
சமூக அறிவியல்

எட்டாம் வகுப்பு 
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அலகு தலலப்புகள் பகக 
எண் மாதம் 

வரலடாறு
1. ஆங்கிலலயர் ஆட்சியில் நகர்ப்புற மாறறங்கள் 144 ஜனவரி 

2. காலங்கள்லதாறும் இந்தியப் பபண்களின் நிலல 156 மார்ச் 

புவியியல்
1. பதாழிலகங்கள் 167 ஜனவரி 

2. கண்்டங்கலை ஆராயதல் (ஆப்பிரிககா, 
ஆஸ்திலரலியா மறறும் அண்்டார்டிகா)

176 பிப்ரவரி 

3. புவிப்ப்டங்கலைக கறறறிதல் 197 மார்ச்  & ஏப்ரல் 

குடிமையியல்
1. பாதுகாப்பு மறறும் பவளியுறவுக பகாள்லக 212 ஜனவரி & பிப்ரவரி 

2. நீதித்துலற 224 மார்ச் 

ப�டாருளியல் 
1. பபாது மறறும் தனியார் துலறகள் 235 பிப்ரவரி 

ப�டாருள்ககம் 

மின்நூல் மதிப்பீடு இலைய வைங்கள்
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அறிமுகம்
நகரங்களின் பரிைாமம் (நகர்ப்புற 

குடிலயறறங்கள்) பல்லவறு வழிகளில், பல்லவறு 
கட்்டங்களில் நிகழ்ந்துள்ைது. இந்தியாவில் 
வரலாறறுககு முந்லதய காலத்திலிருந்லத 
நகரங்கள் பெழித்து வைர்ந்தன. இந்தியாவில் 
உள்ை நகரங்கலை பண்ல்டய கால நகரங்கள், 
இல்டககால நகரங்கள் மறறும் நவீன கால 
நகரங்கள் என வலகப்படுத்தலாம்.

�ணம்ய கடால நகரஙகள்
பண்ல்டய காலங்களில் மன்னரின் 

குடியிருப்புப் பகுதிகள் மறறும் அலதச் 
சுறறியுள்ை பகுதிகளில் நகரங்கள் 
லதான்றியலதாடு, அவறறின் அலமப்பு  
வர்த்தகத்திறகு ஏறறார்லபால் க்டல் மறறும் 
ஆறுகலை அல்டவதறகு ஏறறதாக இருந்தது. 
பபரும்பாலானலவ நிர்வாக, ெமய மறறும் 
பண்பாட்டு லமயங்கைாக வைர்ந்தன. ஹரப்பா, 
பமாகஞெதாலரா, வாரைாசி, அலகாபாத் மறறும் 
மதுலர ஆகியலவ புகழ்பபறற பண்ல்டய கால 
நகரங்கள் ஆகும்.

இம்ககடால நகரஙகள்
இல்டககாலத்தில் பபரும்பாலான 

நகரங்கள் மாநிலம் மறறும் நாட்டின் 
தலலநகரங்கைாக வைர்ந்தன. அலவ 
லகாட்ல்ட நகரமாகலவா அல்லது துலறமுக 
நகரமாகலவா பெயல்பட்்டன. அவறறில் 
முககியமானலவ ப்டல்லி, லஹதராபாத், 
பஜயப்பூர், லகலனா, ஆகரா மறறும் நாகபூர்.

நவீன கடால நகரஙகள்
ஐலராப்பியர்களின் வருலக நகரங்களின் 

வைர்ச்சியில் புதிய மாறறங்கலைக பகாண்டு 
வந்தது. அவர்கள் முதலில் சூரத், ்டாமன், லகாவா 
மறறும் பாண்டிச்லெரி லபான்ற சில க்டலலார 
நகரங்கலை உருவாககினர். இந்தியாவில் 
தங்கலை நன்கு நிலலநிறுத்திக பகாண்்ட 
பிரிட்டிஷார் மும்லப, பென்லன, பகால்கத்தா 
ஆகிய மூன்று நகரங்கலை நிர்வாகத் 
தலலநகராகவும் வணிக லமயங்கைாகவும் 
வைர்த்தனர். ஆளுலமயின் பரப்பு 
விரிவல்டய, பல புதிய நகரங்கலை அதன் 
அலமவி்டத்திறகாகவும் லதலவககாகவும் 

ஆஙகிலலயர் 
ஆடசியில் நகர்ப்புற 

ைடாறறஙகள்

▶  பண்ல்டய காலம் மறறும் இல்டககாலங்களில் நகரங்களின் லதாறறம் 
மறறும் வைர்ச்சிலயப் புரிந்து பகாள்ளுதல்

▶  ஆங்கிலலயர் ஆட்சிககாலத்தில் நகரமயமாககலின் தன்லம மறறும் 
அம்ெத்லத பகுப்பாயவு பெயதல்

▶  புதிய லமயங்கைான இராணுவ குடியிருப்புககள், மலலவாழி்டங்கள் 
மறறும் துலறமுக நகரங்கள் பறறி அறிந்து பகாள்ளுதல்

▶  மதராஸின் (பென்லன) லதாறறம் மறறும் வைர்ச்சிலயக கண்்டறிதல்

கற்றல் ந�ோககஙகள்

அலகு - 1
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வைங்களுககாகவும் உருவாககினர். புதியதாக 
வைர்ச்சிபபறற நகரங்கள், மலல நகரங்கள், 
பதாழில் நகரங்கள், நீதிமன்ற நகரங்கள், 
இருப்புப்பாலத நகரங்கள், இராணுவ 
குடியிருப்புகள் மறறும் நிர்வாக நகரங்கைாக 
விைங்கின.

ஆஙகிலலயரின் ஆடசியில் நகரையைடாககலின் 
தனித்துவஙகள்
I. பதடாழில் மு்ககப்�டுதல்

18ஆம் நூறறாண்டின் பதா்டககத்தில் 
ஆங்கிலலயர்களின் பகாள்லககள் 
நகரமயமாககலுககு எதிராக இருந்தது 
நிரூபைமானது. பின்னர் ஆங்கிலலயர்கள் 
பின்பறறியப் பபாருைாதாரக பகாள்லககள் 
இந்தியாவின் பபாருைாதாரத்லத விலரவாக 
ஒரு காலனித்துவப் பபாருைாதாரமாக 
மாறறுவதறகும் நகரங்களின் வைர்ச்சிககும் 
வழிவகுத்தன.

பிரிட்டிஷாரின் ஒரு வழியிலான 
சுதந்திரமான வர்த்தகத்தின் விலைவாக இந்திய 
உறபத்தித் பதாழில்கள் அழிககப்பட்்டன. இந்திய 
உறபத்தித் பதாழில்களின் பமாத்த அழிவின் 
விலைவாக லட்ெககைககான கலலஞர்கள் 
மறறும் லகவிலனஞர்கள் நசிந்து லபாயினர். 
பல நூறறாண்டுகைாக நாகரிக உலகின் 
ெந்லதகளில் லகாலலாச்சியிருந்த இந்தியாவின் 
நகர்ப்புற லகவிலனத் பதாழில்களில் திடீர் 
ெரிவு ஏறபட்்டது.

நீண்்ட காலமாக சிறப்பான உறபத்தி 
பபாருளுககாகப் புகழ்பபறற நகர்ப்புற 
ெந்லதகள் பதா்டர்ந்து குலறயலாயின. இதன் 
விலைவாக புகழ்பபறற பலைய உறபத்தி 
நகரங்கைான ்டாககா, மூர்ஷிதாபாத், சூரத் 
மறறும் லகலனா லபான்றலவ முந்லதய 
முககியத்துவத்லத இைந்தன. இறககுமதி 
பெயயப்பட்்ட பபாருட்களின் கடுலமயான 
லபாட்டியினால் ஒட்டுபமாத்த பதாழில்துலற 
கட்்டலமப்பும் பெயலிைந்து லபாயின.

பாரம்பரியத் பதாழில்கலை 
அடிப்பல்டயாகக பகாண்டிருந்த இந்திய 
லகவிலனத் பதாழில் பபாருட்கள், உறபத்தி 
பெயயும் நகரங்கள் பதாழிறபுரட்சியின் 
விலைவாக அழிந்தன. அதிகப்படியான 

இறககுமதி வரி மறறும் ஏறறுமதி ொர்ந்த பிற 
கட்டுப்பாடுகள் காரைமாக இந்தியப் பபாருட்கள் 
பிரிட்்டன் மறறும் ஐலராப்பிய நாடுகளில் 
இறககுமதி பெயயப்படுவது குலறயலாயின. 
இவவாறு இந்தியா, பிரிட்்டனின் லவைாண்லம 
குடிலயறறமாக மாறியது.
II. நகர்ையைடாதல் குமறதல்

இந்தியப் பபாருைாதாரம் காலனிய 
பபாருைாதாரமாக மாறியதால்  
உறபத்தியாைர்களின் ெந்லதயாகவும் 
பதாழிறொலலகளுககு கச்ொப் பபாருட்கலை 
வைங்குமி்டமாகவும் மாறியலதாடு பல 
நகரங்களில் உள்ை பதாழிறொலலகள் மறறும் 
வணிகத்தைத்லத கடுலமயாக பாதித்தது.

மன்னர்களின் அதிகாரங்கள் படிப்படியாக 
ெரியத் பதா்டங்கியதால் அவர்கைது ஆட்சியு்டன் 
பதா்டர்புல்டய நகரங்களின் அழிவுககு அது 
வழிவகுத்தது. ஒரு காலத்தில் ஏகாதிபத்திய 
நகரமாக இருந்த ஆகரா 19ஆம் நூறறாண்டின் 
முதல் காலாண்டில் அதலன பபரும் அழிவு 
சூழ்ந்தது. ஏகாதிபத்தியத்தின் பல்லவறு 
பகாள்லகயின் விலைவாக சுலதெ அரெர்கள் 
தங்கைது அரலெ ஆங்கிலலயரி்டம் இைந்தனர். 

பிரிட்டிஷ் காலத்திறகு முந்லதய 
நகர்ப்புற லமயங்களின் வீழ்ச்சிககு 
பங்களித்த மறபறாரு காரணி 1853ஆம் 
ஆண்டு இந்தியாவில் இருப்புப் 
பாலதகலை அறிமுகப்படுத்தியதாகும். 
இரயில்லவ அறிமுகப்படுத்தப்பட்்டதன் 
விலைவாக வர்த்தகப் பாலதகள் 
திலெதிருப்பப்பட்டு ஒவபவாரு  ரயில் 
நிலலயமும்  மூலப்பபாருள்கலை ஏறறுமதி 
பெயயும் லமயமாக மாறியது. பிரிட்டிஷ் 
உறபத்தியாைர்கள் நாட்டின் ஒவபவாரு 
மூலல  முடுககிலும் பென்றல்டய இரயில்லவ 
வழிவகுத்ததால் நாட்டின் கிராமங்களிலுள்ை 
பாரம்பரிய பதாழில்கள் அடிலயாடு நசிந்தன.
III. புதிய நகர மையஙகளின் வளர்ச்சி 

கிைககு மறறும் லமறகு க்டலலாரப் 
பகுதிகளிலுள்ை கல்கத்தா, மதராஸ் மறறும் 
பம்பாய லபான்ற இ்டங்களில் பிரிட்டிஷ் புதிய 
வர்த்தக லமயங்கலை உருவாககியது. 
மதராஸ் (1639),   பம்பாய (1661) மறறும் கல்கத்தா 
(1690) லபான்ற நகரங்கலை உருவாககி 
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பிரிட்டிஷார் வலுப்படுத்தினர். இலவ 
அலனத்தும் முன்னர் மீன்பிடித்தல் மறறும் 
பநெவு பதாழில் பெயயும் கிராமங்கைாகும். 
இங்கு அவர்கள் வீடுகள், கல்டகள் மறறும் 
லதவாலயங்கலைக கட்டியலதாடு வணிக 
மறறும் நிர்வாக தலலலமயகத்லதயும்  
அலமத்தனர்.

18ஆம் நூறறாண்டின் லமயப்பகுதியில் 
மாறறத்தின் ஒரு புதிய காலகட்்டம் லதான்றியது. 
1757ஆம் ஆண்டு பிைாசிப் லபாருககுப் பின்னர் 
ஆங்கிலலயர்கள் படிப்படியாக  அரசியல் 
ஆதிககம் பபறறதால் ஆங்கில கிைககிந்திய 
நிறுவனத்தின் வர்த்தகம் விரிவல்டந்தது.

18ஆம் நூறறாண்டின் பிறபகுதியில் 
கல்கத்தா, பம்பாய மறறும் மதராஸ் ஆகியலவ 
பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் மாகாை நகரங்கைாக 
(நிர்வாக லநாககத்திறகாக காலனித்துவ 
இந்தியா  மூன்று மாகாைங்கைாக 
பிரிககப்பட்்டன) முககியத்துவம் பபறறன.

சூயஸ் கால்வாய திறப்பு, நீராவிப் 
லபாககுவரத்து அறிமுகம், ரயில்லவ ொலலகள் 
அலமத்தல், கால்வாயகள், துலறமுகங்கள், 
பதாழிறொலலகள் வைர்ச்சி, நிலககரி 
சுரங்கம், லதயிலலத் லதாட்்டம், வங்கிப்பணி, 
கப்பல் லபாககுவரத்து மறறும் காப்பீடு 
வைர்ச்சியினால் 19ஆம் நூறறாண்டின் 
பிறபகுதியில் நகரமயமாககலில் புதிய லபாககு 
பதா்டங்கியது. வர்த்தக பிலைப்புகளில் 
ஏறபட்்ட மாறறம் நகர்ப்புற லமயங்களின் 
வைர்ச்சியில் பிரதிபலித்தது.

ஒரு நகர்ப்புற பகுதி என்பது அதிக 
மககள் பதாலக அ்டர்த்திலயாடு உைவு   
உறபத்தியல்லாத பதாழில்களில் 
ஈடுபடுவதும் நன்கு கட்்டலமககப்பட்்ட 
சூைலில் வாழ்வதும் ஆகும்.

அ) துமறமுக நகரஙகள்
ஆங்கிலலயர்கள் வர்த்தகத்திறகாக 

இந்தியா வந்தனர். மதராஸ், கல்கத்தா மறறும் 
பம்பாய ஆகியலவ முககிய துலறமுகங்கைாக 
மாறின. இலவ வர்த்தகத்தில் முககிய 
பங்கு வகித்தன. ஐலராப்பிய பாணியிலான 
உயரமான கட்்ட்டங்களு்டன் இந்த நகரங்கள் 
முககிய வணிகப் பகுதிகைாக மாறின. 
ஆங்கில கிைககிந்திய நிறுவனம் அதன் 
பதாழிறொலலகலைக அலமத்தலதாடு 
குடிலயறறத்தின் பாதுகாப்பிறகாக 
லகாட்ல்டகலையும் அலமத்தனர். 

துமறமுக 
நகரஙகள்

துலறமுகங்கலைச் 
சுறறி 

மாகாைங்களின் 
தலலநகர் வைர்ச்சி

பபருவழிச் ொலலகள் 
மறறும் லபார்த் 
திறன்வாயந்த 

பகுதிகளில் 
உள்மாகாைங்களின் 

தலலநகர்

காலனித்துவ ெமூகம் 
சுகாதாரம் மறறும் 

பபாழுதுலபாககுககாக 
உருவாககிய ஒரு 

ெமூக இ்டம்

பல்டகள் மறறும் 
பபாருட்களின் 
விலரவான 

லபாககுவரத்து 
ெமபவளிகள் 

உருவாககப்பட்்டது

இரடாணுவ 
குடியிருப்புகள்

இரயில்லவ 
நகரஙகள்

ைமல 
வடாழி்ஙகள்

கடாலனித்துவ நகர வளர்ச்சி

புனித வில்லியம் லகடாடம், கல்கத்தடா
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வ்ட மறறும் பதன் இந்தியாவில் 
வைர்ச்சி பபறறன. எ.கா. சிம்லா, 
லநனி்டால், ்டார்ஜிலிங், உதகமண்்டலம், 
பகால்டககானல். கூர்ககர்களு்டன் (1814-16) 
நல்டபபறற லபாரின் லபாது சிம்லா 
நிறுவப்பட்்டது. ்டார்ஜிலிங் பகுதியானது 
சிககிம் ஆட்சியாைர்களி்டமிருந்து 1835இல் 
லகப்பறறப்பட்்டது. இம்மலலப்பிரலதெங்கள் 
சுகாதார லமயமாக வைர்ச்சி    பபறறன 
(பல்டயினர் ஓயபவடுப்பதறகும், 
லநாயகளிலிருந்து மீள்வதறகான இ்டங்கள்). 
ரயில்லவயின் அறிமுகம் மலலவாழி்டங்கலை 
எளிதில் பென்றல்டய வழிவகுத்தது.

ஈ) இரயில்லவ நகரஙகள்

ஆங்கிலலயர்கைால் இரயில்லவ 
1853இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்்ட பிறகு 
இரயில்லவ நகரங்களும் ஒருவலக நகர்ப்புற 
குடிலயறறங்கைாக ஏறபடுத்தப்பட்்டன. இரயில் 
லபாககுவரத்தின் இயல்பினால் அலனத்து 
நகரங்களும் ெமபவளியில் அலமந்திருந்தன.

நகரடாடசிகள் ைறறும் ைடாநகரடாடசிகள் 
லதடாறறுவிககப்�டுதல்

இந்தியாவில் ஆங்கிலலயர்கள் ஆட்சியில் 
உள்ைாட்சி மன்றத்தின் வைர்ச்சியிலன 
மூன்று பவவலவறு நிலலகளில்  அறியலாம்.

அ) முதல் கட்ம் (1688-1882)

இந்தியாவில் நகராட்சி அரொங்கம் 
1688இல் மதராஸ் மாநகராட்சி ஒரு லமயரு்டன் 
ஏறபட்்டதிலிருந்து உருவானது. கிைககிந்திய 
கம்பபனியின் இயககுநர்களில் ஒருவரான ெர் 
லஜாசியா லெல்டு மாநகராட்சி உருவானதறகு 
காரைமாக இருந்தார். மூன்று மாகாை 
நகரங்களில் 1793ஆம் ஆண்டின் பட்்டயச் ெட்்டம் 
நகராட்சி நிர்வாகத்லத நிறுவியது. வ்டலமறகு 
எல்லலப்புற மாகாைங்கள், அலயாத்தி மறறும் 
பம்பாயில் நகராட்சிகள் 1850ஆம் ஆண்டு 
ெட்்டப்படி அலமககப்பட்்டன. லமலயா பிரபுவின் 
1870ஆம் ஆண்டின் புகழ்பபறற தீர்மானம் 
உள்ைாட்சி அரொங்கத்தின் வைர்ச்சிககான 
வாயப்புகலை வைங்குவலத லநாககமாகக 
பகாண்டிருந்தது.

பென்லனயில் புனித ஜார்ஜ் லகாட்ல்டயும் 
கல்கத்தாவில் புனித வில்லியம் லகாட்ல்டயும் 
இதறகு சிறந்த எடுத்துககாட்டுகைாகும்.
ஆ) இரடாணுவக குடியிருப்பு நகரஙகள்

ஆங்கிலலயர் தங்கள் இராணுவ 
பலத்தால் இந்தியப் பகுதிகலையும், 
அரசியல் அதிகாரத்லதயும் லகப்பறறினர். 
எனலவ வலுவான இராணுவ முகாம்கள் 
லதலவப்பட்்டதால் இரணுவக குடியிருப்புகலை 
ஏறபடுத்தினர். இராணுவக குடியிருப்புகள் 
முறறிலும் புதிய நகர்ப்புற லமயங்கைாக 
இருந்தன. இராணுவ வீரர்கள் இந்த 
பகுதிகளில் வசிககத் பதா்டங்கினர். லமலும் 
இப்பகுதிகள் படிப்படியாக நகரங்கைாக 
வைர்ந்தன. எடுத்துகாட்டு: கான்பூர், லாகூர்.
இ) ைமலவடாழி்ஙகள்

காலனித்துவ நகர்ப்புற வைர்ச்சியில் 
மலலவாழி்டங்கள் தனித்துவம் 
வாயந்தலவயாகும். ஆங்கிலலயர்கள் 
இந்தியாவிறகு வருவதறகு முன்பு 
மலலவாழி்டங்கள் பறறி அறியப்ப்டவில்லல. 
அலவ சிலவாக இருந்தலதாடு குலறந்த 
மககள்பதாலகலயக பகாண்டிருந்தன. 
அவர்களும் குறிப்பிட்்ட லதலவகளுககாகலவ 
அடிககடி வருலக புரிந்தனர். 
எடுத்துககாட்்டாக ஸ்ரீநகர்  ஒரு முகலாய 
பபாழுதுலபாககு லமயமாகவும் லகதர்நாத் 
மறறும் பத்ரிநாத்  ஆகியலவ இந்து ெமய 
லமயங்கைாகவும் விைங்கின. குளிர்ந்த 
கால நிலலயிலிருந்து வந்த ஆங்கிலலயர்கள்  
இந்தியாவில் லகால்டகாலத்தில் 
வாழ்வது கடினம் என உைர்ந்தனர். 
அவர்களுககு இந்திய மலலகளின் 
குளிர்ந்த காலநிலல பாதுகாப்பானதாக 
மறறும் நன்லம அளிப்பதாக இருந்தது. 
இது பவப்பமான வானிலலயிலிருந்தும் 
பதாறறு லநாயிலிருந்தும் ஐலராப்பியர்கலைப் 
பாதுகாத்தது. ஆலகயால் அவர்கள் மாறறுத் 
தலலநகரங்கலை குளிர்ந்த பகுதிகளில் 
கல்கத்தாவுககு மாறறாக ்டார்ஜிலிங்கிலும் 
ப்டல்லிககு மாறறாக  ல்டராடூனிலும் 
ஏறபடுத்தினர்.  மலலப்பிரலதெங்கள் 
பல்டகள் தங்குமி்டமாகவும் எல்லலகலை 
பாதுகாககவும் தாககுதலல பதா்டங்கும் 
இ்டமாகவும் இருந்தன. மலலவாழி்டங்கள் 
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ஆ) இரண்டாம் கட்ம் (1882-1920)
உள்ைாட்சி அரொங்கம் பதா்டர்பான ரிப்பன் 

பிரபுவின் தீர்மானம் உள்ைாட்சி அரொங்கத்தின் 
வரலாறறில் ஒரு லமல்கல்லாக விைங்கியது. 
எனலவ ரிப்பன் பிரபு  இந்தியாவின் ‘உள்ைாட்சி 
அலமப்பின் தந்லத’ என்று அலைககப்படுவது 
பபாருத்தமானதாகவும் அவரது தீர்மானம் 
‘உள்ைாட்சி அரொங்கத்தின் மகாொெனம்’ 
எனவும் கருதப்படுகிறது.
இ) மூன்றடாம் கட்ம் (1920-1950)

மாகாைங்களில் இரட்ல்ட ஆட்சிலய 
1919ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு ெட்்டம்  
அறிமுகப்படுத்தியது. மாகாை சுயாட்சிலய 
1935ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு ெட்்டம் 
அறிமுகப்படுத்தியது. 1947இல் சுதந்திரம் 
அல்டந்தவு்டன் சுதந்திர இந்தியாவின் 
லதலவகலைப் பூர்த்திபெயய உள்ைாட்சி 
அரொங்கத்லத உருவாககி வடிவலமப்பதறகான 
சிறப்பான வாயப்லப இந்தியா பபறறது.

ைடாகடாண நகரஙகளின் நிர்வடாகம்
18ஆம் நூறறாண்டின் முடிவில் 

நா்டாளுமன்றத்தின் ஒரு ெட்்டம் தலலலம 
ஆளுநருககு மாகாை நகரங்களில் 
அலமதிலய ஏறபடுத்த நீதிபதிகலை நியமிககும் 
அதிகாரத்லத  அளித்தது. பல்லவறு 
முயறசிகளுககுப் பிறகு மூன்று மாகாை 
நகரங்களில் அரொங்க அலமப்பு 
உருவாககப்பட்்டது. அது பபரிய மாநகராட்சிகள் 
லபால லதர்ந்பதடுககப்பட்்ட உறுப்பினர்கள், 
சுதந்திரமான வலிலம பபறற நிர்வாக 
அலமப்பு, கைககுகலை ெரிபார்ககப் 
லபாதுமான ஏறபாடுகள், பாதுகாப்பு மறறும் 
பெயல்திறனுககான ெட்்டபூர்வ பாதுகாப்புகள், 
சுகாதாரம், நீர் வைங்கல் மறறும் வருவாய வசூல் 
லபான்ற முககிய அம்ெங்கலைக பகாண்டுள்ைது.

ைதரடாஸின் லதடாறறம் ைறறும் வளர்ச்சி
மதராஸ் நகரத்தின் பதா்டககம் 

இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் வணிக 
நிறுவனத்திறகு முன்பிருந்லத உள்ைது. 
ஆங்கில கிைககிந்திய வணிகககுழு கி.பி.
(பபா.ஆ.)1600இல் பதா்டங்கப்பட்்டது. 
பன்னிபரண்டு ஆண்டுகளுககுப் 

பின்னர் லமறகு க்டறகலரயில் சூரத்தில் 
ஒரு பதாழிறொலல அலமககப்பட்்டது. 
பின்னர் ஆங்கில வணிகர்களின் ஜவுளி 
வர்த்தகத்லத்டல் கிைககு க்டறகலரயிலும் 
துலறமுகத்லதக பபற வழிவகுத்தது.

ஆங்கிலலயர்கள் சில முயறசிகளுககுப் 
பிறகு மசூலிப்பட்டினத்தில் ஒரு 
பதாழிறொலலலயக கட்டும் உரிலமலயப் 
பபறறனர். இது பருவககாறறு பாதிப்பிலிருந்து 
நன்கு பாதுகாககப்பட்்டது.  அதனால் பின்னர் 
மசூலிப்பட்டினம் பஞெத்தின் பிடியில் சிககியது. 
பாதுகாப்பின் ஒவபவாரு உத்தரவாதமிருந்தும் 
மத்தியிலும், ஆங்கில வர்த்தகம் அவவி்டத்தில் 
பெழிககவில்லல.

பின்னர் ஆங்கில வணிகர்கள் புதிய 
தைத்லதத் லதடினர். மசூலிப்பட்டின 
கைக உறுப்பினர் மறறும் ஆர்மகான் 
பதாழிறொலலயின் தலலவரான பிரான்சிஸ் ல்ட 
1637ஆம் ஆண்டு ஒரு புதிய குடிலயறறத்திறகான 
தைத்லத லதர்ந்பதடுககும் லநாககில் ஒரு ஆயவு 
பயைத்லத லமறபகாண்்டார். இறுதியில் 
மதராெப்பட்டினத்லத லதர்ந்பதடுப்பதறகான 
வாயப்பு கில்டத்தது. பிரான்சிஸ் ல்ட அந்த 
இ்டத்லத ஆயவு பெயது, அது பதாழிறொலல 
அலமப்பிறகு ஏறற இ்டம் என்பலதக 
கண்்டறிந்தார்.

ெந்திரகிரி (திருப்பதிககு லமறலக 12 கி.மீ) 
அரெரின் பிரதிநிதியான தமர்லா பவங்க்டபதி 
அவர்கைால் அதிகாரபூர்வமான மானியமாக 
நிலம் வைங்கப்பட்்டது. கூவம் நதிககும் 
எழும்பூருககும் இல்டயில் ஒரு சிறுபகுதி 
நிலத்லத தமர்லா பிரிட்டிஷாருககு வைங்கினார். 
ஒப்பந்த பத்திரம் ஆங்கில கிைககிந்திய 

புனித ஜார்ஜ் லகாட்ல்ட
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கம்பபனியின் பிரான்சிஸ் ல்ட அவர்கைால் 
1639ஆம் ஆண்டில் லகபயழுத்தி்டப்பட்்டலபாது 
அவரு்டன் பமாழிபபயர்ப்பாைரான பபரி 
திம்மப்பா மறறும் உயர்அலுவலர் ஆண்ட்ரு 
லகாகன் (மசூலிப்பட்டினம் பதாழிறொலலயின் 
தலலவர்) உ்டனிருந்தனர். பிரான்சிஸ் ல்ட 
மறறும் ஆண்ட்ரு லகாகன் ஆகிலயாருககு 
வணிகதைத்து்டன் கூடிய பதாழிறொலலககும் 
மதராெபட்டினத்தில் ஒரு லகாட்ல்டலய  
அலமப்பதறகும்  1639ஆம் ஆண்டில் அனுமதி 
வைங்கப்பட்்டது. இகலகாட்ல்டகுடியிருப்பு 
பின்னர் புனித ஜார்ஜ் குடியிருப்பு எனப் பபயர் 
பபறறது.  இது பவள்லை நகரம் எனவும் 
குறிப்பி்டப்படுகிறது. இதன் அருகாலமயில் 
உள்ை கிராமங்களில் மககள் வசித்த பகுதி 
கருப்பு நகரம் எனவும் அலைககப்பட்்டது. 
மதராஸ் பவள்லை நகரம் மறறும் கருப்பு நகரம் 
எனவும் லெர்த்து அலைககப்பட்்டது.

ைதரடாச�டடினம்
தமர்லா பவங்க்டபதி ஆங்கிலலயருககு 

மதராெபட்்டனத்லத மானியமாக 
வைங்கினார். இவர் ெந்திரகிரியின் 
அரெரான பவங்க்டபதி ராயலுவின் 
கட்டுப்பாட்டில் இருந்தார். பவங்க்டபதிலய 
பதா்டர்ந்து 1642இல் ஸ்ரீரங்கராயலு 
பதவிககு வந்தார். அவர் ஆங்கிலலயருககு 
1645இல் ஸ்ரீரங்கராயபட்டினம் எனும் புதிய 
மானியத்லத வைங்கினார். பவங்க்டபதி 
அவரது தந்லத பென்னப்ப நாயககர் பபயரால் 
ஆங்கிலலயர்களின் புதிய லகாட்ல்ட மறறும் 
குடிலயறறங்கள் பென்னப்பட்டினம் என்று 
அலைககப்ப்ட லவண்டும் என விரும்பினார். 
ஆனால் ஆங்கிலலயர் இரண்டு ஐககிய 
நகரங்கலையும் மதராெபட்டினம் என்று 
அலைகக விரும்பினார்கள்.

பசன்மன உருவடாதல்
இரண்டு ஆங்கில கிைககிந்திய 

கம்பபனி வணிகர்கள் வருலகபுரியும் வலர 
கிராமங்களின் பதாகுப்பாகவும் பலனமரங்கள் 
மறறும் பநல் வயல்களுககில்டலயயும் 
பென்லன அலமந்திருந்தது. ெந்திரகிரியின் 
ராஜா மஹால் அரண்மலனயால் கிைககிந்திய 
கம்பபனிலய லெர்ந்த ெர் பிரான்சிஸ் ல்டவிறகு  
1639இல் பதாழிறொலல கட்டுவதறகாக நிலம் 

மானியமாக வைங்கப்பட்டு, அது பின்னர் 
மதராஸ் என பபயரி்டப்பட்்டது. புனித ஜார்ஜின் 
தினமான ஏப்ரல் 23, 1640 அன்று இதன் முதல் 
பதாழிறொலல கட்டிமுடிககப்பட்டு அதறகு 
புனித ஜார்ஜ் லகாட்ல்ட என்று பபயரி்டப்பட்்டது. 
புனித ஜார்ஜ் லகாட்ல்டலய  கட்்டப்பட்்டதறகு 
ல்ட மறறும் லகாகன் ஆகிய இருவரும் 
கூட்்டாக பபாறுப்பாவார்கள். இது 1774 
வலர கிைககிந்திய கம்பபனியின் முதன்லம 
குடியிருப்பாக இருந்தது.

மதராஸ் மாகாைம் ஒரு நிர்வாக 
துலைப்பிரிவாகும். இது பமட்ராஸ் மாகாைம் 
என்று குறிப்பி்டப்படுகிறது. பென்லன 
மாகாைம் என்பது பிரிட்டிஷ் ஆட்சிகாலத்தில் 
இந்தியாவின் பதறகுப் பகுதியில் பபரிய 
நிலப்பகுதிகலை உள்ை்டககி தறலபாலதய 
தமிழ்நாடு, லட்ெத்தீவு, வ்டககு லகரைா, 
ராயலசீமா, க்டலலார ஆந்திரா, கர்நா்டக 
மாவட்்டங்கள் மறறும் பதறகு ஒரிொவின் 
பல்லவறு மாவட்்டங்கலை பகாண்டிருந்தது.

கல்கத்தாவில் உள்ை ்டல்பஹௌசி 
ெதுககம் மறறும் மதராஸில் உள்ை புனித 
ஜார்ஜ் லகாட்ல்ட ஆகியலவ மத்திய 
வணிகப் பகுதிககு அருகில் இருந்தன. 
லமலும் பிரம்மாண்்டமான கட்்ட்டங்கலை 
பகாண்டிருந்தன. அலவ பிரிட்டிஷ் 
வலகயிலான லராமானிய பாணிகளில் 
அலமந்திருந்தன.

1947ஆம் ஆண்டு சுதந்திரத்திறகுப் பிறகு 
மதராஸ் மாகாைமானது மதராஸ் மாநிலமாக 
மாறியது மறறும் முந்லதய மாகாைத்தின் 
ஒரு பகுதியாக இருந்த பிற பகுதிகளும் 
1956ஆம் ஆண்டு மாநில மறுசீரலமப்புச் 
ெட்்டத்தின் கீழ் ஆந்திரா, லகரைா மறறும் 

லகாட்ல்டககுள் க்டல் நுலைவாயில் 
வழியாக நுலைந்தால் முதலில் காைப்படும் 
கட்்ட்டம் தமிைக அரசின் இருகலகயாகும். 
இந்த சுவராசியமான கட்்ட்டம் 1694 மறறும் 
1732ககு இல்டயில் கட்்டப்பட்்டலதாடு இது 
இந்தியாவில் ஆங்கிலலயர்கைால் கட்்டப்பட்்ட 
மிகப் பைலமயான கட்டுமானங்களில் ஒன்று 
என கூறப்படுகிறது.
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அஞெல் அலுவலகம், பள்ளிகள், சிகிச்லெ 
லமயங்கள் பகாண்டு வந்தனர். 
எல்லாவறறுககும் லமலாக நகராட்சிககுழு 
ஒன்லறயும் பகாண்டிருந்தது.

இவவாறு காலப்லபாககில் நிர்வாக 
தலலலமயகம் நாட்டின் மிக முககியமான 
நகரங்கள் மறறும் மாநகரங்கைாகவும் 
உருபவடுத்தன. உதாரைமாக  இருபதாம் 
நூறறாண்டின் பதா்டககத்தில் கல்கத்தா, 
பம்பாய மறறும் மதராஸ் இந்தியாவின் 
முதன்லம நிர்வாக, வணிக மறறும் 
பதாழில்துலற நகரங்கைாக மாறியிருந்தன. 
இந்நகரங்கள் ஐலராப்பிய பாணியிலான 
கட்்ட்டங்களு்டன் வணிக லமயமாக மாறின. 
துலை நகர்ப்புற இரயில்லவ டிராம் வண்டி 
மறறும் நகரப்லபருந்துகள் குடிலயறற 
நகரங்களுககு புதிய லதாறறத்லதயும் 
மதிப்லபயும் அளித்தன.

மீள்�டார்மவ

�  நகர்ப்புற குடிலயறறத்தின் பரிைாமம் 
பல்லவறு வழிகளில், பல்லவறு கட்்டங்களில் 
நிகழ்ந்துள்ைது.

�  மன்னரின் அரண்மலனலயச் சுறறியுள்ை 
பகுதிகளில் நகரங்கள் லதான்றின. 
இல்டககாலத்தில் நகரங்கள் லகாட்ல்ட 
நகரம் அல்லது துலறமுக நகரமாக 
பெயல்பட்்டன.

�  ஆதிககத்தின் விரிவாககத்து்டன் பிரிட்டிஷ் 
அதன் இருப்பி்டம், லநாககம் மறறும் 
வைங்கலைப் பபாறுத்து புதிய நகரங்கலை 
உருவாககியது.

�  18ஆம் நூறறாண்டின் கல்டசியில் கல்கத்தா, 
பம்பாய மறறும் மதராஸ் மாகாைம் 
நகரங்கைாக எழுச்சிபபறறது.

�  பென்லன ஒரு காலத்தில் கிராமங்களின் 
பதாகுப்பாக இருந்தது. 1639ஆம் ஆண்டு 
பதாழிறொலல அலமகக கிைககிந்திய 
நிறுவனத்லத லெர்ந்த ெர் பிரான்சிஸ் ல்ட 
என்பவருககு நிலம் வைங்கப்பட்்டது. அது 
பின்னர் பென்லன என ஆயிறறு.

�  ஜூலல 17, 1996 அன்று மதராஸ் 
அதிகாரபூர்வமாக பென்லன என 
மறுபபயரி்டப்பட்்டது.

லமசூர் மாநிலங்கைாக என அலமககப்பட்்டன. 
பின்னர் 1969இல்  மதராஸ் மாநிலம் தமிழ்நாடு 
என மறுபபயரி்டப்பட்்டது. ஜூலல 17, 1996இல் 
மதராஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக பென்லன என 
மறுபபயரி்டப்பட்்டது.

�ம்�டாய்
பம்பாய ஏழு தீவுகலைக பகாண்்டதாகும். 

இது 1534லிருந்து லபார்த்துகீசியர்களின் 
கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. இங்கிலாந்து மன்னர் 
இரண்்டாம் ொர்லஸ் லபார்த்துகீசிய மன்னரின் 
ெலகாதரிலய திருமைம் பெயது பகாண்்டதறகு 
பம்பாய பகுதிலய 1661இல் சீதனமாகப் 
பபறறார். மன்னர் அப்பகுதிலய கிைககிந்திய 
வணிகககுழுவிறகு குத்தலகககு அளித்தார். 
கிைககிந்திய கம்பபனி லமறகிந்தியாவில் 
அதன் முககிய துலறமுகமாக பம்பாலய 
பயன்படுத்தத் பதா்டங்கியலபாது பம்பாய நகரம் 
வைரத்பதா்டங்கியது. ஆங்கில கிைககிந்திய 
நிறுவனம் 1687ஆம் ஆண்டு அதன் 
தலலலமயகத்லத சூரத்திலிருந்து பம்பாயககு 
மாறறியது.

கல்கத்தடா
ஆங்கில வணிகர்கள் சுதநூதியில் 

1690ஆம்  ஆண்டு ஒரு குடிலயறறத்லத 
நிறுவினர். அவர்கள் சுதநூதி, கல்கத்தா மறறும் 
லகாவிந்தபூர் மீது ஜாமீன்தாரி  உரிலமகலைப் 
1698ஆம் ஆண்டில் பபறறனர். ஆங்கிலலய 
கிைககிந்திய நிறுவனம் கல்கத்தாவில் 
வில்லியம் லகாட்ல்டலய நிறுவியது. 
கல்கத்தா மாகாைமாக மாறியலதாடு அதன் 
அலுவல்கலை நிர்வகிகக ஆளுநர் மறறும் 
குழு இருந்தது.

முடிவுமர
பிரிட்டிஷ் லபரரசு படிப்படியாக 

நிலலநிறுத்தப்பட்டு நிர்வாகத்தில் 
இ்டம்ொர்ந்த கட்்டலமப்லப ஒருங்கிலைத்து 
ொம்ராஜ்யத்தின் தலலநகரம், மாநில 
தலலநகரம் மறறும் மாவட்்ட தலலநகரங்கலை 
உருவாககியது. புதிய ஆட்சியாைர்கள், புதிய 
அலுவலர்கலையும், புதிய நிறுவனங்கள் 
மறறும் புதிய கட்்டலமப்லப பகாண்்ட நகரங்கள் 
இராணுவ குடியிருப்பு, காவல்நிலலயம், 
சிலற, கருவூலம், பபாதுத் லதாட்்டம், 
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இ) பணி புரிவதறகாக 
ஈ) ஆட்சி பெயவதறகாக

5.  புனித ஜார்ஜ் லகாட்ல்ட ஆங்கிலலயர்கைால் 
கட்்டப்பட்்ட இ்டம்
அ) பம்பாய ஆ) க்டலூர் 
இ) மதராஸ் ஈ) கல்கத்தா

6.  1744ஆம் ஆண்டு வலர கிைககிந்திய 
கம்பபனியின் முதன்லம குடியிருப்பாக  
இருந்தது எது?
அ) புனித வில்லியம் லகாட்ல்ட
ஆ) புனித ல்டவிட் லகாட்ல்ட
இ) புனித ஜார்ஜ் லகாட்ல்ட
ஈ) இவறறில் எதுவுமில்லல

II. லகடாடிட் இ்ஙகமள நிரப்�வும்.
1.  இந்தியாவில் இருப்புப் பாலத 

லபாககுவரத்து  அறிமுகப்படுத்தப்பட்்ட 
ஆண்டு .

2.  இந்தியாவின் 'உள்ைாட்சி அலமப்பின் 
தந்லத' என்று அலைககப்படுபவர் 

3.  1919ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு 
ெட்்டம் மாகாைங்களில்  
அறிமுகப்படுத்தியது.

4.  நகராட்சி உருவாவதறகு பபாறுப்பாக 
இருந்தவர் 

I.  சரியடான விம்மயத் 
லதர்்நபதடுககவும்.

1.  பைங்கால நகரங்கள் 
எனப்படுவது 
அ)  ஹரப்பா மறறும் 

பமாகஞெதாலரா
ஆ) ப்டல்லி மறறும் லஹதராபாத் 
இ) பம்பாய மறறும் கல்கத்தா
ஈ) லமறகண்்ட எதுவுமில்லல

2.  ஆங்கிலலயர்கைால் உருவாககப்பட்்ட 
க்டலலார நகரம் / நகரங்கள்
அ) சூரத்           ஆ) லகாவா 
இ) பம்பாய       ஈ)  லமறகண்்ட அலனத்தும்

3.   19ஆம் நூறறாண்டின் பிறபகுதியில் 
பதா்டங்கிய நகரமயமாககலின் ஒரு புதிய 
நல்டமுலற
அ) சூயஸ் கால்வாய திறப்பு
ஆ) நீராவிப் லபாககுவரத்து அறிமுகம் 
இ) ரயில்லவ கட்டுமானம் 
ஈ) லமறகண்்ட அலனத்தும் 

4.   ஆங்கிலலயர்கள் இந்தியாவுககு வருலக 
தந்தது
அ) வர்த்தகத்திறகாக 
ஆ) தங்கள் ெமயத்லதப் பரப்புவதறகாக 

கமலச்பசடாறகள்
இராணுவ குடியிருப்புகள் Cantonment a military station in british India

நகரமயமாதல் Urbanisation the process of making an area more urban

நகராட்சி Municipality a town or district that has local government

இரட்ல்டயாட்சி Dyarchy government by two independent authorities

பபயரி்டப்பட்்டது Rechristened give a new name to 

கருவூலம் Treasury a place or building where treasure is stored

 ைதிப்பீடு 

VIII_Std_History_Unit 1.indd   152 22-11-2019   17:46:02



153

2.   பின்வரும் எந்த அறிகலக / அறிகலககள் 
உண்லமயறறலவ?
i)  ஸ்ரீரங்க ராயலு ஆங்கிலலயர்களுககு 

மதராெபட்்டைத்லத மானியமாக 
வைங்கினார்.

ii)  ல்ட மறறும் லகாகன் ஆகிய இருவரும் 
புனித ஜார்ஜ் லகாட்ல்ட கட்டியதறகு 
பபாறுப்பானவர்கள்.

iii)  1969ஆம் ஆண்டில் பமட்ராஸ் மாநிலம் 
தமிழ்நாடு என மறுபபயரி்டப்பட்்டது.

அ) i மட்டும் ஆ) ii மறறும் ii
இ) ii மறறும் iii ஈ) iii மட்டும்

3.  கூறறு: ஆங்கிலலயர்கள் தங்கள் மாறறு 
தலலநகரங்கலை மலலப்பாங்கான 
பகுதிகளில் அலமத்தனர்.

  கடாரணம்: அவர்கள் இந்தியாவில் 
லகால்டககாலத்தில் வாழ்வது கடினம் என 
உைர்ந்தனர்.

அ)  கூறறு ெரி மறறும் காரைம் தவறு
ஆ)  கூறறு தவறு மறறும் காரைம் ெரி
இ)  கூறறு ெரி மறறும் காரைம் கூறலற 

விைககுகிறது
ஈ)  கூறறு ெரி மறறும் காரைம் கூறலற 

விைககவில்லல
VI.  பின்வரும் வினடாககளுககு ஓரிரு 

வடாககியஙகளில் விம்யளிககவும்.
1.  நகர்ப்புற பகுதி என்றால் என்ன?
2.  மலலப்பிரலதெங்கள் காலனித்துவ 

நகர்ப்புற வைர்ச்சியில் தனித்துவமான 
அம்ெமாக இருந்தன. ஏன்?

3.  மாகாை நகரங்கள் மூன்றின் 
பபயர்கலைக குறிப்பிடுக?

4.  19ஆம் நூறறாண்டில் நகரமயமாககலின் 
புதிய லபாககுககு ஏலதனும் நான்கு 
காரைங்கலைக கூறுக.

5.  இராணுவ குடியிருப்பு நகரங்கள் பறறி சிறு 
குறிப்பு எழுதுக.

6.  பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் லபாது மதராஸ் 
மாகாைம் உள்ை்டககிய பகுதிகள் 
யாலவ?

5.   இல் பிரான்சிஸ் ல்ட மறறும் 
ஆண்ட்ரூ லகாகன் ஆகிலயார் 
மதராெபட்டினத்தில் ஒரு பதாழிறொலல 
மறறும் வர்த்தக நிறுவனத்லத நிறுவதறகு 
அனுமதி பபறறனர்.

III. ப�டாருத்துக.
1. பம்பாய - ெமய லமயம்
2.  இராணுவ 

குடியிருப்புகள் -  மலல 
வாழி்டங்கள்

3. லகதர்நாத் - பண்ல்டய நகரம்
4. ்டார்ஜிலிங் - ஏழு தீவு
5. மதுலர – கான்பூர்
IV. சரியடா / தவறடா என்று குறிப்பிடுக.
1.  இந்தியாவில் வரலாறறுககு முந்லதய 

காலங்களிலிருந்து நகரங்கள் பெழித்து 
வைர்ந்தன.

2.  பிைாசிப்லபாருககுப் பின்னர்  
ஆங்கிலலயர்கள் அரசியல் ஆதிககம்  
பபறறனர்.

3.  புனித வில்லியம் லகாட்ல்ட பென்லனயில்  
அலமந்துள்ைது.

4.  குடியிருப்புகளில் இராணுவ வீரர்கள் 
வாைத் பதா்டங்கினர்.

5.  மதராஸ் 1998இல் அதிகாரப்பூர்வமாக 
பென்லன என மறுபபயரி்டப்பட்்டது.

V. சரியடான கூறமறத் லதர்வு பசய்யவும்.
1.  கூறறு: இந்தியா பிரிட்்டனின் 

லவைாண்லம குடிலயறறமாக மாறியது.
  கடாரணம்: பிரிட்டிஷாரின் ஒரு வழியிலான 

சுதந்திரமான வர்த்தகக பகாள்லக மறறும் 
பதாழில்துலற புரட்சி இந்திய உள்நாட்டு 
பதாழில்கலை அழித்தன.
அ)  கூறறு ெரி மறறும் காரைம் தவறு
ஆ)  கூறறு தவறு மறறும் காரைம் ெரி
இ)  கூறறு ெரி மறறும் காரைம் கூறலற 

விைககுகிறது
ஈ)  கூறறு ெரி மறறும் காரைம் கூறலற 

விைககவில்லல
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மலலவாழி்டங்கலைக குறிககவும். 
(ஒவபவான்றிலிருந்தும் ஏதாவது நான்கு 
இ்டங்கள்).

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

Self Government, Rainbow Publications, 
Coimbatore, 1983.

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

3. Atlas of the Madras Presidency, Central 
Survey Office, Madras, 1921.

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

VII.  பின்வரு�மவகளுககு விரிவடான விம் 
தருக.

1.   காலனித்துவ நகர்ப்புற வைர்ச்சிலய பறறி 
விைககுக.

2.   மதராஸின் லதாறறம் மறறும் வைர்ச்சிலய 
பறறி எடுத்துலரககவும்.

3.   இந்தியா பிரிட்்டனின் லவைாண்லம 
குடிலயறறமாக மாறியது. எப்படி?

VIII. பசயல்திட்ம் ைறறும் பசயல்�டாடுகள்.
1.   ஒரு புலகப்ப்டத்பதாகுப்லப உருவாககவும் 

- “பென்லன உருவாகுதல்” (பதா்டகக  
காலத்திலிருந்து தறலபாது வலர).

2.   இந்திய வலரப்டத்தில் துலறமுக 
நகரங்கள், இராணுவ குடியிருப்புகள், 

VIII_Std_History_Unit 1.indd   154 22-11-2019   17:46:02



155

இமணய பசயல்�டாடு 

ஆஙகிலலயர் ஆடசியில் நகர்ப்புற ைடாறறஙகள்

�டி – 1   URL அல்லது QR குறியீடடிமனப் �யன்�டுத்தி இச்பசயல்�டாடடிறகடான 
இமணயப்�ககத்திறகு பசல்க. 

�டி – 2   திமரயின் இ்து �ககத்தில் “Play” ப�டாத்தடாமன பசடாடுககவும்.

�டி – 3   திமரயின் கீலழ லதடான்றும் வமர�்ஙகமள ஒவ்பவடான்றடாக லதர்்நபதடுககவும்

இந்த பெயல்பாட்டின் 
மூலம் உலக நாடுகளின்  

வரலாறறு வலரப்டங்கலை 
அறிந்து பகாள்ை முடியும்

* ப்டங்கள் அல்டயாைத்திறகு மட்டும்.
* லதலவபயனில் Adobe Flash ஐ அனுமதிகக

�டி – 1 �டி – 2 �டி – 3
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 அறிமு்கம் 
ய்பாதுைாக மனித சமூகமானது 

தனககுளளிருந்தும் யைளியிலிருந்தும் 
மாறைஙகவ்ள உடகிரகித்தும் யைளிப்படுத்தியும் 
நீககியும் யதா்டரந்து மாறிகயகாணவ்ட இருககிைது. 
மககள யதாவகயில் சரி்பாதியாக ய்பணகள 
உள்ளனர. இதனால் ்பல்வைறு காலஙகளில் 
ய்பணகளின் நிவலவய ைரலாறறுரீதியாக 
புரிந்து யகாளளுதல் தவிரகக இயலாததாகிைது.

ய்பணகளின் நிவல அவனத்து 
காலகட்டஙகளிலும் ஒவர மாதிரியாக 
இருந்ததில்வல. வமலும் ைட்டார அ்ளவிலும் கூ்ட 
வைறு்படடிருந்தன. ்பணவ்டய இந்தியாவில் 
அதிலும் குறிப்பாக முந்வதய வைதகாலத்தில் 
ய்பணகள சமமான உரிவமகவ்ள ய்பறறு 
மதிககப்பட்டனர. ஆனால் யதா்டரச்சியான 
யைளிநாடடு ்பவ்டயயடுபபுகளின் விவ்ளைாக 
சமூகத்தில் அைரகளின் நிவல வமாசமவ்டந்தது. 
அைரகள அ்டககப்படடு இரண்டாம் நிவலககுத் 
தள்ளப்பட்டனர. புதிய சமூக நவ்டமுவைகள, 
்பழககைழககஙகள சமூகத்திறகுள நுவழந்து 
ய்பணகளின் சுதந்திரத்திறகு சில ைரம்புகள 
மறறும் கடடுப்பாடுகவ்ள விதித்தன.

பிரிடடிஷ் ஆடசியின் வ்பாது ராஜா 
ராம்வமாகன் ராய், தயானந்த சரஸைதி, வகசை 
சந்திர யசன், ஈஸைர சந்திர வித்யாசாகர, 
்பணடித ரமா்பாய், ்டாக்டர. முத்துலடசுமி 
அம்வமயார, வஜாதிராவ பூவல, ய்பரியார 
ஈ.யை.ரா., ்டாக்டர தரமாம்்பாள வ்பான்ை ்பல 
முககிய சமூக – சமய சீரதிருத்தைாதிகள 
ய்பணகளின் வமம்்பாடடிறகாக வ்பாராடினர. 
ராஜா ராம்வமாகன் ராயின் முயறசியினால் 
1829ஆம் ஆணடு சதி ஒழிபபுச் சட்டம் 
இயறைப்பட்டது. வித்யாசாகரின் அயராத 
முயறசியால் விதவைப ய்பணகளின் 
நிவலயில் முன்வனறைம் ஏற்பட்டது்டன் 
1856இல் விதவை மறுமண சட்டம் 
யகாணடு ைருைதறகும் ைழிைகுத்தது. 
ய்பணகள கல்வி கற்பதன் மூலவம சமூக 
தீவமகவ்ள ஒழிகக முடியும் என்்பவத 
சீரதிருத்தைாதிகள உணரந்தனர. 
ஆவகயால் அைரகள ய்பணகளுககான 
்பளளிகவ்ள நாடடின் ்பல ்பகுதிகளிலும் 
யதா்டஙகினர. அதுவை ய்பணகளின் 
ைாழகவகயில் குறிபபி்டத்தகுந்த 
மாறைஙகவ்ள யகாணடுைந்தன.

கற்றல் ேநாக்கங்கள்

அேகு - 2

்காேங்்கள்லதைாறும் 
இநதியப் பெண்களின் 

நிலே

கீழ்க்காணெனவற்லைாடு அறிமு்கைாதைல்
▶  ்பழஙகால சமூகத்தில் ய்பணகளின் நிவல
▶  மத்தியகாலத்தில் ய்பணகளின் நிவல வீழச்சி அவ்டதல்
▶  இந்திய சமூகத்தில் நிலவிய முககிய சமூக தீவமகள
▶  சமூக தீவமகளின் ஒழிபபில் சமூக சீரதிருத்தைாதிகளின் ்பஙகு
▶  கல்வியின் மூலம் ய்பணகள விடுதவல அவ்டதல்
▶  சமூக சட்டஙகளும் அதிகாரமளித்தலும்
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இயலாது. விதவை மறுமணம் அரிதாகவை 
காணப்பட்டது. இந்தியாவின் சில ்பகுதிகளில் 
வதைதாசி முவை நவ்டமுவையில் இருந்தது. 
ராஜஸதானில் உள்ள ராஜபுத்திரரகளிவ்டவய 
ஜவகார எனும் ்பழககம் நவ்டமுவையில் 
இருந்தது. முஸஸீம் ்பவ்டயயடுபபின் விவ்ளைாக 
்பரதா முவை பிர்பலமானது. இவ்டககாலத்தில் 
விதவையின் நிவல ்பரிதா்பமாக மாறியது. 
ய்பணகல்விககு சிறித்ளவை முககியத்துைம் 
யகாடுககப்பட்டது.

ஜவகார என்்பது அந்நியரக்ளால் 
தாஙகள வகப்பறைப்படுைவதயும், 
அைமதிககப்படுைவதயும் தவிரப்பதறகாக 
வதாறகடிககப்பட்ட ராஜபபுத்திர 
வ்பாரவீரரகளின் மவனவிகள மறறும் 
மகளகளின் கூடடு தன்னாரை தறயகாவல 
நவ்டமுவைவய குறிபபிடுகிைது.

ய்பாதுைாக ய்பணகளின் நிவல 
வமாசமவ்டந்திருந்தவ்பாதிலும், ரசியா சுல்தானா, 
ராணி துரகாைதி, சாந்த் பீபி, நூரஜஹான், 
ஜஹனாரா, ஜீஜா்பாய் மறறும் மீரா்பாய் வ்பான்ை 
சில விதிவிலககுகவ்ளயும் நாம் காணலாம்.

இவ்டககாலத்தில் கல்விமுவை ஆரம்்ப 
கட்டத்தில்தான் இருந்தது. ய்பணகளின் 
கல்வி முறறிலும் புைககணிககப்ப்டவில்வல. 
இருபபினும் ய்பணகளுகயகன தனியாக 
்பளளிகள எதுவும் காணப்ப்டவில்வல, 
ய்பணகல்வி முவையாக இல்வல. 
ய்பணகள ய்பாதுைாக குழந்வத ்பருைத்தில் 
ய்பறவைாரி்டமிருந்து தஙகள ்பா்டஙகவ்ளக 
கறறுகயகாண்டனர. ஆனால் யசல்ைந்தரகள 
தஙகள மகளகளுககு வீடடிவலவய ்பா்டம் 
கறபிகக ஆசிரியரகவ்ள நியமித்தனர. ராஜபுத்திர 
தவலைரகள மறறும் ஜமீன்தாரகளின் மகளகள 
இலககியம், தத்துைம் ஆகியைறவைக கறைனர.
இ) ஆங்கிலேயர்கள் ்காேம் 

இந்தியாவில் ்பல நூறைாணடுக்ளாக 
ய்பணகள ஆணகளுககு அடி்பணிந்திருந்தவதாடு 
சமூகரீதியாகவும் ஒடுககப்படடிருந்தனர. 19ஆம் 
நூறைாணடில் ஏற்பட்ட வதசிய விழிபபுணரவின் 
விவ்ளைாக சமூகத்தில் சீரதிருத்தம் ஏற்பட்டது. 
கடுவமயான சமூக தீவமகள மறறும் 
காலாைதியான ்பழககைழககஙகளுககு எதிராக 
அறிைாரந்த மககள ய்பரும்ளவில் கி்ளரச்சி 

இந்திய சுதந்திர வ்பாராட்டத்தில் 
ய்பணகள முககிய ்பஙகு ைகித்தனர. சுதந்திரம் 
ய்பறும்ைவர ய்பணகளின் நிவலயில் 
ய்பரும் மாறைஙகள ஏற்ப்டவில்வல. இந்தியா 
சுதந்திரம் ய்பறை பின்னர ய்பணகள அவனத்து 
துவைகளிலும் ை்ளரச்சியவ்டந்துள்ளனர. 
ய்பணகள தறய்பாழுது ைாழகவகயின் 
ஒவயைாரு துவைகளிலும் தஙக்ளது 
்பஙகளிபவ்ப உறுதிப்படுத்துகின்ைனர.

