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புத்தகத்ணதப  
பயனபடுத்தும் 

முணற

iii

்கறைலின் குறிகர்காள்

அறிமு்கம்

விளக்கப்படம்

தசயல்பாடு்கள்

ததாகுப்புலர 

பயிறசி

்கலலச் தசாற்கள்

மூல நூல்்கள்

இலையச் தசயல்பாடு

பாடத்தின் ரநாக்க எல்லல குறிக்கப்படுகிைது.

பாடத்தில் ரபசப்படும் துலைசாரந்த தசயதி 
அறிமு்கப்படுத்தப்படுகிைது.

்கடினமான ்கருத்து்கலள எளிதாககும் ரநாக்கத்துடன் 
தசயதி்கலளப்  படங்கள் வாயிலா்க விளககுகிைது.

மாைவர்கள் தனியா்க அல்லது குழுவா்கச் சில 
தசயல்பாடு்களில் ஈடுபட்டு ்கற்க உதவுகிைது.

முககியமான ்கருத்து்கள் மாைவர்களின் மனதில் 
பதியும் வண்ைம் ஒன்று அல்லது இரண்டு வரி்களில் 
நிலனவுறுத்துகிைது.

மாைவர்கள் தாங்கரள பயில்வதறகும் மதிப்பீடு 
தசயவதறகும் உதவுகிைது.

முககியச் தசாற்கலளயும் ததாழிநுட்பச் தசால்லாடல்்கலளயும் 
பாடத்தின் முடிவில் விளககுகிைது.

பாடநூல் ஆக்கத்திறகு ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்திய 
மூல நூல்்களின் பட்டியலல அளிககிைது. மாைவர்களின் 
விரிவான ்கறைல் பயன்பாட்டிறகு இது உதவுகிைது.

்கறைல் தசயல்பாடு்களுக்கா்க மின்னணு ஊட்கச் 
சான்று்கலளப் பயன்படுத்தி மாைவர்கள் தங்கள் பாடம் 
ததாடரபான புரிதலல ரமம்படுத்திகத்காள்ள உதவுகிைது.

மாைவர்களின் ஆரவத்லதத் தூண்டும் வல்கயில் 
பாடத்துடன் ததாடரபுலடய கூடுதல் த்கவல்்கலளப் தபட்டிச் 
தசயதியா்க வழஙகுகிைது.

மாைவர்களின் கூடுதல் புரிதலுக்கா்க அனிரமஷன் 
்காட்சி்கலள வழஙகுகிைது.
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பாடப்பாருள் அடடவணைபாடப்பாருள் அடடவணை
அலகு பாடத் தலலப்பு பக்க 

எண் மாதம்

வரலாறு

1 ஐரராப்பியர்களின் வருல்க 01 ஜூன்

2 வரத்த்கத்திலிருந்து ரபரரசு வலர 12 ஜூன்

3 கிராம சமூ்கமும் வாழகல்க முலையும் 29 ஜூலல

4 மக்களின் புரட்சி 39 ஆ்கஸ்ட்

5 இந்தியாவில் ்கல்வி வளரச்சி 53 அகரடாபர

6 இந்தியாவில் ததாழில்கங்களின் வளரச்சி 66 நவம்பர

7 ஆஙகிரலயர ஆட்சியில் ந்கரப்புை மாறைங்கள் 77 நவம்பர

8 ்காலங்கள்ரதாறும் இந்தியப் தபண்்களின் நிலல 88 ஜனவரி

புவியியல்

1 பாலை மறறும் மண் 99 ஜூன்

2 வானிலல மறறும் ்காலநிலல 111 ஜூலல

3 நீரியல் சுழறசி 122 ஜூலல

4 இடம் தபயரதல் மறறும் ந்கரமயமாதல் 131 ஆ்கஸ்ட்

5 இடர்கள் 143 அகரடாபர

6 ததாழில்கங்கள் 155 அகரடாபர

7 ்கண்டங்கலள ஆராயதல்  
(ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரரலியா மறறும் அண்டாரடி்கா) 164 நவம்பர & 

டிசம்பர

8 புவிப்படங்கலளக ்கறைறிதல் 185 ஜனவரி
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மின் நூல் மதிப்பீடு இலைய வளங்கள்

குடிலமயியல்

1 மாநில அரசு எவவாறு தசயல்படுகிைது? 200 ஜூன்

2 குடிமக்களும் குடியுரிலமயும் 209 ஜூலல

3 சமயச்சாரபின்லமலயப் புரிந்துத்காள்ளுதல் 215 ஆ்கஸ்ட்

4 மனித உரிலம்களும் ஐககிய நாடு்கள் சலபயும் 223 அகரடாபர

5 சாலல பாது்காப்பு விதி்கள் மறறும் தநறிமுலை்கள் 234 நவம்பர

6 பாது்காப்பு மறறும் தவளியுைவுக த்காள்ல்க 247 ஜனவரி

7 நீதித்துலை 259 பிப்ரவரி

தபாருளியல்

1 பைம், ரசமிப்பு மறறும் முதலீடு்கள் 270 ஆ்கஸ்ட் & 
தசப்டம்பர

2 தபாது மறறும் தனியார துலை்கள் 283 பிப்ரவரி

v

பாடநூலில் உள்்ள விணைவுக் குறியீடணடப  (QR Code) பயனபடுத்துவவாம்! எபபடி?
•  உங்கள் திைன் ரபசியில் கூகுள் playstore த்காண்டு DIKSHA தசயலிலய பதிவிைக்கம் தசயது நிறுவிகத்காள்்க. 
•  தசயலிலய திைந்தவுடன், ஸ்ர்கன் தசயயும் தபாத்தாலன அழுத்தி பாடநூலில் உள்ள விலரவு குறியீடு்கலள ஸ்ர்கன் தசயயவும். 
•  திலரயில் ரதான்றும் ர்கமராலவ பாடநூலின் QR Code அருகில் த்காண்டு தசல்லவும். 
•  ஸ்ர்கன் தசயவதன் மூலம். அந்த QR Code  உடன் இலைக்கப்பட்டுள்ள மின் பாட பகுதி்கலள பயன்படுத்தலாம். 

குறிபபு:  இலையச்தசயல்பாடு்கள் மறறும் இலைய வளங்களுக்கான QR code ்கலள Scan தசயய DIKSHA அல்லாத ஏரதனும் ஓர  
QR code Scanner ஐ பயன்படுத்தவும்.
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வைலாறு
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1

▶ நவீன இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்களின் வக்க்கள் பற்றி அறிதல்
▶ இந்தியாவில் பபார்ச்சுகீசியரின் வர்்தத்க்தகத புரிந்துக்காள்ளுதல்
▶ இந்தியாவில் பபார்ச்சுகீசியர்்கள்  மற்றும் டச்சுக்காரர்்கள் ஆதிக்க்த தாக்க்தகத 

புரிந்து க்காள்ளுதல்
▶ கடன்மார்ககின் ்காலனி குடிபயற்்றங்ககை பற்றி அறிதல்
▶ ஆஙகில மற்றும் பிகரஞ்சு கிழககிந்திய நிறுவனங்களின் வருக்க மற்றும் நிகலபபாடு்ககை அறிதல்

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

அறிமுகம்
18 மற்றும் 19ஆம் நூற்்றாண்டு்களில் 

இந்தியாவிற்கு வருக்க புரிந்த  பல கவளிநாட்டு 
பயணி்கள், வர்்தத்கர்்கள், சமய பரபபாைர்்கள் 
மற்றும் கபாதுபபணி ஊழியர்்கள், நாட்டின் 
பல்பவறு பகுதி்களில் தாங்கள் கபற்்ற 
அனுபவங்ககையும், உணர்வு்ககையும் 
விட்டுச்கசன்றுள்ைனர். நவீன ்கால வரலாற்று 
நி்கழ்வு்ககை அறிய  சர்வபதச, பதசிய மற்றும் 
வட்டார அைவில் நமககு ஏராைமான ஆதாரங்கள் 
கிகடககின்்றன.

�வீன இந்திய ஆதோரஙகள்
நவீன இந்தியாவின் 

வரலாற்று ஆதாரங்கள் 
நாட்டின் அரசியல், 
சமூ்க - கபாருைாதார 
மற்றும் ்கலாச்சார 
முன்பனற்்றங்ககை பற்றி 
அறிய நமககு உதவுகின்்றன. 
கதாடக்க ்கால்ததிலிருந்பத பபார்ச்சுககீசியர்்கள், 
டச்சுக்காரர்்கள், பிகரஞ்சுக்காரர்்கள், 
படனியர்்கள் மற்றும் ஆஙகிபலயர்்கள் 

தங்களுகடய அலுவல்க கசயல்பாடு்ககை 
தங்கைது அரசாங்கப பதிபவடு்களில் பதிவு 
கசய்துள்ைனர். பராமரிக்கபபட்ட அவர்்கைது 
பதிவு்கள் இந்தியாவில் அவர்்கைது கதாடர்பு 
பற்றி அறிய உதவும் மதிபபு மிக்க ஆதாரங்கைா்க 
உள்ைன. லிஸபன், ப்காவா, பாண்டிச்பசரி 
மற்றும் கசன்கன ஆகிய இடங்களில் உள்ை 
ஆவணக ்காபப்கங்கள் விகல மதிபபற்்ற 
வரலாற்று்த த்கவல்்களின் கபட்ட்கமாகும்.

சோன்றுகளின் வகககள்
நாம் வரலாற்க்ற எழுதுவதற்கு எழுதபபட்ட 

மற்றும் பயன்பாட்டு கபாருள் ஆதாரங்கள் நமககு 
கபரிதும் உதவுகின்்றன. 

எழுதப்பட்ட ஆதோரஙகள்
அச்சு இயந்திரம் ்கண்டுபிடிபபிற்குப  

பின் பல்பவறு கமாழி்களில் எண்ணற்்ற 
பு்தத்கங்கள் அச்சிடபபட்டு கவளியிடபபட்டன. 
இதன் விகைவா்க ்ககல, இலககியம், 
வரலாறு, அறிவியல் பபான்்ற துக்ற்ககைப 
பற்றி மக்கள் எளிதா்க அறிய முடிந்தது. 
இந்தியாவின் ஏராைமான கசல்வ்தகதப பற்றி 
மார்கப்காபபாபலா மற்றும் சில கவளிநாட்டுப 

அலகு - 1

ஐநரோபபியரகளின் 
வருகக
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2 ஐர�ோப்பியர்களின் வருக்க

பயணி்களின் பயணக 
கு றி ப பு ்க ளி லி ரு ந் து 
ஐ ப ர ா ப பி ய ர் ்க ள் 
அறிந்து க்காண்டனர். 
இ க கு றி ப பு ்க ள் 
ஐ ப ர ா ப பி ய ர் ்க க ை 
இந்தியாகவ பநாககி 
ஈர்்ததது. தமிழ் 
வரலாற்றுக குறிபபு 
ஆ வ ண ங ்க ளி ல் 
முககியமா்க இருக்க பவண்டிய ஒரு கபயர் 
ஆனந்தரங்கம். இவர் பாண்டிச்பசரி பிகரஞ்சு 
வர்்தத்க்ததில் கமாழி கபயர்பபாைரா்க (Dubash) 
இருந்தார். 1736 லிருந்து 1760 வகர அவர் 
எழுதிய பிகரஞ்சு இந்திய உ்றவு முக்ற 
பற்றிய அன்்றாட நி்கழ்வு்களின் குறிபபு்கள் 
அக்கால்தகதப பற்றி அறிய உதவும் ஒபர 
எழுதபபட்ட, சமய சார்பற்்ற மதிபபு மிக்க பதிவா்க 
நமககுக கிகட்ததுள்ைன. அவரது குறிபபு்கள் 
அரசியல் தீர்வு்ககை கவளிபபகடயா்க விைககும் 
வரலாற்்றாதாரமா்க உள்ைன. எழுதபபட்ட 
ஆதாரங்கள் என்பகவ இலககியங்கள், 
பயணககுறிபபு்கள், நாட்குறிபபு்கள், சுயசரிகத, 
துண்டு பிரசுரங்கள், அரசாங்க ஆவணங்கள் 
மற்றும் க்ககயழு்ததுப பிரதி்கள் ஆகியவற்க்ற 
உள்ைடககியதாகும்.

ஆவணககோப்பகஙகள்

வரலாற்று ஆவணங்கள் 
பாது்காக்கபபடும் இடம் ஆவணக்காபப்கம் 
என்று அகழக்கபபடுகி்றது. இந்திய பதசிய 
ஆவணக்காபப்கம் (NAI) புதுகடல்லியில் 
அகமந்துள்ைது. இது இந்திய அரசின் 
ஆவணங்ககைப பாது்காககும் முதன்கமக 
்காபப்கமாகும். இது ்கடந்த ்கால நிர்வா்க 
முக்ற்ககைப புரிந்து க்காள்வதற்்கான 
அகன்தது்த த்கவல்்களுடன் தற்்கால 
மற்றும் எதிர்்கால தகலமுக்றயினருககும் 
ஒரு வழி்காட்டியா்க இது விைஙகுகி்றது. 
இந்தியாவின் அரசியல், சமூ்க, கபாருைாதார, 
்கலாச்சார மற்றும் அறிவியல் ரீதியான வாழ்கக்க 
மற்றும் மக்கள் நடவடிகக்க்கள் குறி்தது கதரிந்து 
க்காள்வதற்்கான உண்கமயான சான்று்கள் 
இதில் அடஙகியுள்ைன. இது ஆசியாவில் 
உள்ை ஆவணக்காபப்கங்களிபலபய மி்கவும் 
கபரியதாகும்.

ஜார்ஜ் வில்லியம் பாரஸட் 
என்பவர் இந்திய பதசிய 
ஆவணக்காபப்க்ததின் தந்கத 
என அகழக்கபபடுகி்றார்.

தமிழ�ோடு ஆவணககோப்பகம்
தற்பபாது தமிழ்நாடு ஆவணக்காபப்கம் 

என்று அகழக்கபபடும் 'கசன்கன பதிபபாசனம்' 
கசன்கனயில் அகமந்துள்ைது. இது 
கதன்னிந்தியாவின் மி்கப பழகமயான மற்றும் 
மி்கபகபரிய ்கைஞ்சியங்களுள் ஒன்்றாகும். 
அஙகுள்ை கபரும்பாலான ஆவணங்கள் 
ஆஙகில்ததில் உள்ைன. பமலும் அஙகு டச்சு, 
படனிஷ், பாரசீ்க, மரா்ததிய நிர்வா்க பதிவு்களின் 
கதாகுபபு்கள் பிகரஞ்சு, பபார்ச்சுககீசிய, தமிழ், 
உருது பபான்்ற கமாழி்களில் உள்ைன.

தமிழ�ோடு ஆவணககோப்பகம்
தமிழ்நாடு ஆவணக ்காபப்க்ததில் 1642ஆம் 

ஆண்டு டச்சு பதிவு்களின் கதாகுபபு்கள் 
உள்ைன. இது க்காச்சி மற்றும் பசாழமண்டல 
்கடற்்ககரயில் உள்ை இடங்களுடன்  
கதாடர்புகடயது. இந்த பதிவு்கள் 1657-1845 
்காலப பகுதிகய உள்ைடககியது. படனிஷ் 
பதிவு்கள் 1777-1845 ்காலபபகுதிகய 
உள்ைடககியது. டாட்கவல் என்பவரின் கபரும் 
முயற்சியால் 1917ஆம் ஆண்டு 'கசன்கன 
நாட்குறிபபு பதிவு்கள்' கவளியிடபபட்டது. 
வரலாற்று ஆராய்ச்சிகய ஊககுவிபபதில் 
அவருககு இருந்த மிகுந்த ஆர்வ்தகதக இது 
்காட்டுகி்றது. தமிழ்நாடு ஆவணக்காபப்க 
வரலாற்றின் ஒரு புதிய அ்ததியாய்தகத அவர் 
கதாடஙகி கவ்ததார்.
்பயன்்போடடு ப்போருள் ஆதோரஙகள்

பல ஓவியங்கள் மற்றும் சிகல்கள் நவீன 
இந்திய வரலாற்றின் முதன்கம ஆதாரங்கைா்க 
உள்ைன. அகவ பதசிய்ததகலவர்்களின்

ஆனந்தரஙகம்
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3ஐநரோபபியரகளின் வருகக

புனித ந்டவிட நகோடக்ட, க்டலூர

சாதகன்ககையும், வரலாற்றுப பிரமு்கர்்கள் 
பற்றிய த்கவல்்ககையும் நமககு நிக்றய 
தருகின்்றன. இந்தியக ்கட்டடக ்ககலயின் ்ககல 
அம்சம் மற்றும் கதாழில்நுட்ப்ததின் சான்்றா்க 
புனித பிரான்சிஸ ஆலயம் (க்காச்சி), புனித 
லூயிஸ ப்காட்கட (பாண்டிச்பசரி), புனித ஜார்ஜ் 
ப்காட்கட (கசன்கன), புனித படவிட் ப்காட்கட 
(்கடலூர்), இந்தியா ப்கட், கடல்லி பாராளுமன்்றம், 
குடியரசு்த தகலவர் மாளிக்க ஆகியன 
உள்ைன. சமய, ்கலாச்சார, வரலாற்று மதிபபுமிக்க 
கபாருள் மூலங்கள் பச்கரிக்கபபட்டு அகவ 
அருங்காட்சிய்க்ததில் பாது்காக்கபபடுகின்்றன. 
இந்த அருங்காட்சிய்கங்கள் நமது 
்கலாச்சார்தகதப பாது்கா்தது பமம்படு்தத 
உதவுகின்்றன. கடல்லியிலுள்ை மி்கபகபரிய 

அருங்காட்சிய்கம் இந்தியாவின் மி்கபகபரும் 
பதசிய அருங்காட்சிய்கமாகும். இது 1949ஆம் 
ஆண்டு நிறுவபபட்டது.

நிர்வா்க வரலாற்க்ற 
அறிய ஒரு சி்றந்த  ஆதாரமா்க 
நாணயங்கள் தி்கழ்கின்்றன. 
நவீன இந்தியாவின் முதல் 
நாணயம் கி.பி. 1862ஆம் 
ஆண்டில் ஆஙகிபலய 
ஆட்சியில் கவளியிடபபட்டது. 

இராணி விகபடாரியாவுககுப பி்றகு அரியகண 
ஏறிய மன்னர் ஏழாம் எட்வர்டு, தனது உருவம் 
தாஙகிய நாணய்தகத கவளியிட்டார். ரிசர்வ்  
வஙகி 1935இல் முக்றயா்க நிறுவபபட்டு இந்திய 
அரசின் ரூபாய் பநாட்டுக்ககை கவளியிடும் 
அதி்கார்தகதப கபற்்றது. மன்னர் ஆ்றாம் ஜார்ஜ் 
உருவம் தாஙகிய இந்தியாவின் முதல் 5 ரூபாய் 
பநாட்டு ஜனவரி, 1938இல் ரிசர்வ் வஙகியால் 
கவளியிடபபட்டது.

(1497 - 1498)
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1690இல் புனித படவிட் 
ப்காட்கட ஆஙகிபலயரால் 
்கடலூரில் ்கட்டபபட்டது.
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4 ஐர�ோப்பியர்களின் வருக்க

ந்போரச்சுககல்
ஐபராபபிய நாடு்கள் அகன்ததிலும், 

பபார்ச்சுக்கல் மட்டும் இந்தியாவிற்கு புதிய 
்கடல் வழிகயக ்கண்டுபிடிபபதில் மி்கவும் 
ஆர்வமா்க இருந்தது. பபார்ச்சுககீசிய இைவரசர் 
கென்றி கபாதுவா்க “மாலுமி கென்றி” 
என அறியபபடுகி்றார். அவர் உலகின் 
அறியபபடாத பகுதி்ககை ஆராயவும், சா்கச 
வாழ்கக்ககய பமற்க்காள்ைவும்  தனது நாட்டு 
மக்ககை ஊககுவி்ததார். 1487ஆம் ஆண்டு  

ஐநரோபபியரகள் வருகக
கி.பி.(கபா.ஆ) 1453இல் துருககியர்்கைால் 

்கான்ஸடாண்டிபநாபிள் என்்ற பகுதி 
க்கபபற்்றபபட்ட பி்றகு இந்தியாவிற்கும், 
ஐபராபபாவிற்குமிகடயிலான நிலவழி 
மூடபபட்டது. துருககி வட ஆபபிரிக்காவிலும், 
பால்்கன் தீப்கற்ப்ததிலும் நுகழந்தது. இது 
ஐபராபபிய நாடு்ககை கிழககு நாடு்களுககுப 
புதிய ்கடல் வழிகயக ்கண்டுபிடிக்க்த 
தூண்டியது.
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5ஐநரோபபியரகளின் வருகக

்கபபற்பகடகய பலபபடு்ததுவபத 
அல்கமய்டாவின் பநாக்கமா்க இருந்தது. 
அதற்்கா்க அவர் பின்பற்றிய க்காள்க்க 
'நீலநீர்கக்காள்க்க' எனபபட்டது. இந்தியப 
கபருங்கடலில் அபரபிய ஏ்கபபா்க வர்்தத்க்தகத 
பபார்ச்சுககீசியர் த்கர்க்க முயன்்றபபாது அது 
எதிர்மக்றயா்க துருககி மற்றும் எகிபகத 
பாதி்ததது. பீஜபபூர் மற்றும் குஜரா்த சுல்தான்்கள் 
பபார்ச்சுகீசியருககு எதிரா்க, எகிபது மற்றும் 
துருககி சுல்தான்்களுககு ஆதரவளி்ததனர். 
இதனால் துக்றமு்கங்களின் ்கட்டுபபாட்கட 
விரிவுபடு்ததுவது குறி்ததும் பபார்ச்சுகீசியர் 
்கவகல அகடந்தனர். இந்நிகலயில் சாவலுககு 
அருகில் நகடகபற்்ற ்கடற்பகட பபாரில் 
முஸலீம் கூட்டுபபகட்கள் பபார்ச்சுகீசியகர்த 
பதாற்்கடி்ததன. இபபபாரில் அல்கமய்டாவின் 
ம்கன் க்கால்லபபட்டான். பின்னர் கடயூவில் 
நகடகபற்்ற ்கடற்பபாரில் அல்கமய்டா, 
முஸலீம் கூட்டுப பகட்ககை்த பதாற்்கடி்ததார். 
கி.பி.1509இல் பபார்ச்சுககீசியர் ஆசியாவில் 
்கடற்பகட பமலாண்கமகயக ப்காரினர்.

அல்ந்போன்நசோ-டி-அல்புகரக (1509 - 1515)
இந்தியாவில் பபார்ச்சுககீசிய 

அதி்கார்தகத உண்கமயில் நிறுவியவர்  
அல்பபான்பசா-டி-அல்பு்கர்க ஆவார். அவர் 
பீஜபபூர் சுல்தானிடமிருந்து நவம்பர் 1510இல் 
ப்காவாகவக க்கபபற்றினார். 1515இல் பாரசீ்க 
வகைகுடாவில் உள்ை ஆர்மஸ துக்றமு்கப 
பகுதியில் பபார்ச்சுககீசிய அதி்கார்தகத 
விரிவுபடு்ததினார். அல்பபான்பசா-டி-
அல்பு்கர்க இந்தியப கபண்்களுடனான 
பபார்ச்சுகீசிய திருமணங்ககை ஊககுவி்ததார். 
பமலும் விஜயந்கரப பபரரசுடன் நட்பு்றகவ 
பமற்க்காண்டார்.

நிநனோ-டி-குன்கோ (1529-1538)
அல்பு்கர்ககுவிற்குப பி்றகு ்கவர்னரான 

நிபனா-டி-குன்்கா 1530இல் தகலந்ககர 
க்காச்சியிலிருந்து ப்காவாவிற்கு மாற்றினார். 
1534இல் குஜரா்ததின் ப்கதூர்்ாவிடமிருந்து 
பசீன் பகுதிகயக க்கபபற்றினார். பமலும் 
1537இல் கடயூகவக க்கபபற்றினார். பின்னர் 
குஜரா்ததின் உள்ளூர்்த தகலவர்்களிடமிருந்து 
டாமகனக க்கபபற்றிய பின் சால்கசட்கட 
1548இல் ஆககிரமி்ததார்.

பபார்ச்சுககீசிய மாலுமியான பார்்ததபலாமிபயா 
டயஸ கதன்னாபபிரிக்காவின் கதற்கு 
முகனகய அகடந்தார். மன்னர் இரண்டாம் 
ஜான் அவகர ஆதரி்ததார். 

வோஸநகோ்டகோமோ
வாஸப்காட்காமா 

கதன்னாபபிரிக்காவின் 
கதற்கு முகனகய 
அகடந்து, அஙகிருந்து 
கமாசாம்பிக பகுதிககு்த 
தனது பயண்தகத்த 
கதாடர்ந்தார். பின்னர் 
இந்திய மாலுமி 
ஒருவரின் உதவிபயாடு 
கி.பி.(கபா.ஆ.) 1498இல் 
்கள்ளிகப்காட்கடகய 
அகடந்தார். அவகர மன்னர் சாமரின் 
வரபவற்்றார். இரண்டாவது பபார்ச்சுகீசிய 
மாலுமி கபட்பரா அல்வாரிஸ ்காபரல் என்பவர் 
வாஸப்காட்காமாவின் ்கடல் வழிகயப 
பின்பற்றி 13 ்கபபல்்களில் சில 100 வீரர்்களுடன் 
1500ஆம் ஆண்டு ்கள்ளிகப்காட்கடகய 
வந்தகடந்தார்.

வாஸப்காட்காமா 1501இல் இருபது 
்கபபல்்களுடன் இரண்டாவது முக்றயா்க 
இந்தியா வந்தகடந்தார். அபகபாழுது 
்கண்ணனூரில் ஒரு வர்்தத்க கமய்தகத 
நிறுவினார். பின்னர் ்கள்ளிகப்காட்கட, 
க்காச்சின் பகுதி்களிலும் வர்்தத்க கமய்தகத 
நிறுவினார். இதனால் ப்காபஙக்காண்ட 
மன்னர் சாமரின் பபார்ச்சுககீசியகர்த 
தாககினார். ஆனால் அவர் பபார்ச்சுககீசியரால் 
பதாற்்கடிக்கபபட்டார். பின்னர் க்காச்சின் 
பபார்ச்சுககீசிய கிழககிந்திய ்கம்கபனியின் முதல் 
தகலந்கரமாயிற்று. 1524இல் வாஸப்காட்காமா 
மூன்்றாவது முக்றயா்க இந்தியா வந்தகபாழுது 
பநாய்வாய்பபட்டு டிசம்பர் 1524இல் க்காச்சியில் 
்காலமானார்.

பிரோன்சிஸநகோ-டி-அல்பமய்டோ (1505-1509)
பி ர ா ன் சி ஸ ப ்க ா - டி - அ ல் க ம ய் ட ா 

என்பவர் இந்தியாவிலிருந்த பபார்ச்சுககீசிய 
பகுதி்களுககு 1505இல் அனுபபபபட்ட முதல் 
ஆளுநர் ஆவார். இந்தியாவில் பபார்ச்சுககீசிய 

வோஸநகோ்டகோமோ

1_History_Unit-1 Folder.indd   5 2/24/2020   11:40:51 AM

www.tntextbooks.in



6 ஐர�ோப்பியர்களின் வருக்க

நறுமணப கபாருட்்கள் மீதான வியாபார்ததில் 
அவர்்கள் ஏ்கபபா்க உரிகம கபற்றிருந்தனர். 
இந்தியாவில் பழபவற்்காடு, சூர்த, சின்சுரா, 
்காசிம்பஜார், பாட்னா, நா்கபபட்டினம், பாலபசார் 
மற்றும் க்காச்சின் பபான்்ற இடங்களில் 
அவர்்கைது முககிய வர்்தத்க கமயங்கள் 
இருந்தன.

ஆஙகில கிழககிந்திய ்கம்கபனி 17ஆம் 
நூற்்றாண்டு முழுவதும், டச்சு மற்றும் 
பபார்ச்சுககீசியர்்களுககுப பபாட்டியா்க 
இருந்தது. இந்நிகலயில் 1623இல் 
டச்சுக்காரர்்கள் அம்பாய்னாவில் ப்தது ஆஙகில 
வியாபாரி்கள் மற்றும் ஒன்பது ஜபபானியர்்ககை 
இரக்கமின்றி க்கான்்றனர். இந்நி்கழ்வு 
டச்சு மற்றும் ஆஙகிபலயர்்களிகடபய 
பமலும் பக்ககமகய வைர்்ததது. 1759இல் 
நகடகபற்்ற கபடரா பபாரில் ஆஙகிபலயர்்கள், 
டச்சுக்காரர்்ககை்த பதாற்்கடி்ததனர். கதாடர்ந்து 
டச்சு இறுதி வீழ்ச்சிகய எட்டியது.  ஒன்்றன் 
பின் ஒன்்றா்க தனது குடிபயற்்றங்ககை 
ஆஙகிபலயரிடம் இழந்த டச்சு 1795இல் 
முழுகமயா்க ஆஙகிபலயரிடம் ஒபபகட்ததது.
தமிழ�ோடடில் ்டச்சுககோரரகள்

1502 முதல் பழபவற்்காட்டின் மீது 
்கட்டுபபாட்கட ஏற்படு்ததிய பபார்ச்சுககீசியர்்கள், 
டச்சுக்காரர்்கைால் தங்களின் ஆதிக்க்தகத 
இழந்தனர். பழபவற்்காட்டில் டச்சுக்காரர்்கள் 
1613இல் க்கல்டிரியா ப்காட்கடகயக ்கட்டினர்.  
இந்தக ப்காட்கட ஒரு ்கால்ததில் டச்சு அதி்கார 
கமய்ததின் இருபபிடமா்க இருந்தது.

பகல்டிரியோ நகோடக்ட, ்பழநவறகோடு
அக்கால்ததில் பழபவற்்காட்டிலிருந்து 

கவரங்கள் பமற்்க்ததிய நாடு்களுககு ஏற்றுமதி 

இவ்வாறு பபார்ச்சுககீசியர் 16ஆம் 
நூற்்றாண்டில் இந்தியாவின் பமற்கு 
்கடற்்ககரயில் ப்காவா, கடயூ, டாமன், 
சால்கசட், பசீன், கசைல் மற்றும் பம்பாய் பபான்்ற 
பகுதி்ககைக க்கபபற்றுவதில் கவற்றி கபற்்றனர். 
வங்காை ்கடற்்ககரயில் ெுகளி, கசன்கன 
்கடற்்ககரயில் சாந்பதாம் பபான்்ற பகுதி்ககைக 
க்கபபற்றினர். பபார்ச்சுககீசியர் இந்தியாவில் 
புக்கயிகல சாகுபடிகய அறிமு்கபபடு்ததினர். 
பபார்ச்சுககீசியரின் கசல்வாககினால் 
்க்தபதாலிக்க கிறி்ததுவம் இந்தியாவின் கிழககு, 
பமற்கு ்கடற்்ககரபயார சில பகுதி்களில் 
பரவியது. 1556இல் பபார்ச்சுககீசியரால் 
ப்காவாவில் அச்சு இயந்திரம் அகமக்கபபட்டது. 
அச்சு இயந்திர்ததின் உதவியால் ஓர் 
ஐபராபபிய எழு்ததாைர் 1563இல் ப்காவாவில் 
’இந்திய மரு்ததுவ தாவரங்கள்’ என்்ற நூகல 
அச்சிட்டு கவளியிட்டார். 17ஆம் நூற்்றாண்டில் 
பபார்ச்சுககீசிய அதி்காரம் படிபபடியா்க 
டச்சுவிடம் வீழ்ச்சியகடந்தது. பமலும் 1739ஆம் 
ஆண்டில் பபார்ச்சுககீசிய அதி்காரம் ப்காவா, 
கடயூ, டாமன் ஆகியவற்ப்றாடு நின்றுபபானது.

்டச்சுககோரரகள்
பபார்ச்சுககீசியர்்ககை்த கதாடர்ந்து 

டச்சுக்காரர்்கள் இந்தியாவிற்கு வருக்க 
புரிந்தனர். 1602இல் கநதர்லாந்து ஐககிய 
கிழககிந்திய ்கம்கபனி என்்ற நிறுவனம் 
கதாடங்கபபட்டு, கிழககிந்திய நாடு்களில் 
வர்்தத்கம் கசய்ய அரசிடமிருந்து அனுமதியும் 
கபற்்றது. டச்சுக்காரர்்கள் இந்தியாவிற்கு 
வந்த பி்றகு அவர்்களின் வர்்தத்க கமய்தகத 
மசூலிபபட்டினம் என்்ற இட்ததில் நிறுவினர். 
பின்னர் கி.பி. 1605இல் பபார்ச்சுககீசியரிடமிருந்து 
அம்பாய்னாகவ க்கபபற்றி இந்பதாபனசியா 
தீவில் (Spice Island) ஆதிக்க்தகத நிகல 
நிறு்ததினர். பமலும் பபார்ச்சுககீசியரிடமிருந்து 
நா்கபபட்டின்தகதக க்கபபற்றி, 
கதன்னிந்தியாவில் தங்ககை வலிகமபபடு்ததிக 
க்காண்டனர். ஆரம்ப்ததில் பழபவற்்காடு (Pulicat)  
டச்சுக்காரர்்களின் தகலந்கரா்க இருந்தது. 
பின்னர் 1690இல் பழபவற்்காட்டிலிருந்து  
தகலந்ககர நா்கபபட்டின்ததிற்கு மாற்றிக 
க்காண்டனர். இந்தியப கபாருட்்கைான பட்டு, 
பரு்ததி, இண்டிப்கா, அரிசி மற்றும் அபினி 
ஆகியகவ டச்சுக்காரர்்கள் வர்்தத்கம் கசய்த 
கபாருட்்கைாகும். ்கருபபு மிைகு மற்றும் மற்்ற 
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்கடற்்ககரயில் உள்ை மசூலிபபட்டின்ததில் 
1611இல் நிறுவினர். இது ப்கால்க்காண்டா 
அரசின் ஒரு முககிய துக்றமு்கமாகும். 1639இல் 
பிரான்சிஸ பட என்்ற ஆஙகில வணி்கர், 
சந்திரகிரி மன்னரான கசன்னபப நாயக்கர் 
என்பவரிடமிருந்து கமட்ராகச கு்ததக்கககுப 
கபற்்றார். அஙகு ஆஙகில கிழககிந்திய ்கம்கபனி  
'புனித ஜார்ஜ் ப்காட்கட' என அகழக்கபபடும் 
தனது பு்கழ்வாய்ந்த வணி்க கமய்தகத 
நிறுவியது. இது ஆஙகிபலயரால் ்கட்டபபட்ட 
முதல் ப்காட்கடயா்கவும், கிழககுப பகுதி 
முழுகமககுமான தகலகமயிடமா்கவும் 
விைஙகியது.

இஙகிலாந்து மன்னர் இரண்டாம் சார்லஸ, 
பபார்ச்சுககீசிய இைவரசி ்காதரிகன திருமணம் 
கசய்து க்காண்டார்.  திருமண சீரா்க பம்பாய் 
தீகவ பபார்ச்சுககீசிய மன்னரிடமிருந்து 
கபற்்றார்.  1668இல் ஆஙகில கிழககிந்திய 
்கம்கபனி ஆண்டுககு 10 பவுண்டு்கள் கு்ததக்க 
க்காடு்தது பம்பாய் தீகவ மன்னர் இரண்டாம் 
சார்லசிடமிருந்து கபற்்றது.

1690ஆம் ஆண்டு சுதாநுதி என்்ற இட்ததில் 
ஜாப சார்னாக என்பவரால் ஒரு வர்்தத்ககமயம் 
நிறுவபபட்டது.  சுதாநுதி, ்காளி்கட்டம் மற்றும் 
ப்காவிந்தபூர் ஆகிய மூன்று கிராமங்களின் 
ஜமீன்தாரி உரிகமகய 1698இல் கிழககிந்திய 
்கம்கபனி கபற்்றது.  இந்த மூன்று கிராமங்கள் 
பின்னாளில் ்கல்்க்ததா ந்கரமா்க வைர்ச்சி 
கபற்்றது.  1696இல் சுதாநுதியில் வலுவான 
ஒரு ப்காட்கட ்கட்டபபட்டது. அது 1700இல் 
வில்லியம் ப்காட்கட என அகழக்கபபட்டது.

1757இல் பிைாசி பபார் மற்றும் 1764இல் 
பகசார் பபாருககுப பி்றகு ஆஙகில கிழககிந்தியக 
்கம்கபனி ஓர் அரசியல் சகதியா்க மாறியது.  
இந்தியா 1858 வகர ஆஙகில கிழககிந்திய 
்கம்கபனி ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது.  1858ககுப 
பி்றகு இந்தியா ஆஙகில அரசின் பநரடி 
்கட்டுபபாட்டின் கீழ் வந்தது.

ந்டனியரகள்
கடன்மார்க அரசர் நான்்காம் கிரிஸடியன் 

1616 மார்ச் 17இல் ஒரு பட்டய்தகத 
கவளியிட்டு படனிஷ் கிழககிந்திய 
நிறுவன்தகத உருவாககினார். அவர்்கள் 
1620இல் தரங்கம்பாடி (தமிழ்நாடு), 1676இல் 

கசய்யபபட்டன. நா்கபபட்டினம், புன்னக்காயல், 
பரஙகிபபபட்கட (Porto Novo)  ்கடலூர் மற்றும் 
பதவனாம்பட்டினம் ஆகியன டச்சுக்காரர்்களின் 
ப்காட்கட்கள் மற்றும் க்கபபற்றிய 
பகுதி்கைாகும்.

ஆஙகிநலயரகள்
இஙகிலாந்து இராணி எலிசகப்த 

கிழககிந்திய நாடு்களுடன் வர்்தத்கம் கசய்ய 
்கவர்னர் மற்றும் லண்டன் வர்்தத்கர்்கள் 
நிறுவன்ததிற்கு 1600 டிசம்பர் 31 அன்று 
ஒரு அனுமதிப பட்டயம் வழஙகினார். அந்த 
நிறுவனம் (்கம்கபனி) ஒரு ்கவர்னர் மற்றும் 
24 இயககுநர்்ககைக க்காண்டிருந்தது.  
1608ஆம் ஆண்டு ஜொஙகீர் அகவககு 
மாலுமி வில்லியம் ொககின்ஸ சில 
சலுக்க்ககைப கப்ற அனுபபிகவக்கபபட்டார். 
அவர் சூர்த ந்கரில் ஒர் வணி்க கமய்தகத 
அகமக்க அனுமதி ப்காரினார்.  ஆனால் 
பபார்ச்சுககீசிய தகலயீட்டால் ஜொஙகீர் 
அனுமதி வழங்கவில்கல.  ஆக்கயால் 
வில்லியம் ொககின்ஸ ஏமாற்்ற்ததுடன்  
இஙகிலாந்து திரும்பினார். இந்நிகலயில் சூர்த 
அருப்க நகடகபற்்ற ்கடற்பபாரில் ஆஙகில்த 
தைபதி தாமஸ கபஸட், பபார்ச்சுககீசிய 
்கடற்பகடகய்த பதாற்்கடி்ததார். இதனால் 
மகிழ்ச்சியகடந்த பபரரசர் ஜொஙகீர், 1613இல் 
சூர்ததில் ஆஙகில வர்்தத்க கமய்தகத 
அகமக்க அனுமதி்ததார்.  இது ஆரம்ப்ததில் 
ஆஙகிபலயரின் தகலகமய்கமா்க இருந்தது.  
இந்நிகலயில் 1614இல் ப்கபடன் நிகப்காலஸ 
டவுண்டன், பபார்ச்சுககீசியகர கவன்்றார். 
இந்த சம்பவங்கள் மு்கலாயர் அகவயில் 
ஆஙகிபலயரின் க்கௌரவ்தகத அதி்கரி்ததன.  
1615இல் ஜொஙகீர் அகவககு இஙகிலாந்து 
மன்னர் பஜம்ஸ அவர்்கைால் சர் தாமஸ பரா  
அனுபபிகவக்கபபட்டார். அவர் ஆகராவில் 
மூன்்றாண்டு்கள் தஙகி இருந்தார்.  மூன்்றாம் 
ஆண்டு இறுதியில் பபரரசர் ஜொஙகீரிடம் 
இந்தியாவில் வணி்கம் கசய்யும் உரிகமகயப 
கபற்்றார்.  உரிகமகயப கபற்்ற சர் தாமஸ 
பரா பு்றபபடும் முன் ஆகரா, அ்கமதாபா்த 
மற்றும் புபராச் ஆகிய இடங்களில் வணி்க 
கமயங்ககை நிறுவினார்.  

ஆஙகிபலயர்்கள் தங்கைது முதல் 
வணி்க கமய்தகத வங்காை விரிகுடா 
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1673இல் பீஜபபூர் ஆட்சியாைர் க்ர்்கான் 
பலாடிககு வழங்கபபட்ட மானிய்ததின் 
கீழ், மார்ட்டின் என்பவர் பாண்டிச்பசரியில் 
குடிபயற்்ற்தகத நிறுவினார். பாண்டிச்பசரி 
இந்தியாவின் மி்க முககியமான மற்றும் வைமான 
பிகரஞ்சு குடிபயற்்றமானது. பாண்டிச்பசரியில் 
கசயின்ட் லூயிஸ எனபபடும் ப்காட்கடகய 
பிரான்்காய்ஸ  மாட்டின் ்கட்டினார். வங்காை்ததின் 
மு்கலாய ஆளுநரான கசயிஸட்கானின் அனுமதி 
கபற்று 1673இல் பிகரஞ்சு கிழககிந்திய ்கம்கபனி 
்கல்்க்ததாவுககு அருப்க சந்திரநாகூர் என்்ற 
ந்ககர நிர்மாணி்ததது. பிகரஞ்சு கிழககிந்திய 
நிறுவனம் இந்தியாவில் பல்பவறு இடங்களில் 
வர்்தத்க கமயங்ககை நிறுவியது. குறிபபா்க 
்கடபலாரப பகுதி்கைான மாஹி, ்காகரக்கால், 
பாலபசார் மற்றும் ்காசிம் பசார் பபான்்ற இடங்கள் 
முககியமானகவயாகும். 

1742இல் பிகரஞ்சு கிழககிந்திய 
்கம்கபனியின் ஆளுநரா்க பஜாசப பிராங்காய்ஸ 
டியூபபை என்பவர் நியமனம் கசய்யபபட்டார். 
அவரது நியமன்ததின் மூலம் பிகரஞ்சு அதி்காரம் 
பமலும் பலபபடு்ததபபட்டது. அவருககுப பின் 
பாண்டிச்பசரியின் பிகரஞ்சு ஆளுநரா்க டூமாஸ 
அனுபபபபட்டார்.

தூரககிழககு நாடு்களுடன் 
வணி்கம் கசய்யும் பநாககில் 
1731இல் பஜாதன்பர்க 
என்பவர் சுவீடன் கிழககிந்திய 
்கம்கபனிகய நிறுவினார்.  

டச்சு கிழககிந்திய ்கம்கபனி மற்றும் ஆஙகில 
கிழககிந்திய ்கம்கபனியின் கவற்றி சுவீடன் 
கிழககிந்திய ்கம்கபனியின் பதாற்்ற்ததிற்கு 
ஊககுவிபபா்க இருந்தது.

முடிவுகர
பபார்ச்சுககீசியர்்கள், டச்சுக்காரர்்கைால் 

முறியடிக்கபபட்ட பின்னர் ஆஙகிபலயரால் 
கவளிபயற்்றபபட்டனர். அதன்பின் இந்தியாவில் 
பிகரஞ்சுக்காரர்்கள், வர்்தத்கம் மற்றும் அரசியல் 
ஆதிக்கப பபாட்டியில் ஆஙகிபலயகர 
எதிர்க்காள்ை பவண்டியிருந்தது. பிகரஞ்சுக-
்காரர்்கள் வர்்தத்க்தகதப பு்றக்கணி்தது 
இந்தியா மற்றும் பி்ற ஐபராபபிய நாடு்களுடன் 
பபாரில் ஈடுபட்டனர். அதன் விகைவா்க 
ஆஙகிபலயருடன் நகடகபற்்ற மூன்று 

கசராம்பூர் (வங்காைம்) ஆகிய இடங்களில் 
குடிபயற்்றங்ககை நிறுவினர்.  கசராம்பூர், 
படனியர்்களின் இந்திய்த தகலகமயிடமா்க 
இருந்தது.  படனியர்்கள் இந்தியாவில் 
தங்ககைப பலபபடு்ததிக க்காள்ை்த தவறி 
விட்டனர். எனபவ 1845இல் படனியர்்கள் 
இந்தியாவிலிருந்த தங்கள் குடிபயற்்றங்கள் 
அகன்தகதயும் ஆஙகில அரசுககு விற்்றனர்.

த ர ங ்க ம் ப ா டி க ய 
படனியர்்கள் டானஸகபர்க 
என அகழ்ததனர். சீ்கன்பால்கு 
என்பவகர கடன்மார்ககின் 
அரசர் இந்தியாவிற்கு அனுபபினார். 

அவர் தரங்கம்பாடியில் ஒரு அச்சுக கூட்தகத 
நிறுவினார்.

தரஙகம்்போடி நகோடக்ட
பிபரஞ்சுககோரரகள்

பிகரஞ்சு கிழககிந்திய 
நிறுவனம், மன்னர் 
பதினான்்காம் லூயியின் 
அகமச்சரான ்கால்பர்ட் 
என்பவரால் 1664இல் 
உ ரு வ ா க ்க ப ப ட் ட து .  
1667இல் பிரான்்காய்ஸ 
்கபரான் தகலகமயின் கீழ் 
ஒரு குழு இந்தியாவிற்கு 
பயணம் பமற்க்காண்டது. 
வியாபார்ததிற்்கா்க இந்தியாவிற்கு வருக்க 
தந்த ஐபரபபிய நாடு்களுள் ்ககடசி ஐபராபபிய 
நாடு பிரான்சு ஆகும்.  இந்தியாவில் முதல் 
பிகரஞ்சு வணி்க கமய்தகத ்கபரான் என்பவர் 
சூர்த ந்கரில் நிறுவினார். 1669இல் மார்்காரா 
என்பவர் ப்கால்க்காண்டா சுல்தானின் அனுமதி 
கபற்று பிரான்சின் இரண்டாவது வர்்தத்க 
கமய்தகத மசூலிபபட்டின்ததில் நிறுவினார்.

கோல்்பரட
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கவற்றிககு ஆஙகிபலயரின் வணி்க ரீதியான 
பபாட்டி, உயர்ந்த தியா்கம், அரசின் ஆதரவு, 
்கடற்பகட பமலாதிக்கம், பதசிய தன்கம, 
மற்றும் ஐபராபபாவில் அவர்்களின் அதி்காரம் 
ஆகியன ்காரணமாயின.

்கர்நாட்கப பபார்்களும் பிரான்கச நலிவகடயச் 
கசய்தன. இது ஆஙகிபலயரின் பிராந்திய 
விரிவாக்க்ததிற்கு பு்தகதழுச்சிகயக க்காடு்ததது. 
பபார்ச்சுககீசியர்்கள், டச்சு, படனிஷ் மற்றும் 
பிகரஞ்சு ஆகியவற்றின் மீதான ஆஙகிபலயரின் 

மீள்்போரகவ

 தமிழ் வரலாற்றுக குறிபபு ஆவணங்களில் முககியமா்க இருக்க பவண்டிய ஒரு கபயர்  
ஆனந்தரங்கம்.

 தமிழ்நாடு ஆவணக ்காபப்கம் (TNA) என அகழக்கபபடும் கசன்கன பதிவாைர் அலுவல்கம் 
கசன்கனயில் அகமந்துள்ைது.

 பபார்ச்சுககீசிய இைவரசர் கென்றி கபாதுவா்க “மாலுமி கென்றி” என அகழக்கபபடுகி்றார்.
 பிரான்சிஸ-டி-அல்கமய்டா 'நீலநீர்க க்காள்க்க'கயப பின்பற்றினார்.
 மு்கலாயப பபரரசர் ஜொஙகீர் சூர்ததில் வர்்தத்க கமயம் அகமக்க ஆஙகில கிழககிந்திய 

்கம்கபனிககு 1613இல் அனுமதி வழஙகினார்.
 பிகரஞ்சு கிழககிந்திய ்கம்கபனி 1664இல் ்கால்பர்ட் என்பவரால் உருவாக்கபபட்டது.
 பாண்டிச்பசரி பிரான்சின் மி்க முககியமான மற்றும் வைமான குடிபயற்்றமா்க விைஙகியது.

ககலச்பசோறகள்
சமயபபரபபு குழுவினர் missionaries religious missions
பிரசுரங்கள் pamphlets a small booklet
ஆவணக்காபப்கம் archives the place where historical documents and records are kept
க்ககயழு்ததுப பிரதி்கள் manuscripts handwritten books or documents

்கைஞ்சியம் repository a person or thing regarded as a store of information
்கடற்பயணம் voyage a long journey especially by ship
முற்றுரிகம monopoly exclusive control or possession of something
்கடல்வழி வல்லுநர்/ 
மாலுமி navigator in earlier times, a person who explored by ship

 மதிபபீடு 

I   சரியோன விக்டகயத் 
நதரந்பதடுககவும்

1. இந்தியாவில் 
பபார்ச்சுககீசிய 
ஆதிக்க்ததிற்கு 
அடி்ததைம் அகம்ததவர் 
யார்?
அ) வாஸப்காட்காமா
ஆ) பார்்ததபலாமிபயா டயஸ
இ) அல்பபான்பசா-டி-அல்பு்கர்க
ஈ) அல்கமய்டா

2. பின்வரும் ஐபராபபிய நாடு்களுள் 
இந்தியாவுககு ்கடல்வழிகயக 
்கண்டுபிடிபபதில் முதன்கமயா்க இருந்த 
நாடு எது?
அ) கநதர்லாந்து (டச்சு) ஆ) பபார்ச்சு்கல்
இ) பிரான்ஸ  ஈ) பிரிட்டன்

3. 1453ஆம் ஆண்டு ்கான்ஸடாண்டிபநாபிள் 
யாரால் க்கபபற்்றபபட்டது?
அ) பிரான்ஸ  ஆ) துருககி
இ) கநதர்லாந்து (டச்சு) ஈ) பிரிட்டன்
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III  ப்போருத்துக
1. டச்சுக்காரர்்கள் -  1664
2. ஆஙகிபலயர்்கள் -  1602
3. படனியர்்கள் -  1600
4. பிகரஞ்சுக்காரர்்கள் -  1616
IV  சரியோ / தவ்றோ எனக குறிபபிடுக
1. சுயசரிகத, எழுதபபட்ட ஆதாரங்களுள் 

ஒன்று ஆகும்.
2. நாணயங்கள் பயன்பாட்டு கபாருள் 

ஆதாரங்களுள்  ஒன்று ஆகும்.
3. ஆனந்தரங்கம், பிரிட்டிஷ் 

கமாழிகபயர்பபாைரா்க இருந்தார்.
4. வரலாற்று ஆவணங்கள் பாது்காக்கபபடும் 

இடங்கள் ஆவணக ்காபப்கங்கள் 
என்்றகழக்கபபடுகி்றது.

V   1) பின்வரும் கூறறிகன ஆரோயந்து 
சரியோனவறக்ற () பசயக

1. ்கவர்னர் நிபனா-டி-குன்்கா பபார்ச்சுககீசிய 
தகலந்ககர க்காச்சியிலிருந்து 
ப்காவாவிற்கு மாற்றினார்.

2. பபார்ச்சுககீசியர்்கள் இந்தியாவிலிருந்து 
்ககடசியா்க கவளிபயறினர்.

3. டச்சுக்காரர்்கள், சூர்ததில் தங்கள் முதல் 
வணி்க கமய்தகத நிறுவினர்.

4. இஙகிலாந்தின் மன்னர் முதலாம் பஜம்ஸ, 
ஜொஙகீர் அகவககு சர் தாமஸ பராகவ 
அனுபபினார்.
அ) 1 மற்றும் 2 சரி ஆ) 2 மற்றும் 4 சரி
இ) 3 மட்டும் சரி ஈ) 1, 2 மற்றும் 4 சரி

2)  தவ்றோன இகணகயக கண்டறிக
அ) பிரான்சிஸ பட - கடன்மார்க
ஆ) கபட்பரா ்காபரல் - பபார்ச்சு்கல்
இ) ப்கபடன் ொககின்ஸ - இஙகிலாந்து
ஈ) ்கால்பர்ட் - பிரான்ஸ

VI   பின்வரும் வினோககளுககு ஓரிரு 
வோககியஙகளில் விக்டயளி

1. ஆவணக ்காபப்கங்கள் பற்றி சிறுகுறிபபு 
தரு்க.

2. நாணயங்களின் முககிய்ததுவம் பற்றி 
எழுது்க.

3. இைவரசர் கென்றி “மாலுமி கென்றி” 
என ஏன் அகழக்கபபடுகி்றார்?

4. சர் வில்லியம் ொககின்ஸ  
நாட்கடச் பசர்ந்தவர்
அ) பபார்ச்சுக்கல் ஆ) ஸகபயின்
இ) இஙகிலாந்து  ஈ) பிரான்ஸ

5. இந்தியாவில் ஆஙகிபலயர்்கள் ்கட்டிய 
முதல் ப்காட்கட
அ) வில்லியம் ப்காட்கட
ஆ) கசயின்ட் ஜார்ஜ் ப்காட்கட 
இ) ஆகரா ப்காட்கட
ஈ) படவிட் ப்காட்கட

6. பின்வரும் ஐபராபபிய நாட்டினருள் 
வியாபார்ததிற்்கா்க, இந்தியாவிற்கு 
வருக்க தந்த ்ககடசி ஐபராபபிய நாட்டினர்
அ) ஆஙகிபலயர்்கள்
ஆ) பிகரஞ்சுக்காரர்்கள்
இ) படனியர்்கள்
ஈ) பபார்ச்சுககீசியர்்கள்

7. தமிழ்நாடு ்கடற்்ககரபயார்ததில் உள்ை 
தரங்கம்பாடி  வர்்தத்க 
கமயமா்க இருந்தது
அ) பபார்ச்சுககீசியர்்கள்
ஆ) ஆஙகிபலயர்்கள்
இ) பிகரஞ்சுக்காரர்்கள்
ஈ) படனியர்்கள்

II  நகோடிட்ட இ்டஙககை நிரபபுக
1. இந்தியாவின் பதசிய ஆவணக்காபப்கம் 

(NAI)  ல் அகமந்துள்ைது.
2. பபார்ச்சுககீசிய மாலுமியான 

பார்்ததபலாமிபயா டயஸ  
என்பவரால் ஆதரிக்கபபட்டார்.

3. இந்தியாவில் அச்சு இயந்திரம் 1556இல் 
 அரசால் ப்காவாவில் 

நிறுவபபட்டது.
4. மு்கலாயப பபரரசர்  

இந்தியாவில் ஆஙகிபலயர்்கள் வர்்தத்கம் 
கசய்ய அனுமதி அளி்ததார்.

5. பிகரஞ்சு கிழககிந்திய நிறுவனம் 
 என்பவரால் நிறுவபபட்டது.

6.  என்்ற கடன்மார்க மன்னர், 
படனிஷ் கிழககிந்திய நிறுவன்தகத 
உருவாக்க ஒரு பட்டய்தகத கவளியிட்டார்.
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IX  உயர சிந்தகன வினோ
1. ்கான்ஸடாண்டி பநாபிள் வீழ்ச்சி ஐபராபபிய 

நாடு்ககை எவ்வாறு பாதி்ததது?

X  மோணவர பசயல்்போடு
1. நவீன இந்திய ஆதாரங்ககை கதாகு்தது 

ஒரு அட்டவகண தயார் கசய்்க

4. இந்தியாவில் டச்சுக்காரர்்கைால் 
நிறுவபபட்ட முககிய வர்்தத்க 
கமயங்களின் கபயகர எழுது்க.

5. இந்தியாவில் இருந்த ஆஙகிபலயர்்களின் 
வர்்தத்க கமயங்ககைக குறிபபிடு்க.

VII   விரிவோன விக்டயளி 
1. நவீன இந்தியாவின் வரலாற்று 

ஆதாரங்கள் பற்றி குறிபபிடு்க.
2. பபார்ச்சுககீசியர்்கள் எவ்வாறு இந்தியாவில் 

தங்கைது வர்்தத்க கமயங்ககை 
நிறுவினர்?

3. ஆஙகிபலயர்்கள், எவ்வாறு இந்தியாவில் 
தங்கைது வர்்தத்க கமயங்ககை 
நிறுவினர்?

VIII  வகர்ப்ட தி்றன்
1. இந்திய ஆறு்கள் வகரபட்ததில் கீழ்க்கண்ட 

ஐபராபபிய வர்்தத்க கமயங்ககைக 
குறி்தது ்காட்டு்க

 1. ்கள்ளிகப்காட்கட 2. க்காச்சின்
 3. கமட்ராஸ 4. பாண்டிச்பசரி 
 5. சூர்த 6. சின்சுரா
 7. பழபவற்்காடு 8. ்கல்்க்ததா

 நமறநகோள் நூல்கள்
1.  Bipan Chandra - History of Modern India, 

Orient Blackswan Private Limited 2018. 

2.  Sumit Sarkar, Modern India 1885-1947, 
Laxmi Publications; Reprint edition 
(2008).

3.  Ishita Banerjee-Dube - A History of 
Modern India, Cambridge University 
Press 2014.

 இகணயதை வைஙகள்

    www.india.gov.in

    www.historynet.com

    www.ducksters.com

்படிநிகலகள்
 படி 1 :  கீழ்க்காணும் உரலி/விகரவுக குறியீட்கடப பயன்படு்ததி இச்கசயல்பாட்டிற்்கான இகணயப 

பக்க்ததிற்குச் கசல்்க. 
 படி 2 :  திகரயின் பமபல ்காணபபடும் ்காலவரிகசகயச் (Timeline) கசாடுககி, 

இடபபக்கம் கதரியும் பட்டியலில் ஏபதனும் ஒன்க்ற்த பதர்வு கசய்்க. 
(Ex. Paintings) 

 படி 3 :  ்காலவரிகச அம்பு்ககை ந்கர்்ததிப கபாரு்ததமான ஓவியங்ககைக 
்காண்்க. 

உரலி:
http://museumsofindia.gov.in/repository/home

இகணயச் பசயல்்போடு

இச்பசயல்்போடடின் மூலம் இந்திய வரலோறறுககோன 
ஆதோரஙககைக கோடசியோயக கோணுதல்.

ஐநரோபபியரகளின் வருகக
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அறிமுகம்
15ஆம் நூற்றாண்டில் நில வழியறாகவும், கடல் 

வழியறாகவும் புதிய நிலவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் 
சகறாப்்தமறாக ஐர�றாப்்றா விளங்கியது. 1498ஆம் 
ஆண்டு ர்றார்ச்சுகல் நறாட்டச் ரசர்்ந்த மறாலுமி 
வறாஸரகறாடகறாமறா ஐர�றாப்்றாவிலிரு்நது 
இ்நதியறா வருவ்தறகறான புதிய கடல் வழி்ய 
கண்டுபிடித்தறார். இத்த்கய புதிய நிலவியல் 
கண்டுபிடிப்புகளின் முக்கிய ரநறாக்கம் 
வணிகததின் மூலம் அதிக லறா்ம் ப்றுவதும் 
மறறும் அ�சியல் ஆதிக்கத்்த ஏற்டுததுவதும் 
ஆகும். வங்கறாளததின் பவறறிக்குப் பின் 
ஆங்கில கிழக்கி்நதிய கம்ப்னியின் ஆடசி 
இ்நதியறாவில் வலுவ்ட்ந்தது. இ்தன் முக்கிய 
ரநறாக்கம் வணிகம் மறறும் ஆடசி அதிகறா�த்்த 
விரிவு்டுததுவர்த ஆகும். 

ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்்பெனியின் 
ஆட்சி நிறுவபபெடுதல்

பிளாசிப பபொர் (1757)
வங்கறாள நவறாப் அலிவர்திகறான் 1756இல் 

இ்்ந்த பின்பு அவ�து ர்�ன் சி�றாஜ்-உத-

ப்தளலறா வங்கறாளததின் அரிய்ை ஏறினறார். 
சி�றாஜ்-உத-ப்தளலறாவின் ்லவீனத்்தயும், 
புகழற் நி்ல்யயும் ்தனக்கு சறா்தகமறாக்கிய 
ஆங்கிரலயர்கள் அவ�து அதிகறா�த்்த 
்கப்்ற் மு்ன்ந்தனர். ஆங்கிரலயரின் 

இப்்றாடத்்தக் கறறுக்பகறாள்வதின் மூலம் மறாைவர்கள் கீழக்கண்ட அறிவி்னப் 
ப்றுகின்்னர்
▶ ஆங்கில கிழக்கி்நதிய கம்ப்னியின் அ�சியல் வலி்ம மறறும் எழுச்சி
▶ பிளறாசிப் ர்றார் மறறும் ்க்சறார் ர்றாரின் நிகழவுகள் மறறும் ்தறாக்கம்
▶ கர்நறாடகப் ர்றார்கள் மறறும் ்மசூர் ர்றார்கள்
▶ கறாலணி ஆதிக்க நறாடுகளின் இ�றாணுவ வளர்ச்சி, உள்நறாடடு நிர்வறாகம் 
▶ து்ைப்்்டத திடடம் மறறும் வறாரிசு இழப்புக் பகறாள்்க

கற்றலின் ப�ாக்கங்கள்

இருட்்டற்ற துயரச் சம்பெவம் (1756)
சி�றாஜ்-உத-ப்தளலறாவின் ்்ட வீ�ர்கள் 146 

ஆங்கிரலயர்க்ள சி்்ப்பிடிதது கல்கத்தறாவின் 
வில்லியம் ரகறாட்டயில் கறாறறு புகறா்த ஒரு சிறிய 
இருடட்்யில் ஓர் இ�வு முழுவதும் அ்டதது 
்வததிரு்ந்தனர். மறுநறாள் கறா்ல அ்்்ய 
தி்்ந்தர்றாது அவர்களுள் 123 ர்ர் மூச்சு திைறி 
இ்்நதிரு்ந்தனர். இது வ�லறாறறில் ’இருடட்் 
துய�ச் சம்்வம்’ என்்்ழக்கப்்டுகி்து.

பிளறாசிப் ர்றார் 1757

வர்்ததக்ததிலிருந்து 
பபெரரசு வறர

அலகு - 2
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1 3வர்த்தகததிலிரு்நது ர்��சு வ்�

இவபவண்ைத்்த புரி்நதுபகறாண்ட சி�றாஜ்-
உத-ப்தளலறா அவர்களுக்கு ்றாடம் புகடட 
எண்ணினறார். கல்கத்தறாவிலுள்ள அவர்களது 
குடிரயற் ்குதிகள் மீது ்தறாக்கு்தல் நடததி,  
வங்கறாளததின் கறாசிம் ்ஜறாரில் அ்ம்நதுள்ள 

வணிக ்மயத்்த ்கப்்றறினறார். 1756 
ஜுன் 20 அன்று ஆங்கிரலயரின் வில்லியம் 
ரகறாட்ட நவறாப்பிடம் ச�ை்ட்ந்தது. ஆனறால் 
ஆங்கிலப் ்்டத்தள்தி இ�றா்ர்ட கி்ளவ 
கல்கத்தறா்வ மீடடறார். 
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1 4 வர்த்தக்ததிலிருந்து பேரரசு வரர

இறுதியறாக, 1757 பிப்�வரி 9ஆம் நறாள் 
ந்டப்ற் அலிநகர் உடன்்டிக்்கயின் ்டி 
சி�றாஜ்-உத-ப்தளலறா, இ�றா்ர்ட கி்ளவின் 
நி்்ந்த்னகள் அ்னத்்தயும் ஏற்றார். பின்னர் 
மறார்ச் 1757இல் பிப�ஞ்சுக் குடிரயற்மறான ச்நதி� 
நறாகூ்� ஆங்கிரலயர் ்கப்்றறினர். பிளறாசிப் 
ர்றா�றானது சி�றாஜ்-உத-ப்தளலறா, பிப�ஞ்சுக் 
கூடடணிக்கும் மறறும் ஆங்கில கிழக்கி்நதிய 
கம்ப்னிக்கும் இ்டரய 1757 ஜூன் 23ஆம் 
நறாள் ந்டப்ற்து. இப்ர்றாரில் சி�றாஜ்-உத-
ப்தளலறாவின் ்்டக்ள இ�றா்ர்ட கி்ளவ 
்த்ல்மயிலறான ஆங்கில கிழக்கி்நதிய 
கம்ப்னியின் ்்டகள் ர்தறாறகடித்தன. 
இப்ர்றாரின் முடிவில் ஏற்டட குழப்்த்தறால் 
கம்ப்னி வங்கறாள கருவூலததின் மூலம் 
கி்டத்த ப்ரும் பசல்வத்்தக் பகறாண்டு 
இ�றாணுவத்்த ்லப்்டுததியது. பிளறாசிப் ர்றார் 
பவறறி ஆங்கிரலய�து அ�சியல் அதிகறா�த்்த 
இ்நதியறாவில் ப்தறாடங்கி்வத்தது மடடுமல்லறாமல் 
அடுத்த இ�ண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு அவர்களது 
ஆதிக்கத்்த நீடிக்கவும் பசய்தது. 

பெக்சார் பபொர் (1764) 
1757ஆம் ஆண்டு பிளறாசிப் ர்றாருக்குப் பின் 

வங்கறாளம், பீகறார், ஒரிசறா ஆகிய ்குதிகளில் 
ஆங்கிரலயர்கள் ்த்டயில்லறா வணிக உரி்ம 
ப்ற்னர்.  வங்கறாளததின் ’24 ் ர்கறானறா’ எனும் 
்குதி்ய ஆங்கிரலயர் ப்ற்னர். பிளறாசிப் 
ர்றாருக்கு பின் வங்கறாளததின் அரிய்ை ஏறிய 
மீர்ஜறா்ர் (1757-1760) ஆங்கிரலயர்களின் 
ரகறாரிக்்கக்ள நி்்ரவற் ்தவறிய்தறால் 
அவ்� கடடறாயப்்டுததி ்்தவியிலிரு்நது நீக்கி 
விடடு அவ�து மருமகன் மீர்கறாசிம் என்்வ்� 
வங்கறாள நவறாப் ஆக்கினர்.

மீர்கறாசிம் ஆங்கிரலயருக்கு புர்தவறான், 
மிடனறாபூர், சிடடகறாங் ஆகிய ்குதிக்ள 

வழங்கினறார். அவர் வங்கறாளததின் ்த்லநக்� 
மூர்ஷி்தறா்றாததிலிரு்நது மறாங்கீர்க்கு மறாறறினறார். 
்தஸ்தக் என்்்ழக்கப்்டும் சுங்கவரி 
விலக்கு ஆ்ை்ய ்தவ்றாக ்யன்்டுததிய 
ஆங்கிரலயர் மீது மீர்கறாசிம் ரகறா்ம்ட்நது 
கலகததில் ஈடு்டடறார். ஆங்கிரலய�றால் 
ர்தறாறகடிக்கப்்டட அவர் அரயறாததிக்கு ்தப்பி ஓடி 
அ்டக்கலம் புகு்நது அங்கு சுஜறா-உத-ப்தளலறா 
மறறும் இ�ண்டறாம் ஷறா ஆலம் ஆகிரயறாருடன் 
ரசர்்நது ஆங்கிரலயருக்கு எதி�றாக ஒரு 
கூடட்மப்்் உருவறாக்கினறார். 

பீகறார் ்குதியின் ்றாடனறாவிறகு ரமறரக 
130 கி.மீ ப்தறா்லவில் கங்்க நதிக்க்�யில் 
அ்ம்நதுள்ள ் றாதுகறாக்கப்்டட ஒரு சிறிய நக�ரம 
்க்சறார் ஆகும். 1764ஆம் ஆண்டு அக்ரடறா்ர் 
22இல் இங்கு ந்டப்ற் ர்றாரில் சுஜறா-உத-
ப்தளலறா, இ�ண்டறாம் ஷறா ஆலம், மீர்கறாசிம் 
ஆகிரயறார் ஆங்கிலப்்்டத ்தள்தி பெக்டர் 
மன்ர்றா–வறால் ர்தறாறகடிக்கப்்டடனர். இது 
ஆங்கில கிழக்கி்நதிய கம்ப்னியின் தீர்க்கமறான 
பவறறியறாக அ்ம்ந்தது.  ர்றாரின் முடிவில் 
மீண்டும் மீர்ஜறா்ர் வங்கறாள அரிய்ையில் 
அமர்த்தப்்டடறார். மீர்ஜறா்ரின் இ்ப்புக்கு பின் 
அவ�து மகன் நிஜறாம் உத-ப்தளலறா வங்கறாள 
நவறாப் ஆனறார். 1765 பிப்�வரி 20இல் நட்ந்த 
அலகறா்றாத உடன்்டிக்்கயின் ்டி ்க்சறார் 
ர்றார் முடிவுக்கு வ்ந்தது. அ்தன் ்டி வங்கறாள 
நவறாப் ்தன்னு்டய இ�றாணுவததின் ப்ரும் 
்குதி்ய க்லததுவிட ரவண்டும் எனவும், 
கம்ப்னியறால் நியமிக்கப்்டட து்ை சுர்்தறார் 
மூலம் இனி வங்கறாளம் நிர்வகிக்கப்்டும் எனவும் 
கூ்ப்்டடது. இ�றா்ர்ட கி்ளவ அரயறாததி 
நவறாப் சுஜறா-உத-ப்தளலறாவுடனும், முகறாலயப் 
ர்��சர் இ�ண்டறாம் ஷறா ஆலததுடனும் 
்தனித்தனியறாக ஒப்்்ந்தம் பசயது பகறாண்டறார். 
இவவறா்றாக இ�றா்ர்ட கி்ளவ வங்கறாளததில் 
இ�ட்டயறாடசி மு்்்ய பகறாண்டு வ்ந்தறார். 

கர்�ா்டகப பபொர்கள்
18ஆம் நூற்றாண்டில் மூன்று கர்நறாடகப் 

ர்றார்கள் ்ல்ரவறு இ்நதிய 
ஆடசியறாளர்களி்டரய ந்டப்ற்து. இதில் 
ஆங்கில கிழக்கி்நதிய கம்ப்னியும் பிப�ஞ்சு 
கிழக்கி்நதிய கம்ப்னியும் எதிர் எதிர் அணியில் 
இரு்ந்தது. ்றா�ம்்ரியமறாக, ஐர�றாப்்றாவில் 
பிரிடடனும், பி�றான்சும் ர்றாடடி நறாடுகள் ஆகும். ்க்சறார் ர்றார் 1764
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இரண்டாம் கர்�ா்டகப பபொர் (1749 - 1754)
கர்நறாடகம் மறறும் ்ெ்த�றா்றாத ஆகிய 

்குதிகளில் ஏற்டட வறாரிசுரி்ம பி�ச்ச்னரய 
இப்ர்றாருக்கு முக்கிய கறா�ைமறாக அ்ம்ந்தது. 
கர்நறாடக நவறாப் ்்தவிக்கு அன்வறாருதீனும், 
ச்ந்தறா சறாகிப்பும் உரி்ம ரகறாரினர். அர்த ர்றால் 
்ெ்த�றா்றாத நிசறாம் ்்தவிக்கு நறாசிர் ஜங்கும் 
முசறா்ர் ஜங்–ம் உரி்ம ரகறாரினர். இ்தனறால் 
்தக்கறாை ்குதியில் பிப�ஞ்சுக்கறா�ர்கள் ச்ந்தறா 
சறாகிப்பிறகும், முசறா்ர் ஜங்–க்கும் உ்தவி 
பசய்தனர். ஆங்கிரலயர்கள் அன்வறாருதீனுக்கும், 
நறாசிர்ஜங்–கும் உ்தவினர். இப்ர்றார் மூலம்  
இ்நதியறாவில் ்தங்கள் ஆதிக்கத்்த நி்லநறாடட 
ஆங்கிரலயர்களும், பிப�ஞ்சுக்கறா�ர்களும் 
எண்ணினர்.

ஆம்பூர் பபொர் (1749)
இ்தன் வி்ளவறாக, ஆகஸட 3, 1749இல் 

ஆம்பூரில் ந்டப்ற் ர்றாரில் பிப�ஞ்சு 
கவர்னர் டியூப்ரள, ச்ந்தறா சறாகிப், முசறா்ர் ஜங் 
ஆகிரயறாரின் கூடடுப் ்்டகளறால் கர்நறாடக 
நவறாப் அன்வறாருதீன் ர்தறாறகடிக்கப்்டடு, 
பகறால்லப்்டடறார். அன்வறாருதீனின் மகன் 
முகமது அலி திருச்சி�றாப்்ள்ளிக்கு ்தப்பி ஓடினறார். 
ச்ந்தறாசறாகிப்்் பிப�ஞ்சுக்கறா�ர்கள் கர்நறாடக 
நவறாப் ஆக்கினர். அ்தறகு ஈடறாக ் றாண்டிச்ரசரி்ய 
சுறறியுள்ள 80 கி�றாமங்க்ள பவகுமதியறாக 
பிப�ஞ்சுக்கறா�ர்களுக்கு அவர் வழங்கினறார். 

்தக்கறாைததிலும் பிப�ஞ்சுக்கறா�ர்களறால் 
நறாசிர் ஜங் ர்தறாறகடிக்கப்்டடு, பகறால்லப்்டடறார். 
முசறா்ர் ஜங் ஐ்த�றா்றாததின் நிசறாம் ஆனறார். 
புதிய நிசறாம் பிப�ஞ்சுக்கறா�ர்களுக்கு ர்றாதிய 
பவகுமதி வழங்கினறார். அவர் கிருஷைறா 
நதியின் ப்தன் ்குதிகள் அ்னததிறகும் 
டியூப்ரள–்ய ஆளுந�றாக நியமித்தறார். 1751இல் 
்தன் மக்களறால் முசறா்ர் ஜங் ்டுபகறா்ல 
பசயயப்்டடறார். நறாசிர் ஜங்–ன் சரகறா்த�ர் சல்த 
ஜங் பிப�ஞ்சுப் ்்டத ்தள்தி புஸஸியின் 
உ்தவியுடன் ்ெ்த�றா்றாத நிசறாம் ஆனறார். 
அவர் குண்டூர் மறாவடடத்்த ்தவி� வட 
சர்க்கறார் முழுவதும் பிப�ஞ்சுக்கறா�ர்களுக்கு 
வழங்கினறார். இ்தன் மூலம் டியூப்ரள–ன் 
அதிகறா�ம் உச்ச நி்ல்ய அ்ட்ந்தது. 

ஆறகாட்டுப பபொர் (1751)
இத்தருைததில் டியூப்ரள, முகமது அலி 

்தஞ்சம் புகு்ந்த திருச்சி ரகறாட்ட்ய முறறு்கயிட 

அ்நநி்ல இ்நதியறாவிலும் வணிகம் 
பசயவதிலும், ஆடசி பசயவதிலும் ப்தறாடர்்ந்தது. 
இ்தன் வி்ளவறாக ப்தறாடர் இ�றாணுவ ர்றாடடி 
ப்தன்னி்நதியறாவின் கர்நறாடக ்குதியில் 
ந்டப்ற்து. அ்வ கர்நறாடகப் ர்றார்கள் 
எனப்்டுகின்்ன.  இ்வ 1746 மு்தல் 1763 
வ்� ந்டப்ற்து. இப்ர்றாரின் வி்ளவறாக 
ஆங்கில கிழக்கி்நதிய கம்ப்னியின் அ�சியல் 
அதிகறா�ம் வலுப்ற்து.

முதல் கர்�ா்டகப பபொர் (1746 - 1748)
ஐர�றாப்்றாவில் ஏற்டட ஆஸதிரிய 

வறாரிசுரி்மப் ர்றாரில் பிரிடடனும், பி�றான்சும் 
எதிர் எதிர் அணிகளில் இரு்ந்தன. இ்ந்த 
்்க்ம இ்நதியறாவிலும் எதிப�றாலித்தது. 

அற்டயாறு பபொர் (1746)
பசன்்னயின் அ்டயறாறு நதிக்க்�யில் 

அ்ம்நதுள்ள சறா்நர்தறாம் என்் இடததில் 
கர்நறாடக நவறாப் அன்வறாருதீனுக்கும் பிப�ஞ்சுப் 
்்டக்கும் இ்டரய இப்ர்றார் ந்டப்ற்து. 
அன்வறாருதீன் ஆங்கிரலயரின் உ்தவி்ய 
நறாடினறார். ரகப்டன் ் றா�்டஸ ்த்ல்மயிலறான 
மிகச் சிறிய பிப�ஞ்சுப் ்்ட மறாபூஸகறான் 
்த்ல்மயிலறான மிக வலி்ம வறாய்ந்த நவறாப் 
்்டயி்ன ர்தறாறகடித்தது. நன்கு ்யிறசி 
ப்ற் ஐர�றாப்பிய ்்ட இ்நதிய ்்ட்ய 
பவறறி ப்றறு ்தங்கள் ரமலறாண்்ம்ய 
நி்லநறாடடிய மு்தல் நிகழவு இதுரவ ஆகும்.

அய்-லா-சபபபெல் உ்டன்பெடிக்றக (1748)
ஐர�றாப்்றாவில் ந்டப்ற் ஆஸதிரிய 

வறாரிசுரி்மப் ர்றாரின் முடிவில் ஏற்டட  
அய-லறா-சப்ர்ல் உடன்்டிக்்கயின் மூலம் 
மு்தல் கர்நறாடகப் ர்றார் முடிவுக்கு வ்ந்தது. இ்தன் 
்டி ம்த�றாஸ (பசன்்ன) ஆங்கிரலயரிடம் திரும்் 
ஒப்்்டக்கப்்டடது. மறா்றாக வட அபமரிக்கறாவின் 
சில ்குதிக்ள பி�றான்சு ப்ற்து.

கர்நறாடகப் ர்றார்கள்

மூன்்றாம் 
கர்நறாடகப் ர்றார்

1756 - 1763

இ�ண்டறாம் 
கர்நறாடகப் ர்றார்

மு்தல்  
கர்நறாடகப் ர்றார்

1749 - 17541746 - 1748
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மூன்்றாம் கர்�ா்டகப பபொர் (1756 - 1763)
ஐர�றாப்்றாவில் பவடித்த ஏழறாண்டுப் ர்றார் 

இ்நதியறாவில் மூன்்றாம் கர்நறாடகப் ர்றாருக்கு 
இடடுச் பசன்்து. இச்சமயததில் ஆங்கில ்்டத 
்தள்தி இ�றா்ர்ட கி்ளவ பிளறாசிப் ர்றாரின் 
மூலம் வங்கறாளததில் ஆங்கில ஆதிக்கத்்த 
நிறுவியதுடன் மூன்்றாம் கர்நறாடகப் ர்றாருக்கு 
ர்த்வயறான நிதி்யயும் வழங்கினறார். 

இப்ர்றாரில் பிப�ஞ்சு ் ்டக்ள வழி நடத்த 
கவுண்-டி-லறாலி்ய பிப�ஞ்சு அ�சறாங்கம் 
நியமித்தது. அவர் கடலூரில் உள்ள பசயிண்ட 
ரடவிட ரகறாட்ட்ய எளி்தறாக ்கப்்றறினறார். 
கர்நறாடகப் ்குதியிலிரு்நது ஆங்கிரலய்� 
வி�டட ்தன்னுடன் இ்ையுமறாறு புஸஸிக்கு, 
கவுண்-டி-லறாலி உத்த�விடடறார். புஸஸி 
ஐ்த�றா்ததிலிரு்நது பு்ப்்டட ்தருைத்்த 
்யன்்டுததி வட சர்க்கறார் (ஆ்நதி� பி�ர்தசம், 
ஒடிசறா) ்குதிக்ள ்கப்்ற் கர்னல் ர்றார்்ட 
வங்கததிலிரு்நது இ�றா்ர் கி்ளவ அனுப்பினறார்.
வந்தவாசிப பபொர் (1760)

1760 ஜனவரி 22ல் ந்டப்ப்ற் இப்ர்றாரில் 
பஜன�ல் அயர் கூட ்த்ல்மயிலறான 
ஆங்கிரலயப் ்்ட லறாலி ்த்ல்மயிலறான 
பிப�ஞ்சுப் ்்ட்ய முறறிலும் ர்தறாறகடித்தது. 
பின்னர் ஓர் ஆண்டுகள் இ்நதியறாவிலிரு்ந்த 
அ்னததுக் குடிரயற்ங்க்ளயும் 
பிப�ஞ்சுக்கறா�ர்கள் இழ்ந்தனர். கவுண்டிலறாலி 
பி�றான்சு நறாடடுக்கு திரும்் அ்ழக்கப்்டடு 
சி்்யிலிடப்்டடு, பின்னர் தூக்கிலிடப்்டடறார்.
பொரிஸ் உ்டன்பெடிக்றக (1763)

ஐர�றாப்்றாவில் ந்டப்ற் ஏழறாண்டுப் 
ர்றார் ்றாரிசு உடன்்டிக்்கயின் ்டி முடிவுக்கு 
வ்ந்தது. அ்தன்்டி ்றாண்டிச்ரசரி உட்ட 
இ்நதியறாவிலிரு்ந்த பிப�ஞ்சு குடிரயற்ங்கள் 
அ்னததும் பிப�ஞ்சுக்கறா�ர்கள் வசம் திரும்் 
பகறாடுக்கப்்டடது. ஆனறால் அவர்கள் ்தங்கள் 
்குதிக்ள ்லப்்டுத்தவும், ்்டக்ள 
ப்ருக்கவும் ்த்டவிதிக்கப்்டடது. இ்தன் மூலம் 
பிப�ஞ்சு ஆதிக்கம் இ்நதியறாவில் முடிவுக்கு 
பகறாண்டு வ�ப்்டடது. 

றைசூரும், ஆங்கிபலய ஆட்சி 
விரிவாக்க்ததிறகு எதிர்பபும்

்ெ்தர் அலியின் ்த்ல்மயில் ்மசூர் 
சமஸ்தறானம் ப்தன்னி்நதிய வ�லறாறறில் 

ஒரு ் ்ட்ய அனுப்பினறார். இம்முயறசியில் ச்ந்தறா 
சறாகிப்பும் (கர்நறாடக நவறாப்) ்தன்்ன பிப�ஞ்சுப் 
்்டகரளறாடு இ்ைததுக் பகறாண்டறார். 
இச்சமயததில் ஆறகறாட்ட ்தறாக்க இ�றா்ர்ட 
கி்ளவ கம்ப்னியிடம் அனுமதி ரகறாரினறார். 
ஆங்கிரலய கவர்னர் சறாண்டர்ஸ, இ�றா்ர்ட 
கி்ளவ-ன் திடடததிறகு அனுமதி வழங்கினறார். 
200 ஆங்கில ்்டயினர், 300 இ்நதிய ்்ட 
வீ�ர்களுடன் கி்ளவ 
ஆறகறாட்ட ்தறாக்கி 
் க ப் ் ற றி ன றா ர் . 
ஆங்கில ்்டத்தள்தி 
ஸடி�ங்கர் லறா�ன்ஸ 
உ்தவியுடன் கி்ளவ 
ஆ�ணி, கறாரவரி்றாக்கம் 
ஆகிய இடங்களில் 
பிப�ஞ்சுப் ்்டக்ள 
ர ்த றா ற க டி த ்த றா ர் . 
அர்தசமயததில், ச்ந்தறாசறாகிப் திருச்சியில் பகறா்ல 
பசயயப்்டடறார். அன்வறாருதீனின் மகன் முகமது 
அலி ஆங்கிரலயரின் உ்தவியுடன் ஆறகறாடடு 
நவறாப் ஆனறார். இதர்தறால்வியறால் பி�றான்சு நறாடடு 
அ�சறாங்கம் டியூப்ரள–்வ ்றாரிசுக்கு திரும்் 
அ்ழத்தது. 
பொணடிச்பசரி உ்டன்பெடிக்றக (1755)

டியூப்ரள்வத ப்தறாடர்்நது பிப�ஞ்சு 
ஆளுந�றாக ்்தவிரயற் ரகறார்தயூ 
ஆங்கிரலயருடன் ்றாண்டிச்ரசரி 
உடன்்டிக்்கயி்ன பசயது பகறாண்டறார். 
இ்தன் ்டி இரு நறாடுகளும் ்தங்கள் உள்நறாடடு 
விவகறா�ங்களில் ்த்லயிடக் கூடறாது எனவும், 
ர்றாருக்கு முன்னர் இரு்ந்த ்குதிகள் 
அவ�வரிடம் திரும்் ஒப்்்டக்கப்்டும் எனவும் 
கூ்ப்்டடது. ரமலும் புதிய ரகறாட்டக்ள 
கடடக் கூடறாது எனவும் கூ்ப்்டடது. 
இவவுடன்்டிக்்க மூலம் ஆங்கிரலயர் ரமலும் 
வலி்ம ப்ற்னர். 

இ�ண்டறாம் கர்நறாடகப் ர்றார் ஒரு 
முடிவற் நி்ல்ய உைர்ததியது. முகமது 
அலி்ய கர்நறாடக நவறாப் ஆக நியமித்ததின் 
மூலம் ஆங்கிரலயர்கள் இ்நதியறாவில் 
்தங்கள் ரமலறாண்்ம்ய நி்லநறாடடினர். 
்ெ்த�றா்றாததில் பிப�ஞ்சுக்கறா�ர்கள் 
வலி்மயுடன் கறாைப்்டடறாலும் இப்ர்றார் 
அவர்கள் ்தக்கறாைப் ்குதியில் வலி்ம 
குன்றியவர்கள் என்்்்த நிரூபித்தது. 

இ�றா்ர்ட கி்ளவ
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்டசததில் ஒருவருக்பகறாருவர் உ்தவி பசயவது 
என உறுதி பசயதுபகறாள்ளப்்டடது. 

இரண்டாம் ஆங்கிபலய றைசூர் பபொர் (1780-1784)
காரணங்கள்
� 1 7 6 9 இ ல்  ப ச ய து ப க றா ள் ள ப் ் ட ட 

உடன்்டிக்்க்ய ஆங்கிரலயர்கள் 
நி்்ரவற்த ்தவறினர். 

� 1771இல் ம�றாததியர்கள் ்ெ்தர் அலி 
மீது ்்டபயடுத்த ர்றாது ம்த�றாஸ 
உடன்்டிக்்கயின் ்டி ஆங்கிரலயர்கள் 
்ெ்தர் அலிக்கு உ்தவவில்்ல. 

� ்ெ்தர் அலியின் ஆடசிக்குட்டட 
பிப�ஞ்சு குடிரயற் ்குதியறான மறாஹி்ய 
ஆங்கிரலயர்கள் ் கப்்றறினர். இ்நநிகழவு 
ஆங்கிரலயருக்கு எதி�றாக ்ெ்தர் அலி, 
்ெ்த�றா்றாத நிசறாம், ம�றாததியர்களின் 
முக்கூடடணி்ய உருவறாக்கியது. 

பபொரின் பபொக்கு
1781இல் ஆங்கிரலய ்்டத 

்தள்தி சர் அயர்கூட ்ெ்தர் அலி்ய  
்�ங்கிப்ர்ட்ட(ர்றார்ரடறா ரநறாவறா) என்் 
இடததில் ர்தறாறகடித்தறார். ரமலும் ்மசூர் 
்்டகள் ரசறாளிங்கர் என்் ்குதியிலும் 
ர்தறால்வி்ய ்தழுவியது. ர்றாரின் ர்றாது 
புறறு ரநறாயறால் ்றாதிக்கப்்டட ்ெ்தர் அலி 
1782இல் இ்்ந்தறார். அவரின் இ்ப்புக்குப் பின் 
அவ�து மகன் திப்பு சுல்்தறான் ஆங்கிரலயருக்கு 
எதி�றாக ர்றாரி்னத ப்தறாடர்்ந்தறார். 1783இல் 
திப்பு ஆங்கிரலய ்்டத்தள்தியறான 
பிரிரகடியர் ரமதயூஸ மறறும் அவ�து 
்்ட வீ�ர்க்ளயும் ்கது பசய்தறார். இது 
பின்னறாளில் திப்புவுக்கு பின்ன்ட்வ 
ஏற்டுததியது. 

மிகப்ப்ரிய எழுச்சி்ய ப்ற்து. இ்நதியறாவில் 
ஆங்கிரலய ஆடசி விரிவறாக்கததிறகு எதி�றாக 
்ெ்தர் அலியும், அவ�து மகன் திப்பு 
சுல்்தறானும் முக்கிய ்ங்கறாறறினர்.  இருவரும் 
வீ�தீ�ததுடன் ஆங்கிரலய்� எதிர்த்தனர். 
1761இல் ் ெ்தர் அலி ் மசூர் சமஸ்தறானததின் 
உண்்மயறான ஆடசியறாள�றானறார். ரமலும் 
அவர் ஆங்கிரலயருக்கு வலி்மமிக்க 
எதிரியறாகவும் திகழ்ந்தறார்.
முதல் ஆங்கிபலய – றைசூர் பபொர் (1767-1769)
காரணங்கள்
� ்ெ்தர் அலியின் வளர்ச்சி, அவர் 

பிப�ஞ்சுக்கறா�ர்களிடம் பகறாண்டிரு்ந்த 
நடபு்வு ஆகியன ஆங்கில கிழக்கி்நதிய 
கம்ப்னியின் எதிர்ப்புக்கு கறா�ைமறாயின.

� ்ெ்தர் அலிக்கு எதி�றாக ம�றாததியர்கள், 
்ெ்த�றா்றாத நிசறாம், ஆங்கிரலயர்கள் 
இ்ை்நது முக்கூடடணி்ய 
ஏற்டுததினர்.

பபொரின் பபொக்கு
்தள்தி ரஜறாசப் ஸமித ்த்ல்மயிலறான 

ஆங்கிலப் ்்ட உ்தவியுடன் ்ெ்த�றா்றாத 
நிசறாம் 1767இல் ்மசூர் மீது ்்டபயடுத்தறார். 
ஆங்கிலப் ்்ட்ய ்ெ்தர் அலி ர்தறாறகடிதது 
மங்களூ்� ்கப்்றறினறார். 1769 மறார்ச் மறா்தம் 
்ெ்தர் அலி ம்த�றாஸ மீது ்்டபயடுத்தறார். 
இ்தனறால் ஆங்கிரலயர்கள் 1769 ஏப்�ல் 4இல் 
அவரிடம் ஓர் உடன்்டிக்்க பசயது பகறாண்டனர். 

ைதராஸ் உ்டன்பெடிக்றக (1769)
ர்றாரின் முடிவில் ம்த�றாஸ உடன்்டிக்்க 

பசயதுபகறாள்ளப்்டடது . அ்தன்்டி ர்றாருக்கு 
முன்னர் இரு்ந்த ்குதிக்ள இரு்த�ப்பினரும் 
திரும்்ப்ப்ற்னர். மற் நறாடு ்தறாக்கும் 

ஆங்கிரலய – ்மசூர் ர்றார்கள்

1780-1784

இ�ண்டறாம்  
ஆங்கிரலய – ் மசூர் 

ர்றார்

1790-1792

மூன்்றாம்  
ஆங்கிரலய – ் மசூர் 

ர்றார்

1799

நறான்கறாம்  
ஆங்கிரலய – ் மசூர் 

ர்றார்

மு்தல்  
ஆங்கிரலய – ் மசூர் 

ர்றார்

1767-1769
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ஸ்ரீ�ங்க்டடிை உடன்்டிக்்க்ய திப்பு 
சுல்்தறானுடன் பசயது பகறாண்டறார். 

ஸ்ரீரங்கபெட்டிண உ்டன்பெடிக்றக (1792)
� இவவுடன்்டிக்்கயின்்டி, திப்பு 

்தன்னு்டய ஆடசிப்்குதியில் ்றாதி 
்குதி்ய ஆங்கிரலயருக்கு ஒப்்்டத்தறார். 

� ர்றார் இழப்பீடடு ப்தறா்கயறாக  
3.6 ரகறாடி பசலுத்த ரவண்டும் என்றும், 
்தன்னு்டய இ�ண்டு மகன்க்ள 
ஆங்கிரலயரிடம் பி்ைக் ்கதிகளறாக 
ஒப்்்டக்க ரவண்டும் என திப்பு சுல்்தறான் 
கடடறாயப்்டுத்தப்்டடறார். 

� இ்தன் மூலம் ஆங்கிரலயர்கள் மல்றார், 
குடகு ம்ல, திண்டுக்கல் மறறும் 
்றா�மெறால் (ரகறாயம்புததூர், ரசலம்) ஆகிய 
்குதிக்ளப் ப்ற்னர்.

�ான்காம் ஆங்கிபலய – றைசூர் பபொர் (1799)
திப்பு சுல்்தறான் 1792இல் ஸ்ரீ�ங்கப்்டடிை 

உடன்்டிக்்கயின் மூலம் கறா�ன்வறாலிஸ  
பி�புவறால் அவமரியறா்்த பசய்த்்த 
ம்க்கவில்்ல.

காரணங்கள்
� திப்பு சுல்்தறான் ஆங்கிரலயருக்கு எதி�றாக 

இம்மு்்யும் பவளிநறாடடு கூடடணிக்கறாக 
அர�பியறா, துருக்கி, ஆப்கறானிஸ்தறான் 
மறறும் பி�றான்சு ஆகிய நறாடுகளுக்கு 
்தன்னு்டய தூ்தர்க்ள அனுப்பினறார். 

� அச்சமயததில் எகிப்து மீது ்்டபயடுத்த 
பநப்ர்றாலியனுடன் திப்பு ப்தறாடர்பு 
்வததிரு்ந்தறார்.

� பிப�ஞ்சு அலுவலர்கள் 
ஸ்ரீ�ங்கப்்டடிைததிறகு வரு்க புரி்நது 
அவர்கள் ஜறாக்ரகறாபியன் கழகத்்த 
நிறுவினறார்கள், ரமலும் அங்கு சு்த்நதி� 
ம�ம் ஒன்றும் நடப்்டடது.

பபொரின் பபொக்கு
1799இல் பவல்பலஸலி பி�பு திப்புவின் மீது 

ர்றார் ப்தறாடுத்தறார். இது குறுகிய கறாலததில் நட்ந்த, 
கடு்மயறான ர்றா�றாக இரு்ந்தது. திடடமிடட்டி 
்மசூரின் ரமறரக ்ம்்றாய இ�றாணுவம் ்தள்தி 
ஸடூவர்ட ்த்ல்மயில் ்்டபயடுத்தது.  
இச்சமயததில் பமட�றாஸ இ�றாணுவம் 
்த்ல்ம ஆளுநரின் சரகறா்த�ர் ஆர்்தர் 
பவல்பலஸலி ்த்ல்மயில் திப்பு சுல்்தறா்ன 

ைங்களூர் உ்டன்பெடிக்றக (1784)
1784 மறார்ச் 7இல் ஆங்கிரலயருக்கும், திப்பு 

சுல்்தறானுக்கும் இ்டரய இவவுடன்்டிக்்க 
்கபயழுத்தறானது. இருபிரிவினரும் ர்றாரில் 
்கப்்றறிய ்குதிக்ள திரும்் அளிப்்தும், 
ர்றார்க் ்கதிக்ள ஒப்்்டப்்தும் என 
உடன்்றாடு ஏற்டடது. 

இ்தன் மூலம் கவர்னர் பஜன�ல் வறா�ன் 
ரெஸடிங்ஸ புதி்தறாக உருவறாக்கப்்டட பிரிடடிஷ 
ஆதிக்கத்்த வலி்ம மிக்க எதிரிகளறான 
ம�றாததியர்கள் மறறும் ்ெ்தர் அலியிடம் 
இரு்நது ் றாதுகறாததுக் பகறாண்டறார்.  இச்சமயததில் 
அபமரிக்கறாவில் ்தங்கள் குடிரயற்ங்க்ள 
பிரிடடன் இழ்ந்தர்றாதிலும், வறா�ன்ரெஸடிங்ஸ 
எ்்தயும் இ்நதியறாவில் இழக்கவில்்ல. மறா்றாக 
இ்நதியறாவில் ஆங்கிரலய ஆடசிப் ்குதிக்ள 
ஒருங்கி்ைத்தறார். 
மூன்்றாம் ஆங்கிபலய றைசூர் பபொர் (1790-1792)
காரணங்கள்
� மங்களூர் உடன்்டிக்்ககுப்பின் 

ஆங்கிரலயருக்கு எதி�றாக 
பவளிநறாடுகளுடன் கூடடணி அ்மக்கும் 
ப்றாருடடு பி�றான்சு, மறறும் துருக்கி ஆகிய 
நறாடுகளுக்கு திப்பு சுல்்தறான் ்தன்னு்டய 
தூதுவர்க்ள அனுப்பினறார்.

� ஆங்கிரலய கூடடணியில் இரு்ந்த 
திருவி்தறாங்கூர் சமஸ்தறானத்்த திப்பு 
சுல்்தறான் 1789இல் ்தறாக்கினறார். 

� இச்சமயததில் திப்பு சுல்்தறானுக்கு எதி�றாக 
ஆங்கிரலயர்கள், ்ெ்த�றா்றாத நிசறாம் 
மறறும் ம�றாததியர்களுடன் இ்ை்நது 
மூவர் கூடடணி்ய உருவறாக்கினர்.

பபொரின் பபொக்கு
இ�ண்டு ஆண்டுகள் ந்டப்ற் இப்ர்றாரில் 

திப்பு சுல்்தறான் ்தனியறாக எதிர்தது ர்றா�றாடினறார். 
இப்ர்றார் மூன்று கடடங்களறாக ந்டப்ற்து. 
்தள்தி ரமரடறாஸ ்த்ல்மயிலறான ்தறாக்கு்தல் 
ர்தறால்வியில் முடி்ந்தது. ஆ்கயறால் 1790இல் 
்த்ல்ம ஆளுநர் கறா�ன்வறாலிஸ ்தறானறாகரவ 
்்ட்ய வழிநடததினறார். ஸ்ரீ�ங்கப்்டடினத்்த 
்தறாக்குவ்தறகு ்த்டயறாக இரு்ந்த அ்னதது 
ம்லக் ரகறாட்டக்ளயும் அவர் ் கப்்றறினறார். 
நம்பிக்்க இழ்ந்த திப்பு சுல்்தறான் ஆங்கிரலயரிடம் 
ர்ச்சுவறார்த்்தக்கு உடன்்டடறார். அ்த்ன 
ஏறறுக்பகறாண்ட கறா�ன்வறாலிஸ 1792இல் 
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ம�றாததியர்கள்  ்லம் வறாய்ந்த சக்தியறாகரவ 
இரு்ந்தனர். ம�றாடடியர்களுக்கி்டயிலிரு்ந்த,  
இம்ரமறா்தல்க்ள பிரிடடிஷறார்  அவர்களது 
விரிவறாக்க பகறாள்்கக்கு சி்்ந்த மு்்யில் 
்யன்்டுததிக் பகறாண்டனர்.

முதல் ஆங்கிபலய-ைரா்ததியபபபொர் (1775-1782)
ம�றாததியர்களின் ர்ஷவறா, நறா�றாயை 

�றாவின் இ்ப்புக்குப் பி்கு அடுத்த ர்ஷவறா யறார் 
என்்உரி்ம பி�ச்ச்னயில்  ஆங்கிரலயர்கள் 
மு்தன்மு்தலில் ்த்லயிட ரவண்டியிரு்ந்தது.  
நறா�றாயை �றாவ இ்்ந்த பி்கு, �குநறா்த �றாவ 
(�றாரகறா்றா) ர்ஷவறா ஆனறார். ஆனறால் அவ�து 
அதிகறா�ததிறகு எதி�றாக பூனறாவிலிரு்ந்த ஒரு 
குழு நறானறா ்டனறாவிஸ ்த்ல்மயில் எதிர்ப்பு 
ப்தரிவித்தது. அக்குழு நறா�றாயை �றாவின் 
ம்்வுக்குப்பின் அவ�து ம்னவியறான கங்கறா 
்றாயக்கு பி்்ந்த குழ்ந்்த்ய (இ�ண்டறாம் 
மறா்தவ �றாவ) ர்ஷவறாவறாக அங்கீகரித்தது. 
ரமலும் அவரு்டய ப்யரில் ஆடசிக் 
குழுபவறான்றும் அ்மத்தது. அதிகறா�த்்த 
்கப்்றறும் முயறசியில் ர்தறால்விய்ட்ந்த 
�குநறா்த �றாவ பிரிடடிஷ உ்தவி்ய அணுகினறார். 
இ்தன்்டி, 1775ஆம் ஆண்டு ஆங்கிரலயருக்கும் 
�குநறா்த �றாவுக்கும் இ்டரய சூ�த ஒப்்்ந்தம் 
்கபயழுத்தறானது. இருப்பினும், கல்கத்தறா 
பிரிடடிஷ கவுன்சில் சூ�த உடன்்டிக்்க்ய 
ஏ ற று க் ப க றா ள் ள வி ல் ் ல .  இ ரு ப் பி னு ம் 
்த்ல்ம ஆளுந�றான வறா�ன் ரெஸடிங்ஸ 
ஒப்்்ந்தத்்த ஏறறுக்பகறாள்வ்தறகு எ்ந்தவி்த 
ஆடரச்்னயும் ப்தரிவிக்கவில்்ல. 
பூனறாவின் ்றாதுகறாப்்�சுடன்  ஒரு சமறா்தறானப் 
ர்ச்சுவறார்த்்த நடததுவ்தறகறாக  கல்கத்தறா 
பிரிடடிஷ கவுன்சில் பூனறாவுக்கு கர்னல் 
அப்ட்ன அனுப்பியது. அ்தன்்டி, அப்டன் 
1776ஆம் ஆண்டு பூனறாவின் ்றாதுகறாப்்�சுடன் 
பு�்ந்தர் ஒப்்்ந்தத்்த பசயதுபகறாண்டறார்.  
ஆயினும், ்ம்்றாயில் ஆங்கில அ�சறாங்கததின் 
எதிர்ப்பு கறா�ைமறாக இ்ந்த ஒப்்்ந்தம் 
ந்டமு்்க்கு வ�வில்்ல.

1781ஆம் ஆண்டில், வறா�ன் ரெஸடிங்ஸ 
ரகப்டன் ்றாப்ெறாமின் ்த்ல்மயின்கீழ 
பிரிடடிஷ துருப்புக்க்ள அனுப்பினறார்.  
அவர் ம�றாததியத ்த்லவ�றான மகறா்தறாஜி 
சி்நதியறா்வ ்ல ர்றார்களில் ர்தறாறகடிதது 
குவறாலிய்�க் ்கப்்றறினறார். 1782ஆம் 
ஆண்டு ரம 17ஆம் நறாள், வறா�ன் ரெஸடிங்ஸ 

்தறாக்கியது. திப்பு ்தன்னு்டய ்த்லநக�ம் 
ஸ்ரீ�ங்கப்்டடிைததிறகு பின் வறாங்கினறார்.  
1799 ரம 4ஆம் நறாள் ஸ்ரீ�ங்க்டடிைம் 
்கப்்ற்ப்்டடது. திப்பு சுல்்தறான் வீ�தீ�மறாக 
ர்றாரிடடறாலும் இறுதியில் பகறால்லப்்டடறார். 
இவவறா்றாக நறான்கறாம் ்மசூர் ர்றார் முடிவுக்கு 
வ்ந்தது. ரமலும் ஒடடுபமறாத்த ்மசூரும் 
ஆங்கிரலயர் முன்்றாக ச�ை்ட்ந்தது.

பபொருக்கு பின் றைசூர்
� கன�றா, வயநறாடு, ரகறாயமுததூர், ்தறா�றாபு�ம் 

ஆகிய ்குதிக்ள ஆங்கிரலயர் 
இ்ைதது பகறாண்டனர். 

� மீண்டும் இ்நது உயர் குடும்்த்்த ரசர்்ந்த 
மூன்்றாம் கிருஷை �றாஜறா உ்டயறார் 
்மசூர் அரிய்ை ஏறினறார். 

� திப்புவின் குடும்்ததினர் ரவலூர் 
ரகறாட்டக்கு அனுப்்்டடனர்.

ஆங்கிபலய-ைரா்ததிய பபொர்கள்
மூன்்றாம் ்றானி்ட ர்றார் ர்தறால்வியறால் 

ஏற்டட பநருக்கடி்ய சமறாளிக்க 
ம�றாததியர்கள்  முயறசித்தனர். அ்தன் 
வி்ளவறாக ்த்தறாண்டுகளுக்கு பி்கு ்தங்கள் 
மீ்தறான படல்லி முகலறாயர்களின் கடடுப்்றாட்ட 
மீடடனர். எனினும் ர்ஷவறா கடடுப்்றாடடில் 
இரு்ந்த ்்ழய ம�றாத்தறாஸ கூடட்மப்பு 
கிடடத்தடட ஐ்நது சு்த்நதி�மறான மறாநிலங்களுக்கு 
வழிவகுத்தது. அவர்கள், புனறாவில் ர்ஷவறா, 
்ர�றாடறாவில் பகயக்வறாட, நறாக்பூரில் ர்றான்ஸரல, 
இ்நதூரில் ரெறால்கர், மறறும் குவறாலியரில் 
சி்நதியறா ர்றான்ர்றார்களறாவர். ர்ஷவறா 
அ�சறாங்கம் உள்நறாடடு ர்றாடடியறாளர்களறால் 
்லவீனப்்டுத்தப்்டடது, மற் நறான்கு 
்த்லவர்கள் ஒருவ்�பயறாருவர் அடிக்கடி 
விர�றா்தமறாக எதிர்த்தனர். இரு்ந்தர்றாதிலும், 

ஆங்கிரலய-ம�றாததியப் ர்றார்கள்

மூன்்றாவது 
ஆங்கிரலய 

ம�றாததிய ர்றார்

1817-1818

இ�ண்டறாம் 
ஆங்கிரலய 

ம�றாததிய ர்றார்

மு்தல்  
ஆங்கிரலய 

ம�றாததிய ர்றார்

1803-18051775-1782
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ர்ஷவறா ரெறால்கருக்கு எதி�றாக சி்நதியறா்வ 
ஆ்தரிப்்்தறாகவும், ர்ஷவறாவும் சி்நதியறாவும் 
ஒருவருக்பகறாருவர் உ்தவி பசயவ்தறாகவும் 
ஒப்புக்பகறாண்டனர். இ்தன் வி்ளவறாக 
1802இல் ரெறால்கர், ர்ஷவறாவுக்கு எதி�றாக 
்்டபயடுதது, சி்நதியறா மறறும் ர்ஷவறாவின் 
கூடடுப் ்்டக்ள ர்தறாறகடித்தறார். முடிவில் 
ர்ஷவறா இ�ண்டறாம் ்றாஜி�றாவ இ்நதியறாவின் 
்த்ல்ம ஆளுந�றாக இரு்ந்த பவல்பலஸலி 
பி�பு்வ அணுகினறார். ர்ஷவறா்வ 
வ�ரவற் பவல்பலஸலி பி�பு, அவர�றாடு 
1802இல் ்ஸஸீன் உடன்்டிக்்க்ய 
பசயதுபகறாண்டறார். இவவுடன்்டிக்்கயின்்டி 
து்ைப்்்ட திடடத்்த ர்ஷவறா 
ஏறறுக்பகறாண்டறார்.  ரமலும் ஆங்கிரலயர்கள் 
ஆர்்தர் பவல்லஸலியின் உத்த�வின் கீழ 
பூனறா்வ ரநறாக்கி ்்டபயடுததுச் பசன்று 
ம�றாததியத ்த்லவர் ரெறால்கரின் ் ்டக்ள 
்தறாக்கி அழித்தனர். 

இரண்டாம் ஆங்கிபலய-ைரா்ததியப பபொர் (1803-1805)
ர்ஷவறா து்ை்்டத திடட்்த 

ஏறறுக்பகறாண்ட பி்கு, ப்தளலத �றாவ 
சி்நதியறா மறறும் �ரகறாஜி ர்றான்ஸரல 
ஆகிரயறார் ம�றாததிய சு்த்நதி�த்்த கறாப்்றாற் 
முயறசித்தனர். ஆங்கிரலயரின் இ�றாணுவம் 
ஆர்்தர் பவல்லஸலியின் ்த்ல்மயில், 
அஸரஸே மறறும் அ�கறான் ்குதியில் 
சி்நதியறா மறறும் ர்றான்ஸரல ஆகிரயறாரின் 
கூடடுப் ்்டக்ள ர்தறாறகடித்தது. 
இவபவறறிக்குப்பின் சி்நதியறாவுடன் சுர்ஜீ-
அர்ஜுகறான் ஒப்்்ந்தத்்தயும், ர்றான்ஸரலவுடன் 
திரயறாகறான் ஒப்்்ந்தத்்தயும் 1803இல் 
ஆங்கிரலயர்கள் பசயதுபகறாண்டனர். 
ஆனறால் ர்றாரில் ஈடு்டறா்த யஸவ்நத �றாவ 
ரெறால்கர் (ஜஸவ்நத �றாவ ரெறால்கர் 
எனவும் அ்ழக்கப்்டுகி்றார்) இன்னும் 
ஆங்கிரலயர்களுக்கு அடி்ணியவில்்ல. 
பின்னர் 1804இல் பஜயப்பூர் பி�ர்தசத்்த 
ரெறால்கர் சூ்்யறாடும் ர்றாது ஆங்கிரலயர்கள் 
அவருக்கு எதி�றாக ர்றார்ப்தறாடுத்தனர். 
ஆங்கிரலயருக்கு எதி�றாக யஷவ்ந்த �றாவ 
ரெறால்கர் இ்நதிய ஆடசியறாளர்க்ள 
இ்ைதது ஒரு கூடடணி்ய உருவறாக்க 
முயறசித்தறார். ஆனறால் அவ�து முயறசி 
ர்தறால்விய்ட்ந்தது. இறுதியில் ம�றாததியர்கள் 
ர்தறாறகடிக்கப்்டடு, ஆங்கிரலயர்களுக்கு கப்்ம் 

மறறும் மகறா்தறாஜி சி்நதியறா இ்டரய சறால்்் 
ஒப்்்ந்தம் ்கபயழுத்தறானது.

விறளவுகள்
� ர்றாரின் முடிவில் இ�ண்டறாம் மறா்தவ�றாவ 

ர்ஷவறாவறாக ஏறறுக்பகறாள்ளப்்டடு, 
�குநறா்த �றாவுக்கு ஓயவூதியம் 
வழங்கப்்டடது.

� பிரிடடிஷ அ�சுக்கு சறால்பசட ்குதி 
வழங்கப்்டடது.

� இ்நதிய அ�சியலில் சறால்்் ஒப்்்ந்தம் 
பிரிடடிஷறாருக்கு பசல்வறாக்்க 
ஏற்டுததியது. 

� பிரிடடிஷறாருக்கும் ம�றாததியர்களுக்கும் 
இ்டரய அடுத்த இரு்து ஆண்டுகளுக்கு 
சமறா்தறானஉ்வு நீடித்தது.

ைரா்ததியர்களின் உள்�ாட்டு விவகாரம்
மு்தல் ம�றாததியப் ர்றாரின் முடிவில் 

ம�றாததியர்களின் உள்விவகறா� பி�ச்ச்ன 
ரமலும் ரமறாசம்ட்ந்தது. நறானறா ்டனறாவிஸின் 
அதிகறா� வளர்ச்சி்யக்கண்டு மகறா்தறாஜி 
சி்நதியறா ப்றா்றா்ம பகறாண்டறார். இ்தன் 
கறா�ைமறாக ஆங்கிரலயரின் ஆ்த�்வ 
அவர் ப்் முற்டடறார். இளம் ர்ஷவறாவறான 
இ�ண்டறாம் மறா்தவ �றாவ ம�றாததியர்களி்டரய 
நல்லு்்வ ரமம்்டுத்த முயன்்றார், ஆனறால் 
அவ�றால் ம�றாததியத ்த்லவர்களின் 
ஆதிக்கப் ர்றாடடி்ய ்தடுக்க முடியவில்்ல. 
இ்நநி்லயில், மகறா்தறாஜி சி்நதியறா 1794இல் 
இ்்ந்தபின் அவரு்டய மருமகன் ப்தளலத 
�றாவ சி்நதியறா ்்தவிரயற்றார். சி்நதியறாவின் 
ம�ைம் பூனறாவில் நறானறா ்டனறாவிஸின் 
அதிகறா�த்்த இழக்கச் பசய்தது. ரமலும் 
ஆங்கிரலயர்கள் ்தங்களது பசல்வறாக்்க 
வடஇ்நதியறாவில் விரிவு்டுத்த வலிரகறாலியது. 
ர்ஷவறா இ�ண்டறாம் மறா்தவ �றாவ 1795ஆம் 
ஆண்டில் ்தறபகறா்ல பசயது பகறாண்ட பி்கு, 
�குநறா்த�றாவின் வலி்மயற் மகனறான 
இ�ண்டறாம் ்றாஜி�றாவ ர்ஷவறா ஆனறார். 
இத்தருைததில் 1800இல் நறானறா ்றாடனறாவிஸ 
ம�ைம் பிரிடடிஷறாருக்கு ரமலும் நன்்ம 
அளிப்்்தறாக இரு்ந்தது.

ஜஸவ்நத �றாவ ரெறால்கர் மறறும் ப்தளலத 
�றாவ சி்நதியறா ஆகிரயறார் ஒருவருக்பகறாருவர் 
சண்்டயிடடுக்பகறாண்டிரு்ந்த சூழநி்லயில், 
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ஆகிய்வ ஆங்கிரலயர்களறால் 
்கயகப்்டுத்தப்்டடன.

� ம�றாததியரின் க்டசி ர்ஷவறாவறான 
இ�ண்டறாம் ்றாஜி�றாவிறகு வருடறா்நதி� 
ஓயவூதியம் 8 லடசம் ரூ்றாய வழங்கப்்டடது.

இந்தியாவில் ஆங்கிபலயரின் நிர்வாக 
அறைபபு

ஆங்கிரலயரின் இ்நதிய நிர்வறாக 
அ்மப்பு நறான்கு மு்தன்்ம நிறுவனங்களறாக 
இயங்கியது. அ்வ குடி்மப்்ணிகள், 
இ�றாணுவம், கறாவல், மறறும் நீதிதது்் ஆகும்.
குடிறைப பெணிகள்

‘சிவில் சர்வீஸ’ (குடி்மப் ்ணிகள்) என்் 
வறார்த்்த மு்தன் மு்தலில் ஆங்கில கிழக்கி்நதிய 
கம்ப்னியறால் ்யன்்டுத்தப்்டடது. இது 
குடி்மப் ்ணி ஊழியர்க்ள, இ�றாணுவ 
அதிகறாரிகளிடமிரு்நது ரவறு்டுததி கறாடடியது. 
சடடங்க்ள மு்்யறாக பசயல்்டுதது்தல், 
வரி வசூலித்தல் ஆகியன குடி்மப் ்ணியின் 
மு்தன்்மப் ்ணியறாக இரு்ந்தது. ஆ�ம்்ததில் 
வியறா்றா� ரீதியறாக இரு்ந்த குடி்மப் ்ணிகள் 
பின்னர் ப்றாதுப்்ணியறாக மறாறியது. மு்தலில் 
ப்றாதுப்்ணியின் நியமனங்கள் அ்னததும் 
ஆங்கில கிழக்கி்நதிய கம்ப்னியின் இயக்குநர் 
அ்வயின் ்தனியுரி்மயறாக இரு்ந்தது. 
ஆனறால், நியமனம் பசயயப்்டட ப்றாது 
்ணியறாளர்கள் லஞ்சம், ஊழல், சடட விர�றா்த 
வணிகம் ஆகியவறறில் ஈடு்டடனர். அ்தனறால் 
்த்ல்ம ஆளுந�றாக கறா�ன் வறாலிசு 1786இல் 
்்தவிரயற் ர்றாது ்தனியறார் வணிகததிறகு 
எதி�றாக சடடங்க்ள இயறறினறார். கம்ப்னி 
ஊழியர்களின் சம்்ளத்்த உயர்ததி, 
உலகின் மிக உயர்்ந்த ஊதியம் ப்றும் அ�சு 
ஊழியர்களறாக அவர்க்ள மறாறறினறார். 

1798இல் இ்நதிய கவர்னர் பஜன�லறாக 
்்தவிரயறறுக் பகறாண்ட பவல்பலஸலி பி�பு, 
அ�சு ஊழியர்களுக்கு ர்த்வயறான ்யிறசி்ய 
அறிமுகப்்டுததினறார். இவர் 1800இல் 
கல்கத்தறாவில் வில்லியம் ரகறாட்டயில் பமறாழி, 
இலக்கியம், அறிவியல் ஆகிய து்்யில் ்யிறசி 
வழங்குவ்தறகறாக ஒரு கல்லூரி்ய நிறுவினறார். 
அர்தரவ்ளயில் கம்ப்னியின் இயக்குநர்கள் 
இ்த்ன ஏறக மறுதது, 1806இல் இங்கிலறா்நதில் 
உள்ள பெயலி்ரி என்் இடததில் கிழக்கி்நதிய 
கல்லூரி்ய நிறுவினர். 

பசலுததும் நி்லக்குத ்தள்ளப்்டடனர். ரமலும் 
ம�றாததிய ்த்லவர்கள் ஒருவருக்பகறாருவர் 
பிரிக்கப்்டடு ்தனி்மப் ்டுத்தப்்டடனர். 

விறளவுகள்
� இப்ர்றாருக்கு பின் ம�றாததியர்களின் வலி்ம 

கறாலப்ர்றாக்கில்  ்லவீனம்ட்ந்தது.
� இ்நதியறாவில் ஆங்கிரலய கிழக்கி்நதிய 

கம்ப்னி ்த்லயறாய சக்தியறாக 
மறா்தப்தறாடங்கியது.

மூன்்றாவது ஆங்கிபலய-ைரா்ததியப பபொர் (1817-1818)
்தங்களது ரமலறாண்்ம்ய மீண்டும் ப்் 

முயன்் ம�றாததியர்கரளறாடு ஆங்கிரலயர்கள் 
மூன்்றாவ்தறாக ஒரு ர்றாரில் ஈடு்டடனர். 
இப்ர்றார், இ்நதியறாவில் பிரிடடிஷ கிழக்கி்நதிய 
கம்ப்னி மறறும் ம�றாததிய சறாம்�றாஜ்யததிறகு 
இ்டரய இறுதி மறறும் தீர்க்கமறான ரமறா்தலறாக 
அ்ம்ந்தது. இப்ர்றார், ஆங்கில ்்டவீ�ர்கள் 
ம�றாததிய ்குதிக்ள ஆக்கி�மிக்கும் ர்றாது 
ப்தறாடங்கியது. இ்ந்த ஆக்கி�மிப்பில்  ்த்ல்ம 
ஆளுநர் ரெஸடிங்ஸ பி�புவுக்கு, பஜன�ல் 
்தறாமஸ ஹிஸலறாப் ்த்ல்மயின் கீழ ஒரு 
்்டப்பிரிவு உ்தவியது. ர்ஷவறா இ�ண்டறாம் 
்றாஜி �றாவின் ்்டக்ள ப்தறாடர்்நது, நறாக்பூரின் 
இ�ண்டறாம் மூர்தறாஜி ர்றான்ஸரலவும், 
இ்நதூரின் மூன்்றாம் மல்ெர் �றாவ ரெறால்கரும் 
ஆங்கிரலயருக்கு எதி�றாக கிளர்்நப்தழு்ந்தனர்.  
ஆனறால் குவறாலியரின் ப்தளலத �றாவ சி்நதியறா 
மடடும் நடுநி்ல வகித்தறார். கறாடகி, ரகறார்கறான் 
ஆகிய இடங்களில் ந்டப்ற் ர்றார்களில் 
ர்ஷவறா ர்தறாறகடிக்கப்்டடறார், ர்ஷவறாவின் 
்்டகள் ்ல இடங்களில் அவர் பிடி்டுவ்்தத 
்தடுதது நிறுததின.  இ்த்னத ப்தறாடர்்நது 
சித்தறா்றால்டி ர்றாரில் ர்றான்ஸரலவும், மகிதபூர் 
ர்றாரில் ரெறால்கரும் ஆங்கிரலயர்களறால் 
ர்தறாறகடிக்கப்்டடனர்.

விறளவுகள்
� இப்ர்றாரின் முடிவில் ம�றாததிய 

கூடட்மப்பு க்லக்கப்்டடது மறறும் 
ர்ஷவறா ்்தவி ஒழிக்கப்்டடது.

� ர்ஷவறா இ�ண்டறாம் ்றாஜி�றாவின் 
ப்ரும்்றாலறான ்குதிகள் ்ம்்றாய 
மறாகறாைதர்தறாடு இ்ைக்கப்்டடன.

� ர்தறாறகடிக்கப்்டட ர்றான்ஸரல 
மறறும் ரெறால்கரின், ம�றாததிய 
்குதிகளறான நறாக்பூர், இ்நதூர் 
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இ்நதியர்கள் ரகறாரிக்்க ்வத்தனர். 
இ்தன்வி்ளவறாக 1892இல் கு்்்ந்த்டச 
வயதி்ன 21ல் இரு்நது 23 ஆக உயர்த்தப்்டடது. 
ரமலும் 1912இல் அ�சு ்ணி்யப்்றறி  
ஆ�றாயவ்தறகறாக இஸலிங்டன் பி�பு என்்வரின் 
்த்ல்மயில்  ஒரு  அ�ச ஆ்ையம் 
(�றாயல் கமிஷன்) நிறுவப்்டடது. இ்தன் 
உறுப்பினர்களறாக இ்நதியர்களறான ரகறா்றால 
கிருஷை ரகறாகரல, சர் அப்துர் �ஹிம் 
மறறும் நறான்கு ஆங்கிரலயர்களும் இடம் 
ப்றறிரு்ந்தனர். 1917இல் இவவறா்ையம் ்தனது 
்ரி்நது்�்ய  பவளியிடடது. அப்்ரி்நது்�கள் 
இ்நதியர்களின் ரகறாரிக்்க்ய ஓ�ளவிறகு 
பூர்ததி பசயவ்தறாக இரு்ந்தது மடடுமல்லறாமல் 
குடி்ம ்ணி ர்தர்்வ இ்நதிய மயமறாக்கியது.

1918இல் இ்நதிய ஆடசிப் ்ணியில் 
33 ச்தவீ்தம் இ்நதியர்கள் ர்தர்வு பசயய 
ரவண்டும் என்றும், ்டிப்்டியறாக இவற்் 
அதிகரிக்கவும் மறாண்ரடகு மறறும் 
பசம்ஸ  ர்றார்டு ஆகிரயறார் ்ரி்நது்�த்தனர். 
1923இல் ஏற்டுத்தப்்டட மறப்றாரு (�றாயல் 
கமிஷன்) அ�ச ஆ்ையததிறகு லீ பி�பு 
்த்லவ�றாக நியமிக்கப்்டடறார். இது  
இ்நதிய ஆடசிப்்ணி, இ்நதிய கறாவல் ்ணி, 
இ்நதிய கறாடுகள் ்ணி ஆகிய அ்னதது 
நியமனங்களும் இ்நதியறாவுக்கறான அ�சுச் 
பசயலரின் கடடுப்்றாடடில் இருக்க ரவண்டும் 
என்று ்ரி்நது்�த்தது. அ�சுப் ்ணியறாளர் 
ர்தர்வறா்ையம் ஒன்்் உடனடியறாக 
நிறுவுவ்தறகும் லீ ்த்ல்மயிலறான குழு 
்ரி்நது்� பசய்தது.

1935ஆம் ஆண்டு இ்நதிய அ�சுச் சடடம் 
மததியில் கூடடறாடசி அ�சுப் ்ணியறாளர் 
ர்தர்வறா்ையம் ஒன்றும், மறாகறாைங்களில் - 
மறாகறாை அ�சுப் ்ணியறாளர் ர்தர்வறா்ையம் 
ஒன்றும் உருவறாக வழிவ்க பசய்தது. 
அர்தர்றால் ஒரு சில மறாகறாைங்கள் 
ஒன்றி்ை்நது மறாகறாை அ�சுப் ்ணியறாளர் 
ர்தர்வறா்ையம் உருவறாக்கவும் வழிவ்க 
பசய்தது. ஆங்கிரலயருக்கு உ்தவி 
பசயயரவ இ்ந்த குடி்மப்்ணி அ்மப்பு 
உருவறாக்கப்்டடறாலும், சு்த்நதி� இ்நதியறாவின் 
இ்நதிய ஆடசிப் ்ணிஅ்மப்பு உருவறாவ்தறகு 
இ்ந்த மு்் அடித்தளமறாக அ்ம்ந்தது. 

ர்றாடடி ர்தர்வு மூலம் அ�சு ஊழியர் நியமனம் 
என்் கருத்்த மு்தன் மு்தலில் 1833ஆம் ஆண்டு 
்டடயச் சடடம் அறிமுகப்்டுததியது. ஆனறால் 
கம்ப்னியின் இயக்குநர் அ்வயறால் நியமனம் 
பசயயப்்டறா்தவர்கள் ர்றாடடித ர்தர்வி்ன 
எழு்த ்தகுதியற்வர்கள் எனப்்டடது. எனரவ 
இ்ந்த மு்்யறானது, நியமனம் மறறும் ர்றாடடித 
ர்தர்வு மு்் என்்்ழக்கப்்டடது. தி்்ந்த 
மு்்யிலறான ர்றாடடித ர்தர்வு மு்்யில் 
கம்ப்னி ஊழியர்க்ள ர்தர்்நப்தடுப்்து 
1853ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்்டுத்தப்்டடது. 
இம்மு்் 1858ஆம் ஆண்டு இ்நதிய அ�சுச் 
சடடத்தறால் உறுதி பசயயப்்டடது. ர்றாடடித 
ர்தர்வுகளுக்கறான அதிக்டச வயது 23 ஆக 
நிர்ையிக்கப்்டடது. இ்த்னத ப்தறாடர்்நது 
1858ஆம் ஆண்டு பெயலி்ரியில் இரு்ந்த 
கிழக்கி்நதிய கல்லூரி அகற்ப்்டடது. ரமலும் 
குடி்ம ்ணிக்கு ஆடக்ளத ர்தர்்நப்தடுக்கும் 
ப்றாறுப்பு குடி்மப்்ணியறாளர் ர்தர்வறா்ையம்  
வசமறானது. 1860ஆம் ஆண்டு ஒரு ஒழுங்கு மு்் 
ஆ்ையின் மூலம் ர்தர்பவழு்த  அதிக்டச வயது 
22 ஆக கு்்க்கப்்டடது.  ரமலும் 1866இல் 21 
ஆகவும் 1876இல் 19 ஆக கு்்க்கப்்டடது.

1861ஆம் ஆண்டு பிரிடடிஷ 
்றா�றாளுமன்்த்தறால் இ்நதிய ஆடசிப் ்ணி சடடம் 
இயற்ப்்டடது. இச்சடடம் சில உயர் நிர்வறாக 
்்தவிகள் மறறும் நீதிதது்் ் ்தவிக்ள ஒப்்்ந்த 
அடிப்்்டயில் நியமனம் பசயய ஒதுக்கீடு 
பசயதிரு்ந்தது. பின்னர் இப்்்தவிகள் இ்நதிய 
ஆடசிப் ்ணிகளறாக மறாற்ப்்டடன. வயது வ�ம்பு 
கு்்ப்பு மறறும் இலண்டனுக்கு பசன்று ர்தர்வு 
எழுது்தல் ஆகிய கறா�ைங்களறால் வசதி ்்டத்த 
இ்நதியர்கள் மடடுரம ஐ.சி.எஸ ர்தர்்வ எழு்தக் 
கூடிய சூழநி்ல நிலவியது. 1869இல் 
சுர�்நதி�நறாத ்றானர்ஜி,  �ரமஷ ச்நதி� ்தத, 
மறறும் பிகறாரி லறால் குப்்தறா ஆகிய மூன்று 
இ்நதியர்கள் ஐசிஎஸ ர்தர்வில் பவறறி ப்ற்னர்.

பின்னர், ஐசிஎஸ ர்தர்விறகறான 
வயது வ�ம்்் உயர்ததுவும் ர்தர்வி்ன 
இ்நதியறாவிரலரய நடத்தவும் கம்ப்னியிடம் 

 1863இல் ஐசிஎஸ ர்தர்வில் 
ர்தர்ச்சி ப்ற் மு்தல் இ்நதியர் 
சததிரய்நதி�நறாத ்தறாகூர். இவர் 
கவிஞர் இ�பீ்நதி�நறாத ்தறாகூரின் 
மூத்த சரகறா்த�ர் ஆவறார்.
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வகித்த ப்ௗஜ்்தறார் வசம் முகலறாய கறாவல்து்் 
பசன்்து. அப்ர்றாது, நக�ங்க்ள நிர்வகிக்கும் 
கறாவல் அலுவலர்களறாக பகறாதவறால் 
இரு்ந்தறார்.  அர்தரவ்ளயில் கி�றாமங்கள் 
கி�றாம கறாவலறாளிகளறால் ்றாதுகறாக்கப்்டடது 
அவர்க்ள ஜமீன்்தறார்கள் சம்்ளம் வழங்கி 
்தங்கள் கடடுப்்றாடடில் ்வததிரு்ந்தனர். 

இ்நதியறாவில் மு்தன்மு்தலில் கறாவல் 
து்்்ய உருவறாக்கியவர் கறா�ன்வறாலிஸ பி�பு 
ஆவறார். ஜமீன்்தறார்க்ள கறாவல் ் ணிகளிலிரு்நது 
விடுவித்த கறா�ன்வறாலிஸ 1791இல் மு்்யறான 
கறாவல் து்்்ய உருவறாக்கினறார்.  அவர் 
’்தர�றாகறா’ என்்வ்� ்த்லவ�றாகக் பகறாண்ட 
ச�கங்கள் அல்லது ’்தறானறாக்கள்’ என்் 
கறாவல் ்குதிக்ள ஏற்டுததினறார். அவர்கள் 
கி�றாமங்களிலும் கறாவல் ்ணி பசயய அதிகறா�ம் 
வழங்கப்்டடது. கி�றாமத்்த ்�ம்்்�யறாக 
நிர்வகிதது வ்ந்த கறாவலர்கள் ’பசளகி்தறார்கள்’ 
என்்்ழக்கப்்டடனர். ப்ரு நக�ங்களில் 
்்ழய மு்்யறான பகறாதவறால் கறாவல் ்ணிரய 
ப்தறாடர்்ந்தது. ரமலும் ஒவபவறாரு வறார்டுக்கும் 
ஒரு ்தர�றாகறா நியமிக்கப்்டடறார். இ்ந்த ்தர�றாகறா 
மு்் 1802இல் ம்த�றாஸ மறாகறாைததிறகும் 
விரிவு்டுத்தப்்டடது. 

மறாவடட கறாவல் கண்கறாணிப்்றாளர் ்்தவி 
உருவறாக்குவ்தறகு முன்னர்,  அ்னதது 
்தறானறாக்களும் மறாவடட நீதி்தியின் ப்றாது 
ரமற்றார்்வயில் இரு்ந்தது. அ்தன் பின் 
1808இல் ஒவபவறாரு ்தறானறாவிறகும் ஒரு மறாவடட 
கறாவல் கண்கறாணிப்்றாளர் நியமிக்கப்்டடறார். 
பின்னர் கறாவல் து்்்ய நிர்வகிக்கும் 
ப்றாறுப்பு மறாவடட ஆடசித ்த்லவரிடம் 
ஒப்்்டக்கப்்டடது. கறாவல் து்்யில் முக்கிய 
்ணியறானது ஆங்கிரலய ஆடசிக்கு எதி�றாக 
சதி பசயவ்்த ்தடுத்தலும், குற்ங்க்ள 
்கயறாள்வதும் ஆகும். 

நீதி்ததுற்ற அறைபபு
1772இல் இ�ட்ட ஆடசி மு்் 

ஒழிக்கப்்டடு வரிவசூல் பசயவ்்தயும், 
நீதி வழங்கும் அதிகறா�த்்தயும் ஆங்கில 
கிழக்கி்நதிய கம்ப்னி ஏறறுக் பகறாண்டது. 
அ்தன் வி்ளவறாக சிவில் நீதிமன்்ம் 
என்்்ழக்கப்்டட திவறானி அ்தறாலத மறறும் 
குற்வியல் நீதிமன்்ம் என்்்ழக்கப்்டட 
ப்ௗஜ்்தறாரி அ்தறாலத ஆகியன ஏற்டுத்தப்்டடன. 

இராணுவம்
இது இ்நதியறாவின் 

பிரிடடிஷ நிர்வறாகததின் 
இ�ண்டறாவது முக்கிய 
தூைறாக விளங்கியது. 
கிழக்கி்நதிய கம்ப்னி 
்தன்னு்டய இ�றாணுவததிறகு ஆடக்ளச் 
ரசர்த்தது, அ்தறகு சிப்்றாய இ�றாணுவம் 
என்று ப்யர். இ்ந்த இ�றாணுவ வீ�ர்களுக்கு, 
ஐர�றாப்பிய அதிகறாரிகளின் உத்த�்வ 
ர்றார்க்களததில் நி்்ரவற், ஐர�றாப்பிய 
இ�றாணுவததிறகு இ்ையறாக ்யிறசி 
அளிக்கப்்டடது. ஆங்கிரலயர்கள் ஆ�ம்் 
கறாலததில் வங்கறாளம், ்ம்்றாய, ம்த�றாஸ ஆகிய 
மூன்று மறாகறாைங்களிலும் ்தனித்தனியறாக 
மூன்று ்்டப்பிரி்வ ஏற்டுததியிரு்ந்தனர். 
இ்நதியறாவில் ஆங்கிரலய ஆடசியி்ன 
நிறுவுவதிலும், விரிவு்டுததுவதிலும் 
இ�றாணுவததின் ்ங்களிப்பு சி்ப்்றான்தறாகும். 
ஆங்கில சிப்்றாயக்ள விட இ்நதிய 
சிப்்றாயகளுக்கு கு்்்ந்த சம்்ளமும், தினப்்டியும் 
வழங்கப்்டடது.  உ்தறா�ைமறாக 1856ஆம் ஆண்டு 
மூன்று இ்நதிய ்்டவீ�ர்கள் மறா்த சம்்ளமறாக 
பமறாத்தம் ரூ்றாய 300 மடடுரம ப்ற்னர். 
1857ஆம் ஆண்டு கம்ப்னி இ�றாணுவம் 86 
ச்தவீ்தம் இ்நதியர்க்ள பகறாண்ட்தறாக இரு்ந்தது. 
இரு்ந்த ர்றாதிலும் இ�றாணுவ உயர் ்்தவி 
அ்னததும் ஆங்கிரலயர் வசரம இரு்ந்தன. 
இ்நதியர்களுக்கறான உயர் ்்தவி சுர்்தறார் 
மடடுரம ஆகும்.   

1857 ஆம் ஆண்டு ப்ரும் பு�டசிக்குப் 
பி்கு 1858ல் இ்நதிய இ�றாணுவததில் 
முக்கிய மறாற்ங்கள் ஏற்டுத்தப்்டடன. 
இ்நதிய இ�றாணுவததில் ஆங்கிரலய 
வீ�ர்கள் அதிகரிக்கப்்டடு, இ்நதிய வீ�ர்கள் 
கு்்க்கப்்டடனர். பீ�ங்கிப் ்்டக்கு 
ஆங்கிரலய வீ�ர்கள் மடடுரம நியமிக்கப்்டடனர். 

ஆங்கில இராணுவ்ததின் வலிறை
� பிளறாசிப் ர்றார் 1757:  ஐ ர � றா ப் பி ய 

கறாலறாட்்ட  - 1950, ஐர�றாப்பிய 
பீ�ங்கி ்்ட -  100, ஆங்கிரலய 
மறாலுமிகள் - 50, இ்நதிய சிப்்றாயகள் - 
2100, வங்கறாளததில் இரு்ந்த ஆங்கில 
இ�றாணுவம் - 6000.

� 1857இல் இ்நதிய இ�றாணுவததில் 
3,11,400 வீ�ர்களில் 2,65,900 வீ�ர்கள் 
இ்நதியர்களறாக இரு்ந்தனர். உயர் 
்்தவி அலுவலர்கள் அ்னவரும் 
ஆங்கிரலயர்கள் ஆவர்.

காவல் துற்ற
1765இல் வங்கறாளததில் திவறானி 

(வரிவசூல்) உரி்ம்ய ஆங்கில கிழக்கி்நதிய 
கம்ப்னி ப்ற் ர்றாது ’சர்க்கறார்’ (கி�றாம 
மறாவடடங்கள்)என்் ஆடசிப் பிரிவுக்கு ப்றாறுப்பு 
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ஆங்கிரலயரின் ் ்ட்ய ஏறறுக் பகறாள்ள 
ரவண்டும்.

� சுர்தச அ�சின் ்த்ல்மயகததில் 
ஆங்கிரலயரின் பி�திநிதி ஒருவர் 
இருப்்றார். 

� ஆங்கிரலயரின் ்்ட்ய ்�றாமரிக்கவும், 
்்ட வீ�ர்களின் ஆண்டுச் சம்்ளம் 
வழங்குவ்தறகறாகவும், நி�்ந்த�மறாக 
சில ்குதிக்ள அ்நநறாடடு அ�சர் 
ஆங்கிரலயருக்கு வழங்க ரவண்டும்.

� ஆங்கிரலய்�த ்தவி� மற் ஐர�றாப்பிய 
அலுவலர்கள் அ்னவரும் அ்நநறாட்ட 
விடடு பவளிரய் ரவண்டும். 

� சுர்தச நறாடடு அ�சர் ஆங்கில கிழக்கி்நதிய 
கம்ப்னியின் அனுமதி ப்ற் பின்னர� 
அயல் நறாடுகளுடன் ஒப்்்ந்தம் பசயது 
பகறாள்ள ரவண்டும். 

� அ்நநிய அ�சுகளின் ்தறாக்கு்தல் மறறும் 
உள்நறாடடு கலவ�ம் ந்டப்றும்ர்றாது 
ஆங்கில கிழக்கி்நதிய கம்ப்னி அ்நநறாட்ட 
்றாதுகறாக்கும்.

ஆங்கிபலயருக்கு கிற்ட்தத �ன்றைகள்
� ஆங்கில கிழக்கி்நதிய கம்ப்னி, இ்நதிய 

சுர்தச அ�சர்களின் பசலவிரலரய 
்தன்னு்டய ்்ட்ய ்�றாமரித்தது.

� சுர்தச அ�சர்களிடம் ்ணியில் இரு்ந்த 
அ்னதது பிப�ஞ்சுக்கறா�ர்களும் 
நீக்கப்்டடனர். பிப�ஞ்சுக்கறா�ர்கள் 
இ்நதியறாவில் மீண்டும் எழுச்சி ப்றும் 
அ்றாயம் முறறிலும் நீங்கியது.

� கம்ப்னி, சுர்தச அ�சுகளின் பவளியு்வுக் 
பகறாள்்கயி்ன ்தன் கடடுப்்றாடடில் 
்வததிரு்ந்தது. 

� பவல்பலஸலி பி�புவின் இ்ந்த இ�றாஜ்த்நதி� 
முயறசி ஆங்கிரலய்� இ்நதியறாவில் 
்த்லயறாய சக்தியறாக மறாறறியது. இவர்  
’இ்நதியறாவில் ஆங்கிரலய ர்��சு’ 
என்்்்த ’இ்நதியறாவின் ஆங்கிரலய 
ர்��சு’ என்று மறாறறினறார்.

சுபதச அரசுகளுக்கு ஏறபெட்்ட இழபபுகள்
� து்ைப்்்டத திடடம் இ்நதிய சுர்தச 

அ�சர்க்ள ்லவீனமறானவர்களறாகவும், 
ப்றாறுப்்ற்வர்களறாகவும் மறாறறியது.

� பிரிடடிஷ கம்ப்னியறால் ்றாதுகறாக்கப்்டட 
அ�சர்கள் ்தங்கள் குடிமக்களுக்கு ஆற் 

1773ஆம் ஆண்டு ஒழுங்கு மு்்ச் சடடததின்்டி 
கல்கத்தறாவில் ஒரு உச்சநீதிமன்்ம் 
அ்மக்கப்்டடது. இ்நநீதிமன்்ததிறகு 
ஒரு மு்தன்்ம நீதி்தியும் மூன்று து்ை 
நீதி்திக்ளயும் பிரிடடிஷ மன்னர் நியமித்தறார். 
இ்நநீதிமன்்ம் சிவில், குற்வியல், திருச்ச்், 
மறறும் பி�ததிரயறாக வழக்குக்ள விசறாரித்தது. 
கல்கத்தறாவில் உள்ள உச்ச நீதிமன்்ததின்  
மறாதிரியில் 1801இல் ம்த�றாஸிலும், 1823இல் 
்ம்்றாயிலும் உச்ச நீதிமன்்ங்கள் 
நிறுவப்்டடன. 1832இல் வில்லியம் ப்ண்டிங் 
பி�பு ஜூரி (நீதி அதிகறா� மு்்) மு்்்ய 
வங்கறாளததில் பகறாண்டு வ்ந்தறார். சடடங்க்ள 
ப்தறாகுக்க இ்நதிய சடட ஆ்ையம் ஒன்றும் 
அ்மக்கப்்டடது. நறாடு முழுவதும் சடடததின் 
ஆடசி ந்டமு்்ப்்டுத்தப்்டடது. 1861ஆம் 
ஆண்டு இ்நதிய உயர்நீதி மன்் சடடததின் ்டி 
கல்கத்தறா, ்ம்்றாய, ம்த�றாஸ ஆகிய இடங்களில் 
்்ழய உச்சநீதிமன்்ங்களுக்கு ்திலறாக 
மூன்று உயர் நீதிமன்்ங்கள் ஏற்டுத்தப்்டடன.

வங்கறாளததின் வில்லியம் 
ரகறாட்டயில் மு்தல் 
உச்சநீதிமன்் நீதி்தி சர் எலிஜறா 
இம்ர் ஆவறார். 

ம்த�றாஸ உயர்நீதிமன்்ததின் மு்தல் இ்நதிய 
்த்ல்ம நீதி்தி சர் திருவறாரூர் முததுசறாமி ஆவறார்.

துறணபபெற்ட்த திட்்டம் (1798)
இ்நதியறாவில் இரு்ந்த சுர்தச அ�சுக்ள 

ஆங்கிரலயரின் கடடுப்்றாடடில் பகறாண்டு வ� 
பவல்பலஸலி பி�புவறால் அறிமுகப்்டுத்தப்்டட 
திடடரம து்ைப்்்டததிடடமறாகும். 
இ்நதியறாவில் ஆங்கிரலய ஆடசி்ய 
விரிவு்டுத்தவும் அ�சியல் ஆதிக்கத்்த 
ஏற்டுத்தவும் இததிடடம் மிகச்சி்்ந்த 
கருவியறாக ்யன்்டுத்தப்்டடது. சுர்தச அ�சுகள் 
்றாதுகறாக்கப்்டட அ�சுகள் என்்்ழக்கப்்டடது. 
அவவ�சுகள் மீது ’்த்லயறாய அதிகறா�ம்’ 
பசலுதது்வ�றாக ஆங்கிரலயர் இரு்ந்தனர். 
்்டபயடுப்புகளிலிரு்நது சுர்தச அ�சுக்ள 
கறாப்்தும், உள்நறாடடு அ்மதி்ய 
நி்லநறாடடுவதும் ஆங்கிரலயரின் கட்ம 
என்் நி்ல உருவறானது. 
துறணபபெற்ட்த திட்்ட்ததின் முக்கிய அம்சங்கள்
� இததிடடததில் இ்ையும் இ்நதிய அ�சர் 

்தன்னு்டய ்்ட்ய க்லததுவிடடு 
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முடிவுறர
பிளறாசிப் ர்றார் இ்நதியறாவில் ஆங்கிரலய 

ஆடசிக்கு அடித்தளம் அ்மத்தது. ஆங்கில 
கிழக்கி்நதிய கம்ப்னியின் நிர்வறாகம் மக்களின் 
நலனில் அக்க்் பசலுத்தவில்்ல. இது 
ஏகறாதி்ததிய, விரிவறாக்க, மறறும் சு�ண்டல் 
பகறாள்்க்ய பகறாண்டிரு்ந்தது . இக்கம்ப்னி 
து்ைப்்்டத திடடததின் மூலமும், வறாரிசு 
இழப்புக் பகறாள்்க மூலமும் இ்நதியறாவின் 
ப்ரும்்றான்்மயறான ்குதிக்ள ஆங்கிரலய 
ஆதிக்கததின் கீழ பகறாண்டு வ்ந்தது. 
இக்பகறாள்்ககள் 1800-01ஆம் ஆண்டு 
ப்தன்னி்நதிய கலகததிறகும், 1806ஆம் ஆண்டு 
ரவலூர் கலகததிறகும், 1857ஆம் ஆண்டு 
ப்ரும்பு�டசிக்கும் இடடுச் பசன்்து.

மீள்பொர்றவ
� சி�றாஜ்-உத-ப்தளலறா வங்கறாளததின் 

அரிய்ை ஏறினறார்.
� அலிநகர் உடன்்டிக்்க 1757 பிப்�வரி 

9 ஆம் நறாள் ்கபயழுததிடப்்டடது.
� கர்நறாடகப் ர்றார்கள் 1746 மு்தல் 1763 

வ்�யிலறான கறாலததில் ந்டப்ற்து.
� திப்பு சுல்்தறான் ர்றார் இழப்பீடடுத 

ப்தறா்கயறாக 3.6 ரகறாடி ரூ்றாயி்ன 
ஆங்கிரலயருக்கு வழங்க உடன்்டடறார்.

� 1799ஆம் ஆண்டு திப்பு சுல்்தறானுக்கு எதி�றாக 
பவல்பலஸலி பி�பு ர்றார் அறிவித்தறார். 

� கறா�ன்வறாலிஸ பி�பு, ’்தர�றாகறா’ என்்வ்� 
்த்லவ�றாகக் பகறாண்ட ச�கங்கள் அல்லது 
’்தறானறாக்கள்’என்் கறாவல் ்குதிக்ள 
ஏற்டுததினறார்.

� வங்கறாளததின் வில்லியம் ரகறாட்ட 
உச்சநீதிமன்்ததின் மு்தல் ்த்ல்ம 
நீதி்தி சர் எலிஜறா இம்ர் ஆவறார். 

� பவல்பலஸலி பி�பு து்ைப்்்டத 
திடடததின் மூலம் இ்நதியறாவில் இரு்ந்த 
ப்ரும்்றான்்மயறான சுர்தச அ�சுக்ள 
ஆங்கிரலயரின் கடடுப்்றாடடில் பகறாண்டு 
வ்ந்தறார். 

� டல்பெளசி பி�பு இ்நதியறாவில் ஆங்கிரலய 
ஆடசி ஏற்ட கறா�ைமறானவர்களில் 
மு்தன்்ம சிறபியறாக பசயல்்டடறார். 

ரவண்டிய கட்மக்ள ம்்நது, 
அவர்க்ள சு�ண்டினர்.

வாரிசு இழபபுக் ்காள்றக (1848)
டல்பெளசி பி�பு இ்நதியறாவில் 

ஆங்கிரலயரின் ஆதிக்கத்்த உயர்ததுவதில் 
மு்தன்்ம சிறபியறாக இரு்ந்தறார். அவர் ஓர் 
ஏகறாதி்ததியவறாதி ஆவறார். ஆங்கிரலய ர்��்ச 
விரிவு்டுததுவ்தறகறாக அவர் வறாரிசு இழப்புக் 
பகறாள்்க என்் புதிய பகறாள்்க்ய பகறாண்டு 
வ்ந்தறார். 1848ஆம் ஆண்டு அவர் அறிவித்த 
இக்பகறாள்்கயின் ்டி, சுர்தச மன்னர்கள் 
ஆங்கிரலயரின் அனுமதி இன்றி வறாரிசுக்ள 
்ததப்தடுக்க ரநரிடும் ர்றாது, மன்னரின் 
பசறாததுக்கள் ்ததப்தடுத்த பிள்்ளக்கும், மன்னரின் 
ஆடசிப்்குதி ஆங்கிரலயரின் ்த்லயறாய 
சக்திக்கும் பசல்ல ரநரிடும் எனப்்டடது. 
இக்பகறாள்்கயி்ன இ்நதியர்கள் கடு்மயறாக 
எதிர்த்தனர். 1857ஆம் ஆண்டு ப்ரும் பு�டசிக்கு 
இக்பகறாள்்க முக்கிய கறா�ைமறாக அ்ம்ந்தது.

ஆங்கிபலயர்கள் ்வறறி ்பெற்றதறகான 
காரணங்கள்
� மிகப்ப்ரிய கடல் வலி்ம.
� பநசவுத ப்தறாழில் வளர்ச்சி.
� அறிவியல் ரீதியறாக பிரிக்கப்்டட 

ப்தறாழிலறாளர்கள். 
� ப்றாருளறா்தறா� வளர்ச்சி மறறும் 

ஆங்கிரலயரின் தி்்மமிக்க இ�றாஜ்த்நதி�ம்.
� இ்நதிய வணிகர்களி்டரய நிலவிய 

்றாதுகறாப்பின்்ம உைர்வுகள்.
� இ்நதிய அ�சர்களின் சமததுவமின்்ம 

மறறும் அறியறா்ம

து்ைப்்்டத திடடத்்த ஏறறுக் பகறாண்ட 
மு்தல் சுர்தச அ�சு ்ெ்த�றா்றாத (1798). 
அ்த்ன ப்தறாடர்்நது ஏறறுக்பகறாண்ட இ்நதியறா 
அ�சுகள் ்தஞ்சறாவூர் (1799), அரயறாததி (1801), 
ர்ஷவறா (1802), ர்றான்ஸரல (1803), 
குவறாலியர் (1804), இ்நதூர் (1817), பஜயபூர், 
உ்தயபூர் மறறும் ரஜறாதபூர் (1818)

வறாரிசு இழப்புக் பகறாள்்கயின் மூலம் 
டல்பெளசி பி�பு இ்ைததுக் பகறாண்ட 
்குதிகள் : ச்தறா�றா (1848), பஜயதபூர், சம்்ல்பூர் 
(1849), ்கத (1850), உ்தயபூர் (1852), ஜறான்சி 
(1853) மறறும் நறாக்பூர் (1854)
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6. மங்களூர் உடன்்டிக்்க இவர்களுக்கு 
இ்டரய ்கபயழுத்தறானது 
அ)  பிப�ஞ்சுக்கறா�ர்கள் மறறும் திப்பு சுல்்தறான்
ஆ)  ் ெ்தர் அலி மறறும் கள்ளிக்ரகறாட்ட 

மன்னர் சறாமரின்
இ) ஆங்கிரலயர் மறறும் திப்பு சுல்்தறான்
ஈ) திப்பு சுல்்தறான் மறறும் ம�றாததியர்கள்

7. மூன்்றாம் ஆங்கிரலய – ்மசூர் ர்றாரின் 
ர்றாது ஆங்கிரலய ்த்ல்ம ஆளுநர்
அ) இ�றா்ர் கி்ளவ 
ஆ) வறா�ன் ரெஸடிங்ஸ 
இ) கறா�ன்வறாலிஸ  
ஈ) பவல்பலஸலி

8. ஆங்கிரலயருடன் ்சீன் உடன்்டிக்்க 
பசயது பகறாண்டவர் 
அ) இ�ண்டறாம் ்றாஜி�றாவ 
ஆ) ப்தளலத�றாவ சி்நதியறா
இ) ஷறாம்்றாஜி ர்றான்ஸரல
ஈ) ஷறாயறாஜி �றாவ பகயக்வறாட

9.  ம�றாததிய ர்��சின் க்டசி பீஷவறா
அ) ்றாலறாஜி விஸவநறாத
ஆ) இ�ண்டறாம் ்றாஜி�றாவ
இ) ்றாலறாஜி ்றாஜி�றாவ
ஈ) ்றாஜி�றாவ

10. து்ைப்்்டத திடடததில் இ்ைததுக் 
பகறாண்ட மு்தல் இ்நதிய சுர்தச அ�சு எது?
அ) அரயறாததி   ஆ) ்ெ்த�றா்றாத 
இ) உ்தயபூர்   ஈ) குவறாலியர்

I     சரியான விற்டறய்த 
பதர்ந்்தடுக்கவும்

1. 1757ஆம் ஆண்டில் 
வங்கறாளத்்த ஆடசி 
பசய்தவர்
அ) சுஜறா-உத– ப்தளலறா 
ஆ) சி�றாஜ்- உத – ப்தளலறா
இ) மீர்கறாசிம் 
ஈ) திப்பு சுல்்தறான்

2. பிளறாசிப் ர்றார் ந்டப்ற் ஆண்டு
அ) 1757  ஆ) 1764 இ) 1765 ஈ) 1775

3. ்க்சறார் ர்றாரின் முடிவில் ஏற்டட 
உடன்்டிக்்க
அ) அலகறா்றாத உடன்்டிக்்க 
ஆ) கர்நறாடக உடன்்டிக்்க  
இ) அலிநகர் உடன்்டிக்்க
ஈ) ்றாரிசு உடன்்டிக்்க

4. ்றாண்டிச்ரசரி உடன்்டிக்்கயின்்டி 
 கர்நறாடக ர்றார் முடிவுக்கு 

பகறாண்டுவ�ப்்டடது.
அ) மு்தல்    ஆ) இ�ண்டறாம் 
இ) மூன்்றாம்  ஈ) ஏதுமில்்ல

5. ்ெ்தர் அலி ்மசூர் அரிய்ை ஏறிய 
ஆண்டு 
அ) 1756 ஆ) 1761 இ) 1763 ஈ) 1764

கறலச்்சாறகள்
கூட்டமைப்பு Confederacy a league or alliance

திருச்சமை 
ததொ்டரைொன Ecclesiastical relating to the Christian Church or its clergy

ஒப்ைம்டப்பு Entrust assign the responsibility

எதிரப்பு Hostility opposition

பைசசுவொர்தமத Negotiation discussion aimed at reaching an agreement

தமையொய Paramount supreme

ைிகுநத வைிமை Predominant the most powerful

 ைதிபபீடு 
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V   கீழக்கண்டறவகளுள் சரியாக 
்பொருந்தியுள்ளது எது?

1. அ்டயறாறு ர்றார்  -  1748
2. ஆம்பூர் ர்றார்  - 1754
3. வ்ந்தவறாசிப் ர்றார்  - 1760
4. ஆறகறாடடுப் ர்றார்  - 1749
VI   பின்வரும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு 

வாக்கியங்களில் விற்டயளி
1. இருடட்் துய�ச் சம்்வம் ்றறி குறிப்பு 

வ்�க.
2. பிளறாசிப் ர்றாருக்குபின் ஆங்கிரலயர்கள் 

ப்ற் சலு்ககள் யறா்வ?
3. ்க்சறார் ர்றாருக்கறான கறா�ைங்க்ள 

குறிப்பிடுக
4. மு்தல் ஆங்கிரலய ்மசூர் ர்றாருக்கறான 

கறா�ைங்கள் யறா்வ?
5. மூன்்றாம் ம�றாததிய ர்றாரின் வி்ளவுகள் 

யறா்வ?
6. து்ைப்்்டத திடடததில் ் கபயழுததிடட 

நறாடுகளின் ப்யர்க்ள குறிப்பிடுக
VII  விரிவான விற்டயளி
1. இ�ண்டறாம் கர்நறாடக ர்றார் குறிதது ஒரு 

கடடு்� எழுதுக
2. நறான்கறாம் ஆங்கிரலய ்மசூர் ர்றார் ்றறி 

எழுதுக
3. பிரிடடிஷ ஆடசி்ய விரிவு்டுத்த 

டல்பெளசி பி�பு பகறாண்டு வ்ந்த 
பகறாள்்க்ய ்றறி விவரி?

4. பவல்பலஸலி பி�பு எவவறாறு 
ஆங்கிரலய ஆதிக்கத்்த இ்நதியறாவில் 
விரிவு்டுததினறார்?

VIII  உயர் சிந்தறன வினா
1. இ்நதியறாவில் ஆங்கில கிழக்கி்நதிய 

கம்ப்னியின் பவறறிக்கறான 
கறா�ைங்க்ள விளக்குக

IX  வறரபெ்ட பெயிறசி
1. இ்நதிய– நதிகள் வ்�்டததில் கீழக்கண்ட 

இடங்க்ள குறிப்பிடுக.
 1.   பிளறாசி  2. ்க்சறார்  3. பு�்ந்தர்
 4. ஆறகறாடு    5. வ்ந்தவறாசி
X  வாழக்றக தி்றன் பெயிறசி
1. ்ெ்தர் அலி மறறும் திப்பு சுல்்தறான் 

ஆகிரயறாரின் பு்கப்்டங்கள், க்்தகள், 
கவி்்தகள் மறறும் ்தகவல்க்ள ப்தறாகுத்தல்.

II  பகாடிட்்ட இ்டங்கறள நிரபபுக
1. அலிநகர் உடன்்டிக்்க ்கபயழுததிடப்்டட 

ஆண்டு  
2. சி�றாஜ் உத – ப்தளலறாவின் ்த்ல்ம 

்்டத ்தள்தி 
3. இ�ண்டறாம் கர்நறாடகப் ர்றாருக்கறான 

முக்கிய கறா�ைம் 
4. இ்நதியறாவில் பிரிடடிஷ சறாம்�றாஜ்யத்்த 

விரிவுப்்டுததுவ்தறகறாக வறாரிசு இழப்புக் 
பகறாள்்க்ய பகறாண்டு வ்ந்தவர் 

5. திப்பு சுல்்தறா்ன இறுதியறாக 
ர்தறாறகடித்தவர் 

6. திப்பு சுல்்தறான் இ்ப்புக்கு பின்  
வசம் ்மசூர் ஒப்்்டக்கப்்டடது.

7. 1800ஆம் ஆண்டு கல்கத்தறாவில் உள்ள 
வில்லியம் ரகறாட்டயில் ஒரு கல்லூரி்ய 
நிறுவியவர் 

III  ்பொரு்ததுக

IV  சரியா / தவ்றா எனக் குறிபபிடுக
1. அலிவர்திகறான் ம்்வுக்கு பின்னர் 

சி�றாஜ்- உத – ப்தளலறா வங்கறாளததின் 
அரிய்ை ஏறினறார்

2. பிளறாசிப் ர்றாரில் ஆங்கிரலயப் ்்ட்ய 
வழி நடததியவர் பெக்டர் மன்ர்றா ஆவறார்.

3. ஐர�றாப்்றாவில் பவடித்த ஆஸதிரிய 
வறாரிசுரி்மப் ர்றார் இ�ண்டறாம் கர்நறாடகப் 
ர்றாருக்கு இடடுச் பசன்்து.

