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1

     அறிமுகம்
உலக வரலாற்றில் கி.பி. (ப�ா.ஆ.) 

1914ஆம் ஆண்டு ஒரு திருப்பு முனையாகும். 
1789ஆம் ஆண்டில் ப�ாடங்கிய அரசியல் 
சமூக பசயல்�ாடுகள், 1914இல் பவடித� மு�ல் 
உலகப்்�ாரில் உசசதன� அனடந்து இரு��ாம் 
நூற்்ாண்டினுனடய ்�ாகனக்ய தீர்ானித�ை. 
ஆனகயால் வரலாற்்ாசிரியரகள் இ�னை, 
நீண்ட �தப�ான��ாம் நூற்்ாண்டு எை 
அனைத�ைர. இப்்�ா்ர ஒட்டுப்ாத� உலகின 
பசல்வா�ாரங்களின மீது ப�ாடுககப்�ட்ட மு�ல் 
ப�ாழிற்சானலகள் சாரந்� ்�ாராகும். ்்லும் 
இப்்�ார குடி்ககளின ப�ரும்�குதியிைனரப் 
�ாதித�ப் ்�ாராகும். இப்்�ாரால் உலக அரசியல் 
வனர�டம் மீண்டும் வனரயப்�ட்டது. ்�ாரின 
முடிவில் மூனறு ்�ரரசுகள் சி�றுண்டு கிடந்�ை. 
அனவ பெர்னி, ஆஸ்திரிய-ஹங்்கரி, 
உது்ானியப் ்�ரரசு ஆகியைவாகும். இப்்�ாரின 
மிகப்ப�ரும் வினைவு ரஷயப் புரட்சியாகும். அது உலக 
வரலாற்றில் �னிததுவம் ப�ற்்தும், அது ்�ான் 
புரட்சிகளில் மு�லாவதும் ஆகும். மு�னமுன்யாக 
உலக நாடுகள் �னைாட்டுச சங்கததின மூல்ாக 
உலக அன்தினய ஏற்�டுத� முயன்ை. 

கீழ்கககாண்பனவற்றகாடு அறிமுகமகாதல்
�	ஐ்ராப்பிய வல்லரசுகளினட்ய �னகன்யும் ்்ா�ல்களும் ஏற்�டுவ�ற்கு இட்டுச பசன் 

காலனியாதிககப் ்�ாட்டி
�	கிைககு ஆசியாவில் ெப்�ான  அதிக வலின் மிகுந்� நாடாகவும் ஆககிரமிப்பு பசய்யும் �னன் 

பகாண்ட நாடாகவும் ்்பலழு�ல்
�	காலனியாதிககம் ஆப்பிரிககாவின மீது �ாககதன� ஏற்�டுதது�ல்
�	மு�ல் உலகப்்�ாருககாை காரணங்கள், ்�ாரின ்�ாககு, வினைவுகள்
�	பவரபசய்ல்ஸ் உடன�டிகனகயும் அ�ன சரததுககளும்
�	ரஷயப் புரட்சிககாை காரணங்களும் அ�ன ்�ாககும் வினைவுகளும்
�	�னைாட்டுச  சங்கம் உருவாககப்�டு�லும் அ�ன பசயல்�ாடுகளும் ்�ால்வியும்

கறறலின் ்�கா்ககஙகள்

இப்�ாடததில் நாம், மு�ல் உலகப்்�ார பவடிப்��ற்கு 
இட்டுசபசன் சூைல்கள் குறிததும், ரஷயப் புரட்சி, 
�னைாட்டுச  சங்கம் எைப்�ட்ட �னைாட்டு அன்தி 
நிறுவைம் உருவாககப்�ட்டது குறிததும் அ�ன 
வினைவுகள் �ற்றியும் விவாதிப்்�ாம்.

 1.1  ககாலனிகளு்கககான ்்பகாட்டி
முதலகாளித்துவ �காடுகளின் சந்தகளு்கககான ்்பகாட்டி

மு�லாளிததுவம் சாரந்� ப�ாழில்களின 
்நாககம் மினக உற்�ததி பசய்வ�ாகும். இவவாறு 
உற்�ததி பசய்யப்�ட்ட உ�ரிச பசல்வம் ப்ன்்லும் 
ப�ாழிற்சானலகள் அன்ககவும் இருப்புப்�ான� 
அன்ககவும் நீராவிககப்�ல்கள் கட்டவும் அல்லது 
இனவ ்�ான் பி்வற்றிற்கும் �யன�டுத�ப்�ட்டது. 
�தப�ான��ாம் நூற்்ாண்டின பிற்�குதியில் 
�கவல்�ரி்ாற்்ம், ்�ாககுவரதது ஆகிய துன்களில் 
ஏற்�ட்ட புரட்சியாைது ஆப்பிரிககாவிலும் ஏனைய 
�குதிகளிலும் ஐ்ராப்பிய விரிவாககம் அரங்்க்த 
துனணபுரிந்�ை. 

�தப�ான��ாம் நூற்்ாண்டின கருதன�க 
கவரும் ஒரு அம்சம் யாப�னில் ஐ்ராப்�ா, ் ்லாதிகக 
சகதியாக உருப்ப�ற்்தும் ஆசியாவும் ஆப்பிரிககாவும்  
காலனிகைாககப்�ட்டு சுரண்டப்�ட்டது்ாகும். 

முதல் உலகப்்பகாரின் 
வவடிபபும் அதன் 

பின்வி்ைவுகளும்

அலகு  -  1
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2முதல் உலகப்போரின் வெடிபபும் அதன் பின்விளைவுகளும்

ஐ்ராப்பிய நாடுகளினட்ய இங்கிலாந்து 
ஒப்புயரவற்் இடதன� வகித�்�ாடு உலக 
மு�லாளிததுவததுககுத �னலன்யாகவும் 
விைங்கியது. சந்ன�, கசசாப்ப�ாருள் 
ஆகியவற்றுககாை  ்�னவகள் வைரந்து 
பகாண்்டயிருந்��ால் சுரண்டுவ�ற்காகத �ங்கள் 
்�ரரனச விரிவாககம் பசய்ய மு�லாளிததுவ 
நாடுகள் உலகதன�ச சுற்றிப் ் �ாட்டியில் இ்ங்கிை.
முறறுரி்ம முதலகாளித்துவத்தின் எழுச்சி

1870ஆம் ஆண்டிற்குப் பினைர 
சு�ந்திரப்்�ாட்டி மு�லாளிததுவ்ாைது  
முற்றுரின்களின மு�லாளிததுவ்ாக ்ாறியது. 
ஏகாதி�ததியததின ஒரு முககியப் �ண்புககூ்ாை 
ப�ாழில், நிதி ஆகிய இரண்டும் அணி்சரந்து 
சந்ன�களில் �ங்களின ப�ாருள்கள் ்ற்றும் 
மூல�ைததிற்காை லா�தன�த ்�டுப்ன�து 
�தப�ான��ாம் நூற்்ாண்டின பிற்�குதியில் 
ப�ளிவாக உணரப்�ட்டது. சு�ந்திரவணிகம் எனும் 
�னையக ் காட்�ாடு சரிந்து வீழந்�து. அப்ரிககாவில் 
கூட்டு நிறுவைங்களும் பெர்னியில் வணிகக 
கூட்டினணப்புகளும் உருவாயிை. 

கூட்டு நிறுவைம் என�து ப�ாருள்கனை உற்�ததி 
பசய்து விநி்யாகததில் ஈடு�ட்டிருககும் ஒரு 
ப�ாழில்சார நிறுவை்ாகும். �ைககு நனன் 
�யககும் வி�ததில் ப�ாருள்களின விநி்யாகம், 
வினல ஆகியவற்றின மீது அந்நிறுவைம் அதிகக 
கட்டுப்�ாட்டினைக பகாண்டிருககும்.

ஏககாதி்பத்தியமும் அதன் மு்ககியப ்பணபு்ககூறுகளும்
மு�லாளிததுவம் �விரகக இயலா்ல் 

ஏகாதி�ததியததிற்கு இட்டுச பசல்கி்து. 
மு�லாளிததுவததின உசசகட்ட்் ஏகாதி�ததியம் 
எை பலனின கூறுகி்ார. மிகப்ப�ரு்ைவிலாை 
உற்�ததி பசய்யப்�ட்ட ப�ாருட்களுககுச 
சந்ன�கள் ்ட்டு்ல்லா்ல் ப�ரு்ைவிலாை 
கசசாப்ப�ாருள்களும் ்�னவப்�ட்டை. 
ஏகாதி�ததியம் என�து காலனிகனைப்�ற்றியது 
்ட்டு்ல்ல, அது ஒரு முழுன்யாை முன்யாக 
இராணுவ்ய்ாககததிற்கும் முழுன்யாை 
்�ாருககும் இட்டுசபசன்து. 

 1.2  வல்லரசுகளின் ்்பகாட்டி
ஐ்ரகாப்பகா

�தப�ான��ாம் நூற்்ாண்டில், ஐ்ராப்பிய 
சகதிகள் உலகின ஏனைய ப�ரிய, சிறிய 
நாடுகனைக காலனியப்�டுததி, �ங்களின 
நலனுககாக அவற்ன்ச சுரண்டிை.  
1880 காலப்�குதியில் ப�ரும்�ாலாை ஆசிய 

நாடுகள் காலனி்ய்ாககப் �ட்டுவிட்டை. 
ஆப்பிரிககா ்ட்டு்் விடு�ட்டிருந்�து.  
1881-1914ஆம் ஆண்டுகளுககு இனட்ய 
ஆப்பிரிககாவும் னகப்�ற்்ப்�ட்டு, பிரிககப்�ட்டு, 
காலனிகைாக ஆககப்�ட்டது. ஐ்ராப்�ாவில் 1870ஆம் 
ஆண்டிற்குப் பினைர இங்கிலாந்து, பிரானஸ், 
ப�ல்ஜியம், இத�ாலி, பெர்னி ஆகிய நாடுகள் 
காலனியாதிககப் ்�ாட்டியில் கலந்துபகாண்டை. 
வல்லரசுகளு்ககு இ்ையிலகான ்மகாதல்கள்

ப�ாழில்வைரசசியில் மு�னன் இடதன� 
வகித�ாலும் �ரந்துவிரிந்� ்�ரரனசக 
கட்டுப்�டுததிைாலும் இங்கிலாந்திற்கு 
்ைநின்வு ஏற்�டவில்னல. இங்கிலாந்து 
பெர்னி்யாடும் அப்ரிககா்வாடும் ்�ாட்டியிட 
்வண்டியிருந்�து. ஏபைனில் அந்நாடுகள் 
வினல்லிவாைப் �ண்டங்கனை உற்�ததி 
பசய்து அ�னமூலம் இங்கிலாந்தின சந்ன�னயயும் 
னகப்�ற்றிை. நாடுகளுககினடயிலாை இப்்�ாட்டி, 
ஆசியாவிலும் ஆப்பிரிககாவிலும் ஐ்ராப்�ாவிலும் 
வல்லரசுகளுககினட்ய  அடிககடி ்்ா�ல்கள் 
ஏற்�டககாரண்ாயிற்று.
ஆசியகா: ஜப்பகானின் எழுச்சி

ஆசியாவில், ெப்�ான இககாலப்�குதியில் 
(ப்ய்ஜி சகாப்�ம் 1867-1912), ்்ற்கததிய 
நாடுகனைப் பின�ற்றிப் �லதுன்களில் 
அவற்றுககு  நிகராக ்ாறியது. ெப்�ான 
ப�ாழில்துன்யில் சி்ந்� நாடாகவும் 
அ்�ச்யததில் ஒரு ஏகாதி�ததிய சகதியாகவும் 
ஆகியது. ஆட்சியாைரகள் நில்ானியமுன் 
சிந்�னைகனைக பகாண்டிருந்�ாலும் ெப்�ான 
்்னலநாட்டுக கல்வினயயும் இயந்திரத 
ப�ாழில்நுட்�தன�யும் ஏற்றுகபகாண்டது. 
நவீை இராணுவம், கப்�ற்�னட ஆகியவற்றுடன 
ப�ாழில்துன்யில் முன்ைறிய நாடாக ெப்�ான 
்்பலழுந்�து. 1894இல் ெப்�ான சீைாவின மீது 
வலுககட்டாய்ாக ஒரு ்�ானர ்்ற்பகாண்டது. 
இசசீை-ெப்�ானியப் ்�ாரில் (1894-1895)  
சீைானவச சிறியநாடாை ெப்�ான ்�ாற்கடித�து 
உலனக வியககனவத�து. ப�ாடரந்து ரஷயா, 
பெர்னி, பிரானஸ் ஆகிய வல்லரசுகளின 
எசசரிகனகனய மீறி ெப்�ான லி்யாடங் 
தீ�கற்�தன� ஆர�ர துன்முகததுடன ்சரதது 
இனணததுகபகாண்டது. இந்நடவடிகனக மூலம் 
கிைககு ஆசியாவில் �ா்ை வலின் மிகுந்� அரசு 
எை ெப்�ான ப்ய்ப்பித�து.

ஐ்ராப்பிய அரசுகள் பகாடுத� அதிக்ாை 
அழுத�ததின காரண்ாக ெப்�ான ஆர�ர 
துன்முகததின  மீ�ாை �ைது ்காரிகனகனய 
விட்டுகபகாடுத�து. இசசூைனல �ைககுச சா�க்ாகப் 
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ஆப்பிரிககாவில் காலனிகனை நிறுவ 
ஐ்ராப்பியர ்்ற்பகாண்ட ப�ாடகககால 
முயற்சிகள் ரத�க கைரியாை ்�ாரகளில் முடிந்�ை. 
அல்ஜீரியானவயும் பசைகனலயும் னகப்�ற்் 
பிரானஸ் ஒரு பநடிய, கடுன்யாை ்�ானரச 
பசய்ய்வண்டிய�ாயிற்று. இங்கிலாந்து 1879இல் 
ெூலுககைாலும் 1884இல் சூடான �னடகைாலும் 
்�ாற்கடிககப்�ட்டது. இத�ாலியப்�னட 1896ஆம் 
ஆண்டு அ்டாவா ்�ாரககைததில் எததி்யாப்பியப் 
�னடகளிடம் ப�ருத� ்ச�ததுடன கூடிய 
்�ால்வினயச சந்திதது இருந்�்�ாதிலும் 
ஐ்ராப்பியப் �னடக்ை இறுதியில் பவற்றி ப�ற்்ை. 

 1.3   முதல் உலகப்்பகாரு்கககான 
ககாரணஙகளும் ்்பகா்ககும் 
வி்ைவுகளும்

(அ) ககாரணஙகள்
ஐ்ரகாபபிய  �காடுகளின்  அணி  ்சர்க்ககளும்  
எதிர அணி ்சர்க்ககளும்

1900இல் ஐ்ராப்பிய வல்லரசுகளில் ஐந்து 
அரசுகள், இரண்டு ஆயு�்்ந்திய முகாம்கைாகப் 
பிரிந்�ை. ஒரு முகாம் ன்யநாடுகைாை 
பெர்னி, ஆஸ்திரிய-ஹங்்கரி, இத�ாலி 
ஆகியவற்ன்க பகாண்டிருந்�து. பிஸ்்ாரககின 
வழிகாட்டு�லில் அனவ 1882இல் மூவர 
உடன�டிகனகனய ்்ற்பகாண்டை. இ�ன�டி 
பெர்னியும் ஆஸ்திரியாவும் �ரஸ்�ரம் உ�விகள் 
பசய்துபகாள்ளும். ்ற்ப்ாரு முகாமில் பிரானசும் 
ரஷயாவும் அங்கம் வகித�ை. 1894இல் ்்ற்பகாண்ட 
உடன�டிகனகயின�டி இவவிரு நாடுகளில் 
ஏ�ாவப�ானறு பெர்னியால் �ாககப்�டும்�ட்சததில் 
�ரஸ்�ரம் துனணநிற்கும் எை உறுதிபசய்யப்�ட்டது. 
இப்�டியாக இங்கிலாந்து �னின்ப்�டுத�ப்�ட்டது. 
�னனுனடய �னிததிருத�லிலிருந்து பவளிவரும் 
ப�ாருட்டு இங்கிலாந்து இருமுன் பெர்னினய 
அணுகித ்�ால்வி கண்டது. ரஷயாவின மீ�ாை 
ெப்�ானின �னகன் அதிக்ாை்�ாது பிரானஸ் 
ரஷயாவின நட்புநாடாக இருந்��ால் ெப்�ான 
இங்கிலாந்துடன இனணய விரும்பியது (1902). 
ஆங்கி்லா-ெப்�ான உடன�டிகனக பிரானனச 
இங்கிலாந்்�ாடு உடன�டிகனக பசய்துபகாள்ைத 
தூண்டியது. அ�ன மூலம் ப்ாராக்கா,  எகிப்து 
ஆகிய காலனிகள் ப�ாடர�ாை பிரசசனைகனைத 
தீரததுகபகாள்ை விரும்பியது. இ�ன வினைவாக 
1904இல் இருநாடுகளினட்ய நட்பு்வு ஒப்�ந்�ம் 
ஏற்�ட்டது. ப்ாராக்காவில் பிரானஸ் சு�ந்திர்ாகச 
பசயல்�ட அனு்திககப்�டும் �ட்சததில் எகிப்ன� 
இங்கிலாந்து னகப்�ற்றியன� அங்கீகரிகக பிரானஸ் 
உடன�ட்டது. இ�னைத ப�ாடரந்து �ாரசீகம், 

�யன�டுததிய ரஷயா ப�ரும்�னடபயானன் 
்ஞ்சூரியாவுககுள் அனுப்பியது. 1902இல் 
இங்கிலாந்துடன உடன�ாடு ஒனன் 
்்ற்பகாண்ட ெப்�ான, ரஷயா �ைது �னடகனை 
்ஞ்சூரியாவிலிருந்து திரும்� அனைததுகபகாள்ைக 
்காரியது. ரஷயா ெப்�ானைக குன்தது 
்திப்பிட்டது. இரு நாடுகளுககுமினட்ய 1904இல் 
்�ார ப�ாடங்கியது. இந்� ரஷய ெப்�ானியப் 
்�ாரில் ரஷயானவத ்�ாற்கடித� ெப்�ான, 
அப்ரிககா ்்ற்பகாண்ட ச்ரச முயற்சியின 
வினைவாக ஒப்�ந்�ததில் னகபயழுததிட்டு ஆர�ர 
துன்முகதன� மீண்டும் ப�ற்்து. இப்்�ாருககுப் 
பின ெப்�ான வல்லரசுகளின கூட்டணியில் 
நுனைந்�து.
ஜப்பகானின் முரட்டு அரச தநதிரமும் வி்வகமும்

1905ககுப் பினவந்� ஆண்டுகளில் 
பகாரியாவின உள்நாட்டு, அயல்நாட்டுக 
பகாள்னககனை ெப்�ான கட்டுப்�டுததியது.  
ெப்�ானியத தூ�ரக உயர அதிகாரி 
பகால்லப்�ட்டன�க காரண்ாகக பகாண்டு 1910இல் 
பகாரியானவ ெப்�ான இனணததுகபகாண்டது. 
1912இல் ்ஞ்சு அரசவம்சம் வீழசசியுற்்ன�த 
ப�ாடரந்து சீைாவில்  நிலவிய குைப்�ம் ்று�டியும் 
விரிவாககததிற்காை வாய்ப்ன� ெப்�ானுககு 
அளித�து. சீைாவில் ஷானடுங் �குதியின 
மீது பெர்னி பகாண்டிருககும் உரின்கள் 
�ைககு ்ாற்றி வைங்கப்�ட்வண்டும், என் 
்காரிகனகனய முனனவத�து. இவவலிய அரசியல் 
வி்வகம் ெப்�ான சீைா்வாடும் ஐ்ராப்பிய 
நாடுக்ைாடும் �னகனய மூட்டிவிட்டது.  ஆைால் 
ெப்�ானை எதிரககும் நினலயில் யாரும் இல்னல. 
ககாலனிகள் அ்ம்ககப்படுதலும், அதன் 
வி்ைவுகளும்

1876இல் ஆப்பிரிககாவின �தது ச�வீ�ப் 
�குதிகள் ்ட்டு்் ஐ்ராப்�ாவின ஆட்சியின 
கீழிருந்�ை. 1900இல் ஒட்டுப்ாத� ஆப்பிரிககாவும் 
காலனியாக ஆககப்�ட்டிருந்�து. இங்கிலாந்து, 
பிரானஸ், ப�ல்ஜியம் ஆகிய நாடுகள் கண்டதன� 
�ங்களுககுள்்ை �கிரந்துபகாண்டை. ஒரு 
சில இடங்கள் பெர்னிககும் இத�ாலிககும் 
விட்டுத�ரப்�ட்டை. இங்கிலாந்து, பிரானஸ், ரஷயா, 
பெர்னி ஆகியை சீைாவில் �ங்களுகபகை 
‘பசல்வாககு ் ண்டலங்கனை’ (Spheres of Influence) 
நிறுவிை. ெப்�ான பகாரியானவயும் ன�வானையும் 
�னவசப்�டுததிக பகாண்டது. இந்்�ா-சீைானவ 
பிரானஸ் னகப்�ற்றிக பகாண்டது. 
ஸ்ப�யினிடமிருந்து பிலிப்ன�னனஸை அப்ரிககா 
ப�ற்றுகபகாண்டது. இங்கிலாந்தும் ரஷயாவும் 
ஈரானைப் பிரிததுகபகாள்ைச சம்்தித�ை. 

10th_History_Unit_1_TM.indd   4 1/5/2022   5:19:54 PM



முதல் உலகப்போரின் வெடிபபும் அதன் பின்விளைவுகளும்5

ஆப்கானிஸ்�ான, திப�த ப�ாடர�ாக ரஷயாவுடன 
இங்கிலாந்து ஒப்�ந்�ம் ்்ற்பகாண்டது. இவவாறு 
இங்கிலாந்து, பிரானஸ், ரஷயா ஆகிய மூவனரக 
பகாண்ட மூவர கூட்டு உருவாககப்�ட்டது. 
வன்மு்ற சகாரநத ்தசியம்

்�சப்�ற்றின வைரசசி்யாடு “எைது நாடு 
சரி்யா �வ்்ா நான அன� ஆ�ரிப்்�ன” என் 
்ைப்�ாங்கும் வைரந்�து. ஒரு நாட்டின மீ�ாை 
�ற்று ்ற்ப்ாரு நாட்னட பவறுககும் ்�னவனய 
ஏற்�டுததியது. இங்கிலாந்தின ஆரவார்ாை 
நாட்டுப்�ற்று (jingoism), பிரானசின அதி தீவிரப்�ற்று 
(chauvinism), பெர்னியின பவறிபகாண்ட 
நாட்டுப்�ற்று (kultur) ஆகிய அனைததும் தீவிர  
்�சிய்ாக ்�ாரபவடிப்��ற்கு தீர்ாை்ாக 
�ங்காற்றியது. 

வஜரமன் ்்பரரசின் ஆ்ககிரமிபபு மனப்பகாஙகு
பெர்ன ்�ரரசராை 

இரண்டாம் பகய்சர 
வில்லியம் பெர்னி்ய 
உலகததின �னலவன 
எைப் பிரகடைம் பசய்�ார. 
பெர்னியின கப்�ற்�னட 
வி ரி வு � டு த � ப் � ட் ட து . 
1805இல் டிர�ால்கர 
்�ாரில்  பநப்்�ாலியனின 
்�ால்வினயத ப�ாடரந்து கடல் 
இங்கிலாந்தின �னியுரின் எைககரு�ப்�ட்டு வந்�து. 
இந்நினலயில் பெர்னியின ஆககிரமிப்பு இயல்பு 
பகாண்ட அரசியல் வி்வகதன�யும், வினரவாகக 
கட்டப்�டும் அ�ன கப்�ற்�னட �ைங்கனையும் 
கண்ணுற்் இங்கிலாந்து, பெர்ன கப்�ற்�னட 
�ைககு எதிராை்� எை முடிவு பசய்�து. ஆக்வ 
இங்கிலாந்தும் கப்�ற்�னட விரிவாககப் ்�ாட்டியில் 
இ்ங்க்வ இரு நாடுகளுககுமினடயிலாை ��ற்்ம்  
்்லும் அதிகரித�து.
பிரகான்ஸ் வஜரமனி்யகாடு வககாணை ்ப்க

பிரானசும் பெர்னியும் �னைய 
�னகவரகைாவர. 1871இல் பெர்னியால் 
்�ாற்கடிககப்�ட்ட பிரானஸ் அல்்சஸ், பலானரன 
�குதிகனை பெர்னியிடம் இைகக ்நரிட்டது 
குறித� கசப்�ாை நினைவுகனை பிபரஞ்சு 
்ககள் பெர்னியின மீது பகாண்டிருந்�ைர. 
ப்ாராக்கா விவகாரததில் பெர்னியின 
�னலயீடு இககசப்புணரனவ ்்லும் அதிகரித�து. 
ப்ாராக்காவில் பிரானசின நலனகள் சாரந்து, 
இங்கிலாந்து பிரான்சாடு ்்ற்பகாண்ட 
ஒப்�ந்�தன�  பெர்னி எதிரத�து. எை்வ பெர்ன 
்�ரரசர  இரண்டாம் பகய்சர வில்லியம் ப்ாராக்கா 

வகயசர வில்லியம் II

சுல்�ானின சு�ந்திரதன� அங்கீகரித�்�ாடு 
ப்ாராக்காவின எதிரகாலம் குறிதது முடிவு 
பசய்யப் �னைாட்டு ்ாநாடு ஒனன்க கூட்டும்�டி 
்காரிைார.
்பகால்கன்  ்பகுதியில்  ஏககாதி்பத்திய  அரசியல் 
அதிககாரத்திறககான வகாயபபு

1908இல் துருககியில் ஒரு வலுவாை, 
நவீைஅரனச உருவாககும் முயற்சியாக 
இைம்துருககியர புரட்சி நனடப�ற்்து. இது 
ஆஸ்திரியாவுககும் ரஷயாவிற்கும் �ால்கன 
�குதிகளில் �ங்கள் நடவடிகனககனை 
மீண்டும் ப�ாடங்கும் வாய்ப்பினை வைங்கியது. 
இது ப�ாடர�ாக ஆஸ்திரியாவும் ரஷயாவும் 
சந்திததுப் ்�சிை. அ�ன�டி �ாஸ்னியா, 
பஹரச்காவிைா ஆகிய இரண்னடயும் 
ஆஸ்திரியா இனணததுகபகாள்வப�னறும், 
ரஷயா �ைது ்�ாரககப்�ல்கனைச சு�ந்திர்ாக 
டாரடபைல்ஸ், ்�ாஸ்ப�ாரஸ் துன்முகங்கள் 
வழியாக ்ததிய�னரககடல் �குதிககுள் 
பகாண்டு பசல்லலாப்னறும் ஒப்�ந்�்ாயிற்று. 
இ�னைதப�ாடரந்து �ாஸ்னியானவயும் 
பஹரச்காவிைானவயும் �ான இனணததுக 
பகாண்ட�ாக ஆஸ்திரியா அறிவித�து. 
ஆஸ்திரியாவின இவவறிவிப்பு பசரபியாவில் 
தீவிர்ாை எதிரப்ன�த தூண்டியது. இ�ன 
ப�ாடரபில் பெர்னி ஆஸ்திரியாவிற்கு உறுதியாை 
ஆ�ரனவ நல்கியது. ்்லும் ஆஸ்திரியா 
பசரபியாவின மீது �னடபயடுககும்்�ாது அ�ன 
வினைவாக பசரபியாவிற்கு ரஷயா உ�வு்ாைால் 
ஆஸ்திரியாவிற்கு ஆ�ரவாக நான கைமி்ங்கு்வன 
எை அறிவிககும் அைவிற்கு பெர்னி பசன்து. 
ஆஸ்திரியாவிற்கும் பசரபியாவிற்கு்ாை இப்�னக 
1914இல் ்�ார பவடிககக காரண்ாயிற்று. 
்பகால்கன் ்்பகாரகள்

�திபைட்டாம் நூற்்ாண்டின மு�ல்�ாதியில் 
ப�ன்்ற்கு ஐ்ராப்�ாவில் துருககி வலின் வாய்ந்� 
நாடாகத திகழந்�து. அ�ன ்�ரரசு �ால்கனிலும், 
ஹங்்கரியின குறுககாகப் ்�ாலந்து வனரயிலும் 
�ரவியிருந்�து. துருககியப் ்�ரரசு �ால்கன 
�குதிகளில் �ல துருககியர அல்லா� ்ககனையும் 
பகாண்டிருந்�து. �ால்கன �குதினயச ்சரந்� 
துருககியரும் துருககியர அல்லா� �ல்்வறு ்�சிய 
இைங்கனைச ்சரந்� ்ககளும் �யங்கர்ாை 
�டுபகானலகளிலும் அட்டூழியங்களிலும் ஈடு�ட்டைர. 
ஆரமீனிய இைப்�டுபகானலகள் இ�ற்கு ஒரு 
�யங்கர்ாை எடுததுககாட்டு ஆகும்.

�திபைட்டாம் நூற்்ாண்டின பிற்�ாதியில் 
துருககியப் ்�ரரசின உறுதியற்் அரசியல் 
ப�ாருைா�ாரச சூைனலச  சா�க்ாகக பகாண்டு 
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கிரீசும் அ�னைத ப�ாடரந்து ஏனைய நாடுகளும் 
ஒன்ன பின ஒன்ாகத �ங்கனைத துருககியின 
கட்டுப்�ாட்டிலிருந்து விடுவிததுக பகாண்டை. 
்ாசி்டானியா �ல்்வறு இைங்கனைச 
்சரந்� ்ககனைக பகாண்டிருந்�து. எை்வ 
்ாசி்டானியானவத �ங்கள் கட்டுப்�ாட்டுககுள் 
பகாண்டுவருவதில் கிரீஸ்,  பசரபியா, �ல்்கரியா 
பினைர ்ாண்டி நீக்ரா ஆகிய நாடுகளினட்ய 
்�ாட்டிகள் நிலவிை. 1912ஆம் ஆண்டு ்ாரச 
திங்களில் அனவ �ால்கன கைகம் எனும் அன்ப்ன� 
உருவாககிை. இககைகம் மு�ல் �ால்கன 
்�ாரில் (1912-1913) துருககியப் �னடகனைத 
�ாககித ்�ாற்கடித�ை. ப�ாடரந்து, னகப்�ற்றிய 
�குதிகனைப் பிரிததுகபகாள்வதில் பிரசசனை 
எழுந்�து. 1913 ்் திங்களில் னகபயழுத�ாை 
இலண்டன உடன�டிகனகயின�டி அல்்�னியா 
எனும் புதிய நாடு உருவாககப்�ட்டது. 
்ாசி்டானியானவ ஏனைய �ால்கன நாடுகள் 
�ங்களுககுள் �கிரந்து பகாண்டை. துருககி, 
கானஸ்டாண்டி்நாபினைச சுற்றியுள்ை �குதிகனை 
்ட்டும் பகாண்ட அரசாகச சுருககப்�ட்டது. 

இருந்�்�ாதிலும் ்ாசி்டானியானவப் 
பிரித�ளித�தில் பசரபியானவயும் கிரீனஸையும் 
�ல்்கரியா �ாககியது. ஆைால் �ல்்கரியா 
எளி�ாகத ்�ாற்கடிககப்�ட்டது. 1913 ஆகஸ்டு 
திங்களில் னகபயழுததிடப்�ட்ட புகாபரஸ்ட் 
உடன�டிகனக்யாடு இரண்டாம் �ால்கன ்�ார 
முடிவனடந்�து.
உைனடி்க ககாரணம் 

�ால்கனில் நனடப�ற்் இந்நிகழவுகளில் 
உசசகட்டம் �ாஸ்னியாவிலுள்ை  பசராஜி்வா 
எனனுமிடததில் அரங்்கறியது. 1914 ெூன 28ஆம் 
நாள் ஆஸ்திரியப் ்�ரரசரின ்கனும் வாரிசு்ாை 
பிரானஸ் ப�ரடிைாண்டு, பிரினஸைப் என் 
�ாஸ்னிய பசரபியைால் பகானல பசய்யப்�ட்டார. 
ஆஸ்திரியா இ�னை பசரபியானவக 
னகப்�ற்றுவ�ற்காை வாய்ப்�ாக எண்ணியது. 
பசரபியாவிற்கு ஆ�ரவாகத �னலயிட  ரஷயா 

�னடகனைத திரட்டுகி்து எனனும் வ�ந்தியால் 
பெர்னி மு�ல் �ாககு�னலத �ா்ை ப�ாடுப்�து 
எை முடிவு பசய்�து. ஆகஸ்டு திங்கள் மு�ல்நாள் 
பெர்னி ரஷயாவிற்கு எதிராகப் ்�ாரஅறிவிப்பு 
பசய்�து. பெர்னிககும் பிரானசுககுமினட்ய 
சசசரவுகள்  ஏதும் இல்லாவிட்டாலும், பிரானசுககும் 
ரஷயாவுககுமினட்ய ஏற்பகை்வ கூட்டணி 
இருந்��ால் பெர்னி, பிரானஸ், ரஷயா ஆகிய 
இரு நாடுகளுககும் எதிராகப் ்�ாரபசய்யத 
திட்டமிட்டது. ்்லும் இசசூைனலத �ைககுச 
சா�க்ாகப் �யன�டுததிகபகாள்ைவும் பெர்னி 
விரும்பியது. ப�ல்ஜியததின நடுநினலன்னய 
்தியாது அ�னை பெர்னி �ாகக்வ இப்்�ாரில் 
இங்கிலாந்து �ங்்கற்�து கட்டாய்ாயிற்று.

(ஆ) ்்பகாரின் ்்பகா்ககு

இரணடு ்்பகாரிடும் முககாம்கள் 
்மய �காடுகள்

்�ாரிடும் நாடுகள் இரண்டு அணிகைாகப் 
பிரிந்திருந்�ை. ன்ய நாடுகள் அணியில் பெர்னி, 
ஆஸ்திரியா, ஹங்்கரி, துருககி, �ல்்கரியா 
ஆகிய நாடுகள்  அங்கம் வகித�ை. ப�ாடககததில் 
பெர்னி்யாடும் ஆஸ்திரியா்வாடும் 
அணிவகுததிருந்� இத�ாலி பினைர விலகியது. 
டிரனடி்ைா நகர வடகிைககு இத�ாலியில் 
அன்ந்திருந்�து. ஆைால் ஆஸ்திரிய-
ஹங்்கரி அரசின ஆளுனகககுட்�ட்டிருந்�, 
இத�ாலிய ்ககள் அதிகம் வாழும் டிரனடி்ைா 
எனும் நகனர மீட்க இத�ாலி ்்ற்பகாண்ட 
முயற்சினய பெர்னி ஆ�ரிககவில்னல என�்� 
இத�ாலியின விலகலுககுக காரண்ாகும். 
அ�ைால் ்�ார பவடித�்�ாது இத�ாலி 
நடுநினலன் வகித�து. ஆைால் வடகிைககிலுள்ை 
�குதினயப் ப�்்வண்டும் எனும் ்நாககததில் 
்�ாரில் கலந்துபகாள்ை முடிவுபசய்�து. 1915 
ஏப்ரலில் பிரானஸ், இங்கிலாந்து,   இத�ாலி 
ஆகியவற்றிககினட்ய  லண்டனில் ரகசிய 
ஒப்�ந்�ப்ானறு னகபயழுத�ாயிற்று. அ�ன�டி 
்�ாருககுப் பினைர �ான விரும்பிய �குதி �ைககு 
வைங்கப்�டும்  என��ன அடிப்�னடயில் இத�ாலி 
ன்யநாடுகளுககு எதிராகப் ்�ாரில் �ங்்கற்க 
இனசந்�து.
்�ச�காடுகள்

ன்யநாடுகனை எதிரத� ்நசநாடுகள் ரஷயா, 
பிரானஸ், பிரிட்டன, இத�ாலி, அப்ரிககா, ப�ல்ஜியம் 
ரு்்னியா, பசரபியா, கிரீஸ் ஆகிய ஒன�து 
நாடுகைாகும். ரு்்னியாவும் கிரீஸைூம் முன்்ய 
1916, 1917 ஆகிய ஆண்டுகளில் ன்ய நாடுகளுககு 
எதிராகப் ்�ார அறிவிப்புசபசய்�ை. ஆைால் அனவ 
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இப்்�ாரில் சிறி�ை்வ �ங்்கற்்ை. ப�ரும்�ாலாை 
அப்ரிககரகள் �ங்கள் நாடு நடுநினலவகிகக 
்வண்டுப்ை விரும்பிய�ால் அப்ரிககா மு�ல் 
மூனறு ஆண்டுகளுககு ்நசநாடுகளுககுத 
�ாரமீக ஆ�ரனவ நல்கிய்�ாடு இங்கிலாந்திற்கும் 
பிரானசுககும் ப�ரு்ைவில் ப�ாருளு�வி 
வைங்கியது. 
சகாரின் ்தகால்வியுறற அ்மதி முயறசிகள்

ரஷயப் ்�ரரசர இரண்டாம் நிக்காலஸ் 
நாடுகைனைததும் கூடிப்்�சி உலக அன்திககாை 
சூழநினலனய ஏற்�டுத� ்வண்டுப்ை 
ஆ்லாசனை வைங்கிைார. அவருனடய 
அனைப்பிற்கிணங்க 1899, 1907 ஆகிய ஆண்டுகளில் 
ஹாலந்து நாட்டின தி ்ஹக நகரில் இரண்டு 
அன்தி ்ாநாடுகள் கூட்டப்�ட்டை. ஆைால் எந்� 
வினைவும் ஏற்�டவில்னல.  
்மறகு அல்லது பிவரஞ்சு மு்னப ்்பகார

ப�ல்ஜியம் ்ககளின எதிரப்ன� பெர்னி 
�கரதப�றிந்�து. ்நசநாடுகளின அணியில் ்�ார 
பசய்ய்வண்டிய சுன் பிபரஞ்சுப்�னடகளின 
்�ாள்களின்்ல் விழுந்�து. ஒரு ்ா�ததிற்குள் 
ஏ்த�ாை �ாரீஸ்நகர வீழந்துவிடும் நினல ஏற்�ட்டது. 
ைகாவனன்்பர்க, மகாரன் ்்பகாரகள்

இ்�ச்யததில் ரஷயப் �னடகள் கிைககுப் 
பிரஷயாவின மீது �னடபயடுத�ை. டாபைன�ரக 
்�ாரில் ரஷயா ்�ரிைப்புகனைச சந்தித�து. 
இருந்�்�ாதிலும் ்ாரன்�ாரில் (1914 பசப்டம்�ர 

ப�ாடககததில்) பிபரஞ்சுப்�னடகள் பெர்ானியனர 
பவற்றிப�ற்்ை. இப்�டியாகப் �ாரிஸ் 
காப்�ாற்்ப்�ட்டது. ்ாரன ்�ாராைது �துங்குக 
குழிப்்�ாரின ப�ாடகக்ாகும்.

ைகாவனன்்பர்க ்்பகார
வவரைன் ்்பகார

1916ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரிககும்  
ெூனலககுமினட்ய பெர்ானியர பிரானசின 
முககியக ்காட்னடயாை பவரடனைத �ாககிைர. 
ஐந்து்ா� காலம் நனடப�ற்் பவரடன ்�ாரில் 
இரண்டு மில்லியன வீரரகள் �ங்பகடுத�ைர. 
அவரகளில் சரி�ாதிவீரரகள் பகால்லப்�ட்டைர. 
பெர்ானியருககு எதிராை இங்கிலாந்தின 
�ாககு�ல் ்சாம்மி நதிககனர அரு்க நனடப�ற்்து. 
நானகு்ா� காலம் நனடப�ற்் ்�ாரின 
மு�ல்நாளில் இங்கிலாந்து 20,000 வீரரகனை 
இைந்�து. இருந்�்�ாதிலும் பவரடன்�ார மு�ல் 
உலகப்்�ாரில் ்நசநாடுக்ை பவற்றி ப�றும் 
என�ன�த தீர்ானித�து.
கிழ்ககுமு்ன அல்லது ரஷயமு்னப்்பகார

கிைககு முனையில் ரஷயப் �னடகள் 
ஆஸ்திரியப் �னடகனை மீண்டும் 
மீண்டும் ்�ாற்கடித�ை. அ்� ச்யம் 
ரஷயப் �னடகள் பெர்ன �னடகைால் 
்�ாற்கடிககப்�ட்டை. ரஷய இராணுவம் 
்்ாச்ாகப் �யிற்றுவிககப்�ட்டிருந்��ாலும் 
்�ாது்ாை ்�ாரத�ைவாட முன்ைற்�ாடுகள் 
இல்லா்லிருந்��ாலும் ப�ரு்ைவு இைப்ன�ச 
சந்தித�து. 1917இல் சார ்னைருனடய ஆட்சி 
்ாப�ரும் அக்டா�ர புரட்சியின மூல்ாகத தூககி 
வீசப்�ட்டது.  ரஷயாவிற்கு அன்தி ் �னவப்�ட்ட�ால் 
பெர்னி்யாடு 1918 ்ாரச 3ஆம் நாள்  
பிபரஸ்ட்-லி்டாவஸ்க உடன�டிகனகயில் 
னகபயழுததிட்டுப் ்�ாரிலிருந்து விலகியது. 
சிறிய ்்பகார அரஙகுகள் 
மத்திய கிழ்ககு

ன்ய நாடுகளுடன ்சரந்து துருககி 
்�ாரிட்டது. ப�ாடககததில் பவற்றிகனைப் 
ப�ற்்ாலும், ்நசநாடுகள் பினைனடவுகனைச 

்பதுஙகு்க குழிப்்பகார
்�ாரவீரரகைால் ்�ாண்டப்�டும் �துங்குக 
குழிகள் எதிரிகளின சுடு�லில் இருந்து 
�ங்கனைக காததுகபகாண்டு �ாதுகாப்�ாக 
நிற்க உ�விை. பிர�ாைப் �துங்குக குழிகள் 
ஒன்்ாபடானறும் பினபு்முள்ை குழிக்ைாடும் 
இனணககப்�ட்டிருககும். அவற்றின வழியாக 
உணவு, ஆயு�ங்கள், கடி�ங்கள், ஆனணகள் 
ஆகியனவ வந்து்சரும். புதிய வீரரகளும்   வந்து 
்சரவர. 
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(குறிப்�ாக ப்ச�்டாமியா, காலி்�ாலி ஆகிய 
இடங்களில்) சந்தித�ாலும் இறுதியில் துருககி 
்�ாற்கடிககப்�ட்டது. துருககியர சூயஸ் 
கால்வானயத  �ாகக முயன்ைர. ஆைால் அது 
முறியடிககப்�ட்டு துரத�ப்�ட்டைர. இங்கிலாந்து 
மு�லில் ஈராககிலும் பினைர �ாலஸ்தீைததிலும் 
சிரியாவிலும் துருககியப் �னடகளுடன ்�ாரிட்டது. 
தூர்ககிழ்ககு

சீைா ்நசநாடுகள் அணியில் ்சரந்திருந்�து. 
ஷானடுங் ்ாகாணததில் சீைாவிற்கு பெர்னி 
வைங்கிய கியாசசவ �குதினய ெப்�ான 
னகப்�ற்றிகபகாண்டது. தூரக கிைககுப் 
�குதியில் ்வறு ்�ாரகளில்னல.  இசசூைனலத 
�ைககுப் �யனுள்ை�ாக ்ாற்றிய  ெப்�ான  
சீைானவக கட்டாயப்�டுததியும் அசசுறுததியும் 
அதிகப் �யைளிககககூடிய சலுனககனையும் 
உரின்கனையும் ப�ற்றுகபகாண்டது.

்பகால்கன் ்பகுதி
ஆஸ்திரியா-பெர்ானியப் �னடகள் 

�ல்்கரியாவின ஒருங்கினணப்்�ாடு பசரபியானவ 
முற்றிலு்ாக நசுககிை. பசரபியா பெர்னியின 
ஆட்சியினகீழ வந்�து. ்�ாரின ்�ாகனகக 
கண்காணித� ரு்்னியா 1916 ஆகஸ்டில் 
்நசநாடுகள் அணியில் இனணந்�து. ஆைால் 
ரு்்னியாவும் ஆஸ்திரியா-பெர்ன �னடகைால் 
னகப்�ற்்ப்�ட்டது. 
ஆபபிரி்கககாவில் வஜரமன் ககாலனிகளின் நி்ல

கிைககு ்ற்றும் ்்ற்கு ஆப்பிரிககாவிலிருந்� 
பெர்ன காலனிகளும் ்நசநாடுகைால் 
�ாககப்�ட்டை. இககாலனிகைனைததும் 
பெர்னியிலிருந்து ப�ானலதூரததில் 
இருந்��ாலும் அவற்்ால் உடைடியாக எவவி� 
உ�வினயயும் ப�்முடியா்ல் ்�ாை�ாலும் 
்நசநாடுகளிடம் சரணனடயும்  நினல ஏற்�ட்டது.
ஆஸ்திரியத்  தகா்ககுத்ல  எதிரவககாள்ை  முடியகாத 
இத்தகாலி

இத�ாலி 1916 ்் திங்களில் ்நசநாடுகள் 
அணியில் இனணந்�து. ஆஸ்திரியானவ 
எதிரததுப் ்�ாரிட்ட இத�ாலியர 
ப�ாடரந்து �ங்கள் எதிரப்ன� நீட்டித�ைர. 
 ஆைால் ஆஸ்திரியாவிற்கு உ�வியாக பெர்ானியர 
கைமி்ங்கிய்�ாது இத�ாலி நினலகுனலந்�து. 
்மய�காடுகள் வவறறி வ்பறற இைஙகள்

ன்யநாடுகள் பவற்றிகர்ாக ப�ல்ஜியதன�யும் 
பிரானசின வடகிைககுப் �குதினயயும், ்�ாலந்து, 
பசரபியா, ரு்்னியா ஆகியவற்ன்யும் னகப்�ற்றிை.

்�ாரின ன்ய்ாைது ்்ற்கு முனையிலும் 

கடல்களிலும் நினல பகாண்டிருந்�து. 
கடல்களில் ்நசநாடுக்ை ஒப்புயரவற்்  
இடதன� வகித�ை. கடல் �யணப்�ான�கனை 
்நசநாடுகள் கட்டுப்�டுததிய�ால் ன்ய 
நாடுகளுககுச பசல்ல்வண்டிய உணவு, 
ஏனைய ப�ாருள்கள் ஆகியவற்ன் அவரகைால் 
�டுததுநிறுத� முடிந்�து. இ�ைால் பெர்னியிலும் 
ஆஸ்திரியாவிலும் ப�ண்களும் குைந்ன�களும் 
�ட்டினியாலும் வறுன்யிைாலும் துயருற்்ைர. 
பெர்னி இங்கிலாந்தினமீது வானவழித 
�ாககு�னல ்்ற்பகாண்டது. லண்டன மீதும், 
ப�ாழிற்சானலகள் அன்ந்திருந்� �குதிகளினமீதும் 
குண்டுகள் வீசப்�ட்டை. பினைர ப�ாது்ககனை 
இலககாகக பகாண்டு குண்டுகள் வீசப்�ட்டை. 
பெர்னி விஷவாயுனவ அறிமுகம் பசய்�து.  
பினைர இரு �ரப்பிைரு்் அவவாயு�தன�ப் 
�யன�டுத�லாயிைர.
கைற்்பகாரகளும் ்்பகாரில் அவமரி்கககா ்பங்கறறலும்

1916இல் வடகடலில் கடற்்�ார (ெூட்்லண்டு 
்�ார) நனடப�ற்்து. இங்கிலாந்து இப்்�ாரில் 
பவற்றிப�ற்்து. இ�ன பினைர பெர்ானியர 
�ங்களின நீரமூழகிப்்�ானரத ப�ாடங்கிைர. 
அனவ ்நசநாடுகளின கப்�ல்களுககு இனடயூறு 
பசய்�ை. புகழப�ற்் எம்டன கப்�ல் பசனனைமீது 
குண்டுகனை வீசியது. �ங்கள் கப்�ல்களின 
்�ாககுவரதன� இனட்றிததுத �னட பசய்� 
நடவடிகனககளுககு எதிரநடவடிகனகயாக 
1917 ெைவரி திங்களில் நடுநினல நாடுகளின 
கப்�ல்கனையும் மூழகடிககப்்�ாவ�ாக 
பெர்னி அறிவித�து. லூசிடானியா எனனும் 
அப்ரிககககப்�ல்  பெர்னியால் �ாககப்�ட்டு 
மூழகடிககப்�ட்டது. இ�ன வினைவாகப் அதில் 
�யணித� �ல அப்ரிககரகள் உயிரிைந்�ைர. 
அ�ைால் அப்ரிககாவில் ப�ருங்்கா�மும் சீற்்மும் 
ஏற்�ட்டது. குடியரசுத�னலவர உட்்ரா வில்சன 
பெர்னிககு எதிராக 1917 ஏப்ரல் திங்களில் 
்�ாரப்பிரகடைம் பசய்�ார. ்ாப�ரும் ப�ாருைா�ார 
�லத்�ாடு அப்ரிககா ்�ாரில் இ்ங்கியது. அது 

லூசிைகானியகா கப்பல் மூழகுதல்
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2. பெர்ன �னட 1,00,000 வீரரகனை ்ட்டு்் 
பகாண்ட�ாக அைவில் சுருககப்�ட்டது. சிறிய 
கப்�ற்�னடபயானன் ்ட்டு்் 
னவததுகபகாள்ை அனு்திககப்�ட்டது. 

3. ஆஸ்திரியா, பெர்னி ஆகிய இரண்டின 
ஒருங்கினணப்பு �னடபசய்யப்�ட்டது. 

4. பெர்னியின அனைததுக காலனிகளும் 
�னைாட்டுச  சங்கததின �ாதுகாப்பு நாடுகைாக 
ஆககப்�ட்டை. 

5. ரஷயாவுடன பசய்துபகாள்ைப்�ட்ட 
பிபரஸ்ட்-லி்டாவஸ்க உடன�டிகனகனயயும் 
�ல்்கரியாவுடன ்்ற்பகாள்ைப்�ட்ட 
புகாபரஸ்ட் உடன�டிகனகனயயும் திரும்�ப் 
ப�ற்றுகபகாள்ை பெர்னி வற்புறுத�ப்�ட்டது.

6. அல்்சஸ்-பலானரன �குதிகள் பிரானசுககுத 
திருப்பித �ரப்�ட்டை.

7. முனைர ரஷயாவின �குதிகைாக இருந்� 
பினலாந்து, எஸ்்�ானியா, லாட்வியா, 
லிது்வனியா ஆகியை சு�ந்திரநாடுகைாகச 
பசயல்�ட அனு்திககப்�ட்டது.

8. வடககு ஷபலஸ்விக படன்ாரககிற்கும் சிறிய 
்ாவட்டங்கள் ப�ல்ஜியததிற்கும் 
வைங்கப்�ட்டை. 

9. ்�ாலந்து மீண்டும் உருவாககப்�ட்டது. 
10. ்நசநாடுகளின ஆககிரமிப்பினகீழ 

னரனலாந்து இருககும் எனறும், னரனநதியின 
கிைககுககனரப் �குதி �னட நீககம் 
பசய்யப்�ட்டப் �குதியாககப்�டும் எனறும் 
அறிவிககப்�ட்டது.

அப்ரிகக குடியரசுத �னலவர உட்்ரா வில்சன 
�ைது �திைானகு அம்சத திட்டதன� ் நசநாடுகள் 
பின�ற்றுவ�ற்காக முனனவத�ார. அவற்றில் 
மிகமுககிய்ாை�ாக அவர ் காடிட்டுககாட்டியது 
“மிகப்ப�ரும் நாடுகள் சிறிய நாடுகள் எனும் 
்��மில்லா்ல் அனைதது நாடுகளின அரசியல் 
சு�ந்திரததிற்கும் அந்நாடுகளின நிலப்�ரப்பின 
ஒருன்ப்�ாட்டிற்கும் எல்னலகளின 
உறுதிப்�ாட்டிற்கும் �ரஸ்�ரம் உத�ரவா�ம் 
அளிககககூடிய நாடுகனைக பகாண்ட 
ப�ாதுஅன்ப்ன� உருவாகக ்வண்டும்” 
என��ாகும்.

்நசநாடுகள் ஆஸ்திரியா, ஹங்்கரி, �ல்்கரியா, 
துருககி ஆகிய நாடுகளுடன �னித�னியாக 
உடன�டிகனககளில் னகபயழுததிட்டை. 
துருககி்யாடு ்்ற்பகாள்ைப்�ட்ட பசவரஸ் 
உடன�டிகனகனயச சுல்�ான ஏற்றுகபகாண்டாலும் 
அது முஸ்��ா க்ால் �ாட்சாவும் அவனரப் 
பின�ற்று்வாரும் எதிரத��ால் ்�ாற்றுப்்�ாைது.

்நசநாடுகளின பவற்றினய முனை்ர எழு�ப்�ட்ட 
முடிவுனரயாககிற்று.
(இ)   ் ்பகாரநிறுத்தமும் வவரவசயல்ஸ் உைன்்படி்க்கயும்

சி்ப்�ாை முயற்சிகனை ்்ற்பகாண்ட 
்�ாதிலும் எதிரதது நிற்க இயலா� நினலயில் 
பெர்னி இறுதியில் 1918 நவம்�ரில் 
சரணனடந்�து. ்�ார நிறுத�ம் நவம்�ர 11 மு�ல் 
நனடமுன்ககு வந்�து. பெர்ானிய அரசர 
பகய்சர இரண்டாம் வில்லியம் ��வி விலகியன�த 
ப�ாடரந்து பெர்னியில் ஏற்�ட்ட அரசியல் 
பநருககடியின காரண்ாக பெர்னி கடுன்யாை 
நி�ந்�னைகனை ஒததுகபகாள்ளும் கட்டாயம் 
ஏற்�ட்டது.
்பகாரிஸ் அ்மதி மகா�காடு

�ாரிஸ் அன்தி 
்ாநாடு, ்�ாரநிறுத� 
ஒப்�ந்�ம் னகபயழுத�ாை 
இரண்டு ்ா�ங்களுககுப் 
பினைர 1919 ெைவரி திங்களில் 
ப�ாடங்கியது. உட்்ரா வில்சன 
(அப்ரிகக அதி�ர), லாயிட் 
ொரஜ் (இங்கிலாந்துப் பிர�்ர), 
கிைப்ன்சா (பிரானசின 
பிர�்ர) ஆகிய மூவரும் 
கலந்�ாய்வில் முககியப் �ங்குவகித�ைர. 

்பகாரிஸ் அ்மதி மகா�காடு
்ற்றுப்ாரு ்�ானரச சந்திகக ்நரிடும் என் 

அசசததில் பெர்னிய அரசு உடன�டிகனகனய 
ஒததுகபகாள்ளும்�டி நிர�ந்திககப்�ட்டது. 1919 ெூன 
28ஆம் நாள் அன்தி உடன�டிகனக பவரபசய்ல்ஸ் 
கண்ணாடி ்ாளினகயில் னகபயழுததிடப்�ட்டது. 

உைன்்படி்க்கயின் சரத்து்ககள்

1. ்�ானரத ப�ாடங்கிய குற்்தன�ச பசய்�து 
பெர்னி என��ால் ்�ார இைப்புகளுககு 
பெர்னி இைப்பீடு வைங்க்வண்டும்.  எைவும் 
ன்ய நாடுகள் அனைததும் ்�ார 
இைப்பீட்டுதப�ானகனய வைங்கவும் 
வலியுறுத�ப்�ட்டை. 

வசயதித்தகாள் 
அறி்க்க
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முதல் உலகப்்பகாரின் வி்ைவுகள்
மு�ல் உலகப்்�ார, ஐ்ராப்பிய  சமூக ்ற்றும் 

அரசியல் ஆகியவற்றின மீது ஆை்ாை �ாககதன� 
ஏற்�டுததியது. கட்டாய இராணுவ்சனவ 
மூல்ாகவும், வானவழித�ாககு�ல்கள் 
மூல்ாகவும் கடந்�காலங்கனைக காட்டிலும் 
அதிக்ாை ்ககனைப் ்�ாரில் �ங்்கற்கச பசய்து 
அதிக்ாை �ாதிப்புகனையும் ஏற்�டுததியது. நானகு 
ஆண்டுகளில் 8 மில்லியன ்ககள் ்ாண்டைர. 
அன�ப் ்�ானறு இரண்டு ்டங்கு ்ககள் 
காய்னடந்�ைர. �லர வாழநாள் முழுவதும் 
பசயல்�ட இயலா�வரகள் ஆயிைர. இ�னைத 
ப�ாடரந்து 1918இல் இனஃப்ளூயனஸைா (influenza) 
்நாயில் �ல மில்லியன ்ககள் ்ாண்டைர. 
இ�னவினைவாக அனைதது நாடுகளிலும் ஆண் 
ப�ண் எண்ணிகனகயில் ச்நினல குனலந்து  
ஆண்களுககுப் �ற்்ாககுன் ஏற்�ட்டது. 
்�ாரவீரரகள்  ப�ாது்ககனைக காட்டிலும் உயரிய 
நினலயில் னவககப்�ட்டைர.  

மு�ல் உலகப் ்�ாரும் அ�ன 
பினவினைவுகளும் வரலாற்றில் அனைதன�யும் 
புரட்டிப்்�ாட்ட கால்ாக அன்ந்�து. 
அனவயனைததிலும் கருதன�க கவரவ�ாக 
அன்ந்�து U.S.S.R  அல்லது ஐககிய ்சாசலிஸ்ட் 
்சாவியத குடியரசுகள்  என்னைககப்�ட்ட 
்சாவியத ரஷயாவின எழுசசியும் அ�ன 
ஒருங்கினணப்பு்ாகும். கடன�ட்ட ஒரு நாடாகப் 
்�ாரில் நுனைந்� அப்ரிககா ்�ாருககுப் 
பினைர உலகததிற்்க கடன பகாடுககும் நாடாக 
்்பலழுந்�து.

இககாலகட்டததின ்ற்ப்ாரு மு�னன்யாை 
நிகழவு காலனிநாடுகளின முழுன்யாை 
விழிப்புணரவும், விடு�னல ப�றுவ�ற்காக அனவ 
்்ற்பகாண்ட தீவிர முயற்சிகளு்ாகும். 

துருககி மீண்டும் ஒரு நாடாக ்றுபி்வி 
எடுப்��ற்கு முஸ்��ா க்ால் �ாட்சா முககிய �ங்கு 
வகித�ார. க்ால் �ாட்சா அந்நாட்டிற்கு விடு�னலனய 
்ட்டும் ப�ற்றுத�ரவில்னல. அவர துருககினய 
நவீை்ய்ாககி  அன� எதிர்ன்யாை 
அங்கீகாரததிலிருந்தும் ்ாற்றியன்த�ார. 
இநதியகாவின் மீதகான தகா்ககம்

மு�ல் உலகப்்�ார இந்தியாவினமீது 
குறிப்பிடத�கக �ாககதன� ஏற்�டுததியது. ஐ்ராப்�ா, 
ஆப்பிரிககா, ்்ற்கு ஆசியா ஆகிய �குதிகளில் 
்�ாரப்�ணி பசய்வ�ற்காக ஆங்கி்லயர 
இந்தியரகனைக பகாண்ட ப�ரும்�னடனயத 
திரட்டிைர. ்�ார முடிந்� பினைர இவவீரரகள் 
புதிய சிந்�னைக்ைாடு �ாயகம் திரும்பிைர. 

அசசிந்�னைகள் இந்திய சமூகததினமீது �ாககதன� 
ஏற்�டுததிை.்�ார பசலவுககாக இந்தியா 230 
மில்லியன �வுண்டுகனை பராகக்ாகவும், 125 
மில்லியன �வுண்டுகனைக கடைாகவும் வைங்கியது. 
்்லும் 250 மில்லியன �வுண்டுகள் ்திப்புள்ை 
்�ாரமுனைககுத ்�னவயாை ப�ாருள்கனையும்  
இந்தியா அனுப்பினவத�து. இ�ன வினைவாக 
இந்தியாவில் ப�ரு்ைவிலாை ப�ாருைா�ார 
இனைல்கள் ஏற்�ட்டை. உணவு�ானியப் 
�ற்்ாககுன்யால் கலவரங்கள் ஏற்�ட்டு 
ஏனை்ககள் கனடகனைக பகாள்னையடித�ைர. 
்�ார முடிவனடயுந் �ருவாயில் உலகம் 
முழுதும் �ரவிய விஷககாய்சசலால் இந்தியாவும் 
ப�ருந்துயருககுள்ைாைது.

்�ாரநினலன்கள் இந்திய அரசியலில் 
�னைாட்சி இயககம் உ�ய்ாக வழி்காலியது. 
பிைவு�ட்டிருந்� காங்கிரஸ் இயககம் ்�ாரின்�ாது 
மீண்டும் இனணந்�து. 

இங்கிலாந்து இந்தியாவின விசுவாசதன�ப் 
�ாராட்டிப் �ரிசளிககும் என் நம்பிகனக்யாடு 
இந்தியரகளும் இந்தியாவும் இப்்�ாரில் 
பசயலூககததுடன �ங்்கற்்ைர. ஆைால் 
ஏ்ாற்்்் காததிருந்�து. இவவாறு மு�ல் 
உலகப்்�ார இந்தியச சமூகம், ப�ாருைா�ாரம், 
அரசியல் ஆகியவற்றின்்ல் �ல �ாககங்கனை 
ஏற்�டுததியது.

 1.4   ரஷயப்புரட்சியும் அ�ன �ாககமும்
அறிமுகம்

மு�ல் உலகப்்�ாரின 
்ாப�ரும் வினைவு உலக 
வரலாற்றில் �னித�னன் 
பகாண்ட ரஷயப் 
புரட்சியாகும். மு�ல் உலகப் 
்�ாரின காரண்ாக 
ஏற்�ட்ட ்�ரிைப்புகளும் ப�ருந்துயரங்களும் 
ரஷயாவில் நிலவிய ்்ாச்ாை சமூக, அரசியல், 
ப�ாருைா�ார நினலகனை அவற்றின உசசததிற்கு 
இட்டுசபசன்ை. 1917இல் ்ாரச திங்களில் ஒனறு, 
நவம்�ரில்  ்ற்ப்ானறு எை இரண்டு புரட்சிகள் 
நனடப�ற்்ை. சார ்னைர ��விவிலகியன�த 
ப�ாடரந்து ஆட்சிப் ப�ாறுப்்�ற்் பூரஷவாககள் 
்�ானரத ப�ாடர விரும்பிைர. ஆைால் ்ககள் 
அ�ற்கு எதிராக இருந்�ைர. எை்வ அவரகளின 
�னலவர பலனின வழிகாட்டு�லின�டி 
இரண்டாவது ்ாப�ரும் புரட்சி ்்ற்பகாண்டைர. 
ஆட்சினயக னகப்�ற்றிய பலனின ரஷயாவில் 
கம்யூனிச அரனச நிறுவிைார.
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இட்டுசபசன்து. சார எதிரப்பு  ்்லும் வைரந்�து. 
1905 ெைவரி 22ஆம் நாைனறு க�ான எனும் 
�ாதிரியார ஆண்கள், ப�ண்கள், குைந்ன�கள் 
�ங்்கற்் ்�ரணினயப் புனி�பீட்டரஸ்�ரக 
நகரிலுள்ை அரசரின குளிரகால அரண்்னைனய 
்நாககி நடததிசபசன்ார. ்ககள் பிரதிநிதிகனைக 
பகாண்ட ்�சியச சட்ட்ன்ம், ்வைாண், ப�ாழில் 
துன்களில் சீரதிருத�ங்கள் என�னவ்ய 
அவரகளின ்காரிகனககைாய் இருந்�ை. 
ஆைால் காவல்துன்யும், இராணுவமும் 
துப்�ாககிசசூடு நடததியது. நூற்றுககணககா்ைார 
பகால்லப்�ட்டைர. �ல்லாயிரககணககா்ைார 
காய்னடந்�ைர. ‘குருதிஞாயிறு’ என்னைககப்�ட்ட 
இந்நாளில் நடந்� நிகழவுகள் ்வனல நிறுத�ம், 
கலகம், வனமுன் ஆகியவற்றிற்கு இட்டுசபசன்து. 
சார நிக்காலஸ் ஒரு அரசியல்அன்ப்ன� 
வைங்கி, டூ்ா எனும் நாடாளு்ன்தன� நிறுவும் 
கட்டாயததிற்குள்ைாைார. ஆைால் இடதுசாரிக 
கட்சிகளுககு இது ்ைநின்வு அளிப்��ாயில்னல. 
அவரகள் ப�ாழிலாைரகளின பிரதிநிதிகள் அடங்கிய 
்சாவியத (குழு) எனும் அன்ப்ன� பீட்டஸ்�ரககில் 
நிறுவிைர. டிராட்ஸ்கி அ�ன �னலவர ஆவார. 
சகார மன்னரு்ககு எதிரபபு, டூமகா க்ல்ககப்படுதல்

மு�ல் உலகப்்�ார பவடித�துடன ரஷயா 
பிரானஸ், இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுடன அணி 
்சரந்��ால் ரஷய முடியாட்சி �ற்காலிக்ாக 
வலுப்ப�ற்்து. சானர (Tsar) ்ாற்றும் ்நாககமுடன 
அரண்்னைப் புரட்சிபயானறு நனடப�்ப்்�ாவ�ாக 
வ�ந்தி �ரவிய�ால் நிக்காலஸ் �னனைப் 
�னடகளின �னலன்த �ை�தியாக அறிவிததுக 
பகாண்டார. 1916ஆம் ஆண்டு முடிவனடவ�ற்குச 
சில நாட்களுககு முனைர சார்னைர, ்�ரரசி 
ஆகி்யாரிடம் பசல்வாககுமிகக அதிகாரம் பகாண்ட 
ரஸ்புட்டின என�வர, சார ்னைரின குடும்�தன�ச 
்சரந்� ஒருவரால் பகானல பசய்யப்�ட்டார. 
பீட்டரஸ்�ரக நகரததின ்சாவியத உறுப்பிைரகள் 
னகது பசய்யப்�ட்டைர. சார ்னைரின 
்நாககங்கனை எப்்�ாப�ல்லாம் டூ்ா எதிரத�்�ா 
அப்்�ாப�ல்லாம் டூ்ா கனலககப்�ட்டுப் புதிய 
்�ர�ல்கள் நடத�ப்�ட்டை. அரசின பகாள்னககளில் 
்ாற்்்்துமில்லா்ல் 1917 புரட்சியுடன நானகாவது 
டூ்ா முடிவுககு வந்�து.
வ்பகாதும்ககளின் எழுச்சிகள்

இந்நினலயில் நூற்�ானலகளில் �ணியாற்றிய 
ப�ண்களினட்ய (அவரகளின கணவரகள் 
�னடகளில் �ணியாற்றிைர) பராட்டிககு ஏற்�ட்ட 
ப�ருந்�ட்டுப்�ாடு அவரகனை ்வனலநிறுத�ம் 

புரட்சி்கககான ககாரணஙகள் 
சமூக்கககாரணம் 

ரஷயாவில் ்கா பீட்டரும், இரண்டாம் 
்க�ரினும் சமூக நினலன்னய ்ாற்்ா்ல் 
ஐ்ராப்பிய ்ய்ாககனல ்்ற்பகாண்டைர. ரஷய 
விவசாயிகள் நிலககிைாரகளுககுச பசாந்�்ாை 
நிலங்களில் �ண்னண அடின்கைாகக 
கட்டுண்டு கிடந்�ைர. கிரிமியப்்�ாரில் ரஷயா 
்�ால்வியனடந்� பினைர சில சீரதிருத�ங்கள் 
அறிமுகம் பசய்யப்�ட்டை. 1861இல் சார 
இரண்டாம் அபலகஸைாண்டர �ண்னண அடின் 
முன்னய ஒழிதது அவரகனை மீட்டார. ஆைால் 
அவரகள் வாழவ�ற்குப் ்�ாது்ாை நிலங்கள் 
வைங்கப்�டவில்னல. இந்� விவசாயிக்ை புரட்சியின 
பவடி்ருந்துக கிடங்காயிைர. நாடு ப�ாழில்்யம் 
ஆைதின வினைவாகத ப�ாழிலாைரகளின 
எண்ணிகனகயும் ப�ருகியிருந்�து. அவரகள் மிகக 
குன்வாை ஊதியம் ப�ற்்�ால் ்ைககுன்யுடன 
இருந்�ைர.
புரட்சிவகாதிகளின் ்பஙகு 

இ்� ச்யததில் அறிவுஜீவிகளினட்ய 
புரட்சிகரக கருததுககள் �ரவியதும் அவரகனை 
சார ்னைர ஒடுககியதும், ச்�ர்க 
பகாள்னகயின�ால் �ற்றுக பகாண்ட ்ாணவரகள் 
�ங்கள் கருததுககனை விவசாயிகளினட்ய 
�ரப்புனர பசய்ய னவத�து. வினரவில் ்ாரகஸிய 
சித�ாந்�ததின அடிப்�னடயில் புதிய கருததுககள் 
வடிவம் பகாண்டை. ்்லும் ்சாசலிச ெைநாயக 
ப�ாழிலாைர கட்சியும் உருவாைது. 
சகார மன்னரின் எ்தச்சதிககாரம்

்ரா்்ைாவ வம்சதன�ச 
்சரந்� சார இரண்டாம் 
நிக்காலஸ் அரசு 
நிரவாகததில் குன்வாை 
அனு�வ்் பகாண்டிருந்�ார. 
அவருனடய ்னைவி சாரிைா 
அபலகஸைாண்டிரா ஆதிகக 
்்ைா�ாவம் பகாண்ட 
ஆளுன்யாக இருந்��ால் 
நிக்காலஸ் அவவம்ன்யாரின 
பசல்வாககிற்கு உட்�ட்டிருந்�ார. 
காலனிகனைக னகப்�ற்றும் ்�ாட்டியில் விடு�ட்டு 
்�ாய்விடககூடாது என��ற்காக ்ஞ்சூரியாவில் 
ரஷயாவின விரிவாககதன� ஊககுவித�ார. இது 
1904இல் ெப்�ா்ைாடு ்�ாரிடத தூண்டியது. 
இந்�ப் ்�ாரில் ரஷயா அனடந்� ்�ால்வி 
்வனல நிறுத�ங்களுககும், கலகங்களுககும் 

சகார இரணைகாம் 
நி்க்ககாலஸ்
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பசய்யக கட்டாயப்�டுததியது. ரஷயப்்�ரரசின 
�னலநகராை ப�ட்்ராகி்ரடில் ப�ாழிற்சானலகள் 
அதிகமிருந்� �குதிகள் வழியாக அவரகள் 
ஊரவலம் பசன்ைர. ப�ரு்ைவிலாை 
ப�ண்உனைப்�ாைரகள் ்�ாரககுணததுடன 
“உனைப்்�ாரககு பராட்டி” எைக ்காரிகனக 
முைககமிட்டைர. ப�ாழிற்கூடங்களில் �ணியாற்றும் 
ப�ாழிலாைரகனை ்நாககிக னகயனசத� 
அவரகள், “பவளி்ய வாருங்கள்” “்வனலனய 
நிறுததுங்கள்” எைக கூ் நகரின 4,00,000 
ப�ாழிலாைரகள் அடுத� நா்ை (பிப்ரவரி 24) 
்�ாராட்டததில் இனணந்�ைர.

1917ஆம் ஆணடுப புரட்சி
சகார ்பதவிவிலகல்

்வனலநிறுத�தன� உனடப்��ற்கு 
அரசு �ைது துருப்புகனைப் �யன�டுததியது. 
ஆைால் ்வனலநிறுத�ததின நானகாம்நாள் 
�ாசன்களில் இராணுவவீரரகளின 
கலகங்கள் பவடித�ை. சார ப�ானலதூரததில் 
�னலன்த�ை�தியாக �ைது இராணுவதன� 
வழிநடததிக பகாண்டிருந்�ார. அவருனடய ஆனண 
நகரததில் ஒலி�ரப்�ப்�டவில்னல. அப்�ணினயச 
பசய்ய அங்கு யாருமில்னல. இ�னபினைர சார 
ப�ட்்ராகி்ரடு திரும்� முயற்சித�ார. இருப்புப்�ான� 
ஊழியரகள் அவர �யணம்பசய்� புனகவண்டினய 

வரும்வழியில் நிறுததிவிட்டைர. இத�னகய 
நிகழவுகைால் தினகததுப்்�ாை சில �ை�திகளும் 
ப�ட்்ராகி்ரடிலிருந்� சில �னலவரகளும் சானரப் 
��விவிலகு்ாறு பகஞ்சிக்கட்டைர. ்ககளின 
்�பரழுசசிகளுககு சிறிது காலததிற்குப்பின ்ாரச 
15இல் சார இரண்டாம் நிக்காலஸ் ��வி விலகிைார.

தறககாலிக அரசு
அரசு நிரவாகப்�ணிகனை ்்ற்பகாள்ை 

ஒனறுகபகானறு இனணயாை இரண்டு 
அன்ப்புகள் இருந்�ை. ஒனறு �னைய டூ்ா 
அன்ப்பின, உனடன் வரககதன�ச ்சரந்� 
பூரஷவா அரசியல்வாதிகனைகபகாண்ட 
அன்ப்பு. ்ற்ப்ானறு ப�ாழிலாைரகளின 
பிரதிநிதிகள் அங்கம்வகித�க குழு அல்லது 
்சாவியத. ்சாவியத அன்ப்புகளின ஒப்பு�்லாடு 
டூ்ாவால் ஒரு �ற்காலிகஅரனச நிறுவ 
முடிந்�து. ்சாவியததுகளில் ப்னஷவிககுகள் 
ஆதிககம்பசலுத�, சிறு�ானன்யிைராக இருந்� 
்�ால்ஷவிககுகள் அசசமுற்்வரகைாகவும் 
முடிபவடுகக முடியா�வரகைாகவும் இருந்�ைர. 
பலனினின வருனகயால் இசசூைல் ்ாறியது.
தறககாலிக அரசின் ்தகால்வி

புரட்சி பவடித�்�ாது பலனின சுவிட்சரலாந்தில் 
இருந்�ார. புரட்சி ப�ாடரந்து நனடப�் 
்வண்டுப்ை அவர விரும்பிைார. “அனைதது 
அதிகாரங்களும்  ்சாவியததிற்்க” என் அவரது 
முைககம் ப�ாழிலாைரகனையும் �னலவரகனையும் 
கவரந்�து. ்�ாரககாலததில் ஏற்�ட்டிருந்� 
�ற்்ாககுன்கைால் ப�ருந்துயரங்களுககு 
உள்ைாகியிருந்� ்ககள் “பராட்டி, அன்தி, நிலம்” 
எனும் முைககத�ால் கவரப்�ட்டைர. ஆைால் 
�ற்காலிகஅரசு இரண்டு முககியத �வறுகனைச 
பசய்�து. ஒனறு நிலங்களின ்றுவிநி்யாகம் 
குறித� ்காரிகனகயினமீது எடுககப்�ட ்வண்டிய 
முடினவத �ள்ளினவத�து.  ்ற்ப்ானறு 
்�ானரதப�ாடரவப�ை எடுககப்�ட்ட முடிவு. 
ஏ்ாற்்்னடந்� விவசாய இராணுவவீரரகள் 
�ங்கள் ப�ாறுப்புகனைக னகவிட்டு நிலஅ�கரிப்பில் 
ஈடு�டலாயிைர. இந்நிகழவு ப�ட்்ராகி்ரடில் 
்�ால்ஷவிககுகளின �னலன்யில் நனடப�ற்் 
எழுசசினய ்்லும் தீவிரப்�டுததியது. அரசு 
‘பிரவ�ா’ னவ �னட பசய்து ்�ால்ஷவிககுகனைக 
னகதுபசய்�து. டிராட்ஸ்கியும் னகதுபசய்யப்�ட்டார. 
வலனின்  த்ல்மயில்  ்்பகால்ஷவி்க  கட்சி 
ஆட்சி்ய்க ்கப்பறறுதல்

அக்டா�ர திங்களில்,  பலனின ்�ால்ஷவிக 
கட்சியின ்ததியககுழுனவ உடைடிப் புரட்சி 
குறிதது முடிவுபசய்யக ்கட்டுகபகாண்டார. 
டிராட்ஸ்கி ஒரு விரிவாைதிட்டதன�த �யாரித�ார. 

 ரஷயப் புரட்சி நடந்து சார ்னைன 
வீழசசியுற்்்�ாது நம் ்�சியககவி �ாரதியார 
எழுதிய உணரசசிமிகக கவின�:
புதிய ரஷயா
்ாகாளி �ராசகதி உருசியநாட்
  டினிற் கனடககண் னவத�ாள், அங்்க
ஆகாபவன ப்ழுந்�து�ார யுகப்புரட்சி;
 பகாடுங்காலன அலறி வீழந்�ான;
வாகாை ்�ாள்புனடத�ார வாை்ரர;
 ்�ய்கபைலாம் வருந்திக கண்ணீர
்�ாகா்ற்  கண்புனகந்து ்டிந்�ைவாம்;
 னவயகததீர, புதுன் காணீர!
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நவம்�ர 7இல் முககிய்ாை அரசுககட்டங்கள், 
குளிரகால அரண்்னை, பிர�்்ந்திரியின 
�னலன் அலுவலகங்கள் ஆகியனவ அனைததும் 
ஆயு�்்ந்திய ஆனலதப�ாழிலாைரகைாலும், 
புரட்சிப்�னடயிைராலும் னகப்�ற்்ப்�ட்டை. 1917 
நவம்�ர 8இல் ரஷயாவில் புதிய கம்யூனிஸ்ட்அரசு 
ஆட்சிப் ப�ாறுப்்�ற்்து. ்�ால்ஷவிக கட்சிககு 
ரஷயக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எைப்புதுப் ப�யரிடப்�ட்டது.
புரட்சியின் வி்ைவுகள்

ரஷயக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியால் குறுகிய 
காலததில் ரஷயாவில் எழுத�றிவினன்னயயும் 
வறுன்னயயும் ஒழிகக முடிந்�து. ரஷயாவின 
ப�ாழில்துன்யும் ்வைாண்ன்யும் உனை�்ாை 
வைரசசினயப் ப�ற்்ை. வாககுரின் 
மு�லாகப் ப�ண்களுககு ச்உரின்கள் 
வைங்கப்�ட்டை. ப�ாழிற்சானலகளும் வங்கிகளும் 
்�சிய்ய்ாககப்�ட்டை. நிலம் சமு�ாயததின 
பசாத�ாக அறிவிககப்�ட்டது. ஏனை விவசாயிகளுககு 
நிலங்கள் �கிரந்�ளிககப்�ட்டை. ்�ாரிலிருந்து 
விலகா்லிருந்�்� �ற்காலிக அரசின வீழசசிககு 
முககியககாரணப்ை, பலனின நினைத�ார. எை்வ 
அவர உடைடியாக அன்திககாை முயற்சிகனை 
்்ற்பகாண்டார. ன்யநாடுகளின கடுன்யாை 
நி�ந்�னைகள் குறிததுக கவனலபகாள்ைா்ல், புதிய 
அரனச உருவாககுவதில் கவைம் பசலுததுவ�ற்காக 
அவர ்�ாரிலிருந்து விலகிைார. 1918இல் பிபரஸ்ட்-
லி்டாவஸ்க உடன�டிகனக னகபயழுததிடப்�ட்டது. 
ரஷயபபுரட்சியின்  உலகைகாவியத்  தகா்ககத்தின் 
வி்ைவுகள்

ரஷயப்புரட்சி உலக ்ககளின கற்�னைனயத 
தூண்டியது. �ல நாடுகளில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் 
உருவாககப்�ட்டை. ரஷய கம்யூனிஸ்ட் அரசு காலனி 
நாடுகனை விடு�னலககாக ்�ாராட ஊககுவிதது 

அவரகளுககு முழுன்யாக ஆ�ரனவயும் நல்கியது. 
நிலசசீரதிருத�ம், சமூகநலன, ப�ாழிலாைர 
உரின்கள், �ாலிை ச்ததுவம் ்�ான் 
இனறியன்யா�னவ குறித� விவா�ங்கள் 
உலகஅைவில் நனடப�்த ப�ாடங்கிை.  

பிரவ�ா என�து ஒரு ரஷயப்ாழிச பசால். அ�ன 
ப�ாருள் “உண்ன்” என��ாகும். இது 1918 மு�ல் 
1991 வனர ்சாவியதயூனியனின கம்யூனிஸைக 
கட்சியினுனடய அதிகாரபூரவ நா்ைடாகும். 

 1.5   ்பன்னகாட்டுச் சஙகம்
அ்மபபும் உறுபபுகளும் 

�னைாட்டுச சங்கததிற்காை கூட்டு ஒப்�ந்� 
ஆவணம் �ாரிஸ் அன்தி ்ாநாட்டில் �யார 
பசய்யப்�ட்டு மு�ல் உலகப்்�ாருககுப்பின 
்்ற்பகாள்ைப்�ட்ட ஒவபவாரு உடன�டிகனகயிலும் 
்சரககப்�ட்டது. சவால்கள் நின்ந்� இப்�ணி 
குடியரசுத�னலவர உட்்ராவில்சன பகாடுத� 
அழுத�த�ால் நின்்வறியது. இவவன்ப்புககாை 
அரசியல் அன்ப்பு விதிகனை உருவாககுவதில் 
இங்கிலாந்து, அப்ரிககா ஆகியநாடுகளின 
ஆ்லாசனைகள் ்்்லாங்கியிருந்�ை. 

1920இல் துவககப்�ட்ட இசசங்கம் ஐந்து 
உறுப்புகனைக பகாண்டிருந்�து. அனவ ப�ாதுசசன�, 
பசயற்குழு, பசயலகம், �னைாட்டு நீதி்ன்ம், 
�னைாட்டுத ப�ாழிலாைர அன்ப்பு என�ைவாகும். 
ஒவபவாரு உறுப்புநாடும் ப�ாதுசசன�யில் 
பிரதிநிதிததுவப்�டுத�ப்�ட்டது. பசயற்குழு்வ 
முடிவுகனைச பசயல்�டுததும் அன்ப்�ாகும். 
பிரிட்டன, பிரானஸ், இத�ாலி, ெப்�ான, அப்ரிககா 
ஆகிய நாடுக்ை ப�ாடககததில் இசசன�யின 
நிரந்�ர உறுப்பிைரகள் எை அறிவிககப்�ட்டது. 
ஒவபவாரு உறுப்பிைருககும் ஒரு வாககு அளிககும் 
உரின் உண்டு. ்்லும் அனைதது முடிவுகளும் 
ஒரு்ை�ாகத தீர்ானிககப்�ட்வண்டும் என��ால் 
சிறு நாடுகளும் ்றுப்�ானண அதிகாரதன�ப் (Veto 
Power) ப�ற்றிருந்�ை.

�னைாட்டுச சங்கததின பசயலகம் 
பெனீவாவில் அன்ந்து இருந்�து. அ�ன மு�ல் 
ப�ாதுசபசயலாைர பிரிட்டனைச ்சரந்� சர எரிக 
டிரம்்ாண்ட் ஆவார. பசயலகப் �ணியாைரகனைப் 
ப�ாதுசபசயலாைர பசயற்குழுவின 
ஆ்லாசனையின�டி �ணிய்ரததுவார. �னைாட்டு 
நீதி்ன்்ாைது தி ்ஹக நகரில் அன்ககப்�ட்டது. 
இந்நீதி்ன்ம் �தினைந்து நீதி�திகனைக 
பகாண்டிருந்�து. �னைாட்டுத ப�ாழிலாைர 
அன்ப்பு, ஒரு பசயலகதன�யும் அ�ன ப�ாது 

1870இல் ்ததிய ்வால்கா 
�குதி அரு்க கற்்றிந்� 
ப�ற்்்ாரககு பலனின 
பி்ந்�ார. காரல்்ாரகஸின 
சிந்�னைகைால் கவரப்�ட்ட 
அவர, விடு�னலககாை 
வழி, ப�ருந்திரைாை 
்ககளின ்�ாராட்ட்் எை நம்பிைார. 
ப�ரும்�ாலா்ைாரின (்�ால்ஷினஸ்ட்்வா) 
ஆ�ரனவப் ப�ற்் பலனினும் அவரது 
ஆ�ரவாைரகளும் ்�ால்ஷவிக கட்சி 
எனறு அறியப்�ட்டைர. இவருககு எதிராை 
சிறு�ானன்யிைர (ப்னஷினஸ்ட்்வா) 
ப்னஷவிககுகள் எனறும் அனைககப்�ட்டைர.

வலனின்
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1414முதல் உலகப்போரின் வெடிபபும் அதன் பின்விளைவுகளும்

்ாநாட்டில் ஒவபவாரு உறுப்பு நாட்டிலிருந்தும் 
நானகு உறுப்பிைரகள் �ங்்கற்்ைர.
்பன்னகாட்டுச் சஙகத்தின் குறி்க்ககாள்கள்

�னைாட்டுச சங்கததின இரண்டு 
குறிக்காள்களில் ஒனறு ்�ாரகனைத�விரதது 
உலகில் அன்தினய நினலநாட்டுவது. 
்ற்ப்ானறு சமூகப் ப�ாருைா�ார விசயங்களில் 
�னைாட்டு ஒததுனைப்ன� ்்ம்�டுததுவது 
என�ைவாகும். �னைாட்டுச சங்கம் நடுவராகவும், 
ச்ா�ாைம் பசய்�வராகவும் இருந்து அ�ன 
மூலம் பிரசசனைகனைத ப�ாடககததி்ல்ய 
தீரததுனவகக விரும்பியது. நடுவர தீரப்ன�யும் மீறி 
்�ாரகள் பவடித�ால் ்�ாருககுக காரண்ாை 
நாட்டினமீது சங்கம் மு�லில்  ப�ாருைா�ாரத 
�னடகனையும் பினைர இராணுவ ரீதியிலாைத 
�னடகனையும் விதிகக்வண்டும்.

அப்ரிககா (சங்கததில் உறுப்பிைராகா� நாடு), 
பெர்னி (்�ால்வியுற்் நாடு), ரஷயா ஆகிய மூனறு 
வல்லரசுகள் இவவன்ப்பில் அங்கம் வகிககா��ால், 
இககுறிக்காள்கனை எட்டுவதில் சிர்ங்கள் ் ்லும் 
அதிகரித�ை. பெர்னியும் ரஷயாவும் முன்்ய 
1926, 1934 ஆகிய ஆண்டுகளில் சங்கததில் 
்சரந்�ை. 1933இல் பெர்னி விலகியது. 1939இல் 
ரஷயா பவளி்யற்்ப்�ட்டது.
சஙகத்தின் வசயல்்பகாடுகள் 

1920-1925 ஆகிய ஆண்டுகளினட்ய 
�னைாட்டுச  சங்கம் �ல சிககல்கனைத தீரததுனவகக 
அனைககப்�ட்டது. மூனறு பிரசசனைகனைத 
தீரததுனவப்�தில் சங்கம் பவற்றிப�ற்்து. 1920இல் 
பினலாந்தின ்்ற்குககடற்கனரககும் சுவீடனின 
கிைககுககடற்கனரககும் இனடயில் அன்ந்திருந்� 
ஆ்லண்டு தீவுகள் யாருககுச பசாந்�ம் என�தில் 
பினலாந்திற்கும் சுவீடனுககுமினட்ய பிரசசனை 
ஏற்�ட்டது. �னைாட்டுச  சங்கம் அததீவுகள் 
பினலாந்திற்்க உரியது எைத தீரப்�ளித�து. அடுத� 
ஆண்டில் ்�ாலந்திற்கும் பெர்னிககுமினட்ய 
்்னல னச்லஷியா �குதியில் 
எல்னலப்பிரசசனை ஏற்�ட்டு, பிரசசனைனயத 
தீரததுனவககச சங்கம் அனைககப்�ட்ட்�ாது 
அப்பிரசசனைனயச சங்கம் பவற்றிகர்ாகத 
தீரததுனவத�து. 1925இல் மூன்ாவது பிரசசனை 
கிரீஸ், �ல்்கரியா நாடுகளினட்ய ஏற்�ட்ட�ாகும். 
கிரீஸ் �ல்்கரியாவின மீது �னடபயடுத�்�ாது 
�னைாட்டுச சங்கம் ்�ார நிறுத�ம் பசய்ய 
உத�ரவிட்டது. விசாரனணககுப்பின சங்கம் 
கிரீஸின மீது குற்்ஞ்சாட்டி, கிரீஸ் ்�ார இைப்பீடு 
வைங்க்வண்டுப்ைத தீர்ானித�து. ஆக்வ 
1925இல் பலாககர்ைா உடன�டிகனக 

னகபயழுத�ாகின்வனர �னைாட்டுச  சங்கம் 
பவற்றிகர்ாக்வ பசயலாற்றியது. பலாககார்ைா 
உடன�டிகனகயின�டி பெர்னி, பிரானஸ், 
ப�ல்ஜியம், இங்கிலாந்து, இத�ாலி ஆகிய 
நாடுகள் ்்ற்கு ஐ்ராப்�ாவில் �ரஸ்�ரம் 
அன்திககு உத�ரவா�்ளித�ை. இ�னபினைர 
பெர்னி �னைாட்டுச  சங்கததில் இனணந்�து. 
�ாதுகாப்புககுழுவிலும் நிரந்�ர இட்ளிககப்�ட்டது. 
இரண்டு ஆண்டுகளுககுப் பினைர அப்ரிககாவும் 
ரஷயாவும் சங்கததினுனடய அரசியல் அல்லா� 
நடவடிகனககளில் �ங்்கற்கத ப�ாடங்கிை.
கட்டுப்பகாடு மீறல்

ஐ்ராப்பிய சகதிகள் எதிரபகாண்ட ப�ரும் 
பிரசசனைகளிபலானறு எவவாறு ஆயு�க 
குன்ப்ன� சாததிய்ாககுவது  என��ாகும். 1925இல் 
சங்கததின �ாதுகாப்புக குழுவாைது ஏற்�ாடு பசய்� 
ஆயு�ககுன்ப்புப் பிரசசனை ப�ாடர�ாை ்ாநாடு, 
1932 பிப்ரவரியில்�ான கூடியது. இம்்ாநாட்டில் 
பிரானசுககு நிகராகத �ானும் ஆயு�ங்கனை 
னவததுகபகாள்ை பெர்னி அனு்தி ் காரிய்�ாது 
அது ்றுககப்�ட்டது. அக்டா�ர திங்களில் ஹிட்லர 
பெர்னினய ்ாநாட்டிலிருந்தும் �னைாட்டுச  
சங்கததிலிருந்தும் விலககிகபகாண்டார.

1931இல் ெப்�ான ்ஞ்சூரியானவத �ாககியது. 
சங்கம் ெப்�ானைக கண்டைம் பசய்ய்வ 
பெர்னியின நடவடிகனகனயப் பின�ற்றி 
ெப்�ானும் சங்கததிலிருந்து பவளி்யறியது. 
இத�ாலி எததி்யாப்பியானவத �ாககிய 
விசயததில் சங்கம் இத�ாலிககு எதிராகத 
�னடகனை விதித�து. �னடகள் நனடமுன்ககு 
வந்�்�ாது, அன� எதிரதது இத�ாலி 1937இல் 
விலகியது. இ�னபினைர ஏற்�ட்ட னரனலாந்து, 
ஆஸ்திரியா, பசக்காஸ்்லாவாககியா, ்�ாலந்து 
ஆகிய பிரசசனைகளில் சங்கம் �னலயிடா்ல் 
நனடப�ற்் நிகழவுகளுககு ப்ௌை சாட்சியாய் 
விைங்கியது. 1939 டிசம்�ர திங்கள் பினலாந்ன�த 
�ாககிய�ற்காக ரஷயானவ பவளி்யற்றிய்� 
சங்கததின இறுதியாை உறுதியாை 
நடவடிகனகயாகும். சங்கததின ப�ாதுசசன� 
அ�னபினைர கூட்டப்�டவில்னல. இறுதியாக 
1946இல் �னைாட்டுச சங்கம் கனலககப்�ட்டது.
்தகால்வி்கககான்க ககாரணஙகள் 

�னைாட்டுச  சங்கம் மு�ல் உலகப்்�ாரில் 
பவற்றிப�ற்் நாடுகளின அன்ப்�ாக்வ 
காணப்�ட்டது. 

சங்கததிற்பகனறு இராணுவம் 
இல்னல என��ால் �ான எடுத� முடிவுகனை 
நனடமுன்ப்�டுத� அ�ைால் இயலவில்னல.
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க்லச்வசகாறகள்

முற்றுரின் Monopoly exclusive possession or control

்�ரழிவு Devastating highly destructive or damage

கண்மூடித�ை்ாை நாட்டுப்�ற்று Jingoism
blind patriotism, especially in the pursuit of 
aggressive foreign policy

அதிதீவிரப்�ற்று Chauvinism extreme patriotism

பெர்ானியக கலாசசாரதன� மிக 
உயரவாக நினைப்�து

Kultur
thinking highly of German civilization and 
culture

எதிரினய விரட்டிஅடித�ல் Repulse drive back 

மூழகடி Torpedo attack or sink (a ship) with a torpedo

மு�லாளிததுவம் Bourgeois
characteristic of the middle class, typically 
with reference to its perceived materialistic 
values or conventional attitudes

அறிவுஜீவிகள், 
நுண்ணறிவாைரகள்

Intelligentsia
intellectuals or highly educated people as a 
group, especially when regarded as possessing 
culture and political influence

்பகாைச்சுரு்ககம்
�	மு�லாளிததுவ நாடுகளின வைரந்துபகாண்்டயிருந்�, கசசாப்ப�ாருட்களுககும் சந்ன�ககு்ாைத 

்�னவகள் எவவாறு காலனியாதிககப் ்�ாட்டிககு இட்டுசபசன்ப�ன�தும் அ�ன வினைவாக 
ஐ்ராப்பிய வல்லரசுகளினட்ய ஏற்�ட்ட ்்ா�ல்களும் விவாதிககப்�ட்டுள்ைை. 

�	ஆசியாவில் ெப்�ான ஒரு ஏகாதி�ததிய சகதியாக எழுசசி ப�ற்்து ்காடிட்டுக காட்டப்�ட்டுள்ைது.
�	ஐ்ராப்�ா இரு ்�ாரமுகாம்கைாகப் பிரிந்�தும் அ�ன வினைவாக ஏற்�ட்ட அணி ்சரகனககளும், 

எதிரணி ்சரகனககளும் விவரிககப்�ட்டுள்ைை. 
�	மு�ல் உலகப்்�ார பவடிப்��ற்குக காரணங்கைாை வனமுன் வடிவங்களிலாை ்�சியம், 

பெர்னியின ஆககிரமிப்பு ் ைப்�ானன், அல்்சஸ், பலானரன �குதிகனை இைந்��ைால் பிரானசுககு 
பெர்னி்யாடு ஏற்�ட்டப் �னகன், �ால்கன �குதியில் ஏற்�ட்ட அதிகாரஅரசியல் ்�ான்னவ 
விைககப்�ட்டுள்ைை.

�	நீரமூழகிககப்�ல் ்�ாரினை பெர்ன ப�ாடுத�ன�த ப�ாடரந்து ்�ாரில் அப்ரிககா �ங்்கற்்தும், 
்நசநாடுகள் ப�ற்் இறுதி பவற்றியும் சுருகக்ாக விைககப்�ட்டுள்ைை.

�	�ாரிஸ் அன்தி்ாநாடும், பவரபசய்ல்ஸ்ஸ் உடன�டிகனகயின சரததுககளும் �குத�ாய்வு 
பசய்யப்�ட்டுள்ைை.

�	மு�ல் உலகப்்�ாரின பினவினைவுகள், குறிப்�ாக ரஷயப்புரட்சி, அ�ற்காை காரணங்கள், ்�ாககு, 
வினைவுகள் ஆகியனவ விரிவாக விவரிககப்�ட்டுள்ைை. 

�	உலகஅன்திககாக உருவாககப்�ட்ட மு�ல் அன்ப்�ாை �னைாட்டுச சங்கமும் ்�ாரகனைத 
�டுப்�திலும் அன்தினய ்்ம்�டுததியதிலும் அது வகித�ப் �ங்கும் வி்ரசை பூரவ்ாக ஆய்வு 
பசய்யப்�ட்டுள்ைை. 

அன்திககாை இவவன்ப்ன� 
உருவாககியவரகள் ்�சியவா�ததின உள்ைாரந்� 
ஆற்்னல உணரந்திருககவில்னல. ‘கூட்டுப்�ாதுகாப்பு’ 
எனும் ் காட்�ாட்னட நனடமுன்யில் பசயல்�டுத�்வ 
முடியவில்னல. 

சரவாதிகாரிகைால் �னலன்்யற்கப்�ட்ட 
இத�ாலி, ெப்�ான, பெர்னி ஆகிய நாடுகள் 
சங்கததின ஆனணகளுககுக கட்டுப்�ட 
்றுத�்�ாது, இங்கிலாந்து, பிரானஸ் ஆகிய 
நாடுகள் ்ட்டு்் உறுதியாகச பசயல்�டும் 
நினலயிலிருந்�ை.  
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4.  �ால்கனில்  நாடு �ல்வனக 
இை்ககனைக பகாண்டிருந்�து.

5.  டாபைன�ரக ்�ாரில் 
்�ரிைப்புகளுககு உள்ைாைது.

6.  �ாரிஸ் அன்தி ்ாநாட்டில் பிரதிநிதியாகப் 
�ங்்கற்் பிரானஸின பிர�்ர 
ஆவார.

7.  ஆம் ஆண்டில் பலாககர்ைா 
உடன�டிகனக னகபயழுததிடப்�ட்டது.

III  சரியகான கூற்றத் ்தரவுவசயயவும்
1.  i)   துருககியப் ்�ரரசு, �ால்கனில் துருககியரல்லா� 

�ல இை்ககனைக பகாண்டிருந்�து.
 ii)   துருககி ன்யநாடுகள்  �ககம் நினறு 

்�ாரிட்டது.
 iii)   பிரிட்டன துருககினயத �ாககி 

கானஸ்டாண்டி்நாபினைக னகப்�ற்றியது.
 iv)  சூயஸ் கால்வானயத �ாகக துருககி 

்்ற்பகாண்ட முயற்சி முறியடிககப்�ட்டது.
அ) i), ii)  ஆகியை சரி ஆ) i), iii) ஆகியை சரி
இ) iv) சரி ஈ) i), ii), iv) ஆகியை சரி

2.  கூறறு: பெர்னியும் அப்ரிககாவும் ்லிவாை 
ப�ாழிற்சானலப் ப�ாருள்கனை உற்�ததி பசய்து 
இங்கிலாந்தின சந்ன�னயக னகப்�ற்றிை.
ககாரணம்:  இருநாடுகளும் �ங்கள் 
ப�ாழிற்சானலகளுககுத ்�னவயாை 
மூலப்ப�ாருள்கனை உற்�ததி பசய்�ை.
அ) கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி.
ஆ)  கூற்று சரி, ஆைால் காரணம் கூற்றுககாை 

விைககம் அல்ல.
இ) கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டும் �வறு
ஈ)  காரணம் சரி, ஆைால் கூற்று �வறு.

3.  கூறறு: ஆப்பிரிககாவில் குடி்யற்்ங்கனை 
ஏற்�டுததுவ�ற்காக ஐ்ராப்பிய நாடுகள் 
்்ற்பகாண்ட மு�ற்கட்ட முயற்சிகள் 
ரத�ககைரியாை ்�ாரகளில் முடிந்�ை.
 ககாரணம்  :  பசாந்�நாட்டு ்ககளிடமிருந்து 
கடுன்யாை எதிரப்பு இருந்�து.
அ) காரணம், கூற்று ஆகிய இரண்டும் சரி.
ஆ)  கூற்று சரி, ஆைால் காரணம் கூற்றுககாை 

விைககம் அல்ல.
இ) கூற்று, காரணம் இரண்டு்் �வறு.
ஈ)  காரணம் சரி ஆைால் கூற்று �வறு.

I    சரியகான  வி்ை்யத் 
்தரவு வசயயவும்

1.   மு�ல் உலகப்்�ாரின இறுதியில் 
நினலகுனலந்து ்�ாை மூனறு ப�ரும் 
்�ரரசுகள் யானவ?
அ)  பெர்னி, ஆஸ்திரிய-ஹங்்கரி, 

உது்ானியர
ஆ) பெர்னி, ஆஸ்திரிய- ஹங்்கரி, ரஷயா
இ) ஸ்ப�யின, ்�ாரசசுகல், இத�ாலி
ஈ) பெர்னி, ஆஸ்திரிய-ஹங்்கரி, இத�ாலி

2.  �தப�ான��ாம் நூற்்ாண்டு முடிவனடயுந் 
�ருவாயில் கிைககு ஆசியாவில் உ�ய்ாை 
வலின்வாய்ந்� நாடு எது?
அ) சீைா ஆ) ெப்�ான
இ) பகாரியா ஈ) ்ங்்காலியா

3.  “ஏகாதி�ததியம் மு�லாளிததுவததின உசச 
கட்டம்” எைக கூறியவர யார?
அ) பலனின ஆ) ்ாரகஸ்
இ) சன யாட் பசன ஈ) ்ா ்ச துங்

4.  ் ாரன ்�ார எ�ற்காக நினைவு கூ்ப்�டுகி்து?
அ) ஆகாயப் ்�ாரமுன்
ஆ) �துங்குக குழிப்்�ாரமுன்
இ) நீரமூழகிக கப்�ல் ்�ாரமுன்
ஈ) கடற்�னடப் ்�ாரமுன்

5.  �னைாட்டுச சங்கததின மு�ல் 
ப�ாதுசபசயலாைர எந்� நாட்னடச ்சரந்�வர?
அ) பிரிட்டன ஆ) பிரானஸ்
இ) டசசு ஈ) அப்ரிகக ஐககிய நாடுகள்

6.  பினலாந்ன�த �ாககிய�ற்காக �னைாட்டுச  
சங்கததிலிருந்து பவளி்யற்்ப்�ட்ட நாடு எது?
அ) பெர்னி ஆ) ரஷயா
இ) இத�ாலி ஈ) பிரானஸ்

II   ்ககாடிட்ை இைஙக்ை நிரபபுக
1.  ஆம் ஆண்டில் ெப்�ான 

சீைாவுடன வலுககட்டாய்ாகப் ்�ாரிட்டது.
2.  1913ஆம் ஆண்டு ்் ்ா�ம் னகபயழுததிடப்�ட்ட 

 உடன�டிகனகயின�டி  அல்்�னியா 
எனும் புதியநாடு உருவாககப்�ட்டது.

3.   ஆண்டில் ெப்�ான 
இங்கிலாந்துடன நட்பினை ஒப்�ந்�ம் பசய்து 
பகாண்டது.

்பயிறசி
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3.  பலனின �னலன்யிலாை ரஷயப் 
புரட்சியின்�ாககினை விைககுக.

4.  �னைாட்டுச சங்கததின �ணிகனை ்திப்பிடுக. 

VII வசயல்்பகாடுகள்
1.    மு�ல் உலகப்்�ாரில் ஈடு�ட்ட நாடுகளின 

�னலநகரங்கனையும் ்�ாரககைங்கனையும் 
வனர�டததில் குறிப்��ற்கு ்ாணவரகளுககுப் 
�யிற்சி அளித�ல்.

VIII  வ்ர்பைப ்பணி
உலகவனர�டததில் பினவரும் நாடுகனைக 
குறிககவும்.

1. கி்ரட் பிரிட்டன 2. பெர்னி
3. பிரானஸ்  4. இத�ாலி
5. ப்ாராக்கா 6. துருககி
7. பசரபியா 8. �ாஸ்னியா
9. கிரீஸ் 10 ஆஸ்திரிய-ஹங்்கரி
11. �ல்்கரியா 12. ரு்்னியா

்மற்ககாள் நூல்கள்

1.  R.D. Cormvell, World History in the 
Twentieth Century, London: Longman, 
1972

2.  David Thomson, Europe since Napoleon, 
Harmondsworth: Penguin, 1990

3.  Eric Hobsbawm,The Age of extremes, 1914 
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IV   வ்பகாருத்துக
1. பிபரஸ்ட்-லி்டாவஸ்க 

உடன�டிகனக
- பவரபசய்ல்ஸ்

2. ஜிங்்காயிசம் - துருககி

3. க்ால் �ாட்சா - ரஷயாவும் 
பெர்னியும்

4. எம்டன - இங்கிலாந்து

5. கண்ணாடி ்ாளினக - பசனனை

V  சுரு்ககமகாக வி்ையளி்ககவும்
1.   சீை - ெப்�ானியப் ்�ாரின முககியததுவதன� 

நீ எவவாறு ்திப்பீடு பசய்வாய்?
2.  மூவர கூட்டு நாடுகளின ப�யரகனைக 

குறிப்பிடுக.
3.  ஐ்ராப்பிய ்�ாரககுணம் வாய்ந்�  

்�சியவா�ததின மூனறுவடிவங்கள் எனவ?
4.  �துங்குக குழிப்்�ாரமுன் குறிதது நீங்கள் 

அறிந்�ப�னை?
5.  முஸ்��ா க்ால் �ாட்சா வகித�ப் �ாததிரப்னை?
6.  �னைாட்டுச சங்கததின ்�ால்விககாை 

ஏ்�னும் இரண்டு காரணங்கனைப் 
�ட்டியலிடுக.

VI   பின்வரும்  வினகா்ககளு்ககு  விரிவகான 
வி்ையளி்ககவும்

1.   மு�ல் உலகப்்�ாருககாை முககியக 
காரணங்கனை விவாதி.

2.  பெர்னியுடன ப�ாடரபுனடய பவரபசய்ல்ஸ் 
உடன�டிகனகயின சரததுககனை 
்காடிட்டுககாட்டுக.

வசயல்மு்ற
• கீழகாணும் உரலி / வினரவுக குறியீட்னடப் �யன�டுததி இசபசயல்�ாட்டிற்காை 

இனணயப் �ககததிற்குச பசல்லவும்.
• ்்்ல பகாடுககப்�ட்டுள்ை ‘Learn’ பசனறு ‘Interactive Timeline’ னய 

்�ரந்ப�டுககவும்.
• கீ்ை பகாடுககப்�ட்டுள்ை Timeline ஐ நகரததி நிகழவுகனைக 

காணலாம்.
உரலி:  https://www.theworldwar.org/

இணையச் செயல்பாடு

முதல் உலகப்்பகாரின் வவடிபபும் அதன் பின்வி்ைவுகளும்
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     அறிமுகம்
முதல் உலகப்போர் ஐ்�ோபபிய 

ஏகோதிபத்தியத்்த அடித்தளமோகக் ககோண்ட 
உலக முதலோளித்துவ மு்ை்யத் 
தகர்த்தது. இப்போரினோல் ஐ்�ோபபிய நோடுகள் 
அ�சியல்ரீதியோகவும் நிதிசோர்்நத வ்கயிலும் 
கவ்லக்குரிய அளவிற்குத் தளர்வ்்ட்நது 
வலி்ம குன்றின. கதோழிலோளர்களுக்கும், 
அ�்சக் கட்டுபபடுத்திய ஆளும் வர்க்கஙகளுக்கும் 
இ்்டயிலோன மு�ணபோடுகளும் தீவி�ம்்ட்நதன. 
இதன் வி்ளவோக இத்தோலியிலும், கெர்மனியிலும் 
போசிசம் எழுச்சி கபற்ைது. ் போரினோல் கோலனியோதிக்க 
சக்திகள் வலி்மகுன்றியதோல் கோலனிய 
எதிர்பபியக்கஙகள் தீவி�ம்்ட்நதன. 

இதற்கு மு்ந்தய போ்டத்தில் நோம் கண்டவோறு 
்ம்ல உலகில் நிலவிய சிக்கல்கள் முதல் 
உலகப்போர் கவடிபபதற்கு இட்டுச்கசன்ைது. 
தற்்போது நோம் முதல் உலகப்போர் முடி்நத பின்னர் 
ஏற்பட்்ட சமூக அ�சியல் வளர்ச்சிக்ள ்நோக்கி 
கவனத்்தத் திருபபு்வோம்.

 2 1  ப�ொருளொதொரப் ப�ருமநதம்
முதல்  உலகப்்�ொருக்குப்  பின்னர்  ஏற�ட்ட 
வளர்ச்சிப்்�ொக்குகள்

முதல் உலகப்போ�ோனது ்போர்க்கோலப 
கபரும்வளர்ச்சி முடிவற்றுத் கதோ்டரும் என்ை 
நம்பிக்்கயின் அடிபப்்டயில் சில குறிபபிட்்ட 
கதோழில்களின் விரிவோக்கத்திற்கு வழி்கோலியது. 
இரு்நத ்போதிலும் ்போர் ஒரு முடிவுக்கு வ்நத்போது, 
்போர்த்்த்வக்ளப பூர்த்தி கசயவதற்கோக 
உருவோகி வளர்்நத சில கதோழில்கள் ்கவி்டபப்ட 
்வணடிய்வகளோக அல்லது மோற்றி அ்மக்கபப்ட 
்வணடிய்வகளோயின. கவர்கசயல்ஸ் 
உ்டன்படிக்்க ஏற்படுத்திய அ�சியல்சிக்கல்கள், 
நி்ல்ம்ய ்மலும் ்மோசமோக்கியது. கபோருளோதோ� 
்தசியவோதம் எனும் புதியஅ்ல ‘போதுகோபபு’ அல்லது 
‘சுஙகத் த்்டகள்’, இைக்குமதியோகும் கபோருள்களின் 
மீது வரிசுமத்துவது எனும் கபயர்களில் தன்்ன 
கவளிபபடுத்திக்ககோணடு, உலகவர்த்தகத்்தப 
போதித்தது. ்போர் ஒவகவோரு ஐ்�ோபபிய நோட்டின் 
மீதும் கபரும் க்டன்சு்ம்ய ஏற்றியது.

கீழக்கொண�்னவற்றொடு அறிமுகமொதல்
�	முதல் உலகப்போருக்குப பி்ந்தய நிகழ்வுகள் கபோருளோதோ�ப கபரும்நதத்திற்கு 

இட்டுச் கசன்ைது. 
�	்தோல்விய்்ட்நத நோடுகளின் மீது திணிக்கபபட்்ட, நீதிக்குப புைம்போன கவர்கசயல்ஸ் 

உ்டன்படிக்்கயின் ச�த்துக்கள். இத்தோலியில் மு்சோலினியின் த்ல்மயிலும், 
கெர்மனியில் ஹிட்லரின் த்ல்மயிலும் போசிச அ�சுகள் எழுச்சி கபறுதல்

�	கோலனிகளோக்கபபட்்ட உலகில் கோலனிய எதிர்பபுப ்போ�ோட்்டஙகளும், கோலனிய நீக்கச் 
கசயல்போடுகளும், ஆயவுக்கு எடுத்துக்ககோள்ளபபட்்ட பகுதிகளோக கதன்கிழக்கோசியோவில்  
இ்ந்தோ-பி�ோன்சும், கதற்கோசியோவில் இ்நதியோவும்

�	ஆபபிரிக்கோவில் ஐ்�ோபபியக்கோலனிகள் உருவோக்கபபடுதல். அவவ்கயில் கதன்னோபபிரிக்கோவில் 
இஙகிலோ்நது கோலனிக்ள ஏற்படுத்துதல்

�	கதன் அகமரிக்கோவில் விடுத்லப்போ�ோட்்டஙகளும் அ�சியல் வளர்ச்சிகளும்

கறறலின ்�ொக்கஙகள்

இரு உலகப்்�ொர்களுக்கு 
இட்டயில் உலகம்

அலகு  -  2
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19 இரு உலகப்போரகளுக்கு இடையில் உலகம்

அபமரிக்கொவில் �ஙகுச்்சநடதயின வீழச்சி
முதல் கபரும்வீழ்ச்சி 1929 அக்்்டோபர்  

24இல்  அ�ங்கறியது. அன்்ைய தினம் 
நியூயோர்க் நக�ப பஙகுச்ச்ந்தயில் பஙகுகளின் 
வி்லகள் கசஙகுத்தோய சரி்நதன. நம்பிக்்க 
இழ்நத முதலீட்்டோளர்களும், வோடிக்்கயோளர்களும் 
ஏ்னய மக்களும் பஙகுக்ள விற்கத்துவஙகினர். 
இருபபில் இரு்நதனவற்்ையும் விற்றுத்தீர்க்கத் 
த்லபபட்்டனர். ஆனோல் அத்ன வோஙகுவதற்கு 
யோருமில்்ல. இபகபருவீழ்ச்சியும் முதலீட்டில் 
ஏற்பட்்ட சரிவும் அகமரிக்க வஙகிகளின் ் தோல்விக்கு 
வழிவகுத்தன. அகமரிக்க முதலீட்்டோளர்கள் 
கவளிநோடுகளில் கசயதிரு்நத தஙகள் 
முதலீடுக்ளத் திரும்பபகபறும் கட்்டோயத்திற்கு 
உள்ளோயினர். 
�ன்னொடடுச்  ப்சலொவணி  முடறயில்  ஏற�ட்ட 
சீர்குடலவு

இஙகிலோ்நதில் கசலவுக்ளச் சுருக்குதல், 
வரிக்ள உயர்த்துதல் ்போன்ை அவச�கோல 
ந்டவடிக்்ககள் ்மற்ககோள்ளபபட்்ட்போதும் 
நி்ல்மகளில் முன்்னற்ைம் ஏற்ப்டவில்்ல. 
என்வ இஙகிலோ்நது தஙகநோணய ஏற்பளவு (Gold 
Standard) மு்ை்யக் ்கவி்ட முடிவுகசயதது. 
உ்டனடியோக ஏ்னய பல நோடுகளும் தஙகநோணய 
ஏற்புமு்ை்ய விட்டு விலகின. கபருங்கட்டி்ன 
ஏற்படுத்தவல்ல இச்சூழலுக்கு எதிர்ந்டவடிக்்க 
்மற்ககோள்ளவும், உள்நோட்டுச்ச்ந்த்யப 
போதுகோக்கும் கபோருட்டு ஒவகவோரு நோடும் ஒரு 
போதுகோபபுக் ககோள்்க்ய ்மற்ககோண்ட்தோடு, 
பணத்தின் மதிப்பயும் கு்ைத்தன. பணமதிபபுக் 
கு்ைபபோல் க்டன்ககோடுப்போர், க்டன்ககோடுபப்த 
நிறுத்தினர். இதனோல் உலகஅளவில் 
க்டன்வழஙகுதல், வோஙகுதல் ந்டவடிக்்கயில் 
கபருஞ்சுணக்கம் ஏற்பட்்டது. இவவோறு தஙகளின் 
கபோருளோதோ� நலன்க்ளப போதுகோபபதற்கோகப 
பல்்வறு நோடுகள் ்மற்ககோண்ட தற்கோபபு 
ந்டவடிக்்ககள் முன்கனப்போதுமில்லோத 
அளவில் உலகபகபோருளோதோ�ச் கசயல்போடுக்ள 
சரிவுக்கு இட்டுச்கசன்ைது. இதனு்்டய 
வி்ளவு ஆழமோனதோகவும் நீண்டகோலம் 
நீடித்திருபபதோகவும் அ்ம்நததோல் வ�லோற்று 
அறிஞர்களும் கபோருளோதோ� ்ம்தகளும் 
இத்னப கபரும்நதம் என அ்ழக்கலோயினர்.

தஙகமதிபபீட்டு அளவு என்பது ஒரு 
நோணயமு்ை. இதில் ஒரு நோட்டினு்்டய 
நோணயம் அல்லது கோகிதபபணம் தஙகத்்தோடு 
்ந�டித் கதோ்டர்பு்்டய ஒரு மதிபபி்னப 
கபற்றிருக்கும். 

அரசியலில் ஏற�டுத்திய அதிர்வுகள்
கபரும்நதம் பல நோடுகளின் அ�சியல் 

நி்ல்மக்ள மோற்றிய்மத்தது. இஙகிலோ்நதில் 
1931இல் ந்்டகபற்ை கபோதுத்்தர்தலில் கதோழிலோளர் 
கட்சி ்தோற்கடிக்கபபட்்டது. அகமரிக்கோவில் 
கபரும்நதத்திற்கு மு்ந்தய கபரும்வளர்ச்சிக்குத் 
தோ்னகோ�ணம் என மோர்தட்டிய குடிய�சுக்கட்சி 
கபரும்நதத்திற்குப பின்னர் இருபது ஆணடுகளில் 
ந்்டகபற்ை அ்னத்துத் ்தர்தல்களிலும் மக்களோல் 
ஒதுக்கபபட்்டது.

 2.2   �ொசி்சத்தின, �ொசி்சத்தின எழுச்சி
(அ) இத்தொலியில் ்�ொரின தொக்கம் 

்மற்கு ஐ்�ோபபோவில் ப்ழய ஆட்சி 
அதிகோ�த்திற்கு எதி�ோகத் திரும்பிய நோடுகளுள் 
முதல்நோடு இத்தோலியோகும். முதல் உலகப்போரில் 
இத்தோலியின் முதன்்மயோன சவோலோன 
பணி ஆஸ்திரியர்க்ள கதற்குமு்னயில்  
நிறுத்தி்வபபதோகும். அ்தசமயத்தில் ஆஙகி்லயர், 
பிக�ஞ்சுக்கோ�ர், அகமரிக்கர் ஆகி்யோர் பிளோண்டர்ஸ் 
்போரில் கெர்மோனிய்� இக்கட்்டோகச் சிக்க்வத்து 
பணிய்வக்க்வணடும் என்று எணணினர். 
்போரில் பஙகுககோண்டதோல் ஏற்பட்்ட பணச்கசல்வோ 
மிகபகபரிது. ்மலும் ்போருக்குபபின்னர், ்போரின் 
ஆதோயஙகள் பகி�பபட்்ட்போது இத்தோலி தோன் 
எதிர்போர்த்த்தக்கோட்டிலும் கு்ைவோக்வ 
கபற்ைது. ்சோசலிஸ்டுகளின் ஆஸ்திரிய 
ஆத�வு கத்்தோலிக்கர்களின் ஆத�்வப 
கபைோத இப்போரில் இத்தோலி ்பரிழபபுக்ளச் 
ச்நதித்தது. கவர்கசயல்ஸ் உ்டன்படிக்்கயின் 
மூலமோக இத்தோலிக்கு மிகச்சிறிய பகுதிக்ள 
கி்்டத்ததோல் ்தசியவோதிகளும் மகிழ்வற்்ை 
இரு்நதனர். ்போரினோல் ஏற்பட்்ட பணவீக்கத்்தத்  
கதோ்டர்்நது கபோருள்களின் வி்லகள் உயர்்நதன. 
எதிர்பபுகளும், ்வ்லநிறுத்தஙகளும் அடிக்கடி 
ந்்டகபற்ைன. கவர்கசயல்ஸில் ஏற்பட்்ட  
அவமோனத்திற்கு அப்போ்தய இத்தோலியின் 
ஆட்சியர்க்ள கபோறுபபு என மக்கள் கருதினர். 
மு்்சொலினியின எழுச்சி

கவர்கசயல்ஸ் உ்டன்படிக்்கக்குப பின்னர், 
ந்்டகபற்ைத் ்தர்தலில் ்போல்ஷ்விசத்்த 
(்சோவியத் கம்யூனிசம்) பின்பற்றுவதோகத் தஙக்ள 
அறிவித்துக்ககோண்ட இத்தோலிய ்சோசலிஸ்டுகள் 
1919 நவம்பரில் ந்்டகபற்ை ் தர்தலில் மூன்றில் ஒரு 
பஙகு இ்டத்்தக் ்கபபற்றினர். இரும்பு ்வ்ல 
கசயபவரின் மகனோன மு்சோலினி, கதோ்டக்கபபள்ளி 
ஆசிரியருக்கோன தகுதி்யப கபற்ைவர், ்சோசலிஸச் 
சி்நத்னகளு்டன் பத்திரிக்்கயோளர் ஆனோர். 
ஆற்ைல் மிக்க ்பச்சோள�ோன மு்சோலினி  
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முதல் உலகப்போரில் இத்தோலி கல்நது ககோள்வதற்கு 
எதிர்பபு கதரிவித்த  ்சோசலிஸ்டுகளி்டமிரு்நது 
பிரி்நதுகசல்வதற்கும், வன்மு்ை்யப 
பயன்படுத்துவதற்கும் ஆத�வளிக்கத் கதோ்டஙகினோர். 
1919இல் போசிசக்கட்சி கதோ்டஙகபபட்்ட்போது 
மு்சோலினி உ்டனடியோக அதில் உறுபபின�ோனோர். 
போசிஸ்டுகள் அதிகோ�ம், வலி்ம, ஒழுக்கம் 
ஆகியவற்்ை முன்னி்லபபடுத்தியதோல், 
கதோழிலதிபர்கள், ்தசியவோதிகள், முன்னோள் 
�ோணுவத்தினர், நடுத்த�வர்க்கத்தினர், 
மனநி்ைவற்ை இ்ளஞர்கள் ஆகி்யோரின் 
ஆத�்வபகபற்ைனர். போசிஸ்டுகள் சுத்நதி�மோக 
வன்மு்ை்யக் ்கக்ககோண்டனர். 1922 
அக்்்டோபரில் ஒரு நீண்ட அ்மச்ச�்வச் சிக்கலின் 
்போது மு்சோலினி போசிஸ்டுகளின் மோகபரும் 
அணிவகுபபு ஒன்்ை ்�ோமோபுரி்ய ்நோக்கி  
ந்டத்தினோர். மு்சோலினியின் வலி்ம்யக் 
கணடு விய்நது்போன அ�சர் மூன்ைோம் விக்்டர் 
இம்மோனு்வல், மு்சோலினி்ய ஆட்சிய்மக்க 
வ�்வற்ைோர். மக்களோட்சிக் கட்சியின் 
ஒருஙகி்ணக்க முடியோத தன்்மயும் உறுதியு்டன் 
கசயல்ப்ட முடியோத இயலோ்மயும் மு்சோலினியின் 
கவற்றிக்கு உதவின. 

போசிஸம் என்பது தீவி� ஆதிக்க மனபபோன்்ம 
ககோண்ட அதிதீவி� ்தசியவோதத்தின் ஓர் 
வடிவமோகும். சர்வோதிகோ� வல்ல்மயும் 
எதிர்ப்ப வன்மு்ை ககோணடு அ்டக்குவதும் 
சமூகத்்தயும், கபோருளோதோ�த்்தயும் 
வலுவோன மத்திய அதிகோ�த்தின் கீழ் 
்வத்திருபபதும் இதன் பணபுகளோகும். இது 
இருபதோம் நூற்ைோணடின் கதோ்டக்கபபகுதியில் 
ஐ்�ோபபோவில் முக்கியத்துவம் கபற்ைது.

மு்்சொலினியின கீழ �ொசிஸ்டுகள்

இத்தோலியில் 1924 
்தர்தலில் வோக்கோளர்கள் 
அச்சுறுத்தபபட்்ட பின்னர் 
போசிஸ்டுகளுக்கு ஆத�வோக 
65 விழுக்கோடு வோக்குகள் 
ப தி வ ோ கி யி ரு ்ந த ன . 
் ச ோ ச லி ஸ் டு க ளி ன் 
த்லவ�ோன மோட்டி்யோட்டி 
்தர்தல், விதிமு்ைகளுக்கு 
உட்பட்டு ந்்டகபைவில்்ல 
எனக் ்கள்வி எழுபபியதோல் ககோ்ல 
கசயயபபட்்டோர். இதற்கு எதிர்பபுத் கதரிவிக்கும் 
கபோருட்டு எதிர்கட்சியினர் போ�ோளுமன்ைத்்தப 
புைக்கணித்தனர். இதன் வி்ளவோக மு்சோலினி 
எதிர்க்கட்சிக்ளத் த்்டகசயது பத்திரி்கக்ளத் 

மு்்சொலினி

தணிக்்கக்கு உட்படுத்தினோர். எதிர்க்கட்சித் 
த்லவர்கள் ககோல்லபபட்்டனர் அல்லது 
சி்ை்வக்கபபட்்டனர். 1926இல் இ�ண்டோம் டியூஸ் 
(த்லவர்) எனும் பட்்டத்்தச் சூட்டிக்ககோண்ட 
மு்சோலினி சட்்டஙக்ள இயற்றும் அதிகோ�த்து்டன் 
சர்வோதிகோரியோனோர். ்வ்லநிறுத்தஙக்ளயும், 
ஆ்லமூ்டல்க்ளயும் த்்டகசயது சட்்டஙகள் 
இயற்றினோர். கதோழிற்சஙகஙகளும் கதோழிற்சோ்ல 
முதலோளிகளும் இ்டம்கபறும் கழகஙகள் 
உருவோக்கபபட்்டன. 1938இல் போ�ோளுமன்ைம் 
ஒழிக்கபபட்டு அதற்கு மோற்ைோகப போசிஸ்டுக்கட்சியின் 
மற்றும் கழகஙகளின் பி�திநிதிக்ளக் ககோண்ட 
அ்மபகபோன்று உருவோக்கபபட்்டது. இவ்வறுபோடு 
கபோருளோதோ�த்தின் மீதோன மு்சோலினியின் 
சர்வோதிகோ�க் கட்டுபபோட்டுக்கு து்ணநின்ைது்டன், 
நிர்வோகம் மற்றும் ஆயுதபப்்டகளின் த்லவ�ோக 
மற்ை பிை அதிகோ�த்்தச் கசயல்படுத்தவும் அவருக்கு 
உதவியது.
்�ொப்�ொண்டவரு்டன மு்்சொலினி ஒப்�நதம் ப்சயதல்

போசிஸ்ட் கட்சிக்ககன ஒரு மரியோ்த்யப 
கபறுவற்கோக, வோட்டிகன் நக�த்்த ஒரு 
சுத்நதி� அ�சோக அஙகீகரிபபதின் மூலம், ்�ோமன் 
கத்்தோலிக்கத் திருச்ச்பயின் ஆத�்வப 
கபறுவதில் மு்சோலினி கவற்றிகபற்ைோர். இதற்குக் 
்கமோைோக திருச்ச்ப இத்தோலிய அ�்ச 
அஙகீகரித்தது. ்�ோமன் கத்்தோலிக்கச் சமயம் 
இத்தோலியின் மதமோக அஙகீகரிக்கபபட்்டது. ்மலும் 
பள்ளிகளில் மத்போத்னகள் கசயவதற்கு 
ஆ்ணயி்டபபட்்டது. ்மற்கசோல்லபபட்்டவற்்ை 
ச�த்துக்களோகக் ககோண்ட ் லட்்ட�ன் உ்டன்படிக்்க 
1929இல் ்ககயழுத்தோயிற்று.
ப�ருமநதத்தின ்�ொது இத்தொலி

கபோருளோதோ�ப கபரும்நதக் கோலத்தின் ்போது 
கபருமளவு விளம்ப�ம் கசயயபபட்்ட கபோதுத்து்ைப 
பணிகளோன புதிய போலஙகள், சோ்லகள், 
கோல்வோயகள், மருத்துவம்னகள், பள்ளிகள் 
ஆகிய்வ ்வ்லயில்லோத் திண்டோட்்டத்திற்கு 
தீர்வு கசோல்லவில்்ல. 1935இல் பன்னோட்டுச் 
சஙகம் முற்றிலுமோகச் கசயலிழ்நத பின்னர், 
மு்சோலினி ஒரு கபோருளோதோ�ப ்ப��்ச நிறுவும் 
கபோருட்டு எத்தி்யோபபியோவின் மீது ப்்டகயடுத்தோர். 
அவரு்்டய ப்்டகயடுபபுப கபோருளோதோ�ப 
பி�ச்ச்னகளிலிரு்நது மக்களின் கவனத்்தத் 
தி்சதிருபபப பயன்பட்்டது. 
(ஆ) முதல் உலகப் ்�ொருக்குப்பின பெர்மனி

1918 முதல் 1933 முடிய கெர்மனி ஒரு 
குடிய�சோக இரு்நதது. இத்னத் கதோ்டர்்நது 
கெர்மனியில் போசிஸம் கவற்றி கபற்ைதற்கோன 

20இரு உலகப்்�ொர்களுக்கு இட்டயில் உலகம்
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21 இரு உலகப்போரகளுக்கு இடையில் உலகம்

சமூக ெனநோயகக்கட்சியோனது கெர்மன் 
கபோதுத்கதோழிலோளர் கழகம் என்ை கபயரில் 1863 
்ம 23இல் லிபசிக் நக�த்தில் நிறுவபபட்்டது. 
அத்ன நிறுவியவர் கபர்டினன்ட் லோஸ்ஸல்லி 
என்பவ�ோவோர். 19ஆம் நூற்ைோணடின் 
இறுதிபபகுதி்யச் ்சர்்நத கெர்மோனிய ்மட்டுக் 
குடியினர் ஒரு ்சோசலிசக்கட்சியின் இருப்ப்ய 
புதிதோக ஒன்றி்ணக்கபபட்்ட க�யக்கின் 
(குடிய�சு) போதுகோபபுக்கும் உறுதிபபோட்டிற்கும் 
ஒரு அச்சுறுத்தலோகக் கருதினர். என்வ 
பிஸ்மோர்க் 1878 முதல் 1890 வ்� இக்கட்சி்யத் 
த்்டகசயதிரு்நதோர்.

1945இல் ஹிட்லரின் மூன்ைோவது 
க�யக்கின் (குடிய�சின்) வீழ்ச்சி்யத் கதோ்டர்்நது 
இக்கட்சி புத்கதழுச்சி கபற்ைது. ஹிட்ல்� எதிர்த்த 
கட்சி என்ை கபயரு்டன் கவயமர் கோலத்திலிரு்நது 
கசயல்படும் ஒ்�கட்சி இது்வயோகும்.

கமயின் கோம்ப (Mein kampf - எனது ்போ�ோட்்டம்) 
எனும் நூ்ல எழுதினோர். 1932இல் ந்்டகபற்ை 
குடிய�சுத்த்லவர் ்தர்தலில் கம்யூனிஸ்டுகள் 
6,000,000 வோக்குக்ளப கபற்ைனர். முதலோளிகள், 
கசோத்து உரி்மயோளர்கள் நோசிசத்்த ஆதரிக்க 
கதோ்டஙகினர். இவவோயப்பப பயன்படுத்தி ஹிட்லர் 
தவைோன வழியில் அதிகோ�த்்தக் ்கபபற்றினோர்.

ஹிடலர்
ஹிடலரின �ொசி்ச அரசு

கம்யூனிஸ்டுகள் சமூக  ெனநோயகக்கட்சியு்டன் 
(Social Democratic Party) கூட்்டணி ்வக்க 
மறுத்ததோல் கெர்மனியில் குடிய�சுஆட்சி 
கவிழ்்நதது. அதன்வி்ளவோகத் கதோழிலதிபர்களும் 
வஙகியோளர்களும் குடியோட்சிக் கட்சியினரும் 
ஹிட்ல்�த் தஙகள் கட்டுபபோட்டில் ்வத்துக் 
ககோள்ளமுடியும் என்ை நம்பிக்்கயில் 1933இல் 
ஹிட்ல்� சோன்சில�ோக (முக்கிய அ்மச்சர்) 
பதவியில் அமர்த்தும்படி குடிய�சுத் த்லவர் 
வோன் ஹிண்டன்பர்க் என்போ்� வற்புறுத்தினர். 
மூன்ைோவது க�யக் (குடிய�சு) என்ை்ழக்கபபட்்ட 
ஹிட்லரின் நோசிஅ�சு முதல் உலகப்போருக்குப 
பின்னர் கெர்மனியில் நிறுவபபட்டிரு்நத 
போ�ோளுமன்ை ெனநோயக அ�்ச முடிவுக்குக் 
ககோணடுவ்நதது. 

ஹிட்லர் கவயமர் குடிய�சின் ககோடிக்குப 
பதிலோக ஸ்வஸ்திக்  சின்னம் ( ) 
கபோறிக்கபபட்்ட ்தசிய ்சோசலிசக்கட்சியின் 
ககோடி்ய அறிமுகம்கசயதோர். கெர்மனி மிகவும் 
்மயபபடுத்தபபட்்ட நோ்டோக மோற்ைபபட்்டது. 
நோசிச கட்சி்யத்தவி� பிைகட்சிகள் அ்னத்தும் 
சட்்டத்திற்குப புைம்போன்வ என்று அறிவிக்கபபட்்டன. 
பழுபபுநிைச் சட்்்ட அணி்நத ்போர்வீ�ர்கள், 
முழஙகோல்களுக்கு ் மல்வரும் கோலணிகள் அணி்நத 
புயல்ப்்டயினர் ஆகி்யோரின் எணணிக்்க 
அதிகபபடுத்தபபட்்டது. ஹிட்லர் இ்ளஞர் 
அணியும், கதோழிலோளர் அ்மபபும் நிறுவபபட்்டன. 
கதோழிற்சஙகஙகள் ஒழிக்கபபட்்டன. அவற்றின் 
த்லவர்கள் ்கது கசயயபபட்்டனர். அ்னத்துத் 
கதோழிலோளர்களும் கெர்மன் கதோழிலோளர் 
அ்மபபில் ்சருவதற்கு வற்புறுத்தபபட்்டனர். 

கோ�ணஙகள் பலவோகும். 1871 முதல் 1914 
வ்�யிலோன கோலபபகுதியில் கெர்மனி அ�சியல், 
கபோருளோதோ�, பணபோட்டுச் சோத்னகளில் த்லச் 
சுற்ை்வக்குமளவிலோன உச்சத்்த எட்டியது. 
கெர்மனியின் பல்க்லக்கழகஙகளும், அதன் 
அறிவியலும், தத்துவமும், இ்சயும் உலகம் 
முழுவதிலும் நன்கறியபபட்டிரு்நதன. கதோழிற்சோ்ல 
உற்பத்தி சோர்்நத பல து்ைகளில் கெர்மனியோனது 
இஙகிலோ்நது, அகமரிக்கோ ஆகிய நோடுக்ளக் 
கோட்டிலும் சிை்நது விளஙகிக் கோணபபட்்டது. 

கெர்மனியின் ்தோல்வியும் முதல் 
உலகப்போரின் இறுதியில் பட்்ட அவமோனமும் 
நோட்டுபபற்றுககோண்ட கெர்மனியின் மக்களுக்கு 
அதிர்ச்சி்ய ஏற்படுத்தியது. கபரும்நதம் ்மலும் 
அவர்களது ஏமோற்ைத்்த அதிகமோக்கி அவர்க்ளக் 
குடிய�சுக்கட்சியின் அ�சுக்ககதி�ோயத் திருபபியது. 
பெர்மொனிய �ொசி்சத்தின ்தொறறம் 

கெர்மனியில் போசிசத்தின் ்தோற்ைம் 
1919லிரு்நது கதோ்டஙகுகிைது. 1919ஆம் ஆணடில், 
ஏழு நபர்க்ளக் ககோண்ட ஒரு குழுவோனது, 
மியூனிச் நகரில் ச்நதித்து ்தசிய ்சோசலிஸ்ட் 
கெர்மன் உ்ழபபோளர் கட்சி சுருக்கமோக நோசி 
(Nazi) கட்சி்ய நிறுவியது. ஹிட்லரும் அவர்களுள் 
ஒருவ�ோக இரு்நதோர். முதல் உலகப்போரின் ்போது 
ப்வரியோவின் ப்்டயில் பணியோற்றினோர். அவரின் 
ஆற்ைல் மிக்க உ்� வீ�ர்க்ளத் தட்டி எழுபபியது. 
1923இல் ப்வரியோவில் அதிகோ�த்்தக் ்கபபற்ை 
அவர் முயற்சி்ய ்மற்ககோண்டோர். மியூனிச் 
நகரில் முன்கூட்டி்ய திட்்டமி்டபப்டோமல் அவர் 
்மற்ககோண்ட ்தசியபபு�ட்சி அவ்�ச் சி்ையில் 
தள்ளியது. சி்ையில் இரு்நத்போது தனது அ�சியல் 
சி்நத்னக்ள உள்ள்டக்கிய சுயசரி்த நூலோன 
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22இரு உலகப்்�ொர்களுக்கு இட்டயில் உலகம்

்வ்லநிறுத்தஙகள் சட்்டத்திற்குப புைம்போன்வ 
என அறிவிக்கபபட்்டன. கதோழிலோளர்களின் 
ஊதியத்்த அ�்ச நிர்ணயித்தது. பத்திரிக்்ககள், 
அ�ஙகுகள், தி்�பப்டஙகள், வோகனோலி, கல்வி 
ஆகிய அ்னத்தும் அ�சின் கட்டுபபோட்டின் கீழ் 
ககோணடுவ�பபட்்டன.

நோசி கட்சியின் ப�பபு்�களுக்கு 
்ெோசப ்கோயகபல்ஸ் த்ல்ம்யற்ைோர். 
இவர் திட்்டமி்டபபட்்ட ப�பபு்�களின் மூலம் 
கபோதுமக்களின் கருத்துக்க்ள நோசிகளுக்கு 
ஆத�வோக மோற்றினோர். ககஸ்்ட்போ எனும் �கசியக் 
கோவல்ப்்ட மற்றும் ஹிட்லரின் ்தர்்நகதடுக்கபபட்்ட 
கமயக்கோபபோளர்க்ள ்ைட்ரிச் ஹிம்லர் என்பவர் 
நிர்வகித்தோர்.
�ொசி கடசியின யூதக்பகொள்டக

ஹிட்லரு்்டய அ�சு ஒடுக்குமு்ை 
ந்டவடிக்்கக்ளப பின்பற்றிய்தோடு யூதஇன 
மக்களுக்கு எதி�ோக ஒடுக்குமு்ைக் ககோள்்க்யப 
பின்பற்றியது. யூதர்கள் அ�சுபபணிகளிலிரு்நது 
நீக்கபபட்்டனர். பல்க்லக் கழகஙகளிலிரு்நது 
கவளி்யற்ைபபட்்டனர். அவர்களுக்குக் குடியுரி்மயும் 
மறுக்கபபட்்டது. யூதர்களின் வணிகஙகள் 
நிறுத்தபபட்்டன. அவர்களின் நிறுவனஙகள் 
தோக்கபபட்்டன. இ�ண்டோவது உலகப்போர் கவடித்த 
பின்னர், மின்கம்பி ்வலிகளோல் சூழபகபற்ை 
கணகோணிபபுக் ்கோபு�ஙகளு்டன் கூடிய சித்�வ்த 
முகோம்கள் அ்மக்கபகபற்று அவற்றில் யூதர்கள் 
சி்ை ்வக்கபபட்்டனர். உயிர் வோழ்வதற்குத் 
்த்வயோன அள்வக் கோட்டிலும் கு்ைவோக்வ 
உணவு வழஙகபபட்்ட அவர்கள் கட்்டோய உ்ழபபுக்கு 
உட்படுத்தபபட்்டோர்கள். பின்னர் அவர்கள் பூண்்டோடு 
அழிக்கபபடுவதற்கோன முகோம்களுக்கு அ்ழத்துச் 
கசல்லபபட்டு கதோழிற்சோ்ல சோர்்நத மு்ைகளில் 
(விஷவோயு அ்ைகள்) ககோல்லபபட்்டனர். 
இபபடுககோ்ல நோசிக்களோல் ‘இறுதித் தீர்வு’ (Final 
Solution) என்ை்ழக்கபபட்்டது. 
பவர்ப்சயல்ஸ்  உ்டன�டிக்டகயின  ்சரத்துக்கடள 
ஹிடலர் எதிர்த்தல்

1934ஆம் ஆணடு ஆகஸ்டு திஙகள் 
ஹிணக்டன்பர்க் இயற்்க எயத்வ, சோன்சில�ோக 
இரு்நத ஹிட்லர் குடிய�சுத்த்லவ�ோகவும் 
�ோணுவத்தின் த்ல்மத் தளபதியோகவும் 
கபோறுப்பற்ைோர். ஹிட்லரு்்டய அயலுைவுக் 
ககோள்்கயோனது கெர்மனியின் ப்்டபலத்்த 
முன்பிரு்நத்தப ்போல்வ கபருக்குவது, கெர்மனி 
வலுவிழ்நது ்போவதற்குக் கோ�ணமோயிரு்நத 
கவர்கசயல்ஸ் உ்டன்படிக்்கயின் ச�த்துக்க்ள 
ஏற்கோமல் மீறுவது என்ப்த ்நோக்கமோகக் 
ககோணடிரு்நதது. 

 2.3   ஆசியொவில் கொலனிய 
எதிர்ப்பியக்கஙகளும்,  
கொலனிய நீக்கச் ப்சயல்�ொடுகளும்

(அ) பிபரஞ்சு இந்தொ-சீ்னொ 
கொலனிய எதிர்ப்புணர்வின எழுச்சி

1887இல் பி�ோன்சோல் ்கபபற்ைபபட்்டதிலிரு்நது 
இ்ந்தோ-சீனோ (இன்்ைய கம்்போடியோ, 
லோ்வோஸ், வியட்நோம்) தனது எதிர்ப்பக்கோட்டி 
வ்நதது. இ்ந்தோ-சீனர்கள் பிக�ஞ்சு கமோழியும் 
பணபோடும் தஙகள் மீது திணிக்கபபடுவ்த 
எதிர்த்த்போதும் பு�ட்சி பற்றிய சி்நத்னக்ள 
பிக�ஞ்சுக்கோ�ர்களி்டமிரு்நது கற்றுக்ககோண்டனர். 
முதல் உலகப்போரின் ்போது  ஒரு லட்சம் இ்ந்தோ-
சீனர்கள் பி�ோன்சில் ்போரிட்்டனர். ்போரின்்போது 
பிக�ஞ்சுக்கோ�ர்கள் எவவோறு ்போரிட்்டனர், 
எவவோறு துன்புற்ைனர் என்பது குறித்த 
்ந�டிஅனுபவ அறி்வோடு திரும்பினர். ்மலும் 
சீனத் த்லநிலபபகுதியிலிரு்நது ப�விய கம்யூனிசச் 
சி்நத்னகளும் தோக்கத்்த ஏற்படுத்தியதிலிரு்நது 
இ்ந்தோ-சீனோவின் கணிசமோன கசல்வம் 
கோலனியோதிக்க சக்திக்்க பயன்படுவ்த பலர் 
உணர்்நதனர். 

கோலனிய நீக்கம் என்பது கோலனியோதிக்க 
சக்திகள் கோலனிகள் மீது ககோணடுள்ள நிறுவனம் 
மற்றும் சட்்டம் சோர்்நத கட்டுபபோடுக்ளச் கசோ்நத 
்தசிய அ�சுகளி்டம் வழஙகுவதோகும்.

வியட மின கடசியின உதயம்
இ ்ந ் த ோ - சீ ன ோ வி ல் 

இரு்நத அ�சியல் கட்சிகளில் 
வியட்நோம் ் தசியக் கட்சி்ய 
முக்கியமோனது. 1927இல் 
உருவோக்கபபட்்ட இக்கட்சி 
மக்கள் கதோ்கயில் 
ப ண க் க ோ � ர் க ் ள யு ம் 
நடுத்த�பபிரிவு மக்க்ளயும் 
க க ோ ண டி ரு ்ந த து . 
1929இல் வியட்நோம் 
வீ�ர்கள் இ�ோணுவபபு�ட்சி 
கசயதனர். பிக�ஞ்சு 
கவர்னர் கென�்லக் ககோ்லகசயவதற்கோன 
முயற்சியும் ்தோல்வி அ்்ட்நதது. இத்னத் 
கதோ்டர்்நது கம்யூனிஸ்ட்களின் த்ல்மயில் 
மிகபகபரும் விவசோயிகளின் பு�ட்சியும் 
ந்்டகபற்ைது. இபபு�ட்சி ஒடுக்கபபட்்ட்தத் 
கதோ்டர்்நது ’கவள்்ள பயஙக�வோதம் (White Terror)'  
என்பது அ�ங்கறியது. பு�ட்சியோளர்கள் 
ஆயி�க்கணக்கில் ககோல்லபபட்்டனர். 

்�ொ சி மின
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்ைோ சி மின் 1890இல் ்்டோஙகிஙகில் பிை்நதோர். தனது 21 ஆவது வயதில் அவர் ஐ்�ோபபோ கசன்ைோர். 
லண்டன் உணவுவிடுதிகயோன்றில் ச்மயல்க்லஞ�ோயப பணியோற்றியபின் அவர் போரிஸ் கசன்ைோர். 
போரிஸ் அ்மதி மோநோட்டில் வியட்நோமின் சுத்நதி�த்திற்கோக ஆத�வு தி�ட்டினோர். தினசரிகளில் அவர் 
எழுதிய கட்டு்�களும் குறிபபோக   "விசோ�்ணயில் பிக�ஞ்சு கோலனியோதிக்கம்” எனும் சிற்்ைடு அவ்� 
நன்கறியபபட்்ட வியட்நோமிய ்தசியவோதி ஆக்கியது. 1921இல் ்ைோ சி மின் பிக�ஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி்ய 
உருவோக்கியவர்களில் ஒருவ�ோக இரு்நதோர். இ�ணடு ஆணடுகளுக்குப பின்னர் அவர் மோஸ்்கோ கசன்று 
பு�ட்சியின் நுட்பஙக்ளக் கற்ைோர். 1925இல் ’பு�ட்சிக� இ்ளஞர் இயக்கம்’ எனும் அ்மப்ப நிறுவினோர். 

கவள்்ள பயஙக�வோதத்திற்குப பின்னர் 
்ைோ சி மின் மோஸ்்கோ கசன்ைோர். 1930க்ள 
மோஸ்்கோவிலும் சீனோவிலும் கழித்தோர்.  இ�ண்டோவது 
உலகப்போரின் கதோ்டக்கத்தில்  பி�ோன்ஸ் 
கெர்மனியோல் 1940இல் ்தோற்கடிக்கபபட்்டது. 
்ைோ சி மின்னும் அவரு்்டய ்தோழர்களும் 
இச்சூழ்லப பயன்படுத்தி வியட்நோமின் 
விடுத்ல்ய முன்கனடுத்தனர். 1941 ெனவரி 
திஙகள் எல்்ல்யக் க்ட்நது வியட்நோம் வ்நத 
அவர்கள் ’வியட்நோம் விடுத்ல சஙகம்’ அல்லது 
வியட்மின் எனும் அ்மப்ப நிறுவினர். இது 
தனித்தன்்ம வோய்நத வியட்நோமிய ்தசியத்திற்குப 
புதிய அழுத்தத்்தக் ககோடுத்தது.
(ஆ) இநதியொவில் கொலனியொதிக்க நீக்கம்
மொகொணஙகளில் இரடட்டயொடசி

இ்நதியோவில் கோலனிய நீக்கச்கசயல்போ்டோனது 
இருபதோம் நூற்ைோணடின் கதோ்டக்கத்தில்,  
1905இல் சு்தசி இயக்கத்்தோடுத் துவஙகியது. 
முதல் உலகப்போ�ோனது வி்�வோன அ�சியல் 
கபோருளோதோ� மோற்ைஙக்ள ஏற்படுத்தியது. 1919இல் 
இ்நதிய அ�சுச்சட்்டம் இ�ட்்்டயோட்சி மு்ை்ய 
அறிமுகம் கசயதது. அச்சட்்டம் ்தர்்நகதடுக்கபபட்்ட 
உறுபபினர்க்ளக் ககோண்ட மோகோண 
சட்்டச்பகளுக்கும் மோற்று அதிகோ�ஙகளின் 
பட்டியலின் கீழ்வரும் சிலது்ைக்ள இ்நதிய 
அ்மச்சர்க்ள நிர்வகிக்கவும் வழிவ்க கசயதது. 
இ்நதிய ்தசிய கோஙகி�ஸ் இ�ட்்்டயோட்சி 
கதோ்டர்போன ஏற்போடுக்ள மறுத்த்தோடு 
சட்்டச்பக்ளப புைக்கணிக்க முடிவு கசயதது.
இநதியொடவத்  பதொழில்மயமொக்குவதில் 
�்டவடிக்டகக் குடற�ொடுகள்

சர்க்க்�, சிகமணட், சில ்வதியியல் 
கபோருள்களுக்கு எதிர்ம்ையோன போகுபோட்டு 
மனபபோன்்ம்யோடு வழஙகபபட்்ட போதுகோப்பத் 
தவி� கோலனியப கபோருளோதோ�க் ககோள்்கயில் 
மோற்ை்மதுமில்்ல. ஆனோல் உள்நோட்டுத் 
கதோழில்க்ளப கபோறுத்தமட்டில் கதோழில்நுட்பம் 
சோர்்நத அறிவு்�களும், கல்வியும் வழஙகுதல் 
புதிய து்ைகள் கதோ்டர்போக முன்்னோடித் 
கதோழில் கூ்டஙக்ள அ�சு கதோ்டஙகுதல் ்போன்ை 

வடிவஙகளில் மட்டு்ம அ�சு உதவிகள் கசயதது. 
ஆனோல் ஆஙகி்லய நிறுவனஙகள் அ�சின் 
த்லயீட்்்ட எதிர்த்ததோல் கவகுவி்�வில் 
இக்ககோள்்கயும் ்கவி்டபபட்்டது.
ப�ொருளொதொரப் ப�ருமநதத்தின ்�ொது இநதியொ

 1929ஆம் ஆணடுப கபோருளோதோ�ப கபரும்நதம் 
ஆஙகி்ல்ய வணிக வர்த்தக ந்டவடிக்்ககளுக்குப 
கபரும்்சதத்்த உண்டோக்கும் தோக்கத்்த 
ஏற்படுத்தியது. இஙகிலோ்நது கபரும்நதத்தின் 
தீயவி்ளவுக்ளத் தனது கோலனிய நோடுகளின் 
்தோள்களுக்கு மோற்றியது. இஙகிலோ்நதிற்கும் 
ஆஙகிலப ்ப��சின் உறுபபு நோடுகளுக்கும்  
1932இல் ந்்டகபற்ை ஒட்்டோவோ கபோருளோதோ� 
உச்சி மோநோட்டில் இருத�பபு ஒபப்நதஙகள் 
்ககயழுத்தோயின. இம்மோநோட்டில் பங்கற்ைநோடுகள் 
(இ்நதியோ உட்ப்ட) ஏ்னய நோட்டு கபோருள்க்ளக் 
கோட்டிலும் இஙகிலோ்நது கபோருள்களுக்கு 
முன்னுரி்ம வழஙக ஒத்துக்ககோண்டன. 

வ�வுகசலவுக் கணக்குக்ளச் சமன்படுத்தும் 
ககோள்்க்யப பின்பற்ை இ்நதியோ 
கட்்டோயபபடுத்தபபட்்டது. கபரும்நத கோலத்தில் 
அ்நநியநோட்டுச் கசலோவணிக்ள கபறும்கபோருட்டு 
ஆஙகி்லய-இ்நதிய அ�சு சுஙகவரிக்ள 
அதிகரித்தது. கநருக்கடியோன ்ந�ஙகளில் 
இஙகிலோ்நதிற்குத் ்த்வபபட்்ட தஙகம் 
இ்நதியோவிலிரு்நது ஏற்றுமதியோனது. இ்நதியக் 
கோகிதப பணத்தின் மதிப்பக் கூட்டியதன் 
மூலம் ஆஙகி்லயர்கள் இைக்குமதி்ய 
மலிவோக்கினர். இ்நதியஅ�சு பின்பற்றிய அ்நநியச் 
கசலோவணி மோற்றுக்ககோள்்க கோலனிஅ�சுக்கும் 
மக்களுக்குமி்்ட்ய பதற்ைமோன நி்ல்ய 
ஏற்படுத்திய்தோடு ஆஙகில அ�சுக்கு எதி�ோன 
அ�சியல் ்போ�ோட்்டஙக்ளத் தீவி�பபடுத்தியது. 
இநதிய  ்வளொணடமயின  மீது  ப�ருமநதம் 
ஏற�டுத்தியத் தொக்கம்

கபோருளோதோ�ப கபரும்நதம் இ்நதிய 
்வளோண்மக்கும் உள்நோட்டு உற்பத்தித் 
கதோழில்களுக்கும் ம�ணஅடி்யக் ககோடுத்தது. 
எடுத்துக்கோட்்டோக ்வளோண உற்பத்திப 
கபோருள்களின் வி்ல போதியோகக் கு்ை்நதது. 
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ஆனோல் விவசோயி, நிலத்திற்குக் ககோடுக்க ் வணடிய 
குத்த்கத் கதோ்கயில் மோற்ை்மதுமில்்ல. 
விவசோய வி்ளகபோருள்களின் வி்ல்யப 
கபோறுத்தமட்டிலும் அ�சுக்கு விவசோயிகள் கசலுத்த 
்வணடிய பணம் இ�ணடு ம்டஙகோகிற்று. 
வி்லவோசியில்  ஏற்பட்்ட மிகபகபரும் வீழ்ச்சி இ்நதிய 
்தசியவோதிக்ள உள்நோட்டுப கபோருளோதோ�த்்தப 
போதுகோக்கும் ் கோரிக்்க்ய ் வக்கத் தூணடியது. 
1930களில் இ்நதிய ் தசிய கோஙகி�ஸ் ஒரு ் போ�ோடும் 
குணம் மிக்க மோகபரும் மக்கள் இயக்கமோக எழுச்சி 
கபற்ைது. 
1935ஆம் ஆணடு இநதிய அரசுச் ்சட்டம் 

ஆஙகி்லயர்களுக்கு இ்நதிய 
்தசியவோதிக்ளச் சமோதோனம் கசயய்வணடிய 
அவசியம் ஏற்பட்்டது. அதன் கவளிபபோ்்ட 1935 
இ்நதிய அ�சுச் சட்்டம். இச்சட்்டம் உள்ளோட்சி 
அ�சு நிறுவனஙகளுக்கு அதிக அதிகோ�ம் 
வழஙகிய்தோடு ்ந�டித் ்தர்த்லயும் 
அறிமுகம் கசயதது. இச்சட்்டத்தின் அடிபப்்டயில் 
1937ஆம் ஆணடு ந்டத்தபபட்்ட ்தர்தல்களில் 
கபரும்போலோன மோகோணஙகளில் அகில இ்நதிய 
்தசிய கோஙகி�ஸ் அதிர்்வ ஏற்படுத்தும் 
கவற்றி்யப கபற்ைது. இரு்நத்போதிலும் மக்களோல் 
்தர்்நகதடுக்கபபட்்ட கோஙகி�ஸ் அ்மச்ச�்வக்ள 
கல்நதோ்லோசிக்கோமல் ஆஙகில அ�சு இ்நதியோ்வ 
இ�ண்டோம் உலகப்போரில் ஈடுபடுத்தியதோல் 
கோஙகி�ஸ் அ்மச்ச�்வ �ோஜினோமோ கசயயும் 
கட்்டோயத்திற்கு உள்ளோக்கபபட்்டது.

 2.4   ஆப்பிரிக்கொவில் கொலனிய 
எதிர்ப்பியக்கஙகள்

ஆப்பிரிக்கொவில் குடி்யறறஙகள்
ஆபபிரிக்கோவின் க்டற்க்�பபகுதிகளில் 

பதினோைோம் நூற்ைோணடில் இ்டஆயவு 
்மற்ககோள்ளபபட்டு ஒருசில ஐ்�ோபபியக் 
குடி்யற்ைஙகளும் உருவோயின. ஆனோல் 
பத்கதோன்பதோம் நூற்ைோணடின் இறுதி கோல் 
நூற்ைோணடு வ்�யிலும் ஆபபிரிக்கோவின் 
உட்பகுதிகள் கவளியுலகத்துக்குத் 
கதரியோம்ல்ய இரு்நதது.  1875க்குப பின்னர் 
ஐ்�ோபபியர்களின் கோலனிகள் இஙகு உருவோயின.  
1884-1885 ஆணடுகளில் ந்்டகபற்ை 
கபர்லின் கோலனிய மோநோட்டில் கோலனியோதிக்க 
சக்திகள் ஆபபிரிக்கோ்வத் தஙகள் கசல்வோக்கு 
மண்டலஙகளோகப பிரித்துக்ககோள்ளலோம் எனத் 
தீர்மோனிக்கபபட்்டது. ஆனோல் ஆஙகி்லயருக்கும் 
கதன்னோபபிரிக்க ்போயர்களுக்கும் இ்்ட்ய 
ந்்டகபற்ைப ்போர் இத்தீர்மோனத்திற்கு எதி�ோன 
கசயலோகும். 

்�ொயர் ்�ொர்கள்
இஙகிலோ்நதின் கோலனிகளோன ்நட்்டோல், 

்கபகோலனி ஆகிய இ�ணடிற்கும் சுத்நதி� ்போயர் 
நோடுகளோன டி�ோன்ஸ்வோல் மற்றும் ஆ�ஞ்சு 
சுத்நதி�அ�சு ஆகியவற்றுக்கி்்ட்ய நீண்ட 
கோலமோக நட்புைவு நிலவவில்்ல. 1886இல் 
டி�ோன்ஸ்வோல் பகுதியில்  தஙகம் இருபபது 
கணடுபிடிக்கபபட்்ட்தத் கதோ்டர்்நது கபரும் 
எணணிக்்கயில் ஆஙகி்லயச் சு�ஙகத்கதோழில் 
சோர்்ந்தோர் ்ெோகன்கனஸ்பர்க்கிலும் அதன் 
சுற்றுபபுைஙகளிலும் குடி்யறினர். இவர்க்ள 
கவறுத்த ்போயர்கள் இவர்க்ள யுட்்லண்டர்ஸ் 
(Uitlanders-அயலவர்) என்்ை குறிபபிட்்டனர். 
குடி்யறியவர் மீது அதிகவரிக்ள விதித்த 
்போயர்கள், அவர்களுக்கு அ�சியல் உரி்மக்ளயும் 
மறுத்தனர். யுட்்லண்டர்ஸின் அ�சியல்உரி்மகள் 
குறித்த ்பச்சுவோர்த்்தகளில் உ்டன்போடுக்ளதும் 
ஏற்ப்டவில்்ல. என்வ கதன்னோபபிரிக்கோவில் யோர் 
அதிகோ�ம் மிகு்நதவர்கள்? ்போயர்களோ? அல்லது 
ஆஙகி்லயர்களோ? எனும் ்கள்விகயழு்நதது. 
ஆஙகி்லயர்களோல் தோக்கபபடு்வோம் என்ை 
அச்சத்தில் ்போயர்கள் ஆயுதம் தரித்தனர். 
ஆஙகி்லயர்க்ளத் தோக்குவகதனவும் முடிவு 
கசயதனர்.

1899இல் கதோ்டஙகிய ்போயர் ்போர்கள் 1902 
வ்� மூன்ைோணடுகள் கதோ்டர்்நதன. ்போரின் 
கதோ்டக்கத்தில் ்போயர்கள் கவற்றிகபற்ைனர். 
ஆனோல் 1900இல் முதற்போதியில் புதிதோக 
தருவிக்கபபட்்ட ஆஙகிலபப்்டகளோல் ்போயர்கள் 
்தோற்கடிக்கபபட்டு பிரிட்்்டோரியோ ்கபபற்ைபபட்்டது. 
ஆஙகி்லயர் ் போர்  முடி்நதுவிட்்டது எனக்கருதினர். 
ஆனோல் ்போயர்கள் ககோரில்லோப்போ்�க் 
்கக்ககோண்டனர். இது இ�ணடு ஆணடுகளுக்கு 
நீடித்தது. இதற்கு பதிலடி  ககோடுக்கும் முகமோக 
ஆஙகி்லயர் வயல்க்ளயும் பயிர்க்ளயும் 
நோசம் கசயதனர். ்போயர் கபணக்ளயும் 

்�ொயர் ்�ொர்
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குழ்ந்தக்ளயும் போச்ைகளில் சி்ை்வத்தனர். 
உணவு, மருத்துவப பற்ைோக்கு்ையின் 
கோ�ணமோகவும் சுகோதோ� வசதிகளின்்மயோலும் 
26,000 ்போயர் மக்கள் மோண்டனர். 
இ�ணடு ்போயர் நோடுக்ளயும் ஆஙகி்லயர் 
இ்ணத்துக்ககோண்டனர். ஆனோல் நோள்்டவில் 
சுயோட்சி வழஙகபபடுகமன ்போயர்களுக்கு 
வோக்குறுதி வழஙகபபட்்டது. 1907இல் டி�ோன்ஸ்வோல், 
ஆ�ஞ்சு சுத்நதி� அ�சு ஆகிய இருநோடுகளுக்கும் 
முழு்மயோன கபோறுபபோட்சி வழஙகபபட்்டது. 
பின்னர் இ்நநோன்கும் ஓர் ஒன்றியமோக உருவோனது. 
்மலும் 1909இல் இஙகிலோ்நதுப போ�ோளுமன்ைத்தில் 
நி்ை்வற்ைபபட்்ட கதன்னோபபிரிக்கச் சட்்டம் ்கப 
்டவுனில் ஒன்றியப  போ�ோளுமன்ைத்்த அ்மத்துக் 
ககோடுத்தது. 1910ஆம் ஆணடு கதன்னோபபிரிக்க 
ஒன்றியம் (Union of South Africa)  உதயமோனது. 

கதன்னோபபிரிக்கோவில் குடி்யறிய ்டச்சுக் 
குடி்யறிகளின் வம்சோவளியின்� 
ஆபபிரிக்க்நர்கள் என்றும் அ்ழக்கபபட்்ட 
்போயர்கள் ஆவர். இவர்களது கமோழி 
ஆபபிரிக்கோன்ஸ்.

பதன்னொப்பிரிக்கொவில் ்தசிய அரசியல் 

கதன்னோபபிரிக்கோவில் இருமுக்கிய 
அ�சியல்கட்சிகள் கசயல்பட்்டன. அ்வ கபரும்போலும் 
ஆஙகி்லயர்க்ளக் ககோண்ட யூனியனிஸ்ட் கட்சி 
மற்றும் ஆபபிரிக்க ்நர்கள் என்ை்ழக்கபபட்்ட 
்போயர்க்ளப கபரும்போன்்மயோகக் ககோணடிரு்நத 
கதன்ஆபபிரிக்கக் கட்சி. முதல் பி�தமம்நதிரியோன 
்போதோ, கதன்ஆபபிரிக்கக் கட்சி்யச் ்சர்்நதவர் 
ஆஙகி்லயரு்டன் ஒத்து்ழத்து ஆட்சி்ய 
ந்டத்தினோர். ஆனோல் கதன்னோபபிரிக்கக் கட்சி்யச் 
்சர்்நத ் போ�ோடும் குணமிக்க ஒருபிரிவினர் கைர்சோக் 
என்பவரின் த்ல்மயின் 
கீழ் ்தசியக்கட்சி எனும் 
கட்சி்யத் கதோ்டஙகினர். 
1920ஆம் ஆணடுத் 
்தர்தலில் ்தசியக் 
கட்சி நோற்பத்து நோன்கு 
இ்டஙக்ளக் ் கபபற்றியது. 
கதன்னோபபிரிக்கக் கட்சி 
ஸ்மட்ஸ் என்போரின் 
த்ல்மயில் நோற்பத்கதோன்று இ்டஙகளில் 
கவற்றி கபற்ைது. இத்தருவோயில் ஆஙகி்லயர் 
அதிகமிரு்நத யூனியனிஸ்ட் கட்சி கதன்னோபபிரிக்கக் 
கட்சியு்டன் இ்ண்நதது. இதனோல் ்போர்க்குணம் 
ககோண்ட ஆபபிரிக்க்நர்களின் கட்டுபபோட்டிலிரு்நத 
்தசியக்கட்சி்யக் கோட்டிலும் ஸ்மட்ஸ் 
கபரும்போன்்ம கபற்ைோர்.

ஸ்மடஸ்

பதன்னொப்பிரிக்கொவில் இ்னஒதுக்கல்:
இனஒதுக்கல் என்பதன் கபோருள் 

தனி்மபபடுத்துதல் அல்லது ஒதுக்கி்வத்தல் 
என்பதோகும். இது 1947இல் ்தசியவோதக் 
கட்சியின்  ககோள்்கயோயிற்று. 1950 முதல் 
வரி்சயோகப பல சட்்டஙகள் ந்்டமு்ைக்கு 
வ்நதன.  ஒட்டுகமோத்த நோடும் பல்்வறு 
இ்டஙகளுக்கோன தனித்தனிப பகுதிகளோக 
பிரிக்கபபட்்டன. கவள்்ள இனத்தவருக்கும் 
கவள்்ளய�ல்லோத இனத்தவருக்கும் 
இ்்டயில் திருமணஙகள் த்்டகசயயபபட்்டன. 
ஏைத்தோழ அ்னத்துப பள்ளிகளும் அ�சின் 
கட்டுபபோட்டின்கீழ் ககோணடுவ�பபட்்டன. 
இதன்மூலம் கவள்்ளயருக்கு  வழஙகபபடும் 
கல்வியில் இரு்நது மோறுபட்்ட கல்வி்ய ஏ்னய 
ஆபபிரிக்கர்களுக்கும் ந்்டமு்ைபபடுத்தபபட்்டது. 
பல்க்லக்கழகக் கல்வியும் பிரித்து 
்வக்கபபட்்டது.  கதன்னோபபிரிக்கோவில் 
கவள்்ள கறுபபின 
மக்களுக்கி்்டயிலோன 
அ�சியல் சமத்துவம் 
என்பது மக்கள் 
கதோ்கயில் மூன்றில் 
இ�ணடு பஙகோக 
இருக்கும் கறுபபின 
மக்களின் ஆட்சி்யக் 
குறிக்கும் உண்மயின் அடிபப்்டயி்ல்ய 
இனஒதுக்கல் உருவோனது. கநல்சன் 
மண்்டலோ அ�சியல் வோனில் பி�கோசிக்கத் 
கதோ்டஙகிப கபோதுமக்களின் ்ப�ோத�்வப 
கபற்ை்போது ஆபபிரிக்க ்தசிய கோஙகி�ஸ் 
கட்சித் த்்டகசயயபபட்டு கநல்சன் மண்்டலோ 
சி்ை ்வக்கபபட்்டோர். உலக அளவிலோன 
எதிர்பப்லகள் கதன் ஆபபிரிக்கோவில் இனவோத 
ஆட்சி்ய முடிவுக்குக் ககோணடுவ� உதவியது. 
1990இல் ஆபபிரிக்க ்தசிய கோஙகி�ஸ் மீதோன 
த்்ட விலக்கிக் ககோள்ளபபட்டு மண்்டலோ 27 
ஆணடுகளுக்குப பின் விடுத்ல கசயயபபட்்டோர். 
இத்னத் கதோ்டர்்நது ந்்டகபற்ை ்தர்தலில் 
ஆபபிரிக்க மக்களுக்கு வோக்குரி்ம 
வழஙகபபட்்டது. ்தர்தலில் ஆபபிரிக்க 
்தசிய கோஙகி�ஸ் கவற்றிகபற்று மண்்டலோ 
கதன்னோபபிரிக்கோவின் முதல் கறுபபினக் 
குடிய�சுத் த்லவ�ோனோர். இனஒதுக்கல் 
ககோள்்க ஒரு முடிவுக்கு 
வ்நதோலும் ஆபபிரிக்கோவின் 
கபோருளோதோ� மண்டல 
முழு ஆதிக்கமும் கவள்்ள 
இனத்தவரி்ட்ம உள்ளது.

 ப�ல்்சன மண்்டலொ
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ஐ்ரொப்பியக் கொலனியொதிக்கமும் அதன தொக்கமும்
பதினோைோம் நூற்ைோணடில் (1519 தருவோயில்) 

அஸ்க்டக்குகள் தஙகள் அதிகோ�த்தின் உச்சத்தில் 
இரு்நத்போது கைர்னன் ்கோர்்டஸ் எனும் 
ஸ்போனியரின் த்ல்மயில் வ்நத வி�ல்விட்டு 
எணணக்கூடிய துணிச்சல்மிக்க வீ�ர்களின் 
முன்னர் கமோத்தப ்ப��சும் நி்லகு்ல்நதது. 
்கோர்்டஸின் ப்்டகயடுபபு்டன் ஒட்டுகமோத்த 
கமக்சிகன் நோகரிகமும் சீர்கு்ல்நதது. அத்து்டன் 
கபரு்மவோய்நத நக�மோன க்ட்னோச்டிட்லோனும் 
அ்நநோகரிகத்திற்கோன சுவடுக்ளதுமின்றி 
அழி்நது்போனது. இது உலகின் மிக ்மோசமோன 
இனபபடுககோ்லகளுள் ஒன்ைோகும். மற்கைோரு 
புகழ்கபற்ை ப்்டகயடுபபோளர் பி�ோன்சிஸ்்கோ 
பிசோ்�ோ எனும் ஸ்போனிய�ோவோர். இவர் இன்கோ 
்ப��சின் மீது ப்்டகயடுத்துக் ்கபபற்றினோர். 
இன்கோ கபயரி்ல்ய சில ஆணடுகள் ஆட்சிபுரிய 
முயன்ை பிசோ்�ோ அளவி்டற்கரிய கசல்வஙக்ளக் 
்கபபற்றினோர்.  பின்னர் ஸ்போனியர்கள் கபரு்வ  
தஙகள் பகுதிகளில் ஒன்ைோய மோற்றினர்.

பதிகனட்்டோம் நூற்ைோணடின் பிற்பகுதியில் 
அ�சியல், சுத்நதி�ம், நிர்வோக 
சுயோட்சி, கபோருளோதோ�த்தில் 
சுயோதிபத்திய உரி்ம 
(சுயமோக முடிகவடுக்கும் 
உரி்ம) ஆகிய ்கோரிக்்ககள் 
லத்தீன் அகமரிக்கோ முழுவதும் 
ப�வியது. ்ைதி நோட்டின் 
அடி்மகள், கோலனியமக்கள் 
ஆகி்யோர்க்கும் ஆஙகி்லய, 
பிக�ஞ்சு கோலனி ஆதிக்க சக்திகளின் 
ப்்டகளுக்குமி்்ட்ய ககோடூ�மோன ்போர்கள் 
ந்்டகபற்ைன. 1791-1804 கோலபபகுதிகளில் 
கதௌகசயிணட் லூகவர்தூரி என்பவரின் 
த்ல்மயில் ந்்டகபற்ை இப்போ�ோட்்டஙகள் 
பி�ோன்சின் கோலனியோதிக்கக் கட்டுபபோட்டிலிரு்நது 
்ைதி மக்கள் விடுத்ல கபறுவதில் முடி்நதது.  
இவவோறு அடி்ம மு்ை்யயும் பி�ோன்சின் 
கோலனியர் கட்டுபபோடுக்ளயும் தூக்கிகயறி்நத 
முதல் கரீபிய நோ்டோக ்ைதி உருகவடுத்தது.
ஸ்ப�யின,  ்�ொர்த்துகல்  மீதொ்ன  ப�ப்்�ொலியப் 
�ட்டபயடுப்பின தொக்கம் 

அகமரிக்க, பிக�ஞ்சுப பு�ட்சிகள் லத்தீன் 
அகமரிக்கர்களுக்கு ஊக்கமளித்தன. 1808இல் 
கநப்போலியன் ஸ்கபயின், ்போர்த்துகல் 
ஆகிய நோடுகளின்மீது ப்்டகயடுத்தது 
கதன்அகமரிக்கோவில் விடுத்லப்போ�ோட்்டச் 
கசயல்போடுக்ள வி்�வுபடுத்தின. விடுத்ல வீ�ர், 

பி்சொ் ரொ

கறுப்பி்ன மக்களுக்கு எதிரொ்ன இ்னக்பகொள்டக
ஆபபிரிக்க்நர்கள் கறுபபின மக்களுக்கும் 

சிறுபோன்்ம இ்நதியர்களுக்கும் எதி�ோக 
கடு்மயோன இனக்ககோள்்க்யப பின்பற்றினர். 
கறுபபின மக்களின் குடியிருபபுக்ள 
நக�ஙகளின் சில குறிபபிட்்ட பகுதிகளுக்குள்ளோக 
கட்டுபபடுத்துவதற்கோக 1923இல் ஒரு சட்்டம் 
இயற்ைபபட்்டது. ஏற்கன்வ 1913இல் இயற்ைபபட்்ட 
சட்்டம் கவள்்ள மற்றும் கறுபபின விவசோயிக்ளப 
பிரித்து ் வத்தது. இதனோல் நோட்டின் கபரும்போலோன 
பகுதிகளில் கறுபபின மக்களோல் நிலஙக்ள 
வோஙகுவது முடியோம்ல்ய ்போனது. 1924ஆம் 
ஆணடுத் ்தர்தலில் கவள்்ளயினச் சு�ஙகத் 
கதோழிலோளர்க்ள அதிகம் ககோண்ட கதோழிலோளர் 
இயக்கத்தின் ஆத�வு்டன் ்தசியக்கட்சி கவற்றி 
கபற்ைது. 1924இல் இயற்ைபபட்்ட சட்்டம் கறுபபின 
மக்க்ள ்வ்லநிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவதிலிரு்நதும் 
கதோழிற்சஙகத்தில் ்சருவதில் இரு்நதும் 
தடுத்தது. மோநிலத்தில் கறுபபின மக்களின் 
வோக்குரி்ம பறிக்கபபட்்டது. இவவோறு மணணின் 
்ம்நதர்களோன கறுபபினமக்கள் அ்னத்து 
உரி்மகளும் மறுக்கபபட்டு அவர்கள் அ�சியல்,  
கபோருளோதோ�ம், சமூகம் ஆகிய அ்னத்துத் 
தளஙகளிலும் துன்புற்ைனர். 

 2.5 
  பதன அபமரிக்கொவில் அரசியல் 
வளர்ச்சிப் ்�ொக்குகள் 

மொயர்களும் அஸ்ப்டக்குகளும்
ஐ்�ோபபியர்கள் அகமரிக்கோ்வக் 

கணடுபிடிபபதற்கு முன்னர் மத்திய அகமரிக்கோவில் 
கமக்சி்கோ, கதன் அகமரிக்கோவில் கபரு ஆகிய 
பகுதிகளில் மூன்று நோகரிகஙகளின் ்மயஙகள் 
இரு்நதுள்ளன. மோயோ, இன்கோ, அஸ்க்டக் நோகரிகஙகள் 
எனபபடும் இ்வ மிகவும் முன்்னறிய நோகரிகஙகளோக 
இரு்நதுள்ளன. இ்நநோகரிகஙகளுக்கு உட்பட்்ட 
பகுதிகளில் பலநோடுகள் இரு்நதன. சிை்நத நிர்வோகக் 
கட்்ட்மபபு்டன் வலி்மமிக்க அ�சோஙகஙக்ள 
அ்வ ககோணடிரு்நதன. 11ஆம் நூற்ைோணடில் கபரிய 
நக�ஙகள் இ்ண்நது மோயோபன் எனும் அ்மபபோக 
உருவோனது (அகமரிக்க மணணின் ்ம்நதர்களின் 
மோயோ நோகரிக்மயம்). இவவ்மபபு நூற்றுக்கும் 
்மற்பட்்ட ஆணடுகள் கசயல்பட்்டது. பன்னி�ண்டோம் 
நூற்ைோணடின் இறுதியில் மோயோபன் அழிக்கபபட்்டோலும் 
ஏ்னயநக�ஙகள் கதோ்டர்்நது இரு்நதன. 
பதினோன்கோம் நூற்ைோணடில் கமக்சி்கோவிலிரு்நது 
வ்நத அஸ்க்டக்குகள் மோயோ நோட்்்டக் ்கபபற்றி 
க்ட்னோச்டிட்லோன் எனும் த்லநக்� நிறுவினர். 
ஏைத்தோழ இருநூறு ஆணடுகள் அஸ்க்டக்குகள் தஙகள் 
்ப��்ச ஆட்சி கசயதனர். 
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லத்தீன அபமரிக்கொ

'த்ள தகர்பபோளர்' என அறியபபட்டிரு்நத ்சமன் 
கபோலிவர் என்பவரின் த்ல்மயில் ஏற்கன்வ 
விடுத்ல உணர்வு வளர்்நது ககோணடிரு்நதது. 
்போர்த்துக்ல கநப்போலியன் ்கபபற்றிய்போது 
்போர்த்துகீசிய அ�ச குடும்பம் லிஸ்பன் நக்�விட்டு 
தபபி்யோடியதோல் ்போர்த்துகலின் கோலனியோக 
இரு்நத பி்�சில் சுத்நதி� நோ்டோனது. ்போர்த்துகல் 
அரிய்ணக்கோன தனது உரி்ம்யத்துை்நத 
முதலோம் கபட்்�ோ,  பி்�சிலின் சுத்நதி�த்்தப 
பி�க்டனம் கசயதோர்.
மன்றொவின ்கொட�ொடு

1815இல் கநப்போலியன் வீழ்ச்சியுற்ை்போது 
விடுத்லப ்போ�ோட்்டஙகள் ்மலும் 
தீவி�ம்்ட்நதது. ஆனோல் இச்சமயத்தில் 
அகமரிக்கக் குடிய�சுத்த்லவர் மன்்ைோ தனது 
புகழ்கபற்ை மன்்ைோ ்கோட்போட்்்ட முன்்வத்தோர். 
அகமரிக்கோவின் எ்நத பகுதியிலும் அது வ்டக்்கோ 

கதற்்கோ ஐ்�ோபபியர்கள் த்லயிட்்டோல் அது 
அகமரிக்க ஐக்கிய நோடுகளுக்ககதி�ோன ்போ�ோகக் 
கருதபபடும் என அறிவித்தோர். இபபயமுறுத்தல் 
ஐ்�ோபபியர்க்ள அச்சஙககோள்ள ்வத்து 
அவர்க்ள கதன்அகமரிக்க விவகோ�ஙகளிலிரு்நது 
விலகியிருக்கச் கசயதது. 1830வோக்கில் ஒட்டு 
கமோத்த கதன்அகமரிக்கோவும் ஐ்�ோபபிய 
்மலோதிக்கத்திலிரு்நது விடுத்ல கபற்ைன.  
இவவோறு ஐ்�ோபபிய நோடுகளி்டமிரு்நது அகமரிக்கோ, 
கதன்அகமரிக்கக் குடிய�சுக்ளக் கோபபோற்றியது. 
ஆனோல் கோபபோற்றிய அகமரிக்கோவி்டமிரு்நது, கதன் 
அகமரிக்கோ்வக் கோபபோற்ை யோருமில்்ல.
லத்தீன  அபமரிக்க  ்தசியவொதிகளிட்ட்ய 
ஒறறுடமயினடம

லத்தீன் அகமரிக்க ்தசியவோதிகள் ஸ்கபயின், 
்போர்த்துகல் ஆகியவற்றுக்கு எதி�ோக மட்டும் 
்போர் கசயயவில்்ல. தஙகளுக்கி்்ட்யயும் 
்மோதிக்ககோண்டனர். 1821இல் மத்திய அகமரிக்கோ 
கமக்சி்கோவி்டம் இரு்நது பிரி்நதது. பின்னர் (1839) 
மத்திய அகமரிக்கோ்வ ஐ்நது குடிய�சுகளோகப 
(்கோஸ்்டோரிக்கோ, எல் சோல்வ்டோர், கவுதமோலோ, 
்ைோணடு�ோஸ், நிக�ோகுவோ) பிரி்நதது.  1828இல் 
உருகு்வ பி்�சிலி்டமிரு்நதுப பிரி்நதது. 
1830இல் கபோலிவ�ோல் உருவோக்கபபட்்ட கி�ோன் 
ககோலம்பியோவிலிரு்நது கவனிசூலோவும், ஈக்வ்டோரும் 
பிரி்நதன.

ட்சமன ப�ொலிவர் முதலொம் ப�ட்ரொ

10th_History_Unit_2_TM.indd   27 1/5/2022   5:22:05 PM



28இரு உலகப்போரகளுக்கு இடையில் உலகம்

அபமரிக்கொவின ஏகொதி�த்திய ஆர்வம்
இருபதோம் நூற்ைோணடு கதோ்டக்கத்தில், 

1898இல் ஸ்போனியர்க்ளத் ்தோற்கடித்த அகமரிக்கோ 
கியூபோ்வயும் ்போர்ட்்்டோ ரிக்்கோ்வயும் 
்கபபற்றிக் ககோண்டது. 1898 முதல் 1902 வ்� கியூபோ 
அகமரிக்கோவின் இ�ோணுவ ஆட்சியின் கீழிரு்நதது. 
இறுதியில் அகமரிக்கர்கள் கியூபோ்வ விட்டு 
கவளி்யறிய ்போது கியூபோவில் கபபற்ப்்டத்தளம் 
ஒன்்ை மட்டும் தஙகள் வசம் ்வத்துக்ககோண்டனர். 
1904இல் ரூஸ்கவல்ட், மன்்ைோ ்கோட்போட்டில் ஒரு 
திருத்தத்்தக் ககோணடுவ்நதோர். இத்திருத்தம் 
ஒழுங்கப ப�ோமரிபபதற்கோக இலத்தீன் அகமரிக்கோ 
விவகோ�ஙகளில் த்லயி்ட அகமரிக்கோவிற்கு 
அனுமதி வழஙகும் வ்கயில் ்மற்ககோள்ளபபட்்டது. 
இத்திருத்தம் ககோணடு வ�பபட்்ட பின்னர் 
அகமரிக்கோ அ�சியல்ரீதியோக மட்டுமல்லோமல் 
கபோருளோதோ�ரீதியோகவும் ்மம்பட்்ட கசல்வோக்குப 
கபற்ை நோ்டோனது.
பதன அபமரிக்கொவில் ப�ருமநதம்

கபோருளோதோ�ப கபரும்நதத்தோல் உருவோன 
சூழ்நி்லயில் சிலரின் அல்லது சில குடும்பஙகளின் 
ஆட்சியோல் பல உறுதியோன குழுக்களின் 
எதிர்போர்பபுக்ள ஏற்றுக்ககோள்ள முடியவில்்ல. 
கமக்சி்கோவில் அதிருபதிக் குழுக்கள், நடுத்த�வர்க்க 
அறிவுஜீவிகள், ்வளோண சமூகஙகள் ஆகி்யோ்� 

உள்ள்டக்கிய வன்மு்ை சோர்்நத சமூக எதிர்பபுகள் 
அ�ங்கறின.  ்வறு இ்டஙகளில் ்தர்தல் 
சீர்திருத்தஙகள் புதிய சமூக குழுக்கள் 
வோக்குபகபட்டிகள் வழியோக அ�சியல் அதிகோ�த்்தப 
கபை உதவிகசயதன. 

இலத்தீன் அகமரிக்கோ, அகமரிக்கோவின் 
த்லயீட்்்ட எதிர்த்த்தோடு, ்டோலர் ஏகோதிபத்தியத்்த 
விரும்பவில்்ல. 1933க்குப பின்னர் 
அகமரிக்கோவின் ககோள்்கயில் 
மோற்ைத்்த ஏற்படுத்தியது.  
பி�ோஙக்ளின் ரூஸ்கவல்ட் 
தன்னு்்டய 'நல்ல அண்்ட 
வீட்டுக்கோ�ன்' ககோள்்கயில், 
அகமரிக்கோ ்வறு எ்நத நோடுகளின் 
உள்நோட்டு விவகோ�ஙகளிலும் 
த்லயி்டோது என்று கூறிய்தோடு 
லத்தீன் அகமரிக்க நோடுகளுக்குப 
கபோருளோதோ� கதோழில்நுட்ப உதவிக்ளச் கசயயவும் 
ஒத்துக்ககோண்டோர்.

்டோலர் ஏகோதிபத்தியம்: இச்கசோல் கதோ்லதூ� 
நோடுகளுக்குப கபோருளோதோ� உதவிகசயவதன் 
மூலம் அவற்றின் மீது ஆதிக்கம் கசலுத்தவும், 
தக்க்வத்துக் ககோள்ளவும், அகமரிக்கோ 
பின்பற்றியக் ககோள்்க்ய விளக்குவதற்குப 
பயன்படுத்தபபடுவதோகும்.

தி்யொ்டர்  
ரூஸ்பவல்ட

�ொ்டச்சுருக்கம்
�	முதல் உலகப்போர் முடி்நததிலிரு்நது கோலனிய எதிர்பபுப ்போ�ோட்்டஙகள் தீவி�ம்்டயத் 

கதோ்டஙகின.
�	்தோல்விய்்ட்நத நோடுகளுக்கு எதி�ோகப போரிஸ் அ்மதி மோநோட்டில் எடுக்கபபட்்ட 

கடு்மயோன முடிவுகள், ந்்டகபற்றுக்ககோணடிரு்நத ஆட்சிக்ள நி்லகு்லயச் 
கசயத்தோடு அ்நநோடுகளில் குறிபபோக இத்தோலியிலும், கெர்மனியிலும் போசிசசக்திகள் எழுச்சி 
கபறுவதற்கோன சூழ்லயும் உருவோக்கின. 

�	1929இல் அகமரிக்கோவில் ்தோன்றியப கபோருளோதோ�ப கபரும்நதம், பின்னர் உலகத்தின் 
அ்னத்து முதலோளித்துவ நோடுக்ளயும் போதித்து அ�சியலிலும் சமூகத்திலும் மோற்ைஙக்ள 
ஏற்படுத்தியது. 

�	இ்நதியோவில் இரு ்போர்களுக்கு இ்்டயிலோன கோலபபகுதியில் கோலனி நீக்கச் கசயல்போடு.
�	மன்்ைோ ககோள்்க லத்தீன் அகமரிக்கோவில் ஐ்�ோபபிய சக்திகள் கோலனிகள் 

ஏற்படுத்துவ்தத் தடுத்து அதன்மூலம் அ்வ முன்னதோக்வ இ்ையோண்மத் தகுதி்யப 
கபறுவ்த உறுதிபபடுத்தியது. பின்னர் இ்த்ய லத்தின் அகமரிக்கர்கள் தஙகள் நோட்டு 
விவகோ�ஙகளில் த்லயி்டவும் கசல்வோதோ�ஙக்ளச் சு�ண்டவும் அகமரிக்கோ ் போட்்ட ் வ்டம் 
எனக் கருதினர்.  

10th_History_Unit_2_TM.indd   28 1/5/2022   5:22:05 PM



29 இரு உலகப்போரகளுக்கு இடையில் உலகம்

கடலச்ப்சொறகள்
ஒற்று்ம உணர்வு, கபோதுக் 
கோரியத்திற்கோன ஆத�வு Solidarity a bond of unity, support for a common 

cause

வி்லவீழ்ச்சி, சரிவு Slump a sudden severe or prolonged fall in 
the price

திவோல், க்டன் தீர்க்க முடியோ நி்ல Bankruptcy insolvency, financial ruin

பணமதிபபுக் கு்ைதல் Devaluation a decrease in the value of a country's 
currency

மி�ட்்டல், அச்சுறுத்தல் Intimidation threat, the act of making fearful

வலுபபடுத்தினர் Bolstered strengthened 

மனத்தளர்ச்சி அ்்டதல்,  நம்பிக்்க இழத்தல் Demoralized having lost confidence or hope, 
disheartened

ககட்டிக்கோ�த்தனமோய அல்லது சூழ்ச்சியோய 
்கயோளு Manipulate

control or influence a person or situation 
cleverly, unfairly to achieve a specific 
purpose 

கசல்லோதோக்கல், �த்துகசயதல் Annulling declaring invalid or  null and void

I    ்சரியொ்ன  விட்டடயத் 
்தர்வு  ப்சயயவும்

1.  இத்தோலி யோரு்டன் ்லட்்ட�ன் 
உ்டன்படிக்்க்யச் கசயது ககோண்டது?
அ) கெர்மனி ஆ) �ஷ்யோ
இ) ்போப ஈ)  ஸ்கபயின்

2.  யோரு்்டய ஆக்கி�மிப்போ கமக்சி்கோ நோகரிகம் 
நி்லகு்ல்நது ்போயிற்று?

அ) கைர்மன் ்கோர்ட்ஸ்
ஆ) பி�ோன்சிஸ்்கோ பிசோ்�ோ
இ) கதௌகசயின்ட் லோகவர்ட்யூர்
ஈ) முதலோம் கபட்்�ோ

3.  கபரு நோட்்்ட யோர் தஙகளு்்டய பகுதிகளில் 
ஒன்ைோக ஆக்கிக்ககோண்டனர்?

அ) ஆஙகி்லயர் ஆ) ஸ்போனியர்
இ) �ஷ்யர் ஈ)  பிக�ஞ்சுக்கோ�ர்

4.  லத்தீன் அகமரிக்கோவு்டன் 'அண்்ட நோட்டு்டன் 
நட்புைவு' எனும் ககோள்்க்யக் க்்டபபிடித்த 
அகமரிக்கக் குடிய�சுத்த்லவர் யோர்?

அ) ரூஸ்கவல்ட் ஆ) ட்ரூமன்
இ) உட்்�ோவில்சன் ஈ)  ஐச்னோவர்

5.  உலகத்தின் எ்நதபபகுதி  ்டோலர் அ�சியல்  
ஏகோதிபத்தியத்்த விரும்பவில்்ல?

அ) ஐ்�ோபபோ ஆ) லத்தீன் அகமரிக்கோ
இ) இ்நதியோ ஈ)  சீனோ

�யிறசி II  ்கொடிட்ட இ்டஙகடள நிரப்புக
1.  சமூக ெனநோயகக் கட்சி்ய நிறுவியவர் 

.
2.  நோசிச கட்சியின் பி�ச்சோ�ஙகளுக்குத் 

த்ல்ம்யற்ைவர் .
3.  வியட்நோம் ் தசியவோதிகள் கட்சி 

இல் நிறுவபபட்்டது.
4.  நோசிச கெர்மனியின் �கசியக் கோவல்ப்்ட 

 என அ்ழக்கபபட்்டது.
5.  கதன்னோபபிரிக்க ஒன்றியம் 

ஆம் ஆணடு ்ம மோதம் உருவோனது.
6.  ஆபரிக்க ்தசியக் கோஙகி�ஸ் த்லவ�ோன 

கநல்சன் மண்்டலோ  
ஆணடுகள் சி்ையில் அ்்டக்கபபட்டிரு்நதோர்.

7.  ் போயர்கள்  என்றும் 
அ்ழக்கபபட்்டனர்.

III   ்சரியொ்ன கூறடறத் ்தர்வு ப்சயக
1.    i)  முதல் உலகப்போரின்்போது ஆஸ்திரியோ்வ  

கதற்கு மு்னப ்போரில் கதோ்டர்்நது 
மு்னபபு்டன் ஈடுப்ட ் வபப்த இத்தோலியின் 
முக்கியக்க்ட்மயோக இரு்நதது.

 ii)  இத்தோலி்யக் கோட்டிலும் நீண்ட 
கோலஙகழித்்த கெர்மனி போசிசத்்தக் 
்கக்ககோண்டது.

 iii)  அகமரிக்கோவில் மிகபகபரும் பஙகுச் ச்ந்த 
வீழ்ச்சி 1929ஆம்  ஆணடு அக்்்டோபர் மோதம் 
24ஆம் நோளில் எற்பட்்டது.

 iv)  ஆபபிரிக்க ்தசிய கோஙகி�சின் மீதோனத் 
த்்ட 1966இல் விலக்கிக் ககோள்ளபபட்்டது.
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4.  1884-85இல் ந்்டகபற்ை கபர்லின் கோலனிய 
மோநோட்டின் சோ�த்்தக் குறிபபிடுக.

5.  கபோருளோதோ�ப கபரும்நதம் இ்நதிய 
்வளோண்மயின் மீது எத்த்கயத் 
தோக்கத்்த ஏற்படுத்தியது?

6.   “்டோலர் ஏகோதிபத்தியம்” – கதளிவுப்ட விளக்குக.
VI  விரிவொ்ன விட்டயளிக்கவும்
1.  கெர்மனியில் ஹிட்லரின் எழுச்சிக்கு 

இட்டுச்கசன்ை சூழ்நி்லக்ளக் கண்டறியவும். 
2.  உலகப ்போர்களுக்கி்்டபபட்்ட கோலத்தில் 

(1919-39) இ்நதியோவில் கோலனிய நீக்கச் 
கசயல்போடுகள் எவவோறு ந்்டகபற்ைன 
என்பத்னக் குறித்து வரி்சயோக விவரிக்க 
முயற்சி கசயயவும்.

3.  கதன் ஆபபிரிக்க ்தசிய அ�சியலின் எழுச்சி, 
வளர்ச்சி குறித்து விவரிக்கவும்.

VII  ப்சயல்�ொடுகள்
1.  1929ஆம் ஆணடு அகமரிக்கோவில் ஏற்பட்்ட 

பஙகுச்ச்ந்தயின் வீழ்ச்சி எவவோறு 
அகமரிக்கோவின் ஒவகவோரு து்ை்யயும் 
ஒவகவோரு மக்கள்  பிரிவின்�யும் போதித்தது 
என்ப்தக் குறித்து ஒவகவோரு மோணவ்�யும் 
ஒரு ஒபப்்டபபு எழுதக் கூைலோம்.

2.  வியட்நோம் ்போர் குறித்து ஒரு குழுச் 
கசயல்போட்டு மு்ை விரும்பத்தக்கதோகும். 
வியட்நோம் மீது அகமரிக்கோவின் வோன்கவளித் 
தோக்குதல்கள் வியட்நோம் மக்களின் வீ�ம் 
கசறி்நத எதிர்த்தோக்குதல் ஆகியவற்்ைச் 
சித்தரிக்கும் ப்டஙக்ளச் ்சகரித்து ஒரு 
கசரு்கடு (album) தயோர் கசயயலோம். 

்மற்கொள் நூல்கள்
1.  Richard Overy (ed.) Complete History of the 

World (London: HarperCollins, 2007)

2.  Chris Harman, A People’s History of the World 
(New Delhi: Orient Longman, 2007).

3.  R.D. Cornwell, World History in the Twentieth 
Century (London: Longman, 1972).

4.   E.H. Gombrich, A Little History of the World 
(London: Yale University Press, 2008).

5.  Jawaharlal Nehru, Glimpses of World History 
(New Delhi: Penguin Books, 2004).

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

2.  கூறறு:  தற்கோபபுப கபோருளோதோ�க் 
ககோள்்க்ய  முன்னிறுத்தியப கபோருளோதோ� 
்தசியம் எனும் புதிய அ்லயோல் உலக 
வணிகம் போதிக்கபபட்்டது.

  கொரணம்: அகமரிக்கோ, க்டன்பட்்ட நோடுகளுக்குப 
கபோருளோதோ� உதவி கசயய விருபபமில்லோமல் 
இரு்நததனோல்  இ்நநி்ல உண்டோனது.
அ) கூற்று, கோ�ணம் இ�ணடு்ம சரி
ஆ) கூற்று சரி, ஆனோல் கோ�ணம் கூற்றுக்கோன 

சரியோன விளக்கமல்ல
இ) கூற்று, கோ�ணம் ஆகிய இ�ணடு்ம தவறு 
ஈ)  கோ�ணம் சரி ஆனோல் கூற்றுக்குப 

கபோரு்நதவில்்ல.
3.  கூறறு:  1884-85இல் ந்்டகபற்ை கபர்லின் 

கோலனிய மோநோடு கோலனியோதிக்க சக்திகள் 
ஆபபரிக்கோ்வத் தஙகளின் கசல்வோக்கு 
மண்டலஙகளோகப பிரித்துக் ககோள்ளலோம் 
எனத் தீர்மோனித்தது.

   கொரணம்: ஆஙகி்லயருக்கும், ்போயர்களுக்கும் 
கதன்னோபபிரிக்கோவில் ந்்டகபற்ை ்போர் 
இத்தீர்மோனத்திற்கு எதிர்பபோனதோகும்.
அ) கூற்று, கோ�ணம் இ�ணடு்ம சரி
ஆ)  கூற்று சரி ஆனோல் கோ�ணம் சரியோன 

விளக்கமல்ல.
இ) கூற்று கோ�ணம் ஆகிய இ�ணடு்ம தவறு
ஈ)  கூற்று தவறு ஆனோல் கோ�ணம் கூற்று்டன் 

கபோரு்நதவில்்ல.

IV  ப�ொருத்துக
1.   டி�ோன்ஸ்வோல் - கெர்மனி
2. ்்டோஙகிங - ஹிட்லர்
3. ஹின்்டன்பர்க் -  இத்தோலி
4. மூன்ைோம் க�யக் -  தஙகம்
5.  மோட்டி்யோட்டி -  ககோரில்லோ ந்டவடிக்்ககள்

V   சுருக்கமொக விட்டயளிக்கவும்
1.    இ்ந்தோ-சீனோவில் ந்்டகபற்ை 'கவள்்ள 

பயஙக�ம்' குறித்து நீஙகள் அறி்நதகதன்ன?
2.  ஒட்்டோவோ கபோருளோதோ� உச்சி மோநோட்டின் 

முக்கியத்துவம் குறித்து விவோதிக்கவும்.
3.  மு்சோலினியின் ்�ோமோபுரி ்நோக்கிய 

அணிவகுபபின் வி்ளவுகள் யோ்வ?

10th_History_Unit_2_TM.indd   30 1/5/2022   5:22:06 PM



     அறிமுகம்
இருபதாம் நூற்ாண்டின் முதல் 

பாதி இவ்வுலகை நிகலகுகலயச் செய்து, 
சபரும்்ெதஙைகை ஏறபடுத்திய இரண்டு மாசபரும் 
்பாரைகைச் ெந்தித்தது. முதல் உலைப்பார 
1914இல் சதாடஙகி 1918வகரயும் இரண்டாம் 
உலைப்பார 1939இல் சதாடஙகி 1945வகரயும் 
நகடசபற்து. உலைம் ஏறைன்வ பல ்பாரைகைச் 
ெந்தித்திருந்தாலும் இவ்விரு ்பாரைள் மட்டு்ம 
உலைப்பாரைள் எனக் குறிபபிடபபடுகின்்ன. 
ஏசனனில் இவ்விரு ்பாரைளிலும் ்மாதல்ைள் 
நகடசபற் பகுதிைள் பரந்துவிரிந்ததாை இருந்தன. 
்மலும் இப்பாரைளினால் உயிரிழந்த ஆயுதம் 
ஏந்திப ்பாரிட்்டார, சபாதுமக்ைள் ஆகி்யாரின் 
இ்பபு எண்ணிக்கை மிை அதிைமாை இருந்தது. 
்மலும் இவ்விரு ்பாரைளும் ஐ்ராபபிய, ஆசிய, 
ஆபபிரிக்ைக் ைண்டஙைளில் பல முகனைளில் 
நகடசபற்ன. 

இவ்விரு ்பாரைளிலும் பிரிட்டன், பிரான்ஸ், 
ரஷயா, அசமரிக்ைா ஆகிய ்நெ, நட்பு நாடுைளின் 
கூட்டுபபகடைள் செரமனியின் தகலகமயிலான 
கமய, அச்சு நாடுைளுக்கு எதிராைப ்பாரிட்டன. 

இரண்டாம் உலைப்பாரில் செரமனியின் நட்பு 
நாடுைைாை இத்தாலி மறறும் ெபபான் விைஙகின.

 3.1    இரண்டாம் உலகப் 
ப�டாருககடான கடாரணஙகள், 
ப�டாரின் ப�டாககு, விளைவுகள் 

(அ) கடாரணஙகள்
முதலாம் உலைப்பார, மாசபரும் ் பார என்றும் 

அகனத்துப ்பாரைகையும் முடித்துகவக்கும் ்பார 
எனவும் குறிபபிடபபட்டது. பகைநாடுைளில், குறிபபாை 
்நெ நாடுைள் மீண்டும் ஒரு நீண்ட ்மாதலுக்ைான 
எண்்ணத்கதக் சைாண்டிருக்ைவில்கல, இது்வ 
முதல் உலைப ்பாருக்குப பின் இந்நாடுைளின் 
செயல்பாடுைகை இயக்கும் ெக்தியாய்த் 
திைழந்தது. எழுச்சி சபற் செரமனி ்மறசைாண்ட 
ஆக்கிரமிபபு இராணுவ நடவடிக்கைைளும், 
ெபபானின் விகரவான வைரச்சியு்ம இரண்டாம் 
உலைப்பாருக்ைான உடனடி மறறும் அடிபபகடக் 
ைார்ணஙைைாகும். 
ஜெர்மனியும், ஜெரஜசெய்ல்ஸ் உ்ன்�டிகளகயும் 1919

1919 ெூனில் கைசயழுத்தான சவரசெய்ல்ஸ் 
உடன்படிக்கை்யாடு முதல் உலைப்பார முடிவுற்து. 

கற்றலின் ப�டாககஙகள்
கீழககடாண�னெறப்றடாடு அறிமுக்மடாதல்
�	முதல் உலப்பாருக்குப பிந்கதய அரசியல், சபாருைாதார வைரச்சிைகை  

அறிமுைபபடுத்திக்சைாள்ளுதல். அகவ்ய இறுதியில் இரண்டாம் உலைப்பாருக்கு 
இட்டுச்சென்்கத அறிந்துசைாள்ளுதல்

�	சபாதுவாைப ்பாரின் ்பாக்கைப புரிந்துசைாள்ளுதல். குறிபபாைப ்பாரின் 
திருபபுமுகனைைாய் அகமந்த முக்கிய நிைழவுைகை அறிந்துசைாள்ளுதல்

�	இரண்டாம் உலைப ்பாரின் விகைவுைகை அறிந்துசைாள்ளுதல்
�	்பரழிவு (Holocaust) என்பகதயும், நாசிெ செரமனியில் யூதரைள் சபரும் எண்ணிக்கையில் 

சைால்லபபட்டகதயும் புரிந்துசைாள்ளுதல் 
�	இரண்டாம் உலைப்பாருக்குப பின்னர ஒரு புதிய பன்னாட்டு அகமபபு முக்கய 

உருவாக்குவதறைாை அகமக்ைபபட்ட பன்னாட்டு நிறுவனஙைள் குறித்த அறிகவப சபறுதல்

31

இரண்டாம் உலகப்ப�டார
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3232இரண்டாம் உலகப்படார்

அதன் ெரத்துக்ைளில் மூன்று அம்ெஙைள் 
செரமனி மக்ைளிகட்ய சபரும் அதிருபதிகய 
ஏறபடுத்தின. (i) செரமனி தனது ்மறகு, வடக்கு, 
கிழக்கு ஆகிய எல்கலைளில் பல பகுதிைகை 
விட்டுத்தரக் ைட்டாயபபடுத்தபபட்டது. (ii) செரமனி 
ஆயுதக்குக்பபுக்கு உள்ைாக்ைபபட்டு மிைக் 
குக்ந்த அைவிலான பகடைகை மட்டு்ம 
கவத்துக்சைாள்ை அனுமதிக்ைபபட்டது. (iii) 
்பாரினால் ்நெ நாடுைளுக்கு ஏறபட்ட இராணுவ 
வீரரைள் மறறும் சபாதுமக்ைளின் உயிர இழபபிறைாை 
செரமனி இழபபீடு வழஙை ்வண்டுசமன 
எதிரபாரக்ைபபட்டது. 

�ன்னடாட்டுச் செஙகத்தின் பதடால்வி
அசமரிக்ை அதிபர உட்்ரா வில்ெனின் 

முயறசியால் பன்னாட்டுச் ெஙைம் உருவானது 
என்பகத பாடம் 1 ல் பாரத்்தாம். இச்ெஙைம் 
நாடுைளிகட்ய பிரச்ெகன ஏறபடும்்பாது நடுவராை 
இருந்து பிரச்ெகனைகைத் தீரக்கும் என்றும் இராணுவ 
ஆக்கிரமிபகப ்மறசைாள்ளும் நாடுைளுக்கு எதிராை 
நடவடிக்கை எடுக்கும் எனவும் எதிரபாரக்ைபபட்டது. 
ஆனால் அசமரிக்ைா இவ்வகமபபில் உறுபபுநாடாைச் 
்ெரவில்கல. ஏசனனில் ்பாருக்குபபின்னர 
அசமரிக்ைாவின் சபாதுவான ம்னாநிகல மரபான 
தனித்திருக்கும் சைாள்கைக்கு ஆதரவாை இருந்தது. 
ஏகனய ்நெநாடுைளும் தகலயிடாக்சைாள்கை 
மனநிகலயில் உறுதியாை இருந்தன. இதன் 
விகைவாை பன்னாட்டுச் ெஙைம் ஒரு பயனற் 
பன்னாட்டுச் ெஙைமாை இருந்தது. 

முதல்  உலகப்ப�டாருககுப்  பின்  ஏற�ட்்  சிககலும், 
ஜெர்மனியும்

்மறகுறிபபிட்டவாறு சவரசெய்ல்ஸ் 
உடன்படிக்கையின் முக்கியமான மூன்று 
ெரத்துக்ைள், குறிபபாை ்பார இழபபீடு சதாடரபான 
ெரத்து செரமனியில் சபரும் அதிருபதிகய 
ஏறபடுத்தின. முதல் உலைப்பாருக்குப பின் 
பத்தாண்டுைளில் பலநாடுைள் எதிரசைாண்ட 
பிரச்ெகனைள் இத்தாலி (மு்ொலினி), செரமனி 
(ஹிட்லர), ஸ்சபயின் (பிராங்ைா) ஆகிய 
நாடுைளில் தீவிர வலதுொரி ெரவாதிைார ஆட்சி 
எழுச்சி சபறுவதறகு இட்டுச் சென்்ன. 

முதல் உலைப்பாருக்குப பின்னர 
செரமனி சபருமைவிலான ்வகலயில்லாத் 
தி ண் ட ா ட் ட த் க த யு ம்  ை டு க ம ய ா ன 
ப்ணவீக்ைத்கதயும் அனுபவிக்ை ்நரந்தது. ்மலும் 
அதனுகடய ைாகிதச் செலாவணி முழுகமயாை 
மதிபபிழந்தது. ொதார்ண மக்ைள் சராட்டி 
வாஙகுவதறைாை வண்டிநிக்ய ப்ணத்கத 
எடுத்துச்செல்வது ்பான்் பல படஙைள் 1920ைளில் 
சவளியாயின. பல சுறறுப ்பச்சுவாரத்கதைளுக்குப 

பின்னர செரமனி வழஙை்வண்டிய ்பார 
இழபபீட்டுத் சதாகை குக்க்ைபபட்டாலும் 
்மறசொல்லபபட்ட துயரஙைளுக்கு செரமனியின் 
மீது ைட்டாயமாைச் சுமத்தபபட்ட ்பார இழபபீ்ட 
ைார்ணம் எனக் குற்ம் ொட்டபபட்டது. 
அ்டால்ப் ஹிட்லரின் எழுச்சி

செரமனி சபருமைவு அவமானப 
படுத்தபபட்டதாை நிலவிய ைருத்கதப பயன்படுத்தி, 
தனது வல்லகம மிக்ை சொறசபாழிவாறறும் 
தி்கமயாலும் உ்ணரச்சிமிக்ைப ்பச்சுக்ைைாலும் 
செரமனிகய அதன் இராணுவப புைழமிக்ை 
முந்கதய ைாலத்திறகு மீண்டும் அகழத்துச் 
செல்வதாை அடால்ப ஹிட்லர மக்ைகைத் தன்பக்ைம் 
ஈரத்தார. ்தசிய ெமதரமவாதிைள் ைட்சிகய 
நிறுவினர. இது நாசிக் ைட்சி என்று அகழக்ைபபட்டது. 
இரண்டு அடிபபகடக் ைருத்துைகை அடித்தைமாைக் 
சைாண்டு ஹிட்லர ஆதரகவத் திரட்டினார. ஒன்று 
செரமனிய்ர சுத்தமான ஆரிய ‘இனத்தவர’ 
எனும் இனஉயரவு மனபபாஙகு மறச்ான்று மிை 
ஆழமான யூத சவறுபபு. 1933இல் ஆட்சிக்கு வந்த 
அவர 1945வகர செரமனிகய ஆட்சி செய்தார. 

சவரசெய்ல்ஸ் உடன்படிக்கையின் 
ெரத்துக்ைளுக்கு ்நசரதிராை ஹிட்லர செரமனியின் 
இராணுவத்கதயும் ஆயுதஙைகையும் அதிைரிக்ை 
துவஙகினார. ஆயுதப பகடைளுக்ைான 
ஆள்்ெரபபு, அரொஙைத்தின் செலவில் நிறுவபபட்ட, 
இராணுவத்திறகுத் ்தகவபபடும் ஆயுதஙைகையும் 
ஏகனய இயந்திரஙைகையும் உறபத்தி செய்யும் 
சதாழிறொகலைள் நிறுவபபடுதல் ்பான்்வற்ால் 
செரமனியின் சபாருைாதாரம் புத்துயிர சபற்்தாடு, 
்வகலயில்லாத் திண்டாட்டப பிரச்ெகனயும் தீரத்து 
கவக்ைபபட்டது. 

எழுச்சிமிக்ை மு்ொலினியின் எத்தி்யாபபியப 
பகடசயடுபபினால் இத்தாலியுடன் சைாண்டிருந்த 
உ்விகன பிரிட்டனும் பிரான்சும் முறித்துக்சைாண்ட 
அ்த்வகையில் செரமனியும் இத்தாலியும் 
நட்புசைாண்டன. ஹிட்லர பகடநீக்ைம் செய்யபபட்ட 
மண்டலமாைக் ைருதபபட்ட கரன்லாந்தின்மீது 
1936இல் பகடசயடுத்தார. இத்தாலியும் செரமனியும் 
இக்ணந்து ்ராம்-சபரலின் உடன்படிக்கைகய 
ஏறபடுத்தின. பின்னர இதில் ெபபான் இக்ணந்தவுடன் 
்ராம்-சபரலின்-்டாக்கி்யா அச்சு உடன்படிக்கை 
உருவானது. 1938இல் ஹிட்லர ஆஸ்திரியா, 
செக்்ைாஸ்்லாவாக்கியா ஆகிய நாடுைகைத் தாக்கிக் 
கைபபறறினார. செக்்ைாஸ்்லாவாக்கியாவின் 
ஒரு பகுதியான சூடட்டன்லாந்தில் செரமன் சமாழி 
்பசும் மக்ைள் வாழந்து வந்தனர. செரமன் சமாழி 
்பசும் மக்ைள் வாழகின்் பகுதிைள் அகனத்தும் ஒ்ர 
நாடாை இக்ணக்ைபபட ்வண்டும் என ஹிட்லர 
உரிகம ்ைாரினார.
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பகுதியான சூடட்டன்லாந்கத செரமனி 
இக்ணத்துக்சைாண்டகத ஏறறுக்சைாள்வதாை 
அகமந்தது. இருந்த்பாதிலும் 1939இல் 
்ொவியத் யூனியன் செரமனியுடன் ஒருவரமீது 
மறச்ாருவர பகடசயடுபபதில்கல என 
ஒபபந்தம் செய்துசைாண்டது. ்நெநாடுைளின் 
செயலற் இத்தன்கமயும் பகடைகைப சபருக்கிக் 
சைாள்வதில் அகவ ைாட்டிய தயக்ைமும் இரண்டாம் 
உலைப்பாருக்குக் ைார்ணஙைைாை அகமந்தன. 

்வறு எந்த ஒரு நாட்கடயும் தான் 
தாக்ைப்பாவதில்கல என ஹிட்லர மியூனிச் 
உடன்படிக்கையில் உறுதியளித்திருந்தாலும் 
அது உடனடியாை மீ்பபட்டது. 1939இல் 
ஹிட்லர செக்்ைாஸ்்லாவாக்கியாவின் மீது 
பகடசயடுத்தார. அடுத்து ்பாலந்து தாக்ைபபட்டது. 
இது்வ செரமனிக்கு எதிராை பிரிட்டனும் பிரான்சும் 
்பாரபபிரைடனம் செய்வதறகு இட்டுச்சென்் 
இறுதிநடவடிக்கைைைாை அகமந்தன. பிரிட்டன் 
பிரதமர ்ெம்பரலின் 1940இல் பதவிவிலகினார. 
ஹிட்லகரப பறறியும் அவருகடய இராணுவ 
்நாக்ைஙைகைப பறறியும் எப்பாதும் எச்ெரித்து 
வந்த வின்ஸ்டன் ெரச்சில் பிரதமரானார. 

(ஆ) இரண்டாம் உலகப்ப�டாரின் ப�டாககு

ப�டாரின் தன்ள்ம
இரண்டாம் உலைப்பார ஐ்ராபபா, ஆசியா, 

பசிபிக் எனும் இரு்வறு முகனைளில் நகடசபற்து. 
ஐ்ராபபாவில் ்நெநாடுைள் செரமனிக்கும் 
இத்தாலிக்கும் எதிராைப ்பாரிட்டன. ஆசிய பசிபிக் 
பகுதிைளில் ்நெநாடுைள் ெபபானுக்கு எதிராை ்பார 
செய்தன. 

இரண்டாம் உலைப்பார நவீனப ்பாராகும். 
டாஙகுைள், ்பாரக்ைபபல்ைள், விமானம் தாஙகிக் 
ைபபல்ைள், நீரமூழகிைள், ்பாரவிமானஙைள், 
குண்டுவீசும் விமானஙைள், ைனரை இராணுவ 
தைவாடஙைகைக் சைாண்டு ்பாரைள் நடத்தபபட்டன. 
இகவயகனத்கதயும் உறபத்தி செய்வதறகுப 
சபருமைவிலான வைஙைள் ்தகவபபட்டன. 
இராணுவ உபைர்ணஙைகை நவீனபபடுத்துவதறகு 
்தகவயான ைச்ொபசபாருள்ைள், உறபத்தித்தி்ன், 
சதாழிறநுட்பம் ஆகியகவயும் ்தகவபபட்டன. 
பின்னர நிகனத்து 
வருந்தும் அைவிறகு சபரும் 
சபாருட்செலகவ ஏறபடுத்திய, 
நீண்ட ைாலப ்பாராை இப்பார 
அகமந்தது.
ப�டாரின் ஜதடா்ககம்

பிரிட்டனும் பிரான்சும் 1939 
செபடம்பரில் செரமனியின் மீது 

ப�செ�டாடுகளும் தளலயி்டாக ஜகடாள்ளகயும்
இ்த ெமயத்தில் இத்தாலியும் ெபபானும் 

ஆக்கிரமிபபு நடவடிக்கைைளில் ஈடுபட்டன. 
இத்தாலி 1935இல் எத்தி்யாபியா மீதும், 
1939இல் அல்்பனியா மீதும் பகடசயடுத்தது. 
எத்தி்யாபபியப ்பரரெர செய்லி செலாஸ்ஸி 
பன்னாட்டுச் ெஙைத்திடம் முக்யிட்டார. ஆனால் 
அவருக்கு எவ்வித உதவியும் கிகடக்ைவில்கல. 
கிழக்குப பகுதிைளில் ெபபான் இராணுவ விரிவாக்ை 
நடவடிக்கைைகை ்மறசைாண்டது. 1931இல் 
ெபபான் மஞ்சூரியாவின் மீது பகடசயடுத்தது. 
1937இல் சீனாகவத் தாக்கி சபய்ஜிஙகை 
முறறுகையிட்டது. இந்நடவடிக்கைைகை எல்லாம் 
்நெநாடுைைால் ைண்டுசைாள்ைாமல் இருந்தன. 
பன்னாட்டுச் ெஙைத்தால் எவ்வித நடவடிக்கையும் 
்மறசைாள்ை இயலவில்கல.

இவ்வாறு செரமனி, இத்தாலி, ெபபான் 
ஆகியகவ இராணுவரீதியான நடவடிக்கைைகை 
்மறசைாண்ட்பாதும் பிரிட்டனும் பிரான்சும் 
எதிலும் தகலயிடாம்ல்ய இருந்தன. பிரிட்டனின் 
சபாது மனநிகல மறறுசமாரு ்பாகரத் 
சதாடஙகுவதறகு ஆதரவாை இல்கல. பிரிட்டனின் 
பிரதமரைள் பால்டுவின், ்ெம்பரலின் ஆகி்யாரும் 
அதிைாரபூரவமாை தஙைளின் நலன்ொரா பகுதிைளில் 
நகடசபறும் நிைழவுைளில் தகலயிடுவது 
நியாயமற்து என நிகனத்தனர. அசமரிக்ைா்வா 
சவளியுலகை பறறிச் ெற்்னும் அக்ைக் 
சைாள்ைாமல் சபாருைாதாரப சபருமந்தத்தின் 
பின்னர தனது சபாருைாதாரத்கத மீட்டு எடுபபதில் 
மட்டும் ைவனத்கதச் செலுத்தியது. 

மியூனிச் உ்ன்�டிகளக
்ொவியத் ரஷயாவும் ்மறைத்திய 

நாடுைளும் ஒன்றின்மீது மறச்ான்று 
அவநம்பிக்கை சைாண்டிருந்தன. 1938இல் 
பிரிட்டன் பிரதமர ்ெம்பரலின் செரமனி்யாடு 
மியூனிச் உடன்படிக்கைகய ்மறசைாண்டார. 
இது செக்்ைாஸ்்லாவாக்கியாவின் மீது 
பகடசயடுத்து அதன் செரமன் சமாழி ்பசும் 

மியூனிச் உ்ன்�டிகளக

மின்னல் பெக 
தடாககுதல்

(பிளிட்ஸ்கிரிக)
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்பாரப பிரைடனம் செய்தன. இத்தாலி 1940 ெூனில் 
செரமனி்யாடு ் ெரந்தது. 1940 செபடம்பரில் ெபபான் 
அச்சு நாடுைளுடன் கை ்ைாரத்தது. 

்பார அறிவிபபு செய்யபபட்டவுடன் சிறிய 
அைவிலான செயல்பாடுை்ை ைா்ணபபட்டன. 
பிரிட்டன் ஏறசைன்வ தனது இராணுவ 
வலிகமகய அதிைரிக்ைத் சதாடஙகிவிட்டது. 
இகைஞரைள் அகனவரும் ைட்டாய இராணுவச் 
்ெகவக்கு அகழக்ைபபட்டனர. ்பாரின் சதாடக்ை 
ஆண்டுைள் செரமன் பகடயினரின் 
பிரமிக்ைகவக்கும் சவறறியாண்டுைைாைத் 
திைழந்தன. சடன்மாரக், நார்வ பின்னர 
பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுைகை செரமானிய ராணுவம் 
கைபபறறியது. 1941இல் ரஷயாவின் எல்கல 
வகரயிலான ஐ்ராபபாவின் முக்கியநிலப 
பகுதிைள் அகனத்தும் அச்சு நாடுைளின் 
ைட்டுபபாட்டின் கீழக் சைாண்டுவரபபட்டன. 
திடீசரன, மிை வலுவான நாடுைகைத் தாக்கிக் 
கைபபற் செரமானியப பகடைள் பிளிட்ஸ்கிரிக் 
எனும் மின்னல் ்வைத்தாக்குதல் (lightning strike, 
செரமன் சமாழியில் Blitzkrieg) ்பாரத்தந்திரத்கதக் 
ைகடபபிடித்தன. 

ஐ்ராபபிய நாடுைளின் ைபபறபகடைளில் 
‘தி பிரிட்டிஷ ராயல் ்நவி’ என்்கழக்ைபபட்ட 
பிரிட்டனின் ைபபறபகட்ய 
சதாடரந்து மிை 
வலுவானதாைத் திைழந்தது. 
ைடல்வழித் தாக்குதல் நடத்தி 
பிரிட்டகன கைபபறறுவது 
இயலாது என்பகத 
அது உறுதிபபடுத்தியது. 
இருந்த்பாதிலும் பிரிட்டன் 
தனது ்பரரசின் ஏகனய 
பகுதிைளில் இருந்தும், அசமரிக்ைாவிலிருந்தும் 
ைடல்வழியாை இ்க்குமதி செய்யபபடும் 
உ்ணவுபபண்டஙைள், ைச்ொப சபாருள்ைள், 
சதாழிறொகல உறபத்திப சபாருள்ைள் 
ஆகியவறக்்ய சபரிதும் ொரந்திருந்தது. 
இதகனத் தாக்குவதறைாை செரமனி நீரமூழகிக் 
ைபபறபகடகய அனுபபிப சபரும்்ெதத்கத 
ஏறபடுத்தியது. குறிபபாை அட்லாண்டிக் 
சபருஙைடலில் பிரிட்டனுக்குத் ்தகவயானப 
சபாருள்ைகை ஏறறிவரும் பயணியர ைபபல்ைகை 
அகவ மூழைடித்தன. 
முககிய நிகழவுகள்

்ன்கிரக - 1940 ்ம மாதத்தில் சுமார  
3 லட்ெம் பிரிட்டன், பிரான்சு நாடுைளின் 
கூட்டுபபகட வீரரைளுக்கு டன்கிரக் நைரின் 
ைடறைகரப பகுதிக்குப பின்வாஙகும் ைட்டாயம் 

பிரிட்டிஷ் ரடாயல் 
கப்�ற�ள்

ஏறபட்டது. சபருமைவிலான தனது வீரரைகை 
பிரிட்டன் டன்கிரக்கில் இழந்திருந்தால் மீண்டும் 
இது ்பான்்சதாரு பகடகய அணிதிரட்டுவது 
பிரிட்டனுக்கு இடரபபாடு மிகுந்ததாை இருந்திருக்கும்.

பிரிட்்ன்  ப�டார - 1940 ெூகலயில் 
பிரிட்டனின் மீது செரமனி பகடசயடுக்கும் 
எனும் அச்ெம் ஏறபட்டது. நீண்ட சநடிய ஆைாய 
விமானக் குண்டுத் தாக்குதல்ைளின் மூலம் 
தனது திட்டஙைகை ஏறறுக்சைாள்ளுமாறு 
பிரிட்டகன வறபுறுத்த ஹிட்லர விரும்பினார. 
செரமனியின் விமானபபகடைள் குறிபபிட்ட 
இலக்குைகை, மிைக் குறிபபாைத் துக்முைஙைள், 
விமானத்தைஙைள், சதாழிறொகலைள் 
ஆகியவறக்த் தாக்ைத் சதாடஙகின. 1940 
செபடம்பரில் லண்டன் நைரம் இரக்ைமற் 
குண்டுவீச்சுக்கு இலக்ைானது. இந்நடவடிக்கை 
மின்னல் (Blitz) என்்கழக்ைபபட்டது. 1940 
அக்்டாபரில் லண்டன் மறறும் ஏகனய சதாழில் 
நைரஙைளின் மீது இரவு ்நரத்தில் குண்டு வீச்சுத் 
தாக்குதல் சதாடஙகிறறு. ஆனால் இது ்தால்வியில் 
முடிந்தது. செரமனியின் ்பார விமானஙைள் 
ெறறு சதாகலவில் வரும்்பா்த அவறக்க் 
ைண்டறியும் தி்ன்சபற், புதிதாைக் ைண்டறியபபட்ட, 
மிை ரைசியமாை கவக்ைபபட்டிருந்த ைண்டறி 
ைருவிசயனும் ்ரடாகரப பயன்படுத்தி பிரிட்டனின் 
ராயல் ஏர்பாரஸ் ் பாரவிமானஙைள் (சிடுமூஞ்சிைள், 
சூ்ாவளிைள் எனப சபயரிடபபட்டகவ) 
செரமனியின் குண்டுவீச்சு விமானஙைகைத் 
தாக்கிப ்பரிழபகப விகைவித்தன. விமானத் 
தாக்குதல்ைள் 1940 அக்்டாபர மாதத்்தாடு 
நின்று ்பானது. விமானப்பாரில் ஏறபட்ட 
இத்்தால்வியால் பிரிட்டனின் மீது பகடசயடுக்கும் 
திட்டத்கத செரமனி கைவிட்டது.

 
சூ்றடாெளிகள் (Hurricanes)  
இரடாயல் வி்மடானப் �ள்

சிடுமூஞ்சிகள் (Spitfires) 
இரடாயல் வி்மடானப் �ள்

க்ன் குத்தளகத் திட்்ம் (1941-1945)
அசமரிக்ைக் குடியரசுத்தகலவர ரூஸ்சவல்ட், 

தனிகமபபட்டிருத்தல் சைாள்கையிலிருந்து 
மா் ்வண்டியதன் அவசியத்கத உ்ணரந்தார. 
ஆனால் ஐ்ராபபியப ்பாரைளில் ்நரடியாைத் 
தகலயிடுவது ொத்தியமில்லாமல் இருந்தது. 
என்வ 1941 மாரச்சில் ைடன் குத்தகை திட்டத்கதத் 
(Lend lease) சதாடஙகினார. அதன்படி ‘ைடன்’ எனும் 
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சபயரில் ஆயுதம், உ்ணவுப பண்டம், இராணுவத் 
தைவாடம், ஏகனய சபாருள்ைள் பிரிட்டனுக்கு 
அனுபபி கவக்ைபபடும். அகவ பயன்படுத்திய 
பின்னர திருபபிக் சைாடுக்ைபபட்டுவிடும். இத்திட்டம் 
மிைபசபருமைவிறகு பிரிட்டனின் வைஙைகைப 
சபருக்கியது. 1941-1945 இகடபபட்ட ஆண்டுைளில் 
இத்திட்டத்தின் கீழ சப்பபட்ட உதவியின் மதிபபு 
46.5 பில்லியன் டாலராகும்.

ரஷ்யப் �ள்ஜயடுப்பு (1941-1942)
1941 ெுனில் செரமனி பகடைள் ரஷயாவின் 

மீது பகடசயடுத்தன. செரமனி மக்ைகைக் 
குடி்யறறுவதறகுத் ்தகவயான முக்கிய நிலப 
பகுதிைகைப சபறுதல், ைம்யூனிெ ஆட்சிகய ஒழிபபது 
ரஷயாவின் இயறகை வைஙைகைக் குறிபபாை 
எண்ச்ணய் வைஙைகைக் கைபபறறுவது ்பான்் 
நீண்டைால ்நாக்ைஙைளுடன் இபபகடசயடுபபு 
்மறசைாள்ைபபட்டது. செரமன் பகடைளின் 
தாக்குதல் தந்திரமான “மின்னல் ்வைத் தாக்குதல்” 
சதாடக்ைத்தில் சவறறிைகை நல்கியது. மிை 
விகரவில் ரஷயாவிறகுள் 1000 கமல்ைள் வகர 
செரமனி பகடைள் ஊடுருவின. பின்னர செரமன் 
பகடைள் மாஸ்்ைாகவ ்நாக்கி முன்்னறின. 
ஆனால் இறுதியில் ் ொவியத் பகடைளின் வலுவான 
எதிரபபு, ரஷயாவின் ைடுகமயான குளிர ஆகிய 
ைார்ணஙைைால் செரமனி பகட ்தால்வியுற்து. 

ஸ்்டாலின்கிபரடு ப�டார (1942 ெூளல 17 முதல்  
1943 பிப்ரெரி 2 ெளர)

1942 ஆைஸ்ட்டில் செரமானியர 
ஸ்டாலின்கி்ரடு நைகரத் தாக்கினர. ்வால்ைா 
நதிக்ைகரயில், 30 கமல் (50 கி.மீ) பரபபைவில் 
அகமந்திருந்த ஸ்டாலின்கி்ரடு ஆயுதஙைகையும் 
டிராக்டரைகையும் உறபத்தி செய்யும் முக்கியத் 
சதாழில் நைரமாகும். அந்நைகரக் கைபபறறிவிட்டால் 
சதறகு ரஷயாவுடனான ்ொவியத்தின் 
்பாக்குவரத்துத் சதாடரபுைள் துண்டிக்ைபபட்டுவிடும். 
்மலும் ைாைஸஸ் பகுதிைளிலுள்ை எண்ச்ணய் 
வயல்ைகைச் சென்்கடவதறகு செரமன் 
பகடைளுக்கு ஸ்டாலின் கி்ரடு வெதியாை இருக்கும். 
்மலும் ்ொவியத்தின் தகலவர ஸ்டாலினின் 
சபயகரத்தாஙகிய இந்நைகரக் கைபபறறுதல் 
ஹிட்லரின் தனிபபட்ட சவறறியாைவும் அவரது 
பிரச்ொரத்திறகுக் கிகடத்த சவறறியாைவும் 
ைருதபபடும். செரமனியின் ்பாரத் திட்டமிடல் 
வல்லுநரைள் ‘ஃபால் புளூ’ (Operation Blue) எனும் 
திட்டத்தின்படி இந்நைகரக் கைபபறறிவிடலாம் 
என நம்பினர. 1942 ெூன் 28இல் செரமனி 
பகடைள் குறிபபிடத் தகுந்த சவறறிை்ைாடு ்பார 
நடவடிக்கைைகைத் சதாடஙகின.

செரமன் பகடைள் கைபபறறிய 
பகுதிைளில் வாழந்த ரஷய மக்ைள் ்மாெமான 
பணியிட, வாழக்கைச் சூழல்ைைால் மட்டு்ம 

துன்பஙைகை அனுபவிக்ைவில்கல. அவரைள் 
செரமன் பகடைைாலும் மிைவும் ்மாெமாைவும் 
நடத்தபபட்டனர. ்பாரின்்பாது 15 மில்லியன் 
சபாதுமக்ைள் உயிரிழந்தனர. 10 மில்லியன் பகட 
வீரரைளும் பலியாயினர. சமாத்தத்தில் ரஷயாவின் 
மக்ைள்சதாகையில் பத்தில் ஒரு பகுதியினர 
மர்ணத்கதத் தழுவினர. இருந்த ்பாதிலும் ரஷய 
மக்ைள், ஸ்டாலினுக்கு எதிராைப புரட்சி ஏறபடும் 
என்் ஹிட்லரின் நம்பிக்கைக்கு ்நரமா்ாை 
்ொவியத் அரசுக்கு ஆதரவாை இருந்தனர. 
எல் அலடாஜ்மய்ன் ப�டார (1942)

்பாரின் சதாடக்ை ஆண்டுைளில் செனரல் 
்ராம்சமல் தகலகமயிலான செரமன் பகடைள் 
வட ஆபபிரிக்ைாகவ விகரந்து கைபபறறுவதில் 
வியத்தகு சவறறிைகைப சபற்ன. எகிபது 
மட்டு்ம இஙகிலாந்தின் கைவெமிருந்தது. 
செனரல் மாண்ட்்ைாமரியின் தகலகமயிலான 
்நெநாட்டுப பகடைள் எதிரத்தாக்குதல் நடத்தி வட 
ஆபபிரிக்ைாவில் எல் அலாசமய்ன் என்் இடத்தில் 
செரமனி, இத்தாலியப பகடைகைத் ்தாறைடித்தன. 
பாகலவனத்தின் வழியாைத் துரத்தபபட்ட 
செரமனி பகடைள் வட ஆபபிரிக்ைாவிலிருந்து 
சவளி்யற்பபட்டன. இதனால் இத்தாலியின் 
மீது பகடசயடுபபதறகு வெதியான தைம் ்நெ 
நாடுைளுக்குக் கிகடத்தது. 
இத்தடாலி செரணள்தல் (1943)

இத்தாலியில் மு்ொலினியின் ெரவாதிைார 
ஆட்சி தூக்கிசயறியபபட்டது. புதிய இத்தாலி 
அரசு 1943இல் ்நெ நாடுைளிடம் ெர்ணகடந்தது. 
இருந்த்பாதிலும் செரமனி வடக்்ை ஒரு 
சபாம்கம அரகெ நிறுவி அதில் மு்ொலினிகய 
அமரகவத்தது. 1945 ஏபரலில், மு்ொலினி 
இத்தாலியக் கிைரச்சியாைரைைால் சைால்லபபட்டார. 

ஹிட்லரின் முடிவு
செனரல் ஐெ்னாவரின் தகலகமயிலான 

்நெநாட்டுப பகடைள் பிரான்ஸ் நாட்டின் 
நாரமண்டியின் மீது பகடசயடுத்தன. செரமானியப 
பகடைள் சமதுவாைப பின்னுக்குத் தள்ைபபட்டன. 
ஆனால் செரமனி பகடைள் சதாடரந்து எதிரத்துப 
்பாரிட்டதால் ்பார ஓராண்டுக்கும் ்மலாை நீடித்து 
இறுதியில் 1945 ்ம மாதத்தில் முடிவுற்து. ஹிட்லர 
1945 ஏபரலில் தறசைாகல செய்துசைாண்டார.

1944 இலிருந்து ரஷயப பகடைள் 
கிழக்குபபு்த்தில் செரமனிகயத் தாக்கி கிழக்கு 
ஐ்ராபபாவின் சபரும்பகுதிகயயும், ்பாலந்கதயும் 
கைபபறறியது. 1945இல் சபரலின் நைரின் சில 
பகுதிைகையும் ரஷயபபகடைள் கைபபறறின. 
இதனால் ்பாருக்குப பின்னர செரமனி 
இருபிரிவுைைாைப பிரிக்ைபபட்டது. 
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ஆசியடா- �சிபிக �குதிகளில் �ள்ஜ�ற்ற ப�டார
ஹிட்லகரப ்பால்வ ெபபானும் ்பரரசுக் 

ைனவில் இருந்தது. 1931இல் ெபபானியப பகடைள் 
மஞ்சூரியா மீது பகடசயடுத்தன. சீனா இதுகுறித்து 
பன்னாட்டுச் ெஙைத்தில் முக்யிட்டது. இந்த 
ஆக்கிரமிபபு நடவடிக்கை பிரிட்டன் அல்லது 
அசமரிக்ைாவின் ைவனத்கத ஈரக்ைவில்கல. 
1937இல் ெபபான் சீனாவின் மீது பகடசயடுத்து 
அதன் பாரம்பரியமிக்ைத் தகலநைரான சபய்ஜிங 
நைகர (பீகிங) முறறுகையிட்டது. ஷாஙைாகயச் 
சுறறியிருந்தப பகுதிைளும் அபபகுதியின் 
தகலநைரான நான்சிங (நான்கிங) நைரமும் 
அவ்வாண்டின் இறுதியில் கைபபற்பபட்டன. 
இதகனத் சதாடரந்து வரலாறு ைா்ணாத 
மனித படுசைாகலகய ெபபான் நான்கிஙகில் 
அரங்ைறறியது. விகையாட்டு ்பால் 
சபாதுமக்ைள் சமாத்தமாைக் சைால்லபபட்டனர. 
சபண்ைள், குழந்கதைள் முதல் வயது 
முதிரந்்தார வகர பல்்வறு சித்தரவகதக்கு 
உள்ைாக்ைபபட்டு சைால்லபபட்டனர. குவாஙசூவும் 
(்ைன்டன்) சீனாவின் ்வறுபல பகுதிைளும் 
ஆக்கிரமிக்ைபபட்டன. சியாங-்ை-்ஷக்கின் 
தகலகமயிலான சீனபபகடைள் ்மற்ையிருந்த 
மகலப பகுதிைளுக்குப பின்வாஙகி 
அஙகிருந்தபடி்ய ெபபானியருக்கு எதிரானப 
்பாகரத் சதாடரந்தனர.

முத்துத் துள்றமுகம் (Pearl Harbour) (1941) 
1941 டிெம்பரில் ெவாயிலுள்ை அசமரிக்ைக் 

ைபபறபகடத் தைமான முத்துத் துக்முைத்தின் 
மீது ெபபானிய விமானபபகடைள் 
முன்னறிவிபபின்றி சபரும்தாக்குதகலத் 
சதாடுத்தன. அசமரிக்ைாவின் பசிபிக் ைபபறபகடகய 
முடக்கிவிட்டால் சதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுைளின் 
மீது பகடசயடுக்கும்்பாது எதிரப்பதும் இருக்ைாது 
என ெபபான் நிகனத்த்த இதறகுக் ைார்ணமாகும். 
இத்தாக்குதலில் பல ்பாரக்ைபபல்ைளும் 
்பாரவிமானஙைளும் அழிக்ைபபட்டன. அசமரிக்ை 
வீரரைள் பலர சைால்லபபட்டனர. இதகனத் 
சதாடரந்து அசமரிக்ைா ெபபான் மீது ்பாரப 
பிரைடனம் செய்தது. சீனாவும் பிரிட்டனும் 

அசமரிக்ைாவுடன் இக்ணந்தன. இதனால் ஆசிய 
பசிபிக் ் பாரும் ஐ்ராபபியப ் பாரும் ஒன்றிக்ணந்து  
ஒரு சபாதுக் ைார்ணத்திறைான ்பாராை மாறியது. 
மிை முக்கியமாை இத்தாக்குதல் சபருமைவிலான 
வைஙைகைக் சைாண்டிருந்த அசமரிக்ை நாட்கட 
்நெநாடுைளின் அணியில் இப்பாரில் பங்ைறை 
கவத்தது. 
ஜதன்கிழககு ஆசியடாவில் ெப்�டானின் ஆககிரமிப்புகள்

சதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுைள் அகனத்திலும் 
தனது ்பரரகெ விரிவாக்ை்வண்டுசமன்் 
தனது திட்டத்தில் ெபபான் குறிபபிடத்தக்ை 
சவறறிைகைப சபற்து. குவாம், பிலிபகபன்ஸ், 
ொஙைாங, சிஙைபபூர, ம்லயா, டச்சு கிழக்கிந்தியா 
(இந்்தா்னசியா), பரமா ஆகிய அகனத்தும் 
ெபபானிடம் வீழந்தன. 
மிட்பெ ப�டாரும் கெடா்ல்ஜகனடால் ப�டாரும் (1942)

மிட்்வ ்பாரில் 
அசமரிக்ைக் ைபபறபகட 
ெபபானின் ைபபறபகடகயத் 
்தாறைடித்தது. இது ்பாரின் 
்பாக்கை ் நெநாடுைளுக்குச் 
ொதைமாை மாறறியது. 
ொல்மான் தீவுைளிலுள்ை 
க்வாடல்சைனால் ்பாரில் 
ைாலாட்பகடயும் ைபபறபகடயும் இக்ணந்து 
தாக்குதகல ்மறசைாண்டன. இப்பார பல 
மாதஙைள் நீடித்தது. இவ்விரு ்பாரைளு்ம 
ெபபானுக்குப படு்தால்விைைாய் அகமந்தன. 

இதன் பின்னர அசமரிக்ைப பகடைள் 
பிலிபகபன்கஸ மீட்டது. படிபபடியாை ெபபானியர 
தாஙைள் கைபபறறிய பகுதிைளிலிருந்து 
சவளி்யற்பபட்டனர. 1944இல் இந்தியாவின் 
வடகிழக்குப பகுதி மீது பகடசயடுக்ை முயன்் 
ெபபானியகர இந்தியப பகடைளும் ஆஙகி்லயப 
பகடைளும் இக்ணந்து எதிரசைாண்டு பின்னுக்குத் 
தள்ளினர. பின்னர சீனப பகடை்ைாடு ்ெரந்து 
ெபபானியகர பரமாகவ விட்டு சவளி்யறறினர. 
ம்லயாகவயும் சிஙைபபூகரயும் விடுவித்தனர. 

ஹிபரடாஷி்மடா, �டாகசெடாகி (ஆகஸ்ட் 1945)
இதனிகட்ய நவீன அறிவியல் வைரச்சிகயப 

பயன்படுத்தி ரைசியத் திட்டத்தின் மூலம் அசமரிக்ைா 
அணுகுண்டுைகைத் தயாரித்திருந்தது. வழக்ைமான 
சவடிமருந்து குண்கடக் ைாட்டிலும் சபருமைவிலான 
ெக்தி சைாண்டனவாை 
இக்குண்டுைள் விைஙகின. 
ெபபானியப பகடத்தைபதிைள் 
ெர்ணகடய மறுத்த்பாது 
அசமரிக்ைா ெபபானின் 
ஹி்ராஷிமா நைரமீது ஒரு 

கெடா்ல்ஜகனடால் ப�டார

முத்துத் துள்றமுகம் தடாககப்�டுதல்
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அணுகுண்கட வீசியது. இதன் பின்னரும் 
ெபபானியர ெர்ணகடய மறுத்ததால் மறச்ாரு 
அணுகுண்டு நாைொகியின் மீது வீெபபட்டது. 
இறுதியாை ெபபான் ஆைஸ்ட் 15, 1945இல் தஙைைது 
ெர்ணகடதகல அறிவித்தபின், செபடம்பர 2, 
1945இல் முக்யாைக் கைசயழுத்திட்டதும் 
இரண்டாம் உலைப்பார ஓர முடிவுக்கு வந்தது. 
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(இ) ப�டாரின் விளைவுகள் 
உலகம் இரு அணிகைடாகப் பிரிதல்: இரண்டாவது 

உலைப்பார உலகில் அடிபபகடயானதும் 
முக்கியமானதுமான பல மாற்ஙைகை ஏறபடுத்தியது. 
வல்லரசுைள் தகலகமயிலான அணிைகைக் 
சைாண்ட உலைம் இரு துருவஙைைானது. ஒரு அணி 
ைம்யூனிெ எதிரபபுக் ைருத்துக்ைகைக் சைாண்ட 
அசமரிக்ைாவால் தகலகம்யறைபபட்டது. மறச்ாரு 
அணிக்கு ்ொவியத் யூனியன் தகலகம தாஙகியது. 
ைம்யூனிெ நாடுைள், ைம்யூனிெமல்லாத நாடுைள் என 
ஐ்ராபபா இரண்டாைப பிரிக்ைபபட்டது.

அணு  ஆயுதப்  �ரெல்:  அசமரிக்ை 
ஐக்கிய நாடுைளும் ்ொவியத் யூனியனும் 
அணுஆயுதஙைகை அதிைரிக்கும் ் பாட்டியில் இ்ஙகி, 
ஆயுதஙைகைப சபருக்கிக் குவித்தன. பல நாடுைளில் 
இராணுவத்திறைான செலவினஙைள் உச்ெத்கத 
எட்டின. 

�ன்னடாட்டு  முகள்மகள்: பல பன்னாட்டு 
முைகமைள் குறிபபாை ஐக்கிய நாடுைள் ெகப,  
உலை வஙகி, பன்னாட்டு நிதியம் (International Monetary 
Fund) ்பான்் அகமபபுைள் உருவாக்ைபபட்டன. 

ைாலனி நீக்ைச் செயல்பாட்டின் அடிபபகடயில் 
ைாலனியாதிக்ைச் ெக்திைள் தஙைைது 
ைாலனிைளுக்கு விடுதகல வழஙை்வண்டிய 
ைட்டாயத்திறகுள்ைாயினர. அதில் இந்தியா 
முதலாவதாய் சுதந்திரம் சபற்து. 

 3.2   ப�ரழிவும் பின்விளைவும் 
ஹிட்லர ஆட்சிபசபாறுப்பற் பின்னர 

யூதரைள் பலவழிைளில் சைாடுகமபபடுத்தபபட்டனர. 
அவரைளுக்ைான ெமூைஉரிகமைள் மறுக்ைபபட்டன. 
அவரைளின் சொத்துக்ைள் பறிமுதல் செய்யபபட்டன. 
அவரைள் ‘சைட்்டாக்ைள்' எனபபடும் ஒதுக்குபு்மான 
பகுதிைளில் வாழ வறபுறுத்தபபட்டனர. இவறக்த் 
சதாடரந்து நாசிைள் யூதரைகை முறறிலுமாைக் 
சைான்று குவிபபதறைாை ‘இறுதித் தீரவு’ எனும் 
ைருத்கத முன்கவத்தனர. 

இரண்டாவது உலைப ்பாரின்்பாது 
செரமானியரைைால் ஆறு மில்லியன் 
யூத மக்ைள் சைால்லபபட்ட இனஅழிபகப 
விைக்குவதறகு ்பரழிவுபபடுசைாகல 
(Holocaust) என்் சொல் பயன்படுத்தபபடுகி்து. 
ஹிட்லர மறறும் நாசிைளுகடய அரசியல் 
நிைழச்சி நிரலின் முக்கிய அம்ெஙைளின் 
ஒன்று யூதரைகை அழிபபதாகும். செரமனியில் 
ொதார்ணமாைவும் சொல்லப்பானால் ஐ்ராபபா 
முழுவதும் ஏறைன்வ நிலவிவந்த யூத  
எதிரபபு உ்ணரவுைகை ஹிட்லர 
பயன்படுத்திக் சைாண்டார. யூதரைள் ஐ்ராபபா 
முழுவதிலும் சிதறிக்கிடந்தனர. அவரைளில் 
பலர வணிைத்துக்யிலும் ைகலைளிலும் 
சதாழிறதுக்ைளிலும் புைழசபறறு விைஙகினர. 
வட்டித்சதாழில்  யூதரைளிகட்ய முக்கிய வணிை 
நடவடிக்கையாை இருந்தது. இது அவரைளுக்கு 
எதிரான சவறுபகப ்மலும் வலுவகடயச் 
செய்தது. ்ஷக்ஸ்பியரின் சவனிஸ் நைர வணிைர 
(Merchant of Venice) எனும் நாடைம் மக்ைளிகட்ய 
யூதரைளின் மீதிருந்த சவறுபகபயும் 
அவநம்பிக்கைகயயும் படம் பிடித்துக் ைாட்டியது. 

்மனிதஉரிள்மப் பிரக்னம்
இத்தகையப ்பரழிவு நகடசபற்பின், 

ஐக்கிய நாடுைள் ெகப தன்னுகடய மனிதஉரிகம 
ொெனத்தில் இனம், பால், சமாழி, மதம் ஆகிய 
்வறுபாடுைளின்றி அடிபபகடச் சுதந்திரமும் 
மனித உரிகமைளும் உலைைாவிய முக்யில் 
ைகடபிடிக்ைபபடுவகத ஊக்குவிக்ைப்பாவதாை 
உறுதிசமாழி ்மறசைாண்டது. உலைைாவிய 
முக்யில் மனித உரிகமைகைக் ைாபபதறைாை 
ஐக்கிய நாடுைள் ெகப ்மறசைாண்ட 
முயறசிைளின் விகைவாை மனித உரிகமைள் 
ஆக்ணயம் உருவாக்ைபபட்டது. இவ்வகமபபால் 
உருவாக்ைபபட்ட குழு ஒன்றுக்கு மக்ந்த 
குடியரசுத் தகலவர பிராஙகிளின் ரூஸ்சவல்ட்டின் 
மகனவியார எலினார ரூஸ்சவல்ட் தகலகம 
வகித்தார. ஆக்ணயக் குழுவில் உறுபபினரைைாை 

10th_History_Unit_3_TM.indd   38 1/5/2022   5:24:54 PM



இரண்டாம் உலகப்படார்39

இத்தாலி, ெபபான்) ்பார செய்துவந்த 26 நாடுைைால் 
ஏறறுக்சைாள்ைபபட்டது. ஐக்கிய நாடுைள் ெகபயின் 
ொெனத்தில் 1945ஆம் ஆண்டு, ெூன் 26ஆம் நாள் 
51 நாடுைள் கைசயழுத்திட்டன. இந்தியா அப்பாது 
சுதந்திர நாடாை இல்கலசயன்பதால் ொெனத்தில் 
கைசயழுத்திடவில்கல. தற்பாது ஐக்கிய நாடுைள் 
ெகப 193 உறுபபு நாடுைகைக் சைாண்டுள்ைது. 
ஒவ்சவாரு நாடும் சிறிய்தா அல்லது சபரிய்தா, 
ஐக்கிய நாடுைள் ெகபயில் ெமமான வாக்குைகை 
சபறறுள்ைது.

“ஐக்கிய நாடுைள் ெகபயின் மக்ைைாகிய 
நாஙைள் எதிரைால ெந்ததியினகர ்பாரின் 
துயரஙைளிலிருந்துக் ைாப்பாம் என உறுதி 
கூறுகி்்ாம். அது நம்முகடய வாழநாளில் 
இருமுக் மனிதகுலத்திறகுச் சொல்லமுடியாத 
துயரஙைகைக் சைாண்டுவந்துள்ைது. ்மலும் 
அடிபபகட மனித உரிகமைள், மனிதபபண்புைகைப 
சபறறுள்ை தனிநபரைளின் ைண்ணியம், மதிபபு, 
ஆணுக்கும் சபண்ணுக்கும், சிறிய நாட்டிறகும் சபரிய 
நாட்டிறகும் ெம உரிகம ஆகியவறறின் மீதான 
நம்பிக்கைகய மீண்டும் உறுதி செய்்வாம்”.... - 
ஐககிய �டாடுகள் செள�யின் முகவுளரயிலிருந்து

ஜ�டாதுச்செள�யும் �டாதுகடாப்பு அளெயும்
ஐக்கிய நாடுைள் ெகப 

ஏ்த்தாழ ஏகனய அரசுைகைப 
்பால்வ, அரசுக்குரிய 
ெட்டமியறறுதல், நிரவகித்தல், 
நீதித்துக் ்பான்்வறறிறகு 
நிைரான அகமபபுை்ைாடு 
செயல்படுகி்து. சபாதுச்ெகப 
எனும் அகமபபில் ஒவ்சவாரு 
நாடும் பிரதிநிதித்துவப 
படுத்தபபடுகின்்ன. ஆண்டுக்சைாருமுக் 
கூடும் இவ்வகமபபில் நாடுைளின் நலன்ொரந்த 
அம்ெஙைளும் முரண்பாடுைளுக்ைான 
ைார்ணஙைளும் விவாதிக்ைபபடுகின்்ன. 
பாதுைாபபு ெகபயானது பதிகனந்து 
உறுபபினரைகைக் சைாண்டுள்ைது. அசமரிக்ை 
ஐக்கிய நாடுைள், பிரிட்டன், பிரான்ஸ், ரஷயா, 
சீனா ஆகிய நாடுைள் இச்ெகபயின் நிரந்தர 
உறுபபினரைைாவர. ஏகனய பத்து உறுபபினரைள் 
சுழறசி முக்யில் ்தரந்சதடுக்ைபபடுவர. 
இவ்விரு ெகபைளு்ம ஒரு ெட்டமன்்த்கதப 
்பாலச் செயல்படுகின்்ன. ஒவ்சவாரு நிரந்தர 
உறுபபினருக்கும் மறுபபாக்ண அதிைாரம் (Veto 
power) உண்டு. எடுக்கும் எந்த முடிகவயும் 
இதன் மூலம் தடுத்துவிடலாம். இவ்வதிைாரம் 
வல்லரசுைைால் குறிபபாை அசமரிக்ைாவாலும் 
ரஷயாவாலும் முக்கிய முடிவுைகைத் 

ஐ.�டா. 
தளலள்மயகம் 

நியூயடாரக

ொரலஸ் மாலிக் (சலபனான்), P.C.ொங 
(்தசியவாத சீனா), ொன் ெம்பரி (ைனடா), 
சர்ன ைாசின் (பிரான்ஸ்) ஆகி்யார இருந்தனர. 
மனித உரிகமைளின் உலைைாவிய பிரைடனம்  
30 ைட்டுகரைளில் அடிபபகட மனித உரிகமைகை 
முன் கவக்கி்து. 1948 டிெம்பர 10இல் ஐ.நா.ெகப 
இந்த வரலாறறு ொெனத்கத ஏறறுக் சைாண்டது. 
இந்த நாள் (டிெம்பர 10) உலைம் முழுவதும் மனித 
உரிகமைள் தினமாை சைாண்டாடபபடுகி்து. 
இபபிரைடனத்கதப பின்பறறி 1948இல் சதாடஙகி 
சுமார 90 நாடுைளின் அரசியல் அகமபபுைளில் 
மனித உரிகமைள் சதாடரபான ெரத்துக்ைள் 
்ெரத்துக்சைாள்ைபபட்டுள்ைதாை நியூயாரக்கிலுள்ை 
‘பிராஙகிளின் எலினார ரூஸ்சவல்ட்’ நிறுவனம் 
கூறுகி்து.

இஸ்பரல் �டாட்டின் பி்றப்பு
்மறசொல்லபபட்ட ்பரழிவின் முக்கிய 

விகைவு யூத இன மக்ைளுக்சைன இஸ்்ரல் எனும் 
நாடு உருவாக்ைபபட்டதாகும். வரலாறறு ரீதியாை, 
்ராமரைள் ைாலத்திலிருந்து இது்வ இவரைளின் 
தாயைமாகும்.  

 3.3  புதிய �ன்னடாட்டு ஒழுஙகள்மவு 
1941இல் சுதந்திரமான அகனத்து உலை 

நாடுைளிகட்ய நிரந்தரமான அகமதிகயப 
்ப்ணத் ்தகவபபடும் பன்னாட்டு ஒத்துகழபபு 
குறித்து அசமரிக்ை ஐக்கிய நாடுைளும் பிரிட்டனும் 
தீவிர ைவனம் செலுத்தத் சதாடஙகின. பன்னாட்டுப 
சபாருைாதாரம், நிதி ஆகியவறறின் நிகலத்த 
தன்கமயும் முக்கிய ்நாக்ைஙைைாை இருந்தன. 
இபசபாது ்நாக்ைஙைளுக்கு, உலைத்தின் பல்்வறு 
நாடுைகைச் ்ெரந்த உறுபபினரைள் இக்ணந்து 
செயல்படும் பன்னாட்டு அகமபபு ்தகவபபட்டது. 
இம்முயறசியின் இறுதியாை ஐக்கிய நாடுைள் 
ெகப, உலை வஙகி, பன்னாட்டு நிதி அகமபபு 
்பான்்கவயும் அகனத்து நாடுைள், ெமூைஙைள் 
ஆகியவறறின் முக்கிய அடிபபகட அம்ெஙைள் 
குறித்து நடவடிக்கை ்மறசைாள்ை, அவறறின் 
துக்ண அகமபபுைளும் நிறுவபபட்டன. 
ஐககிய �டாடுகள் செள�

ஐக்கிய நாடுைள் ெகப 
நிறுவபபடுவதறைான முதல் 
முயறசிகய அசமரிக்ை ஐக்கிய 
நாடுைளும் பிரிட்டனும் 1941இல் 
அட்லாண்டிக் ொெனத்தின் 
வழி்ய சவளியிட்டன. ஐக்கிய 
நாடுைள் ெகபயின் பிரைடனம் 
1942இல் புத்தாண்டு 
தினத்தன்று, அச்சு நாடுைளுக்கு எதிராை (செரமனி, 

ஐ.�டா. இலச்சிளன
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தடுபபதறைாைப பயன்படுத்தபபடுகின்்து. 
மிை முக்கியமான அம்ெஙைளும் முரண்பாடுைளும் 
பாதுைாபபு ெகபயில் விவாதிக்ைபபடுகின்்ன.
நிரெடாக அள்மப்பு

ஐக்கிய நாடுைள் ெகபயின் செயல்பாட்டு 
அஙைமாைத் திைழவது செயலைம் ஆகும். இதன் சபாதுச் 
செயலாைர சபாதுச்ெகபயில், பாதுைாபபுச்ெகபயின் 
பரிந்துகரயின்படி ்தரந்சதடுைைபபடுகி்ார. சபாதுச் 
செயலாைர தனது ைாபிசனட் உறுபபினரைள், 
ஏகனய அதிைாரிைள் ஆகி்யாரின் துக்ண்யாடு 
ஐக்கிய நாடுைள் ெகபகய நடத்துகி்ார. பன்னாட்டு 
நீதிமன்்ம் ஐக்கிய நாடுைள் ெகபயின் நீதி 
நிரவாைக் கிகையாகும். இது சநதரலாந்திலுள்ை  
தி ்ெக்கில் அகமந்துள்ைது. சபாருைாதார 
மறறும் ெமூை மன்்ம் (Economic and Social 
Council-ECOSOC) ஐக்கிய நாடுைள் ெகபயின் 
ஐந்தாவது அஙைமாகும். ஐக்கிய நாடுைள் ெகப 
்மறசைாள்ளும் அகனத்துப சபாருைாதாரச் ெமூைப 
பணிைகை ஒருஙகிக்ணபபது இவ்வகமபபின் 
பணியாகும். உலகின் பல்்வறு பகுதிைளில் 
வட்டாரஙைளின் வைரச்சிக்ைாை (ஆசியா 
பசிபிக், ்மறகு ஆசியா, ஐ்ராபபா, ஆபபிரிக்ைா, 
லத்தீன் அசமரிக்ைா) பல வட்டார சபாருைாதார 
ஆக்ணயஙைள் செயல்படுகின்்ன. அகவப 
சபாருைாதார மறறும் ெமூை மன்்த்தின் (ECOSOC) 
துக்ணயகமபபுைைாகும். மிை சவறறிைரமாைச் 
செயல்படும் இவறறுக்கு சபாருைாதார வல்லுநரான 
குன்னார மிரதால் ்பான்்்ார தகலகம 
ஏறறிருக்கின்்னர.
ஐ.�டாவின் இதர முககியத் துளணஅள்மப்புகள்

ஐ.நாவின் துக்ண அகமபபுைள் உலகில் 
மிைவும் அக்ைக் செலுத்தபபட்வண்டிய 
துக்ைைான உ்ணவு, சுைாதாரம், ைல்வி, பண்பாடு 
ஆகியக் ைைஙைளில் செயல்படுகின்்ன. அகவ 
உ்ணவு மறறும் ்வைாண்கம அகமபபு (Food and 
Agricultural Organisation - FAO), உலை சுைாதார 
நிறுவனம் (World Health Organisation -WHO), 
ஐ.நா. ைல்வி, அறிவியல் மறறும் பண்பாட்டு அகமபபு  
(UN Educational Scientific and Cultural Organisation 
- UNESCO) என்பனவாகும். இகவ தவிரத்து 
்வறுசில சி்பபு நிறுவனஙைள் உறுபபுநாடுைளின் 
நிதிஉதவியுடன் செயல்படுகின்்ன. அவறறில் நன்கு 
அறியபபட்ட இரண்டு அகமபபுைளில் முதலாவது 
ஐ.நா. குழந்கதைள் நிதி நிறுவனம் (United Nations 
Children’s Fund-UNICEF). இது உலைம் முழுவதிலும் 
குழந்கதைளின் உடல் ஆ்ராக்கியத்கதயும் 
ஏகனய நலன்ைகையும் முன்சனடுக்ைப 
பணிசெய்கி்து. மறச்ான்று ஐ.நா.வைரச்சி திட்டம் 
(United Nations Development Plan -UNDP). இது 
வைரச்சித் திட்டஙைளில் ைவனம் செலுத்துகி்து.

