மனிதர்களின ஆயுட்கொ்லம் நீடித்தல, குழ்நயதகள் 
மற்றும் பிரசவ கொ்லத்தில ஏற்�டும்  ப�ொதுவொன 
வநொய்கள் மற்றும் இறப்பு விகிதத்யதக் குயறத்தலில 
ஒரு குறிப்பி்டத்தக்க முனவனற்றம் 
ஏற்�டுத்தப்�ட்டுள்ளது. சுத்த  நீர் மற்றும் சுகொதொரம் 
கிய்டப்�திலும்  மவ்லரிைொ, கொசவநொய், 
இளம்பிள்யளவொதம் மற்றும் எச்.ஐ.வி / எயிட்ஸ 
�ரவுதல வ�ொனறவற்யற குயறப்�திலும்  ஒரு ப�ரிை 
முனவனற்றமும்  ஏற்�ட்டுள்ளது.

இலக்கு 4: எலலபாம உள்்ளடஙகிய  ்த�ேபான 
கலவிகய எலபலபாருக்கும அளிபேக்த 
உறுதிபேடுத்தல ேற்றும வபாழநபாள் முழுவதும 
கலவிகய ஊக்குவித்தல
எல்லொ நிய்லகளிலும் கலவி எலவ்லொருக்கும் 
அளித்தல என�தில ஒரு குறிப்பி்டத்தக்க 
முனவனற்றம் நிகழ்்நதுள்ளது. வமலும் �ள்ளிகளில 
வசர்க்யக குறிப்�ொக ப�ண் குழ்நயதகளின  வசர்க்யக 
எண்ணிக்யக அதிகரித்துள்ளது. எடுத்துக்கொட்்டொக, 
உ்லக அளவில பதொ்டக்க கலவியில எல்லொ 
நொடுகளும் ஆணுக்கும் ப�ண்ணுக்கும் கலவி 
சமமொக அளிக்கப்�ட்டுள்ளன. சி்ல நொடுகள் எல்லொ 
நிய்லகளிலும் ஆணுக்கும் ப�ண்ணுக்கும் சம கலவி 
வழஙகுகினறன.
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1 NO 
POVERTY

1 NO 
POVERTY

7 AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY

7 AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY

13 CLIMATE
ACTION

13 CLIMATE
ACTION

14 LIFE BELOW
WATER

14 LIFE BELOW
WATER

15 LIFE ON
LAND

15 LIFE ON
LAND

17 PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

17 PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

THE GLOBAL GOALS

16PEACE AND JUSTICE
STRONG 

INSTITUTIONS

16PEACE AND JUSTICE
STRONG 

INSTITUTIONS

8 DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

8 DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

10 REDUCED
INEQUALITIES

10 REDUCED
INEQUALITIES

11SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES

11SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES

12RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

12RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

9 INDUSTRY, 
INNOVATION
AND
 

INFRASTRUCTURE

9 INDUSTRY, 
INNOVATION
AND
 

INFRASTRUCTURE

2 ZERO
HUNGER

2 ZERO
HUNGER

3 GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

3 GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

4 QUALITY
EDUCATION

4 QUALITY
EDUCATION

5 GENDER
EQUALITY

5 GENDER
EQUALITY

6 CLEAN WATER
AND SANITATION

6 CLEAN WATER
AND SANITATION

ெபா�ளாதார�

ச�தாய�

உ���ேகாள�

ேபணத��த ேம�பா���கான
ேம�பா���கான உலகளா�ய இல��க�

இலக்கு 5: ேபாலின ்சேததுவம அகட்தல 
முக்கியேபாக பேணகள் ேற்றும பேண 
குழநக்தகளின் அதிகபா�தக்த 
அதிகபேடுதது்தல
�ொலின சமத்துவம் என�து மனிதனின அடிப்�ய்ட 
உரியம மட்டும் அல்ல சமொதொனமொன வளமொன 
மற்றும் நிய்லைொன ஒரு உ்லகிற்கு ஒரு அத்திைொவசிை 
அடிப்�ய்ட ஆகும்.

இலக்கு 6: எலபலபாருக்கும நீர ேற்றும 
சுகபா்தபா� வபாழகவ உறுதிபேடுத்தல
நொம் வொழ நியனக்கும் உ்லகில சுத்தமொன எளிதில 
கிய்டக்கக்கூடிை அளவில நீர் இருப்�து  அவசிைம் 
ஆகும். இயத நியறவவற்றுவதற்கு புவியில  
வதயவைொன அளவு நீர் உள்ளது. ஆனொல வமொசமொன 
ப�ொருளொதொரம் சரியில்லொத உள்கட்்டயமப்புக் 
கொரைமொக ஒவபவொரு வரு்டமும் 

்லட்சக்கைக்கொவனொர் அதிலும் அதிக 
எண்ணிக்யகயில குழ்நயதகள்  நீர், சுகொதொரம் 
மற்றும் சுத்தம் பதொ்டர்�ொன வநொய்களொல 
இருக்கினறனர்.  நொனகில ஒருவர் 2050 க்குள் 
பதொ்டர்ச்சிைொன சுத்த நீர் �ற்றொக்குயறைொல 
�ொதிக்கப்�டும் நொட்டில வொழ்வர்.  

இலக்கு 7: எளிதில கிகடக்கக்கூடிய, நமேத 
்தகுந்த, நிகலயபான ேற்றும நவீன ஆற்்றல 
அகனவருக்கும கிகடபேக்த உறுதிப்சய்தல

ஆற்றலதொன இனயறை உ்லகில நொம் எதிர்வநொக்கும் 
ப�ரிை சவொலகள் மற்றும் வொய்ப்புகளுக்கு முக்கிை 
யமைமொக உள்ளது. வ�ைத்தகு்நத  ஆற்றல 
மக்களின வொழ்வு, ப�ொருளொதொரம் மற்றும் புவியை 
மொற்றிையமப்�தற்கு கிய்டத்த ஒரு மிகப்ப�ரிை 
வொய்ப்�ொகும்.
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வீடுகள் இல்லொ நிய்லயம மற்றும் அழியும் 
நிய்லயில உள்ள  கட்்டயமப்பு வ�ொனறயவ 
நகரஙகளுக்வக உரிை சவொலகளொகும்.

இலக்கு 12: நிகலயபான நுகரவு ேற்றும 
உற்ேததிகய உறுதிப்சய்தல

நிய்லைொன நுகர்வு மற்றும் உற்�த்தி என�து உற்�த்தி 
வளஙகயள ஊக்குவித்தல மற்றும் வ�ொதுமொன 
ஆற்றல திறன, நிய்லைொன கட்்டயமப்பு , அடிப்�ய்ட 
வசயவகள்,   கண்ணிைமொன �ணிகயளப் ப�றுதல 
வமலும் எலவ்லொருக்கும் வமம்�ட்்ட வொழ்க்யக 
நிய்லயைத் தருதல வ�ொனறவற்யற அய்டை 
வழிவகுத்தல ஆகும். இ்நத இ்லக்யக நொம் 
நியறவவற்றும் வ�ொது இது ஒட்டுபமொத்த 
வளர்ச்சித்திட்்டஙகயளயும் நியறவவற்ற 
உதவிபுரிகிறது. எதிர்கொ்ல ப�ொருளொதொர, 
சுற்றுச்சூழல மற்றும் சமூகத்திற்கொன 
பச்லவினஙகயளக் குயறக்கவும் ப�ொருளொதொரப் 
வ�ொட்டிகயள வலியமைொக்கவும் ஏழ்யமயைக் 
குயறக்கவும் உதவிபுரிகிறது.

இலக்கு 13: கபாலநிகல ேபாற்்றம ேற்றும 
அ்தன் விக்ளவுகக்ள  எதிரபகபாள்்ள 
அவ்ச�கபால நடவடிக்கக எடுத்தல

கொ்லநிய்ல மொற்றம் எல்லொ நொடுகயளயும் 
�ொதித்துள்ளது. இது உ்லக ப�ொருளொதொர 
வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது. வமலும் 
மக்கள்வொழ்யகயைப் �ொதிக்கிறது. சமுதொைம், 
மற்றும் நொடுகள் இ்நத கொ்லநிய்ல மொற்றத்திற்கொன 
விய்லயைக்பகொடுத்துக் பகொண்டிருக்கினறன 
நொயள இதற்கு அதிக விய்ல பகொடுக்க 
வவண்டியிருக்க்லொம். 

இலக்கு 14: பேருஙகடல, கடல ேற்றும 
கடற்்சபார வ்ளஙகக்ளப ேபாதுகபாதது நிகலயபாக 
உேபயபாகித்தல

உ்லகின ப�ருஙக்டலகள் – அவற்றின பவப்�நிய்ல, 
நீவரொட்்டஙகள் மற்றும் அதில வொழும் உயிர்கள் 
ஆகிையவ புவியை மனிதனின வொழி்டமொக 
உருவொக்கும் ஒரு  உ்லகளொவிை அயமப்�ொக 
இைஙகுகினறன.  இ்நத உ்லகளொவிை வளஙகயள  
மிகவும் கவனமொக யகைொளுதல என�து  
வ�ைத்தகு்நத எதிர்கொ்லத்திற்கு  ஒரு சிற்நத 
வழிைொகும்.

இலக்கு 8: நிகலயபான பேபாரு்ளபா்தபா� வ்ளரசசி, 
பவகலவபாயபபு ேற்றும எலபலபாருக்கும 
கணணியேபான பவகலவபாயபபு 
பேபான்்றவற்க்ற பேமேடுததுவது.

நிய்லைொன ப�ொருளொதொர வளர்ச்சிக்கு நல்ல 
தரமொன வவய்லவொய்ப்புகயளத் த்நது அதன மூ்லம் 
நொட்டின ப�ொருளொதொரத்யத வமம்�டுத்தி 
அவதவவயளயில நொட்டின சுற்றுச்சூழலுக்கு எ்நத 
�ொதிப்பும் ஏற்�டுத்தொத ஒரு சமுதொைம் வதயவ . 
வவய்ல பசய்யும் வைதில இருக்கும் அயனவருக்கும் 
வவய்லவொய்ப்புகளும் கண்ணிைமொன 
�ணிச்சூழலகளும் வதயவ.

இலக்கு 9 : மீள்தி்றன்மிக்க கடடகேபபுகக்ள 
உருவபாக்கு்தல, நிகலயபான 
ப்தபாழிலேயேபாக்ககல ஊக்குவித்தல ேற்றும 
புத்தபாக்கதக்த ஏற்றுக்பகபாள்்ளல.

நிய்லைொன பதொழில வளர்ச்சிவை ஒரு நொட்டின 
வருமொனத்திற்கு  முக்கிை உற்�த்திக் கொரணிைொகவும்  
மற்றும் வவகமொன, நிய்லைொன வொழ்க்யக தரத்யத 
உைர்த்துவதும், சுற்றுச்சூழலுக்கும் 
பதொழிலமைமொக்கலுக்கும் ஏற்ற பதொழிலநுட்�த் 
தீர்வு பகொடுப்�தும் ஆகும். 

இலக்கு 10: ப்த்சஙகளுக்குள் ேற்றும 
ப்த்சஙகளுக்கு இகடபயயபான ்சேநிகலயற்்ற 
்தன்கேகய நீக்கு்தல.

சமநிய்ல அற்ற தனயமயை குயறக்க 
வவண்டுமொனொல ஒதுக்கப்�ட்்ட மற்றும் பினதஙகிை 
நிய்லயில உள்ள மக்கள்மீது கவனம் பசலுத்தும் 
வயகயில பகொள்யககள் இைற்றப்�ட்டு அயவ உ்லக 
அளவில ப�ொது பநறிமுயறகளொக 
ஏற்கப்�்டவவண்டும்.

இலக்கு 11: நக�ஙகள் ேபாதுகபாபேபான்தபாக, 
நமேத்தகுந்த்தபாக ேற்றும நிகலபபுத்தன்கே 
பகபாணட்தபாக ஆக்குவது.

நகரஙகளொனது கருத்துக்கள், வணிகம், க்லொச்சொரம், 
அறிவிைல, உற்�த்தி, சமூகவளர்ச்சி  வமலும் �்ல 
பசைலகளின யமைமொக திகழ்கிறது. நகரஙகளொனது 
மக்கள் சமூக மற்றும் ப�ொருளொதொர முனவனற்றம் 
கொை வழி வகுக்கினறன. கூட்்ட  பநரிசல, அடிப்�ய்ட 
வசயவகளுக்கு வ�ொதொத நிதி, வ�ொதுமொன அளவு 
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கொ்லநிய்ல மொற்றத்யத வநரி்ட �ஙவகற்ற  நொடுகள் 
COP21 ல �ொரிஸில 2015 டிசம்�ர் 12 ல நய்டப�ற்ற 
“�ொரிஸ உ்டன�ொட்ய்ட “  ஏற்றன.  இ்நத உ்டன�ொடு 
நவம்�ர் மொதம் 4 ஆம் நொள் 2016ல நய்டமுயறக்கு 
வ்நதது. இ்நத உ்டன�ொட்டின�டி எல்லொ 
நொடுகளும் உ்லக பவப்�மைமொதய்ல 2 டிகிரி 
பசலசிைஸ அளவுக்கு குயறக்க முடிவு பசய்தனர்.    
தற்வ�ொது உள்ள   மிக வமொசமொன நிய்லயை 
மனதில பகொண்டு 1.5 டிகிரி பசலசிைஸ 
வயரைொவது குயறக்கவவண்டும் என உறுதி 
பகொண்்டனர்

்தகவல குறிபபு

இலக்கு 15: நிகலயபாக கபாடுகக்ள 
பேலபாணகே ப்சய்தல, ேபாகலவனேபாகபாேல 
்தடுத்தல, நில அழிகவ ்தடுதது  ேறுேடியும 
ப்சழிபபு்ற ப்சய்தல உயிரினபேன்கே  
அழிவக்தத ்தடுத்தல.
புவியின நி்லப்�ரப்பில கொடுகள் 30% 
கொைப்�டுகினறன. கொடுகள்  உைவு மற்றும் 
உயறவி்டம் தருவது மட்டுமல்லொமல கொ்லநிய்ல 
மொற்றத்யதத் தடுப்�திலும், உயிரினப்�னயமயை 
வ�ணுவதிலும் உள்நொட்டு உயிரினஙகளுக்கு ஒரு 
வொழி்டமொகவும் விளஙகுகிறது. �திமூனறு மிலலிைன 
பஹக்வ்டர் கொடுகள் ஒவபவொரு வரு்டமும்  
அழிக்கப்�டுகினறன. அவதவவயளயில 
பதொ்டர்ச்சிைொக அழி்நதுவரும் 3.6 பிலலிைன 
பஹக்வ்டர் வறண்்ட நி்லஙகள் �ொய்லவனமொகிறது. 

இலக்கு 16: நியபாயேபான ேற்றும ்சேபா்தபானேபான 
உள்்ளடஙகிய ்சமு்தபாயதக்த உருவபாக்கு்தல
சமொதொனமொன சமுதொைத்யத உருவொக்க ஊக்குவிக்க, 
எலவ்லொருக்கும் நிைொைம் எளிதில கிய்டக்க, 
திறயமைொன ப�ொறுப்�ொன நிறுவனஙகயள எல்லொ 
நிய்லகளிலும் உருவொக்க இ்நத இ்லக்கு 
அர்ப்�ணிக்கப்�டுகிறது. 

இலக்கு 17: பேணத்தகுந்த பேமேபாடடிற்கபாக 
உலக்ளபாவிய நடபுணரகவ நிகலயபான 
வ்ளரசசிக்கபாக ேறுேடியும உயிரபபித்தல
வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொட்டின  பவற்றி என�து  
அரசொஙகஙகள், தனிைொர் நிறுவனஙகள் மற்றும் 
மக்கள் சமுதொைம் இவற்றிற்கு இய்டவைைொன 
கூட்்டொண்யமயில உள்ளது. இ்நத கூட்்டொனது 
பகொள்யககள், தொர்மீக மதிப்புகள், �ஙகிட்்ட 

கொட்சிகள்    மற்றும் மக்கயளயும் புவியையும்  
யமைமொக பகொண்்ட  இயை்நத இ்லக்குகயள 
கொட்டுவதொக இருக்கவவண்டும். இயவ உ்லகளொவிை 
அளவில, பிரொ்நதிை, வதசிை மற்றும் உள்ளூர் 
அளவில வதயவ.

7.3.  கபாலநிகல ேபாற்்றமும பேணத 
்தகுந்த பேமேபாடு

வர்லொற்றின  பதொ்டக்கத்திலிரு்நது  
�ொர்ப்வ�ொமொனொல புவியின கொ்லநிய்ல மொறிக் 
பகொண்வ்ட வ்நதுள்ளது. க்ட்நத 650,000 
வரு்டஙகளில �னியுகமும் பவப்�யுகமும் 
்லட்சக்கைக்கொன ஆண்டுகளொக மொறிமொறி 
இரு்நதுள்ளது. இ்நத கொ்லநிய்ல மொறு�ொட்டிற்கு 
முக்கிைக் கொரைம் புவியின சுழற்சியில ஏற்�டும் 
சிறு மொற்றமும் அதனொல நமது புவிக்வகொளத்திற்கு 
கிய்டக்கும் சூரிை பவப்�ம் மற்றும் ஒளியில 
ஏற்�டும் மொற்றமுவம ஆகும். தற்வ�ொது நம் புவியின 
கொ்லநிய்லைொனது பவப்�மய்ட்நது வருகிறது. அது  
“புவிபவப்�மய்டதல” எனறு குறிக்கப்�டுகிறது. 
க்ட்நத 100 வரு்டஙகளில புவியின 
பவப்�நிய்லைொனது 1000 ஃ�ொரனஹீட்  
அதிகரித்துள்ளது. இது ஒரு சிறு மொற்றம்தொன 
ஆனொல புவியில ஏற்�்டக்கூடிை மிகச்சிறிை 
மொற்றமும் மிகப்ப�ரிை கொ்லநிய்ல மற்றும் 
சுற்றுச்சூழல மொற்றத்யத ஏற்�டுத்தக்கூடும். 
உருகும் �னிைொறு, க்டலநீர்மட்்ட உைர்வு , நீண்்டகொ்ல 
�ஞசம் , அதிக மயழ மற்றும் பவள்ளம் வ�ொனற 
மொற்றஙகள் ஏற்கனவவ நய்டப�ற 
ஆரம்பித்துவிட்்டது. 

கபாலநிகல ேபாற்்றததிற்கபான கபா�ணஙகள்
புயத�டிவ எரிப�ொருள்கயள எரிக்கும்வ�ொது 
வொயுக்கள் வளிமண்்ட்லத்திற்கு பசலகினறன. 
ஆற்றலுக்கொக எரிக்கப்�டும் புயத�டிவ 
எரிப�ொருள்கள் வ�ொக்குவரத்து வொகனஙகளொல 
ஏற்�டும் �ொதிப்பு மற்றும் கொடுகயள அழித்தவ்லொடு 
இயை்நது புவி  பவப்�மைமொதலுக்கு கொரைமொகிறது. 
இது ஒரு இ்டத்தின கொ்லநிய்லயை மொற்றக்கூடும்.

கபாலநிகல ேபாற்்றததின் விக்ளவுகள்
விஞ்ொனிகளொல க்ட்நத கொ்லத்தில 
முனனறிவிப்புபசய்ைப்�ட்்ட க்டலில மிதக்கும் 
�னிக்கட்டிகள் உருகுதல, க்டல நீர்மட்்ட உைர்வு 
மற்றும் கடுயமைொன பவப்� அய்லகள் வ�ொனற  
பினவியளவுகள் இனறு உ்லக அளவில 
நய்டப�றுகினறன.
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1. ்ைபபெ நிண்ல ்�ாடர்ந்து உயரும்: �சுயம இல்ல 
வொயுக்கள் பவப்�த்யத உள்ளிழுத்து அது 
வளிமண்்ட்லத்திற்கு பசல்லவி்டொமல 
தக்கயவத்து  புவியின பவப்�நிய்ல உைர்வுக்குக் 
கொரைமொக இருக்கிறது என வலலுநர்கள் 
கூறுகினறனர்.

2. உண்றபெனி அற்ற நிண்ல (ைளரும்நிண்ல) நீளும்:  
இது வளரும் �யிர்கள்மீது தீை  வியளவுகயள 
ஏற்�டுத்தும். பவப்�மொன சூழல  பூச்சிகள் 
அதிக நொட்கள் உயிவரொடு இருக்க உதவும்.  இது 
�யிர்களின அழிவுக்கு வழிவகுக்கும். 
அதிகரிக்கும் பவப்�நிய்ல வவளொண்யமயில 
அதிக உற்�த்தி பசய்கினற மற்றும் நனகு �யிர் 
வியளகினற நி்லஙகளில ஒரு மொற்றத்யதக் 
பகொண்டுவரும். 

3. மணை கைா்லஙகைளில  ஒரு மாற்றம் : ஈர மற்றும் 
வறண்்ட நி்லத்திற்கொன மொறு�ொடு அதிகரிக்கும். 
அதொவது ஈரநி்லஙகள் வமலும் ஈரமொகும் 
வறண்்ட  நி்லஙகள் வமலும் வறண்டு வ�ொகும்.

4. அதிகை ை்ற்டசி மறறும் ்ைபபெ அண்லகைள்: உைரும் 
பவப்�நிய்ல மற்றும் மொறும் மயழ அளவொல  
வறட்சி மற்றும் பவப்� அய்லகள் 
அதிகரிக்கினறன.

5. கைடலநீர் ம்டடம் உயரு�ல:  உ்லக அளவில க்டல 
நீர் மட்்டமொனது 1900 களிலிரு்நது குயற்நதது 
ஆண்டுக்கு  0.1 லிரு்நது 0.25 பச.மீ உைரம் வயர 
உைருகிறது எனறு விஞ்ொனிகள் 
கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

6. ஆர்டிக துருைமானது பெனியற்ற நிண்லககு 
்ெல்லககூடும்: இனனும் அயர நூற்றொண்டின 
இய்டயில  ஆர்டிக் துருவமொனது 
வகொய்டகொ்லத்தில முழுவதுமொக  உருகக்கூடும் 
என எதிர்�ொர்க்கப்�டுகிறது. 

கபாலநிகல ேபாற்்றதக்த எதிரபகபாள்்ளல
கொ்லநிய்ல மொற்றத்யத இருவயககளில 
எதிர்பகொள்ள்லொம். அயவைொவன,
1. மீ்டசித்தி்றன: இது கொ்லநிய்ல மொற்றத்திற்குக் 

கொரைமொன �சுயம இல்ல வொயுக்களின 
பவளிவைற்றத்யதக் குயறப்�யதப் �ற்றிக் 
குறிப்பிடுகிறது.

2. �ழுைல: கொ்லநிய்ல மொற்றத்தின வியளவொக 
ஏற்�டும் �ொதிப்புகயள எவவொறு குயறப்�து 
என�யதப் �ற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. இவவிரு 
அணுகுமுயறகளும் ஏற்கனவவ 
ந்ட்நதுபகொண்டிருக்கிற உ்லகளொவிை 
மொற்றஙகயள எவவொறு எதிர்பகொள்வது  
என�தில முக்கிைப் �ஙகுவகிக்கினறன.

மீடசிததி்றன் ப்சயலேபாடுகள் 
கொ்லம் க்ட்நது வ�ொவதற்கு முன கொ்லநிய்ல 
மொற்றத்யத குயறப்�தற்கொன ந்டவடிக்யககயள 
எடுத்து இப்வ�ொவத அவற்யற நய்டமுயற�டுத்த 
பதொ்டஙக வவண்டும்.
1. மாசில்லா  மாறறு ஆற்றல மூ்லஙகைள்: புயத�டிவ 

எரிப�ொருட்கயள சொர்்நதிருப்�யதக் 
குயறத்துக்பகொண்டு புதுப்பிக்கத்தக்க மற்றும்  
�சுயம ஆற்றல மூ்லஙகளொகிை கொற்று, சூரிை 
ஆற்றல, நீர் அல்லது புனலமின ஆற்றல, 
மீத்வதன  வொயு அல்லது மொட்டுச் சொைவொயு, 
மற்றும் புவி பவப்� ஆற்றலகயளச் சொர்்நது 
இருப்�வத  கொ்லநிய்ல மொற்றத்யத 
எதிர்பகொள்ள ஒரு  முக்கிை வழி  முயறைொகும். 

2. ஆற்றண்ல கெமிககை சி்ல குறிபபுகைள்:  விய்ல 
கூடிை ஆற்றல வசமிக்கும் மினகருவிகளொகிை 
CFL �லபுகள், குளிர்சொதனப்ப�ட்டி, கொற்று�தனி 
(Air Condition) முதலிைவற்யற உ�வைொகிப்�யதக் 
குயறக்கவவண்டும். �ைன�ொட்டில 
இல்லொதவ�ொது மினசொதனஙகயள நிறுத்தி 
யவப்�து அவசிைமொகும்.

3. ைாகைனம் ஓ்டட பெசுணமக குறிபபுகைள்: நச்சுப் புயக 
வளிமண்்ட்லத்தில க்லக்கொமல இருக்க 
வொகனஙகளின உ�வைொகத்யதக்  குயறத்தவ்ல  
சிற்நத உத்திைொகும். ப�ொது வொகனஙகயள 
உ�வைொகித்தல, ஒரு  மகிழு்நதில வசர்்நது 
�ணிக்குச்  பசலலுதல (car pooling) மினசொரத்தில 
இைஙகும் கொர்கள் அல்லது இரண்டு சக்கர 
வொகனஙகயள உ�வைொகித்தல வ�ொனறயவ 
ஒரு சிற்நத மொற்று உத்திைொகும்.

ஐக்கிை நொடுகளின கொ்லநிய்ல 
மொற்றத்திற்கொன வயரையற 
மொநொடு(UNFCCC) 2017ஆம் 
ஆண்டு, வம 17 ்நவததி 

நய்டப�ற்றது. இதில வ�ைத்தகு்நத 
வமம்�ொட்வ்டொடு கொ்லநிய்ல மொற்றம் மற்றும்  
வ�ரழிவு அ�ொை குயறப்பிற்கொன பசண்்டொய் 
வயரையற ஆகிைவற்யற ஒருஙகியைப்�யதக் 
குறித்து விவொதிக்கப்�ட்்டது.
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4. குண்றத்�ல - மீணடும் பெயனபெடுத்து�ல  - மறு 
சுைறசி முண்றகைள் : குயறத்தல - மீண்டும் 
�ைன�டுத்துதல  - மறு சுழற்சி முயறகள் நமது 
வளஙகயளயும் ஆற்றய்லயும் 
வ�ணிப்�ொதுகொக்க உதவுகிறது.  இது 
மொசு�ொட்ய்டக் குயறத்து அதன மூ்லம் �சுயம 
இல்ல வொயுக்கயளக் குயறக்கிறது. 

5. கைாடுகைணள மீணடும் ைளர்த்�ல: கொர்�ன -ய்ட-
ஆக்யஸைய்ட வளிமண்்ட்லத்திலிரு்நது நீக்கும் 
மிகவும் சுத்தமொன மற்றும் வலியமைொன ஒரு 
கொரணி �சுயமைொன மரஙகளொகும். நொம் 
மரஙகயளயும் கொடுகயளயும் மனிதனின 
நவீன வளர்ச்சிக்கொக அழித்ததன வியளவொக 
கொர்�ன – ய்ட – ஆக்யஸைய்ட வளிமண்்ட்லத்தில 
இரு்நது நீக்கும் புவியின திறன  அதிக அளவு 
குயற்நது விட்்டது. 

6. இயறணகை கைளாணணம: வளிமண்்ட்ல 
கொர்�னய்டஆக்யஸைடின ஒரு முக்கிை 
வதக்கமொக மண் கொைப்�டுகிறது. �ொரம்�ரிை  
விவசொைத்திற்கொக கொடுகள்  அழிக்கப்�ட்்டதொல 
இ்நத வதக்கத்யத அதிக அளவில 
அழித்துபகொண்டிருக்கிறது. ஆனொல 
வ�ைத்தகு்நத  மற்றும் இைற்யக 
வவளொண்யமைொனது மண்ணின இைற்யகத் 
தொதுக்கயள தக்கயவத்துக் பகொள்வதன 
மூ்லமும் மண்ைரிப்ய�க் குயறப்�தன 

மூ்லமும் மற்றும் மண்ணின 
இைற்யகையமப்ய� வமம்�டுத்துவதன 
மூ்லமும் கொ்லநிய்ல மொற்றத்யத  எதிர்பகொள்ள 
உதவுகிறது.  இைற்யக வவளொண்யம இைற்யக 
உரஙகயள �ைன�டுத்தி சரிைொன மகசூல ப�ற 
உதவுகிறது.

7.4 வடிகபால நீர பேலபாணகே ேற்றும 

அ்தன் முக்கியததுவம 

வடிகொல நீர் அல்லது வடி நி்லம் என�து  ஒரு நதி 
வழி்நவதொடும் புவிப்�குதிைொகும். அதில நதி நீர் ஒரு 
இ்டத்தின எல்லொப் �குதிகளிலிரு்நதும் ஒரு 
ப�ொதுவொன வடிகொய்ல வநொக்கி வழி்நது ஓடுகிறது. 
நீர் வம்லொண்யம என�து தகு்நத உற்�த்தியைப் ப�ற 
நி்லம் மற்றும் நீர் வளஙகயள சரிைொக வம்லொண்யம 
பசய்வதொகும். வமலும் இதனொல இைற்யக வளஙகள்  
குயறவொன அளவிவ்லவை  �ொதிக்கப்�டுகிறது. 
 வடிகொல நீர் வம்லொண்யம  என�து மண் மற்றும் 
நீயரப் வ�ணிப் �ொதுகொத்தல, தகு்நத முயறயில 
நி்லத்யதப்  வ�ணுதல, கொடுகயள �ரொமரித்தய்ல 
ஊக்குவித்தல வமலும் வ�ைத்தகு்நத  வவளொண்யம 
முயறகயளப் �யிற்சி பசய்தல, வியளநி்லஙகள் 
மற்றும் வமய்ச்சல நி்லஙகயளப் வ�ணிப் 
�ொதுகொத்தல, மண்வளத்யத �ொதுகொத்தல, 
வவளொண்யமக்கொன உள் நொட்டு நீயர சரிைொக  
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நீர்பிடிப்பு சூழலில ஆரம்பிக்கப்�ட்்டது. 1980 மற்றும் 
அதற்கு முன�ொன வடிநி்ல வமம்�ொட்டு திட்்டஙகள் 
அயனத்தும் மண்வளம் வ�ணி�ொதுகொத்தல மற்றும் 
மயழநீர் வசமிப்புத்திட்்டஙகயளவை வநொக்கமொகக் 
பகொண்டு பசைல�ட்்டது.  

ேகழநீரப்சமிபபு
உ்லகம் முழுவதும் ்லட்சக்கைக்கொன மக்கள் 
தஙகளது அனறொ்ட வீட்டுத்வதயவகளுக்கு சுத்தமொன 
நீரினறி இருக்கினறனர். �்ல  இ்டஙகளில நொம் 
ப�ொதுவொக உ�வைொகிக்கும் குடிநீர் குழொய் 
கொைப்�டுவதிலய்ல  அல்லது நம்�கத் தனயம 
இல்லொயம அல்லது அயத பசைலமுயற�டுத்துவது 
விய்ல கூடிைதொக உள்ளது. அதிகரிக்கும்  
நீர்�ற்றொக்குயறவை 21 ஆம் நூற்றொண்டின 
மிகப்ப�ரிை சவொ்லொகும்.  ஆகவவ மயழ நீர் வசகரிப்பு 
ஒரு மதிப்புமிக்க வளமொக முக்கிைத்துவம் 
ப�றுகிறது. மயழநீர் வசகரிப்ய� மக்கள் பின�ற்ற 
ஆரம்பித்தொல இ்நத நீர்�ற்றொக்குயறயை நொம் 
சமொளிக்க முடியும்.

ேகழநீர ப்சமிபபின் அவசியம 
1. நீர் அளிப்புப் �ற்றொக்குயறயை பவலவது 

2. நீர் �ற்றொக்குயறயை சமொளிக்க நி்லத்தடி  நீயர 
அதிகரிக்க மிகச்சிற்நத மற்றும் மிகச் 
சிக்கனமொன வழி.

3. நகரப்�குதியில கொைப்�டும் நய்ட�ொயத 
�குதியை மண்ைொல நிரப்புவது 

4. அதிக மயழ ப�றும் �குதிகள்  அல்லது 
அதிகமொக நீர் வதஙகும் �குதிகளில நி்லத்தடி 
நீர்மட்்டம் உைர அயத நீரொல நிரப்புதல.

5. நீர் ப�ருக்குதல மூ்லமொக நி்லத்தடிநீரின 
தனயமயை வமம்�டுத்துதல.

6. �சுயமபூஙகொ, �ண்யை மற்றும் வதொட்்டத்திற்கு 
நீர்�ொசனம் பசய்ை நீர் ப�றுவது.

ேகழநீர ப்சமிபபு  நுடேஙகள்
மயழநீர் வசமிப்பில இரு முக்கிை நுட்�ஙகள் 
உள்ளன.
1. நி்ல வமற்�ரப்பில நீயர எதிர்கொ்லத்திற்கொக 

வசமித்தல

2. நி்லத்தடி நீர் வளம் புதுப்பித்தல

நி்லத்தின வமற்�ரப்பில மயழநீயர வசமிப்�து 
நி்லத்தடி பதொட்டிகள், குளஙகள், குறுக்கு 

வம்லொண்யம பசய்தல, வடிகொல, பவள்ளப் 
ப�ருக்யகக் கட்டு�டுத்த  சிறு அயைகயள கட்டுதல, 
மற்றும் தனி மனிதனின வொழ்க்யகத் தரத்யத 
உைர்த்துதல அதன மூ்லம் சுற்றுச்சூழல 
சமநிய்லயை வமம்�டுத்துதல  ஆகிைவற்வறொடு 
பதொ்டர்புய்டைதொகும்.

வடிகபால நீர பேலபாணகேயின் முக்கிய 
ேடிநிகலகள் 
வடிநி்ல திட்்டமொனது வடிநி்லத்தின தனயமயை 
கண்்டறிவதும் அ்நத நி்லத்திற்கொன நீர் மூ்லஙகளின 
இருப்ய� குறிப்பு எடுப்�தும் ஆகும். வடிநி்ல 
வம்லொண்யமத்திட்்டத்தின  �டிகளொவன:-

1. வடிநி்லத்தின எலய்ல மற்றும் வடிநி்லத்தில 
கொைப்�டும் சிறிை  வடிநி்லஙகயளயும் 
விளக்கி ஒருவயர �்டம் வயர்நது பகொள்ளுதல.

2. வடிநி்லத்தில உள்ள நீர் ஆதொரஙகயள 
வயர�்டமொக வயர்நது அவற்றியன குறிப்பு 
எடுத்துக்பகொள்ளல.

3. வடிநி்லத்தில கொைப்�டும் இைற்யகைொன 
மற்றும் மனிதனொல உருவொக்கப்�ட்்ட 
வடிநி்லஙகயள குறிப்பு எடுத்து நி்லவயர�்டம் 
வயரக. 

4. நி்லப்�ைன�ொடு மற்றும் நி்லப்�ரப்ய� குறிப்பு 
எடுத்து நி்லவயர�்டம் வயரக.

5. வடிநி்லத்தின நி்லவயர�்டத்யதத் தைொர் பசய்க.

6. நதியின கயர மற்றும் கட்டுமொன த்லம் உட்�்ட 
மண் அரிக்கப்�ட்்ட நி்லத்யத  அய்டைொளம் 
கொணுதல. 

7. வடிநி்லத்தில உள்ள நீரின தனயமயை 
அய்டைொளம் கண்டு அயத அடிப்�ய்டைொக 
யவத்துக்பகொள்ளல. 

இநதியபாவில வடிநில பேலபாணகே
நமது நொட்டில வடிநி்ல வம்லொண்யமத்  திட்்டமொனது 
இ்நதிை அரசொஙகத்தொல  ஏற்�டுத்தப்�ட்டு   
1970களின பதொ்டக்கத்திலிரு்நது 
பசைல�டுத்தப்�டுகிறது. �்லவயக வமம்�ொட்டுத் 
திட்்டஙகளொகிை “வறட்சி �ொதிப்புக்குள்ளொகும் 
இ்டஙகளுக்கொன திட்்டம்” (DPAP), ”�ொய்ல நி்ல 
வமம்�ொட்டு திட்்டம் “(DDP), ”ஆற்று �ள்ளதொக்கு 
திட்்டம்”(RVP), “மயழப�றும் நி்லஙகளுக்கொன வதசிை 
வடிநி்ல வமம்�ொட்டுத் திட்்டம்” (NWDPRA) மற்றும் 
”ஒருஙகியைக்கப்�ட்்ட தரிசு நி்ல வமம்�ொட்டுத் 
திட்்டம்” (IWDP) ஆகிை திட்்டஙகள் �லவவறு�ட்்ட 
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அயைகள், தடுப்பு அயைகள் வ�ொனறவற்யற 
�ைன�டுத்தும் ஒரு �ரொம்�ரிை முயறைொகும். 
நி்லத்தடி நீயர நிரப்புதல தற்வ�ொயதை மயழநீர் 
வசமிப்பின புதிை திட்்டமொகும். இது ப�ொதுவொக 
கூழொஙகல, �ொறொஙகல மற்றும் மை்லொல 
நிரப்�ப்�ட்்ட குழிகள், கிைறுகள் , அகழி முதலிை 
அயமப்ய�க் பகொண்்டதொகும்.