4. வங்கறாளததின் வில்லியம் ரகறாட்டயில் 
உள்ள உச்ச நீதிமன்்ததின் மு்தல் 
்த்ல்ம நீதி்தி சர் எலிஜறா இம்ர் ஆவறார்.

5. கறா�ன் வறாலிஸ பி�பு கறாவல் து்்்ய 
உருவறாக்கினறார்.

1 அய – லறா – சப்ர்ல் 
உடன்்டிக்்க

மு்தல் ஆங்கிரலய 
்மசூர் ர்றார்

2 சறால்்் 
உடன்்டிக்்க

மு்தல் கர்நறாடகப் 
ர்றார்

3 ்றாரிஸ 
உடன்்டிக்்க

மூன்்றாம் 
கர்நறாடகப் ர்றார்

4 ஸ்ரீ�ங்க்டடின 
உடன்்டிக்்க

மு்தல் ம�றாததிய 
ர்றார்

5 ம்த�றாஸ 
உடன்்டிக்்க

மூன் ற்ாம் ஆங்கிரலய 
்மசூர் ர ற்ார்
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3. Vincent .A.Smith - �e Oxford History of 
India-   From the Earliest Times to the end 
of 1911 – 1919 – Oxford At The Clarendon 
press.

 இறணயதள வளங்கள்

 �   https://www.britannica.com

 �   https://www.ducksters.com/

 �   https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_
Civil_Service_(British_India)

XI  ்சயல்திட்்டம் ைறறும் ்சயல்பொடு
1. ஆங்கிரலயர்களறால் இ்நதிய அ�சர்கள் 

ர்தறாறகடிக்கப்்டட்தறகறான கறா�ைங்க்ள 
விவறா்தம் பசயக.

 பைறபகாள் நூல்கள்

1. Bipan Chandra - History of Modern India, 
Orient Blackswan Private Limited 2018

2. R.C.Majumdar - An Advance History of 
India, Macmillan and Co., Limited London 
1953.

பெடிநிறலகள்
 ் டி 1 :  கீழக்கறாணும் உ�லி/வி்�வுக் குறியீட்டப் ் யன்்டுததி இச்பசயல்்றாடடிறகறான இ்ையப் 

்க்கததிறகுச் பசல்க. 
்டி 2 :  சுடடி்யக் கீழ ரநறாக்கி உருடடி, ஏர்தனும் ஒரு கறாலத்்தச் பசறாடுக்குக. (ex. COLONIAL 

MAPS)
்டி 3 :  ஒவபவறாரு ்த்லப்்றாகச் பசறாடுக்கி வ்�்டங்க்ள நன்கு அறி்நது பகறாள்க. (ex. Historical 

maps, c.1750 to 1800)

உ�லி:
http://ektara.org/magazine/histmaps.html

இறணயச் ்சயல்பொடு

இச்்சயல்பொட்டின் மூலம் இந்தியாவின் 
காலனி்ததுவக் கால வறரபெ்டங்கறள 

அறியச் ்சய்தல்.

வர்்ததக்ததிலிருந்து பபெரரசு வறர
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அறிமுகம்
காலனி ஆதிககத்திற்கு முன் இந்தியப் 

ப�ாருளாதாரமானது, வேளாண்ம்ய 
அடிப்�்ையாகக பகாணை ப�ாருளாதாரமாக 
இருந்தது. இககாலத்தில் வேளாண்ம 
மககளின் முதல்நி்லத் பதாழிலாக 
இருந்தது. பெசவுத்பதாழில், சரகக்ர 
பதாழில், எணபணெய் பதாழில் இன்னும் பிற 
பதாழில்கள் வேளாண்ம்யச் சாரந்வத 
ெ்ைப�ற்றன. ஆங்கில அரசானது இந்தியாவின் 
�ழ்மயான வேளாண்ம மு்ற்யயும் 
மற்றும் நிலேருோய் பகாள்்க்யயும் ஏற்றுக 
பகாள்ளவில்்ல.  நி்லயான நில ேருோய் 
திடைம், மகல்ோரி திடைம், இரயத்துோரி திடைம் 
என்னும் மூன்று ப�ரிய நிலேருோய் மற்றும் நில 
உரி்ம திடைத்்த ஆங்கில அரசு இந்தியாவில் 
அறிமுகப்�டுத்தியது. இத்திடைங்களின் மூலம் 
விேசாயிகளுகபகதிரான ப�ாருளாதார சுரணைல் 
மு்ற பிற்காலத்தில் அேரக்ள ஆங்கிவலயருககு 
எதிராக புரடசியில் ஈடு�ை ்ேத்தது.

  ஆங்கிலேயரகளின் ஆட்சியின்கீழ்  
நிேவருவாய் ககாள்க

நி்ேயான நிேவரி திட்்டம்
1765இல் இரா�ரட கி்ளவ் ேங்காளம், 

பீகார மற்றும் ஒரிசா ஆகிய �குதிகளில் ேரி 

ேசூலிககும்  உரி்ம்ய 
ப�ற்ற பின்பு அங்கு 
அேர ஓராணடு நில 
ேருோய் திடைத்்த 
ெ்ைமு்றப்�டுத்தினார. 
அதன் பிறகு ோரன் 
வேஸ்டிங்ஸ் த்ல்ம 
ஆளுெராக �தவிவயற்ற 
பின்பு ஓராணடு 
நிலேருோய் திடைத்்த 
ஐந்தாணடு நில ேருோய் 
திடைமாக மாற்றி பின்பு ஓராணடு திடைமாக 
மாற்றினார. ஆனால் காரன்ோலிஸ் பிரபு 
த்ல்ம ஆளுெரான  பிறகு இத்திடைத்்த 
�த்தாணடு நில ேருோய் திடைமாக 1793இல் 
மாற்றினார. இத்திடைம் நி்லயான 
நிலேருோய் திடைம் என்ற்ழககப்�டுகிறது. 

▶ ஆங்கில ஆடசியின் கீழ் இருந்த நிலேருோய் பகாள்்க
▶ நிலேருோய் பகாள்்கயின் நி்ற, கு்றகள்
▶ விேசாயிகளின் பெருககடிகள் மற்றும் கிளரச்சிகள்

கற்றலின் ல�ாககங்கள

காரன்வாலிஸ் பிரபு

கிராம சமூகமும் 
வாழ்க்க மு்்றயும்

அேகு - 3

ஆங்கில ஆடசியின் கீழ் 
நிலேருோய் திடைங்கள்

மகல்ோரி மு்ற 

வில்லியம் 
ப�ணடிங் பிரபு

இரயத்ோரி 
மு்ற

தாமஸ் மன்வறாகாரன்ோலிஸ் பிரபு

நி்லயான நில 
ேருோய் திடைம்
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இத்திடைம் ேங்காளம், பீகார, ஒரிசா, 
உத்திர பிரவதசத்தில் ோரணொசி �குதி 
மற்றும் ேைககு கரொைகம் ஆகிய �குதிகளில் 
பகாணடுேரப்�டைது.  ஆங்கில இந்தியாவின் 
பமாத்த நிலப்�ரப்பில் 19% நிலப்�ரப்பில் 
ெ்ைமு்றப் �டுத்தப்�டடிருந்த  இத்திடைம் 
ஜமீன்தாரி, ஜாகீரதாரி, மல்குஜாரி மற்றும் 
பிஸ்வேதாரி என்னும் �ல ப�யரகளால் 
அ்ழககப்�டைது.
நி்ேயான நிேவரி திட்்டத்தின் சி்றப்பு கூறுகள

�  ஆங்கில கிழககிந்திய கம்ப�னிககு 
மு்றயாக ேரி பசலுத்தும் ே்ர 
ஜமீன்தாரகள் நில உ்ை்மயாளரகளாக 
அங்கீகரிககப்�டைனர. 

�  விேசாயிகளிைமிருந்து ேரி்ய ேசூல் 
பசய்யும் அரசின் முகேரகளாக ஜமீன்தாரகள் 
பசயல்�டைனர.

�  ஜமீன்தாரகள் ேணிகககுழுவிற்கு பசலுத்தி 
ேந்த ேரி நி்லயாக நிரணெயிககப்�டடு, 
எந்த சூழ்நி்லயிலும் உயரத்த�ைமாடைாது 
என உறுதியளிககப்�டைது.

�  விேசாயிகளிைமிருந்து ேசூலித்த 10/11 �ங்கு 
ேரியி்ன ஜமீன்தாரகள் ஆங்கில அரசுககு 
பசலுத்தினர.

�  ஜமீன்தாரகள், விேசாயிகளுககு �டைா 
(எழுதப்�டை ஒப்�ந்தம்) ேழங்கினர.  
இதன் மூலம் விேசாயிகள் அந்நிலத்்த 
உழும் காலம் ே்ர குத்த்கதாரரகளாக 
கருதப்�டைனர. 

�  அ்னத்து நீதித்து்ற அதிகாரங்களும் 
ஜமீன்தாரகளிைமிருந்து திரும்� 
ப�றப்�டைது. 

நி்்றகள
�  தரிசு நிலங்கள் மற்றும் காடுகள் விேசாய 

நிலங்களாக மாற்றப்�டைன.
�  ஜமீன்தாரகள் நிலத்தின் உரி்மயாளராயினர.
�  நீதி ேழங்கும் ப�ாறுப்பிலிருந்து ஜமீன்தாரகள் 

விடுவிககப்�டைனர.
�  ஜமீன்தாரகள் ஆங்கில அரசுககு 

ெம்பிக்கககுரியேரகளாக மாறினர.
�  ஆங்கில அரசுககு நி்லயான ேருோ்ய 

கி்ைப்�்த உறுதி பசய்தது.
கு்்றகள
�  ஆங்கிவலய அரசு விேசாயிகளுைன் 

வெரடியாக பதாைரபு பகாள்ளவில்்ல.

�  விேசாயிகளின் உரி்மகள் 
மறுககப்�டைவதாடு, ஜமீன்தாரகளின் 
ப�ாறுப்பில் விைப்�டைனர.

�  விேசாயிகள் ப�ரும்�ாலும் அடி்மகளாகவே 
ெைத்தப்�டைனர.

�  இந்த திடைத்தினால் ஜமீன்தாரகள் 
வசாம்வ�றிகளாகவும், ஆைம்�ரப் 
பிரியரகளாகவும் மாறினர.

�  ேங்காளத்தின் �ல கிராமப்புறங்களில் 
ஜமீன்தாரகளுககும், விேசாயிகளுககுமி்ைவய 
�ல வமாதல்கள் ஏற்�டைன.

இரயத்துவாரி மு்்ற 
இரயத்துோரி மு்ற  1820இல் 

தாமஸ்மன்வறா மற்றும் வகப்ைன் ரீட 
என்�ேரகளால் அறிமுகப்�டுத்தப்�டைது. 
இம்மு்ற மதராஸ், �ம்�ாய், அசாம் �குதிகள் 
மற்றும் கூரக ஆகிய இந்திய மாகாணெங்களில் 
பகாணடுேரப்�டைது. இம்மு்றயின்  மூலம் 
நிலத்தின் உரி்மயானது விேசாயிகளின் 
ேசம் ஒப்�்ைககப்�டைது. இதனால் விேசாயிகள் 
நிலத்தின் உரி்மயாளராயினர. ஆங்கிவலய 
அரசு வெரடியாகவே விேசாயிகளிைமிருந்து 
ேரிேசூ்லப் ப�ற்றது. பதாைககத்தில் 
நிலேருோயனது வி்ளச்சலில் �ாதி என 
நிரணெயிககப்�டைது.  பின்னர இது தாமஸ் 
மன்வறா அேரகளால் 
வி்ளச்சலில் மூன்றில் ஒரு 
�ங்காக கு்றககப்�டைது.  
இம்மு்றயில் நில 
ேருோயானது மண 
மற்றும் �யிரின் 
தன்்மயின் அடிப்�்ையில் 
தீரமானிககப்�டைது.

ப�ாதுோக 20 அல்லது 30 ஆணடுகளுககு 
ஒருமு்ற நிலத்தின் மீதான குத்த்க 
மாற்றிய்மககப்�டைது. இத்திடைத்தில் 
விேசாயிகளின் நி்ல்ம மிகவும் 
�ாதுகாப்�ானதாக இருந்தது. உண்மயில், 
அரசு விேசாயிகளிைமிருந்து நிலேருோ்ய 
ேரியாக அல்லாமல் குத்த்கயாகவே ப�ற்றுக 
பகாணைது.
இரயத்துவாரி மு்்றயின் சி்றப்பு கூறுகள
�   ேருோய் ஒப்�ந்தம் வெரடியாக 

விேசாயிகளுைன் பசய்துபகாள்ளப்�டைது.
�   நில அளவு மற்றும் வி்ளச்சலின் மதிப்பீடு 

கணெககிைப்�டைது.

தாமஸ் மன்ல்றா
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�   அரசு, வி்ளச்சலில் 45 லிருந்து 50 சதவீதம் 
ே்ர ேரியாக நிரணெயம் பசய்தது.

இரயத்துவாரி மு்்றயால் ஏற்பட்்ட வி்ைவுகள
�  ப�ரும்�ாலான �குதிகளில் நிலேருோய் 

மிக அதிகமாக நிரணெயிககப்�டைது.  
சிறப்�ான  �ருேக காலங்களில் கூை 
விேசாயிகள் நிலேரி பசலுத்துேதற்கு 
மிகவும் சிரமப்�டைனர.

�  அரசு, ஜமீன்தாரகளுககுப் �திலாக 
விேசாயிக்ள சுரணடியது.

மகல்வாரி மு்்ற
மகல்ோரி மு்ற, 

என்�து வோல்ட பமகன்சி 
என்�ேரது சிந்த்னயில் 
உதித்த, ஜமீன்தாரி மு்றயின் 
ம ா ற் றி ய ் ம க க ப் � ட ை 
ேடிேவம ஆகும். கங்்கச் 
சமபேளி, ேைவமற்கு 
மாகாணெங்கள், மத்திய 
இந்தியாவின் சில �குதிகள் 
மற்றும் �ஞசாப் வ�ான்ற �குதிகளில் 1822இல் 
அறிமுகப்�டுத்தப்�டைது.  இரா�ரட பமரதின்ஸ் 
�ரட என்�ேரின் ேழிகாடடுதலின்�டி 
1833இல் வில்லியம் ப�ணடிங் பிரபு, 
இம்மு்றயில் சில அடிப்�்ை மாற்றங்க்ள 
பகாணடு ேந்தார.  மகல் அல்லது கிராம 
வி்ளச்சலின் அடிப்�்ையில் இம்மு்றயில் 
ேருோய் மதிப்பீடு பசய்யப்�டைது.  மகல் 
�குதியின் அ்னத்து உரி்மயாளரகளும் 
நிலேருோய் பசலுத்துேதற்கு கூடடு 
ப�ாறுப்பு்ையேரகளாேர. பதாைககத்தில், 
பமாத்த வி்ளச்சலில் மூன்றில் இரணடு 
�ங்கு நிலேருோய் அரசின் �ங்காக  
நிரணெயிககப்�டைது.  பின்னர வில்லியம் 
ப�ணடிங் பிரபு பமாத்த வி்ளச்சலில் 
நிலேருோய் 50 சதவீதம் எனக கு்றத்தார.  
இம்மு்றயில் நிலேருோ்ய கிராமம் 
முழுேதும் ேசூல் பசய்து அரசுககு பசலுத்த 
ஒரு கிராமத் த்லேர (Lambardar) 
நியமிககப்�டடிருந்தார. இந்த மு்ற முதலில் 
ஆகரா, அவயாத்தி வ�ான்ற இைங்களில் 
அமுல்�டுத்தப்�டைது.  பின்னர, ஐககிய 
மாகாணெங்களின் பிற �குதிகளுககும் 
விரிவு�டுத்தப்�டைது. இத்திடைத்திலும் 
அதிகமான ேரிச்சு்மகள் அ்னத்தும் 
விேசாயிகள் மீவத விழுந்தது.

வில்லியம் 
ப�ணடிங் பிரபு

மகல்வாரி மு்்றயின் சி்றப்பு கூறுகள
�  கிராமத் த்லேர அரசுககும், கிராம 

மககளுககுமி்ைவய இ்ைத் தரகராக 
பசயல்�டைார.

�  இத்திடைம்  கிராமோரியான மதிப்பீைாக 
இருந்தது.  ஒவர ெ�ர �ல கிராமங்க்ள தன் 
ேசம் ்ேத்திருந்தார.

�  கிராம நிலங்களுககு, கிராமத்்த வசரந்த 
சமுதாயத்தினவர உரி்மயாளராக 
இருந்தனர.

மகல்வாரி மு்்றயால் ஏற்பட்்ட வி்ைவுகள
�  கிராமத் த்லேர, சலு்கக்ள தமது 

பசாந்த விருப்�ங்களின் அடிப்�்ையில் 
தேறாகப் �யன்�டுத்தினார.

�  இம்மு்றயானது விேசாயிகளுககு 
இலா�கரமானதாக இல்்ல.

�  இம்மு்றயானது ஜமீன்தாரி மு்றயின் 
திருத்திய்மககப்�டை ேடிேமாக 
இருந்தது. வமலும் இது கிராமத்தின் உயர 
ேகுப்பினருககு இலா�கரமானதாக 
அ்மந்தது.

விவசாயிகளின் மீது ஆங்கிே நிேவருவாய் 
மு்்றயின் தாககங்கள
�  அ்னத்து நிலேரி மு்றகளும் ப�ாதுோக, 

நிலத்திலிருந்து அதிக�டச ேருமானம் 
ப�றுேதாகவே இருந்தது. இதனால் நில 
விற்�்ன அதிகரிப்பு மற்றும் விேசாயத் 
பதாழில் அழிவிற்கு ேழிேகுத்தது.

�  விேசாயிகள் அதிக ேரிவிதிப்பினால் 
�ாதிககப்�டைனர. அதிக ேரிச்சு்ம மற்றும் 
�ஞசத்தினால் மககள் ேறு்மயாலும், 
கைன்சு்மயாலும் அேதிப்�டைனர. 
இதனால் விேசாயிகள் நிலத்்த வி்லககு 
ோங்குவோர மற்றும் ேடடிககுப் �ணெம் 
தரு�ேரக்ள வதடிச் பசன்றனர. அேரகள் 
விேசாயிகளிைமிருந்த நிலத்்த வி்லககு 
ோங்கி ப�ரும் பசல்ேந்தரகளாயினர. 

�  ஜமீன்தாரகள், ேடடிககாரரகள், 
ேழககறிஞரகள் ஆகிவயாரகளால் ஏ்ழ 
விேசாயிகள் சுரணைப்�டைனர.

�  இந்திய கிராமங்களுககான நி்லப்புத் 
தன்்மயும் பதாைரச்சியான நி்லயும் 
அ்சககப்�டைன. 

�  ஆங்கிவலய இறககுமதி ப�ாருடகளால் 
இந்தியக குடி்சத் பதாழில்கள் ம்றந்தன.  
விேசாயிகள் ேருமானத்திற்கு வேறு 
ேழியின்றி தவித்தனர.
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சித்து மற்றும்  கங்கு என்ற இரணடு சந்தால் 
சவகாதரரகளின் த்ல்மயின் கீழ் 10,000 
வீரரகள் ஒன்று கூடினர. இககூடைத்தினரின்  
புரடசி ஒரு மாதத்திற்குள் ேலி்மயான 
சகதியி்ன ப�ற்றது.  ஐவராப்பிய 
�ண்ணெயாளரகள், ஆங்கிவலய அலுேலரகள், 
இரயில்வே ப�ாறியாளரகள், ஜமீன்தாரகள் 
மற்றும் ேடடிககுப் �ணெம் பகாடுப்வ�ார 
ஆகிய அ்னேரும் புரடசியாளரகளால் 
தாககப்�டைனர. புரடசியானது பிப்ரேரி 1856 
ே்ர பதாைரந்தது.  புரடசியின் த்லேரகள் 
்கது பசய்யப்�டை்த  பதாைரந்து, கலகமானது 
கடு்மயாக  அைககப்�டைது. இத்னத் 
பதாைரந்து சந்தால்கள் ேசித்த �குதிக்ள 
சந்தால் �ரகானா என அரசு அறிவித்தது. அதன்�டி 
சந்தால்களின் நிலங்களும், அ்ையாளமும் 
அன்னிய ஆகரமிப்�ாளரகளிைமிருந்து 
�ாதுகாககப்�டைன.

சநதால் கேகம்

இண்டிலகா கேகம் (அவுரி புரட்சி, 1859-60)
ேங்காள அவுரி சாகு�டியாளரகளின் 

வே்ல நிறுத்தம் அதிகளவில் �ரவி 
தீவிர விேசாய  �ரடசியாக மாறியது. 
ஐவராப்பிய இணடிவகா வதாடைககாரரகள், 
விேசாயிகளுககு மிகவும் தீ்ம தரும் 
ே்கயில் இணடிவகா்ே ேளரப்�தற்கு 
குத்த்க விேசாயிக்ள கடைாயப்�டுத்தினர. 
வமலும் குத்த்க விேசாயிகள், தாங்கள் 
வி்ளவிககும் அவுரி்ய தங்களுககு 
கு்றந்த வி்லககு விற்கும்�டியும், குத்த்க 
முன்�ணெத்்த பின்னாளில் அேரகளுககு 
�யன்�டும் ே்கயில் முன்கூடடிவய ப�ற்று 
பகாள்ளும்�டியும் ேற்புறுத்தப்�டைனர. வமலும், 
ஆள் கைத்தல், பகாள்்ளயடித்தல், க்சயடி 
பகாடுத்தல், எரித்தல் வ�ான்ற சம்�ேங்களும் 
ெைந்தன.  பசப்ைம்�ர 1859இல் திகம்�ர 
பிஸ்ோஸ் மற்றும் பிஸ்னு சரண பிஸ்ோஸ் 

�  �ழ்மயான �ழகக ேழககங்கள் 
மாற்றப்�டடு புதிய சடை அ்மப்பு,  நீதிமன்ற 
ெ்ைமு்றகள் ேழககத்திற்கு ேந்தன.  

�  நிலத்தின் உண்மயான 
உரி்மயாளரகளாகவும், உற்�த்தியின்  
ப�ரும் �ங்குதாரரகளாகவும் இருந்த 
விேசாயிகளு்ைய உ்ழப்பின் 
�லனானது, ஆங்கிவலயரின் 
பகாள்்கயால், ஒரு குறிப்பிடை 
சலு்க்ய ப�ற்ற சமுதாயத்திற்கு மடடுவம 
ென்்மயளிப்�தாக இருந்தது.

விவசாயிகளின் புரட்சிகள
இந்தியாவில் ஆங்கில ஆடசியானது 

வேளாண்ம மு்றயில் �ல மாற்றங்க்ள 
பகாணடு ேந்தது.  புதிய வேளாண்ம 
யுகதிகளால் �்ழய வேளாண மு்ற 
ம்றந்து வ�ானது.  ஜமீன்தாரகள் நில 
உரி்மயாளரகளாக மாறினர.  எந்தளவிற்கு 
முடியுவமா அந்தளவிற்கு, விேசாயிகளின் 
உ்ழப்பு ஜமீன்தாரகளால் சுரணைப்�டைது. 
வமலும் விேசாயிகளின் ோழ்க்க மு்ற  
மிகவும் துயரமானதாக இருந்தது.  தாங்கள் 
எல்்லயில்லா அளவில் சுரணைப்�டுே்த 
உணெரந்த விேசாயிகள், இந்த சுரணைலில் 
இருந்து �ாதுகாத்து பகாள்ள 19 மற்றும் 20 ஆம் 
நூற்றாணடுகளில், ஆங்கிவலயரகளுககும் 
ஜமீன்தாரகளுககும் எதிராக  �ல புரடசி 
இயககங்களிலும், கலகங்களிலும் ஈடு�டைனர. 
சநதால் கேகம் (1855-56)

1855-56இல் விேசாயிகளின் 
எழுச்சியாகக கருதப்�டை முதலாேது கலகம் 
சந்தால் கலகமாகும்.  பீகாரில் உள்ள ராஜமகால் 
குன்றுகளுககு அருகிலுள்ள �குதிகளில் 
சந்தால் மககள் வேளாண்ம பசய்து 
ேந்தனர. சந்தால்களின் அறியா்ம்ய 
சாதகமாக �யன்�டுத்திக பகாணை, ெகரப்புற 
நிலககிழாரகள் மற்றும் ேடடிககுப் �ணெம் 
தருவோர சந்தால்களின்  நிலங்க்ள 
அ�கரித்துக பகாள்ள ஆரம்பித்தனர. இது 
அேரகளி்ைவய கசப்�ான உணெர்ே 
ஏற்�டுத்தி 1855இல் ஆயுதம் ஏந்திய புரடசிககு 
இடடுச் பசன்றது. இத்னத் பதாைரந்து, 
சந்தால்கள் தங்க்ள அன்னிய ொடடு 
ஆககிரமிப்பு சகதிகளிலிருந்து விடுவித்து 
பகாள்ேது மடடுமில்லாமல் தங்களுகபகன்று 
ஒரு அரசாங்கத்்த ஏற்�டுத்திக பகாள்ள, 
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ஆகிவயாரால் ொதியா மாேடைத்தில் ெ்ைப�ற்ற 
கலகங்கள் ஐவராப்பிய �ண்ணெயாளரகளின் 
கடு்மயான அைககுமு்றகளால் 
்கவிைப்�டைன. அதன் பின்னர ஐவராப்பிய 
பதாழிற்சா்லகள் எரிககப்�டடு, கலகமானது 
வேறு இைங்களுககு  �ரவியது.  நி்ல்ம்ய 
கடடுககுள் பகாணடு ேர அரசு 1860இல் 
ஒரு அவுரி ஆ்ணெயத்்த அ்மத்தது. 
அந்த ஆ்ணெயத்தின் �ரிந்து்ரப்�டி 1862 
சடைம் �ாகம் ஆறி்ன (VI) (Part of the 
Act of 1862) உருோககியது.  ஐவராப்பிய 
�ண்ணெயாளரகளின் அைககு மு்றககு 
�யந்து ேங்காளத்தின் அவுரி விேசாயிகள்  பீகார 
மற்றும் உத்திரப் பிரவதசத்தில்  குடிவயறினர.  
இந்து வதச�கதன் என்ற பசய்தித்தாள் 
சாகு�டியாளரகளின் துயரங்க்ள �லமு்ற 
பேளிச்சத்திற்கு பகாணடு ேந்தது.  அவதவ�ால, 
தீன�ந்து மித்ரா என்�ேர, ேங்காள அவுரி 
சாகு�டியாளரகளின் துயரங்க்ள மககள் 
மற்றும் அரசின் கேனத்திற்குக பகாணடுேர 
நீல் தர�ன் (Nil Darpan) என்ற ஒரு ொைகத்்த 
எழுதினார.
்பாப்னா கேகம் (1873-76)

�ாப்னா விேசாய எழுச்சி என்�து 
விேசாயிகளால் ெைத்தப்�டை, ஜமீன்தாரகளின் 
அைககுமு்றககு எதிரான இயககமாகும்.  
இககலகம் ேங்காளத்தின் �ாப்னாவில் உள்ள 
யூசுப்சாகி �ரகானாவில் வகசப் சந்திரா ராய் 
என்�ேரால் ஆரம்பிககப்�டைது.  ஜமீன்தாரகள், 
விேசாயிகளிைமிருந்து, சடைத்திற்கு புறம்�ான 
மு்றயில், ேற்புறுத்தி ேரி ேசூலித்தல், 
அதிகப்�டியான ோரம் (ேரி) ேசூலித்தல், மற்ற 
பிற ேரிக்ளயும் ேழககமாக ேசூல் பசய்தனர.  
விேசாயிகள் ோை்க பசலுத்தவில்்ல 
என்ற வ�ாலி காரணெங்க்ள கூறி அடிககடி 
நிலத்திலிருந்து பேளிவயற்றப்�டைனர.

ொள்ைவில் ஜமீன்தாரகளால் 
�ாதிககப்�டை விேசாயிகள் ப�ருங்கூடைமாகக 
கூடி கிராமங்கள் வதாறும் பசன்று 
ஜமீன்தாரகளின் அச்சுறுத்தல்க்ள 
எடுத்துககூறி மற்ற விேசாயிகளும் 
தங்களுைன் இ்ணெயும்�டி பசய்தனர. 
வ�ாராடை பசலவினங்க்ள கடடுப்�டுத்த 
விேசாயிகளிைமிருந்து நிதி திரடைப்�டைது. 
வ�ாராடைம் �டிப்�டியாக �ாப்னா முழுேதும் 
�ரவி, பின்னர கிழககு ேங்காளத்தின் மற்ற 
மாேடைங்களுககும் �ரவியது.  அப்�குதி 
எங்கும் விேசாய சங்கங்கள் அ்மககப்�டைன.  
வ�ாராடைத்தின் முதன்்ம வொககம் சடைத்்த 
எதிரப்�தாக இருந்தது. 

ஜமீன்தாரகள் விேசாயிக்ள 
கடைாயப்�டுத்திய வ�ாது மடடும் மிகச் 
சிறிய அளவில் ேன்மு்ற ெ்ைப�ற்றது. 
வ�ாராடைத்தில், ஜமீன்தாரகளின் வீடுக்ள, 
பகாள்்ளயடித்ததாக சில நிகழ்வுகவள 
இருந்தன. நீதிமன்ற ஆ்ணெக்ள காேல் 
நி்லயங்கள் பசயற்�டுத்த முயன்ற வ�ாது 
அத்ன எதிரத்து விேசாயிகள், ஒரு சில 
தாககுதல்க்ள காேல் நி்லயங்கள் 
மீதும் பதாடுத்தனர. ஜமீன்தாரகளும் 
ஜமீன்தாரகளின் முகேரகளும் மிகவும் 
அரிதாகவே பகால்லப்�டைனர அல்லது 
காயப்�டுத்தப்�டைனர. வ�ாராடைத்தின் 
ோயிலாக விேசாயிகள் சடை விழிப்புணெரவு 
மற்றும் அேரகளது சடை உரி்மக்ள 
வமம்�டுத்தினர. மகக்ள ஒருங்கி்ணெத்து 
சங்கங்க்ள உருோககி அ்மதியான 
மு்றயில் எதிரககும் ஆற்ற்லயும், 
ேலி்ம்யயும், விழிப்புணெர்ேயும் 
ேளரத்துக பகாணைனர.
தககாண கேகம் (1875)

1875ஆம் ஆணடு பூனா மாேடைத்தில் 
உள்ள விேசாயிகள் ஒரு கலகத்தில் ஈடு�டைனர. 
அது தககாணெ கலகம் என்ற்ழககப்�டைது. 
அப்�குதி விேசாயிகள், ஆரம்�த்தில் 
பதாைரந்து தங்கள் நிலங்க்ள அ�கரித்துக 
பகாணடிருந்த உள்ளூர ேடடிககாரரகளின் 
அைககுமு்ற்ய எதிரத்துப் புரடசி பசய்தனர.  
பூனா மாேடைத்தின் ஒரு கிராமத்தில், ஒரு 
ேடடிககாரரின் பசாத்துகக்ள ்கப்�ற்றி, 
அே்ர கிராமத்திலிருந்து பேளிவயற்றிய 
ப�ாழுது புரடசி பதாைங்கியது.  வமலும் இப்புரடசி 

இண்டிலகா கேகம்
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�டிப்�டியாக 33 கிராமங்களுககுப் �ரவியது.  
விேசாயிகள் மாரோரி சகுகாரரகளின் 
பசாத்துக்ள பகாள்்ளயடித்தனர.  
சகுகாரரகள், காேலரகளின் உதவி்ய 
ொடியவ�ாது வ�ாராடைம் ேன்மு்றயாக 
மாறியது.  இராணுேம் ேரே்ழககப்�டடு  
அப்புரடசி கடடுப்�டுத்தப்�டைது.  இப்புரடசியின் 
வி்ளோக “தககாணெ விேசாயிகள் மீடபு 
சடைம்” நி்றவேற்றப்�டடு அதன் மூலம் 
விேசாயிகளின் கு்றகள் க்ளயப்�டைது.
்பஞசாப் விவசாயிகள இயககம் (1890-1900)

ெகரப்புற ேடடிககாரரகளிைம் கை்னப் 
ப�ற்று, கை்ன திருப்பி பசலுத்தத் தேறிய 
விேசாயிகள், தங்கள் நிலத்தின் மீது 
ேடடிகக்ைககாரரகள் வமற்பகாணை ஒடுககு 
மு்றக்ள வி்ரந்து தடுககும் ப�ாருடடு 
�ஞசாப் விேசாயிகள் புரடசியில் ஈடு�டைனர.  
ஆங்கிவலய அரசு இப்�குதியில் எந்த ஒரு 
புரடசி ெ்ைப�றுே்தயும் விரும்�வில்்ல, 
ஏபனனில் அப்�குதியில் இருந்துதான் 
ஆங்கிவலய இராணுேத்திற்கு வீரரகள் வதரவு 
பசய்யப்�டைனர.   �ஞசாப் விேசாயிக்ளப் 
�ாதுகாப்�தற்காக 1900இல் “�ஞசாப் நில 
உரி்ம மாற்று சடைம்” நி்றவேற்றப்�டடு 
வசாத்ன மு்றயில் பசயற்�டுத்தப்�டைது.  
�ஞசாபில் இச்சடைம் சிறப்�ாக பசயல்�டைதால் 
இந்தியாவின் மற்ற �குதிகளுககும் 
விரிவு�டுத்தப்�டைது. இச்சடைத்தின் �டி, �ஞசாப் 
மககள் விேசாயிகள், சடை அங்கீகாரம் ப�ற்ற 
விேசாயிகள், ேடடிகக்ைககாரரகள் உட�ை 
இதர மககள் என்று  மூன்று ே்கயாகப் 
பிரிககப்�டைனர.  முதல் பிரிவு மககளிைமிருந்து  
மற்ற இரணடு பிரிவு மககளுககும் நிலத்்த 
விற்�து மற்றும் அைமானம் ்ேப்�து மீதான 
கடடுப்�ாடுகள் விதிககப்�டைன.
சம்்பரான் சத்தியாகிரகம் (1917-18)

பீகார மாநிலத்தில் உள்ள சம்�ரான் என்ற 
இைத்தில் ஐவராப்பிய �ண்ணெயாளரகள் 
சடைத்திற்குப் புறம்�ான மற்றும் மனிதத் 
தன்்மயற்ற மு்றகளில், மிகவும் நியாயமற்ற 
வி்லககு அவுரி சாகு�டி்ய பசய்தனர. 
சம்�ரான் இந்திய விேசாயிகள் (அவுரி 
சாகு�டியாளரகள்), தங்களது பமாத்த நிலத்தில் 
20இல் 3 �ங்கில் மடடும் அவுரி்ய சாகு�டி பசய்து, 
அத்னயும் ஐவராப்பிய வதாடைககாரரகளுககு 

அேரகள் நிரணெயித்த வி்லகவக விற்க 
சம்�ரான் தீன்கதியா என்ற ெ்ைமு்றயின் 
கீழ் பி்ணெககப்�டடிருந்தாரகள்.  வமலும் 
அேரகள் ஐவராப்பிய �ண்ணெயாளரகளால் 
சடைவிவராத �ணெம் �றிப்பு, மற்றும் அைககு 
மு்ற வ�ான்ற நிகழ்வுகளுககு ஆளாகினர. 
இந்த விேசாயிகளின் பிரச்சி்ன்ய அறிந்து 
பகாணை மகாத்மா காந்தி  அேரகளுககு உதே 
முன்ேந்தார. அரசு ஒரு விசார்ணெக குழு்ே 
அ்மத்து, மகாத்மா காந்தி்ய அககுழுவின் 
ஓர உறுப்பினராக வசரத்துக பகாணைது. 
விேசாயிகளின் கு்றகள் விசாரிககப்�டடு 
இறுதியில், வம, 1918இல் “சம்�ரான் விேசாயச் 
சடைம்” நி்றவேற்றப்�டைது. 

சம்்பரான் சத்தியாகிரகம்
லக்டா(்கரா) சத்தியாகிரகம் (1918)

1918இல் குஜராத்தின் வகைா மாேடைத்தில், 
இ்ையராத �ஞசத்தின் காரணெமாக விேசாயம் 
ப�ாய்த்தது. ஆனால் நிலேரி முழுே்தயும் 
பசலுத்த விேசாயிக்ள அரசு அறிவுறுத்தியது.  
இதன் வி்ளோக வகைா மாேடைத்தில் 
உள்ளூர விேசாயிகள் ேரிபகாைா இயககத்்த 
பதாைங்கினர. அவ்வியககத்திற்கு  காந்தியடிகள் 
த்ல்ம ஏற்றார.

�ஞசத்தின் நி்லக்ள அரசுககு 
எடுத்துககூறி முழு �லத்துைன் சத்தியாகிரக 
மு்றயில் வ�ாராடும்�டி  காந்திஜி 
விேசாயிக்ள ஆயத்தப்�டுத்தினார.  
வமலும், விேசாயிகள் அச்சமின்றி எல்லா 
எதிரப்புக்ளயும் சந்திகக ஊககமளித்தார.  
அேரது அ்ழப்புககு, முன்பனப்வ�ாதும் 
இல்லாத அளவிற்கு விேசாயிகளின் ஆதரவு 
இருந்தது. மற்றும் அரசாங்கம் விேசாயிகளுைன் 
ஒரு தீரவுககு ேரவேணடியிருந்தது.  இககாலக 
கடைத்தில் சரதார ேல்ல�ாய் �டவைல் இந்திய 
சுதந்திரப் வ�ாராடைத்தின் ஒரு முககியமான 
த்லேராக உருோனார.
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மாப்ைா கிைரச்சி (1921)
மாப்ளா என்று அ்ழககப்�டை முஸ்லீம் 

விேசாயிகள் (வகரளா), இந்து ஜமீன்தாரகள் 
(பஜன்மிஸ்) மற்றும் ஆங்கில அரசால் 
அைககப்�டடு, சுரணைப்�டைனர. இதுவே 
இப்புரடசிககு முதன்்ம காரணெமாக 
இருந்தது.

ஏப்ரல் 1920இல் ெ்ைப�ற்ற மல�ார 
மாேடை மாொடடின் மூலம் மாப்ளா 
விேசாயிகள் உத்வேகம் அ்ைந்தனர. 
அம்மாொடு குத்த்கதாரரகளுககு 
ஆதரேளித்து, நிலககிழார - குத்த்கதாரர 
இ்ையில் உள்ள உறவி்ன ஒழுங்குப்�டுத்த 
சடைம் இயற்ற வகாரியது.  ஆகஸ்ட 1921இல் 
மாப்ளா விேசாயிகள், ஜமீன்தாரகளின் 
அைககுமு்றககு எதிராக கிளரச்சியில் 
ஈடு�டைனர. கிளரச்சியின் ஆரம்�த்தில் மாப்ளா 
விேசாயிகள் காேல் நி்லயங்கள், ப�ாது 
அலுேலகங்கள், பசய்தி பதாைரபு சாதனங்கள், 

அைககு மு்றயில் ஈடு�டை நிலககிழாரின் 
வீடுகள், ேடடிகக்ைககாரரகள் உட�ை 
அ்னே்ரயும் தாககினர.  ஆனால் 
1921 டிசம்�ர ோககில் அரசு இரககமின்றி 
மாப்ளா கிளரச்சி்ய அைககியது.  அரசின் 
அதிகாரப்பூரே மதிப்பீடடின்�டி, அரசு 
த்லயீடடின் வி்ளோக 2337 மாப்ளா 
கிளரச்சியாளரகள் பகால்லப்�டைனர. 1650 
வ�ர காயம்ைந்தனர மற்றும் 45,000ககும் 
வமற்�டவைார சி்றபிடிககப்�டைனர.

மாப்ைா ்கதிகள

அளைவ�� இ�ைல

வ

ேம

ெத

�

சந்தால்

(1855-56)

இணடிவகா

(1859-60)
�ாப்னா

(1873-76)

�ஞசாப்  
(1890-1900)

தககாணெம்
(1875)

�ரவதாலி
(1929-30)

அரபிக கைல் ேங்காள விரிகுைா

இந்தியப் ப�ருங்கைல்

வகைா
(1918)

மா
ப்ள

ா  
(1

92
1)

சம்�ரான்

(1917-18)

விேசாயிகளின் புரடசிகள்
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்பரலதாலி சத்தியாகிரகம் (1929-30)
1928இல் 30 சதவீதம் அளவிற்கு அரசு 

நிலேருோ்ய உயரத்தியது அதனால்,  
�ரவதாலி (குஜராத்) விேசாயிகள் சரதார 
ேல்ல�ாய் �டவைல் த்ல்மயில் தங்களது 
எதிரப்பி்ன பதரிவித்தனர.  வமலும்  
விேசாயிகள், உயரத்தப்�டை நிலேரி்ய 
பசலுத்த மறுப்பு பதரிவித்து பிப்ரேரி 12, 1928இல் 
ேரிபகாைா இயககத்்தத் பதாைங்கினர.   இதில் 
�ல ப�ணகளும் கலந்து பகாணைனர.

1930இல் �ரவதாலியில் ேரி பசலுத்த மறுப்பு 
பதரிவித்த விேசாயிகள் தங்கள் நிலங்க்ள 
கு்றந்த ஏலத்தில் விற்று இழப்�தற்கு 
தயாராக இருந்தாலும்,  நிலத்்த அரசுககுத் 
தர மறுத்துவிடைனர. ஆனாலும் அரசு அேரகள் 
நிலத்்த ்கயகப்�டுத்தி பசய்து ஏலத்தில் 
விற்றது. இருப்பினும், 1937இல் காங்கிரஸ் 
ஆடசிககு ேந்தப�ாழுது விேசாயிகளின் 
நிலம் அ்னத்தும் அேரகளுகவக திருப்பி 
தரப்�டைது.

்பரலதாலி சத்தியாகிரகம்

மீள்பார்வ
� ஆங்கில அரசானது இந்தியாவின்  

�ழ்மயான வேளாண்ம மு்ற்யயும் 
மற்றும் நிலேருோய் பகாள்்க்யயும் 
ஏற்றுக பகாள்ளவில்்ல.

� காரன்ோலிஸ் பிரபு 1793இல் நி்லயான 
நிலேரி திடைத்்த அறிமுகப்�டுத்தினார.

� மகல்ோரி மு்ற, என்�து வோல்ட 
பமகன்சி என்�ேரது சிந்த்னயில் 
உதித்த, ஜமீன்தாரி மு்றயின் 
மாற்றிய்மககப்�டை ேடிேவம ஆகும். 

� ராஜமகால் குன்றுகளுககு அருகிலிருந்த 
நிலங்கள் சந்தால்களால் �யிரிைப்�டைன.

� தீன�ந்து மித்ரா என்�ேர நீல்தர�ன் 
என்ற ஒரு ொைகத்்த ேங்க பமாழியில் 
எழுதினார.

� பூனா மாேடைத்தில் உள்ள விேசாயிகள் 
1875ஆம் ஆணடு  ஒரு கலகத்தில் 
ஈடு�டைனர. அது தககாணெ கலகம் 
என்ற்ழககப்�டைது .

� �ஞசாப் விேசாயிக்ளப் �ாதுகாப்�தற்காக 
1900இல் “�ஞசாப் நில உரி்ம மாற்று 
சடைம்” நி்றவேற்றப்�டைது.

� ஆகஸ்ட 1921இல் மாப்ளா விேசாயிகள், 
ஜமீன்தாரகளின் அைககுமு்றககு எதிராக 
கிளரச்சியில் ஈடு�டைனர.

� �ரவதாலி (குஜராத்) விேசாயிகள் சரதார 
ேல்ல�ாய் �டவைல் த்ல்மயில் தங்களது 
எதிரப்பி்ன பதரிவித்தனர.

க்ேச்கசாறகள
புதிய அமைப்பு Apparatus new system

உரிமை க�ோருபவர் Claimants a person making a claim

விவசோயி Cultivator a person who cultivates the land

அத்துைீறல் Encroachment intrusion on

�டன் தருபவர் Moneylender a person who lends money to people, at a high rate of 
interest

முக�ியைோ� Predominantly mainly

குத்தம�யோளர்/ 
குடியிருப்பவர் Tenants a person who occupies land rented from a land lord
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I   சரியான வி்்ட்யத் 
லதரநகதடுககவும்

1. ஜாகீரதாரி, மல்குஜாரி, 
பிஸ்வேதாரி வ�ான்ற 
�ல்வேறு ப�யரகளால் 
அ்ழககப்�டும் நிலேரி 
மு்ற எது?
அ) மகல்ோரி மு்ற
ஆ) இரயத்துோரி மு்ற
இ) ஜமீன்தாரி மு்ற
ஈ) இேற்றில் எதுவுமில்்ல

2. எந்த கேரனர-பஜனரலின் காலத்தில், 
ேங்காளத்தில் நிரந்தர நிலேரித் திடைம் 
பசய்து பகாள்ளப்�டைது?
அ) வேஸ்டிங்ஸ் பிரபு
ஆ) காரன்ோலிஸ் பிரபு
இ) பேல்பலஸ்லி பிரபு
ஈ) மிணவைா பிரபு

3. மகல்ோரி மு்றயில் ’மகல்’ என்றால் 
என்ன?
அ) வீடு ஆ) நிலம்
இ) கிராமம் ஈ) அரணம்ன

4. மகல்ோரி மு்ற எந்தப் �குதியில் 
பசய்துபகாள்ளப்�டைது?
அ) மகாராஷ்டிரா ஆ) மதராஸ்
இ) ேங்காளம் ஈ) �ஞசாப்

5. கீழ்ககாணும் கேரனரகளுள் மகல்ோரி 
மு்ற்ய அறிமுகப்�டுத்தியேர யார?
அ) வேஸ்டிங்ஸ் பிரபு
ஆ) காரன்ோலிஸ் பிரபு
இ) பேல்பலஸ்லி பிரபு
ஈ) வில்லியம் ப�ணடிங் பிரபு

6. ஆங்கிவலயரால் இரயத்துோரி மு்ற 
அறிமுகப்�டுத்தப்�ைாத �குதி எது?
அ) �ம்�ாய் ஆ) மதராஸ்
இ) ேங்காளம் ஈ) இேற்றில் எதுவுமில்்ல

7. இணடிவகா (அவுரி) கிளரச்சி யாரால் 
த்ல்மவயற்று ெைத்தப்�டைது?
அ) மகாத்மா காந்தி
ஆ) வகசப் சந்திர ராய்
இ)  திகம்�ர பிஸ்ோஸ் மற்றும் பிஸ்னு 

பிஸ்ோஸ்
ஈ) சரதார ேல்ல�ாய் �டவைல்

8. �ரவதாலி சத்தியாகிரகம் யார 
த்ல்மயில் ெைத்தப்�டைது?
அ) சரதார ேல்ல�ாய் �டவைல்
ஆ) மகாத்மா காந்தி
இ) திகம்�ர பிஸ்ோஸ்
ஈ) வகசப் சந்திர ராய்

II  லகாடிட்்ட இ்டங்க்ை நிரப்புக
1.  என்�து ஜமீன்தார மு்றயின் 

திருத்தப்�டை மு்றயாகும்.
2. மகல்ோரி மு்ற  என்�ேரின் 

சிந்த்னயில் உதித்த திடைம் ஆகும்.
3. இணடிவகா (அவுரி) கிளரச்சி ல் 

ெ்ைப�ற்றது.
4. மாப்ளா கலகம் ல் ெ்ைப�ற்றது.
5. ’சம்�ரான் விேசாயச் சடைம்’ 

நி்றவேற்றப்�டை ஆணடு 
III  க்பாருத்துக

1 நிரந்தர 
நிலேரி திடைம் மதராஸ்

2 மகல்ோரி 
மு்ற

இணடிவகா 
விேசாயிகளின் துயரம்

3 இரயத்துோரி 
மு்ற ேைவமற்கு மாகாணெம்

4 நீல் தர�ன் ேங்காளம்

5 சந்தால் கலகம் முதல் விேசாயிகள் 
கிளரச்சி

IV  சரியா / தவ்றா எனக குறிப்பிடுக 
1.  ோரன் வேஸ்டிங்ஸ் ஐந்தாணடு நிலேரி 

திடைத்்த அறிமுகப்�டுத்தினார.
2.  இரயத்துோரி மு்ற, தாமஸ் மன்வறாோல் 

அறிமுகப்�டுத்தப்�டைது.

 மதிப்பீடு 
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VII  விரிவான வி்்டயளி 
1.  நி்லயான நிலேரி திடைத்தின் நி்ற, 

கு்றக்ள விோதிகக.
2.  ஆங்கிவலயரகளின்  நிலேரி திடைங்கள் 

இந்திய விேசாயிகள் மீது ஏற்�டுத்திய 
தாககங்கள் என்ன?

3. மாப்ளா கிளரச்சி �ற்றி ஒரு �த்தியில் எழுதுக.
VIII   உயர சிநத்ன வினா
1. ேரிகள் மடடும் அல்லாமல் வேறு எந்த 

ே்ககளில் ஆங்கிவலயரகள் இந்திய 
விேசாயிகளின் நிலங்க்ள சுரணடினர.

IX  கசயல்திட்்டம் மறறும் கசயல்்பாடு
1.  காந்தியின் அகிம்்ச மற்றும் 

சத்தியாகிரகத்்த ேடிே்மப்�தில் 
பசல்ோககு ப�ற்றது எது என்�து குறித்து 
எழுதுக.

2. உனது �ள்ளியில், கைந்த கால மற்றும் 
தற்கால விேசாயிகளுககி்ைவய 
காணெப்�டும் ஒருமித்த சிறப்புக்ள 
விளககும் கணகாடசிககு ஏற்�ாடு பசய்க.

 லமறலகாள நூல்கள

1. Bipan Chandra - History of Modern India, 
Orient Blackswan Private Limited 2018.

2. R.C.Majumdar - An Advance History of 
India Macmillan and Co., Limited London 
1953. 

3. Vincent .A.Smith - The Oxford History of 
India - From the Earliest Times to the end 
of 1911 – 1919 – Oxford At The Clarendon 
press

 இ்ணயதை வைங்கள

�  https://www.britannica.com

�  https://www.ducksters.com/

�   https://en.wikipedia.org/wiki/
Permanent_Settlement

�   https://en.wikipedia.org/wiki/Ryotwari

�  https://en.wikipedia.org/wiki/Mahalwari

3.  குஜராத்தின் யூசுப்்ாகி என்ற 
�ரகானாவில் �ாப்னா கலகம் ஏற்�டைது.

4  “�ஞசாப் நில உரி்ம மாற்று சடைம்” 
1918இல் நி்றவேற்றப்�டைது.

V   பின்வரும் கூறறி்ன ஆராய்நது 
சரியானவற்்ற () கசய்க

1.   கீழ்ககணைேற்றுள் எந்த ஒன்று ஜமீன்தாரி 
மு்றப் �ற்றிய  தேறான கூற்றாகும்.

 அ)  இந்த மு்ற 1793இல் 
அறிமுகப்�டுத்தப்�டைது.

 ஆ)  ஜமீன்தாரகள் நிலத்தின் உரி்மயாளர 
ஆேர.

 இ)  விேசாயிகளுககு இந்த மு்றயில் 
ஒரு குறிப்பிடை ேருோய் நி்லயாக 
கி்ைத்தது.

 ஈ)  இந்தியாவின் பமாத்த 
நிலப்�ரப்பில் 19% நிலப்�ரப்பில் 
ெைமு்றப்�டுத்தப்�டடிருந்தது.

2.  கீழ்ககணைேற்றுள் இந்தியாவில் 
ெ்ைப�ற்ற விேசாய புரடசி �ற்றிய 
சரியான கூற்று எது?

 அ)  சந்தால் கலகம் ேங்காளத்தில் 
ெ்ைப�ற்றது.

 ஆ)  நீல் தர�ன் என்ற ொைகம் தீன �ந்து 
மித்ராோல் எழுதப்�டைது. 

 இ)  தககாணெ கலகம் 1873இல் பூனாவில் 
உள்ள கிராமம் ஒன்றில் துேங்கியது.

 ஈ)  மாப்ளா கலகம் தமிழகத்தில் 
ெ்ைப�ற்றது.

VI   பின்வரும் வினாககளுககு ஓரிரு 
வாககியங்களில் வி்்டயளி

1.  நிரந்தர நிலேரி திடைத்தின் சிறப்புககூறுகள் 
ஏவதனும் இரணடி்ன குறிப்பிடுக.

2.  இரயத்துோரி மு்றயின் சிறப்புக கூறுகள் 
யா்ே?

3.  மகல்ோரி மு்றயின் வி்ளவுக்ளக 
கூறுக.

4.  1859-60இல் ெ்ைப�ற்ற இணடிவகா 
(அவுரி) கலகத்திற்கு காரணெம் என்ன?

5.  சம்�ரான் சத்தியாகிரகத்தில் மகாத்மா 
காந்தியின் �ங்கி்ன குறிப்பிடுக?

6.  �ரவதாலி சத்தியாகிரகத்தில் ேல்ல�ாய் 
�டவைலின் �ங்கு �ற்றி எழுதுக.
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அறிமு்கம
1857ஆம் ஆண்டு பிைறாசிப யபறாருககுப 

பின் ்றாட்டின் அரசியல், ெமூ்க-்பறாருைறாதறார 
நிளேளயப பறாதிககும் வள்கயில் 
ஆங்கியேயரறால் ்றாட்டின் பே பகுதி்களில் 
அரசியல் மற்றும் ்பறாருைறாதறார ஆதிக்கம் 
ஏற்படுததபபட்்டது. இது பே தி்ன்மிக்க 
நிேககிழறார்கள் மற்றும் தளேவர்களிள்டயய 
அதி்கறார யவறுபறாட்டிற்கு வழிய்கறாலியது. 
இயற்ள்கயறா்கயவ அவர்களுள் 
பேர ஆங்கியேயர்களுககு எதிரறா்க 
புரட்சியில் ஈடுபட்்டனர.  ஆங்கியேயர்கள் 
பறாளையக்கறாரர்களி்டமிருந்து வரு்டறாந்திர 
்கபபம் வசூலிககும் உரிளம ்பற்றிருந்ததறா்கக 
்கருதபபடுகி்து.  ஆங்கியேயர்களுககு 
முதல் எதிரபபு பூலிதயதவரறால் ஏற்பட்்டது. 
அவருககுபபின் மற்் பறாளையக்கறாரர்கைறான 
வீரபறாண்டிய ்கட்்ட்பறாம்மன், ஊளமததுளர, 
மருது ெய்கறாதரர்கள் மற்றும் தீரன் சின்னமளே 
ஆகியயறாரும் ஆங்கியேயருக்்கதிரறான 
எதிரபபிளனத ்தரிவிததனர.

பாளையங்்களின் ்ொற்றம
விெய ்்கர ஆட்சியறாைர்கள் தங்்கள் 

மறா்கறாணங்்களில் ்றாயக்கர்களை 

நியமிததனர. இளத்யறாட்டி மதுளர ்றாயக்கர 
பறாளையக்கறாரளர நியமிததறார.  1529இல்
விஸ்வ்றாதர மதுளர ் றாயக்கரறானறார.  இவரறால்  
தனது மறா்கறாணங்்களில் அதி்கறாரங்்களைப 
்ப் விரும்பிய சிறுகுடித தளேவர்களை 
்கட்டுபபடுதத முடியவில்ளே. அதனறால் அவரது 
அளமச்ெர அரிய்றாதரு்டன் ்கேந்தறாயேறாசிதது 
1529இல் பறாளையக்கறாரர முள்ளய 
ஏற்படுததினறார. அதன்மூேம்  ்றாடு 72 
பறாளையங்்கைறா்கப பிரிக்கபபட்டு ஒவ்வறாரு 
பறாளையமும் ஒரு பறாளையக்கறாரரின் 
கீழ ்்கறாண்டுவரபபட்்டது. ஒவ்வறாரு 
பறாளையக்கறாரரும் ஒரு பிரயதெததின் 
அல்ேது பறாளையததின் உரிளமயறாைரறா்க 
்கருதபபட்்டறார. இந்த பறாளையக்கறாரர்கள், 
்றாயக்கர்களுககு யதளவ ஏற்படும் யபறாது 
இரறாணுவம் மற்றும் இதர உதவி்களை முழு 
மனது்டன் ்ெயதனர. பறாளையக்கறாரர்கள் 
வரி்களை வசூலிதது, தறாங்்கள் வசூலிதத 
வரிபபணததில் மூன்றில் ஒரு  பங்கிளன 
மதுளர ்றாயக்கர்களுககும், அடுதத மூன்றில் 
ஒரு பங்கிளன இரறாணுவ ்ெேவிற்கும் 
்்கறாடுததுவிட்டு மீதிளய அவர்கள் ்ெறாந்த 
்ெேவிற்கு ளவததுக்்கறாண்்டனர.

▶ தமிழ்றாட்டில் பறாளையக்கறாரர முள் பற்றி அறிதல்
▶  ஆங்கியேயர்களுக்்கதிரறா்க ்ள்ட்பற்் புரட்சியில் பூலிதயதவர மற்றும் 

்கட்்ட்பறாம்மனின் பங்கிளனப பற்றி புரிந்து்்கறாள்ளுதல்
▶ ்தன்னிந்திய புரட்சி பற்றி ்தரிந்து்்கறாள்ளுதல்
▶ யவலூர புரட்சியின் ்கறாரணங்்கள் மற்றும் விளைவு்களைப பற்றி அறிதல்
▶  1857ஆம் ஆண்டு புரட்சியின் ்கறாரணங்்கள் மற்றும் விளைவு்களைப புரிந்து்்கறாள்ளுதல்

்கற்றலின் ்நாக்கங்்கள்

்மக்களின் புரட்சி

அலகு - 4
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4 1மக்களின் புரட்சி

தென்னிந்தியாவில் தொடக்க்கால புரட்சி்கள்
பாளையக்காரர்களின் புரட்சி

17 மற்றும் 18ஆம் நூற்்றாண்டில் 
தமிழ்றாட்டின் அரசியலில் பறாளையக்கறாரர்கள் 
முககிய பங்கு வகிததனர. அவர்கள் தங்்களை 
சுதந்திரமறானவர்கைறா்கக ்கருதிக்்கறாண்்டனர. 
பறாளையக்கறாரர்களிள்டயய இரண்டு 
பறாளையங்்கள் (மு்கறாம்்கள்) இருந்தன. அளவ 
கிழககு பறாளையம் (மு்கறாம்), யமற்கு பறாளையம் 
(மு்கறாம்) என்பன ஆகும். கிழககு பறாளையங்்களில் 
இருந்த ்றாயக்கர்கள் ்கட்்ட்பறாம்மனின் 
்கட்டுபபறாட்டின் கீழ ஆட்சி ்ெயதனர.  யமற்கு 
பறாளையங்்களில் இருந்த ம்வர்கள் 
பூலிதயதவரின் ்கட்டுபபறாட்டின் கீழ ஆட்சி 
்ெயதனர. இந்த இரண்டு பறாளையக்கறாரர்களும் 
ஆங்கியேயருககு ்கபபம்(kist) ்கட்்ட மறுததுக 
கிைரச்சியில் ஈடுபட்்டனர. 

பறாளையக்கறாரர்களுககும், கிழககிந்திய 
்கம்்பனிககுமிள்டயய ஆரம்ப ்கறாே 
யபறாரறாட்்டங்்கள் அரசியலில் ஒரு வலிளமயறான 
பரிணறாமதளதப ்பற்்ன. 1792ஆம் 
ஆண்டு ்கர்றா்ட்க உ்டன்படிகள்கயறால் 
ஒருங்கிளணக்கபபட்்ட ஆங்கியேய  அதி்கறாரம் 
பறாளையக்கறாரர்களின் மீது ்ெலுததபபட்்டது. 
இந்த உ்டன்படிகள்கயின் படி ஆங்கியேயர்கள் 
வரிவசூல் ்ெயயும் உரிளமளயயும் ்பற்்னர. 
அதன் விளைவறா்க  பறாளையக்கறாரர்களின் 
புரட்சி ்வடிததது.
பூலித்ெவர

இந்தியறாவில் ஆங்கிே ஆட்சிளய 
எதிரபபதில் தமிழ்றாட்டில் முன்யனறாடியறா்க 
இருந்தவர பூலிதயதவர ஆவறார. அவர 
திரு்்ல்யவலியின் அருகிலிருந்த ்்ற்்கட்டும் 
்ெவல் என்் பறாளையததின் பறாளையக்கறாரர 
ஆவறார. அவரது ஆட்சிக ்கறாேததில் ஆற்்கறாட்டு 
்வறாபறான மு்கமது அலிககும் ஆங்கியேயருககும் 
்கபபம் ்கட்்ட மறுதது அவர்களை எதிரக்கத 
்தறா்டங்கினறார. எனயவ ஆற்்கறாட்டு ்வறாப 
மற்றும் ஆங்கியேயரின் கூட்டுபபள்ட்கள் 
பூலிதயதவளரத தறாககின. ஆனறால் அககூட்டுப 
பள்ட்கள், திரு்்ல்யவலியில் பூலிதயதவரறால் 
யதறாற்்கடிக்கபபட்்டன. இந்தியறாவில், 
ஆங்கியேயரு்டன் யபறாரிட்டு அவர்களைத 
யதறாற்்கடிதத முதல் இந்திய மன்னர 
பூலிதயதவயர ஆவறார. இந்த ்வற்றிககுப பி்கு 

பூலிதயதவர ்வறாப மற்றும் ஆங்கியேயளர 
எதிரக்க பறாளையக்கறாரர்களின் கூட்்டளமபளப 
உருவறாக்க முயன்்றார.

1759இல் யூசுப்கறான் தளேளமயிேறான 
ஆற்்கறாடு ்வறாபபின் பள்ட்கள் ்்ற்்கட்டும் 
்ெவளேத தறாககின. அந்த்ல்லூரில் பூலிதயதவர 
யதறாற்்கடிக்கபபட்்டறார. 1761இல் ஆற்்கறாடு 
்வறாபபின் பள்ட்கள் ்்ற்்கட்டும்்ெவவளேக 
ள்கபபற்றியது. பூலிதயதவர தளேமள்வு 
வறாழகள்க வறாழந்து 1764இல் ்்ற்்கட்டும் 
்ெவவளேக மீண்டும் ள்கபபற்றினறார. பி்கு 
அவர 1767இல் ய்கப்டன் ய்கம்்பல் என்பவரறால் 
யதறாற்்கடிக்கபபட்்டறார. பின்னறாளில் பூலிதயதவர 
தபபிதது தளேமள்வறா்க வறாழந்து, தனது 
ய்றாக்கம் நிள்யவ்றாமயேயய இ்ந்து 
யபறானறார. இருந்தறாலும் விடுதளேக்கறான அவரது 
துணிச்ெேறான யபறாரறாட்்டம் ்தன்னிந்திய 
வரேறாற்றில் நிளேதது நிற்கி்து.
வீரபாண்டிய ்கட்டதபாம்மன்

்கட்்ட்பறாம்மனின் முன்யனறார்கள் 
ஆந்திரறாளவச் யெரந்தவர்கள். 11ஆம் 
நூற்்றாண்டில் அவர்கள் தமிழ்றாட்டிற்கு 
இ்டம்்பயரந்தனர. பறாண்டியர்களின் கீழ 
நிேமறானிய அடிபபள்டயில் 
ப றா ஞ ெ றா ே ங் கு றி ச் சி ள ய த 
தளே்்கரறா்கக ்்கறாண்டு 
்ெ்கவீரபறாண்டிய ்கட்்ட்பறாம்மன், 
வீரபறாண்டியபுரதளத ஆட்சி 
்ெயதறார. பின்னர ் றாயக்கர்களின் 
ஆட்சியில் பறாளையக்கறாரரறானறார. 
்ெ்கவீர பறாண்டியனுககுபபின் 
அவரதும்கன் வீரபறாண்டிய 
்கட்்ட்பறாம்மன் பறாளையக்கறாரரறானறார. 
அவரது மளனவி ெக்கம்மறாள், ெய்கறாதரர்கள் 
ஊளமததுளர மற்றும் ்ெவதளதயறா ஆவர.
ஆற்காடு நவாப்

விெய்்கரப யபரரசின் வீழச்சிககுபின் 
மு்கேறாயர்கள் ்தற்கில் தங்்கள் 
யமேறாண்ளமளய நிறுவினர. ்கர்றா்ட்கறாவில் 
்வறாப மு்கேறாயர்களின் பிரதிநிதியறா்க 
்ெயல்பட்்டறார. பறாஞெறாேங்குறிச்சி 
பறாளையமும் ்வறாபபின் ஆளுள்கயின் கீழ 
்்கறாண்டுவரபபட்்டது. எனயவ அது, ்வறாபபிற்கு 
்கபபம் (வரி) ்கட்்ட பணிக்கபபட்்டது. ஆனறால் 
1792இல் ஏற்பட்்ட ்கர்றா்ட்க உ்டன்படிகள்க 
அரசியல் நிளேளம்களை முற்றிலும் மறாற்றியது. 

வீரபாண்டிய 
்கட்டதபாம்மன்
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எழுதினறார. ்கடிதளதக ்கண்்ட ்ென்ளன 
்கவுன்சிலின் ்கவரனர எட்வரடு கிளைவ 
்கட்்ட்பறாம்மளன ெரணள்டய ஆளணயிட்்டறார. 
்ென்ளன ்கவுன்சில், ்கட்்ட்பறாம்மளன ஒரு 
குழுவின் முன்னிளேயில் வர ய்கறாரியது. 
இதற்கிள்டயில் சிவசுபபிரமணியம் விடுதளே 
்ெயயபபட்்டது்டன், ்க்ேக்டர ெறாகென் 
அவருள்டய தவ்றான அணுகுமுள்க்கறா்க 
பதவி நீக்கமும் ்ெயயபபட்்டறார. அவருககுபபின் 
்க்ேக்டரறா்க S.R. லூஷிங்்டன் நியமிக்கபபட்்டறார.
பாளையக்காரர்களின் கூட்டள்மப்பு

இச்சூழநிளேயில் சிவ்கங்ள்கயின் 
மருது பறாண்டியர, அருகில் இருந்த 
பறாளையக்கறாரர்களை ஒன்றிளணதது 
ஆங்கியேயர்களுககு எதிரறா்க '்தன்னிந்திய 
கிைரச்சியறாைர்களின் கூட்்டளமபபு' ஒன்ள் 
உருவறாககினறார. இந்த கூட்்டளமபபு 
ஓர பிர்க்டனதளத ்வளியிட்்டது. அது 
’திருச்சிரறாபபள்ளி அறிகள்க’ என 
அளழக்கபபட்்டது. ்கட்்ட்பறாம்மன் இந்த 
கூட்்டளமபபின் மீது  ஆரவதது்டன் இருந்தறார. 
இந்த கிைரச்சி கூட்்டளமபபில் இளணய மறுதத 
சிவகிரி பறாளையததின் மீது ்கட்்ட்பறாம்மன் 
தனது ்ெல்வறாகள்க ்ெலுதத முயன்்றார. 
்கட்்ட்பறாம்மன் சிவகிரிளய ய்றாககி 
முன்யனறினறார. சிவகிரி பறாளையக்கறாரர, 
்கம்்பனிககு ்கபபம் ்கட்டுபவரறா்க இருந்ததறால் 
்கம்்பனி, ்கட்்ட்பறாம்மனின் சிவகிரி மீதறான 
பள்ட்யடுபபு தங்்கள் அதி்கறாரததிற்கு வி்டபபட்்ட 
ெவறாேறா்கக ்கருதினர. எனயவ ்கம்்பனியின் 
பள்ட்கள் பறாஞெறாேங்குறிச்சி ய்றாககி ்ெல்ே 
ஆளணயி்டபபட்்டது.
பாஞ்ாலங்குறிச்சி வீழெல்

1799 ்ெப்டம்பர ஐந்தறாம் ்றாள் 
யமெர பறானரயமன் தன்னுள்டய 
பள்டளய பறாஞெறாேங்குறிச்சிளய 
ய்றாககி  ்்கரததினறார. ஆங்கியேயபபள்ட 
பறாஞெறாேங்குறிச்சி ய்கறாட்ள்டயின் அளனதது 
்ெயதித்தறா்டரபு்களையும் துண்டிததது. 
்கள்ைரபட்டியில் ்்டந்த ெண்ள்டயில் 
சிவசுபபிரமணியம் ள்கது ்ெயயபபட்்டறார. 
்கட்்ட்பறாம்மன் புதுகய்கறாட்ள்டககு தபபிச்்ென்்றார. 
்கைபபூர ்கறாடு்களில் மள்ந்திருந்த 
்கட்்ட்பறாம்மளன புதுகய்கறாட்ள்ட ரறாெறா 
விெயரகு்றாத ்தறாண்ள்டமறான் ள்கது ்ெயது 

்கம்்பனி, பறாஞெறாேங்குறிச்சியிலிருந்து வரி 
வசூல் ்ெயயும் உரிளமளயயும் ்பற்்து. 
்கபபம் வசூலிததயத ்கட்்ட்பறாம்மனுககும், 
ஆங்கியேயருககுமிள்டயயயறான யமறாதலுக்கறான 
முதன்ளம ்கறாரணமறானது.

்கட்டதபாம்மன்-ஜாக்ன் ்ந்திப்பு
இரறாம்றாதபுர ்க்ேக்டர ்கறாலின் ெறாகென் 

1798இல் நிலுளவத ்தறாள்களய ்ெலுததச் 
்ெறால்லி ்கட்்ட்பறாம்மனுககு 
்கடிதங்்கள் எழுதினறார. 
்கட்்ட்பறாம்மனும் ்றாட்டின் 
பஞெததின் ்கறாரணமறா்க 
நிலுளவளயச் ்ெலுததும் 
சூழநிளேயில் தறான் 
இல்ளே என்று பதில் 
எழுதினறார. எனயவ ய்கறாபமள்டந்த ெறாகென் 
்கட்்ட்பறாம்மளனத தண்டிக்க ஒரு பள்டளய 
அனுபப முடிவு ்ெயதறார. இருபபினும் 
்ென்ளன அரெறாங்்கம், ்கட்்ட்பறாம்மனுககு 
அளழபபு அனுபபி இரறாம்றாதபுரததில் ஒரு 
்கேந்துளரயறா்டலுககு ஏற்பறாடு ்ெயயும் படி 
்க்ேக்டருககு வழி்கறாட்டியது.

1798இல் ்கட்்ட்பறாம்மன் தனது அளமச்ெர 
சிவசுபபிரமணியதது்டன் இரறாம்றாதபுரததில் 
்க்ேக்டளர ெந்திததறார. 1080 பய்கறா்டறா 
பறாககிளய தவிர ்பரும்பறாேறான வரிளய 
்கட்்ட்பறாம்மன் ்ெலுததிவிட்்டளத ்கணககு்கள் 
ெரிபறாரததலுககுப பின் அறிந்த ெறாகென்  
ெமறாதறானமள்டந்தறார. இந்த ெந்திபபின் 
்பறாழுது ்கட்்ட்பறாம்மனும் அவரது அளமச்ெர 
சிவசுபபிரமணியமும் ெறாகெனின் முன் மூன்று 
மணி ய்ரம் நிற்்களவக்கபபட்்டனர. ்க்ேக்டர, 
்கட்்ட்பறாம்மளனயும், அவரது அளமச்ெளரயும் 
அவமறானபபடுததி ள்கது ்ெயய முயற்சி 
்ெயதறார. ்கட்்ட்பறாம்மன் தனது அளமச்ெரு்டன் 
தபபிக்க முயன்்றார. உ்டயன ஊளமததுளர, 
தனது வீரர்களு்டன் ய்கறாட்ள்டககுள் நுளழந்து 
்கட்்ட்பறாம்மன் தபபிக்க உதவி்ெயதறார. ஆனறால் 
துரதிஷ்டவெமறா்க சிவசுபபிரமணியம் ள்கது 
்ெயயபபட்்டறார.
எட்வரடு கிளைவ் ்மறறும ்கட்டதபாம்மன்

பறாஞெறாேங்குறிச்சி திரும்பிய பின் 
்கட்்ட்பறாம்மன் ்க்ேக்டர ்கறாலின் ெறாகென் 
அவரி்டம்  ்்டந்து ்்கறாண்்டளத விவரிதது 
்ென்ளனக ்கவுன்சிலுககு ஒரு ்கடிதம் 
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்கம்்பனியி்டம் ஒபபள்டததறார. பறாஞெறாேங்குறிச்சி 
ய்கறாட்ள்ட வீழந்தபி்கு, பறானரயமன் ள்கதி்களை 
பறாளையக்கரர்களின் அளவககு அளழதது 
்ென்று ஒரு விெறாரளணககுப பி்கு அவர்களுககு 
மரணதண்்டளன விதிததறார. ்றா்கேறாபுரததில் 
சிவசுபபிரமணியம் தூககிலி்டபபட்்டறார. அகய்டறாபர 
16ஆம் ்றாள் பறாளையக்கறாரர அளவயின் முன் 
்கட்்ட்பறாம்மன் விெறாரிக்கபபட்்டறார. அடுதத ்றாள் 
அகய்டறாபர 17, 1799 அன்று ்கட்்ட்பறாம்மன் 
்கயததறாறு என்் இ்டததில் தூககிலி்டபபட்்டறார. 
இவவறா்றான ்கட்்ட்பறாம்மனின் வீரம் பற்றி 
பே ்றாட்டுபபு் ்களதபபறா்டல்்கள் இன்றும் 
்பருளமயறா்க கூறுகின்்ன. அளவ அவருள்டய 
நிளனளவ மக்களிள்டயய நீங்்கறாமல் 
ளவததிருககின்்ன.
்வலுநாச்சியார

சிவ்கங்ள்கயின் இரறாணி யவலு்றாச்சியறார 
ஆவறார. இவர 16ஆம் வயதில் சிவ்கங்ள்கயின் 
இரறாெறா முதது வடு்க்றாதருககு திருமணம் ் ெயது 
ளவக்கபபட்்டறார.  1772இல் ஆற்்கறாடு ்வறாப 
மற்றும் பிரிட்டிஷ பள்ட்கள் சிவ்கங்ள்கயின்   
மீது யபறார ்தறாடுததன.  அபபள்ட, முததுவடு்க 
்றாதளர ்கறாளையறாரய்கறாயில் யபறாரில் 
்்கறான்்து.  யவலு்றாச்சியறார 
தனது ம்கள் ்வள்ைச்சி 
்றாச்சியறாரு்டன் தபபிதது, 
திண்டுக்கல் அருகில் 
உள்ை விருபபறாச்சியில் 
ய்கறாபறாே ்றாயக்கர 
பறாது்கறாபபில் வறாழந்தறார. 
இந்த ்கறாே்கட்்டததில் அவர 
ஒரு பள்டளய அளமதது, 
ஆங்கியேயர்கள் தங்்கள் ஆயுதங்்களை எங்கு 
யெமிதது ளவததிருககி்றார்கள் என்பளத தனது 
நுண்ணறிவு பள்டபபிரிவின் உதவியு்டன் 
்கண்்டறிந்தறார. பின்னர, தனது ் ம்பிகள்கககுரிய 
பள்டததைபதி மற்றும் ்தறாண்்டர, குயிலி 
என்பவரறால் ஒரு தற்்்கறாளே தறாககுதலுககு 
ஏற்பறாடு ்ெயதறார. மருது ெய்கறாதரர்களின் 
உதவியு்டன் சிவ்கங்ள்களயக ள்கபபற்றி 
மீண்டும் இரறாணியறா்க முடிசூட்டிக்்கறாண்்டறார. 
இந்தியறாவில் பிரிட்டிஷ ்கறாேனி ஆதிக்கதளத 
எதிரததுப யபறாரிட்்ட முதல் (இந்தியப) 
்பண்ணரசி ஆவறார. இவர தமிழர்கைறால் 
‘வீரமங்ள்க’ எனவும் ’்தன்னிந்தியறாவின் 
ெறான்சி ரறாணி’ எனவும் அறியபபடுகி்றார.

்வலுநாச்சியார

்மருது ்்்காெரர்கள்
மருது ெய்கறாதரர்கள்  

்பறான்னறாததறாள் மற்றும் 
மூகள்கயயறா பழனியபபன் 
ஆகியயறாரின் ம்கன்்கள் 
ஆவர. மூதத ெய்கறாதரர 
்பரிய மருது (்வள்ளை 
மருது)எனவும், இளைய 
ெய்கறாதரர சின்ன மருது 
எனவும் அளழக்கபபட்்டனர. 
இவற்றில் மருது பறாண்டியன் 
என்்ளழக்கபபட்்ட சின்ன மருது பிரபேமறானவர. 
சின்ன மருது, சிவ்கங்ள்கயின் மன்னர 
முததுவடு்க ்றாத ்பரிய உள்டயயதவரி்டம் 
(1750-1772)  பணிபுரிந்தறார. 1772இல் 
ஆற்்கறாடு ்வறாபபின் பள்ட்கள் சிவ்கங்ள்களய 
முற்றுள்கயிட்டு அதளனக ள்கபபற்றியது. 
இபயபறாரின் யபறாது முதது வடு்க்றாத ்பரிய 
உள்டயயதவர யபறாரில் இ்ந்தறார. இருபபினும் 
சிே மறாதங்்களுககுப பி்கு, சிவ்கங்ள்க மருது 
ெய்கறாதரர்கைறால் மீண்டும் ள்கபபற்்பபட்டு 
்பரிய மருது, அரெரறா்க ்பறாறுபயபற்்றார. 
சின்னமருது அவரது ஆயேறாெ்கரறா்க 
்ெயல்பட்்டறார. ஆங்கியேயர்களுக்்கதிரறான 
தீவிர ்்டவடிகள்க்களின் ்கறாரணமறா்க அவர 
’சிவ்கங்ள்க சிங்்கம்’ என அளழக்கபபட்்டறார. 
பதி்னட்்டறாம் நூற்்றாண்டின் பிற்பகுதியில் 
்தன்னிந்தியறாவில் மருதுெய்கறாதரர்கைறால் 
ஆங்கியேயர்களுக்்கதிரறான கிைரச்சி 
்ள்ட்பற்்து.
்்மாெலுக்கான ்காரணங்்கள்

்கட்்ட்பறாம்மனின் இ்பபிற்கு பின், 
அவருள்டய ெய்கறாதரர ஊளமததுளரயும் 
மற்்வர்களும் சிவ்கங்ள்கககுத 
தபபினர. அங்கு அவர்களுககு மருது 
ெய்கறாதரர்கள் பறாது்கறாபபளிததனர. யமலும் 
சிவ்கங்ள்க வியறாபறாரி்கள், தங்்கைது 
உள்்றாட்டு ்்கறாள்ள்கயில் ்கம்்பனியின் 
தளேயீட்ள்ட விரும்பவில்ளே. இந்த 
இரண்டு ்கறாரணங்்களுக்கறா்கயவ, ்கம்்பனி 
சிவ்கங்ள்கககு எதிரறா்க யபறார புரிந்தது.
தென்னிந்திய கிைரச்சி (1800-1801)

பிபரவரி 1801இல் ்கட்்ட்பறாம்மனின் 
ெய்கறாதரர்கைறான ஊளமததுளரயும் 
்ெவதளதயறாவும் பறாளையங்ய்கறாட்ள்ட 

்மருது  
்்்காெரர்கள்
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சிள்யிலிருந்து தபபிதது ்கமுதிளய 
வந்தள்டந்தனர. அங்கிருந்து தனது தளே்்கர 
சிறுவயலுககு அவர்களை சின்னமருது 
அளழதது ்ென்்றார. ்கட்்ட்பறாம்மனின் 
ெய்கறாதரர்கள், மீண்டும் பறாஞெறாேங்குறிச்சிக 
ய்கறாட்ள்டளய புனரளமததனர. ஏபரலில் 
்கறாலின் ்மக்கறாயே தளேளமயில் ஆங்கிேப 
பள்ட்கள் மீண்டும் ய்கறாட்ள்டளய தன் 
வெபபடுததியது. அதது்டன் பறாளையக்கறாரச் 
ெய்கறாதரர்கள் சிவ்கங்ள்கயில் தறான் 
தஞெமள்டந்திருக்க யவண்டும் என்று 
்கருதியது. எனயவ ஆங்கியேயர்கள் மருது 
ெய்கறாதரர்களி்டம் தபபிததவர்களை தங்்களி்டம் 
ஒபபள்டககும்படி ய்கறாரிகள்க விடுததனர. 
ஆனறால் இகய்கறாரிகள்க மருது ெய்கறாதரர்கைறால் 
ஏற்றுக்்கறாள்ைபப்டவில்ளே. ஆள்கயறால் 
்கரனல் அகனியூ மற்றும் ்கரனல் இன்ஸ் 
ஆகியயறார மருது ெய்கறாதரர்களுக்்கதிரறா்க 
பள்ட ்்டததிச் ்ென்்னர.

இபபறாளையக்கறாரர யபறார, அதற்கு முன் 
்்டந்த யபறார்களை வி்டவும் மி்கவும் ்பரிய 
அைவில் ்ள்ட்பற்்து. சிவ்கங்ள்கயின் மருது 
ெய்கறாதரர்கள், திண்டுக்கல்லின் ய்கறாபறாே 
்றாயக்கர, மேபறாரின் ய்கரைவரமன், ளமசூரின் 
கிருஷணபப்றாயக்கர மற்றும் துண்்டறாஜி 
உள்ளிட்ய்டறார அ்டங்கிய கூட்்டளமபபறால் யபறார 
்தறா்டங்்கபபட்்டது. இககூட்்டளமபபிற்கு எதிரறா்க 
ஆங்கியேயர யபறாளர அறிவிததனர.
திருச்சிராப்பள்ளி பிர்கடனம (1801)

ெூன் 1801இல் மருது ெய்கறாதரர்கள் 
’திருச்சிரறாபபள்ளி பிர்க்டனம்’ என்்ளழக்கபபட்்ட 
'சுதந்திரப பிர்க்டனம்' ஒன்ள் ்வளியிட்்டனர. 
1801 பிர்க்டனயம ஆங்கியேயருககு எதிரறா்க 
இந்தியர்களை ஒன்று யெரககும் முதல் 
அளழபபறா்க இருந்தது. இந்த அறிவிபபின் ஒரு 
்்கல் ஆற்்கறாடு ்வறாபின் அரண்மளனயறான, 
திருச்சி ய்கறாட்ள்ட சுவரிலும், மற்்்றாரு 
்்கல் ஸ்ரீரங்்கம் ளவஷணவ ய்கறாயில் 
சுவரிலும் ஒட்்டபபட்்டது. இவவறாறு மருது 
ெய்கறாதரர்கள், ஆங்கியேயர்களுக்்கதிரறான 
எதிரபபுணரச்சிளய ்றா்்டங்கும் பரபபினர. 
இதன் விளைவறா்க தமிழ்றாட்டின் பே 
பறாளையக்கறாரர்கள் ஆங்கியேயளர 
எதிரததுப யபறாரி்ட ஓர அணியறா்க யெரந்தனர. 
சின்னமருது, ஆங்கிே பள்டககு ெவறாேறா்க 
கிட்்டததட்்ட 20,000 வீரர்களை திரட்டினறார. 

ஆனறால் ஆங்கியேய பள்ட்களுககு யமலும் 
வலுவூட்்ட, வங்்கறாைம், இேங்ள்க, மேறாயறா 
(மயேசியறா) யபறான்் இ்டங்்களிலிருந்து 
பள்ட்கள் வரவளழக்கபபட்்டன. புதுகய்கறாட்ள்ட, 
எட்்டயபுரம் மற்றும் தஞெறாவூர மன்னர்களும் 
ஆங்கியேயருககு ஆதரவளிததனர. 
ஆங்கியேயர்களின் பிரிததறாளும் ்்கறாள்ள்க 
பறாளையக்கறாரர்களின் பள்ட்களில் பிைளவ 
ஏற்படுததியது.
ஆங்கி்லயர சிவ்கங்ள்களய இளணதெல்

யம 1801இல் தஞெறாவூர மற்றும் திருச்சி 
பகுதி்களில் கிைரச்சியறாைர்களை ஆங்கியேயர 
தறாககினர. எனயவ கிைரச்சியறாைர்கள் 
பிரறான்மளே மற்றும் ்கறாளையறார ய்கறாயில் 
பகுதி்களுககுச் ்ென்்னர. அவர்கள் 
மீண்டும் ஆங்கியேயப பள்ட்கைறால் 
யதறாற்்கடிக்கபபட்்டனர. இறுதியில் சி்ந்த 
இரறாணுவ வலிளம மற்றும் சி்ந்த ஆங்கிே 
இரறாணுவத தைபதி்கைறால் ஆங்கியேயர ் வற்றி 
்பற்்னர. கிைரச்சி யதறால்வியுற்்தறால், 1801இல் 
சிவ்கங்ள்களய ஆங்கியேயர இளணததுக 
்்கறாண்்டனர. 1801 அகய்டறாபர 24ஆம் ் றாள் மருது 
ெய்கறாதரர்கள், இரறாம்றாதபுரம் மறாவட்்டததிலுள்ை 
திருபபததூர ய்கறாட்ள்டயில் தூககிலி்டபபட்்டனர. 
1801 ்வம்பர 16ஆம் ்றாள் ஊளமததுளர 
மற்றும் ்ெவதளதயறா ள்கது்ெயயபபட்டு 
பறாஞெறாேங்குறிச்சியில் தூககிலி்டபபட்்டனர.
யமலும் 73 கிைரச்சியறாைர்கள் மேறாயறாவின் 
பினறாங்கிற்கு (பின்னர யவல்ஸ் இைவரெர தீவு 
என அளழக்கபபட்்டது) ்றாடு ்க்டததபபட்்டனர. 
கிைரச்சியறாைர்கள் ஆங்கியேயரி்டம் 
யதறால்வியுற்்றாலும் தமிழ மண்ணில் யதசியம் 
என்் விளதளய விளததத முன்யனறாடி்கைறாவர.

1800-1801ஆம் ஆண்டு கிைரச்சி 
ஆங்கிே ஆவணங்்களில் இரண்்டறாவது 
பறாளையக்கறாரர யபறார என்று கூ்பபட்்டறாலும், 
இத்தன்னிந்திய புரட்சி தமிழ்க வரேறாற்றில் 
ஓர அள்டயறாைமறா்கயவ இருககி்து. 1801 
ெூளே 31இல் ்ெயது்்கறாள்ைபபட்்ட ்கர்றா்ட்க 
உ்டன்படிகள்கபபடி, தமிழ்றாட்டின் மீது 
ஆங்கியேயர ய்ரடி ்கட்டுபபறாட்ள்டப ்பற்்னர. 
இதனறால் பறாளையக்கறாரர முள் நீக்கபபட்்டது. 
தீரன் சின்ன்மளல

தீரன் சின்னமளே ஈயரறாடு 
மறாவட்்டம் ்ென்னிமளே அருகிலுள்ை 
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யமேபபறாளையததில் பி்ந்தறார. அவரது 
இயற்்பயர தீரததகிரி. அவர, ஆங்கிே 
கிழககிந்திய ்கம்்பனிளய எதிரதத ்்கறாங்கு 
்றாட்டு பறாளையக்கறாரர ஆவறார. ்்கறாங்கு ்றாடு 
என்பது யெேம், ய்கறாயம்புததூர, ்கரூர மற்றும் 
திண்டுக்கல் பகுதி்களை உள்ை்டககிய 
மதுளர ்றாயக்க அரசின் ஒரு பகுதியறா்க 
உருவறாக்கபபட்டிருந்தது. ஆனறால் இபபகுதி 
ளமசூர உள்டயறார்கைறால் இளணக்கபபட்்டது. 
ளமசூர உள்டயறார்கள் வீழந்தபி்கு, 
இந்தப பகுதி்கள் ளமசூர சுல்தறான்்கைறால் 
்கட்டுபபடுததபபட்்டது. மூன்று மற்றும் ்றான்்கறாம் 
ளமசூர யபறார்களுககுப பி்கு ்்கறாங்கு்றாடு 
முழுவதும் ஆங்கியேயரின் வெமறானது

தீரன் சின்னமளே, பி்ரஞசு 
இரறாணுவததின் ்வீன யபறாரமுள் 
பயிற்சிப ்பற்றிருந்தறார. இவர திபபுசுல்தறான் 
பக்கம் இருந்து ஆங்கியேயருக்்கதிரறா்க 
யபறாரறாடி ்வற்றி்பற்்றார. திபபுசுல்தறான் 
இ்ந்த பி்கு, இவர ஓ்டறாநிளேயில் தங்கி 
ஆங்கியேயளரத ்தறா்டரந்து எதிரததுப 
யபறாரறா்ட, அங்கு ஒரு ய்கறாட்ள்டளயக 
்கட்டினறார. 1800இல் ய்கறாயம்புததூரில் 
ஆங்கியேயளரத தறாக்க, அவர மரறாததியர 
மற்றும் மருதுெய்கறாதரர்களின் உதவிளயப 
்ப் முயன்்றார. ஆனறால் ஆங்கிேபபள்ட்கள் 
அககூட்டுபபள்ட்களைத தடுதது நிறுததியதறால், 
தீரன் சின்னமளே மட்டும் ய்கறாயம்புததூளர 
தறாககும் நிளேககு உள்ைறானறார. அதனறால் 
அவரது பள்ட யதறாற்்கடிக்கபபட்்டது. அவர 
ஆங்கிே பள்ட்களி்டமிருந்து தபபிதது 
சின்னமளே ்கறாயவரி, ஓ்டறாநிளே மற்றும் 
அரச்ெலூர யபறான்் இ்டங்்களில் ்ள்ட்பற்் 
யபறார்களில் ்்கறாரில்ேறா யபறார முள்யில் 
ஆங்கிேப பள்ட்களைத யதறாற்்கடிததறார. 
இறுதி யபறாரின் யபறாது சின்னமளே தனது 
ெளமயற்்கறாரர ்ல்ேபபன் என்பவரறால் 
்கறாட்டிக்்கறாடுக்கபபட்்டதறால் 1805இல் ெங்்ககிரி 
ய்கறாட்ள்டயில் தூககிலி்டபபட்்டறார.

்வலூர ்கல்கம (1806)
்றான்்கறாம் ளமசூர 

யபறாருககுப பி்கு 
திபபுவின் குடும்பததினர 
யவலூர ய்கறாட்ள்டயில் 
சி ள ் ள வ க ்க ப ப ட் ்ட ன ர . 
ளமசூரின் ளைதர அலி, 

திபபுசுல்தறான் ஆகியயறாரின் பணியறாைர்கள் 
மற்றும் வீரர்கள் 3000 யபரின் ்ெறாததுக்கள் 
பறிமுதல் ்ெயயபபட்்டதறால் அவர்கள் 
யவலூருககு அருகில் இ்டம் ்பயரந்தனர. 
இதனறால் அளனவரும் துயரமள்டந்து 
ஆங்கியேயளர ்வறுக்கவும் ்ெயதனர.

யவலூர ய்கறாட்ள்ட
யவலூர ய்கறாட்ள்டயறானது ்பரும்பறாேறான 

இந்திய வீரர்களைக ்்கறாண்டிருந்தது. அதன் 
ஒரு பகுதியினர அப்பறாழுதுதறான் 1800இல்  
்ள்ட்பற்் திரு்்ல்யவலி பறாளையக்கறாரர 
கிைரச்சியில் பங்கு ்பற்்வர்கைறா்கவும் 
இருந்தனர. யமலும் பல்யவறு பறாளையங்்களைச் 
யெரந்த பயிற்சி ்பற்் வீரர்கள் ஆங்கிேப 
பள்டயில் யெரததுக ்்கறாள்ைபபட்்டனர. 
எனயவ யவலூர ய்கறாட்ள்ட ்தன்னிந்திய 
கிைரச்சியறாைர்களின் ெந்திபபு ளமயமறா்க 
தி்கழந்தது.

1803இல் வில்லியம் ்கறா்வண்டிஷ  
்பண்டிங் என்பவர ்ென்ளன மறா்கறாண 
்கவரனரறானறார. அவரது ்கறாேததில்  
(1805-1806) சிே ்கட்டுபபறாடு்கள் இரறாணுவததில் 
அறிமு்கபபடுததபபட்்டது, அதளன பின்பற்் 
யவண்டு்மன இரறாணுவ வீரர்கள் ்ென்ளன 
மறா்கறாண பள்டததைபதி ெர ெறான் கிர்டறாக 
என்பவரறால் ்கட்்டறாயபபடுததபபட்்டனர. 
சிபபறாய்கள் அதளன தங்்களை அவமறானபபடுதத 
ஆங்கியேயரறால் வடிவளமக்கபபட்்டது 
எனக்கருதினர.
்கல்கததிற்கான ்காரணங்்கள்
�  ்கடுளமயறான ்கட்டுபபறாடு்கள், புதிய ஆயுதங்்கள், 

புதிய முள்்கள் மற்றும் சீருள்ட்கள் என 
அளனததும் சிபபறாய்களுககு புதிதறா்க 
இருந்தன. 

�  தறாடி, மற்றும் மீளெளய மழிதது ய்ரததியறா்க 
ளவததுக்்கறாள்ை சிபபறாய்கள் ய்கட்டுக 
்்கறாள்ைபபட்்டனர.
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4 6 மக்களின் புரட்சி

ஏற்படுததபபட்்டது. ்கே்கததில் ்மறாததம் 113 
ஐயரறாபபியர்கள் மற்றும் சுமறார 350 சிபபறாய்கள் 
்்கறால்ேபபட்்டனர. குறுகிய ்கறாேததிற்குள் 
்கே்கம் அ்டக்கபபட்்டது. எனினும் தமிழ்க 
வரேறாற்றின் குறிபபி்டததக்க நி்கழவு்களுள் 
இதுவும் ஒன்்றா்க தி்கழந்தது.
்வலூர ்கல்கததின் விளைவு்கள்

�  புதிய முள்்கள் மற்றும் சீருள்ட ஒழுங்கு 
முள்்கள் விேககிக ்்கறாள்ைபபட்்டன.

�  முன்்னச்ெரிகள்க ்்டவடிகள்கயறா்க 
திபபுவின் குடும்பததினர யவலூரிலிருந்து 
்கல்்கததறாவிற்கு அனுபபபபட்்டனர.

�  வில்லியம் ்கறா்வண்டிஷ ்பண்டிங் பணி 
நீக்கம் ்ெயயபபட்்டறார.

்கல்கததின் ்ொல்விக்கான ்காரணங்்கள்

�  இந்திய பள்ட வீரர்களை வழி்்டதத 
ெரியறான தளேளமயில்ளே.

�  ்கே்கம் மி்கச் ெரியறா்க 
வடிவளமக்கபப்டவில்ளே.

�  ஆங்கியேயர்களின் பிரிததறாளும் ் ்கறாள்ள்க 
இந்தியர்களின் ஒற்றுளமயில் பிைளவ 
ஏற்படுததியது.
1806இல் ்்டந்த யவலூர ்கே்கதளத, 

1857இல் ்ள்ட்பற்் ’முதல் இந்திய சுதந்திரப 
யபறாரின் முன்யனறாடி’ என V.D.ெவறாரக்கர என்் 
வரேறாற்்றாசிரியர குறிபபிடுகி்றார.

தபரும புரட்சி (1857)
இந்தியறாவில் ஆங்கியேயர்களை 

அச்சுறுததும் வள்கயில் ்ள்ட்பற்் ஆரம்ப்கறாே 
்கே்கங்்கள் ்வற்றி்ப்வில்ளே. எனயவ அது 
1857ஆம் ஆண்டு புரட்சிககு வழிய்கறாலியது. 
அதன்மூேம் ்கம்்பனி அதன் ் றாட்டிற்கு திரும்பிச் 
்ெல்ேவும், ஆங்கியேயர்களின் ஆட்சிளய 
மக்களில் ்பரும்பறாேறாயனறார ஏற்்கவில்ளே 
என ஆங்கியேயர்களை எண்ணவும் ்ெயதது. 
1857ஆம் ஆண்டு புரட்சியறானது ்கறாேனி 
ஆட்சியினுள்டய பண்பு மற்றும் ்்கறாள்ள்கயின் 
விளைவறா்க உருவறானதறாகும். ஆங்கியேயரின் 
விரிவுபடுததபபட்்ட ்்கறாள்ள்க்கள், ்பறாருைறாதறார 
சுரண்்டல், மற்றும் நிரவறா்க புதுளம்கள் 
ஆகியவற்றின் ஒட்டு்மறாதத விளையவ 
இந்தியறாவின் அளனதது அரெர்களின் 
நிளேளமயிலும் யமறாெமறான பறாதிபபு்களை 
ஏற்படுததின.

�   ெமய அள்டயறாைதளத ் ்ற்றியில் அணிதல், 
்கறாது்களில் வளையம் (்கடுக்கன்) அணிதல் 
ஆகியன தள்ட்ெயயபபட்்டன.

�  ஆங்கியேயர்கள், இந்திய சிபபறாய்களை 
தறாழவறா்க ்்டததியயதறாடு மட்டுமல்ேறாமல் 
சிபபறாய்களிள்டயய இன பறாரபட்ெமும் 
்கறாட்டினர. 

உடனடிக ்காரணம
ெூன் 1806இல் இரறாணுவத தைபதி 

அகனியூ, ஐயரறாபபிய ்தறாபபிளய ஒததிருந்த 
சிலுளவ சின்னதது்டன் கூடிய ஒரு புதிய 
தளேபபறாள்களய அறிமு்கபபடுததினறார. அது 
பிரபேமறா்க 'அகனியூ தளேபபறாள்க' என 
அளழக்கபபட்்டது. இந்து மற்றும் முஸ்லீம் 
வீரர்கள் ஒன்்றா்க இதளன எதிரததனர. 
இதனறால் வீரர்கள் ஆங்கியேயர்கைறால் 
்கடுளமயறா்கத தண்டிக்கபபட்்டனர.
்கல்கததின் ்பாககு

இந்திய வீரர்கள் ஆங்கிே அலுவேர்களைத 
தறாககுவதற்கு ஒரு வறாயபபிளன எதிரபறாரதது 
்கறாததிருந்தனர. திபபு குடும்பததினரும் 
இதில் பங்்்கடுததுக ்்கறாண்்டனர. திபபுவின் 
மூதத ம்கன் பயத ளைதர ஆங்கியேயருககு 
எதிரறான ஒரு கூட்்டளமபளப ஏற்படுதத 
முயன்்றார.  இதற்கிள்டயில் ெூளே 10ஆம் 
்றாள் விடியற்்கறாளே, முதேறாவது மற்றும் 
23 வது பள்டபபிரிவு்களைச் ெறாரந்த இந்திய 
சிபபறாய்கள் ்கே்கதளத ்தறா்டங்கினர. 
பள்டளய வழி்்டததிய ்கரனல் பறான்ய்கறாரட் 
கிைரச்சியறாைர்களின் தறாககுதலுககு முதல் 
பலியறானறார. ய்கறாட்ள்டயின் நுளழவறாயில்்கள் 
மூ்டபபட்்டன. அப்பறாழுது கிைரச்சியறாைர்கள் 
பயத ளைதளர தங்்களின் புதிய ஆட்சியறாைரறா்க 
அறிவிததனர. யவலூர ய்கறாட்ள்டயில் ஆங்கிேக 
்்கறாடி இ்க்கபபட்டு புலி உருவம் ்பறாறிதத 
திபபுவின் ்்கறாடி ஏற்்பபட்்டது.
்கல்கம அடக்கப்படுெல்

ய்கறாட்ள்டயின் ்வளியய இருந்த யமெர 
கூட்ஸ் இரறாணிபயபட்ள்டககு விளரந்து 
்கரனல் கில்்ேஸ்பிககு த்கவல் ்்கறாடுததறார. 
்கரனல் கில்்ேஸ்பி உ்டனடியறா்க யவலூர 
ய்கறாட்ள்டளய அள்டந்தறார. அவர கிைரச்சி 
பள்ட்களின் மீது தறாககுதல் ்்டததி ்கே்கதளத 
முழுளமயறா்க அ்டககினறார.யவலூரில் அளமதி 
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4 7மக்களின் புரட்சி

புரட்சிக்கான ்காரணங்்கள்
�  ஆங்கியேயரின் ்பறாருைறாதறார ரீதியறான 

சுரண்்டல் ்்கறாள்ள்கயய, 1857ஆம் ஆண்டு 
புரட்சிககு முககிய ்கறாரணமறா்க இருந்தது. இது 
ெமுதறாயததின் அளனதது பிரிவினளரயும் 
்கறாயபபடுததியது. அதி்கபபடியறான 
வரிவிதிபபு மற்றும் ்கடுளமயறான வரிவசூல் 
முள்்கைறால் விவெறாயி்கள் துன்புற்்னர.

�  வறாரிசு இழபபுக ்்கறாள்ள்க, துளணபபள்டத 
திட்்டம் மற்றும் பே ்கட்டுபபறாடு்கள் 
ஆகியன மக்களிள்டயய அதிருபதிளய 

ஏற்படுததியது. யமலும் முள்யற்் 
வள்கயில் அயயறாததிளய இளணததும் 
கூ்ட ஆங்கியேயரின் பிரயதெ விரிவறாக்கக  
்்கறாள்ள்க திருபதி அள்டயவில்ளே

�  கிறிததுவ ெமய பரபபு குழுவினரின் மதமறாற்் 
்்டவடிகள்க்கள் மக்கைறால் அச்ெதது்டனும் 
ெந்யத்கதது்டனும் பறாரக்கபபட்்டது. 
யமலும் ெமய தளேவர்கள் மற்றும் 
இஸ்ேறாமிய ெமய அறிஞர்கள் (Maulavis) 
ஆங்கிே ஆட்சிக்்கதிரறா்க அதிருபதிளய 
்வளிபபடுததினர.

1857Ý‹ Ý‡´ ¹ó†C 
ï¬ìªðŸø Þìƒèœ

eó†
F™L

ðªóŒL
Ý‚ó£

°õ£Lò˜

ü£¡C è™H
è£
¡
Ì
˜

¬
ðê

£ð
£ˆ

ô‚«ù£
üèFwÌ˜
ðù£óv

ð£ó‚Ì˜

Þôƒ¬è

(Þ
‰
F
ò
£)

(Þ
‰
F
ò
£)

Ü
‰
î
ñ
£¡

 G
‚
«
è
£ð

˜ b
¾
è
œ
 

Þ
ô
†
ê
ˆ
 b

¾
è
œ

Þ‰FòŠ ªð¼ƒèì™

ÜóH‚ èì™ õƒè£÷ MK°ì£

ªî

A«ñ

õ

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

4_History_Unit-4 Folder.indd   47 2/27/2020   10:23:16 AM

www.tntextbooks.in



4 8 மக்களின் புரட்சி

�  ெதி ஒழிபபு, ் பண்சிசுக ் ்கறாளே ஒழிபபு, விதளவ 
மறுமணம் மற்றும் ்பண் ்கல்விக்கறான 
ஆதரவு யபறான்் ஆங்கியேயரின் 
்்டவடிகள்க்கள் இந்தியர்களின் 
்கேறாச்ெறாரததில் ஐயரறாபபியர்கள் 
தளேயிடுவதறா்க ்கருதபபட்்டது.

�  இந்திய சிபபறாய்கள், ஆங்கிே அதி்கறாரி்கைறால் 
தறாழவறா்கவும் அவமரியறாளதயறா்கவும் 
்்டததபபட்்டனர. ஆங்கிே வீரர்களைக 
்கறாட்டிலும் இந்திய வீரர்கள் குள்வறான 
ஊதியம் ்பற்்னர. யமலும் இரறாணுவ 
பதவி உயரவு்கள் அளனததும் இந்திய 
வீரர்களுககு மறுக்கபபட்டு ஆங்கிே 
வீரர்களுககு மட்டுயம வழங்்கபபட்்டன.

உடனடிக ்காரணம
இரறாணுவததில் அறிமு்கபபடுததபபட்்ட 

என்பீல்டுர்க துபபறாககியய உ்டனடிக ்கறாரணமறா்க 
இருந்தது. இந்த வள்கத துபபறாககியில் 
குண்டு்களை நிரபபுவதற்கு முன் அதன் 
யமலுள்ளய பற்்கைறால் ்கடிதது நீக்க யவண்டும். 
அதன் யமலுள்யில் பசுவின் ்்கறாழுபபு மற்றும் 
பன்றியின் ் ்கறாழுபபு த்டவபபட்டிருந்தது. எனயவ 
இதளன இந்திய சிபபறாய்கள் (இந்து, முஸ்லீம்) 
தங்்கள் மத உணரளவ புண்படுததுவதறா்க 
்கருதினர. ஏ்னனில் இந்துக்கள் பசுளவ 
புனிதமறா்கக ்கருதுபவர்கைறா்கவும். முஸ்லீம்்கள் 
பன்றிளய ்வறுபபவர்கைறா்கவும் இருந்தனர. 
ஆள்கயறால் இந்து முஸ்லீம் வீரர்கள் என்பீல்டு 
துபபறாககிளயப பயன்படுதத மறுதது புரட்சியில் 
ஈடுபட்்டனர. இவவறாறு ்்கறாழுபபு த்டவபபட்்ட 
யதறாட்்டறாக்கள் புரட்சிககு அடிபபள்ட மற்றும் 
உ்டனடிக ்கறாரணமறாயிற்று.
்கல்கததின் ்ொற்றம

1857 மறாரச் 29ஆம் ் றாள் 
பறாரகபூரில் (்்கறால்்கததறா 
அருகில்) உள்ை வங்்கறாை 
பள்டபபிரிளவச் யெரந்த 
மங்்கள் பறாண்ய்ட என்் 
இைம் சிபபறாய ்்கறாழுபபு 
த்டவபபட்்ட துபபறாககிளயப 
பயன்படுதத மறுதது தனது 
உயரதி்கறாரிளயச் சுட்டுக 
்்கறான்்றார. அதனறால் அவர ள்கது ்ெயயபபட்டு 
விெறாரளணககுப பின் தூககிலி்டபபட்்டறார. 
இச்்ெயதி பரவியதறால், பே சிபபறாய்கள் புரட்சியில் 
ஈடுபட்்டனர.

மங்்கள் பறாண்ய்ட

புரட்சியின் ்பாககு
1857 யம 10ஆம் ்றாள் மீரட்டில் மூன்்றாம் 

குதிளரப பள்டளயச் யெரந்த சிபபறாய்கள் 
சிள்ச்ெறாளேளய உள்டதது, தங்்கைது 
ெ்க பள்டவீரர்களை விடுவிதததன் மூேம் 
்வளிபபள்டயறா்க புரட்சியில் ஈடுபட்்டனர. 
அவர்கள் உ்டயன 11 ஆவது மற்றும் 20 
ஆவது உள்ளூர ்கறாேறாட்பள்டயினரு்டன் 
இளணந்தனர, யமலும், சிேர ஆங்கிே 
அலுவேர்களைக ்்கறாளே ்ெயதது்டன், 
்்டல்லிககும் விளரந்தனர. ்்டல்லிககு வந்த 
மீரட் சிபபறாய்கள் யம 11ஆம் ்றாள் இரண்்டறாம் 
ப்கதூர்றாளவ இந்தியறாவின் யபரரெரறா்க 
அறிவிததனர. அதன் மூேம் ்்டல்லி ்பரும் 
புரட்சியின் ளமயமறா்கவும் ப்கதூர்றா அதன் 
அள்டயறாைமறா்கவும் விைங்கினறார.

புரட்சி மி்க யவ்கமறா்க பரவியது. 
ேகயனறா, ்கறான்பூர, ெறான்சி, ப்ரயலி, பீ்கறார, 
ளபெறாபறாத மற்றும் வ்ட இந்தியறாவின் 
பே பகுதி்களில் ்கே்கங்்கள் ஏற்பட்்டன. 
புரட்சியறாைர்களுள் பேர, நிழககிழறார்களி்டம் 
தறாங்்கள் ்்கறாடுதத பததிரங்்களை எரிக்க, 

மததிய இந்தியறாவில் புரட்சி ெறான்சியின் 
ரறாணி இேட்சுமிபறாய அவர்கைறால் 
வழி்்டததபபட்்டது. இந்தியறாவின் மறா்பரும் 
யதெபகதர்களுள் அவரும் ஒருவர. 
ெர ைகயரறாஸ் ெறான்சிளய ஆககிரமிததறார. 
ெறான்சியிலிருந்து தபபிய இரறாணி ேட்சுமிபறாய, 
குவறாலியரில் பள்டளய தளேளமயயற்று 
வழி்்டததிய தறாந்தியறா யதறாயபவு்டன் 
இளணந்தறார. ஆனறால் ஆங்கிேப பள்ட 
ெூன் 1858இல் குவறாலியளர ள்கபபற்றியது. 
யபறாரில் ரறாணி ேட்சுமிபறாய ்்கறால்ேபபட்்டறார. 
தபபிய தறாந்தியறா யதறாயப ள்கது 
்ெயயபபட்டு தூககிலி்டபபட்்டறார. ஆங்கிே 
வரேறாற்்றாசிரியர்களின் கூற்றுபபடி 1857 
புரட்சியில் ்கேந்து ்்கறாண்்ட தளேவர்களில் 
மி்கவும் துணிச்ெேறானவர இரறாணி 
ேட்சுமிபறாய ஆவறார.
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இதளன ஒரு ்ல்வறாயபபறா்கக ்கருதினர. 
ஆங்கிே அரசு பேருள்டய பட்்டங்்கள், 
ஓயவூதியங்்களை நீககியதறால் ஆங்கிே 
அரளெ பழிவறாங்குவதற்்கறா்க புரட்சியில் பேர 
்கேந்து்்கறாண்்டனர. 
்கல்கம அடக்கப்படுெல்

்கவரனர ்ெனரல் ்கறானிங் பிரபு புரட்சிளய 
அ்டக்க உ்டனடியறா்க ்்டவடிகள்க எடுததறார. 
அவர ்ென்ளன, பம்பறாய, இேங்ள்க மற்றும் 
பரமறாவிலிருந்து பள்ட்களை வரவளழததறார. 
யமலும் அவரது ்ெறாந்த முயற்சியறால் 
சீனறாவிலிருந்த ஆங்கிேப பள்ட்களை 
்கல்்கததறாவிற்கு வரவளழததறார. விசுவறாெமறான 
சீககிய பள்ட்களை உ்டனடியறா்க ்்டல்லிககு 
விளரந்து ்ெல்லுமறாறு ஆளணயிட்்டறார.  
இதன்மூேம் ஆங்கியேயர தறாங்்கள் இழந்த 
பகுதி்களை உ்டயன மீட்்டனர.

1857 ்ெப்டம்பர 20இல் பள்டததைபதி 
நிக்கல்ெனறால் ்்டல்லி மீண்டும் 
ள்கபபற்்பபட்்டது. எனயவ, இரண்்டறாம் 
ப்கதூர்றா ரங்கூனுககு ்றாடு ்க்டததபபட்்டறார. 
அங்கு அவர 1862இல் இ்ந்தறார.

்கறான்பூர மீட்பு இரறாணுவ ்்டவடிகள்க்கள், 
ேகயனறா மீட்பு ் ்டவடிகள்க்களு்டன் ் ்ருங்கிய 
்தறா்டரபு்்கறாண்டிருந்தது. ெர ்கறாலின் 
ய்கம்்பல் ்கறான்பூளர ள்கபபற்றினறார. 
்கறான்பூரில் புரட்சிளய வழி்்டததிச் ்ென்் 
்றானறா ெறாகிப யதறாற்்கடிக்கபபட்்டறார. யதறாற்் 
்றானறா ெறாகிப ய்பறாைததிற்கு தபபியயறாடினறார. 
அவரது ்்ருங்கிய ்ண்பர தறாந்தியறா யதறாயப 
மததிய இந்தியறாவுககு தபபிச்்ென்்றார. தபபிய 
அவர தூங்கும் ்பறாழுது ள்கது ்ெயயபபட்டுக 
்்கறால்ேபபட்்டறார. இரறாணி ேட்சுமிபறாய 
யபறார்கைததில் ்்கறால்ேபபட்்டறார. ்கன்வரசிங், 
மற்றும் ்கறான் ப்கதூர ்கறான் ஆகிய இருவரும் 
யபறாரில் இ்ந்தனர. அயயறாததியின் யப்கம் 
ைஸ்ரத ம்கறால் ய்பறாைததில் மள்ந்து வறாழும் 
நிளேககுத தள்ைபபட்்டறார. இவவறா்றா்க புரட்சி  
முழுவதும் அ்டக்கபபட்்டது.  1859ஆம் ஆண்டின் 
இறுதியில் பிரிட்டிஷ அதி்கறாரம் மீண்டும் 
இந்தியறா முழுவதும் நிறுவபபட்்டது.

்கல்கததின் ்ொல்விக்கான ்காரணங்்கள்
்கே்கததின் யதறால்விககு பே நி்கழவு்கள் 
்கறாரணமறா்க அளமந்தன.

�  ெரியறான ஒருங்கிளணபபு, ஒழுக்கம், 
்கட்டுபபறாடு, ்பறாதுவறானதிட்்டம், 
ளமயபபடுததபபட்்ட தளேளம, ்வீன 
ஆயுதங்்கள் மற்றும் ்தறாழில்நுட்பம் 
ஆகியளவ புரட்சியறாைர்களிள்டயய 
இல்ளே.

�  ்கே்கததில் ஈடுபட்்டவர்கள், 
ஆங்கிே பள்டததைபதி்களுககு 
இளணயறானவர்கைறா்க இல்ளே. யமலும் 
இரறாணி ேட்சுமிபறாய, ்றானறாெறாகிப 
மற்றும் தறாந்தியறா யதறாயப ஆகியயறார 
ளதரியமறானவர்கள், ஆனறால் சி்ந்த 
தைபதி்கைறா்க இல்ளே.

�  வங்்கறாைம், பம்பறாய, ் ென்ளன, யமற்கு பஞெறாப 
மற்றும் இரறாெபுதனம் ஆகிய பகுதி்கள் 
புரட்சியில் ்கேந்து ்்கறாள்ைவில்ளே.

�  ்வீனக ்கல்வி ்கற்் இந்தியர்கள் ஆங்கிே 
ஆட்சி மட்டுயம இந்திய ெமுதறாயதளத 
சீரதிருததி ்வீனபபடுதத முடியும் என 
்ம்பினர. எனயவ அவர்கள் புரட்சிளய 
ஆதரிக்கவில்ளே.

�  சீககியர்கள், ஆப்கறானியர்கள் மற்றும் 
கூரக்கறா பள்டபபிரிவினர ஆகியயறார்களின் 
விசுவறாெதளத ஆங்கியேயர ்பற்்னர. 
புரட்சிளய அ்டககுவதில் கூரக்கறாப 
பள்டயினர ஆங்கியேயருககு உதவினர. 

�  ஆங்கியேயர்கள் சி்ந்த ஆயுதங்்கள், 
சி்ந்த தைபதி்கள் மற்றும் சி்ந்த 
ஒருங்கிளணபளபக ்்கறாண்டிருந்தனர.

்கே்கம் 
்ள்ட்பற்் 
இ்டங்்கள்

இந்திய  
தளேவர்கள்

்கே்கதளத 
அ்டககிய 

ஆங்கியேய 
அதி்கறாரி்கள் 

்்டல்லி இரண்்டறாம் ப்கதூர்றா ெறான்  
நிக்கல்ென்

ேகயனறா யப்கம் ைஸ்ரத ம்கறால் ்ைன்றி 
ேறாரன்ஸ்

்கறான்பூர ்றானறா ெறாகிப ெர ்கறாலின் 
ய்கம்்பல்

ெறான்சி & 
குவறாலியர

ரறாணிேட்சுமிபறாய, 
தறாந்தியறா யதறாயப

்ெனரல் 
ைகயரறாஸ்

ப்ரயலி ்கறான் ப்கதூர ்கறான் ெர ்கறாலின் 
ய்கம்்பல்

பீ்கறார ்கன்வர சிங் வில்லியம் 
ள்டேர
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5 0 மக்களின் புரட்சி

்கல்கததின் விளைவு்கள்
�  1857ஆம் ஆண்டு ்கே்கம் இந்திய 

வரேறாற்றில் ஒரு திருபபு முளனளய 
ஏற்படுததியது. அது நிரவறா்க முள் மற்றும் 
அரசின் ்்கறாள்ள்க்களில் மறாற்்ங்்கள் ஏற்ப்ட 
வழிய்கறாலியது.

�  1858ஆம் ஆண்டு ்வளியி்டபபட்்ட 
விகய்டறாரியறா ம்கறாரறாணியின் யபரறிகள்கயின் 
மூேம் இந்தியறாவின் நிரவறா்கம் 
கிழககிந்திய ்கம்்பனியி்டமிருந்து ஆங்கிே 
(பறாரறாளுமன்்ததிற்கு) அரசுககு மறாற்்பபட்்டது. 

�  ்கவரனர-்ெனரல், அதன் பி்கு ளவசிரறாய 
என அளழக்கபபட்்டறார.

�  இயககு்ர குழு மற்றும் ்கட்டுபபறாட்டு வறாரியம் 
நீக்கபபட்டு இந்திய விவ்கறாரங்்களை 
யமற்பறாரளவயி்ட ்ெயேரின் தளேளமயில் 
15 உறுபபினர்களைக ்்கறாண்்ட ஒரு ெளப 
(்கவுன்சில்) ஏற்படுததபபட்்டது. 

�  இந்திய இரறாணுவம் முற்றிலும் 
மறாற்றியளமக்கபபட்்டது. அதி்கபபடியறான 
ஆங்கியேயர்கள், இரறாணுவததில் 
பணியமரததபபட்்டனர.

�  ’பிரிததல் மற்றும் எதிர தறாககுதல்’ 
என்் ்்கறாள்ள்க ஆங்கிே இரறாணுவக 
்்கறாள்ள்கயில் ஆதிக்கம் ்ெலுததியது.
உண்ளமயில் 1857ஆம் ஆண்டு 

புரட்சி இந்திய மக்கள் அளனவளரயும் 
ஒருங்கிளணதது இந்தியறா ஒயர ்றாடு என்் 
உணரளவ ்்கறாண்டு வருவதில் முககிய பங்கு 

வகிததது.  ்பரும் புரட்சி ்வீன யதசிய இயக்கம் 
யதறான்் வழிவகுததது. 1857ஆம் ஆண்டு ் பரும் 
புரட்சி இருபதறாம் நூற்்றாண்டின் ்தறா்டக்கமறா்க 
இருந்தது. வி.டி. ெவறாரக்கர ’முதல் இந்திய 
சுதந்திர யபறார’ என்் தனது நூலில் 1857ஆம் 
ஆண்டு ்பரும் புரட்சிளய ’ஒரு திட்்டமி்டபபட்்ட 
யதசிய சுதந்திரப யபறார’ என விவரிககி்றார.

மீள்பாரளவ
�  விெய்்கர ஆட்சியறாைர்கள் தங்்கள் 

மறா்கறாணங்்களில் ்றாயக்கர்களை நியமிததனர.
�  மதுளர ்றாயக்கர்கள் பறாளையக்கறாரர்களை 

நியமிததனர.
�  ஆங்கியேயர்கள் ்பற்் வரி வசூலிககும் 

உரிளமயறால் பறாளையக்கறாரர்கள் ்கே்கம் 
்வடிததது.

�  ்கபபம்(வரி) வசூலிததயத    ்கட்்ட்பறாம்மனுககும், 
ஆங்கியேயருககுமிள்டயய யபறாட்டி ஏற்ப்ட 
முதன்ளம ்கறாரணமறானது. 

�  மருது ெய்கறாதரர்கள் மூகள்கயறா பழனியபபன் 
மற்றும் ்பறான்னறாததறாள் ஆகியயறாரின் 
ம்கன்்கைறாவர.

�  பி்ரஞசு இரறாணுவததின் மூேம் தீரன் 
சின்னமளே ்வீனயபறார முள்்களில் பயிற்சி 
்பற்்றார.

�  திபபு சுல்தறான் ஆங்கிே கிழககிந்திய 
்கம்்பனிக்்கதிரறா்க யபறாரிட்்டறார.

�  1857ஆம் ஆண்டு புரட்சியின் தளேவர்களில் 
இரறாணி ேட்சுமிபறாய மி்கச் சி்ந்த மற்றும் 
மி்கததுணிச்ெேறான தளேவர ஆவறார.

்களலச்த்ாற்கள்

தூககிலிடு Beheaded hanged to death

்கறாட்டிக்்கறாடு Betrayed give away information about somebody

யதறாட்்டறா Cartridge bullet

முடிவறா்க Eventually in the end

்கறாேறாட்பள்ட Infantry an army unit consisting of soldiers who fight on foot

்கபபம் Tribute payment made periodically by one state

கூட்்டம் Swarm crowd
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8.  ரறாணி ேட்சுமிபறாய எபபகுதியில் ஏற்பட்்ட 
புரட்சிளய வழி்்டததினறார?
அ) மததிய இந்தியறா ஆ) ்்டல்லி
இ) ்கறான்பூர ஈ) ப்ரயலி

II  ்்காடிட்ட இடங்்களை நிரப்பு்க
1.  கிழககுபபகுதி பறாளையங்்கள்  

்கட்டுபபறாட்டின் கீழ இருந்தது.
2.  விஸ்வ்றாத ்றாயக்கர அவரது அளமச்ெர 

 உ்டன் ்கேந்தறாயேறாசிதது 
பறாளையக்கறார முள்ளய ஏற்படுததினறார.

3.  ்கட்்ட்பறாம்மனின் முன்யனறார்கள் 
 பகுதிளயச் ெறாரந்தவர்கள்.

4.   தமிழர்கைறால் ‘வீர மங்ள்க’ 
எனவும் ்தன்னிந்தியறாவின் ெறான்சி 
ரறாணி எனவும் அறியபபட்்டறார.

5.   ‘சிவ்கங்ள்கயின் சிங்்கம்’ என 
அளழக்கபபடுகி்றார.

6.  1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சிளய  
என்பவர 'முதல் இந்திய சுதந்திரப யபறார' 
என விவரிககி்றார.

III  தபாருதது்க
1 ்்டல்லி ்கன்வர சிங்
2 ்கறான்பூர ்கறான் ப்கதூர ்கறான்
3 ெறான்சி ்றானறா ெறாகிப
4 ப்ரயலி ேட்சுமி பறாய
5 பீ்கறார இரண்்டறாம் ப்கதூர ் றா

IV  ்ரியா / ெவ்றா எனக குறிப்பிடு்க
1.  விெய ்்கர ஆட்சியறாைர்கள் தங்்கள் 

மறா்கறாணங்்களில் ்றாயக்கர்களை 
நியமிததனர.

2.  சிவசுபபிரமணியம் என்பவர மருது 
பறாண்டியர்களின் அளமச்ெர ஆவறார.

3.  1799 அகய்டறாபர 17 ஆம் ் றாள் ்கட்்ட்பறாம்மன் 
தூககிலி்டபபட்்டறார.

4.  திபபு சுல்தறானின் மூதத ம்கன் பயத ளைதர 
ஆவறார.

V அ)  பின்வரும கூறள்ற ஆராய்ந்து ்ரியான 
விளடளயக குறிப்பிடவும

 I.  யவலூர புரட்சி 1801ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்்டது.

I   ் ரியான விளடளயத 
்ெரந்தெடுக்கவும

1.  பறாளையக்கறாரர முள் 
ஏற்படுததபபட்்ட ஆண்டு
அ) 1519 ஆ) 1520
இ) 1529 ஈ) 1530

2.  பின்வரும் தமிழ்றாட்டு 
பறாளையக்கறாரர்களுள் ஆங்கிே ஆட்சிளய 
எதிரதததில் முன்யனறாடியறானவர
அ) பூலிதயதவன்
ஆ) யூசுப்கறான்
இ) ்கட்்ட்பறாம்மன்
ஈ) மருது ெய்கறாதரர்கள்

3.  ்கறாலின் ெறாகென் எந்தப பகுதியின் 
ஆட்சியறாைர?
அ) மதுளர
ஆ) திரு்்ல்யவலி
இ) இரறாம்றாதபுரம்
ஈ) தூததுககுடி

4.  வீரபறாண்டிய ்கட்்ட்பறாம்மன் கீழக்கண்்ட 
எந்த இ்டததில் தூககிலி்டபபட்்டறார?
அ) பறாஞெறாேங்குறிச்சி ஆ) சிவ்கங்ள்க
இ) திருபபததூர ஈ) ்கயததறாறு 

5.  யவலு ்றாச்சியறார எபபகுதியின் ரறாணி 
ஆவறார?
அ) ்றா்கேறாபுரம் ஆ) சிவகிரி
இ) சிவ்கங்ள்க ஈ) விருபபறாச்சி

6.  ’திருச்சிரறாபபள்ளி பிர்க்டனம்’ யறாரறால் 
்வளியி்டபபட்்டது?
அ) மருது பறாண்டியர்கள்
ஆ) கிருஷணபப ்றாயக்கர
இ) யவலு ்றாச்சியறார
ஈ) தீரன் சின்னமளே 

7.  கீழக்கண்்டளவ்களுள் தீரன் 
சின்னமளேயயறாடு ்தறா்டரபுள்டய பகுதி 
எது?
அ) திண்டுக்கல் ஆ) ்றா்கேறாபுரம்
இ) புதுகய்கறாட்ள்ட ஈ) ஓ்டறாநிளே

 ்மதிப்பீடு 
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5 2 மக்களின் புரட்சி

3.  1857ஆம் ஆண்டு புரட்சிக்கறான 
்கறாரணங்்களை எழுது்க?

4.  1857ஆம் ஆண்டு புரட்சியின் 
யதறால்விக்கறான ்கறாரணங்்களை எழுது்க.

VIII  உயர சிந்ெளன வினா
1.  1857ஆம் ஆண்டு புரட்சியில் 

தளேவர்களிள்டயய ஒரு ்பறாதுவறான 
குறிகய்கறாள்  இல்ளே- நிரூபி.

IX  வளரபட தி்றன்

1. இந்திய ஆறு்கள் வளரப்டததில் 
கீழக்கறாணும் இ்டங்்களை குறிக்கவும்.
1. ்்டல்லி  2. ேகயனறா  3. மீரட்
4. பறாரகபூர  5. ெறான்சி  6. குவறாலியர
7. ்கறான்பூர

X  த்யல்பாடு
1. பறாளையக்கறாரர்கள் ப்டங்்களை யெ்கரிதது 

ஒரு ்ெருய்கட்டிளன (Album) தயறார ்ெய்க.

்்மற்்காள் நூல்்கள்

1. Rajayyan, K.  - South Indian rebellion : The 
First War of Independence 1800-1801, My-
sore : Rao and Raghavan, Mysore 1971 

2. Bipan Chandra - History of Modern India, 
Orient Blackswan Private Limited 2018

3. Ishita Banerjee-Dube - A History of Mod-
ern India, Cambridge University Press 
2014

இளணயெை வைங்்கள்

�  https://www.britannica.com

�  https://www.ducksters.com/

�   https://en.wikipedia.org/wiki/Vellore_
mutiny

�   https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_
Rebellion_of_1857

 II.  ் றான்்கறாம் ளமசூர யபறாருககுபபின் 
திபபுவின் குடும்பததினர யவலூர 
ய்கறாட்ள்டயில் சிள்ளவக்கபபட்்டனர.

 III.  யவலூர புரட்சியின் யபறாது வில்லியம் 
்பண்டிங் ்ென்ளனயின் ஆளு்ரறா்க 
இருந்தறார.

 IV.  ஆங்கியேயருககு எதிரறான யவலூர 
்கே்கததின் ்வற்றி இந்திய வரேறாற்றில் 
ஒரு முககியமறான நி்கழவு ஆகும்.
அ) I & II ெரி ஆ) II & IV ெரி
இ) II & III ெரி ஈ) I, II, & IV ெரி

ஆ) ெவ்றான இளணளயக ்கண்டுபிடிக்கவும
அ) மருது பறாண்டியர - எட்்டயபுரம்
ஆ) ய்கறாபறாே ் றாயக்கர - திண்டுக்கல்
இ) ய்கரைவரமன் - மேபறார
ஈ) துண்்டறாஜி - ளமசூர

இ) ்மாறுபட்ட ஒன்ள்றக ்கண்டுபிடி
அ) ்கட்்ட்பறாம்மன்  ஆ) ஊளமததுளர
இ) ்ெவதளதயறா ஈ) திபபு சுல்தறான்

VI    பின்வரும வினாக்களுககு ஓரிரு 
வாககியங்்களில் விளடயளி

1.  பறாளையக்கறாரர்கள் என்பவர யறார? 
சிேரின் ்பயளரக கூறு்க?

2.  பறாளையக்கறார புரட்சியில் யவலு 
்றாச்சியறாரின் பங்கு என்ன?

3.  ் தன்னிந்திய புரட்சியில் பறாளையக்கறார 
கூட்்டளமபபின் தளேவர்கள் யறாவர?

4.  ’திருச்சிரறாபபள்ளி பிர்க்டனததின்’ 
முககியததுவம் யறாது?

5.  யவலூர ்கே்கததின் விளைவு்களை 
எழுது்க?

6.  1857ஆம் ஆண்டு புரட்சிக்கறான உ்டனடிக 
்கறாரணம் என்ன?

VII  விரிவான விளடயளி
1.  பூலிதயதவளரப பற்றி நீவிர அறிந்தளத 

எழுது்க?
2.  தீரன் சின்னமளேககும் 

ஆங்கியேயருககும் இள்டயயயறான 
யபறாரறாட்்டததிற்கு இட்டுச்்ென்் 
சூழநிளே்களை விவரி?
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அறிமுகம்
கல்வி என்பது அறிவு, திறனகள் மற்றும் 

மதிப்புகளைப் ப்பறுதலும், ்பகிரதலுமான 
ஒரு பதாடரச்சியான பெயல்முளறயாகும். 
கல்வி ஒரு முற்்்பாககான ெமுதாயத்தின 
அடித்தைமாக அங்கீகரிககப்்பட்டுள்ைது. 
ப்பாறுப்புள்ை குடிமககளை உருவாககுவதில் 
கல்வி முககிய ்பங்கு வகிககிறது. நாம் 
வாழும் இநத உலகமானது பதாடரச்சியான 
மாற்றங்களையும், வைரச்சிளயயும் 
கண்டு வருகிறது. என்வ ெவால்களை 
எதிரபகாள்ைவும் தளடகளைத் 
தகரத்பதறியவும், நாம் நனகு ்படித்தவரகைாக 
இருப்்பதுடன மனிதளன ்மம்்படுத்தும் 
பெயலில் கல்வி எவவாறு ்பங்காற்றுகிறது 
என்பளதயும் அறிநது பகாள்ை ்வண்டும். 
இநதியாவில் ்பல்்வறு 
காலககட்டங்களில் ஏற்்பட்ட 
கல்வி வைரச்சிளயப் 
்பற்றி இப்்பாடத்தில் கற்றுக 
பகாள்்வாம்.

பண்டைய கால இந்தியாவின் கல்வி
பதாடகக காலத்திலிருந்த ்பாரம்்பரியமாக 

கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல், இநதியாவில் 
நளடமுளறயில் இருநததாக வரலாற்று 
ஆதாரங்கள் நமககுத் தகவல்களை 
வழங்குகினறன. ்வதம் (Veda) எனற 
ெமஸ்கிருத பொல்லிற்கு அறிவு எனறு 
ப்பாருள். இச்பொல்லானது “வித்” எனற 
பொல்லிலிருநது ப்பறப்்பட்டது. இதன ப்பாருள் 
‘அறிதல்’ என்பதாகும். நமது ்பண்ளடய 
கல்வி முளற ்பல நூற்றாண்டுகளுககு 
முனன்ர உருவானது. இது தனிந்பரின 
உள்ைாரநத மற்றும் மளறநதிருககும் 
திறனகளை பவளிகபகாணரவதன மூலம், 
அவரின முழுளமயான வைரச்சியில் 
கவனம் பெலுத்தியது. இககல்வியானது 
்பணிவு, உண்ளம, ஒழுககம், சுயச்ொரபு 
மற்றும் அளனத்து ்பளடப்புகளின மீதும் 
மரியாளதயுடன இருத்தல் ஆகிய மதிப்புகளை 
வலியுறுத்தியது.

 ்பண்ளடய கால இநதியாவில் கல்வி முளறளயப் ்பற்றி அறிதல்
 இளடககால மற்றும் நவீன இநதியாவில் ஏற்்பட்ட கல்வி வைரச்சி ்பற்றி புரிநது 

பகாள்ளுதல்
 ஆங்கி்லய ஆட்சியின ்்பாது ஏற்்பட்ட கல்வி வைரச்சியிளனப் ்பகுப்்பாய்வு 

பெய்தல்
 ் தசியக கல்விக பகாள்ளகயின முககியத்துவம் ்பற்றி கலநதாய்வு பெய்தல்
 தமிழநாட்டில் ஏற்்பட்ட கல்வி வைரச்சி ்பற்றி புரிநது பகாள்ளுதல்

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

“அறிவு என்பது மனிதனின மூனறாவது கண்”

இந்தியாவில்  
கல்வி வளர்ச்சி

அலகு - 5
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கற்றலுககான ஆதாரஙகள்
்பாணினி, ஆரய்பட்டா, காத்யாயனா, 

மற்றும் ்பதாஞெலி ஆகிய ப்பயரகளை 
நீங்கள் கட்டாயம் ்கள்விப்்பட்டிருத்தல் 
்வண்டும். இவரகளின எழுத்துககளும் 
ெரகர மற்றும் சுஸ்ருதர ஆகி்யாரின 
மருத்துவ குறிப்புகளும் கற்றலுககான 
ஆதாரங்கைாக இருநதன. வரலாறு, 
தரககம், ப்பாருள் விைககம், கட்டடககளல, 
அரசியல், விவொயம், வரத்தகம், வணிகம், 
கால்நளடவைரப்பு மற்றும் வில்வித்ளத 
்்பானற ்பல்்வறு துளறகள் கற்பிககப்்பட்டன. 
உடற்கல்வியும் ஒரு முககியமான 
்பாடத்திட்டமாக இருநதது. மாணவரகள் 
குழு விளையாட்டு மற்றும் ப்பாழுது்்பாககு 
பெயல்்பாடுகளில் ்பங்்கற்றனர. கற்றலின 
அளனத்து அம்ெங்களிலும் வல்லுநராவதற்குக 
குருககளும், அவரது மாணவரகளும் 
மனொட்சிககுக கட்டுப்்பட்டு இளணநது 
்பணியாற்றினர. மாணவரகளின திறனகளை 
மதிப்பீடு பெய்வதற்காக இலககிய விவாதங்கள் 
ஏற்்பாடு பெய்யப்்பட்டன. கற்றலில் ்மம்்பட்ட 
நிளலயிலுள்ை மாணவரகள் இளைய 
மாணவரகளுககு வழிகாட்டினர. ெக 
மாணவரகளுடனான குழுக கற்றல் முளற 
நளடமுளறயில் இருநதது.

பண்டைய கால இந்தியாவில் கல்வி மு்்ற: 
ஒரு வாழக்க மு்்ற

குருகுலக கல்விமுளற
்பண்ளடய இநதியாவில் முளறயான 

மற்றும் முளறொரா கல்வி இரண்டு்ம 
இருநதன. இல்லங்கள், ்காயில்கள், 
்பாடொளலகள், குருகுலங்கள் ஆகியவற்றில் 
அப்்பகுதிக்கற்றவாறு கல்வி வழங்கப்்பட்டது. 

வீடுகள், கிராமங்கள் மற்றும் ்காயில்களில் 
இருநத மககள், சிறு குழநளதகளுககு ்பகதியுடன 
்நரளமயான வாழகளக முளறகளை வாழ 
ஊககுவித்தனர. கல்வி அளிப்்பதிலும், கற்றல் 
ளமயமாக பெயல்்படுவதிலும் ்காயில்கள் 
முககிய ்பங்கு வகித்தன. மாணவரகள் 
தங்கள் உயர்படிப்பிற்காக விகாரங்கள் மற்றும் 
்பல்களலககழகங்களுககுச் பெனறனர.  
வாய்வழியாக்வ கற்பித்தல் இருநதது. 
குருகுலங்களில் கற்பிககப்்பட்டளவகளை 
மாணவரகள் நிளனவிலும், ஆழசிநதளனயிலும் 
ளவத்திருநதனர. ்பல குருகுலங்கள் 
முனிவரகளின ப்பயரா்ல்ய அளழககப்்பட்டன. 
காட்டில் அளமதியான சூழலில் அளமநத 
குருகுலங்களில், நூற்றுககணககான 
மாணவரகள் ஒனறாகத் தங்கி கற்றுக 
பகாண்டனர. பதாடகக காலத்தில் ஆசிரியரால் 
(குரு / ஆச்ொரயா) தனளனச் சுற்றி இருநத 
மாணவரகளுககுக கல்வி வழங்கப்்பட்டது. 
்மலும் குருவின வீட்டில் குடும்்ப உறுப்பினர 
்்பால வநது தங்கி கல்வி ்பயினறனர. இது்வ 
குருகுலக கல்விமுளற எனப்்பட்டது. 

அநத காலககட்டத்தில், குருககளும் 
அவரகளுளடய சீடரகளும் (மாணவரகள்) 
ஒனறாக வசித்து, அனறாட வாழகளகயில் 
ஒருவருகபகாருவர உதவி பெய்தனர. 
அககாலத்தில் முழுளமயான கற்றல், 
ஒழுககமான வாழகளகளய வாழதல், 
ஒருவரின உள்ைாரநத திறளமளய 
உணரநது பகாள்ைச் பெய்தல் ் ்பானறளவ்ய 
கல்வியின முககிய ்நாககங்கைாக இருநதது. 
மாணவரகள் தங்கள் இலககுகளை 
அளடயும் வளர சில ஆண்டுகள் தங்கள் 
வீடுகளை விட்டு விலகி குருகுலங்களில் 
வாழநதனர. குறிப்பிட்ட காலத்தில் குருவுககும்  
மாணவனுககுமிளட்யயான உறவு 
வலுப்ப்பறும் இடமாகவும் குருகுலம் திகழநதது. 

இநத காலகட்டத்தில் துறவிகள் மற்றும் 
ப்பண் துறவிகள் தியானம் பெய்வதற்கும், 
விவாதிப்்பதற்கும், அவரகளின அறிவு 
்தடலுககாக கற்ற அறிஞரகளிடம் கலநது 
ஆ்லாசிப்்பதற்காகவும் ்பல மடாலயங்கள்  
மற்றும் விகாரங்கள் அளமககப்்பட்டன. 
இநத விகாரங்களைச் சுற்றிலும் உயரகல்வி 
கற்றுக பகாள்வதற்காக பிற கல்வி 
ளமயங்கள் ஏற்்படுத்தப்்பட்டன. இத்தளகய 
கல்வி ளமயங்கள் சீனா, பகாரியா, திப்பத், 
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்பரமா, இலங்ளக, ஜாவா, ்ந்பாைம் மற்றும் 
பிற தூர்தெத்து மாணவரகளையும் 
கவரநதிழுத்தது.
பபௌதத சமய காலததில் விகாரஙகளும் 
பல்க்லககழகஙகளும்

்ப ண் ள ட ய 
இநதிய நகரமாக இருநத தட்ெசீலம் தற்்்பாது 
வட்மற்கு ்பாகிஸ்தானில் உள்ைது. இது 
ஒரு முககியமான பதால்ப்பாருள் ஆராய்ச்சிப் 
்பகுதியாகும். இதளன 1980இல் யுபனஸ்்கா, 
உலக ்பாரம்்பரியத் தைமாக அறிவித்தது. 
ொணககியர, தனது அரத்தொஸ்திரத்ளத 
இப்்பல்களலககழகத்தில் தங்கியிருநது 
பதாகுத்ததாக கூறப்்படுவது இதன 
சிறப்்பாகும். 19ஆம் நூற்றாண்டின மத்தியில் 
இப்்பல்களலககழகத்தின இடி்பாடுகளை 
பதால்ப்பாருள் ஆராய்ச்சியாைர அபலகொண்டர 
கனனிங்காம் கண்டுபிடித்தார. 

ஜாதகக களதகளும், யுவான சுவாங், 
இட்சிங் (சீன அறிஞரகள்) ஆகி்யாரின 
குறிப்புகளும் மற்றும் பிற ஆதாரங்கள், 
அரெரகளும் ெமுதாயமும் கல்விளய 
்மம்்படுத்துவதில் அதிக ஆரவம் பெலுத்தியதாக 
நமககு கூறுகினறன. மடாலயங்கள் மற்றும் 
விகாரங்கள் மூலமாக ப்பௌத்த ெமய அறிஞரகள் 
தங்கள் கல்விப் ்பணிளய ்மற்பகாண்டனர. 
இதன விளைவாக, ்பல புகழப்பற்ற கல்வி 
ளமயங்கள் ்தானறின. அளவகளுள் 
தட்ெசீலம், நாைநதா, வல்லபி, விககிரமசீலா, 
ஓடண்டாபுரி மற்றும் ஜகத்தாலா ஆகிய 
இடங்களில் ்தானறிய ்பல்களலககழகங்கள் 
மிகவும் குறிப்பிடத்தககளவகள் ஆகும். 
இநதப் ்பல்களலககழகங்கள் விகாரங்களின 
பதாடரபுடன ்மம்்படுத்தப்்பட்டன. ்பனாரஸ் 
மற்றும் காஞசி ஆகிய இடங்களில் இருநத 
்பல்களலககழகங்கள், ்காயில்களின 
பதாடரபுடன ்மம்்பாடு அளடநதன. ்மலும் 
அளவகள் அளமநதுள்ை இடங்கள் ெமூக 
வாழகளகயின ளமயங்கைாக மாறின. அநத 
நிறுவனங்கள் அறிவாரநத மாணவரகளின 
்தளவகளை பூரத்தி பெய்தன. அநத 

மாணவரகள் உயர கல்வி நிறுவனங்களில் 
இளணநது, புகழப்பற்ற அறிஞரகளிடம் ்பரஸ்்பர 
கலநதுளரயாடல்கள் மற்றும் விவாதங்கள் 
மூலம் தங்கள் அறிளவ வைரத்துக 
பகாண்டனர. அது மட்டுமல்லாமல், மனனரால் 
கூட்டப்்பட்ட ெள்பயில் ்பல்்வறு விகாரங்கள் 
மற்றும் ்பல்களலககழகங்களைச் ொரநத 
அறிஞரகள் ெநதித்து, விவாதித்து தங்கள் 
கருத்துககளைப் ்பரிமாறிக பகாண்டனர.
ஆசிரியரின் பஙகு

மாணவரகளைத் ்தரநபதடுப்்பது முதல் 
அவரகளின ்பாடத்திட்டங்களை வடிவளமப்்பது 
வளர அளனத்து அம்ெங்களிலும் ஆசிரியரகளின 
்பங்கு முககியத்துவம் வாய்நததாக இருநதது. 
மாணவரகளின திறனில் ஆசிரியர திருப்தி 
அளடயும் ்்பாது மட்டு்ம அவரகளின கல்வி 
நிளறவளடநததாக கருதப்்பட்டது. அவரது 
விருப்்பத்திற்்கற்்ப ்பல மாணவரகளைச் 
்ெரத்துக பகாள்வதுடன, மாணவரகள் எளத 
கற்க ஆரவமாக இருநதன்ரா அளத்ய 
கற்றுக பகாடுத்தார. விவாதங்கள் மற்றும் 
கலநதா்லாசித்தல் ஆகியன கற்பித்தலின 
அடிப்்பளடயான வழிமுளறகைாகும். கல்வியில் 
்மம்்பட்ட நிளலயிலிருநத மாணவரகள் 
ஆசிரியரகளுககு உதவினர.

்ப ண் ள ட ய 
காலத்தில் நாைநதா ்பல்களலககழகம் 
கி.பி.(ப்பா.ஆ.) 5ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 
கி.பி. (ப்பா.ஆ.) 12ஆம் நூற்றாண்டு வளர 
கற்றலின ளமயமாக இருநதது. தற்்்பாளதய 
பீகாரில் உள்ை ராஜகிருகத்தில் அளமநதுள்ை 
நாைநதா ்பல்களலககழகம் உலகின 
்பழளமயான ்பல்களலககழகங்களில் 
ஒனறாகும். நாைநதா மகா விகாராவின 
இடி்பாடுகளை ஐ.நா. ெள்பயின யுபனஸ்்கா 
(UNESCO) நிறுவனம் உலக ்பாரம்்பரிய 
தைமாக அறிவித்துள்ைது. தற்்்பாது 
புதுப்பிககப்்பட்டுள்ை  நாைநதா ்பல்களலககழகம் 
நாகரிகங்களுககிளடயிலான பதாடரபு 
ளமயமாக கருதப்்படுகிறது.
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இளடககால இநதியாவில் 
கல்விமுளறயானது உ்லாமாவின 
கட்டுப்்பாட்டில் இருநதது. அநதக காலங்களில், 
கல்வியானது ெமயம் ொரநத ்பயிற்சியுடன 
பதாடரபுளடயதாக இருநதது. இருப்பினும், 
மருத்துவம், அ்ரபியா இலககியம், 
இலககணம் மற்றும் தத்துவம் ்்பானற 
்பல்்வறு வளகயான ்பாடங்களும் 
கற்பிககப்்பட்டன. இளடககாலம் மற்றும் நவீன 
கால முற்்பகுதியில் அரபு மற்றும் மத்திய ஆசிய 
மககள் இஸ்லாமிய அடிப்்பளடயிலான கல்வி 
முளறகளைக பகாண்டு வநததாக வரலாறு 
கூறுகிறது. இளடககால இநதியாவில் ப்பண் 
கல்வி ்பரவலாகக காணப்்பட்டது.

பஜய்ப்பூர ராஜா பஜய்சிங், அறிவியல் 
்பாடங்களின கற்றளல ஊககுவித்தார. 
இளதத்தவிர ்மலும், ்பல கல்வி நிறுவனங்கள் 
தனிந்பரகைாலும் பதாடங்கப்்பட்டன. 
படல்லியில் உள்ை கியாசுதீன மதரொ மற்றும் 
ஷாஜகானா்பாத்தில் உள்ை பமௌலானா 
ெத்ருதீன மதரொ ஆகியன இம்முளறயில் 
உருவான நிறுவனங்க்ை ஆகும்.

இ ள ட க க ா ல த் தி ல் 
்பல ெமய மடங்களும் 
மடாலயங்களும் கல்வி 
வைரச்சிககாக நிறுவப்்பட்டன. 

ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ை அ்�ாபில மடம் 
அவற்றுள் ஒனறாகும். அங்கு ஸ்ரீராமானுஜர 
கல்விககாக தனனுளடய குறிப்பிடத்தகக 
்பங்களிப்ள்ப வழங்கியுள்ைார. மடாலயக 
கல்வி தவிர, ெமணப் ்பள்ளிகளும் மற்றும் 
ப்பௌத்த விகாரங்களும் மககளுககுக 
கல்வி வழங்குவதில் முககிய ்பங்காற்றின. 
அளனத்துத் துளறகளைச் ொரநத 
புத்தகங்கள் பகாண்ட நூலகத்திளன 
அளவகள் ப்பற்றிருநதன.

இளடககாலத்தின பிற்்பகுதியில் 
ஆங்கி்லயரகள், இநதியாவில் ஆங்கிலக 
கல்விளய அறிமுகப்்படுத்தினர. ஐ்ராப்பிய 
ெமயப்்பரப்புக குழுவினரின வருளகயினால், 
இநதியாவில் ்மற்கத்திய கல்வி நிளலயான 
முன்னற்றத்ளத அளடநதது. எண்ணற்ற 
்பல்களலககழகங்களும் ஆயிரககணககான 
கல்லூரிகளும் அளமககப்்பட்டதால், கல்வி 
வைரச்சியளடநதது.

இ்டைககால இந்தியாவில் கல்வி
இநதியத் துளணககண்டத்தில் 

இஸ்லாமிய கல்விளய அறிமுகப்்படுத்தியதன 
மூலம் இளடககாலம் ஒரு மாற்றத்ளதக 
கண்டது. உலகின ்பல்்வறு ்பகுதிகளிலிருநத 
்பளடபயடுப்்பாைரகைாலும் வணிகரகைாலும் 
நாடு தாககுதலுககுள்ைானது. வணிகரகளும் 
்பளடபயடுப்்பாைரகளும் தங்கைது 
கலாச்ொரங்களை இநநாட்டு மககளுடன 
ஒனறிளணத்தனர. அவற்ளறத் தவிர 
ெமயம், ெமூகம், ்பண்்பாடு மற்றும் கல்வி 
ஆகியவற்றில் இளடககால இநதியா ஒரு 
புதிய கண்்ணாட்டத்ளத அளடநதது. 
முஸ்லிம்களின ஆட்சி காலத்தில் 
(இளடககாலம்) அறிவின ஒளியூட்டமும், 
விரிவாககமும் கல்வியின ்நாககமாக 
இருநதன. ்பதி்னாறாம் நூற்றாண்டில் 
முஸ்லிம் ஆட்சியாைரகள் பதாடகக மற்றும் 
இளடநிளலப் ்பள்ளிகளை நிறுவினர. 
அககாலத்தில் இநதிய இஸ்லாமிய 
்பாரம்்பரியங்களுககிளட்ய ஒரு சிறநத 
பதாடரபு இருநததால் இளறயியல், ெமயம், 
தத்துவம், நுண்களல, ஓவியம், கட்டடககளல, 
கணிதம், மருத்துவம் மற்றும் வானியல் ஆகிய 
துளறகள் ஒரு புதிய ்காணத்தில் ்மம்்பாடு 
அளடநதன. 

இருப்பினும், முஸ்லிம்கள் வருளகககு 
முனன்ர இநதியாவில் ஒரு ்மம்்பட்ட 
கல்விமுளற நளடமுளறயில் இருநதது. 
முஸ்லிம் ஆட்சியாைரகள் நூலகங்கள் 
மற்றும் இலககிய ெங்கங்களை ஏற்்படுத்தி 
நகரப்புற கல்விளய ஊககுவித்தனர. 
அவரகள் நிறுவிய பதாடககப் ்பள்ளிகள் மூலம் 
(மகதப்-Maktab) மாணவரகள் வாசித்தல், 
எழுதுதல் மற்றும் அடிப்்பளட இஸ்லாமிய 
வழி்பாட்டு முளறகளைக கற்றனர. ்மம்்பட்ட 
பமாழித்திறனகளைக கற்பிகக இளடநிளலப் 
்பள்ளிகள் (மதரொ-Madrasa) நிறுவப்்பட்டன. 
சுல்தானகள் மற்றும் பிரபுககைால் ்பல 
மதரொககள் அளமககப்்பட்டன. மதரொககளின 
முககிய ் நாககம், தகுதியான அறிஞரகளுககுக 
குடிளமப் ்பணிககான ்பயிற்சி அளிப்்பதும், 
கல்வி அளிப்்பது்ம ஆகும். படல்லியில் ஒரு 
மதரொளவ நிறுவிய முதல் ஆட்சியாைர 
இல்த்துமிஷ் ஆவார. காலப்்்பாககில் ்பல 
மதரொககள் உருவாயின.
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�வீன கல்வி மு்்ற
ஐ்ராப்பிய குடி்யற்றத்ளதத் 

பதாடரநது ெமயப்்பரப்புக குழுவினரின 
வருளகயால் இநதியாவில் நவீன கல்வி 
முளற பதாடங்கியது எனலாம். அவரகைது 
முயற்சியின விளைவாக, இநதியா முழுவதும் 
்பல கல்வி நிறுவனங்கள் ஏற்்படுத்தப்்பட்டன. 
இநநிறுவனங்கள் ்மற்கத்திய கல்விளயயும், 
இநதியக கல்விளயயும் ்பயிற்றுவித்தன.
கிறிததுவ சமயப்பரப்புக குழுவின் பஙகு

வணிகம் பெய்வதற்காக 
வநத ஐ்ராப்பியரகள், 
இநதியாவில் வரத்தக 
நி று வ ன ங் க ள ை 
நிறுவினர. அவரகள் 
நிலங்களைப் ப்பற்று, 
்காட்ளடகளைக கட்டினர. 
பினனர, அவரகள் தங்கள் 
க ல ா ச் ெ ா ர த் ள த யு ம் , 
ெமயத்ளதயும் இநதிய 
மககளிளட்ய ்பரப்்ப விரும்பினர. உள்ளூர 
மககளுக்கற்றவாறு கல்வி வழங்கினால் தான 
நிரவாகத்ளதயும், ெமயக கருத்துககளையும் 
நனகு புரிநது பகாள்வாரகள் எனறு 
கருதி அவரகள் கல்வி நிறுவனங்களைத் 
பதாடங்கினர. இநதியாவில் நவீன கல்வி 
முளறளயத் பதாடங்கிய முதல் ஐ்ராப்பியர 
்்பாரச்சுகீசியரக்ையாவர. இ்யசு ெங்கத்தின 
உறுப்பினரான பிரானசிஸ் ்ெவியர 
பகாச்சியில் ஒரு ்பல்களலககழகத்ளதத் 
பதாடங்கினார. ்மலும் ்பல பதாடககப் 
்பள்ளிகளும் பதாடங்கப்்பட்டது. 1575ஆம் 
ஆண்டு ்காவாவில் பதாடங்கப்்பட்ட 
முதல் கல்லூரியில், கிறித்துவம், தரககம்,
இலககணம், மற்றும் இளெ ஆகியன 
கற்பிககப்்பட்டு ்பட்டங்கள் வழங்கப்்பட்டன. 
ஜான கிரனாண்டர என்பவர ஆரவமுள்ை 
முன்னாடிகளில் ஒருவராக இருநதார. 
அவரின இவாஞசிலிஸ்டிக அளமப்்பானது 
கிறித்தவர அல்லாத குழநளதகளுககுக 
கல்விளய அறிமுகப்்படுத்திய முதல் 
ெமயப்்பரப்பு அளமப்்பாகும். 1812ஆம் ஆண்டு 
டாகடர C.S. ஜான என்பவர தரங்கம்்பாடியில் 
20 இலவெ ்பள்ளிகளை நிறுவினார.

்்பாரச்சுகீசியரகளைத் பதாடரநது 
பிபரஞசுககாரரகளும் இநதியரகளுககான 

பிரான்சிஸ் நசவியர்

கல்வி நிறுவனங்களைத் 
பதாடங்கினர. அங்கு 
இநதிய ஆசிரியரகளைக 
பகாண்டு வட்டார 
பமாழியில் கல்வி 
க ற் பி க க ப் ்ப ட் ட து . 
்மல்நிளலப் ்பள்ளிகள் துவங்கப்்பட்டு, அங்கு 
பிபரஞசு பமாழிகள் கற்பிககப்்பட்டன. இரண்டு 
பஜரமன பிஷப்புகைான சீகன்பால்கு மற்றும் 
புளுட்ச்்ொ ஆகி்யார திருவிதாங்கூரில் 
்பள்ளிகள் மற்றும் ஆசிரியரகளுககான ்பயிற்சி 
கல்லூரிளயத் பதாடங்கினர. கி.பி.1600இல் 
ஆங்கில கிழககிநதிய கம்ப்பனியின 
வருளகககுப் பினனர ஆங்கிலக கல்வி 
வழங்குவதற்காக கல்வி நிறுவனங்கள் 
ஏற்்படுத்தப்்பட்டன. நாைளடவில் மதராஸ் 
மற்றும் ்பனாரஸ் ஆகிய இடங்களில் ெமஸ்கிருத 
கல்லூரிகள் துவங்கப்்பட்டன. கல்கத்தாவின 
முதல் ்்பராயரான டாகடர மிடில்டன என்பவர 
ஒரு மிஷினரி கல்லூரிளயக கல்கத்தாவில் 
பதாடங்கினார. பினனர இது பிஷப் கல்லூரி 
எனறு அளழககப்்பட்டது. மவுண்ட்ஸ்டுவரட் 
எல்பினஸ்டன என்பவர தான வட்டார பமாழிக 
கல்வியிளனத் தீவிரமாக முனபமாழிநதார. 
ஆனால் 1827இல் அவர ஓய்வு ப்பற்ற பின, 
அவரது ஆரவலரகள் நிதி ்ெகரித்து ஆங்கில 
கல்விளய வழங்கும் கல்லூரிளயப் ்பம்்பாயில் 
நிறுவினர. அது பினனர எல்பினஸ்டன 
கல்லூரி எனப் ப்பயரிடப்்பட்டது. இநதியாவில் 
கல்வி ்பரப்புவதற்குச், ெமயப்்பரப்புக குழுவினர 
நனகு முயனறனர. அவரகளின முயற்சியால் 
்பல கல்வி நிறுவனங்கள் ஏற்்படுத்தப்்பட்டன. 
இநநிறுவனங்கள் ்மற்கத்திய கல்விளயயும் 
இநதியக கல்விளயயும் வழங்கின.

ஆஙகிநலயரின் ஆட்சியில் கல்வி
ஆங்கி்லயர ஆட்சி காலத்தில் இநதிய 

கல்வியின வரலாற்ளற நாம் நானகு 
கட்டங்கைாகப் பிரிககலாம்.
 (i)  ஆங்கி்லயர ஆட்சியின ஆரம்்பம் 

முதல் 1813 வளரயிலான காலம்
 (ii) 1813 முதல் 1853 வளரயிலான காலம்
 (iii)  1854 முதல் 1920 வளரயிலான 

காலம்
 (iv)  1921 முதல் 1947 வளரயிலான காலம்

சீகன்பால்கு
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(i)  ஆஙகிநலயர் ஆட்சியின் ஆரம்பம் முதல் 1813 
வ்ரயிலான காலம்
பதாடகக காலங்களில், ஆங்கி்லய 

கிழககிநதியக கம்ப்பனி கல்வியில் அலட்சியம் 
மற்றும் குறுககீடு இனளம எனற பகாள்ளகளயப் 
பின்பற்றியது. ஏபனனில் கல்வியானது 
அதன திட்டத்தின ஒரு ்பகுதியாக இல்ளல. 
கிழககிநதிய கம்ப்பனியின 1813ஆம் ஆண்டு 
புதுப்பிககப்்பட்ட ்பட்டயச் ெட்டம், இநதியரகளின 
கல்விககான ப்பாறுப்ள்ப மிகக குளறநத அைவில் 
ஏற்கும்்படி கட்டாயப்்படுத்தியது. ெமயப்்பரப்புக 
குழுவினளரத் தவிர, வங்காைத்ளதச் 
்ெரநத இராஜா ராம்்மாகனராய், மதராஸின 
்பச்ளெயப்்பர, படல்லிளயச் ்ெரநத பி்ரெர 
்்பானற ெமயப்்பரப்புககுழு அல்லாதவரகளும் 
கல்விககாக தங்களின ்பங்களிப்ள்பச் பெய்தனர.

1813இல் கிழககிநதிய 
நிறுவனம் இநதியரகளின 
கல்விககான ப்பாறுப்ள்ப 

உறுதிப்்படுத்த நிர்பநதிககப்்பட்டது. 1813ஆம் 
ஆண்டின ்பட்டயச் ெட்டம், இநதியாவில் 
கல்விளய ்மம்்படுத்துவதற்காக ஆண்டு 
்தாறும் 1 இலட்ெம் ரூ்பாய் பதாளகளய 
வழங்குவதற்கான ஏற்்பாட்ளடச் பெய்தது.