 பெண்களின் நிலே 
அ) ெணலடைய ்காேம்

்பணவ்டய இந்தியாவின் 
சிந்துயைளி நாகரிகத்தில் தாய் க்டவுவ்ள 
ைணஙகியதறகான சான்றுகள 
கிவ்டத்துள்ளன. அச்சான்றுகளிலிருந்து அந்தக 
காலகட்டத்தில் ய்பணகள மதிககப்படடிருந்தனர 
என யதளிைாகத் யதரிகிைது. ரிகவைத காலத்தில் 
மவனவியின் நிவல வ்பாறறுதலுககுரியதாக 
இருந்தது. குறிப்பாக மதச் ச்டஙகுகளில் 
ய்பணகள ்பஙயகடுத்துக யகாளைது 
ஏறறுகயகாள்ளப்பட்டன.

பின்வைதகாலத்தில் ய்பணகளின் 
நிவலயில் ்பல மாறைஙகள ஏற்பட்டன. 
சமய வைளவி யசயல்்பாடுகவ்ளத் தவிரத்து, 
அைரகளின் சமூக மறறும் அரசியல் சுதந்திரம் 
கடடுப்படுத்தப்பட்டது. பின்வைதகாலத்தின் 
வ்பாது சதி எனும் ்பழககம் பிர்பலமானது. 
விதவைகள தாஙக்ளாகவைா அல்லது 
கட்டாயத்தின் வ்பரிவலா கணைரின் சிவதவயாடு 
வசரத்து எரிககப்பட்டனர. தந்வத ைழி முவை 
கடுவமயானதாக மாறியது. ய்பணகள 
வைதாகமஙகவ்ளப ்படிகக மறுககப்பட்டனர.
ஆ) இலடைக்காேம்

இவ்டககால சமூகத்தில் ய்பணகளின் 
நிவல வமலும் வமாசமவ்டந்தது. சதி, குழந்வத 
திருமணஙகள, ய்பணசிசுகயகாவல, ்பரதா 
முவை மறறும் அடிவமத்தனம் வ்பான்ை ்பல 
சமூக தீவமக்ளால் அைரகள ்பாதிககப்பட்டனர. 
ய்பாதுைாக ஒருதார மணவம இருந்தது. ஆனால் 
யசல்ைந்த மககளிவ்டவய ்பலதாரமணமும் 
நிலவியது. குறிப்பாக அரச மறறும் உயரதர 
சமூகத்தினரிவ்டவய சதி எனும் ்பழககம் 
நவ்டமுவையில் இருந்தது. ஆனால் முகலாய 
ஆடசியா்ளர அக்பர சதி முவையிவன ஒழிகக 
முயன்ைார என்ை உணவமவய நாம் மறுகக 
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 முககிய சமூ்க தீலை்கள்
அ) பெணசிசுக ப்காலே 

ய்பணசிசுகயகாவல என்்பது 19ஆம் 
நூறைாணடில் இந்திய சமுதாயத்வத ்பாதித்த 
ஒரு மனிதாபிமானமறை நவ்டமுவையாகும். 
இது குறிப்பாக ராஜபுதனம், ்பஞசாப மறறும் 
ை்டவமறகு மாகாணஙகளில் நவ்டமுவையில் 
இருந்தது. இபய்பணசிசுகயகாவலயானது 
ய்பாரு்ளாதார சுவமவயத் தவிரப்பதறகாக 
வமறயகாள்ளப்பட்டன.

குடும்்பப ய்பருவம, சமூக ்பாதுகாபபு, 
ய்பண குழந்வதககு ய்பாருத்தமான ைரவன 
கணடுபிடிகக முடியாது என்ை ்பயம் வ்பான்ை 
காரணிகவ்ள இந்த நவ்டமுவைககு முககிய 
காரணஙகள ஆகும். எனவை, பிைந்த உ்டவனவய 
ய்பண வகககுழந்வதகள யகால்லப்பட்டனர.

கிழககிந்திய கம்ய்பனி நிரைாகம் இந்த 
நவ்டமுவைவய தவ்டயசய்ய ந்டைடிகவக 
வமறயகாண்டது. 1795ஆம் ஆணடின் ைஙகா்ள 
ஒழுஙகாறறுச் சட்டம் XXI, 1802ஆம் ஆணடின் 
ஒழுஙகுமுவைச் சட்டம் மறறும் 1870ஆம் 
ஆணடின் ய்பண சிசுகயகாவல தவ்டச் 
சட்டம் ஆகிய சட்டஙகவ்ள நிவைவைறறி 
ய்பணசிசுகயகாவல நவ்டமுவைவய 
தவ்டயசய்தது.
ஆ) பெணசிசு ்கருகப்காலே

ய்பணசிசு கருகயகாவல என்்பது சாதி, 
சமய, ைரககம் மறறும் பிராந்திய எல்வலகவ்ள 
க்டந்த மறயைாரு மனிதாபிமானமறை 
நவ்டமுவையாகும். ய்பண சிசுகயகாவல அல்லது 
ய்பணசிசு கருகயகாவல எதுைாக இருந்தாலும் 
வநாககம் ஒன்வை. ய்பணசிசு கருகயகாவல 
மறறும் கருவிவலவய ்பாலினம் அறிதல் 
ஆகியைறவை தவ்ட யசய்ைதறகாக மத்திய அரசு 
்பல்வைறு சட்டஙகவ்ள நிவைவைறறி உள்ளது.
இ) குழநலதைத் திருைணம்

குழந்வதத் திருமணமானது 
நவ்டமுவையில் ய்பணகளுகயகதிரான 
மறயைாரு சமூக தீவமயாக காணப்பட்டது. 
குழந்வதத் திருமணம் ்பழஙகுடியினரிவ்டவய 
ைழககத்தில் இருந்தது.

1846ஆம் ஆணடில் ய்பணகளுககான 
குவைந்த்படச திருமண ையது 10 என இருந்தது. 
1872இல் நிவைவைறைப்பட்ட உளநாடடு 
திருமணச் சட்டம் மூலம் ய்பணகளின் 
குவைந்த்படச திருமண ையது 14 ஆகவும், 
ஆணகளுககு 18 ஆகவும் நிரணயிககப்பட்டது.

யசய்தனர. ஏரா்ளமான தனிந்பரகள, சீரதிருத்த 
சஙகஙகள மறறும் சமய அவமபபுகள ய்பண 
கல்விவயப ்பரப்ப கடுவமயாக உவழத்தன. 
விதவை மறுமணத்வத ஊககுவித்தல், 
குழந்வத திருமணத்வத தடுத்தல், ய்பணகவ்ள 
்பரதா அணியும் முவையிலிருந்து யைளிவய 
யகாணடுைருதல், ஒருதார மணத்வத 
நவ்டமுவைப்படுத்துதல் மறறும் நடுத்தரைரகக 
ய்பணகள, யதாழில்கள அல்லது ய்பாது 
வைவலைாய்பபுகவ்ள வமறயகாள்ள உதவுதல் 
வ்பான்ை யசயல்்பாடுகளில் ஈடு்பட்டன.

19ஆம் நூறைாணடின் யதா்டககத்தில் 
ஆண கல்வியறிவு்டன் ஒபபிடும்வ்பாது ய்பண 
கல்வியறிவு மிகககுவைைாகவை இருந்தது. 
கிறித்துை அவமபபுகள 1819ஆம் ஆணடு 
கல்கத்தாவில் முதன் முதலில் ய்பண சிைார 
சஙகத்வத அவமத்தன. கல்கத்தாவில் கல்வி 
கழகத்தின் தவலைராக இருந்த J.E.D. ய்பதுன் 
என்்பைர 1849ஆம் ஆணடு ய்பதுன் ்பளளிவய 
நிறுவினார. 

1854ஆம் ஆணடின் சாரலஸ வுட 
கல்வி அறிகவக ய்பண கல்விககு அதிக 
முககியத்துைம் அளித்தது. 1882ஆம் 
ஆணடில் இந்திய கல்விக (ஹண்டர) குழு 
சிறுமிகளுககான யதா்டககப ்பளளிவயயும் 
ஆசிரியர ்பயிறசி நிறுைனஙகவ்ளயும் யதா்டஙக 
்பரிந்துவரத்தது. வமலும், சிறுமிகளுககு 
சிைபபு உதவித்யதாவக மறறும் ்பரிசுகவ்ள 
ைழஙக ்பரிந்துவரத்தது. இந்தியப ய்பணகள 
1880களில் ்பல்கவலககழகஙகளில் நுவழயத் 
யதா்டஙகினர. அைரகள மருத்துைரக்ளாகவும் 
ஆசிரியரக்ளாகவும் ்பயிறசி ய்பறைனர. வமலும் 
அைரகள புத்தகஙகவ்ளயும் ்பத்திரிகவககவ்ளயும் 
எழுத யதா்டஙகினர. 1914இல் மகளிர மருத்துை 
வசவை அவமபபு யசவிலியரகளுககு ்பயிறசி 
அளிப்பதில் ய்பரும்்பஙகாறறியது. 1890களில் 
D.K. காரவை என்்பைர பூனாவில் ஏரா்ளமான 
ய்பண ்பளளிகவ்ள நிறுவினார. வ்பராசிரியர 
D.K. காரவை, ்பணடித ரமா்பாய் ஆகிவயார 
கல்வியறிவின் மூலம் ய்பணகள விடுதவல 
ய்பை தீவிர முயறசி எடுத்தது உணவமயிவலவய 
குறிபபி்டத்தககது. 1916இல் இந்திய மகளிர 
்பல்கவலககழகம் வ்பராசிரியர D.K. காரவைைால் 
யதா்டஙகப்பட்டது. இது ய்பணகளுககு கல்விவய 
ைழஙகுைதில் சிைந்த நிறுைனமாக வி்ளஙகியது. 
அவத ஆணடில் வலடி ஹாரடிங மருத்துைக 
கல்லூரியும் ய்டல்லியில் யதா்டஙகப்பட்டது.
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அதிரச்சியவ்டந்தார. இந்த யகாடூரமான 
நவ்டமுவைவய சட்டத்தின் மூலம் ஒழிபவ்பன் 
என்று ச்பதம் யசய்தார. அைர சதிவய 
ஒழிப்பதறகாக யதா்டரச்சியான வ்பாராட்டத்வத 
்பத்திரிகவக மூலமாகவும் வமவ்டகளில் 
வ்பசுைதன் மூலமாகவும் வமறயகாண்டார. 

ராஜா ராம்வமாகன் ராய் 1818-20இல் 
்பல கடடுவரகவ்ள யைளியிட்டார, அதில் 
சதி எனும் ச்டஙகு சாஸதிரஙக்ளால் 
கட்டவ்ளயி்டப்ப்டவில்வல என்்பவதக 
குறிபபிட்டார. சதி எனும் ச்டஙகு இந்து 
மதத்தின் ஒரு அஙகம் என்று ய்பாதுைாக 
ஏறறுகயகாள்ளப்பட்ட கருத்வத சிவதகக 
யசராம்பூர சமயப ்பரபபுக குழுககளில் இந்த 
கருத்துகள ்பயன்்படுத்தப்பட்டது. ்பழவமயான 
இந்து ்பழககமான சதி ஒழிபபுககு எதிராக 
ராதாகந்த் வதப மறறும் ்பைானி சரண 
்பானரஜி ஆகிவயார தஙக்ளது கருத்துகவ்ள 
யைளியிட்டனர.

வில்லியம் ய்பணடிங பிரபு குறைவியல் 
நீதிமன்ைஙகளின் நீதி்பதிக்ளால் சதி 
எனும் ்பழககம் ரத்து யசய்யப்படுைது 
்பரிந்துவரககப்படடிருப்பவத கண்டார. எனவை 
அைர டிசம்்பர 4, 1829இல் விதிமுவை XVII என்ை 
சட்டத்வத நிவைவைறறினார. இச்சட்டத்தின் 
மூலம் சதியில் ஈடு்படுைது அல்லது எரித்தல் 
அல்லது இந்துவிதவைகவ்ள உயிரு்டன் 
புவதத்தல் ஆகியவை சட்டத்திறகு புைம்்பானது 
மறறும் குறைவியல் நீதிமன்ைஙக்ளால் 
தணடிகககூடியவை எனவும் அறிவித்தார. 
அவத வ்பான்ை ந்டைடிகவககள ்பம்்பாய் 
மறறும் யசன்வனயிலும் உ்டனடியாக 
சட்டமாககப்பட்டது.
உ) லதைவதைாசி முலை

வதைதாசி (சமஸகிருதம்) அல்லது வதைர 
அடியாள (தமிழ) என்ை ைாரத்வதயின் ய்பாருள 
“க்டவுளின் வசைகர” என்்பதாகும். ய்பண 
குழந்வதவய வகாவிலுககு வநரத்தி க்டனாக 
அரப்பணிககும் ைழககம் இருந்தது. அைரகள 
வகாயிவலக கைனித்துகயகாளைவதாடு 
மடடுமல்லாமல், ்பரத நாடடியம் மறறும் பிை 
்பாரம்்பரிய இந்திய கவலகவ்ளயும் கறறுக 
யகாண்டனர. அைரகள சமூகத்தில் உயரந்த 
நிவலவயயும் அனு்பவித்தனர.

பிறகாலஙகளில் அைரகள வமாசமாக 
ந்டத்தப்படடு அைமானப்படுத்தப்பட்டனர. வமலும் 

அக்பர குழந்வத திருமணத்வத 
தடுத்தது்டன் திருமணத்திறகு முன் 
மணமகன் மறறும் மணமகளின் ஒபபுதவல 
ய்பறவைாரகள கட்டாயமாக ய்பறறுகயகாள்ள 
வைணடும் என்று உத்தரவிட்டார. அைர 
ய்பணணிறகான திருமணையது 14 
எனவும் ஆணகளுககான திருமண ையது 
16 எனவும் நிரணயித்தார.

1930இல் மத்திய சட்டவ்பரவையில் 
ராய்சாகிப ஹரபிலாஸ சாரதா குழந்வத 
திருமண மவசாதா யகாணடுைரப்பட்டது. 
இச்சட்டம் ஆணகளுககான குவைந்த்படச 
திருமண ையது 18 எனவும் ய்பணகளுககான 
குவைந்த்படச திருமணையது 14 ஆகவும் 
நிரணயித்தது. பின்னர இது ஆணகளுககான 
குவைந்த்படச திருமணையது 21 ஆகவும் 
ய்பணகளுககான குவைந்த்படச திருமண 
ையது 18 எனவும் திருத்தப்பட்டது.
ஈ) சதி 

இந்திய சமூகத்தில் நிலவிய 
மறயைாரு சமூகதீவம சதி ஆகும். குறிப்பாக 
ராஜபுத்திரரகளிவ்டவய இப்பழககம் 
காணப்பட்டது. அபவ்பாதிருந்த நிலபபிரபுத்துை 
சமூகம் சதி எனும் ச்டஙவக ஆதரித்தது. இதன் 
ய்பாருள 'கணைனின் சிவதயில் தானாக 
முன்ைந்து விதவைகள எரித்துகயகாளளுதல்' 
ஆகும். ஆரம்்ப காலத்தில் தாமாகவை 
முன்ைந்து யசய்துயகாண்டனர ஆனால் 
பின்னர உைவினரகளின் ைறபுறுத்தலால் 
சிவதயில் அமரந்தனர. கி.பி.(ய்பா.ஆ.) 1420இல் 
விஜயநகருககு ைருவகபபுரிந்த இத்தாலிய 
்பயணி நிகவகாவலா வகாணடி தனது 
குறிபபுகளில் ‘அந்தப்பகுதியில் ைாழந்தைரகள 
தஙகள விருப்பத்தின் வ்பரில் ்பல ய்பணகவ்ள 
திருமணம் யசய்து யகாண்டனர என்றும் 
ய்பணகள இைந்த தன் கணைரு்டன் 
எரிககப்பட்டனர’ என்றும் குறிபபிடுகிைார.

19ஆம் நூறைாணடின் யதா்டககத்தில் 
சதி என்னும் ்பழககம் ைஙகா்ளத்தின் ்பல 
்பகுதிகளிலும் வமறகு இந்தியா மறறும் யதன் 
இந்தியாவிலும் நவ்டமுவையில் இருந்தது. 
1811ஆம் ஆணடில், ராம்வமாகன் ராயின் 
சவகாதரர யஜகன்வமாகன் ராய் காலமானதால் 
அைரு்டன் அைரது மவனவியும் எரிககப்பட்டார. 
ராம்வமாகன் ராய் அவதப ்பாரத்தவ்பாது மிகவும் 
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சாதிமுவையின் இறுககமான தன்வமவய 
நீககுைது மறறும் ஒடுககப்பட்ட ைகுபவ்ப 
சமத்துைநிவலககு உயரத்துதல் ஆகியைறறின் 
மூலம் ய்பணகளின் முன்வனறைத்வத 
ஊககுவிகக முயன்ைது. இவவியககஙகவ்ள 
ைழிந்டத்திய சீரதிருத்தைாதிகவ்ள நவீன 
இந்தியாவின் முன்வனாடிகள ஆைர. 
அ) ராஜா ராம்லைா்கன் ராய்

இந்தியாவில் காணப்பட்ட சமூக 
அ்டககுமுவைகவ்ள சீரதிருத்த முயன்ை 
பிரிடடிஷாரின் முயறசிவய ஆதரித்த சில 
அறிைாரந்த இந்தியரகள இருந்தனர. அைரகளில் 
மிக முககியமானைர ராஜா ராம்வமாகன் ராய் 
ஆைார. இந்திய சமூக சீரதிருத்த இயககத்தின் 
முன்வனாடியான ராஜா ராம்வமாகன் ராய், 
தனது உ்டன் பிைந்த சவகாதரரின் 
ைாழகவகயில் இந்த நவ்டமுவைவயக 
கண்டபின்னர சாதிகளுககு அப்பால் சதி 
எதிரபபு வ்பாராளியானார. மனிததன்வமயறை 
இத்தீய ்பழககத்திறகு எதிரான இயககத்வத 
யதா்டஙகினார. இரககமறை யகாடிய 
இப்பழககத்தினால் ்பாதிககப்பட்ட ராம்வமாகன் 
ராய் தவலவமயிலான இயககத்தின் 
யசல்ைாககினால், பிரிடடிஷ் அரசாஙகம் இந்தச் 
யசயவல "சாரந்த குறைம் யகாவல" என்று 
அறிவித்தது. 1829இல் சதி எனும் உ்டன்கடவ்ட 
ஏறுதல் தண்டவனககுரிய குறைம் என 
வில்லியம் ய்பணடிங பிரபு அறிவித்தார. 
இந்த தவ்டச்யசயலுககு உதவியதறகாக 
ராஜா ராம்வமாகன் ராய் மிகவும் நிவனவு 
கூைப்படுகிைார. வமலும் குழந்வதத் திருமணம் 
மறறும் ய்பணசிசுகயகாவல ஆகியைறவையும் 
அைர எதிரத்தார. விதவை மறுமணம், 
ய்பணகல்வி மறறும் ய்பணகளின் யசாத்துரிவம 
ஆகியைறவை ஆதரித்தார. இவைாைாக சதி 
என்னும் தீய ்பழககம் சமூகத்திலிருந்து 
ஒழிககப்பட்டது.
ஆ) ஈஸவர சநதிர வித்யாசா்கர

ஈஸைர சந்திர வித்யாசாகர ய்பண கல்வி, 
விதவை மறுமணம் ஆகியைறவை ஆதரிககவும் 
்பலதார மணத்வத ஒழிப்பதறகாகவும் 
ைஙகா்ளத்தில் ஒரு இயககத்வத 
வமறயகாண்டார. 1856இல் இந்து விதவை 
மறுமணச் சட்டத்வத நிவைவைறறுைதறகாக 
இந்திய சட்டமன்ைத்திறகு அைர ்பல மனுககவ்ள 
சமரபபித்தார. மறைைரகளுககு முன்மாதிரியாக 

வதைதாசிகள தஙகள கணணியம், ய்பருவம 
உணரவு, சுயமரியாவத மறறும் யகௌரைம் 
ஆகியைறவை இழந்தனர. அவதத் யதா்டரந்து 
வதைதாசி முவை ஒரு சமூக தீவமயாக மாறியது.

இந்தியாவின் முதல் ய்பண மருத்துைரான 
்டாக்டர முத்துலடசுமி அம்வமயார, 
யகாடுவமயான வதைதாசி முவைவய 
தமிழநாடடிலிருந்து ஒழிப்பதறகாக தன்வன 
அரப்பணித்துக யகாண்டார. வதைதாசி 
முவைககு எதிரான அைரது வ்பாராட்டத்வத 
்பாராடடும் ைவகயில் 1929இல் அைர யசன்வன 
சட்டமன்ைத்திறகு ்பரிந்துவரககப்பட்டார. 
ய்பரியார ஈ.யை.ரா. "வதைதாசி ஒழிபபு 
மவசாதாவை" நிவைவைறறுைதில் முககிய 
கருவியாக யசயல்்பட்டார. 1930இல் ்டாக்டர 
முத்துலடசுமி அம்வமயார இம்மவசாதாவை 
யசன்வன சட்டமன்ைத்தில் முன்யமாழிந்தார.

வதைதாசிகளின் விடுதவலககாக 
வ்பாராடிய மறயைாரு ய்பணமணி மூைலூர 
ராமாமிரதம் ஆைார. ராஜாஜி, ய்பரியார மறறும் 
திரு.வி.க. ஆகிவயாரின் யதா்டரச்சியான தாரமீக 
ஆதரவு்டன் இந்த யகாடுவமயான முவைககு 
எதிராக அைர முழககம் எழுபபினார. இதன் 
விவ்ளைாக அரசாஙகம் “வதைதாசி ஒழிபபுச் 
சட்டத்வத” நிவைவைறறியது.

மதராஸ வதைதாசி சட்டம் என்்பது 
அகவ்டா்பர 9, 1947இல் நிவைவைறைப்பட்ட 
ஒரு சட்டமாகும். மதராஸ மாகாணத்தில் 
நிவைவைறைப்பட்ட இந்த சட்டம் 
வதைதாசிகளுககு சட்டப்படி திருமணம் 
யசய்து யகாளளும் உரிவமவய 
ைழஙகியது்டன், இந்திய வகாவில்களுககு 
ய்பண குழந்வதகவ்ள தானமாக ைழஙகுைது 
சட்டவிவராதம் எனவும் அறிவித்தது.

 சமூ்க சீரதிருத்தைவாதி்களின் ெங்கு
்ப த் ய த ா ன் ்ப த ா ம் 

நூறைாணடின் இரண்டாம் 
்பாதியிலிருந்து, ்பல சமூக 
சீரதிருத்தைாதிகள மறறும் 
சமூக சீரதிருத்த இயககஙகள 
ய்பணகளுககு கல்வி 
அளிப்பது, அைரகளின் 
திருமண ையவத உயரத்துைது, விதவைகவ்ள 
கைனித்துகயகாளைது, அவத வ்பான்று 
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்பரைலானது, ்பரதாவை 
ஒழிப்பது வ்பான்ை 
்பல ய்பரிய சமூக 
சீ ர தி ரு த் த ங க ளு க கு 
ை ழி ை கு த் த வ த ா டு , 
சுதந்திர வ்பாராட்டத்தில் 
ய்பணகள ்பஙவகறகவும் 
ைழிைகுத்தது.
ஊ) பெரியார ஈ.பவ.ரா

ய்பரியார ஈ.யை.ரா  தமிழநாடடின் 
மிகச் சிைந்த சமூக சீரதிருத்தைாதிகளில் 
ஒருைராைார. இைர ய்பணகல்வி, விதவை 
மறுமணம் மறறும் கலபபு திருமணம் 
ஆகியைறவை ஆதரித்தார. வமலும் குழந்வத 
திருமணத்வத எதிரத்தார.
எ) பெண சீரதிருத்தைவாதி்கள்

ய்பரும்்பாலான சீரதிருத்த இயககஙக்ளான 
பிரம்ம சமாஜம் (1828), பிராரத்தவன சமாஜம் 
(1867) மறறும் ஆரிய சமாஜம் (1875) 
வ்பான்ைவை ஆண சீரதிருத்தைாதிக்ளால் 
ைழிந்டத்தப்பட்டன. அைரகள ய்பணகள 
சுதந்திரம் மறறும் ை்ளரச்சியில் ஒரு எல்வலவய 
நிரணயித்தனர. ்பணடித ரமா்பாய்,  ருகமா்பாய் 
மறறும் தாரா்பாய் ஷிணவ்ட வ்பான்ை ய்பண 
சீரதிருத்தைாதிகள வமலும் அவத விரிவு்படுத்த 
முயறசித்தனர. 1889இல் இந்து 
விதவைகளுககாக சாரதா சதன் (கறைல் 
இல்லம்) எனும் அவமபபிவன ்பணடித 
ரமா்பாய் ்பம்்பாயில் திைந்தார. பின்னர அது 
பூனாவுககு மாறைப்பட்டது. அைரது 
முயறசிகளிவலவய மகத்தானது இந்தியாவில் 
விதவைகளுககு முதன்முதலில் கல்வி புகட்ட 
வமறயகாண்டதாகும். வமலும் யசன்வனயில் 
பிரம்மஞான சவ்ப (திவயாசாபிகல் சஙகம்) 
நிறுைப்பட்டது. ்டாக்டர அன்னிய்பசன்ட 
அம்வமயார ஐவராப்பாவிலிருந்து ைருவக 
தந்து அைறறில் இவணந்தார. இச்சஙகமும் 
ய்பாது சமூக சீரதிருத்த திட்டத்வத  
உருைாககியது.

ய்பரியாரின் கருத்துகக்ளால் மிகவும் 
கைரப்பட்ட மறயைாரு சீரதிருத்தைாதி ்டாக்டர 
S. தரமாம்்பாள ஆைார. அைர விதவை 
மறுமணத்வத யசயல்்படுத்துைதிலும் 
ய்பணகல்வியிலும் மிகுந்த ஆரைம் காடடினார. 
சீரதிருத்தைாதியான ்டாக்டர முத்துலடசுமி 
அம்வமயாரு்டன் இவணந்து வதைதாசி 

மூவலூர 
ராைாமிரதைம்

அைரது  மகன் நாராயணச்சந்திரா, 
ஒரு விதவைவய திருமணம் யசய்து 
யகாண்டார. வித்யாசாகர ய்பண கல்விவய 
வமம்்படுத்துைதறகாக ைஙகா்ளத்தில் நாடியா, 
மிடனாபூர, ஹுகளி மறறும் ்பரத்ைான் ஆகிய 
மாைட்டஙகளில் ்பல ய்பணகள ்பளளிவய 
நிறுவினார.
இ) ்கநதுகூரி வீலரசலிங்்கம்

கந்துகூரி வீவரசலிஙகம் ்பந்துலு 
யதன்னிந்தியாவில் மகளிர விடுதவலககாக 
வ்பாராடிய   ஆரம்்பகால வ்பாராளி ஆைார. 
அைர விவைகைரதினி என்ை ்பத்திரிவகவய 
யைளியிட்டார. வமலும் 
அைர 1874இல் தனது 
முதல் ய்பணகள ்பளளிவய 
திைந்தார. விதவை 
மறுமணம் மறறும் ய்பண 
கல்வி ஆகியைறவை 
சமூக சீரதிருத்தத்திறகான 
தனது திட்டத்தின் 
முககிய குறிகவகா்ளாகக 
யகாண்டார.
ஈ) எம்.ஜி. ரானலடை  ைற்றும் பி.எம். ைேொரி

எம்.ஜி. ரானவ்ட மறறும் பி.எம். மல்பாரி 
ஆகிவயார ்பம்்பாயில் ய்பணகள 
முன்வனறைத்திறகான இயககத்வத ந்டத்தினர. 
1869ஆம் ஆணடில், ரானவ்ட விதவை மறுமண 
சஙகத்தில் வசரந்து, விதவை மறுமணம் 
மறறும் ய்பண கல்விவய ஊககுவித்தது்டன் 
குழந்வத திருமணத்வத எதிரத்தார. 
1887இல் இந்திய வதசிய சமூக மாநாடவ்ட 
யதா்டஙகினார. அது சமூக சீரதிருத்தத்திறகான 
ஒபபுயரைறை நிறுைனமாக உருைானது. ஒரு 
்பத்திரிகவகயா்ளரான பி.எம். மல்பாரி 1884இல் 
குழந்வத திருமணத்வத ஒழிப்பதறகான 
ஒரு இயககத்வதத் யதா்டஙகினார. 
துணடுபபிரசுரஙகவ்ள யைளியிடடு  
ந்டைடிகவக எடுககுமாறு அரசாஙகத்தி்டம் 
வைணடுவகாள விடுத்தார.
உ) ல்காொே கிருஷண ல்கா்கலே

வகா்பால கிருஷ்ண வகாகவல  1905ஆம் 
ஆணடில் இந்திய ஊழியர சஙகத்வத 
யதா்டஙகினார. அது யதா்டககக கல்வி, ய்பண 
கல்வி மறறும் ஒடுககப்பட்ட ைகுபபினரின் 
வமம்்பாடு  ஆகியைறறில் சீரதிருத்தஙகவ்ளக 
யகாணடுைந்தது. ய்பண கல்வியின் 

்கநதுகூரி 
வீலரசலிங்்கம்

ல்காொே கிருஷண 
ல்கா்கலே
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வீரதீரமாக வ்பாரிடடு  சிைகஙவகயில் தனது 
ஆடசிவய மீடய்டடுத்தார. 1857ஆம் ஆணடு 
ஆஙகிவலயருககு எதிரான வ்பாராட்டத்தில் 
வ்பகம் ஹஸரத் மஹால், ஜான்சியின் ராணி 
லடசுமி ்பாய் வ்பான்வைார ஆயுதவமந்தி 
வ்பாராடினர. 

விடுதவலப வ்பாராட்டத்தில் 
ஆயிரககணககான ய்பணகள அயல்நாடடு 
ய்பாருடகவ்ள புைககணித்தல், ஊரைலஙகளில் 
கலந்துயகாளைது, சட்டஙகவ்ள மீறுதல் 
மூலம் தடியடி ய்பறறு சிவைககு யசன்ைனர. 
விடுதவலப வ்பாராட்டத்தில் அைரக்ளது 
்பஙகளிபபு யைகுஜன தன்வமயில் புதிய 
்பரிணாமத்வத வசரத்தது.

 சீரதிருத்தை இயக்கத்தின் தைாக்கம்
•  ய்பணகளின் விடுதவலயில் குறிபபி்டத்தகக 

முன்வனறைத்வத ஏற்படுத்தியது.
•  இது மககளிவ்டவய வதசிய 

விழிபபுணரவை உருைாககியது.
•  தியாகம், வசவை மறறும் ்பகுத்தறிவு 

உணரவு ஆகியைறவை உருைாககியது.
•  சதி மறறும் ய்பணசிசுகயகாவல ஆகியவை 

சட்டவிவராதமாககப்பட்டது.
•  விதவை மறுமணம் யசய்ய 

அனுமதிககப்பட்டனர.

முவைககு எதிராக மூைலூர ராமாமிரதம் 
அம்வமயார குரல் எழுபபினார. அம்வமயார 
அைரக்ளது நிவனைாக தமிழக அரசு ‘மூைலூர 
ராமாமிரதம் அம்வமயார நிவனவு திருமண 
உதவி’ திட்டத்வத யதா்டஙகியது. இந்த சமூக 
நலத்திட்டம் மூலம் ஏவழபய்பணகளுககு 
நிதிஉதவி ைழஙகப்படுகிைது. இவைாைாக 
தஙகளின் உரிவமகவ்ள யைன்யைடுப்பதறகாக 
ய்பண சீரதிருத்தைாதிகளும் ய்பரும் 
்பஙகாறறியுள்ளனர.

தஙகளின் நலன்கவ்ள ்பாதுகாத்துக 
யகாளைதறகாக தஙகளுககானயதாரு 
சஙகம் நிறுைப்படுைதன் அைசியத்வத 
புகழய்பறை  ய்பணகள உணரந்தனர. அதன் 
விவ்ளைாக, இந்தியாவில் இந்திய ய்பணகள 
சஙகம், வதசிய ய்பணகள ஆவணயம் மறறும் 
அவனத்து இந்திய ய்பணகள மாநாடு வ்பான்ை 
மூன்று மிகபய்பரிய ய்பணகள அவமபபுகள 
நிறுைப்பட்டது.

 விடுதைலே இயக்கத்தில் பெண்கள்
ய த ா ்ட க க க ா ல 

காலனிய எதிரபபு 
வ்பாராட்டத்தில் ய்பணகள 
்பல்வைறு ைவககளில் 
முககிய ்பஙகாறறினர. 
சி ை க ங வ க யி ன் 
வ ை லு ந ா ச் சி ய ா ர 
ஆஙகிவலயருககு எதிராக லவலுநாச்சியார

முககிய சடடைவிதி்கள் முககிய பிரிவு்கள்

ைஙகா்ள ஒழுஙகுமுவைச் சட்டம் XXI, 1804 ய்பணசிசுகயகாவல சட்டவிவராதமானது என 
அறிவிககப்பட்டது.

ஒழுஙகுமுவை XVII, 1829 சதி எனும் ்பழககம் சட்டவிவராதமானது என்று 
அறிவிககப்பட்டது.

இந்து விதவைகள மறுமணச்சட்டம், 1856 விதவைகவ்ள மறுமணம் யசய்ய அனுமதித்தது.
உளநாடடு திருமணச்சட்டம், 1872 குழந்வத திருமணம் தவ்ட யசய்யப்பட்டது.

சாரதா சட்டம், 1930 சிறுைரகள சிறுமிகளுககான திருமணையது 
உயரத்தப்பட்டது.

வதைதாசி ஒழிபபுச் சட்டம், 1947 வதைதாசி முவைவய ஒழித்தது.

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

VIII_Std_History_Unit 2.indd   162 22-11-2019   17:46:39



163163

மீள்ொரலவ
�  ய்பணகளின் நிவல எல்லா காலஙகளிலும் ஒவரமாதிரியாக இருந்ததில்வல வமலும் ைட்டார 

அ்ளவிலும் வைறு்படடிருந்தது.
�  இந்திய சமுதாயத்தில் ்பல சமூக தீவமகள இருந்தன.
�  ்பல சமூக சீரதிருத்தைாதிகள மறறும் சமூக சீரதிருத்த இயககஙகள ய்பணகளுககு கல்வி 

அளிப்பதன் மூலம் அைரகளின் முன்வனறைத்வத ஊககுவிகக முயன்ைன.
�  இந்தியாவில் ய்பணகள தறவ்பாது அவனத்து துவைகளிலும் ்பஙவகறகின்ைனர.

்கலேச்பசாற்்கள்
ய்பருநிலககிழார zamindar a landowner

விடுதவல emancipation free from social, or political restriction

அறியைாளி enlightenment the state of being enlightened

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

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

 சுதைநதிர இநதியாவில் பெண்கள்
இந்தியாவில் ய்பணகள தறவ்பாது கல்வி, 

அரசியல், மருத்துைம், கலாச்சாரம், வசவைத் 
துவைகள, அறிவியல் மறறும் யதாழில்நுட்பம் 
உட்ப்ட அவனத்து துவைகளிலும் 
்பஙவகறகின்ைனர.  

இந்திய அரசியலவமபபு  (பிரிவு 14) சம 
ைாய்பபு மறறும் சம வைவலககு சம ஊதியம் 
என உத்திரைாதமளிககிைது.

ய்பணகளுககு அதிகாரம் அளிப்பதறகான 
வதசிய  யகாளவகயானது, வதசிய கல்விக 
யகாளவக (1986) கீழ நிவைவைறைப்பட்டது.  

புதிதாக யதா்டஙகப்பட்ட ‘மஹி்ளா சமகயா’ எனும் 
திட்டமானது ய்பணகளுககு  அதிகாரமளிப்பதில் 
முககிய கைனம் யசலுத்துகிைது. ய்பணகளுககு 
33 சதவீத இ்டத்வத ஒதுககியது 
ய்பணகளின் சமூக-அரசியல் யசல்ைாககில் 
முன்வனறைத்வத ஏற்படுத்தியது.

ஜனைரி 1992இல்  ய்பணகளுககான 
வதசிய ஆவணயம் அவமககப்பட்டது. 
ய்பணகள யதா்டர்பான சட்டஙகவ்ள மறுஆய்வு 
யசய்ைது, ய்பணகளுககு எதிரான அநீதிகள  
மறறும் உரிவமகள மறுபபு குறித்த தனிப்பட்ட 
புகாரகளில் தவலயிடுைது இதன் முககிய 
்பணிகள ஆகும்.
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I.  சரியான விலடைலயத் 
லதைரநபதைடுக்கவும்.

1.   சமூகமானது 
த ன க கு ள ளி ரு ந் து ம் 
ய ை ளி யி லி ரு ந் து ம் 
ம ா ற ை ங க வ ்ள 
உடகிரகித்தும் யைளிப்படுத்தியும் நீககியும் 
யதா்டரந்து மாறிகயகாணவ்ட இருககிைது.
அ) மனித  ஆ) விலஙகு
இ) காடு  ஈ) இயறவக

2. இந்தியாவின் முதல் ய்பண மருத்துைர 
 அ) தரமாம்்பாள
 ஆ) முத்துலடசுமி அம்வமயார
 இ) மூைலூர ராமாமிரதம்
 ஈ) ்பணடித ரமா்பாய்
3.  சதி எனும் நவ்டமுவை ஒழிககப்பட்ட 

ஆணடு 
 அ) 1827  ஆ) 1828
 இ) 1829  ஈ) 1830
4. பி.எம். மல்பாரி என்்பைர ஒரு 
 அ) ஆசிரியர
 ஆ) மருத்துைர
 இ) ைழககறிஞர
 ஈ) ்பத்திரிவகயா்ளர
5.  பின்ைருைனைறறில் எவை/எது சீரதிருத்த 

இயககம் (ஙகள)?
 அ) பிரம்ம சமாஜம்
 ஆ) பிராரத்தவன சமாஜம்
 இ) ஆரிய சமாஜம்
 ஈ) வமறகண்ட அவனத்தும்
6.  ய்பதுன் ்பளளி  இல் J.E.D ய்பதுன் 

என்்பைரால் நிறுைப்பட்டது.
 அ) 1848  ஆ) 1849
 இ) 1850  ஈ) 1851
7.  1882ஆம் ஆணடில் சிறுமிகளுககான 

ஆரம்்பப ்பளளிகவ்ளத் யதா்டஙக எந்த 
ஆவணயம் ்பரிந்துவரத்தது?

 அ) வுடஸ  ஆ) யைல்பி
 இ) ஹண்டர ஈ) முடடிமன்
8.  சாரதா குழந்வத திருமண மவசாதாைானது 

சிறுமிகளுககான குவைந்த்படச திருமண 
ையவத  என நிரணயித்தது.

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

குழுகக்ளால் அவமககப்பட்டது.
2.  சிைகஙவகவய வசரந்த  

என்்பைர  பிரிடடிஷாவர எதிரத்து  வீரமாக 
வ்பாராடினார.

3.  இந்திய ஊழியர சஙகத்வத நிறுவியைர 

4.   தமிழநாடடின் மிகபய்பரிய சமூக 
சீரதிருத்தைாதிகளில் ஒருைர 
ஆைார.

5.  கந்துகூரி வீரசலிஙகம் யைளியிட்ட 
்பத்திரிகவகயின் ய்பயர  ஆகும்.

III. பொருத்து்க.
1. பிரம்மஞான சவ்ப - இத்தாலிய ்பயணி
2.  சாரதா சதன் - சமூக தீவம
3.  வுடஸ கல்வி 

அறிகவக
- அன்னிய்பசன்ட

4.  நிகவகாவலா 
வகாணடி

- ்பணடித ரமா்பாய்

5.  ைரதடசவண - 1854
IV. சரியா / தைவைா எனக குறிப்பிடு்க.
1.  ரிக வைத காலத்தில் ய்பணகள 

யகௌரவிககப்பட்டனர.
2.  வதைதாசி முவை ஒரு சமூக தீவம.
3.  இந்திய சமூக சீரதிருத்த இயககத்தின் 

முன்வனாடி ராஜா ராம்வமாகன் ராய்.
4.  ய்பணகளுககான 23 சதவீத இ்ட ஒதுககீடு 

என்்பது ய்பணகளின் சமூக – அரசியல் 
நிவலவய வமம்்படுத்துைவதக குறிககிைது.

5.  1930ஆம் ஆணடு சாரதா சட்டம் சிறுைரகள 
மறறும் சிறுமிகளுககான திருமண 
ையவத உயரத்தியது.

 ைதிப்பீடு 
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2.  சமூக தீவமகளில் சிலைறவை ்படடியலிடுக.
3.  இவ்டககால இந்தியாவில் குறிபபி்டத்தகக 

ய்பணகள யாைர?
4.  இந்திய விடுதவலப வ்பாராட்டத்தில் 

ஈடு்பட்ட முககியமான ய்பணகவ்ள 
குறிபபிடுக.

5.  ‘சதி’ ்பறறி ஒரு குறிபபு ைவரக.
VII.  பின்வருெலவ்களுககு விரிவான விலடை 

தைரு்க.
1.  சுதந்திரப வ்பாராட்டத்தில் ய்பணகளின் 

்பஙகிவனக கண்டறியவும்.
2.  சமூக தீவமகவ்ள ஒழிப்பதில் சமூக 

சீரதிருத்தைாதிகளின் ்பஙகளிபவ்ப 
வி்ளககுக.

3.  சீரதிருத்த இயககத்தின் தாககம் குறித்து 
விரிைாக விவ்டயளிககவும்.

VIII. பசயல் திடடைம் ைற்றும் பசயல்ொடு.
1.  ய்பணகளின் ை்ளரச்சியில் சமூக 

சீரதிருத்தைாதிகளின் ்பஙகளிபபு குறித்து 
தகைல் யதாகுபவ்ப தயாரிககவும். 
(ஏவதனும் ஒரு சீரதிருத்தைாதிவய வதரவு 
யசய்து அைர யதா்டர்பான தகைல்கவ்ள 
வசகரிககவும்)

2.  குழு விவாதைம்: விடுதவல இயககத்தில் 
ய்பணகளின் ்பஙவகறபு.

 லைற்ல்காள் நூல்்கள்

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

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

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

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

V. சரியான கூற்லைத் லதைரவு பசய்யவும்.
1.  சரியான இவணவய கணடுபிடி.
அ)  மகளிர 

்பல்கவலககழகம்
- வ்பராசிரியர D.K. 

காரவை
ஆ)  நீதி்பதி ரானவ்ட - ஆரிய சமாஜம்
இ)  விதவை 

மறுமணச் சட்டம்
- 1855

ஈ)  ராணி 
லடசுமி்பாய்

- ய்டல்லி

2.  மாறு்பட்ட ஒன்றிவனக கணடுபிடி.
 அ) குழந்வத திருமணம்
 ஆ) சதி
 இ) வதைதாசி முவை
 ஈ) விதவை மறுமணம்
3. பின்ைரும் கூறறுகவ்ள கைனிககவும்.
 i)  வ்பகம் ஹஸரத் மஹால், ராணி லடசுமி 

்பாய் ஆகிவயார ஆஙகிவலயர மீது 
ஆயுதவமந்திய கி்ளரச்சியில் ஈடு்பட்டனர.

 ii)   தமிழநாடடின் சிைகஙவகவயச் வசரந்த 
வைலுநாச்சியார, பிரிடடிஷாருககு 
எதிராக வீரமாக வ்பாராடினார.

  வமவல யகாடுககப்பட்ட எந்த ைாககியம் 
(ஙகள) சரியானவை?

 அ) i மடடும்   ஆ) ii மடடும்
 இ) i மறறும் ii ஈ) இரணடுமில்வல
4.  கூற்று: ராஜா ராம்வமாகன் ராய் அவனத்து 

இந்தியரக்ளாலும் மிகவும் நிவனவு 
கூைப்படுகிைார.

  ்காரணம்:  இந்திய சமுதாயத்தில் இருந்த  
சதி என்ை தீய்பழககத்வத ஒழித்தார.

 அ)  கூறறு மறறும் காரணம் இரணடும் 
தைைானவை.

 ஆ)  கூறறு சரியானது. காரணம் தைறு.
 இ)  கூறறு சரியானது. காரணம்   கூறவை 

வி்ளககுகிைது.
 ஈ)  கூறறு சரி. காரணம் கூறவை 

வி்ளககவில்வல.
VI.  பின்வரும் வினாக்களுககு ஓரிரு 

வாககியங்்களில் விலடையளிக்கவும்.
1.  ய்பணகளின் முன்வனறைத்திறகாக 

வ்பாராடிய முககிய தவலைரகளின் 
ய்பயரிவன குறிபபிடுக.
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 அறிமுகம் 
அக்சய் மற்றும் ஆகாஷ் உஙகளைப் 

ப�ானபறே எட்ாம் வகுப்பில் �டித்துக 
ககாண்டிருந்தனர். ஒருநாள் �ள்ளியில் 
மாணவர்கள் விளையாடிக ககாண்டிருந்த 
ப�ாது மளை க�ய்யத்  துவஙகியது. அவர்கள் 
்தஙகள் வகுப்�ளறேளய பநாககி ஓ் 
ஆரம்பித்்தனர். மளையினால் அக்சய் அருகில் 
உள்ை ஒரு மரத்தின கீழ் ்தஙக திட்மிடடு 
ஆகாளை அளைத்்தான. ஆனால்  ஆகாஷ்   
மரத்ள்த மினனல் ்தாககககூடும் என 
எதிர்மளறேயாக �திலளித்்தான.  கள்சியில் 
இருவரும் அவர்கள் வகுப்�ளறேளய 
அள்ந்தனர். வகுப்�ளறேயில் ஒரு புதிய 
�ருத்தியினாலான துவாளைளயக கண்்னர். 
அவர்கள் இருவரும் ்தஙகளுள்ய ்தளலளய 
�ருத்தியினாலான துவாளைளயக ககாண்டு 
துள்த்து ககாண்்னர். வகுப்�ளறேயில் இருந்த 
மற்றே மாணவர்கள் ஆசிரியர் ககாண்டு வந்த 
துவாளைளய நீஙகள் இருவரும் ஈரமாககி 
விடடீர்கள் எனறேனர். எனபவ ஆசிரியர் 
்தஙகளைத் கண்டிகக கூடும் என நிளனத்து 
ஆசிரியளர திருப்தி�டுத்தும் க�ாருடடு ஆகாஷ் 
ஆசிரியரி்ம் சில பகள்விகளைக பகட்ார். 

”பம்ம்”, இந்த துவாளை மிகவும் அைகாகவும் 
வண்ணமயமாகவும் இருககிறேது. இள்த 
எஙகிருநது வாஙகினீர்கள்?. இது எவவாறு 
உற்�த்தி க்சய்யப்�டுகிறேது?” என ஆசிரியரி்ம் 
பகடக, ஆசிரியர் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இளவ 
எவவாறு மூலப்க�ாருடகளைக ககாண்டு 
்தயாரித்து விற்�ளன க்சய்யப்�டுகிறேது என�ள்த 
விைககத் க்தா்ஙகினார்.

 த�ொழிற்ொலை 
மூலப்க�ாருடகளை இயநதிரஙகளின 

மூலம் �யன�டுத்்த கூடிய க�ாருடகைாக 
மாற்றேப்�டும் இ்பம க்தாழிற்்சாளல எனப்�டும். 
�ல்பவறு மூலப் க�ாருடகளை பநரடியாக 
மனி்தர்கைால் நுகர்வு க்சய்ய இயலாது. எனபவ 
மூலப் க�ாருடகளை நுகர்வு க�ாருடகைாக  
மாற்றே பவண்டியது அவசியமாகிறேது. 
மூலப்க�ாருடகளை ஒரு வடிவத்திலிருநது 
நுகரும் வளகயில் மற்கறோரு வடிவத்திற்கு  
மாற்றுவப்த உற்�த்தி க்தாழிற்்சாளலயின  
்சாராம்்சம் ஆகும். 

க்தாழிற்்சாளலகள், க�ாருைா்தார 
ந்வடிகளகயின இரண்்ாம் நிளல 

▶  க்தாழிலகஙகளின ்தனளம அ்தன வளககள் மற்றும் அவற்றின 
முககியத்துவத்ள்தப் �ற்றி புரிநது ககாள்ைல் 

▶  க�ாருைா்தார ந்வடிகளககளில் க�ாதுவான வளக�ாடுகளைப் 
�ற்றிப் புரிநதுககாள்ைல் 

▶  க்தாழிலகஙகளின அளமவி்த்தின காரணிகளை அள்யாைம் 
காணல் 

▶  க்தாழிலகஙகளின வளககளைப் �ற்றி அறிநது ககாள்ைல்

கற்றல் ந�ோககஙகள்

த�ொழிைகஙகள்

அைகு - 1
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மு�னலை அல்ைது மு�ல் நிலை த�ொருளொ�ொர 
நடவடிகலக (Primary Economic Activity): 
இளவ �ைஙகாலம் மு்தபல ப்தானறிய 
க�ாருைா்தார ந்வடிகளககைாகும். கால்நள் 
பமய்த்்தல், பவடள்யாடு்தல், உணவு 
ப்சகரித்்தல், மீன பிடித்்தல், விவ்சாயம், சுரஙகத் 
க்தாழில், கல் உள்த்்தல் ஆகிய க�ாருைா்தார 
ந்வடிகளககளை உள்ை்ககியது.

மு�ல் நிலை த�ொருளொ�ொர நடவடிகலக

இரண்டொம் நிலை த�ொருளொ�ொர நடவடிகலக 
(Secondary Economic Activity): இரண்்ாம் 
நிளல க�ாருைா்தார ந்வடிகளககள் என�து 
மூலப்க�ாருடகளை முளறேப்�டுத்து்தல் மற்றும் 
உற்�த்தி மூலம் �யன�டும் க�ாருடகைாக 
மாற்றேம் க்சய்வது ஆகும். எடுத்துககாட்ாக  
அடுமளனகளில் மாவுகளை கராடடியாக 
மாற்றுவது. உபலாகஙகள் மற்றும் 
கநகிழிகளை முளறேப்�டுத்தி வாகனஙகைாக 
மாற்றும் க்தாழிற்்சாளலகள் ஆகும்.

இரண்டொம் நிலை த�ொருளொ�ொர த்யல்�ொடு
பமலாண்ளம ந்வடிகளககளைப் ப�ானபறே எந்த 
ஒரு இரண்்ாம் நிளல க�ாருைா்தார க்சயல்�ாடும் 
கீழ்ககண்் முளறேயில் நள்க�றுகிறேது

உள்ளீடுகள்

முல்�டுத்து�ல்

முடிவுற் த�ொருடகள்(தவளியீடு) 

மூன்ொம் நிலை த�ொருளொ�ொர நடவடிகலக 
(Tertiary Economic Activity): மூனறோம் 
நிளல க�ாருைா்தார ந்வடிகளககள் 
அத்தியாவசிய ப்சளவகளை அளிககிறேது. 
மற்றும் க்தாழிலகஙகள் இயஙகுவ்தற்கு 
உ்தவி புரிகினறேது. இளவ ப்சளவகள் துளறே 

துளறேயாகும். அறிவியல் மற்றும் 
க்தாழில்நுட�த்தின பமம்�ாடு மனி்தனுககு 
மூலப்க�ாருடகளைப் �யன�டும் 
க�ாருடகைாக உருவாகக உ்தவுகிறேது. ஒரு 
நாடடின க�ாருைா்தார வலிளம எப்க�ாழுதும் 
உற்�த்தி க்தாழிற்்சாளலகளின வைர்ச்சியால் 
அைவி்ப்�டுகிறேது. எனபவ உலகில் 
உள்ை எந்த ஒரு நாடடின க�ாருைா்தார 
வைர்ச்சியும் க்தாழிலகஙகளின வைர்ச்சிளய 
அடிப்�ள்யாக ககாண்டு பமம்�ாடு 
அள்கிறேது.

 த�ொருளொ�ொர த்யல்�ொடு  
உற்�த்தி, விநிபயாகம், நுகர்வு அல்லது 

�ணிகளில் ஈடு�டும் எந்த ஒரு க்சயலுபம 
க�ாருைா்தார ந்வடிகளகயாகும்.

த�ொருளொ�ொர நடவடிகலககளின அடிப்�லட
பினவருவன அளனத்தும் முககியமான 

அடிப்�ள் மற்றும் க�ாருைா்தார 
ந்வடிகளககள் ஆகும்.
1.  மு்தனளம க�ாருைா்தார ந்வடிகளககள் 

(எடுத்துககாடடு - கச்்சா �ருத்தி உற்�த்தி) 
2.  இரண்்ாம் நிளல க�ாருைா்தார 

ந்வடிகளககள் (எடுத்துககாடடு - 
நூற்�ாளலகள்)

3.  ்சார்பு நிளல க�ாருைா்தார ந்வடிகளககள் 
(எடுத்துககாடடு - வஙகித்துளறே)

4.  நானகாம் நிளல க�ாருைா்தார 
ந்வடிகளககள் (எடுத்துககாடடு - 
நீதித்துளறே)

இரண்டொம்
துல்

்ொரபு
துல்

நொனகொம்
துல்

மு�னலை
துல் 

த�ொருளொ�ொர 
நடவடிகலககளின

வலகப்�ொடு
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ப்சளவத்துளறே இநதியாவின 
மிகப்க�ரிய துளறேகளில் 
ஒனறோகும். ்தற்ப�ாது 
இந்தத் துளறேயானது 
இநதிய க�ாருைா்தாரத்தின 

முதுககலும்�ாக உள்ைது. இநதியாவின 
கமாத்்த உள்நாடடு உற்�த்தியில் சுமார் 53 
்ச்தவீ்தம் �ஙகளிப்பிளன அளிககிறேது.

2. ஐந�ொம் நிலை த�ொருளொ�ொர த்யல்�ொடுகள்: 
க்தாழிற்்சாளலகள், வணிகம், கல்வி மற்றும் 
அர்சாஙகஙகளின உயர்மட் அைவில் 
முடிகவடுககும் நிர்வாகிகளை குறிப்பிடுகினறேன. 
சுகா்தாரம், �ல்களலககைகஙகள், அறிவியல் 
மற்றும் க்தாழில்நுட�ம் ப�ானறே துளறேகளில் 
உள்ை உயர்மட் அதிகாரிகள் அல்லது 
நிர்வாகிகள் இவற்றில்  அ்ஙகுவர். 
உ்தாரணமாக நம்முள்ய க�ற்பறோர்கள் 
வீடடு குடி்சார் �ண்்ம் அல்லது க�ாருடகள் 
வாஙகுவ்தற்கான முடிவிளன அவர்கபை 
எடுககினறேனர். அப்த ப�ால அளமச்்சரளவ 
குழுவினர் ஒரு மாநிலத்தின �ல்பவறு மககள் 
நலத்திட்ஙகளைப் �ற்றிய முடிவுகளை 
எடுககினறேனர். 

த்யல்�ொடு
ஏப்தனும் ஒரு க்தாழிற்்சாளலளயப் 

�ார்ளவயிடடு அ்தன அளமவி்த்திற்கு 
காரணமான ்சா்தகமான காரணிகளைக 
கண்்றியவும்.

  த�ொழிைக அலைவிட கொரணிகள் 
க்தாழிற்்சாளலயின அளமவி்ஙகள் 

இயற்ளகயில் சிககலானளவ. அளவ 
அஙகு கிள்ககககூடிய �ல காரணிகைால் 
தீர்மானிககப்�டுகினறேன. மூலப்க�ாருடகள், 
நிலம், நீர், க்தாழிலாைர்கள், மூல்தனம், 
ஆற்றேல் வைம், ப�ாககுவரத்து மற்றும் ்சநள்த 
இளவகள் க்தாழிலகஙகளின அளமவி்த்ள்த 
தீர்மானிககும் முககிய காரணிகைாகும்.

க்தாழிலக அளமவி் காரணிகள் இரு 
பிரிவுகைாக பிரிககப்�டடுள்ைன.
1. புவியியல் காரணிகள் (Geographical Factors)
2.  புவியியல் அல்லா்த காரணிகள் (Non-

Geographical Factors)

எனறும் அளைககப்�டுகிறேது. ப�ாககுவரத்து, 
நிதி �யன�ாடுகள், கல்வி, சில்லளறே 
வர்த்்தகம், வீடடுவ்சதி, மருத்துவம் மற்றும் 
பிறே ப்சளவகளை உள்ை்ககிய்தாகும். நாம் 
�ள்ளியின மூலமாக கல்வி �யில்கிபறோம். 
எனபவ �ள்ளி ப்சளவகளை அளிப்�்தால் 
இது மூனறோம் நிளல க�ாருைா்தார 
ந்வடிகளககளின கீழ் வருகிறேது.