ஐ.�டா.வின் ஜசெயல்�டாடுகள்
ைடந்த பல பத்தாண்டுைளில் உலைம் 

எதிரசைாண்ட, மாறிவரும் பிரச்ெகனைளுக்கு 
ஏற்வாறு ஐக்கிய நாடுைள் ெகப தனது 
செயல்பாடுைகை விரிவாக்ைம் செய்துள்ைது. 
1960ைளில் ைாலனியாதிக்ை நீக்ைம் முக்கியப 
பிரச்ெகனயாகும். மனித உரிகமைள், அைதிைள் 
பிரச்ெகன, பருவைாலமாற்ம், பாலினச் ெமத்துவம் 
ஆகியன தற்பாது ஐக்கிய நாடுைள் ெகபயின் 
செயல்பாட்டு வகையத்தினுள் உள்ைன. 
மிைச்சி்பபாைக் ைட்டாயம் குறிபபிடபபட ் வண்டியது 
ஐ.நாவின் அகமதிபபகட. உலைம் முழுவதிலும் 
்மாதல்ைள் அரங்ைறியப பல்்வறு பகுதிைளில் 
அபபகட பணி செய்துள்ைது. அதன் முக்கியப 
பகுதியாை உள்ை இந்திய இராணுவம் உலகின் 
பல்்வறு பகுதிைளில் பணியமரத்தபபட்டுள்ைது.
உலக ெஙகி

“பிசரட்டன் உட்ஸ் இரட்கடயரைள்” எனக் 
குறிக்ைபபடும் உலை வஙகி, பன்னாட்டு நிதி அகமபபு 
ஆகிய இரண்டும் 1944இல் நகடசபற் பிசரட்டன் 
உட்ஸ் மாநாட்டிறகுப பின் 1945இல் நிறுவபபட்டன. 
இவ்விரு நிறுவனஙைளும் அசமரிக்ைாவில் 
வாஷிஙடன் நைரில் அகமந்துள்ைன. இரண்டு்ம 
ெம எண்ணிக்கையிலான உறுபபினரைகைக் 
சைாண்டுள்ைன. ஏசனனில் ஒரு நாடு 
பன்னாட்டு நிதிஅகமபபில் உறுபபினர ஆைாமல் 
உலைவஙகியில் உறுபபினராை முடியாது. 

பிஜரட்்ன் உட்ஸ் ்மடா�டாடு
உலை வஙகியின் இரு முக்கிய அஙைஙைள் 

புனரகமபபு மறறும் வைரச்சிக்ைானப பன்னாட்டு 
வஙகி (International Bank for Reconstruction and 
Development - IBRD), மறச்ான்று பன்னாட்டு 
வைரச்சி முைகம (International Development Agency 
- IDA) ஆகும். இகவயிரண்டு்ம உலைவஙகி 
என்் சபயரி்ல்ய குறிபபிடபபடுகி்து. சதாடக்ை 
ஆண்டுைளில் IBRDயின் பணியானது ்பாரினால் 
சீரகுகலந்து்பான ஐ்ராபபிய நாடுைளில் 
புனரகமபபு நடவடிக்கைைகை ்மறசைாண்ட 
மாரஷல் திட்டத்திறகு நிதி வழஙகுவதாய் 
அகமந்தது. பின்னர இதன் செயல்பாடுைள் 
ஏகழ நாடுைளின் சபாருைாதார வைரச்சிகய 
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்மம்படுத்துவது, பல்்வறு நாடுைளின் வைரச்சித் 
திட்டஙைளுக்கு ைடன் வழஙகுவது என 
விரிவகடந்தது. ்மலும் பன்னாட்டு வைரச்சி 
முைகம வைரச்சிப பணிைளுக்குத் ்தகவபபடும் 
நிதிகய அரசுைளுக்குக் ைடனாை வழஙகியது. மிைக் 
குக்ந்த வட்டிக்கு 50 ஆண்டு ைால அைவிறகு 
வழஙைபபட்ட இக்ைடன்ைள் “சமன் ைடன்ைள்” (Soft 
Loans) என்்கழக்ைபபட்டன. பன்னாட்டு நிதி 
வாரியம் (International Finance Corporation-IFC) 
எனும் மறச்ாரு அகமபபு வைரும் நாடுைளிலுள்ை 
தனியார நிறுவனஙைளுடன் செயல்படுகி்து.

அண்கமக்ைாலஙைளில் இவ்வஙகி 
ஆயிரமாண்டு வைரச்சி இலக்குைகை அகடயும் 
ொதகனக்ைான ஊக்குவிபகப வழஙகிவருகி்து. 
மக்ைளின் வாழக்கைத்தரத்கத உயரத்துதல், 
ைல்லாகமகய இல்லாமலாக்குவது, சபண்ைகை 
வலிகமயுள்ைவரைைாை ஆக்குதல், தாய் ்ெய் நல 
்மம்பாடு, சூழலியல் ்மம்பாடு, எய்ட்ஸ் ஒழிபபு 
ஆகியகவ்ய இதன் வைரச்சி இலக்குைைாகும்.

�ன்னடாட்டு நிதியள்மப்பு  
(International Monetary Fund - IMF) 

பன்னாட்டு நிதியகமபபானது அடிபபகடயில் 
்ெரி ்டக்ஸ்டர ஒயிட், ொன் ்மனாரடு சைய்ன்ஸ் 
எனும் புைழசபற்ப சபாருைாதார நிபு்ணரைளின் 
மூகையில் உதித்த குழந்கதயாகும். இவ்வகமபபு 
1945இல் 29 உறுபபுநாடுைகைக் சைாண்டு 
முக்யாை சதாடஙைபசபற்து. தற்பாது 189 
நாடுைள் உறுபபுநாடுைைாை உள்ைன. இதனுகடய 
அடிபபகட ்நாக்ைம் உலைம் முழுவதிலும் நிதி 
மறறும் வைரச்சியின் நிகலத்த தன்கமகய 
உறுதிபபடுத்துவதாகும். இதனுகடய முக்கிய 
நிைழச்சிநிரல் பன்னாட்டைவில் நிதி ொரந்த 
ஒத்துகழபகப ்மம்படுத்துவது, பன்னாட்டு 
வணிைத்கதயும் நா்ணயச் செலாவணிகயயும் 
உறுதியாை கவத்திருத்தல் ஆகியகவயாகும். 
இவ்வகமபபு ப்ணம் செலுத்துவதில் ெமநிகலப 
பிரச்ெகனைகை (ஏசனனில் இந்நாடுைைால் தஙைள் 
இ்க்குமதிைளுக்கு ப்ணம் செலுத்த முடிவதில்கல) 
ெந்திக்கும் நாடுைளுக்குக் ைடன் வழஙகும். ஆனால் 
ைடன் வாஙகும் நாடுைள் மீது இவ்வகமபபு வரவு 
செலவுத்திட்டஙைகைச் சுருக்குதல், செலவுைகைச் 

சுருக்குதல் ்பான்் ைடுகமயான நிபந்தகனைகைச் 
சுமத்துகி்து. இந்நடவடிக்கைைள் சபரும்பாலும் 
வைரும் நாடுைைால் விரும்பபபடுவதில்கல. 
ஏசனனில் மக்ைளுக்கு மானியம் வழஙகும் 
பல்்வறு திட்டஙைகைக் கைவிட ்வண்டிய சூழல் 
உருவாகி்து. 

 3.4   ப�டாருககுப்பின் ஐபரடாப்�டாவில் 
்மககள் �ல அரசுகள் 

மக்ைள் நலஅரசு (Welfare State) எனும் 
சொறச்ாடர, அரொஙை்ம மக்ைளின் ெமூைப 
சபாருைாதார நலன்ைளுக்குப சபாறுபபு என்் 
்ைாட்பாட்கடக், குறிபபதாகும். இவ்வாறு மக்ைளுக்குப 
பாதுைாபபு வழஙகுவது, ெட்டம் ஒழுஙகைப 
பராமரிபபது என்ப்தாடு இல்லாமல் அரொஙைத்தின் 
சபாறுபகப ்மலும் விரிவுபடுத்துவதாகும். 

1942இல் பிரிட்டன் சபாதுவாை சபவரிட்ஜ் 
அறிக்கை (Beveridge Report) என்்கழக்ைபபட்ட 
அறிக்கைகய சவளியிட்டது. அவ்வறிக்கையில், 
சபாது நலனுக்குப சபருந்தகடைைாை உள்ை 
வறுகம, ்நாய் ஆகியவறக் சவறறிசைாள்ை, 
சபாதுமக்ைளுக்கு அதிை வருமானத்கத அளிபபது, 
உடல் நலபபாதுைாபபு, ைல்வி, வீட்டுவெதி, 
்வகலவாய்பபு ஆகியவறக் வழஙகும் பல 
திட்டஙைள் சதாகுபபாை இடம் சபறறிருந்தன. 

்பாருக்குப பின்னர பிரிட்டனில் சதாழிலாைர 
ைட்சி ஆட்சியகமத்தது. “சதாட்டிலிலிருந்து ைல்லக் 
வகர” மக்ைகைக் ைவனித்துக்சைாள்ளும் 
திட்டஙைகை ்மறசைாள்ைப்பாவதாை அவ்வரசு 
உறுதியளித்தது. மக்ைளுக்கு விரிவான அைவில் 
்தசிய நலச் ்ெகவயின் மூலம் இலவெ 
மருத்துவ வெதி, முதி்யாரக்கு ஓய்வூதியம், 
்வகலயற்்ாரக்கு உதவித்சதாகை ்பான்் 
நிதியுதவிைள் குழந்கத நல ்ெகவைள், 
குடும்பநலச்்ெகவைள் ஆகியவறக் 
வழஙகுவதறைாைப பல ெட்டஙைள் இயற்பபட்டன. 
அகனவருக்குமான இலவெப பள்ளிக் ைல்வி 
என்பதறகு ்மலாை இகவயகனத்தும் 
அளிக்ைபபட்டன. 

இத்திட்டஙைளின் பலன்ைள் முதி்யார 
ஓய்வூதியம், ்வகலயற்்ாரக்ைான 
உதவித்சதாகை ஆகியவறக்ப சபாறுத்த அைவில் 
ப்ணப பரிமாற்த்தின் மூலமாைவும் ஏகனய 
நலன்ைள், இலவெச் ்ெகவைள் மூலமாைவும் 
மக்ைகைச் சென்்கடந்தன. இவறறிறகு ்மலாை 
இந்நாடுைளில் சபாருைாதார ஏற்தாழவுைகை 
குக்பபதறைாை முற்பாக்கு வரிவிதித்தலின் மூலம் 
அதிைமாை வருமானம் ஈட்டு்வார மீது அதிைவரி 
விதிக்ைபபட்டது. 

பன்னாட்டு நிதியகமபபின் (IMF) ்நாக்ைஙைள்: 
உலை அைவில் நிதி ொரந்த ஒத்துகழபகபப 
்பணுவது, நிதி நிகலகய உறுதியானதாை 
கவத்திருத்தல், பன்னாட்டு வணிைத்திறகு 
வெதிைள் ஏறபடுத்திக் சைாடுபபது, ்வகல 
வாய்பபிகனப சபருக்குவது, நீடித்தப 
சபாருைாதார வைரச்சி, உலைம் முழுவதிலும் 
வறுகமகய ஒழிபபது என்பனவாகும்.
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I     செரியடான  விள்ளயத் 
பதரவு ஜசெய்யவும்

1.  ெபபான் ெர்ணகடவதாை 
எப்பாது முக்பபடி 
கைசயழுத்திட்டது?
அ) செம்டம்பர 2, 1945 ஆ) அக்்டாபர 2, 1945
இ) ஆைஸ்டு 15, 1945 ஈ) அக்்டாபர 12, 1945

2.  பன்னாட்டுச் ெஙைம் உருவாக்ைபபடுவதில் 
முன்முயறசி எடுத்தவர யார?
அ) ரூஸ்சவல்ட் ஆ) ்ெம்சபரலின்
இ) உட்்ரா வில்ென் ஈ) பால்டுவின்

�யிறசி

களலச்ஜசெடாறகள்

்பரழிவு Devastation/
havoc total destruction

்பார நாட்டம் Belligerent one eager to fight / aggressive

மீண்சடழுகி் Resurgent rising again

இழபபீடுைள் Reparations
compensation exacted from a defeated nation 
by the victors

்பாரத்தைவாடஙைள் Armaments weapons

ைட்டாய இராணுவ ்ெகவக்கு 
அகழக்ைபபட்ட

Conscripted compulsory military service

வகதத்துக் சைால்லுதல் Slaughter kill a large number of people indiscriminately

பல்கிப சபருகுதல் Proliferation a  rapid increase

குடிகெத்சதாகுதி Ghettos slums

மறுபபாக்ண / எதிரவாக்கு Veto a vote that blocks a decision / negative vote

வரம்பு / எல்கல Ambit range

மீைாத்துயரம் Scourge eternal suffering

ைடுகமயான Stringent tough

3.  ெபபானியக் ைபபறபகட அசமரிக்ை 
ைபபறபகடயால் எங்ை ்தாறைடிக்ைபபட்டது?
அ) க்வாடல்சைனால் ்பார 
ஆ) மிட்்வ ்பார
இ) சலனின்கி்ரடு ்பார
ஈ) எல் அலாசமய்ன்்பார

4.  அசமரிக்ைா தனது முதல் அணுகுண்கட எங்ை 
வீசியது?
அ) ைவாொகி ஆ) இன்்னாசிமா
இ) ஹி்ராஷிமா ஈ) நாைொகி

5.  ஹிட்லர எவகர மிைவும் சைாடுகமப 
படுத்தினார?
அ) ரஷயரைள் ஆ) அ்ரபியரைள்
இ) துருக்கியரைள் ஈ) யூதரைள்

�டா்ச்சுருககம்
�	இரண்டாம் உலைப்பார 1939 முதல் 1945 வகர நகடசபற்து. ஐ்ராபபா, ஆபபிரிக்ைா, ஆசியா பசிபிக் 

என ஏ்த்தாழ உலகின் அகனத்துப பகுதிைளிலும் இப்பார நகடசபற்து. சதாடக்ைத்தில் பிரிட்டன், 
பிரான்சு, பின்னர ் ொவியத் யூனியன், அசமரிக்ை ஐக்கிய நாடுைள் ஆகி்யாகரக் சைாண்ட ் நெநாடுைள் 
அணி அச்சு நாடுைைான செரமனி, இத்தாலி, ெபபான் ஆகியவறறிறகு எதிராைப ்பாரிட்டன. 

�	சதாடக்ைத்தில் ஐ்ராபபாவில் செரமனியும் கிழக்குபபகுதிைளில் ெபபானும் பல சவறறிைகைப சபற்ன. 
இருந்த்பாதிலும் அசமரிக்ைா தனது மாசபரும் வைஙைளுடன் ் நெநாடுைள் அணியில் ் ெரந்த பின்னர 
செரமனி, ெபபான் ஆகிய இரு நாடுைளும் பல நீண்ட ெண்கடக்குப பின்னர ்தாறைடிக்ைபபட்டன.  

�	்பாருக்குப பிந்கதய உலைம், அசமரிக்ை ஐக்கிய நாடுைள், ஐக்கிய ்ொவியத் ்ொெலிஸக் குடியரசுைள் 
என்்கழக்ைபபட்ட இரு வல்லரசுைளின் எழுச்சிகயக் ைண்ணுற்து. இரு நாடுைளும் ஆயுதபசபருக்ைக் 
குறிபபாை, அணு ஆயுதப சபருக்ைப ்பாட்டிைளில் ஈடுபட்டன. 
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V   சுருகக்மடாக விள்யளிககவும்
1.  முதல் உலைப்பாருக்குப பிந்கதய உலைத்தின் 

மூன்று முக்கிய  ெரவாதிைாரிைள் யாவர?
2.  ஹிட்லர செரமனி மக்ைளின் ஆதரகவ எவ்வாறு 

சபற்ார?
3.  முத்துத் துக்முை நிைழகவ விவரி.
4.  சபவரிட்ஜ் அறிக்கை குறித்து நீ அறிந்தது என்ன?
5.  பிசரட்டன் உட்ஸ் இரட்கடயரைளின் 

சபயரைகைக் குறிபபிடுை.
6.  பன்னாட்டு நிதியகமபபின் (IMF) ்நாக்ைஙைள் 

யாகவ?
VI  விரிெடான விள்யளிககவும்
1.  இரண்டாம் உலைப்பாரின் விகைவுைகை 

ஆய்வு செய்ை
2.  ஐக்கிய நாடுைள் ெகபயின் அகமபபு, 

செயல்பாடுைகை ஆய்வு செய்ை.
VII  ்மடாணெரகளின் ஜசெயல்�டாடுகள்
1.  உலை வகரபடத்தில் அச்சு நாடுைள், ் நெநாடுைள், 

இரண்டாம் உலைப்பாரின் முக்கிய 
்பாரக்ைைஙைள் ஆகியவறக்க் குறிக்ைவும்.

VIII   ெளர�்ப் �ணி
உலை வகரபடத்தில் கீழக்ைண்டவறக்க் 
குறிக்ைவும்

1.  அச்சு நாடுைள் 2.  ் நெ நாடுைள்
3.  ஹி்ராஷிமா, நாைொகி, ெவாய் தீவு, மாஸ்்ைா, 

ொன் பிரான்சிஸ்்ைா

ப்மறபகடாள் நூல்கள்

1.  R.D. Cornwell, World History in the Twentieth 
Century, London: Longman, 1972.

2.  C.V. Narasimhan, The United Nations - An 
Inside View, New Delhi: Vikas, 1988.

3.  Encyclopaedia Britannica, vol. 23 (1962 edition).

6.  செரமனி்யாடு மியூனிச் உடன்படிக்கையில் 
கைசயழுத்திட்ட பிரிட்டன் பிரதமர யார?
அ) ்ெம்பரலின் ஆ) வின்ஸ்டன் ெரச்சில்
இ) லாயிட் ொரஜ் ஈ) ஸ்்டன்லி பால்டுவின்

7.  எப்பாது ஐக்கிய நாடுைள் ெகபயின் பட்டய 
ொெனம் கைசயழுத்தானது?
அ) ெுன் 26, 1942 ஆ) ெுன் 26, 1945
இ) ெனவரி 1, 1942 ஈ) ெனவரி 1, 1945

II   பகடாடிட்் இ்ஙகளை நிரப்புக
1.  இராணுவ நீக்ைம் செய்யபபட்ட 

பகுதிகய ஹிட்லர தாக்கினார.
2.  இத்தாலி, செரமனி, ெபபான் 

ஆகியவறறிக்கிகட்யயான ஒபபந்தம் 
 என அகழக்ைபபட்டது.

3.   ைடன் குத்தகைத் திட்டத்கதத் 
சதாடக்கி கவத்தார.

4.  1940இல் ராஜினாமா செய்த பிரிட்டன் பிரதமர 
 ஆவார.

5.   என்பது சதாகலவிலிருந்்த  
எதிரிைளின் ்பார விமானஙைகைக் 
ைண்டுபிடிபபதறைான ஒரு ைருவி.

III  ஜ�டாருத்துக
1.    பிளிட்ஸ்கிரிக்  -  ரூஸ்சவல்ட்
2.   ராயல் ைபபறபகட  -   ஸ்டாலின் கி்ரடு
3.   ைடன் குத்தகை  -  ொல்மான் தீவு
4.   ் வால்ைா  -  பிரிட்டன்
5.   க்வாடல்சைனால்  -  மின்னல் ்வைத்தாக்குதல்
IV செரியடான கூறள்றத் பதரவு ஜசெய்யவும்
1.  கூறறு: குடியரசுத்தகலவர ரூஸ்சவல்ட் 

அசமரிக்ைா தனது தனித்திருக்கும் சைாள்கைகய 
மாறறியகமக்ை ் வண்டும் என்பகத உ்ணரந்தார.

  கடாரணம்: அவர 1941இல் ைடன் குத்தகைத் 
திட்டத்கத சதாடஙகினார.
அ)   கூறறும் ைார்ணமும் ெரி.
ஆ)  கூறறு ெரி ஆனால் ைார்ணம் தவறு.
இ)  ைார்ணம் கூறறு ஆகிய இரண்டு்ம 

தவ்ானகவ.
ஈ)  ைார்ணம் ெரி ஆனால் அது கூறறுடன் 

சபாருந்தவில்கல.

இணையச் செயல்பாடு

ஜசெயல்முள்ற
•  கீழைாணும் உரலி / விகரவுக் குறியீட்கடப பயன்படுத்தி இச்செயல்பாட்டிறைான இக்ணயப 

பக்ைத்திறகுச் செல்லவும்.
•  திகரயில் ்தான்றும் வகரபடத்தில் 'Enter’ சபாத்தாகனச் சொடுக்ைவும்.
•  கீ்ழ உள்ை ்நரத்திலிருந்து உதார்ணமாை (Ex.1939) ்தரந்சதடுக்ைவும், பின்பு இரண்டாம் 

உலைப்பாரில் நடந்த நிைழவுைளிகனப பறறி விைக்ைமாை சதரிந்துசைாள்ை திகரயில் ்தான்றும் 
வகரபடத்தில் எ்தனும் ஒரு இடத்திகன ்தரந்சதடுக்ைவும்.

உரலி: https://www.abmc.gov/sites/default/files/interactive/interactive_files/WW2/

இரண்டாம் உலகப்ப�டார
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      அறிமுகம்
இரண்டாம் உலகப்படாருக்குப பின் ஒரு 

புதியகடாலம் உருவடாகியது. இக்கடாலம் ஐ்ரடாபபிய 
கடாலனியப ்பரரசின் வீழ்ச்சியயயும் ஆசிய-
ஆபபிரிக்க கடாலனிய ஆட்சிக்குட்பட்் நடாடுகளின் 
சுதந்திரதயதயும் துவக்கமடாகக் ககடாணடிருந்தது. 
முதலடாம் உலகப்படார் ரஷயடாவில் ஒரு 
கபடாதுவுய்யமப புரட்சியய ஏறபடுததியகதன்்டால் 
இரண்டாம் உலகப்படார் சீனடாவில் ஒரு கம்யூனிசப 
புரட்சி ஏறப்க் கடாரணமடாக இருந்தது. அகமரிக்க 
ஐக்கிய நடாடும் ஐக்கிய ் சடாஷலிச ் சடாவியத குடியரசு 
நடாடும் வல்லரசுகளடாக உருவடான்தடாடு  அயவ 
எதிகரதிர் இருதுருவஙகளடாய் பிரிந்து நின்்ன.  
இபபின்னணியில் உருவடான பனிப்படாரடானது 
ககடாரியடா, கியூபடா, வியட்நடாம், ் மறகு ஆசியடா ் படான்் 
பகுதிகளில் கடும் ்மடாதல்களுக்கு இட்டுச்கசன்்து.

்படாரினடால் படாதிக்கபபட்் ஐ்ரடாபபடாவின் 
மறுசீரயமபயப முன்னிறுததிய மடார்ஷல் 
திட்்ததின் மூலமடாக அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடு 
ஐ்ரடாபபடாவின் நம்பிக்யகயய கவன்்து. ்சடாவியத 
ரஷயடா்வடா ஆசிய–ஆபபிரிக்க நடாடுகளின் 
விடுதயலப ்படாரடாட்்ததிறகு ஆதரவளிதது அதன் 
மூலமடாக அந்நடாடுகளின் நல்கலணணதயதப 
கபற்து.

அணி்சரடா நடாடுகளின் அயமபபு இரு 
வல்லரசுகளுக்கிய்்ய ஏறபட்்  முரணபடாட்ய்க் 

கட்டுக்குளயவக்க ஓரளவு பஙகடாறறியது. 
அகமரிக்கக் கட்டுபபடாட்டிறகுளளிருந்து கவளிவரும் 
கபடாருட்டு ஐ்ரடாபபிய நடாடுகள ஒரு குழுமதயத 
இயக்கவடிவில் முன்கனடுததுச் கசன்்ன. இது்வ 
ஐ்ரடாபபியப கபடாதுச்சந்யத என்று மடாற்ங ககடாணடு 
இப்படாதுளள ஐக்கிய ஐ்ரடாபபடாவடாக உருபகபற்து. 
கபர்லின் சுவர் உய்க்கபபட்்்தடாடு பனிப்படார் 
கடாலம் முடிவுக்கு வந்தது.
 4.1  சீனப்புரட்சி
(அ) ப�ோருக்கு முன�ோன சீனோ

நீண் வரலடாறய்க் ககடாண் சீன நடாகரிகம் 
ஐ்ரடாபபடாயவவி் ்மம்பட்்தடாகும். ஆனடால் 
பதகதடான்பதடாம் நூற்டாணடின் கய்சியில் அதன் 
வளர்ச்சி ்தஙகியது. அதன் அரசர்களடான மஞ்சுக்கள 
சீனடாயவ ஏ்க்குய்ய 1650 ஆணடுகள ஆட்சி 
புரிந்திருந்தனர். ஆட்சியதிகடாரமடானது அறிவுமிக்க 
அதிகடாரிகளடாக கருதபபட்் மடாண்ரின்கள எனும் 
நிலவுய்யமயடாளர் வசம் இருந்தது. சடாதடாரண 
விவசடாயிகள அதிகமடான வரிவிதிபபினடாலும் 
மிதமிஞ்சிய குததயக வசூலிபபடாலும் குய்ந்த நிலம் 
ககடாண்வர்களடாக விளஙகியதடாலும் கடுயமயடான 
படாதிபபுகளுக்குட்பட்டு வறுயமயின் பிடியில் சிக்கித 
தவிததனர். சில இருபபுபபடாயதப பணிகளும் 
கபடாறியியல் நிபுணததுவம் ககடாண் சில பணிகளும் 
நய்கபறறிருந்தடாலும் கதடாழிறசடாயலகள ்படாதிய 
அளவில் உருவடாகவில்யல.

கீழக்கோண�னவறபறோடு அறிமுகமோதல்
� சீனடாவின் கபடாதுவுய்யமப புரட்சி
� பனிப்படாரும் அணி்சரடா இயக்கமும்
� ககடாரியப ்படாரும் கியூபடாவின் ஏவுகயணச் சிக்கலும்
� இஸ்ரலியப ்படாரும் வியட்நடாம் ்படாரும்
�  ஐ்ரடாபபியப கபடாருளடாதடாரக் குழுமம் மறறும் ஐ்ரடாபபிய ஒருஙகியணபபு
�  கபர்லின் சுவர் வீழ்ச்சியும் பனிப்படார் யுகமுடிவும்

கறறலின ப�ோக்கஙகள்
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45 இரண்டாம் உலகப்படாருக்குப பிந்தைய உலகம்

அரசியல் - கபடாருளடாதடார அதிருபதி பல 
இ்ஙகளில் விவசடாயிகயள எழுச்சியய்யச் 
கசய்தது. யதபிங கலகம் (1850-64) இஙகு 
ஒரு முக்கிய எழுச்சியடாகும். முய்்ய 1832லும் 
1848லும் ந்ந்த அபினிப்படார்களில் ்தடால்வியயச் 
சந்திதத சீனடா முதன்முய்யடாக ்மறகததிய 
ஏகடாதிபததிய சக்திகளுக்கு தன் துய்முகஙகயளத  
தி்ந்துவிட்்து. இம்முடிவினடால் கபடாருளடாதடாரச் 
சுரண்லும் சீனமக்கள ்மலும் வறுயமக்குத 
தளளபபட்்தும் ந்ந்்தறியது.

ஐ்ரடாபபியர்களின் வருயக கவளிநடாட்டினர் 
மீது கடும்கவறுபபு ஏறப்க் கடாரணமடாக இருந்தது. 
இவற்்டாடு ்படாரில் ஏறபட்் ்தடால்வி ்மறகததிய 
கல்வியறிவு கபற் அறிஞர்களி்ம் சீர்திருததஙகயள 
அறிமுகபபடுதத ்கடாரிக்யக யவக்கத தூணடியது. 
்மறகததிய கல்வியறிவு கபற் அறிவுஜீவிகளின் 
வழிகடாட்டுதலினடால் சிறுவயதினரடான ்பரரசர் 
1898இல் நூறுநடாட்கள சீர்திருததம் என்் கபயரில் 
வரியசயடாக சில சீர்திருததஙகயளத துவக்கினடார். 
இச்சீர்திருததஙகள பழயமவடாதிகளி்மிருந்தும் 
அரசரின் படாதுகடாவலரடாகத திகழ்ந்த ்பரரசியடான 
சூ சி யி்மிருந்து கடும் எதிர்பபியனக் கிளபபின. 
்பரரசியடார் ்பரரசயர சிய்யில் தளளிய்தடாடு 
சீர்திருததஙகயளப பு்ந்தளளினடார்.
(ஆ) 1911ஆம் ஆணடு சீனப்புரட்சி

மஞ்சு வம்சததின் சியதவு 1908ஆம் 
ஆணடு ்பரரசின் படாதுகடாவலரடாயிருந்த 
்பரரசியடார் தடா்வகரின் மரணத்தடாடுத 
துவஙகியது. புதிய ்பரரசர் இரணடு வய்த 
நிரம்பியவர் என்் நியலயில் மடாகடாண 

ஆளுநர்கள சுதந்திரமடாகச் கசயல்ப்லடாயினர். 
உளளூர் இரடாணுவக் கிளர்ச்சி 1911ஆம் 
ஆணடு அக்்்டாபரில் ஏறபட்டு அதன் படாதிபபு 
பலமட்்ஙகளில் பரவியது. மடாகடாண ஆளுநர்கள 
மஞ்சு அரசின் பிரதிநிதிததுவஙகயள உதறித 
தஙகள சுதந்திரதயதப பிரக்னபபடுததலடாயினர். 
இக்கடாலக் கட்்ததில் நடுததர வர்க்கததிலிருந்து 
சில தயலவர்கள உருவடாகியிருந்தனர். அவர்களில் 
்டாக்்ர் சன் யடாட் கசன்னும் ஒருவர். சீனடாவில் 
ஏறபட்் எழுச்சியயப பறறி அகமரிக்க நடாளிதழ்களின் 
மூலமடாக அறிந்து ககடாண் ்டாக்்ர் சன் யடாட் கசன் 
ஷடாஙகடாய் நகயர வந்தய்யந்ததும் அங்க அவர் 
சீனக் குடியரசின் தறகடாலிக குடியரசுததயலவரடாகத 
்தர்ந்கதடுக்கபபட்்டார். 
இ) யுவோன ஷி-பகயும் அதன பினனரும் 

யுவடான் ஷி ்கயின் கீழ் சீனடா நடான்கு வரு்ம் 
ஒருயமபபடாட்டு்ன் விளஙகியது. 1916ஆம் ஆணடு 
அவரது மரணததிறகுபபின் 
அடுததப பனிகரணடு 
ஆணடுகளுக்கு ஒரு 
குடியரசுத தயலவர் 
நி ய மி க் க ப ப ட் டி ரு ந் த டா லு ம் 
அவவரசு கபயரளவில் மட்டு்ம 
நடுவண தன்யமயயக் 
ககடாணடிருந்தது. 

ஈ) சீனப் ப�ோதுவு்்்மக் கட்சி
புரட்சிக்கும் அ்தடாடு இயணந்து சீனப 

பழயமவடாதிகளின் வீழ்ச்சிக்கும் பின்னர் 
கன்பூசியசின் சிந்தயனகள பு்ந்தளளபபட்டு 

யுவோன ஷி-பக

்ோக்்ர் சன யோட் பசன  
(1866-1925)

ஒரு ஏழ்யமயடான 
குடும்பததில் கடாண்ன் 
நகரததின் அரு்க பி்ந்த ் டாக்்ர் 
சன்யடாட் கசன், நவீன சீனடாவின் 
தந்யத, ஒரு கிறிததவப பளளியில் 

கல்வி கபற்்தடாடு கிறிததவரடாகவும் மடாறினடார். 
ஹடாஙகடாங நகரில் மருததுவப பயிறசி கபற்டார். 
அரசியலில் ஆர்வம் ககடாணடிருந்த அவர் 1895இல் 
மஞ்சுக்களுக்கு எதிரடான கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்்டார். 
அவர் 1905ஆம் ஆணடு ்்டாக்கி்யடாவில் ஒரு 
அரசியல் கட்சியயத துவக்கினடார்.  அது்வ 
1912இல்  ்கடாமிங்டாங என்றும் ்தசிய மக்கள 
கட்சி என்றும் உருகவடுததது. ்தசியம், 
ஜனநடாயகம்,  மக்களின் வடாழ்க்யக முய் 
ஆகிய மூன்று கூறுகயளக் ககடாண் அவர்தம் 
ககடாளயக ்சடாஷியலிஸச் சிந்தயனயய்ய 
உச்சமடாகக் கருததில் ககடாண்து. 

மோ  பச –துங ( 1893 – 1976)
கதன்கிழக்குச் சீனடாவில் 

உளள ஹுனடான் நகரில்  
மடா ்ச-துங பி்ந்தடார். அவரது 
தந்யதயடார் கசல்வச்கசழிபபடான 
விவசடாயிகளில் ஒருவர் 
என்ப்தடாடு மஞ்சுக்களின் 

ஆட்சியய ஆதரிததவரடாவடார். வடாசிபபதில் 
மிகுந்த ஆர்வஙககடாண் மடா  ்ச-துங தன் 
தி்யமயடால் சடாஙஸியடாவிலிருந்த இயள்யடார் 
கல்லூரியில் இ்ம்பிடிததடார். அ்த ஆணடு (1911) 
சீனடாவில் புரட்சி கவடிததது. புரட்சிபபய் ஒன்ய் 
உருவடாக்கிய ்படாதும் வியரவில் அதிலிருந்து 
விலகி சடாஙஸியடாவிலிருந்த ஆசிரியர் பயிறசிக் 
கல்லூரியில் ்சர்ந்தடார். பின்னர் ஹூனடான் 
நகயர யமயமடாகக் ககடாணடு தனது அரசியல் 
வடாழ்க்யகயயத துவஙகிய அவர் ஒரு முழு 
கபடாதுவுய்யமவடாதியடாக மடாறினடார்.
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1917இல் ஏறபட்் ரஷயப 
புரட்சி்யடாடு மடார்கஸ, கலனின் 
்படான்்வர்களின் சிந்தயன   
வலுபகபற்து. மடார்க்ஸியதயத 
கறகும் விதமடாக 1918இல் பீகிங 
பல்கயலக்கழகததில் ஒரு 
அயமபபு உருவடாக்கபபட்்து. 
இவவயமபபடால் ந்ததபபட்்க் 
கூட்்ஙகளில் கலந்துககடாண்வருள 
மடா ்ச-துஙகும் ஒருவர் ஆவடார். 

பகோமிங்ோஙகும் ஷியோங பக-பேக்கும்
சன் யடாட் கசன் இ்ந்தபின் ்கடாமிங்டாஙகின் 

தயலவரடாக ஷியடாங்க–்ஷக்கும், 
கபடாதுவுய்யமக்கட்சியின் தயலவர்களடாக 
சூ-கயன்-லடாயும் மடா ்ச–துஙகும் விளஙகினர். 
கபடாதுவுய்யமவடாதததின் தீவிர விமர்சகரடான 
ஷியடாங தனது கட்சிக்குளளிருந்த 
கபடாதுவுய்யமவடாதிகயள முக்கிய 
கபடாறுபபுகளிலிருந்து விடுவிததடார். 
க ப டா து வு ய ் ய ம வ டா தி க ளி ன் 
கசல்வடாக்்கடா கபருகத கதடா்ஙகி 
அவர்கள கதடாழிலடாளர்கயளயும் 
விவசடாயிகயளயும் தஙகள 
இரடாணுவததில் கபருமளவில் 
்சர்க்கும் நியல ஏறபட்்து.
்மலும் கவறறிகரமடாக அவர் 
1928ஆம் ஆணடு பீகிஙநகயரக் 
யகபபறறினடார்.  மீணடும் சீனடாவில் ஒரு நடுவண 
அரசு உருவடானது.
விவசோயிக்ை வழி�்த்திய மோபவோ

்கடாமிங்டாஙகின் கட்டுபபடாடு நகரஙகளின் 
மீது கடுயமயடாக இருந்தயத 
மடா்வடா (மோ  பச –துங) உணர்ந்தடார். அதனடால் அவர் 
விவசடாயிகயள ஒருஙகியணக்க முயறசி கசய்தடார். 
மடா்வடாவின் தயலயமயில் சில நூறு கம்யூனிஸடுகள 
கடாடுகள சூழ்ந்த மயலபபகுதிகளில் ஏழு ஆணடுகள 
பதுஙகியிருந்தனர். ்கடாமிங்டாஙகடால் அக்கடாட்டு 
மயலபபகுதியில் நுயழய முடியடாத அ்த்வயளயில் 
மடா்வடாவின் பய் கபருகிக்ககடாண்் கசன்்து. 
இவர்கயள அழிதகதடாழிக்கும் முயறசியின் 
்படாது ஷியடாங ்க–்ஷக் ஜபபடானி்மிருந்தும் 
்வறு சில ்படார்பபய்த தளபதிகளி்மிருந்தும் 
அச்சுறுததயல எதிர்ககடாளள ்வணடியிருந்ததடால் 
அவரது ்வகம் குய்ந்தது.
1934இல் நீண் �யணம்

ஷியடாங ்க-்ஷக் கபடாதுவுய்யம வடாதிகயளச் 
சுறறி முறறுயகயிடும் விதமடாக ஆஙகடாங்க பல 
படாதுகடாக்கபபட்் அரணகயள அயமததிருந்தடார். 
மடா்வடாவும் ஹுனடான் பகுதியய விட்டு 

ஷியோங பக – பேக்

அகன்று படாதுகடாபபடான ஒரு பகுதிக்குச் கசல்ல 
நியனததடார். ஏ்ததடாழ 1933ஆம் ஆணடு வடாக்கில் 
சீன கபடாதுவுய்யம கட்சியின் மீதடான முழுக் 
கட்டுபபடாடும் மடா்வடா வசம் வந்து ்சர்ந்தது. ஒரு 
நீண் பயணதயத முன்கனடுதது 100,000 
கபடாதுவுய்யம இரடாணுவததினர் 1934இல் 
கிளம்பினர். அபபயணம் ஒரு சகடாபதமடாக மடாறியது. 
இவவடாறு கிளம்பிய 1,00,000 ்பரில் கவறும் 
20,000 ்பர் மட்டும் 1935இன் பிறபகுதியில் 6,000 
யமல்கயளக் க்ந்து வ்க்கு ்ஷனிப பகுதியய 
கசன்்ய்ந்தனர். ்மறககடாணடு அவர்க்ளடாடு 
மற் கபடாதுவுய்யமவடாதப பய்களும் ்சர்ந்து 
ககடாண்ன. 1937ஆம் ஆணடில் ஏ்க்குய்ய 
ஒரு ்கடாடி மக்களின் தயலவரடாக மடா்வடா 
அஙகீகரிக்கபபட்்டார். 

மோபவோவின நீண் �யணம்
ஜப்�ோனிய ஆக்கிரமிப்பு

வ்பு்சீனப பகுதிகயள கதடா்ர்ச்சியடாக 
ஆக்கிரமிதது வந்த ஜபபடான் மஞ்சூரியடாயவத தனது 
இரடாணுவத தளமடாகப பயன்படுததியது. மடா்வடா 
ஜபபடானுக்கு எதிரடாக ்படாரி் ஷியடாங ்க-்ஷக் 
்தயவ என்றும் அவர் ்கடாமிங்டாங மீது சிறிது 
கடாலததிறகடாவது கட்டுபபடாடு ககடாணடிருபபது 
அவசியம் என்றும் நியனததடார். இததயகயய 
கநறிபபடுததபபட்் சிந்தயனயடால் 
கபடாதுவுய்யமவடாதிகளின் மீதடானத தடாக்குதல் 
சிறிது சிறிதடாகக் குய்க்கபபட்்து. 
ப�ோதுவு்்்மவோதிகளின பவறறி

ஜபபடான் சரணய்வதடாக அறிவிதத 1945இல் 
கபடாதுவுய்யமவடாதிகளும் ்கடாமிங்டாங 
கட்சியினரும் ்படாட்டி ்படாட்டுக் ககடாணடு 
ஜபபடானின் பகுதிகயள ஆக்கிரமிக்கலடாயினர். 
இப்படாட்டியில் ்கடாமிங்டாங்க கவறறி கபற்து. 
ஜபபடானிய நகரஙகளும் இருபபுபபடாயதப 
்படாக்குவரததும் அதன் கட்டுபபடாட்டுக்குள வந்தன. 
அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடு இரடாணுவரீதியடாக 
உதவியதடால் ஷியடாங ்க-்ஷக்கின் பய்கள 
பீகிஙயக சுறறியயமந்திருந்த பகுதிகயளத 
தஙகளின் கட்டுபபடாட்டுக்குள ககடாணடு வந்தனர்.

சூ-பயன-லோய்
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கட்டுக்குள யவக்க ஒரு வயரயவ முன் கமடாழிந்தடார். 
்சடாவியத நடா்்டா கிழக்கு ஐ்ரடாபபடா மட்டுமல்லடாமல் 
உலகம் முழுதும் கபடாதுவுய்யமக் கருதயதப 
பரபப தீர்மடானமடாக இருந்தது.
2. மோர்ேல் திட்்ம்

்மறகு ஐ்ரடாபபிய நடாடுகயள தன் 
கசல்வடாக்கினுள யவததுக் ககடாளள அகமரிக்க 
ஐக்கிய நடாடு மடார்ஷல் திட்்தயத உருவடாக்கியது. 
இததிட்்ம் இரண்டாம் உலகப்படாரின் 
படாதிபபுகளில் இருந்து மீணடு வருவதறகடாக 
அகமரிக்க ்டாலர்கயளப பயன்படுததிக் ககடாளள 
வழிவயக கசய்தது.

இரண்டாம் உலகப 
்படாருக்கு பி்கு ஏறபட்் 
வறுயம, ்வயலயில்லடாத  
திண்டாட்்ம், இ்ம் கபயர்வு 
்படான்் பிரச்சயனக்ள 
்மறகு ஐ்ரடாபபடாவிறகுள 
கபடாதுவுய்யமக் கருதது 
வளரக் கடாரணமடாய் அயமயும் 
என்று அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடு கருதியது. 
அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டின் கசயலர் ஜடார்ஜ் 
சி.மடார்ஷல் ஐ்ரடாபபடாவின் சுய முன்்னற் 
முயறசிக்குத தம் நடாடு பணஉதவி கசய்யுகமன்று 
அறிவிததடார். பதினடாறு நடாடுகள இததிட்்ததின் 
மூலம் பயனய்ந்தன. நிர்வடாக மறறும் 
கதடாழில்நுட்ப உதவிகளும் அகமரிக்க ஐக்கியப 
கபடாருளடாதடார ஒததுயழபபு நிர்வடாகததின் கீழ் 
வழஙகபபட்்ன. நிதியுதவி வழஙகும் மடார்ஷலின் 
திட்்மடானது 1951இல் முடிவுக்கு வந்தது. 

மோர்ேல்

 4.3 
  இரோணுவ ஒப்�நதஙகளின 
உருவோக்கம்

(அ) ப�ட்ப்ோ (NATO)
அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடும் அதன் ஐ்ரடாபபியத 

்தடாழயம நடாடுகளும் ்சர்ந்து வ்க்கு அட்லடாணடிக் 
ஒபபந்த அயமபயப 1949இல் ஏறபடுததி ்சடாவியத 
நடாட்டின் ஆக்கிரமிபபுப ்படாக்யக ஐ்ரடாபபடாவிறகுள 

அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டின் அ்மடாக 
ஆதரவடால் ்கடாமிங்டாங அரசு நிர்வடாகதயதயும், 
துய்முகஙகயளயும் தகவல் கதடா்ர்யபயும் 
தன்வசபபடுததிக் ககடாண்து. ஆனடால் 
கபரும்படான்யமயடாக விவசடாயிகயள உளள்க்கியப 
்படார்வீரர்களின் எதிர்படார்பபுகயள பூர்ததி 
கசய்யடாததடால் அவர்களின் அதிருபதியயயும் 
சம்படாதிததது. நடுததர வர்க்கததின் ஆதரயவப 
கப் மடா்வடா கடுயமயடாக முயறசிததடார். 
அதனடால் கம்யூனிஸடுகள மக்களடாட்சியயததடான் 
விரும்புவதடாகவும் சர்வடாதிகடார ஆட்சியய அல்ல 
என்றும், சுரண்யல முடிவுக்கு ககடாணடுவர்வ  
முயனவதடாகவும் முழுயமயடான சமததுவதயத 
நிறுவ அல்ல என்றும் பிரக்னபபடுததினடார்.
பதசிய மக்கள் கோஙகிரஸ்

கதன் சீனடாவில் சச்சரவுகள முடியவ 
வந்தய்யும் முன்்ப கசப்ம்பர் 1949இல் மக்கள 
அரசியல் கலந்தடாய்வு மடாநடாடு பீகிங நகரில் கூடியது. 
கபடாதுவுய்யமக் கட்சியிலிருந்தும் பி் இ்துசடாரி 
அயமபபுகளில் இருந்தும் 650 பிரதிநிதிகள கலந்து 
ககடாண் இம்மடாநடாடு நடுவண ஆட்சிக்குழுயவத 
்தர்ந்கதடுதது அதறகு மடா ்ச துஙயக தயலவரடாக 
நியமிததது. இக்குழு ஐந்தடாணடுகளுக்குச் சீனடாயவ 
ஆட்சி கசய்தது. 

மடா ்ச துஙகின் (மடா்வடா) தயலயமயில் 
உருவடான சீன மக்கள குடியரசு ஆட்சியின் 
கசயல்படாடுகள உலயக்ய திரும்பிப படார்க்க 
யவததது. உலகின் இரு கபரும் கபடாதுவுய்யம 
சக்திகளடாய் ்சடாவியத ரஷயடாவும் சீன மக்கள 
குடியரசும் உருகவடுததன.
ஐ.�ோ. ச்�யில் உறுப்பினரோக மறுக்கப்�்ல்

அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடு ஏ்ததடாழ இருபது 
ஆணடுகளுக்கு ்மலடாக சீன மக்கள குடியரயச 
அஙகீகரிக்க மறுதததடால் ஐ.நடா. சயபயில் 
உறுபபினரடாக தடாமதமடானது. 

 4.2 
  �னிப்ப�ோர்: அபமரிக்க ஐக்கிய 
�ோட்டிறகும் பசோவியத் ஐக்கியத்திறகும் 
இ்்பய ஏற�ட்் எதிர்ப்பு

1.  ப�ோதுவு்்்ம்யக்  கட்டுக்குள்  ்வக்க 
ட்ரூபமனின வ்ரய்ற

கிழக்கு ஐ்ரடாபபடாவில் 
நடாசிக்கள கட்டுபபடாட்டுக்குள 
இருந்து விடுவிக்கபபட்் நடாடுகளில், 
்சடாவியத இரடாணுவததடால் 1948 
முதல் கபடாதுவுய்யம அரசுகள 
ஏறபடுததபபட்்து. அகமரிக்க ஐக்கிய 
நடாட்டின் குடியரசுத தயலவரடான 
ட்ரூகமன் கபடாதுவுய்யமயய ட்ரூபமன

�னிப்ப�ோர்: இரண்டாம் உலகப்படாருக்குப 
பின்னர் அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டிறகும் 
்சடாவியத நடாட்டிறகும் இந்நடாடுகளின் நட்பு 
நடாடுகளுக்குமிய்்ய மூண் வி்ரடாதம், 
பரபரபயப்ய பனிப்படார் என்கின்்னர். அயவ 
்நரடியடாக ஆயுதஙகயளக் ககடாணடு தடாக்குதல் 
ந்ததவில்யல மடா்டாக அவர்கள அரசியல் 
கபடாருளடாதடார சிந்தயனத தளஙகயளத ்தர்வு 
கசய்துககடாண்னர். 
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தய்கசய்ய முறபட்்ன. இவகவடாபபந்தம் 
வ்க்கு அகமரிக்கடா மறறும் ஐ்ரடாபபடாவின் 
நடாடுகளுக்கிய்்ய ஏறபடுததபபட்் இரடாணுவக் 
கூட்டுஒபபந்தமடாகும். இதன் முக்கிய உறுபபு நடாடுகள 
கன்டா, கபல்ஜியம், க்ன்மடார்க், பிரடான்ஸ,  ஐஸலடாந்து, 
இததடாலி, லக்ஸம்பர்க், கநதர்லடாந்து, நடார்்வ, 
்படார்ததுகல் மறறும் இஙகிலடாந்து ஆகியன. பின்னர் 
1952இல் துருக்கியும் கிரீசும் இவகவடாபபந்தததில் 
இயணந்து ககடாண்ன. கஜர்மனி 1955ஆம் 
ஆணடு இவகவடாபபந்தததில் இயணந்தது. 
்நட்்்டா ஒபபந்தததின் முக்கிய அம்சமடானது 
வ்க்கு அட்லடாணடிக் பகுதியில் அயமதியயயும் 
படாதுகடாபயபயும் உறுதி கசய்வதடாகும்.  
(ஆ)  சீட்ப்ோ (SEATO) அல்லது மணிலோ ஒப்�நதம்

கதன்கிழக்கு ஆசிய ஒபபந்த அயமவு என்பது 
கதன்கிழக்கு ஆசிய நடாடுகளின் கூட்டுப படாதுகடாபயப 
முன்னிறுததியதடாகும். மணிலடா ஒபபந்தம் (1954), 
அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடு,  பிரடான்ஸ, இஙகிலடாந்து, 
நியூஸிலடாந்து, ஆஸதி்ரலியடா, பிலிபயபன்ஸ,  
தடாய்லடாந்து மறறும் படாகிஸதடான் ் படான்் நடாடுகளடால் 
யககயழுததி்பபட்்து. இவகவடாபபந்தததின் 
உறுபபுநடாடுகள இபபகுதியில் கபடாதுவுய்யமச் 
சிந்தயன பரவுவயதயும் அக்ககடாளயக கசல்வடாக்குப 
கபறுவயதயும் தடுபபதறகடாக ஏறபடுததபபட்்து. 
ஆனடால் ் நட்்்டா கூட்்யமபபில் இருந்தது ் படான்று 
நிரந்தரப பய்கயள்யடா,  ஒருஙகியணந்த 
கட்டுபபடாட்ய்்யடா சீட்்்டா ககடாணடிருக்கவில்யல.
(இ) வோர்சோ ஒப்�நதம்

்நட்்்டாவிறகு எதிரடாக ்சடாவியத நடாடு தன் 
ஆதரவு நடாடுகயளக் ககடாணடு உருவடாக்கிய்த 
வடார்சடா ஒபபந்தமடாகும். ஐ்ரடாபபடாயவ ்சர்ந்த 
எட்டு முக்கிய நடாடுகளடான அல்்பனியடா, 
பல்்கரியடா,  ஹங்கரி, கசக்்கடாஸ்லடாவியடா, 
கிழக்கு கஜர்மனி, ்படாலந்து, ரு்மனியடா,  ரஷயடா 
ஆகியயவ டிசம்பர் 1954இல் மடாஸ்கடாவில் 
கூடி ஒரு கலந்துயரயடா்யல ந்ததின. இயவ 
மீணடும் ்ம 14, 1955இல் கூடி ஓர் ஒபபந்ததயத 
ஏறபடுததின. இது்வ ’வடார்சடா உ்ன்படிக்யக’ 
என்று அயழக்கபபடுகி்து. இந்நடாடுகள 
மடாஸ்கடாயவத தயலயமயி்மடாகக் ககடாணடு 
ஒரு கூட்டு இரடாணுவ முகயமயய நிறுவின. 
1991இல் வடார்சடா ஒபபந்ததயத ்சடாவியததின் பிளவு 
முடிவுக்குக் ககடாணடு வந்தது.
(ஈ) பசனப்ோ (CENTO) அல்லது �ோக்தோத் ஒப்�நதம்

துருக்கி,  ஈரடாக்,  பிரிட்்ன்,  படாகிஸதடான், ஈரடான் 
ஆகிய நடாடுகள 1955இல் ஏறபடுததிய ஒபபந்த்ம 
படாக்தடாத ஒபபந்தம் என்்யழக்கபபடுகி்து. 
அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடு இவவு்ன்படிக்யகயில் 
1958இல் இயணந்த்தடாடு, இவகவடாபபந்தம் 'மததிய 
உ்ன்படிக்யக அயமபபு' என்று அறியபபட்்து. 

இவகவடாபபந்தம் அயமதியயயும் படாதுகடாபயபயும் 
விரும்பும் அயனதது அரபு நடாடுகளுக்கும் 
தி்ந்்த இருபபதடாக அறிவிக்கபபட்்கதனினும் 
இவகவடாபபந்தம் 1979இல் கயலக்கபபட்்து.

 4.4  பகோரியப்ப�ோர்
ககடாரியப்படார் பனிப்படாயர ்மலும் 

சூடுபிடிக்க யவததது. ககடாரிய நடாடு வ்க்கு கதறகு 
என இருபிரிவுகளடாக 1945இல் பிரிக்கபபட்்பின் 
உருவடான இருநடாடுகளும் மறு ஒருஙகியணபயப 
வலியுறுததினடாலும் அவவடாறு ஒருஙகியணதத 
பின் உருவடாகக்கூடிய நடாட்டிறகுத தடா்ம 
சட்்பபூர்வமடாக ஆளும் உரியமகபற்வர் என்று 
வடாதிட்்ன. வ்ககடாரிய அதிபரடான இரண்டாம் கிம் 
(ககடாரிய மக்கள குடியரசு) கதன்பகுதி எதிரியடாகக் 
கருதிய சிஙகமன் ரீ-க்கு (ககடாரியக் குடியரசு) 
ஒரு வடாய்பபுக்கிய்க்கும் முன்்ப கசயல்ப் 
முடிகவடுததடார். ஸ்டாலினின் பின்புலததில்,  ஜூன்  
1950இல் அவர் பய்கயடுபயபத துவக்கினடார். 
கிம்மும் ஸ்டாலினும் இபபிரச்சயனயில் அகமரிக்க 
நடாடு தயலயிடும் என்று எதிர்படார்க்கவில்யல. 
இப்படார் மூன்று ஆணடுகள வயர நீடிததது 
இப்படாரடால் ஏறபட்் மனித உயிரிழபபு 
எணணிக்யகயில் அளவி் முடியடாததடாய் இருந்தது. 
இதனடால் ககடாரிய மக்களுக்கு எந்த லடாபமும் 
ஏறப்வில்யல. 
மூனறோம் உலக �ோடுகள்

அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டின் தயலயமயில் 
கூடிய முதலடாளிததுவ நடாடுகள உலக அரசியலில் 
முதலடாம் உலக நடாடுகள என்றும் ்சடாவியத 
நடாட்டின் தயலயமயில் கூடிய கபடாதுவுய்யம 
நடாடுகள இரண்டாம் உலக நடாடுகள என்றும் 
அயழக்கபபட்்ன. இவவிரு பிரிவிலும் ்சரடாமல் 
கவளியிலிருந்த நடாடுகள மூன்்டாம் உலக நடாடுகள 
என்று அயழக்கபபட்்ன. 

 4.5  அணிபசரோ இயக்கம்
இரண்டாம் உலகப்படாருக்குப பின் ஏறபட்் 

கடாலனியடாதிக்க கவளி்யற்ததின் பின்னணியில் 
அணி்சரடா இயக்கம் உருபகபற்து. புதிதடாக 
அரசியல் சுதந்திரம் கபற் ஆசிய, ஆபபிரிக்க நடாடுகள 
1955இல் படாணடுஙகில் (இந்்தடா்னசியடா) கூடி இரு 
வல்லரசுகளின் அணிகளிலும் ்சரக்கூ்டாது 
என்பயதத தீவிரமடாக வலியுறுததின. ்மலும் அயவ 
கடாலனிய ஆதிக்கமும் ஏகடாதிபததியமும் எவவடிவம் 
எடுததடாலும் அயத எதிர்தது நிறபது என்று முடிவு 
கசய்தன.

அணி்சரடா இயக்கம் 1961இல் டிட்்்டா 
(யு்கடாஸ்லடாவியடா), நடாசர் (எகிபது), ் நரு (இந்தியடா), 
நுக்ருமடா (கடானடா), சுகர்்ணடா (இந்்தடா்னசியடா) 
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ஆகிய தயலவர்கயள முன்னிறுததி கபல்கி்ரடில் 
ஒரு மடாநடாட்ய்க் கூட்டியது. கபல்கி்ரட் மடாநடாட்டில் 
கவளியி்பபட்் அறிக்யக அதன் அடிபபய்க் 
ககடாளயககளடாகக் கூறுவதடாவது: அயமதி்யடாடு 
இயணந்திருததல், அயமதியயயும் படாதுகடாபயபயும் 
முன்னிறுததப படாடுப்ல், எந்த அணி்யடாடும் 
இரடாணுவக் கூட்டு்வுக் ககடாளளடாமல் இருததல், 
எந்த வல்லரசுக்கும் தததம்  நடாட்டிறகுள இரடாணுவ 
நியலகள ஏறபடுதத அனுமதி வழஙகடாமல் இருததல் 
்படான்்யவ்ய ஆகும். ்சடாவியததின் வீழ்ச்சிக்குப 
பி்கு அணி்சரடா இயக்கததின் ்தயவ மஙகியது.

முதலோவது உச்சிமோ�ோடு, ப�ல்கிபரடு

 4.6  கியூ�ோவின புரட்சி
அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடு 

மததிய அகமரிக்கடாவிலும் 
(்ஹடாணடுரஸ, எல் சல்வ்தடா,  
நிகரகுவடா, பனடாமடா, க்வடாததமடாலடா) 
கரீபியப பகுதியிலும் (கியூபடா, 
்்டாமினியக் குடியரசு, யஹதி) 
கிழக்கு ஆசியடாவிலும் 
(பிலிபயபன்ஸ, கதன் ககடாரியடா,  
கதறகு வியட்நடாம்,  தடாய்லடாந்து) தனக்கு துயணக் 
்கடாளகளடாகச் சுறறிச் கசயல்படும் நடாடுகயளக் 
ககடாணடிருந்தது. இந்நடாடுகள இரடாணுவ 
அதிகடாரிகளடாலும் கபரும் நிலச்சுவடான்தடாரர்களடாலும் 
சில சூழ்நியலகளில் கபருமுதலடாளிகளடாலும் ஆட்சி 
கசய்யபபட்டு வந்தன.  

கடாஸட்்ரடா பதவி்யற் பின் கியூபடாவிலிருந்த 
அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டிறகுச் கசடாந்தமடான 
எணகணய்ச் சுததிகரிபபு நியலயஙகள 
ரஷயடாவிலிருந்து இ்க்குமதி கசய்யபபட்் 
எணகணய்கயளச் சுததிகரிக்க மறுததன. ஆக்வ 
கடாஸட்்ரடா எணகணய் ஆயலகயள 
்தசியமயமடாக்கினடார். அதறகுப பதிலடியடாக 
அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடு அதுவயர கியூபடாவிலிருந்து 
கமடாததமடாக சர்க்கயரக் ககடாளமுதல் கசய்து 
வந்தயத நிறுததிக் ககடாண்து. கடாஸட்்ரடா 
நடாட்டிலிருந்த அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டின் சர்க்கயர 

பி்ல் கோஸ்ட்பரோவும்

ஆயலகயள ்தசியமயமடாக்கியதன் மூலம் மின்சடார 
விநி்யடாகததிலும் கதடாயல்பசி வசதிகள 
ஏறபடுததுவதிலும் அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டிறகிருந்த 
ஏக்படாக உரியமயய முடிவுக்குக் ககடாணடு 
வந்தடார். இதனடால் அகமரிக்கப கபடாருளடாதடாரததிறகு 
அச்சுறுததல் ஏறபட்்து.
கியூ�ோவின ஏவுக்ணச் சிக்கல்

கியூபடாவிலிருந்து கவளி்யற்பபட்டிருந்த 
மக்கயளக் ககடாண் ஒரு பய்யய பிக்ஸ 
வயளகு்டாவில் ஏபரல் 1961இல் இ்க்கிய அ்த 
்வயளயில்   கடாஸட்்ரடாவின் ஆட்சியய முடிவுக்குக் 
ககடாணடுவரும் ்நடாக்்கடாடு அதன் விமடான 
தளஙகயள அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடுகள குணடு 
வீசித தடாக்கியது. அகமரிக்கடாவின் ்படார்க் கபபல்கள 
கியூபடாயவச் சுறறிவயளததன. ்சடாவியதநடாடு 
கியூபடாவில் அணுசக்தி்யடாடு இயணக்கபபட்் 
ஏவுகயணகயள இரகசியமடாக நிறுவப்படாவதடாய் 
ககன்னடி தயலயமயிலடான அகமரிக்க அரசிறகு 
உளவுததுய் தகவல் ககடாடுததது. இறுதியடாக 
்சடாவியதநடாட்டின் குடியரசுததயலவர் குரு்சவ 
ஏவுகயணகயளத திரும்பபகப் உறுதியளிதததடால் 
பிரச்சயனக்கு முறறுபபுளளி யவக்கபபட்்து.

்மறககடாணடு இருதரபபினரும் ஒரு 
உ்ன்படிக்யகயய ஏறபடுதத முன்வந்தனர். 
அதன்படி அகமரிக்கநடாடு கியூபடா மீது எப்படாதும் 
்படார்கதடாடுபபதில்யல என்் நியலபபடாட்ய் உறுதி 
கசய்ததடால் ்சடாவியத நடாடு ஏவுகயணகயளக் 
கியூபடாவிலிருந்து அகறறியது. 

 4.7  அரபு-இஸ்பரல் ப�ோர்
கவர்கசய்ல்ஸ உ்ன்படிக்யகயின் (1919) 

மூலம் ‘துருக்கிய அரபுப ்பரரயச’ உருவடாக்க 
நிர்பபந்திக்கபபட்்து. பிரடான்ஸ நடாடு சிரியடாயவயும் 
கலபனடாயனயும் ஒருஙகியணக்கவும் பிரிட்்ன் 
நடாடு ஈரடாக், படாலஸதீன், ்ஜடார்்டான் ஆகிய 
நடாடுகயள ஒருஙகியணக்கவும் ஏறபடா்டானது. 
முதலடாம் உலகப்படாருக்குபபின் சுதந்திரதயத 
எதிர்படார்தத அ்ரபியர்கள இவ்வறபடாட்்டால் 
அதிர்ச்சியய்ந்தனர். சீ்யடானிய இயக்கத 
தயலவர்களுக்கு பிரிட்்ன் நடாடு படாலஸதீனததின் 
பகுதிகயள யூதக்குடியிருபபுகளுக்கு வழஙக 
உறுதியளிததது.  யூதர்கள அ்ரபியரின் எந்த ஒரு 
கிளர்ச்சியயயும் பிரிட்்னு்ன் ்சர்ந்து ஒடுக்க 
உறுதியளிததனர். வசதியடான அ்ரபியரி்ம் 
நிலஙகயள வியல்பசிப கபறறுக்ககடாண் 
யூதர்கள அங்க பல தயலமுய்களடாக 
்வளடாணயம கசய்து வந்தவர்கயள விரட்டியதடால் 
அ்ரபியர்களின் கவறுபபுணர்ச்சியும் எதிர்பபும் 
மிகுந்தது.
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1945  அக்்்டாபர் கய்சியில் யூதத  
தியரமய்வு அயமபபுகளடான இர்கூன் ஸவடாய் 
லூமி (சீ்யடானியத துயண இரடாணுவ அயமபபு) 
ஸக்ன் கடாஙகும் (சீ்யடானிய பயஙகரவடாத அயமபபு) 
கதடா்ர்ச்சியடாக பயஙகரவடாதத தடாக்குதல்கயள  
கபருமளவில் கதடாடுததன. இருபபுபபடாயதகள,  
படாலஙகள,  விமடானததளஙகள,  அரசு அலுவலகஙகள 
்படான்்யவ கவடியவததுத தகர்க்கபபட்்ன. 
பிரிட்டிஷ அரசு பிரச்சயனயய ஐ.நடா. சயபக்கு 
எடுததுச் கசன்று தீர்வு ்கடாரியது. ஐ.நடா. சயபயும் 
அதறகு உ்ன்பட்டு பிரிவியனக்குச் சம்மதிததது. 
பிரிட்்ன் தனது துருபபுகயள விலக்கிக்ககடாளள 
முடிவு கசய்த ்படாது அஙகு மீணடும் சணய் 
மூண்து. 

பிரிட்டிஷ நடாட்டின் ்யடாசயனயய 
வல்லரசுகள ஆதரிதததடால் ஐ.நடா. சயபயும் அதறகு 
உ்ன்பட்டு படாலஸதீனதயத யூத நடா்டாகவும் 
அ்ரபிய நடா்டாகவும் (29 நவம்பர் 1947) இரு 
பிரிவுகளடாகப பிரிததது. இதனடால் யூதர்களுக்கும் 
அ்ரபியர்களுக்கும் படாலஸதீனததில் உ்னடியடாக 
சணய் மூண்து.

சீபயோனிய  இயக்கம் :  யூதர்களின் 
பூர்வீகபபகுதியடான படாலஸதீனததில் 
1900இல் ஆயிரம் யூதர்க்ள குடியிருந்தனர்.  
இவவினததின் பதியனந்து மில்லியன் மக்கள 
ஐ்ரடாபபடாவிலும் வ்க்கு அகமரிக்கடாவிலும் 
பரவிக்கி்ந்தனர் (இது்வ ‘புலம்கபயர்‘ சமூகம் 
என்று குறிக்கபபடுகி்து). வியன்னடாவில் 
பததிரியகயடாளரடாக இருந்த ்தடா்்டார் 
கஹர்சல் யூத நடாடு என்் கபயரில் 1896ஆம் 
ஆணடு ஒரு துணடுபபிரசுரதயத கவளியிட்்டார். 
அதறகு அடுதத ஆணடு (1897) உலக சீ்யடானிய 
அயமபபு உருவடாக்கபபட்்து.

இஸ்ரலியர்கள கஜருச்லமுக்குச் கசல்லும் 
முக்கிய சடாயலயயக் யகபபறறிய பின் அயத மீட்க 
அ்ரபியர்கள ்மறககடாண்ப பல முயறசிகயளயும் 
கவறறிகரமடாக முறியடிததனர். இஸ்ரலு்ன் 
அரபு நடாடுகள தனிததனியடாக 1947 பிபரவரி முதல் 
ஜூன்  வயர ஏறபடுததிக் ககடாண் அயமதி 
உ்ன்படிக்யககளின் கீழ் இஸ்ரலுக்கும் அதன் 
பக்கதது நடாடுகளுக்குமிய்்ய தறகடாலிகமடான 
எல்யல நிர்ணயம் கசய்யபபட்்து. இஸ்ரயலப 
கபடாறுததவயர இக்கடாலகட்்ததில் நிகழ்ந்த 
்படார்கள யடாவும் அதன் சுதந்திர்வட்யகயின் 
கவளிபபடா்டாகவும் சுதந்திரப ்படாரடாகவு்ம நியனவு 
ககடாளளபபட்்து. அ்ரபியர்கயளப கபடாறுததமட்டில் 
பலரும் இப்படார்களினடால் அகதிகளடாக இ்ம்கபயர 
்வணடியிருந்ததடால் அது நக்படா (்பரழிவு) என்று 
கருதபபட்்து. அ்ரபியர்களின் எதிர்பயப மீறி 

இஸ்ரலுக்கு உ்னடியடாக ஐ.நடா. சயபயின் 
உறுபபினர் அந்தஸது வழஙகபபட்்து. 
சூயஸ் கோல்வோய் சிக்கல் (1956)

எகிபதில் 1952இல் நிகழ்ந்த ஓர் 
இரடாணுவக் கிளர்ச்சியின் மூலமடாக கர்னல் நடாசர் 
குடியரசுததயலவரடாக ஆக்கபபட்்டார். அவர் 1956ஆம் 
ஆணடில் சூயஸ கடால்வடாயய ்தசியமயமடாக்கினடார். 
இது பிரிட்டிஷடாரின் நல்கலணகணததிறகு   
வி்ரடாதமடாகத கதரிந்தது. இரடாஜதந்திரப 
பிர்யடாகஙகள பலனளிக்கடாத நியலயில் பிரிட்்னும் 
பிரடான்சும் இயணந்து இரடாணுவ பலதயதப 
பயன்படுதத முடிவுகசய்தன. இச்சூழலில் தனக்கு 
ஒரு வடாய்பபு இருபபதடாகக் கருதிய இஸ்ரல் தனது 
கபபல் ்படாக்குவரததிறகு வசதியடாக அக்கபடா 
வயளகு்டாயவ தி்ந்துவிட்்்தடாடு அதன் மூலம் 
எகிபதின் எல்யல மீறிய கசயல்களுக்கு முறறுபபுளளி 
யவததது. இஸ்ரலியப பய்கள அக்்்டாபர் 29இல் 
எகிபது மீது பய்கயடுததன. இவவடாய்பயபப 
பயன்படுததிக்ககடாளள நியனதத பிரிட்்ன் தனது 
பய்கயளக் கடால்வடாயயக் கடாபபடாறறும் வயகயில் 
நிறுததி யவக்க அனுமதி ்கடாரியது. இதறகு எகிபது 
மறுதததடால் அக்்்டாபர் 31இல் பிரிட்்னும் பிரடான்சும் 
இயணந்து அந்நடாட்டின் விமடானததளஙகள மீதும் 
இன்னபி் முக்கியததளஙகள மீதும் சூயஸகடால்வடாய்ப 
பகுதியிலும் குணடு வீசின. எனினும் உலக நடாடுகளின் 
வறபுறுததலின்்பரில் நவம்பர் 6ஆம் ்ததி பிரடான்சும் 
பிரிட்்னும் தஙகள எதிர்பயப நிறுததிக்ககடாண்ன. 
இந்தியடாயவ பிரதிநிதிததுவபபடுததி ்நரு 
இபபிரச்சயனக்கு முடிவுகட்் சீரிய பஙகடாறறினடார்.

சூயஸ் கோல்வோய் சிக்கல்
அரபு - இஸ்பரல் ப�ோர் (1967)

படாலஸதீனிய விடுதயல அயமபபு 
உருவடானது முதல் சிரியடா,  கலபனடான், ்ஜடார்்டான் 
ஆகிய நடாடுகளில் பதுஙகியிருந்த படாலஸதீனிய 
ககடாரில்லடாபபய்கள இஸ்ரயலத தடாக்கிவந்தன. 
இஸ்ரல் பதிலடி ககடாடுதது வந்தது. ்ஜடார்்டானின் 
்மறகுக்கயரயில் அயமந்திருந்த அல்-சமூ என்் 
கிரடாமததின் மீது நவம்பர் 1966இல் இஸ்ரல் 
விமடானத தடாக்குதல் ந்ததி 18 ்பர் உயிரிழக்கவும் 
54 ்பர் கடாயஙகள அய்யும்படியும் கசய்தது. 
சிரியடாவு்ன் ஏபரல் 1967இல் ந்ந்த வடான்கவளித 
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தடாக்குதலில் ஆறு சிறிய மிக் ரகப ்படார் 
விமடானஙகள சுட்டு வீழ்ததபபட்்ன. சிரியடாவுக்கு 
தடார்மீக ஆதரவு ககடாடுக்க வியழந்த நடாசர் சினடாய் 
மயலயில் எகிபதியப பய்கயள ககடாணடு வந்து 
நிறுததிய்தடாடு ்ம 18இல் ஐ.நடா. சயப அஙகு 
நிறுததி யவததிருந்த பய்கயள அபபு்பபடுததக் 
்கடாரினடார். ்மலும் ்ம 22இல் அக்கபடா 
வயளகு்டாயவ வயளதது அஙகு இஸ்ரலியக் 
கபபல்கள நுயழய முடியடாதபடி கசய்தடார். 
்ஜடார்்டானின் மன்னர் ஹூயசன் எகிப்தடாடு 
பரஸபர இரடாணுவ ஒபபந்தஙகயள ஏறபடுததிக் 
ககடாண்டார். இதன்படி ்ஜடார்்டானியப பய்கள 
எகிபதின் கட்்யளக்கு அடிபணியச் சம்மதிததன. 
சிறிதுகடாலததில் ஈரடாக்கும் இக்கூட்்ணியில் 
இயணந்தது.

�ோலஸ்தீனிய விடுத்ல அ்மப்பு
இஸ்ரல் என்் ்தசம் 1948இல் 

உருவடாவதறகு முன் படாலஸதீனில் 
வடாழ்ந்த அ்ரபியர்களுக்கும் அவர்கள 
வம்சடாவளியினருக்குமடாக உருவடாக்கபபட்் 
ஒரு பரந்த அயமபபு இதுவடாகும். இரகசியமடாக 
கசயல்பட்டுவந்த எதிர்பபு இயக்கஙகள தஙகயள 
ஒருஙகியணக்க 1964இல் உருவடாக்கபபட்் 
அயமபபடாகும். இவவயமபபின் முக்கிய 
தயலவர் யடாசர் அரடாபத ஆவடார்.

இஸ்பரலின தோக்குதல்
அரபு நடாடுகயள நடாசர் ஒன்றியணக்க 

்மறககடாண் முயறசியயத கதடா்ர்ந்து 

ஜூன் 5ஆம் ்ததி இஸ்ரல் எதிர்படாரடாத 
தடாக்குதல் ஒன்ய்த கதடாடுதது எகிபதின் 
90 சதவீத விமடானபபய்யய தயரமட்்மடாக்கியது. 
இது்படான்்் நிகழ்ந்த மறக்டாரு தடாக்குதலில் 
சிரியடாவின் விமடானபபய்யும் கடும் படாதிபபுக்கு 
உளளடாகியிருந்தது. மூன்்் நடாட்களில் 
இஸ்ரலியர்கள கடாஸடா பகுதியயயும் சூயஸ 
கடால்வடாயின் கிழக்குபபு்ம் அயமந்த சினடாய் 
தீபகறபததின் முழுயமயயயும் யகபபறறிப கபரும் 
கவறறியயக் குவிததனர்.
அரபுஇஸ்பரல் ப�ோர் (1973)

தஙகளின் பய்கயள ஒ்ர கட்டுபபடாட்டுக்குள 
ககடாணடு வரும் ்நடாக்்கடாடு எகிபதின் அதிபர் 
அன்வர் சடாதததும் சிரியடாவின் அதிபர் ஹபீஸ 
அல்-ஆஸடாததும் ஜனவரி 1973இல் ஒரு இரகசிய 
ஒபபந்ததயத ஏறபடுததிக் ககடாண்னர். சடாதத 
சினடாய் மயலயய விட்டு இஸ்ரல் விலகினடால் தடாம் 
அயமதி உ்ன்படிக்யகக்குத தயடாரடாய் இருபபதடாகத 
க த ரி வி த த டா ர் . 
இதறகு இஸ்ரல் 
இணஙகவில்யல. 
ஆக்வ எகிபதும் 
சிரியடாவும் ்யடாம் 
கிபபூர் சமய 
வி டு மு ய ் ய ன் று 
(6 அக்்்டாபர் 1973) 
ஒரு எதிர்படாரடாத 
திடீர் தடாக்குதயல 
இஸ்ரல் மீது கதடாடுததனர். இததடாக்குதலில் 
இஸ்ரல் கடும்பின்னய்யவச் சந்திதத்படாதும் 
அதனடால் அரபுப பய்கயள பு்ந்தளள முடிந்தது. 
இப்படாரினடால் அ்ரபியர்களும் எந்தலடாபமும் 
கப்முடியவில்யல. இபபிரச்சயனயில் நடுவரடாகச் 
கசயல்படும் ்படார்யவயில் அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடு 
தனது ஆதிக்கதயத அரபு நடாடுகள மீதும் அங்க 
அயமயபகபற் எணகணய்க் கிணறுகள மீதும் 
நிறுவியது. 

 4.8  வியட்�ோம் ப�ோர்
இரண்டாம் உலகப்படாரின் முடிவில் 

வியட்மின் என்் அயமபபு வியட்நடாமின் வ்க்குப 
படாதியயத தன் கட்டுபபடாட்டுக்குள யவததிருந்தது. 
வியட்மின் ்ஹடா சி மின் தயலயமயில் ஹ்னடாய் 
நகரில் ஒரு அரயச உருவடாக்கியது. இவவியட்மின் 
அரசு கதன்படாதி வியட்நடாயம ்வகமடாக 
ஆக்கிரமிததது. எனினும் ் படாட்ஸ்டாம் நகரில் கூடிய 
்நசநடாடுகள ஜபபடானி்மிருந்து மீட்கபபட்் இந்்தடா–
சீனபபகுதியின் கதறகுபபகுதியய பிரிட்டிஷடாரும் 
வ்க்குபபகுதியய சீனடாவுமடாக பிரிததுக் ககடாளவது 
என முடிவு கசய்தன. ்ஹடா சி மின்னின் கட்டுபபடாடு 

அதி�ர் அனவர் சோதத்,  
அதி�ர் ஹபீஸ் அல்-ஆஸோத்

யோசர் அரோ�த் (1924-2004)
யடாசர் அரடாபத 

படாலஸதீன விடுதயல 
அயமபபின் கசயறகுழுவிறகு 
1969இல் தயலயம்யறறு 
2004இல் அவர் இ்க்கும் 
வயர அபகபடாறுபபில்   
வீறறிருந்தடார். கசப்ம்பர் 

1970இல் அவர் அயனததுப படாலஸதீன அரபு 
ககடாரில்லடாபபய்களுக்கும் முதன்யமத 
தளபதியடாகவும் நியமிக்கபபட்டிருந்தடார். 
ஒரு தயலபபடாயகயு்னும் மய்வடாக 
அவர் யவததிருந்த துபபடாக்கியும் ஆலிவ 
மரக்கியளயின் பகுதியும் அவர்தம் 
இரடாணுவச்சீருய்யும் கடாண்படார் மனதில் 
படாலஸதீனப பிரச்சயனயின் தீவிரதயத 
நியனவூட்டுவதடாக அயமந்தது. அவர் 2 ஏபரல் 
1989 அன்று படாலஸதீன விடுதயல அயமபபின் 
நடுவணகுழுவடால் படாலஸதீன ்தசததின் முதல் 
அதிபரடாகத ்தர்ந்கதடுக்கபபட்்டார்.
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அழிக்கபபட்்்தடாடு ஆயிரக்கணக்கடா்னடார் 
ககடால்லபபட்்னர். அகமரிக்கபபய்களும் 
்சதஙகயளச் சந்திததது.

வ்க்கு வியட்�ோமில் அபமரிக்கோ குணடுவீச்சு
்படார் 1975இன் துவக்கததில் முக்கிய 

கட்்தயத எட்டியது. வ்க்கு வியட்நடாமின் 
இரடாணுவமும் கதறகு வியட்நடாமின் ்தசிய 
விடுதயல முன்னணியும் எல்யலகள க்ந்து 
அகமரிக்க ஆதரவு கபற்த கதன் வியட்நடாமின் 
பய்கயள நடாசம் கசய்தனர். கமடாதத அகமரிக்கப 
பய்களும் 30 ஏபரல் 1975இல் கவளி்யறியதடால் 
கதன் வியட்நடாமின் 
யச்கடான் நகரம் 
விடுதயல கபற்து. 
வ்க்கு வியட்நடாமும் 
கதறகு வியட்நடாமும் 
1976இல் ஒ்ர்தசமடாக 
ஒன்றியணக்கபபட்்து. 
மிகப கபருந்தயலவரடாக 
மக்களின் முன் 
உருகவடுதத ்ஹடா சி மின்னின் நியனவடாக 
யச்கடான் நகரம் ்ஹடா சி மின் நகரம் என்று 
கபயர் மடாற்பபட்்து.

ஒரு ஒருஙகியணந்த சுதந்திர ்தசமடாக 
வியட்நடாம் உருவடானது ஒரு அரிய வரலடாறறு 
நிகழ்வடாகும். ஒரு சிறு நடாடு தனது விடுதயலயயயும் 
ஒருஙகியணயவயும் உலகின் மிகபகபரிய 
சக்தியின் ஆயுதந்தடாஙகிய எதிர்பயபயும் மீறி 
அய்ந்திருந்தது. ் சடாஷலிஸ நடாடுகளின் உதவியும் 
அரசியல் பூர்வமடாக பல ஆசிய – ஆபபிரிக்க நடாடுகள 
ககடாடுதத ஆதரவும் உலககஙகிலும் பரவிக்கி்ந்த 
பல்்வறு இனமக்கள தடார்மீக உணர்்வடாடு 
பக்கபலமடாக நின்்து்ம இந்த கவறறியய 
அய்யக் கடாரணமடாக அயமந்தது.

 4.9  ஐபரோப்பிய ஐக்கியத்்த ப�ோக்கி
(அ) ஐபரோப்பியக் குழுமம்

இரண்டாம் உலகப்படாருக்குப பின்வந்த 
கடாலததில் எடுக்க முயன்் முடிவுகளில் 

பஹோ சி மின 
(்சபகோன �கரம்)

உறுதியடாக இருந்ததடால் வியட் மின்யனயும் 
பிகரஞ்சுபபய்கயளயும் ்மடாதிக்ககடாளளும்படி 
கசய்துவிட்டு சீனபபய்களும் பிரிட்டிஷபய்களும் 
1946இன் கதடா்க்கததில் பின்வடாஙகின. இரு 
அரசுகளும் (பிகரஞ்சு மறறும் வியட்மின்) ஏறபடுததிக் 
ககடாண் உ்ன்படிக்யகயின் அடிபபய்யில் 
வ்க்கு வியட்நடாம் ஒரு விடுதயலகபற் நடா்டாக 
இந்்தடா–சீனக் கூட்்டாட்சியில் பஙககடுபபது என்று 
முடிவடானது.  

1949இல் மக்களின் ஆதரயவபகப் எணணிய 
பிகரஞ்சு அரசு வியட்நடாம், லடா்வடாஸ, கம்்படாடியடா 
ஆகிய நடாடுகயள ஒரு பிகரஞ்சு கூட்்டாட்சியினுள 
ககடாணடு வந்து அவறய் சுதந்திரநடா்டாக அறிவிதது 
அந்நடாடுகளின் கவளியு்வுததுய்யயயும் 
இரடாணுவதயதயும் தன் கட்டுபபடாட்டுக்குள 
யவததுக்ககடாளளப ்படாவதடாய் கூறியது. 

அகமரிக்கடாவி்மிருந்து உதவிதகதடாயகயய 
பிகரஞ்சு கபற்்படாது வியட்மின்னுக்கு சீனப 
கபடாதுவுய்யம அரசு உதவி கசய்தது. இறுதியில் 
பிகரஞ்சுபபய்கள ்படாரில் ்தடாறகடிக்கபபட்்து. 
பின் ககடாரியடாவில் 1954இல் கூடிய கஜனீவடா 
மடாநடாட்டில் வியட்நடாம் ஒரு சுதந்திர நடா்டாகக் 
ககடாளளபபட்்டாலும் தறகடாலிகமடாக வியட்மின் வ்க்கு 
வியட்நடாயமயும் படா்வடா்டாய் தயலயமயிலடான 
அரசு கதறகு வியட்நடாயமயும் ஆட்சி கசய்வது என்று 
முடிவுகசய்யபபட்்து. கம்்படாடியடாவும் லடா்வடாஸும் 
சுதந்திரம்கபற் நடாடுகளடானது.

்ஹடா சி மின்யன குடியரசுததயலவரடாக ஏறறு 
16 மில்லியன் என்் அளவில் மக்களகதடாயக ககடாண் 
வ்க்கு வியட்நடாம் ஒரு கபடாதுவுய்யமவடாத நடா்டாக 
மடாறியது. ஏ்க்குய்ய அ்த்படான்் பரபபளவும் 
மக்களகதடாயகயும் ககடாண் கதறகு வியட்நடாமிறகு 
தீவிர ்ரடாமன் கத்தடாலிக்கரடான நி்கடா டின் டியம்  
அதிபரடானடார்.  

கதன்வியட்நடாமில் அரசின் நியலயம 
அகமரிக்க நடாட்டின் கபடாருளடாதடார மறறும் பி் 
உதவிகயளச் சடார்ந்்த அயமந்தது. அதன் ்ணடாங 
கபபல் தளததில் 1965இல் வந்தி்ஙகத துவஙகிய 
மடாலுமிகயளச் ்சர்தது ஒ்ர மடாதததில் 33,500 
துருபபுகள என்் அளவில் உயர்ந்தது. அவவடாணடின் 
கய்சியில் இவகவணணிக்யக உயர்ந்து 
2,10,000 என்்டானது. விடுதயல இயக்கஙகயள 
அழிதகதடாழிக்கும் ்நடாக்்கடாடு இரவு பகலடாக 
அகமரிக்கடா இரு வியட்நடாம்கள மீதும் குணடுவீசியது. 
ககடாரில்லடா ்படார் முய்யில் பயிறறுவிக்கபபட்் 
வ்வியட்நடாமின் அகமரிக்கப பய்கள ்நடாய்கதடாறறு 
வியளவிக்கும் ஆயுதஙகயளப பயன்படுததினடார்கள.  
நபபடாம் ஏஜணட் ஆகரஞ்ச் (கடாடுகயள 
அழிக்கக்கூடிய) ்படான்் தீமூட்டும் ஆயுதஙகயளப 
பயன்படுததியது. கபரும் பரபபில் நிலம் 
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53 இரண்டாம் உலகப்படாருக்குப பிந்தைய உலகம்

முக்கியமடானது ்மறகு ஐ்ரடாபபிய நடாடுகயள 
ஒருஙகியணக்க நியனதத்தயடாகும். அதன்மூலம் 
(1) ஐ்ரடாபபியர்களுக்கிய்்ய மூண் ் படார்கயளத 
தவிர்க்கவும் அதிலும் குறிபபடாக பிரடான்சுக்கும் 
கஜர்மனிக்கும் ஏறபட்டுக் ககடாணடிருந்த 
பயகயமயய ஒடுக்கவும், (2) ஒருஙகியணந்த 
ஐ்ரடாபபடாயவக் ககடாணடு ்சடாவியத நடாட்டின் 
அச்சுறுததல்கயள எதிர்ககடாளளவும், (3) அகமரிக்க 
ஐக்கிய நடாட்டின் பய்களுக்கும் ்சடாவியத நடாட்டின் 
பய்களுக்கும் சமமடாக ஒரு பய்பலதயத நிறுவவும், 
(4) கண்ஙகளிய்்ய அல்லது கண்ஙகளில் 
கபடாருளடாதடார மறறும் இரடாணுவவளஙகயளயும் 
தி்ன்கயளயும் முழுதடாகப பயன்படுததவும் முடியும் 
என்று கருதபபட்்து. பததுநடாடுகள லண்னில் 
்ம 1949இல் கூடி ஐ்ரடாபபியசமூகதயத 
உருவடாக்க யககயடாபபமிட்்ன. ஸட்ரடாஸபர்க் 
நகயர தயலயமயகமடாகக் ககடாண் ஐ்ரடாபபிய 
சமூகததில் உறுபபுநடாடுகளின் கவளியு்வுததுய் 
அயமச்சர்கயளக் ககடாண் ஒரு குழுவும் 
கவளிநடாடுகளின் படாரடாளுமன்் உறுபபினர்கள 
சிலயரக்ககடாண் கலந்தடாய்வு சயபயும் 
அயமயபகபற்ன.
(ஆ) ஐபரோப்பிய நிலக்கரி மறறும் எஃகு சமூகம்

ஐ்ரடாபபியப படாதுகடாபபு சமூகமும் 
ஐ்ரடாபபிய நிலக்கரி மறறும் எஃகு சமூகமும் 
துவஙகபபட்்ன. ஐ்ரடாபபிய நிலக்கரி மறறும் 
எஃகு சமூகதயதச் ்சர்ந்த ஆறு நடாடுகள 
(பிரடான்ஸ, ்மறகு கஜர்மனி, இததடாலி, கபல்ஜியம், 
ஹடாலந்து, லக்ஸம்பர்க்) கூடி ்ரடாம் ஒபபந்ததயத 
ஏறபடுததிய்தடாடு அதன் மூலம் ஐ்ரடாபபியப 
கபடாருளடாதடார சமூகம் அல்லது ஐ்ரடாபபியப  
கபடாதுச்சந்யதயய பிகரகஸல்ஸ நகயரத 
தயலயமயகமடாகக் ககடாணடு ஏறபடுததின. 
(இ) ஐபரோப்பியப் ப�ோருைோதோர சமூகம்

இச்சமூகம் பண்ஙகள, ்சயவகள, முதலீடு, 
கதடாழிலடாளர்கள ்படான்்வறறின் நகர்யவ 
எல்யலகள ககடாணடு நிறுததுவயத மடாறறியது. 
சந்யதப்படாட்டியயக் கட்டுக்குள ககடாணடுவர 
முயன்்்படாது ககடாளயககயளயும் தனியடார் 
ஒபபந்தஙகயளயும் பு்க்கணிததது. கபடாதுவடான 
விவசடாயக் ககடாளயகயயயும் கபடாதுவடான 
கவளிநடாட்டு வணிகதயதயும் இவவயமபபு 
உருவடாக்கியது.  ஐ்ரடாபபிய கபடாதுச்சந்யத என்பது 
ஒரு கவறறிகரமடான முயறசியடாகும்.
(ஈ) ஒற்ற ஐபரோப்பியச் சட்்ம்

ஒறய் ஐ்ரடாபபியச் சட்்ம் 1 ஜூயல 
1987இல் நய்முய்க்கு வந்தது. அது ஐ்ரடாபபியப 
கபடாருளடாதடார சமூகததின் எல்யலகயள விரிவடாக்கி 
அதறகு சட்்வடிவம் ககடாடுததது. ்மலும் அது 

உறுபபுநடாடுகயள கவளியு்வுக் ககடாளயகயில் 
அதிகமடான ஒததுயழபயப நடாடியது. இச்சட்்ம் 
உறுபபு நடாடுகளின் மக்கள கதடாயகயின் 
அடிபபய்யில் அவறறிறகடான ஓட்டுகளின் 
எணணிக்யகயய நிர்ணயிததது. ஒரு சட்் 
நிய்்வற்ததிறகு மூன்றில் இரணடு பஙகு 
உறுபபினர்களின்  ஆதரவு ்தயவ என நியல 
நிறுததபபட்்து. 
(உ) ஐபரோப்பிய ஒனறியம்

1992 பிபரவரி 7இல் யககயழுததி்பபட்் 
மடாஸடிரிக்ட் (கநதர்லடாந்து) ஒபபந்தம், ஐ்ரடாபபிய 
ஒன்றியதயத ஏறபடுததியது. கபடாதுவடான நிதிக் 
ககடாளயகயும் நடாடுகள வழஙகிய பணதயத 
மீறிய கபடாதுவடாக ஏறறுக்ககடாளளபபட்் பணமும் 
(யூ்ரடா) முதலில் நய்முய்பபடுததபபட்டு பின்னர் 
அவறய் நிர்வகிக்கும் கபடாதுநிறுவனஙகளும் 
திட்்மி்பபட்டு நய்முய்பபடுததபபட்்ன. 
தற்படாது ஐ்ரடாபபிய ஒன்றியததில் 28 உறுபபு 
நடாடுகள உளளன. பிகரகஸல்ஸ (கபல்ஜியம்) 
நகயரத தயலயமயகமடாகக் ககடாணடு கசயல்பட்டு 
வருகின்்து. 

 4.10 
  ப�ர்லினசுவர் வீழச்சியும் 
�னிப்ப�ோர் கோல முடிவும்

கஜர்மடானிய ்மறகு (கஜர்மடானியக் கூட்டுக் 
குடியரசு), கஜர்மடானிய கிழக்குப (கஜர்மடானிய 
ஜனநடாயகக் குடியரசு) பிரிவுகள ்வறுபட்் 
வ டா ழ் க் ய க த த ர த தி ல் 
எதிகரடாலிததன. மடார்ஷல் 
திட்்ததின் துயணயடால் ்மறகு 
கபர்லினின் கபடாருளடாதடாரம் 
கசழித்தடாஙகியது. அதறகு 
மடா்டாக கிழக்கு கபர்லினின் 
கபடாருளடாதடார வளர்ச்சியில் ரஷயடா ் படாதிய அக்கய் 
ககடாணடிருக்கவில்யல. ்மலும் கிழக்கு கபர்லினில் 
மக்களடாட்சி்யடா சுதந்திர்மடா இல்லடாததடால் 
மக்களுக்குப கபரும்சிரமம் இருந்தது. இதனடால் 
கிழக்கு கபர்லின் மக்கள ்மறகு கபர்லினுக்கு 
அதிக அளவில் இ்ம்கபயரத கதடா்ஙகினர். ்மறகு 
கபர்லினி்லடா ரஷயடா தன்மீது எந்த்நரததிலும் 
பய்கயடுதது வரக்கூடும் என்் அச்சம் நிலவியது. 
இச்சூழலில் 1961இல் கிழக்கு கஜர்மனி ஒரு சுவயர 
எழுபபி கிழக்கு கபர்லின் மறறும் அதன் சுறறுபபு்ப 
பகுதிகளுக்கும் ்மறகு கபர்லினுக்கும் இருந்த 
கதடா்ர்யப நிறுததியது. கடாவல் ்கடாபுரஙகள 
எழுபபபபட்டு பயஙகர ஆயுதஙகளின் துயண்யடாடு 
கடுயமயடானக் கணகடாணிபபுப பணியின் 
மூலம் கிழக்கிலிருந்து மக்கள நுயழவது 
தவிர்க்கபபட்டு வந்தது. ரஷயடாவின் கட்டுபபடாடு 
1980களின் நடுவில் வலுவிழக்கத துவஙகிய 
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நியலயில் இச்சுவரின் இருபு்மும் 9 நவம்பர் 
1989இல் கூடிய மக்களகூட்்ம் அயத தகர்க்கத 
துவஙகியது. கஜர்மனி 3 அக்்்டாபர் 1990 அன்று 
முய்யடாக இயணக்கபபட்்து. கபர்லின் சுவர் 
ஒரு கட்டுமடானததய் என்பயதத தடாணடிய 
ஒரு விஷயமடாகும் அது முதலடாளிததுவததிறகும் 
கபடாதுவுய்யமக்கும் இய்்ய இருந்தப பிளயவ 
அய்யடாளபபடுததக்கூடிய ஒன்று. கபர்லின் சுவரின் 
வீழச்சியயத கதடா்ர்ந்து 26 டிசம்பர் 1991இல் 
்சடாவியத நடாடும் வீழ்ந்து பனிப்படார் கடாலதயத 
முடிவுக்கு ககடாணடு வந்தது.

ப�ர்லினசுவர் தகர்ப்பு  
்மறகு கஜர்மனியின் ் வந்தரடாக (Chancellor) 1982 
முதல் 1990 வயர கபடாறுபபுவகிதத கஹல்மட் ் கடால் 
கிழக்கு கஜர்மனியயயும், ் மறகு கஜர்மனியயயும் 
1990இல் இயணக்கப கபரும் பஙகடாறறினடார், 
அதன் மூலம் நடாறபதயதந்து ஆணடுகளுக்குப பின் 
ஒன்றுபட்் கஜர்மனியின் ்வந்தரடானடார். அவர் 
பிகரஞ்சு குடியரசுததயலவரடான மிட்்ரண்்டாடு 
இயணந்து மடாஸட்ரிக்ட் ஒபபந்ததயத 
உருவடாக்கி அதன் மூலமடாக ஒருஙகியணந்த 
ஐ்ரடாபபடாவிறகும் (European Union), யூ்ரடா பண 
உருவடாக்கததிறகும் விததிட்்டார்.

பசோவியத் �ோட்டின பிைவு
உலக அரசியலில் 1970களிலும், 1980களின் 

முறபகுதியிலும், ்சடாவியத நடாடு மிகுந்த 
கசல்வடாக்்கடாடுத திகழ்ந்தது. எனினும், அதன் 
கபடாருளடாதடாரம் நலிவய்யவும், முதலடாம் உலக 
நடாடுகளுக்கு ஈடுககடாடுக்கமுடியடாமலும் ்தஙகியது. 
அந்நடாட்டின் அதிபரடாக மிக்்கல் ் கடார்ப்சவ 1985ஆம் 
ஆணடு பதவி்யற்டார். இச்சூழலில் ்கடார்ப்சவ 
கவளிபபய்ததன்யம (Glasnost) பறறியும், 
சீர்திருததம் (Perestroika) பறறியும் ்பசலடானடார். 
ஆனடால் அவரது சீர்திருதத முயறசிகளுக்கு ஆளும் 
கபடாதுவுய்யம கட்சியினரி்மிருந்து எதிர்பபுக் 
கிளம்பிய்தடாடு அதறகுத ்தயவயடான வளஙகள 
்சடாவியத நடாட்டில் இல்லடாதநியலயும் இருந்தது. 
உளநடாட்டு உறபததியில் மூன்றில் ஒரு பஙகு 
1980களின் நடுவில் இரடாணுவததிறகடாக ஒதுக்கீடு 
கசய்யபபட்்து. அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டின் அதிபரடான 

ரீகனின் விணகவளிப ்படார்ததிட்்ததிறகு ஈடுகசய்ய 
்சடாவியத நடாட்டிறகு அதிக அளவு நிதித்தயவ 
ஏறபட்்து. ரடாணுவச் கசலவினஙகளின் அதிகரிபபு 
நடாட்டின் கபடாருளடாதடாரதயத ்மறககடாணடு 
சிரமததில் ஆழ்ததியது.

ஆனடால் சீர்திருததஙகயள முன்கனடுததுக் 
ககடாணடிருந்த நியலயிலும், வலுவிழந்தப 
கபடாருளடாதடார சூழலிலும் ்கடார்ப்சவடால் 
கடுயமயடான ந்வடிக்யககயள ்மறககடாளள 
முடியவில்யல. ‘கசர்்னடாபில் ்பரழிவு’ என்று 
அறியபபடும் உக்யரனில் 1988இல் நிகழ்ந்த 
அணுக்கசிவும், அதனடால் ஏறபட்்க் கடும்படாதிபபும் 
ஒரு ்பரிடியடாக விழுந்தது. பழயமவடாத 
சக்திகளின் துயணககடாணடு 1989லும், 1991லும் 
நியலயமயய சமடாளிததுத தன் நியலயய 
வலுபபடுதத ்கடார்ப்சவ முயன்்டார். ஆனடால் 
ஒவகவடாரு முய்யும் சுரஙகதகதடாழிலடாளர்களின் 
்வயலநிறுததப ்படாரடாட்்ததடாலும், அதனடால் 
நடாட்டில் எறபட்் ஆற்ல் பற்டாக்குய்யடாலும் 
கநருக்கடியயச் சந்திததடார். 

்சடாவியத நடாட்டின் அரவயணபபில் இருந்த 
கிழக்கு ஐ்ரடாபபியப கபடாதுவுய்யம நடாடுகளும் 
மிகக்கடுயமயடானப கபடாருளடாதடார மறறும் சமூக 
கநருக்கடியய எதிர் ககடாண்ன. இந்நடாடுகளின் 
மீது ்சடாவியத ககடாணடிருந்த கட்டுபபடாட்ய்த 
தளர்தத ்கடார்ப்சவ முடிகவடுதத்படாது அங்க 
சுதந்திர ்வட்யகயும் ஜனநடாயகதயத ்நடாக்கிய 
நகர்வும் ்வககமடுக்கலடாயின. கதடாழிலடாளர்களின் 
கதடா்ர் ்படாரடாட்்ம் கபடாதுவுய்யம ஆட்சியய 
முதலில் ்படாலந்திலும், அதன்பின் ஹங்கரியிலும் 
அயசக்கததுவஙகின. 1989இல் அயலக்ல் ்படால் 

கபரிஸட்்ரடாய்கடா (மறுகட்்யமபபு) என்பது 
மிக்்கல் ்கடார்ப்சவடால் ்சடாவியத நடாட்டின் 
கபடாருளடாதடாரதயதயும், அரசியல் அயமபயபயும் 
மறுசீரயமபபிறகு உட்படுதத 1980களின் 
கய்சியில் அறிமுகபபடுததபபட்் ஒன்்டாகும். 
வளர்ச்சியய்ந்த முதலடாளிததுவ நடாடுகளின் 
முன்்னற்ததிறகு ்சடாவியததின் கபடாருளடாதடாரம் 
ஈடுககடாடுக்கும்படி அதறகுப புததுணர்வு ஊட்் 
கவளிபபய்ததன்யம (Glasnost) ககடாளயக்யடாடு 
அறிமுகபபடுததபட்்்த கபரிஸட்்ரடாய்கடா ஆகும். 
கவளிபபய்ததன்யம என்் ககடாளயக 
மிக்்கல் ்கடார்ப்சவடால் கபரிஸட்்ரடாய்கடா்வடாடு 
அறிமுகபபடுததபபட்் கவளிபபய்யடான 
ஒரு கருததியல் ககடாளயகயடாகும். 
கவளிபபய்ததன்யம எழுததடாளர்களுக்கு 
விதிக்கபபட்டிருந்த கட்டுபபடாடுகயளத தளர்ததி 
அரயசயும், அரசியயலயும் விமர்சிக்க உரியம 
வழஙகியது.
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பரவிய எழுச்சிகள கிழக்கு கஜர்மனியின் கபர்லின் 
சுவர் தகர்தகதறியபப்க் கடாரணமடாக விளஙகின. 
அயதத கதடா்ர்ந்து கசக்்கடாஸ்லடாவகியடாவிலும், 
பல்்கரியடாவிலும் ந்ந்து ககடாணடிருந்த ஆட்சிகள 
சரிந்தன. ரு்மனியடாவின் நிக்்கடாலடா கசளகசஸகு, 
உணர்வடாளர்களின் மீது துபபடாக்கியடால் 
சுட்்யதயடுதது (டிசம்பர் 1989) அவர் தம் 
இரடாணுவத தளபதிக்ள அவயரச் சுட்டு வீழ்தத 
உததரவிட்்னர். துபபடாக்கிச்சூடு சம்பந்தமடான 
கதடாயலக்கடாட்சிப பதிவுகளும், கபர்லின் சுவரின் 
வீழ்ச்சியும் கபடாதுவுய்யம உலகம் கநடாறுக்கபப்த 
தூணடியது. ஆ்்மடாதஙகளில் படாதி ஐ்ரடாபபடாவின் 
அரசியல் வயரப்ம் கபரும்மடாற்ததிறகு 
உட்படுததபபட்டிருந்தது. 

்கடார்ப்சவ ஒரு அழுததமடான 
ந்வடிக்யகயய இய்யூறு புரி்வடார் மீது 1991இல் 
யகக்ககடாளள முயன்்்படாது மடாஸ்கடா நகயர்ய 
பிரமிக்க யவதத இரண்டாவது கதடாழிலடாளர் எழுச்சி 
ஒரு கபரும் சவடாலடாக உருகவடுததது. அவரது 
அரசிலிருந்த பழயமவடாத சக்திகள அவயரயும்மீறி 
கடும் ந்வடிக்யககயளக் யகககடாளள முயன்்ன. 
்கடார்ப்சயவ வீட்டுக்கடாவலில் யவதத 
அந்த சக்திகள துருபபுகளின் துயண்யடாடு 
மடாஸ்கடாவில் ஒரு கிளர்ச்சியய ஏறபடுததின. 

ஆனடால் மற்ப பய்பபிரிவினரின் ஆதரயவபகப் 
முடியடாமல் ்படானதடால் முடிவில் ்மறகததிய 
நடாடுகளின் பின்புலத்தடாடு ்படாரிஸ எல்சின் என்் 
சீர்திருததவடாதி ஆட்சியயக் யகபபறறினடார்.

இய்பபட்்கடாலததில் மூன்று படால்டிக் 
நடாடுகள ்சடாவியத ஐக்கியதயத விட்டுவிலகிச் 
கசன்றிருந்தன. எஸ்்டானியடா, லடாட்வியடா, 
லிது்வனியடா ஆகியயவ ஐக்கிய நடாடுகள சயபயில் 
சுதந்திர உறுபபினர்களடாகச் ்சர்க்கபபட்்ன. 
்மலும் நவம்பர் 1991இல் 11 குடியரசுகள 
(உக்யரன், ஜடார்ஜியடா, கபலடாரஸ, அர்மீனியடா, 
அசர்யபஜடான், கசகஸதடான், கிர்கிஸதடான், 
மடால்்்டாவடா, துர்க்கமனிஸதடான், தஜிகிஸதடான், 
உஸகபகிஸதடான்) ்சடாவியத ஐக்கியததில் 
இருந்து பிரிவதடாக அறிவிததன. அதறகு மடாற்டாக 
சுதந்திர நடாடுகளடாக ஒரு கபடாதுநல அயமபபின் 
கீழ் (common wealth) வீறறிருபபயத இந்நடாடுகள 
விரும்பின. ்கடார்ப்சவ 25 டிசம்பர் 1991இல் தனது 
ரடாஜினடாமடாயவ அறிவிததடார். கபயரளவில் ஆறு 
நடாட்களுக்கு ்சடாவியத ஐக்கியம் நீடிததடாலும் அது 
1991 டிசம்பர் 31 அன்று நளளிரவில் முழுயமயடாகக் 
கயலக்கபபட்்து. இறுதியில் ்சடாவியத ஐக்கிய்ம 
இல்லடாமல் ்படானது.

எல்சின் ஆரம்ப கடாலததில் ்கடார்ப்சவின் நணபரடாக்வ 
இருந்தடார். மடாஸ்கடா நகரின் ்மயரடாக இருந்த அவர் அரசியல் 
மறறும் கபடாருளடாதடாரச் சுதந்திரதயத ஆதரிதததின் மூலமடாகப 
கபரும்புகழ் கபற்டார். ்சடாவியத படாரடாளுமன்்ததிறகு 1989இல் 
ஜனநடாயக முய்பபடி ்கடார்ப்சவ ந்ததிய ்தர்தலில் 
மடாஸ்கடா கதடாகுதியில் ்படாட்டியிட்் அவர் கபரும் கவறறி 
கபறறு அதிகடாரததிறகுத திரும்பினடார். அதறகு அடுதத ஆணடு 
்கடார்ப்சவின் எதிர்பயபயும் மீறி அவர் ரஷயடாவின் அதிபரடாகத 
்தர்ந்கதடுக்கபபட்்டார். ரஷயக்குடியரசின் தன்னடாட்சியய வலியுறுததிய அவர், படாரடாளுமன்்ததிறகு 
கட்டுபப்டாத முழு நிர்வடாகப கபடாறுபயப யகககடாளளும் அதிபர் முய்யய முன்யவததடார்.

எல்சின பகோர்�பசவ்

�ோ்ச்சுருக்கம்
�	சீனடாவின் வரலடாறு 1911இல் ஏறபட்் புரட்சிக்குபபின் நிகழ்ந்தவறறில் துவஙகி இரண்டாம் 

உலகப்படாருக்குபபின் அதுஒரு கபடாதுவுய்யம அரசடாக மடாறியதுவயர கூ்பபட்டுளளது.
�	அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டிறகும் ்சடாவியத நடாட்டிறகுமிய்்ய உருவடான பயகயம, உலயக இரு 

இரடாணுவபபிரிவுகளடாகப பிரிததயதயும் வ்க்கு அட்லடாணடிக் ஒபபந்த அயமபபுப பறறியும் வடார்சடா 
ஒபபந்தம் பறறியும் கதளிவடாக விளக்கபபட்டுளளது.

�	ககடாரியப ்படார், கியூபடாவின் ஏவுகயணச் சிக்கல், அரபு-இஸ்ரல் ்படார், வியட்நடாம் ்படார் 
்படான்்வறய்ப பனிப்படார் பின்புலததில் ப்ம்பிடிததுக் கடாட்்பபட்டுளளது.

�	மூன்்டாம் உலக நடாடுகளின் கருததியலடாக கவளிபபட்் அணி்சரடாஇயக்கம் பறறி 
விவரிக்கபபட்டுளளது.

�	அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டிலிருந்து விலகி ஐ்ரடாபபியக் குழுயவ ஏறபடுததி அதன் நீட்சியடாக்வ பின்னர் 
ஐ்ரடாபபியப கபடாதுச் சந்யதயும் ஐ்ரடாபபிய இயணவும் ஏறபட்்து கதளிவடாகக் கூ்பபட்டுளளது.
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5.  வ்க்கு மறறும் கதறகு வியட்நடாம் எந்த ஆணடு 
ஒன்று ்சர்க்கபபட்்து?

அ) 1975 ஆ) 1976 இ) 1973 ஈ) 1974
6.  எந்த ஆணடு வடார்சடா ஒபபந்தம் கயலக்கபபட்்து?

அ) 1979 ஆ) 1989 இ) 1990 ஈ) 1991

II   பகோடிட்் இ்ஙக்ை நிரப்புக
1.  நவீன சீனடாவின் தந்யத என்று 

அயழக்கபபடுபவர்  ஆவடார்.
2.  1918இல்  பல்கயலகழகததில் 

மடார்க்ஸியக் ்கடாட்படாட்ய் அறியும் அயமபபு 
நிறுவபபட்்து.

3.  ் டாக்்ர் சன் யடாட் கசன்னின் மய்வுக்குப 
பின்னர் ்கடாமிங்டாங கட்சியின் தயலவரடாக 
இருந்தவர்  ஆவடார்.

4.  அயமதியயயும் படாதுகடாபயபயும் விரும்பிய 
அரபுநடாடுகளுக்கு தி்ந்்த இருந்த ஒபபந்தம் 

 ஆகும்.
5.  துருக்கிய அரபுப்பரரயச ஏறபடுததும் 

்நடாக்யகக் ககடாணடிருந்த ஒபபந்தம்  
ஆகும்.

6.  கஜர்மனி ்நட்்்டாவில் ஆம் 
ஆணடு இயணந்தது.

7.  ஐ்ரடாபபியக் குழுமததின் தயலயமயகம் 
 நகரில் அயமந்துளளது.

8.  ஐ்ரடாபபிய இயணயவ உறுதி கசய்ய 
7 பிபரவரி 1992இல் யககயழுததி்பபட்் 
ஒபபந்தம்  ஆகும்.

III    சரியோன வோக்கியம்/வோக்கியஙக்ைத் 
பதரிவு பசய்க

1. i)  கற்றிந்த சிறுபடான்யமயினரின் தடாக்கததில் 
சீனடாவின் (1898) இளம் ்பரரசர் துவக்கிய 

I      சரியோன வி்்்யத் 
பதரிவு பசய்க

1.  எந்த அகமரிக்கக் குடியரசுததயலவர் 
கபடாதுவுய்யமக் ககடாளயகயயக் 
கட்டுக்குள அ்க்க ஒரு ககடாளயக வயரயவ 
முன்யவததடார்?
அ) உட்்ரடா வில்சன்
ஆ) ட்ரூகமன்
இ) தி்யடா்ர் ரூஸகவல்ட் 
ஈ) பிரடாஙக்ளின் ரூஸகவல்ட்

2.  சீனடாவில் மக்கள அரசியல் கலந்தடாய்வு மடாநடாடு 
எப்படாது நய்கபற்து?
அ) கசப்ம்பர் 1959 ஆ) கசப்ம்பர் 1949
இ) கசப்ம்பர் 1954 ஈ) கசப்ம்பர் 1944

3.  அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடும் அதன் ஐ்ரடாபபிய ்நச 
நடாடுகளும் ்சர்ந்து ்சடாவியத நடாட்டின் 
ஆக்கிரமிபயபத தவிர்க்க ஏறபடுததிய 
அயமபபின் கபயர்  ஆகும்.
அ) சீட்்்டா ஆ) ்நட்்்டா
இ) கசன்்்டா ஈ) வடார்சடா ஒபபந்தம்

4.  படாலஸதீன விடுதயல இயக்கததின் 
கசயறகுழுவிறகு 1969இல் தயலவரடாகப 
பதவி்யற்வர் யடார்?
அ) ஹபீஸ அல் -ஆஸடாத  ஆ) யடாசர் அரடாபத
இ) நடாசர் ஈ) சதடாம் உ்சன்

க்லச்பசோறகள்

பயகயுணர்வு ககடாண் Antagonistic acting against or indicating

நழுவுதல் Wriggle out to avoid doing something

வளர்ச்சி, உயர்வு Ascension the act of rising to an important position or a 
higher level, a movement upward

அதிருபதி Disillusioned disappointed on finding out something is not as 
good as hoped

விலகியிருததல், ஒதுஙகியிருததல் Abstaining restrain oneself from doing something

கவறுபபுணர்ச்சி, கசபபுணர்வு Embitter cause to feel bitter – to make hateful

தி்னற்தடாக்குதல், மு்மடாக்குதல் Incapacitated lacking in or deprived of strength or power

நுணணுயிரியல் ஆயுதஙகள Bacteriological 
weapons the use of harmful bacteria as a weapon

�யிறசி
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V    கீழக்கண் வினோக்களுக்கு சுருக்கமோக 
வி்் தருக .

1.  சீனடாவில் 1911ஆம் ஆணடில் ந்ந்த புரட்சிக்கு 
ஏ்தனும் மூன்றுகடாரணிகயளக் குறிபபிடுக.

2.  மடா்வடாவின் நீண்  பயணம் பறறிக் குறிபபு 
வயரக.

3.  படாக்தடாத உ்ன்படிக்யக பறறி அறிந்தயத எழுதுக.
4.  மடார்ஷல் திட்்ம் என்்டால் என்ன?
5.  மூன்்டாம் உலக நடாடுகள பறறி ஒரு குறிபபு 

வயரக.
6.  கியூபடாவின் ஏவுகயணச் சிக்கல் எவவடாறு 

கசயலிழக்கச் கசய்யபபட்்து?
VI விரிவோன வி்் தருக.
1.  சீனடாயவ ஒரு கபடாதுவுய்யம நடா்டாக்க 

மடா ்ச துஙகின் பஙகளிபயப  அளவிடுக.
2.  ஐ்ரடாபபியக்குழுமம் எவவடாறு ஐ்ரடாபபிய 

இயணவடானது என்் வரலடாறய் 
எடுததியம்புக.

VII பசயல்�ோடு
1.  வகுபயப இருபிரிவுகளடாகப பிரிக்கவும். 

ஒரு பிரியவ அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டின் 
ஆதரவடாளர்களடாகவும் மறக்டாரு பிரியவ 
்சடாவியத நடாட்டின் ஆதரவடாளர்களடாகவும் 
ககடாணடு பனிப்படார் அரசியயல விளக்க 
விவடாத்மய்யயமக்க. 

2.  ் பரழிவு, மக்கள இ்பபுப ்படான்் கருக்கயளக் 
ககடாணடு கமடாதத வகுபயபயும் பயன்படுததி 
ககடாரியப்படார், அரபு-இஸ்ரல் ்படார், 
வியட்நடாம்்படார் ்படான்்வறறின் ப்ஙகயளச் 
்சகரிதது ஒரு ப்தகதடாகுபயப உருவடாக்கலடாம்.

 பமறபகோள் நூல்கள்

1.  R.D. Cornvell, World History in the Twentieth 
Century (London: Longman, 1972)

2.  Richard Overy, Complete History of the World 
(London: Harper Collins, 2006)

3.  Chris Harman, A People’s History of the World 
(London: Orient Longman, 2007)

இ்ணயதை வைஙகள்

1. https://www.brittanica.com

சீர்திருததஙகள நூறு நடாள சீர்திருததம் 
என்று அறியபபடுகி்து.

 ii)  ் கடாமிங்டாங கட்சி கதடாழிலடாளர்கயளயும் 
விவசடாயிகயளயும் பிரதிநிதிததுவபபடுததியது.

 iii)  மஞ்சூரியடா மீதும் ஷடாணடுங மீதும் 
ஜபபடான் கபடாருளடாதடாரக் கட்டுபபடாட்ய் 
விதிக்க யுவடான் ஷி-்க உ்ன்பட்்தடால் 
்தசியவடாதிகள படார்யவயில் அவர் 
கசல்வடாக்கு இழந்தடார்.

 iv)  ் சடாவியத நடாடு இருபது ஆணடு 
கடாலததிறகும் ்மலடாக சீன மக்கள 
குடியரயச அஙகீகரிக்க மறுததது.

 அ) i) மறறும் ii) சரி ஆ) ii) மறறும் iii) சரி
 இ) i) மறறும் iii) சரி ஈ) i) மறறும் iv) சரி
2 i)  கிழக்கு ஐ்ரடாபபடாவில் 1948இல் 

்சடாவியதநடாடு நிறுவிய இ்துசடாரி அரசுகயள 
்சடாவியத இரடாணுவம் விடுதயல கசய்தது.

 ii)  வ்க்கு அட்லடாணடிக் பகுதியில் 
அயமதியயயும் படாதுகடாபயபயும் உறுதி 
கசய்ய்வ ்நட்்்டா  உருவடாக்கபபட்்து.

 iii)  சீட்்்டாவின் உறுபபு நடாடுகள அபபகுதியில் 
மக்களடாட்சி பரவுவயதத தடுக்கும் 
்நடாக்்கடாடு கசயல்பட்்டார்கள.

 iv)  ஜ ப ப டா னு க் க க தி ர டா க  பி ரி ட் ் ன் 
அணுகுணய்ப பயன்படுததியதின் மூலம் 
அது ரஷயடாவுக்கு தன்னுய்ய அழிக்கும் 
தி்யன எடுததுக்கடாட்் விரும்பியது.

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

3.  கூறறு: அகமரிக்கடாவின் மடார்ஷல் திட்்ம் 
்படாரில் படாதிக்கபபட்் ஐ்ரடாபபிய நடாடுகளின் 
மறுநிர்மடாணததிறகடாக முன்யவக்கபபட்்து.

   கோரணம்: அகமரிக்க நடாடு அததிட்்ததின் 
மூலம் ்மறகு ஐ்ரடாபபிய நடாடுகயளத தன் 
கசல்வடாக்கின் கீழ் ககடாணடுவர நியனததது.
அ)  கூறறும் கடாரணமும் இரணடு்ம சரி. 

ஆனடால் கடாரணம், கூறறிறகடான சரியடான 
விளக்கமல்ல

ஆ)  கூறறும் கடாரணமும் தவ்டானயவ
இ)  கூறறும் கடாரணமும் சரி. கடாரணம், 

கூறய்த சரியடாக விளக்குகி்து
ஈ) கூறறு தவறு ஆனடால் கடாரணம் சரி

IV  ப�ோருத்துக
1. ்டாக்்ர் சன் யடாட் கசன் - கதறகு வியட்நடாம்
2. சிஙகமன் ரீ - ்கடாமிங்டாங
3. அன்வர் சடாதத - ககடாரியடா
4. ்ஹடா சி மின் - எகிபது
5. நி்கடா டின் டியம் - வ்க்கு வியட்நடாம்
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      அறிமுகம்
எழுத்தர்களை உருவாக்கும் ந�ாக்கில் 

அறிமு்கம் செய்யப்பட்ட ஆங்கிலக் ்கல்வி 
ஒரு புதி்ய ஆங்கிலக் ்கல்வி ்பயின்ற 
�டுத்தரவரக்்கதள்த உருவாக்கி்யது. இவவரக்்கம் 
நேற்கததி்யக் ்கருததுக்்களின, சிந்தளை்களின 
்தாக்்கங்்களுக்குளைாைது. ்கல்வி்யறிவு ச்பற்ற 
இந�டுத்தர வரக்்கம் எண்ணிக்ள்கயில் 
சிறி்தா்க இருந்தாலும் அரசி்யலிலும், சீரதிருத்த 
இ்யக்்கங்்களிலும் ்தளலளேவகிக்்கத ச்தா்டங்கி்யது. 
இருந்தந்பாதிலும் இநதி்யச் சீரதிருத்தவாதி்கள 
்தங்்களுள்ட்யப ்பளை்ய ்கருததுக்்களையும் 
்பைக்்கவைக்்கங்்களையும் விேரெைபூரவோை 
ஆயவுக்கு உட்படுத்தப ச்பரிதும் ்த்யங்கிைர. 
அ்தறகுப்பதிலா்க அவர்கள இநதி்யப ்பண்்பாடடிறகும் 
நேளலப ்பண்்பாடு்களுக்குமிள்டந்ய இணக்்கதள்த 
ஏற்படுத்த மு்யன்றைர. இருந்தந்பாதிலும் 
அவர்களுள்ட்ய ்கருதது்களும் செ்யல்்பாடு்களும் 
உ்டன்கடள்ட ஏறு்தல் (ெதி), ச்பண் சிசுக்ச்காளல, 
குைநள்தத திருேணம் ந்பான்ற அளைதது 
வள்க்யாை ்கண்மூடித்தைோை ே்த�ம்பிக்ள்க்கள 
ேறறும் ெமூ்கததீளே்களை ்கடடுப்படுத்த உ்தவி்யது. 

்பதச்தான்ப்தாம் நூற்றாண்டின ெே்யம் ொரந்த 
சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்களை இரண்்டா்க 
வள்கப்படுத்தலாம். பிரம்ே ெோஜம், பிராரத்தளை 
ெோஜம், அலி்கார இ்யக்்கம் ந்பான்ற சீரதிருத்த 
இ்யக்்கங்்கள ஒருவள்க, ஆரி்யெோஜம், 
இராேகிருஷணா மிஷன, திந்யா்பநத இ்யக்்கம் 
ந்பான்ற ெே்யப புதச்தழுச்சி மீடச்டடுபபு 
இ்யக்்கங்்கள ேறச்றாருவள்க. இளவ்களைத்தவிர 
ஒடுக்குமுள்றப்பாங்குள்ட்ய ெமூ்கக்்கட்டளேபள்ப 
எதிரக்கும் மு்யறசி்களும் நேறச்காளைப்பட்டை. 
புநையில் நஜாதி்பா பூநல, ந்கரைாவில் �ாரா்யணகுரு, 
அய்யங்்காளி, ்தமிை்கததில் இராேலிங்்க அடி்கள, 
அந்யாததி்தாெர ஆகிந்யார இவவள்கப்படந்டாராவர.

 5.1
   வங்்காைததில் ச்தா்டக்்கக் ்கால  

சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்கள
(அ) இராஜா ராம்்மாகன் ராயும், பிரம்ம சமாஜமும் 

இராஜா ராம்நோ்கன ராய (1772-1833) 
நேளல�ாடடுக் ்கருததுக்்கைால் ்கவரப்படடு, 
சீரதிருத்தப்பணி்களை முனசைடுத்த ச்தா்டக்்க்காலச் 
சீரதிருத்த வாதி்களில் ஒருவராவார. ச்பரும் அறிஞராை 
அவர, ்தைது ்தாயசோழி்யாை வங்்காை சோழியில் 

கற்றலின் ்�ாககஙகள்
கீழ்க காண்பனவற்்றாடு அறிமுகமாதல்
�	19ஆம் நூற்றாண்டு பிரிடடிஷ இநதி்யாவில் புதி்ய விழிபபுணரச்சிள்ய உருவாக்கி்யதில் 

நேற்கததி்யச் சிந்தளை்கள ேறறும் கிறித்தவ ே்தததின செல்வாக்கு
�	ெமு்தா்ய ேறறும் ெே்யததுள்ற்களில் ஏற்பட்ட ந்பாடடி்கள, உ்டன்கடள்ட ஏறு்தல் (ெதி), 

அடிளேமுள்ற, தீண்்டாளே, குைநள்தததிருேணம் ந்பான்ற ்பைக்்கங்்களுக்கு எதிரபபு
�	உருவவழி்பாடு, ெ்டங்கு்கள, மூ்ட�ம்பிக்ள்க்கள ஆகி்யைவறறிறகு எதிரபபு
�	இநதி்யா புததுயிர ச்பற்றதில் பிரம்ே ெோஜம், ஆரி்ய ெோஜம், இராேகிருஷணா மிஷன, பிரம்ேஞாைெள்ப,  

அலி்கார இ்யக்்கம் ஆகி்யவறறின ்பங்்களிபபு 
�	்பாரசி்கள, சீக்கி்யர்கள ஆகி்ய ெமூ்கங்்களில் விழிபபுணரளவ ஏற்படுததி்யதில் முக்கி்ய ஆளுளே்களின 

்பங்கு
�	நஜாதி்பா பூநலயின ெமூ்கஇ்யக்்கமும், ந்கரைா, ்தமிழ�ாடடில் ந்தானறி்ய சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்களும்

19ஆம் நூற்றாணடில் 
சமூக, சமய சீர்திருதத 

இயககஙகள்

அலகு  -  5
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19ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயககஙகள்59

புலளே ச்பறறிருந்தந்தாடு 
ெேஸ்கிரு்தம், அரபி, ்பாரசீ்கம், 
ஆங்கிலம் ஆகி்ய சோழி்களிலும் 
புலளே ச்பறறிருந்தார. இராஜா 
ராம்நோ்கன ராய ச்பாருைற்ற 
ெ ே ்ய ச் ெ ்ட ங் கு ்க ள ை யு ம் , 
ந்கடு்களை விளைவிக்கும் 
ெமூ்க ேரபு்களையும் எதிரத்தார. 
இருந்த ந்பாதிலும் ்க்டந்த 
்காலதது்டைாை ச்தா்டரள்ப 
அவர ்பாது்காக்்க விரும்பிைார. 
்தனனுள்ட்ய ெே்ய, ்தததுவ ெமூ்கப்பாரளவயில் அவர 
ஒரு்க்டவுள ந்காட்பாடு, உருவவழி்பாடு எதிரபபு 
ந்பான்ற ்கருததுக்்களின ்தாக்்கதள்தப ச்பறறிருந்தார. 
உ்பநி்ட்தங்்களுக்குத ்தானச்காடுத்த விைக்்கங்்களின 
அடிப்பள்டயில் இநதுக்்களின. ேள்றநூல்்கள 
அளைததும் ஒரு்க்டவுள ந்காட்பாடள்ட அல்லது 
ஒரு ்க்டவுளை வணங்குவள்த உ்பந்தசிப்ப்தா்கக் 
கூறிைார. 

ெமூ்கததில் நிலவிவரும் உ்டன்கடள்ட 
ஏறு்தல் (ெதி), குைநள்தத திருேணம், ்பல்தார ேணம் 
ந்பான்ற ேரபு ொரந்த ்பைக்்கங்்கள குறிதது ச்பரிதும் 
்கவளல ச்காண்்ட அவர, அவறறிறகு எதிரா்கச் 
ெட்டங்்கள இ்யறறும்்படி ஆங்கில அரொங்்கததிறகு 
விண்ணபபித்தார. வி்தளவபச்பண்்கள ேறுேணம் 
செயதுச்காளை உரிளே உள்ட்யவர்கள எனும் 
்கருதள்த முனளவத்தார. ்பல்தார ேணததிறகு 
முறறுபபுளளி ளவக்்கப்ப்ட நவண்டுசேன்றார. 
ேக்்களைப ்பகுத்தறிநவாடும், ்பரிநவாடும், ேனி்தப 
்பண்ந்பாடும் இருக்கும்்படி நவண்டுந்காள 
விடுத்தார. 1829இல் ்தளலளே ஆளு�ர வில்லி்யம் 
ச்பண்டிங் 'ெதி' எனும் உ்டன்கடள்டந்யறும் 
்பைக்்கதள்த ஒழிததுச் ெட்டம் இ்யறறி்யதில்  
இராஜா ராம்நோ்கன ராய முக்கி்ய ்பங்கு வகித்தார. 

ராம்நோ்கன ராய ச்பண்ணடிளேத்தைதள்தக் 
்கண்்டைம் செய்தார. ஆண்்கள ச்பண்்களை 
கீைாைவர்கைா்க �்டததும் அனள்ற்ய ்கால 
�ள்டமுள்றள்ய எதிரத்தார. ச்பண்்களுக்குக் ்கல்வி 
வைங்்கப்ப்டநவண்டும் எனும் ்கருதள்த வலுவா்க 
முனளவத்தார. ்பளளி்களிலும் ்கல்லூரி்களிலும் 
ஆங்கிலக்்கல்வியும் நேளல �ாடடு அறிவி்யலும் 
அறிமு்கம் செய்யப்படுவள்த முழுளே்யா்க ஆ்தரித்தார. 

இராஜா ராம்நோ்கன ராய 1828இல் பிரம்ே 
ெோஜதள்த நிறுவி ஆ்கஸ்டு 20ஆம் �ாள 
்கல்்கத்தாவில் ஒரு ந்காவிளல நிறுவிைார. 
அக்ந்காவிலில் திருவுருவச் சிளல்கள எதுவும் 
ளவக்்கப்ப்டவில்ளல. இங்கு எந்த ஒரு ே்ததள்தயும் 
ஏைைோ்கநவா, அவோைோ்கநவா ந்பெக்கூ்டாது 
அல்லது ேள்றமு்கோ்கக் குறிபபி்டப்ப்டலா்காது  எை 
எழுதிளவத்தார. பிரம்ே ெோஜம் உருவவழி்பாடள்ட 

்தவிரத்தந்தாடு ச்பாருைற்ற ெே்யச் ெ்டங்கு்களையும் 
ெம்பிர்தா்யங்்களையும் எதிரத்தது. இருந்தந்பாதிலும் 
ச்தா்டக்்கம் மு்தலா்க பிரம்ே ெோஜததின 
்கருததுக்்கள ்கற்றறிந்த நேள்த்கள, ்கல்வி்யறிவு 
ச்பற்ற வங்்காளி்கள என்ற அைவில் ேடடுநே 
செ்யல்்பட்டது. ெமூ்கததின கீழத்தடடு ேக்்களைத 
்தன்பால் ஈரப்பதில் ெோஜம் ந்தால்வி்யள்டந்தாலும், 
�வீை வங்்காைப ்பண்்பாடடு ேறறும் �டுத்தர 
வரக்்கததின மீ்தாை அ்தனுள்ட்ய ்தாக்்கம் மி்கவும் 
ந்பாறறு்தலுக்குரி்ய்தாகும். 
(ஆ) மகரிஷி ்த்வந்திர�ாத தாகூர் 

இராஜா ராம்நோ்கன ராய 
1833இல் இ்யறள்கச்யயதி்ய 
பினைர அவர விடடுச்சென்றப 
்பணி்களை, ்கவிஞர 
இரவீநதிர�ாத ்தாகூரின 
்தநள்த்யராை ந்தநவநதிர�ாத 
்தாகூர (1817-1905) ச்தா்டரந்தார. 
அவர �ம்பிக்ள்க ்பறறி்ய 
�ானகு ச்காளள்கக்கூறு்களை 
முனளவத்தார. 
1.  ச்தா்டக்்கததில் எதுவுமில்ளல, எல்லாம் 

வல்ல ஒரு ்க்டவுள ேடடுநே உளைார. அவநர 
இவவுல்கதள்தப ்பள்டத்தார. 

2.  அவர ஒருவநர உண்ளேயின, 
எல்ளல்யற்ற ஞாைததின, �ற்பண்பின, 
ெக்தியின ்க்டவுைாவார. அவநர 
நிளல்யாைவர, எங்கும் நிள்றநதிருப்பவர,  
அவருக்கிளண்யாருமில்ளல.

3.  �ம்முள்ட்ய வீடுந்பறு, இபபி்றவியிலும் 
அடுத்தபி்றவியிலும் அவளர �ம்பு்பவளரயும் 
அவளர வணங்குவள்தயும் ொரநதுளைது.

4.  அவளர �ம்புவச்தன்பது, அவளர ந�சிப்பதிலும் 
அவர விருப்பதள்தச் செ்யல்்படுததுவதிலும் 
அ்டங்கியுளைது.

(இ)  ் கசவ்  சந்திர  சசன்னும்  இந்தியாவின்  பிரம்ம 
சமாஜமும்
ந்தநவநதிர�ாத மி்தவா்தச் 

சீரதிருத்தவாதி்யாவார. ஆைால் ெோஜததில் 
அவரு்டன ்பணி்யாறறி்ய இளை்யவர்கள 
விளரவாை ோற்றங்்களைந்ய 
விரும்பிைர. அவர்களுள மி்க 
முக்கி்யோைவராை ந்கெவ 
ெநதிர சென (1838-84), 1857இல் 
ெள்பயில் இளணந்தார.  
1866இல் பிரம்ேெோஜததின 
உறுபபிைர்களிள்டந்ய பிைவு 
ஏற்பட்ட்தால் ந்கெவ ெநதிர 
சென ெோஜததிலிருநது 
விலகி புதி்ய அளேப்பாை 

்த்வந்திர�ாத 
தாகூர்

்கசவ் சந்திர சசன்

இராஜா 
ராம்்மாகன் ராய்
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606019ஆம் நூற்றாணடில் சமூக, சமய சீர்திருதத இயககஙகள்

”இநதி்ய பிரம்ே ெோஜதள்த” உருவாக்கிைார. 
இ்தனபினைர ந்தநவநதிர�ாத ்தாகூரின அளேபபு 
‘ஆதி பிரம்ே ெோஜம்’ எை அளைக்்கப்ப்டலாயிறறு. 
குைநள்தத திருேணதள்த ெோஜம் ்கண்்டைம் 
செயதிருந்தந்பாதும் அ்தறகுோ்றா்க ந்கெவ ெநதிர சென 
்தைது ்பதிைானகுவ்யது ே்களை இநதி்ய இைவரென 
ஒருவருக்குத திருேணம் செயது ச்காடுத்தந்பாது, 
குைநள்தத திருேணதள்த எதிரதந்தார இநதி்ய பிரம்ே 
ெோஜததிலிருநது விலகி ’ொ்தாரண ெோஜ்’ எனும் 
அளேபள்ப நிறுவிைர.
(ஈ) ஈஸவர் சந்திர விதயாசாகர் 

வங்்காைதள்தச் நெரந்த 
ேறச்றாரு மு்தனளே்யாை 
சீரதிருத்தவாதி ஈஸ்வர ெநதிர 
வித்யாொ்கர (1820-1891) 
ஆவார. இராஜா ராம்நோ்கன 
ராயும் ேற்றவர்களும் 
ெமூ்கதள்தத திருததுவ்தறகு 
நேளல�ாடடுப ்பகுத்தறிவுச் 
சிந்தளை்களின துளணள்ய 
�ாடி்யந்பாது வித்யாொ்கர 
இநது ேள்ற நூல்்கநை 
முறந்பாக்்காைளவ எை வாதிட்டார. வி்தளவ்களை 
எரிப்பதும் வி்தளவ ேறுேணதள்தத ்தள்டசெயவதும் 
ஏறறுக் ச்காளைப்ப்டவில்ளல என்ப்தறகு ேள்ற 
நூல்்களிலிருநந்த ொனறு்களை முனளவத்தார. அவர 
்தைது ்கருததுக்்களுக்கு ஆ்தரவாை வா்தங்்களைக் 
ச்காண்்ட சிறுநூல்்களை சவளியிட்டார. அவர �வீை  
வங்்காை உளர�ள்டயின முனநைாடி்யாவார. 
ச்பண்்கல்விள்ய நேம்்படுததுவதில் 
முக்கி்யப்பங்்காறறி்ய அவர ச்பண்்களுக்்காை ்பளளி்கள 
நிறுவப்ப்ட உ்தவி்கள செய்தார. இநது ெமூ்கததில் 
குைநள்தப ்பருவததிநலந்ய வி்தளவ்கைாை 
சிறுமி்களின வாழளவ நேம்்படுததுவ்தற்கா்கநவ ்தைது 
முழுவாழளவயும் அரப்பணித்தார. ்பண்டி்த ஈஸ்வர 
ெநதிர வித்யாொ்கர ்தளலளேந்யற்ற இ்யக்்கததின 
விளைவாய 1856இல் ேறுேண சீரதிருத்தச் ெட்டம் 
(வி்தளவ்கள ேறுேணச் ெட்டம்) இ்யற்றப்பட்டது. 

ஈஸவர் சந்திர 
விதயாசாகர்

இச்ெட்டம் குைநள்த வி்தளவ்களின நிளலள்ய 
நேம்்படுததுவள்தயும் நிரந்தரோ்க வி்தளவ்யாய 
இருக்்கநவண்டி்ய ஆ்பததிலிருநது அவர்களைக் 
்காப்பாறறுவள்தயும் ந�ாக்்கோ்கக் ச்காண்டிருந்தது. 
(உ) பிரார்ததனன சமாஜம்

ே்காராஷடிரப ்பகுதி்யாைது சீரதிருத்த 
�்டவடிக்ள்க்களுக்கு ஆ்தரவு கிள்டக்்கபச்பற்ற 
ேறச்றாரு ்பகுதி்யாகும். பிரம்ே ெோஜததுக்கிளண்யா்க 
்பம்்பாயில் 1867இல் நிறுவப்பட்ட அளேபந்ப 
பிராரத்தளை ெோஜம். இ்தளை நிறுவி்யவர 
ஆதேராம் ்பாண்டுரங் (1825-1898) ஆவார. இந்த 
ெோஜததின இரண்டு நேனளேமிக்்க உறுபபிைர்கள 
R.C. ்பண்்டர்கர, நீதி்பதி ே்காந்தவ ந்காவிநத ராைந்ட 
ஆகி்ய இருவருோவர. இவவிருவரும் ொதிேறுபபு, 
ெே்பநதி, ொதிேறுபபுத திருேணம், வி்தளவ 
ேறுேணம், ச்பண்்கள ேறறும் ஒடுக்்கப்பட்ட ேக்்களின 
முனநைற்றம் ந்பான்ற �்டவடிக்ள்க்களுக்்கா்கத 
்தங்்களை அரப்பணிததுக் ச்காண்்டவர்கைாவர. 
ே்காந்தவ ந்காவிநத ராைந்ட (1842-1901)  வி்தளவ 
ேறுேணச் ெங்்கம் (1861), புநை ெரவஜனிக் ெ்பா 
(1870), ்தக்்காணக் ்கல்விக்்கை்கம் (1884) ஆகி்ய 
அளேபபு்களை நிறுவிைார.

ஆதமராம் ்பாணடுரங M.G. ரான்ே

 5.2  இநது புதச்தழுச்சி இ்யக்்கம் 
(அ)  சுவாமி தயானந்த சரஸவதி மறறும்  

ஆரியசமாஜம், 1875
்பஞொபில், ஆரி்யெோஜம் 

சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்களுக்குத 
்தளலளேந்யற்றது. இது 
1875இல் நிறுவப்பட்டது, 
இவவளேபள்ப நிறுவி்யவர 
நேளல்கங்ள்கச்ெேசவளியில் 
அளலநதுதிரிநது ச்காண்டிருந்த 
சுவாமி ்த்யாைந்த ெரஸ்வதி 
(1824-83) ஆவார. சுவாமி ்த்யாைந்தர பினைர 
்தைது ்கருதது்களைப ந்பாதிப்ப்தற்கா்கப ்பஞொபில் 
்தங்கிைார. அவருள்ட்ய நூலாை ‘ெத்யாரத்தபிர்காஷ’ 

சுவாமி தயானந்த 
சரஸவதி

1860இல் மு்தனமுள்ற்யா்க திருேண 
வ்யதுச் ெட்டம் இ்யற்றப்பட்டது. அபச்பருளே 
ஈஸ்வர ெநதிர வித்யாொ்களரந்யச் ொரும். 
திருேணததிற்காை வ்யது ்பதது எனறு நிரண்யம் 
செய்யப்பட்டது. அது 1891இல் ்பனனிசரண்்டா்கவும், 
1925இல் ்பதிமூன்றா்கவும் உ்யரத்தப்பட்டது. 
ஆைால் ்கவளலக்குரி்ய வி்தததில் திருேண 
வ்யது ஒபபு்தல் ்கமிடடி (1929) கூறி்ய்படி இச்ெட்டம் 
்காகி்தததில் ேடடுநேயிருந்தது. நீதி்பதி்களும், 
வைக்்கறிஞர்களும் ஒருசில ்படித்த ேனி்தர்களுநே 
அ்தளைப்பறறி்ய அறிளவப ச்பறறிருந்தைர.

10th_History_Unit_5_TM.indd   60 1/5/2022   5:29:14 PM
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‘சிவன’ எைவும் அவர கூறிைார (வாழகின்ற அளைதது 
உயிர்களும் இள்றவநை). ேனி்தர்களுக்குச் 
செய்யப்படும் நெளவந்ய ்க்டவுளுக்குச் செய்யப்படும் 
நெளவ்யாகும் என்றார.
இராமகிருஷ்ா மிஷன் 

இராேகிருஷணருள்ட்ய மு்தனளே்யாை 
ொ்தளைந்ய, பிரம்ேெோஜம் ந்பான்ற சீரதிருத்த 
அளேபபு்கள முனளவத்தப ்பகுத்தறிவுக் 
்கருதது்களின்பால் அதிருபதியுற்ற ்கல்வி்யறிவு ச்பற்ற 
இளைஞர்களைத ்தன்பால் ஈரத்தது்தான. 1886இல் 
அவர இ்யறள்க எயதி்ய பினைர அவருள்ட்ய 
சீ்டர்கள ்தங்்களை ஒரு ே்தம்ொரந்த ெமூ்கோ்க 
அளேததுக்ச்காண்டு இராேகிருஷணளரயும் அவரின 
ந்பா்தளை்களையும் இநதி்யாவிலும் உலகின 
ஏளை்ய ்பகுதி்களிலும் ்பரபபும் ச்பரும்்பணிள்ய 
நேறச்காண்்டைர. இபச்பரும்்பணியின பினபுலோய 
இருந்தவர சுவாமி விநவ்காைந்தர. கிறித்தவெே்யப 
்பரபபு நிறுவைங்்களின நிரவா்கக் ்கட்டளேபள்பப 
பின்பறறி விநவ்காைந்தர இராேகிருஷணா 
மிஷளை நிறுவிைார. இராேகிருஷணா மிஷன 
ெே்யச் செ்யல்்பாடு்கநைாடு ேடடும் ்தைதுப்பணி்களை 
நிறுததிக்ச்காளைவில்ளல. ேக்்களுக்குக் ்கல்வி்யறிவு 
வைங்குவது, ேருததுவ உ்தவி, இ்யறள்கச் 
சீற்றங்்களினந்பாது நிவாரணப்பணி்களை 
நேறச்காளவது ந்பான்ற ெமூ்கப்பணி்களிலும் 
செ்யலூக்்கதது்டன ஈடு்பட்டது. 
(இ) சுவாமி வி்வகானந்தர் 

பினைாளில் சுவாமி விநவ்காைந்தர 
என்றளைக்்கப்பட்ட �நரநதிர�ாத ்தத்தா 
(1863-1902) இராேகிருஷண ்பரேஹம்ெருள்ட்ய 
மு்தனளேச்சீ்டராவார.  ்படித்த இளைஞராை அவர 
இராேகிருஷணரின ்கருதது்கைால் ்கவரப்பட்டார. 
ேரபுொரந்த ்தததுவ நிளலப்பாடு்களில் ேைநிள்றவு 
ச்ப்றா்த அவர, �ள்டமுள்ற நவ்தாந்தோை 
ேனி்தகுலததிறகுத ச்தாண்டுசெய்தல் எனும் 
ந்காட்பாடள்டப ்பரிநதுளரத்தார. 
ே்ததந்தாடு ச்தா்டரபுள்ட்யது 
எனும் ஒநர ்காரணததிற்கா்க 
அளைதது நிறுவைங்்களையும் 
்பாது்காக்கும் ேைப்பாங்கிளை 
அவர ்கண்்டைம் செய்தார. 
்பண்்பாடடுத ந்தசி்யததிறகு 
முக்கி்யததுவம் ச்காடுத்த 
அவர இநது ெமூ்கததிறகுப 
புததுயிரளிக்்க இநதி்ய 
இளைஞர்களுக்கு அள்றகூவல் 
விடுத்தார. அவருள்ட்ய சிந்தளை்கள, ச்பாருள 
உற்பததியில் நேளல�ாடு்கள செயதிருந்த 
ொ்தளை்களைக் ்கண்டு ்தாழவுேைப்பானளே 
ச்காண்டிருந்த இநதி்யர்களுக்கு 

சுவாமி 
வி்வகானந்தர்

ச்பரும்்பாநலாரால் ்படிக்்கப்பட்டது. குைநள்தத 
திருேணம், வி்தளவ ேறுேணததிறகு ேறுபபு 
ந்பான்ற ்பைக்்கங்்களும் அ்யல்�ாடு சென்றால் 
தீடடு எனறு சொல்லப்படு்தலும் ேள்றநூல்்கைால் 
ஏறறுக்ச்காளைப்ப்டவில்ளல எை அறிவித்தார. 
அவர முனளவத்த ந�ரேள்ற்யாை ச்காளள்க்கள 
்கடடுப்பா்டாை ஒரு்க்டவுள வழி்பாடு, உருவ 
வழி்பாடள்ட நிரா்கரித்தல், பிராேணர நேலாதிக்்கம் 
செலுததும் ெ்டங்கு்கள, ெமூ்க�ள்டமுள்ற்கள 
ஆகி்யவறள்ற ேறுத்தல் என்பைவாகும். ஆரி்யெோஜம் 
இநதுே்தததிலிருந்த மூ்ட�ம்பிக்ள்க்களை 
ேறுத்தது. அ்தனுள்ட்ய முைக்்கம் ‘நவ்தங்்களுக்குத 
திரும்புநவாம்’ என்ப்தாகும்.

ஆரி்யெோஜம் பிரிடடிஷ இநதி்யாவில் 
�ள்டச்பறறுக் ச்காண்டிருந்த ே்தோற்ற 
�்டவடிக்ள்க்களை நிறுததுவ்தற்காை மு்யறசி்களை 
நேறச்காண்்டது. அ்தன முக்கி்யக் குறிக்ந்காள ‘எதிரே்த 
ோற்றம் என்ப்தாகும்.’ ஏற்கைநவ இஸ்லாமுக்கும் 
கிறித்தவ ே்தததிறகும் ோறி்ய இநதுக்்களை மீண்டும் 
இநதுக்்கைா்க ோற்ற ‘சுததி (Suddhi)’ எனும் சுததி்கரிபபுச் 
ெ்டங்ள்க ெோஜம் வகுததுக்ச்காடுத்தது. 

ஆரி்யெோஜம் ெமூ்க சீரதிருத்தக்்கைததிலும் 
்கல்விள்யப்பரபபும் ்பணியிலும் முக்கி்ய ொ்தளை்கள 
புரிந்தது. ெோஜம் ்பல ்த்யாைந்தா ஆங்கில-நவ்தப 
்பளளி்களையும் ்கல்லூரி்களையும் உருவாக்கி்யது.
(ஆ) இராமகிருஷ் ்பரமஹம்சர்

்கல்்கத்தாவுக்கு அருந்கயிருந்த 
்தடசிநணசுவரம் எனனும் ஊளரச்ொரந்த எளி்ய 
அரச்ெ்கராை இராேகிருஷண ்பரேஹம்ெர 
(1836-1886) ்பஜளைப்பா்டல்்களை ேைமுருகிப 
்பாடுவள்தபந்பான்ற வழிமுள்ற்கள மூலம் 
ந்பரின்ப நிளலள்ய அள்டநது அநநிளலயில் 
ஆனேரீதி்யா்க ்க்டவுநைாடு ஒனறிளணவ்தறகு 
முக்கி்யததுவம் ச்காடுத்தார. புனி்தத்தா்யாை ்க்டவுள 
்காளியின தீவிர ்பக்்தராை அவர அக்்க்டவுளின 
திருவிளை்யா்டல்்கள முடிவற்றளவ எை அறிவித்தார. 
அவருள்ட்ய ்கருததின்படி அளைதது ே்தங்்களும் 
உல்கைாவி்ய, எல்நலாருக்குோை மூலக்கூறு்களைக் 
ச்காண்டுளைை. அவறள்றப பின்பறறிைால் அளவ 
வீடுந்பறறுக்கு இடடுச்செல்லும். ‘ஜீவன’ என்பந்த 

இராமகிருஷ் 
்பரமஹம்சர்

இராமகிருஷ்ா மிஷன் 
்்பலூர் மேம் 
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626219ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயககஙகள்

்தனைம்பிக்ள்கயூடடுவ்தாய அளேந்தது. 
1893இல் சிக்்காந்காவில் �ள்டச்பற்ற உல்க ெே்ய 
ோ�ாடடில் இநது ெே்யம் ்பறறியும் ்பக்திோரக்்கத 
்தததுவம் குறிததும் அவராறறி்ய சொறச்பாழிவு்கள 
அவருக்குப ச்பரும்பு்கழ நெரத்தது. இநது 
ெே்யச்ெ்டங்கு்களில் ்கலநதுச்காளைக்கூ்டாச்தை 
ஒதுக்கி ளவக்்கப்படடிருந்த ஒடுக்்கப்பட்ட ேக்்களும் 
அதுந்பான்ற ெ்டங்கு்களில் ்கலநதுச்காளைக் 
்கட்டா்யம் அனுேதிக்்கப்ப்டநவண்டும் என்றார. 
விநவ்காைந்தரின செ்யலாக்்கமிக்்க ்கருதது்கள 
நேற்கததி்யக் ்கல்வி ்பயின்ற வங்்காை 
இளைஞர்களிள்டந்ய அரசி்யல் ோற்றங்்களுக்்காை  
�ாட்டதள்த  ஏற்படுததி்யது. வங்்கபபிரிவிளைள்யத 
ச்தா்டரநது �ள்டச்பற்ற சுந்தசி இ்யக்்கததின ந்பாது 
இளைஞர்களில் ்பலர விநவ்காைந்தரால் ஊக்்கம் 
ச்பற்றைர.
(ஈ) பிரம்மஞான சன்ப

நே்டம்  H.P. பிைாவடஸ்கி (1831-1891) ேறறும் 
்கரைல் H.S. ஆல்்காட (1832-1907) ஆகிந்யாரால் 
பிரம்ேஞாைெள்ப 1875இல் அசேரிக்்காவில் 
நிறுவப்பட்டது. இவவளேபபுப பினைர 1886இல் 
இநதி்யாவில் செனளை அள்ட்யாறுக்கு 
ோற்றப்பட்டது.

பிரம்ேஞாைெள்ப இநது செவவி்யல் 
நூல்்களைக் குறிப்பா்க உ்பநி்ட்தங்்கள, ்ப்கவதகீள்த 
ஆகி்யவறள்றப ்படிப்ப்தறகு உறொ்கமூடடி்யது. 
இநதி்யாவில் ச்பௌத்தம் புததுயிர ச்பறுவதில் 
பிரம்ேஞாைெள்ப முக்கி்யப ்பங்்காறறி்யது. இநது 
ேள்றநூல்்களின மீது நேளல�ாட்டவர ்காடடி்ய 
ஆரவம், ்படித்த இநதி்யர்களிள்டந்ய ்தங்்கள 
்பாரம்்பரி்யம், ்பண்்பாடு குறித்த அைப்பரி்யப 
ச்பருமி்ததள்த ஏற்படுததி்யது.
அன்னிச்பசன்ட்டின் ்பஙகளிப்பு

ஆல்்காடடின ேள்றவுக்குப பினைர 
இவவளேபபின ்தளலவரா்க அனனிச்பெனட 
(1847-1933) ந்தரநச்தடுக்்கப்பட்டள்தத ச்தா்டரநது 
இவவி்யக்்கம் நேலும் செல்வாக்குப ச்பற்றது. 
இநதி்ய ந்தசி்ய அரசி்யலில் முக்கி்யததுவம் ச்பற்ற 
அவர ்தனைாடசி இ்யக்்கச் ெங்்கதள்த அளேதது 
அ்யரலாநதிறகு வைங்்கப்பட்டள்தப 
ந்பால இநதி்யாவிறகும் 
்தனைாடசி வைங்்கப்ப்ட 
நவண்டுசேனறு ந்காரிக்ள்க 
ளவத்தார. அனனிச்பெனட 
பிரம்ேஞாைக் ்கருததுக்்களைத 
்தனனுள்ட்ய நியூ இநதி்யா (New 
India), ்காேனவீல் (Commonweal) 
எனும் செயதித்தாள்களின மூலம் 
்பரபபிைார. அன்னிச்பசன்ட்

 5.3  ொதி எதிரபபு இ்யக்்கங்்கள 
(அ) ்ஜாதி்பா பூ்ல 

நஜாதி்பா ந்காவிந்தராவ பூநல 1827இல் 
ே்காராஷடிராவில் பி்றந்தார. அவர 1852ஆம் 
ஆண்டு ஒடுக்்கப்படந்டாருக்்காை மு்தல் ்பளளிள்ய 
புநையில் தி்றந்தார. ெததி்யநொ்தக் ெோஜ் 
(உண்ளேள்ய �ாடுநவார ெங்்கம், Truth Seekers 
Society)  எனும் அளேபள்ப, பிராேணரல்லா்த 
ேக்்களும் சு்யேரி்யாள்தந்யாடும், குறிக்ந்காநைாடும் 
வாைத தூண்டுவ்தற்காய நிறுவிைார. பூநல 
குைநள்தத திருேணதள்த எதிரத்தார. வி்தளவ 
ேறுேணதள்த ஆ்தரித்தார. நஜாதி்பாவும் 
அவருள்ட்ய ேளைவி ொவிததிரி்பாயும்  ஒடுக்்கப்பட்ட 
ேக்்களின, ச்பண்்களின முனநைற்றததிற்கா்கத 
்தங்்கள வாழக்ள்கள்ய அரப்பணித்தைர. 
நஜாதி்பா ச்பறந்றாரில்லா குைநள்த்களுக்ச்கனறு 
விடுதி்களையும் வி்தளவ்களுக்ச்கை 
்காப்ப்கங்்களையும் உருவாக்கிைார. அவர எழுதி்ய 
நூலாை ‘குலாம்கிரி’ (அடிளேத்தைம்) அவருள்ட்யப 
ச்பரும்்பாலாை தீவிரக்்கருததுக்்களைச் சுருக்கிக் 
கூறுகி்றது.

்ஜாதி்பா பூ்ல மறறும் சாவிததிரி ்பாய்
(ஆ) �ாராய் குரு 

ந்கரைாவில் ஏளைபச்பறந்றாரக்கு ே்கைா்கப 
பி்றந்த �ாரா்யண குரு (1854-1928) ேளல்யாைம், 
ெேஸ்கிரு்தம், ்தமிழ ஆகி்ய சோழி்களில் அறிஞரா்கவும் 
்கவிஞரா்கவும் தி்கழந்தார. ்ப்யங்்கரோை ொதிக் 
ச்காடுளே்களையும், ஒடுக்்கப்பட்ட ேக்்கள்படும் 
து்யரங்்களையும் ்கண்டு ேைம்சவதும்பி்ய அவர 
அம்ேக்்களின நேம்்பாடடிற்கா்கத ்தைது வாழக்ள்க 
முழுவள்தயும் அரப்பணித்தார. 
அவர்களின நேம்்பாடடிறகுப 
்பணி்யாறறுவ்தற்கா்க ஸ்ரீ 
�ாரா்யண ்தரே ்பரி்பாலை 
ந்யா்கம் எனும் அளேபள்ப 
உருவாக்கிைார. அருவிபுரம் 
எனும் ஊரில் ஒரு ச்பரி்ய 
ந்காவிளலக்்கடடி்ய அவர 
அள்த அளைவருக்கும் �ாராய் குரு
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அரப்பணித்தார. குோரன ஆொன, ்டாக்்டர ்பால்பு 
ந்பான்ற சிந்தளை்யாைர்களும் எழுத்தாைார்களும் 
இவருள்ட்ய சிந்தளை்கைால் தூண்்டபச்பறறு 
இ்யக்்கதள்த முனசைடுததுச் சென்றைர.

(இ) அய்யன்காளி
அய்யன்காளி 1863இல் திருவைந்தபுரத்தல் 

உளை சவங்்கனூரில்  பி்றந்தார. அபந்பாது அப்பகுதி 
திருவி்தாங்கூர அரெரின ஆடசிப்பகுதி்யாகும். 
குைநள்த்யாய இருக்கும்ந்பாந்த அவர ெநதித்த 
ொதி்யப்பாகு்பாடு அவளர 
ொதி எதிரபபி்யக்்கததின 
்தளலவரா்க ோறறி்யது. 
பினைர அவர ச்பாது 
இ்டங்்களுக்குச் செல்லு்தல், 
்பளளி்களில் ்கல்வி ்கற்க 
இ்டம்ச்பறு்தல் ந்பான்ற 
அடிப்பள்ட உரிளே்களுக்்கா்கப 
ந்பாராடிைார.

ஸ்ரீ�ாரா்யணகுருவால் ஊக்்கம்ச்பற்ற 
அய்யன்காளி 1907இல் ொது ஜை ்பரி்பாலை ெங்்கம் 
(ஏளை ேக்்கள ்பாது்காபபுச் ெங்்கம் - Association 
for the protection of  the Poor) எனும் அளேபள்ப 
நிறுவிைார.

 5.4  இஸ்லாமி்ய சீரதிருத்தங்்கள
1857ஆம் ஆண்டுப ச்பரும்புரடசி ஒடுக்்கப்பட்ட 

பினைர இநதி்ய முஸ்லீம்்கள நேற்கததி்யப 
்பண்்பாடள்டச் ெநந்த்கக் ்கண்ச்காண்டு ்பாரத்தைர. 
நேற்கததி்யக் ்கல்வி, ்பண்்பாடு, நேற்கததி்ய 
சிந்தளை்கள ஆகி்யளவ ்தங்்கள ே்தததிறகு ஆ்பத்தாய 
அளேயுநோ எை அச்ெமூ்கம் அஞசி்யது. ஆள்க்யால் 
முஸ்லீம்்களில் ஒரு சிறி்ய பிரிவிைநர நேற்கததி்யக் 
்கல்வி்பயில முனவந்தைர. 
சர் னசயத அகமதகான்

 ச்டல்லியில் உ்யரகுடி 
முஸ்லீம் குடும்்பததில் 
பி்றந்த ளெ்யத அ்கேத்கான 
்படிப்பறிவினளேந்ய குறிப்பா்க, 
�வீை ்கல்வி்யறிவினளேந்ய 
இஸ்லாமி்யர்களுக்குப ச்பருநதீங்கு 
விளைவிதது, அவர்களைக் 
கீழநிளலயில் ளவததுவிட்டது 
எைக்்கருதிைார. நேளல�ாடடு 
அறிவி்யளலயும், அரசுப்பணி்களையும் 
ஏறறுக்ச்காளளும்்படி அவர இஸ்லாமி்யர்களை 
வறபுறுததிைார. அறிவி்யல்்கை்கசோனள்ற நிறுவி்ய 
அவர ஆங்கிலநூல்்களைக் குறிப்பா்க அறிவி்யல் 
நூல்்களை உருதுசோழியில் சோழி்யாக்்கம் செய்தார. 

அய்யன்காளி

சர் னசயத 
அகமதகான்

நேசலழுநதுவரும் ந்தசி்யஇ்யக்்கததில் 
இளணவள்தக் ்காடடிலும் ஆங்கிலஅரசு்டன �ல்லு்றவு 
நேறச்காண்்டால் இஸ்லாமி்யர �லன்கள ந்பணப்படும் 
எை அவர �ம்பிைார. எைநவ அவர இஸ்லாமி்யருக்கு 
ஆங்கிலக்்கல்விள்யப ்பயிலும்்படியும் அதில் ்கவைம் 
செலுததும்்படியும் அறிவுளர கூறிைார.
அலிகார் இயககம் 

ெர ளெ்யத அ்கேத்கான 1875ஆம் ஆண்டு 
அலி்கார �்கரில் அலி்கார மு்கேதி்ய ஆங்கிநலா-
ஓரி்யண்்டல் ்கல்லூரிள்ய (Aligarh Mohammedan 
Anglo-Oriental College) நிறுவிைார. ‘அலி்கார 
இ்யக்்கம்’ எைப்பட்ட அவரது இ்யக்்கம் இக்்கல்லூரிள்ய 
ளே்யப்படுததி �ள்டச்பற்ற்தால் அபச்ப்யளரப ச்பற்றது. 
இநதி்யமுஸ்லீம்்களின ்கல்விவரலாறறில் இக்்கல்லூரி 
ஒரு ளேல் ்கல்லாகும். 1920இல் இக்்கல்லூரி ்தரம் 
உ்யரத்தப்படடு ்பல்்களலக்்கை்கோைது. 
தி்யா்பந்த இயககம்

திந்யா்பநத இ்யக்்கம் ஒரு மீடபி்யக்்கோகும். 
இவவி்யக்்கம் ்பைளேவா்த முஸ்லீம் 
உநலோக்்கைால், ச்தா்டங்்கபச்பற்றது. 
இவவுநலோக்்கள மு்கேது குவாசிம் �ாநைா்தவி 
(1832-1880), ரஷித அ்கேத ்கங்ந்காதரி (1826-
1905) ஆகிந்யாரின ்தளலளேயில் 1866இல் 
உத்தரபபிரந்தெததில் ெ்கரனபூரில் ஒரு ்பளளிள்ய 
நிறுவிைர. இப்பளளியின ்பா்டததிட்டம் 
ஆங்கிலக்்கல்விள்யயும் நேளல�ாடடுப 
்பண்்பாடள்டயும் பு்றக்்கணித்தது. இப்பளளியில் 
உண்ளே்யாை இஸ்லாமி்யே்தம் ்கறறுத்தரப்பட்டது. 
இ்தன ந�ாக்்கம் இஸ்லாமி்ய ெமூ்கததின 
ஒழுக்்கதள்தயும் ே்ததள்தயும் மீடச்டடுப்ப்தாய 
அளேந்தது. 

சேௌலாைா மு்கேத-உல்-ஹென 
திந்யா்பநதின புதி்ய ்தளலவராைார. அவரின 
்தளலளேயில் இ்யங்கி்ய ஜளேத-உல்-உநலோ 
(இள்றயி்யலாைர்களின அளவ) ஹெனுள்ட்ய 
்கருததுக்்கைாை, இநதி்ய ஒறறுளே எனும் 
ஒடடுசோத்தச் சூைலில் முஸ்லீம்்களின அரசி்யல், 
ெே்ய உரிளே்களின ்பாது்காபபு என்பது குறித்த 
உறுதி்யாை வடிவதள்த முனளவத்தது. 

 5.5  ்பாரசி சீரதிருத்த இ்யக்்கம்
்பதச்தான்ப்தாம் நூற்றாண்டின இள்டப்பகுதியில்  

்பாரசி சீரதிருத்த இ்யக்்கம் ்பம்்பாயில் ச்தா்டங்்கப்பட்டது. 
1851இல் ்பரதுனஜி ச�ௌநராஜி என்பார “ரஹ்னுோய 
ேஜ்்த்யாஸ்ைன ெ்பா” (்பாரசி்களின சீரதிருத்தச் 
ெங்்கம்) எனும் அளேபள்ப ஏற்படுததிைார. ராஸ்ட 
ந்காப்தார (உண்ளே விைம்பி) என்பந்த அ்தன 
்தார்கேநதிரோ்க இருந்தது. ச்பரரம்ஜி ேல்்பாரி என்பார 
குைநள்தத திருேணப ்பைக்்கததிறகு எதிராை ெட்டம் 
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இ்யற்றப்ப்ட நவண்டுசேை இ்யக்்கம் �்டததிைார. 
இச்ெமூ்கம் ச்பநராொ நேத்தா, தீனொ வாச்ொ 
ந்பான்ற சி்றந்த ்தளலவர்களை உருவாக்கி்யது. 
அவர்கள ச்தா்டக்்க்கால ்காங்கிரசில் முக்கி்யப 
்பங்கு்பணி்யாறறிைர.

 
5.6

    சீக்கி்யர சீரதிருத்த இ்யக்்கம் 
(நிரங்்கரி்கள, �ாம்்தாரி்கள)

்பஞொப சீக்கி்யச் ெமூ்கததிலும் சீரதிருத்த 
மு்யறசி்கள நேறச்காளைப்பட்டை. நிரங்்கரி 
இ்யக்்கததின நிறுவைராை ்பா்பா ்த்யாள்தாஸ் 
நிரங்்கரி (உருவேற்ற) இள்றவளை வழி்ப்ட 
நவண்டுசேை வலியுறுததிைார. சிளலவழி்பாடு, 
சிளலவழி்பாடந்டாடு ச்தா்டரபுள்ட்ய ெ்டங்கு்கள 
ஆகி்யவறள்ற ேறுத்தல், குரு�ாைக்கின 
்தளலளேள்யயும் ஆதிகிரந்ததள்தயும் ேதித்தல் 
ஆகி்யை அவருள்ட்ய ந்பா்தளை்களின ொரோ்க 
விைங்கிை. ேது அருநதுவள்தயும், ோமிெம் 
உண்்பள்தயும் ள்கவிடும்்படி வலியுறுததிக் 
கூறிைார. 

்பா்பாராம் சிங் என்பவரால் ச்தா்டங்்கப 
ச்பற்ற �ாம்்தாரி இ்யக்்கம் சீக்கி்யரிள்டந்ய 
�ள்டச்பற்ற ேறறுசோரு ெமூ்க, ெே்யச் சீரதிருத்த 
இ்யக்்கோகும். �ாம்்தாரி இ்யக்்கம் சீக்கி்யர்களின 
அள்ட்யாைங்்களை (கிர்பான - வாளைத ்தவிர) 
அணி்ய வறபுறுததி்யது. வாளுக்குப ்பதிலா்கத ்தைது 
சீ்டர்களை லததிள்ய ளவததுக் ச்காளளும்்படி 
ராம்சிங் கூறிைார. இவவி்யக்்கம் ஆணும் ச்பண்ணும் 
ெேம் எைக் ்கருதி்யது. வி்தளவ ேறுேணதள்த 
ஆ்தரித்தது. வர்தடெளண முள்றள்யயும் குைநள்தத 
திருேணதள்தயும் ்தள்டசெய்தது. 

ஆரி்யெோஜம், கிறித்தவ ெே்யப்பரபபு 
நிறுவைங்்கள ஆகி்யவறறின செல்வாக்கு வைரநது 
ச்காண்டிருந்த ஒரு சூைலில் சிங்ெ்பா எனும் அளேபபு 
அமிர்தெரசில் நிறுவப்பட்டது. சீக்கி்யே்தததின 
புனி்ததள்த மீடச்டடுப்பந்த ெ்பாவின முக்கி்யக் 
குறிக்ந்காைா்க அளேந்தது. ஆங்கிநல்யரின 
ஆ்தரவு்டன அமிர்தரஸில் சீக்கி்யர்களுக்ச்கை 
்கால்ொ ்கல்லூரி உருவாக்்கப்பட்டது. சிங்ெ்பாநவ 
அ்காலி இ்யக்்கததின முனநைாடி அளேப்பாகும்.

 
5.7

     ்தமிழ�ாடடின ெமூ்க 
சீரதிருத்தவாதி்கள

(அ) இராமலிஙக சுவாமிகள் 
வளைலார எைப 

பிர்பலோ்க அறி்யப்பட்ட, 
இராேலிங்்க சுவாமி்கள 
அல்லது இராேலிங்்க அடி்கள 
(1823 - 1874) சி்தம்்பரததிறகு 

அருந்கயுளை ேருதூர எனும் கிராேததில் பி்றந்தார. 
்தநள்த்யாரின ேள்றவுக்குபபினைர அவரது 
குடும்்பம் செனளையிலிருந்த அவருள்ட்ய 
ெந்கா்தரரின இல்லததிறகுக் குடிச்ப்யரந்தது. 
முள்ற்யாை ்கல்விள்ய அவர ச்பறறிராவிட்டாலும் 
அைப்பரி்யப புலளேள்யப ச்பறறிருந்தார. 
உயிர்களிள்டந்ய �ம்பிக்ள்க, இரக்்கம் எனும் 
பிளணபபு்கள இருக்்கநவண்டுசேன்றார. 
“து்யரப்படும் உயிரிைங்்களைப ்பாரதது இரக்்கம் 
ச்காளைா்தவர்கள ்கல் ச�ஞெக்்காரர்கள, அவர்களின 
ஞாைம் நே்கங்்கைால் மூ்டப்படடிருக்கும்” எனும் 
்கருததிளை முனளவத்தார. அவர ்தனனுள்ட்ய 
அனள்பயும் இரக்்கதள்தயும் செடிச்காடி்கள உட்ப்ட 
அளைதது உயிரிைங்்களி்டமும் ்காடடிைார. இள்த 
அவர ஜீவ்காருண்்யம் என்றார. 1865இல் ெேரெ நவ்த 
ெனோரக்்க ெங்்கம் எனும் அளேபள்ப நிறுவிைார. 
பினைர அது ெேரெசுத்த ெனோரக்்க ெத்ய ெங்்கம் 
எைப ச்ப்யர ோற்றம் செய்யப்பட்டது. 1866இல் 
ச்தனனிநதி்யாவில் ஏற்பட்ட ச்காடி்ய ்பஞெதள்தக் 
்கணக்கில் ச்காண்டு 1867இல் ொதி எல்ளல்களைத 
்தாண்டி அளைதது ேக்்களுக்குோை இலவெ 
உணவ்கதள்த வ்டலூரில் நிறுவிைார. அவர 
இ்யறறி்ய ஏராைோை ்பா்டல்்கள திருவருட்பா என்ற 
்தளலபபில் ச்தாகுக்்கப்பட்டை.

வேலூர் சதய ஞான ச்பா இராமலிஙக 
சுவாமிகள்

�ாடடில் நிலவி்ய ்பசிக்கும் வறுளேக்கும் 
இராேலிங்்கர ொடசி்யாய இருந்தார.  “்பசியிைால் 
இளைததுபந்பாை, மி்கவும் நொரவுற்ற 
ஏளைேக்்கள ஒவசவாரு வீடடிறகும் செல்லுவள்த 
�ான ்பாரதந்தன. இருநதும் அவர்களின ்பசி 
ந்பாக்்கப்ப்டவில்ளல என இ்த்யம் ்கடுளே்யா்க 
நவ்தளைப்படுகி்றது. ்கடுளே்யாை ந�ாயிைால் 
நவ்தளைப்படு்பவர்களை  எைக்கு முன்பா்கப 
்பாரக்கிந்றன. எைது இ்த்யம் �டுங்குகி்றது. 
ஏளை்கைா்கவும் இளணயில்லா �னேதிபள்பயும் 
்களைப்பள்டந்த இ்த்யதள்தயும் ச்காண்டுளை 
அம்ேக்்களை �ான ்பாரக்கிந்றன, �ான ்பலவீைம் 
அள்டகிந்றன.”

ஆ) அ்யாததி தாசர்
்பண்டி்தர அந்யாததி ்தாெர (1845-1914) 

ஒரு தீவிரத ்தமிழஅறிஞரும் சித்தேருததுவரும் 
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்பததிரிக்ள்க்யாைரும் ெமூ்க அரசி்யல் 
செ்யல்்பாட்டாைரும் ஆவார. செனளையில் பி்றந்த 
அவர ்தமிழ, ஆங்கிலம், 
ெேஸ்கிரு்தம், ்பாலி 
ஆகி்ய சோழி்களில் 
புலளே ச்பற்றவர. 
ெரைோ்கப ந்பெக் 
கூடி்யவர. ெமூ்கநீதிக்்கா்க 
இ்யக்்கம்  �்டததி்ய 
அவர, ொதி்யததின 
ச்காடி்ய பிடியிலிருநது 
ஒடுக்்கப்படந்டார விடு்தளலச்ப்றப ்பாடு்பட்டார. 
ொதி்கைற்ற அள்ட்யாைதள்த நிறுவமு்யன்ற அவர 
ொதி்ய நேலாதிக்்கததிறகும் தீண்்டாளேக்கும் 
எதிரா்கக் ்கண்்டைக்குரல் எழுபபிைார. ்கல்விள்ய 
வலிளே ச்பறுவ்தற்காை ்கருவி்யா்கக் ்கருதி்ய அவர 
்தமிை்கததில் ஒடுக்்கப்படந்டாருக்ச்கை ்பல ்பளளி்கள 
உருவாக்்கப்படுவ்தறகு உநதுெக்தி்யா்கத தி்கழந்தார. 

ஒடுக்்கப்படந்டாரின ந்காவில்நுளைவுக்கு 
ஆ்தரவா்கக் குரல் எழுபபுவ்தற்கா்கப ்பண்டி்தர 

அந்யாததி்தாெர அதளவ்தாைந்தா ெ்பா எனும் 
அளேபள்ப நிறுவிைார. 1882இல் அந்யாததி 
்தாெரும் ஜான ரததிைம் என்பவரும் “திராவி்டரக் 
்கை்கம்” எனும் அளேபள்ப நிறுவிைர. நேலும் 
1885இல் “திராவி்ட ்பாண்டி்யன” எனும் இ்தளையும் 
ச்தா்டங்கிைார. “திராவி்ட ே்காஜைெள்ப” என்ற 
அளேபள்ப 1891இல் நிறுவி்ய அவர அவவளேபபின 
மு்தல் ோ�ாடள்ட நீலகிரியில் �்டததிைார. 

பிரம்ேஞாை ெள்பள்ய நிறுவி்யவர்களில் 
ஒருவராை ்கரைல் H.S. ஆல்்காட ஏற்படுததி்யத 
்தாக்்கததின விளைவா்க 1898இல் இலங்ள்க சென்ற 
அவர அங்ந்க ச்பௌத்ததள்தத ்தழுவிைார. அந்த 
ஆண்டில் ச்பௌத்தே்தததின வழிந்ய ்பகுத்தறிவின 
அடிப்பள்டயிலாை  ெே்யத்தததுவதள்தக் 
்கட்டளேப்ப்தற்கா்க “ொக்கி்ய ச்பௌத்த ெங்்கம்” எனும் 
அளேபள்ப செனளையில் நிறுவிைார. 

1907இல் “ஒரு ள்பொ ்தமிைன” என்ற ச்ப்யரில் 
ஒரு வாராநதிரப ்பததிரிக்ள்கள்யத ச்தா்டங்கி அள்த 
1914இல் அவர ்காலோகும் வளரயிலும் ச்தா்டரநது 
சவளியிட்டார. 

்பாேச்சுருககம்
�	இராஜா ராம்நோ்கன ரா்யால், பிரம்ேெோஜம் நிறுவபச்பற்றதும், அவருள்ட்ய இ்றபபிறகுப பினைர 

ெோஜததின செ்யல்்பாடு்களை முனசைடுததுச் செல்வதில் ே்கரிஷி ந்தநவநதிர�ாத ்தாகூரும் ந்கெவ 
ெநதிர செனனும் வகித்த ்பங்கு குறிததும் விவாதிக்்கப்படடுளைது. 

�	M.G. ராைந்டயின ்பங்்களிபபும், அவர இளணநது செ்யல்்பட்ட பிராரத்தளை ெோஜததின ்பங்்களிபபும் 
ஆயவு செய்யப்படடுளைது. 

�	சுவாமி ்த்யாைந்த ெரஸ்வதியின ஆ்தரவில், இநதுே்ததள்தச் சீரதிருத்த ஆரி்ய ெோஜம் நேறச்காண்்ட 
மு்யறசி்களும், ே்தம் ோறி்யவர்களை மீண்டும் இநது ே்தததிறகுள ச்காண்டு வருவ்தறகு எடுக்்கப்பட்ட 
�்டவடிக்ள்க்களும் ந்காடிடடுக் ்காட்டப்படடுளைை.

�	தீவிர சீரதிருத்தவாதி்யாை ஈஸ்வர ெநதிர வித்யாொ்கர குறிததும், ச்பண்்களின நேம்்பாடடிற்காை 
அவரின மு்யறசி்களும் விைக்்கப்படடுளைை.

�	இநதுே்ததள்த ோறறி்யளேப்பதில் இராேகிருஷண ்பரேஹம்ெர, அவருள்ட்ய சீ்டர விநவ்காைந்தர 
ஆகிந்யாரின ்பங்கு விவரிக்்கப்படடுளைது. 

�	ே்காராஷடிராவில் நஜாதி்பா பூநல ஒடுக்்கப்பட்ட, உரிளே ேறுக்்கப்பட்ட ேக்்கள ்பகுதியிைரக்குச் 
ெமூ்கநீதிள்யப ச்பறறுத்தர நேறச்காண்்டப ்பணி்கள ேதிபபீடு செய்யப்படடுளைை.

Iyothithassarஅ்யாததி தாசர்

கனலச்சசாறகள்

சொல்லப்படும் Alleged stated but not proved

்பரவெோை Ecstatic in a state of extreme happiness

அதி்கப ்பரிோணமுளை Voluminous bulky

வலியுறுதது்தல் Reiterated repeat a statement for emphasis

உருவ வழி்பாடு Idolatry the practice of worshipping idols

சிறு நூல் Tract a small booklet

திருசவளிப்பாடு Revelation disclosure
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்பயிறசி

I    சரியான  வினேனயத 
்தர்வு சசய்யவும்

1.  எ ந ்த  ஆ ண் டி ல் 
உ்டன்கடள்ட ஏறு்தல் (ெதி) 
ஒழிக்்கப்பட்டது?
அ) 1827 ஆ) 1829 இ) 1826 ஈ) 1927

2.  ்த்யாைந்த ெரஸ்வதி்யால் நிறுவபச்பற்ற 
ெோஜததின ச்ப்யர ்யாது?
அ) ஆரி்ய ெோஜம்
ஆ) பிரம்ே ெோஜம்
இ) பிராரத்தளை ெோஜம்
ஈ) ஆதி பிரம்ே ெோஜம்

3.  ்யாருள்ட்ய ்பணியும் இ்யக்்கமும், 1856ஆம் 
ஆண்டு வி்தளவ ேறுேண சீரதிருத்தச் ெட்டம் 
இ்யற்றப்படுவ்தறகு வழிந்காலி்யது?
அ) ஈஸ்வர  ெநதிர வித்யாொ்கர
ஆ) இராஜா ராம்நோ்கன ராய
இ) அனனிச்பெனட
ஈ) நஜாதி்பா பூநல

4.  ‘ராஸ்ட ந்காப்தார’ ்யாருள்ட்ய முைக்்கம்? 
அ) ்பாரசி இ்யக்்கம்
ஆ) அலி்கார இ்யக்்கம்
இ) இராேகிருஷணர
ஈ) திராவி்ட ே்காஜை ெள்ப

5.  �ாம்்தாரி இ்யக்்கதள்த உருவாக்கி்யவர ்யார?
அ) ்பா்பா ்த்யாள ்தாஸ் ஆ) ்பா்பா ராம்சிங்
இ) குரு�ாைக் இ) நஜாதி்பா பூநல

6.  வி்தளவ ேறுேணச் ெங்்கதள்த ஏற்படுததி்யவர 
்யார?
அ) M.G. ராைந்ட
ஆ) ந்தநவநதிர�ாத ்தாகூர
இ) நஜாதி்பா பூநல
ஈ) அய்யன்காளி

7.  ‘ெத்யாரத்தபிர்காஷ’ எனும் நூலின ஆசிரி்யர 
்யார?
அ) ்த்யாைந்த ெரஸ்வதி
ஆ) அந்யாததி ்தாெர
இ) அனனிச்பெனட
ஈ) சுவாமி ொர்தா�ந்தா

II    ் காடிட்ே இேஙகனை நிரப்புக
1.   ெேரெ நவ்த ெனோரக்்க 

ெங்்கதள்த நிறுவிைார.

2.  புநை ெரவஜனிக் ெ்பாளவ நிறுவி்யவர 

3.  குலாம்கிரி நூளல எழுதி்யவர .
4.  இராேகிருஷணா மிஷன  ஆல் 

நிறுவப்பட்டது.
5.   அ்காலி இ்யக்்கததின 

முனநைாடி்யாகும்.
6.  ‘ஒரு ள்பொ ்தமிைன’ ்பததிரிள்கள்யத 

துவக்கி்யவர  ஆவார.
III    சரியான கூறன்றத ்தர்ந்சதடுககவும்
1. i)  இராஜா ராம்நோ்கன ராய ஒரு ்க்டவுள 

ந்காட்பாடள்ட ந்பாதித்தார.
 ii)  அவர உருவ வழி்பாடள்ட ஆ்தரித்தார.
 iii)  ெமூ்கத தீளே்களைக் ்கண்்டைம் செயவள்த 

எதிரதது அவர சிறந்றடு்களை சவளியிட்டார.
 iv)  இராஜா ராம்நோ்கன ராய ்கவரைர வில்லி்யம் 

ச்பண்டிங்்கால் ஆ்தரிக்்கப்பட்டார.
அ) i) ெரி ஆ) i) , ii) ஆகி்யை ெரி
இ) i), ii), iii) ஆகி்யை ெரி  ஈ)  i), iii) ஆகி்யை ெரி

2. i)  பிராரத்தளை ெோஜம் ்டாக்்டர ஆதோராம் 
்பாண்டுரங்்கால் நிறுவபச்பற்றது.

 ii)  இந்த ெோஜம் அளைததுச் ொதியிைரும் 
்பங்ந்கறகும் ெே்பநதி்களையும் ொதிக்்கலபபுத 
திருேணங்்களையும் ஊக்குவித்தது.

 iii)  நஜாதி்பா பூநல ஆண்்களின நேம்்பாடடிற்கா்கப 
்பணி்யாறறிைார.

 iv)  பிராரத்தளை ெோஜம் ்பஞொள்பப 
பி்றபபி்டோ்கக் ச்காண்்டது.

அ) i ) ெரி ஆ) ii) ெரி 
இ) i),  ii) ஆகி்யை ெரி ஈ) iii), iv)  ஆகி்யை ெரி

3.  i)  இராேகிருஷணா மிஷன ்கல்வி, உ்டல் �லம், 
ந்பரி்டர்களினந்பாது நிவாரணப ்பணி செய்தல் 
ந்பான்ற ெமூ்கப்பணி்களில் செ்யலூக்்கதது்டன 
ஈடு்பட்டது.

 ii)  ந்பரின்பநிளல எயதும் ்பைக்்கங்்களின மூலம் 
ஆனே ரீதி்யா்க இள்றவநைாடு இளணவள்த 
இராேகிருஷணர வலியுறுததிைார.

 iii)  இராேகிருஷணர இராேகிருஷணாமிஷளை 
ஏற்படுததிைார.

 iv)  இராேகிருஷணர வங்்கபபிரிவிளைள்ய 
எதிரத்தார.

அ) i) ெரி ஆ) i) ேறறும் ii) ெரி
இ) iii) ெரி ஈ) i), iii) ேறறும் iv) ெரி
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VI  விரிவாக வினேயளிககவும்
1.  19ஆம் நூற்றாண்டில் சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்கள 

�ள்டச்பறுவ்தறகு இடடுச் சென்ற 
சூழநிளல்களை விவாதிக்்கவும்.

2.  இநதி்யச் ெமூ்கததின புதச்தழுச்சிக்கு 
இ ர ா ே கி ரு ஷ ண  ்ப ர ே ஹ ம் ெ ரு ம் 
விநவ்காைந்தரும் ஆறறி்ய ச்தாண்டிளைத 
தி்றைாயவு செய்க.

3.  ச்பண்்களின நேம்்பாடடிறகு 19ஆம் நூற்றாண்டு 
சீரதிருத்தவாதி்கள ஆறறி்ய ்பணி்கள குறிதது 
ஒரு ்கடடுளர வளர்க.

VII சசயல்்பாடு
1.  ்ப த ச ்த ா ன ்ப ்த ா ம்  நூ ற ்ற ா ண் டு 

சீ ர தி ரு த ்த வ ா தி ்க ள  அ வ ர ்க ளி ன 
சீரதிருத்தங்்கள குறிதது ோணவர்கள �டிததுக் 
்காண்பித்தல்.

2. 19ஆம் நூற்றாண்டில் நிலவி்ய ெமூ்கத 
தீளே்கள இனறு நிலவும் ெமூ்கத தீளே்கள 
குறிதது ்படடிேன்றம் �்டதது்தல்.

்மற்காள் நூல்கள்

1.  Kenneth W. Jones, Socio-Religious Reform 
Movement in British India, New Edition, 
Cambridge University Press, 2006.

2.  Manickam, S., “Depressed Class Movement 
in South India,” in Manikumar K.A. (ed.), 
History and Society, Tirunelveli, 1996.

3.  V. Geetha and S.V. Rajathurai, Towards a 
Non-Brahmin Millennium from Iyothee 
Thass to Periyar, Calcutta, 1998.

இன்யதை வைஙகள் 

1. https://www.deccanherald.com.

2. http://en.wikipedia.org/wiki/
timesofindia.com

4.   கூறறு: நஜாதி்பா பூநல ஆ்தரவறந்றாருக்்காை 
விடுதி்களையும், வி்தளவ்களுக்்காை 
விடுதி்களையும் தி்றந்தார.

  கார்ம்: நஜாதி்பா பூநல குைநள்தத 
திருேணதள்த எதிரத்தார. வி்தளவ 
ேறுேணதள்த ஆ்தரித்தார.
அ)  கூறறு ெரி.  ஆைால் ்காரணம் கூறறுக்குப 

ச்பாருத்தோை்தா்க இல்ளல.
ஆ)  கூறறு ெரி. ்காரணம் கூறறுக்குப 

ச்பாருத்தோை்தா்க உளைது.
இ)  இரண்டுநே ்தவறு.
ஈ)  ்காரணம் ெரி. ஆைால் கூறறு 

ச்பாருத்தேற்ற்தா்க உளைது.

IV  ச்பாருததுக
1. ஒரு ள்பொ ்தமிைன  -  வி்தளவ ேறுேண 

சீரதிருத்தச் ெட்டம்
2. திருவருட்பா - நிரங்்கரி இ்யக்்கம்
3. ்பா்பா ்த்யாள்தாஸ் -  ஆதி பிரம்ேெோஜம்
4.  ஈஸ்வர ெநதிர  

வித்யாொ்கர - ்பததிரிக்ள்க
5. ந்தநவநதிர�ாத -  ஜீவ்காருண்்யப 

்பா்டல்்கள
V    கீழ்ககாணும்  வினாககளுககு  சுருககமாக 

வினேயளிககவும்
1.  ே்கரிஷி ந்தநவநதிர�ாத ்தாகூர முனளவத்த 

�ம்பிக்ள்கயின �ானகு கூறு்களைக் குறிபபிடு்க.
2.  ெமூ்கச் சீரதிருத்தங்்களுக்கு ே்காந்தவ 

ராைந்டயின ்பங்்களிபள்பக் குறிபபிடு்க.
3.  இராேலிங்்க சுவாமி்களின சீரதிருத்தங்்கள 

குறிதது சிறுகுறிபபு வளர்க.
4.  பிரம்ே ெோஜத்தால் ஒழிக்்கப்பட்ட 

ெமூ்கததீளே்கள ்யாளவ?
5.  ஏளை்கள ேறறும் அடித்தடடு ேக்்களின 

�லன்களுக்்கா்க நஜாதி்பா பூநல ஆறறி்ய 
்பணி்களைக் ந்காடிடடுக் ்காடடு்க. 

•  கீழ்காணும் உரலி / விளரவுக் குறியீடள்டப ்ப்யன்படுததி இச்செ்யல்்பாடடிற்காை 
இளண்யப ்பக்்கததிறகுச் செல்லவும்.

• ந்தடு ச்பாறியில் ‘ History of  Modern India’ எை ்தட்டச்சு செய்யவும்.
• ்காலக்ந்காடு நி்கழவு்களை துல்லி்யோை விைக்்கதது்டன ச்தரிநதுச்காளைலாம்

உரலி: https://www.timetoast.com/categories

சசயல்முன்ற

இணையச் செயல்பாடு
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     அறிமுகம்
பிரெஞ்சுப் படைகடையும், அத�ோடு த�ோழடை 

ரகோண்டிருந� இநதிய ஆட்சியோைரகடையும் 
மூன்று கர்ோைகப் தபோரகளில் த�ோறகடித்திருந� 
கிழக்கிநதிய கம்ரபனி �னது அதிகோெத்ட�யும், 
ரெல்்ோக்டகயும் விரி்ோக்கி ஒருங்கிடைக்கத் 
ர�ோைங்கியது. எனினும் உள்ளூர ஆட்சியோைரகளும் 
நிலக்கிழோரகளும் இ�டன எதிரத்�னர. ் ோடுபிடிக்கும் 
அ்ரகளின் த்ோக்கத்திறகு மு�ல் எதிரவிடன 
திருர்ல்த்லிப் பகுதியின் ர்றகட்டும்ரெ்லில் 
ஆட்சிபுரிநது ்ந� பூலித்த�்ரிைமிருநது 
ர்ளிப்பட்ைது. இட�த்ர�ோைரநது த்லு்ோச்சியோர, 
வீெபோண்டிய கட்ைரபோம்ைன், ைருது ெதகோ�ெரகள், 
தீென் சின்னைடல தபோன்்ற �மிழகத்தின் பி்ற 
பகுதிகடை ஆட்சிபுரிநது ்நத�ோரும் எதிரத்�னர. 
போடையக்கோெர தபோர என அறியப்படும் இது 1806இல் 
நிகழந� த்லூர புெட்சிக்கு இட்டுச் ரென்்றது. 
�மிழ்ோட்டில் பிரிட்டிஷோருக்கு எதிெோகத் த�ோன்றிய 
இத்ர�ோைக்ககோல எதிரப்புப் பறறி இப்போைத்தில் 
கோைலோம்.

 6.1    ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான 
மண்டே சக்திகளின் எதிர்ப்பு

(அ) பாளையங்களும் பாளையக்காரர்களும்
போடையம் என்்ற ரெோல் ஒரு பகுதிடயதயோ, 

ஒரு இெோணு் முகோடைதயோ அல்லது  

ஒரு சிற்றெடெதயோ குறிப்ப�ோகும். போடையக்கோெரகள் 
(இ்ரகடை ஆங்கிதலயரகள் ‘தபோலிகோர’ 
(Poligar) என்று குறிப்பிட்ைனர) என்்ற �மிழச்ரெோல் 
இட்றயோண்டை ரகோண்ை ஒரு தபெெசுக்குக் 
கப்பம்கட்டும் குறுநில அெடெக் குறிக்கி்றது. 
இவ்டைப்பின் கீழ �னி்பர  ஒரு்ர ஆறறிய சீரிய 
இெோணு் தெட்க்கோக அ்ரின் கட்டுப்போட்டின்கீழ 
போடையம் ரகோடுக்கப்பட்ைது. ்ோெங்கல்டல 
ெோரந� பிெ�ோபருத்ெனின் ஆட்சிக்கோலத்தில் 
கோகதீய அெசில் இப்போடையக்கோெர முட்ற  
்டைமுட்றப்படுத்�ப்பட்ைது. ைதுடெ ்ோயக்கெோக 
1529இல் ப�விதயற்ற விஸ்்ோ� ்ோயக்கர 
அ்ர�ம் அடைச்ெெோன அரிய்ோ�ரின் உ�விதயோடு 
�மிழகத்தில் இம்முட்றடய அறிமுகப்படுத்தினோர. 
பெம்படெ பெம்படெயோக 72 போடையக்கோெரகள் 
இருநதிருக்கக்கூடும்.

போடையக்கோெரகைோல் ்ரி்சூலிப்பதிலும், 
நிலப்பகுதிகடை நிர்கிப்பதிலும், ்ழக்குகடை 
விெோரிப்பதிலும், ெட்ைம் ஒழுங்டகப் 
போதுகோப்பதிலும் �ன்னிச்டெயோகச் ரெயல்பை 
முடிந�து. அ்ரகைது கோ்ல் கோக்கும் கைடை 
படிக்கோ்ல் என்றும் அெசுக்கோ்ல் என்றும் 
அடழக்கப்பட்ைது. பல்த்று ெந�ரப்பங்களில் 
்ோயக்க ஆட்சியோைரகள் �ங்கள் அதிகோெத்ட�த் 
�க்கட்த்துக்ரகோள்ை போடையக்கோெரகள் 
உ�விபுரிந�னர. போடையக்கோெரகளுக்கும், 
அெெரகளுக்கும் இடைதயயோன �னிப்பட்ை 
உ்றவு ைறறும் புரி�ல் ைதுடெ ்ோயக்கரகைோல் 

ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு 
எதிராக தமிழகத்தில் 
நிகழ்நத ததா்டக்ககாே  

கிைர்ச்சிகள்

அேகு  -  6

கீழக் காணபனவறலறாடு அறிமுகமாதல்
�	போடையக்கோெர அடைப்பும், ஆங்கிதலயரகளுக்கு எதிெோன போடையக்கோெரகளின் 

புெட்சியும்
�	த்லு்ோச்சியோர, பூலித்த�்ர, கட்ைரபோம்ைன், ைருது ெதகோ�ெரகள் தபோன்த்றோரின் 

ஆங்கிதலய எதிரப்புக் கிைரச்சிகள்
�	ர�ன்னிநதியோவில் ஆங்கிதலயரின் அைக்குமுட்றக்கு பதிலடியோக அடைந� த்லூர புெட்சி

கறறலின் ல�ாக்கங்கள்
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இம்முட்ற நிறு்ப்பட்ைதிலிருநது இருநூறு 
ஆண்டுகளுக்கும் தைலோக அ�ோ்து ஆங்கிதலயர 
இநநிலப்பகுதிகடைத் �ங்கள் ்ெம் ரகோண்டு 
்ரும்்டெ நீடித்திருந�து. 

கிழக்கு மறறும் லமறகுப் பாளையங்கள்
்ோயக்க ைன்னரகைோல் உரு்ோக்கப்பட்ை 

72 போடையங்களுள் கிழக்கு ைறறும் தைறகு 
என்்ற இரு ர�ோகுதிகைோகப் பிரிக்கப்பட்டிருந� 
போடையங்கதை முக்கியத்து்ம் ரபற்றட்யோகக் 
கரு�ப்பட்ைன. கிழக்கில் அடையப்ரபற்ற 
போடையங்கள் ெோத்தூர, ்ோகலோபுெம், எட்டையபுெம் 
ைறறும் போஞ்ெோலங்குறிச்சி ஆகியனவும் தைறகில் 
அடையப்ரபற்ற முக்கியைோன போடையங்கள் 
ஊத்துைடல, �டல்ன்தகோட்டை, ்டு்க்குறிச்சி, 
சிங்கம்பட்டி, தெத்தூர ஆகியன்ோகும்.

 6.2    பாளையக்காரர்களின் புரட்சி 
1755-1801

அ) பூலித்லதவரின் புரட்சி (1755-1767)
கரனல்  ரெெோன் �டலடையிலோன 

கம்ரபனியின் படை ஒன்ட்ற அடழத்துக் ரகோண்டு 
ைோரச் 1755இல் ைோபூஸகோன் (ஆறகோட்டு ்்ோபின் 
ெதகோ�ெர) திருர்ல்த்லிக்குச் ரென்்றோர. 
ைதுடெ எளிதில் அ்ரகைது டகயில் வீழந�து. 
அ�ன்பின் ர�ோைரநது கம்ரபனிக்குக் கீழப்படிய 
ைறுத்து்ந� பூலித்த�்டெ அைக்க கரனல் 
ரெெோன் பணிக்கப்பட்ைோர. தைறகுப் பகுதியில் 
இருந� போடையக்கோெரகளிைம் பூலித்த�்ர 
மிகுந� ரெல்்ோக்குப் ரபறறிருந�ோர. பீெங்கிகளின் 
த�ட்யும் துடைக்கலப்ரபோருட்கள் ைறறும் 
படைவீெரகளின் ஊதியம் 
உள்ளிட்ை கோெைங்களினோல் 
ரெெோன் �னது திட்ைத்ட�க் 
டகவிட்டு ைதுடெக்கு 
பின்்ோங்கினோர. கம்ரபனி 
நிர்ோகம் அ்டெத் திரும்ப 
அடழத்�த�ோடு நிெந�ெப் 
பணிநீக்கம் ரெய்தும் 
உத்�ெவிட்ைது. 

பிரிட்டிஷ்  எதிர்ப்பாைர்களின்  கூட்்டளமப்பும், 
�ட்புக் கூட்்டணியும்

்்ோப் ெந�ோெோகிப்பின் முக்ரகைோக 
ரெயல்பட்டு ்ந� மியோனோ, முடிடையோ, ்பீகோன் 
கட்ைோக் எனும் மூன்று பத்�ோணிய அதிகோரிகள் 
ைதுடெ ைறறும் திருர்ல்த்லிப் பகுதிகளில் 
ரபோறுப்பு்கித்�னர. அ்ரகள் ஆறகோட்டு 
்்ோபோன முகைது அலிக்கு எதிெோக தைறகு  

பூலித்லதவர்

போடையக்கோெரகளுக்கு ஆ�ெ்ளித்�னர. 
அ்ரகதைோடு பூலித்த�்ர ர்ருக்கைோன 
்ட்பு்றட் ஏறபடுத்திக்ரகோண்டிருந�ோர. தைலும் 
பூலித்த�்ர ஆங்கிதலயரகளுக்கு எதிெோகப் தபோரிை 
போடையக்கோெரகளின் கூட்ைடைப்பு ஒன்ட்றயும் 
ஏறபடுத்தினோர. சி்கிரிப் போடையக்கோெர 
நீங்கலோகப் பி்ற ை்ற்ர போடையங்கள் யோவும் அ்டெ 
ஆ�ரித்�ன. எட்டையபுெமும் போஞ்ெோலங்குறிச்சியும் 
கூை இக்கூட்ைடைப்பில் இடையவில்டல. 
தைலும் ஆங்கிதலயரகள் இெோை்ோ�புெம் ைறறும் 
புதுக்தகோட்டை ைன்னரகளின் ஆ�ெட்ப் 
ரபற்றனர. பூலித்த�்ர டைசூரின் டெ�ர 
அலி ைறறும் பிரெஞ்சுக்கோெரகைது ஆ�ெவிடனப் 
ரப்ற முயன்்றோர. ஏறகனத் ைெோத்தியரகதைோடு 
கடுடையோன தைோ�லில் ஈடுப்பட்டிருந� டெ�ர 
அலியோல் பூலித்த�்ருக்கு உ�் இயலவில்டல.  

கைக்காடு லபார்
்்ோப் கூடு�ல் படைகடை ைோபூஸகோனுக்கு 

அனுப்பி திருர்ல்த்லிக்குச் ரெல்லும் படைடய 
பலப்படுத்தினோர. தைலும் கம்ரபனியின் 1000 
சிப்போய்கதைோடு ்்ோபோல் அனுப்பப்பட்ை 600க்கும் 
தைறபட்ை படை வீெரகடையும் ைோபூஸகோன் ரபற்றோர. 
தைலும் அ்ருக்கு கர்ோைகப் பகுதியிலிருந� 
குதிடெப் படை ைறறும் கோலோட்படையின் ஆ�ெவும் 
இருந�து. ைோபூஸகோன் கைக்கோடு பகுதியில் 
�னது படைகடை நிடலநிறுத்தும் முன்போக 
திருவி�ோங்கூரின் 2000 வீெரகள் பூலித்த�்ரின் 
படைகதைோடு இடைந�னர. கைக்கோட்டில் 
்டைரபற்றப் தபோரில் ைோபூஸகோனின் படைகள் 
த�ோறகடிக்கப்பட்ைன. 
யூசுப்கானும், பூலித்லதவரும்

பூலித்த�்ர �டலடையில் 
ஒருங்கிடைக்கப்பட்ை போடையக்கோெரகள் 
எதிரப்பு திருர்ல்த்லிப் பகுதியில் ஆங்கிதலயர 
த்ெடியோகத் �டலயிடு்�றகோன ்ோய்ப்டப 
ஏறபடுத்திக் ரகோடுத்�து. திருவி�ோங்கூர ைன்னரின் 
ஆ�ெத்ோடு 1756 மு�ல் 1763 ்டெயிலோன 
கோலத்தில் பூலித்த�்ர �டலடையிலோன 
திருர்ல்த்லி போடையக்கோெரகள் ்்ோபின் 
அதிகோெத்ட� எதிரப்பட�தய முழு த்ோக்கைோகக் 
ரகோண்டிருந�னர. கம்ரபனியோெோல் அனுப்பப்பட்ை 
யூசுப்கோன் (கோன்ெோகிப் என்றும் �ைது 
ை�ைோற்றத்திறகு முன்பு ைரு�்ோயகம் என்றும் 
அடழக்கப்பட்ை்ர), திருச்சிெோப்பள்ளியில் இருநது 
�ோன் எதிரபோரத்� ரபரும்பீெங்கிகள் ைறறும் 
ர்டிரபோருட்கள் ்நதுதெரும் ்டெ பூலித்த�்ர 
மீது �ோக்கு�ல் ர�ோடுக்க அ்ர ஆயத்�ைோகவில்டல. 
பிரெஞ்சுப் படைகதைோடு ஒருபு்றமும், டெ�ர 
அலி ைறறும் ைெோத்தியதெோடு ைறுபு்றமும் 
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ஆங்கிதலயர தபோரில் ஈடுபட்டுக் ரகோண்டிருந��ோல் 
பீெங்கிப்படைகள் ரெப்ைம்பர 1760இல் �ோன் 
்நது தெரந�ன. யூசுப்கோன் ர்றகட்டும்ரெ்லில் 
தகோட்டைடய முறறுடகயிடு்�றகோக ்ைத்திய 
இத்�ோக்கு�ல் இெண்டு ைோ�ங்கள் நீடித்�து.  
1761 தை 16இல் பூலித்த�்ரின் மூன்று முக்கியக் 
தகோட்டைகள் (ர்றகட்டும்ரெ்ல், ் ோசுத�்்ல்லூர 
ைறறும் படனயூர) யூசுப்கோனின் கட்டுப்போட்டிறகுள் 
்ந�ன. 

இ�றகிடைதய போண்டிச்தெரிடயக் 
டகப்பறறிய ஆங்கிதலயரகள் பிரெஞ்சுக்கோெரகளின் 
முக்கியத்து்த்ட� முழு்துைோக குட்றத்திருந�னர. 
இ�ன் விடை்ோக பிரெஞ்சுக்கோெரகளின் உ�வி 
கிடைக்கோது என்றுைரந� போடையக்கோெரகளின் 
ஒறறுடை உடையத்து்ங்கியது. இட�யடுத்து 
திருவி�ோங்கூர, தெத்தூர, ஊத்துைடல ைறறும் 
சுெண்டை ஆகிய பகுதிகள் எதிெணியினருக்கு 
�ங்கள் ஆ�ெட் அளிக்கத் ர�ோைங்கின. 
கம்ரபனியின் நிர்ோகத்திறகு முட்றயோன 
�க்ல் அளிக்கோைல் போடையக்கோெரகதைோடு 
தபச்சு்ோரத்ட� ்ைத்திய யூசுப்கோன் மீது 
்ம்பிக்டக துதெோகக் குற்றம் சுைத்�ப்பட்டு 1764இல்  
தூக்கிலிைப்பட்ைோர. 

பூலித்லதவரின் வீழச்சி
கோன்ெோகிப் கோலைோனட�த் ர�ோைரநது, 

்ோடிழந� நிடலயில் சுறறி்ந� பூலித்த�்ர 
திரும்பி்நது 1764இல் ர்றகட்டும்ரெ்டல 
மீண்டும் டகப்பறறினோர. எனினும் 
1767இல் தகப்ைன் தகம்ப்ரபல் என்ப்ெோல் 
த�ோறகடிக்கப்பட்ைோர. �ப்பிச்ரென்்ற அ்ர ்ோடிழந� 
நிடலயிதலதய கோலைோனோர.

ஒணடிவீரன்  :  ஒண்டிவீென் பூலித்த�்ரின் 
படைப் பிரிவுகளில் ஒன்்றனுக்குத் 
�டலடைதயறறிருந�ோர. பூலித்த�்தெோடு 
இடைநது தபோரிட்ை அ்ர கம்ரபனிப் 
படைகளுக்கு ரபரும் தெ�ங்கடை ஏறபடுத்தினோர. 
ரெவி்ழிச் ரெய்தியின்படி ஒரு தபோரில் அ்ெது டக 
துண்டிக்கப்பட்ை�ோகவும், அ�னோல் பூலித்த�்ர 
ரபரிதும் ்ருநதிய�ோகவும் ர�ரிகி்றது. ஆனோல் 
ஒண்டிவீென், எதிரியின் தகோட்டையில் �ோன் 
நுடழநது பல �டலகடைக் ரகோய்�டைக்கோகத் 
�ைக்கு கிடைத்�ப் பரிசு என்று கூறியுள்ைோர.

(ஆ) லவலு�ாச்சியார் (1730-1796)
இெோை்ோ�புெத்தின் அெெர ரெல்லமுத்து 

தெதுபதிக்கு 1730இல் அெெகுடும்பத்தின் ஒதெ ரபண் 
்ோரிெோக த்லு்ோச்சியோர பி்றந�ோர. ைன்னருக்கு 
ஆண் ்ோரிசு இல்டல. அெெ குடும்பத்�ோல் 

்ைரி, சிலம்பம் தபோன்்ற 
�றகோப்புக் கடலகளிலும், 
தபோரக் கருவிகடைக் 
டகயோளு்�றகும் பயிறசி 
அளிக்கப்பட்டு ்ைரக்கப்பட்ைோர. 
தைலும் அ்ர ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு, 
உருது தபோன்்ற ரைோழிகளில் 
்ல்லடை ரபறறிருந�த�ோடு 
குதிடெதயற்றத்திலும், வில்வித்ட�யிலும் 
தி்றடையோன்ெோக விைங்கினோர.

�னது 16்து ்யதில் த்லு்ோச்சியோர 
சி்கங்டக ைன்னெோன முத்து்டுக்ோ�டெ 
ைைநது ர்ள்ைச்சி ்ோச்சியோர என்்ற 
ரபண்ைகட்யும் ரபறர்றடுத்�ோர. 1772இல் 
ஆறகோட்டு ் ்ோபும் ரலப்டினன்ட் கரனல் போன் த�ோர 
�டலடையிலோன கம்ரபனி படைகளும் இடைநது 
கோடையோரதகோவில் அெண்ைடனடயத் �ோக்கினர. 
இ�னோல் மூண்ை தபோரில் முத்து்டுக்ோ�ர 
ரகோல்லப்பட்ைோர. �னது ைகதைோடு �ப்பிச்ரென்்ற 
த்லு்ோச்சியோர தகோபோல ்ோயக்கரின் போதுகோப்பில் 
திண்டுக்கல் அருதக உள்ை விருப்போட்சியில் எட்டு 
ஆண்டுகள் ்ோழந�ோர. 

ைட்றநது்ோழந� கோலத்தில் த்லு்ோச்சியோர 
ஒரு படைப்பிரிட் உரு்ோக்கியத�ோடு தகோபோல 
்ோயக்கர ைட்டுைல்லோைல் டெ�ர அலிதயோடும் 
கூட்ைணிடய ஏறபடுத்திக்ரகோண்ைோர. 
த்லு்ோச்சியோரின் ெோரபில் டெ�ர அலிக்கு, 
�ை்ோய் (இெோணு்த் �டல்ர) �ோண்ை்ெோயனோர 
எழுதிய கடி�த்தில் ஆங்கிதலயடெத் த�ோறகடிக்கும் 
ரபோருட்டு 5000 கோலோட்படைகளும், 5000 
குதிடெப் படைகளும் அனுப்பும்படி அ்ரிைம் 
தகோரினோர. த்லு்ோச்சியோர உருது ரைோழியில் 
�னக்கு கிழக்கிநதிய கம்ரபனிதயோடு இருந� 
பிைக்குகடை கடி�த்தில் வி்ரித்திருந�ோர. 

லவலு�ாச்சியார்

விருப்பாட்சியின்  பாளையக்காரரான  லகாபாே 
�ாயக்கர்  :  தகோபோல ்ோயக்கடெத் �டல்ெோகக் 
ரகோண்ை திண்டுக்கல் கூட்ைடைப்பில் 
(Dindigul League) ைைப்போட்றயின் ரலட்சுமி 
்ோயக்கரும், த�்�ோனப்பட்டியின் பூட� 
்ோயக்கரும் இைம் ரபறறிருந�னர. �னது ்ட்டப 
ர்ளிப்படுத்தும் வி�ைோக ஒரு ்ல்லு்றவுக் குழுட் 
அனுப்பிட்த்� திப்பு சுல்�ோனோல் தகோபோல 
்ோயக்கர ஈரக்கப்பட்ைோர. தகோயம்புத்தூடெ 
டையைோகக்ரகோண்டு பிரிட்டிஷோடெ எதிரத்� அ்ர, 
பின்னோட்களில் கட்ைரபோம்ைனின் ெதகோ�ெெோன 
ஊடைத்துடெதயோடு இடைந�ோர. அ்ர உள்ளூர 
வி்ெோயிகளின் ஆ�ெவுைன் ஆடனைடலயில் கடும் 
தபோர புரிந�ோர. ஆயினும் பிரிட்டிஷ் படைகைோல் 
அ்ர 1801இல் ர்றறிரகோள்ைப்பட்ைோர.
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கர்ோைகப்பகுதியில் ்ரி தைலோண்டையும், 
நிர்ோகமும் கம்ரபனியின் முழுக்கட்டுப்போட்டின் 
கீழ ரெல்லும்நிடல ஏறபட்ைது. ்சூலிக்கப்பட்ை 
்ரியில் ஆறில் ஒரு பங்கு ்்ோபிறகும் அ்ர 
குடும்ப பெோைரிப்பிறகும் என ஒதுக்கப்பட்ைது. 
இவ்ோறு போஞ்ெோலங்குறிச்சியிைமிருநது ்ரி 
்சூலிக்கும் உரிடைடய கம்ரபனி ரபறறிருந�து. 
அடனத்துப் போடையங்களிலிருநதும் ்ரிகடை 
்சூலிக்க கம்ரபனி அ�ன் ஆட்சியரகடை 
நியமித்�து. ஆட்சியரகள் போடையக்கெரகடை 
அ்ைோனப்படுத்தியத�ோடு ்ரிகடை ்சூலிக்க 
படையிடனப் பயன்படுத்தினர. இதுத் 
கட்ைரபோம்ைனுக்கும் ஆங்கிதலயருக்கும் இடைதய 
ரபரும் படக ஏறபை அடிப்படையோனது.

ஜாக்சலனாடு ஏறபட்்ட லமாதல்
கட்ைரபோம்ைனிைமிருநது ்சூலிக்க த்ண்டிய 

நில்ரி நிலுட்யோனது 
1798ஆம் ஆண்டு ் ோக்கில் 3310 
பதகோைோக்கைோக இருந�து. 
இ்றட்ற ்சூலிப்ப�றகோக 
�ோக்ென் என்்ற கர்முள்ை 
ஆட்சியர இெோணு்த்ட� 
அனுப்ப முடனந�தபோது ை�ெோஸ அெெோங்கம் 
அ�றகு அனுைதியளிக்க ைறுத்�து. 1798 ஆகஸட் 
18இல் இெோை்ோ�புெத்தில் ்நது �ன்டனச் 
ெநதிக்குைோறு கட்ைரபோம்ைனுக்கு அ்ர ஆடை 
பி்றப்பித்�ோர. ஆனோல் கட்ைரபோம்ைன் தைறரகோண்ை 
முயறசி பலனளிக்கோ�த�ோடு குற்றோலம் ைறறும் 
ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர ஆகிய இைங்களிலும் �ோக்ென் 
அ்டெச் ெநதிக்க ைறுத்�ோர. இறுதியோக 1798 
ரெப்ைம்பர 19 அன்று அனுைதியளித்��ன்தபரில் 
கட்ைரபோம்ைன் இெோை்ோ�புெத்தில் �ோக்ெடனச் 
ெநதித்�ோர. ஆை்த்தின் ரைோத்� உரு்ைோகத் 
திகழந� �ோக்ெனின் முன்பு கட்ைரபோம்ைன் 
மூன்று ைணி த்ெம் நிறக ட்க்கப்பட்ை�ோகச் 
ரெோல்லப்படுகி்றது. ஆபத்ட� உைரந� 
கட்ைரபோம்ைன் �னது அடைச்ெெோன 
சி்சுப்ெைணியனோருைன் �ப்பிச்ரெல்ல முயன்்றோர. 
உைனடியோக ஊடைத்துடெ �னது ஆட்கதைோடு 
தகோட்டைக்குள் நுடழநது கட்ைரபோம்ைன் �ப்ப 
உ�வினோர. இெோை்ோ�புெம் தகோட்டை ்ோெலில் 
்ைந� தைோ�லில் ரலப்டிரனன்ட் கிைோரக் உள்ளிட்ை 
சிலர ரகோல்லப்பட்ைனர. சி்சுப்ெைணியனோர டகது 
ரெய்யப்பட்டு சிட்றயிலடைக்கப்பட்ைோர. 

மதராஸ் ஆட்சிக்குழுவின் முன்பாக ஆஜராதல்
போஞ்ெோலங்குறிச்சிக்குத் திரும்பிய 

கட்ைரபோம்ைன் ஆட்சியர �ோக்ென் �ன்டன 
எவ்ோர்றல்லோம் அ்ைோனப்படுத்தினோர என்பட� 
ை�ெோஸ ஆட்சிக்குழுவிறகுத் ர�ரியப்படுத்தினோர. 

தைலும் �ோன் ஆங்கிதலயதெோடு தைோது்தில் 
தீவிெைோக இருப்பட�த் ர�ளிவுபடுத்தினோர. அ்ெது 
ைனவுறுதிடயப் போரத்து வியந� டெ�ர அலி 
�னது திண்டுக்கல் தகோட்டை படைத்�டல்ெோன 
டெயதிைம் அ்ருக்கு த்ண்டிய இெோணு் 
உ�விகடை ்ழங்குைோறு ஆடையிட்ைோர. 

த்லு்ோச்சியோர பிரிட்டிஷோரின் ஆயு�ங்கள் 
குவிக்கப்பட்டிருக்கும் இைத்ட� அறிநதுரகோள்ை 
உை்ோளிகடை நியமித்�ோர. தகோபோல ்ோயக்கர 
ைறறும் டெ�ர அலியின் இெோணு் உ�விதயோடு 
அ்ர சி்கங்டகடய மீண்டும் டகப்பறறினோர. 
ைருது ெதகோ�ெரகளின் உ�வியினோல் அ்ர 
அெசியோக முடிசூட்டிக்ரகோண்ைோர. இநதிய ்ோட்டில் 
பிரிட்டிஷ் கோலனியோதிக்க அதிகோெத்ட� எதிரத்� 
மு�ல் ரபண் ஆட்சியோைர அல்லது அெசி என்்ற 
ரபருடை அ்ருக்தக உரித்�ோன�ோகும்.

த்லு்ோச்சியோரின் ்ம்பிக்டகக்குரிய 
த�ோழியோகத் திகழந� குயிலி, உடையோள் என்்ற 
ரபண்களின் படைப்பிரிட்த் 
�டலடைதயறறு ்ழி்ைத்தினோர. 
உடையோள் என்பது குயிலி 
பறறி உைவு கூ்றைறுத்��ோல் 
ரகோல்லப்பட்ை தைய்த்�ல் 
ர�ோழில்புரிந� ரபண்ணின் 
ரபயெோகும். குயிலி �னக்குத்�ோதன 
ர்ருப்புட்த்துக்ரகோண்டு (1780) அப்படிதய 
ரென்று பிரிட்டிஷோரின் ஆயு�க்கிைங்கிலிருந� 
அடனத்துத் �ை்ோைங்கடையும் அழித்�ோர. 

குயிலி

(இ)  வீரபாணடிய  கட்்டதபாம்மனின்  கேகம் 
1790-1799
�னது �நட�யோெோன ர�கவீெபோண்டிய 

கட்ைரபோம்ைனின் இ்றப்பிறகுப் பின் 
போஞ்ெோலங்குறிச்சியின் போடையக்கோெெோக �னது 
முப்ப�ோ்து ்யதில் 
வீெபோண்டிய கட்ைரபோம்ைன் 
ரபோறுப்தபற்றோர. கம்ரபனி 
நிர்ோகிகைோன த�ம்ஸ 
லண்ைன் ைறறும் கோலின் 
�ோக்ென் என்தபோர இ்டெ 
அடைதிடய விரும்பும் 
ைனம் ரகோண்ை்ெோகத் 
கருதினர. எனினும் 
ர�ோைரநது ்ைந� ெம்ப்ங்கள் கட்ைரபோம்ைனுக்கும், 
கிழக்கிநதிய கம்ரபனிக்கும் தைோ�ல்தபோக்டக 
ஏறபடுத்தின. 1781இல் கம்ரபனியோருைன் ்்ோப் 
ஏறபடுத்திக்ரகோண்ை உைன்படிக்டகயின்படி, 
டைசூரின் திப்பு சுல்�ோனுைன் ஆறகோட்டு 
்்ோப் தபோரபுரிநது ரகோண்டிருந�தபோது, 

கட்்டதபாம்மன்
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அக்குழு வில்லியம் ப்ரெௌன், வில்லியம் ஓெம், 
�ோன் கோஸோதை�ர ஆகிதயோர அைங்கிய குழுவின் 
முன்போக ஆ�ெோகும்படி கட்ைரபோம்ைடனப் 
பணித்�து. இ�றகிடைதய சி்சுப்ெைணியனோடெ 
சிட்றயிலிருநது விடுவித்தும், கரலக்ைர 
�ோக்ஸடனப் பணி இடைநீக்கம் ரெய்தும் ஆளு்ர 
எட்்ரட் கிடைவ உத்�ெவிட்ைோர. குழுவின் முன்போக 
1798 டிெம்பர 15 அன்று கட்ைரபோம்ைன் ஆ�ெோகி 
இெோை்ோ�புெத்தில் நிகழந�்றட்ற விைக்கினோர. 
கட்ைரபோம்ைன் குற்ற்ோளி அல்ல என்று குழு 
முடிவுரெய்�து. �ோக்ென் நிெந�ெப் பணிநீக்கம் 
ரெய்யப்பட்டு அ்ெது இைத்தில் புதிய ஆட்சியெோக 
S.R. லூஷிங்ைன் என்ப்ர நியமிக்கப்பட்ைோர. 
கட்ைரபோம்ைனும் நிலுட்த் ர�ோடகயில் 
1080 பதகோைோக்கள் நீங்கலோக பி்ற நிலுட்த் 
ர�ோடகயிடனச் ரெலுத்தியிருந�ோர. 
கட்்டதபாம்மனும்  பாளையக்காரர்களின் 
கூட்்டளமப்பும்

இ�றகிடைதய, திண்டுக்கல்லின் தகோபோல 
்ோயக்கர, ஆடனைடலயின் யதுல் ்ோயக்கர 
தபோன்்ற அருகோடையிலிருந� போடையங்கடை 
உள்ைைக்கிய ர�ன்னிநதியக் கூட்ைடைப்டப 
சி்கங்டகயின் ைருதுபோண்டியர ஏறபடுத்தினோர. 
ைருதுபோண்டியர அ�ன் �டல்ெோகச் ரெயல்பட்ைோர. 
திருச்சிெோப்பள்ளி அறிக்டக �யோரிக்கப்பட்ைது. 
இக்கூட்ைடைப்பு கட்ைரபோம்ைனின் ஆர்த்ட�த் 
தூண்டியது. ைருது ெதகோ�ெரகடை கட்ைரபோம்ைன் 
ெநதிப்பட� ஆட்சியர லூஷிங்ைன் �டுக்க 
முயன்்றோர. ஆனோல் ைருது ெதகோ�ெரகளும், 
கட்ைரபோம்ைனும் இடைநது ஆங்கிதலயடெ 
எதிரப்பது என்று முடிர்டுத்�ோரகள். கட்ைரபோம்ைன் 
�னது ரெல்்ோக்டகப் பயன்படுத்தி சி்கிரி 
போடையக்கோெடெத் �ங்கதைோடு இடைக்க 
முயன்்றோர, அ்ர அ�றகு ைறுத்�ோர. அ�னோல் 
சி்கிரிடய த்ோக்கி கட்ைரபோம்ைன் முன்தனறினோர. 
ஆனோல் சி்கிரி போடையத்தினர கம்ரபனிக்குக் 
கப்பம் கட்டி்ந�னர. அ�னோல் கட்ைரபோம்ைனின் 
சி்கிரி த்ோக்கியப் படை்கரட் �ங்களுக்கு 
விைப்பட்ை ெ்ோலோகத் கம்ரபனியோர கருதினர.  
கம்ரபனி �னது படைகடை திருர்ல்த்லி 
த்ோக்கிச் ரெல்ல உத்�ெவிட்ைது. 
பாஞசாேங்குறிச்சி முறறுளக

தை 1799இல் ை�ெோஸில் இருந� ர்ல்ரலஸலி 
பிெபு திருச்சிெோப்பள்ளி, �ஞ்ெோவூர ைறறும் ைதுடெ 
ஆகிய பகுதிகளில் நிறுத்தி ட்க்கப்பட்டிருந� 
படைகடை திருர்ல்த்லி த்ோக்கிச் ரெல்ல 
உத்�ெவிட்ைோர. படைகளுக்கு தை�ர போரனரரைன் 
�டலடைதயற்றோர. திருவி�ோங்கூர படைகளும் 
பிரிட்டிஷ் படைகதைோடு இடைந�ன. 

கட்ைரபோம்ைடனச் ெெைடையக் தகோரிய 
நிபந�டனரயோன்று 1799 ரெப்ைம்பர 1 அன்று 
்ழங்கப்பட்ைது. கட்ைரபோம்ைனின் பிடிரகோடுக்கோ� 
பதிலோல் தை�ர போரனரரைன் தகோட்டைடயத் 
�ோக்கினோர. போரனரரைன் ரெப்ைம்பர 5 அன்று 
முழுப் படைகடையும் போஞ்ெோலங்குறிச்சியில் 
ரகோண்டு்நது நிறுத்தினோர. அ்ரகள் 
தகோட்டையின் அடனத்துத் ர�ோைரபுகடையும் 
துண்டித்�னர. போரனரரைன் இெோைலிங்கடெ 
தூ�னுப்பி கட்ைரபோம்ைடனச் ெெைடையுைோறு 
தகட்டுக்ரகோண்ைோர. கட்ைரபோம்ைன் ைறுத்�ோர. 
தகோட்டையின் இெகசியங்கள் அடனத்ட�யும் 
இெோைலிங்கர தெகரித்�ோர. அ்ெது அறிக்டகடய 
அடிப்படையோகக் ரகோண்டு போரனரரைன் �ோக்கு�ல் 
உத்திகடை ்டி்டைத்�ோர. கள்ைரபட்டியில் 
்டைரபற்ற தைோ�லில் சி்சுப்ெைணியனோர டகது 
ரெய்யப்பட்ைோர.

பாஞசாேங்குறிச்சிக் லகாட்ள்ட
கட்்டதபாம்மன் தூக்கிலி்டப்ப்டல்

கட்ைரபோம்ைன் புதுக்தகோட்டைக்கு �ப்பிச் 
ரென்்றோர. பிரிட்டிஷோர அ்ெது �டலக்கு ஒரு 
ர்குைதிடய நிரையித்�னர. எட்டையபுெம் ைறறும் 
புதுக்தகோட்டை அெெரகைோல்  துதெோகமிடழக்கப்பட்ை 
கட்ைரபோம்ைன் இறுதியில் பிடிபட்ைோர. 
சி்சுப்ெைணியனோர ்ோகலோபுெத்தில்  ரெப்ைம்பர 
13 அன்று தூக்கிலிைப்பட்ைோர. போரனரரைன் 
விெோெடை என்்ற ரபயரில் ஒரு தகலிக்கூத்ட� 
போடையக்கோெரகளின் முன்போக  அக்தைோபர 16 
அன்று அெங்தகறறினோர. விெோெடையின் தபோது 
கட்ைரபோம்ைன் �ன்மீது சுைத்�ப்பட்ை அடனத்துக் 
குற்றச்ெோட்டுகடையும் ஏறறுக்ரகோண்ைோர. 
திருர்ல்த்லிக்கு மிக அருதகயுள்ை கயத்�ோறின் 
படழயதகோட்டைக்கு முன்போக இருந� 
புளியைெத்தில் ெகப் போடையக்கோெரகளின் 
முன்னிடலயில் கட்ைரபோம்ைன் தூக்கிலிைப்பட்ைோர. 
இவ்ோறு தபோறறு�லுக்குரிய்ெோகத் திகழந� 
போஞ்ெோலங்குறிச்சியின் போடையக்கோெர 
கட்ைரபோம்ைனின் ்ோழக்டக முடிவுற்றது.  
அ்ர மீது புடனயப்பட்ை ்ோட்டுப்பு்றப்போைல்கள் 
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பலவும் அ்ெது நிடனட் ைக்களிடைதய 
உயிரப்புைன் �க்கட்த்துக் ரகோள்ை உ�வுகின்்றன.

(ஈ) மருது சலகாதரர்கள் 
ரபரிய ைருது என்்ற ர்ள்ை ைருது (1748-

1801) ைறறும்  அ்ெது �ம்பியோன சின்ன ைருது 
(1753-1801) ஆகிய இரு்ரும் சி்கங்டகயின் 
முத்து்டுக்ோ�ரின் தி்றடையோன படைத் 
�ைபதிகைோ்ர. கோடையோரதகோவில் தபோரில் 
முத்து்டுக்ோ�ர இ்றந�பின் த்லு்ோச்சியோருக்கு 
அெசுரிடைடய மீட்டுக்ரகோடுக்க ைருது ெதகோ�ெரகள் 
அரும்போடுபட்ைனர. பதிரனட்ைோம் நூற்றோண்டின் 
கடைசி ஆண்டுகளில் ைருது ெதகோ�ெரகள் 
பிரிட்டிஷோடெ எதிரக்கத் திட்ைமிட்ைனர. 
கட்ைரபோம்ைனின் இ்றப்பிறகுப் பின்னர அ்ெது 
ெதகோ�ெர ஊடைத்துடெதயோடு இடைநது 
பணியோறறினர. அ்ரகள் ்்ோபுக்குச் ரெோந�ைோன 
கைஞ்சியங்கடைக் ரகோள்டையிட்ைத�ோடு 
கம்ரபனியின் படைகளுக்குப் ரபரும்தெ�த்ட�யும், 
அழிட்யும் ஏறபடுத்தினர. 

மருது சலகாதரர்கள்
மருது சலகாதரர்களின் கேகம் (1800-1801)

கட்ைரபோம்ைனின் கலகம் 1799இல் 
ஒடுக்கப்பட்ைதபோதும், 1800இல் மீண்டும் கலகம் 
ர்டித்�து. பிரிட்டிஷோரின் குறிப்புகளில் இது 
இெண்ைோ்து போடையக்கோெர தபோர என்று 
குறிப்பிைப்படுகி்றது. இப்தபோெோனது சி்கங்டகயின் 
ைருது போண்டியர, திண்டுக்கல்லின் தகோபோல 
்ோயக்கர, ைலபோரின் தகெை ்ரைோ, டைசூரின் 
கிருஷ்ைப்போ ைறறும் தூண்ைோஜி ஆகிதயோர 
அைங்கிய கூட்ைடைப்போல் ்ழி்ைத்�ப்பட்ைது. 
விருப்போட்சியில் ஏப்ெல் 1800இல் ெநதித்� 
அ்ரகள் கம்ரபனியோருக்கு எதிெோகக் கிைரநர�ழ 
முடிர்டுத்�ோரகள். தகோயம்புத்தூரில் �ூன் 
1800இல் ஏறபட்ை எழுச்சி அதித்கைோக 
இெோை்ோ�புெத்திறகும், ைதுடெக்கும் பெவியது. 

நிடலடைடயப் புரிநதுரகோண்ை கம்ரபனியோர 
டைசூரின் கிருஷ்ைப்போ மீதும், ைலபோரின் 
தகெை்ரைோ மீதும் இன்ன பி்றர மீதும் 
தபோர ர�ோடுக்கப்தபோ்�ோக அறிவித்�ோரகள். 
தகோயம்புத்தூர, ெத்தியைங்கலம் ைறறும் 
�ோெோபுெம் ஆகிய பகுதிகளின் போடையக்கோெரகள் 
பிடிக்கப்பட்டு தூக்கிலிைப்பட்ைோரகள்.

கட்ைரபோம்ைனின் ெதகோ�ெரகைோன 
ஊடைத்துடெயும், ரெ்த்ட�யோவும் பிப்ெ்ரி 
1801இல் போடையங்தகோட்டைச் சிட்றயிலிருநது 
�ப்பி கமுதியில் பதுங்கியிருப்பட� அறிந� சின்ன 
ைருது அ்ரகடைத் �ைது �டலடையிைைோன 
சிறு்யலுக்கு அடழத்துச் ரென்்றோர. 
போஞ்ெோலங்குறிச்சி தகோட்டை மிக குட்றந� 
கோலத்தில் மீண்டும் கட்டி முடிக்கப்பட்ைது. 
கோலின் ரைக்கோதல �டலடையிலோன 
பிரிட்டிஷ் படைகள் ஏப்ெலில் மீண்டும் 
தகோட்டைடய முறறுடகயிட்ை�ோல் அ்ரகள் 
ைருது ெதகோ�ெரகளிைம் சி்கங்டகயில் 
அடைக்கலம் தகோரினர. �ப்பிதயோடிய்ரகடை 
(ஊடைத்துடெயும், ரெ்த்ட�யோவும்) 
ஒப்படைக்கும்படி ைருது ெதகோ�ெரகள் 
்லியுறுத்�ப்பட்ைனர. ஆனோல் அ்ரகள் 
ைறுத்துவிட்ைோரகள். இட�யடுத்து கரனல் 
அக்னியூவும், கரனல் இன்னஸும் சி்கங்டகடய 
த்ோக்கி படை்ைத்திச் ரென்்றனர. ைருது 
ெதகோ�ெரகள் �ூன் 1801இல் ்ோட்டின் 
விடு�டலடய முன்னிறுத்திய ஒரு பிெகைனத்ட� 
ர்ளியிட்ைனர இதுத் ‘திருச்சிெோப்பள்ளி 
தபெறிக்டக’ என்்றடழக்கப்படுகி்றது.

1801ஆம் ஆணடு லபரறிக்ளக 
(திருச்சிராப்பள்ளி லபரறிக்ளக)

பிரிட்டிஷோருக்கு எதிெோக ைண்ைல, ெோதி, ெைய, 
இன த்றுபோடுகடைக் கைநது நிறப�றகோக மு�லில் 
விடுக்கப்பட்ை அட்றகூ்தல 1801ஆம் ஆண்டின் 
தபெறிக்டக ஆகும். இப்தபெறிக்டக திருச்சியில் 
அடையப்ரபற்ற ்்ோபின் தகோட்டையின் 
முன்சு்ரிலும், ஸ்ரீெங்கம் தகோவிலின் சுறறுச் 
சு்ரிலும் ஒட்ைப்பட்ைது. ஆங்கிதலயருக்கு எதிெோகச் 
ரெயல்பை விடழந� �மிழகப் போடையக்கோெரகள் 
பலரும் ஒன்று திெண்ைனர. சின்ன ைருது ஏ்றத்�ோழ 
20,000 ஆட்கடை ஆங்கிதலயரகளுக்கு எதிெோகத் 
திெட்டினோர. ்ங்கோைம், சிதலோன், ைதலயோ 
ஆகிய இைங்களில் நிறுத்தி ட்க்கப்பட்டிருந� 
பிரிட்டிஷ் படைகள் விடெநது ்ந�ன. 
புதுக்தகோட்டை, எட்டையபுெம் ைறறும் �ஞ்ெோவூரின் 
அெெரகள் பிரிட்டிஷோருைன் டகதகோரத்�ோரகள். 
ஆங்கிதலயரின் பிரித்�ோளும் ரகோள்டக என்்ற 
உத்தி விடெவில் போடையக்கோெரகளின் 
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படைகளில் பிரிவிடனடய ஏறபடுத்தியது. 
சிவகங்ளகயின் வீழச்சி

ஆங்கிதலயரகள் தை 1801இல் �ஞ்ெோவூரிலும் 
திருச்சியிலும் இருந� கலகக்கோெரகடைத் 
�ோக்கினோரகள். கலகக்கோெரகள் பிெோன்ைடலயிலும், 
கோடையோர தகோவிலிலும் �ஞ்ெம் புகுந�னர. 
அ்ரகள் பிரிட்டிஷ் படைகைோல் மீண்டும் 
த�ோறகடிக்கப்பட்ைனர. இறுதியோக ்லு்ோன 
இெோணு்மும், சி்றப்போன �டலடையும் ரகோண்ை 
ஆங்கிதலய கம்ரபனிதய விஞ்சி நின்்றது. 
கலகம் த�ோற்ற�ோல் 1801இல் சி்கங்டக 
இடைக்கப்பட்ைது. இெோை்ோ�புெத்தின் அருதக 
அடைந� திருப்பத்தூர தகோட்டையில் 1801 அக்தைோபர 
24 அன்று ைருது ெதகோ�ெரகள் தூக்கிலிைப்பட்ைனர. 
ஊடைத்துடெயும், ரெ்த்ட�யோவும் பிடிக்கப்பட்டு 
1801 ்்ம்பர 16இல் போஞ்ெோலங்குறிச்சியில் 
�டல துண்டிக்கப்பட்ைனர. கலகக்கோெரகளில் 
73 தபர பிடிக்கப்பட்டு ைதலயோவின் பினோங்கிறகு 
்ோடு கைத்�ப்பட்ைோரகள். போடையக்கோெரகள் 
வீழச்சியடைந�ோலும் அ்ரகைது வீெமும்,  
தியோகமும் எதிரகோலச் ெந�திகடை ஈரப்ப�ோக 
அடைந�து. இ�னோல் ைருது ெதகோ�ெரகளின் கலகம் 
'ர�ன்னிநதியப் புெட்சி' என்று அடழக்கப்படு்த�ோடு 
�மிழக ்ெலோறறில் �னித்து்ம் ரபற்ற�ோகவும் 
கரு�ப்படுகி்றது.  
கர்�ா்டக உ்டன்படிக்ளக, 1801

1799 ைறறும் 1800-1801ஆம் ஆண்டு 
போடையக்கோெரகளின் கலகம் அைக்கப்பட்ை�ன் 
விடைவு �மிழகத்திலிருந� அடனத்து உள்ளூர 
குடித்�டலடையினரின் எண்ைங்கடையும் 
நீரத்துப்தபோகச்ரெய்�து. 1801 �ூடல 31இல் ஏறபட்ை 
கர்ோைக உைன்படிக்டகயின் விதிகளின்படி, 
பிரிட்டிஷோர த்ெடியோக �மிழகத்தின்மீது �ங்கள் 
கட்டுப்போட்டை ஏறபடுத்தியத�ோடு போடையக்கோெர 
முட்றயும் முடிவுக்கு ்ந�துைன் அடனத்துக் 
தகோட்டைகளும் இடிக்கப்பட்டு அ்ரகைது 
படைகளும் கடலக்கப்பட்ைன.
(உ) தீரன் சின்னமளே (1756 -1805)

தீரத்�கிரி என்று 
அடழக்கப்பட்ை தீென் 1756இல் 
பி்றந�ோர. அ்ர சிலம்பு, 
வில்வித்ட�, குதிடெதயற்றம் 
ைட்டுைல்லோைல் ்வீன தபோர 
முட்றகடையும் கறறுத் 
த�ரந�ோர. ரகோங்குப்பகுதியில் 
குடும்ப ைறறும் 
நிலப்பிெச்ெடனகளுக்குத் தீரவு 
்ழங்கு�ல் தபோன்்ற ரெயல்களில் ஈடுபட்டு்ந�ோர. 
அப்பகுதி டைசூர சுல்�ோனின் கட்டுப்போட்டில் இருந�து, 

தீரன் சின்னமளே

திப்புவின் தி்ோன் முகம்ைது அலி என்ப்ெோல் 
்ரி ்சூலிக்கப்பட்ைது. ஒரு முட்ற தி்ோன் 
்சூலிக்கப்பட்ை ்ரிப்பைத்த�ோடு டைசூருக்குத் 
திரும்பிக்ரகோண்டிருந� தபோது, தீரத்�கிரி 
அ்டெ ்ழிைறித்து ்ரிப்பைம் முழு்ட�யும் 
பறித்துக்ரகோண்ைோர. இ்ர முகம்ைது அலியிைம் 
சி்ைடலக்கும், ரென்னிைடலக்கு இடைதய 
இருந� ‘சின்னைடலதய’ ்ரிப்பைத்ட�ப் 
பிடுங்கிக்ரகோண்ை�ோக சுல்�ோனுக்குப் தபோய்ச் 
ரெோல் என்று அறிவுறுத்தினோர. அ�ன் பி்றதக ‘தீென் 
சின்னைடல’ என்று அ்ர அடழக்கப்பைலோனோர. 
அ்ைதிப்புக்குள்ைோன தி்ோன் சின்னைடலடயத் 
�ோக்க படை அனுப்பினோர. இருபடைகளும் 
ர்ோய்யல் ஆற்றங்கடெயில் தைோதிக்ரகோண்ைன. 
அதில் சின்னைடலதய ர்றறிரபற்றோர.  

திப்புவின் இ்றப்பிறகுப் பி்றகு ஒரு 
தகோட்டைடய எழுப்பிய தீென் சின்னைடல 
அவவிைத்ட�விட்டு ர்ளிதய்றோைல் 
ஆங்கிதலயடெ எதிரத்துப் தபோெோடினோர. எனத் 
அவவிைம் ‘ஓைோநிடல’ என்்றடழக்கப்படுகி்றது. 
அ்ர பிடிபைோைலிருப்ப�றகோக ரகோரில்லோப் 
தபோர முட்றகடைக் டகயோண்ைோர. இறுதியோக 
அ்டெயும் அ்ர ெதகோ�ெரகடையும் டகது 
ரெய்� ஆங்கிதலயரகள் அ்ரகடை ெங்ககிரியில் 
சிட்றட்த்�னர. ஆங்கிதலய ஆட்சிடய ஏறக 
்றபுறுத்�ப்பட்ைதபோது அ்ரகள் அ�றகு இைங்க 
ைறுத்�னர. அ�னோல் 1805 �ூடல 31 அன்று 
ெங்ககிரி தகோட்டையின் உச்சியில் அ்ரகள் 
தூக்கிலிைப்பட்ைனர.

 6.3  லவலூர் புரட்சி 1806
ர�ன்�மிழகத்தின் போடையக்கோெரகள் 

அடன்டெயும் ஒடுக்கு்�றகு முன்போகத் 
கிழக்கிநதிய கம்ரபனி 1792இல் திப்புத்ோடு ஏறபட்ை 
தபோரின் முடிவில் தெலம் ைறறும் திண்டுக்கல் 
்ரு்ோய் ைோ்ட்ைங்கடைப் ரபறறுக்ரகோண்ைது. 
1799இல் ்ைந� ஆங்கிதலய-டைசூர தபோரின் 
முடிவில் தகோயம்புத்தூர இடைக்கப்பட்ைது.  
1798ஆம் ஆண்டு �ஞ்ெோவூரின் அெெர அப்பகுதியின் 
இட்றயோண்டை உரிடைடய ஆங்கிதலயருக்கு 
விட்டுக்ரகோடுத்து அத� ஆண்டு கப்பம்கட்டும் 
நிடலக்கும் �ள்ைப்பட்ைோர. கட்ைரபோம்ைன் எதிரப்பு 
(1799), ைருது ெதகோ�ெரகளின் எதிரப்பு (1801) 
ஆகிய்றட்ற ஒடுக்கியப் பின்பு, பிரிட்டிஷோர 
ஆறகோட்டு ்்ோடப விசு்ோெைற்ற்ர என்று 
குற்றம்சுைத்தி அ்ரமீது கட்ைோயப்படுத்தி ஒரு 
ஒப்பந�த்ட�த் திணித்�னர. 1801இல் ஏறபட்ை  
இவர்ோப்பந�த்தின்படி, ஆறகோட்டு ்்ோப் ்ை 
ஆறகோடு, ர�ன் ஆறகோடு, திருச்சிெோப்பள்ளி, ைதுடெ 
ைறறும் திருர்ல்த்லி ஆகிய ைோ்ட்ைங்கடை 

10th_History_Unit_6_TM.indd   74 1/5/2022   5:32:32 PM



ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்நத ததாடக்ககாே கிளர்ச்சிகள்75

அ்றட்ற நிர்கிக்கும் அதிகோெத்த�ோடு 
ஒப்படைத்துவிை த்ண்டும் என்்றோனது. 

(அ) இ்நதிய வீரர்களின் மனக்குளற
ஆனோலும் எதிரப்பு அைங்கிவிைவில்டல. 

ர்ளிதயற்றப்பட்ை சிற்றெெரகளும், 
நிலச்சு்ோன்�ோரகளும் கம்ரபனி அெசுக்கு 
எதிெோக எதிரகோலத் திட்ைம் குறித்து நி�ோனைோக 
சிநதித்துக்ரகோண்தை இருந�ோரகள். இ�ன் 
விடை்ோக ர்ளிப்பட்ைத� 1806ஆம் ஆண்டு 
த்லூர புெட்சியோகும். புெட்சியின் இறுதி நிகழவு 
அநநிய ஆட்சிடய தூக்கி எறி்ட� த்ோக்கைோகக் 
ரகோண்டிருந�து. பிரிட்டிஷோரின் இெோணு்த்தில் 
சிப்போயோகப் பணியோறறிய்ரகளுக்கு குட்ற்ோன 
ஊதியதை ்ழங்கப்பட்ைது. ப�வி உயரவுக்கோன 
்ோய்ப்புகள் குட்ற்ோகத் இருப்பது ஆகிய்றட்ற 
நிடனத்து கடுடையோன தகோபத்துைதன 
பணியோறறிக் ரகோண்டிருந�ோரகள். �ங்களின் 
ெமூக ைறறும் ெைய ்ம்பிக்டககளுக்கு ஆங்கிதலய 
அதிகோரிகள் குட்ற்ோன ைதிப்பளித்�தும், தைலும் 
அ்ரகளின் தகோபத்ட� ் லுப்படுத்தியது. வி்ெோயப் 
பின்னணிரகோண்ை வீெரகளின் த்ைோண் 
சிக்கலும் அ்ரகடை தைலும் சிெைப்படுத்தியது. 
தெோ�டன அடிப்படையில் ்டைமுட்றப்படுத்�பட்ை 
நிலக்குத்�டக முட்றயில் ஒரு நிடலயற்ற�ன்டைக் 
கோைப்பட்ை�ோலும் 1805இல் பஞ்ெம் ஏறபட்ை�ோலும் 
பல சிப்போய்களின் குடும்பங்கள் கடும் ரபோருைோ�ோெ 
ர்ருக்கடிடயச் ெநதித்�ன. திப்புவின் ைகன்களும் 
அ்ர�ம் குடும்பத்தினரும் த்லூர தகோட்டையில் 
சிட்றட்க்கப்பட்ை த்டையில் �ங்கள் 
அதிருப்திடய ர்ளிப்படுத்தும் அந� ்ோய்ப்பு 
கூடி்ந�து. புெட்சி ஏறபடு்�றகோன இயக்க 
ெக்தியோக �டலடைத்�ைபதி (Commander-in-
Chief) ெர �ோன் கிெைோக் ர்ளியிட்ை புதிய இெோணு் 
விதிமுட்ற அடைந�து.

புதிய விதிமுட்றகளின்படி, இநதிய 
வீெரகள் சீருடையிலிருக்கும்தபோது ெோதி 
அடையோைங்கடைதயோ, கோ�ணிகடைதயோ 
அணியக்கூைோது என்று தகட்டுக்ரகோள்ைப்பட்ைனர. 
அ்ரகள் �ோடைடய முழுடையோகச் ெ்ெம் ரெய்யவும் 
மீடெடய ஒதெ போணியில் ட்த்துக்ரகோள்ைவும் 
அறிவுறுத்�ப்பட்ைோரகள். புதிய ்டக �டலப்போடக 
எரிகி்ற தீயில் எண்ரைய் தெரப்பது தபோலோனது. 
மிகவும் ஆட்தெபடனக்குரிய ரெயலோகக் 
கரு�ப்பட்ைது. �டலப்போடகயில் ட்க்கப்படும் 
விலங்கு த�ோலினோல் ஆன இலட்சிடனயோகும். 
புதிய �டலப்போடகடய அணி்தில் �ங்களுக்கு 
உைன்போடில்டல என்று இநதிய சிப்போய்கள் 
தபோதுைோன முன்ரனச்ெரிக்டக விடுத்�னர. 
ஆனோல் கம்ரபனி நிர்ோகம் அ�டன க்னத்தில் 

ரகோள்ைவில்டல.   
(ஆ) புரட்சி தவடித்தல் 

1806 �ூடல 10 அன்று அதிகோடலயிதலதய 
மு�ல் ைறறும் இருபத்தி மூன்்றோம் படைப்பிரிவுகளின் 
இநதிய சிப்போய்கள் துப்போக்கிகளின் முழக்கத்த�ோடு 
புெட்சியில் இ்றங்கினர. தகோட்டைக் கோ்றபடையின் 
உயர ரபோறுப்பு்கித்� கரனல் தபன்தகோரட் 
என்ப்ர�ோன் மு�ல் பலியோனோர. அடுத்��ோக 
இருபத்தி மூன்்றோம் படைப்பிரிட்ச் தெரந� 
கரனல் மீக்கோெஸ ரகோல்லப்பட்ைோர. தகோட்டைடயக் 
கைநது ரென்றுரகோண்டிருந� தை�ர ஆரம்ஸட்ெோங் 
துப்போக்கிகளின் முழக்கத்ட�க் தகட்ைோர. 
சூழடல விெோரித்�றிய முறபட்ை அ்ெது உைல் 
த�ோட்ைோக்கைோல் துடைக்கப்பட்ைது. ஏ்றத்�ோழ 
பனிரெண்டுக்கும் அதிகைோன அதிகோரிகள் அடுத்� 
ஒரு ைணித்ெத்துக்குள் ரகோல்லப்பட்ைோரகள். 
அ்ரகளில் ரலப்டிரனன்ட் எல்லியும், ரலப்டிரனன்ட் 
போப்ெோமும் பிரிட்டிஷ் ைன்னரின் படைப்பிரிட்ச் 
(Battalion) தெரந�்ரகைோ்ர. 
ஜில்ேஸ்பியின் தகாடுங்லகான்ளம

தகோட்டைக்கு ர்ளிதயயிருந� தை�ர 
கூட்ஸ ஆறகோட்டின் குதிடெப்படைத் �ைபதியோக 
இருந� கரனல் ஜில்லஸபிக்கு �க்ல் ரகோடுத்�ோர. 
தகப்ைன் யங்கின் �டலடையிலோன குதிடெப் 
படைப்பிரிவுைன் கோடல 9 ைணியைவில் கரனல் 
ஜில்லஸபி தகோட்டைடய ்ந�டைந�ோர.  
இ�றகிடைதய புெட்சிக்கோெரகள் திப்புவின் மூத்� 
ைகனோன ஃபத� டெ�டெ புதிய ைன்னெோகப் 
பிெகைனம் ரெய்து டைசூர சுல்�ோனின் புலி ரகோடிடய 
தகோட்டையில் ஏறறியிருந�னர. தபோரவிதிமுட்றகள் 
எட�யும் ரபோருட்படுத்�ோ� ஜில்லஸபி வீெரகளின் 
புெட்சிடய ்ன்டையோக ஒடுக்கினோர. த்ரில் கண்ை 
ஒரு்ரின் ்ோக்குமூலப்படி, தகோட்டையில் ைட்டும் 
எண்ணூறு வீெரகள் பிைைோகக் கிைந��ோகப் 
பதிவு ரெய்யப்பட்டுள்ைது. திருச்சிெோப்பள்ளியிலும், 
த்லூரிலும் அறுநூறு வீெரகள் விெோெடைடய 
எதிரத்ோக்கி சிட்றயிலடைக்கப்பட்ைோரகள். 
இ) புரட்சியின் பின்விளைவுகள் 

நீதிைன்்ற விெோெடைக்குப்பின் 
குற்ற்ோளிகள் என்று நிரூபிக்கப்பட்ை ஆறு 
்பரகள் பீெங்கியில் கட்டியநிடலயில் சுைப்பட்டும், 
ஐநது ்பரகள் துப்போக்கியோல் சுைப்பட்டும், எட்டு 
்பரகள் தூக்கிலிைப்பட்டும் ரகோல்லப்பட்ைோரகள். 
திப்புவின் ைகன்கடை கல்கத்�ோவுக்கு 
அனுப்ப உத்�ெவிைப்பட்ைது. கல்ெத்ட� 
அைக்கு்தில் ஈடுபட்ை அதிகோரிகளுக்குப் 
பரிசுத்ர�ோடகயும் ப�விஉயரவும் ்ழங்கப்பட்ைது. 
கரனல் ஜில்லஸபிக்கு 7,000 பதகோைோக்கள் 
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பா்டச்சுருக்கம்
�	�மிழ்ோட்டினுடைய முக்கியைோனப் போடையக்கோெரகடைப் பறறியும், அ்ரகள் கிழக்கிநதிய 

கம்ரபனியின் அதிகோெத்ட� எதிரத்துநின்று ஆறறிய தீெச்ரெயல்கள் பறறியும் வி்ோதிக்கப்பட்டுள்ைது.

�	பூலித்த�்ர, த்லு்ோச்சியோர, வீெபோண்டிய கட்ைரபோம்ைன், ஆகிதயோடெத் ர�ோைரநது சி்கங்டகயின் 
ைருது ெதகோ�ெரகள் ைறறும் தீென் சின்னைடல ஆகிதயோர பிரிட்டிஷோருக்கு எதிெோகத் ர�ோடுத்� 
தபோரகள் பறறியும் விைக்கைோகக் கூ்றப்பட்டுள்ைது.

�	த்லூர புெட்சிக்கோன கோெைங்கள் ைறறும் அது ஜில்லஸபியோல் எவ்ோறு இெக்கமின்றி ஒடுக்கப்பட்ைது 
என்்ற �க்ல்கள் வி்ரிக்கப்பட்டுள்ைன. 

களேச்தசாறகள்
பி்றர ஆ�ெவில் 
இருப்ப்ர

protege dependent, a person who receives support from a 
patron

ரெல்்ோக்டக ்ைரத்�ல், 
ஆக்கிெமிப்பு ரெய்�ல் 

aggrandisement the act of elevating or raising one’s  wealth, prestige and 
power

பணிய ைறுக்கும் defiant resisting, disobedient

அடைதி tranquillity harmony, peace, free from disturbances

்ஞ்சித்�ல் treachery disloyalty, betrayal, breach of trust

பயைற்ற, துணிவுமிக்க audacious daring, fearless

இறுதி எச்ெரிக்டக ultimatum a final dominating demand

ரகோடை bounty payment or reward – something given liberally

ர�ோப்பிடய 
அணிரெய்யும்  குஞ்ெம் 

cockade an ornament, especially a  knot of ribbon worn on the hat

க்னம் cognisance notice, having knowledge of

த�ோறகடி trounce crush, defeat

சிட்றப்படுத்�ல் interned imprisoned

சுதப�ோரகைோன தஷக் ஆைமும், தஷக் ெமீதும், 
�தை�ோெோன தஷக் ெுடஸனும், 1ஆம் 
படைப்பிரிவின் 1ஆம் பட்ைோைத்ட�ச் தெரந� 
இரு சுதப�ோரகளும், �தை�ோர தஷக் கோஸிமும் 
சி்றப்போகச் ரெய்திருந��ோகத் ர�ரிகி்றது. 1857ஆம் 
ஆண்டு ரபரும்கலகத்திறகோன அடனத்து 
முன்அறிகுறிகடையும், எச்ெரிக்டககடையும் 
த்லூர புெட்சி ரகோண்டிருந�து. ஒதெ வித்தியோெம் 
என்னர்ன்்றோல், கலகத்ட�த் ர�ோைரநது எந� 
உள்்ோட்டுக் கிைரச்சியும் ஏறபைவில்டல. 1806ஆம் 
ஆண்டு புெட்சியோனது த்லூர தகோட்டையுைன் 
முடிநதுவிைவில்டல. ரபல்லோரி, ்ோலோ�ோபோத், 
டெ�ெோபோத், ரபங்களூரு, ்நதிதுரக்கம், 
ெங்கரிதுரக்கம் ஆகிய இைங்களிலும் அது 
எதிரெோலித்�து.

ர்குைதியோக அளிக்கப்பட்ைது. எனினும் 
�டலடைத் �ைபதி �ோன் கிெைோக்கும், உ�வித் 
�ைபதி (Adjutant General) அக்னியூவும், ஆளு்ர 
வில்லியம் ரபண்டிங்கும் புெட்சி ்ைக்கக் 
கோெைைோன்ரகள் என்று கரு�ப்பட்டு அ்ரகடைப் 
பணிநீக்கம் ரெய்�த�ோடு, அ்ரகள் இங்கிலோநதுக்கு 
திருப்பியடழத்துக் ரகோள்ைப்பட்ைோரகள். புதிய 
இெோணு் விதிமுட்றகள் திரும்பப் ரப்றப்பட்ைது.

ஈ) புரட்சிளயப் பறறிய மதிப்பீடு
ர்ளியிலிருநது உைனடியோக எந�ர்ோரு 

உ�வியும் கிடைக்கோ� கோெைத்தினோதலதய 
த்லூர புெட்சி த�ோல்வியுற்றது. ெமீபகோல 
ஆய்வுகளின் ்ழியோக ்ோம் அறிநதுரகோள்்து 
யோர�னில் புெட்சிக்கோன ஏறபோடுகடை 23ஆம் 
படைப்பிரிவின் 2ஆ்து பட்ைோைத்ட�ச் தெரந� 
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I    சரியான  விள்டளயத் 
லதர்வு தசயயவும்

1.  கிழக்கிநதிய கம்ரபனியின் ்ோடுபிடிக்கும் 
ஆடெடய எதிரத்து நின்்ற மு�ல் 
போடையக்கோெர யோர?
அ) ைருது ெதகோ�ெரகள்
ஆ) பூலித்த�்ர
இ) த்லு்ோச்சியோர
ஈ) வீெபோண்டிய கட்ைரபோம்ைன்

2.  ெந�ோ ெோகிப்பின் மூன்று முக்ரகதைோடும் 
ர்ருங்கிய ் ட்பிடன ஏறபடுத்திக் ரகோண்ை்ர 
யோர?
அ) த்லு்ோச்சியோர ஆ) கட்ைரபோம்ைன்
இ) பூலித்த�்ர ஈ) ஊடைத்துடெ

3.  சி்சுப்ெைணியனோர எங்கு தூக்கிலிைப்பட்ைோர?
அ) கயத்�ோறு ஆ) ்ோகலோபுெம்
இ) விருப்போட்சி ஈ) போஞ்ெோலங்குறிச்சி

4.  திருச்சிெோப்பள்ளி சு�நதிெப் பிெகைனத்ட� 
ர்ளியிட்ை்ர யோர?
அ) ைருது ெதகோ�ெரகள்
ஆ) பூலித்த�்ர
இ) வீெபோண்டிய கட்ைரபோம்ைன்
ஈ) தகோபோல ்ோயக்கர

5.  த்லூர புெட்சி எப்தபோது ர்டித்�து?
அ) 1805 தை 24 ஆ) 1805 �ூடல 10
இ) 1806 �ூடல 10 ஈ) 1806 ரெப்ைம்பர 10

6.  த்லூர தகோட்டையில் புதிய இெோணு் 
விதிமுட்றகடை அறிமுகப்படுத்�க் 
கோெைைோயிருந� �டலடை �ைபதி யோர?
அ) கரனல் தபன்தகோரட்
ஆ) தை�ர ஆரம்ஸட்ெோங்
இ) ெர �ோன் கிெைோக்
ஈ) கரனல் அக்னியூ

7.  த்லூர புெட்சிக்குப் பின் திப்பு சுல்�ோனின் 
ைகன்கள் எங்கு அனுப்பப்பட்ைோரகள்?
அ) கல்கத்�ோ ஆ) மும்டப
இ) ரைல்லி  ஈ) டைசூர

II   லகாடிட்்ட இ்டங்களை நிரப்புக
1.  போடையக்கோெர முட்ற �மிழகத்தில் 

 எ ன் ப ் ெ ோ ல் 
அறிமுகப்படுத்�ப்பட்ைது.

2.  த்லு்ோச்சியோரும் அ்ெது ைகளும் 
எட்ைோண்டுகைோக  
போதுகோப்பில் இருந�னர.

3.  கட்ைரபோம்ைடன ெெைடையக் தகோரும் 
�க்டலத் ர�ரிவிக்க போரனரரைன் 

 எ ன் ப ் ட ெ 
அனுப்பிட்த்�ோர. 

4.  கட்ைரபோம்ைன்  என்்ற 
இைத்தில் தூக்கிலிைப்பட்ைோர.

5.  ைருது ெதகோ�ெரகளின் புெட்சி பிரிட்டிஷ் 
குறிப்புகளில்  என்று 
்டகப்படுத்�ப்பட்டுள்ைது.

6.   என்ப்ர புெட்சிக்கோெரகைோல் 
த்லூர தகோட்டையின் புதிய சுல்�ோனோக 
அறிவிக்கப்பட்ைோர.

III   சரியான கூறளறத் லதர்வு தசயயவும்
1. (i)  போடையக்கோெர முட்ற கோகதீயப் தபெெசின் 

்டைமுட்றயில் இருந�து
 (ii)  கோன் ெோகிப்பின் இ்றப்பிறகுப்பின் 

பூலித்த�்ர ர்றகட்டும்ரெ்டல 1764இல் 
மீண்டும் டகப்பறறினோர.

 (iii)  கம்ரபனி நிர்ோகத்திறகு �க்ல் 
அளிக்கோைல் போடையக்கோெரகதைோடு 
தபச்சு்ோரத்ட�யில் ஈடுபட்ை�ோல் யூசுப் கோன் 
துதெோகி என்று குற்றம் சுைத்�ப்பட்டு 1764இல் 
தூக்கிலிைப்பட்ைோர.

 (iv)  ஒண்டிவீென் கட்ைரபோம்ைனின் 
ப ட ை ப் பி ரி வு க ளி ல்  ஒ ன் ட ்ற த் 
�டலடைதயறறு ்ழி்ைத்தினோர.

அ) (i), (ii) ைறறும் (iv) ஆகியட் ெரி
ஆ) (i), (ii) ைறறும் (iii) ஆகியட் ெரி
இ) (iii) ைறறும் (iv) ைட்டும் ெரி
ஈ) (i) ைறறும் (iv) ைட்டும் ெரி

2. (i)  கரனல் தகம்ப்ரபல் �டலடையின் கீழ  
ஆங்கிதலயப் படைகள் ைோபூஸகோனின் 
படைகதைோடு இடைநது ரென்்றன.

 (ii)  க ோ ட ை ய ோ ர த க ோ வி ல்  த ப ோ ரி ல் 
முத்து்டுக்ோ�ர ரகோல்லப்பட்ைப் பின் 
த்லு்ோச்சியோர மீண்டும் அரியடைடயப் 
ரபறு்�றகு ைருது ெதகோ�ெரகள் 
துடைபுரிந�னர.

பயிறசி
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VI  விரிவாக விள்டயளிக்கவும் 
1.  கிழக்கிநதிய கம்ரபனியோடெ எதிரத்து 

கட்ைரபோம்ைன் ்ைத்திய வீெதீெப் தபோரகள் 
பறறி ஒரு கட்டுடெ ்டெக

2.  சி்கங்டகயின் துன்பகெைோன வீழச்சிக்குக் 
கோெைைோன்றட்ற ஆய்நது அ�ன் 
விடைவுகடை எடுத்தியம்புக.