(ii) 1813 முதல் 1853 வ்ரயிலான காலம்
இரண்டாவது கட்டமானது கல்விக 

பகாள்ளக, ்பயிற்றுபமாழி, கல்விளயப் ்பரப்பும் 
முளற ஆகிய பிரச்ெளனகளில் மிகப்ப்பரிய 
கருத்து ்வறு்பாடுகள் பகாண்ட காலமாக 
கருதப்்பட்டது. முதலாவது பிரிவினரான 
கீழதிளெவாதிகள் கீழதிளெ பமாழிகளைப் 
்பாதுகாககவும், ெமஸ்கிருதம் மற்றும் ்பாரசீக 
பமாழிகளைப் ்பயிற்று பமாழியாககவும் 
விரும்பினர. இரண்டாவது பிரிவினரான 
ஆங்கிலொரபு ்காட்்பாட்டுவாதிகள் ஆங்கில 
பமாழி மூலம் ் மற்கத்திய அறிளவப் ்பரப்புவளத 
ஆதரித்தனர. அவரகள் கீழதிளெவாதிகளின 
பகாள்ளககளை எதிரத்தனர. மூனறாவது 
பிரிவினர, ்பயிற்று பமாழியாக இநதிய 
பமாழிகளைப் ்பயன்படுத்துவதில் நம்பிகளக 
பகாண்டவரகள் ஆவர.

இநத கருத்து ்வறு்பாடுகள் 1835ஆம் 
ஆண்டின பமககா்ல-வின குறிப்பினால் 
ஓரைவு ஓய்நதது. உயர கல்வியில் கீழத்திளெ 
பமாழிளயத் தவிரத்து, ஆங்கிலக கல்வியானது 

உயர வகுப்பினருககாக 
ஊ க க ப் ்ப டு த் த ப் ்ப ட் ட து . 
ஒவபவாரு மாகாணமும் 
அதற்்கற்ற கல்விக 
பகாள்ளகளயப் பின்பற்ற 
அ னு ம தி க க ப் ்ப ட் ட ன . 
இருநத ்்பாதிலும், 1854 
ஆம் ஆண்டு வளர இநத 
கருத்து ்வறு்பாடுகள் 
பதாடரநதன.
(iii)  1854 முதல் 1920 வ்ரயிலான காலம்

ஆங்கி்லயரின பெல்வாககு மிகக 
கல்வியின மூனறாம் கட்டத்ளத அகில 
இநதியக கல்விக பகாள்ளகயின காலம் 
எனறும் அளழககலாம். இது 1854ஆம் ஆண்டு 
ெர ொரலஸ் வுட் கல்வி அறிகளகயுடன 
பதாடங்குகிறது. 1882ஆம் ஆண்டில் 
ஏற்்படுத்தப்்பட்ட �ண்டர கல்விககுழு 
பதாடககக கல்விககு முககியத்துவம் அளித்தது.

உட்ஸ் கல்வி அறிகளக 
(1854) இநதியாவில் 
ஆங்கிலக கல்வியின 

“மகாொெனம்” எனறு அளழககப்்படுகிறது. 
ஏபனனில் அளனத்து நிளலகளில் உள்ை 
மககளுககும் கல்விளய வழங்கும், ஆங்கில 
கல்விக பகாள்ளகயின முதல் அறிகளக 
இதுவாகும். ஆனால் இது இநதியரகளின 
பகாள்ளககளையும் கலாச்ொரத்ளதயும் 
விலககி ளவத்து மாநிலக கல்வியின மீது 
முழுளமயான கட்டுப்்பாட்ளட ஏற்்படுத்தியது.

(iv)  1921 முதல் 1947 வ்ரயிலான காலம்
நானகாவது காலககட்டம் 

மாகாணங்களின சுயாட்சிக காலமாகும். 
1935ஆம் ஆண்டுச் ெட்டம் நாடு முழுவதும் 
கல்வியின முன்னற்றத்திற்கான புதிய 
ெகாப்தத்ளத உருவாககியது. 1929ஆம் 
ஆண்டின உலகைாவிய ப்பாருைாதார 
ப்பருமநதத்தால் புதிய திட்டங்கள் கடுளமயாக 
்பாதிககப்்பட்டன. 1935ஆம் ஆண்டு இநதிய 
அரசுச் ெட்டம் முழுளமயான மாகாண 
சுயாட்சிளய அறிமுகப்்படுத்தி, மாகாண கல்வி 
அளமச்ெரகளின நிளலளய வலுப்்படுத்தியது. 
இரண்டாம் உலகப் ்்பாருககுப்பின கல்வி 
்மம்்பாட்டிற்கான மிக முககியமான திட்டமான 
ொரஜண்ட் அறிகளக (1944) தயாரிககப்்பட்டது. 

பமககாநல
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இககல்விக பகாள்ளக ெமகால கல்வியின 
சிநதளன மற்றும் பெயல்்பாடுகளில் மீது மிகுநத 
தாககத்ளத ஏற்்படுத்தியது.

வார்தா கல்வித திட்டைம் (1937)
1937ஆம் ஆண்டு பிர்பலமான 
அடிப்்பளடக கல்வித் திட்டமான 

வாரதா கல்வித் திட்டத்ளத காநதியடிகள் 
உருவாககினார. காநதியடிகளின அடிப்்பளடக 
கல்வித் திட்டத்தின அச்ொணியாக அகிம்ளெ 
பகாள்ளக இருநதது. அககல்வித் திட்டத்தின 
மூலம் அகிம்ளெக பகாள்ளகளய எதிரகால 
குடிமககளிளட்ய ்மம்்படுத்த அவர 
விரும்பினார. அதனமூலம் வனமுளறயற்ற 
ெமுதாயத்ளத உருவாககுவது அவசியபமன 
கருதினார. காநதியடிகள் இத்திட்டத்தின மூலம் 
சுரண்டளலயும், ெமூக ளமயப்்படுத்துதளலயும் 
நீககிவிட்டு வனமுளறயற்ற ெமூகநிளலளய 
உருவாகக விரும்பினார.

சுதந்திர இந்தியாவின் கல்வி வளர்ச்சி
1947ஆம் ஆண்டு 

ப்பற்ற சுதநதிரமானது 
சுதநதிர இநதியக 
கல்வி வரலாற்றில் 
ஒரு புதிய ெகாப்தத்ளத 
உருவாககியது. அது 
இ ந தி ய ர க ளு க க ா ன 
ஒரு புதிய நம்பிகளக, 
ஒரு புதிய ்பாரளவ, ஒரு 
புதிய எதிர காலத்ளத 
பகாண்டு வநதது. ்பல்களலககழக கல்வி 
குறித்த அறிகளக தயாரிகக 1948ஆம் ஆண்டு 
டாகடர இராதாகிருஷ்ணன கல்விககுழு 
நியமிககப்்பட்டது. இககல்விக குழுவின 
்பரிநதுளரகளைப் பின்பற்றி உயரகல்வியின 
தரத்ளத நிரணயிகக ்பல்களலககழக மானியக 
குழு அளமககப்்பட்டது. 1952-53ஆம் ஆண்டில் 
அளமககப்்பட்ட இளடநிளலக கல்விககுழு, 
இளடநிளல கல்வி துளறயில் நிகழநத மிக 
முககியமான நிகழவு ஆகும். அது கல்வியில் புதிய 
அளமப்பு முளறகளையும், ்பாடப்புத்தகங்களின 
தரம், ்பாடத்திட்டம், கற்பித்தல் முளறகளில் 
முன்னற்றங்களையும் ்பரிநதுளரத்தது. 
1964இல் இநதிய அரசு டாகடர D.S. ்காத்தாரி 

டைாகடைர் இராதாகிருஷ்ணன்

தளலளமயில் ஒரு கல்விககுழுளவ நியமித்தது. 
அககுழு 14 வயது வளரயிலான அளனத்து 
குழநளதகளுககும் இலவெ மற்றும் கட்டாய 
பதாடகக கல்விளயயும் நாடு முழுவதும் ஒ்ர 
மாதிரியான 10 + 2 + 3 கல்வி அளமப்ள்பயும் 
்பரிநதுளர பெய்தது.

நதசியக கல்விக பகாள்்க
சுதநதிரத்திற்கு பிறகு, 1968 ஆம் ஆண்டு 

முதலாவது ்தசியக கல்விக பகாள்ளகயானது 
இநதியக கல்வி வரலாற்றில் ஒரு குறிப்பிடத்தகக 
முன்னற்றத்ளத ஏற்்படுத்தியது. இது 
்தெத்தின முன்னற்றத்ளத ஊககுவிப்்ப்தாடு, 
ப்பாதுவான குடியுரிளம, கலாச்ொரம் மற்றும் 
்தசிய ஒருளமப்்பாட்டிளன வலுப்்படுத்துதல் 
ஆகியவற்ளற ்நாககமாகக பகாண்டது. 
1986ஆம் ஆண்டு இநதிய அரசு புதிய கல்விக 
பகாள்ளகயிளன அறிமுகப்்படுத்தியது. இதன 
்நாககம் ஒரு நிளலயான ெமுதாயத்ளத, 
்மம்்பாட்டுடன கூடிய துடிப்்பான ெமுதாயமாக 
மாற்றுவதாகும். இககல்விக பகாள்ளக நாட்டில் 
விளிம்பு நிளல மககளுககான ெமவாய்ப்புகள், 
உதவித் பதாளககள், வயது வந்தார 
கல்வி, திறநதநிளலப் ்பல்களலககழகங்கள் 
ஆகியவற்றின மூலம் குறிப்்பாக கிராமப்புற 
இநதியாவில் ஏற்றத்தாழவுகளை நீககுதளல 
வலியுறுத்தியது. புதிய கல்விக பகாள்ளக 
பதாடககக கல்வியில் குழநளதகளை ளமயமாகக 
பகாண்ட அணுகுமுளறககு அளழப்பு 
விடுத்ததுடன, பதாடககப் ்பள்ளிகளைத் ்தசிய 
அைவில் ்மம்்படுத்துவதற்காக கரும்்பலளகத் 
திட்டத்ளதயும் அறிமுகப்்படுத்தியது.

புதிய கல்விக பகாள்ளகயானது 1992ஆம் 
ஆண்டு மீண்டும் திருத்தியளமககப்்பட்டது. 
இது ்தசிய ்பாடத்திட்டத்ளத வடிவளமத்தல், 
்பணியிளடப் ்பயிற்சி கல்விளய வலியுறுத்துதல், 
வெதிகளை ்மம்்படுத்துதல் மற்றும் 
இளடநிளலக கல்வி நிளலயில் மதிப்பீட்டு 
முளறகளை ஒழுங்குப்்படுத்துதல் ஆகியவற்ளறப் 
்பரிநதுளரத்தது.

1976ஆம் ஆண்டு டிெம்்பர 
வளர கல்வித்துளற மாநிலப் 
்பட்டியலில் இருநதது. ஆனால் 
தற்்்பாது கல்வித்துளற 

ப்பாதுப் ்பட்டியலில் இடம்ப்பற்றுள்ைது.
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அ்னவருககும் கல்வி இயககம் (SSA) 
மறறும் அ்னவருககும் இ்டைநி்லக 
கல்வித திட்டைம் (RMSA) 

அளனவருககும் கல்வி இயககம் என்பது 
இநதிய அரசின முதனளமத் திட்டமாகும். 
இது அளனத்துக குழநளதகளும் பதாடககக 
கல்விளய ப்பறுவதற்காக 2000-01ஆம் 
ஆண்டில் பதாடங்கப்்பட்டது. குழநளதகளின 
உரிளமயான இலவெ மற்றும் கட்டாய 
கல்வி (RTE-2009) ெட்ட விதிகளை 
அமல்்படுத்துவதற்கான முதனளம அளமப்்பாக 
இது தற்்்பாது பெயல்்பட்டுவருகிறது. கல்வி 
உரிளமச் ெட்டமானது (RTE) 6 முதல் 14 
வயது வளர அளனத்து குழநளதகளுககும் 
இலவெ மற்றும் கட்டாயக கல்விளய வழங்க 
வழிபெய்கிறது. அளனவருககும் கல்வி 
இயககமானது (SSA), ்பள்ளிகள் பதாடர்பான 
்பல்்வறு வளகயான புதுளமகளையும், 
பெயல்்பாடுகளையும் துவககி ளவத்துள்ைது. 
சில முககிய பெயல்்பாடுகைான மதிய உணவு 
வழங்குதல், மாணவரகளுககு உதவித்பதாளக 
வழங்குதல், ்பள்ளி ்மலாண்ளமக குழு 
அளமத்தல், வகுப்்பளறககான கற்றல் - 
கற்பித்தல் உ்பகரணங்களை வழங்குதல் 
ஆகியளவகள் இவற்றுள் அடங்கும்.

அ ள ன வ ரு க கு ம் 
இளடநிளலக கல்வித் 
திட்டம் (RMSA) ்பதி்னாறாம் 
ஐநதாண்டுத் திட்ட காலத்தில் 
ப ெ ய ல் ்ப டு த் த ப் ்ப ட் ட 
திட்டமாகும். இது 
இளடநிளலக கல்வியின 
தரத்திளன ்மம்்படுத்தும், 
ப்பாதுவான அணுகுமுளறககான மத்திய 
அரசின நிதி உதவித் திட்டம் ஆகும். 15 முதல் 
16 வயதுககுட்்பட்ட இைம் மாணவரகளுககு 
தரமான, எளிதில் கிளடககக கூடிய, எளிய 
அணுகுமுளறயுடன, அளனவருககும் 
வாய்ப்புகளை உருவாககும் இளடநிளலக 
கல்விளய அளிப்்ப்த இதன (RMSA) ்நாககம் 
ஆகும். RMSA திட்டத்தின மூலம் அறிவியல் 
ஆய்வகம், நூலகங்கள், ஆசிரியரகளுககான 

்பணியிளடப் ்பயிற்சி, கணினி வழிக கல்வி, 
்பள்ளி இளணச் பெயல்்பாடுகள் மற்றும் கற்றல்-
கற்பித்தல் உ்பகரணங்கள் ஆகியவற்ளற 
இநதிய அரசு ்பள்ளிகளுககு வழங்குகிறது.

2018-2019ஆம் ஆண்டு மத்திய 
நிதிநிளல அறிகளக ்பள்ளிக கல்வியிளன 
முன்பருவக கல்வி முதல் 12ஆம் வகுப்பு 
வளர எவவித ்பாகு்பாடுமினறி முழுளமயாக 
வழங்குவதற்கு முனபமாழிநதது. ெமகர 
சிகஷாவானது (Samagra Siksha) ெமமான 
வாய்ப்புகள் மற்றும் ெமமான கற்றல் 
விளைவுகளை அைவிடுதல் ஆகிய ்பள்ளியின 
பெயல்திறளன ்மம்்படுத்துவதற்கான ்பரநதக 
குறிக்காளை அளடய ஏற்்படுத்தப்்பட்டுள்ைது. 
இது SSA மற்றும் RMSA ஆகிய திட்டங்களை 
உள்ைடககியதாகும். 2017ஆம் ஆண்டு ்தசிய 
கல்விக பகாள்ளக வளரவதற்கான ஒரு 
குழு மனித வை ்மம்்பாட்டு அளமச்ெகத்தால் 
நியமிககப்்பட்டது. இககுழு தனது அறிகளகளய 
2019ஆம் ஆண்டு ெமரப்பித்தது.

தமிழ�ாட்டின் கல்வி வளர்ச்சி 
தமிழநாட்டின கல்வி முளறயானது 

புத்தகங்களை ்படிப்்பதும், புரிநது பகாள்வதும் 
மட்டுமில்லாமல் கற்றறிநத அறிஞரகளின 
வழிகாட்டுதல்களையும் ப்பறுவதுமாக 
இருநதது. திருககுறள் கல்வியின ்தளவளய 
எடுத்துக கூறியதுடன, எழுத்தறிவினளமயின 
அ்பாயத்ளதயும் எச்ெரித்தது. ்பண்ளடய 
இநதியாவில் ்பள்ளிக கூடங்கள் ்பள்ளி (palli) 
எனறும், ஆசிரியரகள் கணககாயர எனறும் 
அளழககப்்பட்டனர.

்பல்லவர காலத்தில் கல்வித்துளற 
குறிப்பிடத்தகக வைரச்சிளய அளடநதது. 
கல்வி நிறுவனங்கள் கடிளக எனப்்பட்டன. 
இககல்வி நிறுவனங்களுககு மானியங்கள் 
வழங்கி ்பல்லவ மனனரகள் ஆதரித்தனர. 
ளெவ மற்றும் ளவணவ மடங்கள் அளனத்து 
மாணவரகளுககும் ஆசிரியரகளுககும் 
உண்டு உளறவிட வெதிளய வழங்கின.

யுவான – சுவாங் எனற சீனப்்பயணியின 
குறிப்புகள், காஞசி நகரமானது கற்றலின 
ளமயமாக விைங்கியளதயும், காஞசியில் 
இருநத புத்த ளமயம் ்பற்றியும் பதளிவாக ்படம் 
பிடித்துக காட்டுகிறது.

அ்னவருககும் கல்வி இயககம்

அ்னவருககும் கல்வி
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்ொழரகளின காலம் தமிழ இலககிய 
வரலாற்றில் மிகவும் அறிவாரநத மற்றும் 
புதுளமகளைப் புகுத்திய காலம் எனலாம். 
தமிழவழிக கல்வியானது ்காயில் மற்றும் 
ெமயத்துடன பநருங்கிய பதாடரள்பக 
பகாண்டிருநதது. மககளுககு இலவெ 
கல்வி அளிககப்்பட்டது. களலத்திட்டமும் 
்பாடத்திட்டமும் தத்துவத்தின 
அடிப்்பளடளயக பகாண்டிருநதது. அககால 
கல்பவட்டுகளிலிருநது ஆசிரியரகளின 
தகுதிகள், கற்பித்தல் முளறகள், 
ஆசிரியரகளுககு வழங்கப்்பட்ட ஊதியம், 
மாணவரகளுககு வழங்கப்்பட்ட உணவு 
மற்றும் ்பள்ளிகளுககு அளித்த நிலங்கள் குறித்த 
்பல தகவல்களை அறிநது பகாள்ைமுடிகிறது. 
இராஜராஜன ெதுர்வதி மங்கலம் 
(எண்ணாயிரம், முநளதய பதன ஆற்காடு 
மாவட்டத்தில் அளமநதிருநதது) புகழப்பற்ற 
்வதக கல்லூரிககு இருப்பிடமாக இருநதது. 
திருபுவளனயில் (்பாண்டிச்்ெரியில் உள்ைது) 
ஒரு ்வதக கல்லூரி பெழித்்தாங்கியது. 
திருவிளடககாளை கல்பவட்டு நூலகத்ளதப் 
்பற்றியும், வீரரா்ஜநதிர ்ொழனின 
திருவாடுதுளறக கல்பவட்டு மருத்துவப் ்பள்ளி 
்பற்றியும் குறிப்பிடுகிறது.

்பாண்டிய மனனரகள் ெமஸ்கிருதத்ளத 
ஆதரித்தளத அவரகளின பெப்புத் தகடுகளின 
மூலம் அறியலாம். ்பாண்டியரகளின காலத்தில் 
கல்வி நிளலயங்கள் கடிளக, ொளல மற்றும் 
வித்யாொதனம் என அளழககப்்பட்டது.

ஆசிரியரகளுககு நிலங்கள் 
வழங்கப்்பட்டன. அவவளக நிலங்கள் 
ொல்்பாகம் எனறளழககப்்பட்டது. 
(உ.ம். கனனியாகுமரியிலுள்ை வல்ல்ப 
ப்பருஞொளல). ்பாண்டியரகள் ஆட்சி காலத்தில் 
காநதளூர ொளலயில் புகழப்பற்ற கல்லூரி 
இருநதது. கல்விளய ்மம்்படுத்துவதில் 
மடங்கள் முககியப் ்பங்கு வகித்தன. விஜய 
நகர ஆட்சியின கீழ கற்றல் பெழித்்தாங்கியது. 
விஜயநகர ஆட்சியாைரகளின ஆதரவால் 
்பல கல்வி நிறுவனங்கள் ஏற்்படுத்தப்்பட்டன. 
நாயககரகளின ஆட்சியில் திண்ளணப் 
்பள்ளிககூடம் நிறுவப்்பட்டது.
�வீன காலததில் கல்வி

வீரப்்ப நாயககர காலத்தில் மதுளரககு 
வருளக புரிநத ப்பரனாண்டஸ், அங்கு ஒரு 

பதாடககப் ்பள்ளிளய நிறுவினார. மராத்திய 
ஆட்சியாைர இரண்டாம் ெர்்பாஜி ்பண்ளடய 
ஆவணங்களை ்ெகரித்து அவற்ளற 
தஞளெ ெரஸ்வதி மகால் நூலகத்தில் 
்பாதுகாத்தார. அவர தஞொவூரில் ்தவநாகரி 
எழுத்து முளறயிலான அச்சுககூடத்ளத 
அளமத்திருநதார. 

சர் தாமஸ் மன்ந்றாஇரணடைாம் சரநபாஜி
மதராஸ் மாகாணத்தில் ்மற்கத்திய 

கல்விளய அறிமுகப்்படுத்தியதில் மிகப்ப்பரிய 
்பங்கு மதராஸ் மாகாண ஆளுநர  
ெர தாமஸ் மன்றாளவச் (1820-27) 
ொரும். அவர கல்வியின நிளல குறித்து 
அறிய புள்ளிவிவரக கணகபகடுப்பு நடத்த 
ஒரு குழுளவ நியமித்தார. மன்றாவின 
கல்விககுழு ஒவபவாரு மாவட்டத்திலும் 
இரண்டு முதனளமப் ்பள்ளிகளை உருவாகக 
்பரிநதுளரத்தது (மாவட்ட ஆட்சியர மற்றும் 
தாசில்தார ்பள்ளிகள்). 1835ஆம் ஆண்டு 
வில்லியம் ப்பண்டிங் பிரபு ்மற்கத்திய கல்வி 
முளறளய அறிமுகப்்படுத்துவதற்கு ஆதரவாக 
ஒரு தீரமானத்ளத நிளற்வற்றினார. 
1854ஆம் ஆண்டின ெர ொரலஸ் உட்ஸ் 
கல்வி அறிகளக மதராஸ் மாகாணத்தில் 
ப்பாது வழிகாட்டும் துளறளய (Department 
of Public Instruction) ஏற்்படுத்தியது. 
அளனத்து ்பள்ளிகளுககும் கல்வி மானியம் 
வழங்கப்்பட்டன. 1857இல் பெனளன 
்பல்களலககழகம் நிறுவப்்பட்டது. இது்வ 
ஆங்கி்லய ஆட்சியின ்்பாது தமிழகத்தில் 
அளமககப்்பட்ட முதல் ்பல்களலககழகமாகும். 
1882ஆம் ஆண்டு உள்ளூர வாரியச் 
ெட்டம் நிளற்வற்றப்்பட்டது. அதன 
மூலம் புதிய ்பள்ளிகளைத் திறககவும், 
அரொங்கத்திடமிருநது மானியங்களைப் 
ப்பறவும் வாரியத்திற்கு அதிகாரம் 
வழங்கப்்பட்டது. 1938 வாககில் ்பள்ளிகளில் 

5_History_Unit-5 Folder.indd   62 2/27/2020   10:30:53 AM

www.tntextbooks.in



6 3இநதியாவில் கல்வி வைரச்சி

மீள்பார்்வ
� கல்வியானது ெமூக முன்னற்றத்தின 

அடித்தைமாக அங்கீகரிககப்்பட்டுள்ைது.
� இல்லங்கள், ்காயில்கள், ்பாடொளலகள் 

மற்றும் குருகுலங்கள் ஆகிய இடங்களில் 
அப்்பகுதிக்கற்ற கல்வி வழங்கப்்பட்டு 
வநதது.

� இ ஸ் ல ா மி ய க  க ல் வி ள ய 
அ றி மு க ப் ்ப டு த் தி ய த ன  மூ ல ம் 
இளடககாலத்தில் கல்வி ஒரு மாற்றத்ளதக 
கண்டது.

� இளடககாலத்தின பிற்்பகுதியில் 
ஆங்கி்லயரகள் இநதியாவிற்கு 
வருளகபுரிநது ஆங்கிலக கல்விளய 
அறிமுகப்்படுத்தினர.

� சுதநதிரத்திற்குப் பிறகு, 1968ஆம் 
ஆண்டு முதலாவது ்தசியக கல்விக 
பகாள்ளகயானது இநதியக கல்வி 
வரலாற்றில் ஒரு குறிப்பிடத்தகக 
முன்னற்றத்ளத ஏற்்படுத்தியது.

� 1 9 6 4 - 6 5 இ ல்  இ ள ட நி ள ல க 
கல்வி அைவில் இலவெக கல்வி 
அறிமுகப்்படுத்தப்்பட்டது.

ஆங்கிலபமாழிப் ்பாடம் தவிர அளனத்துப் 
்பாடங்களும் தமிழ பமாழியி்ல்ய 
கற்பிககப்்பட்டன.

1929ஆம் ஆண்டு அண்ணாமளலப் 
்பல்களலககழகம் சிதம்்பரத்தில் 
அளமககப்்பட்டது. இது உயர கல்வியின 
வைரச்சியின அடுத்த கட்டமாகும்.

சுதந்திரததிறகுப் பின் தமிழகக கல்வி
1964-65இல் இளடநிளலக கல்வி 

அைவில் இலவெ கல்வி அறிமுகப்்படுத்தப்்பட்டது. 
1975இல் காநதிகிராம கிராமிய கல்லூரி 
ஏற்்படுத்தப்்பட்டது. கல்லூரி பெனறு ்படிகக 
முடியாதவரகளுககாக 1971இல் பதாளலதூரக 
கல்வியும் அறிமுகப்்படுத்தப்்பட்டது.

1956இல் ்பள்ளிகளில் மதிய உணவுத் 
திட்டம் அறிமுகப்்படுத்தப்்பட்டது. பினனர இது 
்பள்ளிகளில் இளட நிற்றளலத் தவிரககும் 
ப்பாருட்டு 1982இல் ெத்துணவுத் திட்டமாக 
விரிவு்படுத்தப்்பட்டது. அதன பினனர 
ெமூகத்தில் மாறிவரும் சூழநிளலகளை 
எதிரபகாள்ைத் ்தளவயான ்பல மாற்றங்கள் 
பெய்யப்்பட்டுள்ைன.

க்லச்பசாறகள்
புத்த மடாலயங்கள் monasteries a building in which monks live and worship

ஒளியூட்டல் illumination lightning

இஸ்லாமிய ்பாடொளல madrasa islamic religious institution

கீழத்திளெககுரிய oriental eastern

ஆங்கிலொரபு 
்காட்்பாட்டுவாதிகள் Anglicists specialist in English linguistics

்பரப்புதல் dissemination dispersing

 மதிப்பீடு 

I  சரியான வி்டை்யத 
நதர்ந்பதடுககவும்

1. ்வதம் எனற பொல் 
 லிருநது வநதது.

அ) ெமஸ்கிருதம்
ஆ) இலத்தீன
இ) பிராகிருதம் 
ஈ) ்பாலி

2. பினவருவனவற்றுள் எது ்பண்ளடய 
காலத்தில் கற்றலுககான முககிய ளமயமாக 
இருநதது?
அ) குருகுலம் 
ஆ) விகாரங்கள்
இ) ்பள்ளிகள் 
ஈ) இளவயளனத்தும்

3. இநதியாவின மிகப் ்பழளமயான நாைநதா 
்பல்களலககழகம் அளமநதுள்ை இடம்
அ) உத்திரப்பிர்தெம் ஆ) மகாராஷ்டிரம் 
இ) பீகார ஈ) ்பஞொப்
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III பபாருததுக
1.  இட்சிங் - ெரஸ்வதி மகால்
2.  பிரானசிஸ் 

்ெவியர
- இநதிய கல்வியின 

மகா ொெனம்
3.   உட்ஸ் கல்வி 

அறிகளக
- மதராஸில் ்மற்கத்திய 

கல்வி
4.  இரண்டாம் 

ெர்்பாஜி
- பகாச்சி 

்பல்களலககழகம்
5.  ெர தாமஸ் 

மன்றா
- சீன அறிஞர

IV சரியா / தவ்றா எனக குறிப்பிடுக
1. ெரகர மற்றும் சுஸ்ருதர ஆகி்யாரின 

குறிப்புகள் மருத்துவத்ளதக கற்றுகபகாள்ை 
ஆதாரங்கைாக இருநதன.

2. ்காயில்கள் கற்றல் ளமயங்கைாக 
திகழநத்தாடு அறிளவப் ப்பருககிபகாள்ளும் 
இடமாகவும் இருநதது.

3. கல்விளய ஊககுவிப்்பதில் அரெரகளும், 
ெமூகமும் தீவிர அககளற காட்டியதாக 
ஜாதகக களதகள் குறிப்பிடுகினறன.

4. இளடககால இநதியாவில் ப்பண் கல்வி 
நளடமுளறயில் இல்ளல

5. RMSA திட்டமானது ்பத்தாவது ஐநதாண்டு 
திட்ட காலத்தில் பெயல்்படுத்தப்்பட்டது.

V பின்வருவனவறறுள் சரியானவற்்ற 
நதர்ந்பதடு

1. i)  நாைநதா ்பல்களலககழகம் கி.பி. 
(ப்பா.ஆ.) ஐநதாம் நூற்றாண்டில் 
்தாற்றுவிககப்்பட்டது.

  ii)  ்பண்ளடய இநதியாவில் மாணவரகளை 
்தரநபதடுப்்பது முதல் அவரகளின 
்பாடத்திட்டத்திளன வடிவளமப்்பது 
வளர அளனத்து அம்ெங்களிலும் 
ஆசிரியரகள் முழுளமயான சுயாட்சி 
பகாண்டிருநதனர.

  iii)  ்பண்ளடய காலத்தில் ஆசிரியரகள் 
கணககாயர எனறு அளழககப்்பட்டனர.

  iv)  ் ொழரகள் காலத்தில் புகழப்பற்ற 
கல்லூரியாக காநதளூர ொளல இருநதது.
அ) i மற்றும் ii ெரி
ஆ) ii மற்றும் iv ெரி
இ) iii மற்றும் iv ெரி
ஈ) i, ii மற்றும் iii ெரி

4. தட்ெசீலத்ளத யுபனஸ்்கா அளமப்பு உலக 
்பாரம்்பரிய தைமாக எப்்்பாது அறிவித்தது?
அ) 1970 ஆ) 1975
இ) 1980 ஈ) 1985

5. இநதியாவில் நவீன கல்வி முளறளயத் 
பதாடங்கிய முதல் ஐ்ராப்பிய நாடு எது?
அ) இங்கிலாநது ஆ) படனமாரக
இ) பிரானசு ஈ) ்்பாரச்சுககல்

6. இநதியாவில் கல்வி ்மம்்பாட்டிற்காக 
ஆண்டு்தாறும் மானியமாக 1 இலட்ெம் 
ரூ்பாய் பதாளகளய வழங்குவதற்கான 
ஏற்்பாட்டிளனச் பெய்த ்பட்டய ெட்டம் எது?
அ) 1813 ஆம் ஆண்டு ்பட்டய ெட்டம் 
ஆ) 1833 ஆம் ஆண்டு ்பட்டய ெட்டம்
இ) 1853 ஆம் ஆண்டு ்பட்டய ெட்டம் 
ஈ) 1858 ஆம் ஆண்டுச் ெட்டம்

7. பினவரும் குழுககளில் எநதக குழு 
்பல்களலககழக மானியக குழுவிளன 
அளமககப் ்பரிநதுளரத்தது?
அ) ொரஜண்ட் அறிகளக, 1944
ஆ) இராதாகிருஷ்ணன கல்விககுழு, 1948
இ) ்காத்தாரி கல்விககுழு, 1964
ஈ) ்தசியக கல்விக பகாள்ளக, 1968

8. இநதியாவில் புதிய கல்விக பகாள்ளக எநத 
ஆண்டு அறிமுகப்்படுத்தப்்பட்டது?
அ) 1992  ஆ) 2009
இ) 1986 ஈ) 1968

II   நகாடிட்டை இடைஙக்ள நிரப்புக
1. ்வதம் எனற பொல்லின ப்பாருள் 

2. தட்ெசீல இடி்பாடுகளை கண்டறிநதவர 

3. டில்லியில் மதரஸாளவ நிறுவிய முதல் 
ஆட்சியாைர  ஆவார.

4. புதிய கல்விக பகாள்ளக திருத்தப்்பட்ட 
ஆண்டு 

5. 2009ஆம் ஆண்டு இலவெக கட்டாய கல்வி 
ெட்டத்தின விதிகளை அமல்்படுத்துகினற 
முதனளமயான அளமப்பு  
ஆகும்.

6. ்பள்ளிகளில் மதிய உணவுத் திட்டம் 
அறிமுகப்்படுத்தப்்பட்ட ஆண்டு 
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2. ெரியான இளணளயக கண்டுபிடி
அ)  மகதப்கள் - இளடநிளலப் ்பள்ளி
ஆ)  1835ஆம் ஆண்டின 

பமககா்லயின 
குறிப்பு 

- ஆங்கிலக கல்வி

இ)  கரும்்பலளகத் 
திட்டம்

- இளடநிளலக கல்வி 
குழு

ஈ) ொல்்பாகம் - ்காயில்களுககு 
வழங்கப்்பட்ட 
நிலங்கள்

VI  பின்வரும் வினாககளுககு ஓரிரு 
வாககியஙகளில் வி்டையளி

1. குருகுலத்தின முககியத்துவத்ளதப் ்பற்றி 
எழுதுக.

2. ்பண்ளடய இநதியாவில் உருவான மிகவும் 
குறிப்பிடத்தகக ்பல்களலககழகங்களின 
ப்பயரகளை எழுதுக.

3. தட்ெசீலம் ்பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.
4. ்ொழர காலத்தில் தளழத்்தாங்கிய கல்வி 

நிளலயங்களை குறிப்பிடுக.
5. SSA மற்றும் RMSA விரிவாககம் தருக.
6. கல்வி ப்பறும் உரிளமச் ெட்டம் (RTE) ்பற்றி 

நீவிர அறிவபதனன?
VII விரிவான வி்டையளி
1. ்பண்ளடயகால இநதியாவின கல்வி ்பற்றி 

அறிய உதவும் ஆதாரங்கள் யாளவ?
2. ஆங்கி்லயர ஆட்சியின கீழ கல்வி ்பற்றி 

ஒரு ்பத்தி எழுதுக.
3. ்தசியக கல்விக பகாள்ளக ்பற்றி விவரி?
4. ்ொழர காலத்தில் கல்வியின நிளலளயப் 

்பற்றி விரிவாக எழுதுக.
VIII உயர் சிந்த்ன வினா
1. ப்பாது பதாடககக கல்வியில் முதனளமத் 

திட்டமான அளனவருககும் கல்வி இயககம் 
எவவாறு இலகளக அளடநதுள்ைது?

IX கீழககாணும் இடைஙக்ள இந்திய 
வ்ரபடைததில் குறிககவும்

 1. நாைநதா  2. தட்ெசீலம் 3. வல்லபி
 4. காஞசி 5. விககிரமசீலா 6. படல்லி
 7. லக்னா 8. அலகா்பாத் 9. பகாச்சி
 10. கல்கத்தா 11. மதராஸ் 12. சிதம்்பரம் 
X பசயல்திட்டைம் மறறும் பசயல்பாடு
1. ்பண்ளடககாலக கல்வி ளமயங்களின 

்படங்களைச் ்ெகரித்துப் ்படத்பதாகுப்பு 
ஒனறிளன தயார பெய்க.

2. நாைநதா, தட்ெசீலம் ஆகிய இடங்களின 
வரலாற்று முககியத்துவத்ளதக 
கண்டுபிடித்து அதற்கு விைககக காட்சி 
(Powerpoint) தயார பெய்க.

  நமறநகாள் நூல்கள்
1.  The Gazetteer of India - History and Culture 

(Vol II) - Government of India
2.  Rev. Henry Huizinga, Missionary Education 

in India 
3.  Kali Kinkar Datta, A Social History of Modern 

India
4.  P.N. Chopra, B.N. Puri, M.N. Das : A Social, 

Cultural and Economic History of India  
(Vol I, II, III)

5.  B.L. Grover, S. Grover, A New Look At Modern 
Indian History 

6.  V.D. Mahajan, Modern Indian History (From 
1707 to the Present Day)

7.  S. Satthianadhan: History of education in the 
Madras Presidency, 1894.

இ்்ணயதள வளஙகள்

1. www.ugc.ac.in
2. samagra.mhrd.gov.in
3. www.sarasvatimahal.in

உரலி: https://www.timetoast.com/categories
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படி – 1  URL அல்லது QR குறியீட்டிளனப் ்பயன்படுத்தி இச்பெயல்்பாட்டிற்கான 
இளணயப்்பககத்திற்கு பெல்க. 

படி - 2  ் தடுப்பாறியில் Education in India’எனறு தட்டச்சு பெய்யவும்
படி -3  காலக்காடு நிகழவுகளை ்படவிைககத்துடன அறிவதற்கு அடிப்்பகுதியில் 

உள்ை ‘Timeline Bar’ ஐ இழுத்து விடவும்
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அறிமுகம்
இந்திய த�ொழில்களின் வரலொறு 

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

இந்தியாவின் பாரம்பரிய ககவிகைப் 
பபாருடகள்

இந்தியொவின் க்கவிகைப் த�ொருட்கள் 
ஒரு சிறந்� வரலொற்கறக த்கொணடுள்ளை. 
க்கவிகைப் த�ொருட்கள் இந்திய மக்களின் 

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

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

த்கொள்ளு�ல

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

ககவிகைப் பபாருடகள்

இந்தியாவில் 
ப�ாழிலகஙகளின் 

வளர்ச்சி

அலகு - 6
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6 7இந்தியொவில த�ொழில்கங்்களின் வளர்ச்சி

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

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

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

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

இந்தியத் ப�ாழிலகஙகளின் வீழ்ச்சி
அ) ஆடசியாளர்களின் ஆ�ரவின்கம

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

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

ஏறறுமதியாளராக மாறு�ல்  

நீராவி இயந்திரம் 
நொடகட பு்கழத�றச் தசய�  இந்திய 

க்கவிகைப் த�ொருள்்கள் ்கொலனித்துவ 
ஆடசியின் கீழ சரிகவச் சந்தித்�ை. பிரிடடிஷ் 
ஆடசியொளர்்களொல பிரிடடனில இருந்து 
இறககுமதி தசயயப்�டட இயந்திரத்�ொல 
�யொரிக்கப்�டட த�ொருட்களின் ்�ொடடி்ய 
இ�ற்கு முககிய ்கொரணமொ்க அகமந்�து. 
பிரிடடிஷ் ஆடசியொைது, இந்தியொகவ �ங்்கள் 
த�ொழில்களுக்கொை மூலப்த�ொருள்்களின் 
உற்�த்தியொளரொ்கவும், �ங்்களொல 
�யொரித்து முடிக்கப்�டட த�ொருட்களுக்கொை 
சந்க�யொ்கவும் மொற்றியது. ்மலும் 

6_History_Unit-6 Folder.indd   67 2/27/2020   10:34:28 AM

www.tntextbooks.in



6 8 இந்தியாவில் த�ாழிலகஙகளின் வளர்ச்சி

பிரிடடிஷொரொல அறிமு்கப்�டுத்�ப்�டட 
ரயில்வ மற்றும் சொகல்களொைது முடிவுற்ற 
த�ொருட்ககள இந்தியொவின் த�ொகலதூர 
�குதி்களுககுக த்கொணடு தசலலவும் �ல்வறு 
�குதி்களிலிருந்து மூலப்த�ொருட்ககளக 
த்கொள்மு�ல தசயயவும் வொயப்க� 
ஏற்�டுத்தியது.

இ)  இயந்திரத்�ால் �யாரிககப்படட 
பபாருடகளின் நபாடடி
இந்தியொவின் �ழகமயொை 

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

ப�சவாகல

�ா�ாபாய் ப�ௌநராஜியின் பசல்வச் சுரணடல் 
நகாடபாடு

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

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

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

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

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

இலணடன்
ஐநராப்பா

மத்திய 
�கரககடல்

ஆப்பிரிககா

ப�ன்
அடலாணடிக

கடல்

இந்தியப் 
பபருஙகடல்

பசஙகடல் மும்கப

சூயஸ் கால்வாய்

வர்த்�க வழி

வ

ேம

ெத

�

அளைவ�� இ�ைல

வ

ேம

ெத

�

அளைவ�� இ�ைல

்�சிய வருமொைத்தின் வீழச்சி ஆகியை 
த�ொழிலமயம் அழி�ல எை குறிப்பிடப்�டுகிறது. 

ஒரு சகதிவொயந்� த�ொழிற்துகற 
அகமப்பு, மி்கப்த�ரிய இயந்திரங்்கள், 
த�ரிய அளவிலொை உற்�த்தி ஆகியவற்கற 
பின்புலமொ்கக த்கொணட தவளிநொடடு 
த�ொழில்கங்்களுடன் இந்திய உள்நொடடு 
த�ொழில்கங்்கள் ்�ொடடியிட முடியவிலகல. 
சூயஸ் ்கொலவொய ்கடடுமொைத்திற்குப் பின்பு 
இந்தியத் த�ொழிற்துகற ்மலும் சிக்ககலச் 
சந்தித்�து. ஏதைன்றொல இது ்�ொககுவரத்துச் 
தசலவிகைக குகறத்�துடன் இந்தியொவில 
பிரிடடிஷ் த�ொருட்ககள மலிவொை�ொ்க 
மொற்றியது. நவீை த�ொழிற்சொகலயின் 
அதி்கமொை ்வகலவொயப்பு்களும் வருமொைம் 
ஈடடும் விகளவு்களும் க்கவிகைத் த�ொழில 
வீழச்சிககு முககிய ்கொரணமொ்க அகமந்�து.

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

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

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

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

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

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

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

TISCO - ஜாம்பஷெடபூர் 

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

ஆ்க இருந்� ரயில்வயின் நீளம் 1914ஆம் 
ஆணடு 55,773 கி்லொ மீடடர்்களொ்க 
அதி்கரித்�து. சூயஸ் ்கொலவொய திறப்பு 
ஐ்ரொப்�ொவிற்கும் இந்தியொவிற்குமொை 
தூரத்க�ச் சுமொர் 4,830 கி்லொ மீடடர் 
தூரமொ்கக குகறத்�து. இந்� குகறக்கப்�டட 
தூரம் இந்தியொவின் த�ொழிலமயமொக்கலுககு 
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்மலும் உ�வியது. சு்�சி இயக்கத்தின் 
விகளவொ்க �ருத்தி ஆகல்கள் 194 லிருந்து 
273 ஆ்கவும் சணல ஆகல்கள் 36 லிருந்து 
64 ஆ்கவும் அதி்கரித்�ை. ஆங்கி்லயர்்கள் 
இந்தியொவில அதி்கொரத்க�ப் �லப்�டுத்தி 
அ�ன் மூலம் ஏரொளமொை தவளிநொடடு 
த�ொழில முகை்வொர்்ககளயும் தவளிநொடடு 
மூல�ைத்க�யும் குறிப்�ொ்க இங்கிலொந்தில 
இருந்து ஈர்த்�ைர். அதி்க லொ�ம் ஈடடும் இந்திய 
த�ொழிற்துகற்கள் தவளிநொடடு மு�லொளி்ககள 
மி்கவும் ்கவர்ந்திழுத்�து. ஏதைன்றொல 
்வகலயொட்களும் மூலப்த�ொருட்களும் 
மி்கவும் மலிவொ்க கிகடத்�ை. ்மலும் 
இந்தியொவும் அ�ன் அணகட நொடு்களும் ஒரு 
சந்க�கய வழங்்க �யொரொ்க இருந்�ை.

இந்திய ப�ாழிறதுக்ற கூடடகமப்பு (CII)

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

இந்தியாவில் ப�ாழிலக வளர்ச்சி
த�ொழில்க வளர்ச்சியின் ்கைகவ 

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

்நரடியொ்க �ங்்களிப்பிகை தவளிப்�டுத்துகிறது. 
இந்� தீர்மொைம் த�ொழிற்துகற வளர்ச்சியில 
ஒரு த�ொழில முகை்வொரொ்கவும் அதி்கொர 
கமயமொ்கவும் அரசின் �ங்கிகை வகரயறுத்�து. 
1956 ஆம் ஆணடு த�ொழிற்துகற த்கொள்க்க 
தீர்மொைத்தின்�டி த�ொழிற்துகறயொைது மூன்று 
வக்க்களொ்க வக்கப்�டுத்�ப்�டடுள்ளது.
அடடவகண 1

இவவக்கயொை த�ொழிற்துகற்ககள 
அரசொங்்கம் மடடு்ம நிர்வகிககும். அவற்றுள் 
சில அணுசகதி, மின்ைணு, இரும்பு மற்றும் 
எஃகு ஆகியகவ அடங்கும்.
அடடவகண 2

இகவ்கள் சொகல்கள் மற்றும் ்கடல 
்�ொககுவரத்து, இயந்திரக ்கருவி்கள், 
அலுமினியம், தநகிழி மற்றும் உரங்்கள் 
உள்ளிடட ரசொயைங்்கள், இரும்பு ்கலகவ 
மற்றும் குறிப்பிடட வக்கயொை சுரங்்கங்்கள் 
ஆகியகவ அடங்கும்.
அடடவகண 3

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

ப�ாழிலக வககப்பாடு
•  மூலப்த�ொருட்களின் அடிப்�கடயில 

த�ொழில்ககள ்வளொண 
அடிப்�கடயிலொைகவ மற்றும் 
்கனிம அடிப்�கடயிலொைகவ எை 
வக்கப்�டுத்�லொம்.

•  த�ொழில்கங்்கள் அகவ்களின் 
�ங்்களிப்பின்�டி அடிப்�கட த�ொழில்கள் 
மற்றும் முககிய த�ொழில்கள் எைவும் 
வக்கப்�டுத்�லொம். 

•  த�ொழில உரிமத்தின் அடிப்�கடயில 
த�ொதுத்துகற, �னியொர் துகற மற்றும் 
கூடடுறவுத் துகற எை த�ொழில்கங்்ககள 
வக்கப்�டுத்�லொம்.

இந்தியாவில் ப�ாழிறதுக்ற 
வளர்ச்சியின் பல்நவறு கடடஙகள் 

அ. ப�ாழிறதுக்ற வளர்ச்சி (1950–1965) 
இந்� ்கொல்கடடத்தில த�ரும்�ொன்கமயொை 

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

�வீைமயமாககல்
இந்தியொ �ற்்�ொது �ல்வறு வக்கயொை 

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

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

�றசார்புகடகம 
�ற்சொர்பு இலகக்க அகடந்திருப்�து 

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

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

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

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

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

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

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

�ொரொளமயமொக்கல ஒரு புதிய ச்கொப்�த்க� 
உருவொககியது. த�ொழிற்துகறயின் 
தசயலதிறகை ்மம்�டுத்� இந்தியொ ஒரு 
முககியமொை முடிகவ எடுத்�து. �த்�ொவது 
மற்றும் �திதைொன்றொவது ஐந்�ொணடுத் 
திடடங்்கள் த�ொழிற்துகற உற்�த்தியில 
உயர் வளர்ச்சி விகி�த்க�க ்கணடை. 
த�ொழிற்துகற உரிமத்க� ஒழித்�ல, 
விகலக ்கடடுப்�ொடு்ககள நீககு�ல, சிறு 
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7 4 இந்தியாவில் த�ாழிலகஙகளின் வளர்ச்சி

இந்தியொவின் சொகலப் ்�ொககுவரத்�ொைது 
உலகின் மி்கப்த�ரிய ்�ொககுவரத்து்களுள் 
ஒன்றொகும். அரசொங்்கத்தின் முயற்சி்களொைது, 
்�சிய தநடுஞ்சொகல்கள், மொநில 
தநடுஞ்சொகல்கள் மற்றும் முககிய மொவடட 
சொகல்களின் அகமப்பிகை விரிவொக்க 
வழிவகுத்�ை. இது த�ொழிற்துகற வளர்ச்சிககு 
்நரடியொை �ங்்களிப்க� அளித்�து. 

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

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

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

பாடச்சுருககம் 

	� இந்தியத் த�ொழில்க வரலொறு மனி� 
குல வரலொறு உருவொைதிலிருந்்� 
த�ொடங்குகிறது. 

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

	� பு்கழத�ற்ற இந்தியக க்கவிகைப் 
த�ொருட்கள் ்கொலனித்துவ ஆடசியில 
சீர்குகலந்�ை.

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

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

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

ககலச்பசாறகள்
�ம்பமுடியா� incredible unbelievable

உள்�ாடடு indigenous native

விகரவுப்படுத்து�ல் acceleration increasing the speed

உள்�ாடடு உறபத்திப்பபாருள் swadeshi produced with in this country 

ப�ாழில் முகைநவார் entrepreneur businessman

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

1. பி ன் வ ரு வ ை வ ற் றி ல 
மக்களின் எந்� 
தசயல�ொடு்கள் க்கவிகை்களில 
சொரொ�கவ?
அ) ்கலலிருந்து சிகலகயச் தசதுககு�ல 
ஆ) ்கணணொடி வகளயல உருவொககு�ல 
இ) �டடு ்சகல தநய�ல 
ஈ) இரும்க� உருககு�ல 

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

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

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

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

உருவொககு�ல 
ஈ) த�ண்களுககு அதி்கொரமளித்�ல 

5. இந்தியொவில த�ொழிலமயம் அழி�லுககு 
்கொரணம் அலலொ�து எது? 
அ) ஆடசியொளர்்களின் ஆ�ரவின்கம
ஆ) இயந்திரத்�ொல �யொரிக்கப்�டட 

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

II  நகாடிடட இடஙககள நிரப்புக 
1.  இந்திய மக்களின் 

வொழகக்கயில ஓர் ஒருங்கிகணந்� 
�குதியொ்க இருந்�து. 

2. த�ொழிற்புரடசி நகடத�ற்ற இடம் 

3. அஸ்்ொம் ்�யிகல நிறுவைம் 
்�ொற்றுவிக்கப்�டட ஆணடு 

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

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

III பபாருத்துக
1. �வர்னியர் - தசலவச் சுரணடல 

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

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

துணி்களுககு பு்கழவொயந்�து.
2. இந்தியொவில ஆங்கி்லயர்்களொல 

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

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

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

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

V சரியாை கூறக்ற கணடுபிடி
1. பின்வருவைவற்றில சரியொைகவ்ககள 

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

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

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

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

 மதிப்பீடு 
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 iv. சூயஸ் ்கொலவொய ்கடடப்�டட�ொல 
இந்தியொவில பிரிடடிஷொரின் த�ொருட்கள் 
மலிவொ்க கிகடக்க வழிவக்க உருவொைது. 
அ) (i) மற்றும் (ii) சரி 
ஆ) (ii) மற்றும் (iv) சரி 
இ) (iii) மற்றும் (iv) சரி 
ஈ) (i), (ii) மற்றும் (iii) சரி

2. கூறறு: இந்திய க்கவிகைஞர்்கள் 
பிரிடடிஷொரின் ்கொலனிய ஆதிக்கத்தில 
நலிவுற்றைர். 

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

விளக்கம்
ஆ)  கூற்று சரி. ஆைொல கூற்கறக ்கொரணம் 

சரியொ்க விளக்கவிலகல 
இ)  கூற்றும் ்கொரணமும் சரி 
ஈ)  கூற்றும் ்கொரணமும் �வறொைகவ

3. பின்வருவைவற்றுள் சரியொ்க த�ொருந்�ொது 
ஒன்று எது? 
அ) த�ர்னியர் - ஷொஜ்கொன்
ஆ) �ருத்தி ஆகல - அ்கம�ொ�ொத்
இ) TISCO - ஜொம்தஜடபூர் 
ஈ)  த�ொருளொ�ொர  - 1980
     �ொரளமயமொக்கல

VI பின்வரும் விைாககளுககு ஓரிரு 
வாககியஙகளில் விகடயளி 

1. இந்தியொவின் �ொரம்�ரிய க்கவிகை 
த�ொருட்களின் த�ொழிற்சொகல்கள் யொகவ? 

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

�யன்�டுத்திய ்கணடுபிடிப்பு்களின்  
த�யர்்ககள எழுது. 

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

5. த�ொழிலமயம் அழி�ல என்றொல என்ை? 
VII விரிவாை விகடயளி
1. இந்தியத் த�ொழிலமயம் அழி�லுககு 

பிரிடடிஷொரின் வர்த்�்கக த்கொள்க்க 
எவவொறு ்கொரணமொைது?

2. ்�ொடடத் த�ொழில்கள் �ற்றி விரிவொ்க 
எழுது்க?

3. 1991 ஆம் ஆணடு சீர்திருத்�ங்்களுககுப் 
பிறகு த�ொழிற்துகறயின் வளர்ச்சிகய 
விளககு்க?

VIII உயர் சிந்�கை விைா 
1. எவவொறு க்கவிகைப்த�ொருட்களும், 

இயந்திர �யொரிப்புப் த�ொருட்களும் 
்வறு�டுகின்றை. 

IX பின்வரும் இடஙககள இந்திய வகரபடத்தில் 
குறிககவும்

  1. �ம்�ொய   6. அ்கம�ொ�ொத்
  2. ்கல்கத்�ொ  7. ்கொன்பூர்
  3. டொக்கொ   8. குலடி
  4. ஜொம்தஷடபூர்  9. புது தடலலி
  5. ரிஷ்ரொ   10. அஸ்்ொம்
X பசயல்திடடம் மறறும் பசயல்பாடுகள் 
1. உைது மொநிலத்தில உள்ள 

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

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

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

நமறநகாள் நூல்கள்

1. Dharmakumar (ed). The Cambridge 
Economic History of India, Vol II,  
c.1757-2003

2. The Gazeteer of India. Vol II Publications 
Division

3. India 1995 - A reference Annual, Publications 
Division

இகணய�ள வளஙகள்

1. http://www.suezcanal.gov.eg

2. http://www.cii.in

6_History_Unit-6 Folder.indd   76 2/27/2020   10:34:30 AM

www.tntextbooks.in



7 7

அறிமுகம்
நகரஙகளின் பரிணாமம் (நகர்ப்புற 

குடியேறறஙகள்) பலயவேறு வேழிகளில, பலயவேறு 
கட்டஙகளில நிகழ்ந்துள்்ளது. இந்திோவில 
வேரலாறறுக்கு முந்்தைே காலத்திலிருந்யதை 
நகரஙகள் செழித்து வே்ளர்ந்தைன. இந்திோவில 
உள்்ள நகரஙக்்ளப் பண்்டே கால 
நகரஙகள், இ்்டக்கால நகரஙகள் மறறும் 
நவீன கால நகரஙகள் என வே்கப்படுத்தைலாம்.

பண்டைய கால நகரஙகள்
பண்்டே காலஙகளில மன்னரின் 

குடியிருப்புப் பகுதிகள் மறறும் அ்தைச் 
சுறறியுள்்ள பகுதிகளில நகரஙகள் 
யதைான்றிேயதைாடு, அவேறறின் அ்மப்பு  
வேர்த்தைகத்திறகு ஏறறார்யபால க்டல மறறும் 
ஆறுக்்ள அ்்டவேதைறகு ஏறறதைாக இருந்தைது. 
சபரும்பாலான்வே நிர்வோக, ெமே மறறும் 
பணபாடடு ்மேஙக்ளாக வே்ளர்ந்தைன. ஹரப்பா, 
சமாகஞெதைாயரா, வோரணாசி, அலகாபாத் மறறும் 
மது்ர ஆகிே்வே புகழ்சபறற பண்்டே கால 
நகரஙகள் ஆகும்.

இ்டைககால நகரஙகள்
இ்்டக்காலத்தில சபரும்பாலான 

நகரஙகள் பிராந்திே மறறும் மாகாணஙகளில 
தை்லநகரஙக்ளாக வே்ளர்ந்தைன. அ்வே 
யகாட்்ட நகரமாகயவோ அலலது து்றமுக 
நகரமாகயவோ செேலபட்டன. அவேறறில 
முக்கிேமான்வே ச்டலலி, ்ஹதைராபாத், 
செய்பூர், லக்யனா, ஆக்ரா மறறும் நாக்பூர்.

நவீன கால நகரஙகள்
ஐயராப்பிேர்களின் வேரு்க நகரஙகளின் 

வே்ளர்ச்சியில புதிே மாறறஙக்்ளக் சகாணடு 
வேந்தைது. அவேர்கள் முதைலில சூரத், ்டாமன், யகாவோ 
மறறும் பாணடிச்யெரி யபான்ற சில க்டயலார 
நகரஙக்்ள உருவோக்கினர். இந்திோவில 
தைஙக்்ள நன்கு நி்லநிறுத்திக் சகாண்ட 
பிரிடடிஷார் மும்்ப, சென்்ன, சகாலகத்தைா 
ஆகிே மூன்று நகரஙக்்ள நிர்வோகத் 
தை்லநகராகவும் வேணிக ்மேஙக்ளாகவும் 
வே்ளர்த்தைனர். ஆளு்மயின் பரப்பு 
விரிவே்்டே, பல புதிே நகரஙக்்ள அதைன் 
அ்மவி்டத்திறகாகவும் யதை்வேக்காகவும் 

ஆஙகிலலயர் 
ஆட்சியில் நகர்ப்புற 

மாறறஙகள்

▶  பண்்டே மறறும் இ்்டக்காலஙகளில நகரஙகளின் யதைாறறம் மறறும் 
வே்ளர்ச்சி்ேப் புரிந்து சகாள்ளுதைல

▶  ஆஙகியலேர் ஆடசிக்காலத்தில நகரமேமாக்கலின் தைன்்ம மறறும் 
அம்ெத்்தைப் பகுப்பாய்வு செய்தைல

▶  புதிே ்மேஙக்ளான இராணுவே குடியிருப்புக்கள், ம்லவோழி்டஙகள் 
மறறும் து்றமுக நகரஙகள் பறறி அறிந்து சகாள்ளுதைல

▶  மதைராஸின் (சென்்ன) யதைாறறம் மறறும் வே்ளர்ச்சி்ேக் கண்டறிதைல

கறறலின் லநாககஙகள்

அலகு - 7
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7 8 ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் நகர்ப்புற மாறறங்கள்

வே்ளஙகளுக்காகவும் உருவோக்கினர். புதிேதைாக 
வே்ளர்ச்சிசபறற நகரஙகள், ம்ல நகரஙகள், 
சதைாழில நகரஙகள், நீதிமன்ற நகரஙகள், 
இருப்புப்பா்தை நகரஙகள், இராணுவே 
குடியிருப்புகள் மறறும் நிர்வோக நகரஙக்ளாக 
வி்ளஙகின.

ஆஙகிலலயரின் ஆட்சியில் நகரமயமாககலின் 
தனித்துவஙகள்
I. ததாழில் முடைககப்படுதல்

18ஆம் நூறறாணடின் சதைா்டக்கத்தில 
ஆஙகியலேர்களின் சகாள்்ககள் 
நகரமேமாக்கலுக்கு எதிராக இருந்தைது 
நிரூபணமானது. பின்னர் ஆஙகியலேர்கள் 
பின்பறறிேப் சபாரு்ளாதைாரக் சகாள்்ககள் 
இந்திோவின் சபாரு்ளாதைாரத்்தை வி்ரவோக 
ஒரு காலனித்துவேப் சபாரு்ளாதைாரமாக 
மாறறுவேதைறகும் நகரஙகளின் வே்ளர்ச்சிக்கும் 
வேழிவேகுத்தைன.

பிரிடடிஷாரின் ஒரு வேழியிலான 
சுதைந்திரமான வேர்த்தைகத்தின் வி்்ளவோக இந்திே 
உறபத்தித் சதைாழிலகள் அழிக்கப்பட்டன. இந்திே 
உறபத்தித் சதைாழிலகளின் சமாத்தை அழிவின் 
வி்்ளவோக லடெக்கணக்கான க்லஞர்கள் 
மறறும் ்கவி்னஞர்கள் நசிந்து யபாயினர். 
பல நூறறாணடுக்ளாக நாகரிக உலகின் 
ெந்்தைகளில யகாயலாச்சியிருந்தை இந்திோவின் 
நகர்ப்புற ்கவி்னத் சதைாழிலகளில திடீர் 
ெரிவு ஏறபட்டது.

நீண்ட காலமாக சிறப்பான உறபத்தி 
சபாருளுக்காகப் புகழ்சபறற நகர்ப்புற 
ெந்்தைகள் சதைா்டர்ந்து கு்றேலாயின. இதைன் 
வி்்ளவோக புகழ்சபறற ப்ைே உறபத்தி 
நகரஙக்ளான ்டாக்கா, மூர்ஷிதைாபாத், சூரத் 
மறறும் லக்யனா யபான்ற்வே முந்்தைே 
முக்கிேத்துவேத்்தை இைந்தைன. இறக்குமதி 
செய்ேப்பட்ட சபாருடகளின் கடு்மோன 
யபாடடியினால ஒடடுசமாத்தை சதைாழிலது்ற 
கட்ட்மப்பும் செேலிைந்து யபாயின.

பாரம்பரிேத் சதைாழிலக்்ள 
அடிப்ப்்டோகக் சகாணடிருந்தை இந்திே 
்கவி்னத் சதைாழில சபாருடகள், உறபத்தி 
செய்யும் நகரஙகள் சதைாழிறபுரடசியின் 
வி்்ளவோக அழிந்தைன. அதிகப்படிோன 

இறக்குமதி வேரி மறறும் ஏறறுமதி ொர்ந்தை பிற 
கடடுப்பாடுகள் காரணமாக இந்திேப் சபாருடகள் 
பிரிட்டன் மறறும் ஐயராப்பிே நாடுகளில 
இறக்குமதி செய்ேப்படுவேது கு்றேலாயின. 
இவவோறு இந்திோ, பிரிட்டனின் யவே்ளாண்ம 
குடியேறறமாக மாறிேது.
II. நகர்மயமாதல் கு்றதல்

இந்திேப் சபாரு்ளாதைாரம் காலனிே 
சபாரு்ளாதைாரமாக மாறிேதைால  
உறபத்திோ்ளர்களின் ெந்்தைோகவும் 
சதைாழிறொ்லகளுக்கு கச்ொப் சபாருடக்்ள 
வேைஙகுமி்டமாகவும் மாறிேயதைாடு பல 
நகரஙகளில உள்்ள சதைாழிறொ்லகள் மறறும் 
வேணிகத்தை்ளத்்தைக் கடு்மோக பாதித்தைது.

மன்னர்களின் அதிகாரஙகள் படிப்படிோக 
ெரிேத் சதைா்டஙகிேதைால அவேர்க்ளது ஆடசியு்டன் 
சதைா்டர்பு்்டே நகரஙகளின் அழிவுக்கு 
அது வேழிவேகுத்தைது. 19ஆம் நூறறாணடில 
முதைல காலாணடில அதுவே்ர யபரரசின் 
தை்லநகரமாக இருந்தை ஆக்ரா முறறிலும் 
அழிக்கப்பட்டது. பிரிடடிஷாரின் பலயவேறு 
ஏகாதிபத்திே சகாள்்ககளின் வி்்ளவோக 
இந்திே அரெர்கள் தைஙக்ளது ஆடசி்ே 
இைந்தைனர். 

பிரிடடிஷ் காலத்திறகு முந்்தைே 
நகர்ப்புற ்மேஙகளின் வீழ்ச்சிக்கு 
பஙகளித்தை மறசறாரு காரணி 1853ஆம் 
ஆணடு இந்திோவில இருப்புப் பா்தைக்்ள 
அறிமுகப்படுத்திேதைாகும். இரயிலயவே 
அறிமுகப்படுத்தைப்பட்டதைன் வி்்ளவோக வேர்த்தைகப் 
பா்தைகள் தி்ெதிருப்பப்படடு ஒவசவோரு  ரயில 
நி்லேமும்  மூலப்சபாருள்க்்ள ஏறறுமதி 
செய்யும் ்மேமாக மாறிேது. பிரிடடிஷ் 
உறபத்திோ்ளர்கள் நாடடின் ஒவசவோரு 
மூ்ல  முடுக்கிலும் சென்ற்்டே இரயிலயவே 
வேழிவேகுத்தைதைால நாடடின் கிராமஙகளிலுள்்ள 
பாரம்பரிே சதைாழிலகள் அடியோடு நசிந்தைன.
III. புதிய நகர ்மயஙகளின் வளர்ச்சி 

கிைக்கு மறறும் யமறகு க்டயலாரப் 
பகுதிகளிலுள்்ள கலகத்தைா, மதைராஸ் மறறும் 
பம்பாய் யபான்ற இ்டஙகளில பிரிடடிஷ் புதிே 
வேர்த்தைக ் மேஙக்்ள உருவோக்கிேது. மதைராஸ் 
(1639),   பம்பாய் (1661) மறறும் கலகத்தைா (1690) 
யபான்ற நகரஙக்்ள உருவோக்கி பிரிடடிஷார் 
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வேலுப்படுத்தினர். இ்வே அ்னத்தும் முன்னர் 
மீன்பிடித்தைல மறறும் சநெவு சதைாழில செய்யும் 
கிராமஙக்ளாகும். இஙகு அவேர்கள் வீடுகள், 
க்்டகள் மறறும் யதைவோலேஙக்்ளக் 
கடடிேயதைாடு வேணிக மறறும் நிர்வோக 
தை்ல்மேகத்்தையும்  அ்மத்தைனர்.

18ஆம் நூறறாணடின் ்மேப்பகுதியில 
மாறறத்தின் ஒரு புதிே காலகட்டம் யதைான்றிேது. 
1757ஆம் ஆணடு பி்ளாசிப் யபாருக்குப் பின்னர் 
ஆஙகியலேர்கள் படிப்படிோக  அரசிேல 
ஆதிக்கம் சபறறதைால ஆஙகில கிைக்கிந்திே 
நிறுவேனத்தின் வேர்த்தைகம் விரிவே்்டந்தைது.

சூேஸ் காலவோய் திறப்பு, நீராவிப் 
யபாக்குவேரத்து அறிமுகம், ரயிலயவே ொ்லகள் 
அ்மத்தைல, காலவோய்கள், து்றமுகஙகள், 
சதைாழிறொ்லகள் வே்ளர்ச்சி, நிலக்கரி சுரஙகம், 
யதையி்லத் யதைாட்டம், வேஙகிப்பணி, கப்பல 
யபாக்குவேரத்து மறறும் காப்பீடு வே்ளர்ச்சியினால 
19ஆம் நூறறாணடின் பிறபகுதியில 
நகரமேமாக்கலில புதிே யபாக்கு சதைா்டஙகிேது. 
வேர்த்தைக பி்ணப்புகளில ஏறபட்ட மாறறம் 
நகர்ப்புற ்மேஙகளின் வே்ளர்ச்சியில 
பிரதிபலித்தைது.

ஒரு நகர்ப்புற பகுதி என்பது அதிக 
மக்கள் சதைா்க அ்டர்த்தியோடு உணவு   
உறபத்திேலலாதை சதைாழிலகளில 
ஈடுபடுவேதும் நன்கு கட்ட்மக்கப்பட்ட 
சூைலில வோழ்வேதும் ஆகும்.

அ) து்றமுக நகரஙகள்
ஆஙகியலேர்கள் வேர்த்தைகத்திறகாக 

இந்திோ வேந்தைனர். மதைராஸ், கலகத்தைா மறறும் 
பம்பாய் ஆகிே்வே முக்கிே து்றமுகஙக்ளாக 
மாறின. இ்வே வேர்த்தைகத்தில முக்கிே 
பஙகு வேகித்தைன. ஐயராப்பிே பாணியிலான 
உேரமான கட்ட்டஙகளு்டன் இந்தை நகரஙகள் 
முக்கிே வேணிகப் பகுதிக்ளாக மாறின. 
ஆஙகில கிைக்கிந்திே நிறுவேனம் அதைன் 
சதைாழிறொ்லக்்ளக் அ்மத்தையதைாடு 
குடியேறறத்தின் பாதுகாப்பிறகாக 
யகாட்்டக்்ளயும் அ்மத்தைனர். 
சென்்னயில புனிதை ொர்ஜ் யகாட்்டயும் 
கலகத்தைாவில புனிதை விலலிேம் யகாட்்டயும் 
இதைறகுச் சிறந்தை எடுத்துக்காடடுக்ளாகும்.

து்றமுக 
நகரஙகள்

து்றமுகஙக்்ளச் 
சுறறி 

மாகாணஙகளின் 
தை்லநகர் வே்ளர்ச்சி

சபருவேழிச் ொ்லகள் 
மறறும் யபார்த் 
திறன்வோய்ந்தை 

பகுதிகளில 
உள்மாகாணஙகளின் 

தை்லநகர்

காலனித்துவே 
ஆடசிோ்ளர்கள்  

சுகாதைாரம் மறறும் 
சபாழுதுயபாக்குக்காக 

உருவோக்கிே ஒரு 
இ்டம்

ப்்டகள் மறறும் 
சபாருடகளின் 
வி்ரவோன 

யபாக்குவேரத்திறகாக 
உருவோக்கப்பட்டன

இராணுவ 
குடியிருப்புகள்

இரயில்லவ 
நகரஙகள்

ம்ல 
வாழிடைஙகள்

காலனித்துவ நகர வளர்ச்சி

புனித வில்லியம் லகாட்்டை, கல்கத்தா
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ந்்டசபறற யபாரின் யபாது சிம்லா 
நிறுவேப்பட்டது. ்டார்ஜிலிங பகுதிோனது 
சிக்கிம் ஆடசிோ்ளர்களி்டமிருந்து 1835இல 
்கப்பறறப்பட்டது. இம்ம்லப்பிரயதைெஙகள் 
சுகாதைார ்மேமாக வே்ளர்ச்சி    சபறறன 
(ப்்டயினர் ஓய்சவேடுப்பதைறகும், 
யநாய்களிலிருந்து மீள்வேதைறகான இ்டஙகள்). 
ரயிலயவேயின் அறிமுகம் ம்லவோழி்டஙக்்ள 
எளிதில சென்ற்்டே வேழிவேகுத்தைது.

ஈ) இரயில்லவ நகரஙகள்
ஆஙகியலேர்க்ளால இரயிலயவே 

1853இல அறிமுகப்படுத்தைப்பட்ட பிறகு 
இரயிலயவே நகரஙகளும் ஒருவே்க நகர்ப்புற 
குடியேறறஙக்ளாக ஏறபடுத்தைப்பட்டன. எ.கா 
சென்்ன, மும்்ப, கலகத்தைா.

நகராட்சிகள் மறறும் மாநகராட்சிகள் 
லதாறறுவிககப்படுதல்

இந்திோவில ஆஙகியலேர்கள் ஆடசியில 
உள்்ளாடசி மன்றத்தின் வே்ளர்ச்சியி்ன மூன்று 
சவேவயவேறு நி்லகளில  அறிேலாம்.

அ) முதல் கட்டைம் (1688-1882)
இந்திோவில நகராடசி அரொஙகம் 

1688இல சென்்னயில ஒரு யமேர் பதைவியு்டன் 
உருவோனது. கிைக்கிந்திே கம்சபனியின் 
இேக்குநர்களில ஒருவேரான ெர் யொசிோ 
்ெலடு மாநகராடசி உருவோனதைறகு 
காரணமாக இருந்தைார். மூன்று மாகாண 
நகரஙகளில 1793ஆம் ஆணடின் பட்டேச் 
ெட்டம் நகராடசி நிர்வோகத்்தை நிறுவிேது. 
வே்டயமறகு எல்லப்புற மாகாணஙகளிலும், 
அயோத்தியிலும் நகராடசிகள் 1850ஆம் ஆணடு 
ெட்டப்படி அ்மக்கப்பட்டன. யமயோ பிரபுவின் 
1870ஆம் ஆணடின் புகழ்சபறற தீர்மானம் 
உள்்ளாடசி அரொஙகத்தின் வே்ளர்ச்சிக்கான 
வோய்ப்புக்்ள வேைஙகுவே்தை யநாக்கமாகக் 
சகாணடிருந்தைது.

ஆ) இரணடைாம் கட்டைம் (1882-1920)
உள்்ளாடசி அரொஙகம் சதைா்டர்பான ரிப்பன் 

பிரபுவின் தீர்மானம் உள்்ளாடசி அரொஙகத்தின் 
வேரலாறறில ஒரு ்மலகலலாக வி்ளஙகிேது. 
எனயவே ரிப்பன் பிரபு  இந்திோவின் ‘உள்்ளாடசி 

ஆ) இராணுவக குடியிருப்பு நகரஙகள்
ஆஙகியலேர் தைஙகள் இராணுவே 

பலத்தைால இந்திேப் பகுதிக்்ளயும், 
அரசிேல அதிகாரத்்தையும் ்கப்பறறினர். 
எனயவே வேலுவோன இராணுவே முகாம்கள் 
யதை்வேப்பட்டதைால இரணுவேக் குடியிருப்புக்்ள 
ஏறபடுத்தினர். இராணுவேக் குடியிருப்புகள் 
முறறிலும் புதிே நகர்ப்புற ்மேஙக்ளாக 
இருந்தைன. இராணுவே வீரர்கள் இந்தை பகுதிகளில 
வேசிக்கத் சதைா்டஙகினர். யமலும் இப்பகுதிகள் 
படிப்படிோக நகரஙக்ளாக வே்ளர்ந்தைன. 
எடுத்துகாடடு: கான்பூர், லாகூர்.
இ) ம்லவாழிடைஙகள்

காலனித்துவே நகர்ப்புற வே்ளர்ச்சியில 
ம்லவோழி்டஙகள் தைனித்துவேம் 
வோய்ந்தை்வேோகும். ஆஙகியலேர்கள் 
இந்திோவிறகு வேருவேதைறகு முன்பு 
ம்லவோழி்டஙகள் பறறி அறிேப்ப்டவில்ல. 
அ்வே சிலவோக இருந்தையதைாடு கு்றந்தை 
மக்கள்சதைா்க்ேக் சகாணடிருந்தைன. 
அவேர்களும் குறிப்பிட்ட யதை்வேகளுக்காகயவே 
அடிக்கடி வேரு்க புரிந்தைனர். எடுத்துக்காட்டாக 
ஸ்ரீநகர்  ஒரு முகலாே சபாழுதுயபாக்கு 
்மேமாகவும் யகதைர்நாத் மறறும் பத்ரிநாத்  
ஆகிே்வே இந்து ெமே ்மேஙக்ளாகவும் 
வி்ளஙகின. குளிர்ந்தை கால நி்லயிலிருந்து 
வேந்தை ஆஙகியலேர்கள்  இந்திோவில 
யகா்்டகாலத்தில வோழ்வேது கடினம் என 
உணர்ந்தைனர். அவேர்களுக்கு இந்திே 
ம்லகளின் குளிர்ந்தை காலநி்ல 
பாதுகாப்பானதைாக மறறும் நன்்ம 
அளிப்பதைாக இருந்தைது. இது சவேப்பமான 
வோனி்லயிலிருந்தும் சதைாறறு 
யநாயிலிருந்தும் ஐயராப்பிேர்க்்ளப் 
பாதுகாத்தைது. ஆ்கோல அவேர்கள் மாறறுத் 
தை்லநகரஙக்்ள குளிர்ந்தை பகுதிகளில 
கலகத்தைாவுக்கு மாறறாக ்டார்ஜிலிஙகிலும் 
ச்டலலிக்கு மாறறாக  ய்டராடூனிலும் 
ஏறபடுத்தினர்.  ம்லப்பிரயதைெஙகள் ப்்டகள் 
தைஙகுமி்டமாகவும் எல்லக்்ளப் பாதுகாக்கவும் 
தைாக்குதை்லத் சதைா்டஙகும் இ்டமாகவும் 
இருந்தைன. ம்லவோழி்டஙகள் வே்ட மறறும் சதைன் 
இந்திோவில வே்ளர்ச்சி சபறறன. எ.கா. சிம்லா, 
்நனி்டால, ்டார்ஜிலிங, உதைகமண்டலம், 
சகா்்டக்கானல. கூர்க்கர்களு்டன் (1814-16) 
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அ்மப்பின் தைந்்தை’ என்று அ்ைக்கப்படுவேது 
சபாருத்தைமானதைாகவும் அவேரது தீர்மானம் 
‘உள்்ளாடசி அரொஙகத்தின் மகாொெனம்’ 
எனவும் கருதைப்படுகிறது.
இ) மூன்றாம் கட்டைம் (1920-1950)

மாகாணஙகளில இரட்்ட 
ஆடசி்ே 1919ஆம் ஆணடு இந்திே அரசு 
ெட்டம்  அறிமுகப்படுத்திேது. மாகாண 
சுோடசி்ே 1935ஆம் ஆணடு இந்திே 
அரசு ெட்டம் அறிமுகப்படுத்திேது. 1947இல 
சுதைந்திரம் அ்்டந்தைவு்டன் சுதைந்திர 
இந்திோவின் யதை்வேக்்ளப் பூர்த்திசெய்ே 
உள்்ளாடசி அரொஙகத்்தை உருவோக்கி 
வேடிவே்மப்பதைறகான சிறப்பான வோய்ப்்ப 
இந்திோ சபறறது.

மாகாண நகரஙகளின் நிர்வாகம்
18ஆம் நூறறாணடின் முடிவில 

நா்டாளுமன்றத்தின் ஒரு ெட்டம் தை்ல்ம 
ஆளுநருக்கு மாகாண நகரஙகளில 
அ்மதி்ே ஏறபடுத்தை நீதிபதிக்்ள நிேமிக்கும் 
அதிகாரத்்தை  அளித்தைது. பலயவேறு 
முேறசிகளுக்குப் பிறகு மூன்று மாகாண 
நகரஙகளில அரொஙக அ்மப்பு 
உருவோக்கப்பட்டது. அது சபரிே மாநகராடசிகள் 
யபால யதைர்ந்சதைடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள், 
சுதைந்திரமான வேலி்ம சபறற நிர்வோக 
அ்மப்பு, கணக்குக்்ளச் ெரிபார்க்கப் 
யபாதுமான ஏறபாடுகள், பாதுகாப்பு மறறும் 
செேலதிறனுக்கான ெட்டபூர்வே பாதுகாப்புகள், 
சுகாதைாரம், நீர் வேைஙகல மறறும் வேருவோய் 
வேசூல யபான்ற முக்கிே அம்ெஙக்்ளக் 
சகாணடுள்்ளது.

மதராஸின் லதாறறம் மறறும் வளர்ச்சி
மதைராஸ் நகரத்தின் சதைா்டக்கம் இந்திோவில 

பிரிடடிஷ் வேணிக நிறுவேனத்திறகு முன்பிருந்யதை 
உள்்ளது. ஆஙகில கிைக்கிந்திே வேணிகக்குழு 
கி.பி.(சபா.ஆ.)1600இல சதைா்டஙகப்பட்டது. 
பன்னிசரணடு ஆணடுகளுக்குப் பின்னர் 
யமறகு க்டறக்ரயில சூரத்தில ஒரு 
சதைாழிறொ்ல அ்மக்கப்பட்டது. பின்னர் 
ஆஙகில வேணிகர்களின் ெவுளி வேர்த்தைகத்யதை்டல 
கிைக்கு க்டறக்ரயிலும் து்றமுகத்்தைக் சபற 
வேழிவேகுத்தைது.

ஆஙகியலேர்கள் சில முேறசிகளுக்குப் 
பிறகு மசூலிப்படடினத்தில ஒரு 
சதைாழிறொ்ல்ேக் கடடும் உரி்ம்ேப் 
சபறறனர். இது பருவேக்காறறு பாதிப்பிலிருந்து 
நன்கு பாதுகாக்கப்பட்டது.  அதைனால பின்னர் 
மசூலிப்படடினம் பஞெத்தின் பிடியில சிக்கிேது. 
பாதுகாப்பின் ஒவசவோரு உத்தைரவோதைமிருந்தும் 
மத்தியிலும், ஆஙகில வேர்த்தைகம் அவவி்டத்தில 
செழிக்கவில்ல.

பின்னர் ஆஙகில வேணிகர்கள் புதிே 
தை்ளத்்தைத் யதைடினர். மசூலிப்படடின 
கைக உறுப்பினர் மறறும் ஆர்மகான் 
சதைாழிறொ்லயின் தை்லவேரான பிரான்சிஸ் ய்ட 
1637ஆம் ஆணடு ஒரு புதிே குடியேறறத்திறகான 
தை்ளத்்தை யதைர்ந்சதைடுக்கும் யநாக்கில ஒரு ஆய்வு 
பேணத்்தை யமறசகாண்டார். இறுதியில 
மதைராெப்படடினத்்தைத் யதைர்ந்சதைடுப்பதைறகான 
வோய்ப்பு கி்்டத்தைது. பிரான்சிஸ் ய்ட அந்தை 
இ்டத்்தை ஆய்வு செய்து, அது சதைாழிறொ்ல 
அ்மப்பிறகு ஏறற இ்டம் என்ப்தைக் 
கண்டறிந்தைார்.

ெந்திரகிரி (திருப்பதிக்கு யமறயக 12 
கி.மீ) அரெரின் பிரதிநிதிோன தைமர்லா 
சவேஙக்டபதி அவேர்க்ளால அதிகாரபூர்வேமான 
மானிேமாக நிலம் வேைஙகப்பட்டது. கூவேம் 
நதிக்கும் எழும்பூருக்கும் இ்்டயில ஒரு 
சிறுபகுதி நிலத்்தைத் தைமர்லா பிரிடடிஷாருக்கு 
வேைஙகினார். ஒப்பந்தை பத்திரம் ஆஙகில 
கிைக்கிந்திே கம்சபனியின் பிரான்சிஸ் 
ய்ட அவேர்க்ளால 1639ஆம் ஆணடில 
்கசேழுத்தி்டப்பட்டயபாது அவேரு்டன் 
சமாழிசபேர்ப்பா்ளரான சபரி திம்மப்பா 
மறறும் உேர்அலுவேலர் ஆணடரு யகாகன் 

புனிதை ொர்ஜ் யகாட்்ட
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(மசூலிப்படடினம் சதைாழிறொ்லயின் 
தை்லவேர்) உ்டனிருந்தைனர். பிரான்சிஸ் ய்ட 
மறறும் ஆணடரு யகாகன் ஆகியோருக்கு 
வேணிகதை்ளத்து்டன் கூடிே சதைாழிறொ்லக்கும் 
மதைராெபடடினத்தில ஒரு யகாட்்ட்ே  
அ்மப்பதைறகும்  1639ஆம் ஆணடில அனுமதி 
வேைஙகப்பட்டது. இக்யகாட்்டகுடியிருப்பு 
பின்னர் புனிதை ொர்ஜ் குடியிருப்பு எனப் சபேர் 
சபறறது.  இது சவேள்்்ள நகரம் எனவும் 
குறிப்பி்டப்படுகிறது. இதைன் அருகா்மயில 
உள்்ள கிராமஙகளில மக்கள் வேசித்தை பகுதி 
கருப்பு நகரம் எனவும் அ்ைக்கப்பட்டது. 
மதைராஸ் சவேள்்்ள நகரம் மறறும் கருப்பு நகரம் 
எனவும் யெர்த்து அ்ைக்கப்பட்டது.

மதராசபட்டினம்
தைமர்லா சவேஙக்டபதி ஆஙகியலேருக்கு 

மதைராெபட்டனத்்தை மானிேமாக 
வேைஙகினார். இவேர் ெந்திரகிரியின் அரெரான 
சவேஙக்டபதி ராேலுவின் கடடுப்பாடடில 
இருந்தைார். சவேஙக்டபதி்ேத் சதைா்டர்ந்து 
1642இல ஸ்ரீரஙகராேலு பதைவிக்கு 
வேந்தைார். அவேர் ஆஙகியலேருக்கு 1645இல 
ஸ்ரீரஙகராேபடடினம் எனும் புதிே 
மானிேத்்தை வேைஙகினார். சவேஙக்டபதி 
அவேரது தைந்்தை சென்னப்ப நாேக்கர் சபேரால 
ஆஙகியலேர்களின் புதிே யகாட்்ட மறறும் 
குடியேறறஙகள் சென்னப்படடினம் என்று 
அ்ைக்கப்ப்ட யவேணடும் என விரும்பினார். 
ஆனால ஆஙகியலேர் இரணடு ஐக்கிே 
நகரஙக்்ளயும் மதைராெபடடினம் என்று 
அ்ைக்க விரும்பினார்கள்.

தசன்்ன உருவாதல்
இரணடு ஆஙகில கிைக்கிந்திே 

கம்சபனி வேணிகர்கள் வேரு்கபுரியும் வே்ர 
கிராமஙகளின் சதைாகுப்பாகவும் ப்னமரஙகள் 
மறறும் சநல வேேலகளுக்கி்்டயேயும் 
சென்்ன அ்மந்திருந்தைது. ெந்திரகிரியின் 
ராொ மஹால அரணம்னோல கிைக்கிந்திே 
கம்சபனி்ே யெர்ந்தை ெர் பிரான்சிஸ் ய்டவிறகு  
1639இல சதைாழிறொ்ல கடடுவேதைறகாக நிலம் 
மானிேமாக வேைஙகப்படடு, அது பின்னர் 
மதைராஸ் என சபேரி்டப்பட்டது. புனிதை ொர்ஜின் 
தினமான ஏப்ரல 23, 1640 அன்று இதைன் முதைல 
சதைாழிறொ்ல கடடிமுடிக்கப்படடு அதைறகு 

புனிதை ொர்ஜ் யகாட்்ட என்று சபேரி்டப்பட்டது. 
புனிதை ொர்ஜ் யகாட்்ட்ே  கட்டப்பட்டதைறகு 
ய்ட மறறும் யகாகன் ஆகிே இருவேரும் 
கூட்டாக சபாறுப்பாவோர்கள். இது 1774 
வே்ர கிைக்கிந்திே கம்சபனியின் முதைன்்ம 
குடியிருப்பாக இருந்தைது.

மதைராஸ் மாகாணம் ஒரு நிர்வோக 
து்ணப்பிரிவோகும். இது சமடராஸ் மாகாணம் 
என்று குறிப்பி்டப்படுகிறது. சென்்ன மாகாணம் 
என்பது பிரிடடிஷ் ஆடசிகாலத்தில இந்திோவின் 
சதைறகுப் பகுதியில சபரிே நிலப்பகுதிக்்ள 
உள்்ள்டக்கி தைறயபா்தைே தைமிழ்நாடு, லடெத்தீவு, 
வே்டக்கு யகர்ளா, ராேலசீமா, க்டயலார 
ஆந்திரா, கர்நா்டக மாவேட்டஙகள் மறறும் 
சதைறகு ஒரிொவின் பலயவேறு மாவேட்டஙக்்ளக் 
சகாணடிருந்தைது.

கலகத்தைாவில உள்்ள ்டலசஹௌசி 
ெதுக்கம் மறறும் மதைராஸில உள்்ள புனிதை 
ொர்ஜ் யகாட்்ட ஆகிே்வே மத்திே 
வேணிகப் பகுதிக்கு அருகில இருந்தைன. 
யமலும் பிரம்மாண்டமான கட்ட்டஙக்்ளக் 
சகாணடிருந்தைன. அ்வே பிரிடடிஷ் 
வே்கயிலான யராமானிே பாணிகளில 
அ்மந்திருந்தைன.

1947ஆம் ஆணடு சுதைந்திரத்திறகுப் பிறகு 
மதைராஸ் மாகாணமானது மதைராஸ் மாநிலமாக 
மாறிேது மறறும் முந்்தைே மாகாணத்தின் ஒரு 
பகுதிோக இருந்தை பிற பகுதிகளும் 1956ஆம் 
ஆணடு மாநில மறுசீர்மப்புச் ெட்டத்தின் 
கீழ் ஆந்திரா, யகர்ளா மறறும் கர்நா்டக 
மாநிலஙக்ளாக அ்மக்கப்பட்டன. பின்னர் 
1969இல  மதைராஸ் மாநிலம் தைமிழ்நாடு என 
மறுசபேரி்டப்பட்டது. ெூ்ல 17, 1996இல 
மதைராஸ் அதிகாரப்பூர்வேமாக சென்்ன என 
மறுசபேரி்டப்பட்டது.

யகாட்்டக்குள் க்டல நு்ைவோயில 
வேழிோக நு்ைந்தைால முதைலில காணப்படும் 
கட்ட்டம் தைமிைக அரசின் இருக்்கோகும். 
இந்தை சுவேராசிேமான கட்ட்டம் 1694 மறறும் 
1732க்கு இ்்டயில கட்டப்பட்டயதைாடு இது 
இந்திோவில ஆஙகியலேர்க்ளால கட்டப்பட்ட 
மிகப் பை்மோன கடடுமானஙகளில ஒன்று 
என கூறப்படுகிறது.
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இவவோறு காலப்யபாக்கில நிர்வோக 
தை்ல்மேகம் நாடடின் மிக முக்கிேமான 
நகரஙகள் மறறும் மாநகரஙக்ளாகவும் 
உருசவேடுத்தைன. உதைாரணமாக  இருபதைாம் 
நூறறாணடின் சதைா்டக்கத்தில கலகத்தைா, பம்பாய் 
மறறும் மதைராஸ் இந்திோவின் முதைன்்ம 
நிர்வோக, வேணிக மறறும் சதைாழிலது்ற 
நகரஙக்ளாக மாறியிருந்தைன. இந்நகரஙகள் 
ஐயராப்பிே பாணியிலான கட்ட்டஙகளு்டன் 
வேணிக ்மேமாக மாறின. து்ண 
நகர்ப்புற இரயிலயவே டிராம் வேணடி மறறும் 
நகரப்யபருந்துகள் குடியேறற நகரஙகளுக்குப் 
புதிே யதைாறறத்்தையும் மதிப்்பயும் அளித்தைன.

மீள்பார்்வ

�  நகர்ப்புற குடியேறறத்தின் பரிணாமம் 
பலயவேறு வேழிகளில, பலயவேறு கட்டஙகளில 
நிகழ்ந்துள்்ளது.

�  மன்னரின் அரணம்ன்ேச் சுறறியுள்்ள 
பகுதிகளில நகரஙகள் யதைான்றின. 
இ்்டக்காலத்தில நகரஙகள் யகாட்்ட 
நகரம் அலலது து்றமுக நகரமாக 
செேலபட்டன.

�  ஆதிக்கத்தின் விரிவோக்கத்து்டன் பிரிடடிஷ் 
அதைன் இருப்பி்டம், யநாக்கம் மறறும் 
வே்ளஙக்்ளப் சபாறுத்து புதிே நகரஙக்்ள 
உருவோக்கிேது.

�  18ஆம் நூறறாணடின் க்்டசியில கலகத்தைா, 
பம்பாய் மறறும் மதைராஸ் மாகாணம் 
நகரஙக்ளாக எழுச்சிசபறறது.

�  சென்்ன ஒரு காலத்தில கிராமஙகளின் 
சதைாகுப்பாக இருந்தைது. 1639ஆம் ஆணடு 
சதைாழிறொ்ல அ்மக்க கிைக்கிந்திே 
நிறுவேனத்்தைச் யெர்ந்தை ெர் பிரான்சிஸ் ய்ட 
என்பவேருக்கு நிலம் வேைஙகப்பட்டது. அது 
பின்னர் சென்்ன என ஆயிறறு.

�  ெூ்ல 17, 1996 அன்று மதைராஸ் 
அதிகாரபூர்வேமாக சென்்ன என 
மறுசபேரி்டப்பட்டது.

பம்பாய்
பம்பாய் ஏழு தீவுக்்ளக் சகாண்டதைாகும். 

இது 1534லிருந்து யபார்த்துகீசிேர்களின் 
கடடுப்பாடடில இருந்தைது. இஙகிலாந்து 
மன்னர் இரண்டாம் ொர்லஸ் யபார்த்துகீசிே 
மன்னரின் ெயகாதைரி்ேத் திருமணம் செய்து 
சகாண்டதைறகுப் பம்பாய் பகுதி்ே 1661இல 
சீதைனமாகப் சபறறார். மன்னர் அப்பகுதி்ே 
கிைக்கிந்திே வேணிகக்குழுவிறகுக் 
குத்தை்கக்கு அளித்தைார். கிைக்கிந்திே கம்சபனி 
யமறகிந்திோவில அதைன் முக்கிே து்றமுகமாக 
பம்பா்ேப் பேன்படுத்தைத் சதைா்டஙகிேயபாது 
பம்பாய் நகரம் வே்ளரத்சதைா்டஙகிேது. ஆஙகில 
கிைக்கிந்திே நிறுவேனம் 1687ஆம் ஆணடு அதைன் 
தை்ல்மேகத்்தைச் சூரத்திலிருந்து பம்பாய்க்கு 
மாறறிேது.

கல்கத்தா
ஆஙகில வேணிகர்கள் சுதைநூதியில 

1690ஆம்  ஆணடு ஒரு குடியேறறத்்தை 
நிறுவினர். அவேர்கள் சுதைநூதி, கலகத்தைா மறறும் 
யகாவிந்தைபூர் மீது ெமீன்தைாரி உரி்மக்்ளப் 
1698ஆம் ஆணடில சபறறனர். ஆஙகியலே 
கிைக்கிந்திே நிறுவேனம் கலகத்தைாவில 
விலலிேம் யகாட்்ட்ே நிறுவிேது. கலகத்தைா 
மாகாணமாக மாறிேயதைாடு அதைன் அலுவேலக்்ள 
நிர்வேகிக்க ஆளுநர் மறறும் குழு இருந்தைது.

முடிவு்ர
பிரிடடிஷ் யபரரசு படிப்படிோக 

நி்லநிறுத்தைப்படடு நிர்வோகத்தில 
இ்டம்ொர்ந்தை கட்ட்மப்்ப ஒருஙகி்ணத்து 
ொம்ராஜ்ேத்தின் தை்லநகரம், மாநில 
தை்லநகரம் மறறும் மாவேட்ட தை்லநகரஙக்்ள 
உருவோக்கிேது. புதிே ஆடசிோ்ளர்கள், புதிே 
அலுவேலர்க்்ளயும், புதிே நிறுவேனஙகள் மறறும் 
புதிே கட்ட்மப்்பக் சகாண்ட நகரஙகள் 
இராணுவே குடியிருப்பு, காவேலநி்லேம், 
சி்ற, கருவூலம், சபாதுத் யதைாட்டம், 
அஞெல அலுவேலகம், பள்ளிகள், சிகிச்்ெ 
்மேஙகள் சகாணடு வேந்தைனர். 
எலலாவேறறுக்கும் யமலாக நகராடசிக்குழு 
ஒன்்றயும் சகாணடிருந்தைது.
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இ) பணி புரிவேதைறகாக 
ஈ) ஆடசி செய்வேதைறகாக

5.  புனிதை ொர்ஜ் யகாட்்ட ஆஙகியலேர்க்ளால 
கட்டப்பட்ட இ்டம்
அ) பம்பாய் ஆ) க்டலூர் 
இ) மதைராஸ் ஈ) கலகத்தைா

6.  1744ஆம் ஆணடு வே்ர கிைக்கிந்திே 
கம்சபனியின் முதைன்்ம குடியிருப்பாக  
இருந்தைது எது?
அ) புனிதை விலலிேம் யகாட்்ட
ஆ) புனிதை ய்டவிட யகாட்்ட
இ) புனிதை ொர்ஜ் யகாட்்ட
ஈ) இவேறறில எதுவுமில்ல

II லகாடிட்டை இடைஙக்ள நிரப்புக
1.  இந்திோவில இருப்புப் பா்தை யபாக்குவேரத்து  

அறிமுகப்படுத்தைப்பட்ட ஆணடு .
2.  இந்திோவின் 'உள்்ளாடசி அ்மப்பின் 

தைந்்தை' என்று அ்ைக்கப்படுபவேர் 
3.  1919ஆம் ஆணடு இந்திே அரசு 

ெட்டம் மாகாணஙகளில  
அறிமுகப்படுத்திேது.

4.  நகராடசி உருவோவேதைறகுப் சபாறுப்பாக 
இருந்தைவேர் 

I   சரியான வி்டை்யத் 
லதர்்நததடுககவும்

1.  பைஙகால நகரஙகள் 
எனப்படுவேது 
அ)  ஹரப்பா மறறும் 

சமாகஞெதைாயரா
ஆ) ச்டலலி மறறும் ்ஹதைராபாத் 
இ) பம்பாய் மறறும் கலகத்தைா
ஈ) யமறகண்ட எதுவுமில்ல

2.  ஆஙகியலேர்க்ளால உருவோக்கப்பட்ட 
க்டயலார நகரம் / நகரஙகள்
அ) சூரத்           ஆ) யகாவோ 
இ) பம்பாய்       ஈ)  யமறகண்ட அ்னத்தும்

3.   19ஆம் நூறறாணடின் பிறபகுதியில 
சதைா்டஙகிே நகரமேமாக்கலின் ஒரு புதிே 
ந்்டமு்ற
அ) சூேஸ் காலவோய் திறப்பு
ஆ) நீராவிப் யபாக்குவேரத்து அறிமுகம் 
இ) ரயிலயவே கடடுமானம் 
ஈ) யமறகண்ட அ்னத்தும் 

4.   ஆஙகியலேர்கள் இந்திோவுக்கு வேரு்க 
தைந்தைது
அ) வேர்த்தைகத்திறகாக 
ஆ) தைஙகள் ெமேத்்தைப் பரப்புவேதைறகாக 

க்லச்தசாறகள்
இராணுவேக் குடியிருப்புகள் Cantonment a military station in british India

நகரமேமாதைல Urbanisation the process of making an area more urban

நகராடசி Municipality a town or district that has local government

இரட்்டோடசி Dyarchy government by two independent authorities

சபேரி்டப்பட்டது Rechristened give a new name to 

கருவூலம் Treasury a place or building where treasure is stored

 மதிப்பீடு 
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2.   பின்வேரும் எந்தை அறிக்்க / அறிக்்ககள் 
உண்மேறற்வே?
i)  ஸ்ரீரஙக ராேலு ஆஙகியலேர்களுக்கு 

மதைராெபட்டணத்்தை மானிேமாக 
வேைஙகினார்.

ii)  ய்ட மறறும் யகாகன் ஆகிே இருவேரும் 
புனிதை ொர்ஜ் யகாட்்ட கடடிேதைறகு 
சபாறுப்பானவேர்கள்.

iii)  1969ஆம் ஆணடில சமடராஸ் மாநிலம் 
தைமிழ்நாடு என மறுசபேரி்டப்பட்டது.
அ) i மடடும் ஆ) i மறறும் ii
இ) ii மறறும் iii ஈ) iii மடடும்

3.  கூறறு: ஆஙகியலேர்கள் தைஙகள் மாறறு 
தை்லநகரஙக்்ள ம்லப்பாஙகான 
பகுதிகளில அ்மத்தைனர்.

  காரணம்: அவேர்கள் இந்திோவில 
யகா்்டக்காலத்தில வோழ்வேது கடினம் என 
உணர்ந்தைனர்.

அ)  கூறறு ெரி மறறும் காரணம் தைவேறு
ஆ)  கூறறு தைவேறு மறறும் காரணம் ெரி
இ)  கூறறு ெரி மறறும் காரணம் கூற்ற 

வி்ளக்குகிறது
ஈ)  கூறறு ெரி மறறும் காரணம் கூற்ற 

வி்ளக்கவில்ல
VI  பின்வரும் வினாககளுககு ஓரிரு 

வாககியஙகளில் வி்டையளி 
1.  நகர்ப்புற பகுதி என்றால என்ன?
2.  ம்லப்பிரயதைெஙகள் காலனித்துவே 

நகர்ப்புற வே்ளர்ச்சியில தைனித்துவேமான 
அம்ெமாக இருந்தைன. ஏன்?

3.  மாகாண நகரஙகள் மூன்றின் சபேர்க்்ளக் 
குறிப்பிடுக?

4.  19ஆம் நூறறாணடில நகரமேமாக்கலின் 
புதிே யபாக்குக்கு ஏயதைனும் நான்கு 
காரணஙக்்ளக் கூறுக.

5.  இராணுவே குடியிருப்பு நகரஙகள் பறறி சிறு 
குறிப்பு எழுதுக.

6.  பிரிடடிஷ் ஆடசியின் யபாது மதைராஸ் 
மாகாணம் உள்்ள்டக்கிே பகுதிகள் 
ோ்வே?

5.   இல பிரான்சிஸ் ய்ட மறறும் 
ஆணடரூ யகாகன் ஆகியோர் 
மதைராெபடடினத்தில ஒரு சதைாழிறொ்ல 
மறறும் வேர்த்தைக நிறுவேனத்்தை 
நிறுவுவேதைறகு அனுமதி சபறறனர்.

III தபாருத்துக
1. பம்பாய் - ெமே ்மேம்
2.  இராணுவே 

குடியிருப்புகள் -  ம்ல 
வோழி்டஙகள்

3. யகதைர்நாத் - பண்்டே நகரம்
4. ்டார்ஜிலிங - ஏழு தீவு
5. மது்ர – கான்பூர்
IV சரியா / தவறா எனக குறிப்பிடுக
1.  இந்திோவில வேரலாறறுக்கு முந்்தைே 

காலஙகளிலிருந்து நகரஙகள் செழித்து 
வே்ளர்ந்தைன.

2.  பி்ளாசிப்யபாருக்குப் பின்னர்  
ஆஙகியலேர்கள் அரசிேல ஆதிக்கம்  
சபறறனர்.

3.  புனிதை விலலிேம் யகாட்்ட சென்்னயில  
அ்மந்துள்்ளது.

4.  குடியிருப்புகளில இராணுவே வீரர்கள் வோைத் 
சதைா்டஙகினர்.

5.  மதைராஸ் 1998இல அதிகாரப்பூர்வேமாக 
சென்்ன என மறுசபேரி்டப்பட்டது.

V சரியான கூற்றத் லதர்வு தசய்யவும்
1.  கூறறு: இந்திோ பிரிட்டனின் யவே்ளாண்ம 

குடியேறறமாக மாறிேது.
  காரணம்: பிரிடடிஷாரின் ஒரு வேழியிலான 

சுதைந்திரமான வேர்த்தைகக் சகாள்்க மறறும் 
சதைாழிலது்ற புரடசி இந்திே உள்நாடடு 
சதைாழிலக்்ள அழித்தைன.
அ)  கூறறு ெரி மறறும் காரணம் தைவேறு
ஆ)  கூறறு தைவேறு மறறும் காரணம் ெரி
இ)  கூறறு ெரி மறறும் காரணம் கூற்ற 

வி்ளக்குகிறது
ஈ)  கூறறு ெரி மறறும் காரணம் கூற்ற 

வி்ளக்கவில்ல
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8 7ஆஙகியலேர் ஆடசியில நகர்ப்புற மாறறஙகள்

 லமறலகாள் நூல்கள்
1. G. Venkatesan, Development of Rural Local 

Self Government, Rainbow Publications, 
Coimbatore, 1983.

2. Saroja Sundarajan, Madras Presidency in 
Pre-Gandhian era; a historical perspective, 
1884-1915, Lalitha Publications, 1997.

3. Atlas of the Madras Presidency, Central 
Survey Offi  ce, Madras, 1921.

4. India, Dorling Kindersely Limited, London, 
2002.

VII விரிவான வி்டையளி
1.   காலனித்துவே நகர்ப்புற வே்ளர்ச்சி்ேப் பறறி 

வி்ளக்குக.
2.   மதைராஸின் யதைாறறம் மறறும் வே்ளர்ச்சி்ேப் 

பறறி எடுத்து்ரக்கவும்.
3.   இந்திோ பிரிட்டனின் யவே்ளாண்ம 

குடியேறறமாக மாறிேது. எப்படி?
VIII தசயல்திட்டைம் மறறும் தசயல்பாடுகள்
1.   ஒரு பு்கப்ப்டத்சதைாகுப்்ப உருவோக்கவும் 

- “சென்்ன உருவோகுதைல” (சதைா்டக்க  
காலத்திலிருந்து தைறயபாது வே்ர).

2.   இந்திே வே்ரப்டத்தில து்றமுக 
நகரஙகள், இராணுவே குடியிருப்புகள், 
ம்லவோழி்டஙக்்ளக் குறிக்கவும். 
(ஒவசவோன்றிலிருந்தும் ஏதைாவேது நான்கு 
இ்டஙகள்).

உரலி:  https://www.zum.de/whkmla/region/india/xpresbengal.html

இ்ணயச் தசயல்பாடு 

ஆஙகிலலயர் ஆட்சியில் நகர்ப்புற மாறறஙகள்

படி – 1   URL அலலது QR குறியீடடி்னப் பேன்படுத்தி இச்செேலபாடடிறகான இ்ணேப்பக்கத்திறகுச் 
செலக. 

படி – 2   திைரயின் இடது பக்கத்தில் “Play” ெபாத்தாைனச் ெசாடுக்கவும்.

படி – 3   தி்ரயின் கீயை யதைான்றும் வே்ரப்டஙக்்ள ஒவசவோன்றாக யதைர்ந்சதைடுக்கவும்

இந்தை செேலபாடடின் 
மூலம் உலக நாடுகளின்  

வேரலாறறு வே்ரப்டஙக்்ள 
அறிந்து சகாள்்ள முடியும்

* ப்டஙகள் அ்்டோ்ளத்திறகு மடடும். 
* யதை்வேசேனில Adobe Flash ஐ அனுமதிக்க
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 அறிமு்கம் 
பொதுைாக மனித சமூகமாைது 

தைககுளளிருந்தும் பைளியிலிருந்தும் 
மாறைஙகல்ள உடகிரகித்தும் பைளிப்ெடுத்தியும் 
நீககியும் பதா்டரந்து மாறிகபகாண்்ட 
இருககிைது. மககள பதாலகயில் சரிொதியாக 
பெணகள உள்ளைர. இதைால் ெல்்ைறு 
காலஙகளில் பெணகளின் நிலலலய 
ைரலாறறுரீதியாக புரிந்து பகாளளுதல் தவிரகக 
இயலாததாகிைது.

பெணகளின் நிலல அலைத்து 
காலகட்டஙகளிலும் ஒ்ர மாதிரியாக 
இருந்ததில்லல. ் மலும் ைட்டார அ்ளவிலும் கூ்ட 
்ைறுெடடிருந்தை. ெணல்டய இந்தியாவில் 
அதிலும் குறிப்ொக முந்லதய ்ைதகாலத்தில் 
பெணகள சமமாை உரிலமகல்ள பெறறு 
மதிககப்ெட்டைர. ஆைால் பதா்டரச்சியாை 
பைளிநாடடு ெல்டபயடுப்புகளின் வில்ளைாக 
சமூகத்தில் அைரகளின் நிலல ் மாசமல்டந்தது. 
அைரகள அ்டககப்ெடடு இரண்டாம் நிலலககுத் 
தள்ளப்ெட்டைர. புதிய சமூக நல்டமுலைகள, 
ெழககைழககஙகள சமூகத்திறகுள நுலழந்து 

பெணகளின் சுதந்திரத்திறகுச் சில ைரம்புகள 
மறறும் கடடுப்ொடுகல்ள விதித்தை.

பிரிடடிஷ் ஆடசியின் ்ொது ராஜா 
ராம்்மாகன் ராய், தயாைந்த சரஸைதி, ்கசை 
சந்திர பசன், ஈஸைர சந்திர வித்யாசாகர, 
ெணடித ரமாொய், ்டாக்டர. முத்துலடசுமி 
அம்லமயார, ்ஜாதிராவ பூ்ல, பெரியார 
ஈ.பை.ரா., ்டாக்டர தரமாம்ொள ்ொன்ை ெல 
முககிய சமூக–சமய சீரதிருத்தைாதிகள 
பெணகளின் ்மம்ொடடிறகாக ்ொராடிைர. 
ராஜா ராம்்மாகன் ராயின் முயறசியிைால் 
1829ஆம் ஆணடு சதி ஒழிப்புச் சட்டம் 
இயறைப்ெட்டது. வித்யாசாகரின் அயராத 
முயறசியால் விதலைப் பெணகளின் நிலலயில் 
முன்்ைறைம் ஏறெட்டது்டன் 1856இல் விதலை 
மறுமண சட்டம் பகாணடு ைருைதறகும் 
ைழிைகுத்தது. பெணகள கல்வி கறெதன் மூல்ம 
சமூக தீலமகல்ள ஒழிகக முடியும் என்ெலதச் 
சீரதிருத்தைாதிகள உணரந்தைர. ஆலகயால் 
அைரகள பெணகளுககாை ெளளிகல்ள 
நாடடின் ெல ெகுதிகளிலும் பதா்டஙகிைர. அது்ை 
பெணகளின் ைாழகலகயில் குறிப்பி்டத்தகுந்த 
மாறைஙகல்ளக பகாணடுைந்தை.

்கற்ைலின் லநாக்கங்்கள்

அேகு - 8

்காேங்்கள்லதைாறும் 
இநதியப் பெண்களின் 

நிலே

கீழ்க்காணெனவற்லைாடு அறிமு்கைாதைல்
▶  ெழஙகால சமூகத்தில் பெணகளின் நிலல
▶  மத்தியகாலத்தில் பெணகளின் நிலல வீழச்சி அல்டதல்
▶  இந்திய சமூகத்தில் நிலவிய முககிய சமூக தீலமகள
▶  சமூக தீலமகளின் ஒழிப்பில் சமூக சீரதிருத்தைாதிகளின் ெஙகு
▶  கல்வியின் மூலம் பெணகள விடுதலல அல்டதல்
▶  சமூக சட்டஙகளும் அதிகாரமளித்தலும்
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இயலாது. விதலை மறுமணம் அரிதாக்ை 
காணப்ெட்டது. இந்தியாவின் சில ெகுதிகளில் 
்தைதாசி முலை நல்டமுலையில் இருந்தது. 
ராஜஸதானில் உள்ள ராஜபுத்திரரகளில்ட்ய 
ஜவகார எனும் ெழககம் நல்டமுலையில் 
இருந்தது. இல்டககாலத்தில் விதலையின் 
நிலல ெரிதாெமாக மாறியது. பெணகல்விககுச் 
சிறித்ள்ை முககியத்துைம் பகாடுககப்ெட்டது.

ஜவகார என்ெது அந்நியரக்ளால் 
தாஙகள லகப்ெறைப்ெடுைலதயும், 
அைமதிககப்ெடுைலதயும் தவிரப்ெதறகாக 
்தாறகடிககப்ெட்ட ராஜப்புத்திர 
்ொரவீரரகளின் மலைவிகள மறறும் 
மகளகளின் கூடடு தன்ைாரை தறபகாலல 
நல்டமுலைலயக குறிப்பிடுகிைது.

பொதுைாக பெணகளின் நிலல 
்மாசமல்டந்திருந்த்ொதிலும், ரசியா 
சுல்தாைா, ராணி துரகாைதி, சாந்த் பீபி, 
நூரஜஹான், ஜஹைாரா, ஜீஜாொய் மறறும் 
மீராொய் ்ொன்ை சில விதிவிலககுகல்ளயும் 
நாம் காணலாம்.

இல்டககாலத்தில் பெணகளின் கல்வி 
முறறிலும் புைககணிககப்ெ்டவில்லல.
இருப்பினும் பெணகளுகபகை தனியாக 
ெளளிகள எதுவும் காணப்ெ்டவில்லல, 
பெணகல்வி முலையாக இல்லல. 
பெணகள பொதுைாக குழந்லத ெருைத்தில் 
பெற்ைாரி்டமிருந்து தஙகள ொ்டஙகல்ளக 
கறறுகபகாண்டைர. ஆைால் பசல்ைந்தரகள 
தஙகள மகளகளுககு வீடடி்ல்ய ொ்டம் 
கறபிகக ஆசிரியரகல்ள நியமித்தைர. 
ராஜபுத்திர தலலைரகள மறறும் 
ஜமீன்தாரகளின் மகளகள இலககியம், 
தத்துைம் ஆகியைறலைக கறைைர.
இ) ஆங்கிலேயர்கள் ்காேம் 

இந்தியாவில் ெல நூறைாணடுக்ளாக 
பெணகள ஆணகளுககு 
அடிெணிந்திருந்த்தாடு சமூகரீதியாகவும் 
ஒடுககப்ெடடிருந்தைர. 19ஆம் நூறைாணடில் 
ஏறெட்ட ்தசிய விழிப்புணரவின் வில்ளைாக 
சமூகத்தில் சீரதிருத்தம் ஏறெட்டது. கடுலமயாை 
சமூக தீலமகள மறறும் காலாைதியாை 
ெழககைழககஙகளுககு எதிராக அறிைாரந்த 
மககள பெரும்ளவில் கி்ளரச்சி பசய்தைர. 

இந்திய சுதந்திர ்ொராட்டத்தில் 
பெணகள முககிய ெஙகு ைகித்தைர. சுதந்திரம் 
பெறும்ைலர பெணகளின் நிலலயில் 
பெரும் மாறைஙகள ஏறெ்டவில்லல. இந்தியா 
சுதந்திரம் பெறை பின்ைர பெணகள அலைத்து 
துலைகளிலும் ை்ளரச்சியல்டந்துள்ளைர. 
பெணகள தறபொழுது ைாழகலகயின் 
ஒவபைாரு துலைகளிலும் தஙக்ளது 
ெஙகளிப்லெ உறுதிப்ெடுத்துகின்ைைர.

 பெண்களின் நிலே 
அ) ெணலடைய ்காேம்

ெணல்டய இந்தியாவின் 
சிந்துபைளி நாகரிகத்தில் தாய் க்டவுல்ள 
ைணஙகியதறகாை சான்றுகள 
கில்டத்துள்ளை. அச்சான்றுகளிலிருந்து அந்தக 
காலகட்டத்தில் பெணகள மதிககப்ெடடிருந்தைர 
எை பதளிைாகத் பதரிகிைது. ரிக்ைத காலத்தில் 
மலைவியின் நிலல ்ொறறுதலுககுரியதாக 
இருந்தது. குறிப்ொக மதச் ச்டஙகுகளில் 
பெணகள ெஙபகடுத்துக பகாளைது 
ஏறறுகபகாள்ளப்ெட்டை.

பின்்ைதகாலத்தில் பெணகளின் 
நிலலயில் ெல மாறைஙகள ஏறெட்டை. 
சமய ்ைளவி பசயல்ொடுகல்ளத் தவிரத்து, 
அைரகளின் சமூக மறறும் அரசியல் சுதந்திரம் 
கடடுப்ெடுத்தப்ெட்டது. பின்்ைதகாலத்தின் 
்ொது சதி எனும் ெழககம் பிரெலமாைது. 
விதலைகள தாஙக்ளாக்ைா அல்லது 
கட்டாயத்தின் ் ெரி்லா கணைரின் சிலத்யாடு 
்சரத்து எரிககப்ெட்டைர. தந்லத ைழி முலை 
கடுலமயாைதாக மாறியது. பெணகள 
்ைதாகமஙகல்ளப் ெடிகக மறுககப்ெட்டைர.
ஆ) இலடைக்காேம்

இல்டககால சமூகத்தில் பெணகளின் 
நிலல ்மலும் ்மாசமல்டந்தது. சதி, குழந்லத 
திருமணஙகள, பெணசிசுகபகாலல, 
மறறும் அடிலமத்தைம் ்ொன்ை ெல சமூக 
தீலமக்ளால் அைரகள ொதிககப்ெட்டைர. 
பொதுைாக ஒருதார மண்ம இருந்தது. ஆைால் 
பசல்ைந்த மககளில்ட்ய ெலதாரமணமும் 
நிலவியது. குறிப்ொக அரச மறறும் உயரதர 
சமூகத்திைரில்ட்ய சதி எனும் ெழககம் 
நல்டமுலையில் இருந்தது. ஆைால் முகலாய 
ஆடசியா்ளர அகெர சதி முலையிலை ஒழிகக 
முயன்ைார என்ை உணலமலய நாம் மறுகக 
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 முககிய சமூ்க தீலை்கள்
அ) பெணசிசுக ப்காலே 

பெணசிசுகபகாலல 19ஆம் நூறைாணடில் 
இந்திய சமுதாயத்லதப் ொதித்த ஒரு 
மனிதாபிமாைமறை நல்டமுலையாகும். 
இது குறிப்ொக ராஜபுதைம், ெஞசாப் மறறும் 
ை்ட்மறகு மாகாணஙகளில் நல்டமுலையில் 
இருந்தது. இப்பெணசிசுகபகாலலயாைது 
பொரு்ளாதார சுலமலயத் தவிரப்ெதறகாக 
்மறபகாள்ளப்ெட்டை.

குடும்ெப் பெருலம, பெண குழந்லதககுப் 
பொருத்தமாை ைரலை கணடுபிடிகக 
முடியாது என்ை ெயம் ்ொன்ை காரணிக்்ள 
இந்த நல்டமுலைககு முககிய காரணஙகள 
ஆகும். எை்ை, பிைந்த உ்ட்ை்ய பெண 
லகககுழந்லதகள பகால்லப்ெட்டைர.

கிழககிந்திய கம்பெனி நிரைாகம் இந்த 
நல்டமுலைலய தல்டபசய்ய ந்டைடிகலக 
்மறபகாண்டது. 1795ஆம் ஆணடின் ைஙகா்ள 
ஒழுஙகாறறுச் சட்டம் XXI, 1802ஆம் ஆணடின் 
ஒழுஙகுமுலைச் சட்டம் மறறும் 1870ஆம் 
ஆணடின் பெண சிசுகபகாலல தல்டச் 
சட்டம் ஆகிய சட்டஙகல்ள நிலை்ைறறி 
பெணசிசுகபகாலல நல்டமுலைலயத் 
தல்டபசய்தது.
ஆ) பெணசிசு ்கருகப்காலே

பெணசிசு கருகபகாலல என்ெது சாதி, 
சமய, ைரககம் மறறும் பிராந்திய எல்லலகல்ளக 
க்டந்த மறபைாரு மனிதாபிமாைமறை 
நல்டமுலையாகும். பெண சிசுகபகாலல 
அல்லது பெணசிசு கருகபகாலல எதுைாக 
இருந்தாலும் ்நாககம் ஒன்்ை. பெணசிசு 
கருகபகாலல மறறும் கருவி்ல்ய ொலிைம் 
அறிதல் ஆகியைறலைத் தல்ட பசய்ைதறகாக 
மத்திய அரசு ெல்்ைறு சட்டஙகல்ள 
நிலை்ைறறி உள்ளது.
இ) குழநலதைத் திருைணம்

குழந்லதத் திருமணமாைது 
நல்டமுலையில் பெணகளுகபகதிராை 
மறபைாரு சமூக தீலமயாக காணப்ெட்டது. 

1846ஆம் ஆணடில் பெணகளுககாை 
குலைந்தெடச திருமண ையது 10 எை இருந்தது. 
1872இல் நிலை்ைறைப்ெட்ட உளநாடடு 
திருமணச் சட்டம் மூலம் பெணகளின் 
குலைந்தெடச திருமண ையது 14 ஆகவும், 
ஆணகளுககு 18 ஆகவும் நிரணயிககப்ெட்டது.

ஏரா்ளமாை தனிநெரகள, சீரதிருத்த சஙகஙகள 
மறறும் சமய அலமப்புகள பெண கல்விலயப் 
ெரப்ெ கடுலமயாக உலழத்தை. விதலை 
மறுமணத்லத ஊககுவித்தல், குழந்லத 
திருமணத்லதத் தடுத்தல், ஒருதார மணத்லத 
நல்டமுலைப்ெடுத்துதல் மறறும் நடுத்தரைரகக 
பெணகள, பதாழில்கள அல்லது பொது 
்ைலலைாய்ப்புகல்ள ்மறபகாள்ள உதவுதல் 
்ொன்ை பசயல்ொடுகளில் ஈடுெட்டை.

19ஆம் நூறைாணடின் பதா்டககத்தில் 
ஆண கல்வியறிவு்டன் ஒப்பிடும்்ொது பெண 
கல்வியறிவு மிகககுலைைாக்ை இருந்தது. 
கிறித்துை அலமப்புகள 1819ஆம் ஆணடு 
கல்கத்தாவில் முதன் முதலில் பெண சிைார 
சஙகத்லத அலமத்தை. கல்கத்தாவில் கல்வி 
கழகத்தின் தலலைராக இருந்த J.E.D. பெதுன் 
என்ெைர 1849ஆம் ஆணடு பெதுன் ெளளிலய 
நிறுவிைார. 

1854ஆம் ஆணடின் சாரலஸ வுட 
கல்வி அறிகலக பெண கல்விககு அதிக 
முககியத்துைம் அளித்தது. 1882ஆம் 
ஆணடில் இந்திய கல்விக (ஹண்டர) குழு 
சிறுமிகளுககாை பதா்டககப் ெளளிலயயும் 
ஆசிரியர ெயிறசி நிறுைைஙகல்ளயும் பதா்டஙக 
ெரிந்துலரத்தது. ்மலும், சிறுமிகளுககு 
சிைப்பு உதவித்பதாலக மறறும் ெரிசுகல்ள 
ைழஙக ெரிந்துலரத்தது. இந்தியப் பெணகள 
1880களில் ெல்கலலககழகஙகளில் நுலழயத் 
பதா்டஙகிைர. அைரகள மருத்துைரக்ளாகவும் 
ஆசிரியரக்ளாகவும் ெயிறசி பெறைைர. ்மலும் 
அைரகள புத்தகஙகல்ளயும் ெத்திரிலககல்ளயும் 
எழுத பதா்டஙகிைர. 1914இல் மகளிர மருத்துை 
்சலை அலமப்பு பசவிலியரகளுககுப் 
ெயிறசி அளிப்ெதில் பெரும்ெஙகாறறியது. 
1890களில் D.K. கார்ை என்ெைர பூைாவில் 
ஏரா்ளமாை பெண ெளளிகல்ள நிறுவிைார. 
்ெராசிரியர D.K. கார்ை, ெணடித ரமாொய் 
ஆகி்யார கல்வியறிவின் மூலம் பெணகள 
விடுதலல பெை தீவிர முயறசி எடுத்தது 
உணலமயி்ல்ய குறிப்பி்டத்தககது. 1916இல் 
இந்திய மகளிர ெல்கலலககழகம் ்ெராசிரியர 
D.K. கார்ைைால் பதா்டஙகப்ெட்டது. இது 
பெணகளுககுக கல்விலய ைழஙகுைதில் 
சிைந்த நிறுைைமாக வி்ளஙகியது. அ்த 
ஆணடில் ்லடி ஹாரடிங மருத்துைக 
கல்லூரியும் ப்டல்லியில் பதா்டஙகப்ெட்டது.
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ஒழிப்ெதறகாக பதா்டரச்சியாை ்ொராட்டத்லதப் 
ெத்திரிலக மூலமாகவும் ்மல்டகளில் 
்ெசுைதன் மூலமாகவும் ்மறபகாண்டார. 

ராஜா ராம்்மாகன் ராய் 1818-20இல் 
ெல கடடுலரகல்ள பைளியிட்டார, அதில் 
சதி எனும் ச்டஙகு சாஸதிரஙக்ளால் 
கட்டல்ளயி்டப்ெ்டவில்லல என்ெலதக 
குறிப்பிட்டார. சதி எனும் ச்டஙகு இந்து 
மதத்தின் ஒரு அஙகம் என்று பொதுைாக 
ஏறறுகபகாள்ளப்ெட்ட கருத்லத சிலதகக 
பசராம்பூர சமயப் ெரப்புக குழுககளில் இந்த 
கருத்துகள ெயன்ெடுத்தப்ெட்டது. ெழலமயாை 
இந்து ெழககமாை சதி ஒழிப்புககு எதிராக 
ராதாகந்த் ்தப் மறறும் ெைானி சரண 
ொைரஜி ஆகி்யார தஙக்ளது கருத்துகல்ள 
பைளியிட்டைர.

வில்லியம் பெணடிங பிரபு குறைவியல் 
நீதிமன்ைஙகளின் நீதிெதிக்ளால் சதி 
எனும் ெழககம் ரத்து பசய்யப்ெடுைது 
ெரிந்துலரககப்ெடடிருப்ெலத கண்டார. எை்ை 
அைர டிசம்ெர 4, 1829இல் விதிமுலை XVII என்ை 
சட்டத்லத நிலை்ைறறிைார. இச்சட்டத்தின் 
மூலம் சதியில் ஈடுெடுைது அல்லது எரித்தல் 
அல்லது இந்துவிதலைகல்ள உயிரு்டன் 
புலதத்தல் ஆகியலை சட்டத்திறகு புைம்ொைது 
மறறும் குறைவியல் நீதிமன்ைஙக்ளால் 
தணடிகககூடியலை எைவும் அறிவித்தார. 
அ்த ்ொன்ை ந்டைடிகலககள ெம்ொய் 
மறறும் பசன்லையிலும் உ்டைடியாக 
சட்டமாககப்ெட்டது.
உ) லதைவதைாசி முலை

்தைதாசி (சமஸகிருதம்) அல்லது ்தைர 
அடியாள (தமிழ) என்ை ைாரத்லதயின் பொருள 
“க்டவுளின் ்சைகர” என்ெதாகும். பெண 
குழந்லதலயக ்காவிலுககு ்நரத்தி க்டைாக 
அரப்ெணிககும் ைழககம் இருந்தது. அைரகள 
்காயிலலக கைனித்துகபகாளை்தாடு 
மடடுமல்லாமல், ெரத நாடடியம் மறறும் பிை 
ொரம்ெரிய இந்திய கலலகல்ளயும் கறறுக 
பகாண்டைர.

பிறகாலஙகளில் அைரகள ்மாசமாக 
ந்டத்தப்ெடடு அைமாைப்ெடுத்தப்ெட்டைர. ்மலும் 
்தைதாசிகள தஙகள கணணியம், பெருலம 
உணரவு, சுயமரியாலத மறறும் பகௌரைம் 
ஆகியைறலை இழந்தைர.

அகெர குழந்லத திருமணத்லதத் 
தடுத்தது்டன் திருமணத்திறகு முன் 
மணமகன் மறறும் மணமகளின் ஒப்புதலலப் 
பெற்ைாரகள கட்டாயமாக பெறறுகபகாள்ள 
்ைணடும் என்று உத்தரவிட்டார. அைர 
பெணணிறகாை திருமணையது 14 
எைவும் ஆணகளுககாை திருமண ையது 
16 எைவும் நிரணயித்தார.

1930இல் மத்திய சட்ட்ெரலையில் 
ராய்சாகிப் ஹரபிலாஸ சாரதா குழந்லத திருமண 
ம்சாதா பகாணடுைரப்ெட்டது. இச்சட்டம் 
ஆணகளுககாை குலைந்தெடச திருமண ையது 
18 எைவும் பெணகளுககாை குலைந்தெடச 
திருமணையது 14 ஆகவும் நிரணயித்தது. 
பின்ைர இது 1955ஆம் ஆணடு இந்து திருமணச் 
சட்டத்தின்ெடி ஆணகளுககாை குலைந்தெடச  
திருமணையது 21 ஆகவும் பெணகளுககாை 
குலைந்தெடச திருமண ையது 18 எைவும் 
திருத்தப்ெட்டது.
ஈ) சதி 

இந்திய சமூகத்தில் நிலவிய 
மறபைாரு சமூகதீலம சதி ஆகும். குறிப்ொக 
ராஜபுத்திரரகளில்ட்ய இப்ெழககம் 
காணப்ெட்டது. ஆரம்ெ காலத்தில் தாமாக்ை 
முன்ைந்து பசய்துபகாண்டைர ஆைால் 
பின்ைர உைவிைரகளின் ைறபுறுத்தலால் 
சிலதயில் அமரந்தைர. கி.பி.(பொ.ஆ.) 1420இல் 
விஜயநகருககு ைருலகப்புரிந்த இத்தாலிய 
ெயணி நிக்கா்லா ்காணடி தைது 
குறிப்புகளில் ‘அந்தப்ெகுதியில் ைாழந்தைரகள 
தஙகள விருப்ெத்தின் ்ெரில் ெல பெணகல்ள 
திருமணம் பசய்து பகாண்டைர என்றும் 
பெணகள இைந்த தன் கணைரு்டன் 
எரிககப்ெட்டைர’ என்றும் குறிப்பிடுகிைார.

19ஆம் நூறைாணடின் பதா்டககத்தில் 
சதி என்னும் ெழககம் ைஙகா்ளத்தின் ெல 
ெகுதிகளிலும் ்மறகு இந்தியா மறறும் பதன் 
இந்தியாவிலும் நல்டமுலையில் இருந்தது. 
1811ஆம் ஆணடில், இராஜா ராம்்மாகன் ராயின் 
ச்காதரர பஜகன்்மாகன் ராய் காலமாைதால் 
அைரு்டன் அைரது மலைவியும் எரிககப்ெட்டார. 
இராஜா ராம்்மாகன் ராய் அலதப் ொரத்த்ொது 
மிகவும் அதிரச்சியல்டந்தார. இந்த பகாடூரமாை 
நல்டமுலைலயச் சட்டத்தின் மூலம் ஒழிப்்ென் 
என்று செதம் பசய்தார. அைர சதிலய 
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முயன்ைது. இவவியககஙகல்ள ைழிந்டத்திய 
சீரதிருத்தைாதிக்்ள நவீை இந்தியாவின் 
முன்்ைாடிகள ஆைர. 
அ) இராஜா ராம்லைா்கன் ராய்

இந்தியாவில் காணப்ெட்ட சமூக 
அ்டககுமுலைகல்ள சீரதிருத்த முயன்ை 
பிரிடடிஷாரின் முயறசிலய ஆதரித்த சில 
அறிைாரந்த இந்தியரகள இருந்தைர. 
அைரகளில் மிக முககியமாைைர இராஜா 
ராம்்மாகன் ராய் ஆைார. இந்திய சமூக 
சீரதிருத்த இயககத்தின் முன்்ைாடியாை 
இராஜா ராம்்மாகன் ராய், தைது உ்டன் 
பிைந்த ச்காதரரின் ைாழகலகயில் இந்த 
நல்டமுலைலயக கண்டபின்ைர சாதிகளுககு 
அப்ொல் சதி எதிரப்பு ்ொராளியாைார. 
மனிததன்லமயறை இத்தீய ெழககத்திறகு 
எதிராை இயககத்லதத் பதா்டஙகிைார. 
இரககமறை பகாடிய இப்ெழககத்திைால் 
ொதிககப்ெட்ட இராஜா ராம்்மாகன் 
ராய் தலலலமயிலாை இயககத்தின் 
பசல்ைாககிைால், பிரிடடிஷ் அரசாஙகம் இந்தச் 
பசயலல "குறைம் சாரந்த பகாலல" என்று 
அறிவித்தது. 1829இல் சதி எனும் உ்டன்கடல்ட 
ஏறுதல் தண்டலைககுரிய குறைம் எை 
வில்லியம் பெணடிங பிரபு அறிவித்தார. 
இந்த தல்டச்பசயலுககு உதவியதறகாக 
ராஜா ராம்்மாகன் ராய் மிகவும் நிலைவு 
கூைப்ெடுகிைார. ்மலும் குழந்லதத் திருமணம் 
மறறும் பெணசிசுகபகாலல ஆகியைறலையும் 
அைர எதிரத்தார. விதலை மறுமணம், 
பெணகல்வி மறறும் பெணகளின் பசாத்துரிலம 
ஆகியைறலை ஆதரித்தார. இவைாைாக சதி 
என்னும் தீய ெழககம் சமூகத்திலிருந்து 
ஒழிககப்ெட்டது.
ஆ) ஈஸவர சநதிர வித்யாசா்கர

ஈஸைர சந்திர வித்யாசாகர பெண 
கல்வி, விதலை மறுமணம் ஆகியைறலை 
ஆதரிககவும் ெலதார மணத்லத 
ஒழிப்ெதறகாகவும் ைஙகா்ளத்தில் 
ஒரு இயககத்லத ்மறபகாண்டார. 
1856இல் இந்து விதலை மறுமணச் 
சட்டத்லத நிலை்ைறறுைதறகாக 
இந்திய சட்டமன்ைத்திறகு அைர ெல 
மனுககல்ளச் சமரப்பித்தார. மறைைரகளுககு 
முன்மாதிரியாக அைரது  மகன் 
நாராயணச்சந்திரா, ஒரு விதலைலயத் 

இந்தியாவின் முதல் பெண மருத்துைராை 
்டாக்டர முத்துலடசுமி அம்லமயார, 
பகாடுலமயாை ்தைதாசி முலைலய 
தமிழநாடடிலிருந்து ஒழிப்ெதறகாக தன்லை 
அரப்ெணித்துக பகாண்டார. ்தைதாசி 
முலைககு எதிராை அைரது ்ொராட்டத்லதப் 
ொராடடும் ைலகயில் 1929இல் அைர பசன்லை 
சட்டமன்ைத்திறகு ெரிந்துலரககப்ெட்டார. 
பெரியார ஈ.பை.ரா. "்தைதாசி ஒழிப்பு 
ம்சாதாலை" நிலை்ைறறுைதில் முககிய 
கருவியாக பசயல்ெட்டார. 1930இல் ்டாக்டர 
முத்துலடசுமி அம்லமயார இம்ம்சாதாலைச் 
பசன்லை சட்டமன்ைத்தில் முன்பமாழிந்தார.

்தைதாசிகளின் விடுதலலககாக 
்ொராடிய மறபைாரு பெணமணி மூைலூர 
ராமாமிரதம் ஆைார. ராஜாஜி, பெரியார மறறும் 
திரு.வி.க. ஆகி்யாரின் பதா்டரச்சியாை தாரமீக 
ஆதரவு்டன் இந்த பகாடுலமயாை முலைககு 
எதிராக அைர முழககம் எழுப்பிைார. இதன் 
வில்ளைாக அரசாஙகம் “்தைதாசி ஒழிப்புச் 
சட்டத்லத” நிலை்ைறறியது.

மதராஸ ் தைதாசி சட்டம் என்ெது அக்்டாெர 9, 
1947இல் நிலை்ைறைப்ெட்ட ஒரு சட்டமாகும். 
மதராஸ மாகாணத்தில் நிலை்ைறைப்ெட்ட 
இந்த சட்டம் ்தைதாசிகளுககுச் சட்டப்ெடி 
திருமணம் பசய்து பகாளளும் உரிலமலய 
ைழஙகியது்டன், இந்திய ்காவில்களுககு 
பெண குழந்லதகல்ளத் தாைமாக 
ைழஙகுைது சட்டவி்ராதம் எைவும் 
அறிவித்தது.

 சமூ்க சீரதிருத்தைவாதி்களின் ெங்கு
ெ த் ப த ா ன் ெ த ா ம் 

நூறைாணடின் இரண்டாம் 
ொதியிலிருந்து, ெல சமூக 
சீரதிருத்தைாதிகள மறறும் 
சமூக சீரதிருத்த இயககஙகள 
பெணகளுககு கல்வி 
அளிப்ெது, அைரகளின் 
திருமண ையலத உயரத்துைது, விதலைகல்ள 
ெராமரிப்ெது, அ்த ்ொன்று சாதிமுலையின் 
இறுககமாை தன்லமலய நீககுைது மறறும் 
ஒடுககப்ெட்ட ைகுப்லெச் சமத்துைநிலலககு 
உயரத்துதல் ஆகியைறறின் மூலம் 
பெணகளின் முன்்ைறைத்லத ஊககுவிகக 
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்மம்ொடு ஆகியைறறில் சீரதிருத்தஙகல்ளக 
பகாணடுைந்தது. பெண கல்வியின் ெரைலாைது, 
ெல பெரிய சமூக சீரதிருத்தஙகளுககு 
ைழிைகுத்த்தாடு, சுதந்திர ்ொராட்டத்தில் 
பெணகள ெங்கறகவும் ைழிைகுத்தது.
ஊ) பெரியார ஈ.பவ.ரா

பெரியார ஈ.பை.ரா  தமிழநாடடின் மிகச் 
சிைந்த சமூக சீரதிருத்தைாதிகளில் ஒருைராைார. 
இைர பெணகல்வி, விதலை மறுமணம் மறறும் 
கலப்பு திருமணம் ஆகியைறலை ஆதரித்தார. 
்மலும் குழந்லத திருமணத்லத எதிரத்தார.
எ) பெண சீரதிருத்தைவாதி்கள்

பெரும்ொலாை சீரதிருத்த 
இயககஙக்ளாை பிரம்ம சமாஜம் (1828), 
பிராரத்தலை சமாஜம் (1867) மறறும் 
ஆரிய சமாஜம் (1875) ்ொன்ைலை ஆண 
சீரதிருத்தைாதிக்ளால் ைழிந்டத்தப்ெட்டை. 
அைரகள பெணகள சுதந்திரம் மறறும் 
ை்ளரச்சியில் ஒரு எல்லலலய நிரணயித்தைர. 
ெணடித ரமாொய்,  ருகமாொய் மறறும் தாராொய் 
ஷிண்்ட ்ொன்ை பெண சீரதிருத்தைாதிகள 
்மலும் அலத விரிவுெடுத்த முயறசித்தைர. 
1889இல் இந்து விதலைகளுககாக சாரதா 
சதன் (கறைல் இல்லம்) எனும் அலமப்பிலை 
ெணடித ரமாொய் ெம்ொயில் பதா்டஙகிைார. 
பின்ைர அது பூைாவுககு மாறைப்ெட்டது. அைரது 
முயறசிகளி்ல்ய மகத்தாைது இந்தியாவில் 
விதலைகளுககு முதன்முதலில் கல்வி புகட்ட 
்மறபகாண்டதாகும். ்மலும் பசன்லையில் 
பிரம்மஞாை சலெ (தி்யாசாபிகல் சஙகம்) 
நிறுைப்ெட்டது. ்டாக்டர அன்னிபெசன்ட 
அம்லமயார ஐ்ராப்ொவிலிருந்து ைருலக 
தந்து அைறறில் இலணந்தார. இச்சஙகமும் 
பொது சமூக சீரதிருத்த திட்டத்லத  
உருைாககியது.

பெரியாரின் கருத்துகக்ளால் மிகவும் 
கைரப்ெட்ட மறபைாரு சீரதிருத்தைாதி ்டாக்டர 
S. தரமாம்ொள ஆைார. அைர விதலை 
மறுமணத்லதச் பசயல்ெடுத்துைதிலும் 
பெணகல்வியிலும் மிகுந்த ஆரைம் காடடிைார. 
சீரதிருத்தைாதியாை ்டாக்டர முத்துலடசுமி 
அம்லமயாரு்டன் இலணந்து ்தைதாசி 
முலைககு எதிராக மூைலூர ராமாமிரதம் 
அம்லமயார குரல் எழுப்பிைார. அம்லமயார 
அைரக்ளது நிலைைாக தமிழக அரசு ‘மூைலூர 
ராமாமிரதம் அம்லமயார நிலைவு திருமண 

திருமணம் பசய்து பகாண்டார. வித்யாசாகர 
பெண கல்விலய ்மம்ெடுத்துைதறகாக 
ைஙகா்ளத்தில் நாடியா, மிடைாபூர, ஹுகளி 
மறறும் ெரத்ைான் ஆகிய மாைட்டஙகளில் ெல 
பெணகள ெளளிலய நிறுவிைார.
இ) ்கநதுகூரி வீலரசலிங்்கம்

கந்துகூரி வீ்ரசலிஙகம் ெந்துலு 
பதன்னிந்தியாவில் மகளிர விடுதலலககாக 
்ொராடிய   ஆரம்ெகால ்ொராளி ஆைார. 
அைர வி்ைகைரதினி என்ை ெத்திரிலகலய 
பைளியிட்டார. ்மலும் அைர 
1874இல் தைது முதல் 
பெணகள ெளளிலயத் 
திைந்தார. விதலை 
மறுமணம் மறறும் பெண 
கல்வி ஆகியைறலைச் 
சமூக சீரதிருத்தத்திறகாை 
தைது திட்டத்தின் 
முககிய குறிக்கா்ளாகக 
பகாண்டார.
ஈ) M.G. ரானலடை  ைற்றும் B.M. ைேொரி

M.G. ராை்்ட மறறும் B.M. மலொரி 
ஆகி்யார ெம்ொயில் பெணகள 
முன்்ைறைத்திறகாை இயககத்லத ந்டத்திைர. 
1869ஆம் ஆணடில், ராை்்ட விதலை மறுமண 
சஙகத்தில் ்சரந்து, விதலை மறுமணம் 
மறறும் பெண கல்விலய ஊககுவித்தது்டன் 
குழந்லத திருமணத்லத எதிரத்தார. 
1887இல் இந்திய ்தசிய சமூக மாநாடல்ட 
பதா்டஙகிைார. அது சமூக சீரதிருத்தத்திறகாை 
ஒப்புயரைறை நிறுைைமாக உருைாைது. ஒரு 
ெத்திரிலகயா்ளராை B.M. மலொரி 1884இல் 
குழந்லத திருமணத்லத ஒழிப்ெதறகாை 
ஒரு இயககத்லதத் பதா்டஙகிைார. 
துணடுப்பிரசுரஙகல்ள பைளியிடடு  
ந்டைடிகலக எடுககுமாறு அரசாஙகத்தி்டம் 
்ைணடு்காள விடுத்தார.
உ) ல்காொே கிருஷண ல்கா்கலே

்காொல கிருஷ்ண 
்காக்ல  1905ஆம் 
ஆணடில் இந்திய 
ஊழியர சஙகத்லத 
பதா்டஙகிைார. அது 
பதா்டககக கல்வி, பெண 
கல்வி மறறும் ஒடுககப்ெட்ட 
ை கு ப் பி ை ரி ன் 

்கநதுகூரி 
வீலரசலிங்்கம்

ல்காொே கிருஷண 
ல்கா்கலே
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ஹஸரத் மஹால், ஜான்சியின் ராணி லடசுமி 
ொய் ்ொன்்ைார ஆயுத்மந்தி ்ொராடிைர. 

விடுதலலப் ்ொராட்டத்தில் 
ஆயிரககணககாை பெணகள அயல்நாடடு 
பொருடகல்ள புைககணித்தல், ஊரைலஙகளில் 
கலந்துபகாளைது, சட்டஙகல்ள மீறுதல் 
மூலம் தடியடி பெறறு சிலைககுச் பசன்ைைர. 
விடுதலலப் ்ொராட்டத்தில் அைரக்ளது 
ெஙகளிப்பு பைகுஜை தன்லமயில் புதிய 
ெரிணாமத்லதச் ்சரத்தது.

 சீரதிருத்தை இயக்கத்தின் தைாக்கம்
•  பெணகளின் விடுதலலயில் குறிப்பி்டத்தகக 

முன்்ைறைத்லத ஏறெடுத்தியது.
•  இது மககளில்ட்ய ் தசிய விழிப்புணரலை 

உருைாககியது.
•  தியாகம், ்சலை மறறும் ெகுத்தறிவு 

உணரவு ஆகியைறலை உருைாககியது.
•  சதி மறறும் பெணசிசுகபகாலல ஆகியலை 

சட்டவி்ராதமாககப்ெட்டது.
•  விதலை மறுமணம் பசய்ய 

அனுமதிககப்ெட்டைர.

 சுதைநதிர இநதியாவில் பெண்கள்
இந்தியாவில் பெணகள தற்ொது கல்வி, 

அரசியல், மருத்துைம், கலாச்சாரம், ்சலைத் 
துலைகள, அறிவியல் மறறும் பதாழில்நுடெம் 
உடெ்ட அலைத்துத் துலைகளிலும் 
ெங்கறகின்ைைர.

உதவி’ திட்டத்லதத் பதா்டஙகியது. இந்த சமூக 
நலத்திட்டம் மூலம் ஏலழப்பெணகளுககு 
நிதிஉதவி ைழஙகப்ெடுகிைது. இவைாைாக 
தஙகளின் உரிலமகல்ள பைன்பைடுப்ெதறகாக 
பெண சீரதிருத்தைாதிகளும் பெரும் 
ெஙகாறறியுள்ளைர.

தஙகளின் நலன்கல்ளப் ொதுகாத்துக 
பகாளைதறகாக தஙகளுககாைபதாரு 
சஙகம் நிறுைப்ெடுைதன் 
அைசியத்லதப் புகழபெறை  
பெணகள உணரந்தைர. 
அதன் வில்ளைாக, 
இந்தியாவில் இந்திய 
பெணகள சஙகம், ்தசிய 
பெணகள ஆலணயம் 
மறறும் அகில இந்திய 
பெணகள மாநாடு ்ொன்ை 
மூன்று மிகப்பெரிய பெணகள அலமப்புகள 
நிறுைப்ெட்டது.

 விடுதைலே இயக்கத்தில் பெண்கள்
பதா்டகககால காலனிய எதிரப்பு 

்ொராட்டத்தில் பெணகள ெல்்ைறு ைலககளில் 
முககிய ெஙகாறறிைர. சிைகஙலகயின் 
்ைலுநாச்சியார ஆஙகி்லயருககு எதிராக 
வீரதீரமாக ்ொரிடடு  
சிைகஙலகயில் தைது 
ஆடசிலய மீடப்டடுத்தார. 
1857ஆம் ஆணடு 
ஆஙகி்லயருககு எதிராை 
்ொராட்டத்தில் ்ெகம் 

லவலுநாச்சியார

முககிய சடடைவிதி்கள் முககிய பிரிவு்கள்

ைஙகா்ள ஒழுஙகுமுலைச் சட்டம் XXI, 1804 பெணசிசுகபகாலல சட்டவி்ராதமாைது எை 
அறிவிககப்ெட்டது.

ஒழுஙகுமுலை XVII, 1829 சதி எனும் ெழககம் சட்டவி்ராதமாைது என்று 
அறிவிககப்ெட்டது.

இந்து விதலைகள மறுமணச்சட்டம், 1856 விதலைகல்ள மறுமணம் பசய்ய அனுமதித்தது.
உளநாடடு திருமணச்சட்டம், 1872 குழந்லத திருமணம் தல்ட பசய்யப்ெட்டது.

சாரதா சட்டம், 1930 சிறுைரகள சிறுமிகளுககாை திருமணையது 
உயரத்தப்ெட்டது.

்தைதாசி ஒழிப்புச் சட்டம், 1947 ்தைதாசி முலைலய ஒழித்தது.

பின்வரும் சடடைங்்கள் திருைணம், தைத்பதைடுப்பு, வாரிசு லொன்ை விஷயங்்களில் 
பெண்களின் நிலேலய லைம்ெடுத்தியுள்்ளது.

மூவலூர 
ராைாமிரதைம்
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புகாரகளில் தலலயிடுைது இதன் முககிய 
ெணிகள ஆகும்.

இந்திய அரசியலலமப்பு  (பிரிவு 14) சம 
ைாய்ப்பு மறறும் சம ்ைலலககுச் சம ஊதியம் 
எை உத்திரைாதமளிககிைது.

பெணகளுககு அதிகாரம் அளிப்ெதறகாை 
்தசிய  பகாளலகயாைது, ்தசிய கல்விக 
பகாளலக (1986) கீழ நிலை்ைறைப்ெட்டது.  
புதிதாக பதா்டஙகப்ெட்ட ‘மஹி்ளா சமகயா’ எனும் 
திட்டமாைது பெணகளுககு  அதிகாரமளிப்ெதில் 
முககிய கைைம் பசலுத்துகிைது. பெணகளுககு 
33 சதவீத இ்டத்லத ஒதுககியது 
பெணகளின் சமூக-அரசியல் பசல்ைாககில் 
முன்்ைறைத்லத ஏறெடுத்தியது.

ஜைைரி 1992இல்  பெணகளுககாை 
்தசிய ஆலணயம் அலமககப்ெட்டது. 
பெணகள பதா்டரொை சட்டஙகல்ள மறுஆய்வு 
பசய்ைது, பெணகளுககு எதிராை அநீதிகள  
மறறும் உரிலமகள மறுப்பு குறித்த தனிப்ெட்ட 

மீள்ொரலவ
�  பெணகளின் நிலல எல்லா காலஙகளிலும் 

ஒ்ரமாதிரியாக இருந்ததில்லல ்மலும் 
ைட்டார அ்ளவிலும் ்ைறுெடடிருந்தது.

�  இந்திய சமுதாயத்தில் ெல சமூக தீலமகள 
இருந்தை.

�  ெல சமூக சீரதிருத்தைாதிகள மறறும் சமூக 
சீரதிருத்த இயககஙகள பெணகளுககுக 
கல்வி அளிப்ெதன் மூலம் அைரகளின் 
முன்்ைறைத்லத ஊககுவிகக முயன்ைை.

�  இந்தியாவில் பெணகள தற்ொது 
அலைத்துத் துலைகளிலும் 
ெங்கறகின்ைைர.

்கலேச்பசாற்்கள்
பெருநிலககிழார zamindar a landowner

விடுதலல emancipation free from social, or political restriction

அறிபைாளி enlightenment the state of being enlightened

ெலதார மணம் polygamy the custom of being married to more than one person

சீரதிருத்தைாதி reformer a person who makes changes to something in order to 
improve it

I   சரியான விலடைலயத் 
லதைரநபதைடுக்கவும்

1.   சமூகமாைது 
த ை க கு ள ளி ரு ந் து ம் 
ப ை ளி யி லி ரு ந் து ம் 
ம ா ற ை ங க ல ்ள 
உ ட கி ர கி த் து ம் 
பைளிப்ெடுத்தியும் நீககியும் பதா்டரந்து 
மாறிகபகாண்்ட இருககிைது.
அ) மனித  ஆ) விலஙகு
இ) காடு  ஈ) இயறலக

2.  இந்தியாவின் முதல் பெண மருத்துைர 
 அ) தரமாம்ொள
 ஆ) முத்துலடசுமி அம்லமயார

 இ) மூைலூர ராமாமிரதம்
 ஈ) ெணடித ரமாொய்
3.  சதி எனும் நல்டமுலை ஒழிககப்ெட்ட 

ஆணடு 
 அ) 1827 ஆ) 1828
 இ) 1829 ஈ) 1830
4. B.M. மலொரி என்ெைர ஒரு 
 அ) ஆசிரியர ஆ) மருத்துைர
 இ) ைழககறிஞர ஈ) ெத்திரிலகயா்ளர
5.  பின்ைருைைைறறில் எலை/எது சீரதிருத்த 

இயககம் (ஙகள)?
 அ) பிரம்ம சமாஜம்
 ஆ) பிராரத்தலை சமாஜம்
 இ) ஆரிய சமாஜம்
 ஈ) ்மறகண்ட அலைத்தும்

 ைதிப்பீடு 
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4.  பெணகளுககாை 23 சதவீத இ்ட ஒதுககீடு 
என்ெது பெணகளின் சமூக – அரசியல் 
நிலலலய ் மம்ெடுத்துைலதக குறிககிைது.

5.  1930ஆம் ஆணடு சாரதா சட்டம் சிறுைரகள 
மறறும் சிறுமிகளுககாை திருமண 
ையலத உயரத்தியது.

V     சரியான கூற்லைத் லதைரவு பசய்யவும்
1.  சரியாை இலணலய கணடுபிடி.
அ  மகளிர 

ெல்கலலககழகம்
- ்ெராசிரியர  

D.K. கார்ை
ஆ  நீதிெதி ராை்்ட - ஆரிய சமாஜம்
இ  விதலை மறுமணச் 

சட்டம்
- 1855

ஈ  ராணி லடசுமிொய் - ப்டல்லி
2.  மாறுெட்ட ஒன்றிலைக கணடுபிடி.
 அ) குழந்லத திருமணம்
 ஆ) சதி
 இ) ்தைதாசி முலை
 ஈ) விதலை மறுமணம்
3. பின்ைரும் கூறறுகல்ளக கைனிககவும்.
 i)  ் ெகம் ஹஸரத் மஹால், ராணி லடசுமி 

ொய் ஆகி்யார ஆஙகி்லயர மீது 
ஆயுத்மந்திய கி்ளரச்சியில் ஈடுெட்டைர.

 ii)   தமிழநாடடின் சிைகஙலகலயச் ்சரந்த 
்ைலுநாச்சியார, பிரிடடிஷாருககு 
எதிராக வீரமாக ்ொராடிைார.

  ் ம்ல பகாடுககப்ெட்ட எந்த ைாககியம் 
(ஙகள) சரியாைலை?

 அ) i மடடும்   ஆ) ii மடடும்
 இ) i மறறும் ii ஈ) இரணடுமில்லல
4.  கூற்று: ராஜா ராம்்மாகன் ராய் அலைத்து 

இந்தியரக்ளாலும் மிகவும் நிலைவு 
கூைப்ெடுகிைார.

  ்காரணம்:  இந்திய சமுதாயத்தில் இருந்த  
சதி என்ை தீயெழககத்லத ஒழித்தார.

 அ)  கூறறு மறறும் காரணம் இரணடும் 
தைைாைலை.

 ஆ)  கூறறு சரியாைது. காரணம் தைறு.
 இ)  கூறறு சரியாைது. காரணம்   கூறலை 

வி்ளககுகிைது.
 ஈ)  கூறறு சரி. காரணம் கூறலை 

வி்ளககவில்லல.

6.  பெதுன் ெளளி  இல் J.E.D. பெதுன் 
என்ெைரால் நிறுைப்ெட்டது.

 அ) 1848 ஆ) 1849
 இ) 1850 ஈ) 1851
7.  1882ஆம் ஆணடில் சிறுமிகளுககாை 

ஆரம்ெப் ெளளிகல்ளத் பதா்டஙக எந்த 
ஆலணயம் ெரிந்துலரத்தது?

 அ) வுடஸ ஆ) பைல்பி
 இ) ஹண்டர ஈ) முடடிமன்
8.  சாரதா குழந்லத திருமண ம்சாதாைாைது 

சிறுமிகளுககாை குலைந்தெடச திருமண 
ையலத  எை நிரணயித்தது.

 அ) 11 ஆ) 12 இ) 13 ஈ) 14
II  ல்காடிடடை இடைங்்கல்ள நிரப்பு்க
1.   1819இல் கிறித்தை சமயப்ெரப்பு 

குழுகக்ளால் அலமககப்ெட்டது.
2.  சிைகஙலகலய ்சரந்த  

என்ெைர  பிரிடடிஷாலர எதிரத்து  வீரமாக 
்ொராடிைார.

3.  இந்திய ஊழியர சஙகத்லத நிறுவியைர 

4.   தமிழநாடடின் மிகப்பெரிய சமூக 
சீரதிருத்தைாதிகளில் ஒருைர 
ஆைார.

5.  கந்துகூரி வீ்ரசலிஙகம் பைளியிட்ட 
ெத்திரிலகயின் பெயர  ஆகும்.

III   பொருத்து்க

1 பிரம்மஞாை சலெ - இத்தாலிய ெயணி
2  சாரதா சதன் - சமூக தீலம
3  வுடஸ கல்வி 

அறிகலக
- அன்னிபெசன்ட

4  நிக்கா்லா 
்காணடி

- ெணடித ரமாொய்

5  ைரதடசலண - 1854

IV    சரியா / தைவைா எனக குறிப்பிடு்க
1.  ரிக ்ைத காலத்தில் பெணகள 

பகௌரவிககப்ெட்டைர.
2.  ் தைதாசி முலை ஒரு சமூக தீலம.
3.  இந்திய சமூக சீரதிருத்த இயககத்தின் 

முன்்ைாடி ராஜா ராம்்மாகன் ராய்.
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VIII  பசயல்திடடைம் ைற்றும் பசயல்ொடு
1.  பெணகளின் ை்ளரச்சியில் சமூக 

சீரதிருத்தைாதிகளின் ெஙகளிப்பு குறித்து 
தகைல் பதாகுப்லெத் தயாரிககவும். 
(ஏ்தனும் ஒரு சீரதிருத்தைாதிலயத் 
்தரவு பசய்து அைர பதா்டரொை 
தகைல்கல்ளச் ்சகரிககவும்)

2.  குழு விவாதைம்: விடுதலல இயககத்தில் 
பெணகளின் ெங்கறபு.

  லைற்ல்காள் நூல்்கள்

1.  Kali Kinkar Datta, A Social History of Modern 
India, New Delhi: The Macmillan, 1975.

2.  P.N. Chopra, B. N. Puri, M.N. Das,  
A.C. Pradan, A Comprehensive History of Modern 
India, New Delhi: Sterling Publishers, 2003.

3.  P.N. Chopra, B. N. Puri, M.N. Das, A Social, 
Cultural and Economic History of India Vol I, 
II, III, New Delhi: The Macmillan, 2004.

4.  Bipan Chandra, History of Modern India, 
New Delhi: Orient Black Swan, 2016.

VI   பின்வரும் வினாக்களுககு ஓரிரு 
வாககியங்்களில் விலடையளி

1.  பெணகளின் முன்்ைறைத்திறகாக 
்ொராடிய முககிய தலலைரகளின் 
பெயரிலைக குறிப்பிடுக.

2.  சமூக தீலமகளில் சிலைறலைப் ெடடியலிடுக.
3.  இல்டககால இந்தியாவில் குறிப்பி்டத்தகக 

பெணகள யாைர?
4.  இந்திய விடுதலலப் ்ொராட்டத்தில் 

ஈடுெட்ட முககியமாை பெணகல்ளக 
குறிப்பிடுக.

5.  ‘சதி’ ெறறி ஒரு குறிப்பு ைலரக.

VII   விரிவான விலடையளி
1.  சுதந்திரப் ்ொராட்டத்தில் பெணகளின் 

ெஙகிலைக கண்டறியவும்.
2.  சமூக தீலமகல்ள ஒழிப்ெதில் சமூக 

சீரதிருத்தைாதிகளின் ெஙகளிப்லெ 
வி்ளககுக.

3.  சீரதிருத்த இயககத்தின் தாககம் குறித்து 
விரிைாக வில்டயளிககவும்.
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அறிமுகம்
உங்கள் இருப்பிடத்திற்கு அருகில�ோ 

அல�து பயணத்தின் லபோல�ோ மல�்கள் 
அல�து போலை்கலைப் போர்த்திருக்கிறீர்்கைோ? 
உங்களின் விடுமுலை நோட்களில ஏல�னும் 
மல�ப்பகுதி்களுக்குச் சென்ைது உணடோ? 
இலை்கள் புவியின் லமற்பரப்பில எப்படி 
உருைோயின என்று உங்களுக்குத் ச�ரியுமோ? 
ல்கோயில்கள், ்கடடடங்கள், ெோல�்கள் 
மற்றும் லமம்போ�ங்கள் லபோன்ைைற்றின் 
்கடடுமோனங்களில எந� ைல்கயோன சபோருள்்கள் 
பயன்படுத்�ப்படுகின்ைன என உங்களுக்குத் 
ச�ரியுமோ? இந�ப் போடத்தில நோம் போலை்கள் 
மற்றும் மணலணப் பற்றி அறிநதுச்கோள்லைோம்.