மூன்ொம் நிலை த�ொருளொ�ொர 
நடவடிகலககலள  மைலும் இரண்டு துலை 
பிரிவுகளொக பிரிககைொம்.
1.  நானகாம் நிளல (Quartenary Economic Activity)

2.  ஐந்தாம் நிளல ( Quinary Economic Activity)

இளவ க�ாருைா்தாரத்தின ஒரு �குதியான  
்சார்பு துளறே வணிகத்திற்கான ப்சளவகளை 
அளிககிறேது.

மூன்ொம் நிலைத் துல் 

க�ாருைா்தரத்தில் மூனறோம் நிளலத் துளறே என�து 
ப்சளவகளை அளிககும் துளறேயாகும். 

ப்சளவகள் என�ன 
க ்த ா ட டு ண ர் ந து 
ககாள்ை முடியா்தளவ. 
சிளக அலஙகாரம் 
அல்லது க்தா்ர்வண்டி 
�யணத்ள்தப் ப�ால 
க ்த ா ட டு ண ர ப வ ா 
அல்லது ப்சமித்து 
ள வ க க ப வ ா 
இயலாது.

1. நொனகொம் நிலை த�ொருளொ�ொர 
த்யல்�ொடுகள்: இச்க்சயல்�ாடு ஆராய்ச்சி 
மற்றும் �யிற்சி உள்ளிட் ்தகவல் 
உருவாககம் மற்றும் �ரிமாற்றேஙகளு்ன 
க்தா்ர்புள்ய்தாகும். ஆளகயால் 
இத்துளறேளய ்தகவல் நுட�த் க்தாழிலகஙகள் 
எனறு அளைககிபறோம். ்தகவல் �ரிமாற்றேம் 
மற்றும் மினனணு காடசியானது ்தகவல் 
க்தாழில்நுட� முனபனற்றேத்தின விளைவாக 
இந்த வியககத்்தகு நிளலளய அள்நதுள்ைது. 
க்தாளலககாடசி நிளலயத்தில் இருநது 
ஒளி�ரப்�ாகும் நிகழ்ச்சிகளை காண்�து 
நானகாம் நிளல க�ாருைா்தார க்சயல்�ாடடிற்கு 
சிறேந்த உ்தாரணம் ஆகும்.

VIII_Std_Geography_Unit 1.indd   169 22-11-2019   17:47:17



170170

ப�ாககுவரத்து ப்தளவப்�டுகிறேது. எப்க�ாழுதும் 
எளி்தான ப�ாககுவரத்து க்தாழிலகஙகளின 
அளமவி்த்ள்த தீர்மானிப்�தில் முககிய 
�ஙகு வகிககிறேது. எனபவ நீர்வழிகள், 
்சாளல வழிகள் மற்றும் இருப்புப் �ாள்தகளின 
வளலப்பினனல் ககாண்் �குதிகள் சிறேந்த 
க்தாழில் ளமயஙகைாகத் திகழ்கினறேன.
5. ம்மிப்பு ைறறும் கிடஙகு (Storage and 
Warehousing): உற்�த்தியின முடிவில் 
முடிவுற்றே க�ாருள்கள் ்சநள்தளயச் 
க்சனறேள்ய பவண்டும். எனபவ முடிககப்�ட் 
க�ாருடகள் ்சநள்தககு எடுத்துச் க்சல்லும் 
வளர க�ாருத்்தமான கி்ஙகுகளில் ப்சமித்து 
ளவகக பவண்டும்.
6. நிைத்ம�ொற்ம் (Topography): ஒரு 
க்தாழிற்்சாளலளய நிறுவுவ்தற்கு 
ப்தர்நக்தடுககப்�ட் இ்ம் ்சமமான்தாக இருகக 
பவண்டும். இது �ல்பவறு ப�ாககுவரத்து 
்சா்தனஙகளைப் �யன�டுத்தி ககாள்ை 
ஏதுவாக இருககும். 
7. கொைநிலை (Climate): ஒரு �குதியில் நிலவும் 
காலநிளல, க்தாழிலகஙகளின அளமவி்த்ள்த 
தீர்மானிககும் முககிய காரணிகளில் 
ஒனறோகும். க்தாழிற்்சாளல வைர்ச்சிககு 
தீவிர காலநிளல க�ாருத்்தமானது அல்ல. 
பமலும் ஒவகவாரு க்தாழிலகஙகளுககும் ஒரு 
குறிப்பிட் காலநிளல ப்தளவப்�டுகிறேது. 
எடுத்துககாட்ாக �ருத்தி கந்சவாளல 
க்தாழிலுககு குளிர் - ஈரப்�்த காலநிளல 
சிறேந்த்தாகும். எனபவ பகாயம்புத்தூர் மற்றும் 
திருப்பூர் ப�ானறே �குதிகளில் இவவளகயான 
காலநிளல நிலவுவ்தால் �ருத்தி கந்சவு 
க்தாழிலகஙகள் இம்மண்்லத்தில் 
அளமநதுள்ைன.
8. நீரவளம் (Water Resources): நீர்வைம் 
க்தாழிற்்சாளலகளின அளமவி்த்ள்த 
நிர்ணயிககும் மற்கறோரு முககியமான 
காரணியாகும். இககாரணத்தினால் ஆறுகள், 
கால்வாய்கள் மற்றும் ஏரிகளுககு அருபக 
�ல க்தாழிலகஙகள் நிறுவப்�டடுள்ைன. 
இரும்பு மற்றும் எஃகு க்தாழிற்்சாளல, 
ஜவுளி க்தாழிற்்சாளல மற்றும் இர்சாயன 
க்தாழிற்்சாளலகளின க்சயல்�ாடடிற்கு 
ஏராைமான நீர் ப்தளவப்�டுகிறேது.

த�ொழிைக அலைவிட கொரணிகள்

ம�ொககுவரத்து

நிைம்

ஆற்ல் வளம்

மூைப்த�ொருள்

த�ொழிைொளர

மூை�னம்

்நல�

I. புவியியல் கொரணிகள்
1. மூைப்த�ொருடகள் (Raw Materials): அதிக 
அைவு மூலப்க�ாருடகள் மற்றும் எள் இைககும் 
க�ாருடகளை நீண்் தூரத்திற்கு ககாண்டு 
க்சல்ல முடியாது. எனபவ இரும்பு மற்றும் எஃகு 
மற்றும் ்சர்ககளர க்தாழிலகஙகள் முளறேபய 
இரும்புத்்தாது மற்றும் கரும்பு கிள்ககும் 
இ்த்திற்கு அருகிபலபய அளமநதுள்ைன. 
ப்சலம் இரும்பு எஃகு ஆளலயானது இரும்பு 
்தாது கிள்ககும் கஞ்சமளலககு அருகிபலபய 
அளமநதுள்ைது. ்சர்ககளரத் க்தாழிற் 
்சாளலகள் கரும்பு விளையும் இ்ஙகளுககு 
அருகிபலபய அளமநதுள்ைன.
2. ஆற்ல் வளம் (Power): எரி்சகதி 
க�ரும்�ாலான க்தாழிலகஙகளை 
இயககுவ்தற்கு அடிப்�ள் மற்றும் 
அவசியமான்தாகும். நிலககரி, ்தாது 
எண்கணய் மற்றும் நீர் ப�ானறே மரபு்சார் 
மூலஙகளிலிருநது எரி்சகதி க�ரும்�ாலும் 
உற்�த்தி க்சய்யப்�டுகிறேது. எனபவ 
க்தாழிற்்சாளலகளின மின ப்தளவளயப் 
பூர்த்தி க்சய்யும் க�ாருடடு பமற்கண்் ஏப்தனும் 
ஒரு வைம் அளமநதுள்ை இ்ஙகளுககு 
அருகாளமயில் க்தாழிற்்சாளலகள் 
அளமககப்�டுகினறேன. 
3. ைனி� ்கதி (Labour): க்தாழிலாைர் 
்சார்ந்த க்தாழில்களுககு மலிவான மற்றும் 
திறேளமயான க்தாழிலாைர்கள் அவசியமாகும். 
எடுத்துககாடடு ப்தயிளல க்தாழிற்்சாளல.
4. ம�ொககுவரத்து (Transport): 
மூலப்க�ாருடகளை க்தாழிலகஙகளுககு 
ககாண்டு க்சல்வ்தற்கும் முடிககப்�ட் 
க�ாருடகளை மீண்டும் ்சநள்தககு அனுப்�வும் 
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  த�ொழிைகஙகளின வலக�ொடு
(Classification of Insustries)

க்தாழிலகஙகள் �ல்பவறு அடிப்�ள்யில் 
வளகப்�டுத்்தப்�டுகினறேன. அளவ
  1. மூைப்த�ொருடகளின அடிப்�லடயில் 

மவளொண் ்ொரந� த�ொழிைகஙகள் 
(i)  மவளொண் ் ொரந� த�ொழிைகஙகள்: இவவளக 
க்தாழிலகஙகளுககு பவைாண் மற்றும் விலஙகு 
்சார்ந்த க�ாருடகள் மூலப்க�ாருடகைாகப் 
�யன�டுகினறேன. எடுத்துககாட்ாக உணவுப் 
�்தப்�டுத்து்தல், ்தாவர எண்கணய் உற்�த்தி, 
�ருத்தி கந்சவாளலகள், �ால் உற்�த்திப் 
க�ாருடகள் ப�ானறேளவ.
(ii) கனிைவளம் ்ொரந� த�ொழிற்ொலைகள்: 
இவவளக க்தாழிலகஙகள் கனிமத் 
்தாதுககளை மூலப்க�ாருடகைாக 
�யன�டுத்துகினறேன. இரும்பு ்தாதுவில் 
இருநது உற்�த்தி க்சய்யப்�டும் இரும்பு  
கனிம வைம் ்சார்ந்த க்தாழிலகத்திற்கு 
எடுத்துககாட்ாகும். சிகமண்ட க்தாழிற்்சாளல, 
இயநதிரக கருவி உற்�த்தி ப�ானறேளவ 
கனிமஙகள் ்சார்ந்த க்தாழிற்்சாளலகளுககு 
மற்றே எடுத்துககாடடுகைாகும்.

"கனிைஙகளின த்ழுலை, 
வொய்ப்புகளின வளலை".

கனிைவளம் 
்ொரந� 

த�ொழிைகஙகள் 

கனிைவளம் ்ொரந� த�ொழிைகஙகள் 

(iii) கடல்வளம் ்ொரந� த�ொழிைகஙகள்: 
இவவளக க்தாழிலகஙகளுககு க்ல் மற்றும் 

இநதியாவில் உள்ை க்தாழிற்்சாளலகள் சீரற்றே 
�ரவளல  ககாண்டுள்ைன. காரணஙகளைக 
கண்்றியவும்.

கண்டறிக

II. புவியியல் அல்ைொ கொரணிகள் 
1. மூை�னம் (Capital): க்தாழிலகஙகள் 
நிறுவுவ்தற்கு மூல்தனம் அல்லது அதிக மு்தலீடு 
ப்தளவப்�டுகிறேது. மூல்தனம் இல்லாமல் எந்த 
ஒரு க்தாழிற்்சாளலளயயும் நிறுவ முடியாது.
2. கடன வ்தி (Availabllity of Loans): 
க�ரும்�ாலும் க்தாழில் மு்தலீட்ாைர்களுககு 
க்தாழில் க்தா்ஙக ப�ாதுமான நிதி இருகக 
வாய்ப்பில்ளல. எனபவ க்தாழிற்்சாளல 
க்தா்ஙகும் க�ாருடடு மு்தலீட்ாைர்கள் க்ன 
வ்சதிளய நாடுவர். எனபவ க்ன மற்றும் 
காப்பீடு வைஙகும் நிறுவனஙகளின ப்சளவ 
ப்தளவப்�டுகிறேது.
3. அர்ொஙகக தகொள்லககள் / விதிமுல்கள் 
(Government Policies / Regulations): 
க்தாழிலகஙகளின அளமவி்த்ள்த 
நிர்ணயிககும் மற்கறோரு முககிய 
காரணி அர்சாஙகக ககாள்ளககள் 
ஆகும். பிராநதிய ஏற்றேத்்தாழ்வுகளைப் 
குளறேப்�்தற்கும் அதிகமான மாசு�ாடள் 
கடடுப்�டுத்துவ்தற்கும் க�ருநகரஙகளில்  
மிகுதியான க்தாழிலகஙகளை ்தவிர்ப்�்தற்கும், 
க்தாழிற்்சாளலளய நிறுவுவ்தற்கும், நிலம் 
ஒதுககீடு க்சய்வதில் சில கடடுப்�ாடுகளை 
அர்சாஙகம் விதிககிறேது. எனபவ அர்சாஙகக 
ககாள்ளககள் மற்றும் விதிமுளறேகள் 
க்தாழிலகஙகளின அளமவி்த்ள்த 
தீர்மானிககினறேன.

த்யல்�ொடுகள்
கரும்�லளக சுண்ணககடடிகளை 
நிளனவில் ககாள்.
1.  இ்தன உற்�த்திககு �யன�டும் மூலப் 

க�ாருடகளின க�யர்களைக குறிப்பிடுக 
2.  இளவ உற்�த்தி க்சய்யப்�டும் 

இ்ஙகளைக கண்்றிக. 
3.  சுண்ணககடடிகளின உற்�த்தி எந்த 

வளக க்தாழிலகஙகளின வளகப்�ாடடில் 
உள்ைது என�ள்தக குறிப்பிடுக.
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க�ருஙக்லில் இருநது கிள்ககப்க�றும் 
க�ாருடகள் மூலப்க�ாருடகைாகப் 
�யன�டுகினறேன. எடுத்துககாடடு 
�்தப்�டுத்்தப்�ட் க்ல்்சார் உணவு, மீன 
எண்கணய் உற்�த்தி அலகுகள் ஆகும்.

கடல்வளம் ்ொரந� த�ொழிைகஙகள் 
(iv) வனவளம் ்ொரந� த�ொழிைகஙகள்: 
இவவளக க்தாழிலகஙகளுககு 
வனப்க�ாருடகள் மூலப்க�ாருடகைாகப் 
�யன�டுகினறேன. எடுத்துககாட்ாக மரககூழ் 
மற்றும் காகி்த உற்�த்தி, மரத்்தைவா்ஙகள் 
மற்றும் சில மருநது உற்�த்தி 
க்தாழிலகஙகைாகும்.

வனவளம் ்ொரந� த�ொழிைகஙகள் 

அளவு ைறறும் மூை�னத்தின 
அடிப்�லடயில் வலக�ொடு 
(Basis of Size and Capital)

(i) த�ரிய அளவிைொன த�ொழிைகஙகள்:  
ரூ�ாய் ஒரு பகாடிககும் பமல் மூல்தனம் 
ககாண்டு நிறுவப்�டும் க்தாழிற்்சாளலகள் 
க�ரிய அைவிலான க்தாழிற்்சாளலகள் எனறு 
அளைககப்�டுகிறேது. இரும்பு மற்றும் எஃகு 
ஆளல, எண்கணய் சுத்திகரிப்பு ஆளல, 
சிகமண்ட க்தாழிற்்சாளல மற்றும் கந்சவாளல 
க்தாழிலகஙகள் ப�ானறேளவ க�ரிய 
அைவிலான க்தாழிலகஙகளுககு சிறேந்த 
உ்தாரணமாகும். 

(ii) சிறிய அளவிைொன த�ொழிைகஙகள்: ரூ�ாய் 
ஒரு பகாடிககும் குளறேவான மூல்தனத்ள்தக 
ககாண்டு நிறுவப்�டும் க்தாழிற்்சாளலகளை 
சிறிய அைவிலான க்தாழிலகஙகள் எனறு 
அளைககப்�டுகிறேது. எடுத்துககாடடு �டடு 
கந்சவு மற்றும் வீடடு உ�பயாகப் க�ாருடகள் 
்சார்ந்த க்தாழிலகஙகள் இவவளகளயச் 
்சார்ந்தளவ ஆகும்.

சிறு த�ொழிைகஙகள்

இநதியொவின தடடரொய்ட
அகமரிகக ஐககிய நாடடில் 
மிச்சிகன மாநிலத்தில் உள்ை 
க்டராய்ட நகரம் உலக 

�ாரம்�ரிய வாகன க்தாழில் ளமயமாக 
அறியப்�டுகிறேது. அப்தப�ால் இநதியாவில் 
உள்ை க்சனளன மாநகரம் இநதியாவின 
க்டராய்ட எனறு அளைககப்�டுகிறேது. 
ஏகனனில் உலகப் புகழ் க�ற்றே வாகன 
க்தாழிலகஙகைான ஜி.எம், ப�ார்டு, 
மபேநதிரா, ேூண்்ாய் ப�ானறே 
க்தாழிலகஙகள் இஙகு அளமநதுள்ைன. 
இவற்ளறேத் ்தவிர இநநகரம் நாடடின வாகன 
க்தாழில் ஏற்றுமதியில் 60% �ஙகிளனக 
ககாண்டுள்ைது.

பமற்கூறிய க்தாழிலகஙகளைத் 
்தவிர குடிள்சத் க்தாழில்கள் அல்லது 
வீடடு உ�பயாகப் க�ாருள் உற்�த்தித் 
க்தாழில்கள் ஆகியவற்ளறே சிறிய அைவிலான 
க்தாழிலகஙகள் என�ர். இஙகு உற்�த்தி 
க்சய்யப்�டும் க�ாருடகள் ளகவிளன 
களலஞர்களின, குடும்� உறுப்பினர்களின 
உ்தவியு்ன ்தயாரிககப்�டுகினறேன. 
இவவளக க்தாழிலகஙகள் சிறு க்தாழில்கள் 
அல்லது இ்தர வளக க்தாழிற்்சாளலகள் என 
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த்யல்�ொடுகள்
உஙகள் �குதியில் அளமநதுள்ை 

உ்ளமயாைர்கள் ்சார்ந்த 
க்தாழிற்்சாளலகளைப் �டடியலி்வும்.

(iii) கூடடுத்துல் த�ொழிைகஙகள் (Joint 
Sector Industries): இவவளக க்தாழிலகஙகள் 
அரசுத்துளறேயும் மற்றும் ்தனிந�ர்கள் அல்லது 
்தனி குழுவாகபவா கூட்ாக இளணநது 
இயககப்�டுகினறேன. எடுத்துககாடடு இநதியன 
ஆயில் ஸளக ப்ஙகிங நிறுவனம், இநதியன 
சிந்தடடிக இரப்�ர் நிறுவனம், மாநகர் வாயு 
நிறுவனம், மாருதி உத்பயாக ப�ானறேளவ.
(iv) கூடடு்வுத்துல் த�ொழிைகஙகள் 
(Co-Opetarive Sector): இவவளகயிலான 
க்தாழிலகஙகள் மூலப் க�ாருடகளின 
உற்�த்தியாைர்கள் / விநிபயாகிப்�வர்கள் 
அல்லது க்தாழிலாைர்கள் அல்லது இளவ 
இரண்ள்யும் அளிப்�வர்கைால் நிறுவப்�டடு 
இயககப்�டுகிறேது. ஆனநத் �ால் ஒனறிய 
நிறுவனம் (அமுல்) கூடடுறேவுத்துளறே 
க்தாழிலகஙகளுககான சிறேந்த 
எடுத்துககாட்ாகும். 

வளகப்�டுத்்தப்�டடுள்ைன. எடுத்துககாட்ாக 
கூள் முள்்தல், �ாளன  ்தயாரித்்தல், 
ளகவிளனப் க�ாருடகள் ்தயாரிப்பு 
ப�ானறேளவ ஆகும்.

  உலடலையொளரகள் அடிப்�லடயில் 
த�ொழிைகஙகள் (Basis of Ownership)

(i) �னியொர துல் த�ொழிைகஙகள் (Private 
Sector Industries): இவவளக க்தாழிலகஙகள் 
்தனிந�ர்கள் மற்றும் ்தனித்்த குழுககைால் 
நிறுவப்�டடு க்சயல்�டுத்்தப்�டுகினறேது. 
எடுத்துககாட்ாக �ஜாஜ் ஆடப்ா, ரிளலயனஸ 
ப�ானறேளவயாகும்.
(ii) த�ொதுத்துல் த�ொழிைகஙகள் (Public 
Sector Industries): இவவளக க்தாழிலகஙகள் 
அரசுககு க்சாந்தமானளவ மற்றும் அர்சால் 
இயககப்�டு�ளவ. எடுத்துககாட்ாக 
ஹிநதுஸ்தான ஏபராநாடடிகல் நிறுவனம் 
(HAL), �ார்த மிகு மின நிறுவனம் (BHEL) 
இநதிய இரும்பு எஃகு ஆளணயம் (SAIL) 
ஆகியளவ க�ாதுத்துளறே நிறுவனத்திற்கு 
சிறேந்த எடுத்துககாட்ாகும்.

த�ொழிைகஙகள்

மூைப்த�ொருள் ்ொரந� 
த�ொழிைகஙகள் 

உலடலையொளர அடிப்�லடயில் 
த�ொழிைகஙகள்

அளவின அடிப்�லடயில் 
த�ொழிைகஙகள்

மவளொண் ்ொரந� 
த�ொழிைகஙகள்

கடல்வளம் ்ொரந� 
த�ொழிைகஙகள்

வனவளம் ்ொரந� 
த�ொழிைகஙகள்

த�ரிய அளவிைொன 
த�ொழிைகஙகள்

சிறிய அளவிைொன 
த�ொழிைகஙகள்
த�ொதுத்துல் 

த�ொழிைகஙகள்
�னியொர துல் 
த�ொழிைகஙகள்
கூடடுத்துல் 

த�ொழிைகஙகள்
கூடடு்வு 

த�ொழிைகஙகள்

கனிைவளம் ்ொரந� 
த�ொழிைகஙகள்
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3)  ஆனநத் �ால் �ண்ளணத் க்தாழிலகம் 
(அமுல்)  துளறேககு சிறேந்த 
எடுத்துககாட்ாகும்.
அ) ்தனியார் துளறே ஆ) க�ாதுத்துளறே
இ) கூடடுறேவுத்துளறே ஈ) கூடடுத்துளறே 

4)  இரும்பு எஃகு மற்றும் சிகமண்ட 
க்தாழிலகஙகள்  க்தாழிலகஙளுககு 
சிறேந்த எடுத்துககாட்ாகும். 

அ) பவைாண் ்சார்ந்த
ஆ) கனிம வைம் ்சார்ந்த
இ) வனப் க�ாருடகள் ்சார்ந்த
ஈ) க்ல் வைம் ்சார்ந்த 

5)  ்சார்புத் துளறே  வளககைாக 
பிரிககப்�டடுள்ைது.
அ) 4 ஆ) 3 இ) 2 ஈ) 5 

I.  ் ரியொன விலடலயத் 
ம�ரநத�டுககவும்.

1)  �டடு கந்சவு மற்றும் வீடடு 
உ�பயாகப் க�ாருடகள் 
்சார்ந்த க்தாழிலகஙகள் 

 பிரிவுகளின கீழ் 
வருகினறேன. 

அ) சிறிய அைவிலான க்தாழிலகம்.
ஆ) க�ரிய அைவிலான க்தாழிலகம் 
இ) க்ல்வைம் ்சார்ந்த க்தாழிலகம் 
ஈ) மூல்தனம் ்சார்ந்த க்தாழிலகம்

2)  உள்ளமயாைர்கள் அடிப்�ள்யிலான 
க்தாழிலகஙகள்  வளககைாகப் 
பிரிககப்�டடுள்ைன.  
அ) 2 ஆ) 3 இ) 4 ஈ) 5 

கலைசத்ொறகள்
நானகாம் நிளல 
க்சயல்�ாடுகள் Quaternary activities ்தகவல்களை உருவாககு்தல் மற்றும் �ரிமாற்றேம் 

க்சய்்தல்.

ஐந்தாம் நிளல 
க்சயல்�ாடுகள் Quinary activities

க்தாழிலகஙகள் மற்றும் அர்சாஙகத்ப்தாடு 
க்தா்ர்புள்ய முடிவுகளை எடுககும் ்தளலளம 
நிர்வாகிகளின க்சயல்�ாடுகள்.

்தனியார் துளறே Private Sector ்தனிந�ர்கைால் நிறுவப்�டடு நிர்வகிககும் 
நிறுவனம்.  

கூடடுறேவுத்துளறே Co-operative Sector
மூலப்க�ாருளை உற்�த்தி க்சய்�வர் அல்லது 
விநிபயாகிப்�வர் அல்லது க்தாழிலாைர்களை 
அளிப்�வர்கள் நிர்வகிககப்�டும் க்தாழிலகஙகள்.

 ைதிப்பீடு 

மீள்�ொரலவ
�  க்தாழிலகம்: மூலப் க�ாருடகளை முடிககப்�ட் க�ாருடகைாக மாற்றேககூடிய இ்மாகும்.
�  க�ாருைா்தார ந்வடிகளக: உற்�த்தி, விநிபயாகம், நுகர்வு அல்லது ப்சளவகளில் ஈடு�டும் எந்த 

ஒரு க்சயலும் க�ாருைா்தார ந்வடிகளகயாகும் 
�  க�ாருைா்தார ந்வடிகளககளின வளககள்:
 1)  மு்தனளம க�ாருைா்தார க்சயல்�ாடுகள் 
 2)  இரண்்ாம் நிளல க�ாருைா்தார க்சயல்�ாடுகள் 
 3)  ்சார்புத் துளறே அல்லது மூனறோம் நிளல க�ாருைா்தார க்சயல்�ாடுகள் ஆகியளவ 

அடிப்�ள் மற்றும் முககியமான க�ாருைா்தார க்சயல்�ாடுகளின வளககைாகும்.
�  க்தாழிலக அளமவி்த்ள்த நிர்ணயிககும் காரணிகள்: மூலப்க�ாருடகள், மூல்தனம், நிலம், 

நீர்வைம், மனி்த வைம், ஆற்றேல் வைம், ப�ாககுவரத்து மற்றும் ்சநள்த.

VIII_Std_Geography_Unit 1.indd   174 22-11-2019   17:47:19



175

4.  இரண்்ாம் நிளல க�ாருைா்தார 
ந்வடிகளககள் எனறோல் எனன? 
எடுத்துககாடடுத் ்தருக.

5.  ஐந்தாம் நிளல க�ாருைா்தார 
ந்வடிகளககள் எனறோல் எனன? 
எடுத்துககாடடு்ன க்தளிவாககுக.

6.  க்தாழிலக அளமவி்த்திற்கு காரணமான 
காரணிகளைக குறிப்பிடுக. 

7.  பினவருவனவற்றிககு சிறு குறிப்பு ்தருக.
அ. க�ரிய அைவிலான க்தாழிலகஙகள்
ஆ. சிறிய அைவிலான க்தாழிலகஙகள்

VI.  பினவரு�லவகளுககு விரிவொன விலட 
�ருக.

1.  மூலப்க�ாருடகளின அடிப்�ள்யில் 
க்தாழிலகஙகளை வளகப்�டுத்தி 
விைககுக.

2. க்தாழில் அளமவி்த்ள்த நிர்ணயிககும் 
புவியியல் காரணிகளை விைககுக.

3.   க்தாழிலகஙகளின வளகப்�ாடள் 
விைககப் �்ம் மூலம் விைககுக.

மைறமகொள் நூல்கள்
1.  Economic Geography by “Wood and

Roberts,  (2010)
2.  Economic Geography by Jessie P.H. Poon

(2016)
3.  Economic Geography by K.K. Khanna and

V.K.Gupta (1998)

இலைய�ள வளஙகள்

II. மகொடிடட இடஙகலள நிரப்�வும்.
1.  வஙகித் துளறே என�து

க�ாருைா்தார ந்வடிகளகயாகும்
2.  மூனறோம் நிளல க்தாழில்கள் 

 மற்றும் ஆக 
வளகப்�டுத்்தப்�டுகிறேது.

3.  அர்சாஙக முடிவு எடுககும் க்சயல்முளறேகள்
துளறேயின கீழ்வரும் மூனறோம்

நிளல க்சயல்�ா்ாகும்.
4.  மூலப்க�ாருடகள் அடிப்�ள்யில் �ருத்தி

கந்சவாளல ஒரு  க்தாழிலாகும்.
5.  க�ரிய அைவிலான க்தாழிற்்சாளலளய 

நிறுவுவ்தற்கு ப்தளவயான மூல்தனம் 
 ஆகும்.

III த�ொருத்துக.
1.  நீதித்துளறே - ்தனியார்துளறே
2. க்தாளலககாடசி

ஒளி�ரப்பு -  புவியியல் அல்லா்த 
காரணிகள் 

3.  புவியியல்
காரணிகள் -  நானகாம் நிளல 

க்சயல்�ாடு
4.  மூல்தனம் - மூலப்க�ாருடகள்
5.  �ஜாஜ் ஆடப்ா -  ஐந்தாம் நிளல 

க்சயல்�ாடுகள் 

IV. மவறு�டுத்துக.
1.  இரண்்ாம் நிளல க�ாருைா்தார 

க்சயல்�ாடு மற்றும் மூனறோம் நிளல 
க�ாருைா்தார க்சயல்�ாடு. 

2.  பவைாண் ்சார்ந்த க்தாழிலகஙகள் மற்றும் 
க்ல் வைம் ்சார்ந்த க்தாழிலகஙகள்.

3.  க�ரிய அைவிலான க்தாழிலகஙகள்
மற்றும் சிறிய அைவிலான க்தாழிலகஙகள்.

V.  பினவரும் வினொககளுககு ஒரிரு
வொககியஙகளில் விலடயளிககவும்.

1. க்தாழிற்்சாளல -வளரயறு. 
2.  க�ாருைா்தார ந்வடிகளக எனறோல் 

எனன? 
3.  முககிய க�ாருைா்தார ந்வடிகளககளின

க�யர்களை எழுதுக.
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 அறிமுகம் 
எட்டாம் வகுப்பு ஆசிரியர் வகுப்்பறைக்குள் 

நுறைந்த பின் மடாணவர்்களி்ம் எற்தப் ்பற்றிப் 
ப்பசிக் க்கடாண்டிருக்கிறீர்்கள் என வினவினடார். 
அ்தற்கு அவவகுப்புத் ்தறைவன் ஆசிரியரி்ம் 
ஆஸ்திபேலியடா மற்றும் க்தன் ஆப்பிரிக்்கடா 
இற்பயயடான ஒருநடாள் மடற்ப்்பநது 
லீக் ப்படாடடி குறித்து மடாணவர்்கள் ப்பசிக் 
க்கடாண்டிருந்தடார்்கள் எனக் கூறினடான். அ்தற்கு 
ஆசிரியர், 'மடாணவர்்களி்ம், சரி இன்று இவவிரு 
்கண்்ங்கறைப் ்பற்றிப் ்பை விவேங்கறை 
இப்்படா்த்தில் ்கற்ப்படாம்' என்று கூறினடார். 
  ஆப்பிரிகககா
அமைவிடம் ைற்றும் பரப்பளவு 

ஆப்பிரிக்்கடா, ஆசியடாவிற்கு அடுத்்த்படியடா்க 
இேண்்டாவது க்பரிய மற்றும் இேண்்டாவது 
அதி்க மக்்கட க்தடாற்கறயக் க்கடாண்் 
்கண்்மடாகும். இது 37° 21’ வ் அடசம் மு்தல் 
34° 51’ க்தன்அடசம் வறேயிலும், 17° 33’ 
பமற்கு தீர்க்்கம் மு்தல் 51° 27’ கிைக்கு தீர்க்்கம் 
வறேயிலும் ்பேவியுள்ைது. இ்தன் ்பேப்்பைவு 

சுமடார் 30.36 மில்லியன் சதுே கிபைடாமீட்ர் 
ஆகும். (உைகின் கமடாத்்த நிைப்்பேப்பில் 20.2 
ச்தவீ்தம்). புவிநடுக்ப்கடாடு ஆப்பிரிக்்கடாறவ இரு 
சம ்படா்கங்கைடா்கப் பிரிக்கிைது. ்க்்கபேற்க, 
புவி நடுக்ப்கடாடு மற்றும் ம்கேபேற்க ப்படான்ை 
முக்கிய அடசங்கள் ்க்நது கசல்லும் ஒபே 
்கண்்ம் இதுவடாகும். இது வ்க்கு க்தற்்கடா்க 
7623 கிபைடா மீட்ர் நீைமும், கிைக்கு பமற்்கடா்க 
7260 கிபைடாமீட்ர் நீைமும் உற்யது. 
மு்தன்றம தீர்க்்கபேற்கயடான (0°) (Prime 
Meridian) இக்்கண்்த்தின் பமற்குப் ்பகுதியில் 
அறமநதுள்ை ்கடானடா நடாடடின் ்தறைந்கேடான 
அக்ேடாவின் அருகில் கசல்கிைது. ஆப்பிரிக்்க 
்கண்்ம் புவியின் நடான்கு ப்கடாைங்களிலும் 
்பேவியுள்ைது.

சிைந்த ்க்ற்்பயண ஆயவடாைர்்கைடான 
ப்விட லிவிஙஸ்ப்டான் மற்றும் எச்.எம். 
ஸ்்டான்லி ஆகிபயடார் இக்்கண்்த்தின் 
உட்பகுதி்கறை மு்தன்மு்தலில் 
ஆேடாயந்தவர்்கைடாவர். ஆப்பிரிக்்கடாவில் 
மனி்தனின் மூ்தடாற்தயர்்கள் 5 மில்லியன் 
ஆண்டு்களுக்கும் பமைடா்க வடாழந்த்தடா்க 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

(ஆப்பிரிகககா, ஆஸ்திரரலியகா 
ைற்றும் அணடகார்டிககா)

அலகு - 2

கணடஙகமள ஆரகாய்தல்

▶  ஆப்பிரிக்்கடா, ஆஸ்திபேலியடா, மற்றும் அண்்டார்டி்கடா ்கண்்ங்களின் 
புவியியல் அறமவி்ங்கறைக் ்கண்்றி்தல் 

▶  இக்்கண்்ங்களின் இயற்ற்கயறமப்பு, ்கடாைநிறை மற்றும் வடி்கடாைறமப்பு 
்பற்றி அறிநது க்கடாள்ைல்

▶  இக்்கண்்ங்களின் ்தடாவே மற்றும் விைஙகினங்களின் ்தன்றம்கறைப் 
புரிநது க்கடாள்ைல் 

▶  முக்கிய வைங்கள் மற்றும் க்படாருைடா்தடாே ந்வடிக்ற்க்கறை அற்யடாைம் ்கடாணல் 
▶  வறே்ப் திைறன வைர்த்்தல்

VIII_Std_Geography_Unit 2.indd   176 25-11-2019   12:41:20



177

ஆ்தடாேங்கள் மூைம் க்தரியவருகிைது. புவியில் 
மனி்த இனங்கள் வடாழந்த ்பைறமயடான 
்கண்்ம் என்்ப்தடால் ஆப்பிரிக்்கடாவடானது 
‘்தகாய  கணடம்’ எனப் புறனப் க்பயரிடடு 
அறைக்்கப்்படுகிைது. இக்்கண்்த்தில் 
நிைவும் ்பல்வற்க புவியியல் சூைல்்கள் 
்பல்பவறு மனி்த இனக் குழுக்்களுக்கும் 
்பன்மு்க ்கைடாச்சடாேத்திற்கும் மு்தன்றமயடான 
்கடாேணமடா்க உள்ைன. 

ஆ ப் பி ரி க் ்க 
்கண்் உட்பகுதியின் 
க்பரும்்பகுதியின் ்தன்றம 
குறித்து க்பரும்்படாைடாபனடார் 
அ றி ந தி ரு க் ்க வி ல் ற ை . 

எனபவ ஆப்பிரிக்்கடா ஒரு ‘இருண்் ்கண்்ம்’ 
என்று அறைக்்கப்்படுகிைது. ஐபேடாப்பியக் 
்க்ற்்பயண ஆயவடாைர் கென்றி எம். 
ஸ்்டான்லி என்்பவர் இருணட  கணடம் 
(1878) என்ை வடார்த்ற்தறய மு்தன் மு்தலில் 
்பயன்்படுத்தினடார்.

அரசியல் பிரிவுகள் 
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ஆப்பிரிக்்க ்கண்்ம் 54 நடாடு்கறை 
உள்ை்க்கியது. புவியியல் அறமவி் 
அடிப்்பற்யில் ஆப்பிரிக்்க நடாடு்கள் (அ) பமற்கு 
ஆப்பிரிக்்கடா (ஆ) வ் ஆப்பிரிக்்கடா (இ) மத்திய 
ஆப்பிரிக்்கடா (ஈ) கிைக்கு ஆப்பிரிக்்கடா (உ) க்தன் 
ஆப்பிரிக்்கடா எனப் பிரிக்்கப்்படடுள்ைது.

வ் பமற்கு ஆப்பிரிக்்க 
நடாடு்கைடான கமடாேடாக்ப்கடா, 
அல்ஜீரியடா, லிபியடா, 
பமடாரி்டானியடா மற்றும் 

துனிசியடா ஆகிய நடாடு்களின் குழு ‘ரைக 
ரரப்’  (Maghreb) என்று அறைக்்கப்்படுகிைது. 
அேபு கமடாழியில் இ்தன் க்படாருள் ‘பமற்கு’ 
என்்ப்தடாகும்.

இயற்மக அமைப்பு பிரிவுகள்
ஆப்பிரிக்்கவடானது மறை்கள், 

பீ்பூமி்கள் மற்றும் சமகவளி்கள் ஆகிய 
நிைத்ப்தடாற்ைங்கறை உள்ை்க்கியது. 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் இயற்ற்க அறமப்ற்ப 8 
க்பரும் பிரிவு்கைடா்கப் பிரிக்்கைடாம்.
1.  சககாரகா (Sahara) 

ஆப்பிரிக்்கடாவின் வ் ்பகுதியில் 
உை்கப் பு்கழப்க்பற்ை ச்கடாேடா ்படாறைவனம் 
அறமநதுள்ைது. இது உைகின் மி்கப்க்பரிய 
கவப்்ப மண்்ை ்படாறைவனமடாகும். இது 9.2 
மில்லியன் சதுே கிபைடாமீட்ர் ்பேப்்பைறவக் 
க்கடாண்்து. ச்கடாேடாவின் பமற்கில் அடைடாண்டிக் 
க்பருங்க்லும், கிைக்கில் கசங்க்லும், வ்க்கில் 
மத்திய ்தறேக்்க்லும் க்தற்கில் சடாபெல் 
ஆகியன இ்தன் எல்றை்கைடா்க அறமநதுள்ைன.  
இப்்படாறைவனம் அல்ஜீரியடா, சடாட, எகிப்து, 
லிபியடா, மடாலி, பமடாரி்டானியடா, கமடாேடாக்ப்கடா, 
றநஜர், பமற்கு செடாேடா, சூ்டான் மற்றும் 
துனிசியடா ஆகிய 11 நடாடு்களில் ்பேவியுள்ைது. 

 ச்கடாேடா ்படாறைவனம் மறை்கள், பீ்பூமி்கள், 
எர்க்ஸ், ்படாறைவனச்பசடாறை, மணல் மற்றும் 
சேறை மூடிய சமகவளி்கள், உப்பு ஏரி, ஆற்றுக் 
க்கடாப்்பறே்கள் மற்றும் ஊது்பள்ைங்கள் 
ப்படான்ை ்பல்பவறு நிைத்ப்தடாற்ைங்கறை 
உள்ை்க்கியுள்ைது. சடாட நடாடடில் அறமநதுள்ை 
கசயலிைந்த எரிமறையடான கமைண்ட க்கௌசி 
சி்கேம் (3445 மீட்ர்) ச்கடாேடா ்படாறைவன 
்பகுதியின் மி்க உயேமடான்தடாகும். எகிப்தில் 
அறமநதுள்ை ்கட்டாேடா ஊது்பள்ைம் ச்கடாேடாவின் 
ஆைமடான ்பகுதியடாகும். (்க்ல் மட்த்திற்குக் 
கீழ 133 மீட்ர்) றநல் மற்றும் றநஜர் ஆறு்கள் 
செடாேடா ்படாறைவனத்தின் வழியடா்கப் 
்படாயகின்ைன.

அடைஸ் மறை ஆப்பிரிக்்கடாவின் வ் 
பமற்குப் ்பகுதியில் அறமநதுள்ைது. இது 
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ஒரு ‘இைம் மடிப்பு’ மறையடாகும். இது 
மத்திய ்தறேக்்க்ல் மற்றும் அடைடாண்டிக் 
க்பருங்க்றை ச்கடாேடா ்படாறைவனத்தில் 
இருநது பிரிக்கிைது. இ்தன் உயர்ந்த சி்கேம் 
ப்டாப்்கல் (4167 மீட்ர்) ஆகும். 
2.  சகாரேல் (Sahel) 

சடாபெல் என்ைடால் ‘எல்றை அல்ைது 
விளிம்பு’ என்று க்படாருள்்படும். சடாபெல் 
என்்பது ஒரு அறே வைண்், கவப்்ப மண்்ை 
சவடானடா ்பகுதியடாகும். இது வ்க்கில் 
அறமநதுள்ை செடாேடா ்படாறைவனத்திற்கும் 
க்தற்கில் உள்ை சவடானடா புல்கவளிக்கும் 
இற்யில் அறமநதுள்ைது. இது கிைக்கு 
பமற்்கடா்க 4,000 கிபைடா மீட்ர் க்தடாறைவிற்கு 
நீண்டு 3 மில்லியன் சதுே கிபைடாமீட்ர் 
்பேப்்பைறவக் க்கடாண்டுள்ைது. இப்்பகுதி ்தரிசு 

மற்றும் மணற்்படாங்கடான ்படாறை்களு்ன் 
கூடிய அறே வைண்் பிேப்தசமடாகும். 
இப்்பகுதி க்தற்ப்கயுள்ை மண் வைம் மிகுந்த 
கவப்்ப மண்்ைப் ்பகுதி மற்றும் வ்க்ப்கயுள்ை 
்படாறைவனம் ஆகிய இேண்டு ்பகுதி்களுக்கும் 
இயற்ற்க மற்றும் ்கைடாச்சடாே மடாறு்படாடு்கள் 
க்கடாண்் ்பகுதியடா்க உள்ைது.
3.  சவகானகா (Savanna) 

்பேவைடான மேங்கறைக் க்கடாண்் 
கவப்்பமண்்ை வைண்் புல்கவளி்கள் சவகானகா 
என்று அறைக்்கப்்படுகிைது. இப்புல்கவளி்கள் 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் ்படாதிக்கும் பமற்்பட் 
நிைப்்பேப்பில் ்கடாணப்்படுகிைது. இப்புல்கவளி 
நிைநடுக்ப்கடாடடிற்கு அருகில் அறமநதுள்ை 
மறைக்்கடாடு்களுக்கு வ்க்கு மற்றும் க்தற்கு 
என இரு ்பகுதி்களிலும் ்கடாணப்்படுகின்ைன. 
சவடானடாவின் ஒரு சிை ்பகுதி்களில் மேங்களும் 
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கிளிமஞசடாபேடாவின் மறை 
உச்சியிலுள்ை ்பனிப்்படிவு்கள் 
இரு்ப்தடாம் நூற்ைடாண்டிலிருநது 
மறைநது வருகின்ைன. 
இநநிறை க்தடா்ர்ந்தடால் 2025 

ஆம் ஆண்டுக்குள் இப்்பகுதியில் ்பனிப்்படிவு்கள் 
இல்ைடா்த நிறை உருவடாகும்.

5.   கிழககு  ஆப்பிரிகக  உயர்  நிலஙகள்  (East 
African Highlands)

ஆப்பிரிக்்கடாவில் அறமநதுள்ை 
க்பரும்்படாைடான மறை்கள் இவவுயர் 
நிைங்களில் ்கடாணப்்படுகின்ைன. இந்த 
உயர் நிைங்கள் எத்திபயடாப்பியடாவிலிருநது 
நன்னம்பிக்ற்க முறன வறே நீண்டுள்ைது. 
கிளிமஞசடாபேடாவடானது (5895 மீட்ர்) இந்த 
உயர்நிைப் ்பகுதியில் அறமநதுள்ை மி்க 
உயர்ந்த சி்கேமடாகும். இஙகு அறமநதுள்ை பிை 
முக்கிய மறைத் க்தடா்ர்்கள் க்கன்யடா மற்றும் 
ருவடான் பசடாரி மறை்கள் ஆகும். இப்்பகுதி 
குறைவடான மக்்கடக்தடாற்கயு்ன், வைமடான 
புல்கவளி்கள், ்கடாடு்கள், நீபேடாற்்கள் 
மற்றும் நீர் வீழச்சி்கள் ப்படான்ை இயற்ற்க 
்கடாடசி்கறைக் க்கடாண்டுள்ைது. இம்மறைப் 
்பகுதி்களில் ்கடாணப்்படும் ்பனி சூழந்த 
்கடாறைப்க்படாழுதும், மறைத் க்தன்ைலும் 
உைகின் பிை ்பகுதி்களிலிருநது சுற்றுைடா 
்பயணி்கறை ஈர்க்கிைது.
6.  சுவகாலி கடற்கமர (Swahili Coast)

கிைக்கு ஆப்பிரிக்்க ்க்ற்்கறே கநடுகிலும் 
சுவடாலி ்க்ற்்கறே அறமநதுள்ைது. 
இக்்க்ற்்கறே பசடாமடாலியடா மு்தல் கமடாசடாம்பிக் 
வறே இநதிய க்பருங்க்றை ஒடடி சுமடார் 
1610 கிபைடா மீட்ர் நீைத்ற்தக் க்கடாண்டுள்ைது. 
இப்்பகுதி ஆப்பிரிக்்க மற்றும் அபேபிய மக்்களின் 
இறணவடால் உருவடான ்தனித்துவமடான 
சுவடாலி ்கைடாச்சடாேத்ற்தக் க்கடாண்டுள்ைது. 
பமலும் இப்்பகுதியில் வடாழும் மக்்கள் 
சுவகாலிகள் என அறைக்்கப்்படுகிைடார்்கள்.
7.   ககாஙரககா  வடிநிலம்  /  மையர்  வடிநிலம் 

(Gango Basin/ Zaire Basin)
்கடாஙப்கடா வடிநிைம் பமற்கு மத்திய 

ஆப்பிரிக்்கடாவில் புவிநடுக்ப்கடாடடின் 
இருபுைங்களிலும் அறமநதுள்ைது. இது 3.4 
மில்லியன் சதுே கிபைடாமீட்ருக்கும் அதி்கமடான 
்பேப்்பைறவ க்கடாண்டு அ்ர்ந்த ்பசுறம மடாைடா 

மற்ை ்பகுதி்களில் உயேமடான புற்்களும் 
்கடாணப்்படுகின்ைன. இப்்பகுதி ்பல்பவறு 
வன விைஙகு்களின் பமயச்சல் நிைங்கைடா்க 
உள்ைன. கசேன்ப்கடடி சமகவளியடானது 
சவடானடா ்பகுதியில் அறமநதுள்ை மி்கப்க்பரிய 
சமகவளி்களில் ஒன்ைடாகும். இச்சமகவளி்கள் 
‘திறந்தரவளி  மிருககககாட்சி’ சடாறை என 
அறைக்்கப்்படுகின்ைது.
4.   ரபரிய  பிளவு  பள்ளத்தகாககு  ைற்றும் 

ஆப்பிரிகககாவின் ரபரிய ஏரிகள் (Great Rift 
Valley and Great Lakes of Africa)

பிைவு ்பள்ைத்்தடாக்கு என்்பது புவியின் 
உட்பகுதியில், பமற்்பேப்பிற்கு அருகில் நிைவியல் 
்தடடு்களின் ந்கர்வு்கைடால் உருவடாகும் ஒரு 
க்பரிய பிைவு ஆகும். இப்பிைவுப் ்பள்ைத்்தடாக்கு 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் ஒரு முக்கிய புவியியல் 
மற்றும் நிைவியல் அம்சங்களில் ஒன்ைடாகும். 
இது ஆசியடாவின் வ்க்கு சிரியடாவிலிருநது 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் மத்திய கமடாசடாம்பிக் வறே 
6,400 கிபைடா மீட்ர் நீைத்ற்தக் க்கடாண்்து. 
இது கிைக்கு ஆப்பிரிக்்கடா வழியடா்க நீண்டு ்பை 
ஏரி்கறைக் க்கடாண்டுள்ைது.

ரசயல்பகாடு
புவிப்்ப் புத்்த்கத்தின் (அடைஸ்) உ்தவியு்ன் 

க்பரிய பிைவு ்பள்ைத்்தடாக்கு்கள் மற்றும் 
அதில் அறமநதுள்ை ஏரி்கறைக் ்கண்்றிநது 
ஆப்பிரிக்்க வறே்ப்த்தில் குறிக்்கவும். 

ஆப்பிரிக்்கடாவின் க்பரிய ஏரி்கள் பிைவு 
்பள்ைத்்தடாக்குப் ்பகுதியில் க்தடா்ர்ச்சியடா்க 
்கடாணப்்படுகின்ைன. புவியில் ்கடாணப்்படும் 
உறையடா்த பமற்்பேப்பு நன்னீரில் 25% 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் க்பரிய ஏரி்களில் 
்கடாணப்்படுகிைது. இப்பிேப்தசத்தில் 7 க்பரிய 
ஏரி்கள் ்கடாணப்்படுகின்ைன. 

 இப்்பகுதியில் அறமநதுள்ை விக்ப்டாரியடா 
ஏரி ஆப்பிரிக்்கடாவின் மி்கப்க்பரிய நன்னீர் 
ஏரியடா்கவும், அகமரிக்்க ஐக்கிய நடாடடின் சுப்பீரியர் 
ஏரிக்கு அடுத்து உைகின் இேண்்டாவது க்பரிய 
ஏரியடா்கவும் உள்ைது. இது றநல் நதியின் 
பிைப்பி்மடா்க உள்ைது. இப்்பள்ைத்்தடாக்கில் 
அறமநதுள்ை ்டாங்கடானிக்்கடா ஏரியடானது 
உைகின் ஆைமடான மற்றும் அதி்க நீைம் க்கடாண்் 
நன்னீர் ஏரி ஆகும். ஆல்்பர்ட, எடவர்ட, கிவ, 
மடாைடாவி மற்றும் துர்்கடானடா ஏரி்கள் ஆப்பிரிக்்கடாவில் 
்கடாணப்்படும் பிை முக்கிய ஏரி்கைடாகும்.
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மறைக்்கடாடு்கைடால் சூைப்்படடுள்ைது. இது 7.5 
மில்லியன் மக்்களுக்கு உணவு, மருநதுப் 
க்படாருட்கள், நீர், வனப் க்படாருட்கள் மற்றும் 
உறைவி்த்ற்த அளிக்கிைது. இது அபமசடான் 
ஆற்று வடிநிைத்ற்த அடுத்து உைகின் 
இேண்்டாவது க்பரிய ஆற்று வடிநிைமடாகும். 
8.  ர்தன் ஆப்பிரிகககா (Southern Africa)

க்தன் ஆப்பிரிக்்கடாவின் க்பரும்்பகுதி 
பீ்பூமி்கைடால் ஆனது. டேடா்கன்ஸ் க்பர்க் 
மறைத்க்தடா்ேடானது வன்சரிவுற்ய 
கிைக்குப் ்பகுதியில் அறமநதுள்ைது. இது 
வ் கிைக்கிலிருநது க்தன்பமற்்கடா்க 1125 
கிபைடா மீட்ர் நீண்டுள்ைது. இ்தன் உயர்ந்த 
சி்கேம் ்த்பனடாநிட லியடானடா (3482 மீட்ர்) 
ஆகும். இந்தப் ்பகுதி ‘ரவல்டு’ எனப்்படும் 
புல்கவளி்கைடால் சூைப்்படடுள்ைது. ்கை்கடாரி 
்படாறைவனம் க்தன் ஆப்பிரிக்்கடாவின் க்தன் 
்பகுதியிலும் நமீப் ்படாறைவனம் ஆப்பிரிக்்கடாவின் 
க்தன்பமற்கு ்க்ற்்கறேப் ்பகுதியிலும் 
அறமநதுள்ைன. இப்பிேப்தசத்தில் ்கடாணப்்படும் 
்கை்கடாரி ்படாறைவனம் உண்றமயில் ஒரு 
்படாறைவனம் அல்ை மடாைடா்க ஆேஞசு மற்றும் 
ஜடாம்்பசி நதி்களுக்கு இற்பய அறமநதுள்ை 
ஒரு வைண்் முடபு்தர் நிைமடாகும். 

க்தன் ஆப்பிரிக்்கடாவின் அறே 
வைண்் பிேப்தசங்களில் 
பமற்க்கடாள்ைப்்படும் கசம்மறி 
ஆடு வைர்ப்பு ‘ககாரூஸ்‘ என்று 
அறைக்்கப்்படுகிைது.

ஆப்பிரிகககாவின் வடிககாலமைப்பு 
1.  மைல் ைதி (River Nile)

றநல் நதி 6650 கிபைடா மீட்ர் நீைம் 
க்கடாண்் உைகின் மி்க நீைமடான நதி ஆகும். 
இது இேண்டு முக்கிய துறண ஆறு்கறைக் 
க்கடாண்டுள்ைது. அறவ்கள் புருண்டியில் 
உற்்பத்தியடாகும் கவள்றை றநல் மற்றும் 
எத்திபயடாப்பியடாவில் உற்்பத்தியடாகும் நீை றநல் 
ஆகியனவடாகும். இவவிரு துறண ஆறு்களும் 
சூ்டானில் உள்ை ்கடார்டடும் என்ை இ்த்தில் 
இறணநது றநல் நதிறய ப்தடாற்றுவிக்கின்ைன. 
இது வ்க்கு பநடாக்கி ்படாயநது மத்தியத்்தறேக் 
்க்லில் ்கைக்கிைது. றநல் நதி  ‘ஆப்பிரிகக 
ஆறுகளின் ்தநம்த’ என அறைக்்கப்்படுகிைது. 

றநல் நதி எகிப்தின் 
வ டா ழ வ டா ்த டா ே ம டா ்க 
விைஙகுவ்தடால் இநநதி 
”எகிப்தின் ைன்ரககாமட” என 
அறைக்்கப்்படுகிைது. றநல் 

நதி எகிப்தில் இல்றைகயனில் இநநடாடு 
்படாறைவனமடா்க இருநதிருக்கும். 

ரசயல்பகாடு
ஆப்பிரிக்்க வறே்ப்த்தில் முக்கிய 

நதி்கறை வறேநது அ்தன் க்பயர்்கறை 
எழு்தவும். 

2.  ககாஙரககா (River Gango) 
்கடாஙப்கடா ஆறு றநல் நதிறய அடுத்து 

ஆப்பிரிக்்கடாவின் இேண்்டாவது க்பரிய ஆறு 
ஆகும். இ்தன் நீைம் சுமடார் 4,700 கிபைடா மீட்ர் 
ஆகும். இந்த ஆறு ஜடாம்பியடாவின் வ் கிைக்கு 
உயர் நிைங்களில் அறமநதுள்ை ் டாங்கடானி்கடா 
மற்றும் றநயடாசடா ஏரி்களுக்கு இற்பய 
உற்்பத்தியடாகிைது. இது பமற்கு மத்திய 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் வழியடா்க அடைடாண்டிக் 
க்பருங்க்லில் ்கைக்கிைது.
3.  மைைர் (River Niger) 

பமற்கு ஆப்பிரிக்்கடாவின் முக்கிய நதி்களில் 
ஒன்ைடான றநஜர், கினியடாவின் உயர் 
நிைங்களில் உற்்பத்தியடாகிைது. இது சுமடார் 
4184 கிபைடாமீட்ர் நீைம் ்படாயநது இறுதியடா்க 
அடைடாண்டிக் க்பருங்க்லில் உள்ை கினியடா 
வறைகு்டாவில் ்கைக்கிைது.

4.  ைகாம்பசி (River Zambezi)
ஜடாம்்பசி ஆறு ஆப்பிரிக்்கடாவின் 

நடான்்கடாவது நீைமடான ஆறு ஆகும். இது 
வ்பமற்கு ஜடாம்பியடாவில் உற்்பத்தியடாகிைது. 
இது சுமடார் 2574 கிபைடா மீட்ர் ்படாயநது 
பின் இநதியப் க்பருங்க்லில் ்கைக்கிைது. 
உை்கப் பு்கழப்க்பற்ை (108 மீட்ர்) உயேமுள்ை 
விக்ப்டாரியடா நீர்வீழச்சி இநநதியினடால் 
உருவடாக்்கப்்பட்்தடாகும். இது க்தன் 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் ‘வகாழவகா்தகார  ைதி’ என 
அறைக்்கப்்படுகிைது. லிம்ப்படாப்படா மற்றும் 
ஆேஞசு ஆப்பிரிக்்கடாவின் மற்ை முக்கிய 
ஆறு்கைடாகும்.