7.5 சுற்றுசசூழல ்தபாக்கதக்த ேதிபபிடல

ஒவபவொரு  நொடும் முனவனற முைற்சி பசய்கிறது. 
முனவனற்றத்தின ஒரு முக்கிை அம்சம் உற்�த்தி 
மற்றும் விைொ�ொரம் மூ்லம் ப�ொருளொதொரத்யத 
முனவனற்றுதல ஆகும். ஒவபவொரு நொடும் 
பதொழிற்சொய்லகயள அயமக்கிறது. அயவ 
மனிதர்களுக்கு வவய்லவொய்ப்ய�யும், நுகர்வவொரின 
வதயவகயளயும் பூர்த்தி பசய்கிறது. வமலும் 
நொட்டுக்கு வருவொயையும் தருகிறது. 
சமீ�கொ்லஙகளொக மனிதர்களின முனவனற்ற 
வழிகளின வம்லொதிக்கம் உ்லகின அயமப்பில 
மிகப்ப�ரிை மொற்றத்யதக் பகொண்டுவ்நதுள்ளது. 
நொம் ஏற்கனவவ நமது ஆவரொக்கிைம், வொழ்வொதொரம் 
மற்றும் �ொதுகொப்பில இதன தொக்கத்யத உைர 
ஆரம்பித்துள்வளொம். மற்பறொரு �க்கம் 
முனவனற்றத்தின �்லனகளும் சமமொக �ஙகி்டப் 
�்டவிலய்ல. �்ல நொடுகள் தஙகளுய்டை அடிப்�ய்ட 
வதயவகயளக் கூ்ட பூர்த்தி பசய்ை  முடிைொத 
நிய்லயில இருக்கும் வவயளயில சி்லநொடுகள் 
உைர்்நத வொழ்யகத் தரத்யதக் பகொண்டுள்ளன. 

க்ட்நத கொ்ல முனவனற்ற திட்்டஙகள் எல்லொம் 
அவற்றொல சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்�டும் 
பினவியளவுகயள �ற்றி கருத்தில பகொள்ளொமல 
நய்டமுயற �டுத்தப்�ட்்டயவகளொகும். 
அதனவியளவொக ஆறுகளும் ஏரிகளும் 
மொசய்ட்நதன, வொயுமண்்ட்லம் அச்சுறுத்தும் 
நிய்லயை அய்ட்நதுள்ளது, குவியும் வீட்டு மற்றும் 
பதொழிற்சொய்லக் கழிவுகள் நி்லத்யத அதிகமொக 
சீரழித்து விட்்டது. பதொழிலமைமொக்கல  மற்றும் 
ப�ொருளொதொர வளர்ச்சி நமக்கு நவீன சொதனஙகள் 
மூ்லம் கிய்டக்கும் சுகத்யத த்நதது ஆனொல மக்களின 
வொழ்க்யகதரத்யத முற்றிலும் அழித்துவிட்்டது.

சுற்றுசசூழல ்தபாக்கதக்த ேதிபபிடலின் 
பநபாக்கஙகள்
1. ப�ொருளொதொர, சுற்றுச்சூழல மற்றும் 

சமுதொைத்தின மீது தொக்கம் ஏற்�டுத்தக்கூடிை 
முனவனற்ற பசைல�ொடுகயள அய்டைொளம் 

கண்டு, முனனறிவித்து மற்றும் அயத 
மதிப்பி்டல.

2. சுற்றுச்சூழலின பினவியளவுகள்  குறித்த 
முடிவுகயள எடுப்�தற்கு தகவலகயள  
வழஙகுதல. 

3. மற்றும் சரிைொன மொற்று ந்டவடிக்யககள் 
மற்றும் தடுப்பு ந்டவடிக்யககயள அய்டைொளம் 
கொணுதல மூ்லம் வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொட்ய்ட 
ஊக்கப்�டுத்துதல.

சுற்றுசசூழல ்தபாக்கததிகன ேதிபபிடும 
ப்சயலமுக்றகளின் ேடிநிகலகள்:
சுற்றுச்சூழல தொக்கத்யதமதிப்பிடும் எட்டு 
�டிநிய்லகள்:
1. பொதிபபு குறித்து ஆய்வு:  முத்லொவதொக 

முனபமொழிைப்�ட்்ட திட்்டஙகளுக்கு 
சுற்றுச்சூழல �ொதிப்பு  மதிப்பீடு வதயவைொ, 
வதயவபைனறொல எ்நத நிய்லயில வதயவ 
என�தொகும்.

2. கநாககைம் : முக்கிை தொக்கஙகயள வியளவிக்கும் 
கொரணிகயளக் கண்்டறிதல. இ்நத கட்்டம் 
ஆரொய்ச்சியின கொ்ல அளயவயும் 
நிர்ையிக்கிறது. 

3. �ாககைத்ண� ஆ்ராய்�ல: இ்நதக் கட்்டத்தில 
முனபமொழிைப்�ட்்ட திட்்டத்தின  சுற்றுச்சூழல 
மற்றும் சமூகத் தொக்கத்யதக் கண்்டறி்நது அதன 
முக்கிைத்துவத்யத மதிப்பி்டல.

4. ம்டடுபபெடுத்து�ல:  இ்நத �டிநிய்லயில 
நிர்ையிக்கப்�ட்்ட திட்்டப் �ணிகளின 
சொத்திைமொன �ொதகமொன சுற்றுபுறசூழல 
வியளவுகயள குயறக்கவும் தவிர்க்கவும் 
�ரி்நதுயர பசய்கிறது.

5. அறிகணகை : இ்நத நிய்லயில ஆய்வுகளின 
முடிவுகயள ஒரு அறிக்யகைொக தைொர் பசய்து 
முடிவு எடுக்கும் அதிகொரிகள் அல்லது 
சுற்றுச்சூழல ஆர்வ்லர்களுக்கு வழஙகுதல. 

6. அறிகணகைணய மறு ஆய்வு ்ெய்�ல: 
சமர்ப்பிக்கப்�ட்்ட சுற்றுச்சூழல தொக்க 
மதிப்பீட்டின அறிக்யகயின தரம் மற்றும் அதன 
வியனவுறுதிறயன வசொதித்து முடிவு 
எடுப்�தற்கு வதயவைொன தகவலகயளத் 
தருகிறது.
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பசைலதிட்்டத்திற்கும் சுற்றுச்சூழல அனுமதி 
கட்்டொைமொக்கப்�ட்்டது.   1994ல பவளியி்டப்�ட்்ட 
இ்நத அறிவிப்பிற்கு பிறகு அதில 12 திருத்தஙகள் 
பசய்ைப்�ட்டுள்ளன. மத்திை மற்றும் மொநி்ல 
ஆயைைஙகள்  இயத (EIA – Environmental Impact 
Assesment)  வமம்�டுத்தி வம்லொண்யம பசய்யும் 
ப�ொறுப்ய�  �ஙகிட்டுக்பகொள்கிறது. சுற்றுச்சூழல 
தொக்க மதிப்பீ்டொனது தற்வ�ொது 30 வயகைொன 
பசைலதிட்்டஙகளுக்குக் கட்்டொைமொக்கப்�ட்டுள்ளது. 
இதன (EIA) வதயவகயள பூர்த்தி பசய்த பிறவக 
அயவகளுக்கு சுற்றுச்சூழல அனுமதி கிய்டக்கும்.
மத்திை சுற்றுச்சூழல மற்றும் வனத்துயற 
அயமச்சகம் புதிதொக ஒரு EIA சட்்டத்யத பசப்்டம்�ர் 
2006-ல பவளியிட்்டது. இ்நத அறிவிப்பின�டி 
கீழ்கண்்ட பிரிவில உள்ள எல்லொ  
பசைலதிட்்டஙகளும் சுற்றுச்சூழல அனுமதியை 
மத்திை அயமச்சகத்திலிரு்நது ப�ற்ற பிறவக 
பசைல�டுத்த முடியும். அயவைொவன
1. பதொழிற்சொய்லகள்

2. சுரஙகஙகள்

3. அனல மினநிய்லைஙகள்

4. ஆற்றுப்�ள்ளதொக்குத்திட்்டஙகள்  

5. உள்கட்்டயமப்பு மற்றும் க்டற்கயர கட்டுப்�ொட்டு 
மண்்ட்லம்

7. முடிவு எடுத்�ல: இ்நத நிய்லயில அ்நத திட்்டம் 
நிரொகரிக்கப்�ட்்டதொ அஙகீகரிக்கப்�ட்்டதொ  
அல்லது இனனும் மொற்றம் வதயவைொ என�து 
குறித்து முடிவு பசய்ைப்�டுகிறது.

8. பிந்ண�ய கைணகைாணிபபு:  இ்நத நிய்லயில 
பசைலதிட்்டம் ஆரம்பிக்க அனுமதி 
அளிக்கப்�ட்்ட பின அதன �ணி பதொ்டஙகுகிறது. 
இ்நத பசைலதிட்்டத்தின தொக்கஙகள் 
சட்்டத்திற்கு புறம்�ொக பசல்லொதவொறும் 
சுற்றுச்சூழல தொக்க மதிப்பீட்டின 
அறிக்யகயின�டி சுற்றுச்சூழல �ொதிப்பு தடுப்பு 
ந்டவடிக்யககள் நய்டமுயற�டுத்தப்�டுகிறதொ 
என�யதயும் கண்கொணிக்கிறது.

இநதியபாவில சுற்றுசசூழல ்தபாக்கம  
ேதிபபிடு்தல முக்ற:
இ்நதிைொவில சுற்றுச்சூழல தொக்கத்யத அளவிடும் 
முயற ஆற்றுப்�ள்ளதொக்கு பசைலதிட்்டஙகயள 
அளவிடும்  வநொக்கத்வதொடு 1978ல பதொ்டஙகப்�ட்்டது, 
1994 ெனவரி 27 ல மத்திை சுற்றுச்சூழல மற்றும் 
வனத்துயற அயமச்சகம், இ்நதிை அரசு சுற்றுச்சூழல 
�ொதுகொப்புசட்்டம் 1986 இன கீழ் எ்நத ஒரு 
விரிவொக்கத்திட்்டம் அல்லது புதுப்பித்தல 
திட்்டத்திற்கும் அட்்டவயை 1இல 
�ட்டிைலி்டப்�ட்டுள்ள�டி எ்நத ஒரு புதிை 
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6. அணுமின நிய்லை திட்்டஙகள்.

புதிை சட்்டம் புதிை திட்்டஙகளுக்கு அனுமதி 
பகொடுப்�யத திட்்டஙகளின அளவு மற்றும் திறயன 
ப�ொறுத்து மொநி்ல அரசு அனுமதி அளிக்க ஒப்புதல 
அளித்துள்ளது.  EIA ஆனது புதிை திட்்டஙகளின 
சுற்றுப்புற ஆவரொக்கிை மற்றும் சமூகத் தொக்கத்யத 
மதிப்பிடும். இது  சுற்றுச்சூழய்லயும் 
முனவனற்றத்யதயும் இயைக்கிறது.   �ொதுகொப்�ொன  
மற்றும் வ�ைத்தகு்நத வளர்ச்சிவை  சுற்றுச்சூழல 
தொக்கத்தின மதிப்பீட்டின வநொக்கமொகும். 

7.6 பேணத்தகுந்த பேமேபாடகட 

ஊக்கபேடுததும முக்றகள் 

ஏற்கனவவ விவொதித்தப்�டி ஐக்கிைநொடுகள் 
சய�யின  193 உறுப்பு நொடுகளும் பசப்்டம்�ர் 2015 ல 
நய்டப�ற்ற உறுப்பினர்கள் பசைலகூட்்டத்தில 
ஏற்�டுத்திை 2030 வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொட்டு 
வகொரிக்யககளின ஒரு �குதிைொக 17 வ�ைத்தகு்நத 
வமம்�ொட்டு இ்லக்குகள் மற்றும் 169 இ்லக்குகள் 
ஏற்றுக்பகொள்ளப்�ட்்டன. இது ெனவரி 1, 2016லிரு்நது 
நய்டமுயறக்கு வ்நதது. இ்நத இ்லக்குகளொனது 
சர்வவதச நொடுகளின ஆவ்லொசயனகளின 
முடிவொகும். இதன�டி சர்வவதச நொடுகளின 
அரசொஙகஙகளும் இ்லட்சக்கைக்கொன குடிமக்களும் 
க்ல்நது பகொண்டு வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொட்ய்ட  
உ்லகளொவிை �ொயதயில பகொண்டுபசனறு அடுத்த 15 
வரு்டஙகளில நியறவவற்றுவதொக 
ஏற்றுக்பகொண்்டனர். 
வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொட்டு இ்லக்குகளும் 
வநொக்கஙகளும் வறுயம, �சி, கலவி, ஆவரொக்கிைம் 
மற்றும் ந்லவொழ்வு, �ொலின சமத்துவம், நீர் மற்றும் 
தூய்யம, ஆற்றல, ப�ொருளொதொர வளர்ச்சி மற்றும் 
ஏற்புய்டை வவய்ல, உள் கட்்டயமப்பு, பதொழிற்சொய்ல 
மற்றும் புத்தொக்கம், சமநிய்லைற்ற தனயமயை 
குயறத்தல, வ�ணிப் �ொதுகொக்க வவண்டிை நகரஙகள், 
நுகர்வு மற்றும் உற்�த்தி, கொ்லநிய்ல பசைல, 
சூழலிைல, சமொதொனம் மற்றும் நிைொைம், மற்றும் 
கூட்்டொண்யம வ�ொனற முக்கிைமொன �குதிகயள 
பசைல�டுத்த தூண்டும். இ்நத வகொரிக்யகைொனது 
ப�ொருளொதொர வளர்ச்சியில கவனம் பசலுத்துவது 
மட்டும் அல்ல இனனும் அதிக சமநிய்ல சமூகத்யத 
உருவொக்குவது மற்றும் �ொதுகொப்�ொன அதிக 
பசழிப்�ொன உ்லயக  உருவொக்குவதும் முக்கிைம் 
என�யத இனம் கண்டு உள்ளது. 

பொரிபெடா: கைாடுகைணளப பொதுகைாத்து 
ைளபபெடுத்தும் ஒரு குககி்ராமத்தின கைண�

�ொரி�்டொ என�து மஹொரொஷ்டிரொ குெரொத் 
எலய்லயில உள்ள ஒரு குக்கிரொமம். இஙகு 
வசிக்கும் �ழஙகுடிகளின ஒருஙகியை்நத 
அல்லது கூட்டு முைற்சிைொனது இயத உைர்்நத 
நிய்லக்குக் பகொண்டு பசனறுள்ளது. பவறும் 
1,000 மக்கள் மட்டுவம இரு்நதொலும் இவர்கள் 
தஙகள் கொட்ய்டயும் வனத்யதயும் 
�ொதுகொப்�வதொடு அல்லொமல அதன மூ்லம் 
ஐக்கிை நொடுகளின வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொட்டு  
இ்லக்குகயளயும் வநொக்கஙகயளயும் 
நியறவவற்றியிருக்கிறொர்கள். அதுமட்டுமல்ல 
இதன மூ்லம் ஒவபவொருவரும் தனிப்�ட்்ட 
முயறயில �ைனய்ட்நதுள்ளனர்.
இ்நத கிரொமத்தினர் கொட்ய்டப் �ொதுகொத்து 
உள்ளனர். அதனொல கொடுகள் இவர்கள் நீர் 
வசமிக்க உதவுகினறன. அ்நத நீர் வவளொண்யம 
மற்றும் �ண்யைகளுக்கு உதவுகிறது. 
�ண்யைத் பதொழி்லொனது வளத்யதக் 
பகொடுத்தது. இது அவர்கள் �டிப்�றியவ 
வளர்த்தது. �டிப்�றிவொனது அவர்களது 
எலய்லயை விரிவொக்கி அவர்கள் வொழ்க்யகயை 
முழுவதும் மொற்றிையமத்துள்ளது. 
�ொல �ண்யை மற்றும் வகொழி �ண்யையை 
க்ட்நத கொ்லகட்்டத்தில உருவொக்கிை இ்நத 
கிரொமத்தினர் அவற்யற விற்�யன பசய்ைவும் 
ஒரு  அயமப்ய� உருவொக்கினர். இதன மூ்லம் 
அவர்களுக்கு  நிய்லைொன வருமொனம் 
வரத்பதொ்டஙகிைது. கிரொம மக்கள் தஙகள் 
நி்லத்யத நி்லமற்றவர்களுக்கு ப�ொதுவொக 
பகொடுத்து அதன மூ்லம் �சியினயம மற்றும் 
சமத்துவமற்ற நிய்லயை குயறத்தல 
வ�ொனறவற்யற உறுதி�டுத்தினர்.
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153 பேணத் தகுநத பேமேபாடு

இக்கிரொம மக்கள் எல்லொ வளஙகள் மற்றும் 
புதிை பசைய்ல வசொதயன பசய்து �ொர்ப்�தில 
முனவனொடிகள். நீர், நி்லம், வன�ொதுகொப்பு, 
உயிரினப்�னயமயைப் �திவு பசய்தல, 
உயிரிவொயு, சூரிைஆற்றல, ப�ொதுமக்களின 
துயைவைொடு அடிப்�ய்ட உள்கட்்டயமப்ய�  
உருவொக்குதல ஆகிைவற்யற கூட்்டொக 
ஈடு�ொட்டு்டன பசய்தனர். ”மரம் பவட்டுவயதத் 
தடுத்தல,  மரம் நடுதல ஆகிையவ முதலில கிரொம 
கூட்்டஙகளில நியறவவற்றப்�ட்டு பின 
உ்டனடிைொக நய்டமுயற�டுத்தப்�ட்்டது. ஆனொல 
இக்கிரொமத்தின  445 பஹக்வ்டர் வனத்திற்குள் 
மனிதர்கள் மற்றும் மிருகஙகள் வரொமல 
தடுப்�து மிகப்ப�ரிை சவொ்லொக இரு்நதது”.

ப�ர்ட்்டலஸமன ஸடிஃப்்டங (Bertelsmann Stiftung) 
மற்றும் ஐக்கிைநொடுகளின வ�ைத்தகு்நத 
வமம்�ொட்டு தீர்வுகள்  கணிணி கட்்டயமப்பு யமைம் 
ஒரு மூ்ல அட்்டவயையைத் தைொரித்தது. அவற்றில 
ஒவபவொரு நொட்டின பசைலதிறயனயும்  கொை்லொம்.
இ்நத பசைலதிறன அடிப்�ய்டயி்லொன தரநிய்ல 
�ட்டிைலில ஸவீ்டன முதலி்டம் ப�ற்றுள்ளது. அயத 
அடுத்து �ட்டிைலில கொைப்�டுவது ப்டனமொர்க் 
மற்றும் பின்லொ்நது வ�ொனற நொடுகளொகும்.  குழு ஏழு 
(G 7) நொடுகளில பெர்மனி  மற்றும் பிரொனசு மட்டுவம 
முதல  10 இ்டஙகளில உள்ளன. இ்நத �ட்டிைலில 
அபமரிக்க ஐக்கிை நொடுகள் 42 ஆவது இ்டத்திலும்  
அவத வவயளயில சீனொ மற்றும்  ரஷ்ைொ முயறவை   
62, 71வது இ்டத்திலும் உள்ளன. முதல இரு�து 
நொடுகள் �ட்டிைலில கன்டொ (13) , பசக்குடிைரசு (15) 
மற்றும் பசொலவவனிைொ (17) வ�ொனறயவ 
முதலி்டத்தில உள்ளன. ஆசிைொ-�சிபிக் நொடுகளின 
கூட்்டயமப்பில உள்ள  ெப்�ொன, சிஙகப்பூர் மற்றும் 
ஆஸதிவரலிைொ வ�ொனற  நொடுகள் முயறவை 18, 19 
மற்றும் 20ஆம் இ்டத்தில உள்ளன. இ்நதவ�ைத்தகு்நத 
வமம்�ொட்டு இ்லக்குகள் குறியீடு அடிக்வகொடிட்டு 
கொட்டுவது எனனபவனறொல ”உச்சநிய்ல 
பசை்லொக்கத்யத அய்ட்நது விட்்டொலும் எல்லொ 
நொடுகளும் இ்லக்குக்கும் செை்லொக்கயமய்ட்நத 
வீதத்துக்கும்  உள்ள இய்டபவளியை நிரப்புவயத 
தஙகள் முக்கிை �ணிைொகக் பகொள்ளவவண்டும்.” 
என�தொகும்.
இ்நத வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொட்டு திட்்டத்தில 
பசைல�டுத்தும் 157 நொடுகளில இ்நதிைொ 116 ஆவது 
உ்லகளொவிைக் குறியீட்ய்டக் பகொண்டுள்ளது. 

எந்த நபாடுகள் ஐக்கிய நபாடுகளின் 
பேணத்தகுந்த பேமேபாடு இலக்குகக்ள 
பவகேபாக நிக்றபவற்றுகின்்றன?
பேணத்தகுந்த பேமேபாடு  இலக்குகளின இறுதிைொன 
குறிக்வகொளொனது ஏழ்யமயைக் குயறப்�து, புவியைப் 
�ொதுகொப்�து மற்றும் ஒவபவொருவரின வமம்�ொட்ய்ட 
உறுதிபசய்வது வ�ொனறதொகும். ஒவபவொரு 
குறிக்வகொளும் ஒரு தனிப்�ட்்ட இ்லக்குகயளக் 
பகொண்டுள்ளது. இ்நத இ்லக்குகள்  2030க்குள் 
நியறவவற்றப்�்டவவண்டும்.
நொடுகள் வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொட்டு இ்லக்யக 
நியறவவற்றுவதில எவவளவு அருகொயமயில 
உள்ளன? இயதத் பதரி்நது பகொள்ள இ்லொ�மற்ற 
வநொக்கில இைஙகும் தனனொர்வ நிறுவனஙகளொன 

4. உள்நபாடடு அதிகபா�ம (Local Authority ): 
அதிகொரபூர்வமொன ஒரு நிர்வொகம் அதிக  
அதிகொரமுய்டை நிர்வொகத்தின வழிகொட்்டல�டி 
ப�ொறுப்வ�ற்று உள்மட்்டத்தில நிர்வொக மற்றும் 
ந்லத்திட்்ட �ணிகள்  பசய்யும் ஒரு அயமப்பு 
உதொரைம். �ஞசொைத்துக்கள்

5. ஆப�பாக்கியம (Health) : உ்டல வநொைற்றும் 
மனம் கவய்லைற்றும் இருக்கும் ஒரு நிய்ல
6. வளிேக்கக�்சல (Aerosol): நுண்ணிை 
திரவத்துளிகள், திண்மம் அல்லது வொயுக்கள் 
வளிமண்்ட்லத்தில சி்ல குறிப்பிட்்ட கொ்லத்திற்கு  
க்ல்நதுநிற்�து.

1.  கடற்கக�பயபா� ேணடலஙகள் (Coastal 
zone): நி்லத்தில உள்ள உைர் ஓத குறியிலிரு்நது 
கண்்டத்திட்டு வயர உள்ள �குதி.  இது கண்்டத்தின 
அமிழ்�குதிைொகும்

2. புவி உசசி ேபாநபாடு (Earth summit): 1992 ஆம் 
ஆண்டு ெூன மொதம் ரிவைொ டி பெனிவரொ வைொ, 
பிவரசிலில புவியின சுற்றுச்சூழல மீதொன அயனத்து 
நொடுகளின அரசொஙகளுக்கு இய்டவை நய்டப�ற்ற 
உைர்நிய்ல கூட்்டஙகள்
3. புவிபவபேேயேபா்தல (Global Warming): 
கதிர்வீச்யச உறிஞசும் வொயுக்கயள அளவுக்கு 
அதிகமொக பவளியிடுவதொல பமதுவொக உைரும் புவி 
பவப்�நிய்லயைக் குறிப்�து.
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154XII புவியியல்

ேதிபபீடு

I. ்சரியபான விகடகயத ப்தரநப்தடுதது எழுதுக  

1. உ்லக சுற்றுச்சூழல மற்றும் வளர்ச்சி  ஆயைைத்திற்கு தய்லயம வகித்தது ைொர்?

 அ) ெொர்ஜ் ப�ர்கினஸமொர்ஷ்  ஆ) க்வரொஹொர்ப்லம் ப்ரண்ட்்லண்ட்
 இ) எட்வர்ட் வகொலட்ஸமித்  ஈ) ஃப்ருட்ஸ ஷுமச்பசர்

2. க்டல மட்்டம் நிய்லைொக ஆண்டுக்கு ----------அளவில உைர்்நது பகொண்டிருக்கிறது

 அ) 0.01 முதல 0.25 பச.மீ   ஆ) 0.1 முதல 0.25 பச.மீ
 இ) 0.01 முதல 0.025 பச.மீ   ஈ)  1 முதல 0.25 பச.மீ

3. மயழநீர் வசமிப்�ொனது ---------------நீரின தரத்யத அதிகரிக்கிறது

 அ) க்டல   ஆ)  ப�ருஙக்டல
 இ) ஆறு   ஈ) நி்லத்தடிநீர்

4. எது நச்சு வொயுக்கள் பவளியிடுவயத குயறப்�தற்கொன சிற்நத வழிமுயற?

 அ) ப�ொது வொகனஙகயளப் �ைன�டுத்துதல 
 ஆ)  தனிைொர் வொகனஙகயளப் �ைன�டுத்துதல 
 இ) மினசொரத்தில இைஙகும் வொகனத்யதப் �ைன�டுத்துதல 
 ஈ)  இருசக்கர வொகனஙகள் ஒரு மொற்று வழி 

5. சுற்றுச்சூழல தொக்கம் மதிப்பி்டல (EIA) இ்நதிைொவில ஆரம்பிக்கப்�ட்்ட ஆண்டு?

 அ)1947  ஆ) 1950   இ) 1956  ஈ) 1978

6. UNFCCC என�தன விரிவொக்கம்

 அ) கொ்லநிய்ல மொற்றம் மீதொன ஐக்கிை நொட்டு குழுவின மொநொடு
 ஆ)  கொ்லநிய்ல மொற்றம் மீதொன ஐக்கிை நொட்டு கட்்டயமப்பு மொநொடு
 இ) கொ்லநிய்ல மொற்றம் மீதொன ஐக்கிை நொட்டு கட்்டயமப்பின �ைை மொநொடு
 ஈ)  கொ்லநிய்ல மொற்றம் மீதொன ஐக்கிை நொட்டு கட்்டயமப்பின கூட்்டம்.

7.  உள் நொட்டிற்குள்ளும் உ்லக நொடுகளுக்கிய்டவையும் சமமற்ற நிய்லயை குயறத்தல என�து வ�ைத்தகு்நத 
வமம்�ொட்டு 

 அ) இ்லக்கு 10 ஆ) இ்லக்கு 7   இ) இ்லக்கு 15 ஈ) இ்லக்கு 5

8)  பசப்்டம்�ர் 2015ல நய்டப�ற்ற ஐக்கிை நொடுகளின உறுப்பினர்கள்  பசைலகூட்்டத்தில வ�ைத்தகு்நத 
வமம்�ொட்டு 2030 வகொரிக்யககள்   உருவொக்கப்�ட்்டது. இதில 17 வநொக்கஙகளும் 169 இ்லக்குகளும்  
நிர்ையிக்கப்�ட்்டன. இதில உள்ள உறுப்புநொடுகளின எண்ணிக்யக

 அ) 183   ஆ) 193  இ)  173    ஈ) 163 
9)  சர்வவதச இைற்யகப் �ொதுகொப்புச் சஙகம் எ்நத ஆண்டு வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொடு  எனகிற பசொலய்லப் 

�ைன�டுத்த ஆரம்பித்தது.
 அ) 1990    ஆ) 1980    இ) 1970    ஈ) 1960
10)  டிசம்�ர் மொதம் 12, 2015 ல COP2 ல நய்டப�ற்ற �ொரிஸ உ்டன�டிக்யகயில எல்லொ நொடுகளும் --------- புவி 

பவப்�த்யதக் குயறக்க உறுதி ஏற்றன.
 அ)   2  டிகிரிக்கு கீழ்
 ஆ)  2  டிகிரிக்கு வமல
 இ)  2  டிகிரி பசலசிைஸிலிரு்நது 4 டிகிரி பசலசிைஸ வயர
 ஈ)  2  டிகிரி பசலசிைஸிலிரு்நது 6 டிகிரி பசலசிைஸ வயர
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155 பேணத் தகுநத பேமேபாடு

II. மிக குறுகிய விகடயளி

11. ப்ரண்ட்்லண்ட் அறிக்யக எயத அடிக்வகொடிட்டுக் கொட்டுகிறது?

12. வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொடு இ்லக்கு 15 �ற்றி சுருக்கமொக எழுது.

13. மயழநீர் வசமிப்பின இரு முக்கிை பதொழில நுட்�ஙகள் எனன?

14. EIA – விரிவொக்கம் மற்றும் வயரைறைக் கூறுக.

III. குறுகிய விகடயளி

15. வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொடு  எனறொல எனன? அவற்றின இ்லக்குகள் இரண்டு கூறுக.

16. கொ்லநிய்ல மொற்றத்திற்கொன மூனறு கொரைஙகயளக் கூறுக.

17. இைற்யக வவளொண்யம குறிப்பு வயரக.

18. மயழநீர் வசமிப்பிற்கொன மூனறு கொரைஙகயளக் கூறுக.

19. வ�ைத்தகு்நத வமம்�ொடு  இ்லக்குகயள வவகமொக அய்டயும் நொடுகள் எயவ?

IV. விரிவபான விகடயளி

20. சுற்றுச் சூழல தொக்கம்  மதிப்பீடு குறித்து விளக்குக.

21. கொ்ல நிய்ல மொற்றத்தின வியளவுகயள விளக்குக.

22. சுற்றுச்சூழல தொக்கத்யத மதிப்பிடுவதற்கொன நய்டமுயறகயள விளக்குக.

V. ேயிற்சி

ப்சயலமுக்ற திடடம 1. உஙக்ளது வசிபபிடதக்த ஆ�பாயக.

• உஙகளது இருப்பி்டத்தியன ஒரு வயர�்டமொக வயரக (கிரொமம், வொர்டு, நகரம்)

• உஙகளது வசிப்பி்டத்தின அ்நத கொ்ல கயதயை அஙகுள்ள வைது முதிர்்நதவர்களி்டம் வகட்டு பதரி்நது 
பகொள்க.

• தற்வ�ொயதை பிரதியு்டன ஒப்பிட்டுப் �ொர்க்க.

• உஙகளுய்டை இருப்பி்டத்தில வ�ணிப் �ொதுகொக்க வவண்டிை வளஙகள் உள்ளதொ என�யத குறிப்ப�டுக்க.

  கமறககைாள் ொனறுகைள்

1. Environmental Impact Assessment, Larry W. Canter.

 இணைய ொனறுகைள்
https://www.youtube.com/watch?v=3WODX8fyRHA#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=g75FRAF6wlc
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பேணத ்தகுந்த பேமேபாடு

ேடிகள் 

பெடி 1:  URL அல்லது QR குறியீட்டியனப் �ைன�டுத்தி இச்பசைல�ொட்டிற்கொன இயைைப்�க்கத்திற்கு பசலக. அஙகு 
�க்கம் ஒனறு . “Instructions and Play game” என இரு விருப்�த் வதர்வுகளு்டன திறக்கும். 

பெடி 2:   பசைல �ொட்ய்ட ஆரம்பிக்கும் முன வழிகொட்்டய்ல நனகு �டிக்க.
பெடி 3:  அவநக ப�ொருட்கள் தியரயில வதொனறும். அவற்யற ஒரு ப�ொம்யமயின உதவியு்டன வசகரித்து அவற்யற 

வயகப் �டுத்த வவண்டும்.
பெடி 4:  அதன பிறகு அவற்யற அவற்றிற்பகனறு பகொடுக்கப் �ட்்ட மூனறு பதொட்டிகளில வசகரிக்க வவண்டும்.
பெடி 5:   இதற்கொன வநரம் மூனறு நிமி்டஙகள் மட்டுவம. வியளைொட்டின முடிவில உஙகளின மதிப்ப�ண் பதரியும்.

உ�லி
h� p://images.na� onalgeographic.com/wpf/media-content/richmedia/1/1143/
project/dist/desktop.html

இணையச் ்ெயலபொடு

இ்நத பசைல�ொடு மூ்லம் மொைவர்கள் 
இைற்யகயின பகொய்டைொகிை 
வளஙகயளப் வ�ணிப் �ொதுகொக்க 
வவண்டிை வதயவயை புரி்நது 
பகொள்வொர்கள். மூனறு Rகயள  
�ைன�டுத்தி எவவொறு இைற்யக 
வளஙகயள �ொதுகொக்க முடியும் 
என�யதயும் அறி்நது பகொள்வொர்கள்

*�்டஙகள் அய்டைொளத்திற்கு மட்டுவம.

பெடி 1 பெடி 2
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8.1 அறிமுகம்
8.2 �மூகம் �ார்நத ச்பரிைர் ஆ்பத்துக குட்றப்பு
8.3 மனிதனால ஏற்்படும் ச்பரிைர்கள்
8.3.1 கூட்ை சநரி�ல
8.3.2 நீரில மூழகுதல
8.3.3 தீ வி்பத்து
8.3.4 சதாழிற்�ாட்லப் ச்பரிைர்கள்
8.3.5 �ாட்ல வி்பத்து

அலகு ்கண்வணொடைம் கற்ைல்	பநாக்கங்கள

➢  �மூகம் �ார்நத ச்பரிைர் 
ஆ்பத்துக குட்றப்பு 
அ ணு கு மு ட ்ற க ட ள ப் 
புரிநது சகாள்ளுதல

➢  மனிதனால ஏற்்படும் 
ச்பரிைர்கடளப் ்பட்டியலிடுதல

➢  கூட்ை சநரி�லினச்பாது சமற்சகாள்ள 
சவணடிய ச�யல விதிகடள விவரித்தல

➢  நீரில மூழகுவதிலிருநது ஒருவர் எவவாறு 
தனடனக காத்துக சகாள்வது என்பது 
்பற்றிக கூறுதல

➢  தீ வி்பத்டதத் தடுககும் முட்றகடள 
விளககுதல

➢  ச்பாககுவரத்து வி்பத்தினச்பாது 
சமற்சகாள்ள சவணடிய ச�யலவிதிகடள 
விளககுதல

8.1 அறிமு்கம்

“மும்டே	 இரயில்	 நிடலே	 கூடை	 வநரிசலில்	
குடைநதது	22	பேர்	ேலி”.

“இரணடு இரயில நிட்லயஙகடள இடைககும் 
நடைசமம்்பா்லத்தின கானகிரீட் விழுநததால 
ஏற்்பட்ை பீதியில கூட்ை சநரி�ல ஏற்்பட்ைது!”

மும்ட்பயில இரணடு இரயில 
நிட்லயஙகளுககிடையில உள்ள ்பா்லத்தில 
ஏற்்ப்பட்ை கூட்ை சநரி�லில குட்றநதது 22 ச்பர் 
சகால்லப்்பட்ைனர்.  முப்்பதுககும் சமற்்பட்சைார் 
காயமடைநதனர்.  முனபு எலபினஸ்ைன என 
அடழககப்்பட்ை பிர்பாசதவி இரயில நிட்லயத்டதயும் 
்பசரல இரயில நிட்லயத்டதயும் இடைககும் 
குறுகிய நடைசமம்்பா்லத்தில ச�ப்ைம்்பர் 29, 2017, 
சவள்ளிக கிழடமயனறு காட்ல சநரப்்பயணிகளின 
கூட்ைம் மற்றும் ்ப்லத்த மடழககிடைசய இநத 
சநரி�ல ஏற்்பட்ைது.

“அநத நடைசமம்்பா்லத்தில கூட்ைம் மிகுநதிருநதது. 
எலச்லாரும் ஒசர சநரத்தில சவளிசய்ற 
முயற்சித்தச்பாது ஒருவர் வழுககி கீசழ விழுநததால 

மனிதைனொல் ஏற்படும் 
வ்பரிைர்்கள் – வ்பரிைர் 
அ்பொயக் குடைபபு 
விழிபபுணர்வு

8
அலகு

கூட்ை சநரி�ல ஏற்்பட்ைது” எனறும்  இநதிய 
இரயிலசவ ச�ய்தித் சதாைர்்பாளர் கூறினார். 
்பா்லத்தின மீதிருநத மககள் எணணிகடக 
வழககத்டதவிை அதிகமாக இருநதது.  ஏசனன்றால 
மககள் மடழககாக ஒதுஙகவும் அநத இரயில 
நிட்லயத்டதப் ்பயன்படுத்தியதாகக கூறினார்.