3.  த்லூரில் 1806இல் ர்டித்� புெட்சியின் 
கூறுகடை விைக்குக.

VII  தசயல்பாடுகள் 
1.  ஆசிரியர ைோைோக்கரகடை ஆங்கிதலய 

ஆட்சிக்கு எதிெோகப் புெட்சியில் ஈடுபட்ை 
ஆெம்பகோல த�ெபக்� �டல்ரகளின் 
பைங்கடை தெகரிக்கச் ரெோல்லலோம். 
அ்ரகைது கறபடனத்தி்றடனக் ரகோண்டு 
அத்�டல்ரகள் உயிரநீத்� தபோரக்கைத்ட�ப் 
பைைோக ்டெயச் ரெோல்லலோம்.

2.  ை ோ ை ் ர க ள்  � ோ க் ெ னு க் கு ம் , 
கட்ைரபோம்ைனுக்குமிடைதய ்ைந� 
உடெயோைடல ்ோைக ்டிவில் ஆசிரியரின் 
்ழிகோட்டு�தலோடு அெங்தகற்றலோம்.

லமறலகாள் நூல்கள்

1. Burton Stein, Peasant State and Society in 
Medieval South India, New Delhi:Oxford 
University Press, 1980.

2. P.M. Lalitha, Palayakararss as Feudatories 
Under the Nayaks of Madurai, Chennai: 
Creative Enterprises, 2015.

3. K. Rajayyan, South Indian Rebellion, 
1800–1801, Madurai, Ratna Publication, 
2000 (Reprint).

4. K.A. Manikumar, Vellore Revolt 1806 
(Chennai: Allied Publishers, 2007).

லமலும் வாசிக்கத்தக்க நூல்
1. ைோக்ைர. தக.தக. பிள்டை, �மிழக ்ெலோறு 

- ைக்களும் பண்போடும், �மிழ்ோடு போைநூல் 
ைறறும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம், 
ரென்டன (ஆ்ைப் பதிப்பு: ஆகஸட் - 2017)

 (iii)  தி ண் டு க் க ல்  கூ ட் ை ட ை ப் பு க் கு 
தகோபோல ்ோயக்கர �டலடைதயறறு 
்ழி்ைத்தினோர.

 (iv)  கோென்்ோலிஸ தை 1799இல் கம்ரபனிப் 
படைகடை திருர்ல்த்லி த்ோக்கிச் 
ரெல்ல உத்�ெவிட்ைோர.

அ) (i) ைறறும் (ii) ஆகியட் ெரி
ஆ) (ii) ைறறும் (iii) ஆகியட் ெரி
இ) (ii), (iii) ைறறும் (iv) ஆகியட் ெரி
ஈ) (i) ைறறும் (iv) ஆகியட் ெரி

3.   கூறறு: பூலித்த�்ர, டெ�ர அலி ைறறும் 
பிரெஞ்சுக்கோெரகளின் உ�விடயப் ரப்ற 
முயன்்றோர.

  காரணம்: ைெோத்தியரகதைோடு  ஏறகனத் 
ர�ோைர தபோரகளில் ஈடுபட்டுக் 
ரகோண்டிருந��ோல் டெ�ர அலியோல் 
பூலித்த�்ருக்கு உ�் முடியோைல் தபோனது.
அ)   கூறறு ைறறும் கோெைம் ஆகியட் ெரி 

எனினும் கோெைம், கூறட்றச் ெரியோக 
விைக்கவில்டல.

ஆ)  கூறறு ைறறும் கோெைம் ஆகிய இெண்டுதை 
�்்றோனட்.

இ)  கூறறு ைறறும் கோெைம் ஆகியட் 
ெரி கோெைம், கூறட்றச் ெரியோகத் 
விைக்குகி்றது.

ஈ)  கூறறு �்்றோனது கோெைம் ெரியோனது
IV  தபாருத்துக 
1. தீரத்�கிரி - த்லூர புெட்சி
2. தகோபோல ்ோயக்கர - இெோைலிங்கனோர
3. போரனரரைன் - திண்டுக்கல்
4. சுதப�ோர தஷக் ஆ�ம் - த்லூர தகோட்டை
5. கரனல் தபன்தகோரட் - ஓைோநிடல

V   சுருக்கமாக விள்டயளிக்கவும் 
1.  போடையக்கோெரகளின் கைடைகள் யோட்?
2.  கிழக்கு ைறறும் தைறகில் அடையப்ரபற்ற 

போடையங்கடைக் கண்ைறிநது எழுதுக.
3.  கைக்கோடு தபோரின் முக்கியத்து்ம் யோது?
4.  கம்ரபனியோருக்கும் கட்ைரபோம்ைனுக்கும் 

இடைதய ெரச்டெ ஏறபைக் கோெைைோக 
விைங்கியது எது?

5.  திருச்சிெோப்பள்ளி பிெகைனத்தின் (1801) முக்கிய 
கூறுகடைத் �ருக.
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   அறிமுகம்
1757 ஜூன் 23இல் நடைபெற்ற 

பிளாசிப் பொரில் வங்ாள நவாொன சிராஜ்-
உத்-ப�ௌலா ஆஙகிபலய கிழக்கிந்திய 
்மபெனியால் ப�ாற்டிக்்ப்ெடைார். ஆஙகிபலயப் 
ெடையின் �டலடைத் �ளெதியான ராெர்ட 
கிடளவ், வங்ாளத்தின் நவாப் ெடைக்கு 
�டலடைபயறறிருந்�வரும சிராஜ்-உத்-
ப�ௌலாவின் சித்�ப்ொவுைான மீர் ஜாெரின் 
இர்சிய ஆ�ரடவப் பெறறு, பிளாசிப் பொருக்கு 
வித்திடைார். சிராஜ்-உத்-ப�ௌலாவின் 
அைக்குமுட்றக் ப்ாளட்்ளால் அவதிப்ெடை 
ஜ்த் பேத்து்ள (வங்ாளத்திலிருந்� வடடிக்கு 
ெணம ப்ாடுப்பொர்) கிடளவுக்கு உ�வினார்்ள. 
வங்ாளத்தின் புதிய நவாொ் நியமிக்்ப்ெடை 
மீர் ஜாெரிைம இருந்து  கிழக்கிந்திய ்மபெனி 
2 ப்ாடிபய 25 லடேம ரூொடய 1757 ைறறும 
1760-க்கு இடைப்ெடை ்ால்டைத்தில் பெற்றது. 
இந்�த் ப�ாட் பின்னர் ஆஙகிபலயர்்ளின் 
ஜவுளித்துட்றடய அதிபவ்ைா் இயந்திரையைாக்் 
உ�விய பிரிடைனின் ப�ாழில் புரடசிக்கு 
ெயன்ெடுத்�ப்ெடைது. அப� பநரத்தில் இந்தியாவில் 

ப�ாழில்்ள முைங்வும பிரிடைனில் �யாரிக்்ப்ெடை 
பொருட்ளுக்்ான ேந்ட�டய இந்தியாவில் 
உருவாக்்வும வழிவகுத்�து. இந்தியா, கிழக்கிந்திய 
்மபெனியால் ப்ாளடளயடிக்்ப்ெடும பேயலானது 
பைலும 190 ஆண்டு்ளுக்கு நீடித்�து. 

இந்திய துடணக் ்ண்ைத்தில் ெத்ப�ான்ெ�ாம 
நூற்றாண்டின் ப�ாைக்்ம ைறறும ைத்தியிலும 
ப�ாைர்ந்து இருெ�ாம நூற்றாண்டின் 
ப�ாைக்்த்திலும ஆஙகிபலய ஆடசிக்கு எதிரா் 
நைந்� ெல்பவறு பொராடைங்ள ைறறும 
நிடலப்ொடு்டள விளக்குவ�ா் இந்�ப் ொைம 
அடைந்துளளது. 

 7.1  �விவசாயிகள்�மற்றும்�
பழங்குடியினரின்�எதிர்ப்பு

ெல்பவறு ேமூ்-ேைய சீர்திருத்� இயக்்ங்ளில் 
ஈடுெடடு பைற்த்திய நவீன ்ருத்து்ள ைறறும 
ெகுத்�றிவுவா�ம ஆகியடவ குறித்து இந்தியாவின் 
ந்ர்ப்பு்ற உயர்குடி ைக்்ள முடனப்ொ் இருந்� 
்ால்டைத்தில் ஊர்ப்ெகுதி்ளில் ஆஙகிபலய 
ஆடசிக்கு எதிரா் மி் வலுவுடைய ைறறும தீவிரைான 
பொக்கு நிலவியது. ொரமெரியைான உயர்குடி 

கீழ்ககாணபனவற்்றாடு�அறிமுகமாதல்�
�	ஆஙகிபலயருக்கு எதிரான ெழஙகுடியினர் ைறறும விவோயி்ளின் 

பொராடைங்ளின் �ன்டை
�	1857இல் பெரும்ல்ம பவடிப்ெ�ற்ான ்ாரணி்ளும அ�டனத் 

ப�ாைர்ந்து ஆஙகிபலயர் இந்தியாடவ ஆளும �ங்ள அணுகுமுட்றயில் 
ஏறெடுத்திக்ப்ாண்ை ைாற்றங்ளும

�	இந்திய ப�சிய ்ாஙகிரஸ் உருவாக்்த்துக்்ான ்ாரணி்ளும ப�ாைக்்்ால ப�சியவாதி்ளின் 
்ண்பணாடைமும  

�	1905இல் வங்ப்பிரிவிடனக்கு பின்னாலிருந்� ஆஙகிபலயர்்ளின் பிரித்�ாளும ப்ாளட்யும 
வங்ாளத்தில் சுப�சி இயக்்த்தின் ப�ாற்றமும 

�	�ன்னாடசி (ப�ாம ரூல்) இயக்்த் ப�ாற்றத்துக்்ானப் பின்னணி

கற்றலின்�்�ா்ககங்கள்

காலனியத்து்ககு�
எதிரான�இய்ககங்களும்�
்தசியத்தின்�்தாற்றமும்

�த ேத�யவா�க� 

��ர ேத�யவா�க� 

அலகு� -� 7
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ைக்்ளும விவோயி்ளும ெழஙகுடியின ைக்்ளுைன் 
இடணந்து கிளர்ச்சி பேய�னர். இந்தியாவிலிருந்து 
ஆஙகிபலயர்்டள பவளிபயறறுவட� அவர்்ள 
ப்ாராைல் ்ாலனியாதிக்்த்திறகு முன்னிருந்� 
நிடலடய மீண்டும நிடலநிறுத்துவட� 
வலியுறுத்தினார்்ள. 

ஆஙகிபலய ஆடசியில் கிடைத்�டை ஒரு 
நூறுக்கும குட்றயா� எண்ணிக்ட்யில் 
விவோயி்ளின் கிளர்ச்சி்ள நைந்�ன. அவறட்றக் 
கீழக்்ண்ைவாறு வட்ப்ெடுத்�லாம:
அ)��மறுசீரமமத்தலு்ககான� கிளர்ச்சிகள் - இந்� 

வட்யான பொராடைம ெடழய முட்றடை்ள 
ைறறும ெடழய ேமூ் உ்றவு்டள 
நிடலநிறுத்தும முயறசி்ள ப�ாைர்புடையடவ 
ஆகும.

ஆ)��சமய�இய்ககங்கள் - இத்�ட்ய இயக்்ங்ளுக்கு 
�டலடைபயற்ற ேையத்�டலவர்்ள ேையச் 
சிந்�டன்ளின் அடிப்ெடையில் ேமூ்த்ட� 
சீரடைப்ெ�ன் மூலம உளளூர் ைக்்ளின் 
விடு�டலக்்ா்ப் பொராடினார்்ள.

இ)��சமூக்க�ககாள்மள - இத்�ட்ய இயக்்ங்ளின் 
�டலவர்்ள ஆஙகிபலயர்்ளாலும ொரமெரிய 
உயர்குடியினராலும குற்றவாளி்ளா்க் 
்ரு�ப்ெடைனர். ஆனால் அச்ேமூ்த்ட�ச் 
ோர்ந்� ைக்்ள அவர்்டளத் �ங்ளுடைய 
பைமொடடுக்்ா் உடழத்� நாய்ர்்ளா்வும, 
ோ�டனயாளர்்ளா்வும ்ண்ைனர்.

ஈ)��ம்ககளின்� கிளர்ச்சி� - பொதுவா் இடவ 
�டலவர்்ள இல்லாைலும திடீபரனவும எழுந்� 
புரடசி இயக்்ங்ளாகும.

வருவாய்�முமறயில்�மாற்றங்கள்
இந்தியா முழுவதிலும பேயல்ொடடில் இருந்� 

மு்லாய வருவாய அடைப்டெ கிழக்கிந்திய 
்மபெனி ைறுசீரடைத்�ட�யடுத்து விவோயி்ளின் 
நிதிச்சுடை்ள பெரிதும அதி்ரித்�ன. 
ஆஙகிபலய ஆடசிக்கு முன் இந்தியாவில் 
�னிச்போத்துரிடை ெறறிய எந்� விரிவான திடைமும 
நடைமுட்றப்ெடுத்�ப்ெைவில்டல. 
நிலத்மத்க�கீழ்ககுத்தமக்ககு�விடுவது

நிலத்ட�க் குத்�ட்க்கு விடுவதும 
கீழக்குத்�ட்க்கு (subletting) விடுவதும விவோய 
உ்றவு்டளப் பெரிதும சிக்்லாக்கியது. ஜமீன்�ாரர் 
�ன்னிைம இருந்� நிலத்ட�ப் பெருமொலும 
�ன்டனச் ோர்ந்திருந்� நிலப்பிரபுக்்ளுக்கு 
கீழக்குத்�ட்க்கு விடைார். ெதிலுக்கு நிலப்பிரபு, 
விவோயி்ளிைமிருந்து ஒரு குறிப்பிடை ப�ாட்டய 
வசூலித்துக் ப்ாடுப்ொர். இ�னால் விவோயி்ள 
மீ�ான வரிச்சுடை அதி்ரித்�து. 

(அ)�விவசாயிகளின்�கிளர்ச்சி
19ஆம நூற்றாண்டின் ப�ாைக்்த்தில் பவடிக்்த் 

ப�ாைஙகிய விவோயி்ளின் கிளர்ச்சி்ள இந்தியாவில் 
ஆஙகிபலய ஆடசி முடிவுக்கு வருமவடர ப�ாைர்ந்�ன. 
ஃபராசி�இய்ககம்

�ாஜி  ஷரியத்துல்லா என்ெவரால் 1818ஆம 
ஆண்டு ஃெராசி இயக்்ம ப�ாைங்ப்ெடைது. 
1839இல் ஷரியத்துல்லா ைட்றந்� பி்றகு இந்� 
கிளர்ச்சிக்கு அவரது ை்ன் டுடு மியான் �டலடை 
ஏற்றார். அவர் வரி பேலுத்�பவண்ைாம என்று 
விவோயி்டள ப்டடுக்ப்ாண்ைார். பொதுைக்்ள 
நிலத்ட�யும அடனத்து வளத்ட�யும ேரிேைைா் 
அனுெவிக்்பவண்டும என்்ற 
எளிய ப்ாளட்யில் இந்� 
அறிவிப்பு பிரெலைடைந்�து. 
ேைத்துவ இயல்பிலான ை�ம 
குறித்து வலியுறுத்திய டுடு 
மியான், ‘நிலம ்ைவுளுக்குச் 
போந்�ைானது’ என்று 
அறிவித்�ார். எனபவ 
வாைட் வசூலிப்ெது அல்லது 
வரி விதிப்ெது ஆகியன 
இட்றச்ேடைத்துக்கு எதிரானது 
என்்றார். கிராை அடைப்பு்ளின் ்டைடைப்பு 
மூலைா் பெரும எண்ணிக்ட்யிலான 
விவோயி்ள ஒன்றுதிரடைப்ெடைனர். 1862இல் டுடு 
மியான் ைட்றந்�பி்றகு 1870்ளில் பநாவா மியான் 
என்ெவரால் இந்� இயக்்ம மீண்டும உயிர்பெற்றது.
பரசத்தில்�வஹாபி�கிளர்ச்சி�

வ�ாபி கிளர்ச்சி என்ெது ஆஙகிபலய 
ஆடசிக்கும நிலப்பிரபுக்்ளுக்கும எதிரா் 
துவங்ப்ெடை�ாகும. வங்ாளத்தில் ெரேத் 
ெகுதியில் 1827 வாக்கில் ப�ான்றியது. 
வ�ாபி பொ�டன்ளால் பெரிதும ஆழைா் 
ஈர்க்்ப்ெடைவரா் தி்ழந்� 
இசுலாமிய ை�பொ�்ர் டிடு மீர் 
என்ெவர் இந்�க் கிளர்ச்சிக்குத் 
�டலடைபயற்றார். ஜமீன்�ாரி 
முட்றயால் ஒடுக்்ப்ெடை 
குறிப்ொ் இசுலாமிய 
விவோயி்ள ைத்தியில் அவர் 
பேல்வாக்குமிக்் நெரா்த் 
தி்ழந்�ார். 
(ஆ)�பழங்குடியினர்�கிளர்ச்சி

்ாலனி ஆடசியின் கீழ இந்திய வரலாறறில் 
மு�ன்முட்றயா் அரசு வனங்ள குறித்� 
பநரடித் �னியுரிடை பவண்டும என்று 
ப்ாரியது. வனங்டள வர்த்�்ையைாக்கும 
நைவடிக்ட்்ளுக்கு ஆஙகிபலய ஆடசியில் 

ஹாஜி�
ஷரியத்துல்லா

டிடு�மீர்
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ஊக்்ம கிடைத்��ன் ்ாரணைா்ப் ொரமெரிய 
ெழஙகுடியின நடைமுட்ற �னது ்டடுக்ப்ாப்டெ 
இழந்�து. இ�னால் ெழஙகுடியினப் ெகுதி்ளில் 
ெழஙகுடியினரல்லாப�ாரான வடடிக்குப்ெணம 
ப்ாடுப்பொர், வர்த்�்ர்்ள, நில ஆக்கிரமிப்ொளர்்ள 
ைறறும ஒப்ெந்��ாரர்்ள பொன்ப்றார் 
ஊடுருவுவ�றகு அது ஊக்்ம �ந்�து. இ�னால் 
ஆதிவாசி நிலத்தின் பெருமெகுதி இழக்்ப்ெடடு 
அவர்்ள �ாங்ள ொரமெரியைா்க் குடியிருந்து வந்� 
ெகுதி்ளில் இருந்து இைமபெயர்ந்து வாழபநர்ந்�து. 

எனபவ அடைதியான ெழஙகுடியினர் 
வாழக்ட்யில் ைாற்றங்டள அறிமு்ம 
பேயப�ார் அல்லது ெழஙகுடியின ைக்்ளின் 
அப்ொவித்�னத்ட�த் ப�டவயின்றி �ங்ளுக்குச் 
ோ�்ைா் ெயன்ெடுத்திபயாருக்கு எதிரானப�ாரு 
ெதில் நைவடிக்ட்பய ெழஙகுடியினக் 
கிளர்ச்சியாகும. 
(i)�்கால்�கிளர்ச்சி

ஜார்க்்ண்ட ைறறும ஒடிஷா ஆகிய 
ெகுதி்ளிலுளள போடைா நாக்பூர் ைறறும சிஙபும 
ஆகிய இைங்ளில் 1831-32ஆம ஆண்டு்ளில் 
நைந்� மி்ப்பெரிய ெழஙகுடியின கிளர்ச்சி 
ப்ால் கிளர்ச்சியாகும. இது பிந்த்ராய ைறறும 
சிஙராய �டலடையில் நைந்�து. போடைா நாக்பூர் 
ெகுதியின் அரேர் வருவாய வசூலிக்கும ெணிடய 
வடடிக்குப் ெணமப்ாடுப்பொரிைம குத்�ட்க்கு 
விடடிருந்�ார். அதி் வடடிக்கு ்ைன்ப்ாடுத்�ல் 
ைறறும ெழஙகுடியினடரக் ்டைாயப்ெடுத்தி 
அவர்்ளின் ெகுதி்ளிலிருந்து பவளிபயறறு�ல் 
பொன்்றடவ ப்ால் இனத்�வரிடைபய ப்ாெத்ட� 
ஏறெடுத்தியது. பவளியாட்ளின் போத்துக்்ள 
மீது �ாக்கு�ல்்ள நைத்து�ல், ப்ாளடளயடித்�ல், 
்லவரம பேய�ல் ஆகிய வழி்ளில் ப்ால்்ளின் 
ப�ாைக்்்ாலப் பொராடைம ைறறும எதிர்ப்பு்ள 
அடைந்�ன. அ�டன அடுத்து வடடிக்குப் 
ெணமப்ாடுப்பொர் ைறறும வர்த்�்ர்்ள ஆகிபயார் 
ப்ால்லப்ெடைனர். பைளங்டள முழஙகியும 
அமபு்டள எயதும பவளியாட்டள பவளிபய்றச் 
பேயயும எச்ேரிக்ட்்டள பேயதும ெல வட்்ளில் 
ெழஙகுடியினத் �டலவர்்ள �ங்ள கிளர்ச்சி 
ெறறிய பேயதிடயப் ெரப்பினர். ஆஙகிபலய அரசு 
பெரிய அளவிலான வன்முட்ற மூலம இந்�க் 
கிளர்ச்சிடய அைக்கியது.
(ii)�சாநதலர்களின்�கிளர்ச்சி

இந்தியாவின் கிழக்குப் ெகுதி்ளில் ெரவலா் 
வாழந்துவந்� ோந்�லர்்ள நிரந்�ர குடியிருப்பு்ளின் 
கீழ ஜமீன்்டள உருவாக்குவ�ற்ா் �ங்ள 
பூர்வீ் இைத்ட� விடடு இைமபெயரபவண்டி 
நிர்ப்ெந்திக்்ப்ெடை�ால் ராஜ்ை�ால் ைடலடயச் 

சுறறிலும இருந்� வனப்ெகுதிடயவிடடு 
்டைாயப்ெடுத்தி பவளிபயற்றப்ெடைனர். ரயில்பவ 
்டடுைானப் ெணியில் ஈடுெடடிருந்� ஐபராப்பிய 
அதி்ாரி்ள ைறறும உளளூர் ்ாவலர்்ளால் 
அவர்்ள ஒடுக்்ப்ெடைனர். பவளியாட்ளால் 
வாழவிைங்டள விடடு பவளிபயற்றப்ெடை 
ோந்�லர்்ள �ங்ள வாழவா�ாரத்துக்்ா் 
வடடிக்குப்ெணம ப்ாடுப்பொடரச் ோர்ந்துவாழ 
நிர்ப்ெந்திக்்ப்ெடைனர். விடரவில் ்ைன் ைறறும 
ெணமெறித்�ல் ஆகிய தீய வடலயில் அவர்்ள 
சிக்்த்ப�ாைஙகினர். பைலும, ஊழல்்ட்றெடிந்� 
ஆஙகிபலய நிர்வா்த்தின் கீழ �ங்ளின் 
நியாயைான குட்ற்ளுக்கு நீதி கிடைக்்முடியா� 
சூழலில் �ாங்ள பு்றக்்ணிக்்ப்ெடை�ா் 
ோந்�லர்்ள உணர்ந்�னர். 
கவளிப்பாடு

1854ஆம ஆண்டு வாக்கில் ெல இைங்ளில் 
ேமூ்க் ப்ாளடள நைவடிக்ட்்ள பீர் சிங 
என்ெவரின் �டலடையில் நைந்�ன. ை்ாஜன்்ள 
ைறறும வர்த்�்ர்்ளுக்கு எதிரா்க் குறிடவத்து 
இடவ நைந்�ன. 

 சித்து  கணு
1855இல் சித்து ைறறும ்ணு ஆகிய 

இரண்டு ோந்�லர் ேப்ா�ரர்்ள கிளர்ச்சிடயத் 
�டலடைபயறறு நைத்�பவண்டி �ங்ளுக்கு 
்ைவுளிைமிருந்து ப�வபேயதி கிடைத்��ா் 
அறிவித்�னர். 

1855ஆம ஆண்டு ஜுடல ைா�த்தில் 
கிளர்ச்சியானது ை்ாஜன்்ள, ஜமீன்�ாரர்்ள, 
ஆஙகிபலய அதி்ாரி்ள ஆகிபயாருக்கு எதிரான 
பவளிப்ெடையான கிளர்ச்சியா் உருபவடுத்�து. வில் 
ைறறும விஷம �ைவிய அமபு்டள ஏந்தியவாறும, 
ப்ாைரி்ள, ்த்தி்ள ஆகியவறறுைனும ராஜ்ை்ால் 
ைறறும ொ்ல்பூர் பநாக்கி ்மபெனி ஆடசிக்கு முடிவு 
்டைப்பொவ�ா் முழக்்மிடைெடி பெரணியா்ச் 
பேன்்றனர். இ�டனயடுத்து கிராைங்ள மீது அதிரடி 
நைவடிக்ட் எடுத்� ஆஙகிபலயர் போத்துக்்டளச் 
சூட்றயாடினார்்ள. இறுதியா் கிளர்ச்சி 
முழுடையா் ஒடுக்்ப்ெடைது.  1855இல் ோந்�லர்்ள 
வேமிருந்� ெகுதி்டள ஒழுஙகுமுட்றப்ெடுத்துவது 
ெறறிய ேடைம நிட்றபவற்றப்ெடைது. ோந்�ல் ெர்்ானா 
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நிலத்தில் ெழஙகுடியினரல்லாப�ார் நுடழவது 
�டுக்்ப்ெடைது. 

 7.2 1857ஆம்�ஆணடின்�கபருங்கலகம்
1857ஆம ஆண்டில் ஆஙகிபலய ஆடசிக்கு 

பெரும ேவால் ஏறெடைது. ப�ாைக்்த்தில் வங்ாள 
ைா்ாணத்தில் சிப்ொய ்ல்ைா் உருபவடுத்� இந்� 
்ல்ம பின்னர் குறிப்ொ் விவோயி்ள உளளிடை 
பெரும எண்ணிக்ட்யிலான ைக்்ள ெஙப்ற்றட� 
அடுத்து நாடடின் இ�ர ெகுதி்ளுக்கும ெரவியது. 
1857-58ஆம ஆண்டு்ளில் நைந்� நி்ழவு்ள 
கீழக்்ண்ை ் ாரணங்ளால் முக்கியத்துவம பெற்றன:
1. இராணுவ வீரர்்ளுைன் ஆயு�பைந்திய 

ெடை்ளும இடணந்து நைந்� மு�ல் ைாபெரும 
புரடசி இதுபவயாகும.

2. இரு�ரப்பு்ளிலும தூண்ைப்ெடை�ால் 
முன்பனப்பொழுதும இல்லா� அளவுக்கு 
கிளர்ச்சியில் வன்முட்ற பவடித்�து.

3. கிழக்கிந்திய ்மபெனியின் ெணியிடன புரடசி 
முடிவுக்குக் ப்ாண்டுவந்�துைன் இந்திய 
துடணக் ்ண்ைத்ட� நிர்வகிக்கும பொறுப்பு 
ஆஙகில ை்ாராணியின் பநரடி ஆடசியின் கீழ 
வந்�து. 

(அ)�காரணங்கள்
1.��ஆங்கி்லய� இநதியாவின்� இமணப்பு்க�
ககாள்மக

1840 ைறறும 1850 ்ளில் இரண்டு முக்கியக் 
ப்ாளட்்ளின் மூலம அதி் நிலப்ெகுதி்ள 
இடணத்துக் ப்ாளளப்ெடைன. 

்மலாதி்கக்க� ககாள்மக: ஆஙகிபலயர் 
�ங்டள வானளாவிய அதி்ாரங்ள ப்ாண்ை 
உயர் அதி்ார அடைப்ொ் ்ருதினார்்ள.  
உளநாடடு ஆடசியாளர்்ள தி்றனற்றவர்்ள 
என்்ற அடிப்ெடையில் புதிய நிலப்ெகுதி்ள 
இடணக்்ப்ெடைன. 

வாரிசு� இழப்பு்கககாள்மக:� அரசுக்்டடிலில் 
அரியடண ஏ்ற பநரடி ஆண்வாரிசு 
இல்டலபயனில் அந்� ஆடசியாளரது 
இ்றப்புக்குப்பின் அந்�ப்ெகுதி ஆஙகிபலயர்்ளின் 
ஆடசியின் கீழ ப்ாண்டுவரப்ெடும. ே�ாரா, 
ேமெல்பூர், ெஞோபின் சில ெகுதி்ள, ஜான்சி 
ைறறும நாக்பூர் ஆகியன இந்� வாரிசு இழப்புக் 
ப்ாளட்யின் அடிப்ெடையில் ஆஙகிபலய 
ஆடசியின் கீழ ப்ாண்டுவரப்ெடைன. 
2.��இநதிய� கலாச்சார� உணர்வுகள்� பற்றிய�

தீவிரத்தன்மம�இல்லாதது:
1806ஆம ஆண்டில் பவலூரில் சிப்ொய்ள 

ேையக்குறியீடு்டள பநறறியில் அணிவ�றகும, �ாடி 

ைண்ைலம என்்ற �னி ைண்ைலத்ட� உருவாக்கும 
வட்யில் இந்�ச் ேடைம நிட்றபவறியது. 
(இ)�முண்ா�கிளர்ச்சி

ராஞசியில் இக்்ால்டைத்தில் நடைபெற்ற 
உலுகுலன் கிளர்ச்சி (பெரிய ்ல்ம) ெழஙகுடியினக் 
கிளர்ச்சி்ளில் மி் முக்கியைான�ா் அறியப்ெடுகி்றது. 
கூடைா் நிலத்ட� டவத்துக்ப்ாண்டு ’’குண்்ககட்டி’’ 
(கூடடுச்போத்து) என்்ற முட்றயில் விவோயம 
பேயவதில் முண்ைா ைக்்ள பெயர்பெற்றவர்்ள. 
நிலத்துக்்ான �னிச்போத்துரிடையின் 
அறிமு்மும வர்த்�்ர்்ள ைறறும வடடிக்குப்ெணம 
ப்ாடுப்பொரின் ஊடுருவல் ஆகியவறறின் 
்ாரணைா் இந்� நடைமுட்ற முறறிலும சிட�ந்�து. 
ப�ாடைங்ளில் பவடலபேயய முண்ைா இனைக்்ள 
ப்ாத்�டிடை்ளா் வலுக்்டைாயைா் ெணியில் 
அைர்த்�ப்ெடைனர். 1890 ் ளில் ெழஙகுடியின ைக்்டள 
அவர்்ள வாழும ெகுதி்ளிலிருந்து இைமபெயரச் 
பேயவது ைறறும அவர்்டளக் ்டைாய உடழப்பிறகு 
உடெடுத்துவது ஆகியவறட்ற ெழஙகுடியினத் 
�டலவர்்ள எதிர்த்�னர். 

பிர்ோ முண்ைா �மடை ்ைவுளின் தூ�ர் 
என்று அறிவித்� உைன் இந்� இயக்்த்துக்கு 
ஊக்்ம கிடைத்�து. �ைக்கு இட்றத் ப�ாைர்பு 
இருப்ெ�ா்க் கூறிய பிர்ோ குறி போல்வதின் மூலைா் 
முண்ைா இன ைக்்ளின் பிரச்ேடன்ளுக்குத் 
தீர்வு ்ாணப்பொவ�ா்வும ைக்்ளின் அரடே 
நிறுவப்பொவ�ா்வும பிர்ோ உறுதியளித்�ார். பிர்ோ 
முண்ைாவின் பிரெலத்ட�ப் ெயன்ெடுத்தி பைலும 
அதி் எண்ணிக்ட்யில் பிர்ோ இன ைக்்டள 
இந்� பநாக்்த்துக்்ா் ஒன்றிடணக்் முண்ைா 
�டலவர்்ள முயன்்றனர். இரவுக் கூடைங்ள ெல 
நைத்�ப்ெடடு கிளர்ச்சி ஒன்றுக்கு திடைமிைப்ெடைது. 
1889ஆம ஆண்டு கிறிஸ்துைஸ் நாளில் அவர்்ள 
வன்முட்றடய ட்யில் எடுத்�னர். ்டைைங்ள 
தீக்கிடரயாக்்ப்ெடைன. கிறித்�வ தூதுக்குழுக்்ள 
ைறறும கிறித்�வர்்ளா் ை�ம ைாறிய முண்ைாக்்ள 
மீது அமபு எறிந்து �ாக்கு�ல்்ள நைந்�ன. அ�ன் 
பின் ்ாவல் நிடலயங்ளும �ாக்்ப்ெடைன, 
அரசு அதி்ாரி்ளும �ாக்்ப்ெடைனர். அடுத்� 
சில ைா�ங்ளுக்கு இதுபொன்்ற �ாக்கு�ல்்ள 
ப�ாைர்ந்து நைத்�ப்ெடைன. இறுதியா் இந்� 
கிளர்ச்சி முைக்்ப்ெடைது. 1900ஆம ஆண்டு பிப்ரவரி 
ைா�ம ட்து பேயயப்ெடை பிர்ோ முண்ைா பின்னர் 
சிட்றயில் உயிர்நீத்�ார். ெழஙகுடியினரின் 
�டலவரா் அறியப்ெடை பிர்ோ முண்ைா இன்்றளவும 
ெல நாடடுப்பு்றப் ொைல்்ளில் பொற்றப்ெடுகி்றார். 
இந்� முண்ைா கிளர்ச்சிடய அடுத்து ஆஙகிபலய 
அரசு ெழஙகுடியின நிலம ெறறிய ப்ாளட்டய 
வகுக்் முடனந்�து. 1908இல் போடைா நாக்பூர் 
குத்�ட்ச் ேடைம நிட்றபவற்றப்ெடடு ெழஙகுடியினர் 
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டவத்துக் ப்ாளவ�றகும, �டைவிதிக்்ப்ெடைப�ாடு 
�டலப்ொட்்ளுக்கு ெதிலான வடை வடிவிலான 
ப�ாப்பி்டள அணியுைாறும ெணிக்்ப்ெடைனர். 
அ�டன எதிர்த்து அவர்்ள கிளர்ச்சி பேய�னர். 
இத்�ட்ய ஆடைக் ்டடுப்ொடு்ள சிப்ொய்டள 
கிறித்�வ ை�த்துக்கு ைா்றச் பேயவ�ற்ான ஒரு 
முயறசியா் அவர்்ள அஞசினார்்ள. 

அப�பொன்று 1824ஆம ஆண்டு ்ல்்த்�ா 
அருப் ொரக்பூரில் சிப்ொய்ள ்ைல்வழியா் 
ெர்ைா பேல்ல ைறுத்�னர். ்ைல் ்ைந்து பேன்்றால் 
�ங்ளது ோதிடய இழக்் பநரிடும என்று அவர்்ள 
நமபினார்்ள. 

ஊதியம ைறறும ெ�வி உயர்வில் ொரெடேம 
்ாடைப்ெடுவது குறித்தும சிப்ொய்ள ்வடல 
அடைந்�னர். ஐபராப்பிய சிப்ொய்ளுைன் 
ஒப்பிடுட்யில் இந்திய சிப்ொய்ளுக்கு 
மி்க்குட்றந்� அளவில் ஊதியம வழங்ப்ெடைது. 
அவர்்ள �ரக்குட்றவா் நைத்�ப்ெடைப�ாடு 
மூத்� ெடையினரால் இனக் குறியிைப்ெடடு 
அவைதிக்்ப்ெடைார்்ள.
(ஆ)�கலகம்

புதிய என்ஃபீல்டு 
துப்ொக்கிக்கு வழங்ப்ெடை 
ப�ாடைாக்்ள ெறறிய வ�ந்தி்ள 
புரடசிக்கு வித்திடைது. ெசு 
ைறறும ென்றிக் ப்ாழுப்பில் 
இருந்து �யாரிக்்ப்ெடை 
ெடே (கிரீஸ்) இத்�ட்ய 
புதிய குண்டு பொதியுட்றயில் (்ாடரிடஜ்்ளில்) 
ெயன்ெடுத்�ப்ெடை�ா் சிப்ொய்ள பெரிதும 
ேந்ப�்ம ப்ாண்ைனர். அவறட்ற நிரப்பும 
முன் அட� வாயால் ்டிக்்பவண்டி இருந்�து 
(இந்துக்்ளில் பெருமொன்டையானவர்்ளுக்கு 
ெசு புனி�ம வாயந்��ா்வும, முஸ்லிம்ளுக்கு 
ென்றி இட்றச்சி �டை பேயயப்ெடை உணவா்வும 
இருந்�து).

ைார்ச் 29ஆம ப�தி ைங்ள ொண்பை என்்ற 
பெயர் ப்ாண்ை சிப்ொய �னது ஐபராப்பிய 
அதி்ாரிடயத் �ாக்கினார். ட்து பேயய 
உத்�ரவிடடும அவரது ே் சிப்ொய்ள ைங்ள 
ொண்பைடவ ட்து பேயய ைறுத்துவிடைனர். 
ைங்ள ொண்பையும பவறு ெலரும நீதிைன்்றத்தில் 
ஆஜர்ெடுத்�ப்ெடடு தூக்கிலிைப்ெடைனர். இ�னால் 
ஆத்திரம அதி்ரித்து அ�டனயடுத்து வந்� 
நாட்ளில் கீழப்ெடிய ைறுத்�ல் பொன்்ற ெல 
நி்ழவு்ள அதி்ரித்�ன. ்லவரம, பொருட்டள 
தீயிடடுக் ப்ாளுத்துவது ஆகியன அமொலா, 
லக்பனா, மீரட ஆகிய இராணுவக் குடியிருப்புப் 
ெகுதி்ளில் நி்ழந்��ா் �்வல்்ள பவளியாயின. 

இநதுஸதானத்தின்� மாமன்னராக� பகதூர்�ஷா�
அறிவி்ககப்படுதல்

1857 பை ைா�ம 11இல் 
மீரடடில் இருந்து தில்லி 
பேஙப்ாடடை பநாக்கி 
ஒரு குழுவா் சிப்ொய்ள 
அணிவகுத்துச் பேன்்றனர். 
சிப்ொய்ள பொன்று 
அப� அளவு ஆர்வமிக்் 
கூடைமும மு்லாய 
ைாைன்னர் இரண்ைாம 
ெ்தூர் ஷா �ங்ள 
�டலவரா் பவண்டும 
என்று ப்ாருவ�ற்ா் அஙகு குழுமியது. 
பெரும �யக்்ங்ளுக்குப் பி்றகு இரண்ைாம 
ெ்தூர் ஷா இந்துஸ்�ானத்தின் (ஷாஹின்ஷா 
இ-ஹிந்துஸ்�ான்) ைாைன்னரா் ெ�விபயற்றார். 
அ�டன அடுத்து விடரவா் வைபைறகு ைா்ாணம 
ைறறும அபயாத்தி ெகுதி்டளக் கிளர்ச்சியாளர்்ள 
ட்ப்ெறறினார்்ள. தில்லி வீழச்சி அடைந்�து 
ெறறிய பேயதி ்ஙட் நதிப்ெளளத்�ாக்ட் 
எடடியவுைன், ஜூன் ைா�த் ப�ாைக்்ம வடர 
ஒவ்பவாரு இராணுவக் குடியிருப்பு ெகுதியிலும 
கிளர்ச்சி்ள நைந்�ன.  வை இந்தியாவில் குறிப்ொ் 
ெஞோப் ைறறும வங்ாளத்ட�த்  �விர ஆஙகிபலய 
ஆடசி ்ாணாைல் பொனது.
உள்�ாட்டு�கிளர்ச்சி

வை இந்தியாவின் ொதிக்்ப்ெடை கிராை 
ேமூ்த்தில் வாழந்� ைக்்ளும இந்�க் கிளர்ச்சிக்கு 
ேரிேைைா் ஆ�ரவு ப�ரிவித்�னர். ஆஙகிபலய 
இராணுவத்தில் பவடல ொர்த்� சிப்ொய்ள 
உண்டையில் சீருடையில் இருந்� விவோயி்ள 
ஆவர். வருவாய நிர்வா்ம ைறுசீரடைப்பு 
பேயயப்ெடைதில் அவர்்ளும ேைைான ொதிப்பு்டள 
அடைந்�னர். சிப்ொய ்ல்மும அ�டன அடுத்து 
இந்தியாவின் ெல ெகுதி்ளில் நைந்� உளநாடடு 
கிளர்ச்சியும ஊர்ப் ெகுதி்ளுைன் இடணப்டெக் 
ப்ாண்ைடவயாகும. வைபைறகு ைா்ாணங்ள 
ைறறும அபயாத்தியின் ெகுதி்ளில் இந்� 
மு�லாவது உளநாடடு கிளர்ச்சி பவடித்�து. இந்� 
இரண்டு ெகுதி்ளில் இருந்து�ான் சிப்ொய்ள 
முக்கியைா்ப் ெணியில் பேர்க்்ப்ெடைனர். 
பெரும எண்ணிக்ட்யிலான ஜமீன்�ாரர்்ளும 
�ாலுக்�ார்்ளும ஆஙகிபலய அரசின் கீழ ெல 
ேலுட்்டள இழந்� ்ாரணத்�ால் கிளர்ச்சி 
பநாக்கி ஈர்க்்ப்ெடைனர். �ாலுக்�ார்-விவோயக் 
கூடைணி என்ெது �ாங்ள இழந்�ட� மீடகும ஒரு 
பொது முயறசியா்க் ்ரு�ப்ெடைது. அப�பொன்று, 
ெல இந்திய ைாநிலங்ளில் ஆடசியாளர்்ள 
ெடைத்ட�த் து்றக்் பநரிடை�ால் அவர்்ளால் 

இரண்ாம்� 
பகதூர்�ஷா

10th_History_Unit_7_TM.indd   84 1/5/2022   5:37:31 PM



காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கஙகளும் தேசியத்தின் தோற்றமும்85
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ஆ�ரிக்்ப்ெடை ட்விடனக்்டலஞர்்ளும 
ேரிேைைா் அவதியுற்றனர். ஆஙகிபலயப் 
பொருட்ளால் இந்திய ட்விடனப் பொருட்ள 
ொதிக்்ப்ெடடு ஆயிரக்்ணக்்ான பநேவாளர்்ள 
பவடல இழந்�னர். ஆஙகிபலயர்்ளுக்கு எதிரான 
ஒடடுபைாத்� ஆத்திரம கிளர்ச்சியா் பவடித்�து. 
பிரிட்டிஷாரு்ககு�எதிராகப்� ்பாராடிய�மு்ககியப்�
்பாராட்்�வீரர்கள்

ொதிக்்ப்ெடை அரேர்்ள, நவாபு்ள, அரசி்ள, 
ஜமீன்�ாரர்்ள, ஆகிபயார் ஆஙகிபலயர்்ளுக்கு 
எதிரான �ங்ள ஆத்திரத்ட�ப் 
ெயன்ெடுத்திக்ப்ாளள இந்�க் கிளர்ச்சி ஒரு 
பைடைடய அடைத்துக் ப்ாடுத்�து. ்டைசி 
பெஷவா ைன்னரான இரண்ைாவது ொஜிராவின் 
�த்துப்பிளடளயான நானா ோகிப், ்ான்பூர் 
ெகுதியில் இந்� கிளர்ச்சிக்குத் �டலடை �ாஙகினார். 
அவருக்கு ஓயவூதியம �ர ்மபெனி ைறுத்துவிடைது. 
அப�பொன்று, லக்பனாவில் பெ்ம �ஸ்ரத் ை்ால், 
ெபரயலியில் ்ான் ெ்தூர் ஆகிபயார் �த்�ைது 
ெகுதி்ளில் பொறுப்டெ ஏறறுக்ப்ாண்ைனர். 
ஒரு்ாலத்தில் இந்�ப் ெகுதி்ள அவர்்ளாபலா 
அல்லது அவர்்ளுடைய மூ�ாட�யர்்ளாபலா 
ஆளப்ெடைடவயாகும. 

இந்�க் கிளர்ச்சியின் ைறப்றாரு முக்கிய 
�டலவரா் ஜான்சியின் ராணி லடசுமிொய 
தி்ழந்�ார். அவரது விஷயத்தில், வங்ாளத்தின் 
�டலடை ஆளுநரான ைல்ப�ௌசி பிரபு, 
லடசுமிொயின் ்ணவர் ைட்றந்�பி்றகு அவரது 
வாரிோ் ஒரு ஆண்பிளடளடய �த்து 
எடுத்துக்ப்ாளள அனுைதி �ர ைறுத்துவிடை�ால் 
வாரிசு இழப்புக் ப்ாளட்யின் அடிப்ெடையில் அவரது 
அரசு ஆஙகிபலய அரசுைன் இடணக்்ப்ெடைது. 
ேக்திவாயந்� ஆஙகிபலயர்்ளுக்கு எதிரா் 
பொடரத் துவக்கிய ராணி லடசுமிொய �ாம வீழும 
வடர ஆஙகிபலயடர எதிர்த்துப் பொராடினார்.

ெ்தூர் ஷா ஜாெர், ்ன்வர் சிங, ்ான் ெ்தூர், 
ராணி லடசுமிொய ைறறும ெலரும, ஆஙகிபலய 

ஆடசிடய ஏற்ைறுத்� சிப்ொய்ளின் வீரதீரத்�ால் 
நிர்ப்ெந்திக்்ப்ெடை ெலரும இவர்்ளில் அைஙகுவர். 
(இ)�கிளர்ச்சி�அ்்ககப்படுதல்

1857ஆம ஆண்டு ஜூன் ைா� ப�ாைக்்த்தில் 
தில்லி, மீரட, பராகில்்ண்ட, ஆக்ரா, அல்ாொத் 
ைறறும ெனாரஸ் ஆகிய ைண்ைலங்ளின் ெடை்ள 
ஆஙகிபலயரின் ் டடுப்ொடடின் கீழ ப்ாண்டுவரப்ெடடு 
்டுடையான இராணுவச்ேடைம அைல்ெடுத்�ப்ெடைது. 
(ஈ)�்தால்வி்ககான�காரணங்கள்

1857ஆம ஆண்டு நைந்� கிளர்ச்சி 
ஒருஙகிடணக்்ப்ெடைது ைறறும திடைமிைப்ெடைது 
என்ெட� நிரூபிக்் எந்�வி� ஆ�ாரமும இல்டல. 
அது �ானா் நைந்�து. ஆனால் தில்லி முறறுட் 
இைப்ெடை பி்றகு அண்டை ைாநிலங்ளின் 
ஆ�ரடவப்பெ்ற முயறசி பைறப்ாளளப்ெடைது. 
பைலும ஒருசில இந்திய ைாநிலங்டளத் �விர, இந்�க் 
கிளர்ச்சியில் ெஙப்ற் இந்திய இளவரேர்்ளிைம 
பொதுவா் ஆர்வம குட்றந்து ்ாணப்ெடைது. 
்ாலனி அரசுக்கு விசுவாேைா் அல்லது ஆஙகிபலய 
அதி்ாரத்ட� அறிந்து அச்ேப்ெடடு இந்திய 
அரேர்்ளும ஜமீன்�ாரர்்ளும ஒதுஙகியிருந்�னர். 
கிளர்ச்சியில் ஈடுெடைவர்்ளும குட்றந்� அளபவ 
ஆயு�ங்ள ைறறும பவடிபொருட்ள கிடைத்ப�ா 
அல்லது கிடைக்்ாைபலா இருந்�னர். ஆஙகில 
அறிவு பெற்ற நடுத்�ர வகுப்பும கிளர்ச்சிக்கு ஆ�ரவு 
ப�ரிவிக்்வில்டல. 

ைத்திய �டலடை இல்லா�தும கிளர்ச்சி 
ப�ால்வியடைய முக்கிய ்ாரணைா் அடைந்�து. 
�னிநெர்்ள, இந்திய அரேர்்ள ைறறும ஆஙகிபலய 
அரசுக்கு எதிரா் ேண்டையிடை ெல்பவறு ேக்தி்டள 
ஒன்றிடணக்்ப் பொதுவான பேயல்திடைம 
ஏதுமில்லாைல் பொனது. 

இறுதியில் ஆஙகிபலய ராணுவம 
கிளர்ச்சிடய ்டுடையா் ஒடுக்கியது. 
ஆயு�ங்ள கிடைக்்ப்பெ்றாடை, அடைப்ொற்றல் 
இன்டை, ஒழுக்்மின்டை, உ�வியாளர்்ளால் 
்ாடடிக்ப்ாடுக்்ப்ெடைது ஆகிய ்ாரணங்ளால் 

கபாது�இ்ங்களில்�
புரட்சியாளர்கமளத்�தூ்ககிலிடுதல்�

புரட்சியில்�ஈடுபட்்�சிப்பாய்கமள�
பீரங்கிகளில்�கட்டி�சுடுதல்�
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கிளர்ச்சித் �டலவர்்ள ப�ால்வி அடைந்�னர். 
1857ஆம ஆண்டின் பிறெகுதியில் தில்லி ஆஙகிபலய 
துருப்பு்ளால் ட்ப்ெற்றப்ெடைது. சிட்றபிடிக்்ப்ெடை 
ெ்தூர் ஷா ெர்ைாவுக்கு ப்ாண்டு பேல்லப்ெடைார். 
(உ)��இநதியா� ஆங்கி்லய� அரசு்க� காலனியாக�

மாறுதல்
1858ஆம ஆண்டு நவமெர் ைா�ம 

இந்திய அரசு ேடைம பிரிடடிஷ நாைாளுைன்்றம 
ஏறறுக்ப்ாளளப்ெடடு, நாைாளுைன்்றத்�ால் 
பநரடியா் ஆடசி அதி்ாரம பேலுத்�ப்ெடும 
ஆஙகிபலய அரசின் ் ாலனி்ளில் ஒன்்றா் இந்தியா 
அறிவிக்்ப்ெடைது. அடைச்ேரடவ உறுப்பினர் 
ஒருவரிைம பொறுப்பு வழங்ப்ெடைது, அவர் 
இந்தியாவுக்்ான அரசுச் பேயலரா் ெ�வி வகிப்ொர். 
நிர்வாகத்தில்�கசய்யப்பட்்�மாற்றங்கள்

1857ஆம ஆண்டுக்குப் பி்றகு பிரிடடிஷ 
ஆடசியும அ�ன் ப்ாளட்்ளும பெரிய அளவில் 
ைாற்றங்டளச் ேந்தித்�ன. ேமூ் சீர்திருத்�ம 
ப�ாைர்ொன விஷயத்தில் பிரிடடிஷ அரசு எச்ேரிக்ட் 
மிகுந்� அணுகுமுட்றடயக் ட்யாண்ைது. 
இந்திய ைக்்ளுக்கு விக்பைாரியா அரசியார் பேய� 
அறிவிப்பில், ொரமெரிய நிறுவனங்ள ைறறும ை�ம 
ப�ாைர்ொன விஷயங்ளில் ஆஙகிபலய அரசு 
�டலயிைாது என்று ப�ரிவித்�ார். அரசுப்ெணி்ளில் 
இந்தியர்்ள பேர்த்துக்ப்ாளளப்ெடுவார்்ள என்றும 
உறுதிபைாழி கூ்றப்ெடைது. இந்திய இராணுவத்தின் 
்டைடைப்பில் இரண்டு முக்கிய ைாற்றங்ள 
பேயயப்ெடைன. இந்தியர்்ளின் எண்ணிக்ட் 
பவகுவா்க் குட்றக்்ப்ெடைது. முக்கியைான 
ெ�வி்ள ைறறும பொறுப்பு்ள வகிப்ெதிலிருந்து 
இந்தியர்்ள விலக்கி டவக்்ப்ெடைனர். 
்ாலாடெடையின் ்டடுப்ொடடை எடுத்துக்ப்ாண்ை 
ஆஙகிபலயர், அவறறுக்கு ஆபளடுக்கும முயறசிடய 
இ�ர ெகுதி்ளுக்கும 1857ஆம ஆண்டின் 
கிளர்ச்சியின்பொது ஆஙகிபலயருக்கு விசுவாேைா் 
இருந்� ேமூ்ங்ளுக்கும ைாறறினார்்ள. 
உ�ாரணைா் ராஜபுத்திரர்்ள, பிராைணர்்ள, 
வைஇந்திய முஸ்லிம்ள ஆகிபயாடர விலக்கி 
டவத்� ஆஙகிபலயர் கூர்க்்ாக்்ள, சீக்கியர்்ள, 
ெ�ான்்ள பொன்்ற இந்து அல்லா� குழுக்்ளுக்கு 
முக்கியத்துவம ப்ாடுத்�னர். இவறறுைன், இந்திய 
ேமூ்த்தின் ோதி, ை�ம, பைாழி ைறறும ைண்ைலம 
ஆகியன ோர்ந்� பவறுொடு்டள ஆஙகிபலயர்்ள 
�ங்ளுக்குச் ோ�்ைா்ப் ெயன்ெடுத்திக் 
ப்ாண்ைட�யடுத்து அது ‘பிரித்�ாளும ப்ாளட்’ 
என்று அறியப்ெடைது. 

 7.3    பிரிட்டிஷ்�ஆட்சியின்�கீழ�
விவசாயிகளின்�கிளர்ச்சிகள்�

(அ)��கருநீலச்சாய� (இணடி்கா)� கிளர்ச்சி� 
1859-1860
பேயறட் நீலச்ோயம உருவாக்்ப்ெடும முன் 

இயறட்யான ்ருநீலச்ோயம உல்ம முழுவதும 
இருந்� ஆடை �யாரிப்ொளர்்ளால் பெரிதும 
ைதித்துப் பொற்றப்ெடைது. ெல ஐபராப்பியர்்ள 
இண்டிப்ா ெயிரிை இந்திய விவோயி்டள 
ெணியில் அைர்த்தினார்்ள. பின்னர் அது ோயைா் 
ப�ாழிறோடல்ளில் உருவாக்்ப்ெடைது. அ�ன் 
பி்றகு அந்� ோயம ஐபராப்ொவுக்கு ஏறறுைதி 
பேயயப்ெடைது. விவோயி்ள இந்�ப் ெயிடர 
ெயிரிடுைாறு நிர்ப்ெந்திக்்ப்ெடைனர். ஆஙகிபலய 
மு்வர்்ள ெயிரிடுபவாருக்கு நிலத்துக்்ான 
வாைட் ைறறும இ�ர பேலவு்டள ேைாளிப்ெ�ற்ா், 
பராக்்ப்ெணத்ட� முன்ெணைா்க் ப்ாடுத்து 
உ�வினர். ஆனால் இந்� முன்ெணம வடடியுைன் 
திருமெச் பேலுத்�ப்ெைபவண்டும. உணவு �ானியப் 
ெயிர்்ளுக்குப் ெதிலா் இண்டிப்ா ெயிடரப் 
ெயிரிை விவோயி்ள வறபுறுத்�ப்ெடைனர். 
ெருவத்தின் இறுதியில் இண்டிப்ா ெயிருக்கு 
மி்க்குட்றந்� விடலடயபய விவோயி்ளுக்கு 
ஆஙகிபலய மு்வர்்ள ப்ாடுத்�னர். இந்� 
குட்றந்� ப�ாட்டயக் ப்ாண்டு �ாங்ள 
வாஙகிய முன்ெணத்ட�த் திருமெச் பேலுத்� 
முடியாது என்ெ�ால் அவர்்ள ்ைனில் மூழகினர். 
எனினும, லாெம கிடைக்்ா� நிடலயிலும, 
மீண்டும இண்டிப்ா ெயிடர ெயிரிடும ைறப்றாரு 
ஒப்ெந்�த்ட� பைறப்ாளளுைாறு விவோயி்ள 
மீண்டும நிர்ப்ெந்திக்்ப்ெடைனர். விவோயி்ளால் 
�ாங்ள வாஙகிய ்ைடன திருமெச் பேலுத்� 
முடியபவ இல்டல. �ந்ட� வாஙகிய ்ைன்்ள 
அவரது ை்ன் மீதும சுைத்�ப்ெடைன. 

இண்டிப்ா கிளர்ச்சி 1859ஆம ஆண்டு 
ப�ாைஙகியது. இந்�க் கிளர்ச்சி ஒரு பவடலநிறுத்� 
வடிவில் ப�ாைஙகியது. வங்ாளத்தின் நடியா 
ைாவடைத்தின் ஒரு கிராைத்ட�ச் பேர்ந்� விவோயி்ள 
இனி இண்டிப்ா ெயிரிைப்பொவதில்டல என 
ைறுத்து பவடலநிறுத்�த்தில் ஈடுெடைனர். இந்� 
இயக்்ம இண்டிப்ா ெயிரிைப்ெடை வங்ாளத்தின் 
இ�ர ைாவடைங்ளுக்கும ெரவியது. இந்�க் 
கிளர்ச்சி பின்னர் வன்முட்றயா் பவடித்�து. 
இந்து ைறறும முஸ்லிம விவோயி்ள இந்�க் 
கிளர்ச்சியில் ெஙப்ற்றனர். குைங்ள ைறறும 
உபலா்த்�டடுக்்டள ஆயு�ங்ளா் ஏந்தியெடி 
பெண்்ளும ஆைவபராடு இந்�ப் பொராடைத்தில் 
ெஙப்ற்றனர். ஆஙகிபலயப் ெண்டண 
ப்ாடுடை்ள குறித்து ்ல்்த்�ாவில் வாழந்� 
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அப்பொட�ய இந்திய ெத்திரிக்ட்யாளர்்ள 
எழுதினார்்ள. நீல் �ர்ென் (இண்டிப்ாவின் 
்ண்ணாடி) என்்ற �டலப்பில் ஒரு நாை்த்ட� 
தீனெந்து மித்ரா எழுதினார். இந்தியாவிலும 
ஐபராப்ொவிலும வாழந்� ைக்்ளிடைபய இண்டிப்ா 
விவோயி்ள குறித்� பிரச்ேடன்டள ்வனத்தில் 
ப்ாண்டுவர இந்� நாை்ம ெயன்ெடைது. 
(ஆ)�த்ககாண�கலவரங்கள்�1875

அதி் அளவிலான வரி விதிப்பு 
பவளாண்டைடயப் ொதித்�து. ெஞேத்�ால் 
ஏறெடும உயிரிழப்பு்ள அதி்ரித்�ன. 1875ஆம 
ஆண்டு பை ைா�த்தில் �க்்ாணத்தில் வடடிக்குப் 
ெணம வழஙகுபவாருக்கு எதிரான ்லவரங்ள 
பூனா அருப் உளள சூொ என்்ற கிராைத்தில் 
மு�ன்மு�லா் பவடித்��ா்ப் ெதிவாகியுளளது. 
பூனா ைறறும அ்ைதுந்ர் ஆகிய ெகுதி்ளில் சுைார் 
30 கிராைங்ளில் இப� பொன்்ற ்லவரங்ள 
ஏறெடை�ா்ப் ெதிவாகியது. குஜராத்தில் வடடிக்குப் 
ெணம வழஙகுபவாடர குறிடவத்து�ான் 
இந்� ்லவரங்ள பெருமொலும அரஙப்றின. 
ஆஙகிபலய ஆடசியின் கீழ விவோயி்ள பநரடியா் 
வருவாடய அரசுக்கு பேலுத்� நிர்ப்ெந்திக்்ப்ெடைனர். 
பைலும புதிய ேடைப்ெடி எந்� நிலத்ட� அைைானம 
டவத்து ்ைன் வாங்ப்ெடைப�ா அந்� நிலத்ட� 
எடுத்துக்ப்ாண்டு ஏலம விடடு ்ைன் ப�ாட்டய 
எடுத்துக்ப்ாளள ்ைன்வழஙகிபயாருக்கு அனுைதி 
கிடைத்திருந்�து. இ�ன் விடளவா் உழும 
வர்க்்த்திைமிருந்து நிலம உழா� வர்க்்த்திைம 
ட்ைா்றத் ப�ாைஙகியது. ்ைன் என்னும ைாய 
வடலயில் சிக்கிய விவோயி்ள நிலுடவத் 
ப�ாட்டயச் பேலுத்� இயலாைல் ெயிரிடு�டலயும 
விவோயத்ட�யும ட்விை பவண்டிய அவல 
நிடலக்குத் �ளளப்ெடைனர். 

 7.4    இநதிய�்தசிய�காங்கிரஸ�
நிறுவப்படுதல்�(1870-1885)

(அ)�்தசியத்தின்�எழுச்சி
19ஆம நூற்றாண்டின் இரண்ைாவது ொதியில் 

ஆஙகிலக் ்ல்வி பெற்ற இந்தியர்்ளின் புதிய 
ேமூ் வகுப்பினர் ைத்தியில் ப�சிய அரசியல் குறித்� 
விழிப்புணர்வு ஏறெடைது. ெல்பவறு பிரச்ோரங்ள 
மூலைா் ப�ேம, ப�சியம ைறறும ெல்பவறு 
ைக்்ளாடசியின் உயர்ந்� இலடசியங்ள ெறறிய 
்ருத்துக்்டள அதி் எண்ணிக்ட்யிலான 
ைக்்ளுக்கு விழிப்புணர்டவ ஏறெடுத்தும முக்கிய 
ெணிடய இந்திய அறிவாளர்்ள பைறப்ாண்ைனர். 
வடைார பைாழி ைறறும ஆஙகில அச்சு ஊை்ங்ளின் 
வளர்ச்சி இது பொன்்ற ்ருத்து்டளப் ெரப்புவதில் 
முக்கியப் ெங்ாறறியது. 

எண்ணிக்ட்யில் அவர்்ள குட்றவா் 
இருந்�ாலும ப�சிய அளவிலான வீச்டேக் 
ப்ாண்டு அகில இந்தியா முழுதும ப�ாைர்பு்டள 
உருவாக்கும தி்றன் பெறறிருந்�னர். அவர்்ள 
வழக்்றிஞர்்ள, ெத்திரிக்ட்யாளர்்ள, அரசு 
ஊழியர்்ள, ஆசிரியர்்ள அல்லது ைருத்துவர்்ளா் 
ெணியாறறினார்்ள. பேன்டனவாசி்ள ேங்ம 
(1852), கிழக்கிந்திய அடைப்பு (1866), பேன்டன 
ை்ாஜன ேடெ (1884), பூனா ேர்வஜனிக் ேடெ 
(1870), ெமொய ைா்ாண ேங்ம (1885) ைறறும ெல 
அரசியல் அடைப்பு்டளத் ப�ாைஙகுவதில் அவர்்ள 
முடனப்பு ்ாடடினார்்ள.
(ஆ)��காலனி�ஆட்சி�பற்றிய�கபாருளாதார�விமர்சனம்

்ாலனி ஆடசி ெறறிய பொருளா�ார 
விைர்ேனத்ட� உருவாக்குவப� ப�ாைக்்்ால 
இந்திய ப�சியவாதி்ளின் ெங்ளிப்பு்ளில் 
முக்கியைான ஒன்்றா் இருந்�து. 

�ா�ாொய பநௌபராஜி, நீதிெதி ரானபை ைறறும 
பராபைஷ ேந்திர �த் ஆகிபயார் ்ாலனி ஆடசியின் 
பொருளா�ாரம ெறறிய இந்� விைர்ேனத்ட�ச் 
பேயவதில் முக்கியப் ெங்ாறறினார்்ள. 
இந்தியாடவ அரசியல் ைறறும பொருளா�ார 
ரீதியா் அைக்கி ஆளவது�ான் பிரிடடிஷாரின் 
வளத்துக்கு அடிப்ெடையானது என்ெட� 
அவர்்ள ப�ளிவா் உணர்ந்�னர். இந்தியாவின் 
பொருளா�ார வளர்ச்சிக்கு ்ாலனி  ஆதிக்்பை 
முக்கியத்  �டையா் உளளப�ன்று அவர்்ள முடிவு 
பேய�னர்.

(இ)�குறி்க்காள்கள்�மற்றும்�வழிமுமறகள்
ஒரு அகில இந்திய 

அடைப்டெ உருவாக்் 
முடனந்��ன் விடளவா் 
1885ஆம ஆண்டில் 
இந்திய ப�சிய ்ாஙகிரஸ் 
உருவானது. ெமொய, ை�ராஸ், 
்ல்்த்�ா ஆகிய மூன்று 
ைா்ாணங்ளிலும அரசியல் 
ரீதியா் தீவிரம ்ாடடிய ்ல்வி 
அறிவு பெற்ற இந்தியர்்ளின் 
குழுக்்ள பைறப்ாண்ை முயறசி்ளின் விடளவா் 
இந்திய ப�சிய ்ாஙகிரஸ் அடைப்டெ உருவாக்் 
A.O. ஹியூம �ைது பேடவ்டள வழஙகினார். 
இந்திய ப�சிய ்ாஙகிரசின் மு�ல் (1885) 
�டலவரா் உபைஷ ேந்திர ொனர்ஜி இருந்�ார்.

1885 டிேமெர் 28இல் இந்திய ப�சிய 
்ாஙகிரசின் மு�ல் அைர்வு (கூடைம) நடைபெற்றது. 
ப�சிய ஒறறுடை குறித்� உணர்வு்டள 
ஒருஙகிடணப்ெப� ்ாஙகிரஸின் ஆரமெ்ால 
முக்கிய குறிக்ப்ாள்ளில் ஒன்்றா் இருந்�ாலும 

A.O. ஹியூம்
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இந்துக்்ள, முஸ்லிம்ள 
இடைபய பிளடவ உருவாக்கி 
வங்ாளத்தில் ஆஙகிபலய 
ஆடசிக்கு எதிரா் நைந்� 
அரசியல் நைவடிக்ட்்டள 
அைக்் வங்ப்பிரிவிடன 
வகுக்்ப்ெடைது. 

(அ)�இநது-முஸலிம்�பிரிவிமன
வங்ாளி்ளின் ஆதிக்்த்ட� ்டடுப்ெடுத்தி 

ப�சியவா� இயக்்த்ட� வலுவிழக்்ச் 
பேயவப� வங்ப் பிரிவிடனக்்ான பநாக்்ம 
என்று பவளிப்ெடையா் ப�ரிவிக்்ப்ெடைது. 
வங்ாளத்ட�ப் இரண்டு நிர்வா்ப் பிரிவு்ளின் 
கீழ பிரித்து டவத்��ன் மூலம வங்ாள பைாழி 
பெசும ைக்்டள ஒரு பைாழிசிறுொன்டையினர் 
என்்ற �குதிக்கு ்ர்ேன் பிரபு குட்றத்துவிடைார். 
மு்லாயர்்ளின் ஆடசிக்்ாலங்ளில் கூை  
அனுெவிக்்ா� ஒறறுடைடய  முஸ்லிம்ள 
கிழக்கு வங்ாளம என்்ற புதிய ைா்ாணத்தில் 
அனுெவிப்ொர்்ள என்று ்ர்ேன் உறுதியளித்�ார். 

ை� அடிப்ெடையில் வங்ாள ைக்்டளப் பிரிக்் 
நிடனத்� பிரிவிடனச்பேயலானது அவர்்டளப் 
பிரிப்ெ�றகுப் ெதிலா் ஒன்றிடணத்�து.  வங்ாள 
அடையாளத்ட� உணர்வுப் பெருடையுைன் 
உருவாக்் வடைார பைாழிப் ெத்திரிட்்ளின் 
வளர்ச்சி பெரும ெங்ாறறியது. 
(ஆ)�பிரிவிமன்ககு�எதிரான�இய்ககம்

வங்ப் பிரிவிடனடய �டுக்்த் 
�வறிய மி� ப�சியவா�த் �டலவர்்ள, 
�ங்ளுடைய உத்தி்ள ெறறி ைறு சிந்�டனக்கு 
நிர்ப்ெந்திக்்ப்ெடைார்்ள. ஆர்ப்ொடைங்ளுக்கு 
புதிய வழிமுட்றடயயும அவர்்ள ப�ைத் 
ப�ாைஙகினார்்ள. பிரிடடிஷ பொருட்டள 
பு்றக்்ணிப்ெது அவறறில் ஒரு முட்றயாகும. 
எனினும சுப�சி இயக்்த்தின் ப்ாளட் 
வங்ப் பிரிவிடனடயத் திருமெப் பெறுவட� 
உறுதி பேயவதில் இன்னமும ்டடுப்ெடடிருந்�து. 
முழுடையான ைட்றமு் எதிர்ப்டெத் 
துவஙகுவ�றகு பிரச்ோரத்ட�ப் ெயன்ெடுத்� மி� 
ப�சியவாதி்ள ஆ�ரவா் இல்டல. ைறப்றாருபு்றம 
தீவிர ப�சியவாதி்ள வங்ாளத்ட� �ாண்டி 
இந்� இயக்்த்ட� விரிவு பேயவ�றகு மி்ப்பெரிய 
அளவில் பொதுைக்்ள பொராடைத்ட�த் துவங் 
ஆ�ரவா் இருந்�னர்.

1905 அக்பைாெர் 16இல் வங்ாளம 
அதி்ாரபூர்வைா்ப் பிரிவிடனயானபொது 
அந்�நாள துக்்நாளா் அறிவிக்்ப்ெடைது. 
ஆயிரக்்ணக்்ானவர்்ள ்ஙட் நதியில் புனி� 
நீராடியப�ாடு வந்ப� ைா�ரம ொைடல ொடியெடி 

பிரிடைனுக்கு விசுவாேைா  ் நைந்துப்ாளளவும உறுதி 
பைறப்ாண்ைது. பிரிடைனிைம பைல்முட்றயீடு்ள 
பேயவது, ைனுக்்டளக் ப்ாடுப்ெது, அதி்ாரப் ெகிர்வு, 
ஆகியவறட்ற ஆஙகிபலய அரசு உருவாக்கிய 
அரசியல்ோேன ்டைடைப்பிறகுள  பேயவது 
உளளிடை வழிமுட்ற்டள ்ாஙகிரஸ் பின்ெறறியது. 
கீழக்்ண்ைடவ சில முக்கிய ப்ாரிக்ட்்ள ஆகும:
�	ைா்ாண ைறறும ைத்தியஅளவில் 

ேடைபைலடவ்டள உருவாக்குவது.
�	ேடைபைலடவ்ளுக்கு ப�ர்ந்ப�டுக்்ப்ெடும 

உறுப்பினர்்ளின் எண்ணிக்ட்டய 
அதி்ரிப்ெது.

�	நிர்வா்த்துட்றயிலிருந்து நீதித்துட்றடயப் 
பிரிப்ெது.

�	இராணுவச்பேலவு்டளக் குட்றப்ெது.
�	உளநாடடு வரி்டளக் குட்றப்ெது.
�	நீதிெதி மூலைா் விோரடணடய 

விரிவுபேயவது.
�	ஒபர பநரத்தில் இந்தியாவிலும 

இஙகிலாந்திலும ஆடசிப்ெணித் ப�ர்வு்டள 
நைத்துவது.

�	்ாவல்துட்ற சீர்திருத்�ங்ள.
�	வனச்ேடைத்ட� ைறுெரிசீலடன பேய�ல்.
�	இந்தியத் ப�ாழிறோடல்ளின் பைமொடு 

ைறறும முட்றயற்ற ்டைணங்ள ைறறும 
்லால் வரி்டள முடிவுக்குக் ப்ாண்டுவருவது.

(ஈ)�தீவிர�்தசியவாதம்
ப�ாைக்்்ால இந்திய ப�சியவாதி்ளின் 

மி�வா� ப்ாரிக்ட்்ள ப�ாைர்ொன 
ஆஙகிபலயர்்ளின் அணுகுமுட்ற குறிப்பிைத்�க்் 
அளவில் ைா்றவில்டல என்ெ�ால் மி� ப�சியவா� 
�டலவர்்ளின் திடைங்ள ப�ால்வி்ண்ைன. 
“தீவிர ப�சியவாதி்ள” என்று அடழக்்ப்ெடை 
�டலவர்்ளின் குழுவால் இவர்்ள 
விைர்சிக்்ப்ெடைனர். ைனுக்்ள ைறறும 
ப்ாரிக்ட்்ள ப்ாடுப்ெட� விை, சுய உ�வியில் 
அதி் ்வனம பேலுத்தினர்.

 7.5  வங்கப்�பிரிவிமன�
1905ஆம ஆண்டின் வங்ப் பிரிவிடன 

மி்வும அதிருப்திடய ஏறெடுத்திய நி்ழவாகும. 
இந்தியா முழுவதும விரிவான பொராடைங்ள ெரவ 
இந்�ப் பிரிவிடன வழிவகுத்��ன் மூலம இந்திய 
ப�சிய இயக்்த்துக்கு புதிய அத்தியாயத்ட� 
உருவாக்கியது.

கர்சன்�பிரபு
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பொறுத்துக்ப்ாளளும அளடவத் �ாண்டி 
ஆஙகிபலயர்்ளின் அைக்குமுட்ற இருக்குைானால் 
ஆயு�பைந்திய பொராடைத்துக்கு ஆயத்�ைாவது என 
நான்கு அமேங்ள பின்ெற்றப்ெடைன. 
தீவிர�்தசியவாதம்

ெஞோபின் லாலா லஜெதி ராய, 
ை்ாராஷடிராவின் ொல ்ங்ா�ர தில்ர், 
வங்ாளத்தின் பிபின் ேந்திர ொல், ஆகிய மூன்று 
முக்கிய �டலவர்்ளும சுப�சி ்ாலத்தில் 
எப்பொதும லால்-ொல்–ொல் (Lal-Bal-Pal) மூவர் 
என்று குறிக்்ப்ெடைனர். சுப�சி இயக்்த்தின்பொது 
தீவிர ப�சியவா�த்தின் இயஙகு �ளைா் ெஞோப், 
ை்ாராஷடிரா, வங்ாளம ஆகியன உருபவடுத்�ன. 
ப�ன்னிந்தியாவில் வ.உ. சி�மெரனார் சுப�சி 
்ப்ெல் நிறுவனத்ட� ப�ாைஙகியட� அடுத்து 
தூத்துக்குடி சுப�சி இயக்்த்தின் மி்முக்கியத் 
�ளைா் விளஙகியது. 

லால்-பால்-பால்�(Lal-Bal-Pal)
சுயராஜ்ஜியம்�அல்லது�அரசியல்�சுதநதிரம்

சுயராஜ்ஜியம அல்லது �ன்னாடசி அடைவப� 
தீவிரவா�த் �ன்டை ப்ாண்ை �டலவர்்ளின் 
பொதுக் குறிக்ப்ாள்ளில் ஒன்்றா் இருந்�ன. 
எனினும சுயராஜ்ஜியம என்்ற வார்த்ட�யின் 
பொருளில் �டலவர்்ள பவறுெடைனர். தில்டரப் 
பொறுத்�வடர சுயராஜ்ஜியம என்ெது, முழுடையான 
�ன்னாடசி ைறறும அந்நிய ஆடசியில் இருந்து 
முழுடையான விடு�டல பெறுவ�ா் இருந்�து. 

 7.6    தன்னாட்சி�(்ஹாம்�ரூல்)�
இய்ககம்�(1916-18)

பலா்ைான்ய ொல்ங்ா�ர தில்ர், 
அன்னிபெேன்ட அமடையார் ஆகிபயார் 
�டலடையிலான �ன்னாடசி (1916-1918) 
இயக்்த்தின் பொது இந்திய ப�சிய இயக்்ம 
புத்துயிரூடைப்ெடடு தீவிரப்ெடுத்�ப்ெடைது. மு�ல் 
உல்ப் பொரும, இந்தியா அந்�ப் பொரில் 
ெஙப்ற்றதும �ான் �ன்னாடசி இயக்்த்துக்்ான 

்ல்்த்�ாவின் ோடல்ளில் அணிவகுத்துச் 
பேன்்றார்்ள. 
(இ)��வங்காளத்தில்� புற்ககணிப்பும்� சு்தசி�

இய்ககமும்�(1905-1911)
பு்றக்்ணிப்பும சுப�சி இயக்்மும 

இந்தியாடவத் �றோர்பு அடையச் பேயயும விரிவான 
திடைத்தின் ஒரு ெகுதியா் எப்பொதும ஒன்றுைன் 
ஒன்று இடணந்ப� இருந்�ன. வங்ாளத்தில் 
சுப�சி இயக்்த்தின் பொது நான்கு முக்கியப் 
பொக்கு்ள ்ாணப்ெடைன:
1. மி�வா�ப் பொக்கு
2. ஆக்்பூர்வ சுப�சி
3. தீவிர ப�சியவா�ம
4. புரடசி்ர ப�சியவா�ம

சு்தசி�இய்ககம்
ஆ்ககபூர்வ�சு்தசி

ஆக்்பூர்வ திடைங்ள அடனத்தும 
பெருமொலும சுய உ�விடயபய வலியுறுத்தின. 
ஆஙகிபலய ஆடசியின் ்டடுப்ொடடில் சிக்்ாைல் 
சு�ந்திரைா்ச் பேயல்ெைக்கூடிய உளளாடசி 
அடைப்பு்டள ைாற்றா் உருவாக்குவது குறித்து  
அது ்வனம பேலுத்தியது. ைக்்டள சுயைா் 
வலுவாக்் பவண்டிய அவசியம குறித்து அது 
வலியுறுத்தியது. துணி்ள, ட்த்�றி ஆடை்ள, 
ேவக்்ாரம (போப்பு்ள), ைண்ொண்ைங்ள, 
தீப்பெடடி, ப�ால்பொருட்ள ஆகியன எஙகும 
ெரவியிருந்� சுப�சி ்டை்ளில் விற்ப்ெடைன. 
மமறமுக�எதிர்ப்பு

1906இல் சுப�சி இயக்்ம ைாறறுப்ொட�யில் 
பேல்லத் துவஙகியது. இந்� புதிய திடேயில் 
சுப�சி இயக்்ம நான்கு அமேங்டளக் 
ப்ாண்டிருந்�து. அந்நியப் பொருட்டளப் 
பு்றக்்ணிப்ெது; அரசுப்ெளளி்ள, ்ல்லூரி்டளப் 
பு்றக்்ணிப்ெது, நீதிைன்்றங்ள, ெடைங்ள 
ைறறும அரசு பேடவ்டள பு்றக்்ணிப்ெது; 
சுப�சி ப�ாழிறோடல்டள பைமெடுத்துவது; 
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பின்னணியாகும. 1914ஆம ஆண்டில் பஜர்ைனிக்கு 
எதிரா் பிரிடைன் பொர் அறிவித்� நிடலயில் 
மி� ப�சியவா� ைறறும �ாராளைய �டலடை 
பிரிடடிஷாருக்்ா் ஆ�ரடவத் �ந்�து. அ�றகுப் ெதில் 
பிரிடடிஷ அரசு பொருக்குப் பி்றகு �ன்னாடசிடய 
இந்தியாவிறகு வழஙகும என்று எதிர்ொர்க்்ப்ெடைது. 
உல்ப் பொரின் ெல அரஙகு்ளுக்கு இந்தியத் 
துருப்பு்ள அனுப்ெப்ெடைன. ஆனால் இந்�க் 
குறிக்ப்ாள்ள குறித்து பிரிடடிஷ அரசுக்கு 
எந்�வி� உறுதிப்ொடும இல்டல. இந்தியாவின் 
�ன்னாடசிக்கு வழிவகுக்கும ்ாரணத்துக்கு 
உ�வாைல் ஆஙகிபலய அரசு ஏைாறறிய�ால் 
ஆஙகிபலய அரசுக்கு பநருக்்டி �ரும புதிய ைக்்ள 
இயக்்த்துக்்ான அடழப்ொ் இது உருபவடுத்�து.
(அ)�தன்னாட்சி�இய்ககத்தின்�குறி்க்காள்கள்
�	அரசியலடைப்பு வழி்டளப் ெயன்ெடுத்தி 

பிரிடடிஷ பெரரசிறகுள �ன்னாடசிடய 
அடைவது.

�	�ன்னாடசிப் ெகுதி (பைாமினியன்) என்்ற 
�குதிடய அடைவது. ஆஸ்திபரலியா, ்னைா, 
ப�ன்னாப்பிரிக்்ா ைறறும நியூசிலாந்து 
ஆகியவறறுக்குப் பின்னர் இந்� அரோடசி 
ோரா� நிடல வழங்ப்ெடைது.

�	அவர்்ளின் இலக்கு்டள அடைய 
வன்முட்றயல்லா� அரசியல்ோேன 
வழிமுட்ற்டளக் ட்யாளவது.

(ஆ)�ல்க்னா�ஒப்பநதம்�(1916)
�ன்னாடசி இயக்்மும அ�டனயடுத்து மி� 

ப�சியவாதி்ள ைறறும தீவிர ப�சியவாதி்ளின் 
ைறு இடணப்பு ்ாரணைா் முஸ்லிம்ளுைன் 
புதிய பெச்சு்ளுக்்ான ோத்தியக்கூறு 

லக்பனா ஒப்ெந்�த்தின்பொது ஏறெடைது. லக்பனா 
ஒப்ெந்�த்தின் (1916) பொது ்ாஙகிரஸ் ்டசியும 
முஸ்லிம லீக்கும இந்தியாவில் விடரவில் �ன்னாடசி 
பவண்டுபைன்ெட� ஏறறுக்ப்ாண்ைது. இ�றகு 
ெதிலா் முஸ்லிம்ளுக்கு �னித் ப�ாகுதி்டள 
வழஙகும திடைத்ட� ்ாஙகிரஸ் �டலடை ஏற்றது.

ல்க்னா�ஒப்பநதம்
(இ)�பிரிட்டிஷாரின்�பதில்��்வடி்கமக

சுயராஜ்ஜியத்துக்்ான ப்ாரிக்ட்டய 
தில்ரும அன்னிபெேன்ட அமடையாரும எழுப்பியது 
பிரெலைானட�த் ப�ாைர்ந்து �டலவர்்டள 
�னிடைப்ெடுத்தி அவர்்ளின் பேயல்ொடு்டள 
முைக்கும அப� ெடழய திடைத்ட� ஆஙகிபலய அரசு 
ெயன்ெடுத்தியது. 

1919இல் ைாண்பைகு-பேமஸ்ஃபொர்ட 
சீர்திருத்�ங்டள ஆஙகிபலய அரசு அறிவித்�து. 
இ�ன் மூலம இந்தியா �ன்னாடசி  பநாக்கி 
ெடிப்ெடியா் முன்பன்ற உறுதி கூ்றப்ெடைது. 
இந்திய ப�சியவாதி்ள இடைபய இது மி்ப்பெரிய 
ஏைாற்றத்ட� ஏறெடுத்தியது. பைலும ஒரு 
பெரிடியா், �ன்னிச்டேயான ட்து ைறறும ்டும 
�ண்ைடன்ளுைன் கூடிய பரௌலட ேடைத்ட� அரசு 
இயறறியது.

பா்ச்சுரு்ககம்
�	ெத்ப�ான்ெ�ாம நூற்றாண்டின் பிறெகுதியில் ஆஙகிபலய இந்தியாவில் ் ாலனிய அரசியல் ைறறும 

பொருளா�ார ஆதிக்்த்துக்கு எதிரா் விவோயி்ள ைறறும ெழஙகுடியினர் ஆர்ப்ொடைங்ளில் 
ஈடுெடுவது அதி்ரித்�து.

�	ெல்பவறு ஆஙகிபலய எதிர்ப்புப் பொக்கு்ளின் முடிவா் 1857இல் மி்ப்பெரிய கிளர்ச்சி ஏறெடைது.  
ஆஙகிபலயர்்ள இந்தியாடவ ஆளத் துவஙகிய�றகு முன்பிருந்� ெடழய முட்றடைடய மீண்டும 
நிடலநிறுத்தும பநாக்்ங்டளக் ப்ாண்ை, நிலப்பிரபுத்துவத் �டலவர்்ள இந்�க் கிளர்ச்சிக்கு 
�டலடை ஏறறிருந்�னர். 

�	கிளர்ச்சியின் �டலவர்்ள ப�ாடலபநாக்குப் ொர்டவயின்றி உளளூர் பநாக்்ங்ளுக்்ா் 
கிளர்ச்சிடய வழிநைத்தியபொதிலும ப்ாடுஙப்ான்டையான அன்னிய அரசுக்கு ேவால்விடடு 
எதிர்க்கும வட்யில் ஒரு முறபொக்்ான முயறசியா் அது அடைந்�து.

�	சுரண்ைல்வா�, அைக்குமுட்ற ோர்ந்� ஆஙகிபலய அரசுக்கு எதிரான பொதுக்்ருத்து்டள 
உருவாக்கிய இந்திய ப�சிய இயக்்ம, ்ாலனி ஆதிக்்த்துக்கு எதிரான பொராடைங்ளில் 
�ங்டளயும ஈடுெடுத்திக்ப்ாளள இடளய �டலமுட்றயினடர ஊக்்ப்ெடுத்தியது.

�	ப�சிய அரசியலில் பொதுைக்்ள ெஙப்றெட� அதி்ரிக்் சுப�சி இயக்்ம உ�வியது.
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கமலச்கசாற்கள்

நிடனத்�ட� நிட்றபவற்ற 
பொைப்ெடை திடைம

orchestrated organized to achieve a desired effect

இர்சிய clandestine secret

மீடகின்்ற restorative re-establishing

கீழக்குத்�ட்க்கு விடு�ல்,  
உள குத்�ட்க்கு விடு�ல்

subletting property leased by one lessee to another

அடனத்து ைக்்ளுக்கும ேைைான egalitarian equal rights for all people

வலுக்்டைாயைா்  coercive forcible

�ாக்கு�ல் மூலம ெணம,  
பொருள ெறித்�ல்  

extortion
the practice of taking something from an 
unwilling person by physical force

நிட்றவில்லா�, திருப்தியற்ற disgruntled dissatisfied, frustrated

மி் பைாேைான, ெடுொ�ாளைான abysmal extremely bad, deep and bottomless

I� ��சரியான� விம்மயத்�
்தர்வு�கசய்யவும்

1.  1818ஆம ஆண்டு கிழக்கு வங்ாளத்தில் �ாஜி 
ஷரியத்துல்லா கீழக்்ண்ைவறறில் எ�டனத் 
ப�ாைஙகினார்?
அ) வ�ாபி கிளர்ச்சி
ஆ) ஃெராசி இயக்்ம
இ) ெழஙகுடியினர் எழுச்சி
ஈ) ப்ால் கிளர்ச்சி

2.  ‘நிலம ்ைவுளுக்குச் போந்�ம’ என்று 
அறிவித்�துைன் நிலத்தின் மீது வரிவிதிப்ெப�ா 
வாைட் வசூலிப்ெப�ா இட்றச் ேடைத்திறகு 
எதிரானது என்று கூறியவர் யார்?
அ) டிடு மீர் ஆ) சித்து
இ) டுடு மியான் ஈ) ஷரியத்துல்லா

3.  நிரந்�ரக் குடியிருப்பின் கீழ ஜமீன்்டள 
உருவாக்கும திடைத்தின்ெடி �ங்ள போந்� 
நிலத்ட� விடடு விரடைப்ெடைவர்்ள யார்?
அ) ோந்�லர்்ள ஆ) டிடு மீர்
இ) முண்ைா ஈ) ப்ால் 

4. கீழக்்ாண்பொரில் தீவிர ப�சியவாதி யார்?
அ) �ா�ாொய பநௌபராஜி
ஆ) நீதிெதி ப்ாவிந்த் ரானபை
இ) பிபின் ேந்திர ொல்
ஈ) பராபைஷ ேந்திரா

பயிற்சி
5.  வங்ப்பிரிவிடன எந்� நாளில் நடைமுட்றக்கு 

வந்�து?
அ) 1905 ஜூன் 19 ஆ) 1906 ஜூடல 18
இ) 1907 ஆ்ஸ்ட 19 ஈ) 1905 அக்பைாெர் 16

6.  போடைா நாக்பூர் குத்�ட்ச் ேடைம எந்�ப் 
பின்னணியில் நிட்றபவற்றப்ெடைது?
அ) ப்ால் கிளர்ச்சி
ஆ) இண்டிப்ா கிளர்ச்சி
இ) முண்ைா கிளர்ச்சி
ஈ) �க்்ாண ்லவரங்ள

7.  1916ஆம ஆண்டு ஏப்ரலில் �ன்னாடசி 
இயக்்த்ட� மு�லில் ப�ாைஙகியவர் யார்?
அ) அன்னி பெேன்ட அமடையார்
ஆ) பிபின் ேந்திர ொல்
இ) லாலா லஜெதி ராய
ஈ) தில்ர்

8.  நீல் �ர்ென் நாை்ம மூலைா் இண்டிப்ா ெயிரிடும 
விவோயி்ளின் இன்னல்்ள குறித்து 
ஆஙகிபலயரின் ்வனத்துக்கு ப்ாண்டு 
பேன்்றவர் யார்?
அ) தீன ெந்து மித்ரா
ஆ) பராபைஷ ேந்திர �த்
இ) �ா�ாொய பநௌபராஜி
ஈ) பிர்ோ முண்ைா

II� �்காடிட்்�இ்ங்கமள�நிரப்புக
1.  ைன்னராடசிக்கும நிலசுவான்�ாரர்்ளுக்கும 

எதிரான ____________ இயக்்ம 1827ஆம 
ஆண்டு வாக்கில் ப�ாைங்ப்ெடைது.
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 இ) (ii) ைறறும (iii) ேரியானடவ
 ஈ) (iii) ைறறும (iv) ேரியானடவ
3.  கூற்று: இந்திய வரலாறறில் மு�ன்முட்றயா் 

்ாலனி ஆடசியின் கீழ அரசு வனங்ளின் மீது 
பநரடி �னியுரிடைடயக் ப்ாரியது.

  காரணம்: இண்டிப்ா விவோயம பேயயுைாறு 
விவோயி்டள நிர்ப்ெந்திக்் ப�ாழில் பேயபவார் 
மிரடைல் ைறறும வன்முட்றடயக் 
ட்யாண்ைனர்.

 அ)  கூறறு ைறறும ்ாரணம இரண்டுபை ேரி; 
ஆனால் ்ாரணம கூறறுக்்ான ேரியான 
விளக்்ம இல்டல.

 ஆ)   கூறறு ைறறும ்ாரணம இரண்டுபை �வறு.
 இ)   கூறறு ைறறும ்ாரணம இரண்டுபை ேரி; 

அத்துைன் ்ாரணம கூறறுக்்ான ேரியான 
விளக்்ைாகும.

 ஈ)   கூறறு �வறு ்ாரணம  ேரி.
4.  கூற்று: பிரிடடிஷ அரசு 1857ஆம ஆண்டின் 

கிளர்ச்சிடய இருமபுக்்ரம ப்ாண்டு அைக்கியது.
� �காரணம்: டையப்ெடுத்�ப்ெடை நிர்வா்ம 

இல்லா��ால் கிளர்ச்சி ப�ால்வி ்ண்ைது.
 அ)  கூறறு ைறறும ்ாரணம இரண்டுபை �வறு. 
 ஆ)  கூறறு �வறு ்ாரணம ேரி.
 இ)  கூறறு ைறறும ்ாரணம இரண்டுபை ேரி. 

அத்துைன் ்ாரணம கூறறுக்்ான ேரியான 
விளக்்ைாகும.

 ஈ)  கூறறு ைறறும ்ாரணம இரண்டுபை ேரி. 
ஆனால் ்ாரணம கூறறுக்்ான ேரியான 
விளக்்ம இல்டல.

IV� கபாருத்துக�
1. வ�ாபி கிளர்ச்சி - லக்பனா

2. முண்ைா கிளர்ச்சி - பெஷவா இரண்ைாம 
ொஜி ராவ்

3. பெ்ம �ஸ்ரத் 
ை்ால் - டிடு மீர்

4. ்ன்வர் சிங - ராஞசி
5. நானாோகிப் - பீ்ார்
V� சுரு்ககமாக�விம்யளி்ககவும்
1.  ஆஙகிபலய இந்தியாவில் விவோயி்ளின் 

கிளர்ச்சி எவ்வாறு வட்ப்ெடுத்�ப்ெடடுளளன?
2.  வாரிசு இழப்புக் ப்ாளட்யின் அடிப்ெடையில் 

பிரிடடிஷ அரசில் இடணத்துக் ப்ாளளப்ெடை 
ெகுதி்டளப் ெடடியலிைவும.

3.  வளங்ள சுரண்ைப்ெடுவது (பேல்வச் சுரண்ைல்) 
ெறறி �ங்ளின் ்ருத்து என்ன?

2.  போடைாநாக்பூர் ெகுதியில் நைந்� மி்ப்பெரிய 
ெழஙகுடியினர் கிளர்ச்சி ____________

3.  ____________ ேடைம ெழஙகுடியினரல்லா� 
ைக்்டள ெழஙகுடி நிலத்தில் நுடழய 
�டைவிதித்�து.

4.  போடைா நாக்பூர் ேடைம நிட்றபவற்றப்ெடை 
ஆண்டு ____________.

5.  W.C. ொனர்ஜி இந்திய ப�சிய ்ாஙகிரஸின் 
�டலவரா்த் ப�ர்ந்ப�டுக்்ப்ெடை ஆண்டு 
____________.

III���சரியான�கூற்மறத்�்தர்வு�கசய்யவும்
1. (i)  மீர் ஜாெரிைம இருந்து 2 ப்ாடிபய 25 லடே 

ரூொடய வாஙகிய கிழக்கு இந்திய ்மபெனி 
அ�டன பிரிடைனில் ப�ாழிறபுரடசி பைமெை 
மு�லீடு பேய�து.

 (ii)  1832  -  1831 ஆம ஆண்டு அரசு அதி்ாரி்ள 
ைறறும ்ைன்ப்ாடுப்பொருக்கு 
எதிரான கிளர்ச்சிடயக் ப்ால் ைக்்ள 
ஒருஙகிடணத்�னர்.

 (iii)  1855ஆம ஆண்டில் ோந்�லர் கிளர்ச்சிக்கு 
சித்து, ்ணு ஆகிய இரண்டு ோந்�லர் 
ேப்ா�ரர்்ள �டலடை ஏற்றனர்.

 (iv)  1879ஆம ஆண்டில் ோந்�லர்்ள வேம 
இருந்� ெகுதி்டள ஒழுஙகுமுட்றப்ெடுத்� 
ஒரு ேடைம இயற்றப்ெடைது.

 அ) (i) (ii) ைறறும (iii) ேரியானடவ
 ஆ) (ii) ைறறும (iii) ேரியானடவ
 இ) (iii) ைறறும (iv) ேரியானடவ
 ஈ) (i) ைறறும (iv) ேரியானடவ
2. (i)  ் ாலனி ஆடசி ெறறிய பொருளா�ார 

விைர்ேனத்ட�ச் பேய�து ஆரமெ்ால இந்திய 
ப�சியவாதி்ளின் மி் முக்கியைான 
ெங்ளிப்பு்ளில் ஒன்்றாகும.

 (ii)  இந்தியாவில் வறுடை அதி்ரிக்் ேைய 
ரீதியிலான சுரண்ைபல மி் மு�ன்டையான 
்ாரணம என்று ஆரமெ்ால ்ாஙகிரஸ் 
�டலவர்்ள ப�ரிவித்�னர்.

 (iii)  சுயராஜ்ஜியம அல்லது �ன்னாடசிடய 
எடடுவப� மி�ப�சியவா� ்ாஙகிரஸ் 
�டலவர்்ளின் குறிக்ப்ாள்ளில் ஒன்்றா் 
இருந்�து.

 (iv)  வங்ாளத்தின் ஆதிக்்த்ட� குட்றப்ெட�யும 
ப�சியவா� இயக்்த்ட� வலுவிழக்்ச் 
பேயவட�யும குறிக்ப்ாளா்க் ப்ாண்டு 
வங்ப் பிரிவிடன நைந்�து.

 அ) (i) ைறறும (iii) ேரியானடவ
 ஆ) (i), (iii) ைறறும (iv) ேரியானடவ

10th_History_Unit_7_TM.indd   93 1/5/2022   5:37:32 PM



9494காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கஙகளும் தேசியத்தின் தோற்றமும்

4.  �ன்னாடசி (ப�ாம ரூல்) இயக்்த்தின் 
குறிக்ப்ாள்டள விவரிக்்வும. 

5.  லக்பனா ஒப்ெந்�த்தின் முக்கிய அமேங்டளத் 
ப�ாகுத்து வழங்வும.

VI� �விரிவாக�விம்யளி்ககவும்�
1. 1857ஆம ஆண்டின் கிளர்ச்சிக்்ான 

்ாரணங்ள குறித்து விரிவா் ஆராயவும.
2. 1905ஆம ஆண்டு நி்ழந்� வங்ாளப் 

பிரிவிடனயின்பொது வங்ாள ைக்்ள 
எவ்வி�ம நைந்துப்ாண்ைனர்?

VII� கசயல்பாடுகள்�
1. 1858 மு�ல் 1919ஆம ஆண்டு வடர ஆஙகிபலய 

இந்தியாவில் இயற்றப்ெடை ேடைங்டள 
அடையாளம ்ண்டு, ஒவ்பவான்ட்றப் ெறறியும 
சுருக்்ைா் விவரிக்்வும.

2. இந்திய வடரெைத்தில் 1857ஆம ஆண்டில் 
கிளர்ச்சி நைந்� முக்கியஇைங்டளக் 
குறிக்்வும.

3. ஆஙகிபலயரின் ்ாலனி ஆடசிக்கு எதிரான 
பொராடைங்ளில் ெஙப்ற்ற அடனத்து 
முன்னணி �டலவர்்ளின் ெைங்டள 
டவத்து ஒரு பேருப்டு (ஆல்ெம) உருவாக்்வும.

்மற்்காள்�நூல்கள்

1. Bipan Chandra, India’s Struggle for 
Independence (New Delhi: Penguin, 2000)

2. Sekhar Bandyopadhyay, From Plassey to 
Partition and After (New Delhi: Orient 
Longman, 2004)

3. Sumit Sarkar, Modern India (1885-1947) 
(New Delhi: Pearson, 2014).

்மலும்�வாசி்ககத்த்கக�நூல்
1. R.C. ைஜும�ார் ,  H.C. ராயபேௌத்ரி , 

K. �த்�ா, இந்தியாவின் சி்றப்பு வரலாறு 
(மூன்்றாம  ெகுதி), �மிழாக்்ம : 
A. ொண்டுரங்ன், �மிழநாடு ொைநூல் 
ைறறும ்ல்வியியல் ெணி்ள ்ழ்ம, 
பேன்டன (ஆவணப் ெதிப்பு: ஆ்ஸ்ட - 2017)

இமணயதள�வளங்கள் 

https//www.brittanica.com

படி�–�1�  URL அல்லது QR குறியீடடிடனப் ெயன்ெடுத்தி இச்பேயல்ொடடிற்ான 
இடணயப்ெக்்த்திறகு பேல்் 

படி�–�2  ப�டுபொறியில் ‘Rebellion of 1857’ என �டைச்சு பேயயவும 

படி�–�3   ப�ான்றும ெைத்ப�ாகுப்பிடன ஒவ்பவான்்றா்த் ப�ர்ந்ப�டுத்து 
அ�ற்ான விளக்்த்ட� ொர்க்்வும 

உரலி:
https://artsandculture.google.com/

இமணயச்�கசயல்பாடு�

காலனியத்து்ககு�எதிரான�இய்ககங்களும்�்தசியத்தின்�்தாற்றமும்
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நாம் கீழ்க்கண்டவை்கவைப் பற்றி அறிந்து க்காளை

�	இந்திய விடுதலைப் ப�ோரோட்டத்தில் கோந்திய கோைகட்டம்
�	இந்தியோவில் மககலை ஒன்றிலைகக அகிம்லசை மற்றும் சைத்தியோகிரகம் ஆகிய 

கோந்தியக ககோளலககள �யன்�டுத்தப்�டடு பசைோதிககப்�ட்ட கோைகட்டம்
�	சைம்�ரோன் மற்றும் கரௌைட சைட்டம் ஆகியவற்றுககு எதிரோன வன்முலையற்ை ப�ோரோட்டஙகள
�	ஒத்துலையோலம இயககம் மற்றும் அதன் வீழ்ச்சி
�	தீவிரத்தன்லம ககோண்டவரகளும் தீவிர பதசியவோதப் ப�ோககு உல்டயவரகளின் பதோற்ைமும் 

விடுதலைப் ப�ோரோட்டத்தில் அவரகள ஆற்றிய �ஙகும்
�	சைட்டமறுப்பு இயககத்தின் கதோ்டககம்
�	தனித்கதோகுதிகள குறித்த சைரச்லசை மற்றும் பூனோ ஒப்�ந்தம் லககயழுத்தி்டப்�டுதல்
�	மோகோைஙகளில் முதைோவதோக அலமந்த கோஙகிரஸ் அலமச்சைரலவகள மற்றும் கவளலையபன 

கவளிபயறு இயககம் பதோன்றுவதற்கோன சூழ்நிலைகள
�	இந்தியத் துலைககண்டத்லத இந்தியோ-�ோகிஸ்தோன் என இரண்டோகப் பிரிவிலன கசையய 

வழிவகுத்த வகுப்புவோதம்

்கற்்றலின் நநா்க்கங்கள

    அறிமு்கம்
மகோத்மோ கோந்தி, கதன்னோப்பிரிககோவில் 

வோழ்ந்த இந்தியரகளின் சைமூக உரிலமகளுககோக 
சுமோர 20 ஆணடுகள ப�ோரோடிய பிைகு 1915இல் 
தோயகம் திரும்பினோர. இந்திய அரசியலுககு 
புதிய எழுச்சிலய அவர ஏற்�டுத்தினோர. 
கதன்னோப்பிரிககோவில் அவர ஆணகள, க�ணகள, 
இலைஞரகள, முதிபயோர என அலனவரும் 
பின்�ற்ைத்தகக  ‘சைத்தியோகிரகம்’ என்ை புதிய 
வழிமுலைலய அறிமுகம் கசையதோர. அடித்தடடு 
வறியவரகளின் பமன்லமககோக உறுதிபூண்ட 
அவரோல் மககளின் நல்கைணைத்லத எளிதில் 
க�ைமுடிந்தது. இந்திய பதசிய இயககத்லத 
கோந்தியடிகள எவவோறு மல்டமோற்ைம் 
க�ைலவத்தோர என்�லத இந்தப் �ோ்டத்தில் நோம் 
கோணப�ோம். 

 8.1  ்காந்தியடி்களும் ம்க்கள நேசியமும்
(அ) ்காந்தியடி்கள உருைாகி்றார்

குஜரோத்தின் ப�ோர�ந்தரில் ஒரு வசைதியோன 
குடும்�த்தில் 1869 அகப்டோ�ர 2ஆம் நோள 
பமோகன்தோஸ் கரம்சைந்த் கோந்தி பிைந்தோர. 
அவரது தந்லதயோர கோ�ோ கோந்தி, ப�ோர�ந்தரின் 
திவோனோகவும் பின்னர ரோஜபகோடடின் 
திவோனோகவும் க�ோறுப்பு வகித்தோர. அவரது தோயோர 
புத்லி�ோயின் தோககம் இலையவரோன கோந்தியின் 
ந்டவடிகலககளில் க�ரிதும் இருந்தது. �தின்ம 
�ளளிப் (கமடரிகுபைசைன்) �டிப்ல� முடித்த 
கோந்தியடிகள சைட்டம் �யில்வதற்கோக 1888இல் 
இஙகிைோந்துககுக க்டல்�யைம் பமற்ககோண்டோர. 
1891ஆம் ஆணடு ஜூன் மோதம் வைககறிஞர 
�ட்டம்க�ற்ை பின்பு அவர பிரிடடிஷோரின் நீதி மற்றும் 

நேசியம்: ்காந்திய 
்கால்கட்டம்

அலகு - 8
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96தேசியம்: காந்திய காலகட்டம்

நியோய முலையில் நம்பிகலக ககோண்டவரோக 
இந்தியோவுககுத் திரும்பினோர. 

இந்தியோ  திரும்பியவு்டன் �ம்�ோயில் 
வைககுலரஞரோக �ணியோற்ை கோந்தியடிகள 
பமற்ககோண்ட முயற்சி பதோல்வியல்டந்தது. அந்த 
கோைகட்டத்தில்தோன் கதன்னோப்பிரிககோவில் 
இருந்த குஜரோத்தி நிறுவனம் ஒன்று சைட்ட 
உரிலம வைககுகள கதோ்டர�ோக கோந்தியடிகளின் 
பசைலவலய நோடியது. இந்த வோயப்ல� 
ஏற்றுகககோண்ட கோந்தியடிகள 1893 ஏப்ரல் மோதம் 
கதன்னோப்பிரிககோவுககுப் புைப்�டடுச் கசைன்ைோர. 
கதன்னோப்பிரிககோவில்தோன் முதன்முலையோக 
அவர இனகவறிலய எதிரககோண்டோர. ்டர�னில் 
இருந்து பிரிடப்டோரியோவுககு ரயில்�யைம் 
பமற்ககோண்டப�ோது பீட்டரமோரிடஸ்�ரக ரயில் 
நிலையத்தில் முதல்வகுப்புப் க�டடியிலிருந்து 
வலுககட்டோயமோக கவளிபயற்ைப்�ட்டோர. 
கோந்தியடிகள இலத எதிரத்துப்ப�ோரோ்ட உறுதி 
பூண்டோர. 

கோந்தியடிகள டிரோன்ஸ்வோலில் உளை 
இந்தியரகளின் கூட்டத்லதக கூடடி அவரகள 
தஙகளுல்டய குலைகலை உறுதியு்டன் 
கவளிப்�டுத்தி கலைவதற்கோக ஒரு அலமப்ல� 
ஏற்�டுத்தபவணடும் என்று அறிவுறுத்தினோர. இது 
ப�ோன்ை கூட்டஙகலைத் கதோ்டரந்து ந்டத்திய 
அவர, அந்த நோடடின் சைட்டஙகலை மீறும் விதமோக 
ந்டந்த அநீதிகள கதோ்டர�ோக நிரவோகத்தினருககு 
மனுககலை அளித்தோர. டிரோன்ஸ்வோலில் வசித்த 
இந்தியரகள தலை வரியோக 3 �வுணடுகலை 
கசைலுத்த பவணடியிருந்தது. அவரகளுகககன 
குறிககப்�ட்ட �குதிகலை விடுத்து பவறு இ்டஙகளில் 
அவரகள நிைத்லத கசைோந்தமோக லவத்துகககோளை 
முடியோதநிலை இருந்தது. இரவு 9 மணிககுப் பிைகு 
அனுமதியின்றி கவளியி்டஙகளுககு கசைல்ைமுடியோத 
நிலையும் இருந்தது. இத்தலகய நியோயமற்ை 
சைட்டஙகலை எதிரத்து அவர ப�ோரோட்டத்லதத் 
கதோ்டஙகினோர. 

கோந்தியடிகளுககு ்டோல்ஸ்்டோய, ஜோன் 
ரஸ்கின் ஆகிபயோரின் எழுத்துககளு்டன் அறிமுகம் 
கில்டத்தது. ‘க்டவுளின் அரசைோஙகம் உன்னில் 
உளைது’ (The Kingdom of God is Within You) 
என்ை ்டோல்ஸ்்டோயின் புத்தகம், ‘அணடூ திஸ் 
ைோஸ்ட’ (Unto the Last) என்ை ஜோன் ரஸ்கின் 
எழுதிய புத்தகம் தோபரோவின்  ‘சைட்டமறுப்பு’ (Civil 
Disobedience) ஆகிய புத்தகஙகைோல் கோந்தியடிகள 
க�ரும் தோககத்திற்குளைோனோர. ரஸ்கின் 
அவரகைோல் க�ரிதும் ஈரககப்�ட்ட கோந்தியடிகள 
ஃபீனிகஸ் குடியிருப்ல�யும் (1905) ்டோல்ஸ்்டோய 
�ணலைலயயும் (1910) நிறுவினோர. சைமத்துவம், 
சைமூக வோழ்கலக, கசையயும் கதோழில் மீது மரியோலத 

ஆகிய நற்�ணபுகள இந்தக குடியிருப்புகளில் 
ஊககப்�டுத்தப்�ட்டன. சைத்தியோகிரகிகளுககு இலவ 
�யிற்சிகைஙகைோகத் திகழ்ந்தன. 

கேன்்ாப்பிரி்க்காவில் ஒரு கெயல்உத்தியா்க 
ெத்தியாகிர்கம்

கோந்தியடிகள உணலமயின் வடிவமோக 
சைத்தியோகிரகத்லத பமம்�டுத்தினோர. நியோயமற்ை 
சைட்டஙகளுககு எதிரோக அலமதிப் ப�ரணிகலை 
ந்டத்திய �ரப்புலரயோைரகள எதிரப்பு 
கதரிவிககும் விதமோக தோஙகைோகபவ முன்வந்து 
லகதோனோரகள. குடிபயற்ைம் மற்றும் இனபவறு�ோடு 
ஆகிய பிரச்சைலனகளுககோகப் ப�ோரோ்ட அவர 
சைத்தியோகிரக பசைோதலனகலை பமற்ககோண்டோர. 
குடிப்க�யரந்பதோலர �திவு கசையயும் அலுவைகஙகள 
முன் கூட்டஙகளும் ஆரப்�ோட்டஙகளும் 
ந்டத்தப்�ட்டன. கோவல்துலையினர வன்முலைலய 
கட்டவிழ்த்துவிட்டப�ோதிலும் சைத்தியோகிரகிகள 
எந்தவித எதிரப்ல�யும் கோட்டவில்லை. 
கோந்தியடிகளும் இதர தலைவரகளும் 
லகதோனோரகள. க�ரும்�ோலும், ஒப்�ந்த 
கதோழிைோைரகைோக இருந்து கதருபவோர 
வியோ�ோரிகைோக மோறிய இந்தியரகள, 
கோவல்துலையினரின் கடுலமயோன 
ந்டவடிகலகலயயும் க�ோருட�டுத்தோமல் 
ப�ோரோட்டத்லதத் கதோ்டரந்தனர. இறுதியோக 
ஒப்�ந்த கதோழிைோைரகள மீது விதிககப்�ட்ட 
தலைவரி ஸ்மடஸ்-கோந்தி ஒப்�ந்தத்தின்�டி 
ரத்துகசையயப்�ட்டது. 

 8.2   இந்தியாவில் ்காந்தியடி்கள 
ந்டத்திய கோ்ட்க்க்கால 
ெத்தியாகிர்கங்கள

முந்லதய இந்திய வருலககளின்ப�ோது 
கோந்தியடிகள தோன் சைந்தித்த பகோ�ோை கிருஷை 
பகோகபை மீது க�ரும் மரியோலத ககோணடு 
அவலரபய தமது அரசியல் குருவோக ஏற்ைோர. அவரது 
அறிவுலரயின்�டி, அரசியலில் ஈடு�டுமுன் நோடடின் 
அலனத்துப் �குதிகளுககும் கோந்தியடிகள �யைம் 
பமற்ககோண்டோர. இதனோல் மககளின் நிலைலய 
அவர அறிந்துககோளை வழிபிைந்தது. இதுப�ோன்ை 
ஒரு �யைத்தின்ப�ோதுதோன் தமிைகத்தில் தமது 
வைககமோன ஆல்டகலை விடுத்து சைோதோரை 
பவடடிககு அவர மோறினோர. 

(அ) ெம்பரான் ெத்தியாகிர்கம்
பீகோரில் உளை சைம்�ரோனில்  ‘தீன் கோதியோ’ 

முலை பின்�ற்ைப்�ட்டது. இந்த சுரண்டல் முலையில் 
இந்திய விவசைோயிகள தஙகளின் நிைத்தின் இரு�தில் 
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மூன்று �ஙகு �குதியில் அவுரி (இணடிபகோ) �யிரி்ட 
பவணடும் என்று ஐபரோப்பியப் �ணலையோைரகள 
அவரகலைக கட்டோயப்�டுத்தினர. �த்கதோன்�தோம் 
நூற்ைோணடின் கல்டசியில் கஜரமோனிய 
கசையற்லக சைோயஙகைோல், இணடிபகோ எனப்�டும் 
நீைச்சைோயம் சைந்லதயில் விற்கப்�டுவது குலைந்தது. 
சைம்�ரோனில் இணடிபகோ �யிரிட்ட ஐபரோப்பியப் 
�ணலையோைரகள நீைச்சைோயம் �யிரிடும் 
க்டலமயிலிருந்து விவசைோயிகலை விடுவிககும் 
பதலவலய உைரந்து அந்த நிலைலமலய 
தஙகளுககுச் சைோதகமோகப் �யன்�டுத்திகககோளை 
விரும்பினோரகள. இந்தக க்டலமயிலிருந்து 
விவசைோயிகலை விடுவிககும்க�ோருடடு சைட்டத்துககு 
புைம்�ோன நிலுலவத்கதோலககலை வசூலித்தபதோடு 
வோ்டலகலயயும் அதிகரித்தோரகள. எனபவ 
எதிரப்பு கவடித்தது. இந்த வலகயில் சிரமஙகலைச் 
சைந்தித்த சைம்�ரோலனச் பசைரந்த விவசைோயியோன 
ரோஜகுமோர சுகைோ, சைம்�ரோனுககு வருலக புரியுமோறு 
கோந்தியடிகலைக பகடடுகககோண்டோர. சைம்�ரோலன 
கோந்தியடிகள கசைன்று பசைரந்தவு்டன், அஙகிருந்து 
உ்டனடியோக கவளிபயறுமோறு கோவல்துலையினர 
அவலரக பகடடுகககோண்டனர. அதற்கு அவர 
மறுத்தலதயடுத்து வைகலகச் சைந்திககுமோறு 
�ணிககப்�ட்டோர. இந்தச் கசையதி கோடடுத்தீ ப�ோன்று 
�ரவியலத அடுத்து ஆயிரககைககோபனோர அந்த 
இ்டத்தில் கோந்தியடிகளுககு ஆதரவோகக கூடினர. 
‘நோடு முதன்முதைோக ஒத்துலையோலம இயககச் 
கசையல்முலைப் �ோ்டத்லதக கற்றுகககோண்டதோக’ 
கோந்தியடிகள கதரிவித்தோர. இந்தியோவின் 
முதைோவது குடியரசுத்தலைவரோக பின்னோளில் 
க�ோறுப்ப�ற்ை இரோபஜந்திர பிரசைோத்தும் 
வைககுலரஞரோக கதோழில் கசையத பிரஜகிபஷோர 
பிரசைோத்தும் கோந்தியடிகளுககுத் துலையோக 
கசையல்�ட்டனர. அதன்பிைகு துலைநிலை ஆளுநர 
ஒரு குழுலவ உருவோககினோர கோந்தியடிகள 
அககுழுவில் ஒரு உறுப்பினர ஆனோர. இணடிபகோ 
�ணலையோைரகள விவசைோயிகள மீது ந்டத்திய 
அ்டககுமுலைலய முடிவுககுக ககோணடுவரும் 
வலகயில்  ‘தீன் கோதியோ’ முலைலய ரத்து கசையய 
அந்தக குழு �ரிந்துலரத்தது. 

சைம்�ரோன் சைத்தியோகிரகத்தின் கவற்றிலய 
அடுத்து 1918இல் அகமதோ�ோத் மில் பவலைநிறுத்தம், 
1918இல் பகதோ சைத்தியோகிரகம் ஆகியன 
கோந்தியடிகலை ஒரு மககள தலைவரோக 
உருவோககின. முந்லதய தலைவரகலைப் 
ப�ோைல்ைோமல் நோடடு மககலை ஒன்றுதிரடடும் 
�ணியில் கோந்தியடிகள தம் திைலமலய  
கவளிப்�டுத்தினோர.

(ஆ)  கரௌலட ெத்தியாகிர்கமும் ஜாலியன்ைாலா 
பா்க படுக்காவலயும்
இந்தியரகளுககு உணலமயில் 

அதிகோரஙகலை �ரிமோற்ைம் கசையயோததோல் 1919ஆம் 
ஆணடின் இந்திய அரசுச்சைட்டம் ஏமோற்ைத்லத 
அளித்தது. பமலும், அரசைோனது ப�ோரககோைக 
கடடுப்�ோடுகலை நிரந்தரமோக விரிவு�டுத்தி 
அமல்�டுத்தத் கதோ்டஙகியது. பிடிஉத்தரவு இல்ைோமல் 
லகது ந்டவடிகலக, விசைோரலை இல்ைோமல் 
சிலையிைல்டப்�து என கோவல் துலையினருககு 
அதீத அதிகோரஙகலை கரௌைட சைட்டம் வைஙகியது. 
இந்தச் சைட்டத்லத ‘கருப்புச் சைட்டம்’ என்ைலைத்த 
கோந்தியடிகள அதலன எதிரத்து நோடு தழுவிய 
சைத்தியோகிரகப் ப�ோரோட்டத்துககு 1919 ஏப்ரல் 6இல் 
அலைப்புவிடுத்தோர. இது உணைோவிரதமிருத்தல் 
மற்றும் பிரோரத்தலனயு்டன் கூடிய ஒரு அகிம்லசை 
ப�ோரோட்டமோக இருத்தல் பவணடும். இது நோடு 
முழுவதும் �ரவிய கதோ்டகககோை கோைனிய எதிரப்பு 
ப�ோரோட்டமோகும். கரௌைட சைட்டத்துககு எதிரோன 
ப�ோரோட்டம் �ஞசைோபில் குறிப்�ோக அமிரதசைரஸ் மற்றும் 
ைோகூரில் தீவிரமல்டந்தது. கோந்தியடிகள லகது 
கசையயப்�ட்டது்டன் �ஞசைோபிற்குள நுலையவி்டோமலும் 
தடுககப்�ட்டோர. ஏப்ரல் 9ஆம் நோள ்டோக்டர. 
லசைஃபுதீன் கிச்லு, ்டோக்டர. சைத்ய�ோல் என்ை இரணடு 
முககிய உளளூர தலைவரகள ப�ோரோட்டத்திற்கு 
தலைலமபயற்ைதோல் அமிரதசைரஸில் லகது 
கசையயப்�ட்டனர.  
கஜ்ரல் ்டயரின் க்காடுஙந்கான்வம

அமிரதசைரஸில் உளை 
ஜோலியன்வோைோ �ோககில் 
1919 ஏப்ரல் 13ஆம் நோள ஒரு 
க�ோதுககூட்டத்துககு ஏற்�ோடு 
கசையயப்�டடிருந்தது. ல�சைோகி 
திருநோளில் (சீககியரகளின் 
அறுவல்டத்திருநோள) இந்தககூட்டத்துககு ஏற்�ோடு 
கசையயப்�டடிருந்தது. ஆயிரககைககோன கிரோம 
மககள அஙகு கூடியிருந்தனர. இந்தககூட்டம் �ற்றி 
அறிந்தவு்டன் அந்த இ்டத்லத பீரஙகி வணடி மற்றும் 
ஆயுதபமந்திய வீரரகளு்டன் கஜனரல் கரஜினோல்டு 
்டயர சுற்றி வலைத்தோர. உயரந்த மதில்களு்டன் 
அலமந்த அந்த லமதோனத்துககு இருந்த ஒபர 

ெம்பரான் ெத்தியாகிர்கம்
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வோயில் �குதிலய ஆகரமித்த ஆயுதபமந்திய 
வீரரகள எந்தவித முன்கனச்சைரிகலகயுமின்றி 
கணமூடித்தனமோக சு்டத்கதோ்டஙகினோரகள. 
துப்�ோககிகளில் குணடுகள தீரும் வலர கதோ்டரந்து 
10 மணித்துளிகளுககு இந்தத் துப்�ோககிச்சூடு 
நிகழ்ந்தது. அதிகோரபூரவ அரசு தகவல்களின் �டி 379 
ப�ர இந்தத் துப்�ோககிச்சூடடில் ககோல்ைப்�ட்டனர; 
ஓரோயிரத்துககும் பமற்�டப்டோர கோயம் அல்டந்தனர. 
ஆனோல் அதிகோரபூரவமற்ை தகவல்கள இந்தத் 
தோககுதலில் உயிரிைந்பதோர எணணிகலகலய 
ஓரோயிரத்துககும் அதிகம் என்று கதரிவித்தது. 
இந்தச் சைம்�வத்துககுப் பிைகு �ல்டத்துலைச்சைட்டம் 
அறிவிககப்�டடு �ஞசைோப் குறிப்�ோக, அமிரதசைரஸ் 
மககள சைவுககடி ககோடுககப்�டடு கதருககளில் ஊரந்து 
கசைல்ை லவககப்�ட்டனர. இந்தக ககோடுலமகள 
இந்தியரகலை ககோதித்கதைச்கசையதது. இரபீந்திரநோத் 
தோகூர வீரத்திருமகன் (knighthood) என்ை அரசுப் 
�ட்டத்லத திருப்பிக ககோடுத்தோர. ககயசைர-இ-ஹிந்த் 
�தககத்லத கோந்தியடிகள திருப்பிகககோடுத்தோர. 

(இ) கிலாபத் இய்க்கம்
1918இல் முதைோவது உைகப்ப�ோர முடிவுககு 

வந்தது. இசுைோமிய மதத்தலைவர என உைகம் 
முழுவதும் ப�ோற்ைப்�ட்ட துருககியின் கலி�ோ  
கடுலமயோக ந்டத்தப்�ட்டோர. அவருககு ஆதரவோக 
பதோற்றுவிககப்�ட்ட இயககபம கிைோ�த் இயககம் 
என்ைலைககப்�ட்டது. கமௌைோனோ முகமது அலி 
மற்றும் கமௌைோனோ கசைௌகத் அலி எனும் அலி 
சைபகோதரரகள தலைலமயில் இவவியககம் ந்டந்தது. 
இந்த இயககத்துககு ஆதரவளித்த கோந்தியடிகள 
இந்த இயககத்லத இந்து முஸ்லீம்கலை இலைகக 
ஒரு வோயப்�ோகக  கருதினோர. 1919ஆம் ஆணடு 
நவம்�ர மோதம் தில்லியில் நல்டக�ற்ை அகிை 
இந்திய கிைோ�த் இயகக மோநோடடிற்கு அவர 
தலைலமபயற்ைோர. அல்ைோஹூ அக�ர, வந்பத 
மோதரம், இந்து-முஸ்லீம் வோழ்க ஆகிய மூன்று 
பதசிய முைககஙகலை முன்கமோழிந்த கசைௌகத் 
அலியின் பயோசைலனலய கோந்தியடிகள ஆதரித்தோர. 
1920 ஜூன் 9இல் அைகோ�ோத்தில் கூடிய கிைோ�த் 
குழுவின் கூட்டம் கோந்தியடிகளின் அகிம்லசை மற்றும் 
ஒத்துலையோலம இயககத்லத ஏற்றுகககோண்டது. 
ஒத்துலையோலம இயககம் 1920 ஆகஸ்டு முதல் 
நோள கதோ்டஙகியது.

 8.3    ஒத்துவையாவம இய்க்கமும் 
அேன் வீழச்சியும்

1920 கசைப்்டம்�ர மோதம் கல்கத்தோவில் 
நல்டக�ற்ை சிைப்பு கூட்டத்தில் (அமரவில்) இந்திய 
பதசிய கோஙகிரஸ் ஒத்துலையோலம இயககத்துககு 
அனுமதி வைஙகியது. பின்னர 1920 டிசைம்�ர மோதம் 

பசைைம் C. விஜயரோகவோச்சைோரியோரின் தலைலமயில் 
நோகபூரில் ந்டந்த அமரவில் இந்த தீரமோனம் 
நிலைபவற்ைப்�ட்டது. ஒத்துலையோலம இயககத் 
திட்டத்தின் கூறுகைோவன;
1. �ட்டஙகள மற்றும் மரியோலத நிமித்தமோன 

�தவிகள அலனத்லதயும் திரும்� ஒப்�ல்டப்�து.
2. அ ர சி ன்  க சை ய ல் � ோ டு க ளி ல் 

ஒத்துலைககோமலிருப்�து.
3. நீதிமன்ை வைககுகளில் வைககுலரஞரகள 

ஆஜரோகோமல் இருப்�து. நீதிமன்ைத்தில் 
இருந்த வைககுகளுககு தனியோர மத்தியஸ்தம் 
மூைமோகத் தீரவு கோண�து. 

4. அரசுப் �ளளிகலை குைந்லதகளும் அவற்றின் 
க�ற்பைோரகளும் புைககணிப்�து.

5. 1919ஆம் ஆணடு சைட்டத்தின் கீழ் 
உருவோககப்�ட்ட சைட்டப்ப�ரலவகலை 
புைககணிப்�து.

6. அரசு விருந்து நிகழ்ச்சிகள மற்றும் இதர அரசு 
விைோககளில் �ஙபகற்�தில்லை என்ை முடிவு.

7. குடிலமப்�ணி (சிவில்) அல்ைது இரோணுவப் 
�தவிகலை ஏற்க மறுப்�து.

8. அந்நியப் க�ோருளகளின் புைககணிப்பு மற்றும் 
உளளூர க�ோருளகளுககு ஊககம் தரும் சுபதசி 
இயககத்தின் ககோளலககலைப் �ரப்புவது.

(அ)  ைரிக்கா்டா இய்க்கம் மற்றும்  
கெௌரி கெௌரா ெம்பைம்
1922 பிப்ரவரி மோதம் �ரபதோலியில் 

வரிககோ்டோ இயகக பிரச்சைோரத்லத கோந்தியடிகள 
அறிவித்தோர. இந்த இயககஙகள ஒரு பதசியத் 
தலைவரோக கோந்தியடிகளின் நற்க�யலரப் க�ரிதும் 
பமம்�டுத்தின, குறிப்�ோக விவசைோயிகள மத்தியில் 
ஒரு மோக�ரும் தலைவரோக அவரது மரியோலதலய 
உயரத்தின. கோந்தியடிகள நோடுதழுவிய 
சுற்றுப்�யைத்லத பமற்ககோண்டோர. அவர �யைம் 
பமற்ககோண்ட இ்டஙகளில் எல்ைோம் அந்நியத் 
துணிகள குவிககப்�டடு தீயிடடுக ககோளுத்தப்�ட்டன. 
ஆயிரககைககோனவரகள அரசு பவலைகலைத் 
துைந்தனர, மோைவரகள க�ரும் எணணிகலகயில் 
தஙகள கல்விலயக லகவிட்டனர, க�ருமைவிைோன 
வைககுலரஞரகள தஙகள கதோழிலை 
லகவிட்டனர. ஆஙகிபையப் க�ோருளகள மற்றும் 
நிறுவனஙகள புைககணிப்புத் தீவிரமோக ந்டந்தது.  
பவல்ஸ் இைவரசைரின் இந்தியப் �யைத்லத 
புைககணிப்�து கவற்றிகரமோக ந்டந்துமுடிந்தது.  

1922 பிப்ரவரி 5ஆம் நோள தற்ப�ோலதய 
உத்தரப்பிரபதசைத்தில் உளை பகோரகபூர அருபக 
கசைௌரி கசைௌரோ என்ை கிரோமத்தில் பதசியவோதிகள 
ந்டத்தியப் ப�ரணி கோவல்துலையினரின் 
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பகோ�முடடும் ந்டவடிகலககளினோல் 
வன்முலையோக மோறியது. தோம் குலைந்த 
எணணிகலகயில் இருப்�லத உைரந்த 
கோவல்துலையினர �ோதுகோப்புககோக தஙகலை 
கோவல்நிலையத்துககுள அல்டத்துக ககோண்டனர. 
ஆனோல் ஆத்திரம்ககோண்ட கூட்டத்தினர 
22 கோவைரு்டன் கோவல்நிலையத்லத தீயிடடுக 
ககோளுத்தினர. இதில் 22 கோவைரகளும் 
உயிரிைந்தனர. கோந்தியடிகள உ்டனடியோக 
இயககத்லத திரும்�ப்க�ற்ைோர. 
(ஆ) சுயராஜ்ஜிய்க ்கடசியி்ர்

இதனில்டபய கோஙகிரஸ் கடசி இரண்டோகப் 
பிைவு�ட்டது. அலவயோவன, மோற்ைத்லத 
விரும்புபவோரகள மற்றும் மோற்ைத்லத 
விரும்�ோதவரகள என இரணடு பிரிவுகள ஆகும். 
பமோதிைோல் பநரு, சி.ஆர. தோஸ் ஆகிபயோர 
தலைலமயிைோன கோஙகிரசைோர பதரதலில் 
ப�ோடடியிடடு சைட்டப்ப�ரலவககுள நுலைய 
பவணடும் என்று விரும்பினோரகள. சைட்டப் 
ப�ரலவகளில் �ஙபகற்று �ணியோற்றுவதன் 
மூைம் மடடுபம பதசைநைன்கள பமம்�டும் என்றும் 
இரடல்ட ஆடசியில் �ஙபகற்�தன் மூைம்தோன் 
கோைனி ஆதிகக அரலசை �ோதிப்�ல்டய லவகக 
முடியும் என்றும் அவரகள வோதிட்டனர. 
அவரகபை மோற்ைத்லத விரும்புபவோரகள 
என்று அலைககப்�ட்டனர. வல்ை�ோய �டப்டல், 
சி. ரோஜோஜி உளளிட்ட கோந்தியடிகலைத் தீவிரமோகப் 
பின்�ற்றிய �ைர மோற்ைத்லத விரும்�ோதவரகைோக 
அரசு்டன் ஒத்துலையோலம இயககத்லதத் கதோ்டர 
விரும்பினோரகள. எதிரப்புககு இல்டபய பமோதிைோல் 
பநருவும் சி.ஆர. தோஸும் 1923 ஜனவரி முதல் 
நோள சுயரோஜஜியக கடசிலய கதோ்டஙகினோரகள. 
இந்தக கடசி பின்னர கோஙகிரஸ் கடசியின் சிைப்பு 
அமரவில் அஙகீகரிககப்�ட்டது. ஆஙகிபைய 
இந்தியோவின் ப�ரரசு (இம்பீரியல்) சைட்டப் ப�ரலவ 
மற்றும் �ல்பவறு மோகோை சைட்டப்ப�ரலவகளுககு 
க�ரும் எணணிகலகயில் சுயரோஜஜிய கடசி 
உறுப்பினரகள பதரந்கதடுககப்�ட்டனர.  
பதசியவோதக கருத்துககலை முன்கனடுத்துச் 
கசைல்ை அவரகள சைட்டப்ப�ரலவலய ஒரு 

பமல்டயோகப் �யன்�டுத்தினோரகள. வஙகோைத்தில் 
அரசு்டன் ஒத்துலைகக விரும்�ோததோல் 
இந்தியரகளுககு என மோற்ைப்�ட்ட துலைகளில் 
க�ோறுப்ப�ற்க அவரகள மறுத்துவிட்டனர. கோைனி 
அரசின் உணலமயோன இயல்ல� அவரகள 
கவளிகககோைரந்தனர. எனினும் 1925இல் 
அககடசியின் தலைவர சி.ஆர. தோஸ் மலைந்த பிைகு 
சுயரோஜஜிய கடசி வீழ்ச்சி கோைத் கதோ்டஙகியது.

1919ஆம் ஆணடின் இந்திய அரசுச் சைட்டம் 
மூைமோக இரடல்ட ஆடசி என்�து அறிமுகம் 
கசையயப்�ட்டது. இதன் மூைம் மோகோை அரசின் 
அதிகோரஙகள ஒதுககப்�ட்ட மற்றும் மோற்ைப்�ட்ட 
துலைகள என இரணடு வலககைோகப் 
பிரிககப்�ட்டது. நிதி, �ோதுகோப்பு, கோவல்துலை, 
நீதித்துலை, நிைவருவோய, மற்றும் நீரப்�ோசைனம் 
ஆகிய துலைகள ஆஙகிபையரகள வசைம் 
ஒதுககப்�ட்டன. மோற்ைப்�ட்ட துலைகளில் 
உளைோடசி, கல்வி, க�ோதுசுகோதோரம், 
க�ோதுப்�ணி, பவைோணலம, வனஙகள, 
மற்றும் மீன்வைத்துலை ஆகியன இந்திய 
அலமச்சைரகளின் கடடுப்�ோடடின் கீழ் வி்டப்�ட்டன. 
1935ஆம் ஆணடு மோகோை சுயோடசி அறிமுகம் 
கசையயப்�ட்ட பிைகு இந்த முலை முடிவுககு வந்தது.

(இ) ்காந்தியடி்களின் ஆ்க்கப்பூர்ைத் திட்டம்
கசைௌரி கசைௌரோ நிகழ்வுககுப் பிைகு 

ஆரவைரகளும் மககளும் அகிம்லசை ப�ோரோட்டம் 
குறித்த �யிற்சிலய பமற்ககோளை பவணடும் என்று 
கோந்தியடிகள உைரந்தோர. அதன் ஒரு�குதியோக 
கோதி இயகக பமம்�ோடு, இந்து-முஸ்லீம் ஒற்றுலம, 
தீண்டோலம ஒழிப்பு ஆகியவற்றில் அவர கவனம் 
கசைலுத்தினோர. ”உஙகள மோவட்டஙகளுககுச் 
கசைல்லுஙகள. கதர, இந்து-முஸ்லீம் ஒற்றுலம, 
தீண்டோலம ஒழிப்பு ஆகியன �ற்றிய கசையதிகலைப் 
�ரப்புஙகள. இலைஞரகலை ஒன்றுதிரடடி 
அவரகலை சுயரோஜயத்தின் உணலமயோன 
வீரரகைோக உருமோற்றுஙகள.” என்று 
கோந்தியடிகள கோஙகிரசைோருககு அறிவுறுத்தினோர. 
கோஙகிரஸ் உறுப்பினரகள கதர உடுப்�லத அவர 
கட்டோயமோககினோர. அகிை இந்திய கநசைவோைர 
அலமப்பு உருவோககப்�ட்டது. 
(ஈ) வெமன் குழு பு்ற்க்கணிப்பு

1927 நவம்�ர 8ஆம் நோள இந்திய அரசியல் 
சைோசைன சீரதிருத்தஙகளுககோன இந்திய சைட்டபூரவ 
ஆலையத்லத (Indian Statutory Commission) 
நியமிப்�தோக ஆஙகிபைய அரசு அறிவித்தது. சைர 
ஜோன் லசைமன் தலைலமயிைோன இந்தக குழுவில் 
ஏழு உறுப்பினரகள இ்டம்க�ற்ைனர. இது ‘லசைமன் 
குழு’ என்பை அலைககப்�ட்டது. இந்தியரகள எவரும் சி.ஆர். ோஸ் நமாதிலால் நநரு
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இ்டம்க�ைோமல் அலனவரும் கவளலையரகைோக 
இந்தக குழுவில் இ்டம்க�ற்ைனர. இந்தியர ஒருவர 
கூ்ட உறுப்பினரோக இல்ைோத கோரைத்தோல் 
இந்தியரகள ஆத்திரமும் அவமோனமும் 
அல்டந்தனர. தஙகள அரசியல் சைோசைனத்லத 
நிரையிகக தஙகளுககு உரிலம இல்ைோத 
நிலைகணடு ககோதித்தனர. கோஙகிரஸ் மற்றும் 
முஸ்லீம் லீக உளளிட்ட அலனத்து இந்திய 
பிரிவுகளும் இந்த லசைமன் குழுவிலனப் 
புைககணிப்�து என முடிவு கசையதன. இந்தக குழு 
கசைன்ை இ்டஙகளில் எல்ைோம் ஆரப்�ோட்டஙகளும், 
கருப்புகககோடி ஏந்திய�டி ‘லசைமபன திரும்பிப் 
ப�ோ’ எனும் முைககஙகளும் இ்டம்க�ற்ைன. 
ப�ோரோட்டககோரரகள கோவல்துலையினரோல் 
ககோடூரமோக தோககப்�ட்டனர. அவவோறு ந்டந்த ஒரு 
கடுலமயோன தோககுதலில் ைோைோ ைஜ�தி ரோய மிக 
பமோசைமோக கோயமல்டந்து பின்னர சிை நோடகளில் 
உயிரிைந்தோர.

‘வெமந் திரும்பிப் நபா’ ஆர்ப்பாட்டம்
(உ) நநரு அறி்கவ்க

இந்தியோவில் இருந்த �ல்பவறு 
அரசியல் கடசிகலை லசைமன் குழு 
புைககணிப்பு ஒன்றிலைத்தது. லசைமன் குழு 
முன்கமோழிவுகளுககு மோற்ைோக இந்தியோவுககு 
அரசியல் சைோசைனம் உருவோககுவலத 
குறிகபகோைோகக ககோணடு 1928இல் அலனத்துக 
கடசி மோநோடு நல்டக�ற்ைது. இந்த ககோளலககளின் 
அடிப்�ல்டயில் அரசியல் சைோசைன வலரவுககோக திட்டம் 
வகுகக பமோதிைோல் பநரு தலைலமயிைோன கமிடடி 
அலமககப்�ட்டது. அந்தக கமிடடியின் அறிகலக  
‘பநரு அறிகலக’ என்று அலைககப்�ட்டது. அதில் 
�ரிந்துலர கசையயப்�ட்டலவ:

�	இந்தியோவுககு தன்னோடசி அந்தஸ்து என்ை 
க்டோமினியன் தகுதி.

�	மத்திய சைட்டப் ப�ரலவ மற்றும் மோகோை சைட்டப் 
ப�ரலவகளுககு கூடடு மற்றும் கைலவயோன 
வோககோைர கதோகுதிகளு்டன் பதரதல் 
நல்டக�றுவது.

�	மத்திய சைட்டப் ப�ரலவ மற்றும் முஸ்லீம்கள 
சிறு�ோன்லமயினரோக உளை மோகோை சைட்ட 
ப�ரலவகளில் முஸ்லீம்களுககு இ்டஒதுககீடு 
அபதப�ோல் இந்துககளுககு அவரகள 
சிறு�ோன்லமயினரோக உளை வ்டபமற்கு 
எல்லை மோகோைத்தில் இ்டஒதுககீடு.

�	க�ோது வோககளிப்பு முலையும் அடிப்�ல்ட 
உரிலமகளும் வைஙகப்�டுவது.

மத்திய சைட்டப்ப�ரலவயில் 
இ்டஒதுககீடு வைஙகுவது குறித்து 
ஜின்னோ சைட்டத்திருத்தத்லதக 
ககோணடு வந்தோர. மூன்றில் 
ஒரு�ஙகு இ்டஙகள 
முஸ்லீம்களுககு ஒதுககப்�்ட 
பவணடும் என்று அவர 
பகோரினோர. அவலர ஆதரித்த பதஜ 
�ஹதூர சைோப்ரூ இது க�ரும் மோற்ைத்லதத் தரோது 
என்று பவணடினோர. எனினும், அலனத்துக கடசி 
மோநோடடில் இலவ அலனத்தும் பதோல்வி கண்டன. 
பின்னர, ஜின்னோவின் 14 அம்சைஙகள என்று 
அலைககப்�ட்ட தீரமோனத்லத முன்கமோழிந்தோர. 
எனினும் அதுவும் நிரோகரிககப்�ட்டது. இந்து-
முஸ்லீம் ஒற்றுலமயின் தூதரோக �ோரோட்டப்�ட்ட 
ஜின்னோ பின்னர தனது நிலைப்�ோடல்ட 
மோற்றிகககோணடு முஸ்லீம்களுககு தனிநோடு என 
வலியுறுத்த ஆரம்பித்தோர.

 8.4   முழுவமயா  ்சுயராஜ்ஜியத்து்க்கா் 
நபாராட்டம் மற்றும் ெட்டமறுப்பு 
இய்க்கத் கோ்ட்க்கம்

இதனில்டபய க்டோமினியன் அந்தஸ்து 
வைஙகப்�ட்டது குறித்து திருப்தி அல்டயோத 
கோஙகிரசைோர சிைர, முழுலமயோன சுதந்திரம் 
பவணடி பகோரிகலக லவத்தனர. 1929இல் 
டிசைம்�ர மோதம் ைோகூரில் ஜவகரைோல் பநரு 
தலைலமயில் கோஙகிரஸ் அமரவு ந்டந்தது. அதில் 
முழுலமயோன சுதந்திரம் என்�து இைககோக 
அறிவிககப்�ட்டது. வட்டபமலசை மோநோடல்ட 
புைககணிப்�து என்று முடிவு கசையயப்�ட்டது்டன், 
சைட்டமறுப்பு இயககத்லத கதோ்டஙகவும் முடிவு 
கசையயப்�ட்டது. 1930 ஜனவரி 26ஆம் நோள 
சுதந்திரத் திருநோைோக அறிவிககப்�டடு வரிககோ்டோ 
இயககம் உளளிட்ட சைட்டமறுப்பு இயககம் 
மூைமோகவும் வன்முலையற்ை முலையில் 
முழுலமயோன சுதந்திரத்லத அல்டவது குறித்தும் 
நோடு முழுவதும் உறுதிகமோழி ஏற்கப்�ட்டது. 
இந்த இயககத்லதத் கதோ்டஙக இந்திய பதசிய 
கோஙகிரஸ் கோந்தியடிகளுககு அஙகீகோரம் 
அளித்தது.

ஜின்்ா
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(அ) உப்பு ெத்தியாகிர்கம்
1930 ஜனவரி 31ஆம் நோளுககுள நிலைபவற்ை 

பவணடும் என்ை கோைகககடுவு்டன் அரசைப்பிரதிநிதி 
(லவசிரோய) இரவின் பிரபுவி்டம் பகோரிகலககள 
அ்டஙகிய மனு ககோடுககப்�ட்டது. அலவ 
கீழ்ககண்டலவயோகும்: 
�	இரோணுவம் மற்றும் ஆடசிப்�ணி 

பசைலவகளுககோன கசைைவுகலை 50 சைதவிகிதம் 
வலர குலைப்�து. 

�	முழுலமயோன புைககணிப்ல� அறிமுகம் 
கசையவது.

�	அலனத்து அரசியல் லகதிகலையும் விடுதலை 
கசையவது.

�	நிைவருவோலய 50 சைதவிகிதமோக குலைப்�து. 
�	உப்பு வரிலய ரத்துகசையவது.

்காந்தியடி்களின் ேணடி யாத்திவர

பகோரிகலக மனுவுககு அரசைப்பிரதிநிதி �தில் 
கதரிவிககோத நிலையில் கோந்தியடிகள சைட்டமறுப்பு 
இயககத்லத கதோ்டஙகினோர. உப்பு மீதோன வரிலய 
ரத்துகசையய பவணடும் என்ை பகோரிகலக ஒரு 
அறிவுபூரவமோன முடிவோகும். கோந்தியடிகள 
1930 மோரச் மோதம் 12ஆம் நோள 78 ப�ரகளு்டன் 
சை�ரமதி ஆசிரமத்திலிருந்து தனது புகழ்க�ற்ை 
தணடி யோத்திலரலயத் கதோ்டஙகினோர. இந்த 
யோத்திலரயில் நூற்றுககைககோபனோர பசைரச்பசைர 
அது நீணடுககோணப்ட ப�ோனது. கோந்தியடிகள 
தனது 61 ஆவது வயதில் 24 நோடகளில் 241 லமல் 
கதோலைவு யோத்திலரயோக ந்டந்து கசைன்று 1930 
ஏப்ரல் 5ஆம் நோள மோலை தணடி க்டற்கலரலய 
அல்டந்தோர. அடுத்த நோள கோலை ஒரு லகப்பிடி 
உப்ல�க லகயில் எடுத்து உப்புச்சைட்டத்லத மீறினோர. 

மா்காணங்களில் உப்பு ெத்தியாகிர்கம்
தமிழ்நோடடில் திருச்சிரோப்�ளளியில் இருந்து 

பவதோரணயம் வலர இபதப�ோன்ை ஒரு 
யோத்திலரலய சி. ரோஜோஜி பமற்ககோண்டோர. 
பகரைோ, ஆந்திரோ மற்றும் வஙகோைத்திலும் உப்பு 
சைத்தியோகிரக யோத்திலர ந்டந்தன. வ்டபமற்கு 
எல்லை மோகோைத்தில் கோன் அப்துல் கஃ�ோரகோன் 
என்�வர இந்த இயககத்திற்குத் தலைலம ஏற்ைோர. 
கசைஞசைடல்டகள என்ைலைககப்�ட்ட  ‘குல்ட 
கிடமடகர’ இயககத்லத அவர ந்டத்தினோர.  

கோந்தியடிகள நளளிரவில் லகது 
கசையயப்�டடு எரவோ்டோ சிலையில் அல்டககப்�ட்டோர.  

ஜவகரைோல் பநரு, கோன் அப்துல் கஃ�ோர 
கோன் மற்றும் இதர தலைவரகள விலரவோக 
லகதோனோரகள. அந்நிய துணிகள புைககணிப்பு, 
மதுககல்டகள முன் ஆரப்�ோட்டஙகள, வரி ககோ்டோ 
இயககம், வனச்சைட்டஙகலை பின்�ற்ை மறுப்�து 
ஆகியன உளளிட்ட �ை ஆரப்�ோட்ட வடிவஙகள 
பின்�ற்ைப்�ட்டன. க�ணகள, விவசைோயிகள, 
�ைஙகுடியினர, மோைவரகள மற்றும் குைந்லதகளும் 
என சைமூகத்தின் அலனத்து பிரிவு மககளும் நோடு 
தழுவிய ப�ோரோட்டத்தில் �ஙபகற்ைனர. இந்தியோ 
சைந்தித்த மககள இயககஙகளிபைபய இது மிகப் 
க�ரியது.

ஆஙகிபையரகள 1865ஆம் ஆணடு 
முதைோவது வனச்சைட்டத்லத நிலைபவற்றினோரகள. 
சுளளி எடுப்�து, கோல்நல்டத் தீவனம் மற்றும் பதன், 
விலதகள, மருத்துவ மூலிலககள, ககோடல்டகள 
ஆகிய சிறிய அைவிைோன வன உற்�த்திப் 
க�ோருளகலையும் வனப்�குதிகளில் இருந்து 
பசைகரிகக இந்தச் சைட்டம் வனத்தில் வோழ்பவோருககு 
தல்டவிதித்தது. 1878ஆம் ஆணடின் இந்திய 
வனஙகள சைட்டத்தின் �டி வனஙகளின் 
உரிலம அரசி்டம் இருந்தது. நன்கசைய மற்றும் 
தரிசு நிைஙகளும் வனஙகைோக கருதப்�ட்டன. 
�ைஙகுடியினர �யன்�டுத்திய சுைற்சி முலை 
விவசைோயம் தல்டகசையயப்�ட்டது. உளளூர 
மககளின் கடடுப்�ோடடில் இருந்து வனப்�குதிகலை 
தளளி லவப்�தற்கு �ோதிககப்�ட்ட ஆதிவோசிகளும் 
பதசியவோதிகளும் கடும் எதிரப்பு கதரிவித்தனர. 

�ைஙகுடியினர ந்டத்திய கதோ்டர 
ஆரப்�ோட்டஙகளுககு மிக முககிய 
ஆதோரமோக ரோம்�ோவில் அல்லூரி சீதோரோம 
ரோஜு தலைலமயிைோன ஆரப்�ோட்டத்லதக 
குறிப்பி்டைோம். ரோம்�ோ �குதி ஆதிவோசிகளின் நைன் 
கோப்�தற்கோக ஊைல் அதிகோரிகளு்டன் அல்லூரி 
சீதோரோம ரோஜு ப�ோரோடியதோல் அவரது உயிலரக 
குறிலவத்து ஆஙகிபைய அரசு ந்டவடிகலக 
எடுககத் கதோ்டஙகியது. ரோம்�ோ ஆதிவோசிகளின் 
கிைரச்சிலய அ்டககுவதற்கோக (1922-24) 
மை�ோர கோவல்துலையின் சிைப்புககுழு அனுப்பி 
லவககப்�ட்டது. வனவோசிகளின் நைனுககோகப் 
ப�ோரோடிய அல்லூரி சீதோரோம ரோஜு தியோகி ஆனோர.

ராஜாஜியின் நைோரணயம் ெத்தியாகிர்கம் 
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(ஆ) ைட்டநமவெ மாநாடு
இந்த இயககத்தின் மத்தியில் 1930ஆம் 

ஆணடு நவம்�ர மோதம் ைண்டனில் முதைோவது 
வட்ட பமலசை மோநோடு ந்டந்தது. பிரிடடிஷ பிரதமர 
ரோம்பசை கமகக்டோனோல்டு மோகோை சுயோடசியு்டன் 
கூடிய மத்திய அரசு �ற்றிய பயோசைலனலய 
அறிவித்தோர. கோஙகிரசின் தலைவரகள சிலைகளில் 
அல்டககப்�டடிருந்ததோல் இந்த வட்டபமலசை 
மோநோடடில் கோஙகிரஸ் கடசி கைந்து ககோளைவில்லை. 
இந்தப் பிரச்சைலன குறித்து எந்தவித முடிவும் 
எட்டப்�்டோமபைபய மோநோடு நிலைவல்டந்தது.  

(இ) ்காந்தி-இர்வின் ஒப்பந்ேம்
கோந்தியடிகளு்டன் அரசைப்பிரதிநிதி இரவின் 

பிரபு ப�ச்சுவோரத்லதகலை ந்டத்தியலதயடுத்து 
1931 மோரச் 5ஆம் நோள கோந்தி-இரவின் ஒப்�ந்தம் 
ஏற்�ட்டது. வன்முலையில் ஈடு�்டோத அலனத்து 
அரசியல் லகதிகலையும் உ்டனடியோக விடுதலை 
கசையவது, லகப்�ற்ைப்�ட்ட நிைத்லதத் திரும்�த் 
தருவது, �தவி விைகிய அரசு ஊழியரகள 
விஷயத்தில் நீககுப�ோககோக ந்டந்துககோளவது 
ஆகிய பகோரிகலககலை ஆஙகிபைய அரசு 
ஏற்றுகககோண்டது. க்டபைோர கிரோமஙகலைச் 
பசைரந்த மககள தஙகள �யன்�ோடடுககோக உப்புக 
கோயச்சைவும் வன்முலை இல்ைோமல் ஆரப்�ோட்டஙகள 
கசையயவும் இந்த ஒப்�ந்தம் வலககசையதது. சைட்டமறுப்பு 
இயககத்லத ரத்து கசையதுவிடடு இரண்டோவது 
வட்டபமலசை மோநோடடில் கைந்துககோளை 
கோஙகிரஸ் கடசி ஒப்புகககோண்டது. 1931 கசைப்்டம்�ர 
7ஆம் நோள ந்டந்த இரண்டோவது வட்டபமலசை 
மோநோடடில் கோந்தியடிகள கைந்துககோண்டோர. 
சிறு�ோன்லமயினருககு தனித்கதோகுதிகள 
வைஙகுவலத கோந்தியடிகள ஏற்கவில்லை. இதன் 
விலைவோக, இரண்டோவது வட்டபமலசை மோநோடு 
எந்தவித முடிவும் எட்டப்�்டோமல் முடிவல்டந்தது. 

இரண்டாம் ைட்டநமவெ மாநாடு
(ஈ) ெட்டமறுப்பு இய்க்கத்திற்கு புத்துயிரூட்டல்

இந்தியோ திரும்பிய பிைகு கோந்தியடிகள 
சைட்டமறுப்பு இயககத்திற்கு மீணடும் புத்துயிரூடடினோர. 

இந்தமுலை அரசு எதிரப்ல� சைமோளிகக ஆயத்தமோக 
இருந்தது. �ல்டத்துலைச் சைட்டம் அமல்�டுத்தப்�டடு 
1932 ஜனவரி 4ஆம் நோள கோந்தியடிகள லகது 
கசையயப்�ட்டோர. விலரவில் அலனத்து கோஙகிரஸ் 
தலைவரகளும் லகது கசையயப்�ட்டனர. 
ஆரப்�ோட்டஙகள மற்றும் மறியல் கசையத மககள 
�ல்டககோணடு அ்டககப்�ட்டனர.  

இதனில்டபய, 1932ஆம் ஆணடு நவம்�ர 
17ஆம் நோள முதல் டிசைம்�ர 24ஆம் நோள வலர 
மூன்ைோவது வட்டபமலசை மோநோடு ந்டத்தப்�ட்டது. 
சைட்டமறுப்பு இயககத்திற்கு புத்துயிரூடடியதோல் 
கோஙகிரஸ் கடசி இந்த மோநோடடில் �ஙபகற்கவில்லை. 

ெட்டமறுப்பு இய்க்கத்து்ககு அவைப்பு
(உ)  ைகுப்புைாரி ஒது்ககீடு மற்றும் பூ்ா ஒப்பந்ேம்

1932 ஆகஸ்டு 16ஆம் நோள வகுப்புவோரி 
ஒதுககீடல்ட ரோம்பசை கமகக்டோனோல்டு அறிவித்தோர. 
முஸ்லீம்கள, சீககியரகள, இந்திய கிறித்தவரகள, 
ஆஙகிபைோ இந்தியரகள மற்றும் க�ணகள 
மற்றும் ஒடுககப்�ட்ட மககளின் தலைவரோகிய 
B.R. அம்ப�த்கர, தமது கருத்துப்�டி தனித்கதோகுதிகள 
ஒடுககப்�ட்ட மககளுககு அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் 
மற்றும் அதிகோரத்லத வைஙகும் என்று வோதிட்டோர. 
1932 கசைப்்டம்�ர 20ஆம் நோள கோந்தியடிகள 
ஒடுககப்�ட்ட மககளுககு தனித்கதோகுதிகள 
ஒதுககீடடிற்கு எதிரோக சைோகும்வலர உணைோவிரதம் 
இருககும் ப�ோரோட்டத்லத கதோ்டஙகினோர. மதன் 
பமோகன் மோைவியோ, ரோபஜந்திர பிரசைோத் மற்றும் 
�ை தலைவரகள B.R. அம்ப�த்கர மற்றும் 
M.C. ரோஜோ மற்றும் இதர ஒடுககப்�ட்ட வகுப்பினரின் 
தலைவரகளு்டன் ப�ச்சுவோரத்லதகள ந்டத்தினர. 
தீவிரப் ப�ச்சுவோரத்லதகளுககுப் பிைகு கோந்தியடிகள 
மற்றும் அம்ப�த்கர இல்டபய ஒப்�ந்தம் ஒன்று 
எட்டப்�ட்டது.  இதுபவ பூனோ ஒப்�ந்தம் என்று 
அலைககப்�ட்டது. 
அேன் மு்ககிய விதிமுவ்ற்கள:
�	தனித்கதோகுதிகள �ற்றிய ககோளலககள 

லகவி்டப்�ட்டன. மோைோக, ஒடுககப்�ட்ட 
வகுப்பு மககளுககு இ்டஒதுககீடு வைஙகும் 
கூடடுத்கதோகுதிகள �ற்றிய பயோசைலன 
ஏற்கப்�ட்டது. 
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�	ஒடுககப்�ட்ட வகுப்பினருககோன இ்டஙகள 71 
லிருந்து 148 ஆக அதிகரிககப்�ட்டது. மத்திய 
சைட்டப் ப�ரலவயில் 18 சைதவிகித இ்டஙகள 
ஒதுககப்�ட்டன.

(ஊ) தீண்டாவம்ககு எதிரா் பிரச்ொரம்
அடுத்த சிை ஆணடுகள 

தீண்டோலமலய ஒழிப்�தற்கு 
கோந்தியடிகள கசைைவிட்டோர. 
அம்ப�த்கர உ்டனோன அவரது 
கதோ்டரபுகள சைோதி அலமப்புகள 
�ற்றிய கோந்தியடிகளின் 
க ரு த் து க க ளி ல் 
க�ரிய தோககத்லத 
ஏற்�டுத்தியது. அவர தமது 
இருப்பி்டத்லத வோரதோவில் 
இருந்த சைத்தியோகிரக 
ஆசிரமத்துககு மோற்றினோர. 
அரிஜனரகளுககோன �யைம் 
என்ை நோடுதழுவிய �யைத்லத கோந்தியடிகள 
பமற்ககோண்டோர. அரிஜனர பசைலவ சைஙகத்லத 
அலமத்து சைமூகத்தில் உளை �ோகு�ோடுகலை 
முழுலமயோக அவர அகற்றுவதற்குப் �ணியோற்ைத் 
கதோ்டஙகினோர. கல்வி, சுத்தம் மற்றும் சுகோதோரம் 
ஆகியவற்லை பமம்�டுத்தவும் ஒடுககப்�ட்ட 
மககளில்டபய மதுப் �ைககத்லத லகவி்டவும் அவர 
�ணியோற்றினோர. பகோயில் நுலைவுப் ப�ோரோட்டம் 
என்�து இந்தப்பிரச்சைோரத்தின் முககியமோன 
�குதியோகும். 1933 ஜனவரி 8ஆம் நோள ‘பகோவில் 
நுலைவு நோள’ என அனுசைரிககப்�ட்டது.  

 8.5    ெமேர்மைாே (நொஷியலிஸ்ட) 
இய்க்கங்களின் கோ்ட்க்கங்கள

1917ஆம் ஆணடின் ரஷயப் 
புரடசியோல் ஈரககப்�ட்ட இந்திய 
க�ோதுவுல்டலம (கம்யூனிஸ்டு) 
கடசி (CPI), 1920 அகப்டோ�ர 
மோதம் உஸ்க�கிஸ்தோனின் 
தோஷகணடில் நிறுவப்�ட்டது. 
M.N. ரோய, அ�ோனி முகரஜி, M.P.T. 
ஆச்சைோரயோ ஆகிபயோர அதன் 
நிறுவன உறுப்பினரகைோவர. 
1920களில் அடுத்தடுத்து வைககுகலைத் கதோடுத்து 
கம்யூனிசை இயககத்லத அ்டககுவதற்கு இந்தியோவில் 
இருந்த ஆஙகிபைய அரசு �ல்பவறு முயற்சிகலை 
பமற்ககோண்டது. பமலும் கம்யூனிசைம் கதோ்டர�ோன 
அச்சுறுத்தலை அ்டககும் மற்கைோரு முயற்சியோக 
M.N. ரோய, S.A. ்டோஙபக, முசைோஃ�ர அஹமது, 
M. சிஙகோரபவைர ஆகிய தலைவரகள லகது 
கசையயப்�ட்டபதோடு, 1924ஆம் ஆணடின் கோன்பூர 
சைதித்திட்ட வைககிலும் விசைோரிககப்�ட்டனர.  

்டா்க்டர் 
B.R. அம்நபத்்கர்

M.N. ராய்

(அ)  கபாதுவுவ்டவம (்கம்யூனிெ) ்கடசி 
நிறுைப்படுேல்
தஙகள கருத்துககலை �ரப்�வும், ‘இந்தியோவில் 

ஆஙகிபைய ஆடசியின் உணலமயோன முகத்லத’ 
எடுத்துககோட்டவும் க�ோதுவுல்டலமவோதிகள  
இதலன ஒரு பமல்டயோகப் 
�யன்�டுத்திக ககோண்டனர. 
ஒரு கடசிலய ஆரம்பிககும் 
முயற்சியோக 1925ஆம் ஆணடு 
கோன்பூரில் அகிை இந்திய 
க�ோதுவுல்டலம மோநோடு 
ந்டந்தது. அதில் சிஙகோரபவைர 
தலைலம உலரயோற்றினோர. 
இந்திய மணணில் இந்திய 
க�ோதுவுல்டலம கடசிலய 
ஆரம்பிகக அது வழியலமத்தது.   �ல்பவறு 
முயற்சிகளின் �ைனோக ‘அகிை இந்திய 
கதோழிைோைரகள மற்றும் விவசைோயிகள கடசி’ 
1928ஆம் ஆணடு நிறுவப்�ட்டது. 

(ஆ) புரடசி்கர ந்டைடி்கவ்க்கள
ஒத்துலையோலம இயககத்லத கோந்தியடிகள 

திடீகரன திரும்�ப்க�ற்ைதோல் குைப்�மல்டந்த 
இலைஞரகள வன்முலைலயக லகயில் எடுத்தனர. 
கோைனி ஆடசிலய ஆயுதககிைரச்சி மூைம் அகற்றும் 
பநோககில் 1924இல் இந்துஸ்தோன் குடியரசு 
இரோணுவம் (HRA) கோன்பூரில் உருவோககப்�ட்டது. 
1925ஆம் ஆணடு ரோம்பிரசைோத் பிஸ்மில், 
அஷஃ�ோகுல்ைோ கோன் மற்றும் �ைர ைகபனோ அருபக 
கோபகோரி என்ை கிரோமத்தில் அரசுப்�ைத்லத 
ககோணடுச்கசைன்ை ஒரு இரயில்வணடிலய நிறுத்திக 
ககோளலையடித்தனர. அவரகள கோபகோரி சைதி 
வைககில் லகது கசையயப்�டடு விசைோரிககப்�ட்டனர. 
அவரகளில் நோன்கு ப�ருககு மரைதண்டலனயும் 
மற்ைவரகளுககு சிலைத்தண்டலனயும் 
விதிககப்�ட்டன. 

     ப்கத்சிங          ராஜகுரு         சு்கநேவ்

�ஞசைோபில் �கத்சிங, சுகபதவ, மற்றும் அவரகைது 
பதோைரகள இந்துஸ்தோன் குடியரசு இரோணுவத்லத 
மீணடும் அலமத்தனர. க�ோதுவுல்டலம 
கருத்துககைோல் ஈரககப்�டடு அந்த அலமப்புககு 
இந்துஸ்தோன் சைமதரமவோத குடியரசு அலமப்பு என்று 

S.A. ்டாஙந்க
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1928இல் க�யர மோற்ைம் கசையதனர. ைோைோ ைஜ�தி 
ரோயின் உயிரிைப்புககுக கோரைமோன தடியடிலய 
ந்டத்திய ஆஙகிபைய கோவல்துலை அதிகோரி 
சைோண்டரஸ் �டுககோலை கசையயப்�ட்டோர. 1929இல் 
மத்திய சைட்டப் ப�ரலவயில் புலகககுணடு ஒன்லை 
�கத்சிஙகும் B.K. தத்தும் வீசினோரகள. அவரகள 
“இன்குைோப் ஜிந்தோ�ோத்” “�ோட்டோளி வரககம் வோழ்க” 
ஆகிய முைககஙகலை எழுப்பினோரகள. 

ரோஜகுருவும் �கத்சிஙகும் லகது கசையயப்�டடு 
மரைதண்டலன விதிககப்�ட்டது. �கத்சிஙகின் 
அசைோத்தியமோன துணிச்சைல் இந்தியோ முழுவதும் 
வோழ்ந்த இலைஞரகளின் கவனத்லத ஈரத்தலத 
அடுத்து அவர இந்தியோ முழுவதும் பிர�ைம் 
அல்டந்தோர. 

1930 ஏப்ரலில் சிட்டகோங ஆயுதககி்டஙகு மீதோன 
தோககுதல் சூரயோ கசைன் மற்றும் அவரது நண�ரகைோல் 
பமற்ககோளைப்�ட்டது. சிட்டகோஙகில் இருந்த ஆயுதக 
கி்டஙகுகலைக லகப்�ற்றிய 
அவரகள அஙகு புரடசிகர 
அரலசை நிறுவினோரகள. அரசு 
நிறுவனஙகலைக குறிலவத்து 
அடுத்த மூன்று ஆணடுகளுககு 
அவரகள தோககுதல்கலை 
ந்டத்தினோரகள. 1933ஆம் 
ஆணடு லகது கசையயப்�ட்ட 
சூரயோ கசைன் ஓரோணடுககுப் 
பிைகு தூககிலி்டப்�ட்டோர. 
(இ) 1930்களில் இ்டதுொரி இய்க்கங்கள

உைகம் முழுவதும் நிைவிய க�ோருைோதோர 
மந்தநிலை உருவோககிய க�ோருைோதோர 
கநருககடிகலை அடுத்து, 1930களில் இந்திய 
க�ோதுவுல்டலம கடசி வலுப்க�ற்ைது. பிரிட்டனில் 
இருந்த மந்தநிலை அதன்கீழ் இருந்த கோைனிகளிலும் 
�ோதிப்புககலை ஏற்�டுத்தியது. இந்த க�ோருைோதோர 
வீழ்ச்சியின் விலைவோக வரத்தக ைோ�ஙகளிலும் 
பவைோண க�ோருளகளின் விலைகளிலும் 
சைரிவு ஏற்�ட்டன. ஏற்கனபவ சைரிந்திருந்த  
பவைோண க�ோருளகளின் ஐம்�து சைதவிகித விலை 
வீழ்ச்சி கோரைமோக கட்டோயமோக கசையயப்�ட்ட அரசின் 
நிைவருவோய வசூல் இரும்டஙகோக அதிகரித்தது. 

சூர்யா கென்

புைககத்தில் இருந்த �ைம் திரும்�க�ைப்�டுவது, 
வைரச்சிப் �ணிகளுககோன �ணியோைரகள 
எணணிகலகயும் கசைைவுகலையும் குலைப்�து 
ஆகியன அரசின் இதர ந்டவடிகலககைோக இருந்தன. 

இந்தச்சூைலில் வருவோய மற்றும் 
ஊதியககுலை�ோட்டோல் �ோதிககப்�ட்ட 
விவசைோயிகள மற்றும் கதோழிைோைரகளின் நைன், 
பவலையில்ைோத் திண்டோட்டம் ஆகியவற்றுககோகப் 
ப�ோரோடிய க�ோதுவுல்டலம கடசி முககியத்துவம் 
க�ற்ைலதயடுத்து 1934ஆம் ஆணடு அககடசி 
தல்டகசையயப்�ட்டது. தீவிர இ்டதுசைோரி ஆதரவு முதல் 
தீவிர வைதுசைோரி ஆதரவு வலரயோன அகன்ை 
அரசியல் சைோரபு க�ற்ை ஓர இயககமோக சுயரோஜஜியம் 
என்ை குறிகபகோளு்டன் கோஙகிரஸ் கடசி வலுவோன 
அலமப்�ோக உருகவடுத்தது.  1934ஆம் ஆணடில் 
கஜயப்பிரகோஷநோரோயண, ஆச்சைோரய நபரந்திரபதவ 
மற்றும் மினுமசைோனி ஆகிபயோரின் முன்முயற்சியோல் 
கோஙகிரஸ் சைமதரம (பசைோஷலிஷ) கடசி உருவோனது. 
பதசியவோதம் தோன் சைமதரமத்துககோன �ோலத என்று 
நம்பிய அவரகள அதற்கோக கோஙகிரசுககுள இருந்து 
உலைகக விரும்பினோரகள.

ஒருசிைர அதிகோரத்துககு வருவதோல் 
உணலமயோன சுயரோஜஜியம் கில்டத்துவி்டோது, 
ஆனோல் தோஙகள க�ற்ை அதிகோரத்லத தவைோகப் 
�யன்�டுத்தப்�டும்ப�ோது நிரவோகத்தினலர 
எதிரககும் திைலன அலனவரும் க�ைச்கசையவபத 
சுயரோஜஜியமோகும்.

- ்காந்தியடி்கள

 8.6   1935ஆம் ஆணடு இந்திய அரசுச் 
ெட்டத்தின் கீழ அவமந்ே முேல் 
்காஙகிரஸ் அவமச்ெரவை்கள

சைட்டமறுப்பு இயககத்தின் ஆககப்பூரவ 
கவளிப்�ோடுகளில் 1935ஆம் ஆணடு இந்திய அரசுச் 
சைட்டமும் ஒன்ைோகும். மோகோைஙகளுககு தன்னோடசி 
அதிகோரம், மத்தியில் இரடல்டயோடசி ஆகியன 
இந்தச்சைட்டத்தின் முககிய அம்சைஙகைோகும். அகிை 
இந்திய கூட்டலமப்பு ஏற்�்ட பவணடும் என்று இந்த 
சைட்டம் வலியுறுத்துகிைது. அதன்�டி, 11 மோகோைஙகள, 
6 தலைலம ஆலையரக மோகோைஙகள மற்றும் 
இந்தக கூட்டலமப்பில் பசைர விரும்பிய அலனத்து 
சிற்ைரசுகளும் இககூட்டலமப்பில் இ்டம்க�ற்ைன. 
மோகோைஙகளின் தன்னோடசிககும் இந்த சைட்டம் 
வலககசையதது. அலனத்து துலைகளும் இந்திய 
அலமச்சைரகளின் கடடுப்�ோடடிற்குள ககோணடு 
வரப்�ட்டன. மோகோைஙகளில் நல்டமுலையில் 
இருந்து வந்த இரடல்ட ஆடசி மத்திய அரசுககும் 
விரிவோககப்�ட்டது. வோககுரிலமயோனது 

கஜயப்பிர்காஷ் 
நாராயண

ஆச்ொர்ய 
நநரந்திரநேவ்

மினுமொனி
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கசைோத்தின் அடிப்�ல்டயில் நீடடிககப்�ட்டதோல் 
மககள கதோலகயில் �த்து சைதவிகித மககள 
மடடுபம வோககளிககும் தகுதிக�ற்ைனர. இந்தச் 
சைட்டத்தின்�டி, �ரமோ இந்தியோவில் இருந்து 
பிரிககப்�ட்டது. 
(அ)  ்காஙகிரஸ் அவமச்ெரவை்களும் அைற்றின் 

பணியும்
1937ஆம் ஆணடு பதரதல்கள 

அறிவிககப்�ட்டது்டன் 1935ஆம் ஆணடின் 
இந்திய அரசுச் சைட்டம் அமல்�டுத்தப்�ட்டது. 
சைட்டமறுப்பு இயககத்தோல் கோஙகிரஸ் க�ரிதும் 
�ைன்க�ற்ைது. சைட்டப்ப�ரலவ புைககணிப்ல�க 
லகவிட்ட கோஙகிரஸ் பதரதல்களில் ப�ோடடியிட்டது. 
�திபனோரு மோகோைஙகளில் ப�ோடடியிடடு ஏழு 
மோகோைஙகளில் கோஙகிரஸ் கவற்றிக�ற்ைது. 
மதரோஸ், �ம்�ோய, மத்திய மோகோைஙகள, ஒடிசைோ, 
பீகோர, ஐககிய மோகோைஙகள, வ்டபமற்கு 
எல்லை மோகோைம், சைர முஹம்மது சைோதுல்ைோ 
தலைலமயிைோன அசைோம் �ளைத்தோககு முஸ்லீம் 
கடசியு்டன் இலைந்து கூட்டணி அரசு உட�்ட எடடு 
மோகோைஙகளில் அது ஆடசி அலமத்தது. கோஙகிரஸ் 
அரசுகள பிர�ைமோன அரசுகைோக கசையல்�ட்டன. 
மககளின் பதலவகலை அலவ நிலைபவற்றின. 
அலமச்சைரகளின் ஊதியம் மோதம் ஒன்றுககு 2 ஆயிரம் 
ரூ�ோயில் இருந்து 500 ரூ�ோயோக குலைககப்�ட்டது. 
பதசியவோதிகளுககு எதிரோக எடுககப்�ட்ட முந்லதய 
ந்டவடிகலககள ரத்துகசையயப்�ட்டன. அரசி்டம் 
அவசைரகோை அதிகோரஙகலை தந்த சைட்டஙகலை 
அவரகள திரும்�ப்க�ற்ைனர. கம்யூனிஸ்ட கடசி 
தவிர இதர கடசிகள மீது விதிககப்�ட்ட தல்டகலை 
ரத்துகசையதனர. பதசை அைவில் �த்திரிலககள மீது 
விதிககப்�டடிருந்த கடடுப்�ோடுகலை அவரகள 
அகற்றிவிட்டனர. கோவல்துலை அதிகோரஙகள 
கடடுப்�டுத்தப்�ட்டன. அரசியல் ப�ச்சுககள �ற்றி 
சி.ஐ.டி. சைோர�ோக அறிகலக தருவது விைககிக 
ககோளைப்�ட்டது. விவசைோயிகளின் க்டன்கள 
குலையவும் கதோழிைக கதோழிைோைரகளின் 
�ணிநிலைலம பமம்�்டவும் சைட்டபூரவ 
ந்டவடிகலககள பமற்ககோளைப்�ட்டன. பகோயில் 
நுலைவுச் சைட்டம் நிலைபவற்ைப்�ட்டது. கல்வி 
மற்றும் க�ோது சுகோதோரத்துககு சிைப்புக கவனம் 
கசைலுத்தப்�ட்டது.

(ஆ)  ்காஙகிரஸ் அவமச்ெரவையின் பேவி வில்கல்
1939இல் இரண்டோம் உைகப�ோர மூண்டது. 

கோஙகிரஸ் அலமச்சைரலவகலை ஆபைோசிககோமல் 
கூட்டணிப் �ல்டகள சைோர�ோக இந்த ப�ோரில் 
இந்தியோவின் கோைனி ஆதிகக அரசு நுலைந்தது. 
எனபவ அதற்கு எதிரப்பு கதரிவித்து கோஙகிரஸ் 
அலமச்சைரலவகள �தவி விைகின. ஜின்னோ 

1940ஆம் ஆணடு வோககில் முஸ்லீம்களுககு 
தனிநோடு பவணடும் என்று வலியுறுத்தினோர.
(இ)  இரண்டாம் உல்க நபாரின் நபாது நேசிய 

இய்க்கம், 1939-45
க ோ ந் தி ய டி க ளி ன் 

பவட�ோைரோன �ட்டோபி 
சீதோரோமயயோலவ வீழ்த்தி 
1939இல் சு�ோஷ சைந்திர ப�ோஸ் 
கோஙகிரஸ் தலைவரோனோர. 
கோந்தியடிகள ஒத்துலைகக 
மறுத்தலத அடுத்து, சு�ோஷ சைந்திர 
ப�ோஸ் அப்�தவியிலிருந்து விைகி 
�ோரவரடு பிைோக கடசிலயத் 
கதோ்டஙகினோர.  

 8.7   கைளவையந் கைளிநயறு 
இய்க்கத்து்ககு ைழிைகுத்ே 
ந்டைடி்கவ்க்கள

(அ) ேனி நபர் ெத்தியாகிர்கம்
1940 ஆகஸ்டு மோதம், 

கோஙகிரஸ் இரண்டோம் 
உைகப்ப�ோரின் ப�ோது 
இந்தியரகளின் ஆதரலவப் 
க�றுவதற்கோக அரசைப்பிரதிநிதி 
லின்லித்பகோ ஒரு சைலுலகலய 
வைஙக முன்வந்தோர. 
எனினும் குறிப்பி்டப்�்டோத 
எதிரகோைத்தில் தன்னோடசி 
(க்டோமினியன்) தகுதி என்ை 
சைலுலக, கோஙகிரசுககு 
ஏற்றுகககோளைககூடியதோக இல்லை. எனபவ 
வலரயலைககு உட�ட்ட சைத்தியோகிரகப் 
ப�ோரோட்டத்லத கோந்தியடிகள அறிவித்தோர 
இதில் ஒருசிைர மடடுபம கைந்துககோண்டனர. 
1940 அகப்டோ�ர 17ஆம் நோள விபனோ�ோ �ோபவ 
சைத்தியோகிரகப் ப�ோரோட்டத்லத முதன் முதைோக 
ஆரம்பித்தோர. அந்த ஆணடின் இறுதிவலர 
சைத்தியோகிரகம் கதோ்டரந்தது. இந்த கோைகட்டத்தில் 
25,000ககும் அதிகமோன மககள லகது 
கசையயப்�ட்டனர. 
(ஆ) கிரிப்ஸ் தூது்ககுழு

1942  மோரச் 22ஆம் நோள அலமச்சைரலவ 
(கோபினட) அலமச்சைர சைர ஸ்டரோஃப�ோரடு 
கிரிப்ஸ் தலைலமயில் ஒரு தூதுககுழுலவ 
பிரிடடிஷ அரசு அனுப்பியது. உரிய அதிகோரத்லத  
உ்டனடியோக மோற்றித்தர  பிரிட்டன் விருப்�ப்�்டோத 
நிலையில் கோஙகிரஸ் மற்றும் கிரிப்ஸ் தூதுககுழு 

பட்டாபி 
சீோராமய்யா

விந்ாபா பாநை
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இல்டபயயோன ப�ச்சுகள பதோல்வி அல்டந்தன. 
கிரிப்ஸ் தூதுககுழு கீழ்ககண்டவற்லை வைஙக 
முன்வந்தது.
1. ப�ோருககுப் பிைகு தன்னோடசி (க்டோமினியன் 

தகுதி) வைஙகுவது.
2. �ோகிஸ்தோன் உருவோகக பகோரிகலகலய 

ஏற்கும் விதமோக இந்திய இைவரசைரகள 
பிரிடடிஷோரு்டன் தனி ஒப்�ந்தத்லதக 
லககயழுத்தி்டைோம்.

3. ப�ோரின் ப�ோது �ோதுகோப்புத் துலை 
பிரிடடிஷோரின் கடடுப்�ோடடில் இருப்�து. 
கோஙகிரஸ், முஸ்லீம் லீக இரணடுபம 

இந்தத் திட்ட அறிகலகலய நிரோகரித்து விட்டன. 
திவோைோகும் வஙகியில் பின் பததியிட்ட கோபசைோலை 
என கோந்தியடிகள இந்த திட்டஙகலை அலைத்தோர. 

(இ)  ்காந்தியடி்களின் “கெய் அல்லது கெத்து மடி” 
முை்க்கம்
கிரிப்ஸ் தூதுககுழுவின் கவளிப்�ோடு 

மிகுந்த ஏமோற்ைத்லதக ககோடுத்தது. ப�ோரககோை 
�ற்ைோககுலைகளினோல்  விலைகள க�ரிதும் 
அதிகரித்து அதிருப்தி தீவிரமல்டந்தது.  �ம்�ோயில் 
1942 ஆகஸ்டு மோதம் 8ஆம் நோள கூடிய அகிை 
இந்திய கோஙகிரஸ் கமிடடி கவளலையபன 
கவளிபயறு தீரமோனத்திற்கு வித்திட்டது்டன் 
இந்தியோவில் ஆஙகிபைய ஆடசிககு உ்டனடியோக 
முடிவு கட்ட  பகோரிகலக லவத்தது. கசைய அல்ைது 
கசைத்து மடி என்ை முைககத்லத கோந்தியடிகள 
கவளியிட்டோர. ”நோம் நமது முயற்சியின் விலைவோக 
இந்தியோவுககு சுதந்திரம் க�ற்றுத் தருபவோம், 
அல்ைது நோம் நமது அடிலமத்தனத்லதக கோை 
உயிரு்டன் இருககமோடப்டோம்”, என்று கோந்தியடிகள 
கூறினோர. கோந்தியடிகளின் தலைலமயின் கீழ் 
அகிம்லசையோன மககள ப�ோரோட்டம் கதோ்டஙகப்�்ட 
இருந்தது. ஆனோல் அடுத்த நோள கோலை அதோவது 9 
ஆகஸ்டு 1942 அன்று கோந்தியடிகளும் கோஙகிரஸ் 
தலைவரகள அலனவரும் லகது கசையயப்�ட்டனர. 
(ஈ)  ெமேர்மைாே (நொஷலிெ) ேவலைர்்களின் 

பஙகுபணி
கோந்தியடிகள மற்றும் 

இதர முககிய கோஙகிரஸ் 
தலைவரகள சிலையில் 
அ ல ்ட � ட ்ட ல த ய டு த் து 
இந்த இயககத்துககு 
சைமதரமவோதிகள தலைலம 
தோஙகினோரகள. சிலையில் 
இருந்து தப்பிய கஜயபிரகோஷ 
நோரோயண, ரோமோநந்த் மிஷரோ 
ஆகிபயோர திலரமலைவு அருணா ஆெப் அலி

பவலைகளில் ஈடு�ட்டனர. அருைோ ஆசைப் அலி 
ப�ோன்ை க�ண தலைவரகள முககியப் �ணி 
ஆற்றினோரகள. உஷோ பமத்தோ நிறுவிய கோஙகிரஸ் 
வோகனோலி திலரமலைவில் இருந்த�டிபய 1942 
நவம்�ர மோதம் வலர கவற்றிகரமோகச் கசையல்�ட்டது. 
(ஊ) ம்க்களின் கைளிப்பாடு

இந்தியோவின் �ை �குதிகளுககும் இந்தச் 
கசையதி �ரவியலத அடுத்து அலனத்து இ்டஙகளிலும் 
ஆஙகோஙபக வன்முலை ஆரப்�ோட்டஙகள 
கவடித்தன.  பவலைநிறுத்தஙகள, ஆரப்�ோட்டஙகள 
மறியல் என  தோஙகள அறிந்த வலககளில் மககள 
ப�ோரோட்டஙகலை ந்டத்தினோரகள. இரும்புக 
கரம் ககோணடு அரசு இந்த இயககத்லதக 
கடடுப்�டுத்தியது. அரசுக கட்ட்டஙகள, ரயில் 
நிலையஙகள, கதோலைப�சி மற்றும் தந்தி கம்பிகள, 
மற்றும் பிரிடடிஷ அதிகோரத்தின் அல்டயோைஙகைோக 
நின்ை அலனத்தின் மீதும் மககள தோககுதல்கலை 
ந்டத்தினோரகள. மதரோஸில் இது முககியமோக 
தீவிரமோகப் �ரவியது. சைதோரோ, ஒரிஸோ (தற்ப�ோலதய 
ஒடிசைோ), பீகோர, ஐககிய மோகோைஙகள, வஙகோைம் 
ஆகிய இ்டஙகளில் இலை அரசுகள நிறுவப்�ட்டன. 
(எ)  சுபாஷ் ெந்திர நபாஸ் மற்றும் இந்திய 

நேசிய இராணுைம்
கோஙகிரலசை விடடு விைகிய சு�ோஷ சைந்திர ப�ோஸ் 

வீடடுககோவலில் லவககப்�ட்டோர. 
பிரிடடிஷோரின் எதிரிகபைோடு 
லகபகோரத்து பிரிடடிஷ அரசுககு 
எதிரோக தோககுதல் ந்டத்த 
அவர விரும்பினோர. 1941 மோரச் 
மோதம், அவர தனது இல்ைத்தில் 
இருந்து நோ்டகத்தனமோக 
(மோறுபவ்டமணிந்து) தப்பித்து ஆப்கோனிஸ்தோன் 
கசைன்ைல்டந்தோர. முதலில் அவர பசைோவியத் 
யூனியனின் ஆதரலவப் க�ை விரும்பினோர. ஆனோல் 
பிரிட்டன் உளளிட்ட கூட்டணிப் �ல்டகளு்டன்  
பசைோவியத் யூனியன் அரசு பசைரந்ததோல்  அவர 
கஜரமனிககு கசைன்ைோர. 1943 பிப்ரவரி மோதம், 
நீரமூழ்கிக கப்�ல் மூைமோக ஜப்�ோன் கசைன்ை அவர, 
இந்திய பதசிய இரோணுவத்தின் கடடுப்�ோடல்டக 
லகயில் எடுத்தோர. இந்தியப் ப�ோரகலகதிகலைக 
ககோணடு மைோயோ மற்றும் �ரமோவில் இருந்த 
ஜப்�ோனியரகளின் ஆதரபவோடு இந்திய பதசிய 
இரோணுவத்லத (ஆசைோத் ஹிந்த் ஃ�ோஜ) கஜனரல் 
பமோகன் சிங உருவோககினோர, அதன்பிைகு இது 
பகப்்டன் ைடசுமி கசைகல் என்�வரோல் ந்டத்தப்�ட்டது. 
இது கோந்தி பிரிபகட, பநரு பிரிபகட, க�ணகள 
பிரிவோக ரோணி ைக்ஷமி �ோய பிரிபகட என 
மூன்று �ல்டயணிகைோக சு�ோஷ சைந்திர ப�ோஸ் 
மறுசீரலமத்தோர. சு�ோஷ சைந்திர ப�ோஸ், சிஙகப்பூரில் 
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சுதந்திர இந்தியோவின் தற்கோலிக அரசைோஙகத்லத 
நிறுவினோர. ‘தில்லிககு புைப்�டு’ (தில்லி சைபைோ) 
என்ை முைககத்லத சு�ோஷ கவளியிட்டோர. 
ஜப்�ோனிய �ல்டகளின் ஒரு  �குதியோக இந்திய 
பதசிய இரோணுவம் �ணியில் ஈடு�டுத்தப்�ட்டது. 
எனினும் ஜப்�ோன் பதோல்வி அல்டந்த பிைகு இந்திய 
பதசிய இரோணுவம் முன்பனறுவது தல்ட�ட்டது. 
சு�ோஷ சைந்திர ப�ோஸ் �யைம் கசையத விமோனம் 
வி�த்துககுளைோனதோல் சுதந்திரத்துககோக ப�ோரோடிய 
அவரது தீவிரப்�ணிகள முடிவுககு வந்தன.

சுபாஷ் ெந்திர நபாஸின் இந்திய நேசிய இராணுைம்
பிரிடடிஷ அரசு இந்திய பதசிய இரோணுவ 

அதிகோரிகலை லகது கசையது கசைஙபகோடல்டயில் 
அவரகலை விசைோரலைககோக லவத்தது.  
பதசியவோத பிரச்சைோரத்துககு ஒரு பமல்டயோக இந்த 
விசைோரலை அலமந்தது. கோஙகிரஸ் அலமத்த 
�ோதுகோப்புத்துலை கமிடடி ஜவகரைோல் பநரு, 
பதஜ �ஹதூர சைோப்ரூ, புைோ�ோய பதசைோய, ஆசைப் அலி 
ஆகிபயோலர உளை்டககியதோக இருந்தது. இந்திய 
பதசிய இரோணுவத்தின் அதிகோரிகளுககு எதிரோன 
குற்ைம் நிரூபிககப்�ட்டோலும் க�ோதுமககள அழுத்தம் 
ககோடுத்ததன் கோரைமோக அவரகள விடுதலை 
கசையயப்�ட்டனர. இந்திய பதசிய இரோணுவத்தின் 
தோககுதல்களும் அதலன அடுத்த வைககு 
விசைோரலைகளும் இந்தியரகளுககு ஊககமோக 
அலமந்தது. 

 8.8  விடுேவலவய நநா்ககி
(அ) ராயல் இந்திய ்க்டற்பவ்ட்க கிைர்ச்சி

1946ஆம் ஆணடு பிப்ரவரி மோதம் �ம்�ோயில் 
ரோயல் இந்திய க்டற்�ல்ட மோலுமிகள கிைரச்சி 
கசையதனர. விலரவில் அஙகிருந்து பவறு 
நிலையஙகளுககும் �ரவிய இந்த கிைரச்சியில் 
சுமோர 20,000ககும் பமற்�ட்ட மோலுமிகள 
ஈடு�ட்டனர. இபதப�ோன்று ஜ�ல்பூரில் இருந்த 
இந்திய விமோனப்�ல்ட, இந்திய சைமிகலஞ (சிகனல்)  
�ல்ட ஆகியவற்றிலும் பவலைநிறுத்தஙகள 

ந்டந்தன. இவவோறு ஆயுதப்�ல்டகளிலும் கூ்ட 
பிரிடடிஷோரின் பமைோதிகக கடடுப்�ோடு இல்லை.

ராயல் இந்திய ்க்டற்பவ்ட்க கிைர்ச்சி

(ஆ)  சுேந்திரம் பற்றிய நபச்சுைார்த்வே:  
சிம்லா மாநாடு
1945ஆம் ஆணடு ஜூன் 14ஆம் நோள பவவல் 

திட்டம் அறிவிககப்�ட்டது. இந்ததிட்டம் மூைமோக 
அரசைப்பிரதிநிதியின் கசையற்குழுவில் இந்துககளும் 
முஸ்லீம்களும் சைம எணணிகலகயில் இ்டம்க�ற்ை 
ஓர இல்டககோை அரசுககு வலக கசையயப்�ட்டது. 
ப�ோர கதோ்டர�ோன துலை தவிரத்து அலனத்து 
இதர துலைகளும் இந்திய அலமச்சைரகள வசைம் 
ககோடுககப்�்ட இருந்தன. எனினும் சிம்ைோ 
மோநோடடில் கோஙகிரசும் முஸ்லீம்லீககும் ஓர 
ஒப்�ந்தத்லத எட்டமுடியவில்லை. அலனத்து 
முஸ்லீம் உறுப்பினரகளும் முஸ்லீம் லீககில் 
இருந்துதோன் இ்டம்க�ை பவணடும் மற்றும் அவரகள 
அலனத்து முககிய விஷயஙகளிலும் வீடப்டோ 
அதிகோரஙகலையும் க�ைபவணடும் என்று ஜின்னோ 
பகோரினோர. 1946ஆம் ஆணடு கதோ்டககத்தில் ந்டந்த 
மோகோைத் பதரதல்களில் க�ோதுத்கதோகுதிகளில் 
க�ரும்�ோைோனலவலய கோஙகிரஸ் கவன்ைது. 
முஸ்லீம்களுககு ஒதுககப்�ட்ட கதோகுதிகளில் 
முஸ்லீம் லீக கவன்று தனது பகோரிகலகககு 
வலுபசைரத்தது. 

(இ) அவமச்ெரவைத் தூது்ககுழு
பிரிட்டனில் கதோழிற்கடசி மிகப்க�ரிய 

கவற்றிலய க�ற்று கிகைமன்ட அடலி பிரதம 
மந்திரியோகப் க�ோறுப்ப�ற்ைோர. உ்டனடியோக ஆடசி 
மோற்ைம் பவணடும் என்று விரும்பினோர. அவர 
க�திக ைோரன்ஸ், சைர ஸ்்டரோஃப�ோரட கிரிப்ஸ், 
A.V. அகைகஸோண்டர ஆகிபயோர அ்டஙகிய 
அலமச்சைரகள தூதுககுழுலவ இந்தியோவுககு 
அனுப்பினோர. �ோகிஸ்தோலன தனிநோ்டோக 
உருவோகக பவணடும் என்ை பகோரிகலகலய 
நிரோகரித்த அககுழுவினர �ோதுகோப்பு, தகவல் 
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கதோ்டரபு மற்றும் கவளியுைவு ஆகிய துலைகளில் 
கடடுப்�ோடடு்டன் கூடிய மத்திய அரலசை நிறுவ 
வலககசையதது. முஸ்லீம்கள க�ரும்�ோன்லமயோக 
இல்ைோத மோகோைஙகள, வ்டபமற்கில் 
முஸ்லீம்கள க�ரும்�ோன்லமயோக உளை 
மோகோைஙகள, மற்றும் வ்டகிைககில் முஸ்லீம்கள 
க�ரும்�ோன்லமயோக உளை மோகோைஙகள என 
மூன்றுவலகயோக மோகோைஙகள பிரிககப்�ட்டன. 
இந்திய அரசியல் சைோசைன நிரையமன்ைம் 
பதரந்கதடுககப்�டடு அலனத்து சைமூகஙகளில் 
இருந்தும் பிரதிநிதித்துவம் ககோண்ட இல்டககோை 
அரசு நிறுவப்�்ட பவணடும். இந்த திட்டத்லத 
கோஙகிரசும் முஸ்லீம் லீககும் ஏற்றுகககோண்டன. 
எனினும் இரணடு கடசிகளுபம தஙகளுககு 
சைோதகமோக இந்த திட்டம் குறித்து விவரித்தன. 

(ஈ)  நநரடி ந்டைடி்கவ்க நாளு்ககு முஸ்லீம் லீ்க 
அவைப்பு விடுத்ேல்

கோஙகிரஸ் ஒரு முஸ்லீம் உறுப்பினலர 
நியமித்தலத அடுத்து கோஙகிரஸ் மற்றும் முஸ்லீம் 
லீக கடசிகள இல்டபய கருத்து பவறு�ோடுகள 
நிைவின. தோன் மடடுபம முஸ்லீம்களின் 
பிரதிநிதியோக இருககபவணடும் என்று வோதிட்ட 
முஸ்லீம் லீக தனது ஆதரலவ விைககிகககோண்டது. 
1946ஆம் ஆணடு ஆகஸ்டு 16ஆம் நோலை 
‘பநரடி ந்டவடிகலக நோைோக’ ஜின்னோ 
அறிவித்தோர. ஆரப்�ோட்டஙகளும் கல்டயல்டப்பு 
ப�ோரோட்டஙகளும் ந்டந்தது விலரவில் அது 
இந்து-முஸ்லீம் பமோதைோக உருகவடுத்தது. 
இது வஙகோைத்தின் இதர மோவட்டஙகளுககும் 
�ரவியது. நவகோளி மோவட்டம் மிகபமோசைமோகப் 
�ோதிககப்�ட்டது.
(உ) மவுணடநபட்டன் திட்டம்

ஜவகரைோல் பநரு தலைலமயில் இல்டககோை 
அரசு 1946ஆம் ஆணடு கசைப்்டம்�ர மோதம் 
அலமககப்�ட்டது. சிை தயககஙகளுககுப் பிைகு 
முஸ்லீம் லீக இந்த இல்டககோை அரசில் 1946ஆம் 
ஆணடு அகப்டோ�ர மோதம் இலைந்தது. அதன் 
பிரதிநிதி லியோகத் அலிகோன் நிதி உறுப்பினரோக 
ஆககப்�ட்டோர. 1948ஆம் ஆணடு ஜூன் 
மோதவோககில் அதிகோரமோற்ைம் ஏற்�டும் என்று 
1947ஆம் ஆணடு பிப்ரவரி மோதம் கிகைமன்ட அடலி 
அறிவித்தோர. இந்த ஆடசி மோற்ைத்லத உறுதி கசையயும் 
க�ோறுப்பு்டன் மவுணடப�ட்டன் பிரபு இந்தியோவுககு 
அரசுப் பிரதிநிதியோக அனுப்�ப்�ட்டோர. 1947ஆம் 
ஆணடு ஜூன் மோதம் 3ஆம் நோள மவுணடப�ட்டன் 
திட்டம் அறிவிககப்�ட்டது. கீழ்ககண்டலவ அதில் 
கூைப்�ட்ட அம்சைஙகள:

�	இந்தியோ மற்றும் �ோகிஸ்தோனுககு, பிரிட்டனின் 
தன்னோடசிப் �குதி (க்டோமினியன்) என்ை 
தகுதியு்டன் அதிகோரமோற்ைம் நல்டக�றும்.

�	சிற்ைரசுகள இந்தியோ அல்ைது �ோகிஸ்தோனில் 
பசைரபவணடும். 

�	ரோடகிளிஃப் பிரவன் தலைலமயில் 
எல்லைகலை நிரையிககும் ஆலையம் 
அலமககப்�டடு அதிகோரமோற்ைத்துககுப் பிைகு 
இந்த ஆலையத்தின் முடிவு அறிவிககப்�டும். 

�	�ஞசைோப் மற்றும் வஙகோை சைட்டப்ப�ரலவகள 
அலவகள பிரிககப்�்டபவணடுமோ என்�து �ற்றி 
வோகககடுப்பு ந்டத்தும்.

(ஊ) விடுேவலயும் பிரிவிவ்யும்
1947ஆம் ஆணடு ஜூலை 18ஆம் நோள 

பிரிடடிஷ நோ்டோளுமன்ைம் இந்திய விடுதலைச் 
சைட்டத்லத இயற்றியலதயடுத்து மவுணப�ட்டன் 
திட்டத்துககு கசையல்வடிவம் தரப்�ட்டது. 
இந்தியோவின் மீதோன ஆஙகிை ஏகோதி�த்தியத்தின் 
இலையோணலமலய இந்தச் சைட்டம் ரத்து கசையதது. 
இந்தியோ மற்றும் �ோகிஸ்தோன் என இரணடு 
�குதிகைோக இந்தியோ பிரிககப்�ட்டது. 1947ஆம் 
ஆணடு ஆகஸ்டு 15ஆம் நோள இந்தியோ விடுதலை 
அல்டந்தது.

பிரிவிவ்வய அடுத்து அ்கதி்களின் ைருவ்க 
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பா்டச்சுரு்க்கம்
�	கோந்தியடிகள கதன்னோப்பிரிககோவில் உணலம, அகிம்லசை, சைத்தியோகிரகம் ஆகியவற்று்டன் பமற்ககோண்ட 

பசைோதலனகள மற்றும் அவர ஒரு மககள தலைவரோக உருகவடுத்தது விவரிககப்�டடுளைது.
�	ஒத்துலையோலம, சைட்டமறுப்பு, கவளலையபன கவளிபயறு ஆகிய இயககஙகளுககோன அவரது 

அலைப்பும் இந்த இயககஙகள 1919ஆம் ஆணடின் இந்திய அரசுச் சைட்டம், 1935ஆம் ஆணடின் 
இந்திய அரசுச் சைட்டம், 1947ஆம் ஆணடின் விடுதலைச் சைட்டம் ஆகியவற்றுககு வழிவகுத்தது குறித்து 
விவரிககப்�டடுளைது.

�	சைமதரமவோதத் தலைவரகள, க�ோதுவுல்டலமத் தலைவரகள மற்றும் �கத்சிங, சு�ோஷ சைந்திரப�ோஸ் 
ப�ோன்ை புரடசிகரத் தலைவரகள ஆகிபயோரின் �ஙகு, அவரகளின் கசையல்�ோடுகைோல் ஏற்�ட்ட 
விலைவுகள ஆகியன விவரிககப்�டடுளைன.

�	இந்து மகோ சைல� மற்றும் முஸ்லீம் லீக ஆகியலவ அரசியல் கோரைஙகளுககோக மதத்லதப் 
�யன்�டுத்தியதும் பிரிவிலனககு வழிவகுத்ததும் விவரிககப்�டடுளைன.

்கவலச்கொற்்கள

அ்றப்நபார், ெத்தியாகிர்கம் satyagraha passive political resistance advocated by 
Mahatma Gandhi

அரசியல் ெட்ட விதி்கவைப் 
பின்பற்றுபைர் constitutionalist adherent of constitutional methods

ொதி, க்காளவ்க நபான்்றைற்றின் 
அடிப்பவ்டயில் நைறுபாடு ்காடடுகி்ற discrimination

unjust or differential treatment of different 
categories of people, especially on grounds 
of caste, creed, etc

ைற்புறுத்து, நற்கெயலு்கந்கவு exhort strongly encourage or urge to do something 

ைகுப்புைாேம் communalism allegiance to one’s own ethnic, religious or 
caste group rather than to wider society

ேன்்ாடசியுரிவமயுவ்டய குடிநயற்்ற 
நாடு dominion self-governing territory

ைா்க்காைர் கோகுதி electorate all the people in a country or area who are 
entitled to vote in an election

்கவ்டசி அறிவிப்பு, இறுதி எச்ெரி்கவ்க ultimatum a final demand or statement of terms

ேனிவமப்படுேல் alienation Isolation

கூடடுச்ெதி கெய்ேல், ெதித்திட்டம் conspiracy a secret plan by a group to do something 
unlawful or harmful

I      ெரியா் விவ்டவயத் 
நேர்வு கெய்யவும்

1. அமிரதசைரஸில் கரௌைட சைட்ட எதிரப்புப் 
ப�ோரோட்டஙகளின் ப�ோது லகது   கசையயப்�ட்டவர 
யோர?
அ) பமோதிைோல் பநரு ஆ) லசைஃபுதீன் கிச்லு
இ) முகம்மது அலி ஈ) ரோஜ குமோர சுகைோ

பயிற்சி 2. இந்திய பதசிய கோஙகிரசின் எந்த அமரவில் 
ஒத்துலையோலம இயககத்துககு அனுமதி 
வைஙகப்�ட்டது?
அ) �ம்�ோய ஆ) மதரோஸ்
இ) கல்கத்தோ ஈ) நோகபூர 

3. விடுதலை நோைோக கீழ்ககண்டவற்றில் எந்த 
நோள அறிவிககப்�ட்டது?
அ) 1930 ஜனவரி 26 ஆ) 1929 டிசைம்�ர 26
இ) 1946 ஜூன் 16 ஈ) 1947 ஜனவரி 15
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 இ) (iv) சைரியோனது
 ஈ) (i) (ii) மற்றும் (iii) சைரியோனது
2. கூற்று: கோஙகிரஸ் முதைோவது வட்டபமலசை 

மோநோடடில் கைந்துககோண்டது.
 ்காரணம்: கோஙகிரஸ் இரண்டோவது வட்ட 

பமலசை மோநோடடில் கைந்துககோளை கோந்தி-
இரவின் ஒப்�ந்தம் வழிவலக கசையதது.

 அ)  கூற்று மற்றும் கோரைம் இரணடும் 
சைரியோனது. ஆனோல் கோரைம் கூற்றுககோன 
சைரியோன விைககம் இல்லை.

 ஆ)  கூற்று சைரியோனது ஆனோல் கோரைம் 
தவைோனது

 இ)  கூற்று தவைோனது ஆனோல் கோரைம் 
சைரியோனது.

 ஈ)  கூற்று மற்றும் கோரைம் இரணடும் 
சைரியோனது மற்றும் கோரைம் கூற்றுககோன 
சைரியோன விைககம் ஆகும்.

3. கூற்று: கோஙகிரஸ் அலமச்சைரலவகள 1939ஆம் 
ஆணடு �தவி விைகின.

 ்காரணம்: கோஙகிரஸ் அலமச்சைரலவகலை 
ஆபைோசிககோமல் இந்தியோவின் கோைனி ஆதிகக 
அரசு ப�ோரில் �ஙபகற்ைது.

 அ)  கூற்று மற்றும் கோரைம் இரணடும் 
சைரியோனது. ஆனோல் கோரைம் கூற்றுககோன 
சைரியோன விைககம் இல்லை.

 ஆ)  கூற்று சைரியோனது ஆனோல் கோரைம் 
தவைோனது

 இ)  கூற்று மற்றும் கோரைம் இரணடுபம 
தவைோனது.

 ஈ)  கூற்று மற்றும் கோரைம் இரணடும் 
சைரியோனது மற்றும் கோரைம் கூற்றுககோன 
சைரியோன விைககம் ஆகும்.

IV   கபாருத்து்க
1. கரௌைட சைட்டம்  -  �ட்டஙகலைத் 

திரும்� ஒப்�ல்டத்தல்
2.  ஒத்துலையோலம  

இயககம் - இரடல்ட ஆடசி
3.  1919ஆம் ஆணடின் 

இந்திய அரசு சைட்டம் - M.N. ரோய
4.  இந்திய  

க�ோதுவுல்டலம கடசி -  பநரடி ந்டவடிகலக 
நோள

5. 16 ஆகஸ்ட 1946 - கருப்புச் சைட்டம்

4. முதைோவது வனஙகள சைட்டம் எந்த ஆணடில் 
இயற்ைப்�ட்டது?
அ) 1858 ஆ) 1911 இ) 1865 ஈ) 1936

5. 1933 ஜனவரி 8 எந்த நோைோக 
அனுசைரிககப்�ட்டது?
அ) பகோவில் நுலைவு நோள 
ஆ) மீடபு நோள (க்டலிவரன்ஸ் ப்ட)
இ) பநரடி ந்டவடிகலக நோள
ஈ)  சுதந்திரப் க�ருநோள

6. மோகோை தன்னோடசிலய அறிமுகம் கசையத 
சைட்டம் எது?
அ) 1858ஆம் ஆணடு சைட்டம்
ஆ) இந்திய கவுன்சில் சைட்டம், 1909
இ) இந்திய அரசுச் சைட்டம், 1919
ஈ) இந்திய அரசுச் சைட்டம், 1935

II   ந்காடிட்ட இ்டங்கவை நிரப்பு்க
1. கோந்தியடிகளின் அரசியல் குரு 

____________ ஆவோர.
2. கிைோ�த் இயககத்துககு ____________ 

தலைலம ஏற்ைோர.
3. 1919ஆம் ஆணடின் இந்திய அரசுச் சைட்டம் 

மோகோைஙகளில் ____________ அறிமுகம் 
கசையதது.

4. வ்டபமற்கு எல்லை மோகோைத்தில் 
சைட்டமறுப்பு இயககத்லத தலைலமபயற்று 
ந்டத்தியவர ____________

5. சிறு�ோன்லமயினர மற்றும் ஒடுககப்�ட்ட 
வகுப்பினருககு தனித் கதோகுதிகலை 
வைஙகும் ____________ ஐ ரோம்பசை 
கமகக்டோனோல்டு அறிவித்தோர.

6. ____________ என்�வர கவளலையபன 
கவளிபயறு இயககத்தின்ப�ோது கோஙகிரஸ் 
வோகனோலிலய திலரமலைவோக 
கசையல்�டுத்தினோர.

III  ெரியா் கூற்வ்றத் நேர்வு கெய்யவும்
1. i)  இந்திய க�ோதுவுல்டலம கடசி 1920ஆம் 

ஆணடு தோஷகணடில் கதோ்டஙகப்�ட்டது.
 (ii)  M. சிஙகோரபவைர கோன்பூர சைதித்திட்ட 

வைககில் விசைோரலைககு உட�டுத்தப்�ட்டோர. 
 (iii)  கஜயப்பிரகோஷ நோரோயண, ஆச்சைோரய நபரந்திர 

பதவ, மினு மசைோனி ஆகிபயோர தலைலமயில் 
கோஙகிரஸ் சைமதரம கடசி உருவோனது.

 (iv)  கவளலையபன கவளிபயறு ப�ோரோட்டத்தில் 
சைமதரமவோதிகள �ஙபகற்கவில்லை.

 அ) (i) மற்றும் (ii) சைரியோனது
 ஆ) (ii) மற்றும் (iii) சைரியோனது
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V   சுரு்க்கமா்க விவ்டயளி்க்கவும் 
1. ஜோலியன்வோைோ �ோக �டுககோலை �ற்றி 

விவரிககவும்.
2. கிைோ�த் இயககம் �ற்றி குறிப்பு வலரக.
3. ஒத்துலையோலம இயககத்லத ஏன் 

கோந்தியடிகள திரும்�ப்க�ற்ைோர?
4. லசைமன் குழு புைககணிககப்�ட்டது ஏன்?
5. முழுலமயோன சுயரோஜஜியம் என்ைோல் என்ன?
6. �கத் சிங �ற்றி குறிப்பு வலரக.
7. பூனோ ஒப்�ந்தத்தின் கூறுகள யோலவ?

VI  விரிைா்க விவ்டயளி்க்கவும் 
1. கோந்தியடிகலை ஒரு மககள தலைவரோக 

உருமோற்ைம் கசையய உதவிய கோரணிகள 
என்ன என்று ஆரோயவும்.

2. கோந்திய இயககத்தின் ஒரு சிைந்த 
உதோரைமோன சைட்டமறுப்பு இயககம் குறித்து 
விரிவோக ஆரோயவும்.

3. இந்தியோவின் பிரிவிலனககுப் பின்னோல் 
இருந்த கோரைஙகலை விவோதிககவும்.

VII  கெயல்பாடு்கள 
1. ஒரு வலர �்டத்தில் கோந்திய இயககத்து்டன் 

கதோ்டரபுல்டய முககிய இ்டஙகலைக 
குறிப்பிடுமோறும் அஙகு என்ன ந்டந்தது என்று 
ஓரிரு வோககியஙகள எழுதுமோறும் 
மோைவரகலைக பகடடுக ககோளைைோம்.

2. மோைவரகள குழுககைோகப் பிரிககப்�டடு 
கோந்தியடிகள, ஜின்னோ, B.R. அம்ப�த்கர, 
புரடசிகர பதசியவோத தலைவரகள, 
க�ோதுவுல்டலமவோத தலைவரகள 
ஆகிபயோரின் கருத்துகள �ற்றி விவோதம் 
ந்டத்துமோறு பகடடுகககோளைைோம்.
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மற்றும் கல்வியியல் �ணிகள கைகம், 
கசைன்லன (ஆவைப் �திப்பு: ஆகஸ்ட - 2017).

2. R.C. மஜும்தோர, H.C. ரோயகசைௌத்ரி, 
K. தத்தோ, இந்தியோவின் சிைப்பு வரைோறு 
(மூன்ைோம்  �குதி), தமிைோககம் : 
A. �ோணடுரஙகன், தமிழ்நோடு �ோ்டநூல் 
மற்றும் கல்வியியல் �ணிகள கைகம், 
கசைன்லன (ஆவைப் �திப்பு: ஆகஸ்ட - 2017).

இவணயச் கெயல்பாடு 

நேசியம்: ்காந்திய ்கால்கட்டம்
படி – 1   URL அல்ைது QR குறியீடடிலனப் �யன்�டுத்தி இச்கசையல்�ோடடிற்கோன இலையப்�ககத்திற்கு 

கசைல்க 
படி – 2   ‘Chronology/Time line’ என்�லத கிளிக கசையது ‘Family tree of  

Mahatma Gandhi’ என்�லத பதரந்கதடுககவும்
படி – 3   இ்டது புை கமனுவில் உளை Glimpses of Gandhi’ கிளிக கசையயவும். 

உரலி: https://www.mkgandhi.org/main.htm
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    அறிமுகம்
காலனியாட்சியய எதிர்ப்பதில் தமிழ்ாடு 

முன்னாடியாகத் திகழ்நதது. ்பதினனட்்ாம் 
நூற்ாண்டின இறுதி்ப ்பகுதியி்ல்ய 
்பாயையககாரரகள், தமிழ்ாட்டில் தஙகள் அரசியல் 
ஆதிககத்யத நிறுவமுயன் ஆஙகி்லயரகளின 
முயறசிகயை எதிரத்தனர. ்பாயையககாரரகளின 
்தால்விககு்ப பினனரும் கூ் 1806இல் ்வலூர 
்காட்ய்யில் இ்நதிய வீரரகளும் அதிகாரிகளும் 
ஓர எழுச்சியயத் திட்்மிட்டு ்்த்தினர. அ்பபுரட்சி 
னதனனி்நதியாவின ்பல இராணுவமுகாம்களிலும் 
எதினராலித்தது. ்ேறகத்திய கல்வி அறிமுகம் 
ேறறும் இறுதியில் ் தானறிய ்படித்த இ்நதிய ் டுத்தர 
வரககத்தின ் தாற்ம் ஆகியயவ ஆஙகி்லயருககு 
எதிரான ்்பாராட்்த்யத அரசயே்பபு்ப ்பாயதயில் 
எடுத்துச் னசன்து. தமிழ்ாட்டில் ்ய்ன்பற் 
விடுதயல்ப ்்பாராட்்ம் தனித்தனயே 
வாய்நததாகும். ஏனனனில் னதா்ககத்திலிரு்ந்த அது 
ஆஙகி்லயரி்மிரு்நது விடுதயல ன்பறுவதறகான 
்்பாராட்்ோக ேட்டுேல்லாேல், தீஙகியன 
வியைவிககும் சாதிமுய் ஏற்படுத்தியிரு்நத சமூகத் 
தய்களிலிரு்நது விடுதயல ன்பறுவதறகுோன 
்்பாராட்்ோகவும் அயே்நதது. இ்ப்பா்த்தில் 
தமிழ்ாட்டில் னவவ்வறு கருத்தியல்கயை்ப 
பின்பறறிய ்தசியவாதிகள் வகித்த ்பாத்திரத்யத 
்ாம் அறி்நது னகாள்்வாம்.

 9.1  �தமிழ்நாட்டில்�ததநாடகககநால 
ததசிய�அதிர்வுகள்

(அ)�தென்னைவநாசிகள்�ெஙகம்�
னசனயனவாசிகள் சஙகம் (Madras 

Native Association–MNA), னதனனி்நதியாவில், 
னதா்ஙக்பன்பற் காலத்தால் முற்பட்் 
அயே்ப்பான இவவயே்பபு தனி்ப்பட்் குழுககளின 
விரு்ப்பஙகயைக காட்டிலும் ன்பாதுேககளின 
்தயவகயை அயனவருககும் னதரிவி்ப்பயத 
்்ாககோகக னகாண்டு உருவானது. இவவயே்பபு 
1852இல் கஜுலு லட்சுமி்ரசு, சீனிவாசனார 
ேறறும் அவரகயைச் ்சர்ந்தாரகைாலும் நிறுவ்ப 
ன்பற்து. இவவயே்பபில் வணிகரக்ை அதிக 
எண்ணிகயகயில் அஙகம் வகித்தனர. தனது 
உறு்பபினரகளின ்லனகயை முனனனடு்ப்பது, 
வரிகயைக குய்கக ் காரிகயக யவ்ப்பது ் ்பான் 
்்ாககஙகயை இவவயே்பபு 
உள்ை்ககி இரு்நதது. ்ேலும் 
கிறித்தவ சேய்ப்பர்ப்பாைரகளின 
னசயல்்பாடுகளுககு அரசு 
ஆதரவளித்தயத எதிரத்தனர. 
ேககளின நியல அவரகளின 
்தயவகள் ஆகியவறறின 
மீது அரசின கவனத்யதத் 
திரு்பபும் ்பணியய இவவயே்பபு கஜுலு�

லட்சுமி்ரசு

கற்றலின�த்நாககஙகள்
கீழககநாண்பனைவறத்றநாடு�அறிமுகமநாதல்
�	தமிழ்ாட்டில் காலனிய எதிர்பபு்ப ்்பாராட்்ஙகள்
�	கல்வியின வைரச்சிககும் ஒடுகக்ப்பட்் ேககளின ்ேம்்பாட்டிறகும் கிறித்தவ 

சேய்ப்பர்பபு நிறுவனஙகளின ்பஙகளி்பபு
�	தமிழ்ாட்டில் காஙகிரசின அரசியலுககு நீதிககட்சியின சவால்
�	தமிழ்ாட்டில் காஙகிரசின ்்பாரககுணமிகக னவகு ேககள் இயககஙகள்

தமிழ்நாட்டில்�விடுத்லப்�
த்பநாரநாட்டம்

அலகு� -� 9
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்ேறனகாண்்து. வருவாயத்துய் அதிகாரிகைால் 
விவசாயிகள் சித்திரவயத்ப்படுத்த்ப்படுவதறகு 
எதிராக இவவயே்பபு (MNA) ்்த்திய ்்பாராட்்ம் 
முககியோன ்பஙகளி்ப்பாகும். இவவயே்பபு 
்ேறனகாண்் முயறசிகைால் சித்திரவயத 
ஆயணயம் (Torture Commission) நிறுவ்ப்பட்்து. 
அதன வியைவாகச் சித்திரவயத முய்கள் மூலம்  
கட்்ாய வரிவசூல் முய்யய நியாய்ப்படுத்திய 
சித்திரவயதச் சட்்ம் (Toture Act) ஒழிகக்ப்பட்்து. 
இரு்நத்்பாதிலும் இவவயே்பபு 1862ககு்ப பினனர 
னசயலிழ்நது இல்லாேலானது. 
(ஆ)� �ததசியவநாதப்�்பத்திரிக்ககளின�

ததநாடககஙகள்:�தி�இந்து�மறறும்�
சுததெமித்திரன
T. முத்துசாமி என்பவர னசனயன 

உயரநீதிேன்த்தின முதல் இ்நதிய நீதி்பதியாக 
1877இல் நியமிகக்ப்பட்்து னசனயன ோகாணத்தில் 
ன்பரும் ்பர்பர்பய்ப ஏற்படுத்தியது. ஒரு இ்நதியர 
நீதி்பதியாக ்பணியேரத்த்ப்பட்்யத னசனயனயயச் 
்சர்நத அயனத்து்ப ்பத்திரிகயககளும் 
விேரசனம் னசயதன. எதிர்பபு னதரிவித்த 
அயனத்து்ப ்பத்திரிகயககளும் ஐ்ரா்பபியரகைால் 
்்த்த்ப்படுவயத கல்விகற் இயைஞரகள் 
உணர்நதனர. இது குறித்து இ்நதியரின 
எண்ணஙகயை னவளி்ப்படுத்த ஒரு னசயதி்ப  
்பத்திரிகயக ்தயவ என்பது உணர்ப்பட்்து. 
G. சு்பபிரேணியம், M. வீரராகவாச்சாரி ேறறும் 
இவரகளின ்ண்்பரகள் ்ால்வர ஆகி்யார 
இயண்நது 1878இல் ‘தி இ்நது’ எனும் (The 
Hindu) னசயதி்ப ்பத்திரிகயகயயத் னதா்ஙகினர. 
மிக வியரவில் இச்னசயதி்ப ்பத்திரிகயக 
்தசிய்ப பிரச்சாரத்திறகான கருவியானது.  
G. சு்பபிரேணியம் 1891இல் சு்தசமித்திரன என் 
ன்பயரில் தமிழில் ஒரு ்தசிய்ப ்பருவ இதயழயும் 
னதா்ஙகினார. 1899இல் அவவிதழ ்ாளிதழாக 
ோறியது. இ்நதியன ்்பட்ரியாட் (Indian Patriot) சவுத் 
இ்நதியன னேயில் (South Indian Mail), னேட்ராஸ் 
ஸ்்ாண்்ரட் (Madras Standard), ்தசாபிோனி, 
விஜயா, சூர்யாதயம், இ்நதியா ்்பான் 
உள்்ாட்டு்ப ்பத்திரிகயககள் னதா்ஙக்ப்படுவதறகு 
ஊககேளித்தது.

(இ)�தென்னை�மகநாஜனை�ெ்்ப
னதனனி்நதியாவில் னதளிவான ்தசிய 

்்ாககஙகளு்ன துவஙக்பன்பற் னதா்கககால 
அயே்பபு னசனயன ேகாஜன சய்பயாகும். 1884 
்ே 16இல் M. வீரராகவாச்சாரி, P. அன்நதாச்சாரலு, 
P. ரஙயகயா ேறறும் சிலரால் நிறுவ்ப்பட்் 
இவவயே்பபின முதல் தயலவராக P. ரஙயகயா 
ன்பாறு்ப்்பற்ார. இதனுய்ய னசயலாைராக  
ன்பாறு்ப்்பற் P. அன்நதாச்சாரலு இதன 
னசயல்்பாடுகளில் ்பஙகாறறினார. அயே்பபின 
உறு்பபினரகள் குறி்பபிட்் இய்னவளிகளில் ஒனறு 
கூடி தனி்ப்பட்் விதத்திலும் அய்ககூட்்ஙகள் 
்்த்தியும் ன்பாது்பபிரச்சயனகள் குறித்து 
விவாதித்து தஙகள் கருத்துகயை அரசுககுத் 
னதரிய்ப்படுத்தினர. குடியே்ப ்பணிகளுககான 
்தரவுகள் இஙகிலா்நதிலும் இ்நதியாவிலும் ஒ்ர 
சேயத்தில் ்்த்த்ப்ப் ்வண்டும். லண்்னிலுள்ை 
இ்நதியக கவுனசியல மூடுவது, வரிகயைக 
குய்்ப்பது, இராணுவ குடியியல் நிரவாகச் 
னசலவுகயைக குய்்ப்பது ஆகியன இவவயே்பபின 
்காரிகயககைாகும். இவவயே்பபின ்பல 
்காரிகயககள் பினனர 1885இல் உருவாகக்ப்பட்் 
இ்நதிய ்தசிய காஙகிரசின ்காரிகயககைாயின.
(ஈ)�மிதவநாதக�கட்டம்

னசனயன ேகாஜன சய்ப ்்பான் ோகாண 
அயே்பபுகள் அகிலஇ்நதிய அைவிலான அயே்பபுகள் 
நிறுவ்ப்படுவதறகு வழி்காலியது. இ்நதியாவின 
்பல்்வறு ்பகுதிகளிலிரு்நத இ்நதிய ் தசிய காஙகிரஸ் 
தயலவரகள் காஙகிரஸ் உருவாகக்ப்படுவதறகு 
முன்பாக ்பல கூட்்ஙகளில் கல்நது னகாண்்னர. 
அவவா்ான ஒரு கூட்்ம் 1884 டிசம்்பரில் 
அய்யாறு எனும் இ்த்தில்  உள்ை பிரம்ேஞான 
சய்பயில் கூடியது. தாதா்பாய ன்ௌ்ராஜி, 
K.T. னதலாங, சு்ர்நதிர்ாத் ்பானரஜி ேறறும் சில 
முககியத் தயலவரகளு்ன, னசனயனயிலிரு்நது 
G. சு்பபிரேணியம், P. ரஙயகயா, P. அன்நதாச்சாரலு 
்்பான்்ாரும் இககூட்்த்தில் கல்நது னகாண்்னர. 

�தநாதநா்பநாய்�த்ௌதரநாஜி� தகநாகதல�T.�முத்துெநாமி G.�சுப்பிரமணியம்
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இ்நதிய ்தசியக காஙகிரசின முதறகூட்்ம் 
1885இல் ்பம்்பாயில் ்ய்ன்பற்து. னோத்தம் 
கல்நது னகாண்் 72 பிரதிநிதிகளில் 
22 பிரதிநிதிகள் னசனயனயயச் ்சர்ந்தாராவர. 

இ்நதிய ்தசிய 
காஙகிரசின இரண்்ாவது 
ோ்ாடு 1886இல் 
னகால்கத்தாவில் தாதா்பாய 
ன்ௌ்ராஜியின தயலயேயில் 
்ய்ன்பற்து. காஙகிரசின 
மூன்ாவது ோ்ாடு ்பத்ருதீன 
தியா்பஜியின தயலயேயில் 
1887இல் னசனயனயில் 
இனறு ஆயிரம் விைககு எனறு 
அயழகக்ப்படுகி் ேககிஸ் ்தாட்்த்தில் (Makkies 
Garden) ்ய்ன்பற்து. கல்நது னகாண்் 607 
அகில இ்நதிய்ப பிரதிநிதிகள் 362 பிரதிநிதிகள் 
னசனயன ோகாணத்யதச் ்சர்நதவரகள் ஆவர.

தமிழ்ாடு அனய்ய னசனயன 
ோகாணத்தின ஒரு ்பகுதியாக இரு்நதது.  
னசனயன ோகாணம் என்பது இனய்ய 
ஆ்நதிர்ப பிர்தசத்தின ன்பரும் ்பகுதிகயையும் 
(க்றகயர ோவட்்ஙகள் ேறறும் ராயலசீோ) 
கர்ா்காயவயும் (ன்பஙகளூரு, ன்பல்லாரி, 
னதறகு கனரா) ்கரைாயவயும் (ேல்பார) 
ேறறும் ஒடிசாவின (கஞசம்) சில்பகுதியயயும் 
உள்ை்ககியதாக இரு்நதது.

 9.2   சுததசி�இயககம்
வஙக்ப பிரிவியன (1905) சு்தசி 

இயககத்திறகு இட்டுச் னசனறு விடுதயல்ப 

்பத்ருதீன�
தியநாப்ஜி

்்பாராட்்த்தின ்்பாகயக ோறறியயேத்தது. 
இ்நதியாவின ்பல ்பகுதிகளில் குறி்ப்பாக வஙகாைம், 
்பஞசா்ப ேறறும் ேகாராஷ்டிரா ஆகிய ்பகுதிகளில் 
புகழன்பற் தயலவரகள் ்தானறினர. னகால்கத்தா 
காஙகிரசில் ்ேறனகாள்ை்ப்பட்் திட்்த்தின்படி 
சு்தசி நிறுவனஙகயை ஊககுவித்தல், அ்நநிய்ப 
்பண்்ஙகயை்ப பு்ககணித்தல், ்தசியக 
கல்வியய முனனனடுத்தல் ஆகியவறய் அவரகள் 
்ய்முய்்ப்படுத்தினர. 
(அ)�தமிழ்நாட்டின�எதிர்வி்னை

வ. உ. சிதம்்பரனார, V. சரககயரயார, 
சு்பபிரேணிய ்பாரதி, சு்ர்நதிர்ாத் ஆரியா 
ஆகி்யார தமிழ்ாட்ய்ச் ்சர்நத சி்்நத 
தயலவரகைாவர. தமிழ்ாட்டின ்பல்்வறு 
்பகுதிகளில் ஆயிரககணககில் ன்பாதுேககள் கல்நது 
னகாண்் ன்பாதுககூட்்ஙகள் ்்த்த்ப்பட்்ன. 
ேககயைத் திரட்டுவதறகு முதனமுதலாக தமிழ 
்பயன்படுத்த்ப்பட்்து. ேககளின ்ாட்டு்ப்பறறு 
உணரவுகயைத் தட்டி எழு்பபியதில் 
சு்பபிரேணிய ்பாரதியின 
்தச்பகதி்ப ்பா்ல்கள் மிக 
மு க கி ய ே ா ன ய வ ய ா கு ம் . 
சு்தசி கருத்துகயை்ப 
்பர்பபுயர னசயய ்பல இதழகள் 
்தானறின. சு்தசமித்திரன, 
இ்நதியா ஆகிய இரண்டும் 
முககிய இதழகைாகும். தீவிர 
்தசியவாதத் தயலவரான 
பிபின ச்நதிர்பால் 
னசனயனயில் சுறறு்ப்பயணம் ்ேறனகாண்்்்பாது 
ஆறறிய னசாறன்பாழிவுகள் இயைஞரகயைக 
கவர்நதன. சு்தசி இயககத்தில் ோணவரகளும் 
இயைஞரகளும் ன்பருேைவில் ்பங்கற்னர.

வ. உ. சிதம்்பரனார

தமிழ்நாட்டின�முககிய�ததநாடகககநால�
மிதவநாத�ததசியவநாதிகள்

னதா்கககால ்தசியவாதிகள் 
அரசயே்பபு வழிமுய்களின மீது 
்ம்பிகயக னகாண்டிரு்நதனர.  
அய்ககூட்்ஙகள் ்்த்துவதும் 
பிரச்சயனகள் குறித்து ஆஙகிலத்தில் 
கல்நதுயரயாடுவதும் அவரகளின 
னசயல்்பாடுகைாக இரு்நதன. 
வஙக்ப பிரிவியனயின ்்பாது திலகரும் ஏயனய தயலவரகளும் ன்பருவாரியான ேககள் கல்நது 
னகாண்் ன்பாதுககூட்்ஙகயை ்்த்தியதாலும் ேககயை ஈடு்ப்ச்னசயவதறகாக வட்்ாரனோழியய்ப 
்பயன்படுத்தியதாலும் னதா்கககால ்தசியவாதிகள் மிதவாதிகனைன அயழகக்ப்ப்லாயினர.  
னசனயனயயச் ்சர்நத புகழன்பற் தமிழ்ாட்டு மிதவாதத் தயலவரகள் V.S. சீனிவாச சாஸ்திரி,  
P.S. சிவசாமி, V. கிருஷ்ணசாமி, T.R. னவஙகட்ராேனார, G.A. ்்்சன, T.M. ோதவராவ ேறறும்  
S. சு்பபிரேணியனார ஆகி்யாராவர. 

V.S.�சீனிவநாெ�ெநாஸ்திரி� P.S.�சிவெநாமி G.A.�்தடென
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(ஆ)��தமிழ்நாட்டில்�புரட்சிகர�ததசியவநாதிகளின�
தெயல்்பநாடுகள்�
புரட்சிகர ்தசியவாதிகளுககு்ப ்பாண்டிச்்சரி 

்பாதுகா்ப்பான புகலி்ோயிறறு. தமிழ்ாட்ய்ச் 
்சர்நத இ்பபுரட்சிகர ்தசியவாதிகள் ்பலருககு்ப 
புரட்சிகர ்்வடிகயககள் குறித்த அறிமுகமும் 
்பயிறசியும் லண்்னிலிரு்நத இ்நதியா ஹவுஸ் 
(India House) என் இ்த்திலும் ்பாரிசிலும் 
வழஙக்பன்பற்து. அவரகளில் முககியோனவரகள் 
M.P.T. ஆச்சாரியா, V.V. சு்பரேணியனார 
ேறறும் T.S.S. ராஜன ஆகி்யாராவர. அவரகள் 
புரட்சிகர நூல்கயை ்பாண்டிச்்சரியின வழியாக 
னசனயனயில் விநி்யாகம் னசயதனர. புரட்சிவாதச் 
னசயதித்தாள்கைான இ்நதியா, விஜயா, சூர்யாதயம் 
ஆகியன ்பாண்டிச்்சரியிலிரு்நது னவளிவ்நதன. 

V.V.�சுப்பிரமணியனைநார் அரவிந்ததகநாஷ்
ஆஷ்�தகநா்ல

1904இல் நீலகண்் பிரம்ேச்சாரியும் ்வறு 
சிலரும் ்பாரத ோதா சஙகம் எனும் ரகசிய அயே்பய்ப 
உருவாககினர. ஆஙகில அதிகாரிகயைக 
னகால்வதன மூலம் ேககளிய்்ய ்ாட்டு்ப்பறறு 
உணரயவத் தூண்டுவ்த இவவயே்பபின 
்்ாககோகும். னசங்காட்ய்யயச் ்சர்நத 
வாஞசி்ாதன இவவயே்ப்பால் உள்ளுணரவு 
தூண்்்ப்பட்்ார. அவர 1911 ஜுன 17இல் திருன்ல்்வலி 
ோவட்் ஆட்சியரான ரா்பரட் W.D.E. ஆஷ் என்பவயர 
ேணியாச்சி ரயில் ச்நதி்பபில் சுட்டுக னகான்ார. அதன 
பினனர தனயனத்தா்ன சுட்டு னகாண்்ார. 
(இ)��அனனித்பெனட்�அம்்மயநாரும்�தனனைநாட்சி�

இயககமும்
தீவிர ்தசியவாதிகளும் புரட்சிகர 

்தசியவாதிகளும் இரும்புக கரம் னகாண்டு 
அ்கக்ப்பட்் நியலயில் மிதவாத ்தசியவாதிகள் 
சில அரசயே்பபு சீரதிருத்தஙகள் னசயய்ப்ப்லாம் 
என ்ம்பினர. இரு்நத்்பாதிலும் மிண்்்ா-ோரலி 
சீரதிருத்தஙகள் ன்பாறு்ப்பாட்சியய வழஙகவில்யல 
என்பதால் அவரகள் ேனச்்சாரவய்்நதனர. 

இவவாறு ்தசிய இயககம் தைரவுறறு 
இரு்நத நியலயில் பிரம்ேஞான சய்பயின 
தயலவரும், அயரலா்நது்ப ன்பண்ேணியுோன 
அனனின்பசனட் அயரலா்நதின தனனாட்சி 

சுததசி�நீரநாவி�கப்்பல்�நிறுவனைம்
சு்தசியயச் னசயல்்படுத்துவதில் 

்ேறனகாள்ை்ப்பட்் துணிகரோன 
்்வடிகயககளில் ஒனறு யானதனில் 
தூத்துககுடியில் வ. உ. சிதம்்பரனாரால் 
னதா்ஙக்ப்பட்் சு்தசி நீராவி க்ப்பல் நிறுவனம் 
ஆகும். இவர காலியா 
ேறறும் லா்வா எனும் இரு 
க்ப்பல்கயை வியலககு வாஙகி 
அவறய் தூத்துககுடிககும் 
னகாழும்புககுமிய்்ய ஓட்டினார. 

திருத்ல்தவலி�எழுச்சி
திருன்ல்்வலியிலும் தூத்துககுடியிலும் 

நூற்பாயலத் னதாழிலாைரகயை அணி திரட்டுவதில் 
வ.உ.சி., சு்பபிரேணிய சிவாவின ்தா்ைாடு்தாள் 
நின்ார. இவர 1908இல் ஐ்ரா்பபியருககுச் 
னசா்நதோன ்காரல் நூற்பாயலயில் ்ய்ன்பற் 
்வயல நிறுத்தத்திறகுத் தயலயே்யற்ார. 
இ்நநிகழவு ்ய்ன்பற் அ்த சேயத்தில் பிபின 
ச்நதிர்பால் விடுதயல னசயய்ப்பட்்ார. பிபின 
விடுதயல னசயய்ப்பட்்யதக னகாண்்ாடுவதறகாக்ப 
ன்பாதுககூட்்ம் ஏற்பாடு னசயததறகாக வ.உ.சியும் 
சிவாவும் யகது னசயய்ப்பட்்னர. தயலவரகள் 
இருவரும் அரச து்ராகக குற்ம் சாட்்்ப்பட்டு 
கடுஙகாவல் தண்்யன விதிகக்ப்பட்்னர. 
னதா்ககத்தில் வ.உ.சிககு னகாடுயேயான 
வயகயில் இரண்டு ஆயுள் தண்்யனகள் 
வழஙக்ப்பட்்ன. ேககள் னசல்வாககு ன்பற் 
இவவிரு தயலவரகளும் யகது னசயய்ப்பட்் னசயதி 
்பரவியதில் திருன்ல்்வலியில் கலகம் னவடித்தது. 
காவல்நியலய, நீதிேன், ்கராட்சி அலுவலகக 
கட்்்ஙகள் தீககியரயாகக்ப்பட்்ன. காவலரகள் 
்்த்திய து்ப்பாககிச்சூட்டில் ்ானகு ்்பரகள் 
னகால்ல்ப்பட்்னர. சிய்யில் வ.உ.சி கடுயேயாக 
்்த்த்ப்பட்்்தாடு னசககிழுகக யவகக்ப்பட்்ார. 
சிய்த்தண்்யனயயத் தவிர்ப்பதறகாக 
சு்பபிரேணிய ்பாரதி பினரஞசுககாரரகளின 
ஆதிககத்திலிரு்நத ்பாண்டிச்்சரிககு 
இ்ம்ன்பயர்நதார. ்பாரதியின முனனுதாரணத்யத 
அரவி்நத்காஷ், V.V. சு்பபிரேணியனார ்்பான் 
்தசியவாதிகளும் பின்பறறினர. 

சுப்பிரமணிய�்பநாரதிபிபின�ெந்திர்பநால்�
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அயே்பபுகயை அடினயாறறி தனனாட்சி 
இயககத்யத முனனோழி்நதார. 1916இல் தனனாட்சி 
இயககத்யத (Home Rule League) னதா்ஙகிய அவர 
அகில இ்நதிய அைவில் தனனாட்சி வழஙக்ப்ப் 
்வண்டும் எனும் ்காரிகயகயய முனனனடுத்துச் 
னசன்ார. இச்னசயல் திட்்த்தில் G.S. அருண்்்ல், 
B.P. வாடியா ேறறும் C.P. ராேசாமி ஆகி்யார 
அவருககுத் துயண நின்னர. இவரகள் ்காரிய 
தனனாட்சி ஆஙகில அரசி்ம் ஓரைவிறகான 
விசுவாசத்யத்ய னகாண்டிரு்நததாக அயே்நதது. 
தனனுய்ய திட்்த்யத ேககளிய்்ய னகாண்டு 
னசல்வதறகாக அனனின்பசனட் நியூ இ்நதியா (New 
India), காேன வீல் (Commonweal) எனும் இரண்டு 
னசயதித்தாள்கயைத் னதா்ஙகினார. “அதி்வீன 
வசதிகளு்ன கூடிய ரயிலில் அடியேகைாக 
இரு்ப்பயதவி் சுத்நதிரத்து்ன கூடிய ோட்டு 
வண்டி்ய சி்்நதது” என கூறினார. 1910ஆம் 
ஆண்டு ்பத்திரிகயகச் சட்்த்தின்படி அனனின்பசனட் 
பியணத் னதாயகயாக ன்பருேைவு ்பணத்யதச் 
னசலுத்தும்்படி அறிவுறுத்த்ப்பட்்ார. அனனி ன்பசனட் 
‘விடுதயல ன்ப் இ்நதியா எ்ப்படித் துயருற்து’ (‘How 
India wrought for Freedom’), இ்நதியா: ஒரு ்தசம் 
(India: A Nation) எனும் இரண்டு புத்தகஙகயையும் 
சுயாட்சி குறித்த துண்டு்பபிரசுரத்யதயும் எழுதினார. 

 9.3  �பிரநாமணர்�அல்லநாததநார்�
இயககமும்�கநாஙகிரசிறகு�ெவநாலும்

(அ)�ததனனிந்திய�்லவுரி்மச்�ெஙகம்
பிராேணரல்லா்தார தஙகள் ்லனகயை்ப 

்பாதுகாத்துக னகாள்வதறகாகத் தஙகயை ஒரு 
அரசியல் அயே்ப்பாக அணிதிரட்டிக னகாண்்னர. 
1912இல் னசனயன திராவி்ர கழகம் (Madras 
Dravidian Association) உருவாகக்ப ன்பற்து. 
அதன னசயலராக C. ்்்சனார னசயலூககமிகக 
வயகயில் ்பஙகாறறினார. 1916 ஜுன ோதத்தில் 
அவர பிராேணர அல்லாத ோணவரகளுககாக 
‘திராவி்ர சஙக தஙகும் விடுதி’யய நிறுவினார. 
1916 ்வம்்பர 20இல் P. தியாகராயர, ்ாக்ர 
T.M. ்ாயர, C. ்்்சனார ஆகி்யார தயலயேயில் 
சுோர மு்ப்பது பிராேணரல்லாதவரகள் னசனயன 
விக்்ாரியா ன்பாதுஅரஙகில் கூடினர. 
பிராேணரல்லா்தாரகளின ்லனகயை 
்ேம்்படுத்துவதறகாகத் னதனனி்நதிய ்லவுரியேச் 
சஙகம் (South Indian Liberal Federation – SILF) எனும் 
அயே்பபு உருவாகக்ப்பட்்து.
நீதிககட்சி�அ்மச்ெர்வ

1920இல் ்்த்த்ப்பட்் ்தரதல்கயைக 
காஙகிரஸ் பு்ககணித்தது. சட்்ேன்த்தில் 
னோத்தமிரு்நத 98 இ்ஙகளில் 63இல் நீதிககட்சி 

னவறறின்பற்து. நீதிககட்சியின A. சு்ப்பராயலு 
முதலாவது முதலயேச்சரானார. 1923இல் 
்ய்ன்பற் ்தரதலுககு்ப பினனர நீதிக கட்சியயச் 
்சர்நத ்பனகல் அரசர அயேச்சரயவயய 
அயேத்தார. 

்பனைகல்�அரெர்A.�சுப்்பரநாயலு
(ஆ)��அரசின�அடககுமு்்ற�்டவடிக்ககள்:�

தரௌலட்�ெட்டம்
ஆஙகில அரசு 1919இல் னகாடூரோன 

குழ்ப்பவாத புரட்சிக குற்ச் சட்்த்யத இயறறியது. 
இச்சட்்த்யத்ப ்பரி்நதுயர னசயத குழுவினுய்ய 
தயலவரின ன்பயர சர சிட்னி னரௌலட் ஆவார.  
என்வ இச்சட்்ம் ்பரவலாக னரௌலட் சட்்ம் என 
அறிய்ப்பட்்து. இச்சட்்த்தின கீழ முய்யான 
நீதித்துய் சார்நத விசாரயணகள் இல்லாே்ல்ய 
யாயர ்வண்டுோனாலும் ்பயஙகரவாதி எனக 
குற்ம்சாட்டி அரசு சிய்யில் அய்ககலாம். இயதக 
கண்டு இ்நதியரகள் திகிலய்்நதனர. ேககளின 
்கா்பத்திறகுக குரல்னகாடுத்த கா்நதியடிகள், 
னதனனா்பபிரிககாவில் தான ்பயன்படுத்திய 
்்பாராட்் வடிவோன சத்தியாகிரகத்யத 
்ேறனகாண்்ார.
தரௌலட்�ெத்தியநாகிரகம்

1919 ோரச் 18இல் னேரினா க்றகயரயில் 
்ய்ன்பற் கூட்்த்தில் கா்நதியடிகள் 
உயரயாறறினார. 1919 ஏ்பரல் 6இல் ‘கரு்பபுச் 
சட்்த்யத’ எதிரககும் ்்ாககில் கய்யய்்பபும் 
்வயல நிறுத்தஙகளும் 
்்த்த்ப்பட்்ன. தமிழ்ாட்டின 
்பல ்பகுதிகளிலும் 
எதிர்பபு ஆர்ப்பாட்்ஙகள் 
்ய்ன்பற்ன. னசனயன 
்கரின ்பல ்பகுதிகளிலிரு்நது 
னதா்ஙகிய ஊரவலஙகள் 
னேரினா க்றகயரயில் 
ஒனறியண்நது ன்பரும் 
ேககள் கூட்்ோனது. 
அ்ந்ாள் முழுவதும் 
உண்ணாவிரதமும் பிராரத்தயனகளும் 
்ேறனகாள்ை்ப்பட்்ன. னசனயன சத்தியாகிரக 

S.�ெத்தியமூர்த்தி
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C. ராஜாஜியும் ஈ.னவ. ராேசாமியும் (ஈ.னவ. ரா 
பினனர ன்பரியார என அயழகக்ப்பட்்ார) 
தயலயே்யறறு ்்த்தினர. 
முஸ்லிம் லீககின னசனயனக 
கியையய நிறுவிய யாகு்ப 
ஹசன என்பாரு்ன இராஜாஜி 
ன்ருககோகச் னசயல்்பட்்ார. 
இதன காரணோக 
தமிழ்ாட்டில் ஒத்துயழயாயே 
இயககத்தின்்பாது இ்நதுககளும் இஸ்லாமியரும் 
இயண்நது ன்ருககோகச் னசயல்்பட்்னர. 
(அ)��வரிதகநாடநா�இயககமும்�கள்ளுகக்ட�

மறியல்�இயககமும்
ஒத்துயழயாயே இயககத்தின ஒரு ்பகுதியாக, 

்பல இ்ஙகளில் விவசாயிகள் வரினகாடுகக 
ேறுத்தனர. தஞசாவூரில் வரினகா்ா இயககம் ஒனறு 
்ய்ன்பற்து. சட்்ேன்ஙகள், ்பள்ளிகள் ேறறும் 
நீதிேன்ஙகள் ஆகியயவ பு்ககணிகக்ப்பட்்ன. 
அ்நநிய்பன்பாருட்கள் பு்ககணிகக்ப்பட்்ன. 
்பல ்பகுதிகளில் னதாழிலாைரகளின ்வயல 
நிறுத்தஙகள் அதிக எண்ணிகயகயில் 
்ய்ன்பற்ன அவறறில் ்பல ்தசியத் 
தயலவரகைால் வழி்்த்த்ப்பட்்து. தமிழ்ாட்டில் 
்ய்ன்பற் ஒத்துயழயாயே இயககத்தின முககிய 
அம்சோகத் திகழ்நதது கள்ளுககய்களுககு 
எதிரான ்்பாராட்்ஙக்ை. 1921 ்வம்்பரில் சட்் 
ேறு்பபு இயககத்யதத் னதா்ஙகுவனதன முடிவு 
னசயய்ப்பட்்து. ராஜாஜி, சு்பபிரேணிய சாஸ்திரி, 
ஈ.னவ.ரா ஆகி்யார யகது னசயய்ப்பட்்னர. 
1922 ஜனவரி 13இல் ்வல்ஸ் இைவரசரின 
வருயக பு்ககணிகக்ப்பட்்து. காவல்துய்யின 
அ்ககுமுய்யில் இருவர னகால்ல்ப்பட்்னர 
்பலர காயமுற்னர. 1922இல் னசௌரி னசௌரா 
நிகழவில் 22 காவலரகள் னகால்ல்ப்பட்்யதத் 
னதா்ர்நது ஒத்துயழயாயே இயககம் விலககிக 
னகாள்ை்ப்பட்்து.
(ஆ)��சுயரநாஜ்ஜிய�கட்சியினைர்�–�நீதிககட்சியினைர்�

இ்டதயயநானை�த்பநாட்டி
ஒத்துயழயாயே இயககம் விலககி 

னகாள்ை்ப்பட்்யதத் னதா்ர்நது காஙகிரஸ் 
“ோற்த்யத விரும்்பா்தார”, “ோற்த்யத 
விரும்பு்வார” என்ப பிரி்நதது. ோற்த்யத 
விரும்்பா்தார சட்்ேன்்ப பு்ககணி்பய்பத் னதா்ர 
விரும்பினர. ோற்த்யத விரும்பி்யார ்தரதலில் 
்்பாட்டியிட்டுச் சட்்ேன்த்தினுள் னசல்ல விரும்பினர. 
ராஜாஜியு்ன கா்நதியத்யதத் தீவிரோக்ப பின்பறறும் 
்வறு சிலர இயண்நது சட்்ேன்த்திறகுச் 
னசல்வயத எதிரத்தனர. கஸ்தூரிரஙகர, 
M.A. அனசாரி ஆகி்யாரு்ன ்சர்நது னகாண்் 

சய்ப என் அயே்பபும் நிறுவ்ப்பட்்து. ராஜாஜி, 
கஸ்தூரிரஙகர, S. சத்தியமூரத்தி, ஜாரஜ் ்ஜாச்ப 
ஆகி்யார கூட்்த்தில் உயர நிகழத்தினர. 
னதாழிலாைரகளுகனகன தனியாக ்்த்த்ப்பட்் 
கூட்்னோனறில் V. கல்யாணசு்நதரம் (திரு.வி.க), 
B.P. வாடியா., வ.உ.சி ஆகி்யார உயரயாறறினர. 
னதாழிலாைரகளும், ோணவரகளும், ன்பண்களும் 
ன்பருவாரியான எண்ணிகயகயில் ்பங்கற்்த 
இவவியககத்தின முககிய அம்சோகும்.
(இ)�கிலநா்பத்�இயககம்

ஜாலியனவாலா ்பாக ்படுனகாயலயயத் 
னதா்ர்நது அதறகுக காரணோன னஜனரல் 
்யர அயனத்துக குற்ச்சாட்டுகளில் இரு்நதும் 
விடுகக்ப்பட்்்தா்ல்லாேல் அவருககு்ப 
்பரிசுகளும் னவகுேதியும் வழஙக்ப்பட்்ன. முதல் 
உலக்ப ்்பாருககு்ப பினனர துருககியின கலீ்பா 
அவேரியாயத னசயய்ப்பட்்து்ன அவரது 
அயனத்து அதிகாரஙகளும் ்பறிகக்ப்பட்்ன. கலீ்பா 
்பதவியய மீட்்பதறகாக கிலா்பத் இயககம் னதா்ஙக்ப 
ன்பற்து. ன்பரும்்பாலும் ்தசிய இயககத்திலிரு்நது 
ஒதுஙகி இரு்நத முஸ்லிம்கள் தற்்பாது ன்பரும் 
எண்ணிகயகயில் ்பங்கறகத் னதா்ஙகினர. 
தமிழ்ாட்டில் 1920 ஏ்பரல் 17இல் னேௌலானா னசௌகத் 
அலி தயலயே்யற் ஒரு ன்பாதுககூட்்த்து்ன 
கிலா்பத் ் ாள் கய்்பபிடிகக்ப்பட்்து. இயத்ப்்பான் 
ஒரு ோ்ாடு ஈ்ராட்டிலும் ்்த்த்ப்பட்்து. 
வாணியம்்பாடி, கிலா்பத் எழுச்சி ்்வடிகயககளின 
முககிய யேயோகத் திகழ்நதது.

 9.4   ஒத்து்ையநா்ம�இயககம்�
ஒத்துயழயாயே இயககத்தின்்பாது 

தமிழ்ாடு னசயல்துடி்பபு்ன விைஙகியது. 

யநாகுப்�ஹென

ஜநார்ஜ்� தஜநாெப்� :� வழககறிஞரும் ்னகு 
னசாறன்பாழிவாறறும் தி்ன ்பய்த்தவருோன 
ஜாரஜ் ்ஜாச்ப ேதுயரயில் தனனாட்சி 
இயககத்யத ஏற்படுத்தியதிலும், அதன 
்்ாககத்யத ேககளின கவனத்திறகுக 
னகாண்டு னசன்திலும் முககிய்ப ்பஙகுவகித்தார.  
னசஙகண்ணூரில் (இனய்ய ்கரை ோநிலம் 
ஆல்பபுழா ோவட்்ம்) பி்்நதிரு்நதாலும் 
ேதுயரயில் வசி்ப்பயத்ய விரும்பி ேககளின 
வழககறிஞராக்ப ்பணி 
னசயதார.   ்பாதிகக்ப்பட்் 
சமூகஙகளுககு இவர 
ஆறறிய ்சயவயின 
காரணோக ேதுயர ேககள் 
இவயர ‘்ராசா்பபு துயர’ 
என அனபு்ன அயழத்தனர.  
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ராஜாஜி சட்்ேன்த்யத்ப பு்ககணி்ப்பது எனும் 
கருத்யத முனயவத்தார. இககருத்துககு ஏற்பட்் 
எதிர்பபு காஙகிரசுககுள்்ை்ய சித்தரஞசன தாஸ், 
்ோதிலால் ்்ரு ஆகி்யாரால் சுயராஜ்ஜியக 
கட்சி உருவாகக்ப்படுவதறகு இட்டுச் னசன்து. 
தமிழ்ாட்டில் S. சீனிவாசனார, S. சத்தியமூரத்தி 
ஆகி்யார சுயராஜ்ஜியக கட்சியினருககுத் தயலயே 
ஏற்னர.
(இ)�சுப்்பரநாயன�அ்மச்ெர்வ

1926இல் ்ய்ன்பற் 
னசனயன ோகாண 
்தரதலில் ்தர்நனதடுகக்ப்பட்் 
உறு்பபினரகளில் சுயராஜ்ஜியக 
கட்சியினர ன்பரும்்பானயே 
இ்ஙகளில் னவறறி ன்பற்னர.  
இரு்நத்்பாதிலும் காஙகிரசின 
னகாள்யகககு இணஙக ஆட்சி்ப 
ன்பாறு்பய்ப ஏறகேறுத்தது. ோ்ாக 
அவரகள் சு்யட்யச ் வட்்பாைரான P. சு்ப்பராயனுககு 
அயேச்சரயவ அயேகக உதவினர. 1930இல் 
்ய்ன்பற் ்தரதலில் சுயராஜ்ஜியக கட்சியினர 
்்பாட்டியி்ாததால் நீதிககட்சி எளிதாக னவறறி 
ன்பற்து. அககட்சி னதா்ர்நது 1937 வயர ஆட்சி 
னசயதது.
(ஈ)�்ெமன�குழு்வப்�பு்றககணித்தல்

1919ஆம் ஆண்டுச் சட்்த்தின னசயல்்பாடுகயை்ப 
்பரிசீலயன னசயது சீரதிருத்தஙகயை்ப ்பரி்நதுயர 
னசயய 1927இல் இ்நதிய சட்்்பபூரவ ஆயணயம் 
ஒனறு சர ஜான யசேனின தயலயேயில் 

P.�சுப்்பரநாயன

அயேகக்ப ன்பற்து. ஆனால் னவள்யையரகயை 
ேட்டு்ே னகாண்டிரு்நத இககுழுவில் ஒரு இ்நதியர 
கூ் இ்ம்ன்ப்ாதது இ்நதியரகளுககு மிக்பன்பரும் 
ேனச்்சாரயவ ஏற்படுத்தியது. ஆயகயால் 
காஙகிரஸ் யசேன குழுயவ்ப பு்ககணித்தது. 
னசனயனயில் S. சத்தியமூரத்தி தயலயேயில் 
யசேன குழு எதிர்பபு பிரச்சாரக குழுனவானறு 
உருவாகக்ப்பட்்து. 1929 பி்பரவரி 18இல் யசேன 
குழு னசனயனககு வ்நத்்பாது குழுவுககு எதிராகக 
கறு்பபுகனகாடி காட்்்ப்பட்்து. 

  9.5   ெட்ட�மறுப்பு�இயககம்
(அ)�பூரண�சுயரநாஜ்ஜியத்்த�த்நாககி

1927இல் இ்நதிய ்தசிய காஙகிரசின 
னசனயன ோ்ாடு முழுயேயான சுத்நதிர்ே 
தனது இலககு என அறிவித்தது. 1929இல் லாகூரில் 
கூடிய காஙகிரஸ் ோ்ாட்டில் பூரண சுயராஜ்ஜியம் 
(முழு சுத்நதிரம்) என்ப்த இலககு எனத் தீரோனம் 
நிய்்வற்்ப்பட்்து. ்ேலும் 1930 ஜனவரி 26இல் 
ராவி ்தியின கயரயில் சுத்நதிரத்யத அறிவிககும் 
விதோக ஜவகரலால் ்்ரு ்தசியக னகாடியய 
ஏறறினார.
(ஆ)�தவதநாரணயம்�உப்பு�ெத்தியநாகிரகம்

கா்நதியடிகள் முனயவத்த ்காரிகயககயை 
யவஸ்ராய ஏறறுக னகாள்ைாதயதத் னதா்ர்நது அவர 
சட்்ேறு்பபு இயககத்யதத் னதா்ஙகினார. ராஜாஜி 
உ்பபு சத்தியாகிரகம் ஒனறியன ஏற்பாடுனசயது 
தயலயே்யறறு ்வதாரண்யம் ்்ாககி அணி 
வகுத்துச் னசன்ார. தாஙகைாக முனவ்நத ஆயிரம் 
னதாண்்ரகளில் நூறு னதாண்்ரகள் ேட்டு்ே 
அணிவகு்பபுககுத் ்தர்நனதடுகக்ப்பட்்னர. 
1930 ஏ்பரல் 13இல் திருச்சிரா்ப்பள்ளியிலிரு்நது 
னதா்ஙகி ஏ்பரல் 28இல் தஞசாவூர ோவட்்த்தின 
்வதாரண்யத்யதச் னசன்ய்்நதது. 
இவவணிவகு்பபுகனகன்் “கத்தியினறி 
ரத்தமினறி யுத்தனோனறு வருகுது, சத்தியத்தின 
நித்தியத்யத ்ம்பும் யாரும் ்சருவீர” எனும் 
சி்்பபு்ப்பா்யல ் ாேககல் கவிஞர இராேலிஙகனார 
புயன்நதிரு்நதார. காவல்துய்யின னகாடூரோன 
்்வடிகயககயை்ப ன்பாருட்்படுத்தாேல் 
அணிவகுத்துச் னசன் சத்தியாகிரகிகளுககு 
்பயணித்த ்பாயதனயஙகும் எழுச்சிமிகு வர்வறபு 
அளிகக்ப்பட்்து. ்வதாரண்யம் னசன்ய்்நத 
பினனர இராஜாஜியின தயலயேயில் 12 
னதாண்்ரகள் உ்பபுச் சட்்த்யத மீறி உ்பய்ப 
அள்ளினர. உ்பபுச் சட்்த்யத மீறியதறகாக 
இராஜாஜி யகது னசயய்ப்பட்்ார. T.S.S. ராஜன, 
திருேதி. ருகேணி லட்சுமி்பதி, சரதார ் வதரத்தினம், 
C. சாமி்ாதர ேறறும் K. ச்நதானம் ஆகி்யார 

நீல்�சி்ல�அகறறும்�த்பநாரநாட்டம்�(1927)
்ஜம்ஸ் நீல், ேதராஸ் து்ப்பாககி ஏ்நதிய 

காலாட்்பய்யயச் ்சர்நதவர.  1857 
்்பனரழுச்சியின்்பாது ்ய்ன்பற் கானபூர 
்படுனகாயல என்யழகக்ப்படும் சம்்பவத்தில் 
்பல ஆஙகில்ப ன்பண்களும் குழ்நயதகளும் 
னகால்ல்ப்பட்்னர.  இதறகு வஞசம் தீரககும் 
வயகயில் நீல் னகாடூரோக ்்்நது னகாண்்ார, 
பினனர நீல் இ்நதிய வீரர ஒருவரால் 
னகால்ல்ப்பட்்ார.  னசனயன னேௌண்ட்்ராட்டில் 
ஆஙகி்லயர அவருககு ஒரு சியல யவத்தனர.  
இயத, இ்நதியரகளின உணரவுகளுககு 
இயழகக்ப்படும் அவேரியாயத எனக கருதிய 
்தசியவாதிகள் னசனயனயில் னதா்ர 
்்பாராட்்ஙகயை ்ேறனகாண்்னர.   1937இல் 
ராஜாஜியின தயலயேயில் காஙகிரஸ் ஆட்சி 
அயேத்திரு்நத்்பாது இச்சியல அகற்்ப்பட்டு 
னசனயன அருஙகாட்சியகத்திறகு னகாண்டு 
னசல்ல்ப்பட்்து.
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்வதாரண்யம் உ்பபுச் சத்தியாகிரகத்தில் ்பங்கற் 
ஏயனய முககியத் தயலவரகைாவர.

உப்பு�ெத்தியநாகிரக�நி்னைவு�சினனைம்� 
தவதநாரணயம்

(இ)��தமிைக�மநாவட்டஙகளில்�்பரவலநானை�
த்பநாரநாட்டஙகள்
T. பிரகாசம், K. ்ா்கஸ்வர ராவ ஆகி்யார 

தயலயேயில் சத்தியாகிரகிகள் னசனயனககு 
அரு்கயுள்ை உதயவனம் என் இ்த்தில் ஒரு 
முகாயே அயேத்திரு்நதனர. ஆனால் அவரகள் 
காவல்துய்யால் யகது 
னசயய்ப்பட்்னர. இ்நநிகழவு 
னசனயனயில் கய்யய்்பபிறகு 
வழி்காலியது. 1930 ஏ்பரல் 
27இல் திருவல்லிக்கணியில் 
காவல்துய்யினரு்ன ்ோதல் 
எற்பட்்து. மூனறு ேணி ்்ரம் 
்ய்ன்பற் இம்்ோதலில் 
மூனறு ்்பரகள் உயிரிழ்நதனர. 
இரா்ேஸ்வரத்தில் உ்பபு 
சத்தியாகிரம் ்ேறனகாள்ை முயன் னதாண்்ரகள் 
யகது னசயய்ப்பட்்னர. ோகாணம் முழுவதிலும் 
நூற்பாயலத் னதாழிலாைரகள் ்வயல நிறுத்தம் 
னசயதனர. ன்பண்கள் மிகு்நத ஆரவத்து்ன 
்பங்கற்னர. உ்பபுச்சட்்ஙகயை மீறியதறகாக 
அ்பராதம் கட்டிய முதல் ன்பண்ேணி ருகேணி 
லட்சுமி்பதியாவார. இயககத்யத ் சுகக காவல்துய் 
னகாடுயேயான ்பய்யய்ப ்பயன்படுத்தியது. 
1932 ஜனவரி 26இல், ்பரவலாக ஆரியா என 
அயழகக்ப்பட்் ்பாஷ்யம் புனித ஜாரஜ் ் காட்ய்யின 
உச்சியில் ்தசியகனகாடியய ஏறறினார. 

திருப்பூர்�குமரனின�வீரமரணம்
1932 ஜனவரி 11இல் திரு்பபூரில் னகாடிகயை 

ஏ்நதிய வண்ணம் ் ாட்டு்ப்பறறு மிகு்நத ்பா்ல்கயை்ப 
்பாடிச் னசன் ஊரவலத்தினர காவல்துய்யினரால் 
இரககமினறி அடித்து உயதகக்ப்பட்்னர. 

ருகமணி�
லட்சுமி்பதி

்பரவலாக திரு்பபூர குேரன 
எ ன ் ய ழ க க ்ப ்ப டு ம் 
O.K.S.R. குோரசாமி ்தசியக 
னகாடியய உயரத்தி்ப 
பிடித்தவா்் விழு்நது இ்்நதார. 
ஆயகயால் இவர னகாடிகாத்த 
குேரன என புகழ்ப்படுகி்ார. 