VIII_Std_Geography_Unit 2.indd   180 25-11-2019   12:41:21



181

ககாலநிமல  
ஆப்பிரிக்்க ்கண்்மடானது ஆறு 

முக்கிய ்கடாைநிறை மண்்ைங்கைடா்க 
பிரிக்்கப்்படடுள்ைது.
1.  வறணட ைற்றும் அமர வறணட 

ககாலநிமல: வ் மற்றும் க்தன் ஆப்பிரிக்்க 
்பகுதி்களில் இக்்கடாை நிறை நிைவுகிைது. 
இப்்பகுதி்களில் மறைப் க்படாழிவு குறைநது 
்கடாணப்்படுகிைது. 

 2.   ரவப்ப  ைணடல  சவகானகா  ககாலநிமல: 
இக்்கடாைநிறை புவி நடுக்ப்கடாடடின் 
இருபுைமும் 100 மு்தல் 200 அடசத்திற்கு 
இற்ப்்பட் ்பகுதி்களில் நிைவுகிைது. இது 
ஒரு கவப்்பமண்்ை ஈே மற்றும் வைண்் 
்கடாைநிறை க்கடாண்்து.

3.   புவி  ைடுகரககாட்டு  ககாலநிமல: ்கடாஙப்கடா 
வடிநிைம் மற்றும் கிைக்கு ஆப்பிரிக்்க 
உயர்நிைங்களில் உள்ை புவி நடுக்ப்கடாடடு 
மண்்ைத்தில் ஆண்டு முழுவதும் கவப்்பம் 
மற்றும் மறைப் க்படாழிவு இேண்டும் மிகுநது 
்கடாணப்்படுகிைது.

4.   மி்த  ரவப்ப  ைணடல  ககாலநிமல: 
இக்்கடாைநிறை க்தன் ஆப்பிரிக்்கடாவின் 
க்தன் ்பகுதி்களில் நிைவுகிைது. இது 
்க்பைடாேப் ்பகுதியில் அறமநதுள்ை்தடால் 
சமச்சீர்்கடாை நிறைறயக் க்கடாண்டுள்ைது. 

5.   ைததிய  ்தமரககடல்  ககாலநிமல: 
இக்்கடாைநிறை ஆப்பிரிக்்கடாவின் வ் 
மற்றும் க்தன்பமற்கு முறனப்்பகுதி்களில் 
நிைவுகிைது. இப்்பகுதி குளிர்்கடாைத்தில் 
மறைப்க்படாழிறவ க்பற்று 
ப்கடாற்க்்கடாைத்தில் கவப்்பம் மிகுநது 
வைண்டும் ்கடாணப்்படுகிைது. 

6.   ரவப்பைணடல பருவகககாற்று ககாலநிமல: 
இவவற்க ்கடாைநிறை ஆப்பிரிக்்கடாவின் 
கிைக்கு ்க்ற்்கறேப் ்பகுதி்களில் 
நிைவுகிைது. இஙகு ப்கடாற்க்்கடாைம் 
கவப்்பமடா்கவும் ்பருவக்்கடாற்றின் மூைம் 
அதி்க மறைப்க்படாழிறவயும், குளிர்்கடாைம் 
கவப்்பம் குறைநதும் ்கடாணப்்படுகிைது.

கவப்்பப் ்படாறைவனங்கள் 
்கண்்ங்களின் பமற்கு விளிம்பு்களில் 
புவிநடுக்ப்கடாடடின் வ்க்கு மற்றும் க்தன் 
்பகுதி்களில் (20° மு்தல் 30°) அடசங்கள் 
வறே அறமநதுள்ைன. இப்்படாறைவனங்கள் 
வியடா்படாேக் ்கடாற்று வீசும் மண்்ைத்தில் 
அறமநதுள்ைன.  இவவியடா்படாேக் ்கடாற்று்கள் 
வ் ப்கடாைத்தில் வ்கிைக்கில் இருநதும் 
க்தன் ப்கடாைத்தில் க்தன்கிைக்கிலிருநதும் 
வீசுகின்ைன. இக்்கடாற்ைடானது க்படாதுவடா்க 
கிைக்கிலிருநது பமற்கு பநடாக்கி வீசுகிைது. 
இக்்கடாற்று ்கண்்ங்களின் கிைக்கு 
விளிம்புங்களில் அதி்க மறைப் க்படாழிறவ 
ஏற்்படுத்தி பமற்கு ்பகுதிறய அற்யும்க்படாழுது 
ஈேப்்ப்தத்ற்த இைநது வைண்் ்கடாற்ைடா்கவும் 
வீசுகின்ைது. எனபவ ்கண்்ங்களின் பமற்கு 
்பகுதி்கள் ்படாறைவனங்கைடா்க உள்ைன.

்தகவல் ரபமழ 

ஆப்ரிக்்கடாவில் உைகின் 
மி்க அதி்க கவப்்பநிறை 
(580 டிகிரி கசல்சியஸ்) 
லிபியடாவின் அல்அஸியடாவில் 
்பதிவடாகியுள்ைது. மி்கக் 

குறைந்த கவப்்பநிறை (-240 டிகிரி 
கசல்சியஸ்) கமடாேடாக்ப்கடா நடாடடிலுள்ை 
இர்ப்்படானில் ்பதிவடாகியுள்ைது.

்தகாவரஙகள்  ைற்றும்  விலஙகுகள்  (Flora  and 
Fauna)

ஆப்பிரிக்்கடாவின் ்தடாவே வற்க்கள் 
ஓரி்த்திலுள்ை மறைப்க்படாழிவின் 
அைவு, கவப்்பநிறை, நிைத்ப்தடாற்ைம், 
மண்ணின் ்தன்றம ப்படான்ைவற்றிற்ப்கற்்ப 
உருவடாகியுள்ைன. இக்்கண்்த்தின் 
கமடாத்்த நிைப்்பேப்பில் சுமடார் 20% 
்கடாடு்கைடால் சூைப்்படடுள்ைது. ்தற்ப்படாது 
ஆப்பிரிக்்கடாவில் ்கடாணப்்படும் ்தடாவே 
மற்றும் விைஙகினங்கள் ப்கடாண்டுவடானடா 
்கடாைத்தில் ்கண்்ங்கள் பிரிந்த ப்படாது இருந்த 
்தடாவே மற்றும் விைஙகினங்களிலிருநது 
ப்தடான்றியறவயடாகும். ்படாப்படா, பீவர் மேம் 
மற்றும் சவபசச் ஆகியன ஆப்பிரிக்்கடாவின் 
முக்கிய மே வற்க்கைடாகும்.
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ஆப்பிரிக்்கடாவில் ஒரு மில்லியனுக்கும் 
அதி்கமடான விைஙகின வற்க்கள் 
்கடாணப்்படுகின்ைன. இவற்றில் புவியின் 
மி்கப் க்பரிய (யடாறன்கள்) மற்றும் 
உயேமடான (ஒட்்கச்சிவிஙகி) நிைவடாழ 
விைஙகினங்களும் அ்ஙகும். கவள்றை 
்கடாண்்டாமிரு்கம், கவஸ்்ர்ன் கிரீன் மடாம்்படா, 
வரிக்குதிறே, ஆப்பிரிக்்க யடாறன, மனி்த 
குேஙகு, ்கடாடக்ருறம, நீர் யடாறன மற்றும் 
ஒட்்கச்சிவிஙகி ப்படான்ைறவ இஙகு முக்கிய 
விைஙகினங்கைடாகும். ப்படான ப்படா (குேஙகு 
வற்க), ்கடாடடு நடாய்கள், ்கழுற்த புலி மற்றும் 
கைமூர் (நரி ப்படான்ை மு்கம் க்கடாண்்றவ) 
ஆகிய விைஙகு்கள் ஆப்பிரிக்்க ்கண்்த்திற்கு 
உரித்்தடான சிை விைஙகினங்கைடாகும். 

பகாரபகா ைரம்  ைமழக ககாடுகள் 

ரலமூர்  டீஸ்-டீஸ் பிமள  ஓககாபி  ரபகாரனகாரபகா 

சககாரகா ைரி ரைருப்புக ரககாழி  ககாட்ரடருமை 

•  ச்கடாேடா ்படாறைவனத்தில் 
இருநது கினியடா 
்க்ற்்கறேறய பநடாக்கி 
வீசும் வைண்்கவப்்ப 
புழுதி ்தைக்்கடாற்று 
'ேகார்ைகாட்டகான்' என்று 
அறைக்்கப்்படுகிைது.

•  ச்கடாேடா ்படாறைவனத்திலிருநது மத்திய 
்தறேக்்க்ல் பநடாக்கி வீசும் கவப்்ப 
்தைக் ்கடாற்று ‘சிரகாகரககா’ என்று 
அறைக்்கப்்படுகிைது.

•  கவப்்ப மண்்ை மறைக் ்கடாடு்கள் புவியின் 
அணிகலன் என்றும் உைகின் க்பரும் 
மருந்த்கம் என்றும் அறைக்்கப்்படுகிைது.
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கனிைஙகள் 
ஆப்பிரிக்்கடா, சிை ்கனிம வைங்கறை 

அதி்கம் க்கடாண்டுள்ைது. ச்கடாேடாவின் க்தன்்பகுதி 
மற்றும் பீ்பூமி ்பகுதி்கள் ஆகியன முக்கிய 
்கனிமவைங்கள் நிறைந்த பிேப்தசங்கைடாகும். 
க்தன் ஆப்பிரிக்்கடா, ்கடாஙப்கடா, ப்படாஸ்டவடானடா, 
சியேடாலிபயடான் மற்றும் அஙப்கடாைடா 
ஆகிய நடாடு்களில் றவே சுேங்கங்கள் 
்கடாணப்்படுகின்ைன. க்தன் ஆப்பிரிக்்கடாவில் 
உள்ை கிம்்பர்லி ஆப்பிரிக்்கடாவின் முக்கியமடான 
றவே உற்்பத்தி றமயமடாகும். அஙப்கடாைடா, 
றநஜீரியடா, ்கடா்பன் மற்றும் ்கடாஙப்கடா நடாடு்கள் 
அதி்க எண்கணய வைத்ற்தக் க்கடாண்டுள்ைன.
க்தன் ஆப்பிரிக்்கடா, நமிபியடா, பமற்கு 
ஆப்பிரிக்்கடா மற்றும் ்கடானடா நடாடு்களில் ்தங்கம் 
்கடாணப்்படுகிைது. குபேடாமியம், ப்கடா்படால்ட, 
்தடாமிேம், இரும்பு ்தடாது, மக்னீசியம், துத்்தநடா்கம் 
மற்றும் நிக்்கல் ஆகியறவ ஆப்பிரிக்்க 
்கண்்த்தில் ்பேவைடா்க ்கடாணப்்படுகின்ைன. 
ரபகாககுவரதது 

ப்படாக்குவேத்து ஒரு பிேப்தசத்தின் 
க்படாருைடா்தடாே வைர்ச்சியில் முக்கிய ்பஙகிறன 

ரவளகாணமை 
பவைடாண்றம ஆப்பிரிக்்க ்கண்்த்தின் 

முக்கிய க்படாருைடா்தடாே ந்வடிக்ற்கயடாகும். 
ப்கடாதுறமயடானது மி்தகவப்்ப மண்்ை 
புல்கவளி்கள், மத்திய்தறேக்்க்ல் ்பகுதி்கள் 
மற்றும் றநல் ்பள்ைத்்தடாக்கு ்பகுதி்களில் 
்பயிரி்ப்்படுகிைது. கினியடா ்க்ற்்கறே, 
கமடாசடாம்பிக், ம்்கடாஸ்்கர் மற்றும் றநல் 
்பள்ைத்்தடாக்கு ்பகுதி்களில் கநல் ்பயிரி்ப்்படுகிைது. 
மக்்கடாச்பசடாைம் மற்றும் திறன வற்க ்பயிர்்கள் 
அறனத்து பீ்பூமி ்பகுதி்களிலும் ்பயிரி்ப்்படுகிைது. 
்பருத்தி ஆப்பிரிக்்கடாவின் முக்கிய ்பணப் 
்பயிேடாகும். எகிப்து மற்றும் சூ்டானில் 
உை்கத்்தேம் வடாயந்த நீண்் இறைப் ்பருத்தி 
்பயிரி்ப்்படுகின்ைது.  ்கடாபி எத்திபயடாப்பியடாவில் 
்பயிரி்ப்்படுகிைது. ்கடானடா நடாடு ப்கடாக்ப்கடாவின் 
மு்தன்றம உற்்பத்தியடாைேடா்க தி்கழகிைது. 
எண்கணய ்பறன பமற்கு ஆப்பிரிக்்க நடாடு்களில் 
்பயிரி்ப்்படுகிைது. ்கரும்பு, இேப்்பர், சணல், 
புற்கயிறை ஆகியறவ ஆப்பிரிக்்கடாவின் 
மற்ை முக்கிய ்பயிர்்கைடாகும். இறவ 
க்பரும்்படாலும் கிைக்கு ஆப்பிரிக்்க நடாடு்களில் 
்பயிரி்ப்்படுகின்ைன. 
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வகிக்கிைது. ்படா்த்கமடான இயற்ற்க நிைத்ப்தடாற்ை 
அறமப்பும் மந்த க்படாருைடா்தடாே வைர்ச்சியும் 
ஆப்பிரிக்்க நடாடு்களின் ப்படாக்குவேத்து 
வைர்ச்சிறயப் ்படாதிப்்பற்யச் கசயகின்ைன.

1.  நிலவழிப் ரபகாககுவரதது 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் சடாறை மற்றும் 

இேயில் ப்படாக்குவேத்து அறமப்்படானது 
்பல்பவறு ்தற்்கள் ்கடாேணமடா்க குறைவடான 
வைர்ச்சிறயப் க்பற்றுள்ைது. ்படாறைவனம் 
மற்றும் அ்ர்ந்த ்கடாடடுப் ்பகுதி்களில் சடாறை்கள் 
மற்றும் இருப்பு ்படாற்த்கள் அறமப்்பது மி்கவும் 
்கடினமடான்தடாகும். க்தன் ஆப்பிரிக்்கடா, க்கன்யடா, 
எகிப்து, லிபியடா, கமடாேடாக்ப்கடா, மற்றும் 
றநஜீரியடா ப்படான்ை ஆப்பிரிக்்க நடாடு்களில் 
ஓேைவிற்கு சடாறை மற்றும் இருப்புப் ்படாற்த 
ப்படாக்குவேத்து வைர்ச்சி அற்நதுள்ைன.

 2.  நீர்வழிப் ரபகாககுவரதது 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் ்க்ல் வர்த்்த்க ்படாற்த்கள் 

ஆசியடா மற்றும் ஆஸ்திபேலியடாவிற்கு 
கிைக்கு ்பகுதியிலும் ஐபேடாப்்படாவிற்கு வ்க்கு 
்பகுதியிலும், அகமரிக்்கடாவிற்கு பமற்கு 
்பகுதியிலும் அறமநதுள்ைன. இநதியப் 
க்பருங்க்லில் ்ர்்பன், ்தர்-இ-சைடாம், 
கமடாெடாபு, மத்தியத்்தறே்க்லில் ப்படார்டறசடு 
மற்றும் அகைக்சடாநதிரியடா, அடைடாண்டிக் 
க்பருங்க்லில் ப்கப்்வுன், அல்ஜியஸ் 
மற்றும் அபிடஜன் ஆகியறவ முக்கிய 
துறைமு்கங்கைடாகும்.

3.  வகான்வழிப் ரபகாககுவரதது 
வடான்வழி ப்படாக்குவேத்து ஆப்பிரிக்்கடாவின் 

முக்கிய ்தறைந்கேங்கறையும் உைகின் பிை 
்பகுதி்கறையும் இறணக்கிைது. க்கயபேடா, 
பஜடா்கன்னஸ் ்பர்க், றநபேடாபி, ்டாக்்கடா, 
அடிஸ்-அ்படா்படா, ்கடாஸடாபிைடாங்கடா, ்ர்்பன், 
க்ௌைடா மற்றும் பைடாப்கடாஸ் இக்்கண்்த்தில் 
அறமநதுள்ை முக்கிய ்பன்னடாடடு விமடான 
நிறையங்கைடாகும். 
ைககள்ர்தகாமக 

ஆப்பிரிக்்கடா உைகில் இேண்்டாவது 
அதி்க மக்்கள் க்தடாற்கறயக் க்கடாண்் 
்கண்்மடாகும். ஐக்கிய நடாடடு சற்ப 
மதிப்பீடடின்்படி (2019) ஆப்பிரிக்்கடாவின் 
மக்்கள்க்தடாற்க 131 ப்கடாடி்கைடாகும். இயற்ற்க 
நிைத்ப்தடாற்ை ்தற்்கள் ்கடாேணமடா்க மக்்கள் 

க்தடாற்க ்பேவல் சமச்சீேற்று ்கடாணப்்படுகிைது. 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் சேடாசரி மக்்கள்அ்ர்த்தி ஒரு 
சதுே கிபைடா மீட்ருக்கு 45 ந்பர்்கைடாகும். 
்கண்்த்தின் கமடாத்்த மக்்கள் க்தடாற்கயில் 
41% ந்கர்ப்புைத்திலும், 59 ச்தவீ்த மக்்கள் 
கிேடாமப்புைத்திலும் வசிக்கின்ைனர். றநல் 
க்ல்்டா ்பகுதி மற்றும் க்தன் ஆப்பிரிக்்கடா 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் மக்்கை்ர்த்தி மிகுந்த 
்பகுதி்கைடாகும். ஆப்பிரிக்்கடாவின் அதி்க மக்்கள் 
க்தடாற்க க்கடாண்் நடா்டா்க றநஜீரியடாவும் 
அ்தறனத் க்தடா்ர்நது எத்திபயடாப்பியடாவும் 
உள்ைன.

உைகில் ்கடாணப்்படும் 
முக்கிய ்பைஙகுடி இன மக்்கள் 
அப்பிேப்தசத்தின் பூர்வீ்க 
குடிமக்்கள் ஆவடார்்கள். 
பூர்வீ்க குடிமக்்கள் 

்தங்களின் பூர்வீ்க நிைம், கமடாழி்கள் மற்றும் 
்கைடாச்சடாேங்களு்ன் ்தனித்துவமடான 
அற்யடாைத்ற்தக் க்கடாண்டுள்ைனர். அ்பர், 
்படாடவடா, புஷமன், டிங்கடா, மசடாய, பிக்மீஸ், 
ஜுலு, சுவடான் மற்றும் எஃபி ஆகிபயடார் 
ஆப்பிரிக்்கடாவின் முக்கிய ்பைஙகுடி 
இனங்கைடாகும்.

 ஆஸ்திரரலியகா  
ஆஸ்திபேலிய ்கண்்ம், உைகின் 

மற்ை ்பகுதி்களிலிருநது க்தடாறைதூேத்தில் 
்தனித்து அறமநதுள்ை்தடால் இது ்கற்சியடா்க 
்கண்்றியப்்பட் ்கண்்மடாகும்.

இது உைகின் மி்கப்க்பரிய 
தீவடா்கவும் மி்கச்சிறிய ்கண்்மடா்கவும் 
உள்ைது. ்கண்்ப்்பகுதி முழுவதும் 
ஒபே நடா்டா்க ்கரு்தப்்படும் ஒபே ்கண்்ம் 
ஆஸ்திபேலியடாவடாகும் . இஙகு ்தனித்துவமடான 
்பல்பவறு ்தடாவேங்கள் மற்றும் விைஙகினங்கள் 
்கடாணப்்படுகின்ைன. எனபவ இக்்கண்்த்ற்தப் 
்பற்றி ்தற்ப்படாது பமலும் ஆேடாயபவடாம்.  

ஆஸ்திபேலியடா ்கண்்த்ற்த 
1770இல் ப்கப்்ன் பஜம்ஸ் 
குக் என்ை ஆஙகிை மடாலுமி 
்கண்டுபிடித்்தடார்.
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இயற்மகயமைப்புப் பிரிவுகள் 
ஆஸ்திபேலியடா அதி்க பவறு்படா்ற்ை 

நிை அறமப்பு்கறைக் க்கடாண்் ஒரு 
்பகுதியடாகும். நிைத்ப்தடாற்ை அறமப்பின் 
அடிப்்பற்யில் மூன்று இயற்ற்க பிரிவு்கைடா்கப் 
பிரிக்்கப்்படுகிைது. 

1. பமற்கு ஆஸ்திபேலிய க்பரிய பீ்பூமி 
2. மத்திய ்தடாழ நிைங்கள் 
3 கிைக்கு உயர் நிைங்கள்

ரைற்கு ஆஸ்திரரலிய  ரபரிய  பீடபூமி  :  (West 
Australian Pleateau)

ஆஸ்திபேலியடாவின் பமற்கில் அறமநதுள்ை 
பீ்பூமி ஒரு மி்கப்க்பரிய இயற்ற்கயறமப்பு 
பிரிவடாகும். இது இக்்கண்்த்தின் மூன்றில் ஒரு 
்பகுதிறய உள்ை்க்கியுள்ைது. இ்தன் ்பேப்்பைவு 
2.7 மில்லியன் சதுே கிபைடாமீட்ர்்கைடாகும். 
இப்பீ்பூமி பமற்கு ஆஸ்திபேலியடா, க்தற்கு 
ஆஸ்திபேலியடா மற்றும் வ்க்கு பிேடாநதியத்தின் 
க்பரும் ்பகுதிறய உள்ை்க்கிய ஒரு வைண்் 
நிைமடா்க உள்ைது. இது மணல் மற்றும் 
்படாறை்கைடாைடான சமமடான பமற்்பேப்ற்ப 
உற்யது. 

 உைகின் மி்கப்க்பரிய ஒற்றை சிற்்ப 
்படாறையடான அயர்ஸ் ்படாறை (Ayers Rock)
அல்ைது உலுரு ்படாறையடானது (Uluru Rock) 

அமைவிடம் ைற்றும் பரப்பளவு 
ஆஸ்திபேலியடா 10° 4’ க்தன் அடசம் மு்தல் 

39°08’ க்தன் அடசம் வறேயிலும் மற்றும் 113° 
09’ கிைக்கு தீர்க்்கம் மு்தல் 153°39’ கிைக்குத் 
தீர்க்்கம்பேற்க வறேயிலும் ்பேவியுள்ைது. 
ம்கேபேற்க இக்்கண்்த்ற்த ஏைத்்தடாை 
இேண்டு சம ்பகுதி்கைடா்கப் பிரிக்கிைது. 
இநநடாடடின் ்பேப்்பைவு சுமடார் 7.68 மில்லியன் 
சதுே கிபைடாமீட்ர்்கைடாகும். 
அரசியல் பிரிவுகள்

ஆஸ்திபேலியடா 6 மடாநிைங்கள் மற்றும் 
இேண்டு யூனியன் பிேப்தசங்கறைக் 
க்கடாண்்து. 1) நியூ சவுத்பவல்ஸ்  
2) குயின்ஸ்ைடாநது 3) க்தற்கு ஆஸ்திபேலியடா 
4) ் டாஸ்பமனியடா 5) விக்ப்டாரியடா 
6) பமற்கு ஆஸ்திபேலியடா ஆகியறவ 
மடாநிைங்கைடா்கவும், வ்க்கு யூனியன் 
பிேப்தசம் மற்றும் ஆஸ்திபேலிய ்தறைந்கர் 
்பகுதி (்கடான்க்பேடா) ஆகியறவ யூனியன் 
பிேப்தசங்கைடா்கவும் உள்ைன. ஒவகவடாரு 
மடாநிைமும் ்தனித்்தனியடான அேசியல் 
அறமப்புச் சட்ங்கறைக் க்கடாண்டுள்ைன. 
ஆஸ்திபேலியடாவின் ்தறைந்கேம் ்கடான்க்பேடா. 
சிடனி, பிரிஸ்ப்பன், அடிறைட, பெடா்படார்ட, 
கமல்க்பர்ன், க்பர்த் மற்றும் ்டார்வின் 
ஆகியன ஆஸ்திபேலியடாவின் பிை முக்கிய 
ந்கேங்கைடாகும். 

இக்்கண்்ம் 8222 தீவு்கறைக் 
க்கடாண்டுள்ைது. பேடாடகனஸ்ட தீவு, 
பமக்னடிக் தீவு, பிடஸ்ேடாய தீவு, ப்பேசர் தீவு, 
பிலிப் தீவு, ைடார்டபெடாவ தீவு, ்கங்கடாரு தீவு 
மற்றும் ஒயடசன்ப் தீவு ஆகியறவ முக்கிய 
தீவு்கைடாகும்.

அயர்ஸ் பகாமற 

சுண்ணடாம்புப் பகாமறத் தூண்்கள்
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இந்த வைண்் பிேடாநதியத்தின் றமயப் 
்பகுதியில் அறமநதுள்ைது. இது ்க்ல் 
மட்த்திலிருநது 863 மீட்ர் உயேம் 
க்கடாண்்து. இது ஆஸ்திபேலியடாவின் 
இயற்ற்க அதிசயங்களில் ஒன்ைடாகும். 
‘பின்னடாக்்கல்’ (Pinnacle) என்று அறைக்்கப்்படும் 
சுண்ணடாம்புப் ்படாறைத் தூண்்கள் 
இப்பிேப்தசத்தில் அதி்கம் ்கடாணப்்படுகிைது.

கமக்ப்டானல் மற்றும் மஸ்கிபேவ 
மறைத்க்தடா்ர்்கள் இப்பீ்பூமி ்பகுதியில் 
அறமநதுள்ைன. மேங்கைற்ை நல்ைடார்்படார் 
சமகவளி (Nullarbor Plain) இப்பீ்பூமியின் 
க்தற்குப் ்பகுதியில் அறமநதுள்ைது. 
ஆஸ்திபேலியடாவின் மி்கப்க்பரிய 
்படாறைவனமடான க்பரிய விக்ப்டாரியடா 
்படாறைவனம் பமற்கு மற்றும் க்தற்கு 
ஆஸ்திபேலியடா ்பகுதி்களில் அறமநதுள்ைது.
ைததிய ்தகாழ நிலஙகள் (Central Lowlands)

மத்திய ்தடாழ நிைங்கள் வ்க்கில் 
்கடார்க்பண்்டாரியடா வறைகு்டாவிலிருநது 
க்தற்ப்க இநதியப் க்பருங்க்ல் வறே 
நீண்டுள்ைது. இத்்தடாழ நிைங்களின் மத்தியில் 

ஆஸ்திபேலியடாவின் க்பரிய உள்நடாடடு 
வடி்கடால் ்படுற்க அறமநதுள்ைது. ஐர் ஏரி (Lake 
Eyre) இப்்பகுதியில் அறமநதுள்ை மி்கப்க்பரிய 
உவர் நீர் ஏரியடாகும். முர்பே-்டார்லிங 
ஆற்று க்தடாகுப்பு மத்திய ்தடாழநிைங்களின் 
க்தன்கிைக்குப் ்பகுதியில் அறமநதுள்ைது. 
க்பரிய ஆர்டடீசியன் ்படுற்க்கள் மத்திய 
்தடாழநிைங்களின் க்தன்்பகுதியில் 
்கடாணப்்படுகின்ைன. 
கிழககு உயர் நிலஙகள் ( Eastern Highlands)

கிைக்கு உயர் நிைங்கள் சுமடார் 3860 
கிபைடா மீட்ர் நீைத்திற்கு ஆஸ்திபேலியடாவின் 
கிைக்கு எல்றை ்பகுதியில் ்கடாணப்்படுகிைது. 
இது வ்க்கிலுள்ை யடார்க் முறனயிலிருநது 
(Cape York) க்தற்கில் ்டாஸ்பமனியடா வறே 
நீண்டுள்ைது. இவவுயர் நிைங்கள், பமற்கு மற்றும் 
கிைக்கு பநடாக்கி ்படாயும் ஆறு்கறைப் பிரிப்்ப்தடால் 
இறவ ரபரும் பிரிப்பு ைமலதர்தகாடர் (The Great 
Dividing Range) என்றும் அறைக்்கப்்படுகிைது. 

ஆஸ்திபேலிய ஆல்ப்ஸ் மறைத் க்தடா்ர் 
ஆஸ்திபேலியடாவின் மி்க உயேமடான மறைத் 
க்தடா்ேடாகும். இம்மறைத்க்தடா்ர் ்பனியடால் 

ஆஸ்திரரலியகாவின் இயற்மக அம்சஙகள் 
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ஒடடிய வ்கிைக்கு ்பகுதியில் ்கடாணப்்படுகிைது. 
இது சிறிய ்பவை நுண்ணுயிர்்கைடால் 
உருவடானது. இது சுமடார் 2300 கிபைடாமீட்ர் 
நீைம் க்கடாண்்து. இது உைகின் இயற்ற்க 
அதிசயங்களில் ஒன்ைடாகும். 

க்பரும் ்பவைப்்படாறைத் திடடு

பவள பகாலிப்புகள் 
வடிககாலமைப்பு 

ஆஸ்திபேலியடா குறைந்த்படச சேடாசரி 
மறைப்க்படாழிறவப் க்பறுகிைது. இநநடாடு கவப்்பம் 
மிகுநது வைண்டு ்கடாணப்்படுவ்தடால் நீர் ஆவியடா்தல் 
அதி்கமடா்க உள்ைது. இ்தனடால் குறைந்த நீபே 
ஆறு்களின் மூைம் ்க்லில் ்கைக்கின்ைது. 
முர்பே மற்றும் அ்தனுற்ய துறண ஆறு்கள் 
ஆஸ்திபேலியடாவின் முக்கிய ஆறு்கைடா்கவும், 
முக்கிய வடி்கடாைறமப்்படா்கவும் உள்ைன. 
இவவடி்கடாைறமப்பு ஆஸ்திபேலியடாவின் மத்திய 
்தடாழ நிைங்களின் உட்பகுதியில் அறமநதுள்ைது. 

சூைப்்படடுள்ைது. இம்மறைத் க்தடா்ரின் மி்க 
உயேமடான மறைச்சி்கேம் ப்கடாசியஸ்ப்கடா 
Mt.Kosciuszko) 2230 மீட்ர் ஆகும். இது 
நியூசவுத் பவல்ஸ் மடாநிைத்தில் அறமநதுள்ைது. 

ஆஸ்திபேலியடாறவ அ்தன் முக்கிய 
இயற்ற்க நிைத்ப்தடாற்ைங்கள் சிைப்பு 
கசயகின்ைன. அறவ

1. க்பரிய ஆர்டடீசியன் வடிநிைப்்பகுதி 
2. க்பரிய ்பவைத்திடடு க்தடா்ர் 

ரபரிய  ஆர்ட்டீசியன்  வடிநிலப்பகுதி  (Great 
Artesian Basin)

புவியின் பமற்்பேப்பில் நீர் ஊற்று ப்படால் 
பமல்பநடாக்கி கவளிபயறும் நீர் ஊற்றுப் 
்பகுதி்கைடா்க ஆர்டடீசியன் வடிநிைப்்பகுதி்கள் 
உள்ைன. ஆஸ்திபேலியடாவில் உள்ை க்பரிய 
ஆர்டடிசியன் ்படுற்க உைகின் மி்கப்க்பரிய 
மற்றும் ஆைமடான ்படுற்கயடாகும். க்பரிய 
ஆர்டடீசியன் வடிநிைப்்பகுதி, க்பரும்பிரிப்பு 
மறைத்க்தடா்ருக்கு பமற்ப்க அறமநதுள்ைது. 
இது குயின்ஸ்ைடாநதின் சிை ்பகுதி்கள் மற்றும் 
நியூ சவுத்பவல்ஸ், க்தற்கு ஆஸ்திபேலியடா 
மற்றும் வ்க்கு யூனியன் பிேப்தசத்தின் 
வைண்் மற்றும் அறே வைண்் ்பகுதி்களில் 
்கடாணப்்படுகிைது. இது 1.7 மில்லியன் சதுே 
கிபைடாமீட்ர் ்பேப்பில் அறமநதுள்ைது. 
இது இப்பிேப்தசத்தின் முக்கிய நீர்
ஆ்தடாேமடா்க உள்ைது.

ஆர்ட்டீசியன் ஊற்று (குயின்ஸ்லகாநது)
ரபரிய பவளததிட்டு ர்தகாடர் (The Great Barrier 
Reef) 

ஆ ஸ் தி ப ே லி ய டா வி ன் 
க்பரிய ்பவைத்திடடு 
க்தடா்ர் ்பசிபிக் க்பருங்க்ல் 
்பகுதியில் குயின்ஸ்ைடாநதின் 
கிைக்கு ்க்ற்்கறேறய 

ஆ ஸ் தி ப ே லி ய டா வி ன் 
மத்திய ்தடாழ நிைங்களில் 
அறமநதுள்ை க்பைர்க்கி 
(Bourke) என்னும் 
இ்த்தில் இக்்கண்்த்தின் 

அதி்க்படசமடா்க 53° கசல்சியஸ் கவப்்பநிறை 
்பதிவடாகியுள்ைது. ஆஸ்திபேலியடாவின் 
்தறைந்கேடான ்கடான்க்பேடாவில் குறைந்த்படச 
கவப்்பநிறையடா்க -22° கசல்சியஸ் 
்பதிவடாகியுள்ைது. 
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க்தற்கு முறனயில் அறமநதுள்ை க்பர்த் மற்றும் 
அடிறைட ்பகுதி்கறை ஒடடியுள்ை பிேப்தசங்களில் 
மத்திய ்தறேக்்க்ல் ்கடாைநிறை நிைவுகிைது. 
பமறைக் ்கடாற்று்களினடால் ஆண்டு முழுவதும் 
்டாஸ்பமனிய தீவு மறைறயப் க்பறுகிைது.
்தகாவரஙகள்  ைற்றும்  விலஙகினஙகள்  (Flora 
and Fauna)

ஆஸ்திபேலியடா ஒரு அறேவைண்் 
்கடாைநிறை பிேப்தசமடா்க இருப்்ப்தடால், ்தடாவே 
வற்க்கள் மேங்கைற்ை, ்பேவைடான பு்தர் 
மற்றும் சிறு கசடி்களு்ன் ்கடாணப்்படுகிைது. 
ஒரு ்பைறவநிறைக் ்கண்பனடாட்த்து்ன் 
்படார்க்கும்க்படாழுது, ஆஸ்திபேலியடா மி்கவும் 
சடா்தடாேண ்தடாவே அறமப்பு க்பற்றுள்ைற்த 
புரிநதுக்கடாள்ைைடாம். ஆஸ்திபேலியடாவில் 
உள்ை ்தடாவேங்களும், மேங்களும் வைண்் 
நிறைக்கு ஏற்ைவடாறு நீர் இன்றி நீண்் ்கடாைம் 
வடாைக்கூடியறவ. இறவ வைண்் நிைத் 
்தடாவேங்கள் என்று அறைக்்கப்்படுகின்ைன. 
இறவ நீண்் ்கடாை வைடசிறயத் ்தடாஙகி 
வைேக் கூடியறவ ஆகும். ஆஸ்திபேலியடாவின் 
பமற்கு ்பகுதியில் அதி்கம் ்கடாணப்்ப்க்கூடிய 
மேவற்க வைடசிறயத் ்தடாஙகி வைேக்கூடிய 
யூக்்கலிப்்ஸ் ஆகும். ்கடாடு்கள் மற்றும் 
மேங்கள் நிறைந்த ்பகுதி்கள் இக்்கண்்த்தின் 
்பேப்்பைவில் 16 ச்தவீ்தத்ற்தக் ்கடாடு்கறைக் 
க்கடாண்டுள்ைன. யூக்்கலிப்்ஸ், அப்கசியடா 
மற்றும் கமல்லுக்்கடா (சதுப்பு நிைக்்கடாடு்கள்) 
ஆகியறவ்கள் ஆஸ்திபேலியடாவின் முக்கிய மே 
வற்க்கைடாகும்.

இவவடிநிைப்்பகுதி சுமடார் ஒரு மில்லியன் ச.கி.மீ 
அதி்கமடான ்பேப்்பைறவயும், ஆஸ்திபேலியடாவின் 
14% ்பேப்்பைறவயும் உள்ை்க்கியுள்ைது.

முர்பே நதி ஆஸ்திபேலியடாவின் மி்க 
நீைமடான நதியடாகும். இது ஆஸ்திபேலியடாவில் 
ஆல்ப்ஸ் மறைத் க்தடா்ரிலிருநது இநதியப் 
க்பருங்க்ல் வறே 2508 கிபைடா மீட்ர் 
க்தடாறைவிற்கு ்படாயகிைது. ்டார்லிங, 
அகைக்சடாண்டிரியடா, முர்ேம் பிடஜ் (Murrum 
Bidgee), ைடாச்ைன் மற்றும் ஸ்வடான் ஆகியன 
இக்்கண்்த்தின் பிை முக்கிய ஆறு்கைடாகும். 
ககாலநிமல

ஆஸ்திபேலியடா உைகின் இேண்்டாவது 
க்பரிய மி்க வைண்் நிைப்்பேப்ற்ப க்கடாண்டுள்ைது. 
ம்கேபேற்க ஆஸ்திபேலியடாறவ இரு 
சம்படா்கங்கைடா்கப் பிரிக்கிைது. ம்கேபேற்கயின் 
வ் ்பகுதி கவப்்பமடான அயன மண்்ைத்தில் 
அறமநதுள்ைது. இ்தன் க்தன் ்பகுதி குளிர்ந்த மி்த 
கவப்்ப மண்்ைத்தில் அறமநதுள்ைது. வ்க்கு 
்க்பைடாே ்பகுதி ்பருவக்்கடாற்று ்கடாைநிறைறயக் 
க்கடாண்டுள்ை்தடால் இப்்பகுதி ப்கடாற்யில் 
அதி்க மறைப்க்படாழிறவ க்பறுகிைது. 
ஆஸ்திபேலியடாவின் கிைக்குக் ்கறேபயடாேப் 
்பகுதி்கள் க்தன்கிைக்கு வியடா்படாே ்கடாற்றின் 
மூைம் அதி்க மறைறயப் க்பறுகின்ைன. 
வைண்் கவப்்ப ்படாறைவன ்கடாைநிறை மத்திய 
்தடாழநிைங்களிலிருநது பமற்குக் ்க்ற்்கறே 
்பகுதி வறே நிைவுகிைது. இப்்பகுதி்களில் 
ஆண்டு சேடாசரி மறையைவு 25 கச.மீ. க்கும் 
குறைவடா்க உள்ைது. ஆஸ்திபேலியடாவின் 

கஙககாரு  ரககாலகா  குககுபகாரகா  பிளகாட்டிபஸ் 

ரைரிரனகா ரசம்ைறியகாடு ஈமு வகானவில் வண்ணககிளிகள் பகாட்டில் ைரம் 
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இக்்கண்்த்தில் ்கடாணப்்படும் 80 ச்தவீ்த 
விைஙகினங்கள் உைகின் பிை ்பகுதி்களில் 
்கடாணப்்படுவதில்றை. ஆஸ்திபேலியடாவில் 
சுமடார் 400 வற்க ்படாலூடடி இனங்களும் சுமடார் 
140 வற்கயடான வயிற்றீல் ற்பயுற்ய ்படாலூடடி 
இனங்களும் உள்ைன. இவவற்கயடான 
விைஙகினங்கள் ்தங்களுற்ய குடடி்கறைத் 
்தங்கள் வயிற்றில் உள்ை ற்ப்களில் சுமநது 
கசல்கின்ைன. ்கங்கடாரு ஆஸ்திபேலியடாவின் 
ப்தசிய விைங்கடாகும். ப்கடாைடா, பிபைடடி்பஸ் 
வடாைபி மற்றும் டிஙப்கடா ஆஸ்திபேலியடாவின் 
பிை முக்கிய விைஙகினங்கைடாகும். சிரிக்கும் 
கூக்்கடா்பேடா, ஈமு, கேயின்ப்படா பைடாரிகிட 
ஆகியறவ ஆஸ்திபேலியடாவின் முக்கிய 
்பைறவ இனங்கைடாகும்.

ஆ ஸ் தி ப ே லி ய டா வி ல் 
உள்ை கசம்மறி ஆடடு 
்பண்றண்களில் ்பணி புரியும் 
மக்்கறை ‘ைகாகருஸ்’ என்று 
அ ற ை க் ்க ப் ்ப டு கி ை டா ர் ்க ள் . 

ஆஸ்திபேலியடாவின் பூர்வ குடிமக்்கள் 
அபகாரிஜின்கள் ஆவர்.

ரபகாருளகா்தகார ைடவடிகமககள் 
பவைடாண்றம, வைம் சடார்ந்த க்தடாழில்்கள், 

மீன்பிடித்்தல், உற்்பத்தி க்தடாழிை்கங்கள், வணி்கம் 
மற்றும் பசறவப்பிரிவு ஆஸ்திபேலியடாவின் 
முக்கிய க்படாருைடா்தடாே ந்வடிக்ற்க்கைடாகும். 
ப்கடாதுறம ஆஸ்திபேலியடாவின் மு்தன்றமயடான 
்தடானியப் ்பயிேடாகும். கநல், ்கரும்பு, மத்திய 
்தறேக்்க்ல் வற்கப் ்பைங்கைடான திேடாடறச, 
ஆேஞசு மற்றும் வடா்தடாம் ்பைம், க்பர்த், அடிறைட 
மற்றும் கமல்க்பர்றனச் சுற்றியுள்ை ்பகுதி்களில் 
உற்்பத்தி கசயயப்்படுகிைது. ்டாஸ்பமனியடா 
‘ஆப்பிள்  தீவு’ என்று அறைக்்கப்்படுகிைது. 
கநல், புற்கயிறை, ்பருத்தி ப்படான்ைறவ 
்டாஸ்பமனியடாவின் வ்க்கு ்பகுதியில் 
்பயிரி்ப்்படுகிைது. கவப்்பம் மிகுந்த ்பகுதி்களில் 
பவைடாண்றமயு்ன் கசம்மறியடாடு  வைர்ப்பும் 
பமற்க்கடாள்ைப்்படுகிைது. ஓடஸ், மக்்கடாச்பசடாைம் 
மற்றும் ்படார்லி ஆகியறவயும் ஓேைவிற்கு 
்பயிரி்ப்்படுகின்ைன. ஆஸ்திபேலியடா 
திேடாடறச மற்றும் ்பைத்ப்தடாட்ங்களுக்கு 
க்பயர் க்பற்ை்தடாகும். கவப்்ப மண்்ை சவடானடா 
புல்கவளி்களில் ்கடால்நற் வைர்ப்பும், 

மி்தகவப்்ப மண்்ை புல்கவளி்களில் ஆடு்கள் 
வைர்ப்பும் மிகுதியடா்கக் ்கடாணப்்படுகின்ைன.
கமரிபனடா வற்க கசம்மறி ஆடு்கள் க்தற்கு 
ஆஸ்திபேலியடா, ்டாஸ்பமனியடா, விக்ப்டாரியடா 
மற்றும் நியூ சவுத்பவல்ஸ் ஆகிய ்பகுதி்களில் 
வைர்க்்கப்்படுகின்ைன. ்படால் உற்்பத்திக்்கடான 
்கடால்நற் ்பண்றண்கள் கிைக்கு மற்றும் 
க்தற்கு ்க்ற்்கறேக்கு அருகிலுள்ை 
ந்கேங்களுக்கு அருகில் வைர்க்்கப்்படுகின்ைன. 
கஜர்சி, இல்ைவர்ேடா மற்றும் அயர்றஷையர் 
மடாடடுவற்க்கள் ஆஸ்திபேலியடாவில் மி்கவும் 
பு்கழப் க்பற்ைறவயடாகும். 

மீன்பிடித்்தல் ஆஸ்திபேலியடாவின் ஒரு 
முக்கிய க்படாருைடா்தடாே ந்வடிக்ற்கயடாகும். 
நடாடடின் அறனத்து ்பகுதி்களிலும் ்க்ல் 
மீன் பிடிப்பு நன்கு நற்க்பறுகிைது. இஙகு 
உள்நடாடடு மீன்பிடிப்பும் ்கடாடு்கள் சடார்ந்த 
க்படாருைடா்தடாே ந்வடிக்ற்க்களும் மி்க குறைவு. 

ஆடு வைர்ப்புத் க்தடாழில் 
ஆஸ்திபேலியடாவில் நன்கு 
வ ை ர் ச் சி ய ற ் ந து ள் ை து . 
ஆடடு உபேடாமம் 
“ ஆ ஸ் தி ர ர லி ய கா வி ன் 

ப்ணப்பயிர்” என அறைக்்கப்்படுகிைது.

கனிை வளஙகள்
்கனிமங்கள் ஆஸ்திபேலியடாவின் மி்க 

முக்கிய ஏற்றுமதிப் க்படாருட்கைடாகும். இறவ 
நடாடடின் கமடாத்்த உள்நடாடடு உற்்பத்தியில் 
சுமடார் 10 ச்தவீ்த ்பங்களிப்ற்ப அளிக்கின்ைன. 
்படாக்றசட, றைபமடாறனட, ரூடடில் மற்றும் 
சிர்்கடான் உற்்பத்தியில் ஆஸ்திபேலியடா உைகின் 
முன்னணி உற்்பத்தியடாைேடா்கவும், ்தங்கம், ஈயம், 
லித்தியம், மடாங்கனீசு, ்தடாது மற்றும் துத்்தநடா்கம் 
உற்்பத்தியில் இேண்்டாவது முன்னணி 
உற்்பத்தியடாைேடா்கவும், இரும்புத்்தடாது மற்றும் 
யுபேனியம் உற்்பத்தியில் மூன்ைடாவது க்பரிய 
உற்்பத்தியடாைேடா்கவும், நிைக்்கரி உற்்பத்தியில் 
நடான்்கடாவது க்பரிய உற்்பத்தியடாைேடா்கவும் இநநடாடு 
தி்கழகிைது. பமற்கு மற்றும் க்தற்கு ஆஸ்திபேலியடா 
்பகுதி்களில் நிைக்்கரி வயல்்கள் க்தன்கிைக்கு 
்க்ற்்கறே பிேப்தசங்களில் நியூப்கஸ்்ல் 
மு்தல் சிடனி வறே நீண்டு ்கடாணப்்படுகிைது. 
இரும்புத்்தடாது பமற்கு ஆஸ்திபேலியடா மற்றும் 
க்தற்கு ஆஸ்திபேலியடாவில் ்கடாணப்்படுகிைது.
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ைககள் ர்தகாமக 
ஆஸ்திபேலியடாவின் மக்்கள் க்தடாற்க 

2019ஆம் ஆண்டு ்கணக்க்கடுப்பின்்படி 
25.2 மில்லியன்்கைடாகும். இது உை்க 
மக்்கள் க்தடாற்கயில் 0.33% மடடுபமயடாகும். 
ஆஸ்திபேலியடாவின் மக்்கள் அ்ர்த்தி ஒரு 
சதுே கிபைடா மீட்ருக்கு மூன்று ந்பர்்கைடாகும். 
நடாடடின் ந்கர்ப்புை மக்்கடக்தடாற்க 85.7 
ச்தவீ்தமடாகும். க்தன் கிைக்குப் ்பகுதி்கள் 
மக்்கை்ர்த்தி மிகுந்த ்பகுதியடாகும்.

 அணடகார்டிககா 
அமைவிடம் ைற்றும் பரப்பளவு

அண்்டார்டி்கடா ஒரு ்தனித்துவம் 
வடாயந்த ்கண்்மடாகும். ஆனடால் இக்்கண்்ம் 
பூர்வீ்க மக்்கறைக் க்கடாண்டிருக்்கவில்றை. 
அண்்டார்டி்கடாவில் எந்த ஒரு நடாடும் இல்றை. 
இது க்தன்ப்கடாடியில் அறமநதுள்ை உைகின் 
ஐந்தடாவது க்பரிய ்கண்்மடா்கவும், இது துருவப் 
்பகுதியில் அறமநதுள்ை்தடால், இப்்பகுதி நிேந்தே 
்பனியு்ன் மி்க குளிர்ந்த பிேப்தசமடா்க உள்ைது. 
இக்்கண்்மடானது இநதிய, அடைடாண்டிக் மற்றும் 
்பசிபிக் க்பருங்க்ல்்களின் க்தன்்பகுதி்கைடால் 
புவியின் மற்ை ்பகுதி்களிலிருநது 
பிரிக்்கப்்படுகிைது. இது 14 மில்லியன் சதுே 
கிபைடாமீட்ர் ்பேப்பு்ன், புவியின் கமடாத்்த 
நிைப்்பேப்பில் 9.3 ச்தவீ்தத்ற்தக் க்கடாண்டுள்ைது. 
இக்்கண்்த்தின் நிைத்ப்தடாற்ைம் சிை 
மறைத்க்தடா்ர்்கள், சி்கேங்கள், ்பள்ைத்்தடாக்கு்கள், 
்பனியடாறு்கள், பீ்பூமி்கள் மற்றும் எரிமறை்கறை 
உள்ை்க்கிய்தடாகும். 3200 கிபைடா மீட்ர் நீைம் 
க்கடாண்் டிேடான்ஸ் அண்்டார்டிக் மறைத்க்தடா்ர் 
இக்்கண்்த்ற்த இரு ்பகுதி்கைடா்க பிரிக்கின்ைது.

1. பமற்கு அண்்டார்டி்கடா
2. கிைக்கு அண்்டார்டி்கடா

பமற்கு அண்்டார்டி்கடா ்பகுதி ்பசிபிக் 
க்பருங்க்றை பநடாக்கி அறமநதுள்ைது. க்தன் 
அகமரிக்்கடாறவ பநடாக்கியுள்ை அண்்டார்டிக் 
தீ்ப்கற்்பம் ஆண்டிஸ் மறைத்க்தடா்ரின் நீடசி 
என்்பற்த உணர்த்துகிைது. கிைக்கு அண்்டார்டி்கடா 
்பகுதி, அடைடாண்டிக் மற்றும் இநதியப் 
க்பருங்க்ல்்கறை பநடாக்கி அறமநதுள்ைது. 
இப்்பகுதியின் பேடாஸ் தீவில் அறமநதுள்ை 
மவுண்ட எரி்பஸ் ஒரு கசயல்்படும் எரிமறை 
ஆகும். ”கவள்றைக் ்கண்்ம்’ என அறைக்்கப்்படும் 
ஒபே ்கண்்ம் இதுவடாகும். இக்்கண்்த்தின் சிை 
இ்ங்களில் ்பனிக்்கடடி்கள் 4000 மீட்ர் ஆைம் 
வறே ்கடாணப்்படுகிைது.

்படாக்றசட ்தடாதுவடானது ்கடார்ப்க்பன்டீரியடா 
வறைகு்டா, க்பர்த் மற்றும் ்டாஸ்பமனியடாறவ 
சுற்றியுள்ை ்பகுதி்களில் கவடடி எடுக்்கப்்படுகிைது. 
க்படபேடாலியம் மற்றும் இயற்ற்க எரிவடாயு 
்படாஸ் நீர்சநதி மற்றும் பமற்கு பிரிஸ்ப்பன் 
்பகுதி்களில் கிற்க்கிைது. யுபேனியம் ்தடாது வ் 
யூனியன் பிேப்தசத்தில் உள்ை ேடாம் ்கடாடு்கள் 
மற்றும் குயின்ஸ்ைடாநது ்பகுதி்களில் இருநது 
க்பைப்்படுகிைது. பமற்கு ்படாறைவனப் ்பகுதியில் 
்கடால் கூர்லி மற்றும் கூல் ்கடார்லி ்பகுதி்களில் 
்தங்கம் கிற்க்கின்ைது. ்கடாரியம், துத்்தநடா்கம், 
கவள்ளி, ்ஙஸ்்ன், நிக்்கல் மற்றும் கசம்பு 
ப்படான்ைறவ ஆஸ்திபேலியடாவின் சிை 
்பகுதி்களிலிலிருநது க்பைப்்படுகின்ைன.
ர்தகாழிலகஙகள் 

உணவு மற்றும் ்படானவற்க உற்்பத்தித் 
க்தடாழிை்கங்கள் ஆஸ்திபேலியடாவின் 
மு்தன்றமயடான க்தடாழிற்சடாறை்கைடாகும். 
்கப்்பல் ்கடடு்தல், ்த்கவல் மற்றும் க்தடாழில் 
நுட்பம், சுேங்கம், ்கடாப்பீடடுத் துறை, விமடானம் 
மற்றும் க்தடாறைத்க்தடா்ர்புத் க்தடாழிை்கங்கள் 
முக்கிய க்தடாழிை்கங்கைடாகும்.

ரசயல்பகாடு
ஆஸ்திபேலியடாவின் 8 ்படாறைவனங்கறை 

புவி வறே்ப் உ்தவியு்ன் ்படடியலி்வும்.

ஆ ஸ் தி ப ே லி ய டா வி ல் 
உள்ை மி்த கவப்்ப மண்்ை 
புல்கவளி்கள் ‘டவுன்ஸ்’ 
என்று அறைக்்கப்்படுகிைது.

ரபகாககுவரதது
ஆஸ்திபேலியடாவில் ்பைவற்கயடான 

ப்படாக்குவேத்து அறமப்பு்கள் ்கடாணப்்படுகின்ைன. 
இநநடாடு சடாறைப் ப்படாக்குவேத்ற்த 
க்பரிதும் நம்பியுள்ைது. ஆஸ்திபேலியடா 30 
க்கும் பமற்்பட் நல்ை ஓடு்தைங்களு்ன் 
கூடிய விமடான நிறையங்கறைக் 
க்கடாண்டுள்ைது. இநநடாடடின் ்பயணி்கள் 
இேயில் ப்படாக்குவேத்து ந்கேங்களில் நன்கு 
வைர்ச்சியற்நதிருந்தடாலும், ந்கேங்களுக்கு 
இற்யிலும், மடாநிைங்களுக்கிற்யிலுமடான 
இேயில் ப்படாக்குவேத்து சற்பை வைர்ச்சி குறைநது 
்கடாணப்்படுகிைது.
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மற்றும் பிப்ேவரியில் சூரியன் ஒருப்படாதும் 
மறைவதில்றை. என்்ப்தடால் க்தடா்ர்நது 
்ப்கைடா்கபவ இருக்கும். இஙகு ப்கடாற்்கடாை 
கவப்்ப நிறையடானது 0° கசல்சியஸ் ஆ்க 
உள்ைது இ்தனடால் ஆண்டு முழுவதும் ்கடும் 
குளிரும் ்பனி புயல் ்கடாற்றும் வீசுகிைது.

அண்்டார்டி்கடா, புவியின் 
பமற்்பேப்பில் ்கடாணப்்படும் 
மி்கப்க்பரிய ்பனித் 
க்தடாகுப்பு ஆகும். புவியில் 
்கடாணப்்படும் நன்னீரில் 70% 

இக்்கண்்த்தில் ்பனிக் குமிழ்கைடா்க உள்ைது. 
புவியில் ்பதிவடாகியுள்ை குறைந்த்படச 

கவப்்பநிறை, அண்்டார்டி்கடாவில் ேஷயடாவடால் 
அறமக்்கப்்படடுள்ை பவடாஸ்்டாக் ஆேடாயச்சி 
நிறையத்தில் ஜூறை 21, 1983இல் -89.70 
டிகிரி கசல்சியஸ் (-128.60 ்படாேன்கீட)ஆ்க 
்பதிவடாகியுள்ைது.

உைகின் எந்த ஒரு நடாடடின் 
மக்்களும் அண்்டார்டி்கடாவில் 
ஆயவு்கள் பமற்க்கடாள்ைவும், 
்தேவு்கள் பச்கரிக்்கவும் 
அனுமதிக்்கப்்படுகிைடார்்கள். 

எனபவ இக்்கண்்ம்  ‘அறிவியல்  கணடம்’ 
என அறைக்்கப்்படுகிைது.

