
புவியியல்

மேல்நிலை இரண்டாம் ஆணடு

தமிழ்நாடு அரசு

தீண்நாமை ைனிதந்யைற்ற செயலும் செருங்குற்றமும் ஆகும்

தமிழ்நாடு அரசு விமையிலைநாப் ெநா்நூல வழங்கும் திட்த்தின்கீழ சவளியி்ப்ெட்து

பள்ளிக் கல்வித்துறை
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தமிழ்நாடு அரசு

முதலெதிப்பு  - 2019

திருத்திய ெதிப்பு - 2020, 2022

(புதிய ெநா்த்திட்த்தின்கீழ 
சவளியி்ப்ெட் நூல)

ைநாநிைக் கலவியியல ஆரநாய்ச்சி 
ைறறும் ெயிறசி நிறுவனம்
© SCERT 2019

ெநா்நூல உருவநாக்கமும் 
சதநாகுப்பும்

தமிழ்நாடு ெநா்நூல ைறறும் 
கலவியியல ெணிகள் கழகம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல அச்ெநாக்கம்

க ற க  க ச ட ற

விறெமனக்கு 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 பக்க 
எண ேடாதம்

1 ேக்கள் ததடால்க புவியியல் 1 ஜூன்

2 ேனித குடியிருப்பு்கள் 23 ஜூன்

3 வளங்கள் 48 ஜூலை

4 ததடாழில்்கள் 70 ஆ்கஸ்ட்

5 ்கைடாச்டார ேற்றும் அரசியல் புவியியல் 95 த்ப்்ம்பர்

6 புவிதத்கவலியல் 121 அகம்டாபர்

7 மபணததகுநத மேம்படாடு 141 அகம்டாபர்

8 ேனிதனடால் ஏற்படும் மபரி்ர்்கள் - மபரி்ர் அபடாய 
குலைப்பு விழிப்புணர்வு 

157 நவம்பர்

தபடாருள்க்கம்

புவியியல் த்யல்முலை்கள்
9 அளவடாய்வு த்ய்தல் 174 ஜூலை

10 நிைவலரப் ம்கடாட்டுச்ட்்ம் 180 ஆ்கஸ்ட்

11 ்கருதது்டார் நிைவலரப்ம் 192 ஆ்கஸ்ட்

12 புவியியல் தரவு்கலள ்கடாட்டும் முலை்கள் 201 நவம்பர்

13 புள்ளியியல் நுட்பங்கள் 211 டி்ம்பர்

புவியியல்

மின் நூல் மதிப்பீடு
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இநதப் புதத்கதலதப் பயன்படுததும் விதம்..........

1

1.1 அறிமுகம் 
1.2 உலக மககள்தொககப் பரவல் 

1.3 மககள்தொகக அடர்த்தி 

1.4 உலக மககள்தொகக வளர்ச்சி 

1.5 மககள்தொககக கூறுகள

1.6 இடம் ்பயர்தல்

1.7  அதீத மககள ்தொகக

1.8  மககள்தொகக அதிகரிப்கபக 

கட்டுப்படுத்தும் முகைகள 

அலகு கண
்ண

ோட்டம்

கற்றல் ந�ோககஙகள்

➢  மககள ்தொககயின் 

பண்புககள புரிந்து 

்கொளளுதல்.

➢  உலக மககள ்தொககப் 

பரவகலப் புரிந்து 

்கொளளுதல்.

➢  மககள ்தொகக 

வளர்ச்சியின் கொரணி
 மற்றும் 

விகளவுககளத் தீர்மொனித்தல்.

➢  அதீத மககள ்தொககயினொல் ஏற்படக 

கூடிய சிககல்ககள மதிப்பீடு ்ெயதல். 

➢  குடிப்்பயர்தலுககொன உந்து மற்றும் 

இழுகவக கொரணி
ககள ்தளிவுபடுத்துதல்.

1.1 அறிமுகம் 
உலகில் 

ஒவ்வொரு 
நொளும் 

3,60,000 
பபர் 

பிைககிைொர்கள என்பது உஙகளுககுத் ்தரியுமொ? 

உலகில் ஒரு ்நொடிககு நொன்கு குழந்கதகள 

பிைககின்ைன. 
‘மனித 

இனம் 
்தொடர்ந்து 

வொழபவண்டு்மன்ைொல் 
புதிய 

பகொகளக 

கண்டுபிடித்து 

100 

வருடத்திற்குள 

குடிபயைபவண்டும்’ என பபரொசிரியர் ஸ்டீபன் 

ஹாக்கின்ஸ் கூறுகிைொர் என்பகத பி பி சி உறுதி 

்ெயதது. கொலநிகல 
மொற்ைம், 

கடந்தகொலத்தில்  

குறுஙபகொளகளின் தொககுதல், ்தொற்று பநொயகள 

மற்றும் 

மககள்தொகக 

அதிகரிப்பு 

பபொன்ைவற்ைொல் நமது பகொள நிகலயற்ைதொக 

மொறிவருகிைது 
என 

்தொடர்ந்து 
்ெயதி 

்வளிவருகிைது.
மனித இனம் சுற்றுபுைச்சூழலின் ஒரு முககியப் 

பகுதியொக விளஙகுகிைது. இதன் பரிணொமம் இரண்டு  

மில்லியன் 
வருடஙகளுககு 

முன்பு 
தொன் 

பதொன்றியதொல் அபனகமொக புவிகய ஆககிரமித்த 

ெமீபத்திய ஒன்ைொகும். மககள்தொககப் பரவல் 

மற்றும் 
வளர்ச்சி 

இயற்ககச் 
சூழலொல் 

தூண்டப்பட்டொலும் மனித இனம் இயற்ககச் சூழகல 

மொற்றியகமககும் 
வல்லகமப் 

்பற்ைதொகும். 

மக்்களியல் 

(Demography) 

என்பது 

மககள்தொககப்பற்றி விளககும் ஒரு புளளிவிவரப் 

படிப்பொகும். மககள்தொககயின் அளவு, அகமப்பு 

மற்றும் பரவல் பற்றியும் பிைப்பு, இடம் ்பயர்வு, 

முதுகம மற்றும் இைப்பு ெொர்ந்த கொலம் மற்றும் 

அகமவிட மொற்ைத்கதப் பற்றியும் இது விளககுகிைது. 

மக்்கள்தாக்க ்ெடிப்பு என்பது இன்று நொம் 

எதிர்்கொளளும் மிகப்்பரிய ெவொலொகும்.

1.2 உலக மககள்தோககப் பரவல்

மககள பல்லொயிரம் ஆண்டுகளொக புவியில் வசித்து 

வருகிைொர்கள ஆனொல் கடந்தகொலத்தில் மககளின் 

எண்ணி
ககக நீண்டகொலத்திற்கு  குகைவொகபவ 

மககள்தோகக 

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?

TN_GOVT_XII_Geography_chapter 07.indd   25

3/28/2019   1:24:47 PM

்கற்ைல் மநடாக்கங்கள்

ஒவ்வொரு பொடத்தின் 

்�ொடக்கத்திலும் 

இடம்்பற்றிருககும் பொட 

ந�ொக்கங்கள்

QR Codes

சிந்திககும் திறனை 

நமம்படுத்� பொடப்்பொருள்  

ஆரவமூட்டும் வி�த்தில்  

வழஙகு�ல்.

அைகு ்கணமணடாட்்ம் 

்கற்்கநவண்டியப் பொட 

அலகின் முககியக 

கூறு்கள்

அறிமு்கம்்கற்்கநவண்டிய 
பொடத்ன� 

்�ொடஙகுவது

IV

விளக்கப்ப்ம்

பொடப் ்பொருளின் 

கூறு்கனை சுருக்கமொ்க 

வழஙகு�ல்

உயர்சிநதலன

உயரசிந்�னைனயத்  

தூண்டு�ல்
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த்கவல் குறிப்பு

�்கவல்்கனை சுருக்கமொ்கவும்  

ஆரவமுள்ை பிற பொடங்கனை 

இனைககும் வி�த்திலும் 

வழஙகு�ல்.

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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உங்களு
ககுத 

ததரியுேடா?

்கற்நபொனைத் தூண்ட   

கூடு�ல் �்கவல்்கனை 

வழஙகு�ல்.

ICT CORNER

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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்கலைசத்டாற்்கள்

முககியச் 
்�ொற்்களின் ்கருத்து 

விரிவொக்கம்.

இலணயச த்யல்படாடு்கள்

்கற்நபொரின் பஙந்கற்னப 

நமம்படுத்� app உடன் 

கூடிய இனைய 

வைங்கனை வழஙகு�ல்.

மேற்ம்கடாள் 

்டான்று்கள்

கூடு�ல் �்கவல்்கனைப் ்பற 

நமற்ந்கொள் �ொன்று நூல்்கள் 

மற்றும் இனைய ்�ொடரபுப் 

பற்றிய விவைம்  வழஙகு�ல்

ததரிநது 

ததளிமவடாம்

பொடம் ்�ொடரபொை கூடு�ல் 

�்கவல்்கள்

XII Geography

24

           
           

           
           

           
           

           
  ICT CORNER

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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1

1.1 அறிமுகம் 

1.2 உலக மககள்தொககப் பரவல் 

1.3 மககள்தொகக அடர்த்தி 

1.4 உலக மககள்தொகக வளர்ச்சி 

1.5 மககள்தொககக கூறுகள

1.6 இடம் ்பயர்தல்

1.7  அதீத மககள ்தொகக

1.8  மககள்தொகக அதிகரிப்கபக 
கட்டுப்படுத்தும் முகைகள 

அலகு கண்ணோட்டம் கற்றல் ந�ோககஙகள்
➢  மககள ்தொககயின் 

பண்புககள புரிந்து 
்கொளளுதல்.

➢  உலக மககள ்தொககப் 
பரவகலப் புரிந்து 
்கொளளுதல்.

➢  மககள ்தொகக 
வளர்ச்சியின் கொரணி மற்றும் 
விகளவுககளத் தீர்மொனித்தல்.

➢  அதீத மககள ்தொககயினொல் ஏற்படக 
கூடிய சிககல்ககள மதிப்பீடு ்ெயதல். 

➢  குடிப்்பயர்தலுககொன உந்து மற்றும் 
இழுகவக கொரணிககள ்தளிவுபடுத்துதல்.

1.1 அறிமுகம் 

உலகில் ஒவ்வொரு நொளும் 3,60,000 பபர் 
பிைககிைொர்கள என்பது உஙகளுககுத் ்தரியுமொ? 
உலகில் ஒரு ்நொடிககு நொன்கு குழந்கதகள 
பிைககின்ைன. ‘மனித இனம் ்தொடர்ந்து 
வொழபவண்டு்மன்ைொல் புதிய பகொகளக 
கண்டுபிடித்து 100 வருடத்திற்குள 
குடிபயைபவண்டும்’ என பபரொசிரியர் ஸ்டீபன் 
ஹாக்கின்ஸ் கூறுகிைொர் என்பகத பி பி சி உறுதி 
்ெயதது. 

கொலநிகல மொற்ைம், கடந்தகொலத்தில்  
குறுஙபகொளகளின் தொககுதல், ்தொற்று பநொயகள 
மற்றும் மககள்தொகக அதிகரிப்பு 
பபொன்ைவற்ைொல் நமது பகொள நிகலயற்ைதொக 
மொறிவருகிைது என ்தொடர்ந்து ்ெயதி 
்வளிவருகிைது.

மனித இனம் சுற்றுபுைச்சூழலின் ஒரு முககியப் 
பகுதியொக விளஙகுகிைது. இதன் பரிணொமம் இரண்டு  
மில்லியன் வருடஙகளுககு முன்பு தொன் 
பதொன்றியதொல் அபனகமொக புவிகய ஆககிரமித்த 

ெமீபத்திய ஒன்ைொகும். மககள்தொககப் பரவல் 
மற்றும் வளர்ச்சி இயற்ககச் சூழலொல் 
தூண்டப்பட்டொலும் மனித இனம் இயற்ககச் சூழகல 
மொற்றியகமககும் வல்லகமப் ்பற்ைதொகும். 
மக்்களியல் (Demography) என்பது 
மககள்தொககப்பற்றி விளககும் ஒரு புளளிவிவரப் 
படிப்பொகும். மககள்தொககயின் அளவு, அகமப்பு 
மற்றும் பரவல் பற்றியும் பிைப்பு, இடம் ்பயர்வு, 
முதுகம மற்றும் இைப்பு ெொர்ந்த கொலம் மற்றும் 
அகமவிட மொற்ைத்கதப் பற்றியும் இது விளககுகிைது. 
மக்்கள்தாக்க ்ெடிப்பு என்பது இன்று நொம் 
எதிர்்கொளளும் மிகப்்பரிய ெவொலொகும்.

1.2 உலக மககள்தோககப் பரவல்

மககள பல்லொயிரம் ஆண்டுகளொக புவியில் வசித்து 
வருகிைொர்கள ஆனொல் கடந்தகொலத்தில் மககளின் 
எண்ணிககக நீண்டகொலத்திற்கு  குகைவொகபவ 

மக்கள்தொக்க 
புவியியல்

1
அலகு
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2XII புவியியல்

இருந்தது. கடந்த சில நூறு வருடஙகளில் தொன் 
மககள ்தொகக ஆபத்தொன நிகலககு 
அதிகரித்திருககிைது. கண்டஙகளில் மககள 
்தொககப் பரவல் சீரற்றுக கொணப்படுகிைது. சிறியப்  
பகுதிகள அதிக மககள ்தொகககயயும் அதிக 
பரப்பளவு ்கொண்ட பகுதிகள குகைவொன மககள 
்தொகககயயும் ்கொண்டுளளன. அதிக 
எண்ணிகககயிலொன கொரணிகள புவியின்மீது 
கொணப்படும் மககள ்தொககப் பரவல் மற்றும் 
அடர்த்திகயப் பொதிககின்ைன.

மககள்தோககப் பரவகலப் போதிககும் 
கோரணிகள 

1. நிலத்தோற்றம் 

மகலப்பொஙகொனப் பகுதிகள இருப்புப் பொகத மற்றும் 
்நடுஞெொகலகள அகமப்பதற்கு ஏற்ைதொக 
இருப்பதில்கல. வளரும் பருவம் குறுகியதொக 
இருப்பதொல்  விவெொயம் ்ெயய ஏற்ைதொக  இல்கல.  
நீண்ட குளிர்கொலம் கொணப்படுவதொலும் விவெொயம் 
்ெயய ெொதகமொன நிலம் இல்லொததொலும்  
இப்பகுதிகள அதிகளவிலொன குடியிருப்பிற்கு 
ஏற்ைதொக இல்கல. எனபவ மகலப்பொஙகொன 
பகுதிகளில் குகைவொன மககபள வசிககின்ைனர். 
மறுபுைம் இந்தியொவில் கொணப்படும் கஙகொ மற்றும் 
பிரமபுத்திரொ, சீனொவில் உளள ஹவொஙபகொ மற்றும் 
வடபமற்கு ஐபரொப்பொ மற்றும் அ்மரிகக ஐககிய 
நொடுகளில் கொணப்படும் ெம்வளிகள பபொன்ை தொழ் 
நிலஙகளில் அதிக அளவில் மககள ்தொககக 
கொணப்படுகிைது. வளமொன ெமநிலஙகள, விவெொயம் 
்ெயய ெொதகமொன சூழ்நிகலகள, நீண்ட 
வளர்பருவம் மற்றும் குடியிருப்புகளுககு ெொதகமொன 
சூழ்நிகலகள  பபொன்ைகவ  இதற்கொன முககியக 
கொரணஙகளொகும்.

2. அணுகககூடிய அகமவி்டம் 

 பபொககுவரத்து நன்கு  வளர்ச்சியகடயொத  பகுதிகள 
குகைவொன மககள ்தொகககயக ்கொண்டுளளன. 
ஆனொல்  நன்கு வளர்ச்சியகடந்த பபொககுவரத்து  
கட்டகமப்புகள மற்றும் ெொகல, இருப்புப் பொகத 
மற்றும் வொன்வழி பபொககுவரத்து பபொன்ைவற்ைொல் 
இகணககப்பட்டுளள பகுதிகள அதிக மககள 
்தொகககயக ்கொண்டுளளன.
கடந்த கொலஙகளில் நீர் மற்றும் பபொககுவரத்து 
வெதியில்லொதத் தீவுகள குடியிருப்பின்றிக 
கொணப்பட்டன. மகலப்பொஙகொனப் பகுதிகள எளிதில் 
அணுகககூடிய நிகலயில் இல்லொததொல் 
குடியிருப்பின்றி கொணப்படுகின்ைன .

3. நிக்றவோன நீர் அளிப்பு 

மககள ்தொககப் பரவல் ஒரு பகுதியில் கொணப்படும் 
நீர் அளிப்பொல்  கட்டுபடுத்தப்படுகிைது. மனிதன் 
வொழ்வதற்கும் பமம்பொடு அகடவதற்கும் நீர் அளிப்பு 
இன்றியகமயொதது. வைண்ட அல்லது ்தொடர் 
வைட்சியொல் பொதிககப்படும் பகுதிககள விட நீர் 
அளிப்பு நிகைந்தப் பகுதிகள அதிக மககள 
அடர்த்திகயக ்கொண்டுளளன.  அதிக நீர் 
அளிப்கபக ்கொண்டுளள வட இந்திய ெம்வளிகள 
அதிக மககளடர்த்திகயக ் கொண்டுளள பவகளயில் 
வைட்சியொல்  பொதிககப்படும் ெகொரொ  குகைவொன 
மககள ்தொகககயக ்கொண்டுளளது.

4. மண 

உலகில் உளள ஆற்றுப் பளளத்தொககுகளில் 
கொணப்படும் வளமொன வண்டல் மண் பகுதிகள 
அடர்த்தியொன  மககள குடியிருப்புககளக 
்கொண்டுளளன. ஏ்னன்ைொல் இகவ பவளொண் 
்தொழிகல ஊககுவிககின்ைன. கிழககு மற்றும் ்தன் 
கிழககு ஆசியப் பகுதிகளில் அடர்த்தியொன மககள 
்தொகக கொணப்படுவதற்கு அஙகு கொணப்படும் 
வளமொன மண் தொன் கொரணமொகும். உதொரணமொக 
இந்தியொவில் உளள கஙகக பளளத்தொககு, 
பொகிஸதொனில் உளள சிந்து நதிப் பளளத்தொககு 
மற்றும் சீனொவில் உளள ஹவொஙபகொ பளளத்தொககு 
பபொன்ை பகுதிகளில் அடர்த்தியொன மககள பரவல் 
கொணப்படுகிைது. மறுபுைம் பொகல மண் பகுதியொன 
ெகொரொ குகைவொன மககள ்தொகககயக 
்கொண்டுளளது. 

5. ்போருளோதோர மறறும் அரசியல் கோரணிகள

ெொதகமற்ை ் பொருளொதொர சூழ்நிகல, பவகலயின்கம, 
மத ெகிப்புத் தன்கமயில்லொகம, பமொதல்கள மற்றும் 
பபொர் பபொன்ைகவ அதிக மககள ்தொகககய  
ஊககுவிப்பதில்கல.

மககள ்தோககப் பரவல் வகககள 
ஒரு இடத்தின் மககள்தொகக தன்கமகய 
படிப்பதற்கு மககள்தொககப் பரவல் மற்றும் 
அடர்த்திகய ஆயவு ்ெயவது ஒரு அடிப்பகடயொகும். 
மககள்தொககப் பரவல் என்பது புவிப்பரப்பின்மீது 
மககள எவவொறு பரவிக கொணப்படுகிைொர்கள 
என்பதொகும். உலகில் மககள ்தொககப் பரவல் 
ெமமற்றுக கொணப்படுகிைது. உலகின் பத்து மிக அதிக 
மககள்தொககக ் கொண்ட நொடுகள பெர்ந்து உலகின் 
60 ெதவீத மககள ்தொகககயக ்கொண்டுளளன.
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1.3 மககள ்தோகக அ்டர்ததி 

 மககள்தொககயின் அறுதி எண்ணிககக ஒரு 
இடத்தின் நிலத்பதொற்ைம் மற்றும் வளஙகளின்மீது 
எந்த தொககத்கதயும் ஏற்படுத்துவதில்கல. ஒரு ெதுர 
கி.மீ. நிலப் பரப்பில் வொழும் மககளின் 
எண்ணிகககபய மககளடர்த்தியொகும்.

மககள அடர்த்தி = ்மொத்த மககள்தொகக
நொட்டின் ்மொத்த பரப்பளவு

 ்மொத்த மககள்தொகககய ்மொத்த 
நிலப்பரப்பொல் வகுககும்பபொது மககள அடர்த்திகய 
்பை முடியும். கணித அடர்த்திகய ஒப்பிடும்பபொது,  
நிலம் – மககள விகிதொச்ெொரத்கத கண்டறியும் ஒரு 
பண்பட்ட முகை உடலியல் அல்லது  ஊட்டச்ெத்து 
அடர்த்தி.
 உடலியல் அல்்லது  ஊடடச்சத்து அடர்த்தி  
என்பது ்மொத்த மககள்தொககககும் ்மொத்த 
பயிரிடப்பட்ட பரப்பளவுககும் இகடபயயொன விகிதொச் 
ெொரொமொகும். உலகின் விகள நிலம் 13.3 ெதவீதமொகும்.
உலகின் ஊட்டச்ெத்து அடர்த்தி ெதவீதம் ஒரு ெதுர 
கிபலொமீட்டருககு 325 பபர்.இந்தியொவில் உளள 
்மொத்த விகள நிலம் 48.83 ெதவீதம் ஆகும். அதன் 
ஊட்டச்ெத்து அடர்த்தி ஒரு ெதுர கிபலொமீட்டருககு 
753 பபர். சிஙகப்பூரின்  அடர்த்தி ெதவீதம் ஒரு ெதுர 
கிபலொமீட்டருககு 44,0998 பபர்.  மககள அடர்த்திப் 
பகுதிககள கீழ்கண்டவொறு மூன்ைொகப் பிரிககலொம்.

1.  மிக அ்டர்ததியோன 
மககள்தோகககயக்கோண்டபகுதிகள 

 ெொதகமொன கொலநிகலயுடன்கூடிய வளமொன 
ெம்வளிகள, அதிக ்தொழில் வளர்ச்சியகடந்த 
மற்றும் நகர்புைப் பகுதிகள மிக அடர்த்தியொன 
மககள்தொககப் பகுதிகள ஆகும். நொன்கு மிக 
அடர்த்தியொன மககள்தொககப் பகுதிகள நொன்கு 
கொணப்படுகின்ைன. இஙகு மககள அடர்த்தி 
ெதுரகிபலொமீட்டருககு 100 பபருககு பமல் உளளது.  
இப்பகுதிகள:

அ. கிழககு ஆசியொ: சீனொ, ஜப்பொன் மற்றும் ்தன் 
்கொரியொ.

ஆ. ்தற்கொசியொ: இந்தியொ, பஙகளொபதஷ் மற்றும் 
இலஙகக.

இ. அ்மரிகக ஐககிய நொட்டின் வடகிழககுப் பகுதி.
ஈ. மத்திய மற்றும் வடபமற்கு ஐபரொப்பொ. 
நொன்கு பகுதிகளில் முதல்  இரண்டு பகுதிகள 
அதொவது கிழககு ஆசியொ மற்றும் ்தற்கு ஆசியொ மிக 
அடர்த்தியொன மககள ்தொகககயகயக 
்கொண்டுளளது. இதற்கு கொரணம் ெொதகமொன 

கொலநிகல, வளமொன மண் மற்றும் விவெொயத்திற்கு 
ெொதகமொக உளள அதிக பரப்பளவிலொன 
ெம்வளிகள பபொன்ை சூழ்நிகலகளொகும். இந்தியொ 
மற்றும் சீனொவில் உளள ெம்வளிகள மற்றும் 
ஆற்றுப் பளளத்தொககுகள மிக அடர்த்தியொன மககள 
்தொகககயக ்கொண்டுளளன. அ்மரிகக ஐககிய 
நொட்டின் வடகிழககுப் பகுதி மற்றும் மத்திய மற்றும் 
வடபமற்கு ஐபரொப்பொ மிக அடர்த்தியொன மககள 
்தொகககயக ்கொண்டிருப்பதற்கொன கொரணம் அதிக 
அளவில் ்தொழிற்ெொகலகள குழுமிக 
கொணப்படுவதொகும்.

உயர் சிநதகன தி்றன் 

சிஙகப்பூர் ஏன் உலகிபலபய மிக அதிக உடலியல் 
அல்லது ஊட்டெத்து மககள அடர்த்திகயக 
்கொண்டுளளது?

2.  மிதமோன மககள்தோகக 
அ்டர்ததிகயக்கோண்ட பகுதிகள

 மிதமொன மககள்தொகக அடர்த்திப் பகுதிகள 
ஒரு ெதுர கிபலொமீட்டருககு 10 முதல் 80 பபகரக 
்கொண்டுளளன. அ்மரிகக ஐககிய நொட்டின் 
மத்தியப்பகுதிகள, அயன மண்டல பமற்கு 
ஆப்பிரிககொ, ரஷ்யொவின் பமற்கு பகுதி, கிழககு 
ஐபரொப்பொ, இந்தியொவின் தககொன பீடபூமி, ் மகசிபகொ 
பீடபூமியின் ்தற்கு பகுதி, வடகிழககு பிபரசில் 
மற்றும் மத்திய சிலி பபொன்ைகவ இந்தப் பிரிவில் 
அடஙகும்.

இப்பகுதிகளில் நன்கு வளர்ச்சியகடந்த  பவளொண் 
்தொழில், ெொதகமொன கொலநிகல, வளமொன மண், 
மீன்பிடித் ்தொழில் பபொன்ைகவ கொணப்படுகின்ைன. 

3.  குக்றவோன மககள்தோகக 
அ்டர்ததிகயக்கோண்ட பகுதிகள

உலகின் பொதிப் பகுதிகள ஒரு ெதுர கிபலொமீட்டருககு 
10 பபருககு குகைவொன மககள அடர்த்திகயக 
்கொண்டுளளது. ்பரிய பரப்பளவிலொன சில 
பகுதிகள முழுகமயொக குடியிருப்பில்லொமல் 
கொணப்படுகின்ைன. முககியமொன குகைவொன 
மககள்தொகக அடர்த்திக ் கொண்டப்  பகுதிகளொவன.

அ. ்தன் அ்மரிககொவின் அபமெொன் மற்றும் 
ஆப்பிரிககொவின் கொஙபகொ கொட்டுப்பகுதிகள.

ஆ. கனடொ மற்றும் கிரீன்லொந்தின் ஆர்டிக பகுதி 
மற்றும் துருவப் பகுதிகள.
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மக்கள்தொக்க புவியியல்5

இ. உலகின் ்பரிய பொகலவனஙகளொன ெகொரொ, 
கலகொரி, அபரபியொ, ஆஸதிபரலிய பொகலவனம், 
்தன் அ்மரிககொவின் அட்டகொமொ பொகலவனம், 
பமற்கு அ்மரிகக ஐககிய நொட்டின் 
பொகலவனப்பகுதிகள மற்றும் இந்தியொவின் தொர் 
பொகலவனம்.

ஈ. எல்லொ கண்டஙகளில் கொணப்படும் மகலப் 
பகுதிகள.  

உ. அண்டொர்டிகொ.

ஒரு ெதுர கிபலொமீட்டருககு இரண்டு பபருடன் 
ஆஸதிபரலியொ உலகின் மிக குகைவொன மககள 
அடர்த்திக ்கொண்ட நொடுகளில் ஒன்ைொக உளளது. 
ஆனொல் ஆஸதிபரலிய மககள மிக உயர்ந்த 
வொழ்கககத் தரத்கதக ்கொண்டுளளனர்.
மககள அ்டர்ததிக குக்றவோகக கோணப்படுவதறகு 

கோரணம்:  
அ. பமொெமொன மற்றும் பொதகமொன சூழ்நிகல.
ஆ. ்தொழில்கள இல்லொகம.
இ. ெரியொன பபொககுவரத்து மற்றும் தகவல் ் தொடர்பு 

இல்லொகம.
ஈ. அரசின் திட்டம்.

மககள்தோகக ்தோ்டர்போன ககலச்சோறகள 

1. மககள்தோகக: ஒரு குறிப்பிட்ட புவிப்பரப்பில் 
கொணப்படும் ஒபர இனம் ெொர்ந்த தனி நபர்களின் 
குழு.

2. மககள: ஒரு குறிப்பிட்ட நொட்டின், ெமூகத்தின் 
உறுப்பினர்கள.

3. பி்றப்பு விகிதம்: ஒரு வருடத்தில் 1000 பபருககு 
பிைககும் குழந்கதகளின் எண்ணிககக.

4. இ்றப்பு விகிதம்: ஒரு வருடத்தில் 1000 பபருககு 
பிைந்த  குழந்கதகளில்  இைககும் குழந்கதகளின்   
எண்ணிககக.

5. ்மோதத இ்டப்்பயர்சசி விகிதம்: ்மொத்த 
இடப்்பயர்ச்சி விகிதத்திற்கொன சூத்திரம் 
மிகவும் எளிகமயொனது.

 N = 1000 × (I – E) / P
 N = ்மொத்த இடப்்பயர்ச்சி விகிதம்
 E =  ஒரு நொட்டிலிருந்து ்வளிபயறும் மககளின் 

எண்ணிககக 
 I =  ஒரு நொட்டிற்குள உட்புகும் மககளின் 

எண்ணிககக 
 P = மதிப்பிடப்பட்ட மககள ்தொகக 
6. கருவுறுதல் விகிதம்: கருவுறுதல் விகிதம் 

என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில ஒரு குறிப்பிட்ட 
பநரத்தில் அல்லது வருடத்தில் ஒரு ் பண்ணுககு 
அல்லது 1000 ்பண்களுககு அவர்களது 
வொழ்நொளில் பிைககும்  குழந்கதகளின் 

எண்ணிககக ஆகும். உலகிபலபய கநஜரில்தொன் 
மிக அதிக கருவுறுதல் விகிதம்(6.49) 
கொணப்படுகிைது. சிஙகப்பூர் உலகிபலபய மிகக 
குகைவொன கருவுறுதல் விகிதத்கதக (0.83) 
்கொண்டுளளது.  நொடுகளுககிகடபய ஏன் இந்த 
பவறுபொடுகள என நீஙகள யூகிப்பீர்களொ?

7. சோர்பு நிகல விகிதம் 
  ெொர்ந்திருப்பபொரின் எண்ணிககககய 

பணிபுரிபவரின் அல்லது வருமொனம் 
ஈட்டுபவொரின் எண்ணிகககயொல் வகுகக 
கிகடப்பது ெொர்பு நிகல விகிதம் ஆகும். இகத 
கணககீடு ்ெயயும்பபொது 15 வயதுககு 
உட்பட்டவர்ககளயும்   65 வயதுககு 
பமற்பட்டவகரயும் ெொர்ந்திருப்பபொர் எனவும்,   15 
- 64 வயதுககு உட்பட்டவர்ககள  பணிபுரிபவொர் 
எனவும் பிரிககலொம்.  

8. மககள்தோகக வளர்சசி விகிதம்:   
= CBR – CDR +/- நிகர இட்பயர்சி விகிதம் / 1000

 ்தற்கு சூடொன் மிக அதிக மககள்தொகக 
வளர்ச்சி விகிதத்கத (3.83% , 2017)்கொண்டுளளது. 

9. இயறகக மககள ்தோகக அதிகரிப்பு (RNI) = 
CBR-CDR (இடப்்பயர்வு இல்கல)

 CBR>CDR = ↑ மககள ்தொகக 
 இயற்கக மககள ்தொகக அதிகரிப்பு (RNI) 

ெதவீதத்தில் கொட்டப்படுகிைது. எடுத்துகொட்டொக, 
2% = 2/100 = 20/1000

 இடப்்பயர்வு முககிய்மன்ைொல் மககள ் தொகக 
வளர்ச்சி இயற்கக மககள ்தொகக அதிகரிப்பு 
(RNI)ககு ெமமொனது இல்கல.

10. வயது வந்தோர் கல்வியறிவு சதவீதம்: வயது 
வந்பதொர் கல்வியறிவு குறியீடு என்பது ஒரு 
பகுதியில் அல்லது நொட்டில் எவவளவு வயது 
வந்பதொர் படிககவும் எழுதவும் ்தரிந்தவர்கள 
என தீர்மொனிககும் ஒரு புளளிவிவர 
முகையொகும். ஆயுட்கொலம், கல்வி மற்றும் 
வொழ்கககத் தரம் பபொன்று வயது வந்பதொர் 
கல்வியறிவு ெதவீதமும் மனித வள பமம்பொடு 
குறியீட்கட அளககும் கொரணிகளில் ஒன்ைொகும். 
மிகவும் குகைவொன வயது வந்பதொர் கல்வியறிவு 
ெதவீதம்(21.8% ,2015) ்கொண்ட நொடு பர்ககிபனொ 
பொபெொ ஆகும். ஒரு நொட்டின் வொழ்கககத் தரத்கத 
கல்வியறிவு ெதவீதம் எவவொறு பொதிககிைது?

11. ஆயுள எதிர்போர்ப்பு சதவீதம்: ஆயுள எதிர்பொர்ப்பு  
ெதவீதம் என்பது இைப்பு விகிதம் ஒவ்வொரு 
வயதிலும் மொைொமல் இருககும் நிகலயில் ஒரு 
நொட்டில் பிைந்த நபர் எவவளவு வருடஙகள 
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வொழ்வொர் என்பதொகும். ஆயுள எதிர்பொர்ப்பு  
ெதவீதம் ஆண் ்பண் என இருபொலொருககும் 
தனித்தனியொகவும் ஒன்ைொகவும் கொட்டப்படுகிைது. 
ெரியொக 2015 வருட புளளிவிவரத்தின் 
அடிப்பகடயில், நீண்ட ஆயுட்கொலம் 
்கொண்ட நொடு ்மொனொகபகொ (89.52 
வருடஙகள) ஆகும். மிக குகைவொன 
ஆயுட்கொலம் ்கொண்ட நொடு (Chad) ெொட் 
(49.81 வருடஙகள )ஆகும்.

1.4 உலக மககள ்தோகக வளர்சசி 

சுமொர் 8,000 - 12,000 வருடஙகளுககு முன்பு 
பவளொண்கமகய அறிமுகம் ்ெயத பின்பு மககள 
்தொககயின் அளவு குகைவொக அதொவது 
பதொரொயமொக 8 மில்லியனொக இருந்தது. முதல் 
நூற்ைொண்டில் இது 300 மில்லியனுககும் குகைவொக 
இருந்தது. பதினொறு மற்றும் பதிபனழொம் 
நூற்ைொண்டில் வளர்ந்து விரிவகடந்த உலக 
வர்த்தகம் தொன் அதிபவக மககள்தொகக 
வளர்ச்சிககு வித்திட்டது. ஏைககுகைய 1750ல் 
்தொழிற்புரட்சி ஏற்பட்டபபொது உலக மககள 
்தொககயொனது 550 மில்லியனொக இருந்தது. 
்தொழிற்புரட்சிககு பிைகு பதி்னட்டொம் நூற்ைொண்டில் 
உலக மககள ்தொகக திடீ்ரன அதிகரித்தது.
்தொழில்நுட்ப பமம்பொட்டில் ஏற்பட்ட ெொதகன இைப்பு 
விகிதத்கதக குகைகக உதவியது மற்றும் இது 
விகரவொன மககள்தொகக வளர்ச்சிககு 
வழிவகுத்தது.

ஐககிய நொடுகள ெகபயின் 
அறிகககயின் படி, தற்பபொகதய 
உலக மககள ்தொககயொன 7.6 
பில்லியன் மககள்தொகக  
2030ல் 8.6 பில்லியனொகவும்  
2050ல் 9.7 பில்லியனொகவும் 

2100ல் 11.2 பில்லியனொகவும் உயரும் என 
எதிர்பொர்ககப்படுகிைது. ஒவ்வொரு வருடமும் 83 
மில்லியன் மககள உலக மககள்தொககபயொடு 
புதிதொக பெர்ககப்படுகிைொர்கள. இதனொல் கருவுறுதல் 
விகிதம் ்தொடர்ந்து குகைவதொக ்கொண்டொலும் 
மககள்தொகக அளவில்  உளள பமல்பநொககிய 
நிகல ் தொடரும் என எதிர்பொர்ககப்படுகிைது.  ஐககிய 
நொடுகள ெகபயின் ்பொருளொதொரம் மற்று ெமூக 
அலுவல் துகையின் அறிகககயின் படி, தற்பபொகதய 
அதொவது பிப் 2019ல் உலக மககள ்தொககயொனது  
7,685,036,620 ஆகும். 

சீனாவும் (1.4 பில்லியன் மக்்கள), இந்தியாவும் 
(1.3 பில்லியன் மக்்கள) அதிக மககள்தொககக 
்கொண்ட நொடுகளொக இருககின்ைன. இகவ 
இரண்டும் உலக மககள்தொககயில் முகைபய 19 
மற்றும் 18ெதவீதத்கதக ்கொண்டுளளன. இன்னும் 
ஏழு வருடஙகளில் அல்லது பதொரொயொமொக 2024ல் 
மககள்தொககயில் இந்தியொ சீனொகவ மிஞசிவிடும் 
என எதிர்பொர்ககப்படுகிைது.

உலகளவில் பத்து அதிக மககள்தொககக 
்கொண்ட நொடுகளில் கநஜீரியொ மிகவும் 
அதிபவகமொக வளர்ந்து்கொண்டிருககிைது. அதன் 
விகளவொக உலகின் ஏழொவது அதிக மககள்தொககக 
்கொண்ட நொடொன இது தற்பபொது மூன்ைொவது 
இடத்தில் உளள அ்மரிகக ஐககிய நொடுககள 
மிஞசி 2050ககு முன்பு உலகின் மூன்ைொவது ்பரிய 
மககள்தொககக ்கொண்ட நொடொகும் என 
கணிககப்படுகிைது.

உலக அளவிலொன மககள்தொகக அதிகரிப்பு 
மிகக குகைவொன எண்ணிகககயிலொன நொடுகளொல் 
ஏற்படுகிைது. 2017ஆம் ஆண்டு முதல் 2050 
வகரயிலொன கொலகட்டத்தில் உலக மககள 
்தொககயில் பொதி பபர் இந்தியொ, கொஙபகொ, 
பொகிஸதொன், எத்திபயொப்பியொ, தொன்ெொனியொ, 
அ்மரிகக ஐககிய நொடுகள உகொண்டொ மற்றும் 

1974
4 ���ய�

1987
5 ���ய�

1999
6 ���ய�

2012
7 ���ய�

2047
9.5 ���ய� (ம��.)
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9.7 ���ய� (ம��.)
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இந்பதொபனசியொ பபொன்ை ஒன்பது நொடுகளில் மட்டும் 
பரவிக கொணப்படுவர்.

47 மிகக குகைவொக வளர்ச்சியகடந்த 
நொடுககளக ்கொண்டக குழு ்தொடர்ந்து அதிக 
அளவு கருவுறுதல் விகிதத்கதக ்கொண்டுளளன.
இகவ 2010-2015ஆம் ஆண்டில் ஒரு ்பண்ணிற்கு 4.3 
குழந்கதககளக ் கொண்டிருந்தன. அதன் விகளவொக, 
இந்த நொடுகளின் மககள ்தொகக  ஒரு வருடத்திற்கு 
2.4 ெதவீதம் என்ை நிகலயில் பவகமொக வளர்ச்சிகயக 
்கொண்டுளளன. 

வரும் பத்தொண்டுகளில் இந்த மககள ்தொகக 
வளர்ச்சி குகையும் என எதிர்பொர்ககப்பட்டொலும் 
2017ல் ஒரு பில்லியன் ஆக  உளள வளர்ச்சிக 
குகைந்த நொடுகளின் ்மொத்த மககள ்தொககயொனது    
2017ககும்  2030ககும் இகடப்பட்ட கொலத்தில் 33 
ெதவீதமொக உயரும் என கணிககப்படுகிைது. உலக 
மககள ்தொகக 2050ல் 9.7பில்லியன் ஐ அகடயும். 
அகதப்பபொலபவ ஆப்பிரிககொவின் மககள ்தொகக 
வளர்ச்சி வீதம் ்தொடர்ந்து அதிகரித்துக 

்கொண்டிருககிைது. 2017ககும் 2050ககும் இகடப்பட்ட 
கொலத்தில் 26 ஆப்பிரிகக நொடுகளின் மககள ்தொகக 
வளர்ச்சி இப்பபொகதய அளகவவிட இரண்டு 
மடஙகொகும் என கணககிடப்பட்டுளளது. 

ஏழ்கமயொன நொடுகளில் கொணப்படும் உலக 
மககள ்தொகக வளர்ச்சி அடர்த்தியொனது 2030 
பபணத் தகுந்த பமம்பொடு பகொரிககககய அரசுகள 
நிகைபவற்றுவதில் ெவொலொக உளளது. ஏழ்கம 
மற்றும் பசிகய அகற்றுவகதயும், உடல்நலம் மற்றும் 
கல்வி அகமப்கப விரிவொககவும் மற்றும் 
பமம்படுத்தவும், பொலின ெமத்துவத்கத 
நிகலநிறுத்தவும் மற்றும் ்பண்களின் பமம்பொட்கட 
உறுதி ்ெயயவும் பபணத் தகுந்த பமம்பொடு 
நொடுகிைது.

உலக மககள ்தொகக தற்பபொது (2019) 1.09 
ெதவீதத்தில் வளர்ந்து்கொண்டிருககிைது (2017 ல் 
1.12%  மற்றும் 2016ல் 1.14% ஆக இருந்ததிலிருந்து 
குகைந்து ) இது 2023ல் 1 ெதவீதமொகவும்,  2052ல் 0.5 
ெதவீதத்திற்கும் குகைவொகவும்  மற்றும்  2076ல் 0.25 
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ெதவீதத்கத அகடயும் என எதிர்பொர்ககப்படுகிைது.
இது 2100ல் 0.09 ெதவீதமொக மட்டுபம 
இருககபவண்டும் அல்லது  ்மொத்த மககள 
்தொககயொன 11.2 மில்லியன் உடன்  கூடுதலொக 10 
மில்லியன் மககள ்தொகக பெர்ககப்படலொம். 
ஆகபவ, உலக மககள ்தொகக இருபத்தி ஒன்ைொம் 
நூற்ைொண்டில் ்தொடர்ந்து அதிகரிககும்.

மககள்தோகக இரடடிப்புக கோலம்

மககள்தொகக இரட்டிப்புக கொலம் என்பது ஒரு 
நொட்டின் மககள்தொகக அதன் அளவில் அல்லது 
நிகலயொன வளர்ச்சியில்  இரட்டிப்பொக எடுத்துக 
்கொளளும் கொல அளவொகும். விதி எண் 70ஐ 
பயன்படுத்தி அதிபவக வளர்ச்சியில் உளள ஒரு 
நொட்டின் மககள்தொகக இரட்டிப்கபக 
கணககிடலொம். ஏ்னன்ைொல் ஒரு நொட்டின் மககள 
்தொகக வளர்ச்சி ஒரு ெதவீதம் என்ைொல் அதன் 
மககள ்தொகக  70 வருடஙகளில் இரட்டிப்பொகும். 
இவவொறு  எண் 70 ஐ மககள வளர்ச்சி வீதத்தொல் 
வகுகக மககள ்தொகக வளர்ச்சி  இரட்டிப்புக 
கொலத்கதப் ் பைலொம். உதொரணமொக, மககள ் தொகக 
வளர்ச்சி விகிதம் 2.08  என்ைொல் எண் 70 ஐ 2.08ஆல்  
வகுகக மககள ் தொகக வளர்ச்சி  இரட்டிப்புக கொலம் 
33.6 வருடஙகள என்பகத கண்டறியலொம். 

உலக மககள ் தொகக 1959 ( 3 பில்லியன்) முதல் 
1999 வகரயிலொன (6 பில்லியன்) 40 ஆண்டுகளில் 
இரட்டிப்பொகியிருககிைது. இது 50 ெதவீதமொக 
அதொவது 2037ல் 9 பில்லியன் ஆக அதிகரிகக அடுத்த 
40 ஆண்டுகள ஆகும். 

உலக மககள்தொகக 2055ல் 10 பில்லியன் ஆகவும் 
2088 ல் 11 பில்லியன் ஆகவும் உயரும் என ெமீபத்திய 
உலக மககள ்தொகக கணிப்புக குறிப்பிடுகிைது. 

உலக மககள ்தோகக கமல்கறகள 

ஐநொ ெகபயின் கூற்றுப் படி  1999 ஆம் ஆண்டு 
அகபடொபர் 12 ஆம் நொள  உலக மககள ்தொகக 6 
பில்லியன் ஐ அகடந்தது.( அகபடொபர் 12 ஆம் நொள 6 
பில்லியன் நொள என ்கொண்டொடப்படுகிைது). உலக 
மககள ்தொகக அகபடொபர் 31, 2011ல்  7 பில்லியன் 
ஐ அகடந்தது. ஐநொ ெகபயின் கூற்றுப் படி பிப்ரவரி, 
2019ல்  தற்பபொகதய உலக மககள ்தொககயொனது  
7.7 பில்லியன் ஆகும். உலக மககள ்தொகக 2023ல் 8 
பில்லியன்ஆகவும்  2056ல் 10  பில்லியன்ஆகவும் 
உயரும் என ஐ நொ ெகப கணிககிைது.

மககள ்தோகக வளர்சசியின் 
அடிப்பக்டயிலோன வட்டோர அளவிலோன 
பகுதிகள 

மககள ்தொகக வளர்ச்சியின் அடிப்பகடயில் 
உலகக மூன்று பகுதிகளொக பிரிககலொம். அகவ:

1.  குக்றவோன மககள்தோகக வளர்சசிப் பகுதிகள 

அ்மரிகக ஐககிய நொடுகள, கனடொ, ஜப்பொன், 
ஆஸதிபரலியொ, நியூசிலொந்து மற்றும் பமற்கு 
ஐபரொப்பிய நொடுகள பபொன்ை வளர்ந்த நொடுகள 
குகைவொன மககள்தொகக வளர்ச்சிப் பகுதிகள 
ஆகும். குகைவொன பிைப்பு விகிதம் மற்றும் இைப்பு 
விகிதபம இதற்குக கொரணமொகும். 

2.  மிதமோன மககள்தோகக வளர்சசிப் பகுதிகள

பொகிஸதொன், ஆப்கொனிஸதொன், பிபரசில், 
்பொலிவியொ, மஙபகொலியொ, இந்பதொபனசியொ, மற்றும் 
பல ஆப்பிரிகக மற்றும் ்தன் அ்மரிகக நொடுகள 
பபொன்ை வளரும் நொடுகள இதில் உட்படுகின்ைன. 
இஙகு மககள ்தொகக வளர்ச்சி விகிதம் இரண்டு 
ெதவீதமொகும்.

3.  அதிக மககள்தோகக வளர்சசிப் பகுதிகள

்மகசிபகொ, ஈரொன், ்கொலம்பியொ, ்வனிசுலொ, 
்பரு, லிபியொ, அல்ஜீரியொ, சூடொன், ்கன்யொ, மற்றும் 
குகவத் பபொன்ை நொடுகள இதில் அடஙகும். 
உண்கமயில் 3 ெதவீத வளர்ச்சியுடன் கூடிய 
்பரும்பொலொன ஆப்பிரிகக நொடுகள இந்தப் பிரிவில் 
அடஙகும்.

மககள ்தோகக தகவல் குறிப்பு – இநதியோ 

•	 ஐநொ ெகபயின் கணிப்புப் படி, பிப் 19, 2019 
அன்று இந்தியொவின் மககள ்தொகக 
1,363,413,725 (1.36 பில்லியன்)

•	 இது  உலகின் ்மொத்த மககள ்தொககயில் 
17.74 ெதவீதமொகும். 

•	 இது உலக நொடுகளின் பட்டியலில் 
இரண்டொவது இடம். 

•	  மககள ்தொகக அடர்த்தி  ெதுர 
கிபலொமீட்டருககு 455 பபர் (ஒரு கமலுககு 
1,180 பபர்).

•	 ்மொத்த மககள ்தொககயில் 33.6 ெதவீதம் 
பபர் நகர்ப்புை மககளொகும் (460, 249,853 
பபர் 2019).

தகவல் குறிப்பு
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மககள்தோகக சோர்நத கருதது 
i) அதீத மககள்தோகக: ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் 

கொணப்படும் வளஙககளவிட மிக அதிகமொக 
கொணப்படும் மககள ்தொகக. 

ii) குக்றவோன மககள ்தோகக: ஒரு குறிப்பிட்ட 
இடத்தில் கொணப்படும் வளஙககளவிட மிக 
குகைவொக  கொணப்படும் மககள ்தொகக.

iii) சரியோன மககள ்தோகக: ஒரு குறிப்பிட்ட 
இடத்தில் கொணப்படும் வளஙகளும்  மககள 
்தொககயும் ெரியொன விகிதத்தில் கொணப்படுவது.

 1.5 மககள்தோககக கூறுகள 

மககள ் தொகக என்பது பொலின விகிதம், கல்வியறிவு 
விகிதம், பொலின வயது பிரமிடு பபொன்ைகவ 
மககள்தொககக கூறுகள ஆகும்.

போலின விகிதம் 
பொலின விகிதம் என்பது ்மொத்த மககள ்தொககயில் 
ஆண் – ்பண் இருபொலொருககிகடபய கொணப்படும் 
விகிதொச்ெொரமொகும்.

கததோரில் 100 ் பணகளுககு  315 ஆணகள 

( 2019)
உலகிபலபய 2018 ல் அதிக ஆண் – ்பண் 
விகிதத்கதக ்கொண்டுளள நொடு கத்தொர்.  இது 
100 ்பண்களுககு 315 ஆண்கள என்ை 
பிரமிப்பூட்டும் வககயில் முதலிடத்தில் 
உளளது. 

தகவல் ்கோப்பு

உலகளவில் 2014ல் பிைப்பு பொலின விகிதம் 100 
சிறுமிகளுககு 107 சிறுவர்கள என 
மதிப்பிடப்பட்டுளளது.( 934 சிறுமிகளுககு 1000 
சிறுவர்கள)

இநதியோவின் போலின விகிதமோனது 2011ஆம் 
ஆணடின் கணககீடடின் படி ஒவ்வோரு 1000 
ஆணகளுககும் 933 ்பணகளோகும்.

இந்தியொவில் மிக அதிக பொலின விகிதத்கதக 
்கொண்டுளள மொநிலம்  பகரளொ. பகரளொ 1000 
ஆண்களுககு 1084 ்பண்கள என்ை விகிதத்கதக 
்கொண்டுளளது. அகதத் ்தொடர்ந்து புதுச்பெரி 1000 
ஆண்களுககு 1037 ்பண்கள  என்ை விகிதத்கதயும் 
தமிழ்நொடு  1000 ஆண்களுககு 996  ்பண்கள என்ை 
விகிதத்கதயும் ்கொண்டுளளது.  

சிஸ்ஜண்டர் ( Cisgender)  
(சுருககமொக CIS என 
அகழககப்படுகிைது)
பி ை க கு ம் ப ப ொ து 

ஒருவருககுக ்கொடுககப்பட்ட பொலின 
அகடயொளம் தற்பபொகதய பொலின 
அகடயொளத்துடன் ஒத்துப்பபொகும்பபொது அந்த 
நபகர குறிககும் ்ெொல்  சிஸ்ஜண்டர் ஆகும். 
இது திருநஙகக என்னும் ்ெொல்லிற்கு எதிர்ச் 
்ெொல்லொகும்.

மககள ்தோகக போலின வயது பிரமிடு 
என்்றோல் என்ன?

மககள ்தொகக பொலின வயது பிரமிடு என்பது 
வயது மற்றும் பொலினத்கதக கொட்டும் வகரபடமொகும். 
இதன் கொரணமொகபவ மககள ்தொகக வயது 
பிரமிடுகள பொலின வயது பிரமிடு என்றும் 
அகழககப்படுகிைது. ்பொதுவொக பொலின வயது 
பிரமிடுகள முகபகொண வடிவத்தில் கொட்டப்படுகிைது. 
இருப்பினும் மககள ்தொகக பொலின வயது 
பிரமிடுகள பவறு வடிவஙகளிலும் கொணப்படுகின்ைன. 
்பொதுவொக மககள்தொகக பிரமிடுகளில் இடப்புைம் 
ஆண் வலப்புைம் ்பண் என தனித்தனிபய 
கொட்டப்படுகிைது. இகதப் பிரித்துககொட்டும் வககயில் 
குறுகபக ஒரு பகொடு வகரயப்பட்டிருககும். 

லோடவியோ – உலகி்ல்ய மிக அதிக போலின 

விகிததகதக ்கோண்ட நோடு.
முன்னொள பெொவியத் ஒன்றியத்தின் நொடொன  
லொட்வியொ இரண்டொம் உலகப் பபொர் கொலத்தில் 
ஆண்களின் எண்ணிகககயில் ்பரும் 
ெரிகவக கண்டது. 2015 ஆம் ஆண்டளவில் 
ஒவ்வொரு 100 ்பண்களுககும்  84.8 ஆண்கள 
இருந்தனர். அதொவது ்மொத்த மககள 
்தொககயில்  54.10 ெதவீதம் பபர் ்பண்கள. 
மது அருந்துதல், புககப் பிடித்தல் மற்றும் 
கவனககுகைவொக வொகனம் ஒட்டுதல் பபொன்ை 
கொரணஙகளொல் லொட்வியொவில் ஆண்களின் 
இைப்பு விகிதம் அதிகமொக கொணப்படுகிைது. 
லொட்வியொவில் பவகலயின்கம, நிதி 
இலககுககள எட்ட இயலொகம பபொன்ை 
கொரணஙகளொல்  ஆண்கள தற்்கொகல 
்ெயது்கொளவது  80 ெதவீதமொகும்.  இஙகு 
்பண்கள ஆண்ககளவிட 11 ஆண்டுகள   
அதிகமொக வொழ்கிைொர்கள.

தகவல் ்கோப்பு
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கல்வியறிவு விகிதம்
ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக குழுவில் உளள ்மொத்த 
மககள ்தொககயில் கல்விக கற்பைொரின் 
எண்ணிககககய ெதவீதத்தில் கூறுவது கல்வியறிவு 
ெதவீதமொகும். கல்வியறிவு தகலமுகைககுத் 
தகலமுகை அதிகரித்துக ்கொண்படயிருககிைது.
இருப்பினும் யு்னஸபகொ புளளியியல் நிறுவனம் 
அளித்த புதிய தகவலின்படி இன்னும் 750 மில்லியன் 
பபர் எழுத்தறிவற்ைவர்களொக  இருககின்ைனர்.  
அதில் மூன்றில் இரண்டு பஙகு ்பண்களொவர். இந்த 
எண்ணிககக 2030 ஆம் ஆண்டிற்கொன கல்வி 
இலககுகள பபணத்தகுந்த பமம்பொடு இலககுகள 4 
மற்றும் 5 ஐ அகடயத்பதகவயொன ்ெயல்ககள 
தீவிரமொக பமற்்கொளள அறிவுறுத்துகிைது.

இந்தியொவின் கல்வியறிவு விகிதம் 74.04 
ெதவீதமொகும். பகரளொ 93.91 கல்வியறிவு ெதவீதத்கத 
எட்டியுளளது. மிகக குகைந்த கல்வியறிகவக 
்கொண்டுளள மொநிலம்  பீகொர் (63.82 ெதவீதம்). பிைப்பு 
ஆயுள எதிர்பொர்ப்பு (பகரளொவில் 71.61 ஆண்கள, 75 
்பண்கள,  பீகொரில்  65.66 ஆண்கள 64.79 ்பண்கள) 
பிைககும் ஒவ்வொரு 1000 குழந்கதகளில் ஏற்படும் 
இைப்பு விகிதம் (பகரளொ 10 பபர் பிகொரில் 61 பபர்) 
ஒவ்வொரு 1000 பபருககொண பிைப்பு விகிதம் (பகரளொ 
16.9 பபர் பீகொரில் 30.9 பபர்) மற்றும் இைப்பு விகிதம் 
(பகரளொ 6.4 பபர் பீகொர் 7.9 பபர்) பபொன்ை ெமூகக கூறுகள 
இந்த கல்வியறிவு விகிதத்துடன் ் தொடர்புகடயதொகும்.

இந்தியொவில் 70 ெதவீத கல்வியறிவற்ைவர்ககளக 
்கொண்டுளள ஆறு மொநிலஙகள: உத்திர பிரபதெம், 
பீகொர், மத்திய பிரபதெம், ரொஜஸதொன், ஆந்திர பிரபதெம் 
மற்றும் பமற்கு வஙகம். இந்தி ்மொழி பபசும் உத்திர 
பிரபதெம், பீகொர், மத்திய பிரபதெம், ரொஜஸதொன், 
ஜொர்கண்ட் மற்றும் ெத்தீஷ்கர் பபொன்ை மொநிலஙகளில் 
இந்தியொவின் ்மொத்த கல்வியறிவற்பைொர் 
எண்ணிகககயில் பொதிககும் ெற்பை குகைவொபனொர் 
(48.12 ெதவீதம்) உளளனர்.

போலின வயது பிரமிடுகள 
பொலின வயது பிரமிடுகள மூன்று வககப்படும். 

அகவ விரிவொககப் பிரமிடு, கட்டுப்பொடொன பிரமிடு 
மற்றும் நிகலயொன பிரமிடு பபொன்ைகவயொகும். 

1. விரிவோககப் போலின வயது பிரமிடு
இப்பிரமிடுகள ்மொத்த மககள ்தொககயில் இளம் 
வயதுக குழுவினர் அதிக ெதவீதத்தில்  இருப்பகதக 
கொட்டுகிைது. இப்பிரமிடுகள அதிக இனப்்பருககமும் 

திரிபுரோவின் எழுததறிவு சோதகன 

தற்்பொழுது இந்தியொவில் திரிபுரொ மொநிலம் தொன் 
மிகவும் அதிக கல்வியறிவு விகிதத்கதக (94.65%) 
்கொண்டுளளது.  2011ஆண்டின் கணககீட்டின்படி 
இந்தியொவின் மிக அதிக கல்வியறிவுப் ்பற்ை 
மொநிலஙகளொன பகரளொ மற்றும் மிபெொரம் 
ஆகியவற்றின் கல்வியறிவு விகிதம் முகைபய 93.91 
ெதவீதம் மற்றும் 91.58 ெதவீதமொகும். 2011ஆண்டின் 
கணககீட்டின்படி இந்தியொவின் பதசிய கல்வியறிவு 
74.04 ெதவீதமொகும். திரிபுரொவின் முதலகமச்ெர் 
தகலகமயில் கீழுளள மொநிலக கல்வியறிவு பணி 
ஆகணயத்தின் பமற்பொர்கவயில் இயஙகிவந்த 
உளளொட்சி அகமப்புகள, கிரொமப் பஞெொயத்துகள, 
அரசு ெொரொ அகமப்புகள மற்றும் உளளூர் கிளப்புகள 
ஆகியவற்றின் ஈடுபொபட திரிபுரொவின் ெொதகனககுக 
கொரணமொகும். 2001 ஆம் ஆண்டின் கணககீட்டின்படி 
கல்வியறிவு விகிதத்தில் 12 ஆம் இடத்தில் இருந்த 
திரிபுரொ 2011 ஆம் ஆண்டு 87.75 ெதவீதத்துடன் நொன்கொம் 
இடத்திற்கு முன்பனறியது. கல்வியறிவு 
பமம்பொட்டிற்கொக திரிபுரொ மொநில அரசு பமற்்கொண்ட 
திட்டஙகளொவன:

•	 10,000 அஙகன் வொடி கமயஙகளில் 100 
ெதவீத பெர்ககக 

•	 குழந்கதகளின் பளளிப் படிப்பு பொதியில் 
நின்றுவிடுவகத தடுகக எட்டொம் வகுப்பு 
வகர பதர்ச்சிப் ்பைொதவர் இல்கல எனும் 
்கொளகக.

•	 மொணொககர்ககளக கவரும் வண்ணம் 
அகனத்துப் பளளிகளிலும் வொரத்தின் எல்லொ 
நொட்களிலும் பதர்ந்்தடுககப்பட்ட உணவு 
வகககள ்கொண்ட ெத்துணவுத் திட்டம்.

•	 கல்விககட்டனமில்லொ அரசுக கல்லூரிகள.

அதிகொரிகளின் கூற்றுப்படி அகர்த்தலொ, 
்தொகலதூரப்பகுதிகள, பழஙகுடியினர், 
தன்னொட்சிப் பகுதிகள என எல்லொப் 
பகுதிகளிலும் முழுகமயொன கல்வித்திட்டம் 
முழு ஈடுபொட்டுடன் ்ெயல்படுத்தபட்டதொல் 
திரிபுரொ மொநிலம் எழுத்தறிவு ்பற்ை மொநிலமொக 
மட்டுமல்லொமல் கல்வியறிவு ்பற்ை 
மொநிலமொகவும் விளஙகுகிைது. கல்வி 
பமம்பொட்டிற்கொக திரிபுரொ அரசு ஆர்வம் 
கொட்டுவது முழுகமயொன குழந்கதத் 
்தொழிலொளர் இல்லொகமகயச் சுட்டிககொடுகிைது.
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போலின வயது பிரமிடுகளின் ்நோககம் 
ஒரு நொட்டின் ஆண் – ்பண் பொலினஙககள 
ஒப்பிடுதல், ்தொழிலொளர்களின் எண்ணிககககயக 
கண்டறிதல், மககள ் தொககக கட்டகமப்கப அறிதல் 
பபொன்ைப் பணிககள துரிதமொக ் ெயய பொலின வயது 
பிரமிடுகள அகமககப்படுகின்ைன.ஒரு அரெொஙகம் 
முன்பனற்ைக ்கொளககககள உருவொகக உதவுவது 
பிரமிடுகளின் பநொககமொகும்.

1.6 இ்டம்்பயர்தல் 

மககள ஒரு இடத்திலிருந்து பவறு இடத்திற்கு 
குடிப்்பயர்வது இடம்்பயர்தல் எனப்படும். இது 
இனப்்பருககம் மற்றும் இைப்பு விகிதத்திற்கு 
அடுத்தப்படியொக மககள ்தொகக வளர்ச்சிகயக 
கட்டுப்படுத்தும் முககியக கொரணியொகும்.
இடம்்பயர்தல் இருவககப்படும் அகவ குடி வரவு 
மற்றும் குடி அகல்வு ஆகும். ்வளியிலிருந்து ஒரு 
இடத்திற்கு மககள வருவது குடி வரவு அல்லது 
குடியிைககம் எனப்படும். ஓரிடத்திலிருந்து பிை 
இடஙகளுககு ்வளிபயறுவது குடிபயற்ைம் அல்லது 
குடி  அகல்வு எனப்படும்.  குடியிைககம் ஒரு இடத்தின் 
மககள ்தொகக வளர்ச்சிகய அதிகரிககிைது. 
மொைொக, குடிபயற்ைம் ஒரு இடத்தின் மககள ்தொகக 

குகைந்த ஆயுள எதிர்பொர்ப்பும் ்கொண்ட மககள 
்தொகககயக குறிககிைது. ்பரும்பொலொன மூன்ைொம் 
உலக நொடுகள இதில் அடஙகும். புதிதொக வளர்ந்து 
வரும் நொடுகளொன ஆப்கொனிஸதொன், வஙகொள 
பதெம், ்கன்யொ, மற்றும் சில லத்தீன் அ்மரிகக 
நொடுகள இவவககப் பிரமிடுககளக ் கொண்டுளளன. 

கடடுப்போ்டோன போலின வயது பிரமிடு
இவவககப் பிரமிடுகளில் கீழ்ப் பகுதி குறுகலொக 

கொணப்படுவதொல் கட்டுப்பொடொன பொலின வயது 
பிரமிடு என அகழககப்படுகிைது. இவவககப் 
பிரமிடுகளில் இளவயதினரின் ெதவீதம் குகைவொகக 
கொணப்படுகிைது. அடுத்தடுத்து வரும் வயதுக 
குழுவினரின் எண்ணிககக குகைந்து ்கொண்பட 
வருவதொல் கட்டுப்பொடொன பொலின வயது பிரமிடுகள 
ெரிந்து வரும் பிைப்பு விகிதத்கதக கொட்டுகிைது. 
அ்மரிகக ஐககிய நொடுகள இவவககப் பிரமிடுககளக 
்கொண்டுளளது. 

நிகலயோன போலின வயது பிரமிடு 
எல்லொ வயதுக குழுவினரும் ஏைககுகைய 

ெமவிகிதத்தில் இருப்பகதக கொட்டும் பிரமிடுகள 
நிகலயொன பொலின வயது பிரமிடுகள எனப்படும். 
இதில் மககள்தொகக வளர்ச்சியில் ஏற்ைபமொ 
இைககபமொ இல்லொமல் நிகலயொக உளளது. 
ஆஸதிரியொ இவவகக பிரமிடுககளக ் கொண்டுளளது. 
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வளர்ச்சிகய குகைககிைது. அ்மரிகக ஐககிய 
நொட்டுடன் 3110 கிபலொமீட்டர் எல்கலகயப் 
பகிர்ந்து்கொளளும் ் மகசிபகொவிலிருந்து அ்மரிகக 
ஐககிய நொட்டிற்கு குடி்பயர்ந்தவர்கள 98 ெதவிகிதம்  
உளளதொல் ்மகசிபகொவின் குடிபயற்ைப் பிரச்சிகன 
தனித்தன்கம  வொயந்ததொக உளளது. ் மகசிபகொவின் 
குடிபயற்ை விகிதம் 1960 களிலிருந்பத கணிெமொன 
அளவு அதிகரித்துளளது. ்மக்சிக்காதான் 
உ்லகிக்லகய மி்க அதி்க குடிகயற்றம் ்்சயத 
நாடாகும். 11 ெதவிகிதத்திற்கும் பமலொன ்மகசிபகொ 
மககள ்வளிநொடுகளில் வொழ்கின்ைனர். ஐககிய 
நொடுகள ெகபயின் 2015 ஆம் ஆண்டிற்கொன 
அறிகககயின்படி 2013ல் அ்மரிக்்க ஐக்கிய நாடு்கள, 
்ெர்மனி, ரஷயா பபொன்ை நொடுகள மிக அதிக அளவு 
குடியிைஙகுபவர்ககளக ்கொண்டுளள 
நொடுகளொகவும் துவலு(Tuvalu) மற்றும் பதொபகலொ  
(Tokelau)  ஆகியகவ மிகக குகைந்தளவு 
குடியிைஙகுபவர்ககளக ்கொண்ட நொடுகளொகவும் 
கொணப்படுகின்ைன.

குடிப்்பயர்வின் வகககள 
1. நிகர இ்டப்்பயர்வு (Net Migration); நிகர 

இடப்்பயர்வு என்பது குடியிைககதிற்கும் 
குடிபயற்ைத்திற்கும்  இகடபயயொன 
பவறுபொடொகும். அதிக மககளின் குடியிைககமும் 
மககள ்தொகக வளர்ச்சியும் இதன் ெொதகமொன  
விகளவொகும். எடுத்துககொட்டொக, வட 
அ்மரிககொவின் 44 ெதவீத மககளும்    
ஐபரொப்பொவின் 88 ெதவீத மககளும் 
குடியிைஙகுபவர்களொகும். அதிக மககள 
்வளிபயறுவதும் மககள ்தொகக  குகைவதும் 
இதன் எதிர்மகை விகளவொகும்.

2.  பன்னோடடு இ்டப்்பயர்வு: ஒரு ெமுதொயத்தின் 
்பொருளொதொர மற்றும்  ெமூகத் பதொல்விககளச் 
சுட்டிககொட்டுவது குடிபயற்ைமொகும். இது ஒரு 
நொட்டின் எல்கலகயக கடப்பதொகும். இகத 
எளிதொக கண்கொணித்துக கட்டுபடுத்தலொம். 
இவவகக இடப்்பயர்கவ கட்டுப் படுத்த அல்லது 
தகட்ெயயச் ெட்டஙகள உளளன. ஒவ்வொரு 
வருடமும் இரண்டு மில்லியனிலிருந்து மூன்று 
மில்லியன் மககள தஙகள நொட்கடவிட்டு 
்வளிபயறுகிைொர்கள. 1965ககும்  2000ககும் 
இகடப்பட்ட ஆண்டுகளில் 175 மில்லியன் மககள 
தஙகள நொட்கடவிட்டு ்வளிபயறியிருககின்ைனர். 
இது உலக மககள ்தொககயில் மூன்று 
ெதவிகிதமொகும்.  

3. உளநோடடு இ்டப்்பயர்வு (Internal Migration): 
இது ஒரு நொட்டின் எல்கலககுள நிகழ்வதொகும். 
மககள ஒரு நொட்டின் மொநில அல்லது 
மொகொணஙகளுககு இகடயில் 
இடம்்பயர்வதொகும். இகத அரசு  
கட்டுப்படுத்துவது எளிதல்ல. 

4.  உளளூர் இ்டப்்பயர்வு (Local Migration): ஒரு 
மொநிலம் அல்லது மொவட்டத்திற்குள நிகழும் 
இடப்்பயர்பவ உளளூர் இடப்்பயர்வொகும். 
இதில் மககள மொநில எல்கலககளக 
கடப்பதில்கல. ஒரு நகரம் அல்லது 
மொநகரத்திற்குள புதிய வீடு வொஙகுவது பபொன்ை 
பல கொரணஙகளுககொக இந்த இடப்்பயர்வு 
நகட்பறுகிைது. ்பொதுவொக இது 
மககள்தொககக கணக்கடுப்பில் 
இடம்்பைொததொல் இதற்கொனக கொரணஙககள 
ஆயவு ்ெயவது கடினமொகும். வருமொனம் 
அல்லது வொழ்ககக முகை மொற்ைத்தினொல் இது 
நிகழ்கிைது. அ்மரிககர்கள ஐந்திலிருந்து  ஏழு 
வருடஙகளில் தஙகள குடியிருப்கப 
மொற்றுகிைொர்கள.

5. தன்னோர்வ இ்டப்்பயர்வு (Voluntary migration): 
ஒருவர் தன் விருப்பத்தின் பபரில் இடம்்பயர்வது 
தன்னொர்வ இடப்்பயர்வொகும். ்பரும்பொலொன 
இடப்்பயர்வுகள தன்னொர்வ இடப்்பயர்வொகும்.

6. கட்டோய இ்டப்்பயர்வு (Involuntary migration): 
கட்டொய இடம்்பயர்வில் இடம்்பயர்பவர் எந்த 
முடிவும் எடுப்பதில்கல. இது அடிகமத்தனத்தின் 
விகளவொக ஏற்படுகிைது. 1519ககும் 1867ககும் 
இகடப்பட்ட கொலத்தில் 11 மில்லியன் ஆப்பிரிகக 
அடிகமகள அ்மரிககொவிற்கு அகழத்து 
வரப்பட்டதொக கணககிடப்பட்டுளளது. 1860ல் 
கிட்டத்தட்ட 4 மில்லியன் அடிகமகள அ்மரிகக 
ஐககிய நொடுகளில் இருந்தனர். ரொணுவத்தில் 
கட்டொய ஆள பெர்ப்பின் கொரணமொக 
அகதிகளொனவர்கள, இடம்்பயர்ந்பதொரின் 
குழந்கதகள, விவொகரத்து அல்லது கணவன் -  
மகனவிககிகடபய ஏற்பட்ட பிரிவினொல் 
பொதிககப்பட்ட குழந்கதகள ஆகிபயொர் கட்டொய 
இடப்்பயர்வில் உட்படுகின்ைனர். 

அறிவு புலப்்பயர்சசி
அறிவு புலப்்பயற்சி என்பது பதர்ந்்தடுககப்பட்ட 

கல்வி ெொர் இடம்்பயர்பவொடு ்தொடர்புகடயதொகும். 
சில நொடுகள தஙகள மககள்தொககயில் உயர் கல்விக 
கற்பைொகர இழகக பநரிடுகிைது. இது இப்பிரிவினகரப் 
்பைககூடிய  நொடுகளுககு ெொதகமொகவும் அனுப்பும் 
நொடுகளுககு பொதகமொகவும் உளளது. 

TN_GOVT_XII_Geography_chapter 01.indd   13 12/10/2021   4:40:38 PM



14XII புவியியல்

அறிவு பு்லப்்பயர்சசிகயப் ்பறும் நாடு்கள:   
தஙகளது ்பொருளொதொரத்கத முன்பனற்ை உதவும் 
மிகவும் தகுதிவொயந்த ்தொழிலொளர்ககள 
இந்நொடுகள ்பறுகின்ைன. இது அறிவியல் ்தொழில் 
நுட்பம் பபொன்ை முககியத் துகைகளின் ்பொருளொதொர 
பமம்பொட்டிற்கு உதவுகிைது. இப்பிரிவினருககு கல்வி 
மற்றும் சுகொதொரத்திற்கொக இந்நொடுகள 
்ெலவிடபவண்டியதில்கல. எடுத்துககொட்டொக, 
முகனவர் பட்டம் ்பற்ை 30 ெதவிகித ்மகசிபகொ 
மககள அ்மரிகக ஐககிய நொட்டில் உளளனர்.  

பி்றந்த நாடு : கல்வி மற்றும் சுகொதொர ்ெலவுகள 
இப்பிரிவினரின் ்ெொந்த நொட்டிற்கு  திருப்பி 
்ெலுத்தப்படுவதில்கல. இந்நொடு எதிர்கொல 
தகலவர்ககளயும் திைகமெொலிககளயும் 
இழந்துவிடுகின்ைன. 15 முதல் 40 ெதவிகித  
பட்டதொரிகள கனடொவிலிருந்து அ்மரிகக ஐககிய 
நொடுகளுககு ்ெல்கிைொர்கள.  இந்நிகழ்வு 
்பொருளொதொர வளர்ச்சியில் நீண்ட கொல தொககத்கத 
ஏற்படுத்துகிைது. 

இந்நொடுகளுககு பணம்  ்பறும் வொயப்புளளது. 
அறிவு புலப்்பயர்ச்சி மூலம் குடி்பயர்ந்தவர்கள 
தஙகளது திைகமககள ்ெொந்த நொட்டில் பயன்படுத்த 
முடிவதில்கல. அதற்கொன வளஙகளும் 
்தொழில்நுட்பஙகளும் அஙகு கொணப்படுவதில்கல. 
குறிப்பிட்ட ்தொழிலொளர் ெந்கதயும் பபொதிய 
அளவில் ்பரிதொக இல்கல.

குடி ்பயர்தலுககோன கோரணஙகள
குடி்பயர்தலுககொன கொரணிககள உந்துக கொரணி 
(push factor) மற்றும் இழுகவக கொரணி(Pull factor) என 
இருவககப்படுத்தலொம். கட்டொயமொக மகககளக  
குடி்பயர ்ெயவது அல்லது மகககள தன்பொல் 
ஈர்ப்பது ஆகிய இரண்டும் முகைபய உந்துக கொரணி 
மற்றும் இழுகவக கொரணி எனப்படும்.
உந்துக கொரணி என்பது கட்டொயக கொரணியொகும். 
இது ஒருவர் எந்த நொட்டிலிருந்து ் வளிபயறுகிைொபரொ 
அந்நொட்படொடு ்தொடர்புகடயது. இழுகவக கொரணி 
என்பது ஒருவர் எந்த நொட்டிற்கு இடம்்பயர்கிைொபரொ 
அந்நொட்படொடு ்தொடர்புகடயது. ்பொதுவொக 
ஓரிடத்தின் ெொதகமொன சூழ்நிகலபய மகககள 
அவவிடத்திற்கு ஈர்ககிைது. ்பொதுவொக உந்து மற்றும் 
இழுகவக கொரணிகள ஒரு 
கொந்தத்தின் வடமுகன மற்றும் 
்தன் முகனப்பபொல 
கருதப்படுகின்ைன.

உநதும் கோரணிகள : பபொதிய 
அளவு பவகலயில்லொகம, 
குகைவொன வொயப்புகள, 

பொகலவனமொககல், பஞெம்/வைட்சி, அரசியல் 
அச்சுறுத்தல், அடககு முகை, குகைந்த மருத்துவ 
வெதி, ்ெல்வ இழப்பு, இயற்கக சீற்ைஙகள, மரண 
அச்சுறுத்தல்கள, அடிகமத்தனம், மொெகடதல், 
வீட்டுவெதிக குகைவு, நில உரிகமயொளர்கள 
்கொடுகமப்படுத்துவது, பகொரிககககககள 
நிகைபவற்ை பதகவயொன வொயப்புகள குகைவு.  

இழுககும் கோரணிகள: பவகலவொயப்புகள, 
சிைந்த வொழ்ககக நிகல, அரசியல் மற்றும் மத 
சுதந்திரம், ் பொழுதுபபொககு, கல்வி, பபொதிய மருத்துவ 
வெதி, பொதுகொப்பு, குடும்ப பிகணப்புகள, 
்தொழிற்ெொகல, பகொரிகககககள நிகைபவற்ை 
பதகவயொன வொயப்புகள.

1.7 அதீத மககள ்தோகக 

மககள்தொககயொனது ஒரு சுற்றுச்சூழலின் 
தொஙகும் ெகதிகய விட  அதிகமொகக கொணப்படும் 
நிகலகய அதீத மககள ்தொகக எனலொம்.அதீத 
மககள்தொககக ்கொண்ட சூழ்நிகலயில் மககள 
்தொககயொனது உயிர் வொழத் பதகவயொன முககியக 
கூறுகளொன பபொககுவரத்து, நீர், வீடு, உணவு மற்றும் 
ெமூக வெதிககளவிட அதிகமொக கொணப்படுகிைது. 
இது ்தொடர்ந்து சுற்றுச்சூழல் சீர்பகட்டிற்கு 
கொரணமொவபதொடு வொழ்கககத் தரத்கதயும் 
பமொெமொககுகிைது அல்லது மககள பிரிந்து 
்ெல்வதற்கும் கொரணமொகிைது. 

குடிவரவு, இைப்பு விகிதத்தில் ெரிவு, மருத்துவ 
கண்டுபிடிப்புகள, மற்றும் பிைப்பு விகிதம் 
அதிகரித்தல் ஆகியக கொரணிகளொல் மககள ்தொகக 
அதிகரித்து மிககயொன மககள்தொககககு 
வழிவகுககிைது.

அதீத மககள்தோககயோல் ஏறபடும் 
விகளவுகள: 
அதீத மககள்தொககயொல் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் 
விகளவுகளொவன: 

1. இயறகக வளஙகள தீர்நது்போதல்

மககள ்தொகக அதிகரித்து ்கொண்பட பபொவதொல் 
வற்றிவிடும் வளஙகளொன விகளநிலஙகள, 
பவளப்பொகைகள, நன்னீர், படிம எரி்பொருள மற்றும் 
கொடுகள பபொன்ைகவ தீவிரமொக குகைந்து்கொண்பட 
வருகின்ைன. இது முககியமொன வொழ்கக நிகலகய 
நிகலநிறுத்த வளஙகளின் மீதொன பபொட்டித் 
பதகவகய அதிகரிப்பபதொடு நம்பமுடியொத 
அளவுககு வொழ்கககத் தரத்கத ெரிவகடயச் 
்ெயகிைது.  

TN_GOVT_XII_Geography_chapter 01.indd   14 12/10/2021   4:40:38 PM



மக்கள்தொக்க புவியியல்15

2. அதிகரிதது வரும் வோழி்ட இழப்பு 

ஈர நிலஙகள, வனஉயிரினஙகள, மகழககொடுகள, 
பவளப்பொகைகள, நீர் வொழ் உயிரினஙகள, 
புல்்வளிகள ஆகியவற்கை உளளடககிய சுற்றுச் 
சூழல் அகமப்பின் அதிகரித்துவரும் இழப்பு 
மிககயொன மககள்தொககயொல் ஏற்படுகிைது. 
எடுத்துககொட்டொக, ்மொத்த நிலப்பரப்பில் 
மகழககொடுகள உண்கமயில் 14 ெதவிகிதமொக 
இருந்தன. ஆனொல் இன்று அகவ ் வறும் 6 ெதவிகிதம் 
மட்டுபம உளளன. தொவரஙகளின் அழிவு, மரம் 
்வட்டுதல், மற்றும் கொடுகளின் அழிவு ஆகியவற்றின் 
தற்பபொகதய ெதவிகிதத்கதப்  பொர்ககும்பபொது 
இன்னும் நொற்பது ஆண்டுகளில் மகழககொடுகள 
இன்னும் குகையககூடும் என விஞ்ொனிகள 
கருதுகின்ைனர். 1980 களிலிருந்து 
அமிலத்தன்கமயொதல், உலக ்வப்பமயமொதல், 
மற்றும் சுற்றுச் சூழல் மொசுபொடு பபொன்ைவற்ைொல் 30 
ெதவிகித பவளப்பொகைகள கொணொமல் பபொயவிட்டன. 
பமலும் பொதிககுபமற்பட்ட உண்கமயொன  
ஈர நிலஙகளும் மகைந்துவிட்டன. 

3.  அதிகரிததுவரும் கோலநிகல மோற்றம் மறறும் 
உலக ்வப்பமயமோதல்

அதிகரித்து வரும் மககள்தொகககபகற்ப 
வொகனஙகளும் ்தொழிற்ெொகலகளும் அதிகரித்து 
வருகின்ைன. அதிக மககள்தொககயொனது ெகதி 
வளஙகளொன நிலககரி, விைகு ஆகியவற்றின் 
பயன்பொட்கட அதிகரித்து வருவபதொடு பசுகம இல்ல 
வொயு ்வளியீட்கடயும் அதிகரிககிைது. எனபவ 
வளிமண்டலத்தில் மனிதனொல் உருவொககப்பட்ட 
பசுகம இல்ல வொயுககள குவிககப்படுவதொலும் 
கரியமில வொயு படிவதொலும் புவியொனது ்தொடர்ந்து 
உலக ் வப்பமயமொதகலயும் கொலநிகல மொற்ைத்கதயும் 
ெந்தித்து வருகிைது. கொலநிகல மொற்ைமும் உலக 
்வப்பமயமொதலும் தீவிர பசி, வைட்சி, ்வளளம் 
மற்றும் வொழிட இழப்பு ஏற்பட கொரணமொகின்ைன.

4.  உயிரினப்பன்கம இழப்பு

எல்கலப்புை கொடுகளின் ஆககிரமிப்பு, 
இயற்ககயொன சுற்றுச்சூழல் அகமப்பின் அழிவு 
பபொன்ைவற்றிற்கு அதிக மககள்தொககபய 
கொரணமொக அகமந்துளளது. இதனொல் உயிரினஙகள 
்பருமளவு அழிககப்படுகின்ைன. சில 
அச்சுறுத்தப்பட்ட உயிரினஙகளின் எண்ணிககக 
்தொடர்ந்து அதிகரிககும் பவகளயில் சில 
உயிரினஙகள முழுவதுமொக அழிந்துவிட்டன. 
இதற்கு கொரணம் மனித நடவடிககககளொன நீர் 
அமிலமயமொதல், இயற்கக வளஙககள சுரண்டுதல், 

மொசுபடுத்துதல், அளவுககு அதிகமொக மீன் பிடித்தல், 
பவட்கடயொடுதல், பலதரப்பட்ட உயிரினஙகளின் 
வொழ்வுககுத் பதகவயொன இயற்கக அகமப்புககள 
அழித்தல் பபொன்ைகவயொகும்.  

5. நன்னீர் அளவு குக்றதல்

மிககயொன மககள ்தொககயின் ்தொயவில்லொ 
தன்கமயொனது உலகின் ்பரும்பொலொன நன்னீர் 
அகமப்புககள அழித்துளளது. நன்னீர் ஆதொரஙகளொன 
ஏரிகள, ஓகடகள, ஆறுகள, மற்றும் நிலத்தடி நீர் 
ஆகியகவ ்பருமளவு மொெகடந்துளளன. நீர் 
வளஙககளப் பற்றிய உலகக கண்பணொட்டத்தின் படி 
அதிக மககள ்தொககயின் கொரணமொக ஏற்படும் 
இச்்ெயல்கள புவிகபகொளத்தின் நன்னீரில் 1 ெதவிகித 
அளவு மட்டுபம மனிதப் பயன்பொட்டிற்கு கிகடககிைது. 
நீரின் பதகவ நீர் கிகடககும் அளகவவிட அதிகமொக 
இருப்பதொல் அதிக மககள ்தொககயுளள நொடுகளில் 
குறிப்பொக வளர்ந்து வரும் நொடுகளில், நீர் பொதிப்பு 
பமொெமொன விகளவுககள ஏற்படுத்துகிைது. நன்னீர் 
சூழலகமப்புகளில் உயிர்வொழும் மில்லியன் 
கணககொன மீன் வகககள அழியும் தருவொயில் 
உளளன. இவவொறு மககள எண்ணிககக 
அதிகரிககும்பபொது தரமொன நன்னீர் கிகடப்பதிலும் 
இகடயூறு அதிகரிககிைது.

6.  குக்றவோன ஆயுடகோலம் மறறும் குக்றநத 
வோழகககத தரம்

அதிக மககள ்தொகக வொழ்கககத் தரத்கத 
தொழ்த்துகிைது. ஏ்னன்ைொல் இது முககிய 
வளஙகளின் மீது அழுத்தத்கத ஏற்படுத்துகிைது. 
பமலும் இது தரமொன உணவு, நீர், ெகதி, உடல்நலம், 
பொதுகொப்பு மற்றும் இருப்பிடம் ஆகியகவ ்தொடர்ந்து 
கிகடப்பதில் சிகககல அதிகரிககிைது. இதன் 
விகளவொக ஏகழகள பமலும் ஏகழகள ஆவபதொடு 
உயிர் வொழ ஏழ்கமயொன வொழ்ககக நிகலககளபய 
பதர்ந்்தடுககிைொர்கள. 

இறுதியில் இது குகைந்த ஆயுட்கொலத்திற்ககு 
வழிவகுககிைது. பற்ைொககுகை மற்றும் தரமற்ை 
உணவுககள உண்ணபவண்டிய நிகலயில் உளள 
ஏகழ மகககளக ்கொண்ட ்தற்கொசியொ மற்றும் 
ஆப்பிரிககொவின் துகண ெகொரொ  பபொன்ை வளர்ந்து 
வரும் நொடுகளில் நிகலகம மிகவும் பமொெமொக 
உளளது.  

7.  அதிகரிககும் ்வகலவோய்ப்பின்கம, 
குற்றஙகளின் விகிதம் மறறும் வன்முக்ற

அதிக மககள ்தொககக ்கொண்ட நொடுகளில் பவகல 
பதடுபவரின் எண்ணிககககயவிட கிகடககும்  
பவகலவொயப்பு குகைவொகபவ கொணப்படுகிைது. இது 
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பவகலயின்கம அதிகரிகக கொரணமொகிைது. இதன் 
விகளவொக பவகலயின்கம குற்ைஙகளின் 
எண்ணிககககய அதிகரிககிைது. உணவு,  தரமொன 
வொழ்ககக நிகல மற்றும் ்ெல்வத்கத அகடயவும் 
அடிப்பகட வளஙககள அகடயவும் களவு ்ெயபவொர், 
பபொகதப் ்பொருள விற்பபொர், மற்றும் பபொரொளிக 
குழுககள பபொன்பைொர் பயன்படுத்தப் படுகின்ைனர். 
குகைந்த அளபவ கிகடககும் வளஙகளுககு மககள 
பபொட்டியிடும்பபொது வன்முகைகளும் 
பபொரொட்டஙகளும் பதொன்றுகின்ைன.

8. அதிகரிககும் தீவிர ்வளோணகம: 

மககள ்தொகக வளர்ச்சியொல் அதிக மககளுககுத் 
பதகவயொன உணவளிககும் வககயில் பவளொன் 
முகைகள உரு்வடுத்துளளன. இருப்பினும் தீவிர 
பவளொண்முகைகள உளளூர் சூழலகமப்புககளயும் 
நிலத்கதயும் பெதப்படுத்துகிைது. இது எதிர்கொலத்தில் 
சிகககல உருவொககும். 

1.8  அதீத மககள ்தோகககயக 

கடடுப்படுததும் வழிமுக்றகள  

அதீத மககள ்தொகககயக கட்டுபடுத்தும்  சில 
தனித்துவமொன தீர்வுகள பின்வருமொறு:

1. விழிப்புணர்வு பிரசசோரஙககள ஏறபடுததுதல்: 
ெமூக மற்றும் முககிய ஊடகஙககள பயன்படுத்தி 
உலகில் வொழும் மககளுககு அதிக 
மககள்தொககயினொல் ஏற்படும் ்நருககடிகள 
பற்றிய உண்கம மற்றும் அதகன உடனடியொகத் 
தடுகக எடுகக பவண்டிய நடவடிககககள 
குறித்து ்தளிவொகக கூைபவண்டும்.    

2. குழநகதத தத்தடுப்பகத ஊககப்படுததுதல்: 
குடும்ப கட்டுப்பொட்டிற்கு தத்்தடுத்தல் ஒரு 
தீர்வொக கருதப்படுகிைது. இககருத்து குறிப்பொக 
ெமூகஅகககை உளளவர்களிடம் கொணப்படுகிைது. 
குடும்பத்கதத் ்தொடஙகபவண்டும் என்ை ஆர்வம் 

இருந்தொலும் மககள ்தொகக அதிகரித்து 
விடககூடொது என்ை அகககையுளள மககளிடம் 
இன்று தத்்தடுப்பு என்பது நகடமுகைத் தீர்வொக 
உளளது. 

3. ஒரு குடும்பம் ஒரு குழநகத என்்ற ்நோககம்: 
புளளி விவரப்படி ஒவ்வொரு நொளும் நூற்றுக 
கணககொன ஆயரககணககொன மககள இவவுலகில் 
அதிகரித்துக ்கொண்படயிருககிைொர்கள. இது ஒரு 
நிகலயற்ை விகிதத்தில் பபொயக ் கொண்டிருககிைது.
எனபவ ஒரு குடும்பம் ஒரு குழந்கத என்ை 
பநொககத்கத நகடமுகைப் படுத்தபவண்டியது 
இககொலக கட்டத்தில் இன்றியகமயொதது.

4. ்தசிய போதுகோப்பு பிரசசகனயோக உணர்தல்: 
அதிக மககள ்தொககக ்கொண்ட நொடுகள 
அெொதொரண மககள ் தொகக வளர்ச்சிகய பதசிய 
பொதுகொப்புப் பிரச்ெகனயொக கருதபவண்டும். 
உணவுப்பொதுகொப்பின்கம மற்றும் கொல நிகல 
மொற்ைம் பபொன்று கட்டுபொடற்ை மற்றும் 
துரிதமொன மககள ்தொகக வளர்ச்சி பதசிய 
பொதுகொப்புககு அச்சுறுத்தலொக இருப்பபதொடு ஒரு 
நிகலயற்ைத் தன்கமகய உருவொககுகிைது. 

5. சமூக ்நறிமுக்றகளில் மோற்றம்: சில கணவன் 
– மகனவியர் குழந்கத பவண்டொ்மன 
முடி்வடுககும்பபொது அகத நொம் 
மதிககபவண்டும். இவவககயில் நொம் அதிக 
மககள்தொககப் பிரச்ெகனகய 
கட்டுபடுத்தமுடியும்.

6. வரிசசலுகககள அளிததல்: அதிக மககள 
்தொகககயக ்கொண்ட நொடுகள வரிவிலககு 
ெம்பந்தப்பட்ட பல்பவறு விதிமுகைககளயும் 
்கொளககககளயும் ்கொண்டுவரலொம். 
எடுத்துககொட்டொக ஒன்று அல்லது இரண்டு 
குழந்கதகள ்கொண்ட தம்பதியரின் 
வருமொனத்தின் சில பகுதிகளுககு வரிவிலககு 
அளிககலொம் அல்லது குகைந்த வரி 
வசூலிககலொம்.
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1. ஆயுடகோலம் எதிர்போர்ப்பு: ஒருவர் ெரொெரியொக 
வொழப்பபொகும் ஆண்டுகள. 

2. உலக ்வப்பமயமோதல்: வளிமண்டத்தின் 
அெொதொரண ்வப்பநிகல.

3. சோகுபடி நிலம்: பயிரிடககூடிய நிலம்.
4. சமூக ்நறிமுக்றகள: அகனவரொலும் 

அஙகீகரிககப்பட்ட நடத்கத மொதிரி.
5. அதீத மககள ்தோகக: சுற்றுச்சூழலின் 

தொஙகும் திைகனக கொட்டிலும் அதிகமொன 
மககள ்தொகக .

6. ்வோல்்்டோமீட்டர்: அதிகொரப்பூர்வ 
அகமப்பிடமிருந்து ்பரும் புளளிவிவரஙகள 
மற்றும் கணிப்பு கொட்டும் மதிப்பீடு ்ெயயப்பட 
எண்ணிககக.  
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7. மககள ்தோககக கணக்கடுப்பு: 
மககள்தொககப் பற்றிய அதிகொரப்பூர்வ 
எண்ணிககக மற்றும் கணக்கடுப்பு.

8. போலினச சமநிகல: ஆண்களும் ்பண்களும் 
ெமமொக நடத்தப்பட பவண்டிய நிகல.

9. ்பணததகுநத ்மம்போடு: வருஙகொல 
தகலமுகைகயப் பொதிககொதவககயில் 
வளஙககளப் பயன்படுத்துதல்.

10. மககள ் தோகக ் வடிப்பு: திடீ்ரன மிகப் ் பரிய 
அளவில் மககள ்தொகக அதிகரித்தல்.

பயிறசி 

I. சரியோன விக்டகயத ்தர்ந்தடு 

1.  _________ என்பது மககள ்தொககப் புளளிவிவரப் படிப்பொகும். இது மககள ்தொககயின் அளவு,  அகமப்பு 
மற்றும் பரவல் ஆகியவற்பைொடு பிைப்பு , குடிப்்பயர்வு , மூப்பகடதல் மற்றும் இைப்பு இவற்றிற்பகற்ப நிகழும் 
கொல இடமொற்ைம் ஆகியவற்கைப்பற்றிய படிப்பொகும். 

 அ. மககளியல்     ஆ. புவியியல்

 இ. மொனிடப்புவியியல்    ஈ. உயிரினப் புவியியல் 

2. இவற்றுள இகவ அதிக மககளடர்த்திக ்கொண்ட பகுதிகள அல்ல?

 அ.  கஙககப் பளளத்தொககு, பிரமபுத்திரொ பளளத்தொககு மற்றும் கிழககு ஆசியொ 

 ஆ. கஙககப் பளளத்தொககு, பிரமபுத்திரொ பளளத்தொககு மற்றும் அ்மரிகக ஐககிய நொட்டின் வட கிழககுப் 
பகுதிகள 

 இ. ெகொரொ, கிழககு கெபீரியொ மற்றும் பட்டபகொனியொ பகுதி 

  ஈ. பிரமபுத்திரொ பளளத்தொககு, ஹவொஙபகொ பளளத்தொககு  மற்றும் வடபமற்கு ஐபரொப்பொ 

3.  மிதமொன மககள அடர்த்தி ்கொண்ட பகுதிககள உளளடககியகவககள ்தரிவு ்ெயக 

     i).   அ்மரிகக ஐககிய நொட்டின் மத்தியப் பகுதி, ்வப்ப மண்டல பமற்கு ஆப்பிரிககொ, ரஷியொவின் பமற்குப் 
பகுதி மற்றும் கிழககு ஐபரொப்பொ 

    ii).  இந்தியொவின் தககொன பீடபூமி, மத்திய சீனொ,்மகசிபகொ பீடபூமியின் ்தற்குப் பகுதி 

  iii).  வடகிழககு பிபரசில் மற்றும் மத்திய சிலி, ்வப்ப மண்டல பமற்கு ஆப்பிரிககொ மற்றும் ரஷியொவின் 
பமற்குப் பகுதி

  iv).  ் தன் அ்மரிககொவின் அபமெொன் பகுதி, மற்றும் ஆப்பிரிககொவின் கொஙபகொ, கனடொவின் ஆர்டிக பகுதி 
மற்றும் துருவப்பகுதிகள

 அ.  ii மற்றும்  iii மட்டும்    ஆ. i மற்றும் ii  மட்டும்

 இ. i , ii  மற்றும் iii மட்டும்  ஈ. ii,  iii மற்றும் iv மட்டும்
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4.  பின்வரும் வொககியஙகளில் ஒன்று உண்கமயல்ல.

 அ.   உலகின் ்மொத்த விகளநிலம்13.3 % மற்றும் ஊட்டச்ெத்து அடர்த்தி ஒரு ெதுர கிபலொமீட்டருககு 325 
ஆகும்.

 ஆ.  இந்தியொவின் ்மொத்த விகளநிலம் 48.83 ெதவீதம் மற்றும் அதன் ஊட்டச்ெத்து அடர்த்தி ஒரு ெதுர 
கிபலொமீட்டருககு 753  ஆகும்.

 இ.  உலகிபலபய மிக அதிக ஊட்டச்ெத்து அடர்த்தி ( ெதுர கிபலொமீட்டருககு 998) சிஙகப்பூரில் 
கொணப்படுகிைது.

 ஈ.  உலகிபலபய சிஙகப்பூரில்தொன் மிக அதிக ெதவிகிதத்தில்  விகளநிலஙகள கொணப்படுகின்ைன.

5. பட்டியல் I ஐ பட்டியல் II உடன் ்பொருத்துக. குறியீடுககளப் பயன்படுத்தி விகடயளி. 

 பட்டியல் I    பட்டியல் II
 அ.  கநஜர்     i) மிககக குகைந்த கல்வியறிவு விகிதம் 
 ஆ. சிஙகப்பூர்     ii) மிக அதிகமொன பொலின விகிதம் 
 இ. பர்கிபனொ பொபெொ    iii) மிக அதிக இனப்்பருகக விகிதம் 
  ஈ.  லொட்வியொ     iv) மிக அதிக ஊட்டச்ெத்து விகிதம் 
   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 வொககியஙககளக கருத்தில் ்கொண்டு ்கொடுககப்பட்டுளளவற்றுள ெரியொன வொககியத்கத பதர்ந்்தடு. 
 வொககியம்:  உலக மககள ்தொகக வளர்ச்சி அதிக ெதவிகிதத்தில் வளர்ச்சி குன்றிய நொடுகளில் 

கொணப்படுகிைது. 
 கொரணம்:  வளர்ச்சி குன்றிய நொடுகள அதிக பிைப்பு விகிதத்கதயும் குகைந்த இைப்பு விகிதத்கதயும் 

்கொண்டுளளன.   

 அ.  வொககியம் ெரிபய ஆனொல் கொரணம் தவறு.

 ஆ. வொககியம் தவறு ஆனொல் கொரணம் ெரிபய 
 இ. வொககியமும் கொரணமும்  ெரிபய

  ஈ. வொககியமும் கொரணமும் தவறு 

 7.  அறிவு புலப்்பயர்ச்சி ்தொடர்பொன பின்வரும் வொககியஙககளக கவனமொகக கருத்தில் ்கொண்டு 
்கொடுககப்பட்டுளளவற்றுள ெரியொன வொககியத்கதத் பதர்ந்்தடு.  

 வொககியம் - I  அறிவு புலப்்பயர்ச்சிகயப் ் பரும் நொடுகள மிகவும் தகுதிவொயந்த ் தொழிலொளர்ககளப் 
்பறுகின்ைன.

 வொககியம் – II  கல்வி மற்றும் சுகொதொர ்ெலவுகள இப்பிரிவினரின் ்ெொந்த நொட்டிற்கு  திருப்பி 
்ெலுத்தப்படுவதில்கல.

 வொககியம் – III  அறிவு புலப்்பயர்ச்சிகயப் ்பரும் நொடுகள எதிர்கொல தகலவர்ககளயும், 
திைகமெொலிககளயும் இழககின்ைன.

 அ.  வொககியம் I,II மற்றும் III ெரியொனகவ.   

 ஆ. வொககியம் I,II மற்றும் III தவைொனகவ.   

 இ. வொககியம் Iெரியொனது. வொககியம் II மற்றும் III தவைொனகவ.  

  ஈ. வொககியம் I மற்றும் II ெரியொனகவ. வொககியம் III தவைொனது.

 8.  ்கொடுககப்பட்டுளளவற்றுள ஒன்று அதிக மககள்தொககப் பிரச்ெகனககுத் தீர்வல்ல.

 அ.  பதசிய மற்றும் உலக அளவில் அதிக மககள ்தொகக பற்றிய விழிப்புணர்வு பிரச்ெொரஙககள பல 
ஊடகஙகள மூலம் நகடமுகைப் படுத்துதல் 

  ஆ.  ஒற்கைக குழந்கதக குடும்பஙககள பநொககமொகக ்கொளவது.
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 இ.  இகத பதசிய பொதுகொப்பு பிரச்ெகனயொகக கருதுதல் 

  ஈ. ்பரிய அளவு குடும்பத்கத ஆதரிப்பது   

9.  பவறுபட்ட ஒன்கை பதர்ந்்தடு 

 அ.   ் மகசிபகொதொன் உலகிபலபய மிக அதிகளவில் குடிபயற்ைம் ்ெயத நொடு. 2015 ஆம் ஆண்டிற்கொன 
ஐககிய நொடுகள ெகபயின் அறிகககயின்படி 2013ல் அதிக குடியிைககம் ்ெயத நொடு அ்மரிகக 
ஐககிய நொடுகள.

 ஆ.  உலகிபலபய மிக அதிக ்பண்ணுககு ஆண் விகிதொெொரத்கதக ்கொண்டுளள நொடு கத்தொர். 
உலகிபலபய மிக அதிக ஆணுககுப் ்பண் விகிதொச்ெொரொகதக ்கொண்டுளள நொடு லொட்வியொ ஆகும்.

 இ.  இந்தியொவில் திரிபுரொ அதிக அளவு கல்வியறிவு விகிதத்கதக ்கொண்டுளளது. பிகொர் மிகக குகைந்த 
கல்வியறிவு விகிதத்கதக ்கொண்டுளளது.

 ஈ.  அதிகரிககும் பவகல வொயப்பின்கம, குற்ைம், மற்றும் வன்முகை ஏற்படக கொரணம் குகைந்த மககள 
்தொககயொகும்.

10. பின்வரும் வொககியஙகளில் மற்ை எல்லொம் ெரியொனகவ ஒன்கைத் தவிர.

 அ.  உலக மககள்தொககயில் இந்தியொவின் மககள ்தொகக 17.74 ெதவிகிதமொகும். 

 ஆ. இந்தியொவின் மககளடர்த்தி ெதுர கிபலொமீட்டருககு 350 பபர் 

 இ.  33.2 ெதவிகித மககள நகரவொசிகளொவர்.

 ஈ.  உலக மககள ்தொககயில் இந்தியொ இரண்டொம் இடத்கத வகிககிைது. 

II. மிகக குறுகிய விக்டயளி  

11.  மககள ்தொககப்ப் பரவகல பொதிககும் கொரணிககள குறிப்பிடு.

12. ஒரு நொட்டின் மககள ்தொகக வளர்ச்சி விகிதம் 1.09 % என்ைொல் அதன் மககள ்தொகக இரட்டிப்பொக 
எடுத்துக்கொளளும் கொல அளகவ கணககிடு.

13. குகைவொன மககளடர்த்திககொன நொன்கு கொரணஙககள  கூறு. 

14. 2011 ஆம் ஆண்டின் மககள ் தொககக கணக்கடுப்பின்படி இந்தியொவின் பொலின விகிதம் என்ன? இந்தியொவில் 
எந்த மூன்று மொநிலஙகள/ யூனியன் பிரபதெஙகள ெொதகமொன பொலின விகிதஙககளக ்கொண்டுளளன?

III. குறுகிய விக்டயளி 

15.  கீபழ ்கொடுககப்பட்டுளள இந்தியொவின் வயது அகமப்பிலிருந்து ெொர்பு விகிதத்கதக கணககிடு. கிகடககும் 
முடிவிலிருந்து உன்னுகடய அனுமொனத்கத எழுது.

வயது அலைபபு சதவிகிதம்

0-14 வயது 27.34% 

15-64 வயது 66.42 % 

65 வயது மற்றும் அதற்கு பமல் 6.24% (2017 மதிப்.)

16.  விரிவொகக பிரமிடுககும் நிகலயொன பிரமிடுககும் இகடபயயொன ஏபதனும் மூன்று பவறுபொடுககள 
குறிப்பிடுக.

17.   இந்தியொவில் ஏைககுகைய 70 ெதவிகித எழுத்தறிவற்பைொகரக ்கொண்டுளள ஆறு மொநிலஙகள யொகவ?

18.  இடம்்பயர்தலுககுக கொரணமொன உந்து மற்றும் இழுகவக கொரணிககள பவறுபடுத்து.

19.  உடலியியல் மககளடர்த்தி- வகரயறு. 
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IV. பின்வருவனவறறுககு விரிவோன விக்டயளி.

20.  கீபழ ்கொடுககப்பட்டுளள படத்கதக கவனமொகப் பொர்த்து பின்வரும் வினொககளுககு விகடயளி. 

 

அ. 2050 மற்றும்  2100 ல் உலக மககள ்தொகக என்னவொக இருககும்? அது நன்னீரின் பதகவகய எவவொறு 
பொதிககும்?

ஆ. 2050ல் எந்த நொடுகள மககள ்தொககயில் முதல் மூன்று இடஙகளிலிருககும்? மூன்ைொவது ்பரிய மககள 
்தொககக ்கொண்ட அ்மரிகக ஐககிய நொட்கட மிஞசிவிடும் நொடு எது?

இ. ஒவ்வொரு வருடமும் உலக மககள ்தொககயுடன் பெர்ககப்படும் மககளின் எண்ணிககக எவவளவு? உலக 
மககள ்தொககயில் 37 ெதவிகிதம் ்கொண்ட இரண்டு நொடுகள இகவ? 

21.  கீபழ ்கொடுககப்பட்டுளள அதீத மககள ்தொககயினொல் ஏற்படும் பிரச்ெகனகள ஒவ்வொன்கைப் பற்றியும் 
இரண்டு வொககியஙகளில் எழுது. 

அ.   இயற்கக வளஙகள தீர்ந்துபபொதல் 

ஆ. வொழிட இழப்பு அதிகரிப்பு 

இ. அதிகரித்துவரும் கொலநிகல மொற்ைம் மற்றும் உலக ்வப்பமயமொதல்.

22.  வஙகபதெத்தின் பொலின வயது பிரமிதிகனப் படித்து கீழ்கண்டவற்றிற்கு கவனமொக பதிலளி.

ஆ� ெப�

வய�� ��
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அ. பொலின வயது பிரமிடின் அடிப்பகுதி அகலமொக இருப்பது எகதக கொட்டுகிைது? 
ஆ. எந்த வககயொன பொலின வயது பிரமிடு இது?
இ.  வஙக பதெத்தின் ெொர்பு விகிதம் ெொதகமொனதொ பொதகமொனதொ?
ஈ. இந்த பொலின வயது பிரமிடு எந்த வககயொன ்பொருளொதொரத்கத ெொர்ந்தது?

23. ்கொடுககப்பட்டுளள உலக நில வகரபடத்தில் உலக மககள ்தொகக அடர்த்திகயக குறித்துக கொட்டி 
அகதப்பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக .

V. ்சய்முக்றப் பயிறசி 

24.  மிககயொன மககள்தொகக ஒரு வரமொ ெொபமொ? என விவொதிககவும்.

25. “ வளர்ச்சிகய தீர்மொனிககும் மிக முககியக கொரணி - கல்வியறிவு” இந்த தகலப்பில் விவொதிககவும்.

26.  இந்த பொடத்திலிருந்து  ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் 25 வினொககள வீதம் மூன்று ்தொகுப்புககள தயொர் ்ெயது 
வினொடி வினொ நடத்தவும்.

  கமறக்காள ்சான்று்கள

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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மககள்தோகக புவியியல்

படிகள 
படி 1:  URL அல்லது QR குறியீட்டிகனப் பயன்படுத்தி இச்்ெயல்பொட்டிற்கொன இகணயப்பககத்திற்கு ்ெல்க. அஙகு 

ஒரு பககம் மூன்று விருப்பத் பதர்வுகளுடன் திைககும். அவற்றில் உஙகளுககு பிரியமொன விகளயொட்கடத் 
பதர்வு ்ெயக.

படி 2:  அகத நொம் ்தொடும் பபொது ஒரு பககம்  ஐந்து விருப்ப பட்டியகல கொண்பிககும். அதில் ஏபதனும் ஒன்கைத் 
பதர்வு ்ெயக. “Population and Me” என்பதற்கொன விளககம் ்கொடுககப் பட்டு இருககும்.

படி 3:  இது அடுத்த பககத்திற்குச் ்ெல்லும். அதில் “Let’s Go” எனும் வொர்த்கதகய ்தரிவு ்ெயக.
படி 4:  இகத நொம் ்தரிவு ்ெயயும் பபொது உலக வகரபடம் மூன்று விருப்பத் ்தரிவுகளுடன் பதொன்றும். 

“POPULATION CHANCE”, “ MY BIRTH COHORT” & “ MY PLACE IN THE POPULATION” இந்த மூன்றுதொன் அந்த 
விருப்பத் பதர்வுகள.

படி 5:  ஒவ்வொரு விருப்பத் பதர்வும் மககள ்தொகக ்பருககத்கதக குறித்த விவரஙககள கூறும். உஙகள வயகத 
அதற்குரிய இடத்தில் நிரப்பவும். Birth Cohort என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வருடத்தில் உலகிலும் ஆசியொவிலும் 
பிைந்த பிளகளககளக குறிககும். இகதப் பபொல எல்லொ விருப்பத் பதர்வுகளும் மககள ்தொகக 
்நருககத்திற்கொன பல விவரஙககளத் ்தரிவிககும்

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

இகையச ்்சயல்பாடு 

இந்த ்ெயல்பொட்கட ்ெயவதன் மூலம்  
மொணவர்கள  மககள ்தொகக ்பருககம் 
மற்றும் அதன் விகிதொெொரம் பற்றி நன்கு 
அறிந்து ்கொளள முடியும். இதில் அபநக 
விருப்ப்ப் பட்டியல்கள உளளது. எனபவ 
மொணவர்கள அபனக கொரியஙககளத் பதடித் 
்தரிந்து ்கொளள முடியும். எ.டு. அவர்கள 
பிைந்த வருட மககள ்தொகக பபொன்ைகவ

படி 1 படி 2

படி 3 படி 4

*படஙகள அகடயொளத்திற்கு மட்டுபம.
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எளிமையாகக் கூற வேண்டுைானால் குடியிருப்பு 
என்பது தனிதத வீடு முதல் ப்பரிய ைாநகரம் ேமர 
ஏவதனும் ஒரு ேடிவில் இருக்கும் ைனித 
ோழிடைாகும்.

ஏறக்குமறய நிரநதர ேசிப்பிடதமத குடியிருப்பு 
எனகிவறாம்.  இது நாம் ோழக்கூடிய அல்்லது 
்பயன்படுததக்கூடிய கட்டிடஙகள் ைற்றும் ்பயணம் 
பெய்யும் பதருக்கள் ஆகியேற்மற உள்்ளடக்கியது.  
இது வேட்மடக்காரரகள் ைற்றும் 

2.1 அறிமுகம்

முகப்பிலுள்்ள ்படததில் காணப்்படும் 
்பாம்லேனசவொம்லமயப் ்பாருஙகள்.  இது ப்பரு 
நாட்டில் இகா (Ica) நகரிலுள்்ள ஹுோகாசீனா 
(Huacachina) ்பாம்லேனச வொம்ல. இது லிைா (Lima) 
நகருக்கு 300 கிவ்லா மீட்டர பதற்கில் உள்்ளது. 
இது இஙகுள்்ள ஏரிமயச சுற்றி ோழும் 96 
ைக்களுக்கான குடியிருப்்பாக உள்்ளது. 

இப்போது நோம் பின்வரும் வினோககளை 
வி்வோதிப்போம்.

1.  ஏன ப்பரும்்பா்லான ்பாம்லேனச வொம்லகளில் 
100 அல்்லது அதற்குக் குமறோன ைக்கவ்ள 
ேசிக்கினறனர? 

2.  ்பாம்லேனச வொம்லகளில் ோழ்கினற ைக்கள் 
இரவில் எவோறு திமெமயக் கண்டறிகிறாரகள்?

3.  ்பாம்லேனச வொம்லயில் ோழும் ைக்கள் 
அனு்பவிக்கும் ேெதிகள் ைற்றும் 
அபெௌகரியஙகள் யாமே?

4.  குடியிருப்புக்கான சி்ல ொதகைான காரணிகம்ள 
்பட்டியலிடவும்.

2.1 அறிமுகம்
2.2 குடியிருப்புகளின வதாற்றம் ைற்றும் ே்ளரசசி
2.3 த்லம் ைற்றும் சூழ்லமைவு 
2.4 கிராைப்புறக் குடியிருப்பின ேடிேஙகள் 
2.5 கிராைப்புறக் குடியிருப்பின ேமககள்
2.6 நகரக் குடியிருப்புகள்
2.7 மைய ைண்ட்ல வகாட்்பாடு
2.8 நகரையைாதல் -  உ்லகம் ைற்றும் இநதியா 
2.9 நகரையைாத்லால் எற்்படும் பிரசெமனகள்

அலகு கண்ணோட்டம்
கற்றல் ்நோககஙகள்

➢  ்பல்வேறு கிராை 
குடியிருப்புகளின 
ேமககம்ள 
அமடயா்ளம் 
காணுதல். 

➢  த்லம் ைற்றும் சூழல் 
அமைப்பினிமடவய 
உள்்ள  வேறு்பாட்மட  அறிதல்

➢  இநதியாவில் காணப்்படும்  ்பல்வேறு 
குடியிருப்புகம்ளப் ்பற்றி புரிநது 
பகாள்ளுதல்

➢  நி்லதவதாற்றம், கா்லநிம்ல ைற்றும் 
கட்டுைானப் ப்பாருட்கள் அடிப்்பமடயில் 
அமைநதுள்்ள குடியிருப்பின 
ேமககளுக்கிமடயிலுள்்ள பதாடரபிமன 
நிம்லநாட்டுதல்

➢  கிராைப்புறக் ைற்றும் நகரப்புறக் 
குடியிருப்புகளின ்பரேல் முமறகம்ள 
ஆராய்தல்

➢  நகரப்புற நி்லப்்பயன்பாடு ைாதிரிகம்ள 
புரிநதுபகாள்ளுதல்

மனிதக குடியிருபபுகள்

2
அலகு

23
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24XII புவியியல்

வைய்செல்காரரகளின தற்காலிக முகாம்கம்ளயும் 
உள்்ளடக்கியது. ைனிதக் குடியிருப்பு  என்பது சி்ல 
ேசிப்பிடஙகம்ள பகாண்ட குக்கிராைஙகம்ளயும் 
கட்டிடஙகளின பதாகுப்ம்பக்  பகாண்ட 
ைாநகரஙகம்ளயும் உள்்ளடக்கியது.

2.2 குடியிருபபுகளின ்தோற்றம் மறறும் 

்வைர்ச்சி

்பல்்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முனபு 
ஆப்பிரிக்காவின ப்பரும் பி்ளவுப் ்பள்்ளததாக்குப் 
்பகுதியில் ைனிதரகள் வதானறினர எனறு 
ப்பரும்்பா்லான ைானுடவிய்லா்ளரகள் 
நம்புகிறாரகள்.  அஙகிருநது அேரகள் ைததிய 
கிழக்கு ஆசியா, ஐவராப்்பா, அபைரிக்கா ைற்றும் 
ஓசியானிவிற்குப் ்பரவினர.

சிந்து நதிப் பள்ளத்தாக்கில் ஹரப்பதா குடியிருப்புகள

புதிய கற்கா்லப்புரட்சி (விேொயப்புரட்சி) 
பைெ்பவடாமியாவில் வதானறியது.  
வேட்மடயாடு்பேரக்ளாகவும், உணவு 
வெகரிப்்பேரக்ளாகவும், நாவடாடிக்ளாகவும் இருநத 
ைக்கள் வி்லஙகுகம்ள வீட்டு வி்லஙகுக்ளாகப் 
்பழக்கப்்படுதது்பேரக்ளாக ைாறினர. ைக்கள் பதாமக 
விமரோக ே்ளரசசி அமடநதது.  சி்ல இடஙகளில் 
நகரப்புற ைக்களின வதாற்றமும் உருோகியது. 
ப்பரும்்பாலும் மநல், கஙமக, யாஙசிகியாங ஆற்றுப் 
்பள்்ளததாக்குகளில்  விேொயம் பெழிப்்பமடநதது. 
இநத இடஙகளில் ஆண்டுவதாறும் ஏற்்பட்ட 
பேள்்ளப்ப்பருக்கின காரணைாக ைண் ே்ளம் 
மிகுநதிருநததால் அறுேமட மிகுதியாகக் 
காணப்்பட்டது.  உ்லகின முதல் நகரஙகள் 
இப்்பகுதிகளில் வதானறின.  விேொயம் அல்்லாத 
நகரப்புற ைக்களுக்கு உணேளிக்க இப்்பகுதி ைக்கள் 
மிகுதியான உணமே உற்்பததி பெய்தனர.  இதன 
விம்ளோக ்பல்வேறு துமறகளில் சிறப்புப் ்பயிற்சி 
ப்பற்ற ைக்கள் வதானறினர. ைதகுருக்கள், உமர 
எழுது்பேரகள், கட்டிடக் கம்லஞரகள், விேொயிகள், 

வீரரகள், ேணிகரகள் ைற்றும் பகால்்லரகள் 
ஆகிவயார இஙவக குடிவயறினர.