நம் அன்றாை வாழவில நாம் எதிர்சகாள்ளும் 
வி்பத்துகள் ்பற்றி எவவாறு விழிப்புைன இருப்்பது 
என்படத சமற்கூறிய நிகழவு சவளிச்�த்திற்குக 
சகாணடு வருகி்றது.  பினவரும் சகள்விகளுககு 
விடையளிகக முயலுசவாம்.
• எது முககியம் – உயிர் அல்லது திட்ைமிட்ை்படி 

்பயைத்டத முடிப்்பது?

• எடதயும் அவ�ரமாகச் ச�ய்வது ஏன 
ஆ்பத்தானது?
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158XII புவியியல்

அறிய வேண்டிய ச�ொற்கள்

1.	 	இடையூறு என்பது உயிரிழப்பு, அல்லது 
காயம், ச�ாத்துககளுககு ச�தம், �மூக 
மற்றும் ச்பாருளாதாரத் தடை அல்லது 
சுற்றுச்சூழல சீர் குட்லவு ச்பான்றவற்ட்ற  
ஏற்்படுத்தும் இயற்டக அல்லது மனிதச் 
ச�யலகளாகும்.  

2.	 	பேரிைர் என்பது �மூகத்தின ச�யல்பாடுகளில 
தீவிரமான ்பாதிப்ட்ப ஏற்்படுத்தி, ச்பரிய 
அளவில மனித மற்றும் ச்பாருட் ச�தத்டத 
ஏற்்படுத்துகி்றது.  இது ்பாதிககப்்பட்ை 
�முதாயம் அதன வளஙகடளப் ்பயன்படுத்தி 
�மாளிககும் தி்றடன கைநத ஒன்றாகும்.

3.	 	பேரிைர்	 ஆேத்து	 பேலாணடே என்பது சி்ல 
நைவடிகடககளின சதாகுப்்பாகும்.  இது 
ச்பரிைரினால ஏற்்படும் சமா�மான 
விடளவுகடளத் தடுத்தல அல்லது குட்றத்தல 
மற்றும் தயாராயிருத்தல ச்பான்ற  கட்ைடமப்பு 
மற்றும் கட்ைடமப்பு �ாரா நைவடிகடககடளக 
சகாணைதாகும்.

4.	 	தாங்கும்	 சக்தி – ஒரு �மூகத்தில 
ஆ்பத்துகடளக குட்றககவும், ச்பரிைரினால 
ஏற்்படும் விடளவுகடளக குட்றககவும் 
்பயன்படும் ச�ாத்துககள், வளஙகள் மற்றும் 
தி்றனகள்.

5.	 	பேரிைர்	 ஆேத்துக்	 குடைப்பு என்பது 
ச்பரிைரினால ஏற்்படும் உயிர் மற்றும் ச�ாத்து 
இழப்பிடனக குட்றககும் நைவடிகடககடள 
உள்ளைககியது.

பேரிைர்	 என்பது மககளுககு ்பாதிப்பு அல்லது 
காயத்டத ஏற்்படுத்தி, கட்டிைஙகள், �ாட்லகள், 
வாழவாதாரஙகள், சுற்றுச்சூழல ச்பான்றவற்றிற்கு 
்பாதிப்ட்ப ஏற்்படுத்திகி்ற ஒரு சமா�மான 

இடையூ்றாகும்.  இநத ்பாதிப்பு  �மூகத்தின 
�மாளிககும் தி்றனுககு அப்்பாற்்பட்ைது. 

ச்பரிைர்களின அளவும் தாககமும் அதிகரித்துக 
சகாணசை வருகின்றன.  ச்பரிைர்கள் உ்லகளவில 
மனிதனின �மூக, ச்பாருளாதார, சுற்றுச்சூழல 
நைவடிகடககளுககுத் தடையாக உள்ளது.  கைநத 10 
ஆணடுகளில ச்பரிைர்கள் 4,78,000ககும் சமற்்பட்ை 
உயிர்கடளப் ்பலி வாஙகியுள்ளதாக �ர்வசத� தரவு  
தகவலகள் கூறுகின்றன.  இது உ்லகளவில 2.5 
பிலலியன மககடளப் ்பாதித்தசதாடு 690 பிலலியன 
அசமரிகக ைா்லருககு இடையான சநரடி 
ச்பாருளாதார இழப்புகடள ஏற்்படுத்தியுள்ளது.

ச்பரிைருககு எதிராக நைவடிகடக 
எடுப்்பதிலிருநது வி்லகி ச்பரிைர் ஆ்பத்டதக 
குட்றககும் வடகயில நைவடிகடக எடுகக சவணடிய 
சதடவடய அணடமயில சமற்சகாள்ளப்்பட்ை நிதி 
ஆய்வுகள் அடிகசகாடிட்டுக காட்டுகின்றன.  எனசவ, 
வரும் ஆணடுகளில வறுடமக குட்றப்பு மற்றும் 
ச்பாதுவான வளர்ச்சிககான முயற்சிகளில ச்பரிைர் 
ஆ்பத்துக குட்றத்தலும் ஒரு முககியமான ்பஙகு 
வகிககி்றது என்படத உறுதிப்்படுத்தும் வடகயில 
முயற்சிகள் சமற்சகாள்ளப்்பை சவணடும்.

8.2 �மூ்க அடிப்படையிலொன வ்பரிைர் 

ஆ்பதடதைக் குடைததைல்

�மூகம் என்பது ஒரு இைத்தில வாழும் ஒத்த 
தனடமயுடைய கூறுகடளக சகாணை மககள் 
சதாகுப்்பாகும்.  இது அனு்பவ ்பரிமாற்்றஙகள், 
இருப்பிைம், ்பணபு, சமாழி, �மூக அககட்ற 
ஆகியவற்ட்ற உள்ளைககியது.  ச்பரிைர் ஆ்பத்துக 
குட்றப்பு என்பது ஒரு �மூகத்திற்குள்ளும், அநத 
�மூகத்திற்காகவும் ஆன ச�யலமுட்றயாகும்.  
ஆ்பத்டதக குட்றப்்பது என்பது ஆ்பத்துககான மூ்ல 
காரைத்டதக கூறுவசதாடு அதடன 
உள்ளூர்வாசிகளின அறிவு மற்றும் தி்றன  மூ்லம் 
சவளிப்்படுத்தசவணடும்.  கட்ல நிகழச்சிகளும், 
கட்லயும் சநரடி அனு்பவஙகள் மூ்லம் முககியமான 
தகவலகடளப் ்பகிர்நது சகாள்ள ்ப்லதரப்்பட்ை 
கற்்படனத்தி்றன சகாணை வாய்ப்புகடள 
அளிககின்றன.

எடுத்துககாட்ைாக �ாட்லசயார  நாைகம், சிறிய 
நடகச் சுடவ நாைகஙகள் மற்றும் நாைகஙகள், 
ச்பாம்ம்லாட்ைம், கவிடத வாசித்தல, நைனம், 

• வி்பத்திடனத் தவிர்கக �ரியான சநரத்தில 
தரப்்படும்  தகவலசதாைர்பு  ஏன மிக 
அவசியமானது?

ச்பரிைர் என்ற வார்த்டதயின மூ்லம் (கிசரகக, 
இ்லத்தீன சமாழியில ‘சகட்ை நட்�த்திரம்’) ஒரு 
ச�ாதிைக கருத்திலிருநது வருகி்றது.  அதாவது,  நம் 
முனசனார்கள் ஒரு நட்�த்திரத்தின அழிடவப் 
ச்பரிைர் எனறு கருதி வநதனர்.
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159 மனிதனால் ஏற்படும் ப்பரிடர்கள்

நகர்ப்பு்றஙகளில திடீசரன குழுககளாக வநது கட்ல 
நிகழச்சிகள் வழஙகுதல, (ச்பாது இைத்தில ஒரு 
மககள் குழு திடீசரனத் சதானறி சி்ல 
அ�ாதாரைமான நிகழச்சிகடளச் ச�ய்துவிட்டு, 
உைனடியாக அகனறு விடுதல), ்பாரம்்பரிய 
வாய்வழிக கட்லகளான கடத கூறுதல, 
்பாட்டுப்்பாடுதல, ச�ர்நது ்பாடுதல, சுவர்ச்சித்திரம் 
தீட்டுதல, டகவ�மிருககும் கட்லகடளப் 
்பயன்படுத்துதல மற்றும் புதிய நிகழச்சிகடள 
உருவாககுதல.  இது ச்பான்ற அடனத்து 
நிகழச்சிகளிலும் தனனார்வத் சதாணைர்களும், 
�மூக உறுப்பினர்களும் ்பஙசகற்்பவர்களாகசவா, 
்பார்டவயாளர்களாகசவா இருகக்லாம்.  தி்றனமிகு 
கட்லஞர்கள் புத்தாகக வழிகடளப் ்பயன்படுத்தி 
்பார்டவயாளர்கடளத் தன வ�ம் டவத்திருப்்பர்.

8.3 மனிதைனொல் ஏற்படும் வ்பரிைர்்கள்

மனிதனால தூணைப்்படும் ச்பரிைர்கள் 
மனிதனால ஏற்்படும்  ச்பரிைர்கள் என 
அடழககப்்படுகின்றன.  இடவ தீ வி்பத்து, 
ச்பாககுவரத்து வி்பத்து, கட்ைடமப்புத் இடிநது 
விழுதல, சுரஙக வி்பத்துகள், குணடு சவடிப்புகள், 
கூட்ை சநரி�ல ச்பான்றவற்ட்ற உள்ளைககியதாகும்.  
இநதப் ்பாைத்தில மனிதனால ஏற்்படும் ச்பரிைர்கள் 
சி்லவற்ட்றக கற்ச்பாம்.

8.3.1 கூடை செரி�ல்

கூட்ை சநரி�ல என்பது திடீசரனத் திரணடு 
வரும் மககள் கூட்ைத்தால ஏற்்படும்  மூச்சுத் திை்றல 
மற்றும் மிதி்படுதல ச்பான்றவற்்றால காயஙகள் 
மற்றும் மரைம்  ஏற்்பை காரைமாகி்றது.  கூட்ை 
சநரி�லில ஒழுஙகற்்ற கும்்பல அல்லது கூட்ைம் 
என்பது திரணை, துடிப்்பான 
சவறு்பட்ை மககள் 
எணணிகடகடயக குறிககி்றது.  
இககூட்ைம் அடிப்்படையில ்ப்ல 
தரப்்பட்ைதும் சிகக்லானதும் 
ஆகும்.  இககூட்ைத்தின முககிய 
அம்�ஙகளாவன: கூட்ைத்தினர் 
அடனவரும் ஒசர மாதிரியான எணைமும் 
ச�யலும் சகாணடிருப்்பர். அவர்களது ச�யலகள் 
உைர்ச்சிவயப்்பட்ைதாகவும், ்பகுத்தறிவற்்றதாகவும் 
இருககும்.

கூடை செரி�லுக்்கொன ்கொரணங்கள்

கூட்ை சநரி�ல ச்பான்ற நிகழவுகள் ்பலசவறு 
�மூக க்லாச்�ார சூழநிட்லகளில ஏற்்பை்லாம்.  
இநநிகழவுகடள பினவருமாறு வடகப்்படுத்த்லாம். 
அடவ ச்பாழுதுச்பாககு நிகழச்சிகள் 
நடைச்பறுமிைஙகள், நகரும் ்படிககட்டுள், நகரும் 
நடை்பாடதகள், அனனதானம் ச�ய்யுமிைஙகள், 
ஊர்வ்லஙகள், இயற்டக ச்பரிைர், மினசவட்டு 
ஏற்்படும் இைஙகள்,  மத விழாககள், திருவிழா 
�மயத்தில ஏற்்படும் தீ வி்பத்துகள், க்லகஙகள், 
விடளயாட்டு நிகழச்சிகள் மற்றும் கா்லநிட்ல 
�ார்நத நிகழவுகள்ச்பான்றடவயாகும்.

வளர்நது வரும் நாடுகளில ச்பரிய மதம் �ார்நத  
கூட்ைஙகளில தான குறிப்்பாக கூட்ை சநரி�ல 
அ்பாயம் ஏற்்படுகி்றது. 2013ல இநதியப் 
்பத்திரிடகசயானறு குறிப்பிட்ை்படி இநதியாவில 79% 
கூட்ை சநரி�ல மதம் �ார்நத விழாககளிச்லசய 
நடைச்பற்றுள்ளது.

கூடை செரி�ல் வமலொண்டம

மககள் ஒழுஙகு முட்றயில நகரவும், கூைவும் 
ஏற்்படுத்தும் சதடவயான ஒழுஙகுமுட்றத் திட்ைம் 
மற்றும் கணகாணிப்ச்ப கூட்ை சநரி�ல சம்லாணடம 
எனப்்படும்.  குழு நைத்டதடயக கட்டுப்்படுத்துவசத 
கூட்ை சநரி�ல கட்டுப்்பாைாகும்.
கூடை செரி�லின் வ்பொது பின்்பறைப்படும் 
ேழிமுடை்கள்

1.	 வெளிபேை	ோற்றுெழிடேக்	கணைறிதல்	

இவவடக சூழலில  முதலில சதரிநது சகாள்ள 
சவணடியது சவளிசயறும் வழியாகும்.  நீஙகள்  ஒரு 
நிகழச்சியில க்லநது சகாள்ளும்ச்பாழுது அநத 
இைத்தின நி்லத்சதாற்்றத்டதப் ்பற்றி 
அறிநதுசகாள்ளசவணடும்.  இது சவளிசயறும் 
வழிகடளக கணடு பிடிகக உதவும்.  எனசவ, கூட்ை 
சநரி�லில மாட்டிக சகாள்ளும்ச்பாழுது 
சவளிசயறும் வழிகடளக கணைறிக.
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2.	 டககடை	ோர்போடு	டெத்துவகாளைவும்	

குத்துச் �ணடையில டவப்்பதுச்பா்ல 
உள்ளஙடககடள மார்ச்பாடு டவத்துக சகாள்ள 
சவணடும்.  இவவாறு ச�ய்வதால நகர்வது 
எளிதாகும்.  இவவாறு ச�ய்யும்ச்பாது 
இருபு்றத்திலிருநதும் நகரும் மககள் கூட்ைத்தினால 
உஙகள் வி்லா எலும்புகள் சநருஙகுவடத 
தவிர்கக்லாம்.  முனனிலிருநதும் மற்றும் 
பினனிலிருநதும்  கூட்ைம் தள்ளும்ச்பாழுது 
நுடரயீரலகள் ்பாதிககப்்பட்டு சுவா�ப்பிரச்�டன 
ஏற்்பை்லாம்.

3.	 நைக்கும்	நிடலயில்	எவொறு	நகர்ெது

நகரும் கூட்ைத்தில சிககியிருககும்ச்பாது 
அட�யாமல நினறு சகாணசைா அல்லது அமர்நது 
சகாணசைா கூட்ை நகர்டவத் தடுககககூைாது.  
ஏசனனில கூட்ை சநரி�லின �கதிடய  நம்மால 
எதிர் சகாள்ள முடியாது. இநத  சூழநிட்லயில கைல  
அட்லடயப்ச்பா்ல கூட்ை சநரி�லின �கதி அதிகமாக 
இருககும்.  சநரி�ல �ற்று குட்றநதிருககும்ச்பாழுது 
மககள் கூட்ைத்திற்கிடையில குறுககாக நகர்நது 
ச�ல்ல சவணடும்.  சவளிசயறும் வழிகடள சநாககி 
நகரசவணடுசம தவிர  சுவர்கள் அல்லது தடுப்புகள் 

சநாககி நகரககூைாது.  அவவாறு நகர்நதால 
கூட்ைத்தில  மாட்டிக சகாள்ள சநரிடும்.  கீசழ 
விழாமலிருகக கூட்ைத்சதாடு நகர்நது 
ச�ல்லசவணடும்.

4.	 கீபே	விழுநதால்	எவொறு	நகர்ெது?

கூட்ை சநரி�லில கீசழ விழுநதுவிட்ைால 
டககளால உன தட்லடய மட்றத்துக சகாணடு 
கருவிலிருககும் குழநடதடயப்ச்பா்ல உைட்ல 
வடளத்துக சகாள்ள சவணடும்.  முதலில உஙகள் 
நுடரயீரல இருககும் சநஞ்சுப்்பகுதிடய 
கூட்ைத்திற்குக காட்டுவடதத் தவிர்கக சவணடும்.  
மீணடும் எழுவதற்கு வாய்ப்புக கிடைககுமா எனறு 
விைாமல முயற்சிகக சவணடும்.
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5.	 புத்திசாலித்	தனோகத்	வதாைர்பு	வகாள

கூட்ை சநரி�லில சிககிக சகாள்ளும்ச்பாழுது 
ச�ார்வடையாமல இருப்்பதற்காகவும் நம்முைன 
வநதவர்கடள  சதாைர்பு சாள்வதற்காக 
இருபு்றஙகளிலும் மாறி மாறி டககடள சமல சநாககி 
ஆட்டுவது ச்பான்ற ட�டக சமாழிடயப் 
்பயன்படுத்தவும்.

6.	 சக்திடேச்	பசமித்து	டெ
அடமதியாக இருககவும்.  உரகக �த்தமிை  

முயற்சிகககூைாது. அவவாறு ச�ய்வது  பீதிடய 
அதிகரிககும்.

7.	 சநதிக்குமிைத்டத	முடிவுவசயேவும்
ஒரு சவடள கூட்ைத்தில பிரிய சநரிட்ைால 

மீணடும் �நதிப்்பதற்காக நிகழச்சி 
நடைச்பறும்்பகுதியில ஒரு  இைத்டதயும் , சவளிசய 
ஒரு இைத்டதயும் முடிவு ச�ய்து டவககவும்.  
யாசரனும் உதவிககாகக டகடய நீட்டினால அவரது 
டகடயப் பிடித்து எழச் ச�ய்யவும்.

குேநடத	 ோதுகாப்புக்	 குறிப்புகள:	 ஒரு 
வினாடியில ஒரு புடகப்்பைம் எடுககவும். 
ஏதாவது நிகழச்சிககாகக குழநடதகடள 
சவளிசய அடழத்துச் ச�லலும்ச்பாது 
டகப்ச்பசிடய எடுத்து ஒவசவாரு 
குழநடதயுைனும் தனித்தனியாக சுயப் ்பைம் 
(Selfie) எடுத்துக சகாள்.  இதனால குழநடதகள் 
அநத குறிப்பிட்ை நாளில எவவாறு இருநதார்கள் 
எனறு சதரிய வரும்.  ஒருசவடள ஒரு குழநடத 
கூட்ைத்தில சதாட்லய சநரிட்ைால இநதப் 
புடகப்்பைம் காவல துட்றககு அனுப்்பப்்பட்டு 
அவர்கள் குழநடதடய எளிதில சதடிக கணடு 
பிடிகக உதவ்லாம்.

8.3.2 நீரில் மூழ்குதைல்

உ்லகளவில நீரில மூழகுதல என்பது எதிர்்பாராத 
விதமாக காயம் ஏற்்பட்டு  மரைம் ஏற்்படுவதில  
மூன்றாவது முககியக காரணியாகும்.  உ்லகில  
காயம் ஏற்்பட்டு  மரைமடைதலில  மூழகுதல 7 
�தவீதம் ஆகும்.  உ்லகளவில ஒவசவாரு ஆணடும் 
3,72,000 மரைஙகள்  மூழகுதல மூ்லம் ஏற்்படுவதாகக 
கைககிைப்்பட்டுள்ளது.  நீர்நிட்லகடள எளிதில 
அடையககூடிய வடகயிலுள்ள குழநடதகள், 
ஆணகள் மற்றும் தனிந்பர்களுககு மூழகுதல ஆ்பத்து 
அதிகமாகும்.  நீர்நிட்லயில  மூழகுவதனால ஏற்்படும் 
சுவா�த்தடைப் ்பாதிப்ச்ப  மூழகுதல எனப்்படுகி்றது.

மூழகுதல என்பது நீரின சவகு ஆழத்தில 
டக, காலகடள ்ப்லமாக உடதத்தல, 
நுடரயீரலகள் ஆகஸி�ன இனறித் தவித்தல 
ச்பான்ற  நிகழவுகளால பீதிடயக கிளப்பும் 
ஒரு நிகழவாகும்.    ஒவசவாரு வருைமும் 
மூழகுதல ஆயிரககைககான உயிர்கடளப் 
்பறிககின்றது.  அதில  ச்பரும்்பா்லாசனார் 
குழநடதகளாவர்.  நீரின அருகாடமயில 
இருப்்பது  நிச்�யமாக மூழகுதலுககுக 
காரைமாக இருநதாலும், மூழகுதல 
ச்பாருளாதாரத்சதாடு சதாைர்புடையதாகவும் 
காைப்்படுகி்றது.  ஏழடமயான 
நாடுகளிலுள்ள மககள் மூழகுவதற்கு அதிக 
வாய்ப்புகள் உள்ளன.  வஙகாளசத�த்தில 
ஒரு ஆணடிற்கு 17,000 குழநடதகள் நீரில 
மூழகி இ்றககின்றனர்.  அதாவது ஒரு 
நாளுககு 46 குழநடதகள் மூழகி 
இ்றககின்றனர்.

நன்னீரும்	 உெர்நீரும்	 வெவபெறு	
விதத்தில்	ேனிதர்கடை		மூழகடிக்கிைது.

முதல கணசைாட்ைத்தில கைலில 
நீச்�்லடிப்்பது ஏரியில நீச்�்லடிப்்படதவிை 
அ்பாயகரமாகத் சதானறும்.  சமாதும் மற்றும் 
சகாநதளிககும் அட்லகளால கைற்கடரககுச் 
ச�ல்பவர்கடள எளிதாக மரைத்டத  சநாககி 
இழுத்துச் ச�ல்ல முடியும்.  ஆனால 
அதிர்ச்சியளிககும் வடகயில 90% மூழகுதல 
நனனீரிலதான நடைச்பறுகி்றது.    
உவர்நீடரவிை நனனீர் அதிக அளவு நம் 
இரத்தத்டத ஒத்த க்லடவயாகும்.  நனனீர் 
நுடரயீரலகளுககுள் ச�லலும்ச்பாழுது  
�வவூடு ்பரவல முட்றயில அது நம் இரத்த 
ஓட்ைத்தில க்லககி்றது.  இவவாறு இரத்தம் 
அதிக அளவு நீர்த்துப்ச்பாகும்ச்பாது இரத்த 
அணுககள் சவடித்து உறுப்புகள் 
ச�யலிழககின்றன.  இடவ நிகழ 2 அல்லது 3 
நிமிைஙகள் ஆகின்றன.

தகவல குறிப்பு
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இரத்தத்டதவிை உவர்நீரில அதிக அளவு 
உப்புள்ளது.  உவர்நீர் உள்ளிழுககப் 
்படும்ச்பாழுது, உவர்நீடர நுடரயீரலகளுககுள் 
ச�லுத்தி, இரத்தத்டதத் தடிமனாககுவதன மூ்லம் 
உை்லானது தனடனத் தாசன கட்டுப்்படுத்த 
முயலுகி்றது.  இது மரைம் �ம்்பவிகக 8 முதல 10 
நிமிைஙகள் வடர எடுத்துக சகாள்ளப்்படுவதால 
காப்்பாற்றுவதற்கு அதிக வாய்ப்்பளிககி்றது.

தகவல குறிப்பு சதாைர்ச்சி

ச்பணகளின இ்றப்பு விகிதத்டதவிை ஆணகள் 
இருமைஙகு மூழகுத்லால இ்றககும் 
ஆ்பத்திலிருககி்றார்கள். மூழகி இ்றப்்பதிலப்்பதில 
ஆணகளின விகிதம் அதிகமாக இருகக காரைம், 
தனியாக நீச்�்லடித்தல, நீச்�்லடிப்்பதற்கு முன மது 
அருநதுதல, ்பைகு �வாரி ச�ய்தல ச்பான்ற ஆ்பத்து 
நிட்றநத நைத்டதகள் என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.  
சவள்ளப் ச்பரிைர்களினச்பாது 75% இ்றப்புகள் 
மூழகுத்லால நைககின்றன.

மூழ்கி இைப்படதை தைடுததைல்

மூழகுதட்லத் தடுகக ்ப்ல ச�யலமுட்றகள் 
உள்ளன.  கிைறுகடள மூடி டவத்தல, கதவுத் 
தடுப்புகடளப் ்பயன்படுத்துதல, குழநடதகள் 
விடளயாைத் தடுப்பு அடமககப்்பட்ை ்பகுதிகடள 
அடமத்தல, நீச்�ல குளஙகடளச் சுற்றி 
தடுப்புகளடமத்தல ச்பான்றடவ நீரினால ஏற்்படும் 
ஆ்பத்துகடளக கட்டுப்்படுத்துகின்றன.   �மூகம் 
�ார்நத முட்றயான, சமற்்பார்டவயுைன கூடிய 
அஙகனவாடி குழநடதகடள ச்பணுதல மூ்லம் 
மூழகுதல ஆ்பத்டதக குட்றகக்லாம்.  ்பள்ளிப் ்பருவக 
குழநடதகளுககு அடிப்்படை நீச்�ல, நீர் ்பாதுகாப்பு, 
காப்்பாற்றும் வழி முட்றகள் ஆகியவற்ட்றக கற்றுக 

சகாடுத்தல என்பது மூழகுதல ஆ்பத்டதக குட்றககும் 
மற்ச்றாரு வழி முட்றயாகும்.  நீரில ்பாதுகாப்ட்ப 
உறுதி ச�ய்தல, மூழகுதட்லத் தடுத்தல 
ஆகியவற்றுககு ்பாதுகாப்்பான ்பைகு �வாரியிடன 
அடமத்து ச�யல ்படுத்துதல, கப்்பல மற்றும் ்பைகுப் 
்பயைத்திற்கான ஒழுஙகுமுட்றகடளக 
கடைபிடித்தல ஆகியடவ முககியமானதாகும்.  
சவள்ளப்ச்பருகடக  எதிர் சகாள்ளும் தி்றடன 
வளர்த்தல, ச்பரிைருககான தயார்நிட்ல திட்ைம், 
நி்லப்்பயன்பாடு திட்ைம் தயாரித்தல மூ்லம் சவள்ள 
ஆ்பத்துகடளக டகயாளுதல, முனசனச்�ரிகடக 
அளித்தல ச்பான்றடவ சவள்ளப் ச்பரிைர்களினச்பாது 
மூழகுவடதத் தடுககும்.

8.3.3 தீ வி்பதது

சவப்்பம் மற்றும் வ்றணை வானிட்லயில 
மினனல, மனிதனின அ்லட்சியப்ச்பாககு இனனும் 
பி்ற காரணிகளாலும் ச்பரிய அளவில காட்டுத் தீ 
ஏற்்படுகி்றது.  தீ வி்பத்தானது  கட்டிைஙகள், 
மரப்்பா்லஙகள், மின மற்றும் தகவல சதாைர்பு 
கம்பிகள், எணசைய் மற்றும் எரிச்பாருள் 
கிைஙகுகள் ஆகியவற்ட்ற அழிககி்றது.  இது 
மனிதனுககும், வி்லஙகுகளுககும் ஊறு 
விடளவிககி்றது.

ோணெர்	வசேல்ோடு

தீ வி்பத்து ஒத்திடகப் ்பயிற்சி: தீ 
வி்பத்திலிருநது தப்பிகக நில, விழு, உருள் 
என்படத ்பயிற்சி ச�ய்யவும். ஆடைகள் 
தீப்பிடித்து எரியும்ச்பாழுது ஓடுவடத நிறுத்து, 
தடரயில விழு, பினபு உருள்.  இது தீ ்பரவுவடதத் 
தடுககும்.

வ்றணை அல்லது காற்று வீசும் கா்லநிட்லயில தீ 
குட்டையான தாவரஙகடளயும், மரஙகடளயும் 
அழித்துவிடும்.  குட்றநத அளவுத் தீயின சவகம் 
சநாடிககு 1முதல 3மீ / வடரயாகும்..  அதிக அளவுத் 
தீயின சவகம் சநாடிககு  100மீட்ைராகும்.

ஏன்	என்று	போசி	

சநருப்ட்பக காட்டிலும் புடக அதிக ஆ்பத்தானது 
 தீ வி்பத்தினச்பாது சமற்சகாள்ள சவணடிய 

ச�யல முட்றகள்:
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4. �ாககடை மற்றும் குழிகளிலிருநது உ்லர்நத 
கிடளகள், இட்லகள் ஆகியவற்ட்ற அப்பு்றப்்படுத்த 
சவணடும்.

5. தீப்பிடிககககூடிய ச்பாருட்கடள �ரி ்பார்ககப்்பட்ை 
்பாதுகாப்்பான ச்பட்ைகஙகளில டவகக சவணடும்.

6. சவறிைத்திலிருககும் உனது உ்றவினடரசயா 
நண்படரசயா உனடனத் சதாைர்பு சகாள்ளும் 
ந்பராக டவத்துக சகாள்.

7. தீ அடைப்்பான டவத்திருககசவணடும்.  அதடன 
எவவாறு ்பயன்படுத்த சவணடும் எனறு சதரிநது 
டவககவும்.

்பா்பா குர்குர்வின  அடையா 
சநருப்பு – (சநருப்பின தநடத 
எனப் ச்பாருள்்படும்).  
ஈராககிலுள்ள இயற்டக வாயுக 

குழாயின துவாரத்தில எரியும் இநசநருப்பு 4000 
ஆணடுகளுககும் சம்லாக சதாைர்நது எரிநது 
சகாணடிருககி்றது.  இநசநருப்ட்பப்்பற்றி 
செசராசைாைஸ் மற்றும் புளூைார்க ஆகிசயார் 
குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

தீ வி்பதது ெைக்கும்வ்பொது

1.  தீடய அடைகக நீடரப் ்பயன்படுத்த 
முடியாதச்பாது (மின�ாரக கருவிகள் இயஙகிக 
சகாணடிருப்்பதால அல்லது நீர் இல்லாதச்பாது 
மற்றும் சநருப்பு ச்பரிய அளவில இல்லாதச்பாது) 
�டமயல ச�ாைா, காலட�ட் ச�ாைா (Calcite Soda) 
�்லடவத்தூள் மணில, மண ஆகியவற்ட்றப் 
்பயன்படுத்த சவணடும்.

2.  தடரடயவிை 30 ச�.மீ. உயரத்திற்குசமல தட்லடய 
உயர்த்தி டவககககூைாது.  இநத உயரத்திற்கு 
சமல நச்சுப்புடக குவிநதிருகக வாய்ப்புள்ளது.

3.  அட்றடயவிட்டு சவளிசய்ற 
வாய்ப்பிலட்லசயனில �னனட்ல சநாககி 
நகர்நது, ட�டககள் மூ்லம் மககளின கவனத்டத 
ஈர்கக முய்ல சவணடும்.

4.  உனனுடைய ஆடைகள் தீப்பிடித்து விட்ைால ஓைக 
கூைாது.  இது தீ ்பரவுவடத  அதிகரிககும்.  
துணிகடள அகற்றி அதடனப் ்பாதுக்பாப்்பான 
இைத்தில எறிநதுவிட்டு சநருப்ட்ப அடைககவும்.

5.  நீ காட்டுத் தீ அருகிலிருககும்ச்பாது  உனனால 
சநருப்ட்ப அடைகக முடியாத ்பட்�த்தில 
அருகிலிருககும் மககளிைம் ஆ்பத்துப் 
்பகுதியிலிருநது வி்லகியிருககுமாறு கூ்ற 
சவணடும்.

ச�யய வேண்டியடே
1.  தீ வி்பத்து ஏற்்படும்ச்பாழுது கூச்�லிட்சைா, மணி 

ஒலி எழுப்பிசயா அடனவடரயும் எச்�ரித்தல 
சவணடும்.

2.  மைல மற்றும் தீயடைப்புக கருவிகடளப் 
்பயன்படுத்தி தீடய அடைகக சவணடும்.

3.  முதனடம மின இடைப்பிடன உைனடியாகத் 
துணடிகக சவணடும்.

4.  ஆடைகளில தீப்பிடித்தால, தீப்பிடித்தவர் தடரயில 
விழுநது உருணடு தீயிடன அடைகக சவணடும்.

5.  தீ வி்பத்துப் ்பகுதிககு அருகிலுள்ள எளிதில 
தீப்பிடிககும் ச்பாருட்கடள உைனடியாக 
அப்பு்றப்்படுத்த சவணடும்.  அதனால தீ ்பரவுவடத 
தடுகக்லாம்.

6.  தீசயாடு புடகயுமிருநதால துணியால மூகடக 
மூடிக சகாணடு தடரயில தவழநது சவளிசய்ற 
சவணடும்.

7.  உடைடமகடளவிை உயிர் விட்ல மதிப்்பற்்றது 
என்படத எணணிப் ்பார்கக சவணடும்.

8.  தீ வி்பத்துப் ்பகுதியிலிருநது ்பாதுகாப்புப் ்பகுதிககுச் 
ச�ல்ல சவணடும்.

்பொது்கொபபு ெைேடிக்ட்க்கள்
1. வீட்டிற்கும் தீப்்பற்றிக சகாள்ளககூடிய 
தாவரஙகளுககு இடையில  ஒரு ்பாதுகாப்புப் 
்பகுதிடய ஏற்்படுத்த சவணடும்.

2.  உன வீட்டின அருசக மூனறு மீட்ைர் உயரத்திற்கும் 
குட்றவான உயரம் சகாணை மரஙகளின 
கிடளகடள சவட்டி விை சவணடும்.

3. வீட்ைருசக உள்ள ்பாசி மற்றும் தாவரஙகளின 
உ்லர்நத கிடளகடள சவட்டி விை சவணடும்.
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ச்பட்டிசயா எரிநது சகாணடிருககும்ச்பாது 
முககிய மின இடைப்பிடனத் துணடிககவும்.

2.  சமல தளஙகளிலிருநது �னனலகள் வழியாகக 
குதிககக கூைாது.

3.  பீதியடையக கூைாது.

4.  நீஙகளாகசவ சநருப்ட்ப அடைகக முய்லக 
கூைாது.

8.3.4 சதைொழில்க வ்பரிைர்்கள்

சதாழி்லக ச்பரிைர்கள் நானகு முககிய 
இைர்கடளக சகாணைது.  இடவ தீ, சவடித்தல, நச்சுப் 
புடக சவளிசயற்்றம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல ்பாதிப்பு 
ச்பான்றதாகும்.  இப்ச்பரிைருககுக காரைம் 
சதாழிற்�ாட்லகள் ்பலசவறு மூ்லப்ச்பாருட்கள், 
கழிவுப் ச்பாருட்கள் மற்றும் உற்்பத்தி ச�ய்யப்்பட்ை 
ச்பாருட்கடளக டகயாளப் ்ப்ல வழிமுட்றகடளப் 
்பயன்படுத்துவசத ஆகும்.  சதாழிலநுட்்ப மற்றும் 
சதாழிற்�ாட்ல வி்பத்துகள், ஆ்பத்தான 
வழிமுட்றகள், உள்கட்ைடமப்புக குட்ற்பாடுகள் 

தீ அடணப்பொடன எவேொறு 
்பயன்்படுததுேது என்்பது ்பறறிய சில 
குறிபபு்கள்

சிறு தீடய தீ அடைப்்பாடனப் ்பயன்படுத்தி 
அடைககவும் அல்லது எரிச்பாருள் உள்ள 
இைத்டதப் ச்பார்டவயால மூடி அடைககவும்.  தீ 
அ ட ை ப் ்ப ா ட ன ப்  ்ப ய ன ்ப டு த் த 
டகப்பிடியிலிருநது ்பாதுகாப்பு ஊசிடய (Safety pin) 
சவளிசய இழுகக சவணடும்.  என்படத 
கவனத்தில சகாள்ளவும்.  தீ ்பரவும்  
அடிப்்பகுதிடய சநாககிச் ச�லுத்தவும்.  தூணடும் 
டகப்பிடிடய அழுத்தவும் சநருப்பின 
அடிப்்பகுதிடய சநாககி எல்லா ்பககமும் மாறி 
மாறி வீசியடிககவும். 

தீ வி்பததின்வ்பொது ்கண்டிப்பொ்கச் ச�யயக் 
கூைொதைடே

1.  இயஙகிக சகாணடிருககும் மின �ானஙகளின 
மீது தணணீர் ஊற்்றக கூைாது.  ஒரு 
சதாட்லகாட்சிப் ச்பட்டிசயா, ஒரு குளிர்�ாதனப் 

தகவல குறிப்பு 
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165 மனிதனால் ஏற்படும் ப்பரிடர்கள்

எணணிகடகயானது அஙகு நி்லவும் வானிட்ல , 
நச்சுப்புடக வரும் வழியிலுள்ள மககளின அைர்த்தி 
மற்றும் அவ�ரகா்ல ஏற்்பாடுகளின தி்றன 
ச்பான்றவற்ட்றப் ச்பாறுத்து அடமகி்றது.