ககால நிமல 
புவிநடுக்ப்கடாடடிற்கு கவகு க்தடாறைவில் 

அறமநதுள்ை்தடால் அண்்டார்டி்கடாவின் 
்கடாைநிறையடானது உறைநிறைக் 
்கடாைநிறையடா்க ்கடாணப்்படுகிைது. பம, 
ஜூன் மற்றும் ஜூறை மடா்தங்களில் 
(அண்்டார்டி்கடாவின் குளிர்்கடாைம்) சூரியன் 
ஒரு ப்படாதும் இஙகு உதிப்்பதில்றை. 
ஆற்கயடால் க்தன்துருவத்தில் கவப்்பநிறை 
சுமடார் -90° கசல்சியஸ் ஆ்க இருக்கும். 
ப்கடாற் மடா்தங்கைடான டிசம்்பர், ஜனவரி 
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்பயன்்படுகின்ைன. நீைத் திமிங்கைம், ்க்ற்்பசு, 
ப்படான்ை ்க்ல் விைஙகினங்கள், ்க்ல் 
்பைறவ்கைடான க்பன்குவின், அல்்படேடாஸ், 
ப்படாைடார் ஸ்குவடா மற்றும் ஸ்்வுட ஆகியன 
இஙகு ்கடாணப்்படுகின்ைது. மி்கப்க்பரிய 
்க்ல் வடாழ உயிரினமடான நீைத்திமிங்கைம் 
பிைடாங்ன்்கறை உணவடா்க உடக்கடாள்கிைது. 
இஙகுள்ை அறனத்து விைஙகு்கள் மற்றும் 
்பைறவ்களும் குளிர்்கடாை நிறைறய 
எதிர்க்கடாள்ை ்தங்கள் உ்லில் புளூ்பர் 
(Blubber) எனப்்படும் அ்ர்த்தியடான க்கடாழுப்பு 
அடுக்கிறன க்கடாண்டுள்ைன. க்பன்குயின் 
்பைறவ்கைடால் ்பைக்்க இயைடாது. இறவ்களுக்கு 
இைக்ற்க்களுக்கு ்பதிைடா்க நீநதுவ்தற்குப் 
்பயன்்படும் பிலிப்்பர் (Flipper) மற்றும் ப்தடாலிறைப் 
க்படாதியுற்ய அ்கைமடான ்படா்தங்கறைக் 
க்கடாண்டுள்ைன. சிறிய முதுக்கலும்்பற்ை 
உயிரினங்கள் இக்்கண்்த்தின் நிைவடாழ 
விைஙகினங்கைடாகும். 
கனிைஙகள்

அண்்டார்டி்கடா ்கண்்த்தில், ்தங்கம், 
பிைடாடடினம், நிக்்கல், ்தடாமிேம் மற்றும் 
க்படபேடாலியம் நிறைநது இருக்்கைடாம் என்று 
அறிவியல் ஆயவு்கள் க்தரிவிக்கின்ைன. 
குபேடாமியம், ஈயம், மடாலிப்டினம், ்த்கேம், 

்தகாவரஙகள் ைற்றும் விலஙகுகள் 
இக்்கண்்த்தில் கவப்்பநிறையடானது 

ஆண்டு முழுவதும் உறை நிறைக்கு 
கீபை இருப்்ப்தடால் க்பரிய ்தடாவேங்கள் 
எதுவும் ்கடாணப்்ப்வில்றை. சிறிய வற்க 
்தடாவேங்கைடான ்படாசி்கள், ்ப்ர் ்படாசிச்கசடி்கள், 
நுறேப் ்படாசி்கள், மேப் ்படாசி்கள், நுண்ணிய 
பூஞறச்கள் ப்படான்ைறவ்கள் ்பனிறய 
்தடாஙகி வைர்கின்ைன. சிை ்படாசி வற்க்கள் 
்பனி்கைற்ை ்க்பைடாே ்படாறை நிைங்களில் 
்கடாணப்்படுகின்ைன. பிைடாங்ன், ்படாசி்கள் 
மற்றும் மேப்்படாசி்கள் அண்்டார்டி்கடாவில் 
உள்ை நன்னீர் மற்றும் உவர் நீர் ஏரி்களில் 
்கடாணப்்படுகின்ைன. 

 சிறியவற்க கசம்மீன்்கைடான கிரில்்கள் 
க்பரிய திேள்்கைடா்கக் ்கடாணப்்படுகின்ைன. இறவ 
்க்ல்வடாழ உயிரினங்களுக்கு உணவடா்கப் 

ரபன்குவின் 

அல்பட்ரரகாஸ் 

நீர்ைகாய 

துருவப்பருநது 

கடற்பசு 

நீலத திமிஙகலம் 

அ ண் ் டா ர் டி ்க டா வி லு ள் ை 
உயேமடான சி்கேம் 
வின்சன் மடாஸிப் (5140மீ) 
இது இக்்கண்்த்தின் 
கசன்டினல் மறைத்க்தடா்ரின் 

க்தன்்பகுதியில் அறமநதுள்ைது. 
இக்்கண்்த்திலுள்ை ைடாம்்பர்ட ்பனியடாறு 
உைகின் மி்கப்க்பரிய ்பனியடாைடாகும்.
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்கஙப்கடாத்ரி நிறுவப்்பட்து. றமத்பேயி மற்றும் 
்படாேதி அண்்டார்டி்கடாவில் உள்ை பிை இநதிய 
ஆேடாயச்சி நிறையங்கைடாகும்.

அரரகாரகா (விணர்ணகாளி) 

அைடாஸ்்கடா (அபேடாேடா க்படாரியடாலிஸ்)
வ் மற்றும் க்தன் 

்கடாந்த துருவங்களுக்கு 
அருகில் இயற்ற்கயில் 
ப்தடான்றும் பிே்கடாசமடான 
இைஞசிவப்பு, சிவப்பு நிை 
மற்றும் ்பச்றச நிை ஒளியின் 
்கைறவ அபேடாேடா என்று 
அறைக்்கப்்படுகிைது. இவவிறைவடானது 
சூரியனிலிருநது வரும் மின்னூட் து்கள்்கள் 
வளிமண்்ை பமைடுக்கிலுள்ை அணுக்்களு்ன் 
விறனப்புரிவ்தடால் உண்்டாகிைது. இது 
க்தன்துருவத்தில் அபேடாேடா ஆஸ்டேடாலிஸ் 
அல்ைது க்தன்துருவ பஜடாதி எனவும் வ் 
துருவத்தில் அபேடாேடா க்படாரியடாலிஸ் அல்ைது 
வ்துருவ பஜடாதி எனவும் அறைக்்கப்்படுகிைது. 
இவவடாைடான வண்ண ஒளிக்கீற்று்கள் 
குறிப்்படா்க உயர் அடசங்களில் அறமநதுள்ை 
நடாடு்கைடான வ்க்கிலுள்ை அைடாஸ்்கடா 
மற்றும் க்தன் துருவத்தில் அறமநதுள்ை 
நியூசிைடாநதின் ்படாக்ைடாநது தீவுப்்பகுதி்களில் 
்கடாணைடாம்.

நியூசிைடாநது (அபேடாேடா அஸ்டேடாலிஸ்)

யுபேனியம் மற்றும் துத்்தநடா்கம் ஆகியறவ 
இருப்்ப்தற்்கடான ்த்யங்கள் ்கடாணப்்படுகின்ைன. 
பமலும் கவள்ளி, பிைடாடடினம், இரும்புத்்தடாது, 
ப்கடா்படால்ட, மடாங்கனீசு, ற்ட்டானியம் 
ஆகியறவ இருப்்ப்தற்்கடான சடாத்தியக் 
கூறு்களும் உள்ைன. நிைக்்கரி மற்றும் 
றெடபேடா்கடார்்பன்்கள் வடாணி்பத்திற்கு 
்பயன்்ப்டா்த அைவு மி்கக் குறைவடா்க உள்ைது. 

சர்வப்தச ஒப்்பந்தத்தின்்படி 
இக்்கண்்த்தில் ்கடாணப்்படும் ்கனிமங்கள் 
கவடடி எடுக்்க அனுமதி இல்றை என்்ப்தடால் 
இஙகு ்கனிம வைங்கறை கவடடி எடுக்கும் 
்பணி நற்க்பறுவதில்றை.
அணடகார்டிககாவிற்ககான பய்ணம் 

மைதரி ஆரகாயச்சி நிமலயம் (அணடகார்டிககா)
1912 ஆம் ஆண்டு ஆஙகிை மற்றும் 

நடார்பவ நடாடடுக் குழுவினர் க்தன்துருவத்ற்த 
அற்ந்தனர். இநதியடாவின் 21 
உறுப்பினர்்கறைக் க்கடாண்் ்பயணக் குழு 
்டாக்்ர் எஸ். இஸட. ்கடாசிம் அவர்்களின் 
்தறைறமயில் அண்்டார்டி்கடாவிற்கு ்பயணம் 
பமற்க்கடாண்்னர். இக்குழு 1981 டிசம்்பர் 
6ஆம் நடாள் ப்கடாவடாவில் இருநது புைப்்படடு 
1982 ஜனவரி 9ஆம் நடாள் அண்்டார்டி்கடாறவ 
கசன்ைற்ந்தது. அஙகு இக்்கண்்த்தின் மு்தல் 
இநதிய அறிவியல் ஆேடாயச்சி நிறையம் ்தடசின் 

1.  அண்்டார்டி்கடாவில் உள்ை 
மி்கப் க்பரிய ஆேடாயச்சி 
நிறையமடான ரைகமுர்ரடகா 
ஆகும். இது அகமரிக்்க 
ஐக்கிய நடாடு்கைடால் 
அறமக்்கப்்படடுள்ைது.

2. அண்்டார்டி்கடாவில் அறமக்்கப்க்பற்ை மு்தல் 
இநதிய அறிவியல் ஆேடாயச்சி நிறையம் 
்தட்சின் கஙரககாதரி ஆகும். 
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கமலச்ரசகாற்கள்
்கண்்ம் Continent மி்கப்்பேந்த ஒரு நிைப்்பேப்பு 

நீர்ச்சநதி Strait இேண்டு க்பரிய நீர்ப்்பேப்பு்கறை இறணக்கும் ஒரு குறுகிய நீர் 
்பகுதி 

நிைச்சநதி Isthmus இரு க்பரிய நிைப்்பேப்பு்கறை இறணக்கும் ஒரு குறுகிய 
்பகுதி மற்றும் இருநீர் ்பகுதிறய பிரிப்்பது 

வறைகு்டா Gulf வறைகு்டா என்்பது நிைப்்பேப்ற்ப ஊடுருவி நீண்டு 
்கடாணப்்படும் ்க்ல் நீர்ப்்பேப்பு

பிைவு ்பள்ைத்்தடாக்கு Rift Valley இேண்டு மறை்களுக்கு இற்பய அறமந்த நீள் வடிவ 
்தடாழநிைம் 

்பவைப்்படாறை Reef ்கடால்சியம் ்கடார்்பபனடற்க் க்கடாண்் ஒரு கமல்லிய அடுக்கு 
சிறு அருவி Cataracts குன்று்களிலிருநது பவ்கமடா்க விழும் நீர் வீழச்சி 
சுண்ணடாம்புப் 
்படாறை தூண் Pinnacles ஆஸ்திபேலிய ்படாறைவனங்களில் ்கடாணப்்படும் சுண்ணடாம்பு 

்படாறை துடாண்்கள் 
மணற்்படாங்கடான 
சமகவளி Regs வைண்் நிைப்்பகுதி்களில் மணல் மற்றும்  கூைடாங்கற்்கள் 

நிறைந்த சமகவளி 
ெமடா்டா Hamada ்படாறை மற்றும் ்கற்்கைடால் உயர்த்்தப்்பட் பீ்பூமி
்படாறைவனச் பசடாறை Oases ்படாறைவனப் பிேப்தசங்களில் ்கடாணப்்படும் நீர்நிறை்கள் 

 ைதிப்பீடு 

I.  சரியகான  விமடமயத 
ர்தர்நர்தடுககவும்.

1.  ஆ ப் பி ரி க் ்க டா வி ன் 
க்தன்ப்கடாடி முறன

அ) ப்கப்பிைடாங்கடா
ஆ) அகுல்்கடாஸ் முறன
இ) நன்னம்பிக்ற்க முறன
ஈ) ப்கப்்வுன் 

2.  எகிப்திற்கும் சினடாய தீ்ப்கற்்பத்திற்கும் 
இற்யில் ஒரு நிைச்சநதி வழியடா்க 
உருவடாக்்கப்்பட் கசயற்ற்க ்கடால்வடாய 

அ) ்பனடாமடா ்கடால்வடாய
ஆ) அஸ்வடான் ்கடால்வடாய
இ) சூயஸ் ்கடால்வடாய
ஈ) ஆல்்பர்ட ்கடால்வடாய

3.  மத்திய ்தறேக்்க்ல் ்கடாைநிறைபயடாடு 
க்தடா்ர்புற்ய பின்வரும் கூற்று்கறைக் 
்கருத்தில் க்கடாண்டு சரியடான விற்றய 
ப்தர்வு கசய்க.
(i) சேடாசரி மறையைவு 15 கசன்டிமீட்ர். 

மீள்பகார்மவ
�  ஆப்பிரிக்்க ்கண்்ம், மறை்கள், பீ்பூமி்கள், சமகவளி்கள் எனப் ்பல்பவறு நிைஅறமப்பு்கறைக் 

க்கடாண்டுள்ைது. 
� ஆஸ்திபேலியடா உைகின் மி்கப்க்பரிய தீவு மற்றும் மி்கச் சிறிய ்கண்்மடாகும். 
�  புவியின் க்தன் ்பகுதியில் அறமநதுள்ை அண்்டார்டி்கடா உைகின் ஐந்தடாவது க்பரிய ்கண்்மடாகும். 
�  சூரியனிலிருநது வரும் மின்னூட் து்கள்்கள் வளிமண்்ை பமைடுக்கிலுள்ை அணுக்்களு்ன் 

விறனபுரிவ்தடால் அபேடாேடா உண்்டாகிைது.
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IV. சரியகான கூற்மறத ர்தர்வு ரசயயவும்.
1.  கூற்று:  அபேடாேடா என்்பது வடானத்தில் 

ப்தடான்றும் வண்ண ஒளி்கள் ஆகும்.
   ககார்ணம்: அறவ வளிமண்்ைத்தின் 

பமைடுக்கு ்கடாந்த புயைடால் ஏற்்படுகின்ைன.
அ)  கூற்று மற்றும் ்கடாேணம் உண்றம, கூற்று 

்கடாேணத்திற்்கடான சரியடான விைக்்கம்.
ஆ)  கூற்று மற்றும் ்கடாேணம் உண்றம 

கூற்று ்கடாேணத்திற்்கடான சரியடான 
விைக்்கம்  அல்ை. 

இ)  கூற்று உண்றம ஆனடால் ்கடாேணம் ்தவறு.
ஈ)  ்கடாேணம் உண்றம ஆனடால் கூற்று ்தவறு. 

2.  கூற்று: ஆப்பிரிக்்கடாவின் நிைவியல் 
ப்தடாற்ைங்களில் ஒரு முக்கிய அம்சம் க்பரிய 
பிைவுப் ்பள்ைத்்தடாக்கு ஆகும்.

  ககார்ணம்: புவியின் உள்விறச ்கடாேணமடா்க 
புவியின் பமற்்பேப்பில் உண்்டான பிைவு. 
அ)  கூற்று மற்றும் ்கடாேணம் சரி கூற்று்கடான 

்கடாேணம் சரியடான விைக்்கம். 
ஆ)  கூற்று ்கடாேணம் இேண்டும் சரி ஆனடால் 

கூற்று்கடான ்கடாேணம் சரியடான 
விைக்்கம் அல்ை. 

இ)  கூற்று சரி ஆனடால் ்கடாேணம் ்தவறு.
ஈ)  ்கடாேணம் சரி ஆனடால் கூற்று ்தவறு. 

V. ஓரிரு வகாககியஙகளில் விமடயளி. 
1.  ஆப்பிரிக்்கடா '்தடாய ்கண்்ம்' என 

அறைக்்கப்்படுவது ஏன்?
2.  ஆப்பிரிக்்கடாவின் முக்கியமடான ஆறு்கள் 

யடாறவ?
3.  ஆஸ்திபேலியடாவின் நிைத்ப்தடாற்ை 

பிரிவு்கள் யடாறவ?
4.  அண்்டார்டி்கடா ்கண்்த்தின் ்தன்றம 

குறித்து எழு்தவும். 
5.  ஆஸ்திபேலியடாவின் க்படாருைடா்தடாே 

ந்வடிக்ற்க்கள் ஏக்தனும் நடான்கிறன 
குறிப்பிடு்க.

VI. ரவறுபடுததுக.
1.  சடாபெல் மற்றும் ச்கடாேடா 
2.  பமற்கு அண்்டார்டி்கடா மற்றும் கிைக்கு 

அண்்டார்டி்கடா 
3.  க்பரிய ்பவைத் திடடு மற்றும் ஆர்டீசியன் 

வடிநிைம். 
VII. ககார்ணம் கூறு. 
1.  எகிப்து றநல் நதியின் நன்க்கடாற் என 

அறைக்்கப்்படுகிைது ஏன்?

(ii).  ப்கடாற்்கடாைம் கவப்்பமடா்கவும் 
வைண்்்தடா்கவும் குளிர்்கடாைம் 
மறையு்னும் இருக்கும். 

(iii)  குளிர்்கடாைம் குளிர்ச்சியடா்கவும், 
வைண்டும், ப்கடாற் கவப்்பமடா்கவும், 
ஈேப்்பத்து்னும் இருக்கும். 

(iv)  சிடேஸ் வற்க ்பைங்கள் 
வைர்க்்கப்்படுகின்ைன. 

அ) i சரியடானது
ஆ) ii மற்றும் iv சரியடானறவ 
இ) iii மற்றும் iv சரியடானறவ
ஈ) அறனத்தும் சரியடானறவ 

4.  ஆஸ்திபேலியடாவின் பமற்கு மற்றும் 
கிைக்கு பநடாக்கி ்படாயும் ஆறு்கறை பிரிக்கும் 
மறைத்க்தடா்ர்  
அ) க்பரிய பிரிப்பு மறைத்க்தடா்ர்
ஆ) இமய மறைத்க்தடா்ர்
இ) பிளிண்்ர்்கள் மறைத்க்தடா்ர்
ஈ) கமக்ப்டாகனல் மறைத்க்தடா்ர் 

5.  ்கல்கூர்லி சுேங்கம்  ்கனிமத்திற்கு  
பு்கழக்பற்ைது.
அ) றவேம் ஆ) பிைடாடடினம்
இ) கவள்ளி ஈ) ்தங்கம் 

II. ரககாடிட்ட இடஙகமள நிரப்பவும்.
1.  அடைஸ் மறை  ்கண்்த்தில் 

அறமநதுள்ைது. 
2.  ஆப்பிரிக்்கடாவின் மி்க உயேமடான சி்கேம் 

 ஆகும். 
3.  ஆஸ்திபேலியடாவில் அதி்கம் ்கடாணப்்படும் 

மேம் .
4.  ஆஸ்திபேலியடாவில் உள்ை மி்தகவப்்ப 

மண்்ை புல்கவளி்கள்  என 
அறைக்்கப்்படுகின்ைன. 

5.  அண்்டார்டி்கடாவில் நிறுவப்்பட் மு்தல் 
இநதிய ஆயவு நிறையம் .

III. ரபகாருததுக 
1. பின்னடாக்்கள் -   புவியிற்க் 

ப்கடாடடுக்்கடாடு்கள்
2. கிரில் - உப்பு ஏரி 
3. கநருப்புக்ப்கடாழி - சிறிய கசம்மீன்
4. ஐரி ஏரி -  ்பைக்்க இயைடா்த 

்பைறவ
5.   புவியின் அணி்கைன் -  சுண்ணடாம்பு 

்படாறை தூண்்கள் 
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2.  ஆஸ்திபேலிய அேசியல் புவிவறே்ப்த்தில்
உள்ை மடாநிைங்களின் க்பயர்்கறைக்
எழு்தவும்.

வ

ேம

ெத

�

அளைவ�� இ�ைல

ரைற்ரககாள் நூல்கள்
1.  Richard G. Boehm (2002), World Geography,

Texas Edition McGraw Hill/Glencoe, USA.

2.  Jojo Mathew (2017), India and World
Geography, Wizard India private limited,
New Delhi.

3.  Majid Husain (2017) India and World
Geography, McGraw Hill education series
private India limited, New Delhi.

இம்ணய்தள வளஙகள்

2.  கவப்்ப ்படாறைவனங்கள் ்கண்்ங்களின் 
பமற்கு விளிம்பு்களில் அறமநதுள்ைன.

3.  அண்்டார்டி்கடா ஆேடாயச்சியடாைர்்களின் 
்கண்்ம் என அறைக்்கப்்படுகிைது.

VIII.  பின்வருபமவகளுககு  விரிவகான  விமட 
்தருக.

1.  ஆஸ்திபேலியடாவின் ்கனிம வைங்கள்
குறித்து விரிவடா்க எழு்தவும்.

2.  அண்்டார்டி்கடா ்கண்்த்தின் ்தடாவேங்கள்
மற்றும் விைஙகினங்கள் ்பற்றி விவரி?

3.  ஆப்பிரிக்்கடாவின் இயற்ற்கப் பிரிவு்கறை
எழுதி அவற்றில் ஏப்தனும் ஒன்றிறன
விைக்்கவும்.

IX. வமரபடப் பயிற்சி.
ஆப்பிரிகககா  ைற்றும்  ஆஸ்திரரலியகாவின்
புறஎல்மல  வமரபடததில்
பின்வருவனவற்மறக குறிககவும்
ஆப்பிரிகககா:   புவிநடுக்ப்கடாடு, அடைஸ் மறை, 
செடாேடா, கிைக்கு உயர் நிைங்கள், மத்திய 
்தறேக்்க்ல், அடைடாண்டிக் க்பருங்க்ல், 
இநதியப் க்பருங்க்ல், சூயஸ் ்கடால்வடாய, 
கிளிமஞசடாபேடா சி்கேம், 
ஆஸ்திரரலியகா:  க்பரிய பிரிவு மறைத்க்தடா்ர், 
க்பரிய ்பவைத் திடடு, பிைவுப் ்பள்ைத்்தடாக்கு, 
்டாஸ்பமனியடா, ம்கேபேற்க, ்பசிபிக் 
க்பருங்க்ல், க்பரிய ஆஸ்திபேலிய மணல் 
்படாறைவனம், இநதியப் க்பருங்க்ல், சிடனி, 
்கடான்க்பேடா.
X. ரசயல்பகாடுகள்.
1.  கீழக்்கண்் நடாடு்களில் டிசம்்பர் 

மடா்த ்பருவநிறை மற்றும் அது எந்த 
ப்கடாைத்தில் அறமநதுள்ைது என்்ப்தறன
்கண்்றியவும். 

ைகாடுகள் ரககாளம்  பருவ
நிமல

க்தன் ஆப்பிரிக்்கடா
கமடாேடாக்ப்கடா 
ஆஸ்திபேலியடா
றநஜர்
எகிப்து
்டாஸ்பமனியடா
இநதியடா
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 அறிமுகம் 
புவி மாதிரி்களைப த்பால், புவி 

வளர்படங்களும் புவியியலாைர்களுக்கு ஒரு 
முக்கிய ்கருவியாகும். ்பல்தவறு இடங்களை 
ஒபபீடு கசயயவும், மக்்களின நடவடிக்ள்க்களை 
அவர்களின வாழவிடங்களுடன ஒபபீடு 
கசயயவும் புவிப்படங்கள் ்பயன்படுகின்றன. 
புவிப்படவியைாைர்கள் புவிப்படங்களை 
மி்கச்சுருக்்கமா்க சித்்தரிக்கும் க்பாருடடு ்பல்தவறு 
முள்ற்களை ள்கயாளுகின்றனர. உல்கம் 
முழுவதும் உள்ை மக்்கள் ்படித்து புரி்நதுக்காள்ளும் 
வள்கயில் புவிப்படங்களை வடிவளமக்கின்றனர.
புவிப்படம் என்்றபால என்ன?

புவிப்படம் என்பது முழுபபுவிளயதயா 
அல்லது புவியின ஒரு ்பகுதிளயதயா ஒரு 
சம்தைப்பரபபில் அைளவயுடன ்பதிலீடடுக் 
்காடடும் ஒரு முள்றயாகும். ஒரு குறிபபிடட 
இடத்தில் உள்ை விவரங்களை குறிப்பா்க 
புவியியல் சார்ந்த விவரங்களை க்தளிவா்க 
்காணபிப்பத்த புவிப்படத்தின ்பணியாகும்.
புவிப்படத்லத கற்்றறிதல (Map reading)

புவிப்படத்ள்த ்கற்றறி்தல் என்பது 
புவிப்படத்தில் உள்ை விவரங்களை 
புரி்நதுக்காள்ளு்தல் அல்லது புவியியல் சார்ந்த 

விவரங்களை விவரணம் கசய்தல் ஆகும். 
புவிப்படத்ள்த ்கற்றலின மூலம் புவிப்படக் 
குறியீடு்களை ்பயன்படுத்தி ஒருவர புவியின 
மன வளர்படத்ள்த உருவாக்கும் தி்றளனப 
க்பறுகி்றார.

புவிப்படத்திற்கும் புவிக்நகபாள மபாதிரிக்கும் 
இலடநயயபான நைறு்பபாடு

புவிப்படமும் புவிக்த்காை மாதிரியும் க்பரிய 
அைவில் தவறு்படுகின்றன. புவிப்படங்கள் 
புவியின இரு்பரிமாண சித்்தரிப்பாகும். 
புவிக்த்காை மாதிரியானது புவிளய 

புவிப்படஙகலளக் 
கற்்றறிதல

அைகு - 3

▶  புவிப்படங்களையும், புவி மாதிரிளயயும் ஒபபிடு்தல்
▶  புவிப்படங்களின கூறு்களை அளடயாைம் ்காணு்தல்
▶  புவிப்பட அைளவ்களை குறிக்கும் முள்ற்களைத் க்தரி்நது க்காள்ைல்
▶  புவிப்படங்களில், குறீயிடு்கள் எவவாறு ்பயன்படுத்்தப்படுகின்றனர என்பள்த 

விவரித்்தல்
▶ ்பல்தவறு வள்கயான புவிப்படங்களைப  புரி்நது க்காள்ைல்

கற்றல் ேநாக்கங்கள்

புவி மபாதிரி
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முப்பரிமாணத்தில் சித்்தரிக்கின்றது. இது 
புவியின வடிவிலான ஒரு சிறிய த்தாற்றமாகும் 
(புவி மாதிரி).

பு வி ப ்ப ட ங ்க ள ை க் 
்கற்றறி்தல் மறறும் புவிப்பட 
உருவாக்்க நுணுக்்கங்கள் 
்பறறி விைக்கும் ்பாடப பிரிவு 
புவிப்படவியல் எனப்படும். இது 

புவிப்பட உருவாக்கு்தலின அறிவியல் சார்ந்த 
ஒரு ்களலநுட்பமாகும்.

புவிப்படத்தின் கூறுகள் (Components of Map)
கீழக்்கணடளவ ஒரு புவிப்படத்தின 

அடிப்பளடக் கூறு்கைாகும். 1. ்தளலபபு (Title),  
2. புவிப்பட அைளவ (Scale), 3. புவிப்பட 
விைக்்கம் அல்லது தி்றவு விளச (Legend or key), 
4. திளச்கள் ( Directions), 5. புவிப்படமூலம் 
(Source), 6. புவிப்பட த்காடடுச் சடடம் மறறும் 
அளமவிட குறிபபு (Map projection and Locational 
information), 7. மரபுக் குறியீடு்கள் மறறும் 
சினனங்கள் (conventional signs and symbols).

1. தலைபபு (Title)
புவிப்படத்தில் க்காடுக்்கப்படடுள்ை 

உள்ைடக்்கம் குறித்து கூறுவது ்தளலப்பாகும். 
க்பாதுவா்க ்தளலப்பானது புவிப்படத்தில் தமல் 
அல்லது கீதே உள்ை ஒரு விளிம்புப ்பகுதியில் 
க்காடுக்்கப்படடிருக்கும்.

2. புவிப்பட அளலை (Scale)
புவிப்பட அைளவ என்பது புவிப்பரபபில் 

உள்ை க்தாளலவிறகும் புவிப்படப்பரபபில் 
உள்ை க்தாளலவிறகும் இளடயிலான 
விகி்தத்ள்த குறிப்ப்தாகும். புவிளய அத்த 
அைவில் புவிப்படத்தில் வளரய இயலாது, 
இ்தனால் புவியின அைவானது ஒரு 
விகி்தாச்சார அடிப்பளடயில் குள்றக்்கப்படடு 
புவிப்படமாக்்கப்படுகி்றது. இ்தனால் 
புவிப்படங்கள் அைளவ்களைக் க்காணடு 
உருவாக்்கப்படுகின்றன. க்பாதுவா்க 
அைளவயானது ஒரு த்காடடுப ்படளட மறறும் 
எண அைளவயில் குறிக்்கப்படடு அளவ புவிப்பட 
்தளலபபின கீதோ அல்லது புவி ்படத்தின 
கீழ ்பகுதியிதலா க்காடுக்்கப்படடிருக்கும். 
புவிப்படங்கள், ்பரபபின அடிப்பளடயில் சிறிய 

அைளவ புவிப்படங்கள் மறறும் க்பரிய அைளவ 
புவிப்படங்கள் எனப பிரிக்்கலாம்.

சிறிய அளலை புவிப்படஙகள் (Small scale maps)
்கணடங்கள் அல்லது நாடு்கள் 

த்பான்ற க்பரிய நிலப்பகுதி்களைக் 
்காணபிக்்கச் சிறிய அைளவ 
புள்கப்படங்கள் ்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. 
இடப்பற்றாக்குள்றயின ்காரணமா்க இவவள்க 
புவிப்படத்தில் சிறு விவரங்கள் ்தவிரக்்கப்படடு 
க்பரும் அைவிலான த்தாற்றங்களை மடடும் 
்காணபிக்்கப்படுகின்றன. உ்தாரணமா்க 
உல்க இயறள்க அளமபபு, புவிப்படத்தில் 
மி்கபக்பரிய நிலத்த்தாற்றங்கள் மடடுதம 
்காணபிக்்கப்படுகின்றன. இவவள்கப 
புவிப்படங்கள் அதி்க ்பரபள்ப உள்ைடக்கிய்தா்க 
இரு்ந்தாலும் குள்ற்ந்த ்த்கவல்்களைதய 
அளிக்கின்றன.

ப்பரிய அளலை புவிப்படஙகள் (Large scale maps)
சிறிய ்பகுதி்கைான வடடம் அல்லது 

மாவடடம் த்பான்றவறள்ற ்காணபிக்்க 
க்பரிய அைளவ புவிப்படங்கள் 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. இபபுவிப்படங்கள் 
சிறிய அைளவ புவிப்படங்களை விட அதி்க 
விவரங்கள் ்தருகின்றன. உ்தாரணமா்க 
இ்நதிய இயறள்க அளமபபு வளர்படம் உலகின 
ஒரு நிலப்பகுதிளய ்காணபிப்ப்தால் அதி்க 
விவரங்களை ்தருகின்றது. புவிப்படங்களை 
வள்கப்படுத்துவதில் அைளவயானது ஓர 
ஒபபீடு ஆகும். புவிப்படங்களை வள்கப்படுத்்த 
அைளவளய ஓர அடிப்பளடயா்க ்கரு்த இயலாது. 

பெயல்பபாடு
உல்க மறறும் இ்நதியா இயறள்க 

அளமபபு வளர்படங்களை ஒபபிடடு உல்க 
வளர்படத்தில் இ்நதியாவின விடுப்படட 
இயறள்க த்தாற்றங்களை ்கணடறி்க.

 புவிப்படஙகளில அளலைகள் மூன்று 
ைலககளில குறிபபிடப்படுகின்்றன. அலை

1.  வாக்கிய முள்ற அல்லது கசால்லைளவ 
(Statement or verbal scale) 

2.  பிரதிபினன முள்ற அல்லது விகி்தாச்சார 
முள்ற (Representative fraction or Ratio 
scale)
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3.  வளர்களல அைளவ அல்லது தநரியல் 
அைளவ (Graphical or Bar scale)

1. ைபாக்கிய முல்ற அலைது பெபாலைளலை 
இம்முள்றயில் அைவுத்திடடமானது 

கசாற்கைால் விவரிக்்கப்படுகி்றது. 1 கச.மீ என்பது 
1 கி.மீ. அ்தாவது வளர்படத்தில் 1 கச.மீ என்பது 
நிலப்பகுதியில் 1 கி.மீ. தூரத்ள்தக் குறிக்கின்றது. 
ஆள்கயால் வளர்படத்தில் 1 கச.மீ : 1 கி.மீ., 1 
அஙகுலம் : 1 ளமல் எனக் குறிக்்கப்படடிருக்கும்.

ஒரு எளிளமயான வாக்கிய அைவுத்திடடம் 
என்பது கீழக்்கணட குணாதிசியங்களைப 
க்பறறிருக்கும். 

அ)  அைளவயின க்தாகுதி கசனடி 
மீடடரிலிரு்ந்தால் அ்தன விகுதி மீடடரிதலா 
அல்லது கிதலா மீடடரிதலா இருக்கும்.

ஆ)  க்தாகுதி அஙகுலத்தில் 
குறிபபிடப்படடிரு்ந்தால் அ்தன விகுதி 
ளமல்்களில் இருக்கும்

2.  பிரதிபின்னமுல்ற (அ) எணெபார் பின்னமுல்ற 
(அ) விகிதபாசெபார முல்ற.

இம்முள்றயில் புவிப்படப்பரபபில் உள்ை 
க்தாளலவும் புவிப்பரபபில் உள்ை க்தாளலவும் 
ஒதர அைவில் குறிபபிடப்படுகி்றது. 

உ்தாரணமா்க 1: 50,000 என்பது 
புவிப்படத்தில் 1 அலகு என்பது புவியில் 
50,000 அலகு்களைக் குறிக்கின்றது. அ்தாவது 
வளர்படத்தில் 1 கச.மீ அல்லது 1 அஙகுலம் 
என்பது புவியில் 50,000 கச.மீ அல்லது 50,000 
அஙகுலம் என்பள்தக் குறிக்கின்றது. பிரதிபினன 
முள்றயில் அைளவயானது 1/50,000 அல்லது 
1:50,000 எனக் குறிபபிடப்படுகி்றது.
3. ைலரகலை அளலை அலைது நேரியல அளலை

இ்ந்த அைளவ ஒரு சிறிய வளரக்த்கால் 
த்பானறு வளர்படத்தின அடிப்பகுதியில் 
குறிபபிடப்படடிருக்கும். இக்த்காடு தமலும் சிறிய 
அைவிலான ்பகுதி்கைா்க பிரிக்்கப்படடிருக்கும். 
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இ்தன ஒவகவாரு சிறு ்பகுதியும் 
நிலப்பகுதியிலுள்ை ஒரு குறிபபிடட தூரத்ள்த 
குறிப்ப்தா்க அளம்நதுள்ைது. ஒரு சிறு துணடு 
நூல் அல்லது பிரிப்பான்களின உ்தவிதயாடு 
புவிப்படத்தில் குறிபபிடப்படட அைளவளய 
க்காணடு தநரடியா்க நிலப்பகுதியில் 
உள்ை சரியான தூரத்ள்த அைவிட முடியும். 
இவவைளவ்கள் மா்றா்தளவ என்ப்தால் 
புவிப்பட ந்கல்்கள் எடுத்துக் க்காள்ை ஏதுவா்க 
உள்ைது இ்தன சி்றப்பம்சமாகும். 

1500

கி.மீ.

500 0 1 2 3 4 5

்கடல் ளமல்்கள்

1 2 31 1/2 0

சாசன ளமல்்கள்

11 1/2 0 2 3

ைலரகலை அளவு

3.  புவிப்பட விளக்கம் அலைது தி்றவுவிலெ 
(Legend or key)

புவிப்படத்ள்த ்பறறிய விவரங்களை 
புரி்நது க்காள்வ்தறகு புவிப்பட விைக்்கம் 
அல்லது தி்றவுவிளச புவிப்படத்தில் 
க்காடுக்்கப்படுகின்றது. இளவ புவிப்படத்தின 
்கருத்ள்த அறி்நதுக்காள்ை த்தளவயான 
விவரங்களை ்தருகின்றன. புவிப்படத்தில் 
்பல்தவறு குறியீடு்கள் மறறும் வணணங்கள் 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. இளவ்கள் எவறள்ற 
குறிக்கின்றன என்பள்த தி்றவுவிளச 
விைக்குகின்றன. தி்றவுவிளச ்படங்கைா்கதவா, 
சினனங்கைா்கதவா அல்லது குறியீடு்கைா்கதவா 
புவிப்படத்தில் ்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன.

4. திலெகள் (Direction)
புவிப்படத்தில் திளச்கள் குறிபபிடுவது 

அவசியமாகும். புவிப்படங்களில் க்பாதுவா்க 
வடதிளச தமல்தநாக்கி இருக்கும்்படி 
வளரயப்படுகி்றது. வடதிளச மூலம் மற்ற 
திளச்களை அறி்நது க்காள்வது எளி்தாகும். 
க்பாதுவா்க வளர்படத்தில் திளச்கைானது  
திளச ்காடடி குறியீடு்கள் மூலம் 
குறிக்்கப்படுகின்றது. சில புவிப்படங்களில் 
வடக்கு, க்தறகு, கிேக்கு மறறும் தமறகு ஆகிய 
மு்தனளம திளச்கள் குறிக்்க்படுகின்றன. 
இளடநிளல திளச்கைான, வடகிேக்கு, 
வடதமறகு, க்தனகிேக்கு மறறும் 
க்தனதமறகு ஆகியனவும் புவிப்படங்களில் 
க்காடுக்்கப்படலாம். 
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5. புவிப்பட மூைம் (Source)
அளனத்து புவிப்படங்களிலும் அைளவ்கள் 

்பயன்படுத்்தப்படடுள்ை புள்ளி விவரங்களைக் 
்காண மூலங்களை குறிபபிடு்தல் அவசியமான 
ஒன்றாகும். க்பாதுவா்க இம்மூலங்கள் 
புவிப்படத்தின கீழ வலது பு்றத்தில் 
குறிபபிடப்படடிருக்கும். புவி வளர்படத்தின 
கீழ இடது பு்றத்தில் ஆசிரியரின க்பயர, 
கவளியீடுதவார விவரம், கவளியிடும் இடம், 
வருடம் ஆகிய விவரங்கள் க்காடுக்்கப்படு்தல் 
தவணடும்.
6.  புவிப்படநகபாட்டுச ெட்டம் மற்றும் அலமவிட 

குறிபபு (Map projection and locational information)
த்காை வடிவமான புவிளய ஒரு சம்தைப 

்பரபபில் வளரவ்தறகு பின்பற்றப்படும் ஒரு 
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நுணுக்்க முள்றதய வளர்பட த்காடடுச் 
சடடமாகும். வளைவான தமற்பரபபுளடய 
புவிளய புவிப்படத்தில் சரியான முள்றயில் 
வளரவது ்கடினம். புவிப்படங்களில் ஏற்படும் 
இவவள்க ்தவறு்களை குள்றக்்க வளர்பட 
வல்லுநர்கள் புவியின தமற்பரபள்ப ்படத்தில் 
குறிப்ப்தறகு புவிப்பட த்காடடுச் சடடங்கள் 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றனர. புவிப்படங்களில் 
குறிபபிடப்படடுள்ை அடச மறறும் தீரக்்க த்காடு்கள் 
்படத்தில் குறிக்்கப்படடுள்ை ்பகுதியின அளமவிட 
்த்கவல்்களை அளிக்கின்றன.

7.  மரபு குறியீடுகள் மற்றும் சின்னஙகள் 
(Conventional sings and symbols) 

பு வி ப ்ப ட த் தி ல் 
்பல்தவறு த்தாற்றங்களைக் 
கு றி ப பி ட ப ்ப டு வ ்த ற கு 
புவிப்படக் குறியீடு 
மறறும் சினனங்கள் 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. 
இச்சினனங்கள் புவிப்பட தி்றவு விளச 
்பகுதியில் விைக்்கப்படடுள்ைன. ஒரு சிறிய 
்பகுதியில் அதி்க ்த்கவல்்களை இக்குறியீடு்கள் 
மறறும் சினனங்கள் அளிக்கின்றன. 
இ்தன மூலம் புவிப்படங்களை எளி்தா்க 
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உருவாக்்கலாம். தமலும் இவறறின மூலம் 
புவிப்பட ்கருத்துக்்களையும் எளிதில் 
புரி்நதுக்காள்ை முடியும். சில குறியீடு்கள் 
மறறும் சினனங்களை ்பயன்படுத்்த 
சரவத்தச ஒப்ப்ந்தம் அல்லது நளடமுள்ற 
பின்பற்றப்படுகி்றது. இளவ மரபுக் குறியீடு்கள் 
மறறும் சினனங்கள் எனப்படுகின்றன. சூேல் 
சினனங்கள் அல்லது குறியீடு்கள் என்பள்த 
குறிபபிட வல்லுனர்கள் முடிவு கசயயப்படும் 
மறக்றாரு வள்கயாகும். 

ைலர்படஙகளின் ைலககள்  
(Types of Maps)

புவிப்படங்கள் ்பல்தவறு அடிப்பளடயில் 
வள்கப்படுத்்தப்படுகின்றன. ஒவகவாரு 
அடிப்பளடயிலும் புவிப்படங்கள் ்பல்தவறு 
வள்க்கைா்கப பிரிக்்கப்படுகின்றன. 
இப்பாடப ்பகுதியில், நிலத்த்தாற்றம் 
அல்லது இயறள்கயளமபபுப புவிப்படங்கள், 
்காணிப்படங்கள் மறறும் ்கருத்துப ்படங்களின 
்தனளம்கள் மறறும் ்பணபு்களைப ்பறறி 
்கற்கலாம்.
1.  நிைத்நதபாற்்றம் அலைது இயற்லகயலமபபு 

புவிப்படஙகள் (Relief or Physical map)
ஒரு ்பகுதியின ்பல்தவறு இயறள்க 

அம்சங்களை ்காணபிப்ப்தறகு வளரயப்படும் 
்படங்கள் இயறள்கயளமபபு அல்லது 
நிலத்த்தாற்ற புவிப்படங்கள் எனப்படுகின்றன. 
முக்கிய இயறள்கயளமபபு்கைான 
்பாளலவனங்கள், ஆறு்கள், மளல்கள், 
சமகவளி்கள் மறறும் பீடபூமி்கள் ஆகியவறள்ற 
குறிபபிடுவது இ்தன மு்தனளமயான 
தநாக்்கமாகும். இவவள்க புவிப்படங்கள் 
ஓரிடத்தின க்பாதுவான நிலஅளமபள்ப 
்காணபிக்கின்றன. ்பல அைவு்களில் 
உள்ை ்பகுதி்களின உயரங்கள் மறறும் 
ஆேங்களையும் இளவ ்காணபிக்கின்றன. 
க்பாதுவா்க ஆேம் குள்ற்ந்த நீரப ்பகுதிக்கு 
கவளிர நீல வணணமும், ஆேமான 
நீரப ்பகுதிக்கு அடர நீல வணணமும் 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. குள்ற்ந்த 
உயரமுள்ை ்பகுதியிலிரு்நது அதி்க 
உயரமுள்ை ்பகுதி்களைக் குறிபபிட முள்றதய, 
கவளிர ்பச்ளச, கவளிர ்பழுபபு, அடர்பழுபபு, 
கவளிர சிவபபு மறறும் சிவபபு வணணங்கள் 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. ்பனி ்படர்ந்த 

VIII_Std_Geography_Unit 3.indd   203 22-11-2019   17:48:29



204

உயரமான ்பகுதி்களைக் குறிபபிட கவள்ளை 
நி்றம் ்பயன்படுத்்தப்படுகி்றது.
2. கபாணிப புவிப்படஙகள் (Cadastral maps)

ஒரு குறிபபிடட இடத்தின எல்ளல்கள் 
மறறும் நில உடளம்கள் ்பறறிய விவரங்களை 
்காணபிக்்க ்காணிப புவிப்படங்கள் 
்பயன்படுகின்றன. இவவள்கப்படங்கள் திடட 
புவிப்படங்கள் எனவும் அளேக்்கப்படுகின்றன. 
இளவ க்பரிய அைளவளயக் க்காணடுள்ை்தால் 
குறிபபிடட இடத்தின எல்ளல்கள் மறறும் 
்கடடடங்களின முழு விவரங்களையும் 
அளிக்கின்றன. இபபுவிப்படங்கள் உள்ைாடசி 
அளமபபு்கைான ந்கராடசி, வரிவிதிபபு, க்பரும் 
்பணளண, ்பராமரிபபு, சடட ஆவணங்களில் 
கசாத்து விவரங்களை குறிபபிடு்தல் 
த்பான்றவறறிறகு ்பயன்படுகின்றன. 
இபபுவிப்படங்கள் க்பாதுப ்பதிவிற்கான 
ஆவணங்கைா்க ்பயன்படுத்்தப்படுவ்தால் இளவ 
அரசாங்கத்்தால் ்பராமரிக்்கப்படடு வருகின்றன. 

“க்கடஸடரல்” எனும் 
வாரத்ள்த ஃபகரஞ்ச் 
கமாழியிலுள்ை “க்கடஸடர” 
எனும் கசால்லிலிரு்நது 

க்ப்றப்படடது. இ்தன க்பாருள் “பிரா்நதிய 
கசாத்து்களின ்பதிதவடு” என்ப்தாகும்.

கபாணிபபுவிப்படத்தின் முக்கியத்துைம்
்காணிபபுவிப்படங்கள், ஒரு நிலத்தின 

நில உடளம, எல்ளல்கள், மாதிரிப ்படங்கள், 
்கடடடத்திடடப ்படங்கள், விைக்்கப ்படங்கள் 
ஆகியளவ மூலம் ஆவணங்கைா்க ்பதிவு 
கசயகின்றன. க்தாடக்்கத்தில் ஒரு குறிபபிடட 
இடத்தின மதிபபிளன அறி்நதுக்காள்ைவும், 
வரிவிதிபபிறகும் இவவள்க புவிப்படங்கள், 
்பயனப்படுத்்தப்படடன.
கபாணிப புவிப்பட அளலை

க்பாதுவா்க 1:500 லிரு்நது 1:10000 
வளர உள்ை அைளவ்களில் இவவள்கப 
்படங்கள் உருவாக்்கப்படுகின்றன. 
்கடடடங்கள், வடி்காலளமபபு த்பான்ற துல்லிய 
விவரங்களை அளிக்கும் க்பரிய அைளவ 
புவிப்படங்கள் ்காணிப்பட அைக்ள்க மூலம் 
்தயாரிக்்கப்படுகின்றன.

பெயல்பபாடு
உங்கள் ஆசிரியரின உ்தவிதயாடு 

உங்கள் ்பள்ளி ்கடடடம் மறறும் ்பள்ளி 
வைா்கத்தின ்காணிப புவிப்படம் ஒனறிளன 
்தயார கசய்க.

3. கருத்துப்படஙகள் (Thematic map)
்கருத்துப்படங்கள் என்பளவ கவப்பநிளல 

தவறு்பாடு்கள், மளேப்பரவல், மக்்கைடரத்தி 
த்பான்ற ஒரு குறிபபிடட ்கருபக்பாருளுக்்கா்கத் 
்தயாரிக்்கப்படு்பளவ ஆகும். இப்படங்கள் 
உல்கைாவிய மக்்கைடரத்தி, தநாயத்்தாக்்கம் 
த்பான்றவறறின பிரத்தச தவறு்பாடு்களை 
்காணபிக்்க முக்கியத்துவம் வாய்ந்த்தா்க 
உள்ைது. இளவ க்பாது புவிப ்படங்களிலிரு்நது 
தவறு்படுகின்றன. க்பாதுப புவிப்படங்கள் 
இயறள்க பிரிவு்கைான நில அளமபபு்கள், 
த்பாக்குவரத்து, ஆறு்கள், குடியிருபபு்கள், 
அரசியல் மறறும் நிரவா்க எல்ளல்கள் 
த்பான்றவறள்ற ்காணபிக்கின்றன. க்பாதுவா்க 
வளரயப்படும் புவிப்படங்கள் ஒரு குறிபபிடட 
்கருத்ள்த விரிவா்க கவளிப்படுத்துவதில்ளல.
கருத்துப்படஙகளின் ைலககள்

்கருத்துப்படங்கைானது, ்பணபுசார 
்கருத்துப்படங்கள் மறறும் அைவு 
சார ்கருத்துப்படங்கள் என இரணடு 
வள்க்கைா்கப பிரிக்்கப்படுகின்றன. ்பணபுசார 
்கருத்துப்படங்கள் ஒரு குறிபபிடட க்பாருளின 
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கபாணிப புவிப்படம்

VIII_Std_Geography_Unit 3.indd   204 22-11-2019   17:48:30



205
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்தனளம அவவிடத்தில் அக்குறிபபிடட க்பாருள் 
உள்ை்தா? அல்லது இல்ளலயா? என்பள்த 
்காணபிக்்கப ்பயன்படுகி்றது. உ்தாரணமா்க ஒரு 
்பகுதியில் ்காணப்படும் ்தாவர இனங்கள் மறறும் 
அளவ ்பரவியுள்ை ்பகுதி்கள் ஆகியனவறள்ற 
க்தளிவா்க உணரத்தும். மண ்பரவளல ்காடடும் 
்படங்களும் ்பணபுசார ்கருத்துப்படங்கதையாகும். 
அைவுசார ்கருத்துப ்படங்கள் எண அைவு்களைக் 
க்காணட உயரங்கள் (மீடடரில்) கவப்பநிளல 
(கசல்சியஸ) த்பான்ற ்த்கவல்்களைக் 
க்காணடிருக்கும். நிேற்படளடப்படம், சம 
அைவுக்த்காடடுப ்படம் மறறும் புள்ளியடரத்தி 
்படங்கள் அைவுசார ்படங்களில் அதி்கம் 
்பயன்படுத்்தப்படு்பளவ்கைாகும்.  
நிழற்்பட்லடப ்படம் (Choropleth map)

நிேற்படளடப ்படம் என்பது ஒரு ்கருத்துப 
்படமாகும். இவறறில் மக்்கைடரத்தி, ்தனிந்பர 
வருமானம் த்பான்றவறள்றக் ்காணபிக்்கலாம்.
தமலும் பிரத்தச தவறு்பாடு்களையும் 
நிேற்படளட்கள் மூலம் ்காணபிக்்கப்படுகி்றது. 
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ெம அளவுக்நகபாட்டுப ்படஙகள் (Isopleth Maps)
இவவள்க ்படங்கள் க்பாதுவான 

மதிபபுள்ை கவவதவறு இடங்களை இளணத்து 
வளரயப்படுகின்றன. ஆஙகிலச் கசால்லான 
“Isoline” என்பதில் இ்தன முனனிளடச் 

கசால்லான “ஐதசா’’என்பது கிதரக்்க கமாழி 
கசால்லாகும் இ்தறகு சமம் எனறு க்பாருள். 
எனதவ சம அைவுக்த்காடு்கள் என்பளவ சம 
மதிபபுள்ை இடங்களை இளணப்ப்தாகும். 
வளிமணடல அழுத்்தப ்பரவளலக் குறிக்கும். 
“சம அழுத்்தக்த்காடு்கள்” கவப்பப ்பரவளலக் 
குறிக்கும் “சம கவப்ப நிளலக்த்காடு்கள்“ 
ஆகியன சம அைவுக்த்காடடுப ்படங்களுக்கு 
சி்ற்ந்த உ்தாரணங்கைாகும். 
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புள்ளியடர்த்தி ைலர்படஙகள் (Dot Density Maps)
புள்ளியடரத்தி ்படங்கள் ்கருத்து 

வளர்படத்தின ஒரு வள்கயாகும். 
இளவ ஒனறு அ்தறகு தமற்படட 
எணணிள்கயிலான ்தரவு புலங்களைக் 
்காணபிக்்கப ்பயன்படுகி்றது. இப்படத்தில் 
உள்ை ஒவகவாரு புள்ளியும் ஒரு குறிபபிடட 
அைவிலான ்தரளவக் குறிக்கின்றது. 
இவவள்கப ்படத்தில் புள்ளி்கள் அடரத்தியா்க 
இருக்குமாயின குறிபபிடட அைவுள்ை ்தரவு 
கசறி்நதும், புள்ளி்களின அடரத்தி குள்றவா்க 
இருக்குமாயின குறிபபிடட அைவுள்ை ்தரவு 
குள்ற்நது ்காணப்படுவள்தயும் குறிக்கும்.
புவிப்படஙகளின் ்பயன்கள்
•  க்பாருட்கள் மறறும் இடங்களின 

அளமவிடத்ள்தக் ்கணடறிய 
்பயன்படுகி்றது.
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•  த்பாக்குவரத்து வழித்்தடங்களைக் ்காண 
்பயன்படுகி்றது.

•  இராணுவத்தினருக்கு ்பாது்காபபு  
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களைக் 
்காண ்பயன்படுகி்றது.

• சுறறுலா வழி்காடடியா்க ்பயன்படுகி்றது.

•  உல்கைாவிய ்பல்தவறு நி்கழவு்களின 
்பரவல்்களைக் ்காண ்பயன்படுகி்றது.

• வானிளல நி்கழவு்களை அறிவிக்கி்றது.

•  புவியியளல ்கறறுக் க்காள்ை மி்கவும் 
்பயனுள்ை்தா்க உள்ைது.

•  உலள்க ஒரு சிறிய அைவில் சரியான 
வடிவில் ்காணபிக்கின்றது.

1-5 
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26-250
251-1000
1001 +
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அளைவயில் இல்ைல

இந்தியா - மக்கள்ெதாைக 
புள்ளி அடர்த்தி வைரபடம்

நபர்கள் - 1 சதுர கி.மீ.க்கு

மீள்்பபார்லை
  புவிப்பட ்கற்றல் என்பது ஒரு புவிப்படத்தில் சித்்தரிக்்கப்படடுள்ை புவியியல் ்த்கவல்்களை விைக்கும் 

அல்லது புரி்நதுக்காள்ளும் கசயலாகும்.

  ்காணிப புவிப்படம் ஒரு குறிபபிடடுள்ை இடத்திலுள்ை நில எல்ளல்கள் மறறும் நில 
உளடளம்களைக் ்காணபிக்கும் ஒன்றாகும்.

  ்கருத்துப்படம் என்பது ஒரு குறிபபிடட ்கருத்ள்ததயா அல்லது ்பாடபபிரிளவதயா சித்்தரிக்கும் 
புவிப்படமாகும்.

கலைசபெபாற்கள்

புவிப்படம் Map
புவிப்படம் என்பது முழு புவிளயதயா அல்லது அ்தன ஒரு 
்பகுதிளயதயா ஒரு குறிபபிடட அைளவயுடன இரு ்பரிமாணத்தில் 
புவிப்படத்ள்த ஒரு சம்தைப ்பரபபில் சித்்தரிக்்கப்படுவ்தாகும் 

புவிப்படவியல் Cartography புவிப்படவியல் என்பது புவிப்படத்ள்த உருவாக்கும் ஒரு  
்களலயறிவியல் ஆகும்.

புவிப்பட அைளவ Map Scale புவிப்பரபபில் குறிபபிடப்படடுள்ை க்தாளலவிறகும் புவியின மீதுள்ை 
அத்த ்பகுதியின க்தாளலவிறகும் இளடதயயான விகி்தாச்சாரம்.

்காணிபபுவிப 
்பதிதவடு Cadastre வரி விதிபபிறகுரிய நில உளடளமயின அைவு சார்ந்த ்பதிதவடு.
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2.  புவியின த்காை வடிவத்ள்த ஒரு 
சம்தைப்பரபபில் வளரயப்படும் முள்ற 

 எனப்படும்.
3.  சம அைவு உயரமுள்ை இடங்களை 

இளணக்கும் த்காடு .
4.  ்காணிப்படங்கள் க்பாதுவா்க  ஆல் 

்பராமரிக்்கப்படுகின்றன.
5.  _____ புவிப்படங்கள் ஒரு குறிபபிடட 

்கருபக்பாருளுக்கு முக்கியத்துவம் 
அளிக்கின்றன.

III. ப்பபாருத்துக. 
அ. புவிப்பட விைக்்கம்  - 1. 45°
ஆ. வடகிேக்கு - 2. ்பழுபபு நி்றம்
இ. சம உயரக்த்காடு - 3. ்கருத்துப்படங்கள்
ஈ. ்காணிப்படங்கள் - 4.  புவிப்படத்தின 

தி்றவுத்கால்
உ. நிேற்படளடப ்படம் - 5. வரி விதிபபு

அ) 3,5,1,4,2   ஆ) 4,1,2,5,3 
இ) 2,5,1,3,4  ஈ) 5,2,4,1,3

IV. ெரியபான கூற்ல்றத் நதர்வு பெயயவும். 
1.  கூற்று: சிறிய அைளவ புவிப்படங்களில் 

பிர்தான த்தாற்றங்களை மடடுதம 
்காணபிக்்கப்படுகின்றன.

  கபாரணம்: குள்ற்ந்த அைவு இடதம 
உள்ை்தால், க்பரிய ்பரபபிலான ்கணடங்கள் 
மறறும் நாடு்கள் த்பான்றவறள்ற மடடுதம 
்காணபிக்்க இயலும்.
அ) கூறறு சரி, ஆனால் ்காரணம் ்தவறு
ஆ) கூறறு ்தவறு, ்காரணம் சரி
இ) கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் சரி 
ஈ) கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் ்தவறு

2.  கூற்று: மரபுக் குறியீடு்களும், சினனங்களும் 
வளர்படத்தின தி்றவுத்கால் ஆகும்.

  கபாரணம்: இளவ குள்ற்ந்த அைவிலான 
்படத்தில் அதி்க விவரங்களைத்  ்தருகின்றன.
அ) கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் சரி 
ஆ) கூறறு ்தவறு, ஆனால் ்காரணம் சரி 

I.  ெரியபான விலடலயத் 
நதர்்நபதடுக்கவும். 

1.  புவிப்பட ்தயாரிபபு முள்ற 
குறித்து ள்கயாளும் 
்பாடபபிரிவு  
ஆகும்.
அ) மக்்களியல்
ஆ) புவிப்படவியல்
இ)இயறள்கயளமபபு
ஈ) இடவியல்

2.  ஒரு ்பகுதியின இயறள்கயம்சங்களைக் 
்காடடும் புவிப ்படம் .
அ) நிலக்்கனிய புவிப்படம்
ஆ) நிலத்த்தாற்ற புவிப்படம்
இ) ்கால நிளலயியல் புவிப்படம்
ஈ) மூலா்தார புவிப்படம்

3.  ஆேம் குள்ற்ந்த நீரப ்பகுதி்கள்  
வணணம் மூலம் குறிபபிடப்படுகி்றது.
அ) மஞ்சள்  ஆ) ்பழுபபு
இ) கவளிர நீலம் ஈ) அடர நீலம்

4.  பிைான்கள் எனறு அளேக்்கப்படும் 
புவிப்படங்கள்  ஆகும்.
அ) நிலக்்கனிய புவிப்படங்கள்
ஆ) ்தலப்படங்கள்  
இ) சம அைவுக்த்காடடுப ்படங்கள் 
ஈ) த்பாக்குவரத்துப ்படங்கள்

5.  மக்்கடக்தாள்க ்பரவளல  மூலம் 
்காணபிக்்கலாம்.
அ) த்காடு்கள் ஆ) வணணங்கள்
இ) புள்ளி்கள்   ஈ) சம அைவுக்த்காடு்கள்

II. நகபாடிட்ட இடஙகலள நிரப்பவும்.
1.  புவிக் த்காை மாதிரி என்பது  ன 

உணளமயான உருவ மாதிரியாக்்கமாகும்.