ஈ)�முதல்�கநாஙகிரஸ்�அ்மச்ெர்வ
1937ஆம் ஆண்டு ்தரதலில் காஙகிரஸ் 

னவறறி ன்பற்து. நீதிககட்சி ்படு்தால்வி அய்்நதது. 
்தரதல்களில் காஙகிரஸ் ன்பற் னவறறியானது, 
ேககளிய்்ய அது ன்பறறிரு்நத னசல்வாகயகச் 
சுட்டிககாட்டியது. 

னசனயனயில் இராஜாஜி 
முதல் காஙகிரஸ் 
அயேச்சரயவயய அயேத்தார. 
ேது விலகயக்ப ்பரி்சாதயன 
முயறசியாக ்சலத்தில் 
அறிமுகம் னசயதார. இதன 
மூலம் ஏற்படும் வருவாய 
இழ்பய்ப ஈடு னசயய விற்பயன 
வரியய அறிமுக்ப்படுத்தினார. 
்தரனதடுகக்ப்பட்் இ்நதிய 
அயேச்சரயவயயக கல்நதா்லாசிககாேல் ஆஙகில 
அரசு இ்நதியாயவ இரண்்ாம் உலக்ப்்பாரில் 
ஈடு்படுத்தியதால் காஙகிரஸ் அயேச்சரயவ 
ராஜினாோ னசயதது.
உ)�இந்தி�எதிர்ப்புப்�த்பநாரநாட்டம்

்பள்ளிகளில் இ்நதி னோழி கட்்ாய்ப்பா்ோக 
அறிமுகம் னசயய்ப்பட்்து, இது இராஜாஜியால் 
்ேறனகாள்ை்ப்பட்் ஒரு சரச்யசககுரிய 
்்வடிகயகயாகும். தமிழ னோழிககும் ்பண்்பாட்டிறகும் 
தீஙகு வியைவிகக, ஆரிய வ் இ்நதியரகைால் 
சுேத்த்ப்பட்் ஏற்பா்ாக இது கருத்ப்பட்்தால் 
ேககளிய்்ய ன்பரும் ேனககச்பய்ப ஏற்படுத்தியது. 
இதறகு எதிராக ஈ.னவ.ரா மிக்பன்பரிய ்பர்பபுயரயய 
்ேறனகாண்்ார. அவர இ்நதி எதிர்பபு ோ்ாடு 
ஒனறியன ்சலத்தில் ்்த்தினார. உறுதியான 
னசயல்்பாட்டிறகான திட்்த்யத இம்ோ்ாடு 
வடிவயேத்தது. இ்நதி எதிர்பபு்ப ்்பாராட்்த்திறகு 
ஒடுகக்ப்பட்்்ார கூட்்யே்பபும், முஸ்லிம் லீககும் 
ஆதரவளித்தன. தாைமுத்து ேறறும் ்்ராஜன எனும் 
இரண்டு ஆரவமிகக ்்பாராட்்ககாரரகள் சிய்யில் 
ேரணேய்்நதனர. திருச்சியிலிரு்நது னசனயனககு 
ஊரவலனோனறு திட்்மி்்ப்பட்்து. ன்பரியார உட்்ப் 
1200 ்்பாராட்்ககாரரகள் யகது னசயய்ப்பட்்னர.  
காஙகிரஸ் அரசு ்பதவி விலகியயதத் னதா்ர்நது 
நிரவாகத்யதக யககனகாண்் னசனயன ோகாண 
ஆளு்ர இ்நதி கட்்ாய்ப ்பா்ம் என்பயத நீககினார.

இரநாஜநாஜி

திருப்பூர்�குமரன
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னவள்யைய்ன னவளி்யறு இயககத்திறகாக 
ேககயைத் திரட்டும் ்பணியய ்ேறனகாண்்ார.
தீரநாத�மககள்�இயககம்

இவவியககத்தில் சமூகத்தின அயனத்து்ப 
பிரிவினரும் ்பங்கற்னர. ்பககிஙகாம் ேறறும் 
கர்ாட்டிக மில், னசனயன துய்முகம், னசனயன 
ோ்கராட்சி ேறறும் மினசார டிராம் ்்பாககுவரத்து 
்்பான் இ்ஙகளில் ன்பருேைவிலான 
னதாழிலாைர ்்பாராட்்ஙகள் ்ய்ன்பற்ன. ன்பரும் 
எண்ணிகயகயில் ஆண்களும் ன்பண்களும் 
இ்நதிய ்தசிய இராணுவத்தில் (INA) ்சர்நதனர. 
னவள்யைய்ன னவளி்யறு இயககம் இரககேற் 
முய்யில் வனமுய் மூலம் ஒடுகக்ப்பட்்து.

ராயல் இ்நதியக க்ப்பற்பய்்ப புரட்சியும், 
இஙகிலா்நதில் புதிதாக ஆட்சி்ப ன்பாறு்ப்்பற் 
னதாழிலாைர கட்சி அரசு னதா்ஙகிய ்்பச்சு 
வாரத்யதகளும் இ்நதிய விடுதயலககு வழி்காலின. 
்சாகம் யானதனில் ்ாடு இ்நதியா, ்பாகிஸ்தான 
என இரண்்ாக்ப பிரிகக்ப்பட்்துதான. அது குறித்து 
எட்்ாம் ்பா்த்தில் எடுத்துயரகக்ப்பட்டுள்ைது. 

 9.6  �தவள்்ளையதனை�தவளிதயறு�
இயககம்

1942 ஆகஸ்டு 8இல் 
னவள்யைய்ன னவளி்யறு 
தீரோனம் நிய்்வற்்ப்பட்டு 
கா்நதியடிகள் “னசய அல்லது 
னசத்துேடி” எனும் முழககத்யத 
வழஙகினார. ஒட்டு னோத்த 
காஙகிரஸ் தயலவரகளும் 
ஒ்ர ்ாள் இரவில் யகது 
னசயய்ப்பட்்னர. ஒவனவாரு 
ரயில் நியலயத்திலும் 
காவலரகள் உள்ளூர தயலவரகளின ன்பயர்ப 
்பட்டியயல யவத்துக னகாண்டு அவரகள் 
ரயியல விட்டு இ்ஙகியதும் யகது னசயதயத 
்பம்்பாயிலிரு்நது ஊர திரும்பிக னகாண்டிரு்நத 
கு. காேராஜர கவனித்தார. காவல் துய்யினரின 
கண்களில்்ப்ாேல் அரக்காணத்தி்ல்ய 
இ்ஙகிவிட்்ார. பினனர அவர தயலேய்வாகி 

கநாமரநாஜர்

்பநாடச்சுருககம்
�	தமிழ ்ாட்டில் ்தசியவாதம் வைரவதறகு னசனயனவாசிகள் சஙகம், னசனயன ேகாஜன சய்ப, 

்தசியவாத்ப ்பத்திரிகயககள் ஆகியவறறின ்பஙகளி்பபுகள் விவாதிகக்ப்பட்டுள்ைன.
�	தமிழ ்ாட்டில் ்ய்ன்பற் இ்நதிய ்தசிய இயககத்தின சு்தசி இயகக கட்்ம் ்பறறி குறி்ப்பாக வ.உ.சி. 

சு்பபிரேணிய சிவா, சு்பபிரேணிய ்பாரதி ஆகி்யார வகித்த ்பாத்திரம் குறித்தும் விவரிகக்ப்பட்டுள்ைது.
�	ஒத்துயழயாயே இயககம், காஙகிர்சாடு ஈ.னவ.ரா வின முரண்்பாடுகள், ்தசிய அைவில் 

சுயராஜ்ஜியக கட்சியின ்தாற்ம், தமிழ்ாட்டில் சுயேரியாயத இயககத்தின ்தாற்ம் ஆகியயவ 
கூர்நதாராய்ப்பட்டுள்ைன.

�	யசேன குழுவின மீதும், வட்்்ேயஜ ோ்ாடுகளின மீதும் ஏற்பட்் அதிரு்பதியின காரணோக சட்் 
ேறு்பபு இயககத்தில் தமிழ்ாடு ்பங்கற்து ஆகியயவ விைகக்ப்பட்டுள்ைன.

�	1935 இ்நதிய அரசு சட்்த்தின்படி ் ய்ன்பற் ் தரதல்களும், னசனயனயில் ராஜாஜியின தயலயேயில் 
முதல் காஙகிரஸ் அயேச்சரயவ உருவாகக்ப்பட்்தும் ்காடிட்டுக காட்்்ப்பட்டுள்ைன.

க்லச்தெநாறகள்

்ேலாதிககம் hegemony 
leadership or dominance, especially by one 
state or social group over others 

விரும்்பத்தகாத, னவறுகக்ப்படுகி் obnoxious extremely unpleasant

கருத்து ஒருயே்ப்பாடு, முழு இயசவு consensus a general agreement

்பாசாஙகு, ்்பாலியே hypocrisy
insincerity/two-facedness, dishonesty, lip 
service

ஆட்சிககு எதிரான seditious
inciting or causing people to rebel against the 
authority of a state or monarch

ன்பாது ஆர்ப்பாட்் நிகழச்சி demonstration a protest meeting or march against something
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I� � ���ெரியநானை� வி்ட்யத்�
ததர்வு�தெய்யவும்

1. னசனயன ேகாஜன சய்பயின முதல் தயலவர 
யார?
அ) T.M. ்ாயர ஆ) P. ரஙயகயா
இ) G. சு்பபிரேணியம் ஈ) G.A. ்்்சன

2. இ்நதிய ்தசிய காஙகிரசின மூன்ாவது 
ோ்ாடு / அேரவு எங்க ்ய்ன்பற்து?
அ) னேரினா
ஆ) யேலா்பபூர
இ) புனித ஜாரஜ் ்காட்ய்
ஈ) ஆயிரம் விைககு

3. “அதி்வீன வசதிகளு்ன கூடிய ரயிலில் 
அடியேகைாக இரு்ப்பயதவி் சுத்நதிரத்து்ன 
கூடிய ோட்டு வண்டி்ய சி்்நதது” எனக 
கூறியவர யார?
அ) அனனின்பசனட்
ஆ) M. வீரராகவாச்சாரி
இ) B.P. வாடியா
ஈ) G.S. அருண்்்ல்

4. கீழககாண்்பவரகளுள் சுயராஜ்ஜியவாதி யார?
அ) S. சத்தியமூரத்தி ஆ) கஸ்தூரிரஙகர
இ) P. சு்ப்பராயன ஈ) ன்பரியார ஈ.னவ.ரா

5. னசனயனககரு்கயுள்ை உதயவனத்தில் 
சத்யாகிரக முகாயே அயேத்தவர யார?
அ) K. காேராஜ்
ஆ) C. இராஜாஜி
இ) K. ச்நதானம்
ஈ) T. பிரகாசம்

6. இ்நதி எதிர்பபு ோ்ாடு எங்க ்்த்த்பன்பற்து?
அ) ஈ்ராடு  ஆ) னசனயன
இ) ்சலம்  ஈ) ேதுயர

II� � �தகநாடிட்ட�இடஙக்ளை�நிரப்புக
1. னசனயன உயர நீதிேன்த்தில் 

்பணியேரத்த்ப்பட்் முதல் இ்நதிய நீதி்பதி  
____________ ஆவார.

2. ____________ எனும் ரகசிய அயே்பய்ப 
நீலகண்் பிரம்ேச்சாரி னதா்ஙகினார.

3. னசனயனயில் னதாழிறசஙகஙகயைத் 
னதா்ஙகுவதில் முன்னாடியாகத் திகழ்நதவர 
____________ ஆவார.

4. னசனயனயில் முதலாவது காஙகிரஸ் 
அயேச்சரயவயய அயேத்தவர ___________.

5. ____________ முஸ்லிம் லீககின னசனயனக 
கியையய உருவாககியவராவார.

6. 1932 ஜனவரி 26இல் ____________ புனித 
ஜாரஜ் ்காட்ய்யின உச்சியில் ்தசியக 
னகாடியய ஏறறினார.

III� � �ெரியநானை�கூற்்றத்�ததர்வு�தெய்யவும்
1. (i)  னசனயனவாசிகள் சஙகம் 1852இல் 

நிறுவ்ப்பட்்து.
 (ii)  தமிழில் னவளிவ்நத ்தசிய்ப ்பருவ இதழான 

சு்தசமித்திரன 1891இல் னதா்ஙக்ப்பட்்து.
 (iii)  குடியே்ப்பணித் ்தரவுகள் இ்நதியாவில் 

ேட்டு்ே ்்த்த்ப்ப்்வண்டுனேன 
னசனயன ேகாஜன சய்ப ்காரியது.

 (iv)  V.S. சீனிவாசனார ஒரு தீவிர 
்தசியவாதியாவார.

 அ) (i) ேறறும் (ii) ஆகியயவ சரி
 ஆ) (iii) ேட்டும் சரி
 இ) (iv) ேட்டும் சரி
 ஈ) அயனத்தும் சரி

ேறியல் picket a blockade of a workplace or other venue

பு்ககணி boycott refuse to cooperate with or participate in

னகாடுயேமிகக, இரககேற் brutal savagely violent

்ாட்டு்ப்பறறு patriotic
having devotion to and vigorous support for 
one’s own country

அ்ககுமுய் repression
action of subduing someone or something 
with force

்பயிறசி

10th_History_Unit_9_TM.indd   122 1/5/2022   5:45:12 PM



123 தமிழ்நாட்டில் விடுதலைப் ப�நாரநாட்்டம்

2. (i)  ஒத்துயழயாயே இயககத்தில் ன்பரியார 
்பங்கறகவில்யல.

 (ii)  முஸ்லிம் லீகயகச் ் சர்நத யாகூ்ப ஹசனு்ன 
இராஜாஜி ன்ருககோக்ப ்பணியாறறினார.

 (iii)  ஒத்துயழயாயே இயககத்தில் 
னதாழிலாைரகள் கல்நது னகாள்ைவில்யல.

 (iv)  தமிழ்ாட்டில் கள்ளுக கய்களுககு 
முன்பாக ேறியல் னசயய்ப்ப்வில்யல.

 அ) (i) ேறறும் (ii) ஆகியயவ சரி
 ஆ) (i) ேறறும் (iii) ஆகியயவ சரி
 இ) (ii) ேட்டும் சரி
 ஈ) (i), (iii) ேறறும் (iv) ஆகியயவ சரி

IV� � த்பநாருத்துக�
1. னசனயனவாசிகள் 

சஙகம்
- இ்நதி எதிர்பபு்ப 

்்பாராட்்ம்
2. ஈ.னவ.ரா - நீல் சியலயய 

அகறறுதல்
3. S.N. ்சாயேயாஜுலு - உ்பபு 

சத்தியாகிரகம்
4. ்வதாரண்யம் - சித்திரவயத 

ஆயணயம்
5. தாைமுத்து - யவககம் வீரர

V� � சுருககமநாக�வி்டயளிககவும்�
1. மிதவாத ்தசியவாதிகளின ்பஙகளி்பய்ப்ப 

்பட்டியலிடுக.
2. திருன்ல்்வலி எழுச்சி ்பறறி ஒரு குறி்பபு 

வயரக.
3. இ்நதியாவின விடுதயல்ப ்்பாராட்்த்தில் 

அனனின்பசனட்டின ்பஙகளி்பபு யாது?

VI� �விரிவநாக�வி்டயளிககவும்�
1. தமிழ்ாட்டில் சு்தசி இயககம் எவவாறு 

எதிரனகாள்ை்ப்பட்்து என்பயத விவாதிககவும்.
2. தமிழ்ாட்டில் பிராேணரல்லா்தார இயககம் 

்தானறி வைர்நதயத ஆயவு னசயக.
3. சட்்ேறு்பபு இயககத்தில் தமிழ்ாடு வகித்த 

்பாத்திரத்யத விவரி.
VII� தெயல்்பநாடுகள்�
1. தமிழ்ாட்டிலுள்ை சுத்நதிர்ப ்்பாராட்்த்து்ன 

னதா்ரபுய்ய இ்ஙகள் குறித்து 
ோணவரகயை ஓரிரு வாககியஙகள் எழுதச் 
னசால்லவும்.

2. விவநாத�தம்ட:  ோணவரகயைக குழுககைாக்ப 
பிரித்து மித ்தசியவாதிகள், தீவிர 
்தசியவாதிகள், புரட்சிகர ்தசியவாதிகள், 
அனனின்பசனட்டின ஆதரவாைரகள், நீதிககட்சி, 
ஆஙகில அரசாஙகம் ஆகி்யாரின கருத்துககள் 
குறித்து விவாதிககச் னசயயலாம்.

தமறதகநாள்�நூல்கள்
1. K. Rajayyan, Tamil Nadu: A Real History, 

Ratna Publications, Trivandrum, 2005.
2. Saroja Sundararajan, March to Freedom 

in Madras Presidency, 1916–1947, Lalitha 
Publications, Madras, 1989.

3. N. Rajendran, National Movement in Tamil 
Nadu, 1905–1914: Agitational Politics and 
State Coercion, Oxford University Press, 
Madras, 1994.

4. A.R. Venkatachalapathy, Tamil Characters: 
Personalities, Politics, Culture, Pan 
Macmillan, 2018.
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     அறிமுகம்
பதினெட்டாம் நூற்டாண்டின் பிறபடாதியில் 

ஐர�டாப்பியர்கள் இந்தியத் துணைத் ்கண்்த்தின் 
மீது தங்கள் அ�சியல் அதி்கடா�த்ணத நிறுவிெர. 
பத்னதடான்பதடாம் நூற்டாண்டின் னதடா்க்கத்தில் 
இந்தியடாணை இணைப்பதில் அக்கண் 
னெலுத்திய அைர்கள் இந்தியச் ெமூ்கத்ணத 
மறு ஒழுங்கணமவு னெயதெர. புதிய ைருைடாய 
திட்ங்கள் உருைடாக்கப்பட்ெ. ஆஙகிரேயரின் 
பயன்படாடடுக ர்கடாடபடாடு்கள், கிறித்தை ெமய னெறி்கள் 
ஆகியைறறின் னெல்ைடாககிறகு உடபடடிருந்த 
அைர்கள், இந்திய மக்களின் மீது தங்களது பண்படாடடு 
ரமேடாதிக்கத்ணதத் திணிக்கவும் முயன்்ெர. 

இந்நிணே இந்தியர்களிண்ரய 
எதிரவிணளவிணெ ஏறபடுத்தியது. பத்னதடான்பதடாம் 
நூற்டாண்டில், ெடாடடின் பல்ரைறு பகுதி்கணளச் 
ரெரந்த ்கல்வியறிவு னபற் இந்தியர்கள் 
இந்த அைமடாெத்ணத உைரந்தெர. இதறகுப் 
பதிேளிககும் ைண்கயில் தங்கள் ெமூ்கப் பண்படாடடு 
அண்யடாளங்கணளக ்க்ந்த ்கடாேத்தினுள் ரதடிெர. 
இருந்தரபடாதிலும் ்கடாேனிய விைடாதங்களில் சிே 
நியடாயங்கள் இருப்பணத உைரந்த அைர்கள் 
சீரதிருத்திக ன்கடாள்ளவும் தயடா�டாயிெர. இதன் 
விணளரை ெவீெ இந்தியடாவின் ெமய, ெமூ்க 
சீரதிருத்த இயக்கங்களுககு ைழிர்கடாலியது. 
இககுறிப்பிட் ை�ேடாறறு ைளரச்சி நி்கழ்வு “இந்திய 
மறுமேரச்சி” எெ அண்யடாளப்படுத்தப்பட்து. 

மறுமேரச்சியடாெது ஒரு ்கருத்தியல் பண்படாடடு 
நி்கழ்ைடாகும். அது ெவீெம், பகுத்தறிவு, ெமூ்கத்தின் 
முறரபடாக்கடாெ இயக்கம் ஆகியைறறு்ன் 
னெருக்கமடா்கப் பிணைக்கப்படடுள்ளது. தி்ெடாயவுச் 
சிந்தணெ அதன் ரைர்களில் உள்ளது. மனிதரெயம் 
எனும் இச்சித்தடாந்தம், ெமூ்க ைடாழ்வு மறறும் அறிவு 
ஆகிய துண்்கரளடாடு னமடாழி, இேககியம், தத்துைம், 
இணெ, ஓவியம், ்கட்்க்கணே ரபடான்் அணெத்துத் 
துண்்களிலும் பண்ப்படாற்ணேத் தூண்டி 
எழுப்பியது.

 10.1   தமிழ் மறுமலர்ச்சி
்கடாேனியத்தின் பண்படாடடு ஆதிக்கமும் 

மனிதரெயத்தின் எழுச்சியும் இந்தியத் துணைக 
்கண்்த்தின் ெமூ்கப் – பண்படாடடு ைடாழ்வில் 
பே மடாற்ங்கணளக ன்கடாண்டு ைந்தது. ெவீெ 
தமிழ்ெடாடும் அத்தண்கய ை�ேடாறறு மடாற்த்ணத 
அனுபவித்தது. தமிழ் னமடாழி மறறும் ்கேடாச்ெடா�ம் 
அைர்களின் அண்யடாள ்கடடுமடாெத்தில் 
குறிப்பி்த்தக்க பஙண்கக ன்கடாண்டிருந்தெ. அச்சு 
இயந்தி�த்தின் அறிமு்கமும், தி�டாவி் னமடாழி்களின் 
மீது ரமறன்கடாள்ளப்பட் னமடாழியியல் ஆயவு்களும் 
மறறும் பேவும் தமிழ் மறுமேரச்சி னெயல்படாடு்களுககு 
அடியு�மடாய விளஙகிெ. அச்சு இயந்தி�த்தின் 
ைருண்கககுப் பின்ெர ைந்த னதடா்க்க ஆண்டு்களில் 
ெமயம் ெடாரந்த நூல்்கணள னைளியிடும் முயறசி்கரள 
னபருமளவில் ரமறன்கடாள்ளப்பட்ெ. ெடாளண்வில் 
படிப்படியடா்க நிணேணம்கள் மடாறிெ. ெமயச்ெடாரபற் 

கீழ்்கககாண்பனவற்றகாடு அறிமுகமகாதல்
�	ெவீெத் தமிழ்ெடாடடின் ெமூ்க மடாற்ங்கள் குறித்த அறிவிணெப் னபறுதல்
�	தமிழ்ெடாடடின் பல்ரைறு ெமூ்க சீரதிருத்த இயக்கங்கணள அறிதல்
�	ெமூ்க சீரதிருத்தைடாதி்களின் ்கருத்துக்கணளப் புரிந்து ன்கடாள்ளல்

கறறலின் ்�கா்ககஙகள்

தமிழ்�காட்டில் சமூக 
மகாறறஙகள்

அலகு  -  10
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எெச் னெடால்ேத்தகுந்த நூல்்களும் னைளியிடுைதறகு 
எடுத்துக ன்கடாள்ளப்பட்ெ.

அச்சுத் ததகாழில்நுட்்பத்தின் வருகக
ஐர�டாப்பிய னமடாழி்கள், 

தவிரத்து அச்சில் ஏறிய 
னமடாழி்களில் முதல் னமடாழி 
தமிழ் னமடாழியடாகும். மி்க 
முன்ெதடா்க 1578இல் தம்பி�டான் 
ைைக்கம் எனும் தமிழ் புத்த்கம் 
ர்கடாைடாவில் னைளியி்ப்பட்து. 
1709இல் முழுணமயடாெ அச்ெ்கம் 
சீ்கன்படால்கு என்பை�டால் 
த�ங்கம்படாடியில் நிறுைப்பட்து. னதடா்க்க்கடாே 
தமிழ் இேககிய நூல்்களில் ஒன்்டாெ திருககு்ள் 
1812இல் னைளியி்ப்பட்து. இதன் விணளைடா்க 
இக்கடாேப் பகுதியில் மி்கவும் பழணமயடாெ னெவ்வியல் 
தமிழ் இேககியங்கணள னைளியிடுைதில் தமிழ் 
அறிஞர்களிண்ரய புத்னதழுச்சி ஏறபட்து.

பத்னதடான்பதடாம் நூற்டாண்டில் தமிழ் 
அறிஞர்களடாெ சி.ணை. தடாரமடாத�ெடார (1832-1901), 
உ.ரை. ெடாமிெடாதர (1855-1942) ரபடான்்ைர்கள் 
தமிழ்ச்னெவ்வியல் இேககியங்கணள மீண்டும் 
்கண்்றிைதற்கடா்கத் தங்கள் ைடாழ்ெடாள் முழுைணதயும் 
னெேைழித்தெர. சி.ணை. தடாரமடாத�ெடார 
பணெரயடாணே்களில் ண்கயடால் எழுதப் னபறறிருந்த 
பே தமிழ் இேக்கை, இேககிய நூல்்கணளப் 
பதிப்பித்தடார. அைர பதிப்பித்த நூல்்களில் 
னதடால்்கடாப்பியம், வீ�ரெடாழியம், இண்யெடார 
அ்கப்னபடாருள், இேக்கை விளக்கம், ்கலித்னதடாண்க 
மறறும் சூளடாமணி ஆகியணை அ்ஙகும். 
தமிழறிஞர மீெடாடசி சுந்த�ெடாரின் மடாைை�டாெ 
உ.ரை. ெடாமிெடாதர னெவ்வியல் தமிழ் இேககிய 
நூல்்களடாெ சீை்கசிந்தடாமணி (1887), பத்துப்படாடடு 
(1889), சிேப்பதி்கடா�ம் (1892), பு்ெடானூறு (1894), 
பு்ப்னபடாருள் னைண்படா மடாணே (1895), மணிரம்கணே 
(1898), ஐஙகுறுநூறு (1903), பதிறறுப்பத்து 
(1904) ஆகியைறண் னைளியிடும் முயறசி்கணள 
ரமறன்கடாண்்டார. 

சி.கவ. தகா்மகாதரனகார் உ.்வ. சகாமி�காதர்

சீகன்்பகால்கு

இவ்ைடாறு பழம்னபரும் நூல்்கள் 
னைளியி்ப்பட்து தமிழ் மக்களிண்ரய தங்கள் 
ை�ேடாறும�பு, னமடாழி, இேககியம் மறறும் ெமயம் 
ஆகியணை குறித்த விழிப்புைரணை ஏறபடுத்தியது. 
ெவீெத் தமிழர்கள் தங்களது ெமூ்கப் பண்படாடடு 
அண்யடாளங்கணள, பண்ண்ய தமிழ் னெவ்வியல் 
இேககியங்கள் ைடாயிேடா்க ்கண்்றிந்தெர. அணை 
னமடாத்தத்தில் ெங்க இேககியங்கள் 
என்்ணழக்கப்படுகின்்ெ. 

1816இல் புனித ஜடாரஜ் ர்கடாடண்யில் 
்கல்லூரியிணெ நிறுவிய F.W. எல்லிஸ் 
(1777-1819), னதன்னிந்திய னமடாழி்கள் தனிப்பட் 
னமடாழிககுடும்பத்ணத ெடாரந்தணை, அணை இந்ரதடா-
ஆரியககுடும்ப னமடாழி்கரளடாடு 
னதடா்ரபில்ேடாதணை எனும் 
ர்கடாடபடாடண் உருைடாககிெடார. 
�டாபரட ்கடால்டுனைல் (1814-1891) 
தி�டாவி் அல்ேது னதன்னிந்திய 
னமடாழி்களின் ஒப்பீடடு இேக்கைம் 
எெத் தணேப்பி்ப்பட் நூலில் 
இகர்கடாடபடாடண் 1856இல் 
விரிவுபடுத்திெடார. தி�டாவி் 
ன ம டா ழி ்க ளு க கி ண ் யி ல் 
னெருக்கமடாெ ஒப்புணம இருப்பணதயும் அப்படியடாெ 
ஒப்புணம ெமஸ்கிருதத்து்ன் இல்ணே என்பணதயும் 
நிறுவிெடார. ரமலும் தமிழின் னதடான்ணமணயயும் 
நிணேெடாடடிெடார.

இக்கடாே்கட்த்ணதச் ரெரந்த அறிைடாரந்த 
தமிழர்கள் தமிழ் / தி�டாவி் / ெமத்துைம் 
மறறும் ெமஸ்கிருதம் / ஆரியம் / பி�டாமணியம் 
ஆகிய இ�ண்டுககுமிண்ரயயுள்ள அடிப்பண் 
ரைறுபடாடு்கணள அண்யடாளம் ்கண்டுன்கடாண்்ெர. 
அைர்கள் தமிழ் னமடாழிரய தி�டாவி்ர்களின் 
னமடாழினயன்றும் தமிழர்கள் 
பி�டாமைர்கள் அல்ே 
என்றும் அைர்களின் ெமூ்க 
ைடாழ்வில் ெடாதி்களில்ணே, 
படாலிெ ரைறுபடாடில்ணே, 
ெமத்துைம் நிேவியது எெவும் 
ைடாதிட்ெர. தமிழ்ெடாடடில் 
தி�டாவி் உைரவு ரதடான்றி 
ைளரைதறகு தமிழ் மறுமேரச்சி 
பங்களிப்ணபச் னெயதது. 
இச்சிந்தணெ்கள் பி. சுந்த�ெடா�டால் (1855-1897) 
எழுதப்னபற் மரெடான்மணியம் எனும் ெடா்்க 
நூலில் இ்ம் னபறறுள்ள தமிழ்னமடாழி ைடாழ்த்துப் 
படா்லில் னமயபிக்கப்படடுள்ளது.

ைள்ளேடார எெப் பி�பேமடா்க அறியப்பட் 
இ�டாமலிங்க அடி்கள் (1823-1874) 

ரகா்பர்ட்  
ககால்டுதவல்

பி. சுநதரனகார்
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ெண்முண்யிலிருந்த இந்து ெமய பழணமைடாதத்ணத 
ர்கள்விககுள்ளடாககிெடார. ஆபி�்கடாம் பண்டிதர 
(1859-1919) தமிழ் இணெககுச் சி்ப்புச் னெயதரதடாடு 
தமிழ் இணெ ை�ேடாறு குறித்து நூல்்கணளயும் 
னைளியிட்டார. சி.ணை. தடாரமடாத�ெடார, 
உ.ரை. ெடாமிெடாதர, திரு.வி. ்கல்யடாை சுந்த�ம் 
(1883-1953), பரிதிமடாற ்கணேஞர (1870-
1903), மண்மணேயடி்கள் (1876-1950), 
சுப்பி�மணிய படா�தி (1882-1921), ெ. ணையடாபுரி 
(1891-1956), ்கவிஞர படா�திதடாென் (1891-
1964) ஆகிரயடார தங்களுகர்க உரித்தடாெ 
ைழி்களில், தங்களின் எழுத்துக்கள் மூேம் தமிழ் 
இேககியத்தின் புத்னதழுச்சிககுப் பங்களிப்பு 
னெயதெர. இரத ெமயத்தில், னபௌத்தத்திறகுப் 
புத்துயி�ளித்த ஒரு னதடா்க்க்கடாே முன்ரெடாடியடாெ 
M. சிங்கடா�ரைேர (1860-1946) ்கடாேனிய ெகதிணய 
எதிரன்கடாள்ைதற்கடா்க னபடாதுவு்ணமைடாதத்ணதயும் 
ெமத்துைத்ணதயும் ைளரத்தடார. பண்டிதர 
அரயடாத்திதடாெரும் (1845-1914) னபரியடார 
ஈ.னை. �டாமெடாமியும் (1879-1973) ெமூ்கரீதியடா்க 
உரிணம்கள் மறுக்கப்பட், ஒதுக்கப்பட் மக்கள் 
பிரிவிெரின் உரிணம்களுக்கடா்கப் பகுத்தறிவுச் 
சித்தடாந்தத்ணத உயரத்திப் பிடித்தெர. 
்பரிதிமகாற ககலஞர்  
(வி.்ககா. சூரிய �காரகாயண சகாஸ்திரி)

வி.ர்கடா. சூரிய ெடா�டாயை ெடாஸ்திரி (1870-
1903) மதுண� அருர்க பி்ந்தடார. னென்ணெ 
கிறித்தைக ்கல்லூரியில் தமிழ் ரப�டாசிரிய�டா்கப் 
பணியடாறறிெடார. தமிழின் மீது ெமஸ்கிருதம் 
ன்கடாண்டிருந்த னெல்ைடாகண்க அண்யடாளம் ்கண்் 
னதடா்க்க ்கடாேத் தமிழ் 
அறிஞர்களில் ஒருைர. 
அதெடால் தெகர்க பரிதிமடாற 
்கணேஞர எெ தூய 
தமிழ்ப் னபயண�ச் சூடிக 
ன்கடாண்்ைர. தமிழ் னமடாழி 
ஒரு னெம்னமடாழி என்றும், 
எெரை னென்ணெப் 
பல்்கணேக்கழ்கம் தமிணழ 
ஒரு ைட்டா�னமடாழினயெ ்பரிதிமகாற ககலஞர்

அணழக்கக கூ்டானதெ முதன்முதேடா்க ைடாதடாடியைர 
அைர�. ரமற்கத்திய இேககிய மடாதிரி்கள் மீது 
இைர ன்கடாண்டிருந்த தடாக்கத்தின் விணளைடா்க 
14 ைரிச்னெயயுள் ைடிைத்ணத தமிழுககு அறிமு்கம் 
னெயதடார. ரமலும் இைர ெடாைல்்கணளயும் 
ெடா்்கங்கணளயும் அதி்க எண்ணிகண்கயிேடாெ 
அறிவியல் ்கடடுண�்கணளயும் எழுதிெடார. ஆெடால் 
ைருந்தத்தக்க முண்யில் 33 ஆண்டு்கரள நிண்வு 
னபறறிருந்த அைர இளம் ையதில் இயறண்க 
எயதிெடார.
மகறமகல அடிகள்

மண்மணே அடி்கள் (1876-1950) தமிழ் 
னமடாழியியல் தூயணமைடாதத்தின் தந்ணத என்றும் 
தனித்தமிழ் இயக்கத்ணத (தூய தமிழ் இயக்கம்) 
உருைடாககியைர எெவும் ்கருதப்படுகின்்டார. 
ெங்க இேககிய நூல்்களடாெ படடிெப்படாணே, 
முல்ணேப்படாடடு ஆகியைறறிறகு விளக்கவுண� 
எழுதியுள்ளடார. அைர 
இணளஞ�டா்க இருந்த ரபடாது 
சித்தடாந்த தீபி்கடா எனும் 
பத்திரிண்கயில் பணிபுரிந்தடார. 
பின்ெர னென்ணெக 
கிறித்தைக ்கல்லூரியில் 
தமிழடாசிரிய�டா்கப் பே 
ஆண்டு்கள் பணியடாறறிெடார. 
பி�டாமைர அல்ேடாரதடார 
இயக்கத்தின் மீது 
பறறுகன்கடாண்்டார. அைருண்ய ஆசிரியர்களடாெ 
பி. சுந்த�ெடார, ரெடாமசுந்த� ெடாய்கர ஆகிய இருைரும் 
அைருண்ய ைடாழ்கண்கயில் முககியச் னெல்ைடாககு 
னெலுத்திரயடா�டாைர.
தனித்தமிழ் இய்ககம்

தூய தமிழ் ைடாரத்ணத்கணளப் 
பயன்படுத்துைணதயும் ெமஸ்கிருதத்தின் னெல்ைடாககு 
தமிழ் னமடாழியிலிருந்து அ்கற்ப்படுைணதயும் 
மண்மணே அடி்கள் ஊககுவித்தடார. இவ்வியக்கம் 
தமிழ்ப் பண்படாடடின் மீது குறிப்படா்க தமிழ் னமடாழி, 
இேககியம் ஆகியணை மீது னபரும் தடாக்கத்ணத 
ஏறபடுத்தியது. மண்மணே அடி்களடாரின் ம்கள் 
நீேடாம்பிண்க இவ்வியக்கம் உருைடாக்கப்பட்தில் 
முககியப் பஙகு ைகித்தடார. ரைதடாச்ெேம் என்் தெது 
னபயண� அைர தூய தமிழில் மண்மணே அடி்கள் 
எெ மடாறறிகன்கடாண்்டார. அைருண்ய ஞடாெெடா்க�ம் 
எனும் பத்திரிகண்க அறிவுக்க்ல் எெப் னபயர மடாற்ம் 
னெயயப்பட்து. அைருண்ய ெம�ெ ென்மடாரக்க ெங்கம் 
எனும் நிறுைெம் னபடாது நிணேக ்கழ்கம் என்று 
னபயரி்ப்பட்து. தமிழ் னெடாற்களுககுள் புகுந்துவிட் 
ெமஸ்கிருதச் னெடாற்களுககு இணையடாெ 
னபடாருள்த�ககூடிய தமிழ் னெடாற்கள்ஙகிய அ்க�டாதி 
ஒன்ண் நீேடாம்பிண்க னதடாகுத்தடார. 

மகறமகல 
அடிகள்

்பகாரதிதகாசன் திரு.வி. க.
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அறிகண்க னைளியி்ப்பட்து. இவ்ைறிகண்க 
பி�டாமை�ல்ேடாத ெமூ்கங்களின் ்கருத்துக்கணளத் 
னதளிவுப்ககூறியது. 

இவ்ைணமப்பு னதடா்ஙகி னைளியிட் மூன்று 
னெயதித்தடாள்்களடாைெ; ்கடசியின் ன்கடாள்ண்க்கணளப் 
ப�ப்புண� னெயைதற்கடா்கத் தமிழில் தி�டாவி்ன், 
ஆஙகிேத்தில் ஜஸ்டிஸ், னதலுஙகில் ஆந்தி� 
பி�்கடாசி்கடா ஆகிய பத்திரிகண்க்கணள னைளியிட்து.

மடா்கடாை அ�சு்களில் இ�டண்யடாடசி 
முண்ணய அறிமு்கம் னெயத பின்ெர மடாண்ர்கு 
னெம்ஸ்ரபடாரடு சீரதிருத்தங்களின் அடிப்பண்யில் 
1920இல் முதல் ரதரதல் ெண்னபற்து. நீதிக்கடசி 
ரதரதலில் னைறறினபறறு இந்தியடாவின் முதல் 
அணமச்ெ�ணைணய னென்ணெயில் அணமத்தது. 
A. சுப்ப�டாயலு னென்ணெ மடா்கடாைத்தின் 
முதேணமச்ெ�டாெடார. ரமலும் நீதிக்கடசி 1920-
1923 மறறும் 1923-1926 ஆகிய ஆண்டு்களில் 
அ�ெணமத்தது. ்கடாஙகி�ஸ் ்கடசி ெட்மன்்த்ணதப் 
பு்க்கணித்த சூழலில் நீதிக்கடசி 1937இல் ரதரதல் 
ெண்னபறும் ைண� ஆடசி னதடா்ரந்து நீடித்தது. 1937 
ரதரதல்்களில், முதன்முதேடா்கப் பஙர்கற் இந்திய 
ரதசிய ்கடாஙகி�ஸ் நீதிக்கடசிணய படுரதடால்வி 
அண்யச் னெயதது.
திட்்டஙகளும் தசயல்்பகாடுகளும்

நீதிக்கடசிரய ெடாடடில் பி�டாமைர 
அல்ேடாதைர்களின் மூேடாதடா�மடாய விளஙகிறறு. 
நீதிக்கடசி அ�ெடாங்கம் மக்கள் னதடாண்கயில் 
னபரும்படாேடாெைர்களுககு ்கல்வி மறறும் ரைணே 
ைடாயப்பு்கணள விரிவுபடுத்தி அ�சியல் தளத்தில் 
அைர்களுகன்கெ இ்த்ணத உருைடாககியது.

ெடாதி மறுப்புத் திருமைங்கணளக 
்கடடுப்படுத்திய ெட்ச் சிக்கல்்கணள நீதிக ்கடசியிெர 
அ்கறறியரதடாடு னபடாதுக கிைறு்கணளயும் நீர 
நிணே்கணளயும் ஒடுக்கப்பட் பிரிவு மக்கள் 
பயன்படுத்துைணத தடுத்த தண்்கணளத் த்கரத்தெர. 
ஒடுக்கப்பட் பிரிவு குழந்ணத்கள் னபடாதுப்பள்ளி்களில் 
ரெரத்துகன்கடாள்ளப்ப் ரைண்டுனமெ நீதிக்கடசியின் 
அ�சு ஆணை பி்ப்பித்தது. இச்ெமூ்கக குழுக்கணளச் 
ரெரந்த மடாைைர்களுகன்கெ 1923இல் தஙகும் 
விடுதி்கள் உருைடாக்கப்பட்ெ. நீதிக்கடசியின் 
கீழிருந்த ெட்மன்்ம்தடான் முதன் முதேடா்க 
ரதரதல் அ�சியலில் னபண்்கள் 
பஙர்கறபணத 1921இல் 
அஙகீ்கரித்தது. இத்தீரமடாெம் 
னபண்்களுகன்கெ இ்த்ணத 
ஏறபடுத்தியதடால் 1926இல் 
முத்துேடசுமி அம்ணமயடார 
இந்தியடாவின் முதல் னபண் 
ெட்மன்் உறுப்பிெ�டா்க 
முடிந்தது.

முத்துலட்சுமி 
அம்கமயகார் 

 10.2   திரகாவி்ட இய்ககத்தின் எழுச்சி
தி�டாவி் இயக்கம் பி�டாமை 

ரமேடாதிக்கத்திறகு எதி�டா்கப் பி�டாமைர 
அல்ேடாதைர்கணளப் படாது்கடாககும் இயக்கமடா்க 
உதயமடாெது. 1909இல் பி�டாமைர அல்ேடாத 
மடாைைர்களுககு உதவி னெயைதற்கடா்க மத�டாஸ் 
பி�டாமை�ல்ேடாரதடார ெங்கம் என்் அணமப்பு 
உருைடாக்கப்பட்து. 1912இல் ்டாக்ர சி. ெர்ெெடார 
எனும் மருத்துைர மத�டாஸ் 
ஐககிய ்கழ்கம் எனும் 
அணமப்ணப உருைடாககிெடார 
இது பின்ெடாளில் மத�டாஸ் 
தி�டாவி்ர ெங்கம் என்று 
மடாறியபின் தி�டாவி்ர்களின் 
ரமம்படாடடிற்கடாெ உதவி்கணளச் 
னெயதது. பி�டாமைர அல்ேடாத 
பட்தடாரி்களுககு உதவுைது 
அைர்கணளக ்கற்கணைப்பது 
ஆகியைறர்டாடு அைர்களது குண்படாடு்கள் 
குறித்து விைடாதிக்க முண்யடாெ கூட்ங்கணளயும் 
ெ்த்தியது. இரத ெமயத்தில் ெர்ெெடார தஙகும் 
விடுதி ைெதியில்ேடாததடால் பி�டாமை�ல்ேடாத 
மடாைைர்களின் ்கல்வி படாதிக்கப்பட்தடால் அணதச் 
ெரினெயயும் ைண்கயில் திருைல்லிகர்கணியில் 
(னென்ணெ) ஜூணே 1916இல் தி�டாவி்ர இல்ேம் 
என்் னபயரில் ஒரு தஙகும் விடுதிணய நிறுவிெடார. 
ரமலும் பி�டாமைர அல்ேடாத மடாைைர்களின் ெேன் 
்கருதி இவ்வில்ேம் ஒரு இேககிய அணமப்ணபயும் 
ன்கடாண்டிருந்தது.

 10.3   ததன்னிநதிய �ல 
உரிகமச்சஙகம் (நீதி்ககட்சி)

சர் பிட்டி தியகாகரகாயர் டி.எம். �காயர்
1916 ெைம்பர 20இல் ்டாக்ர ெர்ெெடார, 

ெர பிடடி தியடா்க�டாயர, டி.எம். ெடாயர மறறும் 
அேரமலுமஙண்க தடாயடா�ம்மடாள் உடப் 30 முககிய 
பி�டாமைர அல்ேடாத தணேைர்கள் னதன்னிந்திய 
ெே உரிணமச் ெங்கத்ணத (South Indian Liberal 
Federation) உருைடாக்க ஒருஙகிணைந்தெர. இரத 
ெமயம் 1916 டிெம்பரில், விகர்டாரியடா னபடாது அ�ஙகில் 
ெண்னபற் கூட்னமடான்றில் பி�டாமை�ல்ேடாரதடார 

்டகா்க்டர்  
சி. �்்டசனகார்
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பல்ரைறு ெமூ்கங்களுக்கடாெ இ் ஒதுககீடண் 
ஏறபடுத்திக ன்கடாடுப்பதற்கடா்க நீதிக்கடசி ைகுப்புைடாரி 
பி�திநிதித்துைம் னதடா்ரபடாெ ெட்ங்கணள இயறறும் 
பணி்கணள ரமறன்கடாண்்து. ெமூ்க நீதிணய 
நிணேெடாடடுைதின் ஒரு பகுதியடா்க பல்ரைறு 
ெடாதி்கணளயும் ெமூ்கங்கணளயும் ெடாரந்தைர்களுககு 
அ�சுப் பணி்களில் ரெரைதறகு ெமமடாெ ைடாயப்பு்கணள 
உறுதி னெயயும் னபடாருடடு இ�ண்டு ைகுப்புைடாரி 
அ�ெடாணை்கள் (1921 னெப்்ம்பர 16 மறறும் 1922 
ஆ்கஸ்ட 15) இயற்ப்பட்ெ. நிரைடா்க அதி்கடா�ங்கணள 
அணெத்து ெமூ்கத்திெரும் பஙகிடடுக ன்கடாள்ைணத 
ஊககுவிககும் ைண்ைம், அ�சு அதி்கடாரி்கணளத் 
ரதரவு னெயய 1924இல் பணியடாளர ரதரவு 
ைடாரியத்ணத நீதிக்கடசி அணமத்தது. இம்முண்ணயப் 
பின்பறறி பிரிடடிஷ் இந்திய அ�சு 1929இல் னபடாதுப் 
பணியடாளர ரதரைடாணையத்ணத உருைடாககியது.

இணை்கள் தவி� ெமய நிறுைெங்கணள 
சீரதிருத்துைதிலும் நீதிக்கடசி ்கைெம் னெலுத்தியது. 
நீதிக்கடசி 1926இல் இந்து ெமய அ்நிணேயச் 
ெட்த்ணத இயறறியது. அதன்படி எந்தனைடாரு 
தனிெபரும், ெடாதிரைறுபடாடின்றி ர்கடாவில்்களின் 
நிரைடா்கக குழுக்களில் உறுப்பிெ�டா்கவும் 
ர்கடாவிலின் னெடாத்துக்கணள நிரைகிக்கவும் 
ைழிைண்க னெயயப்பட்து.

 10.4  சுயமரியகாகத இய்ககம் 
சுயமரியடாணத இயக்கம் (Self Respect 

Movement) ெ்ஙகு்களும் ெம்பி�தடாயங்களும் 
இல்ேடாத ெடாதி்களற் பி்ப்பின் அடிப்பண்யிேடாெ 
படாகுபடா்ற் ஒரு ெமூ்கத்ணத இவ்வியக்கம் 
ஆதரித்தது. பகுத்தறிவும் சுயமரியடாணதயும் அணெத்து 
மனிதர்களின் பி்ப்புரிணம எெப் பி�்க்ெம் னெயத 
இவ்வியக்கம் சுயடாடசிணயக ்கடாடடிலும் இணை 
முககியமடாெணை எனும் ்கருத்ணத உயரத்திப் 
பிடித்தது. னபண்்களின் தடாழ்ைடாெ நிணேககு 
எழுத்தறிவின்ணமரய ்கடா�ைம் எெ அறிவித்த 
அவ்வியக்கம் அணெைருககும் ்கட்டாயத் னதடா்க்கக 
்கல்விணய ைழஙகும் பணி்கணள ரமறன்கடாண்்து.

இவ்வியக்கம் னபண் விடுதணே 
ர்கடாருதல், மூ்ெம்பிகண்க்கணள நீககுதல் 
மறறும் பகுத்தறிணை ைலியுறுத்துதல் ரபடான்் 
ர்கடாரிகண்க்கணள ர்கடாரியது. ரமலும் இவ்வியக்கம் 
சீரதிருத்தத் திருமைம் அல்ேது சுயமரியடாணதத் 
திருமைங்கணள ஆதரித்தது.

சுயமரியடாணத இயக்கம் பி�டாமைர அல்ேடாத 
இந்துக்களின் ெேன்்களுக்கடா்க மடடுமல்ேடாமல் 
இஸ்ேடாமியர்களின் ெேனுக்கடா்கவும் ரபடா�டாடியது. 
இஸ்ேடாமின் ரமன்ணம மிகுந்த ர்கடாடபடாடு்களடாெ 
ெமத்துைம், ெர்கடாத�த்துைம் ஆகியைறண் 
சுயமரியடாணத இயக்கம் படா�டாடடியது.

த்பரியகார் ஈ.தவ.ரகா
னபரியடார ஈ.னை.�டாமெடாமி (1879-1973) 

சுயமரியடாணத இயக்கத்ணத ரதடாறறுவித்தைர 
ஆைடார. இைர ஈர�டாடண் ரெரந்த னெல்ைந்தரும் 
ைணி்கருமடாெ னைங்க்ப்பர, சின்ெத்தடாயம்மடாள் 
ஆகிரயடாரின் ம்கெடாைடார. 
ஓ�ளவு முண்யடாெ 
்கல்விணயக ்கறறிருந்தடாலும் 
தன் தந்ணதயடால் ஆதரிக்கப்பட் 
அறிஞர்களு்ன் விமரெெ 
விைடாதங்களில் ஈடுபடுைணத 
ைழக்கமடா்கக ன்கடாண்டிருந்தடார. 
இணளஞ�டா்க இருந்தரபடாது 
ஒருமுண் வீடண்விடடு 
னைளிரயறிய அைர பே மடாதங்கள் ைடா�ைடாசியிலும் 
ஏணெய ெமயம் ெடாரந்த ணமயங்களிலும் 
தஙகியிருந்தடார. ணைதீ்க இந்து ெமயத்து்ன் ஏறபட் 
ரெ�டி அனுபைங்கள் இந்து ெமயத்தின் மீது அைர 
ன்கடாண்டிருந்த ெம்பிகண்க்கணளத் த்கரத்தெ. வீடு 
திரும்பிய அைர சிே ்கடாேம் குடும்பத் னதடாழிேடாெ 
ைணி்கத்ணத ்கைனித்து ைந்தடார. அைருண்ய 
சுயெேமற் னபடாதுச் ரெணை்களும், 
னதடாணேரெடாககுப் படாரணையும் அைண� பு்கழ்னபற் 
ஆளுணம ஆககிெ. ஈர�டாடடின் ெ்க�ெணபத் 
தணேைர பதவி (1918-1919) உடப் பே 
பதவி்கணளயும் அைர ைகித்தடார.

தமிழ்ெடாடு ்கடாஙகி�ஸ் ்கமிடடியின் தணேை�டா்க 
னபரியடார பதவி ைகித்தரபடாது 
ஒடுக்கப்பட் மக்களின் 
ர்கடாவில் நுணழவு உரிணம 
குறித்த தீரமடாெம் ஒன்ண் 
முன்னமடாழிந்தடார. ெடாதி தரமம் 
என்் னபயரில் ஒடுக்கப்பட் 
பிரிவு்கணளச் ரெரந்தைர்கள் 
ர்கடாவிலுககுள்ளும் அணதச் சுறறியுள்ள வீதி்களிளும் 
நுணழைது மறுக்கப்படடிருந்தது. இப்படிப்பட் 
ெண்முண்யிணெ ணைக்கம் (திருைடாஙகூர 
ெமஸ்தடாெத்தின் ஒரு சுரதசி அ�சு, தறரபடாணதய 
ர்க�ள மடாநிேத்திலுள்ள ஒரு ெ்க�ம்) மக்கள் 
எதிரத்தெர. எதிரப்பின் னதடா்க்கக ்கட்ங்களில் 
மதுண�ணயச் ரெரந்த ஜடாரஜ் ரஜடாெப் னபரும்பஙகு 
ைகித்தடார. உள்ளூர தணேைர்கள் ண்கது 
னெயயப்பட் பின்ெர னபரியடார இந்த இயக்கத்திறகு 
தணேணமரயற்தடால் சிண்யிேண்க்கப்பட்டார. 
மக்கள் அைண� 'ணைக்கம் வீ�ர' எெப் படா�டாடடிெர. 
இரத ெமயத்தில் ரெ�ன்மடாரதவி குருகுேப் 
பள்ளியில், உைவு உண்ணும் அண்யில் 
ெடாதி அடிப்பண்யிேடாெ படாகுபடாடு நிேவுைணதக 
ர்கள்வியுறறு மெைருத்தமண்ந்தடார. இககுருகுேம் 
தமிழ்ெடாடு ்கடாஙகி�ஸ் ்கமிடடியின் நிதியுதவியில் 

த்பரியகார் ஈ.தவ.ரகா
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ை.ரை. சுப்பி�மணியம் எனும் ்கடாஙகி�ஸ் 
தணேை�டால் ெ்த்தப் னபற்து. இதணெப் னபரியடார 
்கண்டித்து எதிரத்த பின்ெரும், குருகுேத்தில் 
ெண்னபறும் ெடாதிப்படாகுபடாடண் ்கடாஙகி�ஸ் 
னதடா்ரந்து ஆதரித்ததடால் மெமுண்ந்தடார.

தநகத த்பரியகார் நிகனவகம் (கவ்ககம், ்கரளகா)
னபரியடார 1925இல் சுயமரியடாணத 

இயக்கத்ணதத் னதடா்ஙகிெடார. பகுத்தறிவுக 
்கருத்து்கணள மக்களிண்ரய ப�ப்புைதில் மக்கள் 
னதடா்ரபுச் ெடாதெங்களின் முககியத்துைத்ணதப் 
னபரியடார புரிந்து ன்கடாண்்டார. குடிஅ�சு (1925), 
ரிரைடால்ட (1928), பு�டசி (1933), பகுத்தறிவு (1934), 
விடுதணே (1935) ரபடான்் பே னெயதித்தடாள்்கணளயும் 
இதழ்்கணளயும் னபரியடார னதடா்ஙகிெடார. 
சுயமரியடாணத இயக்கத்தின் அதி்கடா�பூரை 
னெயதித்தடாள் குடிஅ�சு ஆகும். ஒவ்னைடாரு இதழிலும் 
ெமூ்கம் பி�ச்ெணெ்கள் னதடா்ரபடாெ தெது 
்கருத்து்கணளப் னபரியடார ைழக்கமடாெ ்கடடுண�யடா்க 
எழுதிெடார. அவ்ைப்ரபடாது சித்தி�புத்தி�ன் எனும் 
புணெப் னபயரில் ்கடடுண�்கணள எழுதிெடார.

னபௌத்த ெமய முன்ரெடாடியும், 
னதன்னிந்தியடாவின் முதல் 
னபடாதுவு்ணமைடாதியுமடாெ சிங்கடா�ரைேரு்ன் 
னெருக்கமடாெ உ்வு ன்கடாண்டிருந்தடார. 
B.R. அம்ரபத்்கடார எழுதிய ெடாதி ஒழிப்பு (Annihilation 
of caste) எனும் நூணே, அந்நூல் னைளிைந்தவு்ன் 
1936இல் தமிழில் பதிப்பித்தடார. B.R. அம்ரபத்்கடார 
அைர்களின் ஒடுக்கப்பட் மக்களுக்கடாெ 
தனித்ரதரதல் னதடாகுதிக ர்கடாரிகண்கணய 
னபரியடாரும் ஆதரித்தடார.

1937இல் இ�டாஜடாஜியின் தணேணமயிேடாெ 
அ�சின் னெயல்படாடடிணெ எதிரககும் விதமடா்க, 
பள்ளி்களில் இந்திணயக ்கட்டாயப் படா்மடா்க 
அறிமு்கம் னெயததறகு எதி�டா்கப் னபரியடார மக்கள் 
னெல்ைடாககு னபற் இயக்கத்ணத ெ்த்திெடார. இந்தி 
எதிரப்புப் ரபடா�டாட்மடாெது (1937-39) தமிழ்ெடாடடு 
அ�சியலில் மி்க னபரும் தடாக்கத்ணத ஏறபடுத்தியது. 
இந்தப் ரபடா�டாட்த்துக்கடா்க னபரியடார சிண்யில் 
அண்க்கப்பட்டார. னபரியடார சிண்யில் இருந்தரபடாரத 
நீதிக்கடசியின் தணேை�டா்க ரதரந்னதடுக்கப்பட்டார. 

இதன் பின்ெர நீதிக்கடசி சுயமரியடாணத 
இயக்கத்து்ன் இணைந்தது. அதறகு 1944இல் 
தி�டாவி்ர ்கழ்கம் (தி்க) எெப் புதுப்னபயர 
சூட்ப்னபற்து.

னென்ணெ மடாநிேத்தின் முதேணமச்ெ�டா்க 
இருந்த இ�டாஜடாஜி (1952-54) பள்ளிக 
குழந்ணத்களுககு அறிமு்கப்படுத்திய னதடாழில் ்கல்வி 
பயிறசித் திட்மடாெது, மடாைைர்களுககு அைர்களின் 
தந்ணதயர்கள் னெயது ைந்த னதடாழில்்களில் 
பயிறசியளிப்பதடா்க அணமந்தது. இணத குேக்கல்வித் 
திட்ம் (ெடாதிணய அடிப்பண்யடா்கக ன்கடாண்் ்கல்வி 
முண்) எெ விமரசித்த னபரியடார இத்திட்த்ணத 
முழுணமயடா்க எதிரத்தடார. இதறகு எதி�டா்க னபரியடார 
ரமறன்கடாண்் ரபடா�டாட்ங்கள் இ�டாஜடாஜியின் 
பதவி விே்கலுககு இடடுச் னென்்து. கு. ்கடாம�டாஜ் 
னென்ணெ மடாநிேத்தின் முதேணமச்ெ�டாெடார. 
னபரியடார தன்னுண்ய னதடாண்ணூறறு ெடான்்கடாைது 
ையதில் (1973) இயறண்க எயதிெடார. அை�து உ்ல் 
னென்ணெயில் னபரியடார தி்லில் ெல்ே்க்கம் 
னெயயப்பட்து.
த்பரியகார், ஒரு த்பணணியவகாதி

னபரியடார ஆைடாதிக்க ெமூ்கத்ணத 
விமரசித்தடார. குழந்ணதத் திருமைத்ணதயும் 
ரதைதடாசி முண்ணயயும் ்கண்்ெம் னெயதடார. 
1929 முதல் சுயமரியடாணத மடாெடாடு்களில், 
னபண்்களின் ரமடாெமடாெ நிணே குறித்து கு�ல் 
ன்கடாடுக்கத் னதடா்ஙகியதிலிருந்து, னபண்்களுககு 
விைடா்க�த்து னபறுைதறகும் னெடாத்தில் பஙகு 
னபறுைதறகும் உரிணம உண்டு எெ ஆணித்த�மடா்க 
ைலியுறுத்திெடார. “திருமைம் னெயது ன்கடாடுப்பது” 
எனும் ைடாரத்ணத்கணள மறுத்த அைர அணை 
னபண்்கணளப் னபடாருட்களடா்க ெ்த்துகின்்ெ 
என்்டார. அணை்களுககு மடாற்டா்க திருககு்ளில் 
இருந்து எடுக்கப்பட் ைடாழ்கண்கத் துணை என்் 
ைடாரத்ணதணயப் பயன்படுத்த ரைண்டிெடார. 
னபண்ணியம் குறித்து னபரியடார எழுதிய மி்க 
முககியமடாெ நூல் னபண் ஏன் அடிணமயடாெடாள்? 
என்பதடாகும்.

னபண்்களுககுச் னெடாத்துரிணம ைழங்கப்படுைது 
அைர்களுககுச் ெமூ்கத்தில் ென்மதிப்ணபயும், 
படாது்கடாப்ணபயும் ைழஙகும் எெ னபரியடார ெம்பிெடார. 

1989இல் தமிழ்க அ�சு, மடாற்ங்கணள 
விரும்பிய சீரத்திருத்தைடாதி்களின் ்கெணை 
ெெைடாககும் ைண்கயில் 1989ஆம் ஆண்டு தமிழ்ெடாடு 
இந்து ைடாரிசுரிணமச் சீரதிருத்தச் ெட்த்ணத 
அறிமு்கம் னெயதது. அச்ெட்ம் முன்ரெடார்களின் 
னெடாத்துக்கணள உண்ணமயடா்கப் னபறுைதில் 
னபண்்களுககுச் ெம உரிணம உண்ன்ன்பணத 
உறுதிப்படுத்தியது. முன்மடாதிரியடா்க அணமந்த 
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இந்தச்ெட்ம் ரதசிய அளவிலும் இது ரபடான்் 
ெட்ங்கள் இயற்ப்படுைதறகு அடிப்பண்யடா்க 
அணமந்தது.
இரட்க்டமகல சீனிவகாசன்

இ�டண்மணே சீனிைடாென் (1859-1945) 
1859ஆம் ஆண்டு ்கடாஞ்சிபு�த்தில் பி்ந்தடார. 
ெடாதிப்படிநிணே்களில் ஒடுக்கப்பட் மக்களின் 
ெமூ்க நீதி, ெமத்துைம், ெமூ்க உரிணம்கள் 
ஆகியைறறுக்கடா்கப் ரபடா�டாடிெடார. அைருண்ய 
தன்ெேமற் ரெணைக்கடா்க 
�டாவ்ெடாகிப் (1926), �டாவ் ப்கதூர 
(1930), திைடான் ப்கதூர 
(1936) ஆகிய பட்ங்களடால் 
அைர சி்ப்புச் னெயயப்பட்டார. 
அை�து சுயெரிணதயடாெ 
ஜீவிய ெரித சுருக்கம் 1939இல் 
னைளியி்ப்பட்து. இந்நூல் 
முதன்முதேடா்க எழுதப்னபற் 
சுயெரிணத நூல்்களில் 
ஒன்்டாகும்.

தீண்்டாணமயின் ன்கடாடுணம்கணள அனுபவித்த 
இ�டண்மணே சீனிைடாென் உரிணம்கள் 
மறுக்கப்பட் மக்களின் முன்ரெற்த்திற்கடா்க 
உணழத்தடார. 1893இல் ஆதிதி�டாவி் ம்கடாஜெ ெணப 
எனும் அணமப்ணப உருைடாககிெடார. ஒடுக்கப்பட் 
மக்களின் கூட்ணமப்பு மறறும் னென்ணெ மடா்கடாை 
ஒடுக்கப்பட் ைகுப்பிெரின் கூட்ணமப்பு ஆகிய 
அணமப்பு்களின் தணேை�டா்கப் பணியடாறறிெடார.  

B.R. அம்ரபத்்கடாரின் னெருக்கமடாெை�டாெ 
அைர, ேண்்னில் (1930 மறறும் 1931) ெண்னபற் 
முதல், இ�ண்்டாம் ைட்ரமணஜ மடாெடாடு்களில் 
்கேந்து ன்கடாண்டு ெமூ்கத்தின் விளிம்புநிணே 
மக்களின் ்கருத்துக்களுக்கடா்கக கு�ல் ன்கடாடுத்தடார. 
1932இல் னெயதுன்கடாள்ளப்பட் பூெடா ஒப்பந்தத்தில் 
ண்கனயழுத்திட்ைர்களுள் அைரும் ஒருைர.
மயிகல சின்னதம்பி ரகாஜகா

மயிணே சின்ெதம்பி 
�டாஜடா (1883-1943) மக்களடால் 
எம்.சி. �டாஜடா எெ அணழக்கப்பட் 
அைர ஒடுக்கப்பட் ைகுப்ணபச் 
ரெரந்த தணேைர்களில் 
முககியமடாெைர. ஒரு 
ஆசிரிய�டா்கத் தெது பணிணயத் 
னதடா்ஙகிய அைர பள்ளி்கள், 
்கல்லூரி்கள் ஆகியைறறுக்கடாெ 
பல்ரைறு படா்ப்புத்த்கங்கணள 
எழுதிெடார. னதன்னிந்திய ெே உரிணமச் ெங்கத்ணத 
(நீதிக்கடசி) உருைடாககியைர்களில் ஒருை�டாைடார. 
னென்ணெ மடா்கடாைத்தில் ஒடுக்கப்பட் 

இரட்க்டமகல 
சீனிவகாசன்

எம். சி. ரகாஜகா

ைகுப்பிலிருந்து ெட்ரமேணைககு ரதரனதடுக்கப்பட் 
முதல் உறுப்பிெ�டாைடார (1920-1926). 
னென்ணெ ெட் ெணபயில் நீதிக்கடசியின் துணைத் 
தணேை�டா்கச் னெயல்பட்டார.

1928இல் அகிே இந்திய ஒடுக்கப்படர்டார 
ெங்கம் எனும் அணமப்ணப உருைடாககி அதன் 
தணேை�டா்க நீண்்்கடாேம் பணியடாறறிெடார.

 10.5    தமிழ்�காட்டில் ததகாழிலகாளர் 
இய்ககஙகள்

 இந்தியடாவில் னதடாழில்்கள் ைள� முதல் 
உே்கப்ரபடார (1914-1918) உத்ரை்கம் அளித்தது. 
ரபடாரக்கடாேத்ரதணை்கணள நிண்வு னெயதுைந்த 
இத்னதடாழிறெடாணே்கள் மி்க அதி்க எண்ணிகண்கயில் 
னதடாழிேடாளர்கணளப் பணியில் அமரத்தியிருந்தெ. 
ரபடார முடிைண்ந்ததடால் ரபடார்கடாேத் 
ரதணை்களும் குண்ந்தெ. எெரை, அணெத்து 
னதடாழிறெடாணே்களிலும் ஆடகுண்ப்பு னெயயப்பட்ெ. 
இத்து்ன் ஏறபட் விணேைடாசி ஏற்மும் னதடாழிேடாளர 
இயக்கங்கள் ரதடான்றுைதறகு உந்து ெகதியடா்க 
அணமந்தெ. னென்ணெ மடா்கடாைத்தில் பி.பி. ைடாடியடா, 
ம. சிங்கடா�ரைேர, திரு.வி. ்கல்யடாைசுந்த�ம் 
ரபடான்்ைர்கள் னதடாழிேடாளர ெங்கங்கணள 
அணமப்பதில் முன்முயறசி ரமறன்கடாண்்ெர. 
1918இல் இந்தியடாவின் முதல் னதடாழில் ெங்கமடாெ 
னென்ணெ னதடாழிேடாளர ெங்கம் (Madras Labour 
Union) உருைடாக்கப்பட்து.

உகைப்பகாளர் சிகல தமரினகா க்டறககர 
அகிே இந்திய னதடாழிேடாளர ெங்கத்தின் 

முதல் மடாெடாடு 1920 அகர்டாபர 31இல் பம்படாயில் 
ெண்னபற்து. பே தீரமடாெங்கள் குறித்து 
பி�திநிதி்கள் விைடாதித்தெர. னதடாழிேடாளர்களின் 
பி�ச்ெணெ்களில் ்கடாைல்துண் தணேயிடுைதிலிருந்து 
படாது்கடாப்பு, ரைணேயில்ேடாதைர்களுகன்கெ 
ஒரு பதிரைடண்ப் ப�டாமரித்தல், உைவுப் 
பண்்ங்களின் ஏறறுமதி மீதடாெ ்கடடுப்படாடு, 
்கடாயமண்ந்ரதடாரககு ஈடடுத்னதடாண்க மறறும் 
உ்ல்ெேக ்கடாப்பீடு ஆகியணை இைறறில் அ்ஙகும். 

னென்ணெ மடா்கடாை னதடாழிேடாளர இயக்க 
ெ்ைடிகண்க்களில் ஒரு முன்ரெடாடியடா்கத் 
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தி்கழ்ந்தைர ம. சிங்கடா�ரைேர (1860-1946) 
ஆைடார. னென்ணெயில் பி்ந்த அைர னென்ணெப் 
பல்்கணேக்கழ்கத்ணதச் ெடாரந்த மடாநிேக ்கல்லூரியில் 
பயின்று பட்ம் னபற்டார. 
இளணமக ்கடாேத்தில் 
னபௌத்தத்ணதப் பரிந்துண� 
னெயதடார. அைர தமிழ், 
ஆஙகிேம், உருது, இந்தி, 
னஜரமன், பின�ஞ்ச் மறறும் 
�ஷ்யன் எெ பேனமடாழி்கள் 
அறிந்திருந்தரதடாடு ்கடா�ல் 
மடாரகஸ், ெடாரேஸ் ்டாரவின், 
னெரபரட ஸ்னபன்ெர, 
ஆல்பரட ஐன்ஸ்டின் ஆகிரயடாரின் ்கருத்துக்கணளத் 
தமிழில் ைடித்தைர. 1923இல் முதல் முதேடா்க ரம 
திெ விழடாணை ஏறபடாடு னெயதைரும் அைர�. அைர 
இந்திய னபடாதுவுண்ணம (்கம்யூனிஸ்ட) ்கடசியின் 
ஆ�ம்ப்கடாே தணேைர்களில் ஒருை�டா்க இருந்தடார. 
னதடாழிேடாளி ைரக்கத்தின் பி�ச்ெணெ்கணளப் 
னைளிப்படுத்துைதற்கடா்க ததகாழிலகாளன் 
(Worker) என்் பத்திரிகண்கணய னைளியிட்டார. 
னபரியடார�டாடும் சுயமரியடாணத இயக்கத்ரதடாடும் 
னெருக்கமடா்க இருந்தடார.

 10.6    இநதிய விடுதகல்ககு முன்பு 
தமகாழிப ்்பகாரகாட்்டம்

னபடாதுைடா்க, னமடாழி என்பது அண்யடாளத்தின் 
ைலிணமயடாெ குறியீ்டாகும், ரமலும் இது ஒரு 
ெமூ்கத்தின் பண்படாடு மறறும் உைரவு்களு்ன் 
இணயந்து நிறபது. தமிழ்னமடாழி பத்னதடான்பதடாம் 
நூற்டாண்டின் பிறபடாதியிலும் இருபதடாம் 
நூற்டாண்டின் னதடா்க்கத்திலும் தெது 
ரமன்ணமணய மீடடுப் னபற்து. மண்மணே 
அடி்களின் தனித்தமிழ் இயக்கம், னபரியடாரின் 
னமடாழிச் சீரதிருத்தம் மறறும் தமிழிணெ இயக்கம் 
ஆகியணை தமிழுககு ைலுச்ரெரத்தெ. தி�டாவி் 
உைரவுககு இடடுச் னென்் தமிழ் மறுமேரச்சி 
ெவீெத் தமிழ் னமடாழியின் ைளரச்சியிலும் 
அதன் ்கணே ைடிைங்களுண்ய ைளரச்சியிலும் 
னபரும் பங்களிப்ணபச் னெயதது. ஆ்கம 
ர்கடாவில்்களில் னெயயப்படும் ெ்ஙகு்கள் தமிழில் 
னெயயப்படுைதில்ணே. இணெ நி்கழ்ச்சி்களிலும் 
தமிழ் படா்ல்்கள் ஓ�ளவிேடாெ இ்த்ணதரய 
னபறறிருந்தெ. ஆபி�்கடாம் பண்டிதர தமிழ் இணெ 
ை�ேடாறண் முண்யடா்கக ்கற்டாயந்து, பழந்தமிழர 
இணெ முண்ணய மீடடுருைடாக்கம் னெயய முயன்்டார. 
1912இல் தஞ்ெடாவூர ‘ெஙகீத வித்யடா ம்கடாஜெ ெங்கம்’ 
என்் அணமப்ணப ஏறபடுத்திெடார. அதுரை தமிழிணெ 
இயக்கத்தின் ்கருமூேமடாெது. இணெ நி்கழ்வு்களில் 
தமிழில் படா்ல்்கள் படா்ப்படுைதறகு இவ்வியக்கம் 

முககியத்துைம் ைழஙகியது. தமிழிணெயின் நிணே 
குறித்து விைடாதிக்க 1943இல் முதல் தமிழிணெ 
மடாெடாடு ெ்த்தப்பட்து.

தமிழ்ெடாடடில் னைவ்ரைறு ்கடாேப்பகுதி்களில் 
இந்தி ்கட்டாயனமடாழியடா்க ெண்முண்ப்படுத்தப்பட்து 
தமிழ்னமடாழிககும், பண்படாடடிறகுமடாெ 
அச்சுறுத்தேடா்கரை ்கருதப்பட்து. தமிழுககு ரமேடா்க 
இந்திணய அறிமு்கம் னெயைது தி�டாவி்ர்களுக்கடாெ 
ரைணேைடாயப்பு்கணள மறுப்பதடா்க அணமயுனமெ 
னபரியடார அறிவித்தடார. இந்தினமடாழி அறிமு்கம் 
னெயயப்பட்டால் தமிழ்னமடாழி படாதிப்புககுள்ளடாகும் 
எெ மண்மணே அடி்கள் சுடடிக ்கடாடடிெடார. இந்தி 
எதிரப்பு இயக்கத்ணதச் ரெரந்தைர்கள் தங்கள் 
ரபடா�டாட்த்ணத பி�டாமணியத்திறகும் தமிழின் 
மீதடாெ ெமஸ்கிருதத்தின் ஆதிக்கத்திறகும் எதி�டாெ 
்கருத்தியல் ரபடா�டா்கரை ்கருதிெர. 

 10.7  த்பணகள் இய்ககஙகள்
இருபதடாம் நூற்டாண்டின் னதடா்க்கத்தில், 

னென்ணெ மடா்கடாைத்தில் னபண்்கணள 
ைலிணமயுள்ளைர்களடா்க மடாறறுதல் எனும் 
ரெடாக்கத்து்ன் பே னபண்ணிய இயக்கங்கள் 
நிறுைப்னபற்ெ. அணை்களுள் தமிழ் ெடாடடில் 
உருைடாெ இந்தியப் னபண்்கள் ெங்கம் (Women’s 
India Association – WIA), அகிே இந்தியப் 
னபண்்கள் மடாெடாடு (All India Women’s conference 
– ALWC) ஆகியணை முககியமடாெணையடாகும். 
இந்தியப் னபண்்கள் ெங்கம் (WIA) என்பது 1917இல் 
அன்னினபென்ட, ர்டா�தி ஜிெ�டாஜதடாெடா, மடார்கன�ட 
்கசின்ஸ் ஆகிரயடார்களடால் னென்ணெ அண்யடாறு 
பகுதியில்  னதடா்ங்கப்னபற்து. இவ்ைணமப்பு தனிெபர 
சு்கடாதடா�ம், திருமைச் ெட்ங்கள், ைடாககுரிணம, 
குழந்ணத ைளரப்பு மறறும் னபடாது ைடாழ்வில் 
னபண்்களின் பஙகு ஆகியணை குறித்து பல்ரைறு 
னமடாழி்களில் துண்டுப்பி�சு�ங்கணளயும் னெயதி 
ம்ல்்கணளயும் னைளியிட்ெ. இரத ெமயத்தில் 
இந்தியப் னபண்்கள் ெங்கம், னபண்்கல்வி குறித்த 
பி�ச்ெணெ்கணளக ண்கயடாள்ைதற்கடா்க 1927இல் 
அகிே இந்திய னபண்்கள் மடாெடாடண் நிறுவியது. 
ரமலும் அ�சு னபண்்களின் ரமம்படாடடிற்கடா்கப் 
பே ன்கடாள்ண்க்கணள ெண்முண்ப்படுத்த 
ரைண்டுனமெப் பரிந்துண� னெயதது.

னபண்்களின் விடுதணே என்பது சுயமரியடாணத 
இயக்கத்தின் முககிய ரெடாக்கங்களில் 
ஒன்்டாகும். னபரியடாரின் தணேணமயிேடாெ 
சுயமரியடாணத இயக்கத்ணதச் ரெரந்ரதடார, படாலிெ 
ெமத்துைம் மறறும் படாலிெம் குறித்த ெமூ்கத்தின் 
உைரவு்கணள ரமம்படுத்துதல் ஆகியைறறுக்கடா்கப் 
பணியடாறறிெர. தங்களுண்ய ்கருத்து்கணளப் 

ம. சிஙககார்வலர் 
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்க்வுளுககு இண்ப்பணி னெயயும் 
ரெை்கர்களடா்க இளம் னபண்்கணள இந்து 
ர்கடாவில்்களுககு அரப்பணிககும் ைழக்கம் இருந்தது 
அவ்ைடாறு அரப்பணிக்கப்படர்டார ரதைதடாசி என்று 
அறியப்பட்ெர. ்க்வுளுககுச் னெயயப்படும் ரெணை 
எனும் ரெடாககில் அணமந்திருந்தடாலும் ெடாளண்வில் 
இம்முண் னபரும் ஒழுக்ககர்கடடிறகும் 
னபண்்கணளத் தை்டா்கப் பயன்படுத்துைதறகும் 
இடடுச்னென்்து. இத்ரதைதடாசி முண்ணய 
ஒழிப்பதற்கடா்கச் ெட்ம் இயற்ப்ப் ரைண்டும் 
என்பதற்கடா்க ெண்னபற் இயக்கத்தில் ்டாக்ர. 
முத்துேடசுமி அம்ணமயடார முதலி்ம் ைகித்தடார. 
‘மத�டாஸ் (அரபணிப்ணபத் தடுத்தல்) ரதைதடாசி ெட்ம் 
1947’ எனும் ெட்ம் அ�ெடால் இயற்ப்பட்து.

பஙகிடடு ன்கடாள்ைதற்கடாெ 
ஒரு இ்த்ணத னபண்்களுககு 
இவ்வியக்கம் ஏறபடுத்திக 
ன்கடாடுத்தது. இவ்வியக்கத்தில் 
தீவி�மடா்கப் பணியடாறறிய 
னபண்்கள் பேர இருந்தெர. 
முத்துேடசுமி அம்ணமயடார, 
ெடா்கம்ணம, ்கண்ைம்மடா, 
நீேடாைதி, மூைலூர 
இ�டாமடாமிரதம், ருகமணி 
அம்மடாள், அேரமலு 
மஙண்க தடாயடா�ம்மடாள், நீேடாம்பிண்க மறறும் 
சிை்கடாமி சிதம்ப�ெடார ஆகிரயடார அைர்களுள் 
முககியமடாெைர்கள் ஆைர.

மூவலூர் 
இரகாமகாமிர்தம்

1930இல் னென்ணெ ெட்மன்்த்தில் முத்துேடசுமி அம்ணமயடார “னென்ணெ மடா்கடாைத்தில் இந்து 
ர்கடாவில்்களுககுப் னபண்்கள் அரபணிக்கப்படுைணத தடுப்பது” எனும் மரெடாதடாணை அறிமு்கப்படுத்திெடார. 
பின்ெர ரதைதடாசி ஒழிப்புச் ெட்மடா்க மடாறிய இம் மரெடாதடா, இந்து ர்கடாவில் ைளடா்கங்களிரேடா அல்ேது ரைறு 
ைழிபடாடடு இ்ங்களிரேடா “னபடாடடுக ்கடடும் ெ்ஙகு” ெ்த்துைது ெட்த்திறகுப் பு்ம்படாெதடாகும் எெ அறிவித்தது. 
ரதைதடாசி்கள் திருமைம் னெயது ன்கடாள்ைதறகு ெட்பூரைமடாெ அனுமதிணய ைழஙகியது. ரமலும் ரதைதடாசி 
முண்ககு உதவினெயகி் தூண்டிவிடுகி் குற்த்ணத னெயரைடாரககு குண்ந்த படெம் ஐந்தடாண்டு சிண் 
தண்்ணெ எெ ஆணையிட்து. இம்மரெடாதடா ெட்மடா்க மடாறுைதறகு 15 ஆண்டு்கள் ்கடாத்திருந்தது.

்பகா்டச்சுரு்ககம்
�	்கடாேனியத்தின் தணேயீடடிெடாலும் பகுத்தறிவு இயக்கத்தின் எழுச்சியிெடாலும் இந்திய 

அறிவுஜீவி்களிண்ரய தன்ணெத்தடாரெ உள்ளடாயவு னெயது ன்கடாள்ளும் உள்மு்கச் சிந்தணெச் 
னெயல்படுைணத பத்னதடான்பதடாம் நூற்டாண்டு இந்தியடா எதிரன்கடாண்்து. இது இந்திய மறுமேரச்சிககு 
இடடுச் னென்்து.

�	தமிழ்ெடாடடில், அச்சுக கூ்ங்களின் ைளரச்சி, பழம்னபரும் ெமயச் ெடாரபற் தமிழ் இேககியங்கள் 
னைளியி்ப்படடு ப�வுைதறகு னெயலூககியடாய அணமந்தது.

�	பத்னதடான்பதடாம் நூற்டாண்டில் தமிழறிஞர்கள் தமிழ் னெவ்வியல் இேககியங்கணள னைளியிடுைதறகு 
அய�டாது உணழத்தெர. 

�	இம்மடாற்ம் தமிழ்னமடாழி, இேககியம் ஆகியைறறுககு மடடும் புத்தூக்கம் அளிக்கவில்ணே. 
ெண்முண்யிலிருந்த ெடாதிப்படிநிணே்களுககுச் ெைடாேடா்க அணமந்தது. 

�	1916இல் நிறுைப் னபற் நீதிக்கடசி, னென்ணெ மடா்கடாைத்தில் இருந்த பி�டாமைர அல்ேடாதைர்களின் 
பி�ச்ெணெ்களுக்கடா்கக கு�ல் ன்கடாடுத்தது. 

�	சுயமரியடாணத இயக்கத்தின் முன்ரெடாடியடாெ னபரியடார ஈ.னை. �டாமெடாமி, அடிப்பண்ைடாதத்தின் நிண் 
குண்்கணள மதிப்பிட்டார. 

�	இறுதியடா்கத் தமிழ் ெடாடடின் பகுத்தறிவுச் சிந்தணெ்கள் ெவீெ இந்திய அ�சின் ஆக்கபூரைமடாெ 
ைளரச்சி்களுககு மடாதிரியடாய அணமந்தது.

ககலச்தசகாறகள்
சுவிரெஷர்கள், 
ெறனெயதியடாளர evangelical Christian groups that believe that the teaching of the Bible and 

persuading others to join them is extremely important

ரமேடாதிக்கம் hegemony leadership or dominance, especially by one country or social group 
over others

எழுச்சி resurgence renewal, revival

10th_History_Unit_10.indd   132 1/5/2022   5:47:51 PM



133 தமிழ்�காட்டில் சமூக மகாறறஙகள்

I     சரியகான  விக்டகயத் 
்தர்வு தசயயவும்

1.  1709இல் த�ங்கம்படாடியில் 
ஒரு முழுணமயடாெ அச்ெ்கத்ணத நிறுவிெடார.
அ) ்கடால்டுனைல் ஆ) F.W. எல்லிஸ்
இ) சீ்கன்படால்கு ஈ) மீெடாடசி சுந்த�ெடார

2.  1893இல் ஆதி தி�டாவி் ம்கடாஜெ ெணபணய 
 நிறுவிெடார.

அ) இ�டண்மணே சீனிைடாென்
ஆ) B.R. அம்ரபத்்கடார
இ) �டாஜடாஜி
ஈ) எம்.சி. �டாஜடா

3.  இந்தியடாவின் ென்கு ஒழுங்கணமக்கப்பட் 
னதடாழிறெங்கம் இல் 
உருைடாக்கப்பட்து.
அ) 1918 ஆ) 1917 இ) 1916 ஈ) 1914

4.  அ�சு அதி்கடாரி்கணளத் ரதரவு னெயய 
 நீதிக ்கடசியடால் நிறுைப் 

னபற்து.
அ) பணியடாளர ரதரவு ைடாரியம்
ஆ) னபடாதுப் பணி ஆணையம்
இ) மடாநிேப் பணியடாளர ஆனளடுப்பு ைடாரியம்
ஈ) பணியடாளர ரதரைடாணையம்

5.  னென்ணெ மடா்கடாைத்தில், ஒடுக்கப்பட் 
ைகுப்பிலிருந்து முதன் முண்யடா்கச் 
ெட்ரமேணைககு ரதரந்னதடுக்கப்பட்ைர.
அ) எம்.சி. �டாஜடா
ஆ) இ�டண் மணே சீனிைடாென்

இ) டி.எம். ெடாயர
ஈ) பி. ை�த�டாஜுலு

II    ்ககாடிட்்ட இ்டஙககள நிரபபுக
1.  முதன் முதேடா்க அச்ரெறிய ஐர�டாப்பிய னமடாழி 

அல்ேடாத னமடாழி  ஆகும்.
2.  புனித ஜடாரஜ் ர்கடாடண்க ்கல்லூரிணய 

உருைடாககியைர  ஆைடார.
3.   தமிழ் னமடாழியியல் தூயணம 

ைடாதத்தின் தந்ணதனயெக ்கருதப்படுகி்டார.
4.  ரதரதல் அ�சியலில் னபண்்கள் பஙர்கறபணத 

முதலில் அஙகீ்கரித்தது  ஆகும்.
5.  சூரியெடா�டாயை ெடாஸ்திரி எனும் னபயர 

 எெ மடாற்ம் னபற்து.
6.  த மி ழ்  இ ண ெ க கு 

முககியத்துைம் ன்கடாடுத்தடார.
7.  இந்தியடாவின் முதல் னபண் ெட்மன்் 

உறுப்பிெர  ஆைடார.
III   சரியகான கூறகறத் ்தர்வு தசயயவும்
1. (i)  மி்க முன்ெதடா்கரை னைளியி்ப்பட் தமிழ் 

இேககிய நூல்்களில் ஒன்்டாெ திருககு்ள் 
1812இல் னைளியி்ப்பட்து.

 (ii)  பணெரயடாணே்களில் எழுதப்னபற் பல்ரைறு 
தமிழ் இேக்கை இேககிய ண்கனயழுத்துப் 
பி�தி்கணள மண்மணேயடி்கள் ரெ்கரித்துத் 
னதடாகுத்தடார.

 (iii)  இ�டாபரட ்கடால்டுனைல் தி�டாவி் 
னமடாழி்களுககும் ெமஸ்கிருதத்திறகும் 
இண்யில் இல்ேடாத ஒப்புணம தி�டாவி் 
னமடாழி்களுககிண்ரய னெருக்கமடா்க 
நிேவுைணத நிரூபித்தடார. தமிழின் 
னதடான்ணமணயயும் நிரூபித்தடார.

 (iv)  திரு.வி. ்கல்யடாைசுந்த�ம் னதடாழில் 
ெங்க இயக்கத்தின் னதடா்க்க்கடாே 
முன்ரெடாடியடா்க இருந்தடார.

்பயிறசி

னமடாழியியேடாளர்கள் linguists a person skilled in languages

ஒதுக்கப்பட் marginalised a person, group concept treated as insignificant or sidelined

எரிச்ெலூடடும் irked irritated, annoyed

ஒழித்துக்கடடும் debunking expose the falseness or hollowness of (a myth, idea or belief)

படுரதடால்வியு்ச் 
னெயதல் trounced defeat heavily in a contest

விமரசிப்பது critiquing evaluate in a detailed and analytical way

அநீதியடாெ iniquitous grossly unfair and morally wrong

புணெனபயர pseudonym a fictitious name, especially one used by an author

னபயரி்ப்படடு rechristened give a new name to
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2.  நீதிக்கடசியின் ரதடாற்த்திற்கடாெ பின்புேத்ணத 
விளககி ெமூ்க நீதிக்கடாெ அதன் பங்களிப்ணபச் 
சுடடிக ்கடாட்வும்.

3.  தமிழ்ெடாடடினுண்ய ெமூ்க மடாற்ங்களுககு 
ஈ.னை.�டா. னபரியடாரின் தீரமடாெ்க�மடாெ 
பங்களிப்ணப மதிப்பீடு னெயயவும்.

VII  தசயல்்பகாடுகள் 
1.  னதடாழிேடாளர இயக்கத்ணதயும், னதடாழிறெங்க 

இயக்கத்ணதயும் ரைறுபடுத்திப் படாரக்க 
மடாைைர்களுககு ்கறறுக ன்கடாடுக்கேடாம். 
உள்ளூர அளவிேடாெ னதடாழில் ெங்கங்களின் 
ெ்ைடிகண்க்கள் குறித்து மடாைைர்கள் 
ஒப்பண்ப்பு ஒன்ண்ச் னெயயேடாம்.

2.  உள்ளூர அளவிேடாெ எழுத்தடாளர்கள் 
அணமப்பு்களின் அல்ேது னபண்்கள் அணமப்பு்களின் 
னெயல்படாடு்கணள மடாைைர்கள் னதடாகுக்கேடாம்.

்மற்ககாள் நூல்கள்
1. K. Nambi Arooran, Tamil Renaissance and 

Dravidian Nationalism 1905–1944. Madurai: 
Koodal Publishers, 1980.

2. V. Geetha and S.V. Rajadurai, Towards a Non-
Brahmin Millennium: From Iyothee Thass to 
Periyar. Calcutta: Samya, 1998.

3. Robert Hardgrave The Dravidian Movement. 
Bombay: Popular Prakashan, 1965.

4. Eugene F. Irschick, Politics and Social Conflict in 
South India. Berkeley: University of California 
Press, 1969.

5. Periyar. E.V. Ramasami, Women Enslaved. New 
Delhi: Critical Quest, 2009. 

6. Thoughts of Periyar E.V.R.: Speeches and Writings 
of Periyar E.V. Ramasamy. V. Anaimuthu. Comp. 
Chennai: Periyar E.V. Ramasamy–Nagammai 
Education and Research Trust, 1974.

்மலும் வகாசி்ககத்த்கக நூல்
1. ்டாக்ர. ர்க.ர்க. பிள்ணள, தமிழ்க ை�ேடாறு 

- மக்களும் பண்படாடும், தமிழ்ெடாடு படா்நூல் 
மறறும் ்கல்வியியல் பணி்கள் ்கழ்கம், னென்ணெ 
(ஆைைப் பதிப்பு: ஆ்கஸ்ட - 2017)

அ) (i), (ii) ஆகியெ ெரி ஆ) (i), (iii) ஆகியெ ெரி
இ) (iv) ெரி ஈ) (ii), (iii) ஆகியெ ெரி

2.   கூறறு: னென்ணெ மடா்கடாைத்தில் 1920 முதல் 
1937 ைண� நீதிக்கடசி னதடா்ரந்து ஆடசியில் 
இருந்தது.

  ககாரணம்: இக்கடாே்கட்த்தில் இ�டண்யடாடசிககு 
எதி�டா்க ்கடாஙகி�ஸ் ்கடசி ெட்மன்்த்ணதப் 
பு்க்கணித்தது.
அ)  ்கடா�ைம், கூறறு ஆகியணை ெரி
ஆ) கூறறு ெரி ஆெடால் ்கடா�ைம் கூறறின் 

ெரியடாெ விளக்கமல்ே
இ)  ்கடா�ைம், கூறறு இ�ண்டுரம தைறு
ஈ)  ்கடா�ைம் ெரி. ஆெடால் கூறறு்ன் அது 

னபடாருந்தவில்ணே.
IV  த்பகாருத்துக 
1. தி�டாவி்ர இல்ேம் - மண்மணேயடி்கள்
2. னதடாழிேடாளன் -  இ � ட ண ் ம ண ே 

சீனிைடாென்
3. தனித் தமிழ் இயக்கம் - சிங்கடா�ரைேர
4. ஜீவிய ெரித சுருக்கம் - ெர்ெெடார 
V  சுரு்ககமகாக விக்டயளி்ககவும் 
1.  தமிழ் மறுமேரச்சி குறித்து சிறுகுறிப்பு ைண�்க.
2.  னதன்னிந்திய னமடாழி்களுக்கடா்க ்கடால்டுனைல்லின் 

பங்களிப்பிணெ ென்குப் புேப்படுத்து்க.
3.  தங்களுண்ய எழுத்துக்களின் மூேம் தமிழ் 

இேககியத்தின் புத்துயிரப்புககுப் பங்களிப்புச் 
னெயத ஆளுணம்கணளப் படடியலி்வும்.

4.  நீதிக்கடசியடால் நிண்ரைற்ப்பட் இந்துெமய 
அ்நிணேய ெட்த்தின் முககியத்துைத்ணத 
விைடாதிக்கவும்.

5.  னதன்னிந்திய ெே உரிணமச் ெங்கத்தடால் 
னைளியி்ப்பட் னெயதித்தடாள்்களின் 
னபயர்கணளக குறிப்பிடு்க.

6.  னபரியடாண� ஒரு னபண்ணியைடாதியடா்க 
மதிப்பிடு்க.

VI  விரிவகாக விக்டயளி்ககவும் 
1.  தமிழ் மறுமேரச்சியின் ரதடாற்ம், ைளரச்சி 

குறித்து ஒரு ்கடடுண� எழுதவும்.
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ககால்க்ககாடு
1 அலகு = 10 ஆணடுகள்

இநதிய ்தசிய இய்ககத்தின் மு்ககிய நிகழ்வுகள் (1900-1947)

1905 - ைங்கப்பிரிவிணெ / சுரதசி இயக்கம்
1906 - சுரதசி நீ�டாவி ்கப்பல் நிறுைெம் னதடா்ங்கப்பட்து

1916 - தன்ெடாடசி இயக்கம் / ேகரெடா ஒப்பந்தம்
1917 - ெம்ப�டான் ெத்தியடாகி�்கம்
1918 - ர்கதடா ெத்தியடாகி�்கம்
1919 - ன�ௌேட ெட்ம் / ஜடாலியன்ைடாேடா படாக படுன்கடாணே

1922 - னெௌரி னெௌ�டா ெம்பைம்
1923 - சுய�டாஜ்ஜியக ்கடசியின் ரதடாற்ம்

1927 - ணெமன் குழு நியமெம்
1928 - ரமடாதிேடால் ரெரு அறிகண்க
1929 - ேடாகூர ்கடாஙகி�ஸ் மடாெடாடு

1931 - ்கடாந்தி-இரவின் ஒப்பந்தம் / இ�ண்்டாைது ைட்ரமணெ மடாெடாடு
1932 - ைகுப்புைடாரி பி�திநிதித்துைம் / பூெடா ஒப்பந்தம் / மூன்்டாைது ைட்ரமணெ மடாெடாடு

1935 - இந்திய அ�சு ெட்ம்

1937 - மடா்கடாைங்களில் முதேடாைது ்கடாஙகி�ஸ் அணமச்ெ�ணை அணமக்கப்படுதல்

1942 - கிரிப்ஸ் தூதுககுழு / னைள்ணளயரெ னைளிரயறு இயக்கம்

1945 - ரைைல் திட்ம் / சிம்ேடா மடாெடாடு
1946 - �டாயல் இந்திய ்கப்பறபண் பு�டசி / அணமச்ெ�ணை தூதுககுழு ைருண்க / இண்க்கடாே அ�சு
1947 - னமௌண்டரபட்ன் திட்ம் / இந்தியடா விடுதணே னபறுதல்

1900

1910

1920

1930

1940

1920 - கிேடாபத் இயக்கம் / ஒத்துணழயடாணம இயக்கம்

1930 - உப்பு ெத்தியடாகி�்கம் / முதல் ைட்ரமணெ மடாெடாடு

1940 - ஆ்கஸ்ட ென்ன்கடாண் / தனிெபர ெத்தியடாகி�்கம்

1950
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1914 - முதேடாம் உே்கப் ரபடார னதடா்க்கம் 

1912 - முதல் படால்்கன் ரபடார

1910 - னதன்ெடாப்பிரிக்க ஒன்றியம் உதயமடாதல்

1917 - �ஷ்யப் பு�டசி
1918 - முதல் உே்கப் ரபடார முடிவு
1919 - படாரிஸ் அணமதி மடாெடாடு / னைரனெயல்ஸ் உ்ன்படிகண்க
1920 - பன்ெடாடடு ெங்கம் ரதடாற்ம்

1922 - முரெடாலினியின் ர�டாமடாபுரி அணிைகுப்பு

1927 - வியடெடாம் ரதசியக்கடசி உதயம்

1929 - னபடாருளடாதடா�ப் னபருமந்தம் / ரேட்�ன் உ்ன்படிகண்க

1933 - ஹிடேர னஜரமனியின் ெடான்சிேர (முககிய அணமச்ெர) ஆதல்
1934 - நீண்் பயைம்
1935 - முரெடாலினி எத்திரயடாப்பியடாவின் மீது பண்னயடுத்தது

1938 - மியூனிச் உ்ன்படிகண்க
1939 - இ�ண்்டாம் உே்கப் ரபடார னதடா்க்கம்
1940 - பிரிட்ன் ரபடார
1941 - முத்துத் துண்மு்க நி்கழ்வு
1942 - ஸ்்டாலின்கிர�டு ரபடார

1945 - இ�ண்்டாம் உே்கப் ரபடார முடிவு / ஐககிய ெடாடு்கள் ெணப ரதடாற்ம்

1900

1910

1920

1930

1940

1950

ககால்க்ககாடு 
உலக வரலகாறறில் மு்ககிய நிகழ்வுகள் (1900-1950)

1 அேகு = 10 ஆண்டு்கள்
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     அறிமுகம்
இந்தியா பரபபளவில் உலகின் ஏழாவது பபரிய 

நாடாகவும் ஆசிய கணடத்தின் இரணடாவது 
பபரிய நாடாகவும் உளளது. இது ஏனைய ஆசிய 
பகுதிகளிலிருந்து இமயமனலயால் பிரிககபபட்டும் 
உளளது. இந்தியாவின் நிலபபரபபு 32,87,263 
ச.கி.மீ ஆகும். இது புவியில் பமாத்்த பரபபளவில் 2.4 
ச்தவீ்தமாகும். உலகிலுளள பல நாடுகனளவிடவும் 
இந்தியாவில் உளள பல மாநிலஙகள பரபபளவில் 
பபரியனவகளாக உளளை.
இந்தியாவின் நிலம் மற்றும் நீர் எல்்லகள்

இந்தியா 15,200 கி.மீ நில எல்னலகனளக 
பகாணடுளளது. வடமமற்கில் பாகிஸ்தான், 
ஆபகானிஸ்தானுடனும், வடககில் சீைா, மநபாளம், 
பூடானுடனும், கிழககில் வஙகாளம்தசம் மற்றும் 
மியான்மர் நாடுகளுடனும் நில எல்னலகனளப 
பகிர்ந்து பகாளகிறது.

மமலும் இந்தியா அதிகபட்சமாக 
வஙகாள ம்தசத்துடன் 4,156 கி.மீ நீளமுளள 
நில எல்னலனயயும், குறுகிய எல்னலயாக 
ஆபகானிஸ்தானுடன் 106 கி.மீ  நில எல்னலனயயும் 
பகாணடுளளது.

இந்தியா, ப்தற்கில் இந்தியப பபருஙகடலாலும், 
கிழககில் வஙகாள விரிகுடாவாலும், மமற்மக அரபிக 
கடலாலும் சூழபபட்டு சுமார் 6,100 கி.மீ நீளமுளள 
நீணட கடற்கனரப பகுதினய மூன்று பககஙகளில் 
பகாணடுளளது.

இந்திய கடற்கனரயின் பமாத்்த நீளம் மற்றும் 
தீவுக கூட்டஙகனளயும் மசர்த்து 7,516.6 கி.மீ. 
ஆகும். இந்தியானவயும் இலஙனகனயயும் பிரிககும்  
குறுகிய ஆழமற்ற கடல் பகுதி பாகநீர்சந்தி ஆகும்.
இந்தியாவும் உலகமும்

இந்தியாவின் அனமவிடம் கிழககு  மற்றும் 
மமற்கு ஆசியாவிற்கு மத்தியிலும், ஆசியாவின் 
ப்தன்பகுதியிலும் அனமந்துளளது. இந்தியப 
பபருஙகடல் வழிபபான்த, மமற்கிலுளள ஐமராபபிய 
நாடுகனளயும், கிழககாசிய நாடுகனளயும் 
இனைத்து இந்தியாவிற்கு அனமவிட 
முககியத்துவத்ன்த அளிககிறது. இந்தியாவின் 
மமற்கு கடற்கனர மமற்கு ஆசியா, ஆபபிரிககா 
மற்றும் ஐமராபபிய நாடுகனள இனைககும் 
பாலமாகவும், கிழககுக கடற்கனர  ப்தன்கிழககு 
மற்றும் கிழககாசிய நாடுகளுடன் பநருஙகிய 
வணிகத் ப்தாடர்பு பகாளளவும்  உ்தவி புரிகிறது.
இந்தியா – து்ைககண்டம்

பாகிஸ்தான், மியான்மர், வஙகாளம்தசம், 
மநபாளம், பூடான் மற்றும் இலஙனக ஆகிய 
நாடுகளுடன் இனைந்து இந்தியா ஒரு 
துனைககணடம் எை அனழககபபடுகிறது. 

இயற்னக நில அனமபபு, காலநினல, இயற்னகத் 
்தாவரம், கனிமஙகள மற்றும் மனி்த வளஙகள 
மபான்றவற்றில் ஒரு கணடத்தில் காைபபடககூடிய 
மவறுபாடுகனளக பகாணடுளள்தால் இந்தியா ஒரு 
துனைககணடம் எை அனழககபபடுகிறது.

கற்்றலின் ந�ாககஙகள்
�	புவியில், இந்தியாவின் அனமவிட முககியத்துவத்ன்தபபற்றி புரிந்துபகாளளல்
�	இந்தியாவின் முககிய ்தனித்துவப பணபுகனளக பகாணட  இயற்னகயனமபபுப 

பிரிவுகனளப பற்றி அறிந்துபகாளளல் 
�	இந்திய பபரும் சமபவளிப பகுதிகனள ஒபபிடு்தல் 
�	இந்தியாவின் வடிகாலனமபபு பற்றி புரிந்துபகாளளல்
�	இமயமனலயில் உருவாகும் ஆறுகள மற்றும் தீபகற்ப ஆறுகளுககு இனடமயயாை  மவற்றுனமகனளப 

புரிந்துபகாளளல்

இந்தியா - அ்மவி்டம், 
நிலதநதாற்்றம் மற்றும் 

வடிகால்மப்பு

அலகு  -  1
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 1.1   அ்மவி்டமும் பரப்பளவும்
இந்தியா 8° 4’ வட அட்சம் மு்தல் 37°6’ வட 

அட்சம் வனரயிலும் 68°7’ கிழககு தீர்ககம் மு்தல் 
97°25’ கிழககு தீர்ககம் வனரயிலும் பரவியுளளது.
அட்ச தீர்கக பரவல்படி இந்தியா முழுனமயும் 
வடகிழககு அனரகமகாளத்தில் அனமந்துளளது.

இந்தியாவின் ப்தன்மகாடி பகுதியாை முன்பு 
பிகபமலியன் என்று அனழககபபட்ட  இந்திரா 
முனை 6° 45’ வட அட்சத்தில் அந்்தமான் 
நிகமகாபர் தீவுக கூட்டத்தில் அனமந்துளளது.  
இந்திய நிலபபகுதியின் ப்தன்மகாடி குமரி 
முனையாகும். வடமுனை இந்திரா மகால் எைவும் 
அனழககபபடுகிறது.

இந்தியா, வடகமக லடாககிலுளள 
இந்திராமகால் மு்தல் ப்தற்மக கன்னியாகுமரி 
வனர 3214 கி.மீ நீளத்ன்தயும், மமற்மக 
குஜாரத்திலுளள  ரான் ஆப கட்ச் மு்தல் கிழகமக 
அருைாச்சல பிரம்தசம் வனர 2933 கி.மீ 
நீளத்ன்தயும் பகாணடுளளது. 23°30’ வட 
அட்சமாை கடகமரனக இந்தியாவின் னமயமாக 
அனமந்து ப்தன்பகுதி பவபப மணடலமாகவும்,  
வடபகுதி மி்த பவபப மணடலமாகவும், இரு பபரும் 
பகுதிகளாக பிரிககிறது. 

இந்தியா 28 மாநிலஙகளாகவும் 9 யூனியன் 
பிரம்தசஙகளாகவும் நிர்வாக வசதிககாக 
பிரிககபபட்டுளளது.
இந்திய திட்ட ந�ரம்

மமற்கில் உளள குஜராத் மு்தல் கிழககில் உளள 
அருைாச்சல பிரம்தச்தம் வனர இந்தியா ஏறத்்தாழ 
30 தீர்கக மகாடுகனளக பகாணடுளளது.

இந்தியாவின் கிழககிலுளள அருைாச்சல 
பிரம்தசத்தில் மமற்கிலுளள குஜராத்ன்தக 
காட்டிலும் இரணடு மணி மநரம் முன்ை்தாகமவ 
சூரியன் உ்தயமாகிறது. இந்்த மநர 
மவறுபாட்னட ்தவிர்பப்தற்காக, இந்தியாவின்  
மத்திய தீர்ககமரனகயாை 82° 30’ கிழககு 
தீர்ககமரனகயின் ்தலமநரம், இந்திய திட்டமநரமாக 
எடுத்துகபகாளளபபடுகிறது. இத்தீர்ககமரனக 
மிர்சாபூர் (அலகாபாத்) வழியாக பசல்கிறது. இந்திய 
திட்ட மநரமாைது கீரீன்வீச் திட்ட மநரத்ன்த விட 5 
மணி 30 நிமிடம் முன்ை்தாக உளளது.

 �  மமற்கு - கிழககு மற்றும் வடககு - ப்தற்கு 
பரவல்.

 �  அதிக மற்றும் குனறந்்த பரபபளவுளள 
மாநிலஙகள.

 �  சர்வம்தச எல்னலகனளக பகாணடிரா்த 
மாநிலஙகள ஆகியவற்னற கணடறிக.
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ஆ ந் தி ர ப பி ர ம ்த ச த் தி ன் 
்தனலநகரம் அமராவதி நகர் 
ஆகும். ஆந்திரபபிரம்தச  
மறு சீரனமபபுச் சட்டத்தின்படி 

2024வனர னை்தராபாத் நகரம் ஆந்திர 
பிரம்தசம் மற்றும் ப்தலஙகாைா மாநிலஙகளின்  
்தனலநகரமாக  இருககும்.

 1.2   இந்தியாவின் முககிய 
இயற்்கய்மப்பு பிரிவுகள்

இந்தியா வடககில் உளள கம்பீரமாை 
இமயமனல முகடுகனளயும், 
ப்தற்கில் அழகாை 
கடற்கனரகனளயும் மமற்கில் 
இந்திய பானலவைத்ன்தயும் 
கிழககில் புகழபபற்ற 
இயற்னகப பாரம்பரியத்ன்தயும் 
பகாணட சிறந்்த புவியியல் 
ம்தாற்றஙகனளக பகாணட ஒரு வல்லனம பபற்ற 
நாடாக  அனமந்துளளது.

இந்திய நிலபபகுதி பல மாறுபட்ட இயற்னக 
நிலத் ம்தாற்றஙகனளப பபற்றுளளது.  இந்தியாவின் 
இயற்னக அனமபனப 6 பபரும் பிரிவுகளாக 
பிரிககலாம்.
1. வடககு மனலகள
2. வட பபரும் சமபவளிகள 
3. தீபகற்ப பீடபூமிகள
4. கடற்கனரச் சமபவளிகள
5. தீவுகள
வ்டககு ம்லகள்

இமயமனலகள (வடககு மனலகள) உலகின் 
இளனமயாை மற்றும் மிக உயரமாை மனலத் 
ப்தாடர்கள ஆகும்.  ஏபைனில் இம்மனலகள 
சில  மில்லியன் ஆணடுகளுககு முன்ைார்்தான் 
உருவாகியனவ.  மமலும் புவிமமமலாட்டு மபரியகக 
வினசகள காரைமாக புவி மமமலாடு மடிககபபட்டு, 
மடிபபு மனலகளாக உருவாகிை. மமற்கில் சிந்து 
பளளத்்தாககிலிருந்து கிழகமக பிரம்மபுத்திரா 
பளளத்்தாககு வனர சுமார் 2500 கி.மீ நீளத்திற்கு 
நீணடு பரவியுளளது.  இம்மனலகள காஷ்மீர் 
பகுதியில் 500 கி.மீ அகலத்துடனும், அருைாச்சலப 
பிரம்தசத்தில் 200 கி.மீ அகலத்துடனும் 
மவறுபடுகிறது.  பிரபலமாை பாமீர் முடிச்சு "உலகின் 
கூனர" எை அனழககபபடுகிறது.  இது மத்திய 
ஆசியாவின்  உயரமாை மனலத் ப்தாடனரயும் 
இமயமனலனயயும் இனைககும் பகுதியாக உளளது. 
இமயமனல பாமீர் முடிச்சியிலிருந்து கீழமநாககி 
வில் மபான்ற வடிவத்தில் அனமந்துளளது. 

இமாலயா (Himalaya) என்ற பசால் சமஸகிரு்த 
பமாழியில் ‘’பனிஉனறவிடம்’’ (Abode of Snow) எை 
அனழககபபடுகிறது. 

இந்தியாவின் பபரும் அரைாக உளள 
இமயமனலனய மூன்று பபரும் உட்பிரிவுகளாக 
பிரிககலாம்.
1.  ட்ரான்ஸ இமயமனலகள (The Trans Himalayas 

or Western Himalayas)
2.  இமயமனலகள (Himalayas  or Central 

Himalayas)
3.  கிழககு இமயமனல / பூர்வாஞசல் குன்றுகள 

(Eastern Himalayas or Purvanchal Hills)

ஆரவல்லி மனலத்ப்தாடர் 
இந்தியாவிமலமய மிகப 
பழனமயாை மடிபபு மனலத் 
ப்தாடராகும்.

1. டரான்ஸ் இமயம்ல (நமற்கு இமயம்லகள்)
இம்மனலகள ஜம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் 

திபபத் பீடபூமியில் அனமந்துளளது.  இ்தன் 
பரபபளவு  திபபத்தில் அதிகமாக இருபப்தால் 
இனவ ’’திபபத்தியன் இமயமனல‘’ எைவும் 
அனழககபபடுகிறது.  இம்மனலகள மமற்கு மற்றும் 
கிழககு எல்னலகளில் சுமார் 40 கி.மீ அகலத்துடனும் 
அ்தன் னமயபபகுதியில் 225 கி.மீ அகலத்துடன் 
காைபபடுகிறது. இபபகுதியில் காைபபடும் பானற 
அனமபபுகள கடலடி உயிரிைப படிமஙகனளக 
பகாணட படர்சியரி கிரானைட் பானறகளாகும். 
இபபானறகளின் ஒரு பகுதி உருமாறிய பானறப 
படிமஙகளாக, இமயமனலத்ப்தாடரின் னமய 
அச்சாக அனமந்துளளது. இஙகுளள முககியமாை 
மனலத்ப்தாடர்கள  சாஸகர், லடாக, னகலாஸ மற்றும்  
காரமகாரம் ஆகும்.

2. இமயம்ல
இனவ வடககு மனலகளின் பபரிய 

பகுதியாக அனமந்துளளது. இது ஒரு  இளம்  மடிபபு 
மனலயாகும். வடகமக இருந்்த  யுமரசியா (Eurasia) 
நிலபபகுதியும், ப்தற்மக இருந்்த மகாணட்வாைா 
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இனவ மூன்று பிரிவுகளாக பிரிககபபடுகிறது.
(i) உள் இமயம்லகள் / இமாதரி
(ii) மததிய இமயம்ல / இமாச்சல்
(iii) வவளி இமயம்ல / சிவாலிக

நிலபபகுதியும் (Gondwana Land Mass) ஒன்னற 
மநாககி ஒன்று நகர்ந்்த்தால் ஏற்பட்ட அழுத்்தத்தின் 
காரைமாக இனடயிலிருந்்த படத்தீஸ என்ற கடல் 
மடிககபபட்டு இமயமனல உருவாைது. இது பல 
மனலத்ப்தாடர்கனள உளளடககியது.
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(i)  உள் இமயம்ல அல்லது இமாதரி 
(Greater Himalayas/Himadri)

உள இமயமனல, மத்திய இமயமனலககு 
வடகமக மிக  உயர்ந்து பசஙகுத்்தாக அனமந்துளளது. 
இ்தன் சராசரி அகலம் 25 கி.மீ மற்றும் சராசரி உயரம் 
6000 மீ ஆகும்.  சிறிய இமயமனல மற்றும் சிவாலிக 
குன்றுகனள ஒபபிடும்மபாது இபபகுதி குனறவாை 
மனழனயப பபறுகின்றது.

மற்ற மனலத்ப்தாடர்கனள ஒபபிடும் மபாது 
இபபகுதியில் பபௌதீக சின்தவாகமவ உளளது. 
இமயமனலயில் மிக உயர்ந்்த சிகரஙகளில் 
பபரும்பலாைனவ இம்மனலத்ப்தாடரில் 
அனமந்துளளை. அதில் முககியமாைனவ எவபரஸட் 
(8848 மீ) மற்றும் கஞசன் ஜஙகா (8586 மீ) ஆகும். 
எவபரஸட் சிகரம்  மநபாளத்திலும், கஞசன் ஜஙகா 
சிகரம் மநபாளம் மற்றும் சிககிமிற்கு இனடமயயும் 
அனமந்துளளது.
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• இமயமனல பல  சிகரஙகளின்  
இருபபிடமாக உளளது.
• உலகிலுளள ஏனைய 
மனலத்ப்தாடர்கனளக காட்டிலும் 

அதிகமாை சிகரஙகனளக பகாணடுளளது.
•  உலகிலுளள 14 உயரமாை  சிகரஙகளில் 9 

சிகரஙகனள ்தன்ைகத்ம்த பகாணடுளளது.

இது மற்ற மனலத்ப்தாடர்கனளவிட 
ப்தாடர்ச்சியாை மனலத்ப்தாடராக அனமந்துளளது.  
இம்மனலயில் எபமபாதும் நிரந்்தரமாக பனிசூழந்து 
காைபபடுவ்தால் கஙமகாத்திரி, சியாச்சின் மபான்ற 
பனியாறுகள காைபபடுகின்றை.

(ii)  மததிய இமயம்லகள் அல்லது இமாச்சல் 
(Lesser Himalayas or Himachal)

இது இமய மனலயின் மத்திய மனலத் 
ப்தாடராகும். இ்தன் சராசரி அகலம் 80 கி.மீ ஆகும். 
இ்தன்  சராசரி உயரம் 3500 மீ மு்தல் 4500 மீ வனர 
மவறுபடுகிறது. பவணகற்பானறகள, சுணைாம்புப 
பானறகள, மற்றும் மைற்பானறகள இத்ப்தாடரில் 
காைபபடுகின்றை. நகரமயமாககல், காடுகள அழிபபு 
மற்றும் மிக அதிக மனழபபபாழிவின் காரைமாக 
மணைரிபபு ஏற்படுகிறது. இம்மனலத்ப்தாடரில் 
பீர்பாஞசல், ்தவல்தார் மற்றும் மகாபாரத் ஆகிய 
மனலகள காைபபடுகின்றை. புகழ பபற்ற மகானட 
வாழிடஙகளாை சிம்லா,  முவ்சளரி,  ்�னி்டால், 
அல்நமாரா, ரானிகட மற்றும் ்டார்ஜிலிங மபான்றனவ 
இம்மனலத் ப்தாடரில் அனமந்துளளை.

• காரமகாரம் கைவாய் (ஜம்மு-காஷ்மீர்), 
பஜாஷிலா கைவாய், சிபகிலா கைவாய் 
(இமாச்சல் பிரம்தசம்) பபாமிடிலா கைவாய் 
(அருைாச்சல பிரம்தசம்)  நாதுலா மற்றும் 
பஜலிபலா கைவாய் (சிககிம்) ஆகியை 
இமயமனலயின்  முககியக கைவாய்களாகும்.

• பாகிஸ்தானையும், ஆபகானிஸ்தானையும் 
இனைககும் னகபர் கைவாய் மற்றும் 
பாகிஸ்தானிலுளள மபாலன் கைவாயும் 
இந்தியத் துனைககணடத்திலுளள முககியக 
கைவாய்களாகும்.

(iii) வவளி இமயம்ல / சிவாலிக
இம்மனலத் ப்தாடராைது ஜம்மு காஷ்மீரில் 

இருந்து அசாம் வனர பரவிக காைபபடுகிறது.  
இத்ப்தாடரின் ஒரு பகுதி ஆறுகளால் 
உருவாககபபட்ட படிவுகளால்  ஆைது. இ்தன் 
உயரம் 900 மீட்டரிலிருந்து 1100 மீட்டர் வனர 
மவறுபடுகிறது. இ்தன் சராசரி உயரம் 1000 மீ ஆகும்.

இ்தன் சராசரி அகலமாைது மமற்கில் 50 கி.மீ. 
மு்தல்  கிழககில் 10 கி.மீ வனரயும் மாறுபடுகிறது. இது 
மிகவும் ப்தாடர்ச்சியற்ற மனலத் ப்தாடர்களாகும். 
குறுகலாை நீணட பளளத்்தாககுகள, சிறிய 
இமயமனலககும் பவளிபபுற இமயமனலககும் 
இனடயில் காைபபடுகின்றை. இனவ கிழககு 
பகுதியில் டூயர்ஸ (Duars) எைவும் மமற்கு பகுதியில் 
டூன்கள (Duns) எைவும் அனழககபபடுகிறது. 
இபபகுதிகள குடியிருபபுகளின் வளர்ச்சிககு 
ஏற்ற்தாக உளளது.
3 பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள்

இனவ இமயமனலயின் கிழககு கினளயாகும். 
இது வடகிழககு மாநிலஙகளில் பரவியுளளது. 
பபரும்பாலாை குன்றுகள மியான்மர் மற்றும் 
இந்திய எல்னலகளுககினடமய காைபபடுகின்றை. 
மற்ற மனலகள அல்லது குன்றுகள இந்தியாவின் 
உட்பகுதிகளில் பரவியுளளை. டாபலா, அமபார், 
மிஸமி, பட்காய்பம், நாகா, மாணிபபூர், மிககீர், காமரா, 
காசி மற்றும் பஜயந்தியா குன்றுகள அனைத்தும் 
ஒன்றினைந்து பூர்வாஞசல் மனலகள என்று 
அனழககபபடுகின்றது.

இமயம்லயின் முககியததுவம்
•  ப்தன்மமற்கு பருவககாற்னறத் ்தடுத்து வட இந்திய 

பகுதிககு கைமனழனயக பகாடுககிறது.
•  இந்திய துனைககணடத்திற்கு இயற்னக 

அரைாக அனமந்துளளது.
•  வற்றா்த நதிகளின் பிறபபிடமாக உளளது. (எ.கா) 

சிந்து, கஙனக, பிரம்மபுத்திரா மற்றும் பிற ஆறுகள.
•  இயற்னக அழகின் காரைமாக வடககு மனலகள 

சுற்றுலா பயணிகளின் பசார்ககமாகத் திகழகிறது.
•  பல மகானடவாழிடஙகளும், புனி்த ்தலஙகளாை 

அமர்நாத், மக்தர்நாத், பத்ரிநாத் மற்றும் 
னவஷ்ைவிம்தவி மகாயில்களும் இம்மனலத் 
ப்தாடரில் அனமந்துளளை.

•  வைபபபாருட்கள சார்ந்்த ப்தாழிலகஙகளுககு 
மூலபபபாருட்கனள அளிககிறது.

•  மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வீசும் கடும் 
குளிர்காற்னற ்தடுத்து இந்தியானவ குளிரிலிருந்து 
பாதுகாககிறது.

•  இமயமனல பல்லுயிர் மணடலத்திற்கு பபயர் 
பபற்றனவ.

வ்டவபரும் ்சமவவளிகள்
வளமாை சமபவளிகள, வடககு மனலகளின் 

ப்தன்புறம் பரந்து காைபபடுகிறது. சிந்து, கஙனக 
பிரம்மபுத்திரா மற்றும் அ்தன் துனையாறுகளால் 
உருவாககபபட்ட வணடல் மண படிவுகனளக 
பகாணட உலகிமலமய வளமாை சமபவளியாக 
இது உளளது. இ்தன் நீளம் சுமார் 2400 கி.மீ இ்தன் 
அகலம் மமற்கிலிருந்து கிழககு மநாககி 240 கி.மீ 
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கா்தர் மைல், களிமண, மசறு மற்றும் வணடனலக 
பகாணட வளமிககச் சமபவளியாகும்.
உ. வ்டல்்டா

கஙனக மற்றும் பிரம்மபுத்திரா ஆறுகளால் 
முகத்துவாரத்தில் உருவாககபபட்ட வளமாை 
முகமகாை வடிவ நிலபபகுதிமய சுந்்தரவை படல்டா 
எைபபடுகிறது. இது உலகின் மிகபபபரிய மற்றும் அதிக 
மவகத்தில் உருவாகும் படல்டா ஆகும். இபபகுதியில் 
ஆறுகளின் மவகம் குனறவாக இருபப்தால், படிவுகள 
படியனவககபபடுகின்றை. படல்டாசமபவளி புதிய 
வணடல் படிவுகள, பனழய வணடல் படிவுகள 
மற்றும் சதுபபுநிலஙகனளக பகாணட ஒரு பகுதியாக 
உளளது. வணடல் சமபவளியில் உயர் நிலபபகுதி 
“சார்ஸ” (Chars) எைவும் சதுபபு நிலபபகுதி “பில்ஸ” 
(Bils) எைவும் அனழககபபடுகின்றை.
இந்தியாவின் வட இந்திய பபரும் சமபவளினயக 
காலநினல மற்றும் நிலபபரபபின் பணபுகனளக 
பகாணடு 4 வனகயாக பிரிககலாம்.
1.  இராஜஸ்தான்  ்சமவவளி:  இராஜஸ்தான் 

சமபவளி ஆரவல்லி மனலத்ப்தாடருககு 
மமற்கில் ஏறத்்தாழ 1,75,000 சதுர கி.மீ 
பரபபளவில் பரவியுளளது. இச்சமபவளி லூனி 
மற்றும் மனறந்து மபாை சரஸவதி ஆறுகளின் 
படிவுகளால் உருவாகியுளளது. பல உபபு ஏரிகள 
இராஜஸ்தான் சமபவளியில் காைபபடுகின்றை. 
பஜய்பூருககு அருகில் உளள சாம்பார் ஏரி 
(அ) புஷ்கர் எரி அவற்றுள குறிபபிடத்்தகக்தாகும்.
பபரிய இந்திய பானலவைம், ்தார் பானலவைம் 
என்றும் அனழககபபடுகிறது. இது இந்திய 
துனைககணடத்தின் வடமமற்கு பகுதியில் 
அனமந்துளள மிகபபபரிய வறணட நிலபபகுதியாக 
உளளது. 2 இலட்சம் ச.கி.மீ. பரபபளவில் 
இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுககும் இனடயில் 
இயற்னக எல்னலயாக அனமந்துளளது. இது 
உலகின் 17 வது மிகபபபரிய பானலவைமாகும்.
இபபானலவைம் ஆரவல்லி மனலத்ப்தாடருககு 
மமற்மக, இராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் மூன்றில் 
இரணடு பஙகு நிலபபரபனபக பகாணடுளளது. 
இந்்த பானலவைப பகுதி மருஸ்தலி என்றும், 
அனர பானலவைபபகுதி (Semi Desert) பாஙகர் 
என்றும் இரு பகுதிகளாக அனழககபபடுகின்றை. 
இபபானலவைப பகுதியில் பல உபபு ஏரிகளும் 
(Dhands), மைல் திட்டுகளும் உளளை.

2.  பஞ்சாப்  - ஹரியானா  ்சமவவளி: ஏறத்்தாழ 1.75 
லட்சம் சதுர கிமலாமீட்டர் பரபபளனவக பகாணட 
பஞசாப-ைரியாைா சமபவளிகள இந்திய 
பானலவைத்தின் வடகிழகமக அனமந்துளளை.  
இச்சமபவளி சட்பலஜ் பியாஸ மற்றும் ராவி 
ஆறுகளிைால் ஏற்படும் படிவுகளால் உருவாைது. 

மு்தல் 320 கி.மீ. வனர காைபபடுகிறது. இது 7 லட்சம் 
சதுர கிமலா மீட்டர் பரபபளவிற்கு பரவியுளளது.

வட இந்திய பபரும் சமபவளி மமடு பளளமற்ற 
ஒரு சீராை சம பரபபாக அனமந்துளளது. இனவ 
இமயமனல மற்றும் விந்திய மனலகளிலுளள 
ஆறுகளின் படியனவத்்தல் பசயல்முனறகளால் 
உருவாககபபட்டுளளை. இவவாறுகள 
மனலயடிச் சமபவளிகள மற்றும் பவளளச் 
சமபவளிகளில் அதிகமாை வணடல் படிவுகனளப 
படியனவககின்றை. வட பபரும் சமபவளி 
படிவுகளின் முககிய பணபுகள:
அ. பாபர் ்சமவவளி 

இச்சமபவளி இமயமனல ஆறுகளால் 
படியனவககபபட்ட பபரும் மைல்கள மற்றும் 
பல்தரபபட்ட படிவுகளால் ஆைது. இபபடிவுகளில் 
நுண துனளகள அதிகமாக உளள்தால், இ்தன் 
வழியாக ஓடும் சிற்மறானடகள நீர் உளவாஙகபபட்டு 
மனறந்து விடுகின்றை. இ்தன் அகலம் மமற்கில் 
(ஜம்மு) அகன்றும் கிழககில் (அஸ்ாம்) குறுகியும் 8 
கி.மீ மு்தல் 15 கி.மீ வனர உளளது. 
ஆ. தராய் மண்டலம்

்தராய் மணடலம் அதிகபபடியாை ஈரபப்தம் 
பகாணட பகுதியாகவும், காடுகள வளர்வ்தற்கும் 
பல்மவறு வி்தமாை வைவிலஙகுகள வாழவ்தற்கும் 
ஏற்ற்தாக உளளது. இம்மணடலம் பாபர் பகுதிககு 
ப்தற்கில் அனமந்துளளது. இது சுமார் 15 கி.மீ மு்தல் 
30 கி.மீ வனர அகலம் பகாணடது. இனவ கிழககு 
பகுதியில் உளள பிரம்மபுத்திரா பளளத்்தாககு 
பகுதியில் மிக அதிக மனழ காரைமாக அகலமாக 
காைபபடுகிறது. பபரும்பாலாை மாநிலஙகளில் 
்தராய் காடுகள மவளாணனம சாகுபடிககாக 
அழிககபபட்டு வருகின்றை.
இ. பாஙகர் ்சமவவளி

பபரும் சமபவளியில் காைபபடும் பாஙகர் 
என்பது மமட்டு நில வணடல் படிவுகனளக பகாணட 
நிலத்ம்தாற்றம். இஙகுளள படிவுகள யாவும் 
பனழய வணடல் மணைால் ஆைனவ. இனவ 
பவளளபபபருககு ஏற்படா உயர்நிலப பகுதிகளில் 
அனமந்துளளை. இம்மணைாைது கருனம 
நிறத்துடன், வளமாை இனலமககுகனளக பகாணடும், 
நல்ல வடிகலானமபனபனயயும் பகாணடுளள்தால் 
இது மவளாணனமககு உகந்்த்தாக உளளது.
ஈ. காதர் ்சமவவளி

ஆறுகளால் பகாணடுவரபபட்டு 
படியனவககபபடும் புதிய வணடல் மண கா்தர் (அ) 
பபட் நிலம் (betland) என்று அனழககபபடுகிறது. 
மனழககாலஙகளில் ஒவபவாரு ஆணடும் புதிய 
வணடல் படிவுகள படியனவககபபடுகின்றை. 
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இச்சமபவளி நீர்பிரி மமடாகவும், கஙனக – 
யமுனை, யமுனை – சட்பலஜ் ஆற்றினடச் 
சமபவளியாகவும் உளளது.

3.  கங்கச  ்சமவவளி: கஙனகச் சமபவளி 
மமற்கிலுளள யமுனை ஆற்றிலிருந்து 
கிழககிலுளள வஙகாளம்தசம் வனர சுமார் 
3.75 லட்சம் சதுர கிமலா மீட்டர் பரபபளனவக 
பகாணடுளளது.  கஙனகயும் அ்தன் துனை 
ஆறுகளாை காககரா, காணடக, மகாசி, யமுனை, 
சாம்பல், பபட்வா மபான்றனவகளும் அதிக அளவில் 
வணடல் படிவுகனளப படிய னவத்து இந்தியாவின் 
மிகபபபரிய சமபவளினய உருவாககியுளளை.  
கஙனகச் சமபவளி கிழககு மற்றும் ப்தன்கிழககு 
மநாககி பமன் சரிவாக அனமந்துளளது.

4.  பிரம்மபுததிரா  ்சமவவளி:  பிரம்மபுத்திரா 
சமபவளியின் பபரும்பகுதி அஸ்ாமில் 
அனமந்துளளது. பிரம்மபுத்திரா ஆற்றிைால் 
உருவாககபபட்ட ஒரு ்தாழநில சமபவளியாக 
வடபபரும் சமபவளியின் கிழககு பகுதியில்  
அனமந்துளளது. சுமார் 56.275 சதுர கிமலா 
மீட்டர் பரபபளவில் வணடல் விசிறிகளாகவும், 
்தராய் எைபபடும் சதுபபு நிலக காடுகளாகவும் 
காைபபடுகிறது.

தீபகற்ப பீ்டபூமிகள்
தீபகற்ப பீடபூமி வட இந்திய சமபவளிககு 

ப்தற்மக அனமந்துளளது. இது சுமார் 16 லட்சம் 
சதுர கி.மீ பரபபளனவக பகாணடு (இது 
நாட்டின் பமாத்்த பரபபளவில் சுமார் பாதியாகும்) 
இந்தியாவின் மிகபபபரிய இயற்னகப பிரிவாக 
உளளது. தீபகற்ப பீடபூமி ப்தான்னமயாை பானற 
அனமபபுகனளயும், பல குன்றுகனளயும் பல்மவறு 
சிறு பீடபூமிகனளயும், ஆற்றுப பளளத்்தாககுகளால் 
பிளவுபட்டும் காைபபடுகின்றை.

வடமமற்மக ஆரவல்லி மனலத்ப்தாடர், வடககு 
மற்றும் வடகிழகமக பணடல் கணட் உயர்நிலபபகுதி, 
னகமூர், ராஜ்மகால் குன்றுகள, மமற்மக மமற்குத் 
ப்தாடர்ச்சி மனலகள, கிழகமக கிழககுத் ப்தாடர்ச்சி 
மனலகள ஆகியை இபபீடபபூமியின் எல்னலகளாக 
அனமந்துளளை. இபபீடபூமியின் பபரும்பகுதி 
கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 600 மீ. உயரத்ன்தக 
பகாணடது. ஆனைமனலயில் அனமந்துளள 2695 
மீ உயரமுனடய ஆனைமுடிச்சிகரம் இபபீடபபூமியின் 
உயர்ந்்த சிகரமாகும். இபபீடபூமி மமற்கிலிருந்து 
கிழககு மநாககி சரிந்துளளது. இது மகாணடுவாைா 
நிலபபகுதியின் ஒரு பகுதியாகும். ஆற்றின் மூபபு 
நினலககாரைமாக ஆறுகள, அகலமாை மற்றும் 
ஆழமற்ற பளளத்்தாககுகனள உருவாககியுளளை.

நர்மன்த ஆறு தீபகற்ப பீடபூமினய இரு பபரும் 
பகுதிகளாக பிரிககின்றது. இ்தன் வட பகுதினய 

மத்திய உயர்நிலஙகள என்றும், ப்தன் பகுதினய 
்தககாை பீடபூமி என்றும் அனழபபர். விந்திய 
மனலககு ப்தன் பகுதியில் பாயும் ஆறுகளாை 
மகா்தாவரி, காவிரி, மகாநதி, கிருஷ்ைா 
மபான்றனவ கிழககு மநாககி பாய்ந்து வஙகாள 
விரிகுடாவில் கலககின்றை.

விந்தியமனலயின் ப்தன்பகுதியிலுளள பிளவு 
பளளத்்தாககுகளின் வழிமய நர்மன்த மற்றும் ்தபதி 
ஆறுகள மமற்கு மநாககி பாய்ந்து அரபிககடலில் 
கலககின்றை. 
அ. மததிய உயர் நிலஙகள்

மத்திய உயர் நிலஙகள நர்மன்த 
ஆற்றிற்கும் வடபபரும் சமபவளிககும் இனடமய 
அனமந்துளளை. இபபகுதியின் வடககு மற்றும் 
வடமமற்கு எல்னலயில் ஆரவல்லி மனலத்ப்தாடர் 
அனமந்துளளது. இம்மனலத்ப்தாடர் வடமமற்காக 
குஜராத்திலிருந்து ராஜஸ்தான் வழியாக படல்லி 
வனர சுமார் 700 கி.மீ வனர நீணடுளளது. 
வடககில் படல்லிககு அருகில் சராசரியாக சுமார் 
400 மீ உயரத்ன்தயும் ப்தன் மமற்கில் 1500 மீ 
உயரத்ன்தயும் பகாணடுளளது. ஆரவல்லி மனலத் 
ப்தாடரின் மிக உயரமாை சிகரம் குருசிகார் (1722 
மீ) ஆகும்.

மமற்கு பகுதியிலுளள மத்திய உயர்நிலஙகள 
மாளவப பீடபூமி எைபபடுகிறது. இபபீடபூமி ஆரவல்லி 
மனலத்ப்தாடருககு ப்தன்கிழககிலும் விந்திய 
மனலககு வடககிலும் அனமந்துளளது. சம்பல், 
பீட்வா, பகன் மபான்ற ஆறுகள இபபீடபூமியில் 
பாய்ந்து யமுனை ஆற்றுடன் கலககின்றை. 
மாளவப பீடபூமியின் கிழககுத் ப்தாடர் பகுதினய 
பணடல்கணட் என்றும் இ்தன் ப்தாடர்ச்சினய 
பாகல்கணட் என்றும் அனழபபர். மசாட்டாநாகபுரி 
பீடபூமி மத்திய உயர் நிலஙகளின் வடகிழககு 
பகுதியில் அனமந்துளளது. இபபீடபூமி ஜார்கணட் 
மாநிலத்தின் பபரும் பகுதி, மமற்கு வஙகாளம், 
பீகார், சத்தீஸகர் மற்றும் ஒடிசாவின் சில பகுதிகனள 
உளளடககியது. இபபகுதி இரும்புத்்தாது மற்றும் 
நிலககரி மபான்ற கனிம வளத்திற்கு புகழ பபற்றது. 
ஆ. தககாை பீ்டபூமி

்தககாை பீடபூமி, தீபகற்ப பீடபூமியில் 
அனமந்துளள மிகபபபரிய இயற்னக அனமபனபக 
பகாணட்தாகும். இது ம்தாராயமாக முகமகாை 
வடிவம் பகாணடது. வடமமற்கு தினசயில் 
விந்திய, சாத்பூரா மனலத் ப்தாடர்கனளயும் 
வடககில் மகாம்தவ, னமககாலா குன்றுகனளயும், 
வடகிழககில் இராஜ்மகால் குன்றுகனளயும், 
மமற்கில் மமற்கு ப்தாடர்ச்சி மனலகனளயும், 
கிழககில் கிழககு ப்தாடர்ச்சி மனலகனளயும் 
எல்னலகளாகக பகாணடது. சுமார் 7 லட்சம் சதுர 
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கி.மீ பரபபளனவயும் கடல் மட்டத்திலிருந்து 500 மீ 
மு்தல் 1000 மீ உயரம் வனரயும் அனமந்துளளது.
I. நமற்குத வதா்டர்சசி ம்லகள்

இம்மனலகள தீபகற்ப பீடபூமியின் 
மமற்கு விளிம்பு பகுதியில் காைபபடுகிறது. 
இனவ மமற்கு கடற்கனரககு இனையாகச் 
பசல்கிறது. இம்மனலயின் வடபகுதி சயாத்ரி 
என்று அனழககபபடுகிறது. இ்தன் உயரமாைது 
வடககிலிருந்து ப்தற்கு மநாககி பசல்லச் பசல்ல 
அதிகரிககிறது. ஆனைமனல, ஏலககாய் மனல 
மற்றும் பழனிமனல ஆகியனவ சந்திககும் 
பகுதியில் ஆனைமுடிச்சிகரம் அனமந்துளளது. 
மனலவாழிடமாை பகானடககாைல் பழனி 
மனலயில் அனமந்துளளது.
II. கிழககுத வதா்டர்சசி ம்லகள்

கிழககுத் ப்தாடர்ச்சி மனலகள ப்தன்மமற்கு 
பகுதியிலிருந்து வடகிழககு மநாககி நீணடு 
தீபகற்ப பீடபூமியின் கிழககு விளிம்பு பகுதியில் 
அனமந்துளளது. இம்மனலத்ப்தாடர் பூர்வாதிரி 
என்றும் அனழககபபடுகிறது. கிழககுத் ப்தாடர்ச்சி 
மனலகளும், மமற்குத் ப்தாடர்ச்சி மனலகளும், 
கர்நாடக, ்தமிழநாடு எல்னலயிலுளள நீலகிரி 
மனலயில் ஒன்றினைகின்றை. மமற்கு ப்தாடர்ச்சி 
மனலகனளப மபான்று கிழககுத் ப்தாடர்ச்சி 
மனலகள ப்தாடர்ச்சியாை மனலகள அல்ல. 
மகாநதி, மகா்தாவரி, கிருஷ்ைா, பபன்ைாறு 
மற்றும் காவிரி மபான்ற ஆறுகளால் அரிககபபட்டு 
பிளவுபட்ட குன்றுகளாக காட்சியளிககின்றை. 
க்டற்க்ரச ்சமவவளிகள்

இந்திய தீபகற்ப பீடபூமி குறுகலாை, 
மவறுபட்ட அகலத்ன்தயுனடய வடககு ப்தற்காக 
அனமந்துளள கடற்கனரகளால் சூழபபட்டுளளது. 
இககடற்கனரச் சமபவளிகள ஆறுகள, கடல் 
அனலகள ஆகியவற்றின் அரித்்தல் மற்றும் 
படிய னவத்்தல் பசயல்களால் உருவாைனவ. 
இந்திய கடற்கனரச் சமபவளிகனள இரு பபரும் 
பிரிவுகளாகப பிரிககலாம்.

அ. நமற்கு க்டற்க்ரச ்சமவவளி
ஆ. கிழககு க்டற்க்ரச ்சமவவளி

அ. நமற்கு க்டற்க்ரச ்சமவவளி
மமற்கு கடற்கனரச் சமபவளி மமற்கு 

ப்தாடர்ச்சி மனலககும் அரபிக கடலுககும் இனடமய 
அனமந்துளளது. இது வடககில் உளள ராைா 
ஆப கட்ச் மு்தல் ப்தற்கில் உளள கன்னியாகுமரி 
வனர நீணடு, 10 கி.மீ மு்தல் 80 கி.மீ வனர 
அகலம் பகாணட்தாகவுளளது. இச்சமபவளி, 
மைற்கடற்கனர, கடற்கனர மைல்குன்றுகள, 

கழிமுகஙகள, காயல்கள, எஞசிய குன்றுகள 
மற்றும் சரனள மைல் மமடுகள மபான்ற 
நிலத்ம்தாற்றஙகனளக பகாணடுளளது.

மமற்கு கடற்கனரயின் வடபகுதி 
பகாஙகைக கடற்கனர எைவும். மத்திய பகுதி 
கைரா கடற்கனர எைவும் அனழககபபடுகிறது.  
20-100 கி.மீ வனர அகலமும், 550 கி.மீ நீளமும் 
பகாணட இ்தன் ப்தன்பகுதி மலபார் கடற்கனர 
எை அனழககபபடுகிறது. ஆழமில்லா்த பல 
காயல்கள, உபபஙகழிகள மற்றும் படரிஸ 
மபான்றனவ இககடற்கனரப பகுதியில் 
காைபபடுகின்றை. மவம்பநாடு ஏரி இபபகுதியில் 
உளள ஒரு முககியமாை ஏரியாகும். 
ஆ. கிழககு க்டற்க்ர ்சமவவளி

கிழககு கடற்கனரச் சமபவளி கிழககு 
ப்தாடர்ச்சி மனலககும் வஙகாள விரிகுடாவிற்கும் 
இனடமய மமற்கு வஙகாளம், ஒடிசா, ஆந்திர 
பிரம்தசம் மற்றும் ்தமிழநாடு வனர நீணடுளளது. 
இச்சமபவளியாைது கிழககு மநாககி பாயும் 
ஆறுகளால் படிய னவககபபட்ட வணடல் 
படிவுகளால் உருவாைது. இச்சமபவளி புதிய 
வணடல் படிவுகளால் நன்கு வனரயறுககபபட்ட 
கடற்கனரனயக பகாணடது. மகாநதிககும் 
கிருஷ்ைா நதிககும் இனடபபட்டப பகுதி 
வடசர்ககார் எைவும், கிருஷ்ைா மற்றும் காவிரி 
ஆற்றிற்கு இனடபபட்டப பகுதி மசாழமணடல 
கடற்கனர எைவும் அனழககபபடுகிறது. மகாநதி 
படல்டாவிற்கு ப்தன்மமற்மக அனமந்துளள சிலிகா 
ஏரி இந்தியாவின் மிகபபபரிய காயல் ஏரியாகும். 
மகா்தாவரி ஆற்றுககும் கிருஷ்ைா ஆற்றுககும் 
இனடமய பகால்மலறு ஏரி அனமந்துளளது. 
்தமிழநாடு மற்றும் ஆந்திரப பிரம்தச எல்னலயில் 
பழமவற்காடு (புலிகாட்) ஏரி அனமந்துளளது. 
இனவகள கிழககு கடற்கனரச் சமபவளியில் 
அனமந்துளள முககியமாை ஏரிகளாகும். 
தீவுகள்

அந்்தமான் நிகமகாபர் தீவுகள மற்றும் 
இலட்சத்தீவுகள எை இரணடு பபரும் தீவுக 
கூட்டஙகள இந்தியாவில் அனமந்துளளை. 572  
தீவுகனளக பகாணட அந்்தமான் நிகமகாபர் 
தீவுகள  வஙகாள விரிகுடாவிலும், 27 தீவுக 
கூட்டஙகனளக பகாணட  இலட்சத்தீவுகள அரபிக 
கடலிலும் அனமந்துளளை.  இவற்றில் அந்்தமான் 
நிகமகாபர் தீவுகள புவி உள இயகக வினசகள 
மற்றும்  எரிமனலகளால் உருவாை்தாகும்.  
இந்தியாவின் ஒமர பசயல்படும் எரிமனல 
அந்்தமான் நிகமகாபர் தீவுககூட்டத்தில் உளள  
பாரன் தீவாகும். 
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அ. அந்தமான் நிகநகாபர் தீவுகள்
இத்தீவுக கூட்டஙகள கடலடி மனலத்ப்தாடரின் 

மமல் பகுதியாக அனமந்துளளை. பூமத்திய 
மரனகககு அருகில் உளள்தாலும், அதிக ஈரபப்தம், 
அதிக பவபபம் பகாணட காலநினல நிலவுவ்தாலும் 
அடர்ந்்த காடுகள இஙகு காைபபடுகின்றை.
இத்தீவின் பரபபளவு 8,249 ச.கி.மீ ஆகும்.

இத்தீவுக கூட்டத்ன்த இரணடு பிரிவுகளாக 
பிரிககலாம். அனவ வட பகுதி தீவுகள, அந்்தமான் 
எைவும் ப்தன் பகுதி தீவுகள, நிகமகாபர் எைவும் 
அனழககபபடுகின்றை.

இத்தீவுக கூட்டஙகள நாட்டின் அனமவிட 
முககியத்துவம் வாய்ந்்த்தாக உளளது.  இ்தன் 
நிர்வாகத் ்தனலநகரம் மபார்ட் பிமளயர் ஆகும்.  
அந்்தமான் தீவுக கூட்டஙகனள நிகமகாபர் தீவுக 
கூட்டஙகளிலிருந்து 10° கால்வாய் பிரிககிறது.  
நிகமகாபரின் ப்தன்மகாடி முனை "இந்திரா முனை" 
என்று அனழககபபடுகிறது.
ஆ. இலட்சததீவுகள்

இந்தியாவின் மமற்குப பகுதியில் அனமந்துளள 
இலட்சத்தீவு முருனகப பானறகளால் ஆைது.  
இத்தீவுகள சுமார் 32 ச.கி.மீ பரபபளனவக 
பகாணட்தாகும். இ்தன் நிர்வாகத் ்தனலநகரம் 
கவரட்டி ஆகும். இலட்சத்தீவுககூட்டஙகனள 8° 
கால்வாய் மாலத்தீவிலிருந்து பிரிககிறது.  இஙகு 
மனி்தர்கள வசிககா்த பிட் தீவு (Pitt Island) பறனவகள 
சரைாலயத்திற்கு பபயர் பபற்றது. இலட்சத் தீவு, 
மினிககாய் மற்றும் அமினித் தீவு கூட்டஙகள 
1973ஆம் ஆணடு மு்தல் இலட்சத்தீவுகள எை 
அனழககபபடுகிறது.

 இ. மற்்ற க்டல் தீவுகள்
இந்தியாவின் இரு பபரும் தீவுக 

கூட்டஙகனளத் ்தவிர்த்து பல்மவறு சிறிய தீவுகள, 
மமற்கு கடற்கனர, கிழககு கடற்கனர, கஙனக 
படல்டா பகுதி மற்றும் மன்ைார் வனளகுடா 
பகுதிகளில் காைபபடுகின்றை. இவற்றில் பல  
தீவுகள மனி்தர்கள வசிபபதில்னல. இத்தீவுகனள 
அருகானமயில் உளள அந்்தந்்த மாநிலஙகள 
நிர்வாகம் பசய்கின்றை.

  1 .3    இந்தியாவின் வடிகால்மப்பு
வடிகாலனமபபு என்பது மு்தன்னமயாறுகளும், 

துனையாறுகளும் ஒருஙகினைந்து மமற்பரபபு 
நீனர கடலிமலா, ஏரிகளிமலா அல்லது நீர் 
நினலகளிமலா மசர்ககும் பசயலாகும். மு்தன்னம 
ஆறுகளும், துனையாறுகளும் இனைந்து 
பாயும் பரபபளவு வடிகால் பகாபபனர என்று 
அனழககபபடுகின்றது. வடிகால் அனமபபாைது 

ஒரு பிரம்தசத்தில் உளள நிலவியல் அனமபனபப 
பபாறுத்ம்த அனமகிறது. இந்தியாவின் அனமவிட  
அடிபபனடயில் வடிகாலனமபனப இரு பபரும் 
பிரிவுகளாகப பிரிககலாம். அனவ

(i) இமயம்லயில் நதான்றும் ஆறுகள்
(ii) தீபகற்ப இந்திய ஆறுகள்

ஆறுகள்

இமயம்ல ஆறுகள்

 ¾�ர்ம்த
 ¾தபதி
 ¾மகா�தி

 ¾நகாதாவரி 
 ¾கிருஷைா
 ¾காவிரி

 ¾சிந்து
 ¾கங்க
 ¾பிரம்மபுததிரா

தீபகற்ப ஆறுகள்

இமயம்லயில் நதான்றும் ஆறுகள் 
இவவாறுகள வட இந்தியாவில் பாய்கின்றை. 

வடகமக உளள இமயமனலயில் இந்்த ஆறுகள 
உற்பத்தியாவ்தால் இமயமனல ஆறுகள என்று 
அனழககபபடுகின்றை. இனவ வற்றா்த ஜீவ நதிகள 
ஆகும். 

அ. சிந்து �தி வதாகுப்பு
சிந்து நதி 2850 கி.மீ நீளத்துடன் (இந்தியப 

பகுதியில் 709 கி.மீ நீளம் மட்டுமம பாய்கிறது) உலகில் 
உளள நீளமாை நதிகளில் ஒன்றாகத் திகழகிறது. 
திபபத் பகுதியில் உளள னகலாஷ் மனலத் 
ப்தாடரின் வடககு சரிவில் மாைசமராவர் ஏரிககு 
அருகில் 5150 மீ. உயரத்தில் உற்பத்தியாகிறது. 
இந் நதிபாயும் பமாத்்த வடிகாலனமபபு பரபபாை 
11,65,500 ச.கி.மீட்டரில் 3,21,289 ச.கி.மீட்டர் பரபபு 
இந்தியாவிலுளளது. இது லடாக மற்றும் ஜாஸகர் 
மனலத்ப்தாடர் வழியாக பாய்ந்து குறுகிய மனல 
இடுககுகனள உருவாககுகிறது. ஜம்மு-காஷ்மீர் 
வழியாக பாய்ந்து பின் ப்தன்புறமாக பாகிஸ்தானின் 
சில்லார் பகுதியில் நுனழந்து, பின் அரபிககடலில் 
கலககிறது. இ்தன் துனையாறுகள ஜீலம், சீைாப, 
ராவி, பியாஸ மற்றும் சட்பலஜ் ஆகியைவாகும். 
சிந்துநதியின் மிகபபபரிய துனையாறு சீைாப 
ஆகும். 
ஆ. கங்க �தி வதாகுப்பு

கஙனகயாற்றின் ப்தாகுபபு 8,61,404 ச.கி.மீ 
பரபபளவில் பாயும் இந்தியாவின் மிகபபபரிய வடிகால் 
அனமபனபக பகாணட்தாகும். கஙனக சமபவளியில் 
பல நகரஙகள ஆற்றஙகனரனயபயாட்டியும் 
அதிக மககளடர்த்தி பகாணட்தாகவும் உளளை. 
கஙனக ஆறு உத்்தரகாணட் மாநிலத்தில் உளள  
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உத்்தர் காசி மாவட்டத்தில் 7010 மீ உயரத்தில் 
கஙமகாத்ரி பனியாற்றிலிருந்து பாகிரதி என்னும் 
பபயருடன் உற்பத்தியாகிறது. 

இந்நதியின் நீளம் சுமார் 2525 கி.மீ ஆகும். வட 
பகுதியிலிருந்து மகாமதி, காகரா, கணடக, மகாசி 
மற்றும்  ப்தன் பகுதியிலிருந்து யமுனை, மசான், 

சாம்பல் மபான்ற துனையாறுகள கஙனகயுடன் 
இனைகின்றை. வஙகம்தசத்தில், கஙனக பத்மா 
என்ற பபயரில் அனழககபபடுகிறது. கஙனக மற்றும் 
பிரம்மபுத்திரா ஆறுகள மசர்ந்து உலகிமலமய மிகப 
பபரிய படல்டானவ உருவாககி பின் வஙகாள 
விரிகுடாவில் கலககின்றை.

10th_Geography_Unit_1_TM.indd   148 1/5/2022   3:40:33 PM



149 இந்தியா - அமைவிடம், நிலத்தாற்றம் ைறறும் வடிகாலமைப்பு

கங்க ஆறு - ஹரிததுவார்

இ. பிரம்மபுததிரா ஆற்றுதவதாகுப்பு
திபபத்தில் உளள மாைசமராவர் ஏரிககு 

கிழகமக னகலாஷ் மனலத் ப்தாடரில் உளள 
பசம்மாயுஙடங என்ற பனியாற்றில் சுமார் 5150 
மீ உயரத்திலிருந்து உற்பத்தியாகிறது. இ்தன் 
பமாத்்த வடிகாலனமபபாை 5,80,000 ச.கி.மீட்டரில் 
இந்தியாவில் பாயும் பரபபு 1,94,413 ச.கி.மீ ஆகும். 
திவபத பகுதியில் ்சாஙநபா (தூய்்ம) என்்ற வபயரில் 
அ்ழககப்படுகி்றது. இவவாற்றின் நீளம் சுமார் 
2900 கி.மீ. இதில் 900 கி.மீ. மட்டுமம இந்தியாவில் 
பாய்கிறது.

பிரம்மபுத்திரா ஆறு அருைாச்சலப 
பிரம்தசத்திலுளள திகாங என்ற மனல இடுககின் 
வழியாக இந்தியாவிற்குள நுனழகிறது. திஸடா, 
மைாஸ, பராக, சுபன்்ரீ ஆகியனவ இவவாற்றின் சில 
முககிய துனையாறுகளாகும். வஙகளாம்தசத்தில் 
ஜமுைா எைவும் கஙனக ஆற்றுடன் இனைந்்த 
மபாது மமகைா எைவும் அனழககபபடுகிறது.

இமயம்லயில்  நதான்றும்  ஆறுகளின்  சி்றப்பு 
இயல்புகள்

1) நீளமாைனவ மற்றும் அகலமாைனவ
2) வற்றா்த நதிகள
3) நீர்மின் உற்பத்தி பசய்ய இயலா்த நினல
4)  ஆற்றின் மத்திய மற்றும் கீழநினலபபகுதிகள 

மபாககுவரத்திற்கு ஏற்றது.
தீபகற்ப இந்திய ஆறுகள்

ப்தன் இந்தியாவில் பாயும் ஆறுகள தீபகற்ப 
ஆறுகள எைபபடுகின்றை. பபரும்பாலாை ஆறுகள 
மமற்குத்ப்தாடர்ச்சி மனலயில் உற்பத்தியாகின்றை. 
இனவ பருவகால ஆறுகள அல்லது வற்றும் ஆறுகள 
எைபபடும். நீரின் அளவு மனழப பபாழிவிற்கு 
ஏற்றாற்மபால் மாறுபடுகிறது. இவவாறுகள 
பசஙகுத்து சரிவுடன் கூடிய பளளத்்தாககு வழிமய 
பாய்கிறது. தீபகற்ப ஆறுகனள அனவபாயும் 
தினசயின் அடிபபனடயில் இரு பிரிவுகளாகப 
பிரிககலாம். அனவ

 1)  கிழககு ந�ாககி பாயும் ஆறுகள்
2) நமற்கு ந�ாககி பாயும் ஆறுகள்

கிழககு ந�ககி பாயும் ஆறுகள்
அ. மகா�தி

இந்நதி சத்தீஸகார் மாநிலத்திலுளள 
ராய்பபூர் மாவட்டத்திலுளள சிகாவிற்கு அருகில் 
உற்பத்தியாகி ஒடிசா மாநிலத்தின் வழியாக சுமார் 
851 கி.மீ நீளத்திற்குப பாய்கிறது. சீநாத், படலன், 
சந்தூர், சித்ரட்லா, பகஙகுட்டி மற்றும் நன் ஆகியனவ 
இ்தன் முககிய துனையாறுகளாகும். மகாநதி 
பல கினளயாறுகளாகப பிரிந்து படல்டானவ 
உருவாககுகிறது. இந்நதி வஙகாள விரிகுடாவில் 
கலககிறது.
ஆ. நகாதாவரி

தீபகற்ப இந்தியாவில் பாயும் மிக நீளமாை 
ஆறாை (1465 கி.மீ) மகா்தாவரி, மகாராஷ்ட்ரா 
மாநிலம் நாசிக மாவட்டத்தில் அனமந்துளள மமற்குத் 
ப்தாடர்ச்சி மனலயில் உற்பத்தியாகிறது. இந்நதி 
விருததகஙகா எைவும் அனழககபபடுகிறது. இது 
3.13 இலட்சம் சதுர.கி.மீ பரபபளவு வடிநிலத்ன்தக 
பகாணடது. இது ஆந்திரபபிரம்தசம் வழியாக 
பாய்ந்து வஙகாள விரிகுடாவில் கலககிறது. பூர்ைா, 
பபன்கஙகா, பிரனி்தா, இந்திராவதி, ்தால் மற்றும் 
சாலாமி மபான்றனவ இவற்றின் துனையாறுகள 
ஆகும். இந்நதி ராஜமுந்திரிககு அருகில் கவு்தமி 
மற்றும் வசிஸ்தா எை இரணடு கினளகளாகப 
பிரிந்து பபரிய படல்டானவ உருவாககுகிறது. 
மகா்தாவரி படல்டா பகுதியில் நன்னீர் ஏரியாை 
பகால்மலறு ஏரி அனமந்துளளது.
இ. கிருஷைா

மகாராஷ்ட்டிரா மாநிலத்தில் உளள மமற்கு 
ப்தாடர்ச்சி மனலயில் மகா பமலஷ்வர் என்ற பகுதியில் 
ஊற்றாக உருவாகி சுமார் 1400 கி.மீ நீளம் வனரயும் 
2.58 இலட்சம் ச.கி.மீ பரபபளவு வடிநிலத்ன்தக 
பகாணடிருககிறது. இது தீபகற்ப ஆறுகளில் 
இரணடாவது பபரிய நதியாகும். பகாய்ைா, பீமா, 
முசி, துஙகபத்ரா மற்றும் பபடவாறு மபான்றனவ 
இவவாற்றின் முககிய துனையாறுகளாகும். 
இந்நதி ஆந்திரபபிரம்தசத்தின் வழியாக பாய்ந்து 
ைம்சலாம்தவி என்ற இடத்தில் வஙகாள 
விரிகுடாவில் கலககிறது.
ஈ. காவிரி

காவிரி ஆறு கர்நாடக மாநிலத்தில் குடகு 
மனலயிலுளள ்தனலககாவிரியில் உற்பத்தியாகி 
சுமார் 800 கி.மீ நீளத்துககு பாய்கிறது. இது ப்தன் 
இந்தியாவின் கஙனக என்றும் அனழககபபடுகிறது. 
கர்நாடகாவில் இரணடாக பிரிந்து சிவசமுத்திரம் 
மற்றும் ்ரீரஙகபபட்டிைம் ஆகிய புனி்த ஆற்றுத் 
தீவுகனள உருவாககுகிறது. பின்பு ்தமிழநாட்டில் 
நுனழந்து ப்தாடர்ச்சியாை மற்றும் குறுகலாை 
மனலயிடுககுகள வழியாக ஒமகைககல் நீர் 
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பா்டசசுருககம்

�	இந்தியா 6 இயற்னகப பிரிவுகளாகப பிரிககபபட்டுளளை. அனவ வடககு மனலகள, வடபபரும் 
சமபவளிகள, தீபகற்ப பீடபூமிகள, பானலவைம், கடற்கனர சமபவளிகள மற்றும் தீவுகள

�	வடககு மனலகள மூன்று பிரிவுகனள உளளடககியது.  அனவ டிரான்ஸ இமயமனல, இமயமனல, 
பூர்வாஞசல் அல்லது கிழககு இமயமனலகள

�	வடபபரும் சமபவளிகள, இராஜஸ்தான் சமபவளி, பஞசாப - ைரியாைா சமபவளி, கஙனக சமபவளி, 
பிரம்மபுத்திரா சமபவளி எை நான்கு பிரிவுகளாக உளளை

�	தீபகற்ப பீடபூமி இரு பிரிவுகனள உளளடககியது.1) மத்திய உயர்நிலம் 2) ்தககாை பீடபூமி

�	அந்்தமான் நிகமகாபர் தீவுகள மற்றும் இலட்சத் தீவுகள இந்தியாவிலுளள இரணடு பபரிய தீவுக 
கூட்டஙகள 

�	இந்தியாவின் வடிகாலனமபபு வடஇந்திய ஆறுகள (இமயமனல ஆறுகள)  மற்றும் தீபகற்ப ஆறுகள 
எை இரு  பிரிவுகளாக பிரிககபபடுகின்றை.

�	நர்மன்த, ்தபதி, மாஹி மற்றும் சபர்மதி ஆறுகள அரபிககடலில் கலககின்றை.

�	மகாநதி, மகா்தாவரி, கிருஷ்ைா மற்றும் காவிரி ஆறுகள கிழககு மநாககி பாய்ந்து வஙகாள 
விரிகுடாவில் கலககின்றை.

பபட்டூல் மாவட்டத்தில் கடல் மட்டத்திலிருந்து 752 மீ  
உயரத்தில் முல்டாய் என்ற இடத்திலிருந்து 
உற்பத்தியாகிறது. பின்பு காம்மப வனளகுடா 
வழியாக அரபிககடலில் கலககிறது. தீபகற்ப இந்திய 
ஆறுகளில் நர்மன்த, ்தபதி மற்றும் மாஹி ஆகிய 
மூன்று ஆறுகள மட்டுமம கிழககில் இருந்து மமற்கு 
மநாககி பாய்கின்றை. வாகி, மகானம, அருைாவதி, 
அபைர், நீசு, புபர, பஞசரா மற்றும் மபாரி ஆகியை 
்தபதி ஆற்றின் துனை ஆறுகள ஆகும்.

எந்்த ஆற்றில் பஜர்சபபா (மஜாக) நீர்வீழச்சி 
உளளது?

வதன்னிந்திய ஆறுகளின் சி்றப்பியல்புகள்
1)  மமற்குத் ப்தாடர்ச்சி மனலயில் 

உற்பத்தியாகின்றை.
2) குறுகலாை மற்றும் நீளம் குனறந்்தனவ.
3) வற்றும் ஆறுகள.
4) நீர் (புைல்) மின்சாரம் உற்பத்திககு ஏற்றது.
5)  நீர்வழி மபாககுவரத்திற்குப பயன்படா்தனவ.

வீழச்சியாக பாய்கிறது. பின்பு திருச்சிராபபளளிககு 
முன் ்ரீரஙகம் அருமக பகாளளிடம், மற்றும் காவிரி 
எை இரணடு பிரிவுகளாக பிரிந்து இறுதியில் 
பூம்புகார் என்ற இடத்தில் வஙகக கடலில் கலககிறது.

நமற்கு ந�ாககி பாயும் ஆறுகள்
அ. �ர்ம்த 

மத்தியப பிரம்தசத்தில் உளள அமர்கணடாக 
பீடபூமியில் 1057 மீ உயரத்தில் உற்பத்தியாகி 
1312 கி.மீ நீளத்ன்தயும் 98796 ச.கி.மீ பரபபளவு 
வடிநிலத்ன்தயும் பகாணடது. இது 27 கி.மீ நீளத்திற்கு 
ஒரு நீணட கழிமுகத்ன்த உருவாககி காம்மப 
வனளகுடா வழியாக அரபிக கடலில் கலககிறது. இது 
மமற்கு மநாககி பாயும் ஆறுகளிமலமய நீளமாை்தாகும். 
பர்ைா, ைலுன், பைரன், பஞசர், தூதி, சககார், டவா, 
மற்றும் மகாலர் ஆகியனவ இ்தன் மு்தன்னமயாை 
துனையாறுகள ஆகும்.
ஆ. தபதி

்தபதி ஆறு தீபகற்ப இந்தியாவின் முககிய 
ஆறுகளில் ஒன்றாகும். இந்நதி 724 கி.மீ 
நீளத்ன்தயும் 65145 ச.கி.மீ பரபபளவு வடிநிலத்ன்த 
பகாணடது. இந்நதி மத்திய பிரம்தசத்தில் உளள 
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I   ்சரியான வி்்ட்யத நதர்வு வ்சய்க
1.  இந்தியாவின் வடககு ப்தற்கு பரவல்.

அ) 2500 கி.மீ ஆ) 2933 கி.மீ
இ) 3214 கி.மீ ஈ) 2814 கி.மீ

2.  பீகாரின் துயரம் என்று அனழககபபடும் ஆறு
அ) நர்ம்தா ஆ) மகா்தாவரி
இ) மகாசி ஈ) ்தாமமா்தர்

3.  மூன்று பககம் நீரால் சூழபபட்ட பகுதி 
___________ எை அனழககபபடுகிறது.
அ) கடற்கனர ஆ) தீபகற்பம்
இ) தீவு ஈ) நீர்ச்சந்தி

4.  பாக நீர்சந்தி மற்றும் மன்ைார் வனளகுடா 
__________________ ஐ இந்தியாவிடமிருந்து 
பிரிககிறது.
அ) மகாவா ஆ) மமற்கு வஙகாளம்
இ) இலஙனக ஈ) மாலத்தீவு

5.  ப்தன்னிந்தியாவின் மிக உயரமாை சிகரம் 
___________.
அ) ஊட்டி ஆ) ஆனை முடி
இ) பகானடககாைல் ஈ) ஜின்டா கடா

6.  பனழய வணடல் படிவுகளால்  உருவாை 
சமபவளி ___________. 
அ) பாபர் அ) ்தராய்
இ) பாஙகர் ஈ) கா்தர்

7.  பழமவற்காடு ஏரி ___________________
மாநிலஙகளுககினடமய அனமந்துளளது.
அ) மமற்கு வஙகாளம் மற்றும் ஒடிசா
ஆ) கர்நாடகா மற்றும் மகரளா
இ) ஒடிசா மற்றும் ஆந்திரப பிரம்தசம்
ஈ) ்தமிழநாடு மற்றும் ஆந்திரப பிரம்தசம்

II   வபாருததுக
1. சாஙமபா -  கஙனக ஆற்றின் 

துனை ஆறு
2. யமுனை -  இந்தியாவின் 

உயர்ந்்த சிகரம்
3. புதிய வணடல் படிவுகள - பிரம்மபுத்திரா
4.  காட்வின் ஆஸடின் (K2) -  ப்தன்கிழககு 

கடற்கனரச் 
சமபவளி

5.  மசாழ மணடலககடற்கனர - கா்தர்

பயிற்சி

III   காரைம் கூறுக
1.  இமயமனலகள மடிபபுமனலகள எை 

அனழககபபடுகின்றை.
2.  வட இந்திய ஆறுகள வற்றா்த ஆறுகள 
3.  ப்தன்னிந்திய நதிகள கிழககு மநாககிப பாயும் 

நதிகள
4  மமற்கு மநாககிப பாயும் நதிகள படல்டானவ 

உருவாககுவதில்னல

IV   நவறுபடுததுக
1.  இமயமனல ஆறுகள மற்றும் தீபகற்ப ஆறுகள
2.  மமற்குத் ப்தாடர்ச்சி மனலகள மற்றும் கிழககு 

ப்தாடர்ச்சி மனலகள
3.  மமற்கு கடற்கனரச் சமபவளி மற்றும் கிழககு 

கடற்கனரச் சமபவளி

V   சுருககமாக வி்்டயளி
1.  இந்தியாவின் அணனட நாடுகளின் 

பபயர்கனளக கூறுக.
2.  இந்திய திட்டமநரத்தின் முககியத்துவம் பற்றி 

கூறுக.
3.  ்தககாை பீடபூமி – குறிபபு வனரக.
4.  இந்தியாவின் மமற்கு மநாககி பாயும் 

ஆறுகனளப பற்றி கூறுக.
5.  இலட்சத்தீவுக கூட்டஙகள பற்றி விவரி.
VI   ஒரு பததியில் வி்்டயளிககவும்
1.  இமயமனலயின் உட்பிரிவுகனளயும் அ்தன் 

முககியத்துவம் பற்றியும் விவரி.
2.  தீபகற்ப ஆறுகனளப பற்றி விவரி.
3.  கஙனக ஆற்று வடிநிலம் குறித்து விரிவாக 

எழுதுக.

VII   வ்ரப்டப் பயிற்சி
பகாடுககபபட்டுளள இடஙகனள இந்திய 
வனரபடத்தில் குறிககவும்.

1.  மனலத் ப்தாடர்கள: காரமகாரம், லடாக, ஜஸகர், 
ஆரவல்லி, மமற்கு ப்தாடர்ச்சி மனல, கிழககு 
ப்தாடர்ச்சி மனல.

2.  ஆறுகள: சிந்து, கஙனக, பிரம்மபுத்திரா, நர்மன்த, 
்தபதி, மகாநதி, மகா்தாவரி, கிருஷ்ைா மற்றும் 
காவிரி.

3.  பீடபூமிகள: மாளவபீடபூமி, மசாட்டா 
நாகபுரிபீடபூமி, ்தககாை பீடபூமி.
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3. Singh, G. (1976). A Geography of India. 
Atma Ram & Sons Publications, New Delhi.

4. Singh, S. and Saroha, J. (2014). Geography 
of India (1st Edition). Access Publishing 
India Pvt. Ltd., New Delhi.

                          இ்ையதள வளஙகள்

1. http://www.nplindia.in/
2. http://india-wris.nrsc.gov.in/
3. http://ncert.nic.in/ncerts/l/iess102.pdf
4. http://www.scert.kerala.gov.in/images/text_

books/chapter%204.pdf

VIII   வ்சய்மு்்றப்  பயிற்சி
1.  நிலவனரபடத்தில் தீபகற்ப பீடபூமினய 

உற்று மநாககி முககிய பீடபூமி பகுதிகனளக 
குறிககவும்.

2.  தீபகற்ப இந்தியாவில் கிழககு மநாககி 
பாயும் ஆறுகனளயும், மமற்கு மநாககி பாயும் 
ஆறுகனளயும் அட்டவனைபபடுத்்தவும்.

3.  மமற்கு வஙகத்திலிருந்து கடற்கனர வழியாக 
குஜராத்திற்கு பயைம் பசய்யும் மபாது நீஙகள 
கடந்து பசன்ற மாநிலஙகளின் பபயர்கனளக 
கணடுபிடிககவும்.

4.  நில வனரபடப புத்்தகத்ன்தக பகாணடு கஙனக 
ஆறு பாயும் மாநிலஙகனளக இந்திய நில 
வனரபடத்தில் குறிககவும்.

5.  இந்தியாவில் உளள முககிய ஆறுகளின் 
பிறபபிடம், நீளம், வடிநிலம், பரபபளவு மற்றும் 
அவற்றின் துனையாறுகள ஆகியவற்னற 
அட்டவனைபபடுத்்தவும்.

10th_Geography_Unit_1_TM.indd   152 1/5/2022   3:40:33 PM



153

     அறிமுகம்

நாம் க�ாடைக�ாலத்தில் அதி�மா� 

தண்ணீடைப் பருகுகிக�ாம் ஆனால் குளிர் �ாலத்தில் 

அகத அளவு தண்ணீடைப் பருகுவதில்டல. வை 

இந்தியாவில் க�ாடைக�ாலத்தில் மமனடமயான 

பருத்தியாலான ஆடை�டளயும் குளிர்�ாலத்தில் 

�ம்பளி ஆடை�டளயும் அணிகிக�ாம். 

மதனனிந்திய மக�ள் குளிர்�ாலத்தில் �ம்பளி 

ஆடை�டள அணியாதது ஏன? ஏமனனில், வை 

மற்றும் மதனனிந்தியாவில் தடபமவப்பநிடல 

மாறுபடுவகத இதற்கு �ாைணமாகும்.

சமச்சீர் �ாலநிடல எனபது 

’பிரிடடிஷ் �ாலநிடல’ எனறும் 

அடைக�ப்படுகி�து. இக�ாலநிடல 

அ தி � ம வ ப் ப மு ட ை ய த ா � க வ ா 

அல்லது மி�ககுளிருடையதா�கவா  இருக�ாது.

 2.1   இந்திய காலநிலலலய 

பாதிக்கும் காரணிகள்

அட்சஙகள் கடல் மடடத்திலிருந்து உயரம், 

கடலிலிருந்து  அலமந்துள்்ள த�ாலலவு, 

பருவக்காற்று, நிலத்்�ாற்்றம்,  தெட காற்றுகள் 

கபான�டவ இந்திய �ாலநிடலடய பாதிககும் 

�ாைணி�ளாகும்.

அட்சஙகள்

இந்தியா 8
0
4’ வை அடசம் முதல் 37

0
6’ வை 

அடசம் வடை அடமந்துள்ளது. 23
0
30’ வை அடசமான 

�ை�கைட� நாடடை இரு சமபா�ங�ளா� பிரிககி�து. 

�ை�கைட�ககு மதற்க� அடமந்துள்ள பகுதி�ளில் 

ஆண்டு முழுவதும் அதி�மவப்பமும் மி� குளிைற்� 

சூைலும் நிலவுகி�து. �ை�கைட�ககு வைகக� 

உள்ள பகுதி�ள் மித மவப்ப �ாலநிடலடயக 

ம�ாண்டுள்ளது. 

உயைம்

புவிப்பைப்பிலிருந்து உயகை மசல்லச் மசல்ல 

வளிமண்ைலத்தில் ஒவமவாரு 1000 மீடைர் 

உயைத்திற்கும் 6.5
0
C என� அளவில் மவப்பநிடல 

குட�கி�து. இதற்கு ”மவப்ப குட�வு விகிதம்” எனறு 

மபயர். எனகவ சமமவளிப் பகுதி�டளக �ாடடிலும் 

மடலப்பகுதி�ள் குளிைா� இருககும். உதட� 

மதனனிந்தியாவின இதை மடல வாழிைங�ள் 

மற்றும் இமயமடலயில் அடமந்துள்ள முமசௌரி, 

சிம்லா கபான� பகுதி�ள் சமமவளி�டளவிை 

மி�வும் குளிைா� உள்ளது.

�ைல் மடைத்திலிருந்து 6.7மீ உயைத்தில் 

அடமந்துள்ள மசனடனயின மவப்பநிடல 

35
0
Cஆ� இருககும்மபாழுது 2240மீ 

உயைமுள்ள உதட� மவப்பநிடலடயக 

�ண்ைறி�. 

�	இந்தியக �ாலநிடலடயக �டடுப்படுத்தும் �ாைணி�டள விவரித்தல்

�	இந்திய பருவ�ாலங�ளின பண்பு�டள புரிந்தும�ாள்ளுதல்

�	இந்தியாவின மடைப்பைவடலத் மதரிந்தும�ாள்ளுதல்

�	இந்தியாவின பல்கவறு இயற்ட�த் தாவைவட��ள் மற்றும் வன உயிரினங�ள் 

பற்றி �ற்�றிதல்

கற்்றலின் ்�ாக்கஙகள்

இந்தியா – காலநிலல 

மற்றும் இயற்லகத் 

�ாவரஙகள்

அலகு  -  2
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நிலத்கதாற்�ம்

இந்தியாவின நிலத்கதாற்�ம், �ாலநிடலயின 

முககிய கூறு�ளான மவப்பநிடல, வளிமண்ைல 

அழுத்தம், �ாற்றின திடச மற்றும் மடையளடவ 

மபருமளவில் பாதிககின�து. இமயமடல மத்திய 

ஆசியாவிலிருந்து வீசும் �டும் குளிர்க�ாற்ட� 

தடுத்து, இந்திய துடணக �ண்ைத்டத மவப்பப் 

பகுதியா� டவத்திருககி�து. இதனால் குளிர் 

�ாலத்திலும் வைஇந்தியா மவப்ப மண்ைல 

�ாலநிடலடயக ம�ாண்டுள்ளது. மதனகமற்கு 

பருவக�ாற்று �ாலங�ளில் கமற்கு மதாைர்ச்சி 

மடல�ளின கமற்கு சரிவுப்பகுதி �ன மடைடயப் 

மபறுகி�து. மா�ா� ம�ாைாஷ்டைா, �ர்நாை�ா, 

மதலங�ானா, ஆந்திைப்பிைகதசம் மற்றும் 

தமிழநாடடின மபரும் பகுதி�ள் கமற்கு மதாைர்ச்சி 

மடல�ளின மடைமட�வுப் பகுதி அல்லது 

�ாற்று கமாதாப்பக�த்தில் அடமந்திருப்பதால் 

மி�ககுட�ந்த அளவு மடைடயப் மபறுகின�ன.

இப்பருவத்தில் கமற்கு �ைற்�டையில் அடமந்துள்ள 

மங�ளூர் 280 மச.மீ மடைப்மபாழிடவயும், 

மடைமட�வுப் பகுதியில் அடமந்துள்ள மபங�ளூரு 

50 மச.மீ மடைப்மபாழிடவயும் மபறுகின�ன.

மெட �ாற்க�ாடைங�ள் 

வளிமண்ைலத்தின உயர் அடுககு�ளில் 

குறுகிய பகுதி�ளில் கவ�மா� ந�ரும் �ாற்று�ள் 

”மெட�ாற்று�ள்” எனகிக�ாம். மெட �ாற்க�ாடை 

க�ாடபாடடின படி, துடண அயன கமடல 

�ாற்க�ாடைம் வைமபரும் சமமவளி�ளிலிருந்து 

திமபத்திய பீைபூமிடய கநாககி இைம்மபயர்வதால் 

மதனகமற்கு பருவக�ாற்று உருவாகின�து.

கீடை மெட �ாற்க�ாடைங�ள் மதனகமற்கு 

மற்றும் பினனடையும் பருவக�ாற்று 

�ாலங�ளில் மவப்பமண்ைல தாழவழுத்தங�டள 

உருவாககுகின�ன.

 2. 2   பருவக்காற்று

‘’மானசூன’’ என� மசால் ’’மமௌசிம்’’ என� 

அைபு மசால்லிருந்து மப�ப்படைது. இதன மபாருள் 

பருவ�ாலம் ஆகும். பருவ �ாலம் என� மசால் பல 

நூற்�ாண்டு�ளுககு முனனர் அைபு மாலுமி�ளால் 

இந்தியப்மபருங�ைல் �ைற்�டைப் பகுதி�ளில் 

குறிப்பா� அைபிக�ைலில் பருவங�ளுகக�ற்ப 

மாறி வீசும் �ாற்று�டள குறிப்பிடுவதற்கு 

பயனபடுத்தப்படைது. இக�ாற்று 

க � ா ட ை க � ா ல த் தி ல் 

மதனகமற்கு திடசயிலிருந்து 

வைகிைககு கநாககியும், 

குளிர்�ாலத்தில் வைகிைககு 

திடசயிலிருந்து மதனகமற்கு 

கநாககியும் வீசுகி�து.

கடலிலிருந்து அலமந்துள்்ள த�ாலலவு 

இந்தியாவின மபரும்பகுதி குறிப்பா� தீப�ற்ப 

இந்தியா �ைலிலிருந்து மவகுமதாடலவில் இல்டல. 

இதன �ாைணமா� இப்பகுதி முழுவதும் நிலவும் 

�ாலநிடல �ைல் சார் ஆதிக�த்டத ம�ாண்டுள்ளது. 

இப்பகுதியில் குளிர்�ாலம் குளிைற்று �ாணப்படடு 

வருைம் முழுவதும் சீைான மவப்பநிடலடயக 

ம�ாண்டுள்ளது.

�ைல்�ளின ஆதிக�மினடம �ாைணமா� 

மத்திய மற்றும் வை இந்திய பகுதி�ள் 

மவப்பநிடலயில் பருவ�ால மாறுபாடு�டளக 

ம�ாண்டுள்ளன. இஙகு க�ாடையில் �டும் மவப்பமும் 

மற்றும் குளிர் �ாலத்தில் �டும் குளிரும் நிலவுகி�து. 

ம�ாச்சி, �ைற்�டை பகுதியில் அடமந்திருப்பதால் 

இதன வருைாந்திை சைாசரி மவப்பம் 30
0
C அளவுககு 

மி�ாமல் உள்ளது. மா�ா� �ைற்�டையிலிருந்து 

மவகு மதாடலவில் அடமந்துள்ள புதுடில்லியின 

வருைாந்திை சைாசரி மவப்பம் 40
0
C ககும் அதி�மா� 

உள்ளது. �ைற்�டை பகுதியில் �ாற்றில் ஈைப்பதம் 

மிகுந்து இருப்பதால் இடவ அதி� மடைத்தரும் 

தி�டனக ம�ாண்டுள்ளது. இதனால் �ைற்�டைககு 

அருகிலுள்ள ம�ால்�த்தாவில் மடைப்மபாழிவு 

119 மச.மீ ஆ�வும் உள் பகுதியில் அடமந்திருககும் 

பி�ானிரில் (இைாெஸதான) 24 மச.மீ ககு குட�வான 

மடைப்மபாழிகவ பதிவாகின�து.

பருவக�ால �ாற்று

இந்தியாவின �ாலநிடலடயப் பாதிககும் மி� 

முககிய �ாைணி பருவக�ால �ாற்�ாகும். இடவ 

பருவங�ளுகக�ற்ப மாறி வீசும் �ாற்று�ளாகும். 

இந்தியா ஒரு ஆண்டின �ணிசமான �ாலத்தில் 

பருவக�ாற்று�ளின தாக�த்திற்கு உள்ளாகி�து. 

இந்தியாவில் சூரியனின மசஙகுத்துக �திர்�ள் 

ெூன மாத மத்தியில் விழுகின�மபாழுதிலும் 

க�ாடைக�ாலம் கம மாத இறுதியில் முடிவடைகி�து. 

ஏமனனில் மதன கமற்கு பருவக�ாற்று 

மதாைக�த்தின �ாைணமா� மவப்பநிடல குட�ந்து 

இந்தியாவின பல பகுதி�ளுககு மிதமானது 

முதல் �னமடை வடை மபாழிகி�து. இகதகபால் 

மதனகிைககு இந்தியாவின �ாலநிடலயும் 

வைகிைககு பருவக�ாற்றின ஆதிக�த்திற்கு 

உடபடுகி�து.

வானிடல எனபது ஒரு 

குறிப்பிடை இைத்தில் உள்ள 

வளிமண்ைலத்தின தனடமடயக 

குறிப்பதாகும்.

�ாலநிடல எனபது ஒரு குறிப்பிடை பகுதியின 

சுமார் 30-35 ஆண்டு சைாசரி வானிடலடயக 

குறிப்பதாகும். 
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பருவக�ாற்றின கதாற்�ம் குறித்து 

வானிடல வல்லுநர்�ள் பல �ருத்துக�டள 

உருவாககி உள்ளனர். இவற்றில் இயஙகு 

க�ாடபாடடினபடி, வைக�ாள உச்ச க�ாடையில் 

சூரியனின மசஙகுத்துக�திர் �ை� கைட�யினமீது 

விழுகின�து. இதனால் அடனத்து வளி அழுத்த 

மற்றும் �ாற்று மண்ைலங�ள் வைககு கநாககி 

இைம்மபயர்கின�ன. இச்சமயத்தில் மவப்ப 

மண்ைல இடணப்பு பகுதி (ITCZ) வைககு கநாககி 

ந�ர்வதால் இந்தியாவின மபரும் பகுதி மதன 

கிைககு வியாபாைக �ாற்றின ஆதிக�த்திற்கு 

உள்ளாகின�ன. இக�ாற்று பூமத்தியகைட�டயக 

�ைககும் கபாது புவி சுைற்சியால் ஏற்படும் விடசயின 

�ாைணமா� வைகிைககு கநாககி வீசுகி�து. இது 

மதனகமற்கிலிருந்து வீசுவதால் மதனகமற்கு 

பருவக�ாற்�ா� மாறுகி�து. 

குளிர்பருவத்தில் வளியழுத்த மற்றும் �ாற்று 

மண்ைலங�ள் மதற்குகநாககி ந�ர்வதனமூலம் 

வைகிைககு பருவக�ாற்று உருவாகின�து. இவவாறு 

பருவங�ளுகக�ற்�வாறு தங�ளது திடச�டள 

மாற்றிகம�ாண்டு வீசும் க�ாள் �ாற்று�டளப் 

பருவக�ாற்று எனகிக�ாம். 

பருவக�ாலங�ள் 

வானிடல நிபுணர்�ள் இந்திய �ாலநிடலயில் 

நானகு பருவங�டள அடையாளம் �ண்டுள்ளனர். 

அடவ.

1. குளிர்�ாலம்: ெனவரி முதல் பிப்ைவரி வடை

2. க�ாடைக�ாலம்: மார்ச் முதல் கம வடை

3. மதனகமற்கு பருவக�ாற்று �ாலம் அல்லது 

மடைக�ாலம்: ெுன முதல் மசப்ைம்பர் வடை

4. வைகிைககு பருவக�ாற்று �ாலம்: அககைாபர் 

முதல் டிசம்பர் வடை

1. குளிர்�ாலம்

இக�ாலத்தில் சூரியனின மசஙகுத்து �திர்�ள் 

இந்தியாவிலிருந்து மவகுமதாடலவிலுள்ள 

ம�ைகைட�யின மீது மசஙகுத்தா� விழுகி�து. 

இதனால் இந்தியப் பகுதி சாயவான 

சூரியக�திர்�டளப் மபறுகி�து. இதுகவ குட�ந்த 

மவப்பத்திற்கு �ாைணமா� உள்ளது. மதளிவான 

வானம், சி�ந்த வானிடல, மமனடமயான வைககு 

�ாற்று�ள், குட�ந்த ஈைப்பதம் மற்றும் மிகுந்த 

தினசரி ப�ல்கநை மவப்ப கவறுபாடு�ள் ஆகியன 

இப்பருவத்தின பண்பு�ளாகும். இப்பருவத்தில் வை 

இந்தியாவில் ஓர் உயர் அழுத்தம் உருவாகி �ாற்று 

வைகமற்கிலிருந்து சிந்து-�ஙட� பள்ளத்தாககு�ள் 

வழியா� வீசுகி�து. மதனனிந்தியாவில் �ாற்றின 

திடசயானது கிைககிலிருந்து கமற்�ா� உள்ளது. 

கமற்கு இமயமடல, தமிழநாடு, க�ைளா ஆகிய 

பகுதி�ள் இப்பருவத்தில் மடைடயப் மபறுகின�ன. 

இக�ாலத்தில் மத்தியத் தடைக�ைல் பகுதியில் 

உருவாகும் கமற்�த்திய இடையூறுைன 

தாழவழுத்தங�ள் வை இந்தியாவில் மடைடயத் 

தருகின�ன. இக�ாற்ட� இந்தியாவிற்கு 

ம�ாண்டுவருவதில் மெட �ாற்க�ாடைம் முககிய 

பஙகு வகிககி�து. இக�ாற்�ானது பஞசாப், 

ஹரியானா, இமாச்சலப் பிைகதசத்தில் மடைப் 

மபாழிடவயும், ெம்மு �ாஷ்மீரின மடலப் பகுதி�ளில் 

பனிப் மபாழிடவயும் தருகி�து. இம்மடை குளிர்�ால 

க�ாதுடம பயிரிைலுககு மி�வும் பயனளிககி�து.

2.  ் காலடக்காலம் 

இப்பருவத்தில் சூரியனின மசஙகுத்துக 

�திர்�ள் இந்திய தீப�ற்பத்தின மீது விழுகி�து. 

எனகவ மவப்பநிடல மதற்கிலிருந்து வைககு கநாககி 

அதி�ரிககி�து. க�ாடைக�ாலத்தின முற்பகுதியில் 

நாடு முழுவதும் மவப்பமான வ�ண்ை வானிடல 

நிலவுகி�து. க�ாடைக�ாலத்தின மத்தியிலும், 

இறுதியிலும் நிலப்பகுதி இடியுைன கூடிய ஆலங�டடி 

மடையின ஆதிக�த்திற்கு உடபடுகி�து.

இப்பருவத்தில் இந்தியா முழுவதும் மவப்பம் 

அதி�ரிககின�து. ஏப்ைல் மாதத்தில் மதன இந்திய 

உடபகுதி�ளில் தின சைாசரி மவப்பநிடல 

30
0
C - 35

0
C ஆ� பதிவாகி�து. மத்திய இந்திய 

நிலப்பகுதியின பல பகுதி�ளில் ப�ல் கநை உச்ச 

மவப்பநிடல 40
0
C ஆ� உள்ளது. 

வளிமண்ைல அழுத்த நிடலயின கவறுபாடைால் 

அைபிக�ைல் மற்றும் வங�க �ைல் பகுதி�ளில் 

�ாற்�ானது மதன கமற்கிலிருந்து வைகிைககு 

கநாககி வீசுகி�து. இக�ாற்று�ள் கம மாதத்தில் 

கமற்கு �ைற்�டை பகுதி�ளுககு முன பருவ�ால 

மடைடயத் தருகின�ன. “மாஞ்சாரல்” (Mango 

shower) என� இடியுைன கூடிய மடையானது க�ைளா 

மற்றும் �ர்நாை� �ைற்�டை பகுதி�ளில் விடளயும் 

“மாஙகாயகள்” விடைவில் முதிர்வதற்கு உதவுகி�து. 

ஏப்ைல் மற்றும் கம மாதங�ளில் வைகமற்கு 

திடசயிலிருந்து வீசும் தலக�ாற்று நார்மவஸைர் 

அல்லது �ால்டபசாகி எனறு அடைக�ப்படுகி�து. 

இக�ாற்று கிைககு மற்றும் வைகிைககு பகுதி�ளான 

பீ�ார், கமற்கு வங�ாளம் மற்றும் அசாம் 

மாநிலங�ளுககு இடியுைன கூடிய குறுகியக �ால 

மடைடயத் தருகி�து 

3.  மதனகமற்கு பருவக�ாற்று �ாலம் (மலைக்காலம்)

இந்திய �ாலநிடலயின முககிய அம்சமா� 

மதனகமற்கு பருவக�ாற்று விளஙகுகி�து. 

பருவக�ாற்று மபாதுவா� ெூன முதல் 

வாைத்தில் இந்தியாவின மதன பகுதியில் 

மதாைஙகி ம�ாங�ணக �ைற்�டை பகுதிககு ெூன 

இைண்ைாவது வாைத்திலும் ெூடல 15இல் அடனத்து 

இந்தியப் பகுதி�ளுககும் முனகனறுகி�து.
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உல�ளாவிய �ாலநிடல நி�ழவான 

“எல்நிகனா” மதனகமற்கு பருவக�ாற்றுக �ாலத்தில் 

மி�ப்மபரிய தாக�த்டத ஏற்படுத்துகி�து. 

மதனகமற்கு பருவக�ாற்று மதாைஙகுவதற்கு 

முன வை இந்தியாவின மவப்பநிடலயானது 

46
0
C வடை உயருகி�து. இப்பருவக�ாற்றின 

இடி மற்றும் மினனலுைன கூடிய துவக�ம் (மதன 

இந்தியாவில்)’பருவமடை மவடிப்பு’ எனப்படுகி�து. 

இக�ாற்று இந்தியாவின மதன முடனடய 

அடையும்மபாழுது இைண்டு கிடள�ளா�ப் 

பிரிககி�து. இதன ஒரு கிடள அைபிக�ைல் 

வழியா�வும் மற்ம�ாரு கிடள வங�ாள விரிகுைா 

வழியா�வும் வீசுகி�து.

மதனகமற்கு பருவக�ாற்றின அைபிக�ைல் 

கிடள கமற்கு மதாைர்ச்சி மடலயின கமற்குச் 

சரிவு�ளில் கமாதி பலத்த மடைப் மபாழிடவ 

தருகி�து. இககிடளயானது வைககு கநாககி 

ந�ர்ந்து இமயமடலயால் தடுக�ப்படடு வை இந்தியா 

முழுவதும் �னமடைடயத் கதாற்றுவிககி�து. 

ஆைவல்லி மடலத் மதாைர் இக�ாற்று வீசும் திடசககு 

இடணயா� அடமந்துள்ளதால் இைாெஸதான 

மற்றும் வை இந்தியாவின கமற்கு பகுதிககு 

மடைப்மபாழிடவ தருவதில்டல.

வங�ாள விரிகுைா கிடள, வைகிைககு 

இந்தியா மற்றும் மியானமடை கநாககி வீசுகி�து. 

இது �ாசி, �ாகைா, மெயந்தியா குனறு�ளால் 

தடுக�ப்படடு ் மகாலயாவில் உள்்ள தமௌசின்ராமில் 

(mawsynram) மிக  கனமலைலயத் �ருகி்றது. 

பி�கு இக�ாற்று கிைககிலிருந்து கமற்கு கநாககி 

ந�ரும்கபாது மடைப் மபாழிவின அளவு குட�ந்து 

ம�ாண்கை மசல்கி�து.

இந்தியாவின் ஒடடு தமாத்� மலைபதபாழிவில் 

75 ்ச�வீ� மலைப தபாழிவானது இபபருவக்காற்று 

காலத்தில் கிலடக்கி்றது.

4.  வடகிைக்கு பருவக்காற்று காலம்

மசப்ைம்பர் மாத இறுதியில் அழுத்த 

மண்ைலமானது புவியில் மதற்கு கநாககி ந�ை 

ஆைம்பிப்பதால் மதனகமற்கு பருவக�ாற்று 

பினனடையும் பருவக�ாற்�ா� நிலப்பகுதியிலிருந்து 

வங�ாளவிரிகுைா கநாககி வீசுகி�து. பூமி 

சுைல்வதால் ஏற்படும் விடசயின (ம�ாரியாலிஸ 

விடச) �ாைணமா� �ாற்றின திடச மாற்�ப்படடு 

வைகிைககிலிருந்து வீசுகி�து. எனகவ இக�ாற்று 

வைகிைககு பருவக�ாற்று என அடைக�ப்படுகி�து. 

இப்பருவக�ாலம் இந்திய துடணக�ண்ை பகுதியில் 

வை கீடைக �ாற்றுத் மதாகுதி கதானறுவதற்கு 

�ாைணமா� உள்ளது எனலாம்.

இப்பருவ�ாற்றின மூலம் க�ைளா, ஆந்திைா 

தமிழநாடு மற்றும் மதன �ர்நாை�ாவின உடபகுதி�ள் 

நல்ல மடைப்மபாழிடவப் மபறுகின�ன. 

இப்பகுதி�ள் மமாத்த மடைப்மபாழிவில் சுமார் 

35 சதவீதத்டதப் மபறுகின�ன. வங�க�ைலில் 

உருவாகும் புயலால் தமிழநாடடின பல பகுதி�ளும் 

ஆந்திைா மற்றும் �ர்நாை�ாவின சில பகுதி�ளும் 

மடைடயப் மபறுகின�ன .

�ைற்�டைப் பிைகதசங�ளில் �னமடையுைன 

கூடிய பலத்த புயல் �ாற்று, மபரும் 
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உயிர்கசதத்டதயும், மபாருடகசதத்டதயும் 

ஏற்படுத்துகி�து. இப்பருவத்தில் நாடு முழுவதும் 

ப�ல் கநை மவப்பநிடல வீழச்சியடைகி�து. 

உலகில் மி� அதி� அளவு மடை 

மபறும் (1141 மச.மீ) பகுதியான 

மமௌசினைாம் (Mawsynram) 

கம�ாலயாவில் அடமந்துள்ளது. 

 2. 3   மலைப பரவல்

இந்தியாவில் ஆண்டு சைாசரி மடையளவு 

118 மச.மீ இருப்பினும் நாடடின மடைவீழச்சியின 

பைவல் சீைற்று �ாணப்படுகி�து. 

்மற்கு கடற்கலர, அ்சாம்,  ்மகாலயாவின் 

த�ன்பகுதி,  திரிபுரா,  �ாகலாந்து, 

அருணாச்சலபபிர்�்சம் ்பான்்ற பகுதிகள்  200 

த்ச.மீடடருக்கும் அதிகமான மலைபதபாழிலவயும் 

தபறுகின்்றன. இைாெஸதான மாநிலம் 

முழுவதும், பஞசாப், ஹரியானா, உத்திைப்பிைகதச 

மாநிலத்தின கமற்கு மற்றும் மதனகமற்கு 

பகுதி�ள், மத்தியப் பிைகதசத்தின கமற்கு பகுதி 

மற்றும் கமற்குத் மதாைர்ச்சி மடலயின கிைககு 

பகுதி மற்றும் தக�ாணப் பீைபூமி பகுதி மற்றும் 

தமிை� �ைற்�டையின ஒரு குறுகியப்பகுதி 

கபான�டவ 100 மச.மீடைருககும் குட�வான 

மடைப்மபாழிடவப் மபறுகின�ன. மற்� 

பகுதி�ள் 100 முதல் 200 மச.மீ வடையிலான 

மடைப்மபாழிடவப் மபறுகின�ன.

 2. 4  இயற்லகத் �ாவரஙகள்

இயற்லகத் �ாவரம்  என்பது  ்�ரடியாக்வா 

மல்றமுகமாக்வா  மனி� உ�வியில்லாமல் 

இயற்லகயாக  வ்ளர்ந்துள்்ள  �ாவர 

இனத்ல� குறிக்கி்றது. இடவ இயற்ட�யான 

சூைலில் �ாணப்படுகின�ன. ஒரு பகுதியில் 

இயல்பா�கவ நீண்ை �ாலமா� மனிதர்�ளின 

தடலயீடு இனறி இயற்ட�யா� வளரும் மைங�ள், 

புதர்�ள், மசடி�ள், ம�ாடி�ள் கபான� அடனத்து 

தாவை உயிரினங�டளயும் இயற்ட�த் தாவைங�ள் 

எனகிக�ாம்.

�ாலநிடல, மண் வட��ள், மடைப்மபாழிவு 

மற்றும் நிலத்கதாற்�ங�ள் ஆகியடவ இயற்ட�த் 

தாவைங�ள் பைவல் மற்றும் வளர்ச்சிடயக 

�டடுப்படுத்துகின�ன.

கமற்�ண்ை �ாைணி�ளின அடிப்படையில் 

இந்தியாவின இயற்ட�த் தாவைங�ள் பினவருமாறு 

வட�ப்படுத்தப்படுகின�ன.

அயனமணடல பசுலம மா்றாக் காடுகள்

ஆண்டு மடைப்மபாழிவு 200 மச.மீடைருககு 

கமலும் ஆண்டு மவப்பநிடல 22
0
Cககு 

அதி�மா�வும், சைாசரி ஆண்டு ஈைப்பதம் 70 

சதவீதத்திற்கு கமலும் உள்ள பகுதி�ளில் 

இவவட�க�ாடு�ள் �ாணப்படுகி�ன. ்மற்கு 

த�ாடர்சசி  மலல,  �ர்நாை�ா, ம�ாைாஷ்டைா, 

அந்தமான நிகக�ாபர் தீவு�ள், க�ைளா, அசாம், 

கமற்கு வங�ாளம், நா�லாந்து, திரிபுைா, மிகசாைம், 

மணிப்பூர் மற்றும் கம�ாலயா ஆகிய பகுதி�ளில் 

இவவட�க �ாடு�ள் �ாணப்படுகி�ன. இரபபர், 

எபனி,  ்ராஸ்  மரம்,  த�ன்லன,  மூஙகில், 

சின்்கானா,  சிடார் கபான� மைங�ள் இஙகு 

�ாணப்படுகின�ன. கபாககுவைத்து வசதியினடம 

�ாைணமா� இடவ வியாபாை ரீதியா� மபருமளவில் 

பயனபடுத்தப்படுவதில்டல. 

அயன மணடல இலலயுதிர்க் காடுகள்

இவவட� �ாடு�ள் ஆண்டு சைாசரி 

மடைப்மபாழிவு அளவு சுமார் 100 மச.மீ முதல் 200 

மச.மீ வடை உள்ள பகுதி�ளில் �ாணப்படுகின�ன. 

இதடன பருவக�ாலக�ாடு�ள் எனறும் 

அடைக�லாம். இப்பகுதியில் ஆண்டு சைாசரி 

மவப்பநிடல 27
0
C ஆ�வும் மற்றும் சைாசரி ஒப்பு 

ஈைப்பதம் 60 முதல் 70 சதவீதமா�வும் உள்ளது. 

இக�ாடு�ளில் உள்ள மைங�ள் வசந்த �ாலத்திலும் 

க�ாடைக�ாலத்தின முற்பகுதியிலும் வ�டசியின 

�ாைணமா� இடல�டள உதிர்த்து விடுகின�ன. 

இமயமடலககு அருகில் அடமந்துள்ள பஞசாப் முதல் 

அசாம் வடையிலான பகுதி�ள், வைசமமவளி�ள், 

பஞசாப், ஹரியானா, ஆந்திைப் பிைகதசம், 

பீ�ார்,  கமற்கு வங�ாளம், மத்திய இந்தியா, 

ொர்�ண்ட, மத்தியப்பிைகதசம், சத்தீஸ�ர், மதன 

இந்தியா, ம�ாைாஷ்டைா, �ர்நாை�ா, மதலங�ானா, 

ஆந்திைப்பிைகதசம், க�ைளா, தமிழநாடு கபான� 

பகுதி�ளில் இக�ாடு�ள் �ாணப்படுகின�ன. இஙகு 

கதககு மற்றும் சால் மி� முககிய மைங�ளாகும்.

இடதத் தவிை ்சந்�னமரம்,  ்ராஸ்மரம், கு்சம்,  மாகு, 

பாலாங,  ஆம்லா,  மூஙகில்,  சி்சம் மற்றும் படாக் 

ஆகியலவ தபாரு்ளா�ார முக்கியத்துவம் வாயந்� 

மரஙக்ளாகும். இக�ாடு�ள் நறுமண திைவியங�ள், 

வார்னீஷ், சந்தன எண்மணய மற்றும் வாசடன 

திைவியங�டள அளிககின�ன.

அயனமணடல வ்றணடக் காடுகள்

ஆண்டு மடைப்மபாழிவு 50 மச.மீ முதல் 100 

மச.மீ வடை உள்ள பகுதி�ளில் அயனமண்ைல 

வ�ண்ை �ாடு�ள் �ாணப்படுகின�ன. 

அயனமண்ைல வ�ண்ை �ாடு�ள் ஒரு இடைநிடல 

வட�க �ாைாகும்.
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கிைககு இைாெஸதான, ஹரியானா, 

பஞசாப், உத்திைப்பிைகதசத்தின கமற்குப்பகுதி, 

மத்தியப்பிைகதசம், ம�ாைாஷ்டைாவின கிைககுப்பகுதி, 

மதலங�ானா, கமற்கு �ர்நாை�ா மற்றும் 

தமிழநாடடின கிைககு பகுதி�ளில் இவவட�க 

�ாடு�ள் �ாணப்படுகின�ன. இலுபலப  (mahua), 

ஆலமரம், ஆவாராம் பூ மரம் (Amaldas), பலா, மஞ்சக் 

கடம்பு (Haldu), கரு்வலம் (Babool) மற்றும் மூஙகில் 

ஆகிய முக்கிய மரவலகக்ளாகும்.

பாலலவன மற்றும் அலரப பாலலவனத் 

�ாவரஙகள்: இக�ாடு�டள ”முடபு�ர் காடுகள்” 

எனறும் அடைப்பர். இடவ ஆண்டு சைாசரி 

மடைப்மபாழிவு 50 மச.மீடைருககு குட�வா�வும், 

அதி� மவப்பமும் மற்றும் குட�வான ஈைப்பதமும் 

ம�ாண்ை பகுதி�ளில் �ாணப்படுகின�ன. 

இவவட�க �ாடு�ள் வைகமற்கு இந்தியப் 

பகுதி�ளான கமற்கு இைாெஸதான, மதனகமற்கு 

ஹரியானா, வைககு குெைாத் மற்றும் மதனகமற்கு 

பஞசாப் ஆகிய பகுதி�ளிலும், தக�ாண 

பீைபூமியின �ர்நாை�ா, ம�ைாஷ்டடிைா மற்றும் 

ஆந்திைப்பிைகதசத்தின வ�ண்ை பகுதி�ளிலும் 

�ாணப்படுகின�ன. கரு்வலம்  (Babool),  சீலம 

கரு்வல  மரம்  (Kikar),  ஈச்சமரம் ்பான்்ற மரஙகள் 

இக்காடுகளில் வ்ளர்கின்்றன.

அல்லபன்/இமயமலலக் காடுகள்

உயைம் மற்றும் மடையளவின அடிப்படையில் 

இக�ாடு�ள் வட�ப்படுத்தப்படுகின�ன.  

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

ப�ைமமாறா� கா�க�

இைல���� கா�க�

வற�ட கா�க�

மைல� கா�க�

மா��ேரா� கா�க�
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i.   வைகிைககு இந்திய மாநிலங�ளில் உள்ள கிைககு 

இமயமடலச் சரிவு�ளில் 1200-2400 மீ உயைம் 

உள்ள பகுதி�ளில் �ாணப்படும் இக�ாடு�ளில் 

சால், ஓக, லாைஸ, அமுைா, மசஸடமநட, சினனமன 

கபான� மைங�ள் வளர்கின�ன. 2400-

3600 மீ உயைங�ளில் ஓக்,  பிர்ச,  சில்வர்,  தபர், 

லபன்,  ஸ்புரூஸ்,  ெுனிபபர் ்பான்்ற மரஙகள் 

காணபபடுகின்்றன.

II.   இமாச்சலப்பிைகதசம், உத்ை�ாண்ட கபான� 

மாநிலங�ளில் மிதமான மடைப் மபாழிவு 

உள்ள பகுதி�ளில் சுமார் 900 மீடைர் 

உயைமுள்ள பகுதி�ளில் அடை பாடலவனத் 

தாவைங�ளான சிறு புதர் மசடி�ள், சிறு 

மைங�ள் கபான�டவ வளருகின�ன. சுமார் 

900 – 1800 மீ உயைம் உள்ள மடல�ளில் 

சிர்டபன எனப்படும் மைங�ள் அதி�மா�க 

�ாணப்படுகின�ன. 1800 முதல் 3000 மீ 

உயைமுள்ள பகுதி�ளில் மித மவப்ப மண்ைல 

ஊசியிடலக �ாடு�ள் பைவியுள்ளன.

அல்லபன் காடுகள்

சுமார் 2400 மீடைருககு கமல் உள்ள 

இமயமடல�ளின உயைமான பகுதி�ளில் 

இவவட�க �ாடு�ள் �ாணப்படுகின�ன. 

இவவட�க�ாடு�ள் ஊசியிடல மைங�டளக 

ம�ாண்டுள்ளன. ஓக்,  சில்வர் பிர்,  லபன் 

மற்றும் ெுனிபர் மரஙகள்  இக்காடடின்  முக்கிய 

மரவலகக்ளாகும்.  கிைக்கு இமயமலலப பகுதியில் 

இவவலகயான காடுகள் பரந்� அ்ளவில் உள்்ளன.

அலலயாத்திக் காடுகள்

இக�ாடு�ள் மைல்ைாக�ள், மபாஙகு மு�ங�ள் 

மற்றும் �ைற்�ழிமு�ப் பகுதி�ளில் �ாணப்படுகின�ன. 

இடவ ஓதங�ளின ஆதிக�த்திற்கு உள்ளாவதால் 

சதுப்புநிலக�ாடு�ள் மற்றும் மைல்ைா �ாடு�ள் எனவும் 

அடைக�ப்படுகின�ன. �ஙட�-பிைம்மப்புத்திைா 

மைல்ைா பகுதி�ளில் உலகில் மி�ப் மபரிய சதுப்பு 

நிலக �ாடு�ள் உள்ளன. ம�ாநதி, க�ாதாவரி 

மற்றும் கிருஷ்ணா நதி�ளின மைல்ைா பகுதி�ளிலும் 

இவவட� ஓதக�ாடு�ள் �ாணப்படுகின�ன. 

இடவ ’’மாஙகு்ராவ காடுகள்’’ எனறும் 

அடைக�ப்படுகின�ன.

 2. 5  வன உயிரினஙகள்

இயற்ட�ச் சூழநிடல அல்லது �ாடு�டள 

வாழிைமா�க ம�ாண்டு வாழும் விலஙகு�ள் 

வன உயிரினங�ள் எனப்படுகின�ன. வன 

உயிரினங�ள் இருபிரிவு�டள உள்ளைககியது. 

அடவ முதும�லும்புள்ளடவ (மீன, இருவாழவி�ள், 

ஊர்வன, ப�டவ�ள், பாலூடடி�ள்) மற்றும் 

முதும�லும்பில்லாதடவ (கதனீ, படைாம் பூச்சி, 

அந்திப்பூச்சி கபான�டவ). இந்தியா அதி� வன 

உயிரினங�டளயும், வன உயிரின வட��டளயும் 

ம�ாண்ை நாடு. உலகிலுள்ள 1.5 மில்லியன 

வட�யான வன விலஙகு உயிரினங�ளில் 

இந்தியாவில் மடடும் 81,251ககும் கமற்படை 

வட�யான வன விலஙகினங�ள் உள்ளன.

புலி, சிங�ம், சிறுத்டத, பனி சிறுத்டத, 

மடலப்பாம்பு, நரி, ஓநாய, �ைடி, முதடல, 

�ாண்ைாமிரு�ம், நீர்யாடன, ஒடை�ம், வரிககுதிடை, 

�ாடடுநாய, குைஙகு, பாம்பு, மான வட�, �ாடடு 

எருடம வட�, வலிடமமிக� யாடன வட� 

கபான� வனவிலஙகு�ளின வாழிைமா� இந்தியா 

தி�ழகி�து. கவடடையாடுதல், �ாைழிப்பு மற்றும் 

இதை மனித குறுககீடு�ளினால் வன விலஙகு�ளின 

வாழிைங�ள் அழிக�ப்படடு பல உயிரினங�ள் 

அழிவின விளிம்பில் உள்ளன. 

இந்திய வனவிலஙகு வாரியம் 1952 (IBWL)

1952ஆம் ஆண்டு வன விலஙகு�ள் பாது�ாப்பு 

மற்றும் கமலாண்டமக குறித்த பரிந்துடை�டள 

அைசாங�த்திற்கு வைங� நிறுவப்படை அடமப்பு 

இதுவாகும்.

வனவிலஙகு�டளப் பாது�ாக�வும், 

கவடடையாடுதல், �ைத்துதல் மற்றும் சடைவிகைாத 

வணி�ம் ஆகியவற்ட�க �டடுப்படுத்தும் 

கநாக�த்துைனும் இந்திய அைசு 1972இல் வன 

விலஙகு பாது�ாப்புச் சடைத்டத இயற்றியது.

இந்திய வனவிலஙகின மசழுடமத் 

தனடமடயயும், பனடமடயயும் பாது�ாக� 102 

்�சிய பூஙகாக்கள் மற்றும் 515 வனவிலஙகுகள் 
்சரணாலயஙகள் உருவாக்கபபடடன.

உயிர்க்்கா்ள தபடடகம் அல்லது காபபகஙகள்

உயிர்க்்கா்ள தபடடகம் என்பது நிலம் 

மற்றும்  கட்லார சுற்றுச சூைலலப பாதுகாக்க 

ஏற்படுத்�பபடட  ஒன்று. இந்திய அைசாங�ம் 18 

உயிர்கக�ாள �ாப்ப�ங�டள ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இவற்றின பணி இயற்ட� வாழவிைத்தின மபரும் 

பகுதி�டளப் பாது�ாத்தல், ஒனறு அல்லது அதற்கு 

கமற்படை கதசிய பூங�ாக�டளப் பாது�ாத்தல் 

இடவ�ளின மபாருளாதாை பயனபாடடு அண்டமப் 

பகுதி�டளப் பாது�ாத்தல் கபான�வற்ட� 

உள்ளைககியது.

புலி�ள் பாது�ாப்பு திடைம் 

1973இல் மதாைங�ப்படைது. 

புலி�டள பாது�ாக�வும் அதன 

எண்ணிகட�டய அதி�ரிககும் 

கநாக�த்கதாடும் புலி�ள் பாது�ாப்ப�ங�ள் 

மதாைங�ப்படைன. 

10th_Geography_Unit_2_TM.indd   159 1/5/2022   3:50:21 PM



160இந்தியா – காலநிலல மற்றும் இயற்லகத் தாவரஙகள்

இந்தியாவின் உயிர்க்்கா்ள காபபகஙகள்

இந்தியாவில் உள்்ள  18  உயிர்க்்கா்ள 

காபபகஙகளில் 11 காபபகஙகள் (மன்னார் 

வல்ளகுடா,  �ந்�ா ்�வி,  நீலகிரி,  ்�ாக்்ரக், 

பசமாரி,  சிம்லிபால்,  சுந்�ரவனம்,  அகத்திய 
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மலல,தபரிய  நிக்்காபார்,  கஞ்சன்ெஙகா  மற்றும் 

அமர்கணடக்)  யுதனஸ்்காவின் (UNESCO)  மனி� 

மற்றும்  உயிர்க்்கா்ள  காபபக திடடத்தின்  கீழ் 

த்சயல்படுகின்்றன. 
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இ) மாஙகுகைாவ �ாடு�ள்

ஈ) மடலக �ாடு�ள்

6.  கசஷாசலம் உயிர்கக�ாள மபடை�ம் 

அடமந்துள்ள மாநிலம் 

அ) தமிழநாடு ஆ) ஆந்திைப் பிைகதசம்

இ) மத்தியப் பிைகதசம் ஈ) �ர்நாை�ா

7.   யுமனஸக�ாவின (UNESCO) உயிர்கக�ாளப் 

பாது�ாப்பு மபடை�த்தின ஒரு அங�மா� 

இல்லாதது .

அ) நீலகிரி ஆ) அ�த்திய மடல

இ) மபரிய நிகக�ாபார் ஈ) �டச்

II  தபாருத்துக

1.   சுந்தைவனம்  - பாடல மற்றும் 

  அடைப்பாடலவனத் 

தாவைங�ள்

2.   உயிர்பனடமச் சி�ப்பு  

பகுதி�ள் - அககைாபர், டிசம்பர்

3.   வைகிைககுப்  

பருவக �ாற்று - �ைற்�டைக �ாடு�ள்

4.   அயன மண்ைல  

முடபுதர் �ாடு�ள் -  கமற்கு வங�ாளம் 

5.   �ைகலாைக �ாடு�ள் - இமயமடல�ள்

III    கீழ்க்காணும்  வாக்கியஙகல்ளக்  கருத்தில் 

தகாணடு தகாடுக்கபபடடுள்்ளவற்றில்  ்சரியான 

விலடலயத் ்�ர்வு த்சயயவும்

1.   கூற்று: இமய மடலயானது ஒரு �ாலநிடல 

அைணா�ச் மசயல்படுகி�து.

   �ாைணம்: இமயமடல மத்திய ஆசியாவிலிருந்து 

வீசும் குளிர்க�ாற்ட� தடுத்து இந்தியத் 

துடணக�ண்ைத்டத மிதமவப்பமா� 

டவத்திருககி�து.

I   ்சரியான விலடலயத் ்�ர்வு 

த்சயக

1.   கமற்�த்திய இடையூறு�ளால் 

மடைப்மபாழிடவப் மபறும் பகுதி 

அ) தமிழநாடு ஆ) க�ைளா

இ) பஞசாப் ஈ) மத்தியப் பிைகதசம்

2.  க�ைளா மற்றும் �ர்நாை� �ைற்�டைப் 

பகுதி�ளில் விடளயும் மாங�ாய�ள் விடைவில் 

முதிர்வதற்கு  �ாற்று�ள் 

உதவுகின�ன.

அ) லூ ஆ) நார்மவஸைர்ஸ 

இ) மாஞசாைல் ஈ) மெட �ாற்க�ாடைம்

3.  ஒகை அளவு மடைமபறும் இைங�டள 

இடணககும் க�ாடு  ஆகும்.

அ) சமமவப்ப க�ாடு�ள்

ஆ) சம மடைகக�ாடு�ள்

இ) சம அழுத்தக க�ாடு�ள்

ஈ) அடசக க�ாடு�ள்

4.   இந்தியாவின �ாலநிடல  

ஆ� மபயரிைப்படடுள்ளது.

அ) அயன மண்ைல ஈைக �ாலநிடல

ஆ) நிலநடுகக�ாடடுக �ாலநிடல

இ) அயனமண்ைல பருவக�ாற்றுக �ாலநிடல

ஈ) மித அயனமண்ைலக �ாலநிடல

5.  பருவக�ாற்று �ாடு�ள் இவவாறு 

அடைக�ப்படுகின�ன.

அ) அயன மண்ைல பசுடம மா�ாக �ாடு�ள்

ஆ) இடலயுதிர்க �ாடு�ள்

பாடசசுருக்கம்

• இந்திய �ாலநிடல அயனமண்ைல பருவக�ாற்றுக �ாலநிடல என வடையறுக�ப்படுகி�து. 

• இந்தியாவில் நானகு பருவக�ாலங�ள் உள்ளன. அடவ குளிர்�ாலம், க�ாடைக�ாலம், மதனகமற்கு 

பருவக�ாற்று �ாலம் மற்றும் வைகிைககு பருவக�ாற்று �ாலம்.

• மனிதனின கநைடி அல்லது மட�மு�த் தடலயீடினறி இயற்ட�ச் சூைலில் வளரும் தாவை இனத்டத 

”இயற்ட�த் தாவைங�ள்” எனகிக�ாம்.

• இயற்ட�த் தாவைங�ள், அயனமண்ைல பசுடம மா�ாக �ாடு�ள், அயனமண்ைல இடலயுதிர்க�ாடு�ள், 

அயனமண்ைல வ�ண்ை �ாடு�ள், பாடல மற்றும் அடைபாடலவனக �ாடு�ள், மடலக �ாடு�ள், 

ஆல்டபன �ாடு�ள் மற்றும் சதுப்புநிலக�ாடு�ள் என வட�ப்படுத்தப்படுகின�ன. 

• உயிர்கக�ாள �ாப்ப�ங�ள் எனபது நிலம் மற்றும் �ைகலாைப் பகுதி�ளில் பாது�ாக�ப்படை சுற்றுச்சூைல் 

மண்ைலங�ளாகும்.

பயிற்சி
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அ)  கூற்று மற்றும் �ாைணம் இைண்டும் சரி, 

கூற்றுக�ான �ாைணம் சரி.

ஆ)  கூற்று மற்றும் �ாைணம் இைண்டும் சரி, 

கூற்றுக�ான �ாைணம் தவறு.

இ) கூற்று சரி �ாைணம் தவறு.

ஈ) கூற்று தவறு �ாைணம் சரி.

IV  தபாருந்�ா� விலடலயத் ்�ர்வு த்சயக

1. ஓதக�ாடு�ள் இதடனச் சுற்றி �ாணப்படுகி�து.

அ) பாடலவனம்

ஆ) �ஙட� பிைம்மபுத்ைா மைல்ைா

இ) க�ாதாவரி மைல்ைா

ஈ) ம�ாநதி மைல்ைா

2.  இந்தியாவின �ாலநிடலடயப் பாதிககும் 

�ாைணி�ள்

அ) அடச பைவல்

ஆ) உயைம்

இ) �ைலிலிருந்து அடமந்துள்ள தூைம்

ஈ) மண்

V  சுருக்கமாக விலடயளிக்கவும்

1.   �ாலநிடலடய பாதிககும் �ாைணி�டள 

படடியலிடு�.

2.   ”மவப்ப குட�வு விகிதம்” என�ால் எனன?

3.   ”மெட �ாற்க�ாடைங�ள்”’ என�ால் எனன?

4.   பருவக �ாற்று குறித்து ஒரு சிறு குறிப்பு எழுது�.

5.   இந்தியாவின நானகு பருவக �ாலங�டளக 

குறிப்பிடு�..

6.   ’பருவமடை மவடிப்பு’ என�ால் எனன?

7.  அதி� மடைப்மபறும் பகுதி�டளக குறிப்பிடு�.

8.   இந்தியாவில் சதுப்புநிலக �ாடு�ள் �ாணப்படும் 

இைங�டளக குறிப்பிடு�.

9.  இந்தியாவில் உள்ள உயிர்கக�ாள �ாப்ப�ங�ள் 

ஏகதனும் ஐந்திடன எழுது�.

VI  ்வறுபடுத்துக

1. வானிடல மற்றும் �ாலநிடல.

2.  அயன மண்ைல பசுடம மா�ாக �ாடு�ள் மற்றும் 

இடலயுதிர்க �ாடு�ள்.

3.  வைகிைககு பருவக �ாற்று மற்றும் மதனகமற்கு 

பருவக�ாற்று.

VII  காரணம் கணடறிக

1. கமற்கு �ைற்�டைச் சமமவளி குறு�லானது.

2.  இந்தியா அயன மண்ைலப் பருவக�ாற்றுக 

�ாடலநிடலடயப் மபற்றுள்ளது.

3.  மடலப்பகுதி�ள் சமமவளி�டள விை 

குளிைானடவ.

VIII  விரிவான விலடயளிக்கவும்

1. மதனகமற்கு பருவக �ாற்று குறித்து எழுது�. 

2. இந்திய �ாடு�ள் பற்றி விவரிக�வும்.

IX  வலரபடப பயிற்சி

   இந்திய நிலவடைபைத்தில் கீழக�ண்ை 

இைங�டளக குறிக�வும்.

1. மதனகமற்கு பருவக�ாற்று வீசும் திடச.

2. வைகிைககு பருவக�ாற்று வீசும் திடச.

3. அதி� மடை மபரும் பகுதி�ள்.

4. மடலக �ாடு�ள்.

5. பனனா உயிர்கக�ாள மபடை�ம்.

6. அ�த்தியர் மடல உயிர்கக�ாளப் மபடை�ம்.

 ்மற்்காள் நூல்கள்

1.  Attri, S.D. and A.Tyagi, 2010. “Climate Profile of India”, India Meteorological Department, Ministry 
of Earth Sciences, Govt. of India, New Delhi.

2.  Singh, S. and J.Saroha, 2014. “Geography of India”, Access Publishing India Pvt. Ltd. New Delhi.
3.  Hussain, M. 2008. “Geography of India” Tata McGraw-Hill Publishing House Company Ltd. New Delhi.
4.  Govt. of India, 2014. “India’s fifth National report to the Convention on Biological Diversity” 

Ministry of Environment and Forests.

இந்தியா – காலநிலல மற்றும் இயற்லகத் �ாவரஙகள்

இலணயச த்சயல்பாடு

த்சயல்முல்ற

• கீழ�ாணும் உைலி / விடைவுக குறியீடடைப் பயனபடுத்தி இச்மசயல்பாடடிற்�ான இடணயப் 
பக�த்திற்குச் மசல்லவும்.

• சுடடிடய பயனபடுத்தி இடணய பக�த்தின கீகை மசல்லவும். பினபு  ‘Explore’ டய மசாடுக�வும்.
• பினபு இைது பக�த்தில் ம�ாடுக�ப்படடுள்ள ‘ Climate’ மசனறு ‘ Annual Rainfall’ டய 

கதர்ந்மதடுக�வும்.
உரலி: https://bhuvan-app1.nrsc.gov.in/mhrd_ncert/
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     அறிமுகம்
வளங்களில் மணவளம் மி்க முக்கிய 

வளமா்கக் ்கருதப்படுகிறது. இந்திய நாட்டின் 
்பரப்பளவு க்காண்ட மறற நாடு்களளக் ்காட்டிலும், 
இந்தியாவின் வவறு்பட்்ட இயறள்கச் சூழல் அதி்க 
எணணிக்ள்கயிலான மண வள்க்களுக்கு 
்காரணமா்க உளளது. (வளமான மண வள்க்கள, 
வவளாணளமளய ஊக்்கப்படுத்துவதன் மூலம் 
அதி்க மக்்கட் கதாள்கக்கு ஆதரவா்க உளளது).

 3.1   மண்
மண என்்பது ்கனிமங்களின் கூட்டுப 

க்பாருள்கள, மக்கிய தாவரங்கள, விலஙகினப 
க்பாருள்கள, ்காறறு மறறும் நீர் ஆகியவறளற 
உளள்டக்கியது. இது புவியின் வமற்பரபபில் 
்காணப்படும் ஒரு அடுக்்காகும். மணது்கள்கள, 
்களிமண, மணல் மறறும் மணமணடி ்படிவு (Silt) என 
மூன்று வள்க்களா்கப பிரிக்்கப்படுகிறது. ்பல்வவறு 
்காலநிளலச் சூழலில் ்பாளற்கள சிளதவள்டவதால் 
மண உருவாகிறது. சில மணவள்க்கள வதயுருதல் 
்காரணி்களால் அரிக்்கப்பட்டு பின் ்படியளவக்்கப்பட்டு 
உருவாகின்றன. மணணானது இ்டத்திறகு இ்டம் 
வவறு்படும்.

மண்ணின் வகககள்
1953ஆம் ஆணடு கதா்டங்கப்பட்்ட இந்திய 

வவளாண்  ஆராய்ச்சிக்  கழகம் இந்தியாவில் 

்காணப்படும் மணவள்க்களள 8 பிரிவு்களா்க 
வள்கப்படுத்தியுளளது. அளவ
 1. வண்்டல் மண்
 2. கரிசல் மண்
 3. சசம்மண்
 4. சரகள மண்
 5. காடு மற்றும் மகை மண்
 6. வறண்்ட பாகை மண்
 7. உப்பு மற்றும் காரமண்
 8. களிமண் மற்றும் சதுப்பு நிை மண்

29.69%

28%

22.16%

6.13%

7.94%

2.62%
2.17%

1.
29

%
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Þ‰Fò£ - -ñ‡ õ¬èèœ

கற்றலின் வ�ாக்கஙகள்
�	இந்திய மண வள்க்களின் தன்ளம மறறும் ்பரவளலப புரிந்துக்காளளல்
�	நீர்ப்பாசனம் மறறும் ்பல்வநாக்கு திட்்டங்களின் முக்கியத்துவத்ளத கதரிந்துக்காளளல்
�	இந்திய வவளாணளம வள்க்கள மறறும் அதன் முக்கியத்துவத்ளத ்கறறறிதல்
�	இந்திய ்கால்நள்ட மறறும் மீன் வளங்களளப புரிந்துக்காளளல்
�	இந்தியா வவளாணளம எதிர்க்காளளும் பிரச்சளன்கள ்பறறி புரிந்துக்காளளல்

இந்தியா – வவளாண்கம

அைகு  -  3
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மண் 
வகககள் மண்ணின் பண்புகள் பரவல் வளரும் 

பயிரகள்

வண்்டல் 
மண்

காதர: கவளிர் நிறமுள்டய மணற்பாங்கான மண.
பாஙகர: சுணணாம்பு மறறும் ்களிமண ்பாங்கான 
்பளழய வண்டல் ்படிவு்கள, அ்டர் நிறம் உள்டயது. 
உருவாக்கம்: சிறவறாள்ட்கள மறறும் ஆறு்களின் 
வவ்கம் குளறயும் க்பாழுது ்படிய ளவப்பதினால் 
உருவாகின்றன. 
வவதியியல் பண்புகள்: க்பாட்்டாசியம், ்பாஸவ்பாரிக் 
அமிலம், சுணணாம்பு மறறும் ்கார்்பன் ்கலளவ்கள 
அதி்கமா்க ்காணப்படுகின்றன. ளநட்ரஜன் குளறவா்க 
உளளது.   
மண்ணின் தன்கமகள்: வண்டல், மணமணடி (Silt) 
்களிமண வ்பான்ற ்கலளவ்களு்டன் மணணடுக்கு 
்காணப்படுகிறது 

்கஙள்க மறறும் 
பிரம்மபுத்திரா ஆறறுப 
்பளளத்தாக்கு்கள, 
உத்தரபபிரவதசம், 
உத்தர்காணட் , 
்பஞசாப, ஹரியானா, 
வமறகு வங்காளம் 
மறறும் பீ்கார் 
மாநிலங்களில் உளள 
சமகவளிப ்பகுதி்கள, 
கிழக்கு ்க்டற்களரயில் 
அளமந்துளள ஆறறு 
மு்கத்துவாரப ்பகுதி

கநல், 
வ்காதுளம, 
்கரும்பு மறறும் 
எணகணய் 
வித்துக்்கள

கரிசல் மண் உருவாக்கம்: தக்்காணப ்பகுதியில் உளள ்பசால்ட் 
்பாளற்களில் இருந்து உருவானது. 
நிறம்: ள்டட்்டானியம் மறறும் இரும்பு தாதுக்்களால் ்கருபபு 
நிறமா்க உளளது.   
வவதியியல் பண்புகள்: ்கால்சியம், மக்னீசியம், 
்கார்வ்பாவனட்டு்கள, அதி்க அளவிலான இரும்பு, 
அலுமினியம், சுணணாம்பு மறறும் மாங்கனீசு ஆகியன 
்காணப்படுகின்றன. ளநட்ரஜன்,்பாஸவ்பாரிக் அமிலம், 
மறறும், இளல மக்கு்கள குளறவா்க உளளன .
மண்ணின் தன்கமகள்: ஈரமா்க இருக்கும் வ்பாது 
வசறா்கவும், ஈரப்பதத்ளத நீண்ட வநரம் தக்்க ளவத்துக் 
க்காளளும் தன்ளமயும் உள்டயது. 

ம்காராஷ்டிரா மறறும் 
மாளவப பீ்டபூமி 
்கத்தியவார் தீ்ப்கற்பம், 
கதலங்கானா, 
ஆந்திரப  பிரவதசத்தில் 
உளள ராயல்சீமா 
மறறும் ்கர்நா்ட்க 
மாநிலத்தின் வ்ட்பகுதி

்பருத்தி, திளன 
வள்க்கள, 
புள்கயிளல 
மறறும் ்கரும்பு

சசம்மண் உருவாக்கம்: ்பழளமயான ்படி்க ்பாளற்களான 
கிராளனட், ளநஸ வ்பான்ற ்பாளற்கள சிளதவள்டவதால் 
உருவாகின்றன.
வவதியியல் பண்புகள்: இரும்பு மறறும் மக்னீசியம் 
அதி்கமா்க ்காணப்படுகிறது. ளநட்ரஜன், இளலமட்கு்கள, 
்பாஸவ்பாரிக் அமிலம் மறறும் சுணணாம்பு சத்துக்்கள 
குளறவா்க ்காணப்படுகின்றன.
மண்ணின் தன்கமகள்: கமன்து்கள்கள குறிபபி்டப்பட்டுளள 
உபபுக்்களரசல், கவண்களிப ்பாளறத்தாதுக்்கள, சிறு 
கவடிபபு்களு்டன் கூடிய கசம்மண ்படிவு.

தக்்காண பீ்டபூமியின் 
கிழக்குப ்பகுதி, கதன் 
மாநிலங்களான 
வ்கரளா, தமிழநாடு, 
்கர்நா்ட்கா மறறும் 
வசாட்்டா நா்கபுரி 
பீ்டபூமி, ஜார்க்்கணட்

வ்காதுளம, 
கநல், ்பருத்தி, 
்கரும்பு மறறும் 
்பருபபு வள்க்கள

சரகள 
மண்

உருவாக்கம்: கவப்பம் மறறும் குளிர் அடுத்தடுத்து 
நி்கழும் வ்பாது மணசுவரல் (leaching ) ்காரணமா்க 
உருவாகிறது.
வவதியியல் பண்புகள்; இரும்பு மறறும் அலுமினியத்தின் 
நீவரறற ஆக்ளசடு்களால் உருவானது.
மண்ணின் தன்கம: உயரமான மளலப ்பகுதி்களில் 
அதி்கமான அமிலத்தன்ளமயு்டனும் தாழவான 
்பகுதி்களில் குளறந்த அளவும் உளளது.க்பாதுவா்க இது 
ஈரப்பதத்ளத தக்்களவத்துக் க்காளவதில்ளல. ஆனால் 
்களிமண ்கலந்த வண்டல் ்படிவு்களளக் க்காண்ட 
சமகவளிப ்பகுதி்களில் ஈரப்பதத்ளத தக்்களவத்துக் 
க்காளகிறது. 

அசாம் 
குன்று்கள,வ்கரளா 
மறறும் ்கர்நா்ட்காவில் 
உளள வமறகுத் 
கதா்டர்ச்சி மளலயின் 
அடிவாரப ்பகுதி்கள, 
ஒடிசா மறறும் கிழக்கு 
கதா்டர்ச்சி மளல்கள

்காபி, இரப்பர், 
முந்திரி மறறும் 
மரவளளிக் 
கிழஙகு
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மண் 
வகககள் மண்ணின் பண்புகள் பரவல் வளரும் 

பயிரகள்

காடு மற்றும் 
மகை மண்

உருவாக்்கம்: ்பனிமளழ கவப்பநிளல வவறு்பாடு்களால் 
க்பௌதீ்க சிளதவின் ்காரணமா்க உருவாகின்றது. 
்காலநிளலக்கு ஏற்ப இ்டத்திறகு இ்டம் மாறு்படுகிறது
வவதியியல் ்பணபு்கள: க்பாட்்டாஷ், ்பாஸ்பரஸ மறறும் 
சுணணாம்புச் சத்துக்்கள குளறவா்கக் ்காணப்படுகிறது.
தன்ளம:கமன்ளமயான மணல் மறறும் ்பாளற 
து்கள்கள ்கலந்து ்காணப்படுகிறது. இம் மணணின் 
தன்ளம தாய்்பாளறக் வ்கற்ப மாறு்படுகிறது. அதி்க 
இளல மட்குச் சத்து்கள உள்டயது கமதுவா்க 
மட்கு்களால் சிளதவுறுவதால் ்காரத்தன்ளம 
க்காண்டதா்க உளளது.

ஜம்மு-்காஷ்மீர், 
ல்டாக் ்பகுதி்கள 
இமாச்சலப பிரவதசம், 
உத்தர்காணட், 
சிக்கிம் வ்பான்ற 
மாநிலங்களில் 
உளள ஊசியிளலக் 
்காடு்களின் ்பகுதி்கள, 
வமறகு கதா்டர்ச்சி 
மளல்கள மறறும் 
கிழக்கு கதா்டர்ச்சி 
மளல்கள

்காபி, வதயிளல, 
கநல், மக்்காச் 
வசாளம், 
உருளளக் 
கிழஙகு, ்பார்லி, 
கவப்ப மண்டல 
்பழவள்க்கள 
மறறும், 
்பல்வவறு 
வள்கயான 
வாசளனப 
க்பாருள்கள

வறண்்ட 
பாகை 
மண்

உருவாக்்கம்: வறண்ட ்கால நிளல, அதி்க கவப்பம் 
்காரணமா்க ஆவியாதல் அதி்கமா்க இருப்பதால் 
வமல் மண வறணடு ்காணப்படுகிறது. தாவரங்கள 
இல்லாளமயால் இளல மட்குச் சத்து குளறவா்கக் 
்காணப்படுகிறது.
வவதியியல் ்பணபு்கள: அதி்க அளவிலான உபபு, 
அமிலத்தன்ளம, ்பாஸவ்பட், ்பல்வவறு அளவு்களில் 
உளள ்கால்சியம் ்கார்்பவனட், உயிர்சத்துக்்கள மறறும் 
ளநட்ரஜன் குளறவா்கவும் ்காணப்படுகிறது.
தன்ளம: கவளிர்நிறம் குளறந்த இளல மட்கு சத்து 
புளரத்தன்ளமயுள்டயது, குளறந்த ஈரப்பதம் உள்டயது.

இராஜஸதான், 
குஜராத்தின் வ்ட 
்பகுதி, ்பஞசாப 
மாநிலத்தின் கதன் 
்பகுதி

நீர் ்பாசன 
வசதியு்டன் 
திளன 
வள்க்கள, 
்பார்லி, ்பருத்தி, 
வசாளம், ்பருபபு 
வள்க்கள 
்பயிரி்டப 
்படுகின்றன.

உப்பு 
மற்றும் கார 
மண்

உருவாக்்கம்: வடி்காலளமபபு இல்லாளமயால் 
நீர்பிடிபபுக் ்காரணமா்க தீஙகு விளளவிக்்கக் கூடிய 
உபபு்கள நுணபுளழ நுளழவு ்காரணமா்க மணணின் 
கீழ அடுக்கிலிருந்து வமற்பரபபிறகு ்க்டத்தப்படுகிறது. 
இதனால் இம்மண, உபபு மறறும் ்காரத் தன்ளமயு்டன் 
்காணப்படுகிறது.
வவதியியல் ்பணபு்கள: வசாடியம், மக்னீசியம், ்கால்சியம் 
மறறும் சல்பூரிக் அமிலம் ்காணப்படுகிறது.
தன்ளம: சிளதக்்கப்ப்டாத ்பாளற்கள மறறும் சிளதவுறற 
்கனிமங்களள உள்டயது.

ஆந்திரப பிரவதசம், 
்கர்நா்ட்கம், பீ்கார், 
உத்தரபபிரவதசம், 
ஹரியானா, ்பஞசாப, 
இராஜஸதான் 
மறறும் ம்காராஷ்டிரா 
மாநிலங்களின் 
வறண்ட ்பகுதி்கள

அதி்க 
்காரத்தன்ளம 
்காரணமா்க 
இஙகு ்பயிர்்கள 
வளர்வதறகு 
ஏறற சூழநிளல 
இல்ளல.

களிமண் 
மற்றும் 
சதுப்பு நிை 
மண்

உருவாக்்கம்: உயிரினப க்பாருட்்களிலிருந்து 
ஈர ்காலநிளல உளள ்பகுதி்களில் இம்மண 
்காணப்படுகிறது. இவவள்க மண ்கருளம நிறம் மறறும் 
அதி்க்காரத் தன்ளமயுள்டயது.அதி்க மளழயளவு, அதி்க 
ஈரப்பதம் க்காண்ட ்பகுதி்களில் ்காணப்படுகிறது.
வவதியியல் ்பணபு்கள: க்பாட்்டாஷ் மறறும் ்பாஸவ்பட், 
சத்து்கள குளறவா்கவும், ்காணப்படுகிறது.
தன்ளம: ஈரத்தன்ளமயு்டன் இளல மட்ள்கக் க்காணடும் 
்கருளம நிறத்திலும் உளளது.

வ்கரளாவில் 
வ்காட்்டயம் மறறும் 
ஆலபபுளழ 
மாவட்்டங்கள, ஒடிசா 
தமிழநாடு ்க்டற்களரப 
்பகுதி்கள, வமறகு 
வங்கத்தில் உளள 
சுந்தரவனப ்பகுதி்கள, 
பீ்கார், உத்தர்காணட் 
மாநிலத்தில் 
அல்வமாரா மாவட்்டம்.

கநல், சணல்
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மண் சீரழிவு: இந்தியாவில் மண சீரழிவு என்்பது ஒரு முக்கிய பிரச்சளனயா்க உளளது. இந்திய கதாளல 
நுணணுணர்வு (IIRS), 2015ஆம் ஆணடு அறிக்ள்கயின் ்படி 147 மில்லியன் கஹக்வ்டர் நிலப்பரபபு மண 
அரிப்பால் ்பாதிப்பள்டந்துளளது.
இந்திய மண் வகககள் எதிரசகாள்ளும் சவால்கள்:
 1. மண அரிபபு (தாள அரிபபு, நீவராட்்ட மணணரிபபு, நீர் ்பளள மணணரிபபு, ்பளளத்தாக்கு மணணரிபபு).
 2. மண சீரழிவு   3. நீர் வதஙகுதல்   4. உவர்பபு மறறும் ்காரத்தன்ளம   5. உபபு ்படிவு்கள ஆகியனவாகும்.
மண் வளப்பாதுகாப்பும் மண்வள வமைாண்கமயும்:
 1. ்காடு்கள உருவாக்்கம்
 2. அளண்கள மறறும் குறுக்்களண்கள ்கட்டுதல்.
 3. அதி்க வமய்ச்சளலத் தடுத்தல்
 4. வமம்்பட்்ட ்பயிர்ச்சாகு்படி முளற்களளப பின்்பறறல்
சம உயரம் உழுதல், ்பயிறசுழறசி முளற, ்களர்கள ்கட்டுதல், ்படிக்்கட்டு வவளாணளம, ்பட்ள்ட ்பயிரி்டல், 
்காறகறதிர் திளசயில் மரங்கள ந்டல், நிளலத்த வவளாண நுட்்பத்ளதயும் மண வமலாணளமக்கு உ்கந்த 
்பாது்காபபு முளற்களளயும் பின்்பறறுதல்.
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 3.2   நீரப்பாசனம்
வவளாண ்பயிர்்களுக்கு கசயறள்க 

முளறயில் நீளரக் க்காணடு கசல்லும் முளற 
நீர்ப்பாசனம் என்று அளழக்்கப்படுகிறது. 
இந்தியா அதி்க கவப்பத்ளதயும் சீரறற ்பருவ்கால 
மளழபக்பாழிளவயும் க்காணடிருப்பதால், வறண்ட 
்காலங்களிலும் வவளாண ந்டவடிக்ள்க்களள 
வமறக்காளள நீர்ப்பாசனம் அத்தியாவசியமான 
ஒன்றா்க உளளது. .

நீரப்பாசன ஆதாரஙகள் (அ) மூைஙகள்
நிலத்வதாறறம், மண, மளழப க்பாழிவு, நிலநீர் 

மறறும் நிலத்தடி நீர் இருபபு ஆறறின் இயல்பு 
(வறறும் ஆறு, வறறாத ஆறு) ்பயிர்்களின் வதளவ்கள 
வ்பான்றவறறின் அடிப்பள்டயில் ்பல்வவறு 
வள்கயான நீர்ப்பாசன வள்க்கள ்பயன்்பாட்டில் 
உளளன.

்பாசன மூலங்களாவன:
�	்கால்வாய் ்பாசனம்
�	கிணறறுப ்பாசனம் மறறும்
�	ஏரிப ்பாசனம்

நீரப்பாசனத்தின் பரப்பளவு

24%

46%

 3%
16%

11%

Hø c˜ 
Ýî£óƒèœ

è£™õ£Œ

ãKèœ

°ö£Œ‚AíÁ

ñŸø AíÁèœ

அ. கால்வாய் பாசனம்
்கால்வாய் ்பாசனம் இந்தியாவின் இரண்டாவது 

மறறும் முக்கியமான நீர்ப்பாசன ஆதாரமாகும். 
தாழவான மறறும் சமமான நிலப்பகுதி, ்பருமன் 

மிகுந்த வளமான மண, வறறாத நீர் மூலங்கள 
மறறும் அதி்க நீர்பிடிபபுக் க்காண்ட ்பகுதி்களில் 
்கால்வாய் ்பாசனம் முக்கிய ஆதாரமா்க உளளது. 

்கால்வாய்ப ்பாசனத்ளத இரணடு வள்க்களா்கப 
பிரிக்்கலாம்.
1.  சவள்ளப் சபருக்கு கால்வாய்

இவவள்க ்கால்வாய்்களில் ஆறறிலிருந்து 
வநரடியா்க எவவித தடுப்பளண்களும் இன்றி 
தணணீர் ்கால்வாய் மூலம் எடுக்்கப்படுகிறது. 
இவவள்க ்கால்வாய்்கள கவளளக் ்காலங்களில் 
தணணீளர திளச திருப்பப ்பயன்்படுவவதாடு 

மளழக்்காலங்களில் மட்டுவம ்பயன்்பாட்டில் 
இருக்கும்.

2.  வற்றாத கால்வாய்
இவவள்க ்கால்வாய்்கள வறறாத நதி்களின் 

குறுக்வ்க அளண்களள ்கட்டி நீரின் வ்பாக்ள்க 
சீர்்படுத்தி ்பயன்்பாட்டிறகு க்காணடு வருதலாகும். 
்கால்வாய் ்பாசனத்தில் 60 சதவிகிதம் வ்ட இந்திய 
க்பரும் சமகவளி்களில் ்காணப்படுகின்றன. 

ஆ) கிணற்றுப் பாசனம்
கிணறு என்்பது புவியில் கசஙகுத்தா்க 

வதாண்டப்பட்்ட ்பளளம் அல்லது ஆழதுளள 
மூலம் நிலத்தடி நீளர புவியின் வமற்பரபபிறகு 
க்காணடுவருதல் ஆகும். இது நாட்டின் மலிவான 
மறறும் நம்்ப்கமான நீர்ப்பான ஆதாரமா்க உளளது. 
மளழபக்பாழிவு குளறவான ்பகுதி்களிலும் ்கால்வாய் 
மறறும் ஏரிப்பாசனம் இல்லாத ்பகுதி்களிலும் 
கிணறறுப ்பாசனம் அவசியமாகிறது.

கிணறு்கள இரணடு வள்கப்படும் அளவ:
 1. திறந்தகவளிக் கிணறு்கள
 2. ஆழதுளளக் கிணறு்கள

1.   திறந்த சவளிக் கிணறுகள்
நிலத்தடி நீர் வ்பாதுமான அளவிறகு 

இருக்்கக் கூடிய ்பகுதி்களில் இவவள்கப ்பாசனம் 
்காணப்படுகின்றது. இப்பாசனம் ்கஙள்க சமகவளி, 
ம்காநதி, வ்காதாவரி, கிருஷ்ணா, ்காவிரி, நர்மளத 
மறறும் த்பதி ஆறறுப ்பளளத்தாக்குப ்பகுதி்களில் 
அதி்கம் ்காணப்படுகிறது.

2.  ஆழ்த்துகளக் கிணறு
ஆழத்துளளக் கிணறறு ்பாசனம் நிலத்தடி 

நீர் மட்்டம் குளறவா்க உளள ்பகுதி்கள, மின் 
மிள்க ்பகுதி்கள மறறும் கமன்்பாளற்கள க்காண்ட 
்பகுதி்களில் வமறக்காளளப்படுகிறது. குஜராத், 
ம்காராஷ்டிரா, ்பஞசாப, மத்தியபபிரவதசம் மறறும் 
தமிழநாடு ஆகிய மாநிலங்களில் இப்பாசனம் 
அதி்களவில் ்காணப்படுகிறது.
இ) ஏரிப்பாசனம்

ஏரி  என்பது  புவியின்  வமற்பகுதியில் 
இயற்ககயாக  அல்ைது  மனிதனால் 
உருவாக்கப்பட்ட  ஒரு  தாழ்வான  நீர  வதஙகும் 
பகுதியாகும். க்பாதுவா்க இளவ ஆறறின் குறுக்வ்க 
ஏற்படுத்தப்பட்டு ஏரிளயச் சுறறிலும் ்களர்கள 
்கட்்டப்படுகின்றன. இஙகு நீளரச் வச்கரித்து 
வவளாணளம மறறும் இதர வதளவ்களுக்கும் 
்பயன்்படுத்தப்படுகிறது. ஏரிப்பாசனம் இந்தியாவின் 
மி்கப ்பழளமயான ்பாசன முளறயாகும். 
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இப்பாசனமுளற ஏரி்கள மறறும் குளங்களளயும் 
உளள்டக்கியது.

தீ்ப்கற்ப இந்தியாவில் ஏரிப்பாசனம் 
சிறந்து விளங்க கீழக்்கண்ட ்காரணி்கள 
முக்கியமானளவ்களாகும்.
  1) ்கடினமானப ்பாளற்களும் சமமறற 

நிலத்வதாறறம் உளள ்பகுதி்களில் 
்கால்வாய்்கள, மறறும் கிணறு்கள 
வதாணடுவதறகு ்கடினமா்க உளளது.

  2) இயறள்கயா்க உருவான ்பளளங்கள 
நீர்வதக்்கங்களா்க ்பயன்்படுகின்றன.

  3) இப்பகுதியில் வறறாத ஆறு்கள இல்லாளம.
  4) நீர்பு்காப ்பாளற்களில் நீர் ்கசிவு ஏற்ப்டாது.
  5) குளறவான மக்்கள கதாள்கப ்பரவலும் 

குளறவான வவளாண நிலங்களும் உளளது.

�வீன நீரப்பாசன முகறகள்:
இந்தியாவில் ்பல நவீன நீர்ப்பாசன 

முளற்கள ்பயன்்பாட்டில் உளளன. அவறறில் 
முதன்ளமயானளவ, சசாடடு நீரப்பாசனம், சதளிப்பு 
முகற  பாசனம் மறறும் கமயச்சுழல்  நீரப்பாசனம் 
ஆகியனவாகும்.
சசாடடு நீரப்பாசனம் 

இவவள்க நீர்ப்பாசனம் இஸவரல் நாட்டில் 
அறிமு்கப்படுத்தப்பட்்டது. இம்முளறயில் நீரானது 
குழாய்்களில் உளள துவாரங்கள வழியா்க நீர் 
துளி்களா்க ்பயிர்்களுக்கு அளிக்்கப்படுகிறது. 
இந்நீர்ப்பாசனத்தின் மூலம் சுமார் 70 சதவிகித நீர் 
வசமிக்்கப்படுகிறது.
சதளிப்பு நீரப்பாசனம் 

இது மி்கவும் எளிளமயான மறறும் சுல்பமான 
நீர்ப்பாசன வள்கயாகும். இம்முளறயில் குழாயில் 
வ்பா்டப்பட்டுளள நுண துளள்கள வழியா்க 
்பயிர்்களுக்கு நீர் ்பாய்ச்சப்படுகிறது. இவவள்க 
்பாசனத்ளத சமனறற நிலப்பகுதி்களிலும் 
்பயன்்படுத்தலாம்.

வவகத் சதளிப்பு நீரப்பாசனம்
இவவள்க நீர்ப்பானத்தில் நீரானது குறுகிய 

குழாய் மூலமா்க வவ்கமா்க கசலுத்தப்படுகிறது. 4 
மீட்்டர் உயரம் வளர உளள ்பயிர் வள்க்களுக்கும் 
இவறறின் மூலம் நீர் ்பாசனம் கசய்யலாம். 
்கரும்பு மறறும் வசாளப ்பயிர்்களுக்கும் ்பாசனம் 
உதவி்கரமா்க உளளது.
கமயத் சதளிப்பு நீரப்பாசனம்

 இளவ வட்்டச் சக்்கர நீர்ப்பாசனம் என்றும் 
அளழக்்கப்படுகிறது. இவறறிற்கான உ்ப்கரணத்தின் 
ளமயப்பகுதியில் உளள ்கருவி சுழன்று அவறளறச் 

சுறறியுளள ்பயிர்்களுக்கு நீர்ப ்பாசனத்ளத 
அளிக்கிறது. 
பல்வ�ாக்கு ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குத் திட்டம்

இது ஒரு அறிவியல் முளறயிலான நீர்வள 
வமலாணளம திட்்டமாகும். 
ஆறறின் குறுக்வ்க ்பல்வவறு 
வ ந ா க் ்க ங ்க ளு க் ்க ா ்க 
அளண்களளக் ்கட்டுவதால் 
இளவ ்பல்வநாக்கு ஆறறுப 
்பளளத்தாக்குத் திட்்டங்கள 
என்று அளழக்்கப்படுகிறது. நீர்ப்பாசனம், நீர்மின் 
உற்பத்தி, குடிநீர் மறறும் கதாழிறசாளலக்கு நீர் 
வழஙகுதல், கவளளத்தடுபபு, மீன்வள வமம்்பாடு, 
நீர் வழிப வ்பாக்குவரத்து வ்பான்றளவ இதன் 
்பல்வவறு வநாக்்கங்களாகும்.நீர் மின் சக்தி மறறும் 
நீர்ப்பாசனம் ஆகியளவ க்பரும்்பாலான ்பல்வநாக்கு 
ஆறறுப ்பளளத்தாக்குத் திட்்டத்தின் முக்கிய 
வநாக்்கங்களாகும்.

பிரதான் மந்திரி கிருஷி சிஞசாயி 
வயாஜனா – (PMKY) 
குளறந்த அளவு நீரில் 
அதி்க ம்கசூளல க்பறுதல் 

மறறும் தணணீர் ்பயன்்பாட்ள்ட வமம்்படுத்த 
ஏற்படுத்தப்பட்்ட திட்்டம் ஆகும்.

 3.3   வவளாண்கம
வவளாணளம என்்பது குறிபபி்டப்பட்்ட 

்பயிர்்களள உற்பத்தி கசய்தும் மறறும் 
்கால்நள்ட்களள வளர்த்தும் மக்்களுக்கு 
உணளவயும் ்கால்நள்ட்களுக்கு தீவனத்ளதயும், 
நார் மறறும் வதளவயான இதர க்பாருள்களளயும் 
வழஙகுவதாகும்.
வவளாண்கமகய நிரணயிக்கும் காரணிகள்

இந்திய வவளாணளமளய ்பல ்காரணி்கள 
நிர்ணயிக்கின்றன. அவறறில் சில முக்கியக் 
்காரணி்களாவன.
 1)  இயறள்கக் ்காரணி்கள : நிலத்வதாறறம், 

்காலநிளல மறறும் மண
  2)  அளமபபு சார் ்காரணி்கள : வவளாண 

நிலத்தின் அளவு, நில உரிளம முளற மறறும்  
நிலச்சீர்திருத்தங்கள

  3)  உட்்கட்்டளமபபு ்காரணி்கள : நீர்ப்பாசனம், 
மின்சாரம், வ்பாக்குவரத்து, வரவு, சந்ளத, 
்காபபீடு மறறும் வசமிபபு வசதி்கள, 

  4)  கதாழில்நுட்்பக் ்காரணி்கள : வீரிய விளத்கள, 
இரசாயன உரங்கள, பூச்சிக்க்கால்லி்கள 
மறறும் இயந்திரங்கள .
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இந்தியாவில் உள்ள இ்டப்சபயரவு 
வவளாண்கமயின் பல்வவறு சபயரகள்
சபயர மாநிைம்

ஜூம் அசாம்
க்பான்னம் வ்கரளா
க்பாடு ஆந்திரபபிரவதசம் மறறும் ஒடிசா
பீவார், மாசன், 
க்பன்்டா, பீரா

மத்தியபபிரவதசம்

இ) தீவிர வவளாண்கம
தீவிர வவளாணளம எனப்படுவது 

இயந்திரங்கள மறறும் ்பல்வவறு நவீன யுக்தி்கள 
மூலம் உற்பத்திளய அதி்கப்படுத்துவதாகும். சிறிய 
நிலத்தில் பூச்சிக் க்கால்லி்கள,்களளக்க்கால்லி்கள 
மறறும் இரசாயன உரங்களள அதி்கமா்க 
்பயன்்படுத்தி அதி்க்பட்ச விளளச்சளல க்பறுவது 
இதன் வநாக்்கமாகும்.
ஈ) வறண்்ட நிை வவளாண்கம

நீர் ்பாசன வசதி இல்லாத வறண்ட ்பகுதி்களில் 
இவவள்கயான வவளாணமுளற பின்்பறறப்பட்டு 
வருகிறது. இந்தப ்பகுதி்களில் ்பயிரி்டப்படும் 
்பயிர்்கள வறட்சிளய தாங்கக் கூடியளவ. ்பாசன 
வசதி உதவியு்டன் ்பயிரி்டப்படும் ்பயிர்்களும் 
இவவவளாணளமயின் கீழ ்பயிரி்டப்படுகின்றன. 
இத்தள்கய சூழநிளலயில் விளளச்சல் க்பாதுவா்க 
குளறவா்கவவ இருக்கும். க்பரும்்பாலான 
்பகுதி்களில் ஓர் ஆணடிறகு ஒரு ்பயிர் மட்டுவம 
்பயிரி்டப்படுகின்றது. 
உ) கைப்பு வவளாண்கம

்கலபபு வவளாணளம என்்பது ்பயிரிடுதலு்டன் 
்கால்நள்ட வளர்பபு, வ்காழி வளர்பபு, மீன் வளர்பபு, 

வவளாண்கமயின் வகககள்
அ)  தன்னிகறவு வவளாண்கம

இந்தியாவில் ்கணிசமான அளவு 
விவசாயி்கள தன்னிளறவு வவளாணளம 
முளறளய பின்்பறறுகிறார்்கள. க்பரும்்பாலும் 
குடும்்ப உறுபபினர்்களின் உதவியு்டன் சாகு்படி 
கசய்யப்பட்டு நிலத்தின் கமாத்த விளளச்சலின் 
க்பரும் ்பகுதி குடும்்ப உறுபபினர்்களால் 
நு்கரப்பட்டு மீதம் உளளளவ அருகில் உளள 
சந்ளதயில் விற்பளன கசய்யப்படுகிறது. உணவுப 
்பயிர்்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்்கப்பட்்டாலும் 
்கரும்பு, எணகணய் வித்துக்்கள, ்பருத்தி, சணல் 
மறறும் புள்கயிளல ஆகியளவ சிறிய அளவில் 
்பயிரி்டப்படுகின்றன. ்பாரம்்பரிய விவசாய 
முளறயாதலால் குளறவான உற்பத்திளய 
அளிக்கிறது. 

ஆ)  இ்டப்சபயரவு வவளாண்கம
இவவள்க வவளாணளம ்பழஙகுடி இன 

மக்்களால் ்காடு்களில் ஒரு சிறிய ்பகுதியிலுளள 
மரங்களள அ்கறறி சாகு்படி கசய்யப்படுகிறது.
இரணடு அல்லது மூன்றாணடு்கள சாகு்படிக்குப 
பிறகு, மணணின் வளம் குளறவதால் 
அவவி்டத்ளதக் ள்கவிட்டு மக்்கள வவகறாரு 
புதிய இ்டத்திறகுச் கசல்வர். இவவாறா்க இது 
கதா்டர்ச்சியா்க நள்டக்பறும் சில உணவு்பயிர்்களும், 
்காய்வள்க ்பயிர்்களும் மனித உளழபபின் 
மூலம் ்பயிரி்டப்படுகிறது. இளவ ’கவட்டுதல்’ 
மறறும் ’எரித்தல்’ வவளாணளம என்றும் 
அளழக்்கப்படுகிறது.

பல்வ�ாக்கு திட்டத்தின் சபயர ஆறுகள் பயனக்டயும் மாநிைஙகள்
தாவமாதர் ்பளளத்தாக்குத் திட்்டம் தாவமாதர் வமறகு வங்காளம், ஜார்்கணட்
்பக்ரா நங்கல் திட்்டம் (உலகின் க்பரிய புவி ஈர்பபு அளண) சட்லஜ் ்பஞசாப, ஹரியானா, இராஜஸதான்
ஹிராகுட் திட்்டம் (உலகின் மி்க நீளமான அளண) ம்காநதி ஒடிசா
வ்காசி திட்்டம் வ்காசி பீ்கார் மறறும் வந்பாளம்
துங்க்பத்ரா திட்்டம் துங்க்பத்ரா ஆந்திரப பிரவதசம் மறறும் ்கர்நா்ட்கா
கதகிரி அளண ்பாகீரதி உத்தர்காணட்
சம்்பல் ்பளளத்தாக்குத் திட்்டம் சம்்பல் இராஜஸதான் மறறும் மத்தியபபிரவதசம்
நா்கார்ஜஜுன சா்கர் திட்்டம் கிருஷ்ணா ஆந்திரப பிரவதசம்
சர்தார் சவராவர் திட்்டம் நர்மளத மத்தியபபிரவதசம், ம்காராஷ்டிரா, இராஜஸதான்
இந்திரா ்காந்தி ்கால்வாய்த் திட்்டம் சட்லஜ் இராஜஸதான், ்பஞசாப, ஹரியானா
வமட்டூர் அளண ்காவிரி தமிழநாடு
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வதனீ வளர்பபு வ்பான்றவறளற உளள்டக்கியதாகும். 
விவசாயி்களின் ்பல வதளவ்களள இது பூர்த்தி 
கசய்கிறது.

்கலபபின விவசாயம்
ஊ) படிக்கடடு முகற வவளாண்கம

இவவவளாணளம முளறயானது 
மளலபபிரவதசங்களில் பின்்பறறப்படுகிறது. 
இப்பகுதி நிலங்கள இயறள்கயா்கவவ சரிவு 
அளமபள்ப க்காண்டளவ. மளலச்சரிவுப ்பகுதி்கள 
சமப்படுத்தப்பட்டு நிலம் நிளலயான வவளாண 
்பகுதி்கள வ்பாலவவ ்பயன்்படுத்தப்படுகிறது. 
ஏகனனில் சமமான நிலப்பகுதி குளறவா்க 
இப்பகுதி்களில் உளளது. ்படிக்்கட்டு நிலங்கள சிறிய 
சமமான நிலப்பகுதி்களா்க உருவாக்்கப்படுகின்றன. 
மளலச் சரிவு்களில் உளள ்படிக்்கட்டுமுளற அளமபபு 
மண அரிபள்ப தடுக்கிறது. 