சுறறுச்சூழல் ்பொதிபபு

சவளிசயறும் மற்்ற ச்பாருட்கள் மனிதனுககு 
சநரடியாக நஞ்�ாக அடமயாவிட்ைாலும் சுற்றுச் 
சூழல மாசு்படுதட்ல ஏற்்படுத்தக கூடியடவ.  இது 
இயற்டக வளஙகளான தாவர மற்றும் 
வி்லஙகினஙகளுககு நீணை கா்ல ்பாதிப்பிடன 
ஏற்்படுத்தும் என்ற உணடம அதிக அளவு 
உைரப்்பட்டு வருகி்றது.  எ.கா. மரஙகளின அழிவு 
உ்லக சவப்்பமயமாதலுககுக காரைமாவசதாடு 
வி்லஙகினஙகளின அழிவு உைவு வட்லகடளப் 
்பாதித்து சதாலட்ல தரும் உயிரினஙகளின (Pest) 
எணணிகடகடய அதிகரிககி்றது.

சதைொழில்க இைர்்கடைக் குடைக்கும் 
ேழிமுடை்கள்

➢  ச�யலமுட்ற ்பாதுகாப்பு சம்லாணடம: ச்பரிய 
ச�யலமுட்ற மாற்்றஙகடளக சகாணடு 
வருமுன அதற்கான உ்பகரைஙகளின 
உணடமத் தனடமடயக கணைறிதல, 
்பாதுகாப்பு அம்�ஙகடள உள்ளைககுதல, 
உ்பகரைஙகடள சுத்தம் ச�ய்து டவத்தல 
ஆகியவற்ட்றச் ச�ய்ய சவணடும்.

➢  ்பாதுகாப்புத் தணிகடககள்: ்பாதுகாப்பு 
முட்றகடள அவவப்ச்பாது கணகாணித்தல, 
்பாதுகாப்பு முட்றகள் மற்றும் கருவிகளின 
இயககத்டதக கணகாணித்தல. இவற்ச்றாடு 
சதாைர் நைவடிகடககடள சமற்சகாள்ளுதல.

➢  அவ�ர கா்ல திட்ைம்: விடளவுகளின தாககம் 
மற்றும் வழககத்திலிருககும் அவ�ரகா்ல 
வழிமுட்றகள் ்பற்றி ஒரு முழுடமயான 
ஆய்வு நைத்தப்்பை சவணடும்.  இது 
�மூகத்தினராச்லா சதசிய அல்லது மணை்ல 
அதிகாரிகளாச்லா ச�ய்யப்்பை சவணடும்.

➢  ்பயிற்சி: சதாழி்லாளர்களுககு முட்றயான 
்பயிற்சியும், ்பாதுகாப்பு ச�டவகளும் 
சமற்சகாள்ள சவணடும்.

அல்லது சி்ல மனிதச் ச�யல்பாடுகள் காரைமாக 
ஆ்பத்து ஏற்்படுகி்றது.  இது உயிரிழப்பு அல்லது 
காயம், ச்பாருள் ச�தமடைதல, �மூக மற்றும் 
ச்பாருளாதார ்பாதிப்பு அல்லது சுற்றுச் சூழல சீர் 
குட்லவுககு வழி வகுககி்றது.

சதைொழில்க தீ வி்பதது 

இது அடிககடி நிகழும் ச்பரிைராகும்.  சநருப்பு 
நச்சு வாயுககளான அகசராலின (Acrolein) 
கார்்பனசமானாகடஸைடு மற்றும் �யடனட் 
ஆகியவற்ட்ற உற்்பத்தி ச�ய்கி்றது. தீப்்பற்றுதல 
அல்லது அதிக சவப்்பம் காரைமாகக கட்ைடமப்புகள் 
்பாதிககப்்பை்லாம்.  சமலும், அத்தியாவசிய 
ச�டவகளான  மின�ாரம் மற்றும் இயநதிரஙகளின 
உற்்பத்திடயப் ்பாதிககி்றது.

சேடிபபு

சதாழிற்�ாட்ல சவடிப்புகள் அதிர்வட்லகளால 
உணைாகின்றன.  இநத அதிக அழுத்தம் மககடளக 
சகால்லககூடியது என்றாலும் ச்பாதுவாக இதன 
முட்றமுக விடளவுகளான கட்டிைஙகள் இடிநது 
விழுதல,  கணைாடி உடைதல மற்றும் ச்பாருட்கள் 
சிதறுதல ஆகியடவ அதிக அளவு உயிரிழப்பு மற்றும் 
்படுகாயஙகடள ஏற்்படுத்துகி்றது.  வாயு சவடிப்பு, 
தூசி சவடிப்பு எனப் ்ப்லவிதமான சவடிப்புகள் 
உள்ளன.  தீப்்பற்றிக சகாள்ளககூடிய வாயு 
காற்றுைன சதாைர்பு சகாள்ளும்ச்பாது வாயு 
சவடிப்புகள் ஏற்்படுகின்றன.  எளிதில தீப்்பற்்றக 
கூடிய திைப் ச்பாருட்கள் முககியமாக 
உச்லாகத்துகள்கள் காற்றுைன க்லநது எரியும்ச்பாது 
தூசி சவடிப்புகள் ஏற்்படுகின்றன.

வேதிப ச்பொருட்களின் சேளிவயறைம்

திடீசரன சவளிசயறும் நச்சு வாயுககள் 
ச்பாதுவாக  சதானறுமிைத்திலிருநது ்ப்ல கி.மீ 
சதாட்லவிலுள்ள இைஙகளில கூை இ்றப்பு மற்றும் 
்ப்லத்த காயஙகடள ஏற்்படுத்தும் வல்லடம 
சகாணைது.  இடவ நீராலும் காற்்றாலும் எடுத்துச் 
ச�ல்லப்்படுகின்றன.  சவதிப் ச்பாருட்கள் 
சநரிடையாக ச்பாதுக கழிவு நீர் அடமப்புகள், 
ஆறுகள், காலவாய்கள் மற்றும் பி்ற நீர் நிட்லகளில 
க்லப்்பதினாலும், தீடய அடைககப் ்பயன்படுத்திய 
கழிவுநீர் க்லப்்பதாலும் ச்பாது மககளுககுப் ச்பரிய 
ஆ்பத்து ஏற்்படுகி்றது.  வி்பத்துககுள்ளானவர்களின 
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வாகனஙகடள சமதுவாகச் ச�லுத்தி நிற்்பதற்குத் 
தயாராக சவணடும்.

➢  �ாட்ல �நதிப்புகளில காைப்்படும் “நைககும் 
மனிதன” �மிகடஞ ்பாத�ாரிகளுககாக 
அடமககப்்பட்டுள்ளது.  ்பச்ட� விளககு 
எரியும்ச்பாது மட்டும் தான �ாட்லடயக கைகக 
சவணடும் என்படத மனதில சகாள்.  �ாட்லயின 
இைப்பு்றமும், வ்லப்பு்றமும் எநத வாகனமும் 
இலட்ல என்படத உறுதி ச�ய்.

➢  எச்�ரிகடகப் ்ப்லடகயில “நைக்காதே” என்ற 
ேகவல் இருநோத�ா அல்�து நடக்கும் சமிக்்ஞை 
சிவப்ாக இருநோத�ா ஒரு த்ாதும் சா்�்ை 
கடக்க முை�ாதே.

2.	 நில்,	கெனி,	கைநது	வசல்

மாைவர்கள் தஙகள் ்பள்ளிகசகா அல்லது 
தஙகள் ்பள்ளிககுச் ச�ல்ல சவணடிய ச்பருநடதப் 
பிடிகக ச்பருநது நிட்லயத்திற்சகா நைநது 
ச�லவார்கள்.  மாைவர்களின ஒசர ்பணி ச்பருநது 
அவர்கடள இ்றககி விட்ைவுைன கவனமாகச் 
�ாட்லடயக கைப்்பதுதான. மாைவர்கள் கவனமாகச் 
�ாட்லடயக கைகக வழி காட்டுவது நமது 
கைடமயாகும்.

மாைவர்கள் �ாட்ல �மிகடஞகள் ்பற்றி அறிய 
கற்றுக சகாடுப்்பதுைன, �ாட்லடயக கைககும்ச்பாது 
்பாத�ாரிகள் கைககும்  ்பகுதியில (Zebra Crossing) கைகக 
்பரிநதுடர ச�ய்ய சவணடும்.  ஒரு சவடள 
அகசகாடுகசளா, �மிகடஞகசளா இல்லாவிடில 
கீழகாணும் வழிமுட்றகடளப் பின்பற்்ற்லாம்.

➢  �ாட்லயின வ்லது பு்றமும் பினனர் இைது பு்றமும் 
வாகனஙகள் உள்சள வருகின்றனவா எனறு 
்பார்கக சவணடும்.

➢  வாகனம் வருவடதப் ்பார்த்து விட்ைால 
அவவாகனம் கைநது ச�லலும் வடர காத்திருநது 
பினனர் கவனமாக �ாட்லடயக கைகக சவணடும்.

➢  �ாட்லத் திருப்்பத்தில கைககாசத.  இது 
்பாதுகாப்்பற்்றது.

➢  நிறுத்தப்்பட்ை வாகனஙகளுககிடையில 
�ாட்லடயக கைககாசத.

6 வயதுககுட்்பட்ை குழநடதகளுககு உைனிருப்ச்பார் 
அவசியம்.  அககுழநடதகள் �ாட்லடயக 
கைககும்ச்பாது கட்ைாயமாக அவர்களின டகடயப் 
பிடித்துக சகாள்ள சவணடும்.

8.3.5 �ொடல வி்பதது

ஒவசவாரு ஆணடும் 1.34 மிலலியன மககள் 
�ாட்ல வி்பத்துகளில இ்றககி்றார்கள் எனறு 
கைககிைப்்பட்டுள்ளது. �ாட்ல வி்பத்து உ்லகளவில 
இ்றப்புககான காரணிகளில 8வது இைத்தில உள்ளது.  
ஒவசவாரு ஆணடும் குட்றநத மற்றும் நடுத்தர 
வருமானம் சகாணை நாடுகளில 50 மிலலியன 
மககள் சமா�மான, வாழகடகடயசய தட்லகீழாககக 
கூடிய  காயஙகளால அவதிப்்படுகின்றனர்.  

குட்றநத மற்றும் நடுத்தர வருமானம் சகாணை 
நாடுகளில �ாட்லப்்பாதுகாப்ட்பக குட்லககும் 
காரணிகளில முககியமானடவ.

1. சவகமாகச் ச�லலுதல

2. குடித்துவிட்டு வணடி ஓட்டுதல

3. தட்லக கவ�ஙகள் அணியாதிருத்தல அல்லது 
முட்றயாக அணியாதிருத்தல

4. இருகடகப்்பட்டைகள் அணியாதிருத்தல அல்லது 
முட்றயாக அணியாதிருத்தல

�ாட்லடயப் ்பயன்படுத்து்பவர்கள் �ாட்ல 
விதிகடள மீ்றககூைாது என்ற அடிப்்படையில 
அடமநதுள்ள �ாட்ல விதிகடள 
நடைமுட்றப்்படுத்தவும், ஆ்பத்திடனக குட்றககவும், 
முட்றயற்்ற ்பாதுகாப்்பற்்ற நைத்டதகடளக 
குட்றககவும் சவணடிய தி்றனகடள �ாட்லப் 
ச்பாககுவரத்துக காவ்லர்களுககு அளிகக சவணடும்.

மொணேர்்களுக்்கொன அடிப்படை �ொடலப 
்பொது்கொபபு விதி்கள்
1.  �ாட்ல �மிகடஞகள் ்பற்றிய விழிப்புைர்வு, 

�ாட்லப்ச்பாககுவரத்து விளககுகள் மற்றும் 
�மிகடஞகள் ்பற்றி மாைவர்கள் அறிய உதவி 
ச�ய்.  ஒவசவாரு வணைத்தின 
முககியத்துவத்திடன அறிநது சகாள்ளச் ச�ய்தல.

➢  ்பச்ட� விளககு ‘ச�ல’ என்படதக குறிககும்.  
எப்ச்பாழுசதல்லாம் ்பச்ட� விளககு எரிகி்றசதா 
அப்ச்பாழுசதல்லாம் வாகனம் முனசனாககிச் 
ச�ல்ல்லாம்.

➢  சிவப்பு நி்ற விளககு ‘நிற்க’ என்படதக குறிககும். 
சிவப்பு நி்ற விளககு எரியும்ச்பாழுது அடனத்து 
வாகனஙகளும் நிற்க சவணடும்.

➢  மஞ்�ள் நி்ற விளககு ‘சமதுவாகச் ச�ல’ என்படதக 
குறிககும்.  மஞ்�ள் விளககு எரியும்ச்பாழுது 
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மனிதனால் ஏற்படும் ப்பரிடர்கள்

ஓடி விடுவார்கள்.  எனசவ �ாட்லயிலிருககும்ச்பாது 
அடமதியாக இருகக கற்றுக சகாடுகக சவணடும்.

2.	 நடைோடதகளின்	முக்கிேத்துெம்

மாைவர்கள் �ாட்லயில நைககும்ச்பாது 
நடை்பாடதகடளப் ்பயன்படுத்த ஊககுவிகக 
சவணடும்.  எவவாறு ்பாதுகாப்்பாகச் �ாட்லடயக 
கைகக சவணடும் எனறு ச�ய்து காட்ை சவணடும்.  
�ாட்ல ்பர்பரப்பினறி இருநதாலும் நடை்பாடதகடளப் 
்பயன்படுத்த ஊககுவிகக சவணடும்.

3.	 குறுக்குச்	 சாடலகள,	 ோதசாரி	 கைநது	
வசல்லுமிைம்

மாைவர்களிைம் �ாட்லயின குறுகசக ஓடிச் 
ச�லலும் ்பழககமுணடு.  இது மிகவும் ஆ்பத்தானது.  
ஏசனனில குறுககுச் �ாட்லகளில , முட்றயான 
�மிகடஞ இலட்லசயனில வாகனஙகள் சமதுவாகச் 
ச�ல்லாது.  �ாட்ல �நதிப்புகளிலும் ்பாத�ாரி கைநது 
ச�லலுமிைஙகளிலும் மட்டுசம �ாட்லடயக கைகக 
சவணடும் எனறு மாைவர்களிைம் அறிவுறுத்த 
சவணடும்.  குறுககுச் �ாட்லகளும் ்பாத�ாரி கைநது 
ச�லலும் இைஙகளும் இல்லாவிடில மாைவர்கள் 
சமற்கூறிய �ாட்ல விதிகடளப் பின்பற்்ற 
சவணடுசமனறு அறிவுறுத்த சவணடும்.

3.	 கெனி

திருப்்பஙகளில �ாட்லடயக கைககும் ச்பாது அதிக 
விழிப்புைர்வுைன இருகக குழநடதகககுக கற்றுத் 
தரசவணடும்.  இதற்கு கவனித்தல மட்டுசம உதவி 
கரமாக இருககும்.  எனசவ குழநடதகளிைம் வணடி 
வருகி்றதா இலட்லயா என கவனிககச் ச�ால.  
திருப்்பஙகளிலும், ஆளில்லா �நதிப்புகளிலும் 
�ாட்லப் ்பயன்பாட்ைாளர்கடள எச்�ரிகக 
வாகனஙகள் ஒலி எழுப்புகின்றன.

கீழ்க்்கொணும் தை்கேடல மொணேர்்களுக்கு 
விைக்்கவும்

வாகனத்திலிருநது வரும் ஒலிடயக சகட்ைதும் 
நினறு எநத வாகனமும் இைது பு்றத்திலிருநசதா 
வ்லது பு்றத்திலிருநசதா வரவிலட்லசயன உறுதி 
ச�ய்துவிட்டு �ாட்லடயக கைகக சவணடும்.

1.	 சாடலயில்	அெசரோகச்	வசல்லாபத

மாைவர்கள் ச்பாறுடம�ாலிகளல்ல.  �ாட்லயின 
குறுகசக ஓடுவது அவர்களது ்பழககமாகும்.  சமலும், 
அவர்கள் விடளயாட்டுப் ச்பாககில கவனக 
குட்றவாக இருநது சகாணடு �ாட்லயின குறுகசக 
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���� ப����. 
�ழ�ைதக�� பா�கா���கான வாகன ஓ�க�� ���
க	 

நா� எ�ன ெசய �
	�?

கட�� ெச�லாேத
ப	��� �ழ�ைதகைள 
ஏ���ெச�ல�� 
இற���ட�� கா����� ப	�� 
ேப��ைத� கட�� ெச�வ� 
சட �ேராதமா��. 

�வ�� வ�ண ைத� 
கா�� ெபா��,
�ழ�ைதக	 ேப��ைத�� 
இற��வத�காக� ேப��� ���ற� 
எ�பைத �ற வாகன ஓ�க��� அ���பத�காக 
ப	�� ேப��� ஓ�ந�க	 �வ�
 �ற �ள�ைக 
ஒ�ர� ெச�வேதா� ைககா�ைய 
ெவ�ேய ெத��மா� ைவ��றா�க	

அைனவ�� ��க��
மாணவ�க	 ப	�� ேப���க�� 
ஏ��ேபா��, இற���ேபா�� ���க�படாத 
சாைலக�� இ� �ைசக����� வ�� 
வாகன�க�� ��த�ப��.

��னா� ��க��  
ப	�� ேப������ ��னா� 
(அேத �ைச��) வ�� வாகன� 
��க ேவ¡��)

�ர�: 
�ழ�ைதக	 பா�கா�பாக ஏ� இற�க 
ேதைவயான இடைத �� �� 
உ�£ைடய ேமாடா� வாகனைத 
ேதைவயான இைடெவ��� ���.

கவ��க: 
�ழ�ைதக����¤ட�களான ப	�க	, 
�����
� ப��க	, �ைளயா� 
ைமதான�க	 ம��� ¥�கா�க�� 
அ�க கவன� ெச¦�.

�� �: 
ேரா�� ச¤�ைஞ காட�ப��ெபா¨�, 
ப	� ேரா�� அ�கா� அ�ல� சாைலைய 
கட�க உத�வத�காக �ய¤�க�பட 
அ�கா�க	 ��க� ெசா��� கடைள���
 ெபா¨� கடாயமாக  ��க ேவ¡��.

���பா��: 
�ழ�ைதக	 க©�கேவ ª�யாத பாதசா�க	, 
அவ�க	 எ��� க¡«�� ெத�யமாடா�க	.

ஒ� எ��பாேத: 
உ� ேமாடா� வாகன�� ª� ���� 
�ழ�ைதைய ஒ� எ¨��ேயா, வாகனைத 
இய��ேயா அவசர�ப�த ேவ¡டா�.  
பயª�த ேவ¡டா�.

கட���ட�
கட�� ெச�¦¤டைத 
மைற�க� ¬டா�.

வல�ப�க �� கட�காேத: 
ப	�� ேப��ைத வல� 
றமாக� 
கட�� ெச�லாேத.

ம�ச� வ�ண ைத� 
கா�� ெபா��,
ப	�� ேப��� ஓ�ந�க	 �ழ�ைதகைள ஏ�ற�� 
இற�க�� ெச�ய தயாரா�றா�க	 எ�பைத� 
�ற வாகன ஓ�க��� அ���பத�காக 
ம®ச	 �ற �ள��கைள 
ஒ�ற� ெச�வ�.
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4.	 டககடை	 ொகனத்திற்குளபைபே	 	 டெத்துக்	
வகாளைவும்	

வாகனஙகள் ச�னறு சகாணடிருககும்ச்பாது 
நிட்றய மாைவர்கள் தஙகள் டககடள 
வாகனத்திற்கு சவளிசய நீட்டிக சகாணடிருப்்பார்கள்.  
அவர்கள் தட்லடய சவளிசய நீட்டி உற்�ாகத்துைன 
டகயட�ப்்பார்கள்.  இது ்பள்ளிககுப் ச்பருநதுகளில 
வரும் மாைவர்களிைம் காைப்்படும் காட்சியாகும்.  
இருப்பினும் இத்தடகய நைத்டதகள் தீவிர 
்பாதிப்புகடள ஏற்்படுத்தககூடியடவ.  
கவனககுட்றவின காரைமாக மாைவர்கள் எதிரில  
வரும் வாகனஙகள் மீது சமாதி அடி்பட்டு 
வி்பத்துககுள்ளாவார்கள்.

5.	 ெடைவுகளில்	சாடலடேக்	கைக்காபத:

சவளிப்்படையாகக கூ்ற சவணடுமானால 
வடளவுகள் சமாட்ைார் வாகன ஓட்டிகளுககு 
கணணுககுத் சதரியாத ்பகுதியாகும்.  அநதப் 
்பகுதியில உனடன அடையாளம் கணடு �ரியான 
சநரத்தில வாகனத்டத நிறுத்த இய்லாது.  எனசவ, 
வடளவில �ாட்லடயக கைககும்ச்பாழுது 
மாைாககர்களுககு வி்பத்து ஏற்்படுகி்றது.

6.	 மிதிெணடியில்	 வசல்லும்போது	 ோதுகாப்ோக	
இரு

மிதிவணடியில ்பள்ளிககுச் ச�லலும் மாைவர்கள் 
கீழககாணும் மிதிவணடி விதிகடளப் பின ்பற்்ற 
சவணடும்.

மிதிவணடிகசகன ஒதுககப்்பட்ை ்பாடதயில ச�ல.  
இவவாறு ்பாடத ஒதுககப்்பைவிலட்லசயன்றால 
�ாட்லயின இைப்பு்றத்தின இறுதி அல்லது 
வ்லப்பு்றத்தின இறுதிப்்பகுதியில (Extreme) மற்்ற 
வாகனஙகசளாடு ச�ல.

➢  உஙகள் கணகாணிப்பினறி சநருககம் மிகுநத 
சதருககளில மாைவர்கடள மிதிவணடி ஓட்ை 
அனுமதிகக சவணைாம்.

7.	 	 ொகனங்களில்	 ேேணிக்டகயில்	 ோதுகாப்ோக	
இருத்தல்

ஓடிக சகாணடிருககும் வாகனத்தில 
மாைவர்களின ்பாதுகாப்ட்ப இருகடகப் ்பட்டைடயப் 
்பயன்படுத்துவதன மூ்லம் (Seat belt) உறுதி 
ச�ய்ய்லாம்.
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➢  ஓடிக சகாணடிருககும் வாகனத்தில நிற்கசவா, 
நைககசவா, ஓைசவா சவணைாம்.

➢  ச்பருநது ்பள்ளிடயச் ச�ன்றடையும்வடர 
இருகடகயில அமர்நது சகாணடு 
டகப்பிடிகடள பிடித்துக சகாள்ள சவணடும்.

➢  டககடள வாகனத்திற்கு சவளிசய டவககாசத.

8.	 ெணடியின்	முன்	ேக்கத்திலிருநது	இைங்கவும்

ச்பருநடத விட்டு இ்றஙகும்ச்பாது பின்பற்்ற 
சவணடிய ்பாதுகாப்புக குறிப்புகடள மனப்்பாைம் 
ச�ய்து அவற்ட்றப் பின்பற்றுமாறு மாைவர்களிைம் 
சகட்டுக சகாள்ளவும்.

➢  ச்பருநது வரும் சநரத்திற்கு முன்பாகசவ 
ச்பருநது நிட்லயத்டத அடைவதன மூ்லம் 
ச்பருநதின பினனால ஓடிச் ச�னறு ஏறுவடதத் 
தவிர்கக உறுதி ச�ய்ய சவணடும்.

➢  வரிட�யில நினறு ச்பருநதில ஏ்றவும் 
இ்றஙகவும் சவணடும்.

➢  மற்்ற வாகனஙகளுககுத் சதடவயில்லாமல 
ஆ்பத்து மற்றும் இடையூறு ஏற்்படுவடதத் 
தவிர்ககும் ச்பாருட்டு ்பள்ளிப் ச்பருநதின 
முன்பககமாக இ்றஙகவும்.
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169 மனிதனால் ஏற்படும் ப்பரிடர்கள்

�ழ�ைதக��கான �த� ப�� சாைலபா�கா�� ���க


1 6

7

8

9

10

2

3

4

5 வ��� தள�க�� பா�கா�� 
சாதன�கைள அ�
� ெகா�.  
��வ��க��கான 
பாைதகைள� பய�ப���.

சாைலைய� கட�த� : 
ப ைச ள�� எ�
த�ட�, 
சாைலைய� கட�� �� 
இ�ப�க�க��� வாகன�க� 
வ���றனவா எ�� கவ��க��.

���ப��� (Around the Corner) 
சாைல வ�க�� ஒடாேத.

த�� ைசயாக நட�காேத: 
சாைலைய� கட���ட�ைத� 
பய�ப��த ேவ��� 
எ�ப�� உ��யா¤ இ�.

ெப�ய ேமா¦டா§ வாகன�க� 
வ��றதா எ�� பா§ :  
���ப��� வ�� ெப�ய ேமா¦டா§ 
வாகன�க�¨�
� ல�©�.

ேமா¦டா§ வாகன�க���� 
ª�னா� ைளயாடாேத : 
ேமா¦டா§ வாகன ஓ¦�க� உ�ைன� 
பா§�க ேந�டாம� ேபாகலா�.

ேப�
�¨�
� இற���ேபா� :
 இற���ேபா� ேமா¦டா§ வாகன�க� 
ம¬�� இ�ச�கர வாகன�க� 
வ���றனவா என கவ�.

ச��ைஞ ள��க� 
இ�லாத சாைலைய� கட�த� : 
கட���ேபா� அ�க கவன� ெச���.

இ��ைக�ப¦ைட அ�த� :  
1 3 வய���¦ப¦ட �ழ
ைதக� ª� 
இ��ைக©� அம§வ� பா�கா�பான�. 

³�� ெகா������ 
ேமா¦டா§ கா§க���ைடேய 
ைளயாடாேத.

1.	 பேரிைர்:	ேனிதன் மற்றும் உடைடமகடள உள்ளைககிய �மூகத்தின இயககத்திடனத் தீவிரமாக ்பாதிப்்பது 
ச்பரிைர்.  ்பாதிககப்்பட்ை �மூகமானது தனது வளஙகடளப் ்பயன்படுத்தி ச்பரிைடரச் �மாளிகக முடியாத 
அளவிற்கு, அதாவது அச்�மூகத்தின �மாளிப்புத் தி்றடனக காட்டிலும் மிக அதிகமான ்பாதிப்புகடள 
ஏற்்படுத்துவது.

2.	 பேரிைர் ஆ்பத்து குட்றத்தல: முட்றயான முயற்சிகள் மூ்லம் ச்பரிைர் ஆ்பத்துககடளக குட்றககும் ்பயிற்சி, 
ச்பரிைர்களுககான காரைஙகடள ஆய்வு ச�ய்தல மற்றும் சம்லாணடம ச�ய்தல.

3.	 தணித்தல்: ஆ்பத்து மற்றும் அது சதாைர்்பான இைர்களினால ஏற்்படும் சமா�மான விடளவுகடளக 
குட்றத்தல.

4.	 தோர்நிடல: ச்பரிைர்கடள சி்றப்்பாக எதிர் சகாள்ளல, தகுநத நைவடிகடக எடுத்தல, ்பாதிப்புகளிலிருநது 
சவளி வருதல ச்பான்ற ச�யலகடளச் ச�ய்வதற்கான தி்றன.

5.	 தடுத்தல்: ஆ்பத்து மற்றும் அது சதாைர்்பான ச்பரிைர்களின சமா�மான விடளவுகடள முற்றிலுமாக தடுத்தல.

6.	 வோது	 விழிப்புணர்வு: ச்பரிைர் ஆ்பத்துகள், ச்பரிைர்கடள ஏற்்படுத்தும் காரணிகள், ச்பரிைர்களினச்பாது 
எடுகக சவணடிய நைவடிகடககள் ்பாதிப்புககுள்ளாவடத குட்றத்தல ஆகியடவ ்பற்றிய ச்பாது அறிவு.

7.	 மீளும்	தன்டே: ஆ்பத்துககுள்ளாககப்்பட்ை �மூகத்தின எதிர்ப்பு, உட்கிரகித்தல, சூழநிட்லககுப் ச்பாருநதுதல 
மற்றும் ச்பரிைர்களிலிருநது மீள்வதாகும்.

8.	 Hyogo	வசேல்	கடைடேப்பு: உ்லகளவில 2005 – 2015 வடரயி்லான கா்லத்தில ச்பரிைர் ஆ்பத்துக குட்றப்பிற்கான 
முயற்சிகடளப் ்பற்றிய வடர்பைம்.  இது ச்பரிைர் ஆ்பத்துககுட்றப்பிடன ஊககுவிககத்தகக  ச�யல்பாட்டு 
வழிகாட்டிகடளக சகாணைது.
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்பயிறசி்கள்

I. �ரியொன விடைடயத வதைர்்நசதைடு

1. குட்றநத அளவுத் தீ ்பரவும் சவகம்

அ) 1 – 3 மீ / சநாடி ஆ) 3 – 5 மீ / சநாடி

இ) 4 – 6 மீ / சநாடி ஈ) 6 – 8 மீ / சநாடி

2. விழு(Drop), மூடு(Cover), பிடி (Hold) என்பது எதன முககிய மாதிரிப் ்பயிற்சி?

அ) தீ ஆ) நி்லநடுககம் 

இ) மினனல ஈ) சவள்ளம்

3. நமது வீட்டிற்கருகில நிற்கும் மரஙகளின அடனத்துக கிடளகடளயும் சவட்டுவது எடதத்தடுகக?

அ) நி்லநடுககம்  ஆ) சவள்ளம்

இ) தீ ஈ) வ்றட்சி

4. பினவருவனவற்றுள் எது கூட்ை சநரி�லுககான ச�யலவிதி?

அ) தி்றநத சவளி நி்லப்்பரப்்பாக இருநதால தாழவான ்பகுதி அல்லது குழியில அமர்நது சகாள்

ஆ) மட்லப்்பகுதியாக இருநதால ்பாட்றச் �ரிவுகடளயும் நி்லச்�ரிவுகடளயும் தவிர்

இ) டககடள மார்ச்பாடு டவத்துக சகாள்

ஈ) தட்லப்்பகுதிடய தடரயிலிருநது 30 ச�.மீ உயரத்திற்கு மிகாதவாறு டவத்துக சகாள்.

5. 1984ல சதாழி்லக வாயுப் ச்பரிைர் நிகழநத இைம்

அ) சைலலி ஆ) புசன

இ) ச்பா்பால ஈ) சநாய்ைா

II. மி்கக் குறுகிய விடையளி

6. வடளவுகளில ஏன நாம் �ாட்லடயக கைககக கூைாது?

7. தீ வி்பத்திற்கான காரைஙகள் யாடவ?

8. கூட்ை சநரி�ல ஏற்்படும் முககிய இைஙகள் யாடவ?

9. தீ வி்பத்டதத் தடுககும் வழி முட்றகளில ஏசதனும் மூனறிடன எழுது.

III குறுகிய விடையளி

10. நாம் ஏன உப்பு நீடரக காட்டிலும் நனனீரில சவகமாக மூழகுகிச்றாம்?

11. சவறு்படுத்து: இைர் மற்றும்  ச்பரிைர்
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12. சதாழி்லக இைர்கடளக குட்றககும் வழிமுட்றகளில ஏசதனும் இரணடிடனக குறிப்பிடுக.

13. மூழகுதட்லத் தடுப்்பதற்கான வழிமுட்றகளில ஏசதனும் மூனறிடன எழுது.

IV விரிேொன விடையளி

14. மாைவர்களுககான அடிப்்படை �ாட்ல ்பாதுகாப்பு விதிகடளப் ்பட்டியலிட்டு, அவற்றுள் ஏசதனும் 
மூனறிடன விளககு.

15. தீ வி்பத்தினச்பாது ஏசதனும் மூனறு ச�ய்ய சவணடியடவ மற்றும்  ச�ய்ய கூைாதடவ ்பற்றி எழுது.

16. கூட்ை சநரி�லினச்பாது பின்பற்்ற சவணடிய ச�யலவிதிகடள விளககு.

v ஒததிட்கப ்பயிறசி

1. ்பலசவறு குழுககள் நைத்தும் ஒத்திடகப் ்பயிற்சிகடளக கவனத்தில சகாணடு ்பள்ளிப் ச்பரிைர் 
சம்லாணடமத்திட்ைம் ஒனட்றத் தயார் ச�ய்.

ஒத்திடகப் ்பயிற்சி ச�ய் 

I. விழு, மூடு, உருள்

II. தீ வி்பத்துககான ்பயிற்சி

III. கூட்ை சநரி�ல

குழுவினவரொடு ்கல்நதுடரயொைல்

1. கூட்ைசநரி�ட்ல எவவாறு �மாளிப்்பாய் என்பது ்பற்றி குழுககளுைன க்லநதுடரயாடு. எடுத்துககாட்ைாக நீ 
ஒரு விழாக கூட்ைத்தில அல்லது ச்பரிய கடையிலுள்ள கூட்ை சநரி�லில சிககிக சகாணடுள்ளாய், 
சவளிசயறும் வழி வடர்பைம் வடரநது, க்லநதுடரயாடு.

  
பேற்பகாள	சான்றுகள

1. Introduction to Disasters( reference –unisdr.org, 2006 edition )
2. Disaster Management module, TNSCERT.
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மனிதைனொல் ஏற்படும் வ்பரிைர்்கள்

்படி்கள் 

ேடி	1:	   URL அல்லது QR குறியீட்டிடனப் ்பயன்படுத்தி இச்ச�யல்பாட்டிற்கான இடையப்்பககத்திற்கு ச�லக. அஙகு 
்பககம் ஒனறு “Play” எனறு தி்றககும்.

ேடி	2:	   அடத நாம் சதாடும் ச்பாது அறிவுறுத்தலகசளாடு அடுத்த ்பககம் தி்றககும். அடத சதாடும்ச்பாது அடுத்த 
்பககத்திற்கு ச�லலும் அஙகு சி்ல தீ அடைககும் வணடிகள் காைப் ்படும்.

ேடி	3:	   நமககு விருப்்பமான வணடிடயத் சதர்வு அஙகு சகாடுககப் ்படும் அறிவுறுத்தலகள் ்படி நாம்  விடளயாை 
சவணடும்

ேடி	4:	  கடைசியாக நாம் தீடய அடைககும் ச்பாது நமது சவட்லயின மீது ஒரு திருப்தி உணைாகும்.

உரலி
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frosstudio.
mytownfi rerescue

இடணேச்	வசேல்ோடு

*்பைஙகள் அடையாளத்திற்கு மட்டுசம.

இநத ச�யல்பாடு மாைவர்களுககு 
மனிதரால உணைாகும் ச்பரழிவின 
தாககத்டதயும் அடத எவவாறு எதிர் சகாள்ள 
சவணடும் என்படதயும் ச்பாதிககும்.

ேடி	1 ேடி	2

ேடி	4ேடி	3
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9.1 அறிமுகம்
9.2 சோயவுமோனி (Clinometer)
9.3 பைட்ைகத் தி்சககோட்டி (Prismatic Compass)

அைகு கண்மணாட்டம் கற்றல் ேநாக்கங்கள்

➢  அ்ள்வோயவின் 
முககியத்து்வத்்்தப  
புரிநதுக தகோளளு்தல்

➢  சோயவுமோனி்யப 
பையன்பைடுத்தி ஒரு 
தபைோருளின் உயைத்்்த 
அ்ளத்்தல்

➢  பைட்ைக தி்சககோட்டி்யப பையன்பைடுத்தி ஒரு 
குறிபபிட்ை இைத்தின் பைைபபை்ள்்வ 
அ்ள்வோயவு தசயது  கணககிடு்தல்

9.1 அறிமுகம்

அ்ள்வோயவு தசய்தல் என்பைது பைே 
நூற்றோண்டுகளுககும் ் மேோக மனி்தனின் சுற்றுபபுற 
சூேல் ்வ்ளரச்சி நி்ேயில் ஒரு முககியத்து்வம் 
்வோயந்த்தோக இருநது ்வருகிறது.  நிரமோண 
்வடி்வ்மப்பை திட்ைமிடு்வதிலும் 
தசயல்பைடுத்து்வதிலும் இது முககியத்து்வம் 
்வோயந்த்தோகும்.  புவியின் ்மற்பைைபபு மற்றும் கைேடிப 
பைைப்பை நிே்வ்ைபைைமோக ்வ்ையவும் கைல்்வழி 
நிே்வ்ைபைைம் ்தயோர தசயயவும் இயற்்க ்வ்ள 
்மேோண்்மககோன புளளி வி்வைஙக்்ள 
அ்மககவும் கட்டிைஙக்்ள கட்டு்வ்தற்கோன 
தபைோறியியல் சோர புளளி வி்வை ்வ்ளரச்சியிலும், 
குடியிருபபுகள, சோ்ேகள, இருபபுபபைோ்்த, 
்மம்பைோேஙகள கட்டுமோனம் ்பைோன்ற்வற்றிலும் 
அ்ள்வோயவு பையன்பைடுகிறது.