 மதிபபீடு 
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அ)  புவிப்படத்தின ்தளலபபிளனக் த்காடிடடுக் 
்காடடு்க.

ஆ)  திளசக்்காடடி ்படத்தில் வடக்கு, க்தறகு, கிேக்கு 
மறறும் தமறகு திளச்களைக் குறியிடடுக் 
்காடடு்க. 

இ)  ்கம்்பர க்தருவில் அ்தன க்பயளர எழுது்க.
ஈ)  இருபபுப்பாள்த க்தனதமறகிலிரு்நது 

__________ திளசளய தநாக்கிச் கசல்கி்றது.
உ)  பூங்கா இருபபுப்பாள்தக்கு __________ 

்பக்்கத்தில் அளம்நதுள்ைது.
ஊ)  ்பள்ளிக்கு சிவபபு வணணம் தீடடு்க.
எ)  ்பல்க்பாருள் அங்காடிக்கு ்பழுபபு நி்ற வணணம் 

்தரு்க.
ஏ)  உணவ்கத்ள்த அளடயாைம் ்கணடு மஞ்சள் 

வணணம் ்தரு்க.
ஐ)  இருபபுப ்பாள்தக்கு கிேக்கிலுள்ை வீடடிறகு 

ஆரஞ்சு வணணம் ்தரு்க.

 நமற்நகபாள் நூலகள்

1.  T.P. Kanetkar and S.V.Kulkarni , Surveying 
and leveling Part-I, AVG Ptakashan –
Poona-2.

2.  GRP Lawrence, Cartographic methods, 
Methuen and Co- Ltd. 1971.

3.  Ministry of Information and Broadcasting 
Govt of India, Refrence Annual -1976.

இ) கூறறு சரி, ்காரணம் ்தவறு
ஈ) கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் ்தவறு

V. ஓரிரு ைபாக்கியஙகளில விலடயளி. 
1.  “புவிப்பட அைளவ ” – வளரயறு.
2.  இயறள்கயளமபபு புவிப்படம் என்றால் 

எனன?
3.  வளர்படக் த்காடடுச் சடடம் ்பறறி சிறுகுறிபபு 

வளர்க
4.  இளடநிளலத் திளச்களின க்பயர்களைக் 

குறிபபிடு்க.
5.  ்காணிப புவிப்படங்களின ்பயன்கள் 

யாளவ?

VI. நைறு்படுத்துக.
1.  நிலத்த்தாற்றப ்படங்கள் மறறும் 

்கருத்துப்படங்கள்
2.  க்பரிய அைளவ மறறும் சிறிய அைளவ 

புவிப்படங்கள்
3.  புவிக் த்காை மாதிரி மறறும் புவிப்படம்

VII.  பின்ைரு்பலைகளுக்கு விரிைபான விலட 
தருக. 

1.  ்பல்தவறு புவிப்பட அைளவ்களை விரிவா்க 
விைக்கு்க

2.  ்காணிப புவிப்படங்கள் மறறும் அவறறின 
முக்கியத்துவத்ள்த விவரி

3.  மரபுக்குறியீடு்கள் மறறும் சினனங்கள் குறித்து 
ஒரு ்பத்தி எழுது்க 

VIII. மபாணபாக்கர்கள் பெயல்பபாடுகள்

ப��

வைரபட�ைத� ப��த�

�ற��ைச

க�ப� 
�

உணவக�

ப�ெபா��
அ�கா�


�

��கா

சாைல

இ���
பாைத
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இலணய பெயல்பபாடு 
புவிப்படஙகலளக் கற்்றறிதல

்படி – 1   URL அல்லது QR குறியீடடிளனப ்பயன்படுத்தி இச்கசயல்்பாடடிற்கான 
இளணயப்பக்்கத்திறகு கசல்்க. 

்படி - 2   திளரயில் த்தானறும் “Map Skills” என்பள்த கசாடுக்்கவும், “Scale” என்பள்த 
த்தர்நக்தடுக்்கவும்.

்படி -3  வளர்பட அைளவ்கள் குறித்து அறிய “Next or previous” க்பாத்்தாளன கசாடுக்்கவும்

இ்ந்த கசயல்்பாடடின மூலம் 
புவியியல் வளர்படத்தி்றன 

்பறறி அறியலாம்.

்படி – 1 ்படி – 2 ்படி – 3
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அறிமுகம்
இந்தியா அமைதிமய விரும்பும் ஒரு நாடு. 

ப�ாதுவாக, இந்தியா அமைத்து நாடுகளிடமும் 
குறிப�ாக அணமட நாடுகளிடம் நல்லுறமவப 
ப�ணுகிறது. அபேபநரத்தில் அந்நிய 
ஆக்கிரமிபபிலிருந்து இந்திய எல்மலைமய 
�ாதுகாப�ேற்கு, இந்தியா ேன் �ாதுகாபம� 
�லைப�டுத்துகிறது. எைபவ இந்திய அரசு 
�ாதுகாபபுத் துமறக்கு அதிக முன்னுரிமை 
அளித்து வருகிறது. இப�ாடத்தில் இந்திய 
நாட்டின் �ல்பவறு விேைாை �ாதுகாபபுப 
�மடகமைப �ற்றி அறிந்து பகாளபவாம்.

பாதுகாப்பு அமைப்பின் அவசியம்
ஒவபவாரு நாட்டின் அரசியல், சமூக 

ைற்றும் ப�ாருைாோர வைர்ச்சிக்கு அேன் பேசிய 
�ாதுகாபபு மிகவும் அவசியைாைது ஆகும். இது 
நாட்டின் அமைதிக்கும், முன்பைற்றத்திற்கும் 
மிகவும் முக்கியத்துவம் வாயந்ேது ஆகும்.

இந்திய பாதுகாப்புச் சேமவகள்
இந்தியக் குடியரசுத் ேமலைவர் நாட்டின் 

ேமலைவராகவும், நைது �ாதுகாபபு அமைபபில் 
மிக உயர்ந்ே �ேவி நிமலைமயயும் வகிக்கிறார். 

அவர் இந்திய ஆயுேப �மடகளின் ேமலைமைத் 
ேை�தி ஆவார்.

இந்தியாவில் பாதுகாப்பு பமைகளின் பிரிவுகள்

இந்திய ஆயுதப் பமைகள் (Indian Armed 
Forces) - ஆயுேப �மடயாைது நாட்டின் 
இராணுவப �மட, கடற்�மட, விைாைப�மட 
ைற்றும் கடபலைாரக் காவல்�மட ஆகியவற்மற 
உளைடக்கிய முேன்மைப �மடகள ஆகும். 
அமவகள �ாதுகாபபு அமைச்சகத்தின் கீழ் 
பசயல்�டுகின்றை. 

துமை இராணுவப் பமைகள் (Paramilitary 
Forces) - அசாம் மரபில்ஸ், சிறபபு எல்மலைபபுறப 
�மட ஆகியை துமை இராணுவப 
�மடகைாகும். 

ைத்திய ஆயுதக் காவல் பமைகள் (Central 
Armed Police Forces) - BSF, CRPF, ITBP, CISF 
ைற்றும் SSB ஆகியை ைத்திய ஆயுேக் காவல் 
�மடகைாகும். அமவகள ைத்திய உளதுமற 
அமைச்சத்தின் கீழ் பசயல்�டுகின்றை. CAPF 
என்ற �மடபபிரிவுகள ேஙகளுக்கு ஒதுக்கப�ட்ட 
�ணிக்கு ஏற்றவாறு இராணுவம் ைற்றும் காவல் 
துமறயுடன் இமைந்து �ணியாற்றுகின்றை.

பாதுகாப்பு ைற்றும் 
வவளியுறவுக் 
வகாள்மக

அலகு - 1

இப�ாடத்மேக் கற்றுக் பகாளவேன் மூலைம் ைாைவர்கள கீழ்க்கணட 
அறிவிமைப ப�றுகின்றைர்.
▶ இந்திய ஆயுேப �மடகள
▶ துமை இராணுவப �மடகள
▶ இந்தியாவின் பவளியுறவுக் பகாளமக
▶ அணமட நாடுகளுடைாை இந்தியாவின் உறவு

கற்றல் ந�ோககஙகள்

I. பாதுகாப்பு

VIII_Std_Civics_Unit_1.indd   212 22-11-2019   17:58:05



213213

இந்திய ஆயுதப் பமைகள்
இராணுவப் பமை (Army)

இந்திய இராணுவப 
�மட என்�து நிலை 
அடிப�மடயிலைாை ஒரு 
பிரிவு ஆகும். இது உலைக 
அைவில்  மிகபப�ரிய 
ேன்ைார்வப �மடபபிரிவு 
ஆகும். இது பேைரல் 
(General) என்றமைக்கப�டும் நான்கு 
நட்சத்திர அந்ேஸ்து பகாணட இராணுவப 
�மடத் ேை�தியால் வழிநடத்ேப�டுகிறது. 
பேசிய �ாதுகாபபு, பேசிய ஒற்றுமை, அந்நிய 
ஆக்கிரமிபபிலிருந்து நாட்மட �ாதுகாத்ேல், 
உளநாட்டு அச்சுறுத்ேல்கள ைற்றும் 
நாட்டின் எல்மலைக்குள அமைதிமயயும், 
�ாதுகாபம�யும் ப�ணுேல் ஆகியை 
இந்திய இராணுவப �மடயின் முேன்மைப 
�ணிகைாகும். பைலும் இது இயற்மக ப�ரழிவு 
ைற்றும் ப�ரிடர் காலைஙகளில் ைனிோபிைாை 
மீட்புப �ணிகமையும் பசயகிறது. இந்திய 
இராணுவம் 'பரஜிபைன்ட்' என்ற ஒரு அமைபபு 

முமறமயக் பகாணடது. இது பசயல்�ாட்டு  
ரீதியாகவும் புவியியல் அடிப�மடயிலும் ஏழு 
�மடபபிரிவுகைாக பிரிக்கப�ட்டுளைது.
கைற்பமை (Navy)

கடற்�மடயின் முேன்மை பநாக்கம் 
நாட்டின் கடல் எல்மலைகமை �ாதுகாப�ோகும். 
பைலும் நாட்டின் பிற ஆயுேப�மடகளுடன் 
இமைந்து இந்திய நிலைப�குதி, ைக்கள, 
கடல்சார் நலைன்களுக்கு எதிராை 
அச்சுறுத்ேல்கள (அ) ஆக்கிரமிபபுகமைத் ேடுக்க 
அல்லைது போற்கடிக்கும் �ணியில் ஈடு�டுகிறது. 
இது அட்மிரல் (Admiral) என்றமைக்கப�டும் 
நான்கு நட்சத்திர அந்ேஸ்து பகாணட 
கடற்�மடத் ேை�தியால் வழிநடத்ேப�டுகிறது. 
இது மூன்று கடற்�மடப பிரிவுகமைக் 
பகாணடது.
விைானப்பமை (Air Force)

இந்திய விைாைப�மட என்�து இந்திய 
ஆயுேப�மடகளின் வான்பவளி �மட ஆகும். 
இந்திய வான்பவளிமயப �ாதுகாப�தும், 

பீல்டு ைாரஷல் (Field Marshal) - இது ஐந்து 
நட்சத்திர அந்ேஸ்து பகாணட ப�ாது 
அதிகாரி �ேவி. இது இந்திய இராணுவத்தின் 
உயர்ந்ே �ேவி ஆகும்.

ோம் ைானக் ஷா 
என்�வர் இந்தியாவின் 
முேல் பீல்டு ைார்்ஷல் 
ஆவார். சக.எம். 
கரியப்பா இரணடாவது 

பீல்டு ைார்்ஷல் ஆவார்.
இந்திய விைாைப�மடயில் 
ஐந்து நட்சத்திர அந்ேஸ்து 
பகாணட ைார்்ஷல் �ேவிக்கு 
உயர்வு ப�ற்ற முேல் ைற்றும்  

ஒபர அதிகாரி அரஜுன் சிங ஆவார்.

இந்திய ஆயுேப �மடகமை பகௗரவிப�ேற்காக இந்திய அரசால் 
பேசியப ப�ார் நிமைவுச் சின்ைம் (National War Memorial) 
கட்டப�ட்டுளைது. இந்நிமைவுச் சின்ைம் புது படல்லியில் உளை 
இந்திய பகட் அருகில் 40 ஏக்கர் �ரப�ைவில் அமைக்கப�ட்டுளைது. 
ப�ாரின் ப�ாது நாட்டிற்காக உயிர் தியாகம் பசயே இந்திய 
இராணுவ வீரர்களின் ப�யர்கள நிமைவுச் சின்ைத்தின் 
சுவர்களில் கல்பவட்டில் ப�ாறிக்கப�ட்டுளைை.

இ��ய இரா�வ� 

இ��ய �மான�பைட 

இ��ய க�பபைட 
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ஆயுே பைாேலின் ப�ாது வான்வழிப 
ப�ாமர நடத்துவதும் இேன் முேன்மை 
பநாக்கம் ஆகும். இது ஏர் சீப ைார்்ஷல் (Air 
Chief Marshal) என்றமைக்கப�டும் நான்கு 
நட்சத்திர அந்ேஸ்து பகாணட விைாைப�மட 
ேை�தியால் வழிநடத்ேப�டுகிறது. இது ஏழு 
�மடபபிரிவுகமைக் பகாணடது.
இந்தியக் கைசலாரக் காவல்பமை  
(Indian Coast Guard)

இந்தியப �ாராளுைன்றத்தின் 1978ஆம் 
ஆணடு கடபலைார காவல் �மடச் சட்டத்தின்�டி, 
இந்தியாவின் சுேந்திர ஆயுேப �மடயாக 
இந்தியக் கடபலைாரக் காவல்�மட 1978இல் 
நிறுவப�ட்டது. இது �ாதுகாபபு அமைச்சகத்தின் 
கீழ் பசயல்�டுகிறது. இந்ே கடபலைாரக் காவல் 
�மடயாைது கடற்�மட, மீன்வைத் துமற, 
சுஙகத்துமற, ைத்திய - ைாநிலை காவல்�மட 
ஆகியவற்றுடன் ஒத்துமைத்து பசயல்�டுகிறது.

துமை இராணுவ பாதுகாப்புப் பமைகள்
உளநாட்டு �ாதுகாபம� �ராைரிக்கவும், 

கடபலைாரப �குதிமய �ாதுகாக்கவும், 
இராணுவத்திற்கு உேவுவேற்கும் 
�யன்�டுத்ேப�டும் �மடகள துமை இராணுவப 
�மடகள என்றமைக்கப�டுகின்றை. 
இரயில் நிமலையஙகள, எணபைய 
வயல்கள, சுத்திகரிபபு நிமலையஙகள ைற்றும் 
நீர்த்பேக்கஙகள ஆகிய முக்கியைாை 
�குதிகமை �ாதுகாக்கும் �ணிமயச் பசயகிறது. 
இயற்மக ைற்றும் ைனிே ப�ரழிவுகளிலிருந்து 
ைக்கமை மீட்கும் �ணியிலும் இப�மடகள 
ஈடு�டுகின்றை. அமைதி காலைஙகளில் இந்ே 
துமை இராணுவப �மடகள சர்வபேச 
எல்மலைகமைப �ாதுகாக்கும் ப�ாறுபம� 
வகிக்கின்றை. அமவகள: 

1. அஸ்்ாம் மரபிளஸ் (AR)
2. சிறபபு எல்மலைபபுறப �மட (SFF)

அஸ்ாம் மரபிள்ஸ (Assam Rifles - AR)
இது அஸ்்ாம் �குதியில் 1835ஆம் 

ஆணடு பிரிட்டி்ஷாரால் உருவாக்கப�ட்டது. 
இது கச்சார் பலைவி எைப�ட்ட குடிப�மட 
(இராணுவ �யிற்சி ப�ற்ற ைக்கள குழு) 
ஆகும். ேற்ப�ாது இதில் 46 �மடபபிரிவுகள 
உளைை. இது உளதுமற அமைச்சகத்தின் 
கீழ் பசயல்�டுகிறது.
சிறப்பு எல்மலப்புற பமை 
(Special Frontier Force - SFF)

சிறபபு எல்மலைபபுற �மட என்�து ஒரு 
துமை இராணுவ சிறபபுப�மட ஆகும். 

கி.பி. (ப�ா.ஆ) 1025இல் ேமிழ்நாட்டில் 
இருந்து பசாை ைன்ைர் முேலைாம் 
இராபேந்திரன் பேன்கிைக்கு ஆசியாவின் 
கடல் சார் �குதியாை ஸ்ரீ விேயம் மீது 
ேன் கடற்�மடபயடுபம� போடஙகிைார். 
பைலும் ேற்ப�ாது பகோ என்றமைக்கப�டும் 
கடாரம் �குதிமய பவன்றார். முேலைாம் 
இராபேந்திர பசாைனின் ஸ்ரீவிேயத்துக்கு  
எதிராை இந்ே கடல் 
கடந்ே �மடபயடுபபு 
இந்திய வரலைாற்றில் 
சிறப�ாை நிகழ்வாக 
கருேப�டுகிறது.

1758ஆம் ஆணடு 
ப ே ா ற் று வி க் க ப � ட் ட 
'பைட்ராஸ் பரஜிபைன்ட்’ 
(The Madras Regiment)
இந்திய இராணுவத்தின் 
மி க ப � ை ம ை ய ா ை 
காலைாட்�மட பிரிவுகளில் 
ஒன்றாகும். இந்ே 'பரஜிபைன்ட்’ 
ேமிழ்நாட்டின் உேகைணடலைத்தில் 
உளை பவல்லிஙடன் எனுமிடத்தில் 
அமைந்துளைது.

1962இல் நடந்ே சீை–
இந்திய ப�ாராைது 
இராணுவ அதிகாரிகளின் 
எ ண ணி க் ம க ம ய 
அதிகரிக்க பவணடியதின் 
அவசியத்மே உைர்த்தியது. 
இந்திய இராணுவத்தின் 

அவசர ஆமையத்திற்காை 
அதிகாரிகளுக்கு �யிற்சியளிக்க பூைா 
ைற்றும் பசன்மை ஆகிய இடஙகளில் 
'அதிகாரிகள �யிற்சிப �ளளிகள' (Officers 
Training Schools - OTS) நிறுவப�ட்டது. 
1998 ேைவரி 1 முேல் அதிகாரிகள �யிற்சிப 
�ளளியாைது 'அதிகாரிகள �யிற்சி 
அகாடமி' (Officers Training Academy - 
OTA) எை ப�யர் ைாற்றம் பசயயப�ட்டது.
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இது 1962இல் உருவாக்கப�ட்டது. இப�மட 
புலைைாயவு �ணியகத்தின் (IB) பநரடி 
பைற்�ார்மவயில் இருந்ேது. பின்ைர் இது 
இந்தியாவின் புலைைாயவு அமைப�ாை 
ஆராயச்சி ைற்றும் �குப�ாயவு பிரிவின் கீழ் 
பசயல்�ட்டு வருகிறது.

ைத்திய ஆயுதக் காவல் பமைகள் 
(Central Armed Police Forces - CAPF)

துமை இராணுவப �மடயில் இருந்ே 
பின்வரும் ஐந்து �மடபபிரிவுகள ைத்திய 
ஆயுேக் காவல் �மடயாக ைறுவமரயமற 
பசயயப�ட்டு ைார்ச், 2011 முேல் உளதுமற 
அமைச்சகத்தின் கீழ் பசயல்�ட்டு வருகிறது.
1. ைத்திய ரிசர்வ காவல் �மட (CRPF)
2.  இந்போ – திப�த்திய எல்மலைக் காவல் (ITBP)
3. எல்மலை �ாதுகாபபுப �மட (BSF)
4. ைத்திய போழிலைக �ாதுகாபபுப �மட (CISF)
5. சிறபபு பசமவ �ணியகம் (SSB)
ைத்திய ரிேரவ் காவல் பமை
(Central Reserve Police Force - CRPF)

அரசியலைமைபபின் பைலைாதிக்கத்மே 
நிமலைநிறுத்துவேற்காகவும் பேசிய 
ஒருமைப�ாட்மட காப�ேற்கும், சமூக 
நல்லிைக்கம் ைற்றும் வைர்ச்சிமய 
பைம்�டுத்துவேற்கும், சட்டம், ஒழுஙகு ைற்றும் 

உளநாட்டு �ாதுகாபபிமை திறம்�ட ைற்றும் 
திறமையாக �ராைரிப�ேற்கும் இந்திய 
அரசாஙகத்திற்கு உேவுவபே ைத்திய ரிசர்வ 
காவல் �மடயின் பநாக்கம் ஆகும்.

ைத்திய ரிசர்வ காவல் �மடயின் ஒரு 
சிறபபு பிரிபவ விமரவு அதிரடிப �மட (Rapid 
Action Force - RAF) ஆகும். இது கலைவரம், 
கூட்ட பநரிசமலை கட்டுப�டுத்துேல், மீட்பு, 
நிவாரை நடவடிக்மககள ைற்றும் 
அமைதியற்ற சூழ்நிமலைகள ஆகியவற்மற 
திறம்�ட எதிர்பகாளகிறது.
இந்சதா – திவபத்திய எல்மலக் காவல் 
(Indo-Tibetan Border Police - ITBP)

இது எல்மலைமய �ாதுகாக்கும் ஒரு 
காவல்�மட ஆகும். இப�மட அதிக உயரைாை 
�குதியில் பசயல்�டுவதில் சிறபபு வாயந்ேது. 
இந்திய - சீை எல்மலைப�குதிகளில் லைடாக் 
முேல் அருைாச்சலை பிரபேசம் வமரயிலைாை 
எல்மலைப �குதிகமை காக்கும் �ணிகளுக்காக 
இது �யன்�டுத்ேப�டுகிறது.
எல்மல பாதுகாப்புப் பமை
(Border Security Force - BSF)

இது இந்தியாவின் எல்மலைக்காவல் �மட 
எை அமைக்கப�டுகிறது. அமைதி காலைஙகளில் 
இந்திய நிலை எல்மலைப�குதிகமைக் காப�து 
ைற்றும் நாடு கடந்ே குற்றஙகமை ேடுப�து 
ஆகிய �ணிகமைச் பசயகிறது.
ைத்திய வதாழிலக பாதுகாப்புப் பமை 
(Central Industrial Security Force - CISF)

ைத்திய போழிலைக �ாதுகாபபுப �மட 1969 
ைார்ச் 10ஆம் நாள இந்திய நாடாளுைன்ற 
சட்டத்தின்கீழ் அமைக்கப�ட்டது. முக்கிய அரசாஙக 
கட்டடஙகமை �ாதுகாப�து, படல்லி பைட்பரா 
�ாதுகாபபு ைற்றும் விைாை நிமலைய �ாதுகாபபு 
ஆகியை இேன் முக்கிய �ணிகள  ஆகும்.

சதசிய ைாைவர பமை (National Cadet 
Corps - NCC)

பேசிய ைாைவர் �மட என்�து 
இராணுவப�மட, கடற்�மட ைற்றும் 
விைாைப�மட ஆகியவற்மற உளைடக்கிய 
ஒரு முத்ேரபபு பசமவ அமைப�ாகும். 
இந்ே அமைபபு நாட்டின் இமைஞர்கமை 
ஒழுக்கைாை ைற்றும் பேச�க்தி மிக்க 
குடிைக்கைாக உருவாக்குவதில் 
ஈடு�ட்டுளைது. பேசிய ைாைவர் �மட 
என்�து ஒரு ேன்ைார்வ அமைப�ாகும். 
இது இந்தியா முழுவதும் உளை 
உயர் நிமலைப�ளளிகள, கல்லூரிகள, 
ைற்றும் �ல்கமலைக்கைகஙகளிலிருந்து 
ைாைவர்கமை பேர்ந்பேடுக்கிறது பைலும் 
ைாைவர்களுக்கு சிறிய ஆயுேஙகள ைற்றும் 
அணிவகுபபுகளில் அடிப�மட இராணுவப 
�யிற்சியும் அளிக்கிறது.

ேைவரி 15 - இராணுவ திைம்
பிபரவரி 1 - கடபலைாரக் காவல்�மட திைம்
ைார்ச் 10 -  ைத்திய போழிலைக 

�ாதுகாபபுப �மட திைம்
அக்படா�ர் 7 -  விமரவு அதிரடிப �மட திைம்
அக்படா�ர் 8  -  விைாைப�மட திைம்
டிசம்�ர் 4 - கடற்�மட திைம்
டிசம்�ர் 7 -  ஆயுேப�மடகள பகாடி திைம்
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சிறப்பு சேமவ பணியகம் / ோஷாஸதிர சீைா 
பால் (Special Service Bureau / Sashastra Seema 
Bal - SSB)

இது இந்தியா-பந�ாைம் ைற்றும் 
இந்தியா-பூடான் எல்மலைப �குதிகமை 
�ாதுகாக்கும் எல்மலை ஆயுேப �மடகள ஆகும்.

ஊரக்காவல் பமை (Home Guard)
இந்திய ஊர்க்காவல் �மட 

ஒரு ேன்ைார்வப �மட ஆகும். இது 
இந்தியக் காவல்துமறக்கு துமையாக 
�ணியாற்றுகிறது. இப�மட உறுபபிைர்கள 
சமுோயத்தின் �ல்பவறு பிரிவுகைாை 
போழில்சார் வல்லுநர்கள, கல்லூரி 
ைாைவர்கள, விவசாய ைற்றும் போழில்துமற 
�ணியாைர்கள ஆகிபயார்களிலிருந்து 
நியமிக்கப�டுகிறார்கள. அவர்கள சமுோய 

முன்பைற்றத்திற்காக ேஙகள ஓயவு 
பநரத்மே ஒதுக்குகின்றைர். 18 முேல் 
50 வயதுமடய அமைத்து இந்தியக் 
குடிைக்களும் ஊர்க்காவல் �மடயில் பசர 
ேகுதியுமடயவர்கைாவர். ஊர்க்காவல் 
�மடயில் பசரும் உறுபபிைர்களின் 
�ேவிக்காலைம் 3 முேல் 5 ஆணடுகள ஆகும்.

நம் நாட்மட �ாதுகாக்க, இந்திய 
ஆயுேப �மடகள எபப�ாதும் ேயாராக 
மவக்கப�ட்டுளைை. நாட்டிற்கு பசமவ 
பசயயவும், நாட்மட காப�ேற்கும் இமைஞர்கள 
ோைாக முன் வந்து இராணுவத்தில் பசர 
பவணடும். இமைஞர்கமை �ணியில் பசர்க்க 
�ாதுகாபபு துமற ேயாராக உளைது. நாட்டிற்கு 
பசமவ பசயய ஒரு வாயபம� ஏற்�டுத்திக் 
பகாளவது ஒவபவாரு குடிைகனின் 
கடமையாகும்.

II. இந்தியாவின் வவளியுறவுக் வகாள்மக
பவளியுறவுக் பகாளமக என்�து 

இமறயாணமை பகாணட ஒரு நாடு 
உலைகின் ைற்ற நாடுகளுடன் எவவாறு 
போடர்பு பகாளளும் என்�மே வமரயறுக்கும் 
அரசியல் இலைக்குகளின் போகுப�ாகும். இது 
நாட்டு ைக்களின் நலைன்கமையும் நாட்டின் 
ப�ாருைாோரத்மேயும் �ாதுகாக்க முயல்கிறது. 
நைது நாட்டின் பவளியுறவு என்�து சிலை 
பகாளமககமையும், பசயல்திட்டஙகமையும் 
அடிப�மடயாக பகாணடது. இந்தியாவின் 
பவளியுறவுக் பகாளமகயாைது 
அேன் காலைனித்துவ �ாதிபபுகளின் 
பின்ைணியிலிருந்து உருவாைது ஆகும்.

இந்திய வவளியுறவுக் வகாள்மகயின் 
அடிப்பமைக் வகாள்மககள்
� பேதிய நலைமைப �ாதுகாத்ேல்
� உலைக அமைதியிமை அமடேல்
� ஆயுேக் குமறபபு
�  காலைனித்துவம், இைபவறி ைற்றும் 

ஏகாதி�த்தியம் ஆகியவற்மற நீக்குேல்
�  நட்பு நாடுகளின் எணணிக்மகமய 

அதிகரித்ேல்
� ப�ாருைாோர வைர்ச்சி

பஞேசீலம்
சுேந்திர இந்தியாவின் முேல் பிரேைராை 

ேவஹர்லைால் பநரு, இந்திய பவளியுறவுக் 
பகாளமகமய வடிவமைப�தில் முேன்மை 
சிற்பியாக இருந்ோர். பநரு உலைக அமைதிக்கு 
ஆேரவாைராக இருந்ேோல் ேைது பகாளமக 
திட்டமிடலில் உலைக அமைதிக்கு மிக 
முக்கிய இடத்மே வைஙகிைார். �ஞசசீலைம் 
என்றமைக்கப�ட்ட அமைதிக்காை ஐந்து 
பகாளமககமை அவர் அறிவித்ோர். அமவகள:

1.  ஒவபவாரு நாட்டின் எல்மலைமயயும், 
இமறயாணமைமயயும் �ரஸ்�ரம் 
ைதித்ேல்

2.  �ரஸ்�ர ஆக்கிரமிபபின்மை
3.  �ரஸ்�ர உளநாட்டு விவகாரஙகளில் 

ேமலையிடாதிருத்ேல்
4.  �ரஸ்�ர நலைனுக்காக சைத்துவம் 

ைற்றும் ஒத்துமைத்ேல்
5. அமைதியாக இமைந்திருத்ேல்

அணிசேராமை
அணிபசராமை என்ற பசால் 

வி.பக. கிருஷைபைைன் என்�வரால் 
உருவாக்கப�ட்டது. அணிபசராமை என்�து 
இந்திய பவளியுறவுக் பகாளமகயின் 
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மிக முக்கிய அம்சைாக விைஙகுகிறது. 
இரணடாம் உலைகப ப�ாருக்குப 
பின்ைர் உருவாை அபைரிக்கா ைற்றும் 
ரஷயாவின் ேமலைமையிலைாை இராணுவக் 
கூட்டில் இமையாைல் பவளிநாட்டு 
விவகாரஙகளில் பேசிய சுேந்திரத்மே 
�ராைரித்ேபலை அணி பசராதிருத்ேலின் 
பநாக்கம் ஆகும். அணிபசராமை என்�து 
நடுநிமலைமையும் அல்லை, ஈடு�ாடின்மையும் 
அல்லை. அணிபசராமை என்�து எந்ேபவாரு 
இராணுவக் கூட்டணியிலும் (அபைரிக்கா, 
ரஷயா) பசராைல் சர்வபேச பிரச்சமைகளில் 
சுேந்திரைாக தீர்ைானிக்கும் நிமலை�ாட்மடக் 
குறிக்கும்.

அணிசேரா இயக்கத்தின் நிறுவனத் 
தமலவரகள்: இந்தியாவின் ேவஹர்லைால் 
பநரு, யுபகாஸ்லைாவியாவின் டிட்படா, எகிபதின் 
நாசர், இந்போபைசியாவின் சுகர்பைா ைற்றும் 
காைாவின் குவாபை நிக்ரூைா ஆகிபயாராவர்.

வெல்ேன் ைணசைலா 
- இவர் ஆபபிரிக்க 
பேசிய காஙகிரஸின் 
(பேன் ஆபபிரிக்கா) 
ே ம லை வ ர ா க 

பசயல்�ட்டார். இவர் இைபவறிக்கு 
எதிராை ஓர் உறுதியாை ப�ாராளி 
ஆவார். நிறபவறிக் பகாளமக என்�து 
இைப�ாகு�ாட்டின் ஒரு பைாசைாை வடிவம் 
ஆகும். இது ைனிோபிைாைத்திற்கும், 
ைக்கைாட்சிக்கும் எதிராைது. இைபவறிக் 
பகாளமக ைற்றும் அமைத்து வமகயாை 
இைப�ாகு�ாட்டிற்கும் எதிராக இந்தியா 
ப�ாராடியது. 1990ஆம் ஆணடு பேன் 
ஆபபிரிக்காவில் இைபவறிக் பகாளமகமய 
முடிவுக்கு பகாணடு வந்ேது இந்திய 
பவளியுறவுக் பகாளமகயின் மிகச்சிறந்ே 
பவற்றியாகும்.

அணமை ொடுகளுைனான இந்தியாவின் 
ெட்புறவு

அணமட நாடுகளுடன் இந்தியாவின் 
நிமலைப�ாடு ேனித்துவைாைது. இந்தியா 
எபப�ாதும் சர்வபேச ைற்றும் பிராந்திய 
நாடுகளுடன் ஒத்துமைபம� பகாணடுளைது, 

ஏபைன்றால் ஒத்துமைபபு மூலைபை 
நாடுகளிமடபயயாை பிரச்சமைகமை 
அமைதியாை முமறயில் தீர்க்க முடியும் 
என்று இந்தியா நம்புகிறது. இந்தியாவின் 
பவளியுறவுக் பகாளமகயாைது நட்புறவுகமை 
வைர்ப�து ைற்றும் அணமட நாடுகளுடன் 
ஒத்துமைப�து என்ற பகாளமகயின் 
அடிப�மடயில் அமைந்துளைது. 

�ாகிஸ்ோன், ஆபகானிஸ்ோன், 
பந�ாைம், சீைா, பூடான், வஙகாைபேசம்  
ைற்றும் மியான்ைர் ஆகிய நாடுகளுடன் 
இந்தியா ப�ாதுவாை நிலை எல்மலைகமை 
�கிர்ந்து பகாளகிறது. பைலும் 
இலைஙமகயுடன் ப�ாதுவாை கடல் 
எல்மலைமயயும் �கிர்ந்து பகாளகிறது.

இந்தியா பின்வரும் நாடுகளுடன் 
எல்மலைகமைப �கிர்ந்து பகாணடு �ரந்ே 
நாடாக விைஙகுகிறது.
� வடபைற்கில் -  �ாகிஸ்ோன் ைற்றும் 

ஆபகானிஸ்ோன்
� வடக்கில் -  சீைா, பந�ாைம், 

பூடான்
� கிைக்கில் - வஙகாைபேசம் 
� தூர கிைக்கில் - மியான்ைர்
� பேன்கிைக்கில் - இலைஙமக
� பேன்பைற்கில் - ைாலைத்தீவு
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�டா�

�யா�ம�
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அணமை ொடுகளுக்கான முன்னுரிமைக் 
வகாள்மக

இக்பகாளமகயாைது இந்தியாவின் 
பவளியுறவுக் பகாளமகயின் ஒரு �குதியாகும். 
இது இந்தியாவின் அணமட நாடுகளுடைாை 
உறமவ பைம்�டுத்துவதில் தீவிர கவைம் 
பசலுத்துகிறது. வைஆோரஙகள, கருவிகள 
ைற்றும் �யிற்சி ஆகிய வடிவில் அணமட 
நாடுகளுக்கு பேமவயாை ஆேரவிமை 
இந்தியா அளித்து வருகிறது. ப�ாருட்கள, 
ைக்கள, ஆற்றல், மூலைேைம் ைற்றும் ேகவல்கள 
ஆகியவற்றின் ேமடயில்லைா �ரிைாற்றத்மே 
பைம்�டுத்துவேற்காக அதிக இமைபபும் 
ஒருஙகிமைபபும் அளிக்கப�டுகிறது.
கிழக்குச் வேயல்பாடு என்ற வகாள்மக

பேன்கிைக்கு ஆசியா இந்தியாவின் 
வடகிைக்கில் இருந்து ஆரம்�ைாகிறது. 
மியான்ைர் இந்தியாவிற்கும் பேன்கிைக்கு 
ஆசிய நாடுகளின் கூட்டமைபபில் உளை 
நாடுகளுக்கும் �ாலைைாக அமைந்துளைது. 
இக்பகாளமகயின் பநாக்கம் ஆசியாவின் 
ஒருஙகிமைந்ே �குதியாக இருப�போடு, 
இந்போ – �சிபிக் �குதியில் நிமலையாை ைற்றும் 
�ன்முக சைநிமலைமய உறுதி பசயவதும் 
ஆகும்.

இந்தியா ேைது அணமட நாடுகளுடன் 
பின்வரும் ப�ாதுவாை ப�ாருைாோர 
பசயலைாணமைத் திறனில்  தீவிரைாக 
ஈடு�ட்டுளைது.
ோரக் (SAARC)

இந்தியா பிராந்திய ஒத்துமைபபில் 
நம்பிக்மக பகாணடுளைது. பேற்காசிய 
நாடுகளுக்கிமடபய சபகாேரத்துவ 
பிமைபபுகமை வைர்ப�ேற்காகவும், 
ஒத்துமைபபு ைற்றும் அமைதியாை முமறயில் 
இமைந்திருத்ேல் ஆகியவற்றிற்காகவும் 
பேற்காசிய நாடுகளின் பிராந்திய கூட்டமைபபு 
நிறுவப�ட்டது. சார்க் அமைபபு 8 உறுபபு 
நாடுகமைக் பகாணடது. அமவகள இந்தியா, 
வஙகாைபேசம், �ாகிஸ்ோன், பந�ாைம், 
பூடான், இலைஙமக, ைாலைத்தீவு ைற்றும் 
ஆபகானிஸ்ோன் ஆகியைவாகும்.

பி.சி.ஐ.எம் (BCIM)
இது வஙகாைபேசம், சீைா, இந்தியா, 

மியான்ைர் ப�ாருைாோர ப�ாக்குவரத்து, 
எரிசக்தி ைற்றும் போமலை போடர்பு 
ஆகியவற்றில் எல்மலை கடந்து ஒரு பசழிப�ாை 
ப�ாருைாோர ைணடலைத்மே உருவாக்க 
இக்கூட்டமைபபு உேவுகிறது.

பிம்ஸவைக் (BIMSTEC)
இது வஙகாை விரிகுடா �ல்துமற 

போழில்நுட்� ைற்றும் ப�ாருைாோர 
கூட்டுறவிற்காை முயற்சி ஆகும். போழில்நுட்� 
அடிப�மடயில் ப�ாருைாோர ஒத்துமைபபு, 
�ன்ைாட்டு வர்த்ேகம், பவளிநாட்டு பநரடி 
முேலீடு ஆகியவற்மற வலுப�டுத்துவதும் 
பைம்�டுத்துவதும் இேன் முக்கிய பநாக்கைாகும். 
இேன் உறுபபு நாடுகைாவை, வஙகாைபேசம், 
இந்தியா, மியான்ைர். இலைஙமக, ோயலைாந்து, 
பூடான் ைற்றும் பந�ாைம்.

பி.பி.ஐ.என் (BBIN)
�யணிகள, சரக்கு ைற்றும் 

எரிசக்தி பைம்�ாடு ஆகியமவகளின் 
�ரிைாற்றத்திற்காை கூட்டமைபபில் 
வஙகாைபேசம், பூடான், இந்தியா, பந�ாைம் 
ஆகிய நாடுகள மகபயழுத்திட்டுளைை.

சுருக்கைாக கூறிைால், இந்தியா �ன்முக 
கலைாச்சாரஙகமைக் பகாணட ஒரு ப�ரிய 
நாடு. இது பேன்கிைக்கு ஆசிய நாடுகளிமடபய 
உயர்ந்ே நிமலைமய பகாணடுளைது. 
நாடுகளிமடபய அமைதி, சுேந்திரம் 
ைற்றும் �ரஸ்�ர ஒத்துமைபபு ஆகியவற்மற 
�ராைரிப�பே இந்தியாவின் பவளியுறவுக் 
பகாளமகயின் முக்கிய பநாக்கைாகும். 
இந்தியா எந்ே ப�ரிய இராணுவ 
கூட்டணியிலும் இல்மலை என்றாலும், முக்கிய 
சக்திகளுடைாை இந்திய உறவுகள ஆைைாை 
வியூகத்மே ப�ற்றுளைை.
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I.  ேரியான விமைமயத் 
சதரந்வதடுக்கவும்

1.  இந்திய ஆயுேப 
�மடகளின் 
ேமலைமைத் ேை�தி 

.
அ) குடியரசுத் ேமலைவர்
ஆ) பிரேை அமைச்சர்
இ) ஆளுநர்
ஈ) முேலைமைச்சர்

2.  இந்திய இராணுவப �மடயின் முேன்மை 
பநாக்கைாைது
அ) பேசிய �ாதுகாபபு
ஆ) பேசிய ஒற்றுமை

கமலச்வோற்கள்
நாட்டின் �ாதுகாபபு National Security Safety of nation 

நாட்டின் �ாதுகாபபிற்காை 
�மடகள

Defence forces Force with arms for the saftely of a 
country 

எப�க்கமும் ஆேரவளிக்காைல் 
இருத்ேல்

Neutrality the state of not supporting or helping 
either side in a conflict

இை அடிப�மடயில் பவறு�ாடு 
காணுேல்

Racialism A practice of discrimination on the 
basis of racial origin

எல்மலை Frontier a border separating two countries

மீள்பாரமவ
�  பேசிய �ாதுகாபபு என்�து அமைதிக்கு ைட்டுைல்லை, ப�ாருைாோர வைர்ச்சிக்கும் மிகவும் 

அவசியைாைது.
�  இந்திய �ாதுகாபபு �மடகள இராணுவம், கடற்�மட, விைாைப�மட, �ல்பவறு துமை 

இராணுவ �மடகள ைற்றும் �ல்பவறு பசமவ நிறுவைஙகமை உளைடக்கியது ஆகும்.
�  இந்திய ஆயுேப�மடகளின் ேமலைமை ேை�தி குடியரசுத் ேமலைவர் ஆவார்.
�  இந்தியா அமைத்து நாடுகளுடனும் நல்லுறமவப ப�ணுகிறது.
�  இந்தியா ேைது அணமட நாடுகளுக்கு அதிக முன்னுரிமை அளிக்கிறது. இந்தியா ேைது �ன்முக 

வைர்ச்சி இலைக்குகமை அமடவேற்கு எல்மலைப �குதிகளில் அமைதி அவசியைாகிறது.
�  நட்புறவுகமை வலுப�டுத்ேவும், வைர்ச்சி ைற்றும் �ாதுகாபபிற்காை புதிய வாயபபுகமை 

உருவாக்கவும் இந்தியா சைச்சீரற்ற பகாளமகமய பசயல்�டுத்தி வருகிறது.

 ைதிப்பீடு இ)  அந்நிய ஆக்கிரமிபபிலிருந்து நாட்மடக் 
காத்ேல்

ஈ) பைற்கூறிய அமைத்தும்
3.  இராணுவ திைம் அனுசரிக்கப�டும் நாள

அ) ேைவரி 15 ஆ) பிபரவரி 1
இ) ைார்ச் 10 ஈ) அக்படா�ர் 7

4.  அஸ்்ாம் மரபிளஸ் எேன் கீழ் 
பசயல்�டுகிறது?
அ) �ாதுகாபபு அமைச்சகம்
ஆ) பேசிய �ாதுகாபபு ஆபலைாசகர்
இ) திட்ட பைலைாணமை நிறுவைம்
ஈ) உளதுமற அமைச்சகம்

5.   இந்தியக் கடபலைாரக் காவல்�மட 
நிறுவப�ட்ட ஆணடு
அ) 1976 ஆ) 1977
இ) 1978 ஈ) 1979
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3.  விமரவு அதிரடிப �மடயாைது, ைத்திய 
ரிசர்வ காவல் �மடயின் (CRPF) ஒரு சிறபபு 
பிரிவு ஆகும்.

4.  NCC ைாைவர்களுக்கு அடிப�மட 
இராணுவப �யிற்சி அளிக்கப�டுகிறது.

5.  வஙகாைபேசம் இந்தியாவின் ஒரு �குதி 
ஆகும்.

6.  இந்தியாவிற்கும், ASEAN என்ற 
கூட்டமைபபில் உளை நாடுகளுக்கும் 
மியான்ைர் ஒரு நிலைப�ாலைைாக 
பசயல்�டுகிறது.

V. ேரியான கூற்மறத் சதரவு வேயயவும்.
1.  ஆயுேப�மடகள போடர்�ாை பின்வரும் 

கூற்றிமை ஆராயக.
I.  இந்திய இராணுவப �மட ஆயுேப 

�மடகளின் நிலைஅடிப�மடயிலைாை 
பிரிவு ஆகும்.

II.  இந்திய இராணுவப �மடயின் 
பநாக்கம் பேசிய �ாதுகாபம� உறுதி 
பசயவபோடு ைட்டுைல்லைாைல் ைனிே மீட்பு 
நடவடிக்மககளிலும் ஈடு�டுகிறது.

அ) I ைட்டும் சரி 
ஆ) II ைட்டுை சரி
இ) I ைற்றும் II சரி
ஈ) I ைற்றும் II ேவறு

2.  கூற்று: குடியரசுத் ேமலைவர் இந்திய 
ஆயுேப �மடகளின் ேமலைமை ேை�தி 
ஆவார்.

  காரைம்: குடியரசுத் ேமலைவர் நாட்டின் 
ேமலைவராகவும் மிக உயர்ந்ே �ேவி 
நிமலைமயயும் வகிக்கிறார்.
அ)  கூற்று சரி, காரைம் கூற்றிற்காை 

சரியாை விைக்கைாகும்
ஆ)  கூற்று சரி, காரைம் கூற்றிற்காை 

சரியாை விைக்கைல்லை
இ) கூற்று சரி, காரைம் ேவறு
ஈ) கூற்று, காரைம் இரணடும் ேவறு

3.  கூற்று: �ன்ைாட்டு கூட்டுறமவ இந்தியா 
ஆேரிக்கிறது.

  காரைம்: நட்பு - கூட்டுறவு மூலைம் 
நாடுகளுக்கிமடபய உளை அமைத்து 
பிரச்சமைகமையும் தீர்க்க முடியும் என்று 
இந்தியா நம்புகிறது.

6.  இந்திய பவளியுறவுக் பகாளமகயாைது 
�ல்பவறு பகாளமககமை 
அடிப�மடயாகக் பகாணடது. அமவகளுள 
ஒன்று
அ) சத்தியபைவ பேயபே
ஆ) �ஞசசீலைம்
இ) பைற்கூறிய இரணடும்
ஈ) பைற்கூறிய எமவயுமில்மலை

7.  பின்வருவைவற்றுள எந்ே தீவுகள 
இந்தியாவிற்கு பசாந்ேைாைமவ?
அ) அந்ேைான் ைற்றும் ைாலைத்தீவு
ஆ) அந்ேைான் ைற்றும் லைட்சத்தீவுகள
இ) இலைஙமக ைற்றும் ைாலைத்தீவு
ஈ) ைாலைத்தீவு ைற்றும் லைட்சத்தீவுகள

II. சகாடிட்ை இைஙகமை நிரப்பவும்
1.  பைட்ராஸ் பரஜிபைணட் பிரிவின் மையம் 

அமைந்துளை இடம் .
2.  இந்திய கடற்�மடயின் ேமலைமை ேை�தி 

 ஆவார்.
3.  இந்திய விைாைப�மடயிலிருந்து ஐந்து 

நட்சத்திர அந்ேஸ்து பகாணட ைார்்ஷல் 
�ேவிக்கு உயர்வு ப�ற்ற முேல் ைற்றும் 
ஒபர அதிகாரி  ஆவார்.

4.  இந்தியாவின் பவளியுறவுக் 
பகாளமகயிமை வடிவமைத்ே 
முேன்மைச் சிற்பி 

5.  அணிபசராமை என்ற பசால்மலை 
உருவாக்கியவர் .

III. வபாருத்துக
1.  பநல்சன் 

ைணபடலைா -  8 உறுபபிைர்கள
2.  பேசிய ப�ார்  

நிமைவுச்சின்ைம் - பீல்டு ைார்்ஷல்
3. ைாைக் ்ஷா -  எரிசக்தி பைம்�ாடு
4. சார்க் -  இைபவறிக் 

பகாளமக
5. பி.சி.ஐ.எம் - புது படல்லி
IV. ேரியா / தவறா என்று குறிப்பிடுக.
1.  ைத்திய ஆயுேக் காவல் �மடகள (CAPF) 

�ாதுகாபபு அமைச்சகத்தின் கீழ் பசயல்�டுகிறது.
2.  பைட்ராஸ் பரஜிபைன்ட் �ைமையாை 

காலைாட்�மடப பிரிவுகளில் ஒன்று.
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அ)  கூற்று சரி, காரைம் ேவறு
ஆ)  கூற்று, காரைம் இரணடும் ேவறு
இ)  கூற்று சரி, காரைம் கூற்றிற்காை 

சரியாை விைக்கைாகும்
ஈ)  கூற்று சரி, காரைம் கூற்றிற்காை 

சரியாை விைக்கைல்லை
4.  இைபவறிக்பகாளமக �ற்றி பின்வரும் 

எந்ே கூற்று சரியாைமவ அல்லை.
I.  நிறபவறிக் பகாளமக என்�து 

இைப�ாகு�ாட்டின் ஒரு பைாசைாை 
வடிவம்.

II.  இது ைனிோபிைாைத்திற்கு எதிராைது.
III.  இைப�ாகு�ாட்டுக் பகாளமக 

இந்தியாவில் நமடமுமறயில் உளைது.
அ) I ைற்றும் II
ஆ) II ைற்றும் III
இ) II ைட்டும்
ஈ) III ைட்டும்

5.  ப�ாருந்ோே ஒன்மறத் பேர்ந்பேடு.
அ) ைாலைத்தீவு
ஆ) இலைஙமக
இ) மியான்ைர்
ஈ) லைட்சத்தீவுகள

VI.  பின்வரும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு 
வாக்கியஙகளில் விமையளிக்கவும்.

1.  பேசிய �ாதுகாபபு மிக அவசியைாைது ஏன்?
2.  பின்வருவைவற்றிற்கு விரிவாக்கம் ேருக.

அ) SFF  ஆ) ICG
இ) BSF ஈ) NCC

3.  ைத்திய ரிசர்வ காவல் �மட �ற்றி 
சிறுகுறிபபு எழுதுக.

4.  அணிபசரா இயக்க நிறுவைத் 
ேமலைவர்களின் ப�யர்கமை குறிபபிடுக.

5.  இந்திய பவளியுறவுக் பகாளமகயின் 
அடிப�மடக் பகாளமககமை எழுதுக. 

6.  சார்க் உறுபபு நாடுகளின் ப�யர்கமை 
குறிபபிடுக.

VII.  பின்வருபமவகளுக்கு விரிவான விமை 
தருக.

1.  இந்திய இராணுவப �மடயின் அமைபபு 
ைற்றும் நிர்வாகத்திமை விவரி.

2.  துமை இராணுவப �மட �ற்றி எழுதுக.
3.  �ஞசசீலைத்தின் ஐந்து பகாளமககமை 

எழுதுக.
4.  இந்தியா ேைது அணமட நாடுகளுடன் 

உறமவ பைம்�டுத்துவதில் கவைம் 
பசலுத்துகிறது. எப�டி?

VIII. உயர சிந்தமன வினா (HOTs).
1.  �ாதுகாபபு �மடபபிரிவுகளில் 

�ணிபசயவது நாட்டின் மிக ைதிபபு 
மிக்க ைற்றும் ைரியாமேக்குரிய 
நிமலைமய உறுதிப�டுத்துகிறது. அேன் 
முக்கியத்துவத்மே �ட்டியலிடுக.

IX. வேயல்திட்ைம் ைற்றும் வேயல்பாடுகள்.
1.  நைது �ாதுகாபபு அமைபபு �ற்றி ஒரு 

�டத்போகுபபு ேயார் பசயக.
2.  இந்திய இராணுவத்தில் வைஙகப�டும் 

விருதுகள குறித்ே ேகவல்கமை பசகரி. 
(உ.ம். �ரம்வீர் சக்ரா)

3.  வகுபபில் உளை ைாைவர்கமை 
எட்டு குழுக்கைாகப பிரிக்கவும். 
ஒவபவாரு குழுவும் ஒரு சார்க் நாட்டின் 
பிரதிநிதியாகும். ஒவபவாரு குழுவும் 
அந்ே நாட்டின் ப�யர் ைற்றும் பேசியக் 
பகாடியிமை காட்சிப�டுத்ேவும். 
பின்வரும் ேமலைபபுகளில் குழு 
கலைந்துமரயாடல் அல்லைது விைாடி விைா 
நடத்ேவும்.
i) நிலைம் ைற்றும் ைக்கள 
ii) அரசாஙகத்தின் அமைபபு
iii) மூலைேைம்
iv) நாையம்
v)  இந்தியாவுடைாை உடன்�ாட்டு 

அம்சஙகள

 சைற்சகாள் நூல்கள்

1. Annual Report (2017 – 2018), Ministry of 
External Affairs, New Delhi.

2. Deshpande, Anirudh., (Ed), The First Line 
of Defence Glorious 50 Years of the Border 
Security Force, Shipra Publications, Delhi, 
2015.

VIII_Std_Civics_Unit_1.indd   221 22-11-2019   17:58:08



222

3. Baatcheet (Monthly Magazine - An Indian
Army Publication), Additional Directorate
General, Public Information, IHQ of MoD,
New Delhi.

4. Jawaharlal Nehru, India’s Foreign Policy,
Selected Speeches 1946 - April 1961,
Ministry of Information and Broadcasting,
Government of India, New Delhi, 1961.

5. V.P. Dutt, India’s Foreign Policy in a Changing 
World, Vikas Publishing House, New Delhi,
1999.

6. Robert Bradnock, India’s Foreign Policy
Since 1971, Council on Foreign Relations
Press, New York, 1990.

 இமையதை வைஙகள்
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இமைய வேயல்பாடு 
பாதுகாப்பு ைற்றும் வவளியுறவுக் வகாள்மக

படி – 1   URL அல்லது QR குறியீட்டிமனப் பயன்படுத்தி இச்வேயல்பாட்டிற்கான 
இமையப்பக்கத்திற்கு வேல்க. 

படி - 2  திமரயில் சதான்றும் “ Important organisation”என்பமத வோடுக்கி “Army” மய 
சதரந்வதடுக்கவும்.

படி -3  திமரயில் சதான்றும் வைனுவில் “War Memorial”என்பமத சதரந்வதடுக்கவும்.

இந்ே பசயல்�ாட்டின் 
மூலைம் இந்தியாவின் 

�ாதுகாபபுத்துமற 
அமைச்சகத்தின் 

பசயல்�ாடுகமை அறிந்து 
பகாளை முடியும்

* �டஙகள அமடயாைத்திற்கு ைட்டும்.
* பேமவபயனில் Adobe Flash ஐ அனுைதிக்க

படி – 2 படி – 3
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 அறிமுகம் 
ஒரு நாட்டின் நீதி அமைப்பு 

அமைவருக்கும் முமையாை நீதி கிமைப்்பமை 
உறுதி செயய திைனுைன் இருக்்க வவண்டியது 
அவசியைாகிைது. இந்தியா ஒன்றிமைந்ை 
ைற்றும் ஒருங்கிமைந்ை நீதித்துமை 
அமைப்ம்பக் ச்காண்டுள்ளது. அரொங்்கத்தின் 
ஓர் அங்்கைா்க நீதித்துமை முக்கியப் ்பங்கு 
வகிக்கிைது. இது நீதிமய நிர்வகித்ைல், 
ை்கராறு்கம்ள தீர்த்ைல், ெட்ைங்்களுக்கு 
வி்ளக்்கம் அளித்ைல், அடிப்்பமை உரிமை்கம்ளப் 
்பாது்காத்ைல் ைற்றும் அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்தின் ்பாது்காவலைா்கவும் வி்ளங்குகிைது.
சட்டம்:  இது ைக்்கம்ள ஆளவைற்கு 

ஓர் அரொங்்கத்ைாவலா (அ) 
நிறுவைத்ைாவலா விதிக்்கப்்படும் 
விதி்களின் அமைப்பு ஆகும்.

நீதித்துறை:  ெட்ைப்்படி, ஒரு நாட்டின் 
ச்பயரால் நீதிமய வழங்குகின்ை 
நீதிைன்ைங்்களின் அமைப்பு 
நீதித்துமை எைப்்படுகிைது.

இந்திய நீதித்துறையின் பரிணாம வளர்ச்சி
அ) பணற்டய காலத்தில் நீதித்துறை

்பண்மைய ்காலத்தில் நீதி என்ை ்கருத்து 
ெையத்துைன் சைாைர்புமையைா்க இருந்ைது. 
அரெர் நீதியின் மூலாைாரைா்க வி்ளங்கிைார். 
ச்பரும்்பாலாை அரெர்்களின் அமவ்களில் 
ைர்ைத்தின் அடிப்்பமையில் (நன்ைைத்மை, 
்கைமை) நீதி வழங்்கப்்பட்ைது. இமவ ைர்பார்ந்ை 
ெட்ைத் சைாகுப்பு்க்ளாகும். ைர்ைத்தின் ெட்ைங்்கள 
ைனிைனிைமை ைட்டுைல்லாது ெமூ்கத்மையும் 
நிர்வகித்ைது.