 3.4   இந்தியாவின் முக்கியப் பயிரகள்
இந்தியாவின் சாகு்படியாகும் முக்கியப 

்பயிர்்களள நான்கு பிரிவு்களா்க பிரிக்்கலாம்.
 1. உணவுப ்பயிர்்கள – கநல், வ்காதுளம, 

மக்்காச்வசாளம், திளனப்பயிர்்கள, ்பருபபு 
இன்னும் பிற.

 2. வாணி்பப ்பயிர்்கள - ்கரும்பு, புள்கயிளல, 
்பருத்தி, சணல், எணகணய் வித்துக்்கள

 3. வதாட்்டப்பயிர்்கள - வதயிளல, ்காபி, இரப்பர்
 4. வதாட்்டக்்களலப ்பயிர்்கள - ்பழங்கள, 

மலர்்கள, மறறும் ்காய்்கறி்கள
1. உணவுப்பயிரகள்

அதி்க மக்்கள கதாள்க ்காரணமா்க இந்திய 
வவளாணளம க்பரும்்பாலும் உணவுப ்பயிர்்களுக்கு 
முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. உணவுப ்பயிர்்களில் 
தானியங்கள மறறும் ்பருபபு வள்க்கள அ்டஙகும்.
ச�ல்

கநல் இந்தியாவின் பூர்வீ்கப ்பயிராகும். 
உல்களவில் கநல் உற்பத்தியில் சீனாவிறகு 
அடுத்த்படியா்க இந்தியா இரண்டாம் இ்டத்ளத 
வகிக்கிறது. இது அயனமண்டலப ்பயிராகும். 
240C சராசரி கவப்பநிளலயும், 150 கச.மீ ஆணடு 
மளழயளவும் உளள ்பகுதி்களில் ்பயிரி்டப்படுகிறது. 
வளமான ்களிமண அல்லது வண்டல் மண கநல் 
சாகு்படிக்கு ஏறறது. கநல் ்பயிரி்ட அதி்கமான 
கதாழிலாளர்்கள வதளவப்படுகிறார்்கள. 

ச�ல் சாகுபடி
இந்தியாவில் கநல் மூன்று முளற்களில் 

்பயிரி்டப்படுகிறது.
 1. விளதத் தூவல் முளற
 2. ஏர் உழுதல் (அ) துளளயிடும் முளற
 3. நாறறு நடுதல் முளற 

இந்திய வவளாண் பருவகாைஙகள்

வவளாண்பருவம் முக்கியப்பயிரகள்
வ்டமாநிைஙகள் சதன்மாநிைஙகள்

காரிிஃப் பருவம்  
(ஜூன்-சசப்்டம்பர)

கநல், ்பருத்தி, மக்்காச் வசாளம், வசாளம், 
்கம்பு, உளுந்து

கநல், வ்கழவரகு, மக்்காச்வசாளம், ்கம்பு, 
நிலக்்க்டளல

ராபி பருவம்  
(அக்வ்டாபர-மாரச்)

வ்காதுளம, ்பருபபு, ஆலிவிளத்கள, ்கடுகு, 
்பார்லி

கநல், மக்்காச்வசாளம், வ்கழவரகு, 
நிலக்்க்டளல, ்கம்பு

கசயத் பருவம்  
(ஏப்ரல்-ஜூன்) ்காய்்கறி்கள, ்பழங்கள, திளணப ்பயிர்்கள கநல், ்காய்்கறி்கள, தீவனப ்பயிர்்கள
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அதி்க விளளச்சல் தரும் விளத்கள (CR தான் 
205,  A.R.  தான்  306,  CRR  451, வ்பான்றளவ)
அதி்கரித்ததன் ்காரணமா்க ்பல ்பழளமயான கநல் 
வள்க்கள மளறந்து வ்பாயின. வமறகு வங்காளம், 
(முதல் மாநிலம்) உத்தரபபிரவதசம், ்பஞசாப, 
தமிழநாடு, ஆந்திரப பிரவதசம், பீ்கார், சத்தீஸ்கர், 
ஒடிசா, அசாம் மறறும் ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்கள 
2016ஆம் ஆணடு நிலவரப்படி அரிசி உற்பத்தியில் 
முதல் 10 இ்டங்களில் உளளன.

வகாதுகம:
கநற ்பயிருக்கு அடுத்தாற வ்பால் இரண்டாவது 

முக்கிய உணவுப ்பயிரா்க விளஙகுவது 
வ்காதுளம ஆகும். நாட்டின் ்பயிர் சாகு்படி 
்பரபபில் 24 சதவிகிதமும், கமாத்த உணவுப ்பயிர் 
உற்பத்தியில் 34 சதவிகித ்பஙள்கயும் வ்காதுளம 
வகிக்கிறது. இப்பயிர் விளதக்கும் ்பருவத்தில் 
10-15°C கவப்பமும், முதிரும் ்பருவத்தில் 20-
25°C கவப்பநிளலயும் வதளவப்படுகிறது. சுமார் 
85 சதவிகிதத்திறகும் வமலான வ்காதுளம 
உற்பத்தி உத்தரபபிரவதசம், ்பஞசாப, ஹரியானா, 
இராஜஸதான், மத்தியபபிரவதசம் ஆகிய ஐந்து 
மாநிலங்களிலிருந்து கிள்டக்கிறது. இளதத் தவிர 
ம்காராஷ்டிரா மறறும் குஜராத் மாநிலங்களின் 
்கரிசல் மண பிரவதசமும் வ்காதுளம உற்பத்தியில் 
ஒரு முக்கிய ்பங்களிபபிளன அளிக்கிறது.

வசாளம்:
நம் நாட்டின் மூன்றாவது முக்கிய 

உணவுப்பயிர் வசாளம் ஆகும். இது ஆபபிரிக்்காளவ 
பூர்வி்கமா்கக் க்காண்ட ்பயிராகும். இப்பயிர் 
வறட்சியான ்காலநிளலயிலும் நன்கு வளரக் 
கூடியது. இத்தானியத்தில் ்கார்வ்பா-ளஹட்வரட், 

புரதச்சத்து, தாதுக்்கள மறறும் ளவட்்டமின்்கள 
நிளறந்துளளன. இது க்பரும்்பாலான ஏளழ 
மக்்களுக்கு மலிவான உணவா்க விளஙகுகிறது. 
இது நாட்டின் ்பல ்பகுதி்களில் ்கால்நள்ட 
தீவனமா்கவும் ்பயன்்படுத்தப்படுகிறது. தீ்ப்கற்ப 
இந்தியாவின் ஒரு முக்கியப்பயிரா்கவும் இது 
விளஙகுகிறது. ம்காராஷ்டிரா, ்கர்நா்ட்கா மறறும் 
மத்தியபபிரவதசம் வ்பான்ற மாநிலங்கள இவறறின் 
முதன்ளமயான உற்பத்தியாளர்்களாகும்.

கம்பு:
்கம்பு ஆபபிரிக்்காளவ பூர்வீ்கமா்கக் க்காண்ட 

ஒரு ்பயிராகும். இது ஏளழ மக்்களின் ஒரு முக்கிய 
உணவுப ்பயிராகும். ்கம்பு ்பயிரின் தணடுப்பகுதி 
்கால்நள்ட்களுக்கு தீவனமா்கவும் வீட்டுக்கு கூளற 
வவய்வதறகும் ்பயன்்படுத்தப்படுகிறது. இது வறண்ட 
்பகுதி்களில் நன்கு வளரக்கூடியது. இந்தியாவில் 
இராஜஸதான் முதன்ளம உற்பத்தியாளரா்கவும் 
அளதத் கதா்டர்ந்து உத்தரபபிரவதசம், ஹரியானா, 
குஜராத் மறறும் ம்காராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்கள 
அதி்க உற்பத்திளய தரு்பளவ்களா்கவும் உளளன. 

வாற்வகாதுகம (பாரலி):
்பார்லி நம் நாட்டின் முக்கியமான தானியப 

்பயிர்்களுள ஒன்றாகும். இது ஏளழ்களின் 
முக்கிய உணவா்க மட்டும் இல்லாமல் 
்பார்லி நீர், மது்பானங்கள தயாரிப்பதறகும் 
்பயன்்படுத்தப்படுகிறது. இராஜஸதான் மறறும் 
உத்தரபபிரவதசம் ஆகிய  மாநிலங்கள இரணடும் 
இவறறின் முதன்ளம உற்பத்தியாளர்்கள ஆகும்.
பருப்பு வகககள்:

்பருபபு வள்க்கள அவளர இனத்ளதச் சார்ந்த 
்பல ்பயிர்்களள உளள்டக்கியதும் தாவர புரதச்சத்து 

WHEAT PRODUCTION
IN INDIA
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கசறிந்ததும் ஆகும். இளவ மனிதர்்களுக்கு 
உணவா்கவும், ்கால்நள்ட்களுக்கு தீவனமா்கவும் 
்பயன்்படுகிறது. இளவ வளிமண்டல ளநட்ரஜளன 
கிரகித்து மண வளத்ளத அதி்கரிக்கின்றது. எனவவ 
இப்பயிர்்கள ்பயிர்சுழறசி ்பயிரி்டல் முளறயில் 
வழக்்கமா்க ்பயிரி்டப்படுகிறது. உலகில் அதி்க ்பருபபு 
உற்பத்திளய கசய்யும் நாடு இந்தியாவாகும். 
2. வாணிபப்பயிரகள்

வணி்க வநாக்்கத்திற்கா்க ்பயிரி்டப்படும் 
்பயிர்்களள வாணி்பப்பயிர்்கள என அளழக்கிவறாம். 
வாணி்பப்பயிர்்கள ்கரும்பு, புள்கயிளல, 
இளழப்பயிர்்கள (்பருத்தி மறறும் சணல்) மறறும் 
எணகணய் வித்துக்்களள உளள்டக்கியதாகும்.
கரும்பு:

இந்தியா ்கரும்பில் உலகின் இரண்டாவது 
க்பரிய உற்பத்தியாளராகும். இப்பயிர் சர்க்்களர 
கதாழிறசாளலக்கு மூலபக்பாருளள அளிக்கிறது. 
இது நம் நாட்டின் இரண்டாவது க்பரிய கதாழிறசாளல 
பிரிவாகும். சர்க்்களர உற்பத்திளய தவிர கவல்லம், 
நாட்டுச்சர்க்்களர, சாராய கதாழிறசாளலக்்கான 
்கரும்புச்சாறு மறறும் ்காகித கதாழிறசாளலக்கு 
வதளவயான ்கரும்பு சக்ள்க்களளயும் அளிக்கிறது. 
சர்க்்களர உற்பத்தியில் �ம்  �ாடு  கியூபா  மற்றும் 
பிவரசிலுக்கு அடுத்த படியாக மூன்றாவது இ்டத்தில் 
உள்ளது.  இந்தியாவில் உத்தரப்பிரவதசம் இதன் 
முதன்ளம உற்பத்தியாளராகும். அதளனத் 
கதா்டர்ந்து ம்காராஷ்டிரா, ்கர்நா்ட்கா, தமிழநாடு 
மறறும் குஜராத் ஆகியளவ ்கரும்பு அதி்கம் உற்பத்தி 
கசய்யும் பிற மாநிலங்களாகும்.
பருத்தி:

இது இந்தியாவின் மி்கப க்பரிய கதாழிறசாளல 
பிரிவுக்கு மூலப க்பாருள்களள அளிக்கிறது. 
பருத்தி  உற்பத்தியில்  சீனாவிற்கு  அடுத்தபடியாக 
இரண்்டாவது இ்டத்தில் இந்தியா உள்ளது. குஜராத், 
ம்காராஷ்டிரா, ஆந்திரபபிரவதசம் மறறும் ்பஞசாப 
ஆகிய நான்கு மாநிலங்கள கமாத்த ்பருத்தி 
உற்பத்தியில் 79% ்பங்களிபள்ப வழஙகுகின்றன.
சணல்:

சணல் ஒரு கவப்பமண்டல இளழப்பயிராகும். 
இது வண்டல் மணணில் நன்கு வளரும். இது 
சணல் கதாழிறசாளலக்கு மூலபக்பாருளள 
அளிக்கிறது. வ்காணிபள்ப்கள, ்கம்்பளங்கள, 
்கயிறு, நூலிளழ்கள, வ்பார்ளவ்கள, துணி்கள, 
தார்்பாலின், திளரச்சீளல்கள வ்பான்ற க்பாருள்கள 
தயாரிக்்க சணல் நார் ்பயன்்படுத்தப்படுகிறது. சணல் 
்பயிரிடுவதிலும் உற்பத்தியிலும் வமறகு வங்காள 
மாநிலம் முதலி்டம் வகிக்கிறது. பீ்கார், அசாம் மறறும் 
வம்காலயா சணல் ்பயிரிடும் மறற மாநிலங்களாகும்.

எண்சணய் வித்துக்கள்:
இந்தியர்்களின் உணவில் க்காழுபபு 

சத்ளத அதி்கம் அளிப்பது எணகணய் வித்துக்்கள 
ஆகும். நிலக்்க்டளல, ்கடுகு, எள, ஆளி விளத, 
சூரிய்காந்தி, ஆமணக்கு, ்பருத்தி விளத்கள, ளநஜர் 
விளத்கள வ்பான்றளவ முக்கியமான எணகணய் 
வித்துக்்கள ஆகும். இவறறின் எணகணய் மறறும் 
பிணணாக்கு்கள, மசகு எணகணய், வார்னிஷ், 
மருந்துப க்பாருள்கள, வாசளனபக்பாருள்கள, 
கமழுகு, வசாபபு, உரம், ்கால்நள்டத்தீவனம் 
வ்பான்றளவ தயாரிக்்கப ்பயன்்படுகின்றன.

இந்தியாவில்  குஜராத்  மாநிைம்  எண்சணய் 
வித்துக்கள்  உற்பத்தியில்  முதலி்டத்தில் 
உள்ளது. நிலக்்க்டளல உற்பத்தியில் சீனாவுக்கு 
அடுத்த்படியா்க உலகில் இரண்டாவது இ்டத்ளத 
இந்தியா வகிக்கிறது.
3. வதாட்டப்பயிரகள்: 

வதாட்்டப்பயிர்்கள ஏறறுமதி கசய்யும் 
வநாக்்கத்து்டன் ்பயிரி்டப்படுகிறது. இளவ 
மளலச்சரிவு்களில் க்பரிய எஸவ்டட் ்பணளண்களில் 
்பயிரி்டப்படுகிறது. வதயிளல, ்காபி, இரப்பர் மறறும் 
வாசளனப க்பாருள்கள ஆகியளவ இந்தியாவின் 
முக்கியத் வதாட்்டப்பயிர்்களாகும்.
வதயிகை:

வதயிளல அயன மண்டல மறறும் 
உ்பஅயன மண்டல ்காலநிளல்களில் வளரும் 
ஒரு ்பசுளமயான தாவரமாகும். வதயிளல ்பயிரி்ட 
அதி்க கதாழிலாளர்்களும், மிதமான நிழலும், 
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்பட்ள்ட மறறும் ்பாக்கு வ்பான்ற நறுமணப 
க்பாருள்கள இந்தியாவில் ்பயிரி்டப்படுகின்றன. 
வ்கரளா நறுமணப க்பாருள்களள உற்பத்தி கசய்யும் 
இந்தியாவின் முதன்ளமயான மாநிலம் ஆகும்.
4. வதாட்டக்ககை பயிரகள்

வதாட்டக்  ககைப்  பயிரகள்  என்பது  பழஙகள், 
மைரகள்  மற்றும்  காய்வககப்  பயிரககளக் 
குறிக்கிறது. உ்டல்நலத்திறகுத் வதளவயான தாது 
சத்து்கள, ளவட்்டமின்்கள, நார்சத்துக்்கள, ்பழங்கள 
மறறும் ்காய்வள்க்கள அதி்கம் உளளதால் இளவ 
மனிதர்்களின் அன்றா்ட உணவில் ஒரு முக்கியப 
்பஙள்க வகிக்கிறது. ்பழங்கள மறறும் ்காய்வள்க்கள 
உற்பத்தியில் இந்தியா இரண்டாம் இ்டம் வகிக்கிறது.  

 3.5   கால்�க்டகள்
்கால்நள்ட்கள இந்தியாவின் விவசாயத்வதாடு 

ஒருஙகிளணந்த கூறு்கள ஆகும். ்கால்நள்ட்களின் 
்பல்வவறு வள்கப ்பயன்்பாடு்கள ்காரணமா்க 
இளவ சமூ்க மறறும் க்பாருளாதார முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்த ஒன்றா்கக் ்கருதப்படுகின்றன. இளவ 
சமூ்க, ்கலாச்சாரப ்பாது்காபபிறகும் தன் 
்பங்களிபள்ப தருகின்றது. ஊட்்டச்சத்து நிளறந்த 
உணவு்களள அளிப்பதன் மூலம் இளவ 
உணவு மறறும் ஊட்்டச்சத்து ்பாது்காபள்ப 
வமம்்படுத்துகிறது. வவளாணளம க்பாய்க்கும் 
க்பாழுது வவளலவாய்பள்பயும், வருவாளயயும் 
அளிக்கின்றன. நிலத்ளத உழுவதறகும், 
்பயிர்்களுக்கு உரம் அளிப்பளவயா்கவும் இளவ 
விளஙகுகின்றன. 
மாடுகள்

இந்தியாவில் கமாத்த ்கால்நள்ட்களில் மாடு்கள 
37.3 சதவிகிதமாகும். உல்க அளவில் பிவரசிலுக்கு 
அடுத்த்படியா்க இந்தியா மாடு்கள எணணிக்ள்கயில் 
இரண்டாவது இ்டத்ளத வகிக்கிறது. இந்தியாவில் 
உளள மாடு்கள ்பல்வவறு இனங்களளச் 
சார்ந்ததாகும். இளவ
 1. பால் இனம்
 2. இழுகவ இனம் மற்றும்
 3. கைப்பு அல்ைது சபாது இனம்.
சவள்ளாடுகள்

ஏகழ  மக்களின்  பசு  என்றகழக்கப்படும் 
சவள்ளாடுகள்,  பால்,  இகறச்சி,  வதால்  மற்றும் 
உவராமம்  வபான்றவற்கற  அளிக்கின்றன. இது 
நாட்டின் இளறச்சிக்கு முக்கிய ஆதாரமா்க உளளது. 
எருகமகள்

இந்தியாவில் ்பால் உற்பத்தியின் ஒரு முக்கிய 
ஆதாரமா்க எருளம்கள உளளன. உத்தரபபிரவதசம் 

அதி்க மளழயளவும் வதளவ. ஆனால் வவர்்களில் 
தணணீர் வதங்காமல் இருக்்க வவணடும். 
இந்தியாவில் ்பயிரி்டப்படும் இரணடு முக்கிய 
வதயிளல வள்க்கள: 
 1. பூகி (BOHEA) – பிறப்பி்டம் சீனா
 2. அசாமிகா (ASSAMICA) – பிறப்பி்டம் இந்தியா

இவவிரணடின் ்கலபபின் மூலம் ்பல வீரியமுளள 
வதயிளல ்பயிர்்கள உருவாக்்கப்பட்டுளளன. 
உல்கத்வதயிளல உற்பத்தியில் சீனாவிறகு 
அடுத்த்படியா்க இந்தியா இரண்டாவது இ்டத்தில் 
உளளது. இந்தியாவில் வதயிளல உற்பத்தி கசய்யும் 
முதன்ளம மாநிலம் அசாம் ஆகும். தமிழநாடு, வ்கரளா 
மறறும் வமறகு வங்காளம் வதயிளல ்பயிரிடும் மறற 
மாநிலங்களாகும்.
காபி:

இளவ நிழல்்களில் நன்றா்க வளரக்கூடியது. 
்க்டல் மட்்டத்திலிருந்து சுமார் 1000 மீ முதல் 1500 மீ 
உயரம் க்காண்ட மளலச் சரிவு்களில் நன்றா்க 
வளர்கிறது.

்காபியில் இரணடு முக்கிய வள்க்கள உளளன.
அளவ:
 1. அராபிகா  –  தரம்  மிக்கதும்,  இந்தியாவில் 

அதிகம் பயிரி்டப்படுவதுமாகும்.
 2. சராபஸ்டா – தரம் குகறந்த வகக

உல்க ்காபி உற்பத்தியில் இந்தியா 7வது 
இ்டத்ளத வகிக்கிறது. இந்தியாவில் ்காபி 
உற்பத்தியில் ்கர்நா்ட்கம் முதன்ளமயான 
உற்பத்தியாளரா்க தி்கழகிறது. இம்மாநிலம் இந்திய 
உற்பத்தியில் 71%, உல்க உற்பத்தியில் 2.5% 
அளிக்கிறது. (ஆதாரம்: இந்திய ்காபி வாரியம், 2018).
இரப்பர:

1902ஆம் ஆணடு வ்கரளாவில் முதன் முதலில் 
இரப்பர் வதாட்்டம் உருவாக்்கப்பட்்டது. கவப்ப ஈரப்பத 
அயன மண்டல ்காலநிளல இரப்பர் ்பயிரி்ட ஏறறதாகும். 
(கவப்பநிளல 20°C க்கும் அதி்கம், மளழபக்பாழிவு 
300 கச.மீக்கு வமல்) க்பரும்்பாலான இரப்பர் 
வதாட்்டங்கள சிறு நில உள்டளமயாளர்்களி்டம் 
உளளன. வ்கரளா, தமிழநாடு, ்கர்நா்ட்கா மறறும் 
அந்தமான் நிக்வ்கா்பர் தீவு்கள இரப்பர் உற்பத்தியில் 
முக்கியமான ்பகுதி்களாகும்.
�றுமணப் பயிரகள்:

்பழங்காலம் கதாட்வ்ட நறுமணப 
க்பாருட்்களுக்கு இந்தியா உல்க பு்கழ க்பறறதாகும். 
இந்நறுமணப க்பாருள்கள க்பரும்்பாலும் உணவிறகு 
சுளவயூட்டியா்கவும், மருந்துபக்பாருள்கள மறறும் 
சாயங்கள தயாரிக்்கவும் ்பயன்்படுகிறது. மிளகு, 
மிள்காய், மஞசள, இஞசி, ஏலக்்காய், இலவங்கம், 
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மக்்கள கதாள்கக்கும் அதி்கமாவனாருக்கு வவளல 
வாய்பள்ப அளிக்கிறது. உல்க மீன் உற்பத்தியில் 
3 சதவிகிதத்து்டன் சீனாவிறகு அடுத்த ்படியா்க 
இந்தியா இரண்டாம் இ்டத்தில் உளளது. மீன் 
பிடி கதாழில் உணவு உற்பத்திளய அதி்கரித்தல், 
வவளலவாய்பள்ப உருவாக்்கல், ஊட்்டச்சத்து 
அளித்தல், அன்னிய கசலாவாணி ஈட்்டல் வ்பான்ற 
்பல வழி்களில் உதவி புரிகிறது.

இந்தியாவில் மீன் பிடி கதாழில் இருவள்க்களா்க 
வள்கப்படுத்தப்பட்டுளளது.
  1)  க்டல் மீன் பிடிப்பு
  2) உள்�ாடடு (அ) �ன்னீர மீன்பிடிப்பு

மீன்பிடித்தல்
1.  க்டல் மீன் பிடிப்பு

்க்டற்களரப்பகுதி, ்க்டற்களரளய ஒட்டிய்பகுதி 
மறறும் ஆழ்க்டல் முக்கியமா்க ்கண்டத்திட்டு 
்பகுதி்களில் மீன் பிடித்தல் நள்டக்பறுகிறது.  வகரளா 
க்டல்மீன் உற்பத்தியில் முதன்கமயானதாக உள்ளது.

2. உள்�ாடடு மீன் பிடிப்பு 
நீர்த்வதக்்கங்களான ஆறு்கள, ஏரி்கள, 

்கால்வாய்்கள, குளங்கள மறறும் ்கணமாய்்கள 
வ்பான்ற நீர் நிளல்களில் நள்டக்பறும் நன்னீர் 
மீன்பிடிபபு இவறறில் அ்டஙகும். நாட்டின் கமாத்த 
மீன் உற்பத்தியில் சுமார் 50 சதவிகிதம் உளநாட்டு 
மீன் பிடித்தல் மூலம் கிள்டக்கிறது. இந்தியாவில் 
ஆந்திரபபிரவதசம் உளநாட்டு மீன் பிடித்தலில் 
முதன்ளம மாநிலமா்கத் தி்கழகிறது.

இந்தியாவில் மீனவர்்களால் பிடிக்்கப்படும் 
முக்கியமான மீன் வள்க்கள க்களுத்தி, கஹர்கிஙஸ, 
்கானாங க்களுத்தி, க்பர்சல், ஈல்மீன் முல்லட்ள்ட 
மீன் வ்பான்றளவயாகும். 

 3.7    இந்திய விவசாயிகள் எதிர 
சகாள்ளும் முக்கிய சவால்கள்

சிறிய மற்றும் குறு நிை உ்டகம
இந்தியாவில் மக்்கள அ்டர்த்தி மிகுந்த மறறும் 

தீவிர ்பயிர் சாகு்படி கசய்யும் மாநிலங்களில் சிறிய 

அதி்கப்படியான எருளம்களளயும் (28.2%). 
அதளனத் கதா்டர்ந்து இராஜஸதான் (9.6%) மறறும் 
ஆந்திரபபிரவதசம் (7.9%) முளறவய இரண்டாம் 
மறறும் மூன்றாம் இ்டத்ளத வகிக்கின்றன.

இந்தியாவின் முதல் ்கால்நள்ட 
்கணக்க்கடுபபு 1919இல் மி்கக் குளறந்த ்பால் 
்பணளண ்கால்நள்ட்களு்டன் எடுக்்கப்பட்்டது.

தமிழநாட்டில் ்கால்நள்ட 
்கணக்க்கடுபபு எவவாறு 
வமறக்காளளப்படுகிறது?

தமிழநாடு அரசு மாநில 
அளவிலான ்கால்நள்ட ்கணக்க்கடுபள்ப 
்கால்நள்ட வளர்பபுத் துளற உதவியு்டன் 
வமறக்காளகிறது. மாவட்்ட அளவிலான 
்கணக்க்கடுபபு மண்டல இளண இயக்குநர் மூலம் 
வமறக்காளளப்படுகிறது. இக்்கணக்க்கடுபபு்கள 
மத்திய அரசின் 1. வவளாண மறறும் விவசாயி்கள 
நலத்துளற அளமச்ச்கம், ்கால்நள்ட வளர்பபு, ்பால் 
்பணளண, மீன்வளத் துளற வ்பான்றவறறின் 
வழி்காட்டுதலின் ்படி வமறக்காளளப்படுகிறது.

பால் சபாருள்கள், இகறச்சி மற்றும் வராம 
உற்பத்தி

மாநில மறறும் யூனியன் பிரவதச ்கால்நள்ட 
வளர்பபுத் துளற 2016-17ஆம் ்கணக்க்கடுபபின்்படி, 
நம் நாட்டின் கமாத்த ்பால் உற்பத்தியில் 
உத்தரபபிரவதசம், இராஜஸதான், மத்தியபபிரவதசம் 
முதன்ளம மாநிலங்களா்கத் தி்கழகின்றன.

இளறச்சிளயப க்பாறுத்தவளர 
உத்தரபபிரவதசம் முதன்ளம மாநிலமா்க 
விளஙகுகிறது. அதளனத் கதா்டர்ந்து நாட்டின் 
இளறச்சி உற்பத்தியில் ம்காராஷ்டிரா, வமறகு 
வங்காளம் ஆகியளவ உளளன. நம் நாட்டின் 
கமாத்த வராம உற்பத்தியில் இராஜஸதான் மாநிலம் 
முதல் இ்டத்ளதயும், அதளனத் கதா்டர்ந்து ்கர்நா்ட்கம் 
இரண்டாம் இ்டத்ளதயும்வகிக்கின்றது. 

 3.6   மீன் வளரப்பு
இந்தியாவில் மீன் வளர்பபு ஒரு முக்கியப 

க்பாருளாதார ந்டவடிக்ள்கயாகும். இத்துளற 
வளர்ந்து வரும் துளறயா்கவும் ்பல்வவறு 
வளங்களளக் க்காண்டதா்கவும் உளளது. மீன் 
பிடி கதாழிலானது இந்தியாவின் ்க்டவலார 
மாநிலங்களில் ஒரு முக்கிய கதாழிலா்க 14 மில்லியன் 
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மறறும் துண்டாக்்கப்பட்்ட நில உ்டளமயாளர்்கள 
அதி்கம் உளளனர்.
அதிக சசைவின உள்ளீடுகள்

அதி்க விளலயின் ்காரணமா்க நல்ல தரமான 
விளத்கள சிறு-குறு விவசாயி்களுக்கு எட்்டாக் 
்கனியா்க உளளது. 
வளமற்ற மண்

இந்திய மண ்பல்லாயிரம் ஆணடு்களா்க 
கதா்டர்ந்து வளம் கூட்்டல் மறறும் புதுபபித்தல் 
கசயல்்பாடியின்றி வவளாணளமக்கு 
உட்்படுத்த்பட்டிருப்பதால் மணணின் வளம் குன்றி 
அதன் உற்பத்தித் திறன் ்பாதிக்்கப்பட்டுளளது.
நீரப்பாசன பற்றாக்குகற

இந்தியாவில் மூன்றில் ஒரு ்பஙகு வவளாண 
நிலப்பகுதிவய ்பாசன வசதிளய க்பறறிருக்கின்றது. 
இயந்திரமயமாக்க பற்றாக்குகற

நாட்டின் ்பல ்பகுதி்களில் வவளாணளம 
க்பரிய அளவில் இயந்திரமயமாக்்கப்பட்டிருபபினும் 
க்பரும்்பாலான ்பகுதி்களில் மனிதர்்களளக் 
க்காணடு எளிய மறறும் ்பழளமயான ்கருவி்கள 
மூலவம வவளாணளம கசய்யப்படுகிறது.
மண் அரிப்பு

்காறறு மறறும் நீரின் மூலமான மண அரிபபில் 
க்பரும் நிலப ்பரபபு ்பாதிக்்கப்பட்டுளளது. 
வவளாண் சந்கத

தரமான உள்கட்்டளமபபு வசதி்கள 
இன்ளமயால் விவசாயி்கள உளளூர் 
வியா்பாரி்களி்டமும், தர்கர்்களி்டமும் விவசாயப 

க்பாருள்களளக் குளறந்த விளலக்கு விற்பளன 
கசய்கிறார்்கள. வமலும் விவசாயப க்பாருள்களின் 
விளலயில் அதி்கமா்க ஏறறத்தாழவு்கள 
்காணப்படுகின்றன.
வசமிப்பு கி்டஙகு வசதியில்ைாகம

கிராமபபுற ்பகுதி்கள விவசாய வசமிபபு கி்டஙகு 
வசதியறவறா அல்லது முழுளம க்பறா நிளலயிவலா 
்காணப்படுகிறது. இத்தள்கய சூழலில் விவசாயி்கள 
அறுவள்ட முடிந்தவு்டன் வவளாண உற்பத்தி 
க்பாருள்களள சந்ளதயில் விறகும் ்கட்்டாய 
நிளலக்குத் தளளப்படுகிறார்்கள.
வபாக்குவரத்து வசதியின்கம

இந்திய வவளாணளமயின் முக்கிய 
சவால்்களில் ஒன்று மலிவான மறறும் வ்பாதுமான 
வ்பாக்குவரத்து வசதியின்ளமயாகும்.
மூைதனப் பற்றாக்குகற 

வவளாணளம அதி்க மூலதனம் வதளவப்படும் 
கதாழில்்களில் ஒன்றாகும். வமம்்படுத்தப்பட்்ட 
்பணளண இயந்திரங்கள மறறும் ்கருவி்கள வாங்க 
மூலதனம் முக்கிய ்பஙகு வகிக்கிறது.

இந்தியாவின் முக்கிய வவளாண் புரடசிகள்
புரடசிகள் உற்பத்திகள்

மஞசள புரட்சி எணகணய் வித்துக்்கள 
(குறிப்பா்க ்கடுகு மறறும் 
சூரிய ்காந்தி)

நீலப புரட்சி மீன்்கள உற்பத்தி
்பழுபபுப புரட்சி வதால், வ்காக்வ்கா, 

மரபுசாரா உற்பத்தி
தங்க நூலிளழப புரட்சி சணல் உற்பத்தி
க்பான் புரட்சி ்பழங்கள, வதன் மறறும் 

வதாட்்டக்்களலப ்பயிர் 
சாம்்பல் புரட்சி உரங்கள
இளஞசிவபபுப புரட்சி கவங்காயம், மருந்து 

க்பாருள்கள, இறால் 
உற்பத்தி

்பசுளமப புரட்சி அளனத்து வவளாண 
உற்பத்தி

கவளளிப புரட்சி முட்ள்ட மறறும் வ்காழி்கள 
கவளளி இளழப புரட்சி ்பருத்தி
சிவபபுப புரட்சி இளறச்சி உற்பத்தி, 

தக்்காளி உற்பத்தி
வட்்டப புரட்சி உருளளக்கிழஙகு
கவணளமப புரட்சி ்பால் உற்பத்தி
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I    சரியான விக்டகயத் 
வதரவு சசய்க

1. ––––––––––––– மணணில் இரும்பு ஆக்ளஸைடு 
அதி்கமா்க ்காணப்படுகிறது
அ) வண்டல் ஆ) ்கரிசல்
இ) கசம்மண ஈ) உவர் மண

2.  எந்த நிறுவனம் இந்தியாவில் உளள 
மண வள்க்களள 8 க்பரும் பிரிவு்களா்கப 
பிரித்துளளது?
அ) இந்திய வவளாண ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
ஆ) இந்திய வானியல் துளற
இ) இந்திய மண அறிவியல் நிறுவனம்
ஈ) இந்திய மண ஆய்வு நிறுவனம்

3. ஆறு்களின் மூலம் உருவாகும் மண
அ) கசம்மண ஆ) ்கரிசல் மண
இ) ்பாளலமண ஈ) வண்டல் மண

4. இந்தியாவின் உயரமான புவிஈர்பபு அளண
அ) ஹிராகுட் அளண
ஆ) ்பக்ராநங்கல் அளண
இ) வமட்டூர் அளண
ஈ) நா்கர்ஜூனா சா்கர் அளண

5. ––––––––––––– என்்பது ஒரு வாணி்பப்பயிர்
அ) ்பருத்தி ஆ) வ்காதுளம
இ) அரிசி ஈ) மக்்காச் வசாளம்

6. ்கரிசல் மண ––––––––––––– எனவும் 
அளழக்்கப்படுகிறது.
அ) வறண்ட மண ஆ) உவர் மண
இ) மளல மண  ஈ) ்பருத்தி மண

7. உலகிவலவய மி்க நீளமான அளண ––––––––
அ) வமட்டூர் அளண
ஆ) வ்காசி அளண
இ) ஹிராகுட் அளண
ஈ) ்பக்ராநங்கல் அளண

8. இந்தியாவில் தங்க இளழப ்பயிர் என 
அளழக்்கப்படுவது –––––––––––––
அ) ்பருத்தி  ஆ) வ்காதுளம
இ) சணல் ஈ) புள்கயிளல

II  சரியான கூற்கறக் கண்டுபிடிக்கவும்
1. கூறறு : ்பழங்கள ்காய்வள்க்கள மறறும் 

பூக்்கள ்பயிரி்டலில் ஈடு்படுவது வதாட்்டக்்களலத் 
துளறயாகும்.

 ்காரணம்: உல்களவில் இந்தியா மா, வாளழ 
மறறும் சிட்ரஸ ்பழவள்க உற்பத்தியில் 
முதலி்டத்தில் உளளது.

 அ)  கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் 
சரி, ்காரணம் கூறறுக்்கான சரியான 
விளக்்கமாகும்.

 ஆ)  கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் சரி, ்காரணம் 
கூறறுக்்கான சரியான விளக்்கம் அல்ல

 இ) கூறறு சரி, ்காரணம் தவறு 
 ஈ) கூறறு தவறு, ்காரணம் சரி

2. கூறறு : வண்டல் மண ஆறு்களின் மூலம் 
அரிக்்கப்பட்டு ்படியளவக்்கப்பட்்ட, மக்கிய 
க்பாருட்்களால் ஆன ஒன்று.

 ்காரணம் : கநல் மறறும் வ்காதுளம வண்டல் 
மணணில் நன்கு வளரும் 

 அ)  கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடு சரி, கூறறு 
்காரணத்திற்கான சரியான விளக்்கம்

 ஆ)  கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் 
சரி, கூறறுக்்கான ்காரணம் சரியான 
விளக்்கமல்ல

 இ) கூறறு சரி, ்காரணம் தவறு
 ஈ) கூறறு தவறு, ்காரணம் சரி.
III  சபாருந்தாதகதத் வதரந்சதடுக்கவும்
1. அ) வ்காதுளம ஆ) கநல்
 இ) திளண வள்க்கள  ஈ)  ்காபி
2. அ) ்காதர்  ஆ) ்பாங்கர்
 இ) வண்டல் மண ஈ) ்கரிசல் மண
3. அ) கவளளப க்பருக்கு ்கால்வாய்
 ஆ) வறறாத ்கால்வாய்
 இ) ஏரிப்பாசனம்
 ஈ) ்கால்வாய்

பா்டச்சுருக்கம்
�	புவியின் வமற்பரபபில் ்காணப்படும் நுணணிய து்கள்கவள மண எனப்படும்.
�	்கால்வாய் ்பாசனம், கிணறறுப ்பாசனம், ஏரிப்பாசனம் ஆகியன முக்கிய நீர்ப ்பாசன ஆதாரங்களாகும்.
�	்காரிிஃப, ராபி மறறும் ளசயத் வ்பான்றளவ இந்தியாவின் முக்கிய வவளாண ்பயிர் ்பருவங்களாகும்.
�	உணவுப்பயிர், வாணி்பப்பயிர் மறறும் வதாட்்டப ்பயிர்்கள இந்தியாவின் முக்கிய ்பயிர்வள்கப 

பிரிவு்களாகும்.
�	இந்தியாவில் நள்டக்பறும் மீன் பிடித்தல் இரணடு வள்கப்படும். அளவ உளநாட்டு மீன் பிடிபபு மறறும் 

்க்டல் மீன் பிடிபபு.

பயிற்சி
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IV  சபாருத்துக
1. இந்தியாவின்  –  ம்காநதி 

சர்க்்களர கிணணம்
2. ்காபி -  தங்கப புரட்சி
3. க்டகிரி அளண - ்கர்நா்ட்கா
4. ஹிராகுட் -  உத்தரபபிரவதசம் 

மறறும் பீ்கார்
5. வதாட்்டக் ்களல -   இந்தியாவின் 

உயரமான அளண
V  சுருக்கமாக விக்டயளி
1. ’மண’ – வளரயறு
2. இந்தியாவில் ்காணப்படும் மணவள்க்களின் 

க்பயர்்களளப ்பட்டியலிடு்க.
3. ்கரிசல் மணணின் ஏவதனும் இரணடு 

்பணபு்களள எழுது்க.
4. ’வவளாணளம’–வளரயறு.
5. இந்தியாவின் வவளாணளம முளற்களள 

குறிபபிடு்க.
6. இந்திய வவளாண ்பருவங்களளக் குறிபபிடு்க.
7. இந்தியாவின் வதாட்்டப ்பயிர்்களளக் குறிபபிடு்க.
8. ்கால்நள்ட்கள என்றால் என்ன?
9. இந்தியாவில் மீன்வளர்பபு பிரிவு்களளப ்பறறி 

ஒரு சுருக்்கமான குறிபபு தரு்க.
VI  காரணம் கூறுக
1. வவளாணளம இந்தியாவின் முதுக்கலும்பு.
2. மளழநீர் வசமிபபு அவசியம்.
VII  வவறுபடுத்துக
1. ராபி ்பருவம் மறறும் ்காரிப ்பருவம்
2. கவளளப க்பருக்கு ்கால்வாய் மறறும் வறறாத 

்கால்வாய்
3. ்க்டல் மீன்பிடிபபு மறறும் உளநாட்டு மீன் பிடிபபு
4. வண்டல் மண மறறும் ்கரிசல் மண
VIII  பத்தியளவில் விக்டயளி
1. இந்திய மண வள்க்கள ஏவதனும் ஐந்திளனக் 

குறிபபிட்டு, மணணின் ்பணபு்கள மறறும் 
்பரவல் ்பறறி விவரி.

2. ்பல்வநாக்குத் திட்்டம் என்றால் என்ன? ஏவதனும் 
இரணடு இந்திய ்பல்வநாக்கு திட்்டங்கள ்பறறி 
எழுது்க

3. தீவிர வவளாணளம மறறும் வதாட்்ட 
வவளாணளமயின் ்பணபு்களள கவளிக் 
க்காணர்்க.

4. கநல் மறறும் வ்காதுளம ்பயிரிடுவதறகு ஏறற 
புவியியல் சூழல்்கள ்பறறி விவரி.

IX  உயர சிந்தகன வினாக்கள்
1. வவளாணளம இல்லாத உலள்க ்கற்பளன 

கசய்து ்பார்க்்க முடியுமா?

2. கதன்னிந்தியாவில் நிலவும் நீர் ்பஙகீட்டு 
பிரச்சளனக்கு ஏவதனும் தீர்ளவ உங்களால் 
க்காடுக்்க முடியுமா?

X  நிைவகரப்ட பயிற்சி
1.  வண்டல் மண அதி்கம் ்காணப்படும் ்பகுதி்களளக் 

குறிபபிடு்க.
2.  ்கரிசல் மண ்காணப்படும் ்பகுதி்களளக் 

குறிக்்கவும்.
3.  ஹிராகுட் அளண, வமட்டூர் அளண மறறும் 

தாவமாதர் அளண்களின் அளமவி்டங்களளக் 
குறிக்்கவும்.

4.  சணல் விளளயும் ்பகுதி்களளக் குறிக்்கவும்.
5.  ்காபி மறறும் வதயிளல விளளயும் ்பகுதி்கள 

ஏவதனும் மூன்ளற குறிக்்கவும்.
6.  ்பாளல மண ்காணப்படும் ்பகுதி்களளக் 

குறிக்்கவும்.
7.  தூத்துக்குடி, கசன்ளன, க்காச்சின், மும்ள்ப 

மறறும் மசூலிப்பட்டினம் மீன் பிடித்தல் 
ளமயங்களளக் ்கண்டறி்க.

8.  ்காவிரி மறறும் வ்காதாவரி க்டல்்டா ்பகுதி்களளக் 
குறிக்்கவும்.

 வமற்வகாள் நூல்கள்
1. Singh, G. (1976). A Geography of India. Atma 

Ram & Sons Publications, New Delhi.
2. Siddhartha, K. and Mukherjee, S. (2013). 

Geography through Maps (11th Edition). 
Kisalaya Publications Pvt. Ltd., New Delhi.

3. Husain, M. (2015). Geography of India (6th 
Edition). McGraw Hill Education, New Delhi.

4. Sharma, T.C. and Coutinho, O. (1978). 
Economic and Commercial Geography India 
(2nd Edition). Vikas Publishing House Pvt. 
Ltd., New Delhi.

5. Mamoria, C.B. (1980). Economic and 
Commercial Geography of India. Shiva Lal 
Agarwala & Company, Agra.

இகணயதள வளஙகள்

1. https://extension.psu.edu/introduction-to-
soils-managing-soils

2. http://mospi.nic.in/statistical-year-book-
india/2017/181

3. http://www.india-wris.nrsc.gov.in/wrpinfo/
index.php?title=Multi_Purpose_Projects

4. http : / /dahd.nic . in/s i tes /defau lt / f i l ess /
Volume%20I.pdf
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்
� வளங்கள் மற்றும் அதன் வக்க்ககளப் பற்றி அறிந்துக்கொள்ளல்
� புதுப்பிக்கததக்க மற்றும் புதுப்பிக்க இயலொ வளங்ககளப் பற்றி 

புரிந்துக்கொள்ளல்
� இந்தியொவில் உள்ள கதொழில்கங்களின் வக்க்கள் மற்றும் பரவல்்ககள 

அகையொளம் ்கொணுதல்
� இந்திய கதொழில்கங்களின் பிரச்சகை்ககளப் பகுப்பொய்வு க்சய்தல்

    அறிமுகம்  
இயற்க்கயிலிருந்து கபறப்பட்டு 

உயிரிைங்களொல் பயன்படுததப்படும் 
அகைதது வளங்களும் 'இயற்க்க வளம்’ 
என்று அகைக்கப்படுகிறது. ்கொற்று, நீர், மண், 
தொதுக்கள், புகதப்படிம எரிகபொருள், தொவரங்கள், 
வை விலஙகு்கள் பபொன்றகவ இயற்க்க 
வளங்களில் அைஙகும். பல இயற்க்க வளங்கள் 
மூலப்கபொருள்்களொ்க பயன்படுகின்றை. இயற்க்க 
வளங்கள் எந்த ஒரு பிரபத்சததின் கபொருளொதொர 
வளர்சசியிலும் முககிய பஙகு வகிககின்றை. 
பல்பவறு ்கொரணி்களின் அடிப்பகையில் இயற்க்க 
வளங்கள் வக்கப்படுததப்படுகின்றை. கதொைர்ந்து 
கிகைககும் தன்கமயின் அடிப்பகையில் வளங்கள் 
இரண்டு வக்க்களொ்க வக்கப்படுததப்படுகின்றை.

புதுப்பிக்கககூடிய வளங்கள் பயன்பொட்டிற்கு 
பிறகு இயற்க்க முகறயில் மீட்டுருவொக்கம் க்சய்து 
க்கொள்கின்றை. சூரிய ்சகதி, ்கொற்று ்சகதி, உயிரிை 
்கழிவு வொயு வளிமம், ஓத்சகதி, அகல்சகதி 
பபொன்றகவ புதுப்பிக்கககூடிய வளங்கள் ஆகும். 
பயன்பொட்டிற்கு பிறகு மீண்டும் மீட்டுருவொக்கம் 
க்சய்ய இயலொ வளங்கள் புதுப்பிக்க இயலொ 
வளங்கள் ஆகும். நிலக்கரி, கபட்பரொலியம், 
இயற்க்க வொயு பபொன்றகவ இவவக்ககயச 
்சொர்ந்தகவ.

 4. 1   கனிம வளஙகள்
ஒரு குறிப்பிட்ை பவதியியல் மற்றும் இயற்பியல் 

பண்பு்ககளக க்கொண்ை  உயிருள்ள மற்றும் 
உயிரற்ற இயற்க்க மூலங்கள் ்கனிமங்கள் ஆகும். 
புவியிலிருந்து ்கனிமங்ககள அ்கழந்கதடுககும் 
முகறககு சுரங்கத கதொழில் என்று கபயர். 
ஆைம் குகறந்த புவிபயொட்டிற்கு அருகில் உள்ள 
சுரங்கங்கள் திறந்தகவளிச சுரங்கங்கள் என்றும் 
ஆைமொ்க உள்ள சுரங்கங்கள் ஆழச சுரங்கங்கள் 
என்றும்  அகைக்கப்படுகின்றை.

இந்தியொவில் உள்ள 
்கனிமங்கள் மற்றும் அதபைொடு 
கதொைர்புகைய அகமப்பு்கள் :

1.  இந்திய நிலவியல் ்களஆய்வு நிறுவைததின் 
தகலகமயிைம் - க்கொல்்கததொ 

2.  இந்தியச சுரங்கப் பணிய்கம் - நொகபூர் 
3.  இரும்பு ்சொரொ கதொழில் நுட்ப பமம்பொட்டு கமயம் 

- கைதரொபொத 
4.  இந்தியொவில் உள்ள சுரங்கங்கள் மற்றும் 

்கனிமங்களின் நிர்வொ்கததிற்்கொை கபொறுப்பு 
சுரங்கப்பணி அகமச்ச்கததிைம்  உள்ளது. 
(பமம்பொடு மற்றும் ஒழுஙகுமுகறச ்சட்ைம், 
1957)

இந்தியோ – வளஙகள் 
மறறும் த�ோழிலகஙகள்

அலகு - 4
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கனிமஙகளின் வகககள் 
பவதியியல் மற்றும் இயற்பியல் பண்பு்களின் 

அடிப்பகையில் ்கனிமங்கள் இரண்டு கபரும் 
பிரிவு்களொ்க வக்கப்படுததப்படுகின்றை. அகவ  
அ. உபலொ்கக ்கனிமங்கள் ஆ. அபலொ்கக ்கனிமங்கள் 

அ. உநலோகக கனிமஙகள் 
உபலொ்கக ்கனிமங்கள் என்பது ஒன்று 

அல்லது அதற்கு பமற்பட்ை உபலொ்கங்ககளக 
க்கொண்டிருககும். உபலொ்கக ்கனிமங்கள் 
அரிதொ்கவும் இயற்க்கயொை அைர்ந்த தொது 
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படிவங்களொ்கவும் ்கொணப்படுகின்றை. உபலொ்கப் 
படிவு்களில் இரும்பு, மொங்கனீசு, தொமிரம், பொகக்சட், 
நிக்கல், துததநொ்கம், ்கொரியம், தங்கம் பபொன்ற மதிப்பு 
மிக்க உபலொ்கங்கள் ்கொணப்படுகின்றை. 
1. இரும்புத�ோது 

இரும்புததொது புவியின் பமபலொட்டில் அதி்கம் 
பரவி ்கொணப்படும் ஒன்றொகும். இகவ தனிதத 
நிகலயில் அரிதொ்கக ்கொணப்படுகிறது. இது 
தீப்பொகற்கள் மற்றும் உருமொறியப் பொகற்களின் 
்கலகவயொ்க ்கொணப்படுகிறது.

இந்தியொவில் ்கொணப்படும் இரும்புததொது 
வளங்கள் பைமகைட் வக்ககயயும், பமகைகைட் 
வக்ககயயும் ்சொர்ந்தகவ. 

கபொதுவொ்க இரும்புததொது கீழக்கண்ை 
வடிவங்களில் ்கொணப்படுகிறது.
இரும்புத தொது படிவு இரும்பின் அளவு
மேக்னடைட் 72.4% 
மேேடைட் 69.9% 
ம�ோடைட் 62.9% 
டைேட்னட் 55% 
சிைடைட் 48.2%

நொட்டின் கமொதத இரும்புததொது உற்பததியில் 
ஜொர்்கண்ட் மொநிலம் 25% உற்பததி க்சய்து 
முதன்கமயொை உற்பததியொளரொ்கத தி்கழகிறது. 
ை்சொரிபொக மற்றும் ரொஞ்சி மொவட்ைங்கள் 
இம்மொநிலததின் முககிய உற்பததியொளர்்களொகும். 
ஒடி்சொ மொநிலம் 21 ்சதவிகித உற்பததியுைன்  இரண்ைொம் 
நிகலயில் உள்ளது. சுந்தர்்கொர், மயூர்பஞ்ச, ்சம்பல்பூர் 
மற்றும் கீபயொஞ்்சர் மொவட்ைங்கள் இதன் முககிய 
உற்பததி மொவட்ைங்களொகும்.

்சததீஸ்கர் மொநிலததின் பமகைகைட் உற்பததி 
18 ்சதவிகிதமொகும். ரொஜ்கொர் மற்றும்  பிலொஸபூர் 
மொவட்ைங்கள் இதன் முககிய உற்பததியொளரொகும். 
்கர்நொை்க மொநிலததின் 20 ்சதவிகித  பமகைகைட் 
உற்பததி சிததிரதுர்்கொ, சிகமங்களூர், சிபமொ்கொ 
மற்றும் தொர்வொர் மொவட்ைங்கள் உற்பததி 
க்சய்கின்றை.  ஆந்திரப்பிரபத்சம் மற்றும்  தமிழநொடு 
ஒவகவொன்றும் சுமொர் 5 ்சதவிகித உற்பததிகயச 
க்சய்கின்றை.  ஆந்திரப்பிரபத்சததில் ்கர்னூல், 
குண்டூர், ்கைப்பொ மற்றும் அைந்தபூர் மொவட்ைங்களும்  
தமிழநொட்டில்  ப்சலம், நொமக்கல், திருவண்ணொமகல, 
திருசசிரொப்பள்ளி, ப்கொயம்புததூர், மதுகர 
மற்றும் திருகநல்பவலி ஆகிய மொவட்ைங்களும் 
குறிப்பிைததக்க அளவு இரும்புததொது உற்பததி 
க்சய்கின்றை.

இந்திய இரும்பு எஃகு ஆகையம் 
(SAIL)
இந்தியொவில் இரும்பு எஃகு 
கதொழிற்்சொகல்கள் திட்ைமிைல் 
மற்றும் வளர்சசிககு  இது முககிய 
பங்கொற்றுகிறது. 

2. மோஙகனீசு
மொங்கனீசு ஒரு கவளிர் ்சொம்பல் நிறமுகைய 

மி்கவும் ்கடிைமொை ஆைொல் எளிதில் உகையும் 
தன்கமயுகையதொகும். மொங்கனீசு எப்கபொழுதும் 
இரும்பு, பலட்கரட் மற்றும் பிற தொதுக்களுைன் ்கலந்து 
்கொணப்படும். இது இரும்பு எஃகு மற்றும் உபலொ்கக 
்கலகவ உற்பததிககு அடிப்பகையொை மூலப்கபொருள் 
ஆகும். ஒரு ைன் இரும்பு எஃகு உற்பததி க்சய்வதற்கு 
10 கிபலொ மொங்கனீசு பதகவப்படுகிறது. கவளுககும் 
தூள், பூசசிகக்கொல்லி்கள், வண்ணப்பூசசி்கள், 
மின்்கலன்்கள் பபொன்றகவத தயொரிப்பதற்கு 
மொங்கனீசு பயன்படுகின்றது.

நொகபூகர தகலகமயிைமொ்கக க்கொண்டு 
இயஙகி வரும் இந்திய மொங்கனீசு தொது 
நிறுவைம் (Manganese 
ore India Ltd) 50 ்சதவிகித 
மொங்கனீக்ச உற்பததிச க்சய்து, 
உல்கச ்சந்கத மதிப்பீட்டில் 
முதன்கமயொைதொ்க தி்கழகிறது.

மொங்கனீசு படிவு்கள் கபரும்பொலும் உருமொறிய 
பொகற்களில் ்கொணப்படுகிறது. அதி்க மொங்கனீசு 
படிவு்கள் ஒடி்சொ, ்கர்நொை்கொ, மததியப்பிரபத்சம், 
ம்கொரொஷ்டிரொ, ப்கொவொ, ஆந்திரப்பிரபத்சம் மற்றும் 
ஜொர்்கண்ட் பபொன்ற மொநிலங்களில் ்கொணப்படுகிறது. 
இரொஜஸதொன், குஜரொத, கதலங்கொைொ, பமற்கு 
வங்கொளம் பபொன்ற மொநிலங்கள் இகணந்து 
இந்திய மொங்கனிசு உற்பததியில் 2 ்சதவிகிததகத 
அளிககின்றை. உல்க அளவில் மொங்கனிசு 
உற்பததியில் இந்தியொ ஐந்தொவது கபரிய நொடு ஆகும்.
3. �ோமிரம்

தொமிரம் வரலொற்றிற்கு முந்கதய 
்கொலததிபலபய மனிதைொல் ்கண்டுபிடிக்கப்பட்ை 
முதல் உபலொ்கமொகும். இகத மனிதர்்கள் 
பல்பவறு வக்க்களில் பயன்படுததுகின்றைர். 
இகவ கநகிழும் தன்கமயுகையதொல் இவற்கற 
பல்பவறு வடிவமுகைய கபொருள்்களொ்க 
உருவொக்க முடியும். தொமிரதகத துததநொ்கததுைன் 
்கலந்து பிததகளகயயும், த்கரததுைன் ப்சர்தது 
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கவண்்கலமும் உருவொக்கப்படுகின்றது. 
தொமிரமொைது, ்சகமயல் பொததிரங்கள் மற்றும் 
கபொதுப் பயன்பொட்டிற்்கொை பல கபொருள்்களின் 
உற்பததிககும் பயன்படுததப்படுகிறது. 
தற்்கொலததில் தொமிரமொைது பல்பவறு வக்கப்பட்ை 
மின்்சொரக்கம்பி்கள், மின்்சொதைங்கள், ்கம்பி 
வைங்கள் பபொன்றவற்றின் உற்பததிககு  அதி்கம் 
பயன்படுததப்படுகிறது.

இந்துஸதொன் தொமிர நிறுவைம் 
இந்திய அர்சொல் நிர்வகிக்கப்படும் 
இந்திய சுரங்கததுகற 
அகமச்ச்கததின் கீழ இயங்கககூடிய 
கபொதுததுகற நிறுவைமொகும். 

தொமிரப்படிவு அதி்கமுள்ள மொநிலம் 
இரொஜஸதொன் ஆகும். இகதத கதொைர்ந்து 
ஜொர்க்கண்ட் மற்றும் மததியப்பிரபத்சம் 
ஆகிய மொநிலங்களில் குறிப்பிைததக்க அளவு 
்கொணப்படுகிறது. ஆந்திரப்பிரபத்சம், குஜொரொத, 
ைரியொைொ, ம்கொரொஷ்டிரொ, பம்கொலயொ, நொ்கலொந்து, 
ஒடி்சொ, சிககிம், தமிழநொடு, கதலங்கொைொ, உதர்கொண்ட் 
மற்றும் பமற்குவங்கொளம் மொநிலங்கள் ப்சர்ந்து 7.9 
்சதவிகித தொமிர இருப்கபப் கபற்றுள்ளை.
4. போககசைட்

அலுமினியம் பொகக்சட் தொதுவிலிருந்து 
கபறப்படுகிறது. இததொது நீபரற்ற  அலுமினிய 
ஆகக்சட் உள்ள பொகற்களில் ்கொணப்படுகிறது. 
்சரகள மண் ்கொணப்படும் பகுதி்களில் புவியின் 
பமற்பரப்பில் படிவு்களொ்க பொகக்சட் தொது பரவிக  
்கொணப்படுகிறது. குகறந்த எகை மற்றும் 
்கடிைததன்கமக க்கொண்ை பண்பு்களொல் 
அலுமினியமொைது விமொைக ்கட்டுமொைங்களிலும் 
தொனியஙகி இயந்திரங்களிலிலும் அதி்கம் 
பயன்படுததப்படுகிறது. சிகமண்ட் மற்றும் இர்சொயைத 
கதொழிற்்சொகல்களிலும் பயன்படுததப்படுகிறது. 
பொகக்சட் தொதுக்கள் ஒடி்சொ மொநிலததிலும், 
குஜரொததிலும் (ஜீைொ்கத, அம்பரலி, பொபு ந்கர் 
மொவட்ைங்கள்) ஜொர்்கண்ட் மொநிலததிலும் (ரொஞ்சி, 

குமிளொ மொவட்ைங்கள்) ம்கொரொஷ்டிரொ மொநிலததிலும் 
(சிந்துர்க, இரததைகிரி மொவட்ைங்கள்) ்சததிஸ்கர் 
மொநிலததிலும் (பல்லொர்பூர், துர்க மொவட்ைங்கள்) 
தமிழநொட்டிலும் ்கொணப்படுகின்றை.

 பொகக்சட் என்பது அலுமினியததின் 
ஒருவக்கயொை ஆகக்சடு ஆகும். 
இது பிகரஞ்சு வொர்தகதயொை  
லீ பொகஸ என்ற வொர்தகதயில் 
இருந்து கபறப்பட்ைது.

ஆ. அநலோகக  கனிமஙகள்
இவவக்கக ்கனிமங்களில் உபலொ்கத 

தன்கம இருப்பதில்கல. கமக்கொ, சுண்ணொம்பு, 
ஜிப்்சம், கநட்பரட், கபொட்ைொஷ் பைொலகமட், 
நிலக்கரி, கபட்பரொலியம் முதலியை அபலொ்கக 
்கனிமங்களொகும். 
கமககோ

பண்கைய ்கொலததில் கமக்கொ ஆயுர்பவத 
மருததுவததில் பயன்படுததப்பட்ைது. மின்கதொழில்க  
வளர்சசியொல் கமக்கொ மி்கவும் முககியததுவம் 
கபற்றுள்ளது. அப்ரொக வக்க ஒரு நல்ல தரமொை 
கமக்கொவொகும்.

கமக்கொ ஒளி புகும் தன்கமயுகையது, 
எளிதில் மி்க கமல்லிய பட்கை்களொ்க 
பிரிதகதடுக்கககூடியகவ,  நிறமற்றகவ, கநகிழும் 
தன்கமயுகையகவ. பமலும் குகறந்த மின் 
இைப்கபயும், அதி்கமின் அழுதததகத தொங்கககூடிய 
திறன் கபற்றதொல்  மின் ்கொப்பொன்்கள் (Insulators) 
தயொரிக்கப் பயன்படுததப்படுகிறது. இகவ மின் 
்கைததொ தன்கமயுையகவ ஆதலொல் மின் ்சொதைங்கள் 
தயொரிப்பில் கபரிதும் பயன்படுததப்படுகிறது. பமலும் 
ம்சகு எண்கணய், மருந்து்கள், வர்ணப்பூசசுதல் 
மற்றும் கமருகு  எண்கணய் பபொன்ற 
தயொரிப்பு்களிலும்  பயன்படுததப்படுகின்றை.

ஆந்திரப்பிரபத்சம், இரொஜஸதொன், ஒடி்சொ, 
ஜொர்்கண்ட் ஆகியை  முககிய கமக்கொ 
உற்பததியொளர்்களொகும்.
சுணைோம்புககல்

்கொல்சியம் ்கொர்பபொபைட் க்கொண்ை 
பொகற்களிபலொ அல்லது ்கொல்சியம் மற்றும் 
கமகனீசியம் அல்லது இரண்டும் ்கலந்த 
பொகற்களிபலொ சுண்ணொம்புக்கல் ்கொணப்படுகிறது. 
சுண்ணொம்புக்கல், சிறிய அளவிலொை சிலிக்கொ, 
அலுமிைொ, இரும்பு ஆககஸைடு, பொஸபரஸ மற்றும் 
்கந்த்கம் ஆகியவற்கறக க்கொண்டுள்ளை.

ப்சொைொ ்சொம்பல், எரிப்சொைொ, கவளுககும் 
தூள் (bleaching powder), ்கொகிதம், சிகமண்ட், 

NALCO என்று  அகைக்கப்படும் பதசிய 
அலுமினிய நிறுவைம் 1981இல் கதொைங்கப்பட்ைது. 
இதன் கமயங்கள் ஒடி்சொ மொநிலததில் அஞ்சுல், 
ைொமன், ப்சொடி பபொன்ற இைங்களில் உள்ளை. 
இது இந்திய சுரங்கததுகற அகமச்ச்கததின் கீழ 
1981ஆம் ஆண்டு கபொதுததுகற நிறுவைமொ்க 
உருவொக்கப்பட்ைது.
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இரும்பு எஃகு உற்பததி, ்கண்ணொடி மற்றும் 
உரங்கள் தயொரிப்பு கதொழிற்்சொகல்களில் 
சுண்ணம்புக்கல் பயன்படுகிறது. இதன் முககிய 
உற்பததியொளர்்கள் ்கர்நொை்கொ, ஆந்திரப்பிரபத்சம்,  
கதலங்கொைொ, இரொஜஸதொன், மததியப்பிரபத்சம், 
தமிழநொடு, பம்கொலயொ, குஜரொத, ்சததீஸ்கர் மற்றும் 
ஆகிய மொநிலங்கள் ஆகும். 
ஜிபசைம் 

ஜிப்்சம் என்பது ்கொல்சியம் ்சல்ஃபபட்டின் 
நீர்மக ்கனிமமொகும். இது சுண்ணொம்புப்பொகற, 
மணற்பொகற, மொக்கல் பபொன்ற படிவுப்பொகற்களில் 
ஒளிப்புகும், கவண்ணிறமொை தொதுவொ்க 
்கொணப்படுகிறது. இது சிகமண்ட், உரங்கள், 
சுவர்ப்பட்டி்கள், பொரிஸ ்சொந்து (plaster 
of paris) பபொன்றவற்றின் உற்பததிற்கு 
மூலப்கபொருளொ்கவும், மண் வளமூட்டியொ்கவும் 
பயன்படுகிறது. இரொஜஸதொன், தமிழநொடு, குஜரொத, 
இமொச்சலப்பிரபத்சம், ்கர்நொை்கம், உததர்கொண்ட், 
ஆந்திரப்பிரபத்சம் மற்றும் மததியப்பிரபத்சம் ஆகிய 
மொநிலங்களில் ஜிப்்சம் ்கொணப்படுகின்றை.

 4.2  ஆற்றல் வளஙகள்
மின்்சொரம் உற்பததி 

க்சய்ய பயன்படும் வளங்ககள 
எரி்சகதி வளங்கள் என்று 
அகைககின்பறொம். மின்்சொரம் 
நம் வொழகக்கயில் ஒரு 
முககிய அங்கம் ஆகும். திை்சரி 
வொழகக்கயில் நம்மொல் மின்்சொர பயன்பொடு இன்றி 
இருக்க முடியொது. இது அகைதது கபொருளொதொர 
நைவடிகக்க்கள் மற்றும் கதொழில்துகற வளர்சசிககு 
மூலொதொரமொ்க உள்ளது. ஏற்்கைபவ குறிப்பிட்டுள்ளது 
பபொல் ஆற்றல் வளங்கள் புதுப்பிக்கககூடிய 
வளம் மற்றும் புதுப்பிக்க இயலொத வளங்கள் எை 
வக்கப்படுததப்படுள்ளை.
புதுபிகக இயலோ வளஙகள்:
1. நிலககரி

நிலக்கரி என்பது எளிதில் எரியககூடிய 
உயிரிை படிமங்கள் க்கொண்ை ஒரு நீர்க ்கனிமம் 
ஆகும்.  இது படிவுப் பொகற்களில் கிகைககிறது. 
ஒரு நொட்டின் கதொழிற்்சொகல வளர்சசிககு மி்க 
இன்றியகமயொததொ்க இருப்பதொல் இது ்கருப்பு 
தங்கம் (Black gold) எை அகைக்கப்படுகிறது. ்கரிம 
அளவின் அடிப்பகையில் நிலக்கரி கீழக்கண்ைவொறு  
வக்கப்படுததப்படுகிறது.

ஆந்�ரகசைட் : 80 முதல் 90%
பிட்டுமினஸ் : 60 முதல் 80%
பழுபபு நிலககரி : 40 முதல் 60%
மரககரி : 40 %ததிற்கும் குகறவு.

பல்பவறு வக்கயொை பயன்பொடு்களின் 
்கொரணமொ்க நிலக்கரி இந்தியொவின் மி்க முககியமொை 
ஆற்றல் மூலமொ்க விளஙகுகிறது. இகத  வொயுவொ்கவும், 
எண்கணயொ்கவும் மற்றும் அைல் மின்்சகதியொ்கவும் 
மொற்ற இயலும். பமலும் இர்சொயைங்கள், ்சொயங்கள், 
உரங்கள், வர்ணப்பூசுதல் மற்றும் கவடிமருந்து்கள் 
பபொன்ற கபொருள்்கள் தயொரிப்பிற்கும் மூலப் 
கபொருளொ்க பயன்படுகின்றை.

இந்தியொவில் ்கொணப்படும் நிலக்கரி 
வயல்்கள், ப்கொண்டுவொைொ கதொைர் பகற்கபளொடு 
கதொைர்புகையகவ.  இகவ தீப்கற்ப இந்தியப் 
பகுதி்களில் அதி்கம் ்கொணப்படுகின்றை. நொட்டின் 
கமொதத நிலக்கரி படிவு்களில் 90 ்சதவிகிததகத 
ஜொர்்கண்ட், ஒடி்சொ, பமற்கு வங்கொளம் மற்றும் 
மததியப்பிரபத்ச மொநிலங்கள் க்கொண்டுள்ளை. (2% 
நிலக்கரி மூன்றொம் நிகலகயச ்சொர்ந்தது. அ்சொம் 
மற்றும் ஜம்மு-்கொஷ்மீரில் இவவக்க அதி்கமொ்கக 
்கொணப்படுகிறது).

ஜொர்்கண்ட் மொநிலம் இந்தியொவில் 
அதி்க நிலக்கரி உற்பததிகயச க்சய்கிறது. 
்சததீஸ்கர், பமற்கு வங்கொளம், மததியப்பிரபத்சம், 
ஆந்திரப்பிரபத்சம் மற்றும் ம்கரொஷ்டிரொ மொநிலங்கள் 
நிலக்கரி உற்பததியில் முககிய பஙகு வகிககின்றை.  

கதன் மற்றும் பமற்கு தீப்கற்ப இந்தியப் 
பகுதி்களில் குறிப்பொ்க தமிழநொடு, புதுசப்சரி மற்றும் 
ப்கரளொ  மொநிலங்களில் பழுப்பு நிலக்கரி படிவு்கள் 
்கொணப்படுகின்றை.

இந்திய நிலக்கரி அகமச்ச்கமொைது, 
நிலக்கரி அ்கைொய்வு மற்றும் உற்பததி பமம்பொட்டு 
க்கொள்க்க்ககள முடிவு க்சய்கிறது. இந்திய 
நிலக்கரி நிறுவைம் (CIL), இந்திய பதசிய பழுப்பு 
நிலக்கரி நிறுவைம் (NLCIL) மற்றும் சிங்கபரனி 
ப்கொலொரிஸ நிலக்கரி நிறுவைம் (SCCL) 
ஆகியை இவவகமச்ச்கததின் கபொதுததுகற 
நிறுவைங்களொகும்.

இந்திய அர்சொல் நிர்வகிக்கப்படும் 
இந்திய நிலக்கரி நிறுவைம் பமற்கு 
வங்கொளததிலுள்ள க்கொல்்கததொகவ 
தகலகமயிைமொ்கக க்கொண்டு 
க்சயல்படுகிறது. இது உல்க அளவில் 
அதி்க நிலக்கரி உற்பததி க்சய்யும் 
நிறுவைம் ஆகும்.

2. தபட்நரோலியம் / கசசைோ எணதைய்
கபட்பரொலியம் என்ற க்சொல் “கபட்பரொ” 

(பொகற) மற்றும் ஓலியம் (எண்கணய்) என்ற 
இரு இலததின் க்சொற்்களிலிருந்து கபறப்பட்ைது. 
எைபவ கபட்பரொலியம் என்பது புவியிலுள்ள 
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பொகறப்படிவு்களில் கபறப்படும் எண்கணய் ஆகும். 
இது தொது எண்கணய் என்றும் அகைக்கப்படுகிறது. 
90-95 ்சதவிகிதம் நீர்க ்கரிமமும், மீதமுள்ள 5-10 
்சதவிகிதம் ஆகஸிஜன், கைட்ரஜன், ்கந்த்கம் 
மற்றும் ்கரிம உபலொ்கங்ககளயும் க்கொண்ை எளிதில் 
எரியககூடிய ஒரு திரவமொகும்.

கபட்பரொலியமொைது எரி்சகதி உற்பததிககும், 
வொ்கைங்கள், வொனூர்தி்கள், ்கப்பல்்கள் மற்றும் 
இரயில்்களுககு எரிகபொருளொ்கவும் பயன்படுகிறது. 
ம்சகு எண்கணய், மண்கணண்கணய், ்களிம்பு்கள், 
தொர், ப்சொப்பு, கைர்லின், கமழுகு ஆகியை  இதன் 
உப உற்பததி கபொருள்்கள் ஆகும். இந்தியொவில் 
்கச்சொ எண்கணயொைது ்கைற்்ககரப் பகுதி்களிலும், 
உள்நொட்டுப் பகுதி்களிலும் கிகைககின்றது.

தபட்நரோலியம் மறறும் இயறகக 
எரிவோயு அகமசசைகம் (MOP & NG)
இது இந்திய அர்சொங்கததின் கீழ 
இயஙகும் ஒரு அகமச்ச்கமொகும். 
இவவகமச்ச்கம் ஆய்வு க்சய்தல், 
உற்பததி, சுததி்கரிததல், 
விநிபயொ்கம், ஏற்றுமதி, இறககுமதி, எண்கணய் 
பொது்கப்பு, இயற்க்க எரிவொயு மற்றும் கபட்பரொலிய 
உற்பததிப் கபொருள் பபொன்றவற்றிற்கு கபொறுப்பு 
ஏற்கிறது.

இ. இயறகக எரிவோயு 
இயற்க்க எரிவொயு கபொதுவொ்க கபட்பரொலிய 

பகுதி்களுைன் இகணந்து ்கொணப்படுகிறது. 
இது இயற்க்கயொ்க உருவொகும் ஒரு நீர்ம 
்கரிம வொயுவொகும். இவற்றின் கபரும்பகுதி  
மீதபதன் வொயுவும் பல்பவறு அளவு்களில் உள்ள 
மதுக்கரியம் (alkaline) சிறிய ்சதவிகிதததிலொை 
்கொர்பன்- கை- ஆககஸைடு, கநட்ரஜன் மற்றும் 
கநட்ரஜன் ்சல்கபடு ்கலந்த ்கலகவ்களொல் 
ஆைது. இது ஆயிரக்கணக்கொை ஆண்டு்களுககு 
முன் அழிந்து புகதயுண்ை  தொவரங்கள் மற்றும் 
விலஙகிைங்கள் அதி்க கவப்பம் மற்றும் அழுததம் 
்கொரணமொ்க மட்குவதன் மூலம் உண்ைொககூடிய 
ஒரு வொயு. இது கவப்பப்படுததலுககும், 

நமறகு கடறககரககு அருகில் உள்ள 
எணதைய் வயல்கள்

கிழககு  கடறககரககு அருகில் உள்ள 
எணதைய் வயல்கள்

1.  மும்கப கை எண்கணய் வயல்  
(65% மி்கப்கபரியது)

பிரம்மபுததிரொ பள்ளததொககு, (திப்ரு்கொர், சில்்சொ்கர், 
மொவட்ைங்கள் அ்சொம்)

2.  குஜரொத ்கைற்்ககர ( 2வது கபரியது ) திகபொய் எண்கணய் வயல் (நொட்டின் மி்கப் 
பைகமயொை  எண்கணய் வயல்)

3.  பபஸகஸைம் எண்கணய் வயல் மும்கப 
கையின் கதன்பகுதி

நொ்கர்்கொட்டியொ எண்கணய் வயல் (திகபொய்ககு 
கதன்பமற்கு பகுதி)

4.  அலியொகபத-எண்கணய் வயல் (பவ ந்கரின் 
கதன்பகுதி)

பமொரொன் ைகரிஜன் – எண்கணய் வயல் 
(நொ்கர்்கொட்டியொவின் கதன்பமற்கு பகுதி)

5.  அங்கபலஸவர் ருதர்சொ்கர்-லொவொ எண்கணய் வயல்்கள் (அ்சொம் 
மொநிலததில் சிப்்சொ்கர் மொவட்ைம்)

6.  ்கொம்பப- லூனி பகுதி்கள் ்சர்மொ பள்ளததொககு- (பதர்பூர், மொசிம்பூர், பதொரியொ)

7. அ்கமதொபொத- ்கபலொல் பகுதி
அந்தமொன் நிப்கொபொரின் உட்பகுதி்கள், மன்ைொர் 
வகளகுைொ, பபலஷ்வர் ்கைற்்ககர, ைரியொைொ, 
பஞ்்சொப் மற்றும் உததரப்பிரபத்சம்

இந்தியோ - எணதைய் சுததிகரிபபு
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்சகமயலுககும் மின் உற்பததிககும் ஆதொரமொ்க 
விளஙகுகிறது. பமலும் வொ்கைங்களுககு 
எரிகபொருளொ்கவும், கநகிழி்கள் உற்பததி, 
வியொபொர முககியததுவம் வொய்ந்த ்கரிம 
இர்சொயைப் கபொருள்்கள் தயொரிப்பதற்கும் 
பயன்படுகிறது.

தகயில் நிறுவனம் (GAIL): இந்திய இயற்க்க 
எரிவொயு நிறுவைமொைது மொநில அர்சொங்கததொல் 
நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு நிறுவைமொகும். இது 
இயற்க்க எரிவொயு உற்பததி 
மற்றும் விநிபயொ்கம் க்சய்யும் 
நிறுவைங்களுள் ஒரு 
மி்கப்கபரிய நிறுவைமொகும். 
இதன் தகலகமய்கம் 
புதுகைல்லியில் உள்ளது.

வை இந்தியப் பகுதி்கள் அதி்க அளவிலொை 
மூன்றொம் நிகலப் பொகற்கள் மற்றும் வண்ைல் 
படிவு்ககளக க்கொண்டுள்ளது. ஒரு ்கொலததில் ஆைம் 

அழுததப்பட்ை இயற்க்க எரிவொயு (CNG) (அதி்க 
அழுததததுைன் அகைக்கப்பட்ை மீதபதன்) 
என்பது கபட்பரொல், டீ்சல் மற்றும் திரவ 
கபட்பரொலிய எரிவொயு ஆகியவற்றிற்கு பதிலொ்க 
பயன்படுததககூடிய ஒரு எரிகபொருளொகும். 
இது ்கொற்கற விை இலகுவொைதொ்கவும், 
அதி்கபவ்கமொ்க பரவும் தன்கமக க்கொண்ைதொல் 
விகரவில் மகறந்து விடுகிறது. இதைொல் மற்ற 
எரிகபொருள்்ககள விை ஆபதது குகறவொைதொகும். 
விவ்சொயக ்கழிவு்களிலிருந்து எடுக்கப்படும் 
உயிரிவொயு, புதுகைல்லி, அ்கமதொபொத, மும்கப, 
பூைொ, க்கொல்்கததொ, லகபைொ, ்கொன்பூர், வொரொணொசி 
பபொன்ற ந்கரங்களில் வொ்கைங்களுககு 
பயன்படுததப்படுவது அதி்கரிதது வருகிறது.

குகறந்த, ்கைலுககு அடியில் இருந்த படிவுப்பொகற்கள், 
எண்கணய் மற்றும் இயற்க்க வொயுப் படிவு்களொ்க 
உருவொகிை. அதி்க அளவிலொை இயற்க்க 
எரிவொயு மும்கப கை மற்றும் பபஸகஸைம் 
எண்கணய் வயல் பகுதி்களில் ்கொணப்படுகிறது. 
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குஜரொத, அ்சொம், தமிழநொடு (கநய்பள்ளததூர் மற்றும் 
மங்கமைம் (தஞ்்சொவூர்), திரிபுரொ, இரொஜஸதொன், 
அருணொச்சலப் பிரபத்சம், பஞ்்சொப், பமற்கு 
வங்கொளம் ஆகிய மொநிலங்களில் இயற்க்க 
எரிவொயு ்கண்ைறியப்பட்டுள்ளது.

மரபுசைோர் ஆற்றல் வளஙகள்
அ) அனல் மின்சைகதி

உயிரிைப் படிமங்களொை நிலக்கரி, 
கபட்பரொலியம், டீ்சல் மற்றும் இயற்க்க எரிவொயு 
பபொன்றவற்றிலிருந்து அைல் மின்்சகதி 
தயொரிக்கப்படுகிறது. பதசிய அைல்மின் நிறுவைம் 
(NTPC) 1975ஆம் ஆண்டு கதொைங்கப்பட்ைது.  தற்்சமயம் 
பதசிய அைல்மின் நிறுவைததின் கீழ 13 நிலக்கரி 
்சொர் அைல்மின் திட்ைங்களும் 7 இயற்க்க எரிவொயு 
திரவ எரிப்கபொருள் ்சொர்ந்த அைல்மின் திட்ைங்களும் 
அ்சொம், பீ்கொர், ஜொர்்கண்ட், ்சததீஸ்கர், மிப்சொரம் மற்றும் 
பமற்கு வங்கொளம் ஆகிய மொநிலங்களில் க்சயல்பட்டு 
வருகிறது. கநய்பவலி, பமட்டூர், தூததுககுடி 
மற்றும் எண்ணூர் ஆகியை தமிழநொட்டின் முககிய 
அைல்மின்  நிகலயங்களொகும்.

ஆ) அணுசைகதி 
அணுக்கரு பிளவு அல்லது இகணயும் 

பபொது கவளிப்படும் ஆற்றகலப் பயன்படுததி 
அணுமின்்சொரம் தயொரிக்கப்படுகிறது. யுபரனியம்  
மற்றும் பதொரியம்  தொதுக்களிலிருந்து அணு்சகதி  
கபறப்படுகிறது. இந்தியொவின் முதல் அணுமின் 
நிகலயம் 1969ஆம் அண்டு மும்கபககு அருகில் 
உள்ள தொரொப்பூரில் நிறுவப்பட்ைது. பின்ைர்  
இரொஜஸதொன் மொநிலததில் ப்கொட்ைொவிற்கு 
அருகில் உள்ள (100 கம்கொவொட்) இரவத 
பட்ைொ (335 கம்கொவொட்) என்னுமிைததில் 
அணுமின்நிகலயங்கள் ஏற்படுததப்பட்ைை. 

இந்திய அணு மின்்சகதி நிறுவைம் 
(NPCIL) இந்தியொவின் ஒரு 
கபொதுததுகற நிறுவைமொகும்.  இது 
ம்கொரொஷ்ட்டிரொ மொநிலததில் உள்ள 
மும்கபகயத தகலகமயிைமொ்கக 
க்கொண்டு இயஙகும் அரசு 
நிறுவைமொகும். இந்நிறுவைம் அணு மின்்சகதி 
உற்பததிக்கொை கபொறுப்கப வகிககிறது. 
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தமிழநொட்டில் ்கல்பொக்கம் (440 கம்கொவொட்)  
மற்றும் கூைஙகுளம் (2,000 கம்கொவொட்), 
உததரப்பிரபத்சததில் நபரொரொ (235 கம்கொவொட்), 
்கர்நொை்கொவில்  க்க்கொ (235 கம்கொவொட்), குஜரொததில்  
்கொக்கரபொரொ (235 கம்கொவொட்) ஆகிய இைங்களில் 
அணுமின் நிகலயங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளை. 

புதுபபிககககூடிய வளஙகள்
அ) நீர்மின்சைகதி 

நீர்மின்்சகதி ஓடும் நீரிலிருந்து 
கபறப்படுகிறது. இம்மின்்சகதி மொ்சற்ற மற்றும் 
கபொருளொதொர முககியததுவம் வொய்ந்த மின் 
ஆற்றலொ்க ்கருதப்படுகிறது. நீர் மின்்சகதி உல்க 
மின்பதகவயில் 7 ்சதவிகிததகதப் பூர்ததி 
க்சய்கிறது. புதுப்பிக்கககூடிய வளததிலிருந்து 
கபறப்படுவதொல் மற்ற மின்்சொர ஆற்றல்்கபளொடு 
ஒப்பிடுக்கயில் குகறந்த உற்பததிச க்சலகவ 
உகையதொ்கவுள்ளது. இது பதகவககு ஏற்ப 
உற்பததிகய உைைடியொ்க அதி்கரிக்கபவொ அல்லது 
குகறக்கபவொ கூடிய தன்கமயுகையது.

இந்தியொவொைது நீர்மின்்சகதி உற்பததி 
க்சய்வதற்்கொை மி்க அதி்க திறகை கபற்றுள்ள ஒரு 
மி்கச சிறந்த ஒரு நொைொ்க உள்ளது.

இந்தியொவின் முதல் நீர்மின் 
நிகலயம் 1897ஆம் ஆண்டு 
ைொர்ஜிலிஙகில் நிறுவப்பட்ைது.
இந்திய பதசிய நீர் மின்்சகதி 

நிறுவைம் ஃபரிதொபொததில் அகமந்துள்ளது.

ஆ) சூரியஆற்றல்/சைகதி
சூரியஆற்றல் சூரிய ஒளிகய பநரடியொ்கபவொ 

மின்அழுததிக க்கொண்பைொ அல்லது க்சறிவூட்ைம் 
க்கொண்ை சூரிய ஆற்றல் மூலம் மின்ைொற்றலொ்க  
மற்றப்படுதலொகும். க்சறிவூட்ைல் முகறயில் கபரிய 
பரப்பளவில் உண்ைொகும் சூரிய ஒளிக்கற்கற்கள் 
வில்கல்கள் அல்லது ்கண்ணொடி்கள் க்கொண்டு 
சிறிய ஒளிக்கற்கறயொ்க ஒரு ்கலததின் மீது 
குவிக்கப்படுகிறது. மின்அழுததி்கள், ஒளிமின் 
விகளவு க்சயல்பொட்டின் மூலம் சூரிய ஒளிகய 
மின்்சொரமொ்க மொற்றுகின்றை.

இந்தியொவின் சூரிய ்சகதி 
நிறுவைம் புதுகைல்லிகய 
தகலகம இைமொ்க க்கொண்டு 
உள்ளது.

மின்விநிபயொ்கம், ்சந்கதப்படுததுதல், வீடு்கள், 
நிறுவைங்கள் மற்றும் கதொழிற்்சொகல்களுககுத 

பதகவயொை பல்பவறு வக்கயொை கவப்ப 
ஆற்றகல வைஙகுதல் பபொன்றகவ சூரிய கவப்ப 
ஆற்றல் திட்ைததின் முககிய பல்பநொக்கங்கள் 
ஆகும். இதகை மரபு்சொரொ எரி்சகதி வள 
அகமச்ச்கம் (MNES) க்சயல்படுததி வருகிறது. 
சூரியஆற்றலொைது நீர் க்கொதி்கலன்்கள், 
குளிர் ்சொதைப்கபட்டி்கள், உலர்ப்பொன்்கள், 
கதருவிளககு்கள், ்சகமயல், நீபரற்றுதல், 
மின்்சொர உற்பததி, மின்அழுததி்கள், அைகு 
நிகலயங்கள் பபொன்றவற்றிற்கு பயன்படுகிறது. 
ஆந்திரப்பிரபத்சம், குஜரொத, இரொஜஸதொன், 
ம்கொரொஷ்டிரம், மததியப்பிரபத்சம் ஆகிய 
மொநிலங்களில் அதி்க அளவு  மின்்சொரம் சூரிய 
ஒளியிலிருந்து உற்பததி க்சய்யப்படுகின்றை.
இ) கோறறு சைகதி

்கொற்று வீசசு அல்லது உந்துதலொல் ஏற்படும் 
ஆற்றகல ்கொற்று விக்சசசுற்று ்கலன்்களின் 
உதவிபயொடு மின்ைொற்றலொ்க மொற்றப்பட்டு 
்கொற்றொகல மின்்சொரம் கபறப்படுகிறது. இது 
ஒரு மலிவொை மற்றும் மொ்சற்ற ஆற்றல் 
வளமொகும். ்கொற்றொகல மின்்சொரமொைது நீர் 
ஏற்றுவதற்கும், ்கப்பல்்ககள இயககுவதற்கும் 
பயன்படுததப்படுகிறது. ்கொற்று ்சகதியொைது மி்க 
அதி்கமொ்க கிகைக்கககூடிய, புதுப்பிக்கததக்க, 
அகைததுப் பகுதி்களிலும் பரவி இருககின்ற, 
சுததமொை, மொ்சற்ற புவிமண்ைலதகத 
கவப்பமயமொககும் வொயுக்ககள கவளிப்படுததொத 
ஒரு வளமொகும். ்கொற்றொகல  நிறுவுவதற்கு 
குகறவொை இைபம பபொதுமொைது.

இந்தியொவிபலபய அதி்க அளவு 
்கொற்றொகல்ககளக க்கொண்டுள்ள 
மொநிலமொ்க தமிழநொடு விளஙகுகிறது. 
்கன்னியொகுமரி மொவட்ைததில் உள்ள 

முப்பந்தல்  - கபருஙகுடிப்பகுதி உலகிபலபய 
அதி்க ்கொற்றொகல்ககளக  க்கொண்ை கபரிய 
்கொற்றொகல பண்கண ஆகும்.

இந்தியொவில் ்கொற்றொகல மின் உற்பததி  
1986ஆம் ஆண்டு முதன் முதலில் குஜரொததில் 
உள்ள ்கைற்்ககரப்பகுதியொை ஓ்கொ, ம்கொரொஷ்டிரொ 
்கைற்்ககரப்பகுதியொை இரததிைகிரி, 
தமிழநொட்டிலுள்ள ்கைற்்ககரப்பகுதியொை 
தூததுககுடியில் 55 கிபலொவொட் உற்பததி திறனுைன் 
நிறுவப்பட்ை  ்கொற்றொகல்கள் மூலம் வளர்சசியகைய 
ஆரம்பிததது. ்கைந்த சில வருைங்களொ்க இதன் 
உற்பததி திறன் குறிப்பிைததக்க அளவில் 
உயர்ந்துள்ளது. இந்தியொ உல்க அளவில் அதி்க 
்கொற்றொகலத திறன் க்கொண்ை நொடு்களில் 
நொன்்கொவது இைததில் உள்ளது.
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ஈ) உயிரி சைகதி:
விலஙகு்களின் ்கழிவு்கள், ்சகமயல் ்கழிவு்கள், 

ஆ்கொய தொமகர ்கழிவு்கள், பவளொண்்கழிவு்கள் 
மற்றும் ந்கரக ்கழிவு்கள் பபொன்ற உயிரிை 
்கழிவு்களிலிருந்து உயிரி ்சகதி கபறப்படுகிறது. 
இது மொ்சற்ற மற்றும் மலிவொை ஒரு எரி்சகதி 
வளமொகும். உயிரி எரி்சகதி கபரும்பொலும் வீட்டு 
உபபயொ்கங்களுககு பயன்படுததப்படுகிறது. 
உ) ஓ� மறறும் அகல சைகதி

்கைல் ஓதங்கள் மற்றும் ்கைல் அகல்கள் எை 
இரண்டு வள ஆதொரங்களிலிருந்து மின்ஆற்றல் 
கபறப்படுகிறது. ்கொம்பப வகளகுைொ ஓத ்சகதி 
உற்பததிககு மி்க உ்கந்த இைமொ்க உள்ளது.
இவற்றிற்கு அடுததொற்பபொல் ்கட்ச வகளகுைொ பகுதி 
(1000 MW), சுந்தரவைப்பகுதி (100 MW) ஆகியை 
இதர குறிப்பிைதக்க திறன் கபற்ற  பகுதி்களொகும். 

150 KW உற்பததி திறன் க்கொண்ை அகல 
்சகதி ஆகல, திருவைந்தபுரததிற்கு அருகில் உள்ள 
விழிஞசைம் என்ற பகுதியில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இபத 
பபொன்று மற்கறொரு ஆகல அந்தமொன் நிகப்கொபொர் 
தீவு்களுககு  அருகில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 4.3   த�ோழிறசைோகலகள் 
மூலப்கபொருள்்கள் இயந்திரங்களின் மூலம் 

உற்பததி கபொருள்்களொ்க மொற்றப்படும் இைங்களுககு 
கதொழில்கங்கள் என்று கபயர். இததுகற மதிப்புக 
கூட்டுததுகற என்றும் அகைக்கப்படுகிறது. 
மூலப்கபொருள்்களின்  ஆதொரங்களின் 
அடிப்பகையில் கதொழில்கங்கள் 1. பவளொண் ்சொர்ந்த 
கதொழில்கங்கள்  2. ்கொடு்கள் ்சொர்ந்த கதொழில்கங்கள்  
மற்றும் 3. ்கனிமம் ்சொர்ந்த கதொழில்கங்கள்  எை 
வக்கப்படுததப்படுகின்றை.
நவளோண சைோர்ந்� த�ோழிலகஙகள் 

இதகதொழில்கங்கள் பவளொண் துகறயிலிருந்து 
மூலப்கபொருள்்ககள கபறுகின்றை.பவளொண் ்சொர்ந்த 
கதொழில்கங்ககளப் பற்றி இஙகு ்கொண்பபொம்.

இந்தியோவின் மு�ல் பருததி 
த�சைவோகல 1818ஆம் அணடு, 
தகோல்கத�ோவிறகு அருகில் உள்ள 
நபோர்ட் களோஸ்டர் என்னும் 
இடததில் த�ோடஙகபபட்டது.

அ) பருததி த�சைவோகலகள்
கந்சவொகல்கள் என்பது பருததி, ்சணல், ்கம்பளி, 

பட்டு மற்றும் க்சயற்க்க இகை ஆகியைவற்கற 
உள்ளைககியதொகும். இந்தியொ இததுகறயில் 
உலகின் இரண்ைொம் இைததில் உள்ளது.   

பொரம்பரிய கதொழில்்களொை  க்கததறி, 
க்கவிகைப்கபொருள்்கள், சிறிய 
விக்சததறி்கள் பபொன்றகவ 
லட்்சக்கணககிலொை கிரொமப்புற 
மற்றும் புறந்கர் மக்களுககு 
பவகலவொய்ப்பிகை அளிககும் 
ஆதொரங்களொ்க உள்ளை. 

தற்பபொது இந்தியொ பருததி உற்பததியில் 
உலகின் மூன்றொவது கபரிய நொைொ்கவும் 
தறி்கள், நூற்பு ்கருவி்களின் எண்ணிகக்கயில் 
முதன்கமயொை நொைொ்கவும் உள்ளது. தற்பபொது 
பருததி கந்சவொகல்கள் இந்தியொவின் மி்க கபரிய 
நவீை கதொழில்க பிரிவொ்க உள்ளது.  

பருததி இகையிலிருந்து, விகத்ககள 
பிரிதகதடுககும் முகறககு ஜின்னிங என்று கபயர்.

மும்கப மற்றும் அதன் புறந்கர் பகுதியில் 
பருததியொகல்கள் க்சறிந்து ்கொணப்படுவதொல் 
மும்கப, இந்தியொவின் “மொன்க்சஸைர்” என்று 
அகைக்கப்படுகிறது. ம்கொரொஷ்டிரொ மொநிலததில் 
்கொணப்படும் ்கரி்சல் மண், ஈரப்பத ்கொலநிகல, 
மும்கபத துகறமு்கம், எளிதில் கிகைககும் 
நீர்மின்்சகதி, ்சந்கத வ்சதி, சிறந்த பபொககுவரதது 
வ்சதி ஆகியை மும்கபயில் அதி்க அளவு பருததி 
கந்சவொகல்கள் இருப்பதற்கு ்கொரணங்களொ்க 
அகமகிறது. 

ம்கொரொஷ்டிரம், குஜரொத, பமற்கு வங்கொளம், 
உததரப்பிரபத்சம் மற்றும் தமிழநொடு ஆகிய 
மொநிலங்களில் பருததி கந்சவொகல்கள் க்சறிந்து 
்கொணப்படுகின்றது. தமிழநொட்டில் உள்ள 
ப்கொயம்புததூரில் அதி்க எண்ணிகக்கயிலொை 
பருததி கந்சவொகல்கள் உள்ளை. இதைொல் 
ப்கொயம்புததூர் ’கதன்னிந்தியொவின் மொன்க்சஸைர்’ 
என்று அகைக்கப்படுகிறது. தமிழநொட்டில் உள்ள 
435 கந்சவொகல்களில் 200 கந்சவொகல்கள் 
ப்கொயம்புததூர் பகுதியில்  அகமந்துள்ளை. ஈபரொடு, 
திருப்பூர், ்கரூர், க்சன்கை, திருகநல்பவலி, 

க்கததறி

ந�சிய கோற்றோற்றல் நிறுவனம் (NIEW)
க்சன்கையிலுள்ள இந்நிறுவைம் 1998இல் 
ஒரு தன்ைொட்சி நிறுவைமொ்க  
புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கககூடிய 
ஆற்றல் வளங்கள் 
அகமச்ச்க நிர்வொ்கததின் 
கீழ ஏற்படுததப்பட்ைது. இதன் 
பணி்களொைது ்கொற்று வள 
மதிப்பிடு ஆய்வு மற்றும் 
்சொன்றளிததல் ஆகும்.
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மதுகர, தூததுககுடி, ப்சலம் மற்றும் விருதுந்கர் 
ஆகியை மொநிலததின்  பிற முககிய கந்சவொகல 
ந்கரங்களொகும்.
ஆ) சைைல் ஆகலகள்

்சணல் என்பது குகறவொை விகலயில் 
கிகைக்கககூடிய இகைநொர். இது சிப்பங்கள் 
மற்றும் ்சொககு கப்கள் தயொரிக்கப் பயன்படுகிறது. 
தற்்கொலததில் ்சணலொைது  பருததி மற்றும் 
பரொமததுைன் ப்சர்தது கந்சவு க்சய்யப்படுகிறது.
பருததி கந்சவொகல்களுககு அடுததொற்பபொல் ்சணல் 
ஆகல்கள் இந்தியொவின் இரண்ைொவது கபரிய 
கந்சவொகலத துகறயொ்க உள்ளது. இயற்க்கயொை 
்சணல் என்பது புதுப்பிக்கக கூடிய எளிதில் 
மட்்கககூடிய, சுற்றுசசூைலுககும் உ்கந்ததொ்கவும் 
உள்ளதொல் இது �ஙக இகழபபயிர் என்றும் 
அகைக்கப்படுகிறது.

பதசிய ்சணல் வொரியததின் தகலகமய்கம் 
க்கொல்்கததொவில் அகமந்துள்ளது.

இந்தியொவின் முதல் ்சணல் ஆகல, 
ஆஙகிபலபயரொை ஜொர்ஜ ஆகலொண்டு என்பவரொல் 
1854ஆம் ஆண்டு க்கொல்்கததொவிற்கு அருகில் 
உள்ள ரிஷ்ரொ என்னுமிைததில் கதொைங்கப்பட்ைது. 
இந்தியொ உற்பததியில் முதலிைததிலும், ்சணல் 
கபொருள்்கள் உற்பததியில் வங்கொளபத்சததிற்கு 
அடுததொதொ்க இரண்ைொமிைததிலும் உள்ளது. 
்சணல் கப்கள், கூைொர துணி்கள், சிப்பப்கப்கள், 
தகரவிரிப்பு, திகரசசீகல்கள், ்கயிறு்கள், துணி்கள், 
்கொல்மிதியடி்கள் பபொன்றகவ தயொரிக்க ்சணல் 
பயன்படுததப்படுகிறது. தற்்சமயம் பரொமததுைன்  
்கலந்து கநகிழிலொை அகறக்கலன்்கள் ்கொப்பிைப்பட்ை 
உகற்கள் பபொன்றகவ தயொரிக்கப்படுகின்றை.

பமலும் இகவ பருததியுைன் ்கலந்து 
பபொர்கவ்கள் மற்றும் ்கம்பளங்கள் 
தயொரிக்கப்படுகின்றை. ்சணல் உற்பததிபகுதி்கள் 
பமற்கு வங்கொளததில் உள்ள ைூகளி ஆற்றங்ககர 
கநடுகிலும் அகமந்துள்ளது. டிட்ை்கொர், ஜ்கட்ைட், 
பட்ஜ-பட்ஜ, ைவுரொ மற்றும் பதபரஸவர் முதன்கம 
்சணல் கபொருள்்கள் உற்பததி கமயங்களொகும். 
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190இந்தியா – வளங்கள் மற்றும் த�ாழில்கங்கள்

ஆந்திரப்பிரபத்சம் , பீ்கொர், அ்சொம், உததரப் பிரபத்சம், 
்சததீஸ்கர் மற்றும் ஒடி்சொ ்சணல்்கள் உற்பததி 
க்சய்கின்ற பிற மொநிலங்களொகும்.
இ) பட்டு த�சைவோகலகள்

பைங்கொலம் கதொட்பை இந்தியொ பட்டு 
உற்பததிககுப் கபயர் கபற்றது. ்கச்சொ பட்டு 
உற்பததியில் இந்தியொ சீைொவிற்கு அடுததபடியொ்க 
இரண்ைொம் நிகலயில் உள்ளது. 

்கர்நொை்க மொநிலம் பட்டு உற்பததியில் 
இந்தியொவில் முதன்கம மொநிலமொ்க உள்ளது. 
பமற்கு வங்கொளம், ஜம்மு ்கொஷ்மீர், பீைொர், 
ஜொர்க்கண்ட், ்சததீஸ்கர், உததரப் பிரபத்சம், பஞ்்சொப்,  
அ்சொம் மற்றும் தமிழநொடு ஆகியை குறிப்பிைததக்க 
பட்டு உற்பததியொளர்்கள் ஆகும். 

இந்திய வர்தத்கத துகற 
அகமச்ச்கததின் கீழ நவம்பர் 
20, 1975இல் கதொைங்கப்பட்ை 
க்கததறி வளர்சசி ஆகணயர் 

அலுவல்கம் தற்பபொது இந்திய 
ஜவுளி துகற அகமச்ச்கததின் 
கீழ புதுதில்லியில் உள்ள 
உதபயொக பவகை 
தகலகமயிைமொ்க க்கொண்டு 
க்சயல்பட்டு வருகிறது.

ஈ) சைர்கககர த�ோழிறசைோகல 
்கரும்பு, ்சர்க்ககர-கிைஙகு்கள் அல்லது 

்சர்க்ககரப் கபொருள்்கள் அைஙகிய பயிர்்களிலிருந்து 
்சர்க்ககர தயொரிக்கப்படுகிறது.  இந்தியொவில் 
்சர்க்ககர கபரும்பொலும் ்கரும்பில் இருந்து 
எடுக்கப்படுகிறது. பருததி கந்சவுககு அடுதது 
இரண்ைொவது கபரிய பவளொண் ்சொர்ந்த 
கதொழிற்்சொகல்கள் இதுவொகும். உல்க ்கரும்பு 
உற்பததியில் பிபரசிலுககு அடுததபடியொ்க 
இந்தியொ இரண்ைொம் இைம் வகிககிறது. ்கரும்பு 

எளிதில் எகை இைககும் தன்கமயுகையதொகும். 
பபொககுவரததிற்கு அதி்க எகை க்கொண்ைதொ்கவும் 
உள்ளதொல் இதகதொழிற் ்சொகல்கள் ்கரும்பு பயிரிடும் 
பகுதி்களுககு அரு்கொகமயில் அகமந்துள்ளை.

நொட்டின் கமொதத ்சர்க்ககர உற்பததியில் 
உததரப்பிரபத்சம் 50 ்சதவிகிததகத க்கொண்டு 
முதலிைம் வகிககிறது. ம்கொரொஷ்டிரொ, ்கர்நொை்கொ, 
ஆந்திரப் பிரபத்சம், தமிழநொடு, பீ்கொர், பஞ்்சொப், குஜரொத, 
ைரியொைொ மற்றும் மததியப் பிரபத்சம் ஆகிய 
மொநிலங்கள் 90 ்சதவிகித ்சர்க்ககர ஆகல்ககளயும், 
உற்பததி க்சய்யும் மொநிலங்களொ்கவும் உள்ளை.

வன வளம் சைோர்ந்� த�ோழிறசைோகலகள் 
்கொடு்கள், ்கொகித கதொழிற்்சொகல்களுககுத 

பதகவயொை மூலப்கபொருள்்கள், அரககு, 
விகளயொட்டு கபொருள்்கள், ஒட்டுப் பலக்க (Plywood) 
பபொன்ற கபொருள்்ககளத தருகின்றை.
அ) கோகி�த த�ோழிறசைோகலகள் 

்கொகித தொள்்கள், ்கொகித அட்கைப் கபட்டி்கள், 
கமல்லிகைதொள்்கள், ்கொகிதப் கப்கள், எழுது 
கபொருள்்கள், உகர்கள் மற்றும் அசசிைப்பட்ை ்கொகித 
கபொருள்்களொை புதத்கங்கள், பததிரிக்க்கள் 
மற்றும் நொபளடு்கள் ஆகிய கபொருள்்கள் ்கொகிதத 
கதொழிற்்சொகல மூலம் உற்பததி க்சய்யப்படுகின்றை.

இந்தியோ - கோகி� ஆகல
உயர்தர அசசு தொள்்கள் மற்றும் க்சய்திததொள் 

உற்பததிககு கமன் மரங்கள் மூலப் கபொருள்்களொ்க 
பயன்படுகின்றை. ்கொகித பயன்்கள் ்கல்வி மற்றும் ்கல்வி 
்சொர்ந்த பயன்பொட்டிற்கும் ்சமுதொயததின் ஒட்டுகமொதத 
நல வொழவிகை அளவிடும் ்கருவியொ்க உள்ளது.

இந்தியொவில் ரொயல் கபங்கொல் ்கொகிதத 
கதொழிற்்சொகல க்கொல்்கததொவிற்கு அருகில் 

மததிய பட்டு ஆரொய்சசி 
கதொழில் நுட்ப நிறுவைம் 
(CSTRI )
பட்டு வளர்ப்பு மற்றும் 
கதொழில்நுட்பம் ்சொர்ந்த 
ஆரொய்சசிகக்கை நிறுவப்பட்ை 
ஒரு நிறுவைமொகும்.  இந்நிறுவைம் 
கபங்களூருகவத தகலகமயிைமொ்கக 
க்கொண்டு இந்திய அர்சொங்கததின் மததிய 
பட்டு வளர்ப்பு வொரியததொல் 1983ஆம் ஆண்டு 
கதொைங்கப்பட்ைது.

இந்தியொவின் முதல் ்கொகிதத 
கதொழிற்்சொகல 1812ஆம் ஆண்டு 
பமற்கு வங்கததில் உள்ள 
தசைரோம்பூர் என்னுமிைததில் 
கதொைங்கப்பட்ைது.
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191 இந்தியோ – வளஙகள் மறறும் த�ோழிலகஙகள்

உள்ள பொலி்கஞ்ச என்னும் இைததில் 1867ஆம் 
ஆண்டு நிறுவப்பட்ைது. மரககூழ, மூஙகில், ்சலொய் 
மற்றும் ்சவொய் புற்்கள், உபபயொ்கப்படுததப்பட்ை 
்கொகிதங்கள், ்கரும்பு ்சகக்க பபொன்றகவ 
்கொகிதத கதொழிற்்சொகலககு பதகவயொை 
மூலப்கபொருள்்களொகும். பமற்கு வங்கொளம் 
இந்தியொவில் ்கொகிதஉற்பததி க்சய்யும் முககிய 
மொநிலமொகும். மததியப்பிரபத்சம், ஒடி்சொ, தமிழநொடு 
பபொன்றகவ ்கொகித உற்பததியில் குறிப்பிைததக்க 
மொநிலங்களொகும். 

பதசிய க்சய்தி்கள் மற்றும் ்கொகித 
ஆகல்கள் (NEPA) மததியப்பிரபத்ச 
மொநில பர்்கொன்பூர் மொவட்ைததில் 
உள்ள பநபொந்கர் என்னும் 
இைததில் அகமந்துள்ளது

கனிமம் சைோர் த�ோழிறசைோகலகள்
இத கதொழிற்்சொகல்கள்  உபலொ்க 

மற்றும் உபலொ்க மற்ற மூலப்கபொருள்்ககளப் 
பயன்படுததுகின்றை. இரும்பு எஃகு கதொழிற்்சொகல 
ஒரு முககியமொை ்கனிமம் ்சொர்  கதொழிற்்சொகல ஆகும்.

அ) இரும்பு எஃகு த�ோழிறசைோகலகள்
இரும்பு எஃகு கதொழிற்்சொகல்கள் இதன் 

உற்பததி கபொருள்்ககள மற்ற கதொழில்கங்களுககு 
பதகவயொை மூலப்கபொருகள அளிப்பதைொல் 
அடிப்பகையொை உபலொ்க கதொழிற்்சொகல 
எை அகைக்கப்படுகிறது. கபொறியியல், ்கைர்க 
இயந்திரங்கள், இயந்திரக ்கருவி்கள், வொ்கைங்கள், 
இரயில் இன்ஜின்்கள் மற்றும் இரயில்பவ 

உப்கரணங்கள் தயொரிககும் கதொழிற்்சொகல்கள் 
இரும்கப முதன்கம மூலப்கபொருள்்களொ்கப் 
பயன்படுததுகின்றை. ஒரு நொட்டின் கதொழில் 
வளர்சசி இரும்பு எஃகு உற்பததியின் அளகவக 
க்கொண்டு  தீர்மொனிக்கப்படுகிறது.

ைொட்ைொ இரும்பு எஃகு கதொழிற்்சொகல, 1907ஆம் 
ஆண்டு ”்சொகசி” என்றகைக்கப்பட்ை ஜொம்கஷெட்பூரில் 
கதொைங்கப்பட்ை முதல் நவீை கதொழிற்்சொகலயொகும். 
ஜொர்க்கண்ட், பமற்கு வங்கொளம், ஒடி்சொ, ஆகிய 
மொநிலங்களில் க்சறிந்து ்கொணப்படுகின்றை. ஜொரியொ 
ரொணி்கஞ்ச, கபொ்கொபரொ, ்கரன்புரொ ஆகிய நிலக்கரி 
வயல்்களும் மற்றும் மயூர்பஞ்ச, இபயொன்ஜர் 
மற்றும் புபரைொ ஆகிய இரும்பு தொது சுரங்கங்களும் 
ஒன்றுகக்கொன்று அரு்கொகமயில் அகமந்திருப்பது 
இதன் ்கொரணமொகும். இதகதொழிற்்சொகலககுத 
பதகவயொை பைொலகமட், மொங்கனீஷ் மற்றும் 
சிலி்கொன் பபொன்ற தொது படிவு்கள் பபொதுமொை 
அளவில் கிகைககின்றை.

இரும்பு  மற்றும் எஃகு உற்பததி  
கதொழிற்்சொகல முதன் முதலில்  
1830இல் தமிழநொட்டில் பபொர்பைொ 
நொபவொவில் அகமக்கப்பட்ைது.

வோகனத  �ோனியஙகி த�ோழிலகஙகள்
இந்தியொ, உள்நொட்டு வொ்கை ்சந்கதயின் 

பதகவகய பூர்ததி க்சய்வபதொடு மட்டுமல்லொமல் 
உல்களொவிய வொ்கைச ்சந்கதயிலும் ஒரு முககிய 
பங்கொற்றும் வக்கயில் வொ்கை உற்பததியில் 
முன்பைறி வருகிறது. இந்தியொவில் மி்க பவ்கமொ்க 
வளர்ந்து வரும் கதொழில்கங்களில் இதுவும் ஒன்றொகும். 

வ. 
எண த�ோழிலகஙகளின் தபயர்கள் இடம் மறறும் மோநிலம் நிறுவபபட்ட 

ஆணடு உறபததி தபோருள்கள்

1 ைொட்ைொ இரும்பு எஃகு 
நிறுவைம் (TISCO)

ஜொம்கஷெட்பூர் 
-ஜொர்க்கண்ட் 1911 பதனிரும்பு

2 இந்தியொ இரும்பு எஃகு 
நிறுவைம் (IISCO)

பர்ன்பூர்,ஹிரொப்பூர்,  
குல்டி-பமற்கு வங்கொளம் 1972 பதனிரும்பு, ்கட்்சொ எஃகு

3 விஸபவஸவரய்யொ இரும்பு 
எஃகு நிறுவைம்(VISL) பதரொவதி, ்கர்நொை்கொ 1923 ்கலப்பு பதனிரும்பு மற்றும் 

்கைல் பொசி எஃகு

4
இந்துஸதொன் எஃகு நிறுவைம் 
ரஷ்யொ கதொழில்நுட்ப 
உதவியுைன். (HSL)

பிலொய்-்சததீஸ்கர் 1957 ரயில்பவ  மற்றும் ்கப்பல் 
்கட்டும் உப்கரணங்கள்

5
இந்துஸதொன் எஃகு நிறுவைம் 
கஜர்மனியின் கதொழில்நுட்ப 
உதவியுைன் (HSL)

ரூர்ப்கலொ- ஒடி்சொ 1965

கவப்ப மற்றும் குளிர்ந்த 
உருகள த்கடு்கள் 
மின்முலொம் பூ்சப்பட்ை 
த்கடு்கள் மற்றும் 
மின்்சொதை த்கடு்கள்
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6
இந்துஸதொன் எஃகு நிறுவைம் 
இஙகிலொந்தின் கதொழில்நுட்ப 
உதவியுைன் (HSL)

துர்்கொபூர்-பமற்கு வங்கொளம் 1959
உபலொ்க ்கலகவ, 
்கட்டுமொைகபொருள்்கள், 
இரயில்பவ உப்கரணங்கள்

7

இந்துஸதொன் எஃகு  
நிறுவைம் ரஷ்யொவின் 
கதொழில்நுட்ப 
உதவியுைன் (HSL)

கபொ்கொபரொ-ஜொர்க்கண்ட் 1972 இரும்பு ்கழிவு மற்றும் 
இரும்பு உபலொ்கம்.

8 ப்சலம் எஃகு ஆகல ப்சலம்-தமிழநொடு 1982 துருப்பிடிக்கொத இரும்பு

9 விஜய ந்கர் எஃகு ஆகல பைொர்ந்கல்-்கர்நொை்கொ 1994 நீண்ை மற்றும் பட்கை 
எஃகு்கள்

10 வி்சொ்கப்பட்டிைம் எஃகு 
ஆகல(VSP)

வி்சொ்கப்பட்டிைம்- 
ஆந்திரப்பிரபத்சம். 1981 கவப்ப உபலொ்கம்
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இ��யா�� ��சார� ம��� ��ன�, ெம�ெபா
	, ேமா�டா� வாகன� 
ெதா�லக�க	

ெம�ெபா
	
ெதா�லக�க	

ேமா�டா�
வாகன�
ெதா�லக�க	

��சார� ம���
��ன�
ெதா�லக�க	
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மின்னியல் மறறும் மின்னணுவியல் 
த�ோழிலகஙகள்: 

்கைர்க மின்னியல் கதொழில்கங்களொைது, 
மின்்சொர உற்பததிககு பதகவயொை உப்கரணங்கள், 
மின்மொற்றி்கள், நீரொவி க்கொதி்கலன்்கள், நீர்மின் ்சகதி 
கதொழில்கங்களுககு பதகவப்படும் விக்ச்கைததி்கள்,  
அைல் மின் உற்பததி கதொழில்கங்களுககு 
பதகவயொை க்கொதி்கலன்்கள், கஜைபரட்ைர்்கள், 
மின்மொற்றி்கள் ஸவிட்ச கியர்்கள் ஆகியவற்கற 
உற்பததி க்சய்கின்றை. இந்தியொவில் ்கைர்க 
மின்்சொதை கதொழில்கங்களில் மி்க முககியமொைது 
பொரத மிகு மின் (BHEL) நிறுவைமொகும். 
இந்நிறுவைம் ைரிதுவொர், பபொபொல், கைதரொபொத, 
ஜம்மு, கபங்களூரு, ஜொன்சி மற்றும் திருசசிரொப்பள்ளி 
ஆகிய இைங்களில் கிகள்ககளக க்கொண்டுள்ளது. 

இந்நிறுவைமொைது கதொகலக்கொட்சிப் 
கபட்டி்கள், வொகைொலிப் கபட்டி்கள், மற்றும் 
கதொகலபபசி இகணப்ப்கங்கள், க்சல்லுலொர் தந்தி, 
்கணினி்கள் மற்றும் அஞ்்சல், இரயில்பவ பொது்கொப்பு, 
வொனிகலயியல் பபொன்ற துகற்களுககும் 
பதகவயொை பல்பவறு ்சொதைங்ககள உற்பததிச 
க்சய்கிறது.

இந்தியொவில் அதி்க மின்ைணு ்சொதைங்ககள 
உற்பததி க்சய்யும் ந்கரம் கபங்களூருவொகும். எைபவ 
தபஙகளூரு ”இந்தியோவின் மின்னியல் �கல�கரம்” 
என்று அகைக்கப்படுகிறது. கைதரொபொத, புதுதில்லி, 
மும்கப, க்சன்கை, க்கொல்்கததொ, ்கொன்பூர், பூைொ, 
லகபைொ, கஜய்ப்பூர் மற்றும் ப்கொயம்புததூர் இதர 
முககிய மின்னியல் உற்பததி கமயங்களொகும். 
தமன்தபோருள் த�ோழிலகம் 

இந்தியொ உலகில் உள்ள மி்கசசிறந்த சில 
கமன்கபொருள் நிறுவைங்களின் தொய்கமொ்க உள்ளது. 
இந்திய கமன்கபொருள் கதொழில்கங்களொைது த்கவல் 
கதொழில்நுட்பம் மற்றும் வணி்கம் ்சொர்ந்த தீர்வு்கள் 
அளிப்பதில் உல்க பிரசிததி கபற்றகவ்களொ்க 
உள்ளை. இந்திய கபொருளொதொர வளர்சசியில் ஒரு 
மி்கப்கபரிய கவற்றிகய இந்திய கமன்கபொருள் 
கதொழில்கங்கள் அகைந்துள்ளை.

ைொைொ ்கன்்சல்ைன்சி ்சர்வீ்சஸ இந்தியொவின் 
முதல் கமன்கபொருள் கதொழில்கம் ஆகும். இது 
1970ஆம் ஆண்டு கதொைங்கப்பட்ைது. இததுைன் 
எல் & டி, இன்பபொகைக, ஜ-பிளகஸ, அக்சஞர், 
்கொகனி்சன்ட், ப்கலகஸி-இ-க்சொல்யு்சன்ஸ, 
இந்தியொ பிகரபவட் லிமிகைட், ஜ.டி.சி, இன்பபொகைக 
பபொன்றகவ்களும் இந்தியொவின் முககியமொை  
கமன்கபொருள் கதொழில்கங்களொகும். தற்்சமயம், 
இந்தியொ முழுவதும் 500 ககும் பமற்பட்ை 
கமன்கபொருள் கதொழில்கங்கள் உள்ளை. 

இந்தியொவின் முதல் வொ்கைத கதொழில்கம் 
மும்கபககு அருகில் உள்ள குர்லொ என்னும் இைததில் 
1947இல் பிரீமியர் வொ்கை நிறுவைம்  என்ற கபயரில் 
கதொைங்கப்பட்ைது. இகத கதொைர்ந்து 1948இல் 
க்கொல்்கததொவிற்கு அருகில் உள்ள உததர்பொரொ 
என்னும் இைததில்  இந்துஸதொன் பமொட்ைொர் நிறுவைம் 
கதொைங்கப்பட்ைது. தற்பபொது இந்தியொ வொ்கை 
உற்பததியில் ஏைொவது கபரிய நொைொ்க விளஙகுகிறது. 
இந்நிறுவைமொைது இரு ்சக்கர வொ்கைங்கள், 
மகிழுந்து்கள், ஜீப், மூன்று ்சக்கர வொ்கைங்கள் வர்தத்க 
ரீதியிலொை வொ்கைங்கள் பபொன்றவற்கற  உற்பததி 
க்சய்கிறது. மும்கப, க்சன்கை, ஜொம்கஷெட்பூர், ஜபல்பூர், 
க்கொல்்கததொ, பூைொ, புது தில்லி, ்கொன்பூர், கபங்களூரு, 
்சதொரொ, லகபைொ மற்றும் கமசூர் ந்கரங்கள் முககிய 
உற்பததி கமயங்களொ்க உள்ளை.

பிரதொை வொ்கைத கதொழிற்்சொகல்களும்  அதகை 
்சொர்ந்த கதொழிற்்சொகல்களும் க்சன்கைகய 
சுற்றியுள்ள பகுதி்களில் இருப்பதொல் க்சன்கை 
ஆசியொவின் கைட்ரொய்ட் என்று அகைக்கப்படுகிறது.

ைொைொ பமொட்ைொர்ஸ, மொருதி சுசுகி, மஹிந்திரொ 
& மஹிந்திரொ, இந்துஸதொன் பமொட்ைொர்ஸ பபொன்ற 
நிறுவைங்கள் மக்கள் பயணிககும் கபரிய 
்கொர்்ககள தயொரிககும் இந்திய நிறுவைங்களொகும். 
இந்தியொவில் நிறுவப்பட்டுள்ள பன்ைொட்டு 
நிறுவைங்களொை கமர்சிடிஸ, கபன்ஸ, ஃபியட் 
கஜைரல் பமொட்ைொர்ஸ, கைொபயொட்ைொ மற்றும் 
்சமீபததில் இந்தியொவில் நுகைந்துள்ள பிஎம்ைபிள்யூ, 
ஆடி, பவொகஸபவ்கன்,வொல்பவொ ஆகியை இந்திய 
வொ்கை தயொரிப்கப பமலும் சிறப்புற க்சய்துள்ளது.

ைொைொ பமொட்ைொர்ஸ, அப்சொக கலபலண்ட், 
இஷெர் பமொட்ைொர்ஸ, மஹிந்திரொ & மஹிந்திரொ 
மற்றும் ஃபபொர்டு பமொட்ைொர்ஸ ஆகிய இந்திய 
நிறுவைங்கள் வர்தத்க ரீதியிலொை வொ்கைங்ககள 
உற்பததி க்சய்கின்றை. MAN, ITEC, கமஸசிைர்ஸ-
கபன்ஸ, ஸப்கனியொ மற்றும் ைூண்ைொய் பபொன்ற 
பன்ைொட்டு நிறுவைங்களும் வர்தத்க ரீதியிலொை 
வொ்கைங்ககள உற்பததி க்சய்கின்றை.  இரு 
்சக்கர வொ்கைங்கள் உற்பததியில் இந்திய 
நிறுவைங்களொை ஹீபரொ, பஜொஜ ஆட்பைொ மற்றும் 
டிவிஎஸ நிறுவைங்கள் முன்ைணியில் உள்ளை. 

இந்தியோவில்  உறபததி 
தசைய்யும் திட்டம் (Make in india 
programme) இதன் முககிய 
பநொக்கம் உல்க வகரப்பைததில் 
இந்தியொகவ ஒரு சிறந்த கதொழில்க 

உற்பததி கமயமொ்க ்கொண்பிப்பதொகும்.

10th_Geography_Unit_4_TM.indd   193 1/5/2022   4:39:29 PM



194இந்தியா – வளங்கள் மற்றும் த�ாழில்கங்கள்

இந்நிறுவைங்கள் உலகின் சுமொர் 95 நொடு்களுககு 
கமன்கபொருள் ஏற்றுமதி ப்சகவகய க்சய்கிறது.

க்சன்கை, ப்கொயம்புததூர், திருவைந்தபுரம், 
கபங்களூரு, கமசூரு, கைதரொபொத, 
வி்சொ்கப்பட்டிைம், மும்கப, பூைொ, இந்தூர், 
்கொந்திந்கர், கஜய்ப்பூர், கநொய்ைொ, கமொ்கொலி மற்றும்  
ஸ்ரீந்கர்  இந்தியொவின் முககிய கமன்கபொருள் 
கமயங்களொகும்.
இந்தியத த�ோழிலகஙகள் எதிர்தகோள்ளும் 
முககிய சைவோல்கள்

இந்தியத கதொழில்கங்கள் பல ்சவொல்்ககள 
எதிர்க்கொண்டுள்ளை. அவற்றில் சில முககிய 
பிரசசிகை்கள் கீபை பட்டியலிைப்பட்டுள்ளை.

 �  மின் பற்றொககுகற மற்றும் சீரற்ற மின் 
வினிபயொ்கம்

 �  கதொழில்கங்கள் நிறுவுவதற்கு ஏற்ற பரந்த 
நிலப்பரப்பு இல்லொகம

 �  ்கைன் கபருவதில் உள்ள நகைமுகற சிக்கல்்கள்.
 �  ்கைனுக்கொை அதி்க வட்டி விகிதம்.
 �  மலிவொை ஊதியததிற்கு பவகலயொட்்கள் 

கிகைக்கொகம.
 �  ஊழியர்்களுக்கொை கதொழில்நுட்ப மற்றும் 

கதொழில் முகற பயிற்சி்கள் இல்லொகம.
 �  கதொழிற்பபட்கை்களுக்கருகில் வசிப்பதற்கு ஏற்ற 

சூைல் இல்லொகம.

I  சைரியோன விகடகயத 
ந�ர்வு தசைய்க

1. மொங்கனீசு இவற்றில் பயன்படுததப்படுகிறது.
அ) ப்சமிப்பு மின்்கலன்்கள்
ஆ) எஃகு தயொரிப்பு
இ) க்சம்பு உருககுதல்
ஈ) கபட்பரொலிய சுததி்கரிப்பு

2.  ஆந்தரக்சட் நிலக்கரி ____________ ்கொர்பன் 

பயிறசி

போடசசுருககம்
� இயற்க்க வளம்: பூமியிலிருந்து இயற்க்கயொ்க கபறககூடிய மூலப்கபொருள்்கள் 
� புதுப்பிக்கககூடிய வளம்: மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுததககூடிய வளங்கள் 
� புதுப்பிக்க இயலொத வளம்: ஒரு முகற பயன்படுததிைொல் மீண்டும் புதுப்பிக்க இயலொது.
� பவளொண் கதொழில்கங்கள்: பவளொண் கபொருள்்ககள மூலப்கபொருள்்களொ்ககக்கொண்டு க்சயல்படும் 

கதொழில்கங்கள் 
� ்கனிம வளதகதொழில்கங்கள்: ்கனிமங்ககள அடிப்பகையொ்ககக்கொண்டு  க்சயல்படும் கதொழில்கங்கள் 
� வைதகதொழிற்்சொகல்கள்: வைததில் உள்ள கபொருள்்ககளகக்கொண்டு க்சயல்படும் கதொழில்கங்கள்
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இந்தியத த�ோழிறசைோகலகளிள் சைவோல்கள்

அளகவ க்கொண்டுள்ளது.
அ) 80% - 95% ஆ) 70% ககு பமல்
இ) 60% - 70% ஈ) 50% ககும் குகறவு 

3.  கபட்பரொலியததில் உள்ள முககிய ்கனிமங்கள் 
கைட்ரஜன் மற்றும் __________
அ) ஆகஸிஜன் ஆ) நீர்
இ) ்கொர்பன் ஈ) கநட்ரஜன்

4.  கதன்னிந்தியொவின் மொன்க்சஸைர் என்று 
அகைக்கப்படும் ந்கரம்.
அ) ப்சலம் ஆ) க்சன்கை
இ) மதுகர ஈ) ப்கொயம்புததூர்
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195 இந்தியோ – வளஙகள் மறறும் த�ோழிலகஙகள்

5.  இந்தியொவில் முதல் அணுமின் நிகலயம் 
நிறுவப்பட்ை  மொநிலம்
அ) குஜரொத ஆ) இரொஜஸதொன்
இ) ம்கொரொஷ்டிரம்  ஈ)  தமிழநொடு

6. மி்க அதி்கமொ்க கிகைக்ககூடிய ஆற்றல் வளம்.
அ) உயிரி ்சகதி ஆ) சூரியன்
இ) நிலக்கரி  ஈ)  எண்கணய்

7. பு்கழ கபற்ற சிந்திரி உரத கதொழில்கம் 
அகமந்துள்ள மொநிலம்
அ) ஜொர்க்கண்ட் ஆ) பீ்கொர்
இ) இரொஜஸதொன்  ஈ) அ்சொம்

8.  ப்சொட்ைொ நொ்கபுரி பீைபூமி பகுதியின் கபொருளொதொர 
வளர்சசிககு ்கருவொ்க இருப்பது
அ) பபொககுவரதது ஆ) ்கனிமப்படிவு்கள்
இ) கபரும் பதகவ  ஈ)   மின்்சகதி ்சகதி 

கிகைப்பது
II தபோருததுக
 அ) பொகக்சட் - சிகமண்ட்
 ஆ) ஜிப்்சம் - வொனூர்தி
 இ) ்கருப்பு தங்கம் - மின்்சொதைப் கபொருள்்கள்
 ஈ) இரும்பு தொது - நிலக்கரி
 உ) கமக்கொ - பமகைகைட்
III சுருககமோக விகடயளி
1. வளதகத வகரயறுதது அதன் வக்க்ககள 

குறிப்பிடு்க.
2. ்கனிமங்கள்  மற்றும் அதன் வக்க்கள் யொகவ?
3. கமகனீசியததின்  பயன்்ககள குறிப்பிடு்க.
4. இயற்க்க எரிவொயு என்றொல் என்ை?
5. நிலக்கரியின் வக்க்ககள அதன் ்கரிம 

அளவு்களுைன் குறிப்பிடு்க. 
6. இந்தியொவில் ்சணல் உற்பததி க்சய்யும் முககிய 

பகுதி்ககளக குறிப்பிடு்க.
7. இந்தியொவின் முககிய எண்கணய் உற்பததி 

பகுதி்ககளக குறிப்பிடு்க.

IV நவறுபடுததுக
1. புதுப்பிக்க இயலும் மற்றும் புதுப்பிக்க இயலொ 

வளங்கள்.
2. உபலொ்கம் மற்றும் அபலொ்க ்கனிமங்கள்
3. பவளொண் ்சொர்ந்த மற்றும் ்கனிமம் ்சொர்ந்த 

கதொழில்கங்கள்
4. ்சணல் ஆகல்கள் மற்றும் ்சர்க்ககர ஆகல்கள்
5. மரபு ்சொர் மற்றும் மரபு ்சொரொ எரி்சகதி
V ஒரு பததியில் விகடயளி
1. இந்தியொவில் உள்ள பருததி கந்சவொகல்களின் 

பரவல் பற்றி எழுது்க.
2. இந்தியத கதொழில்கங்கள் எதிர்க்கொள்ளும் 

முககிய ்சவொல்்கள் பற்றி எழுது்க.
VI  இந்திய வகரபபடததில் கீழககோணபவறக்ற 

குறிககவும்
1. இரும்பு தொது உற்பததி கமயங்கள் 
2. கபட்பரொலியம் மற்றும் இயற்க்க எரிவொயு 

கமயங்கள்
3. நிலக்கரி சுரங்கங்கள்
4. பருததி விகளயும் பகுதி்கள்
5. இரும்பு எஃகு கதொழில்கங்கள்

நமறநகோள் நூல்கள்

1. Singh,S. and J.Saroha – Geography of India, 
New Delhi, Access Publishing Inida Pvt Ltd.

2. Tiwar R.C. – Geography of India, Allahabad, 
Prayag Pustak Bhawan.

3. Government of India, Ministry of mines, 
Coal, Textiles, Steel, Petroleum and Natural 
gas – Annual report 2017 -18

4. Economic and Commercial Geography, 
Professor S.A.Ghazi

5. Development of industries in India, from 
Independence till today

இந்தியோ வளஙகள் மறறும் த�ோழிலகஙகள்
இகையச தசையல்போடு

தசையல்முக்ற
•  கீழ்கொணும் உரலி / விகரவுக குறியீட்கைப் பயன்படுததி இசக்சயல்பொட்டிற்்கொை இகணயப் 

பக்கததிற்ககுச க்சல்லவும்.
•  சுட்டிகய பயன்படுததி இகணய பக்கததின் கீபை க்சல்லவும். பின்பு ‘Explore’ கய 

க்சொடுக்கவும்.
•  பின்பு பமபல க்கொடுக்கப்பட்டுள்ள ‘Thematic Serious 2’ க்சன்று ‘Mineral’ கய பதர்ந்கதடுக்கவும்.

உரலி: https://bhuvan-app1.nrsc.gov.in/mhrd_ncert/
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    அறிமுகம்
மக்கள் த�ொக்ககைப் பற்றி ்கற்்றல் எனபது 

ஒரு பிரத�ச புவியிைகைப் படிப்பதில் உள்்ள 
முககிை அமசங்களில் ஒன்றொகும. மக்கள் த�ொக்க 
பை கூறு்கக்ள உள்்ளடககிைது. இதில் மி்க 
அடிப்பகடைொனது, அ�ன எண்ணிகக்க, ்கைகை, 
பரைல் மற்றும அடர்த்தி ஆகும. எனதை மக்கள் 
த�ொக்கககூறு்கள் பற்றி படித்�ல் அைசிைமொன 
ஒனறு. இந� அமசங்கக்ளப் பற்றிை ஆய்வு நொட்டின 
மனி� சகதிகைப் பற்றி தைளிப்படுத்துை�ொ்க 
அகமகி்றது.

 5.1   மககள் த�ொகக
ஒரு குறிப்பிட்ட ்கொைப்பகுதியில் ஒரு நொட்டில் 

ைசிககின்ற தமொத்� மக்களின எண்ணிகக்கதை ஒரு 
நொட்டின மக்கள் த�ொக்க எனறு அகைக்கப்படுகி்றது. 
சீனொவிற்கு அடுத்�ப்படிைொ்க உைகின இரண்டொைது 
அதி்க மக்கள்த�ொக்க த்கொண்ட நொடொ்க இநதிைொ 
உள்்ளது. உைகின தமொத்� நிைப்பரப்பில் இநதிைொ 
2.4 ச�விகி�த்க� மட்டுதம த்கொண்டுள்்ளது. ஆனொல் 
உை்க மக்கள் த�ொக்கயில் சுமொர் 17.5 ச�விகி�த்க� 
த்கொண்டுள்்ளது. இநதிை மக்கள் த�ொக்க விகி�ம 
அ�ன பரப்பு விகி�த்க� விட மி்க அதி்கமொ்க 
உள்்ளக� இது ்கொட்டுகி்றது. உைகில் உள்்ள ஆறு 
நபர்்களில் ஒருைர் இநதிைரொ்க உள்்ளொர். 

மககள் த�ொகக கணகதகடுப்பு
மக்கள் த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பு எனபது 

ஒரு நொட்டின ைகரைறுக்கப்பட்ட பகுதி அல்ைது 
முழுபகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட ்கொைத்தில் உள்்ள 
மக்களின தபொரு்ளொ�ொர மற்றும சமூ்க புள்ளி 
விைரங்கக்ள தச்கரித்து, த�ொகுத்து மற்றும 
பகுப்பொய்வு தசய்து மக்களிைல் பற்றிை விைரங்கக்ள 
அளித்�ல் ஆகும. இந� ்கணகத்கடுப்பு பத்து 
ைருடங்களுககு ஒருமுக்ற நடத்�ப்படுகி்றது. மக்கள் 
த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பின மூைம தச்கரிக்கப்பட்ட 
�ரவு்கள், நிர்ைொ்கம, திட்டமிடல், த்கொள்க்க்கள் 
உருைொககு�ல், அரசொங்கத்தின பல்தைறு திட்ட 
தமைொண்கம மற்றும மதிப்பீடு தசய்�லுககு 
பைனபடுத்�ப்படுகி்றது. 

இநதிைொவின மு�ல் மக்கள் த�ொக்க 
்கணகத்கடுப்பு 1872ஆம ஆண்டு 
தமற்த்கொள்்ளப்பட்டது. முழுகமைொன 
மு�ல் மக்கள் த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பு 

1881ஆம ஆண்டு தமற்த்கொள்்ளப்பட்டது. 
நொட்டின 15 ைது மக்கள் த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பு 
2011ஆமஆண்டு நகடதபற்்றது.

மககள் த�ொகக அடர்த்தி மற்றும் பரவல்
’மக்கள் த�ொக்க பரைல்’ எனபது புவியின 

தமற்பரப்பில் மக்கள் எவ்விகடதைளியில் 
உள்்ளொர்்கள் எனபக�க குறிககி்றது. இநதிை மக்கள் 

கற்்றலின் ந�ொககஙகள்
�	இநதிைொவின மக்கள்த�ொக்க ை்ளர்ச்சி மற்றும பரைகை புரிநதுத்கொள்்ளல்
�	இநதிைொவின மனி�ை்ள தமமபொடு பற்றி த�ரிநதுத்கொள்்ளல்
�	இநதிைொவின தபொககுைரத்து அகமப்பு்கள் பற்றி ்கற்்றறி�ல்
�	இநதிைொவின �்கைல்த�ொடர்பு அகமப்பு்கள் பற்றி புரிநதுத்கொள்்ளல்
�	இநதிைொவின ைணி்கத்தின �னகமகை மதிப்பீடு தசய்�ல்

இந்தியொ – மககள் த�ொகக, 
நபொககுவரத்து, �கவல் 

த�ொடர்பு மற்றும் வணிகம்

அலகு  -  5
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197 இந்தியா – மக்கள் த�ாக்க, ப�ாககுவரத்து, �்கவல் த�ாடர்பு மற்றும் வணி்கம்

ைொய்ப்பு்கள் தபொன்றகை முககிை சமூ்க 
தபொரு்ளொ�ொரக ்கொரணி்க்ளொகும.

மககள் த�ொகக அடர்த்தி
இது சரொசரிைொ்க ஒரு சதுர கிதைொ மீட்டர் 

பரப்ப்ளவில் ைசிககும மக்களின எண்ணிகக்ககைக 
குறிப்பிடுகி்றது. 2011ஆம ஆண்டின மக்கள் த�ொக்க 
்கணகத்கடுப்பினபடி இநதிைொவின சரொசரி மக்கள் 
அடர்த்தி ஒரு சதுர கிதைொ மீட்டருககு 382 ஆகும. 
உைகின மக்க்ளடர்த்தி மிகுந� பத்து நொடு்களில் 
இநதிைொவும ஒனறு. இநதிைொவில் மி்க அதி்க 
மக்க்ளடர்த்திகைக த்கொண்ட மொநிைமொ்க பீ்கொரும 
மி்க குக்றந� மக்கள் அடர்த்திகைக த்கொண்ட 
மொநிைமொ்க அருணொச்சைப் பிரத�சமும உள்்ளது.

யூனிைன பிரத�சங்களில் புதுதடல்லி அதி்க 
மக்க்ளடர்த்திகைக த்கொண்ட�ொ்கவும, அந�மொன 
நிகத்கொபொர் தீவு்கள் குக்றந� மக்க்ளடர்த்திகைக 
த்கொண்ட�ொ்கவும உள்்ளன.
மககள் த�ொகக வளர்ச்சி மற்றும் மொற்்றம்
மககள் த�ொகக மொற்்றம்

மக்கள் த�ொக்க மொற்்றம எனபது ஒரு குறிப்பிட்ட 
்கொைப் பகுதியிலிருநது மற்த்றொரு ்கொைப்பகுதிககு 
இகடப்பட்ட ்கொைத்தில் மக்கள் த�ொக்க 
அதி்கரிப்பக�தைொ அல்ைது குக்றைக�தைொ 
குறிப்பிடுை�ொகும. பி்றப்பு விகி�ம, இ்றப்பு விகி�ம 
மற்றும இடப்தபைர்வு ஆகிைகை மக்கள் த�ொக்க 
ை்ளர்ச்சிகைத் தீர்மொனிககி்றது. தமலும இகை 
மூனறும மக்கள் த�ொக்கயில் மொற்்றத்க� 
ஏற்படுத்துகின்றன. பி்றப்பு விகி�ம எனபது ஒரு 
ைருடத்தில் 1000 மக்கள் எண்ணிகக்கயில் 
உயிருடன பி்றந� குைநக�்களின 
எண்ணிகக்கைொகும. இ்றப்பு விகி�ம எனப்படுைது 
ஓர் ஆண்டில் 1000 மக்கள் த�ொக்கயில் 
இ்றந�ைர்்களின எண்ணிகக்ககைக குறிப்ப�ொகும. 

த�ொக்க பரைல் ஆனது ை்ளங்களின பரைலுகத்கற்ப 
சீரற்று ்கொணப்படுகி்றது. த�ொழில் கமைங்கள் 
மற்றும தசழிப்பொன தை்ளொண் பிரத�சங்கள் 
மக்கள் த�ொக்க தசறிவுமிக்க�ொ்க ்கொணப்படுகி்றது. 
அத� சமைம மகைப்பிரத�சங்கள் ை்றண்ட 
நிைப்பகுதி்கள், ைனப்பகுதி்கள், த�ொகைதூரப் 
பகுதி்கள் தபொன்ற பகுதி்களில் மக்கள் த�ொக்கக 
குக்றைொ்கவும, மக்க்ளற்றும ்கொணப்படுகி்றது. 
நிைப்பரப்பு, ்கொைநிகை, மண், நீர் பரப்பு்கள், ்கனிம 
ை்ளங்கள், த�ொழிை்கங்கள், தபொககுைரத்து மற்றும 
ந்கரமைமொக்கல் ஆகிைகை நொட்டின மக்கள் த�ொக்க 
பரைகைப் பொதிககும முககிை ்கொரணி்க்ளொகும.

199.5 மில்லிைன மக்கள்த�ொக்ககைக 
த்கொண்ட உத்�ரப்பிரத�ச மொநிைம இநதிைொவில் 
அதி்க மக்கள்த�ொக்க மொநிைமொகும. இ�கனத் 
த�ொடர்நது ம்கொரொஷ்டிரொ, பீ்கொர், தமற்கு ைங்கொ்ளம 
மற்றும ஒருஙகிகணந� ஆநதிரப்பிரத�சம மற்றும 
த�ைங்கொனொ ஆகிை ஐநது மொநிைங்கள் நொட்டின 
மக்கள் த�ொக்கயில் பொதிகைக த்கொண்டுள்்ளன. 
இநதிைொவில் மி்கககுக்றந� மக்கள் த�ொக்க 
த்கொண்ட மொநிைம சிககிம ஆகும. புதுதடல்லி 
16.75 மில்லிைன மக்கள்த�ொக்கயுடன யூனிைன 
பிரத�சங்களிகடதை மு�லிடம ைகிககி்றது.

நொட்டின மக்கள்த�ொக்க பரைல் சீரற்று 
்கொணப்படுை�ற்கு தப்ளதீ்க, சமூ்க-தபொரு்ளொ�ொர 
மற்றும ைரைொற்று ்கொரணி்கள் முககிை பஙகு 
ைகிககின்றன. தப்ளதீ்க ்கொரணி்கள் எனபது 
நிைத்த�ொற்்றம, ்கொைநிகை, நீர், இைற்க்கத் 
�ொைரங்கள், ்கனிமங்கள் மற்றும ஆற்்றல் 
ை்ளங்கக்ள உள்்ளடககிைது. ம�ம, ்கைொச்சொரம, 
அரசிைல் பிரச்சிகன்கள், தபொரு்ளொ�ொரம, மனி� 
குடியிருப்பு்கள், தபொககுைரத்து ைகைப்பினனல், 
த�ொழில்மைமொக்கல், ந்கரமைமொ�ல், தைகை 
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198இந்தியொ – மககள் த�ொகக, நபொககுவரத்து, �கவல் த�ொடர்பு மற்றும் வணிகம்

இநதிைொவில் இ்றப்பு விகி�த்தின விகரைொன சரிவு 
மக்கள் த�ொக்கயின துரி� ை்ளர்ச்சிககு முககிை 
்கொரணமொகும.

 5.2   இடப் தபயர்வு
இடப்தபைர்வு எனபது ஒரு பகுதியிலிருநது 

மற்த்றொரு பகுதிககு மக்கள் இடம தபைர்நது 
தசல்ை�ொகும. இது உள்நொட்டு இடப்தபைர்வு 
(ஒரு நொட்டின எல்கைககுள்) மற்றும சர்ைத�ச 
இடப்தபைர்வு (நொடு்களுககு இகடதை) என 
இருைக்கப்படும. உள்நொட்டு இடப்தபைர்வு நொட்டின 
மக்கள் த�ொக்கயில் மொற்்றத்க� ஏற்படுத்�ொது. 
ஆனொல் ஒரு நொட்டின மக்கள் த�ொக்க பரைல் 
மொற்்றத்திற்குக ்கொரணமொ்க அகமகி்றது. 
இடப்தபைர்ைொனது மக்கள் த�ொக்க பரைல் மற்றும 
்கைகையின மொற்்றத்க� ஏற்படுத்தும ்கொரணிைொ்க 
அகமகி்றது. இநதிைொவில் இடப்தபைர்வு 
கிரொமப்பு்றத்திலிருநது ந்கர்பு்றத்க� தநொககி 
தபருநதிர்ளொ்க ்கொணப்படுகி்றது. கிரொமப்பு்றங்களில் 
தைகைைொய்ப்பினகம மற்றும �குதிகத்கற்ப 
தைகையினகம ஆகிைகை இடப்தபைர்வுககு 
உநது ்கொரணி்க்ளொ்க உள்்ளன. ந்கர்பு்ற பகுதி்களில் 
த�ொழில்துக்ற ை்ளர்ச்சியின ்கொரணமொ்க 
அதி்க தைகைைொய்ப்பு மற்றும அதி்க ஊதிைம 
புைமதபைர்�லுககு இழு்கொரணி்க்ளொ்க உள்்ளன. 

மககள் த�ொககக கலகவ
மக்கள் த�ொக்கக ்கைகை எனபது பல்தைறு 

பண்பு்க்ளொன ைைது, பொலினம, திருமணநிகை, 
சொதி, ம�ம, தமொழி, ்கல்வி, த�ொழில் தபொன்றைற்க்ற 
உள்்ளடககிைது. மக்கள் த�ொக்க ்கைகை பற்றி 
்கற்பது சமூ்க-தபொரு்ளொ�ொர மற்றும மக்கள் 
த�ொக்கயின அகமப்கப அறிை உ�வுகி்றது.
வயதுக கலகவ

ைைதுக ்கைகை எனபது ஒரு நொட்டின 
மக்கள் த�ொக்கயில் உள்்ள பல்தைறு ைைது 
பிரிவினர் எண்ணிகக்ககை குறிககி்றது. நொட்டின 
மக்கள் த�ொக்க ைைதின அடிப்பகடயில் மூனறு 
பிரிவு்க்ளொ்க பிரிக்கப்படுகி்றது. இநதிைொவில் 15 
ைைதிற்கும குக்றைொனைர்்கள் 29.5 ச�விகி�மும, 
60 ைைதிற்கு தமற்பட்டைர்்கள் 8 ச�விகி�மும 
உள்்ளனர். ஆ�ைொல் சொர்நதுள்்ள மக்கள் த�ொக்க 
தமொத்� மக்கள் த�ொக்கயில் 37.5 ச�விகி�மொ்க 
உள்்ளது. மீ�முள்்ள 62.5 ச�விகி�ம உகைககும 
மக்கள் த�ொக்கைொ்க உள்்ளது.

பொலின விகி�ம்
பொலின விகி�ம எனபது மக்கள் த�ொக்கயில் 

ஆயிரம ஆண்்களுககு உள்்ள தபண்்களின 
எண்ணிகக்ககை குறிப்ப�ொகும. 

உயர்சிந்�கன வினொ
நம நொட்டில் பொலின விகி�ம எப்தபொழுதும 

தபண்்களுககு சொ�்கமொ்க இருப்பதில்கை ஏன?

2011 மக்கள் த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பினபடி 
இநதிைொவின பொலின விகி�ம 1000 
ஆண்்களுககு 940 தபண்்க்ளொ்க உள்்ளது. இது 
மக்கள் த�ொக்கயில் தபண்்களின எண்ணிகக்க 
ஆண்்கக்ள விட குக்றைொ்க இருப்பக�க 
்கொட்டுகி்றது. த்கர்ள. த்கர்ளொவில் 1084 
தபண்்களும, புதுச்தசரியில் 1038 தபண்்களும 
உள்்ளனர். ஆனொல் யூனிைன பிரத�சமொன 
கடயூ டொமனில் குக்றந� பொலின விகி�ம (618) 
பதிைொகியுள்்ளது.
எழுத்�றிவு விகி�ம்

மக்கள் த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பினபடி 7 
ைைதிற்கு அதி்கமொன ஒருைர் ஏ�ொைத�ொரு 
தமொழிகைப் புரிநதுத்கொண்டு எழு�ப் படிக்க 
த�ரிந�ொல் அைர் எழுத்�ொறிவு தபற்்றைர் ஆைொர். இது 
மக்களின �ரத்க� அறியும முககிை அ்ளவு த்கொைொகும. 
தமொத்� மக்கள் த�ொக்கயில் எழுத்�றிவு தபற்்ற 
மக்களின எண்ணிகக்கதை எழுத்�றிவு விகி�ம 
எனப்படும. இநதிைொவில் ்கல்விைறிவு ை்ளர்ச்சியில் 
த�ொடர்ச்சிைொன முனதனற்்றம ்கொணப்படுகின்றது. 
2011 மக்கள் த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பின படி இநதிை 
மக்கள் த�ொக்கயின எழுத்�றிவு விகி�ம 74.04% 
ஆகும. இைற்றில் ஆண்்களின எழுத்�றிவு விகி�ம 
82.14% ஆ்கவும மற்றும தபண்்களின எழுத்�றிவு 
விகி�ம 65.46% ஆ்கவும உள்்ளது. இது ஆண் மற்றும 
தபண் எழுத்�றிவு விகி�த்தில் தபரும வித்திைொசம 
இருப்பக�க ்கொட்டுகி்றது (16.68%). த்கர்ள மொநிைம 
எழுத்�றிவில் 93.9% தபற்று இநதிைொவின 
மு�ல் மொநிைமொ்கவும, இைட்சத்தீவு்கள் 92.28% 
இரண்டை�ொ்கவும உள்்ளது. குக்றந� எழுத்�றிவு 
தபற்்ற மொநிைமொ்க பீ்கொர் (63.82%) உள்்ளது.
த�ொழில்்ொர் கடடகமப்பு

மக்கள் த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பின மூைம 
தப்றப்படும �்கைலின அடிப்பகடயில் தபொரு்ளொ�ொர 
நடைடிகக்கயில் பஙகு தபறுபைர்்கக்ள 
த�ொழிைொ்ளர்்கள் எனகித்றொம. த�ொழிைொ்ளர்்கள் 
மூனறு பிரிவு்க்ளொ்க பிரிக்கப்படுகின்றனர். 
அகை மு�னகம த�ொழிைொ்ளர்்கள், பகுதி தநர 
த�ொழிைொ்ளர்்கள் மற்றும த�ொழிைொ்ளர் அல்ைொத�ொர். 
மக்கள் த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பினபடி ஒரு ஆண்டின 
தபரும பகுதி நொட்்களில் பணிைொற்றுபைர்்கள் 
மு�னகமத் த�ொழிைொ்ளர்்கள் எனப்படுைர் (குக்றந� 
பட்சம ைருடத்தில் 6 மொ�ம அல்ைது 183 நொட்்கள்). 
ஒரு ஆண்டில் 6 மொ�ங்களுககுக குக்றைொ்க 
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�கரமயமொககளின் �ொககஙகள்
ந்கரமைமொக்கலும மக்கள் த�ொக்க அடர்த்தியும 

ஒனத்றொதடொனறு தநருஙகிை த�ொடர்புகடைகை. 
கிரொமத்திலிருநது ந்கரங்களுககு இடப்தபைர்�ல் 
ந்கர்பகுதி்களில் மக்கள் த�ொக்க தைடிப்பிற்கு 
ைழிைகுககி்றது. முமகப, த்கொல்்கத்�ொ, புதுதடல்லி 
தபொன்ற தபருந்கரங்கள் �ங்கள் த்கொள்்ள்ளகை 
விட அதி்கமொன மக்கள் த�ொக்கயுடன 
்கொணப்படுகின்றன.

இநதிைொவில் ந்கரமைமொக்கைொல் ஏற்படும 
பிரச்சகன்கள்:
�	ந்கர விரிைொக்கத்க� ஏற்படுத்துகி்றது.
�	ந்கர்பு்றங்களில் மக்கள் தநருக்கடிகை 

த�ொற்றுவிககி்றது.
�	ந்கர்பு்றங்களில் குடியிருப்பு்களின 

பற்்றொககுக்றகை உருைொககுகி்றது.
�	குடிகசப் பகுதி்கள் த�ொன்ற ்கொரணமொ்க 

உள்்ளது.
�	தபொககுைரத்து தநரிசகை அதி்கப்படுத்துகி்றது.
�	குடிநீர் பற்்றொககுக்றகை ஏற்படுத்துகின்றது.
�	ைடி்கொல் பிரச்சகன்கள் உண்டொகின்றன.
�	திடக்கழிவு தமைொண்கமகை சிக்கைொககி்றது.
�	குற்்றங்கள் அதி்கரிக்க ்கொரணமொகின்றன.

 5.4   நபொககுவரத்து
தபொககுைரத்து எனபது பைணி்கள் மற்றும 

சரககு்கக்ள ஓரிடத்திலிருநது மற்த்றொரு இடத்திற்கு 
எடுத்துச் தசல்ை�ொகும. தபொககுைரத்து அகமப்பு ஒரு 
நொட்டின உயிர் நொடிைொ்க ்கரு�ப்படுகி்றது. பண்கடை 
்கொைத்தில் மனி�ன ்கொல்நகடைொ்கதைொ அல்ைது 
விைஙகு்கக்ளதைொ தபொககுைரத்திற்கு பைனபடுத்தி 
ைந�ொன. சக்கரம ்கண்டுபிடிக்கப்பட்ட�ன மூைம 
தபொககுைரத்து எளிகமைொக்கப்பட்டது மற்றும 
படிப்படிைொ்க பல்தைறுபட்ட தபொககுைரத்து 
முக்ற்கள் உருைொயின. உைகின பிர�ொன மூனறு 
தபொககுைரத்து ைக்க்கள் பினைருமொறு:

தபொககுைரத்து ைக்க்கள்

நிைம நீர் ைொனதைளி

சொகை ைழி, 
இரயில்தை, 
குைொய்ைழி 
தபொககுைரத்து

உள்நொட்டு நீர் 
ைழி, ்கடல் ைழி

உள்நொட்டு 
ைொனதைளி,
பனனொட்டு 
ைொனதைளி

தைகை தசய்பைர்்கள் பகுதி தநரத் த�ொழிைொ்ளர்்கள் 
எனப்படுைர். தைகை தசய்ைொ� மக்கள் த�ொழிைொ்ளர் 
அல்ைொத�ொர் எனப்படுைர்.
மககள் த�ொகக இயககவியல்

மக்கள் த�ொக்க இைக்கவிைல் எனபது மக்கள் 
த�ொக்க அ்ளவு மற்றும அ�ன பண்பு மொற்்றங்கள் 
த�ொடர்பொன ்கொரணி்கள் குறித்து ்கற்கும ஒரு 
துக்றைொகும. எதிர் தநொககும மக்கள் த�ொக்க 
மொற்்றங்கள் பற்றி படிப்பது மக்கள் த�ொக்க ஆய்வின 
ஒரு முககிை அமசமொகும.

அதிக மககள் த�ொககயொல் ஏற்படும் 
பிரச்்கனகள்

இநதிை நொட்டில் அதி்கரித்து ைரும மக்கள் 
த�ொக்கைொனது சமூ்கம, தபொரு்ளொ�ொரம, 
்கைொச்சொரம, அரசிைல் மற்றும சுற்றுச்சூைலில் தபரும 
சைொல்்கக்ள ஏற்படுத்துகின்றன. மக்கள் த�ொக்க 
பிரச்சகனைொனது இடம மற்றும ்கொைத்திற்கு 
ஏற்ப மொறுபடுகி்றது. மக்கள் த�ொக்க அதி்கரிப்பொல் 
மக்கள் தநருக்கடி, தைகைைொய்ப்பினகம மற்றும 
தி்றனுகத்கற்்ற தைகைைொய்ப்பினகம, குக்றந� 
ைொழகக்க �ரம, ஊட்டச்சத்தினகம, இைற்க்க 
மற்றும தை்ளொண் ை்ளங்கக்ள �ை்றொ்க நிர்ைகித்�ல் 
ஆதரொககிைமற்்ற சுற்றுச் சூைல் தபொன்ற தபரும 
பிரச்சகன்கக்ள ஏற்படுத்துகின்றன.

 5.3   �கரமயமொககம்
கிரொமப்பு்ற சமு�ொைம 

ந்கர்பு்ற சமு�ொைமொ்க 
ம ொ ற் ்ற ம க ட ை க � த ை 
ந்கரமைமொக்கம எனகித்றொம. 

இந்திய �கரமயமொககம்
ந்கர்பு்ற மக்கள் த�ொக்க ச�விகி�த்தின 

அடிப்பகடயிதைதை ந்கரமைமொக்கம 
அ்ளவிடப்படுகி்றது. 

இநதிைொவில் த்கொைொ மொநிைம மிகுந� 
ந்கரமைமொக்கப்பட்ட பகுதிைொ்க உள்்ளது. இமொச்சை 
பிரத�சம குக்றந� ந்கரமைமொக்கப்பட்ட பகுதிைொ்க 
உள்்ளது. யூனிைன பிரத�சங்களுககிகடயில் 
புதுதடல்லி மற்றும சண்டி்கர் மிகுந� 
ந்கரமைமொக்கப்பட்ட பகுதி்க்ளொ்க உள்்ளன. 
மொநிைங்களுள் மிகுந� ந்கரமைமொக்கப்பட்ட 
மொநிைங்களில் இரண்டொை�ொ்க �மிழநொடும 
அக�த்த�ொடர்நது த்கர்ளொ மற்றும ம்கரொஷ்டிரொவும 
உள்்ளன.
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்ொகல வழி
சொகை ைழி குறுகிை மற்றும நீண்ட 

தூரத்திற்கு பைணி்கள் மற்றும சரககு்கக்ள 
த்கொண்டு தசல்ைதில் முககிை பஙகு ைகிககி்றது. 
இது குறுகிை, மத்திை மற்றும த�ொகைதூர 
தசகை்களுககு தபொருத்�மொன�ொ்க உள்்ளது. 
சொகை்கக்ள அகமப்பது மற்றும பரொமரிப்பு தசய்ைது 
மற்்ற தபொககுைரத்து முக்ற்கக்ள ஒப்பிடும தபொழுது 
மலிைொன�ொகும. சொகைப் தபொககுைரத்து அகமப்பு 
மூைம பண்கண்கள், த�ொழிற்சொகை்கள் மற்றும 
சநக�்கள் ஆகிைைற்றிககிகடயில் எளிதில் 
த�ொடர்கப ஏற்படுத்� முடியும. இது சமு�ொைத்தின 
அகனத்து பிரிவு மக்க்ளொலும பைனபடுத்�க கூடிை 
மலிைொன தபொககுைரத்�ொகும.

இநதிைொவில் சொகை்கள் அகமப்ப�ற்கு மி்க 
எளி�ொ்க இருககும ைட இநதிை தபரும சமதைளி்களில் 
அடர்த்திைொன சொகை அகமப்பு ்கொணப்படுகி்றது. 
மகைப்பொங்கொன பகுதி்களில் சொகை்கள் அகமக்க 
்கடினமொ்க உள்்ளது. த்கர்ளொவில் சொகை்களின 
அடர்த்தி மி்க அதி்கமொ்கவும ஜமமு-்கொஷ்மீர், ைடொக 
பகுதி்களில் மி்கக குக்றைொ்கவும உள்்ளது. 

சொகை அகமத்�ல் மற்றும பரொமரிப்பு 
தநொக்கத்திற்்கொ்க இநதிை சொகை்கள், த�சிை 
தநடுஞசொகை்கள் (NH), மொநிை தநடுஞசொகை்கள் 
(SH) மொைட்ட சொகை்கள், கிரொமப்பு்றச்சொகை்கள், 
எல்கைதைொர சொகை்கள் மற்றும பனனொட்டு 
தநடுஞசொகை்கள் என ைக்கப்படுத்�ப்பட்டுள்்ளன. 
இந்திய ்ொகலகளின் வகககள்
அ. ந�சிய த�டுஞ்ொகலகள் (NH)

த�சிை தநடுஞசொகை்கள் இநதிை சொகைப் 
தபொககுைரத்தின மி்கமுககிைமொன அகமப்பொகும. 
இத்த�சிை தநடுஞசொகை்கள் ைடககு-த�ற்கு, கிைககு-
தமற்்கொ்க நொட்டின எல்கை்கக்ளயும, மொநிைங்களின 
�கைந்கரங்கள், முககிைத் துக்றமு்கங்கள், இரயில் 
நிகைைங்கள், முககிை சுற்றுைொ கமைங்கள், த�ொழில் 

கமைங்கள் ஆகிைைற்க்ற இகணககின்றன. 
இநதிைொவின த�சிை தநடுஞசொகை்கக்ள 
தமமபடுத்துை�ற்கும பரொமரிப்ப�ற்கும இநதிை 
அரசின �கரைழி மற்றும தநடுஞசொகைத் துக்ற 
அகமச்ச்கம தபொறுப்பொகும. இந்தியொவில்  மிக 
நீளமொன ந�சிய த�டுஞ்ொகல NH  44 ஆகும். இது 
உத்�ரப்பிரத�சத்தில் உள்்ள வொரணொசியிலிருந்து 
�மிழ�ொடடில்  உள்ள  கன்னியொகுமரி ைகர 
2,369 கி.மீ நீ்ளத்க�க த்கொண்ட�ொகும. 
குக்றைொன நீ்ளமுகடை த�சிை தநடுஞசொகை  
NH 47 A ஆகும. இது எர்ணொகு்ளத்திலிருநது 6 கி.மீ 
த�ொகைகைக த்கொண்ட த்கொச்சின துக்றமு்கத்க� 
(வில்லிஙடன தீவு) இகணககி்றது.

இநதிை நிைைகரபடத்தில் முககிை த�சிை 
தநடுஞசொகை்கக்ளக குறிக்கவும

ஆ. மொநில த�டுஞ்ொகலகள்
மொநிை தநடுஞசொகை்கள் தபொதுைொ்க 

மொநிைத்திலுள்்ள முககிை மொந்கரங்கள், ந்கரங்கள் 
மற்றும மொைட்ட �கைந்கரங்கக்ள, மொநிை 
�கைந்கரத்துடனும த�சிை தநடுஞசொகை்களுடனும 
அண்கட மொநிை தநடுஞசொகை்களுடனும 
இகணககின்றன. இந�ச் சொகை்கள் மொநிை 
தபொதுப்பணித்துக்றயினொல் அகமக்கப்பட்டு 
பரொமரிக்கப்படுகி்றது. 

இ. மொவடடச் ்ொகலகள்
மொைட்டச் சொகை்க்ளொனது மொநிை 

தநடுஞசொகை்கள் மற்றும த�சிை 
தநடுஞசொகை்களுடன மொைட்ட மற்றும ைட்டொர 
�கைகம இடங்கக்ள இகணககி்றது. மொைட்ட 
சொகை்கள் மொநிைத்தின தபொதுப் பணித்துக்றைொல் 
அகமக்கப்பட்டு பரொமரிக்கப்படுகி்றது. 

ஈ. ஊரகப் பகுதி ்ொகலகள் (கிரொமச் ்ொகலகள்)
இச்சொகை்கள் கிரொமப்பு்றங்கக்ள 

இகணப்பதில் முககிை பொங்கொற்றுகின்றது. இது 
பல்தைறு கிரொமங்கக்ள அ�ன அருகில் உள்்ள 
ந்கரங்களுடன இகணககி்றது. இகை்கக்ள கிரொம 
பஞசொைத்து்க்ளொல் பரொமரிக்கப்படுகின்றன. 

தெர்சொ சூர் �னனுகடை 
தபரரகச பைப்படுத்�வும 
ஒருஙகிகணக்கவும சொஹி 
(ரொைல்) சொகைகை சிநது 

பள்்ளத்�ொககிலிருநது தமற்கு ைங்கொ்ளத்தில் 
உள்்ள தசொனொர் பள்்ளத்�ொககு ைகர 
அகமத்�ொர். த்கொல்்கத்�ொவிலிருநது தபெொைர் 
ைகர உள்்ள இச்சொகை ஆஙகிதைைர் ஆட்சி 
்கொைத்தில் கிரொண்ட் ட்ரஙகசொகை என தபைர் 
மொற்்றம தசய்ைப்பட்டது. �ற்தபொது இச்சொகை 
அமிர்�ரசிலிருநது த்கொல்்கத்�ொைகர நீட்டிப்பு 
தசய்ைப்பட்டுள்்ளது.
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உ. எல்கலப்பு்றச் ்ொகலகள்
எல்கைப்பு்றச் சொகை்கள் நொட்டின 

எல்கைப்பகுதி்களில் அகமநதுள்்ள முககிைத்துைம 
ைொய்ந� ஒரு சொகை ைக்க்க்ளொகும. இகை்கள் 
எல்கைப்பு்றச் சொகை்கள் நிறுைனத்�ொல் 
அகமக்கப்பட்டு பரொமரிக்கப்பட்டு ைருகின்றன. 
இவ்ைகமப்பு 1960இல் நிறுைப்பட்டது. 
இச்சொகை்கள் ைடககு மற்றும ைடகிைககு 
எல்கைப் பகுதி்களில் மி்கவும முககிைத்துைம 
ைொய்ந� ஒன்றொகும. எல்கைப்பு்றச் சொகை 
நிறுைனம உைகிதைதை உைரமொன எல்கைப்பு்றச் 
சொகைகை ைடொககில் உள்்ள தைவில் இருநது 
சண்டி்கர் ைகர அகமக்கப்பட்டுள்்ளது. இச்சொகை 
்கடல் மட்டத்திலிருநது சரொசரிைொ்க 4,270 மீட்டர் 
உைரத்தில் உள்்ளது.

ஊ. �ஙக �ொற்கரச் ்ொகலகள்
இது 5,846 கி.மீ நீ்ளத்க�யும 4 மு�ல் 6 

ைழி்கக்ளக த்கொண்ட�ொ்கவும உள்்ளது. இது ைடககு 
த�ற்்கொ்க இநதிைொவின நொனகு தபரு ந்கரங்க்ளொன 
புதுதடல்லி – த்கொல்்கத்�ொ - தசனகன – முமகப 
– புதுதடல்லி ஆகிைகை்கக்ள இகணககி்றது. 
இத்திட்டம 1999ஆம ஆண்டு த�ொடங்கப்பட்டது.

உயர்சிந்�கன வினொ
�ங்க நொற்்கரச் சொகையின சி்றப்பமசங்கள் 

மற்றும பைன்கக்ளக கூறு்க. 

எ.  வட - த�ன் மற்றும் கிழககு – நமற்கு 
பகுதிககள இகணககும் ்ொகலகள்

ைட - த�ன பகுதி்கக்ள இகணககும 
சொகை்களின தநொக்கம ஜமமு-்கொஷ்மீரில் 
உள்்ள ஸ்ரீந்ககரயும �மிழநொட்டில் உள்்ள 
்கனனிைொகுமரிகையும 4,076 கி.மீ நீ்ளத்க�க 
த்கொண்ட சொகை மூைம இகணப்ப�ொகும. (த்கொச்சின, 
தசைம உள்பட) கிைககு-தமற்கு பகுதி்கக்ள 
இகணககும சொகை்கள் அசொம மொநிைத்தில் 
சில்சகரயும குஜரொத்தில் உள்்ள துக்றமு்க ந்கரொன 
தபொர்பந�கரயும இகணககும ைக்கயில் 3,640 
கி.மீ நீ்ளத்திற்கு அகமக்கப்பட்டுள்்ளது. இந� 
இரண்டு சொகை்களும ஜொனசியில் சநதிககின்றன.
ஏ. விகரவுச் ்ொகலகள்

விகரவுச் சொகை்கள் எனபன நனகு 
தமமபடுத்�ப்பட்ட �ரமொன பல்ைழிப் பொக�்கக்ளக 
த்கொண்ட அதிதை்க தபொககுைரத்திற்்கொன 
சொகை்கள் ஆகும. முககிைமொன சிை விகரவுச் 
சொகை்கள் 1)  மும்கப  –  பூனொ  விகரவுச்  ்ொகல 
2)  தகொல்கத்�ொ  –  டம்டம்  விமொன  நிகலய 
விகரவுச்்ொகல  3) துர்கொப்பூர்  –  தகொல்கத்�ொ 

விகரவுச்்ொகல  4) புதுதடல்லி  மற்றும்  ஆகரொ 
இகடதைைொன ைமுனொ விகரவுச்சொகை.

முமகப – பூனொ விகரவுச் சொகை

ஐ. பன்னொடடு த�டுஞ்ொகலகள்
இநதிைொ அ�ன அண்கட நொடு்களுடன 

இணக்கமொன உ்றகை தமமபடுத்தும 
தநொக்கத்துடன இகணக்கப்பட்டுள்்ள சொகை்கள் 
பனனொட்டு தநடுஞசொகை்கள் ஆகும. இச்சொகை்கள் 
ஆசிை மற்றும பசிபிக பகுதி்களுக்கொன 
தபொரு்ளொ�ொர மற்றும சமூ்க ஆகணைம 
(ESCHP) உடனபடிகக்கயின கீழ உை்க ைஙகி 
நிதியு�வியின மூைம அகமக்கப்பட்டுள்்ளன. 
இச்சொகை்கள் பொகிஸ�ொன்,  ந�பொளம்,  பூடொன், 
வஙகந�்ம் மற்றும மியொன்மர் ஆகிை அண்கட 
நொடு்கக்ள இநதிை த�சிை தநடுஞசொகை்களுடன 
இகணககின்றன. 

இரயில் நபொககுவரத்து
இநதிை இரயில்தை அகமப்பு நொட்டினுகடை 

உள்நொட்டு தபொககுைரத்திற்்கொன முககிை உயிர் 
நொடிைொ்க அகமநதுள்்ளது. மி்க அதி்க அ்ளவிைொன 
பைணி்கள் மற்றும சரககு தபொககுைரத்தின 
த�கைகை பூர்த்தி தசய்ை�ன மூைம தபொரு்ளொ�ொர 
ை்ளர்ச்சிக்கொன பங்களிப்கப இரயில்தை 
அளித்துைருகி்றது. தமலும இநதிை �கரைழிப் 
தபொககுைரத்து அகமப்பின முதுத்கலுமபொ்க 
்கரு�ப்படுகி்றது. இது மக்கக்ள ஒனறிகணப்ப�ன 
மூைம த�சிை ஒருகமப்பொட்கட ை்ளர்ககி்றது. 
ைணி்கம, சுற்றுைொ, ்கல்வி தபொன்றைற்க்றயும 
ஊககுவிககி்றது. தை்ளொண்துக்றயில் எளிதில் 
அழு்கககூடிை தபொருள்்கக்ள ைர்த்�்கம தசய்ை 
விகரைொன தபொககுைரத்க� அளித்து உ�வி 
புரிகி்றது. மூைப்தபொருள்்கக்ளத் த�ொழிற்சொகைககும 
�ைொரிக்கப்பட்ட த�ொழிை்க தபொருள்்கக்ளச் 
சநக�்களுககும த்கொண்டு தசல்லும இரயில்தையின 
பணி மதிப்பிட முடிைொ� ஒனறு. இநதிை இரயில் 
தபொககுைரத்து அகமப்பு ஆசிைொவில் மி்கப் தபரிைதும 
உை்க அ்ளவில் இரண்டொைது தபரிைதும ஆகும. 
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அ. இந்திய தமடநரொ இரயில் நபொககுவரத்து
இநதிைொவில் 8 தபரு ந்கரங்களில் தமட்தரொ 

இரயில்தசகை ைைங்கப்படுகி்றது. அகை்கள் 
த்கொல்்கத்�ொ (தமற்கு ைங்கொ்ளம) தசனகன 
(�மிழநொடு) புதுதடல்லி, தபங்களூரு (்கர்நொட்கொ) 
குர்்கதைொன (ஹரிைொனொ) முமகப (ம்கொரொஷ்டிரொ) 
தஜய்ப்பூர் (இரொஜஸ�ொன) மற்றும த்கொச்சி (த்கர்ளொ)
ஆகும. இநதிைொவில் இந� இரயில் தசகை மு�ன 
மு�லில் த்கொல்்கத்�ொவில் த�ொடங்கப்பட்டது. இது 
அதி்க மக்கக்ள விகரைொ்க ஏற்றிச் தசல்லும 
அகமப்பொ்கக ்கரு�ப்படுகி்றது. MRTS தசப்டமபர் 
2018இனபடி இநதிைொவில் 507 கி.மீ நீ்ள தமட்தரொ 
இருப்பு பொக�்கள் 381 இரயில் நிகைைங்களுடன 
இைஙகிைருகி்றது.

தம்கொைைொ மொநிைத்தில் இரயில் 
தபொககுைரத்து இல்கை.

குழொய் வழிநபொககுவரத்து 
எண்தணய் மற்றும இைற்க்க எரிைொயு 

ைைல்்கக்ளயும, எண்தணய் சுத்தி்கரிப்பு 
நிகைைங்கக்ளயும அ�ன சநக� பகுதி்கத்ளொடு 
இகணப்ப�ற்கு எளி�ொன மற்றும சி்றந� 
தபொககுைரத்�ொ்க குைொய் தபொககுைரத்து தசைல்பட்டு 
ைருகி்றது. முனன�ொ்க இகை ந்கரங்களுககும 
த�ொழிற்சொகை்களுககும �ண்ணீர் ைைஙகுை�ற்கு 
பைனபடுத்�ப்பட்டது. �ற்தபொழுது திடப் 
தபொருள்்களும குைமபொககு�ல் மூைம குைொய் ைழிதை 
த்கொண்டு தசல்ைப்படுகி்றது. குைொய் தபொககுைரத்து 
அகமப்ப�ற்கு ஆரமப்கொை தசைவு்கள் அதி்கம. 
ஆனொல் பினனர் இ�கன பரொமரிப்ப�ற்்கொன 
தசைவு மி்கவும குக்றவு. இைற்க்ற ்கடினமொன 
நிைப்பகுதி்களிலும, நீருககு அடியிலும அகமக்க 
இைலும. இது �டங்கைற்்ற, குக்றந� தசைவுகடை, 
்கொை�ொம�மற்்ற மற்றும ஆவிைொ�ல் மூைம ஏற்படும 
இைப்பினகம தபொன்றைற்க்ற உறுதி தசய்கி்றது. 
தமல் அசொமில் உள்்ள எண்தணய் ைைலில் 
இருநது ்கொனபூர் ைகரயிலும, குஜரொத்தில் உள்்ள 
சைொைொ பகுதியிலிருநது பஞசொபிலுள்்ள ஜைந�ர் 

இரயில்்களின இைக்கம மற்றும 
தமைொண்கமக்கொ்க, இநதிை இரயில்தை துக்ற 17 
இரயில்தை மண்டைங்க்ளொ்கப் பிரிக்கப்பட்டுள்்ளது. 
அகை.

வ. 
எண்.

மண்டலஙகள் �கலகமயிடம்

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

ைடககு இரயில்தை 
ைடதமற்கு இரயில்தை 
ைட மத்திை இரயில்தை 
ைடகிைககு இரயில்தை 
ைடகிைககு எல்கை 
இரயில்தை 
கிைககு இரயில்தை
கிைககு ்கடற்்ககர 
இரயில்தை 
கிைககு மத்திை 
இரயில்தை
தமற்கு மத்திை 
இரயில்தை 
மத்திை இரயில்தை 

தமற்கு இரயில்தை.
த�ற்கு இரயில்தை 
த�ன மத்திை 
இரயில்தை 
த�ன கிைககு 
இரயில்தை 
த�னதமற்கு இரயில்தை 
த�ன கிைககு மத்திை 
இரயில்தை 
த்கொங்கன இரயில்தை 

புதுதடல்லி 

தஜய்ப்பூர் 

அை்கொபொத் 

த்கொரகபூர்

த்கௌ்கொத்தி 

த்கொல்்கத்�ொ 

புைதனஸைர்

ஹசிப்பூர்

ஜபல்பூர் 

முமகப (சத்ரபதி 
சிைொஜி முகனைம) 

முமகப (சர்ச்த்கட்) 

தசனகன

தச்கந�ரொபொத்

த்கொல்்கத்�ொ

ஹுப்ளி

பிைொஸபூர்

நவி முமகப

இநதிை இரயில்தை துக்ற இருப்புப்பொக�யின 
அ்கைத்க� அடிப்பகடைொ்கக த்கொண்டு நொனகு 
ைக்க்க்ளொ்கப் பிரிக்கப்படுகி்றது. அகை 

1. அ்கைப்பொக� (1.676 மீ அ்கைம)

2. மீட்டர் பொக� (1.00 மீ அ்கைம) 

3. குறுகிை பொக� (0.762 மீ. அ்கைம) மற்றும 

4.  குறுகிை தூககுப் பொக� (0.610. அ்கைம) 
ஆகிைகைைொகும.

இநதிைொவின மு�ல் 
பு்றந்கர் இரயில் தபொககுைரத்து 
முமகபயில் 1925இல் 
த�ொடங்கப்பட்டது. ்கொத்திமன 

(GATHIMAN) அதிவிகரவு ைண்டி இநதிைொவின 
மி்க அதி்கதை்க இரயில்ைண்டி ஆகும.  இந� 
இரயில்ைண்டி புதுதடல்லிகையும ஆகரொகையும 
இகணககி்றது. 
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ைகரயிலும, குஜரொத்தில் உள்்ள ஹஜிரொவிலிருநது 
உத்�ரப்பிரத�சத்தில் உள்்ள தஜ்கதீஷ்பூர் ைகர 
தசல்லும குைொய் தபொககுைரத்து்கள் இநதிைொவின 
முககிை குைொய் தபொககுைரத்து அகமப்பு்க்ளொகும.

நீர்வழிப் நபொககுவரத்து
நீர்ைழிப் தபொககுைரத்து இநதிைொவில் 

பைணி்கள் மற்றும சரககு்கள் தபொககுைரத்திற்கு 
முககிைமொன ஒன்றொகும. இது பைகமைொன மற்றும 
மலிைொன ஒரு தபொககுைரத்து முக்றைொகும. 
்கனமொன மற்றும அதி்க அ்ளவிைொன சரககு்கக்ள 
ஒரு நொட்டிலிருநது மற்த்றொரு நொட்டிற்கு எடுத்துச் 
தசல்ை மி்கவும ஏற்்றது நீர்ைழிப் தபொககுைரத்�ொகும. 
இது சுற்றுச் சூைல் பொது்கொப்பு மற்றும குக்றந� 
எரிதபொருள் தசைவின தபொககுைரத்து முக்றைொகும. 
நீர்ைழிப் தபொககுைரத்து இரண்டு ைக்க்க்ளொ்கப் 
பிரிக்கப்படுகி்றது. அகை

1.  உள்�ொடடு நீர்வழிப் நபொககுவரத்து
2.  கடல் வழிப்நபொககுவரத்து

1.  உள்�ொடடு நீர்வழிப் நபொககுவரத்து
இநதிை உள்நொட்டு நீர்ைழிப் தபொககுைரத்து 

ஆறு்கள், ்கொல்ைொய்்கள், ஏரி்கள் மற்றும ்கொைல்்கக்ளக 
த்கொண்ட மி்கப்தபரிை ைகைப்பினனல் அகமப்புடன 
நகடதபற்றுைருகி்றது. நீர்ைழிப் தபொககுைரத்து 
நீரினஆைம, அ்கைம மற்றும த�ொடர் நீதரொட்டத்க�ப் 
தபொறுத்து அகமகி்றது. உள்நொட்டு தபொககுைரத்து 
ை்ளர்ச்சி, பரொமரிப்பு மற்றும ஒழுஙகுபடுத்துை�ற்்கொ்க 
1986இல் உள்நொட்டு நீர் ைழிப்தபொககுைரத்து 
ஆகணைம த�ொடங்கப்பட்டது.

இநதிைொவின முககிை த�சிை நீர்ைழிப் 
தபொககுைரத்து்கள்

1.  ந�சிய நீர்வழிப்நபொககுவரத்து எண்.1
இது ஹொல்திைொ மற்றும அை்கொபொத் இகடதை 

1620 கி.மீ நீ்ளத்க� த்கொண்டு, ்கஙக்க-பொகிரதி – 
ஹுகளி ஆறு்களுடன இகணநது தசைல்படுகி்றது. 

2.  ந�சிய நீர்வழிப்நபொககுவரத்து எண். 2 
இது பிரமமபுத்ரொ ஆற்றில் துபிரி மற்றும 

்கொடிைொவிற்கு இகடதை சுமொர் 891 கி.மீ நீ்ளத்க�க 
த்கொண்டுள்்ளது. 

3.  ந�சிய நீர்வழிப்நபொககுவரத்து எண். 3
இந� நீர்ைழி த்கர்ளொ மொநிைத்தின த்கொல்ைம 

மற்றும த்கொட்டபுரம இகடதை உள்்ளது. 24 மணி 
தநரமும தசைல்பட்டு 205 கி.மீ த�ொகைவிற்கு 
தபொககுைரத்து ைசதிகை அளிக்கககூடிை 
இநதிைொவின மு�ல் த�சிை நீர்ைழி தபொககுைரத்து 
இதுைொகும.

2.  கடல் வழிப் நபொககுவரத்து
்கடல்ைழி தபொககுைரத்து இநதிைப் 

தபொரு்ளொ�ொரத்தில் முககிை பஙக்க ைகிககி்றது. 
இநதிை தைளிநொட்டு ைர்த்�்கத்தில் சுமொர் 95 
ச�விகி� அ்ளவுககு 70 ச�விகி� மதிப்புள்்ள 
சரககு்கள் ்கடல்ைழிப்தபொககுைரத்து மூைமொ்க 
நகடதபறுகி்றது. இநதிைொவின ்கனர்க தபொருள்்கள் 
மற்றும அதி்க அ்ளவிைொன சரககு்கக்ள 
க்கைொளுைதில் ்கப்பல் தபொககுைரத்து முககிை 
பங்கொற்றுகி்றது. இது மி்கவும சிக்கனமொன 
தபொககுைரத்து மட்டுமல்ைொமல் சுற்றுச்சூைலுககும 
ஏற்்ற ஒன்றொகும. ்கடல் மற்றும தபருங்கடல் 
ைழி்கள் தபருமபொலும சர்ைத�ச ைணி்கத்திற்்கொ்க 
பைனபடுத்�ப்படுகின்றன. இவ்ைழி்கள் 
துக்றமு்கங்கள் மூைம இகணக்கப்படுகின்றன. 
இநதிைொவில் 13 தபரிை துக்றமு்கங்களும, 200 
நடுத்�ர மற்றும சிறிை துக்றமு்கங்களும உள்்ளன. 
தபரிை துக்றமு்கங்கக்ள மத்திை அரசொங்கமும 
சிறிை மற்றும நடுத்�ர துக்றமு்கங்கக்ள அந�ந� 
மொநிை அரசு்களும நிர்ைொ்கம தசய்கின்றன. கிைககு 
இநதிை ்கடற்்ககரயில் அகமநதுள்்ள முககிை 
துக்றமு்கங்கள் த்கொல்்கத்�ொ, ஹொல்திைொ, பொரதீப், 
விசொ்கப்பட்டினம, தசனகன, எண்ணூர் மற்றும 
தூத்துககுடி ஆகும. தமற்கு இநதிை ்கடற்்ககரயில் 
அகமநதுள்்ள முககிை துக்றமு்கங்கள் ்கொண்டைொ, 
முமகப, நைதசைொ(ஜை்கர்ைொல் தநரு துக்றமு்கம), 
மர்மத்கொைொ, நியூமங்களூரு மற்றும த்கொச்சின 
ஆகும.

இநதிைொவில் நொனகு முககிை ்கப்பல் ்கட்டும 
�்ளங்கள் 
  1.  இநதுஸ�ொன ்கப்பல் ்கட்டும �்ளம – 

விசொ்கப்பட்டினம
  2.  ்கொர்டன ரீச் ்கப்பல் ்கட்டும த�ொழிற்சொகை - 

த்கொல்்கத்�ொ
  3.  மசொ்கொன ்கப்பல் ்கட்டும த�ொழிற்சொகை - 

முமகப
  4.  த்கொச்சி ்கப்பல் ்கட்டும �்ளம - த்கொச்சி 

இநதிைொ ்கப்பல் ்கட்டும த�ொழிலில் ஆசிைொவில் 
இரண்டொைது இடத்க�யும உை்க அ்ளவில் 16ைது 
இடத்க�யும தபற்றுள்்ளது.
வொன்வழி நபொககுவரத்து

ைொனைழிப் தபொககுைரத்து விகரைொன, 
பைணதசைவு மிகுந�, நவீன மற்றும ைசதிைொன 
தபொககுைரத்�ொகும. விமொன தபொககுைரத்து 
த�சிை, பிரொநதிை மற்றும சர்ைத�ச அ்ளவிைொன 
இகணப்பு ைசதிகை ைைஙகுகி்றது. உைர்ந� 
மகை்கள், பொகைைனங்கள் மற்றும அடர்ந� 
்கொடு்கள் மற்றும ்கடினமொன நிைப்பரப்பு்கள் 
தபொன்ற பகுதி்கக்ள எளிதில் இகணக்கைல்ைது. 
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இப்தபொககுைரத்து பைணி்கள், சரககு்கள், 
அஞசல்்கள் ஆகிைைற்க்றக த்கொண்டு 
தசல்கின்றன. அைசர்கொை தநரங்கள், இைற்க்க 
மற்றும தசைற்க்க தபரிடர்்க்ளொன தைள்்ளம, 
பஞசம, த�ொற்றுதநொய்்கள், தபொர்்கள் தபொன்ற 
நி்கழவு்களினதபொதும ைொனைழிப்தபொககுைரத்து 
முககிை பங்கொற்றுகி்றது. மு�ல் இநதிை விமொனப் 
தபொககுைரத்து பிப்ரைரி 1918இல் தஹனறி பிகயூர் 
எனபைரொல் அை்கொபொத்திலிருநது கநனிக என்ற 
இடத்திற்கு ்கடி�ங்கள் த்கொண்டு தசல்ைப்பட்ட�ன 
மூைம ஆரமபமொனது. 1953ஆம ஆண்டு 
நொட்டில் தசைல்பட்டு ைந� 8 பல்தைறு விமொன 
நிறுைனங்கள் ஒனறிகணக்கப்பட்டு அகை்கள் 
த�சிைமைமொக்கப்பட்டன.

இநதிைொவின த�சிை 
தநடுஞசொகை ஆகணைம 
(NHAI) 1995இல் நிறுைப்பட்டது. 
இது �கரைழி தபொககுைரத்து 

அகமச்ச்கத்தின கீழ இைஙகும �னனொட்சி தபற்்ற 
அகமப்பொகும.

உள்நொட்டு ைொன ைழிப்தபொககுைரத்து 
ஒரு நொட்டினுகடை எல்கைககுள்ளும 
சர்ைத�ச ைொனைழிதபொககுைரத்து உைகின 
முககிை ந்கரங்கக்ளயும இகணககி்றது. 
இநதிை அரசொங்கம ஏர் இநதிைொ என்ற விமொன 
தசகைகை ைைஙகுகி்றது. இநதிைன ஏர்கைனஸ 
உள்நொட்டு தபொககுைரத்து தசகைகையும, ஏர் 
இநதிைொ நிறுைனம தைளிநொட்டு தபொககுைரத்து 
தசகைகையும ைைஙகுகின்றன. இநதிைொவில் 
�ற்தபொழுது 19 சர்ைத�ச விமொன நிகைைங்கள் 
உள்்ளன.

உயர்சிந்�கன வினொ
ைடகிைககு இநதிை மொநிைங்களில் விமொனப் 

பைணம ஏன விருமபத்�க்க�ொ்க உள்்ளது?

பவன் – ஹொன்ஸ வொனுலஙகு ஊர்தி 
(தஹலிகொப்டர்) நிறுவனம் 

பைன ஹொனஸ ைொனுைஙகு ஊர்தி நிறுைனம 
(ஹலி்கொப்டர்) தபட்தரொலிை நிறுைனங்க்ளொன 
ONGC எண்தணய் மற்றும இைற்க்க எரிைொயு 
நிறுைனம மற்றும ்கடல்சொர்ந� பணி்களுககு 
ைொனுைஙகு தசகைகை அளிககி்றது. இது 
புதுதடல்லிகை �கைகமயிடமொ்கக த்கொண்ட 
தபொதுத்துக்ற நிறுைனமொகும. இது முமகபயின 
தமற்கு வில்பொர்தைவில் உள்்ள ஜூகு விமொன 
நிகைைத்க�த் �்ளமொ்கக த்கொண்டு இைஙகுகி்றது. 

பைன ஹொனஸ நிறுைனம ஒரு மினி – ரத்னொ – I 
பிரிவின கீழ இைஙகும ஒரு தபொதுத்துக்ற 
நிறுைனமொகும. இநநிறுைனம பல்தைறு இநதிை 
மொநிை அரசு்களுககு குறிப்பொ்க ைட கிைககு இநதிை 
மொநிைங்களுககு இகடயில் உள்்ள தீவு்களுககுச் 
தசகைகை அளிககி்றது. இது அந�மொன நிகத்கொபர் 
தீவு்களுககும இைட்சத்தீவு்களுககும பைணப் படகுச் 
தசகைகையும ைைஙகுகி்றது.

இந்திய விமொன நிகலய தபொறுப்பு  
ஆகணயம் (AAI)

இநதிை விமொன நிகைைப் தபொறுப்பு ஆகணைம 
1995இல் ஆரமபிக்கப்பட்டது. இது இநதிை விமொன 
நிகைைங்களுககு பொது்கொப்கப அளிககி்றது. இநதிை 
குடிகம விமொன தபொககுைரத்து அகமச்ச்கத்தின 
கீழ இைஙகும இநதிை விமொன நிகைை தபொறுப்பு 
ஆகணைம, பரொமரித்�ல், தமமபடுத்து�ல், மற்றும 
நிர்ைொ்கம ஆகிை பணி்கக்ள தமற்த்கொள்கி்றது.

 5.5   �கவல் த�ொடர்பு 
�்கைல்்கள், எண்ணங்கள் மற்றும 

்கருத்துக்களின பரிமொற்்றத்க�தை �்கைல் 
த�ொடர்பு எனகித்றொம. �்கைல் த�ொடர்பு துக்றயில் 
த�ொழில்நுட்பம விைக்கத்�க்க ைக்கயில் உள்்ளது.

�்கைல் த�ொடர்பு்கள் இரு பிரிவு்க்ளொ்க 
ைக்கப்படுத்�ப்படுகின்றன.

1.  �னிமனி� �கவல் த�ொடர்பு
2.  தபொதுத்�கவல் த�ொடர்பு

�னிமனி� �கவல் த�ொடர்பு
�னி நபர்்களுககிகடதைைொன �்கைல் 

பரிமொற்்றம �னிமனி� �்கைல் த�ொடர்பு என 
அகைக்கப்படுகி்றது. இது அஞசல் தசகை, 
�நதி, த�ொகைப்தபசி, க்கப்தபசி, குறுந�்கைல் 
பிரதி்கள், இகணை�்ளம மற்றும மின அஞசல் 
தபொன்றகை்கக்ள உள்்ளடககிைது. �னி மனி� 
�்கைல் த�ொடர்பு அகமப்பு பைனொளி்களுடன 
தநரடி த�ொடர்கப ஏற்படுத்துகி்றது. உை்க 
அ்ளவில் மி்கப்தபரிை ைகைப்பினனல் அகமப்பு 
த்கொண்ட இநதிை அஞசல் துக்ற 1,55,000 அஞசல் 
நிகைைங்கக்ளக த்கொண்டுள்்ளது. இைற்றில் 
1,39,000ற்கும தமற்பட்ட �பொல் நிகைைங்கள் 
கிரொமப் பு்றங்களில் அகமநதுள்்ளன. இநதிை 
அஞசல் தசகை தபொதுமக்களின பைனபொட்டிற்்கொ்க 
1857ஆம ஆண்டு த�ொடங்கப்பட்டது. 

இநதிைொவின மு�ல் அஞசல் வில்கை 1852 ஆம 
ஆண்டு ்கரொச்சியில் தைளியிடப்பட்டது. அஞசல்்கக்ள 
தச்கரித்�ல் மற்றும விநிதைொ்கம தசய்ைது இநதிை 
அஞசல் துக்றயின முககிை பணிைொகும. இத்துக்ற 
விகரவு அஞசல் தசகைகை 1975இல் அறிமு்கம 
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தசய்�து. 1972ஆம ஆண்டில் அறிமு்கப்படுத்�ப்பட்ட 
அஞசல் குறியீட்டு எண்கண அடிப்பகடைொ்கக 
த்கொண்டு விகரவு �பொல் தசகை தசைல்படுகி்றது. 
பண அஞசல், மினனனு பண அஞசல், விகரவு 
�பொல், விகரவு சிப்பஅஞசல், ைணி்க அஞசல், ஊட்க 
அஞசல், தசைற்க்கக த்கொள் ைழி அஞசல், சில்ைக்ற 
அஞசல், ைொழத்து அட்கட்கள், �்கைல் அஞசல், 
துரி� தசகை மற்றும விகரைொன ்கடவுச்சீட்டு 
தசகை்கக்ள அஞசல்துக்ற ைைஙகி ைருகி்றது. 

ஆசிைொவிதைதை மி்கப்தபரிை த�ொகைத�ொடர்பு 
ைகைப்பினனல் அகமப்கப த்கொண்டுள்்ள 
நொடு்களுள் இநதிைொவும ஒனறு. ந்கர்ப்பு்ற பகுதி்கள் 
மட்டும அல்ைொமல் கிரொமப்பு்றப் பகுதி்களிலும STD 
(உள்நொட்டு சந�ொ�ொரர் அகைப்பு) த�ொகைப்தபசி 
ைசதி தசய்ைப்பட்டுள்்ளது.

தைளி நொட்டில் உள்்ளைர்்கத்ளொடு த�ொடர்பு 
த்கொள்்ள ISD முக்ற (சர்ைத�ச சந�ொ�ொரர் அகைப்பு) 
பைனபடுத்�ப்படுகி்றது. உள்நொட்டு சந�ொ�ொரர் 
அகைப்பிற்கு நொடு முழுைதும ஒரு சீரொன அகைப்பு 
்கட்டணமுக்ற நகடமுக்றயில் உள்்ளது. 
த�ொகைப்தபசி எனபது ைொய்தமொழி �்கைல்பரிமொற்்ற 
முக்றைொகும. ைணி்க ை்ளர்ச்சிககு இது மி்கவும 
உ�விக்கரமொ்க உள்்ளது. இது உடனடி �்கைல் 
த�ொடர்கப ைைஙகுை�ொல் மக்க்ளொல் முனனுரிகம 
அளிக்கப்படும துக்றைொ்க வி்ளஙகுகி்றது. க்கதபசி, 
பிரதி அஞசல் மற்றும இகணை�்ளம தபொன்றகை 
நொட்டில் பைனபடுத்�ப்படும மற்்ற �னி மனி� �்கைல் 
த�ொடர்பு சொ�னங்க்ளொகும.

தபொதுத் �கவல் த�ொடர்பு அகமப்பு
தபொதுத் �்கைல் த�ொடர்பு எனபது ஒதர 

தநரத்தில் ைட்சக்கணக்கொன மக்கள் �்கைல்்கக்ள 
தபறுை�ொகும. இது ்கல்வி மற்றும தபொழுதுதபொககு 
அமசங்கக்ள ைைஙகும சி்றந�ைழிைொகும. பல்தைறு 
த�சிைக த்கொள்க்க்கள் மற்றும திட்டங்கக்ளப் பற்றி 
மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்கை உருைொக்க 
தபொதுத் �்கைல் த�ொடர்பு பைனபடுகி்றது. தபொதுத் 
�்கைல் த�ொடர்பு அகமப்பொனது அச்சு ஊட்கங்கள் 
மற்றும மினனனு ஊட்கங்கள் எனனும 
இரண்டு முக்ற்களில் மக்களுககு �்கைல்்கக்ள 
ைைஙகுகி்றது. 
மின்னனு ஊடகஙகள்

இநதிை ைொதனொலி ஒளிபரப்பு தசகை, முமகப 
ைொதனொலி சங்கம மூைமொ்க 1923ஆம ஆண்டு 
த�ொடங்கப்பட்டது. அனறிலிருநது மக்களின சமூ்க 
்கைொச்சொர ைொழகக்க முக்ற மொற்்றங்களுககு 
்கொரணமொ்க வி்ளஙகி மக்களிகடதை தபரும 
ைரதைற்கப தபற்றுள்்ளது. இது 1936ஆம ஆண்டு 
அகிை இநதிை ைொதனொலி எனறும 1957ஆம ஆண்டு 

மு�ல் “ஆ்கொச ைொணி” எனவும தபைர் மொற்்றம தசய்து 
அகைக்கப்பட்டு ைருகி்றது. இது ்கல்வி, தசய்தி்கள் 
மற்றும தபொழுதுதபொககு த�ொடர்பொன பல்தைறு 
நி்கழச்சி்கக்ள ஒளிபரப்புகி்றது. சட்டமன்ற மற்றும 
பொரொளுமன்ற கூட்டத்த�ொடர் நி்கழவு்கள் மற்றும 
சி்றப்பு விைொக்கள் த�ொடர்பொன நி்கழவு்கக்ளயும 
சி்றப்பு தசய்தி்க்ளொ்க ஒளிபரப்புகி்றது.
த�ொகலககொடசி

த�ொகைக்கொட்சி ஒளிபரப்பு ஊட்கம மக்களுககு 
மி்கவும பைனுள்்ள பல்தைறு �்கைல்்கக்ள 
ஒளி–ஒலி ்கொட்சி மூைமொ்க ைைஙகும சி்றந� 
ஊட்கமொ்க உருதைடுத்துள்்ளது. இநதிைொவில் 
த�ொகைக்கொட்சி ைகைைகமப்பு “தூர்�ர்ென” 
என அகைக்கப்படுகி்றது. இது தபொதுைொன த�சிை 
திட்ட தசகை்கக்ள ைைங்க த�ொடஙகிை பினபு 
இச்தசகை பின�ஙகிை மற்றும த�ொகைதூர 
கிரொமப்பு்றங்களுககு விரிைகடை தசய்ைப்பட்டது.
இகணயம் 

இகணைம எனபது ைகைைகமப்பு 
தநறிமுக்ற்கக்ள பைனபடுத்தும ்கணினி 
மூைம இகணக்கப்பட்ட உை்க்ளொவிை ஒரு 
�்கைல் பரிமொற்்ற ைகைைகமப்பு ஆகும. தசய்தி 
உருைொக்கம, எண்ணங்கள், தைகைைொய்ப்பு 
மற்றும இ�ர தசய்தி்கக்ள தநரடிைொ்க பகிர்நது 
த்கொள்்ள பைனபடும ஒரு சமூ்க ஊட்கமொ்கவும 
பைனபடுகி்றது. 
த்ய்தித்�ொள் ஊடகம்

தசய்தித்�ொள் எல்தைொரொலும பைனபடுத்�ப்படும 
சகதி ைொய்ந� அச்சு ஊட்கத்தின கீழைரும ஒரு 
�்கைல் த�ொடர்பு சொ�னமொகும. இநதிைொவில் 
உள்ளூர், த�சிை மற்றும சர்ைத�ச அ்ளவில் 
தசய்தி்கக்ள அளிக்கககூடிை பை தசய்தி�ொள்்கள் 
உள்்ளன.
த்யற்கககநகொள் �கவல் த�ொடர்பு

PSTN

PSTN= ªð£¶ ñ‚èœ ðò¡ð´ˆ¶‹ ªî£¬ô«ðC õ¬ôò¬ñŠ¹ 

ªêòŸ¬è‚«è£œ õ¬ô H¡ù™ 

õEè GÁõù‹

Üõêóè£ô ðF™

îèõ™/
Þ¬íò‹

ªî£¬ôïè™
°ó™

«ê¬õòè‹

õNŠð´ˆF

¬ñò 
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ஈடொ்க மற்த்றொரு தபொருள் பரிமொற்்றம தசய்ைப்பட்டது) 
பினனர் தபொருள்்கக்ள ைொஙகுை�ற்கும விற்ப�ற்கும 
பணம அ்ளவுத்கொ்ளொ்க எடுத்துக த்கொள்்ளப்பட்டது. 
ஏற்றுமதி மற்றும இ்றககுமதி மதிப்பிற்கு இகடதை 
உள்்ள தைறுபொடு ைணி்கச் சமநிகை (Blance of 
Trade) எனப்படும. ஏற்றுமதிைொகும தபொருள்்களின 
மதிப்பு இ்றககுமதிைொகும தபொருள்்களின மதிப்கப 
விட அதி்கமொ்க இருந�ொல் அ�கன சொ�்கமொன 
ைணி்கச் சமநிகை எனறும இ�ற்கு எதிர் மொ்றொன 
நிகைகை பொ�்கமொன ைணி்கச் சமநிகை எனவும 
அகைககித்றொம.

வணிக வகககள்
தபொதுைொ்க ைணி்கம இருைக்கப்படும அகை

1. உள்நொட்டு ைணி்கம
2. பனனொட்டு ைணி்கம
ஒரு நொட்டின எல்கைககுள் நகடதபறும 

ைணி்கம உள்நொட்டு ைணி்கம (Internal trade) 
எனவும உள்ளூர் ைணி்கம (Local Trade) எனவும 
அகைக்கப்படுகி்றது. உள்நொட்டு ைணி்கத்தில் 
நிைைழி தபொககுைரத்து முக்கிய பங்காற்றுகிறது. 
(குறிபபகா் சகாலை மற்றும் இரயில் வழி) 
இவவணி் முலறயில் உள்காட்டு ்காணயம் 
பயனபடுத்தபபடுகிறது. இவவணி்முலற ்காட்டின 
பிரத்தச சமச்சீர் வளர்ச்சிலய தமம்படுததுகிறது.  

இரண்டு அல்ைது அ�ற்கு தமற்பட்ட 
நொடு்களுககிகடதை நகடதபறும ைணி்கம 
பனனொட்டு ைணி்கம அல்ைது அைல்நொட்டு ைணி்கம 
என அகைக்கப்படுகி்றது. ஏற்றுமதி மற்றும 
இ்றககுமதி ஆகிைன பனனொட்டு ைணி்கத்தின இரு 
கூறு்கள் ஆகும. தபொருள்்கள் மற்றும தசகை்கள் 
அநநிை நொடு்களுககு விற்பது ஏற்றுமதி எனப்படும. 
அநநிை நொடு்களிலிருநது தபொருள்்கக்ளயும, 
தசகை்கக்ளயும தபறுைது இ்றககுமதி எனப்படும.

பனனொட்டு ைணி்கத்தில் நீர்ைழி மற்றும 
ைொனைழி தபொககுைரத்து முககிை பஙகு ைகிககி்றது. 
இதில் அநநிை நொட்டு பணம பைனபடுத்�ப்படுகி்றது. 
ைணி்கம இரண்டு நொடு்களுககு இகடதை 
நகடதபற்்றொல் அகை இருத்�ரப்பு ைணி்கம 
(Bilateral Trade) எனறும, ைணி்கம இரண்டிற்கும 
தமற்பட்ட நொடு்களுககிகடதை நகட தபற்்றொல் 
அது பல்�ரப்பு ைணி்கம( Multilateral Trade) எனறும 
அகைக்கப்படுகி்றது.
ஏற்றுமதி தபொருள்கள்

்காபி, த்தயிலை, ்டல்சகார் பபகாருள்ள, 
்தகாதுக்்ள, ்னிமங்ள, த்தகால் பபகாருள்ள, 
்வரததின ்ற்்ள மற்றும் ஆபரணங்ள, 
விலளயகாட்டு சகாமகான்ள, இரசகாயனம் மற்றும் 
இரசகாயனம் சகார்்ந்த பபகாருள்ள, ப்கிழி்ள, இரபபர் 

தசைற்க்ககத்கொ்ளொனது த�ொடர்ச்சிைொ்க 
மி்கப்தபரும பரப்பிைொன பதிமம மற்றும �்கைல்்கக்ள 
அளிப்ப�ன மூைம மி்கவும முககிைத்துைம ைொய்ந� 
ஒரு �்கைல் த�ொடர்பு சொ�னமொ்க இநதிைொவில் 
வி்ளஙகுகி்றது. தசைற்க்ககத்கொள் பதிமங்கக்ளப் 
பைனபடுத்தி ைொனிகை ஆய்வு, ைொனிகை முன 
அறிவிப்பு, இைற்க்க தபரழிவு ்கண்்கொணிப்பு, எல்கை 
பகுதி ்கண்்கொணிப்பு தபொன்ற முககிை பணி்கள் 
தமற்த்கொள்்ளப்படுகின்றன. 1969ஆம ஆண்டு 
இநதிை வினதைளி ஆரொய்ச்சி கமைம  நிறுைப்பட்ட 
பினனர் த�ொகைத்த�ொடர்பு பரிமொற்்றத்தில் 
தசைற்க்கக த்கொள்்கள் ஒரு புதிை ச்கொப்�த்க� 
ஏற்படுத்தியுள்்ளன.

இநதிைொவில் தசைற்க்ககத்கொள் �்கைல் 
த�ொடர்பு அகமப்பு இரண்டு பிரிவு்கக்ளக த்கொண்டது.

1. இநதிை த�சிை தசைற்க்ககத்கொள் அகமப்பு 
(INSAT)

2. இநதிை த�ொகையுணர்வு தசைற்க்கத்கொள் 
அகமப்பு (IRS)

1983இல் நிறுைப்பட்ட இநதிை த�சிை 
தசைற்க்ககத்கொள் அகமப்பு த�ொகைத்த�ொடர்பு, 
ைொனிைல் ஆய்வு மற்றும பல்தைறு திட்டங்கக்ள 
உள்்ளடககிை ஒரு பல்தநொககு திட்ட அகமப்பொ்க 
உள்்ளது.

இனசொட் ைரிகச தசைற்க்ககத்கொள், 
க்கதபசி, த�ொகைப்தபசி, ைொதனொலி மற்றும 
த�ொகைக்கொட்சி்களுககு சமிகக்க்கக்ள அனுப்ப 
பைனபடுகி்றது. தமலும இது ைொனிகைகை 
்கண்டறிைவும, இரொணுை பைனபொட்டிற்கும 
பைனபடுத்�ப்படுகி்றது.

இனசொட் ைரிகச, ஜி-சொட் ைரிகச, ்கல்பனொ 1, 
தஹமசொட், எஜுசொட் (Edusat) தபொன்றகை 
�்கைல் த�ொடர்பிற்்கொ்க பைனபடுத்�ப்படும முககிை 
தசைற்க்ககத்கொள்்க்ளொகும. டிசமபர் 19, 2018ஆம 
ஆண்டு ஏைப்பட்ட ஜிசொட் 7A �்கைல் த�ொடர்புக்கொ்க 
சமீப ்கொைத்தில் ஏைப்பட்ட ஒரு தசைற்க்ககத்கொள் 
ஆகும. ஆ்கஸட் 30, 1983ஆம ஆண்டு ஏைப்பட்ட 
இனசொட் 1B �்கைல் த�ொடர்பிற்்கொ்க ஏைப்பட்ட மு�ல் 
இனசொட் ைரிகச தசைற்க்ககத்கொள் ஆகும.

 5.6   வணிகம்
ைணி்கம எனபது ஒரு நொட்டின தபொரு்ளொ�ொர 

ை்ளர்ச்சிகை நிர்ணயிககும ஒரு முககிை 
்கொரணிைொகும. ைணி்கம எனபது தபொருள்்கள் 
மற்றும தசகை்கக்ள ைொஙகுைதும விற்பதும 
அல்ைது பரிமொற்்றம தசய்து த்கொள்ளும தசைைொகும. 
பைங்கொைத்தில் ைணி்கமுக்றைொனது பண்டமொற்று 
முக்ற எனறு அகைக்கப்பட்டது. (ஒரு தபொருளுககு 
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பபகாருள்ள, ்ல்தவலைபகாட்டு பபகாருள்ள, சகா்நதுப 
பபகாருள்ள, சிபமண்ட் ஆஸபபஸட்டகாஸ, லமக்்கா, 
்ண்ணகாடி பபகாருள்ள, உதைகா்க்்ைலவ்ள, 
மரு்நது்ள, அறுலவ சிகிச்லச உப்ரணங்ள, 
மினசகா்தன பபகாருள்ள, இய்நதிரங்ள, அலுவை் 

I       ் ரியொன விகடகயத் 
ந�ர்வு த்ய்து எழுதுக

1. மக்கள் த�ொக்கயின பல்தைறு அமசங்கள் 
பற்றிை அறிவிைல் பூர்ைமொன படிப்பு 
அ) ைகரபடவிைல் ஆ) மக்களிைல்
இ) மொனுடவிைல்  ஈ) ்கல்தைட்டிைல்

2.  தபொககுைரத்து தநரடிைொ்க 
உற்பத்திைொ்ளகரயும நு்கர்தைொகரயும  
இலணக்கிறது.
அ) இரயில்தை ஆ) சொகை
இ) ைொனைழி  ஈ) நீர்ைழி

3. இநதிைொவில் �ங்க நொற்்கரச் சொகையின நீ்ளம
அ) 5846 கி.மீ ஆ) 5942 கி.மீ
இ) 5630 கி.மீ  ஈ) 5800 கி.மீ

4. த�சிை த�ொகையுணர்வு கமைம அகமநதுள்்ள 
இடம 
அ) தபங்களூரு ஆ) தசனகன
இ) புது தடல்லி  ஈ) கஹ�ரொபொத்

5. எளிதில் தசல்ைமுடிைொ� பகுதி்களுககு 
பைனபடும தபொககுைரத்து
அ)  சொகைப்தபொககுைரத்து
ஆ) இரயில் தபொககுைரத்து

இ) ைொனைழிப் தபொககுைரத்து
ஈ)  நீர்ைழிப் தபொககுைரத்து

6. கீழக்கண்டைற்றில் எகை ைொனுைஙகு 
ஊர்தியுடன (தஹலி்கொப்டர்) த�ொடர்புகடைது?
அ)  ஏர் இநதிைொ
ஆ) இநதிைன ஏர்கைனஸ
இ) ைொயுதூத்
ஈ)  பைனஹொனஸ

7. இநதிைொவின முககிை இ்றககுமதி தபொருள்
அ) சிதமண்ட் ஆ) ஆபரணங்கள்
இ) த�யிகை   ஈ) தபட்தரொலிைம

II  தபொருத்துக
1. எல்கைபு்றச் சொகை -  தசைற்க்ககத்கொள் 

�்கைல் த�ொடர்பு
2. INSAT (இனசொட்) -  ந்கரமைமொக்கலின 

�ொக்கம
3. தமச்கொன ்கப்பல்்கட்டும - 1990 

�்ளம
4. பு்றந்கரப் பரைல் - முமகப
5. த்கொங்கண் இரயில்தை -  1960 

கஹ�ரொபொத்
III  குறுகிய விகடயளி
1. இடமதபைர்வு என்றொல் எனன? அ�ன 

ைக்க்கக்ளக குறிப்பிடு்க.

பயிற்சி

பொடச்சுருககம்
�	ஒரு குறிப்பிட்ட ்கொைத்தில் ஒரு நொட்டில் ைொைககூடிை மக்களின தமொத்�  எண்ணிகக்க மக்கள் த�ொக்க ஆகும.
�	மக்கள் த�ொக்க ை்ளர்ச்சிைொனது பி்றப்பு விகி�ம, இ்றப்பு விகி�ம மற்றும மக்களின இடப் தபைர்�ைொல் 

நிர்ணயிக்கப்படுகி்றது.
�	கிரொமப்பு்ற சமூ்கம ந்கர்பு்ற சமூ்கமொ்க மொறும நிகை ந்கரமைமொக்கம எனப்படுகி்றது.
�	�்கைல்த�ொடர்பொனது �னிநபர் மற்றும தபொது �்கைல் த�ொடர்பு என இரண்டொ்க ைக்கப்படுத்�ப்படுகி்றது. 
�	ைணி்கம எனபது தபொருள்்கள் மற்றும தசகை்களின பரிமொற்்றமொகும. இது உள்நொட்டு ைணி்கம மற்றும 

பனனொட்டு ைணி்கம என இருைக்கப்படும. ஏற்றுமதி மற்றும இ்றககுமதி சர்ைத�ச ைணி்கத்தின 
முககிை கூறு்கள் ஆகும.

பயனபகாட்டுப பபகாருள்ள, ஆலட்ள , ல்விலனப 
பபகாருள்ள தபகானறலவ இ்நதியகாவின முக்கிய 
ஏற்றுமதி பபகாருள்ளகாகும்.
இ்றககுமதி தபொருள்கள்

பபட்தரகாலிய பபகாருள்ள, முததுக்்ள, 
விலையுயர்்ந்த மற்றும் மி் விலையுயர்்ந்த ்ற்்ள, 
்தங்ம் மற்றும் ப்தகாலைதப்தகாடர்பு சகா்தனங்ள 
தபகானறலவ இ்நதியகாவின முக்கிய இறக்குமதி 
பபகாருள்ளகாகும்.

த்யல்பொடு
இநதிைொவுடன ைர்த்�்கம தசய்யும 

நொடு்கக்ளக ்கண்டறி்க.
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VI   இந்திய பு்றவளி நிலவகர படத்தில் 
கீழககண்ட இடஙககளக குறிககவும்

1. த�சிை தநடுஞசொகை எண். 44 (NH44)
2. இநதிைொவின முககிைத் துக்றமு்கங்கள்.
3. இநதிைொவின முககிை பனனொட்டு விமொன 

நிகைைங்கள்.
4. மக்க்ளடர்த்தி மிகுந� இநதிை மொநிைங்கள்.
5. இநதிைொவின அதி்க ்கல்விைறிவு தபற்்ற 

மொநிைம.
6. இநதிை இரயில்தை மண்டைங்கள்.

நமற்நகொள் நூல்கள்

1.  D.R.Khullar (2014) India, A comprehensive 
Geography.

2.  Surender Singh and Jitender Saroha (2014) 
Geography of India, New Delhi: Access 
publishing

3.  Census of India (2011) Provisional 
Population Totals, “Urban Agglomerations 
and Cities”.

இகணய�ள வளஙகள்

1. www.Commerce,gov.in

2. www.konkan Railway.com

3. www.Community.data.gov.in

2. இரயில் தபொககுைரத்தின நனகம்கள் ஏத�னும 
நொனகிகன எழுது்க.

3. நம நொட்டின குைொய் தபொககுைரத்து அகமப்பு 
பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுது்க .

4. இநதிைொவின முககிை உள்நொட்டு நீர்ைழிப் 
தபொககுைரத்து்கக்ளக குறிப்பிடு்க. 

5. �்கைல் த�ொடர்பு என்றொல் எனன? அ�ன 
ைக்க்கள் ைொகை?

6. பனனொட்டு ைணி்கம – ைகரைறு.
7. சொகைப் தபொககுைரத்தின சொ�்க அமசங்கக்ள 

குறிப்பிடு்க.

IV  நவறுபடுத்துக
1. மக்க்ளடர்த்தி மற்றும மக்கள்த�ொக்க ை்ளர்ச்சி
2. �னி நபர் �்கைல் த�ொடர்பு மற்றும தபொதுத் 

�்கைல் த�ொடர்பு
3. அச்சு ஊட்கம மற்றும மினனணு ஊட்கம
4. சொகை ைழிதபொககுைரத்து மற்றும இரயில் 

ைழிதபொககுைரத்து
5. நீர்ைழிப்தபொககுைரத்து மற்றும ைொனைழிப் 

தபொககுைரத்து
6. உள்நொட்டு ைணி்கம மற்றும பனனொட்டு 

ைணி்கம.
V  ஒரு பத்தியில் விகடயளிககவும்
1. ந்கரமைமொக்கம என்றொல் எனன? அ�ன 

சிக்கல்்கள் ைொகை?
2. இநதிைொவில் தசைற்க்ககத்கொள் �்கைல் 

த�ொடர்பின முககிைத்துைத்க� வி்ளககு்க.
3. இநதிைொவின சொகை்கக்ள ைக்கப்படுத்தி 

வி்ளககு்க.
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    அறிமுகம்
புவியில் சிறந்த குடிமகனாக விளங்குவ்தறகான 

மு்தல் படி, ்தான் வசிக்கும் பகுதியைப் பறறி 
கறறறிவத்தைாகும். நாம் உள்ளூர் சூழயைப் பறறி 
கறப்தன் தநாக்கம், நம்முயைை சுறறுச்சூழலில் 
வாழக்யக முயறயைப் புரிநது ககாள்வ்தாகும். மு்தல் 
5 பாைங்களில் நம் நாட்டின் பல்தவறு புவியிைல் 
்தன்யமகயளப் பறறி கறறறிநதீர்கள். இப்பாைத்திலும் 
பின்வரும் பாைத்திலும் ்தமிழநாட்டின் புவியிையைப் 
பறறி அறிநது ககாள்ளைாம். ்தமிழகமாழி பிறப்பிைல், 
மாநிை உருவாக்க வரைாறு, அயமவிைம், பரப்பளவு, 
இைறயகப் பிரிவுகள், ஆறுகள், காைநியை, மண் 
வயககள் மறறும் இைறயக ்தாவரங்கள் பறறி 
இப்பாைத்தில் காண்தபாம்.

இ்தன் தநர்த்திைான நிை அயமப்பு மறறும் 
காைநியை நம் மாநிைத்ய்த இநதிைாவில் 
்தனித்துவம் ககாண்ை்தாக உருவாக்கியுள்ளது. 
இது கவப்ப மண்ைை கைறகயரகள், நீர்வீழச்சிகள், 

�	நமது மாநிைத்தின் உருவாக்கம் பறறிை வரைாறயறத் க்தரிநதுககாள்ளல்
�	்தமிழநாட்டின் இைறயகப் பிரிவுகள் பறறி கறறறி்தல்
�	்தமிழநாட்டின் காைநியை, மண் வயககள் மறறும் இைறயக ்தாவரங்களின்  

்தன்யமகயளப் புரிநதுககாள்ளல்
�	மாணவர்கள் ்தாங்கள் வசிக்கும் இைத்தில் சுறறுச்சூழல் மறறும் புவியிைல் கூறுகள் 

பறறி அறிநதுககாள்ளல்
�	்தமிழநாட்டில் நிகழும் தபரிைர்கள் மறறும் அ்தன் ்தாக்கங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு கபறு்தல்

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

இ��ய�      ெப��கட� 

வ�காள
��டா 

அளைவ
� இ�ைல

 கடகேரைக

த��நா�

இ��யா�� த��நா��� அைம�ட�

வ

ேம

ெத

�

அர��
கட� 

1956ஆம் ஆண்டு மாநிை 
மறுசீரயமப்புச் சட்ைத்தின் படி, 
கமாழியிைல் அடிப்பயையில் 
மாநிைங்கள் மறுசீரயமப்பு 
கசயைப்பட்டுள்ளன. 

தமிழ�ோடு - இயற்கப் 
பிரிவுகள்

அலகு  -  6

 � இநதிைாவில் கமாழி அடிப்பயையில் 
த்தாறறுவிக்கப்பட்ை மு்தல் மாநிைம் எது?

 � ்தமிழக ்தயைநகரத்தின் கபைர் மாறறம் 
கசயைப்பட்ைது ஏன் ? 
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மயைகள், காடுகள், பல்வயக ்தாவரங்கள் மறறும் 
விைங்கினங்கயளக் ககாண்ைது.

 6.1   அ்ைவிடம் ைறறும் பரப்பளவு
இநதிைாவின் 28 மாநிைங்களில் ்தமிழநாடும் 

ஒன்று. இது இநதிைாவின் க்தன்பகுதியில் 
அயமநதுள்ளது. இ்தன் நிைப்பரப்பு 8°4´ வை அட்சம் 
மு்தல் 13°35´ வை அட்சம் வயரயிலும், 76°18´ கிழக்கு 
தீர்க்கம் மு்தல் 80°20´ கிழக்கு தீர்க்கம் வயரயிலும் 
பரவியுள்ளது. 
்தமிழநாட்டின் கயைக்தகாடிப் பகுதிகளாக

 � கிழக்கில் தகாடிைக்கயரயும்
 � தமறகில் ஆயனமயையும்
 � வைக்கில் பழதவறகாடு ஏரியும்
 � க்தறகில் குமரிமுயனயும் அயமநதுள்ளன.

்தமிழகத்தின் பரப்பளவு 1,30,058 சதுர 
கிதைாமீட்ைர்களாகும். இது இநதிைாவின் 
பதிதனாராவது கபரிை மாநிைமாகும். இநதிைப் 
பரப்பில் சுமார் 4 ச்தவிகி்தத்தியனக் ககாண்டுள்ளது.

எல்லகளும் அதன் அண்ட ைோநிலஙகளும்
கிழக்தக வங்காள விரிகுைாவும், தமறதக 

தகரளாவும், வைக்தக ஆநதிரப் பிரத்தசமும், வைதமறதக 
கர்நாைகாவும், க்தறதக இநதிைப் கபருங்கைலும் 
்தமிழநாட்டின் எல்யைகளாக அயமநதுள்ளன. 
மன்னார் வயளகுைா மறறும் பாக் நீர்ச்சநதி 
்தமிழநாட்யையும் இநதிைாவின் க்தன்கிழக்கில் உள்ள 
இைங்யகயையும் பிரிக்கின்றன. குஜராத்திறகு 
அடுத்்தபடிைாக ்தமிழநாடு 940 கிதைா மீட்ைர் நீளமுைன் 
இநதிைாவின் மூன்றாவது  நீளமான கைறகயரயைக் 
ககாண்டுள்ளது.
அரசியல பிரிவுகள்

்தமிழநாடு உருவான காைகட்ைத்தில் 13 
மாவட்ைங்கள் மட்டுதம இருந்தன என்பய்த முன்தப 
அறிநத்தாம். அ்தன்பிறகு நிர்வாக வசதிக்காக 
மாநிைம் பை முயற மறுசீரயமப்பு கசயைப்பட்ைது. 

 இயற்க அ்ைப்பு
்தமிழநாட்டின் முக்கிை இைறயக 

அயமப்புகயளயும் அ்தன் சிறப்பு அம்சங்கயளயும் 
இப்பாைத்தில் காணைாம். 

 தீபகறப பீைபூமி எனப்படும் ்தக்காண பீைபூமியில் 
்தமிழநாடு அயமநதுள்ளது. இப்பகுதி கிகரட்தைசிைஸ் 
காைத்தில் 135 மில்லிைன் ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு பிரிநது கசன்ற தகாண்ட்வானா 
நிைப்பகுதியிலிருநது உருவான ஒரு பகுதிைாகும். 
்தமிழநாைானது நிைத்த்தாறறத்தின் அடிப்பயையில் 
தமறகு க்தாைர்ச்சி மயை, கிழக்கு க்தாைர்ச்சி 
மயை, பீைபூமிகள், கைறகயரச் சமகவளிகள் 
மறறும் உள்நாட்டு சமகவளிகள் என ஐநது கபரும் 
பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

 6.2  நைறகு ததோடர்ச்சி ை்ல 
தமறகு க்தாைர்ச்சி மயை வைக்தக நீைகிரி மு்தல் 

க்தறதக கன்னிைாகுமரி மாவட்ை சுவாமித்தாப்பில் 
உள்ள மரு்தமயை வயர நீண்டுள்ளது. 
இம்மயைத்க்தாைரின் உைரம் 2,000 மீட்ைர் மு்தல் 
3,000 மீட்ைர் வயர தவறுபட்டுள்ளது.  
இது 2,500 சதுர கிதைா மீட்ைர் பரப்பளயவ 
உயைைது. இம்மயைத்க்தாைர் க்தாைர்ச்சிைாக 
இருந்தாலும் சிை கணவாயகள் காணப்படுகின்றன. 

நிர்்ோக  பிரிவுகள்  எணணிக்க

மாவட்ைங்கள்

வருவாயக் தகாட்ைங்கள்

வட்ைங்கள் 

பிர்காக்கள்

வருவாய கிராமங்கள்

மாநகராட்சிகள்

நகராட்சிகள் 

ஊராட்சி ஒன்றிைங்கள்

தபரூராட்சிகள்

கிராம ஊராட்சிகள் 

மக்களயவத் க்தாகுதிகள்

சட்ைமன்றத் க்தாகுதிகள்

தெயலபோடுகள்

•  நிை வயரபை உ்தவியுைன் ்தமிழகக் கைதைார 
மாவட்ைங்கயளக் கண்ைறிக.

•  ஆநதிரப்பிரத்தசம், கர்நாைகம் மறறும் தகரளா 
மாநிைங்களுைன் எல்யைகயளப் பகிர்நது 
ககாள்ளும் ்தமிழக மாவட்ைங்கயளத் 
்தனித்்தனிதை பட்டிைலிடுக.

•  ்தமிழ நாட்டில் உள்ள மாவட்ைங்கயள 
குறிப்பிடுக.

கணடுபிடித்து எழுதுக:
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Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

கசன்யன, நீைகிரி மறறும் 
கன்னிைாகுமரி மாவட்ைங்கயளத் 
்தவிர மறற மாவட்ைங்கள் 
பல்தவறு காைகட்ைங்களில் 
பிரித்்தயமக்கப்பட்ைன.

உமது பள்ளி எந்த அட்ச மறறும் தீர்க்கதரயகக்கு 
இயைதை அயமநதுள்ளது ?
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பழனி ை்ல
ஏலககோய் ை்ல 

்தமிழநாட்டின் க்தன்தமறகு பகுதியில் 
அயமநதுள்ள இம்மயைகள் ஏைமயைக் குன்றுகள் 
எனவும் அயழக்கப்படுகின்றன. இங்கு அதிகமான 
ஏைக்காய பயிரிைப்படுவ்தால் இப்கபைர் கபறறது. 
மிளகு மறறும் காபி ஆகிைன இம்மயைப்பகுதியில் 
பயிரிைப்படும் முக்கிை பயிர்களாகும். இயவ 
வைதமறகில் ஆயனமயைதைாடும் வைகிழக்கில் 
பழனி மயைதைாடும், க்தன்கிழக்கில் ஆண்டிப்பட்டி 
மறறும் வருச நாடு குன்றுகதளாடும் இயணகின்றன.
நைறகு ததோடர்ச்சி 
ை்லயிலுள்ள சிகரஙகள்

உயரம் 
(மீடடரில)

க்தாட்ைகபட்ைா 2,637

முக்குருத்தி 2,554

தவம்படி தசாயை 2,505

கபருமாள் மயை 2,234

தகாட்யை மயை 2,019

பகாசுரா 1,918

்ருெ�ோடு ைறறும் ஆணடிப்படடி 
ை்லககுன்றுகள் 

தமறகு க்தாைர்ச்சி மயையின் கிழக்கு தநாக்கிை 
நீட்சி வருசநாடு மறறும் ஆண்டிப்பட்டி குன்றுகள் 
ஆகும். தமகமயை, கழுகுமயை, குரங்கனி மயை, 
சுருளி மறறும் கும்பக்கயர நீர்வீழச்சிகள் ஆகிையவ 
இம்மயைகளில் காணப்படுகின்றன. இம்மயையின் 
க்தறகு சரிவுகளில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் 'மயை 
அணில் சரணாைைம்' விருதுநகர் மாவட்ைத்தில் 
அயமநதுள்ளது. யவயக மறறும் அ்தன் துயண 
ஆறுகள் இப்பகுதியில் உருவாகின்றன. 
தபோதி்க ை்ல

இம்மயையின் கபரும்பகுதி திருகநல்தவலி 
மாவட்ைத்திலும் இ்தன் க்தன்சரிவு கன்னிைாகுமரி 
மாவட்ைத்திலும் அயமநதுள்ளது. சிவதஜாதி பர்வத், 
அகத்திைர் மயைகள் மறறும் க்தறகு யகைாைம் என 
பல்தவறு கபைர்களில் இயவ அயழக்கப்படுகிறது. 

பாைக்காட்டு கணவாய, கசங்தகாட்யைக் 
கணவாய, ஆரல்வாயகமாழி கணவாய மறறும் 
அச்சன்தகாவில் கணவாய ஆகிைன இத்க்தாைரின் 
முக்கிை கணவாயகளாகும். நீைகிரி, ஆயனமயை, 
பழனிமயை, ஏைக்காய மயை, வருசநாடு, 
ஆண்டிப்பட்டி மறறும் அகத்திைர் மயைகள் தமறகு 
க்தாைர்ச்சி மயையில் அயமநதுள்ள முக்கிை 
மயைகளாகும்.
நீலகிரி ை்ல

நீைகிரி மயை ்தமிழநாட்டின் வைதமறகுப் 
பகுதியில் அயமநதுள்ளது. இம்மயையில் 2,000 
மீட்ைருக்கு தமல் உைரம் ககாண்ை 24 சிகரங்கள் 
காணப்படுகின்றன. இம்மயையின் உைரமான 
சிகரம் க்தாட்ைகபட்ைா (2,637 மீட்ைர்) ஆகும். 
முக்குருத்தி 2,554 மீட்ைர் உைரம் ககாண்ை 
மறறுகமாறு சிகரமாகும். ஊட்டி, குன்னூர் 
ஆகிையவ இம்மயையில் அயமநதுள்ள முக்கிை 
மயை வாழிைங்களாகும். 2,700 க்கும் அதிகமான 
பூக்கும் ்தாவர வயககள் மறறும் மாநிை விைங்கான 
நீைகிரி வயரைாடு இங்கு காணப்படுகின்றன. 

ததோடடதபடடோ
ஆ்ைை்ல

ஆயனமயை ்தமிழநாடு மறறும் தகரள மாநிை 
எல்யைப்பகுதியில் பாைக்காட்டு கணவாயக்கு 
க்தறதக அயமநதுள்ளது. ஆயனமயை புலிகள் 
காப்பகம், ஆழிைாறு பாதுகாக்கப்பட்ை காடுகள், 
வால்பாயற மயைவாழிைம், காைம்பாயற நீர்மின் 
நியைைம் தபான்றயவ இம்மயைப்பகுதியில் 
அயமநதுள்ளன. ஆழிைாறு மறறும் திருமூர்த்தி 
அயணகள் இம்மயையின் அடிவாரத்தில் 
கட்ைப்பட்டுள்ளன .
பழனி ை்ல

பழனி மயை, தமறகு க்தாைர்ச்சி மயையின் 
கிழக்குப் பகுதிைாகும். மறறயவ திண்டுக்கல் 
மாவட்ைத்தில் அயமநதுள்ளன. பழனி மயையின் 
மிக உைரமான சிகரம் வந்தராவ் (2,533 மீ) ஆகும். 
தவம்படிதசாயை (2,505 மீ) இ்தன் இரண்ைாவது 
உைர்ந்த சிகரமாகும். மயைவாழிைமான 
ககாயைக்கானல் (2,150 மீ) பழனிமயையின் க்தன் 
மத்திைப் பகுதியில் அயமநதுள்ளது.
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தமறகு க்தாைர்ச்சி மயை உயிர்ப்பன்யம கசறிந்த 
ஒன்றாகத் திகழகிறது. இப்பகுதி வளமான பசுயம 
மாறாக் காடுகள், நீர்வீழச்சிகள் மறறும் பழயமைான 
தகாயில்கள் ஆகிைவறறுக்கு புகழகபறற்தாகும். 
களக்காடு-முண்ைநதுயற 'புலிகள் காப்பகம்' 
இப்பகுதியில் அயமநதுள்ளது.

ைநகந்திரகிரி ை்லககுன்றுகள் 
இம் மயைத்க்தாைர் கன்னிைாகுமரி மறறும் 

திருகநல்தவலி மாவட்ைங்களின் எல்யை 
பகுதிகளாகவும் தமறகு க்தாைர்ச்சி மயையின் 
க்தன்பகுதிைாகவும் அயமநதுள்ளது. இ்தன் சராசரி 
உைரம் 1,645 மீ ஆகும். 

 6.3  கிழககு ததோடர்ச்சி ை்ல
தமறகு க்தாைர்ச்சி மயையைப் தபாைன்றி 

கிழக்கு க்தாைர்ச்சி மயைைானது ஒருக்தாைர்ச்சிைறற 
குன்றுகளாகும். இம்மயைைானது பை இைங்களில் 
வங்காள கைலில் கைக்கும் ஆறுகளால் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மயையின் உைரம் 1,100 
மீட்ைர் மு்தல் 1,600 மீட்ைர் வயர மாறுபடுகிறது. 
இக்குன்றுகள் பீைபூமியை சமகவளியிலிருநது 
பிரிக்கின்றன. ஜவ்வாது, தசர்வராைன், கல்வராைன், 
ககால்லி மயை மறறும் பச்யச மயை ஆகிையவ 
்தமிழநாட்டிலுள்ள கிழக்கு க்தாைர்ச்சி மயையின் 
முக்கிை குன்றுகளாகும். இயவகள் மாநிைத்தின் 
வை மாவட்ைங்களில் அயமநதுள்ளன
ஜவ்ோது ை்ல

கிழக்கு க்தாைர்ச்சி மயையின்  நீட்சிைான 
இம்மயைகள் திருவண்ணாமயை மறறும் 
தவலூர் மாவட்ைங்களில் பரவியுள்ளன. இம்மயை 
இவ்விரண்டு மாவட்ைங்கயளயும் பிரிக்கிறது. சுமார் 
1,100 மு்தல் 1,150 மீட்ைர் உைரம் ககாண்ை பல்தவறு 
சிகரங்கள் இம்மயைத்க்தாைரில் அயமநதுள்ளன.
இம்மயையின் மிக உைரமான சிகரம் தமல்பட்டு 
ஆகும். ஜவ்வாது மயையின் பை பகுதிகள் நீை நிற 
சாம்பல் கிராயனட் பாயறகளால் உருவானது. 
பல்தவறு பழ மரங்கள், மருத்துவ மூலியககள் மறறும் 
சந்தன மரங்கள் தபான்றவறறிறகு இப்பகுதி கபைர் 
கபறறது. சட்ைவிதரா்த மரம் கவட்டு்தைால் ்தறகபாழுது 
இப்பகுதியின் சந்தன மரங்கள் அழிநதுவிட்ைன.
கல்ரோயன் ை்ல 

”கல்வராைன்” என்ற கசால் ்தறதபாதுள்ள 
பழங்குடியினரின் பண்யைை காை கபைரான 
’கரைர்’ என்ற கசால்லிலிருநது கபறப்பட்ைது. 
்தமிழநாட்டிலுள்ள கிழக்கு க்தாைர்ச்சி மயைகளில் 
ஒரு முக்கிை மயை கல்வராைன்  மயைைாகும். 
இம்மயை ஜவ்வாது மறறும் தசர்வராைன் 
மயைகளுைன் இயணநது காவிரி மறறும் பாைாறு 

ஆகிைவறறின் ஆறறு வடிநிைப் பகுதியைப் 
பிரிக்கிறது. இம்மயைத் க்தாைரின் உைரம் 600 மீ 
மு்தல் 1,220 மீ வயர காணப்படுகிறது. 

6.3.3 நெர்்ரோயன் ை்ல
1,200 மு்தல் 1,620 மீட்ைர் வயரயிைான 

உைரம் ககாண்ை தசர்வராைன் மயைத் க்தாைர் 
தசைம் நகருக்கு அருதக அயமநதுள்ளது. 
இம்மயைத்க்தாைரின் கபைரானது உள்ளூர் 
க்தயவமான ’தசர்வராைன்’ என்ற கபைரில் இருநது 
வந்த்தாகும். இவறறில் அயமநதுள்ள 1,620 மீட்ைர் 
உைரம் ககாண்ை 'தசாயைக்கரடு' என்பது கிழக்குத் 
க்தாைர்ச்சி மயையின் க்தன் பகுதியில் அயமநதுள்ள 
உைரமான சிகரமாகும். 'ஏயழகளின் ஊட்டி' என்று 
அயழக்கப்படும் ஏறகாடு மயைவாழிைம் இம்மயைத் 
க்தாைரில் அயமநதுள்ளது. இங்குள்ள தசர்வராைன் 
தகாவில் இப்பகுதியின் உைரமான பகுதி ஆகும் 
(1,623 மீட்ைர்).
கிழககு ததோடர்ச்சி ை்லயிலுள்ள 
சிகரஙகள்

உயரம் 
(மீடடரில)

தசர்வராைன் மயை 1,623

பழமயை 1,500

உருகமயை 1,486

குட்டிராைன் 1,395

முகனூர் 1,279

வைசமயை 1,034

மயைகளின் உைரம் கைல் மட்ைத்திலிருநது 
அளக்கப்படுவது ஏன்? ஏன் நிைப்பகுதியில் 
இருநது அளவிைப்பைவில்யை?

தகோலலி ை்ல 
ககால்லி மயை நாமக்கல் மாவட்ைத்தில் 

அயமநதுள்ள ஒரு சிறிை மயைத்க்தாைராகும். இது 
சுமார் 2,800 சதுர கிதைாமீட்ைர் பரப்பளயவக் 
ககாண்ைது. 1,300 மீட்ைர் வயர உைரம் ககாண்ை 
இம்மயைத் க்தாைரானது, க்தன்னிநதிைாவின் 
கிழக்கு கைறகயரக்கு இயணைாகச் கசல்கிறது. 
அரப்பளீஸ்வரர் தகாவில் இந்த மயைத்க்தாைரில் 
அயமநதுள்ள முக்கிைமான புனி்தத் ்தைமாகும். 
கிழக்குத் க்தாைர்ச்சி மயைகளின் பிற பகுதிகயள 
ஒப்பிடுயகயில் இங்கு பசுயமமாறா காடுகள் அல்ைது 
தசாயை காடுகள் அதிகம் காணப்படுகின்றன. 
பை காபி த்தாட்ைங்கள், பழங்கள், பூக்கள் மறறும் 
சவுக்குப் பண்யணகள் இம்மயைப் பகுதியில் 
காணப்படுகின்றன.
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 6.4  பீடபூமிகள்
்தமிழநாட்டிலுள்ள பீைபூமி தமறகு க்தாைர்ச்சி 

மயைகள் மறறும் கிழக்கு க்தாைர்ச்சி மயைகளுக்கு 
இயைதை அயமநதுள்ளது. ஏறக்குயறை முக்தகாண 
வடிவத்தில் சுமார் 60,000 சதுர கிதைாமீட்ைர் 
பரப்பளயவக் ககாண்டுள்ளது. 

்தமிழநாட்டின் வைதமறகு பகுதியில் 
அயமநதிருக்கும் பாரமஹால் பீைபூமிைானது யமசூர் 
பீைபூமியின் ஒரு பகுதிைாகும். இ்தன் உைரம் சுமார் 
350 மீட்ைர் மு்தல் 710 மீட்ைர் வயர காணப்படுகிறது. 
இந்தப் பீைபூமியில்  ்தர்மபுரி மறறும் கிருஷணகிரி 
மாவட்ைங்கள் அயமநதுள்ளன. 

தகாைம்புத்தூர் பீைபூமிைானது நீைகிரி 
மறறும் ்தர்மபுரி மாவட்ைங்களுக்கு இயைதை 
அயமநதுள்ளது. இ்தன் உைரம் 150 மீட்ைர் மு்தல் 
450 மீட்ைர் வயர மாறுபடுகிறது. இப்பீைபூமி தசைம், 
தகாைம்புத்தூர் மறறும் ஈதராடு மாவட்ைங்கயள 
உள்ளைக்கியுள்ளது.  தமாைர் ஆறு இப்பீைபூமியை 
யமசூர் பீைபூமியில் இருநது பிரிக்கிறது.

தமறகு க்தாைர்ச்சி மயையில் உறபத்திைாகும் 
பவானி, கநாயைல் மறறும் அமராவதி ஆறுகள் 
இப்பீைபூமியில் பள்ளத்்தாக்குகயள உருவாக்கி 
உள்ளன. நீைகிரி பகுதிகளில் பை மயையியை 
பீைபூமிகள் காணப்படுகின்றன. சிகூர் பீைபூமி 
அவறறில் குறிப்பிைத்்தக்க ஒன்றாகும். 

மதுயர பீைபூமி, மதுயர மாவட்ைத்தில் 
காணப்படுகிறது. இது தமறகு க்தாைர்ச்சி மயையின் 
அடிவாரம் வயர நீண்டுள்ளது.  யவயக மறறும் 
்தாமிரபரணி வடிநிைப் பகுதிகள் இப்பகுதியில் 
அயமநதுள்ளன.

 6.5  ெைத்ளிகள் 
்தமிழநாட்டில் காணப்படும் சமகவளிகயள இரு 

பிரிவுகளாகப் பிரிக்கைாம். அயவ:
1. உள்நாட்டு சமகவளிகள்
2. கைறகயர சமகவளிகள்
பாைாறு, கபண்யணைாறு, காவிரி 

மறறும் ்தாமிரபரணி ஆகிை ஆறுகள் உள்நாட்டு 
சமகவளிகயள உருவாக்கியுள்ளது. காவிரிைாறறுச் 
சமகவளி ்தமிழநாட்டிலுள்ள வளமான சமகவளிகளுள் 
ஒன்றாகும். காவிரி சமகவளிைானது தசைம், 
ஈதராடு, கரூர், திருச்சிராப்பள்ளி, புதுக்தகாட்யை, 
்தஞசாவூர், திருவாரூர் மறறும் நாகப்பட்டினம் ஆகிை 
மாவட்ைங்களில் பரவியுள்ளது. 

்தமிழநாட்டின் கைறகயரச் சமகவளிைானது 
தகாரமண்ைல் அல்ைது தசாழமண்ைை சமகவளி 
(தசாழர்கள் நிைம்) எனவும் அயழக்கப்படுகிறது. 
இச்சமகவளி கசன்யன மு்தல் கன்னிைாகுமரி 
வயர நீண்டுள்ளது. இச்சமகவளி கிழக்கு தநாக்கிப் 
பாயநது வங்காள விரிகுைாவில் கைக்கும் ஆறுகளால் 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சிை இைங்களில் இயவ 
80 கிதைா மீட்ைருக்கும் அதிகமான அகைத்துைன் 
காணப்படுகிறது. 

தமிழ�ோடடில அ்ைந்துள்ள முககிய ை்லகள் 

ைோ்டடஙகள்  ை்லகள்

தகாைம்புத்தூர் மரு்தமயை, கவள்ளிைங்கிரி 
மறறும் ஆயனமயை

்தர்மபுரி தீர்த்்த மயை, சித்த்தரி மறறும் 
வத்்தல் மயை

திண்டுக்கல் பழனிமயை மறறும் 
ககாயைக்கானல்

ஈதராடு கசன்னிமயை மறறும் சிவன் 
மயை

தவலூர் ஜவ்வாது, ஏைகிரி மறறும் 
இரத்தினமயை

நாமக்கல் ககால்லிமயை

தசைம்
தசர்வராைன், கஞசமயை 
மறறும் சுண்ணாம்புக் 
குன்றுகள் 

கள்ளக்குறிச்சி கல்வராைன்

விழுப்புரம் கசஞசிமயை

கபரம்பலூர் பச்யச மயை

கன்னிைாகுமரி மருதுவாழ மயை

திருகநல்தவலி மதகநதிரகிரி மறறும் அகத்திை 
மயை

நீைகிரி நீைகிரி மயை

பச்்ெ ை்ல 
திருச்சிராப்பள்ளி, கபரம்பலூர் மறறும் தசைம் 

மாவட்ைங்களில் உைரம் குயறந்த குன்றுத் க்தாைராக 
இது காணப்படுகின்றது. ்தமிழ கமாழியில் ’பச்யச’ 
என்பது பசுயமயைக் குறிக்கிறது. இம்மயைகளில் 
காணப்படும் ்தாவரங்கள் மறற பகுதியை விை 
பசுயமைாக காணப்படுவ்தால் இது பச்யசமயை என 
அயழக்கப்படுகிறது. இம்மயைகளில் பைாப்பழம் ஒரு 
குறிப்பிைத்்தக்க தவளாண் பருவ வியளகபாருளாக 
உள்ளது.
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இது ஒரு உைரமான கைறகயர என்றாலும் 
சிை பகுதிகள் கைலில் மூழகி உள்ளன. 
இராமநா்தபுரம் மறறும் தூத்துக்குடி மாவட்ைங்களில் 
கைறகயரதைாரங்களில் உருவாக்கப்பட்ை மணல் 
குன்றுகள் ’த்தரி’ என்று அயழக்கப்படுகிறது. 
கிழக்குக் கைறகயரச் சமகவளிப் பகுதியில் உள்ள 
மன்னார்வயளகுைாவில் பவளப்பாயறகள் 
காணப்படுகின்றன.
கடறக்ரகள் 

வங்காள விரிகுைாக் கையைகைாட்டிை 
தசாழமண்ைைக் கைறகயர பை அழகான மறறும் 
சிறப்புவாயந்த  கைறகயரகயளக் ககாண்டுள்ளது. 
்தமிழநாட்டில் ்தங்க மணல் கைறகயர பகுதியில்  
பயன மரங்களும், சவுக்குத் த்தாப்புகளும் 
பரவைாகக் காணப்படுகின்றன. கசன்யனயின் 
கமரினா மறறும் எலிைட் கைறகயரகளும் தகாவளம் 
(காஞசிபுரம்) மறறும் கவள்ளி கைறகயர (கைலூர்)  
ஆகிையவ புகழகபறற ்தமிழக கைறகயரகளாகும்.

 6.6  ்டிகோல்ைப்பு  
ஆறுகள் ்தமிழநாட்டின் உயிர்நாடிகளாகும். 

்தமிழநாட்டில் பை ஆறுகள் காணப்பட்ைாலும் 
காவிரி, பாைாறு, கபண்யண, யவயக மறறும் 
்தாமிரபரணி தபான்ற ஆறுகள் குறிப்பிைத்்தக்கயவ 
ஆகும். ்தமிழநாட்டின் கபரும்பாைான ஆறுகள் 
தமறகு க்தாைர்ச்சி மயையில் உறபத்திைாகி 
கிழக்கு தநாக்கி பாயநது வங்காள விரிகுைாவில் 
கைக்கின்றன. ்தாமிரபரணி ஆறயறத் ்தவிர 
மறற ஆறுகள் அயனத்தும் வறறும் ஆறுகளாகும். 
்தாமிரபரணி க்தன்தமறகு மறறும் வைகிழக்கு ஆகிை 
இரு பருவமயழ காைங்களிலும் மயழகபறுவ்தால் 
வறறா்த ஆறாக உள்ளது.
கோவிரி

காவிரி ஆறு கர்நாைகா மாநிைத்தில் கூர்க் 
மாவட்ைத்திலுள்ள தமறகு க்தாைர்ச்சி மயையில் 
பிரம்மகிரி குன்றுகளில் ்தயைக்காவிரி என்னும் 
இைத்தில் உறபத்திைாகி 850 கிதைா மீட்ைர் 
நீளத்திறகு பாயகிறது. இதில் சுமார் 416 கிதைா மீட்ைர் 
நீளத்திறகு ்தமிழநாட்டில் பாயகிறது. இது கர்நாைகா 
மறறும் ்தமிழநாடு ஆகிைவறறிறகு இயைதை 
சுமார் 64 கிதைா மீட்ைர் தூரத்திறகு எல்யைைாக 
உள்ளது. ்தர்மபுரி மாவட்ைத்தில் ஒதகனக்கல் 
என்னும் இைத்தில் நீர்வீழச்சியை உருவாக்குகிறது. 
ஸ்ைான்லி நீர்த்த்தக்கம் என்று அயழக்கப்படும் 
தமட்டூர் அயண தசைம் மாவட்ைத்தில் 
இவ்வாறறின் குறுக்தக கட்ைப்பட்டுள்ளது. தமட்டூர் 
நீர்த்த்தக்கத்தில் இருநது சுமார் 45 கிதைாமீட்ைர் 
க்தாயைவில் பவானி ஆறு இ்தன் துயணைாறாக 
வைதுகயரயில் காவிரியுைன் இயணகிறது. 

பின்னர் கிழக்கு தநாக்கிப் பாயநது ்தமிழநாட்டின் 
சமகவளிப்பகுதிக்குள் நுயழகிறது. கரூரில் இருநது 
10 கி.மீ க்தாயைவிலுள்ள திருமுக்கூைல் என்னும் 
இைத்தில் வைதுகயரயில் தமலும் இரண்டு துயண 
ஆறுகளான அமராவதி மறறும் கநாயைல்  ஆறுகள் 
இயணகின்றன. இப்பகுதியில் ஆறறின் அகைம் 
அதிகமாக இருப்ப்தால், இது ”அகன்ற காவிரி’ என 
அயழக்கப்படுகிறது.

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ைத்தில் இந்த ஆறு 
இரண்டு கியளகளாகப் பிரிகிறது. வைகியள 
ககாதைருன் அல்ைது ககாள்ளிைம் என்றும் 
க்தன்கியள காவிரிைாகவும் க்தாைர்கிறது. 
இவ்விைத்திலிருநது காவிரி கைல்ைா சமகவளி 
க்தாைங்குகிறது. சுமார் 16 கிதைா மீட்ைர் க்தாயைவிறகு 
பாயந்த பின் மீண்டும் இவ்விரு கியளகள் இயணநது 
’ஸ்ரீரஙகம்  தீ்்’ உருவாக்குகின்றன. ‘கிராண்ட் 
அயணகட்’ என்றயழக்கப்படும் கல்ையண 
காவிரிைாறறின் குறுக்தக கட்ைப்பட்டுள்ளது. 
இந்த ஆறு கல்ையணயைக் கைந்த பின் பை 
கியளகளாகப் பிரிநது கைல்ைா பகுதி முழுவ்தறகும் 
ஒரு வயைப்பின்னல் அயமப்யப உருவாக்கி 
உள்ளது. காவிரி கைல்ைா பகுதிகளில் கியள 
ஆறுகளால் உண்ைாகியுள்ள இவ்வயைப்பின்னல் 
அயமப்பு ’ததன்னிந்தியோவின்  நதோடடம்’ என்று 
அயழக்கப்படுகிறது. பின்னர் கைலூருக்கு க்தறதக 
வங்க கைலில் கைக்கிறது.

பாம்பன், முைல் தீவு, குருசயை, 
நல்ை்தண்ணி தீவு, புள்ளி வாசல், 
ஸ்ரீரங்கம், உப்பு்தண்ணித் தீவு, 
தீவுத்திைல், காட்டுப்பள்ளித் தீவு, 

குவிப்பில் தீவு மறறும் விதவகானந்தர் நியனவுப் 
பாயற ஆகிைன ்தமிழநாட்டில் உள்ள முக்கிை 
தீவுகள் ஆகும்.

போலோறு
பாைாறு கர்நாைகாவின் தகாைார் மாவட்ைத்தில் 

்தைகவரா கிராமத்திறகு அப்பால் உறபத்தி ஆகிறது. 
இது சுமார் 17,871 சதுர கிதைாமீட்ைர் பரப்பளவில் 
பாயகிறது. இதில் 57% ்தமிழகத்திலும் மீதிமுள்ள 
பகுதிகள் கர்நாைகா மறறும் ஆநதிரப் பிரத்தசத்திலும் 
உள்ளன.

கபான்னி, கவுண்டினிைா நதி, மைட்ைாறு, 
கசயைாறு மறறும் கிளிைாறு ஆகிைன பாைாறறின் 
துயண ஆறுகளாகும். இவ்வாறறின் கமாத்்த 
நீளம் 348 கிதைாமீட்ைர் ஆகும். இதில் 222 கி.மீ. 
க்தாயைவு ்தமிழநாட்டில் பாயகிறது. இது தவலூர் 
மறறும் காஞசிபுரம் மாவட்ைங்கள் வழிைாகப்பாயநது, 
கூவத்தூருக்கு அருதக வங்காள விரிகுைாவில் 
கைக்கிறது.
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ததன்தபண்ணையோறு / ததன்தபோரு்ணையோறு 
இது கிழக்கு கர்நாைகாவின் நநதி துர்கா 

மயைகளின் கிழக்கு சரிவுகளிலிருநது உருவாகிறது. 
இ்தன் வடிநிைப்பரப்பு சுமார் 16,019 சதுர கிதைா 
மீட்ைர் ஆகும். இதில் 77% ்தமிழநாட்டில் உள்ளது. 
கிருஷணகிரி, ்தர்மபுரி, தவலூர், திருவண்ணாமயை, 
கைலூர் மறறும் விழுப்புரம் மாவட்ைங்கள் வழிைாக 
க்தன்கிழக்கு தியசயில் சுமார் 247 கிதைா மீட்ைர் 
நீளத்திறகு இநநதி பாயகிறது. ககடிைம் மறறும் 
கபண்யணைாறு என இரண்டு கியளகளாக 
திருக்தகாவிலூர் அயணக்கட்டிறகு அருகில் பிரிகிறது.

ககடிைம் ஆறு கைலூருக்கு அருகிலும் 
கபண்யணைாறு புதுச்தசரி யூனிைன் பிரத்தசத்திறகு 
அருகிலும் வங்கக் கைலில் கைக்கின்றன. சின்னாறு, 
மார்க்கண்ை நதி, வாணிைாறு மறறும் பாம்பன் ஆறு 
ஆகிைன முக்கிை துயண ஆறுகளாகும். இந்த ஆறு 
உறபத்திைாகும் இைங்களில் கனமயழ காரணமாக 
திடீர், குறுகிைகாை கவள்ளப்கபருக்கியன 
ஏறபடுத்துகிறது. இது ்தமிழநாட்டின் முக்கிை 
நீர்ப்பாசன ஆ்தாரமாக உள்ளது. ஆறறின் குறுக்தக 
கிருஷணகிரி மறறும் சாத்்தனூர் நீர்த்த்தக்கங்கள் 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. கபண்யணைாறு இநது 
சமை மக்களால் புனி்த நதிைாகக் கரு்தப்படுகிறது. 
தமலும் ்தமிழ மா்தமான ய்த மா்தத்தில் இந்த ஆறறுப் 
பகுதியில் (ஜனவரி, பிப்ரவரி) பல்தவறு விழாக்கள் 
ககாண்ைாைப்படுகின்றன.
்்்க

யவயகைாறு ்தமிழநாட்டின் தமறகு க்தாைர்ச்சி 
மயையிலுள்ள வருச நாட்டு குன்றுகளின் கிழக்குச் 
சரிவில் உறபத்திைாகிறது. இ்தன் வடிநிைம் சுமார் 
7,741ச.கி.மீ பரப்பளயவக் ககாண்ைது. 

இப்பரப்பளவு முழுவதும்  ்தமிழகத்தில் 
அயமநதுள்ளது. இது மதுயர, சிவகங்யக 
மறறும் இராமநா்தபுரம் ஆகிை மாவட்ைங்களின் 
வழிைாகப் பாயகிறது. இ்தன் கமாத்்த நீளம் சுமார் 
258 கிதைா மீட்ைராகும். இவ்வாறறின் நீரானது 
இராமநா்தபுரத்தின் கபரிை ஏரி மறறும் பை சிறிை 
ஏரிகளில் நிரப்பப்பட்டு பின் ஏரிகளிலிருநது 
கவளிதைறும் உபரி நீரானது இராமநா்தபுரம் 
அருகில் உள்ள பாக் நீர்ச்சநதியில் கைக்கிறது.
தோமிரபரணி 

்தாமிரபரணி எனும் கபைர் ்தாமிரம் (காப்பர்) 
மறறும் வருணி (சிறதறாயைகள்) என்பதிலிருநது 
கபறப்பட்ைது. இவ்வாறுகளில் கயரநதிருக்கும் 
கசம்மண் துகள்கள் காரணமாக இநநதியின் நீரானது 
கசநநிறத் த்தாறறத்துைன் காணப்படுகிறது.

்தாமிரபரணி, அம்பாசமுத்திரம் வட்ைம் 
பாபநாசத்திலுள்ள தமறகு க்தாைர்ச்சி மயையின் 
கபாதியக மயை முகடுகளில் த்தான்றுகிறது. 
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தமிழ�ோடடின் முககிய நீர்விழச்சிகள் 
ைோ்டடஙகள்  நீர்விழச்சிகள்

்தர்மபுரி ஒதகனக்கல்
திருகநல்தவலி கல்ைாண தீர்த்்தம்
க்தன்காசி குறறாைம்
த்தனி கும்பக்கயர மறறும் சுருளி
நாமக்கல் ஆகாை கங்யக 
நீைகிரி தகத்்தரின், யபக்காரா
தசைம் கிள்ளியூர்
விருதுநகர் ஐைனார்

தகாைம்புத்தூர் யவத்தகி, கசங்குபதி, சிறுவாணி 
மறறும் தகாயவ குறறாைம்

திருப்பூர் திருமூர்த்தி
மதுயர குட்ைாைம்பட்டி 

கன்னிைாகுமரி திருப்பரப்பு, காளிதகசம், 
உைக்யக மறறும் வட்ைப்பாயற

இவ்வாறறின் த்தாறறம் அகத்திை முனிவதராடு 
க்தாைர்புயைை்தாகக் கரு்தப்படுகிறது. திருகநல்தவலி 
மறறும் தூத்துக்குடி மாவட்ைங்களின் வழிதை 
பாயநது இறுதியில் வங்கக் கைலில் கைக்கிறது. 
காயரைாறு, தசர்வைாறு, மணிமுத்்தாறு, கைனா 
நதி, பச்யசைாறு, சிறறாறு மறறும் இராமநதி 
ஆகிைன இ்தன் முக்கிை துயண ஆறுகளாகும். இது 
க்தன்னிநதிைாவின் ஒதர வறறா்த நதிைாகும்.
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இக்குயறந்த கவப்பநியை அைர் மூடுபனி 
மறறும் மூடுபனி உருவாகக் காரணமாகிறது. 
இப்பருவத்தில் வறண்ை வானியைதை நிைவுகிறது
நகோ்டககோலம் 

சூரிைனின் வைக்கு தநாக்கிை நகர்வு 
மார்ச், ஏப்ரல் மறறும் தம மா்தங்களில் 
நிகழவ்தால் சூரிைனின் கசங்குத்துக் கதிரானது 
க்தன்னிநதிைாவில் விழுகிறது. ஆயகைால் 
பூமத்திை தரயகயிலிருநது கவப்பநியைைானது 
படிப்படிைாக அதிகரிக்கிறது. ்தமிழகம், 
கைகதரயகக்கு க்தன்பகுதியில் அயமநதிருப்ப்தால் 
அதிக கவப்பநியையைப் கபறுகின்றது. கபாதுவாக 
கவப்பநியைைானது 30°C லிருநது 40°C 
வயர தவறுபடுகிறது. இப்பருவத்தில் குறிப்பாக 
தம மா்தத்தில் ்தமிழகத்தின் க்தன்பகுதி முன் 
பருவமயழ மூைமும், கவப்பச்சைனம் மூைமும் 
மயழயைப் கபறுகிறது.

1.  அக்னி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன? 
2.   ்தமிழகத்ய்த குயறந்த, மி்தமான மறறும் அதிக 

மயழகபறும் மாவட்ைங்களாகப் பிரிக்கவும்.

ததன்நைறகு பரு்ககோறறு கோலம்
மார்ச் மு்தல் தம மா்தம் வயர சூரிைனின் 

கசங்குத்து கதிர்களால் வை இநதிை நிைப்பரப்பு அதிக 
கவப்பத்ய்தப் கபறுகிறது. இ்தனால் வை இநதிை 
பகுதிகளில் குயறந்த அழுத்்தம் உருவாகுகிறது. 

இச்சமைத்தில் காறறானது அதிக காறறழுத்்தம் 
உள்ள இநதிைப் கபருங்கைலிலிருநது வைக்கு 
தநாக்கி வீசுகிறது. இது க்தன்தமறகு பருவக்காறறு 
உருவாக காரணமாகிறது. இப்பருவத்தில்  
அரபிக் கைலிலிருநது வீசும் க்தன்தமறகு 
பருவக்காறறின் மயழமயறவுப் பிரத்தசத்தில் 
்தமிழநாடு அயமநதுள்ள்தால் மிகக் குயறவான 
மயழப்கபாழியவதைப் கபறுகிறது .