2.3 தலம் மறறும் சூழலளமவு
தலம்

ஒரு குடியிருப்பின த்லம் அது அமைநதுள்்ள 
இடததின இயற்மகயமைப்ம்ப விேரிக்கிறது. நீர 
அளிப்பு, கட்டுைானப் ப்பாருட்கள், ைண்ணின தரம், 
கா்லநிம்ல, இருப்பிடம் ைற்றும் ்பாதுகாப்பு வ்பானற 
காரணஙகம்ளக் கருததில் பகாண்வட குடியிருப்புகள் 
முதலில் உருோகின. எடுததுக்காட்டாக, 
ஆஸ்திவரலியாவிலுள்்ள சிட்னி நகரததின த்லம் 
அஙகுள்்ள இயற்மகத துமறமுகம் ைற்றும் 
சுற்றியுள்்ள  ே்ளைான விேொய நி்லதமதச 
ொதகைாக ்பயன்படுததியுள்்ளது.

்தோற்றம் மறறும் தஙகுமி்டம்
குடியிருப்பின அமைவிடதமதத 

தீரைானிக்கும் இரண்டு முக்கியக் காரணிகள் 
வதாற்றம்  (Aspect) ைற்றும் தஙகுமிடம் (Shelter).  
வதாற்றம் என்பது நி்லம் அமைநதிருக்கும் 
திமெவயாடு பதாடரபுமடயது.  ேட அமரக்வகா்ளததில் 
பதற்கு வநாக்கிய ெரிவுகள்தான குடியிருப்புகள் 
அமைய சிறநதது. இஙகு அதிக சூரிய ஒளி 
கிமடப்்பதால் விேொயததிற்கு ஏற்றதாகும். பதற்கு 
வநாக்கித ெரிவு பகாண்டுள்்ள குடியிருப்புகம்ள 
ஆல்ப்ஸ் ்பள்்ளததாக்கில் பதளிோக காண்லாம்.

ெ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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25 மனிதக் குடியிருப்புகள்

ெவ�ள�ைத த���பத�காக 
உய��த மைல�
 

க	ட�ப�� 
������

எ����கா��, ேக�����ஷய�, இ��லா	�

வறண்ட நில பகுதி

3.  நீர் நிளலளை ஒடடிை  இ்டஙகள்  
(Wet point sites)

எளிதில் நீமர அமடயக்கூடிய த்லம் நீர நிம்லமய 
ஒட்டிய  இடம் எனப்்படும்.  ேழக்கைாக இது நதிக் 
கமரமயபயாட்டி இருக்கும்.  நகரஙகள் அேற்றின 
கமரவயாரைாக அமைய்லாம் அல்்லது ஆறு கடலில் 
க்லக்குமிடததில் பதாகுப்்பாக  அமைய்லாம்.  
எடுததுக்காட்டாக, பேல்ஷ் ்பள்்ளததாக்கில் 
அமைநதுள்்ள நகர ைற்றும் கிராமியத த்லஙகம்ளக் 
கூற்லாம்.  இமே ்பள்்ளததாக்கின ேனெரிவுகளில் 
அமையாைல் ெைத்ளப் ்பகுதியில் அமைநதிருக்கும்.  
இஙகி்லாநதிலுள்்ள ேடக்கு ைற்றும் பதற்கு டவுனஸ் 
(Downs)இல் உள்்ள ஸ்ப்ரிங ம்லன குடியிருப்புக்கள் 
நீர நிம்லமய ஒட்டிய இடஙகளுக்குச சிறநத 
எடுததுக்காட்டாகும்.

4. போதுகோபபு
இமடக்கா்லததில் ்பாதுகாப்பு என்பது 

குடியிருப்பின த்லதமத நிரணயிக்கும் காரணிகளில் 
மிக முக்கியைான ஒனறாக இருநதது. ஓரிடததின 
நி்லதவதாற்றவை மிகச சிறநத ்பாதுகாப்பு அம்ெைாக 
இருநதது என நிரூபிக்கப்்பட்டுள்்ளது. எடின்பரக் 
வகாட்மட ஒரு ்பனிப் ்பகுதியின 
உசசியி்லமைநதுள்்ளது.  இது எதிரிகளுக்கு  சிறிதும் 
இடம் பகாடுக்கா ேண்ணம், தனமனப் ்பாதுகாததுக் 
பகாள்ளும் ேமகயில் மிகச ெரியான நிம்லயில் 
அமைநதுள்்ளது.  இததாலியில் ஏரா்ளைான குனறின 
வைல் சுற்றுசசுேர எழுப்்பப் ்பட்ட கிராைஙகள் 

தஙகுமிடமும் மிகவும் முக்கியைானது.  
குறிப்்பாக ஐக்கிய நாடுகளில் (UK) வீசும் குளிரநத 
ேடக்குக் காற்றுகள் ைற்றும் பதனவைற்குக் காற்றுகள் 
ஆகியேற்றிலிருநது காததுக்பகாள்்ளப் ்பாதுகாப்்பான 
தஙகுமிடம் அேசியம். இயற்மகச 
சூழல்களினாவ்லவய ்பாதுகாக்கப்்படும் 
குடியிருப்புகளுக்குச சிறநத எடுததுக்காட்டு ேட 
ைற்றும் பதற்கு டவுனஸ் (Downs) ்பகுதியிலுள்்ள 
சுண்ணாம்புப் ்பாமறயின ேனெரிவுகம்ள 
அடிப்்பமடயாகக் பகாண்ட ஸ்ப்ரிங ம்லன  (Spring 
Line) குடியிருப்புக்ளாகும்.  இக்குடியிருப்புகள் சிறநத 
நீர ஆதாரததினாலும் அருகிலுள்்ள ே்ளைான 
வே்ளாண் நி்லததினாலும் ்பயனமடநதிருக்கினறன. 

1. நீர் அளிபபு (Water Supply)
ஒரு குடியிருப்பு அமையவேண்டும் எனறு 
தீரைானிப்்பதில் நீர அளிப்பு மிக முக்கியைான 
காரணியாகும்.  ஆறுகள் தூய குடிநீர அளிப்்பவதாடு 
ைட்டுைல்்லாைல் மீன பிடிததல் மூ்லம் உணவு 
ஆதாரைாகவும் ைற்றும் வ்பாக்குேரதது ேழியாகவும் 
உள்்ளன. உ்லகின மிகப்ப்பரிய நகரஙகளில் 
ப்பரும்்பா்லானமே ஆறுகளின கமரவயாரஙகளில் 
அமைநதுள்்ளன. நகரஙகள், குறிப்்பாக, ஆறுகள் 
கடவ்லாடு க்லக்குமிடஙகளில் அமைநதுள்்ளன.  
இஙகுதான கண்டுபிடிப்்பா்ளரகள் முதன முத்லாகக் 
கா்லடி எடுதது மேததனர.

2. ்வ்றண்ட இ்டஙகள் (Dry point sites)
 ேறண்ட இடம் என்பது சுற்றியுள்்ள நி்லதமதக் 
காட்டிலும் ெற்று உயரததில் அமைநதுள்்ள 
இடைாகும். பேள்்ளததினால் குமறநத அ்ளவே 
்பாதிப்புக்குள்்ளாகும் ்பகுதி எனப்ப்பாருள் 
பகாள்்ள்லாம். எடுததுக்காட்டாக, இஙகி்லாநதிலுள்்ள 
வகம்பிரிட்்ஜ்ஷயரில் காணப்்படும் ஏலி (Ely) எனற 
இடைாகும். 

ெவ�ள�ைத த���பத�காக 
உய��த மைல�
 

க	ட�ப�� 
������

எ����கா��, ேக�����ஷய�, இ��லா	�
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5. ்வைஙகள்

ே்ளஙகள் எனப்்படும் கருதது ஏரா்ளைான 
ேற்மற உள்்ளடக்கியது. ஆரம்்பகா்லததில் 
குடியிருநதேரகளுக்கு மிக முக்கியைான 
ே்ளஙக்ளாக இருநதமே எரிப்பாருள், கட்டுைானப் 
ப்பாருட்கள் ைற்றும் உணவு. ைரஙகள் எஙகு அதிகம் 
கிமடததனவோ அஙகு குடியிருப்புகள் 
ே்ளரசசியமடநதன. அவதவ்பால் கற்கள் கிமடதத 
இடஙகளிலும், விேொயததிற்வகற்ற நல்்ல ைண்ே்ளம் 
கிமடதத ்பகுதிகளிலும் குடியிருப்புகள் 
ே்ளரசசியமடநதன.

குடியிருப்பின ஆரம்்ப கா்லஙகளிலிருநவத 
நகரப்புறஙகள் ே்ளரசசியமடய ்ப்லவிதைான 
ே்ளஙகள் மையப்புள்ளிக்ளாக இருநதுள்்ளன.

6. சுரஙகத்தோழில்

பதற்கு வேல்ஸ் ்பகுதியின நி்லக்கரிச சுரஙகஙகள், 
காரனோல் ்பகுதியின தகரச சுரஙகஙகள், ேடக்கு 
பிவரசிலிலுள்்ள காரஜாஸ் (Carajas) ்பகுதியின ப்பரிய 
சுரஙகத திட்டஙகள் குடியிருப்புகளின விமரோன 
ே்ளரசசிமய ஊக்குவிததவதாடு பதாழி்லா்ளரகம்ளக் 
குடியைரததுதல் ைற்றும் அேரகளின வதமேகள் 
அமனதமதயும் ேழஙகுதல் வ்பானறேற்மறக் 
குறிக்வகா்ளாகக் பகாண்டிருநதன.

உள்்ளன. நியூசி்லாநதில் உள்்ள ைாவோரிஸ் (Maoris) 
ைக்கள் தஙகள் குடியிருப்புகம்ள (‘்பா’ (pa’s)
எனறமழக்கப்்படுேது) தாக்குதலுக்கு ஆ்ளாகாதோறு 
பெஙகுததான குனறுகளினவைல் அமைததுள்்ளனர. 
இநதியாவில் வைற்கு ேஙகா்ளததிலுள்்ள 
்பாரக்பூரியில் உள்்ள இசொபூர (Ichhapur) ்பாதுகாப்புப் 
வ்பட்மடயானது  கணக்பகடுக்கும் நகரைாகும்.

ைற்பறாரு ப்பாதுோன, இயற்மகயான ்பாதுகாப்பு 
அம்ெம் நீராகும்.  குறிப்்பாக, ஷ்ரூஸ்்பரி ைற்றும் 
டரஹாம் ஆகிய நகரஙகள் ஆற்று ேம்ளவினால் 
(Meander) உருோக்கப்்பட்ட நி்லப்்பரப்பில் அமைநது, 
மூனறு புறமும் நீரால் சூழப்்பட்டுள்்ளது.  இது 
அேரகள் ்பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு பைல்லிய 
கழுததுப்்பகுதி வ்பானற நி்லவை ஆத்லால் இரு 
நகரஙகளுக்கும் மிகச சிறநத ்பாதுகாப்ம்ப 
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. இளணபபுப ளமைஙகள் (Bridging Points): 

குடிப்்பதற்கும், மீனபிடிப்்பதற்கும், 
நீரப்்பாெனததிற்கும் ைற்றும் நீரவ்பாக்குேரததிற்கும் 
நீர எவோறு அேசியவைா அதுவ்பா்ல ஆற்மறக் 
கடநது பெல்லும் திறனும் அேசியைானது.  எஙகு 
ப்பரிய ஆறுகம்ள மிக எளிதாகக் கடக்க முடிநதவதா 
அம்மையஙகளில் ்ப்ல நகரஙகளும் ைாநகரஙகளும் 
ே்ளரசசியமடநதுள்்ளன.  எடுததுக்காட்டாக,  
எக்பஸெட்டர.  இது இஙகி்லாநதில் எக்வஸெ ஆற்றின 
குறுக்வக அமைநதுள்்ளது.

இருப்பினும் மிகச சிறநத எடுததுக்காட்டுகளில் 
ஒனறு பிரானஸ் நாட்டின ்பாரிஸ் நகரைாகும்.  சீன 

7. விளலமதிபபற்ற  உ்லோகஙகள்:  
பதனனாப்பிரிக்காவில் விம்லைதிப்்பற்ற தஙகம் 

வ்பானற உவ்லாகஙகள் கண்டுபிடிக்கப்்பட்ட பிறகு 
குடியிருப்புகள் ே்ளரசசியமடநதன.  கி.பி.1849ல் 
கலிவ்பாரனியாவில் ஏற்்பட்ட ‘தஙகததிற்கான 
ஓட்டததிற்கு  ’ (Gold rush) பிறகு தஙகததின 
கண்டுபிடிப்பினால் ே்ளரசசியமடநத மிகவும் 
பிரசிததி ப்பற்ற குடியிருப்பு ொன பிரானஸிஸ்வகா 
ஆகும்.

8. போளத ளமைஙகள் (Route centres): 
்பாமத மையஙகள், ெநதிக்கும் புள்ளிகள் எனவும் 

அமழக்கப்்படுகினறன.  இமே இரண்டு 
்பள்்ளததாக்குகள் ெநதிப்்பதால் ஏற்்படுகினறன.   
ஆனால் தற்ப்பாழுது இரண்டு முக்கிய ொம்லகள் 
ெநதிக்குமிடஙகளில் குடியிருப்புகள் 
ே்ளரசசியமடகினறன.  ஐக்கிய நாடுகளில் யாரக் 
்பாமத மையததிற்குச சிறநத எடுததுக்காட்டாகும்.  
்பரமிஙஹாம் ்ப்ல ொம்லகள் ெநதிக்கும் மிகச சிறநத 
இடததில் அமைநதுள்்ளது.  இதுவே அதன 
ே்ளரசசிக்கு முக்கியக் காரணைாகும்.  இது ஐக்கிய 
நாடுகளின மிகப் ப்பரிய நகரஙகளில் ஒனறாகத 
திகழ்கிறது.

தபதாழுதுநபதாக்கு நகரம்
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ெநதிக்குமிடததில் அமைநதுள்்ள காரட்டூம் 
(Khartoum) ஒரு சிறநத எடுததுக்காட்டாகும்.  
இநதியாவில் கஙமகயும், யமுமனயும் கூடுமிடததில் 
அ்லகா்பாத அமைநதுள்்ளது. ்போனி நகரம் 
(தமிழ்நாடு) காவேரியும், ்போனியும் 
ெநதிக்குமிடததில் அமைநதுள்்ளது. 

சூழலளமவு: 

ஒரு குடியிருப்பு ைற்ற குடியிருப்புகவ்ளாடும், 
இயற்மக நி்லதவதாற்றஙகவ்ளாடும் பகாண்டுள்்ள 
பதாடரம்ப வி்ளக்குேவத குடியிருப்பின சூழ்லமைவு 
எனப்்படும்.  ஒரு குடியிருப்பு ப்பரிய நகரைாக 
ைாறுகிறதா அல்்லது சிறிய நகரம் அல்்லது 
கிராைைாகவே இருக்கிறதா என்பமத முடிவு பெய்யும் 
காரணிகளில் மிக முக்கியைானது குடியிருப்பின 
சூழ்லமைோகும்.

ஆற்றின ைததியிலுள்்ள ஐல்பட்லாமெட் எனனும் 
சிறிய தீவில்தான முதல் நகரம் அமைக்கப்்பட்டது.  
ஆற்றின குறுக்வக நீண்ட ப்பரிய ்பா்லம் ஒனறு 
கட்டுேதற்கு ்பதி்லாக இரண்டு சிறிய ்பா்லஙகள் கட்ட 
இநதத தீவு உதவியது.  தற்ப்பாழுது ்பாரிஸ் நகரம் 
தனது அ்பரிமிதைான ே்ளரசசியினால் அததீவு 
முழுேமதயும் ஆக்கிரமிதது விட்டாலும் 
தற்ப்பாழுதும் ்ப்ல ்பா்லஙகள் அததீமே வநாக்கிச 
பெல்கினறன.  இஙகுதான வநாட்வரவடன கதீட்ரல் 
(Notre Dame cathedral) வதோ்லயம் கட்டப்்பட்டுள்்ளது.

10. ஆறுகளின சஙகமம்:

 இரண்டு ்பள்்ளததாக்குகள் அல்்லது ொம்லகள் 
எவோறு குடியிருப்பின ே்ளரசசிக்கு ெநதிப்புப் 
புள்ளிக்ளாக இருக்கினறனவோ அதுவ்பா்ல இரண்டு 
ஆறுகள் இமணயும் இடஙகளும் அமைகினறன.  
சூடான நாட்டில் நீ்ல ைற்றும் பேள்ம்ள மநல் நதிகள் 

இரணடு ஆறுகள 
சஙகமிக்கும் நகரம்
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iii)  நகரப்புறக் குடியிருப்புகம்ள ேமரயமற 
பெய்்பமே வைம்்பட்ட குடியிருப்பு ேெதிகள், 
கல்விக்கான ோய்ப்புகள், வ்பாக்குேரதது 
ேெதிகள், ேரததக ைற்றும் ெமூகத பதாடரபுகள் 
ைற்றும் ஒட்டு பைாதத தரைான ோழ்க்மகத 
தரம் வ்பானறமே ஆகும்.  இநத ேெதிகள் 
அமனததும் கிராைப் ்பகுதிகளில் குமறோகவே 
காணப்்படுகினறன.

iv)  நகரப்புறஙகம்ளப் ்பாதிக்கக்கூடிய ைாெமடதல் 
அல்்லது வ்பாக்குேரததுப் பிரசெமனகள் 
கிராைப்புறஙகளில் இல்ம்ல.

v)  கிராைப்புற ெமூகஙகளில் வேம்ல ோய்ப்பு 
ொரநத இடம்ப்பயரவுக்கு   மிகக் குமறநத 
ோய்ப்வ்ப உள்்ளது. நகரப்புறததில் ஏரா்ளைான 
்பணிகள் உள்்ளதால் ்பணி நிமிததைான 
இடப்ப்பயரவு அதிகைாக உள்்ளது.

vi)  கிராைப்புற ைக்கள் குமறநத அ்ளவே 
இடம்ப்பயரநது பெல்ேதால் 
அேரகளுக்கிமடயி்லான ெமூக உறவு 
பநருக்கைாக இருக்கும்.  நகரப்புறஙகளில் 
ோழ்க்மக முமற சிக்க்லாகவும், துரிதைாகவும் 
இருப்்பதால் ெமூக உறவுகள் ெம்பிரதாயைாக 
(Formal) இருக்கும்.

2.4 கிரோமபபு்றக குடியிருபபின ்வடி்வம் 
(Patterns of Rural Settlement)

கிராைப்புறக் குடியிருப்புகள் அேற்றின 
அமைப்புகள் ைற்றும் ேடிேஙகளின அடிப்்பமடயில் 
வநரியல், பெவேக, ேட்ட, நட்ெததிர ேடிே கிராைம், T 
– ேடிே கிராைம், Y – ேடிே கிராைம், பநருக்கைான, 
சிதறிய, திட்டமிட்ட கிராைம் என  
ேமகப்்படுததப்்பட்டுள்்ளன. 
ஒரு ொம்ல, இருப்புப்்பாமத, ஆறு, ்பள்்ளததாக்கின 
ெரிவு அல்்லது தடுப்்பமண ஆகியேற்றிற்கு அருகில்  
கட்டப்்பட்ட வீடுகளின பதாகுப்பு வநரியல் ேமகக் 
குடியிருப்பு எனப்்படும்.

ஐக்கிய நாடுகளில் ்பரமிஙஹாம் மிகசசிறநத 
சூழ்லமைவு பகாண்ட நகரததிற்கு 
எடுததுக்காட்டாகும்.  இது நாட்டின ைததியில் 
அமைநதுள்்ளவதாடு அருமையான ொம்ல 
ேழிக்ளால் ேடக்கு ைற்றும் பதற்கு இ்லண்டன 
ைாநகரதவதாடு இமணக்கப்்பட்டுள்்ளது.

நகரஙகள் ்பல்வேறு பெயல்்பாடுகம்ள 
நிமறவேற்றத பதாடஙகும்வ்பாது அதன 
முக்கியததுேம் கூடவோ குமறயவோ பெய்யும்.  
அதன பெயல்்பாடுகளில் எமே நமடப்பறும் எனறு 
தீரைானிப்்பதில் சூழ்லமைவு முக்கியப் ்பஙகு 
ேகிக்கிறது.

இது உண்மையான குடியிருப்பின இடதமதக் 
குறிக்கிறது.  ஒரு குடியிருப்புக்கான த்லதமத முதலில் 
வதரநபதடுப்்பது என்பது அதன அனறாடத 
வதமேக்ளான நீர அளிப்பு, வே்ளாண் திறன மிக்க 
நி்லம், கட்டுைானப் ப்பாருட்கள் ைற்றும் 
எரிப்பாருட்கள் ஆகியேற்மறச ொரநதது.

குடியிருப்புகம்ள இரு ேமகக்ளாகப் பிரிக்க்லாம்.  
அமேயாேன, கிராமிய ைற்றும் நகரக் குடியிருப்புகள் 
ஆகும்.  ப்பாதுோக கிராை ைற்றும் நகரப்புறததிற்கான 
வேறு்பாடுகம்ள அறிவோம்.

i)  கிராைததிற்கும், நகரததிற்குமிமடவயயுள்்ள 
மிகப் ப்பரிய வேறு்பாடு அதன பெயல்்பாடாகும்.  
கிராைப்புறததில் முதனமைத பதாழி்லான 
விேொயம் முக்கியைாக உள்்ளது.  
நகரப்புறததில் இரண்டாம் ைற்றும் மூனறாம் 
நிம்லத பதாழில்கம்ள உற்்பததி பெய்யும் 
பதாழிற்ொம்லகளும் வெமே பெய்யும் 
துமறகளும் காணப்்படுகினறன.  

ii)  ப்பாதுோக நகரப்புறஙகம்ளவிட 
கிராைப்புறஙகளில் ைக்க்ளடரததி குமறோக 
உள்்ளது.

நீள வடிவ குடியிருப்பு
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தசவவக வடிவ குடியிருப்பு

வட்ட வடிவ குடியிருப்பு

 பெவேக ேடிவில் கட்டப்்படும் குடியிருப்புகள் பெவேக ேமகக் குடியிருப்பு எனப்்படும். இவேமகயான 
குடியிருப்புகள் ெைபேளிப்்பகுதிகள் ைற்றும் ைம்லகளுக்கிமடவய உள்்ள ்பள்்ளததாக்குகளில் காணப்்படுகினறன.

ேட்ட ேடிவில் கட்டப்்பட்ட குடியிருப்புகள் ேட்ட 
ேடிேக் குடியிருப்பு எனறு  அறியப்்படும்.  இததமகய 
குடியிருப்புகள் ஏரிகள், கு்ளஙகள் அல்்லது 
திட்டமிட்ட கிராைஙகம்ளச சுற்றிக் 
காணப்்படுகினறன. 

நட்ெததிர  ேடிவில் கட்டப்்பட்ட குடியிருப்புகள் 
நட்ெததிர ேடிேக் குடியிருப்புகள் எனப்்படும்.  
இவேமகயான குடியிருப்புகள் ்ப்ல ொம்லகள் 
ஒனமறபயானறு கடநது பெல்லும் மையஙகளில்  
நட்ெததிர ேடிவில் காணப்்படுகினறன.
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கால்நமடகம்ள அமடதது 
மேக்கும் இடஙகம்ளச சுற்றி 
அமைநதிருக்கும் வீடுகளின 
பதாகுப்பு க்ரால் (Kraal)  

எனப்்படும் அல்்லது இததமகய அமைப்புகம்ளக் 
பகாண்ட ெமூக அ்லகு ஆப்பிரிக்கா, குறிப்்பாக  
பதனனாப்பிரிக்க ைக்களின ோழ்க்மக முமற 
எவோறு க்ராலுடன பதாடரபுமடயது என்பமத 
வி்ளக்க இவோரதமத ்பயன்படுததப்்படுகிறது.  
க்ரால் என்பது ைாட்டுத பதாழுேதமதச சுற்றி 
ேட்ட ேடிவில் அமைக்கப்்பட்ட குடிமெகம்ளக் 
பகாண்டது.  ்ப்லதார ைணம் இஙகு ப்பாதுோனது.  
க்ராலில் ஒவபோரு ைமனவிக்கும் ஒரு 
குடிமெயிருக்கும்.  க்ராலின தம்லேர தனது ்ப்ல 
ைமனவிகளின வீடுகவ்ளாடு கூடிய உமடமைக்கு 
்பாதுகாே்லராக இருப்்பார.

ொம்லகளின முசெநதிகளில் (Tri-Junctions) 
கட்டப்்பட்ட குடியிருப்புகள் T ேடிேம் பகாண்ட 
குடியிருப்புகள் ஆகும்.  ஒரு ொம்ல ைற்பறாரு ொம்ல 
முடியுமிடததில் அதமனச ெநதிக்கும் ேழியில் 
அமைநதுள்்ள  குடியிருப்புகள் T ேடிேக் 
குடியிருப்புகள் ஆகும்.  (இவேமைப்பில் வநராகச 
பெல்லும் ொம்ல முடிேமடயுமிடததில் அது 
இடப்புறைாகவும் ே்லப்புறைாகவும் இரண்டாகப் 
பிரிகிறது.  வநர பெல்லும் ொம்லயில் கட்டப்்பட்ட 
வீடுகம்ளக் பகாண்ட குடியிருப்பு Y ேடிேக் 
குடியிருப்்பாகும்.  அது வைலும் இரு ொம்லக்ளாகப் 
பிரிநது பெல்லும்.  (‘Y’ ேடிேம் வ்பா்ல).

2.5 கிரோமபபு்றக குடியிருபபின ்வளககள் 
(Classification of Rural Settlements)

ேடிேஙகளின அடிப்்பமடயில் குடியிருப்புகம்ளக் 
கீழ்க்கண்டோறு  ேமகப்்படுதத்லாம்.

1. ்நருககமோன அல்லது குழுமிை  
குடியிருபபுகள்: 

பநருக்கைான குடியிருப்புகளில் வீடுகள் 
அருகருவக அமைநதுள்்ளன.  ேழக்கைாக, 
ே்ளமையான ெைபேளிப்்பகுதிகள் இததமகய 
பநருக்கைான அல்்லது குழுமிய குடியிருப்புகம்ளக் 
பகாண்டுள்்ளன.

2. சிதறிை குடியிபபுகள்: 

இவேமகக் குடியிருப்புகளில் வீடுகள் 
இமடபேளி விட்டுக் காணப்்படுேதுடன 
ேயல்பேளிகவ்ளாடு க்லநதிருக்கும்.  இருப்பினும் 
ெநமத ைற்றும் பிற பெயல்்பாடுகள் 
மையப்்படுததப்்பட்டு இருப்்பதால் ைக்கள் ஒனறு 
வெரநது ்பஙபகடுப்்பாரகள். 

2.6 நகர குடியிருபபுகள் (Urban Settlements)
1991ஆம் ஆண்டு இநதிய ைக்கள் பதாமகக் 

கணக்கீடு ேமரயறுப்்பதாேது “ைாநகராட்சி, நகராட்சி, 
இராணுேக்குடியிருப்பு ோரியம் அல்்லது 
அறிவிக்கப்்பட்ட நகரப்புறக் குழுமேக் பகாண்டதும், 
குமறநதது 5000 ைக்கள் பதாமகமயக் பகாண்டதும் 
குமறநதது 75 ெதவீத ஆண் பதாழி்லாளிகள் 
விேொயைல்்லாத பிற பதாழில்களில் 
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ஈடு்பட்டிருப்்பதும் ைக்கள் அடரததி ஒரு ெ.கி.
மீட்டருக்கு குமறநதது 400 வ்பமரக் பகாண்ட எல்்லாப் 
்பகுதிகளும் நகரப்புறக் குடியிருப்புக்ளாகும். 

நகர்பபு்றக குடியிருபபுகளின பரிணோமம் 
(Evolution of Urban Settlement)

ப்பா.ஆ.1810ல் 1 மில்லியன ைக்கள் பதாமகமயக் 
பகாண்டிருநத இ்லண்டன ைாநகரவை முதல் நகரக் 
குடியிருப்்பாகும்.  1982ல் உ்லகில் ஏறக்குமறய 175 
நகரஙகள் 1 மில்லியன ைக்கள் பதாமகமயக் 
பகாண்ட நகரஙக்ளாகும்.  1800ஆம் ஆண்டில் 
உ்லகின 3 ெதவீத ைக்கவ்ள நகரப்புறக் 
குடியிருப்புகளில் ோழ்நதனர என்பமத  
ஒப்பிடும்ப்பாழுது தற்ப்பாழுது 48 ெதவீத ைக்கள் 
நகரப்புறக் குடியிருப்புகளில் ோழ்கினறனர.

நகர்பபு்றக குடியிருபபின நிளலகள் 
(Stages of Urban Settlement)

அ்ளவு ைற்றும் கிமடக்கப்ப்பறும் வெமேகள் 
ைற்றும் அளிக்கப்்படும் பெயல்்பாடுகள் 
ஆகியேற்மறப் ப்பாருதது நகரப்புறமையஙகள் 
நகரம், ைாநகரம் மில்லியன நகரம், இமணநத நகரம், 
மீப்ப்பருநகர என அமழக்கப்்படுகினறன.

நகரம் (Town)(5000ககும் ்மலோன மககள் )
‘கிராைம்’ எனற பொற்குறிப்ம்ப மேதது ‘நகரம்’ 

எனற கருதமத சிறப்்பாகப் புரிநது பகாள்்ள்லாம்.  
ைக்கள் பதாமக ைட்டுவை ஒரு அ்ளவுவகால் ஆகாது.  
கிராைததிற்கும் நகரததிற்குமுள்்ள பெயல்்பாட்டு 
முரண்்பாடுகள் எப்வ்பாதும் பதளிோக 
இருப்்பதில்ம்ல.  ஆனால் சி்ல குறிப்பிட்ட 
பெயல்்பாடுக்ளான உற்்பததித பதாழில், சில்்லமற 
ைற்றும் பைாதத வியா்பாரம் ைற்றும் பதாழில்ொர 
வெமேகள் வ்பானறமே நகரஙகளில் 
காணப்்படுகினறன.
மோநகரம் (City) (1,00,000ககும் அதிகமோன 
மககள் ்தோளக)

ைாநகரம் என்பது முனனணி நகரைாகும்.  
ைாநகரஙகள் நகரஙகம்ளக் காட்டிலும் அ்ளவில் 
ப்பரியதாகவும், ப்பாரு்ளாதாரச பெயல்்பாடுகம்ள 
அதிக எண்ணிக்மகயில் பகாண்டதாகவும் 
இருக்கினறன.  இமே வ்பாக்குேரதது 
முமனயஙகம்ளயும், ப்பரிய நிதி நிறுேனஙகம்ளயும் 
ேட்டார  நிரோக அலுே்லகஙகம்ளயும் 
பகாண்டுள்்ளன. ைக்கள் பதாமக 1 மில்லியமனக் 
கடநது விட்டால் இது மில்லியன நகரம் என 
அமழக்கப்்படுகிறது.

மில்லியன் நகரம் 
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மீப்பரு நகர் Megalopolis (10 மில்லிைனுககும் 
்மலோன மககள் ்தோளக) 

‘ப்பரிய நகரம்’ எனனும் ப்பாருள் பகாண்ட 
பைகாவ்லாவ்பாலிஸ் எனற கிவரக்க ோரதமத 
ஜீனகாட் வைன (Jean Gott man – 1957) என்பேரால் 
பிர்ப்லைானது.  இது இமணநத நகரஙகள் வெரேதால் 
்பரநது விரிநத ‘ப்பரிய ப்பரு நகரப் ்பகுதிமய 
குறிக்கிறது’ (Super metro politan).

அபைரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் ேடக்கில் 
்பாஸ்டன முதல் பதற்கில் ோஷிஙடன ேமரயுள்்ள 
நகரப்புற நி்லப்்பகுதி மீப்ப்பரு நகருக்கு சிறநத 
உதாரணைாகும்.

மில்லிைன நகரம் (1மில்லிைனுககு ்மல்)
1 மில்லியன அல்்லது அதற்கு வைற்்பட்ட ைக்கள் 
பதாமக பகாண்ட நகரம் மில்லியன நகரம் 

இளணநத நகரம் (Conurbation) (2 அல்லது 
அதறகு ்மறபட்ட நகரஙகளின 
ஒருஙகிளணநத மககள் ்தோளக) 

இமணநத நகரம் (Conurbation) எனற பொல் 
்பற்றி வ்பட்ரிக் வகட்ஸ் (Patrick Geddes) என்பேரால் 
1915ஆம் ஆண்டு உருோக்கப்்பட்டது.  உண்மையில் 
தனிததனிப் பிரிவுக்ளாக இருநத நகரஙகள் அல்்லது 
ைாநகரஙகள் இமணநது அதன மூ்லம் நகர ே்ளரசசி 
ப்பற்ற ப்பரும்்பகுதிமயக் குறிக்க இசபொல்ம்ல 
அேர ்பயன்படுததினார. இ்லண்டன ைாநகரம், 
ைானபெஸ்டர, சிகாவகா ைற்றும் வடாக்கிவயா 
வ்பானறமே சி்ல எடுததுக்காட்டுக்ளாகும்.  
இநதியாவில் மஹதரா்பாத ைற்றும் பகாசசி 
ஆகியமே இமணநத நகரஙகளுக்கு 
உதாரணஙக்ளாகும்.

தமிழநோடடின மிக விளர்வோக ்வைரும் நகரம்!

திருப்பூர ேடக்கில் 11.1075 டிகிரி முதல் கிழக்கில் 77.3398 டிகிரி ேமர அமைநதுள்்ளது. இது பநாய்யல் 
ஆற்றஙகமரயில் ெராெரியாக 295 மீட்டர (967அடி) உயரததில் அமைநதுள்்ளது. இது 159.6 கிவ்லாமீட்டர2 
(ெதுர கிவ்லாமீட்டர) ்பரப்்ப்ளவு பகாண்டது.

திருப்பூர ஒரு நீரப்்பாெனம் ப்பறும் வே்ளாண் நகரைாக இருநதது. 1970களில் விேொயிகள் ஜவுளித 
பதாழிவ்லாடு பதாடரபுமடய பிரிவுகளுக்குச பொநதக்காரரகள் ஆயினர.  ஜவுளிதபதாழிலில் ஏற்்பட்ட 
திடீர ே்ளரசசி சிறு பதாழில்கம்ள ஒனறிமணதது நகரப்புற ே்ளரசசிக்கு உதவியவதாடு ப்பரிய ஜவுளி 
மையம் உருோகவும் ேழிேகுததது. ஆக்ஸ்வ்பாரடு ப்பாரு்ளாதாரம் நடததிய அண்மைக்கா்ல 
ஆய்வுகளிலிருநது உ்லகின மிக வேகைாக ே்ளரநது ேரும் ைாநகரஙகளில் இநதிய ைாநகரஙகள்  முதல் 10 
இடஙகம்ளப் பிடிததுள்்ளன எனறு பதரிய ேருகிறது.  இநதியாவில் திருப்பூர மிக வேகைாக ே்ளரநது 
ேரும் ைாநகரஙகளில் 6ேது இடதமதப் பிடிததுள்்ளது. அமதத பதாடரநது திருசசிராப்்பள்ளியும், 
பெனமனயும் உள்்ளன.
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ஏற்்படக் காரணைாய் இருக்க்லாம். 

i)  பதாடரசசியான பேளிப்புற ே்ளரசசி பகாண்ட ஒரு 
ைாநகரம் அல்்லது நகரம். 

ii)  பேளிப்புற  ே்ளரசசி பகாண்ட அல்்லது பேளிப்புற 
ே்ளரசசி இல்்லாத ஒனறு அல்்லது அதற்கு 
வைற்்பட்ட இமணநத நகரஙகள். 

iii)  பதாடரசசியான ்பரேம்ல ஏற்்படுததக்கூடிய ஒரு 
ைாநகரம் அல்்லது ஒனறுக்கு வைற்்பட்ட இமணநத 
நகரஙகள் ைற்றும் அதவனாடு கூடிய பேளிப்புற 
ே்ளரசசிகள் அமனததும். 

நிளலைோன நகர்பபு்ற பகுதி

1971 ைக்கள் பதாமகக் கணக்பகடுப்பிற்காக 
ஒரு புதிய கருதது உருோக்கப்்பட்டது.  இது சி்ல 
நகரப்புறத தகேல்கம்ள அட்டேமணப் 
்படுததுேதற்காக ஏற்்படுததப்்பட்டது.  இதுவே 
நிம்லயான நகரப்புறப் ்பகுதியாகும். 

நிளலைோன நகர்பபு்ற பகுதியின முககிை 
அம்சஙகள்:

i)   குமறநதது 50,000 ைக்கள் பதாமக பகாண்ட 
முக்கிய நகரைாக  இருததல் வேண்டும். 

ii)  நகரப்புற ைற்றும் கிராைப்புற நிரோகக் 
குழுக்கம்ளக் பகாண்ட பதாடர ்பகுதிகள் முக்கிய 
நகரதவதாடு பநருக்கைான, ்பரஸ்்பர, ெமூக 
ப்பாரு்ளாதாரத பதாடரபுகம்ளக் பகாண்டிருக்க 
வேண்டும். 

iii)  2 அல்்லது 3 ்பததாண்டுகளில் இநத 
முழுப்்பகுதியும் நகரையைாக்லாம். 

     நகரையைாக்கப்்பட்டப் ்பகுதிக்குத வதமேயான 
ஒப்பீட்டு தகேல்கள் பதாடரசசியாக முப்்பது 
ஆண்டுகளுக்கு ேழஙகப்்படும் ப்பாழுதுதான  
நிம்லயான நகரப்புற ்பகுதிமயப் ்பற்றிய ஒரு ெரியான 
கருதது கிமடக்கும். இநத பதளிேற்ற “நிம்லயான 
நகரப்புறப் ்பகுதி” எனற ைாற்றுக் கருதது 1961 
கணக்பகடுப்பில் உருோனது. நகரக்குழுக்கள் 
சுவயசமெயான(independent) நகரப் ்பகுதிகம்ளக் 
பகாண்டிருநதன. இநத நகரக் குழுக்களுக்கான 
தகேல்கள் ஒரு கணக்பகடுப்பிலிருநது ைற்பறாரு 
கணக்பகடுப்பிற்கு ஒப்பிட முடியாதோறு இருநதது. 
ஏபனனில் நகரஙகளின எல்ம்லகள் ைாறிவிட்டன. 
இமடயிலிருநத ்பகுதிகள் கணக்பகடுப்பிலிருநது 
விடு்பட்டுப் வ்பாயின. 1968 ஆம் ஆண்டு ெரேவதெ 
புவியியல் ெஙகததின கருததரஙகு ஒனறில் 
இக்கருதது விைரெனததுக்குள்்ளானது. எனவே 

எனப்்படும். உ்லகில் மில்லியன நகரஙகளின 
எண்ணிக்மக எனறுமில்்லாத அ்ளவிற்கு அதிகரிதது 
ேருகிறது.  இ்லண்டன ைாநகரைானது 1800ல் 
மில்லியன நகரைானது. அமதத பதாடரநது ்பாரிஸ் 
1850லும் நியூயாரக்  1860லும் மில்லியன 
நகரஙக்ளாயின 1950ல் 80 ைாநகரஙகள் மில்லியன 
நகரஙக்ளாக உருபேடுததன. ஒவபோரு 
30ஆண்டுகளுக்கும் மில்லியன நகரஙகளின 
எண்ணிக்மக அதிகரிக்கும் வீதம் மூனறு ைடஙகாக 
இருநதுள்்ளது.  இது 1975ல் 160, 2005ல் 438ஆக 
இருநதது.

உைர் சிநதளன வினோ

இ்லண்டன ைாநகரம் ஏன உ்லகிவ்லவய 
முதல் மில்லியன நகரைாயிற்று?

நகர்பபு்ற ஒருஙகிளணபபு

நகரப்புற ஒருஙகிமணப்பில் ஒரு மைய 
நகரவைா அல்்லது ஒருஙகிமணப்பில் அஙகம் 
ேகிக்கும் நகரஙகளில் குமறநதது ஒனறாேது 
அஙகீகரிக்கப்்பட்ட நகரைாக இருக்க வேண்டும்.  
வைலும் ஒருஙகிமணப்பிலுள்்ள அமனதது 
நகரஙகளின பைாதத ைக்கள் 20,000க்குக் குமறயாைல் 
(1991 கணக்கீடு) இருக்க வேண்டும் எனறு 2001ஆம் 
ஆண்டு கணக்கீட்டின்படி முடிபேடுக்கப்்பட்டது.

நகரப்புற ஒருஙகிமணப்பு என்பது 
பதாடரசசியான நகரப்புற ்பரே்லாகும். ஒரு நகரம் 
அல்்லது அதனுடன இமணநத நகரததின பேளிப்புற 
ே்ளரசசி (OGS – Out Growths) அல்்லது 2 அல்்லது 
அதற்கு வைல் பேளிப்்பமடயாகத பதரியும் (Physical) 
பதாடர நகரஙகளின பதாகுப்பு ைற்றும் 
அநநகரஙகவ்ளாடு இமணநத நகரததின  பேளிப்புற  
ே்ளரசசிவய நகரப்புற ஒருஙகிமணப்்பாகும். 
பேளிப்புற ே்ளரசசிக்கு எடுததுக்காட்டுகள் 
இரயில்வே குடியிருப்புகள், ்பல்கம்லக்கழக 
ே்ளாகஙகள், துமறமுகப் ்பகுதி, இராணுே 
முகாம்கள் வ்பானறமேயாகும்.  இமே 
அஙகீகரிக்கப்்பட்ட நகரம் அல்்லது 
ைாநகரததிற்கருகில் ேநதிருநதாலும், ஒரு கிராைம் 
அல்்லது ஒரு நகரம் அல்்லது ைாநகரதவதாடு 
பதாடரசசியாக ேநத கிராைஙகள் இேற்றின 
ேருோய் எல்ம்லக்குள் அடஙகியமே.  இநத 
இரண்டு அடிப்்பமடக் காரணிகளும் பூரததி 
பெய்யப்்பட்ட நிம்லயில், கீழ்க்காணும் வேறு்பட்ட 
சூழ்நிம்லகள்தான நகரப்புற ஒருஙகிமணப்பு 
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நகர்பு்றக குடியிருபபு ்வளகபபோடடிறகோன  
அடிபபள்ட

நகரப்புறப் ்பகுதியின ேமரயமறயானது 
நாட்டிற்கு நாடு வேறு்படுகிறது. நகரபுறக் 
குடியிருப்புகம்ள ேமகப்்படுதத  சி்ல ப்பாதுோன 
அடிப்்பமடக்ளான ைக்கட்பதாமகய்ளவு,  பதாழில் 
அமைப்பு ைற்றும் நிரோக அமைப்பு ஆகும். 

மககள்்தோளகைைவு

இநதியாவில் ைக்கள் பதாமக அ்ளவு, ஒரு ெ.கி.
மீட்டருக்கு 400 வ்பர எனற ைக்க்ளடரததி, 
விேொயைற்ற பதாழில் பெய்வோரின ்பஙகு 
ஆகியமே கணக்கில் எடுததுக்பகாள்்ளப்்படுகினறன. 

்தோழில் அளமபபு

இநதியாவில் 50% ப்பாரு்ளாதார உற்்பததித திறன 
பகாண்ட ைக்கள் விேொயைற்ற பதாழில்களில் 
ஈடு்படுதல். 

நிம்லயான நகரப்புறப் ்பகுதி எனற கருதது 
உருோக்கப்்பட்டு 1971 ஆம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பில் 
ஏற்றுக்பகாள்்ளப்்பட்டது. நிம்லயான நகரப்புறப்்பகுதி 
்பற்றிய தகேல்கள் பதாடரநது 2 அல்்லது 3 
கணக்பகடுப்புகளில் கிமடததால் நகரப்புற மையக் 
கருததுக்கம்ளச சுற்றிக் காணப்்படும் நகரையைாதல் 
்பற்றித பதரிநது பகாள்்ளத வதமேயான, 
அரததமுள்்ள வி்ளக்கம் கிமடக்கும். 

உ்லகைாநகரம் (Ecumeno polis)  
என்பது (இகுமிவனா என்பது 
உ்லகதமதயும் வ்பாலீஸ் என்பது  
ைாநகரதமதயும் குறிக்கும்) உ்லக 

முழுமையும் தனனுள் அடக்கிய ஒவர 
ைாநகரைாகும். எதிரகா்லததில் இது ஏற்்பட 
ோய்ப்புள்்ளது. 

வணிக மற்றும் வரத்க நகரம்
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வ்பாக்குேரதது முமனயஙகள் ைானபெஸ்டர ைற்றும் 
பெயினட் லூயிஸ் வ்பானற உள்நாட்டு மையஙகள், 
வினனிப்பக் ைற்றும் கானொஸ்  ைாநகரம் வ்பானற 
வே்ளாண் ெநமத நகரஙகள், பிராஙக்்பரட்(Frankfurt) 
ைற்றும் ஆம்ஸ்டரடாம் வ்பானற ேஙகி ைற்றும் நிதி 
மையஙகள் ஆகும். 

ைத ஈடு்பாடு காரணைாக நிறுேப்்பட்ட 
குடியிருப்புகள் க்லாசொர அல்்லது ைத நகரஙகள் 
எனறமழக்கப்்படுகினறன. எ.கா.பஜருெவ்லம், 
பைக்கா, ஜகநநாத பூரி, ைதுமர ைற்றும் ோரணாசி 
வ்பானறமே. 

  ப்பாழுதுவ்பாக்கு வநாக்கததிற்காக நிறுேப்்பட்ட 
நகரஙகள் ப்பாழுதுவ்பாக்கு நகரஙகள் எனப்்படும். 
எ.கா.மியாமி (அபைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்), ்பனாஜி( 
இநதியா) வ்பானறமே.  பதாழில்துமற ே்ளரசசி 
காரணைாக நிறுேப்்பட்ட நகரஙகள் பதாழில்துமற 
நகரஙகள் என அமழக்கப்்படுகினறன. எ.கா. 
பிட்ஸ்்பரக் (அபைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்) 
ஜாம்ப்ஷட்பூர (இநதியா) வ்பானறமே. 

நிர்்வோக அளமபபு

இநதியாவில் நகராட்சி, இராணுேக் குடியிருப்பு 
அல்்லது அறிவிக்கப்்பட்டப் ்பகுதிக்குழு ஆகியமே 
எநத அ்ளவில் இருநதாலும் அமே நகரப்புறம் 
எனறு ேமரயறுக்கப்்படுகிறது. 

நகர்பபு்றக குடியிருபபுகளின ்வளகபபோடு: 

நகரப்புறக் குடியிருப்பின பெயல்்பாடுகம்ளப் 
ப்பாறுதது நகரஙகள் நிரோக நகரஙகள், ேணிக 
நகரஙகள், க்லாசொர நகரஙகள், ப்பாழுதுவ்பாக்கு 
நகரஙகள் ைற்றும் பதாழில்துமற நகரஙகள் என 
ேமகப்்படுததப்்பட்டுள்்ளன. நிரோக 
வநாக்கததிற்காக அல்்லது நிரோகச 
பெயல்்பாட்டிற்காக நிறுேப்்பட்ட குடியிருப்புகள் 
நிரோக நகரஙகள் எனப்்படுகினறன. எ.கா. 
ோஷிஙடன, புதுபடல்லி, கானப்பரா, ்பாரிஸ், பீஜிங, 
அடிஸ் அ்பா்பா ைற்றும் ்லண்டன. 

ேரததக ோய்ப்புகம்ள எளிதாக்கும் 
குடியிருப்புகள் ேணிக ைற்றும் ேரததக நகரஙகள் 
எனறு அமழக்கப்்படுகினறன. எடுததுக்காட்டாக, 
ஆக்ரா , ்லாகூர, ்பாக்தாத வ்பானற முக்கிய 

தபதாழுது நபதாக்கு நகரம், நவதாலன்்டம், தந்ரலதாந்து த்தாழில் நகரம்
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பதாழிற்ொம்லகளும் இமணநது காணப்்படுகினறன. 
இது ்பமழய குடியிருப்புப் ்பகுதிகம்ள 
ஆக்கிரமிக்கிறது. இது குடியிருப்பு சிமதவு ைண்ட்லம் 
எனறும் அமழக்கப்்படுகிறது.  இஙகு குமறோன 
ோடமகயும் ்பணிபுரியுமிடதிற்கு பெல்்ல 
வ்பாக்குேரதது பெ்லவும்  குமறோக இருப்்பதால் 
புதிதாக குடிவயறுகிறாரகள். ஆகவே, இது நகரக் 
குடிமெகள் ஆகும்.

மண்டலம்  - C :தனிைோக பணிபுரியும் 
ஆணகளின தஙகுமி்டஙகள் 

இநதப் ்பகுதி இரண்டாம் தர குடிவயற்றக் 
காரரக்ளான நீ்லக் கழுததுப் ்பட்மட ்பணியா்ளரகள் 
தஙகும் இடஙக்ளாகும். ேணிக மையப் ்பகுதிக்கு 
பேளிவய இேரக்ளால் பொநதைாக வீடு 
மேததுக்பகாள்ளும் திறன இருநதாலும் ்பணிபுரியும் 
இடஙகளுக்கு பெல்்ல ஏற்றதாக இது இருப்்பதால் 
இஙகு தஙகியிருக்கிறாரகள். குடும்்ப குழுக்கள் 
அதிகைாக காணப்்படுகினறன. குற்ற விகிதஙகள் 
மிகவும் குமறோகக் காணப்்படுகிறது.

மண்டலம்  - D:்வசதிைோன குடியிருபபுகளைக 
்கோண்ட மண்டலம் 

இது நடுததர ைற்றும் உயர ேரக்க 
குடியிருப்புகம்ளக் பகாண்டுள்்ளது . ைண்ட்லம் 1 
லிருநது 15 – 20 நிமிடஙகளில் வ்பாது ோகனஙகள் 
மூ்லம் வீட்டிற்கு பெல்லும் தூரததில் அமைநதுள்்ளது.

மண்டலம்  - E: பைணிகள் மண்டலம் 

இநத ைண்ட்லம் நகரதமதச சுற்றிக் 
காணப்்படுகிறது. இது பதாடரசசியான குடியிருப்புப் 
்பகுதிகளுக்கு அப்்பாலும் காணப்்படுகிறது.
ப்பரும்்பா்லான இப்்பகுதி நகர எல்ம்லக்கு அப்்பால் 
திறநத பேளியில் காணப்்படுகிறது. திறநத பேளியில் 
காணப்்படும் சிறிய கிராைஙகள் நா்ளமடவில் புற 
நகர ்பகுதிக்ளாக ே்ளரசசியமடகினறன. இநத 
்பகுதியிகுள் ேசிப்வ்பார ைததிய ேணிக மையததில் 
்பணிபுரிேதால் ்பயணிகள் ைண்ட்லம் ஒரு ைணிவநர 
்பயண தூரததிவ்லவய அமைநதுள்்ளது.   

நகரின பேளிப்புற ே்ளரசசியானது இநத 
ைண்ட்லம் நிம்லயற்றது என்பமதக் குறிப்்பதாக 
்பரவகஸ் கூறுகிறார. ேணிக ே்ளரசசி ைாற்றநிம்ல 
ைண்ட்லதமத வநாக்கி விரிேமடேதால் குமறநத 
ேருைான குழுக்கம்ள இது பேளிவயறச பெய்கிறது. 
இநத குழுக்கள் நடுததர ைற்று உயர ேரக்கததினமர 
பேளிப்புறதமத வநாக்கி இடம்ப்பயரச பெய்கினறன.  

2.7 ளமை மண்டல ்கோடபோடு(Concentric 
Zone Theory) 

இநத வகாட்்பாடு எரபனஸ்ட் ்பரவகஸ் (Ernest 
Burgess)என்பேரால் 1925ல் பேளியிடப்்பட்டது. இேர 
மைய ைண்ட்லததில் உள்்ள ஒரு மையததிலிருநது 
ஒரு சிற்றம்லமயப் வ்பானறு பேளிப்புறைாக 
ே்ளரசசியமடயும் நகரதமதப் ்பற்றி வி்ளக்குகிறார.
இேர கீழ்க்கண்ட அனுைானஙகம்ள உருோக்கினார.

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. ஆறுகள் அல்்லது குனறுகள் வ்பானற 
இயற்மகத தமடகள் இேற்மறக் குறுக்கிடாதேமர 
ஒரு நகரைானது ஐநது மைய ைண்ட்லஙகள் அல்்லது 
ேம்ளயஙகளிலிருநது பேளிப்புறைாக 
ே்ளரசசியமடகிறது.

ஆ. ஒரு நகரம் ஒவர ஒரு மையதமதக் 
பகாண்டுள்்ளது.

இ. நகரைானது ஒவபோரு ைண்ட்லைாக 
பேளிப்புறதமத வநாக்கி வேபறாரு ைண்ட்லைாக  
ே்ளரசசியமடகிறது.

ஐநது ைண்ட்லஙகளின தனமைகள் கீவழ 
தனிததனியாக விேரிக்கப்்பட்டுள்்ளன.

மண்டலம் - A : மததிை ்வணிக ளமைம் (CBD) 

இது ேணிக ெமூகததின மையப்்பகுதியாகும்.  
இஙகு ேணிக, ெமூக ைற்றும் குடிமை பெயல்்பாடுகள் 
குழுமிக் காணப்்படுகினறன. ைததிய ேணிக 
மையததின மையப்்பகுதி அலுே்லகக் கட்டிடஙகள், 
ேணிகக் கமடகள், திமரயரஙகுகள், உணேகஙகள், 
ேஙகிகள், குடிமை அரசு கட்டிடஙகள் 
வ்பானறேற்மறக் பகாண்டுள்்ளவ்பாது இதன 
பேளிப்புறப் ்பகுதி ்பண்டக ொம்லகள் ைற்றும் 
இ்லகுரக பதாழிற்ொம்லகம்ளக் பகாண்டுள்்ளது.

மண்டலம்  - B: மததிை ்வணிக ளமைததிறகு 
அடுததுள்ை மோற்றநிளல  மண்டலம் 

இஙகு ேணிக பெயல்்பாடுகளும் 
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கணிக்கப்்பட்டுள்்ளது. 

சுதநதிரததிற்கு பிறகு க்லப்புப் ப்பாரு்ளாதாரதமத 
ஏற்றுக் பகாண்ட பிறவக  இநதியாவில் நகரையைாதல் 
துரிதப்்படுததப்்பட்டது. க்லப்புப் ப்பாரு்ளாதாரம் 
தனியார துமற ே்ளரசசிக்கு விததிட்டது. 
இநதியாவில் நகரையைாதல் அதிவேகைாக 
நமடப்பறுகிறது. 

 1901 ைக்கள்பதாமக கணக்பகடுப்பின்படி 
நகரப்்பகுதியில் ேசிப்வ்பார 11.4 ெதவிகிதைாக 
இருநதனர. இது  28.53 ெதவிகிதைாக  2001ல் உயரநது  
30 ெதவிகிததமத கடநது 2011  ைக்கள் பதாமக 
கணக்பகடுப்பின ்படி    31.16 ெதவிகிதததில் உள்்ளது. 
ஐநா ெம்ப ைக்கள் பதாமக அறிக்மக 2007 ததின ்படி  
2030க்குள்  40.76 ெதவிகித ைக்கள் நகரப்்பகுதியில் 
ேசிப்்பாரகள் என எதிர்பாரக்கப்்படுகிறாரகள். உ்லக 
ேஙகியின ஆய்வுப்்படி, சீனா, இநவதாவனசியா, 
மநஜீரியா, அபைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 
ஆகியேற்வறாடு இநதியாவும் வெரநது 2050ல் உ்லக 
நகர ைக்கள்பதாமக அதிகரிப்பிற்கு ேழிேகுக்கும். 
மும்ம்ப 20ஆம் நூற்றாண்டில் ப்பரிய அ்ளவி்லான 
கிராைப்புற – நகரபுற இடம்ப்பயரதம்ல கண்டது.  
மும்ம்ப 2018ல்  22.1 மில்லியன ைக்கள்பதாமகயுடன 
இநதியாவின மிகப் ப்பரிய ைாநகரைாக வி்ளஙகுகிறது. 

2.8 நகரமைமோதல் – உலகம்  மறறும் 
இநதிைோ

 நகரையைாதல் என்பது கிராைப்புறததிலிருநது 
நகரக் குடியிருப்புகம்ள வநாக்கி ைக்கள் இடம் 
ப்பயரநது நகர ைக்களின ெதவிகிதம் ்படிப்்படியாக 
அதிகரிதது ைாறும் சூழலுக்கு ஏற்்ப தஙகம்ள 
ைாற்றிபகாள்ேது வ்பானறேற்மறக் குறிப்்பதாகும். 
மையப் ்பகுதிகளில் ேசிதது ்பணிபுரியும் ைக்களின 
எண்ணிக்மக அதிகரிப்்பதால் நகரஙகளும்  ைற்றும் 
ைாநகரஙகளும் ப்பரிய அ்ளவில் உருோகும் ஒரு 
பெயல் முமறவய நகரையைாதல் ஆகும். 
நகரையைாதலும்  ைற்றும் நகரே்ளரசசியும் ைாறி 
ைாறி ்பயன்படுததப்்பட்டாலும் ஒனறிலிருநது 
ைற்பறானறு வேறு்படுததப் ்படவேண்டும். நகரம் என 
ேமரயறுக்கப்்பட்ட ்பகுதியில் ோழும் பைாதத வதசிய 
ைக்களின ெதவிகிதவை நகரையைாத்லாகும். ைாறாக, 
நகர ே்ளரசசி என்பது நகரம் என ேமரயறுக்கப்்பட்ட 
்பகுதியில் ேசிக்கும் ைக்களின அறுதி 
எண்ணிக்மகயாகும்.  2008 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் 
உ்லக ைக்கள் பதாமகயில் ்பாதிக்கு வைல் நகரப் 
்பகுதியில் ேசிப்்பாரகள் என ஐநா ெம்ப 
ைதிப்பிட்டுள்்ளது.      2050ஆம் ேருடததிற்குள்  64 
ெதவிகித ே்ளரும் நாடுகளும்  86 ெதவிகித ே்ளரநத 
நாடுகளும் நகரையைாக்கப்்படும் என 

கததிபதாரதா நமம்பதாலம், தசன்்னை
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நகர்பபு்ற விரி்வோககம் அல்லது பு்றநகர் 
விரி்வோககம் 

நகரப்புற விரிோக்கம் அல்்லது புறநகர விரிோக்கம் 
என்பது ைததிய நகரப்புறப் ்பகுதிகளிலிருநது 
அடரததி குமறநத ஒவர ஒரு நி்லப்்பயன்பாடு பகாண்ட 
ைற்றும் ப்பாதுோக வைாட்டார ோகனதமத  ைட்டும் 
ொரநத குழுக்கள் ோழும் ்பகுதியில் ைக்கள் பதாமக 
விரிோக்கம் நமடப்பறுேமத விேரிக்கிறது. 
இசபெயல்முமற புறநகர விரிோக்கம் எனறும் 
அமழக்கப்்படும்.  நகரையைாதலின ஒரு ேடிேதமத 
வி்ளக்க முற்்படுேவதாடு நகரப்புற விரிோக்கம் எனற 
பொல் ே்ளரசசியின காரணைாக ஏற்்படும் ெமூக, 
சுற்றுசசூழல் விம்ளவுகம்ள வி்ளக்குகிறது.  இது 
வ்பானற இயக்கஙகம்ளயும், நிகழ்வுகம்ளயும் 
வி்ளக்க ‘நகரப்புறையைாக்கல் (Peri Urbani Sation) எனற 
பொல் ஐவராப்்பாக் கண்டததில் ்பயன்படுததப்்பட்டு 
ேநதது.  ஆனாலும் ஐவராப்பிய சுற்றுசசூழல் 
நிறுேனம் தற்வ்பாது நகரப்புற விரிோக்கம் எனற 
பொல்ம்லப் ்பயன்படுததி ேருகிறது.  விரிோக்கம் 
என்பதில் எேற்மற வெரப்்பது ைற்றும் அேற்மற 
எவோறு எண்க்ளால் கணக்கிடுேது என்பதில் 
கருதது வேறு்பாடுள்்ளது.  எடுததுக்காட்டாக ஒரு 
குறிப்பிட்ட ்பகுதியில் ஒரு ஏக்கருக்கு ெராெரியாக 
எததமன குடியிருப்புப் ்பகுதிகள் உள்்ளன என்பமத 

அமதத பதாடரநது படல்லி 18.6 மில்லியன ைக்கள் 
பதாமகயுடன  இரண்டாேது ப்பரிய ைாநகரைாகும்.  
2011 ைக்கள்பதாமக கணக்பகடுப்பின்படி  அதிவேக 
நகரையைாதல் ே்ளரசசிமயக் பகாண்டு படல்லி 
ைக்கள்பதாமக 4.1 ெதவிகிதைாக உயரகிறது. அமதத 
பதாடரநது மும்ம்ப  3.1 ெதவிகிதததிலும்   பகால்கததா 
2 ெதவிகிதததிலும் ே்ளரசசியமடநதுள்்ளது.    

நகர்பு்ற விளிம்பு
நகரப்புற விளிம்பு என்பது நனகு அறியப்்பட்ட 

நகரபுறப் ்பயன்பாடுகள் காணப்்படும் நி்லததிற்கும், 
வே்ளாண் பதாழிலுக்காக ஒதுக்கப்்பட்ட 
நி்லததிற்குமிமடயில் உள்்ள ைாற்றம்  (transition) 
நிகழும் ்பகுதியாகும். இப்்பகுதியில் கிராை ைற்றும் 
நகர நி்லப் ்பயன்பாடுகள் க்லநதிருப்்பவதாடு கிராை 
நி்லப்்பயன்பாடு நகர நி்லப்்பயன்பாடாகவும் ைாறி 
ேருகிறது.  நகர விளிம்்பானது குடியிருப்புகள் ைற்றும் 
ேரததக மையஙகம்ளக் பகாண்டு ஒரு முமறயான 
ைாநகரம் வ்பானறு வதாற்றைளிததாலும், ஒரு 
ைாநகரததிற்கு வதமேயான வெமேக்ளான குழாய் 
நீர விநிவயாகம், கழிவுநீர ைற்றும் குப்ம்ப அகற்றும் 
ேெதிகள் வ்பானறமே இருக்காது.  முக்கிய 
ைாநகரதவதாடு அதன பதாடரசசியான நகராட்சி 
நகரஙகள் ைற்றும் முழுேதும் நகரையைான ேருோய் 
கிராைஙகள் ஆகியமே நகர விளிம்பில் அடஙகும். 

எதிரகதால நவீனை நகரம்
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41 மனிதக் குடியிருப்புகள்

ஆகியேற்மற அதிகம் விரும்புகினறனர. மிகுநத 
ைக்கள் பதாமக பகாண்ட ைாநகரஙகளில் இததமகய 
ேெதிகள் இல்்லாததால்  நகரப்புற விரிோக்கம் 
ஏற்்படக் காரணைாகிறது. ைக்களின விருப்்பததிற்வகற்்ப 
எஙகு வீடு கிமடக்கிறவதா அததமகய  குமறநத 
ைக்கள் அடரததி பகாண்ட குடியிருப்புப் 
்பகுதிகம்ளவய ைக்கள் ப்பாதுோகத வதடிச 
பெல்கினறனர. 
2.9 நகரமைமோதலோல் ஏறபடும் 
பிரச்சளனகள்

சீனாவிற்கு அடுதத்படியாக உ்லகிவ்லவய 
இரண்டாேது அதிக நகரப்புற ைக்கள் பகாண்ட நாடு 
இநதியாோகும். இநதியாவில் நகரப்புற ைக்கள் 
பதாமகயானது (பைாதத ைக்கள் பதாமகயில் சுைார 
28%) கிட்டததட்ட அபைரிக்க ஐக்கிய நாட்டின பைாதத 
ைக்கள் பதாமகக்குச ெைைானதாகும். நகரப்புற 
ே்ளரசசி விகிதம் அதிகரிததுக் பகாண்டிருக்கிறது. 
ப்பரிய எண்ணிக்மகயில் ைக்கள் மிகப்ப்பரிய 
ைற்றும் ப்பரிய நகரஙகளுக்கு (Metropolitan) 
ேருேதால் நகரப்புற இநதியாவின ைக்கள் பதாமக 
ேருடததிற்கு 5 ெதவீதததிற்கும் வை்லாக 
அதிகரிக்கிறது. ைக்கள் பதாமகயின இநத 
பிரம்ைாண்டைான ே்ளரசசி ்ப்ல ெமூகப் ப்பாரு்ளாதார 
சுற்றுசசூழல் பிரசசிமனகளுக்குக் காரணைாகிறது. 
நகரப்புற இநதியாவில் காணப்்படும் சி்ல முக்கியப் 
பிரசெமனகள் கீவழ சுருக்கைாகக் 
பகாடுக்கப்்பட்டுள்்ளன. 

1.  இ்டம் மறறும் குடியிருபபு ்வசதி 
பற்றோககுள்ற 

இயற்மக ைற்றும் புவியியல் தமடக்ளால் ே்ளரநது 
ேரும் ைக்கள் பதாமகக்குத வதமேயான அதிக 
இடம் எளிதில் கிமடப்்பதில்ம்ல. இடப்்பற்றாக்குமற 
காரணைாக நி்லததின விம்ல அதிகரிப்்பதுடன, 
அலுே்லகம் ைற்றும் குடியிருப்புகளின ோடமக 
அதிகரிக்கிறது.  ைக்க்ளால் அதிக ோடமக பகாடுக்க 
முடியாததால் நகரக்  குடிமெகளின   வதமேயற்ற 
ே்ளரசசி ஏற்்படுகிறது. 

ஒரு ைதிப்பீட்டின்படி இநதிய நகரஙகளில் 
ேருடததிற்கு சுைார 2 மில்லியன வீடுகளின  
்பற்றாக்குமற ஏற்்படுகிறது.  இதனால் குமறநத 
ேருோயுள்்ள ைக்கள் குழுக்கள் நகரக்  
குடிமெகளிலும், நமட்பாமதகளிலும் ோழும் 
நிம்லமைக்குத தள்்ளப்்படுகினறனர. இநதியாவின 
ப்பரிய நகரஙகளில் நகரக்  குடிமெகள்  ைற்றும் 
நமட்பாமதகளில் ோழ்்பேர எண்ணிக்மக 
அதிகரிதது ேருகிறது. 

மேதது ைட்டுவை சி்ல ேரணமனயா்ளரகள் 
விரிோக்கதமத அ்ளவிடுகினறனர ைற்றும் சி்லர 
விரிோக்கதமதப் ்பரே்லாக்கலுடன (Decentralization) 
பதாடரபு்படுததுகினறனர. (ஒரு பதளிோன 
மையமினறி ைக்கள் பதாமக ்பரவியிருததல்),  
பதாடரசசியினமை (தேம்ளப் ்பாய்செல் ே்ளரசசி) 
்பயன்பாடுகம்ள ேமகப்்படுததுதல் வ்பானறமே. 

நகர்பபு்ற விரி்வோககததுககோன கோரணஙகள்

நகரப்புற விரிோக்கம் ்ப்ல காரணிக்ளால்  
ஏற்்படுகினறன.  அமேயாேன: 

குறைவான நில வீதங்கள்: குமறநத விம்லயில் 
நி்லமும், வீடுகளும் புறநகரப் ்பகுதிகளில் 
கிமடக்கினறன. நகரப்புற ே்ளரசசி மையஙகள் 
ைக்கம்ள அஙகு தஙகவிடாைல் பெய்ேதால் ைக்கள் 
பேளிவயற விரும்புகினறனர. 

வாழ்கற்கததரம் உயரதல்: ோழ்க்மகத தரமும் 
ெராெரி குடும்்ப ேருைானமும் உயரநது இருப்்பதால் 
ைக்கள் பதாம்ல தூரததிலுள்்ள ்பணியிடஙகளுக்கு 
பெல்்லவும், வீட்டுக்குத திரும்பி ேரவும் வதமேயான 
்பணதமத பெ்லவிடும் திறன ப்பற்றேரக்ளாக 
உள்்ளனர. 

ந்கரபுைத திட்டமினறமை: குமறோன 
வ்பாக்குேரதது பநரிெல் ைற்றும் அமைதியான சூழல் 
ஆகியேற்மற ைக்கள் விரும்புேதால் அேரகள் 
விளிம்ம்ப வநாக்கி நகருகிறாரகள். கட்டுக்கடஙகாத 
ே்ளரசசி, ைரஙகம்ள பேட்டுதல், ்பசுமைப் ்பரப்பு 
இழப்பு, நீண்ட வ்பாக்குேரதது பநரிெல்கள், 
வைாெைான உள்கட்டமைப்பு ேெதிகள் ஆகியமே 
ைக்கம்ளப் புதிய இடஙகளுக்குச பெல்்ல 
கட்டாயப்்படுததுகினறன. 

குறைவான வீடடு வரி வீதங்கள்: ைாநகரஙகளில் 
ேழக்கைாக பொததுேரிகள் அதிகைாக இருப்்பதால் 
இமதத தவிரக்க ைக்கள் புறநகர ்பகுதிகளில் ோழ 
முற்்படுகினறனர. ஏபனனில் அஙகு ேரிகள் குமறவு. 

மை்க்கள்்தாற்க வளரச்சி அதி்கரிப்பு: 
விரிோக்கததிற்கு ைற்பறாரு காரணம்  ைக்கள் 
பதாமக ே்ளரசசி அதிகரிப்்பாகும். ஒரு ைாநகரததின 
ைக்கள்பதாமக அதன தாஙகும் திறமனவிட 
அதிகைாக உள்்ளதால் அஙகு ோழும் உள்ளூர 
ெமூகஙகள் ைாநகரின மையததிலிருநது வைலும் 
வைலும் தூரைாகச பெல்கினறன. 

நு்கர்வாரின விருப்்பங்கள்: அதிக ேருோய் 
ப்பறும் ேகுப்பிலுள்்ள ைக்கள் ப்பரிய வீடுகள், அதிக 
எண்ணிக்மகயில் ்படுக்மகயமறகள், ப்பரிய 
்பால்கனிகள் ைற்றும் ப்பரிய புல் தமரகள் 
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XII புவியியல்

அமைப்பு முழுேதும் ெரிேமடயும். 

5. எரிசகதி  ்நருககடி

எரிெக்தி பநருக்கடி பதாழிற்ொம்லப் 
ப்பாருட்களின உற்்பததிமயயும் விநிவயாகதமதயும் 
்பாதிக்கிறது. உண்மையில் எரிெக்தியானது பதாழில் 
ே்ளரசசி, வ்பாக்குேரததுத திறன ைற்றும் ைனித 
ேெதிமயச ொரநதுள்்ளது.  ப்பருநகரஙகள், 
மில்லியன ைற்றும் முதல் நிம்ல நகரஙகள் 
ஆகியேற்றில் உசெகட்ட மின வதமே நாளுக்கு நாள் 
அதிகரிததுக் பகாண்வட ேருகிறது. அதற்வகற்றோறு 
எரிெக்தியின அளிப்பு வதமேமய பூரததி பெய்யும் 
நிம்லயில் இல்ம்ல. 

6. நீர் அளிபபுப  பற்றோககுள்ற

ைனித ோழ்க்மகயின முதல் ைற்றும் 
முனனணித வதமே நீர. உண்மையில் நீவர 
ோழ்க்மக.  ைனிதன நீர இல்்லாைல் ோழ முடியாது. 
பகால்கததாவில் ெராெரி தனிந்பரின  நீர நுகரவு 250 
லிட்டர, மும்ம்பயில் 175 லிட்டர, டில்லியில் 80 லிட்டர 
ைட்டுவை.  ஆனால் ்லாஸ் ஏஞெல்ஸ் நகரில் இது 1200 
லிட்டர, சிக்காவகாவில் 1100 லிட்டர ஆகும். 

இநதியாவில் நகரப்புறப் ்பகுதிகளில் 
கடுமையான நீரப் ்பற்றாக்குமற உள்்ளது என்பமத 
பெனமன, மஹதரா்பாத, பஜய்ப்பூர, வஜாதபூர, 
நாக்பூர, சிம்்லா, வொ்லன, சூரத, உதய்பூர, ேவதாதரா 
வ்பானற நகரஙகளில் நாப்ளானறுக்கு ஒனறு முதல் 
இரண்டு ைணி வநரவை நீர ேழஙகப்்படுகிறது எனற 
உண்மையிலிருநது அறிநதுபகாள்்ள்லாம். வதசிய 
தம்லநகர புதுபடல்லியும் நீர அளிப்பு  நாப்ளானறுக்கு 
சுைார 4 ைணி வநரம் எனறு முமறப்்படுததியுள்்ளது. 

7. சுறறுச்சூழல் மோசுபடுதல்

சுற்றுசசூழல் ைாசு்படுத்லானது அமனதது 
மில்லியன ைற்றும் ப்பரு நகரஙகளின தீவிரப் 
பிரசசிமனயாகும். ோகனஙகள், பதாழிற்ொம்லகள் 
ைற்றும் வீடுகளிலிருநது பேளிவயறும் புமகயினால் 
காற்று ைாசு்படுேதுவ்பா்ல நீர ைற்றும் ஓலி  
ைாெமடதாலும் அதற்கிமணயாக தீவிரைான 
ஒனறாகும். குப்ம்ப வெகரிக்கும் இடஙகளின 
்பற்றாக்குமற கிராை-நகர விளிம்ம்ப 
சுகாதாரைற்றதாக ஆக்குேதுடன ைக்கள் உடல் 
ந்லததிற்குப் ்பாதகைாகவும் ஆகிறது. குப்ம்ப அகற்றும் 
பிரசெமன (அ்பாயகரைான பி்ளாஸ்டிக், உவ்லாகம் 
ைற்றும் ப்பாட்ட்லம் கட்டும் ப்பாருட்கள்) 
இநதியாவில் ப்பரும்்பா்லான ைாநகரஙகளிலும், 
நகரப்புறப் ்பகுதிகளிலும் தீவிரைான பிரசசிமனயாக 

2.  சமூக அடிபபள்ட ்வசதிகளின  
பற்றோககுள்ற

இநதியாவின ப்பரும்்பானமையான 
ைாநகரஙகளில் ே்ளரசசி காணப்்படுகிறது. ஆனால் 
நகரையைாதல் நமடப்பறவில்ம்ல.  உண்மையில், 
ைக்களின எண்ணிக்மக அதிகரிததுள்்ள வேம்ளயில் 
உட்கட்டமைப்பு ேெதிகளும், குடிமை ேெதிகளும் 
வ்பாதுைானதாக இல்ம்ல. நகரப்புற இடஙகளில் 
ைக்கள் குவிநதுள்்ளதால் ெமூக அடிப்்பமட 
ேெதிக்ளான வீடு, மினொரம், குடிநீர, வ்பாக்குேரதது, 
சுகாதாரம், கழிவு அகற்றுதல், கல்வி நிறுேனஙகள், 
ைருததுேைமனகள், பூஙகாக்கள், விம்ளயாட்டு 
மைதானஙகள் ைற்றும் ப்பாழுதுவ்பாக்கு ேெதிகள் 
வ்பானறமே அதிக அழுததததிற்கு ஆ்ளாகினறன. 

3. ்்வளலயினளம

வேம்லயினமை என்பது கட்டாயாைாக 
வேம்லயற்று இருப்்பதாகும்.  இநதியாவில் 
ேருடததிற்கு 3 ெதவீதததிற்கும் அதிகைான நகரப்புற 
வேம்லயினமை ்படிப்்படியாக உயரநது ேருகிறது.  
ஒரு ைதிப்பீட்டின்படி சுைார 25% நகரப்புறத 
பதாழி்லா்ளரகள் வேம்லயினறி இருக்கினறனர. 
அதிக அ்ளவு வேம்லயினமை ைற்றும் தகுதிக்குக் 
குமறோன வேம்ல வ்பானறமே குற்ற விகிதம் 
அதிகரிக்கக் காரணைாகியுள்்ளது. 

4. ்போககு்வரதது பிரச்சளன

வ்பாக்குேரததுச சிக்கல்கள் ைற்றும் 
வ்பாக்குேரதது பநரிெல் ஆகியமே இநதிய 
ைாநகரஙகளின முக்கியப் பிரசெமனயாகும்.  ஒரு 
நகரம் ப்பரியதாக ே்ளர ே்ளர அதன 
பெயல்்பாடுகளும் மிக முக்கியைானமே.  
பதாழி்லாளிகளுக்கும் ்பயணிகளுக்கும் அதிக 
வ்பாக்குேரதது ேெதிகள் வதமே.  
எதிர்பாராதவிதைாக, ப்பரிய நகரஙகளில் குறிப்்பாகப் 
்பமழய நகரஙகளில் ொம்லகள் குறுக்லாக 
காணப்்படுகினறன. எனவே ்பயணிகளின அதிகரிதது 
ேரும் வதமேமய ெைாளிக்க முடியவில்ம்ல. 
தனியார ோகனஙகளின எண்ணிக்மக திடீபரன 
அதிகரிதது ேருகிறது.  இதன விம்ளோக 
வ்பாக்குேரதது பநரிெல், தாைதம், எரிசெல் ைற்றும் 
்பதற்றம் வ்பானறமே ஏற்்படுகிறது. ொம்லகம்ள 
அக்லப்்படுததாைல், ொம்லகளின தரதமத 
வைம்்படுததாைல் ோகனஙகளின எண்ணிக்மகமயத 
தற்வ்பாதுள்்ள வீதததில் அதிகரிக்க அனுைதிததால் 
முக்கிய ைாநகரஙகளில் உள்்ள வ்பாக்குேரதது 
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உள்்ளது.  எதிர்பாராதவிதைாக  ப்பருை்ளவில் 
குப்ம்பகள் ஆறுகளிவ்லா அேற்றின கமரகளிவ்லா 
பகாட்டப்்படுகினறன. மும்ம்ப, பகால்கததா ைற்றும் 
பெனமன வ்பானற ைாநகரஙகளில்  குப்ம்பகளின 
ப்பரும்்பகுதி பதாடரநது கடலில் பகாட்டப்்படுகினறன. 

8. குற்றம் அதிகரிததல்

அதிகரிக்கும் நகரப்புறக் குற்றஙகள் நவீன 
நகரஙகளின அமைதிமயக் கும்லக்கினறன.  
ெமூகவிய்லா்ளரகள் கூற்றுப்்படி வேம்லயினமை 
நகரப்புற ்பகுதிகளில் குற்றஙகளுக்கு முக்கிய 
காரணைாகும். வேம்லயில்்லாத இம்ளஞரகள் 
கடததல், ்பணம் ்பறிததல், குழநமத கடததல், பகாம்ல, 
ேழிப்்பறி பெய்தல் (்பாக்பகட் பிக்கிங), கற்்பழிததல், 

பகாள்ம்ளயடிததல் ைற்றும் திருடுதல் வ்பானற 
குற்றஙகளில் ஈடு்படுகினறனர.  நகரக் குடிமெகள்  
வேம்லயில்்லாத குற்றோளிக்ளால் 
நிமறநதிருக்கினறன. இேரகள் கா்லப்வ்பாக்கில் 
குற்றத பதாழிம்லவய ேழக்கைாகக் 
பகாண்டேரக்ளாக ைாறுகினறனர.  ப்பாருள் 
க்லாசொரம், ே்ளரநது ேரும் நுகரவுததனமை, 
சுயந்லம், கடினைான வ்பாட்டி, ஆடம்்பரைாக பெ்லவு 
பெய்யும் ்பழக்கம், அதிகரிதது ேரும் ெமூகப் 
ப்பாரு்ளாதார வேற்றுமைகள், அதிகரிதது ேரும் 
வேம்லயினமை ைற்றும் தனிமை ஆகியமே 
இப்பிரசெமனக்குச சி்ல முக்கியக் காரணஙக்ளாகும். 

1.  ்பாறலவனச் ்�ாறல: ்பாம்லேனததில் ஒரு ்பசுமையான இடம். 

2.  ந்கரப்புை விரிவா்க்கம்: நாட்டுப் புறைாக இருநத ்பகுதியில் நகரப்புறக் கட்டிடஙகளும் வீடுகளும் ்பரவுதல்.

3.  ஒருஙகிறைப்பு: ைததியப் ்பகுதியின கட்டப்்பட்ட ்பகுதி ைற்றும் ஏதாேது புறநகர ஆகியேற்மற உள்்ளடக்கிய 
நகரபுறததின நீட்டிப்பு ைற்றும் பதாடரநத நகரப்புறப்்பகுதி மூ்லம் பதாடரபு ்படுததப்்பட்டது. 

4.  குறைம்: ஒரு பெயம்லச பெய்தல் அல்்லது பெய்யாதிருததல் குற்றதமத ஏற்்படுததுகிறது.  இது ெட்டததின மூ்லம் 
தண்டிக்கப்்படக்கூடியது.

5.  ஆறைல் சி்க்கல்: ப்பாரு்ளாதாரததிற்குத வதமேயான ெக்தி ே்ளஙகம்ளத தருேதில் ஏற்்படும் முக்கியைான 
சிக்கல்.

6.  ஸமைாரட சிடடி (Smart City): ஒரு நகரப்புற ்பகுதி ்ப்லவிதைான மினனணு தகேல்கம்ளச வெகரிக்கும் 
நுண்ணுணரவுகம்ளப் (Sensors) ்பயன்படுததி தகேல் அனுப்பி, பொததுக்கம்ளயும், ே்ளஙகம்ளயும் 
திறமையாகக் மகயாளும் ்பகுதி.

7.  ் வறலயினறமை: வேம்லயற்ற நிம்ல.

8.  தலம்: புவியின வைற்்பரப்பின காணும் இடம். 

9.  மைானு்டவியலாளர: ைானுடவியல் ்பற்றிய ்பயிற்சியில் ஈடு்பட்டுள்்ள ஒரு ைனிதர. 

10.  இறைநத ந்கரம்: இரண்டு ைாநகரஙகளின இமணப்பினால் உருோன நகரப்புற ே்ளரசசிப் ்பரப்பு. 
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மதிபபீடு 

I) சரிைோன விள்டளைத ்தர்ந்தடு.

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

அ) யூப்ரடீஸ் ைற்றும் மடக்ரிஸ் ்பள்்ளததாக்கு 

ஆ) ஆசியாவின சிநது ்பள்்ளததாக்கு 

இ) கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் ப்பரிய பி்ளவுப் ்பள்்ளததாக்கு 

ஈ) ஆப்பிரிக்காவின மநல் ்பள்்ளததாக்கு 

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

அ) இ்லண்டன ஆ) ்பாரிஸ்

இ) நியூயாரக்   ஈ) வடாக்கிவயா 

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

அ) முமறவய 74 % ைற்றும் 76% 

ஆ) முமறவய 64% ைற்றும் 86% 

இ) முமறவய 54% ைற்றும் 96% 

ஈ) முமறவய 44 ெதவீதம் ைற்றும் 66% 

4. 2011 ஆம் ஆண்டு்க ்கை்க்்கடுப்பின்படி கீழவருவனவறறுள் எது �ரியானது? 

அ) படல்லியின ைக்கள் பதாமக 4.1% உயரநதது 

ஆ) மும்ம்பயின ைக்கள் பதாமக 5.1% உயரநதது 

இ) பகால்கததாவின ைக்கள் பதாமக 4% உயரநதது 

ஈ) பெனமனயின ைக்கள் பதாமக 5% உயரநதது 

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

 

A

B
C
D
E

அ)  இநத ைாதிரி 1825ல் எரனஸ்ட் ்பரகஸ் என்பேரால் பகாடுக்கப்்பட்டது. 
ஆ) ்படததில் ‘E’ எனனும் எழுதது குறிப்்பது நடுததர ேகுப்பு குடியிருப்புகள் 
இ)  ஒரு நகரததின ே்ளரசசியானது மையததிலிருநது பேளிவநாக்கி சிற்றம்லகள்வ்பால் ேட்ட ேடிேஙகளில் 

அமையும் எனறு சிநதிததார. 
ஈ)  ்படததில் ‘B’ எனும் எழுதது ைாறும் ைண்ட்லதமதக் குறிக்கும். 
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6) கீ்ே ்்காடு்க்கப்்படடுள்ள வா்ககியங்கறள ்கருததில் ்்காண்டு �ரியான விற்டறயத ்தரந்தடு 

வா்ககியம் 1: நகரப்புற விளிம்பு என்பது நனகு அறியப்்பட்ட நகரப்புறப் ்பயன்பாடுகள் காணப்்படும் 
நி்லததிற்கும், வே்ளாண் பதாழிலுக்காக ஒதுக்கப்்பட்ட நி்லததிற்குமிமடயில் உள்்ள ைாறுதல் நிகழும் ்பகுதியாகும். 

வா்ககியம் 2: நகரப்புற விரிோக்கம் அல்்லது புறநகர விரிோக்கம் என்பது ைததிய நகரபுறப் ்பகுதிகளிலிருநது 
அடரததி குமறநத ஒவரபயாரு நி்லப்்பயன்பாடு பகாண்ட ைற்றும் ப்பாதுோக வைாட்டார காமர ைட்டும் ொரநத 
குழுக்கள் ோழும் ்பகுதியில் ைக்கள் பதாமக விரிோக்கம் நமடப்பறுேமத விேரிக்கிறது. இசபெயல்முமற 
புறநகர விரிோக்கம் எனறும் அமழக்கப்்படும். 

அ) ோக்கியம் 1 ெரியானது ோக்கியம் 2 தேறானது. 
ஆ) ோக்கியம்1 தேறானது ோக்கியம் 2 ெரியானது.                               
இ) ோக்கியம் 1 ைற்றும் 2 ெரியானது.
ஈ) ோக்கியம் 1 ைற்றும் 2 தேறானமே

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

 ்பட்டியல் I ்பட்டியல் II

அ) நிரோக நகரம் i) பிட்ஸ்்பரக்

ஆ) ப்பாழுதுவ்பாக்கு நகரம் ii) பீஜிங

இ) ெைய நகரம் iii) மியாமி

ஈ) பதாழில் நகரம் iv) பஜருெவ்லம்

 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)  அதிக அ்ளவு வேம்லயினமை வீதம் ைற்றும் தகுதிக்குக் குமறோன வேம்ல வீதம் ஆகியமே குற்ற வீதம் 
அதிகரிக்கக் காரணஙக்ளாக உள்்ளன.

ஆ)  நகரப்புற இடஙகளில் ைக்கள் குவிேதால் ெமூக ேெதிகள் அதிக அழுததததிற்கு உள்்ளாகினறன.

இ)  குப்ம்ப வெகரிக்கும் இடஙகளின ்பற்றாக்குமற கிராை – நகர விளிம்ம்ப ஆரகானிக் (Organic – கரிை) ே்ளம் 
மிகுநததாகவும் ைனித உடல்ந்லததிற்கு அதிகம் உகநததாகவும் ஆக்குகிறது.

ஈ)  இடப்்பற்றாக்குமறக் காரணைாக நி்லததின விம்ல அதிகரிப்்பதுடன அலுே்லகம் ைற்றும் குடியிருப்புகளின 
ோடமக அதிகரிக்கிறது.

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

i) குமறநதது 50,000 ைக்கள் பதாமக பகாண்ட முக்கிய நகரைாக இருததல் வேண்டும்.

ii)  நகரப்புற ைற்றும் கிராைப்புற நிரோகக் குழுக்கம்ளக் பகாண்ட பதாடர ்பகுதிகள் முக்கிய நகரதவதாடு 
பநருக்கைான, ்பரஸ்்பர, ெமூகப் ப்பாரு்ளாதாரத பதாடரபுகம்ளக் பகாண்டிருக்க வேண்டும்

iii) 2 அல்்லது 3 தொப்த ஆண்டுகளில் இநத முழுப்்பகுதியும் நகரையைாக்லாம்

அ) i, ii ைற்றம் iii ஆ) i ைற்றும் iii 

இ) ii ைற்றும் iii  ஈ) iii ைட்டும்
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10. சிதறிய குடியிருப்பு ்பறறிய பினவரும் வா்ககியங்களில் எது தவைானது

அ) வீடுகள் இமடபேளி விட்டுக் காணப்்படும்

ஆ) ேயல் பேளிகவ்ளாடு க்லநதிருக்கும்

இ)  ெநமத ைற்றும் பிற பெயல்்பாடுகள் மையப்்படுததப்்பட்டு இருப்்பதால் ைக்கள் ஒனறு வெரநது 
்பஙபகடுப்்பாரகள்

ஈ) ே்ளைான ஆற்றுப் ்பள்்ளததாக்கில் காணப்்படுகிறது

II) மிகக குறுகிை விள்டைளி

11. த்லம் ைற்றும் சூழ்லமைவு – வேறு்படுததுக.

12. கிராைப்புறக் குடியிருப்புகளின ேமககம்ளப் ்பட்டியலிடுக.

13. ‘இமணநத நகரம்’ என்பமத ேமரயறுததேர யார? இமணநத நகரததிற்கு ஒரு உதாரணம் பகாடு?

14.  ைததிய ேணிக ைாேட்டததிற்கும் (CBD) ்பயணிகள் ைண்ட்லததிற்குமிமடயி்லான வேறு்பாடுகள் இரண்டிமன 
எழுதுக.

15. மைய ைண்ட்லக் வகாட்்பாட்டிமனக் கூறியேர யார? அேர கூறிய அனுைானஙகள் யாமே?

III) குறுகிை விள்டைளி

16. மையக்கரு குடியிருப்புகள் சிதறிய குடியிருப்புகள் வேறு்படுததுக.

17. (மீப்ப்பருநகர) பைகாவ்லா வ்பாலீஸ் - குறிப்பு ேமரக.

18. நிம்லயான நகரப்புறப் ்பகுதியின ்பண்புக் கூறுகளில் ஏவதனும் ஒனறிமன எழுதுக.

19. நகரப்புற விரிோக்கததிற்கான காரணஙகளில் ஏவதனும் ஒனறிமன எழுதுக.

20. மில்லியன நகரம் ேமரயறு. ஒரு உதாரணம் பகாடு.

IV) விரி்வோன விள்டைளி

21. கிராைப்புற குடியிருப்பு எவோறு நகரப்புறக் குடியிருப்பிலிருநது வேறு்படுகிறது.

22. கிராைப்புறக் குடியிருப்பின ேடிேஙகம்ள வி்ளக்கு.

23. நகரையைாதலின பிரசசிமனகம்ள வி்ளக்கு.

24. பகாடுக்கப்்பட்டுள்்ள உ்லக நி்லேமர்படததில் மில்லியன நகரஙகம்ள குறிதது காட்டி சிறுகுறிப்பு எழுதுக

V) பயிறசி

25.  நகரையைாதலினால் ஏற்்படும் ெமூகப் பிரசெமனகளுக்கான காரணஙகம்ளயும், விம்ளவுகம்ளயும் ்பற்றிக் 
க்லநதுமரயாடு.

26. ோழ்க்மக வைம்்பட்டிருப்்பது கிராைததி்லா அல்்லது நகரததி்லா விோதம் பெய்.

 ்மற்கோள் நூல்கள் 

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

 இளணை சோனறுகள் 

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

மனிதக குடியிருபபுகள்

படிகள் 

்படி 1:  URL அல்்லது QR குறியீட்டிமனப் ்பயன்படுததி இசபெயல்்பாட்டிற்கான இமணயப்்பக்கததிற்கு 
பெல்க. அஙகு ்பக்கம் ஒனறு இடது ்பக்கததில் விருப்்பத வதரவுகளுடன திறக்கும். வதமேயானமத 
பதரிவு பெய்க

்படி 2:   இது பதரிவு பெய்யப் ்பட்ட தம்லப்ம்பக் குறிதத அவநக குறிப்புகம்ள ்படஙகவ்ளாடு தரும்.
்படி 3:   எல்்லா விருப்்ப  வதரவுகம்ளயும் பதரிவு பெய்து அதில் பகாடுக்கப் ்பட்டுள்்ள குறிப்புகள் மூ்லம் 

அதிகைான அறிமேத பதரிநது பகாள்்ளவும்.

உரலி
http://www.projects.yrdsb.edu.on.ca/pioneer/home_eng.htm

இறையச் ்�யல்்பாடு 

இநத பெயல்்பாடு ைாணேரகளுக்கு 
குடிவயற்ற நாடுகள் குறிதத புரிதம்லயும் 
அேரகள் ஏன அஙகு குடிவயறினாரகள் 
என்பது குறிதத அறிமேயும் பகாடுக்கும்.

்படி 1 ்படி 2

்படி 4்படி 3

*்படஙகள் அமடயா்ளததிற்கு ைட்டுவை.
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மனித வளங்களின் செயலதன்்ம குறிப்பிட்ட 
எல்லைக்குள்  அ்டஙகிவிடும். 

எநத ஒரு நாடடின் ச�ாருளாதார வளர்ச்சிக்கும் 
வளங்களள அடிப்�்்டயா்க உள்ளன. �லளவறு 
நாடு்களி்்டளய ்காணப்�டும்  ச�ாருளாதார 
வளர்ச்சியின் ளவறு�ாடு்கள் கி்்டக்்கக்கூடிய 
இயற்்க வளங்க்ளப் ச�ாறுதளத அ்மகிறது.  
அசமரிக்்க ஐக்கிய நாடு்களும், ளமறகு ஐளராப்பிய 
நாடு்களும் ச�ாருளாதார ரீதியில செழிப்�ா்க  
இருப்�தறகு ்காரணம் அஙகு ்காணப்�டும்  அதி்கமான 
இயற்்க, மனித மறறும் சதாழிலநுட� வளங்களள 
ஆகும்.  மாறா்க  ச�ரும்�ாலைான ஆப்பிரிக்்கா மறறும் 
ஆசியப் �குதி்களில இயற்்கயிளலைளய வளங்கள் 
மிகுநது ்காணப்�ட்டாலும் அறிவு 
வளர்ச்சியின்்ம ்காரணமா்க அவவளங்கள் 
�யன்�டுததப்�்டாமளலைளய இருக்கின்றன. ளமலும் 
அ்வ்கள் மனித ளத்வ்களுக்குப் 
�யன்�டுததப்�்டவும் இல்லை.

3.1 அறிமுகம்

1977-ம் ஆண்டு விண்ணிறகு அனுப்�ப்�ட்ட 
விண்்கலைம் வாளயஜர் – I மணிக்கு 62140 கி.மீ அலலைது 
சநாடிக்கு  17கி.மீ ளவ்கததில இன்றும் �யணிததுக் 
ச்காண்டிருக்கிறது  என்�்தக்  
ள்கள்வி�டடிருக்கிறீர்்களா? அதில எவவ்்க 
எரிச�ாருள் �யன்�டுததப்�டடுள்ளது என 
உங்களுக்குத சதரியுமா? அது ்ைடராசின் 
(Hydrazine) எனும் எரிச�ாருளாகும். நம்  எதிர்்காலை 
எரிச�ாருள் என்னவா்க இருக்கும் என 
நி்னக்கிறீர்்கள்? நிச்ெயமா்க அது ்ைடரஜன் 
தான். ்ைடரஜன் எவவாறு ஒரு முக்கிய எதிர்்காலை 
எரிச�ாருளா்க விளஙகும் என்�்தப்�றறி 
சிநதிக்்கவும்.

வளம் என்�து இயற்்கயா்க ்காணப்�டும்  
�யன்�டுததக்கூடிய ச�ாருள் ஆகும். அ்த ெமூ்கம் 
ச�ாருளாதார நலை வாழ்விறகும், முன்ளனறறததிறகும் 
�யன்�்டகூடிய ச�ாருள் எனக் ்கருதுகிறது. 
விருப்�முள்ள, ஆளராக்கியமான மறறும் திறன்மிக்்க 
சதாழிலைாளர்்களும் ஒரு மதிப்பு மிக்்க வளளம ஆவர். 
ஆனால வளமான மண் அலலைது ச�டளராலியம் 
ள�ான்ற வளங்க்ள  எளிதில ச�ற இயலைாத சூழலில 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

➢  வளங்களின் 
வ்்கப்�ாடு்க்ளப் 
புரிநது ச்காள்ளுதல

➢  உலை்களவிலைான வள 
இருப்்� மதிப்பீடு 
செயதல

➢  வளங்களின் சீரறற 
�ரவலுக்்கான ்காரணங்க்ளக் ்கண்்டறிதல

➢  வளங்க்ளப் �ாது்காக்கும் மு்ற்க்ள 
விவரிததல

வளஙகள்

3
அலகு

3.1  அறிமு்கம்
3.2  வளங்களின் வ்்க்கள்
3.3 ்கனிம வளங்கள்
3.4 ்கனிமங்களின் உலை்கப் �ரவல
3.5 ஆறறல வளங்கள்
3.6 வளங்க்ளப் �ாது்காததல

அலகு கண்ணோட்டம்

48
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49 வளங்கள்

3.2 வளஙகளின் வகககள்

வளங்கள் �லளவறு அடிப்�்்டயில 
வ்்கப்�டுததப்�டுகின்றன. சதா்டர்நது கி்்டப்�தன் 
அடிப்�்்டயில அ்வ புதுப்பிக்்கக்கூடிய மறறும் 
புதுப்பிக்்க இயலைா வளங்கள் என 
வ்்கப்�டுததப்�டுகின்றன.

எலலைா ்காலைங்களிலும் மீண்டும், மீண்டும் 
�யன்�டுததக்கூடிய வளங்க்ள புதுப்பிக்்கக்கூடிய 
வளங்கள் என்கிளறாம். இ்வ இயற்்கயிளலைளய 
புதுப்பிததுக் ச்காள்ளக்கூடிய மறறும் தீர்நது 
ள�ா்காத வண்ணம் உள்ளன. ்காறறு, நீர், 
சூரியஆறறல ஆகிய்வ புதுப்பிக்்கக்கூடிய 
வளங்களுக்கு எடுததுக்்காடடு்களாகும்.

புதுப்பிக்்க இயலைா வளங்கள் குறிப்பிட்ட அளவு 
மடடுளம ்காணப்�டுகின்றன. ளமலும் அவற்ற 
ஒருமு்ற �யன்�டுததிவிட்டால மீண்டும் 
கி்்டக்்கப்ச�றாது. இவவ்்க வளங்கள் 
ச�ருமளவில �யன்�டுததும் ச�ாழுது மி்க ளவ்கமா்க 
தீர்நதுள�ாயவிடுகின்றன. அதனால இ்வ புதுப்பிக்்க 
இயலைா வளங்கள் என  அ்ழக்்கப்�டுகின்றன. 
நிலைக்்கரி, எண்சணய மறறும் ்கனிமங்கள் இவவ்்க 
வளங்களுக்கு எடுததுக்்காடடு்களாகும்.

வளங்களின் ளதாறறததின் அடிப்�்்டயில 
உயிரின மறறும் உயிரறற வளங்கள் எனப் 
பிரிக்்கப்�டுகின்றன. வாழும் உயிரினங்களிலிருநது 
ளதான்றும் வளங்கள்  உயிரின வளங்கள் என 
அறியப்�டுகிறது. நிலைக்்கரி, ்கனிம எண்சணய 
மறறும் ்காடு்கள் ஆகிய்வ உயிரின வளங்களுக்கு 
எடுததுக்்காடடு்களாகும். உயிரறற வளங்கள் என்�து 

உயிரறற ச�ாருட்களால உருவானதாகும். ்காறறு, 
நிலைம், நீர் மறறும் ்கனிமங்கள் உயிரறற 
வளங்களுக்கு எடுததுக்்காடடு்களாகும்.

வளர்ச்சி நி்லை அடிப்�்்டயில வளங்க்ள 
இயலஆறறல (Potential) மறறும் வளர்ச்சி அ்்டநத 
வளங்கள் என்றும் வ்்கப்�டுததப்�டுகின்றன. எதிர் 
்காலைததில மனிதர்்கள் �யன்�டுததக்கூடியதும், 
தறள�ாது மடடுளம இருப்பில உள்ள வளங்கள்  
இயல ஆறறல (Potential) வளங்களாகும். 
�யன்�டடிற்கா்க பிரிதது எடுக்்கப்�டும் வ்ர அ்வ 
இயல ஆறறல வளங்களா்களவ உள்ளன. வளர்ச்சி 
அ்்டநத வளங்கள் என்�து �யன்�ாடடிற்கா்க தரம் 
மறறும் அளவு தீர்மானிக்்கப்�டடு ஆயவு செயயப்�ட்ட 
வளங்களாகும். வளங்களின் �யன்�ா்டானது 
சதாழிலநுட�ம் மறறும் அணுகுமு்றயின் 
நி்லை்யப் ச�ாறுதது அ்மநதுள்ளது. மும்்� – 
்ைய இல உள்ள ச�டளராலிய வளங்கள் 
வளர்ச்சிய்்டநத வளங்களுக்கு எடுததுக்்காட்டாகும்.

ளமறகுறிப்�ட்ட வ்்க�ாடு்க்ளத தவிர 
இயற்்கயா்க கி்்டக்்கக்கூடிய (Natural)  வளங்க்ள 
இயற்்க வளங்கள் என்றும் மனிதனால 
உருவாக்்கப்�டு�்வ செயற்்க வளங்கள் என்றும் 
வ்்கப்�டுததப்�டடுள்ளன. ளமலும் ்காற்றப்ள�ால 
எலலைா இ்டங்களிலும் நி்றநதுள்ள வளங்க்ள 
(Ubiquitous) எஙகும் நி்றநத வளங்கள் என்றும், 
குறிப்பிட்ட �குதி்களில மடடும் செறிநதுள்ள 
வளங்க்ள உள்ளூர் (Localised) வளங்கள் எனவும் 
பிரிக்்கலைாம்.  இவவ்்கயான வளங்கள் அநதநத 
�குதியின் ச�ாருளாதார வளர்ச்சியில ச�ரிய 
தாக்்கத்த ஏற�டுததுகின்றன. 
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3.3 கனிம வளஙகள்
 ஒரு வ்ரயறுக்்கப்�ட்ட ளவதியியல 

்கலை்வயா்க ஒளரவிதமா்க இயற்்கயில ்காணப்�டும்  
ஒரு ச�ாரு்ள ்கனிமம் எனலைாம். அ்வ்க்ள 
அவறறின் இயற மறறும் ளவதியியல கூறு்களால 
அ்்டயாளம் ்காணலைாம். ்கனிமங்கள் அவறறின் 
உருவாக்்கததின் அடிப்�்்டயில �லளவறு 
வ்்க்களா்க பிரிக்்கலைாம்.  மி்கச்சிறிய து்கள்்களில 
இருநது ஒரு ச�ரிய ்கட்ட்டம் அலலைது ஒரு ச�ரிய 
்கப்�ல வ்ர நாம் �யன்�டுததுகின்ற அ்னததுப் 
ச�ாருள்்க்ளயும் உருவாக்்க ்கனிமங்கள் 
�யன்�டுததப்�டுகின்றன. புவியில மி்கவும் மதிப்பு 
வாயநத வளங்களில ்கனிமமும் ஒன்றாகும். 
மனிதர்்களின் அ்னதது நி்லை 
முன்ளனறறங்க்ளயும் அலலைது வளர்ச்சி்க்ளயும் 
்கனிமங்களின்  ச�யர்்களிளலைளய 
குறிக்்கப்�டடுள்ளது. உதாரணமா்க ்கற்காலைம், 
செம்புக்்காலைம், சவண்்கலைக்்காலைம் மறறும் 
இரும்புக்்காலைம்.

 ்கனிமங்கள் தீர்நதுள�ாகும் அலலைது 
புதுப்பிக்்க இயலைாத்வயாகும். ளமலும் அ்வ்கள் 
மி்கவும் சீரறற மு்றயில �ரவிக் ்காணப்�டுகின்றன. 
அ்வ்கள் ச�ாதுவா்கத “தாது” வடிவததில 
்காணப்�டுகின்றன. தாதுக்்கள் தூய்மயறற 
ச�ாருட்க்ளக் ச்காண்டுள்ளன. �லளவறு�ட்ட 
செயல மு்ற்க்ளக் ச்காண்டு தாதுக்்களில இருநது 
்கனிமங்கள் பிரிதது எடுக்்கப்�டுகின்றன. 

 ்கனிமவளங்க்ளச் ொர்நளத ஒரு நாடடின் 
ச�ாருளாதார வளர்ச்சி உள்ளது. ்கனிமங்கள் �லை 
வ்்கயா்க இருநதாலும் அவறறின் �ண்பு்கள் மறறும் 
வணி்கப் �யன்�ாடடின் �டி அ்வ்கள் ளமளலை 
உள்ளவாறு வ்்கப்�டுததப்�டடுள்ளது. 

கனிமஙகள் ஏற்படும் முகை
்கனிமங்கள் ச�ாதுவா்கத தாதுக்்களா்களவ 

்காணப்�டுகின்றன. இ்வ உண்்மயில மறற 
தனிமங்களு்டன் ்கலைநத ஒரு ்கனிமக்குவியளலை தாது 
எனப்�டும். ்கனிமங்கள் ச�ாதுவா்கப் 
�லைவடிவங்களில அ்மநதுள்ளன. அ்வயாவன,

(i) இழை  வடிவ (veins) மறறும் நலோட்ஸ்( Lodes)
படிவுகள் 

தீப்�ா்ற்கள் மறறும் உருமாறிய �ா்ற்களின் 
விரிெல்கள், சவடிப்பு்கள், பிளவு்கள் மறறும் 
இ்ணப்பு்களில ்கனிமங்கள் ச�ாதுவா்க 
்காணப்�டுகின்றன. ்கனிமங்கள் சமலலியதா்க 
்காணப்�ட்டால அ்த இழை வடிவம் என்றும் 
ச�ரிதா்க ்காணப்�ட்டால அது  நலோட்ஸ் என்றும் 
அ்ழக்்கப்�டுகிறது.

தோமிரம் ்லோடஸ்

உதாரணங்கள்: செம்பு மறறும் தங்கம் ளலைாடஸ் 
மறறும் சவயன்ஸ் மு்றயில அ்மநதுள்ளது. 
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தஙக இகை
 (ii) படுழககள் அல்லது அடுககுகள்

�டிதல, குவிதல மறறும் செறிதலினால  
ளதான்றும் ்கனிமங்கள் ச�ாதுவா்க கி்்டமட்ட 
அடுக்கில ்காணப்�டுகின்றன. உதாரணம்: நிலைக்்கரி 
& ச�ாட்டாஷ் மறறும் �லை.

நிலககரி

அலுமினியம்

(iii) சிழைவழைநை எஞ்சிய துகள்கள்

சி்தவ்்டநத �ா்றதது்கள்்கள் நீரால அடிததுச் 
செலலைப்�டும் ச�ாழுது ்க்ரயக்கூடிய து்கள்்கள் 
அ்கறறப்�டடு மீதமுள்ள �ா்றத து்கள்்கள் 
ச்காண்டுள்ள தாதுக்்க்ள  எஞ்சிய து்கள்்கள் என 
அ்ழக்கிளறாம். உதாரணம்: அலுமினியத தாது.

(iv) வணைல் படிவுகள் அல்லது பிநேசர் படிவுகள்

�ள்ளததாக்கு மறறும் ம்லை அடிவாரததில 
உள்ள மணல �டிவு்களள வண்்டல �டிவு்கள் ஆகும். 
இப்�டிவு்களில தங்கம், சவள்ளி, பிளாடடினம் 
ள�ான்ற ்கனிமங்கள் உள்ளன.

பிளோடடினம்

3.4 கனிமஙகளின் உலகப் ்பரவல்

உ்லோகக கனிமஙகள்
 உளலைா்கங்க்ளக்  ச்காண்டுள்ள 

்கனிமங்கள் உளலைா்கக் ்கனிமங்கள் என்று 
அ்ழக்்கப்�டுகின்றன.

இரும்புததாது என்�து ஓர் அடிப்�்்ட 
்கனிமமாகும். இது உலை்க சதாழிறது்ற வளர்ச்சியின் 
முதுச்கலும்�ாகும். புவியின் ளமலஅடுக்கில 
மி்கப்�ரவலைா்கக் ்காணப்�டும் தாது இரும்புததாது 
ஆகும். ளமலும் இது தனிதத நி்லையில மி்க 
அரிதா்களவ ்காணப்�டுகிறது. இது �லை 
்கனிமங்களளாடும் �ா்ற்களளாடும் ்கலைநளத 
்காணப்�டுகிறது. புவிளமளலைாடு 4.6 ெதவீதம் இரும்பு 
தாதுக்்களால ஆனது. இரும்�ானது, இரும்புததாது 
வடிவில ்காணப்�டுகிறது. இது நான்கு வ்்க்களா்கப் 
பிரிக்்கப்�டடுள்ளது. அ்வ:

(i)  நமக்னழைட் :  இது சிவப்பு நிறததில உள்ளது. 
இது 72% தூய இரும்்�க்  ச்காண்்டது.

(ii)  நேமழைட் :   இது ்கருப்பு  நிறமு்்டயது. இது  
70% தூய இரும்்�க் ச்காண்்டது.
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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

உலகின் முககிய இரும்புததோது உள்ள 
இ்டஙகள் மறறும் நோடுகள்

�ோடு இரும்புதைோது வயல்கள்

ஆஸ்திநேலியோ மவுணட் புரூஸ், மவுணட் 
நகோல்ஸ் வவோர்ததி, மவுணட் 

நவலநபக முைலிய்ன
சீ்னோ மஞ்சூரிய பகுதி, ஷோணநைோங, 

சிஙகியோங பகுதி முைலிய்ன. 
பிநேசில் வைன்கிைககு இட்ைோபிேோ பகுதி
இநதியோ சததிஸ்கர் மறறும் பஸ்ைோர் பகுதி, 

ஒடிசோ, சிதேதுர்க குதிழேமுக, 
மயுர்பஞ்ச் பகுதி முைலியன

ேஷயோ யூேல் பகுதி, குஜபோஸ் அஙகோேோ 
பகுதி முைலியன

அவமரிகக
ஐககிய �ோடுகள் 

வமசபி வைோைர், மோர்கநகட் 
வைோைர், கோர்ன்வோல் அல்பமோ, 

அபபநலச்சியன் பகுதி முைலிய்ன
வஜர்மனி ரூர் வகோபபழே
உகழேன் கிறிநவோய் நேோக.

மோஙகனீசு தோது
இது மி்கவும் தரமிக்்க எஃ்்க உற�ததி செயய 

�யன்�டுகின்ற ஒரு வ்்கயான உளலைா்கக் 
்கலை்வயாகும். ஒரு சிறிய அளவு மாங்கனீசு 
இரும்ள�ாடு ளெர்க்்கப்�டுவதால அதிலுள்ள 
வாயுக்்கள் நீக்்கப்�டுகின்றன. இது சதாழிறொ்லை 
உற�ததி செயலமு்ற்களில சுததப்�டுததியா்கவும் 
செயல�டுகிறது. ஒரு ்டன் எஃகு உருவாக்்க சுமார் 6 
கிளலைா மாங்கனீசு �யன்�டுததப்�டுகிறது.

(iii)  லிநமோழ்னட் :  இது அ்டர் �ழுப்பிலிருநது 
மஞ்ெள் நிறம் வ்ர ளவறு�ாடு உ்்டயது. இது  
50% தூய இரும்்�க் ச்காண்்டது.

(iV)  சிைழேட் :  இது �ழுப்பு நிறமு்்டய  30% 
மடடுளம தூய இரும்்�க் ச்காண்்டது.

இரும்பு தாதுவில இரும்பின் அளவு மி்கவும் 
ளவறு�டுகிறது. ஓரு  இரும்புத தாதுவில இரும்பின் 
அளவு 30 ெதவீதததிறகுக் கு்றவா்க இருநதால  
அததாது ச�ாருளாதார ரீதியா்க  சிறநததா்க 
்கருதப்�டுவதில்லை. �லளவறு வ்்கயான 
எஃகு்க்ள உருவாக்்க இரும்ள�ாடு மாங்கனீஸ், 
நிக்்கல, குளராமியம் அலலைது சவன்டியம் 
ள�ான்ற்வ ளத்வயான விகிதததில 
்கலைக்்கப்�டுகின்றன.

இரும்புததோது ்பரவல் 

உலைகில இரும்புததாது சீரறறுப்�ரவிக் 
்காணப்�டுகிறது. ஆஸ்திளரலியா, பிளரசில, ரஷ்யா, 
சீனா, அசமரிக்்க ஐக்கிய நாடு்கள், உக்்ரன், ்கன்டா 
ள�ான்ற நாடு்களில  நலலை தரமான இரும்புததாது 
்காணப்�டுகிறது. ரஷ்யா உலைகில மி்கப்ச�ரிய 
இரும்புததாது இருப்்� ச்காண்டுள்ளது.

உலைகில இரும்புததாது உற�ததியில மி்கப்ச�ரிய 
நாடு  ஆஸ்திளரலியா ஆகும். சீனா, பிளரசில, இநதியா 
மறறும் ரஷ்யா ள�ான்ற்வ இரும்புததாது 
உற�ததியில முன்னி்லையில உள்ள பிற 
நாடு்களாகும். உலைகில ஐநது நாடு்கள் மடடுளம மி்க 
அதி்க அளவில, அதாவது 84%,  இரும்புததாது்வ 
உற�ததி செயகின்றன.

இரும்புததோது

ைேம் �ோடு உறபததி 
(வமட்ரிக ைன்)

பஙகு 
% 

1 ஆஸ்திநேலியோ 531,075,350 33.72

2 சீ்னோ 345,841,000 21.96

3 பிநேசில் 271,275,900 17.22

4 இநதியோ 124,852,650 7.93

5 ேஷயோ 55,550,000 3.53

 மற்ற �ோடுகள்   15.64

ஆைோேம்: உலக சுேஙக புள்ளிவிவேம் 2018.
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53 வளங்கள்

தரமிக்்க இரும்்� உருவாக்்க மாங்கனீசு 
�யன்�டுததப்�டுகிறது. இது இரும்்� 
உறுதிப்�டுததவும், சுததப்�டுததவும், அதில ஏற�டும் 
அரிப்்�த  தடுக்்கவும் உதவுகிறது. இது சவடிப்பு 
உ்லை்களின் உறுதிததன்்ம, வலி்ம மறறும் 
ஆயு்ள அதி்கரிக்்க உதவுகிறது. இது தாமிரம், 
சவண்்கலைம் மறறும் நிக்்கல ஆகியவற்றக் ச்காண்்ட 
உளலைா்கக் ்கலை்வ்க்ளத தயாரிக்்கப் �யன்�டுகிறது. 
இது எ்்ட அதி்கமான இயநதிரங்கள், ்கருவி்கள், 
சவளுக்கும் தூள், பூச்சிக்ச்காலலி்கள் மறறும் 
வண்ணப்பூச்சு்கள் தயாரிக்்க �யன்�டுகிறது.

உற்பததி மறறும் ்பரவல்
சதன் ஆப்பிரிக்்கா, ஆஸ்திளரலியா, சீனா, ள்க�ன் , 

்கஜ்கஸ்தான், பிளரசில, இநதியா, ்கானா, உக்்ரன் 
மறறும் சமக்சிள்கா ஆகிய்வ மாங்கனீசு தாது 
்காணப்�டும்  முக்கிய நாடு்களாகும். சதன்ஆப்பிரிக்்கா 
உலைகில மாங்கனீசு தாது உற�ததியில மி்கப்ச�ரிய 
நா்டாகும். அடுதததா்க ஆஸ்திளரலியா உள்ளது. 
பிளரசில, ள்க�ன் மறறும் சீனா ஆகிய்வ மாங்கனீசு 
உற�ததியில முன்னணியில உள்ள மறற 
நாடு்களாகும். இநதியா உலை்களவில மி்கப்ச�ரிய 
மாங்கனீசு தாது இருப்்�ப் ச�றறிருநதள�ாதிலும் 
உலை்களவில மாங்கனீசு தாது உற�ததியில எட்டாவது 
ச�ரிய நா்டா்களவ உள்ளது.
மோஙகனீசு தோது உற்பததி – 2016

ைேம் �ோடு உறபததி 
(வமட்ரிக ைன்)

பஙகு  
%

1 வைன் 
ஆபபிரிககோ

4,754,560 30.84

2 ஆஸ்திநேலியோ 2,388,500 15.50
3 சீ்னோ 2,150,000 13.95
4 நகபன் 1,658,500 10.76
5 பிநேசில் 1,141,684  7.41

மற்ற �ோடுகள் 21.54
ஆைோேம்: உலக சுேஙகப புள்ளிவிவேம் -2018 

தோமிரம்
இது இரும்பு இலலைாத சமன்்மயான �ழுப்பு 

உளலைா்கமாகும். இது மி்கச்சிறநத மின் 
்க்டததியா்கவும், அதி்க வழவழப்பு, அ்டர்ததி மறறும் 
உருகும் நி்லையு்டனும் ்காணப்�டுகிறது.  ெல்�டு, 
ஆக்்ஸைடு என தூய்மயான உளலைா்கநி்லையில  
மூன்று வடிவததில தாமிரம் உருவாகிறது.