அ்ள்வோயவு என்பைது புவியின் ் மற்பைைபபில் தூைம், 
்கோணம், உயைம் மற்றும் அ்ளவு ்பைோன்ற்வற்்ற 
அ்ளநது பைதிவு தசயயும் ஒரு அறிவியல் ஆகும். 
இதிலிருநது தபைறும்  புளளி வி்வைஙக்்ளக தகோண்டு  
துல்லியமோன திட்ைஙகள மற்றும் நிே்வ்ைபைைஙகள 
்தயோரிககபபைடுகின்றன.  தபைோது்வோக அ்ள்வோயவு 
என்பைது ஒரு மு்றயோன தசயல்மு்ற ஆகும்.  
க்ளத்திலிருநது தபைறபபைட்ை அ்ளவீடுகளின் 
அடிபபை்ையில் நிே்வ்ைபைைஙகள 

அளவாய்வு 
ெைய்தல்

9

்வ்ையபபைடுகின்றன.  இநநிே்வ்ைபைைஙகள 
புவியியேோ்ளர, தபைோறியோ்ளர மற்றும் கட்டிை 
்வடி்வ்மபபைோ்ளரகளுககு முககிய உபைகைணமோக 
பையன்பைடுகிறது.  புவியியேோ்ளரகள நிே்வ்ைபைைத்்்த 
பைடித்்தறியும் திற்னயும், நிே்வ்ைபைைத்்்த 
உரு்வோககி  பையன்பைடுத்்தவும் த்தரிநதிருகக 
்்வண்டியது அ்வசியமோன ஒன்றோகும்.  இந்த 
பைோைத்தில் சோயவுமோனி மற்றும் பைட்ைக தி்சககோட்டி 
பைற்றி கோண்்பைோம்.

9.2 ைாய்வுோனி (Clinometer)

சோயவுமோனி்ய பையன்பைடுத்தி ஒரு தபைோருளின் 
உயைத்்்த எவ்வோறு அ்ளவிடு்வது என்பை்்த 
தகோடுககபபைட்டுள்ள ்வழிமு்றக்்ளப பின்பைற்றி 
கற்றுக தகோள்ளேோம்.  இ்தற்குத் ்்த்்வயோன்்வ: 
சோயவுமோனி, அ்ள்்வ நோைோ, கோகி்தம், ் பைனோ அல்ேது 
தபைன்சில் மற்றும் உ்தவியோ்ளர.

படிநிலை 1 – இடத்லத மதர்வு ெைய்தல்
ஒரு தபைோரு்்ள அ்ளவிை ஒரு இைத்்்த ்்தரவு 

தசயய ்்வண்டும்.  இது ஒரு மைம் அல்ேது மின் 

அலகு
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174XII புவியியல்

கம்பைமோக அல்ேது த்தோ்ே்பைசி கம்பைமோக 
இருககேோம்.  அந்த தபைோருளிலிருநது அ்தன் உச்சி்ய 
உஙக்ளோல் பைோரகக கூடிய த்தோ்ேவில் நீஙகள  
இருகக ்்வண்டும்.  அந்தப தபைோருளின் 
அடிபபைகுதியுைன் ்சரந்த சம்த்ளப பைைபபில் நீஙகள 
நிற்க்்வண்டும். 

படிநிலை 2 – மகாணத்லத அளவிடுதல்

இநநி்ேயில்்தோன் எளிய சோயவுமோனி்ய 
பையன்பைடுத்்த த்தோைஙகுகி்றோம்.  அதிலுள்ள 
ஸ்ட்ைோவின் (குேோய) ்வழியோக நீஙகள அ்ளவிை 
்்வண்டிய தபைோரு்்ள அல்ேது மைத்தின் உச்சி்யக 
கோண ்்வண்டும்.  எ்ையுைன் கூடிய நூல் 
சோயவுமோனியில் தபைோருத்்தபபைட்டுள்ள 
பைோ்கமோனியில் த்தோடும் ்கோணத்்்த குறித்துக 
தகோள்ள ்்வண்டும்.  கோட்ைபைடும் ்கோணத்்்தக 
குறித்து  90°ஆல் கழித்துக  கி்ைபபை்்த  உஙகளு்ைய 
கண் ்வ்ையிேோன உயைத்்்தோடு கூட்ை ்்வண்டும். 
(்கோணத்்்தக குறித்துக தகோள்ள உ்தவியோ்ள்ை 
பையன்பைடுத்திக தகோள்ளேோம்). ஒரு ்தோளில் அ்தன் 
முடிவுக்்ளக குறித்துக தகோள்ள ்்வண்டும்.  
அவவிைத்திலிருநது உஙகள சோயவுமோனி 55° 
கோட்டுகிறது என ் ்வத்துதகோள்்வோம்.  இந்த ் கோண 
அ்ள்்வ 90°லிருநது கழித்்தோல் மைத்தின் உச்சியின் 
்கோண அ்ளவு 35° ஆகும்.

படிநிலை 3 – தூைத்லத அளவிடுதல்

்கோண அ்ள்்வ கண்ைறிந்த பிறகு நோம் இருககும் 
இைத்திலிருநது அ்ளவிை ்்வண்டிய தபைோருள 
இருககும் இைத்திற்கு இ்ை்ய உள்ள தூைத்்்த 
உ்தவியோ்ளோரின் து்ண்யோடு அ்ள்்வ நோைோ்வோல் 
அ்ளகக ்்வண்டும். நோம் எவ்வ்ளவு த்தோ்ேவில் 
இருககி்றோம் என்பை்்த த்தரிநது தகோள்வ்தோல் 
உயைத்்்த துல்லியமோக கணககிை முடியும்.  நோம் 

இருககும் இைத்திலிருநது மைம் இருககும் த்தோ்ேவு 
15.6 மீட்ைர என்று ்்வத்துக தகோள்்வோம்.

படிநிலை 4 – கண் வலையிைான  உயைத்லத 
கண்டறிதல்

இறுதியோக நோம் ்த்ையில் இருநது நம்மு்ைய 
கண்்வ்ையிேோன  உயைத்்்த அ்ளவிை ்்வண்டும்.  
இ்தற்கு அ்ள்்வ நோைோ்்வ பையன்பைடுத்்த ்்வண்டும். 
(உ.ம்) கண்்வ்ையிேோன உயைம் 1.64 மீட்ைர என 
்்வத்துக தகோள்்வோம்.

சா��மா�

படிநிலை 5 – படத்லத வலைதல்

்வ்ையபபைட்ை பைைத்தில்  தபைறபபைட்ை புளளி 
வி்வைஙக்்ள  குறிககவும். இது நீஙகள எடுத்துக 
தகோண்ை தபைோருளின் உயைத்்்த  அ்ளவிை உ்தவியோக 
இருககும். 

படிநிலை 6 – முக்மகாண ோதிரி

அடுத்்த்தோக புளளி வி்வைஙகளின் அடிபபை்ையில் 
எளிய மு்றயோன முக்கோண மோதிரி்ய ்வ்ைநதுக 
தகோள்ள ்்வண்டும்.  ்வ்ையபபைட்ை முக்கோணத்தில் 
நோம் நிற்கும் இைம், அ்ளவிைபபைடும் தபைோருளின் 
்கோண அ்ளவு, நோம் இருககும் இைத்திலிருநது அந்த 
தபைோருள இருககும் த்தோ்ேவு ்பைோன்ற்வற்்ற 
குறிகக ்்வண்டும்.  (்தற்்பைோது கண்்வ்ையிேோன 
உயைத்்்த குறிகக ்்வண்ைோம்).

A

B

C

D

 Z- ேகாண� 
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175 அளவாய்வு செய்்தல்
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இந்த முக்கோணத்தில் Xன் மதிப்பை கண்டுபிடிகக (்த்ையிலிருநது கண்்வ்ை உள்ள உயைம்) எளிய 
முக்கோணவியல், குறிபபைோக முக்கோணத்தின் த்தோடு்கோட்டு விகி்தத்்்தப  (tangent) பையன்பைடுத்்த ்்வண்டும்.

த்தோடு்கோட்டு ்கோணம் = X/தூைம்
இருபுறமும் உள்ள தூைத்்்த தபைருககினோல் உஙகளுககு கி்ைபபைது, X = த்தோடு்கோட்டு ்கோணம் X தூைம்.
கோல்கு்ேட்ை்ை பையன்பைடுத்தி தபைருககினோல் நமககு ஒரு ்தசம மதிபபு கி்ைககும்.  
(எ.கோ.) த்தோடு்கோடு (35°) =  X/15.6
     X =  த்தோடு்கோடு (35°) X 15.6 
     X = 10.92 மீட்ைரகள

படிநிலை 8 – கண் வலையிைான உயைத்துடன் கூட்டுதல்
்்தரவு தசயயபபைட்ை தபைோருளின் உயைத்்்த கண்டுபிடிகக, நோம் Xன் மதிப்பை மீண்டும் அசல் ்வ்ைபைைத்திற்குள  

தகோண்டு ்வநது குறிகக ்்வண்டும்.  நோம் ்்தரவு தசய்த தபைோருளின் உயைம் h, Xன் மதிபபுககு சமமோனது.  
இபதபைோழுது நோம் தபைோருளின் உயைத்்்தோடு கண் ்வ்ையிேோன உயைத்்்தக  கூட்ை ்்வண்டும்.

உயைம் (h) = X + (கண்ணின் உயைம்)
இந்த எடுத்துககோட்டில், உயைம் (h) = 10.92மீ + 1.64மீ உயைம் (h) = 12.56 மீட்ைர
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்தோககத்திலிருநது விடுபைை இரு நிறஙக்ளோேோன 
சூரியக கண்ணோடி தபைோருத்்தபபைட்டிருககும்.

்வட்ை ்வடி்வ தபைட்டியின் மறுபைககத்தில், ஒரு 
கூர்மயோன உ்ேோகத்்்த உள்ளைககிய கண்ணோல் 
உற்று ்நோககககூடிய தி்சககோட்டியின் 
்மயபபைகுதியில் குதி்ையின் முடி தகோண்ை சட்ைம் 
தபைோருத்்தபபைட்டிருககும்.  இந்த குதி்ையின் முடி 
என்பைது உண்்மயில் பைட்டுநூல் அல்ேது உ்ேோக 
கம்பியோக இருககேோம்.  தி்சககோட்டியின் 
த்வளிபபுறத்தில் திருகககூடிய கண்ணோடி 
தபைோருத்்தபபைட்டு நோம் பைோரககும் தபைோருளின் 
பிைதிபைலிபபு மிக அதிகமோக்்வோ அல்ேது 
கு்ற்வோக்்வோ இருபபை்தற்கு ஏற்பை சரி தசயது 
தகோள்ளேோம்.

இதில் ஊசேோடிக தகோண்டிருககும் ்வட்ை ்வடி்வ 
்வ்்ளயத்்்த   நிறுத்து்வ்தற்கு முள அல்ேது குமிழி 
தபைோருத்்தபபைட்டுள்ளது.

பயிற்சி

கீ்ே தகோடுககபபைட்டுள்ள கட்டிைத்தின் உயைத்்்த கண்டுபிடிககவும். (கண் ்வ்ையிேோன உயைம் 1.5மீ மற்றும் 
கட்டிைத்திற்கும் நீஙகள நிற்குமிைத்திற்கும் இ்ை்யயோன தூைம் 18மீ) அல்ேது உனது பைளளி ்வ்ளோகத்தில் உள்ள 
மைம் அல்ேது கட்டிைம் அல்ேது மின்கம்பைத்தின் உயைத்்்த கண்டுபிடிககவும்.

9.3 பட்டகத் திலைக் காட்டி

பைட்ைகத் தி்சககோட்டி என்பைது அலுமினிய 
்வ்்ளயத்துைன் கூடிய 30 நிமிை இ்ைத்வளியில் 
குறிககபபைட்டு இருககும் கடினமோன கோந்த  ஊசியுைன் 
அ்மககபபைட்டுள்ள ஒரு எளிய கருவி ஆகும்.  இந்த 
பைட்ைகத் தி்சககோட்டி த்வளிபபை்ையோன கண்ணோடி 
உ்றயுைன்கூடிய ஒரு ்வட்ை ்வடி்வ உ்ேோக 
தபைட்டியில் தபைோருத்்தபபைட்டிருககும்.  இந்த கண்ணோடி 
உ்றயின் ்மல் பைகுதி ஒரு உ்ேோக மூடியோல் 
மூைபபைட்டிருககும்.  ்வட்ை ்வடி்வ தபைட்டியின் ஒரு 
பைககத்தில் கண்ணோல் கூரநது க்வனிககககூடிய 
தி்சககோட்சி (hinged eye-vane) முபபைட்ைகத்துைன் 
தசஙகுத்து மற்றும் கி்ைமட்ைமோக பிைதிபைலிகககூடிய 
்வ்கயில் தபைோருத்்தபபைட்டிருககும்.  அலுமினிய 
்வ்்ளயத்தில் கோட்டும் ்கோண அ்ளவு 
முபபைட்ைகத்தின் மறுபைகுதியில் தபைரி்தோக 
பிைதிபைலிககும்.  ்நைடியோன சூரியக கதிரகளின் 

கட்டிைத்தில் இருநது தூைம்
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  இந்த உ்ேோக தபைட்டியின் கீழபைகுதி திருகுைன் கோணபபைடுகிறது. இது   ஒரு பைநதுைன் தபைோருத்்தபபைட்டுள்ள  
மற்தறோரு திருகின் ்மல் பைகுதியில் தபைோருத்்தபபைட்டுள்ளது. இது ஒரு நகரத்்தககூடிய  ்தோஙகியில் 
தபைோருத்்தபபைட்டிருககும்.

பட்டகத் திலைக் காட்டியின் பயன்கள்

•  ்வைககு கோந்தப புேக  ்கோட்டுக குறிபபுைன் கூடிய கி்ைமட்ைக ்கோணத்்்த அ்ளககப பையன்பைடுகிறது. 

•  கட்டிைத்தின் மூ்ேகள, சோ்ே ்வ்்ளவுகள ்பைோன்ற்்வ பைட்ைகத் தி்சககோட்டியில் ்நைடியோக 
அ்ளவிைபபைடுகிறது. 

•  ்வ்்ளவு தநலிவுகளுைன் கூடிய கோல்்வோய, பைே பிரிவுக்ளோகப பிரிககபபைட்டு அ்தன் அ்ள்்வ தீரமோனிகக 
பைட்ைகத் தி்சககோட்டி தபைோருத்்தமோன்தோக உள்ளது.

  

��ய� க�ணா�

ம�ட அள��த� 
ப
	 ம��� சா�ெக�

உேலாக�தாலான 
�ைச� கா���� பாக�

கா
த ஊ 
ைமய�

�க��ட அ���ய 
�ைடம�ட வைளய�

நக�� க�ணா�

��ப�டக 
பா�ைவ 	வார�

ெபா�� �ைச�கா��

பட்டகத் திலைக் காட்டி

அளவாய்வு செய்்தல்
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பபயிற்சி 

பைட்ைக தி்சகோட்டி்ய உற்று்நோககி அ்தன் ஒவத்வோரு பைோகஙகளின் தபைய்ையும் தசயல்பைோடுக்்ளயும் 
குறிககவும்.

   மேற்மகாள் ைான்றுகள் 

1.  Fundamentals of Practical Geography Dr.L.R.Singh, Sharda pastak Bhavan, Allahabad. 
2.  Practical Geography A Systematic Approach, Ashis Sarkar.
3.    புவிபபைைவியல் ஓர  அறிமுகம் - ச.்சதுைோககோயி

XII புவியியல்
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1.  க�ோட்டுச் சட்்டங�ள் உருெோக்கும் முளை
இது இருவ்��ளோ�ப பிரிக்�ப்பட்டுள்ளது. அ்வ 

அ) இயலுரு கதைோற்ைக் க�ோட்டுச ்சட்டம் (Perspective 
Projections)

இவவ்� க�ோட்டுச ்சட்டங்�ள் புவியின் 
தவளிச்சப ்பகுதியிலிருநது விழும் நிைலின் 
உதைவியுடன் விரிவோக்�த தைக்� ்பேப்போ� 
உருவோக்�ப்படுகின்ைன.

 ஆ) இயலுரு கதைோற்ைமற்ை க�ோட்டுச ்சட்டம் (Non 
perspective projections)

 விரிவோக்�க் தைக்�  ்பேபபு புவி்ய 
உள்ளடக்கியதைோ� அனுமோனிக்�்படுகிைது. �ணிதை 
மு்ை்ய ்பயன்்படுததிக்  க�ோட்டுச ்சட்டங்�ள் 
வ்ேயப்படுகின்ைன.

2. விரிெோக்�ப்டும் ்ரபபு 
விரிவோக்�ப்படும் ்பேபபின் அடிப்ப்டயில் 

க�ோட்டுச ்சட்டத்தை மூன்று வ்��ளோ� 
பிரிக்�லோம். அ்வ,

10.1 அறிமு�ம் 

க�ோளததின் அட்்ச மற்றும் தீரக்� கே்��்ள 
்சமதைளத தைோளில் குறிப்பது நிலவ்ேப்படக் க�ோட்டுச 
்சட்டங்�ள் ஆகும்.  அததை்�ய வ்லபபின்ன்ல 
அட்்ச - தீரக்� வ்லபபின்னல் (Graticule) என்கிகைோம்.  
இரு ்பரிமோண தைளததில் �ோட்டப்பட்டுள்ள 
முப்பரிமோண நிலப்பேப்்பப ்பயன்்படுததி 
உருவோக்�ப்படும் �ணிதை தவளிப்போகட  நிலவ்ே்படக் 
க�ோட்டுச ்சட்டம் ஆகும். க�ோட்டுச ்சட்ட 
த்சயல்மு்ையின் வி்ளவோ� உருவம், அளவு, ்பேபபு 
மற்றும் தி்்ச க்போன்ை ஒரு சில நிலவ்ே்பட 
்பண்பு�ளில் திரிபு ஏற்்படுகிைது. 

10.2 க�ோட்டுச் சட்்டங�ளின் ெள��ள்

க�ோட்டு ்சட்டங்�ள் கீழ்�ண்டவற்றின் 
அடிப்ப்டயில் வ்�்படுததைப்படுகின்ைன:
• உருவோக்கும் மு்ை 
• விரிவோக்�ப்படும் ்பேபபு
• ்பண்பு�ள் 
• ஒளிவரும் இடம் 

10.1 அறிமு�ம்
10.2 க�ோட்டுச ்சட்டங்�ளின் வ்��ள்
10.3  கதைரவு த்சயயப்பட்ட நிலவ்ே்படக் க�ோட்டுச 

்சட்டங்�ள் உருவோக்கும் மு்ை�ள்

அலகு �ண்கணோட்்டம் கற்றல் ேநாக்கங்கள்

➢  நிலவ்ே்படக் க�ோட்டுச 
்சட்டங்�ளின் 
�ருதது�்ளப புரிநது 
த�ோள்ளுதைல்.

➢  நிலவ்ே்படக் க�ோட்டுச 
்சட்டங்�ளின் வ்��ள் புரிநது 
த�ோள்ளுதைல்.

➢  உரு்ள மற்றும் உசசிக்க�ோட்டு ்சட்ட 
வ்ே்படத்தை உருவோக்குதைல்.

➢  நிலவ்ே்படக் க�ோட்டுச ்சட்டததின் 
்பல்கவறு அம்்சங்�்ள விவேணம் த்சயதைல்.

நிலெளர்்டக் 
க�ோட்டுச் 
சட்்டங�ள்

10
அலகு
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1  உருளைக் க�ோட்டுச் சட்்டம் (Cylindrical 
Projection)

ஒரு க�ோளத்தை ஒரு உரு்ளயினோல் 
மூடப்பட்டிருப்பது (உ்ைக்போல்) க்போல் 
�ோட்சிப்படுததுவது உரு்ளக் க�ோட்டுச்சட்டம்.

இநதை க�ோட்டுச ்சட்டததில் அட்்ச மற்றும் தீரக்� 
கே்��ள் கேர க�ோடு�ளோ� உள்ளன. 

இதில் உரு்ளயின்மீதைோன  புவி்டக் க�ோட்டின் 
நீளமோனது புவியின் புவியி்டக் க�ோட்டிற்கு ்சமமோ� 
உள்ளதைோல் இ்வ புவியி்டக் க�ோட்டுப ்பகுதி�்ள 
�ோட்டுவதைற்கு உ�நதைோ� உள்ளன.  இ்வ மூன்று 
வ்��ளோ�ப பிரிக்�ப்பட்டுள்ளன. அ்வ,

i. இயல்ோன உருளை க�ோட்டுச்சட்்டம் 
(Normal Cylindrical Projection)

உரு்ளயின் ததைோடுக�ோடோனது புவியி்டக் 
க�ோட்டிற்கு அருகில் இருநதைோல் அது இயல்்போன 
உரு்ள க�ோட்டுச ்சட்டமோகும்.  ்சம த்சவவ� 
க�ோட்டுச ்சட்டம், தமரக்க�ட்டர க�ோட்டுச்சட்டம், 
லோம்்பரட் ்சம்பேபபு உரு்ள க�ோட்டுச்சட்டம், �ோல்ஸ் 
உருவ தமோததை உரு்ள க�ோட்டுச்சட்டம் மற்றும் 
மில்லர உரு்ள க�ோட்டுச்சட்டம் க்போன்ை்வ 
இயல்்போன உரு்ள க�ோட்டுச ்சட்டததில் அடங்கும்.

ii.  குறுக்கு உருளை க�ோட்டுச் சட்்டம் 
(Transverse cylindrical Projection)
உரு்ளயின் ததைோடுக்க�ோடோனது 

தீரக்�க்க�ோட்டிற்கு அருகில் இருநதைோல் அ்வ 
குறுக்கு உரு்ள க�ோட்டுச்சட்டமோகும்.  இவற்றில் 
க�சினி க�ோட்டுச்சட்டம் (Cassini Projection), 
தமரக்க�ட்டர குறுக்கு க�ோட்டுச்சட்டம், ்சம்பேபபு, 
குறுக்கு உரு்ளச ்சட்டம் மற்றும் 
மோற்றிய்மக்�ப்பட்ட தமரக்க�ட்டர குறுக்கு 
க�ோட்டுச ்சட்டம் க்போன்ை்வ அடங்கும்.

iii.  சோய்ந்த உருளை க�ோட்டுச்சட்்டம் (Oblique 
Cylindrical Projection)
உரு்ளயின் ததைோடு க�ோடோனது க�ோளததின் 

ஏகதைனும் ஒரு புள்ளியில் இருநதைோல் அது ்சோயநதை 
உரு்ள க�ோட்டுச ்சட்டமோகும்.  இதில் ்சோயநதை 
தமரக்க�ட்டர க�ோட்டுச்சட்டம் அடங்கும். 

உருளைக் க�ோட்டுச் சட்்டம் (Cylindrical Projection)
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கூம்்போனது ஏகதைனும் ஒரு அட்்சகே்�யின் மீது 
ததைோடுக்க�ோடோ� இருநதைோல் அது ததைோடுக்க�ோட்டு 
கூம்புக் க�ோட்டுச்சட்டமோகும்.

II. வெட்டுக�ோடு கூம்புக் க�ோட்டுச்சட்்டம்
கூம்்போனது புவியின் வ்ள்வ மூடும் அளவுக்கு 

த்பரிய அளவில் இல்்லதயன்ைோல் இது புவி்ய 
இேண்டு அட்்சங்�ளில் குறுக்�ோ� தவட்டுகிைது.

�ைலயான அ�ச�-01

�ைலயான அ�ச�-02

3. உச்சிக் க�ோட்டுச் சட்்டங�ள் (Zenithal 
Projection)

•  க�ோளததின் ஏகதைனும் ஒரு புள்ளியில் 
�ோணப்படும் ்சமதைள தைோள் ததைோடுக�ோடோ� 
�ோட்டப்படுகிைது.

•  இநதை தைோள் ததைோடுக�ோட்டுப புள்ளி்ய வட்ட 
நிலவ்ே்படததின் ்மயமோ� த�ோண்டிருக்கும். 
அங்கு தீரக்�க் க�ோடு�ள் கேரக�ோடு�ளோ� 
்மயப ்பகுதி்ய கேோக்கி த்சல்லும். அட்்சக் 
க�ோடு�ள் ஒற்்ை வட்டமோ� கதைோற்ைமளிக்கும்.  

•  துருவப்பகுதி�்ளக் �ோட்டுவதைற்கு உ�நதைதைோ� 
உள்ளது.

2. கூம்புக் க�ோட்டுச் சட்்டம் (Conical Projection)
•  ஒரு க�ோளததின் மீது கூம்பு ்வக்�ப்பட்டது 

க்போல் கூம்புக் க�ோட்டுச ்சட்டம் �ோட்சியளிக்கும் 
மற்றும் சில அட்்ச கே்��ளில் ததைோடு க�ோடோனது 
இருக்கும்.

•  அட்்ச தீரக்� வ்லபபின்னல் கூம்புக்குள் 
மு்னநதை பின் தீரக்� க�ோடு�ளில் ஒன்றின் 
வழிகய கூம்்போனது தவட்டப்பட்டு 
விரிவ்டகிைது. அட்்சக்க�ோடு�ள் துருவததில் 
வ்ளவு�ள் க்போன்றும் தீரக்� க�ோடு�ள் ஒகே 
புள்ளியில் குவியும் கேரக�ோடு�ளோ�வும்  
கதைோற்ைமளிக்கின்ைன.   

•  வட மற்றும் ததைன் க�ோளததில் ஏகதைனும் ஒரு 
க�ோளத்தை மட்டும்தைோன் குறிக்� முடியும்.

•  கூம்புக் க�ோட்டுச ்சட்டங்�ள் மததிய 
அட்்சகே்�ப ்பகுதி�்ள �ோட்டுவதைற்கு 
த்போருததைமோனது.
கூம்புக்க�ோட்டுச ்சட்டமோனது இேண்டு 

வ்��ளோ� பிரிக்�ப்பட்டுள்ளது.  அ்வ-
I. ததைோடுக்க�ோடு கூம்புக்க�ோட்டுச்சட்டம்
II. தவட்டுக்க�ோடு கூம்புசக�ோட்டுச்சட்டம்

I. வ்தோடுக�ோடு கூம்புக்க�ோட்டுச்சட்்டம்

�ைலயான அ�ச�

கூம்புக் க�ோட்டுச் சட்்டம் (Conical Projection)
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துருெ உச்சிக்க�ோட்டுச் சட்்டம் (Polar Zenithal 
Projection)

ததைோடுக�ோட்டின் க�ோணமோனது ஏகதைனும் ஒரு 
துருவததில் இருநதைோல் அது துருவ 
உசசிக�ோட்டுச்சட்டமோகும்.

3.  க�ோட்டுச்சட்்ட ் ண்பு�ளின் அடிப்ள்டயில 
க�ோட்டுச் சட்்டத்திளன பின்ெருமோறு 
ெள�ப்டுத்்தலோம்.

 சம்ரபபுக் க�ோட்டுச் சட்்டங�ள் (Equal Area 
Projection)

 ்சம்பேபபுக் க�ோட்டுச ்சட்டததி்ன 
க�ோகமோகலோக்ேோபிக் (homolographic Projection)
க�ோட்டுச்சட்டம்  என்றும் அ்ைக்�லோம்.  புவியின் 
்பல்கவறு ்பகுதி�்ள ்சரியோ� �ோட்டுவதைற்கு 
்சம்பேபபுக் க�ோட்டுச ்சட்டம் உதைவுகிைது.

உண்ளம ெடிெ க�ோட்டுச்சட்்டங�ள் (True 
Shape Projection)

 உண்்ம வடிவ க�ோட்டுச ்சட்டததி்ன உருவ 
தமோததை க�ோட்டுச்சட்டம் என்்பர.  புவியின் ்பல்கவறு 
்பகுதி�ளின் வடிவததி்ன ்சரியோ� �ோட்ட 
உதைவுகிைது.

உச்சிக் க�ோட்டுச்சட்்டத்தின் அம்சங�ள் 
(Aspects of Zenithal Projections)

 புவியிள்டக்க�ோட்டு உச்சிக்க�ோட்டுச் 
சட்்டம் (Equatorial Zenithal)

ததைோடுக்க�ோட்டின் க�ோணமோனது 
புவியி்டக்க�ோட்டின் ஏகதைனும் ஒரு புள்ளியில் 
இருநதைோல் அது புவியி்டக்க�ோட்டு உசசிக்க�ோட்டுச 
்சட்டமோகும்.

சோயெோன உச்சிக்க�ோட்டுச்சட்்டம் (Oblique 
zenithal Projection)
துருவம் மற்றும் புவியி்டக் 

க�ோட்டுப்பகுதி�ளுக்கு இ்டயில் ததைோடுக�ோட்டின் 
க�ோணம் இருநதைோல் அது ்சோயவோன உசசிக்க�ோட்டுச 
்சட்டமோகும்.

உச்சிக் க�ோட்டுச் சட்்டங�ள் 
(Zenithal Projection)
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 உண்்ம அள்வ அல்லது ்சமதூே க�ோட்டுச 
்சட்டங்�ள் (True scale or equidistant projection)
 உண்்மயோன அள்வ்ய த�ோண்டுள்ள 
க�ோட்டுச ்சட்டங்�கள உண்்ம அள்வ க�ோட்டுச 
்சட்டங்�ள் ஆகும்.  ஆனோலும், எநதை ஒரு 
க�ோட்டுச்சட்டமும் உண்்மயோன அள்வ்ய 
முழுவதுமோ� �ோட்டுவது இல்்ல.  உண்்ம  
அள்வ்ய சில அட்்ச அல்லது  தீரக்�க் க�ோட்டில் 
மட்டும்தைோன் �ோட்ட முடியும். 

4.  ஒளிெரும் இ்டத்தின் அடிப்ள்டயில 
க�ோட்டுச்சட்்டத்தின் ெள��ள் (Position of 
light source)

 புவி்ய   ்பல்கவறு அ்மவிடங்�ளில் ஒளியூட்டும் 
ஒளி ஆதைோேங்�்ளக் த�ோண்டு   ்பல்கவறு 
க�ோட்டுச ்சட்டங்�ள் உருவோக்�ப்படுகின்ைன. 
அ்வ:

ேநாேமா�� 
உ���ேகா��� ச�ட�

உ�வ ெமா�த 
உ���ேகா��� ச�ட�


ைற�ப�யான 
உ���ேகா��� ச�ட�

1.  க�ோகமோனிக் உச்சிக்க�ோட்டுச் சட்்டம் 
(Gnomonic Projection)
 க�ோளததின் ்மயததிலிருநது ஒளி வருவது  
கேோகமோனிக் க�ோட்டுச ்சட்டம்.

2.  உருெ வமோத்்த உச்சிக்க�ோட்டுச் சட்்டம் 
(Stereographic Projection)
 ஒளியின் ஆதைோேத்தை புவியின் விளிம்பில் ஒரு 
புள்ளிக்கு எதிகே முழுவதுமோ� ்வக்கும்க்போது 
அநதை புள்ளியில் விரிவோக்�ப்படும் ்பேப்போனது 
க�ோளத்தைத ததைோடுகிைது.

3.  முளைப்டியோன உச்சிக்க�ோட்டுச் சட்்டம் 
(Orthographic Projection)
 ஒளிக்�திர�்ள க�ோளததின் முடிவற்ை ஒரு 
்பகுதியிலிருநது ்வதது ஒரு புள்ளிக்கு எதிகே 
முழுவதுமோ� ்வக்கும்க்போது அநதை புள்ளியில் 
விரிவோக்�ப்படும் ்பேப்போனது க�ோளத்தைத 
ததைோடுகிைது.

10.3 சில க்தர்வு வசயயப்ட்்ட நிலெளர்்டக் க�ோட்டுச் சட்்டங�ளை உருெோக்கும் 

முளை�ள் (Construction of some selected Projections)

1. சம்ரபபு அலலது லோம்்ர்ட் உருளைக் க�ோட்டுச்சட்்டம் (Cylindrical Equal Area Projection / 
Lambert’s Equal Area Projection)

இ்தை 1772ஆம் ஆண்டு J.H.லோம்்பரட் என்்பவர வடிவ்மததைோர.  இது இயல்்போன இயலுரு கதைோற்ைக் க�ோட்டுச 
்சட்டததில் உள்ளது.  இவற்றின் ததைோடு க�ோடோனது புவியி்டக் க�ோட்டில் இருக்கும்.
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சம்ரபபு உருளைக் க�ோட்டுச்சட்்டத்தின் 
்ண்பு�ள்

1.  அட்்ச, தீரக்� கே்��ள் கேரக�ோடு�ள் ஆகும்.

2.  அட்்ச, தீரக்� கே்��ள் ஒன்்ைதயோன்று 
த்சங்க�ோணததில் தவட்டிக் த�ோள்கின்ைன.

3.  இக்க�ோட்டுச்சட்டததில் அட்்சகே்��ளுக்கு 
இ்டப்பட்ட தூேம் புவியி்டக் க�ோட்டிலிருநது 
துருவத்தை கேோக்கிச த்சல்லச த்சல்ல கு்ைகிைது.  
ஆனோல் தீரக்� கே்��ளுக்கு இ்டப்பட்ட தூேம் 
்சமமோ� �ோணப்படுகிைது.

4.  அட்்ச கே்��ள் புவியி்டக் க�ோட்டிற்கு 
இ்ணயோ� அதைன் அளவிற்க� 
வ்ேயப்பட்டுள்ளது.  எனகவ, புவியி்டக் 
க�ோட்்ட ஒட்டிய அள்வ ்சரியோனதைோ� 
இருக்கும்.

எடுத்துக்�ோட்டு 10.1
2 த்ச.மீ. ஆேமுள்ள சுருக்�ப்பட்ட க�ோளத்தைக்  

த�ோண்டு ஒரு ்சம்பேபபு உரு்ளக் க�ோட்டுச  ்சட்டம் 
வ்ே�.  அதைன் அட்்ச மற்றும் தீரக்� கே்��ளின் 
இ்டதவளி 30° ஆகும்.

ெளரயும் முளை

•  2 த்ச.மீ ஆேததில் O ்வ ்மயமோ�க் த�ோண்டு 
ஒரு வட்டம் வ்ேய கவண்டும்.

•  WE என்ை புவியி்ட அசசி்னயும் NS என்ை துருவ 
அசசி்னயும் வ்ேய கவண்டும். 

•  30° மற்றும் 60° க�ோணத்தை (இேண்டு) வட 
மற்றும் ததைன் அ்ே க�ோளததில் குறிக்� 
கவண்டும்.  க�ோணங்�்ள மு்ைகய B, C, B´ 
மற்றும் C´ என்று குறிக்�வும். 

•  WE என்ை க�ோட்டி்ன E´ வ்ே நீட்டிவிட 
கவண்டும்.

•  EB என்ை அளவில் EE´ க�ோட்டி்ன  12 (360/30) ்சம 
்போ�ங்�ளோ� பிரிக்� கவண்டும்.  இநதைக் க�ோடு 
புவியி்டக் க�ோட்டி்ன குறிக்கும்.

•  பிரிக்�ப்பட்ட புள்ளி�ள் வழியோ� த்சங்குதது 
க�ோடு�ள் வ்ே�.  இ்வ தீரக்�க்  க�ோடு�்ள 
குறிக்கும்.

•  EE’ என்ை க�ோட்டிற்கு இ்ணக�ோடு�ள் N, C, B, B´, 
C´ மற்றும் S லிருநது வ்ே�.  இ்வ 30°, 60° 
மற்றும் 90° அட்்சகே்��்ள குறிக்கின்ைது.  
்படததில் உள்ளவோறு க�ோட்டுச ்சட்டததி்ன 
பூரததி த்சயய கவண்டும்.
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2. சம தூர உருளைக் க�ோட்டுச்சட்்டம் (Cylindrical Equi – Distant Projection)
த்போ.ஆ 100ல்  மோரினஸ்  (Marinus of Tyre)  என்்பவர ்சமதூே உரு்ளக் க�ோட்டு ்சட்டததி்ன வடிவ்மததைோர. 

இநதை க�ோட்டுச ்சட்டததில் ததைோடு க�ோடோனது புவியி்டக் க�ோட்டி்ன ஒட்டி இருக்கும்.

சமதூர உருளை க�ோட்டுச் சட்்டத்தின் 
்ண்பு�ள்

•  துருவங்�ள் கேர க�ோடு�ளோ�வும் புவியி்டக் 
க�ோட்டிற்கு ்சமமோ�வும் இருக்கும்.

•  தீரக்�கே்��ள் இ்ணக்க�ோடு�ளோ�வும் 
்சமதூே இ்டதவளி த�ோண்டு மற்றும் புவியி்டக் 
க�ோட்டின் ்போதி அளவில் இருக்கின்ைன.

•  அ்னதது தீரக்� கே்��ளின் நீளமும் ்சமமோ� 
இருப்பதைோல் அவற்றின் அள்வயோனது 
உண்்மயோ� இருக்கும்.

•  அட்்ச கே்��ள் கேர க�ோடு�ளோ�, ்சமதூே 
இ்டதவளி த�ோண்டு, தீரக்�கே்��ளுக்கு 
த்சங்குததைோ�வும் மற்றும் அ்வ புவியி்டக் 
க�ோட்டின் நீளததிற்கு ்சமமோ�வும் இருக்கும்.

•  நிலவ்ே்பட புவியி்டக்க�ோட்டின் நீளமோனது 
க�ோளததில் உள்ள அளவிற்கு ்சமமோ� இருக்கும்.  
ஆனோல் அள்வ புவியி்டக் க�ோட்டில் 
உண்்மயோ� �ோணப்படும்  அட்்ச கே்��ளில் 
இருக்�ோது.

•  அட்்ச மற்றும் தீரக்� கே்��ளுக்கி்டகய உள்ள 
தூேம் நிலவ்ே்படம் முழுவதும் ்சமமோ� 
இருக்கும்.