ஸ்மிருதி இலக்கியஙகள்
்பண்மைய இந்தியாவில் ஸ்மிருதி்கள 

ைனிைனிைனின் ெமூ்கக் ்கைமை்கம்ள 
வமரயறுத்ைை. அமவ ைனுஸ்மிருதி, 
நாரைஸ்மிருதி, யக்்ஞவல்கிய ஸ்மிருதி 
வ்பான்ைமவயாகும்.

்கைங்்களின் குடியரசு்கள ைங்்களுக்ச்கை 
ெட்ை அமைப்ம்பக் ச்காண்டிருந்ைை. இதில் 
குலி்கா எனும் நீதிைன்ைத்மை நாம் ்காைலாம். 

நீதித்துறை

அலகு - 2

▶  நீதித்துமையின் ்பரிைாை வ்ளர்ச்சிமய ்கண்ைறிைல்
▶  இந்திய நீதித்துமையின் ்படிநிமல அமைப்பிமைப் புரிந்து ச்காளளுைல்
▶  உச்ெநீதிைன்ைம், உயர்நீதிைன்ைம் ைற்றும் ொர்நீதிைன்ைங்்கள 

ஆகியவற்றின் அதி்கார வரம்ம்ப வி்ளக்குைல்
▶  சுைந்திரைாை நீதித்துமையின் அவசியத்மைப் புரிந்து ச்காளளுைல்
▶  உரிமையியல் ெட்ைத்திற்கும் குற்ைவியல் ெட்ைத்திற்கும் இமையிலாை 

வவறு்பாடு்கம்ள அறிந்து ச்காளளுைல்

கற்றல் ந�ோககஙகள்

“நீதித்துறையின் உயர்்வ அரசாஙகத்தின் உயர்றவக் காடடும் அளவீ்டாகும்”
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வஜ்ஜி்களிமைவய குற்ை வழக்கு்கம்ள 
விொரிக்கும் எட்டு குலி்காக்்கம்ளக் ச்காண்ை 
வாரியம் இருந்ைது. வைல்முமையீைாைது குல 
நீதிைன்ைத்திலிருந்து ்கை நீதிைன்ைத்தில் 
வைற்ச்காள்ளப்்பட்ைது.
ஆ) இற்டக்கால இந்தியாவில் நீதித்துறை

துக்்ளக் ஆட்சி்காலத்தில் உரிமையியல்  
நமைமுமைச் ெட்ைங்்கள சைாகுக்்கப்்பட்ைமைக் 
்காை முடிகிைது. இது ஃம்ப்கா-இ-ச்பவராஸ்-
ஷாகி எை அமழக்்கப்்பட்ைது. இச்ெட்ைம் 
்பல்வவறு விவ்காரங்்களில் ெட்ைம் ைற்றும் 
நமைமுமை விவரங்்கம்ளப் வழங்கியது. 
இது அரபு சைாழியில் எழுைப்்பட்டு பின்ைர் 
்பாரசீ்க சைாழியில் சைாழிச்பயர்க்்கப்்பட்ைது. 
இது ஔரங்்கசீப் ்காலத்தில் 1670ஆம் 
ஆண்டு ஃ்பட்வா-இ-ஆலம்கிர் என்ை ெட்ைத் 
சைாகுப்பின்்படி ைாற்றி அமைக்்கப்்பட்ைது.
இ) நவீன இந்தியாவில் நீதித்துறை

இன்று நம் நாட்டில் உள்ள நீதித்துமை 
அமைப்பு ைற்றும் ெட்ைங்்கள ஆங்கிவலய ஆட்சிக் 
்காலத்தில் உருவாக்்கப்்பட்ைமவயாகும். 
ஆங்கில கிழக்கிந்திய ்கம்ச்பனியால் ைைராஸ், 
்பம்்பாய, ்கல்்கத்ைா ஆகிய இைங்்களில் 
அமைக்்கப்்பட்ை வையர் நீதிைன்ைங்்களின் 
்காலத்தில் 1727ஆம் ஆண்டு்களில் இந்ை 
ச்பாது ெட்ைத்தின் (1726ஆம் ஆண்டு ொெைச் 
ெட்ைத்தின் கீழ்) வரலாறு சைாைங்குகிைது. 
ஒழுங்கு முமைச் ெட்ைம், 1773 உச்ெ நீதிைன்ைம் 
அமைப்்பைற்கு வழிவகுத்ைது. உச்ெ நீதிைன்ைம் 
முைன் முைலா்க ்கல்்கத்ைாவில் உள்ள 
வில்லியம் வ்காட்மையில் நிறுவப்்பட்ைது. ெர் 
எலிஜா இம்ஃவ்ப என்்பவர் அந்நீதிைன்ைத்தின் 
ைமலமை நீதி்பதியா்க நியமிக்்கப்்பட்ைார். 
1801 ைற்றும் 1824ஆம் ஆண்டு்களில் 
ைைராஸ் ைற்றும் ்பம்்பாய ஆகிய இைங்்களில் 
உச்ெநீதிைன்ைங்்கள நிறுவப்்பட்ைை. 
இம்மூன்று இைங்்களிலும் 1862ஆம் ஆண்டு 
உயர்நீதிைன்ைங்்கள வைற்்படி இைங்்களில் 
நிறுவப்்படும் வமரயில் உச்ெநீதிைன்ைங்்க்ளா்க 
செயல்்பட்ைை.

சிவில் வழக்கு்கம்ள தீர்ப்்பைற்்கா்க ஊர்க 
குடிமையியல் நீதிைன்ைத்மையும் (Mofussil  Diwani 
Adalat) குற்ைவியல் வழக்கு்கம்ள தீர்ப்்பைற்்கா்க 
ஊர்க குற்ைவியல் நீதிைன்ைத்மையும் (Mofussil 
Fauzdari Adalat) வாரன் வேஸ்டிங்ஸ் 

ஏற்்படுத்திைார். வைற்்கண்ை நீதிைன்ைங்்களின் 
வைல்முமையீட்மை விொரிக்்க ெைர் திவானி 
அைாலத் (குடிமையியல் வைல் முமையீட்டு 
நீதிைன்ைம்) ெைர் நிொைத் அைாலத் (குற்ைவியல் 
வைல்முமையீட்டு நீதிைன்ைம்) ஆகியமவ 
இருந்ைை. ்காரன்வாலிஸ் பிரபு உரிமையியல்  
ைற்றும் குற்ைவியல் நீதி முமைமய 
ைறுசீரமைத்ைார். ்காரன்வாலிஸ் ஆட்சியில் 
ைாவட்ை குற்ைவியல் நீதிைன்ைங்்கள நீக்்கப்்பட்டு, 
்கல்்கத்ைா, ைாக்்கா, மூர்ஷிைா்பாத் ைற்றும் ்பாட்ைா 
ஆகிய இைங்்களில் ைா்காை வைல்முமையீட்டு 
நீதிைன்ைங்்கள அமைக்்கப்்பட்ைை. வில்லியம் 
ச்பண்டிங் ்கால ஆட்சியில் வைற்்கண்ை நான்கு 
ைா்காை வைல்முமையீட்டு நீதிைன்ைங்்களும் 
நீக்்கப்்பட்ைை.

்கல்்கத்ைா உயர் நீதிைன்ைம் நாட்டின் 
மி்கப்்பழமையாை உயர்நீதிைன்ைைாகும்.  
இது 1862ஆம் ஆண்டு நிறுவப்்பட்ைது.  
அவை ெையம் அல்கா்பாத் உயர் நீதிைன்ைம் 
நாட்டின் மி்கப் ச்பரிய நீதிைன்ைைாகும்.

ெைர் திவானி அைாலத் ைற்றும் ெைர் நிொைத் 
அைாலத் ஆகியை அல்கா்பாத்தில் நிறுவப்்பட்ைை. 
சைக்்காவல என்்பவரால் அமைக்்கப்்பட்ை 
ெட்ை ஆமையம் இந்திய ெட்ைங்்கம்ள 
சநறிமுமைப்்படுத்தியது. இந்ை ஆமையத்தின் 
அடிப்்பமையில் 1859ஆம் ஆண்டு உரிமையியல்  
நமைமுமைச் ெட்ைம், 1860ஆம் ஆண்டு 
இந்திய ைண்ைமைச் ெட்ைம், ைற்றும் 1861ஆம் 
ஆண்டு குற்ைவியல் நமைமுமைச்ெட்ைம் 
ஆகியமவ உருவாக்்கப்்பட்ைை. 1935ஆம் 
ஆண்டு இந்திய அரசுச் ெட்ைம் கூட்ைாட்சி 
நீதிைன்ைங்்கம்ள உருவாக்கியது. இது இறுதி 
வைல்முமையீட்டு நீதிைன்ைம் அல்ல. சில 
வநர்வு்களில் வைல்முமையீடு இங்கிலாந்தில் 
உள்ள பிரிவு ்கவுன்சில் நீதிகுழுவிைம் ச்காண்டு 
செல்லப்்பட்ைது. 1949ஆம் ஆண்டு பிரிவு 
்கவுன்சில் நீதி வமரயமை ஒழிப்பு ெட்ைத்தின் 
மூலம் பிரிவு ்கவுன்சில் நீதிவமரயமை 
நீக்்கப்்பட்ைது. இந்திய உச்ெநீதிைன்ைம் 1950 
ஜைவரி 28ஆம் நாள சைாைங்்கப்்பட்ைது.
நீதித்துறை மற்றும் அரசியலறமப்புச் சட்டம்

இந்தியா, ைைக்ச்கை ஒரு அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்மை உருவாக்கியுள்ளது. அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்தின் உன்ைைைாை வநாக்்கங்்கள 
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ைற்றும் குறிக்வ்காள்களில் நீதிக்கு 
உயரிய இைத்மை உருவாக்கியவர்்கள 
அளித்துள்ளைர். ஆங்கிவலயர் ஆட்சிக் 
்காலத்தில் இந்தியர்்களுக்ச்கை ைனிச்  
ெட்ைவைா, நீதிைன்ைவைா இல்மல. ெட்ைம் 
ைற்றும் நீதிைன்ைங்்கள இரண்டும் 
்காலனி ஆதிக்்கத்திற்கு ஏற்ைவாறு 
வடிவமைக்்கப்்பட்டிருந்ைை. இந்திய அரசியல் 
நிர்ைய ெம்ப உறுப்பிைர்்கள நீதிைன்ை 
ைறு ஆயவுக்்காை முழு அதி்காரத்துைன் 
நீதிைன்ைங்்கள சுைந்திரைா்க செயல்்படுவமை 
உறுதி செயயும் வம்கயில் அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்மை உருவாக்்க முமைந்ைைர். 

இந்தியாவில் நீதிமன்ைஙகளின் அறமப்பு

இந்திய உச்ச நீதிமன்ைம்
�  இைன் முடிவு்கள அமைத்து நீதிைன்ைங்்கம்ளயும் ்கட்டுப்்படுத்துகிைது.
�  உயர்நீதிைன்ை நீதி்பதி்கம்ள இைைாற்ைம் செயயலாம்.
�  எந்ைசவாரு நீதிைன்ைத்தின் வழக்கு்கம்ளயும் ைன் ்கட்டு்பாட்டிற்குள ச்காண்டு வர முடியும்
�  வழக்கு்கம்ள ஒரு உயர்நீதிைன்ைத்திலிருந்து ைற்சைாரு உயர்நீதிைன்ைத்திற்கு 

ைாற்ைலாம்.

உயர் நீதிமன்ைம்
�  கீழ் நீதிைன்ைங்்களிலிருந்து வரும் வைல்முமையீடு்கம்ள விொரித்ைல்.
�  அடிப்்பமை உரிமை்கம்ள ச்பறுவைற்்கா்க நீதிப்வ்பராமை்கள வழங்கும் 

அதி்காரம்.
�  ைாநிலத்தின் எல்மலக்குள உள்ள வழக்கு்கம்ள விொரிக்கும் அதி்காரம்.
�  கீழ் நீதிைன்ைங்்கம்ளக் ்கண்்காணிக்கும் ைற்றும் ்கட்டுப்்படுத்தும் அதி்காரம்.

மாவட்ட நீதிமன்ைம்
�  ைாவட்ை எல்மலக்குள எழும் வழக்கு்கம்ளக் ம்கயாளுகிைது.
�  கீழ் நீதிைன்ைங்்கள வழங்கிய தீர்ப்பின் வைல்முமையீடு்கம்ள 

விொரிக்கிைது.
�  ்கடுமையாை குற்ைவியல்  சைாைர்்பாை வழக்கு்கம்ள தீர்ைானிக்கிைது.

துறண நீதிமன்ைஙகள்
�  உரிமையியல் ைற்றும் குற்ைவியல் 

வழக்கு்கம்ள ்பரிசீலிக்கிைது.







அரசியலமைப்புச் ெட்ைப்பிரிவு 145ன்்படி 1966ஆம் 
ஆண்டு நமைமுமை ைற்றும் வழிமுமை்கள 
உச்ெநீதிைன்ை விதி்கள ஒழுங்கு்படுத்ை 
ஏற்்படுத்ைப்்பட்ைை. இந்திய அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்தின் நான்்காவது அத்தியாயத்தின் கீழ் 
்பகுதி V-(யூனியன்)ன்்படி ஒன்றிய நீதித்துமை 
என்ை ச்பயரிலும், அத்தியாயம் VI-ன் கீழ் ்பகுதி 
VI-ன்்படி (ைாநிலம்) துமை நீதிைன்ைங்்கள 
என்ை ச்பயரிலும் நிறுவ வழிவம்க செயகிைது. 
ெட்ைப்பிரிவு்கள 124 முைல் 147 வமரயிலாை 
அரசியலமைப்புச் ெட்ைப்பிரிவு்கள இந்திய உச்ெ 
நீதிைன்ைத்தின் அமைப்பு ைற்றும் அதி்கார 
வரம்பிமை வகுத்துக் கூறுகிைது.
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ஒரு சுைந்திரைாை 
நீதித்துமை என்ை 
்கருத்மை முன்சைாழிந்ை 
முைல் அரசியல் 
ை த் து வ ்ஞ ா னி 
ைாண்சைஸ்கியூ ஆவார்.  
இவர் பு்கழ்ச்பற்ை 
பிசரஞசு ைத்துவ ்ஞானி 
ஆவார்.  ெட்ைைன்ைம், நிர்வா்கம் ைற்றும் 
நீதித்துமை ஆகிய மூன்று பிரிவு்க்ளா்க 
அரொங்்கம் செயல்்பை வவண்டும் என்ை 
அதி்காரப்்பகிர்வு வ்காட்்பாட்டில் அவர் 
நம்பிக்ம்க ச்காண்டிருந்ைார்.

மாவட்ட நீதிமன்ைஙகள்: ைாவட்ை அ்ளவில் சிவில் 
வழக்கு்கம்ள விொரிக்கும் நீதிைன்ைங்்கள 
ைாவட்ை நீதிைன்ைங்்கள என்று 
அமழக்்கப்்படுகிைது.
அமர்வு நீதிமன்ைஙகள்: குற்ைவியல் 
வழக்கு்கம்ள விொரிக்கும் நீதிைன்ைங்்கள 
அைர்வு நீதிைன்ைங்்கள என்று 
அமழக்்கப்்படுகிைது.
பஞ்சாயத்து நீதிமன்ைஙகள்: கிராை 
அ்ளவில் உரிமையியல் ைற்றும் குற்ைவியல் 
வழக்கு்கம்ள ்பஞொயத்து நீதிைன்ைங்்கள 
ம்கயாளுகிைது.
வருவாய் நீதிமன்ைஙகள்: வருவாய 
நீதிைன்ைங்்கள நில ஆவைங்்கள 
சைாைர்்பாை வழக்கு்கம்ள விொரிக்கிைது. 
இது நில வருவாமய நிர்ையம் செயது 
நில உரிமையா்ளர்்களிைமிருந்து அைமை 
வசூலிக்கிைது.
்லாக் அோலத் (மக்கள் நீதிமன்ைஙகள்): 
விமரவாை நீதிமய வழங்்க வலாக் அைாலத் 
அமைக்்கப்்பட்ைது. இது ைக்்கள முன்னிமலயில் 
ைக்்கள வ்பசும் சைாழியிவலவய பிரச்ெமைமய 
விொரித்து தீர்வு ்காண்கிைது. ஒரு ஓயவு 
ச்பற்ை நீதி்பதி, ஒரு ெமூ்க ்பணியா்ளர், 
ஒரு வழக்்கறி்ஞர் ஆகிய மூன்று ந்பர்்கள  
ச்காண்ை அைர்வு இைற்கு ைமலமை 
வகிக்கும். வழக்குமர்ஞர்்கள இல்லாைல் 
வழக்கு்கள முன்மவக்்கப்்படுகின்ைை. இந்ை 
வழக்கு்கள ்பரஸ்்பர ஒப்புைல் மூலம் தீர்த்து 
மவக்்கப்்படுகின்ைை. முைல் வலாக் அைாலத் 
1982ஆம் ஆண்டு குஜராத் ைாநிலத்தில் உள்ள 
ஜூைா்கத்தில் நமைச்பற்ைது.

விறரவு நீதிமன்ைஙகள்: இந்நீதிைன்ைங்்கள 
2000ஆம் ஆண்டில் நீண்ை ்காலைா்க 
நிலுமவயில் உள்ள வழக்கு்கள ைற்றும் கீழ் 
நீதிைன்ை வழக்கு்கம்ள முடிவுக்கு ச்காண்டு 
வரும் வநாக்்கத்திற்்கா்க வைாற்றுவிக்்கப்்பட்ைை. 
டோறலதூர சட்ட முன்டனடுப்பு (Tele Law 
Initiative): கிராைப்புை ைக்்களுக்்கா்க ெட்ை 
உைவி ைற்றும் வெமவ்கள வழங்குவைற்்கா்க 
ெட்ைம் ைற்றும் நீதி அமைச்ெ்கம், 
மின்ைணு ைற்றும் ை்கவல் சைாழில்நுட்்ப 
அமைச்ெ்கத்தின் கூட்டு முயற்சியுைன் இது 
சைாைங்்கப்்பட்ைது. சைாழில்நுட்்ப இயங்கு 
ை்ளைாை சைாமலதூர ெட்ை இமைய 
வழியின் ச்பாதுவாை வெமவ மையத்தில் 
(CSC) ்காசைாளிக் ்கலந்துமரயாைல் மூலம் 
வழக்குமர்ஞர்்களிைமிருந்து ைக்்கள ெட்ை 
ஆவலாெமை்கம்ளப் ச்பைலாம்.
குடும்ப நீதிமன்ைஙகள்: குடும்்பம் சைாைர்்பாை 
ெட்ை விவ்காரங்்கம்ள குடும்்ப நீதிைன்ைம் 
ம்கயாளுகிைது. இமவ்கள உரிமையியல் 
நீதிைன்ைங்்கள ஆகும். குழந்மையின் 
்பாது்காப்பு, ைைமுறிவு, ைத்சைடுப்பு, சிைார் 
பிரச்ெமை்கள ஆகிய குடும்்பம் சைாைர்்பாை 
்பல்வவறு உரிமை்கள, வ்காரிக்ம்க்களுக்்கா்க 
இந்நீதிைன்ைங்்கள ்பயன்்படுகின்ைை. 
ந்டமாடும் நீதிமன்ைஙகள் (Mobile Court): 
நைைாடும் நீதிைன்ைங்்கள கிராைப்புை 
ைக்்களுக்கு இைர்்கம்ள தீர்க்கும் ஒன்ைாய 
இருக்கும். இது கிராைப்புை ைக்்களிமைவய 
நீதி அமைப்பு ்பற்றி அதி்க விழிப்புைர்மவ 
உருவாக்கி, அவர்்க்ளது செலமவக் குமைத்து, 
அவர்்களின் வாழிைங்்களிவலவய நீதிமய 
வழங்்க வம்க செயகிைது.
இ - நீ தி ம ன் ை ங க ள் ( E - C o u r t s ) : 
இ-நீதிைன்ைங்்கள திட்ைம் 2005ஆம் 
ஆண்டு சைாைங்்கப்்பட்ைது. இத்திட்ைத்தின்்படி 
அமைத்து நீதிைன்ைங்்களும் ்கணினி 
ையைாக்்கப்்படும். நீதித்துமை வெமவ மையம் 
இ-நீதிைன்ைத்தின் ஒரு ்பகுதியாகும். 
ச்பாதுைக்்கள ைற்றும் வழக்குமர்ஞர்்கள 
வநரடியா்க வழக்கு நிமல ைற்றும் அடுத்ை 
விொரமை வைதி்கம்ள ்கட்ைைமின்றி 
வ்கட்ைறியலாம்.
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்ேசிய சட்ட ்சறவகள் அதிகாரம் (NALSA):  
இது 1987ஆம் ஆண்டு ெட்ை வெமவ்கள 
அதி்கார ெட்ைத்தின் கீழ் அமைக்்கப்்பட்டுள்ளது. 
இது ெமுைாயத்தின் நலிந்ை பிரிவிைருக்கு 
இலவெ ெட்ை உைவி்கள வழங்குவவைாடு 
பிரச்ெமை்களுக்கு இைக்்கைாை தீர்வு 
்காை வலாக் அைாலத்மை ஏற்்பாடு செயகிைது. 

இந்திய உச்சநீதிமன்ைம்

இந்திய உச்சநீதிமன்ைம், புதுட்டல்லி
இது இந்தியாவின் மி்க உயர்ந்ை 

நீதிைன்ைம் ஆகும். இது புதுட்டல்லியில் 

அமைந்துள்ளது. இந்திய 
அ ர சி ய ல ம ை ப் பி ன் 
்படி உச்ெநீதிைன்ைம் 
அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்தின் 
்ப ா து ்க ா வ ல ர ா ்க வு ம் , 
இறுதி வைல்முமையீட்டு 
நீதிைன்ைைா்கவும் உள்ளது. 

உச்சநீதிமன்ைத்தின் அதிகார வரம்பு

அ. முேன்றம அதிகார வரம்பு: 
உச்ெநீதிைன்ைத்தில் ைட்டுவை முைன்முமையா்க 
சைாடுக்்கப்்படும் வழக்கு்கம்ள விொரிக்கும் 
அதி்காரம் ச்பற்றுள்ளது. இது ைத்திய 
அரசிற்கும் ஒரு ைாநிலம் அல்லது அைற்கு 
வைற்்பட்ை ைாநிலங்்களுக்கு இமையிலாை 
பிரச்சிமை்கள, இரண்டு அல்லது அைற்கு 
வைற்்பட்ை ைாநிலங்்களுக்கிமையிலாை 
பிரச்சிமை்கள ஆகியை முைன்மை அதி்கார 
வரம்புக்குள அைங்கும்.

ஆ. ்மல் முறையீடடு அதிகார வரம்பு: 
உயர்நீதிைன்ைம் வழங்கிய தீர்ப்ம்ப 
எதிர்த்து வைல்முமையீடு செயயப்்படும் 

நீதித்துறையின் பஙகு
நீதித்துமையின் செயல்்பாட்டிமை பின்வருைாறு வம்கப்்படுத்ைலாம்.

ை்கராறு்கம்ளத் 
தீர்வு செயைல்

பின்வருவைவற்றிக்கு இமைவய பிரச்ெமை்களுக்குத் தீர்வு 
்காண்்பைற்்காை ஒரு இயக்்கமுமைமய நீதிைன்ை அமைப்பு 
வழங்குகிைது.

• குடிைக்்கள
• குடிைக்்கள ைற்றும் அரொங்்கம் 
• இரண்டு ைாநில அரொங்்கங்்கள
• ைத்திய, ைாநில அரொங்்கங்்கள

நீதிைன்ை ைறு 
ஆயவு அதி்காரம்

நாைாளுைன்ைத்ைால் இயற்ைப்்பட்ை ெட்ைம் அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்தின் அடிப்்பமை அமைப்பிமை மீறுகிைது எை நீதித்துமை 
நம்பும் ்பட்ெத்தில் அச்ெட்ைத்திமை அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்திற்கு 
முரைாைது எை அறிவிக்கும் அதி்காரம் நீதித்துமைக்கு 
உள்ளது. 

ெட்ைத்மை 
நிமலநிறுத்துைல் ைற்றும் 
அடிப்்பமை உரிமை்கம்ள 
செயல்்படுத்துைல்

ஒவசவாரு இந்தியக் குடிை்கனும் ைைக்கு அடிப்்பமை 
உரிமை்கள ைறுக்்கப்்பட்ைைாய நம்பும்்பட்ெத்தில் அவர் 
உச்ெநீதிைன்ைத்மைவயா அல்லது உயர் நீதிைன்ைத்மைவயா 
அணு்கலாம். 
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வழக்கு்கம்ள விொரிக்கும் அதி்காரத்மை 
உச்ெநீதிைன்ைம் ச்பற்றுள்ளது. அவவாைாை 
வழக்கு்கள வைல்முமையீட்டுக்கு ைகுதியுள்ளது 
எை உயர்நீதிைன்ைத்ைால் ொன்றிைழ் 
வழங்்கப்்பட்டிருக்்க வவண்டும். 

இ. ஆ்லாசறன அதிகார வரம்பு: குடியரசுத் 
ைமலவரால் குறிப்பிைப்்படும் ச்பாது 
முக்கியத்துவம் வாயந்ை வ்களவி குறித்து 
ஆவலாெமை வழங்கும் அதி்காரத்திமை 
உச்ெநீதிைன்ைம் ச்பற்றுள்ளது. 

ஈ. நீதிப் ்பராறண அதிகார வரம்பு: இந்திய 
அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்தின் ெட்ைப்பிரிவு 32ன் 
்படி உச்ெநீதிைன்ைமும் ெட்ைப்பிரிவு 226ன் ்படி 
உயர்நீதிைன்ைமும் நீதிப் வ்பராமை்கம்ள 
வழங்குகின்ைை. 

உ. ஆவண நீதிமன்ைம்: இது நீதிைன்ை 
நைவடிக்ம்க்களின் ்பதிவு்கம்ள ்பராைரிக்கிைது 
ைற்றும் அைன் முடிவு்கள கீழ்நீதிைன்ைங்்கம்ளக் 
்கட்டுப்்படுத்தும். 

ஊ. சிைப்பு அதிகாரஙகள்: இது கீழ் 
நீதிைன்ைங்்களின் செயல்்பாட்மை 
்கண்்காணிக்கிைது.

உயர்நீதிமன்ைம்

டசன்றன உயர்நீதிமன்ைம்
உயர்நீதிைன்ைம் ைாநிலங்்களின் மி்க 

உயர்ந்ை நீதிைன்ைைாகும். இந்தியாவின் 
ஒவசவாரு ைாநிலத்திலும் ஒரு 
உயர்நீதிைன்ைம் உள்ளது. எனினும், இரண்டு 
அல்லது மூன்று ைாநிலங்்கள ைங்்களுக்ச்கை 
ஒரு ச்பாதுவாை நீதிைன்ைத்மைக் 

ச்காண்டிருக்்கலாம். எடுத்துக்்காட்ைா்க 
்பஞொப், ேரியாைா, ைற்றும் ெண்டி்கர் 
ஆகியமவ ஒரு ச்பாதுவாை நீதிைன்ைத்மைக் 
ச்காண்டுள்ளை. உயர்நீதிைன்ைம் 
ைைக்ச்கை முைன்மை அதி்கார வரம்பு, வைல் 
முமையீட்டு அதி்கார வரம்பு, நீதிப் வ்பராமை 
வழங்கும் அதி்கார வரம்பு ஆகிய அதி்கார 
வரம்பு்கம்ள ச்பற்றுள்ளது. ைாநிலங்்களில் 
உயர்நீதிைன்ைத்தின் கீழ் துமை 
நீதிைன்ைங்்கள உள்ளை.

நீதித்துறையின் சுேந்திரமான மற்றும் 
நடுநிறலறம டசயல்பாடு

அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்மை 
உருவாக்கியவர்்கள இந்தியாவில் 
நீதித்துமையிமை சுைந்திரம் ைற்றும் 
நடுநிமலத்ைன்மையுைன் நிறுவிைர். 
நியாயைாை நீதி கிமைப்்பைற்கு நீதித்துமையின் 
சுைந்திரம் முக்கியைாைைாகும். இந்தியா 
வ்பான்ை ைக்்க்ளாட்சி நாடு்களில் நீதித்துமை 
குடிைக்்களின் உரிமை்களின் ்பாது்காவலைா்க 
உள்ளது. நம் நாட்டிற்கு எவவம்கயாை 
நீதித்துமை வவண்டும் என்்பமை 
்கருத்தில் ச்காண்டு அரசியலமைப்ம்ப 
உருவாக்கியவர்்கள நீதித்துமைமய 
வடிவமைத்துள்ளைர். அரசியல் நிர்ைய ெம்ப 
உறுப்பிைர்்களின் இவசவண்ைத்திற்கு 
ைாக்ைர் பி.ஆர். அம்வ்பத்்கர் பின்வரும் 
்பதிலிமை அளித்ைார். 

“நைது நீதித்துமை நிர்வா்கத்திைமிருந்து 
சுைந்திரைா்க இருக்்க வவண்டும் அவை 
வவம்ளயில் திைமை மிக்்கைா்கவும் 
இருக்்கவவண்டும் என்்பதில் அமவயில் 
ைாறு்பட்ை ்கருத்து இருக்்கமுடியாது. வைலும் 
விைா என்ைசவன்ைால் எப்்படி இந்ை இரண்டு 
வநாக்்கங்்கம்ளயும் ்பாது்காக்்கமுடியும் 
என்்பவை ஆகும்”. 

ஒரு திைன்மிக்்க நீதித்துமை 
சுைந்திரைா்கவும், ச்பாறுப்புைர்வுைனும் 
இருக்்க வவண்டும். நீதித்துமையின் சுைந்திரம் 
என்்பது நீதி்பதி்கள ்பார்பட்ெைற்ை முமையில் 
சுைந்திரைா்க செயல்்படுவமை குறிப்்பைாகும். 
எடுத்துக்்காட்ைா்க எந்ைசவாரு சவளிப்புை 
செல்வாக்கிலிருந்தும் விடு்படுைல்.
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கறலச்டசாற்கள்
வழக்கு Litigation the process of taking legal action

நீதிப்வ்பராமை Writ a form of written command in the name of legal authority

ைக்்கள நீதிைன்ைம் Lok Adalat peoples court

நீதிபுைராயவு Judicial Review receiving the laws by the court

உரிறமயியல் சட்டஙகள் குற்ைவியல் சட்டஙகள்

•  இது ்பைம், சொத்து ைற்றும் ெமூ்கம் 
சைாைர்்பாை பிரச்ெமை்கம்ளக் 
ம்கயாளுகிைது. எ.்கா. நிலம் சைாைர்்பாை 
பிரச்சிமை்கள, வாைம்க, திருைைம் 
சைாைர்்பாை பிரச்ெமை்கள.

•  உரிமையியல் நீதிைன்ைத்தில் 
்பாதிக்்கப்்பட்ைவர்்க்ளால் ஒரு பு்கார் ைாக்்கல் 
செயயப்்பை வவண்டும்.

•  ைனுைாரரின் வ்காரிக்ம்கயின்்படி ்பைம் 
செலுத்தும்்படியாை ைண்ைமை்கள 
வழங்்கப்்படுகிைது.

•  குற்ைம் எை ெட்ைம் வமரயறுக்கும் 
நைத்மை்கள அல்லது செயல்்கம்ள இது 
விொரிக்கிைது. எ.்கா. திருட்டு, ச்காமல, 
ச்பண்்கம்ளத் துன்புறுத்துைல் ஆகியை. 

•  இது வழக்்கைா்க ்காவல்துமை 
விொரமையுைன் முைல் ை்கவல் அறிக்ம்க 
(FIR) ்பதிவு செயவைன் மூலம் சைாைங்குகிைது. 
அைன் பிைகு நீதிைன்ைத்தில் வழக்கு ்பதிவு 
செயயப்்படுகிைது.

•  குற்ைவாளி எை நிரூபிக்்கப்்பட்ைால் 
ைண்ைமை வழங்்கப்்பட்டு குற்ைம் 
ொட்ைப்்பட்ைவர் சிமைக்கு அனுப்்பப்்படுவார். 

வழக்கு டசயல்முறை
இந்தியாவில் இரண்டு வம்கயாை ெட்ைப்பிரிவு்கள உள்ளை. அமவ உரிமையியல் ெட்ைங்்கள 

ைற்றும் குற்ைவியல் ெட்ைங்்கள ஆகும். 

முடிவுறர
ைக்்க்ளாட்சி நாட்டில் நீதித்துமை முக்கியப் 

்பங்கு வகிக்கிைது. நீதித்துமை அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்தின் ச்பாறுப்்பா்ளரா்கவும், அடிப்்பமை 
உரிமை்களின் ்பாது்காவலரா்கவும் உள்ளது. 
உலகின் அதி்க எண்ணிக்ம்கயிலாை 
பிரதிநிதி்கம்ளக் ச்காண்ை ைக்்க்ளாட்சி 
நாைாை இந்தியா, நன்கு ்கட்ைமைக்்கப்்பட்ை 
ைற்றும் சுைந்திரைாை நீதித்துமை அமைப்ம்பக் 
ச்காண்டுள்ளது. 

மீள் பார்றவ
�   ெைர் திவானி அைாலத் ைற்றும் ெைர் 

நிொைத் அைாலத் ஆகியை அல்கா்பாத்தில் 
நிறுவப்்பட்ைை. 

�   விமரவாை நீதி வழங்குவைற்்கா்க 
ைக்்கள நீதிைன்ைம் (வலாக் அைாலத்) 
அமைக்்கப்்பட்டுள்ளது.

�   இ-நீதிைன்ைங்்கள திட்ைம் 2005ஆம் 
ஆண்டு நிறுவப்்பட்ைது. 

�   இந்திய அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்தின்்படி 
உச்ெநீதிைன்ைம் அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்தின் ்பாது்காவலைா்க வி்ளங்குகிைது.

டபாது நலவழக்கு (Public Interest Litigation): இது ச்பாதுநலமைப் ்பாது்காப்்பைற்்கா்க நீதிைன்ைத்தில் 
ைாக்்கல் செயயும் வழக்கு ஆகும். உச்ெநீதிைன்ைம் இந்ை முமைமய அறிமு்கப்்படுத்தியது. இது ஒரு ந்பர் 
ைைது வழக்கு சைாைர்்பாை நீதிைன்ைத்மை அணு்க அனுைதிக்கிைது. அடிப்்பமை ைனிை உரிமை்கள 
மீைல், ெைய உரிமை்கள, ைாசு்பாடு, ைற்றும் ொமல ்பாது்காப்பு ஆகியவற்றிற்்கா்க ச்பாது நல வழக்ம்க 
எவரும் ைாக்்கல் செயயலாம். இது சைாைர்்பாை எழுைப்்பட்ை பு்கார் ்கடிைம் மூலம் இவவழக்கிமைப் 
்பதியலாம். ச்பாது நல வழக்கு என்ை ்கருத்து இந்திய நீதித்துமைக்கு புதிைாை ஒன்ைாகும்.
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இ) அரசியல் ்கட்சி்கள
ஈ) அரசியலமைப்பு ெட்ைதிருத்ைங்்கள

6.  இந்தியாவில் உச்ெ நிமலயில் உள்ள 
நீதிைன்ைங்்கள எத்ைமை?
அ) ஒன்று ஆ) இரண்டு
இ) மூன்று ஈ) நான்கு

7.  உச்ெநீதிைன்ைம் அமைந்துள்ள இைம்
அ) ெண்டி்கர் ஆ) ்பம்்பாய
இ) ்கல்்கத்ைா ஈ) புதுதில்லி

8.  FIR என்்பது
அ) முைல் ை்கவல் அறிக்ம்க
ஆ) முைல் ை்கவல் முடிவு
இ) முைல் நி்கழ்வு அறிக்ம்க
ஈ) வைற்கூறிய எமவயுமில்மல

9.  குற்ைவியல் வழக்கு்கம்ள விொரிக்கும் 
நீதிைன்ைம்  எை 
அமழக்்கப்்படுகின்ைை.
அ) ைாவட்ை நீதிைன்ைங்்கள
ஆ) அைர்வு நீதிைன்ைம்
இ) குடும்்ப நீதிைன்ைங்்கள
ஈ) வருவாய நீதிைன்ைங்்கள

I. ்காடிட்ட இ்டஙகறள நிரப்புக.

1.   நீதிைன்ைம் இந்தியாவின் 
்பழமையாை நீதிைன்ைம் ஆகும்.

2.  அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்மை 
உருவாக்கியவர்்கள  ைற்றும் 

 உைன் இந்திய நீதித்துமைமய 
நிறுவிைர்.

3.  பு்கழ்ச்பற்ை பிசரஞசு ைத்துவ்ஞானியாை 
 “ஒரு சுைந்திரைாை நீதித்துமை” 

என்ை ்கருத்மை முன்சைாழிந்ைார்.
4.   ்பைம், சொத்து, ெமூ்கம் 

சைாைர்்பாை பிரச்ெமை்கம்ளக் 
ம்கயாளுகிைது.

5.  ்பழங்்காலத்தில் ச்பரும்்பாலாை அரெர்்களின் 
நீதிைன்ைங்்கள  ன்்படி நீதிமய 
வழங்கிை.

 மதிப்பீடு 

I.  சரியான விற்டறய 
்ேர்ந்டேடு

1.  இந்தியாவின் மி்க உயர்ந்ை ைற்றும் 
இறுதியாை நீதித்துமை .
அ) குடியரசுத் ைமலவர்
ஆ) நாைாளுைன்ைம்
இ) உச்ெ நீதிைன்ைம்
ஈ) பிரைை அமைச்ெர்

2.   க்கு இமைவய 
பிரச்ெமை்களுக்கு தீர்வு ்காண்்பைற்்காை 
ஒரு செயல்முமைமய நீதிைன்ை அமைப்பு 
வழங்குகிைது.
அ) குடிைக்்கள
ஆ) குடிைக்்கள ைற்றும் அரொங்்கம்
இ) இரண்டு ைாநில அரொங்்கங்்கள
ஈ) வைற்்கண்ை அமைத்தும்

3.  கீழ்க்்கண்ை எந்ை அதி்கார வரம்பின் 
மூலம் இரு ைாநிலங்்களுக்கிமைவயயாை 
பிரச்ெமை்கம்ள உச்ெநீதிைன்ைம் தீர்க்்க 
வழிவம்க செயகிைது?
அ) முைன்மை அதி்கார வரம்பு
ஆ) வைல்முமையீட்டு அதி்கார வரம்பு
இ) ஆவலாெமை அதி்கார வரம்பு
ஈ) வைற்்கண்ை எதுவுமில்மல

4.  பின்வரும் எந்ை ைாநிலம் / யூனியன் 
பிரவைெம் ஒரு ச்பாதுவாை 
உயர்நீதிைன்ைத்மைக் ச்காண்டுள்ளது?
அ) ்பஞொப் ைற்றும் ஜம்மு ்காஷ்மீர்
ஆ) அஸ்்ாம் ைற்றும் வங்்கா்ளம்
இ) ்பஞொப், ேரியாைா ைற்றும் ெண்டி்கர்
ஈ) உத்ைரபிரவைெம் ைற்றும் பீ்கார்

5.  ச்பாதுநல வழக்கு முமை இந்தியாவில் 
 ஆல் அறிமு்கப்்படுத்ைப்்பட்டுள்ளது.

அ) உச்ெநீதிைன்ைம்
ஆ) நாைாளுைன்ைம்
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III. டபாருத்துக.

1 உச்ெ நீதிைன்ைம் - ெமூ்க 
்கைமை்கள

2 உயர் 
நீதிைன்ைம்

- விமரவாை நீதி

3 வலாக் அைாலத் - இறுதி வைல் 
முமையீட்டு 
நீதிைன்ைம்

4 ெர் எலிஜா 
இம்ஃவ்ப

- ைாநிலத்தின் 
உயர்ந்ை 
நீதிைன்ைம்

5 ஸ்மிருதி - முைல் ைமலமை 
நீதி்பதி

IV. சரியா / ேவைா என குறிப்பிடுக.
1.  1951ஆம் ஆண்டு ஜைவரி 28ஆம் நாள 

இந்திய உச்ெநீதிைன்ைம் சைாைங்்கப்்பட்ைது.
2.  துக்்ளக் ஆட்சிக்்காலத்தில் ெட்ை 

நமைமுமை்கள அரபுசைாழியில் 
எழுைப்்பட்ைை.

3.  1773ஆம் ஆண்டு ஒழுங்கு முமைச்ெட்ைம் 
உச்ெநீதிைன்ைம் அமைப்்பைற்கு 
வழிவகுத்ைது.

4.  ெைர் திவானி அைாலத் ஒரு குற்ைவியல் 
நீதிைன்ைைாகும்.

5.  இந்தியாவில் மி்கப்ச்பரிய நீதிைன்ைம் 
அல்கா்பாத் நீதிைன்ைம் ஆகும். 

6.  இந்திய அரசியலமைப்புச் ெட்ைம் அமைத்து 
குடிைக்்களுக்்காை நீதிமய ்பாது்காக்கிைது.

V. சரியான கூற்றைத் ்ேர்ந்டேடு

1.  பின்வரும் கூற்மை ஆராய்க.
i)  சைக்்காவல பிரபுவால் ஒரு ெட்ை 

ஆமையம் அமைக்்கப்்பட்ைது.
ii)  இது இந்தியச் ெட்ைங்்கம்ள 

சநறிமுமைப்்படுத்தியது. 
வைவல ச்காடுக்்கப்்பட்ை எந்ை கூற்று/
கூற்று்கள ெரியாைமவ
அ) i ைட்டும் ஆ) ii ைட்டும்
இ) i ைற்றும் ii  ஈ) இரண்டும் இல்மல

2.  பின்வரும் கூற்மை ஆராய்க
i)  இந்திய ைண்ைமைச் ெட்ைம் 1860இல் 

உருவாக்்கப்்பட்ைது. 
ii)  ்கல்்கத்ைா உயர்நீதிைன்ைம் 1862இல் 

நிறுவப்்பட்ைது.
iii)  1935ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசுச் 

ெட்ைம் கூட்ைாட்சி நீதிைன்ைத்மை 
உருவாக்கியது. 

வைவல ச்காடுக்்கப்்பட்ை எந்ை கூற்று / 
கூற்று்கள ெரியாைமவ
அ) i ைட்டும் ஆ) ii ைற்றும் iii ைட்டும்
இ) i, iii ைட்டும் ஈ) அமைத்தும்

3.   இந்திய உச்ெநீதிைன்ைம் ்பற்றிய பின்வரும் 
எந்ை கூற்று ெரியாைது அல்ல.
i)  இந்தியாவின் உச்ெநீதிைன்ைம் நாட்டின்  

மி்க உயர்ந்ை நீதிைன்ைம் ஆகும்.
ii)  இந்திய அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்தின் 

நான்்காவது அத்தியாயத்தின் கீழ் ்பகுதி 
V-இன்்படி நிறுவப்்பட்ைது.

iii)  ஒரு உயர்நீதிைன்ைத்திலிருந்து 
ைற்சைாரு நீதிைன்ைத்திற்கு 
வழக்கு்கம்ள உச்ெநீதிைன்ைத்ைால் 
ைாற்ை முடியாது. 

iv)  இைன் முடிவு்கள அமைத்து 
நீ தி ை ன் ை ங் ்க ம ்ள யு ம் 
்கட்டுப்்படுத்துகிைது. 

அ) i ஆ) ii இ) iii ஈ) iv
4.  கூற்று: உச்ெநீதிைன்ைம் ஒரு ஆவை 

நீதிைன்ைைாகும்.
  காரணம்: இது நீதிைன்ை நைவடிக்ம்க்களின் 

்பதிவு்கம்ளப் ்பராைரிக்கிைது ைற்றும் 
அைன் முடிவு்கள கீழ் நீதிைன்ைங்்கம்ள 
்கட்டுப்்படுத்தும்.
அ)  கூற்று ெரி, ்காரைம் ைவறு
ஆ)  கூற்று ்காரைம் இரண்டும் ைவறு
இ)  கூற்று ெரி, ்காரைம் கூற்றுக்்காை 

ெரியாை வி்ளக்்கைாகும். 
ஈ)  கூற்று ெரி, ்காரைம் கூற்றுக்்காை 

ெரியாை வி்ளக்்கைல்ல
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5. ஆம் / இல்மல எைக் கூறு்க.
அ)  ஒவசவாரு இந்தியக் குடிை்கனும்

உச்ெநீதிைன்ைத்மை அணு்கலாம்.
ஆ)  ்பைக்்காரர் ைற்றும் ெக்தி ்பமைத்ை

ைக்்கள நீதித்துமை அமைப்ம்ப
்கட்டுப்்படுத்துகின்ைைர்.

இ)  ஒவசவாரு இந்தியக் குடிை்கனும் 
நீதிைன்ைங்்களின் மூலம் நீதிமயப் 
ச்பை உரிமை உமையவராவர். 

ஈ)  அரசியல்வாதி்கள நீதி்பதி்கம்ளக் 
்கட்டுப்்படுத்ை முடியாது. 

VI.  பின்வருவனவற்றிக்கு ஒன்று அல்லது இரணடு
வாக்கியஙகளில் விற்டயளி.

1.  நீதித்துமை அமைப்பு நைக்கு ஏன்
வைமவப்்படுகிைது?

2.  இந்திய நீதிைன்ைங்்களின் ்பல்வவறு
்படிநிமல்கள யாமவ?

3.  ெட்ைம், நீதித்துமை – வவறு்படுத்து்க.
4.  ைக்்கள நீதிைன்ைம் ்பற்றி குறிப்பு எழுது்க.
5.  நைைாடும் நீதிைன்ைங்்களின் நன்மை்கள

யாமவ?

VII. பின்வருவனவற்றிக்கு விரிவான விற்டயளி.
1. நீதித்துமையின் ்பங்கு ்பற்றி எழுது்க.
2.  உரிமையியல் ெட்ைம், குற்ைவியல் ெட்ைம் –

வவறு்படுத்து்க.
3.  உச்ெ நீதிைன்ைத்தின் அதி்கார வரம்பு்கம்ள

விவரி.

VIII. டசயல் திட்டம் மற்றும் டசயல்பாடு.
1.  விவாதி: ஒரு சுைந்திரைாை நீதித்துமை

என்்பது அவசியைா? இரண்டு
்காரைங்்கம்ளப் ்பட்டியலிடு்க.

2.  ைாதிரி நீதிைன்ை அமை அைர்வுக்்கா்க
உங்்கள வகுப்்பமைமய 
ஒழுங்்கமைக்்கவும் (ஆசிரியரின் 
உைவியுைன் ஒரு வழக்ம்க எடுத்து 
விவாதிக்்கலாம்).

்மற்்காள் நூல்கள் 

1.  Durga Das Basu - Introduction to the
Constitution of India, Wardhe and Company, 
Agra, 2004.

2.  M. V. Pylee - An Introduction to the
Constitution of India, Vikas Publishing
House, Bombay, 2007.

3.  Subash Kashyap - Our Constitution, National
Book Trust, New Delhi, 2013.

4.  J.C. Johari - Indian Polity, Lotus Press, New
Delhi, 1998.

இறணயேள வளஙகள் 
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அறிமு்கம்
இநதிைோ சு்தநதிரம் அடைந்த த�ோழுது 

அடிப�டையில் ஒரு பேளோணடம த�ோருளோ்தோர 
நோைோ�வும் �லவீனமோன த்தோழில் துடைடை 
த�ோணை நோைோ�வும் இருந்தது. நோட்டில் அதி� 
அளவில் ேறுடம, �ல்விைறிவினடம, 
பேடலயினடம நிலவிைது. இநதிைோ மி�வும் 
பமோ்மோன த�ோருளோ்தோர மறறும் ்மு்தோை 
அடிப�டை பிரச்்டன�டள எதிரத�ோணடு 
இருந்தது. இ்தன �ோரைமோ� நோட்டை 
முனபனறறுேதில் அரசு ஒரு விரிேோன 
�ங்கிடன ேகிக்� பேணடிை நிடலயில் 
இருந்தது. எனபே இநதிை த�ோருளோ்தோரமோனது 
்ம்தரம அடிப�டையில் இருக்� பேணடும் 
எனறு இநதிைோ �ருதிைது. ்தனிைோர துடை 
மறறும் த�ோதுததுடை ட�ப�ோரப�்தனோல் ஒரு 
நிடலைோன அதி��ட்் த�ோருளோ்தோர ேளரச்சி 
அடைைலோம் எனறும் நோடு �ருதிைது. 
இநதிைோவில் �லபபு த�ோருளோ்தோர முடைடை 
பின�றறி ்தனிைோர மறறும் த�ோது 
நிறுேனங்�ளோல் த்ைல்�டுத்தப�ட்டு ேருகிைது.

ப�ொது �றறும் தனியொர துறை
சிறிை அல்லது த�ரிை, த்தோழில்துடை 

அல்லது ேரத்த�ம், ்தனிைோருக்குச் த்ோந்தமோன 
அல்லது அர்ோங்�ததிறகு த்ோந்தமோன 
அடனதது ேட�ைோன ேணி� அடமபபு�ளும் 
நம் நோட்டில் உள்ளன. இந்த நிறுேனங்�ள் 
நமது அனைோை த�ோருளோ்தோர ேோழவில் �ங்கு 
த�ோள்ே்தோல், இடே இநதிை 
த�ோருளோ்தோரததின ஒரு �குதிைோ� தி�ழகிைது. 
இநதிை த�ோருளோ்தோரம் ்தனிைோருக்கு 
த்ோந்தமோன மறறும் அர்ோங்�ததிறகு 
த்ோந்தமோன ேணி� நிறுேனங்�டளக் 
த�ோணடிருப�்தோல், இது ஒரு �லபபு 
த�ோருளோ்தோரம் எனறு அடைக்�ப�டுகிைது. 
இநதிை அரசிைல் த�ோருத்தமோன ்தனிைோர 
மறறும் அரசு நிறுேனங்�ள் இடைநது �லபபுப 
த�ோருளோ்தோரதட்த த்ைல்�ை 
அனுமதிக்�ப�ட்டுள்ளது. எனபே, 
த�ோருளோ்தோரதட்த இரு துடை�ளோ� அ்தோேது 
்தனிைோர துடை மறறும் த�ோதுததுடை என இரு 
பிரிவு�ளோ� ேட�ப�டுத்தப�டுகிைது.

▶  த�ோதுததுடையின ேரலோறடை அறி்தல்
▶  ் மூ�-த�ோருளோ்தோர ேளரச்சியின �ல்பேறு குறியீடு�ள் �றறி அறி்தல்
▶  த�ோதுததுடையின முக்கிைததுேதட்த புரிநது த�ோள்ளு்தல்
▶  த�ோது மறறும் ்தனிைோர துடை�ளுக்கு இடைபைைோன பேறு�ோட்டை 

உைர்தல்
▶  ்தனிைோர துடை�ளின த்ைல்�ோடு�டள புரிநது த�ோள்ளு்தல்

கற்றல் ேநாக்கங்கள்

ப�ொது �றறும் 
தனியொர துறை்கள்

அலகு - 1
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அடைந்தப�ோது, அது �லவீனமோன 
த்தோழில்துடை ்தளதட்தக் த�ோணை 
பேளோணடமடை மு்தனடமைோ� த�ோணை 
நோைோகும் . ஆங்கிபலைர�ள் நிறுவிை �திதனட்டு 
இநதிை ப�ோர ்தளேோை (Ordnance) 
த்தோழிற்ோடல�ள் மட்டுபம நோட்டில் இருந்தன. 
்தங்�ள் த்ோந்த த�ோருளோ்தோர நலனுக்�ோ�வும், 
துடைக் �ணைதட்த முரட்டுத்தனமோ� 
�டை�டளக் த�ோணடு ஆளவும், ப்தசிை 
ஒருமித்த �ருதது த�ோருளோ்தோரததின 
விடரேோன த்தோழில்மைமோ்தலுக்கு ஆ்தரேோ� 
இருந்தது, மறறும் இது த�ோருளோ்தோர ேளரச்சிக்கு 
திைவுப�ோலோ� �ரு்தப�ட்ைது. அது 
ேோழக்ட�த்தரதட்த பமம்�டுததி த�ோருளோ்தோர 
இடைைோணடமடையும் பமம்�டுததிைது.

�ம்�ோய் திட்ைதட்த (1940) �ட்ைடமப�்தறகு, 
அர்ோங்�ததின ்தடலயீடு மறறும் ஒழுங்கு 
முடை�ளின ப்தடேடை பநோக்�மோ�க் 
த�ோணடு 1948ஆம் ஆணடு மு்தல் த்தோழில்துடை 
த�ோள்ட� தீரமோனததின அறிவிபபில் 
த்தோழில்துடை ேளரச்சியின யுக்தி�டள �ரந்த 
ேடரைடை�டளக் த�ோணடு ேகுத்தது. 
அட்தத த்தோைரநது, மோரச் 1950இல் 
அடமச்்ரடே தீரமோனத்தோல் திட்ைக் குழு 
அடமக்�ப�ட்ைது பமலும், த்தோழில்துடை 
ேளரச்சிடை ஒழுங்கு�டுததுே்தறகு 
ப்தடேைோன நைேடிக்ட��டள எடுக்� 
அர்ோங்�ததிறகு அதி�ோரம் அளிக்கும் 
பநோக்�ததுைன 1951ஆம் ஆணடில் 
த்தோழில்துடை ்ட்ைம் இைறைப�ட்ைது.

பிர்தமர ஜேஹரலோல் பநரு இைக்குமதிக்கு 
மோறறு த்தோழில்மைமோக்�லின அடிப�டையில் 
ஒரு த�ோருளோ்தோரக் த�ோள்ட�டை ஊக்குவிதது, 
�லபபு த�ோருளோ்தோரதட்த ஆ்தரித்தோர. இநதிை 
த�ோருளோ்தோரததின ேளரச்சி மறறும் 
நவீனமைமோக்�லுக்கு, அடிப�டை மறறும் 
�னர� த்தோழில்�டள நிறுவுேது எனறு அேர 
நம்பினோர. இநதிைோவின இரணைோேது 
ஐந்தோணடுத திட்ைமும் (1956-60), 1956ஆம் 
ஆணடு த்தோழில்துடை த�ோள்ட� தீரமோனமும் 
பநருவின ப்தசிை த்தோழில்மைமோக்�ல் 
த�ோள்ட�டை பூரததி த்ய்ை த�ோதுததுடை 
நிறுேனங்�ளின ேளரச்சிடை ேலியுறுததிைது. 
அேரது �ோரடேடை “இநதிைோவின 
த�ோதுததுடை நிறுேனங்�ளின ்தநட்த” எனறு 
அடைக்�ப�டும் ைோக்ைர வி. கிருஷைமூரததி 
முனதனடுததுச் த்னைோர. இநதிை புள்ளிவிேர 

்மூ�ததின அடனதது பிரிவு�ளின 
த�ோருளோ்தோர நலடன பமம்�டுததுேதில் 
த�ோதுததுடை மறறும் ்தனிைோர 
துடை�ளுக்�ோன �ணி�ள் ஒதுக்�ப�டுகினைன. 
த�ோதுததுடை த்தோழில்�ள் அ்தன அர்ோங்�ததின 
உரிடமயின கீழ உள்ளன, அப்த பநரததில் 
்தனிைோர துடை த்தோழில்�ள் ்தனிைோர 
ந�ர�ளின உரிடமயின கீழ உள்ளன. 
த�ோதுததுடை ஒரு த�ோருளோ்தோரததின முழு 
ேளரச்சிடை த்ைல்�டுததுகிைது. த�ோதுததுடை 
ப்டே பநோக்�ததிலும், ்தனிைோர துடை இலோ� 
பநோக்�ததிலும் த்ைல்�டுகிைது.

�லபபு த�ோருளோ்தோரம் என�து 
மு்தலோளிததுேம் மறறும் 
த � ோ து வு ை ட ம யி ன 
�லடேைோகும்.
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�ைறசா�
ப�க	 

ச�ட��வ 
��வன�க	 

அர�
��வன�க	 

த��ப�ட
உ�ைமயாள� 

 �
��வன�க	 

 � இ��
��ப ெதா��க	 

 �ற�
��வன�க	 

ெபா�
(வைரய��க�ப�ட�)

த�யா�
(வைரய��க�ப�ட�)

��வன�க	 

ப�னா�
��வன�க	 

த�யா� �ைற 

ப�ொதுத்துறையின் வறையறை
அரசு, த�ோது மக்�ளுக்கு �ணைங்�ள் 

மறறும் ப்டே�டள ேைங்கும் 
நைேடிக்ட��ளில் ஈடு�ட்டுள்ள துடை 
த�ோதுததுடை ஆகும். நிறுேனங்�ள், மு�ேர 
நிடலைங்�ள் மறறும் அடமபபு�ள் என 
முழுேதும் த்ோந்தமோனடேைோ�வும் 
அர்ோங்�த்தோல் நைத்தப�ட்டும், 
�ட்டுப�டுத்தப�ட்டும் மததிை அரசு, மோநில அரசு 
அல்லது உள்ளூர அர்ோங்�மோ�வும் இருக்கும்.