தாமிரததின் முதன்்மயான தாது தாமிர்�ரட 
ஆகும். இது தாமிரததின் 76% உற�ததி்யக் 
ச்காடுக்கிறது. நசுக்குதல, செறிவு, வறுததல, 

உருகுதல மறறும் சுததி்கரிப்பு செயதல ள�ான்ற 
செயலமு்ற்களில தாமிரம் பிரிதது 
எடுக்்கப்�டுகிறது. இது நா்கரீ்கததின் ஆரம்�க் 
்கட்டததில ்கண்டுபிடிக்்கப்�ட்டது.  மனிதன் அறிநத 
மறறும் �யன்�டுததிய முதல உளலைா்கங்களில 
தாமிரமும் ஒன்றாகும்.  இ்வ தீப்�ா்ற்கள் மறறும் 
உருமாறிய �ா்ற்களில ்காணப்�டுகிறது.  தாமிரம் 
மி்கவும் சமன்்மயானது. ஆனால தாமிரத்த  
த்கரதளதாடு ்கலைப்�தால சவண்்கலைம் கி்்டக்கிறது. 
தாமிரத்த துததநா்கதளதாடு ளெர்ப்�தால பிதத்ள 
கி்்டக்கிறது.  இது தூய தாமிரத்தவி்ட 
்கடினமா்கவும் மறறும் வலுவானதா்கவும் உள்ளது.

தோமிரததின் ்பயன்்போடுகள்
1. மின் ச�ாறியியல
2. உளலைா்கவியல சதாழிறொ்லை்கள்
3. உளலைா்கக் ்கலை்வ தயாரிததல

மறறும் டியுப்்கள், குழாய்கள், �ம்பு்கள் 
ளரடிளயட்டர்்கள் மறறும் ச்காதி்கலைன்்கள் 
தயாரிக்்கவும் �யன்�டுகிறது. இது ளமலும் �லளவறு 
வ்்கயான அலைங்காரப்ச�ாருட்கள் உற�ததி 
செயயவும் �யன்�டுததப்�டுகிறது.
தோமிரம் - உற்பததி மறறும் ்பரவல்

ஏறக்கு்றய எலலைா நாடு்களிலும் 
தாமிரப்�டிவு்கள் ்காணப்�டுகின்றன. சிலி, ச�ரு, 
சீனா, அசமரிக்்க ஐக்கிய நாடு்கள்  மறறும் ்காஙள்கா 
தாமிர உற�ததியில முதன்்மயான நாடு்களாகும்.  
தாமிர உற�ததியில சிலி உலைகின் மி்கப்ச�ரிய   
நா்டாகும். இது உலை்க தாமிர உற�ததியில 27.20 
ெதவீதத்த உற�ததி செயகிறது. அ்தத சதா்டர்நது 
ச�ரு இரண்்டாவது இ்டததில உள்ளது.  ச�ரு 11.53 
ெதவீத தாமிரத்த  உற�ததி செயகிறது.  இநதியா 
உலை்க தாமிர உற�ததியில 35வது இ்டததில  உள்ளது. 
இது  உலை்க உற�ததியில 0.15 ெதவீதத்த மடடுளம 
உற�ததி செயகிறது.

தோமிரம்
ைேம் �ோடு உறபததி 

(வமட்ரிக ைன்)
பஙகு  

%
1 சிலி 5,552,600 27.20

2 வபரு 2,353,859 11.53

3 சீ்னோ 1,851,000 9.10
4 அவமரிகக 

ஐககிய �ோடு
1,430,000 7.00

5 கோஙநகோ 1,035,631 5.07
மற்ற �ோடுகள் 40.13

ஆதாரம்: உலை்க சுரங்க புள்ளிவிவரம் - 2018
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54XII புவியியல்

1. ��
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தா�ர� உ�ப�  சத��த� �

்போககசைட
�ாக்்ெட தாது அலுமினியததின் முதன்்ம 

ஆதாரமா்க இருக்கும் ஒரு முக்கிய ்கனிமமாகும். 
இது ஒரு தூய்மயறற தாது. இது  ச�ாதுவா்கக் 
்களயாலின், ச்காரண்்டம் மறறும் கிரிளயாலிட 
ள�ான்ற மி்கவும் சிக்்கலைான இரொயன ்கலை்வ 
ளெர்மங்களில ்காணப்�டுகிறது.  �ாக்்ெட புவி 
ளமற�ரப்பிறகு மி்கவும் அருகில  ்காணப்�டுகிறது 
இது ச�ாதுவா்கத திறநதசவளி சுரங்கமு்ற மூலைம் 
சவடடி எடுக்்கப்�டுகிறது.  இது ்கட்ட்டங்கள் ்கட்டவும், 
�ாததிரங்கள் மறறும் விமான �ா்கங்கள் செயயவும் 
ளமலும் �லை �ரவலைான  �யன்�ாடு்க்ளக் 
ச்காண்டுள்ளது.

உற்பததி மறறும் ்பரவல்
ஆஸ்திளரலியா, சீனா, பிளரசில, கினியா மறறும் 

இநதியா ள�ான்ற்வ முக்கியமான �ாக்்ெட 
உற�ததி செயயும் நாடு்களாகும்.  உலைகின் 
மி்கப்ச�ரிய �ாக்்ெட உற�ததியாளர்்கள் மறறும் 
ஏறறுமதியாளர்்கள் சவப்�மண்்டலை மறறும் து்ண 
சவப்�மண்்டலை �குதியில உள்ள நாடு்களாகும். 
ஆஸ்திளரலியா உலைகின்  மி்கப்ச�ரிய �ாக்்ெட 
உற�ததி செயயும் நா்டாகும். உலைகில �ாக்்ெட 
உற�ததியில இநதியா ஐநதாவது ச�ரிய நா்டாகும்.

்போககசைட தோது

ைேம் �ோடு உறபததி 
(வமட்ரிக ைன்)

பஙகு  
%

1 ஆஸ்திநேலியோ 83,516,578 29.31
2 சீ்னோ 65,000,000 22.81
3 பிநேசில் 39,244,200 13.77
4 கினி 31,117,131 10.92
5 இநதியோ 24,664,632 8.66

மற்ற �ோடுகள் 14.53

தஙகம்
தங்கம் ஒரு வி்லை மதிப்புமிக்்க உளலைா்கமாகும். 

இது  நிலைததிறகு அடியிலுள்ள ளலைாடஸ் அலலைது 
திடடு்கள் அலலைது பிளளெர் �டிவு்கள் அலலைது 
வண்்டல்களில ்காணப்�டுகிறது.  இ்வ மி்கப்�ரநத 
அளவில தங்க ந்்க �யன்�ாடடிறகும் மறறும் �ல, 
்கண்ணாடி மறறும் பீங்கான் வண்ணங்கள், 
மருநது்கள் தயாரிப்பிலும்  மறறும் �லது்ற 
சதாழிறொ்லை்களிலும் �யன்�டுததப்�டுகிறது. 
தங்கததின் தூய்ம ்காரட அடிப்�்்டயில 
்கணக்கி்டப்�டுகிறது. சீனா, ஆஸ்திளரலியா, ரஷ்யா, 
அசமரிக்்க ஐக்கிய நாடு்கள் மறறும் ்கன்டா 
ஆகிய்வ உலைகின் தங்க உற�ததியில முன்னணியில 
உள்ள நாடு்களாகும்.

தஙகம்

ைேம் �ோடு உறபததி 
(வமட்ரிக ைன்)

பஙகு  
%

1 சீ்னோ 453,500 14.11
2 ஆஸ்திநேலியோ 282,421 8.79
3 ேஷயோ 262,380 8.16
4 அவமரிகக 

ஐககிய 
�ோடுகள்

222,211 6.91

5 க்னைோ 165,034 5.13
மற்ற �ோடுகள் 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 

உண்்மயான தங்கததின் 
வடிவம் மறறும் நிறத்தப் 
ள�ான்று இருப்�தால ெல்�ட  
்�்ரட முட்டாள்்களின் தங்கம் 

என்று அறியப்�டுகிறது. 

TN_GOVT_XII_Geography_chapter 03.indd   54 12/10/2021   2:00:52 PM



55 வளங்கள்

பிளோடடினம்
 பிளாடடினம் ஒரு அரிய உளலைா்கமாகும். இது 

தங்கத்தவி்ட அதி்க வி்லையு்்டயது. இது மி்கவும் 
அதி்க உருகு சவப்�நி்லை்யக் ச்காண்்டது. இது ஒரு 
்கனமான, வ்ளயக்கூடிய, நீளும் தன்்மயு்்டய, 
மி்கவும் செயலைறற, சவள்ளி்யப் ள�ான்ற 
சவண்்ம்ய சவளிப்�டுததும் உளலைா்கமாகும். 
இது அ்டர்ததி மிக்்க உளலைா்கங்களில ஒன்றாகும். 
இது சவள்ளீயத்தப் ள�ான்று ஏறததாழ இரண்டு 
ம்டஙகு அ்டர்ததி்யக் ச்காண்்ட உளலைா்கமாகும்.  
அஸ்மியம், �லலைடியம், இரிடியம் மறறும் ளரடியம் 
ள�ான்ற அரிதான  உளலைா்கங்களு்டன் ளெர்நளத 
பிளாடடினம் ்காணப்�டுகிறது. பிளாடடினம் 
சதாழிறது்றயிலும் �யன்�டுததப்�டுகிறது. 
சதன்ஆப்பிரிக்்கா பிளாடடினம் உற�ததியில 
உலைகிளலைளய மி்கப்ச�ரிய நா்டாகும். ரஷ்யா, 
ஜிம்�ாளவ, ்கன்டா மறறும் அசமரிக்்க ஐக்கிய 
நாடு்கள்  ஆகிய்வ பிளாடடினம் உற�ததியில மறற 
முன்னணி நாடு்களாகும். 

பிளோடடினம்

ைேம் �ோடு உறபததி 
(வமட்ரிக ைன்)

பஙகு  
%

1 வைன் 
ஆபபிரிககோ

133,241 71.75

2 ேஷயோ 21,860 11.77
3 ஜிம்போபநவ 15,110 8.14
4 க்னைோ 9,300 5.01
5 அவமரிககோ  

ஐககிய�ோடுகள்
3,891 2.10

மற்ற �ோடுகள் 1.33

உ்லோகம் அல்லோத கனிமஙகள்
உளலைா்கத்தக் ச்காண்டிராத  ்கனிமங்கள் 

உளலைா்கம் அலலைாத ்கனிமங்கள் என்று 
அ்ழக்்கப்�டுகிறது.

கமககோ

்மக்்கா என்�து ஒரு இலைததீன் சமாழிச் 
சொலலைான “்மக்ள்கர்” என்�தாகும். ்மக்ள்கர் 
என்�து பிர்காசிக்கும் “ஒளி” அலலைது “சமருகூட்டல” 
என்�தாகும். ் மக்்கா ஒரு �டி்கம் மறறும் அடுக்கு்கள் 
ச்காண்்ட அ்மப்�ாகும்.   இ்த  மி்கவும் சமலலிய 
தாள்்கள் ள�ான்று பிரிக்்க முடியும். இது நீர், 
அமிலைங்கள், எண்சணய அலலைது ்க்ரப்�ான்்களு்டன் 
வி்னபுரிவதில்லை. இது  இலைகுவான  

சநகிழும்தன்்மயு்்டய வலுவான ்கனிமமாகும். 
இது மி்கவும் உயர்நத சவப்�த்தத தாங்கக் 
கூடியதா்கவும் அலலைது சவப்�நி்லையில திடீசரன்று 
ஏற�டும் மாறறங்க்ளத தாங்கக்கூடியதா்கவும் 
உள்ளது. ளமலும் உயர்மின் அழுததத்த 
எதிர்க்ச்காள்ளவும் மறறும் ஆறறல இழப்பு்க்ளத 
தடுக்்கக் கூடியதா்கவும் உள்ளது. இது ஒளி்ய 
ஈர்ததுக் ச்காள்ளவும் அலலைது எதிசராளிக்்கக்  
கூடியதா்கவும் உள்ளது. இது அலைங்கார 
வி்ளவு்க்ள ஏற�டுததக் கூடிய ஒளி்ய 
பிரதி�லிக்்களவா அலலைது உடகிரகிக்்களவா  செயது 
புறஊதா ்கதிர்்களிலிருநது �ாது்காப்பு அளிக்்கக் 
கூடியதா்கவும் உள்ளது.

முககிய ்பயன்்போடுகள்
்மக்்கா �லை �யன்�ாடு்க்ள ச்காண்டுள்ளது. 

்மக்்காவின் �யன்�ாடு முக்கியமா்க ஏழு 
து்ற்களில ்காணப்�டுகிறது.  அ்வ்கள் 
வண்ணப்பூச்சு / பூச்சுதது்ற ஒப்�்ன மறறும் 
தனிப்�ட்ட �ராமரிப்பு நிறுவனங்கள், சநகிழி மறறும் 
அச்சு்ம, மின்னணு உற�ததிதது்ற, 
வா்கனதது்ற, ்கடடுமானதது்ற மறறும் 
எண்்ணயத சதாழில ள�ான்ற்வயாகும்.

கமககோ

்போஸ்்்பட
�ாஸ்ள�ட �டிவுப்�ா்ற்களில ்காணப்�டுகிறது  

அலலைது �ாஸ்ள�ட சநாதி்களா்க ்காணப்�டுகிறது. 
இதன் மறசறாரு ஆதாரம் குளனா �ற்வயின் 
எச்ெமாகும். இது �ாஸ்�ரசின் மி்க முக்கியமான 
ஆதாரமாகும். இது முக்கியமா்க உரம் தயாரிப்பில  
�யன்�டுததப்�டுகிறது. சீனா உலைகின்  மி்கப்ச�ரிய 
�ாஸ்ள�ட உற�ததி செயயும் நா்டாகும். பிற  
முன்னணி உற�ததி நாடு்கள்  சமாராக்ள்கா, 
அசமரிக்்க ஐக்கிய நாடு, ரஷ்யா மறறும் ச�ரு 
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ள�ான்ற்வயாகும். சதன் அசமரிக்்காவில உள்ள 
ச�ரு மறறும் சிலி �ா்லைவனங்களில �ாஸ்ள�ட 
குளனா �ற்வயின் எச்ெப்�டிவு்களில 
்காணப்�டுகின்றன. �ாஸ்ள�ட உற�ததியில இநதியா 
உலைகில இரு�தாவது மி்கப்ச�ரிய நா்டாகும்.

்போஸ்்்பட – 2016

ைேம் �ோடு உறபததி 
(வமட்ரிக ைன்)

பஙகு  
%

1 சீ்னோ 43,319,400 51.58

2 வமோேோகநகோ 8,601,000 10.24

3 அவமரிகக 
ஐககிய 

�ோடுகள்

7,615,000 9.07

4 ேஷயோ 48,36,000 5.76

5 வபரு 4,013,220 4.78

மற்ற �ோடுகள் 18.57

இநதியாவில ்கனிமங்க்ள 
ஆயவு செயவதில ஈடு�டடுள்ள 
நிறுவனங்கள். ஜி.எஸ்.ஐ (GSI), 
ஓ.என்.ஜி.சி (ONGC), எம்.இ. 

சி.எல (MECL), என்.எம், டீ. சி (NMDC), ஐ.எம்.பி 
(IMB), பி.ஜி.எம்.எல (BGML), சைச்.சி.எல  (HCL) 
நாலள்கா (NALCO) ள�ான்ற து்ற்கள் �லை இநதிய 
மாநிலைங்களில சுரங்கப் �ணியில ஈடு�டடுள்ளன.

3.5 ஆறைல் வளஙகள்
வளங்க்ள புதுப்பிக்்கக் கூடிய மறறும் 

புதுப்பிக்்க இயலைாத வளங்கள் என வ்்கப்�டுததலைாம். 
நிலைக்்கரி, ச�டளராலியம் மறறும் இயற்்க எரிவாயு 
ள�ான்ற்வ தீர்நது ள�ா்கக்கூடியது அலலைது 
புதுப்பிக்்க இயலைாத ்கனிம வளங்களாகும். 
இவவளங்ள ஒருமு்ற �யன்�டுததிவிட்டால 
அ்வ மீண்டும் ச�றுவது மி்கவும் அரிது. நிலைக்்கரி 
மறறும் ச�டளராலியம் பு்தச�ாருள் 
எரிச�ாருட்களாகும்.

இ்வ நமது சதாழிறொ்லை இயநதிரங்கள் 
மறறும் வா்கனங்க்ள இயக்குவதறகு ஆறற்லைக் 
ச்காடுக்கின்றன. இ்வ  ச�ாருட்கள் உற�ததி 
மறறும் ளெ்வ்க்ள உற�ததி செயவதில முதன்்ம 
இடுச�ாருளா்க �யன்�டுகின்றன. முன்ளனறறச் 
ெக்்கரமானது ஆறறல ஓட்டதது்டளன ந்கர்கிறது. 
ஆறறல வளங்கள் இரண்டு வ்்க்களா்க பிரிக்்கலைாம்.

(i) புதுப்பிகக இயலோ ஆறைல் வளஙகள்
இவவளங்க்ள ஒரு மு்ற �யன்�டுததிவிட்டால 

அ்வ்க்ள மீண்டும் மீண்டும் ச�ற முடியாது. 
ளவறு வ்்கயில கூறினால அ்வ தீர்நது 
ள�ாயவிடுவனவாகும். அ்வ நிலைக்்கரி, 
ச�டளராலியம், இயற்்க எரிவாயு மறறும் அணு 
எரிச�ாருட்களாகும்.

நிலககரி 
நிலைக்்கரி ஒரு பு்த எரிச�ாருளாகும். இது 

எளிதில தீப்�றறக்கூடிய, ்கருப்பு அலலைது �ழுப்புநிற 
்கார்�னால ஆன �டிவுப்�ா்றயாகும். ்கரிமமாதல 
(Carbonization) செயலமு்ற மூலைம் புவிக்குள்ளள 
உள்ள அதி்க அழுததம் மறறும் சவப்�ம் ்காரணமா்க 
அ்டர்நத வனததாவரங்கள் நிலைக்்கரி்களா்க 
மாறறப்�ட்டன. உலைகின் நிலைக்்கரி வளங்களின் 
ச�ரும்�குதி ்கார்ள�ானிச�ரஸ் (Carboniferous) 
்காலைததில (280 முதல 350 மிலலியன் ஆண்டு்களுக்கு 
முன்பு) உருவானதாகும். நிலைக்்கரியின் தரம் 
அதிலுள்ள ்கார்�னின் அள்வக் ச்காண்டு 
தீர்மானிக்்கப்�டுகிறது. நிலைக்்கரி்ய அதன் இயற 
(Physical) �ண்பு்கள் அடிப்�்்டயில பின்வருமாறு 
அ்்டயாளம் ்காணப்�டடுள்ளன. அ்வ,

(i)  பீட (Peat) மரத்த நிலைக்்கரியா்க மாறறிய்மக்கும் 
முதல நி்லையாகும். இதில ்கார்�னின் அளவு 30% 
முதல 35% வ்ர மடடுளம உள்ளது.

(ii)  லிக்்னட அலலைது �ழுப்பு நிலைக்்கரி இ்வ 
கு்றநத தரமு்்டயளதாடு 35% முதல 45% வ்ர 
்கார்�்னக் ச்காண்டுள்ளது.

(iii)  பிடடுமினஸ் அலலைது ள்காக்கிங நிலைக்்கரி 
(Bituminous or coking). இது இரண்்டாவது சிறநத 
நிலைக்்கரி வ்்கயாகும். இது  70% - 90% வ்ர 
்கார்�்னக் ச்காண்டுள்ளது. இவவ்்க நிலைக்்கரி 
�ரவலைா்கக் ்காணப்�டுவளதாடு �ரவலைா்க  
�யன்�டுததப்�டும் வ்்கயாகும். இது வணி்க 
ரீதியிலைான �யன்�ாடடில மி்கவும் பிர�லைமான 
நிலைக்்கரியாகும். 

(iv)  ஆநதர்ெட (Anthracite):  இது மி்கச்சிறநத தரமான 
நிலைக்்கரியாகும். இது  95%க்கு ளமல ்கார்�்னக் 
ச்காண்டுள்ளது. இது மி்கவும்  ்கடினமானது 
ஆனால, மி்கவும் கு்றவான பு்்க்ய 
சவளிளயறறுவளதாடு, மி்கக் கு்றநத அளளவ 
ொம்�்லைக் ச்காண்டுள்ளது . எனினும் இதன் 
இருப்பு்கள் கு்றவா்களவ உள்ளன.
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�ரா� �ல�க� உ�ப�� சத��த��

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 வ்ர சீனா, உலைகில மி்கப்ச�ரிய 
எரிக்கும் (ள்காக்கிங) நிலைக்்கரி உற�ததியாளரா்க 
இருநதது. அ்தத சதா்டர்நது ஆஸ்திளரலியாவும் 
இருநதன. ரஷ்யா, இநதியா மறறும் அசமரிக்்க 
ஐக்கிய நாடு ஆகிய்வ எரிக்கும் நிலைக்்கரி 
உற�ததியில முன்னணியில உள்ள மறற நாடு்கள் 
ஆகும். உளலைா்கவியல நிலைக்்கரி என அறியப்�டும் 
எரிக்கும் நிலைக்்கரி இரும்புததாதுவிலிருநது 
இரும்்�ப் பிரிதது எடுப்�தறகுப் 
�யன்�டுததப்�டுகிறது.
எரிககும் நிலககரி

ைேம் �ோடு உறபததி 
(வமட்ரிக ைன்)

பஙகு  
%

1 சீ்னோ 591,998,000 54.67
2 ஆஸ்திநேலியோ 189,302,000 17.48
3 ேஷயோ 83,800,000   7.74
4 இநதியோ 61,661,000   5.69
5 அவமரிகக 

ஐககிய�ோடு
50,645,000   4.68

மற்ற �ோடுகள்   9.74

உற்பததி மறறும் உலகப் ்பரவல்
நீராவி நிலைக்்கரி: இது நீராவி்ய உற�ததி 

செயய�யன்�டுகிறது. ளமலும் இது அதி்க அளவு 
்கநத்கத்த (ெல�ர்) ச்காண்டுள்ளது. 

உலைகில 70 க்கும் ளமற�ட்ட நாடு்களில நிலைக்்கரி 
இருப்பு்கள் ்காணப்�டுகின்றன. ஆனால அசமரிக்்க 
ஐக்கியநாடு்கள், ரஷ்யா, சீனா மறறும் 
சதன்ஆப்பிரிக்்கா ள�ான்ற நாடு்களிலதான் முக்கிய 
நிலைக்்கரி ் ்கயிருப்பு்கள் ்காணப்�டுகின்றன. நிலைக்்கரி 
உற�ததி ஆண்டுளதாறும் ஏறற இறக்்கமா்களவ 
உள்ளது. உலைகிளலைளய நீராவி நிலைக்்கரி உற�ததியில 
மி்கப்ச�ரிய உற�ததியாளரா்க சீனாவும் அ்தத 
சதா்டர்நது இநதியாவும் உள்ளன. அசமரிக்்க ஐக்கிய 
நாடு்கள்,  இநளதாளனசியா, சதன் ஆப்பிரிக்்கா 
ஆகிய்வ நீராவி நிலைக்்கரி்ய உற�ததி செயவதில 
முன்னணியில உள்ள மறற நாடு்கள்  ஆகும்.

நீரோவி நிலககரி

ைேம் �ோடு உறபததி 
(வமட்ரிக ைன்)

பஙகு  
%

1 சீ்னோ 2,491,793,000 47.42
2 இநதியோ 601,131,000 11.44
3 அவமரிகக 

ஐககிய 
�ோடுகள்

553,936,000 10.54

4 இநநைோ
ந்னஷியோ

459,469,000   8.74

5 வைன் 
ஆபபிரிககோ

253,452,000   4.82

மற்ற �ோடுகள் `
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்காணப்�டும் ஒரு ்கனிம எண்சணய ஆகும். இது 
்கச்ொ எண்சணய ள�ான்ற திரவ வடிவததிலும் ்கனிம 
சமழுகு்கள் அலலைது ்கருங்கா்ர்கள் ள�ான்று தி்ட 
வடிவததிலும்  (Asphalts) இயற்்க எரிவாயுவா்க வாயு 
வடிவததிலும் ்காணப்�டுகிறது. �லளவறு 
�யன்�ாடு்கள் ்காரணமா்க இது உலை்க ஆறறலின் 
முக்கிய ஆதாரமா்க உள்ளது. மனிதனின் 
ந்டவடிக்்்க்கள் அ்னததும் ளநரி்்டயா்களவா 
அலலைது ம்றமு்கமா்களவா அதன் 
து்ணப்ச�ாருட்களின் �யன்�ாடடி்னச் ொர்நளத 
உள்ளது.

கனிம எண்ணய் உருவோககம் மறறும் 
்தோறைம் 

இது �டிவுப் �ா்ற்களில ்காணப்�டும் 
எஞ்சியுள்ள ்கரிமப் ச�ாருட்கள், ளவதியியல மறறும் 
உயிர்ளவதியியல சி்தவு்களால ்கனிம எண்சணய  
உருவாகிறது. இது �டிவுப்�ா்ற்களின் து்ள்களில 
்காணப்�டுகிறது. நீ்ரவி்ட எண்சணயின் அ்டர்ததி 
கு்றவானதால நீரின்ளமல மிதநது 
ச்காண்டிருக்கிறது. புவிளமளலைாட்்டத து்ளயிடடு 
எண்சணயக் கிணறு்கள் அ்மக்்கப்�டுகின்றன. 
இதது்ள்கள் (Reckcap) எண்சணயின் ளமற�ரப்புப் 
�ா்ற்ய அ்்டயும் ச�ாழுது இயற்்க எரிவாயு 
முதலில சவளிளய வருகிறது. இயற்்க எரிவாயுவின் 
அழுததம் நீஙகும் ள�ாது ச�டளராலியம் சவளிளய 
�ாயத சதா்டஙகுகிறது.

உலகின் ்்பட்ரோலிய இருப்புகள் (Reserves)
ளமறகு ஆசியா அலலைது மததிய கிழக்கு 

நாடு்களில  மி்கப்ச�ரிய ச�டளராலிய இருப்பு 
உள்ளளதாடு அ்வ உலை்க அளவில 60% ச�டளராலிய 
இருப்்�க் ச்காண்டுள்ளன. 2008 ஆம் ஆண்டு 
உலைகின் சமாதத எண்சணய இருப்பு்கள் 1243 (109bbl) 
ள�ரல்கள் ஆகும். ெவுதிஅளரபியா, ்கன்டா, ஈரான், 
ஈராக் மறறும் கு்வத ஆகிய்வ அதி்கமான 
ச�டளராலிய இருப்்�க் ச்காண்டுள்ள 
நாடு்களாகும்.

உற்பததி மறறும் உலக ் ்பட்ரோலியப்  ்பரவல்
உலை்க ச�டளராலிய உற�ததி நாடு்க்ளப் 

புவியியல ரீதியா்க ஐநது குழுக்்களா்கப் பிரிக்்கலைாம். 
அ்வ: 

(i)  ளமறகு ஆசியா அலலைது மததிய கிழக்குப் �குதி

(ii)  அசமரிக்்கப்  �குதி

முககிய நிலககரி சுரஙக கமயஙகள்

 ைேம் சுேஙக ழமயஙகள்

சீனா ஷான்சி, ொநதுங, புஷீன், 
ளஷன்யாங முதலியன 

இநதியா ச�ா்காளரா, ஜாரியா, ள்கார்�ா, 
ராணி்கஞ், சிங்களரனி – 
ள�ான்ற்வ

அ ச ம ரி க் ்க 
ஐக்கியநாடு

ஆர்க்்கன்ொஸ், ச்காலைராள்டா, 
இ ல லி ள ய ா னி ய ல , 
இண்டியானா, மிச்சி்கன் 
ள�ான்ற்வ.

ஆஸ்திளரலியா ள�ாவன் ள�சின், பிரிஸ்ள�ன், 
்கான்ச�ர்ரா, சிடனி, 
நியு்காஸ்டில ்டாஸ்ளமனியா – 
ள�ான்ற்வ

ரஷ்யா மாஸ்ள்கா – துலைா �குதி, 
ளொள்காட ள�சின், ஓப்ள�சின் – 
ள�ான்ற்வ

வணிகம்

ஆஸ்திளரலியா, இநளதாளனசியா, ரஷ்யா, 
ச்காலைம்பியா மறறும் சதன் ஆப்பிரிக்்கா ஆகிய்வ 
உலைகின் முக்கிய நிலைக்்கரி ஏறறுமதி செயயும் 
நாடு்களாகும். சீனா, இநதியா, ஜப்�ான், ச்காரியா 
மறறும் சஜர்மனி ஆகிய்வ முக்கிய இறக்குமதி 
செயயும் நாடு்களாகும்.

நிலககரியின்  ்பயன்கள்

மனிதன் நூறறுக்்கணக்்கான ஆண்டு்களா்க 
நிலைக்்கரி்யப் �யன்�டுததி வருகிறான். ஆனால, 
அது சதாழிறபுரடசிக்கு பின்னர் மடடுளம 
முக்கியததுவம் ச�றறது. இது உலை்க ஆறறல 
ளத்வயில 25 ெதவீத �ங்களிப்்� வழஙகுகிறது. 
நிலைக்்கரி �லளவறு ளநாக்்கங்களுக்்கா்க  
�யன்�டுததப்�டுகிறது. இது நீராவி ஆறறல, 
மின்னாறறல, வீடடு எரிச�ாருள் (Domestic), எரிக்்கரி, 
ரொயான சதாழிறொ்லை்கள் மறறும் 
உ�ச�ாருட்களான அம்ளமானியம் ெலள�ட, 
இரெக்்கறபூரம், பினாயில, ச�ன்சீன் ள�ான்றவறறிலும் 
�யன்�டுததப்�டுகிறது.

்்பட்ரோலியம் (கனிம எண்ணய்) 
ச�டளராலியம் என்�து திரவ, தி்ட மறறும் வாயு 

வடிவங்களில புவியின் �ரப்பிறகு அடியில 
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முன்னணி ச�டளராலிய ஏறறுமதி செயயும் 
நாடு்களா்கவும் அசமரிக்்க ஐக்கிய நாடு்கள், சீனா, 
இநதியா, ஜப்�ான் மறறும் ச்காரியா ஆகிய்வ 
முக்கியமான இறக்குமதி செயயும் நாடு்களா்கவும் 
உள்ளன.

OPEC ( Organization of petroleum 
exporting countries) என்�து 
எண்சணய ஏறறுமதி செயயும் 
நாடு்களின் கூட்ட்மப்�ாகும். 
இது �ாக்தாத உ்டன்�டிக்்்கயில 

1960 ல உருவானது. சதா்டக்்கததில ெவுதி 
அளரபியா, ஈரான், ஈராக், கு்வத, மறறும் 
சவனிசுலைா ள�ான்ற நாடு்கள் உறுப்பினர்்களா்க 
இருநதன. பின்னர்,லிபியா, அலஜீரியா, ்கததார், 
ஐக்கிய அரபு எமிளரடடு்கள்,்நஜீரியா, 
ஈக்ளவ்டார், மறறும் அஙள்காலைா ள�ான்ற எடடு 
நாடு்கள் ளெர்க்்கப்�ட்டன. இதிலிருநது 
இநளதாளனசியா விலைகிக்ச்காண்்டது.

 

முககியமோன ்்பட்ரோலிய உற்பததி 
கமயஙகள்

 �ோடு உறபததி ழமயஙகள்

ெவுதி 
அளரபியா

்கவார், அப்குயாக், அப்துதரியா 
முதலியன 

ரஷ்யா ளவால்கா- ்காஸ்பியன் �குதி, 
்கம்ெட்கா- ொ்கலின் �குதி, ஓப் 

–லினாள�சின்

அசமரிக்்க 
ஐக்கிய 

நாடு்கள் 

ச்டன்னிசி – நியூயார்க், 
ஓஹிளயா, இண்டியானா 

ச�ன்சிலளவனியா, ச்டக்ொஸ், 
மிசிசிப்பி, ்கலிள�ார்னியா 
வ்ளகு்டா – முதலியன

ஈராக் கிர்குக், ளமாசூல, தாரா 
முதலியன

சீனா ்டச்சிங, சிஹின்ச்சு, ஏமன், 
சதன்சீனக்்க்டல  முதலியன.

இயறகக எரிவோயு 
இது மி்கவும் மலிவான ஆறறல மூலைமாகும். இது 

ச�டளராலியதது்டன் இ்ணநளதா அலலைது 
தனிதளதா ்காணப்�டுகிறது.  கு்றவா்க ்கரிமிலை 
வாயு்வ சவளியிடுவதால இது சுறறுச் சூழலுக்கு 
உ்கநத எரிெக்தியாகும். ஆ்களவ, இது �சு்ம ஆறறல 

(iii)  ரஷ்யப்�குதி

(iv)  கிழக்கு மறறும் சதறகு ஆசியப்�குதி 

(v)  ஆப்பிரிக்்கப் �குதி

உலைகின் மி்கப் ச�ரிய எண்சணய உற�ததி 
செயயும் நா்டான ெவுதி அளரபியா, உலை்க 
ச�டளராலியம்  உற�ததியில 13.62% 
உற�ததிசெயகிறது. ச�டளராலியம் உற�ததியில 
ரஷ்யா உலைகின் இரண்்டாவது ச�ரிய நா்டாகும். 
உலை்களவில  ச�டளராலிய உற�ததியில இநதியா
 24 வது இ்டததில  உள்ளது. ச�டளராலிய எண்சணய 
�ரவல இயற்்கயா்களவ ெமநி்லையறறதா்க 
்காணப்�டுகிறது. உலை்க இருப்பில 60%  மததிய கிழக்கு 
நாடு்களும் , உலைகின் எஞ்சிய �குதி்கள் 40%  மடடுளம 
ச்காண்டுள்ளது.

்்பட்ரோலியம்

ைேம்  �ோடு பஙகு  
%

1 ெவூதி அளரபியா 13.62
2 ரஷ்யா 12.72
3 அசமரிக்்க      

ஐக்கிய நாடு்கள்
12.62

4 ஈராக் 5.09
5 ஈரான் 5.03
6 சீனா 4.64

மறற நாடு்கள் 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�

வணிகம்
ெவுதி அளரபியா, ரஷ்யா, ஈராக், ஐக்கிய அரபு 

எமிளரடடு்கள்  மறறும் ்கன்டா ஆகிய்வ உலை்க 
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அணு சைகதி 
அணு ெக்தி  எதிர்்காலைததில முக்கிய இ்டத்த 

ச�றும் என ச�ாதுவா்கக் கூறப்�டுகிறது. ஒரு  
அணுவின் உட்கருவில உள்ள ஆறறல அணு ஆறறல 
என அ்ழக்்கப்�டுகிறது. யுளரனியம், ளதாரியம், 
ளரடியம், புளூடள்டானியம், மறறும் லிததியம் 
ள�ான்ற ்கனர்க  உளலைா்கங்கள் அணு ஆறறலுக்கு 
முக்கிய ஆதாரங்களா்க உள்ளன. இருப்பினும் 
யுளரனியம் தான் அணு ஆறறலுக்கு மி்க முக்கிய 
ஆதாரமா்க உள்ளது. 1950 ம் ஆண்டு, அசமரிக்்க 
ஐக்கிய நாடடில முதல அணுெக்தி உற�ததி 
சதா்டங்கப்�ட்டது. தறள�ாது உலை்க மின்ொரததில 
சுமார் 11% மின்ொரத்த அணு ஆறறல வழஙகி 
வருகிறது. தறள�ாது உலைகில 450க்கும் ளமற�ட்ட 
ஆறறல வாயநத அணு பிளவு உ்லை்கள் (Fission 
reactors) செயல�ாடடில உள்ளன.

உலைகின் முதல வணி்கரீதியான  அணுமின் 
நி்லையமான ்கால்டாைால 1956 ஆம் ஆண்டு 
இஙகிலைாநதில உள்ள விண்்டஸ்ள்கல என்னும் 
இ்டததில  திறக்்கப்�ட்டது.

யு்ரனியம் (U3O8)

ைேம்  �ோடு உறபததி 
(வமட்ரிக 

ைன்)

பஙகு  
%

1 கஜகஸ்ைோன் 29,113 38.89

2 க்னைோ 16,666 22.26

3 ஆஸ்திநேலியோ 7,352   9.82

4 �மீபியோ 4,308   5.75

5 ழ�ஜர் 4,101   5.48

மற்ற �ோடுகள் 17.80

மி்கவும் அதி்கமான 
அழிவு்க்ள ஏற�டுததிய 
அணுெக்தி வி�ததுக்்கள்

1. மூன்று ்மல தீவு – மார்ச் 28, 1979 அசமரிக்்க 
ஐக்கியநாடு்கள் 
2. செர்ளனாபில – ஏப்ரல 29, 1986 ரஷ்யா
3. புகுஷிமா  ்டாயச்சி – மார்ச் 11, 2011 ஜப்�ான் 

புதுப்பிககக கூடிய ஆறைல் வளஙகள் 
ளவ்கமா்க அதி்கரிதது வரும் ஆறறலுக்்கான 

ளத்வயும் கு்றநத அளிப்பு மறறும் அதிளவ்கமா்க 
தீர்நது வரும் மரபு ொர்நத வள ஆதாரங்களும் இன்று 

எனப்�டுகிறது. இதன் ்கசி்வ எளிதில ்கண்்டறிய 
மணம் வீசும் எததனால ளெர்க்்கப்�டுகிறது. இது 
ச�டளராலியத்த சுததி்கரிதது தயாரிக்்கப்�டுகிறது. 

இயறகக எரிவோயு இருப்பு மறறும் உற்பததி 

உலைகில அறிநத இயற்்க எரிவாயு இருப்பு 6254  
டரிலலியன் ்கன அடியாகும்.ச�ரும்�ாலைான 
இருப்பு்கள் ரஷ்யா, ஈரான், ்கததார், ஐக்கிய அரபு 
எமிளரடடு்கள், ெவூதி அளரபியா, அசமரிக்்க ஐக்கிய 
நாடு்களில  ்காணப்�டுகிறது. அசமரிக்்க ஐக்கிய 
நாடு்கள் மி்க அதி்க இருப்்�க் ச்காண்டுள்ளது. இது 
உலைகின் மி்கப்ச�ரிய உற�ததியாளராகும். ரஷ்யா 
இரண்்டாவது இ்டததிலும் இநதியா இரு�ததி 
எட்டாவது இ்டததிலும் உள்ளன. இது ச�ரும்�ாலும் 
சதாழிறொ்லை்களிலும், வீடு்களிலும் எரிெக்தியா்கப் 
�யன்�டுகிறது. ச�டளராலிய உற�ததித 
சதாழிறொ்லை்கள் இ்த எரிெக்தியா்கவும் 
இடுச�ாருளா்கவும் �யன்�டுததுகின்றன.  இது 
ரொயன சதாழிறொ்லை்கள், செயற்்க ரப்�ர், 
சநகிழி, ரொயன உரங்கள், ்ம, மறறும் ்கார்�ன் 
ள�ான்றவறறில �யன்�டுததப்�டுகிறது.

இயறகக எரிவோயு

ைேம் �ோடு உ ற ப த தி 
( வ ம ட் ரி க 
ைன்)

பஙகு  
%

1 அவமரிகக 
ஐககிய 

�ோடுகள் 

755,010 20.56

2 ேஷயோ 641,000 17.45

3 ஈேோன் 202,440   5.51

4  கதைோர் 181,250   4.94

5 க்னைோ 157,179   4.28

மற்ற �ோடுகள் 47.26

வணிகம்
ரஷ்யா, ்கததார், நார்ளவ, ்கன்டா மறறும் 

அலஜிரியா ஆகிய்வ உலை்க முன்னணி இயற்்க 
எரிவாயு ஏறறுமதி செயயும் நாடு்களாகும். ஜப்�ான், 
சஜர்மனி, சீனா, இததாலி மறறும் துருக்கி ஆகிய்வ 
உலை்க முன்னணி இயற்்க எரிவாயு இறக்குமதி 
செயயும் நாடு்களாகும். 
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கோறறு சைகதி

புதுப்பிக்்ககூடிய ஆறறலின் மூலைமான ்காறறு 
தூய்மயானதா்க தஙகுத்்டயின்றி உ்டனடியா்கக் 
கி்்டக்்கக்கூடியதாகும். ்காறறா்லை்கள் ்காறறின் 
ஆறற்லைப் ச�றறு  மின்னாறறலைா்க மாறறுகின்றன. 
அணு மறறும் பு்தச�ாருள் ஆறறல்க்ள 
முறறிலுமா்க நீக்கும் உததி்களில ்காறறு ஆறறல ஒரு 
தூணா்க விளஙகுகிறது.  தறச�ாழுது உலைகில மி்க 
ளவ்கமா்க வளர்நது வரும் மின்ொர ஆறறல்களில 
இரண்்டாவதா்க ்காறறு ெக்தி உள்ளது. இது உலை்க 
மின்ொரத ளத்வயில 5 ெதவீதத்தப் பூர்ததி 
செயகிறது. ்கலிள�ார்னியாவில உள்ள 
அல்டாமவுண்ட ்கணவாயில உலைகின் மி்கப்ச�ரிய 
்காறறா்லைப் �ண்்ண அ்மநதுள்ளது. உலை்க 
்காறறாறறல உற�ததியில இநதியா மி்கப்ச�ரிய 
உற�ததியாளரா்க உருவாகி வருகிறது. இநதியாவில 
உள்ள மி்கப்ச�ரிய ்காறறா்லைப்�ண்்ண்கள்.

ைமிழ�ோட்டில் கன்னியோகுமரி மோவட்ைததிலுள்ே 
முபபநைல், இேோஜஸ்ைோனிலுள்ே வஜய்சல்மர் 
கோறறுப பூஙகோ ஆகிய்வ இநதியாவிலுள்ள 
்காறறா்லைப்�ண்்ண்களில முதல மறறும் 
இரண்்டாவது ச�ரிய ்காறறா்லை்களாகும்.

்காறறா்லையானது அ்மவி்டததின் 
அடிப்�்்டயிலும் உற�ததி அடிப்�்்டயிலும் 
வ்்கப்�டுததப்�டுகிறது. அ்வ 

(i) ்க்டற்க்ர ்காறறாறறல  மறறும்

(ii) ்க்டலைண்்ம ்காறறாறறல 

(i)   கைறகழே கோறறு ஆற்றல்: இது நிலைததில 
அ்மநதுள்ள ்காறறா்லை்கள் மூலைம் ஆறறல 
உற�ததி செயயப்�டுவதாகும். ்க்டற்க்ர 
்காறறாறறல மி்கவும் மலிவான புதுப்பிக்்கக்கூடிய 
ஆறறல ஆதாரங்களில ஒன்றாகும். 
புதுப்பிக்்கக்கூடிய மறற ஆறறல 
ஆதாரங்க்ளவி்ட மி்கவும் மலிவானது. ஆனால 
மறற ஆறறல்க்ளப்ள�ால அலலைாமல 
இவவாறற்லை அ்மக்்க அதி்க அளவிலைான  
இ்டம் ளத்வப்�டுகிறது.

(ii)   கைல் கோறறு ஆற்றல்: இது ்க்டல மறறும் ச�ரும் 
்க்டல்களில அ்மக்்கப்�டடுள்ள  ்காறறு 
ஆறறல்க்ளக் குறிக்கிறது. தறச�ாழுது 
மி்கப்ச�ரிய ்க்டல ்காறறா்லைப் �ண்்ண்கள் 
இஙகிலைாநது  மறறும் சஜர்மனியில உள்ளன. 
இவவிரு நாடு்களும் 2/3  �ஙகு திறன் ச்காண்்ட 

உலை்கம் ெநதிதது வரும் இரட்்ட பிரச்ெ்ன்களாகும். 
இப்�டிப்�ட்டச்  சூழலில மரபு ொரா வளங்கள் அதி்க 
முக்கியததுவம் ச�றுகின்றன. புதுப்பிக்்கக் கூடிய 
வளங்கள் சுததமான்வ  மறறும் மாசு�டுததாத்வ.
அ்வ: சூரிய ெக்தி, ்காறறு, புவியின் உடபுற சவப்� 
ெக்தி, அ்லை்கள், ஓத ெக்தி, உயிரின வாயு ெக்தி 
ள�ான்ற்வயாகும்.
நீர் மின் சைகதி 

ஒரு குறிப்பிட்ட உயரததிலிருநது நீர்விழும்ள�ாது 
நீரின் இயலஆறறல மூலைம் நீர் மின்ொரம் உற�ததி 
செயயப்�டுகிறது. அவவாறு விழும் நீர் வி்ெப்ச�ாறி 
உரு்ளயின் ்கததியில �டடு ளவ்கமா்க சுழலுவதால 
இவவாறறல உற�ததி செயயப்�டுகிறது. இது ஒரு 
சுததமான சூழலுக்கு ஏறற மறறும் புதுப்பிக்்கக் கூடிய 
ஆறறலைாகும். உலை்க மின்ொர உற�ததியில சுமார் 7% 
இதன் �ங்களிப்�ா்க உள்ளது. சீனா மி்கப்ச�ரிய நீர் 
இயலஆறறல இருப்்�க் ச்காண்டுள்ளது. அ்தத 
சதா்டர்நது பிளரசில, இநளதாளனசியா, ்கன்டா மறறும் 
்ெயர் உள்ளன. உலைகிளலைளய நீர்மின் ெக்தி 
உற�ததியில மி்கப்ச�ரிய நா்டா்க  சீனாவும் அ்தத 
சதா்டர்நது ்கன்டாவும் உள்ளன.
சூரிய ஆறைல்

சூரிய ஆறறல இயக்்கமு்ற  அடிப்�்்டயில 
மின்ொரமா்க மாறறப்�டுகிறது. இது அளவிலலைாமல 
மிகுதியா்க கி்்டததாலும் சதாழிலநுட� 
வளர்ச்சியின் ்காரணமா்க அண்்மக்்காலைததிலதான்  
இ்வ முக்கியததுவம் ச�றறு வருகின்றன.  சூரிய 
ஆறறல �லளவறு ளநாக்்கங்களுக்்கா்கப் 
�யன்�டுததப்�டுகிறது. தறச�ாழுது சூரிய ஆறறல 
மின்்கலைங்கள் உற�ததியில அசமரிக்்க ஐக்கிய 
நாடு்கள்  மி்கப்ச�ரிய உற�ததியாளரா்க உள்ளது. 
இது சூரியனால வழங்கப்�டும் ஆறறல ஆகும். 
ளமலும், இது சூரிய மின்னாறறல உற�ததிக்கு 
ொததியமா்க உள்ளது. சூரிய மின்ொர உற�ததித 
சதாழிலில இநதியா ஒரு ளவ்கமா்க வளர்நது வரும் 
நா்டாகும். நம் நாடடில நிறுவப்�ட்ட சூரிய ஆறறல 
உற�ததி திறனான 26 GWஐ 30 செப்்டம்�ர் 2018இல 
அ்்டய முடிநதது. இநதியாவில சூரிய 
மின்னாறறலின் உற�ததி அளவு 8 ம்டஙகு அதாவது 
26 ளம 2014 அன்று 2650 சம்கா வாடடிலிருநது 31 
ஜனவரி 2018 அன்று 20 ஜி்கா வாட்டா்க (GW) 
விரிவ்்டநதுள்ளது. அளதாடு  நிலைக்்கரியின் மூலைம்  
உற�ததி செயயப்�டும் மின்ொரததின் ெராெரி 
வி்லை்யக் ்காடடிலும் சூரிய ஆறறலில ச�றப்�டும் 
மின்ொரததின் வி்லை 18 ெதவீதம் கு்றநதுள்ளது.

ெைாரா �ா்லைவனததில 
அ்மநதுள்ள நூர்்காம்�ளக்ஸ் உலைகின் 
மி்கப்ச�ரிய அளவில அ்டர்ததியான 
சூரிய ஆறறல ஆ்லையாகும்.
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வளங்கள்

்காறறா்லை்க்ள  நிறுவியுள்ளன. இலைண்்டன் 
அர்ளர, உலைகின் மி்கப்ச�ரிய ்க்டல ்காறறுப் 
�ண்்ணயாகும். தமிழ்நாடடில முதல 
்க்டல்காறறுப் �ண்்ணயானது தனுஷ்ள்காடிக்கு 
அருகில நிறுவத திட்டமி்டப்�டடுள்ளது.

ஓத ஆறைல்
இ்வ ச�ருங்க்டல நீரின் இயற்்கயான உயர்வு 

மறறும் வீழ்ச்சியால இயஙகும் ஒரு புதுப்பிக்்கக் 
கூடிய ஆறறல ஆகும். இதன் உற�ததி மி்கவும் 
கு்றளவ. முதல ஓத ஆறறல நி்லையமானது 
பிரான்சில உள்ள லைா சரன்ஸில அ்மநதுள்ளது. 
சதன்ச்காரியாவில உள்ள சிஹவா ஏரியில 
அ்மநதுள்ள மி்கப்ச�ரிய ஓத மின்நி்லையம்  
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கமுதி உலகின் மிகப்்்பரிய தனிதத சூரிய மின்சைோர நிகலயம் !

்கமுதி உலைகின் மி்கப்ச�ரிய தனிதத சூரிய மின்ொர நி்லையம்: ்கமுதி சூரிய ஆறறல திட்டம் என்�து 
இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ்கமுதியில 2500 ஏக்்கர் �ரப்�ளவில அ்மநதுள் ஒரு ஒளிமின்னழுதத 
மின்நி்லையம். இது அதானி மின் திட்டததால சதா்டங்கப்�டடுள்ளது. அளதாடு ஒளர இ்டததில 648 சம்காவாட 
உற�ததி திறன் ச்காண்்டதா்க அ்மக்்கப்�டடுள்ளது. ்கமுதி சூரிய ஆறறல திட்டமானது 21 செப்்டம்�ர் 2016ல 
முடிக்்கப்�ட்டது. எடடு மாதங்களில ெறறு ஏறக்கு்றய 8500 �ணியாட்கள் ளெர்நது  தினெரி ெராெரியா்க 11 
சம்காவாட உற�ததி திற்ன நிறுவி முடிததுள்ளனர். இச்சூரிய பூங்கா முழுவதும் தமிழ்நாடு மின்�ா்த 
்கார்�ளரெனின் 400 கிளலைாவாட து்ணமின் நி்லையங்களு்டன்  இ்ணக்்கப்�டடுள்ளது. இதிலுள்ள சூரிய 
ள�னல்கள் தானியஙகி ளராள�ாடடிக் மு்ற மூலைம் தினெரி சுததப்�டுததப்�டுகிறது.

உலைகின் மி்கப்ச�ரிய ஓத மின்ொர 
உற�ததியாளரா்கவும் உள்ளது. இவவாறறல மூன்று 
சவவளவறு ஆதாரங்களிலிருநது உற�ததி 
செயயப்�டுகிறது. இநதியாவின் முதல முயறசியா்க 
ளமறகு வங்காளம் சுநதர்�ன் ச்டல்டாவில 
துர்்காதூனி க்ரிக்-ல ஓத ஆறறலின் மூலைம் 3 
சம்காவாட மின்ொரம் உற�ததி செயய முடிவு 
செயயப்�டடுள்ளது. இநதியாவில ஓத மின் ெக்தி 
உருவாக்்கததிறகு உ்கநததா்க  அ்்டயாளம் 
்காணப்�டடுள்ள இ்டங்கள்:  குஜராததிலுள்ள ்கடச் 
மறறும் ்காம்ள� வ்ளகு்டா மறறும் ்கங்்க ச்டல்டா, 
சுநதர்�ன்னில உள்ள உலைகின் மி்கப்ச�ரிய ெதுப்பு 
நிலைக்்காடு்கள் ஆகும்.
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64XII புவியியல்

புவி ்வப்்ப ஆறைல்
புவியின் இயற்்கயான சவப்�ததிலிருநது 

புவி சவப்� ஆறறல ச�றப்�டுகிறது. புவி சவப்� 
ஆறறலின் மி்கப்ச�ரிய உற�ததியாளரா்க 
அசமரிக்்க ஐக்கியநாடு்கள்  விளஙகுகிறது. 
்கலிள�ார்னியாவிலுள்ள ொன்பிரான்ஸிஸ்ள்காவிறகு 
வ்டக்கில உள்ள சவநநீர் ஊறறு உலைகின் மி்கப்ச�ரிய 
புவிசவப்� ஆறறல நி்லையமா்க 
வளர்ச்சிய்்டநதுள்ளது. இநதியாவில 1970ம் 
ஆண்டு புவிசவப்� ஆறறல �றறிய ஆயவு்கள் 
சதா்டங்கப்�ட்டது. நம் நாடடில 350 புவி சவப்� 
ஆறறல ஆதாரங்கள் உள்ள இ்டங்கள்  ஜி.எஸ்.ஐ 
(இநதியாவின் புவியியல ஆயவு நிறுவனம்) மூலைம் 
்கண்்டறியப்�டடுள்ளன. இவறறில மி்கவும் 
குறிப்பி்டததக்்கது லை்டாக்கில உள்ள புங்கா 
�ள்ளததாக்கு ஆகும். இநதியாவில புவிசவப்� 
ஆறறல 10,000 சம்காவாட்டா்க மதிப்பி்டப்�டடுள்ளது. 
இநதியாவில 7 புவி சவப்� ஆறறல மண்்டலைங்கள் 
உள்ளன. அ்வ்கள் இமயம்லை்கள், ளொைானா, 
ளமறகு ்க்டற்க்ர, ்காம்ள�, ென்-நர்மதா- தப்தி 
(SONATA), ள்காதாவரி மறறும் ம்காநதி 
ஆகிய்வயாகும்.

3.6 வளஙககளப் ்போதுகோததல் 
்கனிமங்கள் உருவா்க �லை 

மிலலியன் ஆண்டு்கள் 
ஆகின்றன. தறள�ா்தய நு்கர்வு 
விகிதததிறகும் , ்கனிமங்கள் 
மீண்டும் புதுப்பிக்்கப்�டும் 
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1.  கனிமபவபோருளியல் (Mineralogy):  ்கனிமங்கள் �றறிய �டிப்பு. 
2.  எஙகும் நிழ்றநை வேஙகள் (Ubiquitous Resources): எலலைா இ்டங்களிலும் ்காணப்�டும் வளங்கள்.
3.  உநலோகககலழவ (Alloy): இரண்டு அலலைது அதறகு ளமற�ட்ட உளலைா்கக் கூறு்க்ள ்கலைப்�தன் மூலைம் 

தயாரிக்்கப்�டும் ஓர் உளலைா்கம். 
4.  நலோட்ஸ்  (Lodes): புவிப்�ா்றயிடுக்கில ச�ரிய அளவில அ்கலைமா்க ்காணப்�டும் உளலைா்கத தாது. 
5.  தீர்நது நபோகககூடிய வேஙகள் (Exhaustible Resources): வ்ரயறுக்்கப்�ட்ட அளவில உள்ள வளங்கள்.
6.  ஒளிமின்்னழுதை விழேவு (Photovoltaic Effect): ஒளியின் சவளிப்�ாடடின் மீது மின்னழுததம் மறறும் 

மின்ளனாட்டத்த உருவாக்குதல என்�து ஒரு இயறபியல மறறும் ளவதியியல நி்கழ்வு ஆகும்.
7.  அணு சகதி  (Nuclear Power): அணு ஆறறல எரிச�ாரு்ள சவளிளயறறுவதன் மூலைம் சவப்�த்த உருவாக்கி  

அணுமின் நி்லையததில மின்ொரம் உற�ததி செயயப்�டுவது.
8.  சிலிககோன் வபோருள்: (Silicon Material) சிலிக்்கான் ஒரு ளவதியியல கூறு ஆகும். குறியீடு (SI) மறறும் அணு 

எண்: 14. 
9.  வோசழ்னபவபோருள்: (Odorant) - ஒரு ச�ாருளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வாெ்ன்யக் ச்காடுக்்கப் 

�யன்�டுததப்�டும் ஒரு ச�ாருளாகும்.
10.  அரிதைல் (Corrosive): ஒரு ச�ாரு்ள ளவதியியல மாறறததின் மூலைம் சதா்டர்பு ச்காள்ளும்ள�ாது ஒரு 

ச�ாருள் மறசறாரு ச�ாரு்ள அரிதது அழிததுவிடும்.

விகிதததிறகும்  இ்்டளய உள்ள ்காலை விகிதத்த 
ஒப்பிடும்ச�ாழுது மி்கவும் சமதுவா்க உள்ளது. 
எனளவ ்கனிம வளங்கள் வ்ரயறுக்்கப்�ட்ட மறறும் 
புதுப்பிக்்க இயலைாத்வயா்க இருப்�தால  
இவவளங்க்ளப் �ாது்காக்்க ளவண்டியது மி்கவும் 
அவசியமாகிறது.

வளஙககளப் ்போதுகோககும் வழிகள்
•  மக்்கள் சதா்்க வளர்ச்சி்யக் ்கடடுப்�டுததி 

வளங்களின் ளத்வ்யக் கு்றததல

•  வளங்க்ளப் �ாது்காப்�தன் முக்கியததுவத்தப் 
�றறி விழிப்புணர்வு ஏற�டுததுதல

•  வளங்க்ள மறுசுழறசி மறறும் 
மறு�யன்�ாடடிறகுக் ச்காண்டுவருதல

•  அததியாவசியமறற வளங்க்ளப் 
�யன்�டுததுவ்தயும், ஏறறுக்ச்காள்வ்தயும் 
தவிர்ததல.

•  புதுப்பிக்்க இயலைாத வளங்களுக்கு மாறறா்கப் 
புதுப்பிக்்கக் கூடிய வளங்க்ளப் �யன்�டுததுதல

•  ்கழிவு்க்ளக் கு்றக்கும் �யன்�ாடடு மு்ற்க்ள 
முன்சனடுததல

•  �லளவறு தயாரிப்பு்களால ஏற�டும் சுறறுச்சூழல 
�ாதிப்பு்க்ளப் �றறிப் பிரச்ொரம் செயதல 

•  கு்றநத அளவில  உ்றயிட்ட  ச�ாருட்க்ளத 
ளதர்நசதடுததல.
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்பயிறசி

I) சைரியோன விக்டகயத ்தர்்ந்தடு
1. புதுபபிககககூடிய வேஙகள் பறறிய ைவ்றோ்ன வோககியதழைத நைர்நவைடுககவும்

(அ)  இவவளங்கள் �யன்�டுததிய பிறகு மீண்டும் கி்்டக்கும்

(ஆ)  இவவளங்க்ள இயற்்கயிளலைளய மீண்டும் உற�ததி செயல�டுததுவதால தீர்நது ள�ா்காத்வயாகும்

(இ)  ்காறறு, நீர், சூரிய ஆறறல ள�ான்ற்வ புதுப்பிக்்கக் கூடிய வளங்களுக்கு உதாரணங்கள் ஆகும்.

(ஈ)  குறிப்பிட்ட அளளவ உள்ளதால ஒரு மு்ற �யன்�டுததிவிட்டால மீண்டும் ச�றமுடியாது.

2. கனிமஙகழேப பறறிய உணழமயல்லோை வோககியதழை அழையோேம் கோணக.

(அ)  ்கனிமங்கள், ச�ாதுவா்க தீப்�ா்ற்கள் மறறும் உருமாறிய �ா்ற்களின் விரிெல்கள், பிளவு்கள், 
சவடிப்பு்கள் மறறும் இ்ணப்பு்களில ்காணப்�டுகின்றன.

(ஆ)  �ா்ற இ்ணப்பு்களில ்காணப்�டும் சிறிய அளவிலைான ்கனிமங்கள் இ்ழ(Vein) என 
அ்ழக்்கப்�டுகின்றன.

(இ)  �ா்ற இ்ணப்பு்களில ்காணப்�டும் ச�ரிய அளவிலைான ்கனிமங்கள் ளலைாடஸ் (Lodes) என 
அ்ழக்்கப்�டுகின்றன.

(ஈ)  சி்தவ்்டநத �ா்றதது்கள்்கள் நீரால அடிததுச் செலலைப்�டும் ச�ாழுது ்க்ரயக்கூடிய து்கள்்கள் 
அ்கறறப்�டடும் ்க்ரயாத து்கள்்க்ள விடடுச்செலலும் இவவ்்கயில ளதான்றுவ்தச் சி்தவ்்டநத 
எஞ்சிய து்கள்்கள் என்று அ்ழக்்கப்�டுகின்றன

3. பின்வரும் வோககியஙகழே கவனிதது அதில் சரியோ்னவறழ்ற நைர்நவைடுககவும்

(i)  ஆஸ்திளரலியா, பிளரசில, ரஷ்யா, சீனா, அசமரிக்்க ஐக்கிய நாடு்கள், உக்்ரன், ்கன்டா ள�ான்ற 
நாடு்களில நலலை தரமான இரும்புததாது ்காணப்�டுகிறது.

(ii)  உலைகின் நிரூபிக்்கப்�ட்ட இரும்புததாது ்வப்பில ரஷ்யா மூன்றாவதா்க உள்ளது. 

(iii)  உலைகின் மி்கப்ச�ரிய இரும்புததாது உற�ததியாளர் ஆஸ்திளரலியா ஆகும்.

(iv)  மி்க அதி்க அளவிலைான (84%) இரும்புததாது்வ 10 நாடு்கள் மடடுளம உற�ததி செயகிறது.

(அ) (i) மறறும் (ii) மடடும் (ஆ) (i) மறறும் (iii) மடடும் 

 (இ) (iii) மறறும் (iv) மடடும் (ஈ) (i) மறறும் (iv) மடடும்

4. கீழககணைவறறுள் ைவ்றோ்ன கூறறு  எது?

(அ)   உலைகின் மி்கப்ச�ரிய எண்சணய உற�ததியாளர் ெவுதி அளரபியா.
(ஆ)  உலைகின் இரண்்டாவது மி்கப்ச�ரிய எண்சணய உற�ததியாளர் ரஷ்யா.
(இ)  உலைகின் நான்்காவது மி்கப்ச�ரிய எண்சணய உற�ாததியாளர் இநதியா. 
(ஈ)  உலை்க எண்சணய இருப்பில 60% ஐ மததிய கிழக்கு நாடு்கள் ச்காண்டுள்ளன. 

5. கீழகணைவறறில் ைவ்றோ்ன வோககியதழை அழையோேம் கோணக.

(அ)  மரங்கள் நிலைக்்கரியா்க மாறுவதன் முதல நி்லை மரக்்கரி ஆகும். இதில 30% முதல 35% மடடுளம ்கார்�ன் 
உள்ளது.

(ஆ)  லிக்்னட அலலைது �ழுப்பு நிலைக்்கரி தரம் கு்றநத நிலைக்்கரி ஆகும் இதில 35% முதல 45% வ்ர ்கார்�ன் 
உள்ளது.

(இ)  பிடடுமினஸ் அலலைது ்கற்கரி நிலைக்்கரி வணி்க ரீதியிலைான �யன்�ாடடில மி்கவும் பிர�லைமான நிலைக்்கரி 
ஆகும்.

(ஈ)  ஆநதர்ெட நிலைக்்கரி மி்க ்கடினமானது ஆனால மி்கவும் அதி்கமான பு்்க்ய சவளிப்�டுததுவளதாடு 
மி்கக்கு்றநத அளவு ொம்�்லைக் ச்காண்டுள்ளது.
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6. பின்வருவ்னவறழ்ற கருததில் வகோணடு சரியோ்ன வைரிழவ நைர்வு வசய்யவும்

கூறறு  (A) வளர்நத  �ால  �ண்்ண மண்்டலைங்கள் ஈரப்�தம் மிகுநத மிதக்குளிர் பிரளதெததில 
அ்மநதுள்ளன.

்காரணம் (R) மிதக்குளிர் பிரளதெங்கள் ெததுக்்கள் நி்றநத புற்க்ள ச்காண்டுள்ளளதாடு �ால ச�ாருட்களின் 
ளத்வயும் மிகுநதுள்ளது.

(அ)  A மறறும் R இரண்டும் ெரி ஆனால R என்�து A யின் ெரியான விளக்்கம் அலலை

(ஆ)  A மறறும் R இரண்டும் ெரி  மறறும் R என்�து A யின் ெரியான விளக்்கம் ஆகும்

(இ)  A என்�து உண்்ம ஆனால R என்�து தவறு

(ஈ)  R என்�து உண்்ம ஆனால A என்�து தவறு

7. உலகின் மிகபவபரிய புவி வவபப ஆற்றலின் உறபததியோேர்

அ)  ரஷ்யா

ஆ)  அசமரிக்்க ஐக்கிய நாடு்கள்

இ)  ்கன்டா

ஈ)  சீனா

8. பின்வருவ்னவறறுள் ைவ்றோ்ன வோககியஙகள் எழவ?

(i)  நீர் மின்ொரம் ஒரு மாெறற சுறறுச்சூழலுக்கு உ்கநத புதுப்பிக்்கக்கூடிய ஆறறல ஆகும்.

(ii)  இது புவியின் மின் உற�ததியில கிட்டததட்ட 15% ஐ வழஙகுகிறது.

(iii)  சீனா மி்கப்ச�ரிய நீர்மின் ஆறற்லைக் ச்காண்்ட நாடு அ்தத சதா்டர்நது பிளரசில, இநளதாளனசியா, 
்கன்டா மறறும் ்ெயர் உள்ளன.

(iv)  உலைகின் மி்கப்ச�ரிய நீர் மின்ொரம்  உற�ததி செயயும் நாடு  ்கன்டா அ்தத சதா்டர்நது சீனா உள்ளது.

(அ) i , ii மறறும் (iii) மடடும் (ஆ) ii, iii, மறறும் iv மடடும் 

(இ) ii மறறும் iv மடடும் (ஈ) i மறறும் ii மடடும்

9. பின்வருவ்னவறறுள் எழவ கனிமஙகழே போதுகோககும் ஒரு வழிமுழ்ற அல்ல?

அ) மக்்கள்சதா்்க வளர்ச்சி்ய ்கடடுப்�டுததுவதன் மூலைம் ்கனிமங்களின் ளத்வ்யக் கு்றததல

ஆ) ்கனிம வளங்க்ளப் �ாது்காக்்க ெமூ்க விழிப்புணர்்வ ஏற�டுததுதல. 

இ)  ்கனிமங்க்ள மறுசுழறசி மறறும் மறு �யன்�ாடடிறகு உட�டுததுதல 

ஈ)  அததியாவசியமறற ்கனிமங்களின்  �யன்�ாட்்ட  ஊக்்கப்�டுததுதல.

10. நவறுபட்ை ஒன்ழ்றத நைர்நவைடு

அ)  கு்றநத உ்றயிட்ட  ச�ாருட்க்ளத ளதர்நசதடுததல

ஆ)  மறுசுழறசி அலலைது மறு�யன்�ாடு ச்காண்்ட ச�ாருட்க்ளத ளதர்நசதடுததல

இ)  ச�ாருட்க்ள வாஙகுவதறகு ்�்கள் அலலைது ச�டடி்க்ளப் �யன்�டுததாமல சநகிழி்யப் 
�யன்�டுததுதல.

 ஈ)  ளத்வயறற சநகிழிப் ்�்கள் மறறும் உ்றயிட்ட ச�ாருட்க்ள தவிர்ததல
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II) மிகக குறுகிய விக்டயளி
11. ‘்கனிம இ்ழ ’ மறறும் ‘ளலைாடஸ்’ ்கனிமப்�டிவு்கள் ளதான்றும் மு்ற்க்ள ளவறு�டுதது்க.

12. நிலைக்்கரி வ்்க்களில ஆநதிர்ெட நிலைக்்கரி மி்கச் சிறநததா்க இருப்�து ஏன்?

13. உலைகின் முன்னணி எண்சணய உற�ததி நாடு்கள் ஏளதனும் நான்கி்னக் குறிப்பிடு்க.

14. இநதியாவில ஓத ஆறறல உற�ததி செயயும் இ்டங்கள் ஏளதனும் இரண்டி்னக் குறிப்பிடு்க.

15.  உலைகின் மி்கப் ச�ரிய ்காறறா்லை எஙகுள்ளது? சஜயொலமர் ்காறறுப் பூங்கா அ்மநதுள்ள மாநிலைம் 
எது?

III) குறுகிய விக்டயளி
16. ்மக்்காவின் �யன்�ாடு்கள் யா்வ?

17. நீர்மின்ெக்திப்  �றறி ஒரு குறிப்பு வ்ர்க.

18. தாமிரததின் �யன்�ாடு்கள் ஏளதனும் மூன்றி்னக் குறிப்பிடு்க. 

19. வளங்க்ள �ாது்காக்கும் வழி மு்ற்களில ஏளதனும் மூன்றி்னக் குறிப்பிடு்க.

20.  உலைகின் மி்கப்ச�ரிய ஒற்ற சூரிய மின்ொர உற�ததி நி்லையம் எஙள்க அ்மநதுள்ளது? இநதியாவின் 
சூரிய மின்ஆறறல உற�ததி �றறி எழுது்க.

IV) விரிவோன விக்டயளி
21. இரும்புததாது்வ வ்்கப்�டுததி விவரிக்்கவும்.

22. ்கனிம வளங்க்ள �ாது்காக்கும் வழி மு்ற்க்ள �டடியலிடு்க.

23. வளங்க்ள எவவழி்களில மறு�யன்�ாடடிறகு உட�டுததலைாம்?

24.     உலை்க புறவரி நிலைவ்ர�்டததில உலை்க ச�டளராலியப் �ரவ்லைக் குறிததுஅ்தப் �றறி குறிப்பு எழுது. 

V) ்சைய்முகை
 ்காறறு, சூரிய ஆறறல, புவிசவப்� ஆறறல, நீர் மின்ெக்தி, உயிரி எரிச�ாருள் ள�ான்ற மரபுொரா 
ஆறறல்க்ள அ்்டயாளம் ்காண்்க.
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XII புவியியல்

1. உயிரி எரிச�ாருள்

சொல குறியீடு

3. புதுப்பிக்்கக்கூடிய வளங்கள்

சொல குறியீடு

5. Energy from once living material

சொல குறியீடு

7. ்காறறு ஆறறல

சொல குறியீடு

9. ்காறறு மறறும் நீரால மின்ொரம் 
உற�ததி செயயும் எநதிரம்

சொல குறியீடு

2. புதுப்பிக்்கக்கூடிய வளங்கள்

சொல குறியீடு

4. நீர் மின்ொரம்

சொல குறியீடு

6. புவிசவப்�ம்

சொல குறியீடு

8. சூரிய ஆறறல

சொல குறியீடு

10. புவி ஆறறலின் மூலைம்

சொல குறியீடு

சூரிய 

வி்ெப்ச�ாறி 

உரு்ள

உயிரி எரிச�ாருள் 

அலலைது உயிரி

புதுப்பிக்்கக்கூடிய 

வளங்கள்

மாறறு ஆறறல

்காறறு ஆறறல

நீர் மின்ொரம்

புவிசவப்�ம் 

ஆறறல

புதுப்பிக்்க 

இயலைாத 

வளங்கள்

சூரிய ஆறறல

  ்மற்கோள் நூல்கள்
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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69 வளங்கள்

வேஙகள்

்படிகள் 

படி 1:  URL அலலைது QR குறியீடடி்னப் �யன்�டுததி இச்செயல�ாடடிற்கான இ்ணயப்�க்்கததிறகு செல்க. அஙகு  
�க்்கம் ஒன்று திறக்கும். அதில அளந்க விருப்�த ளதர்வு்கள் ளதான்றும் அதில “play game” ஐ சதரிவு செய்க 

படி 2:  அ்த நாம் சதாடும் ள�ாது ஒரு �க்்கம்  திறநது அளந்க வளங்க்ளக் ்காண்பிக்கும் . அ்வ்க்ள வ்்கப் 
பிரிக்்க அதறகுரிய கூ்்ட்களும் ளதான்றும்.

படி 3:  முதன் முதலில ச�ாருட்க்ள கூ்்ட்களில ள�ாடும்ள�ாது கூ்்ட்களில வ்்கப்�டுததும் வ்்கயில அவறறின் 
ச�யர்்கள் ளதான்றும்

படி 4:  எலலைா ச�ாருட்க்ளயும் இழுதது அதறகுரிய கூ்்டயில ள�ா்ட ளவண்டும். 
படி 5:  எலலைாம் முடிநத பின் கூ்்ட்ய சொடுக்கும் ள�ாது உங்களுக்்கான மதிப்ச�ண்்க்ளத சதரிநது 

ச்காள்ளலைாம்.

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

இழையச் வசயல்போடு

*�்டங்கள் அ்்டயாளததிறகு மடடுளம.

இச் செயல�ாடு மூலைம் மாணவர்்கள் 
இநத உலைகின் வளங்க்ளப் �றறி 
சதரிநது ச்காண்டு அவற்ற ச்காடுக்்கப் 
�டடுள்ள த்லைப்பு்களின் அடிப்�்்டயில 
வ்்கப் பிரிக்்க உதவும்.

படி 1 படி 2

படி 4படி 3
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4.1	 அறிமுகம்	
4.2	 முதல்	நிலைத்	ததொழில்கள்
4.3	 இரண்ொம்	நிலைத்	ததொழில்கள்
4.4	 மூன்ொம்	நிலைத்	ததொழில்கள்
4.4.1	 	நொனகொம்	நிலைத்	ததொழில்கள்
4.4.2	 	ஐநதொம்	நிலைத்	ததொழில்கள்
4.5	 	ததொழில்்ொர்	உைகின	பிரிவுகள்

அலகு கண்ணோட்டம்

த�ோழிலகள்

4
அலகு

கற்றல ்�ோககஙகள்

➢  ததொழில்கலை	
த�ொதுவொக	
வலகப�டுத்துதல்.

➢  த�ொருைொதொர	
வைர்ச்சிக்கும்,	
ததொழில்களுக்கும்	
இல்யேேொன	
ததொ்ர்ல�	புரிநது	தகொள்ளுதல்.

➢  முதல்	நிலைத்	ததொழிலிருநது	இரண்ொம்	
நிலைத்	ததொழிலை	யவறு�டுத்துதல்.

➢  ததொழில்்ொர்	வருமொனத்தின	
அடிப�ல்யில்	உைலக	வலகப�டுத்துதல்.

4.1. அறிமுகம் 

யவயமொ	(Waymo)	கொர்	�ற்றி	யகள்விப�ட்டிருக்கிறீர்கைொ?
யவகத்தடுப�ொன	(Speed	Break)	யவகதுரிதப�டுத்தி	(Accelerator),	தில்மொற்றி	(Steering)	மற்றும்	 ‘ஓட்டுநர்	இல்ைொத	
கொர்’	என்	ஒரு	கனவு	நனவொகி	இருக்கி்து.

கூகுள்	நிறுவனம்	2009ல்	கலிய�ொர்னிேொ	(USA)	மொகொணத்தில்	“த்ொயேொட்்ொ	
பரிேஸ்”		(Toyota	Prius)	நிறுவனத்து்ன	இலணநது	தொனொக	இேங்கும்	கொலர	
தேொரிக்க	 முேற்சி	 த்ய்துள்ைது.	 புதிே	 முேற்சிேொக	 2014ஆம்	 ஆணடு	
ஒட்டுநர்	உதவியினறி	தொயன	இேங்கும்	கொர்	ய�ொன்	முனமொதிரி	கொர்கள்	
உருவொக்கப�ட்்ன.	இத்தலகே	அறிவுத்தி்ன	வொய்நத	கொர்கள்	உணரிகள்	
மற்றும்	 தமனத�ொருலைப	 �ேன�டுத்தி	 �ொத்ொரிகலையும்,	 ல்க்கிளில்	
த்ல்யவொர்கலையும்	கண்றிநது	அவர்களு்யன	�ொதுகொப�ொக	�ேணிக்க	
முடியும்.	கொர்	அது	த்ல்லும்	ததரு	அல்ைது	்நது	என	மிகச்	்ரிேொக	அதன	
அலமவி்த்லதக்	 கண்றிே	 வலர�்ம்	 மற்றும்	 உணரித்	 தகவல்கலை	

த்ேல்	இேக்கம்	த்ய்கி்து	என	கூகுள்	நிறுவனம்	ததரிவித்துள்ைது.	இதில்	உள்ை	்க்தி	வொய்நத	உணரிகள்	
எல்ைொவிதமொன	த�ொருட்கலையும்	உணரும்	தி்ன	வொய்நதலவ.	இதன	கூடுதல்	சி்பபு	எனனதவன்ொல்,	இதில்	
உள்ை	தமனத�ொருள்	கொலரச்	சுற்றியுள்ை	வொகனங்கள்	அடுத்து	எனன	த்ய்ேப	ய�ொகின்ன	என�லத	கணித்து	
அதற்யகற்்வொறு	 தனது	அடுத்த	 த்ேல்�ொட்ல்	 த்ய்யும்.	 எடுத்துக்கொட்்ொக,	 ய�ொக்குவரத்து	 ்நதிபபில்	உள்ை	
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71 த�ொழில்கள்

த�ொருைொதொர	 ந்வடிக்லக	 என�து	 த�ொருட்கலை	
தேொரிப�து,	வழங்குவது,	வொங்குவது	மற்றும்	விற்�து	
ஆகிேவற்ல்	 உள்ை்க்கிேதொகும்.	 ஒரு	
்முதொேத்தில்	 உள்ை	 அலனத்து	 நிலைகளிலும்	
த�ொருைொதொர	 ந்வடிக்லககள்	 கொணப�டுகின்ன.	
மனிதர்கள்	 �ை	 வலகேொன	 த�ொருைொதொர	
ந்வடிக்லககளில்	 ஈடு�ட்டுள்ைொர்கள்.	 த�ொதுவொக,	
அலனத்து	விதமொன	 த�ொருைொதொர	 ந்வடிக்லககளும்	
விரிவொக	முதல்	நிலை,	இரண்ொம்	நிலை,	மூன்ொம்	
நிலைத்	ததொழில்கள்	என	வலகப�டுத்தப�ட்டுள்ைன. 
மூன்ொம்	நிலைத்	ததொழில்	யமலும்	இரு	உட்பிரிவொக	
(நொனகொம்	 மற்றும்	 ஐநதொம்	 நிலைத்	 ததொழில்)	 என	
பிரிக்கப�ட்டுள்ைது.
முதலில்	 நொம்	 �ல்யவறு	 த�ொருைொதொர	
ந்வடிக்லககளின	த�ொருள்	மற்றும்	 கருத்லத	 �ற்றி	
புரிநது	தகொள்யவொம்.

த�ோருளோ�ோர த�ோகுதிகளின் வகககள்
1.  தனனில்வு	 த�ொருைொதொரம்:	 சுேயதலவலே	

பூர்த்தி	த்ய்யும்	அைவிற்கு	மட்டுயம	உற்�த்தி	
த்ய்ே	இேலும்	நிலை	.

2.  வணிகப	 த�ொருைொதொரம்:	 விற்�லனக்கொக	
மட்டும்	 உற்�த்தி	 த்ய்ேப�டும்	 த�ொருட்கள்	
மற்றும்	 ய்லவகலை	 “வணிகப	
த�ொருைொதொரம்”	 எனகிய்ொம்.	 இதில்	
த�ொருட்களின	 உற்�த்தி	 மற்றும்	 வழங்கலை	
்நலதயில்	 கொணப�டும்	 ய�ொட்டியே	
நிர்ணயிக்கும்	கொரணிேொக	உள்ைது.

3.	 	திட்்மிட்்	 த�ொருைொதொரம்:	 அர்ொங்க	
நிறுவனங்களின	 கட்டுப�ொட்டு்ன	
தேொரிக்கப�டும்	 த�ொருட்கள்	 மற்றும்	
ய்லவகலை	 திட்்மிட்்	 த�ொருைொதொரம்	
எனைொம்.	த�ொருட்களின	விலையும்,	அளிபபும்,	
மத்திே	 மொநிை	 அர்ொல்	
கட்டுப�டுத்தப�டுகி்து.	 முனபு	 கம்யூனி்	
தகொள்லககலை	 பின�ற்றிே	 நொடுகளின	
்முதொேத்தில்	இம்முல்	பின�ற்்ப�ட்்து.

4.2 மு�ல நிகலத் த�ோழில

இேற்லகயிலிருநது	யநரடிேொக	வைங்கலைப	த�ற்று	
மனிதர்கள்	 தங்கள்	 யதலவகலையும்,	
விருப�ங்கலையும்	 பூர்த்தி	 த்ய்து	 தகொள்ளும்	
ததொழிலை	 முதல்	 நிலைத்	 ததொழில்	 எனகிய்ொம். 
யவட்ல்ேொடுதல்,	 உணவு	 ய்கரித்தல்,	 யமய்ச்்ல்,	
மீனபிடித்தல்,	 சுரங்கத்ததொழில்,	 யவைொணலம	
ஆகிேலவ	முதல்	நிலைத்	ததொழில்கைொகும்.

்வடக்டயோடு�லும், உணவு ்ேகரித்�லும்
�னனிதரண்ொயிரம்	 ஆணடுகளுக்கு	 முனபு	 வலர	
மனிதர்கள்	 யவட்ல்ேொடு�வர்கைொகவும்,	 உணவு	
ய்கரிப�வர்கைொகவும்	 இருநதிருக்கி்ொர்கள். 
தற்த�ொழுது	 0.0001	 ்தவிகித	 மக்கள்	 மட்டுயம	
யவட்ல்ேொடு�வர்கைொகவும்	 மற்றும்	 உணவு	
ய்கரிப�வர்கைொகவும்	 உள்ைனர்.	 இத்ததொழில்கள்	
உைகின	 �ழலமேொன	 ததொழில்கைொகும். �ணல்ே	
்முதொே	 மக்கள்	 விைங்குகலை	 யவட்ல்ேொடியும் 
மற்றும்	 தொவரங்கலை	 ய்கரிப�தன	 மூைமொகவும்	
தங்கைது	அடிப�ல்த்	யதலவகைொன	உணவு,	உல்	
இருபபி்ம்	ஆகிேவற்ல்	பூர்த்தி	த்ய்து	தகொண்னர்.	
உைகின	 சிை	 �குதிகளில்	 இம்முல்	 இனறும்	
�ேன�ொட்டில்	 உள்ைது.	 உணவு	 ய்கரித்தல்	
கன்ொவின	 வ்க்கு	 �குதி,	 யூயரஷிேொவின	 வ்க்கு	
�குதி	 மற்றும்	 ததற்கு	 சிலி	 ய�ொன்	 உேரமொன	
�குதிகளிலும்	 மற்றும்	 அயம்ொன	 �ள்ைதொக்கு,	
அேன	 மண்ை	 ஆபபிரிக்கொ,	 ஆஸ்தியரலிேொவின	
வ்க்கு	 எல்லையேொரங்கள்	 ய�ொன்	 தொழவொன	
�குதிகளிலும்	 கொணப�டுகி்து.	 தற்ய�ொது	 உணவு	
ய்கரிபய�ொரும்,	 யவட்ல்ேொடுயவொரும்	 ஒரு	 சிை	
�குதிகளில்	 மட்டும்	 கொணப�டுகி்ொர்கள்.	 ஆர்டிக்	
பிரயத்த்தின	இனயூட்கள்,	கைகொரி	�லைவனத்தின	
பிக்மிக்கள்,	ஆஸ்தியரலிே	�ழங்குடியினர்		பினடுபபி, 
அய�ொரிஜினஸ்,	 மற்றும்	 ததன	 இநதிேொவின	
�ொலிேனகள்	ஆகியேொர்	நொய்ொடிகள்	ஆவர்.

்மிக்லஞையில்	(Signal)	�ச்ல்விைக்கு	ஒளிரும்	ய�ொது	முனயனறி	த்ல்கின்ய�ொது,	(மருத்துவ)	அவ்ர	ஊர்தி	
வைது	 �க்கத்தில்	 வருகி்ததன்ொல்	அலத	 உணர்நது	 	 உ்னடிேொக	 நினறு	வழிவிடும்	 தி்ன	வொய்நதலவ.	
கூகுள்	 நிறுவனம்	 இநத	 கொர்கலை	 “அனு�வமிக்க	 ஓட்டுநர்“	 எனறு	 அலழக்கின்து.	 இத்தலகே	 கொர்கள்	
�ொதுகொபபு	 கொரணங்களுக்கொக	 மணிக்கு	 40	 கியைொமீட்்ர்	 யவகத்தில்	 ஓ்க்கூடிேலவேொக	
வடிவலமக்கப�ட்டுள்ைது.	 ய�ொக்குவரத்து	்மிக்லஞை	�குதிகளில்	�ச்ல்	விைக்கு	ஒளிரத்	துவங்கிேதும்	 1.5	
தநொடிக்கு	பி்குதொன	இலவ	ஓ்த்	துவங்கும்.	ஏதனனில்	த�ரும்�ொைொன	வி�த்துக்கள்	அநத	யநரத்தில்தொன	
நல்த�றுகின்ன.	மணிக்கு	161	கியைொமீட்்ர்	யவகத்தில்	ஓடும்	தி்ன	மிக்க	இநத	கொர்களின	முன�குதி,	நமது	
�ொதுகொபபிற்கொக,	கணணொடிக்கு	�தில்	உேரிே	தநகிழிகைொல்	தேொரிக்கப�ட்்	2	அடி	அகைமுல்ே		கொற்றுபல�,	
கொற்று	 தடுப�ொலனக்	 தகொணடுள்ைது.	 ஆச்்ரிேமொன	 இநத	 வொகனம்	 இரண்ொம்	 நிலைத்	 ததொழிலிருநது	
தேொரிக்கப�ட்்தொகும்.	இதலனப	�ற்றி	ததொழில்கள்	என்	தலைபபில்	இநத	�ொ்த்தில்	�டிபய�ொம்.
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குளிர்கொைத்தில்	 �ள்ைத்தொக்குப	 �குதிலே	
யநொக்கியும்	 இ்ம்த�ேர்கின்னர்.	 தூநதிரப	
�குதியில்	 கொல்நல்	 யமய்ப�வர்கள்	
யகொல்கொைத்தில்	 வ்க்கு	 யநொக்கியும்	
குளிர்கொைத்தில்	 ததற்கு	 யநொக்கியும்	
இ்ம்த�ேர்கின்னர்.	 கொல்நல்	 யமய்க்கும்	
நொய்ொடிகளின	 எணணிக்லக	 குல்நது	 வருவதும்	
யமய்ச்்ல்	 நிைப�குதி	 சுருங்கி	 வருவதும்	 பி்	
த�ொருைொதொர	 த்ேல்�ொடுகளின	 வைர்ச்சி	 மற்றும்	
விரிவொக்கத்தொல்	ஏற்�டுகி்து.	

கொல்நல்	வைர்த்தல்

்ேய்சேல
விைங்கின	 உற்�த்தி	 த�ொருட்களுக்கொக	 ஆடு,	 மொடு,	
த்ம்மறி	 ஆடுகள்	 ய�ொன்	 விைங்குகலை	
வைர்ப�தும்,	 யமய்ப�தும்	 யமய்ச்்ல் ததொழிைொகும்.	
கொல்நல்கலை	வைர்ப�து	என�து	நொய்ொடிகைொல்	
�ொரம்�ரிே	முல்யிலும்,	வணிக	ரீதிேொக	அறிவிேல்	
முல்யிலும்	 நல்த�றுகி்து.	 எனயவ	 யமய்ச்்ல்	
ததொழிைொனது	விரிவொக	இரணடு	த�ரும்	பிரிவுகைொக	
பிரிக்கப�ட்டுள்ைது.	 அலவ	 �ழங்குடியினரின	
மநலத	 யமய்ச்்ல்	 மற்றும்	 “வர்த்தக	 ரீதிேொன	
கொல்நல்	வைர்பபு”	என�தொகும்.

�ழஙகுடியினரின் ேநக� ்ேய்சேல 
இது	 ஒரு	 �ழலமேொன	 தனனில்வு	 வொழவு	
முல்ேொகும்.	 இதில்	 யமய்ச்்ல்கொரர்கள்	 தங்கைது	
உணவு,	 உல்,	 இருபபி்ம்,	 கருவிகள்	 மற்றும்	
ய�ொக்குவரத்து	 ஆகிே	 யதலவகளுக்கு	 தொங்கள்	
வைர்க்கும்	 விைங்குகலை	 முழுவதுமொக	
்ொர்நதிருப�ொர்கள்.	 இவர்கள்	 நீர்நிலைகள்	 மற்றும்	
யமய்ச்்ல்	நிைங்கலை	யதடி	தங்கைது	மநலதகயைொடு	
இ்ம்	விட்டு	இ்ம்	நகர்நது	த்ல்வொர்கள்.	இவர்கள்	
நிலைேொக	 ஓரி்த்தில்	 தங்குவது	 கில்ேொது.	
வைர்நது	 வரும்	 நொடுகளில்	 கொணப�டும்	 சிறிே	
விவ்ொே	நிைங்களில்	த�ொதுவொக	நொய்ொடி	யமய்ச்்ல்	
ததொழில்	 கொணப�டுகி்து.	 இது	 அதிகமொக	 மத்திே	
மற்றும்	 யமற்கு	 ஆசிேப�குதிகளிலும்,	
ஆபபிரிக்கொவின	 வ்க்கு	 மற்றும்	 யமற்கு	
�குதிகளிலும்	 மற்றும்	 ததன	 ஆபபிரிக்கொவின	 சிை	
�குதிகளிலும்	 தூநதிரப�குதிகளிலும்	
கொணப�டுகி்து. 

கோல�க்டகளு்டன் இ்டம்த�யர�ல 
இத்தலகே	 யமய்ச்்ல்	 ததொழிலில்	 ஈடு�டு�வர்கள்	
ஒவதவொரு	 வரு்மும்	 யகொல்கொைத்திலும்,	
குளிர்கொைத்திலும்	தங்கள்	மநலதயு்ன	நிலைேொன	
புல்தவளிகலை	 யநொக்கி	 நகர்கின்னர்.	 இத்தலகே	
இ்பத�ேர்வில்	இவர்கள்	தங்கள்	கொல்நல்களு்ன	
மலைபபிரயத்ங்களில்	யகொல்கொைத்தில்	உேரமொன	
�குதிகலை	 யநொக்கியும்,	 குளிர்கொைத்தில்	
�ள்ைத்தொக்கு	 �குதிகலை	 யநொக்கியும்	
இ்ம்த�ேர்வர்.	

இமேமலைப	 �குதியில்	 வொழும்	 குஜ்ொர்கள்,	
�ொக்கர்வொைொக்கள்,	கொடீஸ்,	ய�ொட்டிேொக்கள்	ய�ொன்	
�ழங்குடியினர்	 தங்கள்	 கொல்நல்களு்ன	
யகொல்கொைத்தில்	 மலைலே	 யநொக்கியும்	
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்வளோணகே
யவைொணலம	என�து	மனித	ந்வடிக்லககளின	மிக	
அடிப�ல்ேொன	 ஒன்ொகும்.	 �யிர்கலை	 வைர்ப�து	
மட்டுமல்ைொமல்	விைங்குகலை	வைர்ப�தும்	இதில்	
அ்ங்கும்.		பின	வரு�லவ	முக்கிே	விவ்ொே	வலககள்	
மற்றும்	அவற்றின	சி்பபிேல்பு	அம்்ங்கைொகும்.	

�ன்னிக்றவு ்வளோணகே (Subsitence 
Agriculture)
இத்தலகே	 விவ்ொேத்தில்	 விவ்ொயிகள்	 தங்கள்	
குடும்�ங்களுக்கும்	 தங்களுக்கும்	 யதலவேொன	
யவைொண	 த�ொருட்கலை	 மட்டும்	 உற்�த்தி	 த்ய்து	
தகொள்வர்.	அதில்	ஒரு	�குதி	மட்டும்	விற்�லனக்கொக 
ஒதுக்குவர்.	 இம்முல்யில்	 மிகவும்	 �ழலமேொன	
�ொரம்�ரிே	 விவ்ொே	 முல்கள்	 மட்டுயம	
பின�ற்்ப�டுகி்து.

�ன்னிக்றவு ்வளோணகே

ப�ொருளொதொர பெயல�ொடு  ப�யர்

முதல்	நிலைத்	ததொழில் சிவபபு	கழுத்துப�ட்ல்

இரண்ொம்	நிலைத்	ததொழில் நீை	கழுத்துப�ட்ல்	

மூன்ொம்	நிலைத்	ததொழில் இைஞ்சிவபபு	கழுத்துப�ட்ல்

நொனகொம்	நிலைத்	ததொழில் தவள்லை	கழுத்துப�ட்ல்

ஐநதொம்	நிலைத்	ததொழில் 	தங்க	கழுத்துப�ட்ல்

ப�ொருளொதொர பெயல் �ொட்டின் 
அடிப�டையில் �ணியொளர்கள் 
்கீ ழ ்க ண ை வ ொ று 
அடைக்கப�டு்கின்்ொர்கள்
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தீவிர ்வளோணகே (Intensive Agriculture)
விவ்ொே	 நிைம்	 தீவிரமொக	 யவைொணலமக்கொக	
�ேன�டுத்தும்	 வலகலே	 தீவிர	 விவ்ொே	 முல்	
எனகிய்ொம்.	 இம்முல்யில்	 விவ்ொயிகள்	
த�ரும்�ொலும்	 குறுகிே	 கொை	 �யிர்கலையே	

வ. எண். ப�யர் �குதி

1 ஜீமிங்	/	பீவர் வ்கிழக்கு	இநதிே	மொநிைங்கள்

2 ை்ொங் மயைசிேொ

3 த்ங்கின	/	லககிங்ன பிலில�னஸ்

4 மில்�ொ மத்திே	அதமரிக்கொ	மற்றும்	தமக்ஸிக்யகொ

5 தகொனுயகொ தவனிசுைொ

6 யரொக்கொ பியரசில்

7 மய்ொல் கொங்யகொ

8 யர விேட்நொம்

9 ஹீமொ இநயதொயனஷிேொ

10 தொங்கிேொ மிேொனமர்

11 த்ன இைங்லக

இ்டம்த�யரும் ்வளோணகே

இ்டம்த�யரும் ்வளோணகே 
(Shifting Cultivation)

மலைப�குதி	 மற்றும்	 வனப�குதிகளில்	 வொழும்	
�ழங்குடியினர்	 பின�ற்றும்	 இத்தலகே	 விவ்ொேம்	
மிகவும்	 �ழலமேொன	 ஒன்ொகும்.	 இம்முல்	
குறிப�ொக,	 ஆபபிரிக்கொவின	 அேன	
மண்ைப�குதிகளில்	 பின�ற்்ப�டுகி்து.	
இ்ம்த�ேரும்	 விவ்ொேத்தில்,	 ஒரு	 �ரநத	

நிைப�குதியின	 ஒரு	 சிறு	 �குதியில்	 கொணப�டும்	
தொவரங்கள்	 மற்றும்	 �யிர்கள்	 அழிக்கப�ட்டு	 பி்கு	
அப�குதி	 சிை	 ஆணடுகள்	 விவ்ொேம்	 எதுவும்	
யமற்தகொள்ைொமல்	 அப�டியே வி்ப�டுகி்து.	
அநநிைம்	 இேற்லகேொகயவ	 சிை	 ஆணடுகளில் 
இழநத	 ்த்துக்கலை	 மீணடும்	 த�ற்றுவிடுகி்து.  
இம்முல்	உைகின	 �ல்யவறு	 �குதிகளில்	 �ல்யவறு	
த�ேர்களில்	அலழக்கப�டுகி்து

�யிரிடுகின்னர்.	 இதன	 கொரணமொக	 ஒரு	 சிறிே	
நிைப�ரபபு	ஒயர	ஆணடில்	இரணடு	அல்ைது	மூனறு	
முல்	்ொகு�டி	த்ய்ேப�டுகி்து.	த�ொதுவொக,	எங்கு	
விலைநிைம்	குல்வொக	உள்ையதொ	அங்கு	இம்முல்	
பின�ற்்ப�டுகி்து.
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�ரந� ்வளோணகே (Extensive Farming)

எங்தகல்ைொம்	 ்ொகு�டி	 நிை	 அைவு	 அதிகமொக	
கொணப�டுகின்னயவொ	 அநத	 பியரயத்ங்களில்	
�ரநத	விவ்ொேம்	கொணப�டுகின்து.	அலர	வ்ண்	
�குதிகளிலும்,	 மத்திே	 அட்்ங்களின	
உட்�குதிகளிலும்	 இநத	 விவ்ொேமுல்	
கொணப�டுகி்து.	 யகொதுலம	 இவவிவ்ொேத்தின	
முக்கிே	 �யிரொகும்.	 இம்முல்யில்	 அலனத்து	
யவைொண	 ந்வடிக்லககளும்	
எநதிரமேமொக்கப�ட்டுள்ைது.	

தீவிர ்வளோணகே

கலப்பு ்வளோணகே

பரந்த விவசாயம்

கலப்பு ்வளோணகே (Mixed Farming)

இம்முல்யில்	 விவ்ொயிகள்	 �ல்யவறு	 விவ்ொே	
ந்வடிக்லககலை	 கைநது	 நல்முல்	

�டுத்துகின்னர்.	 அதொவது,	 �யிர்	 ்ொகு�டி,	 மீன	
மற்றும்	 கொல்நல்	 வைர்பபு	 ஆகிேவற்ல்	
இலணத்து	 த்ேல்�டுத்துவதொகும். 
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ேத்திய �கரகக்டல ்வளோணகே 

(Mediteranean Agriculture)

இவவிவ்ொே	முல்	ஒரு	சி்ப�ொன	வணிக	விவ்ொே	
முல்ேொகும்.	 மத்திே	 தலரக்க்லின	 இரு	
�க்கங்களிலும்	 உள்ை	 நொடுகளிலும்,	 ஐயரொப�ொ	
மற்றும்	 வ்ஆபபிரிக்கொவின,	 துனுஷிேொவிலிருநது	
அட்ைொணடிக்	 த�ருங்க்ல்	 வலரயிலும்,	 ததற்கு	
கலிய�ொர்னிேொ,	 மத்திே	சிலி,	 ததனஆபபிரிக்கொவின	
ததனயமற்கு	 �குதியிலும்,	 ஆஸ்தியரலிேொவின	
ததற்கு	 மற்றும்	 ததனயமற்கு	 �குதிகளிலும்	
கொணப�டுகி்து.	 சிட்ரஸ்	 வலக	 �ழங்களுக்கு	
இப�குதி	த�ரும்	த�ேர்	த�ற்்து.	திரொட்ல்	்ொகு�டி	
இப�குதியின	 தனிசி்ப�ொகும்.	 �ல்யவறு	
நறுமணங்களில்	கில்க்கும்	உைகின	புகழ	வொய்நத	
திரொட்ல்	 ர்ம்	 இப�குதியில்	 �யிரொகும்	 உேர்தர	
திரொட்ல்	 �ழங்களிலிருநது	 தேொரிக்கப�டுகி்து.	
தரம்	 குல்நத	 திரொட்ல்	 �ழங்கள்,	
உைர்திரொட்ல்ேொக	 மொற்்ப�டுகி்து.	 யமலும்,	
இப�குதியில்	ஆலிவ	�ழங்களும்,	அத்திப�ழங்களும்	
உற்�த்தி	 த்ய்ேப�டுகின்ன.	 மத்திேத்	 தலரக்ல்	
வி்ொேத்தின	 சி்பபு	 ஐயரொப�ொ	 மற்றும்	
வ்அதமரிக்கொ	 ்நலதகளில்	 அதிகமொக	
யதலவப�டும்	 விலைமதிபபுள்ை	 �ழங்களும்,	
கொய்கறிகளும்	 குளிர்கொைங்களில்	 இங்கு	 உற்�த்தி	
த்ய்ேப�டுகின்ன.	

்�ோட்டப்�யிர ் வளோணகே (Plantation Agriculture)
யதொட்்ப�யிர்	 விவ்ொேம்	 என�து	 வணிக	
விவ்ொேத்தின	 ஒரு	 வடிவமொகும்.	 இதில்	 ைொ�ம்	
கருதி	 �யிர்கள்	 வைர்க்கப�டுகின்ன.	 இம்முல்	
விவ்ொேத்திற்கு	 �ரநத	 நிைப�குதி	
யதலவப�டுகின்து.	 ஆணடு	 தவப�	 அைவும்,	
மலழேைவும்	 அதிகம்	 தகொணடுள்ை	 நொடுகளில்	
யதொட்்ப�யிர்	விவ்ொேம்	அதிகம்	நல்த�றுகின்து.	
குறிப�ொக	 அேன	 மண்ை	 நொடுகளில்,	 யதயிலை,	
கொபி,	 யகொயகொ,	 ரப�ர்,	 எணதணய்	 �லன,	 கரும்பு,	
வொலழப�ழம்	 மற்றும்	 அனனொசிப�ழம்	 ஆகிேலவ	
யதொட்்ப�யிர்கள்	என	அலழக்கப�டுகின்ன.

இதன	 யநொக்கம்	 �ை	 வழிகளில்	 விவ்ொயிகளுக்கு	
வருமொனம்	கில்க்கச்	த்ய்வதொகும்.	யமலும்	நிைம்	மற்றும்	

�ோல �ணகண

∙	 	ய�ொமொைஜி	–	�ழங்கள்	் ொகு�டி	
�ற்றிே	�டிபபு

∙	 	ஒைரி	 கல்ச்்ர்	 –	 கொய்கறி	
வைர்பபு	�ற்றிே	அறிவிேல்

∙	 	ஃபுயைொரிகல்ச்்ர்	–	பூக்கள்	வைர்க்கும்	கலை
∙	 	த்ரி	கல்ச்்ர்	–	�ட்டுபபுழு	வைர்த்தல்
∙	 	விட்டி	 கல்ச்்ர்	 –	 திரொட்ல்	 ்ொகு�டி	 �ற்றிே	
�டிபபு

்�ோட்டப்�யிர ்வளோணகே

ததொழிைொைர்	 யதலவலே	 பூர்த்தி	 த்ய்வதில்	 ஆணடு	
முழுவதும்	ஒனறுக்தகொனறு	உதவிகரமொக	உள்ைது.
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ததொழிற்புரட்சிக்கு	 முனபு	 தவளியி்ப�ட்்	 இநத	
யகொட்�ொடு	 கீழக்கண்	 அனுமொனங்கலைக்	
தகொணடுள்ைது.

∙	 நகரமொனது	தனித்த	நிலையில்	மத்திே	�குதியில்	
எல்ைொ	விதத்திலும்	தனனில்வு	த�ற்்தொகவும்,	
தவளிபபு்	த்ல்வொக்கு	ஏதும்	இல்ைொததொகவும்	
இருக்கி்து.

∙	 இநத	தனித்த	நிலை	ஆக்கிரமிப�ற்்	கொடுகைொல்	
சூழப�ட்டு	கொணப�டுகின்து.

∙	 இநத	 நிைப�குதி	 முழுவதும்	 ஆறுகைொயைொ,	
மலைகைொயைொ	 குறுக்கி்ொத	 ்மமொன	
புவிப�ரபல�க்	தகொணடுள்ைது.

∙	 இப�குதி	 முழுவதும்	 ஒயர	 சீரொன	 மணணின	
தனலமலேயும்,	 கொைநிலைலேயும்	
தகொணடுள்ைது.

∙	 விவ்ொயிகள்	 தங்கள்	 உற்�த்திப	 த�ொருட்கலை	
மொட்டு	வணடிகள்	மூைம்	மத்திே	நகர்�குதிக்கு	
தகொணடு	 த்ல்கின்னர்.	 எனயவ,	 ்ொலைகள்	
இங்கு	 கில்ேொது	 (�ொலதகள்	 மட்டும்	 உணடு	
என�து	த�ொருள்)

∙	 விவ்ொயிகள்	 அதிக�ட்்	 ைொ�த்திற்கொக	
த்ேல்�டுகி்ொர்கள்.

∙	 வொனதூனனின	 “தனித்த	 நிலை”	 �ற்றிே	
யகொட்�ொடு	ஒரு	நகரத்லத	சுற்றிலும்	கொணப�டும்	
�ல்யவறு	 வலைே	 அலமபபுகளின	 மொதிரிலே	
அனுமொனிக்கி்து.	இது	நிைத்தின	விலை	மற்றும்	
ய�ொக்குவரத்து	 த்ைவு	 ஆகிேவற்ல்	
அடிப�ல்ேொக	 தகொணடு	
உருவொக்கப�ட்டுள்ைது.

�ோன்கு வகளயஙகள் (The Four Rings)
மு�ல வகளயம்:	 �ொல்�ணலணயும்,	 தீவிர	
விவ்ொேமுல்யும்	 கொணப�டும்	 இநத	 வலைேம்	
நகர	 லமேத்லத	 சுற்றி	 கொணப�டுகி்து.	 ஏதனனில்	
கொய்கறிகள்,	�ழங்கள்,	�ொல்	மற்றும்	�ொல்த�ொருட்கள்	
்நலதலே	 உ்னடிேொக	 த்ன்ல்ே	 யவணடிேது	
முக்கிேமொனதொகும்.	 எனயவ	 நகரத்திற்கு	 மிக	
அருகில்	 அலவ	 உற்�த்தி	 த்ய்ேப�்	 யவணடும்.	
இநத	 முதல்	 வலைேப�குதியில்	 நிைத்தின	 விலை	
அதிகமொக	இருக்கும்.	எனயவ,	இங்கு	உற்�த்திேொகும்	
விவ்ொேப	த�ொருட்களும்	அதிக	விலைமதிபபுள்ைதொக	
இருக்கும்.	 அதனொல்	 அவற்றின	 வருமொனமும்	
அதிக�ட்்மொக	இருக்கும்.

இரண்டோம் வகளயம்:	எரித�ொருள்	யதலவக்கொகவும,	
கட்டி்	 யவலைக்கொகவும்	 மரங்கள்	 இநதப�குதியில்	
உற்�த்தி	 த்ய்ேப�டுகின்ன.  

்�ோட்டகககல (Horticulture)

பூக்களும்,	 கொய்கறிகளும்	 தனித்தனலமயு்ன	
உற்�த்தி	த்ய்ேப�டுவலத	யதொட்்க்கலை	விவ்ொேம்	
எனகிய்ொம்.	 இது	 ்ரக்கு	 வணடி	விவ்ொேம்	 (Truck	
Farming)	எனறும்	அலழக்கப�டுகி்து.	யதொட்்க்கலை	
விவ்ொேத்தில்,	் ொகு�டி	நிைம்	சிறிே	�ணலணகைொக,	
த்ைவுகுல்வொன	 மற்றும்	 தி்னவொய்நத 
ய�ொக்குவரத்து்ன	கூடிே	 ்நலதயு்ன	இலணக்கப	
�ட்டிருக்கும்.	இது	ததொழிைொைர்களும்,	மூைதனமும்	
அதிகமொக	யதலவப�டும்	�யிர்	்ொகு�டிமுல்ேொகும்.	
யமற்கு	 ஐயரொப�ொ,	 வ்கிழக்கு	 அதமரிக்க	 ஐக்கிே	
நொடுகள்	 மற்றும்	 மத்திே	 தலரக்க்ல்	 நொடுகள்	
ஆகிேலவ	 யதொட்்க்கலை	 விவ்ொேம்	 நல்த�றும்	
முக்கிே	�குதிகைொகும்.	

திரொட்ெ வளர்ப்பு

வோன்தூனனின் ்வளோண ேோதிரி (Von Thunen 
Model of Agriculture)

விவ்ொயி,	நிை	உரிலமேொைர்	மற்றும்	த�ொருைொதொர	
நிபுணரொன	வொனதூனன	1826ம்	ஆணடு	தவளியிட்்	
அவரது	நூைொன	ஐத்ொயைட்்ட்	ஸ்ய்ட்	(Isolated	State)	
‘தனித்தப	 �குதி	 ’	 என்	 நூலில்	 இநத	 யவைொண	
யகொட்�ொடு	 விவரிக்கப�ட்டுள்ைது.	 
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நடுநிலைலமலே	 மிகச்சி்ப�ொக	
தவளிப�டுத்துகி்து.	 நகரத்தின	லமேத்லத	யநொக்கி	
த்ல்ைச்	 த்ல்ை	 நிைத்தின	 விலை	 அதிகரிக்கி்து.	
இநத	‘தனித்த	�குதியில்	விவ்ொயிகள்	ய�ொக்குவரத்து	
த்ைவு,	நிைத்தின	விலைக்கும்	உற்�த்தி	த்ய்ேப�டும்	
த�ொருட்களிலிருநது	 கில்க்கும்	 ைொ�த்திற்கும்	
இல்யே	 நடுநிலைலே	 தகொணடிருநதொர்கள்.	
்நலதப�டுத்தப�டும்	 த�ொருட்களின	 உற்�த்திலே	
அதன	 தேொரிபபு	 த்ைவிலன	 லவத்து	 முடிவு	
த்ய்கின்னர்.	 இநத	 யகொட்�ொட்டில்	 உள்ைதுய�ொல்	
உணலமயில்	 உைகில்	 எங்கும்	 நிகழவது	 இல்லை	
என்	 குல்�ொட்ல்யும்	 இக்யகொட்�ொடு	
தகொணடுள்ைது.

சுரஙகத்த�ோழில (Mining)
புவியிலிருநது	 உயைொகங்கலை	 தவட்டிதேடுக்கும்	
த்ேல்முல்லே	 சுரங்கத்ததொழில்	 எனகிய்ொம்.	
மனித	 வைர்ச்சியின	 வரைொற்றில்	 உயைொகங்களின	
கணடுபிடிபபு	 �ைநிலைகளில்	 த்ம்புகொைம்,	
தவணகைக்கொைம்	 மற்றும்	 இரும்பு	 கொைம்	 எனறு	
பிரதி�லித்தது.	 �ணல்ே	 கொைத்தில்	 கருவிகள்,	
�ொத்திரங்கள்	 மற்றும்	 ஆயுதங்கள்	 தேொரிக்க	
உயைொகங்கள்	 த�ரிதும்	 உதவின.	 ஆனொல்	
உணலமேொன	 சுரங்கத்ததொழில்	 வைர்ச்சி	 என�து	
ததொழிற்புரட்சியிலிருநதுதொன	 ததொ்ங்கிேது.	
அனறுமுதல்	 அதன	 முக்கிேத்துவம்	 ததொ்ர்நது	
அதிகரித்துக்	தகொணய்யிருக்கி்து.	

சுரஙகளின் வகககள் (Types of Mining)
தி்நததவளி	 அல்ைது	 தி்நதகுழி	 சுரங்கங்கள்	 
(Open	 Pit	 or	 Open	 Cast	 Mining)	 தி்நததவளி	 சுரங்க	
முல்ேொனது	புவி�ரபபுக்கு	அருகில்	உயைொகத்	தொது	
கில்க்குமி்ங்களில்	 கொணப�டுகி்து.	 இநத	
குவொரிகள்	1000	மீட்்ர்	வலர	ஆழமுல்ேது.	இதில்	
சுரங்கத்திற்கொக	 புவிக்கடியில்	 குலககள்	
அலமக்கயவணடியிருக்கொது.	 இம்முல்யில்	 மிக	
எளிதொக	 அதிக	 அைவு	 உயைொக	 தொதுலவ	
தவட்டிதேடுக்க	முடியும்.

்ேற�ரப்பு சுரஙகஙகள் (Surface Mining)
இச்த்ேல்முல்யில்	புவி�ரபபின	மீது	கொணப�டும்	
உயைொக	 தொதுலவ	 தவட்டிதேடுக்கின்னர்.	
யதலவேற்்	மண	அபபு்ப�டுத்தப�ட்டு	கீயழயுள்ை	
தொது	 பிரித்ததடுக்கப�டுகின்து.	 புவி�ரபபு	
சுரங்கங்கள்	 70%	 வைமற்்	 நிைத்லதயும்	 கழிவு	
�ொல்கலையும்	ஏற்�டுத்துகி்து.

ததொழிற்	 புரட்சிக்கு	 முனபு	
் ல ம ப � த ற் கு ம் ,	
தவப�மூட்டுவதற்கும்	 மரங்கள்	
முக்கிே	 எரித�ொருைொக	
இருநதது.	மரங்கள்	அதிக	எல்	
தகொண்தொக	 இருப�தொலும்	
அலத	 எடுத்து	 த்ல்வது	
கடினமொக	 இருப�தொலும்	 இலவ	 நகரத்திற்கு	 மிக	
அருகில்	அலமநதிருப�து	நல்ைது.

மூன்்றோம் வகளயம்:	மூன்ொம்	வலைேப�குதியில்	
�ரநத	 அைவில்	 தரொட்டிக்கொக	 �யிர்	 த்ய்ேப�டும்	
யகொதுலம	 ்ொகு�டி	 த்ய்ேப�டுகி்து.	
�ொல்த�ொருட்கலைக்	 கொட்டிலும்	 நீண்நொள்	
தக்ொமல்	இருப�தொலும்	எரித�ொருலைக்	கொட்டிலும்	
எல்	 குல்வொக	 இருப�தொலும்	 ய�ொக்குவரத்து	
த்ைலவ	 குல்ப�தற்கொக	 இலவ	 நகர்�குதிலே	
விட்டு	ததொலைவில்	அலமநதிருக்கைொம்.

�ோன்கோம் வகளயம்:	 நகரத்லதச்	 சுற்றி	 கல்சிேொக	
கொணப�டும்	 வலைப	 �குதியில்	 ‘�ணலண	 நிைம்’	
எனப�டும்	 யமய்ச்்ல்	 நிைங்கள்	 கொணப�டுகின்ன.	
நகரத்திலிருநது	 விைகி	 தவகு	 ததொலைவில்கூ்	
விைங்கினங்கலை	 வைர்க்கைொம்.	 ஏதனன்ொல்	
கொல்நல்கள்	 ய�ொக்குவரத்திற்கொகவும்	
�ேன�டுத்தப�டுகின்ன.	

இந� ்கோட�ோடு கூறுவது யோது?
ததொழிற்்ொலைகள்	 ததொ்ங்குவதற்கும்,	 ்ொலைகள்,	
இருபபுப	 �ொலதகள்	 அலமக்கப�தற்கும்	 முன�ொக	
வொனதூனின	யகொட்�ொடு	உருவொக்கப�ட்டிருநதொலும்	
இனறுவலர	 புவியிேலில்	 அது	 ஒரு	 முக்கிேமொன	
யகொட்�ொ்ொக	 கருதப�டுகி்து.	 ஏதனனில்	
இக்யகொட்�ொடு	 நிைத்தின	 மதிபபிற்கும்,	
ய�ொக்குவரத்து	 த்ைவிற்கும்	 இல்யில்	

ப�ைண ம��� கா�நைட

தா�ய�க ம��� கள� ப
	க

கா�க

பா� ப�ைண

ச�ைத
ேதா�ட�

ச�ைதநகர ைமய�

வோன்தூனனின் ்வளோண ேோதிரி
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நிலத்�டி சுரஙகஙகள் அலலது �ணடு வடிவ 
சுரஙகஙகள் (Underground or Subsurface 
Mining)
புவிக்கடியில்	 உள்ை	 உயைொகத்	 தொது	 த�ொருட்கலை	
தவட்டிதேடுக்க	 அப�டிவுகள்	 உள்ை	 இ்த்லத	
அல்வதற்கு	 தவட்்ப�டும்	 சுரங்ககுழிகளின	
வலைேலமபல�	நிைத்தடி	சுரங்கங்கள்	எனகிய்ொம்.	
மற்்	சுரங்க	முல்கயைொடு	ஒபபிட்்ொல்	இநத	வலக	
சுரங்கங்கைொல்	 சுற்றுசூழல்	 �ொதிப�ல்வது	
குல்யவ	 ஆனொல்	 இநத	 சுரங்கங்களுக்குள்	
�ணிபுரியவொருக்கு	அதிக	ஆ�த்து	ஏற்�்ைொம்.	நவீன	
நல்முல்யில்	நிைத்தடி	சுரங்கங்களில்	ஆக்ஸி்ன	
அைவு	 மற்றும்	 வொயுக்களின	 நச்சுத்தனலம	
ஆகிேலவ	 முனகூட்டியே	 கணிக்கப�டுகின்ன. 
யமலும்	கொற்று	சுவொ்	கருவிகள்	அலமப�து	மற்றும்	
சுரங்க	 �ொதுகொபபு	 தநறிமுல்கள்	 �ணியி்	
�ொதுகொபல�	உறுதி�டுத்துகின்ன.