இப்பருவத்தின் மயழப் பதிவு தமறகிலிருநது 
கிழக்கு தநாக்கி குயறகிறது. தகாைம்புத்தூர் பீைபூமி 
சராசரிைாக 50 கச.மீ மயழயைப் கபறுகிறது. 
எனினும் க்தன்மாவட்ைங்களான கன்னிைாகுமரி, 
திருகநல்தவலி மறறும் நீைகிரி மாவட்ைங்கள் 50 
மு்தல் 100 கச.மீ வயர மயழயைப் கபறுகின்றன. 
மாநிைத்தின் கிழக்குப் பகுதிகள் மிகக் குயறவான 
மயழஅளயவப் கபறுகின்றன. 
்டகிழககு பரு்ககோறறு கோலம்

வைகிழக்கு பருவக்காறறு அக்தைாபர் மு்தல் 
டிசம்பர் மா்தத்தின் மு்தல் பாதி வயர நீடிக்கிறது. 
மத்திை ஆசிைா மறறும் வை இநதிை பகுதிகளில் 

 6.7  கோலநி்ல
கைகதரயக இநதிைாயவ இரு 

சமபாகங்களாகப் பிரிப்பய்தயும், ்தமிழநாடு  
கைகதரயகக்கு க்தறதகயும் பூமத்திைதரயகக்கு 
அருகாயமயிலும் அயமநதுள்ளது என்பய்தயும் 
ஏறகனதவ கறறுள்ளீர்கள். சூரிைனின் கசங்குத்து 
கதிர்களினால் கவப்பநியைைானது ஆண்டு 
முழுவதும் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது.
்தமிழகம் கவப்பமண்ைை காைநியை மண்ைைத்தில் 
அயமநதிருந்தாலும் கிழக்கு கைறகயரப்பகுதி 
கவப்பமண்ைை கைல் காைநியையைப் கபறுகிறது. 
இநதிைப் கபருங்கைல் மறறும் வங்கக்கைல் 
இரண்டும் கைறகயரதைார காைநியையில் 
்தாக்கத்தியன ஏறபடுத்துகின்றன. 

கிழக்கு கைறகயர பகுதியில் கவப்பமண்ைைக் 
கைல் ஆதிக்க காைநியையும் அத்ததவயளயில் 
மாநிைத்தின் தமறகுப் பகுதியில் மயைப்பாங்கான 
காைநியையும் நிைவுகிறது. ஆனால் ்தமிழகத்தின் 
மத்திை பகுதிகள் குயறந்த உைரமும் கைலிலிருநது 
விைகியும் இருப்ப்தால் அதிக கவப்பநியை மறறும் 
வறண்ை காைநியை நிைவுகிறது. சூரிைனின் 
கசங்குத்துக் கதிர்களின் இைப்கபைர்வால் 
்தமிழகத்தில் பல்தவறு பருவகாைங்கள் 
உருவாகின்றன. அயவ:

தமிழ�ோடடின் பரு்ககோலஙகள் 
பரு்ககோலம் கோலம்

குளிர்காைம் ஜனவரி – பிப்ரவரி
தகாயைக் காைம் மார்ச்  – தம
க்தன்தமறகு பருவக்காறறு 
காைம்

ஜூன்  – கசப்ைம்பர் 

வைகிழக்கு பருவக்காறறு 
காைம்

அக்தைாபர்  – டிசம்பர்

குளிர்கோலம்
ஜனவரி மறறும் பிப்ரவரி மா்தங்களில் 

சூரிைனின் கசங்குத்துக்கதிர்கள்  பூமத்திை 
தரயகக்கும் மகர தரயகக்கும் இயைதை 
விழுகிறது. இக்காைத்தில் ்தமிழநாடு உள்பை 
இநதிைா முழுவதும் சாயவான சூரிைக்கதிர்கயளப் 
கபறுகின்றன. ஆ்தைால் இம்மா்தங்களில் 
காைநியை சறறு குளிராகக் காணப்படுகிறது. 
்தமிழகத்தில் குளிர்காை கவப்பநியைைானது 
15°C மு்தல் 25°C வயர மாறுபடுகிறது. 
இருந்ததபாதிலும் மயைவாழிைங்களில் 
குளிர்காை கவப்பநியைைானது சிை தநரங்களில் 
5°C க்கும் குயறவாக உள்ளது. நீைகிரியில் 
சிை பள்ளத்்தாக்குகளில் கவப்பம் 0°C ஆகவும் 
பதிவாகிறது.

10th_Geography_Unit_6_TM.indd   221 1/5/2022   4:46:33 PM



222222தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகைள்

்ணடல ைண 
வண்ைல் மண் ஆறுகளால் படிை யவக்கப்படும் 

நுண் படிவுகளால் உருவாகின்றன. 
்தமிழநாட்டின் ஆறறுப் பள்ளத்்தாக்குகள் 

மறறும் கைறகயரதைாரப் பகுதிகளில் இம்மண் 
காணப்படுகிறது. ்தஞசாவூர், திருவாரூர், 
நாகப்பட்டினம், விழுப்புரம், கைலூர், திருகநல்தவலி 
மறறும் கன்னிைாகுமரி மாவட்ைங்களில் 
இவ்வயக மண் அதிகம் காணப்படுகிறது. சிை உள் 
மாவட்ைங்களின் ஆறறுப் பள்ளத்்தாக்குப் பகுதிகளில் 
சிறிை அளவில் இயவ காணப்படுகிறது.
கரிெல ைண 

தீப்பாயறகள் சிய்தவயைவ்தன்மூைம் 
கரிசல் மண் உருவாகிறது. இது ரீகர் மண் (Regur 
soil) என்றும் அயழக்கப்படுகிறது. இம்மண்ணில் 
பருத்தி நன்கு வளர்வ்தால் பருத்தி மண் என்றும் 
அயழக்கப்படுகிறது. தகாைம்புத்தூர், மதுயர, 
விருதுநகர், திருகநல்தவலி மறறும் தூத்துக்குடி 
மாவட்ைங்களில் கரிசல் மண் கபருமளவில் 
காணப்படுகிறது.
தெம்ைண 

்தமிழநாட்டின் கமாத்்த பரப்பளவில் சுமார் 
மூன்றில் இரண்டு பங்கு கசம்மண் பரவியுள்ளது. 
இயவ குறிப்பாக மாநிைத்தின் மத்திை 
மாவட்ைங்களில் காணப்படுகின்றன. இம்மண் 
சிவகங்யக மறறும் இராமநா்தபுரம் மாவட்ைங்களில் 
அதிகம் காணப்படுகின்றது. 
ெர்ள ைண

 சரயள மண்ணானது அதில் கயரநதுள்ள 
சத்துக்கள் அடித்து கசல்ைப்படுவ்தால் உருவாகிறது. 
இயவ ஒரு வளமறற மண்ணாகும். காஞசிபுரம், 
திருவள்ளூர் மறறும் ்தஞசாவூர் மாவட்ைங்களின் சிை 
பகுதிகளிலும், நீைகிரி மயையின் சிை பகுதிகளிலும் 
இம்மண் காணப்படுகின்றது. 
உ்ர் ைண 

்தமிழநாட்டின் தசாழமண்ைைக் கைறகயர 
பகுதிகளில் மட்டுதம இம்மண்  காணப்படுகிறது. 
தவ்தாரண்ைப் பகுதியில் குறிப்பிைத்்தக்க அளவில் 
உவர் மண் காணப்படுகிறது. டிசம்பர் 26, 2004 இல் 
ஏறபட்ை சுனாமி அயைகள் அதிக அளவு மணல் 
படிவுகயள ்தமிழக கைறகயரப் பகுதிகளில் 
படிை யவத்துள்ளன. இ்தனால் கைறகயரயில் 
சிைபகுதிகள் பயிரிை உகந்த்தாக இல்யை. 

 6.9  ைண அரிப்பு 
மண் ஒரு புதுப்பிக்க இைைா்த வளமாகும். 

மண் அரிப்பு ஒரு முயற ஏறபடின் அவறயற 
புதுப்பிப்பது எளி்தான கசைல் அல்ை. காடுகள் 

உருவாகும் அதிக அழுத்்தம், வைகிழக்கு பருவக்காறறு 
உருவாக காரணமாகிறது. இப்பருவத்தில் 
சூரிைன் கைகதரயகயிலிருநது மகர தரயகக்குச் 
கசல்வ்தால் கவப்பநியை மறறும் காறறழுத்்தத்தில் 
கபரும் மாறறத்ய்த ஏறபடுத்துகிறது. இ்தனால் 
வை இநதிைாவிலிருநது வங்கக் கையை தநாக்கி 
காறறு வீசுகிறது. இக்காறறு ககாரிைாலிஸ் வியச 
காரணமாக (பூமியின் சுழறசிைால் ஏறபடும் வியச) 
தியச விைக்கப்பட்டு வைகிழக்கு தியசயிலிருநது 
வீசுகிறது. ஆயகைால் இக்காறறு வைகிழக்கு 
பருவக் காறறு என்று அயழக்கப்படுகிறது. 
வைகிழக்கு பருவக் காறறானது திரும்பிவரும் 
க்தன் தமறகு பருவக் காறறின் ஒரு பகுதிைா்தைால் 
இக்காறயறப் 'பின்னயையும் பருவக்காறறு' 
என்றும் அயழப்பர். இப்பருவம் ்தமிழநாட்டின் 
மயழக்காைமாகும். ்தமிழநாட்டின் வருைாநதிர 
மயழைளவில் 48% இப்பருவத்தில் கியைக்கிறது. 
இப்பருவத்தில் கைறகயர மாவட்ைங்கள் 60 
ச்தவீ்தமும் உள்மாவட்ைங்கள் 40 மு்தல் 50 
ச்தவீ்தம் வயரயிைான வருைாநதிர மயழயையும் 
கபறுகின்றன. 

கபாதுவாக இப்பருவத்தில் கவப்ப மண்ைை 
சூறாவளிகள் உருவாகின்றன. வங்கக் கைலில் 
உருவாகின்ற சூறாவளிகள் ்தமிழநாட்டின் 
கிழக்கு கைறகயரப் பகுதிகளில் மிக கனத்்த 
மயழயைத் த்தாறறுவிக்கின்றன. ்தமிழநாட்டின் 
50 ச்தவிகி்த மயழ கவப்ப மண்ைை சூறாவளி 
மூைம் கியைக்கிறது இப்பருவத்தில் கிழக்கு 
கைறகயரப் பகுதிகள் 100 மு்தல் 200 கச.மீ. 
வயர மயழயைப் கபறுகின்றன. மத்திை 
மறறும் வைதமறகு ்தமிழகம் 50 மு்தல் 100 கச.மீ 
வயர மயழயைப் கபறுகின்றன. இச்சூறாவளி 
காறறுகள் சிை தநரங்களில் பயிர்கள், உயிர் 
மறறும் உையமகளுக்கு கபருத்்த தச்தத்ய்த 
ஏறபடுத்துகின்றன.

வால்பாயறக்கு அருகிலுள்ள 
சின்னக்கல்ைார் ்தமிழநாட்டின் மிக 
அதிக மயழ கபறும் பகுதிைாகவும், 

இநதிைாவின் மூன்றாவது அதிக மயழ கபறும் 
பகுதிைாகவும் உள்ளது.

 6.8  தமிழ�ோடடின் ைண ்்ககள்
்தமிழநாட்டில் காணப்படும் மண்வயககயள 

அ்தன் ்தன்யமகயளக் ககாண்டு ஐநது பிரிவுகளாக 
வயகப்படுத்்தைாம். அயவ 1. வண்ைல் மண்  
2. கரிசல் மண் 3. கசம்மண் 4. சரயள மண் மறறும் 
5. உவர் மண்.
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மித த்ப்ப ைணடல ை்லககோடுகள்
இவ்வயக காடுகள் ஆயனமயை, நீைகிரி 

மறறும் பழனி மயைகளில் சுமார் 1,000 மீட்ைர் 
உைரமான பகுதிகளிலும் பள்ளத்்தாக்குகளிலும் 
காணப்படுகின்றன. இவ்வயக காடுகள் தசாைாஸ் 
(sholas) எனவும் அயழக்கப்படுகிறது. இவ்வயக 
காடுகளில் மரங்கள் கபாதுவாக குயறந்த 
உைரத்துைன் பசுயமைாகக் காணப்படுகின்றன. 
கபாதுவாக நீைகிரி, சாம்பா, கவள்யளலிட்சா, 
தராஸ்ஆப்பிள் தபான்ற மரங்கள் இக்காடுகளில் 
பரவைாகக் காணப்படுகின்றன. 
த்ப்பைணடல இ்லயுதிர்ககோடுகள் 

இவ்வயகக்காடுகள் பசுயமமாறாக்காடுகள் 
மறறும் அயர பசுயமமாறா காடுகளின் 
விளிம்புப்பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. 
இக்காடுகளில் உள்ள மரங்கள் தகாயை 
பருவங்களில் ்தங்களது இயைகயள உதிர்த்து 
விடுகின்றன. இக்காடுகளில் உள்ள மரங்கள் 30 
மீட்ைர் உைரம் வயர வளரக்கூடிைன. பருத்திப் 
பட்டு மரம், இைவம், கைம்பா, ைாகத் த்தக்கு, வாயக, 
கவக்காளி மரம் மறறும் சிரஸ் தபான்றயவ 
இங்கு காணப்படும் முக்கிை மர வயககளாகும். 
மூங்கில்களும், இக்காடுகளில் காணப்படுகிறது. 
இக்காடுகளில் காணப்படும் சிை மரவயககள் 
கபாருளா்தார முக்கிைத்துவம் வாயந்தயவைாகும்.
ைோஙகுநரோவ கோடுகள் 

இவ்வயகக்காடுகள் கைதைாரப்பகுதிகள், 
ஆறறின் கைல்ைா பகுதிகள், தீவுகளின் 
கயைப்பகுதிகள், மறறும் ஆறறு முகத்துவாரங்களில் 
காணப்படுகின்றன. கபாதுவாக இத்்தாவரங்கள் 

அழிப்பு, அதிக தமயப்பு, நகரமைமாக்கம், அதிக 
மயழப்கபாழிவு ஆகிைன மண் அரிப்பின் முக்கிை 
காரணங்களாகும். மண் அரிப்பு மண்வளத்ய்த 
குயறத்து, வியளச்சயைக் குயறக்கிறது. எனதவ 
மண்வளத்ய்த பாதுகாக்க அதிக கவனம் 
கசலுத்துவது அவசிைமாகும். 

 6.10  இயற்கத் தோ்ரஙகள் 
இைறயகத் ்தாவரம் என்பது புவியில் 

இைறயகைாக வளரும் ்தாவரங்களின் 
க்தாகுப்பாகும். நிைத்த்தாறறம், மண்ணின் ்தன்யம, 
கவப்பநியை மறறும் மயழப்கபாழிவு ஆகிையவ 
இைறயகத் ்தாவரங்களின் பரவயை கட்டுப்படுத்தும் 
முக்கிை காரணிகளாகும்.

1988 த்தசிை வனக்ககாள்யகயின்படி, 
புவிப்பரப்பில் குயறந்தபட்சம் மூன்றில் ஒரு 
பகுதி காடுகளால் சூழப்பட்டு இருக்க தவண்டும். 
்தமிழநாட்டில் கமாத்்த காடுகளின் பரப்பளவு 
இவறயறவிை மிக குயறவாகும். 2017ஆம் ஆண்டு 
மாநிை வன அறிக்யகயின்படி, ்தமிழநாட்டில் 
உள்ள காடுகளின் பரப்பளவு 26.281 ச.கி.
மீட்ைர்களாகும். இது கமாத்்த பரப்பளவில் 20.21 
ச்தவீ்தமாகும். இநதிைாவில் உள்ள காடுகளில் 
்தமிழகத்தின் பங்களிப்பு 2.99 ச்தவீ்தமாகும். ஈரப்ப்த 
பசுயமமாறா காடுகளிலிருநது பு்தர் காடுகள் வயர 
்தமிழநாட்டின் காடுகள் தவறுபடுகின்றன. .
கோடுகளின் ்்ககள்

்தமிழகத்தில் உள்ள காடுகள் கீழக்கண்ைவாறு 
ஐநது வயககளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன .
த்ப்பைணடல பசு்ைைோ்றோக கோடுகள் 

இவ்வயகக்காடுகள் அதிக மயழகபறும் 
பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. இயவ அைர்ந்த 
மறறும் மரக்கியள அடுக்குகள் ககாண்ை்தாக 
காணப்படுகின்றன. திருகநல்தவலி, கன்னிைாகுமரி, 
நீைகிரி மறறும் தகாைம்புத்தூர் மாவட்ைங்களில் 
உள்ள தமறகு க்தாைர்ச்சி மயையின் சரிவுகளில் 
இயவ காணப்படுகிறது. இைவங்க மரம், மைபார், 
கருங்காலி மரம், பனாசமரம், ஜாவாபிளம், 
ஜமுன், பைா மருது, அைனி, கிராப் மிர்ட்ைல் 
தபான்றயவ இக்காடுகளில் காணப்படும் முக்கிை 
மர வயககளாகும். அயர பசுயமமாறா வயகக் 
காடுகளானது உப அைனமண்ைைக் காைநியை 
நிைவும் கிழக்கு க்தாைர்ச்சி மயைப் பகுதிகளில் 
காணப்படுகிறது. தசர்வராைன் மயை, ககால்லி 
மயை, பச்யச மயை ஆகிைன இவ்வயக காடுகள் 
காணப்படும் முக்கிை பகுதிகள் ஆகும். இநதிை 
மதகாகனி, குரங்கு த்தக்கு, உல்லி காசிைா, பைா 
மறறும் மா மரங்கள் ஆகிைன இப்பகுதியில் 
காணப்படும் முக்கிை மரங்களாகும் .

பிச்சாவரம் சதுப்பு நிைக்காடு கைலூர் மாவட்ைத்தில் 
சி்தம்பரத்திறகு அருதக அயமநதுள்ளது. 
இது 1,100 கஹக்தைர் பரப்பளவுைன்  
(11 சதுர கிதைாமீட்ைர்) உைகின் இரண்ைாவது 
மிகப் கபரிை சதுப்பு நிைக்காைாக உள்ளது. வங்க 
கைலிலிருநது மணல் திட்டுகளால் இக்காடுகள் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இது அவிசீனிைா மறறும் 
யரதசாதபாரா தபான்ற ்தாவர இனங்கயளக் 
ககாண்ைது. 
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பசுயமைான்தாகவும் மி்தமான உைரம் 
உயைை்தாகவும் த்தால் தபான்ற இயைகளுைனும் 
காணப்படுகின்றன. இவ்வயக ்தாவரங்கள் 
உவர் நிைங்கள் மறறும் உவர் நீரில் வாழும் 
்தன்யமயுயைைன. ஆசிை மாங்குதராவ், கவள்யள 
மாங்குதராவ், காட்டுமல்லி இநதிைன் ப்ரிகவட் 
மரங்கள் தபான்றயவ இங்கு வளரும் குறிப்பிைத்்தக்க 
மரங்களாகும். பிச்சாவரம், தவ்தாரண்ைம், 
முத்துப்தபட்யை, சத்திரம் மறறும் தூத்துக்குடி ஆகிை 
பகுதிகளில் குறிப்பிைத்்தக்க அளவில் இக்காடுகள் 
அயமநதுள்ளன.

கடல  போதுகோப்பு  நைலோண்ையில, சதுப்புநிைத் 
்தாவரங்களின் பங்கு: கைல் அயைகள் 
மறறும் புைைால் ஏறபடும் பாதிப்பிலிருநது 
கைறகயரப் பகுதிகயளப் பாதுகாக்கின்றது. 
தமலும் பவளப்பாயறகயளயும், கைதைார 
புல்கவளிகயளயும் மணல் படிவுகளால் 
மூழகடிக்கப்பைாமல் பாதுகாக்கின்றது.

த்ப்பைணடல முடபுதர்ககோடுகள்
்தமிழநாட்டில் மிகக்குயறவான மயழ 

கபரும்பகுதிகளில் இவ்வயகக் காடுகள் 
காணப்படுகின்றன. இக்காடுகள் சமகவளியில் 
இருநது 400 மீட்ைர் உைரத்திறகு தமல் உள்ள 
பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. பயன, தவம்பு, 
கருதவைம், கவள்யளக்கருதவைம், சீயமகருதவைம் 
ஆகிையவ இவறறில் கபாதுவாக காணப்படும் 
மரங்களாகும். இவறறில் பு்தர்கசடிகளும் அதிகமாக 
காணப்படும். ்தர்மபுரி, இராமநா்தபுரம், விருதுநகர் 
மறறும் பிற மாவட்ைங்களின் சிை பகுதிகளில் 
இவ்வயகக் காடுகள் காணப்படுகின்றன.

 6.11  ்ை உயிரிைஙகள்
காடுகளில் வாழும் விைங்குகள் மறறும் 

பறயவகயள வனவிைங்குகள் என்கிதறாம். 
பல்தவறு வயகைான வன விைங்குகள், பறயவகள் 
மறறும் ஊர்வன ஆகிைன ்தமிழநாட்டில் உள்ளன. 
ைாயனகள், காட்டு எருயமகள், புலிகள், மான்கள் 
மறறும் குரங்குகளுக்கு இக்காடுகள் ஒரு சிறந்த 
அயைக்கைமாக உள்ளன.

வனவிைங்குகயளப் பாதுகாக்க பல்தவறு 
வனவிைங்குகள் சரணாைைங்கள் மறறும் த்தசிை 
பூங்காக்கள் மாநிைத்தில் அயமக்கப்பட்டுள்ளன. 

். எண தமிழ�ோடடிலுள்ள உயிர்கநகோளப் தபடடகஙகள்

1 நீைகிரி உயிர்க்தகாளப் கபட்ைகம்
2 மன்னார் வயளகுைா உயிர்க்தகாளப் கபட்ைகம்
3 அகத்திைர் மயை உயிர்க்தகாளப் கபட்ைகம்

மாறுபட்ை காைநியைகள், நிை அயமப்புகள் 
மறறும் பல்தவறு வளங்கள் ஆகிைவறயறக் 
ககாண்ை மாநிைமாக ்தமிழநாடு திகழகிறது. 
இ்தனால் இநதிைாவில் ்தமிழநாடு ்தனித்துவம் கபறற 
மாநிைமாக திகழகிறது. இருக்கின்ற வளங்கயள 
சிக்கனமாகப் பைன்படுத்தினால், இநதிை 
மாநிைங்களில் ்தமிழநாடு மு்தன்யமைான்தாகத் 
திகழும். எனதவ இவ்விைக்யக அயைை முைறசி 
கசயவது ஒவ்கவாரு குடிமகனின் கையமைாகும்.

 6.12   இயற்கப் நபரிடர்கள்
உயிர்களுக்கும் உையமகளுக்கும் 

இைறயகயினால் ஏறபடும் தபரழிவு்தான் தபரிைர் 
எனப்படுகிறது.

ஐக்கிை நாடுகள் சயபயின் அபாை தநர்வு 
குயறப்பு அயமப்பின் (UNDRR), கூறறுப்படி 
அபாை குயறப்பு (Disaster Risk Reduction) என்பது 
தபரிைருக்கான காரணங்கயள முயறைாக 
கண்ைறிநது தபரிைரின்தபாது அ்தன் ்தாக்கங்கயளக் 
குயறப்ப்தாகும். இது இைர் உண்ைாகும் 
இைங்கயளத் ்தவிர்த்்தல், மக்களின் உயிர் மறறும் 
உயையமகளின் பாதிப்பியனக் குயறப்பது, 
நிை தமைாண்யம, சூழநியை தமைாண்யம, 
எதிர் வியளவுகள் குறித்்தத் ்தைார்நியை மறறும் 
எச்சரிக்யக ஆகிைவறயற உள்ளைக்கிைது.

்தமிழநாட்டில் நிகழும் பல்தவறு தபரிைர்கள் 
பறறியும், தபரிைரின் தபாது மறறும் தபரிைருக்கு 
முன்னும் பின்னும் த்தயவைான நைவடிக்யககள் 
பறறி காண்தபாம். 

தமிழ�ோடடில  அதிகககோடுக்ளக (பரப்பளவு) 
தகோணட ைோ்டடஙகள் 

ைோ்டடம்  பரப்பளவு (ெதுர 
கிநலோமீடடர்)

்தர்மபுரி 3,280

தகாைம்புத்தூர் 2,627

ஈதராடு 2,427

தவலூர் 1,857

நீைகிரி 1,583

திண்டுக்கல் 1,662
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வ�காள ���டா 

பா� ஜலச�� 

பா� வைள�டா 

பழேவ�கா
 ஏ� ஆ��ர� �ரேதச� வ

ேம

ெத

�

அளைவ�� இ�ைல 

 ம�னா�
வைள�டா 

வ�காள 
���டா 

 இ��ய� ெப	�கட�

அர��
கட� 

��மைல வன�ல��
சரணாலய


ச	�யம�கல

வன�ல�� சரணாலய


வட கா��
வன�ல�� சரணாலய


��ட��ைற வன�ல��
சரணாலய


க�ைகெகா�டா�
���மா� சரணாலய


வளநா� க � மா�க�
சரணாலய


க��யா�ம� வன�ல��
சரணாலய


மைல அ�� வன�ல��
சரணாலய


ேமகமைல
வன�ல�� சரணாலய


ெகாைட�கான�
வன�ல�� சரணாலய


கள�கா� வன�ல��
சரணாலய


ெந�ைல
வன�ல�� சரணாலய
 

ேகா�ய�கைர வன�ல��
சரணாலய


வன�ல�� சரணாலய


ேகா�ய�கைர வன�ல�� 
பா�காபக
 ம�டல
 

(அ) ம�டல
 (ஆ)

ேவ�ட��� பறைவக� 
சரணாலய


பழேவ�கா� ஏ� 
பறைவக� சரணாலய


க���� பறைவக� 
சரணாலய
 

ஊ�� ஏ�  பறைவக� சரணாலய
 

க�ேவ� பறைவக�
சரணாலய


க��ர��ள
 பறைவக� சரணாலய
 

பறைவக� சரணாலய
 

ச�கர ேகா�ைட ஏ� பறைவக� சரணாலய


�	�ர��� பறைவக� சரணாலய
 

��	த�க� பறைவக� 
சரணாலய
 

ேமல ெச�வ��-�ழ ெச�வ��
பறைவக� சரணாலய
 

�	த��ள
, �ட��ள
 
பறைவக� சரணாலய
 

ெவ�ேளா� பறைவக�
சரணாலய
 

ேவட�தா�க� பறைவக�
 சரணாலய
 

உதயமா�	தா�ட�ர
 
பறைவக� சரணாலய
 

வ�¢� பறைவக� சரணாலய
 
இ��ராகா�� வன�ல��
சரணாலய


க�நாடக


ேகரள


இல�ைக 

காைரெவ�� பறைவக� சரணாலய
 

தமிழ�ோடு
்ைவிலஙகு ைறறும் ப்ற்்கள் ெரணைோலயஙகள்
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நிலச்ெரிவு
மயைகள் அல்ைது குன்றுகளின் ஒரு பகுதிதைா 

அல்ைது பாயறகதளா சரிநது வீழ்தல் நிைச்சரிவு 
எனப்படுகிறது. நீரானது, நிைச்சரிவுக்கு ஒரு முக்கிை 
காரணிைாகும். ்தமிழநாட்டில் நீைகிரி மயைப்பகுதி 
நிைச்சரிவினால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் பகுதிைாகவும், 
கபரும் அச்சுறுத்்தலுக்குள்ளாகும் பகுதிைாகவும் 
கண்ைறிைப்பட்டுள்ளது. தகாைம்புத்தூர் மறறும் 
திண்டுக்கல் மாவட்ைத்தில் உள்ள பழனி மயையில் 
அயமநதுள்ள ககாயைக்கானல் நிைச்சரிவுக்கு 
உள்ளாகும் மறற பகுதிகளாகும்.

அபோய ந�ர்வு கு்்றப்பு �ட்டிக்ககள்  
நிலச்ெரிவுககு முன் 

விழிப்புணர்வு ஏறபடுத்து்தல், எச்சரிக்யக 
மறறும் ்தைார் நியையில் இருத்்தல், அன்றாை 
கசயதிகயள கவனித்்தல், கவளிதைறுவ்தறகான 
திட்ைம், வழக்கத்திறகு மாறான சிய்தந்த கபாருட்கள், 
உயைந்த மரங்கள் மறறும் கூழாங்கறகளின் 
நகர்வுகயளக் கவனித்்தல் ஆகிைன முக்கிை 
கசைல்பாடுகள் ஆகும். நிைச்சரிவு அறிகுறிகள் 
க்தன்பட்ைால் அப்பகுதியை விட்டு பாதுகாப்பான 
இைங்களுக்குச் கசல்லு்தல் தவண்டும். 

நிலச்ெரிவு

நிலச்ெரிவுககுப் பின்
நிைச்சரிவு நிகழந்த இைத்திறகு அப்பால் 

இருத்்தல் தவண்டும். உள்ளூர் வாகனாலி, 
க்தாயைக்காட்சி நியைைங்களில் அன்யறை 
கசயதிகயளக் தகட்ைல், நிைச்சரிவுக்கு பின் 
கவள்ளப்கபருக்கு ஏறபை வாயப்பு இருப்ப்தால் 
கவள்ளம், கழிவுகளின் நகர்வு ஆகிைவறயறக் 
கவனித்்தல், தநரடிைாக நிைச்சரிவு பகுதியினுள் 
கசல்ைாமல் காைம்பட்ை மறறும் சரிவில் 
சிக்கிைவர்கயள மீட்ைல் ஆகிைன நிைச்சரிவுக்குப் 
பின் கயைபிடிக்க தவண்டிை கசைல்களாகும்.

த்ள்ளப்தபருககு

த்ள்ளப்தபருககு
்தமிழநாட்டில் வைகிழக்கு பருவக்காறறு 

காைங்களில் கவள்ளப்கபருக்கு என்பது கபாதுவாக 
காணப்படும் ஒரு நிகழவாகும். 
அபோய ந�ர்வு கு்்றப்பு �ட்டிக்ககள்
த்ள்ளப்தபருககிறகு முன் 

தசயவ யமைங்கள் மறறும் கவளிதைறும் 
வழிகயளத் க்தரிநது யவத்திருத்்தல், அவசரகாை 
க்தாயைதபசி எண்கயளயும், கசயதிகயளயும் 
க்தரிநது யவத்திருத்்தல், முக்கிை கபாருட்கயள 
மடித்தும் சுருட்டியும் உைரமான பகுதிகளில் 
யவத்்தல்.
த்ள்ளப்தபருககின் நபோது

குழநய்தகள் மறறும் வை்தானவர்கயள 
தவகமாகவும், பாதுகாப்பாகவும், வீடுகளிலிருநது  
உைரமான பகுதிகளுக்கு கவளிதைறறுவய்த 
உறுதிகசய்தல், அயனத்து மின்சார சா்தனங்கள் 
மறறும் எரிவாயு சா்தனங்கயள அயணத்து 
யவத்்தல், ்தாம்தமின்றி கவளிதைறு்தல், நீரின் 
வழிைாக வாகனங்கயளச் கசலுத்்தாமலும், மின் 
கம்பிகள், மின் திறன் கசலுத்தும் மின் வைக்கம்பிகள், 
கவள்ளம் ஆகிைவறறிலிருநது  க்தாயைவில் இருக்க 
தவண்டும்.
த்ள்ளப்தபருககிறகுப் பின் 

மீண்டும் வீடுகளுக்குச் கசல்வய்த உறுதி 
கசய்தல், வீட்டிறகுள் நுயழயும் முன் அயனத்து 
மின்சார உபகரணங்கயளயும் அயணத்து, மீண்டும் 
அவறயற உபதைாகப்படுத்தும் முன் சரிைாக 
உள்ளனவா? என உறுதி கசயை தவண்டும். 
பழுதுபட்ை கபாருட்கயள அப்புறப்படுத்துவ்தறகு 
முன் அ்தறதகறற உயையியன அணிவது அவசிைம் 
ஆகும். 

புயலகள்
வைகிழக்கு பருவக்காறறு காைங்களில் 

வங்கக்கைலில் உருவாகும் கவப்பமண்ைை 
சூறாவளிகள் ்தமிழக கைறகயரயைத் 
்தாக்குகின்றன. கவள்ளப்கபருக்கு, உயிர் தச்தம் 
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மறறும் கபாருட்தச்தம் ஆகிையவ மாநிைத்தில் 
க்தாைர்ச்சிைாக நயைகபறும் நிகழவாகும். புைல் 
்தாக்கும் தீவிரத்தின் அடிப்பயையில் ்தமிழநாடு மிக 
அதிக, அதிக, மி்தமான மறறும் குயறந்த புைல் 
மண்ைைங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

புயல
அபோய ந�ர்வு கு்்றப்பு �ட்டிக்ககள்
புயலுககு முன் 

வ்தநதிகயள நம்பாமல் அயமதிைாகவும் 
ப்தறறமயைைாமலும் இருத்்தல், அயைதபசிகள் 
மின்னூட்ைம் கசயைப்பட்ைய்த உறுதிகசயது, 
குறுஞகசயதிகயளப் கபறு்தல், வாகனாலி மறறும் 
காகணாளி கபட்டிகள் மூைம் அவ்வப்தபாய்தை 
வானியை நியையமகயளக் தகட்டுத் க்தரிநது 
ககாள்ளல், முக்கிை மறறும் வியைமதிப்புள்ள 
கபாருட்கள் மறறும் ஆவணங்கயள நீர் புகா 
ககாள்கைன்களில் பாதுகாப்பாக யவத்திருத்்தல், 
அத்திைாவசிை கபாருட்கள் அைங்கிை அவசரகாை 
மூட்யைத்க்தாகுப்யப ்தைார் நியையில் 
யவத்திருத்்தல், குடியிருப்பு பாதுகாப்பாக 
இருப்பய்தயும், சரி கசயவய்தயும் உறுதிகசய்தல், 
கூர்யமைானப் கபாருட்கள் கவளிப்பகுதிகளில் 
இல்ைாமல், கால்நயைகள் கசல்ை மறறும் 
கால்நயை பாதுகாப்பிறகாக அவறயற அவிழத்து 
விடு்தல் தவண்டும். மீனவர்கள் கூடு்தைான 
மின்சா்தனங்களுைன் (தபட்ைரிகள்) ஒரு 
வாகனாலிப்கபட்டியை யவத்திருத்்தல் தவண்டும். 
இக்காைங்களில் கைலுக்குச் கசல்வய்த ்தவிர்த்து, 
பைகுகயளப் பாதுகாப்பாக யவத்திருக்க தவண்டும்.

புயலின்நபோது
 வை்தானவர்கள், குழநய்தகள் மறறும் 

குடும்ப உறுப்பினர்கள் அயனவரும் வீட்டில் 
பாதுகாப்பாக இருக்க தவண்டிை ஏறபாடுகயளச் 
கசய்தல், அயனத்து மின் சா்தன கபாருட்கயளயும் 
மின் இயணப்பிலிருநது துண்டித்்தல், 
காலிைான அயறகளில் ்தங்கு்தல், நகரக் கூடிை 
கபாருட்கயளப் பாதுகாப்பாக யவத்திருத்்தல், 
அருகில் வசிப்பவர்களுக்கு உ்தவி கசய்தல் 

ஆகிைன புைலின்தபாது தமறககாள்ள தவண்டிை 
நைவடிக்யககளாகும்.
புயலுககுப் பின்ைர் 

புைல் நிவாரண யமைங்களுக்கு 
மாறறப்பட்ைால் மறு அறிவுயரகள் வரும் 
வயர அங்தகதை ்தங்கி இருத்்தல் தவண்டும். 
புைலுக்குப்பின் மின்சார கம்பிகயளத் க்தாடுவய்தயும், 
மின்சாரத்ய்த பைன்படுத்துவய்தயும் அறதவ 
்தவிர்த்்தல் தவண்டும். புைலுக்குப்பின் பாம்பு, 
பூச்சிகளிைமிருநது எச்சரிக்யகைாக இருத்்தல் 
தவண்டும். கட்ைைங்களுக்கு அருகில் உள்ள 
கழிவுகயளயும், விைங்குகளின் இறந்த 
உைல்கயளயும், அப்புறப்படுத்்த தவண்டும். இழப்பின் 
உண்யமைான மதிப்பியனயும், அளவியனயும் 
உரிை அதிகாரிகளிைம் க்தரிைப்படுத்்த தவண்டும்.
்்றடசி 

்்றடசி
்தமிழநாடு ஒரு நீர்ப் பறறாக்குயற உள்ள 

மாநிைமாகும். இது குறிப்பிட்ை பருவத்தில் அல்ைது 
நிரந்தரமாக காணப்படும் ஒன்று. நமது மாநிைம் 
நீர் த்தயவக்குப் பருவ மயழயைதை கபரிதும் 
நம்பியுள்ளது. இப்பருவமயழ கபாயப்பு வறட்சியின் 
தபரழிவிறகு வழிவகுக்கிறது. 

நீர் பறறாக்குயறயைக் யகைாளுவ்தறகு 
அல்ைது சரி கசயவ்தறகு மயழ நீர் தசகரிப்பு, 
நீர்வளப் பாதுகாப்பு முயறகயளத் தீவிர முயறயில் 
பின்பறற தவண்டும்.

நீர் நெகரிப்பதறகோை சில ்ழிமு்்றகள்
நீர் மாசுபடு்தயைத் ்தடுத்்தல், நீர் மறுசுழறசி, 

சிக்கனமான நிைத்்தடி நீர் பைன்பாடு, மக்கள் 
க்தாயக கட்டுப்பாடு, மரபுவழி நீர்வளங்கயளப் 
புதுப்பித்்தல், நவீன நீர்ப்பாசன முயறகயளப் 
பைன்படுத்்தல், காடுகளின் பரப்பளயவ 
அதிகரித்்தல், பயிரிடும் முயறகயள மாறறு்தல், 
கவள்ளப்கபருக்கு தமைாண்யம, புவி கவப்ப நீர் 
பைன்பாடு ஆகிைன நீர்வளத்ய்த பாதுகாக்கும் 
சிை வழிமுயறகள் ஆகும்.
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தீ விபத்து
்தமிழநாடு ஒரு கவப்ப 

மண்ைைத்தில் உள்ள மாநிைம். 
தகாயைக்காைத்தில் அதிக 
கவப்பம் காரணமாக, இயையுதிர் 
மறறும் முட்பு்தர் காடுகளில் 
அவ்வப்கபாழுது காட்டுத் தீ 
ஏறபடுகிறது. 

கோடடுத்தீ
அபோய ந�ர்வு கு்்றப்பு �ட்டிக்ககள்
தீ விபத்திறகு முன்

எளிதில் தீப்பறறக்கூடிை ்தாவரங்கள் மறறும் 
கபாருட்களிலிருநது தபாதுமான இயைகவளி விட்டு 
(30 அடி தூரம்) குடியிருப்புகயள ஏறபடுத்து்தல், 
உள்ளூர் கட்ைை மறறும் தீ விதிமுயறகயளப் 
பின்பறறு்தல், மரங்கள் மறறும் கசடிகளின் 
உைரத்ய்தக் கட்டுப்படுத்தி யவத்திருத்்தல், 
தீப்பிடிக்கா்த ்தர நிர்ணைம் கசயது அனுமதிக்கப்பட்ை 
கபாருட்கயளப் பைன்படுத்து்தல், குடும்ப 
உறுப்பினர்களுைன் பாதுகாப்பான இைங்களுக்கு 
கவளிதைறும் பல்தவறு வழிமுயறகயளத் 
திட்ைமிைல் ஆகிைன முக்கிைமாக தமறககாள்ள 
தவண்டிையவைாகும்.
தீ விபத்தின் நபோது 

வாகனாலி, க்தாயைக்காட்சி மறறும் 
கசயதித்்தாள்களின் மூைம் அவ்வப்தபாய்தை 
கசயதிகயள உைனுக்குைன் க்தரிநது 
ககாள்ளு்தல், வாளிகளில் தபாதுமான நீயர 
நிரப்பி யவத்திருத்்தல், புயகமூட்ைம் இருக்கும் 
பட்சத்தில் அயறயில் கவளிச்சத்ய்த ஏறபடுத்து்தல், 
எரிவாயு இயணப்பியன துண்டித்்தல் மறறும் மின் 
சா்தனங்கயள மின் துண்டிப்பு கசய்தல், அயனத்து 
குடும்ப உறுப்பினர்களும் அவ்விைத்தில் இருநது 
கவளிதைற வழிவயக கசய்தல் தபான்றயவைாகும்.
தீ விபத்திறகுப் பின் 

மீண்டும் குடியிருப்புகளுக்கு திரும்பும் 
முன் தீையணப்பு அதிகாரிகளின் உ்தவிதைாடு 
சரிபார்த்துக் ககாள்ளு்தல், தீயினால் எரிந்த 

பகுதிகளில் மீண்டும் தீ ஜுவாயைகள் த்தான்ற 
வாயப்பு உள்ள்தால், அப்பகுதிகளில் நுயழயும் முன் 
தபாதுமான எச்சரிக்யககயளக் யகைாளு்தல், 
அயறகளில் தீ உள்ள பகுதிகள், கூயரப் பகுதிகள், 
அ்தன் விளிம்பு பகுதிகள் மறறும் கவளிப்பகுதிகள் 
ஆகிைவறறில் தீப்கபாறிகள் உள்ளனவா எனச் 
தசாதித்து அறி்தல் தவண்டும்.
சுைோமி

இநதிைாவில் சுனாமி என்பது கபாதுவான்தாக 
இல்யை என்றாலும், 2004ஆம் ஆண்டு சுனாமி 
நிகழவு இநதிைாயவயும், ்தமிழநாட்யையும் 
எச்சரித்திருக்கிறது.  

சுைோமி
அபோய ந�ர்வு கு்்றப்பு �ட்டிக்ககள் 
சுைோமிககு முன் 

கைல் பகுதிகளுக்கு அருகாயமயில் வசித்்தால் 
சுனாமி அயையின் ்தாக்கங்கயளயும், உள்ளூர் 
எச்சரிக்யக க்தாைர்பான நைவடிக்யககயளயும் 
க்தரிநது யவத்திருத்்தல், அவசர குடியிருப்பு 
தமம்பாட்டுக்கான திட்ைங்கயள வகுத்்தல், 
அருகாயமயில் உள்ள உைரமான நிைப்பகுதி 
மறறும் அ்தயன எவ்வாறு அயைவது என்பய்த 
க்தரிநது யவத்திருத்்தல் தவண்டும்.
சுைோமியின்நபோது

்தைாராக யவத்திருக்கும் உையமகளுைன் 
உைனடிைாக கவளிதைறு்தல், ஆபத்்தான 
பகுதிகளுக்குச் கசல்ைாமல் இருத்்தல், உைனடிைாக 
அருகில் உள்ள உைரமான பகுதிக்குச் கசல்லு்தல், 
கட்ைைங்களின் உைரமான மாடிகளில் அல்ைது 
உைரமான மரங்களில் ஏறிக் ககாள்ளு்தல், மறறும் 
மி்தக்கும் கபாருட்கயளப் பறறிக்ககாள்ளு்தல். 
தமலும் கைதைார பகுதிகளுக்கு கசன்று சுனாமி 
அயைகயளப் பார்யவயிடுவய்தத் ்தவிர்த்்தல், 
மறறும் உள்ளூர் வாகனாலியின் அவசர காை 
நைவடிக்யககள் பறறிை கசயதிகயளக் தகட்ைறி்தல் 
தபான்றயவ சுனாமியின்தபாது பின்பறற 
தவண்டிை நைவடிக்யககளாகும்.
சுைோமிககுப் பின் 

க்தாைர்நது வாகனாலி கசயதிகயளக் தகட்ைல், 
உரிை அதிகாரிகளிைம் இருநது அவ்விைத்திலிருநது 
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அபோய ந�ர்வு கு்்றப்பு �ட்டிக்ககள் 
நில அதிர்வின் நபோது 
நிை அதிர்வு முழுவதும் முடியும் வயர, கனமான 
தமயச அல்ைது மரத்்தாைான பையககளினால் 
ஆன கபாருட்களின் கால்கயளப் பிடித்துக்ககாண்டு 
அ்தறகு அடியில் அமர்நதிருக்க தவண்டும்.
நில அதிர்விறகுப் பின்
நிை அதிர்வு நின்றவுைன் மிக எச்சரிக்யகயுைன் 
கசைல்படு்தல் தவண்டும். நிைஅதிர்வினால் 
பாைங்கள், பாய்தகள் தபான்றயவ 
பாதிப்பயைநதிருக்க வாயப்பு உள்ள்தால் அவறயற 
கைப்பய்தத் ்தவிர்த்்தல் தவண்டும். 

கசல்வ்தறகான அறிவிப்பு வரும்வயர 
கவளிதைறறப்பட்ை இைங்களுக்கு கசல்ைாதிருத்்தல், 
காைங்கயளப் பறறி சுைபரிதசா்தயன கசயது மு்தல் 
உ்தவி கபறு்தல் மறறும் மறறவர்களுக்கு உ்தவி 
கசய்தல் ஆகிைன சுனாமிக்குப் பின் பின்பறறப்பை 
தவண்டிை முக்கிை நைவடிக்யககளாகும்.

நில அதிர்வு
இநதிை நாடு ஒரு பரநது விரிந்த நாடு. கபாதுவாக 

வை இநதிை மறறும் மத்திை இநதிைப்பகுதி அதிக அபாை 
்தன்யம உள்ள மண்ைைமாக உள்ளது. மி்தமான அபாை 
்தன்யம உள்ள மண்ைைமாக ்தமிழநாடு உள்ளது.

ைோநில / யூனியன் பிரநதெ அ்ைப்புகள்
1.  மாநிைப் தபரிைர் தமைாண்யம ஆயணைம் 

(்தயைவர் - மு்தையமச்சர்)
2.  நிவாரண / தபரிைர் தமைாண்யம துயற
3. காவல்துயற
4. வனத்துயற
5.  தீ மறறும் குடியமயிைல் பாதுகாப்பு தசயவகள்
6.  சுகா்தார தசயவகள்
7. தபாக்குவரத்துத்துயற
8. கபாதுப்பணித்துயற 
9. கால்நயைத்துயற
10.  உணவு மறறும் வட்ை வழங்கல் துயற 

ைோ்டட அ்ைப்புகள் கீழககணட்ோறு
1.  மாவட்ை நீதிபதி (்தயைவர் - மாவட்ை ஆட்சிைர்)
2. வருவாயத்துயற
3. குடியம பணி நிர்வாகம்
4. உள்ளூர் காவல்துயற
5. குடியம பாதுகாப்பு
6. தீையணப்பு மறறும் அவசர தசயவகள்
7.  ஊர்க் காவல் பயை (உள்ளூர், சமூகம், அரசு சாரா 

அயமப்பு, ்தன்னார்வ நிறுவனங்கள்)

ைோநிலத்தின் நபரிடர் நைலோண்ை ஆ்ணையத்துடன் கீழகணட மீடபுப் ப்டகள் ைறறும் 
அ்ைப்புகள் இ்ணைந்து தெயலபடுகின்்றை.

போடச்சுருககம்
�	இைறயக புவியிைல் என்பது பல்தவறு இைறயக அம்சங்களான நிைத்த்தாறறம், வடிகாையமப்பு, 

காைநியை, மண் மறறும் இைறயக ்தாவரங்கயளப் பறறிை புவியிைலின் ஒரு பகுதிைாகும்.
�	்தமிழநாட்டின் இைறயக பிரிவுகயள மூன்று கபரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கைாம். அயவ மயைகள் 

(தமறகு மறறும் கிழக்கு க்தாைர்ச்சி மயைகள்), பீைபூமிகள் (பாரமஹால், தகாைம்புத்தூர் மறறும் மதுயர), 
சமகவளிகள் (உள்நாட்டுச் சமகவளி மறறும் கைறகயரச் சமகவளி).

�	காவிரி, பாைாறு, க்தன்கபண்யண ஆறு மறறும் ்தாமிரபரணி ஆகிைன ்தமிழநாட்டின் முக்கிை 
ஆறுகளாகும்.

�	்தமிழநாட்டில் காணப்படும் மண் வயககள் அ்தன் பண்புகளின் அடிப்பயையில் 5 பிரிவுகளாகப் 
பிரிக்கப்படுகிறது. அயவ வண்ைல், கரிசல், சிவப்பு, சரயள மறறும் உவர் மண்ணாகும்.

�	்தமிழநாட்டின் பரப்பில் 20.21 ச்தவி்தத்தியன காடுகள் ககாண்டுள்ளது.  பசுயம மாறாக்காடுகள், 
இயையுதிர் காடுகள், சதுப்புநிைக் காடுகள், முட்பு்தர்க் காடுகள் மறறும் கவப்பமண்ைை மயைக் காடுகள் 
ஆகிைன முக்கிை காடுகளாகும்.

�	தபரிைர் அபாை தநர்வு குயறப்பு என்பது முயறைான நைவடிக்யககளின் மூைம் அபாைத்தின் 
்தன்யமயைக் குயறப்ப்தாகும். 

�	நிைஅதிர்வு, எரிமயை, நிைச்சரிவு, சூறாவளி, வறட்சி மறறும் காட்டுத்தீ ஆகிைன இைறயகப் 
தபரிைர்களாகும்.
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I     ெரியோை  வி்ட்யத் 
நதர்ந்ததடுத்து எழுதுக 

1.   ்தமிழநாட்டின் அட்சப் பரவல் மு்தல் 
வயர உள்ளது. 

அ) 8°4´ வ மு்தல் 13° 35´ வ வயர 
ஆ) 8° 5´ க்த மு்தல் 13° 35´ க்த வயர
இ) 8° 0´ வ மு்தல் 13° 05´ வ வயர
ஈ) 8° 0´ க்த மு்தல் 13° 05´ க்த வயர

2.  ்தமிழநாட்டின் தீர்க்க பரவல் மு்தல்
வயர உள்ளது .

அ) 76°18´ கி மு்தல் 80°20´ கி வயர
ஆ) 76°18´ தம மு்தல் 80°20´ தம வயர
இ) 10°20´ கி மு்தல் 86°18´ கி வயர
 ஈ) 10°20´ தம மு்தல் 86°18´ தம வயர

3.  ்தமிழநாட்டில் உள்ள மிக உைரமான சிகரம் 
ஆகும்.

அ) ஆயனமுடி ஆ) க்தாட்ைகபட்ைா
இ) மதகநதிரகிரி ஈ) தசர்வராைன் 

4.  கீழக்கண்ைவறறில் ்தமிழநாட்டின் தமறகு 
க்தாைர்ச்சி மயையில் அயமைா்த கணவாய எது ? 
அ) பாைக்காடு ஆ) கசங்தகாட்யை
இ) தபார்காட் ஈ) அச்சன்தகாவில்

5.  கீழக்கண்ைவறறில் அரபிக் கைலில் கைக்கும் 
ஆறு எது?
அ) கபரிைார்   ஆ) காவிரி 
இ) சிறறார்  ஈ) பவானி 

6.  ்தமிழநாட்டில் அதிக பரப்பளவில் மாங்குதராவ் 
காடுகள் காணப்படும் மாவட்ைம் எது?
அ) இராமநா்தபுரம் ஆ) நாகப்பட்டினம்
இ) கைலூர்  ஈ) த்தனி 

7.  பின்னயையும் பருவக்காறறு
லிருநது ஈரப்ப்தத்ய்த எடுத்துக் ககாள்கிறது.
அ) அரபிக்கைல் ஆ) வங்கக் கைல்
இ) இநதிைப் கபருங்கைல் ஈ) ய்தமுர்க்கைல்

8.  கீழக்கண்ைவறறுள் மண் அரிப்பினால் அதிக 
அளவு பாதிக்கப்பட்ை மாவட்ைம்
அ) த்தனி  ஆ) மதுயர
இ) ்தஞசாவூர் ஈ) இராமநா்தபுரம் 

9.  ்தமிழநாட்டில் அதிக பரப்பளவில் காடுகயளக் 
ககாண்ை மாவட்ைம்
அ) ்தர்மபுரி   ஆ) தவலூர்
இ) திண்டுக்கல் ஈ) ஈதராடு  

பயிறசி

II   நகோடிடட இடஙக்ள நிரப்புக
1.  நீ ை கி ரி  ம ற று ம்  ்த ர் ம பு ரி 

மாவட்ைங்களுக்கியைதை காணப்படும் பீைபூமி 
 ஆகும். 

2.  கிழக்கு க்தாைர்ச்சி மயையின் க்தன் பகுதியில் 
உள்ள உைரமான சிகரம் ஆகும். 

3.  ஆறறுத் தீவான ஸ்ரீரங்கம்
மறறும்  ஆறுகளுக்கு இயைதை 
அயமநதுள்ளது.

4.   ்தமிழநாட்டின் மாநிை விைங்கு 
ஆகும்.

III  தபோருத்துக

1.  குளிர்காைம் - முன் பருவ மயழ
2. தகாயைக்காைம் -  ஜூன் – கசப்ைம்பர்
3.  க்தன்தமறகு 

பருவக்காறறு -  மார்ச் – தம

4.  வைகிழக்கு 
பருவக்காறறு -  டிசம்பர் – பிப்ரவரி

5. மாஞசாரல் -  அக்தைாபர் –நவம்பர்
IV கூறறு ்்க விைோ
1.  கூறறு: ்தமிழநாடு க்தன்தமறகு பருவகாறறு 

காைங்களில் அதிக மயழயைப் கபறுவதில்யை.
  கோரணைம்: இது தமறகு க்தாைர்ச்சி மயையின் 

மயழ மயறவுப் பிரத்தசத்தில் அயமநதுள்ளது
அ)  கூறறு, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் 

கூறயற விளக்குகிறது 
ஆ)  கூறறு, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் 

காரணம் கூறயற விளக்கவில்யை 
இ)  கூறறு சரி. ஆனால் காரணம் ்தவறு
ஈ)  காரணம் சரி. ஆனால் கூறறு ்தவறு 

V   சுருககைோக வி்டயளிககவும்
1.  ்தமிழநாட்டின் எல்யைகயளக் குறிப்பிடுக
2.  ‘த்தரி’ -  என்றால் என்ன? 
3.  கைறகயரச்சமகவளி எவ்வாறு உருவாகிறது?
4.  ்தமிழநாட்டின் முக்கிை தீவுகயளக் குறிப்பிடுக. 
5.  ்தாமிரபரணி ஆறறின் துயண ஆறுகளின் 

கபைர்கயள எழுதுக 
6.  தபரிைர் அபாை தநர்வு - வயரைறு. 
7.  புைலின்தபாது வானியை யமைம் 

மீனவர்கயள எவ்வாறு எச்சரிக்கிறது.?
VI ந்றுபடுத்துக.
1.  ்தாமிரபரணி மறறும் காவிரி
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நைறநகோள் நூலகள்

1. Geography of Tamil Nadu by Kumarasamy 
(2018), Varthamana Publication, T. Nagar, 
Chennai

2. Kumaraswamy, S.V. (2014). Geography of 
Tamil Nadu (Tamil Version), Sakthi Abirami 
Pathipagam, Coimbatore. 

3. Statistical Hand Book of Tamil Nadu (2016). 
Department of Economics and Statistics, 
Government of Tamil Nadu, Chennai.

4. Mathew, M. (2018). Manorama Yearbook – 
2018 (English Version), Manorama 
Company Ltd., Kottayam.

இ்ணையதள ்ளஙகள் 

1. http://www.tn.gov.in/ta/Tamil Nadustate
2. https://www.forests.tn.gov.in
3. http://www.india-wris.nrsc.gov.in/wrpinfo/

index.php?title=Major_Rivers_Flowing_
in_Tamil_Nadu

4. http://www.environment.tn.nic.in/
5. http://agritech.tnau.ac.in/

VII கீழகணட்றறிககு கோரணைம் கூறுக
1.  கிழக்குத் க்தாைர்ச்சி மயைகள் க்தாைர்ச்சிைறறு 

காணப்படுகிறது.
2.  க்தன்தமறகு பருவக்காறறு காைத்தில் 

்தமிழநாடு மிகக்குயறந்த மயழயைப் 
கபறுகிறது.

3.  கைலூர் ஒரு பல்வழி தபரழிவு மண்ைைம்.

VIII பத்தி அளவில வி்டயளிககவும்
1.  ்தமிழநாட்டின் பீைபூமி நிைத்தாறறத்தின் 

்தன்யமயை விவரிக்கவும்.
2.  காவிரி ஆறு குறித்து க்தாகுத்து எழுதுக. 
3.  ்தமிழநாட்டின் தகாயை மறறும் குளிர் 

பருவங்களின் பண்புகயள விவரிக்கவும் 
4.  ்தமிழநாட்டில் உள்ள மண் வயககளின், பரவல் 

பறறி விளக்குக. 
5.  புைலுக்கு முன்னரும் பின்னரும் தமறககாள்ள 

தவண்டிை அபாை தநர்வு குயறப்பு 
நைவடிக்யககயள எழுதுக

IX  நில ்்ரபடப் பயிறசி
1.    ்தமிழநாட்டில் உள்ள ஆறுகள், மண் பரவல் 

மறறும் காடுகளின் வயககயள வயரபைத்தில் 
குறிக்கவும். 

படி – 1   URL அல்ைது QR குறியீட்டியனப் பைன்படுத்தி இச்கசைல்பாட்டிறகான 
இயணைப்பக்கத்திறகு கசல்க 

படி – 2   வயைப்பக்கத்தின் தமதை கசன்று கமாழிவடிவத்ய்த ்தமிழாக மாறறவும். பின்னர் 
நடுப்பக்க கமனுவில் ‘Media and Public Awareness’ க்குச் கசன்று 
‘Infographics’ என்பய்தத் த்தர்நக்தடுக்கவும்

படி – 3   ்தமிழக அரசின் தபரிைர் தமைாண்யமைால் கவளியிைப்பட்டுள்ள 
முன்கனச்கசரிக்யக நைவடிக்யககயளக் காண பதிவிறக்கம்  
(Download) கசயைவும்.

உரலி: https://tnsdma.tn.gov.in/

இ்ணையச் தெயலபோடு 
நபரிடர் நைலோண்ை
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     அறிமுகம்
மானுடப் புவியியல் என்பது மனித சமுதாயம் 

வளர்ச்சி ப்பற்ற வழிமுற்றகள் மறறும் இயறறக 
சூழலுடனான பசயல்்பாடுகள் குறித்துக் கற்றறிதல் 
ஆகும். தமிழ்ாட்டில் காணப்்படும் ்பல்்வறு 
வளப்்பரவல்கள், ்பண்புகள் மறறும் ்பயன்பாடுகள் 
்பறறி இப்்பாடப்்பகுதி விளக்குகி்றது. புவியானது, 
்பல்்வறு வறகயான இயறறக வளஙகளாகிய 
நிலப்்பகுதிகள், ஆறுகள், மண்வறககள், இயறறக 
தாவரஙகள், நீர் மறறும் வன வளஙகள் ஆகியவறற்ற 
வழஙகியுள்ளது என்பறத முனன்ர கறறுள்்ளாம். 
்மறகண்டவறற்ற ்பயன்படுத்தினால் மட்டு்ம 
அறவ சார்வளஙகள் ஆகும். மனிதர்கள் தஙகள் அறிவு 
கூர்றம மறறும் தி்றனகளால் ்பல வளஙகறளப் 
்பயன்படுத்துகின்றனர். என்வ புவியில் காணப்்படும் 
வளஙகளில் மனித வள்ம மிகச் சி்றநத வளமாகும். 
மனிதர்கள் தஙகளது தி்றனகள் மூலம் இயறறக 
வளஙகறளப் ்பயன்படுத்தக் கூடிய ப்பாருள்களாக 
மாறறுகின்றனர்.

 7.1  வேளாண்மை 
"அக்ரிகல்சர்" என்ற பசால் இலத்தீன 

வார்த்றதகளான "அகர்" மறறும் "கல்சரா" 
என்பதிலிருநது ப்ப்றப்்பட்டது. இதன ப்பாருள் நிலம் 
மறறும் வளர்த்தல் என்பதாகும். ்வளாண்றம 

� தமிழ்ாட்டின ்வளாண் காரணிகள், முக்கியப் ்பயிர்கள் மறறும் அதன ்பரவறலப் 
புரிநதுபகாள்ளல்

� தமிழ்ாட்டின நீர் வளஙகறளப் ்பறறி பதரிநதுபகாள்ளல்
� தமிழ்ாட்டின கனிம மறறும் பதாழிலக வளஙகள் ்பறறி கற்றறிதல்
� தமிழ்ாட்டின மக்கள் பதாறக மறறும் அதன கூறுகள் ்பறறி ்பகுப்்பாய்வு பசய்தல்
� தமிழ்ாட்டின - மனிதனால் உருவாக்கப்்பட்ட ்்பரிடறரப் ்பறறி பதரிநதுபகாள்ளல்

கற்றலின் வ�ாககஙகள்

என்பது விவசாய ்றடமுற்றகளான ்பயிர்கள் 
சாகு்படி, கால்்றட வளர்த்தல், ்ப்றறவகள் 
வளர்த்தல், காடுகள் வளர்த்தல், மீனபிடித்தல் மறறும் 
அத்னாடு பதாடர்புறடய ்டவடிக்றககறள 
உள்ளடக்கியதாகும். தமிழ்ாட்டின முக்கியமான 
பதாழில் ்வளாண்றமயாகும். இநதியா 
சுதநதிரமறடநததிலிருநது 65%க்கும் ்மற்பட்ட 
மக்கள் வாழவாதாரத்திறகு ்வளாண் துற்றறயச் 
சார்நதுள்ளனர். மாநிலத்தின ப்பாருளாதாரத்தில் 
்வளாண்றம்ய பிரதானமாக இருநது வருகி்றது. 
்வளாண்றம, கிராமப்பு்ற மக்களுக்கு ப்பருமளவில் 
்வறல வாய்ப்ற்ப அளிக்கி்றது. ் வளாண்றமக்கும் 
ப்பாருளாதார வளர்ச்சிக்கும் இறட்ய ஒரு 
வலுவான பதாடர்பு உள்ளது. ப்ல், திறனவறககள் 
மறறும் ்பருப்பு வறககள் மாநிலத்தின முக்கிய 
உணவுப் ்பயிர்களாகும். கரும்பு, ்பருத்தி, சூரியகாநதி, 
பதனறன, முநதிரி, மிளகாய், எள், நிலக்கடறல, 
்தயிறல, காபி, ஏலக்காய் மறறும் இரப்்பர் ஆகியறவ 
முக்கிய வணிகப் ்பயிர்களாகும்.

 7.2.   வேளாண்மை்ைத் தீரமைானிககும் 
புவியிைல் காரணிகள்

நிலத்்தாற்றம், காலநிறல, மண் மறறும் 
நீர்ப்்பாசனம் ஆகியறவ ் வளாண்றம வளர்ச்சிறய 
தீர்மானிக்கும் முக்கிய புவியியல் காரணிகளாகும்.

தமிழ�ாடு - மைானுடப் 
புவியிைல்

அலகு  -  7
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நிலத்வதாற்றம்
தமிழ்ாடானது மறலகள், பீடபூமிகள் 

மறறும் சமபவளிகள் ஆகிய ்பல்்வறு்பட்ட 
நில அறமப்புகறளக் பகாண்டுள்ளது. 
்மறகண்டவறறுள் சமபவளிகள் ்வளாண் 
உற்பத்திக்கு ஏற்ற வளமான வண்டல் மண்றணக் 
பகாண்டுள்ளதால் சமபவளிப் ்பகுதிகள் ்வளாண் 
பதாழிலுக்கு ஏற்றதாக உள்ளது. எ.கா. வண்டல் 
மண் நிற்றநதுள்ள காவிரி சமபவளி தமிழ்ாட்டின 
குறிப்பிடத்தக்க ்வளாண் ்பகுதியாகும். பீடபூமி, 
்வளாண்றமக்கு ஓரளவிறகு ஏற்றதாகவும், 
மறலப் பிர்தசஙகளில் ்வளாண் ்டவடிக்றககள் 
மிகக்குற்றநத அளவிலும் உள்ளன.
காலநி்ல

தமிழ்ாடு பூமத்திய்ரறகக்கு அருகிலும், 
பவப்்ப மண்டலத்திலும் அறமநதுள்ளதால் பவப்்ப 
மண்டலக் காலநிறலறயப் ப்பறுகி்றது. ஆறகயால் 
தமிழ்ாட்டின பவப்்பநிறல ஆண்டு முழுவதும் 
அதிகமாக உள்ளது. என்வ பவப்்பமண்டலப் 
்பயிர்கள் மட்டு்ம ்பயிரிடப்்படுகின்றன. நீர், 
்வளாண்றமறயக் கட்டுப்்படுத்தும் முக்கியக் 
காரணியாகும். வடகிழக்கு ்பருவக்காறறு 
தமிழ்ாட்டிறகான முக்கிய நீர்ஆதாரமாக உள்ளதால், 
்பயிரிடப்்படும் முக்கிய காலம் இப்்பருவத்தில் 
பதாடஙகுகி்றது. இப்்பருவத்தில் ப்பறும் மறழயின 
அளவு மறறும் நீர்ப்்பாசன வசதி ்்பான்றறவ 
்வளாண்றமறய மிக அதிக அளவில் ்பாதிக்கி்றது.
மைண

்வளாண்றமயின மிக முக்கியமான 
கூறுகளுள் ஒனறு மண் ஆகும். இது ்பயிர்கள் 
மறறும் தாவரஙகளின வளர்ச்சிக்குத்்தறவயான 
கனிமசத்துக்கள் மறறும் ஊட்டச்சத்துக்கறள 
அளிக்கி்றது. ஆறறுப்்பள்ளத்தாக்குகள் மறறும் 
கடறகறரச் சமபவளிப் ்பகுதிகளில் வளமான 
வண்டல் மண் நிற்றநதுள்ளதால் இப்்பகுதிகள் 
மாநில ்வளாண் உற்பத்தியில் முக்கிய 
்பஙகாறறுகின்றன.
நீரப்்ாசனம்

மாநிலத்தின ்பருவமறழ சமச்சீரற்ற நிறலயில் 
உள்ளது. ்மலும் இறவ ்பருவகாலத்தில் 

மட்டு்ம ப்பாழிகி்றது. என்வ மாநிலத்தில் ்பயிர் 
சாகு்படி சி்றப்்பாக ்றடப்ப்ற நீர்ப்்பாசனம் மிகவும் 
இனறியறமயாததாகும். வ்றண்ட காலஙகளில் 
மானாவாரிப் ்பயிர்கள் ்பயிரிடப்்படுகி்றது.
 7.3.   தமிழ�ாட்டின் வேளாண 

்ருேகாலஙகள்
பவப்்பநிறல மறறும் மண்ணின ஈரப்்பதத்றத 

அடிப்்பறடயாகக் பகாண்டு விவசாயிகள் 
்பருவகாலத்திறகு ஏற்ற ்பல்்வறு வறகயான 
்பயிர்கறளப் ்பயிரிடுகி்றார்கள். மாநிலத்தின 
்வளாண் ்பருவகாலஙகள் பினவருமாறு:

்ருேம் வி்தககும் 
காலம் 

அறுே்ட 
காலம்

முககிை 
்யிரகள் 

பசார்ணவாரி  
(சித்திறரப் 
்பட்டம்)

ஏப்ரல் -  
்ம

ஆகஸ்டு - 
பசப்டம்்பர்

்பருத்தி மறறும் 
திறன 
வறககள் 

சம்்பா 
(ஆடி்பட்டம்)

ஜூறல - 
ஆகஸ்டு 

ஜனவரி - 
பிப்ரவரி

ப்ல் மறறும் 
கரும்பு 

்வறர ்வம்்பர் - 
டிசம்்பர் 

பிப்ரவரி - 
மார்ச்

்பழஙகள், 
காய்கறிகள், 
பவள்ளரி, 
தர்பூசணி

 7.4.   தமிழ�ாட்டின் முககிை 
்யிரகளின் ்ரேல்

ந�ல்
தமிழ்ாட்டின முக்கியமான உணவுப்்பயிர் ப்ல் 

ஆகும். ப்பானனி மறறும் கிச்சடி சம்்பா தமிழகத்தில் 
்பயிரிடப்்படும் முக்கிய ப்ல் வறககளாகும். இப்்பயிர் 

தமிழ�ாட்டின் வேளாண மு்்றகளின் ே்ககள் மைறறும் ்குதிகள்

வேளாண ே்க ்யிரிடப்்டும் ்குதிகள்

தீவிர தனனிற்றவு ்வளாண்றம தமிழ்ாட்டில் சில ்பகுதிகள் தவிர்த்து அறனத்து ்பகுதிகளிலும் 
பின்பற்றப்்படுகி்றது 

்தாட்ட ்வளாண்றம ்மறகு மறறும் கிழக்கு பதாடர்ச்சி மறலச்சரிவுகள்
கலப்பு ்வளாண்றம காவிரி மறறும் பதனப்பண்றன ஆறறுப்்படுறககள்

ந�ல் ்யிர சாகு்டி
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தமிழகம் முழுவதும் ்பயிரிடப்்பட்டாலும் தஞசாவூர், 
திருவாரூர், திருவள்ளூர், காஞசிபுரம், விழுப்புரம், 
கடலூர் மறறும் திருப்ல்்வலி மாவட்டஙகளில் 
அதிகளவில் ்பயிரிடப்்படுகி்றது. ப்ல் உற்பத்தி பசய்யும் 
இநதிய மாநிலஙகளில் தமிழகம் மூன்றாம் இடத்றத 
வகிக்கி்றது. தமிழ்ாட்டில் காவிரி படல்டா ்பகுதி அதிக 
ப்ல் உற்பத்தி பசய்யும் ்பகுதியாகும். (பிரிக்கப்்படாத 
தஞசாவூர்) என்வ இப்்பகுதி தமிழ்ாட்டின 
"ந�றகளஞ்சிைம்" என்றறழக்கப்்படுகி்றது.

தமிழ்ாடு ்வளாண் 
்பல்கறலக் கழகத்தின (TANU) 
கீழ பசயல்்பட்டுவரும் தமிழ்ாடு 
ப்ல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 
(TRRI) ப்ல் ஆராய்ச்சிறய 

்மறபகாள்ளும் ஓர் இநதிய நிறுவனமாகும். 
இது தஞசாவூர் மாவட்டத்தில் ஆடுதுற்ற 
எனனுமிடத்தில் 1985ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 
பதாடஙகப்்பட்டது. இநநிறுவனம் இப்்பகுதியிலுள்ள 
கல்லூரிகள் மறறும் ஆராய்ச்சி நிறுவனஙகளுக்கு 
ப்ல் சாகு்படி மறறும் உற்பத்தி முற்ற குறித்த 
ஆராய்ச்சிகளுக்கு ்தறவயான உதவிகறளச் 
பசய்து வருகி்றது.

தி்ன ே்ககள்
தமிழ்ாட்டின மக்கள் பதாறகயில் 

ஏ்றக்குற்றய மூனறில் ஒரு ்பஙகு ்பகுதியினரின 
முக்கியமான உணவு திறன வறகளாகும். 
்சாளம், ்கழவரகு மறறும் கம்பு ஆகியன முக்கிய 
திறனப் ்பயிர்களாகும். இவவறக ்பயிர்கள் வ்றண்ட 
பிர்தசஙகளில் மட்டுமல்லாமல் கடறகறரச் 
சமபவளிகளிலும் விறளகின்றன. ்காயம்புத்தூர் 
பீடபூமியிலும், கம்்பம் ்பள்ளத்தாக்கிலும் ்சாளம் 
்பயிரிடப்்படுகின்றன. ்காயம்புத்தூர், தர்மபுரி, 
்வலூர் மறறும் கடலூர் மாவட்டஙகளில் ்கழவரகு 
்பயிரிடப்்படுகி்றது. இராம்ாதபுரம், திருப்ல்்வலி, 
கரூர், ப்பரம்்பலூர் மறறும் ்சலம் மாவட்டஙகளில் 
கம்பு ்பயிரிடப்்படுகி்றது.

இநதியா, 2018ஆம் ஆண்றட திறனப் ்பயிர்களின 
்தசிய ஆண்டாக அனுசரித்தது. உலக உணவு 
மறறும் ்வளாண்றமக் கழகம் (FAO), 2023ஆம் 
ஆண்றட சர்வ்தச திறனப்்பயிர்கள் ஆண்டாக 
அனுசரிக்கத் தீர்மானித்துள்ளது.

்ருப்பு ே்ககள்
்பருப்பு வறககள் புரதச்சத்தின முக்கிய 

ஆதாரமாக உள்ளன. பகாண்றடக்கடறல, 
உளுநது, ்பச்றசப்்பயறு, துவரம்்பருப்பு, தட்றடப்்பயறு 
மறறும் பகாள்ளு ஆகியன தமிழ்ாட்டில் விறளயும் 

முக்கிய ்பருப்பு வறககளாகும். ்பருப்பு வறககள் 
காலநிறலக்கு ஏற்றாற ்்பால் ்பரவலாகப் 
்பயிரிடப்்படுகின்றன. வ்றண்ட நிலப்்பகுதிகளில் 
நீர்ப்்பாசன வசதியுட்னா அல்லது 
நீர்்பாசனமினறி்யா ்பயிரிடப்்படுகின்றன. மிதமான 
குளிர்காலநிறல மறறும் குற்றநத மறழப்ப்பாழிவு 
இஙகு ்பயிரிட உகநத சூழல்களாகும். ்பருப்பு 
வறககள் கால்்றடகளுக்கு மிகச்சி்றநத தீவனமாக 
உள்ளன. பசனறன, நீலகிரி மறறும் கனனியாகுமரி 
மாவட்டஙகறளத் தவிர்த்து மற்ற மாவட்டஙகளில் 
்பருப்பு வறககள் ்பயிரிடப்்படுகின்றன. ் காயம்புத்தூர் 
மாவட்டம் பகாண்டக்கடறல உற்பத்தியில் 
மாநிலத்தில் முதனநிறல வகிக்கி்றது. ்வலூர் 
மறறும் கனனியாகுமரி மாவட்டஙகளில் துவரம் 
்பருப்பு கூடுதலாக உற்பத்தி பசய்யப்்படுகின்றன. 
திருவாரூர், ்ாகப்்பட்டினம் மறறும் தூத்துக்குடி 
மாவட்டஙகள் அதிக அளவில் ்பச்றசப் ்பயறு மறறும் 
உளுநது ஆகியவறற்ற உற்பத்தி பசய்கின்றன. 
தர்மபுரி  மறறும் கிருஷணகிரி மாவட்டஙகளில் 
பகாள்ளுப் ்பயிர் கூடுதலாக ்பயிரிடப்்படுகி்றது.
எணநணெய் வித்துககள்

நிலக்கடறல, எள், ஆமணக்கு, பதனறன, 
சூரியகாநதி மறறும் கடுகு ஆகியன தமிழ்ாட்டில் 
்பயிரிடப்்படும் முக்கிய எண்பணய் வித்துக்கள் 
ஆகும். உணவுப் ்பயன்பாட்டிறகு மட்டுமல்லாமல் 
பதாழிலகஙகளில் மசகு எண்பணய், பமருகு 
எண்பணய் ப்பாருள்கள், ்சாப்பு, பமழுகுவர்த்தி, 
அழகுசாதனப் ப்பாருள்கள் மறறும் மருநது 
ப்பாருள்கள் ஆகியவறறின உற்பத்திக்கும் இறவப் 
்பயன்படுகின்றன. நிலக்கடறல மாநிலத்தின 
முக்கிய எண்பணய் வித்துப் ்பயிராகும். ்வலூர், 
திருவண்ணாமறல, விழுப்புரம், ்சலம் மறறும் 
புதுக்்காட்றட மாவட்டஙகளில் நிலக்கடறல 
உற்பத்தியானது பசறிநது காணப்்படுகி்றது. 
தர்மபுரி, கடலூர், ப்பரம்்பலூர், மதுறர, ஈ்ராடு, 

இரணடாேது ்சு்மைப்புரட்சி (இைற்க 
வேளாண்மை அல்லது கரிமை வேளாண்மை):

இயறறக ்வளாண்றமயில் பசயறறக 
உரஙகள், பூச்சிபகால்லிகள், தாவர வளர்ச்சி 
சீராக்கிகள் (பசயறறக இரசாயனம்) கால்்றட 
தீவனக் கலப்புகள் ்பயன்படுத்துவதில்றல. 
இவவறக விவசாயம், ்பயிர்சுழறசி, ்பயிர் கழிவுகள், 
விலஙகுகளின கழிவுகள், விவசாயம் அல்லாத 
கரிம கழிவுகள், உயிரியல் பூச்சிக்பகால்லிகள் 
ஆகியனவறற்ற மண்வளப் ்பாதுகாப்பிறகு 
்ம்பியுள்ளனர். குற்றவான விவசாயிக்ள 
இம்முற்றயிறனப் பின்பறறுகின்றனர். 
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அடுத்த்படியாக தமிழ்ாடு ்தயிறல ்பயிரிடும் ்பரப்பு 
மறறும் உற்பத்தியில் இரண்டாமிடம் வகிக்கி்றது. 
நீலகிரி மறலகள் மறறும் ்காயம்புத்தூர் 
மாவட்டத்தில் உள்ள மறலகளில் ்தயிறல 
்தாட்டஙகள் காணப்்படுகின்றன. ்மறகு பதாடர்ச்சி 
மறலகள் மறறும் கிழக்கு பதாடர்ச்சி மறலகளில் 
காபி ்பயிரிடப்்படுகின்றது. நீலகிரி மறலகள் 
மறறும் ்சலம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஏறகாடு 
மறலச்சவுகளில் காபி குறிப்பிடத்தகுநத அளவில் 
்பயிரிடப்்படுகி்றது. திண்டுக்கல், மதுறர மறறும் 
்தனி மாவட்டஙகளிலுள்ள மறலச் சரிவுகளிலும் 
காபி ்பயிரிடப்்படுகின்றது. காபி உற்பத்தியில் 
கர்்ாடகா மாநிலத்திறகு அடுத்து தமிழ்ாடு 
இரண்டாமிடம் வகிக்கி்றது. இரப்்பர் ்தாட்டஙகள் 
கனனியாகுமரியில் அதிகமாகக் காணப்்படுகி்றது. 
தமிழ்ாட்டிலுள்ள, ்மறகு பதாடர்ச்சி மறல 
மறறும் கிழக்கு பதாடர்ச்சிமறலகளின சரிவுகளில் 
மிதபவப்்பம் மறறும் ஈரமான காலநிறல உள்ள 
்பகுதிகளில் மிளகு விறளகின்றது. கடலூர் 
மாவட்டத்தில் ப்பரும் ்பகுதிகளில் முநதிரி 
்பயிரிடப்்படுகின்றது.

 7.5   கால்�்ட ேளரப்பு
கால்்றட வளர்ப்பு என்பது ஊரக மக்களின 

சமூக ப்பாருளாதாரத்தின ஓர் ஒருஙகிறணநத 
அஙகமாகும்.
நேள்ளாடுகள்

இநதியாவில் பவள்ளாடுகள் ’ஏ்ை மைககளின் 
்சு’ என்றறழக்கப்்படுகி்றது. இது ஒரு புனபசய் 
்வளாண் அறமப்பின மிக முக்கிய அஙகமாகும். 
கால்்றட வறககளான ்பசு மறறும் எருறம 
வளர்ப்பிறகு ஏறபில்லா இடஙகளான நில 
விளிம்புப் ்பகுதிகள் மறறும் ்மடு ்பள்ளஙகள் 
நிற்றநத நிலத்்தாற்றப் ்பகுதிகளில் பவள்ளாடு 

இராம்ாதபுரம், சிவகஙறக மறறும் விருது்கர் 
ஆகிய மாவட்டஙகளில் இறவ சிறிய அளவில் 
்பயிரிடப்்படுகி்றது. ்காயம்புத்தூர், தஞசாவூர் 
மறறும் கனனியாகுமரி மாவட்டஙகளில் பதனறன 
மரஙகள் அதிகம் காணப்்படுகின்றன.
கரும்பு

கரும்பு தமிழ்ாட்டின முக்கியமான 
வாணி்பப் ்பயிராகும். இது ஓராண்டு ்பயிராகும். 
இதறகு அதிக பவப்்பநிறல மறறும் அதிகமறழப் 
ப்பாழிவும் ்தறவப்்படுகி்றது. இது பவப்்பமண்டல 
பிர்தசஙகளில் ்னகு வளரக்கூடியறவ. 
திருவள்ளூர், காஞசிபுரம், ்வலூர், கடலூர், 
திருப்ல்்வலி, ்காயம்புத்தூர் மறறும் ஈ்ராடு 
ஆகியன கரும்பு ்பயிரிடும் மாவட்டஙகளாகும்.
்ருத்தி

்பருத்தி ஓர் இறழப்்பயிர் மறறும் வாணி்பப் 
்பயிராகும். கரிசல்மண், நீண்ட ்பனிப்ப்பாழிவற்ற 
காலம், மிதபவப்்பம் மறறும் ஈரப்்பத 
வானிறல ஆகியறவ ்பருத்தி ்பயிரிடுவதறகு 
உகநதறவயாகும். ்பருத்தி வளரும் காலத்தில் 
ஈரப்்பத காலநிறலயும், அறுவறட காலத்தில் 
வ்றண்ட காலநிறலயும் ்பயிருக்கு ஏற்றதாகும். 
்காயம்புத்தூர் பீடபூமி ்பகுதியிலும், றவறக 
மறறும் றவப்்பாறு ஆறறுவடிநிலப் ்பகுதிகளிலும் 
்பருத்தி ்பயிரிடப்்படுகின்றது. மதுறர, இராம்ாதபுரம், 
விருது்கர், திருப்ல்்வலி, தூத்துக்குடி, ்சலம் 
மறறும் தர்மபுரி ஆகிய மாவட்டஙகளிலும் இறவப் 
்பயிரிடப்்படுகின்றது.
வதாட்டப்்யிரகள்

்தயிறல, காபி, இரப்்பர், மறறும் முநதிரி 
ஆகியன மாநிலத்தின முக்கிய ்தாட்டப் 
்பயிர்களாகும். இநதியாவில் அசாம் மாநிலத்திறகு 
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இயறறக ்வளாண்றமறய ்மம்்படுத்தும் 
்்ாக்கத்்தாடு மத்திய அரசானது ்தசிய 
இயறறக கரிம ்வளாண்றமத் திட்டத்றத 
அறிமுகப்்படுத்தியுள்ளது. விழிப்புணர்வு 
ஏற்படுத்துதல், இயறறக உரஙகறள 
்மம்்படுத்துதல், ்பயிறசியளித்தல் ்்பான்றவறற்ற 
இத்திட்டம் பசயல்்படுத்துகி்றது. ்மலும் 
கரிமப் ப்பாருள்கறள மறுசுழறசி பசய்யவும், 
பதாழிறகூடஙகள், உயிரிஉரஙகள், உயிரி 
பூச்சிபகால்லிகள் உற்பத்தி பசய்யவும் 
பதாழிறகூடஙகளுக்கு மாநிலத்தில் நிதி உதவி 
அளித்தல், தர்மம்்பாட்டு வளர்ச்சி மறறும் 
அதறன ்றடமுற்றப்்படுத்தும் குழுமத்தின 
மனிதவளத்றத ்மம்்படுத்துதல் ்்பான்றறவ 
இத்திட்டத்தின மூலம் பசயல்்படுத்தப்்படுகி்றது.

டான டீ (TANTEA) இநநிறுவனம் இநதியாவில் 
கருப்பு வறக ்தயிறல உற்பத்தியிலும், கலப்பு 
வறக ்தயிறல உற்பத்தியிலும் முனனனி 
வகிக்கும் நிறுவனஙகளுள் ஒன்றாகும். (தமிழ்ாடு 
்தயிறல ்தாட்டக் கழகம்) இநநிறுவனத்தின 
்தயிறல ்பயிரிடும் ்பரப்பு ஏ்றத்தாழ 4,500 
பெக்்டர் ஆகும்.

தமிழ்ாடு ்பால் வளர்ச்சி கழகம் என்ற 
அறமப்்பானது தமிழ்ாடு ்பால் உற்பத்தியாளர்கள் 
கூட்டு்றவு சஙகம் என்ற புதிய அறமப்்பாக ்பதிவு 
மாற்றம் பசய்யப்்பட்டுள்ளது. இது பிர்பலமாக 
ஆவின எனறு அறழக்கப்்படுகி்றது
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வளர்ப்பு ஒரு மாற்றாக உள்ளது. மிகக் குற்றநத 
முதலீட்டில் அதிக இலா்பம் ஈட்டப்்படுவதால் சிறு 
மறறும் குறு விவசாயிகள் பவள்ளாடு வளர்ப்பிறன 
்மறபகாள்கின்றனர்.
நசம்மைறிைாடு

பசம்மறியாடுகள், கம்்பளி, இற்றச்சி, ்பால், 
்தால் மறறும் உரம் ்்பான்ற ்பல்்வறு ்பயனுள்ள 
ப்பாருள்கறள அளிப்்பதால் தமிழ்ாட்டின 
மறலப்்பகுதிகள், வ்றண்ட மறறும் அறர வ்றண்ட 
்பகுதிகளில் உள்ள ஊரகப் ப்பாருளாதாரத்தில் இறவ 
முக்கிய ்பஙகாறறுகி்றது. பசம்மறியாடுகள் மறறும் 
அவறறின உ்ராமம் அதன உறடறமயாளர்களுக்கு 
முக்கியப் வருவாய் ஆதாரமாக உள்ளன.
மீன் பிடித்தல்

தமிழ்ாடு ஒரு கடறகறர மாநிலமாதலால் 
மீனபிடித்தல் இஙகு முக்கியமான பதாழில்களில் 
ஒன்றாகும். உள்்ாட்டு மீன பிடித்தல் என்பது ்பரநத 
அளவில் காணப்்படும் நீர்த்்தக்கஙகள் மறறும் 
ஆறுகளில் கணிசமான அளவு ்றடப்பறுகின்றது. 
கடல் மீன் பிடிப்பு

தமிழ்ாட்டு கடறகறரயின நீளம் 1,076 
கி்லாமீட்டராகும்.  ஏ்றத்தாழ 41,412 சதுர கி்லாமீட்டர் 
்பரப்்பளவு 'கண்டத்திட்டு' உள்ளதால் கடறகறர 
மீனபிடிப்புக்கு சாதகமாக உள்ளது. தமிழ்ாடு 'கடல் 
மீன' உற்பத்தியில் முதனறமயான மாநிலஙகளுள் 
ஒன்றாக உள்ளது. மீனபிடித்தலுக்கு ப்பரிய மறறும் 
இயநதிரப் ்படகுகள் ்பயன்படுத்தப்்படுகின்றன.

ப்பருஙகடல் அல்லது கடறகறரயில் இருநது 
சில கி்லாமீட்டர் தூரம் வறர மீனபிடித்தல் 
’கட்லார மீனபிடிப்பு’ என அறழக்கப்்படுகி்றது. 
கடறகறரயில் இருநது ப்பாதுவாக 20 முதல் 30 
றமல்கள் தூரம் வறரயிலும், 100 அல்லது 1000க்கும் 
்மற்பட்ட அடிகள் ஆழத்தில் மீனபிடித்தல் ்டக்கி்றது. 
இது ’ஆழகடல் மீனபிடிப்பு’ என அறழக்கப்்படுகி்றது. 
சு்றா, ்ப்றறவ மீன, சஙகு மீன, பகளுத்தி, பவள்ளி 
வயிறு மீன ்்பான்ற மீன வறககள் மறறும் ்ண்டு 
வறககள் இஙகுப் பிடிக்கப்்படுகின்றன. பசனறன, 
கனனியாகுமரி, திருப்ல்்வலி, ்ாகப்்பட்டினம் 
மறறும் இராம்ாதபுரம் ஆகிய மாவட்டஙகள் 
மாநிலத்தின கடல் மீன உற்பத்தியில் ஏ்றத்தாழ 
40% சதவிகிதம் ்பஙகளிப்ற்பத் தருகின்றன. 
கடறகறரயின அறமவிடம் இப்்பகுதிகளில் மீன 
பிடித்தலுக்கு சாதகமாக உள்ளன.
உள்�ாட்டு மீன்பிடிப்பு

ஏரிகள், ஆறுகள், குளஙகள், கழிமுகஙகள், 
காயல்கள் மறறும் சதுப்புநிலப்்பகுதி ்்பான்ற 
நீர் நிறலகளில் உள்்ாட்டு மீன பிடித்தல் 
்றடப்பறுகி்றது. சிப்பிகள் மறறும் இ்றால்கள் மீன 

்பண்றணகளில் வளர்க்கப்்படுகின்றன. கட்டுமரம், 
டீசல் ்படகுகள் மறறும் மீன வறலகறளப் ்பயன்படுத்தி 
மீனபிடித்தல் ்றடப்பறுகி்றது. மீனபிடித்தறல 
்மம்்படுத்துவதறகாக தமிழ்ாடு மீன வளத்துற்ற 
்பல திட்டஙகறள அறிமுகப்்படுத்தியுள்ளது. மாநில 
உள்்ாட்டு மீன உற்பத்தியில் ்வலூர் மாவட்டம் 10 
சதவிகித உற்பத்தியுடன முனனிறலயில் உள்ளது. 
கடலூர், சிவகஙறக மறறும் விருது்கர் மாவட்டஙகள் 
தலா 9 சதவிகிதம் உள்்ாட்டு மீன உற்பத்தி பசய்து 
மாநிலத்தில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளன. மாநிலப் 
ப்பாருளாதாரத்தில் மீன பிடித் துற்றயானது 1.25% 
சதவிகிதம் ்பஙகளிப்ற்பச் பசய்கி்றது.

 7.6   நீர ேளம்
மனித குலத்திறகும் புவியில் வாழும் 

இலட்சக்கணக்கான உயிரினஙகளுக்கும் நீர் 
இயறறகயின ஒரு விறலமதிப்்பற்ற ்பரிசாகும்.

தமிழ�ாட்டின் நீர ேளஙகள்
இநதியப் ்பரப்்பளவில் 

4 சதவிகிதத்றதயும் மக்கள் 
பதாறகயில் 6 சதவிகிதத்றதயும் 
பகாண்டுள்ள தமிழ்ாடு, இநதிய 
நீர் வளத்தில் 2.5 சதவிகிதத்றத 
மட்டு்ம ப்பறறுள்ளது. தமிழ்ாட்டின ்மற்பரப்பு 
நீரில் 95 சதவிகிதத்திறகு அதிகமாகவும் மறறும் 
நிலத்தடி நீரில் 80 சதவிகிதத்திறகு அதிகமாகவும் 
ஏறகன்வ ்பயன்பாட்டிலிருநது வருகி்றது. 

தமிழ�ாட்டில் உள்ள நீரேள ஆதாரஙகள்
வமைற்ரப்பு நீரேள ஆதாரஙகள் எணணிக்க
ஆறறு வடிநிலம் 17
நீர்த்்தக்கஙகள் 81
ஏரிகள் 41,127
ஆழதுறள கிணறுகள் 
மறறும் மற்ற கிணறுகள் 4,98,644

தி்றநதபவளி கிணறுகள் 15,06,919
பமாத்தம் 20,46,788 மி.க.மீ
(ஆதாரம்-2017 தமிழ்ாடு புள்ளியியல் றக்யடு)

தமிழ�ாட்டின்  ்ல்வ�ாககு  ஆறறுப் 
்ள்ளத்தாககுத் திட்டஙகள்:

்பல்்்ாக்கு ஆறறுப் ்பள்ளத்தாக்கு 
திட்டஙகள், அடிப்்பறடயில் ்வளாண் நீர்ப்்பாசன 
்மம்்பாட்டிறகாகவும் மறறும் நீர் மினசக்தி 
உற்பத்திக்காகவும் ்மறபகாள்ளப்்படுகின்றன. 
இருப்பினும் இறவ ் வறு ்பல ் ்ாக்கஙகளுக்காகவும் 
்பயன்படுத்தப்்படுகின்றன.
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வமைட்டூர அ்ணெ
காவிரி ஆறு சமபவளியில் நுறழயும் இடத்திறகு 

முனனுள்ள மறலயிடுக்குப் ்பகுதியில் ்மட்டூர் 
அறண கட்டப்்பட்டுள்ளது. இது இநதியாவின 
மிகப் ்பழறமயான அறணகளில் ஒன்றாகும். 
இது ்சலம், ஈ்ராடு, கரூர், திருச்சிராப்்பள்ளி, 
தஞசாவூர், திருவாரூர் மறறும் ்ாகப்்பட்டினம் ஆகிய 
மாவட்டஙகளிலுள்ள விறள நிலத்திறகு நீர்ப்்பாசன 
வசதிறய அளிக்கி்றது.

வமைட்டூர அ்ணெ
்ோனி சாகர அ்ணெ

ஈ்ராடு மாவட்டத்தில் அறமநதுள்ள ்பவானி 
சாகர் அறண, ்காயம்புத்தூர் ்கரிலிருநது 
ஏ்றத்தாழ 80 கி.மீ பதாறலவில் அறமநதுள்ளது. 
இது ்பவானி ஆறறின குறுக்்க கட்டப்்பட்டுள்ளது. 
இநத அறண ்ாட்டின மண்-கல் கலறவயால் 
கட்டப்்பட்ட மிகப்ப்பரிய அறணகளுள் ஒன்றாகும்.
அமைராேதி அ்ணெ

அமராவதி அறண, திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 
உடுமறலப் ்்பட்றடயில் இருநது ஏ்றத்தாழ 25 
கி.மீ பதாறலவில் அறமநதுள்ளது. இவவறண 
காவிரியின துறணயா்றான அமராவதி ஆறறின 
குறுக்்க கட்டப்்பட்டுள்ளது. இவவறண நீர்ப்்பாசனம் 
மறறும் பவள்ளக் கட்டுப்்பாட்றட முதனறம 
்்ாக்கமாகக் பகாண்டது. அண்றமயில் ஒரு சிறிய 
நீர் மின நிறலயமும் இஙகு நிறுவப்்பட்டுள்ளது.
கிருஷணெகிரி அ்ணெ

கிருஷணகிரி அறண, கிருஷணகிரியிலிருநது 
7 கி.மீ பதாறலவில் தர்மபுரிக்கு பசல்லும் வழியில் 
அறமநதுள்ளது.
சாத்தனூர அ்ணெ

சாத்தனூர் அறண பசஙகம் தாலுகாவில் 
பதனப்பண்றண ஆறறின குறுக்்க 
கட்டப்்பட்டுள்ளது. இது பசனன்கசவ மறலயின 
்டு்வ அறமநதுள்ளது. தண்டராம்்பட்டு 
மறறும் திருவண்ணாமறல ஒனறியஙகள் 
இதனமூலம் நீர்ப்்பாசன வசதிறயப் ப்பறுகின்றன.  

இஙகு ப்பரிய முதறலப்்பண்றணயும் வண்ணமீன 
்பண்றணயும் அறமநதுள்ளன. சுறறுலா 
்பயணிகளுக்காக அறணயின உள்்ள 
பூஙகாக்கள் ்பராமரிக்கப்்பட்டு வருகி்றது. இஙகுள்ள 
பூஙகாக்கள் திறரப்்படப் ்படப்பிடிப்புக்குப் 
்பயன்படுத்தப்்படுகின்றன.
முல்்லப்ந்ரிைாறு அ்ணெ

முல்றலப்ப்பரியாறு அறண 1895ஆம் 
ஆண்டு ஆஙகி்லய நிர்வாகத்தால் கட்டப்்பட்டது. 
்கரளாவில், ்தக்கடி மறலயில் உருவாகும் 
ப்பரியாறு ஆறறின குறுக்்க கட்டப்்பட்டுள்ளது. 
தமிழ்ாட்டில் நிரநதரமாக வ்றட்சிக்குள்ளாகும் 
சில ்வளாண் நிலஙகளுக்கு நீர்ப்்பாசனம் 
அளிப்்பதறகாக இது கட்டப்்பட்டது. 
்ே்க அ்ணெ

ஆண்டிப்்பட்டிக்கு அரு்க றவறக ஆறறின 
குறுக்்க கட்டப்்பட்டுள்ளது. 111 அடி உயரம் பகாண்ட 
இவவறணயில் 71 அடி உயரம் மட்டு்ம நீறர 
்சமிக்க முடியும். இவவறண மதுறரயிலிருநது 
70 கி.மீ தூரத்திலும் ஆண்டிப்்பட்டியிலிருநது 7 கி.மீ 
தூரத்திலும் அறமநதுள்ளது. இவவறண 1959 ஆம் 
ஆண்டு ஜனவரி 21ஆம் ்ாள் தி்றக்கப்்பட்டது. 
மைணிமுத்தாறு அ்ணெ

திருப்ல்்வலி ்கரிலிருநது ஏ்றத்தாழ 47கி.மீ 
பதாறலவில் மணிமுத்தாறு அறண 
கட்டப்்பட்டுள்ளது.  
்ா்�ாசம் அ்ணெ

திருப்ல்்வலியிலிருநது 49கி.மீ பதாறலவில் 
அறமநதுள்ள ்பா்ப்ாசம் அறண 
‘கறரயார் அறண’ எனறும் அறழக்கப்்படுகி்றது. 
திருப்ல்்வலி மறறும் தூத்துக்குடி மாவட்டஙகளில் 
உள்ள நிலஙகள் இதன மூலம் ்பாசன வசதிறயப் 
ப்பறுகின்றன. 
்ரம்பிககுளம் ஆழிைாறு திட்டம்

இது தமிழ்ாடு மறறும் ்கரளா மாநிலஙகளின 
கூட்டு முயறசியால் உருவாக்கப்்பட்டது. 
்பரம்பிக்குளம் மறறும் ஆழியாறு ்பகுதியில் உள்ள 
ஏழு ஆறுகளின நீரிறனப் ப்பறறு அஙகுள்ள 
ஏழு நீர்த்்தக்கஙகறளயும் ஒன்்றாபடானறு 
இறணக்கும் எதிர்கால ்்ாக்கத்தின விறளவாக 
உருவானத் திட்டமாகும். 

்பரப்்பலாறு திட்டம் ஒட்டஞசத்திரம் அரு்க 
அறமநதுள்ளது. இதன நீர் பகாள்ளளவுத் தி்றன 167 
மில்லியன கன அடிகளாகும். ்பழனி தாலுகாவில் 
அறமநதுள்ள இவவறண மதுறரயிலிருநது 75 
கி.மீ பதாறலவில் அறமநதுள்ளது.
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நீரேள வமைலாண்மை
நீர்வள ்மலாண்றம என்பது திட்டமிடல், 

பசயல்்படுத்துதல், நீர்வளத்றதப் ப்பருக்குதல், 
விநி்யாகித்தல் மறறும் நீர்வளஙகளின உகநத 
்பயன்பாட்றட நிர்வகிப்்பதறகான ்டவடிக்றகறய 
்மறபகாள்வதாகும். தமிழ்ாட்டில் மக்கள் 
பதாறக அதிகரிப்பு, ப்பாருளாதார வளர்ச்சி 
மறறும் தனி்்பரின நுகர்வு காரணமாக நீரின 
்தறவ மிகவும் அதிகரித்துள்ளது. மக்களின நீர்ப் 
்பயன்பாடு, பதாழில் துற்றக்கான ்தறவகள் 
மறறும் இதர ்தறவகளுக்கான ்பயன்பாடு 
குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரித்து வருகின்றது. 
மாநிலமானது  நீர் ்தறவக்கு ்பருவமறழறயப் 
ப்பரிதும் சார்நதுள்ளது. ்பருவ மறழ ப்பாய்ப்்பதால் 
கடுறமயான நீர் ்பற்றாக்குற்ற ஏற்பட்டு, வ்றட்சிக்கு 
வழி வகுக்கின்றது. என்வ நீர் ்சமிப்்பது ்மக்கும் 
வருஙகால சநததியினருக்கும் ்பயனுள்ளதாக 
அறமயும்.
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 7.7  தமிழ�ாட்டின் கனிமை ேளஙகள்
பவர்மிகுறலட், ்மக்னறடட், டுறனட், 

ரூட்றடல், பசம்மணிக்கல், மாலிப்்படினம் மறறும் 
இல்மறனட் ஆகிய வளஙகளில் தமிழ்ாடு 
முனனணி உற்பத்தியாளராக உள்ளது. ்பழுப்பு 
நிலக்கரி 55.3%, பவர்மிகுறலட் 75%, டுறனட் 
59%, பசம்மணிக்கல் 59%, மாலிப்டீனம் 52% 
மறறும் றடட்டானியம் 30% தாதுக்கள் ்ாட்டின 
பமாத்த உற்பத்தியில் தமிழ்ாட்டின ்பஙகளிப்்பாகும்.

மாநிலத்தில் காணப்்படும் முக்கியமான 
தாதுக்கள் பினவருமாறு: ப்ய்்வலி, மிகப்ப்பரிய 
்பழுப்பு நிலக்கரி வளஙகறளக் பகாண்டுள்ளது. 
இராம்ாதபுரம் ்பகுதிகளில் நிலக்கரி ்படிமஙகள் 
காணப்்படுகின்றன. காவிரி வடிநிலப் ்பகுதியில் 
எண்பணய் மறறும் இயறறகவாயு ்படிவுகள் 
காணப்்படுகின்றன. 

்சலம் மாவட்டத்தில் உள்ள கஞசமறலயிலும் 
திருவண்ணாமறல மாவட்டத்தில் உள்ள 
கல்வராயன மறலயிலும் இரும்புத்தாது ்படிவுகள் 
காணப்்படுகின்றன. ்சலம் அரு்க ்மக்னறசட் 
தாது கிறடக்கின்றது. ்சர்வராயன குனறுகள், 
்காத்தகிரி, உதகமண்டலம், ்பழனிமறல 
மறறும் பகால்லிமறலப் ்பகுதிகளில் ்பாக்றசட் 
தாதுகள் காணப்்படுகின்றன. திருச்சிராப்்பள்ளி, 
திருப்ல்்வலி, தூத்துக்குடி மறறும் விருது்கர் 
மாவட்டஙகளில் ஜிப்சம் கிறடக்கி்றது. 
கனனியாகுமரி கடறகறர மணல் ்பரப்புகளில் 
இல்மறனட் மறறும் ரூட்றடல் காணப்்படுகி்றது. 
்காயம்புத்தூர், கடலூர், திண்டுக்கல், காஞசிபுரம், 
கரூர், மதுறர, ்ாகப்்பட்டினம், ்ாமக்கல், ப்பரம்்பலூர், 
இராம்ாதபுரம், ்சலம் மறறும் திருவள்ளூர் 
மாவட்டஙகளில் சுண்ணாம்பு கிறடக்கி்றது. 
்காயம்புத்தூர், தர்மபுரி, கரூர், ்ாமக்கல், நீலகிரி, 
்சலம், திருச்சிராப்்பள்ளி, திருப்ல்்வலி மறறும் 
்வலூர் மாவட்டஙகளில் ் மக்னறசட் கிறடக்கி்றது. 
ப்பல்ட்ஸ்்பார்க், ்படிகக்கல், தாமிரம் மறறும் 
காரீயம் ஆகியறவ மாநிலத்தின சில ்பகுதிகளில் 
காணப்்படுகின்றன.

 7.8  நதாழிலகஙகள்
மூலப்ப்பாருள்கறள இயநதிரஙகளின 

மூலம் உற்பத்திப் ப்பாருள்களாக்வா அல்லது 
்பயன்படுத்தக்கூடிய ப்பாருள்களாக்வா மாற்றப்்படும் 
இட்ம  பதாழிலகஙகளாகும். ்பருத்தி ப்சவாறல, 
சர்க்கறர ஆறல, காகித ஆறல, ்தால் பதாழிலகம், 
சிபமண்ட் ஆறல, மினசாதனப் ப்பாருள்கள் 
உற்பத்தி ஆறல, வாகன 
உதிரி்பாகஙகள், தகவல் 
பதாழில்நுட்்பம் மறறும் சுறறுலாத் 
துற்ற ஆகியன தமிழ்ாட்டின 
முக்கிய பதாழிலகஙகள் ஆகும்.

்ருத்தி ந�சோ்லகள்
்பருத்தி ப்சவாறலகள் தமிழ்ாட்டின 

்பாரம்்பரியமிக்க ் னகு வளர்நத ஒரு பதாழிலகமாகும். 
்பருத்தி ப்சவாறலகள் ்காயம்புத்தூர், திருப்பூர், 
்சலம், ்பல்லடம், கரூர், திண்டுக்கல், விருது்கர், 
திருப்ல்்வலி, தூத்துக்குடி, மதுறர மறறும் ஈ்ராடு 
ஆகிய ்பகுதிகளில் பசறிநது காணப்்படுகின்றன. 
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தமிழ்ாடு பசய்தித்தாள் மறறும் காகித நிறுவனம் 
உலகளவில் தி்றன்பறடத்த ஆறலகளில் 
ஒன்றாகும். இவவாறல கரும்புச்சக்றக மறறும் 
மரக்கூழிலிருநது ்பலவறகயான காகிதஙகறள 
சி்றநத தரத்துடன உற்பத்தி பசய்கின்றன.

புக்காதுறர, ்பவானிசாகர், ்பள்ளி்பாறளயம், 
்பரமத்தி ்வலூர், ்காயம்புத்தூர், 
உடுமறலப்்்பட்றட, பதாப்்பம்்பட்டி, நிலக்்காட்றட 
மறறும் ்சரனமா்தவி ஆகிய இடஙகளில் காகித 
ஆறலகள் உள்ளன.
சிநமைணட் நதாழிலகம்

சிபமண்ட் பதாழிலகம் ப்பாருளாதார 
மநத நிறலயிலும் உற்பத்தி மறறும் நுகர்வில் 
பதாடர்நது வளர்ச்சி அறடநது வநதுள்ளது. இநதியா 
மிகப்ப்பரிய சிபமண்டு உற்பத்தி பசய்யும் ்ாடுகளில் 
ஒன்றாகவும், 181 மில்லியன டனகள் வருடாநதிர 
உற்பத்தியுடன உலகில் இரண்டாவது இடத்றத 
வகிக்கும் ்ாடாகவும் உள்ளது. தமிழ்ாட்டின 

தமிழ்ாட்டில் உள்ள ஈ்ராடு றகத்தறி, விறசத்தறி 
மறறும் ஆயத்த ஆறடகளின விற்பறனக்கு 
புகழப்பற்றது. ்காயம்புத்தூர் 'தமிழ்ாட்டின 
மானபசஸ்டர்' எனறு அறழக்கப்்படுகி்றது. 
்காயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈ்ராடு மாவட்டஙகள் 
ப்சவுத்பதாழில் மூலம் மாநில ப்பாருளாதாரத்திறகு 
முக்கிய ்பஙகளிப்ற்ப அளிக்கின்றன. என்வ 
இப்்பகுதி  'தமிழ�ாட்டின்  ஜவுளி  ்ள்ளத்தாககு' 
எனக் குறிப்பிட்டப்்படுகி்றது. கரூர் 'தமிழ�ாட்டின் 
ந�சவுத்த்ல�கரம்' என்றறழக்கப்்படுகி்றது.

்ருத்தி ந�சோ்ல
்ட்டு ந�சவுஆ்லகள்

்ாட்டின ்பட்டு உற்பத்தியில் தமிழ்ாடு 
்ானகாவது இடத்றத வகிக்கி்றது. 'காஞசிபுரம் 
்பட்டு' என்பது அதன தனித்தனறம, தரம் மறறும் 
்பாரம்்பரிய மதிப்பு ஆகியவற்றால் உலகம் முழுவதும் 
அறியப்்படுகி்றது. காஞசிபுரம், ஆரணி, கும்்ப்காணம், 
்சலம், ்காயம்புத்தூர், மதுறர மறறும் 
திருப்ல்்வலி ஆகியறவ தமிழ்ாட்டின முக்கிய 
்பட்டு ப்சவு றமயஙகளாகும். இராம்ாதபுரத்தின 
சில ்பகுதிகளில் பசயறறகப் ்பட்டு துணிகள் 
உற்பத்தி பசய்யப்்படுகின்றன.
வதால் ்தனிடும் நதாழிலகஙகள்

இநதியாவில், ்தால் ்பதனிடும் 
பதாழிலகஙகளில் தமிழ்ாடு 60% உற்பத்திறயயும் 
காலணிகள், ்தால் ஆறடகள், மறறும் ்தால் 
உ்பப்பாருள்கள் உற்பத்தியில் 38% ்பஙகளிப்ற்பயும் 
அளிக்கி்றது. ்வலூர் மறறும் அதறனச் சுறறியுள்ள 
இராணிப்்்பட்றட, ஆம்பூர் மறறும் வாணியம்்பாடி 
்கரஙகளில் நூறறுக்கணக்கான ்தால் ்பதனிடும் 
பதாழிலகஙகள் அறமநதுள்ளன. அறிவியல் மறறும் 
பதாழில் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (CSIR) கீழ மத்திய 
்தால் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மறறும் ஆய்வகம் (CLRI), 
பசனறனயில் அறமநதுள்ளது.
காகித நதாழிலகம்

கரூர் மாவட்டம் காகிதபுரத்தில் தமிழக அரசு 
நிறுவனமான தமிழ்ாடு பசய்தித்தாள் மறறும் காகித 
நிறுவனம் (TNPL) அறமநதுள்ளன. இது  பசய்தித்தாள், 
அச்சுக் காகிதம் மறறும் எழுதப் ்பயன்படும் 
காகிதம் ஆகியவறற்ற உற்பத்தி பசய்கின்றது. 

புவியிைல் குறியீடு (GI Tag)
புவியியல் குறியீடு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட 

புவியியல் பிர்தசத்தில் தயாரிக்கப்்படும் 
ப்பாருள்களின மீது ்பயன்படுத்தப்்படும் குறிப்்பாகும். 
இது உற்பத்தி பசய்யும் உரிறமயாளர்களுக்கு 
உரிறமகள் மறறும் ்பாதுகாப்ற்ப வழஙகுகி்றது.
சில முககிைப் புவியிைல் குறியீடுகள்:
இடம் உற்த்திப் ந்ாருள்கள்
ஆரணி ்பட்டு
காஞசிபுரம் ்பட்டு

்காயம்புத்தூர் மாவு அறரக்கும் இயநதிரம், 
்காரா ்பட்டு ்சறல

தஞசாவூர்
ஓவியஙகள், கறல்யம் 
மிக்க தட்டுகள், தறலயாட்டி 
ப்பாம்றமகள், வீறண

்ாகர்்காவில் ்காயில் ்றககள்
ஈ்ராடு மஞசள்
்சலம் பவண்்பட்டு ( ்சலம் ்பட்டு )
்பவானி ்்பார்றவகள்
மதுறர சுஙகடி ்சறல
சுவாமிமறல பவண்கலச் சிறலகள்
்ாச்சியார்்காவில் குத்துவிளக்கு
்பத்தமறட ்பாய்
நீலகிரி ்பாரம்்பரிய பூ றதயல்
மகா்பலிபுரம் சிற்பஙகள்
சிறுமறல மறல வாறழ
ஏத்்தாபமாழி ்தஙகாய்
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முக்கிய சிபமண்ட் உற்பத்தியாளர்களில், தமிழ்ாடு 
சிபமண்ட் கழகமும் (TANCEM) ஒன்றாக உள்ளது. 
அரியலூர் மறறும் ஆலஙகுளம் ஆகிய இடஙகளில் 
சிபமண்ட் உற்பத்தி ஆறலகள் இயஙகுகின்றன. 
ஆலஙகுளத்தில் உள்ள கல்்ார் சிபமண்ட் அட்றட 
அலகும், விருத்தாசலத்தில் உள்ள கறகலன குழாய் 
அலகு ஆகியன மாநிலத்தின மற்ற அலகுகளாகும். 
சஙகர் சிபமண்ட், ஜூவாரி சிபமண்ட், அல்ட்ராபடக் 
சிபமண்ட், மதராஸ் சிபமண்ட் மறறும் டால்மியா 
சிபமண்ட் ஆகியன தமிழ்ாட்டின முக்கிய தனியார் 
சிபமண்ட் உற்பத்தி நிறுவனஙகளாகும்.

 7.9   தகேல் நதாழில்நுட்்ம்
்தசிய பமனப்பாருள் மறறும் ்சறவகள் 

நிறுவன கூட்டறமப்பின்படி (NAASCOM) 
இநதியாவின பமாத்த பமனப்பாருள் ஏறறுமதியில் 
பதன மாநிலஙகள் பதாடர்நது ்மலானப் 
்பஙகளிப்ற்ப பசய்து வருகின்றன. தமிழ்ாடு 
மறறும் ஆநதிரப்பிர்தச மாநிலஙகள் இறணநது 
இநதியாவின  பமாத்த பமனப்பாருள் ஏறறுமதியில் 
59.6%ஐ பசய்கின்றன. ்ாட்டின பமனப்பாருள் 
ஏறறுமதியில் கர்்ாடகாவுக்கு அடுத்ததாக தமிழ்ாடு 
இரண்டாவது ப்பரிய ஏறறுமதி பசய்யும் மாநிலமாக 
உள்ளது.
சி்றப்புப் ந்ாருளாதார மைணடலம்

சி்றப்புப் ப்பாருளாதார மண்டலஙகள் 
சர்வ்தச அளவில் மிகச்சி்றநத ்பகுதிகளாகவும் 
ஏறறுமதிறய ஊக்குவிக்கக்கூடிய சூழறலப் 
ப்பற்றதாகவும் உள்ளது. இம்மண்டலம் ்பல 
உற்பத்திப் ப்பருள்கறள அளிப்்பதுடன ்பல்்வறு 
்சறவகறளயும் அளிக்கி்றது. ்ாஙகு்்ரி, 
எண்ணூர், ஓசூர் மறறும் ப்பரம்்பலூரில் சி்றப்புப் 
ப்பாருளாதார மண்டலஙகள் அறமநதுள்ளன. 
தகவல் பதாழில்நுட்்பம் மறறும் தகவல் பதாழில்நுட்்ப 
சி்றப்புப் ப்பாருளாதார மண்டலஙகளான - றடடல் 
பூஙகா-2, றடடல் பூஙகா-3 மறறும் உயிரி 
மருநதகம் ்்பான்றறவ பசனறனயிலும் றடடல் 
பூஙகா-4 ்காயம்புத்தூரிலும் அறமநதுள்ளன.

ந்ாறியிைல் உற்த்தி நதாழிலகஙகள்
உற்பத்தித் பதாழில் என்பது மாநிலப் 

ப்பாருளாதாரத்தின துடிப்்பான துற்றகளில் ஒன்றாகும். 
இது ப்பாறியியல் உற்பத்தி பதாழில்துற்றயில் 
ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ்பஙகளிப்ற்ப அளிக்கி்றது. 
வாகனஙகள் மறறும் இதர்பாகஙகள் உற்பத்தி, 
வாகன உற்பத்தி, மூல உ்லாகம் மறறும் உ்லாகக் 
கலறவத் பதாழில்கள், உ்லாகப் ப்பாருள்கள் மறறும் 
்பழுது்பார்க்கும் கருவிகள் ஆகியவறற்ற உற்பத்தி 
பசய்கின்றன. 
ோகனத் நதாழிலகஙகள்

இநதியாவில் உற்பத்தி பசய்யப்்படும் வாகனத் 
பதாழில்களில் 21% ்பயணிகள் மகிழுநது, 33% 
வணிக வாகனஙகள் மறறும் 35% வாகன 
உதிரி்பாகஙகள் ஆகியன தமிழ்ாட்டின 
அதிகமான ்பஙகளிப்்பாகும். ்்பார்டு, ெூண்டாய்,  
எச் எம் மிட்சுபிவி, அ்சாக் றலலாண்ட் மறறும் 
்வளாண் கருவிகள் நிறுவனம் (TAFE)  
(இழுறவ இயநதிரம்) (Tractor), ஆகியவறறின 
உற்பத்திக் தளஙகள் தமிழ்ாட்டில் அறமநதுள்ளன.
்கத்தறி மைறறும் வி்சத்தறி

றகத்தறித் துற்றயானது மாநிலத்தில் 
மிகப்ப்பரிய குடிறசத் பதாழிலாகும். இது கிராமப்பு்ற 
மக்களுக்கு வாழவாதாரத்றதயும் ஏறறுமதி 
வருவாறயயும் அளிக்கின்றன. ப்சவாளர் 
சஙகஙகள், ’்பள்ளிக் குழநறதகளுக்கு விறலயில்லா 
சீருறடயும், விறலயில்லா ்வட்டி மறறும் ்சறல’ 
திட்டத்திறகு ் தறவயான துணிகறளயும் உற்பத்தி 
பசய்கின்றன.
சரகக்ரத் நதாழிலகம்

தமிழ்ாட்டில் சர்க்கறரத் பதாழிலகம் ஒரு 
்வளாண்சார்நத பதாழிலகமாகும். கிராமப்பு்ற 
்பகுதிகள் மாநிலத்தின ப்பாருளாதார வளர்ச்சிக்கு 
முக்கியப் ்பஙகிறன வகிக்கி்றது. சர்க்கறரத் 
பதாழிலகஙகள் ்பல ஆயிரம் மக்களுக்கு ்்ரடி 
்வறலவாய்ப்ற்பயும், கரும்பு ்பயிர்சாகு்படி, 
அறுவறட, ் ்பாக்குவரத்து மறறும் இதரப் ்பணிகளில் 
ஈடு்பட்டுள்ள விவசாயிகள் மறறும் ்வளாண் 
பதாழிலாளர்கள் ்்பான்ற ்பல இலட்சம் மக்களுக்கு 
மற்றமுக ்வறல வாய்ப்ற்பயும் வழஙகுகின்றன. 
சுறறுலாத்து்்ற

சுறறுலாத்துற்ற ஒரு பதாழிலகமாகக் 
கருதப்்படுகி்றது. ஏபனனில் இதில் ஏராளமான 
மக்களுக்கு ்வறலவாய்ப்ற்ப உருவாக்குவதில் 
முக்கியப்்பஙகு வகிக்கின்றன. சமீ்ப காலஙகளில் 
உள்்ாட்டு மறறும் பவளி்ாட்டு சுறறுலாப் 
்பயணிகளுக்கு முனனணித் தலஙகளில் 

தமிழ�ாட்டில் உள்ள முககிை தகேல் 
நதாழில்நுட்் பூஙகாககள்

றடடல் பூஙகா, அபசண்டாஸ், தகவல் 
பதாழில்நுட்்பம் மறறும் தகவல் பதாழில்நுட்்பம் 
சார்நத ்சறவகளுக்கான ம்கநதிரா உலக 
்கரம், சி்றப்பு ப்பாருளாதார மண்டலம்-றடடல் 
பூஙகா II மறறும் றடடல் பூஙகா III, ்காயம்புத்தூர் 
சி்றப்பு ப்பாருளாதார மண்டலம்-றடடல் பூஙகா 
ஆகியனவாகும்.
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ஒன்றாக தமிழகம் உருவாகிக் பகாண்டிருக்கி்றது. 
தமிழகத்தில் சுறறுலாத்துற்ற, தமிழ்ாடு 
சுறறுலா ்மம்்பாட்டுக் கழகத்தால் (TTDC) 
ஊக்குவிக்கப்்படுகி்றது. ்பழஙகால நிறனவுச் 
சினனஙகள், புனிதத்தலஙகள், மறலவாழிடஙகள், 
்பலவறகயான இயறறக நிலத்்தாற்றஙகள், 
நீண்ட கடறகறர, கலாச்சாரம் மறறும் 
்பாரம்்பரியம் ஆகியவறறுடன தமிழ்ாடு சுறறுலாப் 
்பயணிகளுக்கு மிகச் சி்றநத மாநிலமாக உள்ளது.
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 7.10   மைககள் நதா்க
ஒரு ்ாட்டின 

வறரயறுக்கப்்பட்ட ்பகுதியில் 
வாழும் மக்களின 
எண்ணிக்றக்ய மக்கள் 
பதாறக எனப்்படுகி்றது. 
மக்கள்பதாறகப் ்பண்புகள் 
்பறறிய புள்ளிவிவர ஆய்வுகள் 
‘மக்கட்பதாறகயியல்’ என அறழக்கப்்படுகின்றது. 
அதிக மைககள் நதா்க்ைக நகாணட ்குதிகள்

்காறவ, பசனறன, திருவள்ளூர், 
காஞசிபுரம், விழுப்புரம், தர்மபுரி, ்சலம், மதுறர 
மறறும் திருப்ல்்வலி ஆகியறவ தமிழ்ாட்டில் 
அதிக மக்கள் பதாறகறயக் பகாண்ட 
மாவட்டஙகளாகும். இம்மாவட்டஙகளில் அதிக 
அளவிலான மக்கள் பதாறக இருப்்பதறகுக் 
காரணம் விவசாயம் மறறும் பதாழில்துற்ற 
்மம்்பாடு ஆகும்.

மிதமைான  மைககள்  நதா்க்ைக  நகாணட 
்குதிகள்

திருவண்ணாமறல, கடலூர், திருச்சி 
மறறும் தஞசாவூர் ஆகிய மாவட்டஙகள் 30 - 35 
இலட்சம் மக்கள்பதாறகறயப் ப்பறறுள்ளன. 
்வலூர், திண்டுக்கல், விருது்கர் மறறும் 
தூத்துக்குடி மாவட்டஙகள் ஒவபவானறும் 15 - 20 
இலட்சம் மக்கள்பதாறகறயக் பகாண்டுள்ளன. 
விவசாயம், சிறியஅளவிலான பதாழில்கள் தவிர 
கட்லாரப் ்பகுதிகளில் மீனபிடித்தல் ஆகியறவ 
இம்மாவட்டஙகளின முக்கியத் பதாழில்களாகும்.
கு்்றோன  மைககள்  நதா்க்ைக  நகாணட 
்குதிகள்

கட்லார மாவட்டஙகளான ்ாகப்்பட்டினம், 
திருவாரூர், புதுக்்காட்றட, இராம்ாதபுரம் 
மறறும் சிவகஙறக ஆகியறவ 15 இலட்சத்திறகும் 
குற்றவான மக்கள் பதாறகறயப் ப்பறறுள்ளன. 
நீலகிரி மாவட்டம் 10 இலட்சத்திறகும் குற்றவான 
மக்கள்பதாறகறயக் பகாண்டுள்ளது.
மைககளடரத்தி

இநதியாவின மக்களடர்த்தியில் ்மது மாநிலம் 
12வது இடத்தில் உள்ளது. 2011ஆம் ஆண்டு 
மக்கள்பதாறகக் கணக்பகடுப்பின்படி ் தசிய சராசரி 
மக்களடர்த்தி 382 ஆகும். பசனறன ஒரு சதுர 
கி்லா மீட்டருக்கு 26,903 மக்களடர்த்தி பகாண்ட 
மாவட்டமாகும். இறதயடுத்து கனனியாகுமரி, 
திருவள்ளூர், காஞசிபுரம், மதுறர, ்காயம்புத்தூர், 
கடலூர், தஞசாவூர், ்ாகப்்பட்டினம், ்சலம், ்வலூர் 
மறறும் திருச்சிராப்்பள்ளி ஆகிய மாவட்டஙகள் 
அதிக மக்களடர்த்தி பகாண்ட மாவட்டஙகளாகும். 
நீலகிரி மாவட்டத்தில் குற்றநத அளவு மக்களடர்த்தி 
(288ச.கி.மீ) ்பதிவாகியுள்ளது. மற்ற மாவட்டஙகள் 
மிதமான மக்களடர்த்திறயக் பகாண்டுள்ளன.
மைதஙகள்

இநது, கிறித்தவம் மறறும் இஸ்லாம் ்மது 
மாநிலத்தின முக்கிய மதஙகளாகும். ்மது 
மாநிலத்தின பமாத்த மக்கள் பதாறகயில் இநதுக்கள் 
அதிகமாகவும் அதறனத் பதாடர்நது கிறித்தவர்கள், 
இஸ்லாமியர்கள், சமணர்கள், சீக்கிய மதத்தினர்  
மறறும் புத்த மதத்தினரும் பி்ற மதஙகறளச் 
சார்நதவர்களும் உள்ளனர்.
்ாலின விகிதம்

்பாலின விகிதம் என்பது 1,000 
ஆண்களுக்கு இறணயாக உள்ள ப்பண்களின 
எண்ணிக்றகறயக் குறிக்கி்றது. ்பாலின விகிதம் 
அதிகம் பகாண்ட மாவட்டஙகளாக நீலகிரியும் (1,041) 
அறதத் பதாடர்நது தஞசாவூர் மாவட்டமும் (1,031) 
காணப்்படுகின்றன. குற்றவான ்பாலின விகிதம் 
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தமிழ்ாட்டின மிக நீளமான 
்தசிய ப்டுஞசாறல எண் 
44–ஐ உறடயதாகும். இது 
ஓசூரிலிருநது தர்மபுரி , ்சலம், 
கரூர், திண்டுக்கல், மதுறர, 

திருப்ல்்வலி வழியாக கனனியாகுமரி 
வறர 627.2 கி்லாமீட்டர் தூரம் பசல்கி்றது. 
தமிழ்ாட்டின மிகக் குற்றவான நீளஙபகாண்ட 
்தசிய ப்டுஞசாறல எண்785-ஐக் 
பகாண்டதாகும். இது மதுறரயிலிருநது 
துவரஙகுறிச்சி வறர பசல்கி்றது. இதன நீளம் 
38 கி்லா மீட்டர் ஆகும்.

நீரேழி வ்ாககுேரத்து
பசனறன, எண்ணூர் மறறும் தூத்துக்குடி 

ஆகியறவ தமிழ்ாட்டின மூனறு முக்கிய 
துற்றமுகஙகளாகும். ்ாகப்்பட்டினத்தில் 
இறடநிறல துற்றமுகமும் பி்ற ்பகுதிகளில் 
15 சிறிய துற்றமுகஙகளும் இம்மாநிலத்தில் 
உள்ளன. தமிழ்ாட்டில் உள்ள அறனத்து சிறு 
துற்றமுகஙகளும் தமிழ்ாட்டின கடல்சார் 
வாரியத்தால் நிர்வகிக்கப்்படுகி்றது. பசனறன 
துற்றமுகம் பசயறறகத் துற்றமுகமாகும். இது 
சரக்குப் ப்பட்டகஙகறளக் றகயாளும் ்ாட்டின 
துற்றமுகஙகளில்  இரண்டாவது ப்பரிய 
துற்றமுகமாகும். 

 7.12   தகேல் நதாடரபு
தகவல் பதாடர்பு என்பது இலத்தீன 

வார்த்றதயான 'கம்யூனி்கர்' என்பதிலிருநது 
ப்ப்றப்்பட்டது. இது '்பகிர்தல்' எனப் ப்பாருள்்படும். 
தகவல்கள், எண்ணஙகள் மறறும் எண்ணஙகளின 
்பரிமாற்றத்றத தகவல் பதாடர்பு எனகி்்றாம்.

தகவல் பதாடர்புகள் இரு பிரிவுகளாகப் 
பிரிக்கப்்படுகின்றன. அறவ: 

1. தனிமனித தகவல் பதாடர்பு
2. ப்பாதுத்தகவல் பதாடர்பு

தமிழ�ாட்டின்  அஞ்சலக  மைாேட்டஙகள்  மைறறும் 
த்ல்மைைகம்

மைணடலம் / மைாேட்டஙகள் த்ல்மைைகம்

பசனறன பசனறன

்மறகு மண்டலம் ்காயம்புத்தூர்

மத்திய மண்டலம் திருச்சிராப்்பள்ளி 

பதறகு மண்டலம் மதுறர

பகாண்ட மாவட்டஙகளாகத் தர்மபுரியும் (946) 
அதறனத் பதாடர்நது ்சலமும் (954) உள்ளன.
கல்விைறிவு விகிதம்

கனனியாகுமரி மாவட்டம் அதிக அளவில் 
கல்வியறிவு விகிதம் பகாண்ட மாவட்டமாகவும், 
தர்மபுரி  மாவட்டம் மிகக் குற்றநத கல்வியறிவு 
பகாண்ட மாவட்டமாகவும் உள்ளது. ்மலும் 
அதிக கல்வியறிவு பகாண்ட மாவட்டஙகளாக 
பசனறன, தூத்துக்குடி, நீலகிரி மறறும் காஞசிபுரம் 
மாவட்டஙகள் உள்ளன.

 7.11   வ்ாககுேரத்து மைறறும் தகேல் 
நதாடரபு

சா்லகளின் ே்ககள்
மாநிலத்தின பமாத்த சாறலகளின நீளம் 

1,67,000 கி்லாமீட்டர் ஆகும். 
இதில் 60,628 கி்லாமீட்டர் 
மாநில ப்டுஞசாறல துற்ற 
மூலம் ்பராமரிக்கப்்படுகி்றது. 
ப்பாதுத்துற்ற மறறும் 
தனியார்துற்ற கூட்டணி 
இயக்கத் திட்டத்தின கீழ (PPP) பமாத்த சாறலத் 
திட்டஙகளில் 20% ்பஙகளிப்புடன இநதியாவில் 
இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.

இரயில்வே வ்ாககுேரத்து
பதறகு இரயில்்வயின தறலறமயகம் 

பசனறனயில் அறமநதுள்ளது. தற்்பாது பதறகு 
இரயில்்வயின வறலப்பினனல் இநதியாவின 
பதன தீ்பகற்பப் ்பகுதிகளான தமிழ்ாடு, ்கரளா, 
புதுச்்சரி, கர்்ாடகா மறறும் ஆநதிரப் பிர்தசத்தின 
சில ்பகுதிகளுக்கும் நீட்டிக்கப்்பட்டுள்ளது. 
பசனறனயில் பு்ற்கர் இரயில் ்்பாக்குவரத்து 
மறறும் ்ப்றக்கும் பதாடருநதுத் திட்டம் ஆகியறவ 
்னகு வளர்ச்சியறடநதுள்ளன. பமட்்ரா 
இரயில்்வ அறமப்பு, ் ம 2017 முதல் ்பாதாள இரயில் 
இயக்கத்துடன இப்்்பாக்குவரத்றத விரிவாக்கம் 
பசய்து வருகி்றது.
ோன்ேழி வ்ாககுேரத்து

தமிழ்ாட்டில் 4 முக்கிய சர்வ்தச விமான 
நிறலயஙகள் உள்ளன. பசனறன சர்வ்தச 
விமானநிறலயமானது  மும்ற்ப மறறும் புது 
படல்லிக்கு அடுத்ததாக இநதியாவின மூன்றாவது 
ப்பரிய விமான நிறலயமாக உள்ளது. ்காயம்புத்தூர், 
மதுறர மறறும் திருச்சிராப்்பள்ளி ஆகியன ்ாட்டில் 
பி்ற சர்வ்தச விமானநிறலயஙகள் ஆகும். 
தூத்துக்குடி மறறும் ்சலம் ஆகியறவ உள்்ாட்டு 
விமானநிறலயஙகள் ஆகும். 
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 7.13   ேணிகம்
ஏறறுமதி மறறும் இ்றக்குமதி ஆகியறவ 

வணிகத்தின இரு கூறுகளாகும். ஏறறுமதி 
என்பது ப்பாருள்கள் மறறும் ்சறவகறள 
பவளி்ாட்டுப் ்பணத்திறகு விற்பதாகும் 
இநதியாவின ஏறறுமதியில் தமிழகத்தின ்பஙகளிப்பு 
12.2 சதவிகிதம் ஆகும். இ்றக்குமதி என்பது 
்பண்டஙகள் மறறும் ்சறவகறள பவளி்ாட்டு 
உற்பத்தியாளர்களிடமிருநது வாஙகுவதாகும். 
தமிழ்ாடு ்பல ப்பாருள்கறள பவளியில் இருநது 
இ்றக்குமதி பசய்கி்றது. ஏறறுமதி மறறும் இ்றக்குமதி 

மதிப்பிறகு இறட்யயான ்வறு்பாடு 'வர்த்தக 
சமநிறல' என அறழக்கப்்படுகி்றது.

 7.14  தமிழ�ாட்டின் இ்றககுமைதிகள்
இயநதிரக் கருவிகளான ்்பாக்குவரத்து 

சாதனஙகள், இயநதிர உ்பகரணஙகள், 
மினசாதனமல்லா இயநதிரஙகள், மினசாதன 
ப்பாருள்கள், மருநதுப் ப்பாருள்கள், ப்பட்்ராலியம், 
உரஙகள் மறறும் பசய்தித்தாள் ஆகியறவ முக்கிய 
இ்றக்குமதிகளாகும். ்ாட்டின வணிகத்தில் 
தமிழ்ாட்டின முக்கிய துற்றமுகஙகள் 10.94% 
்பஙகளிப்ற்பச் பசய்கின்றன. 

தமிழ�ாட்டின் முககிை ஏறறுமைதிகள்

்வளாண் ப்பாருள்கள் புறகயிறல, தானியஙகள், ்பருத்தி, கரும்பு, ப்ல், நிலக்கடறல, வாசறனப் 
ப்பாருள்கள் மறறும் காய்கறிகள்

்தால் ப்பாருள்கள் சிறு்தால் ற்பகள், ்பணப்ற்பகள், றகப்ற்பகள், இடுப்பு கச்றச, 
காலணிகள் மறறும் றகயுற்றகள்

இரத்தின கறகள் மறறும் ்றககள் விறல மதிப்பு மிக்க கறகள், முத்துக்கள், தஙக ்றககள், கறல மறறும் 
அலஙகாரம் ப்பாருள்கள்.

இரசாயன மறறும் இரசாயனம் சார்நத 
ப்பாருள்கள் காகிதம், இரசாயனஙகள், இரப்்பர் மறறும் கண்ணாடி

்ாடச்சுருககம்
� மானுடவியல் என்பது மனிதர்களின பசயல்்பாடுகள் எவவாறு இயறறகயின தாக்கத்திறகு 

உள்ளாகின்றன அல்லது கட்டுப்்படுத்தப்்படுகின்றன என்பது ்பறறிய புவியியலின ஒரு ்பகுதியாகும் 
� அயனமண்டலப் ்பயிர்களான ப்ல், திறன வறககள், ்பருப்பு வறககள், எண்பணய் வித்துக்கள் 

மறறும் ்தாட்டப் ்பயிர்களான ்தயிறல, காபி, முநதிரி, இரப்்பர் ஆகியன தமிழ்ாட்டின முக்கியப் ்பயிர் 
வறககளாகும்.

� தமிழ்ாடானது இநதியாவின 55.3 சதவிகிதம் ்பழுப்பு நிலக்கரி, 75% பவர்மிகுறலட், 69% டுறனட், 
59% கார்ப்ட், 52% மாலிப்டீனம் மறறும் 30% றடட்டானியம் ஆகிய தாதுக்கறளக் பகாண்டுள்ளது.

I      சரிைான  வி்ட்ைத் 
வதர்நநதடுத்து எழுதுக 

1.   பதனனிநதியாவின ப்றகளஞசியம் எனறு 
அறழக்கப்்படும் படல்டா 
அ) காவிரி படல்டா ஆ) மகா்தி படல்டா
இ) ்காதாவரி படல்டா ஈ) கிருஷணா படல்டா

்யிறசி 2.  தமிழ்ாட்டு மக்களின இரண்டாவது முக்கிய 
உணவுப் ்பயிர் 
அ) ்பருப்பு வறககள் 
ஆ) சிறுதானியஙகள்
இ) எண்பணய் வித்துக்கள்
ஈ) ப்ல்

3.  தமிழ்ாட்டின மிகப் ப்பரிய நீர்மினசக்தி திட்டம் 

அ) ்மட்டூர்   ஆ) ்பா்ப்ாசம்
இ) சாத்தனூர் ஈ) துஙக்பத்ரா

்ம்ல விவாதிக்கப்்பட்ட கருத்துகளின மூலம் தமிழகமானது ்பரப்பு, மக்கள்பதாறக, வளம் மறறும் 
ப்பாருளாதார வளர்ச்சியின அடிப்்பறடயில் ஒரு முக்கிய மாநிலம் என்பது பதளிவாகி்றது. இம்மாநிலத்தில் 
மக்கள் ்பாதுகாப்்பாக உள்ளனர். தமிழக அரசால் அவவப்்்பாது அறிமுகப்்படுத்தப்்படும் திட்டஙகளின மூலம் 
இம்மாநிலமானது அறனத்து துற்றகளிலும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னற்றத்றத அறடநது வருகி்றது. 
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இ)  கூறறு சரி ஆனால் காரணம் தவறு.
 ஈ)  கூறறு தவறு ஆனால் காரணம் சரி.

V சுருககமைாக வி்டைளிககவும்
1.  தமிழ்ாட்டின ்வளாண் ்பருவக்காலஙகறள 

எழுதுக.
2.  ் காயம்புத்தூர் ஏன தமிழ்ாட்டின 

'மானபசஸ்டர்' என அறழக்கப்்படுகி்றது?
3.  தமிழ்ாட்டின முக்கிய ்பல்்்ாக்குத் 

திட்டஙகளின ப்பயர்கறள எழுதுக.
4.  ்ப்றக்கும் பதாடருநதுத் திட்டம் (MRTS) என்றால் 

எனன?
5.  தமிழ்ாட்டின விமான நிறலயஙகள் மறறும் 

துற்றமுகஙகறளப் ்பட்டியலிடுக.

VI வேறு்டுத்துக.
1.  கடல் மீனபிடித்தல் மறறும் உள்்ாட்டு மீன 

பிடித்தல்.
2.  உணவுப் ்பயிர்கள் மறறும் வாணி்பப் ்பயிர்கள்.
3.  ் மற்பரப்பு நீர் மறறும் நிலத்தடி நீர்.

VII கீழககணடேறறிககுக காரணெம் கூறுக
1.  விவசாயிகள் இரசாயன ் வளாண்றமயிலிருநது 

கரிம (இயறறக) ்வளாண்றமக்கு 
மாறுகி்றார்கள். 

2.  கிராமஙகறளவிட ப்பரு்கரஙகளில் மக்கள் 
பதாறக ப்ருக்கம் அதிகம்.

3.  தமிழ்ாட்டின 'ப்சவாறலத் தறல்கர்' என 
கரூர் அறழக்கப்்படுகி்றது.

VIII ்த்தி அளவில் வி்டைளிககவும்
1.  தமிழ்ாட்டின ்தாட்ட ்வளாண்றம ்பறறி 

விளக்குக.
2.  தமிழ்ாட்டின நீர் ஆதாரஙகறளப் ்பறறி 

எழுதவும்.
3.  தமிழ்ாட்டின கனிம ்பரவறல விவரி.
4.  தமிழ்ாட்டில் அடர்த்தியான மக்கள்பதாறக 

பகாண்ட ்பகுதிகள் மறறும் அதறகான 
காரணஙகறள எழுதுக.

5.  தமிழ்ாட்டின ்பல்்வறு ்்பாக்குவரத்து 
முற்றகறள விவரி.

6.  சாறலப் ்பாதுகாப்பு விதிகள் ்பறறி எழுதவும்.

IX நில ே்ர்டப் ்யிறசி
1.  முக்கிய ்பயிர் விறளயும் ்பகுதிகள், 

தாதுக்கள், விமான நிறலயஙகள் மறறும் 
துற்றமுகஙகறளத் தமிழ்ாடு வறர்படத்தில் 
குறிக்கவும்.

4.  தமிழ்ாட்டிலுள்ள ப்பரிய மறறும் சிறிய 
துற்றமுகஙகளின எண்ணிக்றக

அ) 3 மறறும் 15 ஆ) 4 மறறும் 16
இ) 3 மறறும் 16 ஈ) 4 மறறும் 15

II    வகாடிட்ட இடஙக்ள நிரப்புக
1.  தமிழ்ாட்டின ப்பாருளாதாரத்தில் ் வளாண்றம 

துற்றயின ்பஙகு  
சதவிகிதத்றத வகிக்கி்றது.

2.  சாத்தனூர் அறண  ஆறறின 
குறுக்்க கட்டப்்பட்டுள்ளது.

3.  மும்ற்ப மறறும் டில்லிறய அடுத்த இநதியாவின 
மூன்றாவது ப்பரிய விமான நிறலயம்

 ஆகும்.
4.  இ்றக்குமதி மறறும் ஏறறுமதி மதிப்புகளுக்கு 

இறடயிலுள்ள ் வறு்பாடு  என 
அறழக்கப்்படுகி்றது.

III   ந்ாருத்துக
1.     ்பாக்றசட் - ்சலம்
2    ஜிப்சம் -  ் சர்வராயன மறல 
3.   இரும்பு -  ் காயம்புத்தூர்
4.   சுண்ணாம்புக்கல் -  திருச்சிராப்்பள்ளி
IV   சரிைான கூறறி்ன கணடுபிடி
1.  கூறறு: ் காயம்புத்தூர், திருப்பூர் மறறும் ஈ்ராடு 

மண்டலம் தமிழ்ாட்டின ஜவுளி ்பள்ளத்தாக்கு 
என அறழக்கப்்படுகி்றது.

  காரணெம்:  இறவகள் ப்சவாறலகள் 
மூலம் ்ாட்டின ப்பாருளாதாரத்திறகு முக்கிய 
்பஙகளிப்ற்ப அளிக்கின்றன.

அ)  கூறறு மறறும் காரணம் இரண்டும் சரி. 
காரணம், கூறறுக்கான சரியான விளக்கம் 
ஆகும்.

ஆ)  கூறறு மறறும் காரணம் இரண்டும் சரி 
ஆனால் காரணம் கூறறின சரியான 
விளக்கம் அல்ல.

இ)  கூறறு சரி ஆனால் காரணம் தவறு.
ஈ) கூறறு தவறு ஆனால் காரணம் சரி. 

2.  கூறறு: நீலகிரி தமிழ்ாட்டின குற்றநத 
மக்கள்பதாறக பகாண்ட மாவட்டம்.

  காரணெம்: இது தமிழ்ாட்டின ்மறகு ்பகுதியில் 
அறமநதுள்ளது.

அ)   கூறறு மறறும் காரணம் இரண்டும் சரி 
காரணம் கூறற்ற விளக்குகி்றது.

ஆ)  கூறறு மறறும் காரணம் சரி ஆனால் காரணம் 
கூறறுக்கான சரியான விளக்கம் அல்ல.

10th_Geography_Unit_7_TM.indd   247 1/5/2022   5:17:11 PM



248248தமிழ்நாடு - மநானுடப் புவியியல்

வமைறவகாள் நூல்கள்
1. Geography of Tamil Nadu by Kumarasamy 

(2018), Varthamana Publication, T. Nagar, 
Chennai

2. Kumaraswamy, S.V. (2014). Geography of 
Tamil Nadu (Tamil Version), Sakthi Abirami 
Pathipagam, Coimbatore. 

3. Statistical Hand Book of Tamil Nadu (2016). 
Department of Economics and Statistics, 
Government of Tamil Nadu, Chennai.

4. Mathew, M. (2018). Manorama Yearbook – 
2018 (English Version), Manorama Company 
Ltd., Kottayam.

இ்ணெைதள ேளஙகள் 
1. http://www.tn.gov.in/ta/Tamil Nadustate
2. http://www.environment.tn.nic.in/
3. http://agritech.tnau.ac.in/
4. http://www.fisheries.tn.gov.in/
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க்லச்நசாறகள்
காைல்கள்  அல்லது  உப்்ஙகழிகள்  
(Back waters) : ஆறறின முகத்துவாரத்தில் 
ஆறறுநீர் கடல் அறலகளால் தடுக்கப்்பட்டு 
கடலில் கலக்காமல் ்தஙகி இருப்்பது.
கி்ள ஆறு (Distributary): முதனறம ஆ்றானது 
அதன கறடப்்பகுதியில் ்பல கிறளகளாகப் 
பிரிநது கடலில் கலப்்பது.
ஆறறி்டச் சமைநேளி (Doab): இரு ஆறுகளுக்கு 
இறடப்்பட்ட வளமான சமபவளி.
கழிமுகம் (Estuary): ஆறு அதன கறடப்்பகுதியில் 
்பல கிறளகளாகப் பிரியாமல் ஒ்ர ஆ்றாக 
கடலில் கலக்கும் ்பகுதி.
ேற்றாத  ஆறுகள் (Perennial Rivers): ஆறுகள் 
ஆண்டு முழுவதும் நீ்ராட்டத்துடனும் 
நிறலயான நீர் பிடிப்பு ்பகுதிறயயும் 
பகாண்டிருப்்பது.
கணெோய் (Pass): இரு மறலத்பதாடர்களின 
ஊடாகபசல்லும் குறுகிய ்பாறத.
தீ்கற்ம் (Peninsula): மூனறு பு்றஙகளிலும் 
நீரால் சூழப்்பட்ட நிலப்்பகுதி.
து்ணெககணடம் (Subcontinent): ஒரு 
கண்டத்திறகுரிய அறனத்து ்பண்புகறளயும் 
பகாண்டுள்ள மிக்பரநத நிலப்்பரப்பு 
துறணக்கண்டம் என அறழக்கப்்படுகி்றது.
திட்ட  வ�ரம் (Standard Time): ஒரு ்ாட்டின 
றமய தீர்க்கத்தின தல்்ரத்றத திட்ட ்்ரம் 
எனகி்்றாம்.
து்ணெைாறு (Tributary): ஒரு சிற்்றாறட 
அல்லது ஆ்றானது முதனறம ஆறறுடன ஒனறு 
்சர்வது.
காலநி்ல (Climate): ஒரு ்பகுதியின நீண்ட 
கால வானிறல சராசரி்ய காலநிறலயாகும். 
ோனி்லயிைல் (Meteorology): 
வானிறலயின ்பல்்வறு கூறுகறளப் ்பறறி, 
குறிப்்பாக வானிறல முனனறிவிப்பு ்பறறிய 
ஒரு அறிவியல் பிரிவு .
்ருேக காலஙகள் (Season): ஒரு வருடத்தின 
்னகு வறரயறுக்கப்்பட்ட ்ானகு ்பருவஙகள் 
(வசநதகாலம்,்காறடக்காலம், இறலயுதிர்க் 
காலம் மறறும் குளிர்க்காலம்)
ோனி்ல (Weather): ஓர் இடத்தின குறுகிய 
கால வளிமண்டலத்தின நிறலறயக் 
குறிப்்பது.(பவப்்பம், ்மகமூட்டம், வ்றட்சி, சூரிய 
ஒளி, காறறு மறறும் மறழ) 

ேன  உயிரினஙகள் (Wildlife): ஓர் இடத்தின 
வனவிலஙகினஙகள் மறறும் இயறறக 
தாவரஙகளின பதாகுப்பு.
மைண (Soil): மண் என்பது கனிமஙகளின 
கூட்டுப் ப்பாருள்கள், மட்கிய தாவரஙகள், 
விலஙகினப் ப்பாருள்கள், காறறு மறறும் 
நீர் ஆகியவறற்ற உள்ளடக்கிய புவியின 
்மற்பரப்பில் காணப்்படும் ஒரு அடுக்காகும்.
காதர (Khadar): ஆறறுச் சமபவளியில் 
காணப்்படும் புதிய வண்டல் மண்
்ாஙகர (Bhangar): வண்டல் சமபவளியில் 
30மீட்டருக்கு ்மல் உள்ள உயர் ்பகுதிகளில் 
காணப்்படும் ்பறழய வண்டல் மண்.
மைண அரிப்பு (Soil erosion): புவிப்்பரப்பின ்மல் 
அடுக்கு மண் அகற்றப்்படுதல்.
மைணேளப்  ்ாதுகாப்பு (SoilConservation): 
மண்ணரிப்ற்ப தடுத்து, மண் வளத்றத 
்்பணிக் காத்தல்.
நீரப்்ாசனம் (Irrigation): பசயறறக முற்றயில் 
தாவரஙகளுக்கு நீர் ்பாய்ச்சுதல்.
்ல்வ�ாககுத்  திட்டம் (Multi purpose project): 
்பல்்வறு ்்ாக்கஙகளுக்காக ஆறறின 
குறுக்்க அறண கட்டுதல். 
வேளாண்மை (Agriculture): ்பயிரிடல் மறறும் 
அறவ சார்நத கால்்றட வளர்ப்பு.
உயிரி  எரிசகதி (Biogas): தாவரஙகள் மறறும் 
விலஙகின கழிவுகளில் இருநது உற்பத்தி 
பசய்யப்்படும் மீத்்தன மறறும் கார்்பன- றட- 
ஆக்றசறட்ய  உயிரி எரிசக்தி எனகி்்றாம்.
பு்தப்்டிே  எரிந்ாருள்கள் (Fossil fuel): 
இயறறகயில் கிறடக்கும் கரிம அல்லது நீரக 
கரிம ப்பாருள்களான நிலக்கரி, ப்பட்்ராலியம் 
மறறும் இயறறக எரிவாயு ஆகும்.
தாது (Ore): புவியின ்ம்லாட்டில் ்படிநதுள்ள 
ஒனறு அல்லது அதறகு ்மறப்்பட்ட கனிமக் 
கலறவ தாதுக்களாகும்.
சூரிை  சகதி (Solar Power): சூரிய பவப்்பக் 
கதிர்வீச்றச  மின சக்தியாக மாறறுதல்.
அனல் மின் நி்லைம் (Thermal power station): 
ப்பட்்ராலியம் மறறும் நிலக்கரிறய எரித்து 
மின உற்பத்தி பசய்யும் நிறலயஙகள் ஆகும்.
்ணடமைாறறு  மு்்ற (Barter): இரண்டு 
்்பர்கள் அல்லது குழுக்களுக்கிறட்ய 
்்ரடியாக ப்பாருள்கறள ்பரிமாறிக்பகாள்வது. 
இவவணிகத்தில் ்பணம் ்பஙகு ப்பறுவதில்றல.
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அ்நநிைச்  நசலாேணி (Foreign Exchange): 
அநநியச் பசலாவணி என்பது இரு ் ாடுகளுக்கு 
இறட்யயான ்பண ்பரிவர்த்தறனயில், 
அந்ாடுகளின ்தசிய மதிப்பு முற்ற 
றகயாளப்்படுகி்றது. இவறறில் ்ாணயம், 
தஙகம் ்்பான்றறவ ்்ரடியாக ்பரிமாறிக் 
பகாள்ளப்்படுவதில்றல.
கப்்ல்து்்ற (Harbour): கடறகறரக்கு அருகில் 
அறமநதுள்ள விரிவான, ஆழமான நீர் 
்பரப்பு பகாண்ட கப்்பல்கள் மறறும் ்படகுகள் 
்பாதுகாப்்பாக ்ஙகூரமிடக் கூடிய ஒரு 
இடமாகும். இறவ சரக்குகள் ஏறறுமதி மறறும் 
இ்றக்குமதிக்கு ்பயன்படுத்தப்்படுகி்றது.
து்்றமுகம் (port): ஏறறுமதி மறறும் இ்றக்குமதி 
பசய்வதறகாக சரக்குகறள ஏற்றவும், 
இ்றக்கவும், ்சமித்து றவக்கவும் வசதி 
பகாண்ட கப்்பல்துற்றயின விரிவாக்கப் ்பகுதி.
விரிகுடா  (Bay): ்பரநத கடல் நீரின ஒரு ்பகுதி, 
குறுகிய ஒரு வறளவான நிலப்்பகுதிக்குள் 
உட்புகுதலால் மூனறு பு்றஙகளிலும் நீரால் 
சூழப்்பட்ட ்பகுதி.
கடறக்ர  (Beach): மணல் அல்லது 
கூழஙகறகளாலான, கடறகறரறய ஒட்டிய ்பகுதி
உயிரி  ோயு  (Bio-Gas):  தாவர மறறும் 
விலஙகுகளின கழிவுகளில் இருநது உற்பத்தி 
பசய்யப்்படும் மீத்்தன மறறும் கார்்பன றட 
ஆக்றசடு.
ேணிகப் ்யிரகள் (Commercial Crops): இலா்ப 
்்ாக்்காடு, விற்பறனக்காகப் ்பயிரிடப்்படும் 
்வளாண் ்பயிர்கள்.
புைல்  / சூ்றாேளி  (Cyclone): சூ்றாவளி அல்லது 
புயல் என்பது ஒரு தீவிர, குற்றநத காற்றழுத்தத் 
தாழவுப்்பகுதிறயச் சுறறி உருவாகும் ப்பரும் 
காறறுத் பதாகுதி.
அ்ணெகள்  (Dams): அறணகள் என்பன, 
நீறரத் ்தக்கி, நீர்த்்தக்கஙகறள உருவாக்கி, 
அதன மூலம், நீர் மினசக்தி உற்பத்தி, நீரளிப்பு 
மறறும் இதரப் ்பயன்பாடுகளுக்காக ஆறறின 
குறுக்்க கட்டப்்படு்பறவ.
நடல்டா  (Delta): ஆறறின முகத்துவாரத்தில் 
காணப்்படும் முக்்காண வடிவிலான வண்டல் 
்படிவுகள்.
மைககளடரத்தி (Density of Population): ஒரு சதுர 
கி்லாமீட்டர் ்பரப்்பளவில் வாழும் மக்களின 
எண்ணிக்றக.

ே்றட்சி  (Drought): வ்றட்சி என்பது ஒரு 
குறிப்பிட்ட ்பகுதியில், சராசரி மறழயளவிறகும் 
குற்றவான மறழப்ப்பாழிவினால் உண்டாகும் 
நீர் ்பற்றாக் குற்றயினால் ஏற்படும் இயறறகப் 
்்பரிடராகும்.
மூழகுதல்  (Drowning): நீரில் மூழகுதலால், 
சுவாசிக்க முடியாமல் உயிர் இழப்பு ஏற்படுதல்.
ந்ாருளாதார  �டேடிக்ககள்  (Economic 
activities): ஒரு சமுதாயத்தில் அறனத்து 
நிறலகளிலும் ்றடப்பறும் உற்பத்தி, ்பகிர்வு 
மறறும் நுகர்தல் ்்பான்ற ்டவடிக்றககள். 
தனிச்சி்றப்பு  உயிரிகள்  (Endemism): தீவுகள் 
மறறும் ஒரு ்ாட்டின வறரயறுக்கப்்பட்ட 
புவியியல் நிலப்்பகுதியில் மட்டு்ம காணப்்படும் 
உயிரின வறககளின சூழல்.
ஏறறுமைதி  (Exports): ப்பாருள்கள் மறறும் 
்சறவகறள பவளி்ாடுகளுக்கு விற்பது.
நேள்ளப்ந்ருககு  (Floods): ஆறறில் இருநது 
அதிக அளவிலான நீர் ப்பருக்பகடுத்துப் 
்பரவுதல்.
இ்றககுமைதி  (Import): ப்பாருள்கள் மறறும் 
்சறவகறள பவளி்ாடுகளில் இருநது 
வாஙகுவது. 
நிலச்சரிவு  (Land  slide): மறலச்சரிவுகளில், 
ப்பரும் அளவிலான ்பாற்றகள் மறறும் மண் 
ஆகியவறறின திடீர் சரிவு. 
கல்விைறிவு  ந்றவ்றார  (Literates): மக்களில் 
எழுதப் ்படிக்கத் பதரிந்தார்.
கசிதல்/ஊடுருவுதல்  (Leaching):  மறழக் 
காலஙகளில், வழிந்தாடும் நீரினால் 
மண்ணிலுள்ள கறரயும் தனறமயுள்ள 
தாதுக்கள் கறரக்கப்்பட்டு, அடித்துச் 
பசல்லப்்படுவதால் மண் பசழிப்்பற்றதாக 
உருவாகும் நிறல.
அட்சம்  (Latitude): புவி மாதிரியில் கிழக்கு 
்மறகாக வறரயப்்பட்ட கற்பறனக்்காடுகள்.
தீரககம்  (Longitude): வடக்கு  பதறகாக 
கற்பறனயாக வறரயப்்பட்ட பசஙகுத்துக் 
்காடுகள்.
சதுப்புநிலத்  தாேரஙகள்  (Mangroves):  அயன 
மறறும் உ்ப அயன கடறகறரப் ்பகுதிகளில், 
உள்ள உள்நிலப்்பகுதியில் உவர் நீரில் 
வாழக்கூடிய ்பசுறமமா்றா தாவரஙகள்.
மைான்நசஸடர  (Manchester): ்பருத்தி மறறும் 
லினன துணிகளினால் ஆன விரிப்புகள், 
தறலயறண உற்றகள், ்மறச விரிப்புகள் 
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எல்றலகறளக் பகாண்டிராத உலகின 
அல்லது ஒரு ்ாட்டின ஒரு ்பகுதி. 
ஒதுககப்்ட்ட  காடுகள்  (Reserved  Forests): 
இநதிய வனச்சட்டம் மறறும் மாநில 
வனச் சட்டஙகளின மூலம் முழுவதுமாகப் 
்பாதுகாக்கப்்பட்ட காடுகளின ்பகுதிகள். 
இக்காட்டுப்்பகுதிகளில் அனுமதியற்ற அறனத்து 
பசயல்்பாடுகளும் தறடபசய்யப்்பட்டுள்ளன.
நீரத்வதககஙகள்  (Resrvoirs): இயறறக 
அல்லது பசயறறகயாக உருவாக்கப்்பட்ட 
நீரின ஆதாரமாக உள்ள ப்பரிய ஏரிகள் அல்லது 
அறணகள். 
்டிவுப்்ா்்றகள்  (Sedimentary  Rocks): 
்படிவுகள் இறுகுவதால் உருவாகும் ்பாற்றகள்.
்ாலின விகிதம் (Sex Ratio): 1000 ஆண்களுக்கு, 
ப்பண்களின விகிதாசாரம்.
கூட்டந�ரிசல்  (Stempede): ஒரு ப்பரிய 
அளவிலான விலஙகு கூட்டம் அல்லது மனித 
கூட்டம், கட்டுப்்பாடற்ற நிறலயில் ஒ்ர 
சமயத்தில், ஒ்ர திறசறய ்்ாக்கி ஓடுவதால் 
கூட்ட ப்ரிசலில் ஏற்படும் உயிரிழப்பு மறறும் 
உடல் ஊனம் ஏற்படும் நிறல. 
நீரச்நதி  (Strait): இரண்டு கடல்கள் அல்லது 
இரண்டு ப்பரிய நீர்ப்்பரப்பிறன இறணக்கும் 
ஒரு குறுகிய நீர்ப்்பகுதி.
தீவிர தன்னி்்றவு வேளாண்மை (Subsistence 
Intenensive  Farming): குடும்்பத் ்தறவக்காக 
மட்டும் ஒரு சிறிய நிலப்்பரப்பில் உற்பத்தி 
பசய்யும் சாகு்படி. இது குற்றநத அள்வ 
வணிகத்திறகு பசல்கி்றது.
ே்ரைறுககப்்டாத  காடுகள்  (Unclassed 
Forest): வறரயறுக்கப்்பட்ட அல்லது 
ஒதுக்கப்்பட்ட காடுகளுக்குட்்படாத ஆனால் 
காடுகளாகக் கண்டறியப்்பட்டப் ்பகுதிகள்.
ஐககிை  �ாடுகளின்  கல்வி,  அறிவிைல் 
மைறறும்  ்ன்னாட்டு  நிறுேனத்தின்  உலக 
்ண்ாட்டுத்தலம்  (UNESCO  World  Heritage 
Site): புவிக்்காளில் உள்ள உயிரின 
வளஙகளின சுறறுச்சூழல் ்பாதுகாக்கப்்பட 
்வண்டியறவ, அறவகறளப் ்பறறிய 
ஆராய்ச்சி, ்பயிறசி மறறும் கண்காணிக்கப்்பட 
்வண்டிய இடஙகள்.

ஆகியவறறின தயாரிப்புக்கு ப்பயர்ப்பற்ற 
இஙகிலாநதின பதன்மறகுப் ்பகுதியில் 
அறமநதுள்ள ஒரு ப்பரிய ்கரம்.
ோனி்லயிைல்  (Meteorology): வானிறலக் 
கூறுகறளப் ்பறறிய அறிவியல் பூர்வமான 
்படிப்பு.
கலப்பு  விேசாைம்  (Mixed  Farming): ஒரு 
சிறு நிலப்்பகுதியில், ்பயிர் சாகு்படி மறறும் 
கால்்றட வளர்த்தல் ஆகிய இரண்றடயும் 
ஒ்ர சமயத்தில் ்மறபகாள்வது. 
மைான்சூன் (Monsoon): ்பருவக்காலம்
இைற்க  ேளஙகள்  (Natural  Resources): 
ப்பாருளாதார வளர்ச்சிக்குப் ்பயன்படும் 
இயறறகயில் உருவாகும் அறனத்து 
ப்பாருள்களும் இயறறக வளஙகள் எனப்்படும்.
தி்ற்நதநேளிக  காடுகள்  (Open  Forest): 10 
முதல் 40 சதவிகித தாவர அடர்த்திறயக் 
பகாண்டுள்ள நிலப்்பகுதி மறறும் காடுகளால் 
சூழப்்பட்ட ்பகுதி. 
வதாட்டப்்யிரகள்  (Plantation  Agriculture):  ஒரு 
ப்பரிய நிலப்்பரப்பில், அறிவியல் முற்றப்்படி, 
ஒ்ர ்பயிறர அதிக அளவில் ்பயிரிடுவது. இது 
அதிக முதலீடு பகாண்ட விவசாய முற்ற. 
்தயிறல, காபி மறறும் ரப்்பர் ஆகியறவ 
முக்கிய ்தாட்டப்்பயிர்கள்.
பீடபூமி (Plateau): சமபவளிப் ்பகுதியில் இருநது 
சற்்ற உயரமான ்மட்டுநிலம்.
மைககள்நதா்க  (Population): ஒரு ்ாடு, ்பகுதி 
அல்லது ஓர் இடத்தில் வசிக்கும் அறனத்து 
மக்களின கூட்டுத்பதாறக.
மைககள்நதா்க  கணெகநகடுப்பு  (Population 
Census): ஒரு குறிப்பிட்ட கால இறடபவளியில் 
அஙகுள்ள மக்களின ப்பாருளாதார, சமூக 
கூறுகளுடன எண்ணிக்றக குறித்தான 
அதிகாரப்பூர்வமானக் கணக்பகடுப்பு.
்ாதுகாககப்்ட்ட  காடுகள்  (Protected  Forests): 
இநதிய வனச்சட்டம் மறறும் மாநில வனச் 
சட்டஙகளின மூலம் ்பாதுகாக்கப்்பட ்வண்டிய 
்பகுதிகளாகக் கண்டறியப்்பட்டு ்பாதுகாக்கப்்படும் 
காடுகள். இக்காடுகளில் அனுமதிக்கப்்பட்ட 
பசயல்்பாடுகறளத் தவிர மற்ற அறனத்து 
பசயல்்பாடுகளுக்கும் தறட பசய்யப்்பட்ட ்பகுதி.
மைணடலஙகள்  /  ்குதிகள்  (Regions): 
வறரயறுக்கப்்பட்ட ்பண்புகறளக் 
பகாண்ட ஆனால் எப்ப்பாழுதும் குறிப்பிட்ட 
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    அறிமுகம்
ஒரு நாட்டின் நிர்ாகமானது எந்த அடிப்படைக் 

ககாளடககடைச் சாரநது  அடமநதுளைது என்்பட்த 
பிரதி்பலிக்கும் அடிப்படைச் சட்ைமம அரசியலடமபபு 
என்்ப்தாகும். அது ஒரு நாட்டின் முன்மனற்றத்திறகு 
அச்சாணி ஆகும். அரசியலடமபபு என்்ற ககாளடக 
மு்தன்மு்தலில் அகமரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் (U.S.A.) 
ம்தான்றியது.

 1.1  அரசியலமைப்பின் அவசியம்
அடனத்து மக்கைாட்சி நாடுகளும் ்தஙகடை 

நிர்கித்துக் ககாளை  ஓர அரசியலடமபபுச் சட்ைத்ட்த 
க்பறறுளைன. ஒரு நாட்டின் குடிமக்கள ் ாழ விரும்பும் 
்டகயில்  சில அடிப்படைக் ககாளடககடை 
அரசியலடமபபு ்குத்துக் ககாடுக்கி்றது. நமது 
சமூகத்தின் அடிப்படை ்தன்டமடய அரசியலடமபபு 
நமக்குத் க்தரிவிக்கி்றது.

1.2 இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாககம்
1946ஆம் ஆண்டு, அடமச்சரட் தூதுக்குழு 

திட்ைத்தின் கீழ் உரு்ாக்கப்பட்ை, இநதிய அரசியல் 
நிர்ணய சட்பயால் இநதிய அரசியலடமபபு 
உரு்ாக்கப்பட்ைது. இச்சட்பயில் 292 மாகா்ணப 
பிரதிநிதிகள, 93 சும்தச அரசுகளின் நியமன 
உறுபபினரகள, ்பலுச்சிஸ்தானின் சாரபில் ஒரு்ர 
(1) மறறும் மாகா்ண மு்தன்டம ஆட்ணயரகள 
சாரபில் மூ்ர (3) என கமாத்்தம் 389 உறுபபினரகள 
இருந்தனர. அரசியல் நிர்ணய சட்பயின் மு்தல் கூட்ைம், 

1946ஆம் ஆண்டு டிசம்்பர 9ஆம் நாள நடைக்பற்றது. 
இச்சட்பயின் ்தறகாலிக ்தடல்ராக மூத்்த 
உறுபபினர ைாக்ைர. சச்சி்தானந்த சின்கா அ்ரகள 
ம்தரநக்தடுக்கப்பட்ைார. இநதிய அரசியலடமபட்ப 
உரு்ாக்க கூட்ைத்க்தாைர  நைநதுககாண்டிருக்கும் 
ம்பாம்த அ்ர இ்றந்தட்தத் க்தாைரநது,  
ைாக்ைர. இராமேநதிர பிரசாத் இநதிய அரசியலடமபபு 
நிர்ணய சட்பயின் ்தடல்ராகவும், H.C. முகரஜி 
மறறும் V.T. கிருஷ்ணமாச்சாரி இரு்ரும் துட்ணத் 
்தடல்ரகைாகவும் ம்தரநக்தடுக்கப்பட்ைனர. 
இக்கூட்ைத் க்தாைர 11 அமரவுகைாக 166 நாட்கள 
நடைக்பற்றது. இக்கூட்ைத்தின் ம்பாது 2473 
திருத்்தஙகள முன்ட்க்கப்பட்ைன. அ்றறுள சில 
ஏறகப்பட்ைன. அரசியல் நிர்ணய சட்ப ்பல்ம்று 
குழுக்களின் மூலம் இநதிய அரசியலடமபபு 
சட்ைத்ட்த உரு்ாக்கும் ்பணிடய மமறககாண்ைது. 
இநதிய அரசியலடமபபு சட்ை ்டரவுக் குழுத் 
்தடல்ர ைாக்ைர. B.R. அம்ம்பத்கர ்தடலடமயின் கீழ் 
இநதிய அரசியலடமபபுச் சட்ைம் உரு்ாக்கப்பட்ைது. 
எனம் அ்ர "இநதிய அரசியலடமபபின் ்தநட்த" 
என அறியப்படுகி்றார.

டாகடர். B.R. அம்்பேதகர்

�	இநதிய அரசியலடமபபு உரு்ாக்கப்பட்ைட்த அறி்தல்
�	இநதிய அரசியலடமபபின் சி்றபபுக் கூறுகடை அறி்தல்
�	அடிப்படை உரிடமகள மறறும் கைடமகடைப புரி்தல்
�	அரசு கநறிமுட்றயுறுத்தும் மகாட்்பாடுகடை அறி்தல்
�	மத்திய, மாநில அரசுகளின் உ்றவுகள மறறும் அ்சரநிடல ்பறறிப புரி்தல்

கற்றலின் ்�ாககஙகள்

இந்திய அரசியலமைப்பு

அலகு - 1
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இநதிய அரசியலடமபபுச் 
சட்ைம் எழு்தப்பட்ை பின்னர, 
க்பாதுமக்கள, ்பத்திரிக்டககள, 
மாகா்ண சட்ைமன்்றஙகள மறறும் 
்பலரால் வி்ாதிக்கப்பட்ைது. 
இறுதியாக முகவுடர,  
22 ்பாகஙகள, 395 
சட்ைபபிரிவுகள மறறும் 8 அட்ை்ட்ணகடைக் 
ககாண்ை இநதிய அரசியலடமபபு, 1949ஆம் ஆண்டு 
ந்ம்்பர 26ஆம் நாள ஏறறுக்ககாளைப்பட்ைது. 
1950ஆம் ஆண்டு ேன்ரி 26ஆம் நாள இநதிய 
அரசியலடமபபுச் சட்ைம் நடைமுட்றக்கு ்ந்தது. 
இந்த நாமை ஒவக்ாரு ஆண்டும் இநதிய குடியரசு 
தினமாகக் ககாண்ைாைப்படுகி்றது.

பிமரம் க்பஹாரி நமரன் 
டரேைா என்்ப்ரால் இநதிய 
அரசியலடமபபுச் சட்ைம் இத்்தாலிய 
்பாணியில், அ்ரது டகப்பை 
எழு்தப்பட்ைது.

 1.3   இந்திய அரசியலமைப்புச் 
சடடததின் சி்றப்புக கூறுகள்

�	உலகிலுளை  எழு்தப்பட்ை, அடனத்து 
அரசியலடமபபுகடை விைவும் மிகவும் நீைமானது.

�	இ்தன் க்பரும்்பாலான கருத்துகள ்பல்ம்று 
நாடுகளின் அரசியலடமபபுகளிலிருநது 
க்ப்றப்பட்ைட்.

�	இது கநகிழாத்்தன்டம ககாண்ை்தாகவும், 
கநகிழும் ்தன்டம ககாண்ை்தாகவும் உளைது.

�	கூட்ைாட்சி முட்ற அரசாஙகத்ட்த (மத்திய, மாநில 
அரசுகள) ஏற்படுத்துகி்றது.

�	இநதியாட்ச் சமயச்சார்பற்ற நாைாக்குகி்றது.
�	சு்தநதிரமான நீதித்துட்றடய ்ழஙகுகி்றது.
�	உலகைாவிய ்யது ்நம்தார ்ாக்குரிடமடய 

அறிமுகப்படுத்தியம்தாடு 18 ்யது நிரம்பிய 
குடிமக்கள அடன்ருக்கும் எந்த வி்த 
்பாகு்பாடுமின்றி ்ாக்குரிடமடய ்ழஙகுகி்றது.

 1.4  முகவுமர
‘முகவுடர’ (Preamble) என்்ற கசால்  

அரசியலடமபபிறகு அறிமுகம் அல்லது முன்னுடர 
என்்பட்தக் குறிக்கி்றது. இது அரசியலடமபபின் 
அடிப்படைக் ககாளடககள, மநாக்கஙகள மறறும் 
இலட்சியஙகடை உளைைக்கியது.  இது  க்பரும் 
மதிபபுைன் "அரசியலடமபபின் தி்றவுமகால்" என 
குறிபபிைப்படுகி்றது. 

1947ஆம் ஆண்டு ேன்ரி 22ஆம் நாள இநதிய 
அரசியல் நிர்ணய சட்பயால் ஏறறுக்ககாளைப்பட்ை 

ே்கரலால் மநருவின் ’குறிக்மகாள தீரமானத்தின்’ 
அடிப்படையில் இநதிய அரசியலடமபபின் 
முகவுடர அடமநதுளைது.  முகவுடரயானது 
1976ஆம் ஆண்டு 42்து அரசியலடமபபு சட்ைத் 
திருத்்தத்தின்்படி திருத்்தப்பட்ைது. அ்தன்்படி, 
சம்தரமம், சமயச்சாரபின்டம, ஒருடமப்பாடு ம்பான்்ற 
மூன்று புதிய கசாறகள மசரக்கப்பட்ைன. ’இநதிய 
மக்கைாகிய நாம்’ என்்ற கசாறகளுைன் இநதிய 
அரசியலடமபபின் முகவுடர க்தாைஙகுகி்றது. 
இதிலிருநது, இநதிய மக்கமை இநதிய 
அரசியலடமபபின் ஆ்தாரம் என நாம் அறியலாம். 
இநதியா ஒரு இட்றயாண்டமமிக்க, சம்தரம, 
சமயச்சார்பற்ற, ேனநாயக, குடியரசு என நமது 
அரசியலடமபபின் முகவுடர கூறுகி்றது. இநதிய 
குடிமக்கள அடன்ருக்கும் சமூக, க்பாருைா்தார, 
அரசியல் நீதி என அடனத்திலும் ்பாதுகாபபு 
்ழஙகு்ம்த இ்தன் மநாக்கமாகும்.

1789ஆம் ஆண்டு 
பிகரஞ்சு புரட்சியின் ம்பாது 
சு்தநதிரம், சமத்து்ம், 
சமகா்தரத்து்ம் ஆகியன முக்கிய 
முழக்கஙகைாயின. இநதிய 

அரசியலடமபபின் முகவுடரயில் இ்றறிறகு 
முக்கியத்து்ம் ்தரப்பட்டுளைது.

 1.5  குடியுரிமை
’சிட்டிசன்’ (Citizen) எனும் கசால் ’சிவிஸ’ 

(Civis) எனும் இலத்தீன் கசால்லில் இருநது 
க்ப்றப்பட்ை்தாகும். இ்தன் க்பாருள ஒரு ’நகர அரசில் 
்சிப்ப்ர’ என்்ப்தாகும். இநதிய அரசியலடமபபு, 
இநதியா முழு்தும் ஒமர மாதிரியான ஒறட்ற 
குடியுரிடமடய ்ழஙகுகி்றது. இநதிய 
அரசியலடமபபின் ்பகுதி II சட்ைபபிரிவுகள 5 லிருநது 
11 ்டர குடியுரிடமடயப ்பறறி விைக்குகின்்றன.
குடியுரிமைச் சடடம் (1955)

இநதிய அரசியலடமபபுச் சட்ைம் 
நடைமுட்றக்கு ்ந்தபின்பு, 1955ல் இயற்றப்பட்ை 
குடியுரிடமச்சட்ைம்,  குடியுரிடம க்பறு்தல் மறறும் 
குடியுரிடம இழத்்தல் ஆகியன ்பறறி விைக்குகி்றது. 
இச்சட்ைம் அரசியலடமபபு சட்ை திருத்்தத்்தால் எட்டு 
முட்ற திருத்்தப்பட்டுளைது.
குடியுரிமை பபேறுதல்

குடியுரிடமச் சட்ைம் 1955ன் ்படி ஒரு்ர 
கீழ்க்காணும் ஏம்தனும் ஒரு முட்றயில் குடியுரிடம 
க்ப்றமுடியும்.
1. பி்றப்பின் மூலம்: 1950ஆம் ஆண்டு ேன்ரி 26  
அன்ம்றா அல்லது அ்தறகுப பின்னமரா இநதியாவில் 
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பி்றந்த அடன்ரும் இநதியக் குடிமக்கைாகக் 
கரு்தப்படு்ர.
2. வம்சாவளி மூலம்: 1950ஆம் ஆண்டு ேன்ரி 26 
அன்ம்றா அல்லது அ்தறகுப பின்னமரா க்ளிநாட்டில் 
பி்றந்த ஒரு்ரின் ்தநட்த (அ்ர பி்றந்த ம்பாது) 
இநதியக் குடிமகனாக இருக்கும் ்பட்சத்தில் 
க்ளிநாட்டில் பி்றந்த அ்ர, ்ம்சா்ளி மூலம் 
இநதியக் குடியுரிடம க்ப்றமுடியும்.
3. பேதிவின் மூலம்: ஒரு்ர இநதியக் குடியுரிடம 
மகாரி, க்பாருத்்தமான அஙகீகாரத்துைன் ்பதிவு 
கசய்்தன் மூலம் இநதியக் குடியுரிடம க்ப்றலாம்.
4. இயல்புரிமை மூலம்: ஒரு க்ளிநாட்ை்ர, இநதிய 
அரசிறகு, இயல்புரிடம மகாரி விண்்ணபபிப்ப்தன் 
மூலம் இநதியக் குடியுரிடம க்ப்றலாம்.
5. பிர்தச (�ாடுகள்) இமைவின் மூலம்: பி்ற 
நாடுகள / ்பகுதிகள இநதியாவுைன் இட்ணயும் 
ம்பாது இநதிய அரசு அவ்ாறு இட்ணயும் 
நாடுகளின் மக்கடைத் ்தமது குடிமக்கைாகக் கருதி 
அ்ரகளுக்குக் குடியுரிடம ்ழஙகலாம்.
குடியுரிமைமய இழததல்

குடியுரிடமச் சட்ைம் 1955ன் ்படி, ஒரு்ர 
்தன் குடியுரிடமடய, சட்ைத்தின் மூலமாக 
க்ப்றப்பட்ை்தாகம்ா (அ) அரசியலடமபபின் 
கீழ் முன்னுரிடமயால் க்ப்றப்பட்ை்தாகம்ா 
இருக்கும்்பட்சத்தில் க்பற்ற குடியுரிடமடயத் 
து்றத்்தல், முடிவு்றச் கசய்தல், இழத்்தல் என்்ற 
பின்்ரும் மூன்று ்ழிகளில் இழப்பார.
1.  ஒரு குடிமகன் ்தாமாக முன்்நது ்தனது 

குடியுரிடமடய து்றத்்தல்.
2.  ம்று ஒரு நாட்டில் குடியுரிடம க்பறும்ம்பாது 

்தாமாகம் இநதியக் குடியுரிடம முடிவுக்கு 
்நதுவிடு்தல்.

3.  இயல்புரிடமயின் மூலம் குடியுரிடம க்பற்ற 
ஒரு குடிமகன், மமாசடி கசயது குடியுரிடம 
க்பற்ற்ர, ்த்்றான பிரதிநிதித்து்ம் ்தந்த்ர (அ) 
உண்டமகடை மட்றத்்த்ர (அ) எதிரி நாட்டுைன் 
்ாணிகம் கசய்த்ர அல்லது இரண்ைாண்டு 
காலத்திறகு சிட்ற ்தண்ைடன க்பற்ற்ர 
என்்பட்த மத்திய அரசு கண்ைறிநது அ்ர குற்றம் 
புரிந்த்ர என்று திருபதிப்படும் ்பட்சத்தில் மத்திய 
அரசு, அ்ரது குடியுரிடமடய இழக்கச் கசயயும்.

 1.6  அடிப்பேமட உரிமை  
இநதிய அரசியலடமபபுச் சட்ைம் ்பகுதி (III)  

12ல் இருநது 35 ் டரயுளை சட்ைபபிரிவுகள அடிப்படை 
உரிடமகள ்பறறி கூறுகின்்றன. அரசியலடமபட்ப 
உரு்ாக்கிய்ரகள இந்த அடிப்படை 
உரிடமகடை அகமரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் 

அரசியலடமபபிலுளை அடிப்படை உரிடமகளின் 
்தாக்கத்்தால் உரு்ாக்கினாரகள. மு்தலில் இநதிய 
அரசியலடமபபு ஏழு அடிப்படை உரிடமகடை 
்ழஙகியது. ஆனால், ்தறம்பாது ஆறு அடிப்படை 
உரிடமகள மட்டுமம உளைன. இநதிய 
அரசியலடமபபின் ்பகுதி (III) ’இநதியாவின் 
மகாசாசனம்’ என அடழக்கப்படுகி்றது. இநதியாவில் 
்சிக்கும் மக்கள அடன்ருக்கும் அடிப்படை 
உரிடமகள க்பாது்ானது. ஆனால் இநதிய 
குடிமக்களுக்கு மட்டுமமயான சில அடிப்படை 
உரிடமகளும் உளைன. 
அரசியலமைப்புககுடபேடடு தீர்வு காணும் உரிமை 
(சடடப்பிரிவு - 32)

நீதிமன்்ற முத்திடரயுைன், நீதிமன்்றத்்தால் 
க்ளியிைப்படும் கட்ைடை அல்லது ஆட்ண 
நீதிபம்பராட்ண எனப்படும். இது சில சட்ைஙகடை 
நிட்றம்ற்றாமல் ்தடைகசயய, நீதிமன்்றத்்தால் 
க்ளியிைப்படும் ஆட்ணயாகும். உச்ச நீதிமன்்றம் 
மறறும் உயரநீதி மன்்றஙகள இரண்டுமம ஐநது 
்டகயான நீதிபம்பராட்ணகடை க்ளியிை 
அதிகாரம் க்பறறுளைன. இது ம்பான்்ற ஆட்ணகடை 
க்ளியிட்டு மக்களின் உரிடமகடைக் காப்பதினால் 
உச்சநீதிமன்்றம் ‘அரசியலடமபபின் ்பாதுகா்லன்’ 
என அடழக்கப்படுகி்றது. ைாக்ைர.  B.R. அம்ம்பத்கரின் 
கூறறுப்படி அரசியலடமபபு சட்ைபபிரிவு 32, இநதிய 
அரசியலடமபபின் ’இ்தயம் மறறும் ஆன்மா’ ஆகும். 

அ)  ஆடபகாைர்வு நீதிப்்பேராமை (Habeas Corpus)
சட்ைத்திறகு பு்றம்்பாக ஒரு்ர டகது 

கசயயப்படு்திலிருநது இது ்பாதுகாக்கி்றது.

ஆ)  கடடமையுறுததும் நீதிப்்பேராமை (Mandamus)
மனு்தாரர சட்ை உ்தவியுைன் ்தனது 

மனுக்தாைர்பான ்பணியிடனச் சம்மந்தப்பட்ை 
துட்றயிலிருநது நிட்றம்றறிக் ககாளை முடியும்

இ) தமடயுறுததும் நீதிப்்பேராமை (Prohibition)
ஒரு கீழ்நீதிமன்்றம் ்தனது, சட்ை எல்டலடயத் 

்தாண்டி கசயல்்படு்ட்தத் ்தடுக்கி்றது.

ஈ) ஆவைக ்கடபு ்பேராமை (Certiorari)
உயரநீதிமன்்றம், ஆ்்ணஙகடை 

நியாயமான ்பரிசீலடனக்கு ்தனக்மகா 
அல்லது உரிய அதிகாரிக்மகா  அனுப்பச் கசயய 
கீழ்நீதிமன்்றஙகளுக்கு இடும் ஆட்ண ஆகும்.
உ)  தகுதிமும்ற வினவும் நீதிப்்பேராமை  

(Quo-Warranto)
இபம்பராட்ண சட்ைத்திறகுப பு்றம்்பாக, ்தகா்த 

முட்றயில் அரசு அலு்லகத்ட்தக் டகப்பறறு்ட்த 
்தடை கசயகி்றது. 
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இந்த அஞ்சல் 
வில்டலகள எந்த 
அடிப்படை உரிடமகள 
மீறு்தடலக் 
குறிபபிடுகின்்றன?

I. சமத்து் உரிடம

பிரிவு 14 - சட்ைத்தின் முன் அடன்ரும் சமம்.
பிரிவு 15 -  ம்தம், இனம், சாதி, ்பாலினம் மறறும் 

பி்றபபிைம் இ்றறின் அடிப்படையில் 
்பாகு்படுத்து்ட்தத் ்தடைகசய்தல்.

பிரிவு 16 -  க்பாது ம்டல்ாயபபுகளில் 
சம்ாயப்பளித்்தல்.

பிரிவு 17 - தீண்ைாடமடய ஒழித்்தல்.
பிரிவு 18 -  இராணு் மறறும் கல்விசார ்பட்ைஙகடைத்  

்தவிர மற்ற ்பட்ைஙகடை நீக்கு்தல்.

II.  சு்தநதிர உரிடம

பிரிவு 19 -  ம்பச்சுரிடம, கருத்து க்தரிவிக்கும் 
உரிடம, அடமதியான முட்றயில் 
கூட்ைம் கூடு்்தறகு உரிடம, சஙகஙகள, 
அடமபபுகள  க்தாைஙக உரிடம, இநதிய 
நாட்டிறகுள விரும்பிய இைத்தில் ்சிக்கும் 
மறறும் க்தாழில் கசயயும் உரிடம.

பிரிவு 20 -  குற்றஞ்சாட்ைப்பட்ை ந்பரகளுக்கான 
உரிடம மறறும் ்தண்ைடனகளிலிருநது 
்பாதுகாபபு க்பறும் உரிடம.

பிரிவு 21 -  ் ாழ்க்டக மறறும் ்தனிப்பட்ை 
சு்தநதிரத்திறகுப ்பாதுகாபபு க்பறும் 
உரிடம.

பிரிவு 21 A -  க்தாைக்கக்கல்வி க்பறும் உரிடம.
பிரிவு 22 -  சில ்ழக்குகளில் டகது கசயது, ்தடுபபுக் 

கா்லில் ட்ப்ப்தறககதிரான ்பாதுகாபபு 
உரிடம

III.  சுரணடலுகபகதிரான  
உரிமை

பிரிவு 23  -  கட்ைாய ம்டல, ககாத்்தடிடம 
முட்ற மறறும் மனி்தத்்தன்டமயற்ற 
வியா்பாரத்ட்தத் ்தடுத்்தல்.

பிரிவு 24  -  க்தாழிறசாடலகள மறறும் ஆ்பத்்தான 
இைஙகளில் குழநட்தத் க்தாழிலாைர 
முட்றடயத் ்தடுத்்தல்.

IV. சையச்சார்பு உரிமை
பிரிவு 25 -   எந்த ஒரு சமயத்திடன 

 ஏறகவும், பின்்பற்றவும், 
 ்பரப்பவும் உரிடம.

பிரிவு 26 -  சமய வி்காரஙகடை நிர்கிக்கும் 
உரிடம.

பிரிவு 27 -  எந்தக்ாரு ம்தத்ட்தயும் 
்பரபபு்்தறகாக ்ரி 
கசலுத்து்்தறககதிரான சு்தநதிரம்.

பிரிவு 28 -  ம்தம் சாரந்த கல்வி நிறு்னஙகளில் 
நடைக்பறும் ்ழி்பாடு மறறும் 
அறிவுடர நிகழ்வுகளில் 
கலநதுககாளைாமலிருக்க உரிடம

V. கல்வி, கலாச்சார உரிமை

பிரிவு 29  -  சிறு்பான்டமயினரின் எழுத்து, கமாழி, 
மறறும் கலாச்சாரப ்பாதுகாபபு.

பிரிவு 30  -  சிறு்பான்டமயினரின் கல்வி 
நிறு்னஙகடை நிறுவி, 
நிர்கிக்கும் உரிடம.

VI.  அரசியலமைப்புககுடபேடடு 
 தீர்வு காணும் உரிமை

பிரிவு 32 - ்தனிப்பட்ை்ரின், அடிப்படை உரிடமகள 
்பாதிக்கப்படும் ம்பாது, நீதிமன்்றத்ட்த அணுகி 
உரிடமடயப க்பறு்தல்.

1978ஆம் ஆண்டு, 44ஆ்து 
அரசியலடமபபுச் சட்ைத் 
திருத்்தப்படி, அடிப்படை உரிடமகள 
்பட்டியலிலிருநது கசாத்துரிடம  
(பிரிவு 31) நீக்கப்பட்ைது. 

இது இநதிய அரசியலடமபபுச் சட்ைம் ்பகுதி 
XII, பிரிவு 300 A வின் கீழ் ஒரு சட்ை உரிடமயாக 
ட்க்கப்பட்டுளைது.
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அடிப்பேமட உரிமைகமை நிறுததி மவததல்
இநதிய அரசியலடமபபுச் சட்ைபபிரிவு 

352ன் கீழ் குடியரசுத்்தடல்ரால் அ்சரநிடல 
அறிவிக்கப்படும் க்பாழுது, இநதிய அரசியலடமபபுச் 
சட்ைபபிரிவு 19ன் கீழ் உத்திர்ா்தம் அளிக்கப்பட்ை 
சு்தநதிரம் ்தாமாகம் நிறுத்்தப்படுகி்றது. மற்ற 
அடிப்படை உரிடமகடையும் குடியரசுத்்தடல்ர 
சில குறிபபிட்ை ஆட்ணகடைப பி்றபபிப்பதின் 
மூலம் ்தடை கசயயலாம். குடியரசுத்்தடல்ரின் 
இந்த ஆட்ணகள நாைாளுமன்்றத்்தால் கட்ைாயம் 
அஙகீகரிக்கப்பை ம்ண்டும்.

 1.7   அரசு ப�றிமும்றயுறுததும் 
்காடபோடுகள்

அரசு கநறிமுட்றயுறுத்தும் மகாட்்பாடுகள, 
இநதிய அரசியலடமபபுச் சட்ைம் ்பகுதி 
IV சட்ைபபிரிவு 36ல் இருநது 51 ்டர 
்தரப்பட்டுளைது. அரசியலடமபபுச் சட்ைம், 
்ழிகாட்டும் கநறிமுட்றகளுக்காகத் ்தனியாக 
்டக்பாட்டிடனயும் ககாண்டிருக்கவில்டல. 
இருபபினும் க்பாருைைக்கம் மறறும் ்ழிகாட்டு்தல் 
அடிப்படையில் அட் மூன்று க்பரும் பிரிவுகைாகப 
பிரிக்கப்பட்டுளைன. அ்தா்து சம்தரம, காநதிய 
மறறும் ்தாராை-அறிவுசாரந்தட் என்று 
பிரிக்கப்பட்டுளைன. இந்த ககாளடககடை, 
நீதிமன்்றத்்தால் ்லுக்கட்ைாயமாகச் கசயற்படுத்்த 
முடியாது. ஆனால் இட் ஒரு நாட்டிடன 
நிர்கிக்க அ்சியமானட். சமு்தாய நலடன 
மக்களுக்குத் ்தரு்ம்த இ்தன் மநாக்கமாகும். இநதிய 
அரசியலடமபபின் ‘புதுடமயான சி்றப்பம்சம்’ என 
ைாக்ைர. B.R. அம்ம்பத்கர இ்தடன வி்ரிக்கி்றார.

அடிப்பேமட உரிமைகளுககும்  
அரசு ப�றிமும்றயுறுததும் ்காடபோடுகளுககும் 

இமட்யயான ்வறுபோடுகள்

அடிப்பேமட உரிமைகள் அரசு ப�றிமும்றயுறுததும் 
்காடபோடுகள்

இட்  அகமரிக்க 
ஐக்கிய நாடுகளின் 
அரசியலடமபபிலிருநது 
க்ப்றப்பட்ைட் .

இட்  அயரலாநது 
நாட்டின் 
அரசியலடமபபிலிருநது 
க்ப்றப்பட்ைட் .

அரசாஙகத்்தால் கூை 
இந்த உரிடமடய 
சுருக்கம்ா, நீக்கம்ா 
முடியாது.

இட் அரசுக்கு க்றும் 
அறிவுறுத்்தல்கமை 
ஆகும்.

இ்றட்ற நீதிமன்்ற 
சட்ைத்்தால் கசயற்படுத்்த 
முடியும்.

எந்த நீதிமன்்றத்்தாலும் 
கட்ைாயப்படுத்்த 
முடியாது

இட் சட்ை 
ஒபபு்தடலப க்பற்றட்.

இட் ்தாரமீக மறறும் 
அரசியல் ஒபபு்தடலப 
க்பற்றட்.

இந்த உரிடமகள 
நாட்டின் அரசியல் 
ேனநாயகத்ட்த 
்லுப்படுத்துகின்்றன .

இந்தக் 
ககாளடககடைச் 
கசயற்படுத்தும் 
க்பாழுது, சமு்தாய 
மறறும் க்பாருைா்தார 
ேனநாயகம் 
உறுதியாகி்றது.

2002ஆம் ஆண்டு மமறககாளைப்பட்ை, 86்து 
அரசியலடமபபுச் சட்ைத்திருத்்தத்தின்்படி, 
இநதிய அரசியலடமபபின் பிரிவு 45 
திருத்்தப்பட்டு, பிரிவு 21A வின் கீழ் 
க்தாைக்கக்கல்வி, அடிப்படை உரிடமயாகச் 
மசரக்கப்பட்டுளைது. இந்தத் திருத்்தம், மாநில 
அரசுகள முன்்பரு் மழடலயர கல்விடய 
(Early Childhood Care and Education - ECCE)  
6 ்யது ்டரயுளை குழநட்தகளுக்கு ்ழஙக 
அறிவுறுத்துகி்றது.

 1.8  அடிப்பேமடக கடமைகள்
இநதிய அரசியலடமபபில் அடிப்படைக் 

கைடமகள என்்பட் முன்னாள மசாவியத் 
யூனியன் (USSR) அரசியலடமபபின் 
்தாக்கத்்தால் மசரக்கப்பட்ை்தாகும். 1976ஆம் 
ஆண்டு, அடமக்கப்பட்ை சர்தார ஸ்ரன் சிங 
கமிட்டி அரசியலடமபபுச் சட்ை திருத்்தம் கசயய 
்பரிநதுடரத்்தது. அ்தன்்படி 1976ஆம் ஆண்டு 
மமறககாளைப்பட்ை 42்து அரசியல் அடமபபுச் 
சட்ைதிருத்்தம் நமது அரசியலடமபபில் குடிமக்களின் 
க்பாறுபபுகள சில்றட்றச் மசரத்்தது. இவ்ாறு 
மசரக்கப்பட்ை க்பாறுபபுகமை குடிமக்களின் 
கைடமகள என்்றடழக்கப்பட்ைன. மமலும் இந்தச் 
சட்ைத்திருத்்தம், அரசியலடமபபின் ்பகுதி IV A என்்ற 
ஒரு புதிய ்பகுதிடயச் மசரத்்தது. இந்தப புதிய ்பகுதி 
51 A என்்ற ஒமரகயாரு பிரிட் மட்டும் ககாண்ைது.  
இது குடிமக்களின் ்பத்து அடிப்படைக் கைடமகடை 
விைக்கும் குறிபபிட்ை சட்ைத் க்தாகுப்பாக உளைது. 
அடிப்பேமடக கடமைகளின் பேடடியல்

அ)  ஒவக்ாரு இநதியக் 
குடிமகனும் 
அரசியலடமபபு, 
அ்தன் ககாளடககள, 
நிறு்னஙகள, 
ம்தசியகீ்தம், 
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ம்தசியக்ககாடி, ம்தசிய சின்னஙகள 
ஆகிய்றட்ற மதித்்தல்.

ஆ)  சு்தநதிர ம்பாராட்ைத்திறகுத் தூண்டுமகாலாக 
அடமந்த உயரிய மநாக்கஙகடைப ம்பாறறி 
்ைரத்்தல்.

இ)  இநதியாவின் இட்றயாண்டம, ஒறறுடம, 
ஒருடமப்பாடு இ்றட்றப ம்பணிப 
்பாதுகாத்்தல்.

ஈ)  ம்தசப ்பாதுகாபபிறகாகத் ம்தட்ப்படும் 
க்பாழுது ம்தசப்பணியாற்ற ்தயாராயிருத்்தல்.

உ)  சமய, கமாழி மறறும் பிராநதிய அல்லது ்பகுதி 
சாரந்த ம்று்பாடுகடை ம்றநது, க்பண்கடைத் 
்தரக்குட்ற்ாக நைத்தும் ்பழக்கத்ட்த 
நிராகரித்து, க்பண்களின் கண்ணியத்ட்தக் 
காக்கும் எண்்ணஙகடை மமம்்படுத்தி, 
இநதிய மக்கள அடன்ரிடைமயயும் 
சமகா்தரத்து்த்ட்த ்ைரத்்தல்.

ஊ)  நமது உயரந்த, ்பாரம்்பரிய கலபபு 
கலாச்சாரத்ட்த மதித்து ்பாதுகாத்்தல்.

எ)  காடுகள, ஏரிகள, ஆறுகள, ்னவிலஙகுகள 
மறறும் உயிரினஙகள அைஙகிய இயறடக 
சுறறுச்சூழடலப ்பாதுகாத்து, மமம்்படுத்தி 
அட் ்ாழும் சூழடல ஏற்படுத்து்தல்.

ஏ)  அறிவியல் மகாட்்பாடு, மனி்தமநயம், 
ஆராயச்சி மனப்பான்டம மறறும் சீரதிருத்்தம் 
ஆகிய்றட்ற ்ைரத்்தல்.

ஐ)  ் ன்முட்றடயக் டகவிட்டு க்பாது 
கசாத்துக்கடைப ்பாதுகாத்்தல்.

ஒ)  ்தனிப்பட்ை மறறும் கூட்டுகசயல்்பாடுகள என 
அடனத்து கசயல்்பாடுகளிலும் சி்றந்த்றட்ற 
மநாக்கி கசயல்்பட்டு, ம்தசத்தின் நிடலயான, 
உயரந்த முயறசி மறறும் சா்தடனக்காக 
உடழத்்தல்.

ஓ)  6 மு்தல் 14 ்யது ்டரயுளை குழநட்தகள 
அடன்ருக்கும் கல்வி க்பறும் ்ாயபபிடன 
்ழஙகு்தல். (86்து அரசியலடமபபு திருத்்தச் 
சட்ைம் 2002இன் ்படி 51A (k) கீழ் 11்து 
அடிப்படை கைடம அறிமுகப்படுத்்தப்பட்டுளைது.
இந்த பிரிவின் கீழ் அடனத்து இநதிய குடிமக்கள 
அல்லது க்பறம்றாரகள 6 மு்தல் 14 ்யதுளை 
்தஙகள குழநட்தகள அடன்ருக்கும் கல்வி 
க்பறும் ்ாயபபிடன ஏற்படுத்தி ்தர ம்ண்டும்).

 1.9  ைததிய-ைாநில உ்றவுகள்
சடடைன்்ற உ்றவுகள்

மத்திய நாைாளுமன்்றம், இநதியா 
முழு்்தறகும் அல்லது இநதியாவின் எந்த 
்பகுதிக்கும் சட்ைமியறறும் அதிகாரம் க்பறறுளைது. 
இது இநதியாவின் மாநிலஙகளுக்கு மட்டுமின்றி 
யூனியன் பிரம்தசஙகளுக்கும் க்பாருநதும்.  

இநதிய அரசியலடமபபின் ஏழா்து அட்ை்ட்ண, 
மத்திய-மாநில அரசுகளுக்கிடைமயயான 
அதிகாரப ்பகிரவிடனப ்பறறி கூறுகி்றது. அட் 
மத்திய ்பட்டியல், மாநில ்பட்டியல், க்பாதுப்பட்டியல் 
என மூன்று ்பட்டியல்கள முட்றமய 97, 66, 47 
என்று அதிகாரத்ட்த ்ழஙகியுளைது. மத்திய 
அரசுக்கு கசாந்தமான ்பட்டியலில், சட்ைமியறறும் 
பிரத்மயக அதிகாரத்ட்த நாைாளுமன்்றம் 
க்பறறுளைது. மாநில அரசுக்குச் கசாந்தமான 
்பட்டியலில் சட்ைமியறறும் பிரத்மயக அதிகாரத்ட்த 
மாநில சட்ைமன்்றம் க்பறறுளைது. நாைாளுமன்்றம் 
மறறும் மாநில சட்ைமன்்றஙகள க்பாதுப்பட்டியலில் 
உளை துட்றகளின் மீது சட்ைமியற்ற அதிகாரம் 
ககாண்டுளைன. ஆனால், மத்திய அரசுக்கும், 
மாநில அரசுக்குமிடைமய க்பாதுப்பட்டியலில் 
உளை துட்றகள குறித்து சட்ைமியறறும் க்பாழுது 
முரண்்பாடு ஏற்பட்ைால், மத்திய அரசு இயறறும் 
சட்ைமம இறுதியானது.

்தறம்பாது அதிகாரப ்பகிரவு 
என்்பது மத்திய அரசு ்பட்டியலில்  
100 துட்றகள, மாநில அரசு 
்பட்டியலில் 61 துட்றகள, 

மறறும் இரண்டுக்கும் க்பாது்ான 
க்பாதுப்பட்டியலில் 52 துட்றகள என்றும் 
மாற்றப்பட்டுளைது. 1976ஆம் ஆண்டு 
மமறககாளைப்பட்ை 42 ்து அரசியலடமபபு 
சட்ைத்திருத்்தம் மாநிலப்பட்டியலில் இருநது  
5 துட்றகடை, க்பாதுப ்பட்டியலுக்கு மாறறியது. 
அட், கல்வி, காடுகள, எடைகள மறறும் அைவுகள, 
்ப்றட்கள மறறும் ்னவிலஙகுகள ்பாதுகாபபு, 
மறறும் உச்சநீதிமன்்றம், உயரநீதிமன்்ற 
அடமபபுகடைத் ்தவிர பி்ற நீதிமன்்றஙகளின் நீதி 
நிர்ாகம் ஆகியன்ாகும்.

நிர்வாக உ்றவுகள்
ஒரு மாநில அரசின் நிர்ாக அதிகாரம் 

அ்தன் கசாந்த மாநிலத்தில் மட்டுமம உளைது 
மறறும் அம்மாநிலத்தில் மட்டுமம ்தனக்கான 
சட்ைமியறறும் ்தகுதிடயயும்  க்பறறுளைது. அம்த 
ம்டையில், மத்திய அரசும், பிரத்திமயாக நிர்ாக 
அதிகாரம் க்பறறுளைது. அட், அ) நாைாளுமன்்றம் 
க்தாைர்பான விஷயஙகளில் சட்ைஙகடை இயற்ற 
சி்றபபு அதிகாரம், ஆ) மாநில அரசுகள கசயது 
ககாளளும் உைன்்படிக்டக (அ) ஒப்பந்தஙகடை 
அஙகீகரிப்பது ஆகியன்ாகும்.
நிதி உ்றவுகள்

இநதிய அரசியலடமபபு சட்ைம் ்பகுதி 
XII சட்ைபபிரிவு 268ல் இருநது 293 ்டர 
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உளை பிரிவுகள மத்திய-மாநில அரசுகளின் 
நிதிசாரந்த உ்றவுகடைப ்பறறி விைக்குகி்றது. 
மத்திய-மாநில அரசுகள, அரசியலடமபபுச் 
சட்ைத்தின் மூலம், ்பல்டகயான ்ரிகடை 
விதிக்கும் அதிகாரஙகடைப க்பறறுளைன. 
இநதிய அரசியலடமபபுச் சட்ைபபிரிவு 280ன் கீழ் 
குடியரசுத்்தடல்ரால் நியமனம் கசயயப்பட்ை 
நிதிக்குழு ்பரிநதுடரயின் அடிப்படையில், 
மத்திய அரசால் சில ்ரிகள விதிக்கப்பட்டு, 
்சூலிக்கப்பட்டு, மத்திய அரசாலும், மாநில அரசாலும் 
பிரித்துக்ககாளைப்படுகின்்றன.

 1.10  அலுவலக பைாழிகள் 
அரசியலடமபபு சட்ைப ்பகுதி XVIIஇல்  

343 லிருநது 351 ்டரயுளை சட்ைபபிரிவுகள 
அலு்லக கமாழிகள ்பறறி வி்ரிக்கின்்றன.

க்தாைக்கத்தில் 14 கமாழிகள அரசியலடமபபின் 
8்து அட்ை்ட்ணயில் அஙகீகரிக்கப்பட்டிருந்தன. 
்தறம்பாது 22 கமாழிகள அஙகீகரிக்கப்பட்டுளைன.

பசயல்போடு
அரசியலடமபபின் எட்ைா்து அட்ை்ட்ணயில் 
உளை அஙகீகரிக்கப்பட்ை கமாழிகடை 
்பட்டியலிடுக.

2004ஆம் ஆண்டு இநதிய 
அரசு “கசம்கமாழிகள” எனும் 
புதிய ்டகப்பாட்டிடன ஏற்படுத்்த 
தீரமானித்்தது. அ்தன்்படி 6 
கமாழிகள கசம்கமாழி ்தகுதிடய 

க்பறறுளைன. அட், ்தமிழ்(2004), சமஸகிரு்தம் 
(2005), க்தலுஙகு(2008), கன்னைம்(2008), 
மடலயாைம் (2013) மறறும் ஒடியா(2014).

 1.11  அவசரகால ஏறபோடுகள்
்தசிய அவசரநிமல (சடடப்பிரிவு 352)

ம்பார, க்ளிநாட்டினர ஆக்கிரமிபபு, 
அல்லது ஆயு்தமமநதிய கிைரச்சி அல்லது 
உைனடி ஆ்பத்து அல்லது அச்சுறுத்்தல் 
கார்ணமாக இநதியாவின் ்பாதுகாபபிறகு 
அச்சுறுத்்தல் ஏற்பட்ைால், குடியரசுத்்தடல்ர, 

அரசியலடமபபுச் சட்ைபபிரிவு 352ன்  
கீழ் அ்சரநிடலடய அறிவிக்கலாம். ம்பார 
அல்லது க்ளிநாட்டினர ஆக்கிரமிபபின் 
கார்ணமாக அ்சரநிடல அறிவிக்கப்படும் க்பாழுது 
அது ‘க்ளிபபு்ற அ்சரநிடல’ எனப்படுகி்றது. 
ஆயு்தமமநதிய கிைரச்சிக் கார்ணமாக அ்சர 
நிடல அறிவிக்கப்படும்க்பாழுது அது 'உளநாட்டு 
அ்சர நிடல' எனப்படுகி்றது. இந்த ்டகயான 
அ்சரநிடலகள 1962, 1971, 1975 ஆகிய 
ஆண்டுகளில் அறிவிக்கப்பட்ைன.
ைாநில அவசரநிமல (சடடப்பிரிவு 356)

ஒரு மாநிலத்தில், மாநில அரசால் கட்டுப்படுத்்த 
முடியா்த சூழல் ஏற்படும்க்பாழுது அரசியலடமபபின் 
விதிகளுக்மகற்ப ஆளுநர அறிக்டக அளிக்கும் 
க்பாழுது, குடியரசுத்்தடல்ர அரசியலடமபபுச்  
சட்ைபபிரிவு 356ன் கீழ் அ்சரநிடலடய 
அறிவிக்கலாம். இந்த அ்சரநிடல, சட்ைபபிரிவு 352ன்  
்படி நடைமுட்றயில் இருந்தாலும் அல்லது ம்தர்தல் 
ஆட்ணயம் சட்ைமன்்றத் ம்தர்தடல நைத்்த 
உகந்த சூழல்  இல்டல என்று சான்்றளித்்தாலும் 
மட்டுமம ஓராண்டைத் ்தாண்டியும் க்தாைரமுடியும். 
அதிக்பட்சம் அ்சரநிடலயின் காலம் 3 ஆண்டுகள 
இருக்கமுடியும். மாநிலமானது, குடியரசுத்்தடல்ர 
சார்பாக ஆளுநரால் ஆைப்படுகி்றது. இநதியாவில் 
மு்தன்முட்றயாக 1951இல் ்பஞ்சாப மாநிலத்தில் 
குடியரசுத்்தடல்ர ஆட்சி நடைமுட்றப 
்படுத்்தப்பட்ைது.
நிதி சார்ந்த அவசரநிமல (சடடப்பிரிவு 360)

நிதிநிடலத் ்தன்டம, இநதியாவின் கைன் 
்தன்டம மறறும் இநதியாவின் ்பகுதிகள ஆ்பத்தில் 
இருந்தால் அரசியலடமபபு சட்ைபபிரிவு 360ன் கீழ் 
குடியரசுத்்தடல்ர நிதிசாரந்த அ்சரநிடலடயப 
பி்றபபிக்கலாம். இந்த ்டகயான அ்சர 
நிடலயில் மத்திய-மாநில அரசு ஊழியர 
எந்த ்குபபினராயினும் அ்ரகைது ஊதியம், 
்படிகள மறறும் உச்சநீதிமன்்ற, உயரநீதிமன்்ற 
நீதி்பதிகள உட்்பை அடன்ரது ஊதியமும் 
குடியரசுத்்தடல்ரின் ஓர ஆட்ணயின் மூலம் 
குட்றக்கப்படும். இந்த ்டகயான அ்சரநிடல 
இநதியாவில் இது்டர அறிவிக்கப்பைவில்டல.

 1.12  அரசியலமைப்புச் சடடததிருததம்
’அகமண்ட்கமண்ட்’ (Amendment) எனும் 

கசால் மாற்றம், மமம்்படுத்து்தல், மறறும்  
சிறு மாறு்தல் என்்பட்தக் குறிக்கி்றது. 
அரசியலடமபபின் சட்ைம் ்பகுதி XXல் 368்து 
சட்ைபபிரிவு, அரசியலடமபபிடன சட்ை திருத்்தம் 
கசய்தில் பின்்பற்றப்படும் முட்றகள மறறும் 

1969இல் மத்திய-மாநில 
அரசுகளின் உ்றவுகள குறித்து 
முழு்தும் ஆராய ்தமிழக அரசு 
ை ா க் ை ர . P . V . இ ர ா ே ம ன் ன ா ர 

்தடலடமயின் கீழ் மூ்ர குழு ஒன்ட்ற நியமித்்தது.  
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திருத்்தம் கசய்தில் நாைாளுமன்்றத்தின் 
அதிகாரஙகள ்பறறி க்தரிவிக்கி்றது.
அரசியலமைப்புச் சடடததிருததம் பசயவதில் 
பின்பேற்றப்பேடும் வழிமும்றகள்

நாைாளுமன்்றத்தின் இரு அட்களிலும், 
அரசியலடமபபுச் சட்ைத்திருத்்த மமசா்தா 
அறிமுகப்படுத்்தப்பை ம்ண்டும். நாைாளுமன்்றத்தின் 
ஒவக்ாரு அட்யிலும், அட்யின் ஒட்டுகமாத்்த 
உறுபபினரகளில் க்பரும்்பான்டமயான 
உறுபபினரகள மறறும் அட்க்கு ்நது, 
்ாக்களித்்த்ரகளில் 3 ல் 2 ்பஙகுக்கு குட்றயாமல் 
மமசா்தாவிறகு ஆ்தர்ாக ்ாக்களித்்தால் மட்டுமம, 
குடியரசுத்்தடல்ரின் ஒபபு்தலுக்காக அனுப்பப்பை 
ம்ண்டும். குடியரசுத்்தடல்ர ஒபபு்தல் 
அளித்்தபின் மமசா்தா திருத்்தப்பட்ைச் கசாறகளுைன் 
அரசியலடமபபில் ஏறறுக்ககாளைப்படும். 
நாைாளுமன்்றத்்தால் மட்டுமம அரசியலடமபபு 
சட்ைத் திருத்்தத்ட்தக் ககாண்டு்ரமுடியும். மாநில 
சட்ை மன்்றத்்தால் அரசியலடமபபில் எந்தக்ாரு 
சட்ைத்திருத்்தத்ட்தயும் ககாண்டு்ர முடியாது.
அரசியலமைப்பு சடட திருததததின் வமககள்

அரசியலடமபபின் 368்து சட்ைபபிரிவு 
மூன்று ்டககளில் அரசியலடமபபுச் 
சட்ைத்திருத்்தஙகடைச் கசயய ்ழி்குக்கி்றது. 
1.  நாைாளுமன்்றத்தின் சா்தார்ண அறுதிப 

க்பரும்்பான்டம மூலம் திருத்்தப்படு்தல்.
2.  நாைாளுமன்்றத்தின் சி்றபபு அறுதிப 

க்பரும்்பான்டம மூலம் திருத்்தப்படு்தல்.

3.  நாைாளுமன்்றத்தின் சி்றபபு அறுதிப 
க்பரும்்பான்டமயுைன் ்பாதிககும் மமற்பட்ை மாநில 
சட்ைமன்்றஙகளின் ஒபபு்தடலப க்பறு்்தன் 
மூலம் திருத்்தப்படு்தல்.

அ ர சி ய ல ட ம ப பி ன் 
42்து சட்ைத்திருத்்தம் 
'குறு அரசியலடமபபு' என 
அறியப்படுகி்றது.

 1.13   அரசியலமைப்பு சீர்திருததக 
குழுககள்

அரசியலடமபபு கசயல்்பாடு குறித்து ஆயவு 
கசயய 2000ஆம் ஆண்டில் இநதிய அரசு ஒரு 
தீரமானத்தின் ்படி திரு M.N. க்ஙகைாசலயயா 
்தடலடமயில் அரசியலடமபபுச் சட்ை 
கசயல்்பாட்டிறகான ம்தசிய சீராயவு ஆட்ணயம் 
ஒன்ட்ற அடமத்்தது.

அரசின் ்பல்ம்று நிடலகள, 
அ்றறிறகிடைமயயான க்தாைரபு 
மறறும் ்பஙகளிபபுகள குறித்துப புதிய 
மநாக்கத்ம்தாடு ஆராய ஏபரல் 2007ஆம் 
ஆண்டு மூன்று உறுபபினரகடைக் ககாண்ை  
M.M. பூஞ்சி ்தடலடமயில் அபம்பாட்தய அரசு ஓர 
ஆட்ணயத்ட்த அடமத்்தது.

போடச்சுருககம்

�	அடமச்சரட் திட்ைக்குழு 1946ன் கீழ் அடமக்கப்பட்ை அரசியல் நிர்ணய சட்பயால் இநதிய 
அரசியலடமபபுச்  சட்ைம் உரு்ாக்கப்பட்ைது.

�	இநதியா ஒரு இட்றயாண்டம மிக்க, சம்தரம, சமயச்சார்பற்ற, ேனநாயக, குடியரசு என இநதிய 
அரசியலடமபபின் முகவுடர கூறுகி்றது.

�	’சிட்டிசன்’ என்்ற கசால் ‘சிவிஸ’ என்்ற இலத்தின் கசால்லிலிருநது க்ப்றப்பட்ைது. இ்தன் க்பாருள ஒரு நகர 
அரசில் ்சிப்ப்ர என்்ப்தாகும்.

�	ைாக்ைர. B.R. அம்ம்பத்கரின் கூறறுப்படி 32்து சட்ைபபிரிவு 'அரசியலடமபபின் இ்தயம் மறறும் ஆன்மா' 
ஆகும்.

�	2004ல் இநதிய அரசு கமாழிகடை ்டகப்படுத்்த முடிவு கசயது புதிய ்டககைாக  கசம்கமாழிகடை 
அறிவித்்தது.
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பேயிறசி

I   சரியான விமடமயத 
்தர்ந்பதடுககவும்

1.  கீழ்காணும் ்ரிடசயில் 
’முகவுடர’ ்பறறிய சரியான க்தாைர எது?
அ)  குடியரசு, ேனநாயக, சமயச் சார்பற்ற, சம்தரம, 

இட்றயாண்டம.
ஆ)  இட்றயாண்டம, சம்தரம, சமயச் சார்பற்ற, 

குடியரசு, ேனநாயக.
இ)  இட்றயாண்டம, குடியரசு, சமயச் சார்பற்ற, 

சம்தரம, ேனநாயக.
ஈ)  இட்றயாண்டம, சம்தரம, சமயச் சார்பற்ற, 

ேனநாயக, குடியரசு.
2.  இநதிய அரசியலடமபபின் முகவுடர எத்்தடன 

முட்ற திருத்்தப்பட்ைது?
அ) ஒரு முட்ற  ஆ) இரு முட்ற
இ) மூன்று முட்ற  ஈ) எபக்பாழும் இல்டல

3.  ஒரு க்ளிநாட்ை்ர, கீழ்க்காணும் எ்தன் மூலம் 
இநதிய குடியுரிடம க்ப்றமுடியும்?
அ) ்ம்சா்ளி ஆ) ்பதிவு
இ) இயல்புரிடம ஈ) மமறகண்ை அடனத்தும்.

4.  மாறு்பட்ை ஒன்ட்றக் கண்டுபிடி.
அ) சமத்து் உரிடம
ஆ) சுரண்ைலுக்ககதிரான உரிடம
இ) கசாத்துரிடம
ஈ) கல்வி மறறும் கலாச்சார உரிடம

5.  கீழ்க்காண்்ப்றறில் ஒன்று, அடிப்படை 
உரிடமடயப ்பயன்்படுத்து்்தறகு உ்தார்ணம் 
இல்டல.
அ)  கரநாைகாவிலிருநது, மகரைா 

்பண்ட்ணகளில் ம்டலயாட்கள 
்பணிகசய்தல் 

ஆ)  கிறித்து் சமயக்குழு, க்தாைரச்சியாக, 
்பளளிகடை அடமத்்தல்

இ)  ஆண், க்பண் இரு்பாலரும் 
அரசுப்பணிகளுக்கு சம ஊதியம் க்பறு்தல்

ஈ)  க்பறம்றாரகளின் பூரவீக கசாத்துகள 
அ்ரகைது பிளடைகளுக்குச் கசல்லு்தல்

6.  பின்்ரு்ன்றறுள எந்த உரிடம  
ைாக்ைர. B.R. அம்ம்பத்கர அ்ரகைால் 'இநதிய 
அரசியலடமபபின் இ்தயம் மறறும் ஆன்மா' என 
வி்ரிக்கப்பட்ைது?
அ) சமய உரிடம
ஆ) சமத்து் உரிடம
இ)  அரசியலடமபபுக்குட்்பட்டு தீரவு காணும் 

உரிடம
ஈ) கசாத்துரிடம

7.  அடிப்படை உரிடமகள எவ்ாறு 
நிறுத்திட்க்கப்பை முடியும்?
அ) உச்சநீதி மன்்றம் விரும்பினால்
ஆ)  பிர்தம மநதிரியின் ஆட்ணயினால்
இ)  ம்தசிய அ்சரநிடலயின் ம்பாது குடியரசு 

்தடல்ரின் ஆட்ணயினால்
ஈ) மமறகண்ை அடனத்தும்

    கமலச்பசாறகள்

முகவுடர Preamble the introduction to the constitution of India

சமயச் சார்பற்ற அரசு Secular state a state which protects all religions equally

்பாகு்பாடு Discrimination unfair treatment of a person or group

நீதிபம்பராட்ண Writ written command of court

இட்றயாண்டம Sovereignty supreme power or authority

்பாரம்்பரியம் Heritage something handed down from one’s ancestors

்தன்னாட்சி Autonomy independence in one’s thoughts or actions

பிரகைனம் Proclamation an announcement
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8. நமது அடிப்படை கைடமகடை 
இைமிருநது க்பறம்றாம்.
அ) அகமரிக்க அரசியலடமபபு
ஆ) கனைா அரசியலடமபபு
இ) ரஷயா அரசியலடமபபு
ஈ) ஐரிஷ அரசியலடமபபு

9.  எந்த பிரிவின் கீழ் நிதிநிடல அ்சரநிடலடய 
அறிவிக்க முடியும்?
அ) சட்ைபபிரிவு 352 ஆ) சட்ைபபிரிவு 356
இ) சட்ைபபிரிவு 360 ஈ) சட்ைபபிரிவு 368

10.  எந்தக் குழுக்கள / கமிஷன்கள மத்திய-மாநில 
உ்றவுகள ்பறறி ்பரிநதுடர கசய்தன? 
1. சரக்காரியா குழு
2. ராேமன்னார குழு
3. M.N. க்ஙகைாசடலயா குழு

  கீமழ ககாடுக்கப்பட்டுளை  குறியீடுகளிலிருநது 
சரியான விடைடயத் ம்தரநக்தடு
அ) 1, 2 & 3  ஆ) 1 & 2
இ) 1 & 3  ஈ) 2 & 3

II ்காடிடட இடதமத நிரப்புக
1.  மு்தன் மு்தலில் அரசியலடமபபு எனும் 

ககாளடக  ல் ம்தான்றியது.
2.  அரசியல் நிர்ணய சட்பயின் ்தறகாலிக 

்தடல்ராக  ம்தரநக்தடுக்கப்பட்ைார.
3.  இநதிய அரசியலடமபபு ஏறறுக்ககாளைப்பட்ை 

நாள மறறும் ஆண்டு 
4.   ம்பராட்ணகள சட்ைபபிரிவு  

32இல் குறிபபிைப்படுகின்்றன.
5.  இநதிய குடிமக்களுக்கு அடிப்படை கைடமகள 

 பிரிவின் கீழ் ் ழஙகப்பட்டுளைன.
III பபோருததுக
1. குடியுரிடமச் சட்ைம் - ே்கரலால் மநரு
2. முகவுடர -  42்து 

அரசியலடமபபுச் 
சட்ைத்திருத்்தம்

3. குறு அரசியலடமபபு - 1955
4. கசம்கமாழி - 1962
5. ம்தசிய அ்சரநிடல - ்தமிழ் 
IV  குறுகிய விமட தருக
1.  அரசியலடமபபு என்்றால் என்ன?
2.  குடியுரிடம என்்ப்தன் க்பாருள என்ன?
3.  இநதிய அரசியலடமப்பால்  ்ழஙகப்படும் 

அடிப்படை உரிடமகடை ்பட்டியலிடுக.

4. நீதிபம்பராட்ண (Writ) என்்றால் என்ன?
5.  இநதியாவின் கசம்கமாழிகள எட்?
6. ம்தசிய அ்சரநிடல என்்றால் என்ன?
7.  மத்திய மறறும் மாநில அரசுகளுக்கு 

இடைமயயான உ்றவுகடை மூன்று 
்தடலபபுகளில் ்பட்டியலிடுக.

V விரிவான விமட தருக
1.  இநதிய அரசியலடமபபின் சி்றபபுக் கூறுகடை 

விைக்குக.
2. அடிப்படை உரிடமகடைக் குறிபபிடுக.
3.  அரசியலடமபபுக்குட்்பட்டு தீரவு காணும் 

உரிடம ்பறறி எழுதுக.
4.  அடிப்படை உரிடமகளுக்கும், அரசு 

கநறிமுட்றயுறுத்தும் மகாட்்பாடுகளுக்கும் 
இடைமயயான ம்று்பாடுகடைக் குறிபபிடுக.

VI ைாைவர் பசயல்போடு
1. இநதிய அரசியலடமபபு நிர்ணய சட்பயின் 

உறுபபினரகள மறறும் அ்ரகைது சமூக    
பின்புலத்ட்தப ்பறறிய ்தக்ல்கடைச் மசகரி.

2. அரசியலடமபபு ்டரவுக்குழுவின் 
உறுபபினரகைது ்பைஙகள மறறும் அ்ரகைது 
சமூக பின்புலத்ட்தப ்பறறிய ்தக்ல்கடைச் 
மசகரி.

்ைற்காள் நூல்கள்

1.  D.D. Basu - Introduction of the Constitution of 
India, S.C. Sarkar & Sons (Private) Ltd, 1982.

2.  PM Bakshi - The Constitution of India, 
Universal Law Publishing - an imprint of 
LexisNexis, 2018. 

              இமையதை வைஙகள்

1. https://www.india.org/
2. https://www.constitution.org/cons/india/

p03.html
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   அறிமுகம்
இந்திய நாட்டின் உயரந்்த அரசாங்க அமைப்பு 

நடுவண் அரசு ஆகும். இ்தன் ்தமைமைய்கம் 
புதுதில்லியில் அமைந்துள்ளது. இந்திய 
அரசியைமைப்பின் பகுதி Vஇல் 52 மு்தல் 78 
வமரயிைான சட்்டப்பிரிவு்கள நடுவண் அரசின் 
நிரவா்கம் பற்றி குறிப்பிடுகின்்றன. இந்திய 

அரசியைமைப்மப உருவாக்கியவர்கள 
இந்தியாவின் பரந்்த ைற்றும் பன்மு்கத் ்தன்மைமயக் 
்கருத்தில் க்காண்டு இந்தியாவிற்கு கூட்்டாட்சி 
மும்றயிைான அரமச வழஙகியுள்ளனர.

நடுவண் அரசு மூன்று அங்கங்கம்ளக் 
க்காண்்டது. அமவ நிரவா்கம், சட்்டைன்்றம், 
நீதித்தும்ற ஆகியனவாகும். நடுவண் நிரவா்கம் 

�	குடியரசுத் ்தமைவர ைற்றும் துமைக் குடியரசுத் ்தமைவர ஆகியயாரின் 
அதி்காரங்கம்ளப் பற்றி அறி்தல்

�	பிர்தை அமைசசர ைற்றும் அமைசசரமவ பற்றி அறி்தல்
�	ைக்்க்ளமவ ைற்றும் ைாநிைங்க்ளமவ பற்றி புரிந்துக்காளளு்தல்
�	உசச நீதிைன்்றம் பற்றி அறி்தல்

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

238 உறுப்பினர்கள (இந்தியாவின் 
ைாநிை சட்்டைன்்றங்க்ளால் 
ய்தரந்க்தடுக்்கப்பட்்டவர்கள)

12 உறுப்பினர்கள (குடியரசுத் 
்தமைவரால் நியைனம் 

கசயயப்பட்்டவர்கள)

543 உறுப்பினர்கள 
(ைக்்க்ளால் 

ய்தரந்க்தடுக்்கப்பட்்டவர்கள)

நடுவண் அரசு

நீதித்தும்றசட்்டைன்்றம்நிரவா்கம்

இந்தியக் குடியரசுத் 
்தமைவர

நா்டாளுைன்்றம் இந்திய உசசநீதிைன்்றம்

இந்தியத் ்தமைமை நீதிபதி

ைற்்ற நீதிபதி்கள

ைக்்க்ளமவ 
(யைாக் சபா)

ைாநிைங்க்ளமவ 
(ராஜய சபா)

துமைக் குடியரசுத் 
்தமைவர

பிர்தை அமைசசர

அமைசசரமவக் குழு 2 உறுப்பினர்கள (குடியரசுத் 
்தமைவரால் நியமிக்்கப்பட்்ட 
ஆஙகியைா-இந்தியர்கள)

�டுவண் அரசு

அலகு - 2
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என்பது குடியரசுத் ்தமைவர, துமைக் குடியரசுத் 
்தமைவர, பிர்தை அமைசசமரத் ்தமைவரா்கக் 
க்காண்்ட அமைசசரமவக் குழு ைற்றும் இந்திய 
அரசின் ்தமைமை வழக்குமரஞர ஆகியயாமர 
உள்ள்டக்கியது ஆகும். நடுவண் சட்்டைன்்றைானது 
நா்டாளுைன்்றம் என்்றமழக்்கப்படுகி்றது. இது 
இரண்டு அமவ்கம்ளக் க்காண்்டது. அமவ 
ைாநிைங்க்ளமவ (ராஜய சபா) ைற்றும் ைக்்க்ளமவ 
(யைாக் சபா) ஆகியனவாகும். நடுவண் நீதித்தும்ற 
உசசநீதிைன்்றத்ம்தக் க்காண்டுள்ளது.

 2.1  இந்தியக குடியரசுத் தலலவர்
நடுவண் அரசின் நிரவா்கத் ்தமைவர 

குடியரசுத் ்தமைவர ஆவார. அவர கபயர்ளவில் 
நிரவா்க அதி்காரம் கபற்்றவர 
ஆவார. அவர இந்தியாவின் 
மு்தல் குடிை்கன் ஆவார. அவர 
முப்பம்ட்களின் ்தமைமை 
்த்ளபதியா்கச கசயல்படுகி்றார. 
அரசியைமைப்புச சட்்டப்பிரிவு 
53ன் படி குடியரசுத் ்தமைவர 
யநரடியா்கயவா அல்ைது 
அவரும்டய சாரநிமை 
அலுவைர்கள மூைைா்கயவா 
நடுவண் அரசின் நிரவா்க அதி்காரங்கம்ள 
அரசியைமைப்பின்படி கசயல்படுத்துகி்றார.

நதர்தலில் ந�ோட்டியிடுவதறகோன தகுதிகள்
�	இந்தியக் குடிை்கனா்க இருத்்தல் யவண்டும்.
�	35 வயது பூரத்தி அம்டந்்தவரா்க இருத்்தல் 

யவண்டும்.
�	நடுவண் அரசியைா, ைாநிை அரசியைா அல்ைது 

உள்ளாட்சி அமைப்பு்களியைா ஊதியம் கபறும் 
ப்தவியில் இருத்்தல் கூ்டாது.

�	ைக்்க்ளமவ உறுப்பினராவ்தற்்கான 
்தகுதியிமனப் கபற்றிருத்்தல் யவண்டும்.

�	அவரின் கபயமரக் குடியரசுத் ்தமைவமரத் 
ய்தரந்க்தடுக்கும் வாக்்கா்ளர குழுைத்திலுள்ள 
பத்து வாக்்கா்ளர்கள முன்கைாழியவும் 
யைலும் பத்து வாக்்கா்ளர்கள வழிகைாழியவும் 
யவண்டும்.
குடியரசுத் ்தமைவர பாராளுைன்்ற 

உறுப்பினரா்கயவா அல்ைது சட்்டைன்்ற 
உறுப்பினரா்கயவா ப்தவி வகிக்்கக் கூ்டாது. 
ஒருயவம்ள ப்தவி வகிக்கும் பட்சத்தில் குடியரசுத் 
்தமைவரா்க அவர ப்தவி ஏற்கும் நாளில் அப்ப்தவி 
்காலியான்தா்கக் ்கரு்தப்படும்.

்டாக்்டர. ராயேந்திர பிரசாத்
(மு்தல் குடியரசுத் ்தமைவர)

குடியரசுத் தலலவருககோனத் நதர்தல்
குடியரசுத் ்தமைவர, ஒற்ம்ற ைாற்று வாக்கு 

மூைம் விகி்தாசசார பிரதிநிதித்துவத்தின் படி 
வாக்்கா்ளர குழுைத்்தால் ய்தரந்க்தடுக்்கப்படுகி்றார.

வாக்்கா்ளர குழுைம் என்பது ைாநிைங்க்ளமவ 
ைற்றும் ைக்்க்ளமவயின் ய்தரந்க்தடுக்்கப்பட்்ட 
உறுப்பினர்கள, அமனத்து ைாநிை சட்்டைன்்ற 
உறுப்பினர்கள, ய்தசிய ்தமைந்கர க்டல்லி ைற்றும் 
புதுசயசரியின் ய்தரந்க்தடுக்்கப்பட்்ட உறுப்பினர்கள 
ஆகியயாமர உள்ள்டக்கிய்தாகும். குடியரசுத் 
்தமைவரா்கத்  ய்தரந்க்தடுக்்கப்பட்்ட ஒருவருக்கு  
உசசநீதிைன்்ற ்தமைமை நீதிபதி ப்தவியயற்பு 
உறுதிகைாழி கசயது மவக்கி்றார. குடியரசுத் 
்தமைவரின் ப்தவிக்்காைம் ஐந்து ஆண்டு்க்ளாகும். 
அவர மீண்டும் ய்தரந்க்தடுக்்கப்ப்ட ்தகுதி உம்டயவர 
ஆவார.
குடியரசுத் தலலவரின் அதிகோரஙகள்
நிர்வோக அதிகோரஙகள்

அரசியைமைப்பு சட்்டப்பிரிவு 77ன் படி நடுவண் 
அரசின் ஒவகவாரு நிரவா்க ந்டவடிக்ம்கயும் 
குடியரசுத் ்தமைவரின் கபயராயையய 
யைற்க்காள்ளப்ப்ட யவண்டும்.

பிர்தை அமைசசமரயும், ைற்்ற 
அமைசசர்கம்ளயும் குடியரசுத் ்தமைவர 
நியமிக்கி்றார. அவர பிர்தை அமைசசரின் 
ஆயைாசமனப்படி அமைசசரமவ உறுப்பினர்களுக்கு 
தும்ற்கம்ள ஒதுக்கீடு கசயகி்றார.  இந்தியாவின் 
மி்க முக்கிய ப்தவி்க்ளான ைாநிை ஆளுநர்கள, உசச 
நீதிைன்்ற ைற்றும் உயர நீதிைன்்ற ்தமைமை 
நீதிபதி்கள, இ்தர நீதிபதி்கள, இந்திய அரசின் 
்தமைமை வழக்குமரஞர, ்தமைமைக் ்கைக்கு 

புதுதில்லியில் உள்ள ராஷ்டிரபதி 
பவன் - குடியரசுத் ்தமைவரின் 
இல்ைம் ஆகும். அவரும்டய 
இல்ைம் ைற்றும் அலுவை்கம் 
இரண்டும் ஒயர ்கட்்ட்டத்தில் 

அமைந்துள்ளன. இருந்்த யபாதிலும் அவருக்கு 
இருப்பி்டத்து்டன் கூடிய அலுவை்கங்கள யைலும் 
இரண்டு இ்டங்களில் உள்ளன. அஙகு 
வரு்டத்திற்கு ஒரு மும்ற கசன்று ்தன்னும்டய 
அலுவை்க பணி்கம்ள அவர யைற்க்காளகி்றார. 
அமவ்கள சிம்ைாவில் உள்ள ரிட்ரீட் ்கட்்ட்டம் (The 
Retreat Building) ைற்றும் மை்தராபாத்தில் உள்ள 
ராஷ்டிரபதி நிமையம் ஆகும். இமவ்களில் 
ஒன்று வ்டக்கிலும் ைற்க்றான்று க்தற்கிலும் 
அமைந்துள்ளது. இது நாட்டின் ஒற்றுமைமயயும், 
ைக்்களின் பல்யவறுபட்்ட ்கைாசசாரத்தின் 
ஒற்றுமைமயயும் பம்றசாற்றுகின்்றது.

10th_Civics_Unit 2_TM.indd   264 1/5/2022   2:39:24 PM



265 �டுவண் அரசு265

நீதி அதிகோரஙகள்
இந்திய அரசியைமைப்புச சட்்டத்தின் 72-வது 

சட்்டப்பிரிவு நீதிைன்்றத்்தால் ்தண்்டமன கபற்்ற 
ஒருவரின் ்தண்்டமனமயக் கும்றக்்கவும், 
ஒத்திமவக்்கவும், ்தண்்டமனயிலிருந்து 
விடுவிக்்கவும், ைன்னிப்பு வழங்கவும் குடியரசுத் 
்தமைவருக்கு அதி்காரம் வழஙகியுள்ளது. 
இரோணுவ அதிகோரஙகள்

நடுவண் அரசின் பாது்காப்புப் பம்டயின் 
்தமைமைத் ்த்ளபதி என்்ற அதி்காரத்ம்தச சட்்டப்பிரிவு 
53(2) குடியரசுத் ்தமைவருக்கு வழஙகியுள்ளது. 
அவர சட்்டத்தின்படி இராணுவத்ம்த 
வழிந்டத்துகி்றார.
இரோஜதந்திர அதிகோரஙகள்

கவளிநாடு்களுக்்கான இந்திய தூ்தர்கம்ளக் 
குடியரசுத் ்தமைவர நியமிப்பய்தாடு ைட்டுைல்ைாைல் 
அவர இந்தியாவுக்்கான கவளிநாட்டுத் தூ்தர்கம்ளயும் 
வரயவற்கி்றார. கவளிநாடு்களுக்்கான அமனத்து 
உ்டன்படிக்ம்க்களும் ஒப்பந்்தங்களும் குடியரசுத் 
்தமைவரின் கபயராயையய நம்டகபறுகின்்றன.
ந�ருககடி நிலல அதிகோரஙகள்

கநருக்்கடி நிமைமய அறிவிக்கும் அதி்காரம் 
352வது சட்்டப்பிரிவிலும், ைாநிை அரமச ்கமைக்கும் 
அதி்காரம் 356வது சட்்டப்பிரிவிலும், நிதி 
கநருக்்கடிமய அறிவிக்கும் அதி்காரம் 360வது 
சட்்டப்பிரிவிலும் உள்ளது.

ய்கர்ளா ைற்றும் பஞசாப் ைாநிைங்களில் 
அதி்கபட்சைா்க 9 மும்ற குடியரசுத் ்தமைவர 
ஆட்சி நம்டமும்றப்படுத்்தப்பட்டுள்ளது.

குடியரசுத் தலலவர் நீககம்
குடியரசுத்  ்தமைவர ்தன்னும்டய 

பணித்து்றப்பு ்கடி்தத்திமன  துமைக் குடியரசுத் 
்தமைவரி்டம் வழங்கைாம். அவர சட்்டப்பிரிவு 61இ ன் 
படி அரசியைமைப்மப மீறிய குற்்றசசாட்டு 
நிரூபிக்்கப்படுவ்தன் மூைம் ப்தவி நீக்்கம் 
கசயயப்ப்டைாம். இவருக்கு எதிரான இக்குற்்றசசாட்டு 
நா்டாளுைன்்றத்தின் இரு அமவ்களிலும் 
தீரைானைா்க க்காண்டுவரப்பட்டு நிம்றயவற்்றப்ப்ட 
யவண்டும். யைலும் அமவக்கு வரும்க 
புரிந்்தவர்களில் நான்கில் ஒரு பஙகிற்குக் 
கும்றயாைல் ஆ்தரவு க்தரிவிக்்க யவண்டும். 
குடியரசுத் ்தமைவர ்தனது ப்தவிக்்காைம் 
முடிந்்தாலும் அவருக்குப் பின் ஒருவர ப்தவியயற்கும் 
வமர அப்ப்தவியில் க்தா்டரைாம்.

்தணிக்ம்கயா்ளர, இந்தியத் ்தமைமை ய்தர்தல் 
ஆமையர ைற்றும் இரண்டு ய்தர்தல் ஆமையர்கள, 
நடுவண் அரசுப் பணியா்ளர ய்தரவாமையத்தின் 
்தமைவர ைற்றும் இ்தர உறுப்பினர்கள, ைற்்ற 
நாடு்களுக்்கான தூ்தர்கள ைற்றும் உயர 
ஆமையர்கள ஆகியயாமர குடியரசுத் ்தமைவர 
நியைனம் கசயகி்றார.
சட்்டமன்்ற அதிகோரஙகள்

கபாதுத் ய்தர்தலுக்குப் பின்னர 
நா்டாளுைன்்றத்தின் புதிய கூட்்டத்க்தா்டமர இவர 
உமரயாற்றி துவக்கி மவக்கி்றார. யைலும் 
ஒவகவாரு ஆண்டின் நா்டாளுைன்்றத்தின் மு்தல் 
கூட்்டம் இவரும்டய உமரயு்டன் துவஙகுகி்றது. 
குடியரசுத் ்தமைவர ஆண்டுக்கு இரண்டுமும்ற 
நா்டாளுைன்்றத்ம்தக்  கூட்டுகி்றார.

அவர நா்டாளுைன்்றத்தின் எந்்தகவாரு 
அமவயிலும் ஒரு சட்்ட ையசா்தா நிலுமவயில் 
இருந்்தாலும் அது குறித்து கசயதி அனுப்பைாம். 
குடியரசுத் ்தமைவரின் ஒப்பு்தல் கபற்்ற பின்னயர 
அமனத்து ையசா்தாக்்களும் சட்்டைாகின்்றன. நிதி 
ையசா்தாமவக் குடியரசுத் ்தமைவரின் ஒப்பு்தல் 
இன்றி நா்டாளுைன்்றத்தில் அறிமு்கம் 
கசயயமுடியாது. நா்டாளுைன்்றத்தின் இரு 
அமவ்கம்ளயயா அல்ைது ஏய்தனும் ஒரு அமவயின் 
கூட்்டத்ம்தயயா குடியரசுத்்தமைவர முடிவுக்குக் 
க்காண்டுவரைாம். ைக்்க்ளமவயின் ஐந்து 
ஆண்டு்காைம் முடியும் முன்னயர அ்தமனக் 
்கமைக்கும் அதி்காரமும் இவருக்கு உண்டு.

்கமை, இைக்கியம், அறிவியல், விம்ளயாட்டு, 
ைற்றும் சமூ்கப் பணி ஆகிய தும்ற்களில் சி்றந்து 
வி்ளஙகும் 12 நபர்கம்ளக் குடியரசுத் ்தமைவர 
ைாநிைங்க்ளமவக்கு நியமிக்கி்றார. யைலும் 
ஆஙகியைா-இந்தியர சமூ்கத்ம்தச யசரந்்த  
2 நபர்கம்ள ைக்்க்ளமவயில் யபாதுைான 
பிரதிநிதித்துவம் இல்மை என்று ்கருதும்பட்சத்தில் 
குடியரசுத் ்தமைவர நியமிக்கி்றார.
நிதி அதிகோரஙகள்

நடுவண் அரசின் ஆண்டு வரவு கசைவுத் 
திட்்டத்திமனக் குடியரசுத் ்தமைவரின் அனுைதி 
கபற்்ற பின்னயர நடுவண் நிதி அமைசசர 
ைக்்க்ளமவயில் சைரப்பிக்கி்றார. இந்திய 
அரசியைமைப்புச சட்்டம் இந்திய அவசர்காை 
நிதியிமனக் குடியரசுத் ்தமைவரி்டம் அளித்துள்ளது. 
அவரின் பரிந்துமர இன்றி எந்்தகவாரு ைானியக் 
ய்காரிக்ம்கமயயும் க்காண்டுவர முடியாது. 
இந்தியாவின் அவசர நிதியிலிருந்து அரசின் 
எதிரபாரா்த கசைவினங்கம்ள யைற்க்காளளும் 
அதி்காரம் அவருக்கு ைட்டுயை உண்டு. ஒவகவாரு 
ஐந்து ஆண்டு்களுக்கும் ஒரு நிதிக்குழுவிமன 
அமைக்கி்றார.
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 2.2  துலைக குடியரசுத் தலலவர்
63வது பிரிவின் படி 

நாட்டின் இரண்்டாவது 
உயரந்்த ப்தவிமயத் 
துமைக் குடியரசுத் 
்தமைவர வகிக்கி்றார. 
அலுவை்க முன்னுரிமையின் 
படி குடியரசுத் ்தமைவருக்கு 
அடுத்்த ்தர நிமையில் இவர 
உள்ளார. இப்ப்தவி 
அகைரிக்்க துமைக் 
குடியரசுத் ்தமைவரின் 
ப்தவிமயப் யபான்்றது. நாட்டின் அரசாங்க 
ந்டவடிக்ம்க்கள க்தா்டரசசியா்க நம்டகப்ற இப்ப்தவி 
உருவாக்்கப்பட்டுள்ளது.
நதர்தலில் ந�ோட்டியிடுவதறகோன தகுதிகள்
�	இந்தியக் குடிை்கனா்க இருத்்தல் யவண்டும்.
�	35 வயது பூரத்தி அம்டந்்தவரா்க இருத்்தல் 

யவண்டும்.
�	நடுவண் அரசியைா, ைாநிை அரசியைா அல்ைது 

உள்ளாட்சி அமைப்பு்களியைா ஊதியம் கபறும் 
ப்தவியில் இருத்்தல் கூ்டாது.

�	ைாநிைங்க்ளமவ உறுப்பினராவ்தற்்கான ைற்்ற 
்தகுதி்கம்ளப் கபற்றிருத்்தல் யவண்டும்.

நதர்தல் மறறும் �தவிககோலம்
சட்்டப்பிரிவு 66(1)இன் படி 

துமைக் குடியரசுத் ்தமைவர 
ைக்்க்ளால் யநரடியா்க 
ய ்த ர ந் க ்த டு க் ்க ப் ப ்ட ா ை ல் 
குடியரசுத் ்தமைவர யபாை 
ைம்றமு்கத் ய்தர்தல் மூைம் 
ய ்த ர ந் க ்த டு க் ்க ப் ப டு கி ்ற ா ர . 
துமைக் குடியரசுத் ்தமைவரின் ப்தவிக்்காைம் 
ஐந்து ஆண்டு்கள. ப்தவிக்்காைம் முடியும் முன்னயர 
பணித்து்றப்பு, இ்றத்்தல், பணிநீக்்கம் ஆகிய 
்காரைங்க்ளால் அவரது ப்தவி முடிவுக்கு வரைாம். 
அவர மீண்டும் துமைக் குடியரசுத் ்தமைவரா்கத் 

்டாக்்டர. ரா்தாகிருஷ்ைன்
(மு்தல் துமைக்

குடியரசுத் ்தமைவர)

ய்தரந்க்தடுக்கும் ்தகுதி உம்டயவராவார. யைலும் 
புதிய துமைக் குடியரசு ்தமைவர 
ய்தரந்க்தடுக்்கப்படும் வமர ைாநிைங்க்ளமவயின் 
துமைத் ்தமைவர துமைக் குடியரசுத் 
்தமைவரின் பணி்கம்ளச கசயவார.

துலைக குடியரசுத் தலலவர் �தவி நீககம்
ைக்்க்ளமவயின் ஒப்பு்தலு்டன், 

ைாநிைங்க்ளமவயில் கபரும்பான்மையு்டன் 
நிம்றயவற்்றப்பட்்ட தீரைானத்தின் மூைம் துமைக் 
குடியரசுத் ்தமைவமரப் ப்தவியிலிருந்து நீக்்கைாம். 
இத்்தம்கய தீரைானம் க்காண்டு வர கும்றந்்தபட்சம் 
14 நாட்்களுக்கு முன்னயர துமைக் குடியரசுத் 
்தமைவருக்கு ஒரு அறிவிப்மப வழங்க யவண்டும்.
துலைக குடியரசுத் தலலவரின் நசயல்�ோடுகள்

துமைக் குடியரசுத் ்தமைவர 
ைாநிைங்க்ளமவயின் ்தமைவரா்கச கசயல்படுகி்றார. 
�	ைாநிைங்க்ளமவயின் ந்டவடிக்ம்க்கம்ள 

மும்றப்படுத்துகி்றார.
�	ைாநிைங்க்ளமவயின் ைரபு ஒழுஙகு 

மும்ற்கம்ளத் தீரைானிக்கி்றார.
�	ைாநிைங்க்ளமவயின் தீரைானம் அல்ைது 

ய்களவி்கம்ள அனுைதிப்பம்த முடிவு 
கசயகி்றார.

�	மி்கப் கபரிய பிரசசமனயின்யபாது அமவயின் 
ந்டவடிக்ம்க்கம்ள அவர ஒத்திமவக்்கவும் 
அல்ைது முடிவுக்குக் க்காண்டு வரவும் 
கசயகி்றார.

�	குடியரசுத் ்தமைவர உ்டல்நைக் கும்றவால் 
்தனது ்க்டமை்கம்ள ஆற்்ற இயைா்த யபாதும் 
அல்ைது நாட்டில் இல்ைா்த யபாதும் துமைக் 
குடியரசுத் ்தமைவர, அதி்கபட்சைா்க ஆறு ைா்த 
்காைத்திற்கு அவரின் பணி்கம்ளக் ்கவனிப்பார

முடிவு வோககு (Casting vote)
ைாநிைங்க்ளமவயில் சட்்ட ையசா்தாவின் 

மீது நம்டகபற்்ற வாக்க்கடுப்பு சைநிமையில் 
இருக்கும் பட்சத்தில் அரசியைமைப்புச சட்்டப்பிரிவு 
100இன் படி துமைக் குடியரசுத் ்தமைவர 
வாக்கு அளிக்்கைாம். இது சட்்ட ையசா்தாவின் 
ஒப்பு்தலுக்கு ஒரு வாக்கு ைட்டுயை ய்தமவ என்்ற 
நிமைமயக் குறிக்கி்றது. அவரும்டய முடிவுக்கு 
எதிரப்பு க்தரிவிக்்க எவருக்கும் உரிமை இல்மை.

 2.3  பிரதம அலமசசர்
அரசியைமைப்புச சட்்டப்பிரிவு 74(1) குடியரசுத் 

்தமைவருக்கு உ்தவி்டவும், அறிவுமர வழஙகி்டவும் 
பிர்தை அமைசசமரத் ்தமைவரா்கக் க்காண்்ட ஒரு 

குடியரசுத் ்தமைவர ைற்றும் 
துமைக் குடியரசுத் ்தமைவர 
ப்தவி்கள ஒயர சையத்தில் ்காலியா்க 
இருக்கும் பட்சத்தில் உசசநீதிைன்்ற 
்தமைமை நீதிபதி குடியரசுத் 

்தமைவரின் பணி்கம்ளச கசயைாற்றுவார. 
1969ஆம் ஆண்டு இத்்தம்கய ஒரு நி்கழ்வின் யபாது  
உசசநீதிைன்்ற ்தமைமை நீதிபதி M.ஹி்தயதுல்ைா 
குடியரசுத் ்தமைவரா்க நியமிக்்கப்பட்்டார.
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அமைசசரமவயின் அமனத்து முடிவு்கம்ளயும் 
குடியரசுத் ்தமைவரு்டன் விவாதிக்கி்றார.

�	பிர்தை அமைசசர என்பவர குடியரசுத் 
்தமைவருக்கும், அமைசசரமவக்கும் இம்டயய 
பாைைா்க கசயல்படுகி்றார.

�	பிர்தை அமைசசர நாட்டின் உண்மையான 
்தமைவராவார. அவர நாட்டின் முக்கிய கசயதித் 
க்தா்டரபா்ளரா்கவும் கசயல்படுகி்றார.

�	சரவய்தச ைாநாடு்க்ளான ்காைன்கவல்த், 
அணியசரா நாடு்களின் உசசி ைாநாடு, சாரக் 
நாடு்களின் ைாநாடு ஆகியவற்றில் இந்திய 
நாட்டின் பிரதிநிதியா்கப் பிர்தைர பஙகு 
க்காளகி்றார.

அலமசசரலவக குழு
ய்தர்தலுக்குப் பின்னர பிர்தை அமைசசரின் 

ஆயைாசமனயின்படி குடியரசுத் ்தமைவர 
அமைசசரமவமய நியமிக்கி்றார. ஒட்டு கைாத்்த 
ைக்்க்ளமவ உறுப்பினர்களில் 15% ைட்டுயை 
அமைசசரமவ உறுப்பினர்க்ளா்க (பிர்தை அமைசசர 
உட்ப்ட) இருத்்தல் யவண்டும் என இந்திய 
அரசியைமைப்புச சட்்டம் வமரயறுத்துள்ளது.
�டுவண் அலமசசர்களின் வலககள்

நடுவண் அமைசசர்கள மூன்று ்தரநிமை்களில் 
வம்கப்படுத்்தப்பட்டுள்ளனர.

1. ்காபிகனட் (அ) ஆட்சிக்குழு அமைசசர்கள
2. இராசாங்க அமைசசர்கள
3. இமை அமைசசர்கள

கோபிநனட் அலமசசர்கள்
நிரவா்கத்தின் மையக் ்கருமவ உருவாக்கும் 

மூத்்த அமைசசர்களின் மும்றசாரா அமைப்யப 
்காபிகனட் ஆகும். ்காபிகனட் அரசாங்கத்தின் 
பாது்காப்பு, நிதி, கவளியு்றவுக் க்காளம்க்கள, 
உளதும்ற ஆகியவற்றின் முக்கிய முடிவு்கம்ள 
எடுக்கி்றது.
இரோசோஙக அலமசசர்கள்

அமைசசரமவ குழுவின் இரண்்டாவது 
வம்கயினயர இராசாங்க அமைசசர்கள ஆவர. 
அவர்கள ்தங்களுக்கு ஒதுக்்கப்பட்்ட தும்ற்களின் 
கபாறுப்பு அமைசசரா்க கசயல்படுகின்்றனர. ஆனால் 
அமழப்பு விடுத்்தால் ைட்டுயை இவர்கள 
அமைசசரமவக் கூட்்டத்தில் ்கைந்து க்காளவர.

இலை அலமசசர்கள்
அமைசசரமவயில் மூன்்றாவ்தா்க, இமை 

அமைசசர்கள உள்ளனர. ்காபிகனட் அமைசசர்கள 
(அ) இராசாங்க அமைசசர்களுக்கு ஒப்பம்டக்்கப்பட்்ட 
்க்டமை்கம்ளச கசயைாற்றுவதில் இவர்கள உ்தவி 
புரிகின்்றனர.

நடுவண் அமைசசரமவக் குழு இருக்கும் எனக் 
குறிப்பிடுகி்றது.

இந்தியாவின் பிர்தை அமைசசர ப்தவியானது 
கவஸ்மின்ஸ்்டர அரசியைமைப்பு ேனநாய்க 
மும்றயில் இருந்து ஏற்றுக் க்காள்ளப்பட்்டது. 
(இஙகிைாந்தின் நா்டாளுைன்்றம் கவஸ்ட்மின்ஸ்்டர 
அரண்மையில் அமைந்துள்ள்தால் அவர்களின் 
நா்டாளுைன்்ற மும்ற கவஸ்ட்மினிஸ்்டர மும்ற 
என்்றமழக்்கப்படுகி்றது).

ைக்்க்ளமவயின் கபரும்பான்மைக் ்கட்சியின் 
்தமைவமர பிர்தை அமைசசரா்கக் குடியரசுத் 
்தமைவர நியமிக்கி்றார. ைற்்ற அமைசசர்கம்ள 
பிர்தை அமைசசரின் ஆயைாசமனயின்படி குடியரசுத் 
்தமைவர நியமிக்கி்றார. ைக்்க்ளமவயில் எந்்த ஒரு 
்கட்சிக்கும் ்தனிப்கபரும்பான்மை பைம் 
இல்மைகயனில் குடியரசுத் ்தமைவர எந்்தக்்கட்சி 
அமைசசரமவமய அமைக்்க முடியுயைா 
அக்்கட்சியின் ்தமைவமர அவர அமழத்து அரசு 
அமைக்்கக் கூ்றைாம். குடியரசுத் 
்தமைவர அமைசசர்களுக்குப் 
ப்தவிப் பிரைாைமும், 
இர்கசியக்்காப்புப் பிரைாைமும் 
கசயது மவக்கின்்றார. 
நா்டாளுைன்்ற உறுப்பினரா்க 
இல்ைா்தவர கூ்ட அமைசசரா்க 
நியமிக்்கப்ப்டைாம். ஆனால் 
அவர 6 ைா்தங்களுக்குள 
ந ா ்ட ா ளு ை ன் ்ற த் தி ற் கு த் 
ய்தரந்க்தடுக்்கப்படு்தல் யவண்டும். அமைசசர்கள 
்தனிப்பட்்ட மும்றயிலும், ஒட்டு கைாத்்தைா்கவும் 
ைக்்க்ளமவக்கு கபாறுப்பும்டயவர்க்ளாவர.
பிரதம அலமசசரின் நசயல்�ோடுகளும், க்டலமகளும்

அரசியைமைப்பு சட்்டப்பிரிவு 78 பிர்தை 
அமைசசரின் ்க்டமை்கம்ளப் பற்றிக் குறிப்பிடுகி்றது.
�	பிர்தை அமைசசர அமைசசர்களின் நிமைமய 

அறிந்து அவர்களுக்கு அரசின் பல்யவறு 
தும்ற்கம்ள ஒதுக்கீடு கசயகி்றார.

�	்தான் ்தமைமை வகிக்கும், அமைசசரமவக் 
கூட்்டத்தின் ய்ததி, நி்கழ்சசி நிரல் (Agenda) 
குறித்து முடிவு கசயவார.

�	்காபிகனட் அமைசசரமவ கூட்்டம் நம்டகப்றா்த 
கபாழுது பிர்தை அமைசசர ்தனது மூத்்த 
ச்காக்்கள இருவர அல்ைது மூவமர இயல்பா்கக் 
்கைந்்தாயைாசிக்்கைாம்.

�	பிர்தை அமைசசர பல்யவறு தும்ற்களின் 
பணி்கம்ள யைற்பாரமவயிடுகி்றார.

�	நடுவண் அரசின் விவ்காரங்கள ைற்றும் 
சட்்டத்திற்்கான முன்கைாழிவு்கள யபான்்ற 

ேவ்கரைால் யநரு
(மு்தல் பிர்தை அமைசசர)
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ஓயவு கபறுகின்்றனர. அ்தனால் ஏற்படும் 
்காலியி்டங்கள புதிய உறுப்பினர்க்ளால் 
நிரப்பப்படுகின்்றன.

துமைக் குடியரசுத் ்தமைவர ப்தவி வழி 
ைாநிைங்க்ளமவயின் ்தமைவரா்கச கசயல்படுகி்றார. 
ைாநிைங்க்ளமவயின் துமைத் ்தமைவர அ்தன் 
உறுப்பினர்க்ளால் ய்தரந்க்தடுக்்கப்படுகி்றார.
நதர்தல்

ய்தரந்க்தடுக்்கப்பட்்ட  ைாநிை சட்்டைன்்ற 
உறுப்பினர்க்ளால் (MLA’s) ஒற்ம்ற ைாற்று வாக்கு 
மூைம் விகி்தாசசார பிரதிநிதித்துவ மும்றயில் 
ைாநிைங்க்ளமவ உறுப்பினர்கள 
ய்தரந்க்தடுக்்கப்படுகின்்றனர. இந்்த ய்தர்தல் மும்ற 
ைம்றமு்க ய்தர்தல் எனப்படும். இவர்கள ைக்்க்ளால் 
யநரடியா்க ய்தரந்க்தடுக்்கப்படுவதில்மை.

நிதி மநசோதோ
நிதி ையசா்தாவிமன திருத்்தம் 
கசயயயவா அல்ைது நிரா்கரிக்்கயவா 
ைாநிைங்க்ளமவக்கு அதி்காரம் 
இல்மை. ைக்்க்ளமவயில் ைட்டுயை 

நிதி ையசா்தாவிமன அறிமு்கப்படுத்்த முடியும். 
இம்ையசா்தா ைாநிைங்க்ளமவயின் ஒப்பு்தலு்டன் 
சட்்டைா்க ைாறும். ைாநிைங்க்ளமவ 14 
நாட்்களுக்குள ஒப்பு்தல் அளிக்்கவில்மைகயனில், 
ஒப்பு்தல் கப்றாையையய சட்்டைாகிவிடும். 
ைாநிைங்க்ளமவயின் சட்்டத் திருத்்தத்திற்்கான 
முன்கைாழிவு்கம்ள ைக்்க்ளமவ ்கருத்தில் 
க்காள்ள யவண்டியதில்மை. எந்்த 
முன்கைாழிவு்கம்ளயும் ைக்்க்ளமவ 
நிரா்கரிக்்கைாம்.

மககளலவ
ைக்்க்ளமவயானது ைக்்க்ளால் 

ய்தரந்க்தடுக்்கப்பட்்ட பிரதிநிதி்கம்ளக் க்காண்்ட 
இந்திய நா்டாளுைன்்றத்தின் பு்கழ்மிக்்க அமவ 
ஆகும். ைக்்க்ளமவக்கு அதி்கபட்சைா்க 
ய்தரந்க்தடுக்்கப்படும் உறுப்பினர்கள 552. அவற்றில் 
530 உறுப்பினர்கள பல்யவறு 
ைாநிைங்களிலிருந்தும், 13 உறுப்பினர்கள யூனியன் 
பிரய்தசங்களில் இருந்தும் 
ய்தரந்க்தடுக்்கப்படுகின்்றனர. ஆஙகியைா-இந்தியன் 
சமூ்கத்திலிருந்து 2 உறுப்பினர்கம்ளக் குடியரசுத் 
்தமைவர நியமிக்கி்றார. ்தற்சையம் ைக்்க்ளமவ  
545 உறுப்பினர்கம்ளக் க்காண்டுள்ளது.