கீழ் ைகுப்பு்களில நோம் புவியின் நோன்கு 
பகுதி்கைோன நி�க்ல்கோைம், நீர்க்ல்கோைம், 
ைளிக்ல்கோைம் மற்றும் உயிர்க்ல்கோைம் பற்றி 
படித்திருக்கிலைோம். புவியின் லமற்பரப்பில 
அலமநதுள்ை குறிப்பிடத்�க்்க முக்கியத்துைம் 
ைோயந� ல்கோைம் நி�க்ல்கோைமோகும். இது 
திடப்போலை்கள் மற்றும் திடமற்ை சபோருள்்கலைக் 
ச்கோணட�ோகும். நி�க்ல்கோைம் என்பது 
இயலபோ்கலை ஒரு "பாறையின் ககாளமாகும்". 

போலையியல என்பது 'புவி 
மணணியலின்' ஒரு பிரிவு 
ஆகும். இது போலை்கள் ஆயவுடன் 
ச�ோடர்புலடயது. போலையியல  
(Petrology) என்ை செோல கிலரக்்க 

சமோழியிலிருநது சபைப்படடது. “சபடரஸ்” (Petrus) 
என்பது போலை்கலையும் Logos ”ல�ோல்கோஸ் 
என்பது அல�ப் பற்றி படிப்பு ஆகும் 

கண்டறிக
வீடு ்கடடப்படும்லபோது அ�ன் அடித்�ைம் எல�க் 
ச்கோணடு உருைோக்்கப்படுகிைது.

பாறைகள்
போலை்கள் என்பது திட ்கனிம 

சபோருட்கைோல புவியின் லமற்பரப்பில மற்ை 
ல்கோள்்களில உள்ைது லபோல உருைோன�ோகும். 
புவியின் லமல�ோடு (நி�க்ல்கோைம்- 
Lithosphere) போலை்கைோல உருைோனது. 
போலை்கள், ஒன்று அல�து ப� 
்கனிமப்சபோருட்கைோல ஆனலை. இது ஒரு 
திடநில�யில உள்ை ஒரு முக்கியமோன 
இயற்ல்க ைைம் ஆகும். போலை்கள் 

▶ போலை்களின் �ன்லம்கள்; அ�ன் ைல்க்கள் மற்றும் பயன்்கலைப் 
புரிநது ச்கோள்ளு�ல 

▶ பலலைறு ைல்கயோன போலை்கலை அலடயோைம் ்கோணல
▶ மணணின் �ன்லம அ�ன் கூடடலமப்புப் பற்றி அறி�ல
▶ மணைைப் போது்கோப்பு மற்றும் அ�ன் முக்கியத்துைத்ல�ப் புரிநது ச்கோள்ளு�ல

கறைலின் க�ாககஙகள்

பாறை மறறும் மண

அலகு - 1
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1 0 0 பாறை மற்றும் மண்

இக்னியஸ் (Igneous)  
என்ை செோல இ�த்தீன் 
சமோழியிலிருநது சபைப்படடது. 
இக்னியஸ் என்ைோல “தீ” 
என்று சபோருள்படும்.

தீபபாறைகளின் பணபுகள்
1. இந�ப் போலை்கள் ்கடினத் �ன்லம 

உலடயலை.
2. இலை நீர்பு்கோத் �ன்லமக் ச்கோணடலை.
3. உயிரினப் படிமப்சபோருள்்கள் (Fossils)

இப்போலை்களில இருக்்கோது.
4. தீப்போலை்கள் எரிமல� செயலபோடு்கலைோடு 

ச�ோடர்புலடயலை.
5. இப்போலை்கள் ்கடடுமோன லைல�்களுக்குப் 

பயன்படுகின்ைன.
தீபபாறைகளின் வறககள்

தீப்போலை்கலை இரணடு ைல்க்கைோ்கப் 
பிரிக்்க�ோம். அலை:
1. சைளிப்புைத் தீப்போலை்கள் (Extrusive  

Igneous Rocks)
2. ஊடுருவிய தீப்போலை்கள் (Intrusive Igneous 

Rocks)

1.  வவளிபபுைத் தீபபாறைகள்  
(Extrusive Igneous Rocks)

எரிமல�யில இருநது சைளிலயறும் 
�ோைோலை நீங்கள் போர்த்�துணடோ?

புவியின் உடபகுதியில இருநது அ�ன் லமல 
பகுதிக்கு ைரும் செநநிை, உருகிய போலைக் 

இயற்ல்கயில�லய ்கடின மற்றும் 
சமன்�ன்லமக் ச்கோணட�ோகும். புவியின் 
லமற்பரப்பில 2000 ைல்கயி�ோன ்கனிம 
ைல்க்கள் உள்ைன என மதிப்பிடப்படடுள்ைது. 
இைற்றில சபோதுைோ்க புவி முழுைதும் 8 
அடிப்பலட ்கனிமங்கள் ்கணடறியப்படடுள்ைன. 
்கனிமங்கள் லைதி மூ�ங்களின் 
ச�ோகுதி்கைோல ஆனலை. போலை்கள் என்பது 
்கனிமங்கள் �னித்� கூறு்கைோ்கலைோ அல�து 
கூடடுக்்க�லையோ்கலைோ உருைோ்க�ோம். 

பாறைகளின் வறகபாடுகள்
புவி பரப்பில ்கோணப்படும் போலை்கலை, 

அலை ல�ோன்றும் முலை்களின் அடிப்பலடயில 
மூன்று ைல்க்கைோ்கப் பிரிக்்க�ோம்.
(1) தீப்போலை்கள் (Igneous Rocks)
(2) படிவுப் போலை்கள் (Sedimentary Rocks)
(3) உருமோறியப் போலை்கள் அல�து மோற்றுருப் 

போலை்கள் (Metamorphic Rocks)

தீபபாறைகள்
தீ ப் ப ோ ல ை ்க ள் 

புவியின் ஆழமோனப் 
ப கு தி யி லி ரு ந து 
சைளிலயறும் உருகிய 
போலைக் குழம்பு 
(Magma) உலைநது உருைோன�ோகும். 
இப்போலை்களிலிருநது மற்ை போலை்கள் 
உருைோகின்ை�ோல இைற்லை மு�ன்லமப் 
போலை்கள் (Primary Rocks) அல�து 
�ோயப் போலை்கள் (Parent Rocks) என்று 
அலழக்கிலைோம்.

தீப்போலை்கள்
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1 0 1போலை மற்றும் மண

ஆழத்தில போலைக்குழம்பு உலைை�ோல 
உருைோகும் போலை்கள் இலடயோழப் போலை்கள் 
எனப்படும்.

கிரோலனட, டயலரட மற்றும் எறும்புக்்கல 
ஆகியன அடியோழப்போலை்களுக்குச் சிைந� 
உ�ோரணமோகும். லமலும் சடோலிலரட 
இலடயோழப்போலைக்கு சிைந� உ�ோரணமோகும். 
ஊடுருவிய தீப்போலை்கள் சபரிய அைவி�ோன 
படி்கங்கலைக் ச்கோணடிருப்ப�ோல இலை்கள் 
படி்கப் போலை்கள் (Crystalline Rocks) என்றும் 
அலழக்்கப்படுகிைது. 

இத்�ோலியில உள்ை 
மவுணட சைசூவியஸ், மவுணட 
ஸ்டரோம்லபோலி மற்றும் மவுணட 
எடனோ ஹைோய தீவு்களில 
உள்ை மவுனோல�ோைோ மற்றும் 

சமௌனோக்கியோ ஆகியலை உ�கின் முக்கியமோன 
செயலபடும் எரிமல�்கைோகும்.

படிவுப பாறைகள்
ச ெ டி ச ம ன் ட ரி 

(sedimentary) என்ை 
செோல ‘செடிசமன்டம்’ 
என்ை இ�த்தீன் 
ச ெ ோ ல லி லி ரு ந து 
சபைப்படடது. அ�ன் 
சபோருள் படியலைத்�ல என்ப�ோகும்.

படிவுப் போலை்கள் அரிப்பு ்கோரணி்கைோல 
அரிக்்கப்படடு (்கோற்று, நீர், பனியோறு்கள்) படிய 
லைக்்கப்படட படிவு்கள் நீணட ்கோ�மோ்க 
அதி்க சைப்பம் மற்றும் அழுத்�த்தின் 
்கோரணமோ்க இறுகிய�ோல படிவுப் போலை்கள் 
உருைோகின்ைன. இப்போலை்கள் ப� 
அடுக்கு்கலை உள்ைடக்கியுள்ைன. பலலைறு 
்கோ�க்்கடடத்தில படியலைக்்கப்படட சபோருள்்கள் 
ப� படிநில�்கலைக் ச்கோணடிருப்ப�ோல 
இலை்கள் அடுக்குப்போலை்கள் (Stratified Rocks) 
என அலழக்்கப்படுகின்ைன. 

படிவுப் போலை்கள் 
நி�க்்கரி, எணசணய மற்றும் 
இயற்ல்க ைோயு லபோன்ை 
இயற்ல்க ைைங்கள் உருைோ்க 
முக்கிய  ஆ�ோரமோகும்.

படிவுப் போலை்கள்

குழம்பு '�ோைோ' (LAVA) எனப்படும். போலைக் 
குழம்பு புவியின் லமற்பரப்பிற்கு ைந�வுடன் 
குளிர்நது போலை்கைோ்க மோறுகிைது. இவைோறு 
புவி லமல�ோடடின் லமற்பரப்பில உருைோகும் 
போலை்கள் “சைளிப்புைத் தீப்போலை்கள்” என்று 
அலழக்்கப்படுகிைது. இப்போலை்கள் விலரைோ்க 
குளிர்ை�ோல சமலலிலழ்கள் மற்றும் ்கணணோடி 
�ன்லம ச்கோணட�ோ்க இருக்கும். இநதியோவின் 
ைடலமற்கு தீப்கற்ப பகுதி்களில ்கோணப்படும் 
்கருங்கல (Basalt) ைல்க போலை்கள் சைளிப்புைத் 
தீப்போலை்களுக்குச் சிைந� எடுத்துக்்கோடடோகும். 
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சைளிப்புை & ஊடுருவிய தீப்போலை்கள்

2.  ஊடுருவிய தீபபாறைகள் 
(Intrusive Igneous Rocks)

போலைக்குழம்பு புவிபரப்பிற்கு கீலழ போலை 
விரிெல்களிலும், போலை்களிலும் ஊடுருவிச் 
சென்று உலைநது உருைோகும் போலை்கள் 
ஊடுருவிய தீப்போலை்கள் எனப்படும். இலை 
சமதுைோ்க குளிர்ை�ோல லபரிலழ்கைோ்க 
உருைோகும். 

ஊடுருவிய தீப்போலை்கள் இரணடு 
ைல்கப்படும். அலை:
1. அடியோழப் போலை்கள் (அ) போ�ோைப் 

போலை்கள் (Plutonic Rocks)
2. இலடயோழப் போலை்கள் (Hypabysal Rocks)

புவியின் அதி்க ஆழத்தில உலைநது 
உருைோகும் போலை்கள் அடியோழப் போலை்கள் 
எனப்படும். 

இலடயோழப் போலை்கள் புவி 
லமற்பரப்பிலிருநது கீலழ புவியின் குலைந� 
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1 0 2 பாறை மற்றும் மண்

2.  வபௌதீக படிவுப பாறைகள் (Mechanical 
sedimentary rocks)

சபௌதீ்க படிவுப் போலை்கள், தீப்போலை்களும் 
உருமோறிய போலை்களும் சில�நது 
உருைோகின்ைன. ஆறு, ்கோற்று, பனியோறு 
லபோன்ை இயற்ல்கக் ்கோரணி்கைோல 
அரிக்்கப்படடும், ்கடத்�ப்படடும் அலை ெோ�்கமோன 
இடங்களில படியலைக்்கப்படுகின்ைன. 
இலை நீணட ்கோ�த்திற்கு பிைகு இறுகி 
போலை்கைோ்க மோறுகின்ைன. மணற்போலை்கள் 
(Sand stones), மோக்்கல (Shale) மற்றும் 
்களிப்போலை (Clay) இப்போலை்களுக்கு சிைந� 
எடுத்துக்்கோடடு்கைோகும்.

3.  இரசாயன படிவுப பாறைகள் (Chemical 
sedimentary rocks)

இரெோயன படிவுப் போலை்கள், போலை்களில 
உள்ை ்கனிமங்கள் நீரில ்கலரநது, இரெோயன 
்க�லையோ்க மோறுகிைது. இலை ஆவியோ�ல 
மூ�மோ்க உருைோகின்ைன. இப்போலை்கள் 
உப்புபடர் போலை்கள் (Evaporite Rocks) என்றும் 
அலழக்்கப்படுகிைது. ஜிப்ெம் இவைல்கயோன 
போலை்களுக்கு உ�ோரணமோகும்.

உருமாறிய பாறைகள் (Metamorphic rocks)
சமடடமோர்பிக் என்ை ைோர்த்ல� இரணடு 

கிலரக்்க செோல�ோன சமடடோ (Meta) மற்றும் 
மோர்போ (Morpha) என்ை ைோர்த்ல�யில இருநது 
சபைப்படட�ோகும். சமடடோ என்பது ‘மோற்ைம்’ என்றும், 
மோர்போ என்பது 'ைடிைம்' என்றும்  சபோருள்படும். 
அதி்க சைப்ப அழுத்�ம் ்கோரணமோ்க தீப்போலை்களும் 
படிவுப்போலை்களும் மோற்ைமலடநது உருமோறிய 
போலை்கள் என சபயர் சபறுகிைது. 

உருமோறிய போலை்கள் இரணடு 
ைல்கப்படும். அலை:
1. சைப்ப உருமோற்ைம் (Thermal Metamorphism)
2. இயக்்க உருமோற்ைம் (Dynamic Metamorphism)
1. வவபப உருமாறைம்: போலைக்குழம்பு 

போலை்களில ஊடுருவி செலலும் லபோது 
அப்போலைக்குழம்பின் சைப்பம், அஙகுள்ை 
போலை்கலை உருமோற்ைம் செயது விடுகிைது. 
இது சைப்ப உருமோற்ைம் எனப்படும்.

2. இயகக உருமாறைம்: போலைக்குழம்பு 
போலை்களில ஊடுருவிச் செலலும் லபோது 
அப்போலைக் குழம்பின் அழுத்�த்�ோல, 
அஙகுள்ை போலை்கலை உருமோற்ைம் 

படிவுபபாறைகளின் பணபுகள்
1. இப்போலை்கள் ப� அடுக்கு்கலைக் 

ச்கோணடது. 
2. இப்போலை்கள் படி்கங்கைற்ை போலை்கைோ்க 

உள்ைது.
3. இப்போலை்களில உயிரின படிமங்கள்  

(Fossil) உள்ைன.
4. இப்போலை்கள் சமன் �ன்லமயுலடய�ோல 

எளிதில அரிப்புக்கு இலை 
உடபடுபடுகின்ைன.ð£¬øèO¡ è£ôG¬ô ñŸÁ‹ ÜKŠ¹

ªð£¼œèœ èìˆîŠð´î™

èìL™ ð®ò¬õˆî™

èì™ ñ†ì‹

èŸèœ

êó¬÷
ñí™

«êÁ

ñíŸð£¬øèô¬õ‚èŸð£¬ø èOñ‡ ð£¬ø

ñ‡ ñ‡® 

படிவுப் போலை்கள் உருைோகு�ல

உ�கின் மி்கப் 
பழலமயோன படிவுப் 
போலை்கள் கிரீன்�ோநதில 
்க ண டு பி டி க் ்க ப் ப ட ட ன . 
இைற்றின் ையது 3.9 

பிலலியன் ஆணடு்கள் என மதிப்பிடப்படடுள்ைது 

படிவுப பாறைகளின் வறகபபாடு
படிவுப் போலை்களின் ைல்க்கள்:
படிவு்களின் �ன்லம, படியலைக்கும் செயல 

முலை்கள் மற்றும் படிவு்களின் மூ�ோ�ோரம் 
லபோன்ை அம்ெங்களின் அடிப்பலடயில படிவுப் 
போலை்கலை மூன்று ைல்க்கைோ்கப் பிரிக்்க�ோம்.
அலை:

1.  உயிரினப படிவுப பாறைகள் (Organic 
sedimentary rocks)

இவைல்கயோன போலை்கள் இைநது 
சில�க்்கப்படட வி�ஙகின மற்றும் �ோைர 
படிவு்கள் இறுகித் ல�ோன்றிய�ோகும். இலை 
உயிரினப் படிமங்கைோல ஆனலை. ெோக் 
(Chalk), படடுக்்கல (Talc), லடோ�லமட  
(Dolomite) மற்றும் சுணணோம்புப் போலை்கள் 
(Limestones) லபோன்ைலை, இவைோறு 
உருைோனலையோகும்.

8th_Geography_TM_Unit 1.indd   102 2/24/2020   11:53:35 AM

www.tntextbooks.in



1 0 3போலை மற்றும் மண

செயதுவிடுகிைது. இது இயக்்க உருமோற்ைம் 
எனப்படும்.

 

உ�்க அதிெயங்களில 
ஒன்ைோன இநதியோவில உள்ை 
�ோஜமஹோல உருமோறிய 
போலையிலிருநது உருைோன 
சைள்லை பளிஙகு ்கற்்கைோல 

(White Marble) ்கடடப்படடது.

உருமோறிய போலை

தீபபாறையில் இருந்து உருமாறிய பாறை:
1. இயக்்க உருமோற்ைத்தினோல, கிரோலனட 

(Granite) போலை “லநஸ்” (Gneiss) 
போலையோ்க உருமோறுகிைது.

2. சைப்ப உருமோற்ைத்தினோல “்கருங்கல” 
(Basalte) போலை “ப�ல்கப் போலை”யோ்க 
(Slate rock) உருமோறுகிைது.
படிவுப் போலையிலிருநது உருமோறியப் 

போலை: 
1. சைப்ப உருமோற்ைத்தினோல மணற் 

போலை்கள் (Sand stone), சைண 
்கற்போலையோ்க (Quartz) மோறுகின்ைன.

2. மோக்்கல (Shale), ப�ல்கப்போலையோ்கவும் 
(Slate) மோறுகின்ைன.
உருமாறியப பாறைகளின் பணபுகள்

1. உருமோறியப் போலை்கள் சபரும்போலும் படி்க 
�ன்லமக் ச்கோணடலை.

2. உருமோறிய போலை்களின் பலலைறு 
படலட்கள் ஒரு பகுதி சைளிர் நிை 
்கனிமங்கலை ச்கோணட�ோ்கவும், 
மற்சைோரு பகுதி ்கருலம நிை ்கனிமங்கலை 
ச்கோணட�ோ்கவும் உள்ைன. 

பாறை சுழறசி (Rock Cycle)

தீப்போலை்கள் என்பது புவியில ல�ோன்றிய 
மு�ன்லமயோன போலையோகும். இப்போலை்கள் 
சில�ைலடநது, அரித்�ல, ்கடத்து�ல மற்றும் 
படியலைத்��ோல படிவுப்போலை்கைோ்க 
உருைோகின்ைன. தீப்போலை்களும் படிவுப் 
போலை்களும் சைப்பம் மற்றும் அழுத்�த்தின் 
்கோரணமோ்க உருமோறியப் போலை்கைோ்க 
மோற்ைம் அலடகின்ைன. உருமோறிய 
போலை்கள் சில�க்்கப்படடும், ்கடத்�ப்படடும் 
மற்றும் படியலைப்ப�ோல படிவுப் போலை்கள் 
உருைோகின்ைன. உருகிய போலைக்குழம்பு 
புவியின் உடபகுதியிலிருநது சைளிலயறி 
புவியின் லமற்பரப்பில�ோ அல�து புவிக்கு 
உடபகுதியில�ோ குளிர்நது தீப்போலை்கைோ்க 
மோறுகிைது. புவியின் லமல�ோடடுப் பகுதியில 
போலை்கள் பலலைறு இயற்ல்க ெக்தி்கள் மற்றும் 
அ்க மற்றும் புைக்்கோரணி்கைோல போலை்கள் 
ஒரு நில�யிலிருநது மற்சைோரு நில�க்கு 
மோறுகின்ைன. இத்ச�ோடர்ச்சியோன செயல� 
போலைச்சுழற்சி ஆகும்

குைோர்டலெட மற்றும் 
ெ�லைக் ்கற்்கள் சபோதுைோ்க 
்கடடுமோனம் மற்றும் சிற்ப 
ல ை ல � ப ோ டு ்க ளு க் கு 
ப ய ன் ப டு த் � ப் ப டு கி ன் ை ன .  

ெ�லைக் ்கற்்கள் பரை�ோ்க அழ்கோன சில�்கள், 
அ�ங்கோர சபோருள்்கள் குைலை, சிறிய பரிசு 
சபோருள்்கள் �யோரிக்்கப் பயன்படுகின்ைன.  
ெ�லைக்்கற்்களின் து்கள்்களிலிருநது சநகிழி 
(Plastic), ்கோகி�ம் லபோன்ை சபோருள்்கள் உற்பத்தி 
செயயப் பயன்படுகிைது.

பாறைகளின் பயன்கள்
போலை்கள் ைர�ோற்று ்கோ�ம் மு�ல மனி� 

கு�த்�ோல பயன்படுத்�ப்படடு ைருகிைது. 
போலை்கள் அலனத்தும் சபோருைோ�ோர 
அம்ெங்களில ஒரு மதிப்புமிக்்க சபோருைோ்க 
உள்ைன. உல�ோ்கங்கள், ்கனிமங்கள் மனி� 
நோ்கரி்க ைைர்ச்சிக்கு இன்றியலமயோ��ோ்க 
இருநது ைநதுள்ைது. லமலும் போலை்கள் 
நம்முலடய ைோழ்க்ல்கயில ப� முலை்களில 
பயன்படுத்�ப்படடு ைருகிைது. அைற்றில சி� 
கீலழ ச்கோடுக்்கப்படடுள்ைன.

8th_Geography_TM_Unit 1.indd   103 2/24/2020   11:53:35 AM

www.tntextbooks.in



1 0 4 பாறை மற்றும் மண்

மண மறறும் அதன் உருவாககம்       

�ோயப் 
போலை

மணணின் 
பணபு்கள்

்கோ�நில�

நி�த்ல�ோற்ைம்

உயிரினங்கள்

்கோ�ம்

செய�ோக்்கம்

மண என்பது பலைல்க ்கரிமப்சபோருள்்கள், 
்கனிமங்கள், ைோயுக்்கள், திரைப் சபோருள்்கள் 
மற்றும் ப� உயிரினங்கள் ்க�ந� 
்க�லையோகும். இது உயிரினங்கள் ைோழ 
துலணபுரிகிைது. மணணில உள்ை 
்கனிமங்கள் மணலண உருைோக்கும் ஒரு 
அடிப்பலட ்கோரணியோகும். புவிபரப்பின் லமல 
மண உருைோை�ோல இது “புவியின் ல�ோல” 

பாறைகளின் பயன்கள்
1. சிசமணட �யோரித்�ல
2. சுணண எழுதுல்கோல
3. தீ (சநருப்பு)
4. ்கடடடப் சபோருள்்கள்
5. குளியல ச�ோடடி
6. நலடபோல�யில பதிக்்கப்படும் ்கல
7. அணி்க�ன்்கள்
8. கூலரப் சபோருள்்கள்
9. அ�ங்கோரப் சபோருள்்கள்
10. �ங்கம் லைரம் மற்றும் நைரத்தினங்கள் 

லபோன்ை மதிப்புமிக்்க சபோருள்்கள்.

வசயல்பாடு
பலலைறு ைல்கயோன போலை்கலை 

லெ்கரித்து ைகுப்பலையில ்கோடசிப்படுத்�வும்
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பாறைச் சுழறசி
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1 0 5போலை மற்றும் மண

(Skin of the Earth) என்று அலழக்்கப்படுகிைது. 
போலை்கள், ைோனில� சில�வு மற்றும் அரித்�ல 
செயலமுலை்களுக்கு உடபடுத்�படும்சபோழுது 
மணணோ்க உருைோகிைது. நீர், ்கோற்று, 
சைப்ப நில�மோறுபோடு, புவி ஈர்ப்பு விலெ, 
லைதிபரிமோற்ைம், உயிரினங்கள் மற்றும் 
அழுத்� லைறுபோடு்கைோல �ோயப்போலை்கள் 
சில�வுறுகின்ைன. லமலும், �ோயப்போலைலய 
�ைர்ந� போலை்கைோ்க மண மோற்றுகின்ைன. 
்கோ�ப்லபோக்கில இப்போலை்கள் உலடபடடு 
மிருதுைோன து்கள்்கைோ்க மோறுகிைது. இந�ச் 
செயலமுலை்கள் போலைத் து்கள்்களிலிருநது 
�ோதுக்்கள் சைளிப்படக் ்கோரணமோகின்ைன. 
பின்னோளில �ோைரங்கள் ைைர்நது அம் 
மணணிற்கும் இல�க்கும் ெத்ல� 
ஊடடுகின்ைன. இச்சீரோன செயலமுலை்கள் 
மணலண ைைமலடயச் செயகின்ைன.

ஒவசைோரு ஆணடும் 
டிெம்பர் 5 ஆம் நோள் உ�்க மண 
நோைோ்க ச்கோணடோடப்படுகிைது.

மணணின் கூட்டுப வபாருள்கள் 
 (Soil Composition)

மணணின் கூடடுப் சபோருள்்கைோன 
்கனிமங்கள், ்கரிமப்சபோருள்்கள், நீர், மற்றும் 
்கோற்று ஆகும். சபோதுைோ்க மணணில 
்கனிமங்கள் 45% ்கரிமப்சபோருள்்கள் 5%, நீர் 
25% மற்றும் ்கோற்று 25% ச்கோணடுள்ைது. 
மணணின் ்க�லையோனது இடத்திற்கு இடம், 
்கோ�த்திற்கு ்கோ�ம் லைறுபடுகிைது.

மணணின் குறுககறமபபு  
( Soil Profile)

மணணின் குறுக்்கலமப்பு என்பது புவி 
லமற்பரப்பிலிருநது �ோய போலை ைலர உள்ை 
மண அடுக்கு்களின் செஙகுத்து குறுக்கு சைடடுத் 
ல�ோற்ைமோகும்.

வசயல்பாடு
�ங்கள் பகுதியிலுள்ை பலலைறு மண 

மோதிரி்கலைச் லெ்கரித்து உனது ைகுப்பலையில 
்கோடசிப்படுத்�வும்.

கா��
25%

த��� 
25%

உ��ன� 
ெபா��க


10%

அ�கக�
ெபா��க
 5%

ேவ�க

10%

இைலம��
80%

தா��
ெபா��க


45%

மணணின் கூட்டுப வபாருள்கள்

மணணின் வறகபாடு
மண உருைோகும் வி�ம், அைற்றின் நிைம் 

சபௌதீ்க மற்றும் இரெோயன பணபு்களின் 
அடிப்பலடயில ஆறு சபரும் பிரிவு்கைோ்க 
ைல்கப்படுத்�ப்படுகின்ைன. 

அலை்கள் பின்ைருமோறு,

1. ைணடல மண
2. ்கரிெல மண
3. செம்மண
4. ெரலை மண
5. மல� மண
6. போல� மண

1. வண்டல் மண 
ைணடல மண ஆற்றுச் ெமசைளி்கள், 

சைள்ைச் ெமசைளி்கள், ்கடற்்கலரச் 
ெமசைளி்களில ்கோணப்படுகிைது. இலை 
ஓடும் நீரின் மூ�ம் ்கடத்�ப்படும் நுணணிய 
து்கள்்கைோல படிய லைக்்கப்படடு உருைோகிைது. 
இது மற்ை மண ைல்க்கலைக் ்கோடடிலும் 
ைைம்மிக்்கது. இது சநல, ்கரும்பு, ல்கோதுலம, 
ெணல மற்றும் மற்ை உணவுப் பயிர்்கள் பயிரிட 
ஏற்ைது.
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மணணின் அடுக்கு

O – இல� மக்கு அடுக்கு இந� அடுக்கு ்கரிமப் சபோருட்கைோல உருைோனலை (இல�்கள், ெருகு்கள், 
கிலை்கள், போசி்கள் லபோன்ை)

A - லமலமடட அடுக்கு ்கரிம மற்றும் ்கனிமப் சபோருட்கைோல ஆன அடுக்கு
E– உயர்மடட அடுக்கு இவைடுக்கு உயர்மடட அடுக்்கோகும். அதி்க அைவு சுைர்�லுக்கு 

(Leaching), உடபடட அடுக்கு, ்களிமண, இரும்பு மற்றும் அலுமினிய  
ஆக்லஸைடு லபோன்ை �ோதுக்்கள் இவைடுக்கில ்கனிெமோ்க ்கோணப்படுகின்ைன.

B- அடி மண இவைடுக்கு �ோயபோலையின் இரெோயன, (அ) சபௌதீ்க மோற்ைத்திற்கு 
உடபடடலை. இரும்பு, ்களிமண, அலுமினிய ஆக்லஸைடு மற்றும் ்கனிமப் 
சபோருட்கைோல ல�ோன்றிய அடுக்கு அல�து திரள் மணட�ம் (Zone of  
Accumulation) என அலழக்்கப்படுகிைது 

C- �ோயபோலை அடுக்கு இவைடுக்கில �ோயப்போலை்கள் குலைந� அைலை சில�க்்கப்படுகின்ைன.
R- சில�ைலடயோ� �ோயப்போலை இவைடுக்கு சில�ைலடயோ� அடிமடட போலையோகும்.

2. கரிசல் மண 
்கரிெல மண, தீப்போலை்கள் 

சில�ைலடை�ோல உருைோகின்ைன. 
்கரிெல மண இயற்ல்கயில�லய ்களிமண 
�ன்லமலயயும், ஈரப்ப�த்ல�யும் �க்்க 
லைத்துக் ச்கோள்ளும் திைன் ச்கோணடது. ்கரிெல 
மணணில பருத்திப் பயிர் நன்கு ைைரும்.

3. வசம்மண 
செம்மண, உருமோறியப் போலை்கள் மற்றும் 

படி்கப் போலை்கள் ஆகியலை சில�ைலடை�ோல 
உருைோகிைது. இம்மணணில உள்ை இரும்பு 
ஆக்லெடு அைலைப் சபோருத்து மணணின் 
நிைமோனது பழுப்பு மு�ல சி்கப்பு நிைம் ைலர 

லைறுபடுகிைது இம்மண சபோதுைோ்க அலர 
ைைணட பிரல�ெங்களில ்கோணப்படுகிைது. 
இது ைைம் குலைந� மணணோ்க இருப்ப�ோல 
திலனப் பயிர்்கள் பயிரிட ஏற்ைது.

4. சரறள மண 
ெரலை மண அயனமணட� பிரல�ெ 

்கோ�நில�யில உருைோகிைது. இம்மண அதி்க 
சைப்பநில� மற்றும் அதி்க மலழப்சபோழிவு 
ச்கோணட பகுதி்களில சுைரு�லின் (Leaching) 
செய�ோக்்கத்தினோல உருைோை�ோல இம்மண 
ைைம் குலைநது ்கோணப்படுகிைது. இது ல�யில�, 
்கோப்பி லபோன்ை ல�ோடடப் பயிர்்கள் பயிரிட  
ஏற்ைது.
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படலட முலை லைைோணலம (strip farm-
ing) நி�த்தில ெம உயரத்திற்கு ஏற்ப உழு�ல, 
படிக்்கடடு முலை லைைோணலம, இடம்சபயர்வு 
லைைோணலம �டுத்�ல, மரங்கள் ைைர்த்து 
்கோற்றின் லை்கத்ல� குலைத்�ல லபோன்ை 
முலை்கலைக் ச்கோணடு மண ைைத்ல� 
போது்கோக்்க�ோம்.

மணணின் பயன்கள்
 மண என்பது ஒரு முக்கியமோன இயற்ல்க 

ைைங்களில ஒன்று. 
 மண புவியில உயிரினங்கள் ைோழ்ை�ற்கும் 

�ோைரங்கள் ைைர்ை�ற்கும் அடிப்பலடயோ்க 
உள்ைது.

 மணணில உள்ை ்கனிமங்கள், பயிர்்கள் 
மற்றும் �ோைரங்கலை ஊடடமோ்க ைைரச் 
செயகின்ைன.

 மண, பீங்கோன்்கள் மற்றும் மண 
சபோருள்்கள் �யோரிக்்க பயன்படுகிைது.

 ல்கவிலனப் சபோருள்்கள் மற்றும் 
்கடடுமோன லைல�ப்போடு்களுக்கு மண 
ஆ�ோரமோ்க உள்ைது.

 இது இயற்ல்க முலையில நீலர ைடி்கடடவும் 
சுத்தி்கரிக்்கவும் பயன்படுகிைது.

 மண சுற்றுச்சூழலுக்கும், நி� 
லம�ோணலமக்கும் துலணப்புரிகிைது.

போலை்கள் மற்றும் மண ைல்க்கள் 
புதுப்பிக்்கத்�க்்க இயற்ல்க ைைங்கள் ஆகும். 
இலை இரணடும் மனி�ர்்களின் அன்ைோட 
ைோழ்க்ல்கக்கும், சபோருைோ�ோர ைைர்ச்சிக்கும் 
முக்கிய பங்கோற்றுகின்ைன. �ற்லபோது போலை்கள் 
ெோர்ந� ச�ோழி�்கங்கள் அதி்கரித்துள்ை�ோல 
குறிப்பிடத்�க்்க அைவு மக்்களுக்கு லைல� 
ைோயப்பு்கலை அளிக்கின்ைன. மக்்களின் 
குடியிருப்பு்கள் மற்றும் சபோருைோ�ோர 
நடைடிக்ல்க்களுக்கும், மண ஆ�ோரமோ்க 
உள்ைது. லைைோணலம நோடோன இநதியோவில 
முலையோன மணைை லம�ோணலம மூ�ம் 
நில�நிறுத்�க் கூடிய உணவு உற்பத்தி 
ைைர்ச்சி மற்றும் பலலைறு பயன்போடடிற்கு 
ைழிைகுக்கிைது. ஆ்கலை நோம் மண ைைத்ல� 
்கடடோயம் போது்கோக்்க லைணடும்.

5. மறல மண 
மல�மண, மல�ச்ெரிவு்களில 

்கோணப்படுகிைது. இப்பகுதி்களில ்கோர 
�ன்லமயுடன் குலைந� பருமன் ச்கோணட 
அடுக்்கோ்க உள்ைது. உயரத்திற்கு ஏற்ைைோறு 
இம்மணணின் பணபு்கள் இடத்திற்கு இடம் 
மோறுபடுகின்ைன.

6. பாறல மண 
போல� மண அயன மணட� போல�ைனப் 

பிரல�ெங்களில ்கோணப்படுகிைது. இது 
உைர்�ன்லம, மற்றும் நுணதுலை்கலைக் 
ச்கோணடது. ைைம் குலைந� இம்மணணில 
லைைோணலமலய லமற்ச்கோள்ை இய�ோது.

மண்ணரிபபு
மணணரிப்பு என்பது இயற்ல்க 

்கோரணி்கள் மற்றும் மனி� செயலபோடு்களினோல 
மணணின் லம�டுக்கு நீக்்கப்படு�ல 
அல�து அரிக்்கப்படு�ல ஆகும். மணணரிப்பு 
மணணின் ைைத்ல� குலைத்து லைைோணலம 
உற்பத்திலயக் குலைக்கிைது. ஓடும் நீர் மற்றும் 
்கோற்று மணணரிப்புக்கு முக்கிய ்கோரணி்கைோ்க 
உள்ைன. அடுக்கு அரிப்பு (Sheer Erosion), ஓலட 
அரிப்பு (Rill Erosion) மற்றும் நீர் பள்ை அரிப்பு  
(Gully Erosion) ஆகியலை மணணரிப்பின் 
முக்கிய ைல்க்கள் ஆகும்.

மண உருவாக எவவளவு காலம் ஆகும்?
்கோ�நில�லயப்  சபோருத்து மண 

உருைோகிைது.  மி� சைப்பமணட� ்கோ�நில�ப் 
பிரல�ெங்களில 1 செ.மீ மண உருைோ்க 200 
மு�ல 400 ைருடங்கள் ஆகும்.  அயன மணட� 
ஈரக் ்கோ�நில�ப் பகுதி்களில மண விலரைோ்க 
உருைோகிைது. இ�ற்கு சுமோர் 200 ைருடங்கள்  
ஆகும்.  நன்கு ைைமோன மண உருைோ்க ஏைத்�ோழ 
3000 ைருடங்கள் ஆகும்.

மண வளபபாதுகாபபு
மண ைைப்போது்கோப்பு என்பது மண 

அரிப்பிலிருநது போது்கோத்து மண ைைத்ல� 
லமம்படுத்தும் செயலமுலையோகும். ்கோடு்கள் 
ைைர்த்�ல, லமயச்ெல� ்கடடுப்படுத்து�ல, 
அலண்கலைக் ்கடடு�ல, பயிற்சுழற்சி முலை, 
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மீள்பாரறவ

 போலை என்பது ஒன்று அல�து அ�ற்கு லமற்படட ்கனிமங்களின் ்க�லை ஆகும். 
 ”செடிசமணடரி” என்ை ைோர்த்ல� ”செடிசமணடம்” என்ை இ�த்தீன் ைோர்த்ல�யிலிருநது 

சபைப்படடது. இ�ன் சபோருள் படிய லைத்�ல என்பது ஆகும். 
 தீப்போலை்கள் புவியில ல�ோன்றிய மு�ன்லமயோன போலை்கள். 
 மண என்பது ்கரிமப் சபோருள்்கள், ்கனிமங்கள், ைோயுக்்கள், திரைப் சபோருள்்கள் மற்றும் ப� 

உயிரினங்கள் ்க�ந� ்க�லையோகும். இது உயிரினங்கள் ைோழ துலணப்புரிகிைது.

 மதிபபீடு  

I   சரியான விற்டறயத் 
கதரந்வதடுககவும்

1. கீழ்க்்கணடைற்றுள் எது 
போலைக் ல்கோைம் என 
அலழக்்கப்படுகிைது?

 அ) ைளிமணட�ம் ஆ) உயிர்க்ல்கோைம்
 இ) நி�க்ல்கோைம் ஈ) நீர்க்ல்கோைம்
2. உ�்க மண நோைோ்க ்கலடபிடிக்்கப்படும் நோள்
 அ) ஆ்கஸ்ட 15 ஆ) ஜனைரி 12
 இ) அக்லடோபர் 15 ஈ) டிெம்பர் 5
3. உயிரினப் படிமங்கள் -------------- 

போலை்களில ்கோணப்படுன்ைன.
 அ) படிவுப் போலை்கள் 
 ஆ) தீப்போலை்கள்
 இ) உருமோறியப் போலை்கள்
 ஈ) அடியோழப் போலை்கள்
4. மணணின் லமல நில� அடுக்கு
 அ) ்கரிம மண அடுக்கு
 ஆ) அடி மண அடுக்கு
 இ) அடி மண
 ஈ) அடித்�ை போலை

5. பருத்தி ைைர ஏற்ை மண 
 அ) செம்மண  ஆ) ்கரிெல மண 
 இ) ைணடல மண  ஈ) மல� மண
6. மணணின் முக்கிய கூறு
 அ) போலை்கள் ஆ) ்கனிமங்கள்
 இ) நீர் ஈ) இலை அலனத்தும்
7. கீழ்க்்கணடைற்றில எவைல்க மண 

பரை�ோ்கவும் அதி்க  ைைமுள்ை�ோ்கவும் 
உள்ைது?

 அ) ைணடல மண ஆ) ்கரிெல மண
 இ) செம்மண ஈ) மல� மண

II  ககாடிட்்ட இ்டஙகறள நிரபபுக
1. போலை்கலைப் பற்றிய அறிவியல ெோர்ந� 

படிப்பு 
2.  மண திலனப் பயிர்்கள்  

விலைவிப்ப�ற்கு ஏற்ை�ோகும்.
3. 'புவியின் ல�ோல' என்று  

அலழக்்கப்படுகிைது
4. உருமோறிய போலை்களின் ஒரு ைல்கயோன 

 போலை �ோஜம்கோல ்கடட 
பயன்படுத்�ப்படடது

5.  போலை 'மு�ன்லம போலை' 
என்று அலழக்்கப்படுகிைது.

கறலச்வசாறகள்
புவியின்லமல�ோடு புவியின் லமற்புை அடுக்கு Crust

�ோைோ எரிமல�யிலிருநது சைடித்து சைளிலயறும் போலைக் குழம்பு Lava

போலைக் குழம்பு புவியின் ஆழப்பகுதியில உருகிய போலைக் குழம்பு Magma

போலை சுழற்சி 
புவி லமல�ோடடுப் பகுதியில போலை்கள் சைவலைறு இயற்ல்கச் 
ெக்தி்கள், அ்க மற்றும் புை ்கோரணி்கைோல ஒரு நில�யிலிருநது 
மற்சைோரு நில�க்கு மோறும் செயலமுலை.

Rock cycle
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III  சரியா / தவைா எனக குறிபபிடுக
1. தீப்போலை்கள் மு�ன்லம போலை்கள் என்று 

அலழக்்கப்படுகிைது
2. ்களிமண போலையிலிருநது ப�ல்கக்்கல 

(Slate) உருைோகிைது.
3. செம்மண சுைரு�ல (Leaching) 

செயலமுலை்களில உருைோகிைது
4. இயற்ல்க மணலுக்கு மோற்ைோ்க ்கடடுமோன 

பணி்களுக்கு “செயற்ல்க மணல” 
(M-Sand) பயன்படுகிைது

5. படிவுப் போலை்கலைச் சுற்றி எரிமல�்கள் 
்கோணப்படுகின்ைன

IV  வபாருத்துக
1)
i கிரோலனட - 1. அடிப்போலை
ii மண அடுக்கு - 2.  அடியோழப் 

போலை்கள்
iii போரன் தீவு - 3.  படலடப் பயிரிடல 

லைைோணலம
iv மண 

ைைப்போது்கோப்பு
- 4.  செயலபடும் 

எரிமல�
  i ii iii iv
 அ)  2 1 4 3
 ஆ) 2 1 3 4
 இ) 4 3 2 1
 ஈ) 3 4 2 1
2)

i பெோலட (்கருங்கல) - 1. ஆநத்ரலெட
ii சுணணோம்புப் 

போலை
- 2.   சைளிப்புை 

தீப்போலை்கள்
iii நி�க்்கரி - 3.  உருமோறியப் 

போலை்கள்
iv சஜனிஸ் (லநஸ்) - 4. படிவுப்போலை்கள்

  i ii iii iv
 அ) 2 4 1 3
 ஆ) 2 4 1 3
 இ) 3 1 2 4
 ஈ) 3 1 4 2

V   வகாடுககபபட்டுள்ள கூறறுகறள ஆராய்ந்து 
தவைான விற்டறயத் கதரவு வசய்க

1. அ)  தீப்போலை்கள் மு�ன்லமப் போலை்கள் 
என்று அலழக்்கப்படுகிைது.

 ஆ)  போலை்கள் ைோனில� சில�வினோல 
மணணோ்க உருமோறுகிைது.

 இ)  படிவுப் போலை்கள் ்கடினமோன �ன்லம 
ச்கோணடலை.

 ஈ)  �க்்கோண பீடபூமி  பகுதி்கள் 
தீப்போலை்கைோல உருைோனலை.

2. அ)  மணணரிப்பு மண ைைத்ல� 
குலைக்கிைது.

 ஆ)  இயக்்க உருமோற்ைம் அதி்க 
சைப்பத்தினோல உருைோகிைது.

 இ)  மண ஒரு புதுப்பிக்்கக் கூடிய ைைம்.
 ஈ)  இல�மக்கு்கள் லமல மடட மணணின் 

ஒரு பகுதியோகும்.
VI   வகாடுககபபட்்ட கூறறுகறள ஆராய்ந்து 

சரியான கூறறைக கணடுபிடித்து சரியான 
விற்டறயத் கதரந்வதடுத்து எழுதுக

 கூற்று 1 -  படிவுப் போலை்கள் பலலைறு 
அடுக்கு்கலைக் ச்கோணடலை 

 கூற்று 2 -  படிவுப் போலை்கள் பலலைறு 
்கோ�ங்களில உருைோனலை.    

 அ)  கூற்று 1 மற்றும் 2 ெரி ஆனோல கூற்று 2 
ஆனது கூற்று 1 க்கு ெரியோன விைக்்கம்.

 ஆ)  கூற்று 1 மற்றும் 2 ெரி ஆனோல கூற்று 2 
ஆனது கூற்று 1 க்கு ெரியோன விைக்்கம் 
அல�.

 இ)  கூற்று 1 ெரி ஆனோல கூற்று 2 �ைறு.
 ஈ)  கூற்று 2 ெரி ஆனோல கூற்று 1 �ைறு.
VII  கார்ணம் கூறுக
1. நீர்த்ல�க்்கப் படுல்க்களில இரெோயன 

படிவுப் போலை்கள் ்கோணப்படுகின்ைன.
2. தீப்போலை்கள் எரிமல� பகுதி்களில 

்கோணப்படுகிைது.
VIII  கவறுபடுத்துக
1. உருமோறிய போலை்கள் மற்றும் 

படிவுப்போலை்கள்
2. மண ைை போது்கோப்பு மற்றும் மணணரிப்பு
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3 ்கண்கோடசி
 பலலைறு ைல்கயோன மண மோதிரி்கலைச் 

லெ்கரித்து உன் ைகுப்பலையில 
்கோடசிப்படுத்�வும்.

4 குழுக் ்க�நதுலரயோடல
 இயற்ல்க மணலுக்கு மோற்ைோ்க ்கடடுமோனப் 

பணி்களுக்கு “செயற்ல்க மணல” 
(M-Sand)  பயன்படுத்� ்கோரணம்

 1. �ரம் - 2. நன்லம்கள் -    3. தீலம்கள் -

 கமறககாள் நூல்கள்
1.  Physical geography-Dr.Shanti swaroop.
2.  Outlines of General Geography - By E.O. 

Robinson, M.A.
3.  Text book in Geography for class VIII-Social 

science Resource and 
development - NCERT-New Delhi.

4.  Geography for UPSC Civil Service Preliminary 
Examination - By Surender Singh.

5.  School Atlas Book - Tamilnadu Text Book 
Corporation.

 இற்ணயதள வளஙகள்

  www.Fert.nic.in
  www.greathimalayannationalpark.org
  www.csmrs.gov.in

IX  சுருககமாக விற்டயளி
1. தீப்போலை்கள் எவைோறு உருைோகின்ைன?
2. போலை்களின் கூடடலமப்பு பற்றி விைரி?
3. 'போலை்கள்' ைலரயறு.
4. மணணின் ைல்க்கலைக் கூறு்க.
5. மணைைப் போது்கோப்பு என்ைோல என்ன?
X  விரிவான விற்டயளி
1. மண உருைோக்்கச் செயலமுலை்கள் பற்றி 

விைரி.
2. போலை்கலை ைல்கப்படுத்தி விைரிக்்கவும் 
3. மணணடுக்கு்கள் பற்றி விைரிக்்கவும்.
4. மணணிலன ைல்கப்படுத்தி விைரிக்்கவும்
XI  வசயல்பாடுகள்
1. இலணய�ை உ�வியுடன் கீழ்க்்கணட 

அடடைலணலயப் பூர்த்தி செயயவும்.

போலை்கள் உருைோகும் 
வி�ம் பணபு்கள் எ.்கோ. பயன்்கள்

2 ைலரபடப் பயிற்சி 
 இநதிய புைசைளி நி�ைலரபடத்தில 

்கரிெல மண ்கோணப்படும் பகுதி்கலைக் 
குறிக்்கவும்.

படிநிறலகள்
படி 1 : கீழ்க்்கோணும் உரலி/விலரவுக் குறியீடலடப் பயன்படுத்தி இச்செயலபோடடிற்்கோன இலணயப் 

பக்்கத்திற்குச் செல்க. 
படி 2 : ‘Begin’ என்ை சபோத்�ோலனச் செோடுக்கி உங்களின் போலை லெ்கரிப்லபத் ச�ோடஙகு்க. 
படி 3 : ‘Add to rock collection’ என்பல�ச் செோடுக்கி ஒவசைோரு போலையோ்கச் லெ்கரிப்பு 

செய்க. 
படி 4  : ‘identify rock types’ என்பல�ச் செோடுக்கி போலை்களின் சபயர்்கலைக் ்கணடறிநது 

விலையோடலடத் ச�ோடர்்க. Go to ‘identify rock types’ and play the game

உரலி:
http://www.learner.org/interactives/rockcycle/index.html

இற்ணயச் வசயல்பாடு பாறை மறறும் மண

இச்செயலபோடடின் மூ�ம் போலை்களின்  ைல்க்கள், 
போலை்கள் எவைோறு மோற்ைமலடகின்ைன மற்றும் 
போலை்களின் சுழற்சி பற்றி அறியச்செய�ல.
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அறிமுகம்
காலநிலல இயறலகச் சூழ்நிலலயின் 

அடிப்பலைக் கூறுகளில் ஒன்்ாகும். 
இது நிலத்தாற்ம், மண்வலககள், 
இயறலகத தா்வரஙகள், விலஙகுகள் மறறும் 
மனிதரகளிலை்யயும் ப்பரும் தாக்கதலத 
ஏற்படுததுகி்து.

தமிழ்்ாட்டில் உள்்ள தரமபுரி மா்வட்ைததின் 
ஒரு சிறிய கிராமததில், ்ம மாதம், யுக்தா 
தன்னுலைய விடுமுல்லய தம்பியுைனும், 
குடும்்பததுைனும் மகிழ்ச்சியாக பகாணைாடிக் 
பகாணடு இருக்கின்்ாள். அ்வள் எபப்பாழுதும் 
்பருததியால் ஆன உலைலய அணிகி்ாள். 
அ்வளுலைய அம்மா ் காலைக்காலததிறகு ஏற் 
உண்வான கஞ்சி, நீர்மார, எலுமிச்லசைசைாறு, 
தரபூசைணி ்்பான்்்வறல்த தன் குழநலதக்கு 
்வழஙகுகின்்னர.

அ்த ்ம மாதததில் தியா என்்ப்வர 
நியூசிலாநது ் ாட்டில் உள்்ள ஆக்லாநது என்னும் 
்கரததில் தன் குடும்்பததுைன் ்வசிக்கி்ார. 
அ்வரகள் ்மல்சைட்லை, ்வன்துணியாலை, 
லகயுல், காலுல் ்்பான்் ஆலைகல்ள 

அணிநதுள்்ளார. அ்வருலைய அம்மா அ்வருக்கு, 
சைாணட்விச், ஓட்ஸ் உணவு, ்வஞ்சிரமீன், 
்வடிசைாறு ்்பான்் சூைான உணவு ்வலககல்ள 
அளிக்கி்ார. யுக்தா கிருஸ்துமஸ் விழால்வக் 
குளிரகாலததிலும், தியா கிருஸ்துமஸ் 
விழால்வக் ்காலைக்காலததிலும் 
பகாணைாடுகின்்னர. காரணம் என்ன என்று 
சிநதலன பசைய்வீரக்ளா?

யுக்தா, தியா இரு்வரும் ப்வவ்்வ்ான 
அலரக் ்கா்ளததில் ப்வவ்்வறு ்வலகயான 
்வாழ்க்லக முல்லய ்மறபகாள்கின்்னர. 

▶ ்வானிலல மறறும் காலநிலலயின் முக்கியதது்வதலதப புரிநதுபகாள்ளுதல்
▶ ்வானிலல மறறும் காலநிலலக் கூறுகளின் தன்லமலய அறிநதுபகாள்ளுதல்
▶ ்வானிலல கூறுகல்ள அ்ளவிைக்கூடிய கருவிகல்ளப ்பறறி 

பதரிநதுபகாள்ளுதல்
▶ ஓர இைததினுலைய ்வானிலல மறறும் காலநிலலயின் ்வலககல்ள 

அலையா்ளம் காணல்

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

புவியின் ்வளி 
மணைலமானது ்வாயுக்க்ளால் 
ஆன ்பல அடுக்குகல்ளக் 
பகாணைதாகும். இது புவிலயச் 
சூழ்நதுள்்ளது. புவியின் ஈரபபு 

விலசையினால் ்வாயுக்கல்ளப புவியில் தக்க 
ல்வததுக் பகாள்கி்து. இதில் 78% ல்ட்ரஜனும், 
21% ஆக்ஸிஜனும், 0.97% ஆரகானும், 0.03% 
கார்பன் லை ஆக்லஸைடும் 0.04% மற் 
்வாயுக்களும் மறறும் நீராவியும் உள்்ளன.

வோனிலை மறறும் 
கோைநிலை

அைகு - 2
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இதறகு அவவிைஙகளின் ப்வவ்்வ்ான 
்வானிலல்ய காரணமாகும். 

்வானிலலயும் காலநிலலயும் 
மனிதனுலைய பசையல்்பாடுகள், உணவு 
்வலககள், ஆலைமுல்கள், ்வசிக்கும் வீடு, 
பசைய்யும் பதாழில்கள், ்்வ்ளாணலம, கைல் 
்பயணம், மீன் பிடிததல், ்வீன ்்பாக்கு்வரதது 
மறறும் ்ாம் வில்ளயாடும் ்்ரததின் மீதும் 
தாக்கதலத எற்படுததுகின்்ன.

என்்வ ஒவப்வாரு்வரும் ்வானிலல 
மறறும் காலநிலலப ்பறறிய அறில்வ 
ப்பறறிருக்க்்வணடும். இப்பாைப்பகுதியில் 
்வானிலல, காலநிலலயின் உட்கூறுகள் 
்பறறி ்படிப்்பாம். ்மலும் அல்வ எவ்வாறு 
மனித்வாழ்க்லக முல்யில் தாக்கதலத 
எற்படுததுகின்்ன என்்பலதப ்பறறி 
பதரிநதுபகாள்்்வாம்.

“Climate” என்் பசைால் 
கில்ளமா என்்  ்பணலைய 
கி்ரக்க பமாழியில் இருநது 
ப்ப்ப்பட்ைதாகும். 

கில்ள்மா “Klimo” 
என்்ால் தமிழில் சைாய்வு்காணம் (Inclination) 
என்று ப்பாருள்.

வோனிலை ( Weather)
்வானிலல என்்பது ஒரு குறிபபிட்ை 

இைததின் ்வளிமணைலததில் நிலவும் 
சூரிய ப்வளிச்சைம், ப்வப்பம், ்மகமூட்ைம், 
காறறின்திலசை, காற்ழுததம், ஈரப்பதம், 
மலழபப்பாழிவு மறறும் பி்கூறுகளின் 
தன்லமகல்ள குறிப்பதாகும். ்வானிலல குறுகிய 
காலமான ஒரு ்ா்்ளா, ஒரு ்வார்மா அல்லது 
ஒரு மாத்மா ்ைக்கக்கூடிய நிகழ்ல்வக் 
குறிப்பதாகும். ்மலும் இது ்்ரததிறகு ்்ரம், 
காலததிறகு காலம் ஒரு ்வருைததிறகுள்்ளாக்்வ 
மா்க்கூடியது. காலலயில் ்வானிலல 
பதளி்வான ்வானததுைன் ப்வப்பமாகவும் 
மாலல ்்ரததில், ்மகமூட்ைததுைன் கூடிய 

மலழயாகவும் இருக்கக்கூடும். இ்த்்பால் 
்வானிலல குளிரகாலததில் குளிராகவும், 
்காலைக்காலததில் ப்வப்பமாகவும் இருக்கும்.

்ம்மில் சிலர அடிக்கடி “இன்ல்ய 
காலநிலல மிகவும் ்ன்்ாக உள்்ளது” அல்லது 
”்மாசைமாக உள்்ளது” என்று கூறு்வலதக் 
்கள்விப்பட்டிருக்கி்்ாம். ஆனால் அக்கூறறு 
த்வ்ானது. அதறகு ்பதிலாக ”இன்ல்ய 
்வானிலல ்ன்்ாக உள்்ளது அல்லது 
்மாசைமாக உள்்ளது” என்்் கூ் ்்வணடும். 
பதாலலக்காட்சிகளில் பசைய்தி ்வாசிப்பா்ளரகள் 
இன்ல்ய ”்வானிலல அறிக்லக” என்று 
கூறுகின்்ாரகள். ஆனால் கால நிலல 
அறிக்லக என்று கூறு்வதில்லல. (எ.கா) 
இன்ல்ய மட்லைப்பநது வில்ளயாட்டு 
்மாசைமான ்வானிலலயின் காரணமாக ஒததி 
ல்வக்கப்பட்டுள்்ளது.

கோைநிலை ( Climate)
காலநிலல  என்்பது ஒரு ்பகுதியின் நீணை 

்ால்ளய ்வானிலல சைராசைரிலயக் குறிப்பதாகும்.  
இது ்வளி மணைலததின் ்வானிலலக் 
கூறுகளின் சைராசைரி தன்லமயிலன நீணை 
காலததிறகு அதா்வது 35 ்வருைஙகளுக்கு 
கணக்கிட்டுக் கூறு்வதாகும்.   காலநிலலயின் 
கூறுகளும் மறறும் ்வானிலலயின் கூறுகளும் 
ஒன்்் ஆகும்.  ்வானிலலலயப ்்பான்று 
காலநிலல அடிக்கடி மா்க்கூடியது அல்ல.

வோனிலை மறறும் கோைநிலைலை 
கட்டுப்படுத்தும் கோரணிகள்

சூரியக்கதிரகளின் ்படு்காணம், சூரிய 
ஒளிப்படும் ்்ரம், உயரம், நிலம் மறறும் நீர 
்பர்வல், அலமவிைம், மலலதபதாைரகளின் 
திலசை அலமவு, காற்ழுததம், காறறு மறறும் 
கைல் நீ்ராட்ைம் ்்பான்்ல்வ ஓரிைததின் /
்பகுதியின் / பிர்தசைததின் காலநிலலலயயும், 
்வானிலலலயயும் தீரமானிக்கும் முக்கிய 
காரணிக்ளாகும்.

்வளியியல் என்்பது 
்வானிலலயின் அறிவியல்  
பிரி்வாகும். காலநிலலயியல் 
என்்பது காலநிலலயின் 
அறிவியல்  பிரி்வாகும்

சூரியக்குடும்்பததிலுள்்ள எல்லா ்காள்களுக்கும் 
்வளிமணைலம் உள்்ளதா?

கண்டறிக
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மட்டுமின்றி ்வளிமணைல நில்லயயும் 
சிறித்ளவு சைாரநதுள்்ளது. ப்வப்பமானது புவிலய 
்வநதலையும் கதிரவீச்சின் காலதலதப 
ப்பாறுததும் புவி ப்வப்பகதிரவீச்சைலின் அ்ளல்வ 
ப்பாறுததும் ப்வப்பம் இைததிறகு இைம் 
மாறுப்படுகி்து. இதறகு காரணம் புவியின் 
இயக்கஙகள், தன்சுழறசி, சூரியலன ்வலம் 
்வருதல் மறறும் புவி அச்சின் சைாய்வுத தன்லம 
ஆகியன்வாகும்.

ப்வப்பநிலல மானி

ப்வப்ப நிலல, ஈரப்பதததின் அ்ளவு, 
ஆவியாதல், திர்வமாதல், மலழபப்பாழிவு 
ஆகிய்வறறின் அ்ளவுகளில் தாக்கதலத 
ஏற்படுததுகி்து. 

சூரிய கதிரவீச்சுகளிலிருநது ப்ப்ப்படும் 
ப்வப்ப ஆற்ல் மூன்று ்வழிமுல்களில் புவிலய 
்வநதலைகி்து. அல்வ ப்வப்ப கதிர வீச்சு, ப்வப்பக் 
கைததல் மறறும் ப்வப்பச் சைலனம் ஆகும். புவியின் 
்வளிமணைலம், சூரிய கதிரவீசைலல விை புவி 
கதிரவீசைலால் தான் அதிக ப்வப்பம் அலைகி்து.

ப்வப்பநிலல பசைஙகுததாகவும் 
கிலைமட்ைமாகவும் ்்வறு்படுகி்து. ப்வப்பம் 
மாறும் மணைலததில், ப்வப்பநிலலயானது 
1000 மீட்ைர உயரததிறகு 6.50C என்் அ்ளவில் 
ப்வப்பநிலல குல்நது பகாண்ை பசைல்கி்து. 
இதலன ப்வப்ப குல்வு வீதம் என்று அலழப்பர.

வவப்பப்பரவலை தீரமோனிககும் கோரணிகள்
அட்சை்ரலக, உயரம், நிலததின் தன்லம, 

கைல் நீ்ராட்ைம், வீசும் காறறு, சைரிவு, இருபபிைம், 
கைலிலிருநது தூரம், இயறலகத தா்வரஙகள், 
மண ஆகியல்வ ப்வப்பப்பர்வலல ்பாதிக்கும் 
முக்கியகாரணிக்ளாகும்.

புவி ்கா்ள ்வடி்வமானது. ஆதலால் 
புவியின் ்மற்பரபபில் சூரியக்கதிரகள் ஒ்ர 
சீராக விழு்வது இல்லல. புவியின் துரு்வப 
்பகுதிகள் சூரியக் கதிரகல்ள சைாய்்வாக 
ப்பறுகின்்ன. அதனால் அஙகு சூரிய ப்வளிச்சைம் 
குல்்வாக்்வா அல்லது இல்லாம்லா 
இருப்பதால் அஙகு மிகக் கடும் குளிர 
நிலவுகி்து. பூமததிய ்ரலகலயச் சுறறியுள்்ள 
்பகுதிகளில் சூரியக்கதிரகள் பசைஙகுததாக 
விழு்வதால் அஙகு காலநிலலயானது 
மிகவும் ப்வப்பமுலையதாகவும், குளிரகால்ம 
இல்லாததாகவும் உள்்ளது. ப்வப்பநிலலயில் 
ஏற்படும் மாற்ஙக்்ள நீ்ராட்ைததிறகும், 
காற்்ாட்ைததிறகும் காரணமாக உள்்ளன. 
ப்வப்பக்காறறு ்வளிமணைலததில் ்மல் 
்்ாக்கிச் பசைல்்வதால் அவவிைததில் 
காறறின் அழுததம் குல்்வாக உள்்ளது. 
அதனால் குளிரகாறறு புவிக்கு அருகி்ல்ய 
தஙகிவிடுகின்்து.

வெைல்போடு
உயரம், நிலப்பர்வல், நீரநிலலகள், 

மலலயலமவு, காற்ழுததம், காறறு மறறும் கைல் 
நீ்ராட்ைம் எவ்வாறு ்வானிலலலயயும், கால 
நிலலலயயும் ்பாதிக்கின்்ன என்்பலத உன் 
்வகுபபில் கலநதுலரயாடுக.

வோனிலை மறறும் கோைநிலையின் 
முககிைககூறுகள்

ப்வப்பநிலல, மலழ 
வீழ்ச்சி, காற்ழுததம், 
ஈரப்பதம் மறறும் காறறு 
ஆகியல்வ ்வானிலல மறறும் 
காலநிலலயின் முக்கியக் 
கூறுக்ளாகும்.

வவப்ப நிலை (Temperature)
ப்வப்ப நிலல என்்பது, ்வானிலல 

மறறும் காலநிலலயின் முக்கியமான கூறு 
ஆகும். புவியும் அதன் ்வளி மணைலமும் 
சூரியனின் ப்வப்ப கதிரவீசைலால் ப்வப்பம் 
அலைகின்்ன. ப்வப்ப நிலல என்்பது காறறில் 
உள்்ள ப்வப்பததின் அ்ளல்வ குறிப்பதாகும். 
காறறிலுள்்ள ப்வப்பமானது சூரிய கதிரவீசைலால் 
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1 1 4 வானிலை மற்றும் காைநிலை

ஒரு ஆணடின் அதிகப்வப்பமான சைராசைரி 
மாதததிறகும் குல்நத ப்வப்பமான சைராசைரி 
மாதததிறகும் இலை்யயுள்்ள ்்வறு்பாட்டிறகு 
ஆணடு ப்வப்பவியாபதி என்று ப்பயர. 

ப்வப்பநிலல ்பர்வலலச் சைமப்வப்ப 
்காடுகள் மூலம் காணலாம். சைம அ்ளவு 
ப்வப்பநிலலக் பகாணை இைஙகல்ள 
இலணதது ்வலரயப்படும் கற்பலனக் 
்காடுகள் சைமப்வப்ப ்காடுகள் ஆகும்.

புவியின் வவப்ப மண்டைஙகள்
புவியின் ்கா்ள ்வடி்வ்ம ப்வவ்்வறு 

இைஙகளில் ப்வவ்்வறு ப்வப்பநிலலலயப 
ப்பறு்வதறகு காரணமாக அலமகி்து. அதலன 
அடிப்பலையாக பகாணடு புவி மூன்று ப்வப்ப 
மணைலஙக்ளாகப பிரிக்கப்பட்டுள்்ளன.

1. வவப்ப மண்டைம் (Torrid zone)
இப்பகுதி கைக ்ரலகக்கும், 

மகர்ரலகக்கும் இலைப்பட்ை ்பகுதியாகும். 
இது சூரியனிைமிருநது பசைஙகுததான 
கதிரகல்ளப ப்பறு்வதால் அதிக்பட்சைமான 
ப்வப்பதலதப ப்பறுகி்து. இம்மணைலம் 
ப்வப்பமணைலம் அல்லது அயனமணைலம் 
என்றும் அலழக்கப்படுகி்து.

2. மித வவப்ப மண்டைம் ( Temperate zone)
்வைஅலர ்கா்ளததில் கைக்ரலகக்கும், 

ஆரடிக் ்வட்ைததிறகும் இலைப்பட்ை 
்பகுதியாகவும், பதன்அலர ்கா்ளததில் 

வவப்பநிலைலை அளவிடுதல
ப்வப்பநிலல என்்பது ஒரு குறிபபிட்ை 

கனஅ்ளவு காறறில் குறிபபிட்ை ்்ரததில் 
அ்ளவிைப்படுகி்து. இது பசைல்சியஸ், 
்பாரன்ஹீட் மறறும் பகல்வின் அ்ளவுக்ளால் 
அ்ளவிைப்படுதாகும். ்வானிலல ஆய்்வா்ளரகள் 
ப்வப்பநிலலலய அ்ளக்க ப்வப்பமானி, 
ஸ்டீ்வன்சைன் திலர ப்வப்பமானி, மறறும் 
குல்நத்பட்சை - அதிக்பட்சை ப்வப்பமானி 
மூலமும் கணக்கிடுகி்ாரகள். சூரியக் 
கதிரகளிலிருநது புவி ப்பறுகின்் ப்வப்ப 
ஆற்லானது ப்வளி்யறுகின்் புவி 
கதிரவீசைலால் இழக்கப்படுகி்து. ்வளிமணைலம் 
புவிகதிரவீசைலால் ப்வளி்யறறும் ப்வப்பததால் 
பிற்பகல் 2.00 மணியிலிருநது 4.00 
மணிக்குள் அதிக ப்வப்பமலைகி்து. 
ஆலகயால் ்ாள்்தாறும் அதிக ்பட்சை 
ப்வப்பநிலல பிற்பகல் 2.00 மணியிலிருநது 
4.00 மணிக்குள் ்பதி்வாகி்து. குல்நத ்பட்சை 
ப்வப்பநிலல அதிகாலல 4.00 மணிமுதல் 
சூரிய உதயததிறகு முன் ்பதி்வாகி்து.

வவப்பநிலை வீச்சு ( Mean Temperature)
ஓர இைததில் 24 மணி ்்ரததிறகுள் 

நிலவும் அதிகப்பட்சை மறறும் குல்நதப்பட்சை 
ப்வப்பநிலலக்கும் இலை்யயுள்்ள சைராசைரி்ய 
ப்வப்பநிலல வீச்சு ஆகும். [(87° F + 73° F) / 2 =  
80° F] ஒரு ்ாளில் அலமயும் உச்சை 
ப்வப்பநிலலக்கும் மறறும் நீசைப்வப்பநிலலக்கும் 
இலை்யயுள்்ள ் ்வறு்பாடு தின ப்வப்பவியாபதி 
அல்லது தினசைரி ப்வப்பநிலல வீச்சு எனப்படும். 

நில்வலர்பைஙகளில் ்வானிலலக் கூறுகளின் ்பர்வலலச் சைம அ்ளவுக் ்காட்டு 
்வலர்பைம் மூலம் காணபிக்கப்படுகி்து. சைம அ்ளவுக் ்காடு என்்பது சைம அ்ளவுள்்ள 
இைஙகல்ள இலணப்பதாகும். இக்்காடுகள் ்வானிலலக் கூறுகளின் அடிப்பலைலயக் 
பகாணடு அ்ளவுக்்காடுகள் ப்வவ்்வறு ப்பயரகளில் அலழக்கப்படுகின்்ன.

ஐ்சைாபதரம் (Isotherm) சைமப்வப்பக் ்காடு

ஐ்சைாக்லரம் (Isocryme) சைராசைரி  சைமப்வப்பநிலலக்்காடு

ஐ்சைாபகல் (Isohel) சைம சூரிய ப்வளிச்சைக் ்காடு

ஐபசைல்்லா்பார (Isollobar) சைம காற்ழுதத மாறு்பாட்டுக் ்காடு

ஐ்சைா்பார (Isobar) சைம காற்ழுததக் ்காடு

ஐ்சைாலைட்ஸ் (Isohytes) சைம மலழய்ளவுக் ்காடு
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மகர்ரலகக்கும் அணைாரடிக்கா 
்வட்ைததிறகும் இலைப்பட்ைப ்பகுதியாக 
அலமநதுள்்ளது. இது சூரியனின் சைாய்்வானக் 
கதிரகல்ளப ப்பறு்வதாலும் சூரிய கதிரகளின் 
்படு்காணம் துரு்வதலத ்்ாக்கிச் 
பசைல்லச்பசைல்ல குல்கி்து. என்்வ 
இம்மணைலம் மித ப்வப்பமணைலம் என்று 
அலழக்கப்படுகி்து.

3.  குளிர மண்டைம் (உல்றப்பனி மண்டைம்) 
(Frigid zone)

உல்ப்பனி மணைலம் ஆரட்டிக் 
்வட்ைததிறகும், ்வைதுரு்வப்பகுதிக்கு 
இலை்யயும், அணைாரட்டிக் ்வட்ைததிறகும் 
பதன்துரு்வப்பகுதிக்கு இலை்யயும் 
அலமநதுள்்ளது. இஙகு ஆணடு முழு்வதும் 
குல்நத ப்வப்பதலதப ப்பறு்வதால் 
இபபிர்தசைம் ்பனியால் சூழப்பட்டுள்்ளது. 
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அதிக்பட்ெ வவப்ப நிலை / குல்றவோன 
வவப்ப நிலை

புவியில் இது்வலர ்பதி்வான மிக அதிக்பட்சை 
ப்வப்ப நிலல 56.70C (1340F).  இது 1913 ஆம் 
ஆணடு ஜுலல 10 ஆம் ்ாள் அபமரிக்க ஐக்கிய 
்ாட்டின் கலி்்பாரனியாவிலுள்்ள கிரீன்லாநது 
மலலதபதாைர (மரணப ்பள்்ளததாக்கு) என்் 
இைததில் ்பதி்வாகியுள்்ளது.

 இது்வலர ்பதி்வான குல்நத்பட்சை 
ப்வப்பநிலல (-89.20C) (-128.60F 184.0K) 
இது 1983 ஆம் ஆணடு ஜுலல 21 ஆம் 
்ாள் அணைாரடிக்காவில் உள்்ள ்சைாவியத 
்்வாஸ்ைக் நிலலயததில் ்பதி்வாகியுள்்ளது.

இப்பகுதி துரு்வ மணைலம் என்று 
அலழக்கப்படுகி்து.
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எனப்படும். காறறின் அழுததம் காற்ழுதத 
மானியால் அ்ளவிைப்படுகி்து. கைல் மட்ைததில் 
உள்்ள நிலலயான காற்ழுததததின் அ்ளவு 
1013.25 மில்லி ்பார ஆகும். பூமியில் உள்்ள 
எல்லாப ்பகுதிகளிலும் காற்ழுததததின் 
அ்ளவு 1.03 கி்லா/சை.பசை.மீ ஆகும். நிலலயான 
்வளிமணைல அழுதத ்்வறு்பாட்டினால் 
காற்ழுததம் கிலையாகவும் பசைஙகுததாகவும் 
காணப்படுகி்து. இதலன அடிப்பலையாகக் 
பகாணடு காறறின் அழுதததலத குல்நத 
காற்ழுதத மணைலம் என்றும், அதிக காற்ழுதத 
மணைலம் என்றும் ்வலகப்படுததுகின்்னர.

குல்நத காற்ழுததப ்பகுதி என்்பது 
்வளி மணைலப ்பகுதிகளில் சுறறியுள்்ள 
்பகுதிகல்ள விை அழுததம் குல்்வாக இருக்கும். 
இப்பகுதிலய ்்ாக்கி அழுததம் அதிகமுள்்ள 
்பகுதியில் இருநது காறறு வீசும். அதிக 
காற்ழுததம் என்்பது ்வளிமணைலப ்பகுதிகளில் 
சுறறியுள்்ள ்பகுதிகல்ளவிை அழுததம் அதிகமாக 
இருக்கும். காறறு இஙகிருநது குல்நத 
காற்ழுததப ்பகுதிலய ்்ாக்கி வீசும்.

உலகில் இது்வலர 
்பதி்வான மிக அதிக ்பட்சை 
அழுததம் 1083 mb, 1968 ஆம் 
ஆணடு டிசைம்்பர 31 ஆம் ்ததி 
ரஷயாவில் உள்்ள ”அகாட்” 

என்் இைததில் கைல் மட்ைததில் ்பதி்வானது. 
உலகில் இது்வலர ்பதி்வான மிகக் குல்நத 
அழுததம் 870 mb 1929 டிசைம்்பர 12 ஆம் ் ததி ்பசிபிக் 
ப்பருஙகைலில் உள்்ள மரியானா தீவிறகு அருகில் 
உள்்ள ”கு்வாம்” என்் கைல் ்பகுதியில் உரு்வான 
லைபூனின் கண ்பகுதியில் ்பதி்வானதாகும். 

குல்்வான காற்ழுதத மணைலம் 
“L” என்் எழுததாலும் அதிக காற்ழுதத 
மணைலதலத “H” என்் எழுததாலும் 
்வானிலல ்வலரப்பைததில் குறிக்கப்படுகி்து. 
குல்நத அழுதத மணைலம் காற்ழுதத 
தாழ்வு மணைலம் என்றும், சூ்ா்வளி 
என்றும் அலழக்கப்படுகி்து. அதிக அழுதத 
மணைலம் எதிர சூ்ா்வளி காறறுகள் என்று 
அலழக்கப்படுகி்து. குல்நத அழுதத 
மணைலம் ்மக மூட்ைதலதயும், காறல்யும், 
மலழப ப்பாழில்வயும் உரு்வாக்குகி்து. 
அதிக அழுதத மணைலம் அலமதியான 

மலைபவ்போழிவு ( Rain fall)

மலழ மானி

்வளிமணைல நீராவி நீர சுருஙகுதல்மூலம் 
பூரித நிலலலய அலைநது புவிஈரபபு விலசையின் 
காரணமாக கீழ்்்ாக்கி விழும் திர்வ நீ்ர 
மலழ ப்பாழிவு என்்படும். நீரசுழறசியின் 
முக்கிய கூறு மலழயாகும். இது புவியில் 
்ன்னீலர உரு்வாக்குகின்்து. மலழநீ்ர 
எல்லா்வலகயான நீருக்கும் முக்கியமான 
ஆதாரமாக வி்ளஙகுகி்து. ப்வப்ப நிலல மறறும், 
மலழ்பர்வலுக்கும் இலை்ய ப்ருஙகிய 
பதாைரபு உள்்ளது. ப்பாது்வாக மலழபப்பாழிவு 
நில்டுக்்காட்டுப ்பகுதிகளில் அதிகமாகவும், 
துரு்வப்பகுதிகல்ள ்்ாக்கிச் பசைல்லச்பசைல்ல 
மலழயின் அ்ளவு குல்கி்து. மலழபப்பாழிவு 
மலழ மானியால் அ்ளவிைப்படுகி்து.

கோறறின் அழுத்தம் (Air Pressure)

அழுதத மானி

புவியின் ்மற்பரபபில் குறிபபிட்ை 
்பகுதியிலுள்்ள உள்்ள காறறின் எலை்ய 
்வளிமணைல அழுததம் அல்லது காற்ழுததம் 
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ஒரு குறிபபிட்ை இைததில் குறிபபிட்ை 
்்ரததில் காறறில் உள்்ள நீராவியின் அ்ளவு 
ஈரப்பதம் என அலழக்கப்படுகி்து. இது 
்வளிமணைலததின் பதாகுதியில் 0 - 5% 
்வலர இருக்கும். ஈரப்பதம் ்வளிமணைலததின் 
ஒரு முக்கிய அஙகமாகும். ்வளிமணைலததில் 
ஈரப்பததின் அ்ளவு ப்வப்பநிலலயின் அ்ளல்வ 
ப்பாறுதது அலமகி்து. அதனால் ஈரப்பதததின் 
அ்ளவு நில்டுக்்காட்டிலிருநது துரு்வதலத 
்்ாக்கிச் பசைல்லும்்்பாது குல்கி்து. காறறில் 
உள்்ள ஈரப்பததலத அ்ளவிை ்பல்்வறு அ்ளவீட்டு 
முல்கள் உள்்ளன.
சுை ஈரப்பதம் (Specific Humidity): ஒரு குறிபபிட்ை 
எலைக்பகாணை காறறிழுள்்ள நீராவியின் 
எலை ஈரப்பதம் எனப்படும். ப்பாது்வாக கிராம் 
நீராவி / கி்லாகிராம் காறறு எனக் குறிததுக் 
காட்ைப்படுகி்து.
உணலமைோன ஈரப்பதம் (Absolute Humidity): 
ஒரு குறிபபிட்ை கன அ்ளவுள்்ள காறறில் உள்்ள 
நீராவியின் எலைக்கு உணலமயான ஈரப்பதம் 
என்று ப்பயர. இது ஒரு கன மீட்ைர காறறில் 
எவ்வ்ளவு கிராம் நீராவி உள்்ளது எனக் 
குறிததுக் காட்ைப்படுகி்து.
ஒபபு ஈரப்பதம் (Relative Humidity): ஒரு குறிபபிட்ை 
ப்வப்பநிலலயில் ஒரு குறிபபிட்ை கன அ்ளவுள்்ள 
காறறில் எவ்வ்ளவு நீராவி இருக்க முடியு்மா 
அநத அ்ளவிறகும், அ்தசைமயம் அக்காறறில் 
தற்்பாது எவ்வ்ளவு நீராவி உள்்ள்தா அநத 
அ்ளவிறகும் உள்்ள விகிதம் ஒபபு ஈரப்பதம் 
எனப்படும். இது சைராசைரி சைதவிகித முல்யில் 
காணப்படுகி்து.

ஈரப்பதத்லத அளத்தல (Measurement of Humidity)
ஈரநிலலமானி (லைக்்ரா மீட்ைர) 

பகாணடு காறறின் ஈரப்பததலத அ்ளக்கலாம் 
(ஸ்்வன்சைன் திலரயில் ்வ்ணை மறறும் ஈரகுமிழ் 
கட்டுகள் ஒவப்வான்்ாக அடுக்கப்பட்ைதாகும்). 
ப்பாது்வாக ப்வப்பகாறறு குளிரகாறல்விை 
அதிக நீராவிலயத தக்கல்வததுக்பகாள்ளும். 
காறறில் ஒபபு ஈரப்பதம் 100% அலையும்ப்பாழுது 
காறறு பூரித நிலலலய அலையும். இநதப 
பூரித நிலலலயயில் ப்வப்பநிலல ்பனிபபுள்ளி 
நிலலக்குச் பசைன்று விடும். இநத நீராவி 
்மலும் குளிர்வலைநது நீர சுருஙகி 
்மகஙகள் மறறும் மலழக்கு விததிடுகி்து.  

்வானிலலலயத தருகி்து. சைமஅழுததக்்காடு 
(ஐ்சைா்பார) சைம அ்ளவுள்்ள காற்ழுததததின் 
்பர்வலல காணப ்பயன்்படுகி்து.

மனிதரகள் சிறிய அ்ளவு 
காற்ழுதத ்்வறு்பாட்ைால் ப்பாது்வாக 
்பாதிக்கப்படு்வதில்லல. ஆனால் சிறிய 
காற்ழுதத ்்வறு்பாடு மிகபப்பரிய அ்ளவில் 
உள்்ள ் ்பாது புவியின் காற்லமபல்பயும், புயல் 
காறல்யும் தீரமானிக்கி்து. ்வளிமணைல 
அழுதததலத கட்டுப்படுததும் காரணிகள் 
உயரம், ்வளிமணைல ப்வப்பநிலல, காறறு 
சுழறசி, பூமியின் தன்சுழறசி, நீராவி மறறும் 
்வளிமணைலப புயல்கள் ்்பான்்ல்வயாகும்.

கோற்றழுத்தத்லத அளவிடுதல
்வானிலல ஆய்்வா்ளரகள் காற்ழுதததலத 

காற்ழுததமானி அல்லது அனிராய்டு 
காற்ழுததமானி மூலம் அ்ளக்கின்்னர. 
்வளிமணைல அழுதத ்்வறு்பாட்லை 
பதாைரச்சியாகப ்பதிவு பசைய்ய காற்ழுததப 
்பதிவுததாள் (Barograms) ்பயன்்படுகி்து.

்மது காதுகள் ஏன் உய்ர பசைல்லும்்்பாது 
அலைததுக் பகாள்கின்்ன?  ்ாம் விமானததில் 
்ம்ல பசைல்லும்ப்பாழுது ்வளிமணைல 
அழுததமானது ்ம்முலைய காதுகளில் உள்்ள 
காறறின் அழுதததலத விை குல்்வாக 
உள்்ளது. ஆதலால் காதுகள் இவவிரணலையும் 
சைமப்படுததும் ப்பாழுது அலைததுக் பகாள்கின்்ன.  
இநநிகழ்வு விமானததில் இருநது கீ்ழ 
இ்ஙகும்ப்பாழுதும்  நிகழ்கின்்ன.

ஈரப்பதம் ( Humidity)

ஈரநிலலமானி
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1. ்காள் காறறுகள் அல்லது நிரநதர 
காறறுகள் (Planetary Winds)

2. ்பரு்வக் காறறுகள் (Seasonal Winds)
3. தலக் காறறுகள் அல்லது பிர்தசைக் 

காறறுகள் (Local winds)

உலகி்ல்ய முதன் 
முதலாக காலநிலல 
்வலர்பைஙகளின் பதாகுபல்பத 
அல் – ்பலாஹி, என்் 
அ்ரபிய ்ாட்டு புவியியல் 

்வல்லு்ர அ்ரபியா்ாட்டு ்பயணிகளிைமிருநது 
காலநிலலப ்பறறிய வி்வரஙகல்ளச் ்சைகரிதது 
ப்வளியிட்ைார.

நகோள் கோறறுகள்
 ஆணடு முழு்வதும் ஒ்ர திலசைலய 

்்ாக்கி வீசும் காறறுகள் ்காள் காறறுகள் 
அல்லது நிலலயான காறறு என்று அலழப்பர. 
எ.கா. வியா்பாரக் காறறு, ்மலலக்காறறு, 
துரு்வக்காறறு. ்பரு்வக்காலக் காறறு 
என்்பது ்பரு்வததிறகு ஏற்்வாறு அதன் 
திலசைலய மாறறி வீசும். இக்காறறுகள் 
்காலைக்காலததில் கைலிலிருநது நிலதலத 
்்ாக்கியும், குளிரகாலததில் நிலததிலிருநது 
கைலல ்்ாக்கியும் வீசும். தலக்காறறுகள் 
அல்லது பிர்தசைக் காறறுகள் என்்பது ஒரு 
்ாள் அல்லது ஆணடின் குறுகிய காலததில் 
குறிபபிட்ை ்்ரததில் ஒரு சிறிய்பகுதியில் வீசும். 
எ.கா. நிலக்காறறு, கைல் காறறு.

பி்ரசிலின் ப்பரும்்பகுதியில் 
காறறின் ்்வகம் குல்்வாக 
உள்்ளது. ஆபபிரிக்காவின் 
கா்பான், காங்கா மறறும் 
DR காங்கா, சுமதரா, 

இந்தா்னசியா ம்லசியா ஆகியல்வ பூமியில் 
குல்நத காறறு வீசும் ்பகுதியாகும். 

பி்யா்்பாரடு அ்ளல்வ என்் கருவி 
காறறின் ்்வகதலத அ்ளவிை ்பயன்்படுகி்து. 
இது இபப்பாழுது உலகம் முழு்வதும் 
்பயன்்பாட்டில் உள்்ளது. இக்கருவி 1805 ஆம் 
ஆணடு இராயல் கப்பற்பலை அதிகாரியான 
பிரான்சிஸ் பி்யா்்பாரடு அ்வரக்ளால் 
உரு்வாக்கப்பட்ைது. இக்கருவிலய முதன் 

ஒபபு ஈரப்பதம் மனிதனின் உைல் ்லதலதயும் 
ஆ்ராக்கியதலதயும் ்பாதிக்கி்து. அதிக மறறும் 
குல்நத ஈரப்பதம் உைல் ்லததிறகு தீஙகு 
வில்ளவிக்கும். இது ்பல்்்வறு ப்பாருட்கள், 
கட்ைைஙகள், மின்சைாதன ப்பாருட்களின் 
நிலலததன்லமலயப ்பாதிக்கும்.

குல்நத  மறறும் அதிக்பட்சை ஈரப்பதததினால் 
மனிதரகளுக்கு ஏற்படும் வில்ளவுகள்.

கண்டறிக

காறறின் அழுததம் 
குல்்வதனால் காறறில் 
சு ்வ ா சி ப ்ப த ற க ா ன 
ஆக்ஸிஜனின் அ்ளவும் 
குல்கி்து.  மிக உயரமான 

இைஙகளில் காறறில் ஆக்ஸிஜனின் அ்ளவும் 
காறறின் அழுததமும் மிகவும் குல்்வாக உள்்ளது 
(அதனால் மனிதரகள் அஙகு இ்க்கக் கூடும்).  
மலல்யறு்ப்வரகள் உயரநத சிகரஙகளில் 
ஏறும்ப்பாழுது ஆக்ஸிஜலன உருல்ளயில் 
அலைதது எடுததுச் பசைல்கின்்னர.  அ்வரகள் 
சிறிது கால அ்வகாசைம் எடுததுக் பகாணடு அதிக 
உயரஙகளுக்குத தம்லம ்பழக்கப ்படுததிக் 
பகாள்கின்்னர. ஏபனனில் அழுததம் அதிகமான 
இைஙகளிலிருநது அழுததம் குல்்வான 
இைஙகளுக்குச் பசைல்லும் ப்பாழுது மூச்சுததிண்ல் 
ஏற்படும். விமானஙகளில் பசையறலக அழுதததலத 
உரு்வாக்கி ்பயணிகல்ள ்வசைதியாக 
சு்வாசிக்கும்்படி அலமததுள்்ளனர.

கோறறு
கிலைமட்ைமாக ்கரும் ்வாயுவிறகு 

காறறு என்று ப்பயர. பசைஙகுததாக ்கரும் 
்வாயுவிறகு காற்்ாட்ைம் என்று ப்பயர. காறறு 
எபப்பாழுதும் உயர அழுததப்பகுதிகளிலிருநது 
குல்நத அழுதத ்பகுதிலய ்்ாக்கி வீசும். 
காற்ால் உரு்வாக்கப்படும் சுழல் காறறு மறறும் 
கடும் காறல் உணரததான் முடியும் ்பாரக்க 
முடியாது. காறறு எததிலசையிலிருநது வீசுகி்்தா 
அ்த ப்பயரில் அலழக்கப்படுகி்து. எ.கா. 
பதன்்மறகுப ்பகுதியிலிருநது வீசும் காறறிறகு 
பதன்்மறகுப ்பரு்வக்காறறு என்று ப்பயர.

காறறின் அலமபபுகள் மூன்று ப்பரும் 
்வலகக்ளாகப பிரிக்கப்பட்டுள்்ளன. அல்வ 
யா்வன.
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்வலர்காட்டுப்பைததின் மூலம் ்பதிவு பசைய்யும் 
கருவியாகும்.

காறறு திலசைக்காட்டி

முதலில் எச்.எம்.எஸ் பீகால் அ்வரக்ளால் 
அதிகாரபபூர்வமாக ்பயன்்படுததப்பட்ைது.

கோறறின் திலெ மறறும் நவகத்லத அளவி்டல
்வானிலல ்வல்லு்ரகள் காறறின் 

திலசைலய அ்ளவிை காறறுமானி அல்லது 
காறறு திலசைக்காட்டி என்் கருவிகல்ளப 
்பயன்்படுததுகின்்னர. காறறின் ்்வகதலத 
அ்ளக்க அனிமாமீட்ைர என்் கருவி 
்பயன்்படுததப்படுகி்து. விணட்்ராஸ் என்்பது 
காறறின் திலசைலயயும், வீசும் காலதலதயும் 
நில்வலர்பைததில் குறிக்கும் ஒரு ்வலர்பைம். 
மீட்டி்ராகிராப அல்லது டிரிபில் ரிஜிஸ்ைர என்் 
கருவி காறறின் திலசை, ்்வகம் சூரிய ப்வளிச்சைம், 
மலழ ஆகிய ்வானிலலக் கூறுகல்ளப 

மீள்்போரலவ

 � ்வானிலல என்்பது ஓர குறிபபிட்ை இைததில் ்வளிமணைலததில் நிலவும் நிலலயாகும். 
காலநிலல என்்பது ஓரிைம் அல்லது ஒரு ்பகுதியின் சைராசைரிலயக் குறிபபிடு்வதாகும். (அதா்வது 
35 ்வருைஙகளுக்கு ஒருமுல்)

 � ப்வப்பநிலல, மலழபப்பாழிவு, காற்ழுததம், ஈரப்பதம் மறறும் காறறு ஆகியல்வ ்வானிலல 
மறறும் காலநிலலயின் முக்கிய கூறுகள் ஆகும்.

 � ப்வப்ப நிலல என்்பது காறறில் உள்்ள ப்வப்பததின் அ்ளல்வக் குறிப்பதாகும்.
 � பூமியின் ் மற்பரபபில் குறிபபிட்ை ்பகுதியில் உள்்ள காறறினுலைய எலை்ய ்வளிமணைலததின் 

அழுததம் அல்லது காற்ழுததம் என்்லழக்கப்படுகி்து.
 � கிலைமட்ைமாக ்கரும் ்வாயுவிறகு காறறு என்று ப்பயர.

கலைச்வெோறகள்

ப்வப்பக்கைததுதல் இரு ப்பாருட்களுக்கு இலை்ய நிகழும் ப்வப்பப ்பரிமாற்ம். Conduction

ஆவிசுருஙகுதல் / 
திர்வமாதல்

நீராவி நீராக மாறும் பசையல்முல்க்கு திர்வமாதல் அல்லது 
நீரச்சுருக்கம் எனப்படும். Condensation

எதிர சுழறசி 
காறறு சுழறசியானது ்வ்ளரச்சியலைநது கரடு முரைான 
நிலப்பகுதி, கட்ைைஙகள், மலலப்பகுதி மறறும் தடுபபுகளின் 
மீ்தா அல்லது அருகாலமயி்லா வீசும்்்பாது சுழறகாறறு 
உரு்வாகி்து.

Eddies

ஈரப்பதம் காறறில் உள்்ள நீராவியின் அ்ளவு Humidity

சூரியக்கதிர வீசைல் சூரியக்கதிர வீசைல் – உள்்வரும் சூரியக் கதிர வீச்சு Insolation

கதிரவீசைல் ஒரு ப்பாருளிலிருநது மறப்ாரு ப்பாருளுக்கு எநத ஊைக (திை, 
திர்வ, ்வாயு) உதவியுமின்றி நிகழும் ப்வப்பப்பரிமாற்ம். Radiation
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5. அனிமாமீட்ைர மறறும் காறறுமானி மூலம் 
 மறறும்  ஆகியல்வ 

அ்ளக்கப்படுகின்்ன.
6. சைம அ்ளவுள்்ள ப்வப்ப நிலலலய 

இலணக்கும் கற்பலனக் ்காடு 

III  வ்போருத்துக
1. காலநிலல -  புயலின் 

அலமவிைதலதயும் அது 
்கரும் திலசைலயயும் 
அறிநது பகாள்்வது

2. ஐ்சைாநிப - சூ்ா்வளி
3. ஈரநிலலமானி -  சைம அ்ளவுள்்ள ்பனிப்பாழிவு
4. ்ரைார -  நீணை ்ால்ளய 

மாற்ஙகள்
5.   குல்நத அழுததம் 

(தாழ்வு அழுதத - ஈரப்பதம் 
மணைலம்)

IV  ெரிைோ / தவ்றோ எனக குறிபபிடுக 
1. புவிலயச் சுறறியுள்்ள ்வளிமணைலம் 

்பல்்்வறு ்வாயுக்க்ளால் ஆன 
கலல்வயாகும்.

2. ்வானிலல ்பறறிய அறிவியல் பிரிவிறகு 
காலநிலல என்று ப்பயர.

3. சைமமான சூரிய ப்வளிச்சைம் உள்்ள 
்பகுதிகல்ள இலணக்கும் ்காட்டிறகு சைம 
சூரிய ப்வளிச்சைக் ்காடு என்று ப்பயர.

4. ஈரப்பததலத கணக்கிடும் கருவி 
அரனிராய்டு அழுதத மானி.

V சுருககமோக வில்டைளி
1. காலநிலல – ்வலரயறு
2. “ப்வயிற காய்வு” என்்ால் என்ன?
3. “்வளிமணைலக் காற்ழுததம்” என்்ால் 

என்ன?
4. சிறு குறிபபு ்வலரக: ்காள் காறறு / 

நிரநதரக்காறறு
5. சைம அ்ளவுக் ்காடுகள் - “ஐ்சைாலலன்ஸ்” 

என்்ால் என்ன?
VI  நவறு்படுத்துக
1. காலநிலல மறறும் ்வானிலல
2. முழுலமயான ஈரப்பதம் மறறும் ஒபபு 

ஈரப்பதம்
3. ்காள் காறறு மறறும் ்பரு்வகாலக் காறறுகள்

I   ெரிைோன வில்டலைத் 
நதர்நவதடுககவும்

1. புவியின் ்வளிமணைலம் 
 ல்ட்ரஜன் 

மறறும்  ஆக்சிஜன் 
அ்ளல்வக் பகாணடுள்்ளது.

 அ) 78% மறறும் 21%
 ஆ) 22% மறறும் 1%
 இ) 21% மறறும் 0.97%
 ஈ) 10 மறறும் 20%
2.  ஒரு ்பகுதியின் சைராசைரி 

்வானிலலலயக் குறிப்பதாகும்.
 அ) புவி ஆ) ்வளிமணைலம்
 இ) காலநிலல ஈ) சூரியன்
3. புவி ப்பறும் ஆற்ல் 
 அ) நீ்ராட்ைம் 
 ஆ) மின்காநத அலலகள்
 இ) அலலகள்
 ஈ) ப்வப்பம்
4. கீழ்க்கணை்வறறில் எல்வ சைம அ்ளவு மலழ 

உள்்ள இைஙகல்ள இலணக்கும் ்காடு 
ஆகும்.

 அ) சைமப்வப்பக்்காடு
 ஆ) சைம சூரிய ப்வளிச்சைக் ்காடு
 இ) சைம காற்ழுததக் ்காடு
 ஈ) சைம மலழய்ளவுக் ்காடு
5.  என்் கருவி ஈரப்பததலத 

அ்ளக்கப ்பயன்்படுகி்து.
 அ) காறறுமானி ஆ) அழுதத மானி
 இ) ஈரநிலல மானி ஈ) ப்வப்ப மானி
II  நகோடிட்்ட இ்டஙகலள நிரபபுக
1.  என்்பது குறுகிய காலததில் 

்வளிமணைலததில் ஏற்படும் 
மாற்ஙகல்ளக் கூறு்வது ஆகும்.

2. ்வானிலலலயப ்பறறிய அறிவியல் ஆய்வு 

3. புவியில் அதிக்பட்சை ப்வப்பம் ்பதி்வான இைம் 

4. காறறில் உள்்ள அதிக ்பட்சை நீராவிக் 
பகாள்்ள்ளவுக்கும் உணலமயான நீராவி 
அ்ளவிறகும் உள்்ள விகிதாச்சைாரம் 

 மதிபபீடு 
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3. தினமும் ்வானிலல அறிக்லகலய ்படிதது 
அல்லது பதாலலக்காட்சியின் மூலம் 
அறிநது கீ்ழ உள்்ள கட்ைஙகளில் நிரபபு.

்ததி
இைமும் 
்்ரமும்
ப்வப்பம்
அழுததம்
மலழய்ளவு
காறறின் 
திலசை
காறறின் 
்்வகம்

நமறநகோள் நூலகள்

1.  Climatology an atmospheric science John E. 
Oliver, John J. HIdore, 2003, person education 
(singapore)pte,Ltd. India branch, Delhi.

2.  Goh Cheng Lelong, Certi� cate Physical and 
Human Geography, Goh Cheng Lelong, 
oxford publication (india).

3.  Climatology, Savindra Singh, 2005, Prayag 
pustak bhawan, Allahabad, India.

 இலணைதள வளஙகள்

 � https://www.nationalgeographic.com/
 �  https://climatekids.nasa.gov/menu/

atmosphere/

VII  கோரணம் கூறுக
1. காலநிலலயும் ்வானிலலயும் ப்வவ்்வறு 

இைஙகளில் மாறு்படுகின்்ன.
2. உயரம் அதிகரிக்கும் ப்பாழுது ப்வப்பம் 

குல்கி்து.
3. மலல ஏறு்ப்வரகள் உயரநத 

சிகரஙகளுக்குச் பசைல்லும்்்பாது ஆக்ஸிஜன் 
சிலிணைரகல்ள எடுததுச் பசைல்கின்்னர.

VIII  விரிவோன வில்டைளி
1. ப்வப்பநிலல எவ்வாறு அ்ளவிைப்படுகி்து?
2. காறல்யும், அதன் ்வலககல்ளப ்பறறியும் 

வி்வரி.
3. ்வானிலலக் கூறுகல்ளயும் அலத அ்ளக்க 

உதவும் கருவிகல்ளயும் ்பட்டியலிடுக.
 உலக ப்வப்பமயமாதலலக் குல்க்கும் 

ஏ்தனும் 3 ஆ்லாசைலனகல்ள 
அளிக்கவும்.

 1. 
 2. 
 3. 
IX   கீழ்ககண்டலவகலள உைக 

வலர்ப்டத்தில குறிககவும்
1. ப்வப்ப மணைலஙகள்
2. காற்ழுதத மணைலமும், ்காள் 

காறறுகளும்
X  வெைல்போடுகள்
1. மலழமானி மறறும் காறறு திலசை காட்டி 

கருவிகளின் மாதிரிகல்ள உரு்வாக்குக.
2. சிறிய அ்ளவிலான மாதிரி ்வானிலல 

லமயதலத உன் ்பள்ளியில் உரு்வாக்கு.

்படிநிலைகள்
்படி – 1  கீழ்க்காணும் உரலி/விலரவுக் குறியீட்லைப ்பயன்்படுததி இச்பசையல்்பாட்டிறகான இலணயப 

்பக்கததிறகுச் பசைல்க.
்படி – 2 ்தடுதல் ப்பட்டியினுள் உஙகள் ஊரின் ப்பயலரப ்பதிவு பசைய்க
்படி – 3  சுட்டிலயப ்பயன்்படுததி உஙகள் ஊரப ்பகுதிலயப ப்பரிதாக்கிப ்பாரக்க.
்படி – 4  ்வலது ்பக்கமுள்்ள ்பட்டியலுக்குச் பசைன்று ்தல்வயான தலலபல்பச் பசைாடுக்கி 

தஙகள் ்பகுதியின் ்வானிலலலய அறிநது பகாள்க 
உரலி :
https://www.windy.com
Mobile: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.windyty.android

இலணைச் வெைல்போடு

வோனிலை மறறும் கோைநிலை
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அறிமுகம்
நீர் புவியில் காணப்படும் முக்கிய 

கூறுகளில் ஒன்ாகும். எல்்ா தாவரஙகளும் 
வி்ஙகுகளும் உயிர் வாழவதற்கு நீர் 
அத்தியாவசியமானதாகும். நீரானது குடிநீராக 
மட்டுமினறி வீட்டுத் ததவவகளுக்கும், 
தவளாணவமக்கும், ததாழிற்்ாவ்ப 
்பயன்பாட்டிற்கும் மற்றும் பி் ததவவகளுக்கும் 
இனறியவமயாததாகும். அவனத்து வவக 
த்பாருளாதார த்யல்்பாடுகளுக்கும் நீர் மிகவும் 
அத்தியாவசியமாகி்து. ஆத்ால் நீர் புவியின 
தவிர்க்க முடியாத கூ்ாக அவமகி்து. புவியில் 

நீரினறி எவ்வுயிரும் நிவ்ப்பதற்கு வாயபத்ப 
இல்வ். 

 புவியில் நீரின் பங்கு
ஏ்த்தாழ 71% புவியின தமற்்பரபபு 

நீரால் சூழப்பட்டுளளது. புவியில் உளள 
நீரின அளவு 326 மில்லியன கன வமல்கள  
(Cubic), இவ்வளவு த்பரிய கன அளவு நீவர 
கணணால் காண்பது என்பது மிகவும் கடினம். 
புவியில் உளள த்பரும்்பகுதியி்ான நீர் 
உவர்பபு நீர். இது கடலிலும், த்பராழிகளிலும் 
காணப்படுகி்து. புவியில் உளள தமாத்த 

▶ புவியில் காணப்படும் நீர் நிவ்களின தனவமகவளப ்பற்றி புரிந்து 
தகாளளுதல்

▶ நீரியல் சுழற்சியின அடிப்பவடக் கருத்துக்கவள அறிந்துதகாளளுதல்
▶ நீரியல் சுழற்சியின ்பல்தவறு்பட்ட கூறுகவளத் ததரிந்துதகாளளுதல்

கற்றலின் ந�ோககங்கள்

உவ� �� ேபரா�க�
97.2%

ந�� 2.8%


ல�த� ��
30.1 %

ம�றைவ 0.9%

ேம�பர�� ��
0.3%

ஏ�க� 87 %

ச�� 
ல�
11% ஆ�க� 2%

ேம�பர�� ��

ப�யா�க� ம���
ப�மைலக�

68.7%

ந��

���� உ�ள ��

��� ெமா�த��

நீரியல் சுழறசி

அலகு - 3

8th_Geography_TM_Unit 3.indd   122 2/24/2020   11:55:56 AM

www.tntextbooks.in



1 2 3நீரியல் சுழற்சி

நீரில் 97.2% உவர்பபு நீராகவும் மற்றும் 2.8% 
நனனீராகவும் உளளது . இந்நனனீரில் 2.2% 
புவியின தமற்்பரபபிலும், மீதமுளள 0.6% 
நி்த்தடி நீராகவும் கிவடக்கபத்பறுகி்து. 
புவியின தமற்்பரபபில் காணப்படும் 2.2% 
நனனீரில் 2.15% ்பனியாறுகளாகவும் மற்றும் 
்பனிமவ்களாகவும், 0.01% ஏரிகளாகவும், 
ஆறுகளாகவும், மீதமுளள 0.04% மற்் நீர் 
வடிவஙகளாகவும் காணப்படுகி்து. தமாத்த 
நி்த்தடி நீரில் இபத்பாழுது 0.6% த்பாருளாதார 
ரீதியில் நவீன ததாழில் நுட்்பத்தினமூ்ம் 
துவளயிட்டு எடுக்கப்படுகி்து.

நீர் மனிதர்களுக்கு மிகவும் ்பயனுளள 
வளமாகும். இந்தியாவில் நீர்வளம் மூனறு 
ஆதாரஙகளிலிருந்து கிவடக்கி்து.அவவயாவன.

1. மவழபத்பாழிவு
2. புவியின தமற்்பரபபு நீர்
3. நி்த்தடி நீர்.

நீரியல் சுழறசி அல்லது நீர் சுழறசி
நீரியல் என்பது புவியின தமற்்பரபபில் 

உளள நீரின தனவம, ்பரவல், இயக்கம் மற்றும் 
்பணபுகள த்பான் ்பல்தவறு அம்்ஙகவளக் 
வகயாளும் அறிவிய்ாகும். புவியில் 
கிவடக்கபத்பறும் நீரானது ஒதர சீராக இருப்பதி 
ல்வ். நீர் வளமானது சி் இடஙகளில் 
மிக அதிகமாகவும், சி் இடஙகளில் மிக 
குவ்வாகவும் உளளது.

நீரியல் சுழற்சி சூரிய உந்துதல் 
த்ய்ாக்கத்தால் நவடத்பறும் உ்களாவிய 
நிகழவு. நீர் கடலிலிருந்து ஆவியாதல் மூ்ம் 
வளி மணட்த்திற்குச் த்னறு, பின வளி 
மணட்த்திலிருந்து மவழபத்பாழிவாக 
நி்த்திற்கும், நி்த்திலிருந்து நீராக கடலுக்கும் 
த்ன்வடகி்து. புவித்ததாடர்புவடய 
இயக்கஙகளுள நீர்ச்சுழற்சி மிக 
முக்கியமானதகும். நீர்ச் சுழற்சியில் உளளாகும் 
நீரின அளவு மா்ாதது. இது நீர்்பரவல், இடம் 
மற்றும் கா்த்திற்கு ஏற்்ப மாறு்படும். ஆவியாதல் 
புவியின தமற்்பரபபில் காணப்படும் நீரின 
மூ்மாகவும் தாவரஙகளிலிருந்து நீர் உட்கசிந்து 
தவளியிடுதல் மூ்மும் நவடத்பறுகி்து.

நீர், ஆவியாதல் மூ்ம் வளிமணட்த்தின 
உயரமான ்பகுதிகளுக்குச் த்ல்லும் 
த்பாழுது, திரவமாகச் சுருஙகுதலின மூ்ம் 
தமகஙகளாக மாறுகி்து. தமகத்தில் உளள 
நீர்திவவ்கள உருகுதல் மற்றும் தமகம் 
உவடதல் காரணமாக த்பாழிவின ்பல்தவறு 
வடிவஙகளில் புவிவய வந்தவடகி்து. 
மவழபத்பாழிவின ஒரு்பகுதி நீர், புவியின மீது 
வழிந்ததாடுகி்து. இவத நீர் வழிந்ததாடல் 
என அவழக்கித்ாம். மற்த்ாரு ்பகுதி 
மணணில் ஊடுருவல் மூ்ம் த்னறு 
நி்த்தடிநீராக அவமகி்து. நீரியல் சுழற்சி 
என்பது இயற்வகயாக மற்றும் ததாடர்ச்சியான 
நீர்ச்சுழற்சியாகும். நீரியல் சுழற்சி மூனறு 
முக்கிய நிவ்களில் நவடத்பறுகி்து.  
அவவ
1) ஆவியீர்பபு 2) த்பாழிவு 3) நீர் வழிந்ததாடல்.

நீர் ஆதாரம்
நீரின கன 
அளவு 
(Cubic miles)

தமாத்த 
நீரில் 
்தவீதம்

த்பராழிகள, 
கடல்கள, மற்றும் 
குடாக்கள

321,000,000 96.54

்பனிமவ்கள, 
்பனியாறுகள, 
நிவ்யான 
உவ்்பனி

5,773,000 1.74

நி்த்தடி நீர் 5,614,000 1.69
மணணின 
ஈரப்பதம் 3959 0.001

நி்ப்பகுதியில் 
காணப்படும் 
நிரந்தர 
்பனிக்கட்டி

71970 0.022

ஏரிகள 42320 0.013
வளிமணட்ம் 3095 0.001
்துபபுநி் நீர் 2752 0.0008
ஆறுகள 509 0.0002
உயிரியல் நீர் 269 0.0001

ஆதாரம்: shiklomanov 1993

அட்டவவண 1: புவியின தமற்்பரபபில் 
காணப்படும் நீரின கன அளவின மதிபபீடு
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மூ்மாகவும் நிகழும் புவியின தமாத்த நீர் 
இழப்பாகும். விவள நி்ப்பகுதிகளில் ஆவியாதல் 
மற்றும் நீர் உட்கசிந்து தவளியிடுதவ்த் 
தனித்தனியாகக் கணிப்பது கடினம். எனதவ, 
இஙகு அவனத்து நிகழவுகளும் ஆவியீர்பபு என 
அவழக்கப்படுகி்து.
நீர் ஆவியோதல் (Evopration)

நீர், திரவநிவ்யிலிருந்து வாயுநிவ்க்கு 
மாறுவதற்கு ஆவியாதல் எனறு த்பயர். 
100°C (212° F) தவப்ப நிவ்யில் நீர் 
தகாதிக்கி்து. உணவமயாக நீர் 0° C 
(32° F) தவப்பநிவ்யித்தய ஆவியாகத் 
ததாடஙகுகி்து. ஆனால் இந்நிகழவு மிகவும் 
தமதுவாக நவடத்பறுகி்து.  ஆவியாதலின 
விகிதத்வத ்பாதிக்கும் முக்கிய காரணியாக 
தவப்ப நிவ் உளளது. தவப்பம் மற்றும் 
ஆவியாதலுக்கு இவடதய தநர்மவ் ததாடர்பு 
உளளது. புவியில் தமற்்பரபபில் உளள ்பரந்த 
நீர்ப்பரபபு, காற்று, வளிமணட் ஈரப்பதம் 
த்பான் காரணிகள ஆவியாதலின விகிதத்வத 
்பாதிக்கின்ன.

த்பராழிகள, கடல்கள, ஏரிகள மற்றும் 
ஆறுகள த்பான்வற்றிலிருந்து சுமார் 
90% ஈரப்பதம் ஆவியாதல் மூ்மாக 
வளிமணட்த்திற்குச் த்ல்கி்து என்பவதப 
்பல்தவறு ஆயவுகள தவளிப்படுத்துகின்ன. 
மீதமுளள 10% ஈரப்பதம் தாவரஙகளில், நீர் 
உட்கசிந்து தவளியிடுதல் மூ்மாக த்ல்கி்து.

உ்களாவிய அளவில் நீர் எவ்வளவு 
ஆவியாகி்ததா, அதத அளவு த்பாழிவாக புவிக்கு 
மீணடும் கிவடக்கி்து. ஆனால் புவியியல் 
ரீதியாக இந்த ஆவியாதல் த்யல்முவ்கள 
மாறு்படுகி்து. த்பராழிகளில் ஆவியாதல் 
அதிகமாகவும், மவழபத்பாழிவு குவ்வாகவும் 
உளளது. ஆனால் நி்ப்பரபபில் ஆவியாதல் 
குவ்வாகவும், மவழபத்பாழிவு அதிகமாகவும் 
உளளது. காற்று அதிகமாக உளள 
கா்ஙகவளவிட காற்று குவ்வாக உளள 
கா்ஙகளில் ஆவியாதல் விகிதம் குவ்வாக 
உளளது. காற்று குவ்வாக உளள கா்ஙகளில் 
நீராவி, நீர் நிவ்களுக்கு அருகித்தய தஙகி 
விடுகி்து.  காற்று அதிக உளள கா்ஙகளில் 
வ்ணட காற்று நீராவிவய தவளிதயற்றி 
கூடுதல் ஆவியாதலுக்கு வழிவகுக்கி்து.
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நீரியல் சுழற்சி

நீரியல் சுழறசியின் கூறுகள்
நீரியல் சுழற்சியில் 6 முக்கிய கூறுகள 

காணப்படுகின்ன. அவவயாவன.

ஆவியீர்பபு - Evapotranspiration
திரவமாய சுருஙகுதல் - Condensation
த்பாழிவு - Precipitation
நீர் ஊடுருவல் - Infiltration
உட் கசிதல் - Percolation
நீர் வழிந்ததாடல் - Run Off

ஆவியீர்ப்பு (Evapotranspiration)
ஆவியீர்பபு என்பது 

புவியின தமற்்பரபபு நீர் 
நிவ்களில் இருந்து 
ஆவியாதல் வழியாகவும் 
மற்றும் தாவரஙகளிலிருந்து 
நீர் உட்கசிந்து தவளியிடுதல் 

có£Mò£î™

có£MŠ«ð£‚°

ஆவியீர்பபு
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நீர் சுருங்குதலின் வகககள்
்பனி , உவ்்பனி, அடர்மூடு்பனி, மூடு்பனி 

மற்றும் தமகஙகள ஆகியவவ நீர் சுருஙகுதலின 
உருவஙகளாகும்.

அ) பனித்துளி  (Dew) 
 நீர்த்துளிகள புவியின தமற்்பரபபில் 

குளிர்ந்த த்பாருளகளின மீது ்படும்த்பாழுது 
்பனி உருவாகி்து. த்பாருட்களின தவப்ப 
நிவ்  ்பனிநிவ்யின தவப்பநிவ்வய 
விடக் குவ்வாக இருக்கும் த்பாழுது ்பனி 
உருவாகி்து.

ஆ) உக்றபனி (Frost)
குளிர்ந்த த்பாருட்களின தமற்்பரபபுகளின 

மீது நீராவி ்படிந்து ்பனிப்படிகஙகளாக 
மாறுவவததய உவ்்பனி எனகித்ாம். 
அபத்பாருட்களின தவப்ப நிவ் 
உவ்நிவ்க்குக் கீதழ த்ல்லும் த்பாழுது இது 
உருவாகி்து.

இ) அடர் மூடுபனி (Fog)
காற்றிலிருக்கும் நீர் சுருஙகுத்ால் 

த்றிவூட்டப்பட்ட மிக நுணணிய 
நீர்த்துளிகதள அடர் மூடு்பனி எனப்படும். 
புவியின தமற்்பரபபிலிருந்து 1000 மீட்டர் 
அல்்து அதற்கும் குவ்வான உயரமுளள 
காற்்டுக்காகும். அடர் முடு்பனியின உயரம் 10 
கி.மீட்டர் அல்்து அதற்கு குவ்வான உயரம் 
விமான த்பாக்குவரத்திற்கு உகந்தது.

ஈ) மூடுபனி (Mist)
காற்றில் ததாஙகு நிவ்யில் மிதக்கும் 

நுணணிய நீர்த்துளிகவளதய மூடு்பனி 
எனகித்ாம். காற்றில் உளள நீராவி 
விவரவாகக் குளிர்வதால் ்பார்வவக்குத் 
ததரியாத வாயு நிவ்யிலிருந்து ்பார்வவக்குப 
பு்னாகும் நீர்த்துளிகளாக மாற்்மவடகி்து. 
மூடு்பனியானது அடர் மூடு்பனிவய விட 
அடர்த்தி குவ்வானதாகும்.

உ) நேகங்கள் (Clouds)
தமகஙகள என்பது வளிமணட்த்தில் 

காணப்படும் குவ்ந்த எவடக்தகாணட 
மிக நுணணிய நீர்த்துளிகள மற்றும் 
்பனிப்படிகஙகவளக் தகாணடிருக்கும். இந்த 
நீர்த்துளிகளின அளவானது இரணடு வமக்ரான 
முதல் 100 வமக்ரான தகாணடதாகும். இந்த 

ஆவியாதல் விகிதம் 
அதிகரித்த்ானது
1.  காற்றின தவகம் 

அதிகரிக்கும் த்பாழுது
2. தவப்பநிவ் அதிகரிக்கும் த்பாழுது
3. ஈரப்பதம் குவ்யும் த்பாழுது
4.  பூமியில் நீர் நிவ்கள அதிகரிக்கும் 

த்பாழுது

நீர் உடகசிந்து வவளியிடுதல் (Transpiration)
நீர் உட்கசிந்து தவளியிடுதல் என்பது 

தாவரஙகளில் உளள நீர் ஆவியாகி 
வளிமணட்த்திற்குச் த்ல்லும் த்ய்ாக்கதம 
நீர் உட்கசிந்து தவளியிடுதல் ஆகும். 
தாவரஙகளால் உறிஞ்ப்படும் நீரானது நீர் 
உட்கசிந்து தவளியிடுத்ால் தவளிதயறுகி்து. 
தவப்பநிவ், காற்று, ஈரப்பதம் ஆகியவவ 
நீர் உட்கசிந்து தவளியாகும் விதத்வத 
நிர்ணயிக்கின்ன. மணணின ஈரப்பதம், 
மணவளத்தின மூ்ம் தாவரஙகளின 
தவர்களுக்கு நீவர த்லுத்துகின்ன. 
தாவரஙகளின இயற்வகத் தனவம மற்றும் 
இவ்கள ஆகியவவ நீர் உட்கசிந்து 
தவளியிடுதவ்த் தீர்மானிக்கின்ன. 
விவ்ாயத்தில், ்பயிர்களின தனவம, ்பயிர்களின 
்பணபுகள, அதன சூழல் மற்றும் ்பயிர் ்ாகு்படி 
முவ்கள நீர் உட்கசிந்து தவளிதயறும் 
த்யவ்த் தீர்மானிக்கின்ன.
நீர் சுருங்குதல் (Condensation)

நீராவி, நீராக மாறும் த்யல்முவ்க்கு நீர் 
சுருஙகுதல் எனறு த்பயர். வளிமணட்த்தில் 
தவப்பக் காற்று தமத் எழுந்து, குளிர்வவடந்து 
நீராவிவயத் தக்க வவத்து தகாளளும் தி்வன 
இழக்கும் த்பாழுது, நீர் சுருஙகுதல் நிகழவு 
நவடத்பறுகி்து. மிகுதியான நீராவி நீர் 
சுருஙகுத்ால் தமகத்துளிகளாக மாறுகி்து. 
இதுதவ தமகஙகள உருவாகக் காரணமாகி்து. 
இம்தமகஙகள மவழபத்பாழிவவ 
உருவாக்குகி்து. நீர்ச் சுழற்சியின மூ்ம் 
நீராக புவிப்பரபபிற்கு மீணடும் வந்தவடகி்து. 
நீர் சுருஙகுதல் ஆவியாதலின எதிர்விவனச் 
த்ய்ாகும். 
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குவ்வாக இருப்பதால் அவதத் தூ்ல் எனவும் 
அவழக்க்படுகி்து.  த்பாதுவாக மவழத் தூ்ல் 
்பவட தமகஙகளிலிருந்து உருவாகி்து.

கல்ேகழ (Sleet)
நீர்த்துளிகளும், 5 மி.மீ விட்டத்திற்கு 

தமல் உளள ்பனித்துளிகளும் க்ந்து 
காணப்படும் த்பாழிவிற்கு கல்மவழ எனறு 
த்பயர்.  சி்தநரஙகளில் வளிமணட் 
தவப்பநிவ் 0° Cக்கும் குவ்வாக இருக்கும் 
அடுக்குகளில் மவழத்துளி விழும் த்பாழுது 
நீர் உவ்நிவ்க்குச் த்னறுவிடுகி்து.  
அது புவிவய தநாக்கி வரும் த்பாழுது 
்பனிக்கட்டிகளாக மாறுகி்து.   ஆத்ால், 
்பனிக்கட்டிகளும், நீர்த்துளிகளும் த்ர்ந்து 
புவியின மீது கல்மவழயாக த்பாழிகி்து.

உக்றபனி ேகழ (Freezing Rain)
மவழத்துளிகள, சி் தநரஙகளில் 

புவிப்பரபபிற்கு அருகாவமயில் குளிர்ந்த 
காற்றுவழியாக விழும்த்பாழுது 
உவ்வதில்வ்.  மா்ாக குளிர்ந்த 
புவிப்பரபவ்பத் ததாடும்த்பாழுது 
அம்மவழத்துளிகள உவ்ந்து விடுகின்ன. 
இவவதய உவ்்பனி எனப்படுகி்து.  
இம்மவழயில் உளள துளியின விட்டத்தின 
அளவு 0.5 மி.மீ விட அதிகமாக இருக்கும்.

ஆலங்கடடி ேகழ (Hail)
மவழ த்பாழிவானது 5 மி.மீ விட்டத்வத விட 

த்பரிய உருணவடயான ்பனிக்கட்டிகவளக் 
தகாணடிருந்தால் ஆ்ஙகட்டி மவழ எனறு 
த்பயர்.  இது கார்திரள தமகஙகளிலிருந்து 
(Cumulonimbus Clouds)  இடியுடன கூடிய 
மவழயாக உருவாகி்து. தமகத்தின குளிர்ந்த 
்பகுதியிலிருந்து ஒரு சிறிய ்பனிக்கட்டியாக 
ஆ்ஙகட்டி உருவாகி்து.  தமகத்தில் ஏற்்படும் 
கடும் த்ஙகுத்து ் ்னமானது   ஆ்ஙகட்டிவயக் 
குளிர்ந்த ்பகுதியினூதட தமலும் கீழுமாக 
்ப்முவ் எடுத்துச் த்ல்கி்து.

பனிப்வபோழிவு  (Snow)
தமகத்திலுளள தவப்பம் குவ்வதின 

காரணமாக நீராவி அடிக்கடி தநரடியாக 
்பனிக்கட்டிகளாக மாற்்ப்படுகி்து.  இது 
துகள த்பானறு ்பனியின நுணதுகளகவளத் 

வமக்ரான அளவுக்கு தமல் த்ல்லும்த்பாழுது 
இவவ நீர்த்துளிகளாக மாறுகின்ன.

ேகழப் வபோழிவு ( Precipitation)
மவழபத்பாழிவு என்பது தமகஙகளிலிருந்து 

்பல்தவறு வடிவஙகளில் நீராக புவியின 
தமற்்பரபவ்ப வந்தவடயும் நிகழவு ஆகும். 
்பனிப்படிகஙகள மற்றும் தமகத்துளிகள ஒனறு 
கூடிப த்பரியதாகும் த்பாழுது அவவ 
கனமாவதால் வளிமணட்த்தின வழியாக 
மவழயாக வீழகி்து. அவவ கீழதநாக்கி 
விழும்த்பாழுது சிறிய துளிகள  ஒனறுத்ர்ந்து 
த்பரிய அளவி்ான மவழத்துளிகளாக 
விழுகின்ன.

ேகழப்வபோழிவின் வடிவங்கள்
த்பாழிவின வடிவம் ஓரிடத்தில் நி்வும் 

வானிவ் அல்்து கா்நிவ்வயச் ்ார்ந்தத  
அவமகி்து.  உ்கில் உளள தவப்பமணட்ப 
்பகுதிகளில், த்பாழிவானது மவழயாகதவா 
அல்்து தூ்்ாகதவா இருக்கும். குளிர் 
பிரதத்ஙகளில் த்பாழிவானது ்பனியாகவும் 
அல்்து ்பனிக்கட்டியாகவும் இருக்கும். 
த்பாழிவின வடிவஙகளான மவழ, கல்மவழ, 
உவ்்பனி மவழ, ஆ்ஙகட்டி மவழ மற்றும் 
்பனி என வவகப்படுத்த்ாம்.

ேகழ (Rain fall)
த்பாழிவின த்பாதுவான வடிவம்  

மவழபத்பாழிவு,  இம்மவழபத்பாழிவு 
நீர்த்துளிகளின வடிவத்தில் உளளதால்  
மவழ எனப்படுகி்து.  நீர்த் துளிகள 0.5 
மி.மீ விட்டத்திற்கு அதிகமாக இருந்தால் 
மவழப த்பாழிவு எனவும் 0.5 மி.மீட்டருக்கு 

•  நீர் சுருஙகுதல் என்பது 
நீராவி காற்றில் த்றிந்து 
பூரித நிவ்வய அவடவது.

•  தவப்பக்காற்று குளிர்ந்த 
காற்வ் விட அதிக 
நீராவிவயத் தக்க வவத்துக் 
தகாளளும்.

• தவப்ப நிவ் குவ்யும் த்பாழுது காற்று 
பூரித நிவ்வய அவடகி்து. 
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1 2 7நீரியல் சுழற்சி

மணணின ஈரத்தனவம, தவப்ப நிவ் 
மற்றும் மவழபத்பாழிவின அளவு ஆகியவவத் 
தீர்மானிக்கின்ன. நீர் உட்கசிதல் மற்றும் 
நீர் ஊடுருவல் ஆகியன ஒனத்ாடு ஒனறு 
ததாடர்புவடயன. 

ÝÁèœ

Gôˆî® c˜ ñ†ì‹

ñ¬öŠ ªð£N¾
c˜ ¹è£ð£¬ø (ñ) 
ñ‡E™ °¬øõ£ù 
c˜ á´¼õ™

c˜ ¹°‹ ð£¬ø (ñ) 
ñ‡E™ ÜFèñ£è 
c˜ á´¼õ™

நீர் ஊடுருவல்

நீர் உடகசிதல்  
(Percolation)

ñ¬öŠªð£N¾

có£M ²¼ƒè™

có£Mò£î™

èì™

c˜ 
õN‰«î£ì™

  c˜ á´¼õ™
   có£MŠ«ð£‚°

c˜ õ®ˆî™

c˜õ®î™

நீர் உட்கசிதல்

நீர் உட்கசிவு என்பது மணணடுக்கு  
மற்றும் ்பாவ் அடுக்குகளின வாயி்ாக 
ஊடுருவிய நீர் கீழதநாக்கி நி்த்திற்கு 
அடியில் த்ல்வதாகும்.  நீரின ஊடுருவல் 
என்பது மணணின தமற்்பரபபின அருகில் 
நவடத்பறுகி்து. இதனமூ்ம் மணணின 
தமற்்பரபபில் உளள நீர் தாவரஙகளின 
தவர்்பகுதிக்கு ஊடுருவிச் த்ல்கி்து.  நீர் 
உட்கசிவு என்பது ஊடுருவிய நீர் மணணின 
அடுக்கு வழியாக ்பாவ் இடுக்குகளுக்குச் 
த்னறு நி்த்தடி நீராகி்து.  இவ்வா்ாக 
நீர் உட்கசிதல் என்பது த்றிவூட்டப்பட்ட 
்பகுதியிலிருந்து த்றிவூட்டப்படாத ்பகுதிக்குச் 
த்ல்லும் நீதராட்டம் ஆகும்.

திரளாகக்தகாணடு காணப்படுகி்து. 
இந்தப ்பனித்திரளதுகளகள த்பாழிவவதப 
்பனிபத்பாழிவு என அவழக்கித்ாம். 
இது துருவப்பகுதிகளிலும், உயரமான 
மவ்ப்பகுதிகளிலும் காணப்படுகி்து.

ñ¬ö

à¬øðQ ñ¬ö

Ýôƒè†® ñ¬ö ðQŠªð£N¾

è™ñ¬ö

மவழபத்பாழிவின வடிவஙகள

நீர் ஊடுருவல் (Infiltration)
புவியின தமற்்பரபபிலுளள மணணின 

அடுக்கிற்குள நீர்ப புகுவதற்கு  நீர் ஊடுருவல் 
எனறு த்பயர்.  நீர் ஊடுருவல் மூ்ம் மண  
தற்காலிகமாக தணணீவரச் த்மித்து 
மணணில் உளள உயிரினஙகளுக்கும், 
தாவரஙகளுக்கும் கிவடக்கச் த்யகி்து.   
மவழநீர் நி்த்திலிருந்து புவிக்கு அடியில் உளள 
்பாவ்களின அடுக்குகவளச் த்ன்வடகி்து. 
இவ்வாறு த்ல்லும் நீரானது நீரூற்று மற்றும் 
மவ்களின தாழவான ்பகுதிகளின வழியாக 
புவியின தமற்்பரபவ்ப வந்தவடகி்து. குறிபபிட்ட 
அளவு நீர் நி்த்தினடியில் தஙகுவதால் அதவன 
நி்த்தடி நீர் எனகித்ாம். ஊடுருவலின 
விகிதத்வத மணணின இயற்பியல் தனவம,  
தமற்்பரபபில் காணப்படும் தாவரஙகள, 
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1 2 8 நீரியல் சுழற்சி

நேல்ேடட ேகழ நீர் வழிந்நதோடல்  
(Surface runoff) 

மவழப த்பாழிந்ததவுடன மவழ நீரின 
ஒரு ்பகுதி  நீதராவடதயாடு க்ந்து விடுகி்து. 
இது மவழபத்பாழிவு அதிகமாவும் நீணட 
கா்த்திற்கும் ஊடுருவவ் விட அதிகமாக 
இருக்கும்த்பாழுதும் ஏற்்படுகி்து. இந்நிவ்யில் 
அதிக நீரானது நி்ப்பரபபில் த்ரிவவடவதால் 
அது நி்ச்்ரிவின காரணமாக ஓரிடத்திலிருந்து 
மற்த்ாரு இடத்திற்கு நகர்வதால் நி்நீர் ஓட்டம் 
எனவும் அறியப்படுகி்து. இந்த நி்நீர் ஓட்டம் 
ஆறுகள, சிறு ஓவடகள மற்றும் கடல்களில் 
இவணவதால் இது தமல்மட்ட நீர் வழிந்ததாடல் 
என அவழக்கப்படுகி்து.

அடிப்பரப்பு நீர் வழிந்நதோடல்  
(Sub Surface runoff)

நீரானது அடிமண அடுக்கினுள நுவழந்து 
நி்த்தடி நீரில் க்க்காமல் ்பக்கவாட்டு 
திவ்யில் நகர்ந்து ஓவடகள, ஆறுகள  மற்றும் 
கடலுடன க்ப்பதால் இதற்கு அடிப்பரபபு 
நீர் வழிந்ததாடல் எனறு த்பயர். அடிப்பரபபு 
நீர் வழிந்ததாடல் இவடநீர் ஓட்டம் எனவும் 
த்பாதுவாக் குறிபபிடப்படுகி்து.
அடி ேடட நீர் ஓடடம்  
(Base flow)

த்றிவவடந்த நி்த்தடி நீர் 
மணட்த்திலிருந்து நீர் ்பாவத வழியாக் 
நி்த்தடி நீராக ஓடுவதத அடிமட்ட நீர் 
ஓட்டமாகும். நி்த்தடி நீர் மட்டத்வத விட  நீர் 
்பாவதயின உயரம் குவ்வாக இருக்கும் 
்பகுதிகளில் மட்டுதம இது காணப்படும். இவவ 
வ்ணட மவழயற்் கா்ஙகளில் நி்த்தடி 
நீரால் நீரூட்டப்படுகின்ன.

நீரியவ் அளக்க உதவும் அ்குகள
•  ஆவியாதல் –  அஙகு்ம் அல்்து 

த்மீ
•  மவழநீர் ஊடுருவல் – அஙகு்ம் 

அல்்து த்மீ / மணி
•  மவழ த்பாழிவு – அஙகு்ம்/ மி மி / த்மீ /
•  புவி தமற்்பரபபில் நீர் ஓடலின  

கனஅளவு – கன அடி / விநாடி  
•  மவழவழிவின கனஅளவு – கன அடி
•  மவழநீரின தகாளளளவு –  கன அடி / ஏக்கர் அடி

நீர் வழிந்நதோடல் (Run Off)
நீர் வழிந்ததாடல் என்பது ஓடும் நீர், ஈர்பபு 

விவ்யினால் இழுக்கப்பட்டு நி்ப்பகுதியின 
தமற்்பரபபு முழுவதும் த்ல்வதாகும்.  நீர் 
வழிந்ததாட்ால் தமற்்பரபபு நீரும், நி்த்தடி 
நீரும் புதுபபிக்கப்படுகின்ன.  நீர் ஊடுருவல் 
மூ்ம் நி்த்தடியில் ஊடுருவி நீர்தகாள 
்பாவ் அடுக்குகளில் த்மித்து நி்த்தடி 
நீவரப புதுபபித்துக் தகாளள உதவுகி்து.  
புவி தமற்்பரபபு நீர், ஆறுகள, ஓவடகள, 
மற்றும் நீர் பிடிபபுகளுக்குச் த்ல்கி்து. 
மவழத்பாழிவு, ்பனி உருகுதல், நீர் ்பா்னம் 
மற்றும் பி் மூ்ஙகளிலிருந்து உறிஞ்ப்படாத 
நீர், நீர்ச்சுழற்சிக்கு முக்கியக் கூ்ாகவும் 
நீர்பபிடிபபு ்பகுதிகளுக்கு முக்கியஆதாரமாகவும் 
விளஙகுகி்து. 

நீர் வழிந்ததாடல் மணணரிபபு மூ்ம் த்பரிய 
்பளளத்தாக்குகள,  மவ் இடுக்குகள மற்றும் 
அததனாடு ததாடர்புவடய நி்த்ததாற்்ஙகவள 
உருவாக்குவதில் முக்கிய ்பஙகுவகிக்கி்து. நீர் 
வழிந்ததாடலின அளவானது மவழவீழச்சியின 
அளவு, மணணின நீர் புகும் தனவம, 
தாவரமூட்டம் மற்றும் நி்்ரிவவச் ்ார்ந்து 
உளளது. மவழ நீரில் 35 ் தவீதம் மட்டுதம கடல் 
மற்றும் த்பராழிகளில் க்க்கி்து. மீதமுளள 65 
்தவீதமானது மணணில் உறிஞ்ப்படுகி்து. 

ஆ�யாத�

ேபரா�க�

ஆ����� 

ஆ�யாத� ஆ�யாத�

ஆ�யாத�
�� ம�ட


�� ஊ��வ�

ேம�பர�� ��
வ��ேதாட� 

மைழ�
ெபா��

�ல�த� ��
��� �த�

அ� ம�ட பாைற

ேம�பர�� ��-�ல�த� ��

இைடேய��ள ெதாட�� 

நீர் வழிந்ததாடல்

நீர் வழிந்நதோடலின் வகககள்
மவழப த்பாழிவின  கா் இவடதவளி 

மற்றும்  நீர் வழிந்ததாடல் உருவாக்கத்தின 
அடிப்பவடயில், நீர் வழிந்ததாடல்  
கீழக்கணடவாறு  வவகப்படுத்தப்பட்டுளளது.
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மீள்போர்கவ

 � புவியின மிக முக்கிய கூறுகளில் நீர் ஒன்ாகும். எல்்ா வி்ஙகுகளுக்கும், தாவரஙகளுக்கும் 
உயிர்வாழ நீர் அத்தியாவசியமாகி்து.

 � ஏ்த்தாழ 71% புவியின தமற்்பரபபு நீரால் சூழப்பட்டுளளது.  இதில் 2.8% தூய நீராகவும், 97.2% ் தவிகிதம் 
உபபு நீராக கடலிலும், த்பருஙகடலிலும் காணப்படுகி்து.

 � நீரியில் சுழற்சி என்பது உ்க அளவி்ான ஒரு நிகழவு ஆகும்.  இது கடலிலிருந்து நீவர 
வளிமணட்த்திற்கும், வளிமணட்த்திலிருந்து புவிக்கும், புவியிலிருந்து மீணடும் கடலுக்கு எடுத்து 
த்ல்லும் ஒரு சுழற்சி ஆகும்.

 � நீரியல் சுழற்சியில் ஆறு முக்கிய கூறுகள உளளன.  அவவயானவன ஆவியீர்பபு,  நீர் சுருஙகுதல், 
மவழபத்பாழிவு, நீர் ஊடுருவல், நீர்உட் கசிவு, மற்றும் நீர் வழிந்ததாடல்

 � உ்கின தவப்பமணட் பிரதத்ஙகளில் த்பாழிவானது தூ்ல் அல்்து மவழபத்பாழிவு வடிவத்தில் 
காணப்படும் மவழ, கல் மவழ, உவ்்பனி, ஆ்ஙகட்டி மவழ ஆகியன த்பாழிவின த்பாதுவான 
வடிவஙகளாகும்.

 � புவியின தமற்்பரபபிலுளள மணணின அடுக்கிற்குள நீர் புகுதலுக்கு நீர் ஊடுருவல் எனறு த்பயர். நீர் 
ஊடுருவல் மூ்ம் மண தற்காலிகமாக தணணீவரச் த்மித்து மணணில் உளள உயிரினஙகளுக்கும், 
தாவரஙகளுக்கும் கிவடக்கச் த்யகி்து.

 ேதிப்பீடு 

I   சரியோன விகடகயத் 
நதர்ந்வதடுககவும்

1. நீர் கடலிலிருந்து, 
வளிமணட்த்திற்கும், 
வளிமணட்த்திலிருந்து நி்த்திற்கும், 
மீணடும் நி்த்திருந்து கடலுக்குச் த்ல்லும் 
முவ்க்கு  எனறு த்பயர்.

 அ) ஆற்றின சுழற்சி ஆ) நீரின சுழற்சி
 இ) ்பாவ்ச் சுழற்சி ஈ) வாழக்வகச் சுழற்சி
2. புவியின உளள நனனீரின ்தவிகிதம் 

.
 அ) 71% ஆ) 97% இ) 2.8% ஈ) 0.6%

3. நீர், நீராவியிலிருந்து நீராக மாறும் 
முவ்க்கு  எனறு த்பயர்.

 அ) ஆவி சுருஙகுதல் ஆ) ஆவியாதல்
 இ) ்பதஙகமாதல்    ஈ) மவழ
4. நீர், மணணின இரணடாவது 

அடுக்கிலிருந்து அல்்து புவியின தமற்்பரபபு     
வழியாக ஆறுகளிலும், ஓவடகளிலும், 
ஏரிகளிலும், த்பருஙகடலுக்குச் த்ல்லும் 
முவ்க்கு .

 அ) ஆவி சுருஙகுதல்
 ஆ) ஆவியாதல்
 இ) நீர் உட்கசிந்து தவளியிடுதல்
 ஈ) நீர் வழிந்ததாடல்

ககலசவசோறகள்

நீர்தகாள 
்பாவ்

இது நி்த்திற்கு அடியில் உளள நீர் புகக்கூடிய தமலும் நீவர தக்க 
வவத்துக் தகாளள கூடிய ஒரு ்பாவ்யாகும் அல்்து ்பாவ்யின 
பிளவுகளாக காணப்படுகி்து.

Aquifer

ஆவியீர்பபு நீர் ்பரபபிலிருந்து ஆவியாதல் மூ்ம் தாவரஙகளிலிருந்து நீர் 
உட்கசிந்து  தவளியிடுதல் மூ்ம் ஏற்்படும் நீரிழபபு. Evapotranspiration

நீர் ஊடுருவல் மணணிற்குள அல்்து ்பாவ்க்குள ஊடுருவும் நீர் Infiltration

நீர் உட்கசிதல்: மணணின துகளகளுக்கு இவடதய தமதுவாக கீழ தநாக்கி 
ஊடுருவும் நீர் Percolation

த்பாழிவு வளிமணட்த்திலிருந்து நீராவி, நீர் சுருஙகுதல் காரணமாக 
மவழயாக த்பாழிவது Precipitation

நீர் 
வழிந்ததாடல்

மவழப த்பாழிவின காரணமாக புவியின தமற்்பரபபில்  
ஓரிடத்திலிருந்து மற்த்ாரிடத்திற்கு நீர் த்ல்வது Runoff
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1 3 0 நீரியல் சுழற்சி

V  சரியோ / தவ்றோ எனக குறிப்பிடுக
1. 212 °F தவப்பநிவ்யில் நீர் தகாதிக்கி்து.  

ஆனால் 32 °F தவப்பநிவ்யில் ஆவியாக  
ஆரம்பிக்கி்து.

2. மூடு்பனி எனப்படுவது காற்றில் ததாஙகு 
நிவ்யில் மிதக்கும் நுணணிய நீர் 
துளிகவளப த்பற்றிருப்பதில்வ்.

3. அடிப்பரபபு நீர் வழிந்ததாடல் த்பாதுவாக 
இவடநீர் ஓட்டம் எனக் குறிபபிடப்படுகி்து.

VI  சுருககேோக விகடயளி
1. நீர் தகாள ்பரபபு ்பற்றி குறிபபு வவரக.
2. நீர் சுழற்சி – வவரயறு.
3. ்பனி உருவாக்கம் எவ்வாறு  

நவடத்பறுகி்து?
4. “தமல் மட்ட நீர் வழிந்ததாடல்” குறிபபு 

வவரக.
VII  கோரணம் கூறுக
1. நீர் புகாத இடஙகளில் நீரின ஊடுருவல் 

குவ்வாக உளளது.
2. புவியில் நனனீர்  குவ்வாக உளளது.
3. துருவப்பகுதிகளிலும், மவ்ப்பகுதிகளிலும் 

்பனிபத்பாழிவு த்பாதுவான நிகழவாக 
உளளது.

VIII  விரிவோன விகடயளி
1. நீர்ச் சுழற்சி யின ்பல்தவறு ்படிநிவ்கவளப 

்படத்துடன விவரி.
2. தாவரஙகளின நீர் உட்கசிந்து 

தவளிதயறுதலுக்கும் ஆவியாதலுக்கும்  
உளளதவறு்பாட்வடக் கூறு.

3. மவழத்பாழிவின ்ப் வடிவஙகவளப ்பற்றி 
விவரி.

4. நீர் வழிந்ததாடல் மற்றும் அதன 
வவககவள விவரி.

IX  வசயல்போடு
 ்படத்தில் உளள விடு்பட்ட நீரின 
சுழற்சிகவளக் கணடுபிடித்து அதற்குரிய 
இடத்தில் எழுதவும்.

கா��

கட� �� ப�ைக

���க�
ப��க�

5. நீர் தாவரஙகளின இவ்களிலிருந்து 
நீராவியாக மாறுவதற்கு  எனறு 
அவழக்கின்னர்.

 அ) நீர் உட்கசிந்து தவளியிடுதல்
 ஆ) நீர் சுருஙகுதல்
 இ) நீராவி  சுருஙகுதல்
 ஈ) த்பாழிவு
6. குடிப்பதற்கு உகந்த நீவர  எனறு 

அவழப்பர்.
 அ) நி்த்தடி நீர் ஆ) தமற்்பரபபு நீர்
 இ) நனனீர்  ஈ) ஆர்ட்டீசியன நீர்
II  நகோடிடட இடங்ககை நிரப்புக
1. வளிமணட்த்தில் உளள நீராவியின 

அளவு  எனறு அவழக்கப்படுகி்து.
2. நீர்ச் சுழற்சியில்  நிவ்கள உளளன.
3. வளிமணட்த்திற்கு புவிவய தநாக்கி 

விழும் எல்்ா வவகயான நீருக்கும்  
எனறு த்பயர்.

4. மவழத்துளியின அளவு 0.5 மீ குவ்வாக 
இருந்தால், அம்மவழ த்பாழிவின த்பயர் 

.
5. மூடு்பனி  ஐ விட அதிக அடர்த்தி 

தகாணடது.
III  வபோருத்துக
1. தாவரஙகள - தமகஙகள
2. நீர் சுருஙகுதல் - கல்மவழ
3. ்பனித்துளி மற்றும்  

மவழத்துளி -  புவியின 
தமற்்பரபபு

4. நீர் ஊடுருவுதல் -  நீர் உட்கசிந்து 
தவளியிடுதல்

IV  சரியோன கூறக்றத் நதர்வு வசயயவும்
1. நீராவியாதல் என்பது
 (i) நீராவி நீராக மாறும் த்ய்ாக்கம்
 (ii) நீர் நீராவியாக மாறும் த்ய்ாக்கம்
 (iii)  நீர் 100°C. தவப்பநிவ்யில் 

தகாதிக்கி்து. ஆனால் 0°C   
தவப்பநிவ்யில் ஆவியாக 
ஆரம்பிக்கி்து.

 (iv)  ஆவியாதல் தமகஙகள உருவாக 
காரணமாக அவமகி்து.

 அ)  i, iv ்ரி ஆ) ii ்ரி
 இ) ii, iii   ்ரி ஈ) அவனத்தும் ்ரி
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அறிமுகம்

இராஜேஷ் மற்றும் சுஜரஷ் 

ஆகிஜ�ார் பள்ளியில் புதிதாக 

ஜேர்்நத மாணவர்கள். அவர்களுக்கு 

எட்ாம் வகுப்பு ‘அ’ பிரிவு ஒதுக்கப்பட்து. 

வகுப்பாசிரி�ர் மற்றும் மற்்ற மாணவர்கள் 

அவர்களை வகுப்பள்றக்குள் வரஜவற்்றனர். 

“இன்று இரண்டு புதி� நண்பர்களைப் 

பப்றப்ஜபாகிறீர்கள்” என ஆசிரி�ர் மற்்ற 

மாணவர்களி்ம் கூறினார். அடுத்து 

“நீஙகள் அளனவரும் உஙகள் பப�ர், 

ஊர், எஙகிரு்நது வருகிறீர்கள்? எனக் 

கூறி உஙகளை அறிமுகப்படுத்திக் 

பகாள்ளுஙகள்” என்று கூறினார். அவர்கள் 

முதல் வரிளே இருக்ளகயிலிரு்நது அறிமுகம் 

பேய்துபகாள்ை ஆரம்பித்தனர். இராஜேஷ் 

மற்றும் சுஜரஷ் இருவரும் இரண்்ாவது 

வரிளே இருக்ளகயில் அமர்்நதிரு்நதனர். 

இராஜேஷின் முள்ற வ்நத பபாழுது“ 

என் பப�ர் இராஜேஷ், என்னுள்� அம்மா 

இப்பள்ளிக்கு ஆசிரி�ராக மாறுதலாகியுள்ைதால் 

நாஙகள் பேன்ளனயிலிரு்நது கிருஷ்ணகிரிக்கு 

இ்ம் பப�ர்்நதுள்ஜைாம்” எனக் கூறினான்.

அடுத்ததாக சுஜரஷ் தன் அறிமுகத்தின் 

பபாழுது என் பப�ர் சுஜரஷ், புதுப்படடி 

கிராமத்தில் இரு்நது வருகிஜ்றன். இவ்வூர் 

இப்பள்ளியில் இரு்நது சுமார் ஐ்நது கிஜலாமீட்ர் 

பதாளலவில் உள்ைது. ஜமலும் ஆசிரி�ளர  

ஜநாக்கி, “அம்மா இராஜேஷ் கூறி� ‘இ்ம் 

பப�ர்தல்’ என்்ற வார்த்ளதக்கு பபாருள் 

என்னபவன்று கூறுஙகள்” எனக் ஜகட்ான். 

ஆசிரி�ர் நன்று. இப்பா்த்தில் ‘இ்ம் பப�ர்தல்’ 

பற்றி விரிவாக விைக்குகிஜ்றன் எனக் கூறினார்.

இடம் பெயர்தல் 

இ்ம் பப�ர்தல் பற்றி பல வல்லுநர்கள் 

பல்ஜவறு முள்றகளில் வளர�றுத்துள்ைனர். 

ஒரு நபஜரா அல்லது ஒரு குழுஜவா 

நிர்நதரமாகஜவா, தற்காலிகமாகஜவா தம் 

இருப்பி்த்ளத விடடு குறிப்பி்த்தக்க 

பதாளலவிற்கு வசிக்கும் இ்த்ளத மாற்றுவஜத 

இ்ம் பப�ர்தல் எனப்படும். எனஜவ இ்ம் 

பப�ர்தல் என்பது மக்கள் ஓர் இ்த்திலிரு்நது 

மற்ப்றாரு இ்த்திற்கு நகர்வளதக் குறிக்கி்றது. 

இடம் பெயர்தல்

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

▶ இ்ம் பப�ர்தலின் வளககளைத் பதரி்நது பகாள்ைல்

▶ நகரம�மாக்கலின் கருத்தாக்கத்ளத விவரித்தல்

▶ நகரம�மாக்கலின் ஜதாற்்றம் மற்றும் வைர்ச்சிள�ப் பற்றி கற்்றல்

▶ நகரம�மாதலின் ேவால்களைப் புரி்நது பகாள்ைல்

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

இடம் பெயர்தல் 

மறறும் �கரமயமோ்தல்

அலகு - 4
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நாஜ்ாடி வாழக்ளகள�க் ளகவிடடு நிர்நதர 

குடியிருப்புகளில் வாழத்பதா்ஙகினர். 

இ்நநிளலயில் மக்கள் வைம் மிகு்நத ஜவைாண் 

நிலத்ளதத் ஜதடி பதா்ர்்நது குடி பப�ர்்நதனர். 

அதன் பின்னர் இ்ம்பப�ர்வின் தன்ளம, 

காலத்திற்கு ஏற்்றவாறு பல மாற்்றஙகளைச் 

ே்நதித்துள்ைது.

இடம் பெயரவுககோன கோரணிகள் 

மக்கள் இ்ம் பப�ர்தலுக்கு பல்ஜவறு 

காரணிகள் உள்ைன. அளவகள் கீழக்காண் 

இரு தளலப்புகளில் வளகப்படுத்தப்படுகின்்றன.

1. சோ்தகமோன கோரணிகள்

ஓர் இ்த்ளத ஜநாக்கி மக்களை 

ஈர்க்கும் காரணிகள் ோதக காரணிகள் 

அல்லது இழு காரணிகள் (Pull Factors) என 

அளழக்கப்படுகின்்றன.

2. ெோ்தகமோன கோரணிகள் 

மக்களை தஙகள் வசிப்பி்ஙகளிலிரு்நது 

பவளிஜ�்றச் பேய்யும் காரணிகள் உ்நது 

காரணிகள் (Push Factors) அல்லது பாதகக் 

காரணிகள் என அளழக்கப்படுகின்்றன.

ஐககிய �ோடுகள் அமமப்பின் வமரயம்ற

இ்ம்பப�ர்வு என்பது இரு புவியி�ல் 

பிரஜதேஙகளுக்கிள்ஜ� நள்பபறும் ஒரு 

வளக�ான மக்கள்பதாளக நகர்வாகும். இது 

பபாதுவாக இருப்பி்த்தில் ஒரு வளக�ான 

நிர்நதர மாற்்றத்ளத ஏற்படுத்துகி்றது. 

ேமூக அறிவி�லின் மிக முக்கி�மான 

அம்ேஙகளில் ஒன்று ‘மக்கள் இ்ம் பப�ர்தல்’ 

ஆகும். இது பழஙகாலத்திலிரு்நஜத மனித 

குலத்து்ன் பநருஙகி� பதா்ர்புள்�து. இ்ம் 

பப�ர்தல் என்பது மனித குலத்தின் ஆரம்ப 

காலத்திலிரு்நஜத பதா்ர்்நது நள்பபறும் 

நிகழவாகும். பழஙகாலத்தில் உணளவத்ஜதடி 

மக்கள் இ்ம் பப�ர்்நதனர். பபரும்பாலான 

மக்கள் காடுகளில் வாழவளத தவிர்த்து நாகரிக 

வாழக்ளகள�ப் பின்பற்்ற பதா்ஙகி�ஜபாது 

வைமான நிலம் மற்றும் வைர்ப்பு 

விலஙகுகளு்ன் உ்றளவ ஜமம்படுத்திக் 

பகாண்்னர்.

இதன் விளைவாக மனித குலம் 

இ்ம்பப�ர்தலில் ஒரு குறிப்பிட் அைவு 

மாற்்றமள்்நதது. அவர்கள் கிட்த்தட் 

உ்நது

உந்து கோரணிகள்இழு கோரணிகள்

ஆஜராக்கி� 

பராமரிப்பு 

அளமதி

கல்வி

நகர வாழக்ளக

பணம்

காலநிளல 

ஜபரி்ர்கள்

நலி்நத 

ஜவைாண்ளம

ஜவளல 

வாய்ப்பு

ஜபார் ஏழளம

உணவு

இ்ம் பப�ர்வுக்கான காரணிகள்
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ஆ. பெோருளோ்தோர கோரணஙகள் 

ஒரு பகுதியிலிரு்நது மற்ப்றாரு பகுதிக்கு 

மக்கள் இ்ம் பப�ர்வதற்கு பபாருைாதாரம் 

மிக முக்கி� காரணிகளில் ஒன்்றாகும். இ்ம் 

பப�ர்வின் அைவு மற்றும் திளேகளைப் பல்ஜவறு 

பபாருைாதார காரணிகள் தீர்மானிக்கின்்றன. 

வைமான ஜவைாண் நிலம், ஜவளலவாய்ப்பு, 

பதாழில் நுடப வைர்ச்சி ஜபான்்ற பபாருைாதார 

காரணிகள் புலம் பப�ர்ஜவாளர ஈர்க்கின்்றன. 

பபரு்நதிரைான மக்களின் ஏழளம நிளல 

மற்றும் ஜவளலவாய்ப்பின்ளம ஜபான்்றளவ 

மக்களை தஙகள் பூர்வீக இ்த்திலிரு்நது சி்ற்நத 

ஜவளலவாய்ப்புகள் உள்ை இ்ஙகளுக்கு 

பவளிஜ�்ற ளவக்கின்்றன.

இடம் பெயரவுககோன கோரணிகள் 

மனிதகுல இ்ம் பப�ர்வுக்கான 

பல்ஜவறு காரணிகள் 5 பிரிவுகைாக 

வளகப்படுத்தப்படடுள்ைன. அளவ பின்வருமாறு:

அ. சூழியல் அல்லது இயறமக கோரணஙகள்

சூழி�ல் இ்ம் பப�ர்வு இ�ற்ளக�ான 

ஒன்்றாகும். எரிமளல பவடிப்பு, நிலஅதிர்வு, 

பவள்ைம், வ்றடசி ஜபான்்றளவ இவ்வளக  

இ்ம் பப�ர்வுக்கான முக்கி� காரணிகைாகும். 

இக்காரணிகள் மக்களைத் தஙகள் போ்நத 

இ்ஙகளை விடடு பவளிஜ�றி புதி� 

பகுதிகளில் குடிஜ�்ற உ்நதுகின்்றன. நீர் வைம், 

பிரச்ேளனகைற்்ற நிலப்பகுதிகள், மாேற்்ற 

நிளலகள் ஜபான்்றளவ இ்ம் பப�ர்பவர்களை 

ஈர்க்கும் ேக்திகைாக உள்ைன.

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

இ�ற்ளக காரணிகள்

இ்ர் குள்றவாக உள்ை மண்்லஙகள் இ்ர் பாதிக்கும் மண்்லஙகள்

உக்நத காலநிளல காலநிளல மாறுபாடு (கடுளம�ான காலநிளல 

நிகழவுகள்)

இ�ற்ளக வைஙகள் மற்றும் கனிமஙகள் மிகு்நத 

பகுதிகள் (எடுத்துக்காடடு: நீர், எண்பணய், 

யுஜரனி�ம்)

விளைச்ேல் பபாய்த்தல் மற்றும் உணவு 

பற்்றாக்குள்ற

பபாருைாதாரக் காரணிகள்

ஜவளலவாய்ப்பிற்ஜகற்்ற சூழல்கள் ஜவளலவாய்ப்பின்ளம

ேமூக மற்றும் பண்பாடடுக் காரணிகள்

ேமூக ஒற்றுளம ேமூக முரண்பாடு (பூேல்கள்)

மக்கள் பதாளக காரணிகள்

குள்றவான மக்கள் பதாளக மிளக மக்கள் பதாளக பபருக்கம்

அரசி�ல் காரணிகள்

அரசி�ல் பாதுகாப்பு ஜபார், ேமூக உரிளமகள், அளமதியின்ளம

தனித்துவம் மற்றும், சுத்நதிரமாக பே�ல்படும் 

வாய்ப்பு 

பாதுகாப்பு ோர்்நதளவ - இனம், மதம் மற்றும் 

கலாச்ோர துன்புறுத்தல்

குள்ற்நத பேலவு, எளிதில் கிள்க்கும் 

நகர்ப்பு்ற ஜேளவகள். எ.கா. சுகாதாரம், கல்வி, 

பபாழுதுஜபாக்கு, ஜபாக்குவரத்து, நீர் ஜபான்்றளவ

குள்றவான அல்லது பற்்றாக்குள்ற�ான 

நகர்ப்பு்ற ஜேளவகள் மற்றும் உள்கட்ளமப்பு 

வேதி. எ.கா. சுகாதாரம், கல்வி, பபாழுதுஜபாக்கு, 

ஜபாக்குவரத்து ஜபான்்றளவ
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உ. அரசியல் கோரணஙகள் 

பல்ஜவறு அரசி�ல் காரணஙகைான 

காலனி ஆதிக்கம், ஜபார்கள், அரோஙகக் 

பகாள்ளககள் ஜபான்்றளவ காலஙகாலமாக 

இ்ம்பப�ர்தலில் முக்கி�ப் பஙளக வகித்து 

வருகின்்றன. பழஙகாலத்திலிரு்நஜத 

ஜபார்கள் இ்ம் பப�ர்வுக்கான குறிப்பி்த்தக்க 

காரணஙகளில் ஒன்்றாக இரு்நதுள்ைது. 

இடம் பெயரவின் வமககள்

இ்ம் பப�ர்ளவப் பல வழிகளில் 

வளகப்படுத்தலாம். இளவ பபாதுவாக 

பின்வருமாறு வளகப்படுத்தப்படுகின்்றது.

2017ஆம் ஆண்டில் ேர்வஜதே 

புலம்பப�ர்வில் இ்நதி�ா மிகப் 

பபரி� நா்ாகவும் (17 மில்லி�ன்) 

இளதத் பதா்ர்்நது பமக்சிஜகாவும் 

(13 மில்லி�ன்) உள்ைன.

(ஆதாரம்: ேர்வஜதே புலம்பப�ர்்நஜதார் அறிக்ளக, 2017)

I.  நிரவோக எல்மல அடிப்ெமடயில் 

இடம் பெயரவுகள் 

அ. உள்�ோட்டு இடம் பெயரவு 

ஒரு நாடடின் எல்ளலக்குள் நிகழும் 

மக்களின் இ்ப்பப�ர்வானது உள்நாடடு இ்ம் 

பப�ர்வு என அளழக்கப்படுகி்றது. ஜமலும் 

உள்நாடடு இ்ம் பப�ர்வு என்பது இ்ம் 

பப�ர்வு பதா்ஙகும் இ்ம், இ்ம் பப�ர்ஜவார் 

ஜேருமி்ம் ஆகி�வற்றின் அடிப்பள்யில் 

நான்கு வளககைாக பிரிக்கப்படுகி்றது.

1.  ஊரகத்திலிருந்து �கரப்பு்றம் ந�ோககி இடம் 

பெயர்தல் 

இவ்வளகயில் மக்கள் ஊரகப் 

பகுதியிலிரு்நது வைர்்நது வரும் நகரம் மற்றும் 

மாநகரஙகளுக்கு முக்கி�மாக ஜவளலவாய்ப்பு, 

கல்வி மற்றும் பபாழுதுஜபாக்கு வேதிக்காக 

இ்ம் பப�ர்கி்றார்கள். 

2.  �கரத்திலிருந்து �கரபு்றத்திறகு இடம் பெயர்தல்

இவ்வளக இ்ம்பப�ர்வானது ஒரு நகர்ப் 

பகுதியிலிரு்நது மற்ப்றாரு நகர்ப்பகுதிக்கு 

அதிக வருவாய் பபறும் பபாருடடு இ்ம் 

பப�ர்கி்றார்கள்.

இ. சமூக மறறும் ெணெோட்டுக கோரணஙகள் 

ேமூக மற்றும் பண்பாடடுக் காரணஙகளும் 

இ்ம் பப�ர்வில் தமது பஙளக வகிக்கின்்றன.