துளையிடும் முளை

ககரேலமுக்ற சுரஙகஙகள் (In-Siter 
Mining)
இலவ	 மிக	 அரிதொக	 �ேன�டுத்தப�டும்	
சுரங்கமுல்ேொகும்.	 	 இம்முல்	 சுரங்கங்களில்	
தொது�டிவின	 மீது	 ஒரு	 கலர்ல்	 குழொய்	 மூைம்	
த்லுத்தப�டுகி்து.	 அநத	 கலர்லில்	 தொது�டிவம்	
கலரநது	 மற்த்ொரு	 குழொய்	 மூைம்	
தவளியேற்்ப�டுகி்து.	 த�ரும்�ொலும்	 இம்முல்	
யுயரனிே	 �டிவுகள்	 கொணப�டும்	 இ்ங்களில்	
பின�ற்்ப�டுகி்து.

4.3  இரண்டோம் நிகலத் த�ோழில 

(Secondary Activities)
இரண்ொம்நிலைத்	 ததொழில்	 என�து	 முதல்நிலைத்	

ததொழிலிலிருநது	 த�்ப�டும்	 மூைபத�ொருட்கலை	
நுகர்யவொர்	 த�ொருட்கைொக	 மொற்றுவது	 ஆகும்.	
எனயவ,	 உற்�த்தி	 மற்றும்	 ததொழில்துல்	
ந்வடிக்லககள்	 இரண்ொம்	 நிலைத்	 ததொழிலில்	
அ்ங்கும்.	 யமலும்,	 இது	 மூைபத�ொருட்களின	
மதிபல�	 கூட்டுவதொல்	 இதலன	 மதிபபு	 கூட்டும்	
துல்	 எனைொம்.	 ததொழிற்்ொலைகளுக்கு	
மூைபத�ொருட்கலை,	 நுகர்த�ொருட்கைொக	
மொற்றுவதற்கு	 அதிக	 அைவு	 எரி்க்தி	 மற்றும்	
எநதிரங்களும்	யதலவப�டுகி்து.		இரண்ொம்நிலைத்	
ததொழில்கள்	 முதல்நிலைத்	 ததொழிலையும்,	
மூன்ொம்நிலைத்	 ததொழிலையும்	 ஊக்குவிக்கும்	
தனலமயுல்ேலவ.

த�ோழிலக அகேவி்டத்க� நிரணயிககும் 
கோரணிகள் (Factors Affecting Location of 
Industries)
1. மூலப்ப�ொருட்களின் இருப்பு மற்றும் அதன் 

அரு்கொ்ம (Availability of raw materials): 
மூைபத�ொருட்களின	 இருபபும்	 அதன	
அருகொலமயும்	 ததொழிைகம்	 அலமயும்	
இ்த்லத	 நிர்ணயிக்கும்	 கொரணிகளில்	
முதனலமேொன	 கொரணிகைொகும்.	
மூைபத�ொருட்கள்	 அதிகமொகவும்	 மற்றும்	
விலைகுல்வொகவும்	 கில்க்கும்	 இ்ங்களில்	
ததொழிற்்ொலைகள்	 அலமக்கப�டுகின்ன.	
இலத	 எல்	 இழக்கும்	 மூைபத�ொருட்கலைக்	
தகொண்	 ததொழிற்்ொலைகளில்	 அதிகமொக	
கொணைொம்.	 உதொரணம்	 வி்ொகப�ட்டினத்தில்	
அலமநதுள்ை	 எணதணய்	 சுத்திகரிபபு	
ததொழிற்்ொலைலே	 கூ்ைொம்.	 ஏதனனில்	
வி்ொகப�ட்டினம்	 துல்முகம்	 வழிேொக	
எணதணய்	அேல்நொடுகளிலிருநது	இ்க்குமதி	
த்ய்ேப�டுகி்து.	

2. எரிெக்தி (Availability of Power):	 ததொழிைக	
அலமவி்த்லத	 நிர்ணயிப�தில்	 எரி்க்தி	
முக்கிே	கொரணிேொக	உள்ைது.	�ழங்கொைத்தில்	
ததொழிற்்ொலைகலை	 இேக்க	 நீரொவி	 ்க்தி	
�ேன�டுத்தப�ட்்தொல்	 நிைக்கரி	
சுரங்கங்களுக்கு	 அருகில்	 ததொழிற்்ொலைகள்	
அலமக்கப�ட்்ன.	 ஆனொல்,	 மின்ொரம்	
கணடுபிடிக்கப�ட்்	பினபு,	ததொழிற்்ொலைகலை	
இனறு	 மின்ொரம்	 கில்க்கும்	 இ்ங்களில்	
அலமத்துக்	 தகொள்ைைொம்.	 அலுமினிே	
ததொழிற்்ொலைகள்	 நீர்மின்ொரம்	 உற்�த்தி	
த்ய்ேப�டும்	 இ்ங்களுக்கு	 அருகொலமயில்	
அலமக்கப�டுகின்ன.
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7. மூலதனம் (Availability of Capital):	 ததொழிைக	
அலமவி்க்	 கொரணிகளில்	 மூைதனம்	 மிக	
முக்கிே	கொரணிேொக	விைங்குகி்து.

தவ�ரின் த�ோழிலக அகேவி்டக ்கோட�ோடு 
(Weper’s Theory of Location)
தவ�ர்	 தனது	ததொழிைக	அலமவி்க்	 யகொட்�ொட்டில்	
குல்நத	 த்ைவு	 தகொள்லகலே	 வலியுறுத்துகி்ொர்.	
இவரது	 யகொட்�ொடு	 ய�ொக்குவரத்து	 த்ைவு	 மற்றும்	
சிை	 நி�த்தலனகலையும்	 அனுமொனங்களின	
அடிப�ல்யில்	தகொணடுள்ைது.

அனுமொனங்கள்
1.	 சிை	 மூைபத�ொருட்கள்	 குறிபபிட்்	 சிை	

இ்ங்களில்	 மட்டும்	 கில்க்கக்கூடிேலவ.	
ஆனொல்	 நீர்	 ய�ொன்லவ	 எங்கும்	
கொணக்கூடிேது.

2.	 ்நலத	 சிை	 குறிபபிட்்	 இ்ங்களில்	 மட்டும்	
கொணப�டும்.

3.	 ய�ொக்குவரத்து	 த்ைவு	 மூைபத�ொருட்களின	
எல்லேயும்	 தூரத்லதயும்	 அடிப�ல்ேொகக்	
தகொணடு	நிர்ணயிக்கப�டுகி்து.

4.	 உற்�த்தி	 த�ொருட்களுக்கு	 ்நலதயில்	
நில்வொன	ய�ொட்டி	கொணப�டுகி்து.

5.	 மனிதர்கள்	 ததொழில்நுட்�	 வைர்ச்சி	 மற்றும்	
தங்கைது	 நுகர்யவொர்	 ந்த்லத	 ஆகிேவற்ல்	
த�ொறுத்து	�குத்தறிநது	த்ேல்�டுகின்னர்.

இநத	 அனுமொனங்களின	 அடிப�ல்யில்	 தவ�ர்	
“குல்நத	 த்ைவில்	 அதிக	 ைொ�ம்”	 என்	 கருத்லத	
தனது	 ததொழிைக	 அலமவி்க்	 யகொட்�ொட்டில்	
விைக்குகி்ொர்.	 இக்யகொட்�ொடு	 ஒரு	 முக்யகொண	
வடிவத்தின	 மூைம்	 தவ�ரொல்	 விைக்கப�டுகி்து.	
முக்யகொணத்தின	அடிக்யகொட்டின	இருமுலனகளும்	
மூைபத�ொருட்கள்	 கில்க்குமி்ங்கைொகும்.	 (R1	 R2)	
முக்யகொணத்தின	உச்சி	முலன	்நலதேொகும்.	 (M)	P	
என�து	ததொழிற்்ொலை	அலமநதுள்ை	இ்மொகும்.

தவ�ரின	 யகொட்�ொட்டின	 பினனொல்	 உள்ை	 தர்க்கம்	
எனனதவனில்	 சிை	 ததொழிற்்ொலைகளில்	
தேொரிக்கப�டும்	உற்�த்தி	த�ொருட்களின	எல்	மூைப	
த�ொருட்களின	 எல்லேக்	 கொட்டிலும்	 குல்வொக	
இருக்கும்.	இலவ	எல்	இழக்கும்	கச்்ொப	த�ொருட்கள்	
எனப�டும்.	அதனொல்	இநத	வலக	மூைபத�ொருட்கலை	
ததொழிற்்ொலைக்கு	 தகொணடு	 வருவதற்கொன	
ய�ொக்குவரத்து	 த்ைவு,	 அதலன	 உற்�த்தி	
த்ய்ேப�ட்்	 த�ொருட்கைொக	 ்நலதக்கு	 தகொணடு	
ய்ர்ப�தற்கொன	 த்ைலவ	 கொட்டிலும்	 அதிகம்.	
ஏதனனில்	 இத்தலகே	 மூைபத�ொருட்களிலுள்ை	

3. ப�ொக்குவரத்து பெலவு (Transport Cost): 
ததொழிைக	 அலமவி்	 கொரணிகலை	
நிர்ணயிப�தில்	 ய�ொக்குவரத்து	 த்ைவும்	
முக்கிே	 �ங்கு	 வகிக்கின்து.	
ததொழிற்்ொலைகளின	 ய�ொக்குவரத்து	 த்ைவு	
என�து	மூைப	த�ொருட்கலை	ததொழிற்்ொலைக்கு	
தகொணடு	 வருவது	 மற்றும்	 உற்�த்தி	
த்ய்ேப�ட்்	 த�ொருட்கலை	 ்நலதக்கு	
தகொணடு	 த்ல்வதற்கொகும்	 த்ைவிலன	
குறிக்கும்.	 எநத	 �குதியில்	 ய�ொக்குவரத்து	
த்ைவு	 குல்வொக	 உள்ையதொ	 அங்கு	
ததொழிற்்ொலைகலை	 ததொ்ங்குவதுதொன	
சிக்கனம்	 ஆகும்.	 அதிக	 எல்	 மற்றும்	 அதிக	
இ்த்லதயும்	 அல்த்து	 தகொள்ளும்	
மூைபத�ொருட்கலை	 எடுத்து	 த்ல்ை	
ய�ொக்குவரத்து	த்ைவு	அதிகமொகும்.

4. ெந்தக்கு அரு்கொ்ம (Nearness to the Market): 
நவீனகொைத்தில்	 ஒரு	 ததொழிற்்ொலை	
அலமப�லத	 நிர்ணயிப�தில்	 ்நலதக்கு	
அருகொலம	என�து	ஒரு	முதனலம	கொரணிேொக	
உள்ைது.	 இதில்	 �ை	 ்ொதகமொன	 நனலமகள்	
உள்ைன.

5. பதொழிலொளர்்கள் (Availability of Labour): 
ததொழிைகங்களில்	 உற்�த்தி	 ததொ்ர்�ொன	
�ணிகளுக்கு	 அதிகைவு	 ததொழிைொைர்கள்	
யதலவ�டுகின்னர்.	 ததொழிைதி�ர்களும்	
த�ரும்�ொலும்	 ததொழிைொைர்கள்	 அதிகம்	
கொணப�டும்	 �குதிகளியையே	 தங்கள்	
ததொழிற்்ொலை	 அலமவலத	 விரும்புகின்னர்.	
(எ.கொ)	 மும்ல�க்கு	 	 அருகில்	 கொணப�டும்	
அதிகைவு	 �ருத்தி	 தந்வொலைகள்	 அங்கு	
த்றிநது	 கொணப�டும்	 ததொழிைொைர்கலை	
அடிப�ல்ேொகக்	 தகொணடு	
ததொ்ங்கப�ட்்னலவேொகும்.

6. அரெொங்க ப்கொள்்்க்கள் (Government Policy): 
அர்ொங்கத்தின	 தகொள்லககளும்	 ததொழிைக	
அலமவி்த்லத	 நிர்ணயிக்கும்	 கொரணிகளில்	
முக்கிேமொனதொகும்.	 பினதங்கிே	 �குதிகளில்	
ஒரு	 ததொழிைகம்	 அலமப�தற்கு	 யதலவேொன	
நிதிஉதவி,	 நிைம்,	 நீர்,	 ய�ொக்குவரத்து	 மற்றும்	
தகவல்	 ததொ்ர்பு	 வ்திகலை	 அர்ொங்கம்	
அளிப�தனமூைம்	 அப�குதியின	
முனயனற்்த்திற்கு	 உதவுகி்து.	 ்நலதக்கொன	
ஆயைொ்லனகள்,	 வரிச்்லுலக,	 ஏற்றுமதி,	
இ்க்குமதி	வ்திகலை	அளிப�தில்	அர்ொங்கம்	
த�ரிதும்	உதவுகின்து.	
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அதிக	 கழிவுகலை	 ததொழிற்்ொலைகளியையே	
பிரித்ததடுக்க	 யவணடியுள்ைது.	 எனயவ	இத்தலகே	
ததொழிற்்ொலைகள்	 மூைபத�ொருட்கள்	 கில்க்கும்	
இ்த்திற்கு	அருகியையே	அலமவது	ைொ�கரமொனது.

R1	,	R2  - மூைபத�ொருட்கள்	கில்க்கும்	இ்ம்
M	-	்நலத

P	-	ததொழிைக	அலமவி்ம்
�டம் A	–	ஒரு	ததொழிைகம்	
மூ ை ப த � ொ ரு ள்	
அலமவி்மொன	 	 R1  

எனனும்	 இ்த்தில்	
அ ல ம ந து ள் ை து .	
மற்த்ொறு	 மூைப	
த�ொருைொனது	 R2 என்	
இ்த்திலிருநது	 	 R1 க்கும்		
இ வ வி ் த் தி லி ரு ந து	
உற்�த்தி	 த்ய்ேப�ட்்ப	
த�ொருள்கள்	 ்நலதக்கு	
தகொணடு	 த்ல்ைப�டும்	
நிலை	 ய�ொக்குவரத்து		
த ் ை ல வ	
அதிகரிக்கின்து.	

�டம் B	 –	ஒரு	 	ததொழிைகமொனது	R2 என்	இ்த்தில்	
அலமநதிருப�து	 ய�ொக்குவரத்து	 த்ைலவ	
அதிகரிக்கும்	 யமலும்	 ஒரு	 ததொழிைகமொனது	
்நதலத�குதியில்	 (M)	 அலமநதிருநதொலும்	
மூைபத�ொருட்கள்	R1 மற்றும்	R2  என்	இ்ங்கலிருநது	
்நலத	�குதிக்கு	தகொணடு	த்ல்வதும்	ய�ொக்குவரத்து	
த்ைலவ	அதிகரிக்கும்.

�டம் C	 –ஒரு		
த த ொ ழி ை க ம ொ ன து	
மூ ை ப த � ொ ரு ட் க ள்	
கில்க்கும்	 R1 மற்றும்	 R2  

என்	 இ்ங்களுக்கு	
இ ல ் யி ல்	
அ ல ம ந தி ரு ந த ொ ல்		
மூ ை ப த � ொ ரு ட் க லை	
த த ொ ழி ல் � கு தி க் கு	
அனுபபும்	 த்ைவும்,	
ததொழிைகத்திலிருநது	
்நலத	�குதிக்கு	உற்�த்தி	
த ் ய் ே ப � ட் ்	
த�ொருட்கலை	 அனுபபும்	
த்ைவும்	 குல்யும்.	

த�ொதுவொக	 தூரம்	 அதிகரிக்க	 ய�ொக்குவரத்து	
த்ைவும்	அதிகரிக்கும்.

�டம் D	 –	 ஒரு	 ததொழிைகம் P	 என் இ்த்தில் 
அலமநதிருபபின	 மூைபத�ொருட்கலை	 
ததொழிைகத்திற்க்கு	 அனுபபும்	 த்ைவும்	
உற்�த்தித்ய்ேப�ட்்	 த�ொருட்கலை	 ்நலதக்கு	
அனுபபும்	 த்ைவும்	 குல்யும்	 என�து	 இறுதி	
ஆய்வில்	 ததரிவிக்கப�ட்டுள்ைது.	 இதுயவ	 அதிக	
வருவொய்	 ஈட்்க்கூடிே	 ததொழிைக	 அலமவி்மொக	
தவ�ர்	கருதுகி்ொர்.

�டம் E	 –	 உற்�த்திக்கு	 பின	 எல்	 அதிகமொக்கும்	
த�ொருட்கலை	 	 தேொரிக்கும்	 ததொழிைகம்	 அலமே	

யவணடிே	இ்த்திலன	இப�்ம்	கொணபிக்கின்து.

�டம் F	 –	 கச்்ொபத�ொருட்கள்	 R1 R2 எல்	குல்வொக	
இருநதொல்	 அதலன	 ததொழிைகத்திற்கு	 எடுத்து	
த்ல்லும்	 ய�ொக்குவரத்து	 த்ைவு	 குல்கி்து. 
ஆனொல்,	 உற்�த்தித்ய்ேப�ட்்	 பின	 த�ொருட்களின	
எல்	 அதிகரிக்கும்	 தனலமயுல்ேது	 என்ொல்	
அத்தலகே	 ததொழிற்்ொலைகள்	 ்நலதக்கு	 அருகில்	
அலமநதொல்	 ்நலதக்கு	 த�ொருட்கலை	 தகொணடு	
த்ல்லும்	 ய�ொக்குவரத்து	 த்ைவு	 குல்கி்து	
என�லத	கொட்டுகி்து.

எனயவ	ய�ொக்குவரத்து	த்ைவிலன	அடிப�ல்ேொக	
தகொணடு	விைக்கப�டும்	தவ�ரின	இநத	ததொழிைக	
அலமவி்க்	 யகொட்�ொய்	 மற்்	 யகொட்�ொடுகலைவி்	
சி்நததொக	 அதன	 தர்க்க	 ரீதிேொன	 விைக்கத்தொல்	
ஏற்றுக்	தகொள்ைப�ட்டுள்ைது.

த�ோழிலோளரகளின் அடிப்�க்டயில

∙ ப�ரிய அளவு பதொழிற்ெொ்ல்கள்: அதிக	அைவு	
ததொழிைொைர்கலையும்,	 அதிக	 அைவு	
மூைதனத்லதயும்	 தகொணடு	 இேங்கும்	
ததொழிற்்ொலைகள்	 த�ரிே	 அைவு	
ததொழிற்்ொலைகள்	 எனப�டும்.	 �ருத்தி	 மற்றும்	
்ணல்	 ததொழிற்்ொலைகள்	 இதற்கு	
உதொரணமொகும்.

∙ நடுத்தர அளவு பதொழிற்ெொ்ல்கள்:	 மிக	
அதிகமொகயவொ,	 மிக	 குல்வொகயவொ	
ததொழிைொைர்	 எணணிக்லக	 இல்ைொமல்	
இேங்கு�லவ	நடுத்தர	அைவு	ததொழிற்்ொலைகள்	
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இரும்பு	 எஃகு	 ததொழிற்்ொலைகள்	இதற்கொன	 சி்நத	
உதொரணமொகும்.

சிறிய அளவு த�ோழிறேோகலகள்
இத்தலகே	 ததொழிற்்ொலைகள்	 எல்குல்வொன	
மூைபத�ொருட்கலை	 �ேன�டுத்தி	 எல்குல்வொன	
த�ொருட்கலையே	உற்�த்தி	த்ய்ேக்கூடிேலவேொகும்.	
மின	 விசிறி,	 லதேல்	 எநதிரங்கள்	 ஆகிேலவ	
தேொரிக்கும்	ததொழிற்்ொலைகள்	இதில்	அ்ங்கும்.

மு�லீட்டோளரககள அடிப்�க்டயோக 
தகோணடு இயஙகும் த�ோழிறேோகலகள்

�னியோரதுக்ற த�ோழிறேோகலகள் 

தனி	 ந�ர்	 அல்ைது	 தனிேொருக்கு	 த்ொநதமொன	
நிறுவனங்கைொல்	நிர்வகிக்கப�டும்	ததொழிற்்ொலைகள்	
“தனிேொர்துல்	 ததொழிற்்ொலைகள்”	 ஆகும்.	 �்ொஜ	
ஆட்ய்ொ,	 டிஸ்யகொ	 (TISCO)	 ்ொம்தஷெட்பூரில்	
இேங்கிவரும்	 தனிேொருக்கு	 த்ொநதமொன	
ததொழிற்்ொலைகள்	ஆகும்.

த�ோதுத் துக்ற த�ோழிறேோகலகள் 
அரசு	 மற்றும்	 அதன	 நிறுவனங்கள்	 நிர்வகிக்கும்	
ததொழிற்்ொலைகள்	 “த�ொதுத்துல்	
ததொழிற்்ொலைகள்”	 எனப�டும்.	 �ொரத்	 மிகுமின	
நிறுவனம்	 (BHEL)	 பிைொய்	 இரும்பு	 உருக்கொலை,	
துர்க்கொபூர்	 இரும்பு	 உருக்கொலை	 ய�ொன்லவ	
இதற்கொன	உதொரணங்கைொகும்.

கலப்புத் துக்ற த�ோழிறேோகலகள்
தனிேொர்துல்யும்,	 த�ொதுத்துல்யும் இலணநது	
ந்த்தி	 வரும்	 ததொழிற்்ொலைகலை	 கைபபுத்	 துல்	
ததொழிற்்ொலைகள்	எனகிய்ொம்.	கு்ரொத்	தவடியுபபு	
லிமித்ட்,	இநதிே	எணதணய்	நிறுவனம்	ஆகிேலவ	
இதற்கு	உதொரணங்கைொகும்.

ஆகும்.	 அயதய�ொல்	 இதன	 முதலீடும்	
மிதமொனதொக	இருக்கும்.	மிதிவணடி,	வொதனொலி,	
ததொலைக்கொட்சி	 த�ட்டி	 தேொரிபபு	
ததொழிற்்ொலைகள்	இநத	வலகயில்	அ்ங்கும்.

∙ சிறிய அளவு பதொழிற்ெொ்ல்கள்: சிறிே	 அைவு	
முதலீடும்	 குல்வொன	 எணணிக்லகயில்	
ததொழிைொைர்கலையும்	 தகொணடு	இேங்கு�லவ	
சிறிே	 அைவு	 ததொழிற்்ொலைகைொகும்.	 திருகு	
மற்றும்	 ஆணி	 தேொரிக்கும்	 ததொழிற்்ொலைகள்,	
கயிறு,	 தநகிழி,	 ்ொேத்	 ததொழிற்்ொலைகள்,	
தீபத�ட்டி,	 தந்வு	 த்ய்தல்	 ய�ொன்லவ	 இநத	
ததொழிற்்ொலைகளின	கீழ	வருகின்ன.

குடிகேத் த�ோழில

குடும்�	உறுபபினர்கயைொ	அல்ைது	தனிமனிதர்கயைொ	
வீட்டில்	 இருநத�டியே	 தங்கைது	 த்ொநதமொன	
கருவிகளின	உதவியு்ன	த�ொருட்கலை	தேொரிக்கும்	
முல்லே	 குடில்த்	 ததொழில்	 எனகிய்ொம்.	 இலவ	
மிகச்	 சிறிேலவகைொகவும்,	 முல்்ொரொ	
அலமப�ொகவும்	இருக்கும்.	தந்வுத்	ததொழில்	மற்றும்	
மட்�ொண்ம்	 தேொரித்தல்	இதற்கொன	உதொரணங்கள்	
ஆகும்.

மூலப்த�ோருடகள் ேறறும் உற�த்தி 
தேயயப்�ட்ட த�ோருடகளின் 
அடிப்�க்டயிலோன த�ோழிறேோகலகள்

த�ரிய அளவு த�ோழிறேோகலகள்
அதிக	 எல்யும்,	 அதிக	 அைவிைொன	
மூைபத�ொருட்களும்	 த�ரிே	 அைவில்	 உற்�த்தி	
த்ய்ேப�டும்	 த�ொருட்கலையும்	 தகொண்லவ	
“த�ரிே	 அைவு	 ததொழிற்்ொலைகள்”	 எனப�டும்.	
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அடிப�ல்	 ததொழிற்்ொலைகளில்	 தேொரிக்கப�டும்	
த�ொருட்கள்	 மற்த்ொரு	 ததொழிற்்ொலைக்குத்	
யதலவேொன	 மூைபத�ொருட்கைொக	 இருக்கும்.	
உதொரணமொக	 இரும்பு	 எஃகு	 ததொழிற்்ொலையில்	
தேொரொகும்	 எநதிரங்கள்தொன	 ்வுளித்துல்	
ததொழிற்்ொலைகளுக்கு	 மூைபத�ொருள்.	 நுகர்த�ொருள்	
தேொரிக்கும்	 ததொழிற்்ொலைகள்	 நுகர்யவொரின	 யநரடி	
�ேன�ொட்டிற்கொன	 த�ொருட்கலை	 உற்�த்தி	
த்ய்கின்ன.	 உதொரணமொக	 ததொலைக்கொட்சி	 த�ட்டி,	
ய்ொபபு,	 பிஸ்கட்	 ய�ொன்வற்ல்	 தேொரிக்கும்	
ததொழிற்்ொலைகள்.

4.4 மூன்்றோம் நிகலத் த�ோழிலகள் 

மூன்ொம்	 நிலைத்	 ததொழில்கள்	 நுகர்யவொருக்கொன	
ய்லவலே	 வழங்குகின்ன.	 ஆலகயினொல்	 இது	
ய்லவத்	 ததொழில்	 அல்ைது	 ய்லவத்துல்	 என	
அலழக்கப�டுகின்ன.

ஈ்ொன	ஊதிேம்	த�றுகின்	தனித்தி்னு்ன	கூடிே	
அலனத்து	 ய்லவகளும்	 மூன்ொம்	 நிலைத்	
ததொழில்கைொகும்.	 மருத்துவம்,	 கல்வி,	 ்ட்்ம்,	
ஆட்சிப	�ணி	மற்றும்	த�ொழுதுய�ொக்கு	முதலிேலவ	
உேரிே	 வல்லுநர்	 தி்ன	 யதலவப�டும்	
துல்கைொகும்.	 இப�ணிகளுக்கு	 தத்துவொர்த்த	
அறிவும்	 த்ய்முல்	 �யிற்சியும்	 யதலவ.	
த�ரும்�ொைொன	 மூன்ொம்	 நிலைத்	 ததொழில்கள்	
உேர்தி்னுல்ே	 �ணிேொைர்கள்,	 ததொழில்�யிற்சி	
த�ற்்			 வல்லுநர்கள்	 மற்றும்	 ஆயைொ்கர்கைொல்	
த்ேற்�டுத்தப�டுகி்து.	 மூன்ொம்	 நிலைத்	
ததொழில்கள்	 த�ொருட்களின	 உற்�த்திலேவி்	
ய்லவகளின	 வர்த்தகரீதிேொன	 தவளியீடுகலை	
தகொணடுள்ைது.	 ய்லவ	 வழங்கிே	 அதன	
நிபுணத்துவம்	 சி்பபு	 தி்னகலை	 அதிக	 அைவில்	
்ொர்நதுள்ைது.	அது	ததொழிைொைர்களின	அனு�வம்,	
அறிவு	ஆகிேவற்ல்ச்	 ்ொர்நதலவ	அல்ை	 .	 மொ்ொக,	
உற்�த்தி	 நுணுக்கம்,	 எநதிரங்கள்	 மற்றும்	
ததொழிற்்ொலையின	 த்ேல்�ொடுகலை	 அல்ை.	
வணிகம்	 மற்றும்	 வர்த்தகம்,	 ய�ொக்குவரத்து,	
ததொலைத்ததொ்ர்பு	 மற்றும்	 ய்லவகள்	 ஆகிேலவ	
பி்	 மூன்ொம்நிலைத்	 ததொழில்கைொகும்.	
மூன்ொம்நிலைத்	 ததொழில்கள்	 யமலும்	
நொனகொம்நிலை	 ததொழில்கள்	 மற்றும்	
ஐநதொம்நிலைத்	 ததொழில்கள்	 எனறு	
வலகப�டுத்தப�டுகின்ன.

கூடடு்றவு ேஙக த�ோழிறேோகலகள்
மக்கள்	 ஒரு	 குழுவொக	 த்ேல்�ட்டு	 அவர்கைொல்	
உற்�த்தி	 த்ய்ேப�டும்	 மூைபத�ொருட்கலைக்	
தகொணடு	 	 அவர்கயை	 	 ந்த்திவரும்	
ததொழிற்்ொலைகள்	 கூட்டு்வுத்	
ததொழிற்்ொலைகைொகும்.	 ்ர்க்கலர	 ஆலைகள்	
கூட்டு்வு	முல்யில்	இேங்கி	வருகின்ன.

மூலப்த�ோருடகளின் அடிப்�க்டயில 
இயஙகும் த�ோழிறேோகலகள்

்வளோணத�ோருள் ேோர த�ோழிறேோகலகள்
இத்தலகே	 ததொழிற்்ொலைகள்	 தனது	 உற்�த்திக்கு	
யதலவேொன	 மூைபத�ொருட்கலை	
விவ்ொேத்திலிருநது	த�ற்றுக்	தகொள்கின்ன.	�ருத்தி	
தந்வு	 ததொழிற்்ொலைகள்	 ்ணல்,	 ்ர்க்கலர,	 தொவர	
எணதணய்	 தேொரித்தல்	 ஆகிேலவ	 இதற்கு	
உதொரணமொகும்.

கனிேம் ேோர த�ோழிறேோகலகள்
பிரதொனமொக	 கனிமங்களிலிருநது	 தனது	
மூைபத�ொருட்கலைப	த�ற்று	இேங்கக்கூடிே	இரும்பு	
எஃகு	 ததொழிற்்ொலை,	 அலுமினிேம்	 மற்றும்	
சிதமணட்	 ததொழிற்்ொலை	 ஆகிேலவ	 இதன	 கீழ	
வருகின்ன.

்ேய்சேல அலலது விலஙகினஙகள் ேோரந� 
த�ோழிறேோகலகள் 
தனது	 மூைப	 த�ொருட்களுக்கொக	 விைங்குகலை	
்ொர்நதுள்ை	 ததொழிற்்ொலைகள்	 இதில்	 அ்ங்கும்.	
விைங்குகளின	 யதொல்,	 எலும்பு,	 தகொம்புகள்,	
குைம்புகள்	 மற்றும்	 �ொல்	 �ணலணப	 த�ொருட்கள்	
ஆகிேலவயும்	 இத்தலகே	 ததொழிற்்ொலைகளுக்கு	
மூைபத�ொருட்கைொக	�ேன�டுகின்ன.

கோடுகளில கிக்டககும் த�ோருடககள 
அடிப்�க்டயோகக தகோண்ட 
த�ோழிறேோகலகள்
கொகிதம்,	 அட்ல்,	 மரபபிசின,		 யகொநது,	 �ட்ல்,	
அரக்கு,	 மரப�ொத்திரங்கள்,	 கூல்	 ஆகிேலவ	
தேொரிக்கும்		 ததொழிற்்ொலைகள்	 கொடுகளிலிருநது	
கில்க்கும்	த�ொருட்கலைச்	்ொர்நதுள்ைது.

உற�த்திப் த�ோருடகளின் �ன்கே ேோர 
த�ோழிறேோகலகள்
தேொரிக்கப�டும்	 த�ொருட்கலை	 அடிப�ல்ேொகக்	
தகொணடு	 ததொழிற்்ொலைகலை	 “அடிப�ல்ேொன	
ததொழிற்்ொலைகள்”	 எனறும்	 நுகர்யவொர்	
ததொழிற்்ொலைகள்	எனறும்	வலகப�டுத்தப�டுகின்ன.	
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4.4.1 �ோன்கோம் நிகலத் த�ோழிலகள்
நொனகொம்	 நிலைத்	 ததொழில்கள்	 அறிவொர்நத	
ந்வடிக்லககலை	உள்ை்க்கிேது.	 உதொரணத்திற்கு	
நூைகம்,	அறிவிேல்	ஆரொய்ச்சி,	கல்வி	மற்றும்	தகவல்	
ததொழில்நுட்�ம்	ய�ொன்லவ.	இநத	ததொழில்	பிரிவில்	
�ணிேொற்றும்	 ததொழிைொைர்கள்	 த�ொதுவொக	 நனகு	
கற்்வர்கைொக	 இருப�ொர்கள்.	 இவர்கள்	 அதிக	
ஊதிேத்யதொடு	இநத	ததொழிலில்	�ங்தகடுப�வர்கைொக	
இருப�லத	நொம்	கொணைொம்.

4.4.2 ஐந�ோம் நிகலத் த�ோழிலகள்
இநத	 நிலைத்	 ததொழிலில்	 �ணிேொற்றும்	
�ணிேொைர்கலை	 த�ொதுவொக	 “தங்க	 கழுத்துப�ட்ல்”	
(Gold	Collar)	�ணிேொைர்கள்	என்லழக்கப�டுகி்ொர்கள்.	
இவர்கள்	 தற்ய�ொதுள்ை	 துல்களின	 ய்லவகள்,	
அவற்றின	 ததொழில்நுட்�த்தின	 மதிபபீடு	 அல்ைது	
புதிே	 யேொ்லனகள்,	 புதிே	 ய்லவகள்	 அளிப�து	
ஆகிேவற்றில்	கவனம்	த்லுத்துகின்னர்.	இநத	பிரிவு	
�ணிேொர்கள்	அதிக	ஊதிேம்	த�றுகின்	நிபுணர்கைொக,	
ஆரொய்ச்சி	அறிவிேைொைர்கைொக	மற்றும்	அரசுத்துல்	
அதிகொரிகைொக	இருப�ொர்கள்.	இதில்	�ணி	புரி�வர்கள்	
உேர்�தவிகளில்	 அதிக	 அதிகொரங்களு்ன	
நிேமிக்கப�டுகி்ொர்கள்.	இவர்கள்	எடுக்கும்	முக்கிே	
முடிவுகள்	 உைகம்	 முழுவதும்	
உள்ைவர்களுக்கொனதொக	இருக்கும்.		

4.5 த�ோழில ேோர உலகின் பிரிவுகள் 
ஐக்கிே	 நொடுகள்	 ்ல�	 உைக	 நொடுகலை	 மூனறு	
த�ரும்	 பிரிவொக	 பிரித்துள்ைது.	 அலவேொவன 1. 
வைர்ச்சிேல்நத	 நொடுகள்	 2.	 த�ொருைொதொர	
மொற்்நிலையில்	 உள்ை	 நொடுகள்	 (ததனகிழக்கு	
ஐயரொப�ொ,	 கொமன	 தவல்த்	 நொடுகள்	 மற்றும்	
ஜிேொர்ஜிேொ)	3.	வைர்ச்சிகுனறிே	நொடுகள். இவவொறு	
உைக	நொடுகலை	வலகப�டுத்தப�டுவதற்கு	தமொத்த	
உள்நொட்டு	உற்�த்தி	(GDP),	தமொத்த யதசிே	உற்�த்தி	
(GNP),	 தனிந�ர்	 வருமொனம்,	 ததொழில்மேமொதல்,	
வொழக்லகத்தரம்	ஆகிேலவ	த�ொருைொதொர	நிலையின	
அடிப�ல்ேொக	 எடுத்துக்	 தகொள்ைப�டுகின்ன.	
ஐக்கிேநொடுகள்	 ்ல�ேொனது	 “வைர்ச்சி	 அல்நத	
நொடுகள்”	 என�து	 இல்ேொணலமயுல்ே	 ஒரு	
அர்ொங்கத்லதயும்,	 மிக	 வைர்ச்சிேல்நத	
முனயனறிே	 த�ொருைதொரத்லதயும்,	
ததொழில்நுட்�த்தி்னுல்ே	 உட்கட்்லமபல�யும்	
தகொணடிருக்கும்	எனறு	கூறுகி்து.

வளர்சசியக்டந� �ோடுகள் 

வைர்ச்சிேல்நத	 நொடு,	 ததொழில்	 வைர்ச்சிேல்நத	
நொடு,	 அதிக	 வைர்ச்சிேல்நத	 அல்ைது	 அதிக	
வைர்நதுவிட்்	 த�ொருைொதொரத்லத	 தகொண்	
நொடுகள்	 (MEDC)	 எனறு	 இநத	 நொடுகள்	
அலழக்கப�டுகின்ன.	 இநத	 நொடுகலை	 மற்்	

பின்தங்கிய நாடுகளில் நகரம்
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உட்கட்்லமபபு	 மற்றும்	 மக்களின	வொழக்லகத்தரம்	
ஆகிேலவ	 கணக்கி்ப�டுகி்து.	 வைர்ச்சிேல்நத	
நொடுகள்	அலனத்துயம	ததொழில்	யமம்�ொடு	அல்நத	
நொடுகைொகும்.	 இதன த�ொருள்	 ய்லவத்துல்தொன	
ததொழிைகத்துல்லேக்	 கொட்டிலும்	 அதிக	
வருவொலேத்	 தருகின்ன	 என�தொகும்.	 2015ம்	
ஆணடில்	 உைக	 தமொத்த	 உற்�த்தியில்	 (GDP)	
வைர்ச்சிேல்நத	நொடுகள்	60.8%	�ங்கு	வகிக்கின்ன.	
�னனொட்டு	நிதிேத்தின	கூற்றுப�டி	2017ம்	ஆணடில்	
உைக	தமொத்த	உள்ைொட்டு	உற்�த்தி	என�து	வொங்கும்	
தி்னின	 ்மநிலைநிலைலே	 (PPP)	 அடிப�ல்ேொக	
தகொண்	 �த்து	 நொடுகைொவன:	 ஆஸ்தியரலிேொ,	
கன்ொ,	 பிரொனசு,	 த்ர்மனி,	 இத்தொலி,	 ்ப�ொன,	
ததனதகொரிேொ,	 ஐக்கிே	 அரசு	 மற்றும்	 அதமரிக்க	
ஐக்கிே	நொடுகள்	ஆகிேலவேொகும்.

நொடுகளு்ன	 ஒபபிடும்ய�ொது	 நனகு	 வைர்நத	
த�ொருைொதொரத்லதயும்,	 ததொழில்நுட்�த்து்னகூடிே	
உட்கட்்லமபல�யும்	 தகொணடிருக்கின்ன. 
த�ரும்�ொலும்	 ஒரு	 நொட்டின	 த�ொருைொதொர	
வைர்ச்சிலே	 கணக்கி்	 அநநொட்டின	 தமொத்த	
உள்நொட்டு	 உற்�த்தி,	 தமொத்த	 யதசிே	 உற்�த்தி,	
தனிந�ர்	வருமொனம்,	 ததொழில்	மேமொதலின	அைவு	
அலனத்து	 இ்ங்களிலும்	 �ரவி	 கொணப�டும்	

வளர்ந்த நாடுகளில் நகரம்

உயர் சிநத்ன 

த�ரும்�ொைொன	 வைர்நத	 நொடுகள்	 வ்	
ய க ொ ை ொ ர் த் த த் தி ல்	
அலமநதிருப � த ற் க ொன	
கொரணம்	ேொது?
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வள���யைட�த நா�க�
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த�ோருளோ�ோர ேோற்றநிகலயில உள்ள 
�ோடுகள் 

த�ொருைொதொர	 மொற்்மல்நது	 வரும்	 நொடுகள்	
என�லவ	 லமேப�டுத்தப�ட்்	 திட்்மிட்்	
த�ொருைொதொரத்திலிருநது	 ்நலத	
த�ொருைொதொரத்திற்கு	 மொறிவரும்	 நொடுகலை	
குறிக்கும்.	 இத்தலகே	 நொடுகள்	 தங்கைது	
த�ொருைொதொர	 கட்்லமபல�	 ்நலதலே	
அடிப�ல்ேொக	தகொண்	நிறுவனங்கைொக	மொற்றும்	
யநொக்கம்	தகொண்லவ.	இம்முல்யில்	கொணப�டும்	
த�ொருைொதொர	 சுதநதிரம்	 கொரணமொக	 த�ொருட்களின	
விலைலே	மத்திே	திட்்மிடும்	அலமபபிற்கு	�திைொக	
்நலத	 கொரணிகயை	 நிர்ணயிக்கின்ன.	 இத்தலகே	
த�ொருைொதொர	ந்வடிக்லககலை	முநலதே	ய்ொவிேத்	
யூனிேன,	 கிழக்கு	 ஐயரொபபிே	 நொடுகள்	 மற்றும்	
மூன்ொம்	 உைக	 நொடுகள்	 சிைவற்றில்	 கொணைொம்.	
இதன	 ்மூக	 த�ொருைொதொர	 விலைவுகலை	 �ற்றிே	
விரிவொன	ஆய்வு	யமற்தகொள்ைப�ட்டு	வருகின்ன.

வளர்சசி குன்றிய �ோடுகள்

ஐக்கிே	 நொடுகளின	 ்ல�யின	 ஆய்வுப�டி	
மிகக்குல்நத	் முதொே,	த�ொருைொதொர	வைர்ச்சியுல்ே	
நொடுகளின	 �ட்டிேலில்	 மிக	 குல்நத	 மனிதவை	
யமம்�ொடுல்ே	 அலனத்து	 நொடுகளும்	
கொணப�டுகின்ன.	ஒரு	நொடு	கீயழ	தகொடுக்கப�ட்டுள்ை	
மூனறு	 �ணபுகலை	 த�ற்றிருநதொல்	 அது	 “வைர்ச்சி	
குனறிே	நொடு”	எனப�டும்.

∙ வறுலம	 –	 ததொ்ர்நது	 ஒரு	 நொட்டில்	 மூனறு	
ஆணடிற்குயமல்	தனிந�ர்	வருமொனம்	குல்நது	

கொணப�டுவது. 2018ன	 கணக்குப�டி	 ஒரு	
நொட்டின	தனிந�ர்	வருமொனம்	ஆணடிற்கு	1025	
அதமரிக்க	 ்ொைருக்கு	 குல்வொக	 இருநதொல்	
இநத	�ட்டிேலில்	அநத	நொடு	இ்ம்த�றும்.

∙ மனிதவை	 குல்�ொடு	 –	 (்த்துணவு,	
ஆயரொக்கிேம்,	கல்வி,	வேது	வநயதொர்	�டிப�றிவு	
ஆகிேவற்றில்	கொணப�டும்	குல்�ொடு)

∙	 த�ொருைொதொர	 ரீதிேொக	 �ொதிப�ல்தல்	 –	
விவ்ொேத்தில்	 கொணப�டும்	 நிலைேற்்	
தனலம.	 ஏற்றுமதி	 த்ய்ேப�டும்	 த�ொருட்கள்	
மற்றும்	 ய்லவயில்	 நிலைேற்்	 தனலம,	
�ொரம்�ரிேம்	 இல்ைொத	 த்ேல்�ொடுகளுக்கு	
முக்கிேத்துவமினலம,	 சிறிே	 த�ொருைொதொர	
அலமபபுகளின	 இேைொலம,	 இேற்லக	 சீற்்ம்	
கொரணமொக	இ்ம்	த�ேரும்	மக்கள்.

2015ல த�ோருளோ�ோரத்தில உலகின் �த்து 
மிகப்த�ரிய �ோடுகள்

உைக	 வங்கியின	 ்மீ�த்திே	 புள்ளி	 விவரத்தின�டி	
அபமரிக்்க ஐக்கிய நொடு்கள் தொன	த�ொருைொதொரத்தில்	
உைகின	மிகபத�ரிே	நொடு. 18	ட்ரில்லிேன	அதமரிக்க	
்ொைர்களு்ன	உைகப	த�ொருைொதொரத்தின	கொல்�ங்கு	
இ்த்லத	 அது	 த�ற்றுள்ைது(24.3%).	 அதலனத்	
ததொ்ர்நது	 சீனொ 11	 ட்ரில்லிேன	 ்ொைர்களு்ன	
இரண்ொம்	இ்த்லத	வகிக்கி்து	(14.8%).		ஜப்�ொன் 4.4 
ட்ரில்லிேன	 ்ொைரு்ன	 (6%)	 மூன்ொவது	 இ்த்லத	
த�ற்றுள்ைது.	அடுத்ததொக	பஜர்மனி 3.3	ட்ரில்லிேன	
்ொைரு்ன	 நொனகொம்	 இ்த்லதக்	 தகொணடுள்ைது.	
ஐக்கிய அரசு 2.9	 ட்ரில்லிேன	 ்ொைரு்ன	 ஐநதொம்	

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

அெம��க 
ஐ��ய நாக�

�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
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இ்த்லதயும் பிரொன்சு 2.4	 ட்ரில்லிேனு்ன	 ஆ்ொம்	
இ்த்லதயும்	 வகிக்கி்து.	 இநதியொ 2.1	 ட்ரில்லிேன	
ததொலகயு்ன	 ஏழொம்	 இ்த்லதயும், இத்தொலி 1.8 
ட்ரில்லிேன	ததொலகயு்ன	எட்்ொம்	இ்த்லதயும்,	1.8 
ட்ரில்லிேனுக்கு	 ்ற்று	 குல்வொக	 த�ற்று	 பிபரசில 
ஒன�தொம்	இ்த்லதயும்	 1.5	 ட்ரில்லிேன	்ொைரு்ன 
்கனடொ	�த்தொம்	இ்த்லதயும்	வகிக்கி்து.		அதமரிக்க	
ஐக்கிே	 நொட்டின	 த�ொருைொதொரநிலை	 மூன்ொம்	
இ்ம்	 முதல்	 �த்தொம்	 இ்ம்வலர	 கொணப�டும்.	
நொடுகளின	த�ொருைொதொர	நிலையின	கூடுதலைவி்	
அதிகமொக	உள்ைது.

்வகேோக வளரும் த�ோருளோ�ோரம்

சீனொ	ஆணடிற்கு	7	ட்ரிலிேன	அதமரிக்க	்ொைர்கலை	
லகேொளுகி்து.	 ்ர்வயத்	 நிதிேத்தின	 (IMF)	
ஆய்வின�டி	 சீனொவின	 த�ொருைொதொர	 வைர்ச்சி	
2016ம்	 ஆணடில்	 6.7%ஆக	 அதிகரித்துள்ைது.	 அயத	
கொைகட்்த்தில்	 அதமரிக்கொவின	 த�ொருைொதொர	
வைர்ச்சி	 1.6%	 மட்டுயம	 இருநதது	 என�து	
குறிபபி்த்தக்கது.	 சீனொ	 தனது	 மிக	 யவகமொன	
த�ொருைொதொர	 வைர்ச்சியில்	 இநதிேொலவ	 முநதி	
த்னறுள்ைலத	 ்ர்வயத்	 நிதிேம்	 தனது	 “உைக	

89 த்தாழில்கள்

த�ொருைொதொர	 கணயணொட்்த்தில்”	 சுட்டிக்	
கொட்டியுள்ைது.	 இநதிேொ	 2016ல்	 த�ொருைொதொர	
வைர்ச்சியில்	6.6%	எனறு	இருநதய�ொது	சீனொ	6.7%ஆக	
இருநதுள்ைது.

கீயழ	 தகொடுக்கப�ட்டுள்ை	 விைக்கப�்த்தில்	 40	
த�ரிே	 த�ொருைொதொர	 நொடுகலை	 தனித்தனிேொக	
சுட்டிக்	 கொட்்ப�ட்டுள்ைது.	 ஆனொல்	 அலவ	
கண்ங்கள்	 வொரிேொக	 குழுவொக	
வணணமி்ப�ட்டுள்ைது.	 இதில்	 ஆசிேகுழுமம்	
அலனத்லதயும்வி்	 த�ரிதொக	 உள்ைது.	 அது	 உைக	
தமொத்த	 உற்�த்தியில்	 மூனறு	 �ங்கொக	 (33.84%)	
உள்ைது.	 வ்அதமரிக்க	 கண்ம்	 தமொத்த	
உற்�த்தியில்	கொல்�ொகத்லத	(27.95%)	தகொணடுள்ைது.	
ஐயரொப�ொ	 கண்ம்	 ஐநதில்	 ஒரு	 �ொகத்லத	 (21.37%)	
த�ற்றுள்ைது.	இநத	மூனறு	குழுமங்களும்	உைகின	
தமொத்த	உற்�த்தியில்	ஐநதில்	நொனகு	(4/5)	�ொகத்லத	
இேக்கும்	தனலம	(83.16%)	தகொணடுள்ைன.

சீனொ

ஜப்�ொன்

இநதியொ

ெவுதி
அபரபியொ 

ஈரொன் 
தொயலொநது

sசிங்கப்பூர்

துருக்கி

யு ஏ ஈ
இநபதொபனஷியொ 

பதன்
ப்கொரியொ 

பஜர்மனி

ஐக்கிய 
அரசு

பிரொன்சு

ஸப�யின் 

பநதர்லொநது

சுவிசெர்லொநது

நொர்பவ 

ப�லஜியம்

பவனிசுலொ 

ப�ொலநது
அயர்லொநது

ஸவீடன் 

பிபரசில

்கனடொ
பமக்ஸிப்கொ 

இத்தொலி

அபமரிக்்க ஐக்கிய 
நொடு்கள்

பதன் அபமரிக்்கொ

பதன் ஆப்பிரிக்்கொ 

எகிப்து 

்நஜீரியொ 

அர்பஜன்டினொ 

ப்கொலம்பியொ

வட அபமரிக்்கொ

ஆப்பிரிக்்கொ
்கண்டங்கள்

ஆஸதிபரலியொ 
ஆசியொ 

ஐபரொப்�ொ

ஆ
ஸ

திபரலி
யொ 

ஆஸதிரியொ 

படன்
மொர்

க்

உலகின் பிற �குதி்கள்

உலகின் பிற �குதி்கள்

உல்க ப�ொருளொதொரத்தின் �ஙகு

ரஷயொ

மபலசியொ
ஹொங்கொங
இஸபரல

பிலிப்்�ன்ஸ 
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1. ேணல, கறசுரஙகஙகள்:	மணல்	அல்ைது	கல்	யதொணடி	எடுப�தற்கொன	மிகபத�ரிே	குழிகள்	(குவொரிகள்)	

2. இக்றயோணகே �ோடு:	குறிபபிட்்	எல்லைக்குள்,	மக்கள்	வசிக்கவும்,	்ட்்ம்	இேற்றும்	அதிகொரம்	உள்ை	
அரசும்,	 பி்	 இல்ேொணலமயுல்ே	 நொடுகளு்ன	 ய�ச்சு	 வொர்த்லத	 ந்த்தும்	 தனலமயுமுள்ை	
நிைப�குதிலே	குறிக்கும்.

3. அரககு:	கொடுகளில்	உள்ை	மரங்கள்	மீது	பூச்சிகைொல்	உமிழப�டும்	பிசின.

4. க்டன்:	க்னொக	தகொடுக்கப�டும்	�ணம்	அல்ைது	அதற்குரிே	ததொலகலே	குறிக்கும்.

5. த�றிமுக்ற:	இரு	நொடுகளுக்கில்யேேொன	உ்ன�டிக்லகயின	முதற்குறிபபு

6. ஊட்டேத்தின்கே:	உ்லில்	கொணப�டும்	்த்து	�ற்்ொக்குல்

7. வறுகே:	அைவுக்கதிகமொன	ஏழலமநிலை

8. தேோத்� உள்�ோடடு உற�த்தி:	ஒரு	குறிபபிட்்	கொைத்தில்	ஒரு	புவியிேல்	எல்லை	�ரபபுக்குள்	உற்�த்தி	
த்ய்ேப�டும்	த�ொருட்களின	இறுதி	மதிபபு	மற்றும்	ய்லவலே	குறிக்கும்.

9. வோழகககத்�ரம்:	 ஒரு	 தனிமனிதன	 அல்ைது	 ஒரு	 ்முதொேத்தின	 த்ல்வம்	 மற்றும்	 த�ொருட்களின	
உல்லமேொகும்	அைவு.

10. தேோத்� ்�சிய உற�த்தி:	 ஒரு	 ஆணடில்	 ஒரு	 நொட்டு	 மக்கைொல்	 உற்�த்தி	 த்ய்ேப�டும்	 த�ொருட்கள்	
மற்றும்	ய்லவகளின	மதிபபு.

ேதிப்பீடு

I. ேரியோன விக்டகயத் ்�ரநத�டுத்து எழுதுக  

1.	விட்டி	கல்ச்்ர்	அல்ைது	திரொட்ல்	்ொகு�டி	சி்ப�ொக	நல்த�றும்	இ்ம்	

 அ)	�ொம்�ொஸ்	�குதி	 	 ஆ)	்வொனொ	�குதி

	 இ)	்கொரொ	�குதி   ஈ)	மத்திே	தலரக்க்ல்	�குதி

2.	பினவருனவற்றுள்	எது	வைர்ச்சிேல்நத	நொடுகலை	உள்ை்க்கிேது	?

	 அ)	ஆஸ்தியரலிேொ,	தகனேொ,	�ொகிஸ்தொன,	த்ர்மனி	மற்றும்	இத்தொலி

 ஆ)	ஆஸ்தியரலிேொ,	கன்ொ,	பிரொனஸ்,	த்ர்மனி	மற்றும்	இத்தொலி

 இ)	ஆஸ்தியரலிேொ,	இைங்லக,	தொய்ைொநது,	த்ர்மனி	மற்றும்	இத்தொலி

 ஈ)	�ொகிஸ்தொன,	இைங்லக,	பிரொனஸ்,	த்ர்மனி	மற்றும்	இத்தொலி

3.	இவற்றில்	எது	தவ்ொக	த�ொருநதியுள்ைது.

	 �ழங்குடியினர்	 	 	 �குதி

	 அ)	இனயூட்கள்	 	 	 ஆர்டிக்	�குதி

	 ஆ)	பிக்மிக்கள்	   கைகொரி	�குதி

 இ)	அய�ொரிஜினஸ்	  ததன	அதமரிக்க	�குதி

 ஈ)	�ொலிேன	 	 	 ததன	இநதிே	�குதி

XII புவியியல்
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4.		வொனதூனனின	யவைொண	மொதிரியின�டி	நகரபபு்	லமேத்திலிருநது	தவளிபபு்ம்	யநொக்கி	அலமநதுள்ை	 4 
வலைே	வரில்	அலமபபுகள்	

	 அ)	தொனிேங்கள்	மற்்ம்	�யிர்நிைங்கள்,	்நலத,	கொடுகள்,	�ொல்�ணலண	மற்றும்	யமய்ச்்ல்
	 ஆ)	கொடுகள்,	்நலத,	தொனிேங்கள்	மற்றும்	�யிர்	நிைங்கள்,	�ொல்�ணலண	மற்றும்	யமய்ச்்ல்
	 இ)	்நலத,	�ொல்�ணலண,	கொடுகள்,	தொனிேங்கள்	மற்்ம்	�யிர்நிைங்கள்,	யமய்ச்்ல்
	 ஈ)	யமய்ச்்ல்,	்நலத,	கொடுகள்,	தொனிேங்கள்	மற்றும்	�யிர்நிைங்கள்	மற்றும்	�ொல்�ணலண
5.		பினவருவனவற்றில்	எது	மிகவும்	பினதங்கிே	நொடுகளின	�ணபு	அல்ை	?
	 அ)	குல்நத	தமொத்த	உள்நொட்டு	உற்�த்தி		 ஆ)	அதிக	எழுத்தறிவு	விகிதம்
	 இ)	்மமற்்	வருவொய்	�ரவல்	 	 	 ஈ)	அதிக	அைவிைொன	யவலையினலம
6.	பினவரும்	கூற்றுகளில்	ஒனறு	மட்டும்	வொனதூனனின	யவைொண	மொதிரியின	அனுமொனம்	அல்ை.
	 அ)	இது	தனித்த	ஆக்கிரமிப�ற்்	கொடுகைொல்	சூழப�ட்டு	கொணப�டுகின்து.
	 ஆ)		இநத	 நிைப�குதி	 முழுவதும்	 ஆறுகைொயைொ,	 மலைகைொயைொ	 குறுக்கி்ொத	 ்மமொன	 புவிப�ரபல�	

தகொணடுள்ைது.
	 இ)	இப�குதி	முழுவதும்	மணணின	தனலமயும்	கொைநிலையும்	சீரற்்	கொணப�டுகி்து.	
	 ஈ)	விவ்ொயிகள்	அதிக�ட்்	ைொ�த்திற்கொக	த்ேல்�டுகி்ொர்கள்.	

7.	தவ்ொக	த�ொருநதியுள்ைலதக்	கண்றிக.
	 அ)	கனரக	ததொழிற்்ொலை		 	 –	 இரும்பு	எஃகு	ததொழிற்்ொலை
	 ஆ)	இைகு	ரக	ததொழிற்்ொலை	 	 –	 லதேல்	இேநதிர	ததொழிற்்ொலை
	 இ)	தனிேொர்	ததொழிற்்ொலை	 	 –	 பிைொய்	எஃகு	ததொழிற்்ொலை
	 ஈ)	த�ொதுத்துல்	ததொழிற்்ொலை	 	 –	 �ொரத்	கனரக	மின்ொதன	நிறுவனம்

8.	பினவருவனவற்றில்	எது	வைர்நத	நொடுகளின	�ணபு	அல்ை?
	 அ)	தனிந�ர்	வருமொனம்	குல்வு
	 ஆ)	சி்நத	வொழக்லகத்	தரம்	மற்றும்	வீட்டுவ்தி
	 இ)	அதிகமொன	தமொத்த	உள்நொட்டு	உற்�த்தி
	 ஈ)	யமம்�ட்்	அடிப�ல்	வ்திகளும்,	ததொழில்	நுட்�ங்களும்

9.	பினவரும்	வலர�்த்தில்	எது	ைொ�கரமொன	ததொழிைக	அலமவி்ம்?
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10.	கீழகண்வற்றுள்	எது	யதொட்்ப�யிர்	அல்ை	?
	 அ)	யதயிலை	 ஆ)	கொபபி	 இ)	ய்ொைம்	 ஈ)	யகொயகொ
II. மிக குறுகிய விக்டயளி

1.	யதொட்்ப�யிர்	விவ்ொேத்திலிருநது	�ரநத	விவ்ொேத்லத	எவவொறு	நீ	யவறு�டுத்துவொய்?	
2.	�ருவகொை	யமய்ச்்ல்	இ்பத�ேர்வு- வலரேறு.
3.	தீவிர	விவ்ொேம்	என்ொல்	எனன?
4.	நொனகொம்	நிலைத்	ததொழிலுக்கும்	ஐநதொம்	நிைத்	ததொழிலுக்கும்	உள்ை	யவறு�ொட்ல்	எழுது.	
5.	குடில்த்	ததொழில்	�ற்றி	சிறு	குறிபபு	வலரக.
III. குறுகிய விக்டயளி

1.	தனனில்வு	த�ொருைொதொரத்திற்கும்	வணிகப	த�ொருைொதொரத்திற்கும்	உள்ை	யவறு�ொட்ல்	எழுது.
2.	ததொழிைக	அலமவி்த்லத	நிர்ணயிக்கும்	கொரணிகள்	ேொலவ?
3.	முதல்	நிலைத்ததொழிலைக்	கொட்டிலும்	இரண்ொம்	நிலைத்	ததொழில்	மிகவும்	முக்கிேத்துவம்	வொய்நதது.	ஏன?
4.	இ்பத�ேர்வு	யவைொணலம	குறிபபு	வலரக.	இம்முல்	பின�ற்்ப�டும்	�குதிகலைக்	குறிபபிடுக.
5.	வொனதூனனின	யவைொண	யகொட்�ொட்டின	அனுமொனங்களில்	ஏயதனும்	3	எழுதுக.
IV. விரிவோன விக்டயளி

1.		ததொழிற்்ொலைகலை	 �ணிேொட்கள்,	 மூைபத�ொருள்	 ஆதொரங்கள்	 மற்றும்	 உரிலமேொைர்	 அடிப�ல்யில்	
வலகப�டுத்தி	அவற்றில்	ஏயதனும்	2	ததொழிற்்ொலை	வலககலை	விவரிக்கவும்.

2.	தவ�ரின	ததொழிைக	அலமவி்	யகொட்�ொட்ல்	உரிே	�்த்து்ன	விைக்குக.
3.	வைர்ச்சிேல்நத	மற்றும்	பினதங்கிே	நொடுகளின	�ணபுகளில்	ஏயதனும்	மூனறிலன	விவரி.
4.		உைக	பு்வரி	நிைவலர�்த்தில்	வைர்ச்சிேல்நத	மற்றும்	பின	தங்கிே	நொடுகலை	குறித்துக்	கொட்டி	அவற்ல்ப	
�ற்றி	சிறு	குறிபபு	எழுது.

V. தேயமுக்ற

1.	பினவருவனவற்ல்	கவனமொக	�டித்து	வில்ேளிக்கவும்.

2. 

வட��

ெத��
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த�� எ�ைல
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பா

ெவ

�

ப

�

ைந

ெக
எெம

ேரைக 

ேரைக 

வ

அள�� இ�ைல

1.		வைரும்	நொடுகள்	ேொலவ	?	அலவ	எங்யக	கொணப�டுகின்ன?

தகொடுக்கப�ட்டுள்ை	உைக	நிைவலர�்ம்	வ்க்கில்	கொணப�டும்	வைர்நத	நொடுகலையும்	ததற்கில்	கொணப�டும்	
பினதங்கிே	நொடுகலையும்	கொட்டுகி்து.	

XII புவியியல்

TN_GOVT_XII_Geography_chapter 04.indd   92 12/07/2021   5:22:06 PM



93 த�ொழில்கள்

அ)		தமல்லிேதொக	�ணக்கொர	நொடுகலை	சிவபபு	நி்த்திலும்	ஏலழ	நொடுகலை	�ச்ல்	நி்த்திலும்	வணணமிட்டுக்	
கொட்்வும்.	

ஆ)	நிைநடுக்யகொட்ல்யும்	க்க	மற்றும்	மகர	யரலககலையும்	குறிக்க.	

இ)		12 வைரும்	நொடுகள்	கீயழ	தகொடுக்கப�ட்டுள்ைன.	ஒவதவொனறும்	அதன	முதல்	எழுத்தொல்	கொட்்ப�ட்டுள்ைது.	

	 	 	 	�ங்கைொயதஷ்,	லநஜீரிேொ,	தகனேொ,	�ொகிஸ்தொன,	பியரசில்,	எகிபது,	சீனொ,	தவனிசுைொ,	இநதிேொ,	தமக்சியகொ,	
த�ரு,	கொனொ,.

ஈ)	வைரும்	நொடுகலைப�ற்றிே	ஆறு	கூற்றுகளில்	எது	்ரிேொனது?
1. எல்ைொ	வைர்நத	நொடுகளும்	வ்க்கு	–	ததற்கு	எல்லைக்கு	ததற்யக	அலமநதுள்ைன.	
2.		அலவ	எல்ைொம்	நிைநடுக்யகொட்டிற்கு	ததற்யக	அலமநதுள்ைன.	
3.		த�ரும்�ொைொன	நொடுகள்	அேன	மண்ைப�குதிக்குள்	அலமநதுள்ைன.
4.	அலவ	எல்ைொம்	ததன	அதமரிக்கொ,	ஆசிேொ	மற்றும்	ஆஸ்தியரலிேொவில்	கொணப�டுகின்ன.
5.	அலவ	ஐயரொப�ொவிலும்	வ்	அதமரிக்கொவிலும்	கொணப�்வில்லை.	
6.	அலவ	எல்ைொம்	ததன	அதமரிக்கொ,	ஆசிேொ	மற்றும்	ஆபபிரிக்கொவில்	அலமநதுள்ைன.

  பமற்ப்கொள் ெொன்று்கள்
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 ெொன்று்கள்
1.	https://www.un.org/development/desa/dpad/	

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

�டி 1:  URL	அல்ைது	QR	குறியீட்டிலனப	�ேன�டுத்தி	இச்த்ேல்�ொட்டிற்கொன	இலணேப�க்கத்திற்கு	த்ல்க.	அங்கு		
�க்கம்	ஒனறு	தி்க்கும்.	அதில்	கீயழ	த்னறு	“FARM	MANIA”	என�லத	த்ொடுக்குக.	விைம்�ரம்	வநதொல்	அலத	
விட்டு	வி்

�டி 2: 	அலத	நொம்	ததொடும்	ய�ொது	ஒரு	�க்கம்		அயநக	விருப�	�ட்டிேலை	கொணபிக்கும்.
�டி 3: 	PLAY	த�ொத்தொலன	ததரிவு	த்ய்து	அதிலுள்ை	அறிவுலரகள்	�டி	விலைேொ்	ஆரம்பிக்க.
�டி 4: 	கல்சியில்	உங்களின	த்ொநத	�ணலணலே	உருவொக்கி	இருபபீர்கள்.

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

இச்	 த்ேல்�ொடு	 மூைம்	 மொணவர்கள்	
இநத	உைகின	வைங்கலைப	�ற்றி	ததரிநது	
தகொணடு	அவற்ல்	தகொடுக்கப	�ட்டுள்ை	
தலைபபுகளின	 அடிப�ல்யில்	 வலகப	
பிரிக்க	உதவும்.

பதொழில்கள்

இ்ையச பெயல�ொடு

�டி 1 �டி 2 �டி 3

த்தாழில்கள்

*�்ங்கள்	அல்ேொைத்திற்கு	மட்டுயம.
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பக்கத்தில் இணையா்க ணைத்்ால்  நீங்கள் உண்டு 
முடித்து விட்டீர்கள் எனபண் குறிககிறது. 
நம்முணைய ்கலாச்ாரத்தில் சில சுைாரஸ்சியமான 
பழக்க ைழக்கங்கணைப்  பற்றி உங்களுககுத் 
த்ரியுமா ? 

்கலாச்ாரம் எனபது  மக்களுணைய ைாழகண்க 
முணறயின பண்பு்கணை விைரிப்ப்ாகும். இனறு 
ஆயிரக்கைக்கான ்கலாச்ாரங்கள் 
்காைப்படுகினறன. அணை ஒவதைானறும் 
உல்கைாவிய பனமு்கத்்னணமயில்  பங்களிககினறன. 
மக்கள் ்கலாச்ார ரீதியா்க பல்்ைறு  ைழி்களில் 
்ைறுபட்டு ்காைப்படுகினறனர.  குறிப்பா்க  ஒரு 
்கலாச்ாரம் பல மாறுபட்ை ்கலாச்ார கூறு்கணைக 
த்காண்டுள்ைது. அது ஒவதைாரு குழுவிற்கும் 
்ைறுபடுகிறது.  ம்ம்,  தமாழி, ்கட்டிைக்கணல, உைவு, 
த்ாழில்நுட்பம், இண், உணை, பாலினம், ்ட்ைம், 

5.1. அறிமுகம் 

மைம்கன ்னது வீட்டிற்குள் நுணழயும் முன  
மைம்கணை தூககிக த்காண்டு தீயில் 
நைக்க்ைண்டும்  எனபது சுைாரஸ்யமான 
பாரம்பரியமிக்க சீன ைழக்கத்தில் உள்ைது. இந் 
பாரம்பரியத்தினபடி இவைண்கச ்ைஙகு்கள் 
மணனவிககு சு்கப்பிர்ைம் ஏற்படுைண் 
உறுதித்ய்கிறது. தீ மிதித்்ல் இயற்ண்கப் ் பரிைணர  
்டுககும் ஒரு ைழியா்க சில சீன மக்கைால் 
நம்பப்படுகிறது.  
ண்ப்ராய்டு ்கலாச்ாரத்தில் இறுதி ்ைஙகில் 
தைள்ணை குைணைப்பூ (White Lily) 
பயனபடுத்்ப்படுை்ால் யாருககும் தைள்ணை 
குைணைப்பூ த்காடுக்ககூைாது. ்ட்டில் மீ்ம் 
ணைக்காமல் உண்பது நா்கரீ்கமானது.  நீங்கள் 
்ாப்பிட்டு முடிக்கவில்ணல எனறால் ்ட்டில் ்கத்தி 
மீது முள் ்கரண்டிணய குறுக்கா்க ணைக்கவும். 
்கத்திணயயும் முள் ்கரண்டிணயயும் ்ட்டின ைலது 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

➢  உலகின ்கலாச்ார 
பனமு்கத்்னணம 
மற்றும் பண்பு்கணைப் 
புரிநது த்காள்ளு்ல்.

➢  பழஙகுடியினரின 
உல்கைாவிய பரைணல 
விைககு்ல்.

➢  ் ்்ம் மற்றும் நாடு  பற்றியக  ்கருத்ண் 
விைககு்ல்.

➢  எல்ணல மற்றும் நில எல்ணலககு  இணை்ய 
உள்ை ்ைறுபாட்ணை அறி்ல்.

➢  ஹாரட்்லண்ட் ்்காட்பாடு மற்றும் 
ரிம்லாண்ட் ்்காட்பாட்டிற்கும்  இனணறய 
அரசியலுககும் உள்ை த்ாைரணபப் 
புரிநதுத்காள்ளு்ல்.

5.1 அறிமு்கம் 
5.2 உல்க ்கலாச்ார மண்ைலங்கள்  
5.3 இனங்கள்
5.4 பழஙகுடியின ம்ங்கள் 
5.5  அரசியல் புவியியல் - ்்்ம் மற்றும் நாடு
5.5.1 எல்ணல்கள் மற்றும் எல்ணலக்்காடு்கள்
5.5.2  புவி்ார அரசியல்:  உல்கைாவிய 

்பாரதிறன ்ாரந் ்கண்்ைாட்ைம் 
5.5.3  பல்முணன உல்க ்கட்ைணையின புவி்ார 

அரசியல் 

அலகு கண்ணோட்டம்

கலோச்ோர மற்றும்  
அரசியல் புவியியல்

5
அலகு
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்கல்வி, அர்ாங்கம், விை்ாயம், தபாருைா்ாரம், 
விணையாட்டு, மதிப்பு்கள் ்பானறணை 
்கலாச்ாரத்தின சில அடிப்பணைக கூறு்கைாகும். 

கலோச்ோர மண்டலம்
 ஒரு ்கலாச்ார மண்ைலம்  எனபது தபாதுைான 
மற்றும் ்னித்துைம் ைாய்ந்  ்கலாச்ார அதி்காரம் 
த்காண்ை புவியின ஒரு பகுதியாகும்.  ்கலாச்ார 
பிர்்்ங்கணை ைணரயறுக்க எவைைவு 
எண்ணிகண்கயிலான   ்கலாச்ாரக கூறு்களும்  
பயனபடுத்்ப்பைலாம். உ்ரைமா்க, உல்க 
ம்ங்களின நில ைணரபைத்தில்  த்ற்்காசியாவின 
பகுதிணய  ைண்ைம் தீட்டி ்காட்டுைது அஙகு இநது 
ம்ம் தபரும்பானணமயா்க இருப்பண்க குறிககிறது. 
்கலாச்ார மண்ைலங்கள் அைவில்  ் ைறுபடுகினறன. 
அைற்றில் ைை ஆப்பிரிக்கா மற்றும் த்ன ்மற்கு 
ஆசியாவில் மில்லியன ்கைக்கான ்துர 
கி்லாமீட்ைர பரப்பைவில் பரவிக ்காைப்படும் 
இஸ்லாமிய ்கலாச்ார மண்ைலம்  ்பானற  சில 
்கலாச்ார மண்ைலங்கள்  மி்கவும்  தபரிய அைவில் 
்காைப்படுகினறன. மனஹாட்ைனில் இரண்டு 
்துரகி்லாமீட்ைர பரப்பைவில் ்காைப்படும்  
ஸ்பானிஷ் ஹாரதலம் ்கலாச்ார மண்ைலம் மி்கச 
சிறிய மண்ைலம் ஆகும்.  மத்திய ்மற்கு 
அதமரிக்காவின  ஒரு பகுதியான ்காரனதபல்ட் 
்பானறணை நடுத்்ர அைவுணைய ்கலாச்ாரா 
மண்ைலம் ஆகும்.
கலோச்ோரப்  பரவல்
 ்கலாச்ாரப்  பரைல் எனபது ்கலாச்ார 
நம்பிகண்க்கள் மற்றும் ்மூ்க த்யல்பாடு்கள் ஒரு 
குழுவிலிருநது மற்தறாரு குழுவிற்குப் பரவுை்ாகும். 
பல்்ைறு இனங்கள், ம்ங்கள் மற்றும் பல்்ைறு 
நாட்ைைர்கள் மூலம் உல்க ்கலாச்ாரம் ்கலப்பது 
்மம்பட்ை த்ாணலத்ாைரபு, ்பாககுைரத்து மற்றும் 
த்ாழில்நுட்பம் ஆகியைற்றால் அதி்கரித்துள்ைது.

கலோச்ோர நிலத்தோற்்றம்
 ்கலாச்ார நிலத்்்ாற்றம் எனபது  “இயற்ண்க 
மற்றும் மனி்னின ஒருஙகிணைந் பணைப்பு்கணை 
குறிககும் ்கலாச்ார பண்பு்கள்” என உல்க 
பாரம்பரிய குழுைால் ைணரயறுக்கப்பட்டுள்ைது. 
உல்க பாரம்பரியக குழு மூனறு ைண்கயான ்கலாச்ார 
நிலத்்்ாற்றங்கணைக  ்கண்ைறிநது 
ஏற்றுகத்காண்டுள்ைது. அம்மூனறு பிரிவு்கள் 
பினைருமாறு:
(I)  "ஒரு நிலத்்்ாற்றமானது  மனி்னால் திட்ைமிட்டு 

ைடிைணமக்கப்பட்டு  உருைாக்கப்பட்ைது".
(ii)  ஒரு இயற்ண்கயான முணறயில் ைைரநது ைரும் 

நிலத்்்ாற்றம் "எஞ்சிய (புண்படிை) 

நிலத்்்ாற்றம்" அல்லது "த்ாைரசசியான 
நிலத்்்ாற்றமா்க இருக்கலாம்.

(iii)  ஒரு “இணையான ்கலாச்ார நிலத்்்ாற்றம்” 
ம்ம், ்கணல அல்லது இயற்ண்க கூறு்கைால் 
மதிப்பிைப்படுகிறது.

கலோச்ோர ததோ்டர்பு
 குறிப்பிட்ை ்மூ்கத்தின ்னணமணயக குறிககும் 
்கலாச்ார கூறு்களுககு இணை்ய உள்ை  
த்ாைரபு்கணை ்கலாச்ார த்ாைரபு 
தைளிப்படுத்துகிறது.  தைவ்ைறு ்காரணி்கள் 
ஒன்றாதைானறு த்ாைரபுத்காள்ை்ால்   பரைலான 
பண்பு்கள் உருைாகினறன
நீங்கள் எனன தமாழியில் ்பசுகிறீர்கள்? நீங்கள் 
எனன ஆணை அணிகிறீர்கள்? நீங்கள் எனன 
உைணை விரும்புகிறீர்கள்? நீங்கள் ைாழும் வீட்டின 
்கட்ைணமப்பு எனன? இந் ் ்கள்வி்களுககு கிணைககும் 
பதிலில் நாம் ஒரு மனி் ்மு்ாயத்தின 
்கலாச்ாரத்ண்க ்கற்றுக த்காள்ைலாம்.
்கலாச்ாரம் நம் அணையாைத்ண் ைடிைணமககிறது 
மற்றும் நம் நைத்ண்்கணை பாதிககிறது. 
்கலாச்ாரமானது தமாழி, நம்பிகண்க்கள், மதிப்பு்கள், 
தநறி்கள், நைத்ண் மற்றும் தபாருள்்கணைப் பகிரநது  
ஒரு ்ணலமுணறயிலிருநது அடுத்் ்ணலமுணறககு 
எடுத்து த்ல்ைண்க   குறிககிறது. ்கலாச்ார 
புவியியல் எனபது மனி் புவியியலின ஒரு பிரிைாகும்.  
இது தமாத்் சுற்றுசசூழலுைன த்ாைரபுணைய 
பல்்ைறு ்கலாச்ார கூறு்களின பாரம்பரிய அணமப்பு 
பற்றி விைரிப்ப்ாகும். சில ்கலாச்ார கூறு்கள் 
பினைருமாறு:

தமோழி
 தமாழி ்கலாச்ாரத்ண் பரப்பும்  ஒரு பிர்ான 
்கருவியாகும். இது ்மூ்கமயமாக்கலிலும், ைரலாற்று 
பரிமாற்றத்திலும் தபரும் ்கதியா்க உள்ைது. 
மனி்ன  எந்தைாரு மக்கள் குழுணையும்  த்ாைரபு 
ைணல மூலம் இணைக்க  முடியும். தமாழி்கள் 
எழுத்து அல்லது ்பசசு  ைடிைத்தில் உள்ைன. 
பப்புைா நியூ கினியாவிற்கு (839) பிறகு, இநதியா (780) 
உலகின இரண்ைாைது அதி்க தமாழி்கணைக 
த்காண்ை நாைாகும்.

பழககவழககம்
 பழக்கம் எனபது ்ட்ைப்படி நிறுைப்பட்ை 
ஒரு குறிப்பிட்ை ்மூ்க அணமப்பில் 
்காைப்படும் நைத்ண் தநறிமுணறயாகும். 
பழக்கைழக்கம் எனபது ஒரு நபரால் 
ஏற்றுக த்காள்ைப்பட்ை ஒரு த்ால்லாகும், இது ஒரு 
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்கலாச்ாரத்தின முககியப் பகுதியா்க ்கலாச்ார 
பாரம்பரியம் இஙகு ்காைககூடிய மற்றும் 
உறுதியான ்ையங்கள் ்மீப ்காலத்்ணை. 

கலோச்ோர போரம்பரிய வகககள்
 உருைாக்கப்பட்ை சுற்றுச சூழல் (்கட்டிைம், 
ந்கரஅணமப்பு, த்ால்தபாருள் எச்ங்கள்)  இயற்ண்க 
சூழல் (கிராமப்புற நிலத்்்ாற்றம், ்கைற்்கணர்கள் 
மற்றும் ்கணர்யாரப் தபாருட்்கள், விை்ாய 
பாரம்பரியம்) மற்றும் ்கணலப்தபாருட்்கள் 
(புத்்்கங்கள் மற்றும் ஆைைங்கள் தபாருள்்கள் 
மற்றும் பைங்கள்) என ்கலாச்ார பாரம்பரியத்ண் 
்ைறுபடுத்திக  ்காைலாம்.

கலோச்ோர பன்முகததன்கம
 ்கலாச்ார பனமு்கத்்னணம தைவ்ைறு 
்கலாச்ாரங்கணைக குறிககிறது. அது 
ஒவதைாருைருககும் இணை்ய உள்ை 
்ைறுபாடுளுககு மதிப்பளிககிறது. ்கலாச்ார 
பனமு்கத்்னணம முககியமானது ஏதனனில் 
பணிபுரியுமிைங்களில்  பல்்ைறு  ்கலாச்ாரங்கள் 
மற்றும்  இன குழுக்கள்  ்காைப்படுகினறன. 
்கலாச்ாரப் பண்பு்கணை  ஒருைரிைமிருநது 
மற்தறாருைர ்கற்றுகத்காள்ைலாம். ஆனால் மு்லில் 
நமககு  புரி்ல் நிணல  ்ைண்டும். ்கலாச்ார 
பனமு்கத்்னணம பல நாடு்களில் ்காைப்படுகிறது  
ஆனால் அது ்ைாலா்கவும், சில ்நரங்களில் 
சிக்கலான்ா்கவும் உள்ைது. இந் பாைத்தின மூலம், 
்கலாச்ார பனமு்கத்்னணமணய எப்படி விைரிப்பது 
மற்றும் பல்்ைறு ைழி்களில் அது எவைாறு 
்மூ்கத்ண் பாதிககிறது எனபண்யும் ஆய்வு த்ய்யக  
நீங்கள் ்கற்றுக த்காள்வீர்கள்.

கலோச்ோர பணபுகள்
 ்கலாச்ார பண்பு்கள் எனபது ்மூ்க 
மக்கைால் தபறப்பட்ை மனி் த்யல்்களின 
்னணமயாகும். இது பல்்ைறு ்்கைல் த்ாைரபு்கள் 
ைழியா்க பரவுகிறது. ்கலாச்ாரத்தின ஒரு பகுதிணய 
இனதனாருைருககு பரிமாற அனுமதிககும் 
த்யல்்கள் ்கலாச்ார பண்பு்கைாகும். மில்லியன 
்கைக்கான ்கலாச்ார பண்பு்கள் உள்ைன 
அப்பண்பு்கள் ஒரு தபாருைா்க்ைா, ஒரு 
நுட்பமா்க்ைா, ஒரு நம்பிகண்கயா்க்ைா அல்லது 
ஒரு அணுகுமுணறயா்க்ைா ்காைப்படுகினறன. 
்கலாச்ார பண்பு்கள் ஒவதைானறும் 
ஒருைருகத்காருைர த்ாைரபுபடுத்தி, அைர்களின 
கூட்டு த்யல்பாடு்கள்  ்கலாச்ார ்கலணைணய 
உருைாககுகிறது.

இனம் மற்றும் ்மு்ாயத்தின தபரும்பாலான 
மக்கைால் ஏற்றுகத்காள்ைப்பட்ை்ாகும். 

தெறிமுக்ற 
 தநறிமுணற எனபது ஒரு குழுவில் 
்காைப்படும் இயல்பான, ைழக்கமான அல்லது 
்ரா்ரியான நல்ல அணுகுமுணற மற்றும் 
நைத்ண்ணய குறிககிறது. ்கலாச்ார தநறிமுணற்கள் 
நாம் ைாழும் நியமமாகும். இணை ்மூ்ாயத்தில் 
உள்ை மக்களின நைத்ண்ணய ைழிநைத்தும் 
பஙகிைப்படும் எதிரபாரப்பு்கள் மற்றும் 
விதிமுணற்கைாகும். ஒரு ்மூ்ாயத்தில் 
ைைரும்்பாது  தபற்்றார, நண்பர்கள், ஆசிரியர்கள் 
மற்றும் பலரிைமிருநது  ்கலாச்ார தநறிமுணற்கள் 
்கற்்கப்தபற்று ைலுப்படுத்்ப்படுகினறன . அடிக்கடி 
்கலாச்ார தநறிமுணற்கள் ்கலாச்ாரத்திற்கு 
்கலாச்ாரம் ் ைறுபடுகிறது. இது ்கலாச்ாரங்களுககு 
இணை்ய ்கருத்து்ைறுபாடு்கணை உருைாககுகிறது.

மதிப்புகள்
 மதிப்பு்கள் எனபது ஒரு ்மு்ாயத்்ால் 
ஏற்றுகத்காள்ைககூடிய  மற்றும் அஙகீ்கரிக்கப்பட்ை  
்ரம் அல்லது நம்பிகண்க்கள் ஆகும். ஒரு ்கலாச்ார 
மதிப்பு எனபது எது  நல்லது, ்ரியானது, 
நியாயமானது எனற  ்கருத்்ாகும். எனினும், 
மதிப்பு்கணைக ்கருத்்ாக்கம் த்ய்ைதில்   
்மூ்கவியலாைர்கள் இணை்ய ்கருத்து ்ைறுபாடு 
உள்ைது. ்கலாச்ார  குழுக்களுககு இணை்ய 
மதிப்பு்கள் எப்படி ்ைறுபடுகினறன எனபது குறித்து 
முரண்பாட்டுக ்்காட்பாடு்கள் 
தைளிப்படுத்துகினறன, அ்் ்நரத்தில் த்யல்்ார 
த்காள்ண்க  ஒரு ்கலாச்ாரத்தில்  பகிரப்பட்ை 
மதிப்பு்கள் மீது ்கைனம் த்லுத்துகிறது.

கலோச்ோரப் போரம்பரியம்
 ்கலாச்ாரப் பாரம்பரியம் எனபது 
பழக்கைழக்கங்கள், நணைமுணற்கள், இைங்கள், 
தபாருள்்கள், ்கணல தைளிப்பாடு்கள் மற்றும் 
மதிப்பு்கள் உள்ளிட்ைணை ஒரு ்ணலமுணறயிலிருநது 
அடுத்் ்ணலமுணறககு எடுத்து த்ல்லும் ்மூ்கம் 
உருைாககிய ைாழகண்க முணறயின தைளிப்பாடு 
ஆகும். ்கலாரச்ார பாரம்பரியம் தபரும்பாலும் 
அறிமு்கமில்லா் அல்லது உறுதியான ்கலாச்ார 
பாரம்பரியமா்க தைளிப்படுத்்ப்படுகிறது. மனி் 
நைைடிகண்க்களின ஒரு பகுதியா்க ்கலாச்ார 
பாரம்பரிய மதிப்பு அணமப்பு்கள், நம்பிகண்க்கள், 
மரபு்கள் மற்றும் ைாழகண்க முணறயில் உறுதியான 
பிரதிநிதித்துைத்ண் உருைாககுகிறது. ஒட்டுதமாத்் 

TN_GOVT_XII_Geography_chapter 05.indd   97 12/07/2021   5:23:23 PM



XII புவியியல் 98

5.2 கலோச்ோர மண்டலஙகள் (Cultural 

Realms)

 ்கலாச்ார பகுதி எனபது ்கலாச்ார 
மண்ைலத்தின ஒரு ைண்கயாகும். ்கலாச்ார 
மண்ைலம் எனபது ஒ்ர ்கலாச்ார ்னணமணயக 
த்காண்ை த்ாைரசசியான புவியியல் பகுதியாகும். 
இது மி்கப்தபரிய, நடுத்்ர மற்றும் மி்கசசிறிய 
மண்ைலங்கள் என மூனறு ைண்க்கைா்க 
பிரிக்கப்படுகிறது. ்கலாச்ாரப் பகுதி்கள் 
அணுகுமுணற, ம் நம்பிகண்க, தமாழி, இனக குழு, 
த்ாழில்நுட்பைைரசசி ஆகியைற்றின அடிப்பணையில் 
ைண்கப்படுத்்ப்படுகினறன. நவீன உலகில் 12 
்கலாச்ார மண்ைலங்கள் உள்ைன. அைற்றில் 
சிலைற்ணறப் பற்றிக ்காண்்பாம்.

்மகலெோடடு கலோச்ோர மண்டலம் 
 ஐ்ராப்பிய ்மூ்கத்தின ்கலாச்ாரத்ண் 
்மணலநாட்டு ்கலாச்ாரம் எனகி்றாம். இது 
கிறிஸ்துை ம்த்்ால்  ஒரு தபரிய அைவிற்கு 
ஆதிக்கம் த்லுத்்ப்படுகிறது. இது 
த்ாழில்மயமாக்கல், அரசியல் மற்றும் தபாருைா்ார 
சிந்ணன, குடி்யற்ற நிணல, ைணி்கமயமாக்கல், 
ந்கரமயமாக்கல், மற்றும் ்பாககுைரத்து அணமப்பின 
ைைரசசி, ்மூ்க, அரசியல் மற்றும் தபாருைா்ார 
நிறுைனங்களின  நில ைைரசசி ்பானறபல்்ைறு 
நிணல்களின அடிப்பணையில் ைட்ைார  மாற்றங்கணைக 
த்காண்டுள்ைது. 
்மணலநாட்டு ்கலாச்ாரத்தின பல பகுதி்களில், 
குறிப்பா்க நவீன மயமாக்கல் ்பானற ம்ச ்ாரபற்ற 
்காரணி்களின  ்ாக்கத்்ால்  ம்ம் ்ாரந்  மதிப்பு்கள் 
புறந்ள்ைப்பட்டுள்ைன. த்ாழில்துணறயில் 
ைைரசசியணைந்  ஐ்ராப்பா பாரம்பரிய மதிப்பு்கணை 
கிட்ைத்்ட்ை ண்கவிைப்பட்ை ஒரு ்மூ்கமா்க ்ை்கமா்க 
ைைரநது ைருகிறது. ்மணலநாட்டு ்கலாச்ாரம் ஒரு 
பரந் பகுதிணய உள்ைைககியது. ைட்ைாரச 
சுற்றுசசூழலின ்ாக்கத்ண்க  ்கருத்தில் த்காண்டு 
இது  ்மலும் ஆறு துணை மண்ைலங்கைா்க 
பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. 

(i)  ் மற்கு ஐ்ராப்பிய ்கலாச்ாரம்  அதி்க 
த்ாழில் ைைரசசியணைந்  மற்றும் ந்கரப்புற 
்கலாச்ாரமாகும். 

(ii)  ்கண்ை ஐ்ராப்பிய ்கலாச்ாரம் பல்்ைறு 
அரசியல் மற்றும் தபாருைா்ார 
சிந்ணன்கைால் ஆதிக்கம் த்லுத்்ப்படும் 

்ைணையில்,  கிறிஸ்த்துை ம்ம் 
முககியமான்ா்கக ்காைப்படுகிறது.

(iii)  மத்திய ்ணரக்கைல் ஐ்ராப்பிய 
்கலாச்ாரத்ண் த்காண்டுள்ை நாடு்கள்   
ஆல்ப்ஸ் மணலககு த்ற்்்க 
்காைப்படுகினறன. இந் பகுதி கிறிஸ்்ை 
ம்த்தின  ஆதிக்கத்தில் உள்ைது. 

(iv)  ஆஙகி்லா -அதமரிக்கன மற்றும்
(v)  ஆஸ்தி்ரலிய ்கலாச்ார பகுதி்கள் 

நணைமுணறயில் ்மற்கு ஐ்ராப்பிய 
்கலாச்ாரத்தின குழநண்்கள் எனலாம். 
இந் இரு பிரிவினரும் ்மற்கு 
ஐ்ராப்பாவிலிருநது ைநது  
குடி்யறியைர்கள். சில ைட்ைார  
்ைறுபாடு்கள் மட்டு்ம இஙகு  
்காைப்படுகினறன.

(vi)  லத்தீன அதமரிக்க ்கலாச்ாரம் மத்திய 
்ணரக்கைல் ்கலாச்ாரத்துைன மி்கவும் 
ஒத்திருககிறது. இது அயனமண்ைலப் 
பகுதியில்   அணமநதிருககும் பின்ஙகிய  
ஒ்ர ்மணலநாட்டு ்கலாச்ாரப் பகுதி 
இது்ான.  பழஙகுடியினணர கிறிஸ்துை 
ம்த்திற்கு மாற்றிய்ன விணைைா்க இது 
்மணலநாட்டு ்கலாச்ாரத்தின ஒரு 
பகுதியா்க மாறியது. ்காலனி ஆதிக்க  
தமாழி்கைான ஸ்பானிஷ் மற்றும் 
்பாரசசுகீசியம் ஆகியணை இப்பகுதியின 
்்சிய தமாழி்கைாகும்.   ஸ்பானிஷ் மற்றும் 
்பாரசசுகீசிய பாணியில் இப்பிர்்்த்தின 
்கட்டிைக ்கணல அணமநதுள்ைது. 
நணைமுணறயில் அணனத்து நாடு்களும் 
மத்திய ்ணரக்கைல் நாடு்களுைன 
தபாருைா்ார, ்கலாச்ார மற்றும் ்மூ்க 
உறவு்கணை ்மற்த்காள்கினறன.

இஸலோமியக  கலோச்ோர மண்டலம் 
 இஸ்லாமியக ்கலாச்ார மண்ைலம்  
இஸ்லாமிய மதிப்பு்கைால் த்ல்ைாககு தபறுகிறது. 
இது ்மற்கில் தமாராக்்காவிலிருநது கிழக்்க 
பாககிஸ்்ான ைணரயிலான பரந் பகுதிணய 
உள்ைைககியது. மக்கள் ைாழத் ்குதியற்றச  
சூழலால் இஙகு  மக்கட்த்ாண்க மி்கவும் குணறைா்கக  
்காைப்படுகிறது. ்கைற்்கணர்கள், ஆற்று ைடிநிலங்கள் 
மற்றும் பாணலைனச ்்ாணல்கள் ்பானறணை 
இப்பகுதியின அ்ரபிய ்கலாச்ாரத்தின த்ாட்டிலா்க 
இருககினறன. பிரிட்டிஷ் இண் மத்திய கிழககு 
்கலாச்ாரம் எனவும் தெரமனியர்கள் இண் 
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்கலாச்ாரம் இரண்ைாம் உல்கப்்பாருககுப் பிறகு 
ஏற்றுகத்காள்ைப்பட்ைது.

ததன்கிழககு ஆசிய கலோச்ோர மண்டலம் 
 ஒ்ர இைத்தில்  ்ைறுபட்ை ்கலாச்ாரங்கள் 
ஒன்றாடு ஒனறு இணைநது அணமநதுள்ை்ால் 
இண் ஒரு இணைநிணல ்கலாச்ாரம் எனகி்றாம். 
மியானமார, ்ாய்லாநது மற்றும் வியட்நாமில் 
புத்்ம்ம் ்மலாதிக்கம் த்லுத்துைண் ்காைலாம்.  
இநதிய ்கலாச்ாரம் த்காண்ை இந்்ா்னசியா தீவு 
மற்றும் பிலிப்ணபனஸில் கிறிஸ்்ைத்தின 
த்ல்ைாகண்க ்காைலாம். ம்லசியா மற்றும் 
இந்்ா்னசிய தீவு்களில் இஸ்லாமிய த்ல்ைாககு 
த்ளிைா்க ்காைப்படுகிறது. ்ைறு எந்ப் பகுதியும் 
அத்்ண்கய ்னித்துைங்கணைக 
த்காண்டிருக்கவில்ணல.

மததிய -ஆப்பிரிகக கலோச்ோர மண்டலம் 
இந் ்கலாச்ாரம் நீக்ரா ்கலாச்ாரம் எனறும்  
அணழக்கப்படுகிறது. இது மு்னணமயா்க 
தைப்பமண்ைல ஆப்பிரிக்கவில் ்காைப்படுகிறது.  
இ்் ்கலாச்ார அணமப்பு அதமரிக்க சிைப்பு 
இநதியர்கள்,  லத்தீன அதமரிக்க பழஙகுடியினர, 
ஆஸ்தி்ரலிய பழஙகுடியினர மற்றும் ஆசியா-
பசிபிக பிராநதியத்தின பல்்ைறு பழஙகுடியினர 
்பான்றாரிைம் ்காைப்படுகிறது.
ைரலாற்று ஆய்ைாைர ைாய்ன்ப (Toynbee) இந் 
பாரம்பரிய ்கலாச்ார குழுவிற்கு ‘ஒதுக்கப்பட்ைக 
்கலாச்ாரம்’  எனற ைாரத்ண்ணயப் 
பயனபடுத்துகிறார. சில புவியியலாைர்கள் 
எஸ்கி்மா இன மக்கணை இந் ்கலாச்ாரப் 
பகுதியின கீழ த்காண்டு ைருகினறனர.  இ்னால், 
இது பரைலா்க சி்றடிக்கப்பட்ை ்கலாச்ாரப்  
பகுதியா்க ஒதுக்கப்பட்ை மற்றும் ஒப்பீட்ைைவில் 
்னிணமப்படுத்்ப்பட்ை ்மூ்கங்கைா்க 
்காைப்படுகினறன. 

ெோடடுப்பு்றக கலோச்ோரம்
 இவைண்கக ்கலாச்ார பண்பு்கள்  
பாரம்பரியமானணை. இது ்ற்்பாது தபரும்பாலான 
மக்கைால் பினபற்றப் படுைதில்ணல. இது  
தபாதுைா்க, சிறிய அைவில், கிராம பகுதி்களில் 
தபரும்பாலும் ்னிணமப்படுத்்ப்பட்டுள்ை ஒனறா்க் 
்காைப்படுகிறது

கிழக்கத்திய ்கலாச்ாரம் எனறும்  அணழககிறார்கள்.  
இந் ்கலாச்ாரப் பகுதி கிழககில் பாரம்பரிய இநதிய 
்கலாச்ார பகுதிககும், ்மற்கில் நவீன ஐ்ராப்பிய 
்கலாச்ாரப் பகுதிககும் இணையில் அணமநதுள்ைது.
இஸ்லாமிய ்கலாச்ாரம் மி்கவும் பழணமைாய்ந் 
மற்றும் பாரம்பரிய நம்பிகண்க்கணை அடிப்பணையா்கக 
த்காண்ைது,  இ்ன ்ாக்கத்ண் இஙகு ்காைப்படும் 
அதி்கமான ்கல்வியறிைற்ற  தபண்்களின  
விகி்ங்களில் ்காண்கி்றாம். இந் நாடு்களில் 
்னிநபர ைருமானம் மி்க அதி்கமா்க உள்ைது. 
ஆனால் நவீனமயமாக்கலின அைவு மி்கவும் 
குணறைா்க உள்ைது.

இந்திய கலோச்ோர மண்டலம் 
 இநதிய துணைக ்கண்ைத்தின ்கலாச்ாரப் 
பகுதி்கணை உள்ைைககிய்் இநதிய ்கலாச்ார 
மண்ைலமாகும். ்பக்கர (Baker) இ்ணன ஒரு துணை 
்கண்ை ்கலாச்ாரம் எனறு அணழத்்ார. அ்்்மயம், 
டி. ஸ்ைாம்ப் ( D. Stamp) இ்ற்கு தநல் ்கலாச்ாரம் 
எனற த்ால்ணலப்  பயனபடுத்தினார. இந் 
்கலாச்ார மண்ைலம் நனகு 
ைணரயறுக்கப்பட்டுள்ைது.  இது ைைககில் 
இமயமணலககும், த்ற்்்க இநதிய தபருங்கைலுககும் 
மற்றும் ்மற்கில் ஹிநதுகுஷ் மணலககும் இணையில் 
அணமநதுள்ைது. 
இந் ்கலாச்ார பகுதி்களில்  கூட்டுக குடும்பம், 
கிராமப்புற ்மூ்கம்,  ்ாதி அணமப்பு, பாதி 
நிலப்பிரபுத்துை த்ாைரபு, ்னனிணறவு விை்ாயம்,  
தநல் விை்ாயம், பருை்கால ்காலநிணல மாற்றங்கள் 
மற்றும் ்ைைாண்பருைங்கள் ்பானறணை இப்பகுதி 
முழுைதும் ஒ்ர ்நரத்தில் ைந்ணமகினறன. இந் 
்கலாச்ார பகுதி்களில் ்ை் மதிப்பு்கள்  தபரும் 
த்ல்ைாககு தபற்றுள்ைன. இப்பகுதியில் பல்்ைறு 
்மூ்கங்கள்  ைசித்து ைந்ாலும் , இந் ் மூ்க அணமப்பு  
்ை் ்கலாச்ார  மதிப்பு்களின  மணறமு்க ் ாக்கத்ண்க  
த்காண்டுள்ைது.

கிழககு ஆசிய கலோச்ோர மண்டலம் 
 இக்கலாச்ாரம் அடிப்பணையில் ைட்ைார  
மாற்றங்களுைன தபௌத்் ்கலாச்ாரத்ண்க  
த்காண்டுள்ைது. த்னத்காரியா மற்றும் ெப்பானில் 
உண்ணமயான தபைத்் ்கலாச்ாரத்ண்க ்காைலாம். 
இந் இருநாடு்களும் த்ாழில்மயமாக்கல்,  
ந்கரமயமாக்கல் மற்றும் நவீனமயமாக்கலின 
்ாக்கத்ண்க  ்கண்டிருககினறன.  இந் 
்கலாச்ாரத்தின முககிய நிலப்பகுதியான சீனா 
தபௌத்் அணமப்பு முணறணய மாற்றியுள்ைது. இந் 
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2. மங்கோலோய்டு
 மடிந் ்கண் இணம்கள்,   பா்ாம் ைடிை 
்கண்்கள், மஞ்்ள் நிறத்்்ால் மற்றும் v ைடிை 
்கனனங்களுணையைர்கள். பூரவீ்க அதமரிக்கர்கள் 
மற்றும் எஸ்கி்மா இன மக்களும் 
மங்்காலாய்டு்கைா்க ைண்கப்படுத்்ப்பட்டுள்ைனர. 
மற்ற இனங்களுைன ஒப்பிடும் ் பாது இைர்கள் மி்கக 
குணறந் உைல் முடி, குணறந் உைல் நாற்றத்ண்யும்   
மற்றும் சிறிய மூட்டு விகி்த்ண்யும்  
த்காண்டுள்ைனர. மி்மான  குளிரக  ்காற்றுககு 
ஏற்றைாறு இைர்களின மு்க அணமப்பு  
அணமநதுள்ைது. இைர்கள் கிழககு ஆசியாவில் 
ைசிககினறனர.

3. கோக்ோய்டு
 கூரான மூககு,  த்ஙகுத்்ான தநற்றி,  
இைஞ்சிைப்பு / ஆரஞ்சு நிறத்்்ால் , புலப்பைககூடிய  
புருை மு்கடு மற்றும் ைண்ைமயமான ்கண்்கள்/ 
முடிணயக  த்காண்ை “தைள்ணையர்கள்” 
எனஅணழக்கப்படுகினறனர. ஐ்ராப்பாவின 
்காலநிணல ்காரைமா்க அதி்க சூரிய ஒளிணய 
தபறுை்ற்கு ஏற்றைாறு  அைர்களின ்்ால்நிறம் 
அணமநதுள்ைது எனறும் மூககின ஈரப்ப்ம் ்காற்றில் 
உலராமல் இருப்ப்ற்்கா்க  அைர்களின மூககு 
அணமப்பு அணமநதுள்ை்ா்கவும் சிலர நம்புகினறனர.  
இைர்கள் ஐ்ராப்பா மற்றும் மத்திய கிழககு 
நாடு்களில் ைசிககினறனர.

4. ஆஸடரலோய்டு
 இைர்கள் புலப்பைககூடிய  புருை மு்கடு,  
பரந் மூககு,  சுருள் முடி, ்கருப்பு நிறத் ் ்ால்  மற்றும் 
குணறைான உயரம் ்பானற   அணமப்புணையைர்கள் 
ஆைர. இைர்கைது ்டித்் உ்டு விணரப்பான  
உைணை ்ாப்பிை உ்வுகிறது எனறு சிலர 
நம்புகிறார்கள்.  இைர்கள் ஆஸ்தி்ரலியா மற்றும் 
பாபுைா நியூ கினியாவில் ைசிககினறனர.

5.3 இனஙகள் (Races)

 இனம் எனபது ஏறககுணறய  நிரந்ரமான 
்னித்துைமான ்னணமக த்காண்ை மக்கள் குழு 
ஆகும்.   ஒரு நபரின ்்ாலின நிறம் மற்றும் முடியின 
நிறம் ஆகியைற்ணறக  த்காண்டு இனங்கணை 
விைரைம் த்ய்யலாம். மூ்ாண்யரிைமிருநது 
தபறப்பட்ை உைல்ரீதியான அம்்ங்கள் மற்றும் 
பண்பு்களின அடிப்பணையில் இனக குழுக்கைா்க 
மனி்ர்கணை ைண்கப்படுத்் ்ைண்டும் எனபது  
இ்ன ்நாக்கம் மற்றும் அறிவியல் ைண்கப்பாைாகும்.  
்்ாலின  நிறம், உயரம், ்ணலயின  ைடிைம், மு்கம், 
மூககு, ்கண், முடியின ைண்க மற்றும் இரத்்த்தின  
ைண்க ்பானற முககிய அம்்ங்களின அடிப்பணையில் 
இனங்கள் ்கண்ைறிநது ைண்கப்படுத்்ப்படுகினறன. 
மனி் இனங்கள் நானகு தபரிய குழுக்கைா்க 
ைண்கப்படுத்்ப்பட்டுள்ைன: அணை  1. நீகராய்டு  2. 
மங்்காலாய்டு 3. ்கா்க்ாய்டு மற்றும்  4.
ஆஸ்ட்ரலாய்டு.

உயர் சிந்தகனக ்கள்வி

மனி்ர்கள்  ஆப்பிரிக்காவிலிருநது   ்்ானறி 
உலகின மற்ற பகுதி்களுககு பரவியிருந்ார்கள் 
எனில் அைர்கள் எவைாறு தைவ்ைறு 
இனங்கைா்க மாறினார்கள்?

1. நீகரோய்டு

 இைர்கள் தபாதுைா்க  “்கருப்பு இனத்்ைர” 
எனறு அணழக்கப்படுகிறார்கள். பிற இனத்்ைர்கணை 
்காட்டிலும் அதி்க ்கருப்பு நிறத் ்்ாலிணன 
த்காண்டுள்ைனர.  ்ாய்ந் தநற்றி, ்டித்் உ்டு்கள், 
பரந் மூககு மற்றும் ்கருத்் முடி ்பானறணை 
இைர்களின  மற்ற தபாதுைான பண்பு்கள் ஆகும்.  
இைர்கள் ஆப்பிரிக்காவின துணை ்ஹாரா 
பகுதி்களில் ைசிககினறனர.

்கா்க்ாய்டுநீகராய்டு மங்்காலாய்டு  ஆஸ்ட்ரலாய்டு
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இந் குழுக்களுகத்கன கிட்ைத்்ட்ை ஒரு தபாதுைான 
ைரலாறு, தமாழி, ம்ம், ்கலாச்ாரம் ்பானற தபாது 
அணையாைத்துைன கூடிய குழு உறுப்பினர்கணை 
த்காண்டுள்ைது.
 இநதியா இனம்,  ம்ம், தமாழி, ்கலாச்ாரம், 
உைவு மற்றும் மனி் ்மு்ாயத்தின ஒவதைாரு 
அம்்த்திலும் உயரந்  பனமு்கத்்னணமக த்காண்ை 
்னித்துைம் ைாய்ந் நாைாகும்.  இநதிய நா்கரி்கம் 
உலகின மி்கப்பழணமயான ஒனறாகும். இது சிநது 
்மதைளி நா்கரீ்கத்தின   ைை இநதியாவில் இந்்ா-
ஆரியர்கணையும்  மற்றும் த்ன இநதியாவில் 
திராவிைர்கணையும்  மு்னணமயா்க த்காண்டுள்ைது.  
இந்்ா-ஆரியர்கள் தபா.து.ஆ. 1800ல் 
விை்ாயத்திற்்கா்க இநதியாவிற்குள் இைம் 
தபயரந்னர. இநதியா பல்்ைறு பண்பாட்டு 
மக்கள்த்ாண்க த்காண்ை நாைாகும்.

முககிய இனஙகளின் சி்றப்பியல்புகள் 

்காக்க்ாய்டு மங்்காலாய்டு நீகராய்டு
்்ால் நிறம் இைஞ்சிைப்பு  தைள்ணை மு்ல் 

ஆலிவ பழுப்பு நிறம் ைணர
குஙகுமம் மு்ல் மஞ்்ள் பழுப்பு, 
த்னனிறமான பழுப்பு நிறம் 
ைணர 

பழுப்பு நிறம் மு்ல் 
்கரும்  பழுப்பு, மஞ்்ள் 
பழுப்பு நிறம் ைணர 

உயரம் நடுத்்ர உயரம் மு்ல் அதி்க 
உயரம் ைணர 

நடுத்்ர உயரம் மு்ல் நடுத்்ர 
குணறைான  உயரம் ைணர

அதி்க உயரம் மு்ல்  
மி்கக குணறைான 
உயரம் ைணர 

மு்கம் நீண்ை  ் ாணை இல்லா் குறுகிய 
- நடுத்்ர பரந் மு்கம், 

நடுத்்ர பரந் மு்ல் மி்கவும் 
பரந் ்கணைைாய் உயரமான  
மற்றும் பட்ணையான பற்்கள் 
மு்ல் நடுத்்ர உயரம் ைணர 

நடுத்்ர பரந் –குறுகிய 
பற்்கள் நடுத்்ர உயரம் 
த்காண்ை ைலுைான 
நீண்ை ்ாணை

்ணல ைடிைம் நீண்ை பரந் மற்றும் குறுகிய 
நடுத்்ர உயரம் மு்ல் மி்க 
அதி்க உயரம் ைணர 

நடுத்்ர உயரம் முககியமா்க 
அ்கலமானது.

நீண்ை  - குணறந் 
உயரம்

முடி நிறம் தமல்லிய தபானனிறம் மு்ல் 
அைர பழுப்பு , ்நரான  - அணல 
அணலயானது

பழுப்பு மு்ல் ்கரும்  பழுப்பு, 
்நரானது

தமல்லிய ்கரும் பழுப்பு 
சுருண்ை  பஞ்சு 
்பானறது 

உைல் அணமப்பு ்நரான - பக்கைாட்டு 
தமல்லிய ைணைவுைன 

பக்கைாட்டில் அணமந் , ்நரான ்நரான  ்கட்டுைல் 

மூககு தபாதுைா்க உயரந் , குறுகிய -  
நடுத்்ர அ்கலமான 

குணறந் -  நடுத்்ர ைடிைம், 
நடுத்்ர அ்கலமுணைய 

குணறைான, நடுத்்ரம் 
மு்ல் அதி்க 
அ்கலமுணைய

இரத்்ைண்க B ஐ விை A அதி்கம் B அதி்கம் RH (D) அதி்கம்

்கண் நிறம்: தமல்லிய நீலம் மு்ல் 
அைரபழுப்பு பக்கைாட்டு சில 
்நரங்களில் மடிந் ்கண் 

நிறம்: பழுப்பு மு்ல் அைரபழுப்பு 
மி்கவும் தபாதுைா்க  நடுத்்ர ்கண்  
இணம மடிப்பு 

நிறம்:  பழுப்பு மு்ல் 
்கரும் பழுப்பு 
தபாதுைா்க த்ஙகுத்து 
்கண்மடிப்பு

5.3.1 இனககுழு (Ethnicity)
 இனககுழு எனபது ைாழவின ைழிமுணறணய 
குறிககும் ஒரு பகிரந்ளிக்கப்பட்ை  ்கலாச்ாரம் 
ஆகும்.  இது தமாழி, ம்ம் மற்றும் ஆணை, உைவு 
்பானற தபாருள்்ார ்கலாச்ாரம்  மற்றும் இண், 
்கணல ்பானற ்கலாச்ார தபாருட்்களில்  
பிரதிபலிககிறது. இனககுழு தபரும்பாலும் ்மூ்க 
ஒற்றுணம மற்றும் ்மூ்க ்மா்ல்்களின முககிய 
ஆ்ாரமா்க உள்ைது.  உல்கம் ஹான ண்னீஸிலிருநது  
(உலகின மி்கப் தபரிய இன குழு)  மி்கசசிறிய 
உள்நாட்டு இனககுழு ைணரயிலான  ்ைறுபட்ை 
ஆயிரக்கைக்கான இனககுழுக்களின  வீைா்க 
அணமநதுள்ைது.    இைற்றில் சில இனககுழுக்கள் 
சில பனனிறு  மக்கணை மட்டு்ம த்காண்டுள்ைது. 
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்மூ்க-தபாருைா்ார மற்றும் அரசியல்-்கலாச்ார 
்காரணி்களுககு இணை்ய பரஸ்பர த்ாைரணப 
்காட்டுகினறன.

மதஙகளின் வகககள்
 ்கைவுள் நம்பிகண்க அடிப்பணையில் ம்ம் 
ைண்கப்படுத்்ப்படுகிறது. 

ஒ்ர ்கைவுள் ்்காட்பாடு:  ஒரு ்கைவுணை 
ைழிபடுபைர்கள்  ஒ்ர ்கைவுள் ்்காட்பாட்ணை  
பினபற்றுபைர்கள் ஆைர  (இஸ்லாம், கிறிஸ்்ைம்). 

 பல ்கைவுள் ்்காட்பாடு:  பல ்கைவுள்்கணை  
ைழிபடுபைர்கள்  பல ்கைவுள் ்்காட்பாட்ணை 
பினபற்றுபைர்கள்  ஆைர  (இநதும்ம்) . 

ம்ம் ்்ானறிய  பகுதி்களின அடிப்பணையில் 
மற்தறாரு ைண்கப்பாடு உள்ைது.  அணை: கிழக்கத்திய 
ம்ம்,  ்மற்்கத்திய ம்ம்,  தூர கிழக்கத்திய ம்ம்,  
ஆப்பிரிக்க ம்ம், இநதிய ம்ம் மற்றும் பல. 
புவியியலாைர்கள் தபாதுைா்க ம்த்ண் 
பினைருமாறு ைண்கப்படுத்துகிறார்கள்.

•  உல்கைாவிய ம்ங்கள் -  கிறிஸ்்ைம், இஸ்லாம், 
புத்்ம்ம்

•  இன ம்ங்கள் -  இநதும்ம், ஷின்ைாயி்ம் 
(ெப்பான), சீனநம்பிகண்க,  யூ்ம்

•  பழஙகுடி அல்லது பாரம்பரிய ம்ங்கள் – 
இயற்ண்கணய ைழிபடும் ம்ம், மாய நம்பிகண்க, 
ம்ச்ாரபற்ற (ம்ம் ் ாரா  மற்றும் நாத்தி்கர்கள்).

உலகின் முககிய மதஙகள்

உலகின முககிய ம்ங்கள் பினபற்றுபைர்களின 
அடிப்பணையில் ைண்கப்படுத்்ப்படுகினறன.  
அணையாைன:  கிறிஸ்துைம்,  இஸ்லாம்,  இநது ம்ம், 
புத்் ம்ம், மற்றும் யூ் ம்ம்.  பிற முககிய ம்ங்களில் 
சீன நாட்டுப்புற ம்ங்கள்,  சீககியம்,  ்கனஃபூசியனி்ம்,  
ஷின்ைாயி்ம் ்பானறணை அைஙகும்.

 கிறிஸ்துைம் எனபது உல்கைாவிய 
ம்மாகும், உலகி்ல்ய மி்க அதி்கமான மக்கள் 
இம்ம்த்ண்  பினபற்றுகினறனர.  இைர்கள் 
ஐ்ராப்பா, ஆஙகி்லா அதமரிக்கா,  லத்தீன 
அதமரிக்கா,  ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா மற்றும் 
ஓசியானியா ஆகிய நாடு்களில் பரவி 
்காைப்படுகினறனர.  அ்ன புனி் நூல்  “ணபபிள்” 
ஆகும். இஸ்லாம் உலகின இரண்ைாைது மி்கப் தபரிய 
ம்மாகும்.  ைை ஆப்பிரிக்காணை த்ாைரநது த்ன 
்மற்கு ஆசியா,  மத்திய ஆசியா, த்ற்்காசியா மற்றும் 

பிராமி எழுத்து ைடிவில் 
எழு்ப்பைா் ஒ்ர திராவிை 
தமாழி அ்ரபிய எழுத்்ான  
பிரஹி தமாழி்ான.இது  அ்ற்கு 

பதிலா்க  ஈரான பாகிஸ்்ான மற்றும் 
ஆப்்கானிஸ்்ானில் இருப்ாம் நூற்றாண்டின 
இரண்ைாம் பாதியில் இருநது அரபு எழுத்துக்களில் 
எழு்ப்பட்டுள்ைது.

மதம் (Religion)
 ம்ம் ஒரு த்ளிைற்ற பயமல்ல அல்லது 
அறியப்பைா் ்கதி்கள் மற்றும்  பயங்கரைா்த்தின 
குழநண் அல்ல, ஆனால் ஒரு ்மு்ாயத்தின 
அணனத்து உறுப்பினர்களின நலணனக த்காண்ை 
்ட்ைம் மற்றும் ்ாரமீ்க ஒழுஙண்க பாது்காப்பது 
ஆகும். ்மு்ாயத்தின முன்னற்றத்ண் பாதிககும் 
ைாழகண்கககு ம்ம் ஒரு ்னித்துைமான 
அணுகுமுணறணய ைழஙகுகிறது.  உண்ணமயில் 
தபரும்பாலான ்கலாச்ார சூழநிணல்களில் ம்ம் 

திரோவி்டர்கள்
இநதியத் துணைக ்கண்ைத்தில் உள்ை திராவிை 
தமாழிணய ்ாய் தமாழியா்க ்பசும் உள்ளூர 
மக்க்ை திராவிைர்கள் ஆைர.  தபரும்பாலும்   
திராவிைர்கள் அணனைரும்  இநதியாவின 
த்னபகுதியில் ைசிககினறனர.  இநதியாவில் 
திராவிை இனககுழுவில் ஐநது முககிய பிரிவு்கள் 
உள்ைன அணை: ்மிழ,  த்லுஙகு,  ்கனனைம், 
மணலயாைம் மற்றும் துளு .
இநதியாவில் உள்ை பண்ணைய சிநது ்மதைளி 
நா்கரி்கம் ைை இநதியாவின திராவிை ைம்்த்ண் 
்்ரந்்ா்க நம்பப்படுகிறது,  ஆனால் ைை 
இநதியாவில் இந்்ா-ஆரியர்கள் ைந் பின 
மற்றும் ைை இநதியா முழுைதும் குருராஜயம் 
உருைான ்பாது திராவிைர்கள் த்ற்்்க 
்ள்ைப்பட்ைனர.  பினனர த்ன இநதியா 
்்ரர்கள், ்்ாழர்கள் மற்றும் பாண்டியர்கள் என 
மூனறு திராவிை ்பரரசு்கைால் ஆதிக்கம் 
த்லுத்்ப்பட்ைது.  இந் மூனறு ்பரரசு்களும் 
இலககியம்,  இண், ்கணல ஆகியைற்றின 
ைைரசசிக்கா்கவும் விரிைான ைரத்்்கம் த்ய்யவும் 
அதி்க உ்வி த்ய்்ன. இந் மூனறு ்பரரசு்களும் 
தபௌத்்ம்,  ்மைம்  மற்றும் இநதும்ம் 
ஆகியைற்ணற ஆ்ரித்்ன. திராவிை மக்கள் 
முககியமா்க ்மிழ,  த்லுஙகு,  ்கனனைம், 
மணலயாைம் மற்றும் பிரஹி  (Brahui) தமாழி்கணை 
்பசுகினறனர.
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தமாத்் பழஙகுடியினர 
மக்கள்த்ாண்கயில் 90% 
கிரீனலாநதிலும், 66% 
தபாலிவியாவிலும் மற்றும் 40 

்்வீ்ம் தபருவிலும் உள்ைனர. இநதியாவின 
தமாத்் மக்கள் த்ாண்கயில் பழஙகுடியினர  8.2 
்்வீ்ம் ஆைர.
சில ்நரங்களில் பழஙகுடியின  மக்கள்  
நான்காைது உல்கம் என அணழக்கப்படுகிறார்கள். 
மு்ல் - இரண்ைாைது மற்றும் மூனறாம் 
உல்கங்கள் “நிலம் மக்களுககு த்ாந்மானது” 
எனறு நம்புகினற ்பாது, நான்காைது உல்கம் 
“மக்கள் நிலத்திற்கு த்ாந்மானைர்கள்” என 
நம்புகினறனர.