•  இக்க�ோட்டுச்சட்டம் ்சம்பேபபு 
க�ோட்டுச்சட்டமோ�வும், உருவதமோததை உரு்ள 
க�ோட்டுச ்சட்டமோ�வும் இல்லோதைதைோல் இதுத்போது 
கேோக்�ங்�ளுக்கு மட்டும் ்பயன்்படுகிைது.

எடுத்துக்�ோட்டு 10.2
2 த்ச.மீ. ஆேமுள்ள சுருக்�ப்பட்ட க�ோளத்தைக் 

த�ோண்டு ஒரு ்சமதூே உரு்ளக் க�ோட்டுச ்சட்டம் 
வ்ே�.  அதைன் அட்்ச மற்றும் தீரக்� கே்��ளின் 
இ்டதவளி 30°.
ெளரயும் முளை
•  2 த்ச.மீ. ஆேததில் O்வ ்மயமோ�க் த�ோண்டு 

ஒரு வட்டம் வ்ேய கவண்டும்.
•  30° க�ோணத்தை வட அ்ேக�ோளததில் �ோட்டி C 

என்று குறிக்� கவண்டும்.  
•  AB என்ை ஒரு நீண்ட க�ோடு வ்ேய கவண்டும்.  

அது புவியி்டக் க�ோட்்ட குறிக்கும்.  
•  தீரக்� கே்�யி்ன 30° இ்டதவளியில் 

வ்ேவதைோல் AB க�ோட்டி்ன 12 (360/30) 
்சம்போ�ங்�ளோ� EC என்ை அள்வக் த�ோண்டு 
பிரிக்� கவண்டும்.

•  தீரக்� கே்��்ள வ்ேய, AB க�ோட்டின் 
பிரிக்�ப்பட்ட புள்ளி�ளின் வழியோ�, த்சங்குதது 
க�ோடு�ள் வ்ேய கவண்டும்.

•  தீரக்� கே்��ளின் 180°ல் மற்றும் 
அட்்சகே்�யி்ன 30° இ்டதவளியில் 
வ்ேவதைோல் (180/30) ்போ�ங்�ளோ� பிரிக்� 
கவண்டும்.  அதைோவது 6 ்போ�ங்�ளோ� பிரிக்� 
கவண்டும்.

•  இபபுள்ளி�ளின் வழியோ�, புவியி்டக் 
க�ோட்டிற்கு இ்ணயோ� க�ோடு�ள் வ்ேய 
கவண்டும்.  ்படததில் உள்ளவோறு 
க�ோட்டுச்சட்டததி்ன பூரததி த்சயய 
கவண்டும்.
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3.  துருெ உச்சிக் க�ோட்டுச் சட்்டங�ள் (Polar 
Zenithal Projection)

இக்க�ோட்டுச ்சட்டததி்ன J.H. லோம்த்பரட் 
என்்பவர வடிவ்மததைோர.  இதை்ன லோம்த்பரட்டின் 
்சம்பேபபு உசசிக்க�ோட்டுச ்சட்டம் என்றும் 
அ்ைப்போர�ள்.

•  துருவம் உசசி க�ோட்டுச ்சட்டததில் ்மயமோ�வும் 
மற்றும் அட்்ச கே்��ள் ஒரு ்மய வட்ட 
வ்ளயங்�ளோ�வும் �ோணப்படுகின்ைன.

•  தீரக்� கே்��ள் அவற்றிக்கு இ்டகயயோன 
்சரியோன க�ோண இ்டதவளி்யக் த�ோண்டு 
கேரக�ோடு�ளோ� துருவததிலிருநது வருகின்ைன.  

•  அட்்ச, தீரக்� கே்��ள் ஒன்்ைதயோன்று 
த்சங்க�ோணததில் தவட்டிக் த�ோள்கின்ைன.

•  அட்்சகே்��ள் வழிகய  அள்வயோனது 
க�ோட்டுச ்சட்டததின்  ்மயததிலிருநது 
அதி�ரிக்கிைது. 

•  இநதை அதி�ரிபபு தீரக்� கே்��ள் இ்டதவளி 
விகிதைக் கு்ைவினோல் ்சமப்படுததைப்படுவதினோல் 
்பேபபில் மோற்ைமின்றிக் �ோட்டப்படுகின்ைது. 
எனகவ, இது ஒரு ்சம்பேபபுக் க�ோட்டுச ்சட்டமோகும்.

•  ் மயததிலிருநது அட்்சகே்��ளுக்கு இ்டப்பட்ட 
தூேம் விளிம்பி்ன கேோக்கிக் கு்ைநது த�ோண்கட 
த்சல்கிைது.

•  துருவ ்பகுதி�ளின் அேசியல் பிரிவு மற்றும் 
்பேவல்�்ள குறிக்� இநதை க�ோட்டுச ்சட்டம் 
்பயன்்படுகின்ைது.  இ்வ வடஅ்ே க�ோளததின் 
த்பரிய ்பேபபு�்ள குறிக்�வும் ்பயன்்படுகிைது.
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எடுத்துக்�ோட்டு 10.3
4 த்ச.மீ. ஆேமுள்ள சுருக்�ப்பட்ட க�ோளத்தை த�ோண்டு ஒரு துருவ ்சம்பேபபு உசசி க�ோட்டுச ்சட்டம் வ்ே�. 

அதைன் அட்்ச மற்றும் தீரக்� கே்��ளின் இ்டதவளி 30° ஆகும்.

ெளரயும் முளை

•  4 த்ச.மீ. ஆேததில் O்வ ்மயமோ�க் த�ோண்டு ஒரு வட்டம் வ்ேய கவண்டும்.  இதில் CD என்ை துருவ 
அசசி்னயும் AB என்ை புவியி்டக் க�ோட்டி்னயும் வ்ேய கவண்டும்.  இ்வ Oவில் ஒன்்ைதயோன்று 
த்சங்க�ோணததில் தவட்டிக் த�ோள்கின்ைன.

•  30°, 60° மற்றும் 90° என்ை க�ோண அளவு�்ள குறிதது OE, OF, OC என்று குறிக்� கவண்டும்.  பிைகு, CB, CE 
மற்றும் CF்வ கேரக�ோடு�ளோ� இ்ணக்� கவண்டும்.

•  CF என்ை இ்டப்பட்ட தூேத்தை ் மயமோ� த�ோண்டு ஒரு வட்டம் வ்ேய கவண்டும்.  அபபுள்ளி்ய N என்று 
குறிக்�வும்.  இ்வ 60° அட்்சகே்�்ய குறிக்கும்.  அகதைக்போல் N்ய ் மயமோ� ் வதது CE மற்றும் CB என்ை 
இ்டப்பட்ட தூேத்தை த�ோண்டு 30° மற்றும் 0° அட்்சகே்�க்கு ஒரு ்மய வட்ட வ்ளயங்�ள் வ்ேய 
கவண்டும்.

•  N ்ய ்மயபபுள்ளியோ�க்  த�ோண்டு, ்போ்�மோனி்யப ்பயன்்படுததி 30° க�ோண அள்வ த�ோண்டு மற்ை 
தீரக்� கே்��்ள குறிக்� கவண்டும்.  ்படததில் உள்ளவோறு க�ோட்டுச ்சட்டததி்ன பூரததி த்சயய 
கவண்டும்.
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துருெ சம்ரபபு உச்சி க�ோட்டுச் சட்்டம்

துருெ சமதூர உச்சிக் க�ோட்டுச் சட்்டத்தின் ்ண்பு�ள்
•  துருவம் இக்க�ோட்டுச ்சட்டததின் ் மயமோ�வும் மற்றும் அட்்சகே்��ள் ஒரு ் மய வட்ட வ்ளயங்�ளோ�வும் 

இருக்கும்
•  தீரக்� கே்��ள் அவற்றிக்கி்டயில் ்சரியோன க�ோண இ்டதவளி்யக் த�ோண்டு  கேரக�ோடு�ளோ� 

துருவததிலிருநது தவளிவருகின்ைன. 
•  அட்்ச, தீரக்� கே்��ள் கேரக�ோணததில் ஒன்்ைதயோன்று தவட்டிக் த�ோள்கின்ைன.
•  அட்்சகே்��ள் ஒன்றிலிருநது மற்தைோன்றிக்கு உண்்மயோன தூேததில் வ்ேயப்பட்டுள்ளன. 
•  இக்க�ோட்டுச ்சட்டததின் ்மயததிலிருநது அட்்சகே்��ளின் அள்வ அதி�ரிக்கின்ைன.
•  இது துருவ ்பகுதி�்ளக் �ோட்ட ்பயன்்படுததைப்படுகிைது.
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நிலவரைபடக் க�ோட்டுச் சட்டங�ள்189

எடுத்துக்�ோட்டு 10.4
3 த்ச.மீ. ஆேமுள்ள சுருக்�ப்பட்ட க�ோளத்தை த�ோண்டு ஒரு துருவ ்சமதூே உசசிக் க�ோட்டு ்சட்டம் வ்ே�. அதைன்  
அட்்ச மற்றும் தீரக்� இ்டதவளி 30° ஆகும்.

ெளரயும் முளை
•  3 த்ச.மீ. ஆேததில் O்வ ்மயமோ�க் த�ோண்டு ஒரு வட்டம் வ்ேய கவண்டும்.
•  30° க�ோணத்தை குறிதது AOB என்று குறிபபிட கவண்டும்.
•  பிைகு AB என்ை ஆேததில் N ்ய ்மயமோ�க் த�ோண்டு ஒரு வட்டம் வ்ேய கவண்டும்.
•  CD என்ை துருவ அசசி்னயும் AB என்ை புவியி்டக் க�ோட்டி்னயும் வ்ேய கவண்டும்.  இ்வ O வில் 

ஒன்்ைதயோன்று த்சங்க�ோணததில் தவட்டி த�ோள்கின்ைன.
•  இ்டதவளியின் எண்ணிக்்� =  90/30 = 3
•  N ்ய ்மயமோ�க் த�ோண்டு மூன்று ஒரு ்மய வட்ட வ்ளயங்�ள் வ்ேய கவண்டும்.
•  ்போ்�மோனி்ய ்பயன்்படுததி 30° க�ோண அள்வ த�ோண்டு மற்ை தீரக்� கே்��்ள குறிக்� கவண்டும்.  

்படததில் உள்ளவோறு க�ோட்டுச ்சட்டததி்ன பூரததி த்சயய கவண்டும்.
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துருெ சமதூர உச்சிக் க�ோட்டுச் சட்்டம்
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்யிற்சி

1. 3 த்ச.மீ. ஆேமுள்ள சுருக்�ப்பட்ட க�ோளத்தை த�ோண்டு ஒரு ்சம்பேபபு உரு்ளச ்சட்டம் வ்ே�.  அட்்ச 
மற்றும் தீரக்� கே்��ளின் இ்டதவளி 30° ஆகும்.

2. 3 த்ச.மீ. ஆேமுள்ள சுருக்�ப்பட்ட க�ோளத்தைக்  த�ோண்டு ஒரு ்சமதூே உரு்ளச ்சட்டம் வ்ே�.  அதைன் 
அட்்ச மற்றும் தீரக்� கே்��ளின் இ்டதவளி 20° ஆகும்.

3. 3 த்ச.மீ. ஆேமுள்ள சுருக்�ப்பட்ட க�ோளததின் ததைன்்பகுதி்ய �ோட்ட ஒரு ்சம்பேபபு துருவ உசசிக் க�ோட்டு 
்சட்டம் வ்ே�.  அதைன் அட்்ச தீரக்� கே்��ளில் இ்டதவளி 30° இருக்குமோறு வ்ே�.

4. 4 த்ச.மீ. ஆேமுள்ள சுருக்�ப்பட்ட க�ோளததின் ததைன் ்பகுதி்ய �ோட்ட ஒரு ்சமதூே துருவ உசசிக் க�ோட்டு 
்சட்டம் வ்ே�.  அதைன் அட்்ச தீரக்� கே்��ளின் இ்டதவளி 15° இருக்குமோறு வ்ே�.

   கமற்க�ோள் சோன்று�ள் 

1. Elements of Practical Geography, R.L. Singh and Rana P.B. Singh. 
2. Advanced Practical Geography, Piyushkanti Saha and Partha Basu.
3.    புவிப்படவியல் ஓர  அறிமு�ம் - ்ச.க்சதுேோக்�ோயி
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ஒன்று	அல்லது	�்ல	சிறிய	எண்ணிமகயி்லசான	
புவியியல	தகவலகளின்		�ரவலகமை	கசாடடுவமத		
கருத்து்சார்	நி்லவமர�்டஙகள்	வலியுறுத்துகின்்றன.	
இவவமகப்	�ரவலகள்	கசா்லநிம்ல	ம�சான்்ற	
இயற்மக	நிகழவுகைசாகமவசா	அல்லது		ை்ககை்டர்த்தி	
ைற்றும	உ்டலந்லம	 ம�சான்்ற	 ை்ககள்பதசாமக்க	
கூறுகைசாகமவசா	இரு்கக்லசாம.	

ை்ககள்பதசாமக	அ்டர்த்தி,	�ரவல,	ஒப்�ைமவ,	
்சாயவு	 விகிதம	 	 ைற்றும	 �ரப்பு்சார்	 பதசா்டர்புகள்	
ைற்றும	 இ்டப்ப�யர்வு	 ம�சான்்ற	 புவியியல	
கருத்துகமை்க	கசாட்ட	கருத்து்சார்	நி்லவமர�்டஙகள்	
�யன்�டுகின்்றன.

11.1 அறிமுகம்  
கருத்து்சார்	நி்லவமர�்டம	என்�து	ஒரு	குறிப்பிட்ட்க	
கருத்மத	அல்லது	ஒரு	இ்டத்தின்	ை்ககள்	பதசாமகப்	
�ரவல	 ம�சான்்ற	 ஒரு	 தம்லப்ம�்க	 கசாடடுவதசாகும.	
இது	 ப�சாது	 விவர	 நி்லவமர�்டத்திலிருந்து	
ைசாறு�ட்டதசாகும.	 ஏபனனில	 இது	
ஆறுகள்,	 நகரஙகள்,	 அரசியல	 எலம்லகள்	 ைற்றும	
பநடுஞ்்சாம்லகள்	 ம�சான்்ற	 ப�சாதுவசான	
தகவலகமை்க	கசாடடுவதிலம்ல.

11.2 கருதுத்சார் நிலவரைபடஙகள் 

	ஒரு	குறிப்பிட்ட	புவியியல	தரம	அல்லது	எண்ணி்கமக	
ம�சான்்றவற்றின்	 இ்டம்சார்	 வடிவஙகமை	 கசாட்ட	
�லமவறு	 நி்லவமர�்ட்க	 குறியீடுகமை	 கருத்து்சார்	
நி்லவமர�்டஙகள்	�யன்�டுத்துகின்்றன.

1854-ல	்லண்்டமன	ம்ர்ந்த	ஜசான்	
ஸ்மனசா	 என்்ற	 ைருத்துவர்	
்லண்்டன்	நகர்	முழுவதும	கசா்லரசா	
�ரவியிருந்த	 இ்டஙகளு்ககசான	

முதல	 கருத்து்சார்	 நி்லவமர�்டத்மத	 வமரந்து	
ஆயவு	ப்யதசார்.

11.1	 அறிமுகம		

11.2	 கருதுத்்சார்	நி்லவமர�்டஙகள்	

11.2.1	புள்ளியிடுதல	மும்ற	

11.2.2	நிழற்�டம்ட	மும்ற	

அலகு கண்நைாட்டம் கறைல் ந�ாககஙகள்

➢  கருத்து்சார்	
நி்லவமர�்டஙகள்	
�ற்றிய	அறிமவ	
மைம�டுத்துதல.

➢  கருத்து்சார்	
நி்லவமர�்டஙகமைப்	
புரிந்துபகசாள்ளுதல	

➢  புள்ளியியல	ைற்றும	நிழற்�டம்ட	
மும்றகளின்	மு்ககியத்துவத்மத	உணர்தல

➢  புள்ளியியல	ைற்றும	நிழற்�டம்ட	மும்ற	
நி்லவமர�்டஙகமை	விவரணம	ப்யதல	

➢  புள்ளியியல	ைற்றும	நிழற்�டம்ட	
மும்றகமை	�யிற்சி	ப்யது	கற்்றல	

கருத்துசார் 
நிலவரைபடம்

11
அலகு
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கருத்துசார் நிலவரைபடஙகளின் ந�ாககஙகள் 

•	  ஒரு	குறிப்பிட்ட	அமைவி்டத்தின்	தகவலகமைத்	
தருகின்்றன.

•	 இ்டம்சார்	 அமைப்புகளின்	 ப�சாதுவசானத்	
தகவகலகமைத்	தருகின்்றன.

•	 இரண்டு	 	 அல்லது	 அதற்கு	 மைற்�ட்ட	
நி்லவமர�்டஙகளில	 கசாணப்�டும	
அமைப்புகமை	 ஒப்பிடடுப்	 �சார்்ககப்	
�யன்�டுகி்றது.	

திட்டமிடு�வர்கள்,	 ஆயவசாைர்கள்,	 கதசாசிரியர்கள்,	
ம்கரித்த	 தகவலகளின்	உடகருத்மத	 பவளிப்�டுத்த	
விருமபு�வர்கள்,	 ஆழைசான	 கருத்து	 ப்றிவுமி்கக	
கமதகமை	கூ்றவும	அல்லது	 நமமைச்	 சுற்றியுள்ை	
உ்லமகப்	 �ற்றிய	 ப�ரிய	 புரிதம்லப்	 ப�்றவும	 ஐந்து	
வமக	 கருத்து்சார்	 நி்லவமர�்டஙகள்			
�யன்�டுகின்்றன.	இமவ	நிழற்�டம்ட	நி்லவமர�்டம	
(Choropleth	Map),	்ை	அைவு்க	மகசாடடு	நி்லவமர�்டம	
(Isopleth	Map),	விகிதசாச்்சார்க	குறியீடடு	நி்லவமர�்டம	
(Proportional	symbol	Map),	புள்ளியிடுதல	நி்லவமர�்டம	
(Dot	 Map)	 ைற்றும	 நி்றப்�டம்ட	 நி்லவமர�்டம	
(Chorochromatic	 Map)	 ம�சான்்றமவயசாகும.	 இந்த	
�சா்டத்தில	புள்ளியிடுதல	மும்ற		ைற்றும	நிழற்�டம்ட	
மும்ற	�ற்றி	விரிவசாக்க	கசாண்ம�சாம.		

11.2.1 புள்ளியிடுதல் முரை 

நி்லவமர�்டத்தில	 அறுதி	 எண்கமை்க	 கசாட்ட	
புள்ளியிடுதல	மும்ற	ஏற்்ற	மும்றயசாகும.	ஒவபவசாரு	
புள்ளி்ககும	 எண்	 ைதிப்பீடு	 பகசாடு்ககப்�டுகி்றது.	
கசாரணிகளின்	 �ரவலு்ககு	 ஏற்�	 புள்ளிகள்	
கசாட்ட�டுகின்்றன.	 இமமும்ற	 பதளிவசான	 கசாடசித்	
மதசாற்்றத்மதத்	 தருவமதசாடு	 ைடடுைல்லசாைல	
புவி்ககசாரணிகளின்	 உண்மையசானப்	 �ரவம்ல	
பதரிந்துபகசாள்ைவும	 உதவுகி்றது.	 மைலும	 இது	
புவியியல	 கசாரணிகளு்ககு	 இம்டமயயசான	
பதசா்டர்புகமைப்	புரிந்து	பகசாள்ைவும	உதவுகி்றது.

புள்ளியிடுதல் முரையின் பயன்கள்

நிர்வசாகப்	 பிரிவுகள்	 வசாரியசாக	 அறுதிப்	
புள்ளிவிவரஙகள்	கிம்ட்ககும	ம�சாது	ை்ககள்பதசாமக,	
கசாலநம்ட,	 �யிரி்டப்�ட்ட	 நி்லப்	 �குதிகள்,	
ப�சாருடகளின்	உற்�த்தி	 ம�சான்்றவற்றின்	 �ரவம்ல்க	
கசாட்டப்	புள்ளியிடுதல	மும்ற	�யன்�டுகி்றது.	

புள்ளியின் அளவு 

புள்ளிகள்	 வட்டவடிவைசாகவும	 ஒமர	
அைவும்டயதசாகவும	 இரு்கக	 மவண்டும.	 அமவ	
சிறிய	 அைவிலும	 ஆனசால	 மநர்த்தியசாகவும	
இரு்ககமவண்டும.	புள்ளியிடுதல	மும்றயில	சுைசார்	1	
முதல	 1.5	 மி.மீட்டர்	 விட்டமும்டய	 புள்ளிகள்	
வமரயப்�டுகின்்றன.	 இந்த	 அைவில	 கசாட்டப்�டும	
புள்ளிகள்	 �யனுள்ைதசாக	 கசாணப்�டுகின்்றன.	
புள்ளிகளு்ககு	 பகசாடு்ககப்�டும	 எண்	 ைதிப்பு	
கவனைசாக	 தீர்ைசானி்ககப்�்ட	 மவண்டும.	 அதில	 மிக	
அதிக	 ைற்றும	 மிக்க	 கும்றந்த	 எண்	 ைதிப்புகமை	
கவனத்தில	எடுத்து்க	பகசாள்ை	மவண்டும.

புள்ளியிடுதல் 
நி்லவமர�்டத்தில	 புள்ளிகமை்க	 கசாடடுமம�சாது	
புவியியல	 கூறுகமை	 கவனத்தில	 பகசாள்ை	
மவண்டும,	 ஏபனன்்றசால	 ஓரி்டத்தின்	 புவியியல	
கூறுகள்	 �ற்றிய	 அறிவு	 மிக	 அவசியைசானதசாகும.	
ைணற்�சாஙகசான	 �சாம்றப்	 �குதிகள்	 ைற்றும	
வனப்�குதிகள்	 இயற்மகயசாகமவ	 மவைசாண்மை	
ைற்றும	குடியிருப்புகளு்ககு	ஏற்்றதசாக	இருப்�திலம்ல.	
்துப்பு	 நி்லப்�குதிகள்,	 ஏரிகள்,	 ைற்றும	
ஆற்றுப்�டுமககள்	 கசாணப்�டும	 இ்டஙகளில	
புள்ளிகமை்க	 குறி்கக்ககூ்டசாது.	 உற்�த்தி	 இல்லசாத	
இ்டஙகமை	 எதிர்ைம்ற	 நி்லஙகள்	 என்கிம்றசாம.	
இப்�குதிகமை	 முதலில	 கண்்டறிந்து	 ப�ன்சி்லசால	
பைலலியதசாக	 வண்ணமிடடு	 மவத்து்க	 பகசாள்ை	
மவண்டும.	 இதன்மூ்லம	 மதமவயற்்றப்	 �குதிகளில	
புள்ளிகமை்க	 கசாடடுவமதத்	 தவிர்்கக்லசாம.	
நி்லவமர�்டத்தில	புள்ளிகள்	மவத்து	முடித்த	பி்றகு	
மதமவயற்்றப்	 	 �குதிகளில	 ப�ன்சி்லசால	
வண்ணமிடடிருப்�மத	நீ்ககிவி்ட்லசாம.	

புள்ளியிடுதல் முரையில் நிலவரைபடம் 
தயாரிககத் நதரவயானரவ
நிர்வசாகப்	 பிரிவுகளின்	 எலம்லமை்க	 கசாடடும	 பு்ற	
வரி	 நி்லவமர�்டம	 மதமவ.	 சிறிய	 அைவில	 உள்ை	
நிர்வசாகப்	 பிரிவுகமை	 எடுத்துபகசாள்ைவும.	 ஒரு	
�குதியின்	 த்லப்�்டம,	 நீர்ப்�சா்ன	 நி்லவமர�்டம,	
நி்லத்மதசாற்்ற	 நி்லவமர�்டம,	 ைண்	 	 ைற்றும	 ைமழப்	
�ரவல	நி்லவமர�்டம	ம�சான்ம்றவயும	புள்ளியிடுதல	
மும்ற்ககு	�யன்�டுத்தப்�டுகி்றது.			
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புள்ளியிடுதல் முரையின் படி நிரலகள் 
•	 புள்ளியிடுதல	நி்லவமர�்டம	உருவசா்ககும	நி்லப்�குதி்ககசான	அடிப்�ம்ட	நி்லவமர�்டத்மத	ப�்றமவண்டும.
•	 ப�்றப்�ட்ட	தரவிமன		புள்ளியசாக்க	கசாட்ட	புள்ளி்ககு	இமணயசான	எண்	ைதிப்ம�	முடிவு	ப்யயமவண்டும(	

முழு	எண்ணசாக	இரு்ககமவண்டும).
•	 புள்ளியின்	வடிவம	ைற்றும	அைமவ	ப�சாருத்தைசானதசாக	நிர்ணயி்கக	மவண்டும.	ப�சாதுவசாக,	மிகச்	சிறியப்	

புள்ளிகள்	அதிக	அைவில	சிதறி்க	கசாணப்�டுவது்டன்	ைடடுைல்லசாைல	துலலியைசாகவும	இருப்�திலம்ல.
•	 �டிநிம்ல	 இரண்டில	 கூறியுள்ை�டி,	 ஒவபவசாரு	 நிர்வசாகப்	 �குதிகளிலும	 ்ரியசான	 எண்ணி்கமகயி்லசான	

புள்ளிகமை்க	குறி்ககமவண்டும.
எடுத்துகாட்டு 11.1

அட்டவமண	 11.1	 இல	 பகசாடு்ககப்�டடுள்ை	 ை்ககள்பதசாமக	 தரவுமகை்க	 பகசாண்டு	 புள்ளியிடுதல	
நி்லவமர�்டத்மத	வமரக.

அட்டவரை 11.1 குறிப்பிட்ட இந்திய மாநிலஙகளின் மககள்்தாரகப் பைவல் – 2019.

வ.எண்	 ைசாநி்லஙகள்	 பைசாத்த	ை்ககள்	பதசாமக	

1 ஆந்திரபிரமத்ம	 52,883,163

2 பதலுஙகசானசா	 38,472,769

3 தமிழநசாடு	 76,481,545

4 கர்நசா்டகசா	 66,165,886

5 மகரைசா	 35,330,888

ஆதசாரம:	UIAI,	இந்திய	அரசு.

தயாரித்தல் 

	 படிநிலை:	1		 ஒரு	புள்ளி	•	=	1,000,000	ந�ர்கள்	
	 படிநிலை	:	2		 புள்ளிகமை	கண்ககிடுதல	

வ.எண்	 ைசாநி்லஙகள்	 பைசாத்த	ை்ககள்	பதசாமக	
1000000

புள்ளிகளின்	
எண்ணி்கமக	

1 ஆந்திரபிரமத்ம	 52,883,163
1000000

52

2 பதலுஙகசானசா	 38,472,769
1000000

38

3 தமிழநசாடு	 76,481,545
1000000

76

4 கர்நசா்டகசா	 66,165,886
1000000

66

5 மகரைசா	 35,330,888
1000000

35
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4.	 பகசாடு்ககப்�டடுள்ை	 குறிப்ம�ப்	 �யன்�டுத்தி	
நி்லவமர�்டத்தில	 குறி்ககப்�்ட	 மவண்டிய		
கூறுகளின்	 ஒமர	 அைமவ்ககசான	 ஒத்த	
நி்றப்�டம்டமய	 கசாடடும	 �குதிகமை்க	
கண்்டறியவும.

5.	 நி்லவமர�்டத்தில	 கசாணப்�டும	 �லமவறு	
கூறுகளின்	அ்டர்த்திமய	விை்ககவும.	

நிழறபட்ரட நிலவரைபடத்ரத  வரையத் 
நதரவயானரவ 

அ.		�லமவறு	 நிர்வசாகப்	 �குதிகமை்க	 கசாடடும	
நி்லவமர�்டம.	

ஆ.		நிர்வசாகப்	 �குதிகமைப்	 �ற்றிய	 ்ரியசான	
புள்ளிவிவரஙகள்.	

பின்பறைநவண்டிய படிநிரலகள்: 

அ.		புள்ளிவிவரஙகமை	 ஏறுவரிம்யில	 அல்லது	
இ்றஙகு	வரிம்யில	எழுதவும.	

ஆ.		மிக	அதிக,	அதிக,	இம்டப்�ட்ட,	கும்றந்த	ைற்றும	
மிக்க	கும்றந்த	அ்டர்த்திமய்க	கசாட்ட	ப�்றப்�ட்ட	
புள்ளிவிவரஙகமை	 ஐந்து	 பிரிவுகைசாக	
வமகப்�டுத்தவும.

இ.		இப்பிரிவுகளின்	 இம்டபவளிமய	 அம்டயசாைம	
கசாண	 பின்வரும	சூத்திரத்மத	 �யன்�டுத்தவும.	
வீச்சு	 /	 5	 (வீச்சு	 =	 அதிக	 �ட்	 ைதிப்பு	 –	
கும்றந்த�ட்	ைதிப்பு)

ஈ.		மதர்ந்பதடு்ககப்�ட்ட	 பிரிவுகமை	 சித்தரி்ககப்	
�யன்�டுத்தப்�டும	 நிழற்�டம்ட	 அல்லது	
நி்றஙகள்	 ஏறு	 வரிம்	 அல்லது	 இ்றஙகு	
வரிம்யில	குறி்ககப்�்டமவண்டும.	

 எடுத்துககாட்டு 11.2 

அட்டவமண	 11.2	 ல	 பகசாடு்ககப்�டடுள்ை	
தமிழநசாடடின்	 எழுத்தறிவு	 விகிதத்திற்கசான		
நிழற்�டம்ட	நி்லவமர�்டத்மத	உருவசா்ககவும.	

11.2.2 நிழறபட்ரட முரை 

ஒரு	 குறிப்பிட்ட	 ப�சாருளின்	 �ரவல	 அல்லது	
அ்டர்த்திமய	 கசாடடுவதற்கு	 நிழற்�டம்ட	
நி்லவமர�்டத்தில	 நி்றப்�டம்டகள்	
�யன்�டுத்தப்�டுகின்்றன.	 இ்டம்சார்	 �ரவல	
புள்ளிவிவரஙகளின்	 அடிப்�ம்டயி்லசான	 நிர்வசாக	
பிரிவுகள்	கண்ககில	எடுத்து்க	பகசாள்ைப்�டுகின்்றன.	
இதனசால	தசான்	நிர்வசாக	பிரிவுகளு்கமகற்்ற	நி்றஙகள்	
கசாட்டப்�டுகின்்றன.	 உதசாரணைசாக,	 அதிக	 அ்டர்த்தி	
அ்டர்ந்த	 நி்றத்திலும	 கும்றந்த	 அ்டர்த்தி	 பைலலிய	
வண்ணத்திலும	கசாட்டப்�டுகி்றது.

நிழறபட்ரட நிலவரைபடத்தின் பயன்கள் 

அரசியல	எலம்லயு்டன்	கூடிய	 �குதியில	ஒரு	 ்துர	
நி்லப்	�ரப்பில		 	கசாணப்�டும	ை்ககள்	அ்டர்த்திமய்க	
கசாட்ட	 இது	 �யன்�டுகி்றது.	 இவவமக	
நி்லவமர�்டஙகள்	 ஒரு	 ்துர	 கிம்லசா	 மீட்டரில	
கசாணப்�டும	 ை்ககள்பதசாமக	 அல்லது	 ஒரு	
பெ்கம்டரு்ககசான	 �யிர்	 உற்�த்திமய்க	
கசாடடுகி்றன்்றன.	 இந்நிம்லவமர�்டஙகள்	
ை்ககை்டர்த்தி,	கலவியறிவு,	ை்ககள்	பதசாமக	வைர்ச்சி	
விகிதம,	 �சாலின	 விகிதம	 ம�சான்்றவற்ம்ற்க	 கசாட்டப்	
�யன்�டுன்்றன.	

உதசாரணைசாக,	 பைசாத்த	 �யிரி்டப்�ட்ட	 நி்லப்�ரப்பில	
மகசாதுமை	 ்சாகு�டி	 ப்யயப்�டும	 நி்லப்�ரப்பின்	
்தவிகிதம.

நிழறபட்ரட நிலவரைபடத்ரத எவவாறு 
விவைைம் ்சயதல் 

1.	 நி்லவமர�்டம	 வமரயமவண்டிய	 புவியியல	
கூறுகள்	ைற்றும	நிகழவுகமை்க	கண்்டறியவும.

2.	 நி்லவமர�்டத்தில	 �யன்�டுத்தப்�டும	
நி்றப்�டம்டயின்		எண்	ைதிப்ம�	்ரி�சார்்ககவும.
இமத	 நி்லவமர�்டத்தில	 பகசாடு்ககப்�டடுள்ை	
குறிப்புகமை	�டிப்�தன்	மூ்லம	்ரி�சார்்கக்லசாம.	

3.	 நி்லவமர�்டத்தில	 கசாட்டப்�டடுள்ை	 நிர்வசாக	
�குதிகளின்	அைமவமய்க	கண்்டறியவும.	
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அட்டவரை 11.3 ( இைஙகுவரிரசயில் )

வ.	எண்	 ைசாவட்டம	
எழுத்தறிவு	
விகிதம	

1 கன்னியசாகுைரி	 91.75

2 ப்ன்மன	 90.18

3 தூத்து்ககுடி	 86.16

4 நீ்லகிரி	 85.2

5 கசாஞ்சிபுரம	 84.49

6 திருவள்ளூர்	 84.03

7 மகசாயமபுத்தூர்	 83.98

8 நசாகப்�டடினம	 83.59

9 ைதுமர	 83.45

10 திருச்சிரசாப்�ள்ளி	 83.23

11 திருவசாரூர்	 82.86

12 தஞ்்சாவூர்	 82.64

13 திருபநலமவலி	 82.5

14 ரசாைநசாதபுரம	 80.72

15 விருதுநகர்	 80.15

16 சிவகஙமக	 79.85

17 மவலூர்	 79.17

18 திருப்பூர்	 78.68

19 க்டலூர்	 78.04

20 மதனி	 77.26

21 புது்கமகசாடம்ட	 77.19

22 திண்டு்ககல	 76.26

23 கரூர்	 75.6

24 நசாை்ககல	 74.63

25 ப�ரம�லூர்	 74.32

26 திருவண்ணசாைம்ல	 74.21

27 ம்்லம	 72.86

28 ஈமரசாடு	 72.58

29 விழுப்புரம	 71.88

30 கிருஷணகிரி	 71.45

31 அரியலூர்	 71.34

32 தர்ைபுரி	 68.54

அட்டவரை 11.2 (அசல் புள்ளிவிவைஙகள்)  
தமிழ�ாட்டின் எழுத்தறிவு விகிதம்

வ.	
எண்	 ைசாவட்டம	

எழுத்தறிவு	
விகிதம	

1 ப்ன்மன	 90.18

2 கசாஞ்சிபுரம	 84.49

3 மவலூர்	 79.17

4 திருவள்ளூர்	 84.03

5 ம்்லம	 72.86

6 விழுப்புரம	 71.88

7 மகசாயமபுத்தூர்	 83.98

8 திருபநலமவலி	 82.5

9 ைதுமர	 83.45

10 திருச்சிரசாப்�ள்ளி	 83.23

11 க்டலூர்	 78.04

12 திருப்பூர்	 78.68

13 திருவண்ணசாைம்ல	 74.21

14 தஞ்்சாவூர்	 82.64

15 ஈமரசாடு	 72.58

16 திண்டு்ககல	 76.26

17 விருதுநகர்	 80.15

18 கிருஷணகிரி	 71.45

19 கன்னியசாகுைரி	 91.75

20 தூத்து்ககுடி	 86.16

21 நசாை்ககல	 74.63

22 புது்கமகசாடம்ட	 77.19

23 நசாகப்�டடினம	 83.59

24 தர்ைபுரி	 68.54

25 ரசாைநசாதபுரம	 80.72

26 சிவகஙமக	 79.85

27 திருவசாரூர்	 82.86

28 மதனி	 77.26

29 கரூர்	 75.6

30 அரியலூர்	 71.34

31 நீ்லகிரி	 85.2

32 ப�ரம�லூர்	 74.32
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நிழறபட்ரட நிலவரைபடம் வரையும் முரை 

1)		தரவுகமை	அட்டவமண	11.3	பகசாடு்ககப்�டடுள்ைமதப்		ம�சான்று	இ்றஙகு	வரிம்யில	எழுதவும.	

2)		பகசாடு்ககப்�டடுள்ை	தரவுகளின்	வீச்ம்	அம்டயசாைம	கசாணவும.	 இந்த	தரவுகளின்	அடிப்�ம்டயில	அதிக�ட்	
ைற்றும	கும்றந்த	�ட்	எழுத்தறிவு	்தவிகிதத்மத்க	பகசாண்டுள்ை	ைசாவட்டஙகள்	மும்றமய	கன்னியசாகுைரி	 (	
91.75	%)	ைற்றும	தர்ைபுரி	(	68.54%)	ஆகும.	எனமவ,	வீச்சு	:		91.75	–	68.54	=	23.21%	ஆகும.	