மககளலவ உறுப்பினரோவதறகோன தகுதிகள்
 �   இந்தியக் குடிை்கனா்க இருத்்தல் யவண்டும்.
 �  25 வயதிற்கு கும்றவும்டயவராய இருத்்தல் 

கூ்டாது.

 2.4  இந்திய �ோ்டோளுமன்்றம்
நடுவண் அரசின் சட்்டம் இயற்றும் அங்கைா்க 

நா்டாளுைன்்றம் தி்கழ்கி்றது. இந்திய நா்டாளுைன்்றம் 
மூன்று பகுதி்கம்ளக் க்காண்்டது.  அமவ்கள  
1. குடியரசுத் ்தமைவர 2. ராஜய சபா (ைாநிைங்க்ளமவ) 
3. யைாக்சபா (ைக்்க்ளமவ). நா்டாளுைன்்றைானது 
ைாநிைங்க்ளமவ என்னும் யைைமவமயயும் 
ைக்்க்ளமவ என்னும் கீழமவமயயும் 
க்காண்டுள்ள்தால் இது ஈரமவ சட்்டைன்்றம் என்றும் 
அமழக்்கப்படுகி்றது.

நா்டாளுைன்்றம்
மோநிலஙகளலவ

ராஜயசபா  என்்றமழக்்கப்படும் 
ைாநிைங்க்ளமவ 250 உறுப்பினர்கம்ளக் 
க்காண்்டது. இதில் 238 உறுப்பினர்கள, ைாநிை 
சட்்டைன்்ற உறுப்பினர்கள ைற்றும் யூனியன் பிரய்தச 
சட்்டைன்்ற உறுப்பினர்க்ளால் ைம்றமு்கத் ய்தர்தல் 
மூைம் ய்தரந்க்தடுக்்கப்படுகின்்றனர.

இைக்கியம், அறிவியல், விம்ளயாட்டு, ்கமை 
ைற்றும் சமூ்க யசமவ ஆகிய தும்ற்களில் சி்றந்்த 
அறிவு அல்ைது கசயல்மும்ற அனுபவம் க்காண்்ட 12 
உறுப்பினர்கம்ளக், குடியரசுத் ்தமைவர நியைனம் 
கசயகி்றார.
மோநிலஙகளலவ உறுப்பினரோவதறகோனத் தகுதிகள்

 �  இந்தியக் குடிை்கனா்க இருத்்தல் யவண்டும்.
 �  30 வயது பூரத்தி அம்டந்்தவரா்க இருத்்தல் 

யவண்டும்.
 �  அரசாங்கத்தில் ஊதியம் கபறும் ப்தவியில் 

இருத்்தல் கூ்டாது.
 �  ைனநிமை சரியில்ைா்தவரா்கயவா அல்ைது 

கபற்்ற ்க்டமனத் திருப்பித்்தர முடியா்தவரா்கயவா 
இருத்்தல் கூ்டாது.

 �  ைக்்க்ளமவயியைா (அ) எந்்தகவாரு 
சட்்டைன்்றத்தியைா உறுப்பினரா்க இருத்்தல் 
கூ்டாது.

மோநிலஙகளலவ உறுப்பினரின் �தவிக கோலம்
ைாநிைங்க்ளமவ ஒரு நிரந்்தர அமவ ஆகும். 

அ்தமனக் ்கமைக்்க முடியாது. ைாநிைங்க்ளமவ 
உறுப்பினர்களின் ப்தவிக்்காைம் 6 ஆண்டு்க்ளாகும். 
அ்தன் உறுப்பினர்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர 
ஒவகவாரு இரண்டு ஆண்டு்களுக்குப் பி்றகு  
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 �  அவரது கபயர நாட்டின் ஏ்தாவது ஒரு பகுதியின் 
வாக்்கா்ளர பட்டியலில் இ்டம் கபற்றிருத்்தல் 
யவண்டும்.

 �  நடுவண் அரசு, ைாநிை அரசு அலுவை்கங்களில் 
ஊதியம் கபறும் ப்தவியில் இருத்்தல் கூ்டாது.

 �  ைனநிமை சரியில்ைா்தவரா்கயவா அல்ைது 
கபற்்ற ்க்டமன திருப்பி கசலுத்்த 
இயைா்தவரா்கயவா இருத்்தல் கூ்டாது.

மககளலவ உறுப்பினர்களின் �தவிககோலம்
கபாதுவா்க, ைக்்க்ளமவ ்தன்னும்டய மு்தல் 

கூட்்டத்திலிருந்து ஐந்து ஆண்டு்கள கசயல்படும். 
அ்தன் ்காைம் முடிவ்தற்கு முன் பிர்தை அமைசசரின் 
ஆயைாசமனயின்யபரில் குடியரசுத் ்தமைவர 
ைக்்க்ளமவமயக் ்கமைக்்கைாம். இந்திய 
அரசியைமைப்பின் கநருக்்கடி நிமை சட்்டத்தின்படி 
ைக்்க்ளமவயின் நம்பிக்ம்க வாக்க்கடுப்பில் 
எந்்தகவாரு ்கட்சிக்ய்கா (அ) கூட்்டணிக்ய்கா 
கபரும்பான்மை இல்ைா்த பட்சத்தில் குடியரசுத் 
்தமைவர ைக்்க்ளமவமயக் ்கமைக்்கைாம்.
மககளலவ நதர்தல்

ைக்்கள க்தாம்கயின் அடிப்பம்டயில் 
உருவாக்்கப்பட்்ட நா்டாளுைன்்ற க்தாகுதி்களில் 
உள்ள ைக்்க்ளால் யநரடியா்க ைக்்க்ளமவ 
உறுப்பினர்கள ய்தரந்க்தடுக்்கப்படுகின்்றனர. 
ைக்்க்ளமவத் ய்தர்தலுக்்கான ஏற்பாடு்கள, 
யைற்பாரமவயிடு்தல், ந்டத்து்தல் ஆகிய பணி்கம்ள 
இந்தியத் ய்தர்தல் ஆமையம் கசயகி்றது.

ைக்்க்ளமவ உறுப்பினர்கம்ளத் 
ய்தரந்க்தடுப்பதில் 'வயது வந்ய்தார வாக்குரிமை' 
பின்பற்்றப்படுகி்றது.  வாக்்கா்ளர்க்ளா்கப் பதிவு 
கசயயப்பட்்ட 18 வயது நிரம்பிய இந்தியக் குடிைக்்கள 
அமனவரும் ்தங்கள பிரதிநிதி்கம்ளத் ய்தரந்க்தடுக்்க 
்தகுதியும்டயவர ஆவர.

உை்க்ளாவிய வயது வந்ய்தார வாக்குரிமை
மககளலவயின் நசயல்�ோடுகள்

 �  அமனத்து ையசா்தாக்்கம்ளயும் ைக்்க்ளமவயில் 
அறிமு்கப்படுத்்தவும், நிம்றயவற்்றவும் முடியும் 
(நிதி ையசா்தா உளப்ட).

 �  குடியரசுத் ்தமைவர, உசசநீதிைன்்ற நீதிபதி்கள 
யபான்்றவர்களின் ப்தவி நீக்்க விவ்காரங்களில் 
பஙய்கற்்க ைாநிைங்க்ளமவமயப் யபாையவ 
ைக்்க்ளமவயும் அதி்காரம் கபற்றுள்ளது.

 �  அரசியைமைப்புச சட்்டத்திருத்்தத்திற்்கான 
எந்்தகவாரு ையசா்தாமவ நிம்றயவற்றுவதிலும் 
ைாநிைங்க்ளமவமயப் யபாையவ 
ைக்்க்ளமவயும் சைைான அதி்காரம் கபற்றுள்ளது.

 �  ைக்்க்ளமவ உறுப்பினர்கள, குடியரசுத் 
்தமைவர, துமைக் குடியரசுத் ்தமைவர 
ஆகியயாமரத் ய்தரந்க்தடுக்கும் அதி்காரம் 
கபற்றுள்ளனர.

 �  நம்பிக்ம்கயில்ைாத் தீரைானம் யைாக்சபாவில் 
ைட்டுயை அறிமு்கப்படுத்்த முடியும்.

்தமிழ்கத்திலிருந்து நா்டாளுைன்்றத்திற்கு 
ய்தரந்க்தடுக்்கப்படும் உறுப்பினர்கள.

 � ைாநிைங்க்ளமவ - 18 உறுப்பினர்கள
 � ைக்்க்ளமவ          - 39 உறுப்பினர்கள

ச�ோ�ோயகர்
ைக்்க்ளமவமயத் ்தமைமை ஏற்று ந்டத்துபவர 

சபாநாய்கர ஆவார. அவர ைக்்க்ளமவ 
உறுப்பினர்க்ளால் ய்தரந்க்தடுக்்கப்படுகி்றார. 
நா்டாளுைன்்ற ைக்்க்ளாட்சியில் சபாநாய்கரின் ப்தவி 
ஒரு முக்கிய இ்டத்ம்த வகிக்கி்றது. ைக்்க்ளமவ 
்கமைக்்கப்பட்்டாலும் புதிய சபாநாய்கர 
ய்தரந்க்தடுக்கும் வமர அவர ப்தவியில் நீடிப்பார. 
நா்டாளுைன்்ற இரு அமவ்களின் கூட்டு 
கூட்்டத்திற்குத் ்தமைமை வகிப்பார. அவர ஒரு 
ையசா்தாமவ நிதி ையசா்தாவா அல்ைது சா்தாரை 
ையசா்தாவா என தீரைானிக்கும் அதி்காரம் 
கபற்றுள்ளார. சபாநாய்கர ப்தவி ்காலியா்க இருக்கும் 
யபாதும் அல்ைது வரும்க புரியா்த யபாதும் துமை 
சபாநாய்கர ைக்்க்ளமவக்குத் ்தமைமை வகிப்பார.

�ோ்டோளுமன்்றக கூட்்டத் நதோ்டர்
பட்கேட் கூட்்டத் க்தா்டர பிப்ரவரி மு்தல் யை வமர
ைமழக் (பருவ) ்காைக் 
கூட்்டத் க்தா்டர 

ேூமை மு்தல் கசப்்டம்பர 
வமர 

குளிர ்காைக் கூட்்டத் 
க்தா்டர நவம்பர ைற்றும் டிசம்பர

�ோ்டோளுமன்்றத்தின் அதிகோரஙகள் மறறும் 
நசயல்�ோடுகள்

 �  இந்திய நா்டாளுைன்்றம் சட்்டமியற்று்தல், 
நிரவா்கத்திமன யைற்பாரமவயிடு்தல், வரவு-
கசைவு திட்்டத்திமன நிம்றயவற்று்தல், 
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கபாதுைக்்கள கும்ற்கம்ளப் யபாக்கு்தல், யைலும் 
வ்ளரசசித் திட்்டங்கள, சரவய்தச உ்றவு்கள, 
உளநாட்டுக் க்காளம்க்கள யபான்்றமவ்கம்ள 
விவாதித்்தல் என பை பணி்கம்ளச கசயகி்றது.

 �  நா்டாளுைன்்றம் குடியரசுத் ்தமைவர மீ்தான 
அரசியல் குற்்றசசாட்டு்கம்ள (Impeachment) 
விசாரிக்்கவும், உசசநீதிைன்்ற, உயரநீதிைன்்ற 
நீதிபதி்கள, ்தமைமை ய்தர்தல் ஆமையர, 
இந்தியத் ்தமைமைக் ்கைக்கு 
்தணிக்ம்கயா்ளர ஆகியயாமர அரசியைமைப்புச 
சட்்ட விதிமும்ற்களின்படி ப்தவி நீக்்கம் 
கசயயவும் அதி்காரம் கபற்றுள்ளது.

 �  ைாநிைங்களின் எல்மை்கம்ள ைாற்றி அமைத்தி்ட 
நா்டாளுைன்்றதிற்ய்க அதி்காரம் உண்டு.

 2.5   இந்திய அரசின் தலலலம 
வழககுலரஞர்

இந்திய அரசியைமைப்புச சட்்டப்பிரிவு 76 
இந்திய அரசின் ்தமைமை வழக்குமரஞமர 
நியமிக்்க வழிவம்க கசயகி்றது. இவர நாட்டின் 
உயரந்்த சட்்ட அதி்காரி ஆவார. இவர குடியரசுத் 
்தமைவரால் நியமிக்்கப்படுகி்றார. உசச நீதிைன்்ற 
நீதிபதியா்கத் ய்தமவயான ்தகுதி்கம்ள இவரும் 
க்காண்டிருக்்க யவண்டும். எந்்த யநரத்திலும் 
குடியரசுத் ்தமைவரால் அவர ப்தவியிலிருந்து 
அ்கற்்றப்ப்டைாம் அல்ைது அவர குடியரசுத் 
்தமைவருக்குப் ப்தவி விை்கல் ்கடி்தத்ம்த அளித்து 
ப்தவி விை்கைாம்.
இந்திய அரசின் தலலலம வழககுலரஞரின் 
அதிகோரஙகள் மறறும் நசயல்�ோடுகள்

இவர குடியரசுத் ்தமைவரால் குறிப்பி்டப்பட்்ட 
சட்்ட விவ்காரங்கள மீது இந்திய அரசாங்கத்திற்கு 
ஆயைாசமன வழஙகுவார. இந்தியாவில் உள்ள 
அமனத்து நீதிைன்்றங்களிலும் வழக்்காடும் உரிமை 
இவருக்கு உண்டு. நா்டாளுைன்்ற இரு அமவ்களின் 
கசயல்மும்ற்களிலும் யபசுவ்தற்கும், பஙகு 
க்காளளுவ்தற்கும் இவருக்கு உரிமை உண்டு. 
நா்டாளுைன்்றத்தின் இரு அமவயின் கூட்்டத்தியைா 
அல்ைது எந்்தகவாரு கூட்டுக் குழு கூட்்டத்தியைா 
வாக்கு அளிக்கும் உரிமை இன்றி உறுப்பினரா்க 
இவர இ்டம் கபறுவார. நா்டாளுைன்்ற உறுப்பினர 
ஒருவருக்கு கிம்டக்்கக்கூடிய அமனத்து 
சலும்க்கம்ளயும், சட்்ட விைக்்களிப்பு்கம்ளயும் 
இவரும் கபறுகி்றார.
 2.6  நீதித்துல்ற

நடுவண் அரசாங்கத்தின் மூன்்றாவது அங்கம் 
நீதித்தும்ற ஆகும். குடிைக்்களின் உரிமை்கம்ளயும் 
சு்தந்திரத்ம்தயும் பாது்காப்பதில் நீதித்தும்ற முக்கிய 
பஙகு வகிக்கி்றது.

உசசநீதிமன்்றம்
இந்திய அரசியைமைப்புச சட்்டத்தின் 

பாது்காவைன் உசசநீதிைன்்றம் ஆகும். நடுவண், 
ைாநிை அரசு்களின் சட்்டைன்்ற, நிரவா்கப் 
பிரிவு்களிலிருந்து நீதித்தும்ற ்தன்னாட்சி கபற்று 
வி்ளஙகுகி்றது. ஒருஙகிமைந்்த நீதித்தும்ற என்பது 
நாடு முழுவதும் நீதித்தும்றயானது ஒற்ம்ற 
அதி்காரப் படிநிமைமயக் க்காண்டுள்ள்தாகும். 
குடிைக்்களின் உரிமை்கம்ளயும், சு்தந்திரத்ம்தயும் 
பாது்காப்பதில் நீதித்தும்ற முக்கிய பஙகு வகிக்கி்றது

உசசநீதிமன்்றம்

புதுதில்லியில் அலமந்துள்ள 
இந்திய உசசநீதிமன்்றம் 1950 
ஜனவரி 28ஆம் �ோள் 
துவஙகப்�ட்்டது. இது 1935ஆம் 
ஆண்டு இந்திய அரசுச சட்்டத்தின் 

கீழ் நிறுவப்�ட்்ட கூட்்டோட்சி நீதிமன்்றத்லதத் 
நதோ்டர்ந்து உருவோககப்�ட்்டது.

உசச நீதிமன்்றத்தின் அலமப்பு
1950ஆம் ஆண்டு அரசியைமைப்பின் 

க்தா்டக்்கத்தில் ஒரு ்தமைமை நீதிபதி உட்ப்ட 8 
நீதிபதி்கம்ள உசச நீதிைன்்றம் க்காண்டிருந்்தது. 
்தற்சையம் உசச நீதிைன்்றம் ஒரு ்தமைமை நீதிபதி 
உட்ப்ட 34 நீதிபதி்கம்ளக் க்காண்டுள்ளது.
நீதி�திகள் நியமனம்

இந்திய உசச நீதிைன்்ற ்தமைமை நீதிபதிமயக் 
குடியரசுத் ்தமைவர நியமிக்கி்றார. ைற்்ற 
நீதிபதி்கம்ளத் ்தமைமை நீதிபதிமயத் 
்தமைவரா்கக் க்காண்்ட மூத்்த நீதிபதி்கள குழுவின் 
(Collegium) ஆயைாசமனயு்டன் குடியரசுத் ்தமைவர 
நியமிக்கி்றார.
உசசநீதிமன்்ற நீதி�திககோன தகுதிகள்

 �  அவர இந்தியக் குடிை்கனா்க இருத்்தல் 
யவண்டும் அவர ஐந்து ஆண்டு்கள உயர 
நீதிைன்்ற நீதிபதியா்க பணிபுரிந்திருத்்தல் 
யவண்டும்.
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 �  அவர பத்து ஆண்டு்கள உயர நீதிைன்்றத்தில் 
வழக்குமரஞரா்க கசயைாற்றியிருத்்தல் 
யவண்டும்.

 �  குடியரசுத் ்தமைவர பாரமவயில் சி்றப்பு மிக்்க 
சட்்ட வல்லுநராய இருத்்தல் யவண்டும்.
்தற்்காலி்க அடிப்பம்டயில் (ad-hoc basis) உசச 

நீதிைன்்ற நீதிபதி்கம்ள நியமிக்்க அரசியைமைப்புச 
சட்்டம் வழிவம்க கசயகி்றது. உசசநீதிைன்்ற 
்தமைமை நீதிபதி உட்ப்ட இ்தர நீதிபதி்கள  
65 வயது வமர ப்தவியில் நீடிப்பர.

உசச நீதிைன்்ற நீதிபதி்கள ்தங்கள 
ப்தவிக்்காைம் முடிவ்தற்கு முன்பா்க குடியரசுத் 
்தமைவரி்டம் ப்தவி விை்கல் ்கடி்தத்ம்த அளித்து 
ப்தவி விை்கைாம் அல்ைது கபருஙகுற்்றத்தின் மூைம் 
உண்்டான ்கண்்டனத் தீரைானத்தின் மூைம்  
உசச நீதிைன்்ற நீதிபதி்கம்ளப்  ப்தவியிலிருந்து 
நீக்கும் அதி்காரத்திமன நா்டாளுைன்்றம் 
கபற்றுள்ளது. உசச நீதிைன்்றத்தின் நிரந்்தர 
்தமைமையி்டம் புதுதில்லியில் உள்ளது. எனினும் 
இந்தியக் குடியரசுத் ்தமைவரின் இமசவு கபற்று 
இந்தியத் ்தமைமை நீதிபதியின் முடிவின்படி யவறு 
எந்்த ைாநிைத்திலும் அல்ைது எந்்த ஒரு இ்டத்திலும் 
இந்நீதிைன்்ற அைரவு அமையைாம்.
உசச நீதிமன்்றத்தின் அதிகோரஙகளும், �ணிகளும்
(அ) தனகநகயுரிய நீதி வலரயல்ற

உசச நீதிைன்்றத்திற்கு யநரடியா்க வரும் 
வழக்கு்கள ்தனக்ய்கயுரிய நீதி வமரயம்றக்கு 
உட்பட்்டமவ ஆகும். அமவ்கள

1.  இந்திய அரசிற்கும் ஒரு ைாநிைம் அல்ைது அ்தற்கு 
யைற்பட்்ட ைாநிைங்களுக்கு இம்டயிைான 
சிக்்கல்்கள 

2.  இரண்டு அல்ைது அ்தற்கு யைற்பட்்ட 
ைாநிைங்களுக்கிம்டயிைான சிக்்கல்்கள 

3.  அடிப்பம்ட உரிமை்கம்ள நம்டமும்றப் 
படுத்துவது க்தா்டரபா்க எழும் சிக்்கல்்கள 
ஆகியன உசச நீதிைன்்றத்தின் ்தனக்ய்கயுரிய 
நீதி வமரயம்றக்குட்பட்்ட்தாகும்.
அடிப்பம்ட உரிமை்கம்ள நம்டமும்றப்படுத்தி்ட 

நீதிப்யபராமை்கம்ள உசசநீதிைன்்றம் 
வழஙகுகி்றது.

(ஆ) நமல்முல்றயீட்டு நீதிவலரயல்ற
உசச நீதிைன்்றயை நாட்டின் இறுதி 

யைல்மும்றயீட்டு நீதிைன்்றைாகும். ைாநிை உயர 

நீதிைன்்றங்கள உரிமையியல், குற்்றவியல் (Civil and 
Criminal) அரசியைமைப்பு வழக்கு்கள மீ்தான 
தீரப்பு்களுக்கு எதிரான யைல்மும்றயீட்டு 
வழக்கு்கம்ள உசச நீதிைன்்றம் விசாரிக்கின்்றது. 
அப்படிப்பட்்ட வழக்கு்கம்ளத் தீரக்்க அரசியைமைப்புச 
சட்்டப்படி யைலும் சட்்டவி்ளக்்கம் ய்தமவகயன உயர 
நீதிைன்்றம் சான்றி்தழ் அளித்்தால் ைட்டுயை 
அவவழக்கு்கம்ள உசச நீதிைன்்றத்தின் முன் 
க்காண்டு கசல்ை முடியும்.
(இ) ஆநலோசலன நீதிவலரயல்ற

கபாது முக்கியத்துவம் வாயந்்த எந்்தகவாரு 
சட்்டம் அல்ைது உண்மை மீ்தான உசச 
நீதிைன்்றத்தின் ்கருத்திமனப் கப்ற அரசியைமைப்புச 
சட்்டம் குடியரசுத் ்தமைவருக்கு அதி்காரத்திமன 
வழஙகுகி்றது.
(ஈ) இதர நீதிவலரயல்ற

 �  உசச நீதிைன்்றம் பி்றப்பிக்கும் ஆமை 
இந்தியாவின் அமனத்துப் பகுதியிலுள்ள 
நீதிைன்்றங்கம்ளயும் ்கட்டுப்படுத்தும்.

 �  குடியரசுத் ்தமைவரின் ஒப்பு்தல் கபற்று 
நீதிைன்்றத்தின் கபாதுவான கசயல்மும்ற்கள, 
வழிமும்ற்கம்ள ஒழுஙகுபடுத்தும் விதி்கம்ள 
உருவாக்்க உசசநீதிைன்்றத்திற்கு அதி்காரம் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது.

(உ) நீதிப்புனரோய்வு
ஒரு சட்்டத்திமன அரசியைமைப்புச 

சட்்டத்திற்கு முரைானது என அறிவிக்கும் 
அதி்காரம் உசசநீதிைன்்றத்தி்டம் உள்ளது இது 
நீதிப்புனராயவு (நீதிைன்்ற ைறுஆயவு அதி்காரம்) 
எனப்படும்.  பின்வரும் ்தனிப்பட்்ட நீதிைன்்ற 
ைறுஆயவு அதி்காரங்கம்ள உசசநீதிைன்்றம் 
கபற்றுள்ளது. அமவ
1.  நடுவண் அரசு, ைற்றும், 

ைாநிைங்களுக்கிம்டயிைான பிரசசமன்கள.
2.  அரசியைமைப்புச சட்்டத்தில் ஏற்படும் 

சந்ய்த்கங்கள, ்கருத்து யவற்றுமை்கம்ள 
வி்ளக்கி க்தளிவுபடுத்து்தல்.

3. அடிப்பம்ட உரிமை்கம்ளப் பாது்காத்்தல்.
4.  ைாநிை சட்்டைன்்றங்கள இயற்றும் சட்்டங்கள 

அரசியைமைப்புச சட்்டத்திற்கு முரைானது என 
அறிவிக்கும் அதி்காரம் யபான்்றமவ்கம்ள உசச 
நீதிைன்்றம் கபற்றுள்ளது.
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மதிப்பீடு

I   சரியோன வில்டலயத் 
நதர்ந்நதடுககவும்

1.  நடுவண் அரசின் 
அரசியைமைப்புத் ்தமைவர 

 ஆவார.
அ) குடியரசுத் ்தமைவர
ஆ) ்தமைமை நீதிபதி
இ) பிர்தை அமைசசர
ஈ) அமைசசர்கள குழு

2.   ஒரு ையசா்தாமவ நிதிையசா்தாவா அல்ைது இ்தர 
ையசா்தாவா என தீரைானிக்கும் அதி்காரம் 
கபற்்றவர.
அ) குடியரசுத் ்தமைவர
ஆ) இந்திய அரசின் ்தமைமை வழக்குமரஞர
இ) நா்டாளுைன்்ற விவ்கார அமைசசர
ஈ) யைாக் சபாவின் சபாநாய்கர

�ோ்டசசுருககம்
 �  நடுவண் அரசாங்கம் மூன்று அங்கங்கம்ளக் க்காண்்டது. அமவ்கள நிரவா்கம், சட்்டைன்்றம், 

நீதித்தும்ற ஆகியன.
 � குடியரசுத் ்தமைவர, பிர்தை அமைசசர ைற்றும் இ்தர அமைசசர்கம்ளயும் நியமிக்கி்றார.
 �  இந்திய நா்டாளுைன்்றம் மூன்று பகுதி்கம்ளக் க்காண்்டது. அமவ்கள, குடியரசுத் ்தமைவர, 

ைாநிைங்க்ளமவ (ராஜய சபா) ைற்றும் ைக்்க்ளமவ (யைாக் சபா).
 �  இந்திய அரசின் ்தமைமை வழக்குமரஞர நாட்டின் உயரந்்த சட்்ட அதி்காரி ஆவார. அவர குடியரசுத் 

்தமைவரால் நியைனம் கசயயப்படுகி்றார.
 �  இந்திய அரசியைமைப்புச சட்்டத்தின் பாது்காவைனா்க உசச நீதிைன்்றம் வி்ளஙகுகி்றது.
 �  உசச நீதிைன்்ற ்தமைமை நீதிபதிமய குடியரசுத் ்தமைவர நியமிக்கி்றார.

    கலலசநசோறகள்

முடிவுககு நகோண்டு 
வருதல்

Terminate bring to an untimely end. 

எதிர்�ோரோ நசலவு நிதி Contingency 
fund 

 an amount of money that can be used to pay for 
problems that might happen.

ந�ோதுமன்னிப்பு Pardon absolving the convict of all guilt and punishment.

தண்்டலன குல்றப்பு Remission quantitative reduction of punishment without 
affecting Nature of punishment.

முன்னுரிலம Precedence priority of importance.

�தவியின் நிமித்தமோக Ex-officio because of an office.

3.  அமைசசர்கள குழு ஒட்டுகைாத்்தைா்க இ்தற்குப் 
கபாறுப்பும்டயவர்க்ளாவர.
அ) குடியரசுத் ்தமைவர ஆ) ைக்்க்ளமவ
இ) பிர்தை அமைசசர  ஈ) ைாநிைங்க்ளமவ

4.  யைாக்சபா ய்தர்தலில் யபாட்டியி்ட ய்தமவயான 
கும்றந்்தபட்ச வயது 
அ) 18 வயது ஆ) 21 வயது
இ) 25 வயது  ஈ) 30 வயது

5.  இந்திய ைாநிைங்களின் எல்மை்கம்ள 
ைாற்றியமைக்கும் அதி்காரம் கபற்்றவர / கபற்்ற 
அமைப்பு.
அ) குடியரசுத் ்தமைவர ஆ) பிர்தை அமைசசர
இ) ைாநிை அரசாங்கம்  ஈ) நா்டாளுைன்்றம்
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6.  கீழ்க்்காணும் எந்்த விதியின் அடிப்பம்டயில் 
குடியரசுத் ்தமைவர நிதி கநருக்்கடி 
நிமையிமன அறிவிக்கி்றார?
அ) சட்்டப்பிரிவு 352 ஆ) சட்்டப்பிரிவு  360
இ) சட்்டப்பிரிவு 356  ஈ) சட்்டப்பிரிவு 365

7.  உசசநீதிைன்்ற ்தமைமை நீதிபதி ைற்றும் ைற்்ற 
நீதிபதி்கம்ள நியமிப்பவர.
அ) குடியரசுத் ்தமைவர
ஆ) இந்திய அரசின் ்தமைமை வழக்குமரஞர
இ) ஆளுநர
ஈ) பிர்தை அமைசசர

II நகோடிட்்ட இ்டஙகலள நிரப்புக
1.    ையசா்தா குடியரசுத் ்தமைவரின் 

ஒப்பு்தல் இன்றி நா்டாளுைன்்றத்தில் 
அறிமு்கப்படுத்்த முடியாது.

2.    நாட்டின் உண்மையான 
்தமைவரா்கவும், நாட்டின் முக்கியக் கசயதி 
க்தா்டரபா்ளரா்கவும் கசயல்படுகி்றார.

3.    அலுவல் வழியில் 
ைாநிைங்க்ளமவயின் ்தமைவர ஆவார.

4.   நா்டாளுைன்்ற இரு அமவ்களிலும் 
உமரயாற்்றவும், கூட்்டத்க்தா்டரில் பஙகு 
க்காள்ளவும் உரிமை கபற்்றவர 

5.   உசச நீதிைன்்ற ்தமைமை நீதிபதி ைற்றும் ைற்்ற 
நீதிபதி்களின் ஓயவு கபறும் வயது 

6.   இந்திய அரசியைமைப்புச சட்்டத்தின் 
பாது்காவைன்  ஆகும்.

7.   ்தற்சையம், உசச நீதிைன்்றத்தில் ்தமைமை 
நீதிபதி உட்ப்ட நீதிபதி்களின் எண்ணிக்ம்க 

III  சரியோன கூறறிலன நதர்ந்நதடுககவும்
1. (i)  ைாநிைங்க்ளமவயின் கைாத்்த 

உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்ம்க 250.
 (ii)  இைக்கியம், அறிவியல், ்கமை, சமூ்க யசமவ 

ஆகிய தும்ற்களில் சி்றந்்த அறிவு ைற்றும் 
அனுபவம் கபற்்ற 12 நபர்கம்ள 
ைாநிைங்க்ளமவக்கு குடியரசுத் ்தமைவர 
நியமிக்கி்றார.

 (iii)  ைாநிைங்க்ளமவ உறுப்பினராவ்தற்கு  
30 வயதுக்குக் கும்றவா்க இருத்்தல் 
கூ்டாது.

 (iv)  ைாநிைங்க்ளமவ உறுப்பினர்கள யநரடியா்க 
ைக்்க்ளால் ய்தரந்க்தடுக்்கப்படுகின்்றனர.

அ) ii & iv சரியானமவ 
ஆ) iii & iv சரியானமவ
இ) i & iv சரியானமவ
ஈ) i, ii & iii சரியானமவ

2. (i)  உசச நீதிைன்்ற நீதிபதி்கள ைற்றும் ைற்்ற 
நீதிபதி்களின் ஓயவு கபறும் வயது 62.

 (ii)  நடுவண் அரசின் மூன்்றாவது அங்கம் 
நீதிதும்ற ஆகும்.

 (iii)  அடிப்பம்ட உரிமை்கள க்தா்டரபான 
வழக்கு்கள உசச நீதிைன்்றத்தின் 
யைல்மும்றயீட்டு அதி்காரங்களுக்கு 
உட்பட்்டது.

 (iv)  உசச நீதிைன்்றம் பி்றப்பிக்கும் ஆமை 
இந்தியாவின் அமனத்துப் பகுதியிலுள்ள 
நீதிைன்்றங்கம்ளயும் ்கட்டுப்படுத்தும்.
அ) ii & iv சரியானமவ 
ஆ) iii & iv சரியானமவ
இ) i & iv சரியானமவ
ஈ) i & ii சரியானமவ

IV ந�ோருத்துக
1. சட்்டப்பிரிவு 53 -  ைாநிை கநருக்்கடிநிமை
2. சட்்டப்பிரிவு 63 -  உளநாட்டு கநருக்்கடிநிமை
3. சட்்டப்பிரிவு 356 -   குடியரசுத் ்தமைவரின் 

நிரவா்க அதி்காரங்கள
4. சட்்டப்பிரிவு 76 -   துமைக் குடியரசுத் 

்தமைவரின் அலுவை்கம்
5. சட்்டப்பிரிவு 352 -   இந்திய அரசின் ்தமைமை 

வழக்குமரஞர அலுவை்கம்
V  கீழ்ககோணும் வினோககளுககு சுருககமோக 

வில்டயளி
1.  இந்தியக் குடியரசுத் ்தமைவர எவவாறு 

ய்தரந்க்தடுக்்கப்படுகி்றார?
2.  நடுவண் அரசின் அமைசசர்கள ்தரநிமை்களின் 

படிஎவவாறு வம்கப்படுத்்தப்பட்டுள்ளனர?
3.  உசசநீதிைன்்ற நீதிபதி ஆவ்தற்்கான ்தகுதி்கள 

யாமவ?
4.  நிதி ையசா்தா குறிப்பு வமர்க.
5.  இந்திய அரசின் ்தமைமை வழக்குமரஞரின் 

சி்றப்பு அதி்காரங்கள இரண்டிமனப் 
பட்டியலிடு்க.

VI  விரிவோன வில்டயளி
1.  இந்தியக் குடியரசுத் ்தமைவரின் சட்்டைன்்ற 

ைற்றும் நீதி அதி்காரங்கம்ள விவரி.
2.  இந்திய உசச நீதிைன்்றத்தின் 

நீதிவமரயம்ற்கள ஏய்தனும் மூன்றிமன 
வி்ளக்கு்க.
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நமறநகோள் நூல்கள்

 1. D.D. Basu - Introduction of the 
Constitution of India, S.C. Sarkar & 
Sons (Private) Ltd, 1982.

 2. PM Bakshi - The Constitution of India, 
Universal Law Publishing - an imprint 
of LexisNexis, 2018. 

 3. Subhash Kashyap - Our Constitution, 
National Book Trust, India, 2011.

இலையதள வளஙகள்

 1. https://www.india.org/
 2. https://presidentofindia.nic.in/
 3. http://vicepresidentofindia.nic.in/
 4. http://www.pmindia.gov.in/en/
 5. https://www.sci.gov.in/

3.  இந்தியப் பிர்தை அமைசசரின் பணி்கள ைற்றும் 
்க்டமை்கள யாமவ?

4.  நா்டாளுைன்்றத்தின் அதி்காரங்கள ைற்றும்  
கசயல்பாடு்கம்ள தி்றனாயவு கசய்க.

VII நசயல்திட்்டம் மறறும் நசயல்�ோடு
1.  ைாதிரி நா்டாளுைன்்றத்ம்த உன்னும்டய 

வகுப்பம்றயில் ஏற்பாடு கசய. குடியரசுத் 
்தமைவர, பிர்தை அமைசசர, அமைசசர்களின் 
பஙகு பற்றி விவரி.

2.  இந்தியக் குடியரசுத் ்தமைவருக்கும், அகைரிக்்க 
ஐக்கிய நாடு்களின் குடியரசுத் ்தமைவருக்கும் 
இம்டயயயான ஒற்றுமை்கம்ளயும், 
யவற்றுமை்கம்ளயும் கவளிக்க்காைர்க.

3.  இந்தியக் குடியரசுத் ்தமைவர்கள ைற்றும் 
பிர்தைர்களின் பட்டியமை ்தயார கசய்க.

நசயல்முல்ற
•   கீழ்்காணும் உரலி / விமரவுக் குறியீட்ம்டப் பயன்படுத்தி இசகசயல்பாட்டிற்்கான இமையப் 

பக்்கத்திற்குச கசல்ைவும்.
•  படி 2: ்தற்யபாதுள்ள ஆளும் குழுக்்கம்ளப் பாரமவயி்டவும், ைக்்க்ளமவ ைற்றும் ராஜய சமப குறித்து 

அறிந்து க்காள்ளவும்  கீயழ க்காடுக்்கப்பட்டுள்ள Who’s கைனு மவ கசாடுக்்கவும். உ்தாரைைா்க, 
ேனாதிபதியின் விவரங்கம்ளக் ்காை இ்டத்துபக்்கம் உள்ள President - ஐ கசாடுக்்கவும்.

•  படி 3: அய்தயபால் ்தற்யபாம்தய ஆளும் குழுக்்களின் அமனத்து விவரங்கம்ளயும் நீங்கள 
பாரக்்கைாம். நி்கழ்வு்கம்ளப் பற்றி வி்ளக்்கைா்க க்தரிந்துக்காள்ள திமரயில் ய்தான்றும் வமரப்டத்தில் 
எய்தனும் ஒரு இ்டத்திமன ய்தரந்க்தடுக்்கவும் .

உரலி: https://www.india.gov.in/my-government/whos-who

இலையச நசயல்�ோடு
�டுவண் அரசு
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    அறிமுகம்
இந்திய அரசியலமைப்பு நடுவண், ைாநில 

அரசுகளுககான தனிததனி நிரவாக முமைகமைக 
ககாண்்ட கூட்டாடசி அரசாஙகதமத வழஙகுகிைது.  
இககூட்டாடசியில், ததசியத தமலநகரான 
க்டல்லியு்டன் 9 யூனியன் பிரததசஙகள் ைற்றும் 
28 ைாநிலஙகள் உள்ைன. நடுவண்-ைாநில 
அரசுகளுககான ஒரு சீரான நிரவாக அமைப்பிமன 
ஏற்்படுதத அரசியலமைப்பு வழிவகுககிைது. 
அரசியலமைப்பின் ்பகுதி VIஇல் 152 முதல் 
237 வமரயிலான சட்டப்பிரிவுகள் அமனதது 

ைாநிலஙகளுககான சீரான அமைப்பிமனப் ்பற்றி 
குறிப்பிடுகிைது. நடுவண் அரமசப் த்பான்று ைாநில 
அரசுகளும் நிரவாகததுமை, சட்டைன்ைம், நீதிததுமை 
என்ை மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் இயஙகுகின்ைன.

 3.1  நிர்வாகத் துறை
ஆளுநர

ைாநில நிரவாகததின் அரசியலமைப்புத 
தமலவர ஆளுநர ஆவார. ைாநில ஆளுநரின் 
க்பயரில் ைாநில நிரவாகம் கசயல்்படுகிைது.  
க்பாதுவாக ஒவகவாரு ைாநிலததிற்கும் ஓர ஆளுநர 
இருககிைார.  ஆனால் நிரவாகச் சூழலின் காரணைாக 

ைாநில அரசு

நீதிததுமைசட்டைன்ைம்

உயர நீதிைன்ைம்

ைாவட்ட நீதிைன்ைஙகள்

ைற்ை நீதிைன்ைஙகள்

சட்டைன்ைப்த்பரமவ 
(கீழமவ)

சட்டதைலமவ 
(தைலமவ)

நிரவாகததுமை

ஆளுநர

முதலமைச்சர

அமைச்சரமவ

�	ைாநில அரசின் அமைப்புப் ்பற்றிய அறிவிமனப்க்பறுதல்
�	ஆளுநர, முதலமைச்சர, அமைச்சரகள் ைற்றும் ச்பாநாயகர ஆகிதயாரின் 

அதிகாரஙகள் ைற்றும் ்பணிகமைப் புரிந்துககாள்ளுதல்
�	ைாநில சட்டைன்ைம் ்பற்றி அறிதல்
�	ைாநிலததின் நீதிததுமை ைற்றும் அதன் கசயல்்பாடுகமைப் புரிந்துககாள்ளுதல்

கறைலின் நநவாககஙகள்

மவாநில அரசு

அலகு - 3
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ஒரு ைாநிலததின் ஆளுநர இரண்டு அல்லது 
அதற்கு தைற்்பட்ட ைாநிலஙகளின் ஆளுநராகவும் 
நியமிககப்்ப்டலாம்.

அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 154 ைாநில 
ஆளுநரின் நிரவாக அதிகாரதமதப் ்பற்றி கூறுகிைது. 
ஆளுநர நியமனம்

ைாநில ஆளுநர, குடியரசுத தமலவரால் 
நியைனம் கசயயப்்படுகிைார. வழககைாக, அவரது 
்பதவிககாலம் 5 ஆண்டுகள். ஆனால் குடியரசுத 
தமலவரின் விருப்்பததின் த்பரில் அவரது 
்பதவிககாலம் நீடடிககப்்ப்டலாம். க்பாதுவாக, 
ஒருவர தனது கசாந்த ைாநிலததின் ஆளுநராக 
நியமிககப்்ப்டைாட்டார. தைலும், அவர குடியரசுத 
தமலவரால் ஒரு ைாநிலததிலிருந்து தவகைாரு 
ைாநிலததிற்கு ைாற்ைப்்ப்டலாம். குடியரசுத 
தமலவருககுத தனது ்பணிததுைப்பு கடிததமதக 
ககாடுப்்பதன் மூலம் ஆளுநர எந்தநரததிலும் ்பதவி 
விலகலாம்.

ைாநில சட்டைன்ைதைா அல்லது உயர 
நீதிைன்ைதைா ஆளுநரின் ்பணி நீககததில் 
்பஙகு க்பை முடியாது.  ஒருவர எததமன 
முமை தவண்டுைானாலும் ஆளுநராக 
நியமிககப்்ப்டலாம்.  ஒருவமர ஒரு ைாநில 
ஆளுநராக நியைனம் கசயயப்்படுவதில் இரண்டு 
ைரபுகள் பின்்பற்ைப்்படுகின்ைன. அமவ: ஆளுநராக 
நியமிககப்்படும் ஒருவர தான் எந்த ைாநிலததிற்கு 
ஆளுநராக நியமிககப்்ப்ட உள்ைாதரா அந்த 
ைாநிலததில் வசிப்்பவராக இருததல் கூ்டாது. தைலும் 
ஆளுநராக நியமிககப்்படும் ஒருவமர நடுவண் 
அரசு, ைாநில அரசு்டன் கலந்தாதலாசிதது அவரது 
க்பயமர முன்கைாழிய தவண்டும்.

அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 158 (3A)இன் 
்படி ஒருவர, இரண்டு அல்லது அதற்கு தைற்்பட்ட 
ைாநிலஙகளின் ஆளுநராக நியமிககப்்படும் க்பாழுது, 
குடியரசுத தமலவர ஓர ஆமணயின் மூலம், 
ஆளுநரின் ஊதியம் ைற்றும் ்படிகமை சம்்பந்தப்்பட்ட 
ைாநிலஙகள் ்பகிரந்து வழஙக தீரைானிககலாம்.
ஆளுநரவா்தறகவான தகுதிகள்

இந்திய அரசியலமைப்பின் 
157 ைற்றும் 158வது 
சட்டப்பிரிவுகள் ஆளுநர 
்பதவிககுத ததமவயான 
பின்வரும் தகுதிகமைக 
கூறுகின்ைன.

 �  அவர இந்தியக குடிைகனாக 
இருததல் தவண்டும்.

 �  35 வயது நிரம்பியவராக இருததல் தவண்டும்.
 �  நா்டாளுைன்ை உறுப்பினராகதவா அல்லது 

சட்டைன்ை உறுப்பினராகதவா இருததல் கூ்டாது. 

அவவாறு இருப்பின் அவர ஆளுநராக 
்பதவிதயற்கும் க்பாழுது தாைாகதவ அப்்பதவி 
காலியாகிவிடும்.

 �  தைலும் அவர, இலா்பம் தரும் எந்த கதாழிலிலும் 
ஈடு்ப்டககூ்டாது.

ஆளுநரின் அதிகவாரஙகள் மறறும் பணிகள்
ஆளுநர, ைாநில நிரவாகததின் தமலவராக 

கசயல்்படுவது ைடடுைல்லாைல் ஏராைைான 
அதிகாரஙகள் க்பற்ைவராகவும் திகழ்கிைார. 
சட்டப்பிரிவு 163இன் ்படி, முதலமைச்சரின் 
தமலமையிலான அமைச்சரமவயின் ஆதலாசமன 
ைற்றும் வழிகாடடுதலின்்படி ஆளுநர குறிப்பிட்ட 
சில நிகழ்வுகமைத தவிர ைற்ை அதிகாரஙகமைச் 
கசயல்்படுததுகிைார.
நிர்வாக அதிகவாரஙகள்

 �  ைாநில சட்டைன்ைத ததரதலில் க்பரும்்பான்மை 
க்பறும் கடசியின் தமலவமர முதலமைச்சராக 
ஆளுநர நியைனம் கசயகிைார.

 �  முதலமைச்சரின் ்பரிந்துமரயின் த்பரில் 
அமைச்சரமவயின் ைற்ை உறுப்பினரகமை 
நியைனம் கசயகிைார.

 �  அரசுப் ்பணியாைர ததரவாமணயக குழுவின் 
தமலவர ைற்றும் உறுப்பினரகமை நியைனம் 
கசயகிைார. 

 �  ைாநில தமலமை ததரதல் அதிகாரிமய 
நியைனம் கசயது, அவரது ்பணிககாலம், 
்பணியின் தன்மைமயத தீரைானிககிைார.

 �  ஆளுநர, ைாநிலப் ்பல்கமலககழகஙகளின் 
தவந்தராக கசயல்்படுவது்டன், துமண 
தவந்தரகமையும் நியைனம் கசயகிைார.

 �  குடியரசுத தமலவரின் அவசரநிமல பிரக்டனம் 
கசயயப்்படும் க்பாழுது, குடியரசுத தமலவரின் 
க்பயரில் இவதர ைாநிலதமத தநரடியாக ஆடசி 
கசயகிைார.

சட்டமன்ை அதிகவாரஙகள்
ஆளுநர ைாநில சட்டைன்ைததின் ஓர 

ஒருஙகிமணந்த ்பகுதியாவார. ஆனால், அவர 
சட்டைன்ைததின் உறுப்பினராக இல்மல. ஆளுநர 
பின்வரும் சட்டைன்ை அதிகாரஙகமைப் க்பற்றுள்ைார.

 �  ஆளுநர சட்டைன்ை கூட்டதமதக கூட்டவும் 
ஒததிமவககவும் சட்டைன்ைதமதக கமலககவும் 
உரிமைப் க்பற்றுள்ைார.

 �  ததரதல் முடிந்து சட்டசம்ப அமைந்த முதல் 
கூட்டத கதா்டரிலும் ைற்றும் ஒவகவாரு ஆண்டு 
முதல் கூட்டததிலும் உமரயாற்றுகின்ைார.

 �  நிலுமவயிலுள்ை ைதசாதா குறிதது சட்டைன்ை 
அமவகளுககு ஆளுநர கசயதி அனுப்்பலாம்.
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ஐந்தாண்டிற்கு ஒருமுமை நிதி ஆமணயம் 
ஒன்மை அமைககிைார.

நீதித்துறை அதிகவாரஙகள்
 �  ைாநில அரசின் தமலமை வழககுமரஞமர 

நியைனம் கசயகிைார.
 �   உயர நீதிைன்ைததின் ஆதலாசமனயின் த்பரில் 

ைாவட்ட நீதி்பதிகளின் நியைனம் ைற்றும் ்பதவி 
உயரவு த்பான்ை ்பணிகமை தைற்ககாள்கிைார.

 �  ஆளுநரின் ஆதலாசமனயின் த்பரில் குடியரசுத 
தமலவர உயர நீதிைன்ை தமலமைநீதி்பதிமய 
நியைனம் கசயகிைார.

 �  குற்ைவாளிகளின் கருமண ைனு அடிப்்பம்டயில் 
குற்ைவாளிகமை ைன்னிககலாம் அல்லது 
குற்ைவாளிகளின் தண்்டமனமயக 
குமைககலாம் அல்லது நிறுததி மவககலாம். 
(ைரண தண்்டமனமயப் க்பற்ை 
குற்ைவாளிமயத தவிர)

விருப்புரிறம அதிகவாரஙகள்
 �  குடியரசுத தமலவரின் ்பரிசீலமனககாக ஆளுநர 

ஒரு ைதசாதாமவ நிறுததி மவகக முடியும்.
 �  ைாநில சட்டைன்ை க்பாதுத ததரதலில் எந்த 

கடசியும் அறுதி க்பரும்்பான்மைமயப் க்பைாத 
த்பாது, ஆளுநர எந்தக கடசி தமலவமரயும் ஆடசி 
அமைகக அமழககலாம்.

 �  சட்டைன்ைததில் நம்பிகமக வாகககடுப்பின் 
க்பாழுது க்பரும்்பான்மைமய நிரூபிகக 
முடியாைல் த்பானால் அமைச்சரமவமய ஆளுநர 
கமலகக முடியும்.

 அ்சரகவால அதிகவாரஙகள்
ைாநில அரசு அரசியலமைப்பு விதிகளுகதகற்்ப 

கசயல்்ப்டவில்மல என்று ஆளுநர உறுதியாக 
நம்பினால் அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 356இன் 
கீழ் ைாநில அரமச கமலகக குடியரசுத 
தமலவருககு ்பரிந்துமர கசயயலாம். ைாநில அரசு 
கமலககப்்பட்டவு்டன், ைாநிலததில் குடியரசுத 
தமலவர ஆடசி நம்டமுமைககு வரும். ஆளுநர 
குடியரசுத தமலவரின் பிரதிநிதியாக ைாநிலதமத 
நிரவாகம் கசயகிைார.
ஆளுநரின் சிைப்புரிறமகள்

சட்டப்பிரிவு 361 (1) ஆளுநருககான 
கீழ்ககாணும் சிைப்புரிமைகமை வழஙகுகின்ைது.

 �  தனது ்பணிகள் ைற்றும் அதிகாரதமதச் 
கசயய தவண்டும் என எண்ணுவதிலும் 
கசயல்்படுததுவதிலும் எந்த நீதிைன்ைததிற்கும் 
்பதில் அளிகக தவண்டிய அவசியமில்மல.

 �  ஆளுநரின் ்பதவி காலததில் அவர மீது 
குற்ைச்சாடடுகமைச் சுைதததவா அல்லது அவமர 
மகது கசயயதவா எந்த நீதிைன்ைமும் உததரவு 
பிைப்பிகக முடியாது.

 �  ச்பாநாயகர ைற்றும் துமண ச்பாநாயகர 
்பணியி்டம் காலியாக இருககும்க்பாழுது 
சட்டைன்ைதமத தமலமை ஏற்று ந்டதத எந்த 
சட்டைன்ை உறுப்பினமர தவண்டுைானாலும் 
ஆளுநர நியைனம் கசயயலாம்.

 �  ஆஙகிதலா–இந்தியன் வகுப்பினரிலிருந்து 
ஓர உறுப்பினமர ைாநில சட்டைன்ைததிற்கு 
நியைனம் கசயயலாம்.

 �  கமல, இலககியம், அறிவியல், கூடடுைவு 
இயககம் ைற்றும் சமூக தசமவ த்பான்ைவற்றில் 
சிைந்து விைஙகும் ந்பரகமைத ததரந்கதடுதது 
ைாநில சட்டதைலமவயின் 6இல் 1 ்பஙகு 
இ்டஙகளுககு அவரகமை நியைனம் கசயகிைார.

 �  ைாநில சட்டைன்ைததால் நிமைதவற்ைப்்படும் 
ஒவகவாரு ைதசாதாவும் ஆளுநர மககயாப்்பமிட்ட 
பின்னர ைடடுதை சட்டைாகும்.  ஆனால், 
சட்டைன்ைததால் நிமைதவற்ைப்்பட்ட ஒரு 
ைதசாதா ஆளுநர ஒப்புதலுககாக அனுப்்பப்்படும் 
க்பாழுது ஆளுநர மககயாப்்பமி்டலாம் அல்லது 
நிறுததி மவககலாம் அல்லது மீண்டும்  
ைறு ்பரிசீலமனககாக சட்டைன்ைததிற்தக திருப்பி 
அனுப்்பலாம்.

 �  அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 213இன் கீழ் 
ஆளுநர ைாநில சட்டைன்ைம் நம்டக்பைாத 
க்பாழுது அவசர சட்டதமதப் பிைப்பிககலாம். 
ஆனால் அந்த அவசரச்சட்டம், 6 ைாதததிற்குள் 
ைாநில சட்டைன்ைததால் அஙகீகரிககப்்ப்ட 
தவண்டும்.  அவசரச்சட்டதமத எந்தநரததிலும் 
ஆளுநர திரும்்பப் க்பைலாம்.

 �  ைாநிலததின் ஆண்டு நிதிநிமல அறிகமக, 
அரசுப்்பணியாைர ததரவாமணயக 
குழுவின் அறிகமக, அரசின் தணிகமகககுழு 
அறிகமககமை சட்டைன்ைததில் சைரப்பிககின்ைார.

நிதி அதிகவாரஙகள்
 �  ைாநிலததின் ஆண்டு வரவு-கசலவு 

திட்டததிமன தயார கசயது சட்டைன்ைததில் 
அறிமுகம் கசயயும் க்டமைமய ஆளுநருககு 
அரசியலமைப்பு வழஙகுகிைது.  ததமவப்்பட்டால், 
துமண வரவு கசலவு திட்டதமதயும் அறிமுகம் 
கசயயலாம்.

 �  ஆளுநரின் முன் அனுைதியு்டன்தான் ்பண 
ைதசாதாமவ சட்டைன்ைததில் அறிமுகப்்படுதத 
முடியும்.

 �  அரசின் எதிர்பாராச் கசலவினஙகளுககாக 
ஆளுநர அவசர நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுககீடு 
கசயய முடியும்.

 �  ்பஞசாயததுகள் ைற்றும் நகராடசிகளின் 
நிதிநிமலமய ஆயவு கசயய ஒவகவாரு 
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 3.2  முதலறமசசர
அரசியலமைப்்பால் அமைககப்்பட்ட நா்டாளுைன்ை 

முமையில் அமைந்த அரசில், ஆளுநர, ைாநிலததின் 
க்பயரைவு நிரவாகியாகவும் முதலமைச்சர 
உண்மையான நிரவாகியாகவும் உள்ைனர. தவறு 
வமகயில் கூை தவண்டுைாயின் ஆளுநர என்்பவர 
ைாநிலததின் அரசின் தமலவர முதலமைச்சர என்்பவர 
அரசாஙகததின் தமலவர ஆவார.
முதலறமசசரின் நியமனம்

முதலமைச்சர ைாநில ஆளுநரால் நியைனம் 
கசயயப்்படுகிைார. முதலமைச்சரின் ்பதவிககாலம் 
நிரணயிககப்்பட்ட ஒன்ைல்ல. சட்டைன்ை 
உறுப்பினரகளின் க்பரும்்பான்மை ஆதரவு 
எவவைவு காலததிற்கு கதா்டரகிைததா அதுவமர 
அவர முதலமைச்சராக நீடிககலாம். சட்டைன்ைததில் 
எப்க்பாழுது அவர க்பரும்்பான்மைமய இழககிைாதரா 
அப்க்பாழுது தனது ்பதவிமய இராஜினாைா 
கசயகிைார. சட்டைன்ைததில் ைற்ை உறுப்பினரகளின் 
்பதவிககாலம் த்பாலதவ முதலமைச்சரின் 
்பதவிககாலமும் 5 ஆண்டுகள் ஆகும்.
முதலறமசசரின் அதிகவாரஙகள் மறறும் பணிகள்
அறமசசரற் ததவா்டரபவானற்

 �  முதலமைச்சரின் ்பரிந்துமரயின் த்பரில் ஆளுநர 
அமைச்சரகமை நியமிககிைார.

 �  அமைச்சரகளுககுத துமைகமை ஒதுககீடு 
கசயகிைார.

 � தனது அமைச்சரமவமய ைாற்றியமைககிைார.
 �  அமைச்சரமவக கூட்டதமதத தமலமை ஏற்று 

ந்டததி முடிவுகமை எடுககிைார.
 �   அமைச்சரகள் அமனவமரயும் கடடுப்்படுததி, 

வழிந்டததி, இயககி, அவரகைது ந்டவடிகமககமை 
ஒருஙகிமணககிைார.

ஆளுநர ததவா்டரபவானற்
கீழ்ககாணும் அலுவலரகளின் நியைனஙகள் 

கதா்டர்பாக ஆளுநருககு ஆதலாசமன 
வழஙகுகிைார.

 � ைாநில அரசு வழககுமரஞர
 � ைாநில ததரதல் ஆமணயர
 �  அரசுப் ்பணியாைர ததரவாமணயததின் 

தமலவர ைற்றும் உறுப்பினரகள்
 �  ைாநில திட்டககுழுத தமலவர ைற்றும் 

உறுப்பினரகள்
 �  ைாநில நிதிககுழுத தமலவர ைற்றும் 

உறுப்பினரகள்
சட்டமன்ைம் ததவா்டரபவானற்

 �  சட்டைன்ை கூட்டதகதா்டமர ஆரம்பிககவும் 
ஒததிமவககவும் ஆளுநருககு முதலமைச்சர 
ஆதலாசமன வழஙகுகிைார.

 �  சட்டைன்ைததில் அரசின் ககாள்மககமை 
அறிவிககிைார.

 �  சட்டைன்ைததில் ைதசாதாககமை 
அறிமுகப்்படுததுகிைார.

 �  எந்தநரததிலும் சட்டைன்ைதமதக கமலகக 
ஆளுநருககுப் ்பரிந்துமர கசயகிைார.

அறமசசரற்
அமைச்சரமவ ைாநில சட்டைன்ைததிற்குக 

கூட்டாகப் க்பாறுப்்பானது. அமைச்சரமவக 
குழுவின் அமைச்சரகள் அமனவரும் சட்டைன்ை 
உறுப்பினரகைாக இருகக தவண்டும்.  சட்டைன்ை 
உறுப்பினர அல்லாத ஒருவர அமைச்சராக 
்பதவிதயற்ைால் 6 ைாத காலததிற்குள் அவர சட்டைன்ை 
உறுப்பினராக தவண்டும். சட்டைன்ைததில் 
நம்பிகமகயில்லா தீரைானம் ககாண்டு வந்து 
நிமைதவற்ைப்்பட்டால் ைாநில அமைச்சரமவ 
இராஜினாைா கசயய தவண்டும்.

அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 163 ஆளுநருககு 
ஆதலாசமனகள் வழஙக அமைச்சரமவமய 
உருவாகக வழிவமக கசயதிருககிைது. சட்டப்பிரிவு 
163(1)இன் ்படி, முதலமைச்சமர தமலவராகக 
ககாண்்ட அமைச்சரமவ ஆளுநருககு ததமவப்்படும் 
க்பாழுது உதவி கசயயவும் ஆதலாசமன வழஙகவும் 
தவண்டும்.
 அறமசசரகளு்டனவான மறை விதிகள்

சட்டப்பிரிவு 164(1), ஆளுநரால் முதலமைச்சர 
நியமிககப்்படுவமதக கூறுகிைது. முதலமைச்சர 
உட்ப்ட கைாதத அமைச்சரகளின் எண்ணிகமக 
கைாதத உறுப்பினரகளின் எண்ணிகமகயில் 15 
விழுககாடம்ட தாண்்டககூ்டாது என சட்டப்பிரிவு 
164 (1A) கூறுகிைது.
அறமசசரற்யின் அதிகவாரஙகள் மறறும் பணிகள்

 �  ைாநில அரசிற்கான ககாள்மககமை உருவாககி 
அவற்மை திைம்்ப்ட நம்டமுமைப்்படுததுகிைது.

 �  சட்டைன்ை நிகழ்ச்சிகமை முடிவு கசயது 
அமனதது முககியைான ைதசாதாககளுககும் 
ஆதரவளிககிைது.

 �  நிதிகககாள்மகமயக கடடுப்்படுததுவது்டன் 
ைாநில க்பாது நலனுககான வரிகககாள்மகமய 
முடிவு கசயகிைது.

 �  முககியைான துமைத தமலவரகளின் 
நியைனஙகமைச் கசயகிைது.

 �  ைற்ை ைாநிலஙகளு்டன் த்பச்சுவாரதமத 
ந்டததி பிரச்சிமனகமைத தீரகக முயற்சி 
தைற்ககாள்கிைது.

 �    ைாநிலததிற்கான கசலவுகமைச் சைாளிகக 
திட்ட அறிகமகமய உருவாககுகிைது.

 �  ஒரு ைதசாதா சட்டைன்ைததில் 
அறிமுகப்்படுததப்்படும் த்பாது அது சாதாரண 
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சட்டைன்ைததின் ்பதவிககாலம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும். 
இருப்பினும் 5 ஆண்டுகள் முடியும் முன்னதர 
சட்டைன்ைம் கமலககப்்ப்டலாம்.

சட்ட தைலமவ உறுப்பினரகளின் 
எண்ணிகமக அம்ைாநில சட்டைன்ை கீழமவயின் 
கைாதத உறுப்பினரகளின் எண்ணிகமகயில் 3இல் 
ஒரு ்பஙகுககு மிகாைல் இருகக தவண்டும். ஆனால் 
தைலமவ உறுப்பினரகளின் எண்ணிகமக 40ககு 
குமையாைல் இருகக தவண்டும்
சட்டமன்ைத்தின் அறமப்பு

தமிழக சட்டைன்ைம் 235 உறுப்பினரகமைக 
ககாண்்டது. இவரகளில் 234 உறுப்பினரகள் 
வயது வந்ததார வாககுரிமையின் அடிப்்பம்டயில் 
ைககைால் தநரடியாக ததரந்கதடுககப்்படுகிைாரகள். 
ஆஙகிதலா–இந்தியன் வகுப்பினரில் ஒருவர 
ஆளுநரால் நியைனம் கசயயப்்படுகிைார.  
அறமசசரற் மறறும் அறமசசரற்க குழுககள்

அமைச்சரமவ (Cabinet) என்ை சிறிய 
அமைப்்பானது அமைச்சரமவயின் உடகரு 
ஆகும். இது காபிகனட அமைச்சரகமை ைடடும் 
உள்ை்டககியது. இதுதவ ைாநில அரசின் 
உண்மையான அதிகார மையைாக விைஙகுகிைது.

அமைச்சரமவ குழுககள் எனப்்படும் 
கவவதவறு குழுககள் மூலம் காபிகனட 
கசயலாற்றுகிைது. அவற்றில் இரண்டு வமககள் 
உள்ைன. அமவ: ஒன்று நிரந்தரைானது ைற்கைான்று 
தற்காலிகைானது ஆகும்.
சபவாநவாயகர

சட்டைன்ை உறுப்பினரகளிம்டதய 
ச்பாநாயகர ைற்றும் துமண ச்பாநாயகர 
ததரந்கதடுககப்்படுகின்ைனர. சட்டைன்ைம் ஒரு 
தீரைானததின் மூலம் 14 நாடகள் அறிவிப்பு ககாடுதத 
பிைகு ச்பாநாயகமரப் ்பதவி நீககம் கசயயலாம். 
அதற்கு முன் ச்பாநாயகமரப் ்பதவி நீககம் கசயயும் 
தீரைானததின் மீது வாகககடுப்பு ந்டககும் தநரததில் 
அமவககு வந்த க்பரும்்பாலான உறுப்பினரகள் 
வாககளிதது தீரைானதமத நிமைதவற்ை தவண்டும். 
சட்டைன்ைம் கமலககப்்படும்க்பாழுது ச்பாநாயகர 
தைது ்பதவிமய இழகக ைாட்டார. தைலும், புதிய சட்ட 
ைன்ைததின் முதல் கூட்டம் வமர தனது ்பதவிமயத 
கதா்டரகிைார. ச்பாநாயகர இல்லாதத்பாது அவரது 
்பணிமயத துமண ச்பாநாயகர தைற்ககாள்கிைார.
சட்டமன்ை நமலற் (சட்ட நமலற்)

சட்டதைலமவ (விதான் ்பரிஷத) 
இந்திய ைாநில சட்டைன்ைஙகளில் ஓர 
அஙகைாக கசயல்்படுகிைது. இந்தியாவின் 28 
ைாநிலஙகளில் 6 ைாநிலஙகளில் சட்டதைலமவ 
உள்ைது. ஈரமவ சட்டைன்ைததில் ைமைமுகத 

ைதசாதாவா அல்லது நிதி ைதசாதாவா என்று 
தீரைானிககிைது.

 �  அமைச்சரமவயின் ஒவகவாரு அமைச்சரின் 
்பணிகமைக கடடுப்்படுததி, கண்காணிதது 
ஒருஙகிமணககின்ைது.

 �  ஆண்டு வரவு-கசலவு திட்டம் (Budget) 
அமைச்சரமவயால் இறுதி கசயயப்்படுகிைது.

 3.3  மவாநில சட்டமன்ைம்
இந்திய அரசியலமைப்பு ஒவகவாரு 

ைாநிலததிற்கும் ஒரு சட்டைன்ைம் ஏற்்ப்ட வழி வமக 
கசயகிைது. க்பரும்்பாலான ைாநிலஙகள் ஓரமவமயக 
ககாண்்ட சட்டைன்ைஙகமை ைடடும் க்பற்றுள்ைன. 
சில ைாநிலஙகள் ஈரமவ சட்டைன்ைஙகமைக 
ககாண்டுள்ைன. (எடுததுககாடடு: பீகார, கரநா்டகா, 
ைகாராஷ்டிரா, உததரப்பிரததசம், ஆந்திரப்பிரததசம், 
கதலுஙகானா). கீழமவயானது ைாநில ைககளின் 
பிரதிநிதிகமைக ககாண்்டது. தைலமவயானது 
ஆசிரியரகள், ்பட்டதாரிகள், ைற்றும் உள்ைாடசி 
உறுப்பினரகள் ஆகிதயாரகமைப் பிரதிநிதிகைாகக 
ககாண்்டது.

தமிழகததில் சட்டைன்ை உறுப்பினரகளின் கைாதத 
எண்ணிகமகயின் ்படி (234 உறுப்பினரகள்) 
அமைச்சரகளின் எண்ணிகமக 36 வமர 
இருககலாம். அதாவது 234இல் 15 விழுககாடு.

சட்டமன்ைப் நபரற் (கீழற்)
ைாநில சட்டைன்ைம் பிர்பலைான ஓர 

அமவ ஆகும். இதுதவ ைாநில அதிகாரததின் 
உண்மையான அதிகார மையைாகும். இது வயது 
வந்ததார வாககுரிமையின் அடிப்்பம்டயில் ைககைால் 
தநரடியாகத ததரந்கதடுககப்்பட்ட உறுப்பினரகமைக 
ககாண்்டது.  சட்டைன்ை உறுப்பினரகளின் 
எண்ணிகமக, ைககள் கதாமகமயப் க்பாறுதது 
ைாநிலததிற்கு ைாநிலம் தவறு்படுகிைது. இருப்பினும், 
சட்டைன்ை உறுப்பினரகளின் எண்ணிகமக 
அதிக்படசம் 500ககு மிகாைலும் குமைந்த ்படசம் 
60ககு குமையாைலும் இருகக தவண்டும்.  

தமிழக சட்டைன்ைம்
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இப்பிரிவின் ்படி, சட்டைன்ைததின் கைாதத 
உறுப்பினரகளில் மூன்றில் 2 ்பஙகு (2/3) 
உறுப்பினரகள் வாககளிதது தீரைானதமத 
நிமைதவற்றி சட்டதைலமவமய உருவாககதவா 
அல்லது நீககதவா நா்டாளுைன்ைதமதக தகடடுக 
ககாண்்டால் நா்டாளுைன்ைம் ஒரு சட்டததின் மூலம் 
தைலமவமய உருவாககும் அல்லது நீககும்.

 3.4   சட்டமன்ைத்தின் தசயலபவாடுகள்
சட்டமன்ை அதிகவாரஙகள்

அரசியலமைப்பின்்படி ைாநிலப் ்படடியலிலுள்ை 
அமனததுத துமைகள் மீதும் சட்டைன்ைம் சட்டதமத 
நிமைதவற்ைலாம். க்பாதுப்்படடியலிலும் சட்டைன்ைம் 
சட்டம் இயற்ைலாம். ஆனால் அதத சட்டதமத 
நடுவண் அரசு இயற்றும்க்பாழுது ைாநில அரசின் 
சட்டம் கசயலற்ைதாகி விடும். ைததிய நா்டாளுைன்ை 
நம்டமுமைமயப் த்பான்தை ைாநில சட்டைன்ைததின் 
ைதசாதாவும் சட்டைாக நிமைதவற்றுகிைது.
நிதி அதிகவாரஙகள்

சட்டைன்ைம் ைாநிலததின் நிதி நிமலமயக 
கடடுப்்படுததுகிைது. சட்டைன்ைக கீழமவயானது 
தைலமவமயக காடடிலும் ்பண ந்டவடிகமககளில் 
அதிக அதிகாரதமதப் க்பற்றுள்ைது. ்பண ைதசாதா 
கீழமவயில் ைடடுதை அறிமுகப்்படுதத முடியும். 
சட்டைன்ைக கீழமவயின் அனுைதியின்றி புதிய 
வரிகமை விதிகக முடியாது.
நிர்வாகத் துறையின் மீது கடடுப்பவாடுகள்

அமைச்சரமவயானது சட்டைன்ைததிற்குப் 
க்பாறுப்்பானது. சட்டைன்ை உறுப்பினரகளின் 
தகள்விகளுககு அமைச்சரகள் ்பதிலளிகக 
தவண்டும். அமைச்சரமவககு எதிராக 
நம்பிகமகயில்லாத தீரைானம் ககாண்டு வரப்்படடு 
நிமைதவற்ைப்்பட்டால் அமைச்சரகள் ்பதவி நீககம் 
கசயயப்்படுவர.

 3.5   மவாநில நீதித்துறை
உயர நீதிமன்ைஙகள்

1862இல் உயர நீதிைன்ைஙகள் 
ககால்கததா, மும்ம்ப ைற்றும் கசன்மனயில் 
ததாற்றுவிககப்்பட்டன. காலப்த்பாககில் பிரிடடிஷ் 
இந்தியாவின் ஒவதவார ைாகாணமும் ஓர உயர 
நீதிைன்ைதமதக ககாண்டிருந்தது. 1950ககுப் 
பிைகு ததாற்றுவிககப்்பட்ட உயர நீதிைன்ைஙகள் 
அண்ம்ட ைாநிலஙகளுககும் உயர நீதிைன்ைைாக 
விைஙகியது. ைாநில அைவில் உயர நீதிைன்ைஙகதை 
மிக உயரந்த நீதிைன்ைஙகைாகும். 

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் ஒவகவாரு 
ைாநிலததிற்கும் ஓர உயர நீதிைன்ைதமதத 

ததரதலால் ததரந்கதடுககப்்பட்ட உறுப்பினரகள்  
சட்ட தைலமவயில் கசயலாற்றுகின்ைனர.  
சட்ட தைலமவ ஒரு நிரந்தர அமவயாகும். 
ஏகனன்ைால், இதமன கமலகக முடியாது. 
சட்ட தைலமவ உறுப்பினரகளின் ்பதவி 
காலம் 6 ஆண்டுகள் ஆகும். அதன் ஒவகவாரு 
இரண்்டாண்டிற்கும் மூன்றில் ஒரு ்பஙகு 
உறுப்பினரகள் ஓயவு க்பறுவர. ஒருவர சட்ட 
தைலமவ உறுப்பினராவதற்கு அவர இந்தியக 
குடிைகனாக இருததல் தவண்டும். 30 வயது 
நிரம்பியவராக இருததல் தவண்டும். கதளிவான 
ைனநிமல உம்டயவராக இருததல் தவண்டும். 
எந்த ைாநிலததில் த்பாடடியிடுகிைாதரா அம்ைாநில 
வாககாைர ்படடியலில் அவரது க்பயர இ்டம் 
க்பற்றிருததல் தவண்டும்.

 1986இல் இயற்ைப்்பட்ட தமிழ்நாடு 
சட்ட தைலமவ (நீககம்) ைதசாதா 
மூலம் தமிழ்நாடடில் சட்ட 
தைலமவ நீககப்்பட்டது. இச்சட்டம் 
1986 நவம்்பர முதல் நாைன்று 
நம்டமுமைககு வந்தது.

சட்ட நமலற்ககவான நதரதல
 �  மூன்றில் ஒரு ்பஙகு உறுப்பினரகள் உள்ைாடசி 

அமைப்புகைால் ததரந்கதடுககப்்படுகின்ைனர.
 �  ்பன்னிகரண்டில் ஒரு ்பஙகு (1/12) உறுப்பினரகள் 

்பட்டதாரிகைால் ததரந்கதடுககப்்படுகின்ைனர.
 �  ்பன்னிகரன்டில் ஒரு ்பஙகு (1/12) 

உறுப்பினரகள் ்பட்டதாரி ஆசிரியரகைால் 
ததரந்கதடுககப்்படுகின்ைனர.

 �  மூன்றில் ஒரு ்பஙகு (1/3) உறுப்பினரகள் 
சட்டைன்ைப் த்பரமவ உறுப்பினரகைால் 
ததரந்கதடுககப்்படுகின்ைனர.

 �  ஆறில் ஒரு ்பஙகு உறுப்பினரகள் (1/6) 
கமல, இலககியம், அறிவியல், சமூக தசமவ, 
ைற்றும் கூடடுைவு இயககம் இவற்றில் சிைந்து 
விைஙகு்பவரகமை ஆளுநர தநரடியாக 
நியைனம் கசயகிைார.

தறல்ர
தைலமவத தமலவர (Chair person) தைலமவ 

கூட்டதமதத தமலமைதயற்று ந்டததுகிைார. 
தைலமவ உறுப்பினரகளிம்டதய தமலவர ைற்றும் 
துமணத தமலவர ததரந்கதடுககப்்படுகின்ைனர. 
தமலவர இல்லாதத்பாது துமணததமலவர 
கூட்டதமதத தமலமைதயற்று ந்டததுகிைார.
சட்டநமலற் உரு்வாககம் அலலது நீககம்

சட்ட தைலமவ உருவாககம் அல்லது 
நீககம் ்பற்றி சட்டப்பிரிவு 169 விவரிககிைது. 
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ததாற்றுவிகக வழிவகுககிைது. ஆனால் 1956ஆம் 
ஆண்டு ஏழாவது திருததச்சட்டம், இரண்டு ைற்றும் 
இரண்டிற்கு தைற்்பட்ட ைாநிலஙகள், யூனியன் 
பிரததசஙகளுகககன்று ஒரு க்பாதுவான உயர 
நீதிைன்ைதமத நிறுவ நா்டாளுைன்ைததிற்கு 
அஙகீகாரம் வழஙகியது.

எடுததுககாட்டாக ்பஞசாப், ஹரியானா 
ைற்றும் யூனியன் பிரததசைான சண்டிகர ஆகிய 
்பகுதிகளுககுச் சண்டிகரிலுள்ை உயர நீதிைன்ைம் 
க்பாது நீதிைன்ைைாக உள்ைது. இததத்பான்று 
கவுகாததியிலுள்ை உயர நீதிைன்ைம் நான்கு 
வ்டகிழககு ைாநிலஙகைான அஸ்ாம், 
நாகலாந்து, மிதசாரம், அருணாச்சலப்பிரததசம் 
த்பான்ைமவகளுககு க்பாது நீதிைன்ைைாக 
உள்ைது. இந்த நீதிைன்ைததின் கிமைகள் இட்டா 
நகர, ககாஹிைா, அயஸவால் ஆகிய இ்டஙகளில் 
அமைந்துள்ைன. க்டல்லி ஒரு ைாநிலைாக இல்லாத 
த்பாதும் தனகககன்று கசாந்தைாக ஓர உயர 
நீதிைன்ைதமதக ககாண்டுள்ைது. ஒவகவாரு 
நீதிைன்ைமும் தமலமை நீதி்பதி ைற்றும் ்பல 
நீதி்பதிகமைக ககாண்டுள்ைது. உயர நீதிைன்ை 
நீதி்பதிகளின் எண்ணிகமக ைாநிலததிற்கு 
ைாநிலம் ைாறு்படும். உயர நீதிைன்ை நீதி்பதிகளின் 
எண்ணிகமக குடியரசுத தமலவரால் 
தீரைானிககப்்படுகிைது. தற்த்பாது இந்தியாவில் 28 
ைாநிலஙகள் (2019 ஜனவரியில் ததாற்றுவிககப்்படடு 
அைராவதியில் இயஙகும் ஆந்திரப்பிரததசததின் 
புதிய உயர நீதிைன்ைதமதயும் தசரதது) ைற்றும் 9 
யூனியன் பிரததசஙகளுககும் தசரதது 25 உயர 
நீதிைன்ைஙகள் கசயல்்படுகின்ைன.
உயர நீதிமன்ை நீதி ்றரயறை மறறும் 
அதிகவாரஙகள்
தனகநகயுரிய நீதி்றரயறை

கசன்மன, மும்ம்ப, ககால்கததா 
நீதிைன்ைஙகள் தஙகளுககான நீதிவமரயமை 
அதிகாரஙகளு்டன் தைல்முமையீடடு வழககுகமை 
விசாரிககும் அதிகாரஙகமையும் க்பற்றுள்ைன. அதத 
தவமையில் ைற்ை நீதிைன்ைஙகள் க்பரும்்பாலும் 
தைல்முமையீடடு வழககுகமை விசாரிககும் 
அதிகாரஙகமை ைடடுதை க்பற்றுள்ைன. 

முககியததுவம் வாயந்த வழககுகள், உயில், 
திருைணம் சாரந்த வழககுகள் ைற்றும் நீதிைன்ை 
அவைதிப்பு வழககுகள் ஆகியவற்மை ைடடும் 
தநரடியாக விசாரிககும் அதிகாரஙகமை இமவ 
க்பற்றுள்ைன. ைாகாண நீதிைன்ைஙகள் தன் 
எல்மலககு உட்பட்ட ்பகுதிகளில் `2000 ைற்றும் 
அதற்கு தைற்்பட்ட கதாமக ைதிப்பும்டய குற்ைவியல் 
வழககுகமை தனகதக உரிய நீதிவமரயமைமய 
்பயன்்படுததி ைாகாண நீதி்பதிகள் விசாரிகக முடியும்.
நமலமுறையீடடு நீதி்றரயறை

உயர நீதிைன்ைஙகள் தஙகளி்டம் 
வரும் தைல்முமையீடடு வழககுகமையும் கீழ் 
நீதிைன்ைஙகளிலிருந்து வரும் தைல்முமையீடடு 
வழககுகமையும் (உரிமையியல், குற்ைவியல்) 
விசாரிககின்ைன.

நாடடின் இராணுவ தீரப்்பாயஙகளின் 
கீழ்வரும் ஆயுதம் சாரந்த வழககுகமை விசாரிகக 
இமவகளுககு அதிகாரம் இல்மல.
நபரவாறை அதிகவாரஙகள்

இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 226, 
அடிப்்பம்ட உரிமைகளுககாக ைடடுமின்றி ைற்ை 
தநாககஙகளுககாகவும் த்பராமணகமை 
கவளியிடும் அதிகாரஙகமை உயர 
நீதிைன்ைஙகளுககு வழஙகுகிைது.

சட்டப்பிரிவு 32இன் கீழ் உச்ச நீதிைன்ைம் 
வழஙகும் நீதிப்த்பராமணகள், ஆமணகள் ைற்றும் 
வழிகாடடுதல்கள் த்பான்தை உயர நீதிைன்ைமும் 
அமவகமை வழஙக அதிகாரம் க்பற்றுள்ைது. 

இந்த சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் 
நீதிப்த்பராமணகமை கவளியி்ட உயர 
நீதிைன்ைஙகளுககு வழஙகிய அதிகாரம் 
க்பரியதாகும். அடிப்்பம்ட உரிமைகள் மீைப்்பட்டால் 
ைடடுதை உச்ச நீதிைன்ைம் இமவகமை 
கவளியிடுகிைது. உயர நீதிைன்ைம் இது த்பான்ை 
வழககுகளில் ைடடுமின்றி சாதாரண சட்டமீைலுககும் 
நீதிப்த்பராமணகமை (ஆடககாணரவு நீதிப் 
த்பராமண, கட்டமையுறுததும் நீதிப்த்பராமண, 
தம்டயுறுததும் நீதிப்த்பராமண, தகுதி வினவும் 
நீதிப்த்பராமண, ஆவணக தகடபு த்பராமண),  

1862ஆம் ஆண்டு ஜுன் 26ஆம் 
நாளில் விகத்டாரியா ைகாராணி 
வழஙகிய காப்புரிமை கடிதததின் 
மூலம் கசன்மன, மும்ம்ப, 
ககால்கததா ஆகிய ைாகாணஙகளில் 

உயர நீதிைன்ைஙகள் ததாற்றுவிககப்்பட்டன. 
இவற்றில் கைடராஸ உயர நீதிைன்ை வைாகம் 
உலகிதலதய இலண்்டனுககு அடுதது இரண்்டாவது 
க்பரிய நீதிததுமை வைாகைாகும்.கைடராஸ உயர நீதிைன்ைம்
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கவளியி்ட முடியும்.
நமறபவாரற் அதிகவாரம்

இராணுவ நீதிைன்ைஙகமைத தவிர ைற்ை 
அமனதது சாரபு நீதிைன்ைஙகள், தீரப்்பாயஙகளின் 
்பணிகமை தைற்்பாரமவயிடும் அதிகாரதமத உயர 
நீதிைன்ைம் க்பற்றுள்ைது.

 �  கீழ் நீதிைன்ைஙகளில் ககாடுககப்்பட்ட 
அதிகாரஙகமை திரும்்ப க்பறும் அதிகாரம்.

 �  க்பாதுச் சட்டஙகள் ைற்றும் ்பரிந்துமரககப்்பட்ட 
்படிவஙகள் மூலம் ்பயிற்சி ைற்றும் 
ந்டவடிகமககமை ஒழுஙகு்படுதத ஓர 
ஆமணமய கவளியி்டச் கசயதல்.

 �  ்பரிந்துமரககப்்பட்ட முமைகளில் கீழ் 
நீதிைன்ைஙகள் புததகஙகள், ்பதவிகள், 
கணககுகமைப் ்பராைரிததல்.

 �  கஷரிப், எழுததரகள், அலுவலரகள் ைற்றும் சட்ட 
வல்லுநரகள் ஆகிதயாருககான கட்டணதமதச் 
கசலுததுதல் த்பான்ைமவ குறிததுத 
தீரைானிததல்.

ஆ்ைஙகளின் பவாதுகவாப்புப் தபட்டகம்
உயர நீதிைன்ைததால் வழஙகப்்பட்ட அமனதது 

முடிவுகள் ைற்றும் தீரப்புகள் அச்சடிககப்்படடு 
சான்ைாதாரைாக ்பாதுகாககப்்படுகின்ைன. 

எதிரகாலததில் எழும் தகள்விகளுககு தீரவாக 
க்டந்த கால தீரப்புகள் உதவுகின்ைன. இதனால் 
உயர நீதிைன்ைம் ்பதிதவடுகளின் நீதிைன்ைைாக 
கசயல்்படுகிைது.

தமடரவாஸ் உயர நீதிமன்ைத்தில  
சம நீதி கண்ட நசவாழன் சிறல

பவா்டசசுருககம்
 �  ைாநில நிரவாகததின் அரசியலமைப்பு தமலவர ஆளுநர ஆவார.
 �  ஆளுநரால் முதலமைச்சர நியமிககப்்படுகிைார.
 �  ைாநில சட்டைன்ைததிற்கு அமைச்சரமவ கூடடுப் க்பாறுப்்பானது.
 �  சட்டைன்ைம் ைாநிலததின் உண்மையான அதிகார மையைாகும்.
 �  தற்த்பாது 28 ைாநிலஙகள் ைற்றும் 9 யூனியன் பிரததசஙகளுககு 25 உயர நீதிைன்ைஙகள் உள்ைன.

    கறலசதசவாறகள்

அரசியலமைப்பு Constitution it has been defined as the fundamental law of a State.

அமைச்சரமவ Cabinet it is an inner body within the Council of Ministers which is responsible 
for formulating the policy of the Government.

சட்டைன்ைம் Legislature the group of people in a country or part of a country who have the 
power to make and change laws

தீரப்்பாயம் Tribunal a special court chosen, especially by the government, to examine 
particular problem

தீரைானம் Resolution an official decision that is made after a group or organisation has voted
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மதிப்பீடு

I  சரியவான விற்டறயத் 
நதர்நததடுககவும்

1. ைாநில ஆளுநமர நியமிப்்பவர
அ) பிரதைர
ஆ) முதலமைச்சர
இ) குடியரசுத தமலவர
ஈ) தமலமை நீதி்பதி

2. ைாநில ச்பாநாயகர ஒரு 
அ) ைாநிலத தமலவர
ஆ) அரசின் தமலவர
இ) குடியரசுத தமலவரின் முகவர
ஈ) தைற்கண்்ட எதுவுமில்மல

3.  கீழ்ககாணும் எந்த ஒன்று ஆளுநரின் 
அதிகாரைல்ல
அ) சட்டைன்ைம் ஆ) நிரவாகம்
இ) நீதிததுமை ஈ)  தூதரகம்

4.  ஆஙகிதலா–இந்தியன் வகுப்பினரிலிருந்து  
ஒரு பிரதிநிதிமய சட்டைன்ைததிற்கு யார 
நியமிககிைார?
அ) குடியரசுத தமலவர
ஆ) ஆளுநர
இ) முதலமைச்சர
ஈ) சட்டைன்ை ச்பாநாயகர

5. ஆளுநர யாமர நியைனம் கசயவதில்மல?
அ) முதலமைச்சர
ஆ)  அரசுப் ்பணியாைர ததரவாணயததின் 

தமலவர
இ) ைாநில தமலமை வழககுமரஞர
ஈ) உயர நீதிைன்ை நீதி்பதிகள்

6. அமைச்சரமவயின் தமலவர
அ) முதலமைச்சர ஆ) ஆளுநர
இ) ச்பாநாயகர ஈ)  பிரதை அமைச்சர

7.  தைலமவ உறுப்பினராவதற்கு குமைந்த ்படச 
வயது
அ) 25 வயது ஆ) 21 வயது
இ) 30 வயது ஈ)  35 வயது

8.  கீழ்ககாணும் ைாநிலஙகளில் எந்த ஒன்று 
ஈரமவ சட்டைன்ைதமதப் க்பற்றிருககவில்மல?
அ) ஆந்திரப் பிரததசம்
ஆ) கதலுஙகானா
இ) தமிழ்நாடு
ஈ) உததரப் பிரததசம்

9.  இந்தியாவில் முதன்முதலில் உயர 
நீதிைன்ைஙகள் கதா்டஙகப்்பட்ட இ்டஙகள்
அ) ககால்கததா, மும்ம்ப, கசன்மன
ஆ) க்டல்லி ைற்றும் ககால்கததா
இ) க்டல்லி, ககால்கததா, கசன்மன 
ஈ) ககால்கததா, கசன்மன, க்டல்லி

10.  கீழ்ககாணும் எந்த ைாநிலஙகள் க்பாதுவான 
உயர நீதிைன்ைதமதப் க்பற்றுள்ைன?
அ) தமிழ்நாடு ைற்றும் ஆந்திரப்பிரததசம்
ஆ) தகரைா ைற்றும் கதலுஙகானா
இ) ்பஞசாப் ைற்றும் ஹரியானா
ஈ) ைகாராஷ்டிரா ைற்றும் குஜராத

II நகவாடிட்ட இ்டத்றத நிரப்புக
1.  ஆளுநர தனது இராஜினாைா கடிததமத 

 இ்டம் ககாடுககிைார.
2.  சட்டைன்ை உறுப்பினரகள் (MLAs)  

ஆல் ததரந்கதடுககப்்படுகின்ைனர.
3.   ைாநிலஙகளில் உள்ை ்பல்கமலக 

கழகஙகளின் தவந்தராக கசயல்்படுகிைார.
4.  அரசுப் ்பணியாைர ததரவாமணயக குழுத 

தமலவர ைற்றும் உறுப்பினரகள்  
ஆல் ைடடுதை ்பணிநீககம் கசயய முடியும்.

III தபவாருத்துக
1. ஆளுநர –  அரசாஙகததின் 

தமலவர
2. முதலமைச்சர –  ைாநில அரசின் 

தமலவர
3. அமைச்சரமவ – தீரப்்பாயஙகள்
4. தைலமவ உறுப்பினர –  சட்டைன்ைததிற்குப் 

க்பாறுப்்பானவரகள்
5. ஆயுதப் ்பம்டயினர -  ைானியஙகளுககு 

வாககளிகக முடியாது
IV சரியவான கூறறிறனத் நதரவு தசயக.
1.  கூறறு: ைாநில சட்டைன்ைததிற்கு சட்ட அதிகார 

வரம்பு உண்டு
  கவாரைம்: குடியரசுத தமலவரின் ஒப்புதலு்டன் 

ைடடுதை ைாநிலப் ்படடியலிலுள்ை சில 
ைதசாதாககமைச் சட்டைன்ைததில் அறிமுகம் 
கசயயலாம்.
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அ) கூற்று தவறு ஆனால் காரணம் சரி
ஆ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு
இ)  கூற்று ைற்றும் காரணம் சரி தைலும் காரணம் 

கூற்றுககான சரியான விைககைாகும்
ஈ)  கூற்று ைற்றும் காரணம் சரி தைலும் காரணம் 

கூற்றுககான சரியான விைககைல்ல
V சுருககமவாக விற்டயளி
1.  ைாநில ஆளுநரின் முககியததுவம் யாது?
2.  ஆளுநராக நியமிககப்்படுவதற்கான தகுதிகள் 

யாமவ?
3.  உயர நீதிைன்ைததின் தனகதக உரிய 

நீதிவமரயமை அதிகாரஙகள் யாமவ?
4.  உயர நீதிைன்ைததின் தைல்முமையீடடு 

அதிகாரஙகள் ்பற்றி நீவிர புரிந்து 
ககாண்்டகதன்ன?

VI விரி்வான விற்டயளி
1.  முதலமைச்சரின் அதிகாரஙகள் ைற்றும் 

்பணிகமை விவரி.
 2. ஆளுநரின் சட்டைன்ை அதிகாரஙகமை விவரி.
3.  அமைச்சரமவயின் அதிகாரஙகள் ைற்றும் 

்பணிகமை ஆயக.

VII தசயலதிட்டம் மறறும் தசயலபவாடு
1.  ைாநில அரசாஙகததின் நிரவாக முமைமய 

விைககும் ஒரு விைககப்்ப்டம் (Flow chart) தயார 
கசயக.

2.  அண்ம்ட ைாநிலஙகளின் முதலமைச்சரகள், 
ஆளுநரகள் க்பயரப் ்படடியதலாடு தமிழ்நாடடின் 
முதலமைச்சர, ஆளுநர, அமைச்சரகளின் 
க்பயரிமனப் ்படடியலிடுக.

நமறநகவாள் நூலகள்

 1. D.D. Basu - Introduction of the 
Constitution of India, S.C. Sarkar & Sons 
(Private) Ltd, 1982.

 2. Subhash Kashyap - Our Constitution, 
National Book Trust, India, 2011.

இறையதள ்ளஙகள்

 1. www.tnrajbhavan.gov.in
 2. www.tn.gov.in
 3. www.hcmadras.tn.nic.in

தசயலமுறை
• கீழ்காணும் உரலி / விமரவுக குறியீடம்டப் ்பயன்்படுததி இச்கசயல்்பாடடிற்கான இமணயப் 

்பககததிற்குச் கசல்லவும்.
• ைாநிலததின் அதிகாரப்பூரவ வமலததைதமதயும் அதன் கசயல்்பாடம்டயும் ்பாரமவயி்ட இந்திய 

வமர்ப்டததின் ஏததனும் ஒரு  ைாநிலதமத கசாடுககச் கசயயவும்.  
• எடுததுககாட்டாக, தமிழ்நாடு ைாநிலததில் கசாடுககவும். அதில் தமிழ்நாடடின் அதிகாரப்பூரவ 

வமலதைதமத காணலாம். 
• அததத்பால் பிைைாநிலஙகளின் விவரஙகமை நீஙகள் ்பாரககலாம்.நிகழ்வுகமைப் ்பற்றி 

விைககைாக கதரிந்துககாள்ை திமரயில் ததான்றும் வமர்ப்டததில் எததனும் ஒரு இ்டததிமன 
ததரந்கதடுககவும் .

உரலி: https://www.mea.gov.in/india-at-glance.htm

இறையச தசயலபவாடு

மவாநில அரசு
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    அறிமுகம்
வெளியுறவுக் வ�ொள்� என்பது ஒரு நொடு 

வெளியுறவு விெ�ொரங�ளின மூலம்  தேசிய 
நல்ைப் ்பொது�ொக்�வும் தேம்்படுதேவும் இருேரப்பு 
ேற்றும் ்பலேரப்பு உறவு�்ைப் த்பணவும் 
ெடிெ்ேக்�ப்்பட்ட வ�ொள்� ஆகும்.  இது 
நொடடு ேக்�ளின சிறநே நலன�ள, நொடடின ்பரப்பு 
ேற்றும் வ்பொருைொேொரம் ஆகியெற்்றப் ்பொது�ொக்� 
முயல்கிறது.  வெளியுறவுக் வ�ொள்� என்பது 
நொடடின ்பொரம்்பரிய ேதிப்பு�ள, ஒடடுவேொதே 
தேசியக் வ�ொள்�,  எதிர்பொரப்பு ேற்றும் சுய 
�ருதது ஆகியெற்றின தநரடி பிரதி்பலிப்்பொகும்.  
நொடு�ள ஒன்றவயொனறு சொரநதுளைை. 
சரெதேச உறவு�ளில் ஒன்றவயொனறு 
சொரநதிருப்்பது ேவிரக்� இயலொேேொகும்.  
வெளியுறவுக் வ�ொள்�யின முக்கிய அம்சங�ள: 
உ்டன்படிக்்��ள, நிரெொ� ஒப்்பநேங�ள, 

தூதுெர�்ை நியமிதேல், வெளிநொடடு உேவி, 
சரெதேச ெணி�ம் ேற்றும் ஆயுேப் ்ப்்ட�ள 
ஆகிய்ெ�ள ஆகும்.

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் 1950 
சட்டப்பிரிவு 51

அரசு வநறிமு்றயுறுததும் இநதியொவின 
வெளியுறவுக் வ�ொள்��ள 

அரசு முயற்சி வசயய தெண்டிய்ெ�ள: 
�	சரெதேச  அ்ேதி  ேற்றும்  ்பொது�ொப்்்ப 

தேம்்படுததுேல்
�	நொடு�ளி்்டதய நியொயேொை ேற்றும் 

வ�ௌரெேொை உறவு�்ைப் த்பணுேல்
�	சரெதேச சட்டம் ேற்றும் சரெதேச 

அ்ேப்பு�்ை ேதிதேல் 
�	சரெதேசப் பிரசச்ை�்ை நடுெர ேனறம் 

மூலம் தீரக்� ஊக்குவிதேல்

  4.1  நைது வெளியுறவுக் வகொளமகயின் 
முக்கிய நநொக்கஙகள

�	தேசியப் ்பொது�ொப்பு
�	தேசிய ெை்ே 
�	நடபு நொடு�ளின எண்ணிக்்�்ய 

அதி�ரிதேல்

 கறறலின் நநொக்கஙகள
�	இநதியொவின வெளியுறவுக் வ�ொள்�யின அடிப்்ப்்டக் த�ொட்பொடு�்ை 

அறிநதுவ�ொளளுேல்
�	அணிதசரொ இயக்�ததின வ்பொருள ேற்றும் முக்கியததுெத்ே விைக்குேல்
�	நேது வெளியுறவுக் வ�ொள்�யின்படி நி்ல�்ை ஆயநேறிேல்
�	வெளியுறவுக் வ�ொள்�யின முக்கியததுெத்ே விைக்குேல்
�	உளநொடடு வ�ொள்� ேற்றும் வெளியுறவு வ�ொள்� ஆகியெற்றிற்கு இ்்டதயயொை 

தெறு்பொடடி்ை அறிேல்

வெளியுறவு அ்ேசச�ம் எைப்்படும் இநதிய 
வெளிவிெ�ொர அ்ேசசர்ெ இநதிய 
அரசின ஒரு அங�ேொ� இருநது நொடடின 
வெளியுறவு�்ைப் வ்பொறுப்த்பற்று ந்டததுகிறது.  
1986ஆம் ஆண்டு புது வ்டல்லியில் நிறுெப்்பட்ட 
இநதிய வெளிநொடடுச தச்ெ ்பயிற்சி நிறுெைம் 
இநதிய வெளியுறவுச தச்ெ அதி�ொரி�ளுக்கு 
(IFS) ்பயிற்சி அளிக்கிறது.

இந்தியொவின் 
வெளியுறவுக் வகொளமக

அலகு - 4
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286இந்தியொவின் வெளியுறவுக் வகொளமக

�	உல� அ்ேதி அ்்டேல் ேற்றும் ஒவவெொரு 
நொடடு்டனும் அ்ேதியு்டன தசரநதிருதேல் 

�	வ்பொருைொேொர ெைரசசி

 4.2  பஞசசீலம் 
(சேஸ்கிருேச வசொற்�ைொை ்பொஞ்ச = ஐநது, 

சீலம் = நற்்பண்பு�ள ஆகியெற்றில் இருநது 
வ்பறப்்பட்டது)

இநதியொ (பிரேேர - ஜெ�ரலொல் தநரு) 
ேற்றும் சீைொ (பிரேேர - சூ-வயன-லொய) 
ஆகிய நொடு�ளுக்கி்்டதய அ்ேதியு்டன 
இணஙகியிருதேலுக்�ொை 5 வ�ொள்��ள 
(்பஞ்சசீலம்), 1954 ஏப்ரல் ேொேம் 28ஆம் நொள 
்�வயழுதேொைது. இரு அரசொங�ங�ளும் 
பினெரும் த�ொட்பொடு�ளின அடிப்்ப்்டயில் ஒரு 
ஒப்்பநேத்ே ஏற்்படுததிக் வ�ொண்்டை.

ப

�

ச

�

ல

�

ஒ�ெவா� நா��� எைலைய
�
இைறயா�ைமைய
� பர�பர� ம��த

பர�பர ஆ��ர����ைம

பர�பர உநா�� �வகார�க�
தைல�டா���த

பர�பர நல��காக சம��வ�
ம��� ஒ��ைழ�த

அைம�யாக ேச�����த

இநேக் வ�ொள்��ள இநதேொதைசியொவில் 
1955ஆம் ஆண்டு ந்்டவ்பற்ற ஆப்பிரிக்�-
ஆசிய ேொநொடடில் ்�வயழுதேொை ்பொண்டுங 
பிர�்டைததில் தசரக்�ப்்படடுளைை.

 4.3   வெளியுறவுக் வகொளமகயிமை  
நிர்ணயிக்கும் அடிப்பம்டக் கொரணிகள

�	நொடடின புவியியல் அ்ேப்பு ேற்றும் ்பரப்்பைவு 
�	நொடடின ெரலொறு, ்பொரம்்பரியம் ேற்றும் 

ேததுெம் அடிப்்ப்்டயிலொை்ெ 
�	இயற்்� ெைங�ள 
�	வ்பொருைொேொர ெைரசசியின அெசியம்
�	அரசியல் நி்லதேன்ே ேற்றும் அரசொங� 

அ்ேப்பு 
�	அ்ேதிக்�ொை அெசியம், ஆயுேக் கு்றப்பு, 

அணு ஆயுேப் வ்பருக்�தே்்ட
�	இரொணுெ ெலி்ே
�	சரெதேச சூழ்நி்ல

1950 ைறறும் 1960களில் வெளியுறவுக் 
வகொளமககள

நொடு சுேநதிரம் அ்்டநேது முேல் 1950 
ேற்றும் 1960�ளில் இநதியொவின வெளியுறவுக் 
வ�ொள்��ள, நொடடின முேல் பிரேேரொை 
ஜெ�ரலொல் தநரு ெழி�ொடடுேலின்படி முக்கியக் 
குறிக்த�ொள�்ைக் வ�ொண்்டேொ� அ்ேநதிருநேை. 
நீண்்ட�ொலேொ� �ொலனியொதிக்�ததில் இருநது 
சுேநதிரம்வ்பற்ற நொடு�ள வ்பொருைொேொர தேம்்பொடு 
வேொ்டர்பொ�க் �டு்ேயொை சூழ்நி்ல்ய 
எதிரவ�ொண்்டை. எைதெ தசொவியத தசொஷலிச 
குடியரசு�ளின ஒனறியம் (USSR) அல்லது அவேரிக்� 
ஐக்கிய நொடு�ள (USA) ஆகியெற்றின ஏதேனும் 
ஒரு மு�ொம்�ளில் தசரெது அெசியேொயிற்று. 
நொடடின முேல் பிரேேரொை தநரு, அவேரிக்�ொ 
ேற்றும் தசொவியத ரஷயொ ஆகிய ெல்லரசு நொடு�ள 
ஆப்பிரிக்�ொ, ஆசியொவில் புதிேொ�த தேொனறிய 
நொடு�ளில் ேங�ைது வசல்ெொக்்�ச வசலுததுெ்ே 
எதிரதேொர. எைதெ ்பனிப்த்பொர நிலவும் இரு துருெ 
உல�ேொை அவேரிக்�ொ ேற்றும் தசொவியத ரஷயொ 
ெல்லரசு�ளு்டன தசரொேல் அணிதசரொ இயக்�ம் 
எனற ெழி்யத தேரநவேடுதேதேொடு சரெதேச 
விெ�ொரங�ளில் மூனறொெது அணி்ய உருெொக்� 
முயனறொர. 

”பரந்த அளவில் அணிசேராமை எனபது 
இராணுவக் கூட்டணியில் இமைத்துக் 
க�ாளளா்தது அல்்ல. அ்தாவது பிரசேமை�மள 
முடிந்தவமர இராணுவக் �ணசைாட்டத்தில் 
பாரக்�ாைல், அது சி்ல சேரங�ளில் ைடடும் 
ஏறபட்டாலும் சு்தநதிரைா� ைறறும் அமைத்து 
ோடு�ளு்டனும் ேடபு ரீதியி்லாை  உறமவப் 
பராைரித்்தல்”

– ஜெ�ரலொல் தநரு 

 4.4   அணிநசரொ இயக்கம் (The Non 
Aligned Movement) 1961 

'அணிதசரொ இயக்�ம்' எனற வசொல் 1953இல் 
ஐ.நொ. ச்்பயில் உ்ரயொற்றிய வி. கிருஷண 
தேைன என்பெரொல் உருெொக்�ப்்பட்டது. 
அணிதசரொ்ே என்பது இநதிய வெளியுறவுக் 
வ�ொள்�யின முக்கிய அம்சேொ� விைஙகுகிறது. 
இேன தநொக்�ம் இரொணுெக் கூட்டணியில் 
தசரொேல் வெளிநொடடு விெ�ொரங�ளில் தேசிய 
சுேநதிரத்ேப் ்பரொேரிதேலொகும். அணிதசரொ 
இயக்�ேொைது 120 உறுப்பு நொடு�்ையும் 17 
நொடு�்ைப் ்பொர்ெயொைரொ�வும் 10 சரெதேச 
நிறுெைங�்ையும் வ�ொண்டுளைது. இது ஒரு 
அரசியல் இயக்�ததிலிருநது வ்பொருைொேொர 
இயக்�ேொ� ேொற்றம் வ�ொண்டுளைது.
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அணிநசரொ இயக்கத்தின் நிறுெைத் 
தமலெரகள: இநதியொவின ஜெ�ரலொல் தநரு, 
யுத�ொஸ்லொவியொவின டிடத்டொ, எகிப்தின நொசர, 
இநதேொதைசியொவின சு�ரதைொ ேற்றும் �ொைொவின 
குெொதே நிக்ரூேொ ஆகிதயொரொெர.
பனிப்நபொர கொலத்தில் இந்தியொவின் 
வெளியுறவுக் வகொளமக

இநதியொ அணிதசரொ இயக்�ததில் இருநே 
த்பொதும் தசொவியத யூனியனு்டன 1971ஆம் 
ஆண்டில் இநதிய - தசொவியத ஒப்்பநேததின 
(20 ஆண்டு �ொல ஒப்்பநேேொை அ்ேதி, நடபுறவு 
ேற்றும் ஒதது்ைப்பு) மூலம் இ்ணநேது. 
பினைர இநதியொ இரொணுெ நவீைேயேொக்�்ல 
தேற்வ�ொண்்டது. சீைொ 1964ஆம் ஆண்டு லொப் நொர 
(Lop Nor) எனனுமி்டததில் தேற்வ�ொண்்ட அணு 
தசொே்ைக்குப் ்பதிலடியொ� இநதியொ ேைது முேல் 
பூமிக்�டியிலொை அணு தசொே்ைத திட்டததி்ை 
1974இல் வ்பொக்ரொனில் ந்டததியது. (நிலதேடி அணு 
வெடிப்புத திட்டம் / Subterranean Nuclear Explosions 
Project).

முேல் அணு தசொே்ை-வ்பொக்ரொன (ரொஜஸ்ேொன)
ேொறிெரும் உல�ச சூழ்நி்ல�ள 

வெளியுறவுக் வ�ொள்� விெரங�்ைத 
தீரேொனிக்கினறை. த்பரழி்ெ ஏற்்படுததிய 
இரண்்டொம் உல�ப்த்பொருக்குப் பினைர இநதியொ 
அரசியல் விடுே்ல வ்பற்றது. தேலும் தீவிர ெறு்ே, 
எழுதேறிவின்ே, குைப்்பேொை சமூ�-வ்பொருைொேொர 
நி்ல�ளிலிருநது  இநதியொ ேன்ை மீடவ்டடுக்� 
தெண்டியிருநேது. இேைொல் நேது புதிய நொடு 
இரொணுெக் கூடடு ேற்றும் ஒப்்பநேததில் ஈடு்ப்ட 
இயலவில்்ல. இரொணுெக் கூடடி்ைத ேவிரப்்பது 
என்பது அப்த்பொது ஒரு விருப்்பேொ� ேடடுமினறி ஒரு 
தே்ெயொ�வும் இருநேது. ேற்த்பொது அணிதசரொ்ே 
என்பது நடுநி்ல்ேயொ� இருப்்பது என்பது 
வ்பொருள அல்ல; பிரசச்ை�ளுக்கு முடிவு�்ை  
நொடு�ள சுேநதிரேொ�த தீரேொனிப்்பேொகும். 
அணிதசரொ்ே என்பது இரொணுெ ெலி்ே 
இல்லொது இருதேல் எனறு வ்பொருள அல்ல. 
தேொேல்�ள ேற்றும் ்பேட்டங�்ைக் கு்றப்்ப்ே 
உறுதிவசயெது எைப் வ்பொருள்படுெேொகும். 

கூடடுதசரொ்ே்ய விலக்கிைொலும் கூ்ட 
இநதியொ அதி� அைவில் ேைது இரொணுெ 
அ்ேப்்்பப் ்பலப்்படுதேவும் ஒரு அணுசக்தி 
நொ்டொ�வும் ஆ�முடிநேது. வெளியுறவுக் 
வ�ொள்��்ை நிரெகிப்்பதில் ஏற்்படும் கு்ற�ளும் 
ேெறு�ளும் அவெப்த்பொது சரி வசயயப்்பட்டொலும் 
இநதியொவின அடிப்்ப்்டக் வ�ொள்�யொை 
அணிதசரொ்ே இனனும் ந்்டமு்றயில் உளைது.
புதிய ைொறறஙகள-1990 ைறறும் இருபதொம் 
நூறறொண்டு

1990�ளில் தசொவியத யூனியனின 
வீழ்சசியு்டன தேற்�ததிய நொடு�ளின ஆேரதெொடு 
ஒரு புதிய உல�ைொவிய வ்பொருைொேொர வ�ொள்� 
(ேொரொைேயேொக்�ல், ேனியொரேயேொக்�ல் ேற்றும் 
உல�ேயேொக்�ல்) எழுசசி வ்பற்றது. இநதியொ 
உல�ப் வ்பொருைொேொர ேனறதது்டன (GATT) ஓர 
ஒப்்பநேததில் தசரநேதேொடு இருேரப்பு, முதேரப்பு, 
்பலேரப்பு ஒப்்பநேங�ளிலும் இ்ணநதுளைது. 
இநதியொவின அணு ஆயுே தசொே்ை�ள 
தேற்�ததிய நொடு�ளில் இருநது அசசுறுததும் எதிர 
வி்ைவு�்ை ஏற்்படுததிை. 

இநதிய வெளியுறவுக் வ�ொள்� பினெரும் 
்பல்தெறு ெ்��ளில் ேொற்றம் வ�ொண்்டது. 
�	சீைொவு்டைொை நடபுறவு - கிைக்கு தநொக்கு 

வ�ொள்� (1992)
�	வ்பொக்ரொனில் (ரொஜஸ்ேொன) ந்்டவ்பற்ற 

இரண்்டொெது அணு தசொே்ை (1998)
�	இஸ்தரலி்டமிருநது ்பொது�ொப்புத 

ேைெொ்டங�்ைக் வ�ொளமுேல் வசயேலுக்�ொை 
உறவு 

�	அரபு நொடு�ள ேற்றும் ஈரொனு்டன எரிசக்தி 
ஆற்றல் ெை தூேர� உறவு

�	அவேரிக்�ொவின அணு ஏவு�்ணப் ்பொது�ொப்பு 
திட்டத்ே ஏற்றுக் வ�ொளளுேல்

�	சரெதேச அணுசக்தி நிறுெைததில் ஈரொனுக்கு 
எதிரொ� இநதியொவின ெொக்�ளிப்பு

21ஆம் நூறறொண்டில் மீண்வ்டழும் இந்தியொ 
இநதிய வெளியுறவுக் வ�ொள்�யின 

முேன்ேயொை ்பணி இநதியொவில் உளநொடடில் 
ேொற்றங�்ை ஏற்்படுததுெேொகும். 

உலகின தீவிரேொை வ்பொருைொேொர 
ந்டெடிக்்��ளுக்�ொ� இநதியொ ேைது 
வ�ொள்��்ைச சரி வசயதுளைது. இது நேது 
மூலேைங�ளுக்�ொை உள முேலீட்்ட அதி�ரிதேல், 
வேொழில்நுட்ப தயொச்ை, ெைரசசிக்�ொை �ருதது�ள 
ேற்றும் புதிய �ண்டுபிடிப்பு�ள உலகின முனைணி 
வ்பொருைொேொரங�ளுள ஒனறொ� ேறுவெழுசசி 
அ்்டேல் ஆகியெற்றிற்த�ற்்ப ெடிெ்ேததுளைது. 
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�	�ொலனியொதிக்�ம், ஏ�ொதி்பததியம், 
இைப்்பொகு்பொடு ஆகியெற்றிற்கு எதிரொை 
நி்லப்்பொடு

பம்ட ெலிமை குமறப்புக் வகொளமக
சுேநதிரம் அ்்டநேதிலிருநது உல�ைவில் 

ஆயுேப் வ்பருக்�த ே்்ட இநதியொவின அணு 
வ�ொள்�யில் தேதலொஙகிய ஒரு �ருதேொ�தெ 
இருநது ெருகிறது. இேைொல் ஐ.நொ.வின 
்ப்்ட ெலி்ேக் கு்றப்புத திட்டங�ளுக்கு 
இநதியொ ஆேரெளிதேது. 1974 ேற்றும் 1998 
அணு தசொே்ை�ள த்பொரததிற்ே சொரநே 
ந்டெடிக்்��ளுக்�ொ�தெ வசயயப்்பட்ட்ெயொகும்.

இநதியொவின அணுக்வ�ொள்�யின இரண்டு 
்ேயக் �ருதது�ள:
�	முேலில் ்பயன்படுததுெதில்்ல
�	கு்றநே்படச நம்்ப�ேொை ேற்�ொப்புத திறன

அணு ஆயுேத்ேப் த்பொரதேொக்குேலுக்குப் 
்பயன்படுததுெது இல்்ல என்பதேொடு அணு 
ஆயுேேற்ற எநே ஒரு நொடடிற்கு எதிரொ�வும் 
்பயன்படுததுெதுமில்்ல எை இநதியொ 
தீரேொனிததுளைது.

இநதிய-அவேரிக்� அணுசக்தி ஒப்்பநேம் 
இநதிய வெளியுறவுக் வ�ொள்�யில் ஒரு 
குறிப்பி்டதேக்� முனதைற்றேொகும்.

  4.6   சொரக் - வதறகொசிய நொடுகளின் 
பிரொந்தியக் கூட்டமைப்பு  (SAARC - South 
Asian Association for Regional Cooperation) 

சொரக் நொடு�ளின 
கூட்ட்ேப்பு என்பது 
வேற்�ொசியொவில் அ்ேநதுளை 
எடடு நொடு�ளின ஒரு 
வ்பொருைொேொர ேற்றும் புவிசொர 
அரசியல் அ்ேப்்பொகும். சொரக் 

(SAARC) நொடு�ளின வ�ொள்� தநொக்�ேொைது 
நலம்சொர வ்பொருைொேொரத்ே ஊக்குவிதேல், 
வேற்�ொசிய நொடு�ளி்்டதய கூடடுதேனனி்றவு 
ேற்றும் இப்பிரொநதியததில் சமூ�-்பண்்பொடடு 
தேம்்பொடடி்ை வி்ரவு்படுததுேல் 
ஆகிய்ெயொகும். சொரக் அ்ேப்பின த்பரி்டர 
தேலொண்்ே ்ேயம் புதுவ்டல்லியில் 
அ்ேக்�ப்்படடுளைது. இம்்ேயம் வேற்�ொசியொவில் 
த்பரி்டர கு்றப்பு ேற்றும் தேலொண்்ேக்�ொை 
ெல்லுைர�்ைக் வ�ொண்்ட அ்ேப்்பொகும். 
இஸ்தரொ (ISRO) அ்ேப்பு சொரக் பிரொநதியததிற்�ொை  
”வசயதித வேொ்டரபு ேற்றும் ெொனி்ல ஆயவிற்�ொ�” 
சொரக் வசயற்்�க்த�ொ்ைச வசலுததி உளைது.

இநதியொ ேற்த்பொ்ேய உல�ைொவிய 
விெ�ொரங�ளில் ஈடு்படடு ேைது சரெதேச 
வ�ொள்��ள முக்கிய இ்டத்ேப் வ்பற 
மு்ைெதேொடு உல� அைவில் ேைது இருப்்்ப 
உணரசவசயகிறது. இநதியொ G-20, IBSA, 
BRICS த்பொனற புதிய உல�க் குழுக்�ளில் 
இ்ணநதுளைேொைது உல�ைொவிய 
விெ�ொரங�ளில் வ்பரிய ்பங்� ெகிக்� 
இநதியொவிற்கு அதி� ெொயப்்்ப ெைஙகுகிறது.

உல�ப் ்பொது�ொப்புக் குறிதே அக்�்ற 
இநதியொவின இரொணுெ நவீைேயேொக்�ல், 
�்டல்சொர ்பொது�ொப்பு ேற்றும் அணுசக்திக் 
வ�ொள்��ளில் பிரதி்பலிக்கினறை.

இநதியொ உல�ைவில் முடிவெடுக்கும் ேற்றும் 
நிரெொ�ததில் ஒரு முக்கியக் குரலொ�வும் ெைரநது 
ெரும் உல�ைொவிய �ட்ட்ேப்பில் ஒரு ்பொலேொ�வும் 
சேநி்லப்்படுததும் மி�ப்வ்பரிய சக்தியொ�வும் 
உருவெடுததுளைது. இநதியொ மி�ப்வ்பரிய 
வ்பொருைொேொர செொல்�்ை எதிர வ�ொண்்டொலும் 
வ்பொருைொேொரம், அரசியல் ேற்றும் த்பொரததிறன 
சொரநே து்ற�ளில் வ�ொள்� ெகுப்்பொைர�ளின 
முடிவு�ள இநதியொ்ெ ெலி்ே ெொயநே சக்தியொ� 
உருக்வ�ொளைச வசயதுளைை. இதே்�ய செொல்�ள 
வ்பொருைொேொர ெைரசசி்ய நீடடிக்�ச வசயேல்,  
ெைம் ேற்றும் ்பொது�ொப்்்ப உறுதிப்்படுததுேல் 
த்பொனற்ெ�ளிலும் இரொணுெதேன்ே அல்லொே 
பிரசச்ை�ைொை �ொலநி்ல ேொற்றம், எரிசக்தி 
ஆற்றல் ்பொது�ொப்பு, அரிேொை ெைங�ளுக்குப் த்பொடடி, 
உணவு ேற்றும் நீர ்பொது�ொப்பு, வேொற்று தநொய�ள 
ேற்றும் இ்டம்வ்பயரேல் த்பொனற விெ�ொரங�ளிலும் 
மி�ப்வ்பரிய ெைரசசி ேொற்றங�்ை அ்்டநதுளைது. 
இநே செொல்�ள எண்ணற்ற்ெயொ�வும் 
�டிைேொை்ெயொ�வும் இருநே த்பொதிலும் 
அ்ெ இநதியொவின வ�ொள்� அ்ேப்பு�ளுக்கு 
எட்டொே்ெ அல்ல.

  4.5   இந்திய வெளியுறவுக் வகொளமகயின் 
அடிப்பம்டக் கருத்துக்கள

�	தேசிய நல்ைப் த்பணுேல் 
�	உல� அ்ேதி்ய எயதுேல்
�	ஆயுேக் கு்றப்பு
�	பிற நொடு�ளு்டன நல்லுற்ெ ெைரதேல்
�	அ்ேதியொை ெழி�ளில் பிரசச்ை�்ைத 

தீரதேல்
�	அணி தசரொக் வ�ொள்�யின்படி சுேநதிரேொை 

சிநே்ை ேற்றும் வசயல்்பொடு
�	சரெதேச விெ�ொரங�ளில் சேததுெம் 

10th_Civics_Unit 4_TM.indd   288 1/5/2022   3:06:58 PM



289 இந்தியாவின் வெளியுறவுக் வ�ாள்�

சொரக் அ்ேப்பின உறுப்பு நொடு�ள: 
ஆப்�ொனிஸ்ேொன, ெங�ொைதேசம், பூ்டொன, இநதியொ, 
தந்பொைம், ேொலததீவு, ்பொகிஸ்ேொன ேற்றும் இலங்�.

வெளியுறவுக்வகொளமக என்பது ேற்ற 
நொடு�ளு்டன உற்ெப் த்பணுெேற்�ொ� 
ஒரு நொட்டொல் �ெைேொ� ெடிெ்ேக்�ப்்பட்ட 
உததி�ளின �ல்ெயொகும்.
இரொஜதந்திரம் என்பது ஓர அரசின வெளியுறவுக் 
வ�ொள்�்யச சூைலுக்குத ேகுநேொற்த்பொல் 
வசயல்்படுததுெேற்�ொை �ருவி ஆகும்.

  4.7    இந்தியொவின் வெளியுறவுக்  
வகொளமகயில் தறகொலச் சூழல்  
ைொறறம் ைறறும் வதொ்டரச்சி 

அ.  ஒருஙகிம்ணந்த அண்ம்ட நொடுகளுக்கு 
முன்னுரிமை: முதலில் அண்ம்ட நொடுகள 
வகொளமக

ெரலொறு ேற்றும் �லொசசொர ஒற்று்ேத 
ேன்ே�்ை ்ேயேொ�க்வ�ொண்்ட அண்்்ட 
நொடு�ள எனற �ருதது இநதியொவின வெளியுறவுக் 
வ�ொள்�யொ� எப்வ்பொழுதும் இருநது ெருகிறது. 
இநதியப் வ்பருங�்டலில் அ்ேநதுளை ேொலததீவு 
உளளிட்ட நொடு�ளுக்கும் அரசியல் ேற்றும் 
இரொஜேநதிர முனனுரி்ே்ய இநதியொ 
அளிதது ெருகிறது. இநதிய வெளியுறவுக் 
வ�ொள்� இநே அண்்்ட நொடு�்ை ்ேயம் 
வ�ொண்்டது என்பது ்பல்தெறு ெ்�யொை 
ெைரசசி இலக்கு�்ை இநதியொ அ்்டெேற்கு 
அ்ேதியொை சுற்றுப்புறம் அெசியம் எனற 

வேளிெொை புரிே்ல ஏற்்படுததியுளைது. இநதியொ 
ேைது அண்்்ட நொடு�ளுக்குத தே்ெப்்படும் 
ஆேரவி்ை ெைஆேொரங�ள, �ருவி�ள ேற்றும் 
்பயிற்சியொ� அளிதது ெருகிறது. வ்பொருள�ள, ேக்�ள, 
ஆற்றல், மூலேைம் ேற்றும் ே�ெல்�ள எளிேொ�ச 
வசல்ெ்ே தேம்்படுததுெேற்�ொ� மி�ப்வ்பரிய 
இ்ணப்பும் ஒருஙகி்ணப்பும் அளிக்�ப்்படுகிறது.

ஆ.  அரசதந்திரம் ைறறும் ெளரச்சிமய இம்ணத்தல்
இநதியொவின உளநொடடு முக்கிய ெைரசசி 

ேற்றும் தேம்்பொடடிற்குச சரெதேச ஒதது்ைப்்்பப் 
வ்பறுெது, இநதியொவின வெளியுறவுக் வ�ொள்�யின 
தநொக்�ங�ளில் ஒனறொ� விைஙகுகிறது. இது 
வேொழில்நுட்ப உேவி கி்்டப்்ப்ே தேம்்படுததுேல், 
மூலேைத்ேப் வ்பறுேல், சந்ேயி்ைப் வ்பறுேல் 
ேற்றும் இயற்்� ெைங�்ைப் ்பொது�ொதேல் 
ஆகியெற்்ற உளை்டக்கியது.

இ.  "கிழக்நக நநொக்கு" என்பதிலிருந்து "கிழக்குச் 
வசயல்பொடு" என்ற வகொளமகக்குப் படிப்படியொை 
ைொறறம்

ெ்டகிைக்கு இநதியொவிலிருநது, வேனகிைக்கு 
ஆசியொ வேொ்டஙகுகிறது. இநதியொவிற்கும் 
வேனகிைக்�ொசிய நொடு�ளின கூட்ட்ேப்பில் 
உளை நொடு�ளுக்கும் (ASEAN) ்பொலேொ� 
மியொனேர உளைது. இேன தநொக்�ம் ஆசியொவின 
ஒருஙகி்ணநே ்பகுதியொ� இருப்்பதேொடு, 
இநதேொ - ்பசிபிக் ்பகுதியில் நி்லயொை ேற்றும் 
்பல்மு்ை சேநி்ல்ய உறுதிப்்படுததுெேொகும். 
இக்வ�ொள்� ஆசியொ ேற்றும் கிைக்�ொசிய 
நொடு�ளி்்டதய ஆக்�பூரெேொை ்பஙகி்ை 
ெலியுறுததுகிறது. நேது கிைக்குக் வ�ொள்�யின 
மூனறு முக்கியக்கூறு�ள: ெலி்ேயொை 
நிலப்்பரப்பு இ்ணப்பு, ெணி�ம் ேற்றும் ்பொது�ொப்பு 
வேொ்டர்பொை்ெ ஆகியைெொகும்.
ஈ. வபொருளொதொர ெளரச்சி

ேற்த்பொது இநதியொவின அரசியல் ந�ரவு�ளில் 
ேவிரக்�வியலொே வ்பொருைொேொரக் �ொரணி�ள 
வசல்ெொக்குச வசலுததி ெருகினறை. ்பல்தெறு 
நொடு�ள இநதியொவு்டன சிறநே நடபுற்ெக் வ�ொளை 
வி்ைகினறை. வி்ரெொை, சேேொை ேற்றும் 
உளை்டக்கிய வ்பொருைொேொர ெைரசசி இநதியொவின 
முேன்ேக் குறிக்த�ொைொ� உளைது.  நொடு 
சரெதேச ்பங�ளிப்்்ப தேம்்படுததுெேன மூலம் 
அ்ேதி ேற்றும் ்பொது�ொப்்்ப உறுதி வசயகிறது. 
இே்ை அ்்டெேற்குத தே்ெயொை்ெ 
வ்பொருைொேொர ெைரசசி, சந்ே, மூலேைம், 
வேொழில்நுட்பம், ேரபுப்பி்ணப்பு, ்பணியொைரதிறன, 
நியொயேொை உல�ைொவிய நிரெொ�ம் ேற்றும் ஒரு 
நி்லயொை நியொயேொை ெைரசசிக்கு உ�நே சூைல் 
ஆகியைெொகும்.

ெத�கா�ய நா�க�� 
�ரா��ய� �டைம	�

சா�� (SAARC)

ஆ	கா��தா�

பா��தா�

இ��யா

ேநபாள�

�டா�

வ�காளேதச�

இல�ைக

மால���

சா��

அளைவ�� இ�ைல

வ

ேம

ெத

�

10th_Civics_Unit 4_TM.indd   289 1/5/2022   3:06:58 PM



290இந்தியாவின் வெளியுறவுக் வ�ாள்�

உ. ெழிகொடடும் சக்தியொக இந்தியொ
ஜி-20 நொடு�ள, கிைக்�ொசிய உசசிேொநொடு, 

பிரிக்ஸ் (BRICS) ஆகியெற்றில் உறுப்புநொ்டொ� 
இநதியொ இருப்்பதும் தெ�ேொ� ெைரநது ெரும் 
மி�ப்வ்பரிய வ்பொருைொேொரம் வ�ொண்்ட ஒரு நொ்டொ� 
இருப்்பதும் அேன நி்லக்கு ஒரு சொனறொகும். 
ஐ.நொ. ச்்பயின ்பொது�ொப்புச ச்்பயில் ஒரு நிரநேர 
உறுப்பு நொ்டொ� இருக்� இநதியொ விரும்புகிறது. 
இநதியொ ேற்த்பொது ேைது அதி�ரிததுெரும் 
நல்ை உலகின ்பல ்பகுதி�ளில் ஆைப்்பதிதது 
ெருகிறது. தேலும் ஆற்றல் ெைம், முக்கிய இயற்்� 
ெைங�்ைப் ்பொது�ொதேல், அெசியேொை �ப்்பல் 
ெழிதே்டங�்ைத திறதேல் ேற்றும் ்பரொேரிதேல், 
முேலீடு�்ை எதிரதநொக்�ல், �்டல்�்டநே ெணி� 
ெொயப்பு�ள ேற்றும் ெணி� நு்ைவி்ைப் வ்பறுேல் 
த்பொனற ்பல்தெறு �ொரணி�ைொல் முனதைற்றம் 
�ண்டு ெருகிறது.
முடிவுமர

ேற்த்பொது இநதியொ உலகின 
வ்பரும்்பொன்ேயொை நொடு�ளு்டன தூேர� 
உறவு�்ைக் வ�ொண்டுளைது. தேலும் உலகின 
இரண்்டொெது மி�ப்வ்பரிய ேக்�ளவேொ்� 

வ�ொண்்ட நொடு, மி�ப்வ்பரிய ேக்�ைொடசி நொடு 
ேற்றும் தெ�ேொ� ெைரநதுெரும் நொடு�ளில் 
ஒனறொ�வும் விைஙகி ெருகிறது. இநதியொ 
எநேவெொரு மி�ப்வ்பரிய இரொணுெக் கூட்டணியில் 
இல்்ல எனறொலும் வ்பரிய நொடு�ளு்டன 
த்பொரததிறன சொரநே ஒரு ஆைேொை உற்ெக் 
வ�ொண்டுளைது. தீவிரெொேததிற்கு எதிரொை நேது 
வ்பொதுெொை த்பொரொட்டம் என்பது குறிப்பி்டதேக்� 
்பலேொகும். இநதியொ ேைது ்பொது�ொப்பு ேற்றும் 
சமூ�ப் வ்பொருைொேொர முனதைற்றங�்ை அ்்டய 
எதிர்பொரக்கும் அதேதெ்ையில் அ்ைதது நொடடு 
ேக்�ளுக்கும் அ்ேதி, சுேநதிரம், முனதைற்றம் 
ேற்றும் நீதி ஆகியெற்்றயும் தெண்டுகிறது. 
இவெொறு சரெநதச விெகொரஙகளில் நிரந்தர 
நண்பனும் இல்மல: நிரந்தர பமகெனும் 
இல்மல; நலன்கள ைடடுநை நிரந்தரைொைமெ 
எனற வெளியுறவுக் வ�ொள்�்ய இநதியொ 
பின்பற்றுகிறது. புதிய ெ்� செொல்�ள புதிய 
உண்்ே�ளுக்த�ற்்ப அ்ேததுக்வ�ொளை 
ெலியுறுததுகிறது. அப்த்பொதும்கூ்ட அேன 
வெளியுறவுக் வ�ொள்�யின அடிப்்ப்்டக் 
�ட்ட்ேப்பு ேொறொேல் உளைது.

உளநொடடுக் வகொளமக ைறறும் வெளியுறவுக் வகொளமகக்கு இம்டநயயொை நெறுபொடுகள
உளநொடடுக் வ�ொள்� வெளியுறவுக் வ�ொள்�

�	உளநொடடுக் வ�ொள்� என்பது ஒரு நொடு ேைது 
நொடடிற்குளைொை விெ�ொரங�ள வேொ்டர்பொ�க் 
வ�ொண்டுளை வ�ொள்�யொகும். 

�	இது உளவிெ�ொரங�ள, சமூ� நலம், சு�ொேொரம், 
�ல்வி, குடியியல் உரி்ே�ள, வ்பொருைொேொர 
விெ�ொரங�ள ேற்றும் சமூ�ப் பிரசச்ை�ள 
ஆகியெற்்ற ்ேயேொ�க் வ�ொண்்ட 
சட்டங�்ை உளை்டக்கியது.

�	வெளியுறவுக் வ�ொள்� என்பது ஒரு நொடு பிற 
நொடு�ளு்டன வ�ொண்டுளை விெ�ொரங�ள 
வேொ்டர்பொைேொகும்.

�	ெணி�ம், அரச ேநதிரம், ேடுப்பு ந்டெடிக்்��ள, 
்பொது�ொப்பு, உைவுத து்ற ேற்றும் உல�ைொவிய 
சூைல் ஆகிய ெ்��்ைக் வ�ொண்்டேொகும்.

பொ்டச் சுருக்கம்
�	ஒரு அரசொங�ததின வெளியுறவுக் வ�ொள்�யொைது பிறநொடு�ள தநொக்கி தேற்வ�ொளைப்்பட்ட 

வ�ொள்�யின முனமுயற்சி�்ைப் ்பற்றியது ஆகும்.
�	இநதியொவின வெளியுறவுக் வ�ொள்�்ய நி்றதெற்றும் வ்பொறுப்பு இநதிய வெளியுறவுத து்ற 

அ்ேசச�த்ேச சொரநேது.
�	ஓர இலக்கு சொரநே வெளியுறவுக் வ�ொள்�யொைது பிற நொடு�ளு்டன தேம்்பட்ட உறவி்ை 

அ்்டெேற்�ொை திற்ைக் வ�ொண்டுளைது.
�	இநதியொ சுேநதிரததுக்குப் பிறகு �ொேனவெல்த நொடு�ளில் இ்ணநது பிற நொடு�ளின சுேநதிர 

இயக்�த்ே ெலுெொ� ஆேரிதேது. 
�	இநதியொ ்பனிப்த்பொரின த்பொது எநே ஒரு கூட்டணியிலும் (ரஷயொ – அவேரிக்�ொ) இ்ணததுக் 

வ�ொளைொேல் அணிதசரொக் வ�ொள்�்யக் �்்டபிடிதேது. 
�	உல� ெல்லரசு நொடு�ளு்டனும் அண்்்ட நொடு�ளு்டனும் உற்ெ தேம்்படுததுெதில் இநதியொ 

ேற்த்பொது �ெைம் வசலுததுகிறது.
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கமலச்வசொறகள 

வெளியுறவு External affairs matters having with international relations

பலதரப்பு multilateral involving more than two countries

வகொளமுதல் procurement process of buying

பன்மைக்நகொடபொடு pluralism the practice of holding more than one benefice at a time

வபருஙவகொளமள நநொய் pandamics an epidemic disease

பண்பொடு ethos the characteristic spirit of culture

I   சரியொை விம்டமயத் 
நதரவு வசய்யவும்

1. இநதியொவின அயலுறவுக்  வ�ொள்�்ய 
ெடிெ்ேப்்பதில் எநே அ்ேசசர முக்கிய ்பஙகு 
ெகிக்கிறொர?
அ) ்பொது�ொப்பு அ்ேசசர
ஆ) பிரேே அ்ேசசர
இ) வெளிவிெ�ொரங�ள அ்ேசசர
ஈ) உளது்ற அ்ேசசர

2. எநே இரு நொடு�ளுக்கி்்டதய ்பஞ்சசீல 
ஒப்்பநேம்  ்�வயழுததி்டப்்படடுளைது?
அ) இநதியொ ேற்றும் தந்பொைம்
ஆ) இநதியொ ேற்றும் ்பொகிஸ்ேொன
இ) இநதியொ ேற்றும் சீைொ
ஈ) இநதியொ ேற்றும் ஸ்ரீலங�ொ 

3. இநதிய வெளியுறவுக் வ�ொள்�்ய 
ஏற்றுக்வ�ொண்டு ெழிந்டததும் இநதிய 
அரசியல்ேப்புச சட்டப்பிரிவு எது?
அ) சட்டப்பிரிவு 50 
ஆ) சட்டப்பிரிவு 51 
இ) சட்டப்பிரிவு 52
ஈ) சட்டப்பிரிவு 53

4. இை ஒதுக்�ல் வ�ொள்� என்பது
அ) ஒரு சரெதேச சங�ம் 
ஆ) இரொஜேநதிரம் 
இ) ஒரு இைப் ்பொகு்பொடடுக் வ�ொள்�
ஈ) தேற்கூறிய்ெ�ளில் எதுவுமில்்ல

5. 1954இல் இநதியொ ேற்றும் சீைொெொல் 
்�வயழுததி்டப்்பட்ட ஒப்்பநேம் இது 
வேொ்டர்பொைது.
அ) வியொ்பொரம் ேற்றும் ெணி�ம் 
ஆ) சொேொரண உறவு�்ை மீடவ்டடுப்்பது

பயிறசி
இ) �லொசசொர ்பரிேொற்றங�ள 
ஈ) ஐநது வ�ொள்��ளு்டன 

இ்ணநதிருதேல்
6.  நேது வெளியுறவுக் வ�ொள்�யு்டன வேொ்டரபு 

இல்லொேது எது?
அ) உல� ஒதது்ைப்பு
ஆ) உல� அ்ேதி
இ) இைச சேததுெம் 
ஈ) �ொலனிததுெம் 

7. கீழ்க்�ண்்ட்ெ�ளில் அணிதசரொ இயக்�ததில் 
நிறுெை உறுப்பிைர அல்லொே நொடு எது?
அ) யுத�ொஸ்லொவியொ 
ஆ) இநதேொதைசியொ 
இ) எகிப்து
ஈ) ்பொகிஸ்ேொன 

8. வ்பொருநேொே ஒனறி்ைக் �ண்டுபிடி
அ) சமூ� நலம்
ஆ) சு�ொேொரம் 
இ) ரொஜேநதிரம் 
ஈ) உளநொடடு விெ�ொரங�ள 

9. அணிதசரொ்ே என்பேன வ்பொருள 
அ) நடுநி்ல்ே ெகிப்்பது 
ஆ)  ேனனிச்சயொ�ப் பிரசச்ை�ளுக்கு 

முடிவு எடுக்கும் சுேநதிரம் 
இ) இரொணுெேயமின்ே
ஈ) தேற்கூறியெற்றில் எதுவும் இல்்ல

10. இரொணுெம் சொரொே பிரசச்ை�ள என்பது 
அ) ஆற்றல் ்பொது�ொப்பு 
ஆ) நீர ்பொது�ொப்பு 
இ) வேொற்றுதநொய�ள 
ஈ) இ்ெ அ்ைததும்

II நகொடிட்ட இ்டஙகமள நிரப்புக
1. இநதியொ ேைது முேல் அணு தசொே்ை்ய 

ந்டததிய இ்டம் . 
2. ேற்த்பொது நேது வெளியுறவுக் வ�ொள்�யொைது 
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உளநொடடு ெைரசசி ேற்றும் தேம்்பொடடிற்�ொை 
 உருெொக்குெேற்�ொை 

ெழிமு்றயொ�ச வசயல்்படுகிறது.
3.  என்பது ஓர 

அரசின வெளியுறவுக் வ�ொள்�்ய 
வசயல்்படுததுெேற்�ொை �ருவி ஆகும்.

4. இரு ெல்லரசு�ளின ்பனிப்த்பொரி்ை 
எதிரவ�ொளை இநதியொ பின்பற்றிய வ�ொள்� 

.
5. நேது ேரபு ேற்றும் தேசிய 

வநறிமு்ற�ள 
ந்்டமு்றப்்படுததுெேொகும்.

III  பின்ெரும் கூறறிமைப் படித்து 
வபொருத்தைொை விம்டமயத் 
நதரந்வதடுக்கவும்

1. பினெருெைெற்்றக் �ொலெரி்சப்்படுததி  
கீதை வ�ொடுக்�ப்்படடுளை குறியீடு�ளிலிருநது 
சரியொை வி்்ட்யத தேரநவேடுக்�வும்.
(i) ்பஞ்சசீலம் 
(ii) சீைொவின அணுவெடிப்புச தசொே்ை
(iii) 20 ஆண்டு�ள ஒப்்பநேம்
(iv) இநதியொவின முேல் அணுவெடிப்புச 

தசொே்ை
அ) (i), (iii), (iv), (ii) ஆ) (i), (ii), (iii), (iv)
இ) (i), (ii), (iv), (iii) ஈ) (i), (iii), (ii), (iv)

2. பினெருெைெற்றில் அணிதசரொ 
இயக்�தது்டன வேொ்டரபு இல்லொேது எது?
(i) அணிதசரொ இயக்�ம் எனற வசொல்  

வி.கிருஷணதேைன என்பெரொல் 
உருெொக்�ப்்பட்டது.

(ii) இேன தநொக்�ம் இரொணுெக் 
கூட்ட்ேப்பில் தசரநது வெளி 
விெ�ொரங�ளில் தேசிய சுேநதிரத்ேப் 
்பரொேரிதேல் ஆகும்.

(iii) ேற்த்பொது இது 120 உறுப்பு நொடு�்ைக் 
வ�ொண்டுளைது. 

(iv) இது வ்பொருைொேொர இயக்�ேொ� 
ேொற்றே்்டநதுளைது.

அ) (i) ேற்றும் (ii) ஆ) (iii) ேற்றும் (iv)
இ) (ii) ேடடும் ஈ) (iv) ேடடும்

3. கீழ்க்�ொணும் ஒவவெொரு கூற்றுக்கும் எதிரொ� 
சரியொ/ேெறொ எை எழுது� 
அ) ்பனிப்த்பொரின த்பொது சரெதேச 

விெ�ொரங�ளில் இநதியொ மூனறொெது 
அணி்ய உருெொக்� முயற்சிதேது.

ஆ) இநதியொவின வெளியுறவுக் 
வ�ொள்�்ய நி்றதெற்றும் வ்பொறுப்பு 

இநதிய உளது்ற அ்ேசச�த்ேச 
சொரநேது.

இ) இநதியொவின அணுசக்தி தசொே்ை 
பூமிக்�டியிலொை அணு தசொே்ை 
திட்டததின கீழ் வசயல்்படுதேப்்பட்டது.

4. கூறறு: 1971இல் இநதேொ - தசொவியத 
ஒப்்பநேததின மூலம் இநதியொ தசொவியத 
யூனியனு்டன இ்ணநேது.

 கொர்ணம்: இது 1962இன த்பரழிவு�ரேொை 
சீைப் த்பொருக்குப் பின வேொ்டஙகியது.
அ) கூற்று சரி ேற்றும் �ொரணம் கூற்றுக்�ொை 

சரியொை விைக்�ேொகும். 
ஆ) கூற்று சரி ஆைொல் �ொரணம் கூற்றுக்�ொை 

சரியொை விைக்�ேல்ல 
இ) கூற்று சரி �ொரணம் ேெறு
ஈ) கூற்று ேற்றும் �ொரணம் இரண்டும் ேெறு 

5. கூறறு: இநதியொ உலகின வ்பரும்்பொன்ேயொை 
நொடு�ளு்டன தூேர� உறவு�்ைக் 
வ�ொண்டுளைது.

 கொர்ணம்: உலகின இரண்்டொெது அதி� 
அைவிலொை ேக்�ள வேொ்�்யக் வ�ொண்்ட 
நொடு இநதியொ ஆகும்.
அ) கூற்று சரி ேற்றும் �ொரணம் கூற்றுக்�ொை 

சரியொை விைக்�ேொகும்
ஆ) கூற்று சரி ஆைொல் �ொரணம் கூற்றுக்�ொை 

சரியொை விைக்�ேல்ல
இ) கூற்று ேெறு �ொரணம் சரி
ஈ) கூற்று ேற்றும் �ொரணம் இரண்டும் ேெறு 

6. இநதியொ சுேநதிரததிற்குப் பினைர இரொணுெ 
மு�ொம்�ளில் இ்ணெ்ேத ேவிரப்்பது 
அெசியேொ� இருநேது. ஏவைனில், இநதியொ 
இே்ை / இ்ெ�்ை மீட� தெண்டி 
இருநேது
அ) �டு்ேயொை ெறு்ே 
ஆ) எழுதேறிவின்ே 
இ) குைப்்பேொை சமூ� வ்பொருைொேொர 

நி்ல்ே�ள
ஈ) தேற்கூறிய அ்ைததும் 

IV வபொருத்துக
1.  இநதியப் வ்பருங�்டலில் 

அ்ேநதுளைது
- 1955

2.  வேன கிைக்�ொசிய நொடு�ள 
கூட்ட்ேப்பின ்பொலம்

- 1954

3. ்பஞ்சசீலம் - ேொலததீவு
4.  ஆப்பிரிக்� - ஆசிய ேொநொடு - வெளியுறவுக் 

வ�ொள்�
5. உல� அ்ேதி - மியொனேர 
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293 இந்தியாவின் வெளியுறவுக் வ�ாள்�

அம்சங�்ை அ்்டயொைம் �ொணவும்.

நைறநகொள நூல்கள

1. Mahendra Kumar, Theoretical Aspects of 
International Policies, Agra, Shivalal Agarwala 
& company 1984

2. Prakash Chandra, Theories of International 
Relations: Aman publishing

3. S. Ganguly, India’s Foreign Policy, Oxford 
University Press

4. Dutt V.P., India’s Foreign Policy in a changing 
world, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., Noida 
(2009)

5. Dixit J.N., India’s Foreign Policy and its 
Neighbours, Gyan Publishing House, Delhi 
(2001)

6. Khanna V.N., and Leslie K Kumar., Foreign 
Policy of India, Vikas Publishing House Pvt. 
Ltd., (2018), Noida

7. Muhkund Dubey., India’s Foreign Policy, Orient 
Black Swan Pvt. Ltd., New Delhi (2015)

8. Shah, S.k., India’s Foreign Policy (Past, Present 
and Ties with the world), Vij Books India Pvt. 
Ltd., New Delhi (2017)

 இம்ணயதள ெளஙகள 

1. https://www.mea.gov.in/
2. https://mnoal.org/
3. http://www.saarc-sec.org/

V  சுருக்கைொக விம்டயளிக்கவும் 
1. வெளியுறவுக் வ�ொள்� எனறொல் எனை?
2. இநதியொவின அணுசக்தி வ�ொள்�்ய 

விெரி.
3. தெறு்படுதது�: உளநொடடுக் வ�ொள்� ேற்றும் 

வெளிநொடடுக் வ�ொள்�
4. ்பஞ்சசீல வ�ொள்��ளில் ஏதேனும் 

நொனகி்ைப் ்படடியலிடு�.
5. இநதியொ அணிதசரொக் வ�ொள்�்யத 

தேரநவேடுதேேற்�ொை �ொரணம் எனை?
6. சொரக் உறுப்பு நொடு�்ைப் ்படடியலிடு�.
7. அணிதசரொ இயக்�ததின நிறுெைத 

ே்லெர�ள யொெர?
8. வெளியுறவுக் வ�ொள்�யின முக்கிய 

அம்சங�்ைக் குறிப்பிடு�.

VI விரிெொக விம்டயளிக்கவும் 
1. அணிதசரொ இயக்�ம் ்பற்றி விரிெொை குறிப்பு 

எழுது�.
2. வெளியுறவுக் வ�ொள்�்ய நிரணயிக்கும் 

அடிப்்ப்்டக் �ொரணி�ள எ்ெ?
3. அண்்்டநொடு�ளு்டன நடபுறவி்ைப் 

த்பண இநதியொ பின்பற்றும் வெளியுறவுக் 
வ�ொள்�யின ஏதேனும் இரு வ�ொள்��்ை 
விெரி

VII வசயல்பொடு
1. நீங�ள முடிவு எடுப்்பெரொ� இருநேொல் ேக்� 

்ெததுக்வ�ொளை விரும்பும் அல்லது ேொற்றம் 
வசயய விரும்பும் இநதியொவின வெளியுறவுக் 
வ�ொள்�யின ஏதேனும் இரண்டு 

படி – 1   URL அல்லது QR குறியீடடி்ைப் ்பயன்படுததி இசவசயல்்பொடடிற்�ொை 
இ்ணயப்்பக்�ததிற்குச வசல்� 

படி – 2   வேனுவின ெலது ்பக்�ததில் உளை ‘Useful Links’ என்ப்ேச வசொடுக்கிய பினைர‘India 
Missions Abroad’ என்ப்ேத தேரநவேடுக்�வும் .

படி – 3   உல� நொடு�ளில் அ்ேநதிருக்கும் இநதிய தூேர� விெரங�்ை 
அறிய  தேொனறும் உல�  ெ்ர்ப்டததில் ஏேொெது ஒரு நொடடின மீது 
வசொடுக்�வும் (ரஷயொ)

இம்ணயச் வசயல்பொடு 
இந்தியொவின் வெளியுறவுக் வகொளமக

உரலி: https://mea.gov.in/index.htm
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   அறிமுகம்
சுதந்திர இந்தியா ததாடர்ந்து உலக 

அமைதிமயயும் சர்்வததச ஒற்றுமைமயயும் 
நிமலநிறுதத ஊககைளிககிறது. இந்தியா 
த்வளிப்பமடயாக இராணு்வக கூடடணிமயக 
மகவிடடாலும், அமைதி ைற்றும் த்பாருளாதார 
்வளர்ச்சிககாக ைற்ற நாடுகளுடன் ஒததுமைப்பதிலும் 
ஒருங்கிமைப்பதிலும் மிகவும் ஈடு்பாடடுடன் 
தசயல்படுகிறது. இந்தியாவின் முதல பிரதைர் 
ஜ்வகர்லால தநரு கூறியது த்பால ”நாம் ஒருவரை 
முற்றிலும் சார்ந்ா அல்லது ்னிதந்ா இருக்க 
முடியாது. ஆனால இவ்வு்லகில ஒருவரை ஒருவர 
சார்து வாழ்கிந�ாம்”.

இந்தியா தனது ததம்வகள் ைற்றும் 
விருப்பங்களுககு ஏற்ற ்வமகயில அமைதியான 
்வளைான அணமட நாடுகளுடனான உறம்வ 
விரும்புகிறது. இந்தியா எபத்பாழுதும் அமைதிமய 
விரும்பும் நாடாக இருப்பததாடு ைடடுைலலாைல 
உலக அமைதிககுத ததாடர்ந்து கடுமையாகப த்பாராடி 
்வருகிறது. ஒரு நாடு ்வளர்ச்சியில த்பாதிய அளவு 
முன்தனற்றம் அமட்வதற்குச் சர்்வததச 
உறவுகமளப ்பராைரிப்பது என்்பது முககியைான 

ஒரு ்பகுதி ஆகும். இந்தியா அதிக ைககள் ததாமக 
தகாணட நாடாக இருந்தாலும் ஏராளைான அணமட 
நாடுகளுடன் சூைப்படடிருப்பதால அந்நாடுகளுடன் 
நடபுறவு ைற்றும் நலல உறவிமனப ்பராைரிதது 
்வருகிறது.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்
�	நைது அணமட நாடுகளுடனான தகாள்மககள் குறிததுப புரிந்துதகாள்ளுதல
�	்வளர்ந்த நாடுகள் குறிதத இந்தியாவின் தகாள்மகயின் முககியதது்வதமத  

அறிந்துதகாள்ளுதல
�	 சர்்வததச நிறு்வனங்களுடனான இந்தியாவின் உறவுகள் ்பற்றிய 

அறிம்வபத்பறுதல
�	பிரிகஸ் (BRICS) ைற்றும் ஒத்பக (OPEC) நிறு்வனங்களின் சாதமனகமள அறிதல
�	உலக நாடுகளிமடதய இந்தியாவின் உன்னத நிமல குறிதத ைதிபபிமன உள்்வாங்குதல

இ��யா�� அ�ைட நா�க�

ஆ�கா�தா�

பா	�தா�

�னா

�டா�

�யா�ம�

மால��� 

அர�� கட�

இ��ய� ெப�கட�

இல�ைக

வ�காள ���டா

வ�காளேதச�

ேநபாள�

இ��யா

அளைவ�� இ�ைல

வ

ேம

ெத

	

”ஒரு ந�ாச�ான அணரடை நாடு ஒரு துைதிர்ஷடைம்; அதுநவ ஒரு நல்ல நாடைா்க 
அர�யுந�யானால அர்விடை ஆசீரவா்ம் நவறு இலர்ல”.

– தெசாய்ட

இந்தியோவின்  
சர்வநேச உ்றவுகள்

அலகு - 5
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295 இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள்

 5.1    இந்தியோவும் அேன் அண்டை 
�ோடுகளும்

அணமட நாடடுறம்வப த்பாருதத 
்வமரயில இந்தியா ஒரு உன்னத நிமலமயக 
தகாணடுள்ளது. இந்திய துமைககணடததில 
கடந்த 5000 ஆணடுகளாக நிலவி ்வந்த ஒதர 
ைாதிரியான ்பண்பாடடின் ஒரு ்பகுதியாக அணமட 
நாடுகள் விளங்குகின்றன.
�	�மிகப்பரந்த இந்தியாவின் ்வடதைற்கில 

்பாகிஸ்தான் ைற்றும் ஆபகானிஸ்தான்
�	 ்வடககில சீனா, தந்பாளம், பூடான்
�	 கிைககில ்வங்காளததசம்
�  தூரககிைககில மியான்ைர்
�	�ததன்கிைககில இலங்மக, ததன்தைற்கில 

ைாலததீவு த்பான்ற இந்தியாவிற்கு மிக 
அருகில அமைந்துள்ள இரு நாடுகளும் இந்திய 
த்பருங்கடலால பிரிககப்படடுள்ளன. இந்தியா  
இந்த அணமட நாடுகளுடன் ்வரலாற்று 
ரீதியாகவும், சைய, த்பாருளாதார, இன ைற்றும் 
தைாழியின்  அடிப்பமடயிலும் நலலுறம்வப 
த்பணுகிறது.  அணமட நாடுகளுடனான 
இந்தியாவின் உறவுகமளப ்பற்றி அறிந்து 
தகாள்த்வாம்.

சீனாவும் ரஷயாவும் அதிக 
எணணிகமகயிலான அணமட நாடுகளுடன் 
தனது எலமலமயப ்பகிர்ந்து தகாள்கின்றன.

இந்தியோவும் ஆப்கோனிஸ்ேோனும்
இந்தியா, ஆபகானிஸ்தான் உறவு த்பார்ததிறம் 

சார்ந்த ்பங்களிபபு ஒப்பந்தம்  
(Strategic Partnership Agreement) மூலம்  
்வலிமை த்பற்றுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் 
ஆபகானிஸ்தானின் உள்கடடமைபம்ப 
ைறுசீரமைககவும், நிறு்வனங்கள், த்வளாணமை,  

நீர், கலவி, சுகாதாரம் ைற்றும் ்வரியிலலாைல இந்திய 
சந்மதமய எளிதாக அமடதல த்பான்ற துமறகளில 
ஒததுமைபம்ப நலகவும் ்வழிதகாலுகிறது. ஹீரட 
ைாகாைததிலுள்ள சலைா அமைமயக கடட 
ஆபகானிஸ்தானிற்கு இந்தியா உதவியது. 
ஆபகானிஸ்தானின் ்பாதுகாபபுப ்பமடயில 
்பணிபுரிந்து உயிரிைந்த வீரர்களின் குைந்மதகள் 
500 த்பருககு இந்தியா ைற்றும் ஆபகானிஸ்தானில 
உள்ள ்பள்ளி ைற்றும் கலலூரிகளில ்பயில்வதற்கான 
உதவிதததாமகமய இந்தியா அறிவிததுள்ளது. 
தைலும் ஆபகானிஸ்தானின் த்பாது சுகாதாரம் ைற்றும் 
சிறு ததாழில நிறு்வனங்களின் தைம்்பாடடிற்காக 
இந்தியா ஆதரவு அளிதது ்வருகிறது.  
ஆபகானிஸ்தானில முதலீடு தசய்்வதில 
முன்னணியில இந்தியா இருப்பததாடு,  த்பாதுததுமற 
ைற்றும் தனியார் துமறமயச் தசர்ந்த இந்திய 
நிறு்வனங்கள் ஆபகானிஸ்தானில சுரங்கத 
ததாழிலில அதிக அளவில முதலீடு தசய்யத 
ததர்ந்ததடுககப்படடுள்ளன. இந்தியா தனது 
விமளயாடடுத திறமைமயப ்பமறசாற்றும் விதைாக 
காந்தகார் சர்்வததச கிரிகதகட மைதானதமதக 
கடடியுள்ளது.  இந்தியாவின் ைகளிர் சுய த்வமல 
்வாய்பபுச் சங்கம் நிமலயான ்வாழ்வாதாரம் ைற்றும் 
தன்னம்பிகமக த்பறு்வதற்குைான ்பயிற்சிமய 
ஆபகானிஸ்தானில அளிககிறது. இந்தியா இவ்விதைாக 
ஆபகானிஸ்தானின் ்வளர்ச்சிககு நிதி உதவி ைற்றும் 
கடனுதவி அளிததுப ்பங்காற்றி ்வருகிறது.
இந்தியோவும் ்வஙகோளநேசமும்

்வங்காளததசததின் (முந்மதய கிைககு 
்பாகிஸ்தான்) சுதந்திரதமத அங்கீகரிதத முதல நாடு 
இந்தியா ஆகும்.  இந்தியாவும் ்வங்காளததசமும் 
4,096.7 கி.மீ நீளம் தகாணட மிக நீணட நிலப்பரபம்ப 
எலமலயாகப ்பகிர்ந்து தகாள்கின்றன. 
அகர்தலாவிற்கும் (இந்தியா) அகவுராவிற்கும் 
(்வங்காளததசம்) இமடதயயான ரயில த்பாககு்வரதது 
இமைபபிற்கான முன்தைாழிம்வ தசயல்படுதத 
இந்தியா திடடமிடடுள்ளது. இந்தியாவின் 
்பகுதிகளான தகாலகததாவில இருந்து 
அகர்தலாவிற்கு டாககா ்வழியாக தசல்வதற்கான 
சாமல ்வழியிமன BBIN- MVA (்வங்காளததசம், 
பூடான், இந்தியா, தந்பாளம் தைாடடார் ்வாகன 
ஒப்பந்தம்) ஒப்பந்தததின் கீழ அமைகக இந்தியாவிற்கு 
்வங்காளததசம் அனுைதி ்வைங்கியுள்ளது. கங்மக 
நீமரப ்பகிர்ந்து தகாள்ள 1977இல மகதயழுததான 
்பராககா ஒப்பந்தம் ஒரு ்வரலாற்று ஒப்பந்தைாகும். 
இந்தியாவிற்கும் ்வங்காளததசததிற்கும் 
த்பாது்வானதாக உள்ள 54 நதிகளிலிருந்து 
அதிக்படச நலமனப த்பறு்வதற்காக இரு நாடடுக 
கூடடு நதி ஆமையம் தசயல்படுகிறது. இந்திய 
அரசாங்கம் ’்வங்காளததசததிற்கான உதவி’ என்ற 

சிந்துத்வளி நாகரிக காலம் முதல இந்தியாவும் 
ஆபகானிஸ்தானும் ்பன்முகததன்மைமயயும் 
மிக ஆைைான நடபுறம்வயும் தகாணடிருந்தன. 
கனிஷகருமடய ஆடசியின் த்பாது ஏராளைான 
இந்திய சைய ்பரபபுக குழுககள் சீனா, ைததிய 
ஆசியா ைற்றும் ஆபகானிஸ்தான் த்பான்ற 
நாடுகளுககுத தங்கள் ைததமதப ்பரப்பச் 
தசன்றனர்.
்பலுசிஸ்தான் (தற்காலததிய ்பாகிஸ்தானின் 
எலமலபபுற ைாகாைம்) ்பகுதிமயச் சார்ந்த கான் 
அபதுல க்பார்கான் இந்திய விடுதமலப த்பாராடட 
இயககததின் முககியத தமல்வரும் இந்திய 
ததசிய காங்கிரசின் தீவிர ஆதர்வாளரும் ஆ்வார்.
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திடடததின் கீழ கடடடங்கள் கடடவும்,  
ஆய்வுககூடங்கள், ைருந்தகங்கள் ைற்றும் ஆழகுைாய் 
கிைறுகள் அமைககவும் ைானியம் ்வைங்கி 
உதவுகிறது.  தைலும் இந்திய ்பண்பாடடு 
உறவுகளுககான குழுவின் (ICCR) மூலம் 
்வங்காளததச ைாை்வர்களுககு ஆணடுததாறும் 
உதவிதததாமக அளிககப்படு்வததாடு டாககா 
்பலகமலககைகததில ’தாகூர் இருகமக’ ஏற்்படுததவும் 
்வழி்வமக தசய்யப்படடுள்ளது. (தைற்கு்வங்காளம்) 
சிலிகுரி-்பர்்பதிபூர் (்வங்காளததசம்) ஆகிய 
இடங்களுககிமடதய 130 கிதலா மீடடர் நீளம் 
தகாணட நடபுறவுக குைாய் த்பாககு்வரதமத 
அமைககும் ்பணிமய இரு நாடுகளும் இமைந்து 
ததாடங்கி ம்வததன.

இந்தியாவிற்குச் தசாந்தைான டீன்பிகா (Teen Bigha) 
என்ற ்பகுதி தைற்கு ்வங்காளம்  ைற்றும் 
்வங்காளததசததிற்கு இமடதயயான எலமலயில 
உள்ளது. குறுகலான இப்பாமத 2011ஆம் ஆணடு 
்வங்காளததசததிற்குக குததமகககு விடப்படடது.
இந்தியோவும் பூடைோனும்

பூடான் இையைமலயில உள்ள ஒரு சிறிய  
முடியாடசி நாடு ஆகும். 'இடி மின்னல நிலம்' என்று 
அறியப்படும் இது உலகின் ஏழமையான நாடுகளில 
ஒன்றாகும். இந்தியா ைற்றும் பூடான் இமடதயயான 
இராஜதந்திர உறவுகள் 1968ஆம் ஆணடில இந்திய 
பிரதிநிதி ஒரு்வமரத திம்புவில நியமிதததிலிருந்து 
ததாடங்கியது. பூடான் நிலங்களால சூைப்படட 
நாடாகும். அதனால கடல சார்ந்த ததாடர்புகளுககு 
இந்தியாம்வதய த்பரிதும் சார்ந்துள்ளது. பூடானின் 
த்பாருளாதார தைம்்பாடடிற்கு இந்தியா முதன்மைப 
்பங்காற்றுகிறது. இந்தியா ’்பாரத முதல பூடான் 
்வமர’ (B2B) என்று அறியப்படும் இருதரபபு ்வணிக 

உறவிமன அறிவிததது.  பூடான் ைாை்வர்கள் புகழ 
த்பற்ற நிறு்வனங்களில உயர் கலவி த்பறு்வதற்கு 
இந்தியா உதவிதததாமக அளிப்பததாடு பூடானில 
ஒரு டிஜிடடல நூலகம் அமைததிடவும் உதவியுள்ளது. 
ைதிபபுமிகக தநரு-்வாங்சுக கலவி 
உதவிதததாமகயானது தகுதியும் திறமையும் 
தகாணட பூடான் நாடடினருககு,  ததர்ந்ததடுககப்படட 
முதன்மையான இந்திய கலவி நிறு்வனங்களில 
கலவி ்பயில ்வாய்பபு அளிககிறது.  இந்தியா ைற்றும் 
பூடான் இமடதய இரு தரபபு ஒததுமைபபிற்கு 
நீர்மின்சகதித துமற ஒரு முககிய எடுததுககாடடாக 
விளங்குகிறது.  இது்வமர இந்திய அரசாங்கம் 
மூன்று  நீர்மின்சகதி (சுககா, குரிச்சி, தலா) 
திடடங்கமளப பூடானில அமைததுள்ளது. பூடான் 
நாடடில ததாமலத ததாடர்பு ்வசதிமய ஏற்்படுததவும்  
ைருதது்வைமனகள்,  சாமலகள் ைற்றும் ்பாலங்கள் 
ஆகிய்வற்மறக கடடு்வதற்கும் அந்நாடடின் 
அடிப்பமடக கடடமைபம்ப தைம்்படுததவும் இந்தியா 
உதவியுள்ளது.

குரு ்பதைசம்்ப்வா எனும் புதத துறவி 
இந்தியாவிலிருந்து பூடானுககுச் தசன்றார். அங்கு 
தனது தசல்வாகமக ஏற்்படுததி புதத சையதமதப 
்பரபபியதன் மூலம் இரு நாடடு ைககளிமடதய 
்பாரம்்பரியதமத உறுதிப்படுததினார்.

இந்தியோவும் சீனோவும்
புவியியல அமைபபு,  ைககள்ததாமக,  திறன் 

தகாணட ைனித ஆற்றல ைற்றும் நாகரிகத ததான்மை 
ஆகிய்வற்றின் அடிப்பமடயில இந்தியாவுடன் 
ஒபபிடு்வதற்குத தகுதி ்வாய்ந்த நாடு சீனா ைடடுதை.  
உலகில உள்ள உற்்பததி ைணடலங்களில ஒன்றாக 
இருககும் சீனா,  இந்தியாவிற்கு மிக முககியைான 
நாடாகும்.  இந்தியாவும் சீனாவும் உலக ்வர்ததக 
நிறு்வனம்,  சர்்வததச காலநிமல ைாற்றம் குறிதத 
த்பச்சு்வார்தமதகள்,  உலக்வங்கி சீர்திருததம் 
ஆகிய்வற்றில ஒதத கருதமதக தகாணடுள்ளன.  
சீனா்வால து்வங்கி ம்வககப்படட ஷாங்காய் 
ஒததுமைபபுக கூடடமைபபில (Shanghai Cooperation) 
இந்தியாவிற்குப ்பார்ம்வயாளர் தகுதிமய 
்வைங்கியுள்ளது.  அததத்பான்று சார்க (SARRC) 
அமைபபில ்பார்ம்வயாளர் தகுதி சீனாவிற்கு 
்வைங்கப்படடுள்ளது. இருநாடுகளும் ்பலத்வறு 
ைாறு்படட துமறகளில த்பச்சு்வார்தமத நடததிட 
்வழிகமள ஏற்்படுததியுள்ளன.  இருதரபபு ்வணிகம் 
ைகததான ்வளர்ச்சிமயக கணடுள்ளது.  இந்தியாவும் 
சீனாவும் கலவி ்பரிைாற்றத திடடததில 
மகதயழுததிடடுள்ளன.  அதன்்படி இரு நாடுகளிலும் 
அங்கீகரிககப்படட கலவி நிறு்வனங்களில உயர் 
கலவி ்பயில தலா 25 ைாை்வர்களுககுக கலவி 
உதவிதததாமக ்வைங்கப்படடு ்வருகிறது. 
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அறியப்படடது). இந்தியாவின் நான்கு ்வடகிைககு 
ைாநிலங்களான அருைாச்சலப பிரததசம், 
நாகாலாந்து, ைணிபபூர், மிதசாரம் ஆகியம்வ 
மியான்ைர் நாடடுடன் தங்கள் எலமலமயப ்பகிர்ந்து 
தகாள்கின்றன. இந்தியா, ததன் கிைககாசியாவிற்குள் 
தசல்வதற்கான நுமைவு ்வாயிலாக மியான்ைர் 
இருககிறது.  தகாலகததாம்வ மியான்ைரில உள்ள 
சிடத்வயுடன் இமைப்பதற்காகச் சாமல - நதி – 
துமறமுகம் - சரககுப த்பாககு்வரததுத திடடைான  
கலடன் ்பன்முக ைாதிரி த்பாககு்வரததுத 
திடடததிமன (Kaladan Multi Model Transit Transport) 
இந்தியா உரு்வாககி ்வருகிறது. ததன்கடலில 
த்பாருளாதார ைணடலதமத உரு்வாககு்வதற்காகக 
தகாலகததா நகமர தொசிமின் உடன் 
இமைககும் தநாககம் தகாணட ஒரு திடடம் 
உரு்வாககப்படடுள்ளது.  மியான்ைர்,  கம்த்பாடியா,  
வியடநாம் ்வழிதய சாமலப த்பாககு்வரதமதயும் 
தகாணட இததிடடததின் ஒரு ்பகுதியாகக 
கவுகாததியுடன் ைாணடதலம்வ இமைககும் 
முதற்கடடப ்பணிகள் தற்த்பாது நமடத்பற்று 
்வருகின்றன. நைது எரித்பாருள் ததம்வகளான 
த்படதராலியம் ைற்றும் இயற்மக எரி்வாயு 
ஆகிய்வற்றில முககியப ்பங்குதாரராக மியான்ைர் 
உள்ளது.  சில இந்திய நிறு்வனங்களான எஸ்சார் 
(ESSAR), தகயில (GAIL), ஓஎன்ஜிசி (ONGC), விததஷ 
லிமிதடட (Videsh Ltd.,) ஆகிய நிறு்வனங்கள் 
மியான்ைரின் எரிசகதிததுமறயில முதலீடு 
தசய்துள்ளன.
இந்தியோவும் ந�போளமும் 

இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இமடயிலான 
இயற்மகயாக அமைந்த இமடப்படு நாடு தந்பாளம் 

மகமகோன் எல்லக நகோடு – இந்தியா, சீனா 
ைற்றும் பூடானின் கிைககுப ்பகுதி ஆகிய 
்பகுதிகளுககு இமடதயயான எலமலகதகாடு 
ஆகும்.  இது 1914ஆம் ஆணடில பிரிடடிஷ 
இந்தியா,  தித்பத ைற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளின் 
பிரதிநிதிகள் கூடடததில தீர்ைானிககப்படடது.  
பிரிடடிஷ இந்தியாவின் சார்பில இந்தியாவிற்கான 
தசயலாளர்  ஆர்தர் தென்றி ைகைகான் 
இககூடடததில கலந்து தகாணடார்.

இந்தியோவும் மோலத்தீவும்
ைாலததீவு இந்தியப த்பருங்கடலில 

இலடசததீவுகளுககுத ததற்கில அமைந்துள்ளது.  
இதன் அமைவிட முககியதது்வததினாலும் 
அருகாமையில அமைந்திருப்பதாலும் 
ைாலததீவினுடனான உறவு இந்தியாவிற்கு மிக 
முககியதது்வம் ்வாய்ந்ததாக உள்ளது.  இந்தியாவும் 
ைாலததீவும் இனம்,  தைாழி,  ்பண்பாடு,  சையம் 
ைற்றும் ்வணிகத ததாடர்பு ஆகிய ்பல ்பரிைாைத 
ததாடர்புகமளப ்பைங்காலததிலிருந்தத சுமுகைாகப 
த்பணி ்வருகின்றன.  இரு நாடுகளுககிமடதய 
்வணிகம் ைற்றும் சுற்றுலா தைம்்படடு இருககின்றன. 
இந்தியப த்பருங்கடல ்பகுதியில ஒருங்கிமைந்த 
தராந்து ைற்றும் ்வான்்வழி கணகாணிபபுத தக்வல 
்பரிைாற்றம் ஆகிய்வற்றின் மூலம் கடலசார் 
்பாதுகாபம்ப தைம்்படுதது்வதற்கான ஒததுமைபம்ப 
நலக இரு நாடுகளும் ஒபபுக தகாணடுள்ளன.
இந்தியோவும் மியோன்மரும்

இந்தியா தன் இரணடா்வது மிக நீளைான 
எலமலமய மியான்ைர் நாடதடாடு  ்பகிர்ந்து 
தகாணடுள்ளது (1989ஆம் ஆணடு ்வமர ்பர்ைா என 
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ஆகும். தந்பாளம் நிலப்பகுதிகள் சூைப்படட நாடாக 
இருப்பதால த்பாருளாதார உதவிககும் 
்வழிததடங்களுககும் இந்தியாம்வதய 
சார்ந்துள்ளது. இந்தியாவின் ஐந்து ைாநிலங்களான 
சிககிம், தைற்கு ்வங்காளம்,  பீகார்,  உததரபபிரததசம்,  
உததரகாணட ஆகியம்வ தந்பாள எலமலமயப 
்பகிர்ந்து தகாள்கின்றன. இரு நாடடின் எலமல 
ைா்வடடங்களில ்வசிககும் ைககள்  தங்களிமடதய 
ஆைைான ்பண்பாடடுப பிமைபபிமனக 
தகாணடுள்ளனர்.   தந்பாளததின் த்பரிய 
முதலீடடாளராக இந்தியா திகழகிறது.

அடிப்பமடக கடடமைபபு,  நீர்ப்பாசனம்,  
சுகாதாரம்,  ஆற்றல திடடங்கள் ைற்றும் சமூக 
தைம்்பாடடுத திடடங்கள் ஆகிய்வற்மற மையைாகக 
தகாணட தைம்்பாடடிற்கு இந்தியா உதவு்வததாடு,  
நிதி ைற்றும் ததாழிலநுட்ப உதவிகமளயும் அளிதது 
்வருகிறது. இந்தியாம்வயும் காதைணடும்வயும்  
இமைப்பதற்கான 204 கிதலா மீடடர் நீளமுள்ள 
ைதகந்திர ராஜ் ைார்க (Mahendra Raj Marg) என்னும் 
இமைபம்ப இந்தியா கடடியுள்ளது.  தந்பாளம் மிக 
த்வகைாக ஓடும் ஆறுகமளத தன்னகததத 
தகாணடுள்ளதால நீர் மின்சகதி நிமலயங்கமள 
நிறுவு்வதற்கு அதன் நிலப்பரபபு ஏற்றதாக உள்ளது.  
18 ஆணடுகளாக நிறுததி ம்வககப்படடிருந்த 
ஒப்பந்தைான 5600 தைகா்வாட ்பஞதசஷ்வர் 
திடடப்பணிகமள இந்தியா தைற்தகாணடு உள்ளது.  
இந்தியா ைற்றும் தந்பாள ைககள் ஆன்மீக 
்பயைங்களுககாக இரு நாடுகளுககும் தசன்று 
்வருகின்றனர். தந்பாளததில ்பசு்பதி, ஜனகபூர் ஆகிய 
்பாரம்்பரியமிகக மையங்கள் உள்ளன. அதத த்பால 
இந்தியாவில ்வாரைாசி ைற்றும் நான்கு தாம்ஸ் 
(Four Dhaams - ்பதரிநாத, பூரி, து்வாரமக ைற்றும் 
இராதைஸ்்வரம்) ஆகிய முககியைான புனிதத 
தலங்களும் உள்ளன.  தந்பாள தைாழிமய,  இந்தியா 
அரசியலமைபபின் எடடா்வது அடட்வமையில 
தசர்ததுள்ளது, இரு நாடுகளுககும் இமடதயயான 
நடபுப பிமைபம்ப தைலும் அதிகரிககச் தசய்துள்ளது. 

சாரதா ஆற்றின் குறுகதக ஒரு கூடடு மின்சகதித 
திடடம் கடடப்படடு ்வருகிறது. இததிடடம் முமறதய 
மின்சார உற்்பததி,  நீர்ப்பாசன ்வசதிகள் ஆகியம்வ 
இந்தியா ைற்றும் தந்பாளததிற்கு உதவும் ்வமகயில 
அமைககப்படடு ்வருகிறது. சுற்றுச்சூைல தநாககில 
இந்தியா, தந்பாளம் எலமலதயாரம் ்பலத்வறு 
எணணிகமகயிலான புலிகள் ்பாதுகாபபு 
மையங்கள் அமைககப்படடுள்ளன.

இந்திய ைற்றும் தந்பாள அரசு இரடமட 
நகரங்களான காதைணடு-்வாரைாசி, லும்பினி - 
புததகயா ைற்றும் ஜனகபூர் - அதயாததி ஆகிய 
மூன்று சதகாதரி நகர் ஒப்பந்தங்களில 
மகதயழுததிடடுள்ளன.
இந்தியோவும் போகிஸ்ேோனும்

1947ஆம் ஆணடு இந்திய-்பாகிஸ்தான் 
பிரிவிமனககுப பின்னர் ்பலத்வறு முககிய 
வி்வகாரங்களில இரு நாடுகளுககும் இமடதய 
த்வறு்பாடு காரைைாக தநருடலான உறவு இருந்து 
்வருகிறது.  ்பாகிஸ்தானுடனான உறவில 
தீவிர்வாததை ததாடர்ந்து நைது முககியக 
க்வமலயாக உள்ளது.  இந்தியாவுடனான 
உறவுகமளப ்பராைரிப்பதில ்பாகிஸ்தான் விதராத 
ைனப்பான்மையுடதன இருந்து ்வருகின்றது. 
ஆனால இந்தியா, உறவுகமள தைம்்படுததவும் 
நிமலநிறுததவும் தீவிரைாக முயன்று ்வருகிறது.  
எலமல தாணடிய துப்பாககிச் சணமட ைற்றும் 
தீவிர்வாதிகள் தாககுதல ஆகியம்வ காஷமீர் 
ைககளின் உயிர்கமளக ்பலி தகாணடது. தைலும் 
அம்ைககள் ஏழமை நிமல ைற்றும் ைனித உரிமை 
மீறல ஆகிய்வற்றால அ்வதியுறுகின்றனர். இந்தியா 
்பாகிஸ்தானிமடதய காஷமீர் முககிய வி்வகாரைாக 
இருந்து ்வரு்வததாடு இரு நாடுகளும் 
த்வளிப்பமடயாகத்வ தைாதிகதகாள்ளும் 
நிமலயிமன ்பலத்வறு சையங்களில 
ஏற்்படுததியுள்ளது.
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கட்டுப்போடுக நகோடு
1949ஆம் ஆணடு தீர்ைானிககப்படட த்பார் 

நிறுததக தகாடு 1972ஆம் ஆணடிற்குப பின்னர் 
எலமலக கடடுப்பாடுக தகாடு என 
அமைககப்படடது. இது 1972ஆம் ஆணடின் 
சிம்லா ஒப்பந்தததின் கீழ இந்தியாவிற்கும் 
்பாகிஸ்தானுககும் இமடதய ஏற்றுகதகாள்ளப்படட 
எலமலயாகும். இகதகாடு பிரிவிமன 
தசய்யப்படடத்பாது ராடகளிிஃப தகாடு (RadCliffe 
Line) என்று அமைககப்படடது. (ராடகளிிஃப  
என்்ப்வர் எலமல ஆமையததின் தமல்வராக 
இருந்தார்) இகதகாடு தற்த்பாது கடடுப்பாடுக 
தகாடு என அமைககப்படுகிறது.
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எலமல தாணடிய ்பயங்கர்வாதம் மிகபத்பரிய 
அச்சுறுததல ஆகும்.  சிம்லா ஒப்பந்தம் ைற்றும் லாகூர் 
பிரகடனம் ஆகிய்வற்றின் மூலம் இரு 
நாடுகளுககுமிமடதயயான உறம்வ 
தைம்்படுததவும் தநர்ைமறயான ைாற்றங்கமளக 
தகாணடு ்வரவும் இந்தியா முயன்றுள்ளது.
இந்தியோவும் இலங்கயும் 

இந்திய நாடு ்பண்பாடு,  கலாச்சார,  ்வரலாறு 
ைற்றும் சைய உறவுகமள இலங்மகயுடன் 
தகாணடுள்ளது.  ்பாக ஜலசந்தியால பிரிககப்படடுள்ள 
இந்தியாவும் இலங்மகயும் சிறந்த ்வணிக 
உறவுகமளத தங்களுககுள் ஏற்்படுததிக 
தகாள்்வததாடு இருதரபபு ஒப்பந்தங்கள் 
ைடடுைலலாைல சார்க அமைபபின் மூலமும் 
தைம்்பாடடிற்கு ஒருங்கிமைந்து தசயலாற்றி 
்வருகின்றன. இந்தியா ைற்றும் இலங்மக உறவு 
நடபு ரீதியாக  அமைந்திருககிறது எனினும் தமிழ 
இனபபிரச்சிமன ததாடர்்பான காலகடடததில சிறிது 
காலததிற்கு ைடடும் உறவில பின்னமடவு ஏற்்படடது.  
இரு நாடுகளும் ைரபுரீதியாக ஒன்றுகதகான்று 
தநருங்கிய நிமலயில இருந்து ்வருகின்றன.  
இலங்மகயில முதலீடு தசய்துள்ள நாடுகளில 
இந்தியா முன்னணியில இருப்பததாடு,  
த்படதராலியம், சிலலமர ்வணிகம், தக்வல 
ததாழிலநுட்பம், ரியல எஸ்தடட, ததாமலத 
ததாடர்புகள் ைற்றும் சுற்றுலா த்பான்ற ்பலத்வறு 
துமறகளில இந்தியா முதலீடு தசய்துள்ளது.  
இலங்மகயின் முதலீடுகள் இந்தியாவில சரககு 
தசம்வ ைற்றும் தள்வாடததுமற ஆகிய்வற்மறத 
தவிர பிராணடிகஸ் (Brandix) (விசாகப்படடினததில 
உள்ள ஆமட நகரம்) எம்.ஏ.எஸ். தொலடிங்ஸ் 
(MAS Holdings), ஜான் கீலஸ் (John Keels), தெதலஸ் 
(Hayleys) த்பான்ற்வற்றிலும் தசய்துள்ளது. இந்தியா 
தகுதியுள்ள இலங்மக ைாை்வர்களுககு கலவி 
உதவித ததாமகமய ஆணடுததாறும் அளிதது 
்வருகிறது. இந்தியாவின் நாளந்தா ்பலகமலககைகத 
திடடததில இலங்மக ஒரு ்பங்குதாரர் ஆகும்.

அதசாகர் புதத ைததமதப ்பரபபு்வதற்காக அ்வரது 
ைகன் ைகிந்தாம்வயும் ைகள் சங்கமிததிமரமயயும் 
இலங்மகககு அனுபபினார். தசாை அரசர்களான 
முதலாம் இராஜராஜன் ைற்றும் முதலாம் 
இராதஜந்திரன் ஆகிதயார் இலங்மகயின் 
்வட்பகுதிமயக மகப்பற்றினர்.

 5.2    ்வளரச்சிய்டைந்ே �ோடுகளுடைனோன 
இந்தியோவின் உ்றவுகள்

ஒரு ்வளர்ந்த நாடு என்்பது இமறயாணமை 
தகாணட நாடாகும். இது மிகவும் ்வளர்ந்த 
த்பாருளாதாரம் ைற்றும் குமறந்த ததாழிலையைான 

ததசததுடன் ஒபபிடும்த்பாது தைம்்படட ததாழிலநுட்ப 
உள்கடடமைபம்பக தகாணடுள்ளதும் ஆகும்.  
இந்தியா ்வலலரசு நாடுகளுடன் மிக க்வனததுடன் 
தன்மனச் சைநிமலப்படுததி உள்நாடடு 
்வளர்ச்சிககான அதிகப ்பலமனப த்பறு்வதற்கு 
முயன்று ்வருகிறது. 
அ. அமமரிகக ஐககிய �ோடுகள் 

அதைரிககாவும் இந்தியாவும் புதிய தமலமுமற 
இராணு்வக கூடடாணமைககு  ்வழி்வகுககும் 
தக்வல ததாடர்பு, இைககததன்மை ைற்றும் 
்பாதுகாபபு ஒப்பந்தததில (Communication 
Compatibility and Security Agreement - COMCASA) 
மகதயழுததிடடுள்ளன. இந்த ஒப்பந்தம்  
10 ஆணடுகள் கால்வமரயமற தகாணடதாகும்.  
இதன்்படி அதைரிகக ஐககிய நாடுகளின் ்பாதுகாபபு 
உ்பகரைங்களில  ்பயன்்படுததப்படும் தக்வல 
ததாடர்பு ததாழிலநுட்பதமதப த்பறு்வதற்கான 
்வழி்வமக ஏற்்படு்வததாடு,  இரு நாடுகளின் 
இராணு்வங்களுககிமடதய நிகழதநரத தக்வல 
்பகிர்வுககும் அனுைதியளிககிறது.
ஆ.  ஐந�ோப்பிய �ோடுகள் 

அமனதது வி்வகாரங்களிலும் குறிபபிடததகக 
முன்தனற்றம் இருந்து ்வரு்வததாடு குறிப்பாகப 
்பாதுகாபபு, ்பயங்கர்வாத எதிர்பபு, அணுசகதி ஆற்றல,  
விணத்வளி ஆகிய துமறகளில ஒததுமைபபு ைற்றும் 
்பரிைாற்றம் அதிகரிதது ்வருகிறது. பிரான்ஸ் நாடடின் 
விணத்வளி ஏவுதளங்கள் இந்தியாவின் இஸ்தரா 
(ISRO) அமைபபினால ்பயன்்படுததப்படடு 
்வருகின்றன. பிரான்ஸ் நாடு இந்தியாவில உள்ள 
சணடிகர், நாகபூர் ைற்றும் ்பாணடிச்தசரி த்பான்ற 
நகரங்கமள திறன்மிகு நகரங்களாக தைம்்படுதத 
இந்தியாத்வாடு கூடடாக ஒததுமைககிறது. 
இந்தியாவும் பிரான்சும் சர்்வததச சூரியசகதி 
கூடடணிமய (International Solar Alliance)  
அறிமுகப்படுததி கடகதரமக ைற்றும் ைகரதரமக 
ஆகிய்வற்றிற்கு இமடதய உள்ள நாடுகமளச் சூரிய 
ஆற்றலுககான ஒததுமைபபில ஒன்று தசர்ககின்றன. 
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இ. ஆஸ்திந�லியோ
இந்தியாவும் ஆஸ்திதரலியாவும் 

நம்பிகமகககுரிய திடடங்கமளப ்பல ஆணடுகளாக 
தைது்வாகவும் ்படிப்படியாகவும் ஏற்்படுததி 
்வருகின்றன. ஆஸ்திதரலியாவும் இந்தியாவும் 
ஒருங்கிமைந்து இந்திய ஆஸ்திதரலிய கடற்்பமட 
்பயிற்சி (AUSINDEX) ஒததிமகயின் மூலம் கடலசார் 
ஒததுமைபம்ப தைம்்படுதத உறுதி பூணடுள்ளன.  
ஈ. ஜப்போன்

ஜப்பான் நாடடின் ஷிங்கன்தசன் (Shinkansen) 
முமறமய இந்தியாவில அறிமுகப்படுதத முடிவு 
தசய்தது.  இது ்பாதுகாபபு ைற்றும் துலலியத தன்மை 
தகாணட உயர்தர அதித்வக ரயில அமைபபு ஆகும். 
தடலலி தைடதரா ரயில ஜப்பானிய ஒததுமைபபில 
உரு்வான த்வற்றிகரைான எடுததுககாடடுகளில 
ஒன்றாகும். மும்ம்ப,  அகைதா்பாத இமடதயயான 
அதித்வக ரயில த்பாககு்வரதது (MAHSR) இருநாடடு 
ஒததுமைபபின்  ைற்றுதைாரு முயற்சியாகும்.

ஜப்பானிய அரசாங்கம் இந்தியக குடிைககளுககு 
இந்திய ரயிலத்வ துமறயில ்பணிபுரியும் ்வமகயில 
ஜப்பானியப ்பலகமலககைகததில முதுகமலப 
்படடப்படிபம்பப ்படிகக ஆணடுததாறும்  
20 இடங்கமள ்வைங்கி ்வருகிறது.

உற்்பததித துமறயில  உற்்பததி ைற்றும் திறன் 
இந்தியா (Make in India, Skill India) திடடங்களில 
்பங்களிககவும் ஜப்பானிய உற்்பததித திறன்கமள 

்வைங்கி இந்தியாவின் உற்்பததித ததாழிலதுமற 
தரதமத தைம்்படுததவும் 30,000 இந்திய 
ைககளுககுப ்பயிற்சி ்வைங்க ஜப்பான் இந்தியா 
உற்்பததி நிறு்வனம் (Japan India Institute of 
Manufacturing) அறிவிததுள்ளது.

2017ஆம் ஆணடு குஜராத, கர்நாடகம், 
இராஜஸ்தான் ைற்றும் தமிழநாடு ஆகிய 4 
ைாநிலங்களில ஜப்பான் - இந்தியா உற்்பததி 
நிறு்வனம் (JIM) ஏற்்படுததப்படடுள்ளது. இரணடு 
ஜப்பானிய ைானியம் மூலைான ்படிபபுகள் (Japanese 
Endowed Courses) ஆந்திரபபிரததச த்பாறியியல 
கலலூரிகளில ததாடங்கப்படடுள்ளன.

தக்வல ததாழிலநுட்பங்கள் ததாடர்்பான 
(இமையதள த்பாருள்கள், தசயற்மக நுணைறிவு, 
த்பருைளவு தரவு ்பகுப்பாய்வு) மூன்று இந்திய – 
ஜப்பான் கூடடு ஆய்்வகங்கமள நிறுவு்வது 
சமீ்பததிய முயற்சிகளில அடங்கும்.

 5.3  இந்தியோவும் நமறகு ஆசியோவும்
தைற்கு ஆசியா என்்பது எகிபது, அதரபிய 

தீ்பகற்்பம்,  துருககி ைற்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகமள 
உள்ளடககியது ஆகும்.  இந்தியாவும் தைற்கு ஆசிய 
நாடுகளும் ்வரலாற்றுககு முந்திய காலததிலிருந்தத 
உறவுகமளக தகாணடிருககின்றன.  சிந்துத்வளி 
ைற்றும் தைச்பதடாமியா நகரங்களுககு இமடதய 
்வணிக உறவு ஏற்்படுததப்படடிருந்தது.
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தைற்கு ஆசியா த்பாருளாதார அடிப்பமடயில 
குறிபபிடததகக ்பகுதியாக இந்தியாவிற்கு மிக 
முககியதது்வம் ்வாய்ந்ததாக உள்ளது. நிலததால 
சூைப்படட,  எணதைய் ்வளமிகக ைததிய 
ஆசியாவிற்கு ஒரு நுமைவு ்வாயிலாக 
அமைந்துள்ளது.

புதிய நூற்றாணடு ததாடங்கியதிலிருந்து 
இந்தியா ைற்றும் ்வமளகுடா ஒததுமைபபு கவுன்சில 
(Gulf  Cooperation Council) இமடயிலான உறவில 
அசாதாரைைான திருப்பம் ஏற்்படடுள்ளது.

ச்பொர் ஒப்பந்தம் எனப்படும் முககூடடு 
ஒப்பந்தம் இந்தியா, ஆபகானிஸ்தான் ைற்றும் ஈரான் 
ஆகிய நாடுகளுககு இமடதய ஏற்்படுததப்படடுள்ளது. 
இதன்்படி ச்பொர் துமறமுகதமதப ்பயன்்படுததி 
மூன்று நாடுகளிலும் த்பாககு்வரதது ்வழிதடங்கள் 
ஏற்்படுதத ்வழி்வமக தசய்யப்படடுள்ளது.  
இததுமறமுகம் ்பாகிஸ்தாமனத தவிர்தது 
ஆபகானிஸ்தான் ைற்றும் ஆசியா ஆகிய சந்மதகமள 
இந்தியா அணுக ஒரு நுமைவு ்வாயிலாக இருககும்.

உலகின் மிகப ்பைமையான கடல ்வர்ததக 
்பாமதகளில ஒன்று சுதைரியாவில இருந்து 
்பஹமரன் ்வழியாக தைலுககா என்று 
அமைககப்படட சிந்துத்வளி நாகரிகம் ்வமர 
அமைககப்படடிருந்தது.

 பிைப்ல அறிஞைான எம் எஸ் அகவானி,   
”இரடைக்கா்லததில இ்தியர்களின் �ருததுவம் 
்கணி்ம் �ற்றும் வானியல தி�ர�்கரை அநைபிய 
�ற்றும் ஈைானிய அறிஞர்கள் பபரிதும் �தித்ந்ாடு,   
இறுதியில அவர்கைது அறிவுசார பாைம்பரியததின் 
பகுதியா்கவும் ஆனது” என்றும் குறிப்பிடுகி�ார.

 5.4    இந்தியோ  மறறும் சர்வநேச 
அ்மப்புகள் 

இந்தியா ஒரு ்வலிமை ்வாய்ந்த ்வலலரசாகும்.  
்வளர்ந்து ்வரும் உலகளாவிய தசல்வாகமக 
அமனதது நாடுகளிலும் த்பற்றுள்ளது.  புதிதாக 
ததாழிலையைாககப்படட நாடாக இருப்பதால 
்பலத்வறு நாடுகளுடன் ஒததுமைககும் சிறந்த 
்வரலாற்மறக தகாணடுள்ளது.  ்பலத்வறு சர்்வததச 
அமைபபுகளில முககியதது்வம் ்வாய்ந்த 
உறுபபினராக இந்தியா தசயல்படு்வததாடு,  
அ்வற்றில சில்வற்றின் நிறு்வன உறுபபினராகவும் 
இருந்து ்வருகிறது.  இந்தியா முமறப்படி 
அமைககப்படட அமைபபுகளான ஐ.நா.சம்ப,  
அணிதசரா இயககம், சார்க, ஜி-20 ைற்றும் 
காைன்த்வலத த்பான்றம்வகளில உறுபபினராக 
உள்ளது. 

இராணு்வ தைாதலகமள முடிவுககுக தகாணடு 
்வரு்வது ைற்றும் நாடுகளிமடதய அமைதி ைற்றும் 

முன்தனற்றதமத ஏற்்படுதது்வது த்பான்ற ஐ.நா. 
சம்ப எடுககும் அமனதது முயற்சிகளிலும் இந்தியா 
உதவுகிறது.

பிரிகஸ் (BRICS)
பிதரசில,  ரஷயா,  இந்தியா,  சீனா ைற்றும் 

ததன்னாபபிரிககா ஆகிய நாடுகள் பிராந்திய 
அளவில ைற்றும் சர்்வததச அளவில ்வளர்ந்து ்வரும் 
த்பாருளாதார, அரசியல சகதிகள் ஆகும்.  பிரிகஸ் 
அமைபபின் தமலமையகம் சீனாவின் ஷாங்காய் 
நகரில அமைந்துள்ளது. உலகின் ்வட்பகுதியில 
உள்ள நாடுகளின் ச்வாலகமள எதிர்தகாள்ளும் 
விதைாகத ததன்்பகுதியில உள்ள நாடுகளுககு 
நல்வாய்பபிமன ஏற்்படுததியுள்ளது.  இந்தியா,  
இககூடடமைபபில ஒரு தீவிர உறுபபினராக 
இருப்பததாடு உலகளவில தன்மன 
்வடி்வமைககவும் இது ்வழி்வகுககிறது.
பிரிகஸ் கூட்டை்மப்பு உரு்வோ்வேறகோன 
கோ�ணம்

உலக ்வங்கி ைற்றும் சர்்வததச நாைய 
நிதியததிற்கு ஒரு ைாற்றாகவும், அதைரிகக 
தைலாதிககததிற்குப த்பாடடியாகவும், உறுபபு 
நாடுகளிமடதய த்பாருளாதார ்வளர்ச்சித 
திடடங்கமள நிமறத்வற்றவும், பிரிகஸ் நாடுகள் 
கூடடமைபபு ததாற்றுவிககப்படடது.
பிரிகஸின் ந�ோககஙகள்
�	�பிராந்திய ்வளர்ச்சிமய அமட்வது 
�	�்வளர்ந்த ைற்றும் ்வளரும் நாடுகள் இமடதய 

்பாலைாக தசயல்படு்வது 
�	�ைனித தைம்்பாடடிற்கு மிகப்பரந்த அளவில 

்பங்களிபபு  தசய்தல 
�	�அதிக சைதது்வம் ைற்றும் நியாயைான உலகதமத 

ஏற்்படுததுதல 
�	�்வணிக ஒததுமைபம்ப அதிகரிகக பிரிகஸ் 

நாடுகளுககிமடதய உள்நாடடு நாையங்கள் 
மூலம் ்வணிகம் தைற்தகாள்்வமத ஊககுவிததல 
ைற்றும் நடபபு சர்்வததச சிககலகமள 
எதிர்தகாள்ளுதல

�	�உறுபபு நாடுகளிமடதய தக்வல 
ததாழிலநுட்பங்கமளப ்பரிைாறிக தகாள்்வமத 
ஊககுவிததல, உறுபபு நாடுகளில 
த்வமல்வாய்பபு, ்வறுமை ஒழிபபு த்பாருளாதார 
ைாற்றங்கள் த்பான்ற்வற்மற உள்ளடககிய 
த்பாருளாதார ்வளர்ச்சிமய தைம்்படுததுதல.
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இந்தியா த்பாருளாதாரத துமறயில தீவிரைாகச் தசயல்படடு ்வரு்வது கீழககாணும் ்பலத்வறு த்பாருளாதார 
கூடடமைபபுகளின் ஒரு ்பகுதியாக இந்தியா இருப்பதிலிருந்தத நன்கு புலனாகிறது. 

உலகளாவிய குழுககளின் 
த்பயர்கள் உறுபபினர் நாடுகள் குறிகதகாள்கள்

ஐ.பி.எஸ்.எ (IBSA)
இந்தியா, பிதரசில, 
ததன் ஆபபிரிககா

த்வளாண, கலவி, ஆற்றல, ்வர்ததகம், 
கலாச்சாரம் ைற்றும் ்பாதுகாபபில க்வனம் 
தசலுதது்வது. 

பி.சி.ஐ.எம் (BCIM) ்வங்காளததசம், சீனா, இந்தியா, 
மியான்ைர்

இயற்மகப த்பரழிவுகள் ைற்றும் தரவு 
மீறலகள் த்பான்ற அச்சுறுததலகமள 
சைாளிககவும் ்வணிக நலமன 
்பாதுகாககவும்

எம்.ஜி.சி (MGC) 
(மீகாங்- கங்கா ஒததுமைபபு)

இந்தியா, கம்த்பாடியா, லாத்வாஸ் 
ைககள் ஜனநாயக குடியரசு, 
மியான்ைர், தாய்லாந்து, வியடநாம்

கங்கா-மீகாங் தாழநிலததில 
ததம்வயான உள்கடடமைபபு 
்வசதிகமள உரு்வாககு்வது 

பிம்ஸ்தடக (BIMSTEC)  
்வங்காள விரிகுடா ்பலதுமற 
ததாழிலநுட்ப ைற்றும் 
த்பாருளாதார 
கூடடுறவிற்கான முயற்சி

்வங்காளததசம், இந்தியா, 
மியான்ைர், இலங்மக, தாய்லாந்து, 
பூடான் ைற்றும் தந்பாளம்

ததாழிலநுட்ப த்பாருளாதார ஒததுமைபபு, 
சர்்வததச ்வர்ததகம் ைற்றும் த்வளிநாடடு 
தநரடி முதலீடு  ஆகிய்வற்மற 
்வலுப்படுததவும்  தைம்்படுததவும் 

ஆர்.சி.இ.பி (RCEP) 
ஒருங்கிமைந்த ்வர்ததக 
ைணடலம்

ஆஸ்திதரலியா, புருதன, 
கம்த்பாடியா, சீனா,  இந்தியா,  
இந்ததாதனசியா,  ஜப்பான்,  
தகாரியா, லாத்வாஸ்,  ைதலசியா 
மியான்ைர்,  நியூசிலாந்து 
சிங்கபபூர், பிலிபம்பன்ஸ்,  
தாய்லாந்து, வியடநாம்

த்பாருள்கள் ்வர்ததகம், தசம்வ 
்வர்ததகம், முதலீடுகள், ததாழிலநுட்ப 
ஒததுமைபபு, தீர்வு ைற்றும் ்பல 
பிரச்சமனகளுககு உயர் தரைான 
ைற்றும் ்பரஸ்்பர நன்மை ்பயககும்  
்வமகயிலான ஒப்பந்ததமத 
ஏற்்படுதது்வது

ஈ.எ.எஸ் (EAS) 
கிைககு ஆசிய உச்சிைாநாடு

10 ஆசிய நாடுகள் ைற்றும் ஐககிய 
அதைரிககா, சீனா, இந்தியா, 
ஜப்பான், உள்்பட முககிய எடடு 
நாடுகள்

அமைதி ைற்றும் நிமலததன்மைமய 
ஊககுவிப்பது

ஜி.சி.சி (GCC) 
்வமளகுடா ஒததுமைபபு 
கவுன்சில

்பஹமரன், கும்வத, ஓைன், 
கததார், சவுதி அதரபியா, ஐககிய 
அரபு நாடுகள், இந்தியா

த்பாது்வான தநாககங்கள் ைற்றும் ஒதத 
அரசியல  ைற்றும் கலாச்சார 
அமடயாளங்களின் அடிப்பமடயில 
ஒற்றுமைமய அமட்வது

பி.பி.ஐ.என் (BBIN) ்வங்காளததசம், பூடான், இந்தியா, 
தந்பாளம் எரிசகதி ஆற்றலுககாக

ஷாங்காய்  ஒததுமைபபு 
நிறு்வனம் (SCO)

இந்தியா, கஜகஸ்தான், 
கிர்கிஸ்தான், ்பாகிஸ்தான், ரஷயா, 
தஜிகிஸ்தான் ைற்றும் 
உஸ்த்பகிஸ்தான்

்பாதுகாபபு ததாடர்்பான பிரச்சிமனகமளத 
தீர்ப்பது, எலமல பிரச்சிமனகமளத 
தீர்ப்பது, நுணைறிவு ்பகிர்வு ைற்றும் 
்பயங்கர்வாததமத எதிர்தகாள்்வது
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பிரிகஸ் நிதி கட்டை்மப்பு
புதிய தைம்்பாடடு ்வங்கி (NDB) என்்பது ்பல 

துமற ்வளர்ச்சி ்வங்கி ஆகும். அடிப்பமடக 
கடடமைபபுத திடடங்களுககுக கடன் ்வைங்கு்வதத 
இதன் முதன்மைச் தசயலாகும்.  ததசிய அளவில 
ஏற்்படுததப்படட அபிவிருததித திடடங்களான சமூக 
சுற்றுச்சூைல ைற்றும் நீடிதத த்பாருளாதாரத 
திடடங்களுககுப ்பங்களிப்பமத தநாககைாகக 
தகாணடுள்ளது. புதுபபிககததகக ஆற்றல 
்வளங்கமள தைம்்படுததும் திடடங்களுககு இது 
முன்னுரிமை ்வைங்குகிறது. 

அ்வசரகால நிதி ஒதுககீடு ஏற்்பாடு (CRA) 
நாைய வி்வகாரங்கள் உள்ளிடட உலக 
அளவிலான ்பை தநருககடியில இருந்து 
்பாதுகாததிட அடிப்பமடத திடடம் ்வைங்க ்வமக 
தசய்கிறது. 

பிரிகஸ் பணம் மசலுத்தும் திட்டைம்
2015ஆம் ஆணடு நமடத்பற்ற பிரிகஸ் 

ைாநாடடில பிரிகஸ் நாடுகளின் அமைச்சர்கள் 
்பைம் தசலுததும் முமற ததாடர்்பான 
ஆதலாசமனகமளத ததாடங்கினர். இது 
உலகளாவிய ்வங்கிகளுககு இமடதயயான நிதி, 
தசய்திப ்பரிைாற்ற அமைபபிற்கு (SWIFT - Society 
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
System) ைாற்றாக இருககும்.

உறுப்பு �ோடுகளி்டைநய ஒத்து்ைப்்ப 
அதிகரிககும் கோ�ணிகள்

முதலா்வதாக ்வளரும் நாடுகளிமடதய 
தற்த்பாமதய சூழநிமலமயப பிரதி்பலிககும் ஒரு 
த்பாருளாதார ஒழுங்மக உரு்வாககு்வதற்கு பிரிகஸ் 
அமைபபு முயற்சிகமளத தூணடும்.  இது ததாடர்்பாக 
ைாற்றங்கமள ்வமரயறுப்பதற்கான புதிய ்வளர்ச்சி 
்வங்கி (NDB) ைற்றும் அ்வசர ஒதுககீடு ஏற்்பாடு (CRA) 
ஆகிய்வற்றின் தயாசமனயானது  த்பாருளாதாரம் 
ைற்றும் அரசியலில மிகுந்தத தாககதமத ஏற்்படுததும்.

இரணடா்வதாக உலக நிர்்வாகததில பிரிகஸ் 
நாடுகளின் ைாற்று தயாசமன இதர நாடுகளின் 
ஆதரம்வ ஈர்ககும்.

மூன்றா்வதாக ைற்ற துமறகளுடனான பிரிகஸ் 
ததாடர்புகளின் விரி்வாககம் அமத தைலும் 
்வலு்வான கூடடாணமையாக உரு்வாககும்.

பிரிகஸ் (BRICS) என்ற தசால  
ஜிம் ஓ’ நீல (Jim O'Neill) என்ற பிர்பலைான 
பிரிடடிஷ த்பாருளாதார நிபுைரால 
உரு்வாககப்படடது. பிதரசில, ரஷயா, இந்தியா, 
சீனா ஆகிய நாடுகள் 2050ஆம் ஆணடு ்வாககில 
ஆறு ததாழிலையைாககப்படட நாடுகமளவிட 
டாலர் ைதிபபில த்பரிய நாடுகளாக உரு்வாகும் 
என்றும் கடந்த 300 ஆணடுகளின் அதிகாரப 
த்பாககு முற்றிலும் ைாறு்படும் என்றும் அ்வர் 
கணிததார்.

ெதன் ஆப்பிரிக்கா

பிேரசில்

இந்தியா
சீனா 

ரஷ்யா 

கிேம
வ

ெத

அளைவயில் இல்ைல 
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மபட்ந�ோலியம் ஏறறுமதி மசய்யும் �ோடுகளின் 
கூட்டை்மப்பு (OPEC)

த்படதராலிய ஏற்றுைதி நாடுகளின் 
கூடடமைபபு  (எணதைய் உற்்பததி தசய்யும் 
நாடுகள்) ஈராககில ்பாகதாத நகரில நிறு்வப்படட 
அரசுகளுககிமடதயயான ஓர் அமைப்பாகும். இதன் 
தமலமையகம் ஆஸ்திரியாவின் வியன்னா நகரில 
உள்ளது. ஒத்பக நிறு்வன உறுபபினர்கள் ஈரான், 
ஈராக, கும்வத, சவுதி அதரபியா ைற்றும் த்வனிசுலா 
ஆகிய நாடுகள் ஆகும்.

இவ்்வமைபபில மூன்று ்வமகயான 
உறுபபினர்கள் முமறதய  நிறு்வன உறுபபினர்கள்,  
குழு உறுபபினர்கள், இமை உறுபபினர்கள் 
உள்ளனர்.  தற்த்பாது இவ்்வமைபபில 15 
உறுபபினர்கள் உள்ளனர்.  (ததன் அதைரிககாவில 
2, ைததிய கிைககில 6, ஆபபிரிககாவில 7). கச்சா 
எணதைய் ஏற்றுைதி தசய்யும் ைற்றும் அமைபபின் 
தநாககங்கமளப ்பகிர்ந்து தகாள்ளும் எந்த ஒரு 
நாடும் ஒத்பக அமைபபில உறுபபினராகலாம்.

மபட்ந�ோலியம் ஏறறுமதி மசய்யும் �ோடுகள் 
அ்மப்பின் திட்டைம் 
�� �அதன் உறுபபு நாடுகளுககுள் எணதைய் 
தகாள்மககமள ஒருங்கிமைததல 
�� �எணதைய் சந்மதமய நிமலநிறுதத உதவுதல 
�� �த்படதராலிய உற்்பததியாளர்களுககு 
நியாயைான நிமலயான ்வரு்வாய் கிமடப்பமத 
உறுதி தசய்தல 
�� �எணதைய் நுகர்வு தசய்யும் நாடுகளுககுத 
திறமையான,  சிககனைான,  ்வைககைான,  
விநிதயாகதமத அளிததல
�� �த்படதராலியத ததாழிலில முதலீடு 
தசய்்ப்வர்களுககு மூலதனததிற்கு நியாயைான 
்வரு்வாய் கிமடககச் தசய்தல

ஒமபக எவ்வோறு பி்ற �ோடுகளுககு உேவி 
மசய்கின்்றன?

த்படதராலிய ஏற்றுைதி தசய்யும் நாடுகளின் 
சர்்வததச தைம்்பாடடு நிதி (OPID) என்்பது குமறந்த 
்வடடி வீதததில கடன் அளிககும் நிதி நிறு்வனம் 
ஆகும்.  இது சமூக ைற்றும் ைனிதாபிைானத 
திடடங்களுககு ைானியங்கமள ்வைங்குகிறது.

புததகங்கள், அறிகமககள், ்வமர்படங்கள், 
த்படதராலிய எரிசகதி ைற்றும் எணதைய் சந்மத 
ததாடர்்பான ைாநாடடு நட்வடிகமககள் உள்்பட 20 
ஆயிரததுககும் தைற்்படட ததாகுதிகமளக தகாணட 
ஒரு தக்வல மையதமத ஒத்பக தகாணடுள்ளது.  
இததக்வல மையம் த்பாதுைககளாலும் த்பரும்்பாலும் 
ஆராய்ச்சியாளர்கள் ைற்றும் ைாை்வர்களாலும் 
அடிககடி ்பயன்்படுததப்படடு ்வருகிறது. 
ஒமபக �ோடுகளுடைனோன இந்தியோவின் உ்றவு

கச்சா எணதைய் அதிக அளவில நுகர்வு 
தசய்யும் நாடுகளில இந்தியாவும் ஒன்று.  
இந்தியாவின் த்பாருளாதார ்வளர்ச்சியில 
த்படதராலியம் ஏற்றுைதி தசய்யும் நாடுகள் 
தங்களுமடய ஆர்்வதமத த்வளிப்படுததியுள்ளன. 
86 சதவிகித கச்சா எணதைய், 70 சதவிகித 
இயற்மக எரி்வாயு,  95 சதவிகித சமையல எரி்வாயு 
ஆகிய்வற்மற இந்தியா ஒத்பக நாடுகளில இருந்து 
இறககுைதி தசய்கிறது.  எலலா்வற்றிற்கும் தைலாக 
அதிக  எணதைய் ததம்வயினால இந்தியா ஒரு 
சிறந்த ்பங்காளராக ஒத்பக நாடுகளால அமடயாளம் 
காைப்படுகிறது.

இந்தியாவில த்பாதுைான எணதைய் ்வள 
இருபபு இலமல.  இதனால எணதைய்மய 
இந்தியா உற்்பததி தசய்ய முடியாது.  அதனால 
இந்தியா வி்வசாயம் ைற்றும் ததாழிலதுமற 
உற்்பததியில ்வலு்வான க்வனம் தசலுததுகிறது. 

முடிவு்�
இந்தியா த்பாருளாதாரம் ைற்றும் ்வணிக 

ஒததுமைபபு தவிர ஒரு நட்பான  நீடிககப்படட 
உறவிமன தனது அணமட நாடுகளுடன் 
ஏற்்படுததிக தகாள்ள விரும்புகிறது.  தைலும் கலவி,  
சுகாதாரம்,  தீவிர்வாத எதிர்பபு,  த்பரிடர் 
தைலாணமை, குடிைககளுககான த்வமல்வாய்பபு,  
குற்றங்கமளக கடடுப்படுததல,  ததாழிலநுட்ப 
தைம்்பாடு உள்ளிடட துமறகளில ஒததுமைகக 
விரும்புகிறது. 

OPEC இலச்சிமன
இது 1969ஆம் ஆணடில 

நமடத்பற்ற ஒரு சர்்வததச 
்வடி்வமைபபுப த்பாடடியின் 
மூலம் இச்சின்னைானது 
த த ர் ந் த த டு க க ப ்ப ட ட து .  
ஆஸ்திரிய ்வடி்வமைப்பாளர் 

ஸ்த்வாத்பாடா இமத ்வடி்வமைதது த்பாடடியில 
த்வன்றார்.  இது இந்த அமைபபினுமடய த்பயரின் 
த்வவ்த்வறு எழுததுககமள (OPEC) ஒரு 
்வடடைான ்வடி்வமைபபில காைலாம். 
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  போடைச்சுருககம்
�	இந்தியா எபத்பாழுதும் அமைதிமய விரும்பும் நாடாக இருப்பததாடு உலக அமைதிககுத ததாடர்ந்து 

கடுமையாகப த்பாராடி ்வருகிறது.
�	இந்தியா அதன் அமனதது அணமட நாடுகளுடன் ்வரலாற்று ரீதியாகவும்,  சமூக-த்பாருளாதார, 

இனம் ைற்றும் தைாழியியல உறவுகமளக தகாணடுள்ளது.
�	த்பாது சுகாதாரம்,  சிறு அளவிலான ததாழிலகள்,  ததாமலதததாடர்பு,  கலவி த்பான்ற்வற்மற 

தைம்்படுதது்வதற்கும் ைற்றும் சாமலகள்,  ்பாலங்கள் அமைப்பதற்கும் அணமட நாடுகளுககு 
உதவுகிறது.

�	ஆய்்வகக கடடடங்கள்,  ைருந்தகங்கள்,  ஆழகுைாய் கிைறுகள் த்பான்றம்வகமள அமைததிட 
அணமட நாடுகளுககுப த்பரும் நிதி உதவி தசய்கிறது. 

�	இந்தியா தன் அணமட நாடுகளின் ்வளர்ச்சிககுப ்பை உதவி ைற்றும் நிதி உதவி ஆகிய்வற்மற தன் 
்பங்களிப்பாக முன்கூடடிதய தசய்கிறது.

�	இந்தியா ்வலலரசுகளுடன் நலல உறம்வக தகாணடுள்ளது.  தைலும் தன் உள்நாடடு ்வளர்ச்சிககான 
அதிக்படச நலமனப த்பற முயன்று ்வருகிறது. 

�	ஐ.நா. சம்பயின் அமனதது முயற்சிகளிலும் இந்தியா தன் ஒததுமைபம்ப நலகுகிறது.
�	பிரிகஸ் (BRICS) கூடடமைபபில இந்தியா ஒரு தீவிர உறுபபினராக இருப்பதால உலக அளவில 

தன்மன ்வடி்வமைககவும் இது ்வழிதகாலுகிறது.

க்லச்மசோறகள்

ஓரினதமதச் தசர்ந்த homogenous of the same kind/alike

இருதரபபு ்வர்ததகம் bilateral trade trading between two countries

நீர் மின்சார திடடம் hydroelectric project producing electricity by using the pow-
er of fast moving water

உள்கடடமைபபு infrastructure the basis organisational facilities

ததான்மை antiquity the ancient past

இரணடாகப பிரிததல bifurcation to divide into two parts

கணகாணிபபு surveillance Close observation

பயிறசி
I   
 சரியோன வி்டை்யத் நேரவு 
மசய்யவும்
1. ைகைகான் எலமலகதகாடு 

எந்த இரு நாடுகளுககும் இமடதய உள்ள 
எலமல ஆகும்?
அ) ்பர்ைா -  இந்தியா ஆ) இந்தியா - தந்பாளம்
இ) இந்தியா – சீனா    ஈ) இந்தியா -  பூடான்

2. இந்தியா பின்்வரு்வன்வற்றுள் எந்த அமைபபில 
உறுபபினராக இலமல?
1) ஜி 20
2) ஏசியான் (ASEAN)

3) சார்க (SAARC) 
4) பிரிகஸ் (BRICS)
அ) 2 ைடடும் ஆ) 2 ைற்றும் 4
இ) 2, 4 ைற்றும் 1 ஈ)  1, 2 ைற்றும் 3

3. ஒத்பக (OPEC) என்்பது
அ)  சர்்வததச காபபீடடு நிறு்வனம் 
ஆ) ஒரு சர்்வததச விமளயாடடுக கைகம் 
இ) எணதைய் ஏற்றுைதி நிறு்வனங்களின் 

அமைபபு 
ஈ) ஒரு சர்்வததச நிறு்வனம் 

4. இந்தியா தனது மிக நீணட நில எலமலமய 
எந்த நாடதடாடு ்பகிர்ந்து தகாள்கிறது?
அ) ்வங்காளததசம்  ஆ) மியான்ைர் 
இ) ஆபகானிஸ்தான்  ஈ) சீனா 
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5.  இடிமின்னல நிலம் என்று அறியப்படும் நாடு 
____________ ஆகும். 

6.  இந்தியாவும் இலங்மகயும் ___________ ஆல 
பிரிககப்படுகின்றன.

III சரியோன கூற்்றத் நேரவு மசய்யவும்
1. இந்தியா ைற்றும் மியான்ைரின் கலடன் 

த்பாககு்வரததுத திடடம் பின் ்வரும் 
த்பாககு்வரதது முமறகளில எந்த முமறயில 
அமைககப்படடுள்ளது? 

 1. சாமல 2. ரயில ்வழி
 3. கப்பல 4.  உள்நாடடு நீர்்வழிப 

த்பாககு்வரதது
 கீதை தகாடுககப்படடுள்ள குறியீடுகமளப 

்பயன்்படுததி சரியான விமடமயத  
ததர்ந்ததடுககவும்.
அ) 1, 2 ைற்றும் 3
ஆ) 1, 3 ைற்றும் 4
இ) 2, 3 ைற்றும் 4
ஈ) 1, 2, 3 ைற்றும் 4

2. கூறறு: இந்தியாவும் பிரான்சும் சர்்வததச 
சூரியசகதிக கூடடணிமயத (International Solar 
Alliance) ததாடங்கியுள்ளன.

 கோ�ணம்: இது கடகதரமக ைற்றும் ைகரதரமக 
ஆகிய்வற்றுககு இமடதயயான நாடுகமளச் 
சூரிய ஆற்றலுககான ஒததுமைபபில 
ஒன்றிமைப்பதற்காகும்.
அ) கூற்று சரி. காரைம் கூற்றிற்கான சரியான 

விளககைாகும்.
ஆ) கூற்று சரி. காரைம் கூற்றிற்கான சரியான 

விளககைலல.
இ) கூற்று த்வறு; காரைம் சரி 
ஈ) கூற்று, காரைம் இரணடும் த்வறு 

3. பின்்வரும் கூற்றுகளில எது/எம்வ 
உணமையானம்வ?

 1.  இந்திய ்பண்பாடடு உறவுகளுககான குழு, 
டாககா ்பலகமலககைகததில ’தாகூர் 
இருகமக’ ஏற்்படுதத ்வழி்வமக தசய்துள்ளது.

2.  தைற்கததிய நாடுகளுககான இந்தியாவின் 
நுமைவு ்வாயில மியான்ைர் ஆகும்.

3.  தந்பாளம்,  பூடான் ஆகியம்வ 
நிலப்பகுதிகளால சூைப்படட நாடுகளாகும்.

4.  இந்தியாவின் நாளந்தா ்பலகமலககைகத 
திடடததின் ஒரு ்பங்குதாரர் நாடு 
இலங்மகயாகும்.

அ) 1, 2 ைற்றும் 3
ஆ) 2, 3 ைற்றும் 4
இ) 1, 3 ைற்றும் 4
ஈ) 1, 2 ைற்றும் 4

5. பின்்வரு்வன்வற்மறப த்பாருததி கீதை 
தகாடுககப்படட குறியீடுகளிலிருந்து சரியான 
விமடமயத ததர்ந்ததடுககவும்
i) சலைா அமை - 1. ்வங்காளததசம்
ii) ்பராககா ஒப்பந்தம் - 2. தந்பாளம்
iii)  சுககா நீர்மின்சகதி     - 3. ஆபகானிஸ்தான் 

திடடம்
iv)  சாரதா கூடடு - 4. பூடான் 

மின்சகதித திடடம்
அ) 3 1 4 2  ஆ) 3 1 2 4
இ) 3 4 1 2 ஈ) 4 3 2 1

6. எததமன நாடுகள் இந்தியாவுடன் தன் 
எலமலமயப ்பகிர்ந்து தகாள்கின்றன?
அ) 5 ஆ) 6
இ) 7 ஈ) 8

7. எந்த இரணடு தீவுநாடுகள் இந்தியாவின் 
அணமட நாடுகள் ஆகும் ?
அ) இலங்மக ைற்றும் அந்தைான் தீவுகள் 
ஆ) ைாலததீவு ைற்றும் லடசத தீவுகள் 
இ) ைாலததீவு ைற்றும் நிகதகா்பார் தீவு 
ஈ) இலங்மக ைற்றும் ைாலததீவு

8. எந்த இந்திய ைாநிலம் மூன்று நாடுகளால 
சூைப்படடுள்ளது?
அ) அருைாச்சலபபிரததசம் 
ஆ) தைகாலயா
இ) மிதசாரம்
ஈ) சிககிம்

9. எததமன ைாநிலங்கள் தந்பாளததுடன் தங்கள் 
எலமலமயப ்பகிர்ந்து தகாள்கின்றன?
அ) ஐந்து ஆ) நான்கு
இ) மூன்று ஈ) இரணடு

10. சுதந்திரைமடந்த ்பாகிஸ்தானுககான 
எலமலகமள ்வகுதத்வர் 
அ) ைவுணடத்படடன் பிரபு 
ஆ) சர் சிரில ராடகளிிஃப
இ) கிளைன்ட அடலி
ஈ) தைற்கூறிய ஒரு்வருமிலமல

II  நகோடிட்டை இடைஙக்ள நி�ப்புக
1.  இையைமலயில உள்ள ஒரு சிறிய முடியாடசி 

நாடு ____________ ஆகும்.
2.  இந்தியா, ததன்கிைககாசியாவிற்குள் 

தசல்வதற்கான ஒரு நுமைவு ்வாயிலாக 
____________ இருககிறது.

3.  இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இமடயிலான 
இமடப்படு நாடு ____________ ஆகும்.

4.  இந்தியாவிற்குச் தசாந்தைான ____________ 
என்ற ்பகுதி தைற்கு ்வங்காளம் - ்வங்காளததச 
எலமலயில அமைந்துள்ளது.
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4. கூறறு: இந்தியாவின் த்பாருளாதார ்வளர்ச்சியில  
ஒத்பக (OPEC) ஆர்்வம் காடடியுள்ளது.

 கோ�ணம்: ததம்வயான எணதைய்  ்வளங்கள் 
இலலாததால இந்தியா வி்வசாயம் ைற்றும் 
ததாழிலதுமற உற்்பததியில க்வனம் 
தசலுததுகிறது. 
அ) கூற்று சரி. காரைம் கூற்மற விளககுகிறது
ஆ) கூற்று த்வறு. காரைம் சரி
இ) கூற்று காரைம் இரணடும் சரி 
ஈ) கூற்று காரைம் இரணடும் த்வறு

IV மபோருத்துக
1. பிராணடிகஸ் - வியன்னா 

(Brandix)

2. தக்வலததாடர்பு - ஜப்பான் 
இைககததன்மை 
ைற்றும் ்பாதுகாபபு  
ஒப்பந்தம் (COMCASA)

3. ஷிங்கன்தசன் - ஷாங்காய்
4. பிரிகஸ் (BRICS) -  அதைரிகக ஐககிய 

நாடுகள்
5. ஒத்பக (OPEC) -   விசாகப்படடினததின் 

ஆமட நகரம்
V சுருககமோக வி்டையளிககவும் 
1. இந்தியாவின் அணமட நாடுகளின் 

த்பயர்கமள எழுதுக.
2. த்பார்ததிறம் சார்ந்த ்பங்களிபபு ஒப்பந்தம்  

(SPA) ்பற்றிய சிறு குறிபபு ்வமரக.
3. பிரிகஸ் (BRICS) உறுபபு நாடுகளின் 

த்பயர்கமளக குறிபபிடுக.
4. கலடன் ்பன்முக ைாதிரி  த்பாககு்வரததுத திடடம் 

்பற்றி நீவிர் அறி்வது யாது?
5. சா்பொர் ஒப்பந்தததின் முககியதது்வதமத 

ைதிபபிடுக.
6. இந்தியா உறுபபினராக உள்ள ஏததனும் ஐந்து 

உலகளாவிய குழுககமளப ்படடியலிடுக.
7. ஜப்பான் இந்தியா உற்்பததி நிறு்வனததின்  

(JIM) ்பங்கு என்ன?
VI விரி்வோக வி்டையளிககவும்
1. இந்தியா ைற்றும் சர்்வததச அமைபபுகள் 

குறிததும் இந்தியா உறுபபினராக உள்ள 
ஏததனும் மூன்று உலகளாவிய குழுககள் 
்பற்றிய சிறபபு அம்சங்கள் குறிததும் எழுதுக.

2. பிரிகஸ் (BRICS) கூடடமைபபு உரு்வானதற்கான 
காரைம் ைற்றும் அதன் தநாககங்கமள 
எழுதுக.

3. த்படதராலியம் ஏற்றுைதி தசய்யும் நாடுகள் 
அமைபபின் (OPEC) திடடம் குறிததும் 
அவ்்வமைபபு எவ்்வாறு பிற நாடுகளுககு உதவி 
தசய்கின்றன என்்பது குறிததும் குறிபபிடுக.

VII மசயலபோடுகள்
1. உலக நாடுகளுடனான இந்தியாவின் உறவு 

குறிததுச் தசய்திததாள்களில இருந்து 
தக்வலகமளச் தசகரிகக ைாை்வர்களிடம்  
கூறலாம்.

2. இந்தியா அதன் அணமட நாடுகளுடன் 
தகாணடுள்ள சமீ்பததியத திடடங்கள் குறிதது 
்படங்களுடன் ஒரு ஆல்பம் தயாரிகக குழுத 
திடடைாக ைாை்வர்களிடம் தகாடுககலாம்.
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         அறிமுகம்
இந்தியா எவ்ாறு செயல்படுகிறது என்பதனை 

GDP விளக்குகிறது அதைால, GDP  எனறால எனை 
என்பனதப் ்பற்றி முதலில  நீங்கள் புரிந்துக் ச்காள்ள 
வ்ண்டும்.

ஒரு வ�ாட்டலில எனை ந்டக்கிறது 
என்பனத ்கற்்பனை செய்க. இரண்டு இடலி மற்றும் 
ஒரு வ்காப்ன்ப வதனீருக்கு நீங்கள் உததரவு 
இடுகிறீர்கள். இடலி மற்றும் வதனீனர யாவரா 
ஒரு்ர உற்்பததி செயயலாம் மற்றும் யாரா்து கூ்ட 
அனத உங்களுக்கு வென்யா்க செயயலாம்.

ச்ளிப்்பன்டயா்க இடலி மற்றும் வதனீர 
உற்்பததி செயயப்்படடு இருக்கிறது. அன்்கனள 
நீங்கள் சதா்டக்கூடியன், ்பாரக்்கக்கூடியன் 
மற்றும் சதாடடு உணரக்கூடியன்்களாகும் . 
சதா்டக்கூடிய ச்பாருள்்கனள “்பண்்டங்கள்” எனறு 
ச்பாருளியல அறிஞர்கள் அனைக்கினறைர. இந்த 
்பண்்டங்கள் இல்ெம் அலல, ஏசைனில அதற்கு 
்பணம் செலுதத வ்ண்டும்.

சதா்டக்கூடிய ச்பாருள்்கனள, ்பண்்டங்கள் 
எனறு அனைததாலும், ெனமயல்காரர்கள் செயது 
முடிதத வ்னல மற்றும் அந்த உணன்ப் ்பரிமாறும் 

மக்்கள், ெனமயல மற்றும் வென் ந்ட்டிக்ன்க்கனள 
்பண்்டங்கள் வ்பால யாரும் சதாடடு உணரக் 
கூடியது அலல. ஆைால, நீங்கள் உணவினை 
உண்டு அனு்பவிக்்கலாம்.ச்பாருளியல ்லலுநர்கள் 
இந்த ந்ட்டிக்ன்கனய “்பணி்கள்” எனறு 
அனைக்கினறைர.

கற்றலின் ந�ொககஙகள்
�	சமாதத உள்நாடடு உற்்பததினய  ்பற்றி சதரிந்துச்காள்ளுதல
�	நாடடு ்ருமாைததின ்பலவ்று ந்ட்டிக்ன்க்கனள புரிந்துச்காள்ளுதல
�	சமாதத உள்நாடடு உற்்பததியின அனமப்ன்ப புரிந்துச்காள்ளுதல
�	சமாதத உள்நாடடு உற்்பததியில ்பலவ்று துனற்களின ்பங்களிப்ன்ப 

சதரிந்துச்காள்ளுதல
�	ச்பாருளாதார ்ளரச்சி, முனவைற்றம் மற்றும் அதன வ்று்பாடு்கள் ்பற்றி அறிந்துச்காள்ளுதல
�	சமாதத உள்நாடடு உற்்பததி மற்றும் வ்னல்ாயப்பு அடிப்்பன்டயில ்ளரச்சி ்பானதப் ்பற்றி 

சதரிந்துச்காள்ளுதல
�	சமாதத உள்நாடடு உற்்பததி மற்றும் ச்பாருளாதார ச்காள்ன்க்களின ் ளரச்சிப் ்பற்றி புரிந்துச்காள்ளுதல

�க�ேவா�
ப�மா�பவ�

ப�ட�க� 

ப�ொத்த உள்�ொட்டு 
உற�ததி �றறும் அ்தன் 
வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம்

அலகு - 1
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ஒவச்ாரு நாளும் வ�ாட்டலில எனை 
ந்டக்கிறவதா அவத வ்பால நாடு முழு்தும் ந்டக்கிறது. 
்பண்்டங்கள் மற்றும் ்பணி்கள் உற்்பததி செயயப்்படடு 
அதனை நாம் ்பணம் செலுததி ச்பறுகினவறாம். 
இ்ற்னறவய சமாதத உள்நாடடு உற்்பததி (GDP) 
அளவிடுகிறது.
GDPயின் வரையர்ற / இலககணம்

ஒரு குறிப்பிட்்ட கொலததில் ஒரு �ொட்டில் 
உற�ததி பெயயப்�டுகின்்ற அரைதது �ண்டஙகள் 
�றறும் �ணிகளின் அஙகொடி �திப்ர� ப�ொத்த 
உள்�ொட்டு உற�ததி (GDP) என்கிந்றொம்.

GDP = C + I + G + (X - M)
C – நு்கரவ்ார  I – முதலீட்டாளர
G – அரசு செலவு்கள் (X-M) ஏற்றுமதி – இறக்குமதி.

இந்த ்னரயனறயில ஒவச்ாரு ்பகுதியும் 
முக்கியமாைதாகும்.

�ண்டஙகள் �றறும் �ணிகள்: ்பண்்டங்கள் 
என்பது சதா்டக் கூடிய ச்பாருளும், ்பணி்கள் என்பது 
சதாடடு உணர முடியாதததுமாை ந்ட்டிக்ன்க்கள் 
எனறு இப்வ்பாது உங்களுக்கு சதரியும்.

அஙகொடி �திப்பு: அங்காடியில விற்்கக் கூடிய 
்பண்்டங்கள் மற்றும் ்பணி்களின வினல.
இறுதி நிரல �ண்டஙகள் �றறும் �ணிகள்

“இறுதி நினல ்பண்்டங்கள் மற்றும் ்பணி்கள்” 
என்பது நு்கரவுக்்கா்க அலலது ்பயன்பாடடுக்்கா்க 
உள்ள ்பண்்டங்கள் மற்றும் ்பணி்கள் ஆகும். எந்த 
்பண்்டங்கள் மற்றும் ்பணி்கள் மற்சறாரு ்பண்்ட 
்பணி்கனள உற்்பததி செயய ்பயன்படுகிறவதா 
மற்றும் மற்ற ்பண்்ட ்பணி்கனள உற்்பததி செயய 
ஒரு ்பகுதியாகிறவதா அனத “இன்ட நினல 
்பண்்டங்கள்” எனறு ன்டலர வ்கா்ன மற்றும் 
அசலக்ஸ் ்டா்பரராக் வ்பானற ச்பாருளியல 
்லலுநர்கள் கூறுகினறைர.

சமாதத உள்நாடடு உற்்பததியில இறுதிநினல 
்பண்்டங்கள் மடடும் வெரக்்கப்்படுகிறது. சமாதத 
உள்நாடடு உற்்பததி ்கணக்கி்ட இன்டநினல 
்பண்்டங்கனள ்கணக்கில எடுப்்பதிலனல. 
ஏசைனில அ்ற்றின மதிப்பு இறுதிநினல 
்பண்்டததில வெரக்்கப்்படுகிறது. ஆ்கவ் இன்ட 
நினல ்பண்்டததின மதிப்ன்ப சமாதத உள்நாடடு 
உற்்பததியில வெரததால, அதன வினளவு “இரு 
முனற ்கணக்கிடுதல” எைப்்படுகிறது.

எடுததுக்்காட்டா்க, வ�ாட்டலில ்ாஙகும் 
ஒரு வ்காப்ன்ப வதனீர(Tea) இறுதிநினல 
்பண்்டமாகும். ஏசைனில இது நு்கரப்்ப்டக்கூடியது. 
வ்று எந்த ச்பாருளின ்பகுதியா்க இருக்்காது. 
ஆ்கவ் ஒரு வ்காப்ன்ப வதனீரின அங்காடி மதிப்பு 

இறுதிப் ்பண்்டமா்க இருப்்பதால அனத சமாதத 
உள்நாடடு உற்்பததியில வெரததுள்ளைர. வதனீரில 
்கலக்்கப்்பட்ட ெரக்்கனர ஒரு இன்டநினல ்பண்்டம். 
இது வதனீர உற்்பததி செயயப் ்பயன்படுததப்்படடு 
வதனீரின ஒரு ்பகுதியா்க இருக்கிறது. 
ஒருவ்காப்ன்ப வதனீரின வினல ` 10/- எனறால 
அதில ெரக்்கனரயின மதிப்பு ` 2/-. ஆ்கவ் ஒரு 
வ்காப்ன்ப வதனீரின வினலயில, ஒரு வதக்்கரண்டி 
ெரக்்கனரயின வினல ` 2/- வெரக்்கப்்படடுள்ளது. 
ெரக்்கனரயின மதிப்ன்ப GDPயில கூடடிைால ஒரு 
வதக்்கரண்டி ெரக்்கனர, மீண்டும் ஒரு வ்காப்ன்ப 
வதனீர எை இரு முனற ்கணக்கி்டப்்படும். இனத “இரு 
முனற ்கணக்கிடுதல” என்பர. இனத தவிரப்்பதற்கு 
இன்டநினல ்பண்்டமாை ெரக்்கனரனய GDPயில 
வெரப்்பதிலனல.

 1.1  �ொட்டு வரு�ொைம்
நாடடு ்ருமாைம் என்பது ஒரு நாடடில ஓர 

ஆண்டில உற்்பததி செயயப்்பட்ட ்பண்்டங்கள் 
மற்றும் ்பணி்களின சமாதத மதிப்்பாகும். ச்பாது்ா்க 
நாடடு ்ருமாைம் சமாதத நாடடு உற்்பததி (GNP) 
அலலது நாடடு ்ருமாை ஈவு எைப்்படுகிறது.
�ொட்டு வரு�ொைதர்த அளவி்ட ப்தொ்டர்புர்டய 
�ல்நவறு கருததுககள்
1. ப�ொத்த �ொட்டு உற�ததி (GNP)

சமாதத நாடடு உற்்பததி என்பது அந்த நாடடு 
மக்்களால ஒரு ்ரு்டததில (ஈடடிய ்ருமாைம்) 
உற்்பததி செயயப்்பட்ட ச்ளியீடு்களின (்பண்்டங்கள் 
+ ்பணி்கள்) மதிப்ன்பக் குறிக்கும். ச்ளிநாடடு 
முதலீடு மூலம் ஈடடிய இலா்பமும் இதில அ்டஙகும்.

GNP = C + I + G + (X - M) + NFIA
C - நு்கரவ்ார
I - முதலீட்டாளர
G - அரசு செலவு்கள்
X - M - ஏற்றுமதி - இறக்குமதி
NFIA -  ச்ளிநாடடிலிருந்து ஈட்டப்்பட்ட நி்கர 

்ருமாைம்.
2. ப�ொத்த உள்�ொட்டு உற�ததி (GDP)

ஒரு ஆண்டில நாடடின புவியியல 
எலனலக்குள் உள்ள உற்்பததி ்காரணி்களிைால 
உற்்பததி செயயப்்பட்ட ச்ளியீடு (்பண்்டங்கள் + 
்பணி்கள்) ்களின சமாதத மதிப்வ்ப சமாதத உள்நாடடு 
உற்்பததியாகும்.
3. நிகை �ொட்டு உற�ததி (NNP)

சமாதத நாடடு உற்்பததியிலிருந்து மூலதை 
வதயமாைததின மதிப்ன்ப நீக்கிய பின கின்டக்கும் 
்பண மதிப்பு நி்கர நாடடு உற்்பததியாகும்.
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நி்கர நாடடு உற்்பததி (NNP) = சமாதத நாடடு 
உற்்பததி (GNP) - வதயமாைம்.
4. நிகை உள்�ொட்டு உற�ததி (NDP)

நி்கர உள்நாடடு உற்்பததி என்பது சமாதத 
உள்நாடடு உற்்பததியின ஒரு ்பகுதியாகும். சமாதத 
உள்நாடடு உற்்பததியிலிருந்து வதயமாைதனதக் 
(வதயமாை செலவின அளவு) ்கழிதது பின கின்டப்்பது 
நி்கர உள்நாடடு உற்்பததியாகும்.

நி்கர உள்நாடடு உற்்பததி (NDP) = சமாதத 
உள்நாடடு உற்்பததி (GDP) – வதயமாைம்.
5.  ்தலொ வரு�ொைம் (PCI)

தலா ் ருமாைம் என்பது மக்்களின ் ாழக்ன்கத 
தரதனத உணரததும் ஒரு ்கருவியாகும். நாடடு 
்ருமாைதனத மக்்கள் சதான்கயில ்குப்்பதன 
மூலம் தலா ்ருமாைம் ச்பறப்்படுகிறது.

தலா ்ருமாைம் =
நாடடு ்ருமாைம்
மக்்கள் சதான்க

1867-68இல முதன முதலா்க 
தாதா்பாய சநௌவராஜி ” வறுமையும் 
பிரிட்டனுக்கொவவொத  இந்திய 
ஆடசியும்” (Poverty and Un - 
British Rule in India) எனற தைது 
புதத்கததில தனி ந்பர ்ருமாைதனதப் ்பற்றி 
கூறியுள்ளார.

6. ்தனிப்�ட்்ட வரு�ொைம் (PI)
வநரமு்க ்ரிவிதிப்பிற்கு முன தனி ந்பர்கள் 

மற்றும் ஒரு நாடடின குடும்்பங்களின மூலம் அனைதது 
ஆதாரங்களிலிருந்து ச்பறப்்படுகினற சமாதத ்பண 
்ருமாைதனத தனிப்்பட்ட ்ருமாைம் எைலாம்.
7. பெலவி்டத ்தகுதியொை வரு�ொைம் (DI)

தனி ந்பர்கள் மற்றும் குடும்்பங்களின 
உண்னமயாை ்ருமாைததில நு்கரவுக்கு 
செலவி்டப்்படுகினற ்ருமாைதனத செலவி்டத 
தகுதியாை ்ருமாைம் எைப்்படுகிறது.

இதனை இவ்ாறு அனைக்்கலாம்.
DPI = தனிப்்பட்ட ்ருமாைம் – வநரமு்க்ரி

(நு்கரவு முனறயில DI = நு்கரவுச் செலவு + வெமிப்பு)

 1.2   ப�ொத்த உள்�ொட்டு உற�ததி (GDP)

�ொட்டில் உற�ததி பெயயப்�ட்்டது
இந்தியாவில உற்்பததி செயயப்்படுகினற 

்பண்்டங்கள் மற்றும் ்பணி்களின அங்காடி மதிப்வ்ப 
இந்தியாவின GDP எை அனைக்்கப்்படுகிறது. 

எடுததுக்்காட்டா்க ்காஷ்மீர இந்தியாவில உள்ளதால, 
்காஷ்மீரில உற்்பததி செயயப்்பட்ட ஆப்பிளின 
அங்காடி மதிப்பு GDPயில வெரக்்கப்்படடுள்ளது. 
்கலிவ்பாரனியாவில உற்்பததி செயயப்்பட்ட 
ஆப்பிளின அங்காடி மதிப்பு, இந்தியாவின 
அங்காடியில விற்்பனை செயதாலும், அனத GDPயில 
வெரப்்பதிலனல, ஏசைனில ்கலிவ்பாரனியா 
அசமரிக்்காவில உள்ளது.
ஒரு கொலககட்்டததில் உற�ததி பெயயப்�ட்்டது

ஒரு குறிப்பிட்ட ்காலததில ஒரு நாடடில 
உற்்பததி செயயப்்பட்ட ்பண்்டம் மற்றும் ்பணி்களின 
அங்காடி மதிப்வ்ப, ஒரு நாடடின GDP யாகும். 
முந்னதய ்காலங்களில உற்்பததி செயயப்்பட்ட 
்பண்்ட ்பணி்கனள வெரததுக் ச்காள்்திலனல.

  1934ஆம் ஆண்டில னெமன 
குஸ்நட என்ப்ரால GDPயின 
நவீை ்கருதது முதன முதலில 
உரு்ாக்்கப்்பட்டது. 

ப�ொத்த உள்�ொட்டு உற�ததியின் கணககீட்டு 
முர்றகள்
1. பெலவிை முர்ற 

இந்த முனறயில சமாதத உள்நாடடு உற்்பததி 
என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ்காலததில ஒரு நாடடில 
உற்்பததி செயத அனைதது இறுதிப் ்பண்்ட 
்பணி்களுக்கு வமற்ச்காள்ளும் செலவு்களின கூடடுத 
சதான்கவயயாகும்.

Y = C + I +G + (X - M)
2. வரு�ொை முர்ற

்பண்்டங்கள் மற்றும் ்பணி்கனள உற்்பததி 
செய்தில ஈடு்படடுள்ள ஆண்்கள் மற்றும் 
ச்பண்்களின ்ருமாைதனத ்கணக்கிடடு சமாதத 
உள்நாடடு உற்்பததினய இந்த முனற கூறுகிறது. 
்ருமாை முனறயில GDPஐ ்கணக்கிடும்வ்பாது

்ருமாைம் = கூலி + ்ாரம் + ்டடி + லா்பம்.
3. �திப்பு கூட்டு முர்ற

“இறுதிப்்பண்்டம்” என்பது வ�ாட்டலில 
ஒரு வ்காப்ன்ப வதனீர (Tea) உங்களுக்கு 
்ைங்கப்்படு்தாகும். அனத தயாரிக்்க 
்பயன்படுததப்்படும் டீதூள், ்பால மற்றும் ெரக்்கனர 
“இன்டநினல ்பண்்டங்கள்” ஆகும். ஒரு வ்காப்ன்ப 
வதனீர இறுதிப் ்பண்்டமா்க மாறு்தற்கு இன்்கள் 
ஒரு ்பகுதியா்க அனமகிறது. ஒரு வ்காப்ன்ப வதனீர 
தயாரிக்்க ்பயன்படுததிய ஒவச்ாரு இன்டநினல 
்பண்்டததின மதிப்ன்பக் கூடடிைால, வதனீரின 
ெந்னத மதிப்ன்ப அளவி்டலாம். உற்்பததியில 
்பயன்படுததப்்பட்ட அனைதது இன்டநினல 
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்ாழக்ன்கக்கு முக்கியமாைது. இதற்கு ெந்னத 
மதிப்பு இலனல. ஆ்கவ், இன் சமாதத உள்நாடடு 
உற்்பததியின ்ரம்புக்கு ்ரு்திலனல.

2.  GDP அளரவ �ட்டும் அளவிடுகி்றது; ்தைதர்த 
அல்ல

1970்களில ்பள்ளி்கள் மற்றும் ்ஙகி்களில 
்பந்துமுனை வ்பைாக்்கள் ்பயன்படுதத 
அனுமதிக்்கவிலனல. ஏசைனறால, இந்தியாவில 
கின்டக்்கக்கூடிய மி்க தரமற்ற ச்பாருளா்க 
இருந்தது. அதன பினைர, இந்தியாவில 
தயாரிக்்கப்்பட்ட ்பந்துமுனை வ்பைாக்்களின 
தரம் வமம்்படுததப்்பட்டதால, அ்ற்றின 
உற்்பததியும் குறிப்பி்டததக்்க அளவு அதி்கரிததது. 
எைவ், ்பண்்டததினுன்டய தரம் என்பது மி்க 
முக்கியமாைதாகும். ஆைால, அது சமாதத உள்நாடடு 
உற்்பததியில பின்பற்றப்்படு்திலனல.

3.  GDP யில் �ொட்டு வரு�ொை �கிர்்ந்தளிப்பு �றறி 
கூ்றவில்ரல

ஒரு நாடடில சமாதத உள்நாடடு உற்்பததி 
வினர்ா்க ் ளரலாம். ஆைால ் ருமாைம் ெமைற்ற 
நினலயில ்பகிரந்தளிக்்கப்்படுகிறது. இதைால ஒரு 
சிறிய ெதவீத மக்்கவள ்பயன அன்டகிறார்கள்.
4.  GDP �ககள் வொழும் வொழகரக முர்றரயப் 

�றறி கூ்றவில்ரல
GDP, மி்கவும் குனறந்த சு்காதார நினல, மக்்கள் 

ஜைநாய்கமற்ற அரசியல அனமப்பு, தற்ச்கானல 
விகிதம் ஆகிய்ற்னற ்கருததில ச்காள்ளாமல 
சமாதத உள்நாடடு உற்்பததியில உயரமட்ட 
தனிந்பர ் ருமாைதது்டன ன்கவ்காரதது செலகிறது.

GDPயின் �திப்பீடு
புள்ளியியல துனற 
அனமச்ெரன்யின கீவையுள்ள 
மததிய புள்ளியியல அனமப்பு 

(CSO), GDP ெம்்பந்தப்்பட்ட ஆ்ணங்கனள 
்பாது்காக்கிறது. சதாழிற்துனறயின உற்்பததினய 
ஆண்டு ்கணக்ச்கடுப்பு ந்டததி சதாழிலதுனற 
உற்்பததி குறியீடு (IIP), நு்கரவ்ார வினல குறியீடு 
(CPI) வ்பானற குறியீடு்கனள ச்ளியிடுகிறது.

 1.3   ப�ொத்த உள்�ொட்டு 
உற�ததியின் இரயபு

இந்திய ச்பாருளாதாரம் ்பர்லா்க மூனறு 
துனற்களா்கப் பிரிக்்கப்்படுகிறது.

்பண்்டங்களின மதிப்ன்ப வெரக்கும்ச்பாழுது, 
ச்பாருளாதாரததில உற்்பததி செயயப்்பட்ட இறுதிப் 
்பண்்டங்களின சமாதத மதிப்பு கின்டக்கிறது .

மதிப்புக் கூடடு முனற
டீதூள் + ்பால + ெரக்்கனர = வதனீர 

இன்டநினல ்பண்்டங்களின சமாதத மதிப்பு = 
இறுதிப் ்பண்்டததின சமாதத மதிப்பு

ப�ொத்த உள்�ொட்டு உற�ததியின் முககியததுவம்
 1. ச்பாருளாதார ்ளரச்சி ்பற்றிய ஆயவு ்பற்றி 

அறிந்துச்காள்ளப் ்பயன்படுகிறது..
 2. ்பணவீக்்கம் மற்றும் ்பண்ாட்டததின 

சிக்்கல்கள் ்பற்றி அறிய உதவுகிறது.
 3. உலகின ்ளரந்த நாடு்களு்டன ஒப்பீடு 

செய்தற்கு ்பயன்படுகிறது.
 4. ்ாஙகும் திறனை மதிப்பீடு செய்தற்கு 

உதவுகிறது.
 5. ச்பாதுத துனற ்பற்றி அனை்ரும் 

சதரிந்துச்காள்ள ்பயன்படுகினறது.
 6. ச்பாருளாதார திட்டமி்ட ்ழிக்்காடடியா்கவும் 

்பயன்படுகிறது.
ப�ொத்த உள்�ொட்டு உற�ததியின் குர்ற�ொடுகள் 
1.  GDPயில் �ல முககிய �ண்டஙகள் �றறும் 

�ணிகள் நெர்ககப்�்டவில்ரல
ெந்னதயில விற்்கப்்படும் 

்பண்்டங்கள் மற்றும் 
்பணி்களின மதிப்பு 
மடடுவம சமாதத உள்நாடடு 
உற்்பததியில அ்டஙகும். 
ச்பற்வறார்கள் அ்ர்களுன்டய 
குைந்னத்களுக்கு செயயும் 
்பணி்கள் / வென்்கள் மி்க 
முக்கியமாைது. ஆைால, 
அனத சமாதத உள்நாடடு 
உற்்பததியில வெரக்்கப்்படு்திலனல. ஏசைனில, 
அது ெந்னதயில விற்்பனை செயயப்்ப்டவிலனல. 
இது வ்பாலவ், சுததமாை ்காற்று, ஆவராக்கியமாை 

இறுதிப் 
்பண்்டம் 

�திப்பு கூட்டு முர்ற

டீ தூள் ்பால ெரக்்கனர வதநீர

இன்டநினல ்பண்்டங்கள்
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்ஙகி, ்கலவி, ச்பாழுதுவ்பாக்கு, சு்காதாரம் மற்றும் 
த்க்ல சதாழில நுட்பம் வ்பானறன்்களாகும். 
20 ஆம் நூற்றாண்டில ச்பாருளாதார நிபுணர்கள் 
்பாரம்்பரிய மூனறாம் 
நினல ்பணி்கனள 
“நான்காம் நினல” 
மற்றும் “ஐந்தாம் 
நினல” ்பணி்கள் 
து ன ற ்க ளி லி ரு ந் து 
வமலும் வ்று்படுததி்ட 
முடியும் எனறைர.

 1.4   இ்நதியொவில் ப�ொத்த உள்�ொட்டு 
உற�ததியில் பவவநவறு 
துர்றகளின் �ஙகளிப்பு

இந்தியாவில ்பணி்கள் துனற மி்கப்ச்பரிய 
துனறயாகும். ந்டப்பு வினலயில சமாதத மதிப்பு 
கூடுதலில (GVA) ்பணி்கள் துனற்கள் 2018-2019ல 
92.26 லடெம் வ்காடி எை மதிப்பி்டப்்படடுள்ளை.

வி்ொய ்பண்்டங்களின உற்்பததியில 
இந்தியா இரண்்டா்து ச்பரிய நா்டாகும். உலகின 
சமாதத வி்ொய ச்பாருள்்களின ச்ளியீடடில 
7.39% இந்தியாவிைால ச்ளியி்டப்்படுகிறது. 

உலகில இந்தியா சதாழிலதுனறயில 
எட்டா்து இ்டததிலும், ்பணி்கள் துனறயில ஆறா்து 
இ்டததிலும் உள்ளது. 

1. மு்தன்ர�த துர்ற (நவளொணதுர்ற)
வ்ளாண்னமத 

துனறனய முதனனமத 
துனற எைவும் 
அனைக்்கலாம். இதில 
வ்ளாண் ொரந்த 
ந ்ட ் டி க் ன ்க ்க ள் 
மற்றும் வி்ொய 
ந ்ட ் டி க் ன ்க ்க ள் 
அ்டஙகும். எ.்கா. ்காலநன்ட ்பண்னண்கள், மீன 
பிடிததல, சுரங்கங்கள், ்காடு்கள் ்ளரததல, நிலக்்கரி 
வ்பானற மூலப் ச்பாருள்்கனள உற்்பததி செயதல.
2. இைண்டொம் துர்ற (ப்தொழில்துர்ற)

சதாழில துனறனய 
இரண்்டாம் துனற 
எைவும் அனைக்்கலாம். 
மூ ல ப் ச ்ப ா ரு ள் ்க ன ள 
ம ா ற் றி ய ன ம ப் ்ப த ன 
மூலம் ்பண்்டங்கள் 
மற்றும் ்பணி்கள் உற்்பததி செயயப்்படுகினறை. 
எ.்கா. இரும்பு மற்றும் எஃகு சதாழில, ஜவுளித 
சதாழில, ெணல, ெரக்்கனர, சிசமண்ட, ்காகிதம், 
ச்படவராலியம், ஆடவ்டாசமான்பலஸ் மற்றும் பிற 
சிறுசதாழில்கள் ஆகும்.
3. மூன்்றொம் துர்ற (�ணிகள் துர்ற)

்பணி்கள் துனறனய மூனறாம் துனற எைவும் 
அனைக்்கலாம். அன்்கள் அரசு, அறிவியல ஆராயச்சி, 
வ்பாக்கு்ரதது,  ்ரதத்கம், த்பால மற்றும் தந்தி, 

்காடு்கள்

ப்தொழிறெொரல

இ்நதியொவில் GDPயின் துர்ற வொரியொை �ஙகளிப்பு அட்்டவரண.
 ஆண்டு வி்ொயம் % சதாழில்கள் ்பணி்கள் %

1950-51 51.81 14.16 33.25
1960-61 42.56 19.30 38.25
1970-71 41.95 20.48 37.22
1980-81 35.39 24.29 39.92
1990-91 29.02 26.49 44.18
2000-01 23.02 26.00 50.98
2010-11 18.21 27.16 54.64
2011-12 17.86 27.22 54.91
2012-13 17.52 26.21 56.27
2013-14 18.20 24.77 57.03
2015-16 17.07 29.08 52.05
2016-17 17.09 29.03 52.08
2017-18 17.01 29.01 53.09
ஆதாரம்: Central Statistics Organisation

்த�ொல் �றறும் ்த்நதி
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ஆதாரம் : Statisticstimes.com
குறிப்பு: 2018-2019 ஆம் ஆண்டில இந்தியாவில GDPயில துனற ்ாரியாை ்பங்களிப்ன்ப ்காடடும் ்னர்ப்டம்.
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GDP�� �ைற வா�யான 
ப�க�� (2018-19) (% ப��) ேவளா�ைம� �ைற

�வசாய�, கா�க ம��� 

	���த�
ெதா���ைற
�ர�க� ம��� �வா�
உ�ப��
 	சார�, எ�வா�, �� வழ�க� – 
�ற பய	பா�� ேசைவக
க��மான�
ப�க �ைற
வ��தக�, ேஹா�ட�க, 
ேபா��வர��, தகவ� ெதாட�� 
ம��� ஒ�பர�� ெதாட�பான 
ேசைவக.
��, �ய� எ�ேட� – 
ெதா���ைற ேசைவக.
ெபா� ��வாக�, பா�கா�� – 
�றப�க.

ஆதாரம்: Statistics times.com
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இந்திய ச்பாருளாதாரததில வி்ொய 
துனறயின ்பங்களிப்பு, உல்க ெராெரி 6.4% வி்ட 
அதி்கமா்க உள்ளது. ஆைால,சதாழிலதுனற மற்றும் 
்பணி்கள் துனற்களின ்பங்களிப்பு, உல்க ெராெரினய 
வி்ட 30% சதாழில துனறயிலும் மற்றும் 63% 
்பணி்கள் துனறயிலும் குனற்ா்கவுள்ளை.

ப�ொத்த �திப்பு கூடு்தல்
ச்பாருளாதாரததில ஒரு ்பகுதி, சதாழில அலலது 
துனறயில உற்்பததி செயயப்்பட்ட ்பண்்டங்கள் 
மற்றும் ்பணி்களின மதிப்வ்ப சமாதத மதிப்பு 
கூடுதல (GVA) ஆகும். GVA = GDP + மானியம் – 
்ரி்கள் (வநரமு்க ்ரி, விற்்பனை ்ரி).

 1.5   ப�ொருளொ்தொை வளர்ச்சி �றறும் 
முன்நைற்றம்

ச்பாருளியல அறிஞர 
அமரததியா சென ்கருததுப்்படி, 
ச்பாருளாதார ்ளரச்சி 
என்பது ச்பாருளாதார 
முனவைற்றததின ஓர 
அம்ெமாகும். ‘ச்பாருளாதார 
்ளரச்சி மனிதனின 
ச்பாருள்ொர வதன்க்கு 
மடடும் ்க்ைம் செலுததுகிறது. ஆைால, 
ஐக்கிய நாடு்களின ்பாரன்யில, ச்பாருளாதார 
்ளரச்சி என்பது ்ாழக்ன்க தரம் உயரதல 
அலலது ஒடடுசமாதத ்ளரச்சியில ்க்ைம் 
செலுததுதலாகும்”.

ஒரு ச்பாருளாதாரததில அலலது நாடடின 
உற்்பததியில அதன குறிப்பிட்ட ்காலப் ்பகுதியில 
உற்்பததி செயயப்்பட்ட உற்்பததி உயரவு 
்பணமதிப்பிைால அளவி்டப்்பட்ட அளவு வ்கால 
ஆகும். சமாதத உள்நாடடு உற்்பததி (GDP),  
சமாதத வதசிய உற்்பததி (GNP) ஆகிய இரண்டும் 
ச்பாருளாதார ்ளரச்சினய ்கணக்கிடும் முக்கிய 
அளவுவ்கால, வமலும் ஒரு ச்பாருளாதாரததின 
உண்னமயாை அளன் ்கணக்கி்ட இது 
உதவுகிறது.

ப�ொருளொ்தொை முன்நைற்றம்
ஒரு ச்பாருளாதாரததின ்பரந்த முனறயில 

சதளி்ாை உரு்தனத ச்பாருளாதார 
முனவைற்றம் ்காண்பிக்கிறது. உற்்பததி நினலனய 
அலலது ச்பாருளாதாரததின ச்ளியீடன்ட 
அதி்கப்்படுதது்து, மக்்களின ்ாழக்ன்கத தரதனத 
முனவைற்று்து ஆகியன் இதில அ்டஙகும். இது 
உற்்பததி அளவு அதி்கரிப்்பனத மடடுமிலலாமல, 
ெமூ்க ச்பாருளாதார ்காரணி்களுக்கு அதி்க 
முக்கியதது்ம் ச்காடுததுள்ளது. சதாழில நுட்ப 
வமம்்பாடு, சதாழிலாளர சீரதிருததம், ்ாழக்ன்கத 
தரதனத அதி்கப்்படுதது்து, ச்பாருளாதார 
அனமப்பு்களில மாற்றதனத ஏற்்படுதது்து ஆகிய 
தரமாை அளவு்கனள அளப்்பவத ச்பாருளாதார 
முனவைற்றமாகும்.

ஒரு ச்பாருளாதாரததின உண்னமயாை 
முனவைற்றதனத அளப்்பதற்கு மனித்ள வமம்்பாடு 
குறியீடு (HDI) ெரியாைதாகும்.

 1.6   வளர்ச்சி �ொர்தயில் GDP �றறும் 
நவரலவொயப்பு

இந்தியா தன ்ளரச்சி 
்பானதயில முதலா்தா்க 
சநருக்்கமாை ்ரதத்கக் 
ச்காள்ன்கனய எடுததுக் 
ச்காண்்டது. இது உள்நாடடு 
சதாழில்களுக்கு ஒரு 
உந்துதனலயும், ச்ளிநாடடு 
ச்பாருள்்கனளயும், நிறு்ைங்கனளயும் 
ொரந்திருததனலக் குனறக்கும் நினலனயயும் 
ஏற்்படுததியது. இந்தியா எலனல்கனளத 
திறந்த ்ரதத்கதனத ஏற்்க முடிவு செயது, அதன 
ச்பாருளாதாரம் தாராளமயமாக்்கப்்படடு, ச்ளிநாடடு 
நிறு்ைங்கனள இந்திய ச்பாருளாதாரததிற்குள் 
அனுமதிப்்பதன மூலம் 1991 ஆம் ஆண்டு ் னர இந்த 
்பாரன் சதா்டரந்து.

ஐந்தாண்டுத திட்டததின கீழ வ்னல ்ாயப்பு 
உரு்ாக்்கததிற்கு ஒரு உந்துதல ்ைங்கப்்பட்டது. 
இன் அதி்கரிதது ்ரும் மக்்கள் சதான்கக்கு ஏற்்ப, 
வ்னல்ாயப்பினை அதி்கரிதது அதன மூலம் 
வ்னல ்ாயப்பு ்பற்றாக்குனறனய நீக்குதல 
ஆகிய்ற்னற வமற்ச்காண்்டது. 

்றுனம ஒழிப்பு மற்றும் கிராமப்புற ்ளரச்சி  
ஆகியன் இந்திய ்ளரச்சிப் ்பானதயின ஒரு 
்பகுதியாகும்.

ச்பாதுத துனறக்கு குறிப்பி்டததக்்க 
முக்கியதது்ம் ச்காடுக்்கப்்பட்டது. தனியார 
நிறு்ைங்கள் மற்றும் சதாழிற்ொனல்கள் 
்கடுனமயாை ஒழுஙகுமுனற மற்றும் தரநினலக்கு 

இ்நதியொவில் ப�ொத்த உள்�ொட்டு உற�ததியில் 
பவவநவறு துர்றகளின் �ஙகளிப்பு
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ப�ொருளொ்தொை வளர்ச்சிககும் ப�ொருளொ்தொை முன்நைற்றததிறகும் உள்ள நவறு�ொடு

ச்பாருளாதார ்ளரச்சி 
ச்பாருளாதார 

முனவைற்றம் ஒப்பீடு
ச்பாருளாதார ்ளரச்சி ச்பாருளாதார முனவைற்றம்

கருதது ச்பாருளாதார ்ளரச்சி ஒரு 
குறுகிய ்கருதது

ச்பாருளாதார முனவைற்றம் ஒரு “்பரந்த 
்கருதது”

வரையர்ற / ப�ொருள் ஒரு குறிப்பிட்ட்காலததில 
ச்பாருளாதாரததில ச்ளியீடடின 
வநரமனற அளவு மாற்றதனதக் 
ச்காடுக்கும்.