5.4 பழஙகுடியின மதஙகள் (Tribal 

Religions)

 இனககுழு  ம்த்தின சிறப்பு ைடிைங்கைா்க 
பழஙகுடியின ம்ங்கள் அணமநதுள்ைன. பழஙகுடி 
மக்கள் தபாதுைா்க ்மூ்க முன்னற்றத்தில் ்கற்்கால  
நிணலயி்ல்ய உள்ைனர. பழஙகுடி மக்கள் ்ங்கள் 
்கலாச்ார, ்மூ்க மற்றும் தபாருைா்ார ைாழவில் 
மி்கவும் வித்தியா்மா்கவும் மாறுபட்டும் 
்காைப்படுகினறனர. அைர்கள் ்ங்கள் 
்னித்்னணமணய மதிககிறார்கள் ்மலும் நிலம் 
மற்றும் இயற்ண்க சூழலுைன தநருஙகிய த்ாைரபு  
ணைத்திருககிறார்கள். அைர்களில் 
தபரும்பாலா்னார  ்ங்கள் மரபு படி ைாழகினறனர. 
இைர்கள்  உைவு ்்்கரித்்ல், ்ைட்ணையாடு்ல், 
மீனபிடித்்ல், பழங்கால ் ைைாண்ணம ஆகியைற்றில் 
ஈடுபட்டுள்ைனர. உல்கைவில் 300 மில்லியன 
பழஙகுடியினர  ்காைப்படுகினறனர. அறுபதுககும் 
்மற்பட்ை  நாடு்களில்  ைாழும் இைர்கள் உலகின 
தமாத்் மக்கள் த்ாண்கயில் நானகு ்்வீ்ம் ஆைர.

உலக பழஙகுடியினர் பரவல்
 ்பாராட்ைம் நிணறந்  ைாழகண்க ைாழநது 
ைரும் உலகின சில முககிய பழஙகுடியின குழுக்கள்.
1.  பூமத்திய ்ரண்க ்காட்டு பகுதி: பிகமீக்கள் , 

த்மாங, ்்காய், ்பா்ரா, பாப்புைான மற்றும் 
பலர.

2.  புல்தைளி: ம்ாய், கிரகிஸ், மற்றும் பலர.
3.  தைப்ப மண்ைல பாணலைனங்கள்: தப்ைாயின, 

புஷ்்மன, அபாரிஜினஸ் மற்றும் பலர.

த்னகிழககு ஆசியாவில் இஸ்லாம் மி்கவும் த்றிநது 
்காைப்படுகிறது . ஷியா மற்றும் ்னனி இ்ன 
இரண்டு முககிய பிரிவு்கைாகும்.  இ்ன புனி் நூல் 
“குரான” ஆகும்.

 இநதியாவில் தபா.ஆ. மு  3000 ஆண்டுககு 
முன நிறுைப்பட்ை உலகின மி்க பழணமயான ம்மா்க 
இநது ம்ம் உள்ைது.  இனறு உலகில்  8 
மில்லியனுககும் அதி்கமா்னார பினபற்றுகினறனர. 
ஆனால் இது  இநதியா மற்றும் ்நபாைத்தில் 
மு்னணமயா்க த்றிநது ்காைப்படுகினறது. தமாத்் 
இநது மக்களில் 99 ்்வீ்ம் ்பர  த்ற்்காசியாவில் 
த்றிநது ்காைப்படுகினறனர.  ப்கைத் கீண் இ்ன 
புனி் நூலாகும். புத்் ம்ம் இநதியாவின 
பழணமயான ம்ங்களில் ஒனறாகும். இது தபா.ஆ. மு 
525 ல் புத்்ரால் ்்ாற்றுவிக்கப்பட்ைது. இது 
்கட்டுப்பாைற்ற  ்த்துைத்தின ்காரைமா்க பல ஆசிய 
நாடு்களில் (சீனா, மியானமார, இநதியா, இலஙண்க, 
ெப்பான, மங்்காலியா, த்காரியா மற்றும் 
த்னகிழககு ஆசிய நாடு்களில்) பரவியது. இ்ன 
இரண்டு முககிய பிரிவு்கள் ஹீனயானம்  மற்றும் 
மஹாயானம்  ஆகும்.

 கிறிஸ்்ைத்தின ்ாய் ம்மா்க  ்கரு்ப்படுகிற 
பழணமயான ஒ்ர ்கைவுள் நம்பிகண்கக த்காண்ை  
ம்ம் யூ்ம் ம்மாகும். இது 4000 ஆண்டு்களுககு 
முனனர மத்திய கிழககு நாடு்களில் ்்ானறியது. 
்ற்்பாது அதமரிக்கா, ஐ்ராப்பா மற்றும் ஆசிய 
நாடு்களில் ைாழும் சுமார 14 மில்லியன மக்கள் 
இம்ம்த்ண் பினபற்றுகினறனர. சீன ம்ங்களில் 
்கனஃபுஷியனி்ம் மற்றும் ைா்ைாயிஸம் என 
இரண்டு முககிய நம்பிகண்க்கள் அைஙகும். 
்கனஃபுஷியனிஸம், ்கனஃபுசியஸ் (551-479 தபா.ஆ.மு.) 
எனபைரால் நிறுைப்பட்ைது. ைா்ைாயிஸம்  (604-517 
தபா.ஆ.மு.) லா ்் எனபைரால் நிறுைப்பட்ைது.

 இநதியாவில் ்்ானறிய ்மை  ம்ம் மரபு 
ைழியில் இநது ம்த்ண் ்ாரநதிருககிறது. இது 
புத்்ரின  ்ம்காலத்திய ம்காவீரரால் நிறுைப்பட்ைது. 
இம்ம்த்ண் பினபற்றுபைர்கள் தபரும்பாலும் 
இநதியாவில் த்றிநது ்காைப்படுகினறனர. இநது 
ம்த்தின ஒரு கிணையாகும். இது  15 ம் நூற்றாண்டில் 
குரு நானக எனபைரால் நிறுைப்பட்ைது. இது பஞ்்ாப் 
மாநிலத்திற்கு உட்பட்டுக ்காைப்படுகிறது. குருமுககி 
அ்ன தமாழியா்க ஏற்றுகத்காள்ைப்பட்ைது.
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த்காண்ைைர்கள். இைர்களின உ்டு்கள் நீகராய்டு 
மக்கணை விை ்டிமன குணறைா்க்ை உள்ைது. 
ஆப்பிரிக்காவின மத்திய  பீைபூமியில் ம்ாய் மக்கள் 
்காைப்படுகினறனர. ம்ாய் பிர்்்மானது 1°ை 
மு்ல் 6°த் அட்்்ரண்க ைணர  உள்ை அணனத்து 
பிைவு பள்ைத்்ாககு்கணையும் உள்ைைககிய்ாகும்.

பி்்டோய்ன் (Bedouin)

 அரபி தமாழியில், பி்ைாய்ன எனறால் 
“பாணலைனத்தில் ைசிப்்பார” எனறு தபாருள். த்ன 
்மற்கு  ஆசியா மற்றும் ைை ஆப்பிரிக்காவில் 
ைசிககும்  பழஙகுடியினரில் பி்ைாயின்கள் மி்க 
முககியமானைர்கள் ஆைர. இைர்கள் ஒட்ை்கம், 
த்ம்மறியாடு, ஆடு, குதிணர மு்லியைற்ணற 
பராமரிககும் ்மய்ச்ல் நா்ைாடி்கள் ஆைர. 
பி்ைாய்ன்கள் ்வுதி அ்ரபியா, ஏமன, ஓமன, சிரியா 
மற்றும் ் ொரைான உள்ளிட்ை அ்ரபிய தீப்கற்பத்தின 
பாணலைனப் பகுதி்களில்  ்காைப்படுகினறனர. 
பி்ைாய்ன்கள் மத்திய ்ணரக்கைல் மற்றும் 
ஆர்மனிய இனங்களின ்கலப்பினமாைர. இைர்கள் 
நீண்ை குறுகிய மு்கம், கூரணமயான  மூககு, இருண்ை 
்கண்்கள் மற்றும் முடிணயக  த்காண்ை நடுத்்ர 
உயரமுணைய மக்கள் ஆைர. இைர்கள் ்்காதுணம 
நிறம் மு்ல் தைளிர நிறம் உணையைர்கள். 

4.  மணலப் பிர்்்ம்: பூட்டியா, குஜொர, நா்கா 
மற்றும் பலர.

5.  பருைக ்காற்று பிர்்்ம்: ்்காண்டு்கள் , 
்ாந்ல்ஸ், ்்ாைர்கள், பில்ஸ் மற்றும் பலர.

6.  துருை குளிர பிர்்்ம்: எஸ்கி்மாக்கள், லாப், 
அலுட், சுககி மற்றும் பலர.

பிகமீககள்  (Pigmies)

 பிகமிக்கள் நீகராய்டு மக்கள் எனவும், 
நீக்ரால்லிஸ் எனறும் அணழக்கப்படுகினறனர. 
இைர்கள் குள்ைமான , ்ட்ணையான மூககு, சுருண்ை 
முடி, நீண்ை தநற்றி த்காண்ை ்கருப்பு மக்கள் ஆைர. 
ஆண்்கள் மற்றும் தபண்்களின ்ரா்ரி உயரம் 150  
த். மீ  ஆகும். என்ை இைர்கள் குள்ை மனி்ர்கள் 
எனறும் அணழக்கப்படுகினறனர. தைப்பமண்ைல 
மத்திய ஆப்பிரிக்கா பகுதி்களில் பிகமீக்கள் சி்றிக 
்காைப்படுகிறார்கள். இைர்கள் ஆப்பிரிக்காவின 
பூமத்திய்ரண்க ்காடு்களில் பல துணை குழுக்கைா்க 
்காைப்படுகினறனர மு்னணமயா்க 
பூமத்திய்ரண்கயின இரு புறங்களிலும் 3°ை மற்றும் 
3° த் அட்்்ரண்க நிலப்பகுதி்களில் உள்ை ்காங்்கா 
ைடிநிலத்தில் ்காைப்படுகினறனர. ்மலும்  சில 
பிகமீ குழுக்கள் பிலிப்ணபனஸ் மற்றும் நியூ 
கினியாவின ்காடு்களில் ்காைப்படுகினறனர.

ம்ோய் (Masai)
 கிழககு ஆப்பிரிக்காவின ம்ாய் இன 
பழஙகுடியினர ்கால்நணை ்மய்ககும் ்மூ்கமாகும். 
இைர்கள்  ஆப்பிரிக்காவில் மட்டுமல்ல உல்கம் 
முழுைதும்  தபாதுைா்க மி்கவும் சிறந் மற்றும் 
்னித்துைம் ைாய்ந்  ்கால்நணை ்மய்ப்பைர்கைா்க 
அறியப்படுகிறார்கள். ம்ாய் மக்கள் உயரமான 
மற்றும் தமல்லிய ்கால், ண்க மற்றும் விரல்்களுைன 
்காைப்படுகினறனர.  இைர்களின ்்ால் நிறம் 
இைம் பழுப்பு நிறத்தில் இருநது ்கரும் பழுப்பு நிறம் 
ைணர ்காைப்படுகிறது. இைர்கள் உயரந் மற்றும் 
நீண்ை ்ணல, தமல்லிய மு்கம் மற்றும் மூககு 

TN_GOVT_XII_Geography_chapter 05.indd   105 12/07/2021   5:23:28 PM



XII புவியியல் 106

இைர்கள் மாபக என அணழக்கப்படும் 
்ைட்ணையாடு்ல் முணறணய பினபற்றுகிறார்கள். 
எஸ்கி்மாக்கள் பனிக்கரடி அல்லது மான்களின 
்்ால் மற்றும் பிற விலஙகு்களின ்்ாலினால் ஆன  
உணை்கணை  அணிகினறனர.

இகலூ (Igloo)

ஸதலடஜ் (Sledge)
 எஸ்கி்மாக்கள் இயற்ண்கயா்க்ை 
நா்ைாடி்கைாைர. இைர்கள்  இகலூ (Igloo) எனறு 
அணழக்கப்படும் பனிக்கட்டியால் ஆன வீடு்கணைக 
்கட்டி ைசிககிறார்கள். பனி ்கை்த்தில் பயைம் 
த்ய்ை்ற்கு எஸ்கி்மாக்கள் தபாதுைா்க  
திமிஙகிலத்தின எலும்பு அல்லது மரத்்ாலான  
பனிச்றுககு  (Sledge) ைா்கனத்ண்ப் 
பயனபடுத்துகிறார்கள்.  இந் ைா்கனம் இரண்டு 
அல்லது அ்ற்கு ்மற்பட்ை நாய்்கள், பனிக்கரடி்கள் 
அல்லது மான்கைால் இயக்கப்படுகிறது.

இந்தியப் பழஙகுடியினர்( Tribal in India)

 இநதியா அதி்க எண்ணிகண்கயிலான 
பழஙகுடியின மக்கணைக த்காண்டுள்ைது. இைர்கள் 
நவீன உல்க ைாழகண்க முணறணய  இனனமும் 
அறியா்ைர்கைா்க உள்ைனர. இநதியா  84.4 
மில்லியனுககும் அதி்கமான பழஙகுடியின மக்கள் 
த்ாண்கயுைன உலகி்ல்ய மி்க அதி்க பழஙகுடியின  
மக்கணைக த்காண்டுள்ை நாைாகும். ஆதிைாசி்கள் 
என அறியப்படும் இந் பழஙகுடியின மக்கள் 
நாட்டில் மி்க ைறுணமயான நிணலயில் உள்ைனர. 

புஷதமன் (Bushman)

 த்ன ஆப்பிரிக்காவில் உள்ை ்கல்காரி 
பாணலைனத்தின பழஙகுடி மக்கைான புஷ்தமன, 
இப்்பாதும் ்ைட்ணையாடு்ல் மற்றும்  உைவு 
்்்கரித்்ல் த்ாழிலில்  ஈடுபட்டு ைருகினறனர. 
இைர்கள் நிணலயா்க உைவு மற்றும்   நீணரத் ்்டிச 
த்ல்கிறார்கள். இைர்களின ்ாய்கமான ்கல்காரி 
பாணலைனமானது ்பாட்ஸ்ைானா, நமீபியா மற்றும் 
த்ற்கு அங்்காலாவில் பரவிக ்காைப்படுகிறது. 
புஷ்தமன பிர்்்மானது ்கைல் மட்ைத்திற்கு ்ம்ல 
2000 மீட்ைர உயரத்தில் அணமநதுள்ை   துணை 
தைப்பமண்ைல  ்காலநிணலணயக  த்காண்ை பரந்  
பீைபூமியாகும். புஷ்தமன இனத்்ைர்கள்  நீக்ரா 
இனத்ண்ச ்்ரந்ைராைர. இைர்கள் குள்ைமான, 
நீண்ை ்ணல, குறுகிய மற்றும் ்ட்ணையான ்காது்கள் 
மற்றும் மஞ்்ள் ்கலந் பழுப்பு ்்ால் நிறத்ண் 
த்காண்ைைர்கள். தமாத்்த்தில் புஷ்தமன 
இனத்்ைர்கள் நீக்ராக்களின பண்பு்கணைக 
த்காண்டுள்ைனர.

எஸகி்மோககள் (Eskimos)
 இனயூட்(Inuit) எனவும்  அணழக்கப்படும் 
எஸ்கி்மாக்கள் துருை குளிர பிர்்்த்தின 
்கனைாவின ைைககு பகுதி, அலாஸ்்கா, கிரீனலாநது 
மற்றும் ைைகிழககு ண்பீரிய 
்கை்லாரப் பகுதி்களில்  
்க ா ை ப் ப டு கி ன ற ன ர . 
எஸ்கி்மாக்கள் மங்்காலாய்டு  
இனத்ண்ச ்ாரந்ைர்கள். 
குள்ைமான, ்ட்ணையான 
குறுகிய  மு்கம், சிறிய புணைத்் 
மூககு, மஞ்்ள்- பழுப்பு நிறத்்்ால் மற்றும் 
்கரடுமுரைான ்நரான ்கருப்பு முடி ஆகியணை 
எஸ்கி்மாக்களின முககிய உைல் அணமப்பாகும். 
இைர்களின  முககிய த்ாழில் ்ைட்ணையாடு்ல் 
மற்றும் மீனபிடித்்ல் ஆகும். இகலூ (igloo) என 
அணழக்கப்படும் குடியிருப்பில் ைசிககிறார்கள். 
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முண்ைா எனறால் தபாதுைா்க கிராமத்தின ்ணலைன 
எனறு தபாருள். முண்ைா பழஙகுடி இனத்தின 
முககிய த்ாழில் ்ைட்ணையாடு்ல் ஆகும்.

கோசி  (Khasi)

 ்காசி பழஙகுடியின மக்கள் மு்னணமயா்க 
்ம்காலயாவின ்காஸி  தெயநதியா மணலயிலும் 
மற்றும் பஞ்்ாப், உத்திரப் பிர்்்ம், மணிப்பூர, 
்மற்கு ைங்கம் மற்றும் ெம்மு  ்காஷ்மீர 
மாநிலங்களிலும் ்காைப்படுகினறனர. இைர்கள் 
்ம்காலயா மாநிலத்தில் அதி்க அைவில் 
்காைப்படுகினறனர.

அஙகோமி (Angami)

 நா்காலாநது மாநிலத்தின ைைகிழககு 
பகுதியின ்கணை்்காடியில்  அங்காமி பழஙகுடியினர  
்காைப்படுகினறனர. அங்காமியின தமாத்் மக்கள் 
த்ாண்க சுமார 12 மில்லியன ஆகும். இைர்கள்  
மரத்்ாலான  ண்கவிணன மற்றும் ்கணலப் 
பணைப்பு்களில் மி்கவும் பிரபலமானைர்கைாைர. 
சீக்ரனி நா்காலாநதில் உள்ை அங்காமி்களிணை்ய 
த்காண்ைாைப்படும் முககிய திருவிழா ஆகும்.

பூடடியோ(Bhutia)

 பூட்டியா பழஙகுடியினர்கள் திதபத்திய 
மரபு்களில் ்்ானறியைர்கள். 16 ஆம் நூற்றாண்டில் 
சிககிம் பகுதிககுக  குடிதபயரந் இைர்கள் சிககிமின 
ைைககு பகுதியில் லாச்்னபாஸ் (Lachenpass) மற்றும் 
லாசசுஙகபாஸ் (Lachungpass) எனறு 
அறியப்படுகிறார்கள். பூட்டியா சிககிமின தமாத்் 
மக்கள் த்ாண்கயில் 14% ஆைர. பூட்டியா 
பழஙகுடியினர மத்தியில் த்காண்ைாைப்படும் முககிய 
திருவிழாக்கள் லா்ர (Losar) மற்றும் லாசூங (Lasoong) 
ஆகும்.

த்ஞ்சு (Chenchu):

 இநதியாவின ஆநதிர மாநிலத்தில் 
நா்கரெஜூன ்ா்கர புலி்கள் ்ரைாலயத்தின ஒரு 
பகுதியா்க இருககும் நல்லமணல பகுதி்களில் பல 
நூற்றாண்டு்கைா்க த்ஞ்சு மக்கள் ைாழநது 
ைருகிறார்கள். இைர்கள் மு்னணமயா்க மஹபூப்ந்கர, 
நல்த்காண்ைா, பிர்கா்ம், குண்டூர மற்றும் ்கரனூல் 
மாைட்ைங்களில் ்காைப்படுகினறனர.

இைர்கள் இனனும் ்ைட்ணையாடு்ல், விை்ாயம் 
மற்றும் மீனபிடித்்ல் ்பானற த்ாழிணலச  
்ாரநதிருககினறனர. இநதியாவில் உள்ை சில 
முககியமான பழஙகுடியின குழுக்கள் : ்்கானடு்கள், 
்ாந்லர்கள் , ்காசி, அங்காமி்கள் , பில்ஸ், பூட்டியாஸ் 
மற்றும் கி்ரட் அந்மானீஸ். இந் பழஙகுடியின 
மக்கள் அணனைரும் ்ங்களுகத்கன த்ாந் 
்கலாச்ாரம், பாரம்பரியம், தமாழி மற்றும் ைாழகண்க 
முணறணய த்காண்டுள்ைனர. இநதியாவில் 50 ககும் 
்மற்பட்ை பழஙகுடியின குழுக்கள் 
்காைப்படுகினறன. இப்பழஙகுடியினர்களில் 
தபரும்பாலா்னார  நீகராய்டு, ஆஸ்ட்ரலாய்டு 
மற்றும் மங்்காலாய்டு இனங்கணைச ்ாந்ைராைர.

பில்ஸகள் (Bhils)

 பில்ஸ் ராெஸ்்ானின பிரபலமான வில் 
மனி்ர்கள் என அறியப்படுகிறார்கள். இைர்கள் 
இநதியாவில் மி்கவும் பரைலா்க ்காைப்படும் 
பழஙகுடியினக  குழுைாகும். இைர்கள் 
த்ற்்காசியாவின மி்கப்தபரிய பழஙகுடியினர ஆைர. 
பில்ஸ் மத்திய அல்லது தூய பில்ஸ் மற்றும் 
கிழக்கத்திய அல்லது ராெபுத்திர  பில்ஸ் என 
இரண்டு முககிய குழுக்கைா்க பிரிக்கப்படுகிறது.

்கோன்டுகள்  (Gonds)

 ்்கானடு்கள் எனற பழஙகுடியின மக்கள் 
தபரும்பாலும் மத்திய இநதியாவின ்்காண்டு 
்காடு்களில் ்காைப்படுகிறார்கள். இைர்கள் உலகின 
மி்க தபரிய பழஙகுடியின குழுக்களில் ஒனறாைர. 
இைர்கள் தபருமைவில் இநதுத்துைத்  ்ாக்கத்ண் 
த்காண்டிருககினறனர.  நீண்ை ்காலமா்க இநது 
்கலாச்ாரம் மற்றும் மரபு்கணைப்  
பினபற்றிைருகினறனர.

்ோந்தலர்கள்  (Santhals)

 ்ாந்லர்கள் இநதியாவின மூனறாைது 
தபரிய பழஙகுடியினர ஆைர. இைர்கள் தபரும்பாலும் 
்மற்கு ைங்காைம், பீ்கார, ஒடிஸா, ொர்கண்ட் 
மற்றும் அ்ாம் மாநிலங்களில் ்காைப்படுகினறனர. 
முநண்ய ஆரய ்காலத்ண்ச ்ாரந்ைரான இைர்கள் 
பிரிட்டிஷ்  ்காலத்திலிருந்் தபரும் ்பாராளி்கைா்க 
இருநதிருககினறனர.

முண்டோ (Munda)

 ்மற்கு ைங்கம், ்த்தீஸ்்கர, ஒடிஸா மற்றும் 
பீ்கார ஆகிய மாநிலங்களில் பரைலா்க இருப்பினும், 
முககியமா்க  ொரக்கண்ட் பகுதியில் ைசிககினறனர. 
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கி்ரட அந்தமோனீஸ (Great Andamanese)
 அந்மான தீவு கூட்ைத்தில் ைாழககூடிய 
நீகராய்டு  பழஙகுடி இனத்்ைர்கள் கி்ரட் 
அந்மானீஸ் ஆைர. இைர்கள் இந் தீவு்களில் 
்காைப்படும் மற்ற பழஙகுடி மக்கணை விை அதி்க 
எண்ணிகண்கயில் ்காைப்படுகினறனர. மக்கள் 
த்ாண்க ்கைகத்கடுப்பினபடி  கி்ரட் அந்மானீஸ் 
இனத்தின  ்ற்்பா்ய மக்கள் த்ாண்க சில ்பர 
மட்டு்ம உள்ைார்கள்.

 தமிழெோடடில் பழஙகுடியினர்
 ்மிழநாட்டில் பழஙகுடியினர்கள் நீலகிரி 
மாைட்ைத்தில் மு்னணமயா்க ்காைப்படுகினறனர. 
அணனத்து ்னித்துைமான பழஙகுடியினர்களில்  
்்காைர்கள், ்்ாைர்கள், இருைர்கள், குரும்பர்கள் 
மற்றும் படு்கர ்பான்றார  தபரிய குழுக்கைா்க 
்காைப்படுகினறனர. இைர்கள் தபரும்பாலும் 
்கால்நணை ்மய்ப்பைர்கைாைர.  ்காட்டு நாயக்கர 
மற்றும் பாலியான ்பானறைர்கள் மற்ற 
பழஙகுடியினர்கள் ஆைர.

 2011-ம் ஆண்டு மக்கள் த்ாண்க 
்கைகத்கடுப்பின படி ்மிழ்கத்தில் பழஙகுடியின 
மக்கள் த்ாண்க 7, 94,697 ்பர. ்மிழநாட்டில் சுமார 
38 பழஙகுடியினர மற்றும் துணை பழஙகுடியினர 
குழுக்கள் உள்ைனர. இைர்கள்  ைன நிலங்கணை 
மி்கவும் ்ாரநதிருககினற விை்ாயி்கள் ஆைர. 

்தோ்டர்கள் (Toda) 
 பழஙகுடியின குடும்பத்தில் இருககும் ஆண்்கள் 
எருணம மநண்்கள் ்மய்ப்பண்யும், பால் 
்கறப்பண்யும் த்ாழிலா்கக த்காண்டுள்ைனர. 
இைர்களின குடியிருப்பு்கள் ‘முண்ட்ஸ்’ (Munds) 
எனறு அணழக்கப்படுகினறன. இைர்கள் எந் 
்கைவுணையும் ைைஙகுைதில்ணல. இைர்களின 
உைரவு பிரபஞ்்ம் த்ாைரபானது. இைர்கள் 
நீலகிரியில் ைசிககிறார்கள். இனறு சுமார 
ஆயிரத்திற்ககும் ்மற்பட்ை ்்ாைர்கள் மட்டு்ம 
எஞ்சியுள்ைனர.

படுகர்கள் (Badagas)
படு்கர இனத்்ைர பின்ஙகிய ைகுப்ணப 
்்ரந்ைர்கள், ஆனால் பழஙகுடி இனத்்ைர்கைா்க  
ைண்கப்படுத்்ப்பைவில்ணல. இைர்கள் ்மிழநாட்டின 
நீலகிரி மாைட்ைத்தில் உயர பீைபூமியில் ைாழகினற 
ஒரு விை்ாய ் மூ்கத்தினர ஆைர. இைர்கள் ் ்யிணல 
மற்றும் உருணைககிழஙகு ்ாகுபடி த்ய்து 
ைருகிறார்கள். நாட்டுப்புறக ்கண்்கள், பாைல்்கள் 
மற்றும் ்கவிண்்கள் ்பானற ஒரு த்ழிப்பான  ்பசசு 
ைடிை பாரம்பரியத்ண் தைளிப்படுத்துகினறனர. 
இைர்கள்  ண்ைப்  பிரிணைச ்ாரந் இநது 
பழஙகுடியினர்கள் ஆைர. 

 த்னடினல்ஸ் பழஙகுடியினர - உலகின மி்க 
ஆபத்்ான பழஙகுடியினர்கள்.    

இநதிய தபருங்கைலில் ைங்காை விரிகுைாவில் 
அணமநதுள்ை  ைைககு த்ண்டினல் தீைானது 
புவியின  மி்கவும் ்னிணமப்படுத்்ப்பட்ை 
இைங்களில் ஒனறாகும். த்ாணலவில் 
அணமநதுள்ை   த்னடினல் தீவு உலகின மி்க 
ஆபத்்ான பழஙகுடியினரான த்ண்டினல் 
பழஙகுடியினரின ைசிப்பிைாமாகும்.  இைர்களுககு  
்ைைாண்ணமப் பற்றி  த்ரியா்்ால், 
்ைட்ணையாடுபைர்கைா்கவும் உைவு 
்்்கரிப்பபைர்கைா்கவும் இருககினறனர. 
இைர்களின உைவில் ஆழமற்ற 
்கை்லாரப்பகுதி்களில் ்காைப்படும்  ்்ங்காய் 
மற்றும் மீன ஆகியணை மு்னணமயான 
உைைாகும்.  த்ண்டினல்்கள் ்கற்்கால மனி்ர்கள்  
என விைரிக்கப்படுகிறது. தபண்்கள் ்ங்கள் 
இடுப்பு, ்கழுத்து மற்றும் ்ணலணயச  சுற்றி 
பிணைக்கப்பட்ை நார ் ரங்கணை அணிநதுள்ைனர. 
ஆண்்கள் ்கழுத்்ணி்கள் மற்றும் 
்ணலபாண்க்கணை அணிநதுள்ைனர, ஆனால் ஒரு 
்டிமனான இடுப்பு பட்ணைணய இடுப்பில் 
அணிநதுள்ைனர.    இந் மனி்ர்கள் ஈட்டி, வில், 
அம்பு்கள் ஆகியைற்ணற எடுத்து த்ல்கிறார்கள். 
சில ்நரங்களில் த்ண்டினல்்கள்  
மற்றைர்களுைன நட்பு ரீதியா்க ண்ண்க்கள் த்ய்து 
அைர்கள் ்ரும் பரிசு்கணை ்காட்டிற்கு எடுத்து 
த்னறு பினனர அைர்கள் மீ்் அம்பு்கணை 
எய்ைண் ்காண்கி்றாம். ைைககு த்ண்டினல் 
தீவின மக்கள் த்ாண்கயானது  250 ்பர என 
மதிப்பிைப்பட்டுள்ைது. த்ண்டினல்்கள்  தைளி 
ஆட்்களிைமிருநது  இருநது கிணைககும் உ்விணய 
விரும்பைதில்ணல.
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தமோழி (Language)

 தமாழி பல்்ைறு ்கலாச்ாரங்களின 
அணையாை குறியீைா்க இருககிறது. ஏதனனறால் 
்்கைல் த்ாைரபுககு  தமாழி இனறியணமயா்்ால்  
நாம் உருைாககும் அரசியல், ்மூ்க மற்றும் 
தபாருைா்ாரம் ்பானறைற்ணற இது  ைலுைா்க 
பாதிககிறது. இ்ன விணைைா்க, தபாருைா்ார 
மற்றும் ம் அணமப்பு்கள் தபரும்பாலும் தமாழிப்  
பரைல் மற்றும் அரசியல் எல்ணல்களின ைடிைங்கணை 
பினபற்றுை்ால் தமாழி ்ார எல்ணல்களுககு 
இணையா்க ்காைப்படுகினறன. இந் நவீனமுணற 
தமாழிப் பரைல், ைரத்்்கம், சுற்றுலா, ஊை்கம் மற்றும் 
்ரை்்் அணமப்பு்கைால் எளி்ாக்கப்பட்டுள்ைது. 
இது தமாழியியல் பனமு்கத்்னணமககு உ்வி 
இருககிறது. மி்கப்தபரிய தமாழியியல் 
பனமு்கத்்னணம பனமு்க ்மூ்கங்களுககு 
்காரைமா்க உள்ைது.

்மிழ உலகின மி்க நீண்ை 
பாரம்பரியமான த்ம்ணமயான 
தமாழி்களில் ஒனறாகும். ்மிழ 
இலககியத்தின முநண்ய ்காலம் 

தபா.ஆ.மு. 300 மு்ல் தபா.ஆ. 300 ைணர உணைய 
்ங்க இலககியம் ்காலமாகும். திராவிை 
தமாழி்களில் ்மிழ்ான மி்கப் பழணமயான 
இலககியங்கணை த்காண்டுள்ைது.

 உலகின் முககிய தமோழிக குடும்பஙகள்

 ்்ாற்றம்  மற்றும் ைரலாற்று ைைரசசியால் 
தமாழி்களின ைண்கப்பாட்ணை  ஒரு மரபுைழி  
ைண்கப்பாடு எனகி்றாம். தபாதுைா்க 
முன்னார்களின தமாழியின ைழித்்்ானறிய  
தமாழி்கணை தநறிமுணற - தமாழி எனறு 
அணழககி்றாம்.
ஜி.எல். டநரேஜ் (G.L Trage) உல்க தமாழி்கணை 7 
தமாழித் த்ாகுதி  மற்றும் 30 தமாழிக குடும்பங்கைா்க 
ைண்கப்படுத்தியுள்ைார. தமாழி குடும்பங்கள் 
தமாழி்களின துணை குடும்பங்கைா்க ்மலும் 
ைண்கப்படுத்்ப்படுகினறன. இணை குறிப்பிடும் 
முககிய தமாழி்கள்.
1.  இந்்ா - ஐ்ராப்பிய தமாழி: அ. இந்்ா – 

ஈரானிய தமாழி ஆ. லத்தீன அல்லது ்ராமானிய 
தமாழி (Romantic), இ. தெரமானிய தமாழி 

்கோ்டோ (Kota)
்்காைாக்கள் பிர்ானமா்க நீலகிரி மணல்களில் 
உள்ை திருசசி்கடி பகுதியில் அதி்க அைவில்  
்காைப்படுகிறார்கள். இைர்கள் ்ங்களின 
ைண்ைமயமான நாட்டுப்புற நைனங்கள் மூலம் 
பு்கழதபற்றைர்கள் ஆைர. இைர்கள்  அடிப்பணையில்  
பைா (Badaa) இறுதி ்ைஙகில் இண் ைாசிககும்   
இண்க ்கணலஞர்கள் ஆைர. இைர்கள் மு்னணமயா்க 
ண்கவிணனப் தபாருட்்கள் ்யாரிப்பதில் 
ஈடுபட்டுள்ைனர. ்மிழநாட்டில் உள்ை  இந் 
பழஙகுடியினர  த்கால்லர , குயைர்கள் மற்றும் ்சசு 
நிபுைர்கைா்க உள்ைனர. ்மு்ாயத்தில் ்ங்கணை 
்ைறுபடுத்திக ்காட்டுை்ற்்கா்க ்்காைாக்கள் தபரிய 
அைவில் பசண் குத்திக த்காள்கிறார்கள்.

குரும்பர்கள் (Kurumbas)
மாநிலத்தின இணைப்பட்ை பள்ைத்்ாககு்கள் மற்றும் 
்காடு்களில் குரும்பர இன பழஙகுடியினர்கள் 
ைசிககினறனர.  ்கைந் ்காலத்தில் இைர்கள் 
மாயவித்ண் மற்றும் மநதிரங்கணை நனகு 
அறிநதிருந்னர. இனணறய ைாழகண்க முணறயானது  
உண்ணமயான ்்்கரிப்பாைர்கள் மற்றும்  
்ைட்ணையாடுபைர்கள் எனற நிணலயிலிருநது  ்காபி 
மற்றும் ்்யிணலத் ்்ாட்ைங்களில் பணிபுரியும் 
த்ாழிலாைர்கைா்க  மாறியுள்ைனர. குரும்பர்கள் 
சிறப்புமிக்க ்னித்துைமான குரும்பாஸ் தமாழிணய 
்பசும் த்னனிநதியாவிலுள்ை ஒ்ர ஒரு முககிய 
இனமாகும்.

இருளர்கள் (Irulas):
்மிழநாட்டின நீலகிரி மணலயின அடிைாரத்தில் 
உள்ை ்ாழைான ்ரிவு்களிலும், ்காடு்களிலும் 
இருைர பழஙகுடியினர ்காைப்படுகினறனர. 
இைர்கள் படு்கர்களுககு பிறகு இரண்ைாைது மி்கப் 
தபரிய  பழஙகுடியினராைர.  ்மலும் இைர்கள் பல 
ைழி்களில் குரும்பர்கணைப் ்பானறைர்கள். இந் 
பழஙகுடியினர்கள் ்்ன, பழங்கள், மூலிண்க்கள், 
்ைர்கள், பண், ்ாயங்கள் ஆகியைற்ணற உற்பத்தி 
த்ய்கினறனர. ்மீப ்காலங்களில் இருைர்கள் 
பாம்பு்கணை பிடித்து பாம்பு விஷத்ண் 
்்்கரிககினறனர.

போலியோன் (Paliyan)
இைர்கள் ்மிழநாட்டில் உைவு ்்்கரிககும் 
்மு்கத்ண்ச ்்ரந்ைர்கைாைர. இந் பாலியன்கள் 
பழனி மணலணயச  சுற்றியுள்ை பகுதி்களில் 
்்ானறியைர்கள் எனறு நம்பப்படுகிறது. இைர்கள் 
மதுணர, ்ஞ்்ாவூர, புதுக்்காட்ணை, திருதநல்்ைலி 
மற்றும் ்்காயம்புத்தூர மாைட்ைங்களில் பரைலா்க 
்காைப்படுகினறனர.
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ஈ. பால்்ைா – ஸ்லாவிக தமாழி  உ. த்ல்டிக தமாழி  
ஊ. தஹலனிக தமாழி 

2.  சீன - திதபத்திய தமாழி:  அ.ண்னீஸ், 
ஆ.திதபத்தியன, இ.பரமன

3.  ஆப்்ரா-ஆசியாடிக தமாழி: -அ. த்மிட்டிக 
தமாழி ஆ. எகிப்திய தமாழி, இ. குஷிடிக தமாழி 
ஈ.்ாடிக தமாழி

4.  ஆப்பிரிக்கன - அ.ணநஜீர -்காங்்கா  (அட்லாண்டிக, 
்ைால்டிக, தபனு-நா்கர) 

ஆ.  சூைானிக (்ாரி-ணநல், ்ஹாரன) தமாழி 
இ.த்ாடுககு தமாழி்கள் (Khoisan) தமாழி

5.  யூரல்-அல்ைாயிக தமாழி: - அ.ஃபின்னா-இகரிக, 
தமாழி ஆ. துருககிய தமாழி, இ. மங்்காலிய 
தமாழி ஈ. துஙகுயுசிக தமாழி

6.  திராவிடியன - மலா்யா - பாலி்னசியன தமாழி: 
- அ.திராவிை தமாழி ஆ.மலாயி தமாழி இ. 
தமல்னசிய தமாழி, ஈ.ணமக்ரா்னசிய தமாழி 
உ.பாலி்னசிய தமாழி

ஊ. ஆஸ்ட்்ரா-ஆசியாடிக தமாழி
7.  பாலி்யா ஆசியடிக தமாழி: - அ.யு்காகிர தமாழி

இந் நூற்றாண்டின முடிவில் 
உலகில் பாதிககு ்மற்பட்ை  
அ்ாைது ஏறககுணறய 7,000 
தமாழி்கள் அழிநதுவிடும் எனறு 

எதிரபாரக்கப்படுகிறது. 14 நாட்்களுககுள்  ஒரு 
தமாழி அழிநது ைருை்ா்க மதிப்பிைப்பட்டுள்ைது.

இந்தியோவின் முககிய தமோழிகள்
 இநதியா ஒரு ைைமான தமாழியியல் 
பாரம்பரியம் த்காண்ை நாைாகும். இது  
பலைண்கப்பட்ை தமாழி்கணையும், ்பசசு ைழககு 
தமாழிணயயும் த்காண்ை இன மற்றும் ்மூ்க 
குழுக்கணைக த்காண்டுள்ைது. 1961-ம் ஆண்டு 
இநதியாவின மக்கள் த்ாண்க ்கைகத்கடுப்பின படி 
இநதிய ்மூ்கத்தின பல்்ைறு பிரிவு்கைால் 187 
தமாழி்கள் ்ப்ப்படுகினறன. நாட்டில் 97 ்்விகி் 
மக்கைால்  23 முககிய தமாழி்கள் ்ப்ப்படுகினறன. 
ஆஙகிலம் ் விரத்து பினைரும் 22 தமாழி்கள்  இநதிய 
அரசியலணமப்பின எட்ைாைது அட்ைைணையில் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ைன. அணை:1. ்காஷ்மீரி, 2. பஞ்்ாபி, 
3. ஹிநதி, 4. உருது, 5. தபங்காலி, 6. அஸ்ஸாமி, 
7. குெராத்தி, 8. மராத்தி, 9. ்கனனைம், 10. ்மிழ, 
11. த்லுஙகு, 12. மணலயாைம் 13. சிநதி 
14. ் மஸ்கிரு்ம் 15. ஒரியா 16. ் நபாளி 17. த்காங்கனி 
18. மணிப்பூரி, 19. ்பா்ைா, 20 ்ைாகரி, 

21. ணமதிலி மற்றும் 22  ் ாந்ளி.  இதில்  ஆரம்பத்தில் 
14 தமாழி்கள் அரசியலணமப்பில் ்்ரக்கப்பட்ைன. 
பினனர, 1967 ஆம் ஆண்டில் 21 ைது அரசியலணமப்பு  
்ட்ைத்திருத்்த்தின மூலம் சிநதி தமாழி 
்்ரக்கப்பட்ைது. 1992 ஆம் ஆண்டில் 71 ைது 
அரசியலணமப்பு ்ட்ைத்திருத்்த்தின மூலம் 
த்காங்கனி, மணிப்பூரி மற்றும் ்நபாளி  ஆகியணை 
்்ரக்கப்பட்ைது. 2003 ஆம் ஆண்டில் 92 ைது 
அரசியலணமப்பு  ் ட்ைத்திருத்்த்தின மூலம் ் பா்ைா, 
்ைாகரி, ணமதிலி மற்றும் ்ாந்ளி  ஆகியணை 
்்ரக்கப்பட்ைன.

இந்திய தமோழிகளில் முககியமோக ெோன்கு 
தமோழிக குடும்பஙகள் அ்டஙகியுள்ளன.
1. ஆஸ்ட்ரிக - முண்ைா, ்மான – கிமர 
2. திராவிைம்:  ்மிழ, த்லுஙகு, ்கனனைம், 
மணலயாைம், ்்காண்டி, குருக, ஓரியன மற்றும் பல
3. ண்்னா – திதபத்திய: ்பா்ைா, ்கரின, மணிப்பூரி 
மற்றும் பல
4. இந்்ா – ஆரிய:  ஹிநதி, உருது, ்மஸ்கிரு்ம்.

 ்பசசு வழககு (Dialect)
 ஒரு பிர்்்த்தின ்னித்துைமான தமாழி 
ைடிைம் அல்லது ்மூ்கக  குழு எதுைா்க இருப்பினும், 
அ்் தமாழியின பிற ைடிைங்களின  ்பச்ாைர்கள் 
புரிநது த்காள்ளும் ைண்கயில் உள்ைண் 
்பசசுைழககு எனகி்றாம். இதில் இரு முககிய  
ைண்க்கள் உள்ைன 1. புவியியல் ் ாரந் ் பசசுைழககு 
- அ்் பகுதியில் உள்ை மக்கள் அல்லது 
ைட்ைாரத்தினர ்பசுைது 2. ்மூ்க ்பசசுைழககு – 
அ்் ்மூ்கம் , ்கல்வி நிணல அல்லது த்ாழில்்ார  
குழுவினரால் ்ப்ப்படுைது.

இந்தியோவின் முககிய ்பசசு வழககுகள்
 இநதியாவில் 40 ககும் ்மற்பட்ை தமாழி்கள் 
அல்லது ் பசசு ைழககு்கள் அழிநது ைரும் நிணலயில் 
உள்ை்ா்க ்கரு்ப்படுகினறது. ்மலும் சில ஆயிரம் 
்பர மட்டு்ம ்பசுகினற தமாழி்கள் அழிணை 
்நாககி த்ல்ை்ா்க  அதி்காரி்கள் கூறுகினறனர.
மக்கள் த்ாண்க ்கைகத்கடுப்பு இயககுநர்கத்தின 
அறிகண்கயினபடி, 22 பட்டியலிைப்பட்ை தமாழி்களும் 
மற்றும் 100 பட்டியலிைப்பைா் தமாழி்களும் 
இநதியாவில் உள்ைன. அந்மான மற்றும் நி்்காபார 
தீவு்களிலிருநது 11 தமாழி்களும், மணிப்பூரிலிருநது  
7 தமாழி்களும் மற்றும் ஹிமாச்ல 
பிர்்்த்திலிருநது 4 தமாழி்களும் 
இைம்தபற்றுள்ைன. இநதியாவில் 42 தமாழி்கள் 
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ைணரயணற, மற்றும் உறுப்பினர்கள்  சூழநிணல்களின 
அடிப்பணையில் வியத்்கு முணறயில் மாற முடியும்.  
ம்ம்,  இனஅணையாைம்,  தமாழி, ்கலாச்ார 
நணைமுணற மற்றும் பலைற்ணறச  சுற்றி பின 
த்ாைரும் ஒற்றுணமயின ்கருத்துக்கைால் 
பிணைக்கப்பட்டுள்ை்ால் சில ைழி்களில் ்்்ங்கள்  
“்கற்பணன்மூ்கங்கள்” என ்கரு்ப்படுகினறன.

அரசு  (State)

 ஒரு அரசு எனபது சு்நதிரமான,  
இணறயாண்ணம த்காண்ை அர்ாங்கம் ஆகும். இது  
குறிப்பிட்ை எல்ணலககுள் ைணரயறுக்கப்பட்ை மற்றும் 
்கட்ைணமக்கப்பட்ை பகுதி மீது ்கட்டுப்பாட்ணைக 
த்காண்டுள்ைது. அ்ன எல்ணல்கள் தபாதுைா்க 
த்ளிைா்க ைணரயறுக்கப்பட்டுள்ைன. அரசு்கள் 
்ரை்்் அைவில் அஙகீ்கரிக்கப்படுகினறன.

ணை்ாலி தபா.ஆ.மு. 6 ஆம்  
நூற்றாண்டில் ஒரு குடியர்ா்க 
நிறுைப்பட்ைது. இது தபா.ஆ.மு. 
563 ல் த்கௌ்ம புத்்ர பிறப்ப்ற்கு 

முன உலகின மு்ல் குடியர்ா்க ்்ானறியது.

்த்ம் -அரசு  (NATION-STATE)
 ்்்ம் – அரசு  எனபது புவியியல் , அரசியல் 
மற்றும் ்கலாச்ாரம் ஆகியைற்றால் 
ைணரயறுக்கப்பட்ை அணமப்பு முணறயாகும்.  
்்்மானது ்கலாச்ார அணையாைங்கணை 
மக்களுைன பகிரநது த்காள்கினறது, அரசு ஆட்சி 
நிரைா்கம் த்ய்கிறது.  ஒரு ்்்மும் அரசும் ்்சிய 
அணையாைத்ண் பகிரநது த்காண்டு இயற்ண்க 
எல்ணல்கள் மற்றும் ்னி அர்ாங்கத்ண் 
த்காண்டிருக்க ்ைண்டும்.

ஒரு ்்சிய - அரசு எனபது நனகு ைணரயறுக்கப்பட்ை 
பகுதிணயக  த்காண்ை ஒரு அரசியல் பிரிைாகும்.  
அஙகு ைசித்துைரும் மக்கைால் நனகு 
ஒழுங்கணமக்கப்பட்டு ்பாதுமான அதி்காரங்கணைக 
த்காண்டிருப்பதுைன, ஒரு குறிப்பிட்ை பிணைப்புக 
்காரணி்களின அடிப்பணையில் ஒரு ்்்மா்க 
்கரு்ப்படுகிறது, இது உைரசசி பூரைமான்ா்க்ைா 
அல்லது ்ட்ைம் மற்றும் ஆட்சி முணற்கைா்க்ைா 
பிரதிபலிக்கப்படும்.

10,000 ககும் குணறைான மக்கைால் மட்டு்ம  
்ப்ப்படுகினறன. ்ைறு சில தமாழி்களும் 
இநதியாவில் ஆபத்்ான  நிணலயில் உள்ைன.

 யுதனஸ்கோவின் ஆபததோன 
தமோழிகள் பற்றிய ஐந்து நிகலகள்:
பாது்காப்பானது: பரைலா்கப் ்ப்ப்படுைது

பாதிக்கப்பைககூடியது: வீட்டிற்கு தைளியில் 
குழநண்்கள் ்பசுைதில்ணல       (600 
தமாழி்கள்)

நிச்யமா்க ஆபத்து: குழநண்்கள் 
்பசுை்்இல்ணல (646 தமாழி்கள்)

்கடுணமயான ஆபத்து: பணழய 
்ணலமுணறயினரால் மட்டு்ம ்ப்ப்படுைது 
(527 தமாழி்கள்)

மி்கக்கடுணமயான ஆபத்து: பழங்கால 
்ணலமுணறயினரின ஒரு சில 
உறுப்பினர்கைால் மட்டு்ம ்ப்ப்படுைது, 
தபரும்பாலும் பகுதி  - ்பச்ாைர்கள் (577 
தமாழி்கள்)!

தமிழ் �ோடடின் முககிய நேச்சு வழககுகள்

ைட்ைார எல்ணலககுள் ்பசும் ்பசசு 
ைழககு்களில் ்மிழ ஒரு சுைாரஸ்யமான 
தமாழி ஆகும்.  மாநிலத்தின பல்்ைறு 
பகுதி்களிலும் தமாழி பல ்கைரசசி்கரமான  
்மம்பாட்ணைக த்காண்டுள்ைது.  த்னணன,  
்்காயம்புத்தூர,  மதுணர மற்றும் 
திருதநல்்ைலி ் பானற பணழய மற்றும் நனகு 
அறியப்பட்ை ்பசசு ைழககு்கணை 
்மிழநாட்டின பலர நனகு 
அறிநதிருககிறார்கள்.

்்கைல் குறிப்பு

5.5 அரசியல் புவியியல் (Political Geography)

்த்ம் மற்றும் ெோடு பற்றிய கருதது

்த்ம்: பகிரப்பட்ை பண்பாடு அல்லது ைரலாற்று 
அடிப்பணையில் ஒருஙகிணைந் மற்றும் 
ஒத்திண்ைான மக்கள்  குழுவினணர ்்்ம் 
எனகி்றாம்.  ்்்ங்கள் ்மூ்கத்்ால் 
்கட்ைணமக்கப்பட்ை அல்காகும்.  இயற்ண்கயால் 
்கட்ைணமக்கப்பட்ைது அல்ல.  அைற்றின இருப்பு, 
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அரசியல் பிரிவின  நிரைா்க பிர்்்ம் அல்லது 
புவியியல் பிர்்்த்தின அஙகீ்கரிக்கப்பட்ை 
ைரம்ணபக குறிககும் ஒரு ் ்காடு ஆகும்.           உ்ாரைம்: 
மாநிலம்,  நாடு அல்லது மாைட்ைம்.

5.5.1 எல்கலப்பு்றம் மற்றும் எல்கலக்கோடு

எல்கலப்பு்றம்  (Frontiers)
 தைவ்ைறு இணறயானணம்களுககு உட்பட்ை 
நிலப்பகுதி,  ஆறு்கள் மற்றும் ஏரி்கள் ் பானறைற்றால் 
்ரை்்் எல்ணலப்புறம் மற்றும் எல்ணலக ் ்காடு்கள்  
பிரிக்கப்படுகினறன. 1900ல் இருந் 
எல்ணலப்புறங்களில் தபரும்பாலானணை கிட்ைத்்ட்ை 
்காைாமல் ்பாய்விட்ைன. அணை ்்காடு்கணை 
த்காண்ை எல்ணலக ்்காடு்கைா்க மாற்றப்பட்டு 
விட்ைன.  ஒரு எல்ணலப்புறம் எனபது ஒரு அரசியல் 
புவியியல் பகுதியாகும். இது ஒரு அரசியல் 
குழுைால் ைணரயறுக்கப்பட்ை எல்ணல்களுககு 
அப்பால் விரிைணைநது ்காைப்படும்.
எல்கலக்கோடுகள் (Boundaries)
 ஒரு எல்ணலக்்காடு எனபது 
ெனநாய்கத்்ால் அஙகீ்கரிக்கப்பட்டு நிறுைப்படும் 

எல்கலபு்றம் மற்றும் எல்கல்கோடுகளுககு இக்ட்ய உள்ள ்வறுபோடு

எல்ணலப்புறம் எல்ணலக்்காடு்கள்
1 இயற்ண்கயா்க உருைானணை தபரும்பாலும் மனி் இனத்்ால் 

உருைாக்கப்பட்ைணை 
2 பரப்பு ்்காட்பாடு ்்காட்ைைவு ்்காட்பாடு
3 எல்ணலப்புறத்தில் எந் ஒரு அரசியல் 

பிரசசிணனககும் இைம் இல்ணல
எல்ணல ்்காடு்களில் அண்ணை  நாடு்கைால் 
அடிக்கடி ்ரசண்ககு உள்ைாகும்

4 எல்ணலப்புறம் தபாதுைா்க மணலப்பகுதி, 
பாணலைனப் பகுதி, ்துப்பு நிலங்கைா்க 
உள்ைன. இணை மக்கள் ைாழ ்குந்ணை 
அல்ல

எல்ணலக்்காடு்களுககு அத்்ண்கய அடிப்பணை 
இல்ணல

5 எல்ணலப்புறம் மாறும்  எல்ணலக ்்காடு்கள் நிணலயானணை, 
ஏதனனில் ஒரு முணற முடிவு த்ய்்ால் பின 
மாற்றுைது ்கடினம்

எல்கலக ்கோடுகளின் வகககள்
 ்கலாச்ார நிலப் பரப்புைன உள்ை 
த்ாைரபின அடிப்பணையில் எல்ணலக ்்காடு்கள் 
ைண்கப்படுத்்ப்படுகிறது. ்ற்்பாதுள்ை மக்கைால் 
நிரந்ரமா்க  ஆககிரமிக்கபடுை்ற்கு  முனன்ா்க்ை  
சில எல்ணலக்்காடு்கள் நிறுைப்பட்ைன.  சில 
்ந்ரப்பங்களில் குடியிருப்பு்கள் ஏற்த்கன்ை 
ைைரநது த்காண்்ை இருந்்ால்,  இறுதியா்க 
நிறுைப்பட்ை எல்ணலயானது ்ம்பந்ப்பட்ை 
பகுதி்களின ்கலாச்ார உண்ணம்களுககு மாறான 
ஒரு த்ாைரணபக த்காண்டுள்ைது. இந் ைண்கப்பாடு 

எல்ணலக ்்காடு்கள்  த்யல்பாட்டு அல்லது 
மரபு்ாரந்  ைண்கப்பாடு என அறியப்படுகிறது.

்கனைா உலகின இரண்ைாைது 
தபரிய நாடு ஆகும். இது 
அதமரிக்காவுைன மி்க நீண்ை 
்ரை்்் எல்ணலப் பகுதிணய 

பகிரநது த்காள்கிறது. ்கனைா- அதமரிக்க நில 
எல்ணலக்்காடு 8,893 கி்லா மீட்ைர நீைம் 
உணைய்ாகும்.

மி்க அதி்கமான அண்ணை 

நாடு்களின  எல்ணல்கணைக 

த்காண்ை நாடு  சீனா ஆகும்.  

அ்ன எல்ணல்களில் அணமநதுள்ை14 நாடு்கள்: 

இநதியா, பாகிஸ்்ான, ் ஜிகிஸ்்ான, கிரகிஸ்்ான, 

்கெ்கஸ்்ான, மங்்காலியா, ரஷ்யா, ைை த்காரியா, 

வியட்நாம், லா்ைாஸ், மியானமர, பூட்ைான 

மற்றும் ்நபாைம் ஆகும்.
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பாதிககிறது எனப்்ாடு த்ாைரபுணையது புவி்ார  
அரசியல் ஆகும்.  இது உல்கக ்கண்ைங்கணை 
முன்னாககி ைழி நைத்்ப்்பாகிற நில ்கதிககும், 
்கைல் ்கதிககும் இணையிலான யுத்்ம் ஆகும்.

உல்க அரசியல் ைரலாற்ணற நில ்கதி மற்றும் ்கைல் 
்கதி்களுககு இணை்ய நைககும் த்ாைரசசியான 
்பாராட்ைம் என  தமககிண்ைர விைரித்்ார. அைரின 
கூற்றுப்படி  நானகு நூற்றாண்டு்கைா்க  
ஐ்ராப்பாவிற்கு முககிய அணமவிைத்ண்  ைழஙகிய 
்கைல் ்கதி்களின த்காலம்பிய ்்காப்்ம் ஒரு 
முடிவுககு ைருகிறது.  நில்கதி மற்றும் ்கைல் 
்கதி்களுககு இணையிலான ்பாராட்ைத்தில் நிலச 
்கதிக்்க இறுதி தைற்றி கிணைககும். அைர புவிணய 3 
அடுககு்கைா்க பிரித்்ார. அணை:

1)  மைய நிலபேகுதி (Heart land)  -  கிழககு 
ஐ்ராப்பாவின உள்பகுதி மற்றும் ஆரடிக ைடி்கால் 
பகுதியானது  மூனறு பக்கங்களிலும் மணல்கைாலும், 
ைைககில் ஆரடிக பகுதி்கைாலும் சூழப்பட்டுள்ைது.  
இது ்கைல் ்கதி்கைால் அணு்க முடியா் புவியின 
இயற்ண்க ்்காட்ணையாகும்.  

2)  உள் அல்லது விளிம்பு பிம்றபேகுதி (Inner or 
Marginal crescent) - ஐ்ராப்பா மற்றும் ஆசியாணை 
ஒட்டி உள்ை ணமய நிலப்பகுதி (Heartland) மற்றும் 
ஆப்பிரிக்காவில் ்்காராவின ைைககு பகுதி.

3)  வவளி அல்லது வெவவக பிம்றபேகுதி (Outer or 
Insular Crescent) – இது ைை மற்றும் த்ன அதமரிக்கா, 
ஆப்பிரிக்காவில் ்்காராவின த்ற்கு பகுதி மற்றும் 
ஆஸ்தி்ரலியாணை உள்ைைககியது. இது ்விர,  
யூ்ரசியாவிலிருநது விலகியிருப்ப்ன ்காரைமா்க  
கி்ரட் பிரிட்ைனும் ெப்பானும் இதில் அைஙகும். 

தமககிண்ைரின ்கருத்துப்படி, ணமய நிலப்பகுதிணயக  
்கட்டுப்பாட்டுககுள் ணைத்திருககும்  ஒரு நாடு  
உல்கத்ண் ஆளுை்ற்கு ்ணையற்ற ஒரு 
அணமவிைத்தில் ்காைப்படும்.   ்ைைாண் மற்றும் 
த்ாழில்துணற ைைங்கணைக த்காண்ை ணமய 
நிலப்பகுதியானது உள் அல்லது விளிம்பு 
பிணறப்பகுதிணய தைல்லும். பினனர  தைளி அல்லது 
த்வை்க பிணறப்பகுதி அண்ப் பினத்ாைரும்.  
அைருணைய ்்காட்பாடு:

“கிழககு ஐ்ராப்பாணை ஆட்சி த்ய்பைர்கள் ணமய 
நிலப்பகுதிணய ஆள்ைார்கள்  

எல்கலக்கோடுகளின் மரபு்ோர்ந்த வககப்போடு

1. முநமதய எல்மலகநகோடுகள்

இந் எல்ணலக ்்காடு்கள் அரசியல் - ்கலாச்ார 
ஆட்சிப் பகுதிககு  முன ைணரயப்பட்ைணை.

இத்்ண்கய எல்ணலக்்காடு்கள் ்ரசண்ககுரியணை 
அல்ல.

எ. ்கா. ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அதமரிக்க நாடு்களின 
எல்ணலக்்காடு்கள்

2. பின் வதோடரும் எல்மலகநகோடுகள்

்கலாச்ார ஆட்சிப் பகுதி முழு ைைரசசியுற்ற ்பாது   
அரசியல் எல்ணலக்்காடு்கள் ்ரசண்ககு ரியணை.      
இத்்ண்கய எல்ணலக்்காடு்கள் ஒழுங்கற்ற அல்லது 
ைடிைமில்லா் எல்ணலக்்காடு்கைாகும்.

எ. ்கா. ஐ்ராப்பிய நாடு்கள்

3. அடுககமைவு எல்மலகநகோடுகள்

ஒரு அரசியல் எல்ணல்்காட்டின ஒருஙகிணைந் 
்கலாச்ாரப் பகுதிணயப் பிரிககும் ்பாது,   
எல்ணல்களுககு அப்பால் அ்் இனத்ண் ்ாரந்  
மக்கள் ்காைப்படுைார்கள்.

எ. ்கா. பாகிஸ்்ானால் ஆககிரமிக்கப்பட்ை ்காஷ்மீர 
பகுதி 

  4. எஞ்சிய  எல்மலகநகோடுகள்

புத்்்கங்களில் மட்டு்ம ்காைப்படும் ைரலாற்று 
எல்ணலக்்காடு்கள்.

எ. ்கா. தபரசியா,  கிழககு மற்றும் ் மற்கு தெரமனிககு 
இணை்ய இருந் எல்ணலக்்காடு்கள்

5.5.2 புவி்ோர் அரசியல் (Geopolitics)

 புவி ்ார அரசியல் எனபது ஒரு நாட்டின 
அைவு மற்றும் அணமவிைம் அ்ன அதி்காரத்ண்யும் 
மற்ற நாடு்களுைனான உறவு்கணையும் எவைாறு 
பாதிககிறது எனபண் பற்றிய படிப்பு ஆகும்.  அரசியல் 
த்யல்பாடு உலகில் உள்ை ஒரு நாட்டின அல்லது 
பிர்்்த்தின இயற்ண்க அணமப்பு்கைால் 
பாதிக்கப்படுகிறது.   தபாருைா்ாரம் மற்றும் 
த்ாழில்நுட்பத்்ால் மாற்றியணமக்கப்பட்ை ஆட்சிககு 
உட்பட்ை பகுதி, மக்கள் த்ாண்க, ்பாரதிறன ைாய்ந் 
இைம் மற்றும் இயற்ண்க ைைங்களின நனத்காணை 
்பானற புவியியல் ்காரணி்கள் அரசு்களுககு 
இணை்யயான உறவு்கணையும், ்பாராட்ைத்திற்்கான 
முன்னாககிய ஆதிக்கத்ண்யும் எவைாறு 
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என்ை, யார ணமய நிலப்பகுதிணயக  
்கட்டுப்படுத்துகிறார்க்ைா அைர்கைால் விளிம்புப் 
பகுதிணயயும் ்கட்டுப்படுத்் முடியும், இ்ன 
விணைைா்க உல்கத்தீணை ்கட்டுப்படுத்தி  
உல்கத்ண்யும் ஆட்சி த்ய்ைார்கள் எனறு 
தமககிண்ைர நம்பினார.  இந்க ்்காட்பாடு (1904) 
குறிப்பிைத்்க்க விமானப் ்பாககுைரத்து மற்றும் 
்கைற்பணை ்கதி்கள் இல்லா்்ால் இது 
முககியத்துைம் ைாய்ந்்ா்க ்கரு்ப்பட்ைாலும்  
்ற்்பாது ைலுவிழநதுள்ைது.

5.5.3  21- ம் நூற்்றோணடின் பல்முகன 

உலக அதிகோரததின்   புவி்ோர் அரசியல்

 சுருக்கமா்கச த்ால்ைத்னறால், ஒருமுணன 
உல்கம்  பல்்ைறு ைண்கயான ஆதிக்க பகுதி்களில் 
அதமரிக்க ஐககிய நாடு்களின ஆதிக்கத்தினால்  
ைண்கப்படுத்்ப்பட்டுள்ைது. ஒரு்ணலப்பட்் 
முயற்சி்கள் மூலம் ்நரடியா்க்ைா அல்லது அ்ன 
ைட்ைார  மற்றும் அணமப்பு ்ாரந் ்்ாழணம 
நாடு்கள்  மூலம் மணறமு்கமா்க்ைா ( பினனல் 
இருநது இயககுைது)த்யல்படுத்்ப்படுகிறது. 
்ரை்்் விை்காரங்களில் ்மநிணலணயக 
த்காண்டுைருை்ற்கு  பல்நிணல  ்்ாழணம 
நாடு்களின  பல்்ைறு ைண்கப்பட்ை அணி்களுைன 
்்ரநது  அதமரிக்கா ்ணலணமயிலான ்ரை்்் 
ஆதிக்கத்ண்  மாற்றுை்ற்கு உலகில் பல்முணன  
்கதி்கள் ்கைமிறஙகியுள்ைன.  முககியமா்க இண் 
நிணற்ைற்ற ஐ.நா. ்ரை்்் நாைய நிதியம், உல்க 
ைஙகி ்பானற ்ரை்்் நிறுைனங்கணை 
படிப்படியா்க சீரதிருத்துை்ன மூலமும், பிரிகஸ் 
புதிய அபிவிருத்தி ைஙகிணயப் ்பானற நட்பு 
நாடு்களின அணிணய  உருைாககுை்ற்கும் அல்லது 
முற்றிலும் புதிய மற்றும் முன்னாடியில்லா் 
ைண்கயில் ஷாங்காய் கூட்ைணமப்பு நாடு்கள் ( SCO)  
்பானற நிறுைனங்கள் ஏற்படுத்்ப்பட்ைன.
 பிரிகஸ் (BRICS)  ைடிைத்ண்  விரிவுபடுத்் 
்ைண்டிய ்மீபத்திய திட்ைங்களில் ஒனறு பிரிகஸ் 
பிைஸ் உத்தி்கள் எனறு அணழக்கப்படுகிறது. 
அடிப்பணையில் இந் ஐநது உறுப்புநாடு்கள் 
ஒவதைானறும் பிராநதிய ஒருஙகிணைப்பு 
அணமப்பு்களுககிணை்ய பனமு்க ஒத்துணழப்ணப 
ஊககுவிப்பண் முககியமா்க விரும்புகினறன. இண் 
ரஷ்யாவின ைால்ைாய் கிைப் நிபுைர யா்ரா்்லவ 
லி்்ாதைாலிக   (Yaroslav Lissovolik)  விைரிககிறார.   
்மர்்கா்ர (Mercosur), த்ன ஆப்பிரிக்க ைைரசசி 

உல்க தீவிற்கு ்கட்ைணையிடும் ணமய நிலப்பகுதிணய 
ஆட்சி த்ய்பைர்கள் உல்கத்தீணை ஆள்ைார்கள்  

உல்கத்தீணை ஆட்சி த்ய்பைர்கள் உலண்க 
ஆள்ைார்கள்” 

மைய நிலபேகுதிமயக  ்கட்டுப்படுத்துை்ற்்கான 
திறவு்்கால் கிழககு ஐ்ராப்பாவில் உள்ைது.  இது  
இணை அரசு்கணை உருைாககி  பலம் ைாய்ந் 
தெரமனிணயயும்  ரஷ்யாணையும் பிரிக்க்ைண்டும் 
எனற த்ய்தியுைன த்ாைரபுணைய  தைரத்ல்லிசின  
முநண்ய மற்றும் பிநண்ய புவியியல் சிந்ணன்கணை 
பிரதிபலிககிறது என தமககினைர பினனர 
ைாதிட்ைார.

தோககம்: தெரமனியும்  ரஷ்யாவும்   அல்லது 
தெரமனியும் சீனாவும் ஒனறிணைந்ா்லா   அல்லது 
ெப்பான ரஷ்யாணை ்்ாற்்கடித்்ா்லா ணமய 
நிலப்பகுதி உலகின ்கதி ணமயமா்க மாறும் என 
இரண்ைாம் உல்கப் ்பாரின ்பாது இைரது 
்்காட்பாடு ்்ாதிக்கப்பட்ைது. ஆனால் தெரமனியின 
சி்றிய ்்ால்வியானது ணமய நிலப்பகுதிணய  ஒரு 
அதி்கார தைற்றிைமா்க மாற்றியது.

சிைப்புநிறத்தில் ்காட்ைப்பட்டுள்ை  பகுதி ணமய 
நிலப்பகுதி ஆகும். நீல நிறம் விளிம்பு பகுதியாகும் 
மற்றும் சுற்றியுள்ை பகுதி உல்கத் தீவுப் பகுதியாகும்.

ைை ்கைல், நார்ை ்கைல்,  பாரன ்கைல்,  ்காரா ்கைல்,  
லாப்்ைவ ்கைல், கிழககு ண்பீரியன ்கைல் ஆகியணை 
ஆண்டு முழுைதும் உணறநது ்காைப்படுை்ால் 
ணமய நிலப்பகுதிணய ்மலிருநது அணு்க முடியாது.  
மத்திய கிழககு பாணலைனம்,  ஈரானிய பீைபூமி,  
இமயமணல,  திதபத் பீைபூமி மற்றும் ண்பீரியன 
மணல்கள் அணமநதுள்ை்ால் ணமய நிலப்பகுதிணய 
கீழிருநதும் அணு்க முடியாது .  இது கிழககு 
ஐ்ராப்பாணை ்விர  ்ைறு எந்தைாரு பக்கத்தில் 
இருநதும் ணமய நிலப்பகுதிணய  தைல்ைண்  
்டுககிறது.

கிழககு ஐ்ராப்பா ைழியா்க ணமய நிலப்பகுதிககு 
ஒ்ர ஒரு நுணழைாயில் மட்டு்ம  உள்ைது.  என்ை, 
ஒரு நுணழைாயிணலப் பாது்காப்பது தமாத்் 
நிலப்பகுதிணயயும் பாது்காப்பண் விை மி்க எளி்ா்க 
இருககும்.  ்மலும் ணமய நிலப்பகுதியானது  
தபரும்பாலான ைைங்களுைன ்னனிணறவுப் 
தபற்றிருககிறது.  என்ை ைரத்்்க ரீதியா்க தைளி 
உல்கத்ண் ்ாரநதிருக்க ்ைண்டியதில்ணல.
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ஒ்ர மண்டலம் ஒ்ர ்ோகல - உலக 
மறுசீரகமப்பு:  (OBOR’s Global 
Reorganization)
 சீனாவின உள்நாட்டு ்மூ்க தபாருைா்ார 
நிணலத் ்னணமணய பாதிக்கககூடிய எந் ஒரு 
வி்ரா் த்யல்்கைான அதிரும் திடீர விணைவு்கணைப் 
புரிநதுத்காண்டு  சீனா அ்ன முககிய ஐ்ராப்பிய 
்்ாழணம நாடு்கணை இணைககும்  டிரானஸ்-  
்கானடிதனண்ைல் ைரத்்்க பாண்்கணை அணமப்பதில் 
முன்னாடியா்க இருக்க்ைண்டும் எனபண் 
வி்ை்கத்துைன முன்ப ்கைனத்தில் த்காண்ைதுைன 
ஆப்பிரிக்காவின ைைரநது ைரும் 
தபாருைா்ாரத்துைன உள்ை இ்ன அணுகு 
முணறணய பாது்காப்ப்ற்்கா்க, அ்ன ்கைல் ்ார 
்்கைல் த்ாைரணப பாது்காக்கவும் முயற்சி 
்மற்த்காள்கிறது. இரண்ைாை்ா்க குறிப்பிட்டுள்ைது 
மி்கவும் முககியத்துைம் ைாய்ந்து ஏதனனறால், 
இந் ைைரசசி தபய்ஜிங அ்ன த்ாழில்துணற 
உற்பத்திணய மிண்கப்படுத்திகத்காள்ை 
அனுமதிககும் எனறு எதிரபாரக்கப்படுகிறது. இந் 
்நண்்கணை ்கட்ைணமப்பதில் தைற்றி தபறுை்ற்கும் 
அைற்ணற உறுதிபடுத்துை்ற்கும் மி்க நீண்ை ்காலம் 
ஆகும். ்மற்கு அணரக ்்காைத்ண் 
தபாறுத்்ைணரயில், அதமரிக்காவுைன ்பாட்டியிடும் 
ஒரு ைழிமுணறயா்கவும் ்மலும் த்ன சீனக்கைலில் 
அதமரிக்காவின நைைடிகண்க்கணை ்மசசீரற்ற 
ைண்கயில் எதிரத்காள்ை்ற்கும் அ்ன நிணல 
நிறுத்்ணல  அதி்கரிக்க விரும்புகிறது.
ஒட்டுதமாத்்மா்க புதிய பட்டுச ்ாணல 
இணைப்புக்கான உல்கைாவிய பாரணையின 
சீனாவின ஒரு மண்ைலம்  ஒரு ்ாணலயின 
்ாராம்்த்ண் ்மற்கூறிய அணுகுமுணற 
விைககுகிறது. இது  உல்க ைரத்்்க ைணலப் 
பினனல்்கணை அதமரிக்காவின ஒரு முணன 
்ணலணமயிலான ்ரை்்் ஆதிக்கத்திலிருநது   
தபரிய ைல்லரசு்கைால் பாது்காக்கப்பட்ை  ்ைறுபட்ை 
பல்முணன  ஆதிக்கத்திற்கு மாற்றுை்ற்்கா்க 
ைடிைணமக்கப்பட்டுள்ைது. 

புவியியல்  மதிக்கபடுகினற இவவுலகில் ைாழ இஙகு 
்காைப்படும் ைரம்பு்கணை ்கற்றுக த்காள்ை 
்ைண்டும். எளிணமயான பல ்ணை்கணை ்கைக்க 
முடியாது. இ்னால்்ான அரசியல் ்மண்்கள் 
்ாத்தியப்படும் புலங்களில் மட்டு்ம ்ங்கள் 
பணி்கணை ்மற்த்காள்கிறார்கள். புவியியல் ஆனது 
மனி் ்மு்ாயம் புரிநது த்காண்டு ைரும் 
்காலங்களில் தைற்றி த்காள்ை ைாய்ப்புள்ை 
புலப்பகுதி்கணை்ய த்காண்டுள்ைது.

்மு்ாயம் (SADC), யூ்ரசிய தபாருைா்ார 
கூட்ைணமப்பு, ஷாங்காய் கூட்ைணமப்பு நாடு்கள் (SCO), 
்ாரக, மற்றும் த்ன கிழககு ஆசிய கூட்ைணமப்பு 
நாடு்கள் (ASEAN) இணை அணனத்தும் உல்க 
ஆதிக்கத்ண்  மாற்றுைதில் ஒன்றாதைானறு  
ஒத்துணழககினறன.

ஏவுககண போதுகோப்பு ்க்டயம், உ்டனடி 
உலகளோவிய தோககுதல்,  மற்றும் க்டற்பக்ட

 உலகின மீ்ான அதமரிக்க ஆதிக்கத்தின 
அடிப்பணை எனபது  இராணுை நைைடிகண்க்கைால் 
த்யல்படுத்்ப்படும் தபாருைா்ார 
ைழிமுணற்கைாகும். சில ்ந்ரப்பங்களில்,  
இரண்ைாைது அணு ஆயு் ்ாககு்ல் மூலம் 
ஏற்றுகத்காள்ை முடியா் ்்்த்ண் ஏற்படுத்்ாமல் 
ரஷ்யா மற்றும் சீனா ் பானற எதிரி்கணை  அதமரிக்கா 
்நரடியா்க ்ாக்க முடியவில்ணல எனினும்,  இந் 
தபரிய ைல்லரசு நாடு்களின நம்ப்கத்்னணம ைாய்ந் 
்டுப்பு திறணன குணறக்கவும் யு்ரசியாணை சுற்றி 
எதிரப்பு ஏவு்கணை நிறுைணல ஏற்படுத்்  ைாஷிஙைன  
முயல்கிறது.  இ்ணன பூரத்தி த்ய்ைது 
அதமரிக்காவின விண்தைளி ஆயு்ங்கைாகும். இது 
தி்யட்ைணர அடிப்பணையா்க த்காண்ைது (X-37-B  
மற்றும் உைனடி உல்கைாவிய ்ாககு்ல் த்காள்ண்க) 
அல்லது அண் ்நாககி இயக்கப்படுை்ாகும்.  
(த்யற்ண்கக்்காள் எதிரப்பு ஆயு்ங்கள்,  
ஏவு்கணை்கள் ்பானற இயக்கங்கள் அல்லது 
ஒளிக்கதிர்கள் ்பானற இயக்கவியல் அல்லா்ணை)
 அதமரிக்காவின  ஏவு்கணை ்்கையங்கள் 
அல்லது அ்ன விண்தைளி த்ாைரபான ஆயு்ங்கள் 
எந்தைாரு நாட்டின அணுஆயு் அணமப்பின  
முககிய கூறுபாடு்கைான  அணுஆயு் நீர மூழகிக 
்கப்பல்-ஏவு்கணையிலிருநது நாடு 
பாது்காக்கப்படுைண் உறுதிப்படுத்துை்ற்கு 
்பாதுமான்ாகும்.  ரஷ்யா, சீனா மற்றும் மற்ற 
நாடு்களிைமிருநது அதி்கரித்து ைரும் ்பாட்டியினால்  
உல்கம் முழுைதும் திறந்தைளி  ்கைலில் அ்ன 
்மலாதிக்கத்ண் உறுதிப்படுத்் அதமரிக்கா 
்கைற்பணை ்பாட்டியிடுைது ஏன எனபண் இது 
விைககுகிறது.  உல்கைாவிய தபருங்கைல் மற்தறாரு 
்காரைத்திற்்கா்க முககியமானது.  இது உலகின மீது 
அதமரிக்க ்மலாதிக்கத்தின தபாருைா்ார 
அடிப்பணைணய மீண்டும் த்ாைரபுபடுத்துகிறது.  சீனா 
அ்ன மி்கப் தபரிய ைணி்கத்திற்்கா்க ்ரை்்் 
நீரைழி்கணை ்ாரநதுள்ைது.  இது மலாக்கா மற்றும் 
சூயஸ் ்கால்ைாய் ்பானற சில குறுககு ைழி்கணை 
்டுக்க அதமரிக்காவின எந்தைாரு முயற்சிககும் 
இது பாதிப்ணப ஏற்படுத்தும்.
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1. ேோரேம்ேரியம்  -  மரபுரிணமணயப் தபற்ற ்கலாச்ாரம்.
2. �ோடடுபபு்ற கலோச்ெோரேம்  -  ஒரு ்மூ்கத்தின ்கலாச்ாரம் அல்லது பாரம்பரிய ்கணல ்ாரந்.
3. கன்ஃபூஷியனிெம்  -  சீன ்த்துைஞானி ்கனபூஷியசின ்கருத்துக்கணை அடிப்பணையா்கக த்காண்ை ஒரு ம்ம்.
4. நதசியவோதம்  -  மக்கள் ்ங்கள் நாட்டின மீது த்காண்ை நாட்டுப்பற்று மற்றும் தபருணமயான  உைரவு.
5. இமைய வழி நேோர்  -  இணையத்ண் பயனபடுத்தி எதிரிணய ்ாககுைது, த்ாணல த்ாைரபு மற்றும் 
்பாககுைரத்து அணமப்பு்கள் அல்லது நீர மற்றும் மின்ாரம் விநி்யா்கம் ்பானறைற்ணற ்்்மணைய த்ய்ைது.
6. எல்மலபபு்றம்  -  இரு நாடு்களுககிணை்ய ்காைப்படும் புவி்ார எல்ணலக்்காடு.
7. ைஙநகோலோய்டு  -  மங்்காலியாவில் மு்னணமயா்க ைாழகினற ஒரு குழுவின உறுப்பினர்கள்.
8. வெமிடடிக  -  அ்ரபியர்கள் மற்றும் யூ்ர்கணை உள்ைைககிய மக்களின இனம் அல்லது அைர்கைது 
தமாழி்கணை குறிககும்.
9. ஒநரே கடவுள் வகோள்மக  -  ஒ்ர ஒரு ்கைவுள் எனற நம்பிகண்கணய குறிககிறது.
10. புவிெோர்அரேசியல்  -  ஒரு நாட்டின அைவு, நிணலப்பாடு ்பானறைற்ணறப் பற்றிய ஆய்வு.  மதிப்பீடு

பயிற்சி

I.  ்ரியோன விக்டகய ்தர்ந்ததடுதது எழுதுக

1.  கீநழ வகோடுககபேடட வோககியத்தில்  உணமையோனது எது?

அ)  இநதியா உலகின மி்க அதி்கமான தமாழி்கணைக த்காண்டுள்ைது.

ஆ)   சீனா மற்றும் ரஷ்யாவிற்கு அடுத்து,  இநதியா உலகின மூனறாைது மி்க அதி்கமான தமாழி்கணைக 
த்காண்டுள்ைது.

இ)   பப்புைா நியூ கினியாவுககு அடுத்து,  இநதியா உலகின இரண்ைாைது மி்க அதி்கமான தமாழி்கணைக 
த்காண்டுள்ை நாைாகும்.

ஈ)  இநதியா மற்றும் இஙகிலாநது முணற்ய உலகின மூனறு மற்றும் நான்காைது அதி்க தமாழி்கணைக 
த்காண்டுள்ைன.

2.  பின்வருேனவறறில் ேோரேம்ேரிய கலோச்ெோரே ேகுதிகள் ேறறிய தவ்றோன கருத்து எது?

அ)   ் மற்கு ஐ்ராப்பிய ்கலாச்ாரம் த்ாழில்துணற மிகுந் மற்றும் ந்கரப்புற ்கலாச்ாரமாகும்.

ஆ)  இஸ்லாம் ஒரு முககிய த்ல்ைாகண்க தபற்றுள்ை ஒனறா்க இருககும் ்ைணையில் ்கண்ை ஐ்ராப்பிய 
்கலாச்ாரம் பல்்ைறு அரசியல் மற்றும் தபாருைா்ார சிந்ணன்கைால் பாதிக்கப்படுகிறது .

இ)   மத்திய ்ணரக்கைல் ஐ்ராப்பாணை உள்ைைககிய நாடு்கள் ஆல்ப்ஸ் மணலககு த்ற்்்க அணமநதுள்ைது. 
இது கிறிஸ்துை ஆதிக்கம் த்காண்ை பகுதியாகும்.

ஈ)   ஆஙகி்லா -அதமரிக்கன மற்றும் ஆஸ்தி்ரலிய ்கலாச்ார பகுதி்கள் நணைமுணறயில் ்மற்கு ஐ்ராப்பிய 
்கலாச்ாரத்தின குழநண்்கள் எனலாம்.

3.  ஒவவவோரு…………ஒரு வைோழி இ்றபேதோக  ைதிபபிடபேடடுள்்ளது.

அ) 14 நிமிைங்களில் ஆ) 14 நாட்்களில்

இ) 14 மா்ங்களில் ஈ) 14 ஆண்டு்களில்

4.  யுவனஸநகோவின் கருத்துபேடி ஆேத்தோன வைோழிகளின் ஜநது நிமலகளில், குழநமதகள் நேெோத நிச்ெயைோக 
ஆேத்து நிமலயில் உள்்ள வைோழிகளின் எணணிகமக ……………………..

அ) 457 தமாழி்கள் ஆ) 970 தமாழி்கள் இ) 646 தமாழி்கள் ஈ) 374 தமாழி்கள்

XII புவியியல்
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5. பின்வரும் கூறம்ற கூறியவர் யோர்?

“கிழககு ஐநரேோபேோமவ ஆடசி வெய்ேவர்கள் மைய நிலபேகுதிமய ஆள்வோர்கள்  

உலகத் தீவிறகு கடடம்ளயிடும் மைய நிலபேகுதிமய ஆடசி வெய்ேவர்கள் உலகத்தீமவ ஆள்வோர்கள்  

உலகத்தீமவ ஆடசி வெய்ேவர்கள் உலமக ஆள்வோர்கள்” 

அ) ஹம்்பால்ட் ஆ) ஹட்ைன

இ) ஸ்ணபக்மன ஈ) தமககிண்ைர

6.  எநத �ோடு அதிக எணணிகமகயிலோன அணமட �ோடுகளுடன்  எல்மலகம்ளக வகோணடுள்்ளது?

அ) சீனா ஆ) ்கனைா

இ) ரஷ்யா ஈ) இநதியா

7.  பின்வருவனவறறில் தபபிய (எஞ்சிய) எல்மலகநகோடடிறகு உதோரேைம் யோது?

அ)  தபரசியா மற்றும் கிழககு, ்மற்கு ்ெரமனி இணை்ய உள்ை எல்ணல

ஆ)  பாகிஸ்்ானால் ஆககிரமிக்கப்பட்ை ்காஷ்மீர பகுதி 

இ)  ைை ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அதமரிக்க  ஐககிய நாட்டின எல்ணல்கள்

ஈ) ஐ்ராப்பியநாடு்கள் 

8. மைய நிலக நகோடேோடமட வவளியிடடவர் யோர்?

அ) ஹம்்பால்ட் ஆ) ஹட்ைன

இ) ஸ்ணபக்மன ஈ) தமககிண்ைர

9.  பின்வருேவறறின் அமனத்தும் வைககிணடரின் மைய நிலக  நகோடேோடமட ஆதரிககின்்றன ஒன்ம்றத்தவிரே,

அ)  ைை ்கைல்,  நார்ை ்கைல், பாரன ்கைல், ்காரா ்கைல், லாப்்ைவ ்கைல், கிழககு ண்பீரியன ்கைல் ஆகியணை 
ஆண்டுமுழுைதும் உணறநது ்பாயிருப்ப்ால் ணமய நிலப்பகுதிணய ்மலிருநது அணு்க முடியாது.

ஆ)  மத்திய கிழககு பாணலைனம்,  ஈரானிய பீைபூமி,  இமயமணல,  திதபத் பீைபூமி மற்றும் ண்பீரியன மணல்கள் 
ஆகியைற்றின ்காரைமா்க ணமய நிலப்பகுதிணய கீழிருநது அணு்கமுடியாது.

இ)  கிழககு ஐ்ராப்பா்ான ணமய நிலப்பகுதிககு  ஒ்ர நுணழைாயில்.

ஈ)  இது எந்தைாரு பக்கத்திலும் இருநதும் ணமய நிலப்பகுதி ்ாக்கப்படும் ைண்கயில் 
பலவீனமா்க இருககிறது.

10. எது ெரியோக வேோருநதியுள்்ளது?

அ)  ஆஸ்ட்ரிக - முண்ைா, மான கிமர.

ஆ)  சீன - ஹிநதி, உருது, ்மஸ்கிரு்ம்.

இ)   இந்்ா - ஆரியன - திதபத்தியன-்பா்ைா, ்க்ரன, மணிப்பூரி ்பானறணை.

ஈ)   திராவிை- ்மஸ்கிரு்ம், ்க்ரன, மணிப்பூரி மு்லியன

II. மிகக குறுகிய விக்டயளி

11.   கீழக்கண்ை இைங்களில் ைாழும் ஏ்்னும் இரண்டு பழஙகுடியினரின  தபயணர குறிப்பிடு்க.

பூமத்திய ்ரண்க ்காட்டுப்பகுதி:

புல்தைளி்கள்:

தைப்பமண்ைல பாணலைனங்கள்:

மணலப் பிர்்்ங்கள்:

கலாச்ார மற்றும் அரசியல் புவியியல்
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12.  ் ்ாைாஸ் பற்றி சிறு குறிப்பு ைணர்க.

13.  எ்ன அடிப்பணையில் இனம் ைண்கப்படுத்்ப்படுகிறது? அைற்ணறக குறிப்பிடு.

14.  இநதிய தமாழி்கணை மு்னணமயா்க உள்ைைககிய நானகு தமாழி குடும்பங்கள் எணை?

15.  இநதியக ்கலாச்ார மண்ைலம் பற்றி சிறு குறிப்பு ைணர்க.

III. குறுகிய விக்டயளி

16.  ஒரு மண்ைலம் ஒரு ்ாணலப் (OBOR) பற்றி சிறு குறிப்பு ைணர்க.

17.  எல்ணலப்புறம் மற்றும் எல்ணலக்்காடு்கள் இணை்ய உள்ை ்ைறுபாட்ணை கூறு்க.

18.  ்கலாச்ார மண்ைலத்ண்  ைணரயறுத்து  அ்ன முககிய பிரிவு்கணை குறிப்பிடு்க.

19.  மங்்காலாய்டிலிருநது இருநது ்கா்க்ாய்டு எவைாறு ்ைறுபடுகிறது ?

20.  தமககிண்ைர எவைாறு புவிணயப் பிரித்்ார? அண்ப் பற்றிச சுருக்கமா்க விைக்கவும்.

IV. விரிவோன விக்டயளி

21.  மரபு்ார எல்ணலக ்்காடு்களின ைண்கப்பாட்ணை விைரிக்கவும்.

22.  இநதியாவின முககிய தமாழி்கணை பற்றி விைரி.

23.  உலகின புறைரி நிலைணரபைத்தில் 'ணமய நிலப் பகுதி ்்காட்பாட்டின மூனறு  அடிககு எல்ணல்கணை குறித்து 
குறிப்பு ைணர்க . 

ேயிறசி
24. தபாருத்்மான ைாரத்ண்்கைால் தைற்றிைங்கணை நிரப்புங்கள்

்காக்க்ாய்டு மங்்காலாய்டு நீகராய்டு

்்ால் நிறம் இைஞ்சிைப்பு  தைள்ணை 
மு்ல் ஆலிவ பழுப்பு நிறம் 
ைணர

பழுப்பு நிறம் மு்ல் ்கரும்  
பழுப்பு, மஞ்்ள் பழுப்பு 
நிறம் ைணர 

உயரம் நடுத்்ர உயரம் மு்ல் அதி்க 
உயரம் ைணர 

நடுத்்ர உயரம் மு்ல் நடுத்்ர 
குணறைான  உயரம் ைணர

அதி்க உயரம் மு்ல்  
மி்கக குணறைான உயரம் 
ைணர 

மு்கம் நடுத்்ர பரந் மு்ல் மி்கவும் 
பரந் ்கணைைாய் உயரமான  
மற்றும் பட்ணையான பற்்கள் மு்ல் 
நடுத்்ர உயரம் ைணர 

்ணல ைடிைம் நீண்ை பரந் மற்றும் குறுகிய 
நடுத்்ர உயரம் மு்ல் மி்க 
அதி்க உயரம் ைணர 

நீண்ை  - குணறந் உயரம்

முடி நிறம் பழுப்பு மு்ல் ்கரும்  பழுப்பு, 
்நரானது

தமல்லிய ்கரும் பழுப்பு 
சுருண்ை  பஞ்சு ் பானறது 

உைல் அணமப்பு ்நரான - பக்கைாட்டு 
மெல்லிய வளைவுடன் 

்நரான  ்கட்டுைல் 

மூககு தபாதுைா்க உயரந் , 
குறுகிய -  நடுத்்ர 
அ்கலமான 

குணறந் -  நடுத்்ர ைடிைம், 
நடுத்்ர அ்கலமுணைய 

இரத்்ைண்க B அதி்கம் RH (D) அதிகம்

்கண் நிறம்: தமல்லிய நீலம் மு்ல் 
அைரபழுப்பு பக்கைாட்டு சில 
்நரங்களில் மடிந் ்கண் 

நிறம்:  பழுப்பு மு்ல் 
்கரும் பழுப்பு தபாதுைா்க 
த்ஙகுத்து ்கண்மடிப்பு

XII புவியியல்
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  நைறநகோள் ெோன்றுகள்

1.  Cultural geography, Majid Husain
2.  Cultural geographies. An Introduction, John Horton and Peter Kraftl
3.  Political geography, Sudeepta Adhikari

உரலி
Play.google.com/store/apps/details?id=culturalsdelmundo.documentaldeculturals.com

*பைங்கள் அணையாைத்திற்கு மட்டு்ம.

இந் த்யல்பாட்ணை த்ய்ை்ன மூலம்  
மாைைர்கள்  பல்்ைறு நாடு்களின 
பண்பாடு்கள், ்கலாச்ாரம் 
்பானறைற்ணற ்காதைாளியா்கப் 
பாரத்துத் த்ரிநது த்காள்ைார்கள். இது 
ஒரு சிறப்பான த்யல் பாடு

படிகள் 
ேடி 1:  URL அல்லது QR குறியீட்டிணனப் பயனபடுத்தி இசத்யல்பாட்டிற்்கான 

இணையப்பக்கத்திற்கு த்ல்்க. அஙகு ைண்ைமிகு பக்கம் ஒனறு திறககும்.
ேடி 2:  அண் நாம் த்ாடும் ்பாது ஒரு பக்கம்  அ்ந்க விருப்ப பட்டியணல 

்காண்பிககும்.
ேடி 3:  நமககு விருப்பமான நாட்ணைத் ்்ரவு த்ய்யும் ்பாது  இது அந் நாட்டின 

பக்கத்திற்கு த்ல்லும்.
ேடி 4:   அஙகு அந் நாட்டின ்கலாச்ாரம், உைவு மற்றும் உணை ்பானறணை 

்காதைாளியா்கத் ்்ானறும்.

ேடி 1 ேடி 2

கலோச்ெோரே ைறறும் அரேசியல் புவியியல்

இமையச் வெயல்ேோடு
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

➢  புவித் தகவலியலின் முக்கிய பிரிவுகளைப் 
புரிந்து ககொள்ளுதல்.

➢  பல்்வறு துளைகளில் 
கதொளைநுண்ணுணர்வின்  
பயன்பொடளடை மதிப்பிடுதல்

➢  புவித் தகவல் கதொகுப்ளப 
வளையறுத்து அவற்றின் 
பயன்பொடடிளை புரிந்து 
ககொள்ளுதல் மற்றும் இடைம்சொர் தைவுகளை 
்சகரித்து ஆய்வு கசய்யக் கற்றுக் 
ககொள்ைல்.

6.1 அறிமுகம்

புவித் தகவலியல் என்பது இடைம் சொர் தகவல்கள் 
குறித்து விைக்கும் கதொளை நுண்ணுணர்வு, 
உைகைொவிய ஊடுருவல்  கசயற்ளகக்்கொள் 
அளமப்பு  (GNSS) மற்றும் புவித்தகவல் கதொகுப்பு (GIS) 
்பொன்ைளவ  ஒருங்கிளணந்த  ஒரு பொடைப்பிரிவொகும்.  
நிை அைவொய்வு மற்றும் நிை வளைபடைம் வளைதலில் 
புவி தகவலியல் ஒரு குறிப்பிடைத்தக்க மொற்ைத்ளதக் 
ககொண்டு வந்துள்ைது.  புவி தகவலியல் கூறுகளின் 
அடிப்பளடை புரிதைொைது    நிை அைவொய்வு, 
்பொக்குவைத்து, நீரியல், ்பரிடைர் ்மைொண்ளம 
்பொன்ைவற்ளை ்மற்ககொள்வதில் முக்கியப் 
பங்கொற்றுகிைது என்பதொகும்.  அதி்வகமொக 
விரிவளடையும் வொய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும் 
ஆர்வமூடடும் ஒன்ைொக கதொளை நுண்ணுணர்வு 
மற்றும் புவித்தகவல் கதொகுப்பு (GIS) ்பொன்ைளவ 
திகழ்கின்ைை. புவித்தகவலியல் கதொளை 
நுண்ணுணர்வு, உைகைொவிய ஊடுருவல்  
கசயற்ளகக்்கொள் அளமப்பு  (GNSS) மற்றும் 
புவித்தகவல் கதொகுப்பு ்பொன்ை மூன்று பிரிவுகளைக் 
ககொண்டுள்ைது.

6.2 த�ோலை நுண்ணுணர்வு

கதொளை நுண்ணுணர்வு என்பது புவிசொர் 
கபொருடகளைப் பற்றியத் தகவல்களை  
புளகப்படைக்கருவி மற்றும் உணர்விகளின் மூைம் 
்சகரிக்கும் ஒருங்கிளணந்த களை, அறிவியல் 
மற்றும் கதொழில்நுடபப் பிரிவொகும். 

த�ோலை நுண்ணுணர்வின் கூறுகள்

1. ஆற்றல் மூைம்

 கதொளை நுண்ணுணர்வின் முக்கிய 
்தளவயொைது  மின்கொந்த கதிர் வீசளச இைக்கு 
்�ொக்கி கசலுத்தும் ஆற்ைல் மூைமொகும்.  இந்த 
ஆற்ைளை  அளிப்பது  சூரியன் ஆகும்.  புவியொல் 
பிைதிபலிக்கப்படும் சூரிய ஆற்ைளை  புளகப்படைக் 
கருவிகள் மற்றும் படைசசுருள்கள் பதிவு கசய்கின்ைை.

2. கதிர்வீச்சு மறறும் வளிமண்்டைம்

 ஆற்ைைொைது  இைக்ளக ஒளியூடடைம் கசய்ய 
்வண்டும். இவவொற்ைைொைது  மின்கொந்த 

புவித் �கவலியல்

6
அலகு

6.1   அறிமுகம்  
6.2 கதொளை நுண்ணுணர்வு 
6.3  புவித் தகவல் கதொகுப்பு (GIS) 
6.4   உைகைொவிய ஊடுருவல் கசயற்ளகக்்கொள் 

அளமப்பு  (GNSS)

அைகு கண்நணோட்டம்
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கதிர்வீசசொகும்.  இக்கதிர்வீசசு விண்கவளியில் ஒரு 
குறிப்பிடடை ்வகத்தில் அளைவடிவில் முளைப்புடைன் 
பைவக்கூடிய ஒரு ஆற்ைைொகும்.

3. இைககு்டனோன இல்டவிலன

கதொளை நுண்ணுணர்வில் இைக்குடைைொை 
மின்கொந்த கதிர் வீசசின் இளடைவிளையொைது இரு 
கொைணங்களுக்கொக முக்கியமொைதொகும்.   முதலில், 
தகவல் கடைத்தும்  மின்கொந்த கதிர்வீசசு புவிப்பைப்பொல் 
பிைதிபலிக்கப்படடு வளிமண்டைைத்தின் வழி்ய  
கடைக்கும்்பொது மொற்றியளமக்கப்படுகிைது. 
இைண்டைொவதொக, மின்கொந்த கதிர்வீசசின் 
வளிமண்டைைத்துடைைொை இளடைவிளை  வளிமண்டைைம் 
குறித்த தகவல்களை ்சகரிப்பதற்கு மிகவும் 
பயனுள்ைதொக இருக்கிைது. கமொத்த ஆற்ைைொைது 
ஒளிசசிதைடிப்பு, உடகிைகிப்பு மற்றும் ஒளி விைகல் 
்பொன்ை இயற்ளக கசயல்பொடுகளின் 
மொறுபொடுகளுக்கு உடபடடைது. 

சிதறல் என்பது வளிமண்டைைத்தில் உள்ை 
துகள்கைொல் அல்ைது வளிமண்டைை கொற்று 
மூைக்கூறுகைொல் மின்கொந்த ஆற்ைல் திருப்பி 
அனுப்பபடுவதொகும். சிதைலின்அைவொைது  
வளிமண்டைைத்தில் உள்ை துகள்களின் பருமன் 
மற்றும் வொயுக்களின் அடைர்த்திளய சொர்ந்திருக்கும். 
கதிர்வீசசின் அளைநீைம் அளவ பயனிக்கும் 
வளிமண்டைை தூைத்திற்கு ஏற்ைொற்்பொல் அளமயும் 
உட்கிரகிப்பு (Absorption) என்பது மின் கொந்த 
கதிர்வீசளச வொயு மூைக்கூறுகளின் மூைம் 
வளிமண்டைைம் ஈர்ப்பளதக் குறிக்கும். 
4.  உணர்விகளின் ஆற்றலை 

பதிவுதெய�ல் 

புவியிைொல் திருப்பி அனுப்பப்படடை மின்கொந்த 
கதிர்வீசளசச ்சகரிக்கவும் பதிவு கசய்யவும் 
உணர்வி ்தளவப்படுகிைது. உணர்வியொைது 
அளைத்து அளைநீைக் கதிர்வீசசுகளையும்  பதிவு 
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கசய்யும் திைன் கபற்றிருப்பதொல் அளைத்து இடைம் 
சொர் தைவுகளையும் கதளிவொக தருகின்ைது.  
மின்கொந்த கதிர்வீசசு மூைத்தின் அடிப்பளடையொல் 
உணர்வியொைது உயிர்ப்புள்ை உணர்வி (Active Sensor) 
மற்றும் உயிர்ப்பற்ை உணர்வி  (Passive Sensor) எை 
வளகப்படுத்தப்படுகிைது.  உயிர்ப்புள்ை 
உணர்வியொைது சக்தியிளை தொைொக்வ உற்பத்தி 
கசய்து இைக்குகளை ஒளியூடடி, பிைதிபலிக்கப்படடை 
சக்திளய பதிகின்ைது.  இவற்றின் கசயைொக்கம்  
மின்கொந்த நிைமொளையின்  நுண்ணளை பகுதியில் 
�ளடைகபறுகின்ைது.  இவற்றின் அளைநீைம் 1 மில்லி  
மீடடைருக்கும் அதிகம்.

5.  தெலுத்து�ல், ஏற்றல் மறறும் 
தெயல்முல்றபபடுத்து�ல் 

உணர்வியிைொல் பதிவு கசய்யப்படடை ஆற்ைைொைது  
மின்ைனு வடிவல் புவிக்கு கசலுத்தப்படுகிைது.  
இதன் மூைம் கிளடைக்கப்கபறும் தகவல்கள் 
முளைப்படுத்தப்படடு கசயல்முளைப்படுத்தப்படும் 
நிளையங்களில் கசயற்ளக்கொள்  பதிமமொக 
தயொரிக்கப்படுகிைது.  பதிம முளைப்படுத்துதல் 
மூன்று வளகயொக பிரிக்கப்படுகிைது.  அளவ பதிம 
மீடபு  (Image Restoration), பதிம ்மம்பொடு (Image 
Enhancement) மற்றும் தகவல் ஈடடைல் (Information 
Extraction).

 பதிம மீடபு (Image Restoration)

தகவல்கள் ஸ்கன் மற்றும் பதிவு 
கசய்தலின்்பொது ஏற்படும் தவறுகள், கதளிவற்ை 

நிளை மற்றும் உருதிரிபு ் பொன்ைவற்ளை அளடையொைம் 
கண்டு சரி கசய்யும் முளை்ய  பதிம மீடபொகும்.   
பதிமத்ளத அசல் கொடசி ்பொல் கசய்வ்த இதன் 
்�ொக்கமொகும்.  இம்முளையில் ஒவகவொரு 
அளைக்கற்ளையிலும் உள்ை படைப்புள்ளிகள் (pixels) 
தனித்தனி்ய சீைளமக்கப்படுவதொல் இப்பணிளயச 
கசய்வது எளிதொை ஒன்ைொகும்.

 பதிம நமம்போடு (Image Enhancement)  
பதிமத்தில் மொறுதல் கசய்து அவற்ளை பொர்ப்பவரின் 
மீதொை  பதிமத் தொக்கத்ளத மொற்றியளமப்ப்த  பதிம 
்மம்பொடைொகும்.  கபொதுவொை  பதிம ்மம்பொடு அசல் 
இைக்க எண்களை மொற்ைமளடையச கசய்யும் 
என்பதொல்  பதிமத்ளத மீடக பின்  பதிம ்மம்பொடு 
்மற்ககொள்ைப்படும்.

�கவல் ஈட்டல் (Information Extraction)  பதிம 
மீடடைளமப்பு மற்றும்  பதிம ்மம்பொடு முளைகள் 
கணினியின் மூைம்  பதிமத்ளத சரி கசய்து ்மம்படடை 
தகவல்களை ஆய்வொைர்களுக்கு அளிக்கின்ைை.  
மனிதன் இப்பணிளய கசய்ய கணினிளய அறிவுறுத்தி 
அவற்றின் மூைம் கபற்ப்படடை தகவல்களை மதிப்பீடு 
கசய்கின்ைைர்.

6. விவரணம் மறறும் ஆயவு

 பதிமத்தில் உள்ை தகவல்களை அளடையொைம் 
கண்டு அவற்றின் முக்கியத்துவத்ளத அறித்ை  பதிம 
விவைணமொகும்.
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விவைணம் கசய்பவர் கதொளைநுண்ணுணர்வு 
தைவுகளை ஆைொய்ந்து அவற்ளை அளடையொைம் கண்டு 
சுற்றுசூழலின் முக்கியத்துவத்ளத மதிப்பீடு கசய்து 
சுற்றுசூழலுக்கும் கைொசசொை கொைணிகளுக்கும் 
இளடை்யயொை கதொடைர்ளப கவளிக்ககொணர்வ்த 
விவைணம் கசய்தலின் முக்கிய ்�ொக்கமொகும்.

ஒரு  பதிமத்தின் தைம் அவற்றில் உள்ை 
தகவல்களின் தன்ளமளய கபொறுத்து அளமகிைது.  
்மலும் இது, கீழ்க்கண்டைளவகளை கபொறுத்தும் 
அளமகிைது. அளவ 
• உணர்வியின் தன்ளம
•  படைம் எடுக்கப்படும் பருவம் மற்றும் �ொளின் 

்�ைம்
• வளிமண்டைை விளைவுகள் 
• கசயற்ளக்கொள் பதிமத்தின் பகுதிைன்
•  பதிம �கர்வு ்பொன்ைளவ

தைவுகளை திைன்படடை முளையில் பயன்படுத்த  
பதிம விவைணம் அவசியமொை ஒன்று.  இைக்குகளை 
அளடையொைம் கண்டு அவற்ளை ஆய்வு கசய்ய 
விவைண மூைக்கூறுகைொை இளழ �யம், வடிவம், 
அளமப்பு, பொங்கு, நிழல், கதொடைர்பு ்பொன்ைளவ 
உதவிகைமொக உள்ைை.

த�ோலைநுண்ணுணர்வின் வலககள் 
மின்கொந்த கதிர்வீசசு மூைத்தின் அடிப்பளடையில் 

கதொளைநுண்ணுணர்வு உயிர்ப்புள்ை 
கதொளையுணர்வு மற்றும் உயிர்ப்பற்ை 
கதொளையுணர்வு எை வளகப்படுத்தப்படுகிைது.  
இளத எளிய முளையில் புரிந்து ககொள்ை ஒரு 
சொதொைண புளகப்படைக் கருவி உயிர்ப்பற்ை 
கதொளையுணர்வு ் பொன்ைது. கசயற்ளக ஒளியூடடிளய 

ககொண்டை புளகப்படைக் கருவி மூைம் படைகமடுத்தல் 
உயிர்ப்புள்ை கதொளையுணர்ளவ ஒத்தது என்றும் 
கூைைொம்.

உயிர்ப்புள்ை கதொளைநுண்ணுணர்வு 
சுயசக்தியின் மூைம் கபொருடகள் ஒளியூடடைப்படடு 
பிைதிபலிக்கும் சக்திளய பதிவு கசய்யக்கூடியதொகும்.  
உயிர்ப்பற்ை கதொளையுணர்வு இயங்கும் மின்கொந்த 
நிைமொளை பகுதியின் அடிப்பளடையிைொை 
வளகபொடடின்படி, நுண்ணளை  மின்கொந்த 
நிைமொளை மூைம் கசயல்படுவது உயிர்ப்புள்ை 
கதொளைநுண்ணுணர்வு என்றும், அகசசிவப்பு 
மற்றும் புைப்படும் கதிர்வீசசு மூைம் கசயல்படுவது 
உயிர்ப்பற்ை கதொளையுணர்வு என்றும் கூைைொம்.  
உயிர்ப்புள்ை கதொளைநுண்ணுணர்வின் அளைநீைம் 
1மி.மீக்கு அதிகமொகவும் உயிர்ப்பற்ை 
கதொளையுணர்வின் அளை நீைம் 0.4 முதல் 1மி.மீ 
வளையிலும் உள்ைது.

ஒளிரும் உணர்வி மற்றும் கசயற்ளக துவொை 
்ைடைொர் (Synthetic Aperture Radar) ்பொன்ைளவ 
உயிர்ப்புள்ை உணர்விகளுக்கு உதொைணங்கைொகும்.  
உயிர்ப்பற்ை உணர்விகள் சூரிய சக்தியின் மூை்ம 
இயங்குவதொல் இளவ பகல் ்�ைங்களில் மடடு்ம 
தகவல்களை ்சகரிக்கின்ைது. ்ைசர் பீம் 
கதொளைநுண்ணுணர்வு அளமப்பு ஒரு உயிர்ப்பு 
உணர்வியொகும். இளவ ஒரு குறிப்பிடடை கதரிந்த 
அளைநீைமுள்ை கதிர்வீசளச புவிக்கு அனுப்பி 
அவற்ைொல் பிைதிபலிக்கப்படும் கதிர்வீசளச பதிவு 
கசய்வதுடைன் கதிர் வீசசு புவிக்குச கசன்று திரும்பி 
வந்தளடைய எடுத்துக் ககொள்ளும் ்�ைத்ளதயும் பதிவு 
கசய்கின்ைது.
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பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. வொன்கவளி கதொளை 
நுண்ணுணர்வு (i) தாழ்மிகு ததாலலநுண்ணுணர்வு 
(Low altitude) மற்றும் (ii) உயர்மிகு 
ததாலலநுண்ணுணர்வு (High altitude) எை இைண்டைொக 
வளகப்படுத்தப்படுகிைது.

பலூன் 
வொன்கவளி புளகப்படைத்திற்கும் இயற்ளக 

பொதுகொப்பு ஆய்விற்கும் பயன்படுகின்ைை.  
வொன்கவளியிைொை முதல் புவிநிைத்்தொற்ை அளமப்பு 
பலூனில் கபொருத்தப்படடை ்கமைொ மூைம் 1859-ல் 
எடுக்கப்படடைது.  பலூன் சுமொர் 30கி.மீ. உயைத்தில் 
நிளையொக மிதக்கும்.

டநரோன் 
ட்ைொன் என்பது ஒரு சிறிய 

கதொளைநுண்ணுணர்வொல் பயணிக்கும் 
வொனூர்தியொகும்.  இவவொனூர்தி மலிவொை ்மளடை, 
க�டுந்தூை பயணம், மிதமொை தொங்கும் திைன் மற்றும் 
ஓடுபொளதயின்றி கசயல்படும் வளகயில் 
வடிவளமக்கப்படடுள்ைது.  இவவொனூர்தியில் 
உள்ை கணினி அவற்றின் பொைம் தொங்கும் திைளை 
கடடுப்படுத்துவதுடைன் உணர்வு மற்றும் மற்ை 
கருவிகள் மூைம் ்சகரிக்கப்படும்  தைவுகளை 
்சமித்து ளவக்கின்ைது.  தகவல் ்தளவப்படும் 
புவிப்பைப்பிற்கு ்ம்ை பைந்து இைவு பகைொக 
தைவுகளை தரும் திைன் இவற்றின் சிைப்பம்சமொகும்.  
இவவொனூர்தி புளகப்படைம் எடுத்தல், அகசசிவப்பு 
கதிரின் தன்ளமளய கண்டைறிதல், ்ைடைொர் 
கண்கொணிப்பு மற்றும் கதொளைக்கொடசி கண்கொணிப்பு 
்பொன்ை பணிகளை உள்ைடைக்கியது.

த�ோலைநுண்ணுணர்வு நமல்டகள் (Remote 
Sensing Platforms)

இைக்கு கதொடைர்பொை தகவல்கள் ்சகரிக்க 
பயன்படுத்தப்படும் புளகப்படைக் கருவி அல்ைது 
உணர்வி கபொறுத்தப்படும் பகுதிகள் 
கதொளைநுண்ணுணர்வு ்மளடைகைொகும்.  இளவ 
கபொறுத்தப்படும் உயைத்தின் அடிப்பளடையில் இளவ, 
நிை ்மளடை, வொன்கவளி ்மளடை மற்றும் விண்கவளி 
்மளடை எை வளகப்படுத்தப்படுகிைது.

நிைநமல்ட
நிைத்தின் மீதளமந்த ஏணிகள், உயைமொை 

கடடைடைம் மற்றும் மின்தூக்கி (Crane) ்பொன்ைளவ நிை 
்மளடைகைொகும்.  இளவ, நிைத்திற்கு மிக 
அருகொளமயில் இருப்பதொல் மற்ை �ளடை்மளடைகளின் 
வொயிைொக ்சகரிக்கப்படும் தகவல்களைவிடை 
விரிவொை தகவல்களை தைவல்ைது.

ளகயில் நிளைநிறுத்தப்படும் உபகைணங்கள், 
முக்கொலிகள், உயைமொை  ்கொபுைங்கள் மற்றும் 
மின்தூக்கி ்பொன்ை பை வளக நிை்மளடைகள் 
உப்யொகப்படுத்துகின்ைை.  இவவளக ்மளடைகள் 
இைக்கின் மிக நுண்ணிய தகவல்கள், சூரியக்கதிர் 
வீசசின் அைவு மற்றும் தன்ளம சொர்ந்த தகவல் 
்சகரிப்பிற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ைை.  நிளையொை 
்மளடைகள் வளிமண்டைை தன்ளமளய கண்டைறியும் 
புவிப்பைப்பு ்தொற்ைங்களின் க�டுங்கொை 
கண்கொணிப்பிற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை.

வோன்தவளி நமல்ட
வொனூர்திகள் விவைணத்திற்கொை 

வொன்கவளிப்புளகப்படைங்கள் எடுக்கவும் 
புளகப்படைத்ளத அைவீடு கசய்யவும் 

தமோலபல் லைடரோலிக நமல்ட வோனிலைக கண்கோணிபபு நர்டோர்

நில ேமைட ேமெலழும் உயரம்
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வோனூர்தி
முதல் வொன்கவளி புளகப்படைத்ளத �டைொர்  

என்ைளழக்கப்படும் பலூன் வல்லு�ரும் பிைொன்சின் 
புளகப்படைக் களைஞருமொை கொஸபர் ஃகபலிக்ஸ 
டூர்ை்சொன் என்பவர் 1858ல் எடுத்தொர்.  1855ல் 
புளககப்படைக் கருவி உணர்விகள் மற்றும் அதிர்வற்ை 
்மளடைகைொைது விண்கவளி புளகப்படைம் மற்றும்  
பதிமம் கபை பயன்படுத்தப்படடைது.  உயைம் குளைவொை  
பகுதியிலிருந்து எடுக்கப்படடை புளகப்படைங்கள் 
புவிப்பைப்பின் விரிவொை விவைங்களை தைவல்ை 
கபரிய அைளவ புளகப்படைத்ளத தைவல்ைது.  உயைம் 
அதிகமுள்ை இடைத்திலிருந்து எடுக்கப்படடை 
புளகப்படைங்கள் குளைந்த பைப்புசொர் பகுதிைன் 
ககொண்டை சிறிய அைளவ புளகப்படைங்களை 
தைவல்ைதொகவும் உள்ைது.
 விண்தவளி நமல்ட

விண்கவளி கதொளைநுண்ணுணர்விற்கு 
கசயற்ளக்கொள்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை.  
புவிளயச சுற்றியுள்ை நீள்வடடை பொளத்ய 
கசயற்ளக்கொளின் சுற்றுப்பொளதயொகும்.  விண்கவளி 
்மளடைகள் தங்கு தளடையின்றி சுற்றுப்பொளதயில் 
கசல்வதொல் புவியின் ஒரு பகுதிளய்யொ அல்ைது 
முழுவளதயு்மொ  ஒரு குறிப்பிடடை இளடைகவளியில் 
படைகமடுத்து அனுப்புகின்ைது.  கசயற்ளக்கொள் 
கதொளைநுண்ணுணர்வு ்மளடைகள் மூை்ம அதிக 
தைவுகள் ்சகரிக்கப்படுகின்ைது.  புவிளயச சுற்றி 
வரும் விண்கைன்கள் விண்கவளி ்மளடைகைொக 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைை.  விண்கவளி 
கதொளைநுண்ணுணர்வு கீழ்க்கண்டை சிைப்பு 
வசதிகளை அளிக்கவல்ைது.

1. கபரும்பைப்ளப உள்ைடைக்கிய தகவல்
2. ்தளவப்படும் இடைத்தகவல்களை குறிப்பிடடை 

இளடைகவளியில் அடிக்கடி அளித்தல்
3. கதிர் வீசசைவிளய ககொண்டை உணர்விகள் 

மூைம் நிைத்்தொற்ைங்களின் அைவு சொர் 
தகவல்களை அளித்தல்.

4. பகுதி தொனியங்கி கணினி மயமொக்கப்படடை 
கசய்முளை பகுப்பொய்ளவ உளடையளவ.

5. ஓைைவிற்கு மலிவொை ஒன்றும்கூடை.