3)		தரவுகமை	மிக்க	கும்றந்த	ைதிப்பிலிருந்து	மிக	அதிக	ைதிப்பு	வமர		ஐந்து	பிரிவுகைசாக	பிரித்துபகசாள்ைவும.

4)		பிரிவுகளின்	எண்ணி்கமகமய	ஒவபவசாரு	பிரிவிற்கு	ஏற்்றவசாறு	வமரயம்ற	ப்யயவும.	இறுதியசாக	பின்வரும	
வமககமைப்	ப�்ற்லசாம.

பிரிவு	 பிரிவு	
இம்டபவளி	

ைசாவட்டஙகள்	

மிக்க	கும்றந்த	 70	்ககு	கீழ	 தர்ைபுரி	

கும்றந்த	 70–75
நசாை்ககல,	 ப�ரம�லூர்,	 திருவண்ணசாைம்ல,	 ம்்லம,	 ஈமரசாடு,	 விழுப்புரம,	
கிரிஷணகிரி,	அரியலூர்.

இம்டப்�ட்ட	 75–80
சிவகஙமக,	மவலூர்,	திருப்பூர்,	க்டலூர்,	மதனி,	புது்கமகசாடம்ட,	திண்டு்ககல,	
கரூர்.

அதிக	 80–85
கசாஞ்சிபுரம,	 திருவள்ளூர்,	 மகசாயமபுத்தூர்,	 நசாகப்�டடினம,	 ைதுமர,	
திருச்சிரசாப்�ள்ளி,	திருவசாரூர்,	திருபநலமவலி,	ரசாைநசாதபுரம,	விருதுநகர்.

மிக	அதிக	 85	்ககு	மைல	 தூத்து்ககுடி,	நீ்லகிரி,	கன்னியசாகுைரி,	ப்ன்மன.

5)		ஒவபவசாரு	பிரிவிலும	உள்ை	கும்றந்த	�ட்	ைதிப்பிலிருந்து	அதிக	�ட்	ைதிப்பிற்கு	ஏற்�	வண்ணஙகள்	அல்லது	
நிழற்�டம்டமய	மதர்ந்பதடு்ககமவண்டும.	

6)		�்டத்தில	கசாட்டப்�டடுள்ைதும�சால	நி்லவமர�்டத்மத	தயசார்	ப்யயவும.
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2.		கீமழ	 பகசாடு்ககப்�டடுள்ை	 தமிழநசாடடின்	
ைசாவட்டஙகளு்ககசான	கருமபு	் சாகு�டி	ப்யயப்�டும	
நி்லப்�ரப்பிற்கசான	 புள்ளியிடுதல	 நி்ல	 வமர�்டம	
வமரயவும.	(2015-2016).

வ.	எண்	 ைசாவட்டம	 �ரப்பு	பெ்க்டரில	

1 க்டலூர்	 24443

2 விழுப்புரம	 73243

3 திருவண்ணசாைம்ல	 25394

4 நசாை்ககல	 14268

5 ஈமரசாடு	 22332

  ேமற்ேகாள்	சான்றுகள்

1. Fundamentals of Practical Geography 
Dr. L.R.Singh, Sharda pastak Bhavan, 
Allahabad

2. Practical Geography A Systematic 
Approach, Ashis Sarkar

3.				புவிப்�்டவியல	 ஓர்	 	 அறிமுகம	 -	
்.ம்துரசா்ககசாயி

	 இலைய	சான்றுகள்
1. https://en.wikipedia.org>wiki>Dot	distribution
2. https://en.wikipedia.org>wiki>choropleth	map

பயிறசி

1.		தமிழநசாடு	 –	 பநல	 உற்�த்தி்ககசான	 (2015-2016)
நிழற்�டம்ட	நி்லவமர�்டம	வமரயவும.

வ.	
எண்	

ைசாவட்டம	
உற்�த்தி	
(்டன்னில)

1 ப்ன்மன	 -

2 கசாஞ்சிபுரம	 415302

3 திருவள்ளூர்	 333203

4 க்டலூர்	 507130

5 விழுப்புரம	 773313

6 மவலூர்	 202224

7 திருவண்ணசாைம்ல	 550738

8 ம்்லம	 122541

9 நசாை்ககல	 60391

10 தர்ைபுரி	 149426

11 கிருஷணகிரி	 102306

12 மகசாயம�த்தூர்	 7942

13 திருப்பூர்	 48167

14 ஈமரசாடு	 146570

15 திருச்சிரசாப்�ள்ளி	 244213

16 கரூர்	 52886

17 ப�ரம�லூர்	 64208

18 அரியலூர்	 124179

19 புது்கமகசாடம்ட	 258976

20 தஞ்்சாவூர்	 636999

21 திருவசாரூர்	 666958

22 நசாகப்�டடினம	 338260

23 ைதுமர	 203670

24 மதனி	 79374

25 திண்டு்ககல	 71945

26 ரசாைநசாதபுரம	 303463

27 விருதுநகர்	 100607

28 சிவகஙமக	 189480

29 திருபநலமவலி	 488445

30 தூத்து்ககுடி	 74558

31 நீ்லகிரி	 1418

32 கன்னியசாகுைரி	 55789
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்தரவு்த	 ச்தாகுப்பு்களை	 பகுப்பாயவு	 செயயவும்	
ைறறும்	 உண்ளையான	 சபாருட்்களை	 ்கண்டறி்நது	
வள்கப்படு்த்தவும்	புவியியல்	்தரவு்களைக		்காட்டும்	
முளறை்கள்	 மி்கவும்	 அவசியைாகும்.	 	 ொம்	
புவியியலில்	 ்காலநிளல,	 சபாருைா்தார	 ைறறும்	
ைக்கள்ச்தாள்க்த	 ்தரவு்களைப்	 பறறி	 படிககிகறைாம்.		
எண்	 வடிவிலான	 ்தரவு்கள்	 அல்லது	 ்கரு்தது்கள்	
திட்டமிட்ட	 முளறையில்	 கெ்கரிக்கப்பட்டு	 சில	
கொக்கங்களைப்	 பூர்ததி	 செயவது	 	 ைறறும்		
அட்டவளண	வடிவ்ததில்	்காட்டுவது			புள்ளியியல்	
ஆகும்.

புள்ளியியல்	 ்தரவு்களை	 ்காட்டும்	
விைக்கப்படங்கள்	 	 புள்ளியியல்	 விைக்கப்படங்கள்		
எனப்படுகின்றைன.	 	 புள்ளியியல்	 ்தரவு்களை	
வளரபடங்கள்	 மூலைா்க	 குறிக்க	 பட்ளட்கள்,	
செவவ்கங்கள்,	 ெதுரங்கள்,	 வட்டங்கள்,	
்கனெதுரங்கள்,	 க்காைங்கள்	 அல்லது	 க்காடு்கள்	
கபான்றை	 வடிவியல்	 வடிவங்கள்	 பயன்படுகின்றைன.		
இ்ந்த	 வளரபடங்கள்	 பின்வரும்	 கொக்கங்களைக	
ச்காண்டுள்ைன.

12.1 அறிமு்கம்

சபாருைா்தார	 வல்லுெர்கள்,	 புள்ளியியலாைர்கள்,	
புவியியலாைர்கள்	 கபான்கறைார	 புள்ளியியல்	
விவரங்களையும்	்தரவு்களையும்	அவர்கள்	 ொர்ந்த		
துளறை்களில்	பயன்படு்ததுகிறைார்கள்.	 	சவப்ப	நிளல,	
அழு்த்தம்,	 ைளைப்சபாழிவு	 கபான்றை	 ்காலநிளல	
்தரவு்கள்	 	முளறைகய	 	 	 	 ெைசவப்ப	 க்காடு்கள்	 ,	 ெை	
அழு்த்தக	 க்காடு்கள்,	 	 ைறறும்	 ெை	 ைளைக	
க்காடு்கைா்க	 ்காட்டப்படுகின்றைன.	 	 ்தரவு்களை	
அட்டவளணயா்க	 ்காட்டுவள்த்த	 	 ்தவிர	 அவறளறை	
க்காட்டுப்படங்கைாகவா	 அல்லது	
விைக்கப்படங்கைாகவா	்காட்டலாம்.
ைக்கள்	 ச்தாள்க,	 ்காலநிளல	 ைறறும்	
ெமூ்க	 சபாருைா்தார	 ்தரவு்களை	 எளிதில்	 புரி்நது	
ச்காள்ளும்	 வள்கயில்	 அவறளறை	 க்காட்டுப்	
படங்கைா்கவும்	 விைக்கப்	 படங்கைா்கவும்		
(Charts),	 வளரபடங்கைா்கவும்	 ைறறும்	
நிலவளரபடங்கைா்கவும்	்காட்டமுடியும்.	இவவாறு,	
சபாரு்த்தைான	 நிலவளரபடவியல்	 ச்தாடரபுககு,	
புவியியல்	்தரவு்கள்		அறிவியல்	்கண்கணாட்ட்ததுடன்	
இருக்ககவண்டும்.	ஆள்கயால்	்தரவு்களின்	்தன்ளை	
ைறறும்	 இடம்	 ைறறும்	 ்காலம்	 ொர்ந்த	
கவறுபாடு்களின்	 வடிவங்களை	 ஆராயவ்தறகும்	

12.1	 அறிமு்கம்

12.2	 புள்ளியியல்	வளரபடங்களின்	வள்க்கள்

12.2.1	 க்காட்டு	வளரபடம்

12.2.2	 பட்ளட	விைக்கப்படம்

12.2.3	 வட்ட	விைக்கப்படம்

அலகு ்கணகணோட்டம் ்கறறல் கெோக்கங்கள்

➢  பல்கவறு	வள்கயான	
புவியியல்	்தரவு்களைக	
்கண்டறி்தல்

➢  புவியியல்	்தரவு்களைக		
்காட்டும்	முளறை்களை	
புரி்நது	ச்காள்ளு்தல்

➢  குறிப்பிட்ட	்தரவுககுப்	சபாரு்த்தைான	
விைக்கப்பட்தள்த்த	்தயாரிப்ப்தற்கான	
பல்கவறு	முளறை்களைப்	பகுப்பாயவு	செய்தல்

புவியியல் 
தைைவு்ககளக  
்கோட்டும் முகற்கள்

12
அலகு
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1.	 புள்ளி	 விவரங்களைப்	 பார்த்தவுடன்	 அவறளறை	
ஒப்பீடு	 செயவ்தறகு	 புள்ளியியல்	
விைக்கப்படங்கள்	உ்தவுகின்றைன.

2.	 விவரங்களை	 எளிளையான	 முளறையில்	
நிளனவில்	ளவ்ததுக	ச்காள்ை	உ்தவுகின்றைன.

3.	 ்தரவு்களை	 பகுப்பாயவு	 செயது	 எளி்தா்க	
அனுைான்தள்த	சபறை	உ்தவுகின்றைன.

12.2  புள்ளியியல் விளக்கப்படங்களின் 
வக்க்கள்

புள்ளியியல்	விைக்கப்படங்கள்	மூன்று	வள்கப்படும்.		
அளவ	பின்வருைாறு:	
1.	 ஒரு பரிமாண புள்ளியியல் விளக்கபபடம் 

க்காட்டுப்படம்,	 பலக்காட்டுப்படம்,	 பட்ளட	
விைக்கப்படம்,	 பரவல்	 செவவ்கப்படம்	 ைறறும்	
்காறறுகபாககு	படம்	கபான்றைளவ	ஒரு	பரிைாண	
புள்ளியியல்	 விைக்கப்படங்கைாகும்.		
இவவிைக்கப்படங்களில்	 புள்ளிவிவரங்கள்,	
பட்ளட	 விைக்கப்பட்ததின்	 	 பட்ளட	 ைறறும்	
்காறறுகபாககு	 பட்ததில்	 சவளிப்புறைைா்க	 நீளும்	
பகுதியின்	 நீைம்	 கபான்றைளவ	 	 	 க்காடு்கைா்க	
்காட்டப்படுகின்றைன.

2.	 இரு – பரிமாண புள்ளியியல் விளக்கபபடம் 
இருபரிைாண	விைக்கப்படம்		ெதுரம்,	செவவ்கம்,	
வட்டம்	 கபான்றைவறளறைக	 ச்காண்டுள்ை		
பரப்பைவு	 விைக்கப்படம்	 என்றும்	
அளைக்கப்படுகிறைது.	 	பிரிக்கப்பட்ட	ெதுரப்படம்	
ைறறும்	 வட்ட	 விைக்கப்படம்	 கபான்றைளவயும்		
இரு	–	பரிைாண	விைக்கபடங்கைாகும்.

3.	 முபபரிமாண புள்ளியியல் விளக்கபபடம் 
முப்பரிைாண	 விைக்கப்பட்தள்த	 ்கன	 பரிைாண	
விைக்கப்படம்	 என்றும்	 	 அளைக்கலாம்.	
உ்தாரணம்,	 ்கன	 உருவப்படம்,	 ்கன	 உருவ	
அடுககுப்படங்கள்	ைறறும்	க்காைப்படங்கள்.

க்காட்டுபபடம், பட்்ட விளக்கபபடம் மற்றும் வட்ட 
விளக்கபபடத்தை பற்றி மட்டும் பாரபகபாம்.

12.2.1 க்கோட்டு வகை்படம்
சபாதுவா்க,	்காலம்	ொர்ந்த	்தரவு்கைான	சவப்பநிளல,	
ைளைப்சபாழிவு,	 ைக்கள்ச்தாள்க,	 பிறைப்பு	 விகி்தம்	
ைறறும்	 இறைப்பு	 விகி்தம்	 கபான்றைவறளறை	 குறிக்க	
க்காட்டுப்படம்	வளரயப்படுகின்றைது.
க்கோட்டுப்படங்களின் ்பயன்்கள்
• ்காலநிளல	்தரவு்கைான	சவப்பநிளல,	அழு்த்தம்	

ைறறும்	ஈரப்ப்தம்	கபான்றைவறளறை	்காட்ட.
• ைக்கள்	 ச்தாள்க	 ்தரவு்கைான	 ைக்கள்	 ச்தாள்க	

வைரச்சி,	பிறைப்பு	விகி்தம்	ைறறும்	இறைப்பு	விகி்தம்	
கபான்றைவறளறைக	்காட்ட.

• சபாருைா்தார	 ்தரவு்கைான	 பயிர	 ை்கசூல்,	
்கனிைங்கள்,	 ஒரு	 குறிப்பிட்ட	 ்கால	 அைவில்	
்காணப்படும்	 	 ச்தாழில்துளறை	
உறப்ததிசபாருட்்கள்		கபான்றைவறளறைக	்காட்ட.

எளிய க்கோட்டுப்படம் (Simple Line Graphs)
செஙகு்தது	 அச்சு	 ைறறும்	 கிளடைட்ட	 	 அச்சில்	
்காட்டப்பட்டுள்ை	புள்ளி்களை	இளண்தது	வளர்நது	
்காட்டப்படும்	 க்காடு	 அல்லது	 வளைவு	 	 எளிய	
க்காட்டுப்படைாகும்.	 	குறிப்பிட்ட	்கால்கட்ட்ததிற்கான	
ஒரு	ைாறியின்	ைதிப்பில்	்காணப்படும்	ச்தாடரச்சியா்க	
அடு்த்தடு்தது	ஏறபடும்	ைாறறைங்களை	குறிப்பிடுகிறைது.

க்கோட்டுப்படதகதை எவவோறு உருவோககுவது?
க்காட்டுப்பட்தள்த	 வளரபட்த	 ்தாளில்	 வளரவது	
மி்கவும்	எளிது	
1. X	 –	 அச்ளெ	 குறிக்க	 ஒரு	 கிளடைட்ட	 க்காடும்	

ைறறும்	Y	–	அச்ளெ	குறிக்க	செஙகு்தது	க்காடும்	
வளரயவும்.		X	–	அச்சு	ைறறும்	Y	–	அச்சு	கெரும்	
செஙக்காண	புள்ளி்தான்	ச்தாடக்க	புள்ளி	ஆகும்.		
அவறறின்	ைதிப்பு	(0)	ஆகும்.

2. இரண்டு	 அச்சு்களுககும்	 சபயரிட்டு	
அைளவளயக	குறிக்கவும்.

3. ச்காடுக்கபட்டுள்ை	 ்தரவு	 புள்ளி்களை	 குறிக்க	
கவண்டும்.

4. பிறைகு	 குறி்த்த	 புள்ளி்களை	 க்காட்டின்	 மூலம்	
இளணக்ககவண்டும்

5. சபாரு்த்தைான	்தளலப்ளபக	ச்காடுக்கவும்.

 எடுதது்கோட்டு 12.1

12.1	அட்டவளணயில்	ச்காடுக்கப்பட்டுள்ை	்தரவிறகு	எளிய	க்காட்டுப்படம்	வளர்க.
அட்டவ்ண 12.1		இ்நதியாவின்	எழு்த்தறிவு	விகி்தம்	1901	–	2011

ஆண்டு 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

எழு்த்தறிவு		% 5.35 5.92 7.16 9.50 16.10 16.67 24.0 29.45 36.23 42.23 64.83 74.04

ஆதைாரம்:	ைக்கள்ச்தாள்க	்கணகச்கடுப்பு	அறிகள்க	

சில தீர்வு ்கணட எடுதது்கோட்டு்ககள ்கோணக்போம்
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்பலக்கோட்டுப்படம்

க்காட்டுப்படைானது	இரண்டு	அல்லது	அ்தறகு	கைறபட்ட	ைாறி்களை	ெைைான	க்காடு்கள்	மூலம்	்காட்டுவது	
பலக்காட்டுப்படம்	ஆகும்.	இது	 	 	 செல்,	 க்காதுளை	ைறறும்	 பருப்பு	வள்க்கள்	 கபான்றை	 பல்கவறு	 பயிர்களின்	
வைரச்சி	 விகி்தம்	 அல்லது	 	 பல்கவறு	 ைாநிலங்கள்	 அல்லது	 ொடு்களின்	 பிறைப்பு	 விகி்தம்,	 இறைப்பு	 விகி்தம்,	
ஆயுட்்கால	விகி்தம்	அல்லது	 	பாலின	விகி்தம்	கபான்றை	 	ைாறி்களை	உடனடியா்க	ஒப்பிடுவ்தறகு	உ்தவுகிறைது.	
இள்த	கவறுபட்ட	க்காட்டு	முளறை்கள்	மூலம்	குறிக்கலாம்.	கெரக்காடு	(								),	உளட்ந்த	க்காடு்கள்,	(_	_	_)	புள்ளி	
க்காடு	 	 (…..)அல்லது	புள்ளி	ைறறும்	உளட்ந்த	க்காடு்கள்	இளண்ந்த	 (	 .-.-.-)	அல்லது	பல்கவறு	நிறைங்களின்	
க்காடு்கள்	 கபான்றை	 பல்கவறுபட்ட	 க்காடு	 வடிவங்கள்	 கவறுபட்ட	 ைாறி்களின்	 ைதிப்ளபக	 குறிக்கப்	
பயன்படுகின்றைன.	

எடுதது்கோட்டு 12.2

12.2	அட்டவளணயில்	ச்காடுக்கப்பட்டுள்ை	்தரவிறகு	பலக்காட்டுப்படம்	வளர்க.

அட்டவ்ண 12.2	இ்நதியாவின்	சில	குறிப்பிட்ட	ைாநிலங்களின்	ெ்கரப்புறை	ைக்கள்	ச்தாள்க	%	(1971	–	2011)

ைாநிலங்கள் 1971	 1981 1991 2001 2011

்தமிழொடு 30.26 32.65 34.15 44.04 48.45

க்கரைா 16.24 18.74 26.39 25.96 47.72

பீ்கார 10 12.47 13.14 10.45 11.3

எளிய	க்காட்டுப்படம்
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பல்க்காட்டுப்படம்
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12.2.2 ்பட்கட விளக்கப்படம் (Bar Diagram)

	 பட்ளட	விைக்கப்பட்ததில்	ைாறி்களின்	அைவு	
பட்ளட்கள்	மூலைா்க	்காட்டப்படுகிறைது.		பட்ளட்களின்	
நீைம்	 	 அளவ	 குறிப்பிடுகின்றை	 ைாறி்களின்	 அைவு	
விகி்தங்களுககு	 ெைைாகும்.	 	 ைாறி்களின்	 அைளவ	
பட்ளட்கள்	 மூலைா்க	 ்காட்டபடுவது	 	 பட்ளட	
விைக்கப்படம்	 அல்லது	 தூண்	 வளரபடம்	 அல்லது	
பட்ளட	வளரபடம்	என்று	அளைக்கப்படுகிறைது.		ைறறை	
வளரபடங்களுடன்	 ஒப்பிடும்	 கபாது	 பட்ளட	
விைக்கப்படம்,	ைாறி்களின்	அைளவப்	பறறிய	மி்கவும்	
துல்லியைான	 ்கரு்தள்த்த	 	 ்தருகின்றைன.	 	 பட்ளட	
விைக்கப்படங்கள்	 ஒரு	 ைாறி்களின்	 	 பரவலில்	
்காணப்படும்	 வட்டார	 அைவிலான	 	 கவறுபாட்ளடக	
்காட்டுவ்தறகு	 வளரயப்படுகின்றைன.	 இவவளவ	
நிலவளரபட்ததில்	 பட்ளட்கள்	 செஙகு்ததுப்	
பட்ளட்கைா்ககவா	 அல்லது	 கிளடைட்ட	
பட்ளட்கைா்ககவா	வளரயப்படுகின்றைன.
➢ அளன்தது	 பட்ளட்களின்	 அ்கலமும்	 	 ெைைா்க	

இரு்த்தல்	கவண்டும்.
➢ பட்ளட்களுககு	இளடகய	ெை	இளடசவளி	இருக்க	

கவண்டும்.
➢ ்கவன்தள்த	ஈரப்ப்தறகு	பட்ளட்களுககு	வண்ணம்	

அல்லது	வடிவம்	ச்காடுக்க	கவண்டும்.

்பட்கட விளக்கப்படததின் வக்க்கள்
1. எளிய	பட்ளட	விைக்கப்படம்	(Simple	bar	diagram)
2. ஒப்பீட்டுப்	 பட்ளட	 விைக்கப்படம்	 அல்லது	

பல்வள்க	 பட்ளட	 விைக்கப்படம்	 (Comparative	 /	
Multiple	bar	diagram)

3. கூறுப்பட்ளட	 விைக்கப்படம்	 அல்லது	
உட்பிரிவு்கைா்க	 பிரிக்கப்பட்ட	 பட்ளட	
விைக்கப்படம்	(Compound	/	Sub	divided	bar	diagram)

4. விழுக்காடு	 பட்ளட	விைக்கப்படம்	 (Percentage	 bar	
diagram)

எளிய பட்்ட விளக்கபபடம் மற்றும் பல்வ்்க பட்்ட 
விளக்கபபடத்தை பற்றி இநதை பாடபபகுதியில் 
பாரக்கலாம். 

எளிய ்பட்கட விளக்கப்படம்

	 ஒரு	 எளிய	 பட்ளட	 விைக்கப்படைானது	
பட்ளட்களின்	ஒரு	ச்தாடர	வரிளெ்களை	ச்காண்டது	
ைறறும்	 இவறறில்	 ஒவசவாரு	 பட்ளடயும்	 	 ஒரு	
ைாறியின்	சைா்த்த	 ைதிப்ளப	ைட்டுகை	 	 ்காட்டுகிறைது.		
எடு்ததுக்காட்டா்க,	 ஒரு	 குறிப்பிட்ட	 ஆண்டிறக்கான	
ஒரு	 ொட்டின்	 சவவகவறு	 ைாநிலங்களின்	 சைா்த்த	
ைக்கள்	ச்தாள்க	ைறறும்	 	ஒரு	குறிப்பிட்ட	இட்ததில்	
விளையும்		க்காதுளை,	செல்,	பரு்ததி	கபான்றைவறறின்	
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ஆண்டு	 உறப்ததி	 ைறறும்	 12	 ைா்தங்கள்	 ச்காண்ட	 	 ஆண்டு	 ைளைப்சபாழிவு	 கபான்றைவறளறை	 	 எளிய	 பட்ளட	
விைக்கப்படம்	 மூலம்	 ்காட்டலாம்.	 எளிய	 பட்ளட	 விைக்கப்படம்	 ைாறி்களை	 உடனடியா்க	 ஒப்பிடு	 செயய	
வளரயப்படுகிறைது.	 ச்காடுக்கப்பட்டுள்ை	 ்தரவு்களை	 ஏறுவரிளெயிகலா,	 இறைஙகு	 வரிளெயிகலா	 அளை்தது	
அ்தறக்கறறைவாறு	்தரவு	ைாறி்களை	குறிக்ககவண்டும்.

எளிய ்பட்கட விளக்கப்படதகதை உருவோககுதைல்

தீரவு:

அட்டவளண	 12.3	 ல்	 ச்காடுக்கப்பட்டுள்ை	 ்தரவிளன	 பின்வரும்	 முளறையில்	 எளிய	 பட்ளட	 விைக்கப்பட்ததில்	
குறிக்கலாம்.

படி 1:		 X	–	அச்சில்	வருடங்களைக	்காட்டி		‘ஆண்டு’	எனக	குறிப்பிடு்க.

படி 2:		 எழு்த்தறிவு	விகி்தள்த	Y	–	அச்சில்	்காட்டி	“எழு்த்தறிவு	விகி்தம்	(%)“	எனக	குறிப்பிடு்க.

படி 3:		 	செஙகு்தது	 செவவ்க	 பட்ளட்கள்,	 ஆண்டு	 குறிப்பிடப்பட்ட	 இட்ததிறகு	 கைல்	 ஒவசவாரு	 ஆண்டுககும்		
வளரயப்பட	கவண்டும்	ைறறும்	அ்தன்	உயரம்	எழு்த்தறிவு	விகி்த்ததின்	எண்ணைவிறகு	விகி்தாச்ொர்ததில்	
அளைக்க	கவண்டும்.

படி 4:  செஙகு்தது	பட்ளட்கள்	அளன்ததிறகும்	ஒகர	வண்ணம்	தீட்டப்பட	கவண்டும்.

எடுததுக்கோட்டு 12.3

12.3	அட்டவளணயில்	ச்காடுக்கப்பட்டுள்ை	்தரவிறகு	எளிய	பட்ளட	விைக்கப்படம்	வளர்க.

அதி்களவு நெல் உற்பததி நெய்யும் ெோடு்கள் - 2012

ொடு்கள் உறப்ததி	(1000	டன்்களில்)

சீனா 197221

இ்நதியா 120620

இ்நக்தாகனஷியா 66412

வங்கக்தெம் 49355

வியட்ொம் 39989

மியான்ைர 33204

்தாயலா்நது 31597

பிலிப்ளபன்ஸ் 15772

பிகரசில் 11309

அசைரிக்க	ஐககிய	ொடு்கள் 11027

பாகிஸ்்தான் 7235

 ஆதைாரம்: F.A.O. Yearbook of Agricultural Statistics, 2012
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எளிய ்பட்கட விளக்கப்படம்

்பல்வக்க ்பட்கட விளக்கப்படம் (Multiple Bar Diagram)
இரண்டு	 அல்லது	 அ்தறகு	 கைறபட்ட	 ைாறி்களை	 ஒப்பிடுவ்தறகு	 பல்வள்க	 பட்ளட	 விைக்கப்படம்	

வளரயப்படுகிறைது.		எடு்ததுக்காட்டா்க,	சைா்த்த	ைக்கள்	ச்தாள்கயில்	ஆண்,	சபண்	விகி்தம்,	கிராை	ைறறும்	ெ்கரபுறை	
ைக்கள்	ச்தாள்க,	பல்கவறு	ைாநிலங்களில்	சைா்த்த	நீரப்பாென	பரப்பைவில்	்கால்வாய,	குைாய	ைறறும்	கிணறறு	
பாென்ததின்	 பஙகு	 ைறறும்	 பல்கவறு	 ைாநிலங்களில்	 க்காதுளை,	 ்கரும்பு,	 ்காப்பி	 கபான்றைவறறின்	 உறப்ததி	
கபான்றைவறளறைக	்காட்ட	பல்வள்க	பட்ளட	விைக்கப்படம்	வளரயப்படுகிறைது.

எடுததுக்கோட்டு 12.4

12.4	அட்டவளணயில்	ச்காடுக்கப்பட்டுள்ை	்தரவிறகு	பல்வள்க	பட்ளட	விைக்கப்படம்	வளர்க.
அட்டவ்ண 12.4	இ்நதியாவின்	ைக்கள்	ச்தாள்க	1951	மு்தல்	2011

ஆண்டு்கள் ஆண் சபண் சைா்த்த	ைக்கள்

1951 185,528,462 175,559,628 361,088,090
1961 226,293,201 212,941,570 439,234,771
1971 284,049,276 264,941,570 548,159,652
1981 353,374,460 329,954,637 683,329,097
1991 439,358,440 407,062,599 846,421,039
2001 532,223,090 496,514,346 1,028,737,436
2011 623,724,248 586,469,174 1,210,193,422
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12.2.3 வட்ட விளக்கப்படம் (Pie Diagram)
	 வட்ட	விைக்கப்படம்	வட்ட	வடிவில்	உள்ைது.	 360°	 க்காணம்	உள்ை	வட்டைானது	 பல்கவறு	 க்காணப்	
பகுதி்கைா்கப்	 பிரிக்கப்படுகிறைது.	 ளைய்ததில்	 ்தாஙகும்	 க்காணப்பகுதி	 ச்காடுக்கபட்டுள்ை	 கூறு்களின்	
நி்கழசவண்ணின்	எண்ணைவிறகு	கெர	விகி்த்ததில்	இருககும்.	
வட்ட்தள்த	பல்கவறு	வட்டக	க்காண	உட்பிரிவு்கைா்க	பிரிப்பது	வட்ட	விைக்கப்படம்	ஆகும்.	

வட்ட விளக்கப்படம் எவவோறு உருவோககுவது

ச்காடுக்கப்பட்டுள்ை	்தரவு்களுககு	வட்ட	விைக்கப்படம்	வளரய	கீழக்காணும்	வழிமுளறை்களைப்	பயன்படு்தது்க.			
1. ஒரு	குறிப்பிட்ட	அைவு	ஆர்தள்த	பயன்படு்ததி	ஒரு	வட்டம்	வளரய	கவண்டும்
2. பல்கவறு	கூறு்களின்	விகி்தாச்ொர	ைதிப்பு்கள்	க்காணங்கைா்க	ைாறறைப்பட	கவண்டும்.

3. க்காண்ததின்	ைதிப்பு	=	
கூறு்களின்	ைதிப்பு

சைா்த்த	ைதிப்பு
	×	360	என்றை	சூ்ததிர்தள்தப்	பயன்படு்ததி	க்காண்ததின்	ைதிப்ளபக		

்கணககிடலாம்.

எடுததுக்கோட்டு 12.5

12.5	என்றை	அட்டவளணயில்	ச்காடுக்கப்பட்டுள்ை	்தரவிறகு	வட்ட	விைக்கப்படம்	வளர்க.

்கணடங்கள் வோரியோ்க க்கோதுகை ்பயிரிடப்படும் ்பைப்பளவு ெதைவிகிதைததில்

்கண்டங்கள் பரப்பைவு	(ெ்தவிகி்த்ததில்)	

வட	அசைரிக்கா 12.7
ச்தன்	அசைரிக்கா 4.07

ஐகராப்பா 25.75
ஆசியா 46.85

ஓசியானியா 6.25
ஆப்பிரிக்கா 4.38
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தீரவு:

்கண்டங்கள் பரப்பைவு	
(ெ்தவிகி்த்ததில்)	

்கணககீடு	டிகிரி டிகிரி

வட	அசைரிக்கா 12.7
12 7
100

360 45 72. .× = 46o

ச்தன்	அசைரிக்கா 4.07
4 07
100

360 14 65. .× = 15o

ஐகராப்பா 25.75
25 75
100

360 92 7. .× = 92o

ஆசியா 46.85
46 85
100

360 168 66. .× = 169o

ஓசியானியா 6.25
6 25
100

360 22 5. .× = 22o

ஆப்பிரிக்கா 4.38
4 38
100

360 15 76. .× = 16o

சைா்த்தம் 100 360o

வட அெம��கா

ெத� அெம��கா
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ஓயா
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4.38% 12.7%

4.07%
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்பயிறசி

1.  ச்காடுக்கப்பட்டுள்ை	்தரவிறகு	எளிய	க்காட்டுப்படம்	வளர்க.

நி்லயம்: கவலூர

ஜன பிப் ைார ஏப் கை ஜுன் ஜுளல ஆ்க செப் அக ெவ டிெ

சவப்பநிளல
o C

21 22 24 26 28 27 26 25 25 24 23 21

ைளைப்சபாழிவு மி.மீ 4 9 10 28 94 71 96 122 172 195 122 58

2. பின்வரும்	்தரவிறகு	பலக்காட்டுப்படம்	வளர்க.

வெப்பநிலை 
oC

ஜன  பிப் ைார ஏப் கை ஜுன் ஜுளல ஆ்க செப் அக ெவ டிெ

்கடலூர 25 26 28 30 31 30 30 29 29 27 26 25

க்காயம்பு்ததூர 	25 26 27 28 28 26 25 25 26 26 25 25

்கரூர 23 24 26 27 27 25 25 24 25 24 23 23

3. பின்வரும்	்தரவிறகு	பட்ளட	விைக்கப்படம்	வளர்க.

மாங்கனீஸ் தாது உற்பத்தி 2016

நாடு்கள் உற்பததி மில்லியன் (டன்்களில்)

ச்தன்	ஆப்பிரிக்கா 4,754,560

ஆஸ்திகரலியா 2,388,500

சீனா 2,150,000

்காகபான் 1,658,500

பிகரசில் 1,141,684
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4. பின்வரும்	்தரவிறகு	பல்கட்டப்பட்ளட	விைக்கப்படம்	வளர்க.

இந்தியாவின் ஆற்றல் - உற்பத்தி பில்லியன் கிலைாொட்

ஆண்டு நீர்மின் ஆற்றல் வெப்ப ஆற்றல் அணுமின் ஆற்றல்
2008-2009 110 616 14

2009-2010 104 677 18

2010-2011 114 704 26

5. பின்வரும்	்தரவிறகு	வட்ட	விைக்கப்படம்	வளர்க.

சராசரி வெல் உற்பத்தி  – 2014–2015

மாநிைம் உற்பத்திகி/வெகலடேரில்

்தமிழொடு 3191

்கரொட்கா 2827

க்கரைா 2818

உ்ததிரப்	பிரக்தெம் 2082

கைறகு	வங்காைம் 2731

  கமற்க்காள் சான்று்கள்

1.  Elements of Practical geography, R. L. Singh and Rana P.B. Singh.

2.  Advanced Practical geography, Pijushkanti Saha and Partha Basu. 

3.					புவிப்படவியல்	ஓர		அறிமு்கம்	-	ெ.கெதுராக்காயி

புவியியல தரவுைகளக  ைாடடும் முகைைள்
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புவியியைடாைர் புள்ளியியகை ்பைவிதததில் 
்பயன்்படுததுகிைடார்கள், அகவ 

•  இ்டம் ோர் தரவுகழை விைக்குவது மற்றும் 
்தாகுப்பது.

•  சிக்க்லான இ்டம் ோர் வடிவங்கள ்தா்டர்பான 
்பாதுழமப்படுததுதழ்ல ஏற்படுததுதல்  

•  ் காடுக்கப்பட்ட அழமவி்டததில் ஏற்படும் 
நிகழ்வுகளுக்கான முடிவுகளின் ோததியக் 
கூறுகழை மதிப்பி்டல். 

•  புவிோர் தரவுகளின் ்பரியத ்தாகுப்புகளின் 
(மக்கள்தாழக) தன்ழமகழைப் ்ப்ற புவிோர் 
தரவுகளின் மாதிரிகழைப் பயன்படுததுதல்.

•  அழமவி்டததிற்குசகற்ப சி்ல நிகழ்வுகளின் 
பரிமாணம் அல்்லது அழ்ல்வண் மாறுபடுகி்றதா 
என தீர்மானிததல்.

•  சி்ல எதிர்பார்க்கப்படும் வடிவங்கசைாடு 
உண்ழமயான இ்டம்ோர் வடிவங்கள 
்பாருந்துகி்றதா என அறிதல். 

13.1 அறிமுகம் 
புளளியியல்  என்பது அைவு ோர் தரவுகழை 

விவரிக்கும் அறிவியலின் ஒரு பிரிவாகும். 
புளளியியல் ோன்கு ்ேயல்முழ்றகழைக் 
்காண்டுளைது. அழவ 

• தரவுகழை  சேகரிததல் 
• தரவுகழை அளிததல்
• தரவுகழை பகுப்பாய்வு ்ேய்தல் 
• தரவுகழை விவரணம் ்ேய்தல்  

13.2 புவியியலில் புள்ளியியலின் ்பங்கு 

புளளியியல் நுடபங்கள மற்றும் ்ேய்முழ்றகள 
கல்வி ோர் ஆய்வுத துழ்றகளில் 
பயன்படுததப்படுகின்்றன. எங்்கல்்லாம் தரவுகள 
சேகரிக்கப்படடு ்தாகுக்கப்படுகி்றசதா அல்்லது 
எங்்கல்்லாம் ஏசதனும் எண் ோர் தகவல்கள 
பகுப்பாய்வு ்ேய்யப்படுகி்றசதா அல்்லது ஆய்வு 
ே்டததப்படுகி்றசதா அங்கு முடிவுகளின்  தரமான 
பகுப்பாய்வு மற்றும் விவரணதழதப்  ்பறுவதற்கு  
புளளியியல் சதழவப்படுகி்றது.