ப�ொதுத்துறையின் வைலொறு
1947இல் இநதிைோ சு்தநதிரம் 
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பநரததில், இநதிைோவுக்கு தேளிபை உள்ள 
ேணி� நிறுேனங்�ளிலிருநது அநநிை பநரடி 
மு்தலீட்டிறகு அடைபபு விடுக்�ப�ட்ைது. 
இவேோறு, ஒனறுக்கு பமற�ட்ை நோடு�ளில் 
த்ைல்�டும் �னனோட்டு நிறுேனங்�ள் இநதிை 
த�ோருளோ்தோரததில் நுடைந்தன. இவேோறு, 
இநதிைப த�ோருளோ்தோரததில் த�ோதுததுடை 
நிறுேனங்�ள், ்தனிைோர துடை நிறுேனங்�ள் 
மறறும் �னனோட்டு நிறுேனங்�ள் இடைநது 
த்ைல்�ட்டு ேருகினைன.

நிபுைர ப�ரோ. பி.சி. மஹலோபனோபிஸ் அ்தன 
உருேோக்�ததிறகு �ருவிைோ� இருந்தோர. இது 
பினனர பரீட்பமன-மஹலோபனோபிஸ் (Friedman 
-Mahalanobis Model) மோதிரி எனறு 
அடைக்�ப�ட்ைது.

1991ஆம் ஆணடின த்தோழில்துடை 
த�ோள்ட� முநட்தை அடனதது 
த�ோள்ட��ளிலிருநதும் தீவிரமோ� 
பேறு�ட்ைது, அங்கு அர்ோங்�ம் த�ோதுததுடை 
மு்தலீடு த்ய்ை திட்ைமிட்டு ்தனிைோர துடைக்கு 
அதி� சு்தநதிரதட்த அனுமதித்தது. அப்த 

ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்கள்:
இரணடு ேட�ைோன த�ோதுததுடை நிறுேனங்�ள் உள்ளன, அ்தோேது அர்ோங்�ததின ேசூல் 

ேரி, �ைடம�ள், �ட்ைைங்�ள் ப�ோனைேறைோல் அேர�ள் திரட்டும் ேருேோயின மூலம் அர்ோங்�ம் 
அேர�ளுக்கு முழுடமைோ� நிதிைளிக்கிைது. நிறுேனததின தமோத்த �ங்கு மூல்தனததில் 51% க்கும் 
அதி�மோ� உள்ளது. இது �ல்பேறு அடமச்்�ங்�ளின கீழ த்ைல்�ட்டு ேருகிைது. நிறுேனங்�ள் 
ப்டே பநோக்�ததுைன நிறுேப�ட்டுள்ளன. 

இது மி�ப த�ரிை துடைைோகும், இது மக்�ளுக்கு பினேரும் ப்டே�டள ேைங்குே்தன மூலம் 
மக்�ளின பமம்�ோட்டிற�ோ� த்ைல்�டுகிைது: அஞ்ல் ப்டே�ள், இரயில்பே ப்டே�ள், �ோது�ோபபு, 
�ல்வி மறறும் சு�ோ்தோர ே்தி�டள குடைந்த த்லவில் ேைங்கு்தல், மறறும் பேடல ேோய்பபு�டள 
உருேோக்கு்தல் ப�ோனைடே.

ப�ொதுத் துறையின் உறுப்பு்கள்:
1. அைசுத்துறை்களொல் நிரவொ்கம் பெயயப்�டும் நிறுவனங்கள் 

ஒரு அர்ோங்� துடையின நிரேோ�ம் என�து த�ரும்�ோலும் 
அடனதது நோடு�ளிலும் த�ோதுேோன்தோகும்.

எடுத்துக்கொட்டு: ்த�ோல் மறறும் ்தநதி, இரயில்பே, துடைமு� 
அைக்�ட்ைடள, இநதிைோவிலுள்ள நீரப�ோ்னத திட்ைங்�ள் 
ப�ோனைடே.
2. கூட்டுத் துறை நிறுவனங்கள்

இது ஒரு நிறுேன ்ட்ைத்தோல் நிரேகிக்�ப�டுகிைது மறறும் 
அர்ோங்�ம் ஒரு பிர்தோன �ங்கு்தோரரோ� இருநது 
�ட்டுப�டுத்தப�டுகிைது.

எடுத்துக்கொட்டு: இநதிைன ஆயில் த�ட்பரோனோஸ் ்தனிைோர 
நிறுேனம், இநதிைன ஆயில் ஸ்ட� பைங்கிங் நிறுேனம், 
ரதனகிரி ப�ஸ் அணட் �ேர ்தனிைோர நிறுேனம், இநதிைன 
த்ைறட� ரப�ர நிறுேனம். 
3. ப�ொதுக ்கழ்கம்

த�ோதுக் �ை� அடமப�ோனது �ோரோளுமனைததில் 
நிடைபேறைப�டும் ்ட்ைததினோல் த�ோதுக் �ை�ததிடன 
நிறுவுேப்த ஆகும்.

எடுத்துக்கொட்டு: ஆயுள் �ோபபீட்டு நிறுேனம் (LIC), ஏர இநதிைோ, 
இநதிை ரி்ரவ ேங்கி, மின்ோர ேோரிைம்.

பென்றன துறைமு்கம் 

இந்தியன் ஆயில் ப�ட்்ைொனொஸ் 
தனியொர நிறுவனம் 

இந்திய ரிெரவ் வஙகி

8th Economics_TM_Unit 1.indd   237 25-11-2019   12:44:32



238

ப�ொதுத்துறையின் ்�ொக்கங்கள்
•  உள்�ட்ைடமபட� உருேோக்கு்தல் மறறும் 

விரிேோக்�ம் த்ய்ே்தன மூலம் விடரேோன 
த�ோருளோ்தோர ேளரச்சிடை பமம்�டுதது்தல்.

•  ேளரச்சிக்�ோன நிதி ஆ்தோரங்�டள 
உருேோக்கு்தல்.

•  ேருமோனம் மறறும் த்ல்ேங்�டள 
மறு�கிரவு த்ய்ேட்த ஊக்குவித்தல்.

•  பேடலேோய்பபு�டள உருேோக்கு்தல்.
•  ் மச்சீர ேட்ைோர ேளரச்சிடை ஊக்குவித்தல்.
•  சிறிை அளவிலோன மறறும் துடைத 

த்தோழில்�ளின ேளரச்சிடை ஊக்குவித்தல்.
•  ஏறறுமதி ஊக்குவிபபு மறறும் இைக்குமதிக்கு 

மோறறீடை துரி்தப�டுதது்தல்.

பதொழில்்கறள வற்கப்�டுத்துதல்
•  இநதிை த�ோதுததுடை நிறுேனங்�ள் 

இநதிை அரசின 1956ஆம் ஆணடு 
த்தோழிற த�ோள்ட� தீரமோனததின 
ேோயிலோ� அ்தன ப்தோறைதட்த �ணைன. 
இந்த 1956 தீரமோனமோனது த்தோழில்�டள 
மூனறு பிரிவு�ளோ� ேட�ப�டுததுகிைது. 
அரசுக்ப� உரிை த்ோந்தமோன த்தோழில்�ள் 
அட்்டவறை - A என 
குறிபபிைப�டுகினைன.

•  ்தனிைோர துடை த்தோழில்�ள், மோநிலம் 
்தன முழுப த�ோறுபபில் த்தோைங்கும் புதிை 
அலகு�ள் மறறும் முைறசி�ளுக்கு துடை 
புரிைக் கூடிை த்தோழில்�ள் அட்்டவறை - 
B என குறிபபிைப�டுகினைன.

•  மீ்தமுள்ள த்தோழில்�ள் ்தனிைோர துடையில் 
அட்்டவறை - C என 
குறிபபிைப�டுகினைன.

ப�ொதுத்துறை்கள் பின்வரும் 9 
வற்க்களொ்க பிரிக்கப்�டுகின்ைன.
1.  த�ோதுததுடை நிறுேனங்�ள், 

த�ோருளோ்தோர பமம்�ோட்டுக்கு 
அததிைோேசிை உள்�ட்ைடமபட� ேைங்� 
பேணடும். இடே�ள் மு்தனடம 
த�ோதுப �ைன�ோடு�ள் என 
அடைக்�ப�டுகினைன. அடே 
பி ன ே ரு ே ன ே ற ட ை 
உள்ளைக்குகினைன. விமோன 

நிறுேனங்�ள், �ப�ல் ப�ோக்குேரதது, 
இரயில்பே, மின உற�ததி, த்தோடலத 
த்தோைரபு ப�ோனைடே�ளோகும்.

2.  த�ோதுததுடை நிறுேனங்�ள் “�ட்ைடளப 
த�ோருளோ்தோரததின அதி�ோரங்�டள” 
(Commanding heights of the economy) 
்தனது �ட்டுப�ோட்டில் டேததிருக்� 
பேணடும். எடுததுக்�ோட்ைோ� �ோது�ோபபு, 
ேங்கி�ள், நிலக்�ரி சுரங்�ங்�ள், 
எணதைய், எஃகு ப�ோனைடே�ளோகும்.

3.  த�ோதுததுடை ஒரு த்தோழில்முடனபேோர 
�ங்கிடன ேகிக்� பேணடும் அ்தோேது 
பேறுவி்தமோ� கூறினோல் இ்தடன 
மூல்தன தீவிர த்தோழில்�ள் எனறும் 
அடைக்�லோம். எடுததுக்�ோட்டு: 
இரும்புத்தோது, த�ட்பரோ - பேதித�ோருள், 
உரம், சுரங்�ம், �ப�ல் - �ட்டுமோனம், 
�னர� த�ோறியிைல் ப�ோனைடே.

4.  அரசின முறறுரிடமயின கீழ உள்ள 
த�ோதுததுடை நிறுேனங்�ள் இதில் 
அைங்கும்: த்தோடலதத்தோைரபு 
உ��ரைங்�ள், �ோது�ோபபு உற�ததி, 
இரயில்பே, பரோலிங் ஸ்ைோக் ப�ோனைடே.

5.  உைர த்தோழில்நுட்� த்தோழில்�ளுக்கு 
மட்டுபம பிரததிபை�மோ� இருக்கும் 
த�ோதுததுடை நிறுேனங்�ள். 
எடுததுக்�ோட்டு: அணு்க்தி.

6.  நு�ரபேோர ்ோரந்த த�ோதுததுடை 
நிறுேனங்�ள். எடுததுக்�ோட்டு: மருநது, 
�ோகி்தம், உைே�ம் ப�ோனைடே.

7.  நலிேடைந்த ்தனிைோர நிறுேனங்�டள 
ட�ை�ப�டுததுே்தறகு அடமக்�ப�ட்ை 
த�ோதுததுடை நிறுேனங்�ள். 
எடுததுக்�ோட்டு: ஜவுளி, த�ோறியிைல் 
ப�ோனைடே.

8.  ேரத்த� �ை�மோ� அடமக்�ப�ட்டுள்ள 
த�ோதுததுடை நிறுேனங்�ள்: 
எடுததுக்�ோட்டு: இநதிை உைவுக் �ை�ம் 
(FCI), சி.சி.ஐ (CCI) மு்தலிைன.

9.  ஆபலோ்டன மறறும் த�ோறியிைல் 
ப்டேடை ேைங்கும் த�ோதுததுடை 
நிறுேனங்�ள். எடுததுக்�ோட்டு: தமக்�ோன 
நிறுேனம் (MECON).
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நிதி ஆ்யொக
•  நிதி ஆபைோக் என�து 

65 ஆணடு�ள் 
�ைடமைோன திட்ைக் 
குழுவுக்கு மோறைோ� 
அ ட ம க் � ப � ட் ை 
குழுேோகும். அடமச்்�ங்�ளுக்கும், 
மோநிலங்�ளுக்கும் நிதி ஒதுக்� திட்ைக் 
குழுவிறகு அதி�ோரம் உள்ளது. ஆனோல் 
இந்த அதி�ோரம் ்தறப�ோது நிதி 
அடமச்்�ததின கீழ உள்ளது.

•  நிதி ஆபைோக் அடிப�டையில் ஒரு 
மதியுடரை�க் குழுேோ�வும் 
உணடமைோன ஆபலோ்டனக் 
குழுேோ�வும் 2015 ஜனேரி 1ஆம் 
ப்ததியிலிருநது த்ைல்�ை துேங்கியுள்ளது.

நிதி ஆ்யொக

ஒன்�து வற்கயொன ப�ொதுத்துறை்கள்
விமோனப ப�ோக்குேரதது

ரயில்பே

�ருததி தந்வு இநதிை உைவு �ை�ம் (FCI) தமக்�ோன (MECON)

அணு்க்தி மருநது�ள்

�னர� த�ோறியிைல்�ோது�ோபபு1

4

7

2

5

8

3

6

9

பமம்�ோட்டை பினேரும் குறியீடு�ள் த�ோணடு 
அளவிைப�டுகிைது. தமோத்த உள்நோட்டு உற�ததி 
(GDP), ஆயுட்�ோலம், �ல்விைறிவு மறறும் 
பேடலேோய்பபின அளவு ப�ோனைடே�ளோகும்.

புதிை “மதியுடரை�க் குழு” (Think Tank) 
எனப�டும் நிதி ஆபைோக் (NITI Aayog) எனை 
அடமபபினோல் மததிை, மோநில மறறும் 
உள்ளோட்சி அடமபபு�ளின ்மூ� துடை 
முைறசி�டள ஒருங்கிடைப�தில் 
த�ோருத்தமோன ்தளதட்த உருேோக்� முடியும்.

ெமூ்க - ப�ொருளொதொை வளரச்சிக குறியீடு்கள்

ப�ொத்த உள்�ொட்டு உற�த்தி (GDP)
தமோத்த உள்நோட்டு உற�ததிைோனது (GDP) 

்மூ� - த�ோருளோ்தோர ேளரச்சிடை 
பமம்�டுததுேதில் துடைபுரிகிைது. த்தோழில் 
துடையில், ்தனிைோர மறறும் த�ோதுத துடையின 
தமோத்த உள்நோட்டு உற�ததியின விகி்தம் 
அதி�ரிததுள்ளது. இது அரசின நிதிடை 
அதி�ரிப�ப்தோடு த�ோதுச் த்லவு�டளயும் 
அதி�ரிக்கிைது.

ஆயுட்்கொலம்
2011ஆம் ஆணடு இநதிைோவின 

மக்�ள்த்தோட� �ைக்த�டுபபின�டி ்ரோ்ரி 

ெமூ்க ப�ொருளொதொை ்�ம்�ொடு
்மூ� த�ோருளோ்தோர 

பமம்�ோடு என�து ஒரு 
்மூ�ததில் ்மூ� மறறும் 
த�ோருளோ்தோர ேளரச்சியின 
த்ைல் முடைபைைோகும். 
்மூ� த�ோருளோ்தோர 
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வீடு, சுத்த�ொன குடிநீர �றறும் சு்கொதொைம் 
வழஙகுதல்

அரசுத துடைைோனது வீட்டு ே்தி�ள், 
சுத்தமோன குடிநீர ே்தி�ள் மறறும் சு�ோ்தோர 
ே்தி�டள தூய்டம இநதிைோ திட்ைததின கீழ 
ேைங்குகிைது. சுத்தமோன நீர மறறும் சு�ோ்தோர 
ே்தி�டள ேைங்குே்தோல் பநோய்�ள் மறறும் 
ஊட்ைச்்தது குடை�ோட்டை நீக்குகிைது. இது 
ப�ோனை ே்தி�டள ேைங்குே்தோல், மக்�ளின 
ேோழக்ட� சுைறசி அதி�ரிக்கிைது.

ப�ொதுத்துறையின் முககியத்துவம்
எந்ததேோரு த�ோருளோ்தோரததின 

ேளரச்சியிலும் த�ோதுததுடை முக்கிை �ங்கு 
ேகிக்கிைது. இது பினேரும் முக்கிைததுேதட்தக் 
த�ோணடுள்ளது.
1.  ப�ொதுத்துறை �றறும் மூலதன உருவொக்கம்: 

திட்ைமிைல் �ோலததில் ப்மிதது, மு்தலீடு 
த்ய்ேதில் த�ோதுததுடையின �ங்கு மி� 
முக்கிைமோன்தோ� விளங்கிைது. 

2.  ப�ொருளொதொை ்�ம்�ொடு: த�ோருளோ்தோர 
ேளரச்சி முக்கிைமோ� த்தோழில்துடை 
ேளரச்சிடைப த�ோறுத்தது. சிறு 
த்தோழில்�ளுக்கு மூலபத�ோருட்�டள 
ேைங்� இரும்பு மறறும் எஃகு, �ப�ல் 
ப�ோக்குேரதது, சுரங்�ம் ப�ோனை �னர� 
மறறும் அடிப�டை த்தோழில்�ள் 
ப்தடேப�டுகிைது.

3.  ெ�ச்சீைொன வட்்டொை வளரச்சி: த�ோதுததுடை 
நிறுேனங்�ள் ்தங்�ள் ஆடல�டள 
மோேட்ைததின பின்தங்கிை �குதி�ளில் 
அடமததுள்ளன. இந்த �குதி�ளில் 
மின்ோரம், குடிநீர ேைங்�ல், ்தனனோட்சி 
ந�ரிைம் மறறும் மனி்த ்க்தி ப�ோனை 
அடிப�டை த்தோழில்துடை மறறும் குடிடம 
ே்தி�ள் இல்டல. த�ோது நிறுேனங்�ள் 
இந்த ே்தி�டள ேளரச்சிைடைைச் 
த்ய்ே்தனமூலம் இந்த ேட்ைோரங்�ளில் 
உள்ள மக்�ளின ்மூ�-த�ோருளோ்தோர 
ேோழக்ட�யில் முழுடமைோன மோறைதட்த 
ஏற�டுததியுள்ளது.

4.  ் வறலவொயப்பு உருவொக்கம்: நோட்டில் 
பேடலயினடம பிரச்சிடனடை தீரக்� 
த�ோதுததுடை இலட்்க்�ைக்�ோன 
பேடல�டள உருேோக்கியுள்ளது. 2011ஆம் 
ஆணடில் �ணிைமரததிை ந�ர�ளின 

ஆயுட்�ோலம் ஆண�ளுக்கு 65.80 ஆணடு�ள் 
மறறும் த�ண�ளுக்கு 68.33 ஆணடு�ள் 
ஆகும். �ல்பேறு திட்ைங்�ள் மூலம் அர்ோங்�ம் 
அதி� அளவு சு�ோ்தோர நைேடிக்ட��டள 
ேைங்குகிைது. ஏடை மறறும் �ோதிக்�ப�ைக்கூடிை 
குடும்�ங்�ளுக்கு ப்டே த்ய்ே்தற�ோ� 
2018-19 மததிை ேரவு த்லவுத திட்ைததில் 
“ப்தசிை சு�ோ்தோர உற�ததி திட்ைதட்த” (NHPS) 
அர்ோங்�ம் அறிவித்தது. 

்கல்வியறிவு
்மூ� த�ோருளோ்தோர ேளரச்சிக்கு �ல்வி திைன 

முக்கிை �ங்கு ேகிக்கிைது. அடனேருக்கும் �ல்வி 
இைக்�ம் (SSA) இநதிை அரசின மு்தனடம 
திட்ைததின அங்�மோகும். 6-14 ேைதுடைை 
குைநட்த�ளுக்கு ேோழக்ட�த திைன�ளுைன 
கூடிை இலே  ் மறறும் �ட்ைோைக் �ல்விடை 
ேைங்குே்தற�ோ� த்ைல்�டுத்தப�ட்ைது. �ல்வியில் 
்தரததின அளடே அதி�ரிப�்தற�ோ� 
அடனேருக்கும் இடைநிடல �ல்விததிட்ைம் 
(RMSA), திைன ேகுபபு (Smart Class) மினனணு-
�றைல் (E-Learning), இலே  ் �ணினி திைன 
ேகுபபு�ள் மறறும் சூைல் - நட்பு (Eco-Friendly) 
�ற�்தற�ோன இைறட�ைோன சூைல் ேைங்கு்தல் 
ப�ோனை திட்ைங்�ளும் அர்ோல் 
அறிமு�ப�டுத்தப�ட்ைது.

்வறலவொயப்பு
பேடல ேோய்ப�ோனது, மு்தனடம 

துடையிலிருநது இரணைோம் நிடல மறறும் 
மூனைோம் நிடலக்கு பேடலேோய்பபு மோறியுள்ளது 
என�து த்தளிேோகிைது. அதி� 
எணணிக்ட�யிலோன மக்�ள் பேடல ப்தடி 
ந�ரபுைங்�ளுக்கு இைம் த�ைரகினைனர. 
இ்தனோல் ந�ரபபுை மக்�ள் த்தோட� அதி�ரிக்கிைது. 
இ்தனோல் அர்ோங்�ம் “திைன ந�ரம்” (Smart City) 
திட்ைதட்த த்தோைங்கிைது. இது ந�ரங்�ளில் 
மருததுேமடன�ள், �ள்ளி�ள், வீட்டு ே்தி�ள் 
மறறும் ேணி� டமைங்�ள் ப�ோனை �ல 
ே்தி�டள அளிக்கிைது. பேடலேோய்பட�ப 
த�ோறுத்தேடர கிரோமபபுை மறறும் பின்தங்கிை 
�குதி�டள பமம்�டுததுே்தற�ோ� குடைந்த 
�ட்ைைததில் மின்ோர ேரிச்்லுட� ப�ோனை �ல 
்லுட��டள ேைங்குே்தன மூலம் பின்தங்கிை 
�குதி�ளில் த்தோழில் துடைடை த்தோைங்� 
்தனிைோர துடை�டள அர்ோங்�ம் ஊக்குவிக்கிைது. 
இ்தனோல் ேட்ைோர ஏறைத்தோழவு�டள நீக்குகிைது. 
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மூல்தனம், நிலம், �ட்ைைம், இைநதிரங்�ள் 
ப�ோனைேறடை ப்தடேைறை முடையில் 
மூடுேட்த (Locking) த�ோதுததுடை 
்தடுக்கிைது.

7.  இைககு�தி �ொறறு: சில த�ோதுததுடை 
நிறுேனங்�ள் குறிப�ோ� முனனர 
இைக்குமதி த்ய்ைப�ட்ை த�ோருட்�டள 
உற�ததி த்ய்ே்தற�ோ�வும், அநநிை 
த்லோேணிடை ப்மிப�்தற�ோ�வும் 
த்தோைங்�ப�ட்ைன. எணதைய் மறறும் 
இைறட� எரிேோயு ஆடைைம் (ONGC), 
இநதிை எணதைய் நிறுேனம், �ோர்த 
மினனணு நிறுேனம் ப�ோனைடே 
இைக்குமதி மோறறீடு மூலம் அநநிை 
த்லோேணிடை ப்மிததுள்ளன.

இநதிை இரயில்பேைோனது 
அதி� அளவில் 
�ணிைோளர�டளக் த�ோணை 
த�ோதுததுடை நிறுேனமோகும்.

எணணிக்ட� 150 இலட்்ம் ஆகும். ஒரு 
மோதிரி மு்தலோளிைோ� �ணிைோறறுே்தன 
மூலம் த்தோழிலோளர�ளின பேடல மறறும் 
ேோழக்ட� நிடலடம�டள 
பமம்�டுததுே்தறகு த�ோதுததுடை அதி� 
அளவில் �ங்�ளிபபு த்ய்துள்ளது.

5.  ஏறறு�தி ஊககுவிப்பு �றறும் அந்நிய 
பெலொவணி வருவொய: சில த�ோது 
நிறுேனங்�ள் இநதிைோவின ஏறறுமதிடை 
பமம்�டுததுே்தறகு அதி� �ங்�ளிபபு 
த்ய்துள்ளன. மோநில ேரத்த� நிறுேனம் 
(STC), ்தோதுக்�ள் மறறும் உபலோ� ேரத்த� 
நிறுேனம் (MMTC), இநதுஸ்்தோன எஃகு 
நிறுேனம், �ோர்த மினனணு நிறுேனம், 
இநதுஸ்்தோன இைநதிர �ருவி�ள் 
ப�ோனைடே ஏறறுமதி பமம்�ோட்டில் மி�ச் 
சிைப�ோ� த்ைல்�ட்டுள்ளன.

6.  �லிவற்டந்த பதொழில்்களுககு �ொது்கொப்பு: 
நலிேடைந்த பிரிவு மூைப�டுேட்தத 
்தடுப�து, த�ோறுபட� ஏறறுக்த�ோள்ேது 
மறறும் �லர பேடலயில்லோமல் 
இருப�ட்தத ்தடுப�து, இதுமட்டுமல்லோமல் 

ப�ொதுத்துறைககும் தனியொர துறைககும் உள்ள ்வறு�ொடு
நோட்டை ேளரச்சிைடைை த்ய்ே்தற�ோ� த�ோதுத துடையும் ்தனிைோர துடையும் ஒனறிடைநது 

த்ைல் �ட்ைோலும் அடே தேவபேறு குறிக்ப�ோள்�டளயும் பநோக்�ங்�டளயும் த�ோணடுள்ளன. 
அேறறிறகிடைபைைோன முக்கிை பேறு�ோடு�ள் சிலேறடை இங்ப� �ோைலோம்.

வ.எண் ப�ொதுத்துறை தனியொர துறை

1 த்தோழில்�ளின உரிடமைோனது 
அர்ோங்�ததிைம் உள்ளது

த்தோழில்�ளின உரிடமைோனது 
்தனிந�ர�ளிைம் உள்ளது

2 த�ோதுேருேோய், ேருமோனம் �ணைங்�ள் 
மறறும் �ணி�ளின மீது விதிக்கும் ேரிடை 
த�ோருத்தது

�ங்கு�ள் மறறும் �ைன �ததிரங்�டள 
ேைங்கு்தல் அல்லது �ைன ேோங்குேட்தப 
த�ோருத்தது

3 த�ோதுததுடை த்தோழிலோளர�ளுக்கு 
முடைைோன ஊதிைதட்த உறுதி த்ய்கிைது

்தனிைோரதுடை த்தோழிலோளர�டள 
சுரணடுகிைது

4 இது ஒரு சிலர ட��ளிபலோ அல்லது 
�ைக்�ோரர�ளிைம் த�ரும் த்ல்ேதட்த 
குவிக்� அனுமதிக்�ோது

இது ஒரு சிலர ட��ளில் அல்லது 
�ைக்�ோரர�ளிைம் த�ரும் த்ல்ேதட்த 
குவிக்� அனுமதிக்கிைது
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5 த�ோதுததுடை நிறுேனங்�ளுக்கு NLC, 
SAIL, BSNL ப�ோனைடே உ்தோரைமோகும்

்தனிைோர துடை நிறுேனங்�ளுக்கு TVS 
Motors, Ashok Leyland, TATA Steel 
ப�ோனைடே உ்தோரைமோகும்

6 ேரி ஏய்பபு இல்டல ேரி ஏய்பபு உணடு

7 இது ப்டே பநோக்�முடைை்தோகும் இது முறறிலும் இலோ� பநோக்�ம் உடைைது

8 ்மூ�ரீதிைோ� பின்தங்கிை மக்�ளுக்கு 
முனனுரிடம அளிக்�ப�டுகிைது. இை 
ஒதுக்கீடு நடைமுடைப�டுத்தப�டுகிைது. 

இது ்மூ�ரீதிைோ� பின்தங்கிை ேரக்� 
மக்�டள த�ோருட்�டுத்தோது. இை ஒதுக்கீடு 
பின�றைப�டுேதில்டல

ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்களின் �ட்டியல்
இநதிைோவில், 2017ஆம் ஆணடைப த�ோறுத்தேடர 8 ம�ோரதனோ த்தோழில்�ள், 16 நேரதனோ 

த்தோழில்�ள் மறறும் 74 மினிரதனோ த்தோழில்�ள் உள்ளன. கிட்ைத்தட்ை 300 மததிை த�ோதுததுடை 
நிறுேனங்�ள் (CPSEs) உள்ளன.

�்கொைத்னொ பதொழில்்கள் (Maharatna Industries)
்ரோ்ரிைோ� ஆணடுக்கு நி�ர லோ�ம் ` 2500 

ப�ோடி அல்லது ்ரோ்ரி ஆணடு நி�ர மதிபபு 
3 ஆணடு�ளுக்கு ` 10,000 ப�ோடி அல்லது ்ரோ்ரி 
ஆணடு ேருேோய் 3 ஆணடு�ளுக்கு ` 20,000 
ப�ோடி (முனனர �ரிநதுடரக்�ப�ட்ை ` 25,000 
ப�ோடிக்கு மோறைோ�). த�ோணடுள்ள த்தோழில்�ள்  
ம�ோரதனோ த்தோழில்�ள் எனறு அடைக்�ப�டுகிைது.
•  ப்தசிை அனல்மின �ை�ம் (NTPC)
•  எணதைய் மறறும் இைறட� எரிேோயு 

ஆடைைம் (ONGC)
•  இநதிை இரும்பு ஆடல ஆடைைம் (SAIL)
•  �ோர்த மிகு மின நிறுேனம் (BHEL)
•  இநதிை எணதைய் நிறுேனம் (IOCL)
•  இநதிை நிலக்�ரி நிறுேனம் (CIL) 
•  த�யில் (இநதிைோ) நிறுேனம் (GAIL)
•  �ோர்த த�ட்பரோலிை நிறுேனம் (BPCL)

�வைத்னொ பதொழில்்கள் (Navratna Industries)
அறு�து எனை (நூறறுக்கு எனை அளவில்) ஆறு அளவீடு�ள் இதில் நி�ரலோ�ம், நி�ர மதிபபு, 

தமோத்த மனி்தேள த்லவு, தமோத்த உற�ததி த்லவு, ப்டே�ளில் த்லவு, PBDIT (Profit Before 
Depreciation Interest and Taxes) ப்தய்மோனததிறகு முன லோ�ம், ேட்டி மறறும் ேரி�ள், 
மூல்தனம் �ணிைமரத்தல் ப�ோனைடே மறறும் ஒரு நிறுேனம் மு்தலில் ஒரு மினிரதனோேோ� 
இருநது அ்தறகு முன அ்தன குழுவில் 4 சு்தநதிரமோன இைக்குனர�ள் இருக்� த�றைோல் அட்த 
ஒரு நேரதனோ நிறுேனமோ� மோறை முடியும்.
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தனியொர துறையின் வறையறை
்தனிைோர ்தனிந�ர�ள் 

அல்லது நிறுேனங்�ளுக்கு 
த்ோந்தமோன, அேர�ளோல் 
�ட்டுப�டுத்தப�ட்டு மறறும் 
நிரேகிக்�ப�டும் ஒரு ப்தசிை 
த�ோருளோ்தோரததின பிரிவு 
்தனிைோர துடை எனறு 
அடைக்�ப�டுகிைது. ்தனிைோர துடை 

•  �ோர்த மிகு மின நிறுேனம் (BHEL)
•  இநதிை த�ோள்�லன நிறுேனம் (CONCOR)
• இநதிை த�ோறிைோளர�ள் நிறுேனம் (EIL)
• இநதுஸ்்தோன இநதிைோ நிறுேனம் (HlL)
•  இநதுஸ்்தோன த�ட்பரோலிைம் நிறுேனம் (HPCL)
• ம�ன அ�ர த்தோடலபப�சி நிறுேனம் (MTNL)
• ப்தசிை அலுமினிைம் �ம்த�னி (NALCO)
•  தநய்பேலி �ழுபபு நிலக்�ரி நிறுேனம் (NLCIL)
• இநதிை ஆயில் எணதைய் நிறுேனம் (OIL) 
• இநதிை �ப�ல் நிறுேனம் (SCI)
மினிைத்னொ பதொழில்்கள் - 1 (Miniratna Industries - 1)

மூனறில் ஒரு ேருைம் நி�ர லோ�ம் ̀  30 ப�ோடி அல்லது அ்தறகு பமல் அல்லது த்தோைரச்சிைோ� 
மூனறு ேருைங்�ள் லோ�ம் ஈட்டிை 
த்தோழிற்ோடல�ளோகும்.

சில மினிரதனோ த்தோழில்�ள்-1, அடே
• இநதிை விமோன நிடலை ஆடைைம் (AAI)
• �ோர்த இைக்�விைல் நிறுேனம் (BDL)
• �ோரத ்ஞ்ோர நி�ோம் நிறுேனம் (BSNL)
•  த்னடன த�ட்பரோலிை நிறுேனம் (CPCL)
• இநதிை ேரத்த� பமம்�ோட்டு அடமபபு (ITPO)
• இநதிை மோநில ேரத்த� �ை�ம் (STCI)
மினிைத்னொ பதொழில்்கள் - 2 (Miniratna Industries - 2)

மூனறு ஆணடு�ளோ� த்தோைரச்சிைோ� லோ�ம் ஈட்டியுள்ள மறறும் பநரமடைைோன நி�ர 
மதிபபு த�ோணை த்தோழிற்ோடல�ளோகும்.

சில மினி ரதனோ த்தோழில்�ள் - 2, அடே
• HMT �னனோட்டு நிறுேனம் 
•  இநதிை மருநது மறறும் மருததுே உ��ரைங்�ள் 

நிறுேனம் (IMPCL)
• MECON நிறுேனம்
•  �னிம ஆய்வு நிறுேனம் 
• ப்தசிை திடரப�ை பமம்�ோட்டுக் �ை�ம்
• �ோர்த �ம்பு�ள் & அமுக்கி�ள் நிறுேனம் 

�ொைத �ம்பு்கள் & அமுககி்கள் 
நிறுவனம் 

நேரதனோ எனை த்ோல் 
ஒன�து விடலமதிப�றை 
ரததினங்�டளக் குறிக்கிைது. 
இது பினனர, குப்த ப�ரர்ர 

விக்ரமோதிதைன மறறும் மு�லோை ப�ரர்ர 
அக்�ர ஆகிபைோரின அடேயில் 
இச்த்ோல்லோனது ஒன�து அறிஞர�டள 
குறிபபிடுே்தோ� அடமந்தது.
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தனியொர துறையின் �ணி்கள்
•  ்தனிைோர துடையின முக்கிை த்ைல்�ோடு 

புதுடம மறறும் நவீனமைமோ்தடல 
உருேோக்குே்தோகும். இலோ� பநோக்�தப்தோடு 
இைங்� �ணைறிே்தறகும், உற�ததியின 
புதிைநுட்�ங்�டள �ணடுபிடிப�்தறகும், 
உற�ததி நைேடிக்ட��டள விஞஞோன 
முடையில் நிரேகிப�்தறகும் அேர�டள 
தூணடுகிைது.

•  உள்�ட்ைடமபபு மறறும் ப்டே�டள 
பமம்�டுதது்தல் மறறும் �ரோமரித்தல். 

•  இருக்கினை ேணி�ங்�டள ஊக்குவித்தல், 
விரிவு�டுதது்தல்.

•  மனி்த மூல்தன ேளரச்சிடை ஊக்குவித்தல், 
�ோதிக்�ப�ைக்கூடிை குழுக்�ளுக்கு 
குறிப�ோ� த்தோழிலோளர ் நட்தயில் �ங்ப�ற� 
உ்தவு்தல் மறறும் ்மூ� ேணி� மறறும் 
கூட்டுைவு, உள்ளூர �ரிமோறை அடமபபு�ள் 
மறறும் முடை்ோரோ �ைன ப�ோனைேறடை 
ஊக்குவிப�்தன மூலம் ்மூ� ேளரச்சிடை 
ஊக்குவித்தல். 

•  சிறு, நுண மறறும் நடுத்தர நிறுேனங்�டள 
(SMME) ேைங்குே்தன மூலம் அளிபபு �க்� 
நைேடிக்ட��ள் மறறும் ப்தடே �க்� 
நைேடிக்ட��டள ப�ோரு்தல் மறறும் 
ந�ரததில் மு்தலீட்டை ஈரத்தல்.
இநதிைோ ஒரு �லபபு த�ோருளோ்தோர நோைோ� 

இருப�்தோல், விடரேோன த�ோருளோ்தோர 
ேளரச்சிடை அடைே்தறகு நோட்டில் உள்ள 
்தனிைோர துடைக்கு த�ரும் முக்கிைததுேம் 
அளிததுள்ளது. த்தோழில்�ள், ேரத்த� மறறும் 
ப்டேத துடையில் ்தனிைோர துடைக்கு 
அர்ோங்�ம் ஒரு குறிபபிட்ை �ங்ட� 
நிரையிததுள்ளது. இநதிைோவின மி�வும் 
ஆதிக்�ம் த்லுததும் துடைைோன பேளோணடம  
மறறும் �ோல் ேளரபபு, �ோல்நடை ேளரபபு, ப�ோழி 
ேளரபபு ப�ோனை பிை த்தோைரபுடைை 
நைேடிக்ட��ள் முறறிலும் ்தனிைோர துடையின 
�ட்டுப�ோட்டில் உள்ளன. இவேோறு முழு 
பேளோணடமத துடைடை நிரேகிப�திலும், 
அ்தன மூலம் லட்்க்�ைக்�ோன மக்�ளுக்கு 
முழு உைவு விநிபைோ�தட்தயும் ேைங்குேதில் 
்தனிைோர துடை முக்கிை �ங்கு ேகிக்கிைது.

பமலும், த்தோழில்துடையின த�ரும்�குதி 
மறறும் இலகுேோன �குதி�ளில் ஈடு�ட்டுள்ளது, 
நிடலத்த மறறும் நிடலக்�ோ்த த�ோருட்�ள், 

நிறுேனங்�ள் ்தனிைோர அல்லது த�ோது ேரத்த� 
நிறுேனங்�ளின அளவு�ளின அடிப�டையில் 
பிரிக்�ப�டுகினைன. அடே இரணடு ேழி�ளில் 
உருேோக்�ப�டுகிைது அ்தோேது ஒரு புதிை 
நிறுேனதட்த உருேோக்குே்தன மூலமோ�பேோ 
அல்லது எந்ததேோரு த�ோதுததுடை 
நிறுேனதட்தயும் ்தனிைோரமைமோக்குே்தன 
மூலமோ�பேோ உருேோகிைது.

்தனிைோர துடை என�து நோட்டின 
த�ோருளோ்தோர அடமபபின ஒரு �குதிைோகும். இது 
அர்ோங்�தட்த விை ்தனிந�ர�ள் மறறும் 
நிறுேனங்�ளோல் நைத்தப�டுகிைது. த�ோதுததுடை 
�ரநது விரிநது இருந்தோலும் கூை, ்தனிைோர 
துடையின �ங்�ளிபபு த்தோைரநது மி�பத�ரிை்தோ� 
இருக்கிைது. இது நடுத்தர, சிறிை மறறும் மி�ச்சிறிை 
அல்லது நுணணிை அளவிலோன த்தோழில் 
ேளரச்சிைோல் ஏற�ட்ைது.

பமலும் குடிட் மறறும் கிரோமத த்தோழில்�ள் 
மறறும் சிறிை அளவு த்தோழில்�ளின உற�ததியின 
�ங்�ளிபபு தமோத்த மறறும் சில்லடை 
ேரத்த�ததின முக்கிை �குதி ஆகும். ப்தசிை 
உற�ததியில் ்தனிைோர துடையின �ங்�ளிபபு 
த�ோதுத துடைடை விை அதி�மோ� உள்ளது 
்ோடல, �ப�ல் மறறும் விமோன ேழி ப�ோக்குேரதது 
மறறும் நு�ரபேோர த்தோழில்�ளிலும் ்தனிைோர 
துடை ஆதிக்�ம் த்லுததுகிைது.

முககிய தனியொர நிறுவனங்கள்
• இனப�ோசிஸ் நிறுேனம்
• ஆதிதைோ பிரலோ நிறுேனம் 
•  ரிடலைனஸ் இணைஸ்ட்ரிைல் 

நிறுேனங்�ள்
• ைோட்ைோ குழும நிறுேனங்�ள் 
• விபபரோ நிறுேனம்
• இநதுஸ்்தோன யூனிலீேர நிறுேனம் 
• ஐசிஐசிஐ ேங்கி நிறுேனம் 

இன்்�ொசிஸ் த்கவல் பதொழில்நுட்�ம்
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மி�பத�ரிைடே. �ட்ைடமபபு மோறைம் மறறும் 
த�ோருளோ்தோர ேளரச்சியின இலக்கு�டள 
பூரததி த்ய்ை த�ோதுததுடை மறறும் ்தனிைோர 
துடை ஆகிைடே ஒனறிடைநது த்ைல்�ை 
பேணடும்.

மினனணு மறறும் மின்ோர த�ோருட்�ள், 
ேோ�னங்�ள், ஜவுளி, ர்ோைனங்�ள், உைவு 
த�ோருட்�ள், ஒளி த�ோறியிைல் த�ோருட்�ள் 
ப�ோனை �ல்பேறு நு�ரபேோர த�ோருட்�டள 
உற�ததி த்ய்யும் நிறுேனங்�ள் ்தனிைோர 
துடையின �ட்டுப�ோட்டில் உள்ளது. நோட்டின 
முன ்மூ� மறறும் த�ோருளோ்தோர ்ேோல்�ள் 

மீள்�ொரறவ
�   ் மூ�ததின அடனதது பிரிவு�ளின த�ோருளோ்தோர நலடன பமம்�டுததுேதில் த�ோதுததுடை 

மறறும் ்தனிைோர துடை�ளுக்�ோன �ணி�ள் ஒதுக்�ப�டுகினைன.
�   த�ோது மக்�ளுக்கு அரசு �ணைங்�ள் மறறும் ப்டே�டள ேைங்கும் நைேடிக்ட��ளில் 

ஈடு�ட்டுள்ள துடை த�ோதுததுடை ஆகும்.
�   மோரச் 1950இல் அடமச்்ரடே தீரமோனத்தோல் திட்ைக் குழு அடமக்�ப�ட்ைது மறறும் 

த்தோழில்துடை ேளரச்சிடை ஒழுங்கு�டுததுே்தறகு ப்தடேைோன நைேடிக்ட��டள எடுக்� 
அர்ோங்�ததிறகு அதி�ோரம் அளிக்கும் பநோக்�ததுைன 1951ஆம் ஆணடில் த்தோழில்துடை 
்ட்ைம் இைறைப�ட்ைது.

�   ் மூ� த�ோருளோ்தோர பமம்�ோடு என�து ஒரு ்மூ�ததில் ்மூ� மறறும் த�ோருளோ்தோர 
ேளரச்சியின த்ைல் முடைபைைோகும்.

�   2011ஆம் ஆணடு இநதிை மக்�ள்த்தோட�க் �ைக்த�டுபபின�டி, இநதிைோவில் ்ரோ்ரி 
ஆயுட்�ோலம் ஆண�ளுக்கு 65.80 ஆணடு�ள் எனவும் மறறும் த�ண�ளுக்கு 68.33 
ஆணடு�ள் ஆயுட்�ோலம் ஆகும்.

�   ்தனிைோர ்தனிந�ர�ள் அல்லது நிறுேனங்�ளோல் த்ோந்தமோன, �ட்டுப�டுத்தப�ட்ை மறறும் 
நிரேகிக்�ப�டும் ஒரு ப்தசிை த�ோருளோ்தோரததின பிரிவு ்தனிைோர துடை எனறு 
அடைக்�ப�டுகிைது.

்கறலச்பெொற்கள்
த்ோல்ேனடம Emphasized Intensity or forcefulness of expression

விடரவு�டுதது்தல் Accelerate Cause to move faster

மு்தலீடு�டளத திரும்�ப 
த�று்தல் Disinvestment

To sell off certain assets such as a manufacturing 
plant, a division or subsidiary, or product line

�ைனீட்டுப �ததிரம் Debenture A certificate or voucher acknowledging a debt

உறுதிப�டுதது Ensure
Be careful or certain to do something; make 
certain of something

�ோதிக்�க்கூடிை Vulnerable Capable of being wounded or hurt
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I.  ெரியொன விற்டறயத் 
்தரந்பதடுக்கவும்.

1. இ ந தி ை ோ வி ல் 
த � ோ து த து ட ை � ளி ன  
ப ்த ோ ற ை த தி ற கு 
�ோரைமோன இநதிை 
அரசின த்தோழில் த�ோள்ட�யின தீரமோனம் 

 ஆம் ஆணடு த�ோணடு ேரப�ட்ைது.
 அ) 1957   ஆ) 1958
 இ) 1966   ஈ) 1956
2.  �லபபுப த�ோருளோ்தோர நனடம�ளின 

�லடே என�து
 அ) மு்தலோளிததுேம்
 ஆ) ்ம்தரமம்
 இ) அ மறறும் ஆ ்ரி
 ஈ) அ மறறும் ஆ ்தேறு
3.   நிறுேனச் ்ட்ைம் மறறும் 

அர்ோங்�த்தோல் �ட்டுப�டுத்தப�டும் 
மு்தனடமைோன முக்கிை �ங்கு்தோரர.

 அ) ்தனிைோர துடை
 ஆ) கூட்டு துடை 
 இ) த�ோதுததுடை
 ஈ) இேறறில் எதுவுமில்டல
4.  இநதிை இரும்பு எஃகு ஆடைைம் (SAIL) 

ஒரு  நிறுேனமோகும்.
 அ) மினிரதனோ நிறுேனம்
 ஆ) ம�ோரதனோ நிறுேனம் 
 இ) நேரதனோ நிறுேனம் 
 ஈ) இேறறில் எதுவுமில்டல
5. த�ோதுததுடை  உடைைது.
 அ) இலோ� பநோக்�ம்
 ஆ) ப்டே பநோக்�ம்
 இ) ஊ� ேணி� பநோக்�ம்
 ஈ) இேறறில் எதுவுமில்டல
II.  ் ்கொடிட்்ட இ்டங்கறள நிைப்பு்க.
1.   மறறும்  ஆகிைடே 

்மூ�ததின அடனதது பிரிவினரின 
த�ோருளோ்தோர நலடன பமம்�டுததுேதில் 

அந்தந்த �ணி�டள பமறத�ோள்ேதில் 
அர்ோல் அனுமதிக்�ப�ட்டுள்ளது.

2.  ்தனிைோர துடை  பநோக்�ததில் 
த்ைல்�டுகிைது.

3.   என�து ஒரு ்மூ�ததின ்மூ� 
மறறும் த�ோருளோ்தோர ேளரச்சியின 
த்ைல்முடைைோகும்.

4.  ்தனிைோர துடையின முக்கிை 
த்ைல்�ோடு�டள ப்தோறறுவிப�து  
மறறும்  ஆகும்.

5.  குடிமக்�ள் மததியில்  மறறும் 
ஒததுடைபட� ேலுப�டுத்த அர்ோங்�ம் 
உறுதிபூணடுள்ளது.

III. பின்வருவனவறறை ப�ொருத்து்க.
1.  மதியுடரை�க் குழு - மு்தனடம துடை
2. பேளோணடம -  தமோத்த உள்நோட்டு 

உற�ததி
3. த்தோழில்�ள் - நிதி ஆபைோக்
4. GDP - நேரதனோ த்தோழில்
5. BHEL -  இரணைோம் துடை

IV. ப�ொருத்த�றைறத கூறு.
1. ்மூ�ப த�ோருளோ்தோர முனபனறைதட்த 

அளவிை பினேருேனேறறில் எந்த குறியீடு 
�ைன�டுத்தப�டுேதில்டல.

 அ) �ருபபுப �ைம்
 ஆ) ஆயுட்�ோலம்
 இ) தமோத்த உள்நோட்டு உற�ததி (GDP)
 ஈ) பேடலேோய்பபு

V.  பின்வருவனவறறுள் எது ெரியொன 
விற்ட.

1 i)  அரசுக்கு மட்டுபம த்ோந்தமோன த்தோழில்�ள் 
அட்ைேடை - A என குறிபபிைப�டுகினைன.

 ii)  ்தனிைோர துடைைோனது மோநில துடையின 
முைறசி�ளுக்கு துடை புரிைக் கூடிை 
த்தோழில்�ள் புதிை அலகு�டள 
த்தோைங்குே்தற�ோன முழு த�ோறுபட�யும் 
அரசு ஏறறுக்த�ோள்ேது அட்ைேடை - B 
என குறிபபிைப�டுகினைன.

 iii)  ்தனிைோர துடையில் இருந்த மீ்தமுள்ள 
த்தோழில்�ள் அட்ைேடையில் 
குறிபபிைப�ைவில்டல.

 அ) அடனததும் ்ரி
 ஆ) i மறறும் iii ்ரி

 �திப்பீடு 
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8. ்தனிைோரதுடை நிறுேனங்�ளில்  ஏப்தனும்
மூனறிடன கூறு�.

VII.  பின்வரு�றவ்களுககு விரிவொன விற்ட
தரு்க.

1. த�ோதுததுடையின உறுபபு�ள் �றறி
விளக்கு�.

2. த�ோதுததுடையின ேரலோறடை சுருக்�மோ�
விளக்கு�.

3. ்மூ� - த�ோருளோ்தோர பமம்�ோட்டிடன
அளவிடும் குறியீடு�ள் ஏப்தனும் ஐநதிடன
�றறி விளக்கு�.

4. த�ோதுத துடையின முக்கிைததுேம் ைோது?
5. த�ோதுத துடைக்கும் ்தனிைோர துடைக்கும்

உள்ள பேறு�ோடு�டள எழுது�?
6. ்தனிைோர துடையின �ணி�டளப �றறி

எழுது�?

இ) i மறறும் ii ்ரி
ஈ) இேறறில் எதுவும் இல்டல

VI.  பின்வரும் வினொக்களுககு ஓரிரு
வொககியங்களில் விற்டயளிக்கவும்.

1. த�ோதுத துடை�ள் குறிதது சிறு குறிபபு
எழுது�? 

2. ்மு்தோை ப்தடே எனைோல் எனன ?
3. த�ோதுததுடையின பநோக்�ங்�டள எழுது�?
4. த�ோதுத துடை�ளின மூனறு உறுபபு�ள்

ைோடே?
5. ்மூ� -த�ோருளோ்தோர பமம்�ோட்டை அளவிடும்

சில குறியீடு�ளின த�ைர�டள கூறு�.
6. ்தனிைோர துடை குறிதது சிறு குறிபபு எழுது�?
7. ம�ோரதனோ த்தோழில்�ள் ஏப்தனும் 

மூனறிடன கூறு�.

வ.எண் ��ர்களின் ப�யர ்வறலயின் தன்ற� ்வளொண்ற� / பதொழில்்கள் / �ணி்கள்
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ேட�ப�டுததிை்தற�ோன �ோரைங்�டள விளக்கு�.
IX  வொழகற்கத் திைன்்கள்.
1. ஆசிரிைரும் மோைேர�ளும் ்மூ� - த�ோருளோ்தோர பமம்�ோடு மறறும் அந்த ேட்ைோரததில்

த்தோழில்துடை ேளரச்சி மறறும் முனபனறைம் குறிதது விேோதித்தல்.

VIII. பெயல்�ொடு.
ேோழநோள் ஆயுட்�ோலம்-நீணை மறறும் ஆபரோக்கிைமோன ேோழக்ட�டை நைததுே்தற�ோன திைன.

 ்�ற்்கொள் நூல்்கள் 
1. Dhatt and sundaram - Indian Economy.
2. Sankaran - Indian Economy
3. Dwett - Indian Economy

 இறையதள வளங்கள்
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வரலாறு
பாடவல்லுநர்
முனைவர் க�ா. ஜெயக்குமார் 
இணைப் பேராசிரியர் 
பேரியார் ஈ.பே.ரா. கல்லூரி 
திருச்சிராப்ேள்ளி

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

பாடநூல் ஆசிரியர்�ள்
சு. க�ாமதிமாணிக்�ம் 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
ேணைய பேருஙகளத்தூர், பேனணனை
ஜப. பாலமுரு�ன் 
முதுகணை ஆசிரியர் 
அரசு ஆணகள் பேல்நிணைப் ேள்ளி 
தம்ேம்ேடடி, பேைம்

தமிழாக்�ம்
மு. சாமிகவல் 
உதவி தணைணே ஆசிரியர் 
அரசு ஆணகள் பேல்நிணைப் ேள்ளி 
ஆத்தூர், பேைம்

வினரவுக்குறியீடு 
கமலாணனமக்குழு
இரா. ஜெ�நாதன், 
இண்டநிணை ஆசிரியர், 
ஊ.ஒ.ந. ேள்ளி, போளூர், 
திருேணைாேணை.
சூ. ஆல்பர்ட் வளவன் பாபு,
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அ. உ. ேள்ளி, பேருோள் பகாவில், 
ேரேக்குடி, இராேநாதபுரம். 
ம. முருக�சன்  
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
ஊ.ஒ.ந.ேள்ளி, 
பேத்தபேளாண பகாட்டகம், 
முத்துப்பேடண்ட, திருோரூர்.

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

கமலாயவாளர்
முனைவர் ஜப. அருள் 
இணைப்பேராசிரியர்  
அரசு கணைக் கல்லூரி, பேைம்

பாடநூல் ஆசிரியர்�ள்
இரா. எழில்கமா�ன் 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு ேகளிர் உயர்நிணைப் ேள்ளி 
ஏத்தாப்பூர், பேைம்  
வ. இரவிக்குமார் 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
தாண்டேராயபுரம், பேைம்
சி. ஐயந்துனர 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு உயர்நிணைப் ேள்ளி 
டி.பேருோோணளயம், பேைம் 

தமிழாக்�ம்
பாடநூல் ஆசிரியர்�ள்

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

தட்டசசர்
இரா. கமா�ைாம்பாள் 
பேளச்பேரி, பேனணனை

குடினமயியல்
பாடவல்லுநர் & கமலாயவாளர்
முனைவர் எம். �லியஜபருமாள் 
பேனைாள் இணைப் பேராசிரியர் & 
துணைத் தணைேர் 
அரசியல் அறிவியல்துணை 
ோநிைக் கல்லூரி, பேனணனை

பாடநூல் ஆசிரியர்�ள்
சு. க�ாமதிமாணிக்�ம் 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
ேணைய பேருஙகளத்தூர், பேனணனை
வி. கவல்முரு�ன் 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
பேள்ளாளகுண்டம், பேைம்

தமிழாக்�ம்
ல. சிவக்குமார் 
உதவி தணைணே ஆசிரியர் (ேட்டதாரி) 
அரசு ேகளிர் பேல்நிணைப் ேள்ளி 
ஆத்தூர், பேைம்

�னல மற்றும் வடிவனமபபு குழு
ஓவியம் 
கவ. விகைாத் குமார்
பா. ரவிக்குமார் 

பக்� வடிவனமபபு
�ாமாட்சி பாலன் ஆறுமு�ம்
ச. அகசாக் குமார் 
ஆர். பாலசுபரமணி 
ஸ். சந்தியாகு ஸ்டீபன் 
மா. ஜசல்வகுமார்

In-House - QC 
�ாமாட்சி பாலன் ஆறுமு�ம் 
ராகெஷ் தங்�பபன்
அட்னட வடிவனமபபு 
�திர் ஆறுமு�ம்

ஒருங்கினைபபு
ரகமஷ் முனிசாமி

ஆகலாசனையாளர் மற்றும் 
பாடவல்லுநர்
முனைவர் ஜபான். குமார் 
இணை இயக்குநர் (ோ்டத்திட்டம்) 
ோநிைக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி ேற்றும் 
ேயிற்சி நிறுேனைம், பேனணனை
பாட ஒருங்கினைபபாளர்�ள்
த. சீனிவாசன் 
முதல்ேர் 
ோேட்ட ஆசிரியர் கல்வி ேற்றும் 
ேயிற்சி நிறுேனைம், கிருஷைகிரி

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

ஜபாருளியல்
பாடவல்லுநர் & கமலாயவாளர்
முனைவர். இரா. சுபரமணியன் 
பேனைாள் பேராசிரியர் 
பேௌப்டஸேரி கணை ேற்றும் 
அறிவியல் கல்லூரி, பேைம்

பாடநூல் ஆசிரியர்
சூ. சீனிவாசன் 
முதுகணை ஆசிரியர் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
போ.துருஞ்சிப்ேடடி, தருேபுரி

பாடபஜபாருள் மீளாயவாளர்
இல. ஜ�ௌசல்யாகதவி 
முதுகணை ஆசிரியர் 
அரசு பேல்நிணைப் ேள்ளி 
பதாப்பூர், தருேபுரி

தமிழாக்�ம்
கு. சுகரஷ் 
முதுகணை ஆசிரியர் 
அரசு ஆணகள் பேல்நிணைப் ேள்ளி 
பேனனைாகரம், தருேபுரி

பி. சுந்தரவடிகவலு 
பேனைாள் முதுகணை ஆசிரியர் 
அரசு ஆணகள் பேல்நிணைப் ேள்ளி 
ஆத்தூர், பேைம்

எட்டாம் வகுபபு - சமூ� அறிவியல் - மூன்்ாம் பருவம்
ஆபைாேணனையாளர், ோ்ட ேல்லுநர்கள், பேைாய்ோளர்கள் ேற்றும் ோ்டநூல் ஆசிரியர்கள் குழுவினைர்

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ.எம். எலிகணட பேப்லித்பதா தாளில் அச்சி்டப்ேடடுள்ளது. 
ஆப்பேட முணையில் அச்சிடப்டார்:
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