தெயறலகக நகோள்களின் வலககள்

கசயற்ளக்கொள்களின் சுற்று வடடைப்பொளதகள் 
அதிலுள்ை உணர்வியின் கசயல்படும் திைன்  
மற்றும் ்�ொக்கத்தின் அடிப்பளடையில் 
வடிவளமக்கப்படுகின்ைது.  கசயற்ளக ்கொள்களின் 
உயைம், முளைப்படுத்துதல் மற்றும் புவித்கதொடைர்பு 

சொர்ந்த சுழற்சி ஆகியவற்றின் அடிப்பளடையில் 
கசயற்ளக்கொள்களை கீழ்க்கண்டைவொறு 
வளகப்படுத்தைொம்.
1. புவிநிளை கசயற்ளக்கொள்

2. துருவ கசயற்ளக்கொள் அல்ைது சூரியநிளை 
கசயற்ளக்கொள்

3. உைவு கசயற்ளக்கொள்

1. புவிநிலை தெயறலகநகோள்கள்

இளவகள், புவி�டுக்்கொடடுப்பகுதியில் சுமொர் 
35000கி.மீ. உயைத்தில் ்மற்கிலிருந்து கிழக்கு 
்�ொக்கிச சுற்றிவரும் கசயற்ளக்கொள்கைொகும்.  
இளவ ஒரு சுழற்சிளய 24மணி ்�ைத்தில் பூர்த்தி 
கசய்கின்ைது.  இசகசயற்ளக்கொள்கள் ஒரு 
குறிப்பிடடை இடைத்ளத மடடும் கதொடைர்ந்து 
கண்கொணித்து தகவல்களை ்சகரிக்கின்ைது.  இளவ 
70° வடைக்கு முதல் 70° கதற்கு அடசம் வளை உள்ை 
பகுதிகளை மடடு்ம படைம்பிடிக்கும் பைப்பொக 
எடுத்துக்ககொள்கிைது.  ஒரு கசயற்ளக்கொள் புவியின் 
மூன்றில் ஒரு பகுதிளய ஒ்ை ் �ைத்தில் கண்கொணிக்க 
வல்ைது.  தகவல் கதொடைர்பிற்கொகவும் வொனிளைசொர் 
தகவலுக்கொகவும், இவவளக கசயற்ளக்கொள்கள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைை.  GOES, METEO SAT, INTEL 
SAT மற்றும் INSAT கசயற்ளக்கொள்கள் 
இவவளகளயச சொர்ந்தது.  இந்தியொ தன் முதல் 
புவிநிளைச கசயற்ளக்கொைொை APPLEஐ ஜுன் 
19,1981ல் ஏவியது.  இது C அதிர்கவண் படளடை (C – 
band) கசலுத்தி வொங்கிளய (transponder) ககொண்டை 
இந்திய வொனிளை ஆைொய்சசி நிறுவைத்தொல் (ISRO) 
்சொதளை அடிப்பளடையில் கசலுத்தப்படடை முதல் 
உள்�ொடடு தகவல் கதொடைர்பு கசயற்ளகக்்கொைொகும்.  
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துருவ தெயறலகநகோள் அல்ைது சூரியநிலை 

தெயறலகநகோள்
இவவளக கசயற்ளக்கொள்கள் ஒரு 

துருவத்திலிருந்து மற்கைொரு துருவத்ளத சுற்றி 
வருகின்ைை.  புவிசசுழைொமல் இருந்தொல்கூடை  
இவற்றின் கிழக்கு – ்மற்கு அளமவிடைம் மொைொமல் 
இருக்கும். புவியிலிருந்து பொர்த்தொல் இளவ ்மற்கு 
்�ொக்கி �கர்வது்பொல் ்தொன்றும். இவவளக �கர்வு 
புவியின் அடுத்த பைப்ளப பிடிப் பகுதியொக ககொள்வதன் 
மூைம் புவிப்பைப்பு முழுவதும் இவற்ைொல் உரித்திரிபு 
(Scan) கசய்ய முடிகிைது. அளைத்து புவிவை 
கசயற்ளக்கொள்களும் இவவளகளயச 
சொர்ந்தளவ்ய. LANDSAT, SPOT, IRS, NOAA, SEASAT, 

TIROS, HCMM, SKYLAB மற்றும் விண்கவளிக்கைன்கள் 
(SPACE SHUTTLE) இவவளகளயச சொர்ந்தளவ.

உளவுச் தெயறலகநகோள்

இசகசயற்ளக்கொள்கள் இைொணுவ மற்றும் 
அைசியல் சொர்ந்த தகவல்களுக்கொக புவிளயசசுற்றி 
வரும் கண்கொணிப்பு  ்மளடைகைொகும்.  இவற்ைொல் 
புவிக்கு அனுப்பப்படும் தகவல்களை வொசிங்டைனில் 
அளமந்துள்ை அகமரிக்க ஐக்கிய �ொடடின் ைகசிய 
வசதி ககொண்டை புளகப்படை விவைண ளமயத்தில் 
உள்ை நிபுணர்கைொல் குறுக்கீடு கசய்யப்படடு 
தகவல்கள் ்சகரிக்கப்படுகின்ைை.  உைவுச 
கசயற்ளக்கொள் இைொணுவ �டைவடிக்ளககள் மற்றும் 
்தசியக்ககொள்ளக உருவொக்கத்திற்கு 
மடடுமல்ைொமல் தைவொடை கடடுப்பொடடு 
உடைன்படிக்ளககைொை சொல்ட I, சொல்ட II (SALT I SALT 
II) ்பொன்ைவற்ளை சரிபொர்க்கவும் பயன்படுகின்ைது.
 உைவுச கசயற்ளக்கொள்களில் �ொன்கு 
அடிப்பளடை வளககள் உள்ைை.  அளவ,

Satellite orbits: Sun-synchronous orbit source E: Campbell, 2007

APPLE மோடடுவண்டியில் லவத்து 
நெோ�லனயி்டபபட்டது

தன் முதல் முயற்சியி்ை்ய 
கசவவொய் கிைகத்ளத கசன்ைளடைந்த 
ஒ்ை �ொடு இந்தியொவொகும்.
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1.  புைப்படும் மற்றும் அகசசிவப்பு கதிர்கள் 
மூைமொை சமிக்ளஞகளை படைப்பதிவு கசய்யும் 
அளமப்பு.

2.  ஏவுகளணகளை கண்டைறிய வடிவளமக்கப்படடை 
அகசசிவப்பு கதொளை ்�ொக்கி.

3.  இைவு ்�ைம் மற்றும் ்மக கூடடைத்தின்்பொதும் 
நிைத்்தொற்ைம் மற்றும் நீர்நிளைகளை 
படைமொக்கும் ்ைடைொர்.

4.  ஃகபர்ைட எைப்படும் சமிக்ளஞ நுண்ணறிவு 
(SIGNIT – Signal Inteligence Satelite) ்சொதளை 
கசயற்ளக்கொள்.
சிை ்�ைங்களில் முதல் மற்றும் �ொன்கொம் 

வளககளை ஒன்றிளணத்து, அகமரிக்க ஐக்கிய 
�ொடடின்  திைவு்கொல் (Keyhole) கதொடைர் ்பொன்ை 
கபரிய அைவிைொை  ்மளடைகளும் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைை.

அ்�க �ொடுகள் உைவு கசயற்ளக்கொள்களை 
ஏவியிருந்த்பொதிலும் அகமரிக்க ஐக்கிய �ொடுகள் 
மற்றும் இைஷ்யொ மடடு்ம அதிக 
எண்ணிக்ளகயிைொை கசயற்ளக்கொள்களை 
ஏவியுள்ைை.  1991ற்கு பிைகு ்சொவியத் 
கூடடைளமப்பின் கபரும்பொன்ளமயொை விண்கவளி 
அளமப்புகளை தைதொக்கிக் ககொண்டை இைஷ்யொ, 
இசகசயற்ளக்கொள்களின் திைன் மற்றும் வளைத் 
கதொடைர்ளப ்மம்படுத்த ்தளவயொை 
கசைவிைங்களை ்மற்ககொள்ை இயைவில்ளை.  
ஆைொல் அகமரிக்க ஐக்கிய �ொ்டைொ மிக �வீை உைவு 
கசயற்ளக்கொள்களை அதிக எண்ணிக்ளகயில் 

ஏவியுள்ைது.  தற்்பொதுள்ை திைன் மிகுந்த உைவு 
கசயற்ளக்கொள்களில் கபரும்பொன்ளமயொைளவ 
இந்�ொடளடைச சொர்ந்ததொகும்.  ககொ்ைொைொ (Corona), 
மிடைொஸ (MIDAS) மற்றும் சொமொஸ (SAMAS) 
்பொன்ைளவ அகமரிக்கொவொல் முன்பு ஏவப்படடை 
உைவு கசயற்ளக்கொள்கைொகும்.

த�ோலை நுண்ணுணர்வின் பயன்போடுகள்
1. நவளோண்லம: கசயற்ளக்கொள்கள் 
மறுபொர்ளவயிடுதல் சுழற்சியின் மூைம் ஒரு சிறு 
வயல் முதல் கபரிய �ொடு வளையிைொை 
பைப்பைவிற்கொை தகவல்களை ்சகரிக்கும் திைன் 
பளடைத்தது.  இதன் மூைம் வயல் சொர்ந்த தகவல்கைொை 
பயிர் அளடையொைம், பயிரிடைப்படடை பைப்பு, பயிர்களின் 
நிளை அல்ைது திைன் ்பொன்ை தகவல்களை 
கபைைொம்.  கசயற்ளக்கொள் தகவல்கள் 
்வைொண்ளமளய கண்கொணித்து அவற்ளை 
நிர்வொகம் கசய்தல் ்பொன்ை நுடப பணிகளை 
்மற்ககொள்ை பயன்படுகிைது.

2. வனநமைோண்லம (Forestry) 
கொடடுத்தீ, கொடுகள் அழிப்பு, கொடுகள் ஆக்கிைமிப்பு 
்பொன்ைளவ சமீப கொைமொக சுற்றுசசூழல் 
ஆர்வைர்களுக்கு மிகவும் 
சவொைொக உள்ைை.  
இசகசயல்களை சுைபமொக 
அளடையொைம் கண்டு இளவகளை 
தடுப்பதற்கு கசயற்ளக்கொள்  
பதிமங்கள் உதவிகைமொக 
உள்ைை. 

இந்தியோவின் NAVIC தெயறலககநகோள்
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3. மண்ணியல் (Geology)

இப்பொடைப்பிரிவில் நுண்ணுணர்வின் 
பயன்பொடுகைொைது.

• பொளைகள் சொர்ந்த வளைபடைம் தயொர் கசய்தல் 

• புவிக்கடடைளமப்பு வளைபடைம் தயொர் கசய்தல் 

• கனிம ஆய்வுகள்

• ளைட்ைொ கொர்பன் ஆய்வுகள்

•  படிகப்படைம் வளைதல் மற்றும் அவற்றின் 
கண்கொணிப்பு

• புவிப்்பரிடைர் படைம் வளைதல் ்பொன்ைளவயொகும்

4. நபரோழியியல் (Oceanography)
கடைற்களை பிை்தச ்மைொண்ளமயில் கதொளை 
நுண்ணுணர்வின் பங்கு மிகவும் முக்கியமொை 
ஒன்று. பொத்திகமடரிக் (Bathymetry) ்பொை (கடைல் 
ஆழத்தின் அைவு மற்றும் அவற்றின் அளமவிடைத்ளத 
கண்டைறிய)  இப்பகுதியில் கடைலின் ஆழத்ளத 
கண்கொணித்தல், தொவைப்பசளசயத்தின் அைவு 
மற்றும் படிந்துள்ை மண்துகள்களின் அைவு 
்பொன்ைவற்ளை அறிந்து ககொள்ை உதவுகின்ைது.

தமிழ்�ொடின் 18 வயது மொணவைொல் 
வடிவளமக்கப்படடை புவியின் எளடை குளைந்த 
கசயற்ளகக்்கொளை �ொசொ ஏவியுள்ைது.

இந்தியொ 64 கிைொம் எளடை மடடு்ம ககொண்டை 
புவியின் மிகக் குளைந்த எளடை ககொண்டை 
கைொம்சொட என்ை கசயற்ளகக்்கொளை ஏவி 
மீண்டும் ஒரு முளை விண்கவளி சொதளைளய 
நிகழ்த்தியுள்ைது.  இளத வடிவளமத்து 
உருவொக்கியது விண்கவளி ஆைொய்சசிளய 
்மற்ககொள்ளும் நிபுண்ைொ அல்ைது 
கபொறியொை்ைொ அல்ை.  ஆைொல் 18 வய்த 
நிைம்பிய தமிழ்�ொடடு மொணவன் ரிஃப்பொத் சரூக் 
மற்றும் அவைது அணியிைைொகும். இசசிறு 
கசயற்ளகக்்கொளுக்கு அப்துல் கைொமின் கபயர் 
சூடடைப்படடு ஜூன் 22, 2017ல்  �ொசொவொல் 
ஏவப்படடைது.  இந்த ஏவூர்தியில் இந்தியொவின் 
சொர்பொக கைொம்சொட மடடு்ம பங்கு கபற்ைது.  
்மற்ககொண்டை குழுவின் இயக்குைைொை 
ஸ்ரீமதி்கசவன் கூறும்்பொது இந்த ஏவூர்தி 
பைக்கும் கமொத்த ்�ைம் 240 நிமிடைங்கள் எைக் 
கூறிைொர்.  இவவிண்கைத்ளத கதொடுத்தது 
கசன்ளை தியொகைொய �கரில் அளமந்துள்ை 
அவைது வீடடிைொகும்.  கசயற்ளக்கொைொைது 
ஏவப்படடை 125 நிமிடைத்தில் விண்கவளியின் 
ஈர்ப்பு விளச சூழலில் ஏவூர்தியிலிருந்து 
பிரிக்கப்படடைது.  சொரூக்கின் இத்திடடைம் முதல் 
முப்பரிமொண அசளசக் ககொண்டு 
தயொரிக்கப்படடு ்பொடடியின் மூைம் 
்தர்ந்கதடுக்கப்படடை ஒன்ைொகும். Cubes in Space 
என்ை இப்்பொடடி �ொசொ மற்றும் I Doodle Learning 
என்ை இைண்டு நிறுவைங்களின் உபயத்தொல் 
�டைத்தப்படடைதொகும்.  இத்திடடைத்தின் ்�ொக்கம் 
கதொழில்நுடபத்தின் புதிய கசயல்திைளை 
விண்கவளிக்கு ககொண்டு ்சர்ப்பதொகும்.  

TGaoten 4 புவியின் அதிக 
சக்தி வொய்ந்த புவி உைவு 
க ச ய ற் ள க க் ் க ொ ை ொ கு ம் . 
(2015ல் ஏவப்படடைது). 
இசகசயற்ளகக்்கொள் புவி 

அதிர்வு மற்றும் சூைொவளிகைொல் பொதிக்கப்படும் 
மக்களுக்கு மனிதொபிமொை அடிப்பளடையில் 
உதவும் கபொருடடு உடைைடி தகவல்களை 
தைவல்ைது.  இசகசயற்ளகக்்கொள் 
அயல்�ொடுகளின் ்பொர் முக்கியத்துவம் 
வொய்ந்த பகுதிகளை கண்கொணிக்க சீைொவிற்கு 
உதவியது. WMD வசதி ககொண்டை பகுதிகளும் 
கடைற்பளடை தைமும் ்பொர் முக்கியத்துவம் 
வொய்ந்த பகுதியில் அடைங்கும்.
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5. புவிபப்டவியல் (Cartography)
உயைமொை பகுதிகளில் இருந்து அைவொய்வு 
கசய்யப்படும் கதொளை நுண்ணுணர்வின் மூைம் 
�கர்ப்பகுதிகள், கிைொமப்பகுதிகள், மளைப்பகுதிகள், 
பொளைவைங்கள் ்பொன்ை கபரிய பைப்பிற்கொை 
தகவல்கள் கபைப்படுவதொல் இவற்ளை 
வளைபடைமொக்கும்  வளைபடை வல்லுைர்களுக்கு  
எளிதொகின்ைது.  சிை நூறு கி்ைொ மீடடைர்களுக்கும் 
்மலிருந்து கபைப்படும் கதொளையுணர்வின் 
கபருபகுதிைன் ககொண்டை  பதிமங்கள் ஒரு மீடடைர் 
அல்ைது அவற்றிற்கும் குளைவொை பைப்பைவில் 
அளமந்துள்ை மிகசசிறு கபொருள்களையும் பதிவு 
கசய்ய வல்ைது.

6. வோனிலையியல் (Meteorology)
கதொளை நுண்ணுணர்வின் ்ைடைொர் அளமப்பு 
வொனிளை சொர்ந்த அடிப்பளடை தகவல்களை கபை 
உதவிகைமொக உள்ைது.  கதொளையுணர்வொைது 
ஆளில்ைொ கதொளைகதொடைர்பு கசயற்ளக்கொள்களின் 
மூைம் நிைம் மற்றும் கடைல் சொர்ந்த வொனிளை 
தகவல்களை ்சகரித்து வொனிளை 
ளமயங்களுக்கிளடை்யயொை தகவல் 
பரிமொற்ைத்திற்கும் துரித தகவல் பைப்புதலுக்கும் 
வொனிளை முன்ைறிவிப்பிற்கும் பயன்படுகிைது.

வானிலல தெயறலகைக்கைாள் படம்

7. இ்டவியல் (Topography)
முப்பரிமொண ்தொற்ைமுளடைய புவிப்பைப்பின் மீதொை 
நிைத்்தொற்ைங்களை பதிவு கசய்து அவற்ளை 
அளடையொைங்கொண உதவுவது கதொளை 
நுண்ணுணர்வொகும். தைப்படைங்கள் கபொதுவொை 
இயற்ளக மற்றும் கசயற்ளக அம்சங்களை 
ககொண்டுள்ைது. அளவ மளைகள், பள்ைதொக்கு, 
சமகவளிகள், ஆறுகள் மற்றும் இயற்ளக 
தொவைங்களின்  ்தொற்ைங்களை கபயருடைன் 
கொடடுகிைது.  இளவ மனிதர்கைொல் உருவொக்கப்படடை 
சொளைகள், எல்ளைகள், தகவல் மற்றும் மின்சொைம் 
கசலுத்தப்படும் பொளத மற்றும் கடடைடைங்கள் 
்பொன்ைவற்ளையும் கொடடுகிைது. 

8. �கர திட்டமி்டல் (Urban Planning)
 கதொளை நுண்ணுணர்வின் மூைம் �கர்ப்பகுதிகளில் 
உள்ை இயற்ளக, சமூக மற்றும் கபொருைொதொைம் 
கதொடைர்பொக ்சகரிக்கப்படும் தகவல்கள் �கைத் 
திடடைமிடைலுக்கு பயனுள்ைதொகவும், திைன் 
மிகுந்ததொகவும் விைங்குகின்ைது.  அடிப்பளடை 
வளைபடைங்களை இைக்கமொக்குதல் (Digitalizing) மூைம் 
்தளவப்படும் சமயங்களில் இவவளைபடைங்களை 
்தளவக்்கற்ப மொற்றியளமக்கவும், ்மம்படுத்தவும் 
இயலும்.  இரு ்வறுபடடை அைளவகளை ககொண்டை 
இைக்க வளைபடைங்களை அடுக்கி ஆய்தலும் இதன் 
மூைம் சொத்தியமொகின்ைது.

6.3  புவித் �கவல் த�ோகுபபு (GIS) ஓர் 
அறிமுகம்

கடைந்த 20 ஆண்டுகைொக �கை திடடைமிடைல், வை 
திடடைமிடைல் மற்றும் ்மைொண்ளமக்கு ஒரு 
மிகசசிைந்த சொதைமொக புவித் தகவல் கதொகுப்பு 
விைங்கி வருகிைது.  இது தைவு உள்ளீடு, தைவு 
கொண்பித்தல், தைவு ்மைொண்ளம, தகவல் மீடபு  
மற்றும் ஆய்வு ்பொன்ை பணிகளை உள்ைடைக்கியது.  
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இதில் புவித் தகவல் கதொகுப்பொைது கடைல், 
வளிமண்டைைம், நிைம் ்பொன்ைவற்றின் அளைத்து 
புவியியல் அம்சங்களையும், களை, அறிவியல் 
மற்றும் கதொழில்நுடபம் ்பொன்ைளவ புவிதகவல் 
்சகரிப்பு, ்சமிப்பு, கசயல்பொடு, உற்பத்தி, 
முன்னிளைப் படுத்துதல் மற்றும் பைவச கசய்தல் 
்பொன்ை பணிகளை கசய்தலும் புவித் தகவலியல் 
ஆகும்.  சமீபகொைமொக புவியியல், சுற்றுச சூழலியல், 
�கைத்திடடைமிடைல், கிைொமப்புை வைர்சசி திடடை ஆய்வு, 
பொதுகொப்பு மற்றும் ்வைொண்ளமளய  
்மம்படுத்துதல் ்பொன்ைவற்றிற்கு ்தளவயொை 

தகவல்களை அளித்து பிைசித்தி கபற்ை ஒன்ைொக 
புவித்தகவலியல் விைங்குகின்ைது.

1940 - 1956: முதல் தளைமுளை – கவற்றிடைக்குழொய்
1956 -  1963: இைண்டைொம் தளைமுளை – சிறிய 

மின்மப்கபொறி
1964 -  1971: மூன்ைொம் தளைமுளை – ஒருகிளணந்த 

மின்சுற்று
1972 - 2010: �ொன்கொம் தளைமுளை – நுண்கசயலி
2010 - ஐந்தொம் தளைமுளை – கசயற்ளக நுண்ணறிவு 

புவித்�கவல் த�ோகுபபின் கூறுகள்
புவித்தகவல் கதொகுப்பு கீழ்கண்டை 5 கபரும் கூறுகைொக 
பிரிக்கப்படுகிைது.

அ. வன்தபோருள்
 வன்கபொருள் என்பது புவித்தகவல் கதொகுதி 
கமன்கபொருள் இயங்கும் கணினியொகும். தற்்பொது 
பல்்வறுபடடை கணினிகள் உள்ைை. இது கடைஸக்டைொப் 
அல்ைது இளணய ்சளவயின் 
அடிப்பளடையிைொைொைதொக இருக்கைொம். ஆர்க் ஜி ஐ 
எஸ இளணய ்சளவ என்பது க�டகவொர்க் 
கணினியில் அல்ைது கிைவுட அடிப்பளடையில் 
இயங்கும் ஜி ஐ எஸ கமன்கபொருளைக் ககொண்டை 
கணினியொகும். கணினி திைம்படை கசயல்படை 

நகைரின் தெயறலகைக்கைாள் 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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வன்கபொருள் பொகங்கள் அதிக திைன் 
ககொண்டைளவயொக இருக்க்வண்டும். சிை 
வன்கபொருள் பொகங்கைொவை: மதர் ்பொர்டு, 
வன்கபொருள் தடடு, கசயலி, வளைபடை அடளடை, அசசுப் 
கபொறி, மற்றும் பை. இந்த பொகங்கள் அளைத்தும் 
இளணந்து ஜி ஐ எஸ கமன்கபொருளை சுமூகமொக 
இயக்குகின்ைை.

ஆ. தமன்தபோருள்
பைப்பு சொர் தகவல்களை  இயக்கவும் கதொகுக்கவும் 
கருவிகளை வழங்கிடும் ஜி ஐ எஸ கமன்கபொரு்ை 
கணினியின் அடுத்த பொகமொகும். இது  ஜி ஐ எஸ 
தைவுகளை விைவி, கதொகுக்க, இயக்க மற்றும் 
கொடசிப்படுத்துவதற்கு உதவுகிைது. இது தைவுகளை 
்சமிப்பதற்கு ஆர் டி பி எம் எஸ என்ை  
கமன்கபொருளை பயன்படுத்துகிைது. ஆர்க் ஜி ஐ எஸ, 
ஆர்க் வீயுவ 3.2 கியூ ஜி ஐ எஸ, சொகொ ஜி ஐ எஸ 
்பொன்ைளவ சிை ஜி ஐ எஸ கமன்கபொருள்கள் ஆகும். 

இ. �ரவு (Data)
புவியியல் மற்றும் அளவ சொர்ந்த தைவுகளை வணிக 
ரீதியொக அளிப்பவரிடைமிருந்து ஒருங்கிளணக்கப்படடை 
்தளவயொை தைவுகளை அதன் விவைம் குறிப்பிடடு 
கபைமுடியும்.
 புவித் தகவல் கதொகுப்பொைது பைப்புசொர் 
தைவுகளை கபரு நிறுவை தைவு ்மைொண்ளம 
அளமப்பில் உள்ை மற்ை தைவுகளுடைன் 
ஒருங்கிளணக்க வல்ைது.  தைவுகள் கீழ்கண்டைவொறு 
வளகப்படுத்தப்படுகின்ைை.

i) பண்புசொர் தைவுகள்
ii) பைப்புசொர் தைவுகள்
iii) கதொளை நுண்ணுணர்வு தைவுகள்
iv) உைகைொவிய தைவு தைம்

இவவளகப்பொடடு தைவுகளின் விவைங்களை ்மல் 
வகுப்பில் படிப்பீர்கள்.

ஈ. மககள் (People)

 புவித் தகவல் கதொழில்நுடபத்ளத அதிக  
எண்ணிக்ளகயிைொை கதொழில் முதலீடடைொைர்கள் 
மற்றும் முகளமகள் �ம் அன்ைொடை வொழ்ளவ 
பொதிக்கும் தகவல் கடடைளமப்பு, திடடைமிடைல், 
வடிவளமத்தல், கபொறியியல், கடடுமொைம் மற்றும் 
பைொமரிப்பு ்பொன்ைவற்றிற்கு பயன்படுத்துகின்ைது.

உ. தெயமுல்றகள் (Procedure)
 நுடபமொை பிைதிகளை உருவொக்க 
்தளவப்படும் �ன்கு வளையறுக்கப்படடை நிளையொை 
கசயல்முளைகளை இளவ குறிக்கிைது.  ஒரு  
�ல்ை ்�ொக்கத்்தொடு உருவொக்கப்படடு 
�ளடைமுளைபடுத்தப்படும் திடடைம் மற்றும் வர்த்தக 
விதிமுளைகள், மொதிரிகைொகவும், இயக்கச 
கசய்முளைகைொகவும் ஒவகவொரு நிறுவைத்திற்கும் 
ஒரு தனிசசிைப்பு வொய்ந்ததொகவும் உள்ைது.  
கதொழில்நுடபத்  திைன் மிகுந்ததொக விைங்கும் �வீை 
கருவிகளை ஒருங்கிளணத்து ஆவண வடிவில் உள்ை 
�ன்கு வளையறுக்கப்படடை கசயல்முளைளய வர்த்தக 
யுத்தியில் புகுத்த ்வண்டும்.  இம்முளைகளை 
ஆவணம் கசய்ய மீத்கதொகுப்பு (meta data – data about 
data) ஒரு திைவு்கொைொகும்.

வ�ெபா�� ெம�ெபா��

ம�க�
தர�

ெச��ைறக�

GIS
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(Generic Function).  இக்கருவி கதொகுதி தைளவ 
மீடடுப்கபைல், பைப்பு மற்றும் சுற்ைைவு கொணல், 
வளைபடைங்களை சுருக்கி ஆய்தல், வளைபடை 
இயற்கணித கசயல்  (Performing Map Algebra) மற்றும் 
தைவு மறுவளகப்பொடு ்பொன்ைளவ கசய்யவல்ைது.  
தைவு மொற்றியளமப்பு என்பது புவி ஆய்வங்களை 
மொற்றியளமத்தல், கபொருந்தொத பகுதிகளை 
கபொருத்துதல் ்பொன்ை பணிகளின் மூைம் ஒழுங்கற்ை 
வளைபடைங்களை அவற்றின் கதொடைர்சசியொை மற்ை 
வளைபடைங்க்ைொடு ஒத்து்பொகச கசய்தல் ஆகும். 

விெோரலண மறறும் ஆயவு (Query and Analysis)
புதிதொக உருவொக்கப்படடை பகுதிகள் சொர்ந்த 

திடடைமிடைல் முளைகளில் புவித் தகவல் கதொகுப்பு 
கபருமைவில் பயன்படுத்தப்படுகிைது.  உதொைணமொக 
அளைத்துப் பிரிவுகளிலிருந்தும் சமமொை மக்கள் 
பிைதிநிதித்துவம் அளிக்கும்படியொை ஒரு உதவிளய 
இவற்றின் மூைம் �ம்மொல் கபை முடியும்.  இந்த 
ஆய்வு கசய்யும் திைன் அளமப்்ப GISன் கருவொகும்.

6.4  உைகளோவிய ஊடுருவல் 

தெயறலககநகோள் அலமபபு  (GNSS)

புவியின் அளைத்து GPS அளமப்புகளின் ஒரு 
கூடடைளமப்்ப GNSS ஆகும்.  இது அகமரிக்க ஐக்கிய 
�ொடடின் GPS, இைஷ்யொவின் GLONASS, ஐ்ைொப்பிய 
கூடடைளமப்பின் GALILEO, சீைொவின் BEIDOU, 
இந்தியொவின் IRNSS மற்றும் ஜப்பொனின் QZSS 
்பொன்ைவற்ளை உள்ைடைக்கியதொகும்.  தவளை 
சரிகசய்யும் கதொழில்நுடபத்ளத பயன்படுத்திைொல் 
விளை மலிவொை கிைகிப்பொன் மூைம் ஒரு கச.மீ 
அைவிைொை கபொருளையும் துல்லியமொக கொடடும் 
திைன் கபற்ைது GNSS.

திைந்தகவளிச சூழைொய்வில் பயன்படுத்தப்படும் 
அளமப்புகளில் GNSS அளமப்பு ஒரு சிைந்த 
கதரிவொகும். 

புவியின் GNSS அகமரிக்க ஐக்கிய �ொடடின் 
பொதுகொப்புதுளையில் 1960ல் ஏவப்படடை டைொன்சிட 
(Transit) ஆகும்.  இவற்றின் இயக்கம் டைொப்ைர் 
விளைவின் (Doppler Effect) அடிப்பளடையிைொைது.  
இவவளமப்பில் கசயற்ளக்கொள்கள் அறிந்த  
பகுதிகளில் பயணம் கசய்து அறிந்த வொகைொலி 
அதிர்கவண்களில் ஒலிபைப்பியது.  கிளடைக்ப்கபற்ை 
அதிர்கவண்ணொைது ஒளிபைப்பப்படடை 
அதிர்கவண்ணிலிருந்து சற்்ை மொறுபடடு 
கொணப்படடைது.  கசயற்ளக்கொளின் �கர்வு 
கிைகப்கபொறியிலிருந்து விைகிச கசல்வ்த இதற்கு 
கொைணமொகும்.  கசயற்ளக்கொள்கள் தம் சுற்று 

புவித் �கவல் த�ோகுபபின் தெயல்போடுகள்
புவித் தகவல் கதொகுப்பின் கசயல்பொடு என்பது 

அவற்ளை �ளடைமுளைப்படுத்துவதில் உள்ை 
நிளைகளை விவரிப்பதொகும்.  முளையொை ஒரு �ல்ை 
அளமப்ளப கபை ்சமிப்பு, (GIS தைவு மொதிரிகள்) 
ளகயொளுதல் மற்றும் ஆய்தல் இதன் நிளைகைொகும்.

�ரவு பிடிபபு (Data capture) 
புவித் தகவல் கதொகுப்பின் தைவு உள்ளீடு கசய்யும் 

முளைகளில் வொன்கவளி புளகப்படைம், ஸ்கன் 
கசய்தல், இைக்கமொக்கல், GNSS ்பொன்ைளவ ஒரு சிை 
முளைகைொகும்.  இைக்கமொக்கல்  என்பது புவிப்படை 
தொள்களை கணினியில் ்சமித்து ளவக்கக்கூடிய 
எண் இைக்கமொக மொற்றுதல் ஆகும்.  இசகசயல் 
வளைபடை தகவல்களை கணினியில் ்சமிக்கக்கூடிய 
எளிளமயொை புள்ளிகள், ்கொடுகள் மற்றும் 
கைத்கதொகுப்புகைொக மொற்றுகின்ைது.  இைக்கமொக்கல்  
ளகமுளை மற்றும் ஸ்கன் கசய்தல் எை 
இருமுளைகளில் கசய்யப்படுகின்ைது.

�கவல் நெமிபபு (Data Storage)
சிை தகவல்கள் இழுப்பளையில் (drawer) உள்ை 

புவிப்படைத்ளதப் ்பொைவும் மற்ைளவ இைக்க  
தைவு, அசசு �கல்  குறுந்தகடு மற்றும் 
வண்ணத்தடடுகளிலும் ்சமிக்கப்படுகின்ைை.   
தைவுகள் இைக்கமொக கதொகுக்கப்படடைப்பின், 
மின்கொந்த �ொடைொ அல்ைது மற்ை இைக்க ஊடைகங்களில் 
்சமிக்கப்படுகின்ைது.  தகவல் ்சமிப்பு என்பது 
வளைப்படைத்தின் தைவுகளை இைக்கமொக மொற்ை 
பயன்படுத்தப்படும் இைம்சொர் தைவு மொதிரிகளின் 
(Generic Data Model) அடிப்பளடையில் அளமந்ததொகும்.  
ைொஸடைர் மற்றும் கவக்டைர் இைண்டும் கபருமைவில் 
பயன்படுத்தக்கூடிய தைவு மொதிரிகைொகும்.  இளவ 
இைண்டும் வளைபடைத்தில் உள்ை தைவுகளை 
எளிதொக்கி சொதொைண வடிவில் கணினியில் ்சமித்து 
ளவக்க உதவுகின்ைது. 

�ரவு மோறறியலமபபு (Data Manipulaiton)
இைக்கமொக்கப்படடை புவியியல் தகவல்கள் 

திருத்தி அளமக்கப்படும் நிளையில் இருக்கைொம்.  
இதைொல் பண்புசொர் தகவல்களை ்சர்த்தல், 
அழித்தல் மற்றும் மொற்றியளமத்தல் ்பொன்ை 
பணிகளை ்தளவக்்கற்ப கசய்து ககொள்ை 
இயலுகின்ைது.  தைவு GISல் ்சமித்தவுடைன், தைளவக் 
ளகயொள்வதற்கொை பை விருப்பத்்தர்வுகள் (options) 
உள்ைை.  இசகசயற்பொடுகள் (Functions) 
கருவித்கதொகுதி (Toolkors) வடிவில் உள்ைை. 
கருவித்கதொகுதி என்பது புவியியல் தைவுகளை 
ளகயொைவும் ஆய்வு கசய்யவும் GISஐ ளகயொளுபவர் 
பயன்படுத்தும் ஒரு இைம்சொர் கசயற்பொடைொகும் 
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இளடைகவளிகளில் ஏவப்படுகின்ைது.  2010வளை இது 
இைஷ்யப் பகுதிக்கு மடடும் பயனுள்ைதொக இருந்தது.  
2011ல் இது முழு புவிப்பைப்ளபயும் கசயல் 
எல்ளையொக ககொண்டைவொறு ்மம்படுத்தப்படடைது.

ஐநரோபபிய கூட்டலமபபு (GALILEO)
இது ஐ்ைொப்பொவின் உைகைொவிய  

கசயற்ளக்கொள் அளமப்பொகும்.  இது மிக 
துல்லியமொை தகவளை அளிக்கும் அைசொங்க 
கடடுப்பொடடில் உள்ை ஒரு அளமப்பொகும்.  இது GPS 
மற்றும் GLONASSவுடைன் இளணந்து இயங்கும் 
தன்ளம ககொண்டைது.  இைடளடை அதிர்கவண் அளிப்பு 
கசயல் மூைம் நிகழ்கொை இடை அளமளவ ஒரு மீடடைர் 
அைவில் துல்லியமொக தை வல்ைது.   இவவளமப்பு 30 
கசயற்ளக்கொள்களை ககொண்டைது.  இவற்றில் 24 
இயங்கும் கசயற்ளக்கொள்களும் மித உயைத்தில் 
இயங்கும் 6 மொற்றுச கசயற்ளக்கொள்களும் 
அடைங்கும்.

சீனோ (BEIDOU)
இது இரு்வறு கசயற்ளக்கொள் குழுமங்களை 

ககொண்டைது.  இவற்றில் முதல் அதிகொைப்பூர்வமொை 
BeiDou  உைகைொவிய கசயற்ளகக்்கொள்  ்சொதளை 
அளமப்பு – BeiDou – I ஆகும்.
 டிசம்பர் 27, 2018ல் இைண்டைொவது அளமப்பொை 
BeiDou – 3 அதிகொைப்பூர்வமொை புவிச்சளவயில் 
இைங்கியது.  Beidou – 3M/G/I கசயற்ளக்கொள் 
சுற்றுப்பொளத பொகத்தின் மூன்ைொம் நிளைளய 
குறிப்பளவயொகும்.  இளவ புவிநிளைகயொத்த மித 
உயை சுற்றுப்பொளதயில் பயணிக்கும் திளசக்கொடடி 
உைகைொவிய கசயற்ளக்கொள் அளமப்பொகும்.  
இது்வ BeiDou – 1 ஆகும்.

ஜபபோன் விண்தவளி ஆயவுபபயண 
முலகலம (QZSS Japan)

QZSS என்பது ஒரு பிைொந்திய கசயற்ளக்கொள் 
அளமப்பொகும்.  இது ஜப்பொன், ஆசியொ, ஆஸதி்ைலியொ 
மற்றும் நியூசிைொந்து ்பொன்ை பகுதிகளுக்கு ்சளவ 

வடடைப்பொளத தைவு மற்றும் துல்லிய ்�ைம் சொர்ந்த 
சமிக்ளஞகளை கடைத்துகின்ைது.  GNSS-ன் பை 
குழுமங்கள் புவிளய சுற்றி வருகின்ைை.  
இசகசயற்ளக்கொள்கள் புவியிலிருந்து சுமொர் 2000 
கி.மீ உயைத்தில் சுற்றி வருகின்ைை.  அவற்றின் ் வகம் 
ஒரு க�ொடிக்கு பை நூறு கி.மீடடைர்கைொகும்.  
அண்ளமக் கொை GNSS கசயற்ளக்கொள் Block IIF 1400 
கி.கிைொம் எளடைளய ககொண்டுள்ைது.
பல்நவறு �ோடுகளின் GNSS அலமபபுகள்

அதமரிகக ஐககிய �ோடு (GPS)
இது புவியின் முதல் GNSS அளமப்பு GPS ஆகும்.  

இது 1970களின் இறுதியில் அகமரிக்க ஐக்கிய 
�ொடடின் பொதுகொப்புத் துளையொல் ஏவப்படடை ஒன்று.  
இக்குழுமம் 24 கசயற்ளக்கொள்களுடைன் முழு 
புவிப்பைப்ளபயும் கசயல் எல்ளையொகக் ககொண்டைது.

இரஷயோ (GLONASS)
இது இைஷ்யொவின் முதன்ளம இைொணுவ 

கடைற்பயண வளையளமப்பு ஆகும்.  இளவ உைகன் 
கசயற்ளக்கொள்களை உள்ைடைக்கியது.  இளவ 
பனிப்்பொருக்கு பிைகு GLONASS என்ை வளகப்பொடடின் 
கீழ்ககொண்டு வைப்படடைது.    இது Global Navigation 
Satellite System என்பதன் சுருக்கமொகும்.  இது ஒரு 
இைஷ்ய விண்கவளி பொதுகொப்புத்துளையொல் 
ஏற்படுத்தப்படடை அளமப்பொகும்.
 இசகசயற்ளக்கொள்களின் ஆயுடகொைம்  5 – 
7 வருடைங்கள் வயது முதிர்ந்த கசயற்ளக்கொள்களுக்கு 
பதிைொக புது கசயற்ளக்கொள்கள் ஒரு குறிப்பிடடை 

GPS தெயறலககநகோளு்டன்  GNSSன் 
நிலையோன நர்டோர்
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அளிக்கக்கூடியது.  (இது Michibiki என்பதன் கசல்ைப் 
கபயர் – இதன் அர்த்தம் வழிகொடடி).  QZSS அளமப்பு 
மித உயை சுற்றுப்பொளதயில் பயணிக்கும் 
கசயற்ளக்கொள்களைக் ககொண்டைது.  QZS (Quasi Zenith 
Satellite) என்பது மித உயை சுற்றுப்பொளத 
கசயற்ளக்கொள் மற்றும் புவிநிளைகயொத்த 
கசயற்ளக்கொள் இைண்ளடையும் குறிக்கும்.

இந்தியோ (IRNSS)
இது இந்திய விண்கவளி ஆைொய்சசி கழகத்தொல் 

(ISRO) நிறுவப்படடை ஒரு தன்ைொடசி பிைொந்திய 
கசயற்்கொள் கடைற்பயண அளமப்பு.  இது இந்திய 
துளணக் கண்டைத்திற்கொை நிைப்பைப்பு அளமப்பு 
தகவல்களை அளிக்க வடிவளமக்கப்படடைது.  
இவற்ளை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு தங்களின் 
இருப்பிடை தகவல்களை அறிந்து ககொள்ை உதவுகிைது.  

IRNSSன் முக்கிய ்�ொக்கம் இந்தியொ தன் 
கடைற்பயணம் சொர்ந்த தகவல்களுக்கு அயல்�ொடடின் 
சொர்பு நிளைளய குளைத்துக் ககொள்வதொகும்.  இது 
இந்தியொ மற்றும் இந்தியொளவ சுற்றி 1500கி.மீ 
கதொளைவில் அளமந்துள்ை பகுதிகளுக்கும் தன் 
்சளவளய அளிக்கின்ைது.  இப்பகுதியின் பிைதொை 
GPS இது்வயொகும்.

 IRNSS கீழககண்்ட நெலவகலள அளிககும் 
ந�ோககத்து்டன் ஏறபடுத்�பபட்டது.
1.  கபொதுமக்கள், அலுவைகங்கள், ஆைொய்சசி மற்றும் 

வொணிப ரீதியொை பயன்பொடடிற்கு திைன்மிகு இடை 
அளமளவ அளிப்பது.

2.  இச்சளவளய பயன்படுத்த 
அனுமதிக்கப்படடைவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிடடை 
்சளவளய வழங்குதல்.  உதொைணமொக இளவ 
நிைம், கடைல் மற்றும் விண்கவளி ்பொக்குவைத்து, 
்பரிடைர் ்மைொண்ளம, ளகப்்பசி ஒருங்கிளணப்பு, 
வளைபடைம் வளைதல் மற்றும் ஓடடு�ர்களுக்கொை 
பொர்ளவ மற்றும் ஒலி சொர்ந்த ்பொக்குவைத்து 
்சளவகளை அளிப்பது ்பொன்ைளவகைொகும்.

3.  கபொதுவொக GNSS விளைவு தகவல் ்சகரிப்பிற்கு 
கபருமைவில் பயன்படுத்தப்படுகறிது.  இளவ 
நுகர்்வொர், ்பொக்குவைத்து, அளமவிடைங்களை 
கண்டைறிதல், தொனியங்கி துளைமுக இயந்திை 
கடடுப்பொடு, நுடப ்வைொண்ளம, கடைற்சுைங்கம், 
ஆளில்ைொ விமொை அைவொய்வு, பொதுகொப்பு மற்றும் 
வொன்படை அைவியல் ்பொன்ை வொணிப ரீதியொை 
�டைவடிக்ளககளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிைது.

நுகர்நவோர்
�ொளுக்கு �ொள் அதிகரிக்கும் உற்பத்தி வளக 

கபொருடகளை ளகயொலும் நுகர்்வொர் சந்ளதகள் 
GNSS கதொழில்நுடபத்ளத பயன்படுத்துகின்ைது.  
களடைகள் மற்றும் உணவகங்களின் இருப்பிடைங்கள் 
மற்றும் வழிகளை வளைபடைங்கள் மூைம் 
கொண்பிக்கும் பயன்பொடடிற்கொக GNSS கிைகிப்பொன்கள் 
தற்்பொது ஸமொர்ட கதொளை்பசியுடைன் 
ஒருங்கிளணக்கப்படடுள்ைது.

நபோககுவரத்து
இையில் ்பொக்குவைத்தில், இையில் எஞ்சின்கள், 

இையில் கொர்கள், இையில் தைவொடைங்கள் உள்ை 
இடைங்களை முதன்ளம பணியகத்தில் கொண்பிக்க 
பயன்படுகின்ைது.  இையில்சொர் கபொருடகளின் 
துல்லிய இடை அளமளவ கதரிந்து ககொள்வதன் மூைம் 
இையில் விபத்துகளை குளைத்தல், இையில் தொமதம் 
மற்றும் அதன் இயக்கச கசைளவக்  குளைத்தல், 
பொதுகொப்பிளை ்மம்படுத்துதல், இையில்பொளத 
திைளை ்மம்படுத்துதல் மற்றும் 
வொடிக்ளகயொைர்களுக்கு ்சளவ அளித்தல் 
்பொன்ைவற்ளை கசய்ய இயலுகின்ைது.   வொன்கவளி 
்பொக்குவைத்தில் விமொைம் புைப்படும் இடைம், 
பயனிக்கும் பொளத மற்றும் நிைத்தில் இைங்கும் இடைம் 
்பொன்ை தகவல்களை அளிக்கின்ைது. 

துல்றமுக �ோனியஙகி 
சைக்கு கப்பல்களின் இயக்கம், பொளத மற்றும் 

முற்ைத்திலிருந்து அளவ உள்ை தூைம் ் பொன்ைவற்ளை 
GNSS மூைம் கண்டைறியப்படுவதொல், கப்பல் சைக்கு 
ளமயங்கள் தன் இயக்கத்திைளை ்மம்படுத்தி 
ககொள்ை முடிகின்ைது.  கப்பலில் கசயல்படும் பை 
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இயந்திர கடடுபபோடு (Machine Control)
GNSS கதொழில்நுடபம் நிைசசமன் எந்திைம் 

(Bulldozor), அகழ்கபொறி ்தொண்டு எந்திைம் (Excavators), 
தைப்படுத்தும் எந்திைம்  (Graders), தைம்பொவு ஊர்தி 
(Pavers) மற்றும் ்வைொண் எந்திைம் ்பொன்ைவற்ளை  
ஒருங்கிளணத்து உற்பத்தித் திைளை 
்மம்படுத்துவதுடைன் இவவியந்திைங்களை 
இயக்குபவர்களுக்கு அசசூழல் குறித்த 
தகவல்களையும் அளிக்கின்ைது.

நுடப நவளோண்லம (Precision Agriculture)
நுடப ்வைொண்ளமயில் ்வைொன் திடடைமிடைல், 

்வைொண் நிைவளைபடைம் வளைதல், மண் 
கூகைடுத்தல், டிைொக்டைர்களை வழி�டைத்துதல் மற்றும் 
பயிர் மதிப்பீடு கசய்தல் ்பொன்ைவற்றிற்குப் GNSS 
பயன்படுகிைது.  GNSS மூைமொை மிகத் துல்லிய 
உைமிடைல் பூசசிக்ககொல்லி மற்றும் களைக்ககொல்லி 
பயன்பொடுகள் கசைவிைத்ளதயும் சுற்றுசசூழல் 
தொக்கத்ளதயும் குளைக்கின்ைது.  

மின் பளு தூக்கிகள் GNSSஐ இயக்கும் கருவியுடைன் 
இளணக்கப்படடிருப்பதொல், பளு தூக்கியின் நிளை, 
்தளவப்படும் பொளதயில் அவற்ளை கசலுத்துதல் 
அவற்றின் நுடபம், உற்பத்தி, நிைத்தின் மீதுள்ை 
இயந்திைத்ளத இயக்குபவர்கள் மற்றும் 
்வளையொடகளின் பொதுகொப்பு ்பொன்ைவற்ளை 
அதிகரிக்கப் பயன்படுகின்ைது.

உைகின் மிக அதி்வக கணினிக்கொை 
்பொடடியில்  புதிய கவற்றியொைர் : சம்மிட( 
Summit) 

IBMன் கூற்றுப் படி சம்மிட ( Summit) 200 பீடடைொ 
ப்ைொப் (peta flops) கசயல்திைன், அல்ைது
விைொடிக்கு 200 குவொடரில்லியன் (quadrillion) 
கணக்கீடுகள் கசய்யும் திைன் ககொண்டைதொகும். 
87 பீடடைொ ப்ைொப்( petaflops) உடைன் இப்்பொதும் 
உைகின் அதி்வக கணினியொக இருக்கும் 
சன்்வ ளடை ைு ளைட (sunwayTaihuLight)ஐ விடை 
ஒரு குறிப்பிடைத்தக்க திைன்  கபற்றுள்ைது 
சம்மிட.   சம்மிட இன்னும் அதிகமொக ் ைம் 10 
பீடடைொ ளபடடுகளைக் ககொண்டுள்ைது . இதன் 
அதி்வக கசயல்பொடு அதன்   325 மில்லியன் 
டைொைர் நிதி திடடைத்தின் ஒரு பகுதியொக 
வந்துள்ைது.
இதற்கொை நிதி, ஆற்ைல் ்மம்பொடடுத் துளை, 
அகமரிக்க ஐக்கிய �ொடுகைொல் 
அளிக்கப்படடைது. சம்மிடடின் ஒவகவொரு 4,608 
முளையங்களும் இைண்டு IBM Power9  
சிப்ஸகளுடைன்  3.1 GHz இல் இயங்குகின்ைை. 

தகவல் குறிப்பு 
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புவி நமறபரபபு �ோது சுரஙகம் (Surface Mining)
GNSS மூைம் கபைப்படும் தகவல்கள் சுைங்கத்தில் 

உள்ை தொதுளவ திைன்படை ்தொண்டி எடுக்கவும் 
்தளவயற்ைப் கபொருடகளின் நுகர்விளை அறியவும் 
பயன்படுகின்ைது.  மண்வொரி மற்றும் 

இழு இயந்திைங்களில் அளமக்கப்படடுள்ை GNSS 
கருவி, இவவியந்திைங்களை இயக்கும் கணினி 
கடடுப்பொடடு ளமயத்திற்கு இயந்திைங்களின் இடை 
அளமவுகள் �கர்வு, உகந்தபொளத ்பொன்ை 
தகவல்களை தருகின்ைது.  

1.   நுண்ணிய தெயலி: கணினியின் ளமய 
கசயலியின் அளைத்து கசயல்பொடுகளையும் 
ககொண்டுள்ை ஒருங்கிளணந்த மின்கற்ளை.

2.  அலலவாங்கி: ்ைடி்யொ சமிக்ளஞளய ்வகைொரு 
சமிக்ளஞயொக மொற்றுவது. 

3.  இயறகூறுகைள்: பொளைகளின் கபொதுவொை 
இயற்பண்புகள் சொர்ந்த. 

4.  தெயறலகை நுண்ணறிவு: மனித நுண்ணறிளவக் 
ககொண்டு கசயல்படும் ்வளைளய கசய்யும் 
கணினி அளமப்பு.

5.  எண்ணிலககை முலறயாககைம்: உளை, படைம் மற்றும் 
ஒலி ்பொன்ைவற்ளை எண்ணிைக்கமொக மொற்றும் 
முளை.

6.  நிலலதயாதத சுறறுப்பாலத: புவியின் 
நீள்வடடைப்பொளதயில் வைம் வரும் ்வகைொரு 
கபொருள் சொர்ந்த.

7.  ் ரடார்: கப்பல், விமொைம் ்பொன்ைவற்ளை 
கண்கொணிக்கும் அளமப்பு.

8.  ் பாட்்டாகிரா்ேட்ரி : வொன்கவளி புளகப்படைத்தில் 
உள்ை கபொருடகள் மற்றும் நிைத்்தொற்ைங்களின் 
அைவுகளை ்மற்ககொள்ளும் ஒரு படிப்பொய்வு. 

9.  ஆட்்டா்ேஷன் : உற்பத்தி அல்ைது பிை 
கசயல்முளைகளில் கசயல்படும் தொனியக்கச 
கசயல்கள்

10.  கைலைக தகைால்லி: ்தளவயற்ை களைகளை 
அழிக்கும் இைொசொயை உைம். 

அளவோயவு (Survey)

மூன்று நிை அைவியைொைர்கள் ஒரு வொை 
கொைத்திற்கு கசய்யும் பணிளய GNSS உதவியுடைன் ஒரு  
ஆய்வொைர் ஒ்ை �ொளில் கசய்து முடிக்க இயலும்.   
்தளவப்படும் புதிய நிை அைவொய்வு இடைத்ளத 

நிர்ணயித்து ஏற்கை்வ உள்ை அைவொய்வு 
இடைத்திற்கும் இவற்றிற்கும் இளடை்யயொை தூைம் 
மற்றும் ்கொணங்களை அளமப்பதன் மூைம் இளவ 
சொத்தியமொகின்ைது.
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I. ெரியோன வில்டலயத் ந�ர்ந்த�டுத்து எழுதுக.
1. ெரியாகை தபாருநதாது எது? 

அ ) GPS  -  அகமரிக்க ஐக்கிய �ொடுகள் 

ஆ ) GLONASS -  இைஷ்யொ  

இ ) GALILEO -  ஜப்பொன் 

ஈ ) BEODOU -  சீைொ 

2. GPS கீழ்ககைண்ட எததலை தெயறலகைக்கைாள் உலடய குழுேதலதக தகைாண்டுள்ைது?

அ) 28 கசயற்ளகக்்கொள்கள் 

ஆ) 30 கசயற்ளகக்்கொள்கள் 

இ) 40 கசயற்ளகக்்கொள்கள் 

ஈ) 24 கசயற்ளகக்்கொள்கள் 

3.  IRNSS நுகைர்்வாருககு அலேவிடத  தகைவல் ்ெலவலய இநதியா ேறறும் இநதிய எல்லலககு அப்பால்  ------ 
கி. மீ வலர வழங்குகிறது.

அ) 2300 கி. மீ ஆ) 2000 கி. மீ
இ)  1000 கி. மீ  ஈ) 1500 கி. மீ

4. பட்டியல் I ஐ  பட்டியல் II உடன் தபாருததி தகைாடுககைப்பட்டுள்ை குறியீடுகைலை பயன்படுததி விலடயளிககைவும்  

அ ) முதல் தளைமுளை    i) கவற்றிடைக் குழொய்  

ஆ ) இைண்டைொம் தளைமுளை  ii) டிைொன்சிஸடைர் 

இ ) மூன்ைொம் தளைமுளை  iii) ஒருங்கிளணந்த மின்கற்ளை  

ஈ ) �ொன்கொம் தளைமுளை  iv) நுண்ணிய கசயலி 

உ )  ஐந்தொம் தளைமுளை   v) கசயற்ளக நுண்ணறிவு  

குறியீடுகள்: 

 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) 

 

5. கீழ்ககைண்டவறறில் ேண்ணியலில் பயன்படுததப்படாத ததாலலநுண்ணுணர்வு நுட்பம் எது?

அ) இயற்கூறுகள் சொர்ந்த நிைவளைபடைம் தயொரித்தல்  ஆ) கடடைளமப்பு நிைவளைபடைம் தயொரித்தல் 
இ) வைவிைங்கு ஆய்வு      ஈ)  ளைட்ைொகொர்பன் ஆய்வு

6. கீழ்ககைண்டவறறுள் சூரிய நிலல ஒதத  தெயறலகைக்கைாள் அல்ல.

அ) NOAA SESAT  ஆ) TIROS

 இ) SKYLAB  ஈ) METEOSAT

7. உயிர்ப்புள்ை ததாலலநுண்ணுணர்வின் அலலநீைம் 1மி.மீககு அதிகைோகைவும் உயிர்ப்பறற ததாலலயுணர்வின் 
அலல 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
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8. பின்வருவைவறறுள் உலகின் அதி்வகை கைணினி எது?

அ) சன்்வ ளடை ைு ளைட (Sunway taihuLight) ஆ) சம்மிட (Summit)
இ) பிைத்யூஸ (Pratyush)     ஈ) பைம் 10000 (Param 10000)

9. GNSS ன் சுறறுப்பாலத புவிப் பரப்பிலிருநது ______ கி. மீட்டர் உயரததில் அலேநதுள்ைது.

அ) 15,000  ஆ) 20,000
இ) 10,000 ஈ) 22,000

10. கீழ்கைண்டவறறுள் எது புவிநிலல தெயறலகைக்கைாள் ?

அ) INTELSAT ஆ) Corona
இ) MIDAS ஈ) SAMOS

II. மிகக குறுகிய வில்டயளி
11.  உயிர்ப்புள்ை மற்றும் உயிர்ப்பற்ை உணர்விகளை ்வறுபடுத்துக. 

12. கலிலி்யொ GNSS – சிறு குறிப்பு வளைக.

13. உைகின் முதல் GNSS அளமப்பு எது? இந்திய GNSS அளமப்பின் கபயளைக் குறிப்பிடுக.

14. Drone – சிறு குறிப்பு வளைக.

15. IRNSSன் ்சளவகள் ஏ்தனும் இைண்டிளை எழுதுக.

III. குறுகிய வில்டயளி
16. கசயற்ளக்கொள்களின் மூன்று வளகயொை சுற்றுவடடைப்பொளதகளை எடுத்துக்கொடடுடைன் குறிப்பிடு.

17. BeiDou GNSS – சிறு குறிப்பு வளைக. 

18. உைவு கசயற்ளகக் ்கொளின் பண்புகளில் ஏ்தனும் மூன்றிளை எழுதுக. 

19. GLONASS பற்றி சுருக்கமொக விைக்குக.

20.  புவிநிளை கசயற்ளகக்்கொள் மற்றும் சூரிய நிளை கசயற்ளகக்்கொளை ்வறுபடுத்துக.

IV. விரிவோன வில்டயளி
21. கதொளை நுண்ணுணர்வுக் கூறுகளைப் பற்றி விரிவொக விைக்குக. 

22. GISன் கசயல்பொடுகள் ஏ்தனும் மூன்று பற்றி விரிவொக விைக்குக.

23.  புவிப்பைப்பு சுைங்கம், துல்லிய ்வைொண்ளம மற்றும் துளைமுகத்துளை தொனியக்கம் ்பொன்ைவற்றில் 
GNSS ன் பயன்பொடுகள் குறித்து விைக்குக.  

 நமறநகோள் 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 �கவலியல்

படிகள்
படி -1:  URL அல்ைது QR குறியீடடிளைப் பயன்படுத்தி இசகசயல்பொடடிற்கொை இளணயப்பக்கத்திற்கு கசல்க. அங்கு 

பக்கம் ஒன்று  �ொன்கு விருப்பத் ்தர்வுகளுடைன் திைக்கும்.
படி 2:   இந்த கசயலியின் மூைம் �ொம் உைளக்ய சுற்றி வைைொம்.
படி- 3  �மக்கு விருப்பமொை ஒன்ளை ் தர்வு கசய்து அதில் ககொடுக்கப் படடுள்ை வழிகொடடைல் படி கசய்து பொர்க்கவும்
படி- 4 இதில் Radius search and Map search  கதரிவுகள் மிக �ன்ைொக பணி கசய்கின்ைை.

உரலி
`https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trusty.ty.satellite

இலணயச் தெயல்பாடு 

இந்த கசயல்பொடு மொணவர்களுக்கு 
விண்கவளியில் எப்படி இருக்கும், 
கசயற்ளக ்கொள் எவவொறு ்வளை 
கசய்கிைது, அடச்ைளக என்ைொல் என்ை 
தீர்க்க ்ைளக என்ைொல் என்ை ்பொன்ை 
்கள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கிைது.

படி 1 படி 2 படி 3

*படைங்கள் அளடையொைத்திற்கு மடடு்ம.
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

➢ �பேணத்தகுந்த 
பேமேபாட்டை விரிவபாக 
அறிநதுககபாள்ளல்

➢� �ேனி்தனுக்கும, 
சுற்றுச்சூழல்  ேற்றும 
கேபாரு்ளபா்தபார 
முனபனேற்்றததிற்கும 
இ்டைபேேபானே க்தபாடைர்ே 
முனனி்ைபேடுதது்தல்

➢� �ஐக்கிேநபாடுகள ச்ே பேணத்தகுந்த 
பேமேபாடு இைக்குக்்ள புரிநதுககபாள்ளல்

➢� �பேணத்தகுந்த புவி்ே உருவபாக்குவதில் 
்தனி ேனி்தனின ேங்கச்  சுடடிக்�கபாடடு்தல்

7.1. அறிமுகம் 

கடைந்த சிை நூற்்றபாண்டுகளில்  ேனி்தனின வபாழ்வு 
மு்்றயில் தீவிர  ேபாற்்றம ஏற்ேடடிருக்கி்றது. 
பவ்ளபாண் வ்ளரச்சி, க்தபாழில்ேேேபாக்கல், 
நகரேேேபா்தல், அறிவிேல் ேற்றும 
க்தபாழில்நுடேஙகளின அதிபவக வ்ளரச்சி 
ேனி்தனின இ்றபபுவிகி்தத்்தக் கு்்றதது அதிபவக  
ேக்கள க்தபா்கப கேருக்கததிற்கு கபாரணேபாக 
அ்ேநதுள்ளது.  ேக்களக்தபா்கபகேருக்கம 
அதிகரிக்க அதிகரிக்க இேற்்கவ்ளஙகளின ப்த்வ 
அதிகரிததுt  வ்ளஙக்்ள அ்ளவுக்கு அதிகேபாக 
ேேனேடுததும நி்ை உருவபாகியிருக்கி்றது. 
வ்ளஙகள அேபாே நி்ையில் அழிநதுவருவ்்த 
உணரநதும ேற்றும அ்்தத ்தடுதது எவவபாறு 
பேணிக்கபாபேது என்ற உண்்ே்ே அறிநது  
நபாடுகள விழிதது எழுநதிருக்கின்றனே. 
இமமுேற்சி இவவுைகத்்த வ்ளஙகளின 
நி்ைத்தன்ே்ே� பநபாக்கிக்  ககபாண்டு 
கசல்லுகி்றது.  இந்த நி்ைத ்தன்ேேபானேது 

கைபாச்சபார உயிரபபுத ்தன்ே, ஆபரபாக்கிேேபானே 
கேபாரு்ளபா்தபார நி்ை, சுற்றுச்சூழல் கேபாறுபபுணரவு 
ேற்றும சேததுவ சமூகம எனும நபானகு 
தூண்களினேபால் ஊக்கபேடுத்தபேடுகி்றது. 
்தற்பேபாது அ்னேதது நபாடுகளும பேணத்தகுந்த 
பேமேபாடடின மீது கவனேம கசலுததுகின்றனே. 

ஐககிய �ோடுகள் சபையும் நைணத்தகுந்த 
நேம்ைோடும் 
பேணத்தகுந்த பேமேபாடு என்ற கருதது  மு்தலில் 1872 
ஆம ஆண்டு ஜூன ேபா்தம 16 நப்ததி ஸடைபாக்பஹபாமில் 
ேனி்தன வபாழும சூழல் எனும ்த்ைபபில் 
ந்டைகேற்்ற ஐக்கிேநபாடடுகள ச்ே கருத்தரஙகில் 
நி்்றபவற்்றபேடடை  ககபாள்ககளில் 
கவளியிடைபேடடைது. வ்ளரச்சி எனேது பேணத 
்தகுந்த்தபாக இருக்கபவண்டும எனே  ்தற்பேபாது 
உணரபேடடுள்ளது. ஒரு நபாடடின வ்ளரச்சி எனேது 
கேபாரு்ளபா்தபாரம ேற்றும சமூக வ்ளரச்சி்ே ேடடும 

நைணத ்தகுந்த 
நேம்ைோடு

7
அலகு

7.1. அறிமுகம 

7.2  பேணத்தகுந்த பேமேபாடு குறித்த கருததும 
இைக்குகளும

7.3  கபாைநி்ை ேபாற்்றம ேற்றும நி்ைத்தன்ே

7.4  வடிகபால் நீர பேைபாண்்ே ேற்றும அ்தன 
முக்கிேததுவம 

7.5  சுற்றுபபு்றச் சூழ்நி்ை ்தபாக்க ேதிபபீடு 

7.6  பேணத்தகுந்த பேமேபாடடிற்கபானே 
நடைவடிக்்ககள

அலகு கணநணோட்டம்
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சபாரந்த்தல்ை ேபா்றபாக இேற்்க வ்ளஙக்்ள எவவபாறு 
ேேனேடுததுவது எனே்்தயும  சபாரந்தது. எனேபவ 
அவற்றிற்கும நபாம முக்கிேததுவம 
ககபாடுக்கபவண்டும.  ஐக்கிேநபாடுகள ச்ேேபானேது 
சரவப்தச சமூகததிற்கபானே நீண்டைகபாை 
சுற்றுச்சூழ்ைப ேபாதுகபாக்கும உததிக்்ளக் 
கண்டைறிே வ்ளரந்த ேற்றும வ்ளரும நபாடுகளில் 
இருநது 22 நேரகள ககபாண்டை குழு்வ ேணித்தது. 
இந்த சுற்றுச்சூழல் ேற்றும வ்ளரச்சிக்கபானே உைக 
ஆ்ணேம (WCED) நபாரபவ நபாடடின அபபேபா்்தே 
பிர்தேரபானே க்பரபா ஹபாரைம பரண்டைண்ட (Gro 
Harlem Brundland) ்த்ை்ேயின கீழ் கசேல்ேடடைது. 
இது ப்ரண்ட்லண்ட ஆணையம் எனறும 
அ்ழக்கபேடடைது. இது ்தனேது கண்டுபிடிபபுக்்ள 
நேது கேபாதுவபானே எதிரகபாைம  (Our Common Future) 
என்ற ்த்ைபபினகீழ் 1987 ஆம வருடைம 
ஐக்கிேநபாடுகள ச்ேக்கு சேரபபித்தது. 

ப்ரண்ட்லண்ட அறிகணகையானது ேனி்தரகளின 
ப்த்வகள ேற்றும விருபேஙகளுக்கு முக்கிேததுவம 
ககபாடுத்தது. இது இேற்்க வ்ளஙக்்ள மீண்டும 
ேகிரந்தளிபே்தன மூைம பின்தஙகிே நபாடுகளின  
கேபாரு்ளபா்தபார வ்ளரச்சி்ே பேமேடுததி  
அ்னேவருக்கும ்தஙகள அடிபே்டைத ப்த்வக்்ள 
கே்ற ஊக்குவிக்க பவண்டும எனறு எதிரகபாை 
சந்ததியினேருக்கபானே உைக்ளபாவிே சேநி்ை எனும 
கருத்்த சபாரந்த்தபாகும. இந்த ஆ்ணேம 
பேணத்தகுந்த பேமேபாடடிற்கபானே மூனறு முக்கிே 

கூறுக்்ள அடிக்பகபாடிடடுக் கபாடடிேது. 
அ்வேபாவனே, சுற்றுச்சூழல், கேபாரு்ளபா்தபாரம ேற்றும 
சமூகம. பினனேர இ்வ மூன்றடிக ககைாணைகைள் எனே 
அ்ழக்கபேடடைனே. 
1992 ேற்றும 2002 இல் ரிபேபா�டி�கஜனிபரபா�ேற்றும 
பஜபாகனனேஸகேரக்கில் ந்டைகேற்்ற புவி உச்சி 
ேபாநபாடடில் ஐக்கிே நபாடுகளின சுற்றுச்சூழல் ேற்றும 
வ்ளரச்சி குறித்த கருத்தரஙகு இந்த பரண்டைண்ட 
ஆ்ணேததின வி்்ளவபாக நடைத்தபேடடை்தபாகும.  
ரிபேபா உச்சி ேபாநபாடடின முக்கிே சபா்த்னேேபானேது 
கபாைநி்ை ேபாற்்றம ேற்றிே ேபாநபாடு க்பேபாடபடைபா 
கநறிமு்்ற (Kyoto Protocol) ஒபேந்தததிற்கு 
வழிவகுத்தது. இ்்தப ேற்றி நீஙகள ஏற்கனேபவ 
அறிநது உளளீரகள.
ஐக்கிே நபாடுகள ச்ே  நடைததிே பேணத்தகுந்த 
பேமேபாடு  கருத்தரஙகு , ரிகயா 2012 , ரிகயா +20 
அல்லது புவி உச்சி மாநாடு 2012 எனறும 
அறிேபேடடைது. இது  பேணத்தகுந்த பேமேபாடடிற்கபானே 
மூன்றபாவது ேற்றும சமீேததிே கருத்தரஙகு ஆகும. 
இது ரிபேபாடிகஜனிபரபாவில் 2012 ஜூன  13 மு்தல் 22 
வ்ர  பிபரசில் அரசபால் நடைத்தபேடடைது.

7.2  நைணத்தகுந்த நேம்ைோடு குறித்த 

கருததும் இலககுகளும்

இேற்்கப� ேபாதுகபாபபிற்கபானே� சரவப்தச� அ்ேபபு�
1980�இல்�பேணத்தகுந்த�பேமேபாடு�என்ற�கசபால்்ை�
அறிமுகபேடுததிேது.� பேணத்தகுந்த� பேமேபாடு�
எனேது� எதிரகபாை� ்த்ைமு்்றகளின��

ே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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ப்த்வகளுக்கபாக�இருக்கும� �வ்ளஙகளுக்கு�எவவி்த�
ேபாதிபபும� ஏற்ேடுத்தபாேல்� இபபேபா்்தே�
்த்ைமு்்றயின� ப்த்வ்ே� பூரததிகசய்யும�
வ்ளரச்சிேபாகும.��
பேணத்தகுந்த�பேமேபாடடின�முக்கிே�பநபாக்கேபானேது�
நிேபாேேபானே� ேற்றும� சேேபானே� மு்்றயில்�
கேபாரு்ளபா்தபார� நன்ே்ே� ேகிரந்தளிபேதும� அ்்த���
எதிரகபாை�்த்ைமு்்றக்கு�க்தபாடைரநது�வழஙகுவதும�
ஆகும.�

நைணத்தகுந்த நேம்ைோடு இலககுகள் 
ஐக்கிேநபாடுகள� ச்ேேபானேது� 1992ல்� சுற்றுச்சூழல்�
ேற்றும�வ்ளரச்சிக்�கருத்தரஙகில்�
ஒரு� உைக� உறுதிகேபாழி்ே�
கவளியிடடைது.� இதில்�
நிேபாேேபானே,�நி்ைேபானே�ேற்றும�
அ்ேதிேபானே� சமு்தபாேத்்த�
உைக� அ்ளவில்�
உருவபாக்கபவண்டும� எனே� 21�
ஆம� நூற்்றபாண்டில்�
சுடடிக்கபாடடைபேடடுள்ளது.�இந்த�கசேல்�திடடைேபானேது�
பேணத்தகுந்த� பேமேபாடடிற்கபானே� “ககைாரிகணகை 21” 
என்ற�கேேரில்�கவளியிடைபேடடைது.��
கசபடைமேர� 2015-ல்� ஐக்கிே� நபாடுகள� ச்ேயின�
கேபாதுச்ேேபானேது� ”உைக்ளபாவிே� ஒருஙகி்ணந்த�
ேற்றும� ேபாற்்றமு்டைே� பேணத்தகுந்த�
பேமேபாடடிற்கபானே�  ”நிகைழ்வு 2030”� என்ற� கருத்்த�
மு்்றேபாக�ஏற்்றது.��பேணத்தகுந்த�பேமேபாடடிற்கபானே��
17� இைக்குகள� � இதில்� உள்ளனே.� இந்த�
இைக்குக்ளபானேது�ஒவகவபாரு�நபாடடிலும�2016�மு்தல்�
2030� க்குள� கசேல்ேடுத்தபேடைபவண்டும� எனேக்�
அறிவுறுத்தபேடடைது.
ஏழ்ணமணய ஒழிககைவும் , புவிணயக கைாககைவும், 
எலக்லாரும் ைளம்்பெ்றவும் பேணத்தகுந்த�
பேமேபாடடின� ஒரு� ேகுதிேபாக� � உைக� நபாடுகள��
இைக்குக்்ள�ஏற்றுககபாண்டைனே.�ஒவகவபாரு�இைக்கும�
15� வருடைஙகளுக்குள� பூரததி� கசய்ேேடை� பவண்டும.��
இந்த� இைக்குக்்ள� அ்டைே� அரசபாஙகஙகள,�
்தனிேபார� து்்றகள,� சமூகம� ேற்றும� ேக்கள� எனே�
ஒவகவபாரு� ்தனிேனி்தனும� ்தனனு்டைே� ேங்க�
கேபாறுபேபாக�கசய்ேபவண்டும..

இலககு 1: எல்லோ இ்டஙகளிலும் எல்லோ 
வபகயோன வறுபேபயயும் ஒழித்தல்.
உைகில்�ஐநதில்��ஒருவர�இனறும�ஒரு�நபா்்ளக்கு�1.9�
டைபாைருக்கும�கு்்றவபானே�வருேபானேததில்��வபாழ்கி்றபார�.�
கேபாரு்ளபா்தபார� வ்ளரச்சி� எனேது� நி்ைேபானே�

ேணி்ேக்� ககபாடுபேதும� சேததுவத்்த�
முனபனேற்றுவதும�ஆகும.

இலககு 2: ைசிபய ஒழிபைது, உணவு ைோதுகோபபு 
ேறறும் நேம்ைட்ட ஊட்டசசதப்த பைறுவது 
ேறறும் நிபலயோன விவசோயதப்த 
நேம்ைடுததுவது
ேக்கள� சபாரந்த� கிரபாேபபு்றஙகளின� � வ்ளரச்சிக்கும�
சுற்றுச்சூழல்���ேபாதுகபாபபிற்கும�ஆ்தரவபாக�இருக்கும�
அப்தபவ்்ளயில்��விவசபாேம,�கபாடுவ்ளரபபு�ேற்றும�
மீனபிடித்தல்� ஆகிே்வ� ஊடடைசததுமிக்க�
உண்வயும�ஒரு�கண்ணிேேபானே�வருேபானேத்்தயும�
்தரக்கூடிே்தபாகும.���இன்்றே�உைகின�815�மில்லிேன�
ேக்களின� ேசி்ேயும� பேலும� 2050க்குள�
வரவிருக்கும� � கூடு்தைபானே� � 2� பகபாடி� ேக்களின�
ேசி்ேயும� பேபாக்கபவண்டுேபானேபால்� உைக�
அ்ளவிைபானே� உணவு� ேற்றும�விவசபாே�மு்்றகளில்�
ஒரு�ஆழ்ந்த�ேபாற்்றம��ப்த்வபேடுகி்றது.��

இலககு 3: ஆந�ோககியேோன வோழபவ உறுதி 
பசய்தல் ேறறும் எல்லோவயதிலும் அவரகளின் 
�லபன நேம்ைடுதது்தல்
ேனி்தரகளின� ஆயுடகபாைம� நீடித்தல்,� குழந்்தகள�
ேற்றும� பிரசவ� கபாைததில்� ஏற்ேடும� � கேபாதுவபானே�
பநபாய்கள�ேற்றும�இ்றபபு�விகி்தத்்தக்�கு்்றத்தலில்�
ஒரு� குறிபபிடைத்தக்க� முனபனேற்்றம�
ஏற்ேடுத்தபேடடுள்ளது.�சுத்த��நீர�ேற்றும�சுகபா்தபாரம�
கி்டைபேதிலும� � ேபைரிேபா,� கபாசபநபாய்,�
இ்ளமபிள்்ளவபா்தம� ேற்றும� எச்.ஐ.வி� /� எயிடஸ�
ேரவு்தல்�பேபான்றவற்்்ற�கு்்றபேதிலும��ஒரு�கேரிே�
முனபனேற்்றமும��ஏற்ேடடுள்ளது.

இலககு 4: எல்லோம் உள்்ள்டஙகிய  ்த�ேோன 
கல்விபய எல்நலோருககும் அளிபைப்த 
உறுதிபைடுத்தல் ேறறும் வோழ�ோள் முழுவதும் 
கல்விபய ஊககுவித்தல்
எல்ைபா� நி்ைகளிலும� கல்வி� எல்பைபாருக்கும�
அளித்தல்� எனேதில்� ஒரு� குறிபபிடைத்தக்க�
முனபனேற்்றம�நிகழ்நதுள்ளது.�பேலும�ேளளிகளில்�
பசரக்்க�குறிபேபாக�கேண்�குழந்்தகளின��பசரக்்க�
எண்ணிக்்க� அதிகரிததுள்ளது.� எடுததுக்கபாடடைபாக,�
உைக� அ்ளவில்� க்தபாடைக்க� கல்வியில்� எல்ைபா�
நபாடுகளும� ஆணுக்கும� கேண்ணுக்கும� கல்வி�
சேேபாக�அளிக்கபேடடுள்ளனே.�சிை�நபாடுகள�எல்ைபா�
நி்ைகளிலும�ஆணுக்கும�கேண்ணுக்கும�சே�கல்வி�
வழஙகுகின்றனே.
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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
உலகளா�ய இல��க�

இலககு 5: ைோலின சேததுவம் அப்ட்தல் 
முககியேோக பைணகள் ேறறும் பைண 
குழநப்தகளின் அதிகோ�தப்த 
அதிகபைடுதது்தல்
ேபாலினே� சேததுவம� எனேது� ேனி்தனின� அடிபே்டை�
உரி்ே� ேடடும� அல்ை� சேபா்தபானேேபானே� வ்ளேபானே�
ேற்றும�நி்ைேபானே�ஒரு�உைகிற்கு�ஒரு�அததிேபாவசிே�
அடிபே்டை�ஆகும.

இலககு 6: எல்நலோருககும் நீர ேறறும் 
சுகோ்தோ� வோழபவ உறுதிபைடுத்தல்
நபாம�வபாழ�நி்னேக்கும�உைகில்�சுத்தேபானே�எளிதில்�
கி்டைக்கக்கூடிே�அ்ளவில்�நீர�இருபேது� �அவசிேம�
ஆகும.� இ்்த� நி்்றபவற்றுவ்தற்கு� புவியில்��
ப்த்வேபானே�அ்ளவு�நீர�உள்ளது.�ஆனேபால்�பேபாசேபானே�
கேபாரு்ளபா்தபாரம� சரியில்ைபா்த� உளகடடை்ேபபுக்�
கபாரணேபாக� ஒவகவபாரு� வருடைமும�

ைடசக்கணக்கபாபனேபார� அதிலும� அதிக�
எண்ணிக்்கயில்� குழந்்தகள� நீர,� சுகபா்தபாரம�
ேற்றும� சுத்தம� க்தபாடைரேபானே� பநபாய்க்ளபால் 
இ்றக்கின்றனேர.� நபானகில்� ஒருவர� 2050� க்குள�
க்தபாடைரச்சிேபானே� சுத்த� நீர� ேற்்றபாக்கு்்றேபால்�
ேபாதிக்கபேடும�நபாடடில்�வபாழ்வர.��

இலககு 7: எளிதில் கிப்டககககூடிய, �ம்ைத 
்தகுந்த, நிபலயோன ேறறும் �வீன ஆற்றல் 
அபனவருககும் கிப்டபைப்த உறுதிபசய்தல்

ஆற்்றல்்தபான�இன்்றே�உைகில்�நபாம�எதிரபநபாக்கும�
கேரிே� சவபால்கள�ேற்றும�வபாய்பபுகளுக்கு�முக்கிே�
்ேேேபாக� உள்ளது.� பேணத்தகுந்த� � ஆற்்றல்�
ேக்களின�வபாழ்வு,� கேபாரு்ளபா்தபாரம� ேற்றும� புவி்ே�
ேபாற்றிே்ேபே்தற்கு� கி்டைத்த� ஒரு� மிகபகேரிே�
வபாய்பேபாகும.
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வீடுகள� இல்ைபா� நி்ை்ே� ேற்றும� அழியும�
நி்ையில்� உள்ள� � கடடை்ேபபு� பேபான்ற்வ�
நகரஙகளுக்பக�உரிே�சவபால்க்ளபாகும.

இலககு 12: நிபலயோன நுகரவு ேறறும் 
உறைததிபய உறுதிபசய்தல்

நி்ைேபானே�நுகரவு�ேற்றும�உற்ேததி�எனேது�உற்ேததி�
வ்ளஙக்்ள� ஊக்குவித்தல்� ேற்றும� பேபாதுேபானே�
ஆற்்றல்�தி்றன,�நி்ைேபானே�கடடை்ேபபு� ,�அடிபே்டை�
பச்வகள,� � � கண்ணிேேபானே�ேணிக்்ளப�கேறு்தல்�
பேலும� எல்பைபாருக்கும� பேமேடடை� வபாழ்க்்க�
நி்ை்ேத� ்தரு்தல்� பேபான்றவற்்்ற� அ்டைே�
வழிவகுத்தல்� ஆகும.� இந்த� இைக்்க� நபாம�
நி்்றபவற்றும� பேபாது� இது� ஒடடுகேபாத்த�
வ்ளரச்சிததிடடைஙக்்ளயும� நி்்றபவற்்ற�
உ்தவிபுரிகி்றது.� எதிரகபாை� கேபாரு்ளபா்தபார,�
சுற்றுச்சூழல்� ேற்றும� சமூகததிற்கபானே�
கசைவினேஙக்்ளக்� கு்்றக்கவும� கேபாரு்ளபா்தபாரப�
பேபாடடிக்்ள� வலி்ேேபாக்கவும� ஏழ்்ே்ேக்�
கு்்றக்கவும�உ்தவிபுரிகி்றது.

இலககு 13: கோலநிபல ேோற்றம் ேறறும் 
அ்தன் விப்ளவுகப்ள  எதிரபகோள்்ள 
அவச�கோல �்டவடிகபக எடுத்தல்

கபாைநி்ை� ேபாற்்றம� எல்ைபா� நபாடுக்்ளயும�
ேபாதிததுள்ளது.� இது� உைக� கேபாரு்ளபா்தபார�
வ்ளரச்சி்ேத� ்தடுக்கி்றது.� பேலும�
ேக்களவபாழ்்க்ேப� ேபாதிக்கி்றது.� சமு்தபாேம,�
ேற்றும� நபாடுகள�இந்த� கபாைநி்ை�ேபாற்்றததிற்கபானே�
வி்ை்ேக்ககபாடுததுக்� ககபாண்டிருக்கின்றனே�
நபா்்ள� இ்தற்கு� அதிக� வி்ை� ககபாடுக்க�
பவண்டியிருக்கைபாம.�

இலககு 14: பைருஙக்டல், க்டல் ேறறும் 
க்டறசோர வ்ளஙகப்ளப ைோதுகோதது நிபலயோக 
உைநயோகித்தல்

உைகின�கேருஙகடைல்கள� –�அவற்றின�கவபேநி்ை,�
நீபரபாடடைஙகள� ேற்றும� அதில்� வபாழும� உயிரகள�
ஆகிே்வ� புவி்ே� ேனி்தனின� வபாழிடைேபாக�
உருவபாக்கும� ஒரு� � உைக்ளபாவிே� அ்ேபேபாக�
இேஙகுகின்றனே.� � இந்த� உைக்ளபாவிே� வ்ளஙக்்ள��
மிகவும� கவனேேபாக� ்கேபாளு்தல்� எனேது��
பேணத்தகுந்த� எதிரகபாைததிற்கு� � ஒரு� சி்றந்த�
வழிேபாகும.

இலககு 8: நிபலயோன பைோரு்ளோ்தோ� வ்ளரசசி, 
நவபலவோயபபு ேறறும் எல்நலோருககும் 
கணணியேோன நவபலவோயபபு 
நைோன்்றவறப்ற நேம்ைடுததுவது.

நி்ைேபானே� கேபாரு்ளபா்தபார� வ்ளரச்சிக்கு� நல்ை�
்தரேபானே�பவ்ைவபாய்பபுக்்ளத�்தநது�அ்தன�மூைம�
நபாடடின� கேபாரு்ளபா்தபாரத்்த� பேமேடுததி�
அப்தபவ்்ளயில்� நபாடடின� சுற்றுச்சூழலுக்கு� எந்த�
ேபாதிபபும� ஏற்ேடுத்தபா்த� ஒரு� சமு்தபாேம� ப்த்வ� .�
பவ்ை�கசய்யும�வேதில்�இருக்கும�அ்னேவருக்கும�
பவ்ைவபாய்பபுகளும� கண்ணிேேபானே�
ேணிச்சூழல்களும�ப்த்வ.

இலககு 9 : மீள்தி்றன்மிகக கட்டபேபபுகப்ள 
உருவோககு்தல், நிபலயோன 
ப்தோழில்ேயேோககபல ஊககுவித்தல் ேறறும் 
புத்தோககதப்த ஏறறுகபகோள்்ளல்.

நி்ைேபானே� க்தபாழில்� வ்ளரச்சிபே� ஒரு� நபாடடின�
வருேபானேததிற்கு��முக்கிே�உற்ேததிக்�கபாரணிேபாகவும��
ேற்றும� பவகேபானே,� நி்ைேபானே� வபாழ்க்்க� ்தரத்்த�
உேரததுவதும,� சுற்றுச்சூழலுக்கும 
க்தபாழில்ேேேபாக்கலுக்கும� ஏற்்ற� க்தபாழில்நுடேத�
தீரவு�ககபாடுபேதும�ஆகும.�

இலககு 10: ந்தசஙகளுககுள் ேறறும் 
ந்தசஙகளுககு இப்டநயயோன சேநிபலயற்ற 
்தன்பேபய நீககு்தல்.

சேநி்ை� அற்்ற� ்தன்ே்ே� கு்்றக்க�
பவண்டுேபானேபால்�ஒதுக்கபேடடை� ேற்றும�பின்தஙகிே�
நி்ையில்� உள்ள� ேக்களமீது� கவனேம� கசலுததும�
வ்கயில்�ககபாள்ககள�இேற்்றபேடடு�அ்வ�உைக�
அ்ளவில்� கேபாது� கநறிமு்்றக்ளபாக�
ஏற்கபேடைபவண்டும.

இலககு 11: �க�ஙகள் ைோதுகோபைோன்தோக, 
�ம்ைத்தகுந்த்தோக ேறறும் நிபலபபுத்தன்பே 
பகோண்ட்தோக ஆககுவது.

நகரஙக்ளபானேது�கருததுக்கள,�வணிகம,�கைபாச்சபாரம,�
அறிவிேல்,� உற்ேததி,� சமூகவ்ளரச்சி� � பேலும� ேை�
கசேல்களின�்ேேேபாக�திகழ்கி்றது.�நகரஙக்ளபானேது�
ேக்கள� சமூக� ேற்றும� கேபாரு்ளபா்தபார� முனபனேற்்றம�
கபாண�வழி�வகுக்கின்றனே.�கூடடை��கநரிசல்,�அடிபே்டை�
பச்வகளுக்கு� பேபா்தபா்த� நிதி,� பேபாதுேபானே� அ்ளவு�
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ைோரிஸ் உ்டன்ைோடு
கபாைநி்ை�ேபாற்்றத்்த�பநரிடை�ேஙபகற்்ற��நபாடுகள�
COP21�ல்�ேபாரிஸில்�2015�டிசமேர�12�ல்�ந்டைகேற்்ற�
“ேபாரிஸ�உடைனேபாட்டை�“��ஏற்்றனே.��இந்த�உடைனேபாடு�
நவமேர�ேபா்தம�4�ஆம�நபாள�2016ல்�ந்டைமு்்றக்கு�
வந்தது.� இந்த� உடைனேபாடடினேடி� எல்ைபா�
நபாடுகளும� உைக� கவபேேேேபா்த்ை� 2� டிகிரி�
கசல்சிேஸ�அ்ளவுக்கு�கு்்றக்க�முடிவு�கசய்்தனேர.����
்தற்பேபாது� உள்ள� � � மிக� பேபாசேபானே� நி்ை்ே�
ேனேதில்� ககபாண்டு� 1.5� டிகிரி� கசல்சிேஸ�
வ்ரேபாவது� கு்்றக்கபவண்டும� எனே� உறுதி�
ககபாண்டைனேர

்தகவல் குறிபபு

இலககு 15: நிபலயோக கோடுகப்ள 
நேலோணபே பசய்தல், ைோபலவனேோகோேல் 
்தடுத்தல், நில அழிபவ ்தடுதது  ேறுைடியும் 
பசழிபபு்ற பசய்தல் உயிரினபைன்பே  
அழிவப்தத ்தடுத்தல்.
புவியின� நிைபேரபபில்� கபாடுகள� 30%�
கபாணபேடுகின்றனே.� கபாடுகள� � உணவு� ேற்றும�
உ்்றவிடைம� ்தருவது� ேடடுேல்ைபாேல்� கபாைநி்ை�
ேபாற்்றத்்தத� ்தடுபேதிலும,� உயிரினேபேன்ே்ே�
பேணுவதிலும� உளநபாடடு� உயிரினேஙகளுக்கு� ஒரு�
வபாழிடைேபாகவும�வி்ளஙகுகி்றது.�ேதிமூனறு�மில்லிேன�
கஹக்படைர� கபாடுகள� ஒவகவபாரு� வருடைமும��
அழிக்கபேடுகின்றனே.� அப்தபவ்்ளயில்�
க்தபாடைரச்சிேபாக� அழிநதுவரும� 3.6� பில்லிேன�
கஹக்படைர�வ்றண்டை�நிைஙகள�ேபா்ைவனேேபாகி்றது.�

இலககு 16: நியோயேோன ேறறும் சேோ்தோனேோன 
உள்்ள்டஙகிய சமு்தோயதப்த உருவோககு்தல்
சேபா்தபானேேபானே�சமு்தபாேத்்த�உருவபாக்க�ஊக்குவிக்க,�
எல்பைபாருக்கும� நிேபாேம� எளிதில்� கி்டைக்க,�
தி்ற்ேேபானே� கேபாறுபேபானே� நிறுவனேஙக்்ள� எல்ைபா�
நி்ைகளிலும� உருவபாக்க� இந்த� இைக்கு�
அரபேணிக்கபேடுகி்றது.�

இலககு 17: நைணத்தகுந்த நேம்ைோடடிறகோக 
உலக்ளோவிய �டபுணரபவ நிபலயோன 
வ்ளரசசிககோக ேறுைடியும் உயிரபபித்தல்
பேணத்தகுந்த� பேமேபாடடின� � கவற்றி� எனேது��
அரசபாஙகஙகள,� ்தனிேபார� நிறுவனேஙகள� ேற்றும�
ேக்கள� சமு்தபாேம� இவற்றிற்கு� இ்டைபேேபானே�
கூடடைபாண்்ேயில்� உள்ளது.� இந்த� கூடடைபானேது�
ககபாள்ககள,� ்தபாரமீக� ேதிபபுகள,� ேஙகிடடை�

கபாடசிகள� ேற்றும� ேக்க்்ளயும� புவி்ேயும��
்ேேேபாக� ககபாண்டை� � இ்ணந்த� இைக்குக்்ள�
கபாடடுவ்தபாக�இருக்கபவண்டும.�இ்வ�உைக்ளபாவிே�
அ்ளவில்,� பிரபாநதிே,� ப்தசிே� ேற்றும� உளளூர�
அ்ளவில்�ப்த்வ.

7.3.  கோலநிபல ேோற்றமும் நைணத 
்தகுந்த நேம்ைோடும்

வரைபாற்றின�க்தபாடைக்கததிலிருநது��ேபாரபபேபாேபானேபால்�
புவியின� கபாைநி்ை� ேபாறிக்� ககபாண்படை�
வநதுள்ளது.� கடைந்த� 650,000� வருடைஙகளில்�
ேனியுகமும� கவபேயுகமும� ைடசக்கணக்கபானே�
ஆண்டுக்ளபாக� ேபாறிேபாறி� இருநதுள்ளது.� இந்த�
கபாைநி்ை� ேபாறுேபாடடிற்கு� முக்கிேக்� கபாரணம�
புவியின� சுழற்சியில்� ஏற்ேடும� சிறு� ேபாற்்றமும�
அ்தனேபால்� நேது� புவிக்பகபா்ளததிற்கு� கி்டைக்கும�
சூரிே� கவபேம� ேற்றும� ஒளியில்� ஏற்ேடும�
ேபாற்்றமுபே� ஆகும.� ்தற்பேபாது� நம� புவியின�
கபாைநி்ைேபானேது� கவபேே்டைநது� வருகி்றது.� அது��
“புவிகவபேே்டை்தல்”� எனறு� குறிக்கபேடுகி்றது.�
கடைந்த� 100� வருடைஙகளில்� புவியின�
கவபேநி்ைேபானேது� 10� ஃேபாரனஹீட��
அதிகரிததுள்ளது.� இது� ஒரு� சிறு� ேபாற்்றம்தபான�
ஆனேபால்� புவியில்� ஏற்ேடைக்கூடிே� மிகச்சிறிே�
ேபாற்்றமும� மிகபகேரிே� கபாைநி்ை� ேற்றும�
சுற்றுச்சூழல்� ேபாற்்றத்்த� ஏற்ேடுத்தக்கூடும.�
உருகும�ேனிேபாறு,�கடைல்நீரேடடை�உேரவு�,�நீண்டைகபாை�
ேஞசம� ,� அதிக� ே்ழ� ேற்றும� கவள்ளம� பேபான்ற�
ேபாற்்றஙகள� ஏற்கனேபவ� ந்டைகே்ற�
ஆரமபிததுவிடடைனே.�

கோலநிபல ேோற்றததிறகோன கோ�ணஙகள்
பு்்தேடிவ� எரிகேபாருளக்்ள� எரிக்குமபேபாது�
வபாயுக்கள� வளிேண்டைைததிற்கு� கசல்கின்றனே.�
ஆற்்றலுக்கபாக� எரிக்கபேடும� பு்்தேடிவ�
எரிகேபாருளகள� பேபாக்குவரதது� வபாகனேஙக்ளபால்�
ஏற்ேடும�ேபாதிபபு�ேற்றும�கபாடுக்்ள�அழித்தபைபாடு�
இ்ணநது�புவி��கவபேேேேபா்தலுக்கு�கபாரணேபாகி்றது.�
இது�ஒரு�இடைததின�கபாைநி்ை்ே�ேபாற்்றக்கூடும.

கோலநிபல ேோற்றததின் விப்ளவுகள்
விஞ்பானிக்ளபால்� கடைந்த� கபாைததில்�
முனனேறிவிபபுகசய்ேபேடடை� கடைலில்� மி்தக்கும�
ேனிக்கடடிகள� உருகு்தல்,� கடைல்� நீரேடடை� உேரவு�
ேற்றும� கடு்ேேபானே� கவபே� அ்ைகள� பேபான்ற��
பினவி்்ளவுகள� இனறு� உைக� அ்ளவில்�
ந்டைகேறுகின்றனே.

TN_GOVT_XII_Geography_chapter 07.indd   146 12/07/2021   5:26:23 PM



பேணத் தகுநத பேமேபாடு147

1. ்ைபபெ நிண்ல ்�ாடர்ந்து உயரும்:�ேசு்ே�இல்ை�
வபாயுக்கள� கவபேத்்த� உளளிழுதது� அது�
வளிேண்டைைததிற்கு� கசல்ைவிடைபாேல்�
்தக்க்வதது��புவியின�கவபேநி்ை�உேரவுக்குக்�
கபாரணேபாக� இருக்கி்றது� எனே� வல்லுநரகள�
கூறுகின்றனேர.

2. உண்றபெனி அற்ற நிண்ல (ைளரும்நிண்ல) நீளும்:  
இது�வ்ளரும�ேயிரகளமீது�தீே��வி்்ளவுக்்ள�
ஏற்ேடுததும.� கவபேேபானே� சூழல்� � பூச்சிகள�
அதிக�நபாடகள�உயிபரபாடு�இருக்க�உ்தவும.��இது�
ேயிரகளின� அழிவுக்கு� வழிவகுக்கும.�
அதிகரிக்கும� கவபேநி்ை� பவ்ளபாண்்ேயில்�
அதிக�உற்ேததி�கசய்கின்ற�ேற்றும�நனகு�ேயிர�
வி்்ளகின்ற� நிைஙகளில்� ஒரு� ேபாற்்றத்்தக்�
ககபாண்டுவரும.�

3. மணை கைா்லஙகைளில  ஒரு மாற்றம்� :� ஈர� ேற்றும�
வ்றண்டை�நிைததிற்கபானே�ேபாறுேபாடு�அதிகரிக்கும.�
அ்தபாவது� ஈரநிைஙகள� பேலும� ஈரேபாகும�
வ்றண்டை��நிைஙகள�பேலும�வ்றண்டு�பேபாகும.

4. அதிகை ை்ற்டசி மறறும் ்ைபபெ அண்லகைள்:�உேரும�
கவபேநி்ை� ேற்றும� ேபாறும� ே்ழ� அ்ளவபால்��
வ்றடசி� ேற்றும� கவபே� அ்ைகள�
அதிகரிக்கின்றனே.

5. கைடலநீர் ம்டடம் உயரு�ல:��உைக�அ்ளவில்�கடைல்�
நீர� ேடடைேபானேது� 1900� களிலிருநது� கு்்றந்தது�
ஆண்டுக்கு��0.1�லிருநது�0.25�கச.மீ�உேரம�வ்ர�
உேருகி்றது� எனறு� விஞ்பானிகள�
கண்டுபிடிததுள்ளனேர.�

6. ஆர்டிக துருைமானது பெனியற்ற நிண்லககு 
்ெல்லககூடும்:�இனனும�அ்ர�நூற்்றபாண்டின�
இ்டையில்� � ஆரடிக்� துருவேபானேது�
பகபா்டைகபாைததில்�முழுவதுேபாக��உருகக்கூடும�
எனே�எதிரேபாரக்கபேடுகி்றது.�

கோலநிபல ேோற்றதப்த எதிரபகோள்்ளல்
கபாைநி்ை� ேபாற்்றத்்த� இருவ்ககளில்�
எதிரககபாள்ளைபாம.�அ்வேபாவனே,
1. மீ்டசித்தி்றன:� இது� கபாைநி்ை� ேபாற்்றததிற்குக்�

கபாரணேபானே� ேசு்ே� இல்ை� வபாயுக்களின�
கவளிபேற்்றத்்தக்� கு்்றபே்்தப� ேற்றிக்�
குறிபபிடுகி்றது.

2. �ழுைல:� கபாைநி்ை� ேபாற்்றததின� வி்்ளவபாக�
ஏற்ேடும� ேபாதிபபுக்்ள� எவவபாறு� கு்்றபேது�
எனே்்தப� ேற்றிக்� குறிபபிடுகி்றது.� இவவிரு�
அணுகுமு்்றகளும� ஏற்கனேபவ�
நடைநதுககபாண்டிருக்கி்ற� உைக்ளபாவிே�
ேபாற்்றஙக்்ள� எவவபாறு� எதிரககபாளவது��
எனேதில்�முக்கிேப�ேஙகுவகிக்கின்றனே.

மீடசிததி்றன் பசயல்ைோடுகள் 
கபாைம� கடைநது� பேபாவ்தற்கு� முன� கபாைநி்ை�
ேபாற்்றத்்த� கு்்றபே்தற்கபானே� நடைவடிக்்கக்்ள�
எடுதது� இபபேபாப்த� அவற்்்ற� ந்டைமு்்றேடுத்த�
க்தபாடைஙக� பவண்டும.
1. மாசில்லா  மாறறு ஆற்றல மூ்லஙகைள்:�பு்்தேடிவ�

எரிகேபாருடக்்ள� சபாரநதிருபே்்தக்�
கு்்றததுக்ககபாண்டு� புதுபபிக்கத்தக்க� ேற்றும��
ேசு்ே� ஆற்்றல்� மூைஙக்ளபாகிே� கபாற்று,� சூரிே�
ஆற்்றல்,� நீர� அல்ைது� புனேல்மின� ஆற்்றல்,�
மீதப்தன� � வபாயு� அல்ைது� ேபாடடுச்� சபாணவபாயு,�
ேற்றும� புவி� கவபே� ஆற்்றல்க்்ளச்� சபாரநது�
இருபேப்த� � கபாைநி்ை� ேபாற்்றத்்த�
எதிரககபாள்ள�ஒரு��முக்கிே�வழி��மு்்றேபாகும.�

2. ஆற்றண்ல கெமிககை சி்ல குறிபபுகைள்:� � வி்ை�
கூடிே�ஆற்்றல்� பசமிக்கும�மினகருவிக்ளபாகிே�
CFL�ேல்புகள,�குளிரசபா்தனேபகேடடி,�கபாற்றுே்தனி�
(Air�Condition)�மு்தலிேவற்்்ற�உேபேபாகிபே்்தக்�
கு்்றக்கபவண்டும.� ேேனேபாடடில்�
இல்ைபா்தபேபாது� மினசபா்தனேஙக்்ள� நிறுததி�
்வபேது�அவசிேேபாகும.

3. ைாகைனம் ஓ்டட பெசுணமக குறிபபுகைள்:�நச்சுப�பு்க�
வளிேண்டைைததில்� கைக்கபாேல்� இருக்க�
வபாகனேஙகளின�உேபேபாகத்்தக்� � கு்்றத்தபை��
சி்றந்த� உததிேபாகும.� கேபாது� வபாகனேஙக்்ள�
உேபேபாகித்தல்,� ஒரு� � ேகிழுநதில்� பசரநது�
ேணிக்குச்��கசல்லு்தல்�(car�pooling)�மினசபாரததில்�
இேஙகும� கபாரகள� அல்ைது� இரண்டு� சக்கர�
வபாகனேஙக்்ள� உேபேபாகித்தல்� பேபான்ற்வ�
ஒரு�சி்றந்த�ேபாற்று�உததிேபாகும.

ஐக்கிே� நபாடுகளின� கபாைநி்ை�
ேபாற்்றததிற்கபானே� வ்ரே்்ற�
ேபாநபாடு(UNFCCC)� 2017ஆம�
ஆண்டு,� பே� 17� நப்ததி�

ந்டைகேற்்றது.� இதில்� பேணத்தகுந்த�
பேமேபாடபடைபாடு� கபாைநி்ை� ேபாற்்றம� ேற்றும��
பேரழிவு� அேபாே� கு்்றபபிற்கபானே� கசண்டைபாய்�
வ்ரே்்ற� ஆகிேவற்்்ற� ஒருஙகி்ணபே்்தக்�
குறிதது�விவபாதிக்கபேடடைது.

TN_GOVT_XII_Geography_chapter 07.indd   147 12/07/2021   5:26:24 PM



XII புவியியல் 148

4. குண்றத்�ல� -�மீணடும் பெயனபெடுத்து�ல � -�மறு 
சுைறசி முண்றகைள் :� கு்்றத்தல்� -� மீண்டும�
ேேனேடுதது்தல்��-�ேறு�சுழற்சி�மு்்றகள�நேது�
வ்ளஙக்்ளயும� ஆற்்ற்ையும�
பேணிபேபாதுகபாக்க� உ்தவுகி்றது.� � இது�
ேபாசுேபாட்டைக்�கு்்றதது�அ்தன�மூைம�ேசு்ே�
இல்ை�வபாயுக்க்்ளக்�கு்்றக்கி்றது.�

5. கைாடுகைணள மீணடும் ைளர்த்�ல:�கபாரேன�-்டை-
ஆக்்ஸை்டை� வளிேண்டைைததிலிருநது� நீக்கும�
மிகவும� சுத்தேபானே�ேற்றும�வலி்ேேபானே�ஒரு�
கபாரணி� ேசு்ேேபானே� ேரஙக்ளபாகும.� நபாம�
ேரஙக்்ளயும� கபாடுக்்ளயும� ேனி்தனின�
நவீனே� வ்ளரச்சிக்கபாக� அழித்த்தன� வி்்ளவபாக�
கபாரேன�–�் டை�–�ஆக்்ஸை்டை�வளிேண்டைைததில்�
இருநது� நீக்கும� புவியின�தி்றன� �அதிக�அ்ளவு�
கு்்றநது�விடடைது.�

6. இயறணகை கைளாணணம:� வளிேண்டைை�
கபாரேன்டைஆக்்ஸைடின� ஒரு� முக்கிே�
ப்தக்கேபாக� ேண்� கபாணபேடுகி்றது.� ேபாரமேரிே��
விவசபாேததிற்கபாக�கபாடுகள��அழிக்கபேடடை்தபால்�
இந்த� ப்தக்கத்்த� அதிக� அ்ளவில்�
அழிததுககபாண்டிருக்கி்றது.� ஆனேபால்�
பேணத்தகுந்த� � ேற்றும� இேற்்க�
பவ்ளபாண்்ேேபானேது� ேண்ணின� இேற்்கத�
்தபாதுக்க்்ள� ்தக்க்வததுக்� ககபாளவ்தன�
மூைமும� ேண்ணரிப்ேக்� கு்்றபே்தன�

மூைமும� ேற்றும� ேண்ணின�
இேற்்கே்ேப்ே� பேமேடுததுவ்தன�
மூைமும�கபாைநி்ை�ேபாற்்றத்்த��எதிரககபாள்ள�
உ்தவுகி்றது.��இேற்்க�பவ்ளபாண்்ே�இேற்்க�
உரஙக்்ள�ேேனேடுததி�சரிேபானே�ேகசூல்�கே்ற�
உ்தவுகி்றது.

7.4 வடிகோல் நீர நேலோணபே ேறறும் 

அ்தன் முககியததுவம் 

வடிகபால்�நீர�அல்ைது�வடி�நிைம�எனேது� �ஒரு� நதி�
வழிநப்தபாடும�புவிபேகுதிேபாகும.�அதில்�நதி�நீர�ஒரு�
இடைததின� எல்ைபாப� ேகுதிகளிலிருநதும� ஒரு�
கேபாதுவபானே�வடிகபா்ை�பநபாக்கி�வழிநது�ஓடுகி்றது.�
நீர�பேைபாண்்ே�எனேது�்தகுந்த�உற்ேததி்ேப�கே்ற�
நிைம�ேற்றும�நீர�வ்ளஙக்்ள�சரிேபாக�பேைபாண்்ே�
கசய்வ்தபாகும.�பேலும�இ்தனேபால்�இேற்்க�வ்ளஙகள��
கு்்றவபானே�அ்ளவிபைபே��ேபாதிக்கபேடுகி்றது.�
� வடிகபால்� நீர� பேைபாண்்ே� � எனேது�ேண்�ேற்றும�
நீ்ரப� பேணிப� ேபாதுகபாத்தல்,� ்தகுந்த� மு்்றயில்�
நிைத்்தப� � பேணு்தல்,� கபாடுக்்ள� ேரபாேரித்த்ை�
ஊக்குவித்தல்�பேலும�பேணத்தகுந்த��பவ்ளபாண்்ே�
மு்்றக்்ளப� ேயிற்சி� கசய்்தல்,� வி்்ளநிைஙகள�
ேற்றும� பேய்ச்சல்� நிைஙக்்ளப� பேணிப�
ேபாதுகபாத்தல்,� ேண்வ்ளத்்த� ேபாதுகபாத்தல்,�
பவ்ளபாண்்ேக்கபானே� உள� நபாடடு� நீ்ர� சரிேபாக��
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திடடைம”� (IWDP)� ஆகிே� திடடைஙகள� ேல்பவறுேடடை�
நீரபிடிபபு�சூழலில்�ஆரமபிக்கபேடடைது.�1980�ேற்றும�
அ்தற்கு� முனேபானே� வடிநிை� பேமேபாடடு� திடடைஙகள�
அ்னேததும�ேண்வ்ளம�பேணிேபாதுகபாத்தல்�ேற்றும�
ே்ழநீர� பசமிபபுததிடடைஙக்்ளபே� பநபாக்கேபாகக்�
ககபாண்டு�கசேல்ேடடைது.��

ேபழநீரநசமிபபு
உைகம� முழுவதும� ைடசக்கணக்கபானே� ேக்கள�
்தஙக்ளது�அன்றபாடை�வீடடுதப்த்வகளுக்கு�சுத்தேபானே�
நீரினறி� இருக்கின்றனேர.� ேை� � இடைஙகளில்� நபாம�
கேபாதுவபாக� உேபேபாகிக்கும� குடிநீர� குழபாய்�
கபாணபேடுவதில்்ை� � அல்ைது� நமேகத� ்தன்ே�
இல்ைபா்ே�அல்ைது�அ்்த�கசேல்மு்்றேடுததுவது�
வி்ை� கூடிே்தபாக� உள்ளது.� அதிகரிக்கும��
நீரேற்்றபாக்கு்்றபே� 21� ஆம� நூற்்றபாண்டின�
மிகபகேரிே�சவபாைபாகும.��ஆகபவ�ே்ழ�நீர�பசகரிபபு�
ஒரு� ேதிபபுமிக்க� வ்ளேபாக� முக்கிேததுவம�
கேறுகி்றது.� ே்ழநீர� பசகரிப்ே� ேக்கள� பினேற்்ற�
ஆரமபித்தபால்� இந்த� நீரேற்்றபாக்கு்்ற்ே� நபாம�
சேபாளிக்க�முடியும.

ேபழநீர நசமிபபின் அவசியம் 
1. நீர�அளிபபுப�ேற்்றபாக்கு்்ற்ே�கவல்வது�

2. நீர�ேற்்றபாக்கு்்ற்ே�சேபாளிக்க�நிைத்தடி��நீ்ர�
அதிகரிக்க� மிகச்சி்றந்த� ேற்றும� மிகச்�
சிக்கனேேபானே�வழி.

3. நகரபேகுதியில்� கபாணபேடும� ந்டைேபா்்த�
ேகுதி்ே�ேண்ணபால்�நிரபபுவது�

4. அதிக� ே்ழ� கேறும� ேகுதிகள� � அல்ைது�
அதிகேபாக� நீர� ப்தஙகும� ேகுதிகளில்� நிைத்தடி�
நீரேடடைம�உேர�அ்்த�நீரபால்�நிரபபு்தல்.

5. நீர� கேருக்கு்தல்� மூைேபாக� நிைத்தடிநீரின�
்தன்ே்ே�பேமேடுதது்தல்.

6. ேசு்ேபூஙகபா,�ேண்்ண�ேற்றும�ப்தபாடடைததிற்கு�
நீரேபாசனேம�கசய்ே�நீர�கேறுவது.

ேபழநீர நசமிபபு  நுடைஙகள்
ே்ழநீர� பசமிபபில்� இரு� முக்கிே� நுடேஙகள�
உள்ளனே.
1. நிை� பேற்ேரபபில்� நீ்ர� எதிரகபாைததிற்கபாக�

பசமித்தல்

2. நிைத்தடி�நீர�வ்ளம�புதுபபித்தல்

பேைபாண்்ே� கசய்்தல்,� வடிகபால்,� கவள்ளப�
கேருக்்கக்�கடடுேடுத்த��சிறு�அ்ணக்்ள�கடடு்தல்,�
ேற்றும� ்தனி� ேனி்தனின� வபாழ்க்்கத� ்தரத்்த�
உேரதது்தல்� அ்தன� மூைம� சுற்றுச்சூழல்�
சேநி்ை்ே� பேமேடுதது்தல்� � ஆகிேவற்ப்றபாடு�
க்தபாடைரபு்டைே்தபாகும.

வடிகோல் நீர நேலோணபேயின் முககிய 
ைடிநிபலகள் 
வடிநிை� திடடைேபானேது� வடிநிைததின� ்தன்ே்ே�
கண்டைறிவதும�அந்த�நிைததிற்கபானே�நீர�மூைஙகளின�
இருப்ே� குறிபபு� எடுபேதும� ஆகும.� வடிநிை�
பேைபாண்்ேததிடடைததின��ேடிக்ளபாவனே:-

1. வடிநிைததின� எல்்ை� ேற்றும� வடிநிைததில்�
கபாணபேடும� சிறிே� � வடிநிைஙக்்ளயும�
வி்ளக்கி�ஒரு�ேடைம�வ்ரநது�ககபாளளு்தல்.

2. வடிநிைததில்� உள்ள� நீர� ஆ்தபாரஙக்்ள�
வ்ரேடைேபாக� வ்ரநது� அவற்றி்னே� குறிபபு�
எடுததுக்ககபாள்ளல்.

3. வடிநிைததில்� கபாணபேடும� இேற்்கேபானே�
ேற்றும� ேனி்தனேபால்� உருவபாக்கபேடடை�
வடிநிைஙக்்ள�குறிபபு�எடுதது�நிைவ்ரேடைம�
வ்ர்தல்�.�

4. நிைபேேனேபாடு� ேற்றும� நிைபேரப்ே� குறிபபு�
எடுதது�நிைவ்ரேடைம�வ்ர்தல்�.

5. வடிநிைததின� நிைவ்ரேடைத்்தத� ்தேபார�
கசய்்தல்�.

6. நதியின�க்ர�ேற்றும�கடடுேபானே�்தைம�உடேடை�
ேண்� அரிக்கபேடடை� நிைத்்த� � அ்டைேபா்ளம�
கபாணு்தல்.�

7. வடிநிைததில்� உள்ள� நீரின� ்தன்ே்ே�
அ்டைேபா்ளம� கண்டு� அ்்த� அடிபே்டைேபாக�
்வததுக்ககபாள்ளல்.�

இநதியோவில் வடிநில நேலோணபே
நேது�நபாடடில்�வடிநிை�பேைபாண்்ேத��திடடைேபானேது�
இநதிே� அரசபாஙகத்தபால்� � ஏற்ேடுத்தபேடடு���
1970களின� க்தபாடைக்கததிலிருநது�
கசேல்ேடுத்தபேடுகி்றது.� ேைவ்க� பேமேபாடடுத�
திடடைஙக்ளபாகிே� “வ்றடசி� ேபாதிபபுக்குள்ளபாகும�
இடைஙகளுக்கபானே� திடடைம”� (DPAP),� ”ேபா்ை� நிை�
பேமேபாடடு� திடடைம� “(DDP),� ”ஆற்று� ேள்ள்தபாக்கு�
திடடைம”(RVP),�“ே்ழகேறும�நிைஙகளுக்கபானே�ப்தசிே�
வடிநிை� பேமேபாடடுத� திடடைம”� (NWDPRA)� ேற்றும�
”ஒருஙகி்ணக்கபேடடை� ்தரிசு� நிை� பேமேபாடடுத�
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நிைததின� பேற்ேரபபில்� ே்ழநீ்ர� பசமிபேது�
நிைத்தடி� க்தபாடடிகள,� கு்ளஙகள,� குறுக்கு�
அ்ணகள,� ்தடுபபு� அ்ணகள� பேபான்றவற்்்ற�
ேேனேடுததும� ஒரு� ேரபாமேரிே� மு்்றேபாகும.�
நிைத்தடி� நீ்ர� நிரபபு்தல்� ்தற்பேபா்்தே� ே்ழநீர�
பசமிபபின� புதிே� திடடைேபாகும.� இது� கேபாதுவபாக�
கூழபாஙகல்,� ேபா்றபாஙகல்� ேற்றும� ேணைபால்�
நிரபேபேடடை�குழிகள,�கிணறுகள� ,�அகழி�மு்தலிே�
அ்ேப்ேக்�ககபாண்டை்தபாகும.

7.5 சுறறுசசூழல் ்தோககதப்த ேதிபபி்டல்

ஒவகவபாரு� � நபாடும� முனபனே்ற� முேற்சி� கசய்கி்றது.�
முனபனேற்்றததின� ஒரு� முக்கிே� அமசம� உற்ேததி�
ேற்றும� விேபாேபாரம� மூைம� கேபாரு்ளபா்தபாரத்்த�
முனபனேற்று்தல்� ஆகும.� ஒவகவபாரு� நபாடும�
க்தபாழிற்சபா்ைக்்ள� அ்ேக்கி்றது.� அ்வ�
ேனி்தரகளுக்கு�பவ்ைவபாய்ப்ேயும,�நுகரபவபாரின�
ப்த்வக்்ளயும� பூரததி� கசய்கி்றது.� பேலும�
நபாடடுக்கு� வருவபா்ேயும� ்தருகி்றது.�
சமீேகபாைஙக்ளபாக� ேனி்தரகளின� முனபனேற்்ற�
வழிகளின� பேைபாதிக்கம� உைகின� அ்ேபபில்�
மிகபகேரிே� ேபாற்்றத்்தக்� ககபாண்டுவநதுள்ளது.�
நபாம�ஏற்கனேபவ�நேது�ஆபரபாக்கிேம,�வபாழ்வபா்தபாரம�
ேற்றும� ேபாதுகபாபபில்� இ்தன� ்தபாக்கத்்த� உணர�
ஆரமபிததுளப்ளபாம.� ேற்க்றபாரு� ேக்கம�
முனபனேற்்றததின� ேைனகளும� சேேபாக� ேஙகிடைப�
ேடைவில்்ை.� ேை� நபாடுகள� ்தஙகளு்டைே�அடிபே்டை�
ப்த்வக்்ளக்� கூடை� பூரததி� கசய்ே� � முடிேபா்த�
நி்ையில்� இருக்கும� பவ்்ளயில்� சிைநபாடுகள�
உேரந்த�வபாழ்்கத�்தரத்்தக்�ககபாண்டுள்ளனே.�

கடைந்த� கபாை� முனபனேற்்ற� திடடைஙகள� எல்ைபாம�
அவற்்றபால்� சுற்றுச்சூழலுக்கு� ஏற்ேடும�
பினவி்்ளவுக்்ள� ேற்றி� கருததில்� ககபாள்ளபாேல்�
ந்டைமு்்ற� ேடுத்தபேடடை்வக்ளபாகும.�
அ்தனவி்்ளவபாக� ஆறுகளும� ஏரிகளும�
ேபாச்டைந்தனே,� வபாயுேண்டைைம� அச்சுறுததும�
நி்ை்ே�அ்டைநதுள்ளது,� குவியும� வீடடு� ேற்றும�
க்தபாழிற்சபா்ைக்� கழிவுகள� நிைத்்த� அதிகேபாக�
சீரழிதது� விடடைது.� க்தபாழில்ேேேபாக்கல்� � ேற்றும�
கேபாரு்ளபா்தபார� வ்ளரச்சி� நேக்கு� நவீனே� சபா்தனேஙகள�
மூைம�கி்டைக்கும�சுகத்்த�்தந்தது�ஆனேபால்�ேக்களின�
வபாழ்க்்க்தரத்்த�முற்றிலும�அழிததுவிடடைது.