இடம் பெயரவுககோன சமூக மறறும் ெணெோட்டுக 

கோரணஙகள்

1. பபண்களின் திருமணத்திற்குப் பின்  

இ்ம்பப�ர்வு. 

2. புனித �ாத்திளரகளு்ன் பதா்ர்புள்� 

இ்ம்பப�ர்தல் ஆகி�ளவ ேமூக 

கலாச்ோரப் பழக்கத்திளன 

அடிப்பள்�ாக பகாண்்ளவ�ாகும்.

ஈ. மககள் ப்தோமக சோரந்்த கோரணஙகள்

 மக்கள் பதாளகயின் உடகூறு 

பண்புகைான வ�து, பாலினம், அதிக மற்றும் 

குள்ற்நத மக்கள் பதாளக ஜபான்்றளவ 

இ்ம் பப�ர்வுக்கான முக்கி� காரணஙகள் 

ஆகும். இளைஞர்களின்  இ்ம்பப�ர்வு மற்்ற 

பிரிவினளர வி் அதிகம் என்பது நன்கு 

அறி�ப்பட் ஒன்்றாகும். பபண்கள் பபரும்பாலும் 

திருமணத்திற்கு பி்றகு புலம் பப�ர்கி்றார்கள். 

பபாதுவாக அதிக மக்கள் பதாளக ஒரு உ்நது 

காரணி�ாகவும் குள்றவான மக்கள்பதாளக 

இழு காரணி�ாகவும் கருதப்படுகி்றது.

 

ஐஜராப்பா, வ் அபமரிக்கா, 

ஆஸ்திஜரலி�ா, லத்தீன் 

அபமரிக்கா, கரீபி�ன் ஜபான்்ற 

நாடுகளில் புலம் பப�ர்்நஜதாரில் 

ஆண்களை வி் பபண்கஜை அதிகம். ஆனால் 

ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசி�ா குறிப்பாக ஜமற்கு 

ஆசி�ாவில் பபண்களைவி் ஆண்கள் 

அதிகமாக புலம் பப�ர்கி்றார்கள்.

ஆதாரம்: (ேர்வஜதே இ்ம்பப�ர்தல் அறிக்ளக, 2017)
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1 3 5இ்ம் பப�ர்தல் மற்றும் நகரம�மாதல் 

3.  ஊரகத்தில் இருந்து ஊரகத்திறகு இடம் 

பெயர்தல் 

ோகுபடிக்கு ஏற்்ற வைமான நிலம் 

மற்றும் பி்ற ேமூக காரணிகைான திருமணம் 

ஜபான்்றளவ இவ்வளக  இ்ம்பப�ர்தளலத்  

தீர்மானிக்கின்்றன. 

4.  �கரப்பு்றத்திலிருந்து ஊரக ெகுதிககு இடம் 

பெயர்தல் 

நகர்ப்பு்ற பிரச்ேளனகளில் இரு்நது 

விடுபடுவதற்கும் பணியில் இரு்நது ஓய்வு பபற்்ற 

பி்றகு பூர்வீக இ்ஙகளுக்கு திரும்புவதற்கும் 

மக்கள் நகர்பு்றத்திலிரு்நது ஊரகப் பகுதிகளுக்கு 

இ்ம் பப�ர்கி்றார்கள். 

ஜமற்கூறி� நான்கு வளககளில் ஊரகப் 

பகுதியிலிரு்நது நகர்பு்றத்ளத ஜநாக்கி இ்ம் 

பப�ர்தல் அதிகம் நள்பப்றக்கூடி� ஒன்்றாகும்.

ஆ. சரவந்தச இடம் பெயரவு

 ஒரு நாடடின் எல்ளலகளைக்  

க்்நது ந்க்கும் இ்ம் பப�ர்தல் ேர்வஜதே 

இ்ம்பப�ர்தல் என்று அளழக்கப்படுகி்றது. 

II.  இடம் பெயரெவரின் விருப்ெத்தின் அடிப்ெமடயில் 

இடம் பெயர்தல் 

1. ்தன்னோரவ இடம் பெயரவு

தனி நபர்களின் விருப்பத்தின் ஜபரிலும், 

மு�ற்சி மற்றும் முன்பனடுத்தலின் மூலம் 

தஙகளுள்� பபாருைாதார நிளலள� 

உ�ர்த்துவதற்கும் வேதி�ான இ்த்தில் வாழ 

ஜவண்டும் என்்ற விருப்பத்தின் அடிப்பள்யிலும் 

நள்பபறும் இ்ம்பப�ர்தல் தன்னார்வ இ்ம் 

பப�ர்வு எனப்படுகி்றது. 

2. ்தன்னோரவமில்லோ (அ) கட்டோய இடம் பெயரவு

மக்களின் விருப்பத்திற்கு மா்றாக 

இ்ம்பப�ர்வு நள்பபறுமாயின் அது 

அனிச்ளே�ான இ்ம்பப�ர்வு என 

அளழக்கப்படுகி்றது. ஜபார் ஜபான்்ற உ்நது 

காரணி�ால் மக்கள் ஓர் இ்த்திலிரு்நது 

மற்ஜ்றார் இ்த்திற்குக் குடிபப�ர்தல் 

இவ்வளகள�ச் ோர்்நததாகும்.

III.  இடம் பெயரந்்த இடத்தில் ்தஙகும் கோல 

அளவின் அடிப்ெமடயில் இடம் பெயர்தல். 

1. குறுகிய கோல இடம் பெயரவு 

இ்நத வளக�ான  இ்ம் பப�ர்வுகளில் 

குடிஜ�றுபவர்கள் பூர்வீக இ்த்திற்கு 

திரும்புவதற்கு முன் குறுகி� காலம் மடடுஜம 

குடிபப�ர்்நத இ்த்தில் தஙகுவர். இ்நத  இ்ம் 

பப�ர்வு சில நாடகள் முதல் சில மாதஙகள் 

வளர மடடுஜம இருக்கும்.

 2. நீணடகோல இடம் பெயரவு 

இவ்வளக�ான  இ்ம்பப�ர்வு 

குடிஜ�றுபவர்கள் குள்ற்நத சில 

வரு்ஙகைாவது குடிஜ�றி� இ்த்தில் தஙகி 

இருப்பார்கள். 

மணடல வோரியோன உலக மககட்ப்தோமக ெஙகு மறறும் சரவந்தச இடம் பெயரவு - 2017

மண்்லத்தின் 

பப�ர்

பமாத்த மக்கள் 

பதாளக

உலக மக்கள் 

பதாளகயில் 

ேதவீதம்

ேர்வஜதே 

அைவில் புலம் 

பப�ர்்நஜதார்

ேர்வஜதே புலம் 

பப�ர்்நஜதார் 

ேதவீதம்

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

ஆசி�ா 45,04,428 59.7% 1,05,684 41%

ஐஜராப்பா 7,42,074 9.8% 61,191 23.7%

லத்தீன் 

அபமரிக்கா 

மற்றும் கரீபி�ன் 

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

வ் அபமரிக்கா 3,61,208 4.8% 4,413 1.7%

ஓசி�ானி�ா 40,691 0.5% 1,880 0.7%

அறி�ப்ப்ாதளவ -- -- 10,560 4.1

உலகம் 75,50,262 100% 2,57,715 100%

(ஆ்தோரம்: ஐககிய �ோடுகள் சமெயின் சரவந்தச இடம்பெயரவு அறிகமக, 2017)
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1 3 6 இடம் பெயர்தல் மற்றும் நகரமயமா்தல் 

ஆ. சமூக விமளவுகள்

பல்ஜவறு பகுதிகளில் இரு்நது மக்கள் 

நகர்ப்பு்றத்ளத ஜநாக்கி இ்ம் பப�ர்வதால் 

பன்முக ேமுதா�ம் உருவாக இளவ 

வழி வகுக்கின்்றன. இது மக்கள் குறுகி� 

மனப்பான்ளமயில் இரு்நது விடுபடடு தாராை 

மனப்பான்ளமக்கு மா்ற ஏதுவான சூழளல 

உருவாக்குகின்்றது. 

இ. பெோருளோ்தோர விமளவுகள்

அதிக மக்கள் பதாளக நிள்ற்நத 

பகுதிகளிலிரு்நது குள்ற்நத மக்கள் பதாளக 

பகாண்் பகுதிகளுக்கு அதிக மக்கள் இ்ம் 

பப�ர்வதால் மக்கள் வை (Resource population) 

விகிதம் ேமநிளல�ற்்றதாகிவிடுகி்றது. சில 

ேம�ஙகளில் இவ்விரு பகுதிகளும் உக்நத 

(Optimum population) மக்கட பதாளகள�க் 

பகாண்் பகுதிகைாக மா்றவும் பேய்கின்்றன.

 இ்ம்பப�ர்வு ஒரு பகுதியிலுள்ை மக்கள் 

பதாளகயின் பதாழில் கட்ளமப்புகளின் மீது 

தாக்கத்ளத ஏற்படுத்துகின்்றது. இதனால் 

அப்பகுதியின் பபாருைாதாரம் பாதிக்கி்றது. 

அறிவார்்நத மக்கள் பவளிஜ�றுதல் (Brain 

Drain) என்பது பின்தஙகி� நாடுகளைச் ோர்்நத 

பதாழிற்தி்றன் பகாண்் மக்கள் சி்ற்நத ஜவளல 

வாய்ப்புகளைத் ஜதடி வைர்்நத நாடுகளுக்குச் 

பேல்கின்்றனர். இது இ்ம்பப�ர்வின் ஒரு 

முக்கி� விளைவாகும். இதன் விளைவாக பூர்வீக 

பகுதிகள் பின்தஙகி� நிளலள� அள்கின்்றன. 

இது 'அறிவுோர் பவளிஜ�ற்்ற விளைவு' (Back 

Wash Effect) என அளழக்கப்படுகி்றது. 

ஈ. சுறறுச்சூழல் விமளவுகள்

ஊரகப்பகுதியில் இரு்நது நகர்ப்பு்ற 

பகுதிகளுக்குப் பபருமைவிலான மக்கள் 

இ்ம் பப�ர்வதால் நகரஙகளில் மக்கள் 

பநரிேளலயும், வைஙகள் பற்்றாக்குள்றள�யும் 

ஏற்படுத்துகி்றது. இவ்வி்ப்பப�ர்வு நகர 

விரிவாக்கத்ளத ஏற்படுத்துகி்றது. நகர்ப்பு்ற 

பகுதிகளின் மக்கள் பபருக்கம் காற்று, நீர் 

மற்றும் நிலம் ஆகி�ளவ மாசு அள்� வழி 

வகுக்கி்றது. குடிநீர் பற்்றாக்குள்ற, ஜபாதி� 

குடியிருப்பின்ளம, ஜபாக்குவரத்து பநரிேல் 

மற்றும் ஜமாேமான வடிகால் அளமப்பு ஜபான்்ற 

சுற்றுச்சூழல் ேவால்கள் நகர்பு்றஙகளில் 

நிலவுகின்்றன. குடியிருப்பு  இ்ம்பற்்றாக்குள்ற 

3. ெருவகோல இடம் பெயரவு

இவ்வளக�ான  இ்ம்பப�ர்வில் 

பபாதுவாக மக்களில் ஒரு குழுவினர் ஒரு 

குறிப்பிட் பருவ காலத்தின் ஜபாது தன் 

பூர்வீக இ்ஙகளிலிரு்நது குடிப்பப�ர்்நது 

அப்பருவத்தின் முடிவில் மீண்டும் திரும்பி 

விடுவர். ஜகாள்காலத்தில் மளலவாழ 

இ்ஙகளுக்குக் குடிஜ�றும் மக்கள் மற்றும் 

ஜவைாண் பதாழிலாைர்கள் பயிர் விளதக்கும் 

பருவஙகளில் இ்ம் பப�ர்வது இவ் 

வளகள�ச் ோர்்நததாகும். ‘ம்நளத இ்மாற்்றம்’  

(Transhumance) என்பது மக்கள் கால்நள்யு்ன் 

இ்ம் பப�ர்தலாகும். இதுவும் இவ்வளகள�ச் 

ோர்்நததாகும்.

ேமீப காலஙகளில் 

ேர்வஜதே அைவில் 

பு ல ம் ப ப � ர் ஜ வ ா ர் 

எண்ணிக்ளக ஜவகமாக 

அதிகரித்து வருகி்றது. 

2000இல் 173 மில்லி�ன்கைாக இரு்நத 

புலம்பப�ர்்நஜதாரின் எண்ணிக்ளக 

2010இல் 220 மில்லி�ன்கைாகவும் 2017இல் 

258 மில்லி�ன்கைாகவும் அதிகரித்துள்ைது. 

(ஆதாரம்: ேர்வஜதே புலம் பப�ர்்நஜதார் அறிக்ளக, 2017)

இடம் பெயர்தலின் விமளவுகள் 

இ்ம் பப�ர்வானது குடிஜ�ற்்றம் மற்றும் 

குடியி்றக்கம் ஆகி� இரு பகுதிகளையும் 

பாதிப்பள்�ச் பேய்கி்றது.

இ்ம் பப�ர்தலின் முக்கி� விளைவுகள் 

பின்வருமாறு:

அ. மககள் ப்தோமக விமளவுகள் 

மக்கட பதாளக கூறுகைான வ�து 

மற்றும் பாலினத்தில் இவ்வளக இ்ம்பப�ர்வு 

மாற்்றத்ளத ஏற்படுத்துகி்றது. திருமணத்திற்குப் 

பி்றகு நள்பபறும் பபண்களின் இ்ம்பப�ர்வு 

அவர்களின் பூர்வீக பகுதியில் பாலின விகிதம் 

குள்ற�வும் திருமணமாகி பேல்லுமி்ஙகளில் 

பாலின விகிதம் அதிகரிக்கவும் வழி 

வகுக்கி்றது. ஜவளல ஜதடி பேல்லும் ஆண் 

பதாழிலாைர்களின்  இ்ம்பப�ர்வு அவர்களின் 

பூர்வீக பகுதிகளில் ோர்்நது இருப்ஜபாரின் 

எண்ணிக்ளகள� அதிகப்படுத்துகின்்றது.
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1 3 7இ்ம் பப�ர்தல் மற்றும் நகரம�மாதல் 

மற்றும் நிலமதிப்பு உ�ர்வு ஜபான்்றளவ 

குடிளேவாழ பகுதிகள் உருவாக வழி 

வகுக்கின்்றன.

�கரமயமோ்தல் 

நகரஙகள் மற்றும் மாநகரஙகளில் 

வாழும் மக்கள் பதாளகயின் விகிதாச்ோரம் 

அதிகரிப்பளத நகரம�மாதல் எனப்படுகி்றது.

�கரமயமோ்தல்

�கரமயமோ்தலுககோன கோரணஙகள் 

ந க ர ம � ம ா க் க ம் 

மூன்று காரணிகைால் 

நி ர் ண யி க் க ப் ப டு கி ன் ்ற ன . 

அளவ:

1.  இ�ற்ளக�ான மக்கள் 

பதாளக வைர்ச்சி

2.  ஊரகத்திலிரு்நது நகர்பு்றஙகளுக்கு இ்ம் 

பப�ர்தல். 

3.  ஊரகப் பகுதிகளை நகர்பு்றஙகைாக 

மறுசீரளமப்பு பேய்தல். 

தற்ஜபாளத� நகரம�மாக்கல் மக்கள் 

பதாளகயில் மாற்்றஙகள், நிலப்பரப்பு, 

பபாருைாதாரச் பே�ல்முள்றகள் மற்றும் 

புவியி�ல் பகுதிகளின் பண்புகள் 

ஆகி�ளவகளும் நகரம�மாக்கலுக்கு 

காரணமாக உள்ைன. 

2007ஆம் ஆண்டு 

வரலாற்றில் முதல்முள்ற�ாக 

உலகைாவி� நகர்ப்பு்ற 

மக்கள்பதாளக ஊரக 

மக்கள் பதாளகள� வி் அதிகமானது. 

அதன் பி்றகு நகர்பு்ற மக்களின் ேதவீதம் 

பதா்ர்்நது அதிகரித்த வண்ணம் உள்ைது.  

(உலக நகரம�மாக்கல் விைக்கக் குறிப்பு, 2014 ) 

உலக �கரமயமோககலின் ந்தோற்றம் 

மறறும் வளரச்சி 

உலக நகரம�மாக்கலின் வைர்ச்சி ஒரு 

நீண்் வரலாற்ள்றக் பகாண்டுள்ைது.

ெணமடய கோலம் 

வரலாற்றுக்கு மு்நளத� காலத்திஜலஜ� 

நகர ளம�ஙகள் உருவாகத் பதா்ஙகின. 

(10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு) இக்கால 

கட்த்தில் பதா்க்ககால மனிதர்கள் 

தாவரஙகளையும் விலஙகுகளையும் வைர்க்கத் 

பதா்ஙகினார்கள். இக்காலகட்த்தில் 

நிர்நதரக் குடியிருப்புகள் வைர்ச்சி�ள்�த் 

பதா்ஙகின. எகிப்து, கிஜரக்கம் மற்றும் இ்நதி� 

ஆற்றுப்பள்ைத்தாக்குப் பகுதிகளில் ஜவைாண் 

ோர்்நத ேமூகஙகள் ஜதான்றி அளவ நகர்ப்பு்றம் 

ோர்்நத ேமூகம் மற்றும் நகர ளம�ஙகைாக 

உருவாகின. உணவு தானி� மிளக 

உற்பத்திஜ� நகரம�மாக்கலுக்கு முக்கி� 

காரணமாக இரு்நதது. பமேபஜ்ாமி�ாவின் 

உர் மற்றும் பாபிஜலான், எகிப்தில் உள்ை 

தீப்ஸ் மற்றும் அபலக்ோ்நதிரி�ா, கிஜரக்கத்தின் 

ஏபதன்ஸ், இ்நதி�ாவின் ஹரப்பா மற்றும் 

பமாகஞேதாஜரா ஆகி�ளவ உலகின் 

வரலாற்றுக்கு மு்நளத� காலத்தில் அளம்நத 

குறிப்பி்த்தக்க நகரஙகைாகும்.

ஹரப்ெோ �கரம்

பண்ள்� காலத்தில் நகர்ப்பு்ற 

ளம�ஙகளின் அைவு மற்றும் எண்ணிக்ளக, 

கிஜரக்கர்கள் மற்றும் ஜராமானி�ர்கள் ஆகி� 

இரு பபரும் காலனி�ாதிக்க காலஙகளில் 

அதிகரிக்கத் பதா்ஙகி�து. ஏழாம் 

நூற்்றாண்டின் பதா்க்கத்திஜலஜ� ஏஜி�ன் 

க்லுக்கு அருகில் பல நகரஙகள் காணப்பட்ன. 

கிஜரக்க காலனி�ாதிக்க காலஙகளில் 

வர்த்தக விரிவாக்கம் பல நகரஙகள் மற்றும் 

மாநகரஙகளை ஜதாற்றுவித்தது.
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1 3 8 இடம் பெயர்தல் மற்றும் நகரமயமா்தல் 

இ்நதி�ா, சீனா 

மற்றும் ளநஜீரி�ா 

நாடுகளில் 2018-2050ஆம் 

ஆண்டுகளுக்கிள்யிலான 

காலத்தில் உலக நகர்ப்பு்ற 

மக்கள் பதாளக வைர்ச்சியில் 35 ேதவீதத்ளதப் 

பபற்றிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகி்றது. 

இக்காலத்தில் இ்நதி�ா 416 மில்லி�ன் நகர்ப்பு்ற 

மக்கள் பதாளகள�யும், சீனா 255 மில்லி�ன் 

மக்கள் பதாளகள�யும், ளநஜீரி�ா 159 மில்லி�ன் 

மக்கள் பதாளகள�யும் நகர்ப்பு்றவாசிகைாக 

அதிகரிக்கும் என கணக்கி்ப்படுகி்றது. 

(உலக நகரம�மாக்கல் விைக்க குறிப்பு, 2018)

இமடககோலம் 

இது 11ஆம் நூற்்றாண்டுக்குப் பி்நதி� 

காலத்ளதக் குறிக்கி்றது இ்நதக் காலக் 

கட்த்தில் ஐஜராப்பி� நாடுகளின் க்ல் 

க்்நத வணிகம் அதிகரித்தது. இவ்வணிக 

வைர்ச்சி, பபாருைாதார பின்னள்வு ஏற்பட் 

காலத்திற்குப் பின் ஐஜராப்பி� நகரஙகள் மற்றும் 

மாநகரஙகளின் மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்து. 

13-ஆம் நூற்்றாண்டின் இறுதியில் பாரிஸ், 

இலண்்ன், பேனிவா, மிலன் மற்றும் பவனிஸ் 

ஆகி� முக்கி� நகரஙகள் ஐஜராப்பாவில் 

காணப்பட்ன.

இமடககோல �கரஙகள்

�வீன கோலம் 

இக்கால கட்ம் பதிஜனழாம் நூற்்றாண்டில் 

இரு்நது பதா்ஙகுகி்றது. இது நகரம�மாக்கலின் 

மூன்்றாம் கட் வைர்ச்சிள�க் குறிக்கி்றது. 

பத்பதான்பதாம் நூற்்றாண்டில் 

உருவான பதாழிற்புரடசி, நகரஙகள் 

மற்றும் மாநகரஙகளின் வைர்ச்சிள�த் 

துரிதப்படுத்தி�து. ஐஜராப்பி�ர்களின் நகர்ப்பு்ற 

நாகரிகத்தினால் அதிக எண்ணிக்ளகயிலான 

புதி� நகரஙகள் வ் அபமரிக்கா மற்றும் 

ஜோவி�த் யூனி�னில் உருவாயின. நவீன 

பதாளலத் பதா்ர்பு, ஜபாக்குவரத்து மற்றும் 

பத்பதான்பதாம் நூற்்றாண்டில் ஏற்பட் 

புதி� வணிக க்ல்வழித்த்ஙகளின் 

வைர்ச்சி, வணிகத்தைஙகளையும் நகர்ப்பு்ற 

பகுதிகளையும் வலுப்படுத்தின.

 ேமீபத்தி� நகரம�மாக்கலின் வைர்ச்சி 

ஆப்பிரிக்க கண்்த்தில் நன்கு பதன்படுகி்றது. 

1930ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் ஆப்பிரிக்காவில் 

உள்ை நகரஙகள் க்ற்களரள� ஒடடிஜ� 

இரு்நதன. ஆனால் தற்பபாழுது ஐம்பது 

நகரஙகள் பத்து லடேத்திற்கும் அதிகமான 

மக்கள் பதாளகள�க் பகாண்டுள்ைன. 

பகய்ஜரா, ளநஜராபி, மும்போ, புலளவஜ�ா, டூலா, 

அபிடி�ான், லாஜகாஸ், அக்ரா, அடிஸ் அபாபா, 

லிப்ஜபால்டுவில், லவுண்்ா, ஜகப்்வுன், நட்ால், 

பிரிடஜ்ாரி�ா ஜபான்்றளவ ஆப்பிரிக்காவின் 

முக்கி� நகரஙகைாகும். நவீன கால துரித 

நகரம�மாக்கம் உலகம் முழுவதிலும் மக்கள் 

பதாளகள� மறு பரவலுக்கு உடபடுத்துகி்றது. 

1950இல் உலகின் மக்கள் 

பதாளகயில் 30 ேதவீதம் நகர மக்கள் 

பதாளக�ாகும். 2050இல் இளவ 68 

ேதவீதமாக உ�ரும் எனக் கணக்கி்ப்படடுள்ைது

(ஆதாரம் : 2018 உலக நகரம�மாக்கல் விைக்க குறிப்பு)

�வீன கோல �கரம்

உலக �கரமயமோககல்

வ. 

எண

கணடஙகள் �கர மககள் 

ப்தோமக (%)

1 வ் அபமரிக்கா 82

2
இலத்தீன் அபமரிக்கா 

மற்றும் கரீபி�ன் தீவுகள்
81

3 ஐஜராப்பா 74
4 ஓசி�ானி�ா 68
5 ஆசி�ா 50
6 ஆப்பிரிக்கா 43
உலக சரோசரி 55

(ஆ்தோரம் : உலக �கரமயமோககல் விளகக குறிப்பு, 2018)
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1 3 9இ்ம் பப�ர்தல் மற்றும் நகரம�மாதல் 

நகர்ப்பு்ற மற்றும் உள்ைாடசி அளமப்புகளுக்குக் 

குப்ளபகளை அகற்றுதல் பபரும் ேவாலான 

பணி�ாக உள்ைது. 

ஈ. நெோககுவரத்து மறறும் ப�ரிசல்

பல நகரஙகளில் கூட் பநரிேளலக் 

கடடுப்படுத்த ஜபாதுமான திட்ஙகள் 

இல்லாளம மற்றும் ஜபாதுமான 

ஜபாக்குவரத்து கட்ளமப்புகள் இல்லாளம, 

நகர்ப்பு்ற பகுதிகளில் காணப்படும் பபரும் 

பிரச்ேளன�ாகும். இரு ேக்கர வாகனஙகள் 

மற்றும் மகிழு்நதுகளின் எண்ணிக்ளக 

அதிகரிப்பினால் ஜபாக்குவரத்து பநரிேல் மிகு்நது 

காணப்படுகி்றது. வாகனப் பபருக்கம், காற்று 

மாசு அள்� காரணமாகின்்றன.

உ. மோசமட்தல் 

சுற்றுச்சூழல் மாேள்வதற்கு 

நகரஙகள் மற்றும் மாநகரஙகள் 

முக்கி�மான காரணிகைாகும். நகரஙகளில் 

இரு்நது பவளிஜ�றும் கழிவுநீர் மற்றும் 

பதாழிலகஙகளிலிரு்நது பவளிஜ�ற்்றப்படும் 

சுத்திகரிக்கப்ப்ாத கழிவுநீர் ஆகி�ன அருகில் 

உள்ை நீர் நிளலகளில் கலக்கின்்றன. நகர்ப்பு்ற 

ளம�ஙகளைச் சுற்றியுள்ை பதாழிலகஙகள் 

புளக மற்றும் நச்சு வாயுக்களை பவளியிடடு 

வளிமண்்லத்ளத மாசுபடுத்துகின்்றன.

அதிக மக்கள் பதாளக பகாண்் உலகின் 

முதல் ஐ்நது மாநகரஙகள் 

 மாநகரத்தின் பப�ர் மக்கள் பதாளக 

(மில்லி�னில் )

1.  ஜ்ாக்கிஜ�ா (ேப்பான்) 37
2.  புது தில்லி (இ்நதி�ா) 29
3. ோஙகாய் ( சீனா) 26
4.  பமக்சிஜகா நகரம் 

(பமக்சிஜகா)
22

5.  ோ பாஜலா (பிஜரசில்) 22
(ஆ்தோரம் : உலக �கரமயமோககல் விளகக குறிப்பு, 2018) 

�கரமயமோ்தலின் விமளவுகள் 

அ. குடியிருப்பு மறறும் குடிமசப் ெகுதிகள்

நகர்ப்பு்ற பகுதிகளில் மக்கள் பதாளக 

அதிகரிப்பதால் குடியிருப்புகளுக்கான 

இ்ம் பற்்றாக்குள்ற மற்றும் குறிப்பி்த்தக்க 

அைவு தரமற்்ற குடியிருப்புகள் உருவாக 

காரணமாகின்்றன. இப்பிரச்ேளனகள் வரும் 

ஆண்டுகளில் ஜமலும் அதிகரிப்பதற்கான 

வாய்ப்புகள் உள்ைன. விளரவான 

நகரம�மாக்கலால் குடிளேப் பகுதிகள் அதிக 

அைவில் உருவாகின்்றன. 

குடிமசப் ெகுதிகள்

ஆ. மககள் ப�ரிசல் 

நகர்ப்பு்ற பகுதிகளில் அதிக மக்கள் 

பநரிேல் சுகாதாரமற்்ற சுற்றுப்பு்ற சூழலுக்கு 

வழி வகுக்கி்றது. இது பல ஜநாய்கள் மற்றும் 

கலவரஙகளுக்குக் காரணமாகி்றது. 

இ.  ்தணணீர விநிநயோகம், வடிகோல் மறறும் 

சுகோ்தோரம்

உலகின் எ்நத ஒரு நகரத்திலும் 

நாள் முழுவதுக்கும் ஜதளவ�ான 

அைவிற்கு முள்ற�ாக நீர் விநிஜ�ாகம் 

பேய்�ப்படுவதில்ளல. கழிவுநீர் வடிகால் 

அளமப்பு ஜமாேமான நிளலயில் உள்ைது. 

மீள்ெோரமவ 

 �  கிராமப்பு்றத்திலிரு்நது நகர்ப்பு்றத்திற்கு 

இ்ம் பப�ர்தல் அதிக அைவில் 

காணப்படும்  இ்ம் பப�ர்வாகும்.

 �  இ�ற்ளகக் காரணிகள், பபாருைாதாரக் 

காரணிகள், ேமூக-கலாச்ோரம், 

மக்கள் பதாளக மற்றும் அரசி�ல் 

காரணஙகளினால்  இ்ம்பப�ர்வு 

நள்பபறுகி்றது. 

 �  கிராமஙகளிலிரு்நது நகர்ப்பு்றஙகளுக்கு 

இ்ம்பப�ர்தல் மக்கள் பதாளகயின் 

இ�ற்ளக�ான வைர்ச்சி, 

கிராமப்பு்றஙகளை நகர்ப்பு்றமாக 

மறுசீரளமத்தல் ஜபான்்றவற்்றால் 

நகரம�மாதல் நள்பபறுகி்றது.

 �  அதிக மக்கள் பநருக்கம், உள் கட்ளமப்பு 

வேதி பற்்றாக்குள்ற, பதாழில் வைர்ச்சி 

மற்றும் வாகனஙகளின் எண்ணிக்ளக 

அதிகரிப்பு ஜபான்்றளவ நகரம�மாதலின் 

முக்கி� பிரச்ேளனகைாகும். 
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கமலச்பசோறகள்

இ்ம் பப�ர்பவர் ஓரி்த்திலிரு்நது மற்ஜ்றாரி்த்திற்கு இ்ம் பப�ர்பவர் Migrant

குடிஜ�ற்்றம்
தன்னுள்� நாடடிலிரு்நது தனிநபர் அல்லது குழுவாக 

ஜவப்றாரு நாடடினுள் குடிஜ�றுதல்.
Immigration

குடிஜ�றுபவர்
தன்னுள்� நாடடிலிரு்நது ஜவப்றாரு நாடடிற்குக் 

குடிஜ�றுபவர்.
Immigrant

குடிபப�ர்தல்
தனிநபர் அல்லது குழுவாக ஜவப்றாரு புதி� நாடடில் 

குடிபுகுதல்.
Emigration

குடி பப�ர்பவர்
ேர்வஜதே எல்ளலக்கு பவளியிலிரு்நது ஒரு புதி� நாடடில் 

குடி புகுபவர்கள்.
Emigrant

உ்நது காரணிகள்
மக்கள் அவர்கள் வாழும் பகுதிகளிலிரு்நது ஜவறு 

இ்ஙகளுக்குச் பேல்ல காரணமாக அளமயும் காரணிகள்.
Push factors

இழு காரணிகள்
பி்றப்பகுதிகளில் இரு்நது ஓர் இ்த்ளத ஜநாக்கி மக்களை 

ஈர்க்கும் காரணிகள்.
Pull factors

க ா ல் ந ள ் யு ் ன் 

இ்ம்பப�ர்வு

பருவகால  இ்ம்பப�ர்வு எனவும் அளழக்கப்படுகி்றது. மக்கள் 

அவர்களின் கால்நள்களு்ன் காலநிளலக்கு ஏற்ப அல்லது 

குறிப்பிட் இள்பவளியில் ேமபவளி மற்றும் மளலகளுக்கு 

இள்ஜ� இ்ம் பப�ர்வது.

Transhumance

 மதிப்பீடு 

I   சரியோன விமடமயத் 

ந்தரந்ப்தடுககவும்

1.  ம க் க ள் லி ரு ்ந து 

 க்கு நல்ல ஜவளல 

வாய்ப்பிளனத் ஜதடி 

குடிபப�ர்கின்்றனர். 

அ)  கிராமப்பு்றத்திலிரு்நது நகர்பு்றத்திற்கு 

ஆ) நகர் பு்றத்திலிரு்நது கிராமப்பு்றத்திற்கு 

இ) மளலயிலிரு்நது ேமபவளிக்கு

 ஈ) ேமபவளியிலிரு்நது மளலப்பகுதிக்கு 

2.  ஒரு நபர் போ்நத நாடடில் இரு்நது மற்ப்றாரு 

நாடடிற்கு இ்ம் பப�ர்தல்  

எனப்படுகி்றது. 

அ) குடிபுகுபவர்  ஆ) அகதி 

இ) குடிஜ�றுபவர்  ஈ) புகலி்ம் ஜதடுபவர் 

3.  வைம் மிகு்நத ஜவைாண்ளம நிலம் ஜதடி 

இ்ம் பப�ர்தல் நள்பபறுவது 

அ) கிராமத்தில் இரு்நது கிராமத்திற்கு 

ஆ) கிராமத்தில் இரு்நது நகரத்திற்கு 

இ) நகரத்தில் இரு்நது கிராமத்திற்கு 

ஈ) நகரத்தில் இரு்நது நகரத்திற்கு 

4.  ஜபாரின் காரணமாக நள்பபறும் 

குடிபப�ர்வு  ஐ ோர்்நதது. 

அ) மக்களி�ல்  ஆ) ேமூக மற்றும் கலாச்ோரம் 

இ) அரசி�ல்  ஈ) பபாருைாதாரம் 

5.  வரலாற்றுக்கு மு்நளத� காலத்தில் 

நகரம�மாக்கலுக்கு முக்கி� காரணம் 

அ) மிளக�ான உணவு தானி� உற்பத்தி 

ஆ) கால்நள் வைர்ப்பு 

இ) மீன் பிடித்தல் 

ஈ) ஜவடள்�ாடுதல் 

8th_Geography_TM_Unit_4.indd   140 2/27/2020   12:22:42 PM

www.tntextbooks.in



1 4 1இ்ம் பப�ர்தல் மற்றும் நகரம�மாதல் 

அ. கூற்று ேரி ஆனால் காரணம் தவறு

ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு 

இ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ேரி 

ஈ. கூற்று தவறு மற்றும் காரணம் ேரி 

VI   சுருககமோக விமடயளி

1.  ‘இ்ம் பப�ர்தல்’ – வளர�று.

2.  கிராமப்பு்றத்திலிரு்நது நகர்ப்பு்றத்திற்கு இ்ம் 

பப�ர்வதற்கான முக்கி� காரணஙகள் 

�ாளவ?

3.  சுற்றுச்சூழல் அல்லது இ�ற்ளக�ால் இ்ம் 

பப�ர்வதற்கான காரணஙகளைக் கூறுக. 

4.  இ்ம்பப�ர்வுக்கான இழுகாரணிகளில் 

ஏஜதனும் இரண்டிளனக் குறிப்பிடுக. 

5.  நகரம�மாக்கம் என்்றால் என்ன?

6.  உலகில் அதிக மக்கள் பதாளகக் பகாண்்  

நான்கு பபருநகரஙகளைப் படடி�லிடுக. 

VII  விரிவோன விமடயளி

1.  இ்ம் பப�ர்தலின் பல்ஜவறு வளககள் 

�ாளவ? அளவகளை விைக்குக.

2.  இ்ம் பப�ர்தலுக்கான பல்ஜவறு 

காரணஙகளை விரிவாக விைக்குக.

3.  நகரம�மாக்கலினால் ஏற்படும் ேவால்களை 

ஆராய்க.

VIII  நில வமரெடப் ெயிறசி

உலக வளரப்த்தில் கீழக்கண்் இ்ஙகளைக் 

குறிக்கவும். 

1. ஜ்ாக்கிஜ�ா 6. ஓசி�ானி�ா

2. புது தில்லி 7. இலத்தீன் அபமரிக்கா

3. பமக்சிஜகா நகரம் 8. பாரிஸ்

4. ஷாஙகாய் 9. இலண்்ன்

5. ோ-பாஜலா 10. பகய்ஜரா

IX  பசயல்ெோடுகள்

1.  உனது பகுதியில் உள்ை மக்கள் இ்ம் 

பப�ர்தலுக்கான காரணஙகளை ஆராய்்நது 

படடி�லிடுக.

2.  நகரம�மாக்கலின் விளைவுகள் ோர்பான 

தகவல்கள் மற்றும் ப்ஙகளைச் ஜேகரித்து 

பதாகுப்புப் ப்ம் (Album) ஒன்ள்றத் த�ார் 

பேய்க.

II    நகோடிட்ட இடஙகமள நிரப்புக

1.  நகரம�மாதல்   எண்ணிக்ளகயிலான 

காரணிகைால் தீர்மானிக்கப்படுகின்்றன. 

2.   என்பது கிராமப்பு்ற பகுதிகளில் 

பே�ல்படும் முக்கி� உ்நதுக் காரணி�ாகும்.

3.  இ்நதி�ாவின்  மாநகரம் உலகிஜலஜ� 

இரண்்ாவது அதிக நகர மக்கள் பதாளகள�க் 

பகாண்்து. 

4.  ஒரு நபர் தன்னார்வத்து்னும் விருப்பத்து்னும் 

நல்ல வசிப்பி்ம் ஜதடி இ்ம் பப�ர்தல் 

  இ்ம்பப�ர்வு எனப்படும். 

5.  நவீன காலத்தில் நகர்ப்பு்ற வைர்ச்சி 

வைர்ச்சி�ால் அதிகரிக்கி்றது.

III    பெோருத்துக 

1. குடிபப�ர்தல் - குடிபுகுபவர்

2. குடிஜ�ற்்றம் - பவளிஜ�றுதல் 

3. இழுக்காரணி - ஜவளல வாய்ப்பின்ளம 

4. உ்நது காரணி -  ேமூக மற்றும் பண்பாடடு  

இ்ம் பப�ர்வு 

5. திருமணம் - ஜவளலவாய்ப்புகள்

IV   சரியோ / ்தவ்றோ எனக குறிப்பிடுக

1.  குடிளேப்பகுதிகள் பபாதுவாக பபருநகரஙகளில் 

காணப்படுகி்றது. 

2.  நவீன காலத்தில், ஒஜர ேம�த்தில் அதிக 

மக்களின்  இ்ம்பப�ர்வு நள்பபறுவதில்ளல. 

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

4.  பபருநகரஙகள் மற்றும் நகரஙகள் 

சுற்றுச்சூழல் சீர்ஜகடடிற்கு அதிக அைவு 

காரணமாக உள்ைன. 

5.  ஜமய்ச்ேலுக்காக கால்நள்களை இ்மாற்்றம் 

பேய்வது, பருவகால  இ்ம் பப�ர்வு எனவும் 

அளழக்கப்படுகி்றது 

V  கீநழ பகோடுககப்ெட்டுள்ள கூறம்றயும் 

கோரணத்ம்தயும் ஆரோயக

கூறறு:   நகரம�மாதல் முக்கி�மாக 

கிராமப்பு்ற மக்கள் நகர்பு்றத்திற்கு 

இ்ம் பப�ர்வதால் ஏற்படுவதாகும்.

கோரணம்:  கிராமத்தில் இரு்நது நகரத்திற்கு இ்ம் 

பப�ர்தல் முதன்ளம�ான ஒன்்றல்ல
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4.  United Nations – 2017, International 
Migration Report 2017, Highlights, 
Department of Economic & Social Aff airs.

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

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

வருலகப்	புரிந்துள்ளீர்கோ?		
கிருத்திகா	 :	 	சுருதி,	 இன்று	 பள்ளிககு	

வரவிலலை	ஐயா.
ஆசிரியர்	 :	 	அவள்	 ஏன்	 இன்று	 பள்ளிககு	

வரவிலலை?
பவித்ரா		 :	 	ஐயா	அவளுககு	என்ை	ளேர்ந்்தது	

எை	உஙகளுககு		த்தரியா்தா?
ஆசிரியர்	 :	 	த்தரியாது,	 	 அவளுககு	 என்ை	

ளேர்ந்்தது?
ள்தஷ்மி்தா	 :	 	ஐயா	 ளேற்று	 அவள்	 வீட்டிற்கு	

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

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

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

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

இடரகள்
இருபத்திளயாராம்	 நூற்்ாண்டின்	

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

▶	 	இைர்,	 ளபரிைர்	 மற்றும்	 ளபரழிவு	 ஆகியலவகளின்	 தபாருளிலை	 த்தரிந்து		
தகாள்ேல

▶	 	இைரின்	முககிய	வலககள்,	 அ்தன்	 காரணஙகள்	 மற்றும்	விலேவுகலேப்	 பற்றி	
விவரித்்தல

▶	 	இைர்கள்	மற்றும்	அலவ	ொர்ந்்த	்தடுப்பு	ேைவடிகலககள்	குறித்்த	விழிப்புணர்லவ	
ஏற்படுத்து்தல

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

இடரகள்

அலகு - 5
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இடரகளின் வகககள்
	சிை	இைர்கள்	அடிககடி	நிகழந்து	மககளுககு	

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

II.	உருவாகும்	அடிப்பலையிைாை	இைர்கள்
I.  நிகழ்விறகோன கோரணிகளின் அடிப்பகடயிலோன 
இடரகள்

இைர்கலே	 மூன்று	 தபரும்	 பிரிவுகோக	
வலகப்படுத்்தைாம்.	

1.	இயற்லகயிைால	ஏற்படும்	இைர்கள்

2.	மனி்த	தெயலகோல	உருவாககப்படும்	இைர்கள்

3.		ெமூக-இயற்லக	 காரணிகோல	 ஏற்படும்	
இைர்கள்

1. இயறககயோல் ஏற்படும் இடரகள்
சிை	 இைர்கள்	 இயற்லகக	 காரணிகோல	

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

இயறககயில் ஏற்படும் இடரகள்
2. மனிதனோல் உருவோககப்படும் இடரகள்

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

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

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

மனி்த	 உயிர்கள்	
மற்றும்	 உலைலமகளுககு		
அச்சுறுத்்தலை	 உருவாககும்	
இயற்லகயாை	 நிகழவுகள்	

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

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

ளபரழிவு	 என்பது	 மிகப்தபரிய	
இைப்பிலையும்	 அதிக	 தெைவிைத்ல்தயும்	
உண்ைாககுவள்தாடு	 அவற்றிலிருந்து	
மீள்வ்தற்கு	நீண்ை	காைமும்	ள்தலவப்படுகி்து.

8th_Geography_TM_Unit_5.indd   144 2/27/2020   11:42:24 AM

www.tntextbooks.in



1 4 5இைர்கள்

II.  உருவோகும் அடிப்பகடயில் ஏற்படும் இடரகள்
இவவலகயாை	 இைர்கலே	 எட்டு	

வலகயாகப்	பிரிககைாம்.	அலவ	:
1. வளி மணடலததோல் ஏற்படும் இடரகள் 

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

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

அமிழ்தல	ஆகியவற்்ால	ஏற்படும்	இைர்கள்.

3. நீரியல் ததோடர்போன இடரகள்
தவள்ேப்தபருககு,	 வ்ட்சி,	 கைற்கலர	

அரிப்பு,	 சூ்ாவளி	 அலைகள்	 ஆகியவற்்ால	
ஏற்படும்	இைர்கள்.

4. எரிமகல சோர்நத இடரகள் 
எரிமலை	தவடிப்பு	மற்றும்	ைாவா	வழி்தல	

ஆகியவற்்ால	ஏற்படும்	இைர்கள்.

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

பாலைவைமா்தல,	 புவி	 தவப்பமலை்தல	
மற்றும்	 காைழிப்பு	 ஆகியவற்்ால	 ஏற்படும்		
இைர்கள்.

6. உயிரியல் சோர்நத இடரகள்
சின்ைம்லம,	 தபரியம்லம,	 ்தட்ைம்லம,	

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

7. ததோழில்நுட்பம் சோர்நத இடரகள்
அபாயகரமாை	 கழிவுப்	 தபாருட்கோல	

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

8. மனித தூணடுதலோல் ஏற்படும் இடரகள்
தீவிரவா்தம்,	 குண்டு	 தவடிப்பு,	

ளபாககுவரத்து	 விபத்துககள்,	 ளபார்	 மற்றும்	
உள்ோட்டுக	 கைவரம்	 ஆகியவற்்ால	 ஏற்படும்	
இைர்கள்.

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

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

இடரகள்) 
இவவலக	 இைர்கள்	 இயற்லகச்	 ெகதிகள்	

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

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

	� 	ெதுப்பு	 நிைககாடுகள்	 அழிககப்படுவ்தால	
சூ்ாவளி	அலைகள்	கைற்கலரப்	பகுதிகளில	
இைலர	உருவாககுகின்்ை.

	� 	தபரும்பாைாை	 தபரு	 ேகரஙகளில	
பனிப்புலக	 ஒரு	 தபரும்	 பிரச்ெலையாக	
உள்ேது.வாகைஙகள்	 மற்றும்	
த்தாழிற்ொலைகள்	 தவளியிடும்	 புலககள்,	
மரஙகள்	மற்றும்	நிைககரிகள்	எரிப்ப்தைால	
உண்ைாகும்	 புலகயாைது	 மூடு	
பனிலய	 உருவாககுகி்து.	 இலவ	 அைர்	
மூடுபனியுைன்	 ளெர்வ்தால	 பனிப்புலக	
உண்ைாகி	உைல	ேைத்ல்த	பாதிககின்்ை.
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வலகப்படுத்தியுள்ேது.	 மண்ைைம்	2,	
மண்ைைம்	 3,	 மண்ைைம்	 4,	 மண்ைைம்	 5	
(இந்தியாவின்	 எப்பகுதியும்	 மண்ைைம்	 1-இன்	
கீழ	வலகப்படுத்்தப்பைவிலலை).

இ்நதியோவின் நில அதிரவு மணடலஙகள்
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அளைவ	� இ�ைல

(ஆதோரம் :	ள்தசிய	ளபரிைர்	ளமைாண்லம	
நிறுவைம்,	புதுதைலலி)

இ்நதியோவின் முககிய இடரகள்
1) நில அதிரவு

நில அதிரவு
நிை	அதிர்வு	என்பது	புவியின்	ளமளைாட்டில	

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

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

நில அதிரவு 
மணடலஙகள்

அ்போயததன்கம ்பகுதிகள்

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

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

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

	மண்ைைம்	2 குல்வு	 ோட்டின்	பி்	பகுதிகள்

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

ளபரலைகோல	 புவியின்	 ளமற்பரப்பின்	 ஒரு	
பகுதி	 மட்டும்	 நீரிைால	 மூழகடிககப்படு்தல	
தவள்ேப்தபருககு	எைப்படுகி்து.

தவள்்ளம்
தவள்்ளப த்பருககு ஏற்படுவதறகோன முககிய 
கோரணஙகள்
1. வோனிகலயியல் கோரணிகள்
i)	கைமலை
ii)	அயை	மண்ைை	சூ்ாவளிகள்
iii)	ளமகதவடிப்பு

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

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

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

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

இ்நதியோவின் முககிய தவள்்ளபத்பருககுப ்பகுதிகள்

அர�� கட�

இ��ய� ெப��கட�
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(ஆதோரம்	:	ள்தசிய	நீரியியல	நிறுவைம்,	புதுதைலலி)

3) சூ்றோவளிப புயல்கள்
வளிமண்ைைத்தில	 குல்ந்்த	 காற்்ழுத்்த	

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

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

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

தசயல்்போடு
தவள்ேப்	 தபருககிற்கு	 முன்பு,	 தவள்ேப்	

தபருககின்	 ளபாது	 மற்றும்	 தவள்ேப்	
தபருககிற்கு	 பின்பு	 ளமற்தகாள்ேப்பை	
ளவண்டிய	 ேைவடிகலககள்	 குறித்து	
வகுப்பல்யில	விவாதிககவும்.

8th_Geography_TM_Unit_5.indd   147 2/27/2020   11:42:27 AM

www.tntextbooks.in



1 4 8 இடர்கள்

வலரயறுககப்படுகி்து.	 ளமலும்	 வ்ட்சிலய	
மூன்று	முககிய	வலககோகப்	பிரிககைாம்.
i) வோனிகலயியல் வ்றடசி 

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

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

மலை	பற்்ாககுல்	காரணமாக	ளவோண்	
பயிர்கள்	 பாதிப்புககுள்ோகும்	 நிலைலயக	
குறிப்பது	ளவோண்	வ்ட்சியாகும்.

வ்றடசி
இந்தியாவில	 பருவமலை	 தபாய்ப்ப்தால	

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

தகவல் ந்பகழ
ோட்டின்	மூன்றில	ஒரு	 பஙகு	 பகுதிகள்	

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

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

ii)		ஓஙளகால	 மற்றும்	 மசூலிப்பட்டிைம்	 இலைளய	
அலமந்துள்ே	ஆந்திரக	கைற்கலர.	

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

புயல் அகலக்ளோல் ்போதிபபிறகு உள்்ளோகும் 
நமறகு கடறககரப ்பகுதிகள்:

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

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

ii)		கட்ச்	வலேகுைாலவ	சுற்றியுள்ே	கைளைார	பகுதி
இ்நதியோவில் சூ்றோவளிப புயல்க்ளோல் 

்போதிககப்படும் ்பகுதிகள்

ெத� �ஜரா�
வட மகாரா��ர�

ெத� மகாரா��ர�
ேகாவா

க�நாடக�
வட ேகரள�

ெத� ேகரள�

ேம�� வ
காள�
வட ஒ�சா

ெத� ஒ�சா
வட ஆ��ர� �ரேதச�

வட த�ழக�

ெத� த�ழக�

பா����� உ�ளா�� அள�

�க அ�க�

அ�க�

�தமான 

�ைற�

ெத� ஆ��ர� �ரேதச�

வட �ஜரா�

அளைவ�� இ�ைல

வ

ேம

ெத

�

(ஆதோரம்:	தமாஹபத்ரா.	பதிப்பு	2015)
4) வ்றடசிகள்

	 ளவோண்லம,	 காலேலை	 வேர்ப்பு,	
த்தாழில	 துல்	 மற்றும்	 மககளின்	
அத்தியாவசியத்	 ள்தலவகலே	 பூர்த்தி	 தெய்ய	
இயைா்த	 நீர்	 பற்்ாககுல்ளய	 வ்ட்சி	 என்று	
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இ்நதியோ - வ்றடசி ்போதிபபிறகுள்்ளோகும் ்பகுதிகள் 
வ

ேம

ெத

�

அளைவ�� இ�ைல

வ�காள ��டா

வற	�யா�
பா��க�ப�� ப��க�

அர�� கட�

இல	ச� � க�

இ�ய� ெப��கட�

(ஆதோரம் : குலைர்,	2014)

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

2.		ளமற்கு	 த்தாைர்ச்சி	 மலையின்	 காற்று	 மல்வு	
பகுதிகளில	அலமந்துள்ே	வ்ண்ை	பகுதிகள்

5) நிலச்சரிவுகள்
நிைச்ெரிவு	என்பது	புவியீர்ப்பு	விலெயிைால	

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

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

உ்தகமண்ைைம்	 (நீைகிரி	 மாவட்ைம்)	 பகுதிகள்	
நிைச்ெரிவால	அதிகம்	பாதிககப்படுகின்்ை.
6) சுனோமி அகலகள்

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

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

இ்நதிய த்பருஙகடல் சுனோமி (2004)
2004இல	 இந்தியப்	 தபருஙகைலில	

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

7) அ்போயகர கழிவுகள்
சுற்றுச்சூைல	மற்றும்	மனி்தர்களுககு	தபருத்்த	

சுகா்தார	 தீஙகுகலே	 ஏற்படுத்்தககூடிய	 ேச்சுக	
கழிவுகள்	 அபாயகர	 கழிவுகள்	 எைப்படுகி்து.	
கீழகண்ைலவ	முககிய	அபாயகரமாை	கழிவுகள்	
ஆகும்.
i) கதிரியகக த்போருள்கள் 

அணுமின்	 நிலையஙகளில	
பயன்படுத்்தப்படும்	 கருவிகள்	 மற்றும்	
பயன்படுத்்தா	எரிதபாருள்	குைாய்கள்.	
ii) இரசோயனஙகள் 

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

காைாவதியாை	மருந்து	தபாருட்கள்.	
iv) எளிதில் தீப்பற்றக கூடிய கழிவுகள் 

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

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

பூச்சிகதகாலலிகள்,	 எண்தணய்க	 கழிவுகள்,	
வாகை	 மின்கைன்கள்	 மற்றும்	 குடிொர்	
மின்கைன்கள்.

அ்போயகரமோன கழிவுகள்
8) கோறறு மோசு 

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

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

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

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

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

முன்னர:
•	 	தெர்ளைாபில	 (அப்ளபால்தய	 ளொவியத்	

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

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

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

தறத்போழுது: 
•	 	்தற்ளபாது	 உகலரன்	 மற்றும்	 தபைாரலெக	

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

•	 	2016ஆம்	 ஆண்டு	 உகலரன்	 ோடு	 ‘கதிர்	
இயககவியல	 ொர்	 மற்றும்	 சுற்றுச்சூைல	
உயிர்ளகாேப்தபட்ைகம்’	 எை	 அந்ோட்டு	
அரொஙகத்்தால	அறிவிககப்பட்டுள்ேது.
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தடுபபு �டவடிககககளின் அவசியம்
மனி்தர்கள்	 மற்றும்	 தபாருோ்தார	

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

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

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

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

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

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

 இரணடோம் நிகல மோசு்படுததிகள் 
i)	்தலரமட்ை	ஓளொன்
ii)	பனிப்புலக	

9) நீர மோசு 

நீர மோசகடதல்
	 நீர்	 மாசு	 என்பது	 நீரின்	 இயற்பியல,	

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

முல்யற்்	ளவோண்	ேலைமுல்கள்
v)	கைல	நீர்	உட்புகு்தல	
vi)	திண்மக	கழிவுகள்	

மீள்்போரகவ 

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

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

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

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

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

நிை	அதிர்வு புவியின்	ளமளைாட்டில	திடீதரை	ஏற்படும்	கடுலமயாை	அதிர்வு. Earthquake

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

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

Drought

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

Tsunami

 மதிபபீடு 

I  சரியோன விகடகயத 
நதர்நததடுககவும்

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

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

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

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

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

II    நகோடிடட இடஙகக்ள நிரபபுக

1.	 இைர்கள்	 	ககு	வழிவகுககி்து.	
2.	 	நிைச்ெரிவு	 	 இைருககு	 ஓர்	

எடுத்துககாட்ைாகும்.
3.	 	இைர்கள்	 ள்தான்றுவ்தன்	 அடிப்பலையில	

இைர்கலே	 	 வலககோகப்	
பிரிககைாம்.

4.	 	தீவிரவா்தம்	 	 இைருககு	 ஓர்	
எடுத்துககாட்ைாகும்.	

5.	 	லேட்ரஜன்	 ஆகலெடுகள்	 மனி்தர்கலேப்	
பாதிககும்	 	மாசுபடுத்திகோகும்.	

6.	 	தெர்ளைாபில	அணு	விபத்து	 	
ஆண்டில	ேலைதபற்்து.	

III த்போருததுக

பட்டியல	-	1 பட்டியல	-	2
1 	மு்தலநிலை		

மாசுபடுத்திகள்
- தீவிரவா்தம்

2 அபாயகர	
கழிவுகள்

- சுைாமி

3 நிை	அதிர்வு - காைாவதியாை	
மருந்துகள்

4 வானிலையியல		
வ்ட்சி

- ெலபர்	ஆகலெடுகள்

5 மனி்தைால		
தூண்ைப்பட்ை	இைர்

- மலைப்	தபாழிவு	
குல்்தல
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1 5 3இைர்கள்

	2.		உஙகள்	 பகுதியில	 அடிககடி	 மற்றும்	
எப்ளபா்தாவது	 ஏற்படும்	 இைர்கலேப்	
பட்டியலிடுக.

அடிககடி நிகழும் 
இடர

எபந்போதோவது 
ஏற்படும் இடர

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

3.	 	்தமிழோடு	 வலரபைத்தில	 13	 கைற்கலர	
மாவட்ைஙகலே	 தவவளவறு	
வண்ணஙகளில	தீட்ைவும்.

 நமறநகோள் நூல்கள்
1.  Central Board of Secondary Education – 

A Supplementary Text Book in Geography 
for Class XI (2006). Natural Hazards and 
Disasters (Unit 11). Natural Hazards and 
Disaster Management, The Secretary, Central 
Board of Secondary Education, Delhi.

2.  Keller, E.A. and DeVecchio, D.E. (2012). 
Natural Hazards: Earth’s Processes as 
Hazards, Disasters and Catastrophes (3rd 
Edition), Pearson Prentice Hall, New Jersey.

3.  Khullar, D.R. (2014). India: A Comprehensive 
Geography, Kalyani Publishers, New Delhi.

4.  Manual on Natural Disasters Management 
in India (2001). National Centre for Disaster 
Management, Ministry of Home Affairs, 
Government of India, New Delhi.

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

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

குடியிருப்புகலே	அலமகக	கூைாது?
V  நவறு்படுததுக
1.	 இைர்	மற்றும்	ளபரிைர்	
2.	 இயற்லக	மற்றும்	தெயற்லக	இைர்கள்	
3.	 தவள்ேப்தபருககு	மற்றும்	வ்ட்சி	
4.	 நிை	அதிர்வு	மற்றும்	சுைாமி
VI  விரிவோன விகடயளி
1.	 	காற்று	 மாசுபடு்தலைப்	 பற்றி	 ஒரு	 கட்டுலர	

வலரக.
2.	 	நிை	 அதிர்லவ	 வலரயறுத்து	 அ்தன்	

விலேவுகலேப்	பட்டியலிடுக.	
3.	 	நிைச்ெரிவிற்காை	 காரணஙகள்	 குறித்து	

விரிவாை	விேககம்	்தருக.	
4.	 	நீர்	 மாசுபாட்ைால	 ஏற்படும்	 விலேவுகள்	

குறித்து	விரிவாக	விவாதிகக.	
VII  தசயல்்போடுகள்
1.	 	நீஙகள்	அலையாேம்	கண்டுள்ே	இைர்களின்	

தபயர்கலே	எழுதுக.

வ. 
எண த்போருள்

உஙகள் 
்பள்ளிகயச் 
சுறறியுள்்ள 
இடரகள்

உஙகள் குடியிருபபுப 
்பகுதிகக்ளச் 

சுறறியுள்்ள இடரகள்

வீடடிலிரு்நது 
்பள்ளிககு வரும் 
வழியில் நீஙகள் 

்போரககும் இடரகள்
1 இைலர	ஏற்படுத்தும்	த்தாழிற்ொலை

2 அதிக	ளபாககுவரத்து	தேரிெல	
தகாண்ை	ொலைகள்		

3 உயரமாை	கட்டிைஙகள்
4 எளிதில	தீப்பற்்ககூடிய	தபாருட்கள்
5 தி்ந்்த	வடிகால	/	கழிவுநீர்	த்தாட்டி
6 மற்்லவ
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 இகணயத்ள வ்ளஙகள்

1.  http://www.amssdelhi.gov.in/tropicle_
cyclones.htm

2.  http://www.searo.who.int/topics/air_
pollution/what-is-air-pollution.pdf?ua=1

3.  https://germanwatch.org/en/cri

4.  https://ndma.gov.in/en/landslides-zone-
map.html

5.  https://nidm.gov.in/safety_earthquake.asp

6.  https://nptel.ac.in/courses/120108005/
module9/lecture9.pdf

7. https://theconversation.com

8. https://www.downtoearth.org.in

9.  https://www.thehindubusinessline.com/
news/national/over-12-of-landmass-in-
india-prone-to-landslides/article9728811.ece

5.  Mohapatra, M., Mandal, G.S., 
Bandyopadhyay, B.K., Tyagi, A. and Mohanty, 
U.C. (2012). Classification of Cyclone Hazard 
Prone Districts of India. Natural Hazards, 
63(3): 1601-1620.

6.  Paul, B.K. (2011). Environmental Hazards 
and Disasters: Contexts, Perspectives and 
Management, John Wiley & Sons, Oxford. 

7.  Reed, S.B. (1997). Introduction to Hazards 
(3rd Edition). Disaster Management Training 
Programme, National Institute of Disaster 
Management, New Delhi.

8.  Smith, K. and Petley, D.N. (2008). 
Environmental Hazards: Assessing Risk and 
Reducing Disaster (5th Edition), Taylor & 
Francis Group, London.

9.  The Report of High Powered Committee on 
Disaster Management (2002). National Centre 
for Disaster Management, Indian Institute of 
Public Administration, New Delhi.
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 அறிமுகம் 
அன்பு மற்றும் கபிலன் இருவரும் 

உஙகளைப் ப�ோன்பறே எட்ோம் வகுப்பில் 
�டித்துக் ககோண்டிருந்தனர். ஒருநோள் 
�ள்ளியில் மோணவர்கள் விளையோடிக் 
ககோண்டிருந்த ப�ோது மளை க�யயத்  
துவஙகியது. அவர்கள் ்தஙகள் வகுப்�ளறேளய 
பநோக்கி ஓ் ஆரம்பித்்தனர். மளையினோல் 
அன்பு அருகில் உள்ை ஒரு மரத்தின் கீழ் ்தஙக 
திட்மிடடு கபிலளன அளைத்்தோன். ஆனோல் 
கபிலன் மரத்ள்த மின்னல் ்தோக்கக்கூடும் 
என வரமறுத்்தோன். கள்சியில் இருவரும் 
அவர்கள் வகுப்�ளறேளய அள்ந்தனர். 
வகுப்�ளறேயில் ஒரு புதிய �ருத்தியினோலோன 
துவோளைளயக் கண்்னர். அவர்கள் 
இருவரும் ்தஙகளுள்ய ்தளலளயப் 
�ருத்தியினோலோன துவோளைளயக் ககோண்டு 
துள்த்து ககோண்்னர். வகுப்�ளறேயில் இருந்த 
மற்றே மோணவர்கள் ஆசிரியர் ககோண்டு வந்த 
துவோளைளய நீஙகள் இருவரும் ஈரமோக்கி 
விடடீர்கள் என்றேனர். எனபவ ஆசிரியர் 
்தஙகளைத் கண்டிக்க கூடும் என நிளனத்து 
ஆசிரியளரத் திருப்தி�டுத்தும் க�ோருடடு கபிலன் 
ஆசிரியரி்ம் சில பகள்விகளைக் பகட்ோன். 

”பம்ம்”, இந்த துவோளை மிகவும் அைகோகவும் 
வண்ணமயமோகவும் இருக்கிறேது. இள்த 
எஙகிருநது வோஙகினீர்கள்?. இது எவவோறு 
உற்�த்தி கெயயப்�டுகிறேது?” என ஆசிரியரி்ம் 
பகடக, ஆசிரியர் மிகவும் மகிழ்ச்சியோக இளவ 
எவவோறு மூலப்க�ோருடகளைக் ககோண்டு 
்தயோரித்து விற்�ளன கெயயப்�டுகிறேது என்�ள்த 
விைக்கத் க்தோ்ஙகினோர்.

 த�ொழிற்ொலை 
மூலப்க�ோருடகளை இயநதிரஙகளின் 

மூலம் �யன்�டுத்்த கூடிய க�ோருடகைோக 
மோற்றேப்�டும் இ்பம க்தோழிற்ெோளல எனப்�டும். 
�ல்பவறு மூலப் க�ோருடகளை பநரடியோக 
மனி்தர்கைோல் நுகர்வு கெயய இயலோது. எனபவ 
மூலப் க�ோருடகளை நுகர்வு க�ோருடகைோக  
மோற்றே பவண்டியது அவசியமோகிறேது. 
மூலப்க�ோருடகளை ஒரு வடிவத்திலிருநது 
நுகரும் வளகயில் மற்கறேோரு வடிவத்திற்கு  
மோற்றுவப்த உற்�த்தி க்தோழிற்ெோளலயின்  
ெோரோம்ெம் ஆகும். 

க்தோழிற்ெோளலகள், க�ோருைோ்தோர 
ந்வடிக்ளகயின் இரண்்ோம் நிளல 
துளறேயோகும். அறிவியல் மற்றும் 

▶  க்தோழிலகஙகளின் ்தன்ளமகள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவத்ள்தப் 
�ற்றி புரிநது ககோள்ைல் 

▶  க�ோருைோ்தோர ந்வடிக்ளககளின் க�ோதுவோன வளகப்�ோடுகளை 
புரிநது ககோள்ைல் 

▶  க்தோழிலகஙகளின் அளமவி்த்தின் கோரணிகளை அள்யோைம் 
கோணல் 

▶  க்தோழிலகஙகளின் வளககளைப் �ற்றி அறிநது ககோள்ைல்

கற்றலின் ந�ொககஙகள்

த�ொழிைகஙகள்

அைகு - 6
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மு�ன்லை அலைது மு�ல நிலை த்ொருளொ�ொர 
�டவடிகலக (Primary Economic Activity): 
இளவ �ைஙகோலம் மு்தபல ப்தோன்றிய 
க�ோருைோ்தோர ந்வடிக்ளககைோகும். கோல்நள் 
பமயத்்தல், பவடள்யோடு்தல், உணவு 
பெகரித்்தல், மீன் பிடித்்தல், விவெோயம், சுரஙகத் 
க்தோழில், கல் உள்த்்தல் ஆகிய க�ோருைோ்தோர 
ந்வடிக்ளககளை உள்ை்க்கியது.

மு�ல நிலை த்ொருளொ�ொர �டவடிகலக

இரணடொம் நிலை த்ொருளொ�ொர �டவடிகலக 
(Secondary Economic Activity): இரண்்ோம் 
நிளல க�ோருைோ்தோர ந்வடிக்ளககள் என்�து 
மூலப்க�ோருடகளை முளறேப்�டுத்து்தல் மற்றும் 
உற்�த்தி மூலம் �யன்�டும் க�ோருடகைோக 
மோற்றேம் கெயவது ஆகும். எடுத்துக்கோட்ோக  
அடுமளனகளில் மோவுகளை கரோடடியோக 
மோற்றுவது. உபலோகஙகள் மற்றும் கநகிழிகளை 
முளறேப்�டுத்தி வோகனஙகைோக மோற்றும் 
க்தோழிற்ெோளலகள் ஆகும்.

இரணடொம் நிலை த்ொருளொ�ொர த்யல்ொடு
பமலோண்ளம ந்வடிக்ளககளைப் ப�ோன்பறே எந்த 
ஒரு இரண்்ோம் நிளல க�ோருைோ்தோர கெயல்�ோடும் 
கீழ்க்கண்் முளறேயில் நள்க�றுகிறேது

உள்ளீடுகள்

முல்ற்டுத்து�ல

முடிவுற்ற த்ொருடகள்(தவளியீடு) 

மூன்்றொம் நிலை த்ொருளொ�ொர �டவடிகலக 
(Tertiary Economic Activity): மூன்றேோம் 
நிளல க�ோருைோ்தோர ந்வடிக்ளககள் 
அத்தியோவசிய பெளவகளை அளிக்கிறேது. 
மற்றும் க்தோழிலகஙகள் இயஙகுவ்தற்கு 
உ்தவி புரிகின்றேது. இளவ பெளவகள் துளறே 

க்தோழில்நுட�த்தின் பமம்�ோடு மனி்தனுக்கு 
மூலப்க�ோருடகளைப் �யன்�டும் க�ோருடகைோக 
உருவோக்க உ்தவுகிறேது. ஒரு நோடடின் 
க�ோருைோ்தோர வலிளம எப்க�ோழுதும் 
உற்�த்தி க்தோழிற்ெோளலகளின் வைர்ச்சியோல் 
அைவி்ப்�டுகிறேது. எனபவ உலகில் உள்ை 
எந்த ஒரு நோடடின் க�ோருைோ்தோர வைர்ச்சியும் 
க்தோழிலகஙகளின் வைர்ச்சிளய அடிப்�ள்யோக 
ககோண்டு பமம்�ோடு அள்கிறேது.

 த்ொருளொ�ொர த்யல்ொடு  
உற்�த்தி, விநிபயோகம், நுகர்வு அல்லது 

�ணிகளில் ஈடு�டும் எந்த ஒரு கெயலுபம 
க�ோருைோ்தோர ந்வடிக்ளகயோகும்.

த்ொருளொ�ொர �டவடிகலககளின் அடிப்லட
பின்வருவன அளனத்தும் முக்கியமோன 

அடிப்�ள் மற்றும் க�ோருைோ்தோர ந்வடிக்ளககள் 
ஆகும்.
1.  மு்தன்ளம க�ோருைோ்தோர ந்வடிக்ளககள் 

(எடுத்துக்கோடடு - கச்ெோ �ருத்தி உற்�த்தி) 
2.  இரண்்ோம் நிளல க�ோருைோ்தோர 

ந்வடிக்ளககள் (எடுத்துக்கோடடு - 
நூற்�ோளலகள்)

3.  மூன்றேோம் நிளல க�ோருைோ்தோர 
ந்வடிக்ளககள் (எடுத்துக்கோடடு - வர்த்்தகம், 
ப�ோக்குவரத்து)

4.  நோன்கோம் நிளல க�ோருைோ்தோர 
ந்வடிக்ளகக்கள் (எடுத்துக்கோடடு - 
வஙகித்துளறே)

5.  ஐந்தோம் நிளல க�ோருைோ்தோர ந்வடிக்ளககள் 
(எடுத்துக்கோடடு - நீதித்துளறே)

இரணடொம்
துல்ற

மூன்்றொம் 
துல்ற

மு�ன்லை
துல்ற 

த்ொருளொ�ொர 
�டவடிகலககளின்

வலகப்ொடு

ஐந�ொம் 
துல்ற

�ொன்கொம்
துல்ற
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1 5 7க்தோழிலகஙகள்

அரெோஙகஙகளின் உயர்மட் அைவில் 
முடிகவடுக்கும் நிர்வோகிகளை குறிப்பிடுகின்றேன. 
சுகோ்தோரம், �ல்களலக்கைகஙகள், அறிவியல் 
மற்றும் க்தோழில்நுட�ம் ப�ோன்றே துளறேகளில் 
உள்ை உயர்மட் அதிகோரிகள் அல்லது 
நிர்வோகிகள் இவற்றில்  அ்ஙகுவர். 
உ்தோரணமோக நம்முள்ய க�ற்பறேோர்கள் 
வீடடு குடிெோர் �ண்்ம் அல்லது க�ோருடகள் 
வோஙகுவ்தற்கோன முடிவிளன அவர்கபை 
எடுக்கின்றேனர். அப்த ப�ோல அளமச்ெரளவ 
குழுவினர் ஒரு மோநிலத்தின் �ல்பவறு மக்கள் 
நலத்திட்ஙகளைப் �ற்றிய முடிவுகளை 
எடுக்கின்றேனர். 

த்யல்ொடு
ஏப்தனும் ஒரு க்தோழிற்ெோளலளயப் 

�ோர்ளவயிடடு அ்தன் அளமவி்த்திற்கு 
கோரணமோன ெோ்தகமோன கோரணிகளைக் 
கண்்றியவும்.

  த�ொழிைக அலைவிட கொரணிகள் 
க்தோழிற்ெோளலயின் அளமவி்ஙகள் 

இயற்ளகயில் சிக்கலோனளவ. அளவ 
அஙகு கிள்க்கக்கூடிய �ல கோரணிகைோல் 
தீர்மோனிக்கப்�டுகின்றேன. மூலப்க�ோருடகள், 
நிலம், நீர், க்தோழிலோைர்கள், மூல்தனம், 
ஆற்றேல் வைம், ப�ோக்குவரத்து மற்றும் ெநள்த 
இளவகள் க்தோழிலகஙகளின் அளமவி்த்ள்த 
தீர்மோனிக்கும் முக்கிய கோரணிகைோகும்.

க்தோழிலக அளமவி் கோரணிகள் இரு 
பிரிவுகைோக பிரிக்கப்�டடுள்ைன.
1. புவியியல் கோரணிகள் (Geographical Factors)
2.  புவியியல் அல்லோ்த கோரணிகள் (Non-

Geographical Factors)

த�ொழிைக அலைவிட கொரணிகள்

ந்ொககுவரத்து

நிைம்

ஆற்றல வளம்

மூைபத்ொருள்

த�ொழிைொளர்

மூை�னம்

்நல�

என்றும் அளைக்கப்�டுகிறேது. ப�ோக்குவரத்து, 
நிதி �யன்�ோடுகள், கல்வி, சில்லளறே 
வர்த்்தகம், வீடடுவெதி, மருத்துவம் மற்றும் 
பிறே பெளவகளை உள்ை்க்கிய்தோகும். நோம் 
�ள்ளியின் மூலமோக கல்வி �யில்கிபறேோம். 
எனபவ �ள்ளி பெளவகளை அளிப்�்தோல் 
இது மூன்றேோம் நிளல க�ோருைோ்தோர 
ந்வடிக்ளககளின் கீழ் வருகிறேது.

மூன்்றொம் நிலைத் துல்ற 

க�ோருைோ்தரத்தில் மூன்றேோம் நிளலத் துளறே என்�து 
பெளவகளை அளிக்கும் துளறேயோகும். 

பெளவகள் என்�ன 
க ்த ோ ட டு ண ர் ந து 
ககோள்ை முடியோ்தளவ. 
சிளக அலஙகோரம் 
அல்லது க்தோ்ர்வண்டி 
�யணத்ள்தப் ப�ோல 
க ்த ோ ட டு ண ர ப வ ோ 
அல்லது பெமித்து 
ள வ க் க ப வ ோ 
இயலோது.

1. �ொன்கொம் நிலை த்ொருளொ�ொர த்யல்ொடுகள்: 
இச்கெயல்�ோடு ஆரோயச்சி மற்றும் �யிற்சி 
உள்ளிட் ்தகவல் உருவோக்கம் மற்றும் 
�ரிமோற்றேஙகளு்ன் க்தோ்ர்புள்ய்தோகும். 
ஆளகயோல் இத்துளறேளயத் ்தகவல் நுட�த் 
க்தோழிலகஙகள் என்று அளைக்கிபறேோம். ்தகவல் 
�ரிமோற்றேம் மற்றும் மின்னணு கோடசியோனது 
்தகவல் க்தோழில்நுட� முன்பனற்றேத்தின் 
விளைவோக இந்த வியக்கத்்தகு நிளலளய 
அள்நதுள்ைது. க்தோளலக்கோடசி நிளலயத்தில் 
இருநது ஒளி�ரப்�ோகும் நிகழ்ச்சிகளை கோண்�து 
நோன்கோம் நிளல க�ோருைோ்தோர கெயல்�ோடடிற்கு 
சிறேந்த உ்தோரணம் ஆகும்.

பெளவத்துளறே இநதியோவின் 
மிகப்க�ரிய துளறேகளில் 
ஒன்றேோகும். ்தற்ப�ோது 
இந்தத் துளறேயோனது 
இநதிய க�ோருைோ்தோரத்தின் 

முதுககலும்�ோக உள்ைது. இநதியோவின் 
கமோத்்த உள்நோடடு உற்�த்தியில் சுமோர் 53 
ெ்தவீ்தம் �ஙகளிப்பிளன அளிக்கிறேது.

2. ஐந�ொம் நிலை த்ொருளொ�ொர த்யல்ொடுகள்: 
க்தோழிற்ெோளலகள், வணிகம், கல்வி மற்றும் 
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1 5 8 த�ொழிலகஙகள்

5.  ந்மிபபு ைறறும் கிடஙகு (Storage and 
Warehousing): உற்�த்தியின் முடிவில் 
முடிவுற்றே க�ோருள்கள் ெநள்தளயச் 
கென்றேள்ய பவண்டும். எனபவ 
முடிக்கப்�ட் க�ோருடகள் ெநள்தக்கு எடுத்துச் 
கெல்லும் வளர க�ோருத்்தமோன கி்ஙகுகளில் 
பெமித்து ளவக்க பவண்டும்.

6.  நிைத்ந�ொற்றம் (Topography): ஒரு 
க்தோழிற்ெோளலளய நிறுவுவ்தற்கு 
ப்தர்நக்தடுக்கப்�ட் இ்ம் ெமமோன்தோக 
இருக்க பவண்டும். இது �ல்பவறு 
ப�ோக்குவரத்து ெோ்தனஙகளைப் �யன்�டுத்தி 
ககோள்ை ஏதுவோக இருக்கும். 

7.  கொைநிலை (Climate): ஒரு �குதியில் 
நிலவும் கோலநிளல, க்தோழிலகஙகளின் 
அளமவி்த்ள்த தீர்மோனிக்கும் முக்கிய 
கோரணிகளில் ஒன்றேோகும். க்தோழிற்ெோளல 
வைர்ச்சிக்கு தீவிர கோலநிளல 
க�ோருத்்தமோனது அல்ல. பமலும் ஒவகவோரு 
க்தோழிலகஙகளுக்கும் ஒரு குறிப்பிட் 
கோலநிளல ப்தளவப்�டுகிறேது. 

  எடுத்துக்கோட்ோக �ருத்தி கநெவோளல 
க்தோழிலுக்குக் குளிர் - ஈரப்�்த கோலநிளல 
சிறேந்த்தோகும். எனபவ பகோயம்புத்தூர் 
மற்றும் திருப்பூர் ப�ோன்றே �குதிகளில் 
இவவளகயோன கோலநிளல நிலவுவ்தோல் 
�ருத்தி கநெவு க்தோழிலகஙகள் 
இம்மண்்லத்தில் அளமநதுள்ைன.

8.  நீர்வளம் (Water Resources): நீர்வைம் 
க்தோழிற்ெோளலகளின் அளமவி்த்ள்த 
நிர்ணயிக்கும் மற்கறேோரு முக்கியமோன 
கோரணியோகும். இக்கோரணத்தினோல் ஆறுகள், 
கோல்வோயகள் மற்றும் ஏரிகளுக்கு அருபக 
�ல க்தோழிலகஙகள் நிறுவப்�டடுள்ைன. 
இரும்பு மற்றும் எஃகு க்தோழிற்ெோளல, 
ஜவுளி க்தோழிற்ெோளல மற்றும் இரெோயன 
க்தோழிற்ெோளலகளின் கெயல்�ோடடிற்கு 
ஏரோைமோன நீர் ப்தளவப்�டுகிறேது.

இநதியோவில் உள்ை க்தோழிற்ெோளலகள் சீரற்றே 
�ரவளல  ககோண்டுள்ைன. கோரணஙகளைக் 
கண்்றியவும்.

கணடறிக

I. புவியியல கொரணிகள்
1.  மூைபத்ொருடகள் (Raw Materials): அதிக 

அைவு மூலப்க�ோருடகள் மற்றும் எள் 
இைக்கும் க�ோருடகளை நீண்் தூரத்திற்குக் 
ககோண்டு கெல்ல முடியோது. எனபவ 
இரும்பு மற்றும் எஃகு மற்றும் ெர்க்களர 
க்தோழிலகஙகள் முளறேபய இரும்புத்்தோது 
மற்றும் கரும்பு கிள்க்கும் இ்த்திற்கு 
அருகிபலபய அளமநதுள்ைன. பெலம் 
இரும்பு எஃகு ஆளலயோனது இரும்பு ்தோது 
கிள்க்கும் கஞெமளலக்கு அருகிபலபய 
அளமநதுள்ைது. ெர்க்களரத் க்தோழிற் 
ெோளலகள் கரும்பு விளையும் இ்ஙகளுக்கு 
அருகிபலபய அளமநதுள்ைன.

2.  ஆற்றல வளம் (Power): எரிெக்தி 
க�ரும்�ோலோன க்தோழிலகஙகளை 
இயக்குவ்தற்கு அடிப்�ள் மற்றும் 
அவசியமோன்தோகும். நிலக்கரி, ்தோது 
எண்கணய மற்றும் நீர் ப�ோன்றே 
மரபுெோர் மூலஙகளிலிருநது எரிெக்தி 
க�ரும்�ோலும் உற்�த்தி கெயயப்�டுகிறேது. 
எனபவ க்தோழிற்ெோளலகளின் 
மின் ப்தளவளயப் பூர்த்தி கெயயும் 
க�ோருடடு பமற்கண்் ஏப்தனும் ஒரு 
வைம் அளமநதுள்ை இ்ஙகளுக்கு 
அருகோளமயில் க்தோழிற்ெோளலகள் 
அளமக்கப்�டுகின்றேன. 

3.  ைனி� ்கதி (Labour): க்தோழிலோைர் 
ெோர்ந்த க்தோழில்களுக்கு மலிவோன 
மற்றும் திறேளமயோன க்தோழிலோைர்கள் 
அவசியமோகும். எடுத்துக்கோடடு ப்தயிளல 
க்தோழிற்ெோளல.

4.  ந்ொககுவரத்து (Transport): 
மூலப்க�ோருடகளைத் க்தோழிலகஙகளுக்குக் 
ககோண்டு கெல்வ்தற்கும் முடிக்கப்�ட் 
க�ோருடகளை மீண்டும் ெநள்தக்கு 
அனுப்�வும் ப�ோக்குவரத்துத் 
ப்தளவப்�டுகிறேது. எப்க�ோழுதும் எளி்தோன 
ப�ோக்குவரத்துத் க்தோழிலகஙகளின் 
அளமவி்த்ள்தத் தீர்மோனிப்�தில் முக்கிய 
�ஙகு வகிக்கிறேது. எனபவ நீர்வழிகள், 
ெோளல வழிகள் மற்றும் இருப்புப் 
�ோள்தகளின் வளலப்பின்னல் ககோண்் 
�குதிகள் சிறேந்த க்தோழில் ளமயஙகைோகத் 
திகழ்கின்றேன.
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1 5 9க்தோழிலகஙகள்

  த�ொழிைகஙகளின் வலக்ொடு
(Classification of Insustries)

க்தோழிலகஙகள் �ல்பவறு அடிப்�ள்யில் 
வளகப்�டுத்்தப்�டுகின்றேன. அளவ
  1. மூைபத்ொருடகளின் அடிப்லடயில 

நவளொண ்ொர்ந� த�ொழிைகஙகள் 
(i)   நவளொண ்ொர்ந� த�ொழிைகஙகள்: 

இவவளக க்தோழிலகஙகளுக்கு பவைோண் 
மற்றும் விலஙகு ெோர்ந்த க�ோருடகள் 
மூலப்க�ோருடகைோகப் �யன்�டுகின்றேன. 
எடுத்துக்கோட்ோக உணவுப் �்தப்�டுத்து்தல், 
்தோவர எண்கணய உற்�த்தி, �ருத்தி 
கநெவோளலகள், �ோல் உற்�த்திப் க�ோருடகள் 
ப�ோன்றேளவ.

(ii)  கனிைவளம் ்ொர்ந� த�ொழிற்ொலைகள்: 
இவவளக க்தோழிலகஙகள் கனிமத் 
்தோதுக்களை மூலப்க�ோருடகைோக 
�யன்�டுத்துகின்றேன. இரும்பு ்தோதுவில் 
இருநது உற்�த்தி கெயயப்�டும் இரும்பு  
கனிம வைம் ெோர்ந்த க்தோழிலகத்திற்கு 
எடுத்துக்கோட்ோகும். சிகமண்ட க்தோழிற்ெோளல, 
இயநதிரக் கருவி உற்�த்தி ப�ோன்றேளவ 
கனிமஙகள் ெோர்ந்த க்தோழிற்ெோளலகளுக்கு 
மற்றே எடுத்துக்கோடடுகைோகும்.

"கனிைஙகளின் த்ழுலை, 
வொய்பபுகளின் வளலை".

கனிைவளம் 
்ொர்ந� 

த�ொழிைகஙகள் 

கனிைவளம் ்ொர்ந� த�ொழிைகஙகள் 

(iii)  கடலவளம் ்ொர்ந� த�ொழிைகஙகள்: 
இவவளக க்தோழிலகஙகளுக்கு க்ல் மற்றும் 

II. புவியியல அலைொ கொரணிகள் 
1.  மூை�னம் (Capital): க்தோழிலகஙகள் 

நிறுவுவ்தற்கு மூல்தனம் அல்லது அதிக 
மு்தலீடு ப்தளவப்�டுகிறேது. மூல்தனம் 
இல்லோமல் எந்த ஒரு க்தோழிற்ெோளலளயயும் 
நிறுவ முடியோது.

2.  கடன் வ்தி (Availabllity of Loans): 
க�ரும்�ோலும் க்தோழில் மு்தலீட்ோைர்களுக்கு 
க்தோழில் க்தோ்ஙக ப�ோதுமோன நிதி இருக்க 
வோயப்பில்ளல. எனபவ க்தோழிற்ெோளல 
க்தோ்ஙகும் க�ோருடடு மு்தலீட்ோைர்கள் 
க்ன் வெதிளய நோடுவர். எனபவ க்ன் 
மற்றும் கோப்பீடு வைஙகும் நிறுவனஙகளின் 
பெளவ ப்தளவப்�டுகிறேது.

3.  அர்ொஙகக தகொள்லககள் / விதிமுல்றகள் 
(Government Policies / Regulations): 
க்தோழிலகஙகளின் அளமவி்த்ள்த 
நிர்ணயிக்கும் மற்கறேோரு முக்கிய 
கோரணி அரெோஙகக் ககோள்ளககள் 
ஆகும். பிரோநதிய ஏற்றேத்்தோழ்வுகளைப் 
குளறேப்�்தற்கும் அதிகமோன மோசு�ோடள் 
கடடுப்�டுத்துவ்தற்கும் க�ருநகரஙகளில்  
மிகுதியோன க்தோழிலகஙகளைத் 
்தவிர்ப்�்தற்கும், க்தோழிற்ெோளலளய 
நிறுவுவ்தற்கும், நிலம் ஒதுக்கீடு கெயவதில் 
சில கடடுப்�ோடுகளை அரெோஙகம் 
விதிக்கிறேது. எனபவ அரெோஙகக் 
ககோள்ளககள் மற்றும் விதிமுளறேகள் 
க்தோழிலகஙகளின் அளமவி்த்ள்தத் 
தீர்மோனிக்கின்றேன.

த்யல்ொடுகள்
கரும்�லளக சுண்ணக்கடடிகளை 
நிளனவில் ககோள்.
1.  இ்தன் உற்�த்திக்கு �யன்�டும் மூலப் 

க�ோருடகளின் க�யர்களைக் குறிப்பிடுக 
2.  இளவ உற்�த்தி கெயயப்�டும் 

இ்ஙகளைக் கண்்றிக. 
3.  சுண்ணக்கடடிகளின் உற்�த்தி எந்த 

வளக க்தோழிலகஙகளின் வளகப்�ோடடில் 
உள்ைது என்�ள்தக் குறிப்பிடுக.
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1 6 0 த�ொழிலகஙகள்

க�ருஙக்லில் இருநது கிள்க்கப்க�றும் 
க�ோருடகள் மூலப்க�ோருடகைோகப் 
�யன்�டுகின்றேன. எடுத்துக்கோடடு 
�்தப்�டுத்்தப்�ட் க்ல்ெோர் உணவு, மீன் 
எண்கணய உற்�த்தி அலகுகள் ஆகும்.

கடலவளம் ்ொர்ந� த�ொழிைகஙகள் 
(iv)  வனவளம் ்ொர்ந� த�ொழிைகஙகள்: 

இவவளக க்தோழிலகஙகளுக்கு 
வனப்க�ோருடகள் மூலப்க�ோருடகைோகப் 
�யன்�டுகின்றேன. எடுத்துக்கோட்ோக 
மரக்கூழ் மற்றும் கோகி்த உற்�த்தி, 
மரத்்தைவோ்ஙகள் மற்றும் சில மருநது 
உற்�த்தி க்தோழிலகஙகைோகும்.

வனவளம் ்ொர்ந� த�ொழிைகஙகள் 

அளவு ைறறும் மூை�னத்தின் 
அடிப்லடயில வலக்ொடு 
(Basis of Size and Capital)

(i)  த்ரிய அளவிைொன த�ொழிைகஙகள்:  
ரூ�ோய ஒரு பகோடிக்கும் பமல் மூல்தனம் 
ககோண்டு நிறுவப்�டும் க்தோழிற்ெோளலகள் 
க�ரிய அைவிலோன க்தோழிற்ெோளலகள் 
என்று அளைக்கப்�டுகிறேது. இரும்பு மற்றும் 
எஃகு ஆளல, எண்கணய சுத்திகரிப்பு 
ஆளல, சிகமண்ட க்தோழிற்ெோளல மற்றும் 
கநெவோளல க்தோழிலகஙகள் ப�ோன்றேளவ 
க�ரிய அைவிலோன க்தோழிலகஙகளுக்குச் 
சிறேந்த உ்தோரணமோகும். 

(ii)  சிறிய அளவிைொன த�ொழிைகஙகள்: ரூ�ோய 
ஒரு பகோடிக்கும் குளறேவோன மூல்தனத்ள்தக் 
ககோண்டு நிறுவப்�டும் க்தோழிற்ெோளலகளை 
சிறிய அைவிலோன க்தோழிலகஙகள் என்று 
அளைக்கப்�டுகிறேது. எடுத்துக்கோடடு �டடு 
கநெவு மற்றும் வீடடு உ�பயோகப் க�ோருடகள் 
ெோர்ந்த க்தோழிலகஙகள் இவவளகளயச் 
ெோர்ந்தளவ ஆகும்.

சிறு த�ொழிைகஙகள்

இநதியொவின் தடடரொய்ட
அகமரிக்க ஐக்கிய நோடடில் 
மிச்சிகன் மோநிலத்தில் உள்ை 
க்டரோயட நகரம் உலக 

�ோரம்�ரிய வோகன க்தோழில் ளமயமோக 
அறியப்�டுகிறேது. அப்தப�ோல் இநதியோவில் 
உள்ை கென்ளன மோநகரம் இநதியோவின் 
க்டரோயட என்று அளைக்கப்�டுகிறேது. 
ஏகனனில் உலகப் புகழ் க�ற்றே வோகன 
க்தோழிலகஙகைோன ஜி.எம், ப�ோர்டு, 
மபேநதிரோ, ேூண்்ோய ப�ோன்றே 
க்தோழிலகஙகள் இஙகு அளமநதுள்ைன. 
இவற்ளறேத் ்தவிர இநநகரம் நோடடின் வோகன 
க்தோழில் ஏற்றுமதியில் 60% �ஙகிளனக் 
ககோண்டுள்ைது.

பமற்கூறிய க்தோழிலகஙகளைத் ்தவிர 
குடிளெத் க்தோழில்கள் அல்லது வீடடு உ�பயோகப் 
க�ோருள் உற்�த்தித் க்தோழில்கள் ஆகியவற்ளறேச் 
சிறிய அைவிலோன க்தோழிலகஙகள் என்�ர். இஙகு 
உற்�த்தி கெயயப்�டும் க�ோருடகள் ளகவிளன 
களலஞர்களின், குடும்� உறுப்பினர்களின் 
உ்தவியு்ன் ்தயோரிக்கப்�டுகின்றேன. 
இவவளக க்தோழிலகஙகள் சிறு க்தோழில்கள் 
அல்லது இ்தர வளக க்தோழிற்ெோளலகள் என 
வளகப்�டுத்்தப்�டடுள்ைன. எடுத்துக்கோட்ோக 
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1 6 1க்தோழிலகஙகள்

த்யல்ொடுகள்
உஙகள் �குதியில் அளமநதுள்ை 

உ்ளமயோைர்கள் ெோர்ந்த 
க்தோழிற்ெோளலகளைப் �டடியலி்வும்.

(iii)  கூடடுத்துல்ற த�ொழிைகஙகள் (Joint Sector 
Industries): இவவளக க்தோழிலகஙகள் 
அரசுத்துளறேயும் மற்றும் ்தனிந�ர்கள் 
அல்லது ்தனி குழுவோகபவோ கூட்ோக 
இளணநது இயக்கப்�டுகின்றேன. 
எடுத்துக்கோடடு இநதியன் ஆயில் ஸளக 
ப்ஙகிங நிறுவனம், இநதியன் சிந்தடடிக் 
இரப்�ர் நிறுவனம், மகோநகர் வோயு 
நிறுவனம், மோருதி உத்பயோக் ப�ோன்றேளவ.

(iv)  கூடடு்றவுத்துல்ற த�ொழிைகஙகள் (Co-
Opetarive Sector): இவவளகயிலோன 
க்தோழிலகஙகள் மூலப் க�ோருடகளின் 
உற்�த்தியோைர்கள் / விநிபயோகிப்�வர்கள் 
அல்லது க்தோழிலோைர்கள் அல்லது 
இளவ இரண்ள்யும் அளிப்�வர்கைோல் 
நிறுவப்�டடு இயக்கப்�டுகிறேது. ஆனநத் 
�ோல் ஒன்றிய நிறுவனம் (அமுல்) 
கூடடுறேவுத்துளறே க்தோழிலகஙகளுக்கோன 
சிறேந்த எடுத்துக்கோட்ோகும். 

கூள் முள்்தல், �ோளன  ்தயோரித்்தல், 
ளகவிளனப் க�ோருடகள் ்தயோரிப்பு ப�ோன்றேளவ 
ஆகும்.

  உலடலையொளர்கள் அடிப்லடயில 
த�ொழிைகஙகள் (Basis of Ownership)

(i)  �னியொர் துல்ற த�ொழிைகஙகள் (Private 
Sector Industries): இவவளக க்தோழிலகஙகள் 
்தனிந�ர்கள் மற்றும் ்தனித்்த குழுக்கைோல் 
நிறுவப்�டடு கெயல்�டுத்்தப்�டுகின்றேது. 
எடுத்துக்கோட்ோக �ஜோஜ் ஆடப்ோ, 
ரிளலயன்ஸ ப�ோன்றேளவயோகும்.

(ii)  த்ொதுத்துல்ற த�ொழிைகஙகள் (Public Sector 
Industries): இவவளக க்தோழிலகஙகள் 
அரசுக்கு கெோந்தமோனளவ மற்றும் அரெோல் 
இயக்கப்�டு�ளவ. எடுத்துக்கோட்ோக 
ஹிநதுஸ்தோன் ஏபரோநோடடிகல் நிறுவனம் 
(HAL), �ோர்த மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) 
இநதிய இரும்பு எஃகு ஆளணயம் (SAIL) 
ஆகியளவ க�ோதுத்துளறே நிறுவனத்திற்குச் 
சிறேந்த எடுத்துக்கோட்ோகும்.

த�ொழிைகஙகள்

மூைபத்ொருள் ்ொர்ந� 
த�ொழிைகஙகள் 

உலடலையொளர் அடிப்லடயில 
த�ொழிைகஙகள்

அளவின் அடிப்லடயில 
த�ொழிைகஙகள்

நவளொண ்ொர்ந� 
த�ொழிைகஙகள்

கடலவளம் ்ொர்ந� 
த�ொழிைகஙகள்

வனவளம் ்ொர்ந� 
த�ொழிைகஙகள்

த்ரிய அளவிைொன 
த�ொழிைகஙகள்

சிறிய அளவிைொன 
த�ொழிைகஙகள்
த்ொதுத்துல்ற 

த�ொழிைகஙகள்
�னியொர் துல்ற 
த�ொழிைகஙகள்
கூடடுத்துல்ற 

த�ொழிைகஙகள்
கூடடு்றவு 

த�ொழிைகஙகள்

கனிைவளம் ்ொர்ந� 
த�ொழிைகஙகள்
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3.   ஆனநத் �ோல் �ண்ளணத் க்தோழிலகம் 
(அமுல்)  துளறேக்கு சிறேந்த 
எடுத்துக்கோட்ோகும்.
அ) ்தனியோர் துளறே
ஆ) க�ோதுத்துளறே
இ) கூடடுறேவுத்துளறே
ஈ) கூடடுத்துளறே 

4.   இரும்பு எஃகு மற்றும் சிகமண்ட 
க்தோழிலகஙகள்  
க்தோழிலகஙகளுக்குச் சிறேந்த 
எடுத்துக்கோட்ோகும். 
அ) பவைோண் ெோர்ந்த
ஆ) கனிம வைம் ெோர்ந்த
இ) வனப் க�ோருடகள் ெோர்ந்த
ஈ) க்ல் வைம் ெோர்ந்த 

I  ் ரியொன விலடலயத் 
ந�ர்நத�டுககவும்

1.   �டடு கநெவு மற்றும் வீடடு 
உ�பயோகப் க�ோருடகள் 
ெோர்ந்த க்தோழிலகஙகள் 

 பிரிவுகளின் கீழ் 
வருகின்றேன. 
அ) சிறிய அைவிலோன க்தோழிலகம்
ஆ) க�ரிய அைவிலோன க்தோழிலகம் 
இ) க்ல்வைம் ெோர்ந்த க்தோழிலகம் 
ஈ) மூல்தனம் ெோர்ந்த க்தோழிலகம்

2.   உள்ளமயோைர்கள் அடிப்�ள்யிலோன 
க்தோழிலகஙகள்  வளககைோகப் 
பிரிக்கப்�டடுள்ைன.  
அ) 2 ஆ) 3 இ) 4 ஈ) 5 

 ைதிபபீடு 

கலைசத்ொறகள்
நோன்கோம் நிளல 
கெயல்�ோடுகள்

்தகவல்களை உருவோக்கு்தல் மற்றும் �ரிமோற்றேம் 
கெய்தல். Quaternary activities

ஐந்தோம் நிளல 
கெயல்�ோடுகள்

க்தோழிலகஙகள் மற்றும் அரெோஙகத்ப்தோடு 
க்தோ்ர்புள்ய முடிவுகளை எடுக்கும் ்தளலளம 
நிர்வோகிகளின் கெயல்�ோடுகள்.

Quinary activities

்தனியோர் துளறே ்தனிந�ர் அல்லது ்தனிந�ர் குழுக்கைோல் 
நிறுவப்�டடு நிர்வகிக்கும் நிறுவனம் Private Sector

கூடடுறேவுத்துளறே 
மூலப்க�ோருளை உற்�த்தி கெய�வர் அல்லது 
விநிபயோகிப்�வர் அல்லது க்தோழிலோைர்களை 
அளிப்�வர்கள் நிர்வகிக்கப்�டும் க்தோழிலகஙகள்.

Co-operative Sector

மீள்்ொர்லவ 
 �    க்தோழிலகம்: மூலப் க�ோருடகளை முடிக்கப்�ட் க�ோருடகைோக மோற்றேக்கூடிய இ்மோகும்.
 �   க�ோருைோ்தோர ந்வடிக்ளக: உற்�த்தி, விநிபயோகம், நுகர்வு அல்லது பெளவகளில் ஈடு�டும் 

எந்த ஒரு கெயலும் க�ோருைோ்தோர ந்வடிக்ளகயோகும் 
 �   க�ோருைோ்தோர ந்வடிக்ளககளின் வளககள்:

 1)  மு்தன்ளம க�ோருைோ்தோர கெயல்�ோடுகள் 
 2)  இரண்்ோம் நிளல க�ோருைோ்தோர கெயல்�ோடுகள் 
 3)  ெோர்புத் துளறே அல்லது மூன்றேோம் நிளல க�ோருைோ்தோர கெயல்�ோடுகள் ஆகியளவ அடிப்�ள் 

மற்றும் முக்கியமோன க�ோருைோ்தோர கெயல்�ோடுகளின் வளககைோகும்.
 �  க்தோழிலக அளமவி்த்ள்த நிர்ணயிக்கும் கோரணிகள்: மூலப்க�ோருடகள், மூல்தனம், நிலம், 

நீர்வைம், மனி்த வைம், ஆற்றேல் வைம், ப�ோக்குவரத்து மற்றும் ெநள்த.

VIII_Std_Geography_Unit 6.indd   162 2/27/2020   11:41:57 AM

www.tntextbooks.in



1 6 3க்தோழிலகஙகள்

3.  முக்கிய க�ோருைோ்தோர ந்வடிக்ளககளின் 
க�யர்களை எழுதுக.

4.  ஐந்தோம் நிளல க�ோருைோ்தோர 
ந்வடிக்ளககள் என்றேோல் என்ன? 
எடுத்துக்கோடடு்ன் க்தளிவோக்குக.

5.  க்தோழிலக அளமவி்த்திற்கு கோரணமோன 
கோரணிகளைக் குறிப்பிடுக. 

6.  பின்வருவனவற்றிக்குச் சிறு குறிப்புத் ்தருக.
 அ. க�ரிய அைவிலோன க்தோழிலகஙகள்
 ஆ. சிறிய அைவிலோன க்தோழிலகஙகள்

VI  விரிவொன விலடயளி 
1.  மூலப்க�ோருடகளின் அடிப்�ள்யில் 

க்தோழிலகஙகளை வளகப்�டுத்தி விைக்குக.
2.  க்தோழில் அளமவி்த்ள்த நிர்ணயிக்கும் 

புவியியல் கோரணிகளை விைக்குக.
3.   க்தோழிலகஙகளின் வளகப்�ோடள் 

விைக்கப் �்ம் மூலம் விைக்குக.

 நைறநகொள் நூலகள்

1.  Economic Geography by “Wood and 
Roberts,  (2010)

2.  Economic Geography by Jessie P.H. Poon 
(2016)

3.  Economic Geography by K.K. Khanna and 
V.K.Gupta (1998) 

 இலைய�ள வளஙகள்

1. http://ncert.nic.in

2. https://www.edu.gov.mb.ca

3. http://www.yourarticlelibrary.com/
industries/industries-classification-of-
industries

4. https://www.clearias.com/factors-
responsible-for-the-location-of-primary-
secondary-and-tertiary-sector-industries-
in-various-parts-of-the-world-including-
india/

5.  ெோர்புத் துளறே  வளககைோக 
பிரிக்கப்�டடுள்ைது.
அ) 4 ஆ) 3 இ) 2 ஈ) 5 

II      நகொடிடட இடஙகலள நிரபபுக
1.  வஙகித் துளறே என்�து 

க�ோருைோ்தோர ந்வடிக்ளகயோகும் 
2.  மூன்றேோம் நிளல க்தோழில்கள் 

 மற்றும்  ஆக 
வளகப்�டுத்்தப்�டுகிறேது.

3.  அரெோஙக முடிவு எடுக்கும் கெயல்முளறேகள் 
 துளறேயின் கீழ்வரும் மூன்றேோம் 

நிளல கெயல்�ோ்ோகும்.
4.  மூலப்க�ோருடகள் அடிப்�ள்யில் �ருத்தி 

கநெவோளல ஒரு  க்தோழிலோகும்.
5.  க�ரிய அைவிலோன க்தோழிற்ெோளலளய 

நிறுவுவ்தற்கு ப்தளவயோன மூல்தனம் 
 ஆகும்.

III  த்ொருத்துக
1.  நீதித்துளறே - ்தனியோர்துளறே
2.  க்தோளலக்கோடசி 

ஒளி�ரப்பு -  புவியியல் அல்லோ்த 
கோரணிகள் 

3.  புவியியல் 
கோரணிகள் -  நோன்கோம் நிளல 

கெயல்�ோடு
4.  மூல்தனம் - மூலப்க�ோருடகள்  
5.  �ஜோஜ் ஆடப்ோ -  ஐந்தோம் நிளல 

கெயல்�ோடுகள் 
IV  நவறு்டுத்துக
1.  இரண்்ோம் நிளல க�ோருைோ்தோர கெயல்�ோடு 

மற்றும் மூன்றேோம் நிளல க�ோருைோ்தோர 
கெயல்�ோடு. 

2.  பவைோண் ெோர்ந்த க்தோழிலகஙகள் மற்றும் 
க்ல் வைம் ெோர்ந்த க்தோழிலகஙகள்.

3.  க�ரிய அைவிலோன க்தோழிலகஙகள் மற்றும் 
சிறிய அைவிலோன க்தோழிலகஙகள்.

V   சுருககைொக விலடயளி
1.  க்தோழிற்ெோளல - வளரயறு. 
2.  க�ோருைோ்தோர ந்வடிக்ளக என்றேோல் 

என்ன? 
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 அறிமுகம்
எட்டாம் வகுப்பு ஆசிரியர் வகுப்்பறைக்குள் 

நுறைந்த பின் மடாணவர்்களி்ம் எற்தப் ்பற்றிப் 
ப்பசிக் க்கடாண்டிருக்கிறீர்்கள் என வினவினடார். 
அ்தற்கு அவவகுப்புத் ்தறைவன் ஆசிரியரி்ம் 
ஆஸ்திபேலியடா மற்றும் க்தன் ஆப்பிரிக்்கடா 
இற்பயயடான ஒருநடாள் மடற்ப்்பநது 
ப்படாடடி குறித்து மடாணவர்்கள் ப்பசிக் 
க்கடாண்டிருந்தடார்்கள் எனக் கூறினடான். அ்தற்கு 
ஆசிரியர், 'மடாணவர்்களி்ம், சரி இன்று இவவிரு 
்கண்்ங்கறைப் ்பற்றிப் ்பை விவேங்கறை 
இப்்படா்த்தில் ்கற்ப்படாம்' என்று கூறினடார். 

  ஆப்பிரிகககா
அமைவிடம் ைற்றும் பரப்பளவு

ஆப்பிரிக்்கடா, ஆசியடாவிற்கு அடுத்்த்படியடா்க 
இேண்்டாவது க்பரிய மற்றும் இேண்்டாவது அதி்க 
மக்்கட க்தடாற்கறயக் க்கடாண்் ்கண்்மடாகும். 
இது 37° 21’ வ் அடசம் மு்தல் 34° 51’ க்தன்அடசம் 
வறேயிலும், 17° 33’ பமற்கு தீர்க்்கம் மு்தல் 51° 
27’ கிைக்கு தீர்க்்கம் வறேயிலும் ்பேவியுள்ைது. 
இ்தன் ்பேப்்பைவு சுமடார் 30.36 மில்லியன் சதுே 
கிபைடாமீட்ர் ஆகும்.

(உைகின் கமடாத்்த நிைப்்பேப்பில் 20.2 
ச்தவீ்தம்). புவிநடுக்ப்கடாடு ஆப்பிரிக்்கடாறவ இரு 
சம ்படா்கங்கைடா்கப் பிரிக்கிைது. ்க்்கபேற்க, புவி 
நடுக்ப்கடாடு மற்றும் ம்கேபேற்க ப்படான்ை முக்கிய 
அடசங்கள் ்க்நது கசல்லும் ஒபே ்கண்்ம் 
இதுவடாகும். இது வ்க்கு க்தற்்கடா்க 7623 
கிபைடா மீட்ர் நீைமும், கிைக்கு பமற்்கடா்க 7260 
கிபைடாமீட்ர் நீைமும் உற்யது. மு்தன்றம 
தீர்க்்கபேற்கயடான (0°) (Prime Meridian) 
இக்்கண்்த்தின் பமற்குப் ்பகுதியில் அறமநதுள்ை 
்கடானடா நடாடடின் ்தறைந்கேடான அக்ேடாவின் 
அருகில் கசல்கிைது. ஆப்பிரிக்்க ்கண்்ம் புவியின் 
நடான்கு ப்கடாைங்களிலும் ்பேவியுள்ைது.

சிைந்த ்க்ற்்பயண ஆயவடாைர்்கைடான 
ப்விட லிவிஙஸ்ப்டான் மற்றும் எச்.எம். 
ஸ்்டான்லி ஆகிபயடார் இக்்கண்்த்தின் 
உட்பகுதி்கறை மு்தன்மு்தலில் 
ஆேடாயந்தவர்்கைடாவர். ஆப்பிரிக்்கடாவில் 
மனி்தனின் மூ்தடாற்தயர்்கள் 5 மில்லியன் 
ஆண்டு்களுக்கும் பமைடா்க வடாழந்த்தடா்க 
ஆ்தடாேங்கள் மூைம் க்தரியவருகிைது. புவியில் 
மனி்த இனங்கள் வடாழந்த ்பைறமயடான ்கண்்ம் 
என்்ப்தடால் ஆப்பிரிக்்கடாவடானது ‘தகாய்  கணடம்’ 
எனப் புறனப் க்பயரிடடு அறைக்்கப்்படுகிைது. 

ஆப்பிரிகககா, ஆஸ்திரரலியகா 
ைற்றும் அணடகார்டிககா

அலகு - 7

கணடஙகமள ஆரகாய்தல்

கற்்றலின் ர�காககஙகள்
▶  ஆப்பிரிக்்கடா, ஆஸ்திபேலியடா, மற்றும் அண்்டார்டி்கடா ்கண்்ங்களின் புவியியல் 

அறமவி்ங்கறைக் ்கண்்றி்தல் 
▶  இக்்கண்்ங்களின் இயற்ற்கயறமப்பு, ்கடாைநிறை மற்றும் வடி்கடாைறமப்பு 

்பற்றி அறிநது க்கடாள்ைல்
▶  இக்்கண்்ங்களின் ்தடாவே மற்றும் விைஙகினங்களின் ்தன்றம்கறைப் புரிநது 

க்கடாள்ைல் 
▶  முக்கிய வைங்கள் மற்றும் க்படாருைடா்தடாே ந்வடிக்ற்க்கறை அற்யடாைம் 

்கடாணல் 
▶  வறே்ப் திைறன வைர்த்்தல்
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இக்்கண்்த்தில் நிைவும் ்பல்வற்க புவியியல் 
சூைல்்கள் ்பல்பவறு மனி்த இனக் குழுக்்களுக்கும் 
்பன்மு்க ்கைடாச்சடாேத்திற்கும் மு்தன்றமயடான 
்கடாேணமடா்க உள்ைன. 

ஆப்பிரிக்்க ்கண்்த்தின் 
உட்பகுதி்கள் குறித்து 
க்பரும்்படாைடாபனடார் குறித்து 
க ்ப ரு ம் ்ப டா ை டா ப ன டா ர் 
அறிநதிருக்்கவில்றை. எனபவ 

ஆப்பிரிக்்கடா ஒரு ‘இருண்் ்கண்்ம்’ 
என்று அறைக்்கப்்படுகிைது. ஐபேடாப்பியக் 
்க்ற்்பயண ஆயவடாைர் கென்றி எம். 
ஸ்்டான்லி என்்பவர் இருணட  கணடம் 
(1878) என்ை வடார்த்ற்தறய மு்தன் மு்தலில் 
்பயன்்படுத்தினடார்.

ஆப்பிரிக்்க ்கண்்ம் 54 நடாடு்கறை 
உள்ை்க்கியது. புவியியல் அறமவி் 
அடிப்்பற்யில் ஆப்பிரிக்்க நடாடு்கள் (அ) பமற்கு 
ஆப்பிரிக்்கடா (ஆ) வ் ஆப்பிரிக்்கடா (இ) மத்திய 
ஆப்பிரிக்்கடா (ஈ) கிைக்கு ஆப்பிரிக்்கடா (உ) க்தன் 
ஆப்பிரிக்்கடா எனப் பிரிக்்கப்்படடுள்ைது.

வ் பமற்கு ஆப்பிரிக்்க 
நடாடு்கைடான கமடாேடாக்ப்கடா, 
அல்ஜீரியடா, லிபியடா, 
பமடாரி்டானியடா மற்றும் 

துனிசியடா ஆகிய நடாடு்களின் குழு ‘ரைக 
ரரப்’  (Maghreb) என்று அறைக்்கப்்படுகிைது. 
அேபு கமடாழியில் இ்தன் க்படாருள் ‘பமற்கு’ 
என்்ப்தடாகும்.
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இயற்மக அமைப்பு பிரிவுகள்
ஆப்பிரிக்்கவடானது மறை்கள், பீ்பூமி்கள் 

மற்றும் சமகவளி்கள் ஆகிய நிைத்ப்தடாற்ைங்கறை 
உள்ை்க்கியது. ஆப்பிரிக்்கடாவின் இயற்ற்க 
அறமப்ற்ப 8 க்பரும் பிரிவு்கைடா்கப் பிரிக்்கைடாம். 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் முக்கிய தீவு ம்்கடாஸ்்கர் ஆகும்.
1.  சககாரகா (Sahara)

ஆப்பிரிக்்கடாவின் வ் ்பகுதியில் 
உை்கப் பு்கழப்க்பற்ை ச்கடாேடா ்படாறைவனம் 
அறமநதுள்ைது. இது உைகின் மி்கப்க்பரிய 
கவப்்ப மண்்ை ்படாறைவனமடாகும். இது 9.2 
மில்லியன் சதுே கிபைடாமீட்ர் ்பேப்்பைறவக் 
க்கடாண்்து. ச்கடாேடாவின் பமற்கில் அடைடாண்டிக் 
க்பருங்க்லும், கிைக்கில் கசங்க்லும், வ்க்கில் 
மத்திய ்தறேக்்க்லும் க்தற்கில் சடாபெல் 
ஆகியன இ்தன் எல்றை்கைடா்க அறமநதுள்ைன.  
இப்்படாறைவனம் அல்ஜீரியடா, சடாட, எகிப்து, 

லிபியடா, மடாலி, பமடாரி்டானியடா, கமடாேடாக்ப்கடா, 
றநஜர், பமற்கு செடாேடா, சூ்டான் மற்றும் 
துனிசியடா ஆகிய 11 நடாடு்களில் ்பேவியுள்ைது. 

 ச்கடாேடா ்படாறைவனம் மறை்கள், பீ்பூமி்கள், 
எர்க்ஸ், ்படாறைவனச்பசடாறை, மணல் மற்றும் 
சேறை மூடிய சமகவளி்கள், உப்பு ஏரி, ஆற்றுக் 
க்கடாப்்பறே்கள் மற்றும் ஊது்பள்ைங்கள் 
ப்படான்ை ்பல்பவறு நிைத்ப்தடாற்ைங்கறை 
உள்ை்க்கியுள்ைது. சடாட நடாடடில் அறமநதுள்ை 
கசயலிைந்த எரிமறையடான கமைண்ட க்கௌசி 
சி்கேம் (3445 மீட்ர்) ச்கடாேடா ்படாறைவன 
்பகுதியின் மி்க உயேமடான்தடாகும். எகிப்தில் 
அறமநதுள்ை ்கட்டாேடா ஊது்பள்ைம் ச்கடாேடாவின் 
ஆைமடான ்பகுதியடாகும். (்க்ல் மட்த்திற்குக் 
கீழ 133 மீட்ர்) றநல் மற்றும் றநஜர் ஆறு்கள் 
செடாேடா ்படாறைவனத்தின் வழியடா்கப் 
்படாயகின்ைன.
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்தடடு்களின் ந்கர்வு்கைடால் உருவடாகும் ஒரு 
க்பரிய பிைவு ஆகும். இப்பிைவுப் ்பள்ைத்்தடாக்கு 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் ஒரு முக்கிய புவியியல் 
மற்றும் நிைவியல் அம்சங்களில் ஒன்ைடாகும். 
இது ஆசியடாவின் வ்க்கு சிரியடாவிலிருநது 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் மத்திய கமடாசடாம்பிக் வறே 
6,400 கிபைடா மீட்ர் நீைத்ற்தக் க்கடாண்்து. 
இது கிைக்கு ஆப்பிரிக்்கடா வழியடா்க நீண்டு ்பை 
ஏரி்கறைக் க்கடாண்டுள்ைது.

ரசயல்பகாடு
புவிப்்ப் புத்்த்கத்தின் (அடைஸ்) உ்தவியு்ன் 

க்பரிய பிைவு ்பள்ைத்்தடாக்கு்கள் மற்றும் 
அதில் அறமநதுள்ை ஏரி்கறைக் ்கண்்றிநது 
ஆப்பிரிக்்க வறே்ப்த்தில் குறிக்்கவும். 

ஆப்பிரிக்்கடாவின் க்பரிய ஏரி்கள் பிைவு 
்பள்ைத்்தடாக்குப் ்பகுதியில் க்தடா்ர்ச்சியடா்க 
்கடாணப்்படுகின்ைன. புவியில் ்கடாணப்்படும் 
உறையடா்த பமற்்பேப்பு நன்னீரில் 25% 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் க்பரிய ஏரி்களில் 
்கடாணப்்படுகிைது. இப்பிேப்தசத்தில் 7 க்பரிய 
ஏரி்கள் ்கடாணப்்படுகின்ைன. 

 இப்்பகுதியில் அறமநதுள்ை விக்ப்டாரியடா 
ஏரி ஆப்பிரிக்்கடாவின் மி்கப்க்பரிய நன்னீர் 
ஏரியடா்கவும், அகமரிக்்க ஐக்கிய நடாடடின் சுப்பீரியர் 
ஏரிக்கு அடுத்து உைகின் இேண்்டாவது க்பரிய 
ஏரியடா்கவும் உள்ைது. இது றநல் நதியின் 
பிைப்பி்மடா்க உள்ைது. இப்்பள்ைத்்தடாக்கில் 
அறமநதுள்ை ்டாங்கடானிக்்கடா ஏரியடானது 
உைகின் ஆைமடான மற்றும் அதி்க நீைம் க்கடாண்் 
நன்னீர் ஏரி ஆகும். ஆல்்பர்ட, எடவர்ட, கிவ, 
மடாைடாவி மற்றும் துர்்கடானடா ஏரி்கள் ஆப்பிரிக்்கடாவில் 
்கடாணப்்படும் பிை முக்கிய ஏரி்கைடாகும்.

கிளிமஞசடாபேடாவின் மறை 
உச்சியிலுள்ை ்பனிப்்படிவு்கள் 
இரு்ப்தடாம் நூற்ைடாண்டிலிருநது 
மறைநது வருகின்ைன. 

இநநிறை க்தடா்ர்ந்தடால் 2025 ஆம் 
ஆண்டிற்குள் இப்்பகுதியில் ்பனிப்்படிவு்கள் 
இல்ைடா்த நிறை உருவடாகும்.

5.   கிழககு  ஆப்பிரிகக  உயர்  நிலஙகள்  (East 
African Highlands)

ஆப்பிரிக்்கடாவில் அறமநதுள்ை 
க்பரும்்படாைடான மறை்கள் இவவுயர் 

அடைஸ் மறை ஆப்பிரிக்்கடாவின் வ் பமற்குப் 
்பகுதியில் அறமநதுள்ைது. இது ஒரு ‘இைம் 
மடிப்பு’ மறையடாகும். இது மத்திய ்தறேக்்க்ல் 
மற்றும் அடைடாண்டிக் க்பருங்க்றைச் ச்கடாேடா 
்படாறைவனத்தில் இருநது பிரிக்கிைது. இ்தன் 
உயர்ந்த சி்கேம் ப்டாப்்கல் (4167 மீட்ர்) ஆகும். 
2.  சகாரேல் (Sahel) 

சடாபெல் என்ைடால் ‘எல்றை அல்ைது 
விளிம்பு’ என்று க்படாருள்்படும். சடாபெல் என்்பது 
ஒரு அறே வைண்், கவப்்ப மண்்ை சவடானடா 
்பகுதியடாகும். இது வ்க்கில் அறமநதுள்ை 
செடாேடா ்படாறைவனத்திற்கும் க்தற்கில் 
உள்ை சவடானடா புல்கவளிக்கும் இற்யில் 
அறமநதுள்ைது. இது கிைக்கு பமற்்கடா்க 
4,000 கிபைடா மீட்ர் க்தடாறைவிற்கு நீண்டு 3 
மில்லியன் சதுே கிபைடாமீட்ர் ்பேப்்பைறவக் 
க்கடாண்டுள்ைது. இப்்பகுதி ்தரிசு மற்றும் 
மணற்்படாங்கடான ்படாறை்களு்ன் கூடிய அறே 
வைண்் பிேப்தசமடாகும். இப்்பகுதி க்தற்ப்கயுள்ை 
வைம் மிகுந்த கவப்்ப மண்்ைப் ்பகுதி மற்றும் 
வ்க்ப்கயுள்ை ்படாறைவனம் ஆகிய இேண்டு 
்பகுதி்களுக்கும் இற்யில் இயற்ற்க மற்றும் 
்கைடாச்சடாே மடாறு்படாடு்கள் க்கடாண்் ்பகுதியடா்க 
உள்ைது.
3.  சவகானகா (Savanna) 

்பேவைடான மேங்கறைக் க்கடாண்் 
கவப்்பமண்்ை வைண்் புல்கவளி்கள் சவகானகா 
என்று அறைக்்கப்்படுகிைது. இப்புல்கவளி்கள் 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் ்படாதிக்கும் பமற்்பட் 
நிைப்்பேப்பில் ்கடாணப்்படுகிைது. இப்புல்கவளி 
நிைநடுக்ப்கடாடடிற்கு அருகில் அறமநதுள்ை 
மறைக்்கடாடு்களுக்கு வ்க்கு மற்றும் க்தற்கு 
என இரு ்பகுதி்களிலும் ்கடாணப்்படுகின்ைன. 
சவடானடாவின் ஒரு சிை ்பகுதி்களில் மேங்களும் 
மற்ை ்பகுதி்களில் உயேமடான புற்்களும் 
்கடாணப்்படுகின்ைன. இப்்பகுதி ்பல்பவறு வன 
விைஙகு்களின் பமயச்சல் நிைங்கைடா்க உள்ைன. 
கசேன்ப்கடடி சமகவளியடானது சவடானடா ்பகுதியில் 
அறமநதுள்ை மி்கப்க்பரிய சமகவளி்களில் 
ஒன்ைடாகும். இச்சமகவளி்கள் ‘தி்றநதரவளி 
மிருககககாட்சி’ சடாறை என அறைக்்கப்்படுகின்ைது.
4.   ரபரிய  பிளவு  பள்ளததகாககு  ைற்றும் 

ஆப்பிரிகககாவின்  ரபரிய  ஏரிகள்  (Great  Rift 
Valley and Great Lakes of Africa)

பிைவு ்பள்ைத்்தடாக்கு என்்பது புவியின் 
உட்பகுதியில், பமற்்பேப்பிற்கு அருகில் நிைவியல் 
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நிைங்களில் ்கடாணப்்படுகின்ைன. இந்த 
உயர் நிைங்கள் எத்திபயடாப்பியடாவிலிருநது 
நன்னம்பிக்ற்க முறன வறே நீண்டுள்ைது. 
கிளிமஞசடாபேடாவடானது (5895 மீட்ர்) இந்த 
உயர்நிைப் ்பகுதியில் அறமநதுள்ை மி்க உயர்ந்த 
சி்கேமடாகும். க்கன்ய மற்றும் ருவடான்பசடாரி 
மறைத்க்தடா்ர்்கள் இஙகு அறமநதுள்ை பிை 
முக்கிய மறைத்க்தடா்ர்்கைடாகும். இப்்பகுதி 
குறைவடான மக்்கடக்தடாற்கயு்ன், வைமடான 
புல்கவளி்கள், ்கடாடு்கள், நீபேடாற்்கள் மற்றும் 
நீர் வீழச்சி்கள் ப்படான்ை இயற்ற்க ்கடாடசி்கறைக் 
க்கடாண்டுள்ைது. இம்மறைப் ்பகுதி்களில் 
்கடாணப்்படும் ்பனி சூழந்த ்கடாறைப்க்படாழுதும், 
மறைத் க்தன்ைலும் உைகின் பிை 
்பகுதி்களிலிருநது சுற்றுைடா ்பயணி்கறை 
ஈர்க்கிைது.
6.  சுவகாலி கடற்கமர (Swahili Coast)

கிைக்கு ஆப்பிரிக்்க ்க்ற்்கறே கநடுகிலும் 
சுவடாலி ்க்ற்்கறே அறமநதுள்ைது. 
இக்்க்ற்்கறே பசடாமடாலியடா மு்தல் கமடாசடாம்பிக் 
வறே இநதிய க்பருங்க்றை ஒடடி சுமடார் 
1610 கிபைடா மீட்ர் நீைத்ற்தக் க்கடாண்டுள்ைது. 
இப்்பகுதி ஆப்பிரிக்்க மற்றும் அபேபிய மக்்களின் 
இறணவடால் உருவடான ்தனித்துவமடான 
சுவடாலி ்கைடாச்சடாேத்ற்தக் க்கடாண்டுள்ைது. 
பமலும் இப்்பகுதியில் வடாழும் மக்்கள் சுவகாலிகள் 
என அறைக்்கப்்படுகிைடார்்கள்.
7.   ககாஙரககா  வடிநிலம்  /  மையர்  வடிநிலம் 

(Gango Basin/ Zaire Basin)
்கடாஙப்கடா வடிநிைம் பமற்கு மத்திய 

ஆப்பிரிக்்கடாவில் புவிநடுக்ப்கடாடடின் 
இருபுைங்களிலும் அறமநதுள்ைது. இது 3.4 
மில்லியன் சதுே கிபைடாமீட்ருக்கும் அதி்கமடான 
்பேப்்பைறவக் க்கடாண்டு அ்ர்ந்த ்பசுறம மடாைடா 
மறைக்்கடாடு்கைடால் சூைப்்படடுள்ைது. இது 7.5 
மில்லியன் மக்்களுக்கு உணவு, மருநதுப் 
க்படாருட்கள், நீர், வனப் க்படாருட்கள் மற்றும் 
உறைவி்த்ற்த அளிக்கிைது. இது அபமசடான் 
ஆற்று வடிநிைத்ற்த அடுத்து உைகின் 
இேண்்டாவது க்பரிய ஆற்று வடிநிைமடாகும். 
8.  ரதன் ஆப்பிரிகககா (Southern Africa)

க்தன் ஆப்பிரிக்்கடாவின் க்பரும்்பகுதி 
பீ்பூமி்கைடால் ஆனது. டேடா்கன்ஸ் க்பர்க் 
மறைத்க்தடா்ேடானது வன்சரிவுற்ய 
கிைக்குப் ்பகுதியில் அறமநதுள்ைது. இது 
வ் கிைக்கிலிருநது க்தன்பமற்்கடா்க 1125 

கிபைடா மீட்ர் நீண்டுள்ைது. இ்தன் உயர்ந்த 
சி்கேம் ்த்பனடாநிட லியடானடா (3482 மீட்ர்) 
ஆகும். இந்தப் ்பகுதி ‘ரவல்டு’ எனப்்படும் 
புல்கவளி்கைடால் சூைப்்படடுள்ைது. ்கை்கடாரி 
்படாறைவனம் க்தன் ஆப்பிரிக்்கடாவின் க்தன் 
்பகுதியிலும் நமீப் ்படாறைவனம் ஆப்பிரிக்்கடாவின் 
க்தன்பமற்கு ்க்ற்்கறேப் ்பகுதியிலும் 
அறமநதுள்ைன. இப்பிேப்தசத்தில் ்கடாணப்்படும் 
்கை்கடாரி ்படாறைவனம் உண்றமயில் ஒரு 
்படாறைவனம் அல்ை மடாைடா்க ஆேஞசு மற்றும் 
ஜடாம்்பசி நதி்களுக்கு இற்பய அறமநதுள்ை 
ஒரு வைண்் முடபு்தர் நிைமடாகும்.

க்தன் ஆப்பிரிக்்கடாவின் அறே 
வைண்் பிேப்தசங்களில் 
பமற்க்கடாள்ைப்்படும் கசம்மறி 
ஆடு வைர்ப்பு ‘ககாரூஸ்‘ என்று 
அறைக்்கப்்படுகிைது.

ஆப்பிரிகககாவின் வடிககாலமைப்பு 
1.  ம�ல் �தி (River Nile)

றநல் நதி 6650 கிபைடா மீட்ர் நீைம் 
க்கடாண்் உைகின் மி்க நீைமடான நதி ஆகும். 
இது இேண்டு முக்கிய துறண ஆறு்கறைக் 
க்கடாண்டுள்ைது. அறவ்கள் புருண்டியில் 
உற்்பத்தியடாகும் கவள்றை றநல் மற்றும் 
எத்திபயடாப்பியடாவில் உற்்பத்தியடாகும் நீை 
றநல் ஆகியனவடாகும். இவவிரு துறண 
ஆறு்களும் சூ்டானில் உள்ை ்கடார்டடும் என்ை 
இ்த்தில் இறணநது றநல் நதிறயத் 
ப்தடாற்றுவிக்கின்ைன. இது வ்க்கு பநடாக்கி 
்படாயநது மத்தியத்்தறேக் ்க்லில் ்கைக்கிைது. 
றநல் நதி  ‘ஆப்பிரிகக ஆறுகளின் தநமத’ என 
அறைக்்கப்்படுகிைது.

றநல் நதி எகிப்தின் 
வ டா ழ வ டா ்த டா ே ம டா ்க 
விைஙகுவ்தடால் இநநதி 
”எகிப்தின்  �ன்ரககாமட” என 

அறைக்்கப்்படுகிைது. றநல் நதி எகிப்தில் 
இல்றைகயனில் இநநடாடு ்படாறைவனமடா்க 
இருநதிருக்கும். 

ரசயல்பகாடு
ஆப்பிரிக்்க வறே்ப்த்தில் முக்கிய நதி்கறை 

வறேநது அ்தன் க்பயர்்கறை எழு்தவும். 
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2.   ககாஙரககா ஆறு (River Gango) அல்லது 
மையர் ஆறு

்கடாஙப்கடா ஆறு றநல் நதிறய அடுத்து 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் இேண்்டாவது க்பரிய ஆறு 
ஆகும். இ்தன் நீைம் சுமடார் 4,700 கிபைடா 
மீட்ர் ஆகும். இந்த ஆறு ஜடாம்பியடாவின் வ் 
கிைக்கு உயர் நிைங்களில் அறமநதுள்ை 
்டாங்கடானி்கடா மற்றும் றநயடாசடா ஏரி்களுக்கு 
இற்பய உற்்பத்தியடாகிைது. இது பமற்கு 
மத்திய ஆப்பிரிக்்கடாவின் வழியடா்க அடைடாண்டிக் 
க்பருங்க்லில் ்கைக்கிைது.
3.  ம�ைர் ஆறு (River Niger) 

பமற்கு ஆப்பிரிக்்கடாவின் முக்கிய நதி்களில் 
ஒன்ைடான றநஜர், கினியடாவின் உயர் 
நிைங்களில் உற்்பத்தியடாகிைது. இது சுமடார் 
4184 கிபைடாமீட்ர் நீைம் ்படாயநது இறுதியடா்க 
அடைடாண்டிக் க்பருங்க்லில் உள்ை கினியடா 
வறைகு்டாவில் ்கைக்கிைது.

4.  சகாம்பசி ஆறு (River Zambezi)
ஜடாம்்பசி ஆறு ஆப்பிரிக்்கடாவின் நடான்்கடாவது 

நீைமடான ஆறு ஆகும். இது வ்பமற்கு 
ஜடாம்பியடாவில் உற்்பத்தியடாகிைது. இது சுமடார் 
2574 கிபைடா மீட்ர் ்படாயநது பின் இநதியப் 
க்பருங்க்லில் ்கைக்கிைது. உை்கப் பு்கழப்க்பற்ை 
(108 மீட்ர்) உயேமுள்ை விக்ப்டாரியடா நீர்வீழச்சி 
இநநதியினடால் உருவடாக்்கப்்பட்்தடாகும். இது 
க்தன் ஆப்பிரிக்்கடாவின் ‘வகாழவகாதகார  �தி’ 
என அறைக்்கப்்படுகிைது. லிம்ப்படாப்படா மற்றும் 
ஆேஞசு ஆறு்கள் ஆப்பிரிக்்கடாவின் மற்ை முக்கிய 
ஆறு்கைடாகும்.
ககாலநிமல  

ஆப்பிரிக்்க ்கண்்மடானது ஆறு 
முக்கிய ்கடாைநிறை மண்்ைங்கைடா்க 
பிரிக்்கப்்படடுள்ைது.
1.  வ்றணட ைற்றும் அமர வ்றணட ககாலநிமல: 

வ் மற்றும் க்தன் ஆப்பிரிக்்க ்பகுதி்களில் 
இக்்கடாை நிறை நிைவுகிைது. இப்்பகுதி்களில் 
மறைப் க்படாழிவு குறைநது ்கடாணப்்படுகிைது. 

 2.   ரவப்ப  ைணடல  சவகானகா  ககாலநிமல: 
இக்்கடாைநிறை புவி நடுக்ப்கடாடடின் 
இருபுைமும் 100 மு்தல் 200 அடசத்திற்கு 
இற்ப்்பட் ்பகுதி்களில் நிைவுகிைது. இது 
ஒரு கவப்்பமண்்ை ஈே மற்றும் வைண்் 
்கடாைநிறை க்கடாண்்து.

3.   புவி  �டுகரககாட்டு  ககாலநிமல: ்கடாஙப்கடா 
வடிநிைம் மற்றும் கிைக்கு ஆப்பிரிக்்க 
உயர்நிைங்களில் உள்ை புவி நடுக்ப்கடாடடு 
மண்்ைத்தில் ஆண்டு முழுவதும் கவப்்பம் 
மற்றும் மறைப் க்படாழிவு இேண்டும் மிகுநது 
்கடாணப்்படுகிைது.

4.   மித  ரவப்ப  ைணடல  ககாலநிமல: 
இக்்கடாைநிறை க்தன் ஆப்பிரிக்்கடாவின் க்தன் 
்பகுதி்களில் நிைவுகிைது. இது ்க்பைடாேப் 
்பகுதியில் அறமநதுள்ை்தடால் சமச்சீர்்கடாை 
நிறைறயக் க்கடாண்டுள்ைது. 

5.   ைததிய  தமரககடல்  ககாலநிமல: 
இக்்கடாைநிறை ஆப்பிரிக்்கடாவின் வ் 
மற்றும் க்தன்பமற்கு முறனப்்பகுதி்களில் 
நிைவுகிைது. இப்்பகுதி குளிர்்கடாைத்தில் 
மறைப்க்படாழிறவ க்பற்று 
ப்கடாற்க்்கடாைத்தில் கவப்்பம் மிகுநது 
வைண்டும் ்கடாணப்்படுகிைது. 

6.   ரவப்பைணடல  பருவகககாற்று  ககாலநிமல: 
இவவற்க ்கடாைநிறை ஆப்பிரிக்்கடாவின் 
கிைக்கு ்க்ற்்கறேப் ்பகுதி்களில் 
நிைவுகிைது. இஙகு ப்கடாற்க்்கடாைம் 
கவப்்பமடா்கவும் ்பருவக்்கடாற்றின் மூைம் 
அதி்க மறைப்க்படாழிறவயும், குளிர்்கடாைம் 
கவப்்பம் குறைநதும் ்கடாணப்்படுகிைது.

கவப்்பப் ்படாறைவனங்கள் 
்கண்்ங்களின் பமற்கு விளிம்பு்களில் 
புவிநடுக்ப்கடாடடின் வ்க்கு மற்றும் க்தன் 
்பகுதி்களில் (20° மு்தல் 30°) அடசங்கள் 
வறே அறமநதுள்ைன. இப்்படாறைவனங்கள் 
வியடா்படாேக் ்கடாற்று வீசும் மண்்ைத்தில் 
அறமநதுள்ைன.  இவவியடா்படாேக் ்கடாற்று்கள் 
வ் ப்கடாைத்தில் வ்கிைக்கில் இருநதும் 
க்தன் ப்கடாைத்தில் க்தன்கிைக்கிலிருநதும் 
வீசுகின்ைன. இக்்கடாற்ைடானது க்படாதுவடா்க 
கிைக்கிலிருநது பமற்கு பநடாக்கி வீசுகிைது. 
இக்்கடாற்று ்கண்்ங்களின் கிைக்கு 
விளிம்புங்களில் அதி்க மறைப் க்படாழிறவ 
ஏற்்படுத்தி பமற்கு ்பகுதிறய அற்யும்க்படாழுது 
ஈேப்்ப்தத்ற்த இைநது வைண்் ்கடாற்ைடா்கவும் 
வீசுகின்ைது. எனபவ ்கண்்ங்களின் பமற்கு 
்பகுதி்கள் ்படாறைவனங்கைடா்க உள்ைன.

தகவல் ரபமழ 
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தகாவரஙகள் ைற்றும் விலஙகினஙகள் 
(Flora and Fauna)

ஆப்பிரிக்்கடாவின் ்தடாவே வற்க்கள் 
ஓரி்த்திலுள்ை மறைப்க்படாழிவின் 
அைவு, கவப்்பநிறை, நிைத்ப்தடாற்ைம், 
மண்ணின் ்தன்றம ப்படான்ைவற்றிற்ப்கற்்ப 
உருவடாகியுள்ைன. இக்்கண்்த்தின் 
கமடாத்்த நிைப்்பேப்பில் சுமடார் 20% 
்கடாடு்கைடால் சூைப்்படடுள்ைது. ்தற்ப்படாது 
ஆப்பிரிக்்கடாவில் ்கடாணப்்படும் ்தடாவே 
மற்றும் விைஙகினங்கள் ப்கடாண்டுவடானடா 
்கடாைத்தில் ்கண்்ங்கள் பிரிந்த ப்படாது இருந்த 
்தடாவே மற்றும் விைஙகினங்களிலிருநது 
ப்தடான்றியறவயடாகும். ்படாப்படா, பீவர் மேம் 
மற்றும் சவபசச் ஆகியன ஆப்பிரிக்்கடாவின் 
முக்கிய மே வற்க்கைடாகும்.

பகாரபகா ைரம்  ைமழக ககாடுகள் 

ரலமூர்  ட்ஸி - ட்ஸி ஈ ஓககாபி  ரபகாரனகாரபகா 

சககாரகா �ரி ர�ருப்புக ரககாழி  ககாட்ரடருமை 

•  ச்கடாேடா ்படாறைவனத்தில் 
இருநது கினியடா 
்க்ற்்கறேறய பநடாக்கி 
வீசும் வைண்்கவப்்ப 
புழுதி ்தைக்்கடாற்று 
'ேகார்ைகாட்டகான்' என்று 
அறைக்்கப்்படுகிைது.

•  ச்கடாேடா ்படாறைவனத்திலிருநது மத்திய 
்தறேக்்க்ல் பநடாக்கி வீசும் கவப்்ப 
்தைக் ்கடாற்று ‘சிரகாகரககா’ என்று 
அறைக்்கப்்படுகிைது.

•  கவப்்ப மண்்ை மறைக் ்கடாடு்கள் புவியின் 
அணிகலன் என்றும் உைகின் க்பரும் 
மருந்த்கம் என்றும் அறைக்்கப்்படுகிைது.
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றநல் ்பள்ைத்்தடாக்கு ்பகுதி்களில் கநல் 
்பயிரி்ப்்படுகிைது. மக்்கடாச்பசடாைம் மற்றும் 
திறன வற்க ்பயிர்்கள் அறனத்து பீ்பூமி 
்பகுதி்களிலும் ்பயிரி்ப்்படுகிைது. ்பருத்தி 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் முக்கிய ்பணப் ்பயிேடாகும். 
எகிப்து மற்றும் சூ்டானில் உை்கத்்தேம் வடாயந்த 
நீண்் இறைப் ்பருத்தி ்பயிரி்ப்்படுகின்ைது.  
்கடாபி எத்திபயடாப்பியடாவில் ்பயிரி்ப்்படுகிைது. 
்கடானடா நடாடு ப்கடாக்ப்கடாவின் மு்தன்றம 
உற்்பத்தியடாைேடா்க தி்கழகிைது. எண்கணய 
்பறன பமற்கு ஆப்பிரிக்்க நடாடு்களில் 
்பயிரி்ப்்படுகிைது. ்கரும்பு, இேப்்பர், சணல், 
புற்கயிறை ஆகியறவ ஆப்பிரிக்்கடாவின் 
மற்ை முக்கிய ்பயிர்்கைடாகும். இறவ 
க்பரும்்படாலும் கிைக்கு ஆப்பிரிக்்க நடாடு்களில் 
்பயிரி்ப்்படுகின்ைன.
கனிைஙகள் 

ஆப்பிரிக்்கடா, சிை ்கனிம வைங்கறை 
அதி்கம் க்கடாண்டுள்ைது. ச்கடாேடாவின் க்தன்்பகுதி 
மற்றும் பீ்பூமி ்பகுதி்கள் ஆகியன முக்கிய 
்கனிமவைங்கள் நிறைந்த பிேப்தசங்கைடாகும். 
க்தன் ஆப்பிரிக்்கடா, ்கடாஙப்கடா, ப்படாஸ்டவடானடா, 
சியேடாலிபயடான் மற்றும் அஙப்கடாைடா 
ஆகிய நடாடு்களில் றவே சுேங்கங்கள் 

ஆப்பிரிக்்கடாவில் ஒரு மில்லியனுக்கும் 
அதி்கமடான விைஙகின வற்க்கள் 
்கடாணப்்படுகின்ைன. இவற்றில் புவியின் 
மி்கப் க்பரிய (யடாறன்கள்) மற்றும் 
உயேமடான (ஒட்்கச்சிவிஙகி) நிைவடாழ 
விைஙகினங்களும் அ்ஙகும். கவள்றை 
்கடாண்்டாமிரு்கம், கவஸ்்ர்ன் கிரீன் மடாம்்படா, 
வரிக்குதிறே, ஆப்பிரிக்்க யடாறன, மனி்த 
குேஙகு, ்கடாடக்ருறம, நீர் யடாறன மற்றும் 
ஒட்்கச்சிவிஙகி ப்படான்ைறவ இஙகு முக்கிய 
விைஙகினங்கைடாகும். ப்படான ப்படா (குேஙகு 
வற்க), ்கடாடடு நடாய்கள், ்கழுற்த புலி மற்றும் 
கைமூர் (நரி ப்படான்ை மு்கம் க்கடாண்்றவ) 
ஆகிய விைஙகு்கள் ஆப்பிரிக்்க ்கண்்த்திற்கு 
உரித்்தடான சிை விைஙகினங்கைடாகும்.
ரவளகாணமை

பவைடாண்றம ஆப்பிரிக்்க ்கண்்த்தின் 
முக்கிய க்படாருைடா்தடாே ந்வடிக்ற்கயடாகும். 
ப்கடாதுறமயடானது மி்தகவப்்ப மண்்ை 
புல்கவளி்கள், மத்திய்தறேக்்க்ல் 
்பகுதி்கள் மற்றும் றநல் ்பள்ைத்்தடாக்குப் 
்பகுதி்களில் ்பயிரி்ப்்படுகிைது. கினியடா 
்க்ற்்கறே, கமடாசடாம்பிக், ம்்கடாஸ்்கர் மற்றும் 
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்கடாணப்்படுகின்ைன. க்தன் ஆப்பிரிக்்கடாவில் 
உள்ை கிம்்பர்லி ஆப்பிரிக்்கடாவின் முக்கியமடான 
றவே உற்்பத்தி றமயமடாகும். அஙப்கடாைடா, 
றநஜீரியடா, ்கடா்பன் மற்றும் ்கடாஙப்கடா நடாடு்கள் 
அதி்க எண்கணய வைத்ற்தக் க்கடாண்டுள்ைன.
க்தன் ஆப்பிரிக்்கடா, நமிபியடா, பமற்கு 
ஆப்பிரிக்்கடா மற்றும் ்கடானடா நடாடு்களில் ்தங்கம் 
்கடாணப்்படுகிைது. குபேடாமியம், ப்கடா்படால்ட, 
்தடாமிேம், இரும்பு ்தடாது, மக்னீசியம், துத்்தநடா்கம் 
மற்றும் நிக்்கல் ஆகியறவ ஆப்பிரிக்்க 
்கண்்த்தில் ்பேவைடா்க ்கடாணப்்படுகின்ைன. 
ரபகாககுவரதது 

ப்படாக்குவேத்து ஒரு பிேப்தசத்தின் 
க்படாருைடா்தடாே வைர்ச்சியில் முக்கிய ்பஙகிறன 
வகிக்கிைது. ்படா்த்கமடான இயற்ற்க நிைத்ப்தடாற்ை 
அறமப்பும் மந்த க்படாருைடா்தடாே வைர்ச்சியும் 
ஆப்பிரிக்்க நடாடு்களின் ப்படாக்குவேத்து 
வைர்ச்சிறயப் ்படாதிப்்பற்யச் கசயகின்ைன.
1.  நிலவழிப் ரபகாககுவரதது 

ஆப்பிரிக்்கடாவின் சடாறை மற்றும் 
இேயில் ப்படாக்குவேத்து அறமப்்படானது 
்பல்பவறு ்தற்்கள் ்கடாேணமடா்க குறைவடான 
வைர்ச்சிறயப் க்பற்றுள்ைது. ்படாறைவனம் 
மற்றும் அ்ர்ந்த ்கடாடடுப் ்பகுதி்களில் சடாறை்கள் 
மற்றும் இருப்பு ்படாற்த்கள் அறமப்்பது மி்கவும் 
்கடினமடான்தடாகும். க்தன் ஆப்பிரிக்்கடா, க்கன்யடா, 
எகிப்து, லிபியடா, கமடாேடாக்ப்கடா, மற்றும் றநஜீரியடா 
ப்படான்ை ஆப்பிரிக்்க நடாடு்களில் ஓேைவிற்குச் 
சடாறை மற்றும் இருப்புப் ்படாற்த ப்படாக்குவேத்து 
வைர்ச்சி அற்நதுள்ைன.
 2.  நீர்வழிப் ரபகாககுவரதது 

ஆப்பிரிக்்கடாவின் ்க்ல் வர்த்்த்க ்படாற்த்கள் 
ஆசியடா மற்றும் ஆஸ்திபேலியடாவிற்கு 
கிைக்குப் ்பகுதியிலும் ஐபேடாப்்படாவிற்கு வ்க்கு 
்பகுதியிலும், அகமரிக்்கடாவிற்கு பமற்கு 
்பகுதியிலும் அறமநதுள்ைன. இநதியப் 
க்பருங்க்லில் ் ர்்பன், ்தர்-இ-சைடாம், கமடாெடாபு, 
மத்தியத்்தறே்க்லில் ப்படார்டறசடு மற்றும் 
அகைக்சடாநதிரியடா, அடைடாண்டிக் க்பருங்க்லில் 
ப்கப்்வுன், அல்ஜியஸ் மற்றும் அபிடஜன் 
ஆகியறவ முக்கிய துறைமு்கங்கைடாகும்.
3.  வகான்வழிப் ரபகாககுவரதது 

வடான்வழி ப்படாக்குவேத்து ஆப்பிரிக்்கடாவின் 
முக்கிய ்தறைந்கேங்கறையும் உைகின் பிை 
்பகுதி்கறையும் இறணக்கிைது. க்கயபேடா, 

பஜடா்கன்னஸ் ்பர்க், றநபேடாபி, ்டாக்்கடா, அடிஸ்-
அ்படா்படா, ்கடாஸடாபிைடாங்கடா, ் ர்்பன், க்ௌைடா மற்றும் 
பைடாப்கடாஸ் இக்்கண்்த்தில் அறமநதுள்ை 
முக்கிய ்பன்னடாடடு விமடான நிறையங்கைடாகும். 
ைககள்ரதகாமக 

ஆப்பிரிக்்கடா உைகில் இேண்்டாவது அதி்க 
மக்்கள் க்தடாற்கறயக் க்கடாண்் ்கண்்மடாகும். 
ஐக்கிய நடாடடு சற்ப மதிப்பீடடின்்படி 
(2019) ஆப்பிரிக்்கடாவின் மக்்கள்க்தடாற்க 
131 ப்கடாடி்கைடாகும். இயற்ற்க நிைத்ப்தடாற்ை 
்தற்்கள் ்கடாேணமடா்க மக்்கள் க்தடாற்க ்பேவல் 
சமச்சீேற்று ்கடாணப்்படுகிைது. ஆப்பிரிக்்கடாவின் 
சேடாசரி மக்்கை்ர்த்தி ஒரு சதுே கிபைடா மீட்ருக்கு 
45 ந்பர்்கைடாகும். ்கண்்த்தின் கமடாத்்த மக்்கள் 
க்தடாற்கயில் 41% ந்கர்ப்புைத்திலும், 59% ச்தவீ்த 
மக்்கள் கிேடாமப்புைத்திலும் வசிக்கின்ைனர். 
றநல் க்ல்்டா ்பகுதி மற்றும் க்தன் ஆப்பிரிக்்கடா 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் மக்்கை்ர்த்தி மிகுந்த 
்பகுதி்கைடாகும். ஆப்பிரிக்்கடாவின் அதி்க மக்்கள் 
க்தடாற்க க்கடாண்் நடா்டா்க றநஜீரியடாவும் 
அ்தறனத் க்தடா்ர்நது எத்திபயடாப்பியடாவும் 
உள்ைன.

உைகில் ்கடாணப்்படும் 
முக்கிய ்பைஙகுடி இன 
மக்்கள் அப்பிேப்தசத்தின் 
பூர்வீ்க குடிமக்்கள் ஆவடார்்கள். 

பூர்வீ்க குடிமக்்கள் ்தங்களின் பூர்வீ்க நிைம், 
கமடாழி்கள் மற்றும் ்கைடாச்சடாேங்களு்ன் 
்தனித்துவமடான அற்யடாைத்ற்தக் 
க்கடாண்டுள்ைனர். அ்பர், ்படாடவடா, புஷமன், 
டிங்கடா, மசடாய, பிக்மீஸ், ஜுலு, சுவடான் மற்றும் 
எஃபி ஆகிபயடார் ஆப்பிரிக்்கடாவின் முக்கிய 
்பைஙகுடி இனங்கைடாகும்.

 ஆஸ்திரரலியகா  
ஆஸ்திபேலிய ்கண்்ம், உைகின் 

மற்ை ்பகுதி்களிலிருநது க்தடாறைதூேத்தில் 
்தனித்து அறமநதுள்ை்தடால் இது ்கற்சியடா்க 
்கண்்றியப்்பட் ்கண்்மடாகும்.

இது உைகின் மி்கப்க்பரிய தீவடா்கவும் 
மி்கச்சிறிய ்கண்்மடா்கவும் உள்ைது. 
்கண்்ப்்பகுதி முழுவதும் ஒபே நடா்டா்க ்கரு்தப்்படும் 
ஒபே ்கண்்ம் ஆஸ்திபேலியடாவடாகும் . இஙகு 
்தனித்துவமடான ்பல்பவறு ்தடாவேங்கள் மற்றும் 
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இக்்கண்்ம் 8222 தீவு்கறைக் 
க்கடாண்டுள்ைது. பேடாடகனஸ்ட தீவு, 
பமக்னடிக் தீவு, பிடஸ்ேடாய தீவு, ப்பேசர் தீவு, 
பிலிப் தீவு, ைடார்டபெடாவ தீவு, ்கங்கடாரு தீவு 
மற்றும் ஒயடசன்ப் தீவு ஆகியறவ முக்கிய 
தீவு்கைடாகும்.
இயற்மகயமைப்புப் பிரிவுகள் 

ஆஸ்திபேலியடா அதி்க பவறு்படா்ற்ை நிை 
அறமப்பு்கறைக் க்கடாண்் ஒரு ்பகுதியடாகும். 
நிைத்ப்தடாற்ை அறமப்பின் அடிப்்பற்யில் மூன்று 
இயற்ற்க பிரிவு்கைடா்கப் பிரிக்்கப்்படுகிைது.

1. பமற்கு ஆஸ்திபேலிய க்பரிய பீ்பூமி 
2. மத்திய ்தடாழ நிைங்கள் 
3 கிைக்கு உயர் நிைங்கள்

ரைற்கு  ஆஸ்திரரலிய  ரபரிய  பீடபூமி  :  (The 
Great Australian Plateau)

ஆஸ்திபேலியடாவின் பமற்கில் அறமநதுள்ை 
பீ்பூமி ஒரு மி்கப்க்பரிய இயற்ற்கயறமப்பு 
பிரிவடாகும். இது இக்்கண்்த்தின் மூன்றில் ஒரு 
்பகுதிறய உள்ை்க்கியுள்ைது. இ்தன் ்பேப்்பைவு 
2.7 மில்லியன் சதுே கிபைடாமீட்ர்்கைடாகும். 
இப்பீ்பூமி பமற்கு ஆஸ்திபேலியடா, க்தற்கு 
ஆஸ்திபேலியடா மற்றும் வ்க்கு பிேடாநதியத்தின் 
க்பரும் ்பகுதிறய உள்ை்க்கிய ஒரு வைண்் 
நிைமடா்க உள்ைது. இது மணல் மற்றும் 
்படாறை்கைடாைடான சமமடான பமற்்பேப்ற்ப 
உற்யது. 

 உைகின் மி்கப்க்பரிய ஒற்றை சிற்்ப 
்படாறையடான அயர்ஸ் ்படாறை (Ayers Rock)
அல்ைது உலுரு ்படாறையடானது (Uluru Rock) 
இந்த வைண்் பிேடாநதியத்தின் றமயப் 
்பகுதியில் அறமநதுள்ைது. இது ்க்ல் 
மட்த்திலிருநது 863 மீட்ர் உயேம் 
க்கடாண்்து. இது ஆஸ்திபேலியடாவின் 
இயற்ற்க அதிசயங்களில் ஒன்ைடாகும். 
‘பின்னடாக்்கல்’ (Pinnacle) என்று அறைக்்கப்்படும் 

விைஙகினங்கள் ்கடாணப்்படுகின்ைன. எனபவ 
இக்்கண்்த்ற்தப் ்பற்றி பமலும் ஆேடாயபவடாம்.

ஆஸ்திபேலியடா ்கண்்த்ற்த 
1770இல் ப்கப்்ன் பஜம்ஸ் 
குக் என்ை ஆஙகிை மடாலுமி 
்கண்டுபிடித்்தடார்.

அமைவிடம் ைற்றும் பரப்பளவு 
ஆஸ்திபேலியடா 10° 4’ க்தன் அடசம் மு்தல் 

39°08’ க்தன் அடசம் வறேயிலும் மற்றும் 113° 
09’ கிைக்கு தீர்க்்கம் மு்தல் 153°39’ கிைக்குத் 
தீர்க்்கம்பேற்க வறேயிலும் ்பேவியுள்ைது. 
ம்கேபேற்க இக்்கண்்த்ற்த ஏைத்்தடாை இேண்டு 
சம ்பகுதி்கைடா்கப் பிரிக்கிைது. இநநடாடடின் 
்பேப்்பைவு சுமடார் 7.68 மில்லியன் சதுே 
கிபைடாமீட்ர்்கைடாகும். 
அரசியல் பிரிவுகள்

ஆஸ்திபேலியடா 6 மடாநிைங்கள் மற்றும் 
இேண்டு யூனியன் பிேப்தசங்கறைக் 
க்கடாண்்து. 1) நியூ சவுத்பவல்ஸ்  
2) குயின்ஸ்ைடாநது 3) க்தற்கு ஆஸ்திபேலியடா 
4) ் டாஸ்பமனியடா 5) விக்ப்டாரியடா 
6) பமற்கு ஆஸ்திபேலியடா ஆகியறவ 
மடாநிைங்கைடா்கவும், வ்க்கு யூனியன் 
பிேப்தசம் மற்றும் ஆஸ்திபேலிய ்தறைந்கர் 
்பகுதி (்கடான்க்பேடா) ஆகியறவ யூனியன் 
பிேப்தசங்கைடா்கவும் உள்ைன. ஒவகவடாரு 
மடாநிைமும் ்தனித்்தனியடான அேசியல் 
அறமப்புச் சட்ங்கறைக் க்கடாண்டுள்ைன. 
ஆஸ்திபேலியடாவின் ்தறைந்கேம் ்கடான்க்பேடா. 
சிடனி, பிரிஸ்ப்பன், அடிறைட, பெடா்படார்ட, 
கமல்க்பர்ன், க்பர்த் மற்றும் ்டார்வின் ஆகியன 
ஆஸ்திபேலியடாவின் பிை முக்கிய ந்கேங்கைடாகும். 

அயர்ஸ் பகாம்ற 
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1 7 4 கண்டஙகளை ஆராய்தல் ஆப்பிரிககா, ஆஸ்திரரலியா மற்றும் அண்டார்டிகா

சுண்ணடாம்புப் ்படாறைத் தூண்்கள் 
இப்பிேப்தசத்தில் அதி்கம் ்கடாணப்்படுகிைது.

சுண்ணடாம்புப் பகாம்றத் தூண்்கள்

கமக்ப்டானல் மற்றும் மஸ்கிபேவ 
மறைத்க்தடா்ர்்கள் இப்பீ்பூமி ்பகுதியில் 
அறமநதுள்ைன. மேங்கைற்ை நல்ைடார்்படார் 
சமகவளி (Nullarbor Plain) இப்பீ்பூமியின் 
க்தற்குப் ்பகுதியில் அறமநதுள்ைது. 
ஆஸ்திபேலியடாவின் மி்கப்க்பரிய 
்படாறைவனமடான க்பரிய விக்ப்டாரியடா 
்படாறைவனம் பமற்கு மற்றும் க்தற்கு 
ஆஸ்திபேலியடா ்பகுதி்களில் அறமநதுள்ைது.

ைததிய தகாழ நிலஙகள் (Central Lowlands)
மத்திய ்தடாழ நிைங்கள் வ்க்கில் 

்கடார்க்பண்்டாரியடா வறைகு்டாவிலிருநது 
க்தற்ப்க இநதியப் க்பருங்க்ல் வறே 
நீண்டுள்ைது. இத்்தடாழ நிைங்களின் மத்தியில் 
ஆஸ்திபேலியடாவின் க்பரிய உள்நடாடடு 
வடி்கடால் ்படுற்க அறமநதுள்ைது. ஐர் ஏரி (Lake 
Eyre) இப்்பகுதியில் அறமநதுள்ை மி்கப்க்பரிய 
உவர் நீர் ஏரியடாகும். முர்பே-்டார்லிங 
ஆற்று க்தடாகுப்பு மத்திய ்தடாழநிைங்களின் 
க்தன்கிைக்குப் ்பகுதியில் அறமநதுள்ைது. 
க்பரிய ஆர்டடீசியன் ்படுற்க்கள் மத்திய 
்தடாழநிைங்களின் க்தன்்பகுதியில் 
்கடாணப்்படுகின்ைன. 
கிழககு உயர் நிலஙகள் ( Eastern Highlands)

கிைக்கு உயர் நிைங்கள் சுமடார் 3860 
கிபைடா மீட்ர் நீைத்திற்கு ஆஸ்திபேலியடாவின் 
கிைக்கு எல்றை ்பகுதியில் ்கடாணப்்படுகிைது. 
இது வ்க்கிலுள்ை யடார்க் முறனயிலிருநது 
(Cape York) க்தற்கில் ்டாஸ்பமனியடா வறே 
நீண்டுள்ைது. இவவுயர் நிைங்கள், பமற்கு மற்றும் 
கிைக்கு பநடாக்கி ்படாயும் ஆறு்கறைப் பிரிப்்ப்தடால் 

ஆஸ்திரரலியகாவின் இயற்மக அம்சஙகள் 

ப��� 
ெப��கட�

பவள�
கட�

அரா�ரா கட�

கா�ெப�ேட
யா
வைள�டா

யா��
�ைன

�பக�ப�

ேடார� ��ச�� 

டா�ம
கட�

ேகா�ய�ேகா
�கர� 

(2230 �)

டா�மா�யா 

�
ேகா
 ஏ


��ப��
�ட��

ஆ�ைக�
ஏ


தனா�
பாைலவன�

ெம�ேடான�
மைல�ெதாட� 

அய� ஏ


ெபௗ�� 

ம��ய தா�
�ல�க�

��ச
பாைலவன�அய�� பாைற 

(863 �)
ெப�� ேம��

�ட��

��ேர

ெப
ய ��ேடா
யா
பாைலவன�

��ச
பாைலவன�

�ன�க��
பாைலவன�

ைத�� கட�
�ே

ர�
 �

ை
வ

��
 ம

ை
ல

�ெ
தா

ட�

�ேர� �ை
வ�� மை

ல�ெதாட�

ெப�� ெதாட�����

 பவள�பாை
ற 

�ேர
 ம

ை
ல�ெ

தா
ட�

 

ெப
ய ஆ����ய

வ��ல� 

டா���

லா¡ல

டய
ம

�ன
ா 

ந�ல�பா� சமெவ£ ைக��ன�
ஏ


�
ெப

ச�
 வ

ை
ள�டா

அய� �
பக�ப�

ேரச ஏ


���ச ஷா��
�
�டா

�வா 

கா�¥�� 

ெப�� மண�
பாைலவன�

பா� ��ச�� 

��ர� ��§
ெப
ய ஆ��ேர�ய வைள�டா 

வ

ேம

ெத

�

அளைவ¨� இ�ைல 

இ��ய� ெப��கட� 

இ��ய�
ெப��கட� 

VIII_Std_Geography_Unit 7.indd   174 2/24/2020   12:00:37 PM

www.tntextbooks.in



1 7 5்கண்்ங்கறை ஆேடாய்தல் ஆப்பிரிக்்கடா, ஆஸ்திபேலியடா மற்றும் அண்்டார்டி்கடா

ரபரிய பவளததிட்டு ரதகாடர் (The Great Barrier 
Reef) 

ஆ ஸ் தி ப ே லி ய டா வி ன் 
க்பரிய ்பவைத்திடடு 
க்தடா்ர் ்பசிபிக் க்பருங்க்ல் 
்பகுதியில் குயின்ஸ்ைடாநதின் 
கிைக்கு ்க்ற்்கறேறய 
ஒடடிய வ்கிைக்கு 
்பகுதியில் ்கடாணப்்படுகிைது. இது சிறிய ்பவை 
நுண்ணுயிர்்கைடால் உருவடானது. இது சுமடார் 
2300 கிபைடாமீட்ர் நீைம் க்கடாண்்து. இது 
உைகின் இயற்ற்க அதிசயங்களில் ஒன்ைடாகும். 