13.1   அறிமுகம் 
13.2  புவியியலில் புளளியியலின் பங்கு 
13.3  தரவுகளின் வழககள 
13.4  தரவு சேகரிததலின்  முழ்றகள 
13.5  தரவுகழை: ஒருங்கிழணததல் மற்றும் 

வழகப்படுததுதல் 
13.6  புளளியியல் நுடபங்கள - ழமய 

நிழ்லப்சபாக்கு அைழவகள 

அைகு கணசைடாட்ம் கறைல் ்நகாககங்கள்

➢  புவியியல் தரவுகளின் கருதழத 
புரிந்து்காளளுதல் 

➢  தரவு சேகரிததலின்  பல்சவறு வழககள 
மற்றும் முழ்றகழை அறிதல்

➢  புவியியலில் பயன் 
படுததப்படும் 
தரவுகழை 
பகுப்பாய்தல் மற்றும் 
விவரணம் ்ேய்தல் 

➢  ழமய நிழ்லப்சபாக்கு 
அைழவழய 
புரிந்து்காளளுதல் 

புள்ளியியல் 
நுட்பங்கள்

13
அைகு
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211 புள்ளியியல் நுட்பங்கள்

உதாரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வரு்டாந்திர 
மழைப்்பாழிவு பற்றி படிக்கும் ஒரு மாணவர் 
முதலில் அப்பகுதியின் மழைப்்பாழிவு பற்றிய 
தகவல்கழை சேகரிப்பார்.  பின் அவர் சேகரிதத 
தரழவ ்தாகுதது முடிழவ அட்டவழண அல்்லது 
வழரப்டததில் காட்ட்லாம்.

13.3 தரவுகளின் வகககள்
 தரவு முதன்ழமயாக இரண்டு வழககைாக 
பிரிக்கப்படடுளைது. அழவ பண்பு ோர்ந்த தரவு 
மற்றும் எண் ோர்ந்த தரவு.  பண்பு ோர்ந்த தரவானது, 
ஒரு ்பாருளின் தன்ழமழய மடடும் விவரிக்கின்்றது.  
(எடுததுக்காடடு) ்தன்ழன மரம், பழன மரம் 
மற்றும் ப்ல அல்்லது சபேப்படும்  ்மாழிகைான 
தமிழ், ்தலுங்கு, ஹிந்தி, ஆங்கி்லம் மற்றும் ப்ல.  
எண் ோர்ந்த தரவானது ்பாருடகளுக்கு எண் 
மதிப்ழபக் ்காடுக்கின்்றது.  எடுததுகாட்டாக, 45, 70, 
60, 90, 25 மற்றும் ப்ல.
 தரவுகழை சேகரிததலின் அடிப்பழ்டயில் 
முதல் நிழ்லததரவு மற்றும் இரண்்டாம் நிழ்லததரவு 
என இரண்டு வழககைாகப் பிரிக்க்லாம்.  முதல் 
நிழ்ல தரவுகழை ஆய்வு ்ேய்பவர் வீடு வீ்டாக 
்ேன்று தனது ஆய்விற்காக தகவல்கழை 
சேகரிப்பார்.  மா்றாக, இரண்்டாம் நிழ்ல தரவுகள 
என்பது ஏற்கனசவ சேகரிக்கப்படடு பதிவு 
்ேய்யப்பட்ட தரவுகழை  ்வளியி்டப்பட்ட அல்்லது 
்வளியி்டப்ப்டாத ஆதாரங்களிலிருந்து ஆய்வாைர் 
சேகரிப்பார்.

13.4 தரவுகள் சேகரிக்கும் முகைகள்

முதல்நிகை தரவுககை சேகரிக்கும் 
முகைகள்
1. சேர்காணல் 
2. மழ்றமுக வாய்்மாழியாக  ஆராய்தல்
3.  வினாப்படடியல்

இரண்டாம் நிகை தரவுககை சேகரிக்கும் 
முகைகள்
1. ்வளியி்டப்பட்ட ஆதாரங்கள
2. ்வளியி்டப்ப்டாத ஆதாரங்கள

13.5 தரவுககை ஒருங்கிகைததல் 
மற்றும் வககப்படுததுதல்
 தரவுகழை சேகரிதத பி்றகு அவற்ழ்ற 
வழகப்படுததி மற்றும் புளளியியல் பகுப்பாய்விற்கு 
உடபடுததசவண்டும்.  வழகபடுததிய தரவுகள 
்பரிய அைவில் இருப்பதால் அவற்ழ்ற 
பகுப்பாய்விற்கு முன்பு குழ்றததல் அவசியம்.  இழவ 
தரவுகழை ஒருங்கிழணக்க வழிவகுக்கும்.

தரவுககை ஒருங்கிகைக்க பின்வரும் 
்படிநிகைகள் அவசியம் 

வீச்சு கண்றிதல்

 தரவுகழை ஒருங்கிழணக்கும்சபாது 
்காடுக்கப்பட்ட தரவில் அதிகபடே மற்றும் 
குழ்றந்தபடே மதிப்ழபக் கண்்டறிய சவண்டும்.  
இவ்விரண்டு மதிப்புகளுக்கிழ்டசய உளை 
சவறுபாடு வீச்சு என்பதாகும்.

வீச்சு  = அதிகபட்ச மதிப்பு – குறைந்தபட்ச மதிப்பு

(எடுத்துகககாடடு) பின்வரும் தரவுக்கு வீச்ழே 
கண்டுபிடி. 2, 6, 4, 9, 12, 8, 5, 8

தீர்வு: 

அதிகபடே  மதிப்பு = 12, குழ்றந்தபடே மதிப்பு = 2

எனசவ, வீச்சு = அதிகபடே  மதிப்பு – குழ்றந்தபடே 
மதிப்பு

 வீச்சு = 12 – 2
 வீச்சு = 10

நிகழ்வண வரிகே (Frequency array)

 புளளியியலில் வரிழே என்பது ஒரு 
வழகயான முழ்றபடுததப்பட்ட அழமப்பாகும்.  
தரவுகள ஏறுவரிழேயிச்லா, இ்றங்கு வரிழேயிச்லா 
ஒழுங்கழமக்கப்படுவழத நிகழ்்வண் வரிழே 
என்கிச்றாம்.

நிகழ்வண ்பரவல்

 நிகழ்்வண் பரவல் என்பது தரவுகழை 
குழுக்களுக்குள வழகப்படுததுதல்.  இவற்றின்  சி்ல 
முக்கிய நுடப கழ்லச்்ோற்கள  (Technical Terms): 

1. பிரிவு (Class)

 பிரிவு என்பது மாறிகழை ப்ல பாகங்கைாக 
பிரிதது  நிகழ்்வண்கழை உருவாக்கும் ஒரு 
்தாகுப்பு.

எடுத்துகககாடடு 

பிரிவு  
இழ்ட்வளி

அழ்டயாைக் 
குறியீடுகள 

நிகழ்்வண்

0-10    1

10-20 5

20-30 12

30-40 8

40-50 4

்மாததம் 30
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212XII புவியியல்

13.6  புள்ளியியல் நுட்பங்கள் – கமய 
நிகைபச்படாக்கு அைகவகள் (Statistical 
Techniques -  Measures of Central tendency)

ஒடடு ் மாதத தரவின் பண்புகழை ஒசர ஒரு மதிப்பில் 
விவரிப்பது புளளியியல் பகுப்பாய்வின் முக்கியமான 
சோக்கங்களில் ஒன்்றாகும்.  ்பாதுவாக ழமய 
நிழ்லப்சபாக்கு அைழவகழை “ேராேரி” என்கிச்றாம்.  
எடுததுக்காட்டாக, ஒரு கல்லூரியின் 5000 
மாணவர்களின் உயரங்கழை சேகரிததால், 5000 
புளளி விவரங்கள கிழ்டக்கும்.  அழனதது 
தரவுகழையும் ஒசர சேரததில் ேம்மால் மனதில் 
பதிவு ்ேய்ய இய்லாது.  எனசவ, ேமக்கு ஒடடு 
்மாதத தரழவ ஒசர மதிப்பில் குறிக்கும் ஒரு எண் 
சதழவ.  அந்த ஒற்ழ்ற மதிப்ழப ேராேரி என்கிச்றாம்.  
ேராேரியானது ்மாதத தரழவ குறிப்பதால், 
அவற்றின் மதிப்பு அதிகபடே  மதிப்பு மற்றும் 
குழ்றந்தபடே  மதிப்பிற்கும்  இழ்டயில் காணப்படும்.  
இந்த காரணததினால்தான் ேராேரிழய 
ழமயப்சபாக்கு அைழவகள என்கிச்றாம்.

சராச��� வைகக�

சராச� இைட�ைல �க�

ேரடாேரி
 ்காடுக்கப்படடுளை மதிப்புகளின் கூடடுத 
்தாழகழய ் மாதத மதிப்புகளின் எண்ணிக்ழகயால் 
வகுததால் கிழ்டக்கும் மதிப்சப ேராேரி.   இழத  
கூடடு ேராேரி எனவும் அழைக்க்லாம்.

சூததிரம் (Mean)

ேராேரி = மதிப்புகளின் கூடடுத்தாழக
   ்மாதத மதிப்புகளின் எண்ணிக்ழக

1 2 3 ......... nX X X XX
N

+ + +
=

XX
N

∑=

X = ேராேரி

∑X = மதிப்புகளின் கூடடுத்தாழக

N  = ்மாதத மதிப்புகளின் எண்ணிக்ழக

2. பிரிவு எல்கைகள் (Class Limit)
 ஒரு பிரிவின் இரு எல்ழ்லகளும் பிரிவு 
எல்ழ்லகள எனப்படும்.  பிரிவின் சிறிய மதிப்பு கீழ் 
எல்ழ்ல எனவும், ்பரிய மதிப்பு சமல் எல்ழ்ல 
என்றும் அழைக்கப்படும்.

எடுத்துகககாடடு

10 – 20 என்்ற பிரிவிற்கு, 10 என்பது கீழ் எல்ழ்ல 
மற்றும் 20 என்பது சமல் எல்ழ்ல ஆகும்.

3. கமய மதிபபு (Mid Point)

 கீழ் எல்ழ்ல மதிப்ழபயும்  சமல் எல்ழ்ல 
மதிப்ழபயும் கூடடி , இரண்்டால் (2) வகுக்கும்சபாது 
ழமய மதிப்பு ்ப்றப்படுகி்றது.

எடுத்துகககாடடு 

10 – 20 என்்ற குழுவிற்கு, 

ழமய மதிப்பு = 10 20 15
2
+ =

4. பிரிவு  இக்்வளி (Class Internal)

 ஒரு பிரிவின் சமல் எல்ழ்லக்கும், கீழ் 
எல்ழ்லக்கும் இழ்டசயயுளை விததியாேசம, பிரிவு  
இழ்ட்வளியாகும்.

எடுத்துகககாடடு

10 -20 என்்ற பிரிவிற்கு 

பிரிவு இழ்ட்வளி 20 -10 = 10

5. அக்யடாைக் குறியீடுகள் (Tally Marks)

குழுவில் நிகழ்்வண்கழை கணக்கிடுவதற்கு 
அழ்டயாைக் குறியீடுகழை பயன்படுததுகி்றார்கள.  
அப்பிரிவிற்கு எதிசர ்ேங்குதது சகா்டாக 
அழ்டயாைகுறியீடழ்ட  (I) இடுக.  ோன்கு 
சகாடுகளுக்கு சமற்பட்டால், ோன்கு சகாடுகளின் 
மீது ஒரு குறுக்குக்சகாடு  இடுதல் சவண்டும். இழவ 
நிகழ்்வண்கழை எளிதாக கணக்கிடுவதற்கு 
உதவுகி்றது. 

6. பிரிவு  – நிகழ்வண (Class Frequencies)

 ஒவ்்வாரு பிரிவில் உளை உறுப்புகளின் 
எண்ணிக்ழக அல்்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவின் 
்மாதத அழ்டயாைக் குறியீடுகளின் எண்ணிக்ழக.

7. ்மடாதத நிகழ்வண (Total Frequency)

 பிரிவில் உளை நிகழ்்வண்களின் ்மாதத 
மதிப்ழப ்மாதத நிகழ்்வண் என்லாம்.  அழவ 
உறுப்புகளின் ்மாதத எண்ணிக்ழக ஆகும்.
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213 புள்ளியியல் நுட்பங்கள்

ேரடாேரிகய  கைக்கிடுதல் 

எடுத்துகககாடடு 13.1

க்டலூர் மாவட்டததின் மாதாந்திர ேராேரி ்வப்பநிழ்ல கீசை ்காடுக்கப்படடுளைன.  அவற்றின் வரு்டாந்திர 
்வப்பநிழ்லழயக்  காண்க.

்வப்பநிழ்ல 
°C

ஜன பிப் மார் ஏப் சம ஜுன் ஜுழ்ல ஆக ்ேப் அக் ேவ டிே
25.3 26.58 28.46 30.61 31.32 30.75 30 29.34 29.03 27.89 26.45 25.36

கடலூர்

தீர்வு
சூததிரம்

XX
N

∑=

X= +25.3+26.58+28.46+30.61+31.32+30.75+30+29.34 29.03+27.89+226.45+25.36 
12

X =
341 09

12
.

X = 28 42.
விக் : கடலூர் மகாவடடத்தின் வருடகாநதிர கூடடு ்சரகா்சரி வவப்பநிறை 28.42 டிகிரி ஆகும்.

்தடாகுக்கப்பட் தரவுகள் /  ்தடா்ர் வரிகே – கூடடு ேரடாேரிகயக் கைக்கிடுதல்  

சூததிரம் 

fdxX A i
N

∑= + ×

A =அனுமான ேராேரி, ஏசதனும் ஒரு மதிப்பு 
f = நிகழ்்வண்
i = பிரிவு  இழ்ட்வளியின் அக்லம்,
x = பிரிவு  இழ்ட்வளியின் ழமயப்புளளி
d = அனுமான  ேராேரியிலிருந்து வி்லக்கம்
N =நிகழ்்வண்களின் ்மாதத மதிப்பு

x Ad
i
−=

எடுத்துகககாடடு 13.2

 கீசை ்காடுக்கப்படடுளை சதாட்டததில் உளை ்ேடிகளின் உயரம் குறிதத தரவுகளுக்கு 
ேராேரிழய கணக்கிடுக.

உயரம் (வ்ச.மீ) 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60

வ்சடிகளின் 
எண்ணிகறக

5 15 10 15 5
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தீர்வு:

உயரம் (வ்ச.மீ)  
 
X

வ்சடிகளின் 
எண்ணிகறக

F

றமயபுள்ளி 
 
x

A = 25
 i = 10
x Ad
i
−=

சூத்திரம்
 

fd

10 – 20 5 15 -1 -5

20 – 30 15  25 A 0 0
30 – 40 10 35 1 10
40 – 50 15 45 2 30
50 – 60 5 55 3 15

N =50 ∑fd =55-5 = 50

A = 25 ,  ∑ fd = 50 , N = 50, i = 10
சூததிரம் 

X A fdx
N

i= + ∑ ×

X = + ×25 50
50

10

X = 25 + 10
விக் : X = 35

இக்நிகை (Median)

 இ்றங்கு வரிழேயிச்லா அல்்லது ஏறுவரிழேயிச்லா ஒழுங்கழமக்கப்பட்ட வரிழேயின்  ழமய மதிப்சப  
இழ்டநிழ்ல எனப்படுகி்றது. இது ்காடுக்கப்பட்ட புளளி விவரத ்தாகுதிழய இரண்டு ேமபாகங்கைாகப் 
பிரிக்கி்றது.  

இக்நிகைகய கைக்கிடுதல் 

எடுத்துகககாடடு 13.3

 ்ேன்ழன மாவட்டததின் மாதாந்திர குழ்றந்தபடே ்வப்பநிழ்ல கீசை ்காடுக்கப்படடுளைன. அவற்றின் 
இழ்டநிழ்லழயக்  காண்க.  

குழ்றந்தபடே ்வப்பநிழ்ல0° C

ஜன 21.2 சம 28 ்ேப் 25.6

பிப் 22.2 ஜுன் 27.5 அக் 24.6

மார் 24.2 ஜுழ்ல 26.4 ேவ 23.1

ஏப் 26.6 ஆக 25.9 டிே 21.9

தீர்வு
படிநிறை 1 
 தரவு உறுப்புகழை ஏறுவரிழேயில் அழமக்க சவண்டும்.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21.2 21.9 22.2 23.1 24.2 24.6 25.6 25.9 26.4 26.6 27.5 28
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படிநிறை 2
சூததிரம்

 இழ்டநிழ்ல = 
N +





1
2

 வது உறுப்பின் மதிப்பு

 இழ்டநிழ்ல = 
12 1

2
+



 வது உறுப்பின் மதிப்பு

 இழ்டநிழ்ல = 
13
2





 வது உறுப்பின் மதிப்பு

 இழ்டநிழ்ல = 6.5 வது உறுப்பின் மதிப்பு

 இழ்டநிழ்ல
 
= 6 வது உறுப்பின் மதிப்பு + 7 வது உறுப்பின் மதிப்பு

2

 இழ்டநிழ்ல = 24 6 25 6
2

. .+

 விக் : இழ்டநிழ்ல = 25.1

்தடாகுக்கப்பட் தரவுகள் / ்தடா்ர் வரிகே – இக்நிகை அைவு கடாணுதல்

எடுத்துகககாடடு 13.4

கீழ்காணும் தரவின் இழ்டநிழ்ல அைவு காண்க.

வயதின் அடிப்பக்யில் எழுததறிவு - 2001

வயது கல்வியறிவு வபறைவர்கள் ்ச்தவிகி்தத்தில்

5  – 10 22.3

10  – 15 81.7

15 – 20 79.3

20 – 25 73.2

30 – 35 64.5

35 – 40 50

தீர்வு

வயது   நிகழ்வவண் குவிவு நிகழ்வவண்

5  – 10 22.3 22.3
10  – 15 81.7 104
15 – 20 79.3 183.3
20 – 25 73.2 256.5
30 – 35 64.5 321
35 – 40 50 371

N = 371

இழ்டநிழ்லப்  பிரிவு
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இக்நிகை பிரிகவ கைக்கிடுதல்

N = 371, N
2

371
2

185 5







=







= .

எனசவ இழ்டநிழ்ல பிரிவு இழ்ட்வளி = 20-25 

சூததிரம்

 இறடநிறை
 

Median = l

N m

f
c+

−
×2

 l = இழ்டநிழ்ல பிரிவின் கீழ்எல்ழ்ல மதிப்பு
 N = ்மாதத நிகழ்்வண்கள
 f = இழ்டநிழ்லப்  பிரிவின்  நிகழ்்வண்
 m = இழ்டநிழ்லப்  பிரிவுக்கு  முந்ழதய  குவிவு நிகழ்்வண் 
 c = இழ்டநிழ்லப் பிரிவின் பிரிவு இழ்ட்வளி  

 இறடநிறை Median = l

N m

f
c+

−
×2

 l = 20 , f  = 73.2,  m = 183.3, c = 5

 இழ்டநிழ்ல =20+
185 5 183 3

73 2
5. .

.
−







×

 இழ்டநிழ்ல =20+ 
2 2

73 2
5.

.








×

 இழ்டநிழ்ல = 20 + 0.03 × 5
 இழ்டநிழ்ல = 20 +  0.15
 விக் : இழ்டநிழ்ல = 20.15
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முகடு ( Mode)
நிகழ்்வண் பரவலில்   மிகப்்பரிய நிகழ்்வண்கழை ்பற்றுளை உறுப்பின் மதிப்பு முகடு எனப்படும்.

முகடு கைக்கிடுதல்

எடுத்துகககாடடு 13.5

கீழ்கககாணும் ்தரவிறகு  முகடு ககாண்க.

நிறையம்: ்காச்சின்

ககாறறின் தி்சற ககாறறுவீசும் நகாடகள்(%)

வடககு 2

வடகிழககு 10

கிழககு 10

வ்தன்கிழககு 6

வ்தறகு 25

வ்தன்்மறகு 25

்மறகு 25

வட்மறகு 7

அறமதி 10
தீர்வு

்காடுக்கப்படடுளை தரவில் எண் 25 அதிகபடேமாக மூன்று முழ்ற வந்துளைது. எனசவ முகடு = 25.
விக் : முகடு = 25.

்தடாகுபபுத தரவுகளுக்கடான முகடு கைக்கிடுதல்

எடுத்துகககாடடு 13.6

கீழ்காணும் தரவிற்கு முகடு  காண்க.

தினக கூலி வ்தகாழிைகாளர்களின் எண்ணிகறக
0 – 10 3

10 – 20 5
20 – 30 7
30 – 40 10
40 – 50 12   
50 – 60 15  
60 – 70 12  
70 – 80 6
80 – 90 2

90 – 100 8
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தீர்வு

தினக கூலி
வ்தகாழிைகாளர்களின் 

எண்ணிகறக

0 – 10 3
10 – 20 5
20 – 30 7
30 – 40 10
40 – 50 12    f 0

50 – 60 15  f 1

60 – 70 12   f 2

70 – 80 6
80 – 90 2

90 – 100 8

அதிகபடே நிகழ்்வண் = 15 எனசவ, முகடு பிரிவு இழ்ட்வளி

முகடு பிரிவு 

சூததிரம்

முகடு
 

Mode = l
f f

f f f
c+ −

− −
×1 0

1 0 22

அதிகபடே நிகழ்்வண் ்காண்்ட பிரிசவ  முகடு பிரிவாகும்.

f1 = முகடடு குழுவிலுளை நிகழ்்வண்

f0 = முகடு பிரிவுக்கு முந்ழதய நிகழ்்வண்

f2 = முகடு பிரிவுக்கு  பிந்ழதய நிகழ்்வண்

c = பிரிவு எல்ழ்லயின் விததியாேம்

l = முகடு பிரிவிலுளை கீழ் எல்ழ்ல மதிப்பு

l = 50, f 0 =  12,  f 1 =  15,  f 2 =  12

முகடு
 

Mode = l
f f

f f f
c+ −

− −
×1 0

1 0 22

முகடு = 50 + 15 12
2 15 12 12

10−
× − −









×

முகடு = 50 + 
3

30 24
10

−









×

முகடு = 50 + 
30
6









முகடு = 50 + 5
விக் : முகடு = 55

218XII புவியியல்
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Statistical methods and Techniques219219

்பயிற்சி

1.	 சென்னை	 மாவட்டத்தின	 மா்ாந்திர	 ம்ைப்	 	 ச�ாைதிவு	 	 மதி.மீட்டாதில்	 கீழை	
சகாடுககப்�டடுள்ளது.	 	அவற்தின	கூடடு	ெராொதி,	இ்்டநதி்ை,	முகடு	ஆகதியவற்்க		
காணக.

ம ழ ை ப் 
் ப ா ழி வு    
( மி.மீ )

ஜன பிப் மார் ஏப் சம ஜுன் ஜுழ்ல ஆக ்ேப் அக் ேவ டிே

15.54 10.44 12.48 20.96 57.1 41.24 64.4 99.28 147.17 204.22 165.07 133.76

2.	 ஒரு	ச்ாைதிறொ்ையதில்	உள்ள	ச்ாைதிைா்ளரக்ளதின	மா்	வருமானைம்	சகாடுககப்�டடுள்ளது.	
அவற்தின	கூடடு	ெராொதி,	இ்்டநதி்ை,	முகடு	ஆகதியவற்்க		காணக.

(வருமானம்
 (ரூ. ஆயிரததில்) 15–25 25–35 35–45 45–55 55–65 65–75 75–85

சவழ்லயாடகளின் 
எண்ணிக்ழக 6 11 7 4 4 2 1

3.	 கீழை	சகாடுககப்�டடுள்ள	்ரவதிறகு	கூடடு	ெராொதி,	இ்்டநதி்ை,	முகடு	ஆகதியவற்்க	
காணக.

வரு்டாந்திர 
மழை ( ்ே.மீ )  

0–25 25–50 50–75 75–100 100–125 125–150 150–175 175–200

பரப்பைவு (ே.மீ ) 300 460 650 730 1200 1900 1500 660

 ்மற்ககாள் ்சகான்றுகள்
1.  Elements of Practical Geography, R.L. Singh and Rana P.B. Singh. 

2. Advanced Practical Geography, Piyushkanti Saha and Partha Basu.

3.    புவிப்ப்டவியல் ஓர்  அறிமுகம் - ே.சேதுராக்காயி

புள்ளியியல் நுட்பங்கள்
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Adaptation தழுவல்

Age sex pyramid பாலின வயது பிரமிடு

Anthropologist மானிடவியலார்

Artificial Intelligence செயற்கை நுண்ணறிவு

Aerosol தூசுபபடலம்

Satellite Navigation Experimental 
System செயற்கைக்கைாள் ஊடுருவல் ்ொத்ன மு்ை்ம

Birth Rate பிைபபு விகிதம்

Central Business District மத்திய வணிகை ்மயம் 

Conurbation நகைரக குழுமம் 

Culture கைலாசொரம்

Cultural Diffusion கைலாசொர பரவல்

Custom வழககைம்

Cultural Traits கைலாசொரக கூறுகைள்

Dependency ratio ொர்புநி்ல விகிதம் 

Diaspora புலம்சபயர்தல்

Electromagnetic radiation மினகைாநத கைதிர்வீசசு

Ecumene உலகின குடியிருபபுப பகுதிகைள் 

 Earth summit புவி உசசி மாநாடு

Environmental Impact Assessment சுறறுசசூழல் பாதிபபு மதிபபீடு

Ethnicity இனம் 

Frontier எல்்ல

கை்லசசொறகைள்

Glossary.indd   220 3/28/2019   5:29:03 PM
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



221

Herbicides கை்ைகசகைால்லிகைள்

Heat wave சவபப அ்ல 

Heartland ்மயபபகுதி

Image Restoration பட மீட்சி

Meta data சமட்டா தரவு

Missile Defense Shield ஏவுகை்்ண பாதுகைாபபு ்கைடயம்

Microprocessors நுணசெயலிகைள்

Megalopolis மீப சபருநகைர்

National Watershed Development 
Project for Rain-fed Areas

மானாவாரிப பகுதிகைளுககைான ்தசிய நீர்பபாென 
அபிவிருத்தி திட்டம்

poverty ஏழ்ம 

Precision Agriculture துல்லிய ்வைாண்ம

Relic மிகுநதிருபபது

Rill சிறைாறு

robot இயநதிர மனிதன

 Suffocation மூசசுத்தி்ணைல்

surveillance கைணகைாணிபபு

Sustainable development ்ப்ணத்தகுநத வைர்சசி 

Transhumance கைால்ந்டகை்ைப பருவ கைாலத்திறகுத் தககைவாறு 
்மயசெலுககைாகை இடம் மாறறிச செல்லுதல்

Transition period நி்லமாறை கைாலம்

Urban Agglomeration ஒருங்கி்்ணநத நகைர்பபுைம்

Urban fringe நகைர்பபுை விளிம்பு

ubiquitous resources எங்கும் நி்ைநத வைங்கைள்

Vacuum Tubes சவறறிட குழாயகைள்
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TRIGONOMETRY TABLE

A SIN(A) COS(A) Tan(A)
0 0.0000 1.0000 0.0000 
1 0 .0175 0.9998 0.0175
2 0.0349 0.9994 0.0349 
3 0.0523 0.9986 0.0524 
4 0.0698 0.9976 0.0699
5 0.0872 0.9962 0.0875 
6 0.1045 0.9945 0.1051 
7 0.1219 0.9925 0.1228
8 0.1392 0.9903 0.1405 
9 0 .1564 0.9877 0.1584
10 0.1736 0.9848 0.1763 
11 0.1908 0.9816 0.1944 
12 0.2079 0.9781 0.2126 
13 0.2250 0.9744 0.2309 
14 0.2419 0.9703 0.2493
15 0.2588 0.9659 0.2679 
16 0.2756 0.9613 0.2867 
17 0.2924 0.9563 0.3057
18 0.3090 0.9511 0.3249 
19 0.3256 0.9455 0.3443 
20 0.3420 0.9397 0.3640
21 0.3584 0.9336 0.3839
22 0.3746 0.9272 0.4040
23 0.3907 0.9205 0.4245 
24 0.4067 0.9135 0.4452
25 0.4226 0.9063 0.4663 
26 0.4384 0.8988 0.4877
27 0.4540 0.8910 0.5095
28 0.4695 0.8829 0.5317
29 0.4848 0.8746 0.5543
30 0.5000 0.8660 0.5774
31 0.5150 0.8572 0.6009
32 0.5299 0.8480 0.6249
33 0.5446 0.8387 0.6494 
34 0.5592 0.8290 0.6745
35 0.5736 0.8192 0.7002 
36 0.5878 0.8090 0.7265 
37 0.6018 0.7986 0.7536 
38 0.6157 0.7880 0.7813 
39 0.6293 0.7771 0.8098
40 0.6428 0.7660 0.8391
41 0.6561 0.7547 0.8693
42 0.6691 0.7431 0.9004
43 0.6820 0.7314 0.9325
44 0.6947 0.7193 0.9657 
45 0.7071 0.7071 1.0000

Notes Pages.indd   222 3/28/2019   5:44:44 PM
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



223

TRIGONOMETRY TABLE

A SIN(A) COS(A) Tan(A)
45 0.7071 0.7071 1.0000 
46 0.7193 0.6947 1.0355 
47 0.7314 0.6820 1.0724
48 0.7431 0.6691 1.1106
49 0.7547 0.6561 1.1504 
50 0.7660 0.6428 1.1918
51 0.7771 0.6293 1.2349
52 0.7880 0.6157 1.2799
53 0.7986 0.6018 1.3270
54 0.8090 0.5878 1.3764
55 0.8192 0.5736 1.4281
56 0.8290 0.5592 1.4826
57 0.8387 0.5446 1.5399
58 0.8480 0.5299 1.6003
59 0.8572 0.5150 1.6643
60 0.8660 0.5000 1.7321
61 0.8746 0.4848 1.8040
62 0.8829 0.4695 1.8807
63 0.8910 0.4540 1.9626
64 0.8988 0.4384 2.0503
65 0.9063 0.4226 2.1445
66 0.9135 0.4067 2.2460
67 0.9205 0.3907 2.3559
68 0.9272 0.3746 2.4751
69 0.9336 0.3584 2.6051
70 0.9397 0.3420 2.7475
71 0.9455 0.3256 2.9042
72 0.9511 0.3090 3.0777
73 0.9563 0.2924 3.2709
74 0.9613 0.2756 3.4874
75 0.9659 0.2588 3.7321
76 0.9703 0.2419 4.0108
77 0.9744 0.2250 4.3315
78 0.9781 0.2079 4.7046
79 0.9816 0.1908 5.1446
80 0.9848 0.1736 5.6713
81 0.9877 0.1564 6.3138
82 0.9903 0.1392 7.1154
83 0.9925 0.1219 8.1443
84 0.9945 0.1045 9.5144
85 0.9962 0.0872 11.4301
86 0.9976 0.0698 14.3007
87 0.9986 0.0523 19.0811
88 0.9994 0.0349 28.6363
89 0.9998 0.0175 57.2900
90 1.0000 0.0000 ∞
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12-ம் வகுப்பு புவியியல்
நூல் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மமலாயவாளர்கள்

பாடநூல் வல்லுநர்
முனைவர். ம்க. குமாரசாமி,  
UGC BSR  மதிப்புறு பபராசிரியர், புவியியல் துனை,  
பாரதிதாசன் பல்்கனைக் ்கழ்கம், திருச்சிராப்பள்ளி

பாடநூல் ஆசிரியர்்கள்
முனைவர். மரிய அனிதா ஆனந்தி,  
இனைப்பபராசிரியர்(ஓய்வு), புவியியல் துனை,  
நிர்மைா ம்களிர் ்கல்லூரி, ப்காயம்புத்தூர் 

வி.தமிழரசன்,  
இனைப்பபராசிரியர், புவியியல் துனை, அரசு ்கனைக் ்கல்லூரி (தன்ைாட்சி), ்கரூர்

பி. இரவிக்குமார,  
உதவிப்பபராசிரியர், புவியியல் துனை, மாநிைக் ்கல்லூரி (தன்ைாட்சி), சசன்னை

ஆர. சுப்பிரமணியன்,  
முது்கனை ஆசிரியர், புவியியல், அரசிைர் பமல்நினைப் பள்ளி, நநதைம், சசன்னை

என். பி. நிஷா,  
முது்கனை ஆசிரியர், புவியியல், சசன்னை சபண்கள் பமல்நினைப் பள்ளி,  புல்ைா 
அசவன்யூ, செைாய் ந்கர், சசன்னை

ஜி. விஜய்காமாட்சி,  
முது்கனை ஆசிரியர், புவியியல், புனித பால் சபண்கள் பமல்நினைப்பள்ளி, 
மயிைாடுதுனை

ஏ. நிரமலா,  
முது்கனை ஆசிரியர், புவியியல்,  சபராஜினி வரதப்பன் அரசிைர் சபண்கள் 
பமல்நினைப் பள்ளி, பூநதமல்லி, திருவள்ளூர்

ம்க. அண்ாமலல,  
முதல்வர், சுகுைா சர்வபதச பள்ளி,ப்காயம்புத்தூர்

ICT ஒருங்கினைப்பாளர்
பி. ரூபி பாக்கியம்,  
பட்டதாரி ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநினைப் பள்ளி, திருத்தணி.  
திருவள்ளூர் மாவட்டம்.

பமைாய்வாளர்்கள் 
என்.நஞ்சுண்டன்,  
இனைப்பபராசிரியர் (ஓய்வு), புவியியல் துனை, சபரியார் ஈ.பவ.ரா. ்கல்லூரி, 
திருச்சிராப்பள்ளி

எம்.சுப்பிரமணியன்,  
பதர்வுநினை விரிவுனரயாளர்(ஓய்வு), புவியியல் துனை, சபரியார் ஈ.பவ.ரா. 
்கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி

ஒருங்கினைப்பாளர்
்காசி. ம்காமதி,  
மாவட்ட ஆசிரியர் ்கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவைம், திருவூர், திருவள்ளூர்.

பாட ஆய்வாளர்்கள்
பி.வாசுமதவன்,  
உதவிப்பபராசிரியர், புவியியல் துனை, மாநிைக் ்கல்லூரி ( தன்ைாட்சி), சசன்னை

முனைவர்.பி.சுஜாதா,  
உதவிப்பபராசிரியர், புவியியல் துனை, பாரதி ம்களிர் ்கல்லூரி, சசன்னை

தட்டச்சாளர்
ப. குமுதா,  
மாநிை ்கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவைம், சசன்னை .
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வடிவலமப்பு
ம.அ. மாணிக்க ராஜ் பிரபா்கார்

பாலசுபரமணியன்

வலரப்டம் 

ஆர். முத்துகுமார்

In-House QC - 
அஸ்கர் அலி

அட்ல்ட வடிவலமப்பு 

்கதிர் ஆறுமு்கம்

ஒருங்கில்ப்பாளர 
ரமமஷ் முனிசாமி

்கலல மற்றும் வடிவலமபபுக குழு

பி. சணமு்கம்,  
முது்கனை ஆசிரியர், புவியியல், அரசிைர் பமல்நினைப் பள்ளி, ்காங்ப்கயம், 
திருப்பூர்

ஆர.பி. ஆக்ஸில்லா பிமரம் ரஜினி,  
முது்கனை ஆசிரியர், புவியியல், CSI Northwick சபண்கள் பமல்நினைப் பள்ளி, 
சசன்னை

பி. பபான்மணி பவற்றிசபசல்வன், 
முது்கனை ஆசிரியர், புவியியல், அரசிைர் ஆண்கள் பமல்நினைப் பள்ளி,பமச்பசரி, 
பசைம்

டி.சரஸவதி,  
அரசு ஆண்கள் பமல்நினைப் பள்ளி, ப்காடம்பாக்்கம், சசன்னை

டி.ஆர. ்காமாட்சி  
(ஓய்வு), முது்கனை ஆசிரியர், புவியியல், இமாகுபைட் இருதய மாதா சபண்கள் 
பமல்நினைப் பள்ளி, ஆவடி, சசன்னை

பி. ரூபி பாக்கியம்,  
பட்டதாரி ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநினைப் பள்ளி, திருத்தணி.திருவள்ளூர் 
மாவட்டம்.

வினரவுக்குறியீடு பமைாணனமக்குழு
இரா. பஜ்கநாதன், 
இ.நி.ஆ, ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, ்கபைசபுரம், பபாளூர், 
திருவணைாமனை மாவட்டம்.

மஜ.எப். பால் எட்வின் ராய,  
ப.ஆ, ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, ராக்கிப்பட்டி, வீரபாணடி, பசைம்.

சூ.ஆல்பரட் வளவன் பாபு,  
ப. ஆ, அ.உ.நி.பள்ளி, சபருமாள் ப்காவில் பரமக்குடி, இராமநாதபுரம்.
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