இது ச்பாருளாதாரததில ச்ளியீடடின 
்ளரச்சினயக் ்கருததில ச்காண்டு, 
HDIயின குறியீடடின முனவைற்றம் 
்ாழக்ன்கக் தரததில உயரவு, சதாழில நுட்ப 
முனவைற்றம் மற்றும் ஒரு நாடடின ஒடடு 
சமாதத மகிழச்சி குறியீடன்டக் குறிக்கிறது.

அணுகுமுர்ற இயல்பு அளவின இயலபு தரததின இயலபு

ந�ொககம் GDP, GNP, FDI, FII, வ்பானற 
அளவு்கள் அதி்கரிக்கும்

்ாழக்ன்க எதிர்பாரப்பு விகிதம், குைந்னத 
எழுததறிவு விகிதம் மற்றும் ்றுனம 
விகிதததில முனவைற்றம்.

கொல வைம்பு இயற்ன்கயில குறுகிய ்காலதனத 
உன்டயது

இயற்ன்கயில நீண்்ட ்காலதனத உன்டயது

ப�ொரு்நதும் ்தன்ர� ்ளரந்த நாடு்கள் ்ளரந்து ்ருகினற நாடு்கள்

அளவீட்டு நுட்�ஙகள் நாடடு ்ருமாைதனத 
அதி்கரிததல

உண்னமயாை நாடடு ்ருமாைதனத 
அதி்கரிததல அதா்து, தனிந்பர ்ருமாைம் 
வ்பானறன்

நிகழவின் அதிர்பவண ஒரு குறிப்பிட்ட ்காலம் சதா்டரச்சியாை செயலமுனற

அைெொஙக உ்தவி இது ஒரு தானியஙகி 
செயலமுனறயாகும். எைவ், 
அரொங்க உதவி/ ஆதரவு அலலது 
தனலயீடு வதன்ப்்ப்டாது

அரொங்க தனலயீடன்ட மி்கவும் 
நம்பியுள்ளது. இது ்பரந்த ச்காள்ன்க 
மாற்றங்கனள உள்ள்டக்கியுள்ளது. எைவ், 
அரொங்கத தனலயீடு இலலாமல அது 
ொததியவம இலனல.

உட்பட்டன் ஆயிை. அரொங்கமாைது மக்்களின 
ஒவர ்பாது்காப்்பாளரா்கவும் ெமூ்க நலததிற்்கா்கவும் 
செயல்படும் எனறும் நம்்பப்்பட்டது.

இந்தியாவில ்க்டந்த இரண்டு ெ்காப்தங்களா்க 
GDP யின நினலயாை அதி்க ்ளரச்சியால தனிந்பர 
்ருமாைம் அதி்கரிததும், முழு ்றுனம குனறந்தும் 
்காணப்்படுகினறை. 12 ஆண்டு்களில தனிந்பர 
்ருமாைம் இரண்டு ம்டங்கா்க உயரந்துள்ளது. 
இந்தியா தனி ந்பர ் ருமாைததில நடுததர ் ரு்ாய 
நாடு்களின பிரிவில இ்டம் பிடிததுள்ளது.

பிறப்பின வ்பாது எதிரப்்பாரக்்கப்்பட்ட 
ஆயுட்காலம் 65 ஆண்டு்கள் மற்றும் 5 ் யதுக்குட்பட்ட 
44% குைந்னத்கள் ஊட்டச்ெதது குனற்பாடு்டன 
உள்ளைர. 15 ் யதும் அதற்கு வமலும் உள்ள மக்்கள் 

சதான்கயில 63 % வ்பர ்கலவியறிவு ச்பற்ற்ர்களா்க 
உள்ளைர. இது ஒப்பீட்டளவில குனறந்த நடுததர 
்ரு்ாய நாடு்களில 71% ஆகும்.

மற்ற பிற நாடு்கனள வி்ட, இந்தியா 
ச்வவ்றாை ்ளரச்சி ்பானதனய பின்பற்றுகிறது. 

இ்நதிய முன்நைற்றதர்த ஆ்தொரிககும் கொைணிகள்
இந்தியாவில 35 ்யதிற்கு உட்பட்ட 

உனைக்கும் ்யதில வ்்கமா்க ்ளரும் மக்்கள் 
சதான்கயில 700 மிலலியன வ்பர உள்ளைர. அடுதத 
இரு்பது ஆண்டு்களில இந்தியாவின ் ளரச்சிக்்காை 
மக்்கள் சதான்க குனற்ா்க உள்ளது. இந்தியாவில 
மக்்கள் சதான்க மாற்றததில, ்க்டந்த இரண்டு 
ெ்காப்தங்களா்க உனைக்கும் ்யது மக்்களின ்பஙகு 
58% லிருந்து 64% ஆ்க உயரந்துள்ளது.
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்க்ரச்சி்கரமாை ச்ற்றினய உரு்ாக்கியுள்ளது. 
எடுததுக்்காட்டா்க, உல்களாவிய சமனச்பாருள் 
்ணி்கங்களுக்்காை ஒரு னமயமா்க ச்பங்களூரின 
வினர்ாை வதாற்றம் ொடசியா்க உள்ளது.

 1.7   GDPயின் வளர்ச்சி �றறும் 
ப�ொருளொ்தொை பகொள்ரககள்

ச்பாருளாதார ்ளரச்சி மற்றும் ச்பாருளாதார 
முனவைற்றதனத அதி்கரிப்்பதற்கு சுதந்திரம் 
ச்பற்றதிலிருந்து இந்திய அரசு ்பல ச்பாருளாதார 
ச்காள்ன்க்கனள உரு்ாக்கியுள்ளது. முக்கியமாை 
ச்பாருளாதார ச்காள்ன்க்கள் பின்ருமாறு:

1. நவளொண பகொள்ரக
உள்நாடடு வ்ளாண்னம மற்றும் ச்ளிநாடடு 

வ்ளாண்னம இறக்குமதி ச்பாருள்்கள் ்பற்றிய 
அரசின முடிவு்கனளயும், ந்ட்டிக்ன்க்கனளயும் 
்பற்றியது வ்ளாண் ச்காள்ன்கயாகும். சில 
்பர்லாை ்கருப்ச்பாருள்்கள், இ்டர வமலாண்னம 
மற்றும் ெரிசெயதல, ச்பாருளாதார நினலத தனனம, 
இயற்ன்க ்ளங்கள், சுற்றுச்சூைல நினலத 
தனனமயின ஆராயச்சி மற்றும் வமம்்பாடு, உள்நாடடு 
ச்பாருள்்களுக்்காை ெந்னத அணு்கல ஆகியன் 
வ்ளாண் ச்காள்ன்கயில அ்டஙகும்.

சில வ்ளாண் ச்காள்ன்க்கள்:- வினலக் 
ச்காள்ன்க நில சீரதிருதத ச்காள்ன்க, ்பசுனமப் 
புரடசி, ்பாெைக் ச்காள்ன்க, உணவுக் ச்காள்ன்க, 
வி்ொய சதாழிலாளர ச்காள்ன்க மற்றும் கூடடுறவு 
ச்காள்ன்க வ்பானறன்்களாகும்.

இந்தியா ்கடுனமயாை ெட்ட முனறனயயும், 
அதி்கமாை ஆஙகில சமாழி வ்பசு்ப்ர்கனளயும் 
ச்காண்டுள்ளது. வமலும், த்க்ல சதாழில 
நுட்பததில நிபுணதது்ம் ்ாயந்ததா்க இருப்்பதால 
நிறு்ைங்களி்டமிருந்து உள்வநாக்கி 
முதலீடு்கனள ஈரக்கிறது. 

இந்தியாவின ச்பாருளாதாரம் சதாழிலநுட்ப 
்ளரச்சியில மி்கவும் முனவைறிய மற்றும் 

ப�ொத்த ந்தசிய �கிழச்சி (GNH)
‘GNH’ எனற ்ாரதனதனய 1972ல உரு்ாக்கிய்ர ஜி்கவம சிங்கவய ்ாங�க் எனற பூட்டான 

அரெர. அ்ர ்பம்்பாய விமாை நினலயததில நிதி்காலங்கள் (Financial Times) எனற ்பததிரிக்ன்கக்கு பிரிடடிஷ் 
்பததிரிக்ன்கயாளரின வநர்காணலில GNP ஐ வி்ட GNH மி்க முக்கியம் எனறார.

2011ல ஐக்கிய நாடு்கள் ென்ப “்ளரச்சிக்்காை ஒரு முழுனமயாை அணுகுமுனறக்கு – மகிழச்சி” எனற 
தீரமாைதனத நினறவ்ற்றியது. உறுப்பு நாடு்கள் பூ்டானை ஒரு எடுததுக்்காட்டா்க பின்பற்றி மகிழச்சினயயும், 
நல்ழினயயும் மகிழச்சி எை அனைததைர. (“அடிப்்பன்ட மனித குறிக்வ்காள்”).

GNHயின 4 தூண்்கள்
    1. நினலயாை மற்றும் ெமமாை ெமூ்க ச்பாருளாதார ்ளரச்சி
 2. சுற்றுச்சூைல ்பாது்காப்பு
 3. ்கலாச்ொரதனத ்பாது்காப்்பதும் வமம்்படுதது்தும்
 4. நலல ஆடசித திறன

உளவியல நலன, உ்டல நலம், வநரப் ்பயன்பாடு, ்கலவி, ்கலாச்ொர ்பனமு்கத தனனம, நலல ஆடசித 
திறன, ெமூ்கததின உயரவு, சுற்றுச் சூைல ்பனமு்கத தனனம, ்ாழக்ன்கத தரம் ஆகியன் GNH இன 9 
்களங்களா்கக் ்கருதப்்படுகிறது.

�னி்த ந�ம்�ொட்டுக குறியீடு (HDI)
மனித வமம்்பாடடுக் 

குறியீடு என்பது 1990ம் 
ஆண்டு ்பாகிஸ்தானின 
மு்க�ப் – உல �க் எனற 
ச்பாருளியல அறிஞரால 
அறிமு்கப்்படுததப்்பட்டது. பிறப்பின வ்பாது 
்ாழநாள் எதிர்பாரப்பு, ்யது ்ந்வதாரின 
்கலவியறிவு மற்றும் ்ாழக்ன்கத தரம், GDPயின 
ம்டக்ன்க செயல்பாடு எை ்கணக்கி்டப்்படடு, 
்ாஙகும் ெக்தி ெமநினலக்கு (PPP) ெரி 
செயயப்்படுகிறது.

UNDPயில ச்ளியி்டப்்பட்ட ெமீ்பததில 
மனித ்ளரச்சி மதிப்பீடு்களில இந்தியா 189 
நாடு்களில 130 ்து இ்டததிற்கு உயரந்துள்ளது 
எை ச்ளியிடடுள்ளது. 1990 – 2017 ன 
இன்டப்்பட்ட ்காலததில இந்தியாவின HDI யின 
மதிப்பு 0.427 லிருந்து 0.640 ஆ்க உயரந்தது. 
இது கிட்டததிட்ட 50 ெதவீதம் அதி்கரிதது, 
மிலலியன மக்்களின ்றுனமனய வ்பாக்கி 
நாடடின குறிப்பி்டததக்்க குறியீ்டா்க உள்ளது.

10th_Economics_TM_Unit_1.indd   317 1/5/2022   3:14:58 PM



318ம�ொத்த உள்ொட்டு உற்பததி �றறும் அ்தன் வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம்

�ொ்டச்சுருககம்
�	ஓர ஆண்டில ஒரு நாடடில உற்்பததி செயயப்்படுகினற ்பண்்டங்கள் மற்றும் ்பணி்களின சமாதத 

மதிப்வ்ப சமாதத உள்நாடடு உற்்பததி (GDP)
�	இந்திய ச்பாருளாதாரதனத மூனறு துனற்களா்க ்ன்கப்்படுததலாம். அன் வ்ளாண்துனற 

சதாழில்கள் துனற மற்றும் ்பணி்கள் துனற.
�	வதயமாைம் : அதி்க ்பயன்பாடடின ்காரணமா்க ச்பாருள்்கள் வதயமாைம் அன்டதல அலலது 

்பைனமயாதல வ்பானறன்்களால சொததின ்பணமதிப்பு குனறதலாகும்.
�	்ருமாைம் : ஒரு குறிப்பிட்ட ்காலததிற்குள் ெம்்பாதிதத அலலது ெம்்பாதிக்்காத ்பணம் அலலது பிற 

்ரு்ாய்களாகும்.
�	சமாதத மதிப்பு கூடுதல (GVA): ஒரு ச்பாருளாதாரததில சதாழில அலலது வென்த துனறயில 

உற்்பததி செயயப்்பட்ட ்பண்்டங்கள் மற்றும் ்பணி்களின மதிப்்பாகும்.

2. ப்தொழில்துர்ற பகொள்ரக
சதாழிலதுனற முனவைற்றம் எந்த ஒரு 

ச்பாருளாதாரததிற்கும் முக்கியமாை அம்ெமாகும். 
இது வ்னல ்ாயப்ன்ப உரு்ாக்குகிறது. 
ஆராயச்சி மற்றும் வமம்்பாடன்ட ஊக்குவிக்கிறது. 
இதைால நவீைமயமாக்்கலுக்கு ்ழி்குக்்கப்்படடு 
இறுதியில ச்பாருளாதாரம் தனனினறவு 
அன்டகிறது. உண்னமயில, சதாழில 
துனற்ளரச்சி, வி்ொயததுனற (புதிய ்பண்னண 
சதாழில நுட்பம்) மற்றும் ்பணி்கள் துனற வ்பானற 
துனற்கனள ஊக்குவிக்கினறை. இது ச்பாருளாதார 
்ரதத்க ்ளரச்சிக்கு முக்கிய ்பஙகு ்கிக்கிறது.

1948லிருந்து ்பல சதாழில துனற ச்காள்ன்க்கள் 
ச்பரிய அளவிலாை சதாழிற்ொனல்களுக்்கா்க 
ஏற்்படுததப்்பட்டது. எடுததுக்்காட்டா்க, சில சதாழில 

துனற ச்காள்ன்க்கள்: ஜவுளித சதாழில ச்காள்ன்க 
ெரக்்கனர சதாழில ச்காள்ன்க, சதாழில துனற 
்ளரச்சி வினலக் ச்காள்ன்க, சிறு சதாழில  
சதாழிற்ச்காள்ன்க மற்றும் சதாழில துனற 
சதாழிலாளர ச்காள்ன்க வ்பானறன்்களாகும்.

3. புதிய ப�ொருளொ்தொைக பகொள்ரக
1990்களின ஆரம்்பததில இந்தியாவின 

ச்பாருளாதாரம் ்கணிெமாை ச்காள்ன்க 
மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. இந்த புதிய 
ச்பாருளாதார சீரதிருததம் ச்பாது்ா்க, LPG 
அலலது தாராளமயமாக்்கல, தனியார மயமாக்்கல 
மற்றும் உல்கமயமாக்்கல எை அனைக்்கப்்படுகிறது. 
இந்த ச்பாருளாதார சீரதிருததங்கள், நாடடின ஒடடு 
சமாதத ச்பாருளாதார ்ளரச்சினய ஒரு குறிப்பி்டத 
தக்்க ்ன்கயில முனவைற்றமன்டயச் செயதது.

கரலச்பெொறகள்

வதயமாைம் Depreciation The process of lossing value

இன்டநினல Intermediate Being between two other related things

ெந்னத வினல Market Price A price that is likely to be paid for something

இறுதி 
ச்பாருள்்கள் Final Goods

A consumer good or final good is any commodity that 
is produced or consumed by the consumer to satisfy 
current wants or needs

்கலன் Composition
the nature of something's ingredients or constituents; 
the way in which a whole or mixture is made up

்பங்களிப்பு Contribution a gift or payment to a common fund or collection.

தடுமாற்றததினை Staggering
continue in existence or operation uncertainly or 
precariously.
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8.  இந்தியாவில பிறப்பின வ்பாது எதிர்பாரக்்கப்்பட்ட 
ஆயுட்காலம் ________ ஆண்டு்கள் ஆகும்.
அ) 65 ஆ) 60 இ) 70 ஈ) 55

9.  கீழ்கண்்ட்ற்றுள் எது ்ரதத்க ச்காள்ன்க?
அ) நீர்பாெை ச்காள்ன்க
ஆ) இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ச்காள்ன்க
இ) நில சீரதிருததக் ச்காள்ன்க
ஈ) கூலிக் ச்காள்ன்க

10. இந்திய ச்பாருளாதாரம் என்பது
அ) ்ளரந்து ்ரும் ச்பாருளாதாரம்
ஆ) வதானறும் ச்பாருளாதாரம்
இ) இனண ச்பாருளாதாரம்
ஈ) அனைததும் ெரி

II  நகொடிட்்ட இ்டஙகரள நிைப்புக
1.  இந்தியாவில ________ துனற முதனனம 

துனறயாகும்.
2.  ________ மக்்களின ்ாழக்ன்கத தரதனத 

உணரததும் ஒரு ்கருவியாகும்
3.  இரண்்டாம் துனறனய வ்றுவிதமாை 

________ துனற எை அனைக்்கலாம்.
III  ப�ொருததுக

1.
மினொரம் / 
எரி்ாயு 
மற்றும் நீர

-  நாடடு ்ருமாைம் / 
மக்்கள் சதான்க

2. வினலக் 
ச்காள்ன்க - சமாதத உள்நாடடு 

உற்்பததி
3. GST - சதாழில துனற

4. தலா 
்ருமாைம் - வ்ளாண்னம

5. C+I+G+(X-M) - ்பண்்டம் மற்றும் 
்பணி்கள் மீதாை்ரி

IV  கீழகண்ட விைொககளுககு குறுகிய 
விர்டயளி

1. நாடடு ்ருமாைம் - ்னரயறு.
2.  சமாதத உள்நாடடு உற்்பததி எனறால எனை?
3. GDPயின முக்கியதது்தனத எழுது்க
4. தனி ந்பர ்ருமாைம் எனறால எனை?
5.  மதிப்பு கூடடுமுனறனய எடுததுக்்காடடு்டன 

்னரயறு
6.  இந்தியாவின ச்பாருளாதாரக் ச்காள்ன்க்களின 

ச்பயர்கனள எழுது்க.
7. சிறு குறிப்பு ்னர்க.
 1) சமாதத வதசிய மகிழச்சி (GNH)
 2) மனித வமம்்பாடடுக் குறியீடு (HDI) 

I  ெரியொை விர்டரயத 
ந்தர்்நப்தடுககவும்

1. GNP யின ெமம்
அ) ்பணவீக்்கததிற்்கா்க ெரிசெயயப்்பட்ட NNP
ஆ) ்பணவீக்்கததிற்்கா்க ெரிசெயயப்்பட்ட GDP
இ)  GDP மற்றும் ச்ளிநாடடில ஈட்டப்்பட்ட நி்கர 

சொதது ்ருமாைம்
ஈ)  NNP மற்றும் ச்ளிநாடடில ஈட்டப்்பட்ட நி்கர 

சொதது ்ருமாைம்
2. நாடடு ்ருமாைம் அளவிடு்து

அ) ்பணததின சமாததமதிப்பு
ஆ)  உற்்பததியாளர ்பண்்டததின சமாதத 

மதிப்பு
இ) நு்கரவு ்பண்்டததின சமாதத மதிப்பு
ஈ)  ்பண்்டங்கள் மற்றும் ்பணி்களின சமாதத 

மதிப்பு
3.  முதனனம துனற இதனை உள்ள்டக்கியது

அ)  வ்ளாண்னம ஆ) தானியஙகி்கள்
இ) ்ரதத்கம் ஈ) ்ஙகி

4.  ________ முனறயில ஒவச்ாரு இன்டநினல 
்பண்்டததின மதிப்ன்ப கூடடும்வ்பாது, இறுதி 
்பண்்டததின மதிப்ன்ப ்கணக்கி்டலாம்.
அ) செலவு முனற
ஆ) மதிப்பு கூடடு முனற
இ) ்ருமாை முனற
ஈ) நாடடு ்ருமாைம்

5.  GDP யில எந்த துனற மூலம் அதி்கமாை 
வ்னல்ாயப்பு ஏற்்படுகிறது?
அ) வ்ளாண் துனற
ஆ) சதாழிலதுனற
இ) ்பணி்கள் துனற
ஈ) வமற்்கண்்ட எதுவுமிலனல

6.  ்பணி்கள் துனறயில ந்டப்பு வினலயில சமாதத 
மதிப்பு கூடுதல 2018 - 19இல ________ லடெம் 
வ்காடி எை மதிப்பி்டப்்படடுள்ளது.
அ) 91.06  ஆ) 92.26
இ) 80.07  ஈ) 98.29

7.  வ்ளாண் ்பண்்டங்களின உற்்பததியில 
இந்தியா ________ அதி்கமா்க உற்்பததியாளர 
ஆகும்.
அ) 1 ்து  ஆ) 3 ்து
இ) 4 ்து ஈ) 2்து

�யிறசி
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V  கீழககண்ட விைொககளுககு விரிவொை 
விர்டயளி

1.  நாடடு ்ருமாைதனத ்கணக்கிடு்தற்கு 
சதா்டரபுன்டய ்பலவ்று ்கருததுக்்கனள வி்ரி.

2.  GDPஐ ்கணக்கிடும் முனற்கள் யான்? 
அன்்கனள வி்ரி.

3.  இந்தியாவில GDP யில ்பலவ்று துனற்களின 
்பஙகினை வி்ரி.

4.  ச்பாருளாதார ்ளரச்சிக்கும், 
முனவைற்றததிற்கும் இன்டவயயுள்ள ஏவதனும் 
ஐந்து வ்று்பாடு்கனளக் கூறு்க.

5.   கீழக்்காணும் ச்பாருளாதார ச்காள்ன்க்கனள 
வி்ரி.

1)  வ்ளாண் ச்காள்ன்க
2)  சதாழிற் ச்காள்ன்க
3)  புதிய ச்பாருளாதர ச்காள்ன்க

VI பெயமுர்றகள் �றறும் பெயல்�ொடுகள்
1.  தமிழநாடடின GDP புள்ளி வி்ரங்கனள 

வெ்கரிதது ்கரநா்ட்க மற்றும் வ்கரளா 
மாநிலங்களு்டன ஒப்பிடு்க.

2.  தமிழநாடடின வ்னல ்ாயப்பு ்ளரச்சிப் 
்பற்றிய  புள்ளி வி்ரங்கனள வெ்கரிக்்கக் 
கூறுதல.

 ந�றநகொள் நூல்கள்

1. Sankaran Indian Economy(problems, 
policies,and development).

2. Ramesh singh Indian economy (10th  Edition). 
3. Ministry of statistics and implementation 

planning commission. Government of India.

 இரணய்தள வளஙகள்

1.  http://en.wikipedia.org
2.  http://www.statisticstimes.com
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இரணயச் பெயல்�ொடு

பெயல்முர்ற
• கீழ்காணும் உரலி / வினரவுக் குறியீடன்டப் ்பயன்படுததி இச்செயல்பாடடிற்்காை 

இனணயப் ்பக்்கததிற்க்குச் செலலவும்.

• ்லது ்பக்்கம் ச்காடுக்்கப்்படடுள்ள ‘Real GDP Growth’ உள்வள 
செனறு ‘ India’ ன் சொடுக்கி இந்தியாவின சமாதத உள்நாடடு 
உற்்பததியின ்ளரச்சி ்பற்றி சதரிந்துச்காள்ளலாம்.

உைலி: https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO/1
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     அறிமுகம்
நவீன நாட்களில் அரசியல்்ாதி்கள், 

ப�ாருளியல் ்ல்லுநர்கள் மற்றும் 
ப�ாழிலதி�ர்களிடையய அதி்கமா்க 
ய�சக்கூடிய ்கருத்துக்்களா்க �ாராளமயமாக்்கல், 
�னியாரமயமாக்்கல் மற்றும் உல்கமயமாக்்கல் 
(LPG) இருக்கின்றன. நமது அரசாங்கம் 1991ஆம் 
ஆண்டு இ்ற்ட்ற நடைமுட்றப�டுத்தியது.

 2.1   உலகமயமாககல்
உல்கமயமாக்்கல் என�து 

உல்க ப�ாருளா�ாரத்து் நாடு்கடள 
ஒருஙகிடைப��ாகும். அடிப�டையில் 
உல்கமயமாக்்கல், சர்ய�சமயமாக்்கல் மற்றும் 
�ாராளமயமாக்்கல் பசயல்முட்றடய குறிக்கி்றது.

உலகமயமாதல்

 2.2    உலகமயமாககலின் வரலாறு
உல்கமயமாக்்கல் என்ற பசால் 

ய�ராசிரியர தியயாயைார பலவிட என�்ரால் 
அறிமு்கப�டுத்�ப�டைது. உல்கமயமாக்்கல் 
்ரலாற்று பினனணியில் மூனறு நிடல்களில் 
வி்ாதிக்்கப�டைது.

நிலல 2 -  இடைப�டை 
உல்கமயமாக்்கல்

உலகமயமாககலின் 
வரலாறு

நிலல 3 -  நவீன 
உல்கமயமாக்்கல்

நிலல 1 -  ப�ானடமயான 
உல்கமயமாக்்கல்

ததான்லமயான உலகமயமாககல்
சுயமரிய மற்றும் சிந்து சமப்ளி 

நா்கரி்கத்தின இடையயயான ்ரத்�்க உ்றவு்கள் 
உல்கமயமாக்்கல் என்ற ஒரு ்டி்த்ட� 
மூன்றாம் நூற்்றாண்டு்களியலயய உரு்ாக்கியது 
எனறு ஆண்டயர குந்�ர ஃபிராஙக் ்ாதிடைார. 
உல்கமயமாக்்கப�டை ப�ாருளா�ாரம் மற்றும் 
்கலாசசாரத்தின ஆரம்� ் டி்த்ட� ப�ானடமயான 
உல்கமயமாக்்கல் எனறு கியரக்்க (Hellenistic 
Period) ்காலத்தின ய�ாது அடைக்்கப�டைது.  
யராம் ய�ரரசுக்கும் �ாரத்தியன ய�ரரசுக்கும் மற்றும் 
ஹான ்ம்சத்துக்கும் இடையயயான ்ரத்�்க 
ப�ாைரய� உல்கமயமாக்்கலின ஆரம்� ்டி்ம்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்
�	உல்கமயமா�லின ப�ாருள் மற்றும் ்ரலாறு �ற்றி அறிந்துப்காள்ளு�ல்
�	�னனாடடு நிறு்னங்களின (MNC) �ரிமாை ்ளரசசிடய புரிந்துப்காள்ளு�ல்
�	ப�னனிந்திய ்ரலாற்று முனயனாக்கில், ்ரத்�்கம் மற்றும் ்ணி்கர்கள்  

�ற்றி அறிந்துப்காள்ளு�ல்
�	நியாயமான ்ரத்�்க நடைமுட்ற்கள் மற்றும் உல்க ்ரத்�்க அடமபட�ப �ற்றி அறிந்துப்காள்ளு�ல்
�	உல்க மயமா�லின �ாக்்கத்ட�யும், ச்ால்்கடளயும் புரிந்துப்காள்ளு�ல்

உலகமயமாதல் மறறும் 
வர்ததகம்

அலகு  -  2
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இந்� ய�ரரசு்களுக்கு இடையயயான ்ணி்க 
உ்றவு்கள் �டடு சாடலயின (Silk Route) ் ளரசசிடய 
ஊக்்கப�டுத்தியது.

இஸலாமிய ்காலம் கூை உல்கமயமாக்்கலில் 
ஒரு முக்கிய ஆரம்�்கடைமா்க இருந்து ்ந்�து. 
மஙய்காலிய ய�ரரசின ்ருட்க, மத்திய கிைக்கு 
மற்றும் சீனாவின ்ரத்�்க டமயங்களுக்கு 
உறுதியற்்ற�ா்க இருந்�ாலும் �டடு சாடல ்ழியா்க 
�யணிக்்க ்சதியா்க இருந்�து. இந்� நவீனத்திற்கு 
முந்ட�ய ்கால ்கடைத்தில் நைந்� உல்க �ரிமாற்்றம் 
சில யநரங்களில் ப�ானடமயான உல்கமயமாக்்கல் 
என்றடைக்்கப�டுகி்றது.

இலைப்படை உலகமயமாககல்
உல்கமயமாக்்கலின அடுத்� 

்கடைம் இடைப�டை உல்கமயமாக்்கல் 
ஆகும். 16 மற்றும் 17ஆம் நூற்்றாண்டு்களில், 
ஐயராபபிய ய�ரரசு்களின எழுசசியால் மு�லில் 
ய�ாரசசுகீசியர்கள், ஸ�ானியர்கள், ைசசுக்்காரர்கள் 
மற்றும் ஆஙகியலயர்கள் ்கைல் ்ழி ்ாணி�ம் 
யமற்ப்காண்ைனர. உல்கமயமாக்்கல், 17ஆம் 
நூற்்றாண்டில், பிரிடடிஷ் கிைக்கிந்திய நிறு்னம் 
(1600) �னியார ்ணி்க நிறு்னம் ய�ானறு 
உரு்ாக்்கப�டைது. அதுய் மு�ல் �னனாடடு 

நிறு்னம் என அடைக்்கப�டைது. யமலும், மு�ல் ைசசு 
கிைக்கிந்திய நிறு்னம் (1602) உரு்ாக்்கப�டடு 
்ாணி�ம் நடைப�ற்்றது. 

�வீன உலகமயமாககல்
19ஆம் நூற்்றாண்டில் உல்கமயமாக்்கல் 

நவீன ்டி்த்ட� பநருஙகியது. 19 மற்றும் 20ஆம் 
நூற்்றாண்டு்களுக்கு இடையய நடைப�ற்்ற 
உல்கமயமாக்்கல் குறிபபிைத்�க்்க ய்று�ாடு்கடள 
ப்காண்டிருந்�ன. அட், அந்� நூற்்றாண்டு்களில் 
நடைப�ற்்ற உல்களாவிய ்ரத்�்க 
ப�ாருளா�ாரத்தில் மூல�னம் மற்றும் மு�லீடு 
பசயயப�டைதும், 20ஆம் நூற்்றாண்டில் ்ணி்க 
உற்�த்தியில் அதி்க �ஙகிடன ப�ற்றிருந்�துைன, 
யசட்்கள், ்ரத்�்கம் மற்றும் �னனாடடு 
நிறு்னங்களின உற்�த்தி ்ணி்கத்தில் 
எழுசசியுற்றிருந்�தும் ஆகும்.

 2.3       வரலாறறுப ்பாரலவயில் ததன் 
இந்தியாவில் வர்ததகம் மறறும் 
வணிகரகள்

்ரத்�்க நை்டிக்ட்க்கடள ஒழுங்கடமக்்கவும், 
விரிவு�டுத்�வும் ்ணி்கர்கள் ப�னனிந்திய 
்ரத்�்கக் குழுக்்கடள உரு்ாக்கினர்கள். இந்திய 
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்கலாசசாரத்ட� மற்்ற நாடு்களுக்கு ஏற்றுமதி 
பசயயப�டும் ்ழி்களா்க ்ரத்�்கக் குழுக்்கள் 
இருந்�ன. 

ஆரம்்பகால வர்ததகரகள்
கி.பி. (ப�ா.ஆ.) 1053இல் ்கலிங்க ்ரத்�்கர்கள் 

(ஒடிசா) சி்பபு ் ண்ை ்கல் அலங்கார ப�ாருள்்கடள 
்ரத்�்கத்திற்கு ப்காண்டு ்ந்�னர. யமலும், ஆரம்� 
நாட்களில் �ருத்தி ஆடை்கடள ப�னகிைக்கு 
ஆசியாவிற்கு ப்காண்டு ்ந்து ்ரத்�்கம் பசய�னர.
ஐநராபபிய வணிகரகள்

இந்� ்காலத்தில் இந்தியாவிற்கு �ல்ய்று 
ஐயராபபிய நிறு்னங்கள் ்ரு்�ற்கு ்ரத்�்க 
நை்டிக்ட்க்கள் ்காரைமா்க இருந்�து. 
்ாஸய்கா-ைா-்காமா்ால் ஐயராப�ாவிலிருந்து 
இந்தியாவிற்கு நனனம்பிக்ட்க முடன ்ழியா்க 
புதிய ்கைல் �ாட� ்கண்டுபிடிக்்கப�டைது. அது நா்கரி்க 
உல்கத்தின மீது �ல விடளவு்கடள ஏற்�டுத்தியது..
ந்பாரச்சுகீசியரகள்

்ாஸய்கா-ைா-்காமாவின �டலடமயின 
கீழ் ய�ாரசசுகீசியர்கள் யம 1498இல் 
்கள்ளிக்ய்காடடைக்கு ்ாணி�த்திற்்கா்க ்ந்�னர. 
்ாஸய்கா-ைா-்காமா்ால் ய�ாரசசுக்்கல்லுக்கு 
ப்காண்டு ்ந்� ப�ாருள்்களின லா�மானது, 
இந்தியா முழு்தும் �யைம் பசய� 
பசலட்விை 60 மைங்காகும். யமலும் 1502இல், 
்ாஸய்கா-ைா-்காமாவின இரண்ைா்து �யைம் 
இந்தியாவில் ்கள்ளிக்ய்காடடை, ப்காசசின 
மற்றும் ்கண்ைனூர ஆகிய இைங்களில் ்ரத்�்க 
நிறு்னங்கள் நிறுவு்�ற்கு ்ழி்குத்�து. 
ஆரம்�த்தில் இந்தியாவில் ய�ாரசசுகீசியர்களின 
�டலந்கரமா்க ப்காசசின இருந்�து.
ைச்சுககாரரகள்

1596இல் இருந்து ைசசுக்்காரர்கள் �ல 
�யைங்கள் யமற்ப்காண்டு, ைசசு கிைக்கு இந்திய 
நிறு்னத்ட� 1602இல் உரு்ாக்கினர. அடமிரல் 
்ான பைர ஹய்கன என�்ரால் ைசசு நிறு்னம் 
மசூலிப�டடினம், ப�த்�ய�ாலி (நிஜாம்�டடினம்), 
ய�்னாம்�டடினம் ஆகிய இைங்களில் 
நிறு்ப�டைது. 1610ஆம் ஆண்டில் சந்திரகிரி 
ராஜாவுைன ய�சசு்ாரத்ட� நைத்தி �ைய்ற்்காடு 
எனனுமிைத்தில் மற்ப்றாரு ப�ாழிற்சாடலடய 
நிறுவினர. இண்டிய்கா மற்றும் ்ங்க ்கசசா �டடு 
ய�ான்ற இ�ர ப�ாருள்்கள் ைசசுக்்காரர்களால் 
ஏற்றுமதி பசயயப�டைது. இந்தியாவில் 
ைசசுக்்காரர்களின �டலடமயிைமா்க �ைய்ற்்காடு 
இருந்�து.

ஆஙகிநலயரகள்
டிசம்�ர 31, 1600 அனறு, கிைக்கிந்திய 

்கம்ப�னி நிறு்னம் து்ஙகு்�ற்கு எலிசப�த் 
ராணியால் �டையம் ்ைங்கப�டைது. ப�ன 
கிைக்கு ்கைற்்கடரயில், ஆஙகியலயர்கள் 1611இல் 
மசூலிப�டடினத்திலும், 1626இல் �ைய்ற்்காடு 
அருகிலும் நிறுவினார்கள். ய்கால்ப்காண்ைாவின 
சுல்�ான, ஆஙகியலயர்களுக்கு “ய்கால்ைன 
ஃ�யரயமன“ என்ற �டைத்ட� ்ைஙகி, 1632ல் 
அ்ர்கடள �ங்கள் “ராஜய துட்றமு்கங்களில்“ 
இல்சமா்க ்ரத்�்கம் பசயயவும் அனுமதி 
்ைஙகினார. 1639ஆம் ஆண்டில் 
ஆஙகியலயர்களால் பசனடனயில் ஒரு ்லு்ான 
நிறு்னம் ்கடைப�டைது. பினபு அது பசயினட ஜாரஜ 
ய்காடடை என அடைக்்கப�டைது. யசாைமண்ைல 
்கைற்்கடரயிலுள்ள மசூலிப�டடினம் விடரவில் 
ஆஙகில குடியயற்்றத்தின �டலடமய்கமா்க 
மாறியது.
நைனிஷகாரரகள்

யைனிஷ்்காரர்கள், 1616ஆம் ஆண்டில் 
இந்தியாவிற்கு ்ருட்க புரிந்து யைனிஷ் கிைக்கு 
இந்திய நிறு்னம் ஒனட்ற உரு்ாக்கினர. 
1620ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் யைனிஷ் 
குடியயற்்றங்களால் டிராஙகு�ார (�ரங்கம்�ாடி, 
�மிழ்நாடு) �டலடமயிைமா்க நிறு்ப�டைது.
பிதரஞ்சுககாரரகள்

இந்தியாவில் பிபரஞ்சுக்்காரர்கள் 
1668ஆம் ஆண்டில் ய்கால்ப்காண்ைாவின 
சுல்�ானிைம் அனுமதி ப�ற்று, மு�ல் பிபரஞ்சு 
ப�ாழிற்சாடலடய நிறுவினர. 1693ஆம் ஆண்டு 
ைசசுக்்காரர்கள் �ாண்டிசயசரிடய ட்கப�ற்றி 
மீண்டும் பிபரஞ்சுக்்காரர்களிையம ஒப�டைத்�னர. 
1701இல் �ாண்டிசயசரி பிபரஞ்சுக்்காரர்களின 
�டலடமயிைமா்க மாறியது.

 2.4    இந்தியாவில் உலகமயமாககல்
இந்தியாவில் 1980-81க்கு பி்றகு 1990-91்களில் 

நடைப�ற்்ற ்டளகுைா ய�ாரின ்காரைமா்க 
எண்பைய விடல அதி்கரிபபு மற்றும் யமற்கு 
ஆசியாவின ய�ாரக்குைம் ஆகிய்ற்றின 
்காரைமா்க ்கடுடமயான அயல்நாடடு ்ாணி�ச 
பசலுத்து சமநிடலயில் ஏற்�டை சிக்்கல்்கள் 
குறிபபிைத்�க்்கது

புதிய அரசு ஜூன 1991இல் ப�ாறுபபு ஏற்்றவுைன 
இந்தியா அயல்நாடடு பசலுத்து சமநிடலயில் முன 
எபய�ாதும் இல்லா� பநருக்்கடிடய சந்தித்�து.

சில சர்ய�ச நிறு்னங்களால் இந்தியாவின 
்கைன மதிபபீடு குட்றந்�துைன, இஙகிருந்து 
அதி்கமான மூல�னமும் ப்ளியய பசன்றது.
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�ணி்கள் துட்றயிலும் ஈடு�டைது. �ற்ய�ாது, 
இந்தியாவில் நானகு ப�ரிய ஏற்றுமதி நாடு்களான 
அபமரிக்்கா, இஙகிலாந்து, பிரானஸ மற்றும் பஜரமனி 
ய�ான்ற நாடு்களுக்கு பசாந்�மான �னனாடடு 
நிறு்னங்கள் ப�ரும்�ானடமயா்க உள்ளது. 
இ்ற்றில் அதி்கமானது அபமரிக்்காவினுடையது 
ஆகும். இந்தியாவிலுள்ள 15 ப�ரிய �னனாடடு 
நிறு்னங்களில், 11 அபமரிக்்காட் யசரந்��ாகும்.
இந்தியாவில்  ்பன்னாடடு  நிறுவனஙகளின் 
வளரச்சி

இந்திய ப�ாழிற்துட்றயில் �னனாடடு 
நிறு்னம் ஒரு ப�ாது்ான ்டி்த்துைன, இந்திய 
ப�ாழிலதி�ர்களின ஒத்துடைபபுைன நுடைந்�து. 
1980்களில் �ாராளமயமாக்்களின ய�ாக்கு்கள் 
ப்ளிநாடடு ஒத்துடைபபுக்கு ்கணிசமான �ஙகிடன 
அளித்�ன. 1948 - 1988ஆம் ஆண்டு்களுக்கு 
இடையில் ட்கபயழுத்�ான 12,760 பமாத்� 
ப்ளிநாடடு ஒத்துடைபபு ஒப�ந்�ங்களில் இருந்து 
இது ப�ளி்ாகி்றது. 1991இல் அறிவிக்்கப�டை 
�ாராளமயமாக்்கப�டை ப்ளிநாடடு மு�லீடடுக் 
ப்காள்ட்கயினால் (FIP) ப்ளிநாடடு ஒத்துடைபபு்கள் 
அதி்கரித்து ப்ளிநாடடு யநரடி மு�லீடும் (FDI) 
அதி்கரித்துள்ளது.

பமனப�ாருள் �னனாடடு நிறு்னம் 
MNC யின் வளரச்சிககான காரணஙகள்:
1. சந்லத நிலப்பரபபின் விரிவாககம் 

ப�ரிய அளவிலான நிறு்னங்கள் 
விரி்டைந்து ்ரு்�ால், அந்� நிறு்னம் உள்ள 
நாடடின புவியியல் எல்டல்களுக்கு அப�ால் அ�ன 
பசயல்�ாடு்கடள யமலும் விரி்ாக்குகி்றது.
2. சந்லதப்படு்ததும் நமன்லம

ஒரு �னனாடடு நிறு்னம், ய�சிய 
நிறு்னங்களின மீது சந்ட�ப�டுத்தும் 
யமனடமடயக் ப்காண்டுள்ளது. இது சந்ட� 
மதிபபிடனப ப�ற்று, அ�ன �யாரிபபு்கடள விற்�டன 
பசய்தில் குட்ற்ான சிரமங்கடள எதிர ப்காள்கி்றது. 
யமலும் �யனுள்ள விளம்�ர மற்றும் விற்�டன 
ஊக்குவிபபு ப�ாழில்நுட�ங்கடள ஏற்றுக் ப்காள்கி்றது.

இந்தியா சர்ய�ச சந்ட�யில் �னது 
்கைன �ரும் �குதிடய இைந்��ால், இஙகிலாந்து 
்ஙகியில் (Bank of England) 40ைன �ங்கத்ட� 
அைமானம் ட்த்�து. இந்� சூழ்நிடலயில், 
ஜூடல 1991இல் அரசாங்கம் �னது ்ரவு பசலவுத் 
திடைத்ட� �ாராளமயமாக்்கல், �னியாரமயமாக்்கல் 
மற்றும் உல்கமயமாக்்கல் (LPG) ஆகிய்ற்றின 
ப�ாைரசசியான ப்காள்ட்க மாற்்றங்களுைன 
்ைஙகியது. இந்� ப்காள்ட்க்கள் இந்தியாவில் 
1994ஆம் ஆண்டில் “ைங்கல் ்டரட்” 
ட்கபயழுத்திடை ய�ாது �லப�டுத்�ப�டைது.
உலகமயமாககல் சாரந்த சீரதிரு்ததஙகள்
(இந்தியாவில் புதிய த்பாருளாதாரக தகாள்லக)
1. சில ப�ாழிற்சாடல்கடளத் �விர, ப�ாழில் 

உரிமம் ப�று்ட� நீக்கியது.
2. ப�ாதுத்துட்ற நிறு்னத்திற்்கா்க ஒதுக்்கப�டை 

ப�ாழிற்சாடல்களின எண்ணிக்ட்க 
குட்றக்்கப�டைது.

3. இந்தியாவின ப�ாருள்்களின ஏற்றுமதி 
�ரிமாற்்றத்தில் நிடலயான �ைத்தின மாற்று 
வீ�த்ட� சரி பசய�து.

4. ப்ளிநாடடு �னியார துட்ற நைபபு 
்கைக்கில் இ்றக்குமதி ்ரிடய குட்றப��ன 
மூலம் ்ரத்�்கத்தில் ரூ�ாய மாற்்றத்ட� 
உரு்ாக்கியது.

5. அயல்நாடடு பசல்ாணி ஒழுஙகுமுட்ற 
ப�ாருத்�மா்க திருத்�ப�டைது.

6. இந்திய ரிசரவ் ்ஙகியால் ்ைங்கப�டை 
சடை ரீதியான நீரடம விகி�ம்(SLR) 
அதி்கரிக்்கப�டைது.

 2.5    ்பன்னாடடு நிறுவனம் (MNC) 
Multi National  Corporation

�னனாடடு நிறு்னம் 
என�து நாடடில் �ண்ைங்கடளயும் 
அல்லது �ணி்கடளயும் உற்�த்தி 
பசயயும் அல்லது ்கடடுப�டுத்தும் 
ஒரு ப�ருநிறு்னமாகும்.
MNC யின் ்பரிமாண வளரச்சி

கிைக்கிந்திய நிறு்னம், ஒரு ்ரத்�்க 
நிறு்னமா்க இந்தியாவிற்கு ்ந்�து. அ�ன பி்றகு 
அரசியல் ரீதியா்க நாபைஙகிலும் �ர்லா்க ஆதிக்்கம் 
பசலுத்தியது. 1920்களில் �னனாடடு நிறு்னங்கள் 
மு�லில் பிரித்ப�டுக்்கப�டை ப�ாழில்்களில் அல்லது 
ப�ாழில் நைத்தும் நாடு்களின மூலபப�ாருள்்கடள 
்கடடுப�டுத்தி பமது்ா்க இந்தியாவினுள் 
நுடைந்�ன. 1950்களுக்கு பி்றகு உற்�த்தி மற்றும் 
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2.  �னனாடடு நிறு்னங்கள் விடல்கடள 
குட்றப��ால் உல்களாவிய நு்கரய்ாரின 
்ாஙகும் சக்தி அதி்கரிக்கி்றது.

3.  �னனாடடு நிறு்னங்கள் ்ரி மாறு�ாடடை 
�யன�டுத்திக் ப்காள்ளமுடியும்.

4.  �னனாடடு நிறு்னங்கள் உள்ளூர 
ப�ாருளா�ாரத்தில் ய்டல்ாயபபிடன 
ஊக்குவிக்கின்றன.

்பன்னாடடு நிறுவனஙகளின் தீலமகள்
1.  �னனாடடு நிறு்னங்கள் முற்றுரிடமடய 

(சில �யாரிபபு்களுக்கு) ்ளரப��ற்்கான ஒரு 
்ழியாகும்.

2.  �னனாடடு நிறு்னங்கள் சுற்றுசூைலில் 
தீஙகிடன உரு்ாக்்க ்ாயபபுள்ளது.

3.  ஒரு நாடடின ப�ாருளா�ாரத்தில் �னனாடடு 
நிறு்னத்தின அறிமு்கம் சிறிய உள்ளூர ்ணி்க 
வீழ்சசிக்கு ்ழி்குக்கும். 

4.  �னனாடடு நிறு்னங்கள் ஒழுக்்க 
பநறிமுட்ற்கடள மீறு்ய�ாடு, �ாரமீ்க 
சடைங்கடள அ்ர்கள் குற்்றம் சாடடி, 
மூல�னத்துைன �ங்கள் ்ணி்க பசயல்�ாடடிடன 
திருபபிக் ப்காள்்�ற்கும் முடன்ர.

 2.6    நியாயமான வர்ததக 
�லைமுல்றகள் மறறும் உலக 
வர்ததக அலமபபு (WTO)

நியாயமான ்ரத்�்கமானது, சிறிய 
வி்சாயி்கடள உல்களாவிய சந்ட� இைத்தில் 
ஒரு சுறுசுறுப�ான �குதியா்க ட்த்திருப�ய�ாடு 
நு்கரய்ாருக்கு அதி்காரம் அளிக்்கவும், ப்காள்மு�ல் 
பசயயவும், அ்ர்களின மதிபட� ஆ�ரிக்்கவும் 
யநாக்்கமா்கக் ப்காள்ளும்  ஒரு ்ழி முட்றயாகும். 
அட்்கள்,

3. நிதி நமன்லம
இதில் நிதி ்ளங்களும், உயரநிதி 

�யன�ாடு்களும் உள்ளன. இ�னால், ப்ளிபபு்ற 
மூல�ன சந்ட�்கடள எளிதில் அணு்கமுடியும் 
மற்றும் அ�ன சர்ய�ச பு்கழ் ்காரைமா்க 
்ளங்கடள அதி்கரிக்்கவும் முடியும்.

2018இல் இந்தியாவின் மிகப த்பரிய ்பன்னாடடு 
நிறுவனஙகள் 

யசானி ்காரப�யரசன பநடடில்
ஹவுலக் ய�க்்காரடு 
(HP) பிராக்ைர & ய்கம்பில்
ைாடைா குழுமம் சிடடி குழுமம்
டமக்யரா சாபட 
்காரப�யரசன ப�பசி நிறு்னம்

ஐ.பி.எம் ய்காய்கா - ய்காலா 
நிறு்னம்

4. ததாழில்நுட்ப நமன்லம
பின�ஙகிய நாடு்களில் �னனாடடு 

நிறு்னங்கள் �ஙய்கற்்க, ஊக்்கமளித்��ற்்கான 
முக்கிய ்காரைம் இந்� நிறு்னங்கள் ப�ாழில் 
்ளரசசியில் ப�ாழில்நுட� யமம்�ாடடுைன 
்காைப�டு்ய�யாகும்.
5. ்பணைஙகளின் கணடுபிடிபபுகள்

�னனாடடு நிறு்னங்கள், புதிய �யாரிபபு்கள் 
மற்றும் ஏற்்கனய் உற்�த்தி பசயயப�டை 
ப�ாருள்்கடள யமம்�டை ்டி்டமபபு்களா்க 
உரு்ாக்கு்�ற்்கான �ணியில் ஆராயசசியில் 
ஈடு�டடுள்ளன.
MNC யின் �ன்லமகள்
1.  �னனாடடு நிறு்னங்கள் குட்றந்� விடலயில் 

ப�ாருள்்கடள �ரமா்கவும் மற்றும் �ரி்ரத்�டன 
பசலவு இல்லாமலும் உற்�த்தி பசயகி்றது .

தவளி�ாடடிலுள்ள இந்தியாவின் ்பன்னாடடு நிறுவனஙகள்

நிறுவனம் தலலலமயகம் ததாழிலின் வலக நிறுவனம் இயஙகும் �ாடுகள்
ஹயரா 
யமாடயைா்காரப புதுடில்லி ஆடயைாபமாட�ல் ப்காலம்பியா, �ங்களாய�ஷ், 

ஆபபிரிக்்கா
�ஜாஜ பூனா ஆடயைாபமாட�ல் ஐக்கிய அரபு நாடு்கள், �ங்களாய�ஷ்

டி.வி.எஸ(TVS) பசனடன ஆடயைாபமாட�ல் பியரசில், சிலி, ப்காலம்பியா, 
பமக்ஸிய்கா, ப�ரு

�ார� ஸயைட ்ஙகி மும்ட� ்ஙகி ஆஸதியரலியா, �ங்களாய�ஷ், 
ப�ல்ஜியம்

�ாரத் ஏரபைல் புதுடில்லி �்க்ல் ப�ாைரபு ப�ற்கு ஆசியா, ஆபபிரிக்்கா
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�  சிறிய அளவிலான வி்சாயி்கள், �ண்டை 
ப�ாழிலாளர்கள் மற்றும் ட்கவிடனஞர்களின 
்ருமானத்ட� உயரத்து்து மற்றும் 
உறுதிப�டுத்து்து.

�  ப�ாருள்்கள் உற்�த்தி மற்றும் விற்�டனயுைன 
ப�ாைரபுடைய ப�ாருளா�ார இலா�ங்கள், 
்ாயபபு்கள் மற்றும் இைர�ாடு்கடள சமமாக்கு�ல்.

�  உற்�த்தியாளர குழுக்்களின நிறு்ன மற்றும் 
்ரத்�்க தி்றன்கடள அதி்கரித்�ல்.

�  ப�ாழிலாளர உரிடம்கடள யமம்�டுத்து�ல் 
மற்றும் ப�ாழிலாளர்கடள சரியான முட்றயில் 
ஒருஙகிடைக்்க ஏற்�ாடு பசய�ல்.

�  �ாது்காப�ான மற்றும் நிடலயான வி்சாய 
முட்ற்கள் மற்றும் �ணி நிடலடம்கடள 
ஊக்குவித்�ல்.

நியாயமான ்ணி்கம் என�து வி்சாயி்கள் 
மற்றும் ப�ாழிலாளர்களுக்கு சி்றந்� விடல, 
சி்றந்� ய்டல்ாயப�ளித்�ல் மற்றும் ்ரத்�்கம் 
ப�ாைர�ான நியாயமான விதிமுட்ற்கடள 
அளிப��ாகும். 
நியாயமான வர்ததக அலமபபின் நகாட்பாடுகள்
�		ப�ாருளா�ார	 ரீதியில்	 பின�ஙகிய	

உற்�த்தியாளர்களுக்்கான	 ்ாயபபு்கடள	
உரு்ாக்கு�ல்.

 � ப்ளிப�டைத்�னடம	மற்றும்	ப�ாறுபபுைரவு.
�		நியாயமான	 ்ரத்�்க/	 நடைமுட்ற்கள்	

மற்றும்	நியாயமான	விடலயில்	ப்காடுப�து.
�		குைந்ட�	 ப�ாழிலாளர	 மற்றும்	 ்கடைாயத்	

ப�ாழிலாளர	 இல்டல	 என�ட�	
உறுதிப�டுத்துகி்றது.

�		�ாகு�ாடினடம	�ாலின சமத்து்ம்	சம�ஙகு	
மற்றும்	கூடைடமபபு சு�ந்திரம்	ஆகிய்ற்றுக்கு	
அரப�ணித்�ல்.

�		தி்றடன	்ளரத்�ல்	 மற்றும்	 நியாயமான	
அடமபபிடன	யமம்�டுத்து�ல்.

 � சுற்றுசூைலுக்கு	மதிப�ளித்�ல் ஆகியன்ாகும்.
சுஙகவரி, வாணி்பம் குறி்தத த்பாது உைன்்பாடு: 
GATT(காட)  (General Agreement  of  Trade  and 
Tariff): 

1947இல் 23 நாடு்கள் ்காட ஒப�ந்�த்தில் 
ட்கபயழுத்திடைன. ்காடடின நிறு்ன 
உறுபபினர்களில் இந்தியாவும் ஒன்றா்க இருந்�து. 
இ�ன இயக்குநர பஜனரல் ஆர�ர ைங்கல் ப்காண்டு 
்ந்� இறுதி சடை/ ஒப�ந்� ்டரவு “ைங்கல் 
்டரவு” எனறு அடைக்்கப�டைது. ்காடடின (GATT) 
முக்கிய யநாக்்கம், அரத்�முள்ள விதிமுட்ற்கடள 

பின�ற்றி �லவி�மான ்கடைைங்கடளயும், 
ஒதுக்கீடு்கடளயும், மானியங்கடளயும் குட்றப��ன 
மூலம் சர்ய�ச ்ரத்�்கத்ட� அதி்கரிப�து ஆகும்.

காடடின் (GATT) சுறறுகள்
•  I ்து பஜனி்ா (சுவிசரலாந்து) - 1947
•  II ்து அனனிசி (பிரானஸ) - 1949
•  III ்து ைாரக்குய் (இஙகிலாந்து) - 1950-51
•  IV, V மற்றும் VI பஜனி்ா (சுவிடசரலாந்து) - 

1956, 1960-61, 1964-67
•  VII ்து யைாக்கியயா (ஜப�ான) - 1973-79
•  1986-1994இல் VIII ்து மற்றும் இறுதிச 

சுற்று �னைாபைல் எஸ டீ (உருகுய்). இட� 
“உருகுய் சுற்று” என அடைத்�னர.

உலக வர்ததக அலமபபு (WTO):
1994ஆம் ஆண்டு ஏபரல் மா�ம் உல்க 

்ரத்�்க அடமபட� (WTO) அடமப��ற்கு ்காட 
உறுபபு நாடு்கள் உருகுய் சுற்றின ய�ாது 
இறுதி ஒப�ந்�த்தில் ட்கபயழுத்திடைன. இந்� 
ஒப�ந்�த்ட� அமல்�டுத்திை 104 உறுபபினர்களால் 
ட்கபயழுத்திைப�டைது. WTO உைன�டிக்ட்க 
ஜன்ரி 1, 1995 மு�ல் நடைமுட்றக்கு ்ந்�து. 

உல்க ்ரத்�்க அடமபபு (WTO)

உலக வர்ததக அலமபபு  
(World Trade Organisation)

தலலலமயகம் : பஜனி்ா, சுவிடசரலாந்து
ந�ாககம் :  ் ணி்கத்திடன ்கடடுப�டுத்�ல், 

அயல்நாடடு ்ாணி�ம்
உறுபபினரகள்:  �டலடம இயக்குநர, துடை 

�டலடம இயக்குநர-4 மற்றும் 
80 உறுபபு நாடு்களிலிருந்து 
ய�ரந்ப�டுக்்கப�டை 600 
அலு்ல்க ஊழியர்கள்

உலக வர்ததக அலமபபின் குறிகநகாள்கள்:
�	அயல் நாடடு ்ாணி�த்திற்்கான விதி்கள் 

அடமத்�ல் மற்றும் பசயல்�டுத்�ல்.

10th_Economics_TM_Unit_2.indd   326 1/5/2022   3:17:31 PM



327 உலகமயமாதல் மற்றும் வர்ததகம்

�	்ரத்�்க �ாராளமயமாக்்கலுக்்கான ய�சசு 
்ாரத்ட� மற்றும் ்கண்்காணிப��ற்்கான 
ஒரு மன்றத்ட� ்ைஙகு�ல்.

�	்ரத்�்க �்கராறு்கடளக் ட்கயாளு�ல்.
�	நிடலயான முனயனற்்றம் மற்றும் சுற்றுசசூைல் 

ஆகிய இரண்டையும் ஒனறிடைத்து 
அறிமு்கம் பசய�ல்.

�	உல்க ்ரத்�்கத்தில் ்ளரந்து்ரும் 
நாடு்களின ஒரு சி்றந்� ்ளரசசிக்கு 
�ாது்காப�ா்க இருத்�ல்.

�	முடிப்டுக்கும் பசயல்்களின ப்ளிப�டைத் 
�னடமடய அதி்கரித்�ல்.

�	முழு ய்டல ்ாயபட� உறுதிப�டுத்து�ல் 
மற்றும் �யனுள்ள ய�ட்டய அதி்கரித்�ல்.

அறிவுசார  தசா்ததுரிலம  ததாைர்பான  வர்ததக 
உரிலமகள்  (TRIPs-Trade  Related  aspects  of 
Intellectual Property Rights)

அறிவுசார �ண்ைங்களின உரிடம்கள் என�து 
“ஒரு ்ணி்க மதிபபுைன கூடிய �்க்ல்” என 
்டரயறுக்்கலாம். TRIPs ன கீழ், �ண்ைங்கள் அல்லது 
பசயல்முட்ற்கள், அடனத்து துட்ற்களின ப�ாழில் 
நுட�ங்களில், எந்�ப்ாரு ்கண்டுபிடிபபுக்கும் 
்காபபுரிடம ்ைஙகுகி்றது. TRIPs ஒப�ந்�த்தில் 
ஏழு �குதி்கள் அறி்ாரந்� பசாத்து உரிடம்கடள 
உள்ளைக்கியுள்ளது.

 2.7    உலகமயமாககலின் தாககமும் 
மறறும் சவால்களும்

ந�ரமல்ற்த தாககம்
�	ஒரு சி்றந்� ப�ாருளா�ாரம், மூல�ன 

சந்ட�யின விடர்ான ்ளரசசிடய 
அறிமு்கப�டுத்துகி்றது.

�	்ாழ்க்ட்கத் �ரம் அதி்கரித்துள்ளது.
�	உல்கமயமாக்்கல் ்ரத்�்கத்ட� ய்்கமா்க 

அதி்கரித்து, அதி்க மக்்களுக்கு ய்டல 
்ாயபபு்கள் அளிக்்கப�டுகி்றது.

�	புதிய ப�ாழில்நுட�ங்கள் மற்றும் புதிய அறிவியல் 
ஆராயசசி முட்ற்கள் அறிமு்கப�டுத்�ப�டைது.

�	உல்கமயமாக்்கல் ஒரு நாடடின பமாத்� 
உள்நாடடு உற்�த்திடய அதி்கரிக்கும்

�	இது �ண்ைங்கடள �டையற்்ற�ா்கவும் 
�ாராளமா்க அதி்கரிக்்கவும், ப்ளிநாடடு யநரடி 
மு�லீடு்கடள (FDI) அதி்கரிக்்கவும் உ�வுகி்றது.

எதிரமல்ற்த தாககம்
�	நாடு்களுக்கிடையய மி்க அதி்கமான 

மூல�னமானது நியாயமற்்ற மற்றும் 
ஒழுக்்கமற்்ற விநியயாகிப�ாளர்கடள 
அறிமு்கப�டுத்துகி்றது.

�	ய�சிய ஒருடமப�ாடடை இைந்து ்ரு்ய�ாடு, 
மி்க அதி்கமான ்ரத்�்க �ரிமாற்்றம் 
இருப��ால், சு�ந்திரமான உள்நாடடுக் 
ப்காள்ட்க்கள் இைக்்கப�டுகின்றன என�து 
அசசத்திற்குரிய�ாகும்.

�	முக்கிய உள்்கடைடமபபும் மற்றும் ்ளங்கடள 
பிரித்ப�டுத்�லும் ஒரு ப�ாருளா�ாரத்தின 
விடர்ான ்ளரசசிக்கு ய�ட் என்றாலும், 
இது எதிரமட்ற சுற்றுசசூைல் மற்றும் சமூ்க 
பசலவு்கடள அதி்கரிக்கும்.

�	அந்நிய பசலா்ணிடய ப�று்�ற்்கா்க, 
இயற்ட்க ்ளங்கள் மி்க அதி்கமா்க விடர்ா்க 
சுரண்ைப�டுகி்றது.

�	சுற்றுசசூைல் �ற்றிய �ரங்களும், 
்கடடுப�ாடு்களும் �ளரத்�ப�டடுள்ளன.

உலகமயமாககலின் சவால்கள்
�	உல்கமயமாக்்கலில் நனடம்கள் அடனத்து 

நாடு்களுக்கும் �ானா்க கிடைப�தில்டல. 
�	்ளரந்து ்ரும் உலகில் உல்கமயமாக்்கல், 

உறுதியற்்ற �னடமக்கு ்ழி்குக்கும் என�து 
அசசத்திற்குரிய�ாகும்.

�	உல்கமயமாக்்கலினால் உல்களாவிய 
ய�ாடடி அதி்கரித்� ப�ாழில்துட்ற உலகில், 
ஊதியங்கள், ப�ாழிலாளர உரிடம்கள், 
ய்டல்ாயபபு நடைமுட்ற்கள் ஆகிய்ற்ட்ற 
அடிமடைத்திற்கு ப்காண்டு பசல்ல இது 
்ழி்குக்கும்.

�	இது உல்களாவிய சமத்து்மினடமக்கு 
்ழி்குக்கி்றது.

�	உல்கமயமாக்்கலால் குைந்ட� ப�ாழிலாளர 
முட்ற மற்றும் அடிடமத்�னம் ய�ான்ற 
நை்டிக்ட்க்கள் அதி்கரித்துள்ளது.

�	மக்்கள் அதி்கமா்க துரி� உைவு்கடள 
உடப்காள்கி்றார்கள். இ�னால் உைல்நலக் 
குட்றவு மற்றும் யநாய �ரவு�லுக்கு இது 
்ழி்குக்கி்றது.

�	உல்கமயமாக்்கல் சுற்றுசசூைல் �ாதிபட� 
ஏற்�டுத்துகி்றது.

அந்நிய தசலாவணி கடடுப்பாடடுச்சடைம் 1974 (Foreign Exchange Regulation Act) : இந்� சடைம் இந்தியாவில் 
�னனாடடு நிறு்னங்களின பசயல்�ாடடை யநரடியா்க குறிபபிடுகி்றது.
அந்நிய தசலாவணி நமலாணலமச் சடைம் 1999 (Foreign Exchange Management Act): இது �ாராளுமன்றத்�ால் 
1999ல் ஏற்றுக்ப்காள்ளப�டைது. “்கடடுப�ாடடுக்கு” மா்றா்க “நிர்ா்கத்ட�” FEMAவின கீழ் ்லியுறுத்தியது.
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்பயிறசி

I   சரியான விலைலய்த 
நதரந்ததடுககவும்

1. உல்க ்ரத்�்க அடமபபின (WTO) �டல்ர 
யார?
அ) அடமசசரட் 
ஆ) �டலடம இயக்குநர
இ) துடை �டலடம இயக்குநர
ஈ) இ்ற்றில் எதுவுமில்டல

2. இந்தியாவில் ்காலனியாதிக்்க ்ருட்க
அ)  ய�ாரசசுகீசியர, ைசசு, ஆஙகியலயர, 

யைனிஷ், பிபரஞ்சு
ஆ)  ைசசு, ஆஙகியலயர, யைனிஷ், பிபரஞ்சு

இ)  ய�ாரசசுகீசியர, யைனிஷ், ைசசு, பிபரஞ்சு, 
ஆஙகியலயர

ஈ)  யைனிஷ், ய�ாரசசுகீசியர, பிபரஞ்சு, 
ஆஙகியலயர, ைசசு

3. ்காட (GATT)-இன மு�ல் சுற்று நடைப�ற்்ற இைம்
அ) யைாக்கியயா  ஆ) உருகுய்
இ) ைாரகுய் ஈ) பஜனீ்ா

4. இந்தியா எபய�ாது ைங்கல் திடைத்தில் 
ட்கபயழுத்திடைது?
அ) 1984 ஆ) 1976 இ) 1950 ஈ) 1994

5. 1632இல் ஆஙகியலயர்களுக்கு “ய்கால்ைன 
ஃ�யரமான” ்ைஙகிய்ர யார?
அ) ஜஹாஙகீர 
ஆ) ய்கால்ப்காண்ைா சுல்�ான
இ) அக்�ர
ஈ) ஔரங்கசீப

கலலச்தசாறகள்

உல்கமயமாக்்கல் globalization
the process by which businesses or other 
organizations develop international influence or start 
operating on an international scale.

ப�ானடமயான archaic
of an early period of art or culture, especially the 
7th–6th centuries BC in Greece.

�ரிைாம ்ளரசசி evolution the gradual development of something
அைமானம் 
ட்க்்கப�டை mortgaged

expose to future risk or constraint for the sake of 
immediate advantage.

உைனடியா்க (திடீர) spurt cause to gush out suddenly.
சீரழி்ான detrimental tending to cause harm
ப்ற்றி்கரமான thriving prosperous and growing; flourishing.

்பாைச்சுருககம்
�	உலகமயமாககல் என்்பது ஒரு �ாடலை உலக த்பாருளாதார்ததுைன் ஒருஙகிலணப்பதாகும்.
�	உலகமயமாககளின் மூன்று நிலலகள்:
  ததான்லமயான உலகமயமாககல், இலைப்படை உலகமயமாககல், �வீன உலகமயமாககல்
�	LPG – தாராளமயமாககல் (Liberalization), தனியாரமயமாககல் (Privatization) மறறும் உலகமயமாககல் 

(Globalization).
�	்பன்னாடடு  நிறுவனமானது  அதன்  தசாந்த  �ாடடிறகும்  தவளிநய  குல்றந்த்படசம்  நவறு  ஒரு 

�ாடடில் ்பணைஙகலளயும் அல்லது ்பணிகலளயும் உற்ப்ததி தசய்யும் அல்லது கடடுப்படு்ததும் ஒரு 
த்பருநிறுவனமாகும்.

�	்பன்னாடடு  நிறுவனஙகலள  சரவநதச  நிறுவனஙகள்  அல்லது  ்பன்னாடடு  அலமபபு  என்றும் 
அலைககலாம்.

�	1947இல்  23  �ாடுகள்  காட  ஒப்பந்த்ததில்  லகதயழு்ததிடைன.  காடடின்  (GATT)  நிறுவன 
உறுபபினரகளில் இந்தியாவும் ஒன்்றாக இருந்தது.
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329 உலகமயமாதல் மற்றும் வர்ததகம்

6. ப்ளிநாடடு மு�லீடடுக் ப்காள்ட்க (FIP) 
அறிவித்� ஆண்டு
அ) ஜூன 1991
ஆ) ஜூடல 1991
இ) ஜூடல-ஆ்கஸட 1991
ஈ) ஆ்கஸட 1991

7. இந்திய அரசாங்கத்�ால் 1991இல்  
ஐ அறிமு்கப�டுத்�ப�டைது.
அ) உல்கமயமாக்்கல்
ஆ) உல்க ்ரத்� அடமபபு
இ) புதிய ப�ாருளா�ார ப்காள்ட்க
ஈ) இ்ற்றில் எதுவுமில்டல

II  நகாடிடை இை்தலத நிரபபுக.
1. ஒரு நல்ல ப�ாருளா�ாரம் ன 

விடர்ான ்ளரசசிக்்கா்க 
அறிமு்கப�டுத்�ப�டுகி்றது.

2. உல்க ் ரத்�்க அடமபபு ஒப�ந்�ம்  
ஆம் ஆண்டு அமுலுக்கு ்ந்�து.

3.  ஆல் உல்கமயமாக்்கல் என்ற ��ம் 
்கண்டுபிடிக்்கப�டைது.

III  த்பாரு்ததுக
1. இ ந் தி ய ா வி ல் 

�னனாடடு நிறு்னம்
- 1947

2. �னனாடடு நிதி 
நிறு்னம் (MNC)

- அ ய ல் ந ா ட டு 
் ா ணி � த் ட � 
பசயல்�டுத்�ல்

3. சுங்க்ரி, ்ாணி�ம் 
குறித்� ப�ாது 
உைன�ாடு (GATT) 

- உற்�த்தி பசலவு 
குட்றத்�ல்

4. 8்து உருகுய் சுற்று - இனஃய�ாசிஸ
5. உல்க ்ரத்�்க 

அடமபபு (WTO)
- 1986

IV  கீழகணை வினாககளுககு குறுகிய விலையளி
1. உல்கமயமாக்்கல் என்றால் எனன?
2. உல்கமயமாக்்கலின ்ட்க்கடள எழுது்க.
3. �னனாடடு நிறு்னங்கள் �ற்றி சிறுகுறிபபு 

எழுது்க.
4. உல்கமயமாக்்கடல சாரந்� சீரதிருத்�ங்கள் 

ஏய�னும் இரண்டிடன எழுது்க? 

5. நியாயமான ்ரத்�்கம் என்றால் எனன?
6. “நியாயமான ்ரத்�்க நடைமுட்ற்களின” 

ஏ�ா்து இரு ய்காட�ாடு்கடள எழுது்க.
7. “உல்க ்ரத்�்க அடமபபின” முக்கிய யநாக்்கம் 

யாது?
8. உல்கமயமாக்்கலின யநரமட்றயான 

�ாக்்கங்கள் இரண்டிடன எழுது்க.

V   கீழகணை வினாககளுககு விரிவான 
விலையளி

1. �னனாடடு நிறு்னங்களின (MNC) நனடம்கள் 
மற்றும் தீடம்கடள சுருக்்கமா்க எழுது்க.

2. ‘உல்க ்ரத்�்க அடமபபு’ �ற்றி எழுது்க.
3. உல்கமயமாக்்கலின ச்ால்்கடள எழுது்க.

VI  தசய்முல்றகள் மறறும் தசயல்்பாடுகள்
1. ஆசிரியர மற்றும் மாை்ர்கள் 

உல்கமயமாக்்கல் �ற்றி வி்ாதித்�ல்.
2. உல்கமயமாக்்கல் �ற்றிய �ைங்கடள 

மாை்ர்கள் யச்கரித்து �ைத் ப�ாகுபபிடன 
உரு்ாக்கு�ல்

 (ப�னனிந்திய ்ரத்�்கம், ்ரத்�்கர்கள் 
�ைங்கள், �டடு ்ழி ்டர�ைம், நறுமைப 
ப�ாருள்்கள் ்ழி ்டர�ைம் மற்றும் ்கலிங்க 
்ரத்�்க ்டர�ைம் மு�லியன)

3. மாை்ர்கள் இந்தியாவிலுள்ள �ல்ய்று 
�னனாடடு நிறு்னங்களில் �ைங்கள் மற்றும் 
வி்ரங்கடள யச்கரித்�ல்.

நமறநகாள் நூல்கள்

1. Dr. S. Shankaran [2007], “Indian Economy” 
[Problem, Policies and Development] 

2. Dutt “Indian Economy”
3. History of Tamil Nadu [Social and Culture]
4. S.K. Misra and V.K. Puri “Indian Economy”

இலணயதள வளஙகள்

www.gateway for india.com
http://en.wikipedia.org
http://www.investopedia.com
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்
� உணவு பாதுகாப்பின் வரையரை, பபாருள் பற்றி படித்தல்
� உணவு ்தானியஙகள் கிரைத்தல் மற்றும் அணுகு்தல் பற்றி அறிந்து பகாள்ளு்தல்
� வாஙகும் திைன் மற்றும் விவசாயக் பகாள்ரக பற்றி புரிந்து பகாள்ளு்தல்
� வறுரமயின் பல பரிமாணத்தன்ரம பற்றிய அறிரவப் பபறு்தல்
� ்தமிழ்ாட்டில் ஊட்ைசசதது, சுகா்தாை நிரல மற்றும் பகாள்ரககள் பற்றி படித்தல்

          அறிமுகம்
மக்கள் வாழக்ரகரயயும் வளர்சசிரயயும் 

பைாமரிப்ப்தற்காக  சாப்பிடும் மற்றும் அருந்தும் 
எந்்தபவாரு பபாருளும் உணவு என 
வரையறுக்கப்படுகிைது. உணவு பாதுகாப்பு என்பது 
ஒரு ்பர் பபாதுமான அளவு சாப்பிடுவர்தயும் 
சுறுசுறுப்பாக இருப்பர்தயும் ஆபைாக்கியமான 
வாழக்ரக ்ைததுவர்தயும் குறிக்கும்.

 3.1   உணவு போதுகோப்பு
ஐக்கிய ்ாடுகளின் உணவு மற்றும் பவளாண் 

அரமப்பு உணவு பாதுகாப்பிரனப் பின்வருமாறு 
வரையறுக்கிைது.

"எல்லா மக்களும், எல்லா ப்ைஙகளிலும், 
பபாதுமான, பாதுகாப்பான மற்றும் சத்தான 
உணவுக்கான உைல், சமூக மற்றும் பபாருளா்தாை 
அணுகுமுரைரய பகாண்டிருக்கும் பபாது, 
அவர்களின் உணவுத ப்தரவகரளயும், 
சுறுசுறுப்பான மற்றும் ஆபைாக்கியமான 
வாழக்ரகக்கான உணவு விருப்பஙகரளயும் 
பூர்ததி பசயவதில் உணவு பாதுகாப்பு இருக்கிைது." 
(FAO, 2009).

இந்்த விரிவான வரையரை உணவு 
சததுமிக்க்தாக இருக்க பவண்டிய்தன் அவசியதர்த 
உணர்ததுவப்தாடு, அது பாதுகாப்புமிக்க 
ஊட்ைசசததிரனப் பபை பவறு சில அம்சஙகள் 
ப்தரவப்படுவர்தயும் உணர்ததுகின்ைன.

பிைபல விவசாய விஞ்ானி 
முரனவர் எம்.எஸ். சுவாமி்ா்தனின் கருததுப்படி, 
“சரிவிகி்த உணவு, பாதுகாப்பான குடிநீர், சுற்றுசசூழல், 
சுகா்தாைம், ஆைம்ப சுகா்தாை பைாமரிப்பு மற்றும் ஆைம்பக் 
கல்வி ஆகியவற்றிற்கான உைல், பபாருளா்தாை மற்றும் 
சமூக அணுகல்” என்பது ஊட்ைசசதது பாதுகாப்பாகும்.

உணவின் அடிப்படைக கூறுகள் மறறும் 
ஊடைச்சத்து போதுகோப்பு

உணவு மற்றும் ஊட்ைசசதது பாதுகாப்பின் 
மூன்று அடிப்பரைக் கூறுகள் : கிரைத்தல், 
அணுகல் மற்றும் உறிஞசு்தல் ஆகும்.
1.  உணவு கிரைத்தல் என்பது விரும்பிய 

அளவுகளில் உணவு இருப்பு இருப்ப்தாகும். 
இது உள்்ாட்டு உற்பததி, இருப்பு மற்றும் 
இைக்குமதியில் மாற்ைஙகள் பற்றிய ஒரு 
பசயல்பாைாகும்.

2.  உணவுக்கான அணுகல் என்பது மு்தன்ரமயாக 
வாஙகும் திைன் பற்றிய கூற்ைாகும். எனபவ, 
இது ஈட்டு்தலுக்கான திைன்கள் மற்றும் 
பவரலவாயப்புகளுைன் ப்ருக்கமாக 
இரணக்கப்பட்டுள்ளது.  திைன்களும், 
வாயப்புகளும் ஒருவரின் பசாததுக்கள் மற்றும் 
கல்வியுைன் ப்தாைர்புரையது.

3.  உணவிரன உறிஞசு்தல் என்பது 
உட்பகாள்ளும் உணரவ உயிரியல் ரீதியாகப் 
பயன்படுததுவ்தற்கான திைன் ஆகும்.

உணவு போதுகோப்பு 
மறறும் ஊடைச்சத்து

அலகு - 3
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 3.2   உணவு தோனியஙகளின் 
கிடைத்தல் மறறும் அணுகல்

ஒரு ்ாட்டில் உள்ள மக்களுக்கான 
உணவுபாதுகாப்பு என்பது கிரைக்கும் உணவின் 
அளரவப் பபாறுத்தது மட்டுமல்லாமல், உணவுப் 
பபாருள்கரள வாஙக / அணுக மற்றும் 
ஆபைாக்கியமான சூழலில் வாழவ்தற்கான மக்களின் 
திைரனயும் சார்ந்துள்ளது. பிை வளர்சசிரயப் 
பபாலபவ, மக்களின் உணவு பாதுகாப்பும் ஒரு 
்ாட்டின் ஒட்டு பமாத்த வளர்சசி பசயல்முரையுைன் 
ப்தாைர்புரையது. சு்தந்திைததிற்கு பிைகு, இந்தியா 
ஒரு திட்ைமிட்ை வளர்சசியிரன பின்பற்ை முடிவு  
பசய்தது.

உணவு தோனியஙகள்
விவசாயததில் ஆைம்பததில் கவனம் பசலுததிய 

பின்னர், ப்தாழில்மயமாக்கலுக்கு முன்னுரிரம 
அளிக்கப்பட்ைது. இந்தியாவில் ஏற்பட்ை ப்தாைர்சசியான 
வைட்சி, உணவு ்தானியஙகளின் இைக்குமதிரயச 
சார்ந்திருக்க ்தள்ளப்பட்ைது. இருப்பினும், அப்பபாழுது 
இருந்்த அந்நிய பசலாவணி இருப்பானது, திைந்்த 
சந்ர்தக் பகாள்மு்தல் மற்றும் ்தானியஙகளின் 
இைக்குமதிக்கு அனுமதிக்கவில்ரல. பணக்காை 
்ாடுகளிலிருந்து உணவு ்தானியஙகரள சலுரக 
விரலயில் இந்தியா பகாை பவண்டியிருந்்தது. 1960 
களின் முற்பகுதியில் அபமரிக்கா ்தனது பபாது சட்ைம் 
480 (P.L. 480) திட்ைததின் மூலம் இந்தியாவுக்கு 
உ்தவி வழஙகியது. 

அதிக மக்கள் ப்தாரகரயக் பகாண்ை வளர்ந்து 
வரும் ஒரு ் ாடு புைட்சிக்கு சாததியமான ப்தர்வாளைாக  
கரு்தப்பட்ைது. எனபவ அபமரிக்க நிர்வாகம் மற்றும் 
ஃபபார்டு அைக்கட்ைரள பபான்ை மனி்தப்ய 
அரமப்புகள் உணவு உற்பததிரய அதிகரிக்க 
பகாதுரம மற்றும் அரிசியின் உயர் ைக விரளசசல் 
வரககளுக்கான (High Yielding Varieties) திட்ைதர்த 
வகுதது அறிமுகப்படுததியது. இந்்தத திட்ைம் 
நீர்ப்பாசனம் இருக்கும் இைததில், ப்தர்ந்ப்தடுக்கப்பட்ை 
மாவட்ைஙகளில் பசயல்படுத்தப்பட்ைது. திட்ைஙகளின் 
முடிவுகள் உறுதி பசயயப்பட்ை்தால், அதிக 
எண்ணிக்ரகயிலான மாவட்ைஙகரள உள்ளைக்கும் 
வரகயில் இந்்த திட்ைம் நீட்டிக்கப்பட்ைது.

இவவாறு, பசுரமப்புைட்சியானது ்ாட்டில் 
ப்தான்றி உணவு ்தானிய உற்பததியில் 
்தன்னிரைவு பபை வழிவகுத்தது. உயர் ைக 
விர்தகளான (HYV) அரிசி மற்றும் பகாதுரம 
பபான்ை உணவு ்தானியஙகள் பயிரிைப்பட்ை 
பகுதியில் உற்பததிரய அதிகரித்தது. பமலும் 
முக்கிய ்தானிய பயிர்களின் விரளசசலும் 
அதிகரித்தது. 1950களின் முற்பகுதியில் உணவு 
்தானியஙகளின் உற்பததிப் பைப்பளவு 98 மில்லியன் 
பெக்பைர்களுக்கும் அதிகமாக இருந்்தது. ஆனால் 
்ாடு 54 மில்லியன் ைன் உணவு ்தானியஙகரள 
மட்டுபம உற்பததி பசயது பகாண்டிருந்து. அப்பபாது 
சைாசரியாக ஒரு பெக்பைருக்கு 547 கிபலா உணவு 
்தானியஙகள் கிரைத்தன. உணவு நிரலரய சீர் 
பசயய ஏைத்தாழ 65 ஆண்டுகள் ஆனது. பின் 
உணவு ்தானிய சாகுபடியின் பைப்பளவு 122 
மில்லியன் பெக்பைைாக வளர்ந்து, உற்பததி ஐந்து 
மைஙகாக அதிகரித்தது. சு்தந்திை காலததிற்கும் 
்தற்பபார்தக்கும் இரையில் உணவு ்தானியஙகளின் 
விரளசசல் ்ான்கு மைஙகாக அதிகரிததுள்ளது.

உணவு ்தானிய உற்பததியில் இந்்த 
வளர்சசியானது ஒரு ப்தாகுப்பாக பசயல்படுத்தப்பட்ை 
HYV திட்ைத்தால் சாததியமானது. பமலும் இததிட்ைம் 
ஏற்புத்தன்ரமயுரைய உைஙகள், அதிக விரளசசல் 
்தரும் ப்ல் மற்றும் பகாதுரம வரககரள 
அறிமுகப்படுததுவர்தத ்தவிை, மானிய விரலயில் 
ைசாயன உைஙகள் கிரைப்பர்த உறுதி பசய்தது. 
கூட்டுைவு வஙகிகள் மற்றும் கூட்டுைவு சஙகஙகள் 
மூலம் விவசாயிகளுக்கு மலிவான பண்ரணக் 
கைன் வழஙகப்பட்ைது.

பயிர்களுக்கு குரைந்்தபட்ச ஆ்தைவு விரல 
(Minimum Support Price) பருவ காலததின் 
ப்தாைக்கததில் அறிவிக்கப்பட்டு, அறுவரை 
பசயயப்பட்ை ்தானியஙகரள இந்திய உணவுக் 
கழகம் மூலம் அைசு பகாள்மு்தல் பசயகிைது. 
இந்திய உணவுக் கழகம் 
மிகப் பபரிய பசமிப்புக் 
கிைஙகிரன அரமதது 
அறுவரை காலததில் 
உணவு ்தானியஙகரளப் பபற்று  இருப்பில் ரவதது 
அ்தரன ஆண்டு முழுவதும் வழஙகுகிைது.

உணவு ்தானிய உற்பததியின் விரைவான  
அதிகரிப்புைன் பால், பகாழி மற்றும் மீன் 
உற்பததியில் பபாருத்தமான ப்தாழில்நுட்பஙகரளப் 
பயன்படுததிய்தன் விரளவாக, சு்தந்திைம் 
2000களின் ்டுப்பகுதி ஆகியவற்றின் இரைப் 
பட்ை காலததில் ்ாட்டில் பால் உற்பததி 8 மைஙகு,  
முட்ரை உற்பததி 40 மைஙகு மற்றும் மீன் உற்பததி 
13 மைஙகு அதிகரிததுள்ளது. இருப்பினும், இந்தியா 
பருப்பு வரககள் மற்றும் எண்பணய விததுக்களின் 
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உற்பததியில் ்தன்னிரைவு பபறுவதில் பவற்றி 
பபைவில்ரல. எனபவ, இந்தியா மக்களின் 
ப்தரவகரளப் பூர்ததி பசயய இைக்குமதிரய 
்ம்பியுள்ளது.

குட்றநதபட்ச ஆதரவு விடல 
(Minimum Support Price)

குரைந்்தபட்ச ஆ்தைவு விரல என்பது அந்்த 
பயிரின் சாகுபடியில் பல்பவறு பசலவுகரள 
கருததில் பகாண்டு ஒரு குறிப்பிட்ை பயிருக்கு ஒரு 
விரல, நிபுணர் குழுவால் நிர்ணயிக்கப்படுகிைது.  
குரைந்்தபட்ச ஆ்தைவு விரல அறிவித்த பின்னர், 
இந்்த பயிர்கள் பைவலாக வளர்க்கப்படும் 
இைஙகளில் அைசு பகாள்மு்தல் ரமயஙகரளத 
திைக்கும். எனினும், அந்்த விவசாயிகள் 
்தஙகள் பயிர், விரள பபாருள்களுக்கு ்ல்ல 
விரலரயப் பபற்ைால் திைந்்தபவளி சந்ர்தயில் 
விற்கஇயலும்.  மறுபுைம், திைந்்தபவளி சந்ர்தயில் 
விரல குரைந்்தபட்ச ஆ்தைவு விரலரய விை 
குரைவாக இருந்்தால், விவசாயிகள் ்தஙகள் 
விரளபபாருள்கரள குரைந்்தபட்ச ஆ்தைவு 
விரலக்கு விற்ப்தன் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ை 
விரலரயப் (MSP) பபறுவார்கள். 

பபோது வழஙகல் முட்ற (Public Distribution System)
்தமிழ்ாடு “உலகளாவிய பபாது வழஙகல் 

முரை”ரய (Universal PDS) ஏற்றுக் பகாண்ைது. 
ஆனால் இந்தியாவில் உள்ள மற்ை மாநிலஙகளில் 
“இலக்கு பபாது வழஙகல் முரை” (Targeted 
PDS) பசயல்பாட்டில் இருந்்தது. உலகளாவிய 
பபாது வழஙகல் முரையின் கீழ குடும்ப வழஙகல் 
அட்ரை பபற்றிருப்பவர்கள் அரனவருக்கும் பபாது 
வழஙகல் முரை மூலம் உணவுப் பபாருள்கள் 
வழஙகப்படுகிைது. ஆனால், இலக்கு பபாது வழஙகல் 
முரையில் பயனாளிகள் சில அளவுபகால்களின் 
அடிப்பரையில் அரையாளம் காணப்பட்டு 
உரிரமகள் வழஙகப்படுகிைது, மததிய மற்றும் 
மாநில அைசாஙகஙகள் பபாது வழஙகல் முரை 
மூலம் வழஙகப்படும் பபாருள்களுக்கு மானியம் 
அளிக்கின்ைன. மானியததின் நிரல மற்றும் 

அளவு மாநிலஙகளுக்கு இரைபய பவறுபடுகிைது. 
பமலும் ப்தசிய உணவு பாதுகாப்புச சட்ைம் (National 
Food Security Act) இந்திய ்ாைாளுமன்ைத்தால் 
2013இல் நிரைபவற்ைப்பட்ைது. இசசட்ைம் 
50% ்கர்ப்புை குடும்பஙகரளயும் மற்றும் 75% 
கிைாமப்புை குடும்பஙகரளயும் உள்ளைக்கிய்தாகும்.  
இந்்த குடும்பஙகள் ஒரு குறிப்பிட்ை அளவுபகாலின் 
அடிப்பரையில் அரையாளம் காணப்பட்டு 
முன்னுரிரமக்  குடும்பஙகள் (Priority Households) 
என அரழக்கப்படுகின்ைன. இந்்த முன்னுரிரம 
குடும்பஙகளுக்கு ்தற்பபாழுது பபாது வழஙகல் 
முரை மூலம் வழஙகப்படும் உணவுப் 
பபாருள்கரள பபறும் உரிரம உண்டு. 
மததிய அைசினால் அரிசி கிபலாவிற்கு ` 3 
என்ை விகி்தததிலும், பகாதுரம கிபலாவிற்கு 
` 2 என்ை விகி்தததிலும், திரண கிபலாவிற்கு ` 1 
என்ை விகி்தததிலும் NFSA கீழ வழஙகப்படுகிைது. 
்தமிழ்ாடு ப்தாைர்ந்து உலகளாவிய பபாது வழஙகல் 
முரைரயக் பகாண்டுள்ளது மற்றும் அரனதது 
அட்ரை்தாைர்களுக்கும் இலவசமாக அரிசிரய 
வழஙகுகிைது.

தமிழ�ோடடில் நதசிய உணவு போதுகோப்புச ்சடைம்
இந்தியாவில் ப்தசிய உணவு பாதுகாப்புச 

சட்ைம் துவஙகி மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், 
இசசட்ைம் ்தமிழ்ாட்டில் ்வம்பர் 1, 2016 அன்று 
துவஙகப்பட்ைது. 

உணவு போதுகோப்பில் நுகரநவோர கூடடு்றவின் 
பஙகு

பபாதுவாக  மக்களுக்கு குரைவான விரலயில் 
்தைமான பபாருள்கரள வழஙகுவதில் நுகர்பவார் 
கூட்டுைவு முக்கிய பஙகு வகிக்கிைது. இந்தியாவில் 
மூன்று அடுக்கு அரமப்புகளில் நுகர்பவார் 
கூட்டுைவு சஙகஙகள் அரமக்கப்பட்டுள்ளன. அரவ, 
மு்தன்ரம நுகர்பவார் கூட்டுைவு சஙகஙகள், மததிய 
நுகர்பவார் கூட்டுைவு கரைகள் மற்றும் மாநில 
அளவிலான நுகர்பவார் கூட்ைரமப்புகள் ஆகும். 
கிைாமப்புைஙகளில் நுகர்பவார் பபாருள்கரள 
வழஙகுவதில் 50,000க்கும் பமற்பட்ை கிைாம 
அளவிலான சஙகஙகள் ஈடுபட்டுள்ளன. 
இந்தியாவில் உணவு பாதுகாப்பில் இந்்த திட்ைம் 
முக்கியப் பஙகிரன வகிக்கிைது. உ்தாைணமாக, 
்தமிழ்ாட்டில் இயஙகும் அரனதது நியாய விரலக் 
கரைகளில், சுமார் 94% கூட்டுைவு நிறுவனஙகளால் 
்ைத்தப்படுகின்ைன.

பற்ைாக்குரைப் பகுதிகளில் வழஙகுவ்தற்காக 
்தாஙகியிருப்பு பசயயப்படுகிைது. இ்தன்முலம் 
உணவு ்தானியஙகள், சமூகததின் ஏழரமயான 
பிரிவினருக்கு சந்ர்த விரலரய விை குரைந்்த பபோது வழஙகல் முட்ற
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விரலயில் விற்பரன பசயயப்படுகிைது. அவவிரல 
பவளியீட்டு விரல என்று அரழக்கப்படுகிைது. 
பா்தகமான வானிரல அல்லது பபைழிவுக் 
காலஙகளில் உணவு பற்ைாக்குரைப் 
பிைசசிரனரய தீர்க்க இது உ்தவுகிைது.

தோஙகியிருப்பு (Buffer Stock)
்தாஙகியிருப்பு என்பது 

உணவு ்தானியஙகளான 
பகாதுரம மற்றும் 
அரிசி, இந்திய உணவுக் 
கழகததின் (Food 
Corporation of India) மூலம் 
அைசாஙகத்தால் வாஙகப்படுகிைது. உபரி உற்பததி 
இருக்கும் மாநிலஙகளில் விவசாயிகளிைமிருந்து 
பகாதுரம மற்றும் அரிசிரய FCI வாஙகுகிைது. 
விவசாயிகளுக்கு அவர்களின் பயிர்களுக்கு 
முன்பப அறிவிக்கப்பட்ை விரல வழஙகப்படுகிைது. 
இந்்த விரல குரைந்்தபட்ச ஆ்தைவு விரல (Minimum 
Support Price) என்று அரழக்கப்படுகிைது. இந்்த 
பயிர்களின் உற்பததிரய உயர்ததுவ்தற்காக 
விவசாயிகளுக்கு ஊக்கதப்தாரக 
வழஙகுவ்தற்காக விர்தப்பு பருவததிற்கு முன்னர் 
ஒவபவாரு ஆண்டும் குரைந்்தபட்ச ஆ்தைவு விரல 
(MSP) அைசாஙகத்தால் அறிவிக்கப்படுகிைது. 
பகாள்மு்தல் பசயயப்பட்ை உணவு ்தானியஙகள் 
களஞசியஙகளில் பசமிக்கப்படுகின்ைன.

 3.3  வோஙகும் தி்றன்
வாஙகும் திைன் என்பது ஒரு அலகு பணம்  மூலம் 

வாஙகக் கூடிய பபாருள்கள் அல்லது பசரவகளின் 
அளவின் அடிப்பரையில் பவளிப்படுத்தப்படும் 
்ாணயததின் மதிப்பு ஆகும். விரல ஏறும் பபாது 
வாஙகும் திைன் குரைகிைது. விரல குரையும் 
பபாது வாஙகும் திைன் அதிகரிகிைது.
வோஙகும் தி்றடைப் போதிககும் கோரணிகள்
1. அதிக மககள் பதோடக

இந்தியாவில் மக்கள் ப்தாரக வளர்சசி விகி்தம் 
1000க்கு 1.7 ஆக உள்ளது. அதிக மக்கள் ப்தாரக 
அதிக ப்தரவக்கு வழிவகுக்கிைது. ஆனால் அளிப்பு 
ப்தரவக்கு சமமாக இல்ரல. எனபவ சா்தாைண 
விரல நிரல அதிகமாக இருக்கும். எனபவ இது 
குறிப்பாக கிைாமப்புை மக்களின் வாஙகும் சக்திரய 
பாதிக்கிைது.
2.  அத்தியோவசிய பபோருள்களின் விடல 

அதிகரித்தல்
பமாத்த உள்்ாட்டு உற்பததியில் நிரலயான 

வளர்சசியும், இந்தியப் பபாருளா்தாைததில் வளர்சசி 

வாயப்புகளும் இருந்்த பபாதிலும், அததியாவசிய 
பபாருள்களின் விரலயில் நிரலயான அதிகரிப்பு 
ஏற்பட்டுள்ளது. விரலகளின் ப்தாைர்சசியான 
உயர்வானது வாஙகும் சக்திரய சுைண்டி, ஏரழ 
மக்கரள பமாசமாகப் பாதிக்கிைது. 
3.  பபோருள்களுககோை நதடவ

பபாருள்களுக்கான ப்தரவ அதிகரிக்கும் 
பபாது, பபாருள்களின் விரலயும் அதிகரிக்கிைது. 
அ்தனால் வாஙகும் சக்தி பாதிக்கப்படுகிைது.
4.  பபோருள்களின் விடல �ோணய மதிப்டப 

போதிககி்றது
விரல அதிகரிக்கும் பபாது, வாஙகும் திைன் 

குரைந்து இறுதியாக ்ாணயததின் மதிப்பு 
குரைகிைது.
5.  பபோருள்களின் உறபத்தி மறறும் அளிப்பு

 பபாருள்களின் உற்பததி மற்றும் அளிப்பு 
குரையும் பபாழுது, பபாருள்களின் விரல 
அதிகரிக்கிைது. ஆரகயால் வாஙகும் திைன் 
பாதிக்கப்படுகிைது.

வோஙகும் ்சகதி ்சமநிடல (Purchasing Power Parity)
வாஙகும் சக்தி சமநிரல (PPP) என்பது 

வாஙகும் சக்தி ப்தாைர்பான ஒரு கருத்தாகும். 
இது ஒரு பபாருளா்தாைக் பகாட்பாைாகும். ஒரு 
பபாருளின் விரலயுைன் சரி பசயயப்பை பவண்டிய 
ப்தாரகரய மதிப்பிடுகிைது.

்ாடுகளின் வருமான நிரலகள் மற்றும் 
வாழக்ரகச பசலவு ப்தாைர்பான பிை ப்தாைர்புரைய 
பபாருளா்தாைத ்தைவு அல்லது பணவீக்கம் மற்றும் 
பணவாட்ைததின் சாததியமான விகி்தஙகரள 
ஒப்பிடுவ்தற்கு வாஙகும் சக்தி சமநிரலரய 
பயன்படுத்தலாம். சமீபததில் வாஙகும் சக்தி 
சமநிரலயின் அடிப்பரையில் இந்தியா மூன்ைாவது 
பபரிய பபாருளா்தாைமாக மாறியுள்ளது. சீனா 
மிகப்பபரிய பபாருளா்தாைமாக மாறி, அபமரிக்காரவ 
இைண்ைாவது இைததிற்கு ்தள்ளியுள்ளது.
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4. விவ்சோயத் துட்றடய �வீைமயமோககுதல்
விவசாய ்ைவடிக்ரககளில் ்வீன 

ப்தாழில்நுட்பதர்த அறிமுகப்படுதது்தல் மற்றும் 
உயர் ைக விர்தகள் (HYV) விர்தகள், உைஙகள் 
பபான்ை பமம்பட்ை விவசாய உள்ளீடுகரளப் 
பயன்படுதது்தல் ஆகியரவ அைஙகும்.
5. சுறறுசசூழல் சீரழிவு

இந்தியாவின் விவசாயக் பகாள்ரக இந்திய 
விவசாயததின் அடித்தளததின் சுற்றுசசூழல் 
சீைழிரவ சரி  பசயயும் மற்பைாரு ப்ாக்கதர்தயும் 
பகாண்டுள்ளது.
6. அதிகோரத்துவ தடைகடை நீககுதல்

விவசாயிகளின் கூட்டுைவு சஙகஙகள் மற்றும் 
சுய உ்தவி நிறுவனஙகள் மீ்தான அதிகாைததுவ 
்தரைகரள நீக்குவ்தற்கு இந்்த பகாள்ரக மற்பைாரு 
குறிக்பகாரள அரமததுள்ளது, இ்தனால் அவர்கள் 
சு்தந்திைமாகச பசயல்பை முடியும்.

  3.5   வறுடமயின் பல 
பரிமோணத்தின் இயல்பு 
(Multi-dimensional Nature of Poverty)

பல பரிமாண வறுரம குறியீடு (MPI) ஆனது 
ஐக்கிய ் ாடுகளின் பமம்பாட்டுத திட்ைம் (Uunited Nations 
Development Programme) மற்றும் ஆக்ஸ்பபார்டு 
வறுரம மற்றும் மனி்த பமம்பாட்டு முரனவு 
(Oxford Poverty and Human Development Initiative) 
ஆகியவற்ைால் 2010ஆம் ஆண்டு ப்தாைஙகப்பட்ைது. 
பல பரிமாண வறுரம குறியீட்டின் அடிப்பரை 
்தததுவமும், முக்கியததுவமும் என்னபவன்ைால், 
வறுரம என்பது ஒற்ரை பரிமாணமல்ல, அது பல 
பரிமாணஙகரளக் பகாண்ைது என்ை கருதர்த 
அடிப்பரையாகக் பகாண்ைது.

உைல் ்லம், கல்வி, வாழக்ரகத ்தைம், 
வருமானம், அதிகாைமளித்தல், பணியின் ்தைம் 
மற்றும் வன்முரையினால் அசசுறுத்தப்படு்தல் 
பபான்ை ஏரழ மக்களின் அனுபவதர்த இழக்கும் 
பல காைணிகளால் பல பரிமாண வறுரம 
உருவாகிைது.
தமிழ�ோடடின் பல பரிமோண வறுடம குறியீடு 
(MPT) அறிகடக-2018 

கைந்்த பதது ஆண்டுகளாக, வறுரமக் 
குரைப்பில் ்தமிழகம் குறிப்பிைத்தக்க 
முன்பனற்ைம் அரைந்துள்ளது. ்தமிழ்ாட்டில் 
உள்ள மாவட்ைஙகள் மூன்று வரககளாக 
வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அரவ உயர் வறுரம 
மாவட்ைஙகள் (வறுரம பகாட்டிற்கு கீழ வாழும் 

6.  வறுடம மறறும் ்சமத்துவமின்டம
இந்திய பபாருளா்தாைததில் ஒரு மிகப் பபரிய 

ஏற்ை்தாழவு உள்ளது. 10% இந்தியர்களுக்கு 
பசாந்்தமான வருமானம் மற்றும் பசாததுக்களின் 
விகி்தம் அதிகரிதது வருகிைது. இது சமு்தாயததில் 
வறுரம நிரலரய அதிகரிக்க வழிவகுக்கிைது. 
வறுரமயாலும் மற்றும் பசல்வததின் சமமற்ை 
வழஙகு்தலாலும் பபாதுவாக வாஙகும் திைன் 
பாதிக்கப்படுகிைது.

 3.4   இநதியோவின் விவ்சோயகபகோள்டக
விவசாயப் பபாருள்களின் ஏற்றுமதிரய 

அடிப்பரையாகக் பகாண்ை புதிய விவசாயக் 
பகாள்ரக 2018இல் மததிய அைசால் 
அறிவிக்கப்பட்ைது. இந்்தக் பகாள்ரக பபரும்பாலான 
கரிம மற்றும் ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடுகரள நீக்க 
அைசாஙகம் முடிவு பசயதுள்ள்தாக அறிவித்தது.

ஒரு ்ாட்டின் விவசாயக் பகாள்ரகயானது 
பபரும்பாலும் விவசாய உற்பததி மற்றும் உற்பததித 
திைரன உயர்ததுவ்தற்கும், ஒரு குறிப்பிட்ை கால 
எல்ரலக்குள் விவசாயிகளின் வருமான நிரல 
மற்றும் வாழக்ரகத ்தைதர்த உயர்ததுவ்தற்கும் 
அைசாஙகத்தால் வடிவரமக்கப்பட்ை்தாகும். இந்்தக் 
பகாள்ரக விவசாயததுரையின் அரனதது 
வட்ைஙகளிலும், விரிவான வளர்சசிக்காக 
வடிவரமக்கப்பட்டுள்ளது .

இந்தியாவின் விவசாயக் பகாள்ரகயின் 
முக்கியமான குறிக்பகாள்கள் பின்வருமாறு.
1. உள்ளீடுகளின் உறபத்தித்தி்றடை உயரத்துதல்

இந்தியாவின் விவசாயக் பகாள்ரகயின் 
முக்கிய ப்ாக்கமானது வீரியவிதது விர்தகள், 
உைஙகள், பூசசிக்பகால்லிகள், நீர்ப்பாசன திட்ைஙகள் 
பபான்ை உள்ளீடுகளின் உற்பததித திைரன 
பமம்படுததுவ்தாகும்.
2. ஒரு பெகநைருககு மதிப்பு கூடைப்படைடவ

பவளாண் பகாள்ரகயானது பபாதுவாக 
பவளாண்ரமயின் உற்பததிததிைரன 
உயர்ததுவ்தன் மூலமும், குறிப்பாக சிறிய மற்றும் 
ஓைளவு ரவததிருக்கும் உற்பததிததிைரன 
அதிகரிப்ப்தன் மூலமும் ஒரு பெக்பைருக்கு மதிப்பு 
கூட்ைப்பட்ைர்த அதிகரிப்ப்தாகும்.
3. ஏடழ விவ்சோயிகளின் �லன்கடைப் போதுகோத்தல்

ஏரழ விவசாயிகளுக்கு நிறுவன கைன் 
ஆ்தைரவ விரிவுபடுதது்தல், நில சீர்திருத்தஙகள் 
பசய்தல், இரைத்தைகர்கரள ஒழித்தல் 
பபான்ைவற்றின் மூலம் ஏரழ மற்றும் குறு 
விவசாயிகளின் ்லரனப் பாதுகாப்பப்த விவசாயக் 
பகாள்ரகயாகும்.
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இந்்த பகாள்ரககள் மற்றும் திட்ைஙகள் 
ப்தாைர்ந்து இருந்்தால் மாநிலததின் வறுரமரய 
முற்றிலுமாக ஒழிக்கலாம். எதிர்காலததில் ்தமிழ்ாடு 
இந்தியாவின் ஒரு மாதிரி மாநிலமாக மாை 
வாயப்புள்ளது.

 3.6   ஊடைச்சத்து மறறும் சுகோதோர 
நிடல

ஊடைச்சத்தின் நிடல
உணவு பாதுகாப்பில் 

ஊட்ைசசததும் பாதுகாப்பும் 
அைஙகும் என்பர்த ்ாம் 
முன்னபை குறிப்பிட்பைாம். 
்மது ்ாடு உணவு 
உற்பததியில் ்தன்னிரைவு    
அரைந்திருந்்தாலும், மக்களின் ஊட்ைசசதது 
நிரலயில் முன்பனற்ைஙகரள அரையவில்ரல. 
2015-2016 ஆம் ஆண்டில், 27% கிைாமப்புைப் 
பபண்களும் மற்றும் 16% ்கர்ப்புை பபண்களும் 
(15-49 வயதுக்குட்பட்ைவர்கள்) ஊட்ைசசதது 
குரைபாடு உரையவர்கள் 
அல்லது நீண்ைகால ஆற்ைல் 
குரைபாடு உரையவர்கள் 
என ப்தசிய குடும்ப சுகா்தாை 
கணக்பகடுப்பின் மூலம் 
கண்ைறியப்பட்ைது.

மக்கள் ப்தாரகயில் 40% க்கும் அதிகமாபனார்), 
மி்தமான ஏரழ மாவட்ைஙகள் (30% மு்தல் 40% 
வரை) மற்றும் குரைந்்த அளவிலான வறுரம 
மாவட்ைஙகள் (30%க்கும் குரைவு) ஆகும்.

1994க்குப் பிைகு, ்தமிழ்ாட்டின் 
கிைாமப்புை மற்றும் ்கர்ப்புைஙகளில் வறுரம 
படிப்படியாகக் குரைந்துள்ளது, மற்றும் 
இந்தியாவில் அ்தன் மக்கள் ப்தாரகயுைன் 
ஒப்பிடும் பபாது சிறிய ஏழரமப் பஙகிரனக் 
பகாண்டுள்ளது. 2005க்குப் பிைகு, இந்தியாவில் 
பல மாநிலஙகரள விை வறுரமக் குரைப்பு 
்தமிழ்ாட்டில் பவகமாக உள்ளது. 2014-2017 
வரையிலான காலஙகளில் வறுரம ஒழிப்புத 
திட்ைஙகளில் ்தமிழ்ாடு முன்னிரல வகிக்கிைது. 
்தற்பபாது, இந்திய அைசு வறுரமரய ஒழிக்க 
பல பகாள்ரககரளயும், திட்ைஙகரளயும் 
பசயல்படுததுகிைது.

பத்து குறியீடுகள்

வறுடமயின் 
மூன்று 

பரிமோணஙகள்

சுகா்தாைம்
ஊட்ைசசதது

குழந்ர்த இைப்பு

பள்ளியில் கல்விக்கற்ைல்

பள்ளி வருரக

சரமயல் எரிபபாருள்
துப்புைவு
நீர்
மின்சாைம்
்தரை
பசாததுக்கள்

வாழக்ரகத்தைம்

கல்வி

பல-பரிமோண வறுடம குறியீடு

தமிழ�ோடடின் அதிக மறறும் குட்றவோை  
MPI மோவடைஙகள்

முதல் ஐநது 
மோவடைஙகள்

கடைசி ஐநது 
மோவடைஙகள்

காஞசிபுைம் ்தர்மபுரி
பசன்ரன பபைம்பலூர்

கைலூர் இைாம்ா்தபுைம்
பகாயம்புததூர் விருது்கர்
்ாகப்பட்டினம் அரியலூர் எரை குரைந்்த 

குழந்ர்த
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மற்றும் ஊட்ைசசதது நிரலகளில் குறிப்பிைத்தக்க 
மாற்ைஙகரளக் பகாண்டுவருவதில் ்தமிழகம் ஒரு 
முன்பனாடி பஙரகக் பகாண்டுள்ளது. ஊட்ைசசதது 
மற்றும் ஆபைாக்கியததிற்கான ்தமிழக அைசின் 
அடுத்தடுத்த வைவுபசலவுததிட்ை பசலவினஙகள் 
்ாட்டிபலபய மிக அதிகமாகும். ICDS திட்ைம் மற்றும் 
்தமிழ்ாட்டில் உள்ள புைட்சி ்தரலவர் எம்.ஜி.ஆர் 
சததுணவுத திட்ைம் ஆகியவற்றின் பசயல்திைன் 
்ாட்டின் மிகச சிைந்்த ஒன்ைாகக் கரு்தப்படுகின்ைன.

ஊட்ைசசததுக் குரைபாடு இல்லா்த ்தமிழ்ாடு' 
என்ை ்தமிழ்ாட்டின் பகாள்ரக, ஊட்ைசசததுக் 
குரைபாட்ரை அகற்றுவ்தற்காக மாநிலததின் 
நீண்ைகால பல துரைக் பகாள்ரககரள 
பசயல்படுததுகிைது. “்தமிழ்ாட்டில் அரனதது, 
434 குழந்ர்தகள் பமம்பாட்டுத ப்தாகுதிகளில் 
(385 கிைாமப்புை, 47 ்கர்ப்புை மற்றும் 2 
பழஙகுடியினர்) 54,439 குழந்ர்த ரமயஙகள் 
(49,499 அஙகன்வாடி ரமயஙகள் மற்றும் 4,940 
சிறு அஙகன்வாடி ரமயஙகள்) மூலம் ICDS 
பசயல்படுத்தப்படுகிைது.

அணுகப்பைா்த பகுதிகளுக்கு நிரலயான 
விரிவாக்கம், ஓைஙகட்ைப்பட்ை குழுக்களின் 
பாதுகாப்பு, பமம்பட்ை ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் 
பசரவகளின் விரிவாக்கம் ஆகியவற்றுைன், ICDS 
இப்பபாது உலகின் மிகப்பபரிய திட்ைஙகளில் 
ஒன்ைாக கரு்தப்படுகிைது.

ICDS திடைம் 

புைட்சி ்தரலவர் எம்.ஜி.ஆர் சததுணவுத 
திட்ைம் குழந்ர்தகளிரைபய ஊட்ைசசததுக் 
குரைபாட்ரை எதிர்ததுப் பபாைாடுவ்தற்கும், 
ப்தாைக்கப்பள்ளி பசர்க்ரகரய அதிகரிப்ப்தற்கும், 
இரைநிற்ைல் விகி்தஙகரளக் குரைப்ப்தற்கும் 
்ாட்டின் மிகப்பபரிய மதிய உணவுத திட்ைமாகக் 
கரு்தப்படுகிைது. ்ாட்டின் பிை மாநிலஙகள், 
்தமிழகததின் முன்பனாடி முயற்சிகளின் படி மதிய 
உணவுத திட்ைஙகரள வடிவரமததுள்ளன. 

இந்தியாவில் கிைாமப்புை மற்றும் ்கர்ப்புை 
(15-49 வயது) வயதுக் குழுவில் பாதிக்கும் பமற்பட்ை 
பபண்கள் இைத்த பசாரகக்கு ஆளானார்கள். 
2015-2016 ஆம் ஆண்டில் குழந்ர்தகரளப் 
பபாறுத்தவரை கிைாமப்புைஙகளில் 60% மற்றும் 
்கர்ப்புை குழந்ர்தகள் (6-59 மா்தஙகள்)  
56% இைத்த பசாரக உரையவர்கள் எனக் 
கரு்தப்பட்ைனர். கிைாமப்புைஙகளில் சுமார் 41% 
மற்றும் ்கர்ப்புை 31% குழந்ர்தகள் வளர்சசி 
குன்றியிருக்கின்ைனர். அ்தாவது அவர்களின் 
வயதுக்கு ஏற்ப ப்தரவயான உயைதர்த 
பகாண்டிருக்கவில்ரல. ஊட்ைசசததின் 
குரைபாட்டினால் மற்பைாருக் குறியீைாக 
குழந்ர்தகளிரைபய வயது ப்தாைர்பான எரைரய 
விை “எரை குரைவாக” உள்ளனர். இந்தியாவில் 
2015-2016 ஆம் ஆண்டில் சுமார் 20% 
குழந்ர்தகள் (6-59 மா்த வயதுக்குட்பட்ைவர்கள்) 
எரை குரைவாக இருப்ப்தாக மதிப்பிைப்பட்டுள்ளது.
தமிழ �ோடடில் ஊடைச்சத்து மறறும் 
ஆநரோககியத்தின் நிடல

மனி்த ஆபைாக்கியததிலும், ்லவாழவிலும் 
ஊட்ைசசதது முக்கியப் பஙகு வகிக்கிைது. ப்தசிய 
அளவில் அதிக பபாருள்தாை வளர்சசி இருந்்த 
பபாதிலும், ஊட்ைசசதது அளவுகள் பபான்ை 
மனி்த வளர்சசி குறிகாட்டிகளில் பமம்பாடுகள் 
ஏற்றுக்பகாள்ள முடியா்த அளவிற்கு பமதுவாகபவ 
உள்ளன. ஏைாளமான இந்திய குழந்ர்தகள் 
வளர்சசி குன்றியிருக்கிைார்கள். கணிசமான 
எண்ணிக்ரகயிலான இந்திய குழந்ர்தகள் 
மற்றும் பபண்கள் எரை குரைவாகவும், 
இைத்த பசாரக மற்றும் நுண்ணூட்ைச சதது 
குரைபாடுகளாலும் பாதிக்கப்படுகின்ைனர். இந்்தப் 
பிைசசரனகரள நீக்குவ்தற்காக மததிய மற்றும் 
மாநில அைசுகள் பல்பவறு சுகா்தாை மற்றும் 
ஊட்ைசசததுத திட்ைஙகளான ஒருஙகிரணந்்த 
குழந்ர்தகள் பமம்பாட்டு பசரவகள் (Integrated 
Child Development Services), மதிய உணவுத 
திட்ைம், குழந்ர்தகள் சுகா்தாை திட்ைஙகள் 
(Reproductive and Child Health Programmes), 
மற்றும் ப்தசிய கிைாமப்புை சுகா்தாைப் பணி (National 
Rural Health Mission) பபான்ை பல திட்ைஙகளில் 
கவனம் பசலுததி வருகின்ைன. எவவாைாயினும், 
்ாட்டின் ஊட்ைசசதது குரைவான நிகழவுகரளத 
்தணிக்க இந்்த முயற்சிகரளத திைம்பை 
பசயல்படுவது அவசியமாகும்.

ஆறு வயதிற்குட்பட்ை குழந்ர்தகள், கர்ப்பிணிப் 
பபண்கள், பாலூட்டும் ்தாயமார்கள் மற்றும் இளம் 
பருவப் பபண்கள் ஆகிபயாரின் உைல்்லம் 
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தமிழ�ோடடில் ப்சயல்படும் முககியமோை திடைஙகள்

1.  ைாக்ைர்  முததுலட்சுமி பைட்டி மகப்பபறு ்லத திட்ைததின் (Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit 
Scheme) கீழ, ஏரழ கர்பிணிப் பபண்களுக்கு ` 12,000/- நிதியு்தவி வழஙகப்படுகிைது.

2.  மு்தலரமசசரின் விரிவான சுகா்தாை காப்பீடு திட்ைம் (Chief Minister’s Comprehensive Health Insurance 
Scheme) 2011-12 ஆம் ஆண்டில் இந்்த திட்ைம் ப்தாைஙகப்பட்ைது. இ்தன் ப்ாக்கம் அரனவருக்கும் உைல் 
்லம் வழஙகும் ப்ாக்கில் அைசாஙகத்தால் இலவச மருததுவ மற்றும் அறுரவ சிகிசரச வழஙகுவ்தாகும் 

3.  ்தமிழ்ாடு சுகா்தாை அரமப்பு திட்ைஙகள் (Tamil Nadu Health Systems Projects) இலவசமாக ஆம்புலன்ஸ் 
பசரவகரள அறிமுகப்படுததியுள்ளது. (108 அவசை ஆம்புலன்ஸ் பசரவ).

4.  ‘பள்ளி சுகா்தாை திட்ைம்’ (School Health Programme) விரிவான சுகா்தாை 
பசரவரய அைசு மற்றும் அைசு உ்தவிபபறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் 
அரனதது மாணவர்களுக்கும் வழஙகுவர்த வலியுறுததுகிைது.

5.  ப்தசிய ப்தாழுப்ாய ஒழிப்பு திட்ைததின் (National Leprosy Eradication 
Programme) மூலம் அரனதது ப்தாழுப்ாயாளிகரளயும் கண்ைறிந்து 
ப்தாைர்சசியான சிகிசரசரய வழஙகுவர்த ப்ாக்கமாக பகாண்டு 
மாநிலததில் பசயல்படுத்தப்படுகிைது. பள்ளி சுகோதோர திடைம்

தமிழ�ோடடில் சில ஊடைச்சத்து திடைஙகள்
1.  புைட்சித ்தரலவர் எம்.ஜி.ஆர் ஊட்ைசசதது உணவுததிட்ைம்.
2.  ஆைம்பக் கல்விக்கு ப்தசிய ஊட்ைசசதது ஆ்தைவு திட்ைம்.
3.  பபாது ICDS திட்ைஙகள் மற்றும் உலக வஙகி உ்தவியுைன் 

ஒருஙகிரணந்்த குழந்ர்தகள் பமம்பாட்டு பசரவகள் (General ICDS 
Projects and World Bank Assisted Integrated Child Development Services).

4.  பிை்தம மந்திரி கிைாபமா்தயா பயாஜனா திட்ைம்.
5.  ்தமிழ்ாடு ஒருஙகிரணந்்த ஊட்ைசசதது திட்ைம்.
6.  மதிய உணவுத திட்ைம்.

போைசசுருககம்

� உணவு மற்றும் ஊட்ைசசதது பாதுகாப்பின் மூன்று அடிப்பரை கூறுகரள உள்ளைக்குவ்தற்காக 
இந்்த பசால் விரிவுபடுத்தப்பட்ைது. அரவ கிரைத்தல், அணுகல் மற்றும் உறிஞசு்தல்.

� பசுரமப் புைட்சி உணவு ்தானியஙகளில் ்தன்னிரைவு பபை வழி வகுத்தது.
� ப்தசிய உணவுப் பாதுகாப்பு சட்ைம் இந்திய பாைாளுமன்ைத்தால் 2013இல் நிரைபவற்ைப்பட்ைது.
� விவசாய பபாருள்களின் ஏற்றுமதி அடிப்பரையில் புதிய பவளாண்  பகாள்ரகரய 2018இல் 

மததிய அைசால் அறிவிக்கப்பட்ைது.
� மனி்தவள பமம்பாட்டில் சுகா்தாைததிற்கு  முக்கிய பஙகு உண்டு.

     கடலச ப்சோறகள்
அரையத்தகுந்்த Availability that which can be used, attainable

அணுகுமுரை Accessibility right to enter

்தாஙகும் திைன் Affordability ability to be afforded
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பபாதுமான Sufficient enough

பபாருள்கள் வாஙகும் 
திைன் Purchasing power the financial ability to buy produce

உற்பததி பசயயும் ஆற்ைல் Productivity power of producing

மதிப்புக்கு குரைவு Degradation to reduce to a lower rank

ஒரு பரிமாணம் Unidimensional having one direction

ஊட்ைசசததின்ரம Malnourished lack of proper nutrition

I  ்சரியோை விடைடய 
நதரநபதடுத்து எழுதுக

1.   என்பது விரும்பிய 
அளவுகளில் உணவு இருப்பு இருப்பது, 
உள்்ாட்டு உற்பததியில் இருப்பில் மாற்ைஙகள் 
மற்றும் இைக்குமதி பற்றிய ஒரு பசயல்பாைாகும்.
அ) உணவு கிரைத்தல்
ஆ) உணவுக்கான அணுகல்
இ) உணவின் முழு ஈடுபாடு
 ஈ) இரவ ஏதுமில்ரல

2.  ்தாஙகியிருப்பு என்பது உணவுப் பஙகு 
்தானியஙகள் அ்தாவது பகாதுரம மற்றும் 
அரிசிரய  மூலம் அைசாஙகம் 
பகாள்மு்தல் பசயகிைது.
அ) FCI ஆ) நுகர்பவார் கூட்டுைவு
இ) ICICI  ஈ) IFCI

3. எது சரியானது?
i) HYV – அதிக விரளசசல்  ்தரும் வரககள்
ii) MSP – குரைந்்தபட்ச ஆ்தைவு விரல
iii) PDS – பபாது விநிபயாக முரை
 iv) FCI – இந்திய உணவுக் கழகம்
அ) i மற்றும் ii சரியானரவ
ஆ) iii மற்றும் iv சரியானரவ
இ) ii மற்றும் iii சரியானரவ
ஈ) பமற்கூறிய அரனததும் சரி.

4.  நீட்டிக்கப்பட்ை உ்தவி பபாதுச சட்ைம் 480 ஐ 
பகாண்டு வந்்த ்ாடு .
அ) அபமரிக்கா ஆ) இந்தியா
இ) சிஙகப்பூர்  ஈ) இஙகிலாந்து

பயிறசி
5.   இந்தியாவில் ப்தான்றிய்தால்  

உணவு ்தானிய உற்பததியில் ்தன்னிரைவு 
பபை வழி வகுத்தது.
அ) நீலப் புைட்சி ஆ) பவள்ரளப் புைட்சி
இ) பசுரமப் புைட்சி  ஈ) சாம்பல் புைட்சி

6.  உலகளாவிய பபாது வழஙகல் முரைரய ஏற்றுக் 
பகாண்ை ஒபை மாநிலம் .
அ) பகைளா  ஆ) ஆந்திைபிைப்தசம்
இ) ்தமிழ்ாடு  ஈ) கர்்ாைகா

7.   என்பது உைல் ்லம் மற்றும் 
வளர்சசிக்குத ப்தரவயான உணரவ 
வழஙகும் அல்லது பபறும் பசயல்முரையாகும்.
அ) ஆபைாக்கியம் ஆ) ஊட்ைசசதது
இ) சுகா்தாைம்  ஈ) பாதுகாப்பு

II நகோடிடை இைஙகடை நிரப்புக
1.   ஊட்ைசசதது குரைபாட்டின் 

முக்கியமான குறியீைாகும்.
2.   ஆம் ஆண்டில் ப்தசிய உணவு 

பாதுகாப்புச சட்ைம் இந்திய ்ாைாளுமன்ைத்தால் 
நிரைபவற்ைப்பட்ைது.

3.  பபாதுவான மக்களுக்கு பபாறுப்பான விரலயில் 
்தைமான பபாருள்கரள வழஙகுவதில் 

 முக்கியப் பஙகு வகிக்கிைது.
III பின்வருவைவறட்றப் பபோருத்துக
1. நுகர்பவார் கூட்டுைவு -  மானிய 

விகி்தஙகள்
2. பபாது விநிபயாக முரை - 2013
3. UNDP -  குரைந்்த ஏழரம 

உள்ள  பகுதி
4.  ப்தசிய உணவுப் 

பாதுகாப்புச சட்ைம் -  ்தைமான 
பபாருள்கரள 
வழஙகு்தல்

5. பகைளா -  ஐக்கிய ்ாடுகள் 
சரப வளர்சசித 
திட்ைம்
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IV ்சரியோை கூறட்ற நதரவு ப்சயக
1.  கூறறு: விரல குரைந்்தால் வாஙகும் சக்தி 

அதிகரிக்கிைது மற்றும் இது ப்ர்மாைானது.
  கோரணம்: பபாருள்களின் உற்பததி குரைந்து, 

விரல அதிகரிப்ப்தால் வாஙகும் திைன் 
பாதிக்கப்படுகிைது.
அ) கூற்று சரியானது, காைணம் ்தவைானது
ஆ)  கூற்று மற்றும் காைணம் இைண்டும் 

்தவைானது
இ)  கூற்று சரியானது, ஆனால் காைணம் 

சரியான விளக்கம் அல்ல
 ஈ)  கூற்று சரியானது, காைணம் கூற்றின் 

சரியான விளக்கம்
V குறுகிய விடையளிககவும்
1. FAO வின்படி உணவு பாதுகாப்ரப வரையறு.
2.  உணவு மற்றும் ஊட்ைசசதது பாதுகாப்பின்  

மூன்று அடிப்பரைக் கூறுகள் யாரவ?
3.  பசுரமப் புைட்சியில் இந்திய உணவுக் கழகததின் 

(FCI) யின் பஙகு என்ன?
4. பசுரமப் புைட்சியின் விரளவுகள் என்ன?
5.  ்தமிழ்ாட்டிலுள்ள சில ஊட்ைசசதது திட்ைஙகளின் 

பபயரை எழுதுக.
VI  கீழககணை விைோககளுககு விரிவோை 

விடையளி
1.  பசுரமப் புைட்சி ஏன் ப்தான்றியது என்பர்தப் 

பற்றி விவரி.
2.  குரைந்்த பட்ச ஆ்தைவு விரலரய விளக்குக.
3.  பபாது விநிபயாக முரைரய விவரிக்கவும்.
4.  வாஙகும் திைரனப் பாதிக்கும் காைணிகள் 

யாரவ? அவற்ரை விளக்குக.

5.  புதிய பவளாண் பகாள்ரகக்கான முக்கிய  
குறிக்பகாள்கள் யாரவ?

VII ப்சயமுட்றகள் மறறும் ப்சயல்போடு
1.  அருகிலுள்ள “உழவர் சந்ர்தரய” பார்ரவயிட்டு 

சந்ர்த பசயல்பாடுகளின் ்தகவல்கரள 
பசகரிக்கவும்.

2.  உஙகள் இைததின் அருகிலுள்ள சுகா்தாை 
ரமயததின் பசயல்பாடு பற்றி ்தகவல்கள் 
பசகரிக்கவும்.

நமறநகோள் நூல்கள்

1.  Dr.S. சஙகைன் – இந்திய பபாருளா்தாைம், 
இந்தியா.

2.  Ministry of Agriculture & Farmers 
Welfare. 3. Annual report 2016–17.

3. Nutrition & Food Security. UN India.

4. Pratiyogita Darpan–Indian Economy.

5. Economic Survey 2017–18.

6.  The Gazette of India–“The National Food 
Security Act 2013”.

இடணயதை வைஙகள்

1. www.agricoop.nic.in

2. www.fci.gov.in

3. www.statistics.com

படி – 1   URL அல்லது QR குறியீட்டிரனப் பயன்படுததி இசபசயல்பாட்டிற்கான இரணயப் 
பக்கததிற்கு பசல்க 

படி – 2   பமனுவின் இைது பக்கததில் உள்ள ’ Minimum Support Price of Paddy, Wheat and Coarse 
grain’ என்பர்த பசாடுக்கவும்

படி – 3   ப்தான்றும் புள்ளி விவைதப்தாகுப்பிரன ஒவபவான்ைாகத ப்தர்ந்ப்தடுதது 
அ்தற்கான விளக்கதர்தப் பார்க்கவும்.

உரலி: http://fci.gov.in/procurements.php?view=51

இடணயச ப்சயல்போடு 
உணவு போதுகோப்பு மறறும் ஊடைச்சத்து
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்
�	வளர்ச்சிக் க�ொள்��ள மற்றும் அரசொங�த்தின் பஙகு பற்றி புரிந்துக�ொளளுதல்
�	வரி மற்றும் அதன் வ்��்ளப் பற்றிய அறி்வப்கபறுதல்
�	வரி எவவொறு விதிக்�ப்படுகிறது என்ப்தப் பற்றிப்படித்தல்
�	�ருப்பு பணத்திற்கும், வரி ஏய்ப்பிற்கும் உளள ந�ொக்�த்திற்�ொன அறி்வப்கபறுதல்
�	வரிக்கும், மற்ற �ட்டணத்திற்கும் உளள நவறுபொட்்ட கதரிந்துக�ொளளுதல்
�	வரி�ளும் மற்றும் அவற்றின் முன்நனற்றம் பற்றியும் புரிந்துக�ொளளுதல்

     அறிமுகம்
ஒரு �ொடடின் கபொருளொதொரத்்த முன்நனற்றம் 

அ்்டயச் கசய்வதற்கு அரசொங�த்தொல் வரி 
விதிக்�ப்படுகிறது. அரசின் வருமொனம் ந�ர்மு� 
மற்றும் ம்றமு� வரி�்ளச் சொர்ந்து உளளது. 
ந�ர்மு� வரியொனது தனி �பரின் வருமொனத்திலும், 
ம்றமு� வரியொனது பண்டங�ள மற்றும் பணி�ள 
மீதும் விதிக்�ப்படுகின்றன. இதன் மூலம் அரசொங�ம் 
அதன் “நிதி ஆதொரங�்ள” திரடடுகிறது.

 4.1   வளர்ச்சிக ககோள்்ககளில் 
அரசோஙகத்தின் பஙகு

1. போதுகோப்பு (அ) இரோணுவம்
எதிரி�ளி்டமிருந்து மக்�்ளப் பொது�ொப்பது 

இரொணுவத்தின் அத்தியொவசியப் பணியொ�க் 
�ருதப்படுகிறது. பொது�ொப்புப் ப்்ட�்ள 
உருவொக்குவதற்கும், பரொமரிப்பதற்கும் மத்திய 
அரசொங�நம கபொறுப்பொகும்.
2. அயல்�ோட்டுக ககோள்்க

இன்்றய உலகில் �ொம் அ்னத்து உல� 
�ொடு�ளு்டனும் �டபொன உற்வப் பரொமரித்தல் 
அவசியமொனதொகும். ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி 
கசய்வதன் மூலமும், மூலதனம் மற்றும் 
உ்ைப்்பப் பரிமொற்றம் கசய்வதன் மூலமும் �ொம் 
�ல்ல கபொருளொதொர உறவி்ன பரொமரிக்� முடியும். 
இந்த நச்வ்ய மத்திய அரசொங�ம் வைஙகுகிறது.

3. அவவப்நபோது நேர்ேல்க்ள �டத்துேல்
இந்தியொ ஒரு ஜன�ொய� �ொடு. �ொம் 

�ொ்டொளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றத்திற்குப் 
பிரதிநிதி�்ள நதர்ந்கதடுக்கின்நறொம். இநதநபொல், 
மொநில அரசு�ள உளளொடசி மன்றங�ளுக்குத் 
நதர்த்ல மொநிலத்திற்குள �்டத்துகிறது.
4. சட்டம் மறறும் ஒழுஙகு

�டுவண மற்றும் மொநில அரசு�ள �மது 
உரி்ம�ள, கசொத்துக்�்ளப் பொது�ொப்பதற்கும், 
�மது கபொருளொதொரம் மற்றும் சமூ�த்்த 
ஒழுஙகுபடுத்துவதற்கும் ஏரொளமொன சட்டங�்ள 
இயற்றுகின்றன. பிரச்ச்ன�்ளத் தீர்ப்பதற்�ொ� 
நீதிமன்றங�்ள அ்மத்துளளன. நமலும், அந்தந்த 
மொநிலங�ளில் �ொவல் து்ற்ய நிர்வகிக்கும் 
கபொறுப்்ப மொநில அரசு�ள ஏற்றுக் க�ொளகின்றன.
5.  கபோது நிர்வோகம் மறறும் கபோதுப்பணடஙக்ள 

வழஙகுேல்
அரசொங�ம் கபொதுவொ� பல்நவறு து்ற�ள 

மூலம் கபொருளொதொரத்்தயும் சமூ�த்்தயும் 
நிர்வகிக்கிறது. வருவொய் து்ற, பளளி�ள, 
மருத்துவம்ன�ள, கிரொம வளர்ச்சி மற்றும் ��ர்ப்புற 
வளர்ச்சி நபொன்ற்வ�ள எடுத்துக்�ொடடு�ளொகும். 
உளளூர் அரசொங�ங�ள, உளளூர் சொ்ல�ள, 
வடி�ொல், குடிநீர், குப்்ப நச�ரிப்பு மற்றும் அ�ற்றல் 
நபொன்ற கபொதுப்பணி�்ள வைஙகுகின்றன.
6. வருமோன மறுபகிர்வு மறறும் வறு்ம ஒழிப்பு

முன்னதொ� குறிப்பி்டப்பட்ட பல்நவறு 
�்டவடிக்்��ளுக்கு நிதியளிக்� அரசொங�ங�ள 

அரசோஙகமும் வரிகளும்

அலகு - 4

340
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341 அரசாங்கமும் வரி்களும்

பல்நவறொன வரி�்ள வசூலிக்கின்றன. அதி� 
வருமொனம் உ்்டயவர்�ள ஏ்ை�்ள வி்ட 
அரசொங�த்திற்கு அதி�வரி கசலுத்தக்கூடிய 
வ்�யில் வரி வசூலிக்�ப்படுகிறது. சில அடிப்ப்்டத் 
நத்வ�ளொன உணவு, தஙகுமி்டம், உ்்ட, �ல்வி, 
சு�ொதொரப் பொது�ொப்பு மற்றும் மொத வருமொனம் 
நபொன்றவற்றி்ன ஏ்ை�ளுக்கு வைஙகுவதற்�ொ� 
அரசொங�ம் பணத்்தச் கசலவிடுகின்றது. 
நமலும், வறு்ம்யக் கு்றப்பதற்�ொன 
�்டவடிக்்��்ளயும் கசயல்படுத்துகிறது.
7. கபோருளோேோரத்்ே ஒழுஙகுபடுத்துேல்

�டுவண அரசு, பணத்தின் அளிப்பு, வடடி 
வீதம், பணவீக்�ம் மற்றும் அந்நிய கசலொவணி 
ஆகியவற்்ற இந்திய ்மய வஙகி மூலம் 
�டடுப்படுத்துகிறது. இதன் விகிதங�ளில் அதி� 
ஏற்ற இறக்�ங�்ள �்ளவநத ்மயவஙகியின் 
முக்கிய ந�ொக்�மொகும். இந்திய பஙகுமற்றும் 
பரிவர்த்த்னவொரியம் (SEBI) மற்றும் இந்திய 
நபொடடி ஆ்ணயம் (CCI) நபொன்ற பல்நவறு 
மு�வர்�ள மூலமொ�வும் மத்திய அரசு 
கபொருளொதொரத்்தக் �டடுப்படுத்துகிறது. 
இந்தியொவில் உளள அ்னத்து அரசொங� 

நிறுவனங�ள மற்றும் கபொதுத்து்ற நிறுவனங�ள 
மலிவுவி்லயில் அத்தியொவசியமொன கபொருட�ள 
மற்றும் நச்வ�்ள மக்�ளுக்கு வைஙகுகின்றன.

 4.2  வரி
“வரி” என்ற 

கசொல் "வரிவிதிப்பு" 
எ ன் ப தி லி ரு ந் து 
உருவொனது. இதன் 
கபொருள மதிப்பீடு 
என்பதொகும்.

வரி விதிப்பு 
என்பது அரசொங�ம் 
தனது கசலவினங�ளுக்�ொ�ப் கபொது மக்�ளி்டமும், 
கபரு நிறுவனங�ளி்டமும் வரி�்ள விதித்து 
வருவொ்ய உருவொக்கும் ஒரு வழிமு்றயொகும். 
அரசு இயந்திரங�ளின் கசயல்பொடடிற்�ொ� 
வரியின் மூலம் நிதி திரடடுவது வரிவிதிப்பின் 
முக்கிய ந�ொக்�மொகும். வரிவிதிப்பு மு்ற “�ல 
அரசு” என்ற �ருத்்த ்மயமொ�க் க�ொணடு 
கசயல்படுகிறது. வரி�ள என்பது எந்த வித 
எதிர்பொர்ப்பும் இன்றி ந�ரடியொ� அரசொங�த்திற்கு 
கசலுத்துகின்ற �ட்டொய �ட்டணநமயொகும். 

வ�வ�வ��வ�வ�வ�

வரி அ்மப்பு
ஒவகவொரு வ்�யொன வரியும் சில �ன்்ம�ள மற்றும்  தீ்ம�்ளப் கபற்றுளளன.  �ொம் க�ொணடுளள 

வரி அ்மப்பு,  பல்நவறு வ்�யொன வரி�ளின் கதொகுப்பொகும். ஆ்டம் ஸ்மித் முதல் பல கபொருளொதொர 
வல்லு�ர்�ள வரி விதிப்புக் க�ொள்��்ளக் க�ொடுத்துளளனர். அ்வ�ளில் கபொதுவொன வ்��்ள 
இஙகு நி்னவு கூறுவது முக்கியமொனதொகும்.
1. சமத்துவ விதி

வரி ஒரு �ட்டொயக் �ட்டணம் என்பதொல், வரி மு்ற்ய வடிவ்மப்பதில் சமத்துவம் என்பது 
முதன்்ம என்ப்த அ்னத்து கபொருளொதொர வல்லு�ர்�ளும் ஒப்புக்க�ொளகிறொர்�ள.  பணக்�ொரர்�ள 
ஏ்ை�்ள வி்ட அரசொங�த்திற்கு அதி� வரி வருவொ்ய கசலுத்தநவணடும்,  ஏகனன்றொல் ஏ்ை�்ள 
வி்ட பணக்�ொரர்�ளுக்கு அதி� வரி கசலுத்தும் திறன் உளளது.
2. உறுதி விதி

ஒவகவொரு வரி கசலுத்துநவொரும் ஒரு வரு்டத்தில் எவவளவு வரித்கதொ்�்ய அரசொங�த்திற்கு 
கசலுத்த நவணடும் என்ப்தக் �ணக்கி்ட ஒவகவொரு அரசொங�மும் வரி மு்ற்ய முன் கூடடிநய அறிவிக்� 
நவணடும்.
3. சிககன மறறும் வசதி விதி

வரி எளி்மயொனதொ� இருந்தொல், வரி வசூலிப்பதற்�ொன கசலவு (வரி கசலுத்துநவொர் கசலவு + வரி 
வசூலிப்நபொர் கசலவு) மி�க் கு்றவொ� இருக்கும்.  நமலும், ஒரு �பருக்கு வரி கசலுத்தப் நபொதுமொன பணம் 
கி்்டக்கும் ந�ரத்தில் வரி வசூலிக்�ப்ப்ட நவணடும்.  இது வசதிக்�ொன வரி என்று அ்ைக்�ப்படுகிறது.  ஒரு 
வசதியொன வரி, வரி வசூலிக்கும் கசல்வ கு்றக்கிறது.
4. உறபத்தித் தி்றன் மறறும் க�கிழ்ச்சி வரி

அரசொங�ம் நபொதுமொன வரி வருவொ்யப் கபறக்கூடிய வரி�்ள நதர்வு கசய்ய நவணடும்.  நி்றய 
வரி�ளுக்குப் பதிலொ� அதி� வரி வருவொ்யப் கபறக் கூடிய சில வரி�்ளத் நதர்வு கசய்ய நவணடும்.   
இது உற்பத்தித் திறன் வரியொகும்.  மக்�ள தங�ள வருமொனத்திலிருந்து வரி கசலுத்துகிறொர்�ள.  எனநவ, 
மக்�ள வருமொனம் அதி�ரித்தொல் தொனொ�நவ அதி� வரி வருவொ்ய கசலுத்தும் வ்�யில் வரி அ்மப்பு 
வடிவ்மக்�ப்ப்ட நவணடும். இது க�கிழ்ச்சி வரி எனப்படுகிறது. 
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நபரொசிரியர் கசலிக்நமன் �ருத்துப்படி, “வரி என்பது 
ஒரு குடிம�ன் அரசுக்கு �ட்டொயமொ� கசலுத்தும் 
கசலுத்து்�யொகும். அரசி்டமிருந்து எந்தவித ந�ரடி 
�ன்்மயும் எதிர்பொர்க்�ொமல் �ட்டொயமொ�ச் கசலுத்த 
நவணடியநத வரி" என வ்ரய்ற கூறுகிறொர்.
வரிகள் ஏன் விதிககப்படுகி்றது?

வரலொற்று �ொலத்திலிருந்நத �ொடு�ளும் 
அதற்கு இ்ணயொ� கசயல்படும் அரசு�ளும் 
வரிவிதிப்பின் மூலம் கபற்ற நிதியிலிருந்நத 
பல கசயல்�்ள நி்றநவற்றியிருக்கின்றது. 
அ்வ�ளில் சில கபொருளொதொர உள�ட்ட்மப்புச் 
கசலவு�ள, (நபொக்குவரத்து, துப்புரவு, கபொது 
பொது�ொப்பு, �ல்வி, உ்டல்�லம்) இரொணுவம், 
அறிவியல் ஆரொய்ச்சி, �லொச்சொரம், �்ல�ள, 
கபொதுப்பணி�ள, கபொதுக் �ொப்பீடு�ள மற்றும் 
அரசொங� கசயல்பொடு�ள நபொன்ற்வ�ளொகும். 
வரி�்ள உயர்த்துவதற்�ொன அரசொங�த்தின் 
திறன் ‘நிதித் திறன்’ என்று கூறப்படுகிறது.

கசலவொனது, வரி வருவொ்யவி்ட அதி�மொ� 
இருக்கும்நபொது ஒரு அரசொங�ம் �்ட்ன 
திரடடுகிறது. வரி�ளின் ஒரு பகுதி �்டந்த 
�ொலப் பணி�ளுக்�ொன �்டன்�ளுக்குப் 
பயன்படுத்தப்ப்டலொம். அரசொங�ம் மக்�ளின் 
�லனிற்கும் கபொது நச்வ�ளுக்கும் வரி�்ளப் 
பயன்படுத்தலொம்.

இந்த நச்வ�ளில் �ல்வி மு்ற�ள, 
முதிநயொருக்�ொன ஓய்வூதியம், நவ்லயின்்ம 
சலு்��ள மற்றும் கபொது நபொக்குவரத்து ஆகிய்வ 
அ்டஙகும். ஆற்றல், நீர் மற்றும் �ழிவு நமலொண்ம 
ஆகிய்வ மக்�ளுக்�ொன பயன்பொடு�ளொகும்.

இந்தியொவில் வரி விதிப்பின் 
நவர்�ள மனு ஸ்மிருதி மற்றும் 
அர்த்தசொஸ்திர �ொலத்திலிருந்நத  
பின்பற்றப்பட்டது.  தற்�ொல இந்திய 

வரி மு்றயொனது பண்்டய �ொல  வரி மு்ற்ய 
அடிப்ப்்டயொ�க் க�ொண்டது.

 4.3  வரிகளின் வ்ககள்
ந�ர்முக வரிகள்

ந�ர்மு� வரி என்பது ஒரு தனி�பர் 
அல்லது நிறுவனத்தின் மீது ந�ரடியொ� 
விதிக்�ப்படுவதொகும். இவவரி்ய மற்றவர் மீது 
மொற்ற முடியொது. நபரொசிரியர் நஜ.எஸ். மில்லின் 
�ருத்துப்படி, ந�ர்மு� வரி என்பது “யொர் மீது 
வரி விதிக்�ப்பட்டநதொ அவநர அவவரி்ய 
கசலுத்துவதொகும். வரி கசலுத்துபவநர 
வரிச்சு்ம்ய ஏற்� நவணடும்”. சில ந�ர்மு� 

வரி�ள: வருமொன வரி, கசொத்து வரி மற்றும் 
நிறுவன வரி ஆகியனவொகும்.

இந்தியொவில் முதன்முதலொ� 
வருமொனவரி 1860ஆம் ஆணடு 
சர் நஜம்ஸ் வில்சன் என்பவரொல் 

அறிமு�ப்படுத்தப்பட்டது.  1857ஆம் ஆணடு 
�ல�த்தின் மூலம் ஏற்பட்ட இைப்பு�்ள ஈடு�ட்ட 
அரசொங�த்தின் மூலம் நபொ்டப்பட்ட  ஆ்ணநய  
வரி விதிப்பொகும்.

வருமோன வரி
வருமொன வரி இந்தியொவில் விதிக்�ப்படுகின்ற 

ந�ர்மு� வரி மு்றயில் மி� முக்கியமொன 
வரியொகும். இவவரி தனி�பர் கபறுகின்ற 
வருமொனத்தின் அடிப்ப்்டயில் விதிக்�ப்படுகின்றது. 
இவவரி வசூலிக்�ப்படும் விகிதம் வருமொன 
அள்வப் கபொறுத்து மொறுப்டக்கூடியதொகும்.

வருமொன வரி வ்லத்தளத்தின் மூலம் �்டப்பு 
ஆணடிற்�ொன வருமொன வரி அறிக்்�யி்ன 
மொணவர்�்ள அறிந்து க�ொளளக் கூறுதல்.

நிறுவனவரி
இந்த வரி தங�ள பஙகுதொரர்�ளி்டமிருந்து தனி 

நிறுவனங�ளொ� இருக்கும் நிறுவனங�ளுக்கு 
விதிக்�ப்படுகிறது. இது இந்தியொவில் 
அ்மந்துளள சிறப்பு உரி்ம�ளில், மூலதன 
கசொத்துக்�ளின் விற்ப்னயிலிருந்து வரும் 
வடடி இலொபங�ள, கதொழில் நுடப நச்வ�ள 
மற்றும் ஈவுத் கதொ்��ளுக்�ொன �ட்டணம் 
நபொன்றவற்றிலிருந்து வசூலிக்�ப்படுகிறது. இந்த வரி 
கவளி�ொடடு நிறுவனங�ள கபரும் வருமொனத்தின் 
மீது விதிக்�ப்படுகிறது.

வருமொனம் இந்திய 
நிறுவனங�ள

அயல்�ொடடு 
நிறுவனங�ள

` 50 
ந�ொடிக்குள 25% 40%

` 50 ந�ொடிக்கு 
நமல் 30% 40%

கசோத்து வரி (அ) கசல்வ வரி
கசொத்து வரி (அ) கசல்வ வரி என்பது தனது 

கசொத்திலிருந்து கபறப்பட்ட �ன்்ம�ளுக்�ொ� 
கசொத்தின் உரி்மயொளருக்கு விதிக்�ப்படுகின்ற 
வரியொகும். ஒவகவொரு ஆணடும் கசொத்தின் �்டப்பு 
சந்்த மதிப்பின் அடிப்ப்்டயில் விதிக்�ப்படுகிறது. 
இவவரி தனி�பர்�ள மற்றும் நிறுவனங�ளின் மீது 
விதிக்�ப்படும் வரியொகும்.

10th_Economics_TM_Unit_4.indd   342 1/5/2022   3:28:44 PM



343 அரசாங்கமும் வரி்களும்

இந்தியொவில் அரசொங�த்தினொல் மூன்று 
அடுக்கு�ள வரி வசூலிக்�ப்படுகிறது. �டுவண 
அரசொல் எளிதில் வசூலிக்�க்கூடிய வரி�ள உளளன. 
இந்தியொவில் கிட்டத்தட்ட அ்னத்து ந�ரடி 
வரி�ளும் �டுவண அரசொல் வசூலிக்�ப்படுகின்றன. 
கபொருள�ள மற்றும் நச்வ�ளுக்�ொன வரி 
�டுவண மற்றும் மொநில அரசொங�ங�ளொல் 
வசூலிக்�ப்படுகிறது. கசொத்துக்�ளுக்�ொன வரி 
உளளூர் அரசொங�ங�ளொல் வசூலிக்�ப்படுகிறது.

இந்தியொவில் ந�ரடி வரி�்ள வி்ட 
ம்றமு� வரி மூலம் அதி� வரி வருவொய் வசூலிக் 
�ப்படுகின்றது. இந்தியொவின் முக்கிய ம்றமு� 
வரி சுங� வரி மற்றும் பண்டங�ள மற்றும் பணி�ள 
வரி  (GST) ஆகும். 

ம்்றமுக வரிகள்
ஒருவர் மீது விதிக்�ப்பட்ட வரிச்சு்ம 

மற்கறொருவருக்கு மொற்றப்பட்டொல் அது "ம்றமு�வரி" 
எனப்படும். வரி விதிக்�ப்பட்டவர் ஒருவர், வரி 
சு்ம்ய சுமப்பவர் நவறு ஒருவரொவொர். ஆ்�யொல், 
ம்றமு�வரியில் வரி்யச் கசலுத்துபவர் வரி 
சு்ம்ய சுமப்பவர் அல்லர்.

சில ம்றமு� வரி�ளொவன: முத்தி்ரத் 
தொள வரி, கபொழுதுநபொக்கு வரி, சுங�த் தீர்்வ 
மற்றும் பண்டங�ள மற்றும் பணி�ள (GST) மீதொன 
வரி�ளொகும்.
முத்தி்ரத்ேோள் வரி

முத்தி்ரத்தொள வரி என்பது அரசொங� 
ஆவணங�ளொன திருமண பதிவு அல்லது 
கசொத்து கதொ்டர்பொன ஆவணங�ள மற்றும் சில 
ஒப்பந்தப் பத்திரங�ள நபொன்ற்வ�ள மீது 
விதிக்�ப்படுவதொகும்.
கபோழுதுநபோககு வரி

எந்தகவொரு கபொழுதுநபொக்கு மூலங�ளொ� 
இருந்தொலும், அதன் மீது அரசொங�த்தொல் 
விதிக்�ப்படுகின்ற வரி கபொழுதுநபொக்கு 
வரியொகும். உதொரணமொ� தி்ரப்ப்டங�ள 
பொர்ப்பதற்�ொ� விதிக்�ப்படுகின்ற �ட்டணம், 
கபொழுது நபொக்கு பூங�ொக்�ள, �ண�ொடசி�ள, 
வி்ளயொடடு அரங�ம், வி்ளயொடடு நி�ழ்ச்சி�ள 
ஆகியவற்்றப் பொர்ப்பதற்�ொ� விதிக்�ப்படுகின்ற 
வரி நபொன்ற்வயொகும்.
சுஙகத் தீர்்வ (அல்லது) கலோல் வரி

சுங�த் தீர்்வ என்பது விற்ப்ன்ய வி்ட, 
உற்பத்தியின் இயக்�த்தில் உளள எந்தகவொரு 
உற்பத்திப் கபொருட�ளின் மீதும் விதிக்�ப்படும் 
வரியொகும். இவவரி கபொதுவொ� விற்ப்ன வரி 
நபொன்ற ம்றமு� வரி�ளுக்கு கூடுதலொ� 
விதிக்�ப்படுகிறது.

பணடஙகள் மறறும் பணிகள் வரி  
(GST - Goods and Service Tax)

பண்டங�ள மற்றும் பணி�ள வரி என்பது 
ம்றமு� வரி�ளில் ஒன்றொகும். இவவரி இந்தியப் 
பொரொளுமன்றத்தில் மொர்ச் 29, 2017ஆம் ஆணடு 
நி்றநவற்றப்பட்டது. நமலும் ஜூ்ல 1, 2017 முதல் 
அமுல்படுத்தப்படடு கசயல்படடு வருகிறது. இதன் 
குறிக்ந�ொள "ஒரு �ொடு-ஒரு அங�ொடி-ஒரு வரி" 
என்பதொகும். இது மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி (VAT) 
நபொன்று ‘பல மு்ன வரி’ இல்லொமல் இது 'ஒரு 
மு்ன வரி' ஆகும்.

பணடஙகள் மறறும் பணிகள் வரியின் 
அ்மப்பு (GST)
மோநில பணடஙகள் மறறும் பணிகள் வரி 
(SGST): (மோநிலத்திறகுள்)

மதிப்புக் கூடடு வரி (VAT) / விற்ப்ன வரி, 
க�ொளமுதல் வரி, கபொழுதுநபொக்கு வரி, ஆ்டம்பர 
வரி, பரிசுச்சீடடு வரி, மற்றும் மொநில கூடுதல் 
�ட்டணம் மற்றும் வரி�ள.
மத்திய பணடஙகள் மறறும் பணிகள் வரி 
(CGST): (மோநிலத்திறகுள்)

மத்திய சுங�த்தீர்்வ, நச்வ வரி, 
ஈடுகசய்வரி, கூடுதல் ஆயத்தீர்்வ, கூடுதல் 
�ட்டணம், �ல்வி �ட்டணம் (இ்்டநி்லக் �ல்வி 
மற்றும் நமல்நி்லக் �ல்வி வரி).
ஒருஙகி்ைநே பணடஙகள் மறறும் பணிகள் 
வரி (IGST): (மோநிலஙகளுககு இ்டநய)

�ொன்கு முக்கிய GST விகிதங�ள உளளன. 
(5%, 12%, 18% மற்றும் 28%) �ொய்�றி�ள மற்றும் 
உணவு தொனியங�ள நபொன்ற வொழ்க்்�க்குத் 
நத்வயொன அத்தியொவசிய நத்வ�ளுக்�ொன 
அ்னத்து பண்டங�ளுக்கும் இந்த வரியிலிருந்து 
விலக்கு அளிக்�ப்படுகின்றன.

1954ஆம் ஆணடு முதன்முதலில் 
பண்டங�ள மற்றும் பணி�ள வரி்ய 
அமல்படுத்திய �ொடு பிரொன்ஸ் ஆகும். 

 4.4  வரி எவவோறு விதிககப்படுகி்றது?
வளர்வீத வரி விதிப்பு மு்ற, விகித வரி விதிப்பு 

மு்ற மற்றும் நதய்வுவீத வரி விதிப்பு மு்ற என 
அரசொங�ம் வரி�்ள விதிக்கின்றன.
வளர்வீே வரி விதிப்பு மு்்ற

வளர்வீத வரி விதிப்பு மு்றயில் வரியின் 
அடிப்ப்்டத் தளம் அதி�ரிக்கும்நபொது (கபருக்�ப்படும்) 
வரி விகிதமும் (கபருகி) அதி�ரிக்கிறது. ஒரு 
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�ணக்கி்டப்ப்டொத பணம் "�ருப்பு பணம்" என்று 
அ்ைக்�ப்படுகிறது.
கருப்பு பைத்திறகோன கோரைஙகள் 

�ருப்பு பணத்திற்கு பல �ொரணங�ள 
அ்்டயொளம் �ொணப்படுகின்றன. அ்வ
1. பண்டங�ள பற்றொக்கு்ற
2. உரிமம் கபறும் மு்ற
3. கதொழில் து்றயின் பஙகு
4. �்டத்தல்
5. வரியின் அ்மப்பு
 4.6   வரி ஏய்ப்பு (Tax Evasion)

தனி�பர்�ள, நிறுவனங�ள மற்றும் 
அறக்�ட்ட்ள�ள ஆகிய்வ சட்ட விநரொதமொ� வரி 
கசலுத்தொமல் இருப்பது வரி ஏய்ப்பு எனப்படும். வரி 
ஏய்ப்பு �்டவடிக்்��ளில் நசர்க்�ப்படடுளள்வ
�	வருமொனத்்த கு்றத்து மதிப்பிடுதல் 
�	விலக்கு�ள அல்லது கசலவு�்ள 

உயர்த்துவது.
�	ம்றக்�ப்பட்ட பணம்.
�	�்டல் �்டந்த �ணக்கு�ளில் விவரங�்ள 

ம்றத்தல்.
வரி ஏய்ப்பும், அபரோேமும்
1.  ஒரு �பர் வரி ஏய்ப்பு கசய்ல முழு்மயொ�ச் 

கசய்தொல், அவர் நமொசமொன குற்றச்சொடடு�்ள 
சந்திக்� ந�ரிடும். வரி ஏய்ப்பு அபொரதங�ளில் 
ஐந்து ஆணடு�ள வ்ர சி்றத் தண்ட்னயும், 
அதி� அளவு அபரொதமும் அ்டஙகும்.

2.  பிரதிவொதி�ள, வைக்கு விசொர்ணக்�ொன 
கசலவு�்ளச் கசலுத்த உத்தரவி்டப்ப்டலொம்.

3.  வரிஏய்ப்பிற்�ொன அபரொதம், குற்றத்தின் தன்்ம, 
மற்றும் அதன் தீவிரத்தி்னப் கபொறுத்து 
�டு்மயொனதொ� இருக்கும்.

 4.7   வரிகளும் முன்நனற்றமும்
கபொருளொதொரத்்த முன்நனற்றுவதில் வரி 

விதிப்பின் பஙகு பின்வருமொறு.
1. வளஙக்ளத் திரட்டுேல்

வரிவிதிப்பு அரசொங�த்திற்கு �ணிசமொன 
அளவிற்கு வருவொய் திரடடுவதற்கு உதவுகிறது. 
குறிப்பொ� ந�ர்மு� வரி�ளொன தனி�பர் 
வருமொனவரி, நிறுவனவரி மற்றும் ம்றமு� 
வரி�ளொன ஆயத்தீர்்வ, சுங�வரி ஆகியவற்றின் 
மூலமொ� வரி வருவொய் திரட்டப்படுகிறது.
2. வருமோன ஏற்றேோழ்வுக்ள கு்்றத்ேல்

வரியின் மூலம் சமத்துவமு்ற்ய 
உருவொக்�லொம். குறிப்பொ�, ந�ர்மு� வரியில் 

வளர்வீத வரி்யப் கபொறுத்த வ்ரயில் வருமொனம் 
அதி�ரிக்கும் நபொது, வரி விகிதமும் அதி�ரிக்கிறது. 
எடுத்துககோட்டு

வரி 
அடிப்ப்்ட வரி விகிதம் வரி அளவு

`10,000 10% `1000
`20,000 15% `3000
`30,000 25% `7500

விகிே வரி விதிப்பு மு்்ற அல்லது விகிேோச்சோர வரி 
விதிப்பு மு்்ற

ஒரு நி்லயொன அளவில் பண்டங�ள 
மற்றும் பணி�ளுக்கு விதிக்�ப்படும் வரி, விகித 
வரி விதிப்பு மு்ற எனப்படுகிறது. அ்னத்து வரி 
கசலுத்துநவொரும், தங�ள வருமொனத்தில் அநத 
விகிதத்தில் பங�ளிப்பு கசய்கின்றனர். 
எடுத்துககோட்டு

வரி அடிப்ப்்ட வரி 
விகிதம் வரி அளவு

`10,000 10% `1000

`20,000 10% `2000

`30,000 10% `3000

நேய்வுவீே வரி விதிப்பு மு்்ற
இது அதி� வருமொனம் ஈடடுபவர்�்ள வி்ட, 

கு்றந்த வருமொனம் ஈடடுபவர்�ளி்டம் அதி�வரி 
விகிதம் விதிப்ப்தக் குறிக்கிறது. இது வளர்வீத வரி 
விதிப்பு மு்றக்கு ந�ர் எதிர் மொறொனதொகும்.

வளர்வீத வரி 
விதிப்பு

விகித வரி 
விதிப்பு

நதய்வுவீத வரி 
விதிப்பு

வருமொன 
அதி�ரிப்பு

வருமொன 
அதி�ரிப்பு

வருமொன 
மொற்றம்

வரியும் 
அதி�ரிக்கும் வரி கு்றயும் எப்நபொதும் 

ஒநர வரி
எ.�ொ. 

வருமொன வரி
எ.�ொ. 

நிறுவன வரி
எ.�ொ. 

விற்ப்ன வரி

 4.5  கருப்பு பைம் (Black Money)
கருப்பு பைம்

�ருப்பு பணம் என்பது, 
�ருப்பு சந்்தயில் ஈட்டப்பட்ட 
வருமொனம் மற்றும் கசலுத்தப்ப்டொத 
வரிப் பணமொகும். வரி 
நிர்வொகியி்டமிருந்து ம்றக்�ப்பட்ட, 
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போடச்சுருககம்
�	ந�ர்மு� வரி என்பது மத்திய அரசுக்கு அல்லது மொநில அரசுக்கு அல்லது உளளொடசி அ்மப்பு�ளுக்கு 

ந�ரடியொ�ச் கசலுத்தும் வரியொகும்.  இதில் வருமொன வரி, கசொத்துவரி ஆகியன அ்டஙகும்.

�	வருமொன வரி தனி �பர்�ள மற்றும் கதொழில் கசய்பவர்�ளொல் ஈட்டப்பட்ட மற்றும் ஈட்டப்ப்டொத 
வருமொனங�ளின் அடிப்ப்்டயில் விதிக்�ப்படுகிறது.

�	உளளூர் வரி என்பது உளளொடசி அ்மப்பு அல்லது அரசின் மூலம் ஒரு ��ரம் அல்லது ஒரு �ொடடின் 
எல்்லக்குள விதிக்�ப்படுகின்ற வரியொகும்.

5. வட்டோர முன்நனற்றம்
வட்டொர வளர்ச்சியில் வரி விதிப்பு முக்கியப் 

பஙகி்ன வகிக்கிறது. பின் தஙகிய பகுதி�ளில் 
கதொழில் நிறுவனங�ள அ்மப்பதற்�ொ� வரிச் 
சலு்�்யயும், வரி விலக்கு�்ளயும் அளிப்பதன் 
மூலம், அப்பகுதி�ளில் கதொழிற்சொ்ல�்ள 
அ்மப்பதற்கு வணி� நிறுவனங�்ளத் 
தூணடுகிறது. 
6. பைவீககத்்ேக கட்டுப்படுத்ேல்

வரி என்பது பணவீக்�த்்தக் �டடுப்படுத்தும் 
�ருவி�ளுள ஒன்றொ� பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
அரசொங�ம் பண்டங�ள மீதொன வரி விகிதத்்த 
கு்றப்பதன் மூலம் பணவீக்�த்்தக் �டடுப்படுத்த 
முடியும்.

வளர்வீத வரி மு்ற பின்பற்றப்படுகிறது. அநதநபொல 
சில ம்றமு� வரியொன ஆ்டம்பரப் பண்டங�ளின் 
மீது விதிக்�ப்படும் வரி வளர்வீத வரியின் 
தன்்மயு்்டயதொகும்.
3. சமூக �லன்

வரி விதிப்பு சமூ� �ல்ன உருவொக்குகிறது. 
சில விரும்பத்த�ொத கபொருட�ளொன மதுபொனங�ள 
நபொன்ற கபொருட�ளின் மீது அதி�மொ� வரி 
விதிப்பதன் மூலம் சமூ� �லன் பொது�ொக்�ப்படுகிறது.
4. அநநியச் கசலோவணி

வரிவிதிப்பு ஏற்றுமதி்ய ஊக்குவிப்பது்டன் 
இறக்குமதி்யத் தடுக்கிறது. கபொதுவொ�, வளரும் 
�ொடு�ள மற்றும் வளர்ந்த �ொடு�ளும் ஏற்றுமதி 
கபொருட�ளுக்கு வரி�்ள விதிப்பதில்்ல.

வரி (Tax) �ட்டணம் (Payment)

வரி என்பது எந்தவித பிரதிபலனும் எதிர்பொர்க்�ொமல் 
அரசொங�த்திற்கு �ட்டொயமொ� கசலுத்துகின்ற 
கசலுத்து்�யொகும்.

�ட்டணம் என்பது பணி�்ள பயன்படுத்துவதற்�ொ� 
கசலுத்துவதொகும்.

கபொதுவொ� அரசொங�த்தின் வருமொன இனங�ளில் 
ஒன்றொ� வரி நமநலொஙகியுளளது.

�ட்டணம் என்பது  ஒரு குறிப்பிட்ட 
�ன்்ம�ளுக்�ொன தனிச் சலு்��்ளப் 
கபற்றிருந்தொலும், கபொது �ல ஒழுஙகு மு்றயின் 
சிறப்பொன முதன்்ம ந�ொக்�மொகும்.

வரி என்பது �ட்டொய கசலுத்து்� ஆகும். �ட்டணம் (Fee) என்பது தன்னொர்வமொ� 
கசலுத்துவதொகும்

ஒரு தனிப்பட்ட �பரின் மீது வரி விதிக்�ப்பட்டொல், 
அத்ன அவர் கசலுத்த நவணடும். இல்்லகயனில் 
அவர் தணடிக்�ப்படுவொர்.

மொறொ�, பணி�்ள கபற விருப்பமில்்ல எனில் 
�ட்டணம் கசலுத்தத் நத்வயில்்ல.

வரி கசலுத்துபவர்�ள ந�ரடியொ� எவவித 
சலு்��்ளயும் எதிர்பொர்க்� முடியொது.
உேோரைம்: வருமொன வரி, அன்பளிப்பு வரி, கசொத்து 
வரி மற்றும் மதிப்புக் கூடடு வரி (VAT).

�ட்டணம் கசலுத்துவதன் மூலம் நு�ர்நவொர்�ள,  
ந�ரடியொ� சலு்��்ளப் கபறுகின்றனர்.
உேோரைம்: முத்தி்ர வரி, ஓடடு�ர் உரிமக் 
�ட்டணம், அரசொங� பதிவுக் �ட்டணம்.

வரிககும் கட்டைத்திறகும் உள்ள நவறுபோடுகள்
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        க்லச்கசோறகள்

வரி (விதிக்�ப்பட்ட) Levied To impose taxes

ஏற்ற இறக்�ம் Fluctuation To change

கசல்வ ஈடு�ட்ட Defray Meet the expenses

க�ொள்� கமொழிநவொர் Proponents Person who advocates theory

வளர்வீத  வரி Progressive Tax Happening or developing gradually or in stages

கு்றவீத வரி Regressive Tax
Taking a proportionally greater amount from 
those on lower incomes.

ஒநரவீத வரி Proportionate 
Tax

(of a variable quantity) having a constant ratio to 
another quantity.

ஏய்ப்பு Evasion The action of evading something

I  சரியோன வி்ட்ய 
நேர்நகேடுத்து எழுதுக

1.  இந்தியொவிலுளள மூன்று நி்ல�ளொன அரசு�ள
அ) ்மய, மொநில மற்றும் உளளொடசி
ஆ) ்மய, மொநில மற்றும் கிரொம
இ) ்மய, ��ரொடசி மற்றும் பஞசொயத்து
ஈ) ஏதுமில்்ல

2. இந்தியொவில் உளள வரி�ள
அ) ந�ர்மு� வரி�ள
ஆ) ம்றமு� வரி�ள
இ) இரணடும் (அ) மற்றும் (ஆ)
ஈ) ஏதுமில்்ல

3.  வளர்ச்சிக் க�ொள்�யில் அரசொங�த்தின் பஙகு 
எது ?
அ) பொது�ொப்பு
ஆ) கவளி�ொடடுக் க�ொள்�
இ) கபொருளொதொரத்்த �டடுப்படுத்தல்
 ஈ) நமற்கூறிய அ்னத்தும்

4.  இந்தியொவில் தனி �பர்�ளின் நமல் 
விதிக்�ப்படுகின்ற கபொதுவொன மற்றும் மி� 
முக்கியமொன வரி
அ) நச்வ வரி ஆ) �லொல் வரி
இ) விற்ப்ன வரி  ஈ) மத்திய விற்ப்ன வரி

பயிறசி 5.   ஒரு �ொடு, ஒநர மொதிரியொன  வரி என்ப்த 
எந்த வரி உறுதிப்படுத்துகிறது?
அ) மதிப்புக் கூடடு வரி (VAT)
ஆ) வருமொன வரி
இ) பண்டங�ள மற்றும் பணி�ள வரி
 ஈ) விற்ப்ன வரி

6.  இந்தியொவில் வருமொன வரிச்சட்டம் முதன் 
முதலில்  ஆம் ஆணடு 
அறிமு�ப்படுத்தப்பட்டது.
அ) 1860 ஆ) 1870 இ) 1880 ஈ) 1850

7.  கசொத்து உரி்மயிலிருந்து கபறப்பட்ட 
�ன்்ம�ளுக்கு  வரி 
விதிக்�ப்படுகிறது.
அ) வருமொன வரி ஆ) கசொத்து வரி
இ) நிறுவன வரி  ஈ) �லொல் வரி

8.  �ருப்பு பணத்திற்�ொன �ொரணங�ள என 
�ண்டறியப்பட்ட  அ்்டயொளம் எ்வ?
அ) பண்டங�ளின் பற்றொக்கு்ற
ஆ) அதி� வரி விகிதம்
இ) �்டத்தல்
ஈ) நமற்கூறிய அ்னத்தும்

II நகோடிட்ட இடஙக்ள நிரப்புக
1.   மொநிலங�ளின் 

கபொருளொதொர வளர்ச்சிக்�ொ� அரசொங�த்தொல் 
விதிக்�ப்படுகிறது.

2.  “வரி” என்ற வொர்த்்த 
கசொல்லிலிருந்து கபறப்பட்டது.

10th_Economics_TM_Unit_4.indd   346 1/5/2022   3:28:45 PM



347 அரசாங்கமும் வரி்களும்

3.   வரியில் வரியின் சு்ம்ய 
மற்றவர்�ளுக்கு மொற்ற முடியொது.

4.  பண்டங�ள மற்றும் பணி�ள வரி  
ஆணடு முதல் �்்டமு்றக்கு வந்தது.

5.  வரி நிர்வொகியி்டமிருந்து ம்றக்�ப்பட்ட, 
�ணக்கி்டப்ப்டொத பணம்  
என்று அ்ைக்�ப்படுகிறது.

III சரியோன கூற்்ற நேர்நகேடுககவும்
1.  GST பற்றி கீழ்க்�ண்ட கூற்று�ளில் எது 

சரியொனது?
i) GST ‘ஒரு மு்னவரி’
ii)  இது மத்திய மற்றும் மொநில அரசொங�ங�ளொல் 

கபொருட�ள மற்றும் நச்வ�ளுக்கு 
விதிக்�ப்படும் அ்னத்து ந�ரடி வரி�்ளயும் 
மொற்றுவ்த ந�ொக்�மொ�க் க�ொணடுளளது

iii)  இது ஜூ்ல 1, 2017 முதல் �ொடு முழுவதும் 
அமுல்படுத்தப்பட்டது.

iv)  இது இந்தியொவில் வரி �ட்ட்மப்்ப 
ஒன்றி்ணக்கும்.
அ) (i) மற்றும் (ii) சரி
ஆ) (ii), (iii) மற்றும் (iv) சரி
இ) (i), (iii) மற்றும் (iv) சரி
 ஈ) நமற்கூறிய அ்னத்தும் சரியொன்வ.

IV கபோருத்துக
1. வருமொன வரி - மதிப்புக் கூடடு வரி
2. ஆயத்தீர்்வ - ஜூ்ல 1, 2017
3. VAT - �்டத்துதல்
4. GST - ந�ர்மு� வரி
5. �ருப்பு பணம் - ம்றமு� வரி
V  கீழ்ககணட வினோககளுககு குறுகிய 

வி்டயளி
1. வரி வ்ரயறுக்�.
2. அரசுக்கு ஏன் வரி கசலுத்த நவணடும்?
3.  வரி�ளின் வ்��ள யொ்வ?  எடுத்துக்�ொடடு தரு�.

4.  பண்டங�ள மற்றும் பணி�ள வரி – சிறு குறிப்பு 
வ்ர�.

5. வளர்வீத வரி என்றொல் என்ன?
6. �ருப்பு பணம் என்பதன் கபொருள என்ன?
7. வரி ஏய்ப்பு என்றொல் என்ன?
8.  வரிக்கும் �ட்டணத்திற்கும் உளள நவறுபொடு�ள 

ஏநதனும் இரண்்ட படடியலிடு�. 
VI   கீழ்ககணட வினோககளுககு விரிவோன 

வி்டயளி
1.  சில ந�ர்மு� மற்றும் ம்றமு� வரி�்ள 

விளக்கு�.
2.  GST யின் அ்மப்்ப எழுது�.
3.  �ருப்பு பணம் என்றொல் என்ன?  அதற்�ொன 

�ொரணங�்ள எழுது�.
VII கசய்மு்்றகள் மறறும் கசயல்போடுகள்
1.  உளளூரில் விதிக்�ப்படும் வரி�்ளப் பற்றிய 

விவரங�்ள  நச�ரிக்�வும். (குடிநீர், மின்சொரம் 
மற்றும் வீடடுவரி�ள நபொன்ற்வ�ள).

2.  மொணவர்�ள சில புத்த�ங�்ள அங�ொடி�ளில் 
வொஙகும்படி கூறுதல்.  ஆசிரியர் மற்றும் 
மொணவர்�ள அப்புத்த�ங�ளின் அதி�படச 
சில்ல்ர வி்ல்யயும், வொஙகும் வி்ல 
அல்லது GST பற்றி அறிதல்.

நமறநகோள் நூல்கள்

1. நிதியியல் கபொருளொதொரம் - சங�ரன்
2.  கபொது நிதியியல் - H.L. பொடடியொ
3.  வரிவிதிப்பும் வரிச் சட்டங�ளும் - T சிவகுமொர்
4.  இந்திய கபொதுநிதியியல் பிரச்ச்ன�ள -  

D.K. ஸ்ரீ வஸ்தவொ  

இ்ையேள வளஙகள்

1. உல� வஙகி அறிக்்� 2018
2. www.GST.in
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்
� தமிழ்நாட்டின் ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகள் முன்்னேறைத்தின் வரலநாறறை  

அறிந்து தகநாள்ளுதல் 
� தமிழ்நாடு அரசின் தகநாள்றககள் மறறும் ததநாழில்துறை ்மம்்நாட்டு முகறமகறை 

அறிந்துதகநாள்ளுதல்
� அரசின் தகநாள்றககளின் தநாககத்றதப் புரிந்துதகநாள்ளுதல்
� ததநாழில் முறனே்வநாரின் ்ங்கிறனேப் ்றறி அறிந்துதகநாள்ளுதல்

     அறிமுகம்
த்நாதுவநாக மூலப்த்நாருள்கறை எளிதில் 

்யன்்டுத்தககூடிய த்நாருள்கைநாக மநாறறுவதில் 
ஈடு்ட்டுள்ை எந்த ஒரு மனித ்டவடிகறகறயயும் 
நிறை்வறறுமிடம் “த�ோழிற்ோலை” என்று 
அறைககப்்டுகிைது. நுகர்வநாருககும் மறை 
உற்த்தியநாைரகளுககும் ்தறவப்்டும் 
த்நாருள்கறை ்வீனே ததநாழில்நுட்்ங்கறைப் 
்யன்்டுத்திப் த்ருமைவில் உற்த்திச் தெயவது 
ததநாழில்மயமநாதல் எனேப்்டும். தமிழ்நாட்டில் 
ததநாழில்மயமநாதலின் தன்றம, ததநாழில் 
ததநாகுப்புகளின் முககியத்துவம் மறறும் தமிழ்நாட்டில் 
ததநாழில் ததநாகுப்புகள் எவவநாறு முன்்னேறினே 
என்்றதயும் ததநாழில்கறை ்மம்்டுத்துவதில் அரசு 
எடுககும் முயறசிகறையும் அதன் ் ங்கிறனேப் ் றறியும் 
இப்்நாடப்்குதியில் ்நாம் அறிந்து தகநாள்்வநாம்.

  5.1    த�ோழில்மய்மோ�லின் 
முககியத்துவம்

ததநாழிறெநாறலகளின் முககியத்துவத்றதப் 
புரிந்துதகநாள்ளும் முன் ் நாம் ஏன் ் வைநாணறமயின் 
வைரச்சியுடன் அதன் த்நாருைநாதநார வருவநாய 
மறறும் ்வறல வநாயப்பு குறைகிைது என்்தறனேப் 
புரிந்து தகநாள்ை ்வணடும். முதலநாவதநாக  
உணவுத் ்தறவயுடன் வருமநானேத் ்தறவயும் 
நிறலயநானேதநாக உள்ைது. எனே்வ, ஒரு ்நாட்டின் 
த்நாருைநாதநாரம் வைரந்து, வருமநானேம் அதிகரிககும் 
த்நாழுது நுகர்வநார ்வைநாணறம உற்த்திப் 

த்நாருள்களுககு தங்கள் வருமநானேத்தில் ஒரு 
சிறு ்குதிறய மட்டும் தெலவிடுகிைநாரகள்.

இரணடநாவதநாக, நுகரப்்டும் உணவும் 
த்நாருைநாதநார விரிவநால் ்ல மநாறைங்களுககு 
உட்்டுகிைது. உணவுப் த்நாருள்கள் நீணட 
தூரத்திறகு எடுத்துச்தெல்லப்்ட்டுப் ்தப்்டுத்தி 
முத்திறரயிடப்்டுகிைது. இதன் விறைவநாக 
நுகர்வநாரகள் வநாங்கும் விறலறயவிட 
விவெநாயிகள் த்றும் விறல குறைவநாக உள்ைது.

மூன்ைநாவதநாக, நிலத்தின் இறுதிநிறல 
உற்த்தித்திைன் குறைந்து தகநாண்ட வருவதநால் 
்வைநாண ்ணிகளுககு ததநாழிலநாைரகறை 
ஈரத்துகதகநாள்வதில் சில வறரயறைகறை 
பின்்றை ்்ரிடுகிைது.  த்ருமைவிலநானே மககள் 
தங்கள் வநாழவநாதநாரத்திறகு ்வைநாணறமறய 
்ம்பியிருப்்தநாலும், கூலிறய அதிகரிகக 
வநாயப்பில்லநாததநாலும் வறுறமயின் அைவு ததநாடரந்து 
அதிகரிககிைது.

இந்த அறனேத்து கநாரணிகளின் 
விறைவநாக ்வைநாணதுறையில் இருந்து விலகி, 
த்நாருைநாதநாரமநானேது உற்த்தி மறறும் ்வறல 
வநாயப்பின் அடிப்்றடயில் ஒரு ்தறவறய 
ஏற்டுத்துகிைது.
த�ோழில்மய்மோ�ல ஒரு த�ோருளோ�ோர வளர்ச்சிககு 
என்தனென்னெ �ன்ல்மகலளத் �ருகி்றது?

முன்னேர கூறியது ் ்நால் ஒரு த்நாருைநாதநாரத்தில் 
பிை உற்த்தியநாைரகளுககுத் ்தறவயநானே 
உள்ளீடுகறை உருவநாககுவது அவசியம். ் வைநாண 

�மிழ�ோட்டில த�ோழிலதுல்ற 
த�ோகுப்புகள்

அைகு - 5
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உற்த்தித்திைன் அதிகரிகக உரங்கள் மறறும் 
டிரநாகடரகள் ்்நான்ை ததநாழில்களுககு உள்ளீடுகள் 
்தறவப்்டுகிைது.

இரணடநாவதநாக, உற்த்தியநாைரகள் மறறும் 
நுகர்வநார ்ணடங்கள் ஆகிய இரணடிறகும் 
இறட்ய ஒரு ெந்றத நிலவுகிைது. அ்த ்்நால் 
வங்கி, ்்நாககுவரத்து மறறும் வரத்தகம் ்்நான்ை 
்ணிகள் ததநாழிறெநாறலகளின் உற்த்திறயச் 
ெநாரந்்த உள்ைது.

மூன்ைநாவதநாக, ்வீனே உற்த்தி முறைகறை 
்யன்்டுத்துவதன் மூலம் ததநாழில்கள் சிைந்த 
உற்த்தித்திைறனே அளிககின்ைனே. இதனேநால் 
உற்த்தி தெயயப்்டும் அறனேத்து ்ணடங்களின் 
உற்த்தி தெலவும் குறைகிைது. இதன் கநாரணமநாக 
மலிவநானே விறலயில் ்ணடங்கறை வநாங்கிட 
உதவவும் மறறும் அதிகைவு உற்த்தித் ் தறவறய 
உருவநாககவும் உதவுகிைது.

்நான்கநாவதநாக, அத்தறகயப் ்ணடங்களின் 
உற்த்திறய அதிகரிப்்தன் மூலம் 
ததநாழில்மயமநாதல் ் வைநாணறமயில் ஈடு்டும் அதிக 
உறைப்்நாைர ெகதிறய ஈரகக உதவுகிைது. எனே்வ 
்வறலவநாயப்ற் உருவநாககுவது "ததநாழில் 
மயமநாதலின்" ஒரு முககிய ்்நாககமநாகும்.

ஐந்தநாவதநாக, ததநாழில்மயமநாதலுககு ்ன்றம 
தருவது "ததநாழில்நுட்் மநாறை்ம" ஆகும். ்வீனே 
ததநாழில்நுட்்ங்கறைப் ்யன்்டுத்துவதன் மூலம் 
ததநாழில்மயமநாதலின் முறைகறையும் அதன் 
வைரச்சிறயயும் அறிந்து தகநாள்ை முடிகிைது. 
அவறறின் விறைவநாக உறைப்்நாைரகளின் 
உற்த்தித்திைன் அதநாவது, உறைப்்நாைரின் 
உள்ளீடு அதிகரித்தது. இதனேநால் ததநாழிலநாைரகள் 
அதிக வருமநானேம் ஈட்ட உதவுகிைது.

ஆைநாவதநாக, வருமநானேம் அதிகரிப்பு ் ணடங்கள் 
மறறும் ்ணிகளின் ்தறவககு வழி வகுககிைது.

 5.2  த�ோழிற்ோலைகளின் வலககள்
ததநாழிறெநாறலகறை கீழககணட வறககளில் 

வறகப்்டுத்தலநாம்.
அ. �யனெர்கள்

தவளியீடுகறை இறுதி நுகர்வநார 
்யன்்டுத்தினேநால் அது "நுகர்வநார ்ணடங்கள் 
துறை" என்றும் தவளியீடுகள் மறதைநாரு 
உற்த்தியநாைரநால் ்யன்்டுத்தப்்ட்டநால் 
அது "மூலதனே ்ணடங்கள் துறை" என்றும் 
அறைககப்்டுகிைது. சிதமணட் மறறும் எஃகு 
்்நான்ை பிை ததநாழில்களுககு மூலப்த்நாருள்கறை 
தயநாரிககும் ததநாழிறெநாறலகள் உள்ைனே. இத்தறகய 
ததநாழில்கள் அடிப்்றட ்ணடங்கள் ததநாழில்கள் 
என்று அறைககப்்டுகின்ைனே.

ஆ. �யன்�டுத்�ப்�டும் உள்ளீடுகளின் வலக
்வைநாண ்தப்்டுத்துதல், த்ெவுத்துறை, 

ரப்்ர உற்த்தி, ்தநால் த்நாருள்கள் ்்நான்ை மூலப் 
த்நாருள்கறை ்யன்்டுத்தும் அடிப்்றடயில் 
ததநாழிறெநாறலகறை வறகப்்டுத்துகின்ைனேர.
இ. நிறுவனெ உரில்மயோளர்கள் 

ததநாழிறெநாறலகைநானேது தனியநாருககு 
தெநாந்தமநானேதநாகவும், த்நாது உரிறமயநாைர 
(மத்திய அல்லது மநாநில அரெநாங்கத்தநால்) தனியநார 
மறறும் த்நாதுத்துறை (கூட்டுைவநாக) இரணடிறகும் 
தெநாந்தமநானேதநாகவும் அல்லது கூட்டுைவுககு 
தெநாந்தமநானேதநாகவும் உள்ைனே.
ஈ) அளவு

நிறுவனேங்கள் அவறறின் உற்த்தி, விற்றனே, 
முதலீடு அல்லது ் வறலவநாயப்பு அவறறின் அைவின் 
அடிப்்றடயில் த்ரியதநாக்வநா, சிறியதநாக்வநா 
அல்லது ்டுத்தரமநாக்வநா இருககலநாம். சிறிய 
நிறுவனேங்கறை விட அைவில் சிறியதநாக இருககும் 
மிகச்சிறிய நிறுவனேங்களும் உள்ைனே.

சிறிய நிறுவனேங்கள் இரணடு கநாரணங்கைநால் 
முககியமநானேதநாகக கருதப்்டுகிைது, முதலநாவதநாக, 
இது த்ரிய அைவிலநானே துறைறய விட அதிக 
்வறலவநாயப்ற் உருவநாககுகிைது என்று 
்ம்்ப்்டுகிைது. த்ரிய நிறுவனேங்கைநானேது 
மிகவும் ்மம்்டுத்தப்்ட்ட மறறும் தநானியங்கி 
ததநாழில்நுட்்ங்கறைப் ்யன்்டுத்துவதநால் 
அது ்்நாதுமநானே அைவு ்வறலவநாயப்ற் 
உருவநாககுவதில்றல. இரணடநாவதநாக, சிறிய 
அைவிலநானே துறை குறைந்த எணணிகறகயிலநானே 
ெலுறகப் த்றைப் பின்னேணியில் இருந்து ஏரநாைமநானே 
ததநாழில் முறனே்வநாறர தவளிப்்டுத்துகிைது.

உலகின் ்ல்்வறு ்குதிகளில் 
ததநாழில்மயமநாதல் அனு்வங்களின் அடிப்்றடயில் 
ஒரு துறையில் நிபுணத்துவம் வநாயந்த சிறிய 
நிறுவனேங்கள் புவியியல் ரீதியநாக குறிப்பிட்ட 
இடங்களில் குவிந்து உற்த்தி மறறும் கறைலின் 
மூலம் த்ரிய நிறுவனேங்களின் திைன் 
இல்லநாவிட்டநாலும் அதறகு ஈடு தகநாடுககும் அைவில் 
உள்ைததனே ்ம்்ப்்டுகிைது. இத்தறகய சிறிய 
நிறுவனேங்களின் ததநாகுப்புக்ை "ததநாழில்துறை 
ததநாகுப்புகள்" என்று அறைககப்்டுகின்ைனே.

 5.3   த�ோழில த�ோகுப்புகள் (Industrial 
Clusters)

ததநாழில் ததநாகுப்புகள் என்்து த்நாதுவநானே 
ெந்றதகள் ததநாழில்நுட்்ங்கள் மறறும் 
திைன்களுககநானே ்தறவகறை ்கிரந்துதகநாள்ை 
வறரயறுககப்்ட்ட புவியியல் ்குதியில் உள்ை 
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நிறுவனேங்களின் ததநாகுப்புகைநாகும். இங்கிலநாந்தில் 
உ்லநாகம் மறறும் த்ெவு ததநாழிலில் ஈடு்ட்ட சிறிய 
நிறுவனேங்களின் தெயல்்நாடுகளின் ததநாகுப்பிறனே 
புரிந்துதகநாள்ை 1920களில் புகழத்றை த்நாருைநாதநார 
அறிஞரநானே ஆல்ஃபிரட் மநார்ஷல் அவரகள் 
முயறசி தெயதுதகநாணடிருந்த த்நாழுது ததநாழில் 
ததநாகுப்பு அல்லது மநாவட்டங்களின் ்ன்றமகறை 
முதன்முதலில் கணடறிந்தநார. 1980களில் 
இத்தநாலியில் சிறிய நிறுவனேங்கள் தவறறி த்றை 
பின்னேரதநான் மநார்ஷலின் “ததநாழில்துறை மநாவட்டம்” 
(Industrial District) என்ை கருத்து பிர்லமநாககப்்ட்டது. 
இந்தியநா ்்நான்ை வைரந்துவரும் ்நாடுகளில் 
தகநாள்றக வகுப்்நாைரகள் தங்களுறடய ்நாட்டில் 
இது ்்நான்ை ்ல சிறிய நிறுவனேங்களின் ததநாழில் 
ததநாகுப்பிறனே உணரந்ததநால் அவறறிறனே 
ஊககுவிககத் ததநாடங்கினேர.
தவறறிகரமநானே ததநாழில் ததநாகுப்புகளின் முககிய 
்ணபுகள் பின்வருமநாறு:

 �  சிறு மறறும் ் டுத்தர நிறுவனேங்களின் புவியியல் 
்குதிகளுககு அருகநாறமயில் இருத்தல்.

 � துறை ெநாரந்த சிைப்பு கவனேம்.
 �  நிறுவனேங்களுககு இறட்ய த்ருககமநானே 

அல்லது ்ரஸ்ர முறையில் இறணந்திருத்தல்.
 �  புத்தநாககத்தினேநால் நிறுவனேங்களுககு 

இறட்யயநானே ்்நாட்டி.
 �  ் ம்பிகறகறய எளிதநாககும் ஒரு ெமூக கலநாச்ெநார 

அறடயநாைம் 
 � ்ல்்வறு திைறமயநானே ததநாழிலநாைரகள் 
 � சுய உதவி குழுககள் தெயல்்டுதல்
 �  வட்டநார மறறும் ்கரநாட்சிகளுககு அரசின் 

ஆதரவு.
்்நான்ைவறைநால் நிறுவனேங்கள் ஒருவருககு 

ஒருவர ்ரஸ்ரமநாக ஒத்துறைத்து ்்நாட்டியிடும் 
என்று எதிர்நாரககப்்டுகிைது. அ்த ்வறையில் 
்ரஸ்ர ஒத்துறைப்பின் மூலம் அவரகள் தங்கள் 
திைறனே விரிவு்டுத்த முடியும். ்்நாட்டியின் மூலம் 
அவரகள் மிகவும் திைறமயநானேவரகைநாக மநாை 
கட்டநாயப்்டுத்தப்்டுகிைநாரகள்.
த�ோழிலத�ோகுப்பு எவவோறு ந�ோன்றுகி்றது?

ததநாழில் ததநாகுப்பு ்தநான்றுவதறகு 
்ல்்வறு கநாரணிகள் உள்ைனே. ஒரு சில 
ததநாழில் ததநாகுப்புகள் ்தநான்றிய இடங்களில் 
றகவிறனேஞரகள் குடி்யறி த்டுங்கநாலமநாக 
அங்கு தங்கி இருந்ததநாகவும் வரலநாறு கூறுகிைது. 
றகத்தறி த்ெவுத்ததநாழில் வைரச்சி இதறகு ஒரு 
சிைந்த உதநாரணமநாகும். சில துறைகளில், ஒரு 
த்ரிய நிறுவனேம் நிறுவப்்டும்்்நாது, அதன் 
உள்ளீடு மறறும் ்ணிகளின் ்தறவகறை 
கவனித்துக தகநாள்வதறகநாக ததநாழில் ததநாகுப்பு 

நிறுவனேங்கள் ்தநான்ைகூடும். சில ்்ரங்களில், 
ஒரு வட்டநாரத்திலிருந்து மூலப்த்நாருள்கறைப் 
்யன்்டுத்தி உற்த்திறய ஊககுவிகக 
அரெநாங்கங்கள் முடிவு தெயயலநாம், இது ததநாழில்  
ததநாகுப்பு ்தநான்றுவதறகு வழிவகுககும்.

 5.4   �மிழ�ோட்டின் த�ோழில்மய்மோ�லின் 
முன்நனெற்றம் �றறிய வரைோறு

தமிழ்நாட்டில் கநாலனித்துவ முன்கநாலத்தில் 
த்ெவு, கப்்ல் கட்டுமநானேம், இரும்பு மறறும் எஃகு 
தயநாரித்தல், மட்்நாணடங்கள் தயநாரித்தல் ்்நான்ை 
ததநாழில்துறை ்டவடிகறககளில் ஈடு்ட்டதறகநானே 
ஏரநாைமநானே ெநான்றுகள் உள்ைனே. தமிழ்நாடு 
்ரந்துவிரிந்த கடறகறரறயக தகநாணடுள்ைதநால், 
்ல நூறைநாணடுகைநாக ததன் கிைககு மறறும் 
்மறகு ஆசியநாவுடன் வரத்தகத்தில் ஈடு்ட்டது. 
ததநாழிறபுரட்சிககுப் பிைகு இங்கிலநாந்தில் இருந்து 
உற்த்தி தெயயப்்ட்ட இயந்திரங்களின் 
இைககுமதியின் கநாரணமநாகப் ்்நாட்டி நிலவி 
றகத்தறி த்ெவுத்ததநாழில் வீழச்சிககு கநாலனித்துவ 
தகநாள்றககளும் ்ங்களித்தனே. இருந்த்்நாதிலும் 
சில ததநாழில்கள் கநாலனித்துவக கநாலத்தில் 
வைரந்தனே. 
கோைனித்துவ கோைத்தில த�ோழில்மய்மோ�ல

கநாலனித்துவ கநாலத்தில் ததநாழில்மயமநாதலில் 
இரணடு கநாரணிகள் த்ரும்்ங்கு வகித்தது. 
முதலநாவதநாக, ்மறகு மறறும் ததறகு தமிழ்நாட்டில் 
அறிமுகப்்டுத்தப்்ட்ட ்ருத்தி ெநாகு்டி அதிகைவு 
த்ெவுத்ததநாழில் ்தநான்றுவதறகுக கநாரணமநாக 
இருந்தது. 

 இரணடநாவதநாக, இந்த கநாலகட்டத்தில் 
வநாணி்த்தின் வைரச்சியநானேது தென்றனே 
மறறும் தூத்துககுடி துறைமுக வட்டநாரங்களின் 
அருகநாறமயில் ததநாழிறெநாறலகள் உருவநாக 
கநாரணமநாகவும் இருந்தது. ்மலும், கநாலனித்துவ 
கநாலத்தில் சிவகநாசியில் தீப்த்ட்டி ததநாழிறெநாறலகள் 
நிறுவப்்ட்டு பின்னேர ்ட்டநாசு உற்த்தி மறறும் 
அச்சுத் ததநாழிலுககு முககிய றமயமநாக மநாறியது. 
துறைமுகம் ெநாரந்த ததநாழில்களும் இ்த 
கநாலகட்டத்தில் இப்்குதியின் வைரச்சிககுக 
கநாரணமநாகவும் இருந்தது. ்தநால் உற்த்தித் 
ததநாழிலநானேது திணடுககல், ்வலூர, ஆம்பூர ஆகிய 
்குதியில் ்றடத்றைது. 

தமிழ்நாட்டின் ்மறகுப் ்குதியில் 
த்ெவுத் ததநாழில் நுட்்த்தின் வைரச்சியநானேது, 
இயந்திரங்களின் ்தறவறயயும் 
அதறகநானே ததநாழிறெநாறலகறையும் நிறுவ 
கநாரணமநாகவும் இருந்தது. இந்த த்ெவு 
இயந்திரத் ததநாழிறெநாறலகளுககநானே இயந்திர 
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351 தமிழ்நாட்டில் ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகள்

உதிரி்நாகங்கள், ்ழுது ்நாரத்தல் மறறும் 
உற்த்தி தெயவதறகநானே சிறிய அைவிலநானே 
ததநாழிறெநாறலகள் அதிக அைவில் வைரச்சி 
அறடந்தனே. 1930களில் தமிைகத்தின் ்மறகுப் 
்குதியில் நீர மின் ெகதியில் இருந்து மின்ெநார 
உற்த்தி மறதைநாரு முககிய ததநாழில் வைரச்சி ஆகும். 
நிலத்தடிநீறர உறிஞ்சுவதறகு ்யன்்டுத்தப்்டும் 
எணதணய இயந்திரங்களுககு அனுமதிககப்்ட்ட 
மின்ெநாரம் கிறடத்தறமயநால், ்வைநாணறமத் 
ததநாழில் விரிவறடந்ததுடன் எணதணய 
இயந்திரங்களின் ்தறவயும் அதிகரித்தது. இதன் 
கநாரணமநாக, இதறனே ெநாரந்த எணதணய இயந்திர 
உதிரி்நாகங்கள் ்ழுது்நாரககும் ததநாழிறெநாறலகள் 
அதிகைவில் உருவநாயினே. இதனேநால் உ்லநாகத் 
ததநாழிறெநாறலகள் அறமககப்்ட்டு ்வைநாணறம 
ெநாரந்த இயந்திரங்கள் தயநாரிககப்்ட்டனே.
சு�ந்திரத்திறகுப் பின் 1990களின் முற�குதியில

ததநாழில்வைரச்சியநானேது சுதந்திரத்திறகுப் 
பிைகு ்டுவண மறறும் மநாநில அரசுகைநால் 
மநாநிலத்தின் ்ல்்வறு ்குதிகளில் ்ல த்ரிய 
நிறுவனேங்கள் நிறுவப்்ட்டனே. தென்றனேயில் 
ரயில் த்ட்டிகள் தயநாரிககப்்டும் ததநாழிறெநாறலயும் 
திருச்சிரநாப்்ள்ளியில் தகநாதிகலன் 
மறறும் விறெயநாழிகள் தயநாரிப்்தறகநாக ் நாரத கனேரக 
மின்ெநாதனே நிறுவனேத்றத (Bharat Heavy Electricals 
Limited (BHEL) மத்திய அரசு நிறுவியது. BHEL 
நிறுவனேம் அதனுறடய உள்ளீட்டுப் த்நாருள்கள், 
்தறவகள் ததநாடர்நாக ்ல சிறிய நிறுவனேங்களின் 
ததநாழில் ததநாகுப்புகளின் ்தநாறைத்திறகு வழிவறக 
தெயதது. தென்றனே புை்கரில் உள்ை ஆவடியில் 
்்நார தைவநாடங்கள் தயநாரிகக கனேரக வநாகனேத் 
ததநாழிறெநாறல அறமககப்்ட்டது. ஸடநாணடரட் 
்மநாட்டநாரஸ நிறுவனேமும் தென்றனேயில் 
மகிழுந்துகறை உற்த்திச் தெயயத் ததநாடங்கியது. 
அ்ெநாக ்மநாட்டநாரஸ (பின்னேர அ்ெநாக ்லலணட்) 
ஸடநாணடரடு ்மநாட்டநாரஸ இறணந்து தென்றனே 
வட்டநாரத்தில் வநாகனேத்ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகள் 
வைரச்சிககு உதவியது. ்மலும் இது வநாகனே 
உதிரி ்நாகங்களின் ்கரமநாக மநாறியது. 1950களில் 
இப்்குதியில் உள்ை த்ரிய நிறுவனேங்களுககு 
வநாகனே கூறுகறை வைங்குவதறகு சிறிய 
மறறும் ்டுத்தர அைவிலநானே நிறுவனேங்களுககு 
உதவியநாக ஆவடியில் ததநாழில் ்தநாட்டங்கள் 
நிறுவப்்ட்டது. மநாநிலத்தில் அதிக நீர மின்ெகதி 
திட்டங்கள் மூலம் மின்மயமநாதறல ்ரவலநாக 
அதிகரிகக வலியுறுத்தப்்ட்டது. இந்த அறனேத்து 
்டவடிகறககளிலும் அரசு த்ரும் ்ங்கு வகித்தது. 
1973ஆம் ஆணடில் எஃகு உற்த்தி தெயவதறகநாக 
்ெலத்தில் இரும்பு எஃகு ஆறல அறமககப்்ட்டது. 

1970 மறறும் 1980களில் ்கநாயம்புத்தூர 
்குதியில் விறெத்தறி த்ெவுத் ததநாழில் ததநாகுப்புகள் 
அ்த்்நால் திருப்பூரில் பின்னேலநாறடத் ததநாழில் 
ததநாகுப்புகள் விரிவநாககம் மறறும் கரூரில் வீட்டு 
அலங்கநாரப் த்நாருள்கள் ததநாழில் ததநாகுப்புகள் 
இககநாலகட்டத்தில் உருவநாகியது. மநாநில அரசின் 
மூலம் ்ல்்வறு ்குதிகளில் ததநாழில்துறை 
்தநாட்டங்கள் அறமககப்்ட்டு அதன் மூலம் சிறு 
மறறும் ் டுத்தர நிறுவனேங்கள் ஊககப்்டுத்தப்்ட்டது. 
மநாநிலத்தில் பின்தங்கிய வட்டநாரங்களில் 
ததநாழில்துறைகறை ்மம்்டுத்துவதறகு இத்தறகய 
தகநாள்றக முயறசிகறை ்யன்்டுத்தி தவறறி 
த்ைச் தெயவதறகு ஒரு உதநாரணமநாக தமிைகத்தில் 
ஓசூரில் விரிவநாககப்்ட்ட ததநாழில் ்தநாட்டங்கறை 
ெநான்ைநாகக கூைலநாம்.
�மிழ�ோட்டில த�ோழில்மய்மோ�ல - 
�ோரோள்மய்மோ�ல கட்்டம்

1990களில் த்நாருைநாதநார சீரதிருத்தங்களுககு 
பிந்றதய கநாலகட்டம் ததநாழில்மயமநாதலின் இறுதி 
கட்டம் ஆகும். இந்த சீரதிருத்தங்கள் மநாநில 
அரெநாங்கங்கள் வைங்கறை திரட்டுவதறகு 
த்நாறுப்்்றகச் தெயதனே. ்மலும் அறவ 
ததநாழில்மயமநாதலுககு தனியநார முதலீடுகறை 
ஈரப்்தறகநாக ஒருவருகதகநாருவர ்்நாட்டியிட 
்வணடிய கட்டநாயம் ஏற்ட்டது. மலிவநானே நிலம், 
வரிச்ெலுறககள் மறறும் மநானியங்கள் ்்நான்ை 
ெலுறககள், முதலீட்டநாைரகறை கவரந்திழுத்தனே. 
வரத்தக தநாரநாைமயமநாககல் மறறும் ்நாணய 
மதிப்பிைககம் ஆகியறவ ஏறறுமதி ெந்றதகறைத் 
திைகக உதவியனே. இது இரணடு த்ரிய 
முன்்னேறைங்களுககு வழிவகுத்தது.

தமிைகத்தில் மிக நீணட கநாலமநாக இருந்த 
முககிய ததநாழில்கள் ெரககறர, உரங்கள், 
சிதமணட், விவெநாயக கருவிகள், இரும்பு மறறும் 
எஃகு ரெநாயனேங்கள், மின்மநாறறிகள் மறறும் 
கநாகிதங்கள் ்்நான்ைறவகைநாகும்.

இந்தக கநாரணிகளின் விறைவநாக தற்்நாது 
இந்தியநாவின் அறனேத்து மநாநிலங்கறையும்விட 
தமிழ்நாடு அதிக ததநாழிறெநாறலகறைக 
தகநாணடுள்ைது. ்மலும் உற்த்தித் துறையில் 
்ணிபுரியும் ததநாழிலநாைரகளின் மிகப் த்ரிய 
்ங்கிறனேயும் த்றறுள்ைது. முககியமநாக 
மகநாரநாஷ்டிரநா மறறும் குஜரநாத் ் ்நான்ை முன்்னேறிய 
மநாநிலங்களுடன் ஒப்பிடும்்்நாது இது அதிக 
உறைப்பு மிகுந்ததநாகும்.  வநாகனே ததநாழில்கள், 
தநானியங்கி கூறுகள், இலகுரக மறறும் கனேரக 
த்நாறியியல், இயந்திரங்கள், ்ருத்தி, ஜவுளி, 
ரப்்ர, உணவுப் த்நாருள்கள், ்்நாககுவரத்து 
உ்கரணங்கள், இரெநாயனேங்கள் மறறும் 
்தநால் த்நாருள்கள் ்்நான்ைறவகள் முககியத் 
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்மற்ட்ட அலகுகறைக தகநாணடு கரூர மறதைநாரு 
முககிய றமயமநாகத் திகழகிைது. ்ல ததநாழில் 
முறனே்வநாரகள் த்ரிய அைவிலநானே வநாகனேக 
கட்டுமநானேத் துறையில் ் ணி புரிந்து தற்்நாது தங்கள் 
தெநாந்த அலகுகறை அறமகக முன்வந்துள்ைனேர.

த�்வுத் த�ோழில த�ோகுப்புகள்
இந்தியநாவில் மிகப்த்ரிய த்ெவுத் ததநாழில் 

துறைகளுககு தமிழ்நாடு தநாயகமநாக விைங்குகிைது. 
கநாலனித்துவ கநாலத்திலிருந்து ்ருத்தி த்ெவுத் 
ததநாழில் வைரச்சியின் கநாரணமநாக ்கநாயம்புத்தூர 
“ததன்னிந்தியநாவின் மநான்தெஸடர” எனே 
அறைககப்்டுகிைது. தற்்நாது த்ெவு ஆறலகளில் 
த்ரும்்நாலநானேறவ ்கநாயம்புத்தூறரச் 
சுறறியுள்ைனே. ்மது ்நாட்டின் மிகப் த்ரிய ்ருத்தி 
த்ெவு ததநாழில் உற்த்தியில் தமிைகம் த்ரும்்ங்கு 
வகிககிைது. 

த�்வுத் த�ோழிற்ோலை
ஈ்ரநாடு மறறும் ்ெலம் ்குதியிலும் 

அதிகைவிலநானே மின்தறி அலகுகள் இருப்்தநால் 
மின்விறெத்தறித் ததநாழில் மிகவும் ் ரவலநாக உள்ைது.

திருப்பூரநானேது பின்னேலநாறட தயநாரிககும் 
ஏரநாைமநானே நிறுவனேங்களின் ததநாகுப்புகளுககு 
புகழத்றை இடமநாகும். இது ்நாட்டின் ்ருத்தி 
பின்னேலநாறட ஏறறுமதியில் கிட்டத்தட்ட 80% 
்ங்கிறனேக தகநாணடுள்ைது. 1980களின் 
பிற்குதியிலிருந்து மூன்று இலட்ெத்துககும் 
்மற்ட்ட மககளுககு ்வறல வநாயப்ற் 
உருவநாககியுள்ைது. இது உள்்நாட்டுச் ெந்றதயில் 
ஒரு மிகப்த்ரிய உற்த்தியநாைரநாகத் திகழகிைது. 
இந்த மிகப்த்ரிய தவறறியின் கநாரணமநாக உலகச் 
ெந்றதயில் உலகின் ததறகு அறரக ்கநாைத்தில் 
ஒரு ெகதி வநாயந்த ததநாகுப்்நாக இந்த இடம் உள்ைது. 
ஆரம்்த்தில் உள்ளூர ததநாழில்முறனே்வநாரநால் 
த்ரும்்நாலநானே நிறுவனேங்கள் ததநாடங்கப்்ட்டனே. 
தற்்நாது இந்தியநாவின் மிகப்த்ரிய முன்னேணி 
பின்னேலநாறட ஏறறுமதியநாைரகள் இங்கு தங்கள் 
ததநாழிறெநாறலகறை அறமத்துள்ைனேர.

ததறகு அறரக்கநாைத்தில்  உள்ை ்நாடுகள் 
உலகைநாவிய ததறகு ்நாடுகள் (Global South) 
என்று அறைககப்்டுகின்ைனே.

ததநாழில்கைநாகும்.  மறை மநாநிலங்கறைப் ்்நால் 
அல்லநாமல் தமிைகத்தின் அறனேத்துப் ்குதிகளிலும் 
(13 மநாவட்டங்களில் 27 ததநாழில் ததநாகுப்புகள்) 
ததநாழில்துறைகள் ்ரவியிருககின்ைனே. 
்மலும் அவறறுள் ்ல ததநாழில்கள் ஏறறுமதி 
ெநாரந்தறவயநாகும். மநாநிலத்தின் ெநாறலகள், 
ரயில் ்்நாககுவரத்து, வநான்வழிப் ்்நாககுவரத்து 
மறறும் முககிய துறைமுகங்கள் அறனேத்தும் 
்்நாககுவரத்து இறணப்பினேநால் ்ன்கு வைரச்சி 
அறடந்து கநாணப்்டுகிைது.
 5.5   �மிழ�ோட்டின் முககிய 

த�ோழிலதுல்ற த�ோகுப்புகள் 
்மறறும் அவறறின் சி்றப்புகள்

�ோனியஙகி த�ோகுப்புகள்
தென்றனே த்ரிய அைவிலநானே வநாகனேத் 

ததநாழில்துறை தைமநாக இருப்்தநால் “ஆசியநாவின் 
தடட்ரநாயட்” என்று அறைககப்்டுகிைது. 
தென்றனேயநானேது மிக அதிகமநானே தநானியங்கி 
ததநாழிறல ஒருங்கிறணககும் மறறும் 
உதிரி்நாகங்கள் தெயயும் தறலறம இடமநாகத் 
திகழகிைது. சில உள்்நாட்டு நிறுவனேங்கைநானே 
TVS, TI றெககிைஸ, அ்ெநாக ்லலணட் மறறும் 
ஸடநாணடரட் ் மநாட்டநாரஸ ஆகியனே இதறகு முன்னேர 
இருந்தனே. த்நாருைநாதநார சீரத்திருத்தத்திறகு 
பின்னேர ஹூன்டநாய, ஃ்்நாரடு, றடம்லரத்ன்ஸ 
மறறும் தரனேநால்ட் – நிெநான் ்்நான்ை ்ல ்ன்னேநாட்டு 
நிறுவனேங்கள் (Multi National Companies - MNC) 
இப்்குதியில் ததநாழிறெநாறலகறைத் திைந்துள்ைனே. 
எனே்வ தவளி்நாடுகளிலிருந்து ்ல உதிரி 
்நாகங்கள் உற்த்தி தெயயும் உற்த்தியநாைரின் 
கவனேங்கள் இங்்க ஈரககப்்ட்டுள்ைது. ்ல 
உள்்நாட்டு நிறுவனேங்களும் ்ெரந்து அறனேத்து 
நிறுவனேங்களுககநானே உதிரி ்நாகங்களின் 
உற்த்தித் ்தறவறயப் பூரத்தி தெயகின்ைனே.

ஓசூர மறதைநாரு தநானியங்கி ததநாகுப்்நாகும். 
இங்கு TVS மறறும் அ்ெநாக ்லலணட் ்்நான்ை 
நிறுவனேங்கள் தங்கள் ததநாழிறெநாறலகறை 
இயககி வருகின்ைனே. ்கநாயம்புத்தூர ்குதி ஒரு 
தநானியங்கிகளின் ததநாகுப்்நாக வைரந்து வருகிைது. 
வோகனெ ்மறறும் ந�ருந்து கட்டு்மோனெத் த�ோழில 
த�ோகுப்புகள்

தமிைகத்தின் ்மறகு 
்குதியில் உள்ை ்நாமககல் 
மறறும் திருச்தெங்்கநாடு 
்குதிகள் சுறம தூககும் வநாகனே 
முழு்நாக கட்டறமப்பிறகநானே 
ததநாழிறெநாறலகளுககுப் த்யர 
த்றை இடங்கைநாகும். 50ககும் 
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்தநால் த்நாருள்கள் ஏறறுமதியில் இந்தியநாவி்ல்ய 
முதன்றம மநாவட்டமநாக ்வலூர திகழகிைது. 
தென்றனேயிலும் ் ல ் தநால் ெநாரந்த உற்த்தி மறறும் 
ஏறறுமதி ததநாழிறெநாறல நிறுவனேங்கள் உள்ைனே. 
திணடுககல் மறறும் ஈ்ரநாடு மநாவட்டங்களில் ்தநால் 
்தனிடுதல் மறறும் உற்த்தித் ததநாழிறெநாறலகளின் 
ததநாகுப்பு கநாணப்்டுகிைது. ்தநால் உற்த்தித் 
ததநாழிறெநாறலயும் ்வறலவநாயப்ற் அளிப்்தில் 
முககிய ்ங்கு வகிககிைது.
�ட்்டோசு, தீப்த�ட்டி ்மறறும் அச்சிடு�ல த�ோகுப்பு

தீப்த்ட்டி உற்த்தித் ததநாழிறெநாறலயில் 
புகழத்றறு விைங்கும் சிவகநாசி ்குதியநானேது 
தறத்நாழுது ்ட்டநாசு மறறும் அச்சிடும் ததநாழிலில் 
்நாட்டின் சிைந்த ்கரமநாகத் திகழகிைது. இந்தியநா 
90% ்ட்டநாசு உற்த்தி 80% ்நாதுகநாப்்நானே தீப்த்ட்டி 
உற்த்தி மறறும் 60% அச்சுப்்ணி ்தரவுகளுககு 
முககிய ்ங்கநாக இதறனே்ய ெநாரந்துள்ைது. 
அச்சிடும் ததநாழிறெநாறல ஒவதவநான்றும் அவறறின் 
்ணிகளில் தனித்துவம் த்றறு ்ம்லநாங்கி 
விைங்குகிைது. கநாலனித்துவ கநாலத்தில் 

வநாகனேக கட்டுமநானேத் ததநாழிலறமப்ற்த் 
தவிர ்மறெத்துணி, திறரச்சீறலகள், ்டுகறக 
விரிப்புகள் மறறும் துணடுகள் ்்நான்ை வீட்டு 
அலங்கநார த்நாருள்கறை ஏறறுமதி தெயயும் முககிய 
றமயமநாக கரூர உள்ைது. ்மலும் ்வநானி மறறும் 
குமநார்நாறையம் உள்்நாட்டு மறறும் உலகைநாவிய 
ெந்றதகளுககு தறர விரிப்புகறை உற்த்திச் 
தெயயும் முககிய றமயங்கைநாகத் திகழகின்ைனே.

 இத்தறகய ்வீனே ததநாகுப்புகறைத் தவிர 
்ட்டு மறறும் றகத்தறிப் புடறவகளுககு பிர்லமநானே 
மதுறர மறறும் கநாஞ்சிபுரம் ்்நான்ை ்நாரம்்ரிய 
றகவிறனேத் ததநாகுப்புகளும் உள்ைனே. 
ந�ோல ்மறறும் ந�ோல த�ோருள்களின் த�ோகுப்பு

இந்தியநாவின் 60% ்தநால் ்தனிடும் 
உற்த்தித்திைறனேயும் 38% ்தநால் கநாலணிகள் 
மறறும் ்தநால் உதிரி ்நாகங்கள் அதறனேச் ெநாரந்த 
த்நாருள்களின் உற்த்திறயயும் தமிழ்நாடு 
த்றறிருககிைது. ்வலூர அதறனேச் சுறறியுள்ை 
ரநாணிப்்்ட்றட, ஆம்பூர, வநாணியம்்நாடி ஆகிய 
்கரங்கள் நூறறுககணககநானே ்தநால் உற்த்தி 
மறறும் ்தனிடும் வெதிறயக தகநாணடுள்ைது. 
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றக்்சி கருவிகள், சுைல் ்லறககள், நுகர்வநார 
மின் ெநாதனேப் த்நாருள் தயநாரிப்பில் ஈடு்ட 
ஆரம்பித்தனே. இந்நிறுவனேங்கள் தென்றனேறயச் 
சுறறியுள்ை ்குதிகளில் நிறுவனேங்கறை நிறுவினே. 
 5.6   �மிழ�ோட்டில த�ோழிற்ோலை 

விரிவோககத்திறகு உ�வும் 
தகோள்லகக கோரணிகள்

தகநாள்றகக கநாரணிகறை மூன்று 
்குதிகைநாகப் பிரிககலநாம்.
கலவி

திைறம வநாயந்த மனித வைங்கள்  
ததநாழிறெநாறலககுத் ்தறவப்்டுகிைது. 
்மது மநாநிலமநானேது ததநாடககக கல்விககநாக 
அதிகமநானே கவனேம் தெலுத்துவது மட்டுமல்லநாமல், 
்டித்தவரகளின், எணணிகறகறய அதிகரிப்்து 
மட்டுமல்லநாமல் அடிப்்றட எண கணித திைன்கறை 
வைரப்்திலும் கவனேம் தெலுத்துகிைது. இது ்நாட்டில் 
மிக அதிகப்்டியநானே ததநாழில்நுட்் வல்லு்ரகறைத் 
தருவதிலும் த்யர த்றை இடமநாகும். இந்தியநாவில் 
அதிக அைவில் த்நாறியியல் கல்லூரிகள், 
்ல்ததநாழில்நுட்் கல்லூரிகள் மறறும் ததநாழில் 
்யிறசி றமயங்கள் ்்நான்ைறவகளின் புகலிடமநாக 
தமிைகம் உள்ைது.
உள்கட்்டல்மப்பு

மநாநிலங்களில் உள்ை சிறிய ்கரங்கள் மறறும் 
கிரநாமங்களில் ததநாழில்மயமநாதல் ்ரவுதலுககு 
மின்ெநார விநி்யநாகம் சிைப்்நானே ்ங்கிறனே 
வகிககிைது. மின்ெநார விநி்யநாகம் மட்டுமல்லநாது, 
தமிழ்நாடநானேது மிகச் சிைந்த ்்நாககுவரத்து 
உள்கட்டறமப்புககுப் த்யர ்்நானேது ஆகும். 
குறிப்்நாக  கிரநாமப்புைங்கள் சிறு ெநாறல 
வெதிகைநால் அருகிலுள்ை சிறு ்கரங்களுடனும், 
த்ரு ்கரங்களுடனும் சிைப்்நானே முறையில் 
இறணககப்்ட்டுள்ைது. த்நாது மறறும் தனியநார 
்்நாககுவரத்துத் துறைகள் ஒருங்கிறணந்து 
கிரநாமப்புை மறறும் ்கரபுைங்களின் இறணப்ற் 
எளிதநாககியுள்ைது, சிறு உற்த்தியநாைரகறை 
ெந்றதக்ைநாடு இறணத்து அவரகளுககு 
்ற்லறனேக தகநாடுககிைது.
த�ோழிலதுல்ற ஊககுவிப்பு

கல்வி, ்்நாககுவரத்து மறறும் ஆறைல் 
வநாயந்த உள்கட்டறமப்புகளுககு முதலீடு தெயவது 
மட்டுமல்லநாமல், சிைந்த ததநாழிறபிரிவுககநானே 
ததநாழிறெநாறல விரிவநாககங்கறை சிைந்த ் குதிகளில் 
ஏற்டுத்த முயறசிகள் ்மறதகநாள்ைப்்ட்டுள்ைனே. 
த்நாருைநாதநார சீரதிருத்தத்திறகு பின் குறிப்பிட்ட 
கநாரணிகைநானே தநானியங்கி, தநானியங்கிக 
கருவிகள், உயிரி ததநாழில்நுட்்ம், தெயதி மறறும் 

ததநாடங்கப்்ட்ட இத்ததநாழிலநானேது தறத்நாழுது 
அதிகைவில் ்வறல வநாயப்ற் அளிககிைது.

�ட்்டோசு த�ோழிற்ோலை
மின்னெணுவியல ்மறறும் �கவல த�ோழிலநுட்� 
த�ோகுப்புகள்

1990களில் ஏற்ட்ட த்நாருைநாதநார 
சீரதிருத்தத்திறகுப் பின் வந்த ்்நாககியநா, 
ஃ்நாகஸகநான், ்மநாட்்டநா்ரநாலநா, ்ெநானி எரிக்ஸன், 
ெநாம்ெங் மறறும் தடல் ்்நான்ை வன்த்நாருள் மறறும் 
மின்னேணு த்நாருள் தயநாரிப்பு நிறுவனேங்கள் 

குறிப்பிட்்ட சிை �கவலத�ோழிலநுட்� த�ோருளோ�ோர 
்மண்டைஙகள் 

வைரச்சிறய ்மலும் அதிகப்்டுத்தும் 
த்நாருட்டு தென்றனே வட்டநார ்குதிகறைத் 
தவிர, இரணடடுககு (Tier-II) ்கரங்கைநானே 
்கநாயம்புத்தூர, மதுறர, திருச்சிரநாப்்ள்ளி, 
திருத்ல்்வலி, ஓசூர மறறும் ்ெலம் ஆகியறவ 
தகவல் ததநாழிறநுட்் முதலீட்டிறகநானே 
இடங்கைநாகத் ்தரந்ததடுககப்்ட்டுள்ைனே. 
இதறனே எளிதநாககுவதறகநாக ELCOT நிறுவனேம் 
பின்வரும், எட்டு இடங்களில் ELCOSEZs  
(IT குறிப்பிட்ட த்நாருைநாதநார சிைப்பு மணடலங்கள்) 
நிறுவியுள்ைது.

• தென்றனே - ்ெநாழிங்க்ல்லூர
• ்கநாயம்புத்தூர - விைநாங்குறிச்சி
• மதுறர - இலந்றத குைம்
• மதுறர - வட்நாலஞ்சி, கிணணிமங்கலம்   
• திருச்சிரநாப்்ள்ளி - ்நாவல்்ட்டு 

மநாநிலத்தின் அலகுகறை அறமகக 
விரும்பும் நிறுவனேங்கலுககு ELCOSEZs மூலம் 
வெதிகள் வைங்கப்்டுகிைது.  புதிய இடங்களில் 
ELCOSEZs அறமப்்தறகநானே ெநாத்தியககூறுகள், 
்தறவ மறறும் ்ம்்கத் தன்றமயின் 
அடிப்்றடயில் வைங்கப்்டுகிைது. (வறர்ட 
தகவல் ததநாழில்நுட்்க தகநாள்றக - 2018-19)

• திருத்ல்்வலி - கங்றகதகநாணடநான் 
• ்ெலம் - ஜநாகீர அம்மநா்நாறையம் 
• ஓசூர – விஸவ்நாதபுரம்
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�மிழ�ோடு ்மோநிை சிறுத�ோழில வளர்ச்சிக 
கழகம் (TANSIDCO – Tamil Nadu Small Industries 
Development Corporation) 1970இல் தமிைக அரெநால் 
்ம் மநாநிலத்தில் சிறுததநாழில் முன்்னேறைத்திறகநாக 
நிறுவப்்ட்ட ஒரு அரசு நிறுவனேமநாகும். சிறு 
ததநாழிறபிரிவின் புதிய நிறுவனேங்களுககு மநானியம் 
மறறும் ததநாழிற நுட்் உதவிகறையும் இந்த 
நிறுவனேம் வைங்குகிைது.

�மிழ�ோடு த�ோழிலதுல்ற ந்மம்�ோட்டு கழகம் 
(TIDCO - Tamil Nadu Industrial Development 
Corporation) ்ம் மநாநிலத்தில் ததநாழில் 
்தநாட்டங்கறை நிறுவுவதறகும் ததநாழிறெநாறலகறை 
்மம்்டுத்துவதறகும் உதவும் மறறுதமநாரு அரசு 
நிறுவனேமநாகும்.

�மிழ�ோடு த�ோழில மு�லீட்டுக கழகம் - 
வலரயறுககப்�ட்்டது (TIIC – Tamil Nadu Industrial 
Investment Corporation Ltd) புதிய ததநாழில் 
பிரிவுகறை நிறுவுவதறகும் தற்்நாதுள்ை  ததநாழில் 
பிரிவுகறை த்ருககுவதறகும் குறைந்த  அைவிலநானே 
நிதி உதவிறயச் தெயகிைது.

�மிழ�ோடு சிறுத�ோழில கழகம் – 
வலரயறுககப்�ட்்டது (TANSI – Tamil Nadu Small 
Industries Corporation Ltd)  சிறு நிறுவனேங்களுககநாக 
நிறுவப்்ட்ட முதல் ததநாழில்துறை நிறுவனேமநாகும்.

தெயதித் ததநாடரபுககநானே பிரிவுகள் ஆகியறவ சிைந்த 
முறையில் ்றடமுறை்டுத்தப்்ட்டுள்ைது. எனே்வ 
த்ரிய, சிறிய மறறும் ்டுத்தர பிரிவில் ்மம்்டுத்த 
உதவும் உள்கட்டறமப்புகறை ்நாடு முழுவதும் 
்ல இடங்களில் ததநாழில்துறை ்மம்்நாட்டு  
முகறமகறை அரசு நிறுவியுள்ைது.
�மிழகத்தில த�ோழில விரிவோககத்திறகு 
தி்றவுநகோைோக த்யல�டும் முகல்மகள்

�மிழ�ோடு அரசு த�ோழில முன்நனெற்றக 
கழகம் (SIPCOT – State Industries Promotion 
Corporation of Tamil Nadu) 1971இல் ததநாழில் 
முன்்னேறைத்திறகநாக நிறுவப்்ட்டு. ததநாழிற 
்தநாட்டங்கறை அறமத்துள்ைது.

�மிழ�ோடு அரசு த�ோழில முன்நனெற்றக கழகம்

சி்றப்புப் த�ோருளோ�ோர ்மண்டைஙகள் (Special Economic Zones-SEZs)
்நாட்டில் ஏறறுமதிககு இறடயூறு இல்லநாத சூைறல கருத்தில் தகநாணடு சிைப்புப் த்நாருைநாதநார 

மணடலங்கறை அறமப்்தறகநானே ஒரு தகநாள்றக ஏப்ரல்  2000ஆம் ஆணடு அறிமுகப்்டுத்தப்்ட்டது.  
அ�ன்�டி, பின்வரும் இ்டஙகளில ஏறறு்மதி த்யைோகக ்மண்டைஙகலள அரசு அல்மத்துள்ளது.

்நாங்கு்்ரி SEZ – ்ல் ்்நாககு உற்த்தி SEZ திருத்ல்்வலி
எணணூர SEZ – அனேல் மின் திட்டம், வயலூர 
்கநாயம்புத்தூர SEZ – தகவல் ததநாழிறநுட்் பூங்கநாககள் 
ஓசூர SEZ –  தநானியங்கி த்நாறியியல், மின்னேணுவியல், விணதவளி மறறும் ்நாதுகநாப்பு
த்ரம்்லூர SEZ – ்ல்்்நாககு உற்த்தி SEZ
தநானியங்கி ்கரம்  
(Auto city) SEZ

– தநானியங்கிகள்/ தநானியங்கி உதிரி ்நாகங்கள், திருவள்ளூர

இந்தியநா-சிங்கப்பூர SEZ –  IT/ITEs, மின்னேணு வன்த்நாருள், தைவநாடங்கள் மறறும் கிடங்குகள் - 
திருவள்ளூர மநாவட்டங்கள் 

உயிரி-மருந்துகள் SEZ –  மருத்துவ ஆரநாயச்சி அறமப்பு, வி்ஷககட்டுப்்நாட்டு  றமயம், றமய மீள் 
உருவநாகக மருத்துவம், மருத்துவ ஆரநாயச்சி 

த்மட்ரோஸ் ஏறறு்மதி த்யைோகக ல்மயம் (Madras Export Processing Zone - MEPZ)
தமட்ரநாஸ ஏறறுமதி தெயலநாகக றமயம் தென்றனேயில் ஒரு சிைப்புப் த்நாருைநாதநார றமயமநாகும்.  மத்திய 

அரசு அறமத்த ் நாட்டின் ஏழு ஏறறுமதி தெயலநாகக மணடலங்களில் இதுவும் ஒன்ைநாகும். இது அந்நிய ் ்ரடி 
முதலீட்டிறனே ஊககுவிப்்தறகும் அந்நிய தெலநாவணிறய ஈட்டுவதறகும், வட்டநாரப் ்குதிகளில் அதிக 
்வறல வநாயப்புககறை உருவநாககுவதறகும் 1984ஆம் ஆணடு நிறுவப்்ட்டது.   MEPZ தறலறமயகம் 
தென்றனேறய அடுத்த தநாம்்ரம் GST ெநாறலயில் அறமந்துள்ைது.

10th_Economics_TM_Unit_5.indd   355 1/5/2022   3:31:45 PM



356தமிழ்நாட்டில் ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகள்

 5.7  த�ோழில முலனெநவோர்
ஒரு "ததநாழில் முறனே்வநார" என்்வர புதிய 

சிந்தறனேகளுககும், வணிக தெயல்முறைகளுககும் 
புத்தநாககம் புறனே்வர ஆவநார. இவரகளிடம் சிைந்த 
நிரவநாகத் திைன்கள், வலிறமயநானே குழுறவ 
அறமககும் திைறமகளும் மறறும் ்தறவயநானே 
தறலறமககநானே ்ணபுகளும் இருககும்.
த�ோழில முலனெவு

ததநாழில் முறனே்வநார தங்கள் ததநாழிறல 
த்ருககுவதறகநானே தெயல்முறைக்ை 
ததநாழில் முறனேவு எனேப்்டும். இறவ 
ஒன்றை உருவநாககுவதறகும் ்மலும் 
த்ரிது்டுத்துவதறகுமநானே திைன் ஆகும்.
த�ோழில முலனெநவோரின் �ஙகு

்நாட்டின் த்நாருைநாதநார வைரச்சி மறறும் 
முன்்னேறைத்தில் ததநாழில் முறனே்வநாரின் ்ங்கு 
மிக முககிய மநானேதநாகும்.
1.  ததநாழில் முறனே்வநார கிரநாமப்புை மறறும் பின்தங்கிய 

ததநாழிறெநாறலகறை முன்்னேறறுவதுடன், 
்நாட்டில் ்ல்்வறு ்குதிகளில் நிலவும் வட்டநார 
ஏறைதநாழவுகறை நீககுகிைநாரகள்.

2.  இவரகள் ்நாட்டின் தமநாத்த உள்்நாட்டு உற்த்தி 
(GDP) மறறும் தலநா வருமநானேம் உயரவதறகு 
உதவி புரிகிைநாரகள்.

3.  குடிமககளின் அறெயநா ்ெமிப்புகள் மறறும் 
்நாட்டின் ஏறறுமதி வியநா்நாரம் மூலமநாக 
மூலதனேத்றதச் தெயல்்ட றவககிைநாரகள்.

4.  ததநாழில்முறனே்வநார றகவிறனேஞரகள், 
ததநாழில்நுட்்த் தகுதி வநாயந்த ்்ரகள் மறறும் 
ததநாழில் வல்லு்ரகளுககு த்ரிய அைவிலநானே 
்வறலவநாயப்ற் வைங்குகிைநாரகள். 
இலநா்த்திறனே அதிகரிகக முயறசிககின்ைனேர.

5.  ததநாழில்முறனே்வநார, குறைந்த விறலயில் 
சிைந்த தரமநானே த்நாருள்கறைப் த்ை மககளுககு 
உதவுகின்ைனேர, இதன் விறைவநாக அவரகளின் 
வநாழகறகத் தரம் ்மம்்டுகிைது.

த�ோழில்மய்மோ�லின் பிரச்்லனெகள்
தமிைகம், ்மது ்நாட்டின் சிைந்த 

ததநாழில்மயமநானே மநாநிலமநாக இருந்த ்்நாதிலும் 
சில பிரச்ெறனேகறை ெந்திகக ்வணடியுள்ைது. 
்வதிப்த்நாருள்கள், த்ெவுத் துறை மறறும் ்தநால் 
ததநாகுப்புகள் மூலம் வரும் திரவக கழிவுகள் 
்மது சுகநாதநாரத்றத தகடுககிைது. இந்த திரவக 
கழிவுகள் ்ெரும் நீர நிறலகறை மட்டுமல்லநாமல் 
அறததயநாட்டியுள்ை விவெநாய நிறுவனேங்கறையும் 
மநாசு்டுத்துகிைது. உலகைநாவிய அைவில் ்்நாட்டிப் 
்்நாடுவதறகநாக முதன்றமயநானே ததநாழில் 
நுட்்ங்கறை ்யன்்டுத்துவதநால் நிறலயநானே 
்வறல வநாயப்புககநானே குறை ஏற்டுகிைது. 
்ணியநாைரகளின் தரமநானேது, இன்றைய 
கநாலகட்டத்தில் தறகநாலிகமநாக ்ணியமரத்தப் 
்டுவதநால் குறைகிைது.

ஸ்்டோர்ட் அப் இந்தியோ திட்்டம் ( ஜனெவரி 16, 2016)
ஸடநாரட் அப் இந்தியநா திட்டம் என்்து 

இந்திய அரசின் ஒரு முன் முயறசித் திட்டமநாகும்.  
இதன் முதன்றமயநானே ்்நாககம் ததநாழில் 
ததநாடங்குவதறகநானே ததநாடகக முயறசிகறை 
ஏற்டுத்துதல், ்வறலவநாயப்புகறை 
உருவநாககுதல் மறறும் வைங்கறை 
உருவநாககுதல் ஆகும்.
ஸ்்டோணட் அப் இந்தியோ திட்்டம் (ஏப்ரல 5, 2016)

ஸடநாணட் அப் இந்தியநா திட்டம் என்்து 
்ச்றெப் புல்தவளி(Greenfield Enterprise) 
நிறுவனேம் அறமப்்தறகநாக குறைந்த்ட்ெம் 
10 லட்ெத்துககும், 1 ்கநாடிககும் இறடயில், ஒரு 
்ட்டியல் ெநாதியினேர (SC) அல்லது ்ட்டியல் 
்ைங்குடியினேர (ST) மறறும் ஒரு வங்கிக  
கிறைககு ஒரு த்ண கடன் த்று்வர  
எனே கடன் வைங்கி  வங்கிககடன்கறை 
எளிதநாககுவ்த இத்திட்டமநாகும்.

�ோ்டச்சுருககம்
� ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகள் என்்து த்நாதுவநானே ெந்றதகள் ததநாழில்நுட்்ங்கள் மறறும் திைன்களுககநானே 

்தறவகறை ்கிரந்துதகநாள்ை, வறரயறுககப்்ட்ட புவியியல் ்குதியில் உள்ை நிறுவனேங்களின் 
ததநாகுப்புகைநாகும்.

� ததநாழில் ததநாகுப்பு ்தநான்றுவதறகு ்ல்்வறு கநாரணிகள் உள்ைனே. ஒரு சில ததநாழில் ததநாகுப்புகள் 
்தநான்றிய இடங்களில் றகவிறனேஞரகள் குடி்யறி த்டுங்கநாலமநாக அங்கு தங்கி இருந்ததநாகவும் 
வரலநாறு கூறுகிைது.

� ்கநாயம்புத்தூர ்குதியில் ஜவுளி இயந்திரங்கள் மறறும் மின்ெநார ்மநாட்டநாரகள் மறறும் நிலத்தடி நீறர 
உறிஞ்சுவதறகநானே குைநாயகள் மறறும் ்வைநாண இயந்திரங்கள் ்ன்முகத் தன்றமயின் வைரச்சிறயக 
கணடது.

� தென்றனே த்ரிய அைவிலநானே வநாகனேத் ததநாழில்துறைத் தைமநாக இருப்்தநால் “ஆசியநாவின் தடட்ரநாயட்” 
என்று அறைககப்்டுகிைது. 
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III �வ்றோனெ ஒன்றிலனெ ந�ர்வு த்யக
1.  பின்வருவனேவறறில் ்தநால் ததநாழிறெநாறலகள் 

இல்லநாதது எது?.
அ) ரநாணிப்்்ட்றட ஆ) தரமபுரி
இ) ஆம்பூர ஈ) வநாணியம்்நாடி

2.  பின்வருவனேவறறில் எது ததநாழில்துறை 
வைரச்சி நிறுவனேம் அல்ல?.
அ) TIDCO ஆ) SIDCO
இ) MEPG ஈ) SIPCOT

IV பின்வருவனெவறல்றப் த�ோருத்துக
1. ததநாழில்முறனே்வநார -  ஏறறுமதி 

தெயலநாகக 
மணடலம்

2. MEPZ - ்கநாயம்புத்தூர
3. இந்திய ஒழுங்குமுறை – அறமப்்நாைர 
 ததநாழிறெநாறல
4. TNPL - அரவங்கநாடு
5. ததன்னிந்தியநாவின் - கரூர 
 மநான்தெஸடர
V   கீழககண்ட வினெோககளுககு குறுகிய 

வில்டயளி
1.  விவெநாயத்துறையில் ஊதியங்கள் ஏன் 

குறைவநாக உள்ைனே?
2.  ததநாழில்துறை ததநாகுப்பு என்ைநால் என்னே?
3.  ததநாழில் ததநாகுப்புகள்  உருவநாவதறகநானே 

வழிகள் யநாறவ?.
4.  தமிழ்நாட்டில் உள்ை  மூன்று ததநாழில்துறை 

வைரச்சி ்மம்்நாட்டு நிறுவனேங்கறையும் 
அவறறின் ்ங்கிறனேயும் குறிப்பிடுக.

5.  தற்்நாது தமிழ்நாட்டில் ததநாழில்மயமநாதலின் 
சிககல்கள் யநாறவ?.

6.  ததநாழில்முறனே்வநார என்்வர யநாவர?
7.  ததநாழில்முறனேவு என்ைநால் என்னே?

     கலைச் த்ோறகள் 

திரட்சிகள் agglomerations a mass or collection of things
த�ோழில உற�த்தி 
த�ோகுப்புகள் Industrial Clusters Relating to or characterised by industry.

ந�ோற்றம் Emergence the process of coming into existence

�ரவல diffusion the spreading of something more widely

லகவிலனெ ்ோர்ந்� Artisanal relating to or characteristic of an artisan

�யிறசி

I  ் ரியோனெ வில்டலய 
ந�ர்ந்த�டுத்து எழுதுக

1.  ஆசியநாவின் தடட்ரநாயட் எனே அறைககப்்டுவது 
.

அ) தூத்துககுடி ஆ) ்கநாயம்புத்தூர
இ) தென்றனே ஈ) மதுறர 

2.  குைநாயகள் மறறும் நீரிறைககும் இயந்திரம் 
த்ருமைவில் உற்த்தி தெயயப்்டுவது _____.
அ) ்ெலம் ஆ) ்கநாயம்புத்தூர
இ) தென்றனே ஈ) தருமபுரி 

3.   என்்து ஒரு ்நாட்டின் 
வைரச்சியில் முககிய அம்ெமநாகும்.
அ)  ்வைநாணறம ஆ) ததநாழில்
இ)  இரயில்்வ ஈ) ் மறகணட எதுவுமில்றல 

4.  திருப்பூர  ததநாழிலுககுப் 
த்யரத்றைது.
அ)  ்தநால் ்தனிடுதல்
ஆ)  பூட்டு தயநாரித்தல்
இ)  பின்னேலநாறட தயநாரித்தல்
ஈ)  ்வைநாண  ்தப்்டுத்துதல்

5.   இல் ஒரு தவறறிகரமநானே 
ததநாழில்துறை ததநாகுப்பு  முறறிலும் தமிழ்நாட்டநால் 
உருவநாககப்்ட்டது.
அ) ஓசூர ஆ) திணடுககல்
இ) ்கநாவில்்ட்டி ஈ) திருத்ல்்வலி 

II நகோடிட்்ட இ்டஙகலள நிரப்புக
1.  நூறறுககணககநானே ்தநால் மறறும் ்தநால் 

்தனிடும்  வெதிகள் தமிழ்நாட்டில்   
மநாவட்டத்றதச் சுறறி அறமந்துள்ைனே.

2.  சிைப்புப் த்நாருைநாதநார மணடலக தகநாள்றககள் 
 ம் ஆணடு அறிமுகப்்டுத்தப்்ட்டது.

3.   என்்வர  புத்தநாகக 
சிந்தறனேகள் மறறும் வணிக தெயல்முறைகளின் 
புத்தநாககம்புறனே்வர ஆவநார.

10th_Economics_TM_Unit_5.indd   357 1/5/2022   3:31:45 PM



358தமிழ்நாட்டில் ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகள்

IX  வோழகலகத் தி்றன்கள்
1.  ஆசிரியரும் மநாணவரகளும் 

ததநாழில்முறனே்வநார மறறும் அவரகளின் 
தெயல்்நாடுகள் ்றறி விவநாதித்து, ‘நீங்கள் ஒரு 
ததநாழில் முறனே்வநாறரப்  ்்நால இருந்தநால்’  
என்ை தறலப்பில் ஒரு கட்டுறர எழுதுங்கள்.

ந்மறநகோள் நூலகள்

1. Role of Entrepreneurship in economic 
development, D.K.Sinha

2. The Productivity Analysis of Industrial 
Clusters in India - Department of Industries 
& Commerce (Government of Tamil Nadu)

3. State Industrial Profile - Tamil Nadu
4. Indian Industrial Clusters - Keshab Das
5. தமிழ்நாட்டு த்நாருைநாதநாரம் Dr. N. ரநாஜலட்சுமி 

இலைய�ள வளஙகள்

1. www.tn.gov.in 
2. www.msmedi-chennai.gov.in
3. www.data.gov.in

VI   கீழககண்ட வினெோககளுககு விரிவோனெ 
வில்டயளி

1.  தவறறிகரமநானே ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகளின் 
முககிய ்ணபுகள் யநாறவ?

2.  தமிழ்நாட்டில் த்ெவுத் ததநாழில் ததநாகுப்பு ்றறி 
எழுதுக?

3.  ததநாழில்மயமநாதலுககு தமிழ்நாடு அரசு 
ஏறறுகதகநாணட தகநாள்றககளின் வறககள் 
்றறி விரிவநாக எழுதுக.

4.  ததநாழில்முறனே்வநாரின் ்ங்கிறனேப் ்றறி 
விைககுக.

VII   களஆயவு
1.  இறணய வழி ஆரநாயச்சியின் அடிப்்றடயில் 

தமிழ்நாட்டில் ஒரு ததநாழில் ததநாகுப்பிறனே 
்தரந்ததடுத்து அதறனேப் ்றறிய குறிப்புகறை 
எழுதுக.

VIII த்யமுல்றகள் ்மறறும் த்யல�ோடு
1.  உங்கள்  கூரந்து ்்நாககுதலின் அடிப்்றடயில் 

உங்கள் ்ள்ளி / வீட்டிறகு அருகிலுள்ை 
ஒரு ததநாழில் ததநாகுப்பிறனே அல்லது ஒரு 
நிறுவனேத்றதப்  ்றறி ஒரு குறிப்ற் எழுதுக.

�டி – 1   URL அல்லது QR குறியீட்டிறனேப் ்யன்்டுத்தி 
இச்தெயல்்நாட்டிறகநானே இறணயப்்ககத்திறகு தெல்க 

�டி – 2   தமனுவின் இடது ்ககத்தில் உள்ை ’ Industrial area’ என்்றத 
தெநாடுககவும்

�டி – 3   ் தநான்றும் வறர்டத்தில் ஒவதவநான்ைநாக ்தரந்ததடுத்து 
அதறகநானே விைககத்றதப் ்நாரககவும்

உரலி:
https://portal.sipcot.in/pages/sipcotmap

இலையச் த்யல�ோடு 

�மிழ�ோட்டில த�ோழிலதுல்ற த�ோகுப்புகள்
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பத்தாம் வகுப்பு – சமூக அறிவியல்
பதாடநூல் ஆசிரியரகள் மற்றும் மமலதாயவதாளர குழுவினர

வரலதாறு
பதாடக்குழுத ்லலவர
முலனவர.கதா.அ. மணிக்குமதார, மேனாள் மேராசிரியர்
ேமனானேணியம் சுந்தரனார் ேல்கலைக்கழ்கம், திருநெலமவேலி

பதாடக்குழு இலைத ்லலவர
முலனவர. ஆ. இரதா. மவஙகடதாசலபதி, மேராசிரியர்
நெனலன வேளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவேனம் நெனலன

பதாடநூல் ஆசிரியரகள்
முலனவர சீ. ஆனந் கிருஷைன், இலைப் மேராசிரியர் 
ஏ.எம்.நெயின ்கலலூரி, நெனலன

முலனவர.கதா.அ. மணிக்குமதார, மேனாள் மேராசிரியர் 
ேமனானேணியம் சுந்தரனார் ேல்கலைக்கழ்கம், திருநெலமவேலி

முலனவர.கனகல்தா முகுநத, மேனாள் மேராசிரியர் 
நோருளா்தாரம் ேற்றும் ெமூ்க ஆய்வு்கள் லேயம், ஐ்தராோத்

ம.அமு்தா, விரிவுலரயாளர் 
ோவேட்ட ஆசிரியர் ்கலவி ேற்றும் ேயிற்சி நிறுவேனம், ம்காத்்தகிரி, நீைகிரி ோவேட்டம்

முலனவர.மதாமவந்ர சிங, உ்தவிப் மேராசிரியர் 
எஸ்.ஆர்.எம். ேல்கலைக்கழ்கம், அேராவேதி, ஆநதிரப்பிரம்தெம்

முலனவர.வவஙகட ரதாமதானுஜம், இலைப் மேராசிரியர் 
நெனலன கிறித்துவேக ்கலலூரி, ்தாம்ேரம், நெனலன

முலனவர.ஜீவதானந்ம், உ்தவிப் மேராசிரியர் 
ேத்திய ேலலைக்கழ்கம், சிககிம்

முலனவர க.சுமரஷ, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
குோர ராொ முத்ல்தயா மேலநிலைப் ேள்ளி, அல்டயாறு, நெனலன

பதாடப்வபதாருள் மீளதாயவதாளரகள்
முலனவர ம். ச. சரவைன், துலை இயககுெர் 
்தமிழொடு ோ்டநூல ேற்றும் ்கலவியியல ேணி்கள் ்கழ்கம், நெனலன

முலனவர அ. வ்ன்னரசு, இலைப் மேராசிரியர் & துலைத் ்தலைவேர் 
அரசு ்கலைக ்கலலூரி, மெைம்

முலனவர மகதா. வஜயக்குமதார, இலைப் மேராசிரியர் 
நேரியார் ஈ.மவே.ரா. ்கலலூரி, திருச்சிராப்ேள்ளி

முலனவர வஜ. முருகன், உ்தவிப் மேராசிரியர் 
அறிஞர் அணைா அரசு ்கலைக ்கலலூரி, ஆத்தூர், மெைம் ோவேட்டம்

சு. மகதாமதிமதாணிக்கம், ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
அ. மே. நி ேள்ளி, ேலழய நேருங்களத்தூர் நெனலன

வப. பதாலமுருகன், முது்கலை ஆசிரியர் 
அ.ஆ.மே.நி. ேள்ளி, ்தம்ேம்ேடடி, மெைம் ோவேட்டம்

வி. மவல்முருகன், ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
அ. மே. நி ேள்ளி, நவேள்ளாளகுண்டம், மெைம் ோவேட்டம்

அ. ஜதாபர அலி, முது்கலை ஆசிரியர் 
அ. மே. நி ேள்ளி, கீரிப்ேடடி, மெைம் ோவேட்டம்

க. மவலு, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
அ. ே. மே. நி. ேள்ளி, ்தலைவோெல, மெைம் ோவேட்டம்

லக. வசல்வகுமதார, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
அரசு உயர்நிலைப் ேள்ளி, குணைத்தூர், திருவேணைாேலை ோவேட்டம்

இரதா. இரமதாகுமதாரி, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
ம�ாலி ஏஞெலஸ் ே்களிர் நேடரிக மேலநிலைப் ேள்ளி, அழ்காபுரம், மெைம்

பதா. ல்தா, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
ம�ாலி ஏஞெலஸ் ே்களிர் நேடரிக மேலநிலைப் ேள்ளி, அழ்காபுரம், மெைம்

ப. மவ்புரீசன், முது்கலை ஆசிரியர் 
அரசு மேலநிலைப் ேள்ளி, ஆழியூர், ொ்கப்ேடடிைம் ோவேட்டம்

்மிழதாக்கம்
முலனவர S. இரவிசசநதிரன், இலைப் மேராசிரியர் (ஓய்வு)  
ராெுஸ் ்கலலூரி, ராெோலளயம், விருதுெ்கர் ோவேட்டம்

விமனதாத வின்வசன்ட் ரதாமஜஷ, உ்தவிப் மேராசிரியர் 
ேமனானேணியம் சுந்தரனார் ேல்கலைக்கழ்க உறுப்புக ்கலலூரி, திருநெலமவேலி

இரதா. இரதாஜ்குமதார பதாலசுப்பிரமணியன் 
ொ்டாளுேனை நோழிநேயர்ப்ோளர் (்தமிழ) புதுதிலலி
முலனவர ம். ச. சரவைன், துலை இயககுெர் 
்தமிழொடு ோ்டநூல ேற்றும் ்கலவியியல ேணி்கள் ்கழ்கம், நெனலன

பதாட வல்லுநர
வி. ்மிழரசன், இலைப் மேராசிரியர் & துலைத் ்தலைவேர் 
அரசு ்கலைக ்கலலூரி, ்கரூர்

மமலதாயவதாளர
முலனவர வப. அருள், இலைப்மேராசிரியர்  
அரசு ்கலைக ்கலலூரி, மெைம் 

பதாடநூல் ஆசிரியரகள்
முலனவர. கு. ருதரமவல் மூரததி, ந்கௌரவே விரிவுலரயாளர் 
அறிஞர் அணைா அரசு ்கலைக ்கலலூரி, ொேக்கல ோவேட்டம்

முலனவர. சு. வசநதில் குமதார, ந்கௌரவே விரிவுலரயாளர் 
அறிஞர் அணைா அரசு ்கலைக ்கலலூரி, ொேக்கல ோவேட்டம்

். ஸ்ரீஜனனி, முது்கலை ஆசிரியர் 
அரசு ஆண்கள் மேலநிலைப் ேள்ளி, ோப்பிநரடடிேடடி, ்தருேபுரி ோவேட்டம்

சி. வசல்வம், ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
சுப்பிரேணிய ொஸ்திரியார் மேலநிலைப் ேள்ளி, ஆரணி, திருவேணைாேலை ோவேட்டம்

க.மகதா. மஜதாதி, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
அரசு ஆண்கள் மேலநிலைப் ேள்ளி, விரிஞசிபுரம், மவேலூர் ோவேட்டம்

மட. வஜயசன், ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
ோலம்கா வித்யாையா நேடரிக மேலநிலைப் ேள்ளி, மேடடூர் அலை, மெைம் ோவேட்டம்

வீ. வஜயசசநதிரன், ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
அரசு ஆண்கள் மேலநிலைப் ேள்ளி, ்தம்ேம்ேடடி மெைம் ோவேட்டம்

சீ. சஙகர, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
அரசு மேலநிலைப் ேள்ளி, ்காடடுகம்காடல்ட, மெைம் ோவேட்டம்

சு. சுடர ஒளி, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
சினேயா வித்யாையா பி.ஏ.சி. இராேொமி ராொ நேடரிக மேலநிலைப் ேள்ளி 
இராெோலளயம், விருதுெ்கர் ோவேட்டம்

்மிழதாக்கம்
இரதா. எழில்மமதாகன், ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
அ.ே.உ.நி. ேள்ளி, ஏத்்தாப்பூர், மெைம் ோவேட்டம்

வ. இரவிக்குமதார, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
அ. மே. நி. ேள்ளி, ்தாண்டவேராயபுரம், மெைம் ோவேட்டம்

சி. ஐயநதுலர, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
அ. உ. நி. ேள்ளி, டி.நேருோோலளயம், மெைம் ோவேட்டம்

பதாட ஆமலதாசகர மற்றும் வல்லுநர
முலனவர வபதான். குமதார, இலை இயககுெர் (ோ்டத்திட்டம்) 
ோநிைக ்கலவியியல ஆராய்ச்சி ேற்றும் ேயிற்சி நிறுவேனம், நெனலன

பதாட ஒருஙகிலைப்பதாளரகள்
். சீனிவதாசன், மு்தலவேர் 
ோவேட்ட ஆசிரியர் ்கலவி ேற்றும் ேயிற்சி நிறுவேனம், கிருஷைகிரி

வப. சுமரஷ, முது்கலை ஆசிரியர் (வேரைாறு) 
அ. ே. மே. நி. ேள்ளி, ஆத்தூர், மெைம் ோவேட்டம்
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பதாட வல்லுநர
முலனவர எம். கலியவபருமதாள், மேனாள் இலைப் மேராசிரியர் & துலைத் ்தலைவேர் 
அரசியல அறிவியலதுலை, ோநிைக ்கலலூரி நெனலன

மமலதாயவதாளர
முலனவர A. கருைதானந்ம், துலைத் ்தலைவேர் (ஓய்வு) 
விமவே்கானந்தா ்கலலூரி, நெனலன

பதாடநூல் ஆசிரியரகள்
ம். சுகநதி, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
அரசு ்கள்ளர் உயர்நிலைப் ேள்ளி, அனனஞசி, ம்தனி ோவேட்டம்

சு. மகதாமதிமதாணிக்கம், ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
அ. மே. நி ேள்ளி, ேலழய நேருங்களத்தூர், நெனலன

வப. பதாலமுருகன், முது்கலை ஆசிரியர் 
அரசு ஆண்கள் மேலநிலைப் ேள்ளி, ்தம்ேம்ேடடி, மெைம் ோவேட்டம்

வி. மவல்முருகன், ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
அ. மே. நி ேள்ளி, நவேள்ளாளகுண்டம், மெைம் ோவேட்டம்

அ. ஜதாபர அலி, முது்கலை ஆசிரியர் 
அ. மே. நி ேள்ளி, கீரிப்ேடடி, மெைம் ோவேட்டம்

க. மவலு, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
அரசு ே்களிர் மேலநிலைப் ேள்ளி, ்தலைவோெல, மெைம் ோவேட்டம்

்மிழதாக்கம்
ல. சிவக்குமதார, உ்தவி ்தலைலே ஆசிரியர் (ேட்ட்தாரி) 
அ.ே.மே.நி. ேள்ளி, ஆத்தூர், மெைம் ோவேட்டம்

மக.எஸ். சுப்ரமணியன், ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
அரசு மேலநிலைப் ேள்ளி, ்காடடுகம்காடல்ட, மெைம் ோவேட்டம் 

அ. மமரி மரதாஸ்லின் நிரமலதா, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
அ.ே.மே.நி. ேள்ளி, ஆத்தூர், மெைம் ோவேட்டம்

பதாட வல்லுநர
முலனவர. இரதா. சுப்ரமணியன், மேனாள் மேராசிரியர் 
நெௌம்டஸ்வேரி ்கலை ேற்றும் அறிவியல ்கலலூரி, மெைம்

மமலதாயவதாளர
முலனவர J. வஜயரஞசன், இயககுெர் 
ோற்று வேளர்ச்சி நிறுவேனம், நெனலன

பதாடநூல் ஆசிரியரகள்
இல. வகௌசல்யதாம்வி, முது்கலை ஆசிரியர் 
அ. மே. நி ேள்ளி, ந்தாப்பூர், ்தருேபுரி ோவேட்டம்

கு. சுமரஷ, முது்கலை ஆசிரியர் 
அரசு ஆண்கள் மேலநிலைப் ேள்ளி, நேனனா்கரம், ்தருேபுரி ோவேட்டம்

முலனவர மதா. குமதார, முது்கலை ஆசிரியர் 
நேருந்தலைவேர் ்காேராெர் நிலனவு, அ.மே.நி. ேள்ளி, ோ்தொயக்கனேடடி,மெைம்

சூ. சீனிவதாசன், முது்கலை ஆசிரியர் 
அரசு மேலநிலைப் ேள்ளி, நோ.துருஞசிப்ேடடி, ்தருேபுரி ோவேட்டம்

மதா. இரதாமஜஸ்வரி, முது்கலை ஆசிரியர் 
அரசு மேலநிலைப் ேள்ளி, கும்பினிமேடல்ட, மவேலூர் ோவேட்டம்

து. வதாணி, முது்கலை ஆசிரியர் 
ோலம்கா வித்யாையா நேடரிக மேலநிலைப் ேள்ளி, மேடடூர் அலை, மெைம் ோவேட்டம்

்மிழதாக்கம்
பி. சுந்ரவடிமவலு, முது்கலை ஆசிரியர் (ஓய்வு)
அ.ஆ.மே.நி. ேள்ளி, ஆத்தூர், மெைம் ோவேட்டம்

கலல மற்றும் வடிவலமப்புக் குழு

ேக்கவேடிவேலேப்ோளர் 
கதாமதாட்சி பதாலன் ஆறுமுகம்
ச. அமசதாக் குமதார
அ. அடிசன் ரதாஜ்
மபசசிமுதது லகலதாசம்
சி. அலடக்கல ஸ்டீபன்
ர. பதாலசுப்ரமணி
மதா. வசல்வகுமதார
மவ. ஸ்ரீ்ர
சி. பிரசதாநத
சநதியதாகு ஸ்டீபன்
பக்கிரிசதாமி அணைதாதுலர
விளக்கப்ே்டம்
R. முதது குமதார
V. விமனதாத
B. ரவி குமதார
்தர ்கடடுப்ோடு
கி. வஜரதால்டு வில்சன்
ரதாமஜஷ ்ஙகப்பன்
அடல்ட வேடிவேலேப்பு
கதிர ஆறுமுகம்
ஒருஙகிலைப்ோளர்
ரமமஷ முனிசதாமி

ICT ஒருஙகிலைப்ோளர்
து. நதாகரதாஜ், ேட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
அ. மே. நி ேள்ளி, ராப்பூெல, புதுகம்காடல்ட

ஆர. வவஙகமடசன்  
ஊ.ஒ.ந்தா.ேள்ளி,  நவேள்ளியாலன, ்கரூர் ோவேட்டம்

EMIS ந்தாழிலநுடேக குழு 
இரதா.மதா.சதீஸ்  
ோநிை ஒருஙகிலைப்ோளர் ந்தாழிலநுடேம், 
்கலவி மேைாணலே ்த்கவேல முலைலே, 
ஒருஙகிலைந்த ேள்ளிக்கலவி இயக்க்கம். 

இரதா. அருண மதாருதி வசல்வன், 
ந்தாழிலநுடே திட்டேணி ஆமைாெ்கர், 
்கலவி மேைாணலே ்த்கவேல முலைலே, 
ஒருஙகிலைந்த ேள்ளிக்கலவி இயக்க்கம்.

க. ப. சததியநதாரதாயைதா,
்த்கவேல ந்தாழிலநுடே ஆமைாெ்கர், 
்கலவி மேைாணலே ்த்கவேல முலைலே, 
ஒருஙகிலைந்த ேள்ளிக்கலவி இயக்க்கம்.

்தட்டச்ெர்
இரதா. மமதாகனதாம்பதாள்
மவேளச்மெரி, நெனலன

இநநூல 80 ஜி.எஸ்.எம் எலி்கணட மேப்லித்ம்தா ்தாளில 
அச்சி்டப்ேடடுள்ளது
ஆப்நெட முலையில அச்சிடம்டார்:

360

குடிலமயியல் வபதாருளியல்

X_ Social science Authors List TM.indd   360 1/5/2022   2:35:16 PM



361

குறிப்பு

361

X_ Social science Authors List TM.indd   361 1/5/2022   2:35:16 PM



362

குறிப்பு

X_ Social science Authors List TM.indd   362 1/5/2022   2:35:16 PM


	00_Front_Page_TM
	10th_History_Unit_1_TM
	10th_History_Unit_2_TM
	10th_History_Unit_3_TM
	10th_History_Unit_4_TM
	10th_History_Unit_5_TM
	10th_History_Unit_6_TM
	10th_History_Unit_7_TM
	10th_History_Unit_8_TM
	10th_History_Unit_9_TM
	10th_History_Unit_10
	10th_Geography_Unit_1_TM
	10th_Geography_Unit_2_TM
	10th_Geography_Unit_3_TM
	10th_Geography_Unit_4_TM
	10th_Geography_Unit_5_TM
	10th_Geography_Unit_6_TM
	10th_Geography_Unit_7_TM
	10th_Civics_Unit 1_TM
	10th_Civics_Unit 2_TM
	10th_Civics_Unit 3_TM
	10th_Civics_Unit 4_TM
	10th_Civics_Unit_5_TM
	10th_Economics_TM_Unit_1
	10th_Economics_TM_Unit_2
	10th_Economics_TM_Unit_3
	10th_Economics_TM_Unit_4
	10th_Economics_TM_Unit_5
	X_ Social science Authors List TM