க்பரும் ்பவைப்்படாறைத் திடடு

பவள பகாலிப்புகள் 
வடிககாலமைப்பு 

ஆஸ்திபேலியடா குறைந்த்படச சேடாசரி 
மறைப்க்படாழிறவப் க்பறுகிைது. இநநடாடு 
கவப்்பம் மிகுநது வைண்டு ்கடாணப்்படுவ்தடால் 
நீர் ஆவியடா்தல் அதி்கமடா்க உள்ைது. இ்தனடால் 
குறைந்த நீபே ஆறு்களின் மூைம் ்க்லில் 
்கைக்கின்ைது. முர்பே மற்றும் அ்தனுற்ய 
துறண ஆறு்கள் ஆஸ்திபேலியடாவின் முக்கிய 
ஆறு்கைடா்கவும், முக்கிய வடி்கடாைறமப்்படா்கவும் 
உள்ைன. இவவடி்கடாைறமப்பு 
ஆஸ்திபேலியடாவின் மத்திய ்தடாழ 
நிைங்களின் உட்பகுதியில் அறமநதுள்ைது. 
இவவடிநிைப்்பகுதி சுமடார் ஒரு மில்லியன் ச.கி.மீ 
அதி்கமடான ்பேப்்பைறவயும், ஆஸ்திபேலியடாவின் 
14% ்பேப்்பைறவயும் உள்ை்க்கியுள்ைது.

இறவ ரபரும் பிரிப்பு ைமலதரதகாடர் (The Great 
Dividing Range) என்றும் அறைக்்கப்்படுகிைது. 

ஆஸ்திபேலிய ஆல்ப்ஸ் மறைத் க்தடா்ர் 
ஆஸ்திபேலியடாவின் மி்க உயேமடான மறைத் 
க்தடா்ேடாகும். இம்மறைத்க்தடா்ர் ்பனியடால் 
சூைப்்படடுள்ைது. இம்மறைத் க்தடா்ரின் 
மி்க உயேமடான சி்கேம் ப்கடாசியஸ்ப்கடா
(Mt.Kosciuszko) 2230 மீட்ர் ஆகும். இது 
நியூசவுத் பவல்ஸ் மடாநிைத்தில் அறமநதுள்ைது. 

ஆஸ்திபேலியடாறவ அ்தன் முக்கிய 
இயற்ற்க நிைத்ப்தடாற்ைங்கள் சிைப்பு 
கசயகின்ைன. அறவ

1. க்பரிய ஆர்டடீசியன் வடிநிைப்்பகுதி 
2. க்பரிய ்பவைத்திடடு க்தடா்ர் 

ரபரிய  ஆர்ட்டீசியன்  வடிநிலப்பகுதி  (Great 
Artesian Basin)

புவியினுள் இருநது பவ்கமடா்க கவளிபயறும் 
நீரூற்று்கள் ஆர்டீசியன் நீரூற்று்கள் 
எனப்்படுகின்ைன. இவவற்க நீரூற்று்கறைக் 
க்கடாண்் புவிப்்பகுதி ஆர்டீசியன் வடிநிைம் 
ஆகும்.  ஆஸ்திபேலியடாவில் உள்ை க்பரிய 
ஆர்டடிசியன் ்படுற்க உைகின் மி்கப்க்பரிய 
மற்றும் ஆைமடான ்படுற்கயடாகும். க்பரிய 
ஆர்டடீசியன் வடிநிைப்்பகுதி, க்பரும்பிரிப்பு 
மறைத்க்தடா்ருக்கு பமற்ப்க அறமநதுள்ைது. 
இது குயின்ஸ்ைடாநதின் சிை ்பகுதி்கள் மற்றும் 
நியூ சவுத்பவல்ஸ், க்தற்கு ஆஸ்திபேலியடா 
மற்றும் வ்க்கு யூனியன் பிேப்தசத்தின் 
வைண்் மற்றும் அறே வைண்் ்பகுதி்களில் 
்கடாணப்்படுகிைது. இது 1.7 மில்லியன் சதுே 
கிபைடாமீட்ர் ்பேப்பில் அறமநதுள்ைது. 
இது இப்பிேப்தசத்தின் முக்கிய நீர்
ஆ்தடாேமடா்க உள்ைது.

ஆர்ட்டீசியன் ஊற்று (குயின்ஸ்லகாநது)
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அதி்க மறைப்க்படாழிறவ க்பறுகிைது. 
ஆஸ்திபேலியடாவின் கிைக்குக் ்க்ற்்கறேப் 
்பகுதி்கள் க்தன்கிைக்கு வியடா்படாே ்கடாற்றின் 
மூைம் அதி்க மறைறயப் க்பறுகின்ைன. 
வைண்் கவப்்ப ்படாறைவன ்கடாைநிறை மத்திய 
்தடாழநிைங்களிலிருநது பமற்குக் ்க்ற்்கறே 
்பகுதி வறே நிைவுகிைது. இப்்பகுதி்களில் 
ஆண்டு சேடாசரி மறையைவு 25 கச.மீ. க்கும் 
குறைவடா்க உள்ைது. ஆஸ்திபேலியடாவின் 
க்தற்கு முறனயில் அறமநதுள்ை க்பர்த் மற்றும் 
அடிறைட ்பகுதி்கறை ஒடடியுள்ை பிேப்தசங்களில் 
மத்திய ்தறேக்்க்ல் ்கடாைநிறை நிைவுகிைது. 
பமறைக் ்கடாற்று்களினடால் ஆண்டு முழுவதும் 
்டாஸ்பமனிய தீவு மறைறயப் க்பறுகிைது.
தகாவரஙகள் ைற்றும் விலஙகினஙகள் 
(Flora and Fauna)

ஆஸ்திபேலியடா ஒரு அறேவைண்் 
்கடாைநிறை பிேப்தசமடா்க இருப்்ப்தடால், ்தடாவே 
வற்க்கள் மேங்கைற்ை, ்பேவைடான பு்தர் 
மற்றும் சிறு கசடி்களு்ன் ்கடாணப்்படுகிைது. 
ஒரு ்பைறவநிறைக் ்கண்பனடாட்த்து்ன் 
்படார்க்கும்க்படாழுது, ஆஸ்திபேலியடா மி்கவும் 
சடா்தடாேண ்தடாவே அறமப்பு க்பற்றுள்ைற்த 
புரிநதுக்கடாள்ைைடாம். ஆஸ்திபேலியடாவில் 
உள்ை ்தடாவேங்களும், மேங்களும் வைண்் 
நிறைக்கு ஏற்ைவடாறு நீர் இன்றி நீண்் ்கடாைம் 
வடாைக்கூடியறவ. இறவ வைண்் நிைத் 
்தடாவேங்கள் என்று அறைக்்கப்்படுகின்ைன. 
இறவ நீண்் ்கடாை வைடசிறயத் ்தடாஙகி 
வைேக் கூடியறவ ஆகும். ஆஸ்திபேலியடாவின் 
பமற்கு ்பகுதியில் அதி்கம் ்கடாணப்்ப்க்கூடிய 

முர்பே நதி ஆஸ்திபேலியடாவின் மி்க 
நீைமடான நதியடாகும். இது ஆஸ்திபேலியடாவில் 
ஆல்ப்ஸ் மறைத் க்தடா்ரிலிருநது இநதியப் 
க்பருங்க்ல் வறே 2508 கிபைடா மீட்ர் 
க்தடாறைவிற்கு ்படாயகிைது. ்டார்லிங, 
அகைக்சடாண்டிரியடா, முர்ேம் பிடஜ் (Murrum 
Bidgee), ைடாச்ைன் மற்றும் ஸ்வடான் ஆகியன 
இக்்கண்்த்தின் பிை முக்கிய ஆறு்கைடாகும். 
ககாலநிமல

ஆஸ்திபேலியடா உைகின் இேண்்டாவது 
க்பரிய மி்க வைண்் நிைப்்பேப்ற்பக் 
க்கடாண்டுள்ைது. ம்கேபேற்க ஆஸ்திபேலியடாறவ 
இரு சம்படா்கங்கைடா்கப் பிரிக்கிைது. 
ம்கேபேற்கயின் வ் ்பகுதி கவப்்பமடான 
அயன மண்்ைத்தில் அறமநதுள்ைது. 
இ்தன் க்தன் ்பகுதி குளிர்ந்த மி்த கவப்்ப 
மண்்ைத்தில் அறமநதுள்ைது. வ்க்கு 
்க்பைடாே ்பகுதி ்பருவக்்கடாற்று ்கடாைநிறைறயக் 
க்கடாண்டுள்ை்தடால் இப்்பகுதி ப்கடாற்யில் 

கஙககாரு  ரககாலகா  குககுபகாரகா  பிளகாட்டிபஸ் 

ரைரிரனகா ரசம்ைறியகாடு ஈமு வகானவில் வண்ணககிளிகள் பகாட்டில் ைரம் 

ஆ ஸ் தி ப ே லி ய டா வி ன் 
மத்திய ்தடாழ நிைங்களில் 
அறமநதுள்ை க்பைர்க்கி 
(Bourke) என்னும் இ்த்தில் 
இக்்கண்்த்தின் அதி்க்படசமடா்க 

53° கசல்சியஸ் கவப்்பநிறை 
்பதிவடாகியுள்ைது. ஆஸ்திபேலியடாவின் 
்தறைந்கேடான ்கடான்க்பேடாவில் குறைந்த்படச 
கவப்்பநிறையடா்க -22° கசல்சியஸ் 
்பதிவடாகியுள்ைது. 

VIII_Std_Geography_Unit 7.indd   176 2/24/2020   12:00:38 PM

www.tntextbooks.in



1 7 7கண்டஙகளை ஆராய்தல் ஆப்பிரிககா, ஆஸ்திரரலியா மற்றும் அண்டார்டிகா

மேவற்க வைடசிறயத் ்தடாஙகி வைேக்கூடிய 
யூக்்கலிப்்ஸ் ஆகும். ்கடாடு்கள் மற்றும் 
மேங்கள் நிறைந்த ்பகுதி்கள் இக்்கண்்த்தின் 
்பேப்்பைவில் 16 ச்தவீ்தத்ற்தக் ்கடாடு்கறைக் 
க்கடாண்டுள்ைன. யூக்்கலிப்்ஸ், அப்கசியடா 
மற்றும் கமல்லுக்்கடா (சதுப்பு நிைக்்கடாடு்கள்) 
ஆகியறவ்கள் ஆஸ்திபேலியடாவின் முக்கிய மே 
வற்க்கைடாகும்.

இக்்கண்்த்தில் ்கடாணப்்படும் 80 ச்தவீ்த 
விைஙகினங்கள் உைகின் பிை ்பகுதி்களில் 
்கடாணப்்படுவதில்றை. ஆஸ்திபேலியடாவில் 
சுமடார் 400 வற்க ்படாலூடடி இனங்களும் சுமடார் 
140 வற்கயடான வயிற்றில் ற்பயுற்ய ்படாலூடடி 
இனங்களும் உள்ைன. இவவற்கயடான 
விைஙகினங்கள் ்தங்களுற்ய குடடி்கறைத் 
்தங்கள் வயிற்றில் உள்ை ற்ப்களில் சுமநது 
கசல்கின்ைன. ்கங்கடாரு ஆஸ்திபேலியடாவின் 
ப்தசிய விைங்கடாகும். ப்கடாைடா, பிபைடடி்பஸ் 
வடாைபி மற்றும் டிஙப்கடா ஆஸ்திபேலியடாவின் 
பிை முக்கிய விைஙகினங்கைடாகும். சிரிக்கும் 
கூக்்கடா்பேடா, ஈமு, கேயின்ப்படா பைடாரிகிட 
ஆகியறவ ஆஸ்திபேலியடாவின் முக்கிய 
்பைறவ இனங்கைடாகும்.

ஆ ஸ் தி ப ே லி ய டா வி ல் 
உள்ை கசம்மறி ஆடடு 
்பண்றண்களில் ்பணி புரியும் 
மக்்கறை ‘ைகாகருஸ்’ என்று 
அ ற ை க் ்க ப் ்ப டு கி ை டா ர் ்க ள் . 

ஆஸ்திபேலியடாவின் பூர்வ குடிமக்்கள் 
அபகாரிஜின்கள் ஆவர்.

ரபகாருளகாதகார �டவடிகமககள் 
பவைடாண்றம, வைம் சடார்ந்த க்தடாழில்்கள், 

மீன்பிடித்்தல், உற்்பத்தி க்தடாழிை்கங்கள், வணி்கம் 
மற்றும் பசறவப்பிரிவு ஆஸ்திபேலியடாவின் 
முக்கிய க்படாருைடா்தடாே ந்வடிக்ற்க்கைடாகும். 
ப்கடாதுறம ஆஸ்திபேலியடாவின் மு்தன்றமயடான 
்தடானியப் ்பயிேடாகும். கநல், ்கரும்பு, மத்திய 
்தறேக்்க்ல் வற்கப் ்பைங்கைடான திேடாடறச, 
ஆேஞசு மற்றும் வடா்தடாம் ்பைம், க்பர்த், அடிறைட 
மற்றும் கமல்க்பர்றனச் சுற்றியுள்ை ்பகுதி்களில் 
உற்்பத்தி கசயயப்்படுகிைது. ்டாஸ்பமனியடா 
‘ஆப்பிள்  தீவு’ என்று அறைக்்கப்்படுகிைது. 
கநல், புற்கயிறை, ்பருத்தி ப்படான்ைறவ 
்டாஸ்பமனியடாவின் வ்க்கு ்பகுதியில் 

்பயிரி்ப்்படுகிைது. கவப்்பம் மிகுந்த ்பகுதி்களில் 
பவைடாண்றமயு்ன் கசம்மறியடாடு  வைர்ப்பும் 
பமற்க்கடாள்ைப்்படுகிைது. ஓடஸ், மக்்கடாச்பசடாைம் 
மற்றும் ்படார்லி ஆகியறவயும் ஓேைவிற்கு 
்பயிரி்ப்்படுகின்ைன. ஆஸ்திபேலியடா 
திேடாடறச மற்றும் ்பைத்ப்தடாட்ங்களுக்கு 
க்பயர் க்பற்ை்தடாகும். கவப்்ப மண்்ை சவடானடா 
புல்கவளி்களில் ்கடால்நற் வைர்ப்பும், 
மி்தகவப்்ப மண்்ை புல்கவளி்களில் ஆடு்கள் 
வைர்ப்பும் மிகுதியடா்கக் ்கடாணப்்படுகின்ைன.
கமரிபனடா வற்க கசம்மறி ஆடு்கள் க்தற்கு 
ஆஸ்திபேலியடா, ்டாஸ்பமனியடா, விக்ப்டாரியடா 
மற்றும் நியூ சவுத்பவல்ஸ் ஆகிய ்பகுதி்களில் 
வைர்க்்கப்்படுகின்ைன. ்படால் உற்்பத்திக்்கடான 
்கடால்நற் ்பண்றண்கள் கிைக்கு மற்றும் 
க்தற்கு ்க்ற்்கறேக்கு அருகிலுள்ை 
ந்கேங்களுக்கு அருகில் வைர்க்்கப்்படுகின்ைன. 
கஜர்சி, இல்ைவர்ேடா மற்றும் அயர்றஷையர் 
மடாடடுவற்க்கள் ஆஸ்திபேலியடாவில் மி்கவும் 
பு்கழப் க்பற்ைறவயடாகும். 

மீன்பிடித்்தல் ஆஸ்திபேலியடாவின் ஒரு 
முக்கிய க்படாருைடா்தடாே ந்வடிக்ற்கயடாகும். 
நடாடடின் அறனத்து ்பகுதி்களிலும் ்க்ல் 
மீன் பிடிப்பு நன்கு நற்க்பறுகிைது. இஙகு 
உள்நடாடடு மீன்பிடிப்பும் ்கடாடு்கள் சடார்ந்த 
க்படாருைடா்தடாே ந்வடிக்ற்க்களும் மி்க குறைவு. 

ஆடு வைர்ப்புத் க்தடாழில் 
ஆஸ்திபேலியடாவில் நன்கு 
வ ை ர் ச் சி ய ற ் ந து ள் ை து . 
ஆடடு உபேடாமம் 
“ ஆ ஸ் தி ர ர லி ய கா வி ன் 

ப்ணப்பயிர்” என அறைக்்கப்்படுகிைது.

கனிை வளஙகள்
்கனிமங்கள் ஆஸ்திபேலியடாவின் மி்க 

முக்கிய ஏற்றுமதிப் க்படாருட்கைடாகும். இறவ 
நடாடடின் கமடாத்்த உள்நடாடடு உற்்பத்தியில் 
சுமடார் 10 ச்தவீ்த ்பங்களிப்ற்ப அளிக்கின்ைன. 
்படாக்றசட, லிபமடாறனட, ரூடடில் மற்றும் 
சிர்்கடான் உற்்பத்தியில் ஆஸ்திபேலியடா உைகின் 
முன்னணி உற்்பத்தியடாைேடா்கவும், ்தங்கம், ஈயம், 
லித்தியம், மடாங்கனீசு, ்தடாது மற்றும் துத்்தநடா்கம் 
உற்்பத்தியில் இேண்்டாவது முன்னணி 
உற்்பத்தியடாைேடா்கவும், இரும்புத்்தடாது மற்றும் 
யுபேனியம் உற்்பத்தியில் மூன்ைடாவது க்பரிய 
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க்கும் பமற்்பட் நல்ை ஓடு்தைங்களு்ன் 
கூடிய விமடான நிறையங்கறைக் 
க்கடாண்டுள்ைது. இநநடாடடின் ்பயணி்கள் 
இேயில் ப்படாக்குவேத்து ந்கேங்களில் நன்கு 
வைர்ச்சியற்நதிருந்தடாலும், ந்கேங்களுக்கு 
இற்யிலும், மடாநிைங்களுக்கிற்யிலுமடான 
இேயில் ப்படாக்குவேத்துச் சற்பை வைர்ச்சி குறைநது 
்கடாணப்்படுகிைது.
ைககள் ரதகாமக 

ஆஸ்திபேலியடாவின் மக்்கள் க்தடாற்க 
2019ஆம் ஆண்டு ்கணக்க்கடுப்பின்்படி 
25.2 மில்லியன்்கைடாகும். இது உை்க 
மக்்கள் க்தடாற்கயில் 0.33% மடடுபமயடாகும். 
ஆஸ்திபேலியடாவின் மக்்கை்ர்த்தி ஒரு சதுே 
கிபைடா மீட்ருக்கு மூன்று ந்பர்்கைடாகும். 
நடாடடின் ந்கர்ப்புை மக்்கடக்தடாற்க 85.7 
ச்தவீ்தமடாகும். க்தன் கிைக்குப் ்பகுதி்கள் 
மக்்கை்ர்த்தி மிகுந்த ்பகுதியடாகும்.

 அணடகார்டிககா 
அமைவிடம் ைற்றும் பரப்பளவு

அண்்டார்டி்கடா ஒரு ்தனித்துவம் 
வடாயந்த ்கண்்மடாகும். ஆனடால் இக்்கண்்ம் 
பூர்வீ்க மக்்கறைக் க்கடாண்டிருக்்கவில்றை. 
அண்்டார்டி்கடாவில் எந்த ஒரு நடாடும் இல்றை. 
இது க்தன்ப்கடாடியில் அறமநதுள்ை உைகின் 
ஐந்தடாவது க்பரிய ்கண்்மடா்கவும், இது துருவப் 
்பகுதியில் அறமநதுள்ை்தடால், இப்்பகுதி நிேந்தே 
்பனியு்ன் மி்க குளிர்ந்த பிேப்தசமடா்க உள்ைது. 
இக்்கண்்மடானது இநதிய, அடைடாண்டிக் மற்றும் 
்பசிபிக் க்பருங்க்ல்்களின் க்தன்்பகுதி்கைடால் 
புவியின் மற்ை ்பகுதி்களிலிருநது 
பிரிக்்கப்்படுகிைது. இது 14 மில்லியன் சதுே 
கிபைடாமீட்ர் ்பேப்பு்ன், புவியின் கமடாத்்த 
நிைப்்பேப்பில் 9.3 ச்தவீ்தத்ற்தக் க்கடாண்டுள்ைது. 
இக்்கண்்த்தின் நிைத்ப்தடாற்ைம் சிை 
மறைத்க்தடா்ர்்கள், சி்கேங்கள், ்பள்ைத்்தடாக்கு்கள், 
்பனியடாறு்கள், பீ்பூமி்கள் மற்றும் எரிமறை்கறை 
உள்ை்க்கிய்தடாகும். 3200 கிபைடா மீட்ர் நீைம் 
க்கடாண்் டிேடான்ஸ் அண்்டார்டிக் மறைத்க்தடா்ர் 
இக்்கண்்த்ற்த இரு ்பகுதி்கைடா்க பிரிக்கின்ைது.

1. பமற்கு அண்்டார்டி்கடா
2. கிைக்கு அண்்டார்டி்கடா

பமற்கு அண்்டார்டி்கடா ்பகுதி ்பசிபிக் 
க்பருங்க்றை பநடாக்கி அறமநதுள்ைது. க்தன் 
அகமரிக்்கடாறவ பநடாக்கியுள்ை அண்்டார்டிக் 
தீ்ப்கற்்பம் ஆண்டிஸ் மறைத்க்தடா்ரின் 

உற்்பத்தியடாைேடா்கவும், நிைக்்கரி உற்்பத்தியில் 
நடான்்கடாவது க்பரிய உற்்பத்தியடாைேடா்கவும் இநநடாடு 
தி்கழகிைது. பமற்கு மற்றும் க்தற்கு ஆஸ்திபேலியடா 
்பகுதி்களில் நிைக்்கரி வயல்்கள் க்தன்கிைக்கு 
்க்ற்்கறே பிேப்தசங்களில் நியூப்கஸ்்ல் 
மு்தல் சிடனி வறே நீண்டு ்கடாணப்்படுகிைது. 
இரும்புத்்தடாது பமற்கு ஆஸ்திபேலியடா மற்றும் 
க்தற்கு ஆஸ்திபேலியடாவில் ்கடாணப்்படுகிைது.

்படாக்றசட ்தடாதுவடானது ்கடார்ப்க்பன்டீரியடா 
வறைகு்டா, க்பர்த் மற்றும் ்டாஸ்பமனியடாறவ 
சுற்றியுள்ை ்பகுதி்களிலிருநது எடுக்்கப்்படுகிைது. 
க்படபேடாலியம் மற்றும் இயற்ற்க எரிவடாயு 
்படாஸ் நீர்சநதி மற்றும் பமற்கு பிரிஸ்ப்பன் 
்பகுதி்களில் கிற்க்கிைது. யுபேனியம் ்தடாது வ் 
யூனியன் பிேப்தசத்தில் உள்ை ேடாம் ்கடாடு்கள் 
மற்றும் குயின்ஸ்ைடாநது ்பகுதி்களில் இருநது 
க்பைப்்படுகிைது. பமற்கு ்படாறைவனப் ்பகுதியில் 
்கடால் கூர்லி மற்றும் கூல் ்கடார்லி ்பகுதி்களில் 
்தங்கம் கிற்க்கின்ைது. ்கடாரியம், துத்்தநடா்கம், 
கவள்ளி, ்ஙஸ்்ன், நிக்்கல் மற்றும் கசம்பு 
ப்படான்ைறவ ஆஸ்திபேலியடாவின் சிை 
்பகுதி்களிலிலிருநது க்பைப்்படுகின்ைன.
ரதகாழிலகஙகள் 

உணவு மற்றும் ்படானவற்க உற்்பத்தித் 
க்தடாழிை்கங்கள் ஆஸ்திபேலியடாவின் 
மு்தன்றமயடான க்தடாழிற்சடாறை்கைடாகும். 
நிதி, ்கப்்பல் ்கடடு்தல், ்த்கவல் மற்றும் க்தடாழில் 
நுட்பம், சுேங்கம், ்கடாப்பீடடுத் துறை, விமடானம் 
மற்றும் க்தடாறைத்க்தடா்ர்புத் க்தடாழிை்கங்கள் 
முக்கிய க்தடாழிை்கங்கைடாகும்.

ரசயல்பகாடு
ஆஸ்திபேலியடாவின் 8 ்படாறைவனங்கறை 

புவி வறே்ப் உ்தவியு்ன் ்படடியலி்வும்.

ஆ ஸ் தி ப ே லி ய டா வி ல் 
உள்ை மி்த கவப்்ப மண்்ை 
புல்கவளி்கள் ‘டவுன்ஸ்’ 
என்று அறைக்்கப்்படுகிைது.

ரபகாககுவரதது
ஆஸ்திபேலியடாவில் ்பைவற்கயடான 

ப்படாக்குவேத்து அறமப்பு்கள் ்கடாணப்்படுகின்ைன. 
இநநடாடு சடாறைப் ப்படாக்குவேத்ற்தப் 
க்பரிதும் நம்பியுள்ைது. ஆஸ்திபேலியடா 30 
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்கடாைநிறையடானது உறைநிறைக் 
்கடாைநிறையடா்க ்கடாணப்்படுகிைது. பம, ஜூன் 
மற்றும் ஜூறை மடா்தங்களில் (அண்்டார்டி்கடாவின் 
குளிர்்கடாைம்) சூரியன் ஒரு ப்படாதும் இஙகு 
உதிப்்பதில்றை. ஆற்கயடால் க்தன்துருவத்தில் 
கவப்்பநிறை சுமடார் -90° கசல்சியஸ் ஆ்க 
இருக்கும். ப்கடாற் மடா்தங்கைடான டிசம்்பர், 
ஜனவரி மற்றும் பிப்ேவரியில் சூரியன் 
ஒருப்படாதும் மறைவதில்றை. என்்ப்தடால் 
க்தடா்ர்நது ்ப்கைடா்கபவ இருக்கும். இஙகு 
ப்கடாற்்கடாை கவப்்ப நிறையடானது 0° 
கசல்சியஸ் ஆ்க உள்ைது இ்தனடால் ஆண்டு 
முழுவதும் ்கடும் குளிரும் ்பனி புயல் ்கடாற்றும் 
வீசுகிைது.

நீடசி என்்பற்த உணர்த்துகிைது. கிைக்கு 
அண்்டார்டி்கடா ்பகுதி, அடைடாண்டிக் மற்றும் 
இநதியப் க்பருங்க்ல்்கறை பநடாக்கி 
அறமநதுள்ைது. இப்்பகுதியின் பேடாஸ் தீவில் 
அறமநதுள்ை மவுண்ட எரி்பஸ் ஒரு கசயல்்படும் 
எரிமறை ஆகும். ”கவள்றைக் ்கண்்ம்’ என 
அறைக்்கப்்படும் ஒபே ்கண்்ம் இதுவடாகும். 
இக்்கண்்த்தின் சிை இ்ங்களில் ்பனிக்்கடடி்கள் 
4000 மீட்ர் ஆைம் வறே ்கடாணப்்படுகிைது.
ககால நிமல 

புவிநடுக்ப்கடாடடிற்கு கவகு க்தடாறைவில் 
அறமநதுள்ை்தடால் அண்்டார்டி்கடாவின் 
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உைகின் எந்த ஒரு நடாடடின் 
அறிவியல் ஆேடாயச்சியடாைர்்களும்  
அண்்டார்டி்கடாவில் ஆயவு்கள் 
பமற்க்கடாள்ைவும், ்தேவு்கள் 

பச்கரிக்்கவும் அனுமதிக்்கப்்படுகிைடார்்கள். 
எனபவ இக்்கண்்ம்  ‘அறிவியல்  கணடம்’ 
என அறைக்்கப்்படுகிைது.

அண்்டார்டி்கடா, புவியின் பமற்்பேப்பில் 
்கடாணப்்படும் மி்கப்க்பரிய ்பனித் 
க்தடாகுப்பு ஆகும். புவியில் 
்கடாணப்்படும் நன்னீரில் 70% 

இக்்கண்்த்தில் ்பனிக் குமிழ்கைடா்க உள்ைது. 
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்பயன்்படுகின்ைன. நீைத் திமிங்கைம், ்க்ற்்பசு, 
ப்படான்ை ்க்ல் விைஙகினங்கள், ்க்ல் 
்பைறவ்கைடான க்பன்குவின், அல்்படேடாஸ், 
ப்படாைடார் ஸ்குவடா மற்றும் ஸ்்வுட ஆகியன 
இஙகு ்கடாணப்்படுகின்ைது. மி்கப்க்பரிய 
்க்ல் வடாழ உயிரினமடான நீைத்திமிங்கைம் 
பிைடாங்ன்்கறை உணவடா்க உடக்கடாள்கிைது. 
இஙகுள்ை அறனத்து விைஙகு்கள் மற்றும் 
்பைறவ்களும் குளிர்்கடாை நிறைறய 
எதிர்க்கடாள்ை ்தங்கள் உ்லில் புளூ்பர் 
(Blubber) எனப்்படும் அ்ர்த்தியடான க்கடாழுப்பு 
அடுக்கிறன க்கடாண்டுள்ைன. க்பன்குயின் 
்பைறவ்கைடால் ்பைக்்க இயைடாது. இறவ்களுக்கு 
இைக்ற்க்களுக்குப் ்பதிைடா்க நீநதுவ்தற்குப் 
்பயன்்படும் பிலிப்்பர் (Flipper) மற்றும் ப்தடாலிறைப் 
க்படாதியுற்ய அ்கைமடான ்படா்தங்கறைக் 
க்கடாண்டுள்ைன. சிறிய முதுக்கலும்்பற்ை 
உயிரினங்கள் இக்்கண்்த்தின் நிைவடாழ 
விைஙகினங்கைடாகும். 
கனிைஙகள்

அண்்டார்டி்கடா ்கண்்த்தில், ்தங்கம், 
பிைடாடடினம், நிக்்கல், ்தடாமிேம் மற்றும் 
க்படபேடாலியம் நிறைநது இருக்்கைடாம் என்று 
அறிவியல் ஆயவு்கள் க்தரிவிக்கின்ைன. 
குபேடாமியம், ஈயம், மடாலிப்டினம், ்த்கேம், 

தகாவரஙகள் ைற்றும் விலஙகினஙகள் 
இக்்கண்்த்தில் கவப்்பநிறையடானது 

ஆண்டு முழுவதும் உறை நிறைக்கு 
கீபை இருப்்ப்தடால் க்பரிய ்தடாவேங்கள் 
எதுவும் ்கடாணப்்ப்வில்றை. சிறிய வற்க 
்தடாவேங்கைடான ்படாசி்கள், ்ப்ர் ்படாசிச்கசடி்கள், 
நுறேப் ்படாசி்கள், மேப் ்படாசி்கள், நுண்ணிய 
பூஞறச்கள் ப்படான்ைறவ்கள் ்பனிறய 
்தடாஙகி வைர்கின்ைன. சிை ்படாசி வற்க்கள் 
்பனி்கைற்ை ்க்பைடாே ்படாறை நிைங்களில் 
்கடாணப்்படுகின்ைன. பிைடாங்ன், ்படாசி்கள் 
மற்றும் மேப்்படாசி்கள் அண்்டார்டி்கடாவில் 
உள்ை நன்னீர் மற்றும் உவர் நீர் ஏரி்களில் 
்கடாணப்்படுகின்ைன. 

 சிறியவற்க கசம்மீன்்கைடான கிரில்்கள் 
க்பரிய திேள்்கைடா்கக் ்கடாணப்்படுகின்ைன. இறவ 
்க்ல்வடாழ உயிரினங்களுக்கு உணவடா்கப் 

ரபன்குவின் 

அல்பட்ரரகாஸ் 

நீர்�காய் 

துருவப்பருநது 

கடற்பசு 

நீலத திமிஙகலம் 

அ ண் ் டா ர் டி ்க டா வி லு ள் ை 
உயேமடான சி்கேம் 
வின்சன் மடாஸிப் (5140மீ) 
இது இக்்கண்்த்தின் 
கசன்டினல் மறைத்க்தடா்ரின் 

க்தன்்பகுதியில் அறமநதுள்ைது. 
இக்்கண்்த்திலுள்ை ைடாம்்பர்ட ்பனியடாறு 
உைகின் மி்கப்க்பரிய ்பனியடாைடாகும்.
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1 8 1கண்டஙகளை ஆராய்தல் ஆப்பிரிககா, ஆஸ்திரரலியா மற்றும் அண்டார்டிகா

்கஙப்கடாத்ரி நிறுவப்்பட்து. றமத்பேயி மற்றும் 
்படாேதி அண்்டார்டி்கடாவில் உள்ை பிை இநதிய 
ஆேடாயச்சி நிறையங்கைடாகும்.

அரரகாரகா (விணர்ணகாளி) 

அைடாஸ்்கடா (அபேடாேடா க்படாரியடாலிஸ்)
வ் மற்றும் க்தன் 

்கடாந்த துருவங்களுக்கு 
அருகில் இயற்ற்கயில் 
ப்தடான்றும் பிே்கடாசமடான 
இைஞசிவப்பு, சிவப்பு நிை 
மற்றும் ்பச்றச நிை ஒளியின் 
்கைறவ அபேடாேடா என்று 
அறைக்்கப்்படுகிைது. இவவிறைவடானது 
சூரியனிலிருநது வரும் மின்னூட் து்கள்்கள் 
வளிமண்்ை பமைடுக்கிலுள்ை அணுக்்களு்ன் 
விறனப்புரிவ்தடால் உண்்டாகிைது. இது 
க்தன்துருவத்தில் அபேடாேடா ஆஸ்டேடாலிஸ் 
அல்ைது க்தன்துருவ பஜடாதி எனவும் வ் 
துருவத்தில் அபேடாேடா க்படாரியடாலிஸ் அல்ைது 
வ்துருவ பஜடாதி எனவும் அறைக்்கப்்படுகிைது. 
இவவடாைடான வண்ண ஒளிக்கீற்று்கள் 
குறிப்்படா்க உயர் அடசங்களில் அறமநதுள்ை 
நடாடு்கைடான வ்க்கிலுள்ை அைடாஸ்்கடா 
மற்றும் க்தன் துருவத்தில் அறமநதுள்ை 
நியூசிைடாநதின் ்படாக்ைடாநது தீவுப்்பகுதி்களில் 
்கடாணைடாம்.

நியூசிைடாநது (அபேடாேடா அஸ்டேடாலிஸ்)

யுபேனியம் மற்றும் துத்்தநடா்கம் ஆகியறவ 
இருப்்ப்தற்்கடான ்த்யங்கள் ்கடாணப்்படுகின்ைன. 
பமலும் கவள்ளி, பிைடாடடினம், இரும்புத்்தடாது, 
ப்கடா்படால்ட, மடாங்கனீசு, ற்ட்டானியம் 
ஆகியறவ இருப்்ப்தற்்கடான சடாத்தியக் 
கூறு்களும் உள்ைன. நிைக்்கரி மற்றும் 
றெடபேடா்கடார்்பன்்கள் வடாணி்பத்திற்குப் 
்பயன்்ப்டா்த அைவு மி்கக் குறைவடா்க உள்ைது. 

சர்வப்தச ஒப்்பந்தத்தின்்படி 
இக்்கண்்த்தில் ்கடாணப்்படும் ்கனிமங்கள் 
கவடடி எடுக்்க அனுமதி இல்றை என்்ப்தடால் 
இஙகு ்கனிம வைங்கறை கவடடி எடுக்கும் 
்பணி நற்க்பறுவதில்றை.
அணடகார்டிககாவிற்ககான பய்ணம் 

மைதரி ஆரகாய்ச்சி நிமலயம் (அணடகார்டிககா)
1912 ஆம் ஆண்டு ஆஙகிை மற்றும் 

நடார்பவ நடாடடுக் குழுவினர் க்தன்துருவத்ற்த 
அற்ந்தனர். இநதியடாவின் 21 
உறுப்பினர்்கறைக் க்கடாண்் ்பயணக் குழு 
்டாக்்ர் எஸ். இஸட. ்கடாசிம் அவர்்களின் 
்தறைறமயில் அண்்டார்டி்கடாவிற்குப் ்பயணம் 
பமற்க்கடாண்்னர். இக்குழு 1981 டிசம்்பர் 
6ஆம் நடாள் ப்கடாவடாவில் இருநது புைப்்படடு 
1982 ஜனவரி 9ஆம் நடாள் அண்்டார்டி்கடாறவச் 
கசன்ைற்ந்தது. அஙகு இக்்கண்்த்தின் மு்தல் 
இநதிய அறிவியல் ஆேடாயச்சி நிறையம் ்தடசின் 

1.  அண்்டார்டி்கடாவில் உள்ை 
மி்கப் க்பரிய ஆேடாயச்சி 
நிறையமடான ரைகமுர்ரடகா 
ஆகும். இது அகமரிக்்க 
ஐக்கிய நடாடு்கைடால் 
அறமக்்கப்்படடுள்ைது.

2. அண்்டார்டி்கடாவில் அறமக்்கப்க்பற்ை மு்தல் 
இநதிய அறிவியல் ஆேடாயச்சி நிறையம் 
தட்சின் கஙரககாதரி ஆகும். 
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 ைதிப்பீடு 

I   சரியகான விமடமயத 
ரதர்நரதடுககவும்

1.  ஆ ப் பி ரி க் ்க டா வி ன் 
க்தன்ப்கடாடி முறன

அ) ப்கப்பிைடாங்கடா
ஆ) அகுல்்கடாஸ் முறன
இ) நன்னம்பிக்ற்க முறன
ஈ) ப்கப்்வுன் 

2.  எகிப்திற்கும் சினடாய தீ்ப்கற்்பத்திற்கும் 
இற்யில் ஒரு நிைச்சநதி வழியடா்க 
உருவடாக்்கப்்பட் கசயற்ற்க ்கடால்வடாய 

அ) ்பனடாமடா ்கடால்வடாய
ஆ) அஸ்வடான் ்கடால்வடாய
இ) சூயஸ் ்கடால்வடாய
ஈ) ஆல்்பர்ட ்கடால்வடாய

3.  மத்திய ்தறேக்்க்ல் ்கடாைநிறைபயடாடு 
க்தடா்ர்புற்ய பின்வரும் கூற்று்கறைக் 
்கருத்தில் க்கடாண்டு சரியடான விற்றயத் 
ப்தர்வு கசய்க.
(i) சேடாசரி மறையைவு 15 கசன்டிமீட்ர். 

கமலச்ரசகாற்கள்
்கண்்ம் மி்கப்்பேந்த ஒரு நிைப்்பேப்பு Continent

நீர்ச்சநதி இேண்டு க்பரிய நீர்ப்்பேப்பு்கறை இறணக்கும் ஒரு குறுகிய நீர் 
்பகுதி மற்றும் இரு நிைப்்பேப்பு்கறை பிரிப்்பது. Strait

நிைச்சநதி இரு க்பரிய நிைப்்பேப்பு்கறை இறணக்கும் ஒரு குறுகிய 
்பகுதி மற்றும் இருநீர் ்பகுதிறயப் பிரிப்்பது Isthmus

வறைகு்டா வறைகு்டா என்்பது நிைப்்பேப்ற்ப ஊடுருவி நீண்டு 
்கடாணப்்படும் ்க்ல் நீர்ப்்பேப்பு Gulf

பிைவு ்பள்ைத்்தடாக்கு இேண்டு மறை்களுக்கு இற்பய அறமந்த நீள் வடிவ 
்தடாழநிைம் Rift Valley

்பவைப்்படாறை ்கடால்சியம் ்கடார்்பபனடற்க் க்கடாண்் ஒரு கமல்லிய அடுக்கு Reef

சிறு அருவி குன்று்களிலிருநது பவ்கமடா்க விழும் நீர் வீழச்சி Cataracts

சுண்ணடாம்புப் 
்படாறை தூண்

ஆஸ்திபேலிய ்படாறைவனங்களில் ்கடாணப்்படும் 
சுண்ணடாம்பு ்படாறை துடாண்்கள் Pinnacles

மணற்்படாங்கடான 
சமகவளி

வைண்் நிைப்்பகுதி்களில் மணல் மற்றும்  கூைடாங்கற்்கள் 
நிறைந்த சமகவளி Regs

ெமடா்டா ்படாறை மற்றும் ்கற்்கைடால் உயர்த்்தப்்பட் பீ்பூமி Hamada

்படாறைவனச் பசடாறை ்படாறைவனப் பிேப்தசங்களில் ்கடாணப்்படும் நீர்நிறை்கள் Oases

மீள்பகார்மவ 
 �   ஆப்பிரிக்்க ்கண்்ம், மறை்கள், பீ்பூமி்கள், சமகவளி்கள் எனப் ்பல்பவறு நிைஅறமப்பு்கறைக் 

க்கடாண்டுள்ைது. 
 �  ஆஸ்திபேலியடா உைகின் மி்கப்க்பரிய தீவு மற்றும் மி்கச் சிறிய ்கண்்மடாகும். 
 �   புவியின் க்தன் ்பகுதியில் அறமநதுள்ை அண்்டார்டி்கடா உைகின் ஐந்தடாவது க்பரிய ்கண்்மடாகும். 
 �   சூரியனிலிருநது வரும் மின்னூட் து்கள்்கள் வளிமண்்ை பமைடுக்கிலுள்ை அணுக்்களு்ன் 

விறனபுரிவ்தடால் அபேடாேடா உண்்டாகிைது.
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IV   சரியகான கூற்ம்றத ரதர்வு ரசய்யவும்
1.  கூற்று:  அபேடாேடா என்்பது வடானத்தில் 

ப்தடான்றும் வண்ண ஒளி்கள் ஆகும்.
   ககார்ணம்: அறவ வளிமண்்ைத்தின் 

பமைடுக்குக் ்கடாந்த புயைடால் ஏற்்படுகின்ைன.
அ)  கூற்று மற்றும் ்கடாேணம் உண்றம, கூற்று 

்கடாேணத்திற்்கடான சரியடான விைக்்கம்.
ஆ)  கூற்று மற்றும் ்கடாேணம் உண்றம 

கூற்று ்கடாேணத்திற்்கடான சரியடான 
விைக்்கம்  அல்ை. 

இ)  கூற்று உண்றம ஆனடால் ்கடாேணம் ்தவறு.
ஈ)  ்கடாேணம் உண்றம ஆனடால் கூற்று ்தவறு. 

2.  கூற்று: ஆப்பிரிக்்கடாவின் நிைவியல் 
ப்தடாற்ைங்களில் ஒரு முக்கிய அம்சம் க்பரிய 
பிைவுப் ்பள்ைத்்தடாக்கு ஆகும்.

  ககார்ணம்: புவியின் உள்விறச ்கடாேணமடா்க 
புவியின் பமற்்பேப்பில் உண்்டான பிைவு. 
அ)  கூற்று மற்றும் ்கடாேணம் சரி கூற்று்கடான 

்கடாேணம் சரியடான விைக்்கம். 
ஆ)  கூற்று ்கடாேணம் இேண்டும் சரி ஆனடால் 

கூற்று்கடான ்கடாேணம் சரியடான 
விைக்்கம் அல்ை. 

இ)  கூற்று சரி ஆனடால் ்கடாேணம் ்தவறு.
ஈ)  ்கடாேணம் சரி ஆனடால் கூற்று ்தவறு. 

V    சுருககைகாக விமடயளி
1.  ஆப்பிரிக்்கடா '்தடாய ்கண்்ம்' என 

அறைக்்கப்்படுவது ஏன்?
2.  ஆப்பிரிக்்கடாவின் முக்கியமடான ஆறு்கள் 

யடாறவ?
3.  ஆஸ்திபேலியடாவின் நிைத்ப்தடாற்ை 

பிரிவு்கள் யடாறவ?
4.  அண்்டார்டி்கடா ்கண்்த்தின் ்தன்றம 

குறித்து எழு்தவும். 
5.  ஆஸ்திபேலியடாவின் க்படாருைடா்தடாே 

ந்வடிக்ற்க்கள் ஏக்தனும் நடான்கிறனக் 
குறிப்பிடு்க.

VI   ரவறுபடுததுக
1.  சடாபெல் மற்றும் ச்கடாேடா 
2.  பமற்கு அண்்டார்டி்கடா மற்றும் கிைக்கு 

அண்்டார்டி்கடா 
3.  க்பரிய ்பவைத் திடடு மற்றும் ஆர்டீசியன் 

வடிநிைம். 
VII   ககார்ணம் கூறு
1.  எகிப்து றநல் நதியின் நன்க்கடாற் என 

அறைக்்கப்்படுகிைது ஏன்?

(ii)   ப்கடாற்்கடாைம் கவப்்பமடா்கவும் 
வைண்்்தடா்கவும் குளிர்்கடாைம் 
மறையு்னும் இருக்கும். 

(iii)  குளிர்்கடாைம் குளிர்ச்சியடா்கவும், 
வைண்டும், ப்கடாற் கவப்்பமடா்கவும், 
ஈேப்்பத்து்னும் இருக்கும். 

(iv)  சிடேஸ் வற்க ்பைங்கள் 
வைர்க்்கப்்படுகின்ைன. 

அ) i சரியடானது
ஆ) ii மற்றும் iv சரியடானறவ 
இ) iii மற்றும் iv சரியடானறவ
ஈ) அறனத்தும் சரியடானறவ 

4.  ஆஸ்திபேலியடாவின் பமற்கு மற்றும் 
கிைக்கு பநடாக்கி ்படாயும் ஆறு்கறை பிரிக்கும் 
மறைத்க்தடா்ர்  
அ) க்பரிய பிரிப்பு மறைத்க்தடா்ர்
ஆ) இமய மறைத்க்தடா்ர்
இ) பிளிண்்ர்்கள் மறைத்க்தடா்ர்
ஈ) கமக்ப்டாகனல் மறைத்க்தடா்ர் 

5.  ்கல்கூர்லி சுேங்கம்  
்கனிமத்திற்குப் பு்கழக்பற்ைது.
அ) றவேம் ஆ) பிைடாடடினம்
இ) கவள்ளி ஈ) ்தங்கம் 

II  ரககாடிட்ட இடஙகமள நிரப்புக
1.  அடைஸ் மறை  ்கண்்த்தில் 

அறமநதுள்ைது. 
2.  ஆப்பிரிக்்கடாவின் மி்க உயேமடான சி்கேம் 

 ஆகும். 
3.  ஆஸ்திபேலியடாவில் அதி்கம் ்கடாணப்்படும் 

மேம் .
4.  ஆஸ்திபேலியடாவில் உள்ை மி்தகவப்்ப 

மண்்ை புல்கவளி்கள்  என 
அறைக்்கப்்படுகின்ைன. 

5.  அண்்டார்டி்கடாவில் நிறுவப்்பட் மு்தல் 
இநதிய ஆயவு நிறையம் .

III   ரபகாருததுக 
1. பின்னடாக்்கள் -   புவியிற்க் 

ப்கடாடடுக்்கடாடு்கள்
2. கிரில் - உப்பு ஏரி 
3. கநருப்புக்ப்கடாழி - சிறிய கசம்மீன்
4. ஐரி ஏரி -  ்பைக்்க இயைடா்த 

்பைறவ
5.   புவியின் அணி்கைன் -  சுண்ணடாம்பு 

்படாறை தூண்்கள் 
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2.  ஆஸ்திபேலிய அேசியல் புவிவறே்ப்த்தில் 
உள்ை மடாநிைங்களின் க்பயர்்கறைக் 
எழு்தவும்.

வ

ேம

ெத

�

அளைவ�� இ�ைல

 ரைற்ரககாள் நூல்கள்
1.  Richard G. Boehm (2002), World Geography, 

Texas Edition McGraw Hill/Glencoe, USA.

2.  Jojo Mathew (2017), India and World 
Geography, Wizard India private limited, 
New Delhi.

3.  Majid Husain (2017) India and World 
Geography, McGraw Hill education series 
private India limited, New Delhi.

 இம்ணயதள வளஙகள்
1. https//www.gph.gov.an.pups

2. https//www.worldatlas.com

3. https//www.blogs.nasa.gov

4. https//www.worldwildlife.org

5. https//books.google.com.in.

6. www.waterencyclopedia.com 

7. www.worldometers.info

8. www.agriculture.gov.aub.national

9. https://www.queensland.com

10. www.dk.com concise atlas of the world 

11. https://www.earthobservatory .nasa.gov.

2.  கவப்்ப ்படாறைவனங்கள் ்கண்்ங்களின் 
பமற்கு விளிம்பு்களில் அறமநதுள்ைன.

3.  அண்்டார்டி்கடா ஆேடாயச்சியடாைர்்களின் 
்கண்்ம் என அறைக்்கப்்படுகிைது.

VIII  விரிவகான விமடயளி
1.  ஆஸ்திபேலியடாவின் ்கனிம வைங்கள் 

குறித்து விரிவடா்க எழு்தவும்.
2.  அண்்டார்டி்கடா ்கண்்த்தின் ்தடாவேங்கள் 

மற்றும் விைஙகினங்கள் ்பற்றி விவரி?
3.  ஆப்பிரிக்்கடாவின் இயற்ற்கப் பிரிவு்கறை 

எழுதி அவற்றில் ஏப்தனும் ஒன்றிறன 
விைக்்கவும்.

IX  வமரபடப் பயிற்சி 
ஆப்பிரிகககா  ைற்றும்  ஆஸ்திரரலியகாவின் 
பு்றஎல்மல  வமரபடததில் 
பின்வருவனவற்ம்றக குறிககவும் 
ஆப்பிரிகககா:   புவிநடுக்ப்கடாடு, அடைஸ் மறை, 
செடாேடா, கிைக்கு உயர் நிைங்கள், மத்திய 
்தறேக்்க்ல், அடைடாண்டிக் க்பருங்க்ல், 
இநதியப் க்பருங்க்ல், சூயஸ் ்கடால்வடாய, 
கிளிமஞசடாபேடா சி்கேம், 
ஆஸ்திரரலியகா:  க்பரிய பிரிவு மறைத்க்தடா்ர், 
க்பரிய ்பவைத் திடடு, பிைவுப் ்பள்ைத்்தடாக்கு, 
்டாஸ்பமனியடா, ம்கேபேற்க, ்பசிபிக் 
க்பருங்க்ல், க்பரிய ஆஸ்திபேலிய மணல் 
்படாறைவனம், இநதியப் க்பருங்க்ல், சிடனி, 
்கடான்க்பேடா.
X   ரசயல்பகாடுகள்
1.  கீழக்்கண்் நடாடு்களில் டிசம்்பர் 

மடா்த ்பருவநிறை மற்றும் அது எந்த 
ப்கடாைத்தில் அறமநதுள்ைது என்்ப்தறன 
்கண்்றியவும். 

�காடுகள் ரககாளம்  பருவ 
நிமல 

க்தன் ஆப்பிரிக்்கடா
கமடாேடாக்ப்கடா 
ஆஸ்திபேலியடா
றநஜர்
எகிப்து
்டாஸ்பமனியடா
இநதியடா
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 அறிமுகம் 
புவி மாதிரி்களைப த்பால், புவி 

வளர்படங்களும் புவியியலாைர்களுக்கு ஒரு 
முக்கிய ்கருவியாகும். ்பல்தவறு இடங்களை 
ஒபபீடு கசயயவும், மக்்களின நடவடிக்ள்க்களை 
அவர்களின வாழவிடங்களுடன ஒபபீடு 
கசயயவும் புவிப்படங்கள் ்பயன்படுகின்றன. 
புவிப்படவியைாைர்கள் புவிப்படங்களை 
மி்கச்சுருக்்கமா்க சித்தரிக்கும் க்பாருடடு ்பல்தவறு 
முள்ற்களை ள்கயாளுகின்றனர. உல்கம் 
முழுவதும் உள்ை மக்்கள் ்படித்து புரி்நதுக்காள்ளும் 
வள்கயில் புவிப்படங்களை வடிவளமக்கின்றனர.
புவிப்படம் என்்றபால என்ன?

புவிப்படம் என்பது முழுபபுவிளயதயா 
அல்லது புவியின ஒரு ்பகுதிளயதயா ஒரு 
சமதைப்பரபபில் அைளவயுடன ்பதிலீடடுக் 
்காடடும் ஒரு முள்றயாகும். ஒரு குறிபபிடட 
இடத்தில் உள்ை விவரங்களைக் குறிப்பா்க 
புவியியல் சார்நத விவரங்களைத் கதளிவா்க 
்காணபிப்பதத புவிப்படத்தின ்பணியாகும்.
புவிப்படத்லத கற்்றறிதல (Map reading)

புவிப்படத்ளதக் ்கற்றறிதல் என்பது 
புவிப்படத்தில் உள்ை விவரங்களைப 
புரி்நதுக்காள்ளுதல் அல்லது புவியியல் சார்நத 

விவரங்களை விவரணம் கசயதல் ஆகும். 
புவிப்படத்ளதக் ்கற்றலின மூலம் புவிப்படக் 
குறியீடு்களைப ்பயன்படுத்தி ஒருவர புவியின 
மன வளர்படத்ளத உருவாக்கும் தி்றளனப 
க்பறுகி்றார.

புவிப்படத்திற்கும் புவிக்நகபாள மபாதிரிக்கும் 
இலடநயயபான நைறு்பபாடு

புவிப்படமும் புவிக்த்காை மாதிரியும் க்பரிய 
அைவில் தவறு்படுகின்றன. புவிப்படங்கள் 
புவியின இரு்பரிமாண சித்தரிப்பாகும். 
புவிக்த்காை மாதிரியானது புவிளய 

புவிப்படஙகலளக் 
கற்்றறிதல

அைகு - 8

▶  புவிப்படங்களையும், புவி மாதிரிளயயும் ஒபபிடுதல்
▶  புவிப்படங்களின கூறு்களை அளடயாைம் ்காணுதல்
▶  புவிப்பட அைளவ்களைக் குறிக்கும் முள்ற்களைத் கதரி்நது க்காள்ைல்
▶  புவிப்படங்களில், குறீயிடு்கள் எவவாறு ்பயன்படுத்தப்படுகின்றனர என்பளத 

விவரித்தல்
▶ ்பல்தவறு வள்கயான புவிப்படங்களைப  புரி்நது க்காள்ைல்

கற்்றலின் நேபாக்கஙகள்

புவி மபாதிரி
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1 8 7புவிப்படங்களைக் ்கற்றறிதல்

முப்பரிமாணத்தில் சித்தரிக்கின்றது. இது 
புவியின வடிவிலான ஒரு சிறிய ததாற்றமாகும் 
(புவி மாதிரி).

பு வி ப ்ப ட ங ்க ள ை க் 
்கற்றறிதல் மறறும் புவிப்பட 
உருவாக்்க நுணுக்்கங்கள் 
்பறறி விைக்கும் ்பாடப பிரிவு 
புவிப்படவியல் எனப்படும். இது 

புவிப்பட உருவாக்குதலின அறிவியல் சார்நத 
ஒரு ்களலநுட்பமாகும்.

புவிப்படத்தின் கூறுகள் (Components of Map)
கீழக்்கணடளவ ஒரு புவிப்படத்தின 

அடிப்பளடக் கூறு்கைாகும். 1. தளலபபு (Title),  
2. புவிப்பட அைளவ (Scale), 3. புவிப்பட 
விைக்்கம் அல்லது தி்றவு விளச (Legend or key), 
4. திளச்கள் ( Directions), 5. புவிப்படமூலம் 
(Source), 6. புவிப்பட த்காடடுச் சடடம் மறறும் 
அளமவிட குறிபபு (Map projection and Locational 
information), 7. மரபுக் குறியீடு்கள் மறறும் 
சினனங்கள் (conventional signs and symbols).

1. தலைபபு (Title)
புவிப்படத்தில் க்காடுக்்கப்படடுள்ை 

உள்ைடக்்கம் குறித்துக் கூறுவது தளலப்பாகும். 
க்பாதுவா்க தளலப்பானது புவிப்படத்தில் தமல் 
அல்லது கீதே உள்ை ஒரு விளிம்புப ்பகுதியில் 
க்காடுக்்கப்படடிருக்கும்.

2. புவிப்பட அளலை (Scale)
புவிப்பட அைளவ என்பது புவிப்பரபபில் 

உள்ை கதாளலவிறகும் புவிப்படப்பரபபில் 
உள்ை கதாளலவிறகும் இளடயிலான 
விகிதத்ளதக் குறிப்பதாகும். புவிளய அதத 
அைவில் புவிப்படத்தில் வளரய இயலாது, 
இதனால் புவியின அைவானது ஒரு 
விகிதாச்சார அடிப்பளடயில் குள்றக்்கப்படடு 
புவிப்படமாக்்கப்படுகி்றது. இதனால் 
புவிப்படங்கள் அைளவ்களைக் க்காணடு 
உருவாக்்கப்படுகின்றன. க்பாதுவா்க 
அைளவயானது ஒரு த்காடடுப ்படளட மறறும் 
எண அைளவயில் குறிக்்கப்படடு அளவ புவிப்பட 
தளலபபின கீதோ அல்லது புவி ்படத்தின 
கீழ ்பகுதியிதலா க்காடுக்்கப்படடிருக்கும். 
புவிப்படங்கள், ்பரபபின அடிப்பளடயில் சிறிய 

அைளவ புவிப்படங்கள் மறறும் க்பரிய அைளவ 
புவிப்படங்கள் எனப பிரிக்்கலாம்.

சிறிய அளலை புவிப்படஙகள் (Small scale maps)
்கணடங்கள் அல்லது நாடு்கள் 

த்பான்ற க்பரிய நிலப்பகுதி்களைக் 
்காணபிக்்கச் சிறிய அைளவ 
புவிப்படங்கள் ்பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
இடப்பற்றாக்குள்றயின ்காரணமா்க இவவள்க 
புவிப்படத்தில் சிறு விவரங்கள் தவிரக்்கப்படடு 
க்பரும் அைவிலான ததாற்றங்களை மடடும் 
்காணபிக்்கப்படுகின்றன. உதாரணமா்க 
உல்க இயறள்க அளமபபு, புவிப்படத்தில் 
மி்கபக்பரிய நிலத்ததாற்றங்கள் மடடுதம 
்காணபிக்்கப்படுகின்றன. இவவள்கப 
புவிப்படங்கள் அதி்க ்பரபள்ப உள்ைடக்கியதா்க 
இரு்நதாலும் குள்ற்நத த்கவல்்களைதய 
அளிக்கின்றன.

ப்பரிய அளலை புவிப்படஙகள் (Large scale maps)
சிறிய ்பகுதி்கைான வடடம் 

அல்லது மாவடடம் த்பான்றவறள்றக் 
்காணபிக்்க க்பரிய அைளவ புவிப்படங்கள் 
்பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இபபுவிப்படங்கள் 
சிறிய அைளவ புவிப்படங்களை விட அதி்க 
விவரங்கள் தருகின்றன. உதாரணமா்க 
இ்நதிய இயறள்க அளமபபு வளர்படம் உலகின 
ஒரு நிலப்பகுதிளயக் ்காணபிப்பதால் அதி்க 
விவரங்களை தருகின்றது. புவிப்படங்களை 
வள்கப்படுத்துவதில் அைளவயானது ஓர 
ஒபபீடு ஆகும். புவிப்படங்களை வள்கப்படுத்த 
அைளவளய ஓர அடிப்பளடயா்க ்கருத இயலாது. 

பெயல்பபாடு
உல்க மறறும் இ்நதியா இயறள்க 

அளமபபு வளர்படங்களை ஒபபிடடு உல்க 
வளர்படத்தில் இ்நதியாவின விடுப்படட 
இயறள்க ததாற்றங்களைக் ்கணடறி்க.

 புவிப்படஙகளில அளலைகள் மூன்று 
ைலககளில குறிபபிடப்படுகின்்றன. அலை

1.  வாக்கிய முள்ற அல்லது கசால்லைளவ 
(Statement or verbal scale) 

2.  பிரதிபினன முள்ற அல்லது விகிதாச்சார 
முள்ற (Representative fraction or Ratio 
scale)
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தமிழ்ேபாடு - அரசியல 

தமிழநாடடில் தறத்பாது புதிதா்க உருவாக்்கப்படடுள்ை மாவடடங்கைான ்கள்ைக்குறிச்சி, கதன்காசி, 
கசங்கல்்படடு, ராணிபத்படளட மறறும் திருப்பத்தூர ஆகியவறறுடன 37 மாவடடங்கள் உள்ைன.
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1 8 9புவிப்படங்களைக் ்கற்றறிதல்

3.  வளர்களல அைளவ அல்லது தநரியல் 
அைளவ (Graphical or Bar scale)

1. ைபாக்கிய முல்ற அலைது பெபாலைளலை 
இம்முள்றயில் அைவுத்திடடமானது 

கசாற்கைால் விவரிக்்கப்படுகி்றது. 1 கச.மீ என்பது 
1 கி.மீ. அதாவது வளர்படத்தில் 1 கச.மீ என்பது 
நிலப்பகுதியில் 1 கி.மீ. தூரத்ளதக் குறிக்கின்றது. 
ஆள்கயால் வளர்படத்தில் 1 கச.மீ : 1 கி.மீ., 1 
அஙகுலம் : 1 ளமல் எனக் குறிக்்கப்படடிருக்கும்.

ஒரு எளிளமயான வாக்கிய அைவுத்திடடம் 
என்பது கீழக்்கணட குணாதிசியங்களைப 
க்பறறிருக்கும். 

அ)  அைளவயின கதாகுதி கசனடி 
மீடடரிலிரு்நதால் அதன விகுதி மீடடரிதலா 
அல்லது கிதலா மீடடரிதலா இருக்கும்.

ஆ)  கதாகுதி அஙகுலத்தில் 
குறிபபிடப்படடிரு்நதால் அதன விகுதி 
ளமல்்களில் இருக்கும்

2.  பிரதிபின்னமுல்ற (அ) எணெபார் பின்னமுல்ற 
(அ) விகிதபாசெபார முல்ற.

இம்முள்றயில் புவிப்படப்பரபபில் உள்ை 
கதாளலவும் புவிப்பரபபில் உள்ை கதாளலவும் 
ஒதர அைவில் குறிபபிடப்படுகி்றது. 

உதாரணமா்க 1: 50,000 என்பது 
புவிப்படத்தில் 1 அலகு என்பது புவியில் 
50,000 அலகு்களைக் குறிக்கின்றது. அதாவது 
வளர்படத்தில் 1 கச.மீ அல்லது 1 அஙகுலம் 
என்பது புவியில் 50,000 கச.மீ அல்லது 50,000 
அஙகுலம் என்பளதக் குறிக்கின்றது. பிரதிபினன 
முள்றயில் அைளவயானது 1/50,000 அல்லது 
1:50,000 எனக் குறிபபிடப்படுகி்றது.
3. ைலரகலை அளலை அலைது நேரியல அளலை

இ்நத அைளவ ஒரு சிறிய வளரக்த்கால் 
த்பானறு வளர்படத்தின அடிப்பகுதியில் 
குறிபபிடப்படடிருக்கும். இக்த்காடு 
தமலும் சிறிய அைவிலான ்பகுதி்கைா்க 
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பிரிக்்கப்படடிருக்கும். இதன ஒவகவாரு சிறு 
்பகுதியும் நிலப்பகுதியிலுள்ை ஒரு குறிபபிடட 
தூரத்ளத குறிப்பதா்க அளம்நதுள்ைது. ஒரு 
சிறு துணடு நூல் அல்லது பிரிப்பான்களின 
உதவிதயாடு புவிப்படத்தில் குறிபபிடப்படட 
அைளவளயக் க்காணடு தநரடியா்க 
நிலப்பகுதியில் உள்ை சரியான தூரத்ளத 
அைவிட முடியும். இவவைளவ்கள் மா்றாதளவ 
என்பதால் புவிப்பட ந்கல்்கள் எடுத்துக் க்காள்ை 
ஏதுவா்க உள்ைது இதன சி்றப்பம்சமாகும். 

1500

கி.மீ.

500 0 1 2 3 4 5

்கடல் ளமல்்கள்

1 2 31 1/2 0

சாசன ளமல்்கள்

11 1/2 0 2 3

ைலரகலை அளவு

3.  புவிப்பட விளக்கம் அலைது தி்றவுவிலெ 
(Legend or key)

புவிப்படத்ளதப ்பறறிய விவரங்களை 
புரி்நது க்காள்வதறகுப புவிப்பட விைக்்கம் 
அல்லது தி்றவுவிளச புவிப்படத்தில் 
க்காடுக்்கப்படுகின்றது. இளவ புவிப்படத்தின 
்கருத்ளத அறி்நதுக்காள்ை ததளவயான 
விவரங்களைத் தருகின்றன. புவிப்படத்தில் 
்பல்தவறு குறியீடு்கள் மறறும் வணணங்கள் 
்பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இளவ்கள் எவறள்ற 
குறிக்கின்றன என்பளதத் தி்றவுவிளச 
விைக்குகின்றன. தி்றவுவிளச ்படங்கைா்கதவா, 
சினனங்கைா்கதவா அல்லது குறியீடு்கைா்கதவா 
புவிப்படத்தில் ்பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

4. திலெகள் (Direction)
புவிப்படத்தில் திளச்கள் குறிபபிடுவது 

அவசியமாகும். புவிப்படங்களில் க்பாதுவா்க 
வடதிளச தமல்தநாக்கி இருக்கும்்படி 
வளரயப்படுகி்றது. வடதிளச மூலம் மற்ற 
திளச்களை அறி்நது க்காள்வது எளிதாகும். 
க்பாதுவா்க வளர்படத்தில் திளச்கைானது  
திளச ்காடடி குறியீடு்கள் மூலம் 
குறிக்்கப்படுகின்றது. சில புவிப்படங்களில் 
வடக்கு, கதறகு, கிேக்கு மறறும் தமறகு ஆகிய 
முதனளம திளச்கள் குறிக்்க்படுகின்றன. 
இளடநிளல திளச்கைான, வடகிேக்கு, 
வடதமறகு, கதனகிேக்கு மறறும் 
கதனதமறகு ஆகியனவும் புவிப்படங்களில் 
க்காடுக்்கப்படலாம். 
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5. புவிப்பட மூைம் (Source)
அளனத்துப புவிப்படங்களிலும் 

அைளவ்கள் ்பயன்படுத்தப்படடுள்ை புள்ளி 
விவரங்களைக் ்காண மூலங்களைக் 
குறிபபிடுதல் அவசியமான ஒன்றாகும். 
க்பாதுவா்க இம்மூலங்கள் புவிப்படத்தின 
கீழ வலது பு்றத்தில் குறிபபிடப்படடிருக்கும். 
புவி வளர்படத்தின கீழ இடது பு்றத்தில் 
ஆசிரியரின க்பயர, கவளியீடுதவார விவரம், 
கவளியிடும் இடம், வருடம் ஆகிய விவரங்கள் 
க்காடுக்்கப்படுதல் தவணடும்.
6.  புவிப்படநகபாட்டுச ெட்டம் மற்றும் அலமவிட 

குறிபபு (Map projection and locational information)
த்காை வடிவமான புவிளய ஒரு சமதைப 

்பரபபில் வளரவதறகுப பின்பற்றப்படும் ஒரு 
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நுணுக்்க முள்றதய வளர்பட த்காடடுச் 
சடடமாகும். வளைவான தமற்பரபபுளடய 
புவிளய புவிப்படத்தில் சரியான முள்றயில் 
வளரவது ்கடினம். புவிப்படங்களில் ஏற்படும் 
இவவள்க தவறு்களை குள்றக்்க வளர்பட 
வல்லுநர்கள் புவியின தமற்பரபள்பப ்படத்தில் 
குறிப்பதறகுப புவிப்பட த்காடடுச் சடடங்களை 
்பயன்படுத்துகின்றனர. புவிப்படங்களில் 
குறிபபிடப்படடுள்ை அடச மறறும் தீரக்்க த்காடு்கள் 
்படத்தில் குறிக்்கப்படடுள்ை ்பகுதியின அளமவிட 
த்கவல்்களை அளிக்கின்றன.

7.  மரபு குறியீடுகள் மற்றும் சின்னஙகள் 
(Conventional sings and symbols) 

பு வி ப ்ப ட த் தி ல் 
்பல்தவறு ததாற்றங்களைக் 
கு றி ப பி ட ப ்ப டு வ த ற கு ப 
புவிப்படக் குறியீடு 
மறறும் சினனங்கள் 
்பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
இச்சினனங்கள் புவிப்பட தி்றவு விளச 
்பகுதியில் விைக்்கப்படடுள்ைன. ஒரு சிறிய 
்பகுதியில் அதி்க த்கவல்்களை இக்குறியீடு்கள் 
மறறும் சினனங்கள் அளிக்கின்றன. 
இதன மூலம் புவிப்படங்களை எளிதா்க 
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வாகன �����ட� 
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P

உருவாக்்கலாம். தமலும் இவறறின மூலம் 
புவிப்பட ்கருத்துக்்களையும் எளிதில் 
புரி்நதுக்காள்ை முடியும். சில குறியீடு்கள் 
மறறும் சினனங்களை ்பயன்படுத்த 
சரவததச ஒப்ப்நதம் அல்லது நளடமுள்ற 
பின்பற்றப்படுகி்றது. இளவ மரபுக் குறியீடு்கள் 
மறறும் சினனங்கள் எனப்படுகின்றன. சூேல் 
சினனங்கள் அல்லது குறியீடு்கள் என்பளத 
குறிபபிட வல்லுனர்கள் முடிவு கசயயப்படும் 
மறக்றாரு வள்கயாகும். 

ைலர்படஙகளின் ைலககள்  
(Types of Maps)

புவிப்படங்கள் ்பல்தவறு அடிப்பளடயில் 
வள்கப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒவகவாரு 
அடிப்பளடயிலும் புவிப்படங்கள் ்பல்தவறு 
வள்க்கைா்கப பிரிக்்கப்படுகின்றன. 
இப்பாடப ்பகுதியில், நிலத்ததாற்றம் 
அல்லது இயறள்கயளமபபுப புவிப்படங்கள், 
்காணிப்படங்கள் மறறும் ்கருத்துப ்படங்களின 
தனளம்கள் மறறும் ்பணபு்களைப ்பறறி 
்கற்கலாம்.
1.  நிைத்நதபாற்்றம் அலைது இயற்லகயலமபபு 

புவிப்படஙகள் (Relief or Physical map)
ஒரு ்பகுதியின ்பல்தவறு இயறள்க 

அம்சங்களைக் ்காணபிப்பதறகு வளரயப்படும் 
்படங்கள் இயறள்கயளமபபு அல்லது 
நிலத்ததாற்றப ்படங்கள் எனப்படுகின்றன. 
முக்கிய இயறள்கயளமபபு்கைான 
்பாளலவனங்கள், ஆறு்கள், மளல்கள், 
சமகவளி்கள் மறறும் பீடபூமி்கள் ஆகியவறள்ற 
குறிபபிடுவது இதன முதனளமயான 
தநாக்்கமாகும். இவவள்க புவிப்படங்கள் 
ஓரிடத்தின க்பாதுவான நிலஅளமபள்பக் 
்காணபிக்கின்றன. ்பல அைவு்களில் 
உள்ை ்பகுதி்களின உயரங்கள் மறறும் 
ஆேங்களையும் இளவ ்காணபிக்கின்றன. 
க்பாதுவா்க ஆேம் குள்ற்நத நீரப ்பகுதிக்கு 
கவளிர நீல வணணமும், ஆேமான 
நீரப ்பகுதிக்கு அடர நீல வணணமும் 
்பயன்படுத்தப்படுகின்றன. குள்ற்நத 
உயரமுள்ை ்பகுதியிலிரு்நது அதி்க 
உயரமுள்ை ்பகுதி்களைக் குறிபபிட முள்றதய, 
கவளிர ்பச்ளச, கவளிர ்பழுபபு, அடர்பழுபபு, 
கவளிர சிவபபு மறறும் சிவபபு வணணங்கள் 
்பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ்பனி ்படர்நத 

VIII_Std_Geography_Unit 8.indd   191 2/24/2020   12:01:36 PM

www.tntextbooks.in



1 9 2 புவிப்படங்களைக் ்கற்றறிதல்

உயரமான ்பகுதி்களைக் குறிபபிட கவள்ளை 
நி்றம் ்பயன்படுத்தப்படுகி்றது.
2. கபாணிப புவிப்படஙகள் (Cadastral maps)

ஒரு குறிபபிடட இடத்தின எல்ளல்கள் 
மறறும் நில உடளம்கள் ்பறறிய விவரங்களை 
்காணபிக்்க ்காணிப புவிப்படங்கள் 
்பயன்படுகின்றன. இவவள்கப்படங்கள் திடட 
புவிப்படங்கள் எனவும் அளேக்்கப்படுகின்றன. 
இளவ க்பரிய அைளவளயக் க்காணடுள்ைதால் 
குறிபபிடட இடத்தின எல்ளல்கள் மறறும் 
்கடடடங்களின முழு விவரங்களையும் 
அளிக்கின்றன. இபபுவிப்படங்கள் உள்ைாடசி 
அளமபபு்கைான ந்கராடசி, வரிவிதிபபு, க்பரும் 
்பணளண, ்பராமரிபபு, சடட ஆவணங்களில் 
கசாத்து விவரங்களைக் குறிபபிடுதல் 
த்பான்றவறறிறகுப ்பயன்படுகின்றன. 
இபபுவிப்படங்கள் க்பாதுப ்பதிவிற்கான 
ஆவணங்கைா்க ்பயன்படுத்தப்படுவதால் இளவ 
அரசாங்கத்தால் ்பராமரிக்்கப்படடு வருகின்றன. 

“க்கடஸடரல்” எனும் 
வாரத்ளத ஃபகரஞ்ச் 
கமாழியிலுள்ை “க்கடஸடர” 
எனும் கசால்லிலிரு்நது 

க்ப்றப்படடது. இதன க்பாருள் “பிரா்நதிய 
கசாத்து்களின ்பதிதவடு” என்பதாகும்.

கபாணிபபுவிப்படத்தின் முக்கியத்துைம்
்காணிபபுவிப்படங்கள், ஒரு நிலத்தின 

நில உடளம, எல்ளல்கள், மாதிரிப ்படங்கள், 
்கடடடத்திடடப ்படங்கள், விைக்்கப ்படங்கள் 
ஆகியளவ மூலம் ஆவணங்கைா்க ்பதிவு 
கசயகின்றன. கதாடக்்கத்தில் ஒரு குறிபபிடட 
இடத்தின மதிபபிளன அறி்நதுக்காள்ைவும், 
வரிவிதிபபிறகும் இவவள்க புவிப்படங்கள், 
்பயன்படுத்தப்படடன.
கபாணிப புவிப்பட அளலை

க்பாதுவா்க 1:500 லிரு்நது 1:10000 
வளர உள்ை அைளவ்களில் இவவள்கப 
்படங்கள் உருவாக்்கப்படுகின்றன. 
்கடடடங்கள், வடி்காலளமபபு த்பான்ற துல்லிய 
விவரங்களை அளிக்கும் க்பரிய அைளவ 
புவிப்படங்கள் ்காணிப்பட அைவாயவு மூலம் 
தயாரிக்்கப்படுகின்றன.

பெயல்பபாடு
உங்கள் ஆசிரியரின உதவிதயாடு 

உங்கள் ்பள்ளி ்கடடடம் மறறும் ்பள்ளி 
வைா்கத்தின ்காணிப புவிப்படம் ஒனறிளன 
தயார கசய்க.

3. கருத்துப்படஙகள் (Thematic map)
்கருத்துப்படங்கள் என்பளவ கவப்பநிளல 

தவறு்பாடு்கள், மளேப்பரவல், மக்்கைடரத்தி 
த்பான்ற ஒரு குறிபபிடட ்கருபக்பாருளுக்்கா்கத் 
தயாரிக்்கப்படு்பளவ ஆகும். இப்படங்கள் 
உல்கைாவிய மக்்கைடரத்தி, தநாயத்தாக்்கம் 
த்பான்றவறறின பிரததச தவறு்பாடு்களை 
்காணபிக்்க முக்கியத்துவம் வாய்நததா்க 
உள்ைது. இளவ க்பாது புவிப ்படங்களிலிரு்நது 
தவறு்படுகின்றன. க்பாதுப புவிப்படங்கள் 
இயறள்க பிரிவு்கைான நில அளமபபு்கள், 
த்பாக்குவரத்து, ஆறு்கள், குடியிருபபு்கள், அரசியல் 
மறறும் நிரவா்க எல்ளல்கள் த்பான்றவறள்றக் 
்காணபிக்கின்றன. க்பாதுவா்க வளரயப்படும் 
புவிப்படங்கள் ஒரு குறிபபிடட ்கருத்ளத 
விரிவா்க கவளிப்படுத்துவதில்ளல.
கருத்துப்படஙகளின் ைலககள்

்கருத்துப்படங்கைானது, ்பணபுசார 
்கருத்துப்படங்கள் மறறும் அைவு 
சார ்கருத்துப்படங்கள் என இரணடு 
வள்க்கைா்கப பிரிக்்கப்படுகின்றன. ்பணபுசார 
்கருத்துப்படங்கள் ஒரு குறிபபிடட க்பாருளின 
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கபாணிப புவிப்படம்
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தனளம அல்லது அவவிடத்தில் அக்குறிபபிடட 
க்பாருள் உள்ைதா? அல்லது இல்ளலயா? 
என்பளத ்காணபிக்்கப ்பயன்படுகி்றது. 
உதாரணமா்க ஒரு ்பகுதியில் ்காணப்படும் தாவர 
இனங்கள் மறறும் அளவ ்பரவியுள்ை ்பகுதி்கள் 

ஆகியனவறள்றத் கதளிவா்க உணரத்தும். 
மண ்பரவளலக் ்காடடும் ்படங்களும் 
்பணபுசார ்கருத்துப்படங்கதையாகும். அைவுசார 
்கருத்துப ்படங்கள் எண அைவு்களைக் 
க்காணட உயரங்கள் (மீடடரில்), கவப்பநிளல, 
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இந்தியா - மக்கள்ெதாைக 
புள்ளி அடர்த்தி வைரபடம்

நபர்கள் - 1 சதுர கி.மீ.க்கு

(கசல்சியஸ) த்பான்ற த்கவல்்களைக் 
க்காணடிருக்கும். நிேற்படளடப்படம், சம 
அைவுக்த்காடடுப ்படம் மறறும் புள்ளியடரத்தி 
்படங்கள் அைவுசார ்கருத்து ்படங்களில் அதி்கம் 
்பயன்படுத்தப்படு்பளவ்கைாகும்.  
நிழற்்பட்லடப ்படம் (Choropleth map)

நிேற்படளடப ்படம் என்பது ஒரு ்கருத்துப 
்படமாகும். இவறறில் மக்்கைடரத்தி, தனிந்பர 
வருமானம் த்பான்றவறள்றக் ்காணபிக்்கலாம்.
தமலும் பிரததச தவறு்பாடு்களையும் 
நிேற்படளட்கள் மூலம் ்காணபிக்்கப்படுகி்றது. 
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ெம அளவுக்நகபாட்டுப ்படஙகள் (Isopleth Maps)
இவவள்க ்படங்கள் க்பாதுவான 

மதிபபுள்ை கவவதவறு இடங்களை இளணத்து 
வளரயப்படுகின்றன. ஆஙகிலச் கசால்லான 
“Isoline” என்பதில் இதன முனனிளடச் 
கசால்லான “ஐதசா’’என்பது கிதரக்்க கமாழி 
கசால்லாகும் இதறகு சமம் எனறு க்பாருள். 
எனதவ சம அைவுக்த்காடு்கள் என்பளவ சம 
மதிபபுள்ை இடங்களை இளணப்பதாகும். 
வளிமணடல அழுத்தப ்பரவளலக் குறிக்கும். 
“சம அழுத்தக்த்காடு்கள்” கவப்பப ்பரவளலக் 
குறிக்கும் “சம கவப்ப நிளலக்த்காடு்கள்“ 
ஆகியன சம அைவுக்த்காடடுப ்படங்களுக்குச் 
சி்ற்நத உதாரணங்கைாகும். 
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கடகேரைக 

புள்ளியடர்த்தி ைலர்படஙகள் (Dot Density Maps)
புள்ளியடரத்தி ்படங்கள் ்கருத்து 

வளர்படத்தின ஒரு வள்கயாகும். இளவ 
ஒனறு அதறகு தமற்படட எணணிள்கயிலான 
தரவு புலங்களைக் ்காணபிக்்கப ்பயன்படுகி்றது. 
இப்படத்தில் உள்ை ஒவகவாரு புள்ளியும் ஒரு 
குறிபபிடட அைவிலான தரளவக் குறிக்கின்றது. 
இவவள்கப ்படத்தில் புள்ளி்கள் அடரத்தியா்க 
இருக்குமாயின குறிபபிடட அைவுள்ை தரவு 
கசறி்நதும், புள்ளி்களின அடரத்தி குள்றவா்க 
இருக்குமாயின குறிபபிடட அைவுள்ை தரவு 
குள்ற்நது ்காணப்படுவளதயும் குறிக்கும்.
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1 9 5புவிப்படங்களைக் ்கற்றறிதல்

கலைசபெபாற்கள்

புவிப்படம்
புவிப்படம் என்பது முழு புவிளயதயா அல்லது அதன ஒரு 
்பகுதிளயதயா ஒரு குறிபபிடட அைளவயுடன இரு ்பரிமாணத்தில் 
புவிப்படத்ளத ஒரு சமதைப ்பரபபில் சித்தரிக்்கப்படுவதாகும் 

Map

புவிப்படவியல் புவிப்படவியல் என்பது புவிப்படத்ளத உருவாக்கும் ஒரு  
்களலயறிவியல் ஆகும். Cartography

புவிப்பட அைளவ
புவிப்பரபபில் குறிபபிடப்படடுள்ை கதாளலவிறகும் புவியின 
மீதுள்ை அதத ்பகுதியின கதாளலவிறகும் இளடதயயான 
விகிதாச்சாரம்.

Map Scale

்காணிபபுவிப 
்பதிதவடு வரி விதிபபிறகுரிய நில உளடளமயின அைவு சார்நத ்பதிதவடு. Cadastre

மீள்்பபார்லை 
 �   புவிப்பட ்கற்றல் என்பது ஒரு 

புவிப்படத்தில் சித்தரிக்்கப்படடுள்ை 
புவியியல் த்கவல்்களை விைக்கும் 
அல்லது புரி்நதுக்காள்ளும் கசயலாகும்.

 �   ்காணிப புவிப்படம் ஒரு குறிபபிடடுள்ை 
இடத்திலுள்ை நில எல்ளல்கள் மறறும் 
நில உளடளம்களைக் ்காணபிக்கும் 
ஒன்றாகும்.

 �   ்கருத்துப்படம் என்பது ஒரு 
குறிபபிடட ்கருத்ளததயா அல்லது 
்பாடபபிரிளவதயா சித்தரிக்கும் 
புவிப்படமாகும்.

புவிப்படஙகளின் ்பயன்கள்
•  க்பாருட்கள் மறறும் இடங்களின 

அளமவிடத்ளதக் ்கணடறிய ்பயன்படுகி்றது.
•  த்பாக்குவரத்து வழித்தடங்களைக் ்காண 

்பயன்படுகி்றது.
•  இராணுவத்தினருக்குப ்பாது்காபபு  

முக்கியத்துவம் வாய்நத இடங்களைக் 
்காண ்பயன்படுகி்றது.

• சுறறுலா வழி்காடடியா்க ்பயன்படுகி்றது.
•  உல்கைாவிய ்பல்தவறு நி்கழவு்களின 

்பரவல்்களைக் ்காண ்பயன்படுகி்றது.
• வானிளல நி்கழவு்களை அறிவிக்கி்றது.
•  புவியியளல ்கறறுக் க்காள்ை மி்கவும் 

்பயனுள்ைதா்க உள்ைது.
•  உலள்க ஒரு சிறிய அைவில் சரியான 

வடிவில் ்காணபிக்கின்றது.
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1 9 6 புவிப்படங்களைக் ்கற்றறிதல்

3.  சம அைவு உயரமுள்ை இடங்களை 
இளணக்கும் த்காடு .

4.  ்காணிப்படங்கள் க்பாதுவா்க  ஆல் 
்பராமரிக்்கப்படுகின்றன.

5.  _____ புவிப்படங்கள் ஒரு குறிபபிடட 
்கருபக்பாருளுக்கு முக்கியத்துவம் 
அளிக்கின்றன.

III   ப்பபாருத்துக 
i. புவிப்பட விைக்்கம்  - 1. 45°
ii. வடகிேக்கு - 2. ்பழுபபு நி்றம்
iii. சம உயரக்த்காடு - 3. ்கருத்துப்படங்கள்
iv. ்காணிப்படங்கள் - 4.  புவிப்படத்தின 

தி்றவுத்கால்
v. நிேற்படளடப ்படம் - 5. வரி விதிபபு

அ) 3, 5, 1, 4, 2  
ஆ) 4, 1, 2, 5, 3 
இ) 2, 5, 1, 3, 4
ஈ) 5, 2, 4, 1, 3

IV  ெரியபான கூற்ல்றத் நதர்வு பெயயவும் 
1.  கூற்று: சிறிய அைளவப புவிப்படங்களில் 

பிரதான ததாற்றங்களை மடடுதம 
்காணபிக்்கப்படுகின்றன.

  கபாரணம்: குள்ற்நத அைவு இடதம 
உள்ைதால், க்பரிய ்பரபபிலான ்கணடங்கள் 
மறறும் நாடு்கள் த்பான்றவறள்ற மடடுதம 
்காணபிக்்க இயலும்.
அ) கூறறு சரி, ஆனால் ்காரணம் தவறு
ஆ) கூறறு தவறு, ்காரணம் சரி
இ) கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் சரி 
ஈ) கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் தவறு

2.  கூற்று: மரபுக் குறியீடு்களும், சினனங்களும் 
வளர்படத்தின தி்றவுத்கால் ஆகும்.

  கபாரணம்: இளவ குள்ற்நத அைவிலான 
்படத்தில் அதி்க விவரங்களைத்  தருகின்றன.
அ) கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் சரி 
ஆ) கூறறு தவறு, ஆனால் ்காரணம் சரி 
இ) கூறறு சரி, ்காரணம் தவறு
ஈ) கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் தவறு

I  ெரியபான விலடலயத் 
நதர்்நபதடுக்கவும் 

1.  புவிப்பட தயாரிபபு முள்ற 
குறித்து ள்கயாளும் 
்பாடபபிரிவு  
ஆகும்.
அ) மக்்களியல்
ஆ) புவிப்படவியல்
இ) இயறள்கயளமபபு
ஈ) இடவியல்

2.  ஒரு ்பகுதியின இயறள்கயம்சங்களைக் 
்காடடும் புவிப ்படம் .
அ) நிலக்்கானி ்படங்கள்
ஆ) நிலத்ததாற்ற புவிப்படம்
இ) ்கால நிளலயியல் புவிப்படம்
ஈ) மூலாதார புவிப்படம்

3.  ஆேம் குள்ற்நத நீரப ்பகுதி்கள்  
வணணம் மூலம் குறிபபிடப்படுகி்றது.
அ) மஞ்சள்  ஆ) ்பழுபபு
இ) கவளிர நீலம் ஈ) அடர நீலம்

4.  பிைான்கள் எனறு அளேக்்கப்படும் 
புவிப்படங்கள்  ஆகும்.
அ) நிலக்்கானி புவிப்படங்கள்
ஆ) தலப்படங்கள் 
இ) சம அைவுக்த்காடடுப ்படங்கள் 
ஈ) த்பாக்குவரத்துப ்படங்கள்

5.  மக்்கடகதாள்க ்பரவளல  மூலம் 
்காணபிக்்கலாம்.
அ) த்காடு்கள் ஆ) வணணங்கள்
இ) புள்ளி்கள்   ஈ) சம அைவுக்த்காடு்கள்

II    நகபாடிட்ட இடஙகலள நிரபபுக
1.  புவிக் த்காை மாதிரி என்பது  ன 

உணளமயான உருவ மாதிரியாக்்கமாகும்.
2.  புவியின த்காை வடிவத்ளத ஒரு 

சமதைப்பரபபில் வளரயப்படும் முள்ற 
 எனப்படும்.

 மதிபபீடு 
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அ)  புவிப்படத்தின தளலபபிளனக் த்காடிடடுக் 
்காடடு்க.

ஆ)  ்படத்தில் வடக்கு, கதறகு, கிேக்கு மறறும் 
தமறகு திளச்களைக் குறியிடடுக் ்காடடு்க.  

இ)  இருபபுப்பாளத கதனதமறகிலிரு்நது 
__________ திளசளய தநாக்கிச் கசல்கி்றது.

ஈ)  பூங்காவானது இருபபுப்பாளதக்கு எத்திளசயில் 
அளம்நதுள்ைது?

உ)  ்பள்ளிக்கு சிவபபு வணணம் தீடடு்க.
ஊ)  ்பல்க்பாருள் அங்காடிக்கு ்பழுபபு நி்ற 

வணணம் தரு்க.
எ) உணவ்கத்ளத அளடயாைம் ்கணடு மஞ்சள் 

வணணம் தரு்க.
ஏ)  இருபபுப ்பாளதக்குக் கிேக்கிலுள்ை வீடடிறகு 

ஆரஞ்சு வணணம் தரு்க.

 நமற்நகபாள் நூலகள்

1.  T.P. Kanetkar and S.V.Kulkarni , Surveying 
and leveling Part-I, AVG Ptakashan –
Poona-2.

2.  GRP Lawrence, Cartographic methods, 
Methuen and Co- Ltd. 1971.

3.  Ministry of Information and Broadcasting 
Govt of India, Refrence Annual -1976.

V   சுருக்கமபாக விலடயளி
1.  “புவிப்பட அைளவ ” – வளரயறு.
2.  இயறள்கயளமபபுப புவிப்படம் என்றால் 

எனன?
3.  வளர்படக் த்காடடுச் சடடம் ்பறறி சிறுகுறிபபு 

வளர்க
4.  இளடநிளலத் திளச்களின க்பயர்களைக் 

குறிபபிடு்க.
5.  ்காணிப புவிப்படங்களின ்பயன்கள் 

யாளவ?
VI   நைறு்படுத்துக
1.  நிலத்ததாற்றப ்படங்கள் மறறும் 

்கருத்துப்படங்கள்
2.  க்பரிய அைளவ மறறும் சிறிய அைளவ 

புவிப்படங்கள்
3.  புவிக் த்காை மாதிரி மறறும் புவிப்படம்
VII   விரிைபான விலடயளி 
1.  ்பல்தவறு புவிப்பட அைளவ்களை விரிவா்க 

விைக்கு்க
2.  ்காணிப புவிப்படங்கள் மறறும் அவறறின 

முக்கியத்துவத்ளத விவரி
3.  மரபுக்குறியீடு்கள் மறறும் சினனங்கள் 

குறித்து ஒரு ்பத்தி எழுது்க 
VIII   மபாணபாக்கர்கள் பெயல்பபாடுகள்

ப��

வைரபட�ைத� ப��த�

�ற��ைச

க�ப� ெத	

உணவக�

ப�ெபா	�
அ�கா�

��

��கா

சாைல

இ	��
பாைத
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1 9 8 புவிப்படங்களைக் ்கற்றறிதல்

உரலி: http://www.ordnancesurvey.co.uk/mapzone 

இலணயச பெயல்பபாடு 

புவிப்படஙகலளக் கற்்றறிதல

்படி – 1  URL அல்லது QR குறியீடடிளனப ்பயன்படுத்தி இச்கசயல்்பாடடிற்கான 
இளணயப்பக்்கத்திறகுச் கசல்்க. 

்படி - 2  திளரயில் ததானறும் “Map Skills” என்பளதச் கசாடுக்்கவும், “Scale” என்பளதத் 
ததர்நகதடுக்்கவும்.

்படி -3 வளர்பட அைளவ்கள் குறித்து அறிய “Next or previous” க்பாத்தாளனச் கசாடுக்்கவும்

இ்நத கசயல்்பாடடின மூலம் 
புவியியல் வளர்படத்தி்றன 

்பறறி அறியலாம்.

்படி – 1 ்படி – 2 ்படி – 3

* ்படங்கள் அளடயாைத்திறகு மடடும். 
* ததளவகயனில் Adobe Flash ஐ அனுமதிக்்க
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அறிமுகம்
நமது நாடடில மததிய அரசு,  மாநில அரசு 

எனற இரண்டு ்யக அரொஙகஙகள் 
நய்டமுயறயில உள்ளன. இந்தியாவில 28 
மாநில அரொஙகஙகள் செயல்படுகினறன. 
ஒவச்ாரு மாநிலமும் ்தனது நிர்்ாகதய்தக் 
க்னிததுக் சகாள்ள ்தனக்சகன ஒரு அரயெக் 
சகாண்டுள்ளது. அந்்த ்யகயில ஒவச்ாரு 
மாநிலமும் நிர்்ாகம், ெட்டமனறம் மறறும் 
நீதிததுயறயய சகாண்டுள்ளது. மாநில 
நிர்்ாகம் மாநில ஆளுநர் மறறும் மு்தலயமசெர் 
்தயலயமயிலான அயமசெரய்யால 
வமறசகாள்ளப்்படுகிறது. மாநில ஆளுநர் 
ெட்டமனறததின ஒரு அஙகமாகத திகழ்கிறார்.

ைாநிை நிர்ைாகம்
ஆளுநர்

மாநில அரசின ்தயல்ராக மாநில 
ஆளுநர் இருப்்பார் என இந்திய அரசியலயமப்பு 
ெட்டம் குறிப்பிடுகிறது.  இந்தியக் குடியரசுத 
்தயல்ரால ஆளுநர் நியமிக்கப்்படுகிறார். இ்ர் 
மாநில நிர்்ாகததின ்தயல்ராக இருக்கிறார். 

அ்ரின ்ப்தவிக்காலம் ஐந்து 
ஆண்டுகள் ஆகும். எனினும் 
்ப்தவிக்காலம் முடியும் 
முன்பாகவ் அ்யர 
அப்்ப்தவியிலிருந்து குடியரசுத 
்தயல்ர் நீக்கலாம். அலலது 
்தானாகவ் ்தனது ்ப்தவியய 
ஆளுநர் ராஜினாமா செயயலாம். ஆளுநரின 
்ப்தவிக்காலம் நீடடிக்கப்்ப்டலாம் அலலது வ்று 
மாநிலததிறகுப் ்பணியி்ட மாறறம் 
செயயப்்ப்டலாம். ஆனால மாநில அரொஙகம் 
ஆளுநயர ்ப்தவியிலிருந்து நீக்க இயலாது. 
மாநில ஆளுநராக நியமிக்கப்்படு்்தறகு ஒரு்ர் 

இப்்பா்டதய்தக் கறறுக்சகாள்்தின ்ாயிலாக மாை்ர்கள் 
பின்ரு்ன்றறில அறிய்ப் ச்பறுகினறனர்
▶ மாநில நிர்்ாகம்
▶ ஆளுநரின அதிகாரம் மறறும் ்பணிகள்
▶ மு்தலயமசெரின அதிகாரம் மறறும் ்பணிகள்
▶ மாநில ெட்டமனற வ்பரய் மறறும் வமலய்
▶ மாநில நீதிததுயற.

கற்்றலின் மநாககஙகள்

குடியரசுத ்தயல்ர் மாநில 
ஆளுநயர நியமிக்கும் வ்பாது 
மததிய அயமசெரய்யின 
ஆ வ ல ா ெ ய ன யி ன ்ப டி 
ச ெ ய ல ்ப டு கி ற ா ர் . 

வமலும் ச்தா்டர்புய்டய மாநில அரயெயும்  
கலந்்தாவலாசிக்கிறார். ச்பாது்ாக ஒரு்ர் 
ஆளுநராக அ்ரது சொந்்த மாநிலததில 
நியமிக்கப்்படு்து இலயல.

ைாநிை அரசு எவைாறு 
ச்சயல்படுகி்றது

அைகு - 1
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2 0 1மாநில அரசு எவ்ாறு செயல்படுகிறது

இந்தியக் குடிமகனாக இருக்க வ்ண்டும். 35 
்யது நிரம்பிய்ராகவும் இருத்தல வ்ண்டும். 
வமலும் அ்ர் ்பாராளுமனறம் அலலது 
ெட்டமனறததில உறுப்பினராக இருத்தல 
கூ்டாது. இது ்தவிர ஆ்தாயம் ்தரும் எந்்த ஒரு 
்ப்தவியயயும் அ்ர் ்கித்தல கூ்டாது.
அதிகாரம் ைற்றும் பணிகள்

 �  ஆளுநர் ஒரு மாநிலததின ச்பயரளவு 
நிர்்ாகி ஆ்ார். மாநில அரசின நிர்்ாக 
அதிகாரஙகள் ஆளுநரி்டம் உள்ளன. 
மாநில அரொஙகததின அயனதது 
நிர்்ாக செயலகளும் ஆளுநரின 
ச்பயரால வமறசகாள்ளப்்படுகினறன. 
ஆளுநர் மு்தலயமசெயரயும் அ்ரது 
ஆவலாெயனயின வ்பரில ஏயனய 
அயமசெர்கயளயும் நியமிக்கிறார்.

 �  மாநில அரசின ்தயலயம 
்ழக்கறிஞர், மாநில அரசு ்பணியாளர் 
வ்தர்்ாயையததின ்தயல்ர் 
மறறும் உறுப்பினர்கயள நியமனம் 
செய்வ்தாடு சில இ்தர நியமனஙகயளயும் 
வமறசகாள்கிறார்.

 �  ஆளுநரின அறிக்யகயின ்படி குடியரசு 
்தயல்ர் அரசியலயமப்புச ெட்டப் பிரிவு 356 ஐ 
்பயன்படுததி ஒரு மாநிலததில குடியரசுத 
்தயல்ர் ஆடசியய ஏற்படுததுகிறார். 

 � மாநிலததிலுள்ள ்பலகயலக்கழகஙகளின 
வ்ந்்தராக ஆளுநர் செயல்படுகிறார்.

 �  மாநில ெட்டமனற கூட்டதய்தக் 
கூட்டவும், ஒததி ய்க்கவும் அதிகாரம் 
சகாண்டுள்ளவ்தாடு மடடுமலலாமல 
ெட்டமனறதய்தக் கயலக்கும் 
அதிகாரதய்தயும் சகாண்டுள்ளார்.

 �  ஆளுநரின ஒப்பு்தலுக்குப் பினனவர ்பை 
மவொ்தாய்ச ெட்டமனறததில சகாண்டு்ர 
முடியும். ெட்டமனறம் அலலது ெட்ட 
மனறததின இரு அய்கள் (ஈரய்களாக 
இருக்கும் ச்பாழுது)  கூட்டதச்தா்டர்  
நய்டச்பறா்த வ்பாது ஆளுநர் அ்ெரச 
ெட்டதய்தப் பிறப்பிக்கிறார்.

 �  ெட்டமனறததிறகு ஒரு ஆஙகிவலா இந்திய 
உறுப்பினயர அ்ர்கள் வ்பாதிய அளவு 
பிரதிநிதிதது்ம் ச்பறா்தவ்பாது நியமனம் 
செயயும் அதிகாரதய்தக் சகாண்டுள்ளார். 
மாநில ெட்ட வமலய்க்கு அறிவியல, 
இலக்கியம், கயல, ெமூக வெய், கூடடுறவு 

இயக்கம் ஆகிய துயறகளில சிறப்்பாகப் 
்பஙகாறறிய அறிஞர்களில, ஆறில ஒரு ்பஙகு 
அளவிறகு பிரதிநிதிதது் அடிப்்பய்டயில 
நியமிக்கிறார்.

 �  மாநில அரொஙகததின ஆண்டு நிதிநியல 
அறிக்யக ஆளுநரின ஒப்பு்தலு்டன 
ெட்டமனறததில ெமர்ப்பிக்கப்்படுகிறது. 
ெட்டமனறத்தால நியறவ்றறப்்பட்ட  
்பை மவொ்தா உள்ளிட்ட அயனதது 
மவொ்தாக்களுக்கும் ஒப்பு்தல அளிக்கிறார். 
மாநில அரசின எதிர்்பாரா செலவின 
நிதி ஆளுநரின கடடுப்்பாடடில மடடுவம 
இருக்கும்.

ஆளுநரின் நிமை
மாநில ஆளுநர் குடியரசுத ்தயல்யரப் 

வ்பானறு மாநிலததில ச்பயரளவு நிர்்ாகத 
்தயல்ராக உள்ளார். எனினும் மாநில ஆளுநர் 
எப்வ்பாதும் ச்பயரளவு ்தயல்ராக இருப்்பது 
இலயல. அ்ர் ்தனது அதிகாரஙகயள 
குறிப்பிட்ட சில வநர்வுகளில செயல்படுததுகிறார். 
அ்ர் மததிய அரசின ஒரு முக்ராக மாநிலததில 
செயல்படுகிறார். எனவ் இ்ர் மததிய அரசு 
மறறும் மாநில அரசு ஆகிய்றறிறகிய்டவயயான 
உறவுகயளப் ்பராமரிப்்ப்தறகுப் ச்பாறுப்பு 
்ாயந்்த்ர் ஆ்ார். ஆளுநர் முக்கியமான 
்தருைஙகளில அயமசெரய்க்கு ஆவலாெயன 
்ழஙகுகிறார். மாநிலததில ெட்டம் மறறும் 
ஒழுஙகு ச்தா்டர்்பான ஆளுநரின அறிக்யகயின 
அடிப்்பய்டயில குடியரசுத ்தயல்ர் மாநிலததில 
சநருக்கடி நியலயய அறிவிக்கிறார். ஆளுநர் 
விருப்புரியம அதிகாரதய்த செயல்படுததும் 
வ்பாது ்தனனிசயெயான முடிவுகயள 
எடுக்கிறார். அ்ர் அயமசெரய் யி்டமிருந்து 
அரொஙகததின செயல்பாடுகள் குறித்த 
்தக்லகயளக் வகாரிப் ச்பறலாம். 
முதைமைச்சர்

ஆளுநர் மாநில ெட்டமனறததில 
ச்பரும்்பானயம சகாண்டுள்ள கடசியின 
்தயல்யர மாநில மு்தலயமசெராக 
நியமிக்கிறார். மு்தலயமசெர் அயமசெரய்யின 
்தயல்ர் ஆ்ார். 
மு ்த ல ய ம ச ெ ரி ன 
்ப்தவிக்காலம் நியலயான 
ஒனறு அலல. அ்ர் 
ெ ட ்ட ம ன ற த தி ல 
ச்பரும்்பானயம ்பலம் 
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உள்ள்யர மு்தலயமசெர் ்ப்தவியில 
நீடிக்கலாம். ெட்டமனறததில ச்பரும்்பானயம 
்பலதய்த இழக்கும்வ்பாது அ்ர் ்ப்தவி விலகு்தல 
வ்ண்டும். மு்தலயமசெர் ்ப்தவி விலகு்தல 
என்பது ஒடடுசமாத்த அயமசெரய்யும் ்ப்தவி 
விலகு்தயலக் குறிக்கும்.

மு்தலயமசெர் மாநில ெட்டமனறததில 
உறுப்பினராக இருத்தல வ்ண்டும். 
மு்தலயமசெராக ்ப்தவி ஏறகும்வ்பாது 
உறுப்பினராக இலலாவிட்டால 6 மா்தததிறகுள் 
ெட்டமனறததில உறுப்பினராகத  
வ்தர்ந்ச்தடுக்கப்்படு்தல வ்ண்டும்.
முதைமைச்சரின் அதிகாரஙகள் ைற்றும் 
ச்சயல்பாடுகள்

 �  மு்தலயமசெர் மாநிலததின ்தயலயம 
நிர்்ாகி ஆ்ார். மாநில அரொஙகததின 
்பலவ்று முக்கிய முடிவுகள் அ்ரது 
்தயலயமயின கீழ் எடுக்கப்்படுகினறன.

 �  மாநில மு்தலயமசெர், அயமசெரய்யய, 
உரு்ாக்கு்தில முக்கிய ்பஙகு ் கிக்கிறார். 
மு்தலயமசெரின ஆவலாெயனயின ச்பயரில 
அயமசெர்கயள ஆளுநர் நியமிக்கிறார்.

 �  ்பலவ்று துயறகயள கண்காணிதது 
ஆவலாெயன ்ழஙகுகிறார். வமலும் அ்ர் 
்பலவ்று துயறகளின ந்ட்டிக்யககயள 
ஒருஙகியைக்கிறார்.

 �  மு்தலயமசெர் மாநில அரொஙகததின 
சகாள்யககயள உரு்ாக்கு்தில முக்கிய 
்பஙகு ்கிக்கிறார். அ்ர் மாநில அரசின 
சகாள்யககள் மக்களின நலனுக்கு எதிராக 
இலலா்தய்த உறுதி செயகிறார். மாநில 
அரொஙகததின சகாள்யக முடிவுகளில 
அ்ரது முடிவ் இறுதியாக இருக்கும்.

 �  மாநில அரொஙகததின உயர் 
்ப்தவிகளில நியமனம் செயயும் முக்கிய 
அதிகாரதய்தக் சகாண்டுள்ளார். 
மு்தலயமசெர் மறறும் அயமசெரய்யின 
ஆவலாெயனயின்படிவய ஆளுநர் ்பலவ்று 
உயர் அதிகாரிகயள நியமிக்கிறார்.

ைாநிை ்சட்டைன்்றம்
இந்தியாவில மாநில ெட்டமனறம் என்பது 

ஆளுநயரயும் ஒனறு அலலது இரண்டு 
அய்கயளயும் சகாண்டிருக்கும். வமலய் 
என்பது ெட்டமனற வமலய் எனவும் கீழய் 
என்பது ெட்டமனற வ்பரய் எனவும் 
அயழக்கப்்படுகிறது.

்சட்டைன்்ற மைைமை
ஒரு மாநிலததின ெட்ட மனற 

வமலய்யானது நாற்பது உறுப்பினர்களுக்குக் 
குயறயாமலும், அம்மாநில ெட்டமனற 
உறுப்பினர்களின எண்ணிக்யகயில மூனறில 
ஒரு ்பஙகிறகு மிகாமலும் இருத்தல வ்ண்டும் 
என அரசியலயமப்புச ெட்டம் குறிப்பிடுகிறது. 
இ்தன உறுப்பினர்கள் மயறமுகமாக 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கப்்படுகினறனர்.

 �  மூனறில ஒரு ்பஙகு உறுப்பினர்கள் 
மா்ட்ட ்பஞொயதது மறறும் 
நகராடசி உறுப்பினர்களால 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கப்்படுகினறனர்.

 �  வமலும் மூனறில ஒரு ்பஙகு உறுப்பினர்கள் 
ெட்டமனற உறுப்பினர்களால 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கப்்படுகினறனர்.

 �  ்பனனிரண்டில ஒரு ்பஙகு உறுப்பினர்கள் 
்பட்ட்தாரிகளால வ்தர்ந்ச்தடுக்கப்்படுகினறனர்.

 �  மறசறாரு ்பனனிரண்டில ஒரு 
்பஙகு உறுப்பினர்கள் இய்டநியல 
்பள்ளி ஆசிரியர்கள், கலலூரி, 
்பலகயலக்கழக ஆசிரியர்களால 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கப்்படுகினறனர்.

 �  ஆறில ஒரு ்பஙகு உறுப்பினர்கள் மாநில 
ஆளுநரால நியமிக்கப்்படுகினறனர்.
ெட்டமனற வமலய் ஒரு நியலயான 

அய்யாகும். இ்தன உறுப்பினர்களில 
மூனறில ஒரு ்பஙகு உறுப்பினர்கள் இரண்டு 
ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முயற ஓயவு ச்பறு்ர். 
அக்காலிப் ்பணியி்டஙகளுக்கு வ்தர்்தல 
நய்டச்பறும். உறுப்பினர்களின ்ப்தவிக்காலம் 
ஆறு ஆண்டுகள் ஆகும். உறுப்பினராக 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கப்்படு்்தறகு  ஒரு்ர் இந்தியக் 
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குடிமகனாகவும், 30 ்யது நிரம்பிய்ராகவும் 
இருத்தல வ்ண்டும். இ்ர் மாநில 
ெட்டமனறததிலும் அலலது ்பாராளுமனறததின 
இரண்டு அய்களிலும் உறுப்பினராக 
இருத்தல கூ்டாது. ்தயலயம அலு்லராக 
அய்த்தயல்ர் இருப்்பார். அய்த்தயல்ர் 
இலலா்தவ்பாது துயைத ்தயல்ர் அய்யய 
ந்டததும் ச்பாறுப்பியன சகாண்டிருப்்பார்.  
ெட்டமனற வமலய்யின ்தயல்ர் மறறும் 
துயைத ்தயல்யர அய்யின 
உறுப்பினர்கள் வ்தர்ந்ச்தடுக்கினறனர்.
்சட்டைன்்றப் மபரமை

மாநில அரொஙகததின ெட்டஙகயள 
உரு்ாக்கு்ப்ர்கள் ெட்டமனற உறுப்பினர்கள் 
(MLA) என அயழக்கப்்படுகினறனர். இ்ர்கள் 
்பலவ்று ெட்டமனற ச்தாகுதிகளில இருந்து 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கப்்படுகினறனர். ெட்டமனற 
வ்தர்்தலுக்காக, மாநிலம் ்பலவ்று 
ச்தாகுதிகளாகப் பிரிக்கப்்படுகினறன. இய் 
ெட்டமனற ச்தாகுதிகள் என 
அயழக்கப்்படுகினறன. ஒரு ெட்டமனற ச்தாகுதி 
ஒரு லடெம் அலலது அ்தறகு வமற்பட்ட மக்கள் 
ச்தாயகயயக் சகாண்டிருக்கும். ஒவச்ாரு 
ெட்டமனற ச்தாகுதியிலிருந்தும் ஒரு உறுப்பினர் 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கப்்படுகிறார். 
்சட்டைன்்ற மபரமைககான மதர்தல்

ெட்டமனறவ்பரய்க்கான வ்தர்்தலில 
்பலவ்று அரசியல கடசிகள் வ்பாடடியிடுகினறன. 
இக்கடசிகள் ஒவச்ாரு ச்தாகுதிக்கும் ்தமது 
வ்ட்பாளர்கயள நியமிக்கினறன. வ்தர்்தலில 
வ்பாடடியிடும் வ்ட்பாளர் மக்களி்டம் ்தமக்கு 
்ாக்களிக்குமாறு வகாருகிறார். ெட்டமனற 
வ்தர்்தலில வ்பாடடியிடும் ஒரு்ர் 25 ்யது 
நிரம்பிய்ராக இருத்தல வ்ண்டும். ஒரு்ர் 
ஒவர ெமயததில ஒனறுக்கும் வமற்பட்ட 
ச்தாகுதிகளில வ்பாடடியி்டலாம். எந்்த 
கடசியயயும் ொரா்த ஒரு்ரும் வ்தர்்தலில 
வ்பாடடியி்டலாம். அவ்ாறு வ்பாடடியிடும் 

வ்ட்பாளர் சுவயடயெ வ்ட்பாளர் என 
அயழக்கப்்படுகிறார். ஒவச்ாரு கடசியும் 
்தனக்சகன ஒரு சினனதய்த சகாண்டிருக்கும். 
சுவயடயெ வ்ட்பாளர்களுக்கும் சினனம் 
்ழஙகப்்படும். ெட்டமனற உறுப்பினர்கள் 
மக்களால வநரடியாக 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கப்்படுகினறனர். ஒரு ெட்டமனற 
ச்தாகுதியில ்சிக்கும் 18 ்யது நிரம்பிய 
அயன்ரும் ெட்டமனற வ்தர்்தலில 
்ாக்களிக்கலாம். 

அரசியலயமப்பின்படி ஒரு மாநில 
ெட்டமனறததில 500 உறுப்பினர்களுக்கு 
வமலாகவும் 60 உறுப்பினர்களுக்கு 
குயற்ாகவும் இருத்தல கூ்டாது. அட்ட்யைப் 
பிரிவினர், ்பழஙகுடியினருக்கு ெட்டமனறததில 
இ்ட ஒதுக்கீடு ்ழஙகப்்படடுள்ளது. மாநில 
ஆளுநர் ெட்டமனறததிறகு ஒரு ஆஙகிவலா 
இந்திய உறுப்பினயர நியமனம் செயகிறார். 
ெட்டமனற உறுப்பினர்கள் ஐந்்தாண்டு 
காலததிறகு வ்தர்ந்ச்தடுக்கப்்படுகினறனர். 
ஆனால மாநில ஆளுநர், ெட்டமனறததின 
்ப்தவிக்காலம் முடி்்தறகு முன்பாகவ் அ்தயன 
கயலதது புதி்தாக வ்தர்்தல ந்டத்த அயழப்பு 
விடுக்கலாம். ெட்டமனற கூட்டததிறகு 
ெ்பாநாயகர் ்தயலயம ஏறகிறார். இ்ர் 
ெட்டமனற உறுப்பினர்களால 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கப்்படுகிறார். ெ்பாநாயகர் இலலா்த 
வநர்வுகளில துயை ெ்பாநாயகர் ெட்டமனற 
கூட்டததிறகு ்தயலயம ஏறகிறார். 
ைாநிை அமைச்சரமை

வ்தர்்தலில ச்பரும்்பானயம ச்பரும் 
கடசியின ்தயல்ர் மு்தலயமசெராக 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கப்்படுகிறார். ்தமிழ்நாடடில 234 
ெட்டமனற ச்தாகுதிகள் உள்ளன. 118 க்கும் 
அதிகமான ச்தாகுதிகளில ச்றறி ச்பறற கடசி 
ஆளுநரால ஆடசி அயமக்க அயழக்கப்்படுகிறது. 
மு்தலயமசெர் (இ்ரும் ஒரு ெட்டமனற 
உறுப்பினராக இருத்தல வ்ண்டும்) அ்ரது 
கடசி ெட்டமனற உறுப்பினர்களிலிருந்து, 
அயமசெர்கயள வ்தர்வு செயகிறார். இவ்ாறு 
மு்தலயமசெர் மறறும் அ்ரது ்தயலயமயிலான 
்பலவ்று துயற அயமசெர்களும் சகாண்்ட 
அயமப்பு மாநில அரொஙகம் என 
அயழக்கப்்படுகிறது. ஆகவ் வ்தர்்தலில 
ச்பரும்்பானயம ச்பறும் கடசி ஆடசி அயமக்கும் 
எனக் கூறலாம். 

இந்தியாவில ்தறவ்பாது 
ஆறு மாநிலஙகளில மடடும் 
ெட்டமனற வமலய் 
நய்டமுயறயில உள்ளது. 
அய் பீகார், உததிரப்பிரவ்தெம், 

மகாராஷ்டிரம், கர்நா்டகம், ஆந்திரப் பிரவ்தெம் 
மறறும் ச்தலுஙகானா ஆகும்.
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ைாநிை அர்சாஙகத்தின் ச்சயல்பாடுகள்
ெட்டமனறததிறகு உறுப்பினர்களாக 

வ்தர்ந்ச்தடுக்கப்்பட்ட பினனர் ஒவச்ாரு 
ெட்டமனற உறுப்பினரும் அ்தன கூட்டததில 
கலந்து சகாள்ளு்தல வ்ண்டும். ெட்டமனறம் 
ஆண்டிறகு இரண்டு அலலது மூனறு முயற 
கூடும். மாநிலததிறகான ெட்டஙகயள 
இயறறு்து ெட்டமனறததின முக்கிய ்பணி 
ஆகும். ெட்டமனறம் மாநிலப் ்படடியல மறறும் 
மததியப் ்படடியலில உள்ள துயறகள் 
ச்தா்டர்்பாக ெட்டதய்த இயறறலாம். எனினும் 
சநருக்கடி நியல நய்டமுயறயில உள்ளவ்பாது 
ெட்டமனறம் ்தனது ெட்டமியறறும் அதிகாரதய்தப் 
்பயன்படுத்த இயலாது. 

மாநில ெட்டமனறம் அயமசெரய்யின 
மீது கடடுப்்பாடடியன செலுததுகிறது. மாநில 
அயமசெரய் ெட்டமனறததிறகு 
ச்பாறுப்புள்ள்தாகவும் மறறும் ்பதில அளிக்கவும் 
க்டயமப்்படடுள்ளது. அயமசெரய்யின 
செயல்பாடுகளில திருப்தி ஏற்ப்டாவிட்டால 
மாநில ெட்டமனறததில ஒரு நம்பிக்யக இலலா 

தீர்மானதய்த இயறறி அயமசெரய்யய 
நீக்கம் செயதி்டலாம். மாநில ெட்டமனறம் ஆனது 
மாநிலததின நிதியயக் கடடுப்்படுததுகிறது.  
நிதி மவொ்தாய் ெட்டமனறததில மடடுவம 
சகாண்டு்ர இயலும்.  ெட்டமனறததின 
அனுமதி இலலாமல மாநில அரொஙகம் 
்ரியியன விதிக்கவ்ா, அதிகரிக்கவ்ா, 
குயறக்கவ்ா, விலகிக் சகாள்ளவ்ா இயலாது. 
ெட்டமனறததில வ்தர்ந்ச்தடுக்கப்்பட்ட 
உறுப்பினர்கள் குடியரசுத ்தயல்யரத 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கும் வ்தர்்தலில ்பஙவகறகினறனர். 
மாநிலஙகளய் உறுப்பினர்கயளத 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கும் வ்தர்்தலில ெட்டமனறததின 
அயனதது உறுப்பினர்களும் ்பஙகு 
சகாள்கினறனர். அரசியலயமப்ய்பத திருததும் 
சில வநர்வுகளில ெட்டமனறம் ்பஙகு ்கிக்கிறது. 
எனவ் அரொஙகமானது ெட்டதய்த 
உரு்ாக்கு்தல, ெட்டதய்த 
நய்டமுயறப்்படுதது்தல, நீதியய உறுதி 
செய்தல ஆகிய மூனறு அடிப்்பய்ட ்பணிகயளக் 
சகாண்டுள்ளது.

இவ்ாறு்தான எனயனப்வ்பால 
 உள்ள ஒரு மவொ்தா ெட்டமாகிறது

மவொ்தா

ெட்டப்வ்பரய்யில மவொ்தா 
அறிமுகப்்படுத்தப்்படுகிறது

வி்ா்தஙகளும், கருததுப்்பரிமாறறஙகளும் 
அ்தனமீது நய்டச்பறுகினறன

மவொ்தாவில திருத்தஙகள் 
சகாண்டு்ரப்்ப்டலாம் 

மவொ்தாவிறகு ஆ்தர்ாக 
்பாதிக்கும் வமற்பட்ட 

ெட்டப்வ்பரய் உறுப்பினர்கள் 
்ாக்களித்தால, அம்மவொ்தா 

நியறவ்றுகிறது

மவொ்தா ஆளுநரின ஒப்பு்தலு்டன ெட்டமாகிறது
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ைாநிை அர்சாஙகத்தில் ்சட்டஙகள் 
எவைாறு இயற்்றப்படுகின்்றன?

நாடடு மக்களுக்காக ்பலவ்று ்யகயான 
விதிகள் மறறும் ெட்டஙகள் 
உரு்ாக்கப்்படுகினறன.  உ்தாரைமாக 
நீஙகள் ஒரு துப்்பாக்கியய உரிமம் இலலாமல 
ய்ததுக் சகாள்ள இயலாது அலலது ெட்டப்்படி 
ஒரு ச்பண் 18 ்யதிறகு முன்பாகவும் அலலது 
ஒரு ஆண் 21 ் யதிறகு முன்பாகவும் திருமைம் 
செயது சகாள்ள இயலாது. இத்தயகய 
விதிகளும் ெட்டஙகளும் ொ்தாரைமாக 
இயறறப்்பட்டய் அலல. மக்களால 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கப்்பட்ட அரொஙகம் இதுவ்பானற 
ெட்டஙகயள உரு்ாக்கு்்தறகு முன்பாகக் 
க்னமாக சிந்திதது உள்ளது.  இய் வ்பானற 
்பலவ்று ெட்டஙகள் மாநில மறறும் மததிய 
அரொஙகத்தால இயறறப்்படுகினறன. 

ெட்டமனறததில ெட்டமனற உறுப்பினர்கள் 
மாநிலததில உள்ள ்பலவ்று பிரசெயனகளான 
ச்பாதுப்்பணிகள், கலவி, ெட்டம் மறறும் ஒழுஙகு 
ஆகியய் ்பறறி வி்ாதிக்கினறனர். ெட்டமனற 
உறுப்பினர்களுக்கான துயறகளின 
செயல்பாடுகயள ச்தரிந்துசகாள்ள 
வகள்விகயள எழுப்்பலாம் இ்தறகு அந்்தததுயற 
ொர்ந்்த அயமசெர் விய்டயளிக்க வ்ண்டும். 
சில நிகழ்வுகள் குறிதது ெட்டமனறம் ெட்டஙகயள 
இயறறுகிறது. ெட்டம் இயறறும் முயற 
பின்ருமாறு:
்சட்டஙகமை நம்டமும்றப்படுத்துதல்

ெட்டஙகயள நய்டமுயறப்்படுதது்து 
மாநில அயமசெரய்யின ்பணியாகும். 
்தமிழ்நாடு ெட்டமனறம் செனயனயில 
அயமந்துள்ளது. ஒரு மாநிலததில ெட்டமனறம் 
மறறும் அயமசெரய் ச்பாது்ாக எஙகு 
செயல்படுகிறவ்தா அதுவ் மாநிலததின 
்தயலநகரம் ஆகும்.

ெட்டமனறத்தால உரு்ாக்கப்்பட்ட 
ெட்டஙகயள நய்டமுயறப்்படுத்த. மா்ட்ட 
ஆடசியர்கள், ்ட்டாடசியர்கள், ்ட்டார ்ளர்சசி 
அலு்லர்கள், ்ரு்ாய அலு்லர்கள், கிராம 
நிர்்ாக அலு்லர்கள், கா்லர்கள், ஆசிரியர்கள் 
மறறும் மருதது்ர்கள் என ்பல லடெக்கைக்கான 
்பணியாளர்கள் மாநில அரொஙகத்தால 
்ப ணி ய ம ர் த ்த ப் ்ப ட டி ரு க் கி ன ற ன ர் . 
அவ்யகயான அலு்லர்களுக்கு மாநில 
அரொஙகம் ஊதியம் ்ழஙகுகிறது. இ்ர்கள் 
மாநில அரசின ஆயைகயளப் பின்பறறி 
ந்டத்தல வ்ண்டும். 

ைாநிைத்தின் நீதித்தும்ற
உயர் நீதிைன்்றம் 

மாநிலததில உயரிய நீதி அயமப்்பாக 
உயர் நீதிமனறம் விளஙகுகிறது. 
அரசியலயமப்பின ்படி ஒவச்ாரு 
மாநிலததிறகும் ஒரு உயர் நீதிமனறம் 
இருக்கும். எனினும் ஒனறுக்கு வமற்பட்ட 
மாநிலஙகள் அலலது யூனியன 
பிரவ்தெஙகளுக்கு ச்பாது்ான ஒரு 
உயர்நீதிமனறமும் இருக்கலாம். மாநில 
உயர்நீதிமனறம் ஒரு ்தயலயம நீதி்பதியயயும், 
குடியரசுத ்தயல்ர் வ்தய்க்கு ஏற்ப 
அவ்ப்வ்பாது நியமனம் செயயும் இ்தர 
நீதி்பதிகயளயும் சகாண்டிருக்கும். உயர் 
நீதிமனற நீதி்பதிகளின எண்ணிக்யக 
நியலயாகவும் ஒவர மாதிரியாகவும் 
இருப்்பதிலயல. குடியரசுத ்தயல்ர் உசெ 
நீதிமனற ்தயலயம நீதி்பதியயயும், மாநில 
ஆளுநயரயும் கலந்்தாவலாசிதது உயர்நீதிமனற 
்தயலயம நீதி்பதியய நியமனம் செயகிறார். 

உயர்நீதிமனறததின நீதி்பதி பின்ரும் 
்தகுதிகயள கட்டாயம் சகாண்டிருத்தல வ்ண்டும்.

 �  இந்தியக் குடிமகனாக இருத்தல வ்ண்டும்.
 �  ஒனறு அலலது அ்தறகு வமற்பட்ட உயர் 

நீதிமனறஙகளில ்ழக்குயரஞராக 
குயறந்்த்படெம் 10 ஆண்டுகள் அனு்ப்ம் 
ச்பறறிருத்தல வ்ண்டும்.
உயர் நீதிமனற நீதி்பதி 62 ்யது ்யர 

அப்்ப்தவியில இருப்்பார். உயர்நீதிமனற நீதி்பதி 
நிரூபிக்கப்்பட்ட ்த்றான ந்டதய்த மறறும் 
திறயம இனயம ஆகிய்றறின அடிப்்பய்டயில 
உசெநீதிமனற நீதி்பதிகயள நீக்கு்து வ்பானறு 
நீக்கப்்ப்டலாம். 

மாநில ெட்டமனறமும் 
ொ்தாரை அலலது ்பை 
ம வ ெ ா ்த ா க் க ய ள 
நி ய ற வ ் ற று ் தி ல 
்பாராளுமனறம் பின்பறறும் 

நய்டமுயறகயளவய பின்பறறுகிறது.  
ெட்டமனறவ்பரய் ெட்டமனற வமலய்யயக் 
காடடிலும் அதிக அதிகாரம் சகாண்்ட்தாகும்.
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உயர்நீதிைன்்றத்தின் அதிகாரம் ைற்றும் பணிகள்
 �  அடிப்்பய்ட உரியமகள் மறறும் 

இ்தர வநாக்கஙகயள ்லியுறுத்த 
உயர்நீதிமனறம் ஆடசகாைர்வு நீதிப் 
வ்பராயை, ்தகுதி முயற வினவும் 
நீதிப்வ்பராயை, ்தய்ட உறுததும் 
நீதிப்வ்பராயை, கட்டயளயிடும் 
நீதிப்வ்பராயை மறறும் ஆ்ைஙகயள 
்தாக்கல செயய ்லியுறுததும் 
நீதிப் வ்பராயை ஆகிய்றயறப் 
பிறப்பிக்கினறன.

 �  ஒவச்ாரு உயர்நீதிமனறமும் ்தனது 
அதிகார எலயலக்குள் உள்ள ராணு் 
நீதிமனறஙகள் மறறும் தீர்ப்்பாயஙகள் 
நீஙகலாக அயனதது ொர் நியல 
நீதிமனறஙகள் மறறும் தீர்ப்்பாயஙகயள 
கண்காணிக்கும் அதிகாரதய்தக் 
சகாண்டுள்ளது.

 �  ொர் நியல நீதிமனறததில நிலுய்யிலுள்ள 
ஒரு ்ழக்கில அதில ெட்ட முகாந்திரம் 
உள்ளது என உயர் நீதிமனறம் திருப்தியுறும் 
வ்பாது இவ்ழக்கியன எடுதது ்தாவன 
முடிவு செயயலாம்.

 �  உயர் நீதிமனறம் மாநிலததில உள்ள 
அயனதது ொர் நியல நீதிமனறஙகயளயும் 
கடடுப்்படுததுகிறது.

 �  உயர் நீதிமனறம் உசெ நீதிமனறதய்தப் 
வ்பாலவ் ்ழக்குகள் ்பறறிய 
்பதிவ்டுகளின ஆ்தாரச ொனறாக உள்ள 
்பதிவுரு நீதிமனறமாக விளஙகுகிறது.

 �  நீதி நிர்்ாகததிறகாக ஒவச்ாரு 
மாநிலமும் ்பலவ்று மா்ட்டஙகளாகப் 

பிரிக்கப்்படடுள்ளன. ஒவச்ாரு மா்ட்டமும் 
மா்ட்ட நீதிமனறததின எலயலக்குள் 
அயமந்திருக்கும். மா்ட்ட நீதி்பதிகள் 
ஆளுநரால நியமனம் செயயப்்படுகினறனர். 
வமவல ச்தரிவித்த அதிகாரஙகயள 
்தனது எலயலக்குள் செயல்படுததும் 
வ்பாது நீதிமனறம் முழு அதிகாரதய்தயும் 
சு்தந்திரதய்தயும் சகாண்டுள்ளது. 
அரசியலயமப்பின ்பாதுகாப்பு என்பது 
நீதிமனறஙகள்  சு்தந்திரமாக செயல்படு்்தன 
மூலம் உறுதி செயயப்்படுகிறது.

மீள்பார்மை
 �  நம் நாடடில 28 மாநில அரொஙகஙகள் 

செயல்படுகினறன. ஒவச்ாரு மாநிலமும் 
்தனது நிர்்ாகதய்த வமறசகாள்ள ஓர் 
அரொஙகதய்தக் சகாண்டுள்ளது.

 �  இந்தியாவின மாநில அரசின ்தயல்ராக 
ஆளுநர் இருப்்பார் என அரசியலயமப்பு 
கூறுகிறது.

 �  மாநில அரசின உயர் அதிகாரிகயள 
நியமிப்்பதில மு்தலயமசெர் முக்கிய ்பஙகு 
்கிக்கிறார்.

 �  மாநில அரொஙகததின ெட்டஙகயள 
இயறறு்ப்ர்கள் ெட்டமனற உறுப்பினர்கள் 
என அயழக்கப்்படுகினறனர்.

 �  மாநிலததின உயர்ந்்த நீதி அயமப்்பாக 
உயர் நீதிமனறம் செயல்படுகிறது. 
அரசியலயமப்பின்படி ஒவச்ாரு 
மாநிலததிறகும் ஒரு உயர் நீதிமனறம் 
இருத்தல வ்ண்டும்.

கமைசச்சாற்கள்

ச்தாகுதி Constituency the body of voters who elect a representative for their 
area

அதிகார ்ரம்பு Jurisdiction power or authority to interpret and apply the law

ெட்டமனறம் Legislature an organized body having the authority to make laws for 
a political unit

பிரக்டனம் promulgate announce widely known

்தள்ளிய் prorogues to suspend or end a legislative session
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 ைதிப்பீடு 

I   ்சரியான விம்டமயத் 
மதர்்நசதடுககவும்

1. ஒரு மாநிலததின 
ஆளுநர் யாரால 
நியமிக்கப்்படுகிறார்?

 அ) குடியரசுத ்தயல்ர் 
 ஆ) துயைக் குடியரசுத ்தயல்ர்
 இ) பிர்தம மந்திரி
 ஈ) மு்தலயமசெர்
2. மாநில அயமசெரய்க் குழுவின ்தயல்ர் 
 அ) ஆளுநர் ஆ) மு்தலயமசெர்
 இ) ெ்பாநாயகர் ஈ) உள்துயற அயமசெர்
3. மாநில ெட்டமனற கூட்டதய்தக் கூட்டவும், 

ஒததிய்க்கவும் அதிகாரம் ச்பறற்ர்
 அ) உள்துயற அயமசெர்
 ஆ) குடியரசுத ்தயல்ர்
 இ) ெ்பாநாயகர்
 ஈ)ஆளுநர்
4. உயர் நீதி மனற நீதி்பதிகயள நியமிப்்பதில 

்பஙகு ச்பறா்த்ர் யார்?
 அ) ஆளுநர்
 ஆ) மு்தலயமசெர்
 இ) உயர் நீதி மனற ்தயலயம நீதி்பதி
 ஈ) குடியரசுத ்தயல்ர்
5. உயர் நீதிமனற நீதி்பதிகள் ஓயவு ச்பறும் 

்யது
 அ) 62  ஆ) 64  இ) 65  ஈ) 58
II  மகாடிட்ட இ்டஙகமை நிரப்புக
1. இந்தியாவில உள்ள சமாத்த 

மாநிலஙகளின எண்ணிக்யக 
 ஆகும்.

2. ஆளுநரின ்ப்தவிக்காலம் 
ஆண்டுகள் ஆகும்.

3. மா்ட்ட நீதி்பதிகள்  ஆல 
நியமிக்கப்்படுகினறனர்.

4. ஆளுநர் ஒரு மாநிலததின 
ஆ்ார்.

5. ஒரு்ர் ெட்டப்வ்பரய் உறுப்பினராக 
 ்யது நியற்ய்டந்திருக்க 

வ்ண்டும்.
III சபாருத்துக
1. ஆளுநர்  - கீழய்
2. மு்தலயமசெர்  -  ச்பயரளவுத 

்தயல்ர்
3. ெட்டமனற வ்பரய் - வமலய்
4. ெட்டமனற வமலய் -  உண்யமயான 

்தயல்ர்
IV  ்சரியா / தை்றா எனக குறிப்பிடுக
1. மு்தலயமசெர் மாநிலததின ்தயலயம 

நிர்்ாகி ஆ்ார்.
2. ஆளுநர் ெட்ட மனறததிறகு இரண்டு 

ஆஙகிவலா இந்திய உறுப்பினர்கயள 
நியமிக்கிறார்.

3. உயர் நீதிமனற நீதி்பதிகளின 
எண்ணிக்யக நியலயாகவும் ஒவர 
மாதிரியாகவும் இருப்்பதிலயல.

V  ்சரியான கூற்ம்றத் மதர்்நசதடு
1. மாநில ெட்டமனற உறுப்பினர்கள் 

கீழ்கண்்ட்ர்களுள் யாயரத 
வ்தர்ந்ச்தடுப்்பதில ்பஙகு ச்பறுகினறனர்.

 i. குடியரசுத ்தயல்ர்
 ii. துயை குடியரசுத ்தயல்ர்
 iii. ராஜய ெய்ப உறுப்பினர்கள்
 iv. ெட்டமனற வமலய் உறுப்பினர்கள்
 அ) i, ii & iii ெரி ஆ) i மறறும் iii ெரி
 இ) I,iii மறறும் iv ெரி  ஈ) I,ii,iii மறறும் iv ெரி

VI   கீழககாணும் வினாககளுககு ஓரிரு 
ைார்த்மதகளில் விம்டயளி

1. மாநில ெட்டமனறததின இரு அய்களின 
ச்பயயர எழுதுக.

2. மாநில ெட்டமனற வ்பரய் 
உறுப்பினரா்்தறகு உள்ள ்தகுதிகள் 
யாய்?

3. மு்தலயமசெர் எவ்ாறு 
நியமிக்கப்்படுகிறார்?

4. மாநில அயமசெரய் குழு எவ்ாறு 
உரு்ாக்கப்்படுகிறது?
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VII  விரிைான விம்டயளி
1. மு்தலயமசெரின அதிகாரஙகள் மறறும் 

்பணிகயள வி்ரி?
2. மாநில ெட்ட மனறததின மனறததின 

அதிகாரஙகள் மறறும் ்பணிகயள வி்ரி?
3. உயர் நீதிமனறததின அதிகாரஙகயளயும், 

்பணிகயளயும் எழுது?

VIII ச்சயல்திட்டம் ைற்றும் ச்சயல்பாடு
1. ்தமிழ்நாடு மறறும் அண்ய்ட மாநிலஙகளின 

ஆளுநர், மு்தலயமசெர் ச்பயர்கயளப் 
்படடியலிடுக.

2. ்தமிழ்நாடடின அயமசெர்களின ச்பயர்கள் 
மறறும் அ்ர்கள் ொர்ந்்த துயறகயளயும் 
்படடியலிடுக.

 மைற்மகாள் நூல்கள்
 �  Th e Constitution of India, Government of 

India, Ministry of Law and Justice, 2011.
 �  Om Prakash Aggarawala, S.K. Aiyar Th e 

Constitution of India, Metropolitan Book 
Company Ltd., Delhi, 1950.

 இமணயதை ைைஙகள்
 � www.tnrajbhavan.gov.in/
 � www.tn.gov.in/
 � indiancourts.nic.in/

்படிநியலகள்
•  கீழ்க்காணும் உரலி/வியரவுக் குறியீடய்டப் ்பயன்படுததி மக்களய்யின அதிகாரப்பூர்் 

இயையப் ்பக்கததிறகுச செலக. அதில “Members” என்பய்தத வ்தர்வு செயது ்தறவ்பாய்தய 
நா்டாளுமனற உறுப்பினர்களின ச்பயர்கயள அறிந்து சகாள்க.

•  இயையப் ்பக்கததின நடுப்்பகுதிக்கு ்ருக. நாடடின ்பலவ்று துயறகளின அயமசெரய் 
உறுப்பினர்கள் ்பறறி அறிந்து சகாள்க.

•  ் ட்ட விளக்கப்்ப்டததிறகு வமல சுடடியயக் சகாண்டு செனறு, நடு்ண் அரசில அஙகம் ்கிக்கும் 
கடசிகளின ்பலதய்தத ச்தரிந்து சகாள்க.

•  இயையப் ்பக்கததின கீழ்ப்்பகுதிக்குச செலக. ‘Virtual tour’ என்பய்தச சொடுக்கி 
நா்டாளுமனறததின அயமப்பு குறித்த சமயநிகர் காசைாலிப் ்பயைம் 
வமறசகாள்க. 

உரலி:
https://indiancitizenshiponline.nic.in/Home.aspx

இமணயச ச்சயல்பாடு

இசசெயல்பாடடின மூலம் 
மாை்ர்கயள இந்திய நா்டாளுமனறம் 

்பறறி சமயநிகராக அறியச செய்தல.

ைாநிை அரசு எவைாறு ச்சயல்படுகி்றது
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அறிமுகம்
ஒரு நாட்டின் அரசாங்கத்தைப் பற்றியும், 

மக்களின் உரி்ம்கள் மற்றும் ்கட்ம்கள் 
பற்றியும் படிககும் இயல் குடி்மயியல் 
ஆகும். குடிம்கன்  (Citizen) என்்ற சசால் 
‘சிவிஸ்’ (Civis) என்னும் இலததீன் 
வாரத்தையிலிருந்து சப்றப்பட்டது. இதைன் 
சபாருள் பண்டய ரராமாபுரியில் இருந்தை 
ந்கர நாடு்களில் ‘குடியிருப்பாளர’ என்பதைாகும். 
ந்கர நாடு்கள் அ்மப்பு்கள் ம்்றந்தை பின்்னர 
இசசசால் நாடு்களின் உறுப்பி்னர என்்ற 
சபாருளில் பயன்படுததைப்பட்டது. ஒரு நாட்டின் 
குடிமக்கள் அ்்னதது விதைமா்ன குடியியல், 
அரசியல் உரி்ம்க்ள அனுபவிக்க தைகுதி 
உ்டயவர்கள் ஆவர.

குடிமகனும் குடியுரிமமயும்
ஒரு அரசால் வழங்கப்பட்ட சட்ட 

உரி்ம்க்ளயும்,  சலு்்க்க்ளயும் 
அனுபவிப்பவரும், அரதை ரவ்ளயில் நாட்டின் 
சட்டங்க்ள மதிதது நடப்பவரும், அவருக்கா்ன 
்கட்ம்க்ள நி்்றரவற்றுபவருரம 
அந்நாட்டின் குடிம்கன் ஆவார.

குடியுரி்ம என்பது ஒரு குடிம்கன் 
அவர விரும்பும் ்காலம் வ்ரயில் அந்நாட்டில் 
சட்டப்படியா்க வசிககும் உரி்ம்ய 
வழஙகுதைரல ஆகும்
குடியுரி்மயின் வ்்க்கள்
குடியுரி்ம இரணடு வ்்கப்படும்
1.  இயற்்்க குடியுரி்ம: பி்றப்பால் சப்றககூடிய 

குடியுரி்ம
2.  இயல்புக குடியுரி்ம; இயல்பா்க 

விண்ணப்பிதது சபறும் குடியுரி்ம

இந்தியக் குடியுரிமமச் சட்டம், 1955
இந்தியக குடிம்கன் 
தைன்னு்டய குடியுரி்ம்ய 
சபறுதை்லயும், இழததை்லயும்  

பற்றிய விதி்க்ள இசசட்டம் கூறுகி்றது.

குடியுரிமமமய பெறுதல்
1955ஆம் ஆணடு இந்தியக குடியுரி்மச 

சட்டம் குடியுரி்ம சபறுவதைற்்கா்ன ஐந்து 
வழிமு்்ற்க்ள பரிந்து்ரககி்றது. அ்வ்கள் 
பின்வருவ்னவாறு வ்்கப்படுததைப்படுகின்்ற்ன.

இப்பாடத்தைக ்கற்றுக ச்காள்வதைன் வாயிலா்க மா்ணவர்கள் கீழக்கணட  
அறிவி்்ன சபறுகின்்ற்னர
▶  குடிமக்கள் மற்றும் குடியுரி்மக்கா்ன சபாருள் மற்றும் வ்ரய்்ற்கள்
▶ இந்திய அரசியல்மப்பு சட்டம்
▶ இந்தியக குடியுரி்ம சபறுதைலும், இழததைலும் 
▶ சவளிநாட்டுக குடியுரி்மயின் தைன்்ம
▶ குடிமக்களின் உரி்ம்களும், சபாறுப்பு்களும்

கற்றலின் ந�ோக்கஙகள்

குடிமக்களும் 
குடியுரிமமயும்

அலகு - 2
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1.  பி்றபெோல் குடியுரிமம  
பெறுதல்
�  இந்தியாவில் 1950 

ஜ்னவரி 26 அன்று அல்லது 
அதைன் பி்றகு அரதைசமயம் 
1987 ஜூ்ல 1ககு முன்பு 
பி்றந்தை ஒரு நபர அவரது சபற்ர்றார்கள் 
எந்தை நாட்டவராயினும் பி்றப்பால் இந்திய 
குடியுரி்ம சபறுகி்றார. 

�  1987 ஜூ்ல  1 மற்றும் அதைற்குப் பின் 
இந்தியாவில் பி்றககும் குழந்்தையின் 
சபற்ர்றாரில் ஒருவர அசசமயததில் இந்தியக 
குடிம்க்னா்க இருததைல் ரவணடும். 

�  2004 டிசம்பர 3 மற்றும் அதைற்குப் பின் 
இந்தியாவில் பி்றந்தைவர்கள் பி்றப்பால் 
குடியுரி்ம சபறுகின்்ற்னர. அல்லது 
சபற்ர்றாரில் ஒருவர இந்தியக குடிம்க்னா்கவும் 
மற்ச்றாருவர சட்ட விரராதைமா்க 
இந்தியாவிற்குள் இடம்சபயரந்தைவரா்க 
இல்லாதிருந்தைால் குடியுரி்ம சபறுகின்்ற்னர.

2.  வம்சோவளியோல் குடியுரிமம பெறுதல்
�  1950 ஜ்னவரி 26 முதைல் 1992 டிசம்பர10 ககு 

முன்்னர சவளிநாட்டில் பி்றந்திருந்தைாலும் 
அவரு்டய தைந்்தை இந்தியக குடிம்க்னா்க 
இருககும் பட்சததில் அவர வம்சாவளி மூலம் 
இந்திய குடியுரி்ம்யப் சபறுகி்றார.

�  1992 டிசம்பர 10 மற்றும் அதைற்கு பின்்னர 
சவளிநாட்டில் பி்றந்தைவர்களின் சபற்ர்றாரில் 
எவரரனும் ஒருவர அசசமயததில் இந்திய 
குடிம்க்னா்க இருந்தைால் அவர இந்தியக 
குடியுரி்ம்யப் சபறுகி்றார.

�  2004 டிசம்பர 3ஆம் நாள் முதைல் சவளிநாட்டில் 
பி்றந்தைவர்கள் அவர்களு்டய பி்றப்பி்்ன 
ஒரு வருடததிற்குள் இந்திய தூதைர்கததில் 
பதிவு சசயயவில்்ல எனில் இந்திய 
வம்சாவளிக குடிம்க்னா்க முடியாது.

3.  ெதிவு பசயதல் மூலம் குடியுரிமம பெறுதல்
�  இந்திய வம்சாவளி்யச சாரந்தை ஒரு 

நபர எந்தை ஒரு நாட்டில் வசிததைாலும் 
அல்லது பிரிக்கப்படாதை இந்தியாவிற்கு 
சவளிப்பகுதியில் வசிப்பவரா்க இருந்தைாலும் 
பதிவு சசயதைலின் மூலம் குடியுரி்ம சப்றலாம்.

�  இந்திய வம்சாவளி்ய ரசரந்தை ஒரு 
நபர எந்தைசவாரு நாட்டில் வசிததைாலும் 
இந்தியாவில் ஏழு ஆணடு்கள் வசிததை பி்றர்க  
பதிவு சசயவதைற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.

�  இந்தியக குடிம்க்்ன திரும்ணம் சசயதை 
ஒருவர பதிவின் மூலம் விண்ணப்பிககும் 
முன் ஏழு ஆணடு்கள் இந்தியாவில் 
வசிததைவரா்க இருததைல் ரவணடும்.

4. இயல்புக் குடியுரிமம
ஒருவர விண்ணப்பிப்பதைன் மூலம் மததிய 
அரசு அவருககு இயல்பு குடியுரி்மக்கா்ன 
சான்றிதை்ழ வழஙகுகி்றது.
�  எந்தை ஒரு நாட்டிலும் குடிம்க்னா்க இல்லாதை 

ஒரு இந்தியர அவர வசிககும் நாட்டின் 
குடிம்க்னாவ்தை தைடுககும் சபாருட்டு இயல்பு 
குடியுரி்ம வழங்கப்படுகி்றது. 

�  சவளிநாட்டுக குடியுரி்ம்ய ஒருவர 
து்றககும் பட்சததில் அவருககு இயல்பு 
குடியுரி்ம வழங்கப்படுகி்றது.

�  ஒருவர இந்தியாவில் வசிககும் பட்சததில் 
அல்லது இந்திய அரசுப்பணியில் இருககும் 
பட்சததில் (அ) ஆணடு முழுவதும் இந்தியாவில் 
தைஙகியிருககும் பட்சததில் இககுடியுரி்ம்ய 
சபறுகி்றார.

�  நல்ல பணபு்க்ளயும் இந்திய 
அ ர சி ய ல ் ம ப் பி ல்  எ ட் ட ா வ து 
அட்டவ்்ணயில் குறிப்பிட்டுள்ள 
ஏரதைனும் ஒரு சமாழியில் (தைற்ரபாது 22 
சமாழி்கள்) ரபாதிய அறிவி்்னயும் சபற்்ற 
ஒருவர இயல்புக குடியுரி்ம்யப் சப்ற 
தைகுதியு்டயவராவார.

5.  பிரநதசஙகமை இமைததல் மூலம் பெறும் 
குடியுரிமம

�  எந்தைசவாரு சவளிநாட்டுப் பகுதியும் 
இந்தியாவுடன் இ்்ணயும் ரபாது, 
இந்திய அரசு அப்பகுதி மக்க்ள இந்திய 
குடிமக்களா்க ஏற்றுகச்காள்கி்றது.அந்தை 
குறிப்பிட்ட நாளில் இருந்து அவர்கள் இந்திய 
கு டி ம க ்க ள ா கி ன் ்ற ்ன ர . உ தை ா ர ்ண ம ா ்க 
பாணடிசரசரி இந்தியாவுடன் இ்்ணந்தை 
சபாழுது, இந்திய அரசு அம்மக்களுககு 
1962இல் இந்தியக குடியுரி்மக்கா்ன 
ஆ்்ண்ய வழஙகியது.

இந்தியக் குடியுரிமமமய இழததல்
குடியுரி்ம இழப்பு பற்றிய மூன்று 

வழிமு்்ற்க்ள இந்திய அரசியல்மப்புச 
சட்டததின் இரணடாவது பகுதியின் 5 முதைல் 11 
வ்ரயிலா்ன விதி்கள் குறிப்பிடுகின்்ற்ன.
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குடியுரிமமமய து்றததல் (தோனோக முன்வந்து 
குடியுரிமமமயத து்றததல்)

ஒருவர சவளி நாட்டின் குடியுரி்ம்ய 
சபறும் பட்சததில் அவரின் இந்தியக குடியுரி்ம 
அவரால் ்்கவிடப்படுகி்றது.
குடியுரிமம முடிவுக்கு வருதல்  
(சட்டபெடி �ம்டபெறுதல்)

ஒர இந்தியக குடிம்கன் தைாமா்க முன்வந்து 
சவளிநாட்டின் குடியுரி்ம்ய சபறும் 
பட்சததில் அவரது இந்தியக குடியுரி்ம 
தைா்னா்கரவ முடக்கப்படுகி்றது.
குடியுரிமம மறுததல்  
(கட்டோயமோக முடிவுக்கு வருதல்)

ரமாசடி, தைவ்றா்ன பிரதிநிதிததுவம் 
அல்லது அரசியல்மப்பு சட்டததிற்கு 
பு்றம்பா்க சசயல்படுதைல் ஆகியவற்றின் மூலம் 
இந்தியக குடியுரி்ம்ய சபறும் ஒருவரின் 
குடியுரி்ம்ய இந்திய அரசு ஓர ஆ்்ண 
மூலம் இழக்கச சசயகி்றது.

 �ோடடுரிமம மறறும் 
குடியுரிமம

பூரவீ்கம், பி்றப்பு மற்றும் 
இ்னம் ஆகியவற்றின் 

அடிப்ப்டயில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டி்னர 
இயல்பா்க சபறும் நி்ல நாட்டுரி்ம 
எ்னப்படும். சட்ட ந்டமு்்ற்களுககு 
உட்பட்டு ஒரு நாட்டின் அரசாங்கததைால் தைனி 
ஒருவருககு வழங்கப்படுவது குடியுரி்ம 
எ்னப்படும்.
ஒருவர தை்னது நாட்டுரி்ம்ய மாற்்ற 
முடியாது. ஆ்னால் தை்னது குடியுரி்ம்ய 
மாற்்ற முடியும்.

ஒறம்றக் குடியுரிமம
இந்திய அரசியல்மப்புச சட்டம் நமககு 

ஒற்்்றக குடியுரி்ம்ய வழஙகுகி்றது.
அதுரவ இந்தியக குடியுரி்ம எ்னப்படுகி்றது.
ஆ்னால் அசமரிக்க ஐககிய நாடு்கள் மற்றும் 
சுவிட்சரலாந்து ஆகிய கூட்டாட்சி அ்மப்பு 
ச்காணடுள்ள நாடு்களில் இரட்்டக குடியுரி்ம 
வழங்கப்படுகி்றது. (ரதைசிய குடியுரி்ம, மற்றும் 
மாநில குடியுரி்ம)

இந்திய குடிமக்கள் அ்்னவரும் 
இந்தியாவில் எஙகு பி்றந்திருந்தைாலும், 
வசிததைாலும் மாநில ரவறுபாடின்றி 
குடியுரி்மக்கா்ன அ்்னதது அரசியல் 
மற்றும் குடி்மயியல் உரி்ம்க்ள 
அனுபவிககின்்ற்னர.

முன்னுரி்ம வரி்சப்படி 
குடியரசு தை்லவர நாட்டின் 
முதைல் குடிம்கன் ஆவார.

இந்தியோவில் வசிக்கும் பவளி�ோடடுக் 
குடியுரிமம பெற்றவர்

பவளி�ோடு வோழ் இந்தியர் – NRI (Non Resident Indian)
இந்தியக ்கடவுச சீட்டி்்ன (Passport) சபற்று 
சவளிநாட்டில் வசிககும் இந்தியக குடிமக்கள்.

இந்திய பூர்வீக குடியினர் – PIO (Person on Indian Origin)
இந்தியக குடியுரி்ம உ்டய மூதைா்தையர்க்ளக 
ச்காணட, சவளிநாட்டில் குடியுரி்ம (பாகிஸ்தைான், 
வங்காளரதைசம், ஸ்ரீலங்கா, பூடான், ஆப்்கானிஸ்தைான், 
சீ்னா, ரநபாளம் நீங்கலா்க) சபற்றிருககும் ஒருவர இந்திய 
பூரவீ்க குடியி்னர ஆவர. 2015 ஜ்னவரி 9 முதைல் PIO மு்்ற 
இந்திய அரசால் திரும்பப்  சப்றப்பட்டு OCI மு்்றயுடன் 
இ்்ணக்கப்பட்டுள்ளது.

பவளி�ோடடுக் குடியுரிமமமய பகோண்ட இந்தியோவில் 
வசிபெதறகோன அடம்ட மவததிருபெவர் (Overseas 

citizen of India Card Holder)
இந்தியா்வ பூரவீ்கமா்கக ச்காணட சவளிநாட்டு 
குடிம்கன் (பாகிஸ்தைான், வங்காளரதைசம் நீங்கலா்க) 
்காலவ்ரயின்றி இந்தியாவில் வசிப்பதைற்கும், பணி 
சசயவதைற்கும் OCI அட்்ட சபறுகி்றார. இவர்களுககு 
இந்தியாவில் வாக்களிககும் உரி்ம இல்்ல.

இந்திய குடிமக்களின் உரிமமகளும், 
க்டமமகளும்

இந்திய அரசியல்மப்புச சட்டம் கீழக்கணட 
உரி்ம்க்ள நமககு வழஙகுகி்றது

� அடிப்ப்ட உரி்ம்கள்
�  மக்கள்வ ரதைரதைலுககும், மாநில சட்டமன்்ற 

ரதைரதைலுககும் வாக்களிககும் உரி்ம
�  இந்திய அரசு அலுவல்கங்களில் பணிபுரியும் 

உரி்ம. இந்திய பாராளுமன்்றம் 
மற்றும் மாநில சட்ட மன்்றங்களில் 
உறுப்பி்னராவதைற்்கா்ன உரி்ம.
இந்திய அரசியல்மப்பு 42 வது 

சட்டததிருததைததின் படி இந்தியக 
குடிமக்களுக்கா்ன அடிப்ப்ட ்கட்ம்கள் 
வ்ரயறுக்கப்பட்டுள்ள்ன.
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(உதைார்ணமா்க: ரநர்மயா்க வரி 
சசலுததுதைல், மற்்றவர்களின் ்கருததுக்களுககும், 
ந ம் பி க ் ்க ்க ளு க கு ம் , உ ரி ் ம ்க ளு க கு ம் 
மதிப்பளிததைல், நாட்டின் பாது்காப்பிற்்கா்கச 
சசயலாற்றுதைல், சட்டங்க்ள மதிததைல் மற்றும் 
கீழபடிதைல்.)

ஒரு �ோடடின் குடிமக்கள் அல்லோதவர்கமை 
இரணடு வமகயினரோக �ோம் 
அமழக்கின்ந்றோம் அமவ :
1. அந்நியர் (Alien)

ஒரு நாட்டில் வசிககும் குடிம்க்னா்க 
அல்லாதை அ்்னவரும் அந்நியர எ்னப்படுவர.
உதைார்ணம் : சவளிநாட்டு சுற்றுலாப் 
பயணி்கள், சவளிநாட்டு மா்ணவர்கள்
2. குடிநயறியவர் (Immigrant) 

ஒரு நாட்டில் எவ்விதை தை்டயும் இன்றி 
நிரந்தைரமா்க வசிப்பதைற்கும், பணி புரிவதைற்கும் 
உரி்ம சபறும் அந்நியர குடிரயறியவர 
எ்னப்படுகி்றார.

�றகுடிமகனின் ெணபுகள்
� அரசியல்மப்புச சட்டததின் படி நடததைல்
� சட்டததுககு கீழபடிதைல்
�  சமுதைாயததிற்கு தைன் பங்களிப்்ப ஆற்றுதைல் 

மற்றும் குடி்மப் பணி்ய சசயலாற்றுதைல்.
�  நற்பணபு்க்ளயும்,  நீதி்யயும் 

நி்லநாட்டுதைல்
� ரவற்று்ம்க்ள ம்றந்து நடததைல்

உலகைோவிய குடியுரிமம
ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டின் குடிம்கன் 

என்ப்தை விட உல்களாவிய சமுதைாயததில் 
ஒவ்சவாருவரும் அங்கம் என்பரதை 
உல்களாவிய குடியுரி்ம ஆகும். உல்க மக்கள் 
அ்்னவருககும் உரி்ம்களும், குடி்மப் 
சபாறுப்பு்களும் இயற்்்கயா்கரவ உள்ள்ன. 
புதிய சமுதைாயத்தை உருவாககுவதில் 
இன்்்றய இ்ளஞர்களின் ஈடுபாட்்டயும், 
பங்களிப்்பயும் சபறுவரதை உல்களாவிய 
குடியுரி்மயின் அடிப்ப்ட ஆகும்.

முடிவுமர
நமது அரசியல்மப்புச சட்டம் ஒற்்்றக 

குடியுரி்ம்ய வழஙகுகி்றது. இதைன் மூலம் 
இந்திய மக்கள் அ்்னவருககும் சம உரி்ம்ய 
வழஙகுகி்றது. ஒருஙகி்்ணந்தை இந்தியா்வ 
உருவாககும் சபாருட்டு, இந்திய மக்களி்டரய 
சர்காதைரததுவத்தையும், ஒற்று்ம்யயும் நமது 
அரசியல்மப்பு ஊககுவிககி்றது.

மீள்ெோர்மவ
�  ஒரு அரசால் அளிக்கப்பட்ட சட்ட 

உரி்ம்க்ளயும் சலு்்க்க்ளயும் 
அனுபவிககும் ஒருவர குடிம்கன் 
எ்னப்படுகி்றார.