சுறறுசசூழல் ்தோககதப்த ேதிபபி்டலின் 
ந�ோககஙகள்
1. கேபாரு்ளபா்தபார,� சுற்றுச்சூழல்� ேற்றும�

சமு்தபாேததின�மீது� ்தபாக்கம�ஏற்ேடுத்தக்கூடிே�

முனபனேற்்ற� கசேல்ேபாடுக்்ள� அ்டைேபா்ளம�
கண்டு,� முனனேறிவிதது� ேற்றும� அ்்த�
ேதிபபிடைல்.

2. சுற்றுச்சூழலின� பினவி்்ளவுகள� � குறித்த�
முடிவுக்்ள� எடுபே்தற்கு� ்தகவல்க்்ள��
வழஙகு்தல்.�

3. ேற்றும� சரிேபானே� ேபாற்று� நடைவடிக்்ககள�
ேற்றும�்தடுபபு�நடைவடிக்்கக்்ள�அ்டைேபா்ளம�
கபாணு்தல்� மூைம� பேணத்தகுந்த� பேமேபாட்டை�
ஊக்கபேடுதது்தல்.

சுறறுசசூழல் ்தோககததிபன ேதிபபிடும் 
பசயல்முப்றகளின் ைடிநிபலகள்:
சுற்றுச்சூழல்� ்தபாக்கத்்தேதிபபிடும� எடடு�
ேடிநி்ைகள:
1. பொதிபபு குறித்து ஆய்வு:� � மு்தைபாவ்தபாக�

முனகேபாழிேபேடடை� திடடைஙகளுக்கு�
சுற்றுச்சூழல்� ேபாதிபபு� � ேதிபபீடு� ப்த்வேபா,�
ப்த்வகேன்றபால்� எந்த� நி்ையில்� ப்த்வ�
எனே்தபாகும.

2. கநாககைம் :�முக்கிே�்தபாக்கஙக்்ள�வி்்ளவிக்கும�
கபாரணிக்்ளக்� கண்டைறி்தல்.� இந்த� கடடைம�
ஆரபாய்ச்சியின� கபாை� அ்ள்வயும�
நிரணயிக்கி்றது.�

3. �ாககைத்ண� ஆ்ராய்�ல:� இந்தக்� கடடைததில்�
முனகேபாழிேபேடடை�திடடைததின� � சுற்றுச்சூழல்�
ேற்றும�சமூகத�்தபாக்கத்்தக்�கண்டைறிநது�அ்தன�
முக்கிேததுவத்்த�ேதிபபிடைல்.

4. ம்டடுபபெடுத்து�ல:� � இந்த� ேடிநி்ையில்�
நிரணயிக்கபேடடை� திடடைப� ேணிகளின�
சபாததிேேபானே� ேபா்தகேபானே� சுற்றுபு்றசூழல்�
வி்்ளவுக்்ள� கு்்றக்கவும� ்தவிரக்கவும�
ேரிநது்ர�கசய்கி்றது.

5. அறிகணகை� :� இந்த� நி்ையில்� ஆய்வுகளின�
முடிவுக்்ள�ஒரு�அறிக்்கேபாக� ்தேபார� கசய்து�
முடிவு� எடுக்கும� அதிகபாரிகள� அல்ைது�
சுற்றுச்சூழல்�ஆரவைரகளுக்கு�வழஙகு்தல்.�

6. அறிகணகைணய மறு ஆய்வு ்ெய்�ல: 
சேரபபிக்கபேடடை� சுற்றுச்சூழல்� ்தபாக்க�
ேதிபபீடடின�அறிக்்கயின�்தரம�ேற்றும�அ்தன�
வி்னேவுறுதி்ற்னே� பசபாதிதது� முடிவு�
எடுபே்தற்கு� ப்த்வேபானே� ்தகவல்க்்ளத�
்தருகி்றது.
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கசேல்திடடைததிற்கும� சுற்றுச்சூழல்� அனுேதி�
கடடைபாேேபாக்கபேடடைது.� � � 1994ல்� கவளியிடைபேடடை�
இந்த� அறிவிபபிற்கு� பி்றகு� அதில்� 12� திருத்தஙகள�
கசய்ேபேடடுள்ளனே.� ேததிே� ேற்றும� ேபாநிை�
ஆ்ணேஙகள� � இ்்த� (EIA� –� Environmental� Impact�
Assesment)� � பேமேடுததி� பேைபாண்்ே� கசய்யும�
கேபாறுப்ே� � ேஙகிடடுக்ககபாளகி்றது.� சுற்றுச்சூழல்�
்தபாக்க� ேதிபபீடைபானேது� ்தற்பேபாது� 30� வ்கேபானே�
கசேல்திடடைஙகளுக்குக்� கடடைபாேேபாக்கபேடடுள்ளது.�
இ்தன� (EIA)� ப்த்வக்்ள� பூரததி� கசய்்த� பி்றபக�
அ்வகளுக்கு�சுற்றுச்சூழல்�அனுேதி�கி்டைக்கும.
ேததிே� சுற்றுச்சூழல்� ேற்றும� வனேதது்்ற�
அ்ேச்சகம�புதி்தபாக�ஒரு�EIA�சடடைத்்த�கசபடைமேர�
2006-ல்� கவளியிடடைது.� இந்த� அறிவிபபினேடி�
கீழ்கண்டை� பிரிவில்� உள்ள� எல்ைபா� 
கசேல்திடடைஙகளும� சுற்றுச்சூழல்� அனுேதி்ே�
ேததிே� அ்ேச்சகததிலிருநது� கேற்்ற� பி்றபக�
கசேல்ேடுத்த�முடியும.�அ்வேபாவனே
1. க்தபாழிற்சபா்ைகள

2. சுரஙகஙகள

3. அனேல்�மினநி்ைேஙகள

4. ஆற்றுபேள்ள்தபாக்குததிடடைஙகள��

5. உளகடடை்ேபபு�ேற்றும�கடைற்க்ர�கடடுபேபாடடு�
ேண்டைைம

7. முடிவு எடுத்�ல:�இந்த�நி்ையில்�அந்த�திடடைம�
நிரபாகரிக்கபேடடை்தபா� அஙகீகரிக்கபேடடை்தபா��
அல்ைது�இனனும�ேபாற்்றம�ப்த்வேபா�எனேது�
குறிதது�முடிவு�கசய்ேபேடுகி்றது.

8. பிந்ண�ய கைணகைாணிபபு:� � இந்த� நி்ையில்�
கசேல்திடடைம� ஆரமபிக்க� அனுேதி�
அளிக்கபேடடை�பின�அ்தன�ேணி�க்தபாடைஙகுகி்றது.�
இந்த� கசேல்திடடைததின� ்தபாக்கஙகள�
சடடைததிற்கு� பு்றமேபாக� கசல்ைபா்தவபாறும�
சுற்றுச்சூழல்� ்தபாக்க� ேதிபபீடடின�
அறிக்்கயினேடி�சுற்றுச்சூழல்�ேபாதிபபு�்தடுபபு�
நடைவடிக்்ககள� ந்டைமு்்றேடுத்தபேடுகி்ற்தபா�
எனே்்தயும�கண்கபாணிக்கி்றது.

இநதியோவில் சுறறுசசூழல் ்தோககம்  
ேதிபபிடு்தல் முப்ற:
இநதிேபாவில்� சுற்றுச்சூழல்� ்தபாக்கத்்த� அ்ளவிடும�
மு்்ற� ஆற்றுபேள்ள்தபாக்கு� கசேல்திடடைஙக்்ள�
அ்ளவிடும��பநபாக்கதப்தபாடு�1978ல்�க்தபாடைஙகபேடடைது,�
1994� ஜனேவரி� 27� ல்� ேததிே� சுற்றுச்சூழல்� ேற்றும�
வனேதது்்ற�அ்ேச்சகம,�இநதிே�அரசு�சுற்றுச்சூழல்�
ேபாதுகபாபபுசடடைம� 1986� இன� கீழ்� எந்த� ஒரு�
விரிவபாக்கததிடடைம� அல்ைது� புதுபபித்தல்�
திடடைததிற்கும� அடடைவ்ண� 1இல்�
ேடடிேலிடைபேடடுள்ளேடி� எந்த� ஒரு� புதிே�

ெபா�ைள� 
பய�ப���த�

ெபா��� 
காலாவ�

உ�
� பாக	கைள இைண�த�

க�சா�ெபா�� 
�
�ெத��த�

இ�ெபா��  
ெசயலா�க�

உ�
பாக	க� 
தயா
�த�

ேபண�த��த 
��ட�ட�
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6. அணுமின�நி்ைே�திடடைஙகள.

புதிே� சடடைம� புதிே� திடடைஙகளுக்கு� அனுேதி�
ககபாடுபே்்த�திடடைஙகளின�அ்ளவு�ேற்றும�தி்ற்னே�
கேபாறுதது�ேபாநிை�அரசு�அனுேதி�அளிக்க�ஒபபு்தல்�
அளிததுள்ளது.� � EIA� ஆனேது� புதிே� திடடைஙகளின�
சுற்றுபபு்ற� ஆபரபாக்கிே� ேற்றும� சமூகத� ்தபாக்கத்்த�
ேதிபபிடும.� இது� � சுற்றுச்சூழ்ையும�
முனபனேற்்றத்்தயும�இ்ணக்கி்றது.���ேபாதுகபாபேபானே��
ேற்றும� பேணத்தகுந்த� வ்ளரச்சிபே� � சுற்றுச்சூழல்�
்தபாக்கததின�ேதிபபீடடின�பநபாக்கேபாகும.�

7.6 நைணத்தகுந்த நேம்ைோடப்ட 

ஊககபைடுததும் முப்றகள் 

ஏற்கனேபவ� விவபாதித்தபேடி� ஐக்கிேநபாடுகள�
ச்ேயின��193�உறுபபு�நபாடுகளும�கசபடைமேர�2015�ல்�
ந்டைகேற்்ற� உறுபபினேரகள� கசேல்கூடடைததில்�
ஏற்ேடுததிே� 2030� பேணத்தகுந்த� பேமேபாடடு�
பகபாரிக்்ககளின� ஒரு� ேகுதிேபாக� 17� பேணத்தகுந்த�
பேமேபாடடு� இைக்குகள� ேற்றும� 169 இைக்குகள�
ஏற்றுக்ககபாள்ளபேடடைனே.�இது�ஜனேவரி�1,�2016லிருநது�
ந்டைமு்்றக்கு� வந்தது.� இந்த� இைக்குக்ளபானேது�
சரவப்தச� நபாடுகளின� ஆபைபாச்னேகளின�
முடிவபாகும.� இ்தனேடி� சரவப்தச� நபாடுகளின�
அரசபாஙகஙகளும�இைடசக்கணக்கபானே�குடிேக்களும�
கைநது� ககபாண்டு� பேணத்தகுந்த� பேமேபாட்டை��
உைக்ளபாவிே�ேபா்்தயில்�ககபாண்டுகசனறு�அடுத்த�15�
வருடைஙகளில்� நி்்றபவற்றுவ்தபாக�
ஏற்றுக்ககபாண்டைனேர.�
பேணத்தகுந்த� பேமேபாடடு� இைக்குகளும�
பநபாக்கஙகளும� வறு்ே,� ேசி,� கல்வி,� ஆபரபாக்கிேம�
ேற்றும� நைவபாழ்வு,� ேபாலினே� சேததுவம,� நீர� ேற்றும�
தூய்்ே,� ஆற்்றல்,� கேபாரு்ளபா்தபார� வ்ளரச்சி� ேற்றும�
ஏற்பு்டைே�பவ்ை,�உள�கடடை்ேபபு,�க்தபாழிற்சபா்ை�
ேற்றும� புத்தபாக்கம,� சேநி்ைேற்்ற� ்தன்ே்ே�
கு்்றத்தல்,�பேணிப�ேபாதுகபாக்க�பவண்டிே�நகரஙகள,�
நுகரவு� ேற்றும� உற்ேததி,� கபாைநி்ை� கசேல்,�
சூழலிேல்,� சேபா்தபானேம� ேற்றும� நிேபாேம,� ேற்றும�
கூடடைபாண்்ே� பேபான்ற� முக்கிேேபானே� ேகுதிக்்ள�
கசேல்ேடுத்த� தூண்டும.� இந்த� பகபாரிக்்கேபானேது�
கேபாரு்ளபா்தபார� வ்ளரச்சியில்� கவனேம� கசலுததுவது�
ேடடும�அல்ை�இனனும�அதிக�சேநி்ை�சமூகத்்த�
உருவபாக்குவது� ேற்றும� ேபாதுகபாபேபானே� அதிக�
கசழிபேபானே� உை்க� � உருவபாக்குவதும� முக்கிேம�
எனே்்த�இனேம�கண்டு�உள்ளது.�

பொரிபெடா: கைாடுகைணளப பொதுகைாத்து 
ைளபபெடுத்தும் ஒரு குககி்ராமத்தின கைண�

ேபாரிேடைபா� எனேது� ேஹபாரபாஷ்டிரபா� குஜரபாத�
எல்்ையில்� உள்ள� ஒரு� குக்கிரபாேம.� இஙகு�
வசிக்கும� ேழஙகுடிகளின� ஒருஙகி்ணந்த�
அல்ைது�கூடடு�முேற்சிேபானேது�இ்்த�உேரந்த�
நி்ைக்குக்� ககபாண்டு� கசனறுள்ளது.� கவறும�
1,000� ேக்கள�ேடடுபே�இருந்தபாலும�இவரகள�
்தஙகள� கபாட்டையும� வனேத்்தயும�
ேபாதுகபாபேப்தபாடு� அல்ைபாேல்� அ்தன� மூைம�
ஐக்கிே� நபாடுகளின� பேணத்தகுந்த� பேமேபாடடு��
இைக்குக்்ளயும� பநபாக்கஙக்்ளயும�
நி்்றபவற்றியிருக்கி்றபாரகள.� அதுேடடுேல்ை�
இ்தன� மூைம� ஒவகவபாருவரும� ்தனிபேடடை�
மு்்றயில்�ேேனே்டைநதுள்ளனேர.
இந்த� கிரபாேததினேர� கபாட்டைப� ேபாதுகபாதது�
உள்ளனேர.� கபாட்டை� ேபாதுகபாதது� வந்ததினேபால்�
இக்கபாடுகள�நீ்ர�பசமிக்க�உ்தவுகின்றனே.�அந்த�
நீர� பவ்ளபாண்்ே� ேற்றும� ேண்்ணகளுக்கு�
உ்தவுகி்றது.� ேண்்ணத� க்தபாழிைபானேது�
வ்ளத்்தக்� ககபாடுத்தது.� இது� அவரகள�
ேடிபேறி்வ� வ்ளரத்தது.� ேடிபேறிவபானேது�
அவரக்ளது� எல்்ை்ே� விரிவபாக்கி� அவரகள�
வபாழ்க்்க்ே� முழுவதும�
ேபாற்றிே்ேததுள்ளது.�
ேபால்� ேண்்ண� ேற்றும� பகபாழி� ேண்்ண்ே�
கடைந்த� கபாைகடடைததில்� உருவபாக்கிே� இந்த�
கிரபாேததினேர� அவற்்்ற� விற்ே்னே� கசய்ேவும�
ஒரு� �அ்ேப்ே�உருவபாக்கினேர.�இ்தன�மூைம�
அவரகளுக்கு� � நி்ைேபானே� வருேபானேம�
வரதக்தபாடைஙகிேது.� கிரபாே� ேக்கள� ்தஙகள�
நிைத்்த� நிைேற்்றவரகளுக்கு� கேபாதுவபாக�
ககபாடுதது� அ்தன� மூைம� ேசியின்ே� ேற்றும�
சேததுவேற்்ற� நி்ை்ே� கு்்றத்தல்�
பேபான்றவற்்்ற�உறுதிேடுததினேர.
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153 பேணத் தகுநத பேமேபாடு

இக்கிரபாே� ேக்கள� எல்ைபா� வ்ளஙகள� ேற்றும�
புதிே� கசே்ை� பசபா்த்னே� கசய்து� ேபாரபேதில்�
முனபனேபாடிகள.� நீர,� நிைம,� வனேேபாதுகபாபபு,�
உயிரினேபேன்ே்ேப� ேதிவு� கசய்்தல்,�
உயிரிவபாயு,� சூரிேஆற்்றல்,� கேபாதுேக்களின�
து்ணபேபாடு� அடிபே்டை� உளகடடை்ேப்ே��
உருவபாக்கு்தல்� ஆகிேவற்்்ற� கூடடைபாக�
ஈடுேபாடடுடைன� கசய்்தனேர.� ”ேரம� கவடடுவ்்தத�
்தடுத்தல்,��ேரம�நடு்தல்�ஆகிே்வ�மு்தலில்�கிரபாே�
கூடடைஙகளில்� நி்்றபவற்்றபேடடு� பின�
உடைனேடிேபாக�ந்டைமு்்றேடுத்தபேடடைது.�ஆனேபால்�
இக்கிரபாேததின� � 445� கஹக்படைர� வனேததிற்குள�
ேனி்தரகள� ேற்றும� மிருகஙகள� வரபாேல்�
்தடுபேது�மிகபகேரிே�சவபாைபாக�இருந்தது”.

கேரடடைல்ஸேன� ஸடிஃபடைங� (Bertelsmann� Stiftung)�
ேற்றும� ஐக்கிேநபாடுகளின� பேணத்தகுந்த�
பேமேபாடடு�தீரவுகள��கணிணி�கடடை்ேபபு�்ேேம�
ஒரு�மூை�அடடைவ்ண்ேத�்தேபாரித்தது.�அவற்றில்�
ஒவகவபாரு�நபாடடின�கசேல்தி்ற்னேயும��கபாணைபாம.
இந்த� கசேல்தி்றன� அடிபே்டையிைபானே� ்தரநி்ை�
ேடடிேலில்�ஸவீடைன�மு்தலிடைம�கேற்றுள்ளது.�அ்்த�
அடுதது� ேடடிேலில்� கபாணபேடுவது� கடைனேபாரக்�
ேற்றும�பினைபாநது�பேபான்ற�நபாடுக்ளபாகும.��குழு�ஏழு�
(G�7)�நபாடுகளில்�கஜரேனி��ேற்றும�பிரபானசு�ேடடுபே�
மு்தல்� � 10� இடைஙகளில்� உள்ளனே.� இந்த� ேடடிேலில்�
அகேரிக்க� ஐக்கிே� நபாடுகள� 42�ஆவது�இடைததிலும��
அப்த� பவ்்ளயில்� சீனேபா� ேற்றும� � ரஷ்ேபா�மு்்றபே���
62,� 71வது� இடைததிலும� உள்ளனே.� மு்தல்� இருேது�
நபாடுகள�ேடடிேலில்�கனேடைபா�(13)� ,�கசக்குடிேரசு�(15)�
ேற்றும� கசபால்பவனிேபா� (17)� பேபான்ற்வ�
மு்தலிடைததில்�உள்ளனே.�ஆசிேபா-ேசிபிக்� நபாடுகளின�
கூடடை்ேபபில்�உள்ள� �ஜபேபான,�சிஙகபபூர�ேற்றும�
ஆஸதிபரலிேபா� பேபான்ற� � நபாடுகள�மு்்றபே� 18,� 19�
ேற்றும�20ஆம�இடைததில்�உள்ளனே.�இந்தபேணத்தகுந்த�
பேமேபாடடு� இைக்குகள� குறியீடு� அடிக்பகபாடிடடு�
கபாடடுவது� எனனேகவன்றபால்� ”உச்சநி்ை�
கசேைபாக்கத்்த� அ்டைநது� விடடைபாலும� எல்ைபா�
நபாடுகளும� இைக்குக்கும� செேைபாக்க்ே்டைந்த�
வீ்தததுக்கும� � உள்ள� இ்டைகவளி்ே� நிரபபுவ்்த�
்தஙகள� முக்கிே� ேணிேபாகக்� ககபாள்ளபவண்டும.” 
எனே்தபாகும.
இந்த� பேணத்தகுந்த� பேமேபாடடு� திடடைததில்�
கசேல்ேடுததும�157�நபாடுகளில்�இநதிேபா�116�ஆவது�
உைக்ளபாவிேக்�குறியீட்டைக்�ககபாண்டுள்ளது.�

எந்த �ோடுகள் ஐககிய �ோடுகளின் 
நைணத்தகுந்த நேம்ைோடு இலககுகப்ள 
நவகேோக நிப்றநவறறுகின்்றன?
பேணத்தகுந்த பேமேபாடு  இலக்குகளின�இறுதிேபானே�
குறிக்பகபா்ளபானேது�ஏழ்்ே்ேக்�கு்்றபேது,�புவி்ேப�
ேபாதுகபாபேது�ேற்றும�ஒவகவபாருவரின�பேமேபாட்டை�
உறுதிகசய்வது� பேபான்ற்தபாகும.� ஒவகவபாரு�
குறிக்பகபாளும� ஒரு� ்தனிபேடடை� இைக்குக்்ளக்�
ககபாண்டுள்ளது.� இந்த� இைக்குகள� � 2030க்குள�
நி்்றபவற்்றபேடைபவண்டும.
நபாடுகள� பேணத்தகுந்த� பேமேபாடடு� இைக்்க�
நி்்றபவற்றுவதில்� எவவ்ளவு� அருகபா்ேயில்�
உள்ளனே?� இ்்தத� க்தரிநது� ககபாள்ள� இைபாேேற்்ற�
பநபாக்கில்� இேஙகும� ்தனனேபாரவ� நிறுவனேஙக்ளபானே�

4. உள்�ோடடு அதிகோ�ம் (Local Authority ): 
அதிகபாரபூரவேபானே� ஒரு� நிரவபாகம� அதிக��
அதிகபாரமு்டைே� நிரவபாகததின� வழிகபாடடைல்ேடி�
கேபாறுபபேற்று� உளேடடைததில்� நிரவபாக� ேற்றும�
நைததிடடை� ேணிகள� கசய்யும� ஒரு� அ்ேபபு�
உ்தபாரணம.�ேஞசபாேததுக்கள
5. ஆந�ோககியம் (Health) :� உடைல்� பநபாேற்றும�
ேனேம�கவ்ைேற்றும�இருக்கும�ஒரு�நி்ை
6. வளிேககப�சல் (Aerosol):� நுண்ணிே�
திரவததுளிகள,� திண்ேம� அல்ைது� வபாயுக்கள�
வளிேண்டைைததில்� சிை� குறிபபிடடை� கபாைததிற்கு��
கைநதுநிற்ேது.
7. கல்லி (Gully) :�நீரின�கசேைபால்�உருவபாகும�ஒரு�
ேள்ளத்தபாக்கு
8. உயிரி எரிபபைோருள் (Biomass) :�எரிகேபாரு்ளபாக�
ேேனேடுத்தபேடும� கரிேபகேபாருடகள� குறிபேபாக�
மினசபார�உற்ேததிக்கு�ேேனேடுத்தபேடுகி்றது

1.  க்டறகப�நயோ� ேண்டலஙகள் (Coastal 
zone): நிைததில்�உள்ள�உேர�ஓ்த�குறியிலிருநது�
கண்டைததிடடு�வ்ர�உள்ள�ேகுதி.��இது�கண்டைததின�
அமிழ்ேகுதிேபாகும

2. புவி உசசி ேோ�ோடு (Earth summit): 1992�ஆம�
ஆண்டு� ஜூன� ேபா்தம� ரிபேபா� டி� கஜனிபரபா� பேபா,�
பிபரசிலில்�புவியின�சுற்றுச்சூழல்�மீ்தபானே�அ்னேதது�
நபாடுகளின� அரசபாஙகளுக்கு� இ்டைபே� ந்டைகேற்்ற�
உேரநி்ை�கூடடைஙகள
3. புவிபவபைேயேோ்தல் (Global Warming): 
கதிரவீச்்ச� உறிஞசும� வபாயுக்க்்ள� அ்ளவுக்கு�
அதிகேபாக�கவளியிடுவ்தபால்�கேதுவபாக�உேரும�புவி�
கவபேநி்ை்ேக்�குறிபேது.
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154XII புவியியல்

ேதிபபீடு

I. சரியோன விப்டபயத ந்தரநப்தடுதது எழுதுக  

1.�உைக�சுற்றுச்சூழல்�ேற்றும�வ்ளரச்சி��ஆ்ணேததிற்கு�்த்ை்ே�வகித்தது�ேபார?

� அ)�ஜபாரஜ்�கேரகினஸேபாரஷ்� � ஆ)�க்பரபாஹபாரகைம�பரண்டைண்ட
� இ)�எடவரட�பகபால்டஸமித� � ஈ)�ஃபருடஸ�ஷுேச்கசர

2.�கடைல்�ேடடைம�நி்ைேபாக�ஆண்டுக்கு�----------அ்ளவில்�உேரநது�ககபாண்டிருக்கி்றது

� அ)�0.01�மு்தல்�0.25�கச.மீ� � ஆ)�0.1�மு்தல்�0.25�கச.மீ
� இ)�0.01�மு்தல்�0.025�கச.மீ� � �ஈ)��1�மு்தல்�0.25�கச.மீ

3.�ே்ழநீர�பசமிபேபானேது�---------------நீரின�்தரத்்த�அதிகரிக்கி்றது

� அ)�கடைல்� � � ஆ)��கேருஙகடைல்
� இ)�ஆறு� � � ஈ)�நிைத்தடிநீர

4.�எது�நச்சு�வபாயுக்கள�கவளியிடுவ்்த�கு்்றபே்தற்கபானே�சி்றந்த�வழிமு்்ற?

� அ)�கேபாது�வபாகனேஙக்்ளப�ேேனேடுதது்தல்�
� ஆ)��்தனிேபார�வபாகனேஙக்்ளப�ேேனேடுதது்தல்�
� இ)�மினசபாரததில்�இேஙகும�வபாகனேத்்தப�ேேனேடுதது்தல்�
� ஈ)��இருசக்கர�வபாகனேஙகள�ஒரு�ேபாற்று�வழி�

5.�சுற்றுச்சூழல்�்தபாக்கம�ேதிபபிடைல்�(EIA)�இநதிேபாவில்�ஆரமபிக்கபேடடை�ஆண்டு?

� அ)1947� � ஆ)�1950��� இ)�1956�� ஈ)�1978

6.� UNFCCC�எனே்தன�விரிவபாக்கம

� அ)�கபாைநி்ை�ேபாற்்றம�மீ்தபானே�ஐக்கிே�நபாடடு�குழுவின�ேபாநபாடு
� ஆ)��கபாைநி்ை�ேபாற்்றம�மீ்தபானே�ஐக்கிே�நபாடடு�கடடை்ேபபு�ேபாநபாடு
� இ)�கபாைநி்ை�ேபாற்்றம�மீ்தபானே�ஐக்கிே�நபாடடு�கடடை்ேபபின�ேேண�ேபாநபாடு
� ஈ)��கபாைநி்ை�ேபாற்்றம�மீ்தபானே�ஐக்கிே�நபாடடு�கடடை்ேபபின�கூடடைம.

7.� �உள�நபாடடிற்குளளும�உைக�நபாடுகளுக்கி்டைபேயும�சேேற்்ற�நி்ை்ே�கு்்றத்தல்�எனேது�பேணத்தகுந்த�
பேமேபாடடு�

� அ)�இைக்கு�10� ஆ)�இைக்கு�7� ��இ)�இைக்கு�15� ஈ)�இைக்கு�5

8)� �கசபடைமேர�2015ல்�ந்டைகேற்்ற�ஐக்கிே�நபாடுகளின�உறுபபினேரகள�� கசேல்கூடடைததில்� பேணத்தகுந்த�
பேமேபாடடு�2030�பகபாரிக்்ககள��� உருவபாக்கபேடடைது.�இதில்�17�பநபாக்கஙகளும�169�இைக்குகளும��
நிரணயிக்கபேடடைனே.�இதில்�உள்ள�உறுபபுநபாடுகளின�எண்ணிக்்க

� அ)�183� �� ஆ)�193� � இ)��173���� ஈ)�163�
9)��சரவப்தச�இேற்்கப�ேபாதுகபாபபுச்�சஙகம�எந்த�ஆண்டு�பேணத்தகுந்த�பேமேபாடு�� எனகி்ற� கசபால்்ைப�
ேேனேடுத்த�ஆரமபித்தது.

� அ)�1990� �� �ஆ)�1980� � ��இ)�1970� � ��ஈ)�1960
10)��டிசமேர�ேபா்தம�12,�2015�ல்�COP2�ல்�ந்டைகேற்்ற�ேபாரிஸ�உடைனேடிக்்கயில்�எல்ைபா�நபாடுகளும�---------�புவி�

கவபேத்்தக்�கு்்றக்க�உறுதி�ஏற்்றனே.
� அ)���2��டிகிரிக்கு�கீழ்
� ஆ)��2��டிகிரிக்கு�பேல்
� இ)��2��டிகிரி�கசல்சிேஸிலிருநது�4�டிகிரி�கசல்சிேஸ�வ்ர
� ஈ)��2��டிகிரி�கசல்சிேஸிலிருநது�6�டிகிரி�கசல்சிேஸ�வ்ர
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155 பேணத் தகுநத பேமேபாடு

II. மிக குறுகிய விப்டயளி

11.�பரண்டைண்ட�அறிக்்க�எ்்த�அடிக்பகபாடிடடுக்�கபாடடுகி்றது?

12. பேணத்தகுந்த�பேமேபாடு�இைக்கு�15�ேற்றி�சுருக்கேபாக�எழுது.

13. ே்ழநீர�பசமிபபின�இரு முக்கிே�க்தபாழில்�நுடேஙகள�எனனே?

14. EIA�–�விரிவபாக்கம�ேற்றும�வ்ரேறைக் கூறுக.

III. குறுகிய விப்டயளி

15. பேணத்தகுந்த�பேமேபாடு��என்றபால்�எனனே?�அவற்றின�இைக்குகள�இரண்டு�கூறுக.

16. கபாைநி்ை�ேபாற்்றததிற்கபானே�மூனறு கபாரணஙக்்ளக்�கூறுக.

17. இேற்்க�பவ்ளபாண்்ே�குறிபபு�வ்ரக.

18. ே்ழநீர�பசமிபபிற்கபானே�மூனறு�கபாரணஙக்்ளக்�கூறுக.

19. பேணத்தகுந்த�பேமேபாடு��இைக்குக்்ள�பவகேபாக�அ்டையும�நபாடுகள�எ்வ?

IV. விரிவோன விப்டயளி

20. சுற்றுச்�சூழல்�்தபாக்கம��ேதிபபீடு�குறிதது�வி்ளக்குக.

21. கபாை�நி்ை�ேபாற்்றததின�வி்்ளவுக்்ள�வி்ளக்குக.

22. சுற்றுச்சூழல்�்தபாக்கத்்த�ேதிபபிடுவ்தற்கபானே�ந்டைமு்்றக்்ள�வி்ளக்குக.

V. ையிறசி

பசயல்முப்ற திட்டம் 1. உஙக்ளது வசிபபி்டதப்த ஆ�ோயக.

•� உஙக்ளது�இருபபிடைததி்னே�ஒரு�வ்ரேடைேபாக�வ்ரக�(கிரபாேம,�வபாரடு,�நகரம)

•� உஙக்ளது� வசிபபிடைததின� அந்த� கபாை� க்்த்ே� அஙகுள்ள� வேது� முதிரந்தவரகளிடைம� பகடடு� க்தரிநது�
ககபாளக.

•� ்தற்பேபா்்தே�பிரதியுடைன�ஒபபிடடுப�ேபாரக்க.

•� உஙகளு்டைே�இருபபிடைததில்�பேணிப�ேபாதுகபாக்க�பவண்டிே�வ்ளஙகள�உள்ள்தபா�எனே்்த�குறிபகேடுக்க.

  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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XII புவியியல் 156

நைணத ்தகுந்த நேம்ைோடு

ைடிகள் 

பெடி 1: �URL�அல்ைது�QR�குறியீடடி்னேப�ேேனேடுததி�இச்கசேல்ேபாடடிற்கபானே�இ்ணேபேக்கததிற்கு�கசல்க.�அஙகு�
ேக்கம�ஒனறு�.�“Instructions�and�Play�game”�எனே�இரு�விருபேத�ப்தரவுகளுடைன�தி்றக்கும.�

பெடி 2: ��கசேல்�ேபாட்டை�ஆரமபிக்கும�முன�வழிகபாடடை்ை�நனகு�ேடிக்க.
பெடி 3: �அபநக�கேபாருடகள�தி்ரயில்�ப்தபானறும.�அவற்்்ற�ஒரு�கேபாம்ேயின�உ்தவியுடைன�பசகரிதது�அவற்்்ற�

வ்கப�ேடுத்த�பவண்டும.
பெடி 4: �அ்தன�பி்றகு�அவற்்்ற�அவற்றிற்ககனறு�ககபாடுக்கப�ேடடை�மூனறு�க்தபாடடிகளில்�பசகரிக்க�பவண்டும.
பெடி 5: ��இ்தற்கபானே�பநரம�மூனறு�நிமிடைஙகள�ேடடுபே.�வி்்ளேபாடடின�முடிவில்�உஙகளின�ேதிபகேண்�க்தரியும.

உ�லி
http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-content/richmedia/1/1143/
project/dist/desktop.html

இணையச் ்ெயலபொடு

இந்த�கசேல்ேபாடு�மூைம�ேபாணவரகள�
இேற்்கயின� ககபா்டைேபாகிே�
வ்ளஙக்்ளப� பேணிப� ேபாதுகபாக்க�
பவண்டிே� ப்த்வ்ே� புரிநது�
ககபாளவபாரகள.� மூனறு� Rக்்ள��
ேேனேடுததி� எவவபாறு� இேற்்க�
வ்ளஙக்்ள� ேபாதுகபாக்க� முடியும�
எனே்்தயும�அறிநது�ககபாளவபாரகள

*ேடைஙகள�அ்டைேபா்ளததிற்கு�ேடடுபே.

பெடி 1 பெடி 2
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8.1 அறிமுகம்
8.2 சமூகம் சார்ந்த பேரிடர ஆேத்துக் குறைப்பு
8.3 மனி்தனால் ஏறேடும் பேரிடரகள்
8.3.1 கூடட நெரிசல்
8.3.2 நீரில் மூழ்கு்தல்
8.3.3 தீ விேத்து
8.3.4 ந்தாழிறசாறைப் பேரிடரகள்
8.3.5 சாறை விேத்து

அலகு கண்ணோட்டம் கற்றல் ந�ோககஙகள்

➢  சமூகம் சார்ந்த பேரிடர 
ஆேத்துக் குறைப்பு 
அ ணு கு மு ற ை க ற ை ப் 
புரி்நது நகாள்ளு்தல்

➢  மனி்தனால் ஏறேடும் 
பேரிடரகறைப் ேடடியலிடு்தல்

➢  கூடட நெரிசலினபோது பமறநகாள்ை 
பேண்டிய நசயல் விதிகறை விேரித்்தல்

➢  நீரில் மூழ்குேதிலிரு்நது ஒருேர எவோறு 
்தனறனக் காத்துக் நகாள்ேது எனேது 
ேறறிக் கூறு்தல்

➢  தீ விேத்ற்தத் ்தடுக்கும் முறைகறை 
விைக்கு்தல்

➢  போக்குேரத்து விேத்தினபோது 
பமறநகாள்ை பேண்டிய நசயல்விதிகறை 
விைக்கு்தல்

8.1 அறிமுகம்

“மும்பை இரயில் நி்ைய கூட்ட ந�ரிசலில் 
கு்்றந்தது 22 நபைர் பைலி”.

“இரண்டு இரயில் நிறையஙகறை இறைக்கும் 
ெறடபமம்ோைத்தின கானகிரீட விழு்ந்த்தால் 
ஏறேடட பீதியில் கூடட நெரிசல் ஏறேடடது!”

மும்றேயில் இரண்டு இரயில் 
நிறையஙகளுக்கிறடயில் உள்ை ோைத்தில் 
ஏறேேடட கூடட நெரிசலில் குறை்ந்தது 22 பேர 
ேலியாயினர.  முப்ேதுக்கும் பமறேடபடார 
காயமறட்ந்தனர.  முனபு எல்பின்ஸடன என 
அறைக்கப்ேடட பிரோப்தவி இரயில் நிறையத்ற்தயும் 
ேபரல் இரயில் நிறையத்ற்தயும் இறைக்கும் 
குறுகிய ெறடபமம்ோைத்தில் நசப்டம்ேர 29, 2017, 
நேள்ளிக் கிைறமயனறு காறை பெரப்ேயணிகளின 
கூடடம் மறறும் ேைத்்த மறைக்கிறடபய இ்ந்த 
நெரிசல் ஏறேடடது.

“அ்ந்த ெறடபமம்ோைத்தில் கூடடம் மிகு்நதிரு்ந்தது. 
எல்பைாரும் ஒபர பெரத்தில் நேளிபயை 
முயறசித்்தபோது ஒருேர ேழுக்கி கீபை விழு்ந்த்தால் 

மனிதனோல் ஏற்படும் 
்்பரி்டரகள் – ்்பரி்டர 
அ்போயக் குறைப்பு 
விழிப்புணரவு

8
அைகு

கூடட நெரிசல் ஏறேடடது” எனறும்  இ்நதிய 
இரயில்பே நசய்தித் ந்தாடரோைர கூறினார. 
ோைத்தின மீதிரு்ந்த மக்கள் எண்ணிக்றக 
ேைக்கத்ற்தவிட அதிகமாக இரு்ந்தது.  ஏநனனைால் 
மக்கள் மறைக்காக ஒதுஙகவும் அ்ந்த இரயில் 
நிறையத்ற்தப் ேயனேடுத்திய்தாகக் கூறினார.

ெம் அனைாட ோழ்வில் ொம் எதிரநகாள்ளும் 
விேத்துகள் ேறறி எவோறு விழிப்புடன இருப்ேது 
எனேற்த பமறகூறிய நிகழ்வு நேளிசசத்திறகுக் 
நகாண்டு ேருகிைது.  பினேரும் பகள்விகளுக்கு 
விறடயளிக்க முயலுபோம்.
• எது முக்கியம் – உயிர அல்ைது திடடமிடடேடி 

ேயைத்ற்த முடிப்ேது?

• எற்தயும் அேசரமாகச நசய்ேது ஏன 
ஆேத்்தானது?

157
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158XII புவியியல்

அறிய ்ேணடிய ச�ோறகள்

1.  இ்்டயூறு எனேது உயிரிைப்பு, அல்ைது 
காயம், நசாத்துக்களுக்கு பச்தம், சமூக 
மறறும் நோருைா்தாரத் ்தறட அல்ைது 
சுறறுசசூைல் சீர குறைவு போனைேறறை  
ஏறேடுத்தும் இயறறக அல்ைது மனி்தச 
நசயல்கைாகும்.  

2.  நபைரி்டர் எனேது சமூகத்தின நசயல்ோடுகளில் 
தீவிரமான ோதிப்றே ஏறேடுத்தி, நேரிய 
அைவில் மனி்த மறறும் நோருட பச்தத்ற்த 
ஏறேடுத்துகிைது.  இது ோதிக்கப்ேடட 
சமு்தாயம் அ்தன ேைஙகறைப் ேயனேடுத்தி 
சமாளிக்கும் திைறன கட்ந்த ஒனைாகும்.

3.  நபைரி்டர் ஆபைத்து நேைோண்ே எனேது சிை 
ெடேடிக்றககளின ந்தாகுப்ோகும்.  இது 
பேரிடரினால் ஏறேடும் பமாசமான 
விறைவுகறைத் ்தடுத்்தல் அல்ைது குறைத்்தல் 
மறறும் ்தயாராயிருத்்தல் போனை  கடடறமப்பு 
மறறும் கடடறமப்பு சாரா ெடேடிக்றககறைக் 
நகாண்ட்தாகும்.

4.  ்தோஙகும சகதி – ஒரு சமூகத்தில் 
ஆேத்துகறைக் குறைக்கவும், பேரிடரினால் 
ஏறேடும் விறைவுகறைக் குறைக்கவும் 
ேயனேடும் நசாத்துக்கள், ேைஙகள் மறறும் 
திைனகள்.

5.  நபைரி்டர் ஆபைத்துக கு்்றப்பு எனேது 
பேரிடரினால் ஏறேடும் உயிர மறறும் நசாத்து 
இைப்பிறனக் குறைக்கும் ெடேடிக்றககறை 
உள்ைடக்கியது.

நபைரி்டர் எனேது மக்களுக்கு ோதிப்பு அல்ைது 
காயத்ற்த ஏறேடுத்தி, கடடிடஙகள், சாறைகள், 
ோழ்ோ்தாரஙகள், சுறறுசசூைல் போனைேறறிறகு 
ோதிப்றே ஏறேடுத்துகிை ஒரு பமாசமான 

இறடயூைாகும்.  இ்ந்த ோதிப்பு  சமூகத்தின 
சமாளிக்கும் திைனுக்கு அப்ோறேடடது. 

பேரிடரகளின அைவும் ்தாக்கமும் அதிகரித்துக் 
நகாண்பட ேருகினைன.  பேரிடரகள் உைகைவில் 
மனி்தனின சமூக, நோருைா்தார, சுறறுசசூைல் 
ெடேடிக்றககளுக்குத் ்தறடயாக உள்ைது.  கட்ந்த 10 
ஆண்டுகளில் பேரிடரகள் 4,78,000க்கும் பமறேடட 
உயிரகறைப் ேலி ோஙகியுள்ை்தாக சரேப்தச ்தரவு  
்தகேல்கள் கூறுகினைன.  இது உைகைவில் 2.5 
பில்லியன மக்கறைப் ோதித்்தப்தாடு 690 பில்லியன 
அநமரிக்க டாைருக்கு இறையான பெரடி 
நோருைா்தார இைப்புகறை ஏறேடுத்தியுள்ைது.

பேரிடருக்கு எதிராக ெடேடிக்றக 
எடுப்ேதிலிரு்நது விைகி பேரிடர ஆேத்ற்தக் 
குறைக்கும் ேறகயில் ெடேடிக்றக எடுக்க பேண்டிய 
ப்தறேறய அண்றமயில் பமறநகாள்ைப்ேடட நிதி 
ஆய்வுகள் அடிக்பகாடிடடுக் காடடுகினைன.  எனபே, 
ேரும் ஆண்டுகளில் ேறுறமக் குறைப்பு மறறும் 
நோதுோன ேைரசசிக்கான முயறசிகளில் பேரிடர 
ஆேத்துக் குறைத்்தலும் ஒரு முக்கியமான ேஙகு 
ேகிக்கிைது எனேற்த உறுதிப்ேடுத்தும் ேறகயில் 
முயறசிகள் பமறநகாள்ைப்ேட பேண்டும்.

8.2 �மூக அடிப்்பற்டயிலோன ்்பரி்டர 

ஆ்பதறதக் குறைததல்

சமூகம் எனேது ஒரு இடத்தில் ோழும் ஒத்்த 
்தனறமயுறடய கூறுகறைக் நகாண்ட மக்கள் 
ந்தாகுப்ோகும்.  இது அனுேே ேரிமாறைஙகள், 
இருப்பிடம், ேண்பு, நமாழி, சமூக அக்கறை 
ஆகியேறறை உள்ைடக்கியது.  பேரிடர ஆேத்துக் 
குறைப்பு எனேது ஒரு சமூகத்திறகுள்ளும், அ்ந்த 
சமூகத்திறகாகவும் ஆன நசயல்முறையாகும்.  
ஆேத்ற்தக் குறைப்ேது எனேது ஆேத்துக்கான மூை 
காரைத்ற்தக் கூறுேப்தாடு அ்தறன 
உள்ளூரோசிகளின அறிவு மறறும் திைன  மூைம் 
நேளிப்ேடுத்்தபேண்டும்.  கறை நிகழ்சசிகளும், 
கறையும் பெரடி அனுேேஙகள் மூைம் முக்கியமான 
்தகேல்கறைப் ேகிர்நது நகாள்ை ேை்தரப்ேடட 
கறேறனத்திைன நகாண்ட ோய்ப்புகறை 
அளிக்கினைன.

எடுத்துக்காடடாக சாறைபயார  ொடகம், சிறிய 
ெறகச சுறே ொடகஙகள் மறறும் ொடகஙகள், 
நோம்மைாடடம், கவிற்த ோசித்்தல், ெடனம், 

• விேத்திறனத் ்தவிரக்க சரியான பெரத்தில் 
்தரப்ேடும்  ்தகேல்ந்தாடரபு  ஏன மிக 
அேசியமானது?

பேரிடர எனை ோரத்ற்தயின மூைம் (கிபரக்க, 
இைத்தீன நமாழியில் ‘நகடட ெடசத்திரம்’) ஒரு 
ப�ாதிடக் கருத்திலிரு்நது ேருகிைது.  அ்தாேது,  ெம் 
முனபனாரகள் ஒரு ெடசத்திரத்தின அழிறேப் 
பேரிடர எனறு கருதி ே்ந்தனர.
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ெகரப்புைஙகளில் திடீநரன குழுக்கைாக ே்நது கறை 
நிகழ்சசிகள் ேைஙகு்தல், (நோது இடத்தில் ஒரு 
மக்கள் குழு திடீநரனத் ப்தானறி சிை 
அசா்தாரைமான நிகழ்சசிகறைச நசய்துவிடடு, 
உடனடியாக அகனறு விடு்தல்), ோரம்ேரிய 
ோய்ேழிக் கறைகைான கற்த கூறு்தல், 
ோடடுப்ோடு்தல், பசர்நது ோடு்தல், சுேரசசித்திரம் 
தீடடு்தல், றகேசமிருக்கும் கறைகறைப் 
ேயனேடுத்து்தல் மறறும் புதிய நிகழ்சசிகறை 
உருோக்கு்தல்.  இது போனை அறனத்து 
நிகழ்சசிகளிலும் ்தனனாரேத் ந்தாண்டரகளும், 
சமூக உறுப்பினரகளும் ேஙபகறேேரகைாகபோ, 
ோரறேயாைரகைாகபோ இருக்கைாம்.  திைனமிகு 
கறைஞரகள் புத்்தாக்க ேழிகறைப் ேயனேடுத்தி 
ோரறேயாைரகறைத் ்தன ேசம் றேத்திருப்ேர.

8.3 மனிதனோல் ஏற்படும் ்்பரி்டரகள்

மனி்தனால் தூண்டப்ேடும் பேரிடரகள் 
மனி்தனால் ஏறேடும்  பேரிடரகள் என 
அறைக்கப்ேடுகினைன.  இறே தீ விேத்து, 
போக்குேரத்து விேத்து, கடடறமப்புத் இடி்நது 
விழு்தல், சுரஙக விேத்துகள், குண்டு நேடிப்புகள், 
கூடட நெரிசல் போனைேறறை உள்ைடக்கிய்தாகும்.  
இ்ந்தப் ோடத்தில் மனி்தனால் ஏறேடும் பேரிடரகள் 
சிைேறறைக் கறபோம்.

8.3.1 கூட்ட செரி�ல்

கூடட நெரிசல் எனேது திடீநரனத் திரண்டு 
ேரும் மக்கள் கூடடத்்தால் ஏறேடும்  மூசசுத் திைைல் 
மறறும் மிதிேடு்தல் போனைேறைால் காயஙகள் 
மறறும் மரைம்  ஏறேட காரைமாகிைது.  கூடட 
நெரிசலில் ஒழுஙகறை கும்ேல் அல்ைது கூடடம் 
எனேது திரண்ட, துடிப்ோன 
பேறுேடட மக்கள் 
எண்ணிக்றகறயக் குறிக்கிைது.  
இக்கூடடம் அடிப்ேறடயில் ேை 
்தரப்ேடடதும் சிக்கைானதும் 
ஆகும்.  இக்கூடடத்தின முக்கிய 
அம்சஙகைாேன: கூடடத்தினர 
அறனேரும் ஒபர மாதிரியான எண்ைமும் 
நசயலும் நகாண்டிருப்ேர. அேரகைது நசயல்கள் 
உைரசசிேயப்ேடட்தாகவும், ேகுத்்தறிேறை்தாகவும் 
இருக்கும்.

கூட்ட செரி�லுக்கோன கோரணஙகள்

கூடட நெரிசல் போனை நிகழ்வுகள் ேல்பேறு 
சமூக கைாசசார சூழ்நிறைகளில் ஏறேடைாம்.  
இ்நநிகழ்வுகறை பினேருமாறு ேறகப்ேடுத்்தைாம். 
அறே நோழுதுபோக்கு நிகழ்சசிகள் 
ெறடநேறுமிடஙகள், ெகரும் ேடிக்கடடுள், ெகரும் 
ெறடோற்தகள், அனன்தானம் நசய்யுமிடஙகள், 
ஊரேைஙகள், இயறறக பேரிடர, மினநேடடு 
ஏறேடும் இடஙகள்,  ம்த விைாக்கள், திருவிைா 
சமயத்தில் ஏறேடும் தீ விேத்துகள், கைகஙகள், 
விறையாடடு நிகழ்சசிகள் மறறும் காைநிறை 
சார்ந்த நிகழ்வுகள்போனைறேயாகும்.

ேைர்நது ேரும் ொடுகளில் நேரிய ம்தம் சார்ந்த  
கூடடஙகளில் ்தான குறிப்ோக கூடட நெரிசல் 
அோயம் ஏறேடுகிைது. 2013ல் இ்நதியப் 
ேத்திரிறகநயானறு குறிப்பிடடேடி இ்நதியாவில் 79% 
கூடட நெரிசல் ம்தம் சார்ந்த விைாக்களிபைபய 
ெறடநேறறுள்ைது.

கூட்ட செரி�ல் ்மலோணறம

மக்கள் ஒழுஙகு முறையில் ெகரவும், கூடவும் 
ஏறேடுத்தும் ப்தறேயான ஒழுஙகுமுறைத் திடடம் 
மறறும் கண்காணிப்பே கூடட நெரிசல் பமைாண்றம 
எனப்ேடும்.  குழு ெடத்ற்தறயக் கடடுப்ேடுத்துேப்த 
கூடட நெரிசல் கடடுப்ோடாகும்.
கூட்ட செரி�லின் ்்போது பின்்பறைப்்படும் 
ேழிமுறைகள்

1. நெளிநய்ற ேோறறுெழி்யக கண்டறி்தல் 

இவேறக சூைலில்  மு்தலில் ந்தரி்நது நகாள்ை 
பேண்டியது நேளிபயறும் ேழியாகும்.  நீஙகள்  ஒரு 
நிகழ்சசியில் கை்நது நகாள்ளும்நோழுது அ்ந்த 
இடத்தின நிைத்ப்தாறைத்ற்தப் ேறறி 
அறி்நதுநகாள்ைபேண்டும்.  இது நேளிபயறும் 
ேழிகறைக் கண்டு பிடிக்க உ்தவும்.  எனபே, கூடட 
நெரிசலில் மாடடிக் நகாள்ளும்நோழுது 
நேளிபயறும் ேழிகறைக் கண்டறிக.
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2. ்கக்ை ேோர்நபைோடு ்ெத்துநகோள்ைவும 

குத்துச சண்றடயில் றேப்ேதுபோை 
உள்ைஙறககறை மாரபோடு றேத்துக் நகாள்ை 
பேண்டும்.  இவோறு நசய்ே்தால் ெகரேது 
எளி்தாகும்.  இவோறு நசய்யும்போது 
இருபுைத்திலிரு்நதும் ெகரும் மக்கள் கூடடத்தினால் 
உஙகள் விைா எலும்புகள் நொருஙகுேற்த 
்தவிரக்கைாம்.  முனனிலிரு்நதும் மறறும் 
பினனிலிரு்நதும்  கூடடம் ்தள்ளும்நோழுது 
நுறரயீரல்கள் ோதிக்கப்ேடடு சுோசப்பிரசசறன 
ஏறேடைாம்.

3. �்டககும நி்ையில் எவெோறு �கர்ெது

ெகரும் கூடடத்தில் சிக்கியிருக்கும்போது 
அறசயாமல் நினறு நகாண்படா அல்ைது அமர்நது 
நகாண்படா கூடட ெகரறேத் ்தடுக்கக்கூடாது.  
ஏநனனில் கூடட நெரிசலின சக்திறய  ெம்மால் 
எதிர நகாள்ை முடியாது. இ்ந்த  சூழ்நிறையில் கடல்  
அறைறயப்போை கூடட நெரிசலின சக்தி அதிகமாக 
இருக்கும்.  நெரிசல் சறறு குறை்நதிருக்கும்நோழுது 
மக்கள் கூடடத்திறகிறடயில் குறுக்காக ெகர்நது 
நசல்ை பேண்டும்.  நேளிபயறும் ேழிகறை பொக்கி 
ெகரபேண்டுபம ்தவிர  சுேரகள் அல்ைது ்தடுப்புகள் 

பொக்கி ெகரக்கூடாது.  அவோறு ெகர்ந்தால் 
கூடடத்தில்  மாடடிக் நகாள்ை பெரிடும்.  கீபை 
விைாமலிருக்க கூடடத்ப்தாடு ெகர்நது 
நசல்ைபேண்டும்.

4. கீநே விழுந்தோல் எவெோறு �கர்ெது?

கூடட நெரிசலில் கீபை விழு்நதுவிடடால் 
றககைால் உன ்தறைறய மறைத்துக் நகாண்டு 
கருவிலிருக்கும் குை்நற்தறயப்போை உடறை 
ேறைத்துக் நகாள்ை பேண்டும்.  மு்தலில் உஙகள் 
நுறரயீரல் இருக்கும் நெஞ்சுப்ேகுதிறய 
கூடடத்திறகுக் காடடுேற்தத் ்தவிரக்க பேண்டும்.  
மீண்டும் எழுே்தறகு ோய்ப்புக் கிறடக்குமா எனறு 
விடாமல் முயறசிக்க பேண்டும்.
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5. புத்திசோலித் ்தனேோகத் ந்தோ்டர்பு நகோள்

கூடட நெரிசலில் சிக்கிக் நகாள்ளும்நோழுது 
பசாரேறடயாமல் இருப்ே்தறகாகவும் ெம்முடன 
ே்ந்தேரகறை  ந்தாடரபு நகாள்ே்தறகாக 
இருபுைஙகளிலும் மாறி மாறி றககறை பமல் பொக்கி 
ஆடடுேது போனை றசறக நமாழிறயப் 
ேயனேடுத்்தவும்.

6. சகதி்யச் நசமித்து ்ெ
அறமதியாக இருக்கவும்.  உரக்க சத்்தமிட  

முயறசிக்ககூடாது. அவோறு நசய்ேது  பீதிறய 
அதிகரிக்கும்.

7. சநதிககுமி்டத்்்த முடிவுநசயயவும
ஒரு பேறை கூடடத்தில் பிரிய பெரிடடால் 

மீண்டும் ச்நதிப்ே்தறகாக நிகழ்சசி 
ெறடநேறும்ேகுதியில் ஒரு  இடத்ற்தயும் , நேளிபய 
ஒரு இடத்ற்தயும் முடிவு நசய்து றேக்கவும்.  
யாபரனும் உ்தவிக்காகக் றகறய நீடடினால் அேரது 
றகறயப் பிடித்து எைச நசய்யவும்.

குேந்்த பைோதுகோப்புக குறிப்புகள்: ஒரு 
வினாடியில் ஒரு புறகப்ேடம் எடுக்கவும். 
ஏ்தாேது நிகழ்சசிக்காகக் குை்நற்தகறை 
நேளிபய அறைத்துச நசல்லும்போது 
றகப்பேசிறய எடுத்து ஒவநோரு 
குை்நற்தயுடனும் ்தனித்்தனியாக சுயப் ேடம் 
(Selfie) எடுத்துக் நகாள்.  இ்தனால் குை்நற்தகள் 
அ்ந்த குறிப்பிடட ொளில் எவோறு இரு்ந்தாரகள் 
எனறு ந்தரிய ேரும்.  ஒருபேறை ஒரு குை்நற்த 
கூடடத்தில் ந்தாறைய பெரிடடால் இ்ந்தப் 
புறகப்ேடம் காேல் துறைக்கு அனுப்ேப்ேடடு 
அேரகள் குை்நற்தறய எளிதில் ப்தடிக் கண்டு 
பிடிக்க உ்தேைாம்.

8.3.2 நீரில் மூழ்குதல்

உைகைவில் நீரில் மூழ்கு்தல் எனேது எதிரோரா்த 
வி்தமாக காயம் ஏறேடடு  மரைம் ஏறேடுேதில்  
மூனைாேது முக்கியக் காரணியாகும்.  உைகில்  
காயம் ஏறேடடு  மரைமறட்தலில்  மூழ்கு்தல் 7 
ச்தவீ்தம் ஆகும்.  உைகைவில் ஒவநோரு ஆண்டும் 
3,72,000 மரைஙகள்  மூழ்கு்தல் மூைம் ஏறேடுே்தாகக் 
கைக்கிடப்ேடடுள்ைது.  நீரநிறைகறை எளிதில் 
அறடயக்கூடிய ேறகயிலுள்ை குை்நற்தகள், 
ஆண்கள் மறறும் ்தனிெேரகளுக்கு மூழ்கு்தல் ஆேத்து 
அதிகமாகும்.  நீரநிறையில்  மூழ்குே்தனால் ஏறேடும் 
சுோசத்்தறடப் ோதிப்பே  மூழ்கு்தல் எனப்ேடுகிைது.

மூழ்கு்தல் எனேது நீரின நேகு ஆைத்தில் 
றக, கால்கறை ேைமாக உற்தத்்தல், 
நுறரயீரல்கள் ஆக்ஸி�ன இனறித் ்தவித்்தல் 
போனை  நிகழ்வுகைால் பீதிறயக் கிைப்பும் 
ஒரு நிகழ்ோகும்.    ஒவநோரு ேருடமும் 
மூழ்கு்தல் ஆயிரக்கைக்கான உயிரகறைப் 
ேறிக்கினைது.  அதில்  நேரும்ோைாபனார 
குை்நற்தகைாேர.  நீரின அருகாறமயில் 
இருப்ேது  நிசசயமாக மூழ்கு்தலுக்குக் 
காரைமாக இரு்ந்தாலும், மூழ்கு்தல் 
நோருைா்தாரத்ப்தாடு ந்தாடரபுறடய்தாகவும் 
காைப்ேடுகிைது.  ஏழ்றமயான 
ொடுகளிலுள்ை மக்கள் மூழ்குே்தறகு அதிக 
ோய்ப்புகள் உள்ைன.  ேஙகாைப்தசத்தில் 
ஒரு ஆண்டிறகு 17,000 குை்நற்தகள் நீரில் 
மூழ்கி இைக்கினைனர.  அ்தாேது ஒரு 
ொளுக்கு 46 குை்நற்தகள் மூழ்கி 
இைக்கினைனர.

�ன்னீரும உெர்நீரும நெவநெறு 
வி்தத்தில் ேனி்தர்க்ை  மூழகடிககி்றது.

மு்தல் கண்பைாடடத்தில் கடலில் 
நீசசைடிப்ேது ஏரியில் நீசசைடிப்ேற்தவிட 
அோயகரமாகத் ப்தானறும்.  பமாதும் மறறும் 
நகா்ந்தளிக்கும் அறைகைால் கடறகறரக்குச 
நசல்ேேரகறை எளி்தாக மரைத்ற்த  பொக்கி 
இழுத்துச நசல்ை முடியும்.  ஆனால் 
அதிரசசியளிக்கும் ேறகயில் 90% மூழ்கு்தல் 
ெனனீரில்்தான ெறடநேறுகிைது.    
உேரநீறரவிட ெனனீர அதிக அைவு ெம் 
இரத்்தத்ற்த ஒத்்த கைறேயாகும்.  ெனனீர 
நுறரயீரல்களுக்குள் நசல்லும்நோழுது  
சவவூடு ேரேல் முறையில் அது ெம் இரத்்த 
ஓடடத்தில் கைக்கிைது.  இவோறு இரத்்தம் 
அதிக அைவு நீரத்துப்போகும்போது இரத்்த 
அணுக்கள் நேடித்து உறுப்புகள் 
நசயலிைக்கினைன.  இறே நிகை 2 அல்ைது 3 
நிமிடஙகள் ஆகினைன.

்தகேல் குறிப்பு
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இரத்்தத்ற்தவிட உேரநீரில் அதிக அைவு 
உப்புள்ைது.  உேரநீர உள்ளிழுக்கப் 
ேடும்நோழுது, உேரநீறர நுறரயீரல்களுக்குள் 
நசலுத்தி, இரத்்தத்ற்தத் ்தடிமனாக்குே்தன மூைம் 
உடைானது ்தனறனத் ்தாபன கடடுப்ேடுத்்த 
முயலுகிைது.  இ்தனால் மரைம் சம்ேவிக்க 
8 மு்தல் 10 நிமிடஙகள் ேறர எடுத்துக் 
நகாள்ைப்ேடுே்தால் காப்ோறறுே்தறகு அதிக 
ோய்ப்ேளிக்கிைது.

்தகேல் குறிப்பு ந்தாடரசசி

நேண்களின இைப்பு விகி்தத்ற்தவிட ஆண்கள் 
இருமடஙகு மூழ்கு்தைால் இைக்கும் 
ஆேத்திலிருக்கிைாரகள். மூழ்கி இைப்ேதில் 
ஆண்களின விகி்தம் அதிகமாக இருக்க காரைம், 
்தனியாக நீசசைடித்்தல், நீசசைடிப்ே்தறகு முன மது 
அரு்நது்தல், ேடகு சோரி நசய்்தல் போனை ஆேத்து 
நிறை்ந்த ெடத்ற்தகள் என ஆய்வுகள் கூறுகினைன.  
நேள்ைப் பேரிடரகளினபோது 75% இைப்புகள் 
மூழ்கு்தைால் ெடக்கினைன.

மூழ்கி இைப்்பறத தடுததல்

மூழ்கு்தறைத் ்தடுக்க ேை நசயல்முறைகள் 
உள்ைன.  கிைறுகறை மூடி றேத்்தல், க்தவுத் 
்தடுப்புகறைப் ேயனேடுத்து்தல், குை்நற்தகள் 
விறையாடத் ்தடுப்பு அறமக்கப்ேடட ேகுதிகறை 
அறமத்்தல், நீசசல் குைஙகறைச சுறறி 
்தடுப்புகைறமத்்தல் போனைறே நீரினால் ஏறேடும் 
ஆேத்துகறைக் கடடுப்ேடுத்துகினைன.   சமூகம் 
சார்ந்த முறையான, பமறோரறேயுடன கூடிய 
அஙகனோடி குை்நற்தகறை பேணு்தல் மூைம் 
மூழ்கு்தல் ஆேத்ற்தக் குறைக்கைாம்.  ேள்ளிப் ேருேக் 
குை்நற்தகளுக்கு அடிப்ேறட நீசசல், நீர ோதுகாப்பு, 
காப்ோறறும் ேழி முறைகள் ஆகியேறறைக் கறறுக் 

நகாடுத்்தல் எனேது மூழ்கு்தல் ஆேத்ற்தக் குறைக்கும் 
மறநைாரு ேழி முறையாகும்.  நீரில் ோதுகாப்றே 
உறுதி நசய்்தல், மூழ்கு்தறைத் ்தடுத்்தல் 
ஆகியேறறுக்கு ோதுகாப்ோன ேடகு சோரியிறன 
அறமத்து நசயல் ேடுத்து்தல், கப்ேல் மறறும் ேடகுப் 
ேயைத்திறகான ஒழுஙகுமுறைகறைக் 
கறடபிடித்்தல் ஆகியறே முக்கியமான்தாகும்.  
நேள்ைப்நேருக்றக  எதிர நகாள்ளும் திைறன 
ேைரத்்தல், பேரிடருக்கான ்தயாரநிறை திடடம், 
நிைப்ேயனோடு திடடம் ்தயாரித்்தல் மூைம் நேள்ை 
ஆேத்துகறைக் றகயாளு்தல், முனநனசசரிக்றக 
அளித்்தல் போனைறே நேள்ைப் பேரிடரகளினபோது 
மூழ்குேற்தத் ்தடுக்கும்.

8.3.3 தீ வி்பதது

நேப்ேம் மறறும் ேைண்ட ோனிறையில் 
மினனல், மனி்தனின அைடசியப்போக்கு இனனும் 
பிை காரணிகைாலும் நேரிய அைவில் காடடுத் தீ 
ஏறேடுகிைது.  தீ விேத்்தானது  கடடிடஙகள், 
மரப்ோைஙகள், மின மறறும் ்தகேல் ந்தாடரபு 
கம்பிகள், எண்நைய் மறறும் எரிநோருள் 
கிடஙகுகள் ஆகியேறறை அழிக்கிைது.  இது 
மனி்தனுக்கும், விைஙகுகளுக்கும் ஊறு 
விறைவிக்கிைது.

ேோணெர் நசயல்பைோடு

தீ விேத்து ஒத்திறகப் ேயிறசி: தீ 
விேத்திலிரு்நது ்தப்பிக்க நில், விழு, உருள் 
எனேற்த ேயிறசி நசய்யவும். ஆறடகள் 
தீப்பிடித்து எரியும்நோழுது ஓடுேற்த நிறுத்து, 
்தறரயில் விழு, பினபு உருள்.  இது தீ ேரவுேற்தத் 
்தடுக்கும்.

ேைண்ட அல்ைது காறறு வீசும் காைநிறையில் தீ 
குடறடயான ்தாேரஙகறையும், மரஙகறையும் 
அழித்துவிடும்.  குறை்ந்த அைவுத் தீயின பேகம் 
நொடிக்கு 1மு்தல் 3மீ ேறரயாகும்.  அதிக அைவுத் 
தீயின பேகம் நொடிக்கு  100மீடடராகும்.

ஏன் என்று நயோசி 

நெருப்றேக் காடடிலும் புறக அதிக ஆேத்்தானது 
 தீ விேத்தினபோது பமறநகாள்ை பேண்டிய 

நசயல் முறைகள்:
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4. சாக்கறட மறறும் குழிகளிலிரு்நது உைர்ந்த 
கிறைகள், இறைகள் ஆகியேறறை அப்புைப்ேடுத்்த 
பேண்டும்.

5. தீப்பிடிக்கக்கூடிய நோருடகறை சரி ோரக்கப்ேடட 
ோதுகாப்ோன நேடடகஙகளில் றேக்க பேண்டும்.

6. பேறிடத்திலிருக்கும் உனது உைவினறரபயா 
ெண்ேறரபயா உனறனத் ந்தாடரபு நகாள்ளும் 
ெேராக றேத்துக் நகாள்.

7. தீ அறைப்ோன றேத்திருக்கபேண்டும்.  அ்தறன 
எவோறு ேயனேடுத்்த பேண்டும் எனறு ந்தரி்நது 
றேக்கவும்.

ோோ குரகுரவின  அறையா 
நெருப்பு – (நெருப்பின ்த்நற்த 
எனப் நோருள்ேடும்).  
ஈராக்கிலுள்ை இயறறக ோயுக் 

குைாயின துோரத்தில் எரியும் இ்நநெருப்பு 4000 
ஆண்டுகளுக்கும் பமைாக ந்தாடர்நது எரி்நது 
நகாண்டிருக்கிைது.  இ்நநெருப்றேப்ேறறி 
நெபராபடாட்ஸ மறறும் புளூடாரக் ஆகிபயார 
குறிப்பிடடுள்ைனர.

தீ வி்பதது ெ்டக்கும்்்போது

1.  தீறய அறைக்க நீறரப் ேயனேடுத்்த 
முடியா்தபோது (மினசாரக் கருவிகள் இயஙகிக் 
நகாண்டிருப்ே்தால்) அல்ைது நீர இல்ைா்தபோது 
மறறும் நெருப்பு நேரிய அைவில் இல்ைா்தபோது 
சறமயல் பசாடா, கால்றசட பசாடா (Calcite Soda) 
சைறேத்தூள் மைல், மண் ஆகியேறறைப் 
ேயனேடுத்்த பேண்டும்.

2.  ்தறரறயவிட 30 நச.மீ. உயரத்திறகுபமல் ்தறைறய 
உயரத்தி றேக்கக்கூடாது.  இ்ந்த உயரத்திறகு 
பமல் ெசசுப்புறக குவி்நதிருக்க ோய்ப்புள்ைது.

3.  அறைறயவிடடு நேளிபயை 
ோய்ப்பில்றைநயனில் �னனறை பொக்கி 
ெகர்நது, றசறககள் மூைம் மக்களின கேனத்ற்த 
ஈரக்க முயை பேண்டும்.

4.  உனனுறடய ஆறடகள் தீப்பிடித்து விடடால் ஓடக் 
கூடாது.  இது தீ ேரவுேற்த  அதிகரிக்கும்.  
துணிகறை அகறறி அ்தறனப் ோதுகோப்ோன 
இடத்தில் எறி்நதுவிடடு நெருப்றே அறைக்கவும்.

5.  நீ காடடுத் தீ அருகிலிருக்கும்போது  உனனால் 
நெருப்றே அறைக்க முடியா்த ேடசத்தில் 
அருகிலிருக்கும் மக்களிடம் ஆேத்துப் 
ேகுதியிலிரு்நது விைகியிருக்குமாறு கூை 
பேண்டும்.

ச�யய ்ேணடியறே
1.  தீ விேத்து ஏறேடும்நோழுது கூசசலிடபடா, மணி 

ஒலி எழுப்பிபயா அறனேறரயும் எசசரித்்தல் 
பேண்டும்.

2.  மைல் மறறும் தீயறைப்புக் கருவிகறைப் 
ேயனேடுத்தி தீறய அறைக்க பேண்டும்.

3.  மு்தனறம மின இறைப்பிறன உடனடியாகத் 
துண்டிக்க பேண்டும்.

4.  ஆறடகளில் தீப்பிடித்்தால், தீப்பிடித்்தேர ்தறரயில் 
விழு்நது உருண்டு தீயிறன அறைக்க பேண்டும்.

5.  தீ விேத்துப் ேகுதிக்கு அருகிலுள்ை எளிதில் 
தீப்பிடிக்கும் நோருடகறை உடனடியாக 
அப்புைப்ேடுத்்த பேண்டும்.  அ்தனால் தீ ேரவுேற்த 
்தடுக்கைாம்.

6.  தீபயாடு புறகயுமிரு்ந்தால் துணியால் மூக்றக 
மூடிக் நகாண்டு ்தறரயில் ்தேழ்்நது நேளிபயை 
பேண்டும்.

7.  உறடறமகறைவிட உயிர விறை மதிப்ேறைது 
எனேற்த எண்ணிப் ோரக்க பேண்டும்.

8.  தீ விேத்துப் ேகுதியிலிரு்நது ோதுகாப்புப் ேகுதிக்குச 
நசல்ை பேண்டும்.

்போதுகோப்பு ெ்டேடிக்றககள்
1.  வீடடிறகும் தீப்ேறறிக் நகாள்ைக்கூடிய 

்தாேரஙகளுக்கும் இறடயில்  ஒரு ோதுகாப்புப் 
ேகுதிறய ஏறேடுத்்த பேண்டும்.

2.  உன வீடடின அருபக மூனறு மீடடர உயரத்திறகும் 
குறைோன உயரம் நகாண்ட மரஙகளின 
கிறைகறை நேடடி விட பேண்டும்.

3.  வீடடருபக உள்ை ோசி மறறும் ்தாேரஙகளின 
உைர்ந்த கிறைகறை நேடடி விட பேண்டும்.

TN_GOVT_XII_Geography_chapter 08.indd   163 12/07/2021   5:27:11 PM



164XII புவியியல்

நேடடிபயா எரி்நது நகாண்டிருக்கும்போது 
முக்கிய மின இறைப்பிறனத் துண்டிக்கவும்.

2.  பமல் ்தைஙகளிலிரு்நது �னனல்கள் ேழியாகக் 
குதிக்கக் கூடாது.

3.  பீதியறடயக் கூடாது.

4.  நீஙகைாகபே நெருப்றே அறைக்க முயைக் 
கூடாது.

8.3.4 சதோழிலக ்்பரி்டரகள்

ந்தாழிைக பேரிடரகள் ொனகு முக்கிய 
இடரகறைக் நகாண்டது.  இறே தீ, நேடித்்தல், ெசசுப் 
புறக நேளிபயறைம் மறறும் சுறறுசசூைல் ோதிப்பு 
போனை்தாகும்.  இப்பேரிடருக்குக் காரைம் 
ந்தாழிறசாறைகள் ேல்பேறு மூைப்நோருடகள், 
கழிவுப் நோருடகள் மறறும் உறேத்தி நசய்யப்ேடட 
நோருடகறைக் றகயாைப் ேை ேழிமுறைகறைப் 
ேயனேடுத்துேப்த ஆகும்.  ந்தாழில்நுடே மறறும் 
ந்தாழிறசாறை விேத்துகள், ஆேத்்தான 
ேழிமுறைகள், உள்கடடறமப்புக் குறைோடுகள் 

தீ அறணப்்போறன எவேோறு 
்பயன்்படுததுேது என்்பது ்பறறிய சில 
குறிப்புகள்

சிறு தீறய தீ அறைப்ோறனப் ேயனேடுத்தி 
அறைக்கவும் அல்ைது எரிநோருள் உள்ை 
இடத்ற்தப் போரறேயால் மூடி அறைக்கவும்.  தீ 
அ ற ை ப் ே ா ற ன ப்  ே ய ன ே டு த் ்த 
றகப்பிடியிலிரு்நது ோதுகாப்பு ஊசிறய (Safety pin) 
நேளிபய இழுக்க பேண்டும்.  எனேற்த 
கேனத்தில் நகாள்ைவும்.  தீ ேரவும்  
அடிப்ேகுதிறய பொக்கிச நசலுத்்தவும்.  தூண்டும் 
றகப்பிடிறய அழுத்்தவும் நெருப்பின 
அடிப்ேகுதிறய பொக்கி எல்ைா ேக்கமும் மாறி 
மாறி வீசியடிக்கவும். 

தீ வி்பததின்்்போது கணடிப்்போகச் ச�யயக் 
கூ்டோதறே

1.  இயஙகிக் நகாண்டிருக்கும் மின சானஙகளின 
மீது ்தண்ணீர ஊறைக் கூடாது.  ஒரு 
ந்தாறைகாடசிப் நேடடிபயா, ஒரு குளிரசா்தனப் 

்தகேல் குறிப்பு 
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எண்ணிக்றகயானது அஙகு நிைவும் ோனிறை , 
ெசசுப்புறக ேரும் ேழியிலுள்ை மக்களின அடரத்தி 
மறறும் அேசரகாை ஏறோடுகளின திைன 
போனைேறறைப் நோறுத்து அறமகிைது.

சுறறுச்சூழல் ்போதிப்பு

நேளிபயறும் மறை நோருடகள் மனி்தனுக்கு 
பெரடியாக ெஞ்சாக அறமயாவிடடாலும் சுறறுச 
சூைல் மாசுேடு்தறை ஏறேடுத்்தக் கூடியறே.  இது 
இயறறக ேைஙகைான ்தாேர மறறும் 
விைஙகினஙகளுக்கு நீண்ட காை ோதிப்பிறன 
ஏறேடுத்தும் எனை உண்றம அதிக அைவு 
உைரப்ேடடு ேருகிைது.  எ.கா. மரஙகளின அழிவு 
உைக நேப்ேமயமா்தலுக்குக் காரைமாேப்தாடு 
விைஙகினஙகளின அழிவு உைவு ேறைகறைப் 
ோதித்து ந்தால்றை ்தரும் பூசசிகளின (Pest) 
எண்ணிக்றகறய அதிகரிக்கிைது.

சதோழிலக இ்டரகறைக் குறைக்கும் 
ேழிமுறைகள்

➢	  நசயல்முறை ோதுகாப்பு பமைாண்றம: நேரிய 
நசயல்முறை மாறைஙகறைக் நகாண்டு 
ேருமுன அ்தறகான உேகரைஙகளின 
உண்றமத் ்தனறமறயக் கண்டறி்தல், 
ோதுகாப்பு அம்சஙகறை உள்ைடக்கு்தல், 
உேகரைஙகறை சுத்்தம் நசய்து றேத்்தல் 
ஆகியேறறைச நசய்ய பேண்டும்.

➢	  ோதுகாப்புத் ்தணிக்றககள்: ோதுகாப்பு 
முறைகறை அவேப்போது கண்காணித்்தல், 
ோதுகாப்பு முறைகள் மறறும் கருவிகளின 
இயக்கத்ற்தக் கண்காணித்்தல். இேறபைாடு 
ந்தாடர ெடேடிக்றககறை பமறநகாள்ளு்தல்.

➢  அேசர காை திடடம்: விறைவுகளின ்தாக்கம் 
மறறும் ேைக்கத்திலிருக்கும் அேசரகாை 
ேழிமுறைகள் ேறறி ஒரு முழுறமயான 
ஆய்வு ெடத்்தப்ேட பேண்டும்.  இது 
சமூகத்தினராபைா ப்தசிய அல்ைது மண்டை 
அதிகாரிகைாபைா நசய்யப்ேட பேண்டும்.

➢	  ேயிறசி: ந்தாழிைாைரகளுக்கு முறையான 
ேயிறசியும், ோதுகாப்பு பசறேகளும் 
பமறநகாள்ை பேண்டும்.

அல்ைது சிை மனி்தச நசயல்ோடுகள் காரைமாக 
ஆேத்து ஏறேடுகிைது.  இது உயிரிைப்பு அல்ைது 
காயம், நோருள் பச்தமறட்தல், சமூக மறறும் 
நோருைா்தார ோதிப்பு அல்ைது சுறறுச சூைல் சீர 
குறைவுக்கு ேழி ேகுக்கிைது.

சதோழிலக தீ வி்பதது 

இது அடிக்கடி நிகழும் பேரிடராகும்.  நெருப்பு 
ெசசு ோயுக்கைான அக்பராலின (Acrolein) 
காரேனபமானாக்றஸைடு மறறும் சயறனட 
ஆகியேறறை உறேத்தி நசய்கிைது. தீப்ேறறு்தல் 
அல்ைது அதிக நேப்ேம் காரைமாகக் கடடறமப்புகள் 
ோதிக்கப்ேடைாம்.  பமலும், அத்தியாேசிய 
பசறேகைான  மினசாரம் மறறும் இய்நதிரஙகளின 
உறேத்திறயப் ோதிக்கிைது.

சேடிப்பு

ந்தாழிறசாறை நேடிப்புகள் அதிரேறைகைால் 
உண்டாகினைன.  இ்ந்த அதிக அழுத்்தம் மக்கறைக் 
நகால்ைக்கூடியது எனைாலும் நோதுோக இ்தன 
மறைமுக விறைவுகைான கடடிடஙகள் இடி்நது 
விழு்தல்,  கண்ைாடி உறட்தல் மறறும் நோருடகள் 
சி்தறு்தல் ஆகியறே அதிக அைவு உயிரிைப்பு மறறும் 
ேடுகாயஙகறை ஏறேடுத்துகிைது.  ோயு நேடிப்பு, 
தூசி நேடிப்பு எனப் ேைவி்தமான நேடிப்புகள் 
உள்ைன.  தீப்ேறறிக் நகாள்ைக்கூடிய ோயு 
காறறுடன ந்தாடரபு நகாள்ளும்போது ோயு 
நேடிப்புகள் ஏறேடுகினைன.  எளிதில் தீப்ேறைக் 
கூடிய திடப் நோருடகள் முக்கியமாக 
உபைாகத்துகள்கள் காறறுடன கை்நது எரியும்போது 
தூசி நேடிப்புகள் ஏறேடுகினைன.

்ேதிப் ச்போருடகளின் சேளி்யறைம்

திடீநரன நேளிபயறும் ெசசு ோயுக்கள் 
நோதுோக  ப்தானறுமிடத்திலிரு்நது ேை கி.மீ 
ந்தாறைவிலுள்ை இடஙகளில் கூட இைப்பு மறறும் 
ேைத்்த காயஙகறை ஏறேடுத்தும் ேல்ைறம 
நகாண்டது.  இறே நீராலும் காறைாலும் எடுத்துச 
நசல்ைப்ேடுகினைன.  பேதிப் நோருடகள் 
பெரிறடயாக நோதுக் கழிவு நீர அறமப்புகள், 
ஆறுகள், கால்ோய்கள் மறறும் பிை நீர நிறைகளில் 
கைப்ேதினாலும், தீறய அறைக்கப் ேயனேடுத்திய 
கழிவுநீர கைப்ே்தாலும் நோது மக்களுக்குப் நேரிய 
ஆேத்து ஏறேடுகிைது.  விேத்துக்குள்ைானேரகளின 
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ோகனஙகறை நமதுோகச நசலுத்தி நிறே்தறகுத் 
்தயாராக பேண்டும்.

➢  சாறை ச்நதிப்புகளில் காைப்ேடும் “ெடக்கும் 
மனி்தன” சமிக்றஞ ோ்தசாரிகளுக்காக 
அறமக்கப்ேடடுள்ைது.  ேசறச விைக்கு 
எரியும்போது மடடும் ்தான சாறைறயக் கடக்க 
பேண்டும் எனேற்த மனதில் நகாள்.  சாறையின 
இடப்புைமும், ேைப்புைமும் எ்ந்த ோகனமும் 
இல்றை எனேற்த உறுதி நசய்.

➢  எசசரிக்றகப் ேைறகயில் “ெடக்காதே” என்ற 
ேகவல் இருநோத�ா அல்�து நடக்கும் சமிக்்ஞை 
சிவப்ாக இருநோத�ா ஒரு த்ாதும் சா்�்ை 
கடக்க முை�ாதே.

2. நில், கெனி, க்டநது நசல்

மாைேரகள் ்தஙகள் ேள்ளிக்பகா அல்ைது 
்தஙகள் ேள்ளிக்குச நசல்ை பேண்டிய பேரு்நற்தப் 
பிடிக்க பேரு்நது நிறையத்திறபகா ெட்நது 
நசல்ோரகள்.  மாைேரகளின ஒபர ேணி பேரு்நது 
அேரகறை இைக்கி விடடவுடன கேனமாகச 
சாறைறயக் கடப்ேது்தான. மாைேரகள் கேனமாகச 
சாறைறயக் கடக்க ேழி காடடுேது ெமது 
கடறமயாகும்.

மாைேரகள் சாறை சமிக்றஞகள் ேறறி அறிய 
கறறுக் நகாடுப்ேதுடன, சாறைறயக் கடக்கும்போது 
ோ்தசாரிகள் கடக்கும்  ேகுதியில் (Zebra Crossing) கடக்க 
ேரி்நதுறர நசய்ய பேண்டும்.  ஒரு பேறை 
அக்பகாடுகபைா, சமிக்றஞகபைா இல்ைாவிடில் 
கீழ்காணும் ேழிமுறைகறைப் பினேறைைாம்.

➢  சாறையின ேைது புைமும் பினனர இடது புைமும் 
ோகனஙகள் உள்பை ேருகினைனோ எனறு 
ோரக்க பேண்டும்.

➢  ோகனம் ேருேற்தப் ோரத்து விடடால் 
அவோகனம் கட்நது நசல்லும் ேறர காத்திரு்நது 
பினனர கேனமாக சாறைறயக் கடக்க பேண்டும்.

➢  சாறைத் திருப்ேத்தில் கடக்காப்த.  இது 
ோதுகாப்ேறைது.

➢  நிறுத்்தப்ேடட ோகனஙகளுக்கிறடயில் 
சாறைறயக் கடக்காப்த.

6 ேயதுக்குடேடட குை்நற்தகளுக்கு உடனிருப்போர 
அேசியம்.  அக்குை்நற்தகள் சாறைறயக் 
கடக்கும்போது கடடாயமாக அேரகளின றகறயப் 
பிடித்துக் நகாள்ை பேண்டும்.

8.3.5 �ோறல வி்பதது

ஒவநோரு ஆண்டும் 1.34 மில்லியன மக்கள் 
சாறை விேத்துகளில் இைக்கிைாரகள் எனறு 
கைக்கிடப்ேடடுள்ைது. சாறை விேத்து உைகைவில் 
இைப்புக்கான காரணிகளில் 8ேது இடத்தில் உள்ைது.  
ஒவநோரு ஆண்டும் குறை்ந்த மறறும் ெடுத்்தர 
ேருமானம் நகாண்ட ொடுகளில் 50 மில்லியன 
மக்கள் பமாசமான, ோழ்க்றகறயபய ்தறைகீைாக்கக் 
கூடிய  காயஙகைால் அேதிப்ேடுகினைனர.  

குறை்ந்த மறறும் ெடுத்்தர ேருமானம் நகாண்ட 
ொடுகளில் சாறைப்ோதுகாப்றேக் குறைக்கும் 
காரணிகளில் முக்கியமானறே.

1. பேகமாகச நசல்லு்தல்

2. குடித்துவிடடு ேண்டி ஓடடு்தல்

3. ்தறைக் கேசஙகள் அணியாதிருத்்தல் அல்ைது 
முறையாக அணியாதிருத்்தல்

4. இருக்றகப்ேடறடகள் அணியாதிருத்்தல் அல்ைது 
முறையாக அணியாதிருத்்தல்

சாறைறயப் ேயனேடுத்துேேரகள் சாறை 
விதிகறை மீைக்கூடாது எனை அடிப்ேறடயில் 
அறம்நதுள்ை சாறை விதிகறை 
ெறடமுறைப்ேடுத்்தவும், ஆேத்திறனக் குறைக்கவும், 
முறையறை ோதுகாப்ேறை ெடத்ற்தகறைக் 
குறைக்கவும் பேண்டிய திைனகறை சாறைப் 
போக்குேரத்துக் காேைரகளுக்கு அளிக்க பேண்டும்.

மோணேரகளுக்கோன அடிப்்பற்ட �ோறலப் 
்போதுகோப்பு விதிகள்
1.  சாறை சமிக்றஞகள் ேறறிய விழிப்புைரவு, 

சாறைப்போக்குேரத்து விைக்குகள் மறறும் 
சமிக்றஞகள் ேறறி மாைேரகள் அறிய உ்தவி 
நசய்.  ஒவநோரு ேண்ைத்தின 
முக்கியத்துேத்திறன அறி்நது நகாள்ைச நசய்்தல்.

➢  ேசறச விைக்கு ‘நசல்’ எனேற்தக் குறிக்கும்.  
எப்நோழுந்தல்ைாம் ேசறச விைக்கு எரிகிைப்தா 
அப்நோழுந்தல்ைாம் ோகனம் முனபனாக்கிச 
நசல்ைைாம்.

➢  சிேப்பு நிை விைக்கு ‘நிறக’ எனேற்தக் குறிக்கும். 
சிேப்பு நிை விைக்கு எரியும்நோழுது அறனத்து 
ோகனஙகளும் நிறக பேண்டும்.

➢  மஞ்சள் நிை விைக்கு ‘நமதுோகச நசல்’ எனேற்தக் 
குறிக்கும்.  மஞ்சள் விைக்கு எரியும்நோழுது 
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5. �்்டபைோ்்தகளின் முககியத்துெம

மாைேரகள் சாறையில் ெடக்கும்போது 
ெறடோற்தகறைப் ேயனேடுத்்த ஊக்குவிக்க 
பேண்டும்.  எவோறு ோதுகாப்ோகச சாறைறயக் 
கடக்க பேண்டும் எனறு நசய்து காடட பேண்டும்.  
சாறை ேரேரப்பினறி இரு்ந்தாலும் ெறடோற்தகறைப் 
ேயனேடுத்்த ஊக்குவிக்க பேண்டும்.

6.  குறுககுச் சோ்ைகள், பைோ்தசோரி க்டநது 
நசல்லுமி்டம

மாைேரகளிடம் சாறையின குறுக்பக ஓடிச 
நசல்லும் ேைக்கமுண்டு.  இது மிகவும் ஆேத்்தானது.  
ஏநனனில் குறுக்குச சாறைகளில் , முறையான 
சமிக்றஞ இல்றைநயனில் ோகனஙகள் நமதுோகச 
நசல்ைாது.  சாறை ச்நதிப்புகளிலும் ோ்தசாரி கட்நது 
நசல்லுமிடஙகளிலும் மடடுபம சாறைறயக் கடக்க 
பேண்டும் எனறு மாைேரகளிடம் அறிவுறுத்்த 
பேண்டும்.  குறுக்குச சாறைகளும் ோ்தசாரி கட்நது 
நசல்லும் இடஙகளும் இல்ைாவிடில் மாைேரகள் 
பமறகூறிய சாறை விதிகறைப் பினேறை 
பேண்டுநமனறு அறிவுறுத்்த பேண்டும்.

3. கெனி

திருப்ேஙகளில் சாறைறயக் கடக்கும் போது அதிக 
விழிப்புைரவுடன இருக்க குை்நற்தகளுக்கு கறறுத் 
்தரபேண்டும்.  இ்தறகு கேனித்்தல் மடடுபம உ்தவி 
கரமாக இருக்கும்.  எனபே குை்நற்தகளிடம் ேண்டி 
ேருகிை்தா இல்றையா என கேனிக்கச நசால்.  
திருப்ேஙகளிலும், ஆளில்ைா ச்நதிப்புகளிலும் 
சாறைப் ேயனோடடாைரகறை எசசரிக்க 
ோகனஙகள் ஒலி எழுப்புகினைன.

ோகனத்திலிரு்நது ேரும் ஒலிறயக் பகடடதும் 
நினறு எ்ந்த ோகனமும் இடது புைத்திலிரு்நப்தா 
ேைது புைத்திலிரு்நப்தா ேரவில்றைநயன உறுதி 
நசய்துவிடடு சாறைறயக் கடக்க பேண்டும்.

4. சோ்ையில் அெசரேோகச் நசல்ைோந்த

மாைேரகள் நோறுறமசாலிகைல்ை.  சாறையின 
குறுக்பக ஓடுேது அேரகைது ேைக்கமாகும்.  பமலும், 
அேரகள் விறையாடடுப் போக்கில் கேனக் 
குறைோக இரு்நது நகாண்டு சாறையின குறுக்பக 
ஓடி விடுோரகள்.  எனபே சாறையிலிருக்கும்போது 
அறமதியாக இருக்க கறறுக் நகாடுக்க பேண்டும்.
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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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7.  ் கக்ை ெோகனத்திறகுள்நைநய  ்ெத்துக 
நகோள்ைவும 

ோகனஙகள் நசனறு நகாண்டிருக்கும்போது 
நிறைய மாைேரகள் ்தஙகள் றககறை 
ோகனத்திறகு நேளிபய நீடடிக் நகாண்டிருப்ோரகள்.  
அேரகள் ்தறைறய நேளிபய நீடடி உறசாகத்துடன 
றகயறசப்ோரகள்.  இது ேள்ளிக்குப் பேரு்நதுகளில் 
ேரும் மாைேரகளிடம் காைப்ேடும் காடசியாகும்.  
இருப்பினும் இத்்தறகய ெடத்ற்தகள் தீவிர 
ோதிப்புகறை ஏறேடுத்்தக்கூடியறே.  
கேனக்குறைவின காரைமாக மாைேரகள் எதிரில்  
ேரும் ோகனஙகள் மீது பமாதி அடிேடடு 
விேத்துக்குள்ைாோரகள்.

8. ெ்ைவுகளில் சோ்ை்யக க்டககோந்த

நேளிப்ேறடயாகக் கூை பேண்டுமானால் 
ேறைவுகள் பமாடடார ோகன ஓடடிகளுக்கு 
கண்ணுக்குத் ந்தரியா்த ேகுதியாகும்.  அ்ந்தப் 
ேகுதியில் உனறன அறடயாைம் கண்டு சரியான 
பெரத்தில் ோகனத்ற்த நிறுத்்த இயைாது.  எனபே, 
ேறைவில் சாறைறயக் கடக்கும்நோழுது 
மாைாக்கரகளுக்கு விேத்து ஏறேடுகிைது.

9.  மிதிெணடியில் நசல்லுமநபைோது பைோதுகோப்பைோக 
இரு

மிதிேண்டியில் ேள்ளிக்குச நசல்லும் மாைேரகள் 
கீழ்க்காணும் மிதிேண்டி விதிகறைப் பின ேறை 
பேண்டும்.

மிதிேண்டிக்நகன ஒதுக்கப்ேடட ோற்தயில் நசல்.  
இவோறு ோற்த ஒதுக்கப்ேடவில்றைநயனைால் 
சாறையின இடப்புைத்தின இறுதி அல்ைது 
ேைப்புைத்தின இறுதிப்ேகுதியில் (Extreme) மறை 
ோகனஙகபைாடு நசல்.

➢  உஙகள் கண்காணிப்பினறி நெருக்கம் மிகு்ந்த 
ந்தருக்களில் மாைேரகறை மிதிேண்டி ஓடட 
அனுமதிக்க பேண்டாம்.

10.  ெோகனஙகளில் பையணிக்கயில் பைோதுகோப்பைோக 
இருத்்தல்

ஓடிக் நகாண்டிருக்கும் ோகனத்தில் 
மாைேரகளின ோதுகாப்றே இருக்றகப் ேடறடறயப் 
ேயனேடுத்துே்தன மூைம் (Seat belt) உறுதி 
நசய்யைாம்.
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➢  ஓடிக் நகாண்டிருக்கும் ோகனத்தில் நிறகபோ, 
ெடக்கபோ, ஓடபோ பேண்டாம்.

➢  பேரு்நது ேள்ளிறயச நசனைறடயும்ேறர 
இருக்றகயில் அமர்நது நகாண்டு 
றகப்பிடிகறை பிடித்துக் நகாள்ை பேண்டும்.

➢  றககறை ோகனத்திறகு நேளிபய றேக்காப்த.

11.    ெணடியின் முன் பைககத்திலிருநது இ்றஙகவும

பேரு்நற்த விடடு இைஙகும்போது பினேறை 
பேண்டிய ோதுகாப்புக் குறிப்புகறை மனப்ோடம் 
நசய்து அேறறைப் பினேறறுமாறு மாைேரகளிடம் 
பகடடுக் நகாள்ைவும்.

➢  பேரு்நது ேரும் பெரத்திறகு முனோகபே 
பேரு்நது நிறையத்ற்த அறடே்தன மூைம் 
பேரு்நதின பினனால் ஓடிச நசனறு ஏறுேற்தத் 
்தவிரக்க உறுதி நசய்ய பேண்டும்.

➢  ேரிறசயில் நினறு பேரு்நதில் ஏைவும் 
இைஙகவும் பேண்டும்.

➢  மறை ோகனஙகளுக்குத் ப்தறேயில்ைாமல் 
ஆேத்து மறறும் இறடயூறு ஏறேடுேற்தத் 
்தவிரக்கும் நோருடடு ேள்ளிப் பேரு்நதின 
முனேக்கமாக இைஙகவும்.

XII புவியியல்
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�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. நபைரி்டர்: ேனி்தன் மறறும் உறடறமகறை உள்ைடக்கிய சமூகத்தின இயக்கத்திறனத் தீவிரமாக ோதிப்ேது 
பேரிடர.  ோதிக்கப்ேடட சமூகமானது ்தனது ேைஙகறைப் ேயனேடுத்தி பேரிடறரச சமாளிக்க முடியா்த 
அைவிறகு, அ்தாேது அசசமூகத்தின சமாளிப்புத் திைறனக் காடடிலும் மிக அதிகமான ோதிப்புகறை 
ஏறேடுத்துேது.

2. நபைரி்டர் ஆேத்து குறைத்்தல்: முறையான முயறசிகள் மூைம் பேரிடர ஆேத்துக்கறைக் குறைக்கும் ேயிறசி, 
பேரிடரகளுக்கான காரைஙகறை ஆய்வு நசய்்தல் மறறும் பமைாண்றம நசய்்தல்.

3. ்தணித்்தல்: ஆேத்து மறறும் அது ந்தாடரோன இடரகளினால் ஏறேடும் பமாசமான விறைவுகறைக் 
குறைத்்தல்.

4. ்தயோர்நி்ை: பேரிடரகறை சிைப்ோக எதிர நகாள்ைல், ்தகு்ந்த ெடேடிக்றக எடுத்்தல், ோதிப்புகளிலிரு்நது 
நேளி ேரு்தல் போனை நசயல்கறைச நசய்ே்தறகான திைன.

5. ்தடுத்்தல்: ஆேத்து மறறும் அது ந்தாடரோன பேரிடரகளின பமாசமான விறைவுகறை முறறிலுமாக ்தடுத்்தல்.

6. நபைோது விழிப்புணர்வு: பேரிடர ஆேத்துகள், பேரிடரகறை ஏறேடுத்தும் காரணிகள், பேரிடரகளினபோது 
எடுக்க பேண்டிய ெடேடிக்றககள் ோதிப்புக்குள்ைாேற்த குறைத்்தல் ஆகியறே ேறறிய நோது அறிவு.

7. மீளும ்தன்்ே: ஆேத்துக்குள்ைாக்கப்ேடட சமூகத்தின எதிரப்பு, உடகிரகித்்தல், சூழ்நிறைக்குப் நோரு்நது்தல் 
மறறும் பேரிடரகளிலிரு்நது மீள்ே்தாகும்.

8. Hyogo நசயல் கட்ட்ேப்பு: உைகைவில் 2005 – 2015 ேறரயிைான காைத்தில் பேரிடர ஆேத்துக் குறைப்பிறகான 
முயறசிகறைப் ேறறிய ேறரேடம்.  இது பேரிடர ஆேத்துக்குறைப்பிறன ஊக்குவிக்கத்்தக்க  நசயல்ோடடு 
ேழிகாடடிகறைக் நகாண்டது.
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்பயிறசிகள்

I. �ரியோன விற்டறயத ்தர்நசதடு

1. குறை்ந்த அைவுத் தீ ேரவும் பேகம்

அ) 1 – 3 மீ / நொடி ஆ) 3 – 5 மீ / நொடி

இ) 4 – 6 மீ / நொடி ஈ) 6 – 8 மீ / நொடி

2. விழு(Drop), மூடு(Cover), பிடி (Hold) எனேது எ்தன முக்கிய மாதிரிப் ேயிறசி?

அ) தீ ஆ) நிைெடுக்கம் 

இ) மினனல் ஈ) நேள்ைம்

3. ெமது வீடடிறகருகில் நிறகும் மரஙகளின அறனத்துக் கிறைகறையும் நேடடுேது எற்தத்்தடுக்க?

அ) நிைெடுக்கம்  ஆ) நேள்ைம்

இ) தீ ஈ) ேைடசி

4. பினேருேனேறறுள் எது கூடட நெரிசலுக்கான நசயல்விதி?

அ) திை்ந்த நேளி நிைப்ேரப்ோக இரு்ந்தால் ்தாழ்ோன ேகுதி அல்ைது குழியில் அமர்நது நகாள்

ஆ) மறைப்ேகுதியாக இரு்ந்தால் ோறைச சரிவுகறையும் நிைசசரிவுகறையும் ்தவிர

இ) றககறை மாரபோடு றேத்துக் நகாள்

ஈ) ்தறைப்ேகுதிறய ்தறரயிலிரு்நது 30 நச.மீ உயரத்திறகு மிகா்தோறு றேத்துக் நகாள்.

5. 1984ல் ந்தாழிைக ோயுப் பேரிடர நிகழ்்ந்த இடம்

அ) நடல்லி ஆ) புபன

இ) போோல் ஈ) நொய்டா

6. உைகில் காயம் ஏறேடடு மரணிப்ேதில் நீரில் மூழ்கு்தல்  ச்தவீ்தமாகும்.

அ) 5 ஆ) 7   இ) 10   ஈ) 2

7. இயறறக எரிோயுகுைாயில் எரியும் ோோகுரகுர அறையா நெருப்பு கானப்ேடும் ொடு

அ) ஈரான ஆ) ஈராக்

இ) ஏமன ஈ) குறேத்

8. ஒவநோரு ஆண்டும்  பேர சாறை விேத்தில் இைக்கிைாரகள்.

அ) 4.34 மில்லியன ஆ) 3.24 மில்லியன

இ) 2.34 மில்லியன ஈ) 1.34 மில்லியன

XII புவியியல்
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9. இ்நதியாவில்  ச்தவீ்த கூடடநெரிசல் ம்தம் சார்ந்த விைாக்களிபைபய ஏறேடுகிைது.

அ) 69 ஆ) 59   இ) 79   ஈ) 49

10. நேள்ைப்நேருக்குப் பேரிடரின போது  ச்தவீ்த இைப்புகள் மூழ்கு்தைால் ஏறேடுகினைன.

அ) 75 ஆ) 65   இ) 55   ஈ) 85

II. மிகக் குறுகிய விற்டயளி

11. ேறைவுகளில் ஏன ொம் சாறைறயக் கடக்கக் கூடாது?

12. தீ விேத்திறகான காரைஙகள் யாறே?

13. கூடட நெரிசல் ஏறேடும் முக்கிய இடஙகள் யாறே?

14. தீ விேத்ற்தத் ்தடுக்கும் ேழி முறைகளில் ஏப்தனும் மூனறிறன எழுது.

15. சாறை ோதுகாப்றேக்குறைக்கும் காரணிகளில் ஏப்தனும் இரண்டிறன எழுதுக.

III குறுகிய விற்டயளி

16. ொம் ஏன உப்பு நீறரக் காடடிலும் ெனனீரில் பேகமாக மூழ்குகிபைாம்?

17. தீ விேத்தின போது நசய்ய பேண்டியறே ஏப்தனும் மூனறிறன கூறுக.

18. ந்தாழிைக இடரகறைக் குறைக்கும் ேழிமுறைகளில் ஏப்தனும் இரண்டிறனக் குறிப்பிடுக.

19. மூழ்கு்தறைத் ்தடுப்ே்தறகான ேழிமுறைகளில் ஏப்தனும் மூனறிறன எழுது.

IV விரிேோன விற்டயளி

20. மாைேரகளுக்கான அடிப்ேறட சாறை ோதுகாப்பு விதிகறைப் ேடடியலிடடு, அேறறுள் ஏப்தனும் 
மூனறிறன விைக்கு.

21. தீ விேத்தினபோது ஏப்தனும் மூனறு நசய்ய பேண்டியறே மறறும்  நசய்ய கூடா்தறே ேறறி எழுது.

22. கூடட நெரிசலினபோது பினேறை பேண்டிய நசயல்விதிகறை விைக்கு.

v ஒததிறகப் ்பயிறசி

1. ேல்பேறு குழுக்கள் ெடத்தும் ஒத்திறகப் ேயிறசிகறைக் கேனத்தில் நகாண்டு ேள்ளிப் பேரிடர 
பமைாண்றமத்திடடம் ஒனறைத் ்தயார நசய்.

ஒத்திறகப் ேயிறசி நசய் 

I. விழு, மூடு, உருள்

II. தீ விேத்துக்கான ேயிறசி

III. கூடட நெரிசல்
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குழுவின்ரோடு கல்நதுறரயோ்டல்

1. கூடடநெரிசறை எவோறு சமாளிப்ோய் எனேது ேறறி குழுக்களுடன கை்நதுறரயாடு. எடுத்துக்காடடாக நீ 
ஒரு விைாக் கூடடத்தில் அல்ைது நேரிய கறடயிலுள்ை கூடட நெரிசலில் சிக்கிக் நகாண்டுள்ைாய், 
நேளிபயறும் ேழி ேறரேடம் ேறர்நது, கை்நதுறரயாடு.

  
நேறநகோள் சோன்றுகள்

1. Introduction to Disasters( reference –unisdr.org, 2006 edition )
2. Disaster Management module, TNSCERT.
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மனிதனோல் ஏற்படும் ்்பரி்டரகள்

்படிகள் 

பைடி 1:    URL அல்ைது QR குறியீடடிறனப் ேயனேடுத்தி இசநசயல்ோடடிறகான இறையப்ேக்கத்திறகு நசல்க. அஙகு 
ேக்கம் ஒனறு “Play” எனறு திைக்கும்.

பைடி 2:    அற்த ொம் ந்தாடும் போது அறிவுறுத்்தல்கபைாடு அடுத்்த ேக்கம் திைக்கும். அற்த ந்தாடும்போது அடுத்்த 
ேக்கத்திறகு நசல்லும் அஙகு சிை தீ அறைக்கும் ேண்டிகள் காைப் ேடும்.

பைடி 3:    ெமக்கு விருப்ேமான ேண்டிறயத் ப்தரவு அஙகு நகாடுக்கப் ேடும் அறிவுறுத்்தல்கள் ேடி ொம்  விறையாட 
பேண்டும்

பைடி 4:   கறடசியாக ொம் தீறய அறைக்கும் போது ெமது பேறையின மீது ஒரு திருப்தி உண்டாகும்.

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

இ்ணயச் நசயல்பைோடு 

*ேடஙகள் அறடயாைத்திறகு மடடுபம.

இ்ந்த நசயல்ோடு மாைேரகளுக்கு 
மனி்தரால் உண்டாகும் பேரழிவின 
்தாக்கத்ற்தயும் அற்த எவோறு எதிர நகாள்ை 
பேண்டும் எனேற்தயும் போதிக்கும்.

பைடி 1 பைடி 2

பைடி 4பைடி 3
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9.1 அறிமுகம்
9.2 சாய்வுமானி (Clinometer)
9.3 பட்டகத் திசசககாடடி (Prismatic Compass)

அலகு கண்ணோட்டம் கற்றல் ந�ோககஙகள்

➢  அளவாய்வின் 
முககியத்துவத்சதைப்  
புரிந்துக ககாள்ளுதைல்

➢  சாய்வுமானிசயப் 
பயன்படுத்தி ஒரு 
கபாருளின் உயரத்சதை 
அளத்தைல்

➢  பட்டக திசசககாடடிசயப் பயன்படுத்தி ஒரு 
குறிப்பிட்ட இ்டத்தின் பரப்பளசவ 
அளவாய்வு கசய்து  கணககிடுதைல்

9.1 அறிமுகம்

அளவாய்வு கசய்தைல் என்பது பல 
நூற்ாண்டுகளுககும் மமலாக மனிதைனின் சுறறுப்பு் 
சூழல் வளர்ச்சி நிசலயில் ஒரு முககியத்துவம் 
வாய்ந்தைதைாக இருந்து வருகி்து.  நிர்மாண 
வடிவசமப்சப திட்டமிடுவதிலும் 
கசயல்படுத்துவதிலும் இது முககியத்துவம் 
வாய்ந்தைதைாகும்.  புவியின் மமறபரப்பு மறறும் க்டலடிப் 
பரப்சப நிலவசரப்டமாக வசரயவும் க்டல்வழி 
நிலவசரப்டம் தையார் கசய்யவும் இயறசக வள 
மமலாண்சமககான புள்ளி விவரஙகசள 
அசமககவும் கடடி்டஙகசள கடடுவதைறகான 
கபாறியியல் சார் புள்ளி விவர வளர்ச்சியிலும், 
குடியிருப்புகள், சாசலகள், இருப்புப்பாசதை, 
மமம்பாலஙகள் கடடுமானம் மபான்்வறறிலும் 
அளவாய்வு பயன்படுகி்து.

அளவாய்வு என்பது புவியின் மமறபரப்பில் தூரம், 
மகாணம், உயரம் மறறும் அளவு மபான்்வறச் 
அளந்து பதிவு கசய்யும் ஒரு அறிவியல் ஆகும். 
இதிலிருந்து கபறும்  புள்ளி விவரஙகசளக ககாண்டு  
துல்லியமான திட்டஙகள் மறறும் நிலவசரப்டஙகள் 
தையாரிககப்படுகின்்ன.  கபாதுவாக அளவாய்வு 
என்பது ஒரு முச்யான கசயல்முச் ஆகும்.  
களத்திலிருந்து கப்ப்பட்ட அளவீடுகளின் 
அடிப்பச்டயில் நிலவசரப்டஙகள் 

அளவோய்வு 
செய்்தல்

9

வசரயப்படுகின்்ன.  இந்நிலவசரப்டஙகள் 
புவியியலாளர், கபாறியாளர் மறறும் கடடி்ட 
வடிவசமப்பாளர்களுககு முககிய உபகரணமாக 
பயன்படுகி்து.  புவியியலாளர்கள் நிலவசரப்டத்சதை 
படித்தைறியும் தி்சனயும், நிலவசரப்டத்சதை 
உருவாககி  பயன்படுத்தைவும் கதைரிந்திருகக 
மவண்டியது அவசியமான ஒன்்ாகும்.  இந்தை 
பா்டத்தில் சாய்வுமானி மறறும் பட்டக திசசககாடடி 
பறறி காண்மபாம்.

9.2 ெோய்வுமோனி (Clinometer)

சாய்வுமானிசய பயன்படுத்தி ஒரு கபாருளின் 
உயரத்சதை எவவாறு அளவிடுவது என்பசதை 
ககாடுககப்படடுள்ள வழிமுச்கசளப் பின்பறறி 
கறறுக ககாள்ளலாம்.  இதைறகுத் மதைசவயானசவ: 
சாய்வுமானி, அளசவ நா்டா, காகிதைம், மபனா அல்லது 
கபன்சில் மறறும் உதைவியாளர்.

படிநிலல 1 – இ்டதல்த ்்தர்வு செய்்தல்
ஒரு கபாருசள அளவி்ட ஒரு இ்டத்சதை மதைர்வு 

கசய்ய மவண்டும்.  இது ஒரு மரம் அல்லது மின் 

அலகு
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கம்பமாக அல்லது கதைாசலமபசி கம்பமாக 
இருககலாம்.  அந்தை கபாருளிலிருந்து அதைன் உச்சிசய 
உஙகளால் பார்கக கூடிய கதைாசலவில் நீஙகள்  
இருகக மவண்டும்.  அந்தைப் கபாருளின் 
அடிப்பகுதியு்டன் மசர்ந்தை சமதைளப் பரப்பில் நீஙகள் 
நிறகமவண்டும். 

படிநிலல 2 – ்கோணதல்த அளவிடு்தல்

இந்நிசலயில்தைான் எளிய சாய்வுமானிசய 
பயன்படுத்தை கதைா்டஙகுகிம்ாம்.  அதிலுள்ள 
ஸடராவின் (குழாய்) வழியாக நீஙகள் அளவி்ட 
மவண்டிய கபாருசள அல்லது மரத்தின் உச்சிசயக 
காண மவண்டும்.  எச்டயு்டன் கூடிய நூல் 
சாய்வுமானியில் கபாருத்தைப்படடுள்ள 
பாசகமானியில் கதைாடும் மகாணத்சதை குறித்துக 
ககாள்ள மவண்டும்.  காட்டபடும் மகாணத்சதைக 
குறித்து  90°ஆல் கழித்துக  கிச்டப்பசதை  உஙகளுச்டய 
கண் வசரயிலான உயரத்மதைாடு கூட்ட மவண்டும். 
(மகாணத்சதைக குறித்துக ககாள்ள உதைவியாளசர 
பயன்படுத்திக ககாள்ளலாம்). ஒரு தைாளில் அதைன் 
முடிவுகசளக குறித்துக ககாள்ள மவண்டும்.  
அவவி்டத்திலிருந்து உஙகள் சாய்வுமானி 55° 
காடடுகி்து என சவத்துககாள்மவாம்.  இந்தை மகாண 
அளசவ 90°லிருந்து கழித்தைால் மரத்தின் உச்சியின் 
மகாண அளவு 35° ஆகும்.

படிநிலல 3 – தூரதல்த அளவிடு்தல்

மகாண அளசவ கண்்டறிந்தை பி்கு நாம் இருககும் 
இ்டத்திலிருந்து அளவி்ட மவண்டிய கபாருள் 
இருககும் இ்டத்திறகு இச்டமய உள்ள தூரத்சதை 
உதைவியாளாரின் துசணமயாடு அளசவ நா்டாவால் 
அளகக மவண்டும். நாம் எவவளவு கதைாசலவில் 
இருககிம்ாம் என்பசதை கதைரிந்து ககாள்வதைால் 
உயரத்சதை துல்லியமாக கணககி்ட முடியும்.  நாம் 

இருககும் இ்டத்திலிருந்து மரம் இருககும் கதைாசலவு 
15.6 மீட்டர் என்று சவத்துக ககாள்மவாம்.

படிநிலல 4 – கண வலரயிலோன  உயரதல்த 
கண்டறி்தல்

இறுதியாக நாம் தைசரயில் இருந்து நம்முச்டய 
கண்வசரயிலான  உயரத்சதை அளவி்ட மவண்டும்.  
இதைறகு அளசவ நா்டாசவ பயன்படுத்தை மவண்டும். 
(உ.ம்) கண்வசரயிலான உயரம் 1.64 மீட்டர் என 
சவத்துக ககாள்மவாம்.

சா��மா�

படிநிலல 5 – ப்டதல்த வலர்தல்

வசரயப்பட்ட ப்டத்தில்  கப்ப்பட்ட புள்ளி 
விவரஙகசள  குறிககவும். இது நீஙகள் எடுத்துக 
ககாண்்ட கபாருளின் உயரத்சதை  அளவி்ட உதைவியாக 
இருககும். 

படிநிலல 6 – முக்கோண மோதிரி

அடுத்தைதைாக புள்ளி விவரஙகளின் அடிப்பச்டயில் 
எளிய முச்யான முகமகாண மாதிரிசய வசரந்துக 
ககாள்ள மவண்டும்.  வசரயப்பட்ட முகமகாணத்தில் 
நாம் நிறகும் இ்டம், அளவி்டப்படும் கபாருளின் 
மகாண அளவு, நாம் இருககும் இ்டத்திலிருந்து அந்தை 
கபாருள் இருககும் கதைாசலவு மபான்்வறச் 
குறிகக மவண்டும்.  (தைறமபாது கண்வசரயிலான 
உயரத்சதை குறிகக மவண்்டாம்).

A

B

C

D

 Z- ேகாண� 
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இந்தை முகமகாணத்தில் Xன் மதிப்சப கண்டுபிடிகக (தைசரயிலிருந்து கண்வசர உள்ள உயரம்) எளிய 
முகமகாணவியல், குறிப்பாக முகமகாணத்தின் கதைாடுமகாடடு விகிதைத்சதைப்  (tangent) பயன்படுத்தை மவண்டும்.

கதைாடுமகாடடு மகாணம் = X/தூரம்
இருபு்மும் உள்ள தூரத்சதை கபருககினால் உஙகளுககு கிச்டப்பது, X = கதைாடுமகாடடு மகாணம் X தூரம்.
கால்குமலட்டசர பயன்படுத்தி கபருககினால் நமககு ஒரு தைசம மதிப்பு கிச்டககும்.  
(எ.கா.) கதைாடுமகாடு (35°) =  X/15.6
     X =  கதைாடுமகாடு (35°) X 15.6 
     X = 10.92 மீட்டர்கள்

படிநிலல 7 – கண வலரயிலோன உயரதது்டன் கூடடு்தல்
மதைர்வு கசய்யப்பட்ட கபாருளின் உயரத்சதை கண்டுபிடிகக, நாம் Xன் மதிப்சப மீண்டும் அசல் வசரப்டத்திறகுள்  

ககாண்டு வந்து குறிகக மவண்டும்.  நாம் மதைர்வு கசய்தை கபாருளின் உயரம் h, Xன் மதிப்புககு சமமானது.  
இப்கபாழுது நாம் கபாருளின் உயரத்மதைாடு கண் வசரயிலான உயரத்சதைக  கூட்ட மவண்டும்.

உயரம் (h) = X + (கண்ணின் உயரம்)
இந்தை எடுத்துககாடடில், உயரம் (h) = 10.92மீ + 1.64மீ உயரம் (h) = 12.56 மீட்டர்
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தைாககத்திலிருந்து விடுப்ட இரு நி்ஙகளாலான 
சூரியக கண்ணாடி கபாருத்தைப்படடிருககும்.

வட்ட வடிவ கபடடியின் மறுபககத்தில், ஒரு 
கூர்சமயான உமலாகத்சதை உள்ள்டககிய கண்ணால் 
உறறு மநாககககூடிய திசசககாடடியின் 
சமயப்பகுதியில் குதிசரயின் முடி ககாண்்ட சட்டம் 
கபாருத்தைப்படடிருககும்.  இந்தை குதிசரயின் முடி 
என்பது உண்சமயில் படடுநூல் அல்லது உமலாக 
கம்பியாக இருககலாம்.  திசசககாடடியின் 
கவளிப்பு்த்தில் திருகககூடிய கண்ணாடி 
கபாருத்தைப்படடு நாம் பார்ககும் கபாருளின் 
பிரதிபலிப்பு மிக அதிகமாகமவா அல்லது 
குச்வாகமவா இருப்பதைறகு ஏறப சரி கசய்து 
ககாள்ளலாம்.

இதில் ஊசலாடிக ககாண்டிருககும் வட்ட வடிவ 
வசளயத்சதை   நிறுத்துவதைறகு முள் அல்லது குமிழி 
கபாருத்தைப்படடுள்ளது.