�  இந்திய அரசியல்மப்பின் பகுதி – II  5 முதைல் 
11 வ்ரயிலா்ன விதி்கள் இந்தியக குடியுரி்ம 
பற்றி குறிப்பிடுகி்றது.

�  1955 ஆம் ஆணடு இந்தியக குடியுரி்மச 
சட்டம், ஒருவர இந்தியக குடியுரி்ம்யப் 
சபறுதை்லயும், இழததை்லயும் பற்றி 
குறிப்பிடுகின்்றது.

�  இந்திய அரசியல்மப்புச சட்டம் ஒற்்்றக 
குடியுரி்ம்ய நமககு வழஙகுகி்றது. 

பவளி�ோடு வோழ் இந்தியர் 
தினம் (பிரவோசி ெோரதிய 
தினம்)
இ ந் தி ய  அ ர சி ன் 

சவளியு்றவுத து்்ற அ்மசச்கததைால் 
இரணடு ஆணடு்களுககு ஒருமு்்ற பிரவாசி 
பாரதிய தி்னம் ச்காணடாடப்படுகி்றது.
இந்தை தி்னம் இந்தியாவின் வளரசசிக்கா்க 
சவளிநாட்டில் வசிககும் இந்தியர்களின் 
பங்களிப்பி்்ன சபறும் வ்்கயில் 
ச்காணடாடப்படுகி்றது. இது ம்காதமா ்காந்தி 
சதைன் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து  இந்தியாவிற்கு 
வரு்்க புரிந்தை தி்னமா்ன ஜ்னவரி 9ஆம் 
நாள் ச்காணடாடப்படுகி்றது.
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I  சரியோன விம்டமயத 
நதர்ந்பதடுக்கவும்

1.  கீ ழ க ்க ண ட ் வ ்க ளி ல் 
எந்தை ஒன்று இந்திய 
குடியுரி்ம சபறும் 
வழிமு்்ற அல்ல?

 அ) பி்றப்பின் மூலம்
 ஆ) சசாததுரி்ம சபறுவதைன் மூலம்
 இ) வம்சாவழியின் மூலம் 
 ஈ) இயல்பு குடியுரி்ம மூலம்

2.  அரசியல்மப்புச சட்டததின் எந்தைப் பகுதி 
மற்றும் பிரிவு்கள் குடியுரி்ம்யப் பற்றிக 
குறிப்பிடுகின்்ற்ன?

 அ) பகுதி II 
 ஆ) பகுதி II பிரிவு 5 – 11 
 இ) பகுதி II  பிரிவு 5 – 6 
 ஈ) பகுதி I பிரிவு  5 - 11

3. இந்தியாவின் முதைல் குடிம்கன் யார?
 அ) பிரதைமர
 ஆ) குடியரசுத தை்லவர
 இ) முதைல்மசசர
 ஈ) இந்திய தை்ல்ம நீதிபதி

II நகோடிட்ட இ்டதமத நிரபபுக
1.  ஒரு நாட்டின்  அந்நாடு வழஙகும் 

குடியியல் மற்றும் அரசியல் உரி்ம்க்ளப் 
சப்றத தைகுதியு்டயவர ஆவார.

2.  இந்திய அரசியல்மப்புச சட்டம்  
குடியுரி்ம்ய மட்டும் வழஙகுகி்றது.

3.  இந்தியக ்கடவுச சீட்டி்்னப் சபற்று (Passport) 
சவளிநாட்டில் வாழும் இந்தியக குடிம்கன்  

 எ்ன அ்ழக்கப்படுகி்றார. 
4.  மக்கள் அ்்னவரும் உரி்ம்கள் 

மற்றும்  யும் இயற்்்கயா்க 
சபற்றிருககின்்ற்னர.

5.   என்பது இ்ளஞர்க்ள 
நவீ்ன சமுதைாயத்தை வடிவ்மப்பதில் 
பஙர்கற்்க சசயயும் ஒரு ரயாச்்ன ஆகும்.

III சரியோ / தவ்றோ எனக் குறிபபிடுக
1.  அசமரிக்க ஐககிய நாடு்கள் ஒற்்்றக 

குடியுரி்ம்ய வழஙகுகி்றது.
2.  சவளிநாட்டுக குடியுரி்ம்ய ச்காணடு 

இந்தியாவில் வசிப்பதைற்்கா்ன அட்்ட 
்வததிருப்பவருககு வாககுரி்ம உணடு.

3.  அடிப்ப்ட உரி்ம்க்ள இந்தியக குடிம்கன் 
அனுபவிக்க நமது அரசியல்மப்புச சட்டம் 
உததிரவாதைம் அளிககி்றது.

4.  நாட்டுரி்ம்ய மாற்்ற இயலும். ஆ்னால் 
குடியுரி்ம்ய மாற்்ற இயலாது. 

IV  கீழ்க்கண்ட கூறறுகளில் பெோருததமோன 
விம்டகமை நதர்வு பசயக

1.  ஒரு இந்தியக குடிம்கனின் குடியுரி்ம 
கீழக்கணட எதை்னால் முடிவுககு வருகி்றது.

 i) ஒருவர ரவறு நாட்டுக குடியுரி்ம்ய  
  சபறும் ரபாது
 ii) பதிவு சசயவதைன் மூலம்
 iii)  தைவ்றா்ன ரமாசடி வழி்களில் ஒருவர 

குடியுரி்ம சபற்்றார என்று அரசு ்கருதும் 
ரபாது

 iv)  ரபாரின் ரபாது எதிரி நாட்டிடம் இந்திய 
குடிம்கன் வணி்கம் சசயயும் ரபாது
அ) i மற்றும் ii  சரி ஆ) i மற்றும் iii சரி
இ) i, ii, iv  சரி  ஈ) i, ii, iii சரி

கமலச்பசோறகள்
முயன்று அ்டதைல் acquisition act of acquiring
திருததைம் amendment a minor change
அரசியல்மப்புச சட்டம் Constitutional Law Law determining the fundamental  

political principles of a government
சர்காதைரததுவம் fraternity brotherhood
குடியிருப்பவர Resident inhabitant

 மதிபபீடு 
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2.  கூறறு: 1962 ஆம் ஆணடு பாணடிசரசரி 
இந்திய யூனியனுடன் இ்்ணந்தைது. அஙகு 
வாழந்தை மக்கள் இந்திய குடிமக்களாயி்னர.
கோரைம்: 1955 இந்தியக குடியுரி்மச 
சட்டததின் படி பிரரதைசங்க்ள இ்்ணததைல் 
என்பதைன் அடிப்ப்டயில் அவர்கள் இந்திய 
குடிமக்களாகி்னர
அ)  ்கார்ணம் கூற்றிற்்கா்ன சரியா்ன 

விளக்கம்
ஆ)  ்கார்ணம் கூற்றிற்்கா்ன சரியா்ன 

விளக்கமல்ல
இ) கூற்று தைவறு ஆ்னால் ்கார்ணம் சரி
ஈ) ்கார்ணம், கூற்று இரணடும் தைவறு

V   கீழ்க்கோணும் வினோக்களுக்கு ஓரிரு 
வோர்தமதகளில் விம்டயளி

1. குடியுரி்மயின் வ்்க்க்ள குறிப்பிடு்க.
2.  ஓர இந்தியக குடிம்கன் நமது நாட்டில் 

அனுபவிககும் உரி்ம்கள் யா்வ?
3.  நற்குடிம்கனின் மூன்று பணபு்க்ள 

குறிப்பிடு்க
4.  இந்தியக குடிம்க்னாவதைற்குரிய ஐந்து 

வழிமு்்ற்க்ள எழுது்க?

5.  1955 ஆம் ஆணடு இந்திய குடியுரி்மச 
சட்டம் பற்றி நீவிர அறிவது யாது?

VI  விரிவோன விம்டயளி
1.  ஒருவருககு எதைன் அடிப்ப்டயில் இந்தியக 

குடியுரி்ம இரதது சசயயப்படுகி்றது?

VII மோைவர்களுக்கோன பசயல்ெோடு
அட்டவ்்ணப்படுதது்க:
1.  நல்ல குடிம்க்னா்க வகுப்ப்்றயிலும், 

வகுப்ப்்றககு சவளியிலும் நீவிர 
எவ்வாறு நடந்து ச்காள்வாய எ்ன 
அட்டவ்்ணப்படுதது்க

2.  நல்ல குடிம்க்னா்க உன்னு்டய 
சபாறுப்பு்கள் எ்வ (ஏரதைனும் மூன்று 
்கருததுக்க்ள எழுது்க)

வீட்டில்:- பள்ளியில்:-

உ்னககு நீரய:- சுற்றுசசூழலுககு:-

ெடிநிமலகள்
• கீழக்காணும் உரலி/வி்ரவுக குறியீட்்டப் பயன்படுததி உள்நாட்டு விவ்காரங்கள் 

அ்மசச்கததின் அதி்காரப்பூரவ இ்்ணயப் பக்கததிற்குச சசல்்க. 
• “Act/Rules/Regulations” என்ப்தைத ரதைரவு சசயது இந்தியக குடியுரி்மப் சபறுவதைற்்கா்ன 

அரசியல்மப்பு ந்டமு்்ற்க்ள அறிந்து ச்காள்்க. 
• தி்ரயின் கீழப்பகுதியில் ்கா்ணப்படும் “Required Documents” என்ப்தைத ரதைரவு சசயது முககிய 

ஆவ்ணங்கள் பற்றித சதைரிந்து ச்காள்்க.
• “Sample Forms” என்ப்தைச சசாடுககி குடியுரி்மப் சப்ற விண்ணப்பிக்கத  

ரதை்வயா்ன படிவங்களின்  மாதிரி்க்ள அறிந்து ச்காள்்க. 

உரலி:
https://indiancitizenshiponline.nic.in/Home.aspx

இமையச் பசயல்ெோடு

குடிமக்களும் குடியுரிமமயும்
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அறிமுகம்
இந்தியசா ்பல சமய மற்றும் கலசாசசசார, 

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

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

▶ சமயசசசார்பின்ம என்பதைன ச்பசாரு்ளப புரிதைல்
▶ சமயசசசார்பின்மயின முககியத்துவத்்தை அறிதைல்
▶ அரசியல்மபபில் உறுதியளிககப்படடுள்ள உரி்மக்ளப ல்பசாற்றுதைல்
▶ சமயசசசார்்பற்்ற கல்வியின முககியத்துவத்்தைப ்பகுப்பசாயதைல்
▶ சமயசசசார்பின்ம சதைசா்டர்்பசான அரசியல்மபபுப பிரிவுக்ள விவசாதித்தைல்

கறறலின நநசாக்கஙகள்

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

- ஜவைரலைோல பநரு

சமயசசசார்பின்ம்யப் 
புரிந்துககசாள்ளுதல்

அைகு - 3
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■ சமயசசசார்பின்ம 
என்ற சசசால் லத்தீன 
வசார்த்்தையசான சசகுலம் 
(saeculum) என்பதிலிருந்து 
ச்ப்றப்பட்டது. இதைன ச்பசாருள் 

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

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

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

சமயசசசார்பின்ம எத்ைக் குறிக்கிறது?
சமயசசசார்பின்ம என்பது பி்ற மதைங்களின 

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

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

நசாத்திகம்: க்டவுள் அல்லது க்டவுள்கள் 
மீது நம்பிக்கயற்றிருத்தைல்.

சமயசசசார்பின்ம: அரலசசா, சமயலமசா 
ஒனறு மற்ச்றசானறின விவகசாரங்களில் 
தை்லயி்டசாதிருத்தைல்.

சமயசசசார்பின்மயின நநசாக்கஙகள்
■  ஒரு சமயம் சசார்ந்தை குழு மற்ச்றசாரு சமயக 

குழுவின மீது ஆதிககம் சசலுத்தைசாமல் 
இருப்பது.

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

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

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

அநசசாகரின 12வது பசா்ற அரசசா்ை

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

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

நடுநி்ை்மக் நகசாட்பசாடு - சமய 
விவகசாரங்களில் அரசு நடுநி்ல்ம 
சகசாணடிருத்தைல்.

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

சமயசசசார்பின்மயின முக்கியத்துவம்
இந்தியசாவில் அ்னத்து சமயங்க்ளயும் 

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

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

அரசியை்மப்பும் சமயசசசார்பின்மயும்
சமயசசசார்பின்ம என்பது 

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

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

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

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

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

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

இ. எந்தை சமயத்திற்கும் அரசு முனனுரி்ம 
சலு்க அளிப்பதில்்ல.

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

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

சமயசசசார்்பற்்ற இந்திய நசா்டசானது 
அ்னத்துச சமய விழசாககளுககும் ச்பசாது 
விடுமு்்ற அறிவிககி்றது.

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

நமக்கு ஏன சமயசசசார்பறற கல்வி நத்வ?
கல்வியில் சமயசசசார்பின்ம என்பது 

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

சமயசசசார்்பற்்ற கல்வி கீழ்ககசாணும் 
லநசாககங்களுககசாக லதை்வப்படுகி்றது.

■  குறுகிய மனப்பசான்ம்யப ல்பசாககுவதைற்கும், 
சகதிவசாயந்தை ஆற்்றல் மற்றும் அறிவசான 
லநசாககத்தி்ன உருவசாககுவதைற்கும்

■  தைசார்மீக மற்றும் மனிதைலநய ்பசார்்வ்ய 
உருவசாககுவதைற்கும்

■  இ்ளஞர்க்ள நல்ல குடிமககளசாகக 
்பயிற்சியளிப்பதைற்கும்

■  சுதைந்திரம், சமத்துவம், சலகசாதைரத்துவம் 
மற்றும் கூடடு்றவு வசாழ்க்க ல்பசான்ற 
மககளசாடசியின மதிபபுக்ள 
்பலப்படுத்துவதைற்கும்
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■  வசாழ்க்க குறித்தை ்பரந்தை ்பசார்்வ்ய 
அளிப்பதைற்கும்

■  பி்ற்ரப ்பசாரசாடடுதைல் மற்றும் மற்்றவர் 
நி்லயிலிருந்து புரிந்து சகசாள்ளும் 
மனப்பசான்ம்ய வளர்ப்பதைற்கும்

■  அனபு, சகிபபுத்தைன்ம, ஒத்து்ழபபு, 
சமத்துவம் மற்றும் இரகக உணர்்வ 
வளர்ப்பதைற்கும்

■  ச்பசாருள் முதைல்வசாதை சகசாள்்க 
மற்றும் ஆனமீக சகசாள்்க்ய 
ஒருங்கி்ணககவும் லதை்வப்படுகி்றது.

முடிவு்ர
இந்தியசா ஒரு சமயசசசார்்பற்்ற நசாடு 

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

சமயசசசார்பின்ம நம்்ம நசாகரிகப ்பணபு்டன 
வசாழ அனுமதிககி்றது. இது மககள் பி்ற 
சமயத்்தை மதிகக வலியுறுத்துகி்றது. இது 
மககளின சமய நம்பிக்க்யப ச்பசாறுத்தைவ்ர 
சமஉரி்ம்ய வழங்குகி்றது. இது இந்தியசா 
ல்பசான்ற நசாடடிற்கு விரும்்பத்தைகக ஒன்றசாகும்.

அக்பரின கல்ை்ற, சிக்கந்தரசா 
(ஆக்ரசா அருகில் - இந்தியசா)

இஸ்லசாம், இந்து சமயம் உள்ளிட்ட 
்பல்லவறு சமயங்க்ளச சசார்ந்தை கூறுகள் 
அவரது கல்ல்்றயில் இ்டம் ச்ப்ற 
லவணடுசமன அக்பர் வலியுறுத்தினசார்.

8th_Civics_TM_Unit-3.indd   219 2/24/2020   12:07:16 PM

www.tntextbooks.in



2 2 0 சமயசசசார்பின்ம்யப் புரிந்துக�சாள்ளுதல்

மீள்பசார்்வ
■  இந்தியசா ்பல்லவறு சமயங்க்ளப பின்பற்றும் மகக்ளக சகசாண்ட நசா்டசாகும். எனலவ அ்னத்து 

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

ஆதைரிககசாதைதைசாகும்.
■  இந்திய அரசியல்மபபுட தைனிந்பர்க்ள அவர்களின சமய நம்பிக்க மற்றும் ந்்டமு்்றகளு்டன 

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

க்ைசகசசாறகள் 
்பனமுகத்தைன்ம diversity the state of being diverse

்பரவசசசய propagate spread and promote widely

சுதைந்திரம் liberty freedom

சமத்துவம் equality fairness

நடுநி்ல்ம neutrality impartially

சித்தைசாந்தைம் ideology doctrine

 மதிப்பீடு 

I   சரியசாை வி்ை்யத் 
நதர்ந்கதடுக்கவும்

1. சமயசசசார்பின்ம என்பது
 அ)  அரசு அ்னத்து 

சமயத்திற்கும் எதிரசானது
 ஆ)  அரசு ஒலர ஒரு சமயத்்தை மடடும் 

ஏற்றுக சகசாள்கி்றது
 இ)  எந்தை சமயத்்தைச சசார்ந்தை குடிமகனும் 

சகிபபுத்தைன்மயு்டன அ்மதியசாக 
இணககமசாக வசாழ்தைல்

 ஈ)  இவற்றுள் எதுவுமில்்ல
2. இந்தியசா ஒரு _____________ சகசாண்ட 

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

3. இந்திய அரசியல்மபபின முகவு்ர 
திருத்தைப்பட்ட ஆணடு

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

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

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

வ்கயசான கல்வி்ய அரசு உதைவிச்பறும் 
கல்வி நிறுவனங்களில் தை்்டசசயதுள்ளது?

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

 அ)  ஒரு குறிபபிட்ட சமயத்திற்கு 
முககியத்துவம் அளித்தைசால்

 ஆ)  அரசு உதைவி ச்பறும் கல்வி 
நிறுவனங்களில் சமய 
ல்பசாதை்னக்ளத் தை்்ட சசயதைசால்

 இ)  ஒரு குறிபபிட்ட சமயத்திற்கு 
முககியத்துவம் அளிககசாமல் இருந்தைசால்

 ஈ)  எந்தை சமய நம்பிக்கக்ளயும் ்பரப்ப 
தை்்ட விதித்தைசால்

II  நகசாடிட்ை இைஙக்ை நிரப்புக
1. சமயம் நமககு  

ல்பசாதிககவில்்ல.
2. சமயசசசார்பின்ம ஜனநசாயகத்தின ஒரு 

்பகுதி அது  அளிககி்றது.
3.  என்பது க்டவுள் மற்றும் 

க்டவுள்கள் மீது நம்பிக்கயற்றிருப்பதைசாகும்.
4. நமது அரசியல்மபபின அடிப்ப்்ட 

லநசாககம்  மற்றும் 
 ஊககுவிப்பதைசாகும்.

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

 கசாடடுவ்தைத் தை்்ட 
சசயகி்றது.

III கபசாருத்துக
1. நசாத்திகம் –  Secularism என்ற 

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

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

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

சமசாழியிலிருந்து ச்ப்றப்படடுள்ளது.
3. சமசாகலசாய ல்பரரசர் அக்பர் சமயச 

சகிபபுத்தைன்மக சகசாள்்க்யப 
பின்பற்றினசார்.

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

விழசாககளுககும் விடுமு்்ற்ய 
அறிவிககி்றது.

V  சரியசாை கூற்றத் நதர்ந்கதடு
1. (i) இந்தியசா ல்பசான்ற சமயப ்பனமுகத்தைன்ம 

சகசாண்ட சமூகத்திற்குச சமயசசசார்பின்ம 
வி்லமதிப்பற்்ற ஒன்றசாகும்.

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

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

 (iv) அக்பரின கல்ல்்ற ஆகரசாவிற்கு 
அருகிலுள்ள சிககந்தைரசாவில் உள்ளது.

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

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

உறுதியளிககப்படடுள்ள சமய சுதைந்திரம் 
இந்தியர்களுககு மடடுமல்லசாமல் 
சவளிநசாட்டவருககும் உணடு.

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

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

கசாரணம் கூற்்்ற விளககவில்்ல.
3. கூறறு  : இந்தியசாவில் சமயசசசார்பின்ம 

என்ற சகசாள்்க மிகக மதிபபுள்ளதைசாகும்
 கசாரைம் : இந்தியசா  ்பல்லவறு சமயம் 

மற்றும் ்பனமுக கலசாசசசாரம் சகசாண்ட 
நசா்டசாகும்.

 (i)  கூற்று சரி கசாரணம் கூற்்்ற 
விளககுகி்றது.

 (ii)  கூற்று சரி, கசாரணம் கூற்்்ற 
விளககவில்்ல.

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

VI   கீழக்கசாணும் விைசாக்களுக்கு ஓரிரு 
வசார்த்்தகளில் வி்ையளி

1. சமயசசசார்பின்ம்யப ்பரபபி்ட ்பங்களித்தை 
சில இந்தியர்களது ச்பயர்க்ளக 
குறிபபிடுக.

2. சமயசசசார்பின்ம என்பது எதை்னக 
குறிககி்றது?

3. சமயசசசார்பின்மயின லநசாககங்க்ளக 
கூறுக

4. அரசி்டமிருந்து சமயத்்தை பிரிப்பது 
முககியத்துவம் வசாயந்தைது ஏன?

5. சமயசசசார்்பற்்ற நசாடடின சி்றபபுப ்பணபுக 
கூறுகள் யசா்வ?

6. சமயசசசார்பின்ம சதைசா்டர்்பசான இந்திய 
அரசியல்மபபுப பிரிவுகள் மூனறி்னக 
குறிபபிடுக

VII    விரிவசாை வி்ையளி
1. சமயசசசார்்பற்்ற கல்வி நமககு ஏன லதை்வ?
2. இந்தியசா ல்பசான்ற நசாடடிற்குச 

சமயசசசார்பின்ம அவசியம் – நிரூபிககவும்

VIII   உயர் சிந்த்ை விைசா
1. சில சமயக குழுககள் தைங்களது சமயம் 

நர்பலி்ய அனுமதிககி்றது எனறு 
கூறினசால் அரசசாங்கம் அவர்கள் 
சகசாள்்கயில் தை்லயிடுமசா?

IX  கசயல்திட்ைம் மறறும் கசயல்பசாடு
1. உனது ்பள்ளி நசாடகசாடடியில் உள்ள 

விடுமு்்ற நசாடக்ளக கவனி. 
அவற்றில் சவவலவறு சமயங்களு்டன  
சதைசா்டர்பு்்டய்வ எ்வ? அவற்்்றச 
சமயங்களின அடிப்ப்்டயில் ்படடியலிடுக. 
அது எதை்னக குறிககி்றது.

2. நீ எவவசாறு சமயச சகிபபுத்தைன்ம்ய 
வளர்த்துக சகசாள்வசாய?

வீடடில் ்பள்ளியில்

உமது ஊரில் லதைசிய அளவில்

நமறநகசாள் நூல்கள்

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

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

இ்ையதை வைஙகள்

1. http:// legislative.gov.in contitution-of-india

2.  http://legislative.gov.in/ sites/ default/files/
part1.pdf
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அறிமு்கம்
பிறப்பால் அமைவரும் ெமம். உலகில் 

உள்ை ஒவபவாரு தனிமனிதனுககும் தன் 
விருப்பப்படி வாழ உரிமம உணடு. மனித 
உரிமம்கைாைது தனிநபர்்கள் மற்றும் ெமூ்கம் 
பதா்ர்பாைமவ. மனித உரிமம்கள் மக்கள் 
சுதநதிரமா்க மற்றும் விருப்பப்படி வாழவமத 
உறுதிபெயவது்ன் இயல்பா்க பபறும் 
அமைதது உரிமம்கமையும் குறிப்பிடுகிறது. 
மக்களின் ெமஉரிமம்கமை ஒவபவாரு நாடும் 
உறுதி பெயகிறது.
ெனித உரிமெ்கள் என்்றோல என்ன?

மனித உரிமம்கள் என்பது இைம், 
பாலிைம், பதசிய இைம், இைககுழுக்களின்
தன்மம, பமாழி மற்றும் ெமய பவறுபாடின்றி 
அமைதது மனிதர்்களுககுமாை இயல்பாை 
உரிமம்கள் ஆகும். மனித உரிமம்களில் 
அடிமமததைம் மற்றும் சிததிரவமத்களிலிருநது 
சுதநதிரம், ்கருதது மற்றும் 
்கருததுச் சுதநதிரம் மற்றும் 
நியாயமாை விொரமண, 
வாழவதற்்காை உரிமம, 
பவமல மற்றும் ்கல்விபபறும் 
உரிமம ஆகியமவ அ்ஙகும்.

ெனித உரிமெ்கள் என்்ற ்கருத்து எஙகிரு்நது 
ஆரம்பித்தது?

அடிப்பம் உரிமம்கள் மற்றும் 
சுதநதிரங்களின் பதாகுப்பாைது ஐபராப்பிய 
மற்றும் அபமரிக்க நாடு்களில் 
பவரூன்றியிருநதது.
அ.  எழுதப்ைட்ட ெனித உரிமெ ஆவணங்களின் 

முன்சனோடி
ெ்கோ சோசனம் (The Magna Carta), 1215 
(இஙகிலோ்நது) - மக்களுககுப் புதிய உரிமம்கமை 
வழஙகியது்ன் அரெமரச் ெட்ததிற்கு 
உடபடுததியது.
உரிமெ ெனு (The Petition of Right), 1628 
(இஙகிலோ்நது) - மக்கள் உரிமம்களின் பதாகுப்பு.
சஹபியஸ் ்கோர்ைஸ் சட்டம், 1679, இஙகிலோ்நது 
- மக்களின் சுதநதிரதமதப் பாது்காப்பதற்்காை 
ெட்ம்.
ஆஙகில உரிமெ்கள் ெசசோதோ, 1689 - சில 
அடிப்பம் ெமூ்க / குடிமக்கள் உரிமம்கமை 
அமமததல்.
ெனிதன் ெற்றும் குடிெக்களின் உரிமெ்கள் 
ைற்றிய பிரோன்சின் அறிவிப்பு, 1789 - ெட்ததின் 
கீழ அமைதது குடிமக்களும் ெமம் என்று கூறும் 
பிரான்சின் ஆவணம்.

▶ மனித உரிமம்கள் என்றால் என்ை என்பமதப் புரிநது ப்காள்ளுதல்
▶ உரிமம்களுககும் ்க்மம்களுககும் உள்ை பதா்ர்பிமைப் புரிநது ப்காள்ளுதல்
▶ மனித உரிமம்களின் முககியததுவம் பற்றி அறிநது ப்காள்ளுதல்
▶ மனித உரிமம்கள் அமைவருககும் உரியது என்பமதப் பற்றி புரிநது 

ப்காள்ளுதல்
▶ 1948இல் நம்முமறப்படுததப்பட் மனித உரிமம்கள் பற்றிய உல்கைாவிய 

அறிவிப்பின் பபாருள் மற்றும் முககியததுவதமதப் புரிநது ப்காள்ளுதல்

்கற்்றலின் சநோக்கங்கள்

அலகு - 4

ெனித உரிமெ்களும் 
ஐககிய நோடு்கள் 

சமையும் 
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அமெரிக்க அரசியலமெப்புச் சட்டம் ெற்றும் 
உரிமெ்கள் ெசசோதோ, 1791 - குடிமக்களின் 
உரிமம்கமைப் பாது்காககிறது.
ஆ. ஐககிய நோடு்கள் சமையின் சதோற்்றம்

மனித உரிமம்கள் பற்றிய சிநதமை 
இரண்ாம் உல்கப் பபாருககுப் பின்ைர் 
வலுவா்க எழுச்சி பபற்றது. இப்பபார் ்கற்பமை 
பெயய முடியாத வம்கயில் மனித உரிமம 
மீறலுககு வழிவகுததது. பபார்க ்காலங்களில் 
மனித உயிர்்கள் அதன் மதிப்பிமை இழநதை. 
பமலும் பபாரிைால் பாதிக்கப்பட் மக்கள் 
தங்கள் வாழகம்கயின் இறுதிவமர 
்கடுமமயா்க பபாரா் பவணடியிருநதது. 
தனிநபர் உரிமம்கமைப் பாது்காப்பதற்்காை 
அரொங்கததின் முயற்சி்கள் பபாதுமாைதா்க 
இல்மல என்பமத இரண்ாம் உல்கப் பபாரின் 
பபாது ந்நத ப்காடுமம்கள் பதளிவுபடுததிை.  
உலகின் பல பகுதி்களில் பல்பவறு 
்காரணங்கைால் மனித உரிமம்கள் 
மறுக்கப்பட்ை மற்றும் நீக்கப்பட்ை. இது சில 
நாடடின் அரொங்கததால் மடடுபம மனித 
உரிமம்கமைப் பாது்காக்க முடியாது என்பமத 
நிரூபிததது. வாழகம்க, சுதநதிரம், உணவு, 
இருப்பி்ம், பதெம் ஆகியமவ நியாயமற்ற 
முமறயில் மறுக்கப்ப்மாட்ாது என்பமத 
மக்கள் உறுதிப்படுதத விரும்பிைர். 1945ஆம் 
ஆணடு ஐககிய நாடு்கள் ெமபயின் ொெைச் 
ெட்ம் உருவாக்கப்பட் ொன்பிரான்சிஸப்கா 
மாநாடடில் மக்களின் இததம்கய விருப்பங்கள் 
ஒரு முககியப் பஙகிமை வகிததை. 
இச்சூழநிமலயில் 1945ஆம் ஆணடு அகப்ாபர் 
24ஆம் நாள் நிறுவப்பட் அமமப்பாை ஐககிய 
நாடு்கள் ெமப இநதப் பிரச்ெமையில் ்கவைம் 
பெலுததியது. அமமதி மற்றும் பாது்காப்பு, 
பமம்பாடு, மனிதாபிமாை உதவி மற்றும் ெமூ்க, 

பபாருைாதார விவ்காரங்கள் பதா்ர்பாை 
அமைததுக ப்காள்ம்க்களிலும் திட்ங்களிலும் 
முககிய ்கருப்பபாருைா்க இநத மனித 
உரிமம்கள் விைஙகுகின்றை.
இ.  ெனித உரிமெ்களுக்கோன உல்களோவிய 

அறிவிப்பு  (UDHR)
ஐககிய நாடு்கள் ெமபயின் மி்கப்பபரிய 

ொதமை்களுள் ஒன்று மனித உரிமம்களுக்காை 
ெட்தமத உருவாககியதாகும். இநத 
இலககு்கமை அம்வதற்்கா்க ஐககிய நாடு்கள் 
ெமப மனித உரிமமக்காை ஓர் ஆமணயதமத 
நிறுவியது. எலிைார் ரூஸபவல்டின்  (முன்ைாள் 
அபமரிக்க அதிபர் பிராங்களின் டி.ரூஸபவல்டின் 
மமைவி) வலுவாை தமலமமயால் 
வழிந்ததப்பட் ஆமணயம் உலகின் 
்கவைதமத ஈர்ததது. இறுதியா்க உல்க மனித 
உரிமம்கள் அறிவிப்பு  ஐ.நா. பபாதுச்ெமபயால் 
1948இல் ஏற்றுக ப்காள்ைப்பட்து. அது மனித 
உரிமம்கள் வரலாற்றில் ஒரு மமல்்கல் ஆகும். 
இநத அறிவிப்பு  பிரான்ஸ நாடடின் பாரிஸ ந்கரில் 
ஐ.நா. பபாதுச்ெமபயால் 1948ஆம் ஆணடு டிெம்பர் 
10ஆம் நாள் அறிவிக்கப்பட்து. (பபாதுச்ெமப 
தீர்மாைம் 217A). இமத நிமைவு கூறும் 

ெனித உரிமெ்களுக்கோன உல்களோவிய 
அறிவிப்பு  - மு்கவுமர
மனிதர்்கள் அமைவரும் சுதநதிரமா்கபவ 
பிறககின்றைர். அவர்்கள் மதிப்பிலும், 
உரிமம்களிலும் ெமமாைவர்்கள். அவர்்கள் 
அறிவாற்றமலயும் மைொடசிமயயும் 
இயற்பணபா்கக ப்காண்வர்்கைா்கவும் 
எல்லா மக்களிம்பயயும் பபாதுவாை 
ெப்காதரததுவததின் உணர்மவ வைர்க்க 
்க்மமப்பட்வர்்களும் ஆவர்.

மசரஸ் சிலிண்டர் கி.மு.(மைோ.ஆ.மு.) 539

பணம்ய பாரசீ்கததின் முதல் மன்ைராை 
ம்கா மெரஸ, அடிமம்கமை விடுவிதது 
மக்கள் அமைவரும் தங்கள் பொநத 
மததமதத பதர்நபதடுககும் உரிமம உணடு 
என்று அறிவிததார். இை ெமததுவதமத 
நிமலநாடடிைார். பமற்கூறியமவ்களும், 
மற்ற ஆமண்களும் கியூனிபார்ஃம் 
எழுததுக்களில் அக்காடியன் பமாழியில் 
சிலிண்ர் வடிவிலாை சுட் ்களிமணணில் 
பதிவு பெயயப்பட்ை. இது ஐககிய நாடு்கள் 
ெமபயின் ஆறு அலுவல் பமாழி்களிலும் 
பமாழிபபயர்க்கப்படடுள்ைது. இமவ உல்க 
மனித உரிமம்கள் பிர்க்ைததின் முதல் 
நான்கு விதி்களுககு இமணயா்க உள்ைை.
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வம்கயில் ஒவபவாரு ஆணடும் டிெம்பர் 10ஆம் 
நாள் மனித உரிமம்கள் திைமா்க 
அனுெரிக்கப்படுகிறது. இது 1950ஆம் 
ஆணடிலிருநது வழக்கமா்க 
்கம்ப்பிடிக்கப்படுகிறது. இது மனித 
உரிமம்களின் நவீை ெர்வபதெ ம்காொெைம் 
என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. இதன் ப்காள்ம்க்கள் 
பபரும்பாலாை நாடு்களின் (185 நாடு்களுககும் 
பமல்) அரசியலமமப்பில் பெர்க்கப்படடுள்ைது. 
உல்க மனித உரிமம்கள் அறிவிப்பு  500ககும் 
பமற்பட் பமாழி்களில் பமாழி 
பபயர்க்கப்படடுள்ைது. இதுபவ உலகில் அதி்கமா்க 
பமாழிபபயர்க்கப்பட் ஆவணம் ஆகும்.

ெனித உரிமெ்கள் ம்கோணடுள்ள அடிப்ைம்ட ெதிப்பு்கள் 
அ.  ்கணணியம்: வாழவதற்்காை உரிமம, 

ஒருமமப்பாடடிற்்காை உரிமம, ்கட்ாய 
பதாழிலாைர் முமற, அடிமம முமற, இழிவாை 
தண்மை ஆகியவற்றிற்்காை தம்.

ஆ.  நீதி: பநர்மமயாை விொரமணக்காை 
உரிமம, குற்றததிற்கு ஏற்றாற்பபால் 
தண்மை, ஒபர குற்றததிற்்கா்க ஒன்றுககு 
பமற்பட் முமற விொரமணககுடபடுததாத 
உரிமம.

இ.  செத்துவம்: ெட்ததின் முன் அமைவரும் 
ெமம். இைம், மதம், பாலிைம், வயது, திறமம 
மற்றும் இயலாமம ஆகியவற்றில் 
பாகுபாடின்மம.

ெனித உரிமெயின் அடிப்ைம்டப் ைணபு்கள்
இயலைோனமவ: அமவ எநதபவாரு நபராலும் 
அதி்காரததாலும் வழங்கப்படுவதில்மல.
அடிப்ைம்டயோனமவ:  இநத அடிப்பம் 
உரிமம்கள் இல்மலபயன்றால் மனிதனின் 
வாழகம்கயும், ்கணணியமும் 
அர்ததமற்றதாகிவிடும்.
ெோற்்ற முடியோதமவ: இமவ்கள் தனிநபரி்ம் 
இருநது பறிக்க முடியாதமவ்கள் ஆகும்.
பிரிக்க முடியோதமவ: மற்ற உரிமம்கமை 
ஏற்்கைபவ அனுபவிததுக ப்காணடிருநதாலும் 
கூ் இநத அடிப்பம் உரிமம்கமை மறுக்க 
முடியாது.
உல்களோவியமவ: இநத உல்கைாவிய 
உரிமம்கள் ஒருவரின் பதாற்றம் அல்லது 
நிமலமயப் பபாருடபடுததாமல் 

அமைவருககும் இநத உரிமம்கள் பபாருநதும். 
இநத உரிமம்கள் பதசிய எல்மலமயத 
தாணடி அமைதது நாடு்களிலும் 
அமல்படுததப்படுகின்றை.
சோர்பும்டயமவ: இமவ்கள் ஒன்றுகப்கான்று 
ொர்பும்யமவ்கள் ஆகும். ஏபைன்றால் ஒரு 
உரிமமமயப் பயன்படுததும் பபாது 
மற்பறான்மற உணராமல் இருக்க முடியாது.

ஒவபவாரு ஆணடும் டிெம்பர் 10ஆம் நாள் 
உல்க மனித உரிமம்கள் திைமா்கக 
ப்காண்ா்ப்படுகிறது. மனித உரிமம்கமை 
உல்க அைவில் அறிவிதத பபருமம ஐககிய 
நாடு்களின் பபாதுச் ெமபமயபய ொரும்.

ெனித உரிமெ்களின் வம்க்கள்
மனித உரிமம்கள் பிர்க்ைததில் 30 

ெட்ப்பிரிவு்கள் உள்ை்ஙகியுள்ைை. இநத 
உரிமம்கள் ஐநது முதன்மமப் பிரிவு்கைா்க 
விரிவா்க வம்கப்படுததப்படடுள்ைை. அமவ்கள் 
பின்வருமாறு.
அ. வோழ்வியல உரிமெ்கள்

வாழவியல் (சிவில்) உரிமம்கள் என்ற 
பொல் ஒவபவாரு நபருககும் அரொங்கததின் 
ெட்ங்கைால் வழங்கப்படும் அடிப்பம் 
உரிமம்கமைக குறிப்பிடுகிறது. இநத 
உரிமம்கள் அமைவருககும் ெமமா்க ்கருதப்ப் 
பவணடியமவ்கள் ஆகும். இதில் 
வாழவதற்்காை உரிமம, சுதநதிரம், அடிமமத 
தமையிலிருநது விடுபடுதல், நியாயமற்ற 
முமறயில் ம்கது பெயயாமம ஆகிய 
உரிமம்கள் அ்ஙகும்.
ஆ. அரசியல உரிமெ்கள்

அரொங்கதமத அமமப்பதிலும், 
நிர்வகிப்பதிலும் அரசியல் உரிமம்கள் 
பயன்படுததப்படுகின்றை. வாழவியல் 
உரிமம்களும், அரசியல் உரிமம்களும் நவீை 
மக்கைாடசியு்ன் பநரடி பதா்ர்புள்ைமவ்கள் 
ஆகும். அமவ்கள் அரசியல் அதி்காரதமதத 
தவறா்கப் பயன்படுததுவதிலிருநது தனிநபமரப் 
பாது்காககின்றை. பமலும் ஒவபவாரு 
தனிநபமரயும் தங்கள் நாடடின் அரசியல் 
பெயல்பாடடில் பஙப்கற்்க இவவுரிமம்கள் 
வழிவகுககிறது. ்கருததுச் சுதநதிரம், 
அமமதியா்க கூட்ம் ந்ததுதல், தன் நாடடின் 
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ெனித உரிமெ்கள் ெற்றும் வோழ்வியல உரிமெ்களுககு இம்டசயயோன சவறுைோடு்கள்
ெனித உரிமெ்கள் வோழ்வியல (சிவில) உரிமெ்கள்

மனித உரிமம்கைாைது பதசியஇைம், பாலிைம், 
இை, மதம் மற்றும் வயது ஆகியவற்மறப் 
பபாருடபடுததாமல் எல்லா இ்ங்களிலும் 
அமைவருககும் உரிததாைது.

சிவில் உரிமம்கள் என்பது ஒரு குறிப்பிட் நாடடில் 
அல்லது மாநிலததில் குடியுரிமம பபறுவதன் மூலம் 
ஒருவர் அனுபவிககும் உரிமம்கள் ஆகும்.

மனித உரிமம்கள் உலகில் உள்ை அமைதது 
மக்களுககும் மற்றும் அமைதது நாடு்களுககும் 
உரியதாகும்.

சிவில் உரிமம்கள் நாடடிற்கு நாடு அல்லது 
அரொங்கததிற்கு அரொங்கம் பபரிதும் பவறுபடுகின்றை. 
இமவ அரசியலமமப்புச் ெட்தது்ன் பதா்ர்பாைமவ.

எநத ஒரு பதெமும் தனிநபருக்காை மனித 
உரிமம்கமைப் பறிக்க முடியாது.

அநதநத நாடு்கள் பல்பவறு வம்கயாை சிவில் 
உரிமம்கள் மூலம் சுதநதிரங்கமை வழங்கபவா 
அல்லது மறுக்கபவா முடியும்.

மனித உரிமம்கள் பிறப்பின் அடிப்பம்யில் 
இயற்ம்கயா்க அமமயப்பபற்ற அடிப்பம் 
உரிமம்கள் ஆகும்.

சிவில் உரிமம்கள் ெமூ்கததிைால் 
உருவாக்கப்படுகின்றை.

அரொங்கததில் பஙகுப்காள்ளும் உரிமம, 
வாக்களிககும் உரிமம, பபச்சுரிமம மற்றும் 
த்கவல்்கமைப் பபறும் உரிமம ஆகியமவ்கள் 
அரசியல் உரிமம்களுள் அ்ஙகும்.
இ. சமூ்க உரிமெ்கள்

ஒரு தனிநபர் ெமுதாயததில் முழுமமயா்க 
பஙப்கற்பது அவசியமாைது ஆகும். ெமூ்க 
உரிமம்கள் என்பது வாழகம்கத தரததிற்கு 
பதமவயாை ்கல்வி, சு்காதாரம், உணவு, உம், 
தஙகுமி்ம் மற்றும் ெமூ்க பாது்காப்பு ஆகிய 
உரிமம்கமை உள்ை்ககியதாகும்.
ஈ. மைோருளோதோர உரிமெ்கள்

பபாருைாதாரததில் பஙப்கற்பதற்்காை 
உரிமம என்பது அமைவருககும் பயைளிக்கக 
கூடிய வம்கயில் விரும்பததக்க பவமலககுச் 
பெல்வதாகும். ஒவபவாரு தனிநபரும் தங்களின் 
பதமவ்கமைப் பூர்ததி பெயயக கூடிய நிமலமம 
இருப்பமத உறுதி பெயகிறது. பவமலவாயப்பு, 
நியாயமாை ஊதியததிற்்காை உரிமம்கள், 
நியாயமாை பவமல பநரம், தஙகுமி்ம், ்கல்வி,  
பபாதுமாை வாழகம்கத தரம், மற்றும் 
பொததுரிமம ஆகிய உரிமம்கள் இதில் அ்ஙகும்.
உ. ்கலோச்சோர உரிமெ்கள்

ெமயச்சுதநதிரம், பமாழிமயப் பபசுவதற்்காை 
உரிமம மற்றும் ெமூ்கததின் ்கலாச்ொர 
வாழகம்கமய நம்முமறப்படுததுவதற்்காை 
உரிமம, அறிவியல் முன்பைற்றததில் பஙகு 
பபறுவதற்்காை உரிமம, தார்மீ்க மற்றும் 

பபாருள் ஆர்வதமதப் பாது்காககும் உரிமம 
ஆகியமவ்கள் ்கலாச்ொர உரிமம்கள் ஆகும்.
ெனித உரிமெ்கள் ஆமணயம்

மனித உரிமம்கமை பமம்படுததுவதற்்கா்க 
ஓர் ஆமணயதமத அமமக்க ஐககிய நாடு்கள் 
ெமபயின் முககிய அங்கமாை பபாருைாதார 
மற்றும் ெமூ்க ெமப (ECOSOC) அதி்காரம் 
பபற்றது. மனித உரிமம்களின் பாது்காப்மப 
உறுதி பெயவதற்்கா்க பதசிய மற்றும் மாநில 
அைவிலாை மனித உரிமம ஆமணயங்கள் 
நிறுவப்பட்ை.
அ.  சதசிய ெனித உரிமெ்கள் ஆமணயம் (NHRC)

இநதியாவின் பதசிய 
மனித உரிமம்கள் 
ஆமணயம் (NHRC) 
1993ஆம் ஆணடு அகப்ாபர் 
12ஆம் நாள் நிறுவப்பட்து.
இது சுதநதிரமாை, 
ெ ட ் ப் பூ ர் வ ம ா ை , 
அரசியலமமப்பு ொராத ஓர் 
அமமப்பாகும். இதன் தமலமமய்கம் 
புதுப்ல்லியில் அமமநதுள்ைது. பதசிய மனித 
உரிமம்கள் ஆமணயம் என்பது ஒரு 
தமலவமரயும் பிற உறுப்பிைர்்கமையும் 
உள்ை்ககிய ஓர் அமமப்பாகும். தமலவமரயும் 
உறுப்பிைர்்கமையும் குடியரசுத தமலவர் 
நியமிககிறார். அவர்்களின் பதவிக்காலம் 5 
ஆணடு்கள் (அ) 70 வயது வமர இதில் எது 
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சிறுபான்மமயிருக்காை 
பதசிய ஆமணயம்

படடியல் ெமூ்கததிற்்காை 
பதசிய ஆமணயம்

பழஙகுடியிைருக்காை 
பதசிய ஆமணயம்

பபண்களுக்காை 
பதசிய ஆமணயம்

தமலவர் 
(ஓய்வு மைற்்ற இ்நதிய உச்சநீதிென்்ற தமலமெ நீதிைதி)

இரணடு 
உறுப்பிைர்்கள் 

(மனித உரிமம்கள் 
பதா்ர்பாை அறிவு, 

அனுபவம் 
பபற்றவர்்கள்)

பநரிமண 
உறுப்பிைர்்கள் 

(பின்வரும் பதசிய 
ஆமணயங்களின் 

தமலவர்்கள்) 

ஓர் உறுப்பிைர் 
(உச்ெ நீதிமன்ற 

நீதிபதி)

ஓர் உறுப்பிைர் 
(உயர் நீதிமன்ற 

நீதிபதி)

(ஓய்வு மைற்்ற இ்நதிய உச்சநீதிென்்ற தமலமெ நீதிைதி)

முன்ைதா்க வருகிறபதா அதுவமர பதவியில் 
நீடிப்பார். பதசிய மனித உரிமம்கள் ஆமணயம் 
ஐநது பிரிவு்கமைக ப்காணடுள்ைது. ெட்ப்பிரிவு, 
புலைாயவுப் பிரிவு, ஆராயச்சி மற்றும் திட்ப் 
பிரிவு, பயிற்சி அளிததல் பிரிவு மற்றும் நிர்வா்கப் 
பிரிவு ஆகியைவாகும். இநதியாவில் மனித 
உரிமம்கமை பாது்காப்பதற்கும், 
பமம்படுததுவதற்கும் மனித உரிமம 
ஆமணயம் பபாறுப்பாகும்.
ஆ. ெோநில ெனித உரிமெ்கள் ஆமணயம் (SHRC)

தமிழநாடடில் 1997ஆம் ஆணடு ஏப்ரல் 
17இல் மாநில மனித உரிமம்கள் ஆமணயம் 
உருவாக்கப்பட்து. இது மாநில அைவில் 
பெயல்படுகிறது. இது ஒரு தமலவர் உடப் 
மூன்று உறுப்பிைர்்கமை உள்ை்ககியது. 
இநதிய அரசியலமமப்பின் ஏழாவது 
அட்வமணயில் உள்ை மாநிலப் படடியல், 
பபாதுப் படடியல் ஆகியவற்றின் கீழுள்ை 
துமற்கள் பதா்ர்பாை மனித உரிமம மீறல் 
பதா்ர்பாைமவ்கமை மாநில மனித 
உரிமம்கள் ஆமணயம் விொரிககும் (NHRC 
ஏற்்கைபவ விொரிககும் வழககு்கமைத தவிர). 

ெனித உரிமெ நிறுவனங்கள்
உலப்கஙகிலும் பல நிறுவைங்கள் மனித 

உரிமம்கமைப் பாது்காப்பதற்கும், மனித 
உரிமம மீறல்்கமை முடிவுககுக ப்காணடு 
வருவதற்கும் முயற்சி்கமை எடுததுள்ைை. இநத 
அரசுொரா நிறுவைங்கள் அரொங்கங்களின் 
ந்வடிகம்க்கமைக ்கண்காணிப்பது்ன் 
மனித உரிமமக ப்காள்ம்க்களின்படி 
பெயல்படுமாறு வலியுறுததுகின்றை. 
அமவ்களுள் ஆம்ைஸடி இண்ர்பநஷைல் 
(Amnesty International), குழநமத்கள் பாது்காப்பு 
நிதியம் (Children’s Defence fund), மனித 
உரிமம்கள் ்கண்காணிப்ப்கம் (Human Rights 
Watch) ஆகியைவாகும்.

இ்நதிய அரசியலமெப்பு சட்டப் பிரிவு்கள்
பிரிவு 24 - குழநமதத பதாழிலாைர் முமறமயத 
தம் பெயகிறது.
பிரிவு 39 (f) - ஆபராககியமா்க குழநமத்கள் வைர 
வழிவம்கச்பெயகிறது.
பிரிவு 45 - 6 வயது வமர அமைததுக 
குழநமத்களுககும் ஆரம்ப ்கால குழநமத பராமரிப்பு 
மற்றும் ்கல்விமய வழங்க அரசு முயல்கிறது.

8th_Civics_TM_Unit 4.indd   227 2/24/2020   12:08:05 PM

www.tntextbooks.in



2 2 8 மனித உரிமம்களும் ஐககிய நாடு்கள் ெமபயும்

குழ்நமதக்கோன உரிமெ்கள்
1989ஆம் ஆணடு 

நம்பபற்ற குழநமத்களின் 
உரிமம்கள் பதா்ர்பாை 
ஐககிய நாடு்களின் 
மாநாடடின் பிரிவு 1 இன்படி 
பதிபைடடு வயதுககுடபட் 
அமைவரும் ‘குழநமத’ 
எைப்படுவர். குழநமத்களின் உரிமம்கள் 
பதா்ர்பாை மாநாடடின் அறிகம்க 1989ஆம் 
ஆணடு நவம்பர் 20இல் பவளியி்ப்பட்து.

குழநமத ஒரு முககியமாை பதசியச் 
பொததா்க ்கருதப்படுகிறது. பதெததின் 
எதிர்்காலமாைது அநநாடடின் குழநமத்கள் 
எவவாறு, வைர்நது முதிர்ச்சியம்கிறார்்கள் 
என்பமதப் பபாறுததது. எைபவ அமைதது 
வம்கயாை சுரண்ல்்கள் மற்றும் தவறாை 
பயன்பாடடிலிருநது குழநமத்கமைப் 
பாது்காப்பது நமது ெமூ்கததின் முககிய 
பநாக்கமா்க உள்ைது. இநதியாவில் 
குழநமத்களின் உரிமம்கமைப் பாது்காக்க 
ெட்ங்கள் இயற்றப்படடுள்ைை.

1978 - ெர்வபதெ பபண்கள் ஆணடு
1979 – ெர்வபதெ குழநமத்கள் ஆணடு
எை ஐ. நா. ெமப அறிவிததுள்ைது.

அ.  ்கலவி உரிமெச் சட்டம்
6 முதல் 14 வயது வமரயிலாை 

அமைததுக குழநமத்களுககும் இலவெமா்க 
மற்றும் ்கட்ாயக 
்கல்விமய அரசு 
வ ழ ங கு வ த ற் கு ச் 
ெட்ப்பிரிவு 21A 
வழிவம்கச் பெயகிறது.
ஆ.  கு ழ ்ந ம த த் 

மதோழிலோளர் சட்டம் (தம்ட ெற்றும் 
சீரமெப்புச்சட்டம், 1986)
இது 15 வயது பூர்ததியம்யாத எநத ஒரு 

குழநமதமயயும் பவமலககு அமர்தத தம் 
பெயகிறது.
இ.  சி்றோர் நீதிச்சட்டம், 2000 (குழ்நமத்கமளப் 

ைரோெரித்தல ெற்றும் ைோது்கோத்தல)
இநதச் ெட்ம் பபாதுமாை ்கவனிப்பு 

இல்லாமல் இருககும் குழநமத்கமை நடபு 

ரீதியில் அணுகி அவர்்கமைச் சீர்திருதத முயற்சி 
பமற்ப்காள்கிறது.
ஈ.  சைோகசசோ (POCSO) சட்டம், 2012

பாலியல் குற்றங்களிலிருநது 
குழநமத்கமைப் பாது்காககும் ெட்ம். 
குழநமத்களின் நலபை மி்க முககியததுவம் 
அளிக்கப்ப் பவணடிய அம்ெம் எைக 
்கருதுகிறது.

1098 குழ்நமத்களுக்கோன உதவி மெய 
எண: இது இநதியாவில் முதன் முதலா்க 
அறிமு்கப்படுததப்பட் 24 மணிபநர 
்கட்ணமில்லா அவெரத பதாமலத பதா்ர்பு 
பெமவயாகும். குழநமதத பதாழிலாைர்்கள், 
குழநமதத திருமணம் மற்றும் 
ஏபதனும் வன்ப்காடுமம 
ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட் 
குழநமத்களுககுச் சிறப்பு 
்கவைம் பெலுததப்படுகிறது.

மைண்கள் உரிமெ்கள்
பபண்கள் மற்றும் சிறுமியின் 

உரிமம்களும் மனித உரிமம்கைாகும். 
பபண்களுககு தங்கைது உரிமம்கமை 
முழுமமயா்கவும் ெமமா்கவும் அனுபவிக்கவும், 
அமைதது பாகுபாடு்களிலிருநதும் விடுப்வும் 
உரிமம உள்ைது. அமமதி, பாது்காப்பு மற்றும் 
நிமலயாை வைர்ச்சி ஆகியமவ்கள் மனித 
உரிமம்களுக்காை அடிப்பம்்கள் ஆகும். 
ஐககிய நாடு்கள் ெமபயின் ொெைம் பபண்கள் 
மற்றும் ஆண்கள் இருவருககும் ெமமாை 
உரிமம்கமை உறுதிபெயகிறது.

1979ஆம் ஆணடில் நம்பபற்ற மாநாடடில் 
பபண்களுகப்கதிராை அமைதது வம்கயாை 
பாகுபாடு்கமையும் நீககுவதற்்காை 
மபொதாமவ ஐ.நா. பாது்காப்புச் ெமப 
ஏற்றுகப்காண்து. இது பபண்களுக்காை 
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ெர்வபதெ உரிமம்கள் மபொதா எை 
அமழக்கப்படுகிறது.

1995ஆம் ஆணடில் பபயஜிஙகில் 
நம்பபற்ற நான்்காவது உல்க ம்களிர் மாநாடு, 
பபண்களின் உரிமம்கமை அஙகீ்கரிப்பதற்கும் 
உல்கைவில் பபண்களின் வாழவாதாரதமத 
பமம்படுததுவதற்குமாை ஒரு தைதமத 
உருவாககியது. இமதத பதா்ர்நது நம்பபற்ற 
கூட்ங்கள் இநத இலககு்கமை அம்வதற்கு 
பதமவயாைவற்மற ்கண்காணிககிறது. 
பமலும் பபயஜிங மாநாடடின் இலககு்கமை 
நம்முமறப்படுததுவதற்்கா்க யுனிபபம் 
(UNIFEM) என்றமழக்கப்படும் பபண்களுக்காை 
ஐககிய நாடு்களின் பமம்பாடடு நிதி அமமப்பு 
1995 முதல் பெயல்படடு வருகிறது. பபண்களும் 

சிறுமி்களும் உரிமம்கமை முழுமமயா்க 
அனுபவிககும் பபாதுதான் உணமமயாை 
ெமததுவம் நிலவுகிறது.  

மைற்ச்றோர் ெற்றும் மூத்த 
குடிெக்களின் ைரோெரிப்பு 
ெற்றும் நலவோழ்வுச் சட்டம், 
2007
இநதச் ெட்ம் மூதத 
குடிமக்களுககும் பபற்பறார்்களுககும் 
பராமரிப்மப வழஙகுவதற்கும் அவர்்களின் 
குழநமத்கள் மற்றும் வாரிசுதாரர்்களின் 
ெட்ப்பூர்வமாை ்க்மமயாகிறது. முதுமம 
்காலததில் பாது்காப்பும் ஆதரவும் மனித 
உரிமம்கைா்க ்கருதப்படுகின்றை.

��த ��ம�க�

சட்டங்கள் விதி்கள்
இநது விதமவ மறுமணச் ெட்ம், 1856 விதமவ்கள் மறுமணதமதச் ெட்ப்பூர்வமாககியது.

இநது திருமணச் ெட்ம், 1955 பபண்களின் திருமண வயது 21 என்று 
ெட்ப்பூர்வமாககியது.

இநது வாரிசு ெட்ம், 1956 பபண்கள் தங்கள் பபற்பறார்்களின் பொததிமை 
மரபுவழியா்க பபறுவமத உறுதிபெயகிறது.

வரதடெமணத தம்ச் ெட்ம், 1961 
வரதடெமண என்ற பபயரில் மரும்கமை 
பமாெமா்க ந்ததுவதற்கு ்கடுமமயாை 
தண்மை வழஙகுகிறது.

பபண்கமைக ப்கலி பெயவதற்கு எதிராைச் ெட்ம், 1997 பபண்களுககு நிவாரணம் அளிககிறது.

அநா்கரி்கமா்க சிததரிததலுகப்கதிராை ெட்ம், 
1999

பததிரிம்க்கள், பெயதிததாள்்கள் பபான்றவற்றில் 
பபண்கமை அநா்கரி்கமா்க சிததரிததமலத 
தம்பெயகிறது.

பதாழிற்ொமலச் ெட்ம், 1948 
பதாட்த பதாழிலாைர்்கள் ெட்ம், 1951 
சுரங்கச் ெட்ம், 1952 
ம்கப்பபறு நலச் ெட்ம், 1961

பபண பதாழிலாைர்்கமைப் பாது்காககிறது.

குடும்ப வன்ப்காடுமமயிலிருநது பபண்கமைப் 
பாது்காககும் ெட்ம்-2005

்கணவர் மற்றும் குடும்ப உறுப்பிைர்்கைால் பபண்கள் 
துன்புறுததப்படுவதிலிருநது பாது்காககிறது.

முடிவுமர
மனித உரிமம்கள் 

ஒவபவாருவருககுமாை ெமததுவம் மற்றும் 
பநர்மம பற்றியதாகும். பமலும் இது 
அமைவமரயும் ்கணணியதது்னும் 
மரியாமதயு்னும் ந்ததப்படுவமத உறுதி 

பெயகிறது. மனித உரிமமமயப் பாது்காப்பது 
அமைவரின் பபாறுப்பாகும். மனித 
உரிமம்களுக்காை புரிதலும் 
மரியாமதமயயும் நமது ெமூ்கததில் அமமதி, 
நல்லிணக்கம், பாது்காப்பு மற்றும் 
சுதநதிரததிற்்காை அடிததைதமத 
வழஙகுகிறது.
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்கமலச்மசோற்்கள்
பதசிய இைம் Nationality People having common origin

மனிதாபிமாைம் humanitarian seeking to promote human welfare

ெப்காதரததுவம் brotherhood state of being brothers

நியாயமாை விொரமண fair trial justify with legal

இமெவு harmony agreement of opinions

வாரிசு/வழிதபதான்றல் heir a person legally entitled to the property

மீள்ைோர்மவ
■   மனித உரிமம்கள் என்பது அமைதது 

மனிதர்்களும் அனுபவிக்க உரிமமபபற்ற 
சுதநதிரங்கைாகும்

■   அவற்றில் வாழவியல், அரசியல், 
பபாருைாதார, ெமூ்க மற்றும் ்கலாச்ொர 
உரிமம்கள் அ்ஙகும்.

■   மனித உரிமம்கள் இயல்பாைமவ, 
மாற்றிததர இயலாதமவ, ொர்பும்யமவ 
மற்றும் பிரிக்க இயலாதமவ.

■   ஐககிய நாடு்கள் ெமபயின் மி்கப்பபரிய 
ொதமை்களுள் ஒன்று மனித உரிமம்கள் 
ெட்ததின் முழுமமயாை அமமப்மப 
உருவாககியது ஆகும்.

 ெதிப்பீடு 

I   சரியோன விம்டமயத் 
சதர்்நமதடுக்கவும்

1. இரண்ாம் உல்கப் 
பபாருககுப் பின்ைர் 

 
மனித உரிமம்கமைப் 
பாது்காக்க பல ந்வடிகம்க்கமை 
எடுததுள்ைது.

 அ) ஐ. நா. ெமப
 ஆ) உச்ெ நீதிமன்றம்
 இ) ெர்வபதெ நீதிமன்றம்
 ஈ) இமவ்களில் எதுவுமில்மல 
2. 1995ஆம் ஆணடில் உல்கம் முழுவதிலும் 

இருநது பபண்கள்  இல் கூடிைர்.
 அ) பபயஜிங ஆ) நியூயார்க
 இ) ப்ல்லி  ஈ) எதுவுமில்மல

3. பதசிய மனித உரிமம்கள் ஆமணயம் 
நிறுவப்பட் ஆணடு 

 அ) 1990 ஆ) 1993
 இ) 1978 ஈ) 1979
4. ஐ.நா. ெமப 1979ஆம் ஆணம் 

 ெர்வபதெ ஆண்ா்க 
அறிவிததது.

 அ) பபணகுழநமத்கள்
 ஆ) குழநமத்கள் 
 இ) பபண்கள்
 ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்மல
5. உல்க மனித உரிமம்கள் திைமா்க 

அனுெரிக்கப்படும் நாள் எது?
 அ) டிெம்பர் 9  ஆ) டிெம்பர் 10
 இ) டிெம்பர் 11  ஈ) டிெம்பர் 12

■   உல்க மனித உரிமம்கள் அறிவிப்பு  ஐ.நா. 
வின் பபாதுச்ெமபயால் 1948ஆம் ஆணடு 
ஏற்றுகப்காள்ைப்பட்து.

■   மனித உரிமம்கள் ்கணணியம், நீதி 
மற்றும் ெமததுவம் ஆகியவற்மற 
அடிப்பம்யா்கக ப்காண்து.

■   மனித உரிமம்களின் பாது்காப்மப 
உறுதிபெயவதற்கு பதசிய அைவிலும் 
மாநில அைவிலும் மனித உரிமம 
ஆமணயங்கள் நிறுவப்படடுள்ைை.

■   மனித உரிமம்கமைப் பாது்காப்பது 
ஒவபவாரு தனிநபரின் பபாறுப்பாகும்
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6. மனித உரிமம்களின் நவீை ெர்வபதெ 
ம்காொெைம் எை அமழக்கப்படுவது எது?

 அ)  மனித உரிமம்களுக்காை 
உல்கைாவிய அறிவிப்பு (UDHRC)

 ஆ)  பதசிய மனித உரிமம்கள் ஆமணயம் 
(NHRC)

 இ)  மாநில மனித உரிமம்கள் ஆமணயம் 
(SHRC)

 ஈ) ெர்வபதெப் பபண்கள் ஆணடு
7. பதசிய மனித உரிமம்கள் ஆமணயததின் 

தமலவரா்க நியமிக்கப்படுபவர் யார்?
 அ) ஓயவுபபற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி
 ஆ)  ஓயவு பபற்ற உச்ெ நீதிமன்ற தமலமம 

நீதிபதி
 இ)  குடியரசுத தமலவரால் நியமிக்கப்படும் 

ஏபதனும் ஒருவர்
 ஈ)  ஏபதனும் ஒரு நீதிமன்றததில் ஓயவு 

பபற்ற தமலமம நீதிபதி
8. உல்க மனித உரிமம்கள் அறிவிப்பில் 

உள்ை ெட்ப்பிரிவு்களின் எணணிகம்க 
யாமவ?

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

தமலவரின் பதவிக ்காலம் என்ை?
 அ) 5 ஆணடு்கள் அல்லது 62 வயது வமர
 ஆ) 5 ஆணடு்கள் அல்லது 65 வயது வமர
 இ) 6 ஆணடு்கள் அல்லது 65 வயது வமர
 ஈ) 5 ஆணடு்கள் அல்லது 70 வயது வமர
10. பதசிய மனித உரிமம்கள் ஆமணய 

தமலமமய்கம் அமமநதுள்ை இ்ம் எது?
 அ) புது ப்ல்லி  ஆ) மும்மப
 இ) அ்கமதாபாத  ஈ) ப்கால்்கததா
II  ச்கோடிட்ட இ்டங்கமள நிரப்பு்க
1 ஒவபவாரு தனிமனிதனும் ்கணணியமாை 

வாழகம்க வாழ  உணடு.
2. மனித உரிமம்கள் என்பது 

 உரிமம்கள்.
3. மாநில மனித உரிமம்கள் ஆமணயம் 

அமமக்கப்பட் ஆணடு .
4. இநதிய அரசியலமமப்பின் 24 வது 

ெட்ப்பிரிவு  ஐ தம்பெயகிறது.
5. ஐககிய நாடு்கள் ெமப நிறுவப்பட் ஆணடு 

.

III  மைோருத்து்க
1 எலிைார் 

ரூஸபவல்ட
- உலகின் முதல் 

மனித உரிமம்கள் 
ொெைம்

2 மெரஸ சிலிண்ர் - 1997
3 பபண்கமை 

ப்கலி பெயவதற்கு 
எதிராை ெட்ம்

- அடிமமத 
தைததிலிருநது 
விடுதமல

4 குழநமத உதவி 
மமய எண

- மனித 
உரிமம்களுக்காை 
ஆமணயம்

5 வாழவியல் 
உரிமம்கள்

- வாக்களிககும் 
உரிமம

6 அரசியல் உரிமம - 1098

IV  சரியோ / தவ்றோ எனக குறிப்பிடு்க

1. மனித உரிமம்கள் மற்றும் வாழவியல்  
உரிமம்கள் ஒபர மாதிரியாைமவ.

2. மனித மற்றும் குடிம்கனின் உரிமம்கள் 
அறிவிப்பு இநதியாவில் அறிவிக்கப்பட்து.

3. 1993ஆம் ஆணடு மனித உரிமமச் ெட்ம் 
பதசிய மனித உரிமம்கள் ஆமணயம் 
உருவா்க வழிவகுததது.

4. பாதிக்கப்பட்வர்்களுககுத தண்மை 
வழங்க பதசிய மனித உரிமம்கள் 
ஆமணயம் அதி்காரம் பபற்றுள்ைது.

5. மனித உரிமம்களின் பாது்காப்மப உறுதி 
பெயவதற்்கா்க பதசிய, மாநில அைவிலாை 
மனித உரிமம்கள் ஆமணயம் 
நிறுவப்படடுள்ைது.

V   சரியோன கூற்ம்றத் சதர்்நமதடு

1. தவறாை கூற்மற ்கண்றியவும்
 அ)  பதசிய மனித உரிமம்கள் ஆமணயம் 

ஒரு ெட்ரீதியாை அமமப்பாகும்.
 ஆ)  பதசிய மனித உரிமம்கள் ஆமணயம் 

ஓர் அரசியலமமப்பு ொர்நத 
அமமப்பாகும்

 இ)  பதசிய மனித உரிமம்கள் ஆமணயம் 
ஒரு சுதநதிரமாை அமமப்பாகும்.

 ஈ)  பதசிய மனித உரிமம்கள் ஆமணயம் 
ஒரு பலதரப்பு நிறுவைங்கமைக 
ப்காண்தாகும்.
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2 3 2 மனித உரிமமகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சமையும்

2. பதசிய மனித உரிமம்கள் ஆமணயம் 
குறிதது பின்வரும் எநத கூற்று ெரியாைது 
அல்ல.

 அ) இது 1993 இல் நிறுவப்பட்து.
 ஆ)  மனித உரிமம மீறல் வழககு்களில் 

குற்றவாளிமயத தணடிக்க 
ஆமணயததிற்கு எநத உரிமமயும் 
இல்மல.

 இ)  இநத ஆமணயததின் தமலவரும் 
உறுப்பிைர்்களும் இநதிய உச்ெ 
நீதிமன்றததால் நியமிக்கப்படுகிறார்்கள்.

 ஈ)  இநத ஆமணயம் தைது ஆணடு 
அறிகம்கமய மததிய அரசு மற்றும் 
மாநில அரசு்களுககு அனுப்புகிறது. 

3. கூற்று: டிெம்பர் 10ஆம் நாள் மனித 
உரிமம்கள் திைமா்க  அனுெரிக்கப்படுகிறது.

 ்கோரணம்: இது எலிைார் ரூஸபவல்டின் 
பிறநத நாமை நிமைவு கூர்கிறது.

 அ)  கூற்று ெரி ஆைால் ்காரணம் கூற்மற 
விைக்கவில்மல

 ஆ)  கூற்று ெரி ்காரணம் கூற்மற 
விைககுகிறது

 இ) கூற்று ்காரணம் இரணடும் ெரி
 ஈ) கூற்று ்காரணம் இரணடும் தவறு
4. பின்வரும் கூற்மற ஆராய்க
 1)  மாநில மனித உரிமம்கள் ஆமணயம் 

பல உறுப்பிைர்்கமைக ப்காண் 
அமமப்பு ஆகும்.

 2)  மாநில மனித உரிமம்கள் ஆமணயம் 
ஒரு தமலவர் மற்றும் மூன்று 
உறுப்பிைர்்கமைக ப்காண்தாகும்

 பமற்கூறிய கூற்று்களில் எது / எமவ  
ெரியாைது / ெரியாைமவ?

 அ) 1 மடடும் ஆ) 2 மடடும்
 இ) 1, 2 ஈ) எதுவுமில்மல
VI   கீழ்க்கோணும் வினோக்களுககு ஓரிரு 

வோர்த்மத்களில விம்டயளி
1. மனித உரிமம்கள் என்றால் என்ை?
2. மனித உரிமம்களுக்காை உல்கைாவிய 

அறிவிப்பின் (UDHR) முககியததுவதமத 
எழுது்க.

3. இநதிய அரசியலமமப்பின் 45 வது 
ெட்ப்பிரிவு எதமை அறிவுறுததுகிறது?

4. ்கல்வி உரிமமச் ெட்ம் பற்றி எழுது்க.
5. பபண்களின் நலமைப் பாது்காப்பதற்்கா்க 

நிமறபவற்றப்பட் மூன்று ெட்ங்கமைக 
குறிப்பிடு்க.

6. அரசியல் உரிமம்கள் சிலவற்மறக 
குறிப்பிடு்க.

7. மனித உரிமம்களின் ஐநது முதன்மமப் 
பிரிவு்கமை குறிப்பிடு்க.

VII   விரிவோன விம்டயளி
1. மனித உரிமம்கள் மற்றும் வாழவியல்  

உரிமம்கமை பவறுபடுதது்க.
2. மனித உரிமம்களின் ஏபதனும் ஐநது 

அடிப்பம்ப் பணபு்கமை விவரி.
3. குழநமத்களின் பாது்காப்பிற்்கா்க அரசு 

பமற்ப்காணடுள்ை சில ந்வடிகம்க்கள் 
யாமவ?

VIII  உயர் சி்நதமன வினோ
1. உல்கைாவிய மனித உரிமம்கள் அறிவிப்பு 

யாருககு பபாருநதும் ? இது உங்களுககு 
ஏன் முககியமா்க இருககிறது?

IX   மசயலதிட்டம் ெற்றும் மசயலைோடு
1. நீங்கள் அனுபவிககும் பதது உரிமம்கள் 

மற்றும் உங்களுக்காை பபாறுப்பு்கமைப் 
படடியலிடு்க.

செற்ச்கோள் நூல்கள்

1. NCERT - India and the World, 2004
2.  Arun Ray., National Human Rights 

Commission of India, Khama Publisher, 
New Delhi,2004

3.  Parikshith K. Naik., and Mehrabudin 
wakman., Human Rights & International 
Organisations, Trinity Publication, 2013

இமணயதள வளங்கள்

1. www.shrc.tn.gov.in
2. www.nhrc.nic.in
3. www.un.org
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2 3 3மனித உரிமம்களும் ஐககிய நாடு்கள் ெமபயும்

உரலி: https://in.one.un.org/

இமணயச் மசயலைோடு

ெனித உரிமெ்களும் ஐககிய நோடு்கள் சமையும்

ைடி - 1  URL அல்லது QR குறியீடடிமைப் பயன்படுததி இச்பெயல்பாடடிற்்காை 
இமணயப்பக்கததிற்கு பெல்்க. 

ைடி - 2 பக்கததின் நடுவில் ‘IN FOCUS’என்பதன் பமல் பொடுக்கவும்
ைடி -3  இநதியா மற்றும் ஐககிய நாடு்கள் ெமப பற்றிய ்காலவரிமெ நி்கழவு்கமை அறிய 

பக்கததின் அடிப்பகுதியில் அமமநதிருககும் ்காலகப்காடு வரிமெயில் ஏதாவது ஒரு 
ஆணம்த பதர்நபதடுக்கவும்.(உ.தா.1948) 

* ப்ங்கள் அம்யாைததிற்கு மடடும் 
*பதமவபயனில் Adobe Flash ஐ அனுமதிக்க

இநத பெயல்பாடடின் 
மூலம் இநதியா மற்றும் ஐககிய 
நாடு்கள் ெமப பற்றிய ்காலகப்காடு 
நி்கழவு்கமை ப்விைக்கதது்ன் 
அறிநதுப்காள்ை  முடியும்.

நாடு்கள் ெமப பற்றிய ்காலகப்காடு 
நி்கழவு்கமை ப்விைக்கதது்ன் 
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அறிமுகம்
நமது நாகரிகம் முழுேதும் வேகத்திளனயும் 

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

சாலை பாதுகாப்பின் முககியததுவேம்
ஒவசோரு நாளும், ொளையில் 

ஏற்�டும் வி�த்துக்கள மற்றும் அடிக்கடி 
நிகழும் அெம்�ாவிதஙகள �ற்றி தினமும் 
செயதித்தாளகள சதரிவிக்கின்றன. ொளை 
வி�த்துக்கள �டுகாயஙகளுக்கும்  இ்றப்பிற்கும் 

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

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

▶ ொளை �ாதுகாப்பின முக்கியத்துேத்ளதப் புரிந்துசகாளளுதல்.
▶ ொளை வி�த்துகளுக்கான காரணஙகளை ஆராயதல்.
▶  ோகனம் ஓட்டும் ச�ாழுது களடபிடிக்க வேண்டிய �ாதுகாப்பு 

நடேடிக்ளககளைப் �ற்றி உணர்ந்து சகாளளுதல்.
▶  வ�ாக்குேரத்தில் உளை ஆ�த்துகளை அறிேது எதிர்சகாளளும் தி்றனகளை 

ேைர்த்துக்சகாளுதல்.
▶ ொளையில் தனனம்பிக்ளகயுடனும் �ாதுகாப்புடனும் செல்லுதல்.

கற்றலின் ்நாககஙகள்

சாலை பாதுகாப்பு 
விதிகள் மற்றும் 
்நறிமுலறகள்

அைகு - 5
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2 3 5ொளை �ாதுகாப்பு விதிகள மற்றும் சநறிமுள்றகள

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

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

வோகன ஓட்டிகளின் கவேனச் சிதறல - கேனச 
சித்றல் என�து ோகனத்தின சேளியிலிருந்வதா 
உளளிருந்வதா ஏற்�டக்கூடும். ோகனம் ஓட்டும் 
வ�ாது செல்லிடப்வ�சியில் வ�சுேது ச�ரிய 
கேனசசித்றைாக இந்நாட்களில் உளைது. 
செல்லிடப்வ�சியில் வ�சும் செயவை மனித 
மூளையின செயல்�ாட்டின ச�ரும் �குதிளய 
ஆக்கிரமிக்கி்றது. சிறு �குதி மட்டுவம ோகனம் 
செலுத்தும் செயலிளனக் ளகயாளுகி்றது. 
கேனக்குள்றவு,  வேச்றானள்றச சிந்திப்�து 

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

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

பாதுகாப்பு கருவிகலை 
தவிரததல - நானகு ெக்கர ோகனஙகளில் 
இருக்ளகப் �ட்ளட (seat belt) அணிேதும் 
இரு ெக்கர ோகனஙகளில் தளைக்கேெம் 
(helmets) அணிேதும் ெட்டமாக்கப்�ட்டுளைது. 
இவவிரண்டும் வி�த்துக்களின வ�ாது ஏற்�டும் 
காயஙகளின தீவிரத்ளதக் குள்றக்கின்றன.
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பல்வேறு காரணிகள்
அ.  ஓட்டுநரகள் – அதிக வேகத்தில் செலுத்துதல், 

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

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

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

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

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

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

பாதுகாப்பு நடவேடிகலககள்
� எப்்பாழுதும் இடதுபுறமாக்வே ்சலவேது: 

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

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

� தலைககவேசம் அணிவேது: இரு ெக்கர 
ேண்டியில் ஏறுேதற்கு முன தளைக்கேெம் 

அணிேளதப் �ைக்கமாக்கிக் சகாளை 
வேண்டும்.

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

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

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

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

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

� பாதசாரிகளுககாக: �ாதொரிகள கடக்கும் 
�ாளதயில் (ேரிக்வகாடு) மட்டுவம ொளைளயக் 
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கடக்க வேண்டும். வ�ாக்குேரத்துச ெமிக்ளஞகளில் செைவிடும் இரண்டு நிமிட வநரம் உஙகள 
ோழ்க்ளகக்கு மிகவும் மதிப்புளைதாகும். சிேப்பு மற்றும் மஞெள விைக்கு ஒளிரும் வ�ாது ொளைளயக் 
கடக்கக்கூடாது. ொளையின நடுவில் நடப்�ளதத் தவிர்த்துச ொளையின ஓரத்தில் நடக்கவும்.

BUS 
STOP

மததியில உள்ை இலடவிடப்பட்ட ்வேள்லைக 
்காடு: இது ொளையின அடிப்�ளடக் குறியீடு 
ஆகும். இக் குறியீடு உளை இடத்தில் ொளையில் 
தடம் (Lane) மா்றைாம், ோகனஙகளை முந்தி 
செல்ைைாம் அல்ைது �ாதுகாப்�ாக இருக்கும் 
�ட்ெத்தில் U - திருப்�த்தில் திரும்�ைாம்.

BUS 
STOP

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

BUS 
STOP

்தாடரச்சியான ஒரு மஞ்சள் ்காடு:  சேளிசெம் 
(visibility) குள்றோன �குதிகளில் உளை 
ொளைகளில் �யன�டுத்தப்�டுகின்றது. 
ோகனஙகளை முந்திச செல்ைைாம் மற்றும் 
இடதுபு்றம்  மட்டுவம ோகனம் செலுத்தப்�ட 
வேண்டும் என�ளத உணர்த்துகி்றது.

BUS 
STOP

இரணடு ்தாடரச்சியான மஞ்சள் ்காடுகள்: 
ஆ�த்தான மற்றும் இருேழி வ�ாக்குேரத்து 
உளை ொளைகளில் �யன�டுத்தப்�டுகி்றது.  இது 
தடம் மாறுேளத கண்டிப்�ாகத் தளடசெயகி்றது. 
வமலும் நாம் நமது தடத்திற்குளைாக 
ோகனஙகளை முந்திச செல்ைைாம்.

BUS 
STOP

நிறுததக ்காடு: �ாதொரிகள கடக்கும் 
வகாட்டிற்கு முன�ாக குறியிடப்�ட்டிருக்கும். 
அளே வ�ாக்குேரத்துச ெமிக்ளஞகளில் 
ோகனஙகள நிறுத்தப்�ட வேண்டிய 
�குதிளயக் குறிக்கின்றது.
்தாடரச்சியான மற்றும் இலடவிடப்பட்ட 
்காடுகள்: இளடவிடப்�ட்ட வகாட்டின 
�க்கமாக ஓட்டும் வ�ாது பி்ற ோகனஙகளை 
முந்திசசெல்ைைாம். ஆனால் சதாடர்சசியான 
வகாட்டின �க்கமாக செல்லும் வ�ாது பி்ற 
ோகனஙகளை முந்திசசெல்ைக்  கூடாது.

108 அவேசரகாை ்சலவே : இது ஒருஙகிளணக்கப்�ட்ட மருத்துேம் (மருத்துே ஊர்தி), காேல் 
மற்றும் தீயளணப்பு வெளேகள ஆகியேற்ள்ற அளிக்கும் ஒரு அேெரகாை வெளேயாகும்.  
ொளையில் யாவரனும் �ாதிக்கப்�ட்டளதக் கண்டால் �தற்்றப்�டவேண்டாம். உதவிக்கு 108 
என்ற எண்ணிளனயும் ொளை வி�த்துகளுக்கு 103 என்ற எண்ணிளனயும் அளைக்கவும்.
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தகவேல குறியீடுகள்
இக்குறியீடுகள தகேல் �ைளககள ேழியாக ஓட்டுநர்களுக்குத் தகேல் அளிக்கின்றன.

மருத்துேமளனச�ாது சதாளைப்வ�சி எரிச�ாருள

ொளை மூடப்�ட்டுளைது

சதாடர்ேண்டி நிளையம்

இப்�க்கம் நிறுத்தவும்

உணேகம்

இருெக்கர ேண்டிகளுக்கான 
நிறுத்துமிடம்சிற்றுண்டி ஓயசேடுக்கும் இடம்

கட்டாயமாக இடது
�க்கம் திரும்�வும்

ஒரு ேழிப்�ாளத (ேைப்பு்றம்)

கட்டாயமாக
வநராக செல்ைவும்

கட்டாயமாக ேைது �க்கம் 
திரும்�வும்

கட்டாயமாக வநராக அல்ைது 
ேைப்பு்றம் செல்ைவும்

கட்டாயமாக வநராக அல்ைது 
இடப்பு்றம் செல்ைவும்

நில் ேழிவிடு

இடப்�க்கம் திரும்� தளட 

செல்ை அனுமதி இல்ளை

U - திருப்�ம் செயய தளட 

ஒரு ேழிப்�ாளத (இடப்பு்றம்) கனரக ோகனஙகளுக்குத் தளட 

ோகனத்ளத முந்துேதற்கு தளட ஒலிப்�ானகள �யன�டுத்த தளட

வ�ருந்து நிறுத்தம் 

ேைப்�க்கம் திரும்� தளட வேக கட்டுப்�ாட்டு அைவு

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

மீறுேது ொளை மற்றும் வ�ாக்குேரத்துத் துள்றயினால் ெட்டப்�டி தண்டிக்கப்�டக் கூடிய குற்்றமாகும்.

H

எச்சரிகலக குறியீடுகள்
ொளை ேழி மற்றும் வ�ாக்குேரத்துத் துள்றயால் சமாத்தம் 40 வ�ாக்குேரத்து 

எசெரிக்ளக குறியீடுகள வெர்க்கப்�ட்டுளைன. எசெரிக்ளக குறியீடுகளின முக்கியப் செயல்�ாடு 
சூழ்நிளைக்வகற்� வதளேயான நடேடிக்ளககளை வமற்சகாளை ஓட்டுநர்களுக்கு எசெரிக்ளக விடுப்�தாகும்.

கற்கள விழும் �குதி

ேைது சகாண்ளட ஊசி ேளைவு

அகண்ட ொளை எதிர்ேருகி்றது

ஆட்கள வேளை செயகி்றார்கள

ேைப்�க்க ேளைவு

செஙகுத்தான வமடு

�ாதொரிகள கடக்குமிடம் 

இடப்�க்க ேளைவு

குறுகிய ொளை எதிர்ேருகி்றது

�ளளிக் கூடம் கேனம் 

மிதிேண்டி கடக்குமிடம்

இடது சகாண்ளட ஊசி ேளைவு

�ாைம்

T- ெந்திப்பு

ேைது எதிர் திருப்�ம்

ேழுக்கும் ொளை

இடது எதிர் திருப்�ம்

ரயில் தண்டோைத்ளத கடக்குமிடம்

கட்டாயம் ஒலிப்�ானகள
ஒலிக்கவும்

கட்டாயம் இடப் �க்கமாக செல்ைவும்
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்பாககுவேரததுக குறியீடுகள்
வ�ாக்குேரத்துக் குறியீடுகள 

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

மூன்று வேலகயான ்பாககுவேரததுக
குறியீடுகள் உள்ைன.

கட்டாயக குறியீடுகள்: கண்டிப்�ாக பின�ற்்ற 
வேண்டும் என உத்திரவிடும் குறியீடுகள ஆகும்.  
அளே ச�ாதுோக ேட்ட ேடிவில் இருக்கும்.
எச்சரிகலக குறியீடுகள்: ொளைளயப் 
�யன�டுத்துவோருக்கு எதிர்ேரும் ொளையின 
நிளை குறித்து எசெரிக்கின்றன. அளே 
ச�ாதுோக முக்வகாண ேடிவில் இருக்கும்.
தகவேல குறியீடுகள்: திளெகள, இைக்குகள 
�ற்றிய �ை தகேல்களை அளிக்கின்றன. அளே 
ச�ாதுோக செவேக ேடிவில் இருக்கும்.
்பாககுவேரததுச் சமிகலஞகள்

வ�ாக்குேரத்து விைக்குகள என�து 
ஒரு ெமிக்ளஞ கருவி ஆகும். இது ொளைகள 
ெந்திக்கும் இடஙகளிலும் �ாதொரிகள 
ொளைளயக் கடக்கும் இடஙகளிலும் 
அளமக்கப்�ட்டிருக்கும். அளே உைகைாவிய 
நி்றக் குறியீடுகளைப் �யன�டுத்துேதன 
மூைம் �ாதுகாப்�ாக எப்வ�ாது நடக்கைாம், 
ோகனஙகளைச செலுத்தைாம்  என�ளதக் 
குறிப்பிடுகின்றன.
சிவேப்பு: இந்த ெமிக்ளஞ நிறுத்தக் வகாட்டிற்குப் 
பினனால் ோகனஙகளை நிறுத்தவேண்டும் 
என�ளதக் குறிக்கின்றது.
ஆம்பர (மஞ்சள்): இந்த ெமிக்ளஞ நிறுத்த 
வேண்டும் என�ளதக் குறிக்கின்றது. �சளெ 

ேண்ணம் சதரியும் ேளர ொளைளயக் 
கடக்கவோ பு்றப்�டவோ கூடாது. தேறுதைாக 
ச�ரிய ொளை கடந்து சகாண்டிருக்கும் 
வ�ாது இளடப்�குதியிவைவய மஞெள 
ெமிக்ளஞயில் சிக்க வநர்ந்தால் கேனமாக 
முன செல்ை வேண்டும். �தற்்றத்தில் வேகமாக 
செல்ைக்கூடாது.
பச்லச: �ாளதசதளிோக இருக்கும்�ட்ெத்தில் 
செல்ைைாம் என�ளதக் குறிக்கின்றது.
நிலையான பச்லச அம்புககுறி சமிகலஞ: 
முழு �சளெ ெமிக்ளஞயுடன கூடுதைாக; இந்த 
ெமிக்ளஞ ேைஙகப்�டைாம். இதில் அம்பு 
குறிப்பிடும் திளெயில் கேனமுடன செல்ை 
வேண்டும் என�ளதக் குறிக்கின்றது.
ஒளிரும் சிவேப்பு சமிகலஞ: முழுளமயாக நிறுத்த 
வேண்டும் என�தாகும். �ாளத சதளிோன 
பினவ� செல்ை வேண்டும்.
ஒளிரும் மஞ்சள் சமிகலஞ: இது வேகத்ளதக் 
குள்றத்து எசெரிக்ளகயுடன செல்ை வேண்டும் 
என�ளதக் குறிக்கின்றது.

இரவில விைககுகள்

                  

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

நில, கவேனி, ்சல ்மதுவோக, கவேனி, ்சல 

இந்தியாவில சாலை விதிகள்
இந்தியா முழுளமக்கும் ச�ாருந்தக்கூடிய 

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

• இருேழி ொளையில் இடப்பு்றம் மட்டுவம 
ஓட்டுநர் ோகனத்ளதச செலுத்த வேண்டும்.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

குறிக்காட்டிகளையும் ஒவர வநரத்தில் 
ஒளிரசசெயயும்.

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

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

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

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

பல்வேறு வேண்ண இைககததகடுகள் (Number 
Plates)

சிேப்பு 
ேண்ணத்தகடு  -  குடியரசுத் தளைேர் மற்றும் 

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

நீை 
ேண்ணத்தகடு  -  அயல்நாட்டு பிரதிநிதிகள/

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

சேளளை 
ேண்ணத்தகடு  -  இது ொதாரண குடிமகனுக்கு 

சொந்தமான ோகனம் 
என�தாகும்.

மஞெள 
ேண்ணத்தகடு  –  ேணிக ரீதியான 

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

சாலை விபததுககலைத தவிரகக அரசு 
்மற்்காள்ளும் நடவேடிகலககள்

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

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

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

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

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

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

குைந்ளதகளிளடவய ொளை �ாதுகாப்பு 
விழிப்புணர்விளன ஏற்�டுத்தும் வநாக்கத்வதாடு 
சுேசெ ெஃ�ர் (�ாதுகாப்�ான �யணம் - Swachha  
Safer) மற்றும் சுேரஷித் யாத்ரா  (Suvarshit 
Yatra) என்ற இரு சித்திர புத்தகஙகளைச 
ொளை வ�ாக்குேரத்து மற்றும் சநடுஞொளை 
அளமசெகம் சேளியிட்டுளைது.

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

 

சாலை பாதுகாப்பு வோரம்
ொளை �ாதுகாப்பு ோரம் என�து 

ொளை விதிகள குறித்து விழிப்புணர்வு 
ஏற்�டுத்துேளதயும்  ொளை வி�த்துக்கள 
காரணமாக ஏற்�டும் �ாதிப்புகளைக் 
குள்றப்�ளதயும் வநாக்கமாகக் சகாண்ட வதசிய 

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

சாலை பாதுகாப்பு நடவேடிகலகககான 
பதிற்றாணடு 2011-2020

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

நாம் ஒனறிளணந்து 
இைட்ெக்கணக்கான  
உயிர்களைக் 
காப்வ�ாம்.

்சஞ்சிலுலவே மற்றும் ்சம்பிலற 
சஙகஙகளின் சரவே்தசக கூட்டலமப்பு

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

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

மீள்பாரலவே
■   ொளை �ாதுகாப்பு என�து ொளையில் �யணிக்கும் அளனேரின �ாதுகாப்ள�யும்  �ாதுகாப்பு 

ேைஙகுேளதயும் குறிக்கி்றது.
■   ொளை வி�த்துக்கள விரும்�த்தகாத நிகழ்வுகள ஆகும். உயிர் இைப்பினாலும் �டுகாயத்தினாலும் 

ோழ்ோதாரத்ளதவய இைக்க வநரிடும்.
■   வ�ாக்குேரத்துக் குறியீடுகள வ�ாக்குேரத்திளன முள்ற�டுத்தவும், ஆ�த்துக்களை எசெரிக்கவும் 

ொளைளய உ�வயாகப்�டுத்துவோருக்கு ேழிகாட்டவும் ஆகும்.
■   கட்டாயக் குறியீடுகள, எசெரிக்ளக குறியீடுகள மற்றும் தகேல் குறியீடுகள என மூனறு ேளகயான 

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

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

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

நா�
 உ��ய���ேற�

 இ��ைக வாப�ைடைய
பய�ப	��ேவ�

இ�ச�கர வ����
தைல�கவச� அ�ேவ�

�ைலைம� ஏ�றா�ேபா�
பா�கா�பான ேவக����

பா�கா�பான
இைடெவ���	� வாகன�

ஓ�	ேவ�

ம� ேபாைத��
வாகன� ஓ�ட மா�ேட�

வாகன� ஓ�	� ேபா�
ெச��ட�ேப�ைய�

பய�ப	�த மா�ேட�

பாதசா�க� அ�ல�
��வ��

ஒ�	பவேபால
பா�க��ய அள��

இ��ேப�

ெந	�சாைல
��கைள

அ���
ம��ேப�

என� வாகன��ைன
ந�ல �ைல��

பராம��ேப�

நா� ஓ�	�
வாகன���

ஓ�	ந உ�ம�
ம��� ப���

ெப�ேவ�

 �ப�� நட�தா�
எ�வா� நட��ெகா�ள 

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

Pillion a seat for a passenger  
behind a motorcyclist

சநரிெல் congestion overcrowding

I  சரியான விலடலயத 
்தரந்்தடுககவும்

1. சிேப்பு விைக்கு ஒளிரும் 
வ�ாது

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

 ஆ)  நீஙகள  ோகனத்ளத நிறுத்தி 
�சளெவிைக்கு ஒளிரும் ேளர 
காத்திருக்க வேண்டும்

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

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

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

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

 மதிப்பீடு 
5. ொளை வி�த்துக்களுக்கான காரணஙகள 

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

(Annual Bare System)
 இ)  பூட்டுதலில்ைா நிறுத்தும் அளமப்பு 

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

கடந்து செல்ை அனுமதிக்கவேண்டும்.
 ஆ)  முனனுரிளம எதுவும் அளிக்கத் 

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

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

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

___________ பு்றம் செல்ைவும்.
2. கட்டாய குறியீடுகள ___________ ேடிவில் 

குறிப்பிடப்�ட்டிருக்கும்.
3. ___________ ோகனத்தின வேகத்ளதக் 

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

___________ அணிேதும் இரு ெக்கர 
ோகனத்தில்___________ அணிேதும் 
கட்டாயம் எனச ெட்டம் உளைது.

III ்பாருததுக
1 மாசுக் 

கட்டுப்�ாட்டுச 
ொனறிதழ்

- ேரிக்வகாட்டு �ாளத

2 புதிய சிற்றுந்து 
களுக்கான 
ஒரு முள்ற ேரி

- ொளைப்�ாதுகாப்புக் 
குறித்த சித்திர 
புத்தகம்

3 �ாதொரி - ஆறு மாதஙகள
4 பிவரசிலியா 

பிரகடனம்
- 15 ேருடஙகள

5 சுேசெ வெஃ�ர் - �னனாட்டு மாநாடு

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

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

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

குள்றத்தும் எசெரிக்ளகயுடனும் செல்ை 
வேண்டும் என�ளதக் குறிக்கின்றது.

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

5.  ொளைகள மனிதனின மிக வமாெமான 
கண்டுபிடிப்புகளில் ஒனறு.

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

(i) முனபு்ற ோகனத்திலிருந்து ெரியான 
இளடசேளியில் சதாடரவும்.

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

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

(iv) ேளைவுகளிலும் திருப்�ஙகளிலும் 
வேகத்திளனக் குள்றக்க வேண்டாம்.

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

ஓட்டுேது வி�த்துக்களை 
ஏற்�டுத்துகின்றது.

 கார்ணம்:  மயக்கம் காரணமாக �ார்ளே 
�ாதிக்கப்�டுகின்றது.

 அ)  கூற்று ெரி மற்றும் காரணம் 
கூற்றிற்கான ெரியான விைக்கம் ஆகும்.

 ஆ)  கூற்று ெரி மற்றும் காரணம் 
கூற்றிற்கான ெரியான விைக்கம் அல்ை.

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

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

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

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

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

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

களடபிடி
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2 4 6 ொளை �ாதுகாப்பு விதிகள மற்றும் சநறிமுள்றகள

 இ)  ோகனம் ஓட்டும் ச�ாழுது செல்லிடப் 
வ�சிளயப் �யன�டுத்து

 ஈ) ொளைகளில் நடப்�ளதத் தவிர்க்கவும்
5.  பினேரும் குறியீடுகள எளதக் 

குறிப்பிடுகின்றன

H

VI  பின்வேரும் வினாககளுககு ஓரிரு 
வோககியஙகளில விலடயளி

1.  ொளை �ாதுகாப்பிளன நீவிர் எவோறு 
உறுதி செயோய?

2.  ொளை �ாதுகாப்பு நமக்கு ஏன 
முக்கியமானது?

3.  ொளை வி�த்துக்களின வநரடி விளைவுகள 
எனன?

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

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

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

7.  ஏவதனும் நானகு ொளை விதிகளை 
எழுதுக.

8.  மது அருந்துதல் ோகன ஓட்டுதளை 
எவோறு �ாதிக்கின்றது?

VII  விரிவோன விலடயளி
1.  ொளை வி�த்துக்களுக்கான 

காரணஙகளை விேரி.
2.  ொளை வி�த்துக்கள நளடச�்றாமல் தடுக்க 

இந்திய அரொஙகம் வமற்சகாண்டுளை 
முயற்சிகளை விைக்குக.

3.  ொளை வி�த்துக்கள நளடச�்றாமல் தடுக்க 
வமற்சகாளை வேண்டிய நடேடிக்ளககள 
எனன?

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

வதளேப்�டுேன எனன?
2.  ஓட்டுநர்களின களைப்பு மற்றும் 

வொர்விளனக் குள்றக்கும் சிை ேழிகளைப் 
�ட்டியலிடுக.

IX ்சயலதிட்டம் மற்றும் ்சயலபாடு
1.  குைந்ளதகளுக்கான சிை அடிப்�ளட ொளை 

�ாதுகாப்பு விதிகளைப் �ட்டியலிடுக.
2.  ொளை �ாதுகாப்பு முள்றகளைச செயது 

காட்டுக.
3.  ொளை �ாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு 

ளகவயட்டிளனத் தயாரித்துப் �ளளியில் 
சுற்றுக்கு அனுப்புக.

்மற்்காள் நூலகள்

1. Th e Motor Vehicles Act, 1988 
2. Th e Tamil Nadu Motor Vehicles Rules, 1989
3. Ministry of Road Transport & Highways, 

Government of India
4. இருெக்கர ோகன ஓட்டிகளுக்கான 

ொளை �ாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு ளகவயடு, 
வ�ாக்குேரத்துத் துள்ற, தமிழ்நாடு அரசு

இல்ணயதை வேைஙகள்

1. http://tnsta.gov.in
2. http://parivahan.gov.in

3. www.tn.gov.in>tnmvr1989

8th_Civics_TM_Unit 5.indd   246 2/24/2020   12:09:03 PM

www.tntextbooks.in



2 4 7

அறிமுகம்
இந்தியா அமைதிமய விரும்பும் ஒரு நாடு. 

ப�ாதுவாக, இந்தியா அமைத்து நாடுகளிடமும் 
குறிப�ாக அணமட நாடுகளிடம் நல்லுறமவப 
ப�ணுகிறது. அபேபநரத்தில் அந்நிய 
ஆக்கிரமிபபிலிருந்து இந்திய எல்மலைமயப 
�ாதுகாப�ேற்கு, இந்தியா ேன் �ாதுகாபம�ப 
�லைப�டுத்துகிறது. எைபவ இந்திய அரசு 
�ாதுகாபபுத் துமறக்கு அதிக முன்னுரிமை 
அளித்து வருகிறது. இப�ாடத்தில் இந்திய 
நாட்டின் �ல்பவறு விேைாை �ாதுகாபபுப 
�மடகமைப �ற்றி அறிந்து பகாளபவாம்.

பாதுகாப்பு அமைப்பின் அவசியம்
ஒவபவாரு நாட்டின் அரசியல், சமூக 

ைற்றும் ப�ாருைாோர வைர்ச்சிக்கு அேன் பேசிய 
�ாதுகாபபு மிகவும் அவசியைாைது ஆகும். இது 
நாட்டின் அமைதிக்கும், முன்பைற்றத்திற்கும் 
மிகவும் முக்கியத்துவம் வாயந்ேது ஆகும்.

இந்திய பாதுகாப்புச் சேமவகள்
இந்தியக் குடியரசுத் ேமலைவர் நாட்டின் 

ேமலைவராகவும், நைது �ாதுகாபபு அமைபபில் 
மிக உயர்ந்ே �ேவி நிமலைமயயும் வகிக்கிறார். 

அவர் இந்திய ஆயுேப �மடகளின் ேமலைமைத் 
ேை�தி ஆவார்.

இந்தியாவில் பாதுகாப்புப் பமைகளின் பிரிவுகள்

இந்திய ஆயுதப் பமைகள் (Indian Armed 
Forces) - ஆயுேப �மடயாைது நாட்டின் 
இராணுவப �மட, கடற்�மட, விைாைப�மட 
ைற்றும் கடபலைாரக் காவல்�மட ஆகியவற்மற 
உளைடக்கிய முேன்மைப �மடகள ஆகும். 
அமவகள �ாதுகாபபு அமைச்சகத்தின் கீழ் 
பசயல்�டுகின்றை. 

துமை இராணுவப் பமைகள் (Paramilitary 
Forces) - அசாம் மரபில்ஸ், சிறபபு எல்மலைபபுறப 
�மட ஆகியை துமை இராணுவப 
�மடகைாகும். 

ைத்திய ஆயுதக் காவல் பமைகள் (Central 
Armed Police Forces) - BSF, CRPF, ITBP, CISF 
ைற்றும் SSB ஆகியை ைத்திய ஆயுேக் காவல் 
�மடகைாகும். அமவகள ைத்திய உளதுமற 
அமைச்சத்தின் கீழ் பசயல்�டுகின்றை. CAPF 
என்ற �மடபபிரிவுகள ேஙகளுக்கு ஒதுக்கப�ட்ட 
�ணிக்கு ஏற்றவாறு இராணுவம் ைற்றும் காவல் 
துமறயுடன் இமைந்து �ணியாற்றுகின்றை.

பாதுகாப்பு ைற்றும் 
வவளியுறவுக் 
வகாள்மக

அலகு - 6

இப�ாடத்மேக் கற்றுக் பகாளவேன் மூலைம் ைாைவர்கள கீழ்க்கணட 
அறிவிமைப ப�றுகின்றைர்.
▶ இந்திய ஆயுேப �மடகள
▶ துமை இராணுவப �மடகள
▶ இந்தியாவின் பவளியுறவுக் பகாளமக
▶ அணமட நாடுகளுடைாை இந்தியாவின் உறவு

கற்றலின் ச�ாக்கஙகள்

I. பாதுகாப்பு
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2 4 8 �ாதுகாபபு ைற்றும் பவளியுறவுக் பகாளமக

இந்திய ஆயுதப் பமைகள்
இராணுவப் பமை (Army)

இந்திய இராணுவப 
�மட என்�து நிலை 
அடிப�மடயிலைாை ஒரு 
பிரிவு ஆகும். இது உலைக 
அைவில்  மிகபப�ரிய 
ேன்ைார்வப �மடபபிரிவு 
ஆகும். இது பேைரல் 
(General) என்றமைக்கப�டும் நான்கு 
நட்சத்திர அந்ேஸ்து பகாணட இராணுவப 
�மடத் ேை�தியால் வழிநடத்ேப�டுகிறது. 
பேசிய �ாதுகாபபு, பேசிய ஒற்றுமை, அந்நிய 
ஆக்கிரமிபபிலிருந்து நாட்மட �ாதுகாத்ேல், 
உளநாட்டு அச்சுறுத்ேல்கள ைற்றும் 
நாட்டின் எல்மலைக்குள அமைதிமயயும், 
�ாதுகாபம�யும் ப�ணுேல் ஆகியை 
இந்திய இராணுவப �மடயின் முேன்மைப 
�ணிகைாகும். பைலும் இது இயற்மக ப�ரழிவு 
ைற்றும் ப�ரிடர் காலைஙகளில் ைனிோபிைாை 
மீட்புப �ணிகமையும் பசயகிறது. இந்திய 
இராணுவம் 'பரஜிபைன்ட்' என்ற ஒரு அமைபபு 

முமறமயக் பகாணடது. இது பசயல்�ாட்டு  
ரீதியாகவும் புவியியல் அடிப�மடயிலும் ஏழு 
�மடபபிரிவுகைாக பிரிக்கப�ட்டுளைது.
கைற்பமை (Navy)

கடற்�மடயின் முேன்மை பநாக்கம் 
நாட்டின் கடல் எல்மலைகமை �ாதுகாப�ோகும். 
பைலும் நாட்டின் பிற ஆயுேப�மடகளுடன் 
இமைந்து இந்திய நிலைப�குதி, ைக்கள, 
கடல்சார் நலைன்களுக்கு எதிராை 
அச்சுறுத்ேல்கள (அ) ஆக்கிரமிபபுகமைத் ேடுக்க 
அல்லைது போற்கடிக்கும் �ணியில் ஈடு�டுகிறது. 
இது அட்மிரல் (Admiral) என்றமைக்கப�டும் 
நான்கு நட்சத்திர அந்ேஸ்து பகாணட 
கடற்�மடத் ேை�தியால் வழிநடத்ேப�டுகிறது. 
இது மூன்று கடற்�மடப பிரிவுகமைக் 
பகாணடது.
விைானப்பமை (Air Force)

இந்திய விைாைப�மட என்�து இந்திய 
ஆயுேப�மடகளின் வான்பவளி �மட ஆகும். 
இந்திய வான்பவளிமயப �ாதுகாப�தும், 

பீல்டு ைாரஷல் (Field Marshal) - இது ஐந்து 
நட்சத்திர அந்ேஸ்து பகாணட ப�ாது 
அதிகாரி �ேவி. இது இந்திய இராணுவத்தின் 
உயர்ந்ே �ேவி ஆகும்.

ோம் ைானக் ஷா 
என்�வர் இந்தியாவின் 
முேல் பீல்டு ைார்்ஷல் 
ஆவார். சக.எம். 
கரியப்பா இரணடாவது 

பீல்டு ைார்்ஷல் ஆவார்.
இந்திய விைாைப�மடயில் 
ஐந்து நட்சத்திர அந்ேஸ்து 
பகாணட ைார்்ஷல் �ேவிக்கு 
உயர்வு ப�ற்ற முேல் ைற்றும்  

ஒபர அதிகாரி அரஜுன் சிங ஆவார்.

இந்திய ஆயுேப �மடகமைக் பகௗரவிப�ேற்காக இந்திய அரசால் 
பேசியப ப�ார் நிமைவுச் சின்ைம் (National War Memorial) 
கட்டப�ட்டுளைது. இந்நிமைவுச் சின்ைம் புது படல்லியில் உளை 
இந்தியா பகட் அருகில் 40 ஏக்கர் �ரப�ைவில் அமைக்கப�ட்டுளைது. 
ப�ாரின் ப�ாது நாட்டிற்காக உயிர் தியாகம் பசயே இந்திய 
இராணுவ வீரர்களின் ப�யர்கள நிமைவுச் சின்ைத்தின் 
சுவர்களில் கல்பவட்டில் ப�ாறிக்கப�ட்டுளைை.

இ��ய இரா�வ� 

இ��ய �மான�பைட 

இ��ய க�பபைட 

ெஜனர�
1

ெல��ன��
ெஜனர� 

2
ேமஜ�

ெஜனர� 
3

�ேக�ய� 
4

க�ன� 
5

ெல��ன��
க�ன� 

6
ேமஜ� 

7
ேக�ட� 

8
ெல��ன�� 

9

ஏ� ��
மா�ஷ�

1

ஏ� 
மா�ஷ�

2

ஏ� ைவ� 
மா�ஷ�

3

ஏ�
கேமா�ட�

4

� �
ேக�ட� 

5

�
கமா�ட�

6

��வாட�
�ட� 

7

ஃ�ைள� 
ெல��ன�� 

8

�ைள��
ஆ�ச�

9

அ��ர� 

1

ைவ�
அ��ர� 

2

ய�
அ��ர� 

3

கேமா�ட�

4

ேக�ட� 

5

கமா�ட�

6

ெல��ன�� 
கமா�ட�

7

ெல��ன�� 

8

ச�
ெல��ன�� 

9

VIII_Std_Civics_Unit 6.indd   248 2/24/2020   12:10:06 PM

www.tntextbooks.in



2 4 9�ாதுகாபபு ைற்றும் பவளியுறவுக் பகாளமக

ஆயுே பைாேலின் ப�ாது வான்வழிப 
ப�ாமர நடத்துவதும் இேன் முேன்மை 
பநாக்கம் ஆகும். இது ஏர் சீப ைார்்ஷல் (Air 
Chief Marshal) என்றமைக்கப�டும் நான்கு 
நட்சத்திர அந்ேஸ்து பகாணட விைாைப�மட 
ேை�தியால் வழிநடத்ேப�டுகிறது. இது ஏழு 
�மடபபிரிவுகமைக் பகாணடது.
இந்தியக் கைசலாரக் காவல்பமை  
(Indian Coast Guard)

இந்தியப �ாராளுைன்றத்தின் 1978ஆம் 
ஆணடு கடபலைார காவல் �மடச் சட்டத்தின்�டி, 
இந்தியாவின் சுேந்திர ஆயுேப �மடயாக 
இந்தியக் கடபலைாரக் காவல்�மட 1978இல் 
நிறுவப�ட்டது. இது �ாதுகாபபு அமைச்சகத்தின் 
கீழ் பசயல்�டுகிறது. இந்ே கடபலைாரக் காவல் 
�மடயாைது கடற்�மட, மீன்வைத் துமற, 
சுஙகத்துமற, ைத்திய - ைாநிலை காவல்�மட 
ஆகியவற்றுடன் ஒத்துமைத்துச் பசயல்�டுகிறது.

துமை இராணுவ பாதுகாப்புப் பமைகள்
உளநாட்டு �ாதுகாபம�ப �ராைரிக்கவும், 

கடபலைாரப �குதிமயப �ாதுகாக்கவும், 
இராணுவத்திற்கு உேவுவேற்கும் 
�யன்�டுத்ேப�டும் �மடகள துமை இராணுவப 
�மடகள என்றமைக்கப�டுகின்றை. 
இரயில் நிமலையஙகள, எணபைய 
வயல்கள, சுத்திகரிபபு நிமலையஙகள ைற்றும் 
நீர்த்பேக்கஙகள ஆகிய முக்கியைாை 
�குதிகமைப �ாதுகாக்கும் �ணிமயச் பசயகிறது. 
இயற்மக ைற்றும் ைனிே ப�ரழிவுகளிலிருந்து 
ைக்கமை மீட்கும் �ணியிலும் இப�மடகள 
ஈடு�டுகின்றை. அமைதி காலைஙகளில் இந்ே 
துமை இராணுவப �மடகள சர்வபேச 
எல்மலைகமைப �ாதுகாக்கும் ப�ாறுபம� 
வகிக்கின்றை. அமவகள: 

1. அஸ்்ாம் மரபிளஸ் (AR)
2. சிறபபு எல்மலைபபுறப �மட (SFF)

அஸ்ாம் மரபிள்ஸ (Assam Rifles - AR)
இது அஸ்்ாம் �குதியில் 1835ஆம் 

ஆணடு பிரிட்டி்ஷாரால் உருவாக்கப�ட்டது. 
இது கச்சார் பலைவி எைப�ட்ட குடிப�மட 
(இராணுவ �யிற்சி ப�ற்ற ைக்கள குழு) 
ஆகும். ேற்ப�ாது இதில் 46 �மடபபிரிவுகள 
உளைை. இது உளதுமற அமைச்சகத்தின் 
கீழ் பசயல்�டுகிறது.
சிறப்பு எல்மலப்புற பமை 
(Special Frontier Force - SFF)

சிறபபு எல்மலைபபுற �மட என்�து ஒரு 
துமை இராணுவ சிறபபுப�மட ஆகும். 

கி.பி. (ப�ா.ஆ) 1025இல் ேமிழ்நாட்டில் 
இருந்து பசாை ைன்ைர் முேலைாம் 
இராபேந்திரன் பேன்கிைக்கு ஆசியாவின் 
கடல் சார் �குதியாை ஸ்ரீ விேயம் மீது ேன் 
கடற்�மடபயடுபம�த் போடஙகிைார். 
பைலும் ேற்ப�ாது பகடா என்றமைக்கப�டும் 
கடாரம் �குதிமய பவன்றார். முேலைாம் 
இராபேந்திர பசாைனின் ஸ்ரீவிேயத்துக்கு  
எதிராை இந்ே கடல் 
கடந்ே �மடபயடுபபு 
இந்திய வரலைாற்றில் 
சிறப�ாை நிகழ்வாக 
கருேப�டுகிறது.

1758ஆம் ஆணடு 
ப ே ா ற் று வி க் க ப � ட் ட 
'பைட்ராஸ் பரஜிபைன்ட்’ 
(The Madras Regiment)
இந்திய இராணுவத்தின் 
மி க ப � ை ம ை ய ா ை 
காலைாட்�மட பிரிவுகளில் 
ஒன்றாகும். இந்ே 'பரஜிபைன்ட்’ 
ேமிழ்நாட்டின் உேகைணடலைத்தில் 
உளை பவல்லிஙடன் எனுமிடத்தில் 
அமைந்துளைது.

1962இல் நடந்ே சீை–
இந்திய ப�ாராைது 
இராணுவ அதிகாரிகளின் 
எ ண ணி க் ம க ம ய 
அதிகரிக்க பவணடியதின் 
அவசியத்மே உைர்த்தியது. 
இந்திய இராணுவத்தின் 

அவசர ஆமையத்திற்காை 
அதிகாரிகளுக்குப �யிற்சியளிக்க பூைா 
ைற்றும் பசன்மை ஆகிய இடஙகளில் 
'அதிகாரிகள �யிற்சிப �ளளிகள' (Officers 
Training Schools - OTS) நிறுவப�ட்டது. 
1998 ேைவரி 1 முேல் அதிகாரிகள �யிற்சிப 
�ளளியாைது 'அதிகாரிகள �யிற்சி 
அகாடமி' (Officers Training Academy - 
OTA) எை ப�யர் ைாற்றம் பசயயப�ட்டது.
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இது 1962இல் உருவாக்கப�ட்டது. இப�மட 
புலைைாயவு �ணியகத்தின் (IB) பநரடி 
பைற்�ார்மவயில் இருந்ேது. பின்ைர் இது 
இந்தியாவின் புலைைாயவு அமைப�ாை 
ஆராயச்சி ைற்றும் �குப�ாயவு பிரிவின் கீழ் 
பசயல்�ட்டு வருகிறது.

ைத்திய ஆயுதக் காவல் பமைகள் 
(Central Armed Police Forces - CAPF)

துமை இராணுவப �மடயில் இருந்ே 
பின்வரும் ஐந்து �மடபபிரிவுகள ைத்திய 
ஆயுேக் காவல் �மடயாக ைறுவமரயமற 
பசயயப�ட்டு ைார்ச், 2011 முேல் உளதுமற 
அமைச்சகத்தின் கீழ் பசயல்�ட்டு வருகிறது.
1. ைத்திய ரிசர்வ காவல் �மட (CRPF)
2.  இந்போ – திப�த்திய எல்மலைக் காவல் (ITBP)
3. எல்மலை �ாதுகாபபுப �மட (BSF)
4. ைத்திய போழிலைக �ாதுகாபபுப �மட (CISF)
5. சிறபபு பசமவ �ணியகம் (SSB)
ைத்திய ரிேரவ் காவல் பமை
(Central Reserve Police Force - CRPF)

அரசியலைமைபபின் பைலைாதிக்கத்மே 
நிமலைநிறுத்துவேற்காகவும் பேசிய 
ஒருமைப�ாட்மடக் காப�ேற்கும், சமூக 
நல்லிைக்கம் ைற்றும் வைர்ச்சிமய 
பைம்�டுத்துவேற்கும், சட்டம், ஒழுஙகு ைற்றும் 

உளநாட்டு �ாதுகாபபிமைத் திறம்�ட ைற்றும் 
திறமையாக �ராைரிப�ேற்கும் இந்திய 
அரசாஙகத்திற்கு உேவுவபே ைத்திய ரிசர்வ 
காவல் �மடயின் பநாக்கம் ஆகும்.

ைத்திய ரிசர்வ காவல் �மடயின் ஒரு 
சிறபபு பிரிபவ விமரவு அதிரடிப �மட (Rapid 
Action Force - RAF) ஆகும். இது கலைவரம், 
கூட்ட பநரிசமலைக் கட்டுப�டுத்துேல், மீட்பு, 
நிவாரை நடவடிக்மககள ைற்றும் 
அமைதியற்ற சூழ்நிமலைகள ஆகியவற்மறத் 
திறம்�ட எதிர்பகாளகிறது.
இந்சதா – திவபத்திய எல்மலக் காவல் 
(Indo-Tibetan Border Police - ITBP)

இது எல்மலைமயப �ாதுகாக்கும் 
ஒரு காவல்�மட ஆகும். இப�மட அதிக 
உயரைாை �குதியில் பசயல்�டுவதில் சிறபபு 
வாயந்ேது. இந்திய - சீை எல்மலைப�குதிகளில் 
லைடாக் முேல் அருைாச்சலை பிரபேசம் 
வமரயிலைாை எல்மலைப �குதிகமைக் காக்கும் 
�ணிகளுக்காக இது �யன்�டுத்ேப�டுகிறது.
எல்மல பாதுகாப்புப் பமை
(Border Security Force - BSF)

இது இந்தியாவின் எல்மலைக்காவல் �மட 
எை அமைக்கப�டுகிறது. அமைதி காலைஙகளில் 
இந்திய நிலை எல்மலைப�குதிகமைக் காப�து 
ைற்றும் நாடு கடந்ே குற்றஙகமைத் ேடுப�து 
ஆகிய �ணிகமைச் பசயகிறது.
ைத்திய வதாழிலக பாதுகாப்புப் பமை 
(Central Industrial Security Force - CISF)

ைத்திய போழிலைக �ாதுகாபபுப �மட 1969 
ைார்ச் 10ஆம் நாள இந்திய நாடாளுைன்ற 
சட்டத்தின்கீழ் அமைக்கப�ட்டது. முக்கிய அரசாஙக 
கட்டடஙகமைப �ாதுகாப�து, படல்லி பைட்பரா 
�ாதுகாபபு ைற்றும் விைாை நிமலைய �ாதுகாபபு 
ஆகியை இேன் முக்கிய �ணிகள  ஆகும்.

சதசிய ைாைவர பமை (National Cadet 
Corps - NCC)

பேசிய ைாைவர் �மட என்�து 
இராணுவப�மட, கடற்�மட ைற்றும் 
விைாைப�மட ஆகியவற்மற உளைடக்கிய 
ஒரு முத்ேரபபு பசமவ அமைப�ாகும். 
இந்ே அமைபபு நாட்டின் இமைஞர்கமை 
ஒழுக்கைாை ைற்றும் பேச�க்தி மிக்க 
குடிைக்கைாக உருவாக்குவதில் 
ஈடு�ட்டுளைது. பேசிய ைாைவர் �மட 
என்�து ஒரு ேன்ைார்வ அமைப�ாகும். 
இது இந்தியா முழுவதும் உளை 
உயர் நிமலைப�ளளிகள, கல்லூரிகள, 
ைற்றும் �ல்கமலைக்கைகஙகளிலிருந்து 
ைாைவர்கமைத் பேர்ந்பேடுக்கிறது பைலும் 
ைாைவர்களுக்குச் சிறிய ஆயுேஙகள 
ைற்றும் அணிவகுபபுகளில் அடிப�மட 
இராணுவப �யிற்சியும் அளிக்கிறது.

ேைவரி 15 - இராணுவ திைம்
பிபரவரி 1 - கடபலைாரக் காவல்�மட திைம்
ைார்ச் 10 -  ைத்திய போழிலைக 

�ாதுகாபபுப �மட திைம்
அக்படா�ர் 7 -  விமரவு அதிரடிப �மட திைம்
அக்படா�ர் 8  -  விைாைப�மட திைம்
டிசம்�ர் 4 - கடற்�மட திைம்
டிசம்�ர் 7 -  ஆயுேப�மடகள பகாடி திைம்
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சிறப்பு சேமவ பணியகம் / ோஷாஸதிர 
சீைா பால் (Special Service Bureau / 
Sashastra Seema Bal - SSB)

இது இந்தியா-பந�ாைம் ைற்றும் 
இந்தியா-பூடான் எல்மலைப �குதிகமைப 
�ாதுகாக்கும் எல்மலை ஆயுேப �மடகள ஆகும்.

ஊரக்காவல் பமை (Home Guard)
இந்திய ஊர்க்காவல் �மட ஒரு 

ேன்ைார்வப �மட ஆகும். இது இந்தியக் 
காவல்துமறக்குத் துமையாக 
�ணியாற்றுகிறது. இப�மட உறுபபிைர்கள 
சமுோயத்தின் �ல்பவறு பிரிவுகைாை 
போழில்சார் வல்லுநர்கள, கல்லூரி 
ைாைவர்கள, விவசாய ைற்றும் போழில்துமற 
�ணியாைர்கள ஆகிபயார்களிலிருந்து 
நியமிக்கப�டுகிறார்கள. அவர்கள சமுோய 

முன்பைற்றத்திற்காக ேஙகள ஓயவு 
பநரத்மே ஒதுக்குகின்றைர். 18 முேல் 
50 வயதுமடய அமைத்து இந்தியக் 
குடிைக்களும் ஊர்க்காவல் �மடயில் பசர 
ேகுதியுமடயவர்கைாவர். ஊர்க்காவல் 
�மடயில் பசரும் உறுபபிைர்களின் 
�ேவிக்காலைம் 3 முேல் 5 ஆணடுகள ஆகும்.

நம் நாட்மடப �ாதுகாக்க, இந்திய 
ஆயுேப �மடகள எபப�ாதும் ேயாராக 
மவக்கப�ட்டுளைை. நாட்டிற்குச் பசமவ 
பசயயவும், நாட்மடக் காப�ேற்கும் 
இமைஞர்கள ோைாக முன் வந்து 
இராணுவத்தில் பசர பவணடும். 
இமைஞர்கமைப �ணியில் பசர்க்க �ாதுகாபபு 
துமற ேயாராக உளைது. நாட்டிற்குச் பசமவ 
பசயய ஒரு வாயபம� ஏற்�டுத்திக் பகாளவது 
ஒவபவாரு குடிைகனின் கடமையாகும்.

II. இந்தியாவின் வவளியுறவுக் வகாள்மக
பவளியுறவுக் பகாளமக என்�து 

இமறயாணமை பகாணட ஒரு நாடு 
உலைகின் ைற்ற நாடுகளுடன் எவவாறு 
போடர்பு பகாளளும் என்�மே வமரயறுக்கும் 
அரசியல் இலைக்குகளின் போகுப�ாகும். இது 
நாட்டு ைக்களின் நலைன்கமையும் நாட்டின் 
ப�ாருைாோரத்மேயும் �ாதுகாக்க முயல்கிறது. 
நைது நாட்டின் பவளியுறவு என்�து சிலை 
பகாளமககமையும், பசயல்திட்டஙகமையும் 
அடிப�மடயாக பகாணடது. இந்தியாவின் 
பவளியுறவுக் பகாளமகயாைது 
அேன் காலைனித்துவ �ாதிபபுகளின் 
பின்ைணியிலிருந்து உருவாைது ஆகும்.

இந்திய வவளியுறவுக் வகாள்மகயின் 
அடிப்பமைக் சகாடபாடுகள்
� பேதிய நலைமைப �ாதுகாத்ேல்
� உலைக அமைதியிமை அமடேல்
� ஆயுேக் குமறபபு
�  காலைனித்துவம், இைபவறி ைற்றும் 

ஏகாதி�த்தியம் ஆகியவற்மற நீக்குேல்
�  நட்பு நாடுகளின் எணணிக்மகமய 

அதிகரித்ேல்
� ப�ாருைாோர வைர்ச்சி

பஞேசீலம்
சுேந்திர இந்தியாவின் முேல் பிரேைராை 

ேவஹர்லைால் பநரு, இந்திய பவளியுறவுக் 
பகாளமகமய வடிவமைப�தில் முேன்மை 
சிற்பியாக இருந்ோர். பநரு உலைக அமைதிக்கு 
ஆேரவாைராக இருந்ேோல் ேைது பகாளமக 
திட்டமிடலில் உலைக அமைதிக்கு மிக 
முக்கிய இடத்மே வைஙகிைார். �ஞசசீலைம் 
என்றமைக்கப�ட்ட அமைதிக்காை ஐந்து 
பகாளமககமை அவர் அறிவித்ோர். அமவகள:

1.  ஒவபவாரு நாட்டின் எல்மலைமயயும், 
இமறயாணமைமயயும் �ரஸ்�ரம் 
ைதித்ேல்

2.  �ரஸ்�ர ஆக்கிரமிபபின்மை
3.  �ரஸ்�ர உளநாட்டு விவகாரஙகளில் 

ேமலையிடாதிருத்ேல்
4.  �ரஸ்�ர நலைனுக்காக சைத்துவம் 

ைற்றும் ஒத்துமைத்ேல்
5. அமைதியாக இமைந்திருத்ேல்

அணிசேராமை
அணிபசராமை என்ற பசால் 

வி.பக. கிருஷைபைைன் என்�வரால் 
உருவாக்கப�ட்டது. அணிபசராமை என்�து 
இந்திய பவளியுறவுக் பகாளமகயின் 

உளநாட்டு �ாதுகாபபிமைத் திறம்�ட ைற்றும் 
திறமையாக �ராைரிப�ேற்கும் இந்திய 
அரசாஙகத்திற்கு உேவுவபே ைத்திய ரிசர்வ 
காவல் �மடயின் பநாக்கம் ஆகும்.

ைத்திய ரிசர்வ காவல் �மடயின் ஒரு 
சிறபபு பிரிபவ விமரவு அதிரடிப �மட (Rapid 
Action Force - RAF) ஆகும். இது கலைவரம், 
கூட்ட பநரிசமலைக் கட்டுப�டுத்துேல், மீட்பு, 
நிவாரை நடவடிக்மககள ைற்றும் 
அமைதியற்ற சூழ்நிமலைகள ஆகியவற்மறத் 
திறம்�ட எதிர்பகாளகிறது.
இந்சதா – திவபத்திய எல்மலக் காவல் 
(Indo-Tibetan Border Police - ITBP)

இது எல்மலைமயப �ாதுகாக்கும் 
ஒரு காவல்�மட ஆகும். இப�மட அதிக 
உயரைாை �குதியில் பசயல்�டுவதில் சிறபபு 
வாயந்ேது. இந்திய - சீை எல்மலைப�குதிகளில் 
லைடாக் முேல் அருைாச்சலை பிரபேசம் 
வமரயிலைாை எல்மலைப �குதிகமைக் காக்கும் 
�ணிகளுக்காக இது �யன்�டுத்ேப�டுகிறது.
எல்மல பாதுகாப்புப் பமை 
(Border Security Force - BSF)

இது இந்தியாவின் எல்மலைக்காவல் �மட 
எை அமைக்கப�டுகிறது. அமைதி காலைஙகளில் 
இந்திய நிலை எல்மலைப�குதிகமைக் காப�து 
ைற்றும் நாடு கடந்ே குற்றஙகமைத் ேடுப�து 
ஆகிய �ணிகமைச் பசயகிறது.
ைத்திய வதாழிலக பாதுகாப்புப் பமை 
(Central Industrial Security Force - CISF)

ைத்திய போழிலைக �ாதுகாபபுப �மட 1969 
ைார்ச் 10ஆம் நாள இந்திய நாடாளுைன்ற 
சட்டத்தின்கீழ் அமைக்கப�ட்டது. முக்கிய அரசாஙக 
கட்டடஙகமைப �ாதுகாப�து, படல்லி பைட்பரா 
�ாதுகாபபு ைற்றும் விைாை நிமலைய �ாதுகாபபு 
ஆகியை இேன் முக்கிய �ணிகள  ஆகும்.
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மிக முக்கிய அம்சைாக விைஙகுகிறது. 
இரணடாம் உலைகப ப�ாருக்குப 
பின்ைர் உருவாை அபைரிக்கா ைற்றும் 
ரஷயாவின் ேமலைமையிலைாை இராணுவக் 
கூட்டில் இமையாைல் பவளிநாட்டு 
விவகாரஙகளில் பேசிய சுேந்திரத்மே 
�ராைரித்ேபலை அணி பசராதிருத்ேலின் 
பநாக்கம் ஆகும். அணிபசராமை என்�து 
நடுநிமலைமையும் அல்லை, ஈடு�ாடின்மையும் 
அல்லை. அணிபசராமை என்�து எந்ேபவாரு 
இராணுவக் கூட்டணியிலும் (அபைரிக்கா, 
ரஷயா) பசராைல் சர்வபேச பிரச்சமைகளில் 
சுேந்திரைாக தீர்ைானிக்கும் நிமலை�ாட்மடக் 
குறிக்கும்.

அணிசேரா இயக்கத்தின் நிறுவனத் 
தமலவரகள்: இந்தியாவின் ேவஹர்லைால் 
பநரு, யுபகாஸ்லைாவியாவின் டிட்படா, எகிபதின் 
நாசர், இந்போபைசியாவின் சுகர்பைா ைற்றும் 
காைாவின் குவாபை நிக்ரூைா ஆகிபயாராவர்.

வ�ல்ேன் ைணசைலா 
- இவர் ஆபபிரிக்க 
பேசிய காஙகிரஸின் 
(பேன் ஆபபிரிக்கா) 
ே ம லை வ ர ா க 

பசயல்�ட்டார். இவர் இைபவறிக்கு 
எதிராை ஓர் உறுதியாை ப�ாராளி 
ஆவார். நிறபவறிக் பகாளமக என்�து 
இைப�ாகு�ாட்டின் ஒரு பைாசைாை வடிவம் 
ஆகும். இது ைனிோபிைாைத்திற்கும், 
ைக்கைாட்சிக்கும் எதிராைது. இைபவறிக் 
பகாளமக ைற்றும் அமைத்து வமகயாை 
இைப�ாகு�ாட்டிற்கும் எதிராக இந்தியா 
ப�ாராடியது. 1990ஆம் ஆணடு பேன் 
ஆபபிரிக்காவில் இைபவறிக் பகாளமகமய 
முடிவுக்கு பகாணடு வந்ேது இந்திய 
பவளியுறவுக் பகாளமகயின் மிகச்சிறந்ே 
பவற்றியாகும்.

அணமை �ாடுகளுைனான இந்தியாவின் 
�டபுறவு

அணமட நாடுகளுடன் இந்தியாவின் 
நிமலைப�ாடு ேனித்துவைாைது. இந்தியா 
எபப�ாதும் சர்வபேச ைற்றும் பிராந்திய 
நாடுகளுடன் ஒத்துமைபம�க் பகாணடுளைது, 

ஏபைன்றால் ஒத்துமைபபு மூலைபை 
நாடுகளிமடபயயாை பிரச்சமைகமை 
அமைதியாை முமறயில் தீர்க்க முடியும் 
என்று இந்தியா நம்புகிறது. இந்தியாவின் 
பவளியுறவுக் பகாளமகயாைது நட்புறவுகமை 
வைர்ப�து ைற்றும் அணமட நாடுகளுடன் 
ஒத்துமைப�து என்ற பகாளமகயின் 
அடிப�மடயில் அமைந்துளைது. 

�ாகிஸ்ோன், ஆபகானிஸ்ோன், 
பந�ாைம், சீைா, பூடான், வஙகாைபேசம்  
ைற்றும் மியான்ைர் ஆகிய நாடுகளுடன் 
இந்தியா ப�ாதுவாை நிலை எல்மலைகமைப 
�கிர்ந்து பகாளகிறது. பைலும் 
இலைஙமகயுடன் ப�ாதுவாை கடல் 
எல்மலைமயயும் �கிர்ந்து பகாளகிறது.

இந்தியா பின்வரும் நாடுகளுடன் 
எல்மலைகமைப �கிர்ந்து பகாணடு �ரந்ே 
நாடாக விைஙகுகிறது.
� வடபைற்கில் -  �ாகிஸ்ோன் ைற்றும் 

ஆபகானிஸ்ோன்
� வடக்கில் -  சீைா, பந�ாைம், 

பூடான்
� கிைக்கில் - வஙகாைபேசம் 
� தூர கிைக்கில் - மியான்ைர்
� பேன்கிைக்கில் - இலைஙமக
� பேன்பைற்கில் - ைாலைத்தீவு

ஆ�கா��தா�

பா��தா�

�னா

�டா�

�யா�ம�

மால��
 

அர�� கட�

இ��ய� ெப��கட�

இல�ைக

வ�காள  �டா

வ�காள
ேதச� 

ேநபாள�

இ��யா

அளைவ�� இ�ைல

வ

ேம

ெத

�

இ��யா � அ�ைட நா�க�
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அணமை �ாடுகளுக்கான முன்னுரிமைக் 
வகாள்மக

இக்பகாளமகயாைது இந்தியாவின் 
பவளியுறவுக் பகாளமகயின் ஒரு �குதியாகும். 
இது இந்தியாவின் அணமட நாடுகளுடைாை 
உறமவ பைம்�டுத்துவதில் தீவிர கவைம் 
பசலுத்துகிறது. வைஆோரஙகள, கருவிகள 
ைற்றும் �யிற்சி ஆகிய வடிவில் அணமட 
நாடுகளுக்குத் பேமவயாை ஆேரவிமை 
இந்தியா அளித்து வருகிறது. ப�ாருட்கள, 
ைக்கள, ஆற்றல், மூலைேைம் ைற்றும் ேகவல்கள 
ஆகியவற்றின் ேமடயில்லைா �ரிைாற்றத்மே 
பைம்�டுத்துவேற்காக அதிக இமைபபும் 
ஒருஙகிமைபபும் அளிக்கப�டுகிறது.
கிழக்குச் வேயல்பாடு என்ற வகாள்மக

பேன்கிைக்கு ஆசியா இந்தியாவின் 
வடகிைக்கில் இருந்து ஆரம்�ைாகிறது. 
மியான்ைர் இந்தியாவிற்கும் பேன்கிைக்கு 
ஆசிய நாடுகளின் கூட்டமைபபில் உளை 
நாடுகளுக்கும் �ாலைைாக அமைந்துளைது. 
இக்பகாளமகயின் பநாக்கம் ஆசியாவின் 
ஒருஙகிமைந்ே �குதியாக இருப�போடு, 
இந்போ – �சிபிக் �குதியில் நிமலையாை ைற்றும் 
�ன்முக சைநிமலைமய உறுதி பசயவதும் 
ஆகும்.

இந்தியா ேைது அணமட நாடுகளுடன் 
பின்வரும் ப�ாதுவாை ப�ாருைாோர 
பசயலைாணமைத் திறனில்  தீவிரைாக 
ஈடு�ட்டுளைது.
ோரக் (SAARC)

இந்தியா பிராந்திய ஒத்துமைபபில் 
நம்பிக்மக பகாணடுளைது. பேற்காசிய 
நாடுகளுக்கிமடபய சபகாேரத்துவ 
பிமைபபுகமை வைர்ப�ேற்காகவும், 
ஒத்துமைபபு ைற்றும் அமைதியாை முமறயில் 
இமைந்திருத்ேல் ஆகியவற்றிற்காகவும் 
பேற்காசிய நாடுகளின் பிராந்திய கூட்டமைபபு 
நிறுவப�ட்டது. சார்க் அமைபபு 8 உறுபபு 
நாடுகமைக் பகாணடது. அமவகள இந்தியா, 
வஙகாைபேசம், �ாகிஸ்ோன், பந�ாைம், 
பூடான், இலைஙமக, ைாலைத்தீவு ைற்றும் 
ஆபகானிஸ்ோன் ஆகியைவாகும்.

பி.சி.ஐ.எம் (BCIM)
இது வஙகாைபேசம், சீைா, இந்தியா, 

மியான்ைர் ப�ாருைாோர ப�ாக்குவரத்து, 
எரிசக்தி ைற்றும் போமலை போடர்பு 
ஆகியவற்றில் எல்மலை கடந்து ஒரு பசழிப�ாை 
ப�ாருைாோர ைணடலைத்மே உருவாக்க 
இக்கூட்டமைபபு உேவுகிறது.

பிம்ஸவைக் (BIMSTEC)
இது வஙகாை விரிகுடா �ல்துமற 

போழில்நுட்� ைற்றும் ப�ாருைாோர 
கூட்டுறவிற்காை முயற்சி ஆகும். போழில்நுட்� 
அடிப�மடயில் ப�ாருைாோர ஒத்துமைபபு, 
�ன்ைாட்டு வர்த்ேகம், பவளிநாட்டு பநரடி 
முேலீடு ஆகியவற்மற வலுப�டுத்துவதும் 
பைம்�டுத்துவதும் இேன் முக்கிய பநாக்கைாகும். 
இேன் உறுபபு நாடுகைாவை, வஙகாைபேசம், 
இந்தியா, மியான்ைர். இலைஙமக, ோயலைாந்து, 
பூடான் ைற்றும் பந�ாைம்.

பி.பி.ஐ.என் (BBIN)
�யணிகள, சரக்கு ைற்றும் 

எரிசக்தி பைம்�ாடு ஆகியமவகளின் 
�ரிைாற்றத்திற்காை கூட்டமைபபில் 
வஙகாைபேசம், பூடான், இந்தியா, பந�ாைம் 
ஆகிய நாடுகள மகபயழுத்திட்டுளைை.

சுருக்கைாக கூறிைால், இந்தியா �ன்முக 
கலைாச்சாரஙகமைக் பகாணட ஒரு ப�ரிய 
நாடு. இது பேன்கிைக்கு ஆசிய நாடுகளிமடபய 
உயர்ந்ே நிமலைமயக் பகாணடுளைது. 
நாடுகளிமடபய அமைதி, சுேந்திரம் 
ைற்றும் �ரஸ்�ர ஒத்துமைபபு ஆகியவற்மற 
�ராைரிப�பே இந்தியாவின் பவளியுறவுக் 
பகாளமகயின் முக்கிய பநாக்கைாகும். 
இந்தியா எந்ே ப�ரிய இராணுவ 
கூட்டணியிலும் இல்மலை என்றாலும், முக்கிய 
சக்திகளுடைாை இந்திய உறவுகள ஆைைாை 
வியூகத்மேப ப�ற்றுளைை.
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I   ேரியான விமைமயத் 
சதரந்வதடுக்கவும்

1.  இந்திய ஆயுேப 
�மடகளின் 
ேமலைமைத் ேை�தி 

.
அ) குடியரசுத் ேமலைவர்
ஆ) பிரேை அமைச்சர்
இ) ஆளுநர்
ஈ) முேலைமைச்சர்

கமலச்வோற்கள்

நாட்டின் �ாதுகாபபு National Security Safety of nation 

நாட்டின் �ாதுகாபபிற்காை 
�மடகள

Defence forces Force with arms for the safety of a 
country 

எப�க்கமும் ஆேரவளிக்காைல் 
இருத்ேல்

Neutrality the state of not supporting or helping 
either side in a conflict

இை அடிப�மடயில் பவறு�ாடு 
காணுேல்

Racialism A practice of discrimination on the 
basis of racial origin

எல்மலை Frontier a border separating two countries

மீள்பாரமவ
�  பேசிய �ாதுகாபபு என்�து அமைதிக்கு ைட்டுைல்லை, ப�ாருைாோர வைர்ச்சிக்கும் மிகவும் 

அவசியைாைது.
�  இந்திய �ாதுகாபபுப �மடகள இராணுவம், கடற்�மட, விைாைப�மட, �ல்பவறு துமை 

இராணுவப �மடகள ைற்றும் �ல்பவறு பசமவ நிறுவைஙகமை உளைடக்கியது ஆகும்.
�  இந்திய ஆயுேப�மடகளின் ேமலைமை ேை�தி குடியரசுத் ேமலைவர் ஆவார்.
�  இந்தியா அமைத்து நாடுகளுடனும் நல்லுறமவப ப�ணுகிறது.
�  இந்தியா ேைது அணமட நாடுகளுக்கு அதிக முன்னுரிமை அளிக்கிறது. இந்தியா ேைது �ன்முக 

வைர்ச்சி இலைக்குகமை அமடவேற்கு எல்மலைப �குதிகளில் அமைதி அவசியைாகிறது.
�  நட்புறவுகமை வலுப�டுத்ேவும், வைர்ச்சி ைற்றும் �ாதுகாபபிற்காை புதிய வாயபபுகமை 

உருவாக்கவும் இந்தியா சைச்சீரற்ற பகாளமகமயச் பசயல்�டுத்தி வருகிறது.

 ைதிப்பீடு 
2.  இந்திய இராணுவப �மடயின் முேன்மை 

பநாக்கைாைது
அ) பேசிய �ாதுகாபபு
ஆ) பேசிய ஒற்றுமை
இ)  அந்நிய ஆக்கிரமிபபிலிருந்து நாட்மடக் 

காத்ேல்
ஈ) பைற்கூறிய அமைத்தும்

3.  இராணுவ திைம் அனுசரிக்கப�டும் நாள
அ) ேைவரி 15 ஆ) பிபரவரி 1
இ) ைார்ச் 10 ஈ) அக்படா�ர் 7
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III  வபாருத்துக
1.  பநல்சன் 

ைணபடலைா -  8 உறுபபிைர்கள
2.  பேசிய ப�ார்  

நிமைவுச்சின்ைம் - பீல்டு ைார்்ஷல்
3. ைாைக் ்ஷா -  எரிசக்தி பைம்�ாடு
4. சார்க் -  இைபவறிக் 

பகாளமக
5. பி.சி.ஐ.எம் - புது படல்லி

IV    ேரியா / தவறா எனக் குறிப்பிடுக 
1.  ைத்திய ஆயுேக் காவல் �மடகள (CAPF) 

�ாதுகாபபு அமைச்சகத்தின் கீழ் பசயல்�டுகிறது.
2.  பைட்ராஸ் பரஜிபைன்ட் �ைமையாை 

காலைாட்�மடப பிரிவுகளில் ஒன்று.
3.  விமரவு அதிரடிப �மடயாைது, ைத்திய 

ரிசர்வ காவல் �மடயின் (CRPF) ஒரு சிறபபு 
பிரிவு ஆகும்.

4.  NCC ைாைவர்களுக்கு அடிப�மட 
இராணுவப �யிற்சி அளிக்கப�டுகிறது.

5.  வஙகாைபேசம் இந்தியாவின் ஒரு �குதி 
ஆகும்.

6.  இந்தியாவிற்கும், ASEAN என்ற 
கூட்டமைபபில் உளை நாடுகளுக்கும் 
மியான்ைர் ஒரு நிலைப�ாலைைாக 
பசயல்�டுகிறது.

V    ேரியான கூற்மறத் சதரவு வேயயவும்
1.  ஆயுேப�மடகள போடர்�ாை பின்வரும் 

கூற்றிமை ஆராயக.
I.  இந்திய இராணுவப �மட ஆயுேப 

�மடகளின் நிலைஅடிப�மடயிலைாை 
பிரிவு ஆகும்.

II.  இந்திய இராணுவப �மடயின் 
பநாக்கம் பேசிய �ாதுகாபம� உறுதி 
பசயவபோடு ைட்டுைல்லைாைல் ைனிே மீட்பு 
நடவடிக்மககளிலும் ஈடு�டுகிறது.

அ) I ைட்டும் சரி 
ஆ) II ைட்டும் சரி
இ) I ைற்றும் II சரி
ஈ) I ைற்றும் II ேவறு

4.  அஸ்்ாம் மரபிளஸ் எேன் கீழ் 
பசயல்�டுகிறது?
அ) �ாதுகாபபு அமைச்சகம்
ஆ) பேசிய �ாதுகாபபு ஆபலைாசகர்
இ) திட்ட பைலைாணமை நிறுவைம்
ஈ) உளதுமற அமைச்சகம்

5.   இந்தியக் கடபலைாரக் காவல்�மட 
நிறுவப�ட்ட ஆணடு
அ) 1976 ஆ) 1977
இ) 1978 ஈ) 1979

6.  இந்திய பவளியுறவுக் பகாளமகயாைது 
�ல்பவறு பகாட்�ாடுகமை 
அடிப�மடயாகக் பகாணடது. அமவகளுள 
ஒன்று
அ) சத்தியபைவ பேயபே
ஆ) �ஞசசீலைம்
இ) பைற்கூறிய இரணடும்
ஈ) பைற்கூறிய எமவயுமில்மலை

7.  பின்வருவைவற்றுள எந்ே தீவுகள 
இந்தியாவிற்கு பசாந்ேைாைமவ?
அ) அந்ேைான் ைற்றும் ைாலைத்தீவு
ஆ) அந்ேைான் ைற்றும் லைட்சத்தீவுகள
இ) இலைஙமக ைற்றும் ைாலைத்தீவு
ஈ) ைாலைத்தீவு ைற்றும் லைட்சத்தீவுகள

II     சகாடிடை இைஙகமை நிரப்பவும்
1.  பைட்ராஸ் பரஜிபைணட் பிரிவின் மையம் 

அமைந்துளை இடம் .
2.  இந்திய கடற்�மடயின் ேமலைமை ேை�தி 

 ஆவார்.
3.  இந்திய விைாைப�மடயிலிருந்து ஐந்து 

நட்சத்திர அந்ேஸ்து பகாணட ைார்்ஷல் 
�ேவிக்கு உயர்வு ப�ற்ற முேல் ைற்றும் 
ஒபர அதிகாரி  ஆவார்.

4.  இந்தியாவின் பவளியுறவுக் 
பகாளமகயிமை வடிவமைத்ே 
முேன்மைச் சிற்பி 

5.  அணிபசராமை என்ற பசால்மலை 
உருவாக்கியவர் .
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2.  கூற்று: குடியரசுத் ேமலைவர் இந்திய 
ஆயுேப �மடகளின் ேமலைமை ேை�தி 
ஆவார்.

  காரைம்: குடியரசுத் ேமலைவர் நாட்டின் 
ேமலைவராகவும் மிக உயர்ந்ே �ேவி 
நிமலைமயயும் வகிக்கிறார்.
அ)  கூற்று சரி, காரைம் கூற்றிற்காை 

சரியாை விைக்கைாகும்
ஆ)  கூற்று சரி, காரைம் கூற்றிற்காை 

சரியாை விைக்கைல்லை
இ) கூற்று சரி, காரைம் ேவறு
ஈ) கூற்று, காரைம் இரணடும் ேவறு

3.  கூற்று: �ன்ைாட்டு கூட்டுறமவ இந்தியா 
ஆேரிக்கிறது.

  காரைம்: நட்பு - கூட்டுறவு மூலைம் 
நாடுகளுக்கிமடபய உளை அமைத்து 
பிரச்சமைகமையும் தீர்க்க முடியும் என்று 
இந்தியா நம்புகிறது.
அ)  கூற்று சரி, காரைம் ேவறு
ஆ)  கூற்று, காரைம் இரணடும் ேவறு
இ)  கூற்று சரி, காரைம் கூற்றிற்காை 

சரியாை விைக்கைாகும்
ஈ)  கூற்று சரி, காரைம் கூற்றிற்காை 

சரியாை விைக்கைல்லை
4.  இைபவறிக்பகாளமக �ற்றி பின்வரும் 

எந்ே கூற்று சரியாைமவ அல்லை.
I.  நிறபவறிக் பகாளமக என்�து 

இைப�ாகு�ாட்டின் ஒரு பைாசைாை 
வடிவம்.

II.  இது ைனிோபிைாைத்திற்கு எதிராைது.
III.  இைப�ாகு�ாட்டுக் பகாளமக 

இந்தியாவில் நமடமுமறயில் உளைது.
அ) I ைற்றும் II ஆ) II ைற்றும் III
இ) II ைட்டும் ஈ) III ைட்டும்

5.  ப�ாருந்ோே ஒன்மறத் பேர்ந்பேடு.
அ) ைாலைத்தீவு
ஆ) இலைஙமக
இ) மியான்ைர்
ஈ) லைட்சத்தீவுகள

VI   பின்வரும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு 
வாக்கியஙகளில் விமையளிக்கவும்

1.  பேசிய �ாதுகாபபு மிக அவசியைாைது ஏன்?
2.  பின்வருவைவற்றிற்கு விரிவாக்கம் ேருக.

அ) SFF  ஆ) ICG
இ) BSF ஈ) NCC

3.  ைத்திய ரிசர்வ காவல் �மட �ற்றி 
சிறுகுறிபபு எழுதுக.

4.  அணிபசரா இயக்க நிறுவைத் 
ேமலைவர்களின் ப�யர்கமைக் குறிபபிடுக.

5.  இந்திய பவளியுறவுக் பகாளமகயின் 
அடிப�மடக் பகாளமககமை எழுதுக. 

6.  சார்க் உறுபபு நாடுகளின் ப�யர்கமைக் 
குறிபபிடுக.

VII    விரிவான விமையளி
1.  இந்திய இராணுவப �மடயின் அமைபபு 

ைற்றும் நிர்வாகத்திமை விவரி.
2.  துமை இராணுவப �மட �ற்றி எழுதுக.
3.  �ஞசசீலைத்தின் ஐந்து பகாளமககமை 

எழுதுக.
4.  இந்தியா ேைது அணமட நாடுகளுடன் 

உறமவ பைம்�டுத்துவதில் கவைம் 
பசலுத்துகிறது. எப�டி?

VIII   உயர சிந்தமன வினா
1.  �ாதுகாபபு �மடபபிரிவுகளில் 

�ணிபசயவது நாட்டின் மிக ைதிபபு 
மிக்க ைற்றும் ைரியாமேக்குரிய 
நிமலைமய உறுதிப�டுத்துகிறது. அேன் 
முக்கியத்துவத்மேப �ட்டியலிடுக.

IX    வேயல்திடைம் ைற்றும் வேயல்பாடுகள்
1.  நைது �ாதுகாபபு அமைபபுப �ற்றி ஒரு 

�டத்போகுபபுத் ேயார் பசயக.
2.  இந்திய இராணுவத்தில் வைஙகப�டும் 

விருதுகள குறித்ே ேகவல்கமைச் பசகரி. 
(உ.ம். �ரம்வீர் சக்ரா)

3.  வகுபபில் உளை ைாைவர்கமை 
எட்டு குழுக்கைாகப பிரிக்கவும். 
ஒவபவாரு குழுவும் ஒரு சார்க் நாட்டின் 
பிரதிநிதியாகும். ஒவபவாரு குழுவும் 
அந்ே நாட்டின் ப�யர் ைற்றும் பேசியக் 
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பகாடியிமைக் காட்சிப�டுத்ேவும். 
பின்வரும் ேமலைபபுகளில் குழு 
கலைந்துமரயாடல் அல்லைது விைாடி விைா 
நடத்ேவும்.
i) நிலைம் ைற்றும் ைக்கள 
ii) அரசாஙகத்தின் அமைபபு
iii) மூலைேைம்
iv) நாையம்
v)  இந்தியாவுடைாை உடன்�ாட்டு 

அம்சஙகள

 சைற்சகாள் நூல்கள்

1. Annual Report (2017 – 2018), Ministry of 
External Affairs, New Delhi.

2. Deshpande, Anirudh., (Ed), The First Line 
of Defence Glorious 50 Years of the Border 
Security Force, Shipra Publications, Delhi, 
2015.

3. Baatcheet (Monthly Magazine - An Indian 
Army Publication), Additional Directorate 
General, Public Information, IHQ of MoD, 
New Delhi.

4. Jawaharlal Nehru, India’s Foreign Policy, 
Selected Speeches 1946 - April 1961, 
Ministry of Information and Broadcasting, 
Government of India, New Delhi, 1961.

5. V.P. Dutt, India’s Foreign Policy in a Changing 
World, Vikas Publishing House, New Delhi, 
1999.

6. Robert Bradnock, India’s Foreign Policy 
Since 1971, Council on Foreign Relations 
Press, New York, 1990.

 இமையதை வைஙகள்

1. www.indianarmy.nic.in

2. www.indiannavy.nic.in

3. www.indianairforce.nic.in

4. www.assamrifles.gov.in

5. www.crpf.gov.in

6. www.bsf.nic.in

7. www.itbpolice.nic.in

8. www.cisf.gov.in

9. www.ssb.nic.in

10. www.indiancoastguard.gov.in

11. www.nccindia.nic.in

12. www.dgfscdhg.gov.in

13. www.mod.gov.in

14. www.madrasregiment.org

15. www.nationalwarmemorial.gov.in
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உரலி: https://mod.gov.in/ 

இமைய வேயல்பாடு 

பாதுகாப்பு ைற்றும் வவளியுறவுக் வகாள்மக

படி – 1   URL அல்லது QR குறியீடடிமனப் பயன்படுத்தி இச்வேயல்பாடடிற்கான 
இமையப்பக்கத்திற்கு வேல்க. 

படி - 2  திமரயில் சதான்றும் “ Important organisation”என்பமதச் வோடுக்கி “Army” மய 
சதரந்வதடுக்கவும்.

படி -3  திமரயில் சதான்றும் வைனுவில் “War Memorial”என்பமதத் சதரந்வதடுக்கவும்.

இந்ே பசயல்�ாட்டின் 
மூலைம் இந்தியாவின் 

�ாதுகாபபுத்துமற 
அமைச்சகத்தின் 

பசயல்�ாடுகமை அறிந்து 
பகாளை முடியும்

* �டஙகள அமடயாைத்திற்கு ைட்டும். 
* பேமவபயனில் Adobe Flash ஐ அனுைதிக்க

படி – 1 படி – 2 படி – 3
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 அறிமுகம் 
ஒரு நாட்டின் நீதி அமைப்பு 

அமைவருக்கும் முமையாை நீதி கிமைப்்பமை 
உறுதி செயய திைனுைன் இருக்்க வவண்டியது 
அவசியைாகிைது. இந்தியா ஒன்றிமைந்ை 
ைற்றும் ஒருங்கிமைந்ை நீதித்துமை 
அமைப்ம்பக் ச்காண்டுள்ளது. அரொங்்கத்தின் 
ஓர் அங்்கைா்க நீதித்துமை முக்கியப் ்பங்கு 
வகிக்கிைது. இது நீதிமய நிர்வகித்ைல், 
ை்கராறு்கம்ளத் தீர்த்ைல், ெட்ைங்்களுக்கு 
வி்ளக்்கம் அளித்ைல், அடிப்்பமை உரிமை்கம்ளப் 
்பாது்காத்ைல் ைற்றும் அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்தின் ்பாது்காவலைா்கவும் வி்ளங்குகிைது.
சட்டம்:  இது ைக்்கம்ள ஆளவைற்கு 

ஓர் அரொங்்கத்ைாவலா (அ) 
நிறுவைத்ைாவலா விதிக்்கப்்படும் 
விதி்களின் அமைப்பு ஆகும்.

நீதித்துறை:  ெட்ைப்்படி, ஒரு நாட்டின் 
ச்பயரால் நீதிமய வழங்குகின்ை 
நீதிைன்ைங்்களின் அமைப்பு 
நீதித்துமை எைப்்படுகிைது.

இந்திய நீதித்துறையின் பரிணாம வளர்ச்சி
அ) பணற்டய காலத்தில் நீதித்துறை

்பண்மைய ்காலத்தில் நீதி என்ை ்கருத்து 
ெையத்துைன் சைாைர்புமையைா்க இருந்ைது. 
அரெர் நீதியின் மூலாைாரைா்க வி்ளங்கிைார். 
ச்பரும்்பாலாை அரெர்்களின் அமவ்களில் 
ைர்ைத்தின் அடிப்்பமையில் (நன்ைைத்மை, 
்கைமை) நீதி வழங்்கப்்பட்ைது. இமவ ைர்பார்ந்ை 
ெட்ைத் சைாகுப்பு்க்ளாகும். ைர்ைத்தின் ெட்ைங்்கள 
ைனிைனிைமை ைட்டுைல்லாது ெமூ்கத்மையும் 
நிர்வகித்ைது.

ஸ்மிருதி இலக்கியஙகள்
்பண்மைய இந்தியாவில் ஸ்மிருதி்கள 

ைனிைனிைனின் ெமூ்கக் ்கைமை்கம்ள 
வமரயறுத்ைை. அமவ ைனுஸ்மிருதி, 
நாரைஸ்மிருதி, யக்்ஞவல்கிய ஸ்மிருதி 
வ்பான்ைமவயாகும்.

்கைங்்களின் குடியரசு்கள ைங்்களுக்ச்கை 
ெட்ை அமைப்ம்பக் ச்காண்டிருந்ைை. இதில் 
குலி்கா எனும் நீதிைன்ைத்மை நாம் ்காைலாம். 

நீதித்துறை

அலகு - 7

▶  நீதித்துமையின் ்பரிைாை வ்ளர்ச்சிமயக் ்கண்ைறிைல்
▶  இந்திய நீதித்துமையின் ்படிநிமல அமைப்பிமைப் புரிந்து ச்காளளுைல்
▶  உச்ெநீதிைன்ைம், உயர்நீதிைன்ைம் ைற்றும் ொர்நீதிைன்ைங்்கள 

ஆகியவற்றின் அதி்கார வரம்ம்ப வி்ளக்குைல்
▶  சுைந்திரைாை நீதித்துமையின் அவசியத்மைப் புரிந்து ச்காளளுைல்
▶  உரிமையியல் ெட்ைத்திற்கும் குற்ைவியல் ெட்ைத்திற்கும் இமையிலாை 

வவறு்பாடு்கம்ள அறிந்து ச்காளளுைல்

கறைலின் ந�ாக்கஙகள்

“நீதித்துறையின் உயர்நவ அரசாஙகத்தின் உயர்றவக் காடடும் அளவீ்டாகும்”
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2 6 0 நீதித்துறை

வஜ்ஜி்களிமைவய குற்ை வழக்கு்கம்ள 
விொரிக்கும் எட்டு குலி்காக்்கம்ளக் ச்காண்ை 
வாரியம் இருந்ைது. வைல்முமையீைாைது குல 
நீதிைன்ைத்திலிருந்து ்கை நீதிைன்ைத்தில் 
வைற்ச்காள்ளப்்பட்ைது.
ஆ) இற்டக்கால இந்தியாவில் நீதித்துறை

துக்்ளக் ஆட்சி்காலத்தில் உரிமையியல்  
நமைமுமைச் ெட்ைங்்கள சைாகுக்்கப்்பட்ைமைக் 
்காை முடிகிைது. இது ஃம்ப்கா-இ-ச்பவராஸ்-
ஷாகி எை அமழக்்கப்்பட்ைது. இச்ெட்ைம் 
்பல்வவறு விவ்காரங்்களில் ெட்ைம் ைற்றும் 
நமைமுமை விவரங்்கம்ளப் வழங்கியது. 
இது அரபு சைாழியில் எழுைப்்பட்டுப் பின்ைர் 
்பாரசீ்க சைாழியில் சைாழிச்பயர்க்்கப்்பட்ைது. 
இது ஔரங்்கசீப் ்காலத்தில் 1670ஆம் 
ஆண்டு ஃ்பட்வா-இ-ஆலம்கிர் என்ை ெட்ைத் 
சைாகுப்பின்்படி ைாற்றி அமைக்்கப்்பட்ைது.
இ) �வீன இந்தியாவில் நீதித்துறை

இன்று நம் நாட்டில் உள்ள நீதித்துமை 
அமைப்பு ைற்றும் ெட்ைங்்கள ஆங்கிவலய ஆட்சிக் 
்காலத்தில் உருவாக்்கப்்பட்ைமவயாகும். 
ஆங்கில கிழக்கிந்திய ்கம்ச்பனியால் ைைராஸ், 
்பம்்பாய, ்கல்்கத்ைா ஆகிய இைங்்களில் 
அமைக்்கப்்பட்ை வையர் நீதிைன்ைங்்களின் 
்காலத்தில் 1727ஆம் ஆண்டு்களில் இந்ை 
ச்பாது ெட்ைத்தின் (1726ஆம் ஆண்டு ொெைச் 
ெட்ைத்தின் கீழ்) வரலாறு சைாைங்குகிைது. 
ஒழுங்கு முமைச் ெட்ைம், 1773 உச்ெ நீதிைன்ைம் 
அமைப்்பைற்கு வழிவகுத்ைது. உச்ெ நீதிைன்ைம் 
முைன் முைலா்க ்கல்்கத்ைாவில் உள்ள 
வில்லியம் வ்காட்மையில் நிறுவப்்பட்ைது. ெர் 
எலிஜா இம்ஃவ்ப என்்பவர் அந்நீதிைன்ைத்தின் 
ைமலமை நீதி்பதியா்க நியமிக்்கப்்பட்ைார். 
1801 ைற்றும் 1824ஆம் ஆண்டு்களில் 
ைைராஸ் ைற்றும் ்பம்்பாய ஆகிய இைங்்களில் 
உச்ெநீதிைன்ைங்்கள நிறுவப்்பட்ைை. 
இம்மூன்று இைங்்களிலும் 1862ஆம் ஆண்டு 
உயர்நீதிைன்ைங்்கள வைற்்படி இைங்்களில் 
நிறுவப்்படும் வமரயில் உச்ெநீதிைன்ைங்்க்ளா்க 
செயல்்பட்ைை.