பயிற்சி

கீமழ ககாடுககப்படடுள்ள கடடி்டத்தின் உயரத்சதை கண்டுபிடிககவும். (கண் வசரயிலான உயரம் 1.5மீ மறறும் 
கடடி்டத்திறகும் நீஙகள் நிறகுமி்டத்திறகும் இச்டமயயான தூரம் 18மீ) அல்லது உனது பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள 
மரம் அல்லது கடடி்டம் அல்லது மின்கம்பத்தின் உயரத்சதை கண்டுபிடிககவும்.

9.3 பட்டகத திலெக கோடடி

பட்டகத் திசசககாடடி என்பது அலுமினிய 
வசளயத்து்டன் கூடிய 30 நிமி்ட இச்டகவளியில் 
குறிககப்படடு இருககும் கடினமான காந்தை  ஊசியு்டன் 
அசமககப்படடுள்ள ஒரு எளிய கருவி ஆகும்.  இந்தை 
பட்டகத் திசசககாடடி கவளிப்பச்டயான கண்ணாடி 
உச்யு்டன்கூடிய ஒரு வட்ட வடிவ உமலாக 
கபடடியில் கபாருத்தைப்படடிருககும்.  இந்தை கண்ணாடி 
உச்யின் மமல் பகுதி ஒரு உமலாக மூடியால் 
மூ்டப்படடிருககும்.  வட்ட வடிவ கபடடியின் ஒரு 
பககத்தில் கண்ணால் கூர்ந்து கவனிககககூடிய 
திசசககாடசி (hinged eye-vane) முப்பட்டகத்து்டன் 
கசஙகுத்து மறறும் கிச்டமட்டமாக பிரதிபலிகககூடிய 
வசகயில் கபாருத்தைப்படடிருககும்.  அலுமினிய 
வசளயத்தில் காடடும் மகாண அளவு 
முப்பட்டகத்தின் மறுபகுதியில் கபரிதைாக 
பிரதிபலிககும்.  மநரடியான சூரியக கதிர்களின் 

கடடி்டத்தில் இருந்து தூரம்
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178XII புவியியல் 178

  இந்தை உமலாக கபடடியின் கீழபகுதி திருகு்டன் காணப்படுகி்து. இது   ஒரு பந்து்டன் கபாருத்தைப்படடுள்ள  
மறக்ாரு திருகின் மமல் பகுதியில் கபாருத்தைப்படடுள்ளது. இது ஒரு நகர்த்தைககூடிய  தைாஙகியில் 
கபாருத்தைப்படடிருககும்.

பட்டகத திலெக கோடடியின் பயன்கள்

•  வ்டககு காந்தைப் புலக  மகாடடுக குறிப்பு்டன் கூடிய கிச்டமட்டக மகாணத்சதை அளககப் பயன்படுகி்து. 

•  கடடி்டத்தின் மூசலகள், சாசல வசளவுகள் மபான்்சவ பட்டகத் திசசககாடடியில் மநரடியாக 
அளவி்டப்படுகி்து. 

•  வசளவு கநலிவுகளு்டன் கூடிய கால்வாய், பல பிரிவுகளாகப் பிரிககப்படடு அதைன் அளசவ தீர்மானிகக 
பட்டகத் திசசககாடடி கபாருத்தைமானதைாக 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��

பட்டகத திலெக கோடடி

அளவாய்வு செய்்தல்

TN_GOVT_XII_Geography_chapter 09.indd   178 12/07/2021   5:28:36 PM



179179

பபயிற்சி 

பட்டக திசசகாடடிசய உறறுமநாககி அதைன் ஒவகவாரு பாகஙகளின் கபயசரயும் கசயல்பாடுகசளயும் 
குறிககவும்.

   ்மற்்கோள் ெோன்றுகள் 

1.  Fundamentals of Practical Geography Dr.L.R.Singh, Sharda pastak Bhavan, Allahabad. 
2.  Practical Geography A Systematic Approach, Ashis Sarkar.
3.    புவிப்ப்டவியல் ஓர்  அறிமுகம் - ச.மசதுராககாயி

XII புவியியல்
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1.  க�ோட்டுச் சட்்டங�ள் உருவோக்கும் முறை
இது இருவகைைளாைப் பிரிகைப்்பட்டுளளது. அகவ 

அ) இயலுரு த�ாற்றக தைாட்டுச் சட்்டம் (Perspective 
Projections)

இவவகை தைாட்டுச் சட்்டஙைள புவியின் 
வவளிச்சப் ்பகுதியிலிருந்து விழும் நிழலின் 
உ�வியு்டன் விரிவாகைத் �கை ்பரப்்பாை 
உருவாகைப்்படுகின்்றன.

 ஆ) இயலுரு த�ாற்றமற்ற தைாட்டுச் சட்்டம் (Non 
perspective projections)

 விரிவாகைக �கை  ்பரப்பு புவிகய 
உளள்டககிய�ாை அனுமானிகை்படுகி்றது. ைணி� 
முக்றகய ்பயன்்படுத்திக  தைாட்டுச் சட்்டஙைள 
வகரயப்்படுகின்்றன.

2.  விரிவோக்�ப்படும் ்பரபபின் அடிப்பற்டயில் 
சட்்டங�றை வற�ப்படுத்துதல் 
விரிவாகைப்்படும் ்பரப்பின் அடிப்்பக்டயில் 

தைாட்டுச் சட்்டத்க� மூன்று வகைைளாை 
பிரிகைலாம். அகவ,

10.1 அறிமு�ம் 

தைாளத்தின் அட்ச மறறும் தீரகை தரகைைகள 
சம�ளத் �ாளில் குறிப்்பது நிலவகரப்்ப்டக தைாட்டுச் 
சட்்டஙைள ஆகும்.  அத்�கைய வகலப்பின்னகல 
அட்ச - தீரகை வகலப்பின்னல் (Graticule) என்கித்றாம்.  
இரு ்பரிமாண �ளத்தில் ைாட்்டப்்பட்டுளள 
முப்்பரிமாண நிலப்்பரப்க்பப் ்பயன்்படுத்தி 
உருவாகைப்்படும் ைணி� வவளிப்்பாத்ட  நிலவகர்ப்டக 
தைாட்டுச் சட்்டம் ஆகும். தைாட்டுச் சட்்ட 
வசயல்முக்றயின் விகளவாை உருவம், அளவு, ்பரப்பு 
மறறும் திகச த்பான்்ற ஒரு சில நிலவகர்ப்ட 
்பண்புைளில் திரிபு ஏற்படுகி்றது. 

10.2 க�ோட்டுச் சட்்டங�ளின் வற��ள்

தைாட்டு சட்்டஙைள கீழைண்்டவறறின் 
அடிப்்பக்டயில் வகை்படுத்�ப்்படுகின்்றன:
• உருவாககும் முக்ற 
• விரிவாகைப்்படும் ்பரப்பு
• ்பண்புைள 
• ஒளிவரும் இ்டம் 

10.1 அறிமுைம்
10.2 தைாட்டுச் சட்்டஙைளின் வகைைள
10.3  த�ரவு வசயயப்்பட்்ட நிலவகர்ப்டக தைாட்டுச் 

சட்்டஙைள உருவாககும் முக்றைள

அலகு �ணகணோட்்டம் கற்றல் ந�ோககஙகள்

➢  நிலவகர்ப்டக தைாட்டுச் 
சட்்டஙைளின் 
ைருத்துைகளப் புரிந்து 
வைாளளு�ல்.

➢  நிலவகர்ப்டக தைாட்டுச் 
சட்்டஙைளின் வகைைள புரிந்து 
வைாளளு�ல்.

➢  உருகள மறறும் உச்சிகதைாட்டு சட்்ட 
வகர்ப்டத்க� உருவாககு�ல்.

➢  நிலவகர்ப்டக தைாட்டுச் சட்்டத்தின் 
்பல்தவறு அம்சஙைகள விவரணம் வசய�ல்.

நிலவறர்ப்டக் 
க�ோட்டுச் 
சட்்டங�ள்

10
அலகு
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நிலவரைபடக் க�ோட்டுச் சட்டங�ள்181

1  உருறைக் க�ோட்டுச் சட்்டம் (Cylindrical 
Projection)

ஒரு தைாளத்க� ஒரு உருகளயினால் 
மூ்டப்்பட்டிருப்்பது (உக்றத்பால்) த்பால் 
ைாட்சிப்்படுத்துவது உருகளக தைாட்டுச்சட்்டம்.

இந்� தைாட்டுச் சட்்டத்தில் அட்ச மறறும் தீரகை 
தரகைைள தேர தைாடுைளாை உளளன. 

இதில் உருகளயின்மீ�ான  புவிக்டக தைாட்டின் 
நீளமானது புவியின் புவியிக்டக தைாட்டிறகு சமமாை 
உளள�ால் இகவ புவியிக்டக தைாட்டுப் ்பகுதிைகள 
ைாட்டுவ�றகு உைந்�ாை உளளன.  இகவ மூன்று 
வகைைளாைப் பிரிகைப்்பட்டுளளன. அகவ,

i. இயல்்போன உருறை க�ோட்டுச்சட்்டம் 
(Normal Cylindrical Projection)

உருகளயின் வ�ாடுதைா்டானது புவியிக்டக 
தைாட்டிறகு அருகில் இருந்�ால் அது இயல்்பான 
உருகள தைாட்டுச் சட்்டமாகும்.  சம வசவவை 
தைாட்டுச் சட்்டம், வமரகதைட்்டர தைாட்டுச்சட்்டம், 
லாம்்பரட் சம்பரப்பு உருகள தைாட்டுச்சட்்டம், ைால்ஸ் 
உருவ வமாத்� உருகள தைாட்டுச்சட்்டம் மறறும் 
மில்லர உருகள தைாட்டுச்சட்்டம் த்பான்்றகவ 
இயல்்பான உருகள தைாட்டுச் சட்்டத்தில் அ்டஙகும்.

இயல்்போன உருறை க�ோட்டுச்சட்்டம்

ii.  குறுக்கு உருறை க�ோட்டுச் சட்்டம் 
(Transverse cylindrical Projection)
உருகளயின் வ�ாடுகதைா்டானது 

தீரகைகதைாட்டிறகு அருகில் இருந்�ால் அகவ 
குறுககு உருகள தைாட்டுச்சட்்டமாகும்.  இவறறில் 
தைசினி தைாட்டுச்சட்்டம் (Cassini Projection), 
வமரகதைட்்டர குறுககு தைாட்டுச்சட்்டம், சம்பரப்பு, 
குறுககு உருகளச் சட்்டம் மறறும் 
மாறறியகமகைப்்பட்்ட வமரகதைட்்டர குறுககு 
தைாட்டுச் சட்்டம் த்பான்்றகவ அ்டஙகும்.

iii.  சோய்நத உருறை க�ோட்டுச்சட்்டம் (Oblique 
Cylindrical Projection)
உருகளயின் வ�ாடு தைா்டானது தைாளத்தின் 

ஏத�னும் ஒரு புளளியில் இருந்�ால் அது சாயந்� 
உருகள தைாட்டுச் சட்்டமாகும்.  இதில் சாயந்� 
வமரகதைட்்டர தைாட்டுச்சட்்டம் அ்டஙகும். 

குறுக்கு உருறை க�ோட்டுச் சட்்டம்

சோய்நத உருறை க�ோட்டுச்சட்்டம்

உருறைக் க�ோட்டுச் சட்்டம் (Cylindrical Projection)
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182XII புவியியல்

கூம்்பானது ஏத�னும் ஒரு அட்சதரகையின் மீது 
வ�ாடுகதைா்டாை இருந்�ால் அது வ�ாடுகதைாட்டு 
கூம்புக தைாட்டுச்சட்்டமாகும்.

II. வவட்டுக�ோடு கூம்புக் க�ோட்டுச்சட்்டம்
கூம்்பானது புவியின் வகளகவ மூடும் அளவுககு 

வ்பரிய அளவில் இல்கலவயன்்றால் இது புவிகய 
இரண்டு அட்சஙைளில் குறுகைாை வவட்டுகி்றது.

�ைலயான அ�ச�-01

�ைலயான அ�ச�-02

3. உச்சிக் க�ோட்டுச் சட்்டங�ள் (Zenithal 
Projection)

•  தைாளத்தின் ஏத�னும் ஒரு புளளியில் 
ைாணப்்படும் சம�ள �ாள வ�ாடுதைா்டாை 
ைாட்்டப்்படுகி்றது.

•  இந்� �ாள வ�ாடுதைாட்டுப் புளளிகய வட்்ட 
நிலவகர்ப்டத்தின் கமயமாை வைாண்டிருககும். 
அஙகு தீரகைக தைாடுைள தேரதைாடுைளாை 
கமயப் ்பகுதிகய தோககி வசல்லும். அட்சக 
தைாடுைள ஒறக்ற வட்்டமாை த�ாற்றமளிககும்.  

•  துருவப்்பகுதிைகளக ைாட்டுவ�றகு உைந்��ாை 
உளளது.

2. கூம்புக் க�ோட்டுச் சட்்டம் (Conical Projection)
•  ஒரு தைாளத்தின் மீது கூம்பு கவகைப்்பட்்டது 

த்பால் கூம்புக தைாட்டுச் சட்்டம் ைாட்சியளிககும் 
மறறும் சில அட்ச தரகைைளில் வ�ாடு தைா்டானது 
இருககும்.

•  அட்ச தீரகை வகலப்பின்னல் கூம்புககுள 
முகனந்� பின் தீரகை தைாடுைளில் ஒன்றின் 
வழிதய கூம்்பானது வவட்்டப்்பட்டு 
விரிவக்டகி்றது. அட்சகதைாடுைள துருவத்தில் 
வகளவுைள த்பான்றும் தீரகை தைாடுைள ஒதர 
புளளியில் குவியும் தேரதைாடுைளாைவும்  
த�ாற்றமளிககின்்றன.   

•  வ்ட மறறும் வ�ன் தைாளத்தில் ஏத�னும் ஒரு 
தைாளத்க� மட்டும்�ான் குறிகை முடியும்.

•  கூம்புக தைாட்டுச் சட்்டஙைள மத்திய 
அட்சதரகைப் ்பகுதிைகள ைாட்டுவ�றகு 
வ்பாருத்�மானது.
கூம்புகதைாட்டுச் சட்்டமானது இரண்டு 

வகைைளாை பிரிகைப்்பட்டுளளது.  அகவ-
I. வ�ாடுகதைாடு கூம்புகதைாட்டுச்சட்்டம்
II. வவட்டுகதைாடு கூம்புச்தைாட்டுச்சட்்டம்

I. வதோடுக�ோடு கூம்புக்க�ோட்டுச்சட்்டம்

�ைலயான அ�ச�

கூம்புக் க�ோட்டுச் சட்்டம் (Conical Projection)
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துருவ உச்சிக்க�ோட்டுச் சட்்டம் (Polar Zenithal 
Projection)

வ�ாடுதைாட்டின் தைாணமானது ஏத�னும் ஒரு 
துருவத்தில் இருந்�ால் அது துருவ 
உச்சிதைாட்டுச்சட்்டமாகும்.

3.  க�ோட்டுச்சட்்ட ்பணபு�ளின் அடிப்பற்டயில் 
க�ோட்டுச் சட்்டத்திறன பின்வருமோறு 
வற�ப்படுத்தலோம்.

 சம்பரபபுக் க�ோட்டுச் சட்்டங�ள் (Equal Area 
Projection)

 சம்பரப்புக தைாட்டுச் சட்்டத்திகன 
த�ாதமாதலாகராபிக (homolographic Projection)
தைாட்டுச்சட்்டம்  என்றும் அகழகைலாம்.  புவியின் 
்பல்தவறு ்பகுதிைகள சரியாை ைாட்டுவ�றகு 
சம்பரப்புக தைாட்டுச் சட்்டம் உ�வுகி்றது.

உணறம வடிவ க�ோட்டுச்சட்்டங�ள் (True 
Shape Projection)

 உண்கம வடிவ தைாட்டுச் சட்்டத்திகன உருவ 
வமாத்� தைாட்டுச்சட்்டம் என்்பர.  புவியின் ்பல்தவறு 
்பகுதிைளின் வடிவத்திகன சரியாை ைாட்்ட 
உ�வுகி்றது.

உச்சிக் க�ோட்டுச்சட்்டத்தின் அம்சங�ள் 
(Aspects of Zenithal Projections)

 புவியிற்டக்க�ோட்டு உச்சிக்க�ோட்டுச் 
சட்்டம் (Equatorial Zenithal)

வ�ாடுகதைாட்டின் தைாணமானது 
புவியிக்டகதைாட்டின் ஏத�னும் ஒரு புளளியில் 
இருந்�ால் அது புவியிக்டகதைாட்டு உச்சிகதைாட்டுச் 
சட்்டமாகும்.

சோயவோன உச்சிக்க�ோட்டுச்சட்்டம் (Oblique 
zenithal Projection)
துருவம் மறறும் புவியிக்டக 

தைாட்டுப்்பகுதிைளுககு இக்டயில் வ�ாடுதைாட்டின் 
தைாணம் இருந்�ால் அது சாயவான உச்சிகதைாட்டுச் 
சட்்டமாகும்.

உச்சிக் க�ோட்டுச் சட்்டங�ள் 
(Zenithal Projection)
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 உணறம அைறவ அல்லது சமதூர க�ோட்டுச் 
சட்்டங�ள் (True scale or equidistant projection)

 உண்கமயான அளகவகய வைாண்டுளள 
தைாட்டுச் சட்்டஙைதள உண்கம அளகவ தைாட்டுச் 
சட்்டஙைள ஆகும்.  ஆனாலும், எந்� ஒரு 
தைாட்டுச்சட்்டமும் உண்கமயான அளகவகய 
முழுவதுமாை ைாட்டுவது இல்கல.  உண்கம  
அளகவகய சில அட்ச அல்லது  தீரகைக தைாட்டில் 
மட்டும்�ான் ைாட்்ட முடியும். 

4.  ஒளிவரும் இ்டத்தின் அடிப்பற்டயில் 
க�ோட்டுச்சட்்டத்தின் வற��ள் 
(Classification based on Position of light source)

 புவிகய   ்பல்தவறு அகமவி்டஙைளில் ஒளியூட்டும் 
ஒளி ஆ�ாரஙைகளக வைாண்டு   ்பல்தவறு 
தைாட்டுச் சட்்டஙைள உருவாகைப்்படுகின்்றன. 
அகவ:

ே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)
 தைாளத்தின் கமயத்திலிருந்து ஒளி வருவது  
தோதமானிக தைாட்டுச் சட்்டம்.

2.  உருவ வமோத்த உச்சிக்க�ோட்டுச் சட்்டம் 
(Stereographic Projection)
 ஒளியின் ஆ�ாரத்க� புவியின் விளிம்பில் ஒரு 
புளளிககு எதிதர முழுவதுமாை கவககும்த்பாது 
அந்� புளளியில் விரிவாகைப்்படும் ்பரப்்பானது 
தைாளத்க�த் வ�ாடுகி்றது.

3.  முறைப்படியோன உச்சிக்க�ோட்டுச் சட்்டம் 
(Orthographic Projection)
 ஒளிகைதிரைகள தைாளத்தின் முடிவற்ற ஒரு 
்பகுதியிலிருந்து கவத்து ஒரு புளளிககு எதிதர 
முழுவதுமாை கவககும்த்பாது அந்� புளளியில் 
விரிவாகைப்்படும் ்பரப்்பானது தைாளத்க�த் 
வ�ாடுகி்றது.

10.3 சில கதர்வு வசயயப்பட்்ட நிலவறர்ப்டக் க�ோட்டுச் சட்்டங�றை உருவோக்கும் 

முறை�ள் (Construction of some selected Projections)

1. சம்பரபபு அல்லது லோம்்பர்ட் உருறைக் க�ோட்டுச்சட்்டம் (Cylindrical Equal Area Projection / 
Lambert’s Equal Area Projection)

இக� 1772ஆம் ஆண்டு J.H.லாம்்பரட் என்்பவர வடிவகமத்�ார.  இது இயல்்பான இயலுரு த�ாற்றக தைாட்டுச் 
சட்்டத்தில் உளளது.  இவறறின் வ�ாடு தைா்டானது புவியிக்டக தைாட்டில் இருககும்.
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சம்பரபபு உருறைக் க�ோட்டுச்சட்்டத்தின் 
்பணபு�ள்

1.  அட்ச, தீரகை தரகைைள தேரதைாடுைள ஆகும்.

2.  அட்ச, தீரகை தரகைைள ஒன்க்றவயான்று 
வசஙதைாணத்தில் வவட்டிக வைாளகின்்றன.

3.  இகதைாட்டுச்சட்்டத்தில் அட்சதரகைைளுககு 
இக்டப்்பட்்ட தூரம் புவியிக்டக தைாட்டிலிருந்து 
துருவத்க� தோககிச் வசல்லச் வசல்ல குக்றகி்றது.  
ஆனால் தீரகை தரகைைளுககு இக்டப்்பட்்ட தூரம் 
சமமாை ைாணப்்படுகி்றது.

4.  அட்ச தரகைைள புவியிக்டக தைாட்டிறகு 
இகணயாை அ�ன் அளவிறதை 
வகரயப்்பட்டுளளது.  எனதவ, புவியிக்டக 
தைாட்க்ட ஒட்டிய அளகவ சரியான�ாை 
இருககும்.

எடுத்துக்�ோட்டு 10.1
2 வச.மீ. ஆரமுளள சுருகைப்்பட்்ட தைாளத்க�க  

வைாண்டு ஒரு சம்பரப்பு உருகளக தைாட்டுச்  சட்்டம் 
வகரை.  அ�ன் அட்ச மறறும் தீரகை தரகைைளின் 
இக்டவவளி 30° ஆகும்.

வறரயும் முறை

•  2 வச.மீ ஆரத்தில் O கவ கமயமாைக வைாண்டு 
ஒரு வட்்டம் வகரய தவண்டும்.

•  WE என்்ற புவியிக்ட அச்சிகனயும் NS என்்ற துருவ 
அச்சிகனயும் வகரய தவண்டும். 

•  30° மறறும் 60° தைாணத்க� (இரண்டு) வ்ட 
மறறும் வ�ன் அகர தைாளத்தில் குறிகை 
தவண்டும்.  தைாணஙைகள முக்றதய B, C, B´ 
மறறும் C´ என்று குறிகைவும். 

•  WE என்்ற தைாட்டிகன E´ வகர நீட்டிவி்ட 
தவண்டும்.

•  EB என்்ற அளவில் EE´ தைாட்டிகன  12 (360/30) சம 
்பாைஙைளாை பிரிகை தவண்டும்.  இந்�க தைாடு 
புவியிக்டக தைாட்டிகன குறிககும்.

•  பிரிகைப்்பட்்ட புளளிைள வழியாை வசஙகுத்து 
தைாடுைள வகரை.  இகவ தீரகைக  தைாடுைகள 
குறிககும்.

•  EE’ என்்ற தைாட்டிறகு இகணதைாடுைள N, C, B, B´, 
C´ மறறும் S லிருந்து வகரை.  இகவ 30°, 60° 
மறறும் 90° அட்சதரகைைகள குறிககின்்றது.  
்ப்டத்தில் உளளவாறு தைாட்டுச் சட்்டத்திகன 
பூரத்தி வசயய தவண்டும்.
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60�

90� 90�
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2. சம தூர உருறைக் க�ோட்டுச்சட்்டம் (Cylindrical Equi – Distant Projection)
வ்பா.ஆ 100ல்  மாரினஸ்  (Marinus of Tyre)  என்்பவர சமதூர உருகளக தைாட்டு சட்்டத்திகன வடிவகமத்�ார. 

இந்� தைாட்டுச் சட்்டத்தில் வ�ாடு தைா்டானது புவியிக்டக தைாட்டிகன ஒட்டி இருககும்.

சமதூர உருறை க�ோட்டுச் சட்்டத்தின் 
்பணபு�ள்

•  துருவஙைள தேர தைாடுைளாைவும் புவியிக்டக 
தைாட்டிறகு சமமாைவும் இருககும்.

•  தீரகைதரகைைள இகணகதைாடுைளாைவும் 
சமதூர இக்டவவளி வைாண்டு மறறும் 
புவியிக்டக தைாட்டின் ்பாதி அளவில் 
இருககின்்றன.

•  அட்ச தரகைைள தேர தைாடுைளாை, சமதூர 
இக்டவவளி வைாண்டு, தீரகைதரகைைளுககு 
வசஙகுத்�ாைவும் மறறும் அகவ புவியிக்டக 
தைாட்டின் நீளத்திறகு சமமாைவும் இருககும்.

•  நிலவகர்ப்ட புவியிக்டகதைாட்டின் நீளமானது 
தைாளத்தில் உளள அளவிறகு சமமாை இருககும்.  
ஆனால் அளகவ புவியிக்டக தைாட்டில் 
உண்கமயாை ைாணப்்படும்  அட்ச தரகைைளில் 
இருகைாது.

•  அட்ச மறறும் தீரகை தரகைைளுககிக்டதய உளள 
தூரம் நிலவகர்ப்டம் முழுவதும் சமமாை 
இருககும்.

•  இகதைாட்டுச்சட்்டம் சம்பரப்பு 
தைாட்டுச்சட்்டமாைவும், உருவவமாத்� உருகள 
தைாட்டுச் சட்்டமாைவும் இல்லா��ால் இதுவ்பாது 
தோகைஙைளுககு மட்டும் ்பயன்்படுகி்றது.

எடுத்துக்�ோட்டு 10.2
2 வச.மீ. ஆரமுளள சுருகைப்்பட்்ட தைாளத்க�க 

வைாண்டு ஒரு சமதூர உருகளக தைாட்டுச் சட்்டம் 
வகரை.  அ�ன் அட்ச மறறும் தீரகை தரகைைளின் 
இக்டவவளி 30°.
வறரயும் முறை
•  2 வச.மீ. ஆரத்தில் Oகவ கமயமாைக வைாண்டு 

ஒரு வட்்டம் வகரய தவண்டும்.
•  30° தைாணத்க� வ்ட அகரதைாளத்தில் ைாட்டி C 

என்று குறிகை தவண்டும்.  
•  AB என்்ற ஒரு நீண்்ட தைாடு வகரய தவண்டும்.  

அது புவியிக்டக தைாட்க்ட குறிககும்.  
•  தீரகை தரகையிகன 30° இக்டவவளியில் 

வகரவ�ால் AB தைாட்டிகன 12 (360/30) 
சம்பாைஙைளாை EC என்்ற அளகவக வைாண்டு 
பிரிகை தவண்டும்.

•  தீரகை தரகைைகள வகரய, AB தைாட்டின் 
பிரிகைப்்பட்்ட புளளிைளின் வழியாை, வசஙகுத்து 
தைாடுைள வகரய தவண்டும்.

•  தீரகை தரகைைளின் 180°ல் மறறும் 
அட்சதரகையிகன 30° இக்டவவளியில் 
வகரவ�ால் (180/30) ்பாைஙைளாை பிரிகை 
தவண்டும்.  அ�ாவது 6 ்பாைஙைளாை பிரிகை 
தவண்டும்.

•  இப்புளளிைளின் வழியாை, புவியிக்டக 
தைாட்டிறகு இகணயாை தைாடுைள வகரய 
தவண்டும்.  ்ப்டத்தில் உளளவாறு 
தைாட்டுச்சட்்டத்திகன பூரத்தி வசயய 
தவண்டும்.
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3.  துருவ உச்சிக் க�ோட்டுச் சட்்டங�ள் (Polar 
Zenithal Projection)

இகதைாட்டுச் சட்்டத்திகன J.H. லாம்வ்பரட் 
என்்பவர வடிவகமத்�ார.  இ�கன லாம்வ்பரட்டின் 
சம்பரப்பு உச்சிகதைாட்டுச் சட்்டம் என்றும் 
அகழப்்பாரைள.

•  துருவம் உச்சி தைாட்டுச் சட்்டத்தில் கமயமாைவும் 
மறறும் அட்ச தரகைைள ஒரு கமய வட்்ட 
வகளயஙைளாைவும் ைாணப்்படுகின்்றன.

•  தீரகை தரகைைள அவறறிககு இக்டதயயான 
சரியான தைாண இக்டவவளிகயக வைாண்டு 
தேரதைாடுைளாை துருவத்திலிருந்து வருகின்்றன.  

•  அட்ச, தீரகை தரகைைள ஒன்க்றவயான்று 
வசஙதைாணத்தில் வவட்டிக வைாளகின்்றன.

•  அட்சதரகைைள வழிதய  அளகவயானது 
தைாட்டுச் சட்்டத்தின்  கமயத்திலிருந்து 
அதிைரிககி்றது. 

•  இந்� அதிைரிப்பு தீரகை தரகைைள இக்டவவளி 
விகி�க குக்றவினால் சமப்்படுத்�ப்்படுவதினால் 
்பரப்பில் மாற்றமின்றிக ைாட்்டப்்படுகின்்றது. 
எனதவ, இது ஒரு சம்பரப்புக தைாட்டுச் சட்்டமாகும்.

•  கமயத்திலிருந்து அட்சதரகைைளுககு இக்டப்்பட்்ட 
தூரம் விளிம்பிகன தோககிக குக்றந்து வைாண்த்ட 
வசல்கி்றது.

•  துருவ ்பகுதிைளின் அரசியல் பிரிவு மறறும் 
்பரவல்ைகள குறிகை இந்� தைாட்டுச் சட்்டம் 
்பயன்்படுகின்்றது.  இகவ வ்டஅகர தைாளத்தின் 
வ்பரிய ்பரப்புைகள குறிகைவும் ்பயன்்படுகி்றது.
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எடுத்துக்�ோட்டு 10.3
4 வச.மீ. ஆரமுளள சுருகைப்்பட்்ட தைாளத்க� வைாண்டு ஒரு துருவ சம்பரப்பு உச்சி தைாட்டுச் சட்்டம் வகரை. 

அ�ன் அட்ச மறறும் தீரகை தரகைைளின் இக்டவவளி 30° ஆகும்.

வறரயும் முறை

•  4 வச.மீ. ஆரத்தில் Oகவ கமயமாைக வைாண்டு ஒரு வட்்டம் வகரய தவண்டும்.  இதில் CD என்்ற துருவ 
அச்சிகனயும் AB என்்ற புவியிக்டக தைாட்டிகனயும் வகரய தவண்டும்.  இகவ Oவில் ஒன்க்றவயான்று 
வசஙதைாணத்தில் வவட்டிக வைாளகின்்றன.

•  30°, 60° மறறும் 90° என்்ற தைாண அளவுைகள குறித்து OE, OF, OC என்று குறிகை தவண்டும்.  பி்றகு, CB, CE 
மறறும் CFகவ தேரதைாடுைளாை இகணகை தவண்டும்.

•  CF என்்ற இக்டப்்பட்்ட தூரத்க� கமயமாை வைாண்டு ஒரு வட்்டம் வகரய தவண்டும்.  அப்புளளிகய N என்று 
குறிகைவும்.  இகவ 60° அட்சதரகைகய குறிககும்.  அத�த்பால் Nகய கமயமாை கவத்து CE மறறும் CB என்்ற 
இக்டப்்பட்்ட தூரத்க� வைாண்டு 60°, 30° மறறும் 0° அட்சதரகைககு ஒரு கமய வட்்ட வகளயஙைள வகரய 
தவண்டும்.

•  N கய கமயப்புளளியாைக  வைாண்டு, ்பாகைமானிகயப் ்பயன்்படுத்தி 30° தைாண அளகவ வைாண்டு மற்ற 
தீரகை தரகைைகள குறிகை தவண்டும். 

•  ்ப்டத்தில் உளளவாறு தைாட்டுச் சட்்டத்திகன பூரத்தி வசயய தவண்டும்.
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துருவ சமதூர உச்சிக் க�ோட்டுச் சட்்டம்

துருவ சமதூர உச்சிக் க�ோட்டுச் சட்்டத்தின் ்பணபு�ள்
•  துருவம் இகதைாட்டுச் சட்்டத்தின் கமயமாைவும் மறறும் அட்சதரகைைள ஒரு கமய வட்்ட வகளயஙைளாைவும் 

இருககும்
•  தீரகை தரகைைள அவறறிககிக்டயில் சரியான தைாண இக்டவவளிகயக வைாண்டு  தேரதைாடுைளாை 

துருவத்திலிருந்து வவளிவருகின்்றன. 
•  அட்ச, தீரகை தரகைைள தேரதைாணத்தில் ஒன்க்றவயான்று வவட்டிக வைாளகின்்றன.
•  அட்சதரகைைள ஒன்றிலிருந்து மறவ்றான்றிககு உண்கமயான தூரத்தில் வகரயப்்பட்டுளளன. 
•  இகதைாட்டுச் சட்்டத்தின் கமயத்திலிருந்து அட்சதரகைைளின் அளகவ அதிைரிககின்்றன.
•  இது துருவ ்பகுதிைகளக ைாட்்ட ்பயன்்படுத்�ப்்படுகி்றது.

TN_GOVT_XII_Geography_chapter10.indd   189 12/10/2021   2:07:14 PM



190XII புவியியல்

எடுத்துக்�ோட்டு 10.4
3 வச.மீ. ஆரமுளள சுருகைப்்பட்்ட தைாளத்க� வைாண்டு ஒரு துருவ சமதூர உச்சிக தைாட்டு சட்்டம் வகரை. அ�ன்  
அட்ச மறறும் தீரகை இக்டவவளி 30° ஆகும்.

வறரயும் முறை
•  3 வச.மீ. ஆரத்தில் Oகவ கமயமாைக வைாண்டு ஒரு வட்்டம் வகரய தவண்டும்.
•  30° தைாணத்க� குறித்து AOB என்று குறிப்பி்ட தவண்டும்.
•  பி்றகு AB என்்ற ஆரத்தில் N கய கமயமாைக வைாண்டு ஒரு வட்்டம் வகரய தவண்டும்.
•  CD என்்ற துருவ அச்சிகனயும் AB என்்ற புவியிக்டக தைாட்டிகனயும் வகரய தவண்டும்.  இகவ O வில் 

ஒன்க்றவயான்று வசஙதைாணத்தில் வவட்டி வைாளகின்்றன.
•  இக்டவவளியின் எண்ணிககை =  90/30 = 3
•  N கய கமயமாைக வைாண்டு மூன்று ஒரு கமய வட்்ட வகளயஙைள வகரய தவண்டும்.
•  ்பாகைமானிகய ்பயன்்படுத்தி 30° தைாண அளகவ வைாண்டு மற்ற தீரகை தரகைைகள குறிகை தவண்டும்.  
• ்ப்டத்தில் உளளவாறு தைாட்டுச் சட்்டத்திகன பூரத்தி வசயய தவண்டும்.
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்பயிற்சி

1. 3 வச.மீ. ஆரமுளள சுருகைப்்பட்்ட தைாளத்க� வைாண்டு ஒரு சம்பரப்பு உருகளச் சட்்டம் வகரை.  அட்ச 
மறறும் தீரகை தரகைைளின் இக்டவவளி 30° ஆகும்.

2. 3 வச.மீ. ஆரமுளள சுருகைப்்பட்்ட தைாளத்க�க  வைாண்டு ஒரு சமதூர உருகளச் சட்்டம் வகரை.  அ�ன் 
அட்ச மறறும் தீரகை தரகைைளின் இக்டவவளி 30° ஆகும்.

3. 3 வச.மீ. ஆரமுளள சுருகைப்்பட்்ட தைாளத்தின் வ�ன்்பகுதிகய ைாட்்ட ஒரு சம்பரப்பு துருவ உச்சிக தைாட்டு 
சட்்டம் வகரை.  அ�ன் அட்ச தீரகை தரகைைளில் இக்டவவளி 30° இருககுமாறு வகரை.

4. 4 வச.மீ. ஆரமுளள சுருகைப்்பட்்ட தைாளத்தின் வ�ன் ்பகுதிகய ைாட்்ட ஒரு சமதூர துருவ உச்சிக தைாட்டு 
சட்்டம் வகரை.  அ�ன் அட்ச தீரகை தரகைைளின் இக்டவவளி 15° இருககுமாறு வகரை.

   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.    புவிப்்ப்டவியல் ஓர  அறிமுைம் - ச.தசதுராகைாயி
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ஒன்று அல்லது ப்ல சிறிய எண்ணிகையி்லான 
புவியியல தைவலைளின்  பரவலைகை ைாட்டுவகத  
ைருத்துசார் நி்லவகரபடஙைள் வலியுறுத்துகின்்றன. 
இவவகைப் பரவலைள் ைா்லநிக்ல பபான்்ற  
இயறகை நிைழ்வுைைாைபவா அல்லது  மகைைடர்த்தி 
மறறும் உடல்ந்லம் பபான்்ற மகைள்்தாகைக 
கூறுைைாைபவா இருகை்லாம். 

மகைள்்தாகை அடர்த்தி, பரவல, ஒப்பைகவ, 
சாய்வு விகிதம்  மறறும் பரப்புசார் ்தாடர்புைள் 
மறறும் இடப்்பயர்வு பபான்்ற புவியியல 
ைருத்துைகைக ைாட்ட ைருத்துசார் நி்லவகரபடஙைள் 
பயன்படுகின்்றன.

11.1 அறிமுகம்  
ைருத்துசார் நி்லவகரபடம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்டக 
ைருத்கத அல்லது ஒரு இடத்தின் மகைள் ்தாகைப் 
பரவல பபான்்ற ஒரு தக்லப்கபக ைாட்டுவதாகும். 
இது ்பாது விவர நி்லவகரபடத்திலிருந்து 
மாறுபட்டதாகும். ஏ்னனில இது 
ஆறுைள், ்நைரஙைள், அரசியல எலக்லைள் மறறும் 
்்நடுஞசாக்லைள் பபான்்ற ்பாதுவான 
தைவலைகைக ைாட்டுவதிலக்ல.

11.2 கருதுத்சார் நிலவரைபடஙகள் 

 ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல தரம் அல்லது எண்ணிககை 
பபான்்றவறறின் இடம்சார் வடிவஙைகை ைாட்ட 
பலபவறு நி்லவகரபடக குறியீடுைகை ைருத்துசார் 
நி்லவகரபடஙைள் பயன்படுத்துகின்்றன.

1854-ல ்லண்டகன பசர்ந்த ஜான் 
ஸபனா என்்ற மருத்துவர் 
்லண்டன் ்நைர் முழுவதும் ைா்லரா 
பரவியிருந்த இடஙைளுகைான 

முதல ைருத்துசார் நி்லவகரபடத்கத வகரந்து 
ஆய்வு ்சய்தார்.

11.1 அறிமுைம்  

11.2 ைருதுத்சார் நி்லவகரபடஙைள் 

11.2.1 புள்ளியிடுதல முக்ற 

11.2.2 நிழறபட்கட முக்ற 

அலகு கண்ணசாடடம் கற்றல் ்�சாககஙகள்

➢  ைருத்துசார் 
நி்லவகரபடஙைள் 
பறறிய அறிகவ 
பமம்படுத்துதல.

➢  ைருத்துசார் 
நி்லவகரபடஙைகைப் 
புரிந்து்ைாள்ளுதல 

➢  புள்ளியியல மறறும் நிழறபட்கட 
முக்றைளின் முககியத்துவத்கத உணர்தல

➢  புள்ளியியல மறறும் நிழறபட்கட முக்ற 
நி்லவகரபடஙைகை விவரணம் ்சய்தல 

➢  புள்ளியியல மறறும் நிழறபட்கட 
முக்றைகை பயிறசி ்சய்து ைற்றல 

கருதது்சார் 
நிலவரைபடம்

11
அலகு
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193 கருத்துசார் நிலவரைபடம்

கருதது்சார் நிலவரைபடஙகளின் ் �சாககஙகள் 

• 	ஒரு குறிப்பிட்ட அகமவிடத்தின் தைவலைகைத் 
தருகின்்றன.

• இடம்சார் அகமப்புைளின் ்பாதுவானத் 
தைவைலைகைத் தருகின்்றன.

• இரண்டு  அல்லது அதறகு பமறபட்ட 
நி்லவகரபடஙைளில ைாணப்படும் 
அகமப்புைகை ஒப்பிட்டுப் பார்கைப் 
பயன்படுகி்றது. 

திட்டமிடுபவர்ைள், ஆய்வாைர்ைள், ைதாசிரியர்ைள், 
பசைரித்த தைவலைளின் உட்ைருத்கத ்வளிப்படுத்த 
விரும்புபவர்ைள், ஆழமான ைருத்து ்சறிவுமிகை 
ைகதைகை கூ்றவும் அல்லது ்நம்கமச் சுறறியுள்ை 
உ்லகைப் பறறிய ்பரிய புரிதக்லப் ்ப்றவும் ஐந்து 
வகை ைருத்துசார் நி்லவகரபடஙைள்   
பயன்படுகின்்றன. இகவ நிழறபட்கட நி்லவகரபடம் 
(Choropleth Map), சம அைவுக பைாட்டு நி்லவகரபடம் 
(Isopleth Map), விகிதாச்சாரக குறியீட்டு நி்லவகரபடம் 
(Proportional symbol Map), புள்ளியிடுதல நி்லவகரபடம் 
(Dot Map) மறறும் நி்றப்பட்கட நி்லவகரபடம் 
(Chorochromatic Map) பபான்்றகவயாகும். இந்த 
பாடத்தில புள்ளியிடுதல முக்ற  மறறும் நிழறபட்கட 
முக்ற பறறி விரிவாைக ைாண்பபாம்.  

11.2.1 புள்ளியிடுதல் முர்ற 

நி்லவகரபடத்தில அறுதி எண்ைகைக ைாட்ட 
புள்ளியிடுதல முக்ற ஏற்ற முக்றயாகும். ஒவ்வாரு 
புள்ளிககும் எண் மதிப்பீடு ்ைாடுகைப்படுகி்றது. 
ைாரணிைளின் பரவலுககு ஏறப புள்ளிைள் 
ைாட்டபடுகின்்றன. இம்முக்ற ்தளிவான ைாட்சித் 
பதாற்றத்கதத் தருவபதாடு மட்டுமல்லாமல 
புவிகைாரணிைளின் உண்கமயானப் பரவக்ல 
்தரிந்து்ைாள்ைவும் உதவுகி்றது. பமலும் இது 
புவியியல ைாரணிைளுககு இகடபயயான 
்தாடர்புைகைப் புரிந்து ்ைாள்ைவும் உதவுகி்றது.

புள்ளியிடுதல் முர்றயின் பயன்கள்

நிர்வாைப் பிரிவுைள் வாரியாை அறுதிப் 
புள்ளிவிவரஙைள் கிகடககும் பபாது மகைள்்தாகை, 
ைால்நகட, பயிரிடப்பட்ட நி்லப் பகுதிைள், 
்பாருட்ைளின் உறபத்தி பபான்்றவறறின் பரவக்லக 
ைாட்டப் புள்ளியிடுதல முக்ற பயன்படுகி்றது. 

புள்ளியின் அளவு 

புள்ளிைள் வட்டவடிவமாைவும் ஒபர 
அைவுகடயதாைவும் இருகை பவண்டும். அகவ 
சிறிய அைவிலும் ஆனால ப்நர்த்தியாைவும் 
இருகைபவண்டும். புள்ளியிடுதல முக்றயில சுமார் 1 
முதல 1.5 மி.மீட்டர் விட்டமுகடய புள்ளிைள் 
வகரயப்படுகின்்றன. இந்த அைவில ைாட்டப்படும் 
புள்ளிைள் பயனுள்ைதாை ைாணப்படுகின்்றன. 
புள்ளிைளுககு ்ைாடுகைப்படும் எண் மதிப்பு 
ைவனமாை தீர்மானிகைப்பட பவண்டும். அதில மிை 
அதிை மறறும் மிைக குக்றந்த எண் மதிப்புைகை 
ைவனத்தில எடுத்துக ்ைாள்ை பவண்டும்.

புள்ளியிடுதல் 
நி்லவகரபடத்தில புள்ளிைகைக ைாட்டும்பபாது 
புவியியல கூறுைகை ைவனத்தில ்ைாள்ை 
பவண்டும், ஏ்னன்்றால ஓரிடத்தின் புவியியல 
கூறுைள் பறறிய அறிவு மிை அவசியமானதாகும். 
மணறபாஙைான பாக்றப் பகுதிைள் மறறும் 
வனப்பகுதிைள் இயறகையாைபவ பவைாண்கம 
மறறும் குடியிருப்புைளுககு ஏற்றதாை இருப்பதிலக்ல. 
சதுப்பு நி்லப்பகுதிைள், ஏரிைள், மறறும் 
ஆறறுப்படுகைைள் ைாணப்படும் இடஙைளில 
புள்ளிைகைக குறிகைககூடாது. உறபத்தி இல்லாத 
இடஙைகை எதிர்மக்ற நி்லஙைள் என்கிப்றாம். 
இப்பகுதிைகை முதலில ைண்டறிந்து ்பன்சி்லால 
்மலலியதாை வண்ணமிட்டு கவத்துக ்ைாள்ை 
பவண்டும். இதன்மூ்லம் பதகவயற்றப் பகுதிைளில 
புள்ளிைகைக ைாட்டுவகதத் தவிர்கை்லாம். 
நி்லவகரபடத்தில புள்ளிைள் கவத்து முடித்த பி்றகு 
பதகவயற்றப்  பகுதிைளில ்பன்சி்லால 
வண்ணமிட்டிருப்பகத நீககிவிட்லாம். 

புள்ளியிடுதல் முர்றயில் நிலவரைபடம் 
தயசாரிககத ்தரவயசானரவ
நிர்வாைப் பிரிவுைளின் எலக்லகைக ைாட்டும் பு்ற 
வரி நி்லவகரபடம் பதகவ. சிறிய அைவில உள்ை 
நிர்வாைப் பிரிவுைகை எடுத்து்ைாள்ைவும். ஒரு 
பகுதியின் த்லப்படம், நீர்ப்பாசன நி்லவகரபடம், 
நி்லத்பதாற்ற நி்லவகரபடம், மண்  மறறும் மகழப் 
பரவல நி்லவகரபடம் பபான்க்றவயும் புள்ளியிடுதல 
முக்றககு பயன்படுத்தப்படுகி்றது.   
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194XII புவியியல்

புள்ளியிடுதல் முர்றயின் படி நிரலகள் 
• புள்ளியிடுதல நி்லவகரபடம் உருவாககும் நி்லப்பகுதிகைான அடிப்பகட நி்லவகரபடத்கத ்ப்றபவண்டும்.
• ்ப்றப்பட்ட தரவிகன  புள்ளியாைக ைாட்ட புள்ளிககு இகணயான எண் மதிப்கப முடிவு ்சய்யபவண்டும்( 

முழு எண்ணாை இருகைபவண்டும்).
• புள்ளியின் வடிவம் மறறும் அைகவ ்பாருத்தமானதாை நிர்ணயிகை பவண்டும். ்பாதுவாை, மிைச் சிறியப் 

புள்ளிைள் அதிை அைவில சிதறிக ைாணப்படுவதுடன் மட்டுமல்லாமல துலலியமாைவும் இருப்பதிலக்ல.
• படிநிக்ல இரண்டில கூறியுள்ைபடி, ஒவ்வாரு நிர்வாைப் பகுதிைளிலும் சரியான எண்ணிககையி்லான 

புள்ளிைகைக குறிகைபவண்டும்.
எடுததுகசாடடு 11.1

அட்டவகண 11.1 இல ்ைாடுகைப்பட்டுள்ை மகைள்்தாகை தரவுகைைக ்ைாண்டு புள்ளியிடுதல 
நி்லவகரபடத்கத வகரை.

அடடவரண 11.1 குறிப்பிடட இந்திய மசாநிலஙகளின் மககள்்தசாரகப் பைவல் – 2019.

வ.எண் மாநி்லஙைள் ்மாத்த மகைள் ்தாகை 

1 ஆந்திரபிரபதசம் 52,883,163

2 ்தலுஙைானா 38,472,769

3 தமிழ்்நாடு 76,481,545

4 ைர்்நாடைா 66,165,886

5 பைரைா 35,330,888

ஆதாரம்: UIAI, இந்திய அரசு.

தயசாரிததல் 

	 படிநிலை:	1  ஒரு புள்ளி • = 1,000,000 ்நபர்ைள் 
	 படிநிலை	:	2	 புள்ளிைகை ைணககிடுதல 

வ.எண் மாநி்லஙைள் ்மாத்த மகைள் ்தாகை 
1000000

புள்ளிைளின் 
எண்ணிககை 

1 ஆந்திரபிரபதசம் 52,883,163
1000000

52

2 ்தலுஙைானா 38,472,769
1000000

38

3 தமிழ்்நாடு 76,481,545
1000000

76

4 ைர்்நாடைா 66,165,886
1000000

66

5 பைரைா 35,330,888
1000000

35
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���� 
ஒ� ��� = 10,00,000 நப�க�  

�ேம
வ

ெத
இ��யா�� �����ட மா�ல�க�� 

ம�க
ெதாைக� பரவ� - 2019

அளைவ	� இ�ைல 

 புள்ளியிடுதல் நிலவரைபடம்

TN_GOVT_XII_Geography_chapter11.indd   195 12/10/2021   2:06:24 PM



196XII புவியியல்

4. ்ைாடுகைப்பட்டுள்ை குறிப்கபப் பயன்படுத்தி 
நி்லவகரபடத்தில குறிகைப்பட பவண்டிய  
கூறுைளின் ஒபர அைகவகைான ஒத்த 
நி்றப்பட்கடகய ைாட்டும் பகுதிைகைக 
ைண்டறியவும்.

5. நி்லவகரபடத்தில ைாணப்படும் பலபவறு 
கூறுைளின் அடர்த்திகய விைகைவும். 

நிழறபடரட நிலவரைபடதரத  வரையத 
்தரவயசானரவ 

அ.  பலபவறு நிர்வாைப் பகுதிைகைக ைாட்டும் 
நி்லவகரபடம். 

ஆ.  நிர்வாைப் பகுதிைகைப் பறறிய சரியான 
புள்ளிவிவரஙைள். 

பின்பற்ற்வணடிய படிநிரலகள்: 

அ.  புள்ளிவிவரஙைகை ஏறுவரிகசயில அல்லது 
இ்றஙகு வரிகசயில எழுதவும். 

ஆ.  மிை அதிை, அதிை, இகடப்பட்ட, குக்றந்த மறறும் 
மிைக குக்றந்த அடர்த்திகயக ைாட்ட ்ப்றப்பட்ட 
புள்ளிவிவரஙைகை ஐந்து பிரிவுைைாை 
வகைப்படுத்தவும்.

இ.  இப்பிரிவுைளின் இகட்வளிகய அகடயாைம் 
ைாண பின்வரும் சூத்திரத்கத பயன்படுத்தவும். 
வீச்சு / 5 (வீச்சு = அதிை பட்ச மதிப்பு – 
குக்றந்தபட்ச மதிப்பு)

ஈ.  பதர்ந்்தடுகைப்பட்ட பிரிவுைகை சித்தரிகைப் 
பயன்படுத்தப்படும் நிழறபட்கட அல்லது 
நி்றஙைள் ஏறு வரிகச அல்லது இ்றஙகு 
வரிகசயில குறிகைப்படபவண்டும். 

 எடுததுககசாடடு 11.2 

அட்டவகண 11.2 ல ்ைாடுகைப்பட்டுள்ை 
தமிழ்்நாட்டின் எழுத்தறிவு விகிதத்திறைான  
நிழறபட்கட நி்லவகரபடத்கத உருவாகைவும். 

11.2.2 நிழறபடரட முர்ற 

ஒரு குறிப்பிட்ட ்பாருளின் பரவல அல்லது 
அடர்த்திகய ைாட்டுவதறகு நிழறபட்கட 
நி்லவகரபடத்தில நி்றப்பட்கடைள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்்றன. இடம்சார் பரவல 
புள்ளிவிவரஙைளின் அடிப்பகடயி்லான நிர்வாை 
பிரிவுைள் ைணககில எடுத்துக ் ைாள்ைப்படுகின்்றன. 
இதனால தான் நிர்வாை பிரிவுைளுகபைற்ற நி்றஙைள் 
ைாட்டப்படுகின்்றன. உதாரணமாை, அதிை அடர்த்தி 
அடர்ந்த நி்றத்திலும் குக்றந்த அடர்த்தி ்மலலிய 
வண்ணத்திலும் ைாட்டப்படுகி்றது.

நிழறபடரட நிலவரைபடததின் பயன்கள் 

அரசியல எலக்லயுடன் கூடிய பகுதியில ஒரு சதுர 
நி்லப் பரப்பில   ைாணப்படும் மகைள் அடர்த்திகயக 
ைாட்ட இது பயன்படுகி்றது. இவவகை 
நி்லவகரபடஙைள் ஒரு சதுர கிப்லா மீட்டரில 
ைாணப்படும் மகைள்்தாகை அல்லது ஒரு 
்ெகபடருகைான பயிர் உறபத்திகயக 
ைாட்டுகி்றன்்றன. இந்நிக்லவகரபடஙைள் 
மகைைடர்த்தி, ைலவியறிவு, மகைள் ்தாகை வைர்ச்சி 
விகிதம், பாலின விகிதம் பபான்்றவறக்றக ைாட்டப் 
பயன்படுன்்றன. 

உதாரணமாை, ்மாத்த பயிரிடப்பட்ட நி்லப்பரப்பில 
பைாதுகம சாகுபடி ்சய்யப்படும் நி்லப்பரப்பின் 
சதவிகிதம்.

நிழறபடரட நிலவரைபடதரத எவவசாறு 
விவைணம் ்்யதல் 

1. நி்லவகரபடம் வகரயபவண்டிய புவியியல 
கூறுைள் மறறும் நிைழ்வுைகைக ைண்டறியவும்.

2. நி்லவகரபடத்தில பயன்படுத்தப்படும் 
நி்றப்பட்கடயின்  எண் மதிப்கப சரிபார்கைவும்.
இகத நி்லவகரபடத்தில ்ைாடுகைப்பட்டுள்ை 
குறிப்புைகை படிப்பதன் மூ்லம் சரிபார்கை்லாம். 

3. நி்லவகரபடத்தில ைாட்டப்பட்டுள்ை நிர்வாை 
பகுதிைளின் அைகவகயக ைண்டறியவும். 
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அடடவரண 11.3 ( இ்றஙகுவரிர்யில் )

வ. எண் மாவட்டம் 
எழுத்தறிவு 

விகிதம் 

1 ைன்னியாகுமரி 91.75

2 ்சன்கன 90.18

3 தூத்துககுடி 86.16

4 நீ்லகிரி 85.2

5 ைாஞசிபுரம் 84.49

6 திருவள்ளூர் 84.03

7 பைாயம்புத்தூர் 83.98

8 ்நாைப்பட்டினம் 83.59

9 மதுகர 83.45

10 திருச்சிராப்பள்ளி 83.23

11 திருவாரூர் 82.86

12 தஞசாவூர் 82.64

13 திரு்்நலபவலி 82.5

14 ராம்நாதபுரம் 80.72

15 விருது்நைர் 80.15

16 சிவைஙகை 79.85

17 பவலூர் 79.17

18 திருப்பூர் 78.68

19 ைடலூர் 78.04

20 பதனி 77.26

21 புதுகபைாட்கட 77.19

22 திண்டுகைல 76.26

23 ைரூர் 75.6

24 ்நாமகைல 74.63

25 ்பரம்பலூர் 74.32

26 திருவண்ணாமக்ல 74.21

27 பச்லம் 72.86

28 ஈபராடு 72.58

29 விழுப்புரம் 71.88

30 கிருஷணகிரி 71.45

31 அரியலூர் 71.34

32 தர்மபுரி 68.54

அடடவரண 11.2 (அ்ல் புள்ளிவிவைஙகள்)  
தமிழ�சாடடின் எழுததறிவு விகிதம்

வ. 
எண் மாவட்டம் 

எழுத்தறிவு 
விகிதம் 

1 ்சன்கன 90.18

2 ைாஞசிபுரம் 84.49

3 பவலூர் 79.17

4 திருவள்ளூர் 84.03

5 பச்லம் 72.86

6 விழுப்புரம் 71.88

7 பைாயம்புத்தூர் 83.98

8 திரு்்நலபவலி 82.5

9 மதுகர 83.45

10 திருச்சிராப்பள்ளி 83.23

11 ைடலூர் 78.04

12 திருப்பூர் 78.68

13 திருவண்ணாமக்ல 74.21

14 தஞசாவூர் 82.64

15 ஈபராடு 72.58

16 திண்டுகைல 76.26

17 விருது்நைர் 80.15

18 கிருஷணகிரி 71.45

19 ைன்னியாகுமரி 91.75

20 தூத்துககுடி 86.16

21 ்நாமகைல 74.63

22 புதுகபைாட்கட 77.19

23 ்நாைப்பட்டினம் 83.59

24 தர்மபுரி 68.54

25 ராம்நாதபுரம் 80.72

26 சிவைஙகை 79.85

27 திருவாரூர் 82.86

28 பதனி 77.26

29 ைரூர் 75.6

30 அரியலூர் 71.34

31 நீ்லகிரி 85.2

32 ்பரம்பலூர் 74.32
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நிழறபடரட நிலவரைபடம் வரையும் முர்ற 

1)  தரவுைகை அட்டவகண 11.3 ்ைாடுகைப்பட்டுள்ைகதப்  பபான்று இ்றஙகு வரிகசயில எழுதவும். 

2)  ் ைாடுகைப்பட்டுள்ை தரவுைளின் வீச்கச அகடயாைம் ைாணவும். இந்த தரவுைளின் அடிப்பகடயில அதிைபட்ச 
மறறும் குக்றந்த பட்ச எழுத்தறிவு சதவிகிதத்கதக ்ைாண்டுள்ை மாவட்டஙைள் முக்றபய ைன்னியாகுமரி ( 
91.75 %) மறறும் தர்மபுரி ( 68.54%) ஆகும். எனபவ, வீச்சு :  91.75 – 68.54 = 23.21% ஆகும். 

3)  தரவுைகை மிைக குக்றந்த மதிப்பிலிருந்து மிை அதிை மதிப்பு வகர  ஐந்து பிரிவுைைாை பிரித்து்ைாள்ைவும்.

4)  பிரிவுைளின் எண்ணிககைகய ஒவ்வாரு பிரிவிறகு ஏற்றவாறு வகரயக்ற ்சய்யவும். இறுதியாை பின்வரும் 
வகைைகைப் ்ப்ற்லாம்.

பிரிவு பிரிவு 
இகட்வளி 

மாவட்டஙைள் 

மிைக குக்றந்த 70 ககு கீழ் தர்மபுரி 

குக்றந்த 70–75
்நாமகைல, ்பரம்பலூர், திருவண்ணாமக்ல, பச்லம், ஈபராடு, விழுப்புரம், 
கிரிஷணகிரி, அரியலூர்.

இகடப்பட்ட 75–80
சிவைஙகை, பவலூர், திருப்பூர், ைடலூர், பதனி, புதுகபைாட்கட, திண்டுகைல, 
ைரூர்.

அதிை 80–85
ைாஞசிபுரம், திருவள்ளூர், பைாயம்புத்தூர், ்நாைப்பட்டினம், மதுகர, 
திருச்சிராப்பள்ளி, திருவாரூர், தஞசாவூர், திரு்்நலபவலி, ராம்நாதபுரம், 
விருது்நைர்.

மிை அதிை 85 ககு பமல தூத்துககுடி, நீ்லகிரி, ைன்னியாகுமரி, ்சன்கன.

5)  ஒவ்வாரு பிரிவிலும் உள்ை குக்றந்த பட்ச மதிப்பிலிருந்து அதிை பட்ச மதிப்பிறகு ஏறப வண்ணஙைள் அல்லது 
நிழறபட்கடகய பதர்ந்்தடுகைபவண்டும். 

6)  படத்தில ைாட்டப்பட்டுள்ைதுபபால நி்லவகரபடத்கத தயார் ்சய்யவும்.
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2.  கீபழ ்ைாடுகைப்பட்டுள்ை தமிழ்்நாட்டின் 
மாவட்டஙைளுகைான ைரும்பு சாகுபடி ் சய்யப்படும் 
நி்லப்பரப்பிறைான புள்ளியிடுதல நி்ல வகரபடம் 
வகரயவும். (2015-2016).

வ. எண் மாவட்டம் பரப்பு ்ெகடரில 

1 ைடலூர் 24443

2 விழுப்புரம் 73243

3 திருவண்ணாமக்ல 25394

4 ்நாமகைல 14268

5 ஈபராடு 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.    புவிப்படவியல ஓர்  அறிமுைம் - 
ச.பசதுராகைாயி

 இலைய	சான்றுகள்
1. https://en.wikipedia.org>wiki>Dot distribution
2. https://en.wikipedia.org>wiki>choropleth map

பயிறசி

1.  தமிழ்்நாடு – ்்நல உறபத்திகைான (2015-2016)
நிழறபட்கட நி்லவகரபடம் வகரயவும்.

வ. 
எண் 

மாவட்டம் 
உறபத்தி 

(டன்னில)

1 ்சன்கன -

2 ைாஞசிபுரம் 415302

3 திருவள்ளூர் 333203

4 ைடலூர் 507130

5 விழுப்புரம் 773313

6 பவலூர் 202224

7 திருவண்ணாமக்ல 550738

8 பச்லம் 122541

9 ்நாமகைல 60391

10 தர்மபுரி 149426

11 கிருஷணகிரி 102306

12 பைாயம்பத்தூர் 7942

13 திருப்பூர் 48167

14 ஈபராடு 146570

15 திருச்சிராப்பள்ளி 244213

16 ைரூர் 52886

17 ்பரம்பலூர் 64208

18 அரியலூர் 124179

19 புதுகபைாட்கட 258976

20 தஞசாவூர் 636999

21 திருவாரூர் 666958

22 ்நாைப்பட்டினம் 338260

23 மதுகர 203670

24 பதனி 79374

25 திண்டுகைல 71945

26 ராம்நாதபுரம் 303463

27 விருது்நைர் 100607

28 சிவைஙகை 189480

29 திரு்்நலபவலி 488445

30 தூத்துககுடி 74558

31 நீ்லகிரி 1418

32 ைன்னியாகுமரி 55789
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தரவுத் ததொகுப்புகளை பகுப்பொய்வு தெய்்யவும் 
மற்றும் உணளம்யொன தபொருடகளை கண்டறிந்து 
வளகப்படுத்தவும் புவியி்யல் தரவுகளைக்  கொடடும் 
முளைகள் மிகவும் அவசி்யமொகும்.  நொம் 
புவியி்யலில் கொலநிளல, தபொருைொதொர மற்றும் 
மக்கள்ததொளகத் தரவுகளைப் பற்றி படிக்கிறைொம்.  
எண வடிவிலொன தரவுகள் அல்லது கருத்துகள் 
திட்டமிட்ட முளையில் றெகரிக்கப்படடு சில 
றநொக்கஙகளைப் பூர்த்தி தெய்வது  மற்றும்  
அட்டவளை வடிவத்தில் கொடடுவது   புள்ளியி்யல் 
ஆகும்.

புள்ளியி்யல் தரவுகளை கொடடும் 
விைக்கப்ப்டஙகள்  புள்ளியி்யல் விைக்கப்ப்டஙகள்  
எனப்படுகினைன.  புள்ளியி்யல் தரவுகளை 
வளரப்டஙகள் மூலமொக குறிக்க படள்டகள், 
தெவவகஙகள், ெதுரஙகள், வட்டஙகள், 
கனெதுரஙகள், றகொைஙகள் அல்லது றகொடுகள் 
றபொனை வடிவி்யல் வடிவஙகள் ப்யனபடுகினைன.  
இந்த வளரப்டஙகள் பினவரும் றநொக்கஙகளைக் 
தகொணடுள்ைன.

12.1 அறிமுகம்

தபொருைொதொர வல்லுநர்கள், புள்ளியி்யலொைர்கள், 
புவியி்யலொைர்கள் றபொனறைொர் புள்ளியி்யல் 
விவரஙகளையும் தரவுகளையும் அவர்கள் ெொர்ந்த  
துளைகளில் ப்யனபடுத்துகிைொர்கள்.  தவப்ப நிளல, 
அழுத்தம், மளைப்தபொழிவு றபொனை கொலநிளல 
தரவுகள்  முளைற்ய    ெமதவப்ப றகொடுகள் , ெம 
அழுத்தக் றகொடுகள்,  மற்றும் ெம மளைக் 
றகொடுகைொக கொட்டப்படுகினைன.  தரவுகளை 
அட்டவளை்யொக கொடடுவளதத்  தவிர அவற்ளை 
றகொடடுப்ப்டஙகைொறவொ அல்லது 
விைக்கப்ப்டஙகைொறவொ கொட்டலொம்.
மக்கள் ததொளக, கொலநிளல மற்றும்  
ெமூக தபொருைொதொர தரவுகளை எளிதில் புரிந்து 
தகொள்ளும் வளகயில் அவற்ளை றகொடடுப் 
ப்டஙகைொகவும் விைக்கப் ப்டஙகைொகவும்   
(Charts), வளரப்டஙகைொகவும் மற்றும் 
நிலவளரப்டஙகைொகவும் கொட்டமுடியும். இவவொறு, 
தபொருத்தமொன நிலவளரப்டவி்யல் ததொ்டர்புக்கு, 
புவியி்யல் தரவுகள்  அறிவி்யல் கணறைொட்டத்து்டன 
இருக்கறவணடும். ஆளக்யொல் தரவுகளின தனளம 
மற்றும் இ்டம் மற்றும் கொலம் ெொர்ந்த 
றவறுபொடுகளின வடிவஙகளை ஆரொய்வதற்கும் 

12.1 அறிமுகம்

12.2 புள்ளியி்யல் வளரப்டஙகளின வளககள்

12.2.1 றகொடடு வளரப்டம்

12.2.2 படள்ட விைக்கப்ப்டம்

12.2.3 வட்ட விைக்கப்ப்டம்

அலகு கண்ணோட்டம் கற்றல் ்�ோககஙகள்

➢  பல்றவறு வளக்யொன 
புவியி்யல் தரவுகளைக் 
கண்டறிதல்

➢  புவியி்யல் தரவுகளைக்  
கொடடும் முளைகளை 
புரிந்து தகொள்ளுதல்

➢  குறிப்பிட்ட தரவுக்குப் தபொருத்தமொன 
விைக்கப்ப்டத்ளதத் த்யொரிப்பதற்கொன 
பல்றவறு முளைகளைப் பகுப்பொய்வு தெய்தல்

புவியியல் 
தரவுகளைக  
கோடடும் முள்றகள்

12
அலகு

201
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202XII புவியியல்

1. புள்ளி விவரஙகளைப் பொர்த்தவு்டன அவற்ளை 
ஒப்பீடு தெய்வதற்கு புள்ளியி்யல் 
விைக்கப்ப்டஙகள் உதவுகினைன.

2. விவரஙகளை எளிளம்யொன முளையில் 
நிளனவில் ளவத்துக் தகொள்ை உதவுகினைன.

3. தரவுகளை பகுப்பொய்வு தெய்து எளிதொக 
அனுமொனத்ளத தபை உதவுகினைன.

12.2  புள்ளியியல் விைககப்ப்டஙகளின் 
வளககள்

புள்ளியி்யல் விைக்கப்ப்டஙகள் மூனறு வளகப்படும்.  
அளவ பினவருமொறு: 
1. ஒரு பரிமாண புள்ளியியல் விளக்கபபடம் 

றகொடடுப்ப்டம், பலறகொடடுப்ப்டம், படள்ட 
விைக்கப்ப்டம், பரவல் தெவவகப்ப்டம் மற்றும் 
கொற்றுறபொக்கு ப்டம் றபொனைளவ ஒரு பரிமொை 
புள்ளியி்யல் விைக்கப்ப்டஙகைொகும்.  
இவவிைக்கப்ப்டஙகளில் புள்ளிவிவரஙகள், 
படள்ட விைக்கப்ப்டத்தின  படள்ட மற்றும் 
கொற்றுறபொக்கு ப்டத்தில் தவளிப்புைமொக நீளும் 
பகுதியின நீைம் றபொனைளவ   றகொடுகைொக 
கொட்டப்படுகினைன.

2. இரு – பரிமாண புள்ளியியல் விளக்கபபடம் 
இருபரிமொை விைக்கப்ப்டம்  ெதுரம், தெவவகம், 
வட்டம் றபொனைவற்ளைக் தகொணடுள்ை  
பரப்பைவு விைக்கப்ப்டம் எனறும் 
அளைக்கப்படுகிைது.  பிரிக்கப்பட்ட ெதுரப்ப்டம் 
மற்றும் வட்ட விைக்கப்ப்டம் றபொனைளவயும்  
இரு – பரிமொை விைக்கப்டஙகைொகும்.

3. முபபரிமாண புள்ளியியல் விளக்கபபடம் 
முப்பரிமொை விைக்கப்ப்டத்ளத கன பரிமொை 
விைக்கப்ப்டம் எனறும்  அளைக்கலொம். 
உதாரணம்:- கன உருவப்ப்டம், கன உருவ 
அடுக்குப்ப்டஙகள் மற்றும் றகொைப்ப்டஙகள்.

க்காட்டுபபடம், பட்்ட விளக்கபபடம் மற்றும் வட்ட 
விளக்கபபடத்த பற்றி மட்டும் பாரபகபாம்.

12.2.1 ்கோடடு வளர்ப்டம்
தபொதுவொக, கொலம் ெொர்ந்த தரவுகைொன தவப்பநிளல, 
மளைப்தபொழிவு, மக்கள்ததொளக, பிைப்பு விகிதம் 
மற்றும் இைப்பு விகிதம் றபொனைவற்ளை குறிக்க 
றகொடடுப்ப்டம் வளர்யப்படுகினைது.
்கோடடுப்ப்டஙகளின் ்பயன்கள்
• கொலநிளல தரவுகைொன தவப்பநிளல, அழுத்தம் 

மற்றும் ஈரப்பதம் றபொனைவற்ளை கொட்ட.
• மக்கள் ததொளக தரவுகைொன மக்கள் ததொளக 

வைர்ச்சி, பிைப்பு விகிதம் மற்றும் இைப்பு விகிதம் 
றபொனைவற்ளைக் கொட்ட.

• தபொருைொதொர தரவுகைொன பயிர் மகசூல், 
கனிமஙகள், ஒரு குறிப்பிட்ட கொல அைவில் 
கொைப்படும்  ததொழில்துளை 
உற்பத்திதபொருடகள்  றபொனைவற்ளைக் கொட்ட.

எளிய ்கோடடுப்ப்டம் (Simple Line Graphs)
தெஙகுத்து அச்சு மற்றும் கிள்டமட்ட  அச்சில் 
கொட்டப்படடுள்ை புள்ளிகளை இளைத்து வளரந்து 
கொட்டப்படும் றகொடு அல்லது வளைவு  எளி்ய 
றகொடடுப்ப்டமொகும்.  குறிப்பிட்ட கொலகட்டத்திற்கொன 
ஒரு மொறியின மதிப்பில் கொைப்படும் ததொ்டர்ச்சி்யொக 
அடுத்தடுத்து ஏற்படும் மொற்ைஙகளை குறிப்பிடுகிைது.

்கோடடுப்ப்டதளத எவவோறு உருவோககுவது?
றகொடடுப்ப்டத்ளத வளரப்டத் தொளில் வளரவது 
மிகவும் எளிது 
1. X – அச்ளெ குறிக்க ஒரு கிள்டமட்ட றகொடும் 

மற்றும் Y – அச்ளெ குறிக்க தெஙகுத்து றகொடும் 
வளர்யவும்.  X – அச்சு மற்றும் Y – அச்சு றெரும் 
தெஙறகொை புள்ளிதொன ததொ்டக்க புள்ளி ஆகும்.  
அவற்றின மதிப்பு (0) ஆகும்.

2. இரணடு அச்சுகளுக்கும் தப்யரிடடு 
அைளவள்யக் குறிக்கவும்.

3. தகொடுக்கபடடுள்ை தரவு புள்ளிகளை குறிக்க 
றவணடும்.

4. பிைகு குறித்த புள்ளிகளை றகொடடின மூலம் 
இளைக்கறவணடும்

5. தபொருத்தமொன தளலப்ளபக் தகொடுக்கவும்.

 எடுததுகோடடு 12.1

12.1 அட்டவளையில் தகொடுக்கப்படடுள்ை தரவிற்கு எளி்ய றகொடடுப்ப்டம் வளரக.
அட்டவ்ண 12.1  இந்தி்யொவின எழுத்தறிவு விகிதம் 1901 – 2011

ஆணடு 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

எழுத்தறிவு  % 5.35 5.92 7.16 9.50 16.10 16.67 24.0 29.45 36.23 42.23 64.83 74.04

ஆதாரம்: மக்கள்ததொளக கைக்தகடுப்பு அறிக்ளக 

சில தீர்வு கண்ட எடுததுகோடடுகளை கோண்்போம்
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எடுததுகோடடு 12.2

12.2 அட்டவளையில் தகொடுக்கப்படடுள்ை தரவிற்கு பலறகொடடுப்ப்டம் வளரக.

அட்டவ்ண 12.2 இந்தி்யொவின சில குறிப்பிட்ட மொநிலஙகளின நகர்ப்புை மக்கள் ததொளக % (1971 – 2011)

மொநிலஙகள் 1971 1981 1991 2001 2011

தமிழநொடு 30.26 32.65 34.15 44.04 48.45

றகரைொ 16.24 18.74 26.39 25.96 47.72

பீகொர் 10 12.47 13.14 10.45 11.3

எளி்ய றகொடடுப்ப்டம்
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அள�: 

்பல்கோடடுப்ப்டம்

றகொடடுப்ப்டமொனது இரணடு அல்லது அதற்கு 
றமற்பட்ட மொறிகளை ெமமொன றகொடுகள் மூலம் 
கொடடுவது பலறகொடடுப்ப்டம் ஆகும். இது   தநல், 
றகொதுளம மற்றும் பருப்பு வளககள் றபொனை 
பல்றவறு பயிர்களின வைர்ச்சி விகிதம் அல்லது  
பல்றவறு மொநிலஙகள் அல்லது நொடுகளின பிைப்பு 
விகிதம், இைப்பு விகிதம், ஆயுடகொல விகிதம் 

அல்லது  பொலின விகிதம் றபொனை  மொறிகளை 
உ்டனடி்யொக ஒப்பிடுவதற்கு உதவுகிைது. இளத 
றவறுபட்ட றகொடடு முளைகள் மூலம் குறிக்கலொம். 
றநர்றகொடு (        ), உள்டந்த றகொடுகள், (_ _ _) 
புள்ளி றகொடு  (…..)அல்லது புள்ளி மற்றும் உள்டந்த 
றகொடுகள் இளைந்த ( .-.-.-) அல்லது பல்றவறு 
நிைஙகளின றகொடுகள் றபொனை பல்றவறுபட்ட 
றகொடு வடிவஙகள் றவறுபட்ட மொறிகளின 
மதிப்ளபக் குறிக்கப் ப்யனபடுகினைன. 
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12.2.2 ்படள்ட விைககப்ப்டம் (Bar Diagram)

 படள்ட விைக்கப்ப்டத்தில் மொறிகளின அைவு 
படள்டகள் மூலமொக கொட்டப்படுகிைது.  படள்டகளின 
நீைம்  அளவ குறிப்பிடுகினை மொறிகளின அைவு 
விகிதஙகளுக்கு ெமமொகும்.  மொறிகளின அைளவ 
படள்டகள் மூலமொக கொட்டபடுவது  படள்ட 
விைக்கப்ப்டம் அல்லது தூண வளரப்டம் அல்லது 
படள்ட வளரப்டம் எனறு அளைக்கப்படுகிைது.  மற்ை 
வளரப்டஙகளு்டன ஒப்பிடும் றபொது படள்ட 
விைக்கப்ப்டம், மொறிகளின அைளவப் பற்றி்ய 
மிகவும் துல்லி்யமொன கருத்ளதத்  தருகினைன.  
படள்ட விைக்கப்ப்டஙகள் மொறிகளின  பரவலில் 
கொைப்படும் வட்டொர அைவிலொன  றவறுபொடள்டக் 
கொடடுவதற்கு வளர்யப்படுகினைன. இவவளவ 
நிலவளரப்டத்தில் படள்டகள் தெஙகுத்துப் 
படள்டகைொகறவொ அல்லது கிள்டமட்ட 
படள்டகைொகறவொ வளர்யப்படுகினைன.
➢ அளனத்து படள்டகளின அகலமும்  ெமமொக 

இருத்தல் றவணடும்.
➢ படள்டகளுக்கு இள்டற்ய ெம இள்டதவளி இருக்க 

றவணடும்.
➢ கவனத்ளத ஈர்ப்பதற்கு படள்டகளுக்கு வணைம் 

அல்லது வடிவம் தகொடுக்க றவணடும்.

்படள்ட விைககப்ப்டததின் வளககள்
1. எளி்ய படள்ட விைக்கப்ப்டம் (Simple bar diagram)
2. ஒப்பீடடுப் படள்ட விைக்கப்ப்டம் அல்லது 

பல்வளக படள்ட விைக்கப்ப்டம் (Comparative / 
Multiple bar diagram)

3. கூறுப்படள்ட விைக்கப்ப்டம் அல்லது 
உடபிரிவுகைொக பிரிக்கப்பட்ட படள்ட 
விைக்கப்ப்டம் (Compound / Sub divided bar diagram)

4. விழுக்கொடு படள்ட விைக்கப்ப்டம் (Percentage bar 
diagram)

எளிய பட்்ட விளக்கபபடம் மற்றும் பல்வ்்க பட்்ட 
விளக்கபபடத்த பற்றி இநத பாடபபகுதியில் 
பாரக்கலாம். 

எளிய ்படள்ட விைககப்ப்டம்

 ஒரு எளி்ய படள்ட விைக்கப்ப்டமொனது 
படள்டகளின ஒரு ததொ்டர் வரிளெகளை தகொண்டது 
மற்றும் இவற்றில் ஒவதவொரு படள்டயும்  ஒரு 
மொறியின தமொத்த மதிப்ளப மடடுறம  கொடடுகிைது.  
எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு குறிப்பிட்ட ஆணடிற்க்கொன 
ஒரு நொடடின தவவறவறு மொநிலஙகளின தமொத்த 
மக்கள் ததொளக மற்றும்  ஒரு குறிப்பிட்ட இ்டத்தில் 
விளையும்  றகொதுளம, தநல், பருத்தி றபொனைவற்றின 
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ஆணடு உற்பத்தி மற்றும் 12 மொதஙகள் தகொண்ட  ஆணடு மளைப்தபொழிவு றபொனைவற்ளை  எளி்ய படள்ட 
விைக்கப்ப்டம் மூலம் கொட்டலொம். எளி்ய படள்ட விைக்கப்ப்டம் மொறிகளை உ்டனடி்யொக ஒப்பிடு தெய்்ய 
வளர்யப்படுகிைது. தகொடுக்கப்படடுள்ை தரவுகளை ஏறுவரிளெயிறலொ அல்லது இைஙகு வரிளெயிறலொ அளமத்து 
அதற்றகற்ைவொறு தரவு மொறிகளை குறிக்கறவணடும்.

எளிய ்படள்ட விைககப்ப்டதளத உருவோககுதல்

தீரவு:

அட்டவளை 12.3 ல் தகொடுக்கப்படடுள்ை தரவிளன பினவரும் முளையில் எளி்ய படள்ட விைக்கப்ப்டத்தில் 
குறிக்கலொம்.

படி 1:  X – அச்சில் வரு்டஙகளைக் கொடடி  ‘ஆணடு’ எனக் குறிப்பிடுக.

படி 2:  எழுத்தறிவு விகித்ளத Y – அச்சில் கொடடி “எழுத்தறிவு விகிதம் (%)“ எனக் குறிப்பிடுக.

படி 3:   தெஙகுத்து தெவவக படள்டகள், ஆணடு குறிப்பி்டப்பட்ட இ்டத்திற்கு றமல் ஒவதவொரு ஆணடுக்கும்  
வளர்யப்ப்ட றவணடும் மற்றும் அதன உ்யரம் எழுத்தறிவு விகிதத்தின எணைைவிற்கு விகிதொச்ெொரத்தில் 
அளமக்க றவணடும்.

படி 4:  தெஙகுத்து படள்டகள் அளனத்திற்கும் ஒறர வணைம் தீட்டப்ப்ட றவணடும்.

எடுததுககோடடு 12.3

12.3 அட்டவளையில் தகொடுக்கப்படடுள்ை தரவிற்கு எளி்ய படள்ட விைக்கப்ப்டம் வளரக.

அதிகைவு ந�ல் உற்பததி நெய்யும் �ோடுகள் - 2012

நொடுகள் உற்பத்தி (1000 ்டனகளில்)

சீனொ 197221

இந்தி்யொ 120620

இந்றதொறனஷி்யொ 66412

வஙகறதெம் 49355

வி்யடநொம் 39989

மி்யொனமர் 33204

தொய்லொந்து 31597

பிலிப்ளபனஸ் 15772

பிறரசில் 11309

அதமரிக்க ஐக்கி்ய நொடுகள் 11027

பொகிஸ்தொன 7235

 ஆதாரம்: F.A.O. Yearbook of Agricultural Statistics, 2012
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எளிய ்படள்ட விைககப்ப்டம்

்பல்வளக ்படள்ட விைககப்ப்டம் (Multiple Bar Diagram)
இரணடு அல்லது அதற்கு றமற்பட்ட மொறிகளை ஒப்பிடுவதற்கு பல்வளக படள்ட விைக்கப்ப்டம் 

வளர்யப்படுகிைது.  எடுத்துக்கொட்டொக, தமொத்த மக்கள் ததொளகயில் ஆண, தபண விகிதம், கிரொம மற்றும் நகர்புை 
மக்கள் ததொளக, பல்றவறு மொநிலஙகளில் தமொத்த நீர்ப்பொென பரப்பைவில் கொல்வொய், குைொய் மற்றும் கிைற்று 
பொெனத்தின பஙகு மற்றும் பல்றவறு மொநிலஙகளில் றகொதுளம, கரும்பு, கொப்பி றபொனைவற்றின உற்பத்தி 
றபொனைவற்ளைக் கொட்ட பல்வளக படள்ட விைக்கப்ப்டம் வளர்யப்படுகிைது.

எடுததுககோடடு 12.4

12.4 அட்டவளையில் தகொடுக்கப்படடுள்ை தரவிற்கு பல்வளக படள்ட விைக்கப்ப்டம் வளரக.
அட்டவ்ண 12.4 இந்தி்யொவின மக்கள் ததொளக 1951 முதல் 2011

ஆணடுகள் ஆண தபண தமொத்த மக்கள்

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 விைககப்ப்டம் (Pie Diagram)
 வட்ட விைக்கப்ப்டம் வட்ட வடிவில் உள்ைது. 360° றகொைம் உள்ை வட்டமொனது பல்றவறு றகொைப் 
பகுதிகைொகப் பிரிக்கப்படுகிைது. ளம்யத்தில் தொஙகும் றகொைப்பகுதி தகொடுக்கபடடுள்ை கூறுகளின 
நிகழதவணணின எணைைவிற்கு றநர் விகிதத்தில் இருக்கும். 
வட்டத்ளத பல்றவறு வட்டக் றகொை உடபிரிவுகைொக பிரிப்பது வட்ட விைக்கப்ப்டம் ஆகும். 

வட்ட விைககப்ப்டம் எவவோறு உருவோககுவது

தகொடுக்கப்படடுள்ை தரவுகளுக்கு வட்ட விைக்கப்ப்டம் வளர்ய கீழக்கொணும் வழிமுளைகளைப் ப்யனபடுத்துக.   
1. ஒரு குறிப்பிட்ட அைவு ஆரத்ளத ப்யனபடுத்தி ஒரு வட்டம் வளர்ய றவணடும்
2. பல்றவறு கூறுகளின விகிதொச்ெொர மதிப்புகள் றகொைஙகைொக மொற்ைப்ப்ட றவணடும்.

3. றகொைத்தின மதிப்பு = 
கூறுகளின மதிப்பு

தமொத்த மதிப்பு
 × 360 எனை சூத்திரத்ளதப் ப்யனபடுத்தி றகொைத்தின மதிப்ளபக்  

கைக்கி்டலொம்.

எடுததுககோடடு 12.5

12.5 எனை அட்டவளையில் தகொடுக்கப்படடுள்ை தரவிற்கு வட்ட விைக்கப்ப்டம் வளரக.

கண்டஙகள் வோரியோக ்கோதுளை ்பயிரி்டப்படும் ்பரப்பைவு ெதவிகிதததில்

கண்டஙகள் பரப்பைவு (ெதவிகிதத்தில்) 

வ்ட அதமரிக்கொ 12.7
ததன அதமரிக்கொ 4.07

ஐறரொப்பொ 25.75
ஆசி்யொ 46.85

ஓசி்யொனி்யொ 6.25
ஆப்பிரிக்கொ 4.38
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தீரவு:

கண்டஙகள் பரப்பைவு 
(ெதவிகிதத்தில்) 

கைக்கீடு டிகிரி டிகிரி

வ்ட அதமரிக்கொ 12.7
12 7
100

360 45 72. .× = 46o

ததன அதமரிக்கொ 4.07
4 07
100

360 14 65. .× = 15o

ஐறரொப்பொ 25.75
25 75
100

360 92 7. .× = 92o

ஆசி்யொ 46.85
46 85
100

360 168 66. .× = 169o

ஓசி்யொனி்யொ 6.25
6 25
100

360 22 5. .× = 22o

ஆப்பிரிக்கொ 4.38
4 38
100

360 15 76. .× = 16o

தமொத்தம் 100 360o

வட அெம��கா

ெத� அெம��கா

ஐேரா�பா

ஆயா

ஓயா
யா

ஆ�	��கா

25.75%

46.85%

6.25%
4.38% 12.7%

4.07%

க�ட�க� வா�யாக ேகா�ைம ப��ட�ப�� பர�பள� (சத��த �)
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209 புவியியல் தரவுகளைக்  காட்டும் முளைகள்

்பயிறசி

1.  தகொடுக்கப்படடுள்ை தரவிற்கு எளி்ய றகொடடுப்ப்டம் வளரக.

நி்லயம்: கவலூர

ஜன பிப் மொர் ஏப் றம ஜுன ஜுளல ஆக தெப் அக் நவ டிெ

தவப்பநிளல
o C

21 22 24 26 28 27 26 25 25 24 23 21

மளைப்தபொழிவு மி.மீ 4 9 10 28 94 71 96 122 172 195 122 58

2. பினவரும் தரவிற்கு பலறகொடடுப்ப்டம் வளரக.

வெப்பநிலை 
oC

ஜன  பிப் மொர் ஏப் றம ஜுன ஜுளல ஆக தெப் அக் நவ டிெ

க்டலூர் 25 26 28 30 31 30 30 29 29 27 26 25

றகொ்யம்புத்தூர்  25 26 27 28 28 26 25 25 26 26 25 25

கரூர் 23 24 26 27 27 25 25 24 25 24 23 23

3. பினவரும் தரவிற்கு படள்ட விைக்கப்ப்டம் வளரக.

மாங்கனீஸ் தாது உற்பத்தி 2016

நாடு்கள் உற்பததி மில்லியன் (டன்்களில்)

ததன ஆப்பிரிக்கொ 4,754,560

ஆஸ்திறரலி்யொ 2,388,500

சீனொ 2,150,000

கொறபொன 1,658,500

பிறரசில் 1,141,684
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4. பினவரும் தரவிற்கு பலகட்டப்படள்ட விைக்கப்ப்டம் வளரக.

இந்தியாவின் ஆற்றல் - உற்பத்தி பில்லியன் கிலைாொட் மணி (KwH)

ஆண்டு நீர்மின் ஆற்றல் வெப்ப ஆற்றல் அணுமின் ஆற்றல்
2008-2009 110 616 14

2009-2010 104 677 18

2010-2011 114 704 26

5. பினவரும் தரவிற்கு வட்ட விைக்கப்ப்டம் வளரக.

சராசரி வெல் உற்பத்தி  – 2014–2015

மாநிைம் உற்பத்திகி/வெகலடேரில்

தமிழநொடு 3191

கர்நொ்டகொ 2827

றகரைொ 2818

உத்திரப் பிரறதெம் 2082

றமற்கு வஙகொைம் 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.     புவிப்ப்டவி்யல் ஓர்  அறிமுகம் - ெ.றெதுரொக்கொயி

புவியியல தரவுைகளக  ைாடடும் முகைைள்
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புவியியலாளர் புள்ளியியலல பலவிதத்தில் 
பயனபடுத்துகிறார்்கள், அலை 

•	 	இடம்	 சார்	 தரவுகளை	 விைக்குவது	 மற்றும்	
ததாகுப்பது.

•	 	சிக்கலான	 இடம்	 சார்	 வடிவஙகள்	 ததாடர்்பான	
த்பாதுளமப்படுத்துதளல	ஏற்்படுத்துதல்		

•	 	தகாடுக்கப்படட	 அளமவிடத்தில்	 ஏற்்படும்	
நிகழ்வுகளுக்கான	 முடிவுகளின்	 சாத்தியக்	
கூறுகளை	மதிபபிடல்.	

•	 	புவிசார்	 தரவுகளின்	 த்பரியத்	 ததாகுபபுகளின்  
(மக்கள்ததாளக)	 தன்ளமகளைப	 த்பற	 புவிசார்	
தரவுகளின்	மாதிரிகளைப	்பயன்்படுத்துதல்.

•	 	அளமவிடத்திற்குககற்்ப	 சில	 நிகழ்வுகளின்	
்பரிமாணம்	அல்லது	அளலதவண்	மாறு்படுகிறதா	
என	தீர்மானித்தல்.

•	 	சில	 எதிர்்பார்க்கப்படும்	 வடிவஙககைாடு	
உண்ளமயான	 இடம்சார்	 வடிவஙகள்	
த்பாருந்துகிறதா	என	அறிதல்.	

13.1 அறிமு்கம் 
புள்ளியியல்	 	 என்்பது	அைவு	 சார்	 தரவுகளை	

விவரிக்கும்	 அறிவியலின்	 ஒரு	 பிரிவாகும்.	
புள்ளியியல்	 நான்கு	 தசயல்முளறகளைக்	
தகாண்டுள்ைது.	அளவ	

• தரவுகளை		கசகரித்தல்	
• தரவுகளை	அளித்தல்
• தரவுகளை	்பகுப்பாய்வு	தசய்தல்	
• தரவுகளை	விவரணம்	தசய்தல்		

13.2 புவியியலில் புள்ளியியலின பங்கு 

புள்ளியியல்	 நுட்பஙகள்	 மற்றும்	 தசய்முளறகள்	
கல்வி	 சார்	 ஆய்வுத்	 துளறகளில்	
்பயன்்படுத்தப்படுகின்றன.	 எஙதகல்லாம்	 தரவுகள்	
கசகரிக்கப்படடு	 ததாகுக்கப்படுகிறகதா	 அல்லது	
எஙதகல்லாம்	 ஏகதனும்	 எண்	 சார்	 தகவல்கள்	
்பகுப்பாய்வு	 தசய்யப்படுகிறகதா	 அல்லது	 ஆய்வு	
நடத்தப்படுகிறகதா	 அஙகு	 முடிவுகளின்	 	 தரமான	
்பகுப்பாய்வு	 மற்றும்	 விவரணத்ளதப	 	 த்பறுவதற்கு		
புள்ளியியல்	கதளவப்படுகிறது.

13.1	 	 அறிமுகம்	
13.2	  புவியியலில்	புள்ளியியலின்	்பஙகு	
13.3	  தரவுகளின்	வளககள்	
13.4	  தரவு	கசகரித்தலின்		முளறகள்	
13.5	  தரவுகளை	 ஒருஙகிளணத்தல்	 மற்றும்	

வளகப்படுத்துதல்	
13.6	  புள்ளியியல்	 நுட்பஙகள் -	 ளமய	

நிளலபக்பாக்கு	அைளவகள்	

அலகு ்கண்ணாட்டம் கற்றல் ந�ோககஙகள்

➢  புவியியல்	 தரவுகளின்	 கருத்ளத	
புரிந்துதகாள்ளுதல்	

➢  தரவு	கசகரித்தலின்	 	 ்பல்கவறு	வளககள்	
மற்றும்	முளறகளை	அறிதல்

➢  புவியியலில்	்பயன்	
்படுத்தப்படும்	
தரவுகளை	
்பகுப்பாய்தல்	மற்றும்	
விவரணம்	தசய்தல்	

➢  ளமய	நிளலபக்பாக்கு	
அைளவளய	
புரிந்துதகாள்ளுதல்	

புள்ளியியல் 
நுடபங்்கள்

13
அலகு

211
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உதாரணமாக	ஒரு	குறிபபிடட	்பகுதியில்	வருடாந்திர	
மளைபத்பாழிவு	 ்பற்றி	 ்படிக்கும்	 ஒரு	 மாணவர்	
முதலில்	 அப்பகுதியின்	 மளைபத்பாழிவு	 ்பற்றிய 
தகவல்களை	 கசகரிப்பார்.	 	 பின்	 அவர்	 கசகரித்த	
தரளவ	 ததாகுத்து	 முடிளவ	 அடடவளண	 அல்லது 
வளர்படத்தில்	காடடலாம்.

13.3 தரவு்களின ைல்க்கள்
 தரவு	 முதன்ளமயாக	 இரண்டு	 வளககைாக	
பிரிக்கப்படடுள்ைது.	 அளவ	 ்பண்பு	 சார்ந்த	 தரவு	
மற்றும்	எண்	சார்ந்த	தரவு.		்பண்பு	சார்ந்த	தரவானது,	
ஒரு	த்பாருளின்	தன்ளமளய	மடடும்	விவரிக்கின்றது.		
(எடுத்துக்காடடு)	 ததன்ளன	 மரம்,	 ்பளன	 மரம்	
மற்றும்	 ்பல	 அல்லது	 க்பசப்படும்	 	 தமாழிகைான	
தமிழ்,	 ததலுஙகு,	 ஹிந்தி,	 ஆஙகிலம்	 மற்றும்	 ்பல.		
எண்	 சார்ந்த	 தரவானது	 த்பாருடகளுக்கு	 எண்	
மதிபள்பக்	தகாடுக்கின்றது.	 	எடுத்துகாடடாக,	45,	70,	
60,	90,	25	மற்றும்	்பல.
 தரவுகளை	 கசகரித்தலின்	 அடிப்பளடயில்	
முதல்	நிளலத்தரவு	மற்றும்	இரண்டாம்	நிளலத்தரவு	
என	 இரண்டு	 வளககைாகப	 பிரிக்கலாம்.	 	 முதல்	
நிளல	 தரவுகளை	 ஆய்வு	 தசய்்பவர்	 வீடு	 வீடாக	
தசன்று	 தனது	 ஆய்விற்காக	 தகவல்களை	
கசகரிப்பார்.	 	 மாறாக,	 இரண்டாம்	 நிளல	 தரவுகள்	
என்்பது	 ஏற்கனகவ	 கசகரிக்கப்படடு	 ்பதிவு	
தசய்யப்படட	 தரவுகளை	 	 தவளியிடப்படட	 அல்லது	
தவளியிடப்படாத	 ஆதாரஙகளிலிருந்து	 ஆய்வாைர்	
கசகரிப்பார்.

13.4 தரவு்கள் ்ே்கரிக்கும் முலற்கள்

முதல்நிலல தரவு்கலள ்ே்கரிக்கும் 
முலற்கள்
1.	 கநர்காணல்	
2.	 மளறமுக	வாய்தமாழியாக		ஆராய்தல்
3.	 	வினாப்படடியல்

இரண்டாம் நிலல தரவு்கலள ்ே்கரிக்கும் 
முலற்கள்
1.	 தவளியிடப்படட	ஆதாரஙகள்
2.	 தவளியிடப்படாத	ஆதாரஙகள்

13.5 தரவு்கலள ஒருங்கிலணத்தல் 
மற்றும் ைல்கபபடுத்துதல்
 தரவுகளை	 கசகரித்த	 பிறகு	 அவற்ளற	
வளகப்படுத்தி	 மற்றும்	 புள்ளியியல்	 ்பகுப்பாய்விற்கு	
உட்படுத்தகவண்டும்.	 	 வளக்படுத்திய	 தரவுகள்	
த்பரிய	 அைவில்	 இருப்பதால்	 அவற்ளற	
்பகுப்பாய்விற்கு	முன்பு	குளறத்தல்	அவசியம்.		இளவ 
தரவுகளை	ஒருஙகிளணக்க	வழிவகுக்கும்.

தரவு்கலள ஒருங்கிலணக்்க பினைரும் 
படிநிலல்கள் அைசியம் 

வீச்சு ்கண்டறிதல்

 தரவுகளை	 ஒருஙகிளணக்கும்க்பாது	
தகாடுக்கப்படட	 தரவில்	 அதிக்படச	 மற்றும்	
குளறந்த்படச	 மதிபள்பக்	 கண்டறிய	 கவண்டும்.		
இவ்விரண்டு	 மதிபபுகளுக்கிளடகய	 உள்ை	
கவறு்பாடு	வீச்சு	என்்பதாகும்.

வீச்சு  = அதிகபட்ச மதிப்பு – குற்றந்தபட்ச மதிப்பு

(எடுத்துககோடடு)	 பின்வரும்	 தரவுக்கு	 வீச்ளச	
கண்டுபிடி. 2,	6,	4,	9,	12,	8,	5,	8

தீர்வு: 

அதிக்படச		மதிபபு	=	12,	குளறந்த்படச	மதிபபு	=	2
எனகவ,	வீச்சு	 =	அதிக்படச	 	மதிபபு	 –	குளறந்த்படச	
மதிபபு
	 வீச்சு	=	12	–	2
	 வீச்சு	=	10

நி்கழ்ைண ைரிலே (Frequency array)

 புள்ளியியலில்	 வரிளச	 என்்பது	 ஒரு	
வளகயான	 முளற்படுத்தப்படட	 அளமப்பாகும்.		
தரவுகள்	 ஏறுவரிளசயிகலா,	 இறஙகு	 வரிளசயிகலா	
ஒழுஙகளமக்கப்படுவளத	 நிகழ்தவண்	 வரிளச	
என்கிகறாம்.

நி்கழ்ைண பரைல்

 நிகழ்தவண்	 ்பரவல்	 என்்பது	 தரவுகளை	
குழுக்களுக்குள்	வளகப்படுத்துதல்.		இவற்றின்		சில	
முக்கிய	 நுட்ப	 களலச்தசாற்களைக்	 காணலாம்	  
(Technical	Terms):	

1. பிரிவு (Class)

 பிரிவு	 என்்பது	 மாறிகளை	 ்பல	 ்பாகஙகைாக	
பிரித்து	 	 நிகழ்தவண்களை	 உருவாக்கும்	 ஒரு	
ததாகுபபு.

எடுத்துககோடடு 

பிரிவு		
இளடதவளி

அளடயாைக்	
குறியீடுகள் 

நிகழ்தவண்

0-10    1

10-20 5

20-30 12

30-40 8

40-50 4

தமாத்தம் 30
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13.6  புள்ளியியல் நுடபங்்கள் – லமய 
நிலலப்பாக்கு அளலை்கள் (Statistical 
Techniques -  Measures of Central tendency)

ஒடடு	தமாத்த	தரவின்	்பண்புகளை	ஒகர	ஒரு	மதிபபில்	
விவரிப்பது	புள்ளியியல்	்பகுப்பாய்வின்	முக்கியமான	
கநாக்கஙகளில்	 ஒன்றாகும்.	 	 த்பாதுவாக	 ளமய	
நிளலபக்பாக்கு	அைளவகளை	“சராசரி”	என்கிகறாம்.		
எடுத்துக்காடடாக,	 ஒரு	 கல்லூரியின்	 5000	
மாணவர்களின்	 உயரஙகளை	 கசகரித்தால்,	 5000	
புள்ளி	 விவரஙகள்	 கிளடக்கும்.	 	 அளனத்து	
தரவுகளையும்	 ஒகர	 கநரத்தில்	 நம்மால்	 மனதில்	
்பதிவு	 தசய்ய	 இயலாது.	 	 எனகவ,	 நமக்கு	 ஒடடு	
தமாத்த	தரளவ	ஒகர	மதிபபில்	குறிக்கும்	ஒரு	எண்	
கதளவ.		அந்த	ஒற்ளற	மதிபள்ப	சராசரி	என்கிகறாம்.		
சராசரியானது	 தமாத்த	 தரளவ	 குறிப்பதால்,	
அவற்றின்	 மதிபபு	 அதிக்படச	 	 மதிபபு	 மற்றும்	
குளறந்த்படச		மதிபபிற்கும்		இளடயில்	காணப்படும்.		
இந்த	 காரணத்தினால்தான்	 சராசரிளய	
ளமயபக்பாக்கு	அைளவகள்	என்கிகறாம்.

சராச��� வைகக�

சராச� இைட�ைல �க�

ேராேரி
 தகாடுக்கப்படடுள்ை	 மதிபபுகளின்	கூடடுத்	
ததாளகளய	தமாத்த	மதிபபுகளின்	எண்ணிக்ளகயால்	
வகுத்தால்	 கிளடக்கும்	 மதிபக்ப	 சராசரி.	 	 	 இளத	 
கூடடு	சராசரி	எனவும்	அளைக்கலாம்.

சூத்திரம் (Mean)

சராசரி =
 மதிபபுகளின்	கூடடுத்ததாளக

   தமாத்த	மதிபபுகளின்	எண்ணிக்ளக

1 2 3 ......... nX X X XX
N

+ + +
=

XX
N

∑=

X = சராசரி
∑X	=	மதிபபுகளின்	கூடடுத்ததாளக

N		=	தமாத்த	மதிபபுகளின்	எண்ணிக்ளக

2. பிரிவு எல்லல்கள் (Class Limit)
	 ஒரு	 பிரிவின்	 இரு	 எல்ளலகளும்	 பிரிவு	
எல்ளலகள்	எனப்படும்.	 	பிரிவின்	சிறிய	மதிபபு	கீழ்	
எல்ளல	 எனவும்,	 த்பரிய	 மதிபபு	 கமல்	 எல்ளல	
என்றும்	அளைக்கப்படும்.

எடுத்துககோடடு

10	 –	 20	 என்ற	 பிரிவிற்கு,	 10	 என்்பது	 கீழ்	 எல்ளல	
மற்றும்	20	என்்பது	கமல்	எல்ளல	ஆகும்.

3. லமய மதிபபு (Mid Point)

 கீழ்	 எல்ளல	 மதிபள்பயும்	 	 கமல்	 எல்ளல	
மதிபள்பயும்	கூடடி	,	இரண்டால்	(2)	வகுக்கும்க்பாது 
ளமய	மதிபபு	த்பறப்படுகிறது.

எடுத்துககோடடு 

10	–	20	என்ற குழுவிற்கு,	

ளமய மதிபபு	=	10 20 15
2
+ =

4. பிரிவு  இல்ட்ைளி (Class Internal)

 ஒரு	 பிரிவின்	 கமல்	 எல்ளலக்கும்,	 கீழ்	
எல்ளலக்கும்	 இளடகயயுள்ை	 வித்தியாசகம,	 பிரிவு		
இளடதவளியாகும்.

எடுத்துககோடடு

10	-20	என்ற	பிரிவிற்கு 

பிரிவு	இளடதவளி	20	-10	=	10

5. அல்டயாளக் குறியீடு்கள் (Tally Marks)

குழுவில்	 நிகழ்தவண்களை	 கணக்கிடுவதற்கு	
அளடயாைக்	 குறியீடுகளை	 ்பயன்்படுத்துகிறார்கள்.		
அபபிரிவிற்கு	 எதிகர	 தசஙகுத்து	 ககாடாக	
அளடயாைகுறியீடளட	 	 (I)	 இடுக.	 	 நான்கு	
ககாடுகளுக்கு	 கமற்்படடால்,	 நான்கு	 ககாடுகளின்	
மீது	ஒரு	குறுக்குக்ககாடு		இடுதல்	கவண்டும்.	இளவ	
நிகழ்தவண்களை	 எளிதாக	 கணக்கிடுவதற்கு	
உதவுகிறது.	

6. பிரிவு  – நி்கழ்ைண (Class Frequencies)

 ஒவ்தவாரு	 பிரிவில்	 உள்ை	 உறுபபுகளின்	
எண்ணிக்ளக	 அல்லது	 ஒரு	 குறிபபிடட	 பிரிவின்	
தமாத்த	அளடயாைக்	குறியீடுகளின்	எண்ணிக்ளக.

7. ்மாத்த நி்கழ்ைண (Total Frequency)

	 பிரிவில்	 உள்ை	 நிகழ்தவண்களின்	 தமாத்த	
மதிபள்ப	 தமாத்த	 நிகழ்தவண்	 எனலாம்.	 	 அளவ	
உறுபபுகளின்	தமாத்த	எண்ணிக்ளக	ஆகும்.
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ேராேரிலய  ்கணக்கிடுதல் 

எடுத்துககோடடு 13.1

கடலூர்	மாவடடத்தின்	மாதாந்திர	 சராசரி	 தவப்பநிளல	 கீகை	 தகாடுக்கப்படடுள்ைன.	 	அவற்றின்	வருடாந்திர	
தவப்பநிளலளயக்		காண்க.

தவப்பநிளல	
°C

ஜன பிப மார் ஏப கம ஜுன் ஜுளல ஆக தசப அக் நவ டிச
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
சூத்திரம்

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.
வில்ட : கடலூர் மோவடடத்தின் வருடோநதிர கூடடு ்சரோ்சரி வவப்பநிறல 28.42 டிகிரி ஆகும்.

்தாகுக்்கபபட்ட தரவு்கள் /  ்தா்டர் ைரிலே – கூடடு ேராேரிலயக் ்கணக்கிடுதல்  

சூத்திரம் 

fdX A i
N

∑= + ×

A =அனுமான	சராசரி	(ஏகதனும்	ஒரு	மதிபபு) 
f =	நிகழ்தவண்
i =	பிரிவு		இளடதவளியின்	அகலம்,
x =	பிரிவு		இளடதவளியின்	ளமயபபுள்ளி
d =	அனுமான		சராசரியிலிருந்து	விலக்கம்
N =நிகழ்தவண்களின்	தமாத்த	மதிபபு

x Ad
i
−=

எடுத்துககோடடு 13.2

 கீகை	 தகாடுக்கப்படடுள்ை	 கதாடடத்தில்	 உள்ை	 தசடிகளின்	 உயரம்	 குறித்த	 தரவுகளுக்கு	
சராசரிளய	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
சூத்திரம் 

X A fdx
N

i= + ∑ ×

X = + ×25 50
50

10

X = 25 + 10
வில்ட : X = 35

இல்டநிலல (Median)

 இறஙகு	வரிளசயிகலா	அல்லது	ஏறுவரிளசயிகலா	ஒழுஙகளமக்கப்படட	வரிளசயின்	 	ளமய	மதிபக்ப		
இளடநிளல	 எனப்படுகிறது.	 இது	 தகாடுக்கப்படட	 புள்ளி	 விவரத்	 ததாகுதிளய	 இரண்டு	 சம்பாகஙகைாகப	
பிரிக்கிறது.		

இல்டநிலலலய ்கணக்கிடுதல் 

எடுத்துககோடடு 13.3

 தசன்ளன	மாவடடத்தின்	மாதாந்திர	குளறந்த்படச	தவப்பநிளல	கீகை	தகாடுக்கப்படடுள்ைன.	அவற்றின்	
இளடநிளலளயக்		காண்க.		

குளறந்த்படச	தவப்பநிளல0°	C

ஜன 21.2 கம 28 தசப 25.6

பிப 22.2 ஜுன் 27.5 அக் 24.6

மார் 24.2 ஜுளல 26.4 நவ 23.1

ஏப 26.6 ஆக 25.9 டிச 21.9

தீர்வு
படிநிறல 1 
 தரவு	உறுபபுகளை	ஏறுவரிளசயில்	அளமக்க	கவண்டும்.

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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படிநிறல 2
சூத்திரம்

 இளடநிளல	=	
N +





1
2

 வது	உறுபபின்	மதிபபு

 இளடநிளல	=	
12 1

2
+



 வது	உறுபபின்	மதிபபு

 இளடநிளல	=	
13
2





 வது	உறுபபின்	மதிபபு

 இளடநிளல	=	6.5	வது	உறுபபின்	மதிபபு

 இளடநிளல
 
= 6 வது	உறுபபின்	மதிபபு	+	7 வது	உறுபபின்	மதிபபு

2

 இளடநிளல	=	 24 6 25 6
2

. .+

 வில்ட : இளடநிளல	=	25.1

்தாகுக்்கபபட்ட தரவு்கள் / ்தா்டர் ைரிலே – இல்டநிலல அளவு ்காணுதல்

எடுத்துககோடடு 13.4

கீழ்காணும்	தரவின்	இளடநிளல	அைவு	காண்க.

ையதின அடிபபல்டயில் எழுத்தறிவு - 2001

வயது கல்வியறிவு வபற்றவர்கள் ்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

இளடநிளலப		பிரிவு
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217 புள்ளியியல் நுட்பங்கள்

இல்டநிலல பிரிலை ்கணக்கிடுதல்

N = 371, N
2

371
2

185 5







=







= .

எனகவ	இளடநிளல	பிரிவு	இளடதவளி	=	20-25 
சூத்திரம்

 இறடநிறல
 

Median = l

N m

f
c+

−
×2

 l = இளடநிளல	பிரிவின்	கீழ்எல்ளல	மதிபபு
 N = தமாத்த	நிகழ்தவண்கள்
 f = இளடநிளலப		பிரிவின்		நிகழ்தவண்
 m = இளடநிளலப		பிரிவுக்கு		முந்ளதய		குவிவு	நிகழ்தவண்	
 c = இளடநிளலப	பிரிவின்	பிரிவு	இளடதவளி		

 இறடநிறல Median = l

N m

f
c+

−
×2

 l = 20 , f  = 73.2,  m = 183.3, c = 5

 இளடநிளல =20+
185 5 183 3

73 2
5. .

.
−







×

 இளடநிளல =20+ 
2 2

73 2
5.

.








×

 இளடநிளல = 20 + (0.03 × 5)
 இளடநிளல = 20 +  0.15
 வில்ட : இளடநிளல = 20.15
மு்கடு ( Mode)
நிகழ்தவண்	்பரவலில்			மிகபத்பரிய	நிகழ்தவண்களை	த்பற்றுள்ை	உறுபபின்	மதிபபு	முகடு	எனப்படும்.

மு்கடு ்கணக்கிடுதல்

எடுத்துககோடடு 13.5

கீழ்ககோணும் ்தரவிறகு  முகடு கோண்க.
நிறலயம்:	தகாச்சின்

கோறறின் திற்ச கோறறுவீசும் �ோடகள்(%)
வடககு 2

வடகிழககு 10
கிழககு 10

வ்தன்கிழககு 6
வ்தறகு 25

வ்தன்நமறகு 25
நமறகு 5

வடநமறகு 7
அறமதி 10
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தீர்வு
தகாடுக்கப்படடுள்ை	தரவில்	எண்	25	அதிக்படசமாக	மூன்று	முளற	வந்துள்ைது.	எனகவ	முகடு	=	25.
வில்ட : முகடு	=	25.

்தாகுபபுத் தரவு்களுக்்கான மு்கடு ்கணக்கிடுதல்

எடுத்துககோடடு 13.6
கீழ்காணும்	தரவிற்கு	முகடு		காண்க.

தினக கூலி வ்தோழிலோளர்களின் 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
தீர்வு

தினக கூலி வ்தோழிலோளர்களின் 
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

அதிக்படச	நிகழ்தவண்	=	15 எனகவ,	முகடு	பிரிவு	இளடதவளி 50 – 60
சூத்திரம்

முகடு
 

Mode = l
f f

f f f
c+ −

− −
×1 0

1 0 22

அதிக்படச	நிகழ்தவண்	தகாண்ட	பிரிகவ		முகடு	பிரிவாகும்.

f1 = முகடடு	குழுவிலுள்ை	நிகழ்தவண்

f0 = முகடு	பிரிவுக்கு	முந்ளதய	நிகழ்தவண்

f2 = முகடு	பிரிவுக்கு		பிந்ளதய	நிகழ்தவண்

c = பிரிவு	எல்ளலயின்	வித்தியாசம்

l = முகடு	பிரிவிலுள்ை	கீழ்	எல்ளல	மதிபபு

l = 50, f 0 =  12,  f 1 =  15,  f 2 =  12

முகடு	பிரிவு	
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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
வில்ட : முகடு	=	55

பயிற்சி
1.	 சென்னை	 மாவட்டத்தின	 மா்ாந்திர	 ம்ைப்	 	 ச�ாைதிவு	 	 மதி.மீட்டாதில்	 கீழை	

சகாடுககப்�டடுள்ளது.	 	அவற்தின	கூடடு	ெராொதி,	இ்்டநதி்ை,	முகடு	ஆகதியவற்்க		
காணக.

ம ள ை ப	
த ்ப ா ழி வு		  
( மி.மீ )

ஜன பிப மார் ஏப கம ஜுன் ஜுளல ஆக தசப அக் நவ டிச

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.	ஆயிரத்தில்) 15–25 25–35 35–45 45–55 55–65 65–75 75–85

கவளலயாடகளின்	
எண்ணிக்ளக 6 11 7 4 4 2 1

3.	 கீழை	சகாடுககப்�டடுள்ள	்ரவதிறகு	கூடடு	ெராொதி,	இ்்டநதி்ை,	முகடு	ஆகதியவற்்க	
காணக.

வருடாந்திர	
மளை	( தச.மீ	)  

0–25 25–50 50–75 75–100 100–125 125–150 150–175 175–200

்பரப்பைவு	(ச.மீ	) 300 460 650 730 1200 1900 1500 660

 நமறநகோள் ்சோன்றுகள்
1.  Elements of Practical Geography, R.L. Singh and Rana P.B. Singh. 

2. Advanced Practical Geography, Piyushkanti Saha and Partha Basu.

3.				புவிப்படவியல்	ஓர்		அறிமுகம்	-	ச.கசதுராக்காயி
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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
Herbicides கை்ைகசகைால்லிகைள்
Heat wave சவபப அ்ல 
Heartland ்மயபபகுதி

கை்லசசொறகைள்

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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வைரபடம் அளைவ�ல் இல்ைல

நீல�ரி ஈேரா�

ேகாயம்�த்�ர் ��ப்�ர் க�ர்

�ண்�க்கல்

ேதனி
ம�ைர �வகங்ைக

��க்ேகாட்ைட

��ச�்ராப்பள்ளி

நாமக்கல்

ேசலம்

கட�ர்

��வண்ணாமைல

ேவ�ர்

��ப்பத்�ர்

ராணிப்ேபட்ைட

காஞ்��ரம்

ெசங்கல்பட்�

ெசன்ைன

��வ���

��ப்�ரம்
தர்ம�ரி

��ஷ்ண�ரி

நாகப்பட்�னம்

ம�லா��ைற

��வா�ர்
தஞ்சா�ர்

அரிய�ர்

ெபரம்ப�ர்

���நகர்

இராமநாத�ரம்

�த்�க்��

��ெநல்ேவ�

ெதன்கா�

கன்னியா�மரி

இலங்ைக

�ழக்�

வடக்�

ெதற்�

ஆ��ர� 
�ரேதச�

க�நாடகா 

ேகரளா

த
	நா� - அர�ய�

ேமற்�

வ�காள 
���டா

அர�� 
கட�

இ��ய� ெப��கட�
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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

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

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

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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வடிவமமப்பு
ம.அ. மாணிக்க ராஜ் பிரபா்கார்

பாலசுபரமணியன் 

சந்தியாகு ஸ்டீபன்

வமரப்டம் 

ஆர். முத்துகுமார்

In-House QC - 
ராஜேஷ் தங்கபபன்

அடம்ட வடிவமமப்பு 

்கதிர் ஆறுமு்கம்

ஒருங்கிமைப்பாளர 
ரஜமஷ் முனிசாமி

்கலல மற்றும் வடிவலமபபுக குழு

பாடநூல் ஆசிரியர்்கள்
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

அ. நிரமலா,  
முது்கனை ஆசிரியர், புவியியல்,  சபராஜினி வரதப்பன் சபண்கள் பமல்நினைப் 
பள்ளி, பூநதமல்லி, திருவள்ளூர்

ஜி. விஜய்காமாடசி,  
முது்கனை ஆசிரியர், புவியியல், புனித பால் சபண்கள் பமல்நினைப்பள்ளி, 
மயிைாடுதுனை

ம்க. அணைாமமல,  
முதல்வர், சுகுைா சர்வபதச பள்ளி,ப்காயம்புத்தூர்

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,  
PCKG அரசு ஆண்கள் பமல்நினைப் பள்ளி, ப்காடம்பாக்்கம், சசன்னை

டி.ஆர. ்காமாடசி  
(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 எடவின் ராய,  
ப.ஆ, ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, ராக்கிப்பட்டி, வீரபாணடி, பசைம்.

சூ.ஆல்பரட வளவன் பாபு,  
ப. ஆ, அ.உ.நி.பள்ளி, சபருமாள் ப்காவில் பரமக்குடி, இராமநாதபுரம்.

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம்  எலி்கண்ட் ஜமபலித்ஜதா தாளில் அச்சிடபபட்டுள்ளது 

ஆப்சட் முலையில் அச்சிட்ஜடார்:
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