சிவில் வழக்கு்கம்ள தீர்ப்்பைற்்கா்க ஊர்க 
குடிமையியல் நீதிைன்ைத்மையும் (Mofussil  Diwani 
Adalat) குற்ைவியல் வழக்கு்கம்ளத் தீர்ப்்பைற்்கா்க 
ஊர்க குற்ைவியல் நீதிைன்ைத்மையும் (Mofussil 
Fauzdari Adalat) வாரன் வேஸ்டிங்ஸ் 

ஏற்்படுத்திைார். வைற்்கண்ை நீதிைன்ைங்்களின் 
வைல்முமையீட்மை விொரிக்்க ெைர் திவானி 
அைாலத் (குடிமையியல் வைல் முமையீட்டு 
நீதிைன்ைம்) ெைர் நிொைத் அைாலத் (குற்ைவியல் 
வைல்முமையீட்டு நீதிைன்ைம்) ஆகியமவ 
இருந்ைை. ்காரன்வாலிஸ் பிரபு உரிமையியல்  
ைற்றும் குற்ைவியல் நீதி முமைமய 
ைறுசீரமைத்ைார். ்காரன்வாலிஸ் ஆட்சியில் 
ைாவட்ை குற்ைவியல் நீதிைன்ைங்்கள நீக்்கப்்பட்டு, 
்கல்்கத்ைா, ைாக்்கா, மூர்ஷிைா்பாத் ைற்றும் ்பாட்ைா 
ஆகிய இைங்்களில் ைா்காை வைல்முமையீட்டு 
நீதிைன்ைங்்கள அமைக்்கப்்பட்ைை. வில்லியம் 
ச்பண்டிங் ்கால ஆட்சியில் வைற்்கண்ை நான்கு 
ைா்காை வைல்முமையீட்டு நீதிைன்ைங்்களும் 
நீக்்கப்்பட்ைை.

்கல்்கத்ைா உயர் நீதிைன்ைம் நாட்டின் 
மி்கப்்பழமையாை உயர்நீதிைன்ைைாகும்.  
இது 1862ஆம் ஆண்டு நிறுவப்்பட்ைது.  
அவை ெையம் அல்கா்பாத் உயர் நீதிைன்ைம் 
நாட்டின் மி்கப் ச்பரிய நீதிைன்ைைாகும்.

ெைர் திவானி அைாலத் ைற்றும் ெைர் நிொைத் 
அைாலத் ஆகியை அல்கா்பாத்தில் நிறுவப்்பட்ைை. 
சைக்்காவல என்்பவரால் அமைக்்கப்்பட்ை 
ெட்ை ஆமையம் இந்திய ெட்ைங்்கம்ள 
சநறிமுமைப்்படுத்தியது. இந்ை ஆமையத்தின் 
அடிப்்பமையில் 1859ஆம் ஆண்டு உரிமையியல்  
நமைமுமைச் ெட்ைம், 1860ஆம் ஆண்டு 
இந்திய ைண்ைமைச் ெட்ைம், ைற்றும் 1861ஆம் 
ஆண்டு குற்ைவியல் நமைமுமைச்ெட்ைம் 
ஆகியமவ உருவாக்்கப்்பட்ைை. 1935ஆம் 
ஆண்டு இந்திய அரசுச் ெட்ைம் கூட்ைாட்சி 
நீதிைன்ைங்்கம்ள உருவாக்கியது. இது இறுதி 
வைல்முமையீட்டு நீதிைன்ைம் அல்ல. சில 
வநர்வு்களில் வைல்முமையீடு இங்கிலாந்தில் 
உள்ள பிரிவி ்கவுன்சில் நீதிகுழுவிைம் ச்காண்டு 
செல்லப்்பட்ைது. 1949ஆம் ஆண்டு பிரிவி 
்கவுன்சில் நீதி வமரயமை ஒழிப்பு ெட்ைத்தின் 
மூலம் பிரிவி ்கவுன்சில் நீதிவமரயமை 
நீக்்கப்்பட்ைது. இந்திய உச்ெநீதிைன்ைம் 1950 
ஜைவரி 28ஆம் நாள சைாைங்்கப்்பட்ைது.
நீதித்துறை மறறும் அரசியலறமப்புச் சட்டம்

இந்தியா, ைைக்ச்கை ஒரு அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்மை உருவாக்கியுள்ளது. அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்தின் உன்ைைைாை வநாக்்கங்்கள 
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ைற்றும் குறிக்வ்காள்களில் அைமை 
உருவாக்கியவர்்கள நீதிக்கு உயரிய 
இைத்மை அளித்துள்ளைர். ஆங்கிவலயர் 
ஆட்சிக் ்காலத்தில் இந்தியர்்களுக்ச்கை 
ைனிச்  ெட்ைவைா, நீதிைன்ைவைா இல்மல. 
ெட்ைம் ைற்றும் நீதிைன்ைங்்கள இரண்டும் 
்காலனி ஆதிக்்கத்திற்கு ஏற்ைவாறு 
வடிவமைக்்கப்்பட்டிருந்ைை. இந்திய அரசியல் 
நிர்ைய ெம்ப உறுப்பிைர்்கள நீதிைன்ை 
ைறு ஆயவுக்்காை முழு அதி்காரத்துைன் 
நீதிைன்ைங்்கள சுைந்திரைா்க செயல்்படுவமை 
உறுதி செயயும் வம்கயில் அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்மை உருவாக்்க முமைந்ைைர். 

இந்தியாவில் நீதிமன்ைஙகளின் அறமப்பு

இந்திய உச்ச நீதிமன்ைம்
�  இைன் முடிவு்கள அமைத்து நீதிைன்ைங்்கம்ளயும் ்கட்டுப்்படுத்துகிைது.
�  உயர்நீதிைன்ை நீதி்பதி்கம்ள இைைாற்ைம் செயயலாம்.
�  எந்ைசவாரு நீதிைன்ைத்தின் வழக்கு்கம்ளயும் ைன் ்கட்டு்பாட்டிற்குள ச்காண்டு வர முடியும்
�  வழக்கு்கம்ள ஒரு உயர்நீதிைன்ைத்திலிருந்து ைற்சைாரு உயர்நீதிைன்ைத்திற்கு 

ைாற்ைலாம்.

உயர் நீதிமன்ைம்
�  கீழ் நீதிைன்ைங்்களிலிருந்து வரும் வைல்முமையீடு்கம்ள விொரித்ைல்.
�  அடிப்்பமை உரிமை்கம்ள ச்பறுவைற்்கா்க நீதிப்வ்பராமை்கள வழங்கும் 

அதி்காரம்.
�  ைாநிலத்தின் எல்மலக்குள உள்ள வழக்கு்கம்ள விொரிக்கும் அதி்காரம்.
�  கீழ் நீதிைன்ைங்்கம்ளக் ்கண்்காணிக்கும் ைற்றும் ்கட்டுப்்படுத்தும் அதி்காரம்.

மாவட்ட நீதிமன்ைம்
�  ைாவட்ை எல்மலக்குள எழும் வழக்கு்கம்ளக் ம்கயாளுகிைது.
�  கீழ் நீதிைன்ைங்்கள வழங்கிய தீர்ப்பின் வைல்முமையீடு்கம்ள 

விொரிக்கிைது.
�  ்கடுமையாை குற்ைவியல்  சைாைர்்பாை வழக்கு்கம்ள தீர்ைானிக்கிைது.

துறண நீதிமன்ைஙகள்
�  உரிமையியல் ைற்றும் குற்ைவியல் 

வழக்கு்கம்ள ்பரிசீலிக்கிைது.







அரசியலமைப்புச் ெட்ைப்பிரிவு 145ன்்படி 1966ஆம் 
ஆண்டு நமைமுமை ைற்றும் வழிமுமை்கள 
உச்ெநீதிைன்ை விதி்கள ஒழுங்கு்படுத்ை 
ஏற்்படுத்ைப்்பட்ைை. இந்திய அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்தின் IVவது அத்தியாயத்தின் கீழ் ்பகுதி 
V-(யூனியன்)ன்்படி ஒன்றிய நீதித்துமை 
என்ை ச்பயரிலும், அத்தியாயம் VI-ன் கீழ் ்பகுதி 
VI-ன்்படி (ைாநிலம்) துமை நீதிைன்ைங்்கள 
என்ை ச்பயரிலும் நிறுவ வழிவம்க செயகிைது. 
ெட்ைப்பிரிவு்கள 124 முைல் 147 வமரயிலாை 
அரசியலமைப்புச் ெட்ைப்பிரிவு்கள இந்திய உச்ெ 
நீதிைன்ைத்தின் அமைப்பு ைற்றும் அதி்கார 
வரம்பிமை வகுத்துக் கூறுகிைது.
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ஒரு சுைந்திரைாை 
நீதித்துமை என்ை 
்கருத்மை முன்சைாழிந்ை 
முைல் அரசியல் 
ை த் து வ ்ஞ ா னி 
ைாண்சைஸ்கியூ ஆவார்.  
இவர் பு்கழ்ச்பற்ை 
பிசரஞசு ைத்துவ ்ஞானி 
ஆவார்.  ெட்ைைன்ைம், நிர்வா்கம் ைற்றும் 
நீதித்துமை ஆகிய மூன்று பிரிவு்க்ளா்க 
அரொங்்கம் செயல்்பை வவண்டும் என்ை 
அதி்காரப்்பகிர்வு வ்காட்்பாட்டில் அவர் 
நம்பிக்ம்க ச்காண்டிருந்ைார்.

மாவட்ட நீதிமன்ைஙகள்: ைாவட்ை அ்ளவில் சிவில் 
வழக்கு்கம்ள விொரிக்கும் நீதிைன்ைங்்கள 
ைாவட்ை நீதிைன்ைங்்கள என்று 
அமழக்்கப்்படுகிைது.
அமர்வு நீதிமன்ைஙகள்: குற்ைவியல் 
வழக்கு்கம்ள விொரிக்கும் நீதிைன்ைங்்கள 
அைர்வு நீதிைன்ைங்்கள என்று 
அமழக்்கப்்படுகிைது.
பஞ்சாயத்து நீதிமன்ைஙகள்: கிராை 
அ்ளவில் உரிமையியல் ைற்றும் குற்ைவியல் 
வழக்கு்கம்ளப் ்பஞொயத்து நீதிைன்ைங்்கள 
ம்கயாளுகிைது.
வருவாய் நீதிமன்ைஙகள்: வருவாய 
நீதிைன்ைங்்கள நில ஆவைங்்கள 
சைாைர்்பாை வழக்கு்கம்ள விொரிக்கிைது. 
இது நில வருவாமய நிர்ையம் செயது 
நில உரிமையா்ளர்்களிைமிருந்து அைமை 
வசூலிக்கிைது.
நலாக் அோலத் (மக்கள் நீதிமன்ைஙகள்): 
விமரவாை நீதிமய வழங்்க வலாக் அைாலத் 
அமைக்்கப்்பட்ைது. இது ைக்்கள முன்னிமலயில் 
ைக்்கள வ்பசும் சைாழியிவலவய பிரச்ெமைமய 
விொரித்துத் தீர்வு ்காண்கிைது. ஒரு ஓயவு 
ச்பற்ை நீதி்பதி, ஒரு ெமூ்க ்பணியா்ளர், 
ஒரு வழக்்கறி்ஞர் ஆகிய மூன்று ந்பர்்கள  
ச்காண்ை அைர்வு இைற்குத் ைமலமை 
வகிக்கும். வழக்குமர்ஞர்்கள இல்லாைல் 
வழக்கு்கள முன்மவக்்கப்்படுகின்ைை. இந்ை 
வழக்கு்கள ்பரஸ்்பர ஒப்புைல் மூலம் தீர்த்து 
மவக்்கப்்படுகின்ைை. முைல் வலாக் அைாலத் 
1982ஆம் ஆண்டு குஜராத் ைாநிலத்தில் உள்ள 
ஜூைா்கத்தில் நமைச்பற்ைது.

விறரவு நீதிமன்ைஙகள்: இந்நீதிைன்ைங்்கள 
2000ஆம் ஆண்டில் நீண்ை ்காலைா்க 
நிலுமவயில் உள்ள வழக்கு்கள ைற்றும் கீழ் 
நீதிைன்ை வழக்கு்கம்ள முடிவுக்குக் ச்காண்டு 
வரும் வநாக்்கத்திற்்கா்க வைாற்றுவிக்்கப்்பட்ைை. 
டோறலதூர சட்ட முன்டனடுப்பு (Tele Law 
Initiative): கிராைப்புை ைக்்களுக்்கா்க ெட்ை 
உைவி ைற்றும் வெமவ்கள வழங்குவைற்்கா்க 
ெட்ைம் ைற்றும் நீதி அமைச்ெ்கம், 
மின்ைணு ைற்றும் ை்கவல் சைாழில்நுட்்ப 
அமைச்ெ்கத்தின் கூட்டு முயற்சியுைன் இது 
சைாைங்்கப்்பட்ைது. சைாழில்நுட்்ப இயங்கு 
ை்ளைாை சைாமலதூர ெட்ை இமைய 
வழியின் ச்பாதுவாை வெமவ மையத்தில் 
(CSC) ்காசைாளிக் ்கலந்துமரயாைல் மூலம் 
வழக்குமர்ஞர்்களிைமிருந்து ைக்்கள ெட்ை 
ஆவலாெமை்கம்ளப் ச்பைலாம்.
குடும்ப நீதிமன்ைஙகள்: குடும்்பம் சைாைர்்பாை 
ெட்ை விவ்காரங்்கம்ளக் குடும்்ப நீதிைன்ைம் 
ம்கயாளுகிைது. இமவ்கள உரிமையியல் 
நீதிைன்ைங்்கள ஆகும். குழந்மையின் 
்பாது்காப்பு, ைைமுறிவு, ைத்சைடுப்பு, சிைார் 
பிரச்ெமை்கள ஆகிய குடும்்பம் சைாைர்்பாை 
்பல்வவறு உரிமை்கள, வ்காரிக்ம்க்களுக்்கா்க 
இந்நீதிைன்ைங்்கள ்பயன்்படுகின்ைை. 
�்டமாடும் நீதிமன்ைஙகள் (Mobile Court): 
நைைாடும் நீதிைன்ைங்்கள கிராைப்புை 
ைக்்களுக்கு இைர்்கம்ளத் தீர்க்கும். இது 
கிராைப்புை ைக்்களிமைவய நீதி அமைப்பு 
்பற்றி அதி்க விழிப்புைர்மவ உருவாக்கி, 
அவர்்க்ளது செலமவக் குமைத்து, அவர்்களின் 
வாழிைங்்களிவலவய நீதிமய வழங்்க வம்க 
செயகிைது.
இ - நீ தி ம ன் ை ங க ள் ( E - C o u r t s ) : 
இ-நீதிைன்ைங்்கள திட்ைம் 2005ஆம் 
ஆண்டு சைாைங்்கப்்பட்ைது. இத்திட்ைத்தின்்படி 
அமைத்து நீதிைன்ைங்்களும் ்கணினி 
ையைாக்்கப்்படும். நீதித்துமை வெமவ மையம் 
இ-நீதிைன்ைத்தின் ஒரு ்பகுதியாகும். 
ச்பாதுைக்்கள ைற்றும் வழக்குமர்ஞர்்கள 
வநரடியா்க வழக்கு நிமல ைற்றும் அடுத்ை 
விொரமை வைதி்கம்ளக் ்கட்ைைமின்றி 
வ்கட்ைறியலாம்.
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நேசிய சட்ட நசறவகள் அதிகாரம் (NALSA):  
இது 1987ஆம் ஆண்டு ெட்ை வெமவ்கள 
அதி்கார ெட்ைத்தின் கீழ் அமைக்்கப்்பட்டுள்ளது. 
இது ெமுைாயத்தின் நலிந்ை பிரிவிைருக்கு 
இலவெ ெட்ை உைவி்கள வழங்குவவைாடு 
பிரச்ெமை்களுக்கு இைக்்கைாை தீர்வு 
்காை வலாக் அைாலத்மை ஏற்்பாடு செயகிைது. 

இந்திய உச்சநீதிமன்ைம்

இந்திய உச்சநீதிமன்ைம், புதுட்டல்லி
இது இந்தியாவின் மி்க உயர்ந்ை 

நீதிைன்ைம் ஆகும். இது புதுட்டல்லியில் 

அமைந்துள்ளது. இந்திய 
அ ர சி ய ல ம ை ப் பி ன் 
்படி உச்ெநீதிைன்ைம் 
அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்தின் 
்ப ா து ்க ா வ ல ர ா ்க வு ம் , 
இறுதி வைல்முமையீட்டு 
நீதிைன்ைைா்கவும் உள்ளது. 

உச்சநீதிமன்ைத்தின் அதிகார வரம்பு

அ. முேன்றம அதிகார வரம்பு: 
உச்ெநீதிைன்ைத்தில் ைட்டுவை முைன்முமையா்க 
சைாடுக்்கப்்படும் வழக்கு்கம்ள விொரிக்கும் 
அதி்காரம் ச்பற்றுள்ளது. இது ைத்திய 
அரசிற்கும் ஒரு ைாநிலம் அல்லது அைற்கு 
வைற்்பட்ை ைாநிலங்்களுக்கு இமையிலாை 
பிரச்சிமை்கள, இரண்டு அல்லது அைற்கு 
வைற்்பட்ை ைாநிலங்்களுக்கிமையிலாை 
பிரச்சிமை்கள ஆகியை முைன்மை அதி்கார 
வரம்புக்குள அைங்கும்.

ஆ. நமல் முறையீடடு அதிகார வரம்பு: 
உயர்நீதிைன்ைம் வழங்கிய தீர்ப்ம்ப 
எதிர்த்து வைல்முமையீடு செயயப்்படும் 

நீதித்துறையின் பஙகு
நீதித்துமையின் செயல்்பாட்டிமைப் பின்வருைாறு வம்கப்்படுத்ைலாம்.

ை்கராறு்கம்ளத் 
தீர்வு செயைல்

பின்வருவைவற்றிக்கு இமைவய பிரச்ெமை்களுக்குத் தீர்வு 
்காண்்பைற்்காை ஒரு இயக்்கமுமைமய நீதிைன்ை அமைப்பு 
வழங்குகிைது.

• குடிைக்்கள
• குடிைக்்கள ைற்றும் அரொங்்கம் 
• இரண்டு ைாநில அரொங்்கங்்கள
• ைத்திய, ைாநில அரொங்்கங்்கள

நீதிைன்ை ைறு 
ஆயவு அதி்காரம்

நாைாளுைன்ைத்ைால் இயற்ைப்்பட்ை ெட்ைம் அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்தின் அடிப்்பமை அமைப்பிமை மீறுகிைது எை நீதித்துமை 
நம்பும் ்பட்ெத்தில் அச்ெட்ைத்திமை அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்திற்கு 
முரைாைது எை அறிவிக்கும் அதி்காரம் நீதித்துமைக்கு 
உள்ளது. 

ெட்ைத்மை 
நிமலநிறுத்துைல் 
ைற்றும் அடிப்்பமை 
உரிமை்கம்ளச் 
செயல்்படுத்துைல்

ஒவசவாரு இந்தியக் குடிை்கனும் ைைக்கு அடிப்்பமை 
உரிமை்கள ைறுக்்கப்்பட்ைைா்க நம்பும்்பட்ெத்தில் அவர் 
உச்ெநீதிைன்ைத்மைவயா அல்லது உயர் நீதிைன்ைத்மைவயா 
அணு்கலாம். 
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2 6 4 நீதித்துறை

வழக்கு்கம்ள விொரிக்கும் அதி்காரத்மை 
உச்ெநீதிைன்ைம் ச்பற்றுள்ளது. அவவாைாை 
வழக்கு்கள வைல்முமையீட்டுக்கு ைகுதியுள்ளது 
எை உயர்நீதிைன்ைத்ைால் ொன்றிைழ் 
வழங்்கப்்பட்டிருக்்க வவண்டும். 

இ. ஆநலாசறன அதிகார வரம்பு: குடியரசுத் 
ைமலவரால் குறிப்பிைப்்படும் ச்பாது 
முக்கியத்துவம் வாயந்ை வ்களவி குறித்து 
ஆவலாெமை வழங்கும் அதி்காரத்திமை 
உச்ெநீதிைன்ைம் ச்பற்றுள்ளது. 

ஈ. நீதிப் நபராறண அதிகார வரம்பு: இந்திய 
அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்தின் ெட்ைப்பிரிவு 32ன் 
்படி உச்ெநீதிைன்ைமும் ெட்ைப்பிரிவு 226ன் ்படி 
உயர்நீதிைன்ைமும் நீதிப் வ்பராமை்கம்ள 
வழங்குகின்ைை. 

உ. ஆவண நீதிமன்ைம்: இது நீதிைன்ை 
நைவடிக்ம்க்களின் ்பதிவு்கம்ளப் 
்பராைரிக்கிைது ைற்றும் அைன் முடிவு்கள 
கீழ்நீதிைன்ைங்்கம்ளக் ்கட்டுப்்படுத்தும். 

ஊ. சிைப்பு அதிகாரஙகள்: இது கீழ் 
நீதிைன்ைங்்களின் செயல்்பாட்மைக் 
்கண்்காணிக்கிைது.

உயர்நீதிமன்ைம்

டசன்றன உயர்நீதிமன்ைம்
உயர்நீதிைன்ைம் ைாநிலங்்களின் மி்க 

உயர்ந்ை நீதிைன்ைைாகும். இந்தியாவின் 
ஒவசவாரு ைாநிலத்திலும் ஒரு 
உயர்நீதிைன்ைம் உள்ளது. எனினும், இரண்டு 
அல்லது மூன்று ைாநிலங்்கள ைங்்களுக்ச்கை 
ஒரு ச்பாதுவாை நீதிைன்ைத்மைக் 

ச்காண்டிருக்்கலாம். எடுத்துக்்காட்ைா்க 
்பஞொப், ேரியாைா, ைற்றும் ெண்டி்கர் 
ஆகியமவ ஒரு ச்பாதுவாை நீதிைன்ைத்மைக் 
ச்காண்டுள்ளை. உயர்நீதிைன்ைம் 
ைைக்ச்கை முைன்மை அதி்கார வரம்பு, வைல் 
முமையீட்டு அதி்கார வரம்பு, நீதிப் வ்பராமை 
வழங்கும் அதி்கார வரம்பு ஆகிய அதி்கார 
வரம்பு்கம்ளப் ச்பற்றுள்ளது. ைாநிலங்்களில் 
உயர்நீதிைன்ைத்தின் கீழ் துமை 
நீதிைன்ைங்்கள உள்ளை.

நீதித்துறையின் சுேந்திரமான மறறும் 
�டுநிறலறம டசயல்பாடு

அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்மை 
உருவாக்கியவர்்கள இந்தியாவில் 
நீதித்துமையிமைச் சுைந்திரம் ைற்றும் 
நடுநிமலத்ைன்மையுைன் நிறுவிைர். 
நியாயைாை நீதி கிமைப்்பைற்கு நீதித்துமையின் 
சுைந்திரம் முக்கியைாைைாகும். இந்தியா 
வ்பான்ை ைக்்க்ளாட்சி நாடு்களில் நீதித்துமை 
குடிைக்்களின் உரிமை்களின் ்பாது்காவலைா்க 
உள்ளது. நம் நாட்டிற்கு எவவம்கயாை 
நீதித்துமை வவண்டும் என்்பமை 
்கருத்தில் ச்காண்டு அரசியலமைப்ம்ப 
உருவாக்கியவர்்கள நீதித்துமைமய 
வடிவமைத்துள்ளைர். அரசியல் நிர்ைய ெம்ப 
உறுப்பிைர்்களின் இவசவண்ைத்திற்கு 
ைாக்ைர் பி.ஆர். அம்வ்பத்்கர் பின்வருைாறு ்பதில் 
அளித்ைார். 

“நைது நீதித்துமை நிர்வா்கத்திைமிருந்து 
சுைந்திரைா்க இருக்்க வவண்டும் அவை 
வவம்ளயில் திைமை மிக்்கைா்கவும் 
இருக்்கவவண்டும் என்்பதில் அமவயில் 
ைாறு்பட்ை ்கருத்து இருக்்கமுடியாது. வைலும் 
விைா என்ைசவன்ைால் எப்்படி இந்ை இரண்டு 
வநாக்்கங்்கம்ளயும் ்பாது்காக்்கமுடியும் 
என்்பவை ஆகும்”. 

ஒரு திைன்மிக்்க நீதித்துமை 
சுைந்திரைா்கவும், ச்பாறுப்புைர்வுைனும் 
இருக்்க வவண்டும். நீதித்துமையின் சுைந்திரம் 
என்்பது நீதி்பதி்கள ்பார்பட்ெைற்ை முமையில் 
சுைந்திரைா்க செயல்்படுவமைக் குறிப்்பைாகும். 
எடுத்துக்்காட்ைா்க எந்ைசவாரு சவளிப்புை 
செல்வாக்கிலிருந்தும் விடு்படுைல்.
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2 6 5நீதித்துமை

கறலச்டசாறகள்
வழக்கு Litigation the process of taking legal action

நீதிப்வ்பராமை Writ a form of written command in the name of legal authority

ைக்்கள நீதிைன்ைம் Lok Adalat peoples court

நீதிபுைராயவு Judicial Review receiving the laws by the court

உரிறமயியல் சட்டஙகள் குறைவியல் சட்டஙகள்

•  இது ்பைம், சொத்து ைற்றும் ெமூ்கம் 
சைாைர்்பாை பிரச்ெமை்கம்ளக் 
ம்கயாளுகிைது. எ.்கா. நிலம் சைாைர்்பாை 
பிரச்சிமை்கள, வாைம்க, திருைைம் 
சைாைர்்பாை பிரச்ெமை்கள.

•  உரிமையியல் நீதிைன்ைத்தில் 
்பாதிக்்கப்்பட்ைவர்்க்ளால் ஒரு பு்கார் ைாக்்கல் 
செயயப்்பை வவண்டும்.

•  ைனுைாரரின் வ்காரிக்ம்கயின்்படி ்பைம் 
செலுத்தும்்படியாை ைண்ைமை்கள 
வழங்்கப்்படுகிைது.

•  குற்ைம் எை ெட்ைம் வமரயறுக்கும் 
நைத்மை்கள அல்லது செயல்்கம்ள இது 
விொரிக்கிைது. எ.்கா. திருட்டு, ச்காமல, 
ச்பண்்கம்ளத் துன்புறுத்துைல் ஆகியை. 

•  இது வழக்்கைா்க ்காவல்துமை 
விொரமையுைன் முைல் ை்கவல் அறிக்ம்க 
(FIR) ்பதிவு செயவைன் மூலம் சைாைங்குகிைது. 
அைன் பிைகு நீதிைன்ைத்தில் வழக்கு ்பதிவு 
செயயப்்படுகிைது.

•  குற்ைவாளி எை நிரூபிக்்கப்்பட்ைால் 
ைண்ைமை வழங்்கப்்பட்டு குற்ைம் 
ொட்ைப்்பட்ைவர் சிமைக்கு அனுப்்பப்்படுவார். 

வழக்குச் டசயல்முறை
இந்தியாவில் இரண்டு வம்கயாை ெட்ைப்பிரிவு்கள உள்ளை. அமவ உரிமையியல் ெட்ைங்்கள 

ைற்றும் குற்ைவியல் ெட்ைங்்கள ஆகும். 

முடிவுறர
ைக்்க்ளாட்சி நாட்டில் நீதித்துமை முக்கியப் 

்பங்கு வகிக்கிைது. நீதித்துமை அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்தின் ச்பாறுப்்பா்ளரா்கவும், அடிப்்பமை 
உரிமை்களின் ்பாது்காவலரா்கவும் உள்ளது. 
உலகின் அதி்க எண்ணிக்ம்கயிலாை 
பிரதிநிதி்கம்ளக் ச்காண்ை ைக்்க்ளாட்சி 
நாைாை இந்தியா, நன்கு ்கட்ைமைக்்கப்்பட்ை 
ைற்றும் சுைந்திரைாை நீதித்துமை அமைப்ம்பக் 
ச்காண்டுள்ளது. 

மீள் பார்றவ
�   ெைர் திவானி அைாலத் ைற்றும் ெைர் 

நிொைத் அைாலத் ஆகியை அல்கா்பாத்தில் 
நிறுவப்்பட்ைை. 

�   விமரவாை நீதி வழங்குவைற்்கா்க 
ைக்்கள நீதிைன்ைம் (வலாக் அைாலத்) 
அமைக்்கப்்பட்டுள்ளது.

�   இ-நீதிைன்ைங்்கள திட்ைம் 2005ஆம் 
ஆண்டு நிறுவப்்பட்ைது. 

�   இந்திய அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்தின்்படி 
உச்ெநீதிைன்ைம் அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்தின் ்பாது்காவலைா்க வி்ளங்குகிைது.

டபாது �லவழக்கு (Public Interest Litigation): இது ச்பாதுநலமைப் ்பாது்காப்்பைற்்கா்க நீதிைன்ைத்தில் 
ைாக்்கல் செயயும் வழக்கு ஆகும். உச்ெநீதிைன்ைம் இந்ை முமைமய அறிமு்கப்்படுத்தியது. இது ஒரு ந்பர் 
ைைது வழக்கு சைாைர்்பாை நீதிைன்ைத்மை அணு்க அனுைதிக்கிைது. அடிப்்பமை ைனிை உரிமை்கள 
மீைல், ெைய உரிமை்கள, ைாசு்பாடு, ைற்றும் ொமலப் ்பாது்காப்பு ஆகியவற்றிற்்கா்க ச்பாது நல வழக்ம்க 
எவரும் ைாக்்கல் செயயலாம். இது சைாைர்்பாை எழுைப்்பட்ை பு்கார் ்கடிைம் மூலம் இவவழக்கிமைப் 
்பதியலாம். ச்பாது நல வழக்கு என்ை ்கருத்து இந்திய நீதித்துமைக்குப் புதிைாை ஒன்ைாகும்.
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2 6 6 நீதித்துறை

இ) அரசியல் ்கட்சி்கள
ஈ) அரசியலமைப்பு ெட்ைதிருத்ைங்்கள

6.  இந்தியாவில் உச்ெ நிமலயில் உள்ள 
நீதிைன்ைங்்கள எத்ைமை?
அ) ஒன்று ஆ) இரண்டு
இ) மூன்று ஈ) நான்கு

7.  உச்ெநீதிைன்ைம் அமைந்துள்ள இைம்
அ) ெண்டி்கர் ஆ) ்பம்்பாய
இ) ்கல்்கத்ைா ஈ) புதுதில்லி

8.  FIR என்்பது
அ) முைல் ை்கவல் அறிக்ம்க
ஆ) முைல் ை்கவல் முடிவு
இ) முைல் நி்கழ்வு அறிக்ம்க
ஈ) வைற்கூறிய எமவயுமில்மல

9.  குற்ைவியல் வழக்கு்கம்ள விொரிக்கும் 
நீதிைன்ைம்  எை 
அமழக்்கப்்படுகின்ைை.
அ) ைாவட்ை நீதிைன்ைங்்கள
ஆ) அைர்வு நீதிைன்ைம்
இ) குடும்்ப நீதிைன்ைங்்கள
ஈ) வருவாய நீதிைன்ைங்்கள

II   நகாடிட்ட இ்டஙகறள நிரப்புக

1.   நீதிைன்ைம் இந்தியாவின் 
்பழமையாை நீதிைன்ைம் ஆகும்.

2.  அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்மை 
உருவாக்கியவர்்கள  ைற்றும் 

 உைன் இந்திய நீதித்துமைமய 
நிறுவிைர்.

3.  பு்கழ்ச்பற்ை பிசரஞசு ைத்துவ்ஞானியாை 
 “ஒரு சுைந்திரைாை நீதித்துமை” 

என்ை ்கருத்மை முன்சைாழிந்ைார்.
4.   ்பைம், சொத்து, ெமூ்கம் 

சைாைர்்பாை பிரச்ெமை்கம்ளக் 
ம்கயாளுகிைது.

5.  ்பழங்்காலத்தில் ச்பரும்்பாலாை அரெர்்களின் 
நீதிைன்ைங்்கள  ன்்படி நீதிமய 
வழங்கிை.

 மதிப்பீடு 

I   சரியான விற்டறயத் 
நேர்ந்டேடுக்கவும்

1.  இந்தியாவின் மி்க உயர்ந்ை ைற்றும் 
இறுதியாை நீதித்துமை .
அ) குடியரசுத் ைமலவர்
ஆ) நாைாளுைன்ைம்
இ) உச்ெ நீதிைன்ைம்
ஈ) பிரைை அமைச்ெர்

2.   க்கு இமைவய 
பிரச்ெமை்களுக்குத் தீர்வு ்காண்்பைற்்காை 
ஒரு செயல்முமைமய நீதிைன்ை அமைப்பு 
வழங்குகிைது.
அ) குடிைக்்கள
ஆ) குடிைக்்கள ைற்றும் அரொங்்கம்
இ) இரண்டு ைாநில அரொங்்கங்்கள
ஈ) வைற்்கண்ை அமைத்தும்

3.  கீழ்க்்கண்ை எந்ை அதி்கார வரம்பின் 
மூலம் இரு ைாநிலங்்களுக்கிமைவயயாை 
பிரச்ெமை்கம்ள உச்ெநீதிைன்ைம் தீர்க்்க 
வழிவம்க செயகிைது?
அ) முைன்மை அதி்கார வரம்பு
ஆ) வைல்முமையீட்டு அதி்கார வரம்பு
இ) ஆவலாெமை அதி்கார வரம்பு
ஈ) வைற்்கண்ை எதுவுமில்மல

4.  பின்வரும் எந்ை ைாநிலம் / யூனியன் 
பிரவைெம் ஒரு ச்பாதுவாை 
உயர்நீதிைன்ைத்மைக் ச்காண்டுள்ளது?
அ) ்பஞொப் ைற்றும் ஜம்மு ்காஷ்மீர்
ஆ) அஸ்்ாம் ைற்றும் வங்்கா்ளம்
இ) ்பஞொப், ேரியாைா ைற்றும் ெண்டி்கர்
ஈ) உத்ைரபிரவைெம் ைற்றும் பீ்கார்

5.  ச்பாதுநல வழக்கு முமை இந்தியாவில் 
 ஆல் அறிமு்கப்்படுத்ைப்்பட்டுள்ளது.

அ) உச்ெநீதிைன்ைம்
ஆ) நாைாளுைன்ைம்
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2 6 7நீதித்துமை

III    டபாருத்துக

1 உச்ெ நீதிைன்ைம் - ெமூ்க 
்கைமை்கள

2 உயர் 
நீதிைன்ைம்

- விமரவாை நீதி

3 வலாக் அைாலத் - இறுதி வைல் 
முமையீட்டு 
நீதிைன்ைம்

4 ெர் எலிஜா 
இம்ஃவ்ப

- ைாநிலத்தின் 
உயர்ந்ை 
நீதிைன்ைம்

5 ஸ்மிருதி - முைல் ைமலமை 
நீதி்பதி

IV   சரியா / ேவைா எனக் குறிப்பிடுக
1.  1951ஆம் ஆண்டு ஜைவரி 28ஆம் நாள 

இந்திய உச்ெநீதிைன்ைம் சைாைங்்கப்்பட்ைது.
2.  துக்்ளக் ஆட்சிக்்காலத்தில் ெட்ை 

நமைமுமை்கள அரபுசைாழியில் 
எழுைப்்பட்ைை.

3.  1773ஆம் ஆண்டு ஒழுங்கு முமைச்ெட்ைம் 
உச்ெநீதிைன்ைம் அமைப்்பைற்கு 
வழிவகுத்ைது.

4.  ெைர் திவானி அைாலத் ஒரு குற்ைவியல் 
நீதிைன்ைைாகும்.

5.  இந்தியாவில் மி்கப்ச்பரிய நீதிைன்ைம் 
அல்கா்பாத் நீதிைன்ைம் ஆகும். 

6.  இந்திய அரசியலமைப்புச் ெட்ைம் அமைத்துக் 
குடிைக்்களுக்்காை நீதிமயப் ்பாது்காக்கிைது.

V    சரியான கூறறைத் நேர்ந்டேடு

1.  பின்வரும் கூற்மை ஆராய்க.
i)  சைக்்காவல பிரபுவால் ஒரு ெட்ை 

ஆமையம் அமைக்்கப்்பட்ைது.
ii)  இது இந்தியச் ெட்ைங்்கம்ள 

சநறிமுமைப்்படுத்தியது. 
வைவல ச்காடுக்்கப்்பட்ை எந்ை கூற்று/
கூற்று்கள ெரியாைமவ
அ) i ைட்டும் ஆ) ii ைட்டும்
இ) i ைற்றும் ii  ஈ) இரண்டும் இல்மல

2.  பின்வரும் கூற்மை ஆராய்க
i)  இந்திய ைண்ைமைச் ெட்ைம் 1860இல் 

உருவாக்்கப்்பட்ைது. 
ii)  ்கல்்கத்ைா உயர்நீதிைன்ைம் 1862இல் 

நிறுவப்்பட்ைது.
iii)  1935ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசுச் 

ெட்ைம் கூட்ைாட்சி நீதிைன்ைத்மை 
உருவாக்கியது. 

வைவல ச்காடுக்்கப்்பட்ை எந்ை கூற்று / 
கூற்று்கள ெரியாைமவ
அ) i ைட்டும் ஆ) ii ைற்றும் iii ைட்டும்
இ) i, iii ைட்டும் ஈ) அமைத்தும்

3.   இந்திய உச்ெநீதிைன்ைம் ்பற்றிய பின்வரும் 
எந்ை கூற்றுச் ெரியாைது அல்ல.
i)  இந்தியாவின் உச்ெநீதிைன்ைம் நாட்டின்  

மி்க உயர்ந்ை நீதிைன்ைம் ஆகும்.
ii)  இந்திய அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்தின் 

IVவது அத்தியாயத்தின் கீழ் ்பகுதி 
V-இன்்படி நிறுவப்்பட்ைது.

iii)  ஒரு உயர்நீதிைன்ைத்திலிருந்து 
ைற்சைாரு நீதிைன்ைத்திற்கு 
வழக்கு்கம்ள உச்ெநீதிைன்ைத்ைால் 
ைாற்ை முடியாது. 

iv)  இைன் முடிவு்கள அமைத்து 
நீ தி ை ன் ை ங் ்க ம ்ள யு ம் 
்கட்டுப்்படுத்துகிைது. 
அ) i   ஆ) ii     இ) iii ஈ) iv

4.  கூறறு: உச்ெநீதிைன்ைம் ஒரு ஆவை 
நீதிைன்ைைாகும்.

  காரணம்: இது நீதிைன்ை நைவடிக்ம்க்களின் 
்பதிவு்கம்ளப் ்பராைரிக்கிைது ைற்றும் 
அைன் முடிவு்கள கீழ் நீதிைன்ைங்்கம்ள 
்கட்டுப்்படுத்தும்.
அ)  கூற்று ெரி, ்காரைம் ைவறு
ஆ)  கூற்று ்காரைம் இரண்டும் ைவறு
இ)  கூற்று ெரி, ்காரைம் கூற்றுக்்காை 

ெரியாை வி்ளக்்கைாகும். 
ஈ)  கூற்று ெரி, ்காரைம் கூற்றுக்்காை 

ெரியாை வி்ளக்்கைல்ல
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2 6 8 நீதித்துறை

5.  ஆம் / இல்மல எைக் கூறு்க.
அ)  ஒவசவாரு இந்தியக் குடிை்கனும் 

உச்ெநீதிைன்ைத்மை அணு்கலாம்.
ஆ)  ்பைக்்காரர் ைற்றும் ெக்தி ்பமைத்ை 

ைக்்கள நீதித்துமை அமைப்ம்ப 
்கட்டுப்்படுத்துகின்ைைர்.

இ)  ஒவசவாரு இந்தியக் குடிை்கனும் 
நீதிைன்ைங்்களின் மூலம் நீதிமயப் 
ச்பை உரிமை உமையவராவர். 

ஈ)  அரசியல்வாதி்கள நீதி்பதி்கம்ளக் 
்கட்டுப்்படுத்ை முடியாது. 

VI  பின்வரும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு 
வாக்கியஙகளில் விற்டயளி

1.  நீதித்துமை அமைப்பு நைக்கு ஏன் 
வைமவப்்படுகிைது?

2.  இந்திய நீதிைன்ைங்்களின் ்பல்வவறு 
்படிநிமல்கள யாமவ?

3.  ெட்ைம், நீதித்துமை – வவறு்படுத்து்க.
4.  ைக்்கள நீதிைன்ைம் ்பற்றி குறிப்பு எழுது்க.
5.  நைைாடும் நீதிைன்ைங்்களின் நன்மை்கள 

யாமவ?

VII   விரிவான விற்டயளி
1. நீதித்துமையின் ்பங்கு ்பற்றி எழுது்க.
2.  உரிமையியல் ெட்ைம், குற்ைவியல் ெட்ைம் – 

வவறு்படுத்து்க.
3.  உச்ெ நீதிைன்ைத்தின் அதி்கார வரம்பு்கம்ள 

விவரி.

VIII   டசயல்திட்டம் மறறும் டசயல்பாடு
1.  விவாதி: ஒரு சுைந்திரைாை நீதித்துமை 

என்்பது அவசியைா? இரண்டு 
்காரைங்்கம்ளப் ்பட்டியலிடு்க.

2.  ைாதிரி நீதிைன்ை அமை அைர்வுக்்கா்க 
உங்்கள வகுப்்பமைமய 
ஒழுங்்கமைக்்கவும் (ஆசிரியரின் 
உைவியுைன் ஒரு வழக்ம்க எடுத்து 
விவாதிக்்கலாம்).

நமறநகாள் நூல்கள் 

1.  Durga Das Basu - Introduction to the 
Constitution of India, Wardhe and Company, 
Agra, 2004.

2.  M. V. Pylee - An Introduction to the 
Constitution of India, Vikas Publishing 
House, Bombay, 2007.

3.  Subash Kashyap - Our Constitution, National 
Book Trust, New Delhi, 2013.

4.  J.C. Johari - Indian Polity, Lotus Press, New 
Delhi, 1998.

இறணயேள வளஙகள் 
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 அறிமுகம்
பணம் ஒரு கணகவர் பபொருள் 

மட்டுமல்ொமல, ஆர்வத்தை 
தூண்டக்கூடியதைொகும். இது மொணவர்களுக்கு 
பிடிததைமொன முக்கிய கூறு. பணததின் வர்ொறு 
மற்றும் பணத்தை பல்வறு கொ்ஙகளில 
எவவொறு பவவ்வறு வ்ககளொகப் 
பயன்படுததைப்பட்்ட மு்ை ஒரு சுவொரஸயமொன 
க்தை. நவீன வடிவஙகளில பணம், வஙகி 
அ்மப்பு்டன் இ்ணக்கப்பட்டுள்ளது.

பணம் ஒரு அடிப்ப்்ட கணடுபிடிப்பு.  
அன்ைொ்ட பரிவர்ததை்னகளுக்கு இது 
எளிதைொனது. மதிப்பு மிக்க பண்டஙகள் மற்றும் 
பணிக்ள மதிப்பி்டவும், பெலவத்தை ்ெமிதது 
்வதது எதிர்கொ் வொணிபததிற்கும்  
வழிவகுக்கிைது. “பபொது ஏற்புத தைன்்ம்ய 
அடிப்ப்்டயொகக் பகொணடு பண்டஙகள் 

வொஙகும்்பொது அதைற்கொன பெலுததுத 
பதைொ்கயொக அ்னவரொலும் ஏற்றுக் பகொள்ளக் 
கூடிய எதை்னயும் பணம் என்று கூை்ொம்” – 
இரொபர்ட்ென்.

 �ணத்தின் �ரிணொம வளர்ச்சி
பணம் என்ை வொர்த்தை ்ரொம் 

வொர்த்தையொன “பமொ்னட்்டொ ஜு்னொ” 
விலிருந்து பபைப்பட்்டது.  இது ்ரொமின் பபண 
க்டவுள் மற்றும் ்ரொம் ்பரரசின் குடியரசு 
பணமொகும். இந்தியொவின் “ரூபொய்” என்ை பெொல 
ெமஸகிருதை வொர்த்தையிலிருந்து பபைப்பட்்டது.  
‘ரூபியொ’ என்ைொல பவள்ளி நொணயம் என்று 
பபொருள். இன்று நொம் கொகிதை பணமொகவும், 
நொணயஙகளொகவும் பயன்படுததுகி்ைொம்.  
ஆனொல இந்தை பரிணொம நி்்கள் ஒ்ர இரவில 
ந்்டபபைவில்். இந்தை நி்்க்ள அ்்டய 
ஆயிரக்கணக்கொன ஆணடுகள் ஆனது.  

“கற்ைல ப்்டப்பொற்ை்் ஏற்படுததும், ப்்டப்பொற்ைல சிந்தை்ன்யத தூணடும், 
சிந்தை்ன அறிவொற்ை்் அளிக்கும், அறிவொற்ைல உஙக்ள சிைந்தைவரொக்கும்”.

-ஏ.பி.பஜ. அப்துலக்ொம்

▶ பணததின் பரிணொம வளர்ச்சி பற்றி பதைரிந்து பகொள்ளுதைல
▶  மதிப்பு, இயலபு, பெயலபொடு மற்றும் பணததின் முக்கியததுவத்தை பற்றி 

அறிந்து பகொள்ளுதைல
▶ ்ெமிப்பு மற்றும் முதைலீடு பற்றி புரிந்து பகொள்ளுதைல
▶ கருப்பு பணம் பற்றி பதைரிந்துக் பகொள்ளுதைல

கற்றலின் ந�ொககஙகள்

�ணம், நேமிப்பு  
மறறும் முதலீடுகள்

அலகு - 1
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பண்டமொற்று மு்ையில சி் கு்ைபொடுகளொவன
1. இருமுகத ்தை்வ பபொருததைமின்்ம
2. பபொதுவொன மதிப்பின் அளவு்கொல
3. பபொருட்களின் பகுப்டொ்ம
4. பெலவத்தை ்ெமிப்பதைற்கொன சிரமஙகள்
�ணத்தின் �ரிணொம வளர்ச்சியின் �ல 
நிலலகள் பின்வருமொறு

பண்டப் பணம், உ்்ொக பணம், கொகிதை 
பணம், க்டன் பணம், நிகர் பணம் 
்பொன்ை்வகள் ெமீப கொ் பணததின் 
வடிவஙகள் ஆகும். கொ்ம், இ்டம் மற்றும் 
சூழ்நி்்களுக்கு ஏற்ைவொறு பணம் ப் 
நி்்களில உருவொனது.
�ண்டப் �ணம்

பபொதுவொக நொகரீகததின் பதைொ்டக்க 
கொ்ததில அ்னவரொலும் ஏற்கக்கூடிய எந்தை 
பண்டம் பபொதுவொக ்தை்வப்படுகிை்தைொ அந்தைப் 
பண்டம் ்தைர்ந்பதைடுக்கப்பட்டு, அவற்்ை 
பணமொக பயன்படுததினர்.  உ்ரொமம், ்தைொல, 

பணததின் பரிணொமம் ப் நி்்க்ள 
க்டந்துள்ளது. ஆரம்ப மற்றும் பழஙகொ் 
நி்்தைொன் பண்டமொற்று மு்ையொகும்.

�ண்டமொறறு முல்ற
பண்்டய கொ்ததில பணம் 

பயன்படுததைப்டொமல பண்டததிற்கு பண்டம் 
பரிமொற்ைம் ந்்டபபற்ை்தை பண்டமொற்று மு்ை 
என்ைனர்.  பண்டமொற்று மு்ை ஒரு ப்ழய 
பரிமொற்ை மு்ையொகும்.  பணம் 
கணடுபிடிப்பதைற்கு முன்பொக இந்தை மு்ை ப் 
நூற்ைொணடுகளொகப் பயன்படுததைப்பட்்டது.  
மக்கள் பண்டஙகள் மற்றும் பணிக்ள 
மற்பைொரு பண்டஙகள் மற்றும் பணிகளுக்கு 
பரிமொற்ைம் பெய்திருக்கிைொர்கள். பண்டமொற்று 
பபொருட்களின் மதிப்புப் பற்றி மற்ை குழுக்களு்டன் 
விவொதைம் பெய்தைனர். பண்டமொற்று பெயலில 
பணததின் ஈடுபொடு இல்ொமல இருப்பது ஒரு 
நன்்மயொகும்.

ப�ைடய கால��� . . . . .
ப�டமா���ைற :
ப�ட�க� ம��
 ேசைவகைள� ெபற ப�ட�க��� 
ப�ட�கைள மா�� வ��தக
 நைடெப�ற� 

பண்டமொற்று மு்ை
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�ணத்தின் �ரிணொம வளர்ச்சி 
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உேலாக பண�

ெமௗ�யா ெமௗ�யா க�ச பண� �� ��தா


�� ��தா
 டா�கா ெச�ஷா�� ெச�ஷா �� நாணய� ெமௗ�யா

உநலொக �ணத்தின் வரலொறு
தைஙகம், பவள்ளி, பவணக்ம் ்பொன்ை வி்் மதிப்பற்ை உ்்ொகஙகள் உ்்ொக பணமொக 

பயன்படுததைப்பட்்டன.  உ்்ொகததின் நி்்யொன எ்்ட மற்றும் துலலியம் குறிப்பொக தைஙகம், 
பவள்ளி ஆகிய்வ முததி்ரயு்டன் பரிமொற்ை கருவியொக பெய்யலபட்்டது.  அ்வகள் பவவ்வறு 
பிரிவுகளொக, எளிதைொக பிரிப்பதைற்கும், எடுதது பெலவதைற்கும், பெலுததுவதைற்கும் வெதியொக இருந்தைன.

பண்்டய வர்ொற்று ஆசிரியரொன பெ்ரொ்்டொ்டஸ கி.மு. (பபொ.ஆ.மு) 8ஆம் நூற்ைொணடில 
லிடியொவின் ்பரரெர் மி்டொஸ உ்்ொக நொணயத்தை கணடு பிடிததைொர். ஆனொல லிடியொ்வ வி்ட 
ப் நூற்ைொணடுகளொக இந்தியொவில தைஙக நொணயஙகள் பயன்படுததைப்பட்்டன.

உ்க நொணயஙகள் பவளியீட்்டொர்களில சீனொ மற்றும் மததிய கிழக்கு லிடியொவு்டன் 
பண்்டய இந்தியொவும் உள்ளன. இந்தியொவில கி.மு.6ஆம் நூற்ைொணடில முதைன் மு்ையொக 
மெொஜனபதைஙகள் ஆட்சியில பூரணொஸ, கர்்ஷபணம், பனொஸ ்பொன்ை நொணயஙகள் 
அச்ெடிக்கப்பட்்டன.

தைஙகம், பவள்ளி, தைொமிரம் அல்து ஈயம் ்பொன்ை நொணயஙக்ள பமௌரியர்கள் து்ளயிட்டு 
பவளியிட்்டனர்.  இந்திய கி்ரக்க கு்ஷொண அரெர்கள் கி்ரக்க மரபுப்படி சிததிரஙகள் பபொறிக்கப்பட்்ட 
நொணயஙக்ள அறிமுகப்படுததினர். 12 வது நூற்ைொணடில ப்டலலி துருக்கி சுலதைொன்கள் தைஙகள் 
நொணயஙகளில இந்திய அரெர்களின் உருவத்தை நீக்கி இஸ்ொமிய எழுததுக்க்ள பபொறிதது 
பவளிட்்டனர். தைஙகம், பவள்ளி மற்றும் தைொமிரததைொல ஆன நொணயஙக்ள ்டொஙகொ என்றும், மதிப்பு 
கு்ைந்தை நொணயஙக்ள ஜிட்்டொல என்றும் அ்ழததைனர்.

1526 யில இருந்தை முக்ொய ெொம்ரொஜயம் முழு ெொம்ரொஜயததிற்கொன பணவியல மு்ை்ய 
ஒருஙகி்ணததும், இந்தை ெகொப்தை பரிணொம பண வளர்ச்சியில பெர்்ஷொ சூரி, ெுமொயூ்ன 
்தைொற்கடிதது ஆட்சியில இருந்தை ் பொது 178 கிரொம் எ்்டயுள்ள பவள்ளி நொணயத்தை பவளியிட்்டொர். 
அது “ரூபியொ” என அ்ழக்கப்பட்்டது மற்றும் 40 தைொமிர துணடுகள் அல்து ்பெொ ்பொன்ைவற்்ை 
பயன்படுததினர். முக்ொய கொ்ம் முழுவதும் பவள்ளி நொணயம் பயன்பொட்டில இருந்தைது.  ஆஙகி் 
கிழக்கிந்திய கம்பபனி 1600ஆம் ஆணடில முக்ொய நொணயத்தை பிரப்ப்படுததியது.  ஆனொல 
1717இல முக்ொய ்பரரெர் பொருக் ்ஷொயர், ஆஙகி்்யர்களுக்கு முக்ொய பண நொணயத்தை 
பம்பொய் அச்ெகததில அச்ெடிக்க அனுமதி அளிததைனர். ஆஙகி் தைஙக நொணயஙகள் க்ரொலினொ 
என்றும், பவள்ளி நொணயஙக்ள ஏஞ்ஜலினொ என்றும், பெம்பு நொணயஙக்ள கப்ரூன் என்றும் 
மற்றும் பவணக் நொணயத்தை டின்னி எனவும் அ்ழததைனர்.
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பேயல்�ொடு 1
கீழககண்ட அட்டவலணலய பூர்த்தி பேயக

வ. 
எண �ொடடின் ப�யர் பணததின் ப�யர்

1. இந்தியொ
2. பஜர்மனி
3. ஜப்பொன்
4. சிஙகப்பூர்
5. ம்்சியொ
6. ெவுதி அ்ரபியொ
7. அபமரிக்க ஐக்கிய 

நொடுகள்
8. இஙகி்ொந்து
9. இ்ங்க
10. பொகிஸதைொன்

இந்திய ரிெர்வ வஙகி

க்டன் �ணம் அல்லது வஙகிப் �ணம்
க ொ கி தை 

பணமும், க்டன் 
பணமும் கிட்்டதைட்்ட 
ஒ்ர ்நரததில 
வளர்ந்தைது. மக்கள் 
தைஙகள் பணததின் 
ஒரு பகுதி்ய 
வஙகியில ்வப்பு 
பதைொ்கயொக ்வதது அந்தை பதைொ்க்ய 
வெதியொக கொ்ெொ்் மூ்ம் திரும்ப பபை்ொம்.  
கொ்ெொ்் க்டன் பணம் அல்து வஙகிப் 
பணம் என்றும் அ்ழக்கப்படுகிைது. கொ்ெொ்் 
என்பது பணத்தைக் குறிப்பதைல். ஆனொல 
பணததின் பணிக்ள ்மற்பகொள்ளும்.

உப்பு, அரிசி, ்கொது்ம, பொததிரஙகள், 
ஆயுதைஙகள் ்பொன்ை பண்டஙகள் பபொதுவொக 
பணமொக பயன்படுததினர்.  அந்தை வ்கயொன 
பண்டஙக்ளக் பகொடுதது பண்டஙக்ள 
வொஙகுதை்் “பண்டமொற்று மு்ை” என 
அ்ழததைனர்.
உநலொக �ணம்

மனிதை நொகரிகததின் முன்்னற்ைததில 
பண்ட பணம், உ்்ொக பணமொக மொறியது.  
தைஙகம், பவள்ளி, தைொமிரம் ்பொன்ை 
உ்்ொகஙக்ள எளி்மயொக 
்கயொளப்பட்்டதைொல அவற்றின் அளவு எளிதைொக 
அறிந்துக் பகொள்ளப்பட்்டது. பதிவு பெய்யப்பட்்ட 
வர்ொற்றின் பபரும் பகுதியில, இவவ்கயொன 
பணம் முக்கிய பஙகு வகிததைது.

கொகித �ணம்

தைஙகம் மற்றும் பவள்ளி நொணயஙக்ள 
ஓர் இ்டததிலிருந்து மற்பைொரு இ்டததிற்கு 
பகொணடு பெலவது சிரமமொகவும், 
ஆபததைொனதைொகவும் இருந்தைது. ஆ்கயொல, கொகிதை 
பணம் கணடுபிடிப்பு பணததின் வளர்ச்சியில 
ஒரு முக்கிய நி்்யொக கருதைப்பட்்டது. 
தைஙகத்தை ் ெமிப்பதைன் அடிப்ப்்டயில ஆரம்பிததை 
கொகிதை பணததின் வளர்ச்சி அந்தை ்ெமிப்புக்கு 
பபொற்பகொல்ர்கள் ‘இரசீது’க்ள வழஙகினர்.  
பபொற்பகொல்ர்களின் ‘இரசீது’ பணததின் 
பதிலியொகவும் ்மலும் கொகிதை பணமொகவும் 
மொறியது.  கொகிதைப் பணத்தை கட்டுபடுததுவதும், 
ஒழுஙகுபடுததுவதும் அந்நொட்டின் ்மய 
வஙகியொகும். இந்தியொவில 1935ஆம் ஆணடு 
நிறுவப்பட்்ட இந்திய ரிெர்வ வஙகி (RBI) கொகிதைப் 
பணத்தை அச்சிடுதைல, ஒழுஙகுபடுததுதைல, 
கட்டுப்படுததுதைல ஆகிய பணிக்ளச் பெய்கிைது.  
தைற்்பொது பணததின் பபரும்பகுதி முக்கியமொக 
பெ்ொவணிப் பணம் அல்து கொகிதைப் பணம் 
இந்திய ரிெர்வ வஙகியொல பவளியி்டப்பட்்டதைொகும். 
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பேயல்�ொடு 2
∙  பணம் ் பொன்ை பல்வறு  நி்்களிலுள்ள 

மொதிரி பணம் குறிப்பொக பண்டப் பணம், 
உ்்ொக பணம், பநகிழிப் பணம் 
ஆகியவற்்ை தையொர் பெய்யவும் 
(பண்டமொற்று மு்ையும் ்ெர்தது).

∙  ஒவபவொரு குழு மொணவர்களுக்கும் 
மொதிரிகள் பகொடுக்கவும்.

∙  ஆசிரியர் மற்றும் மொணவர்கள் பல்வறு 
பணததின் பரிணொம வளர்ச்சி 
நி்்க்ளப் பற்றி  விவொதிததைல.

 �ணத்தின் மதிப்பு
பணததின் மதிப்பு என்பது பணததைொல ஒரு 

நொட்டிலுள்ள பண்ட மற்றும் பணிக்ள 
வொஙகும் ெக்தி்ய குறிக்கும். ஆ்கயொல, இது 
பண்ட மற்றும் பணிகளின் வி்் அள்வ 
ெொர்ந்திருக்கும். ஆனொல பணததின் மதிப்பும் 
வி்்யின் அளவும் எதிர்ம்ை பதைொ்டர்பு்்டயது.
பணததின் மதிப்பு இரு வ்ககள்
1. பணததின் அக மதிப்பு
2. பணததின் புை மதிப்பு

பணததின் அக மதிப்பு என்பது உள் 
நொட்டிலுள்ள பண்ட மற்றும் பணிகளின் 
வொஙகும் ெக்தி்ய குறிக்கும்.  பணததின் புை 
மதிப்பு என்பது பவளி நொட்டிலுள்ள பண்ட 
மற்றும் பணிக்ள வொஙகும் ெக்தி்ய 
குறிக்கும்.

பேயல்�ொடு 3
∙  மொணவர்கள் பணததின் மதிப்பு பற்றி 

பதைரிந்து பகொள்ளுதைல.
∙  ஒரு க்்ட அல்து ெந்்தை ்பொன்று 

உஙகள் வகுப்ப்ை்ய அ்மததைல.
∙  மொணவர்கள் க்்டயிலிருந்து சி் 

பபொருட்க்ள வொஙகுமொறு கூறுதைல.
∙  ெந்்தை ந்டவடிக்்கக்ள 

்மற்பகொள்ளுதைல.
∙  ஆசிரியர் மற்றும் மொணவர்களு்டன் 

்ெர்ந்து பணததின் மதிப்்பப் பற்றி 
விவொதிததைல.

நிகர் �ணம்
உணடியல, கருவூ்க பட்டியல, பததிரம், 

க்டன் பததிரஙகள், ்ெமிப்பு பததிரஙகள் 
ஆகியவற்றின் பயன்பொடுகள் பண பரிணொம 
வளர்ச்சியின் இறுதி நி்்யொகும்.

�ணத்தின் ேமீ�த்திய வடிவஙகள்

ப�கிழிப் �ணம்
க்டன் அட்்்டகள் மற்றும் பற்று அட்்்டகள் 

ெமீபததிய பநகிழிப் பணமொகும்.  பணமில்ொ 
பரிவர்ததை்ன இதைன் ்நொக்கமொகும்.

மின்்னனு �ணம்
மின்னனுப் பணம் என்பது வஙகியில 

கணினி அ்மப்புகளில உள்ள மின்னனு 
மு்ையின் மூ்ம் பணப் பரிவர்ததை்ன 
்மற்பகொள்ளப்படுவதைொகும்.
நிகழநிலல வஙகி (இலணய வஙகி)
நிகழ்நி்் வஙகி அல்து இ்ணய வஙகி 
என்பது வொடிக்்கயொளர் அல்து பிை 
நி தி நி று வ ன ங க ள் 
வ்்தைளததின் மூ்ம் 
ஒரு பரந்தை நிதிப் 
பரிவர்ததை்னக்ள 
ந்டததும் ஒரு மின்னனு  
மு்ையொகும்.

மின் வஙகி
மின்னணு வஙகி்ய ்தைசிய மின்னணு 

நிதி பரிமொற்ைம் (NEFT) என்றும் அ்ழக்க்ொம்.  
கொ்ெொ்் அல்து 
பரொக்கத்தை வி்ட ஒரு 
க ண க் கி லி ரு ந் து 
மற்பைொரு கணக்கிற்கு 
நிதி்ய மொற்றுவதைற்கு 
மின்னணு வழிமு்ை 
பயன்படுகிைது.
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 �ணத்தின் �ணிகள்
பணததின் பணிகளொக முதைன்்ம அல்து 

முக்கிய பணிகள், இரண்டொம் நி்் பணிகள் 
மற்றும் வ்ரயறுக்கப்பட்்ட பணிகள் என 
வ்கப்படுததைப்படுகின்ைன.

முதன்லம அல்லது முககிய �ணிகள்
பணததின் முக்கிய பணிகள் 

பபொருளொதைொரததில பெயலபட்டு அ்வ பிரதைொன 
பணிகளின் கீழ் வ்கப்படுததைப்படுகிைது.
1.  �ரிமொற்ற கருவி அல்லது �ண பேலுத்துலக

பணம், பண்ட மற்றும் பணிக்ள வொஙக 
பயன்படுததைப்படுகிைது.
2. மதிப்பின் அளவுநகொல்

அ்னதது வ்கயொன பண்டஙகள் 
மற்றும் பணிகள் மதிப்்பயும் பணததைொல 
அளவி்ட்ொம். ப்வ்கயொன பண்டஙகள் 
மற்றும் பணிகளுக்கு இ்்டயில பரிமொற்ை 
விகிதைத்தை தீர்மொனிப்பது எளிது.

இரண்டொம் நிலல �ணிகள்
இரண்டொம் நி்் பணிகளில முக்கிய மூன்று 
முக்கிய பணிகள்
(i)  எதிர்கொல பேலுத்துலகககொ்ன நிலல மதிப்பு

எதிர்கொ் பெலுதது்கக்கு பணம் ஒரு 
கருவியொகப் பயன்படுகிைது. இன்று ஒரு 
க்டனொளி பணத்தை க்டன் வொஙகுகிைொர். 
குறிப்பிட்்ட பதைொ்க்ய கூறிய படி குறிப்பிட்்ட 
கொ்ததில பெலுததுவது க்ட்மயொகும்.
(ii)  மதிப்பின் நிலல கலன் அல்லது வொஙகும் 

ேகதியின் நிலலகலன்
சி் பண்டஙகள் அழிந்து ் பொகக்கூடியதைொல, 

பண்டமொற்று மு்ையில ்ெமிப்்ப 
ஊக்குவிப்பதில்். பணததின் அறிமுகததிற்கு 
பிைகு எதிர்கொ்ததிற்கொகப் பணத்தை 
்ெமிததைொர்கள். அது அழியக் கூடியதில்்.
(iii)  மொறறு மதிப்பு அல்லது மொறறு வொஙகும் ேகதி

பணததைொல பதைொ்்தூர இ்டஙகளுக்கும், 
பவளி நொட்டிற்கும் பண்டஙக்ள பரிமொற்ைம் 
பெய்ய முடியும்.  ஆக்வ, வொஙகும் ெக்தி்ய 
ஒரு இ்டததிலிருந்து மற்பைொரு இ்டததிற்கு 
மொற்றுவதைற்கு அவசியம் என உணரப்பட்்டது.

�ணத்தின் (ரூ�ொய) குறியீடு
இந்திய ரூபொய் 

குறியீடு தைமிழ்நொட்டில 
உள்ள விழுப்புரம் 
மொவட்்டத்தை ்ெர்ந்தை 

திரு. உதையகுமொர் என்பவரொல 
வடிவ்மக்கப்பட்்டது. இது ஜூ்் 15, 2010 
அன்று இந்திய அரெொல அஙகீகரிக்கப்பட்்டது.

 �ணத்தின் தன்லம
பணததின் பபொருள் மற்றும் தைன்்ம 

குறிதது அதிகப்படியொன ெர்ச்்ெகள் மற்றும் 
குழப்பஙகள் நி்வுகின்ைன. ஸ்்டொவஸகி 
(Scitovsky) வின் கருதது படி “பணம்” என்பது 
ஒரு கடினமொன கருததைொகும்.  ஏபனனில அது 
்வறுபட்்ட து்ைகளில ஒன்ைல், மூன்று 
பணிக்ள குறிப்பிடுகிைது.  அ்வ,  
ஒவபவொன்றும் கணக்கீட்டின் அ்கு, மதிப்பின் 
அளவு்கொல, மற்றும் மதிப்பின் 
நி்்க்ன்க்ள குறிக்கிைது.  ெர்ஜொன் 
ஹிக்ஸ கூற்றுப்படி,  “பணம்  அதைன் பணிகளொல 
வ்ரயறுக்கப்படுகிைது.  எதுபவல்ொம் 
பணமொக கருதைப்படுகிை்தைொ அ்வ பணமொக 
பயன்படுததைப்படுகிைது”.  ்பரொசிரியர், வொக்கர்  
“ எ்தைபயல்ொம் பெய்யவல்்தைொ, அது்வ 
பணம்” என கூறுகிைொர்.

பணததின் வ்ரய்ைகள் அ்னததும் 
அதைனு்்டய பெயலபொட்்்டப் பபொறுத்தை 
வ்ரயறுக்கப்பட்டுள்ளது.  சி் வலலுநர்கள், 
“பணமொக பிரக்டனம் பெய்யப்படும் எ்வயும் 
பணமொகும்” என்று பணத்தை ெட்்டப்பூர்வமொன 
பெொற்களொல வ்ரயறுததுள்ளனர்.  பணம் 
அ்னவரி்டமும் பபொதுவொன ஏற்புததிை்ன 
பபற்றுள்ளது மற்றும் அ்வ க்டன்க்ள 
திருப்பித தைருவதைற்கொன ெட்்டபூர்வமொன 
அதிகொரத்தையும் பகொணடுள்ளது. ஆனொல ெட்்ட 
ரீதியொன ஒப்பந்தைப் பணத்தை பெலுததி 
பண்டஙகள் மற்றும் பணிக்ள விற்க 
மறுததைொல, ெட்்ட ரீதியொன பணத்தை மக்கள் 
ஏற்றுக்பகொள்ளமொட்்டொர்கள். மற்பைொன்று, 
க்டன்க்ள தீர்ப்பதைற்கு பணத்தை ்பொ் ெட்்ட 
பூர்வமொக வ்ரயறுக்கப்ப்டொதை ்வறு 
சி்வற்்ையும் மக்கள் பணமொக 
ஏற்றுக்பகொள்கின்ைனர். ஏபனனில பணம் 
சுதைந்திரமொக பரவக்கூடியதைொகும்.
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1. மொணவர் நேமிப்பு கணககு
சி் வஙகிகள், உயர்நி்்ப் பள்ளிகள் 

மற்றும் கலலூரிகளில பயிலும் மொணவர்களுக்கு 
்ெமிப்புக் கணக்கி்ன துவஙகுவதைற்கு 
வெதிக்ள ஏற்படுததி வழஙகுகின்ைன. ் மலும், 
இந்தை ்ெமிப்புக் கணக்கில பூஜய இருப்பி்ன 
பகொள்வது இதைன் முக்கிய அம்ெமொகும்.

2. நேமிப்பு லவப்பு
வொடிக்்கயொளர்கள் தைன்னு்்டய ந்டப்பு 

வருமொனததில ஒரு பகுதி்ய ்ெமிக்க 
ஆரம்பிக்கும் கணக்கிற்கு ்ெமிப்பு கணக்கு 
எனப்படும்.  நுகர்்வொர், பணம் ்தை்வப்படும் 
்பொது அவர்கள் கணக்கிலிருந்து எடுததுக் 
பகொள்ள்ொம்.அந்தை ்வப்பு பதைொ்கக்கு வஙகி 
பபயரளவு வட்டி அளிக்கிைது.

3. �்டப்பு கணககு லவப்பு
ந்டப்பு கணக்குகள் பபொதுவொக வர்ததைக 

நிறுவனஙகள், வர்ததைகர்கள் மற்றும் பபொது 
அதிகொரிகளொல ஆரம்பிக்கப்படுகிைது.  
்தை்வக்்கற்ப வஙகி பரிவர்ததை்ன 
்மற்பகொள்ள ந்டப்பு கணக்கு உதைவுகின்ைது.

4. நிரநதர லவப்பு
நிரந்தைர ்வப்பு கணக்கு என்பது 

முதைலீட்்டொளர்கள் தைஙகள் பணததிற்கு 
பொதுகொப்பும், நி்்யொன வருவொயும், 
விரும்புவொர்கள். நிரந்தைர ் வப்்ப ‘கொ்்வப்பு’ 
எனவும் அ்ழக்க்ொம்.  அ்வ குறிப்பிட்்ட 
கொ்ததிற்கு நிரந்தைரமொக வஙகியில இருக்கும்.

நேமிப்பின் �ன்லமகள்
∙  நீஙகள் வி்ரவில நிதி ரீதியொக தைனிதது 

இருக்க்ொம்.
∙  நீஙகள் எந்தை எதிர்பொரொதை பெ்வுக்ளப் 

பற்றியும் கவ்்ப்ப்ட ்வணடியதில்்.
∙  நீஙகள் உஙகள் ்வ்்்ய இழந்தைொல, 

எதிர்கொ்ததில நிதியுதைவியொக இருக்கும்.
∙  உஙகள் சூழ்நி்் மொறினொலும், நீஙகள் 

தையொரொக இருப்பீர்கள்.
∙  நீஙகள் பணி ஓய்வில வெதியொக 

இருப்பீர்கள்.
∙  இன்்ைய ்ெமிப்பு, நொ்ளய பொதுகொப்பு.

இதர �ணிகள்
1. க்டன் அடிப்ப்்டயில இயக்கப்படுகிைது.
2. மூ்தைனததின் உற்பததிைன் அதிகரிப்பு
3. நொட்டு வருவொயின் அளவீடு மற்றும் 

விநி்யொகம்.

சிநதல்ன 
பணம் ஒன்று கண்டறியப்ப்டவில்்பயனில 

– கற்ப்ன பெய்.

�ணவீககம் மறறும் 
�ணவொட்டம்
∙  பணவீக்கம் என்பது 

வி்்கள் உயர்ந்து, 
பணததின் மதிப்பு 
வீ ழ் ச் சி ய ் ்ட வ ் தை யு ம் 
குறிக்கும்.

∙  பணவொட்்டம் என்பது வி்்கள் 
கு்ைந்து பணததின் மதிப்பு உயர்வ்தைக் 
குறிக்கும்.

 வஙகியில் நேமிப்பு மறறும்
 முதலீடுகள்

நேமிப்புகள்
வருவொயில ந்டப்பு 

நுகர்வுக்கு பயன்ப்டொதை ஒரு 
பகுதி ்ெமிப்பு என 
வ ் ர ய று க் க ப் ப டு கி ை து .  
அ்வ தைற்்பொ்தைய 
நு க ர் வு க் க ொ க 
பயன்படுததைப்டொமல எதிர்கொ் 
பயன்பொட்டிற்கு ஒதுக்கி ்வக்கப்படுகிைது.  ஒரு 
நபர் பணத்தை ்ெமிக்க ப் வழிகள் உள்ளன.  
வஙகியில பவவ்வறு வ்கயொன 
கணக்குகளின் மூ்ம் பணத்தை ்ெமிக்க்ொம்.

ேச���க�
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மொணவர்களுககில்டநய நேமிப்பில்ன 
ஊககுவித்தல் 
∙  வரி மற்றும் கணக்கியல பற்றி கற்று 

பகொடுததைல.
∙  வளர்ந்து வரும் பணம் ெொர்ந்தை முடிவுகளில 

ஈடுபடுததுதைல.
∙  உதைவிதபதைொ்க விணணப்பிக்க 

ஊக்கப்படுததுதைல.
∙  வரவு பெ்வு திட்்டம் ்பொ்டவும், மொணவ 

க்டன்களுக்கு விணணப்பிக்கவும் உதைவி 
பெய்தைல.

∙  தைனிப்பட்்ட ்ெமிப்புக்கு கற்றுக் பகொடுததைல.
∙  மொணவர்க்ள ெஞெொயிகொ திட்்டத்தை 

ஆரம்பிக்க ஊக்குவிததைல.

முதலீடுகள்
பல்வறு மு்ைகளில மூ்தைனத்தை 

பயன்படுததும் மு்ை்ய முதைலீடுகள் என 
அ்ழக்கின்்ைொம். அதைொவது பணம், ்நரம், 
முயற்சிகள் அல்து பிை மூ்ஙகளில ஏ்தைனும் 
ஒன்றி்னப் பயன்படுததி முதைலீடு பெய்து 
அதைற்கு மொற்ைொக எதிர்கொ்ததில வருமொனமொக 
திரும்பப்பபறுவதைொகும்.

பல்வறு முதைலீட்டுக் கருவிகளில முதைலீடு 
பெய்ய்ொம். அ்வகள்
1. பஙகு வர்ததைகம்
2. பததிரஙகள்
3. பரஸபர நிதி
4. கொப்பீடு
5. ஆணடுதபதைொ்க
6. ்வப்பு கணக்கு அல்து ்வறு ப் 

பததிரஙகள் அல்து பெொததுக்கள்.
எந்தை ஒரு முதைலீட்டுக் கருவிகளிலும் முதைலீடு 

பெய்யும் பபொழுது சி் இ்டர்பொடுகள் ஏற்பட்டு 
பணத்தை இழக்கும் நி்் ஏற்பட்்டொலும், அ்தை 
முதைலீட்டின் மூ்ம் அதிகப் பணத்தை மீளவும் 
பபைமுடியும் என்பது உண்ம்யயொகும்.  
முதைலீடு நொட்டின் பபொருளொதைொர வளர்ச்சி்ய 
உருவொக்கும் இயலபு்்டயது.

�ணம் மதிப்பிழப்பு
2016 நவம்பர் 8ஆம் 

்தைதி இந்தியொவில இந்திய 
அரெொஙகம் கருப்பு 

பணததிற்கு எதிரொக அ்னதது `500 
மற்றும் `1000 ்நொட்டுக்க்ள பண 
மதிப்பிழப்பு பெய்வதைொக அறிவிததைது.

நேமிப்பு மறறும் முதலீடுகள் – ஒப்பீடு
ஒப்பீடடின் 
அடிப்�ல்ட

நேமிப்பு முதலீடு

பபொருள் ்ெமிப்பு என்பது தைனிநபர்  
வருமொனததில நுகர்விற்கொக 
பயன்படுததைப்ப்டொதை ஒரு  
பகுதி்யயொகும்.

முதைலீடு என்பது மூ்தைன 
பெொததுக்களில நிதி முதைலீடு பெய்யும் 
பெயலமு்ை்ய குறிக்கிைது.

்நொக்கம் ்ெமிப்பு குறுகிய கொ் அல்து அவெரகொ் 
்தை்வக்ள நி்ை்வற்றும்

மூ்தைன உருவொக்கததிற்கும், 
வருவொய்க்கும் முதைலீடு உதைவுகிைது.

இ்டர்பொடு கு்ைந்தை அல்து புைக்கணிக்கப்பட்்ட 
அளவு

மிக அதிகம்

வருவொய் இல்் அல்து கு்ைவு ஒப்பீட்்டளவில அதிகம்
நீர்்ம நன்்ம அதிக நீர்்ம கு்ைந்தை நீர்்ம
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  கருப்பு �ணம்
கருப்புப் பணம் 

என்பது கணக்கில 
ப க ொ ண டு வ ர ொ தை 
பணததின் ஒரு 
வடிவமொகும். இது 
பபரும்பொலும் வணிக 
ம க் க ள ொ ல 
்தைொற்றுவிக்கப்படுகிைது. 
ஏபனனில, அவர்கள் 
தைஙகள் பபொருளொதைொர 
ந்டவடிக்்ககளின் மூ்ம் ஈட்டிய 
வருமொனத்தைக் கணக்கில கொட்டுவதில்். 
வரி ஏய்ப்பு பெய்வதைற்கொக வருமொனததின் ஒரு 
பகுதி்ய மட்டு்ம கணக்கில கொட்டுகின்ைனர்.

குற்ைவொளிகள், க்டததைலகொரர்கள், 
பதுக்குபவர்கள், வரி ஏய்ப்பவர்கள் மற்றும் 
ெமுதைொயததில மற்ை ெமூக வி்ரொதிகள் மூ்ம் 
கருப்பு பணம் ்ெர்க்கப்படுகிைது.  இந்தியொவில 
ெட்்ட வி்ரொதைமொக ெந்்தையில கருப்பு பணம் 
ெம்பொதிதது அந்தை வருமொனததிற்கு எந்தை வரியும் 
பெலுததுவதில்்.  பவளிநொட்டு வஙகியில 
இந்தியர்கள் ் வப்புகளொக ் வததுள்ள பமொததை 
கருப்புப்பணததின் இருப்்பக் கண்டறிய 
முடியொது. நொட்டில கருப்பு பணம் அதிகரிதது 
வருவதைற்கொன அடிப்ப்்ட கொரணம் 
குற்ைவொளிகளுக்கு கடு்மயொன தைண்ட்ன 
இஙகு வழஙகப்படுவதில்்.
ப�ொருளொதொரத்தில் கருப்பு �ணத்தின் 
விலளவுகள்
1. பபொருளொதைொரததில ஒருபுைம் வளர்ச்சியும் 

மறுபுைம் வளர்ச்சியற்ை நி்் ஏற்பட்டு 
இரட்்்ட பபொருளொதைொரத்தை உருவொக்கும்.

2. உண்ம அள்வ கு்ைதது மதிப்பீடு 
பெய்வது

கருப்பு �ணம்

3. வரி ஏமொற்றுதைல மூ்ம் அரசுக்கு வருவொய் 
இழப்பு

4. ெமததுவம் வலுவிழததைல
5. பணக்கொரர் மற்றும் ஏ்ழகளி்்ட்ய 

இ்்டபவளி அதிகரிததைல
6. ஆ்டம்பர நுகர்வு பெ்வு
7. உற்பததி மு்ையில வி்கல
8. பற்ைொக்கு்ை பணத்தை விநி்யொகிததைல
9. ெமுதைொயததில பபொது ஒழுக்க நி்்களின் 

வீழ்ச்சிகள்
10. உற்பததி மீதைொன வி்ளவுகள்
கருப்பு �ணத்திறகு எதிரொக ேமீ�த்திய 
�்டவடிகலககள்
1. இந்தியொ மற்றும் பிை நொடுகளின் 

அழுததைததினொல சுவிட்ெர்்ொந்து உள்ளூர் 
ெட்்டஙகளில முக்கிய மொற்ைஙக்ள 
ஏற்படுததி சுவிஸ வஙகி பவளிநொடுகளுக்கு 
உதைவுகிைது.

2. உச்ெ நீதி மன்ைததின் வழிகொட்டுதைலின் 
்பரில கருப்பு பணத்தை கணகொணிக்க 
சிைப்பு விெொர்ண குழு நியமிக்கப்பட்்டது.

3. பண மதிப்பிழப்பு பெய்யப்பட்்டது.

கருப்பு �ணத்திறகு எதிரொக சில 
ேட்டரீதியொ்ன கூட்டலமப்பு
1. பண ்மொெடி ந்டவடிக்்க தைடுப்புச் ெட்்டம் 

2002.
2. ்்ொக்பொல மற்றும் ்்ொக் ஆயுக்தைொ ெட்்டம்.
3. ஊழல தைடுப்புச் ெட்்டம் 1988.
4. பவளிக்பகொணரப்ப்டொதை பவளிநொட்டு 

வருமொனம் மற்றும் பெொதது ம்ெொதைொ (வரி 
விதிததைல) – 2015.

5. பினொமி பரிவர்ததை்ன தைடுப்புச் ெட்்டம் 1988, 
2016இல திருததைப்பட்்டது.

6. ரியல எஸ்்டட் (ஒழுஙகுமு்ை மற்றும் 
்மம்பொடு) ெட்்டம் 2016.

மீள் �ொர்லவ
∙  பணம் என்ை வொர்த்தை ்ரொம் வொர்த்தையொன “்மொ்னட்்டொ ஜு்னொ” விலிருந்து பபைப்பட்்டது.
∙  பண்டமொற்று மு்ை – பணத்தை பயன்படுததைொமல மனிதைர்கள் பண்டஙகளுக்கு, பண்டஙக்ள 

பரிமொற்ைம் பெய்வது.
∙  சி் முக்கிய நி்்கள் மூ்ம் பணம் உருவொனது.  அ்வ பண்டப் பணம், உ்்ொகப் பணம், 

கொகிதைப் பணம், க்டன் பணம், அருகொ்மப் பணம் மற்றும் ெமீபததிய பணததின் வடிவஙகள்.
∙  பணததின் மதிப்பு என்பது ஒரு நொட்டில பண்ட பணிகளின் வொஙகும் ெக்தியொகும்.
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I   ேரியொ்ன வில்டலயத் 
நதர்நபதடுககவும்

1. உ்்ொக பணததிற்கொக 
எந்தை உ்்ொகம் பயன்படுததைப்பட்்டன?

 அ) தைஙகம்  ஆ) பவள்ளி
 இ) பவணக்ம் ஈ)  ் மற்கூறிய 

அ்னததும்
2. இந்திய ரூபொய் குறியீட்டி்ன (`) 

வடிவ்மததைவர் யொர்?
 அ) உதையகுமொர்        ஆ) அமர்ததியொ பென்
 இ) அபிஜித பொனர்ஜி     ஈ)  இவற்றில எவரும் 

இல்்
3. பணததின் மதிப்பு
 அ) அக பணமதிப்பு ஆ) புை பண மதிப்பு
 இ) அ மற்றும் ஆ ஈ) எதுவுமில்்

∙  பணம் அதைன் பணிகளொல வ்ரயறுக்கப்படுகிைது. எ்வ பணமொக பயன்படுததைப்படு்மொ 
அ்வபயல்ொம் பணமொகும்  பணம் எ்தைபயல்ொம் பெய்யவல்்தைொ அது்வ பணம். 

∙  பெ்வி்டததைக்க வருவொயில ந்டப்பு நுகர்விற்கு பயன்ப்டொதை ஒரு பகுதி ்ெமிப்பொகும். அ்வ 
எதிர்கொ் பயன்பொட்டிற்கு ஒதுக்கி ்வக்கப்படுகிைது.

∙  கருப்பு பணம் என்பது நொட்டின் ஒழுஙகு கட்டுப்படுதது்கயில ெட்்ட வி்ரொதைமொக ெம்பொதிக்கும் 
பணமொகும்.

கலலச்பேொறகள்

தைற்பெயல எ்தைச்சியொக Coincidence

பண மதிப்பு கு்ைப்பு அதிகொரபூர்வமொக பயன்படுததுவ்தை 
நிறுததுதைல. Demonitization

இ்ண பபொருளொதைொரம் இரணடு பவவ்வறு பகுதிக்ள பகொண்ட 
ஒரு பபொருளொதைொர அ்மப்பு Dual Economy

வொஙகும் ெக்தி பணத்தைக் பகொணடு பபொருட்களின் வொஙகும் 
அளவு Purchasing Power

ஒரு மனதைொக முடிபவடுததைல ஒருமிததை குர்ொ்ொன நி்் Unanimity

வரி ஏய்ப்பு ெட்்டவி்ரொதைமொக கு்ைந்தை வரி  பெலுததுவது Tax Evasion

்மொெம் அ்்டதைல படிப்படியொக ்மொெமொகி வருகின்ைன Deterioration

4. வஙகி பணம் என்பது எது?
 அ) கொ்ெொ்்
 ஆ) வ்ரவு
 இ) க்டன் மற்றும் பற்று அட்்்டகள்
 ஈ) ்மற்கூறிய அ்னததும்
5. தைவைொன ஒன்்ைத ்தைர்ந்பதைடுக்கவும்.
 முதைலீட்டுக் கருவி  ்பொன்ை்வகள்
 அ) பஙகு வர்ததைகம்ஆ) பததிரஙகள்
 இ) பரஸபர நிதி ஈ) வரி பெலுததுவது
6. பின்வருவனவற்றில கருப்புப் பணம் 

குவிப்பதைற்கு கொரணமொனவர்கள்
 அ) வரி ஏய்ப்பவர்கள்
 ஆ) பதுக்குபவர்கள்
 இ) க்டததைலகொரர்கள்
 ஈ) ்மற்கண்ட அ்னததும்

 மதிப்பீடு 
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VI    தவ்றொ்ன ஒன்றில்ன கணடுபிடிகக 
1. பரிமொற்ைததிற்கு பணததின் ெமீபததிய 

வடிவஙகள் 
 அ) பற்று அட்்்ட  ஆ) பண்டமொற்று மு்ை 
 இ) க்டன் அட்்்ட ஈ) நிகழ் நி்் வஙகி 
2. பபொருளொதைொரததில இருப்புப் பணததின் 

வி்ளவுகள் 
 அ) இரட்்்ட பபொருளொதைொரம் 
 ஆ) ெமததுவம் வலுவிழததைல 
 இ) உற்பததியில வி்ளவுகள் இல்் 
 ஈ) ஆ்டம்பர நுகர்வுச் பெ்வு

VII    கீழககண்ட வி்னொககளுககு குறுகிய 
வில்டயளி

1. பண்டமொற்று மு்ை என்ைொல என்ன?
2. அண்ம கொ் பணததின் வடிவஙகள் 

யொ்வ?
3. மின் – வஙகி மற்றும் மின் – பணம் – சிறு 

குறிப்பு வ்ரக.
4. பணததின் மதிப்பு என்ைொல என்ன?
5. ்ெமிப்பு மற்றும் முதைலீடு என்ைொல என்ன?
6. கருப்பு பணம் என்பதைன் பபொருள் என்ன?
7. பபொருளொதைொரததில கருப்பு பணததின் 

வி்ளவுகள் யொ்வ?

VIII  விரிவொ்ன வில்டயளி
1. பண்டமொற்று மு்ையிலுள்ள தீ்மகள் 

யொ்வ?
2. பணததின் பரிணொம வளர்ச்சி பற்றி எழுதுக.
3. பணததின் பணிகள் யொ்வ? அவற்்ை 

விளக்குக.
4. வஙகி ்வப்புகளின் வ்கக்ள விவரி.
5. ்ெமிப்பு மற்றும் முதைலீடுகளுக்கும் உள்ள 

்வறுபொடுகள் யொ்வ?
6. பபொருளொதைொரததில கருப்பு பணததின் 

வி்ளவுகள் யொ்வ?

IX  பேயமுல்றகள் மறறும் பேயல்�ொடுகள்
1. மொணவர்கள் இந்தியொ மற்றும் மற்ை 

நொடுகளின் புதிய மற்றும் ப்ழய 
நொணயஙகளின் மொதிரிக்ளக் பகொண்ட 
அட்்டவ்ண்ய தையொரிக்க கூறுதைல.

II   நகொடிட்ட இ்டஙகலள நிரப்புக
1. நிகழ்நி்் வஙகி்ய _________ என்று 

அ்ழக்க்ொம்.
2. பணம் எ்தைபயல்ொம் பெய்யவல்்தைொ 

அது்வ _________.
3. மின்னணு வஙகி்ய _________ என்றும் 

அ்ழக்க்ொம்.
4. க்டன் அட்்்டகள் மற்றும் பற்று அட்்்டகள் 

_________ பணமொகும்.
5. இந்திய ரிெர்வ வஙகி ்தைொற்றுவிக்கப்பட்்ட 

ஆணடு _________

III  ப�ொருத்துக

1 பண்டமொற்று 
மு்ை

வரி ஏமொற்றுபவர்கள்

2 இந்திய ரிெர்வ 
வஙகி ெட்்டம்

மின்னணு பணம்

3 மின் – பணம் நுகர்வு தைவிர்ததை 
வருமொனம்

4
்ெமிப்பு ப ண ்ட ங க ளு க் கு 

ப ண ்ட ங க ள் 
பரிமொற்ைம்

5 கருப்பு பணம் 1935

IV   கீழககண்ட வி்னொககளுககு ஓரிரு 
வொர்த்லதயில் வில்டயளி

1. ‘பணம்’ என்ை வொர்த்தை எதைன் மூ்ம் 
பபைப்பட்்டது?

2. இந்தியொவில ரூபொய் ்நொட்டுக்க்ள 
அச்சிட்டு பவளியிடுவது யொர்?

V ேரியொ்ன கூறல்ற நதர்நபதடுககவும் 
1. பண்டமொற்று மு்ையில ப் 

கு்ைபொடுகளொவன 
 I. இருமுகத்தை்வ பபொருததைமின்்ம 
 II. பெலவத்தை ்ெமிக்க சிரமமில்் 
 III. பபொதுவொன மதிப்பின் அளவு்கொல 
 IV. பபொருட்களின் பகுப்டொ்ம
 அ) I மற்றும் II ெரி 
 ஆ) I மற்றும் IV ெரி 
 இ) I, III மற்றும் IV ெரி  
 ஈ)  ் மற்கூறிய அ்னததும்
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�டிநிலலகள் 
• �டி 1: கீழ்க்கொணும் உரலி/வி்ரவுக் குறியீட்்்டப் பயன்படுததி இச்பெயலபொட்டிற்கொன 

இ்ணயப் பக்கததிற்குச் பெலக. 
• �டி 2: நொணய மதிப்பு மொற்றிக்குச் (Currency converter) பெலக.  
• �டி 3: கீழ் ்தைொன்றும் பட்டியல பபட்டியிலிருந்து (Drop down menu) 

நொணயமொற்று விகிதைம் கொண விரும்பும் இரணடு நொடுகளின் 
பபயர்க்ளத ்தைர்வு பெய்க. (Ex.India-America)

உரலி
https://fx-rate.net/

இலணயச் பேயல்�ொடு

�ணம், நேமிப்பு மறறும் முதலீடுகள்

2. உஙகள் அருகொ்மயிலுள்ள தைபொல 
நி்்யததிற்கு பென்று இந்தியொவில 
ந்்டமு்ையிலுள்ள ்ெமிப்பு திட்்டத்தைப் 
பற்றி அறிந்து பகொள்ளுஙகள், மற்றும் 
ஆசிரியர்கள் மொணவர்களு்டன் ்ெமிப்பு 
திட்்டத்தைப் பற்றி க்ந்து்ரயொ்டல.

X  வொழவியல் தி்றன்
1. பணததின் மதிப்்ப அறிந்து பகொள்ள 

மொணவர்கள் தைஙகள் வகுப்ப்ை்ய க்்ட 
அல்து அஙகொடி ்பொன்று அ்மததைல.

2. மொணவர்க்ள க்்டயிலிருந்து சி் 
பபொருட்க்ள வொஙகுமொறு கூறுதைல ெந்்தை 
பெயலக்ள ்மற்பகொள்ளுதைல.

3. ஆசிரியர் மற்றும் மொணவர்கள் பணததின் 
மதிப்்பப்பற்றி க்ந்து்ரயொ்டல..

 நமறநகொள் நூல்கள்
■ Jhingan - Monetary Economics

■ JagdishHanda – Monetary economics

■ Wynne A. H. Godley – Monetary economics

 இலணயதள வளஙகள்

■ www.investopedia.com

■ www.vikaspedia.com

■ www.coinsindia.com
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அறிமு்கம்
இநதியொ சு்தநதிரம் அவ்டந்த ப�ொழுது 

அடிப்�வ்டயில் ஒரு சைைொணவம ப�ொருைொ்தொர 
நொ்டொ்கவும் �ைவீனமொன ப்தொழில் துவைவய 
ப்கொண்ட நொ்டொ்கவும் இருந்தது. நொட்டில் அதி்க 
அைவில் ைறுவம, ்கல்வியறிவினவம, 
சைவையினவம நிைவியது. இநதியொ மி்கவும் 
சமொேமொன ப�ொருைொ்தொர மற்றும் ேமு்தொய 
அடிப்�வ்ட பிரச்ேவன்கவை எதிர்ப்கொணடு 
இருந்தது. இ்தன ்கொர்ணமொ்க நொட்வ்ட 
முனசனற்றுைதில் அரசு ஒரு விரிைொன 
�ஙகிவன ைகிக்க சைணடிய நிவையில் 
இருந்தது. எனசை இநதிய ப�ொருைொ்தொரமொனது 
ேம்தர்ம அடிப்�வ்டயில் இருக்க சைணடும் 
எனறு இநதியொ ்கருதியது. ்தனியொர் துவை 
மற்றும் ப�ொதுத்துவை வ்கச்கொர்ப்�்தனொல் ஒரு 
நிவையொன அதி்க�ட்ே ப�ொருைொ்தொர ைைர்ச்சி 
அவ்டயைொம் எனறும் நொடு ்கருதியது. 
இநதியொவில் ்கைப்புப் ப�ொருைொ்தொர முவைவய 
பின�ற்றி ்தனியொர் மற்றும் ப�ொது 
நிறுைனங்கைொல் பேயல்�டுத்்தப்�ட்டு ைருகிைது.

ப�ொது மற்றும் �னியொர துறை
சிறிய அல்ைது ப�ரிய, ப்தொழில்துவை 

அல்ைது ைர்த்்த்கம், ்தனியொருககுச் பேொந்தமொன 
அல்ைது அரேொங்கத்திற்குச் பேொந்தமொன 
அவனத்து ைவ்கயொன ைணி்க அவமப்பு்களும் 
நம் நொட்டில் உள்ைன. இந்த நிறுைனங்கள் 
நமது அனைொ்ட ப�ொருைொ்தொர ைொழ்வில் �ஙகு 
ப்கொள்ை்தொல், இவை இநதிய 
ப�ொருைொ்தொரத்தின ஒரு �குதியொ்க தி்கழ்கிைது. 
இநதிய ப�ொருைொ்தொரம் ்தனியொருககு 
பேொந்தமொன மற்றும் அரேொங்கத்திற்குச் 
பேொந்தமொன ைணி்க நிறுைனங்கவைக 
ப்கொணடிருப்�்தொல், இது ஒரு ்கைப்பு 
ப�ொருைொ்தொரம் எனறு அவழக்கப்�டுகிைது. 
இநதிய அரசியல் ப�ொருத்்தமொன ்தனியொர் 
மற்றும் அரசு நிறுைனங்கள் இவ்ணநது ்கைப்புப் 
ப�ொருைொ்தொரத்வ்தச் பேயல்�்ட 
அனுமதிக்கப்�ட்டுள்ைது. எனசை, 
ப�ொருைொ்தொரத்வ்த இரு துவை்கைொ்க அ்தொைது 
்தனியொர் துவை மற்றும் ப�ொதுத்துவை என இரு 
பிரிவு்கைொ்க ைவ்கப்�டுத்்தப்�டுகிைது.

▶  ப�ொதுத்துவையின ைரைொற்வை அறி்தல்
▶  ேமூ்க-ப�ொருைொ்தொர ைைர்ச்சியின �ல்சைறு குறியீடு்கள் �ற்றி அறி்தல்
▶  ப�ொதுத்துவையின முககியத்துைத்வ்தப் புரிநது ப்கொள்ளு்தல்
▶  ப�ொது மற்றும் ்தனியொர் துவை்களுககு இவ்டசயயொன சைறு�ொட்வ்ட 

உ்ணர்்தல்
▶  ்தனியொர் துவை்களின பேயல்�ொடு்கவைப் புரிநது ப்கொள்ளு்தல்

்கற்ைலின் ந�ொக்கங்கள்

ப�ொது மற்றும் 
�னியொர துறை்கள்

அலகு - 2
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ப�ொதுத்துறையின் வறையறை
அரசு, ப�ொது மக்களுககுப் �ண்டங்கள் 

மற்றும் சேவை்கவை ைழஙகும் 
ந்டைடிகவ்க்களில் ஈடு�ட்டுள்ை துவை 
ப�ொதுத்துவை ஆகும். நிறுைனங்கள், மு்கைர் 
நிவையங்கள் மற்றும் அவமப்பு்கள் என 
முழுைதும் பேொந்தமொனவையொ்கவும் 
அரேொங்கத்்தொல் ந்டத்்தப்�ட்டும், 
்கட்டுப்�டுத்்தப்�ட்டும் மத்திய அரசு, மொநிை அரசு 
அல்ைது உள்ளூர் அரேொங்கமொ்கவும் இருககும்.

ப�ொதுத்துறையின் வைலொறு
1947இல் இநதியொ சு்தநதிரம் 

அவ்டந்தச�ொது, அது �ைவீனமொன 
ப்தொழில்துவை ்தைத்வ்தக ப்கொண்ட 
சைைொணவமவய மு்தனவமயொ்க ப்கொண்ட 
நொ்டொகும் . ஆஙகிசையர்்கள் நிறுவிய �திபனட்டு 
இநதிய ச�ொர் ்தைைொ்ட (Ordnance) 
ப்தொழிற்ேொவை்கள் மட்டுசம நொட்டில் இருந்தன. 

ேமூ்கத்தின அவனத்துப் பிரிவு்களின 
ப�ொருைொ்தொர நைவன சமம்�டுத்துைதில் 
ப�ொதுத்துவை மற்றும் ்தனியொர் 
துவை்களுக்கொன �ணி்கள் ஒதுக்கப்�டுகினைன. 
ப�ொதுத்துவை ப்தொழில்்கள் அ்தன அரேொங்கத்தின 
உரிவமயின கீழ் உள்ைன, அச்த சநரத்தில் 
்தனியொர் துவை ப்தொழில்்கள் ்தனியொர் 
ந�ர்்களின உரிவமயின கீழ் உள்ைன. 
ப�ொதுத்துவை ஒரு ப�ொருைொ்தொரத்தின முழு 
ைைர்ச்சிவயச் பேயல்�டுத்துகிைது. 
ப�ொதுத்துவை சேவை சநொக்கத்திலும், ்தனியொர் 
துவை இைொ� சநொக்கத்திலும் பேயல்�டுகிைது.

்கைப்புப் ப�ொருைொ்தொரம் 
என�து மு்தைொளித்துைம் 
மற்றும் ப�ொதுவு்டவமயின 
்கைவையொகும்.
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அவழக்கப்�டும் ்டொக்டர் வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி 
முனபனடுத்துச் பேனைொர். இநதிய புள்ளிவிைர 
நிபு்ணர் ச�ரொ. பி.சி. மஹைொசனொபிஸ் அ்தன 
உருைொக்கத்திற்குச் ்கருவியொ்க இருந்தொர். இது 
பினனர் ப்ரீட்சமன-மஹைொசனொபிஸ் (Friedman 
-Mahalanobis Model) மொதிரி எனறு 
அவழக்கப்�ட்்டது.

1991ஆம் ஆணடின ப்தொழில்துவை 
ப்கொள்வ்க முநவ்தய அவனத்துக 
ப்கொள்வ்க்களிலிருநதும் தீவிரமொ்க சைறு�ட்்டது, 
அஙகு அரேொங்கம் ப�ொதுத்துவை மு்தலீடு பேயய 
திட்்டமிட்டுத் ்தனியொர் துவைககு அதி்க 
சு்தநதிரத்வ்த அனுமதித்்தது. அச்த சநரத்தில், 
இநதியொவுககு பைளிசய உள்ை ைணி்க 
நிறுைனங்களிலிருநது அநநிய சநரடி 
மு்தலீட்டிற்கு அவழப்பு விடுக்கப்�ட்்டது. 
இவைொறு, ஒனறுககு சமற்�ட்்ட நொடு்களில் 
பேயல்�டும் �னனொட்டு நிறுைனங்கள் இநதிய 
ப�ொருைொ்தொரத்தில் நுவழந்தன. இவைொறு, 
இநதியப் ப�ொருைொ்தொரத்தில் ப�ொதுத்துவை 
நிறுைனங்கள், ்தனியொர் துவை நிறுைனங்கள் 
மற்றும் �னனொட்டு நிறுைனங்கள் இவ்ணநது 
பேயல்�ட்டு ைருகினைன.

ப�ொதுத்துறையின் ந�ொக்கங்கள்
•  உள்்கட்்டவமப்வ� உருைொககு்தல் மற்றும் 

விரிைொக்கம் பேயை்தன மூைம் விவரைொன 
ப�ொருைொ்தொர ைைர்ச்சிவய சமம்�டுத்து்தல்.

•  ைைர்ச்சிக்கொன நிதி ஆ்தொரங்கவை 
உருைொககு்தல்.

•  ைருமொனம் மற்றும் பேல்ைங்கவை 
மறு�கிர்வு பேயைவ்த ஊககுவித்்தல்.

•  சைவைைொயப்பு்கவை உருைொககு்தல்.
•  ேமச்சீர் ைட்்டொர ைைர்ச்சிவய ஊககுவித்்தல்.
•  சிறிய அைவிைொன மற்றும் துவ்ணத் 

ப்தொழில்்களின ைைர்ச்சிவய ஊககுவித்்தல்.
•  ஏற்றுமதி ஊககுவிப்பு மற்றும் இைககுமதிககு 

மொற்றீவ்ட துரி்தப்�டுத்து்தல்.

்தங்கள் பேொந்த ப�ொருைொ்தொர நைனுக்கொ்கவும், 
துவ்ணக ்கண்டத்வ்த முரட்டுத்்தனமொ்க 
�வ்ட்கவைக ப்கொணடு ஆைவும், ச்தசிய 
ஒருமித்்த ்கருத்து ப�ொருைொ்தொரத்தின 
விவரைொன ப்தொழில்மயமொ்தலுககு ஆ்தரைொ்க 
இருந்தது, மற்றும் இது ப�ொருைொ்தொர ைைர்ச்சிககு 
திைவுச்கொைொ்க ்கரு்தப்�ட்்டது. அது 
ைொழ்கவ்கத்்தரத்வ்த சமம்�டுத்தி ப�ொருைொ்தொர 
இவையொணவமவயயும் சமம்�டுத்தியது.

�ம்�ொய திட்்டத்வ்த (1940) ்கட்்டவமப்�்தற்கு, 
அரேொங்கத்தின ்தவையீடு மற்றும் ஒழுஙகு 
முவை்களின ச்தவைவய சநொக்கமொ்கக 
ப்கொணடு 1948ஆம் ஆணடு மு்தல் ப்தொழில்துவை 
ப்கொள்வ்க தீர்மொனத்தின அறிவிப்பில் 
ப்தொழில்துவை ைைர்ச்சியின யுகதி்கவைப் �ரந்த 
ைவரயவை்கவைக ப்கொணடு ைகுத்்தது. 
அவ்தத் ப்தொ்டர்நது, மொர்ச் 1950இல் 
அவமச்ேரவை தீர்மொனத்்தொல் திட்்டக குழு 
அவமக்கப்�ட்்டது சமலும், ப்தொழில்துவை 
ைைர்ச்சிவய ஒழுஙகு�டுத்துை்தற்கு 
ச்தவையொன ந்டைடிகவ்க்கவை எடுக்க 
அரேொங்கத்திற்கு அதி்கொரம் அளிககும் 
சநொக்கத்து்டன 1951ஆம் ஆணடில் 
ப்தொழில்துவை ேட்்டம் இயற்ைப்�ட்்டது.

பிர்தமர் ஜை்கர்ைொல் சநரு இைககுமதிககு 
மொற்று ப்தொழில்மயமொக்கலின அடிப்�வ்டயில் 
ஒரு ப�ொருைொ்தொரக ப்கொள்வ்கவய ஊககுவித்து, 
்கைப்பு ப�ொருைொ்தொரத்வ்த ஆ்தரித்்தொர். இநதிய 
ப�ொருைொ்தொரத்தின ைைர்ச்சி மற்றும் 
நவீனமயமொக்கலுககு, அடிப்�வ்ட மற்றும் 
்கனர்க ப்தொழில்்கவை நிறுவுைது எனறு அைர் 
நம்பினொர். இநதியொவின இரண்டொைது 
ஐந்தொணடுத் திட்்டமும் (1956-60), 1956ஆம் 
ஆணடு ப்தொழில்துவை ப்கொள்வ்க தீர்மொனமும் 
சநருவின ச்தசிய ப்தொழில்மயமொக்கல் 
ப்கொள்வ்கவயப் பூர்த்தி பேயய ப�ொதுத்துவை 
நிறுைனங்களின ைைர்ச்சிவய ைலியுறுத்தியது. 
அைரது �ொர்வைவய “இநதியொவின 
ப�ொதுத்துவை நிறுைனங்களின ்தநவ்த” எனறு 

ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்கள்:
இரணடு ைவ்கயொன ப�ொதுத்துவை நிறுைனங்கள் உள்ைன, அ்தொைது அரேொங்கத்தின ைசூல் 

ைரி, ்க்டவம்கள், ்கட்்ட்ணங்கள் ச�ொனைைற்ைொல் அைர்்கள் திரட்டும் ைருைொயின மூைம் அரேொங்கம் 
அைர்்களுககு முழுவமயொ்க நிதியளிககிைது. நிறுைனத்தின பமொத்்த �ஙகு மூை்தனத்தில் 51% ககும் 
அதி்கமொ்க உள்ைது. இது �ல்சைறு அவமச்ே்கங்களின கீழ் பேயல்�ட்டு ைருகிைது. நிறுைனங்கள் 
சேவை சநொக்கத்து்டன நிறுைப்�ட்டுள்ைன. 
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ப�ொழில்கறை வற்கப�டுத்து�ல
•  இநதிய ப�ொதுத்துவை நிறுைனங்கள் 

இநதிய அரசின 1956ஆம் ஆணடு 
ப்தொழிற் ப்கொள்வ்க தீர்மொனத்தின 
ைொயிைொ்க அ்தன ச்தொற்ைத்வ்தக ்கண்டன. 
இந்த 1956 தீர்மொனமொனது ப்தொழில்்கவை 
மூனறு பிரிவு்கைொ்க ைவ்கப்�டுத்துகிைது. 
அரசுகச்க உரிய பேொந்தமொன ப்தொழில்்கள் 
அட்டவறை - A என 
குறிப்பி்டப்�டுகினைன.

•  ்தனியொர் துவை ப்தொழில்்கள், மொநிைம் 
்தன முழுப் ப�ொறுப்பில் ப்தொ்டஙகும் புதிய 
அைகு்கள் மற்றும் முயற்சி்களுககு துவ்ண 
புரியக கூடிய ப்தொழில்்கள் அட்டவறை - 
B என குறிப்பி்டப்�டுகினைன.

•  மீ்தமுள்ை ப்தொழில்்கள் ்தனியொர் துவையில் 
அட்டவறை - C என 
குறிப்பி்டப்�டுகினைன.

ப�ொதுத்துறை்கள் பின்வரும் 9 வற்க்கைொ்க 
பிரிக்கப�டுகின்ைன.
1.  ப�ொதுத்துவை நிறுைனங்கள், ப�ொருைொ்தொர 

சமம்�ொட்டுககு அத்தியொைசிய 
உள்்கட்்டவமப்வ� ைழங்க சைணடும். 
இவை்கள் மு்தனவம ப�ொதுப் �யன�ொடு்கள் 
என அவழக்கப்�டுகினைன. அவை 
பினைருைனைற்வை உள்ை்டககுகினைன. 
விமொன நிறுைனங்கள், ்கப்�ல் 
ச�ொககுைரத்து, இரயில்சை, மின உற்�த்தி, 
ப்தொவைத் ப்தொ்டர்பு ச�ொனைவை்கைொகும்.

2.  ப�ொதுத்துவை நிறுைனங்கள் “்கட்்டவைப் 
ப�ொருைொ்தொரத்தின அதி்கொரங்கவை” 
(Commanding heights of the economy) 
்தனது ்கட்டுப்�ொட்டில் வைத்திருக்க 
சைணடும். எடுத்துக்கொட்்டொ்க �ொது்கொப்பு, 
ைஙகி்கள், நிைக்கரி சுரங்கங்கள், 
எணப்ணய, எஃகு ச�ொனைவை்கைொகும்.

இது மி்கப் ப�ரிய துவையொகும், இது மக்களுககு பினைரும் சேவை்கவை ைழஙகுை்தன மூைம் 
மக்களின சமம்�ொட்டிற்்கொ்க பேயல்�டுகிைது: அஞேல் சேவை்கள், இரயில்சை சேவை்கள், �ொது்கொப்பு, 
்கல்வி மற்றும் சு்கொ்தொர ைேதி்கவை குவைந்த பேைவில் ைழஙகு்தல், மற்றும் சைவை ைொயப்பு்கவை 
உருைொககு்தல் ச�ொனைவை.
ப�ொதுத் துறையின் உறுபபு்கள்:
1. அைசுத்துறை்கைொல நிரவொ்கம் பெயயப�டும் நிறுவனங்கள் 

ஒரு அரேொங்க துவையின நிர்ைொ்கம் என�து ப�ரும்�ொலும் 
அவனத்து நொடு்களிலும் ப�ொதுைொன்தொகும்.

எடுத்துக்கொடடு: ்த�ொல் மற்றும் ்தநதி, இரயில்சை, துவைமு்க 
அைக்கட்்டவை, இநதியொவிலுள்ை நீர்ப்�ொேனத் திட்்டங்கள் 
ச�ொனைவை.
2. கூடடுத் துறை நிறுவனங்கள்

இது ஒரு நிறுைன ேட்்டத்்தொல் நிர்ைகிக்கப்�டுகிைது மற்றும் 
அரேொங்கம் ஒரு பிர்தொன �ஙகு்தொரரொ்க இருநது ்கட்டுப்�டுத்்தப்�டுகிைது.

எடுத்துக்கொடடு: இநதியன ஆயில் ப�ட்சரொனொஸ் ்தனியொர் 
நிறுைனம், இநதியன ஆயில் ஸ்வ்க ச்டஙகிங நிறுைனம், ரத்னகிரி 
ச்கஸ் அணட் �ைர் ்தனியொர் நிறுைனம், இநதியன பேயற்வ்க ரப்�ர் 
நிறுைனம். 
3. ப�ொதுக ்கழ்கம்

ப�ொதுக ்கழ்க அவமப்�ொனது �ொரொளுமனைத்தில் 
நிவைசைற்ைப்�டும் ேட்்டத்தினொல் ப�ொதுக ்கழ்கத்திவன நிறுவுைச்த 
ஆகும்.

எடுத்துக்கொடடு: ஆயுள் ்கொப்பீட்டு நிறுைனம் (LIC), ஏர் இநதியொ, 
இநதிய ரிேர்வ ைஙகி, மினேொர ைொரியம்.

பென்றன துறைமு்கம் 

இந்தியன் ஆயில ப�டநைொனொஸ் 
�னியொர நிறுவனம் 

இந்திய ரிெரவ் வஙகி
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நிதி ஆநயொக
•  நிதி ஆசயொக 

என�து 65 
ஆ ண டு ்க ள் 
�ழவமயொன 
தி ட் ்ட க 
கு ழு வு க கு 
மொற்ைொ்க அவமக்கப்�ட்்ட குழுைொகும். 
அவமச்ே்கங்களுககும், மொநிைங்களுககும் 
நிதி ஒதுக்க திட்்டக குழுவிற்கு அதி்கொரம் 
உள்ைது. ஆனொல் இந்த அதி்கொரம் 
்தற்ச�ொது நிதி அவமச்ே்கத்தின கீழ் 
உள்ைது.

•  நிதி ஆசயொக 2015 ஜனைரி 1ஆம் 
ச்ததியிலிருநது நிதி ஆசயொக பேயல்�்ட 
துைஙகியுள்ைது.

நிதி ஆநயொக

ஒன்�து வற்கயொன ப�ொதுத்துறை்கள்
விமொனப் ச�ொககுைரத்து

ரயில்சை

�ருத்தி பநேவு இநதிய உ்ணவு ்கழ்கம் (FCI) பமக்கொன (MECON)

அணுேகதி மருநது்கள்

்கனர்க ப�ொறியியல்�ொது்கொப்பு1

4

7

2

5

8

3

6

9

3.  ப�ொதுத்துவை ஒரு ப்தொழில்முவனசைொர் 
�ஙகிவன ைகிக்க சைணடும் அ்தொைது 
சைறுவி்தமொ்க கூறினொல் இ்தவன மூை்தன 
தீவிர ப்தொழில்்கள் எனறும் அவழக்கைொம். 
எடுத்துக்கொட்டு: இரும்புத்்தொது, ப�ட்சரொ - 
சைதிப�ொருள், உரம், சுரங்கம், ்கப்�ல் - 
்கட்டுமொனம், ்கனர்க ப�ொறியியல் 
ச�ொனைவை.

4.  அரசின முற்றுரிவமயின கீழ் உள்ை 
ப�ொதுத்துவை நிறுைனங்கள் இதில் 
அ்டஙகும்: ப்தொவைத்ப்தொ்டர்பு 
உ�்கர்ணங்கள், �ொது்கொப்பு உற்�த்தி, 
இரயில்சை, சரொலிங ஸ்்டொக ச�ொனைவை.

5.  உயர் ப்தொழில்நுட்� ப்தொழில்்களுககு 
மட்டுசம பிரத்திசய்கமொ்க இருககும் 
ப�ொதுத்துவை நிறுைனங்கள். 
எடுத்துக்கொட்டு: அணுேகதி.

6.  நு்கர்சைொர் ேொர்ந்த ப�ொதுத்துவை 
நிறுைனங்கள். எடுத்துக்கொட்டு: மருநது, 
்கொகி்தம், உ்ணை்கம் ச�ொனைவை.

7.  நலிைவ்டந்த ்தனியொர் நிறுைனங்கவைக 
வ்கய்கப்�டுத்துை்தற்கு அவமக்கப்�ட்்ட 
ப�ொதுத்துவை நிறுைனங்கள். 
எடுத்துக்கொட்டு: ஜவுளி, ப�ொறியியல் 
ச�ொனைவை.

8.  ைர்த்்த்க ்கழ்கமொ்க அவமக்கப்�ட்டுள்ை 
ப�ொதுத்துவை நிறுைனங்கள்: 
எடுத்துக்கொட்டு: இநதிய உ்ணவுக ்கழ்கம் 
(FCI), சி.சி.ஐ (CCI) மு்தலியன.

9.  ஆசைொேவன மற்றும் ப�ொறியியல் 
சேவைவய ைழஙகும் ப�ொதுத்துவை 
நிறுைனங்கள். எடுத்துக்கொட்டு: பமக்கொன 
நிறுைனம் (MECON).
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அவனைருககும் ்கல்வி இயக்கம் (SSA) இநதிய 
அரசின மு்தனவம திட்்டத்தின அங்கமொகும். 
6-14 ையதுவ்டய குழநவ்த்களுககு ைொழ்கவ்கத் 
திைன்களு்டன கூடிய இைைே மற்றும் ்கட்்டொயக 
்கல்விவய ைழஙகுை்தற்்கொ்க 
பேயல்�டுத்்தப்�ட்்டது. ்கல்வியில் ்தரத்தின 
அைவை அதி்கரிப்�்தற்்கொ்க அவனைருககும் 
இவ்டநிவை ்கல்வித்திட்்டம் (RMSA), திைன 
ைகுப்பு (Smart Class) மினனணு-்கற்ைல் 
(E-Learning), இைைே ்கணினி திைன ைகுப்பு்கள் 
மற்றும் ்கற்�்தற்்கொன இயற்வ்கயொன சூழல் 
ைழஙகு்தல் (Eco-Friendly) ச�ொனை 
திட்்டங்களும் அரேொல் அறிமு்கப்�டுத்்தப்�ட்்டது.

நவறலவொயபபு
சைவை ைொயப்�ொனது, மு்தனவம 

துவையிலிருநது இரண்டொம் நிவை மற்றும் 
மூனைொம் நிவைககு சைவைைொயப்பு 
மொறியுள்ைது என�து ப்தளிைொகிைது. அதி்க 
எணணிகவ்கயிைொன மக்கள் சைவை ச்தடி 
ந்கர்புைங்களுககு இ்டம் ப�யர்கினைனர். 
இ்தனொல் ந்கர்ப்புை மக்கள் ப்தொவ்க 
அதி்கரிககிைது. இ்தனொல் அரேொங்கம் “திைன 
ந்கரம்” (Smart City) திட்்டத்வ்த ப்தொ்டஙகியது. 
இது ந்கரங்களில் மருத்துைமவன்கள், 
�ள்ளி்கள், வீட்டு ைேதி்கள் மற்றும் ைணி்க 
வமயங்கள் ச�ொனை �ை ைேதி்கவை 
அளிககிைது. சைவைைொயப்வ�ப் ப�ொறுத்்தைவர 
கிரொமப்புை மற்றும் பின்தஙகிய �குதி்கவை 
சமம்�டுத்துை்தற்்கொ்க குவைந்த ்கட்்ட்ணத்தில் 
மினேொர ைரிச்ேலுவ்க ச�ொனை �ை ேலுவ்க்கவை 
ைழஙகுை்தன மூைம் பின்தஙகிய �குதி்களில் 
ப்தொழில் துவைவயத் ப்தொ்டங்க ்தனியொர் 
துவை்கவை அரேொங்கம் ஊககுவிககிைது. 
இ்தனொல் ைட்்டொர ஏற்ைத்்தொழ்வு்கவை 
நீககுகிைது. 

வீடு, சுத்�மொன குடிநீர மற்றும் சு்கொ�ொைம் 
வழஙகு�ல

அரசுத் துவையொனது வீட்டு ைேதி்கள், 
சுத்்தமொன குடிநீர் ைேதி்கள் மற்றும் சு்கொ்தொர 
ைேதி்கவை தூயவம இநதியொ திட்்டத்தின கீழ் 
ைழஙகுகிைது. சுத்்தமொன நீர் மற்றும் சு்கொ்தொர 
ைேதி்கவை ைழஙகுை்தொல் சநொய்கள் மற்றும் 
ஊட்்டச்ேத்துக குவை�ொட்வ்ட நீககுகிைது. இது 
ச�ொனை ைேதி்கவை ைழஙகுை்தொல், மக்களின 
ைொழ்கவ்க சுழற்சி அதி்கரிககிைது.

ெமூ்க ப�ொருைொ�ொை நமம்�ொடு
ேமூ்க ப�ொருைொ்தொர 

சமம்�ொடு என�து ஒரு 
ேமூ்கத்தில் ேமூ்க மற்றும் 
ப�ொருைொ்தொர ைைர்ச்சியின 
பேயல் முவைசயயொகும். 
ேமூ்க ப�ொருைொ்தொர 
சமம்�ொட்வ்டப் பினைரும் 
குறியீடு்கள் ப்கொணடு அைவி்டப்�டுகிைது. 
பமொத்்த உள்நொட்டு உற்�த்தி (GDP), ஆயுட்்கொைம், 
்கல்வியறிவு மற்றும் சைவைைொயப்பின அைவு 
ச�ொனைவை்கைொகும்.

புதிய “மதியுவரய்கக குழு” (Think Tank) 
எனப்�டும் நிதி ஆசயொக (NITI Aayog) எனை 
அவமப்பினொல் மத்திய, மொநிை மற்றும் 
உள்ைொட்சி அவமப்பு்களின ேமூ்க துவை 
முயற்சி்கவை ஒருஙகிவ்ணப்�தில் 
ப�ொருத்்தமொன ்தைத்வ்த உருைொக்க முடியும்.

ெமூ்க - ப�ொருைொ�ொை வைரச்சிக குறியீடு்கள்

பமொத்� உள்�ொடடு உற்�த்தி (GDP)
பமொத்்த உள்நொட்டு உற்�த்தியொனது (GDP) 

ேமூ்க - ப�ொருைொ்தொர ைைர்ச்சிவய 
சமம்�டுத்துைதில் துவ்ணபுரிகிைது. ப்தொழில் 
துவையில், ்தனியொர் மற்றும் ப�ொதுத் துவையின 
பமொத்்த உள்நொட்டு உற்�த்தியின விகி்தம் 
அதி்கரித்துள்ைது. இது அரசின நிதிவய 
அதி்கரிப்�ச்தொடு ப�ொதுச் பேைவு்கவையும் 
அதி்கரிககிைது.

ஆயுட்கொலம்
2011ஆம் ஆணடு இநதியொவின 

மக்கள்ப்தொவ்க ்க்ணகப்கடுப்பின�டி ேரொேரி 
ஆயுட்்கொைம் ஆண்களுககு 65.80 ஆணடு்கள் 
மற்றும் ப�ண்களுககு 68.33 ஆணடு்கள் 
ஆகும். �ல்சைறு திட்்டங்கள் மூைம் அரேொங்கம் 
அதி்க அைவு சு்கொ்தொர ந்டைடிகவ்க்கவை 
ைழஙகுகிைது. ஏவழ மற்றும் �ொதிக்கப்�்டககூடிய 
குடும்�ங்களுககு சேவை பேயை்தற்்கொ்க 
2018-19 மத்திய ைரவு பேைவுத் திட்்டத்தில் 
“ச்தசிய சு்கொ்தொர உற்�த்தி திட்்டத்வ்த” (NHPS) 
அரேொங்கம் அறிவித்்தது. 

்கலவியறிவு
ேமூ்க ப�ொருைொ்தொர ைைர்ச்சிககு ்கல்வி 

திைன முககிய �ஙகு ைகிககிைது. 
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ைொழ்கவ்கயில் முழுவமயொன மொற்ைத்வ்த 
ஏற்�டுத்தியுள்ைது.

4.  நவறலவொயபபு உருவொக்கம்: நொட்டில் 
சைவையினவம பிரச்சிவனவயத் தீர்க்க 
ப�ொதுத்துவை இைட்ேக்க்ணக்கொன 
சைவை்கவை உருைொககியுள்ைது. 2011ஆம் 
ஆணடில் �ணியமர்த்திய ந�ர்்களின 
எணணிகவ்க 150 இைட்ேம் ஆகும். ஒரு 
மொதிரி மு்தைொளியொ்க �ணியொற்றுை்தன 
மூைம் ப்தொழிைொைர்்களின சைவை மற்றும் 
ைொழ்கவ்க நிவைவம்கவை 
சமம்�டுத்துை்தற்கு ப�ொதுத்துவை அதி்க 
அைவில் �ங்களிப்புச் பேயதுள்ைது.

5.  ஏற்றுமதி ஊககுவிபபு மற்றும் அந்நிய 
பெலொவணி வருவொய: சிை ப�ொது 
நிறுைனங்கள் இநதியொவின ஏற்றுமதிவய 
சமம்�டுத்துை்தற்கு அதி்க �ங்களிப்புச் 
பேயதுள்ைன. மொநிை ைர்த்்த்க நிறுைனம் 
(STC), ்தொதுக்கள் மற்றும் உசைொ்க ைர்த்்த்க 
நிறுைனம் (MMTC), இநதுஸ்்தொன எஃகு 
நிறுைனம், �ொர்த மினனணு நிறுைனம், 
இநதுஸ்்தொன இயநதிர ்கருவி்கள் 
ச�ொனைவை ஏற்றுமதி சமம்�ொட்டில் மி்கச் 
சிைப்�ொ்க பேயல்�ட்டுள்ைன.

6.  �லிவற்டந்� ப�ொழில்களுககு �ொது்கொபபு: 
நலிைவ்டந்த பிரிவு மூ்டப்�டுைவ்தத் 
்தடுப்�து, ப�ொறுப்வ� ஏற்றுகப்கொள்ைது 
மற்றும் �ைர் சைவையில்ைொமல் 
இருப்�வ்தத் ்தடுப்�து, இதுமட்டுமல்ைொமல் 

ப�ொதுத்துறையின் முககியத்துவம்
எந்தபைொரு ப�ொருைொ்தொரத்தின 

ைைர்ச்சியிலும் ப�ொதுத்துவை முககிய �ஙகு 
ைகிககிைது. இது பினைரும் முககியத்துைத்வ்தக 
ப்கொணடுள்ைது.
1.  ப�ொதுத்துறை மற்றும் மூல�ன உருவொக்கம்: 

திட்்டமி்டல் ்கொைத்தில் சேமித்து, மு்தலீடு 
பேயைதில் ப�ொதுத்துவையின �ஙகு மி்க 
முககியமொன்தொ்க விைஙகியது. 

2.  ப�ொருைொ�ொை நமம்�ொடு: ப�ொருைொ்தொர 
ைைர்ச்சி முககியமொ்க ப்தொழில்துவை 
ைைர்ச்சிவயப் ப�ொறுத்்தது. சிறு 
ப்தொழில்்களுககு மூைப்ப�ொருட்்கவை 
ைழங்க இரும்பு மற்றும் எஃகு, ்கப்�ல் 
ச�ொககுைரத்து, சுரங்கம் ச�ொனை ்கனர்க 
மற்றும் அடிப்�வ்ட ப்தொழில்்கள் 
ச்தவைப்�டுகிைது.

3.  ெமச்சீைொன வட்டொை வைரச்சி: ப�ொதுத்துவை 
நிறுைனங்கள் ்தங்கள் ஆவை்கவை 
மொைட்்டத்தின பின்தஙகிய �குதி்களில் 
அவமத்துள்ைன. இந்த �குதி்களில் 
மினேொரம், குடிநீர் ைழங்கல், ்தனனொட்சி 
ந்கரியம் மற்றும் மனி்த ேகதி ச�ொனை 
அடிப்�வ்ட ப்தொழில்துவை மற்றும் குடிவம 
ைேதி்கள் இல்வை. ப�ொது நிறுைனங்கள் 
இந்த ைேதி்கவை ைைர்ச்சியவ்டயச் 
பேயை்தனமூைம் இந்த ைட்்டொரங்களில் 
உள்ை மக்களின ேமூ்க-ப�ொருைொ்தொர 
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இநதிய இரயில்சையொனது 
அதி்க அைவில் 
�ணியொைர்்கவைக ப்கொண்ட 
ப�ொதுத்துவை நிறுைனமொகும்.

ப�ொதுத்துறைககும் �னியொர துறைககும் 
உள்ை நவறு�ொடு

நொட்வ்ட ைைர்ச்சியவ்டய பேயை்தற்்கொ்க 
ப�ொதுத் துவையும் ்தனியொர் துவையும் 
ஒனறிவ்ணநது பேயல் �ட்்டொலும் அவை 
பைவசைறு குறிகச்கொள்்கவையும் 
சநொக்கங்கவையும் ப்கொணடுள்ைன. 
அைற்றிற்கிவ்டசயயொன முககிய சைறு�ொடு்கள் 
சிைைற்வை இஙச்க ்கொ்ணைொம்.

மூை்தனம், நிைம், ்கட்்ட்டம், இயநதிரங்கள் 
ச�ொனைைற்வை ச்தவையற்ை முவையில் 
மூடுைவ்த (Locking) ப�ொதுத்துவை 
்தடுககிைது.

7.  இைககுமதி மொற்று: சிை ப�ொதுத்துவை 
நிறுைனங்கள் குறிப்�ொ்க முனனர் 
இைககுமதி பேயயப்�ட்்ட ப�ொருட்்கவை 
உற்�த்தி பேயை்தற்்கொ்கவும், அநநிய 
பேைொைணிவய சேமிப்�்தற்்கொ்கவும் 
ப்தொ்டங்கப்�ட்்டன. எணப்ணய மற்றும் 
இயற்வ்க எரிைொயு ஆவ்ணயம் (ONGC), 
இநதிய எணப்ணய நிறுைனம், �ொர்த 
மினனணு நிறுைனம் ச�ொனைவை 
இைககுமதி மொற்றீடு மூைம் அநநிய 
பேைொைணிவய சேமித்துள்ைன.

வ.எண் ப�ொதுத்துறை �னியொர துறை

1 ப்தொழில்்களின உரிவமயொனது 
அரேொங்கத்தி்டம் உள்ைது

ப்தொழில்்களின உரிவமயொனது 
்தனிந�ர்்களி்டம் உள்ைது

2
ப�ொதுைருைொய, ைருமொனம் �ண்டங்கள் 
மற்றும் �ணி்களின மீது விதிககும் 
ைரிவயப் ப�ொருத்்தது

�ஙகு்கள் மற்றும் ்க்டன �த்திரங்கவை 
ைழஙகு்தல் அல்ைது ்க்டன ைொஙகுைவ்தப் 
ப�ொருத்்தது

3
ப�ொதுத்துவை ப்தொழிைொைர்்களுககு 
முவையொன ஊதியத்வ்த உறுதி 
பேயகிைது

்தனியொர்துவை ப்தொழிைொைர்்கவைச் 
சுரணடுகிைது

4
இது ஒரு சிைர் வ்க்களிசைொ அல்ைது 
�்ணக்கொரர்்களி்டம் ப�ரும் பேல்ைத்வ்தத் 
குவிக்க அனுமதிக்கொது

இது ஒரு சிைர் வ்க்களில் அல்ைது 
�்ணக்கொரர்்களி்டம் ப�ரும் பேல்ைத்வ்த 
குவிக்க அனுமதிககிைது

5 ப�ொதுத்துவை நிறுைனங்களுககு NLC, 
SAIL, BSNL ச�ொனைவை உ்தொர்ணமொகும்

்தனியொர் துவை நிறுைனங்களுககு TVS 
Motors, Ashok Leyland, TATA Steel 
ச�ொனைவை உ்தொர்ணமொகும்

6 ைரி ஏயப்பு இல்வை ைரி ஏயப்பு உணடு

7 இது சேவை சநொக்கமுவ்டய்தொகும் இது முற்றிலும் இைொ� சநொக்கம் உவ்டயது

8
ேமூ்கரீதியொ்க பின்தஙகிய மக்களுககு 
முனனுரிவம அளிக்கப்�டுகிைது. இ்ட 
ஒதுககீடு நவ்டமுவைப்�டுத்்தப்�டுகிைது. 

இது ேமூ்கரீதியொ்க பின்தஙகிய ைர்க்க 
மக்கவைப் ப�ொருட்�டுத்்தொது. இ்ட ஒதுககீடு 
பின�ற்ைப்�டுைதில்வை
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�னியொர துறையின் வறையறை
்தனியொர் ்தனிந�ர்்கள் 

அல்ைது நிறுைனங்களுககுச் 
பேொந்தமொன, அைர்்கைொல் 
்கட்டுப்�டுத்்தப்�ட்டு மற்றும் 
நிர்ைகிக்கப்�டும் ஒரு ச்தசிய 
ப�ொருைொ்தொரத்தின பிரிவு 
்தனியொர் துவை எனறு 
அவழக்கப்�டுகிைது. ்தனியொர் துவை 
நிறுைனங்கள் ்தனியொர் அல்ைது ப�ொது ைர்த்்த்க 
நிறுைனங்களின அைவு்களின அடிப்�வ்டயில் 
பிரிக்கப்�டுகினைன. அவை இரணடு ைழி்களில் 
உருைொக்கப்�டுகிைது அ்தொைது ஒரு புதிய 
நிறுைனத்வ்த உருைொககுை்தன மூைமொ்கசைொ 
அல்ைது எந்தபைொரு ப�ொதுத்துவை 
நிறுைனத்வ்தயும் ்தனியொர்மயமொககுை்தன 
மூைமொ்கசைொ உருைொகிைது.

்தனியொர் துவை என�து நொட்டின 
ப�ொருைொ்தொர அவமப்பின ஒரு �குதியொகும். 
இது அரேொங்கத்வ்த வி்ட ்தனிந�ர்்கள் மற்றும் 
நிறுைனங்கைொல் ந்டத்்தப்�டுகிைது. 
ப�ொதுத்துவை �ரநது விரிநது இருந்தொலும் கூ்ட, 
்தனியொர் துவையின �ங்களிப்பு ப்தொ்டர்நது 
மி்கப்ப�ரிய்தொ்க இருககிைது. இது நடுத்்தர, சிறிய 
மற்றும் மி்கச்சிறிய அல்ைது நுணணிய 
அைவிைொன ப்தொழில் ைைர்ச்சியொல் ஏற்�ட்்டது.

சமலும் குடிவே மற்றும் கிரொமத் ப்தொழில்்கள் 
மற்றும் சிறிய அைவு ப்தொழில்்களின உற்�த்தியின 
�ங்களிப்பு பமொத்்த மற்றும் சில்ைவை 
ைர்த்்த்கத்தின முககிய �குதி ஆகும். ச்தசிய 
உற்�த்தியில் ்தனியொர் துவையின �ங்களிப்பு 
ப�ொதுத் துவைவய வி்ட அதி்கமொ்க உள்ைது 
ேொவை, ்கப்�ல் மற்றும் விமொன ைழி ச�ொககுைரத்து 
மற்றும் நு்கர்சைொர் ப்தொழில்்களிலும் ்தனியொர் 
துவை ஆதிக்கம் பேலுத்துகிைது.

�னியொர துறையின் �ணி்கள்
•  ்தனியொர் துவையின முககிய பேயல்�ொடு 

புதுவம மற்றும் நவீனமயமொ்தவை 
உருைொககுை்தொகும். இைொ� சநொக்கத்ச்தொடு 
இயங்க ்கண்டறிை்தற்கும், உற்�த்தியின 
புதியநுட்�ங்கவை ்கணடுபிடிப்�்தற்கும், 
உற்�த்தி ந்டைடிகவ்க்கவை விஞ்ொன 
முவையில் நிர்ைகிப்�்தற்கும் அைர்்கவை 
தூணடுகிைது.

•  உள்்கட்்டவமப்பு மற்றும் சேவை்கவை 
சமம்�டுத்து்தல் மற்றும் �ரொமரித்்தல். 

•  இருககினை ைணி்கங்கவை ஊககுவித்்தல், 
விரிவு�டுத்து்தல்.

•  மனி்த மூை்தன ைைர்ச்சிவய ஊககுவித்்தல், 
�ொதிக்கப்�்டககூடிய குழுக்களுககுக 
குறிப்�ொ்க ப்தொழிைொைர் ேநவ்தயில் �ஙச்கற்்க 
உ்தவு்தல் மற்றும் ேமூ்க ைணி்க மற்றும் 
கூட்டுைவு, உள்ளூர் �ரிமொற்ை அவமப்பு்கள் 
மற்றும் முவைேொரொ ்க்டன ச�ொனைைற்வை 
ஊககுவிப்�்தன மூைம் ேமூ்க ைைர்ச்சிவய 
ஊககுவித்்தல். 

•  சிறு, நுண மற்றும் நடுத்்தர நிறுைனங்கவை 
(SMME) ைழஙகுை்தன மூைம் அளிப்பு �க்க 
ந்டைடிகவ்க்கள் மற்றும் ச்தவை �க்க 
ந்டைடிகவ்க்கவைக ச்கொரு்தல் மற்றும் 
ந்கரத்தில் மு்தலீட்வ்ட ஈர்த்்தல்.
இநதியொ ஒரு ்கைப்பு ப�ொருைொ்தொர நொ்டொ்க 

இருப்�்தொல், விவரைொன ப�ொருைொ்தொர 
ைைர்ச்சிவய அவ்டை்தற்கு நொட்டில் உள்ை 
்தனியொர் துவைககுப் ப�ரும் முககியத்துைம் 
அளித்துள்ைது. இநதியொவின மி்கவும் ஆதிக்கம் 
பேலுத்தும் துவையொன சைைொணவம மற்றும் 
�ொல் �ணவ்ண ப்தொழில், ்கொல்நவ்ட ைைர்ப்பு, 
ச்கொழி ைைர்ப்பு ச�ொனை பிை ப்தொ்டர்புவ்டய 

முககிய �னியொர நிறுவனங்கள்
• இனச�ொசிஸ் நிறுைனம்
• ஆதித்யொ பிர்ைொ நிறுைனம் 
•  ரிவையனஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் 

நிறுைனங்கள்
• ்டொட்்டொ குழும நிறுைனங்கள் 
• விப்சரொ நிறுைனம்
• இநதுஸ்்தொன யூனிலீைர் நிறுைனம் 
• ஐசிஐசிஐ ைஙகி நிறுைனம் 

இன்ந�ொசிஸ் �்கவல ப�ொழிலநுட�ம்

8th_Economics_TM_Unit 2.indd   292 2/24/2020   12:15:47 PM

www.tntextbooks.in



293ப�ொது மற்றும் ்தனியொர் துவை்கள்

ந்டைடிகவ்க்கள் முற்றிலும் ்தனியொர் துவையின 
்கட்டுப்�ொட்டில் உள்ைன. இவைொறு முழு 
சைைொணவமத் துவைவய நிர்ைகிப்�திலும், 
அ்தன மூைம் ைட்ேக்க்ணக்கொன மக்களுககு 
முழு உ்ணவு விநிசயொ்கத்வ்தயும் ைழஙகுைதில் 
்தனியொர் துவை முககிய �ஙகு ைகிககிைது.

சமலும், ப்தொழில்துவையின ப�ரும்�குதி 
மற்றும் இைகுைொன �குதி்களில் ஈடு�ட்டுள்ைது, 
நிவைத்்த மற்றும் நிவைக்கொ்த ப�ொருட்்கள், 
மினனணு மற்றும் மினேொர ப�ொருட்்கள், 
ைொ்கனங்கள், ஜவுளி, ரேொயனங்கள், உ்ணவு 
ப�ொருட்்கள், ஒளி ப�ொறியியல் ப�ொருட்்கள் 
ச�ொனை �ல்சைறு நு்கர்சைொர் ப�ொருட்்கவை 
உற்�த்தி பேயயும் நிறுைனங்கள் ்தனியொர் 
துவையின ்கட்டுப்�ொட்டில் உள்ைது. நொட்டின 
முன ேமூ்க மற்றும் ப�ொருைொ்தொர ேைொல்்கள் 
மி்கப்ப�ரியவை. ்கட்்டவமப்பு மொற்ைம் மற்றும் 
ப�ொருைொ்தொர ைைர்ச்சியின இைககு்கவைப் 
பூர்த்தி பேயய ப�ொதுத்துவை மற்றும் ்தனியொர் 
துவை ஆகியவை ஒனறிவ்ணநது பேயல்�்ட 
சைணடும்.

மீள்�ொரறவ
�   ேமூ்கத்தின அவனத்துப் பிரிவு்களின 

ப�ொருைொ்தொர நைவன சமம்�டுத்துைதில் 
ப�ொதுத்துவை மற்றும் ்தனியொர் 

்கறலச்பெொற்்கள்
பேொல்ைனவம Emphasized Intensity or forcefulness of expression

விவரவு�டுத்து்தல் Accelerate Cause to move faster

மு்தலீடு்கவைத் திரும்�ப் 
ப�று்தல் Disinvestment To sell off certain assets such as a manufacturing plant, 

a division or subsidiary, or product line

்க்டனீட்டுப் �த்திரம் Debenture A certificate or voucher acknowledging a debt

உறுதிப்�டுத்து Ensure Be careful or certain to do something; make certain of 
something

�ொதிக்கககூடிய Vulnerable Capable of being wounded or hurt

துவை்களுக்கொன �ணி்கள் 
ஒதுக்கப்�டுகினைன.

�   ப�ொது மக்களுககு அரசு �ண்டங்கள் மற்றும் 
சேவை்கவை ைழஙகும் ந்டைடிகவ்க்களில் 
ஈடு�ட்டுள்ை துவை ப�ொதுத்துவை ஆகும்.

�   மொர்ச் 1950இல் அவமச்ேரவை 
தீர்மொனத்்தொல் திட்்டக குழு அவமக்கப்�ட்்டது 
மற்றும் ப்தொழில்துவை ைைர்ச்சிவய 
ஒழுஙகு�டுத்துை்தற்குத் ச்தவையொன 
ந்டைடிகவ்க்கவை எடுக்க அரேொங்கத்திற்கு 
அதி்கொரம் அளிககும் சநொக்கத்து்டன 
1951ஆம் ஆணடில் ப்தொழில்துவை ேட்்டம் 
இயற்ைப்�ட்்டது.

�   ேமூ்க ப�ொருைொ்தொர சமம்�ொடு என�து ஒரு 
ேமூ்கத்தில் ேமூ்க மற்றும் ப�ொருைொ்தொர 
ைைர்ச்சியின பேயல் முவைசயயொகும்.

�   2011ஆம் ஆணடு இநதிய மக்கள்ப்தொவ்கக 
்க்ணகப்கடுப்பின�டி, இநதியொவில் ேரொேரி 
ஆயுட்்கொைம் ஆண்களுககு 65.80 
ஆணடு்கள் எனவும் மற்றும் ப�ண்களுககு 
68.33 ஆணடு்கள் ஆயுட்்கொைம் ஆகும்.

�   ்தனியொர் ்தனிந�ர்்கள் அல்ைது 
நிறுைனங்கைொல் பேொந்தமொன, 
்கட்டுப்�டுத்்தப்�ட்்ட மற்றும் நிர்ைகிக்கப்�டும் 
ஒரு ச்தசிய ப�ொருைொ்தொரத்தின பிரிவு 
்தனியொர் துவை எனறு அவழக்கப்�டுகிைது.
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I   ெரியொன விற்டறயத் 
ந�ரந்ப�டுக்கவும்

1. இ ந தி ய ொ வி ல் 
ப � ொ து த் து வ ை ்க ளி ன  
ச ்த ொ ற் ை த் தி ற் கு க 
்கொர்ணமொன இநதிய 
அரசின ப்தொழில் ப்கொள்வ்கயின தீர்மொனம் 

 ஆம் ஆணடு ப்கொணடு ைரப்�ட்்டது.
 அ) 1957   ஆ) 1958
 இ) 1966   ஈ) 1956
2.  ்கைப்புப் ப�ொருைொ்தொர நனவம்களின 

்கைவை என�து
 அ) மு்தைொளித்துைம்
 ஆ) ேம்தர்மம்
 இ) அ மற்றும் ஆ ேரி
 ஈ) அ மற்றும் ஆ ்தைறு
3.   நிறுைனச் ேட்்டம் மற்றும் 

அரேொங்கத்்தொல் ்கட்டுப்�டுத்்தப்�டும் 
மு்தனவமயொன முககிய �ஙகு்தொரர்.

 அ) ்தனியொர் துவை
 ஆ) கூட்டு துவை 
 இ) ப�ொதுத்துவை
 ஈ) இைற்றில் எதுவுமில்வை
4. ப�ொதுத்துவை  உவ்டயது.
 அ) இைொ� சநொக்கம்
 ஆ) சேவை சநொக்கம்
 இ) ஊ்க ைணி்க சநொக்கம்
 ஈ) இைற்றில் எதுவுமில்வை
II    ந்கொடிட்ட இ்டங்கறை நிைபபு்க
1.   மற்றும்  ஆகியவை 

ேமூ்கத்தின அவனத்துப் பிரிவினரின 
ப�ொருைொ்தொர நைவன சமம்�டுத்துைதில் 
அந்தந்த �ணி்கவை சமற்ப்கொள்ைதில் 
அரேொல் அனுமதிக்கப்�ட்டுள்ைது.

2.  ்தனியொர் துவை  சநொக்கத்தில் 
பேயல்�டுகிைது.

3.   என�து ஒரு ேமூ்கத்தின ேமூ்க 
மற்றும் ப�ொருைொ்தொர ைைர்ச்சியின 
பேயல்முவையொகும்.

4.  ்தனியொர் துவையின முககிய 
பேயல்�ொடு்கவைத் ச்தொற்றுவிப்�து  
மற்றும்  ஆகும்.

5.  குடிமக்கள் மத்தியில்  மற்றும் 
ஒத்துவழப்வ� ைலுப்�டுத்்த அரேொங்கம் 
உறுதிபூணடுள்ைது.

III    ப�ொருத்து்க
1.  மதியுவரய்கக குழு - மு்தனவம துவை
2. சைைொணவம -  பமொத்்த உள்நொட்டு 

உற்�த்தி
3. ப்தொழில்்கள் - நிதி ஆசயொக
4. GDP - இரண்டொம் துவை
IV    ப�ொருத்�மற்ைறவக கூறு்க
1. ேமூ்கப் ப�ொருைொ்தொர முனசனற்ைத்வ்த 

அைவி்ட பினைருைனைற்றில் எந்த குறியீடு 
�யன�டுத்்தப்�டுைதில்வை.

 அ) ்கருப்புப் �்ணம்
 ஆ) ஆயுட்்கொைம்
 இ) பமொத்்த உள்நொட்டு உற்�த்தி (GDP)
 ஈ) சைவைைொயப்பு
V  பின்வருவனவற்றுள் எது ெரியொன விற்ட
1 i)  அரசுககு மட்டுசம பேொந்தமொன ப்தொழில்்கள் 

அட்்டைவ்ண - A என குறிப்பி்டப்�டுகினைன.
 ii)  ்தனியொர் துவையொனது மொநிை துவையின 

முயற்சி்களுககுத் துவ்ண புரியக கூடிய 
ப்தொழில்்கள் புதிய அைகு்கவைத் 
ப்தொ்டஙகுை்தற்்கொன முழு ப�ொறுப்வ�யும் 
அரசு ஏற்றுகப்கொள்ைது அட்்டைவ்ண - B 
என குறிப்பி்டப்�டுகினைன.

 iii)  ்தனியொர் துவையில் இருந்த மீ்தமுள்ை 
ப்தொழில்்கள் அட்்டைவ்ணயில் 
குறிப்பி்டப்�்டவில்வை.

 அ) அவனத்தும் ேரி
 ஆ) i மற்றும் iii ேரி
 இ) i மற்றும் ii ேரி
 ஈ) இைற்றில் எதுவும் இல்வை

 மதிபபீடு 
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295ப�ொது மற்றும் ்தனியொர் துவை்கள்

வ. 
எண்

��ர்களின் 
ப�யர 

நவறலயின் 
�ன்றம

நவைொண்றம 
/ ப�ொழில்கள் / 

�ணி்கள்

1
2
3
4
5

ைவ்கப்�டுத்திய்தற்்கொன ்கொர்ணங்கவை 
விைககு்க.
IX வொழகற்கத் திைன்்கள்
1. ஆசிரியரும் மொ்ணைர்்களும் ேமூ்க - 

ப�ொருைொ்தொர சமம்�ொடு மற்றும் அந்த 
ைட்்டொரத்தில் ப்தொழில்துவை ைைர்ச்சி 
மற்றும் முனசனற்ைம் குறித்து விைொதித்்தல்.

 நமற்ந்கொள் நூல்கள் 

1. Dhatt and sundaram - Indian Economy.

2. Sankaran - Indian Economy

3. Dwett - Indian Economy

 இறைய�ை வைங்கள்

1. www.wikipedia.com

2. www.tn.gov.in

3. www.statisticstimes.com

4. India’s industries related websites.

VI  பின்வரும் வினொக்களுககு ஓரிரு 
வொககியங்களில விற்டயளிக்கவும்

1. ப�ொதுத் துவை்கள் குறித்து சிறு குறிப்பு 
எழுது்க? 

2. ேமு்தொய ச்தவை எனைொல் எனன ?
3. ப�ொதுத்துவையின சநொக்கங்கவை எழுது்க? 
4. ப�ொதுத் துவை்களின மூனறு உறுப்பு்கள் 

யொவை? 
5. ேமூ்க -ப�ொருைொ்தொர சமம்�ொட்வ்ட அைவிடும் 

சிை குறியீடு்களின ப�யர்்கவைக கூறு்க.
6. ்தனியொர் துவை குறித்துச் சிறு குறிப்பு எழுது்க? 
7. ்தனியொர்துவை நிறுைனங்களில்  ஏச்தனும் 

மூனறிவன கூறு்க.
VII விரிவொன விற்ட �ரு்க
1. ப�ொதுத்துவையின உறுப்பு்கள் �ற்றி 

விைககு்க.
2. ப�ொதுத்துவையின ைரைொற்வை சுருக்கமொ்க 

விைககு்க. 
3. ேமூ்க - ப�ொருைொ்தொர சமம்�ொட்டிவன 

அைவிடும் குறியீடு்கள் ஏச்தனும் ஐநதிவன 
�ற்றி விைககு்க.

4. ப�ொதுத் துவையின முககியத்துைம் யொது?
5. ப�ொதுத் துவைககும் ்தனியொர் துவைககும் 

உள்ை சைறு�ொடு்கவை எழுது்க?
6. ்தனியொர் துவையின �ணி்கவைப் �ற்றி 

எழுது்க?
VIII பெயல�ொடு

ைொழ்நொள் ஆயுட்்கொைம்-நீண்ட மற்றும் 
ஆசரொககியமொன ைொழ்கவ்கவய 
ந்டத்துை்தற்்கொன திைன.
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இணைப் பேராசிரியர் & துணைத் தணைவர் 
அரசு கணைக் கல்லூரி, பேைம்

மேலாயவாளர்்கள்
முனைவர் ம்கா. தெயக்குோர் 
இணைப் பேராசிரியர் 
பேரியார் ஈ.பவ.ரா. கல்லூரி 
திருச்சிராப்ேள்ளி
முனைவர் தெ. முரு்கன 
உதவிப் பேராசிரியர் 
அறிஞர் அணைா அரசு கணைக் கல்லூரி 
ஆத்தூர், பேைம்

பாடநூல் ஆசிரியர்்கள்
சு. ம்காேதிோணிக்்கம் 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
ேணைய பேருஙகளத்தூர், பேனணனை
அ. ொபர் அலி 
முதுகணை ஆசிரியர் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
கீரிப்ேடடி, பேைம்
தப. பாலமுரு்கன 
முதுகணை ஆசிரியர் 
அரசு ஆணகள் பேல்நிணைப் ேள்ளி 
தம்ேம்ேடடி, பேைம்
்க. மவலு 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு ேகளிர் பேல்நிணைப் ேள்ளி 
தணைவாேல், பேைம்
்க. ்கார்த்திம்கயன 
முதுகணை ஆசிரியர் 
பக.ஏ. நாச்சியப்ோ அரசு ஆணகள் 
பேல்நிணைப் ேள்ளி 
பகாஙகைாபுரம், பேைம்
ொ. ஷகிலா 
முதுகணை ஆசிரியர் 
ோத்திோ ேகளிர் பேல்நிணைப் ேள்ளி 
ஓேலூர், பேைம்
ன்க. தெல்வகுோர் 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு உயர்நிணைப் ேள்ளி 
குணைத்தூர், திருவணைாேணை
்க. இரோகுோரி 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
ப�ாலி ஏஞேல்ஸ் ேகளிர் பேடரிக் 
பேல்நிணைப் ேள்ளி, அைகாபுரம், பேைம்
பா. லொ 
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முதுகணை ஆசிரியர் 
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விரிஞசிபுரம், பவலூர்
வீ. தெயசெந்திரன 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு ஆணகள் பேல்நிணைப் ேள்ளி 
தம்ேம்ேடடி, பேைம்
பி. முனிராெு 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு உயர்நிணைப் ேள்ளி 
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இரா. எழில்மோ்கன 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு ேகளிர் உயர்நிணைப் ேள்ளி 
ஏத்தாப்பூர், பேைம்  
வ. இரவிக்குோர் 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு பேனிணைப் ேள்ளி 
தாண்டவராயபுரம், பேைம்
சி. ஐயந்துனர 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு உயர்நிணைப் ேள்ளி 
டி.பேருோோணளயம், பேைம் 

குடினேயியல்
பாடவல்லுநர் & மேலாயவாளர்
முனைவர் எம். ்கலியதபருோள் 
பேனைாள் இணைப் பேராசிரியர் & 
துணைத் தணைவர் 
அரசியல் அறிவியல்துணை 
ோநிைக் கல்லூரி, பேனணனை

பாடநூல் ஆசிரியர்்கள்
மெ. சு்கந்தி 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு கள்ளர் உயர்நிணைப் ேள்ளி 
அனனைஞசி, பதனி
சு. ம்காேதிோணிக்்கம் 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
ேணைய பேருஙகளத்தூர், பேனணனை
தப. பாலமுரு்கன 
முதுகணை ஆசிரியர் 
அரசு ஆணகள் பேல்நிணைப் ேள்ளி 
தம்ேம்ேடடி, பேைம்
வி. மவல்முரு்கன 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
பவள்ளாளகுண்டம், பேைம்
்க. அயயாதுனர 
முதுகணை ஆசிரியர் 
அரசு ஆணகள் பேல்நிணைப் ேள்ளி 
பேச்பேரி, பேைம்
து. வாணி 
முதுகணை ஆசிரியர் 
ோல்பகா வித்யாையா பேடரிக் 
பேல்நிணைப் ேள்ளி 
பேடடூர் அணை, பேைம்

தோழிதபயர்்பபாளர்்கள்
ல. சிவக்குோர் 
உதவி தணைணே ஆசிரியர் (ேட்டதாரி) 
அ.ே.பே.நி. ேள்ளி, ஆத்தூர், பேைம்

ம்க.எஸ. சு்பரேணியன 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
காடடுக்பகாடண்ட, பேைம்
அ. மேரி மராஸலின நிர்ேலா 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அ.ே.பே.நி. ேள்ளி, ஆத்தூர், பேைம்

தபாருளியல்
பாடவல்லுநர் & மேலாயவாளர்
முனைவர். இரா. சு்பரேணியன 
பேனைாள் பேராசிரியர் 
பேௌப்டஸ்வரி கணை ேற்றும் 
அறிவியல் கல்லூரி, பேைம்

பாடநூல் ஆசிரியர்்கள்
இல. த்கௌெல்யாமெவி 
முதுகணை ஆசிரியர் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
பதாப்பூர், தருேபுரி

சூ. சீனிவாென 
முதுகணை ஆசிரியர் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
போ.துருஞசிப்ேடடி, தருேபுரி

தோழிதபயர்்பபாளர்
பி. சுந்ெரவடிமவலு 
முதுகணை ஆசிரியர் 
அரசு ஆணகள் பேல்நிணைப் ேள்ளி 
ஆத்தூர், பேைம்

ஆமலாெனையாளர் ேற்றும் 
பாடவல்லுநர்
முனைவர் தபான. குோர் 
இணை இயக்குநர் (ோ்டத்திட்டம்) 
ோநிைக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி ேற்றும் 
ேயிற்சி நிறுவனைம், பேனணனை

பாட ஒருஙகினை்பபாளர்்கள்
ெ. சீனிவாென 
முதல்வர் 
ோவட்ட ஆசிரியர் கல்வி ேற்றும் 
ேயிற்சி நிறுவனைம், கிருஷைகிரி

தப. சுமரஷ் 
முதுகணை ஆசிரியர் (வரைாறு) 
அரசு ேகளிர் பேல்நிணைப் ேள்ளி 
ஆத்தூர், பேைம்

முனைவர். ம்கா. விருெொரணி 
முதுநிணை விரிவுணரயாளர் 
ோவட்ட ஆசிரியர் கல்வி ேற்றும் 
ேயிற்சி நிறுவனைம், கிருஷைகிரி

வினரவுக்குறியீடு  
மேலாணனேக் குழு
இரா. தெ்கநாென 
சூ.ஆல்பர்ட் வளவன பாபு
ே. முரும்கென
ஆ.மெவி தெஸிந்ொ
வ.பத்ோவதி
ICT ஒருஙகினை்பபாளர்்கள்
து. நா்கராஜ் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
ராப்பூேல், புதுக்பகாடண்ட  
எஸ. சுமரந்திரன 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
ோதவைாயம், கனனியாகுேரி

ஒருஙகினை்பபு
ரமேஷ் முனிொமி

பக்்க வடிவனே்பபு
்காோட்சி பாலன ஆறுமு்கம்
ெ. அமொக் குோர் 
ஆர். பாலசு்பரேணி 
சி. பிரொந்த் 
ஸ. ெந்தியாகு ஸடீபன 
மவ. ஸ்ரீெர் 
ோ. தெல்வகுோர் 
தப. பிரொந்த்

அட்னட வடிவனே்பபு 
்கதிர் ஆறுமு்கம்

In-House - QC 
ராமெஷ் ெங்க்பபன 
கி. தெரால்டு வில்ென 
்காோட்சி பாலன ஆறுமு்கம்

ெட்டசெர் 
இரா. மோ்கைாம்பாள் 
பவளச்பேரி, பேனணனை

ெமூ்க அறிவியல் - எட்டாம் வகு்பபு
ஆபைாேணனையாளர், ோ்ட வல்லுநர்கள், பேைாய்வாளர்கள் ேற்றும் ோ்டநூல் ஆசிரியர்கள் குழுவினைர்

இந்நூல் 80 ஜி.ஸ்.எம். எலிகணட பேப்லித்பதா தாளில் அச்சி்டப்ேடடுள்ளது.  
ஆப்பேட முணையில் அச்சிடப்டார்:
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