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ப�ொருளடக்கம்
அலகு

தலைப்புகள்

வரலாறு

பக்க
எண்

மாதம்

1.

ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் நகர்ப்புற மாற்றங்கள்

144

ஜனவரி

2.

காலங்கள்தோறும் இந்தியப் பெண்களின் நிலை

156

மார்ச்

புவியியல்
1.

த�ொழிலகங்கள்

167

ஜனவரி

2.

கண்டங்களை ஆராய்தல் (ஆப்பிரிக்கா,
ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அண்டார்டிகா)

176

பிப்ரவரி

3.

புவிப்படங்களைக் கற்றறிதல்

197

மார்ச் & ஏப்ரல்

குடிமையியல்
1.

பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவுக் க�ொள்கை

212

ஜனவரி & பிப்ரவரி

2.

நீதித்துறை

224

மார்ச்

235

பிப்ரவரி

ப�ொருளியல்
1.

ப�ொது மற்றும் தனியார் துறைகள்

மின்நூல்
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அலகு - 1

ஆங்கிலேயர்
ஆட்சியில் நகர்ப்புற
மாற்றங்கள்
கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
▶ பண்டைய காலம் மற்றும் இடைக்காலங்களில் நகரங்களின் த�ோற்றம்
மற்றும் வளர்ச்சியைப் புரிந்து க�ொள்ளுதல்
▶ ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்காலத்தில் நகரமயமாக்கலின் தன்மை மற்றும்
அம்சத்தை பகுப்பாய்வு செய்தல்
▶ புதிய மையங்களான இராணுவ குடியிருப்புக்கள், மலைவாழிடங்கள்
மற்றும் துறைமுக நகரங்கள் பற்றி அறிந்து க�ொள்ளுதல்
▶ மதராஸின் (சென்னை) த�ோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சியைக் கண்டறிதல்

அறிமுகம்

இடைக்கால நகரங்கள்

நகரங்களின்
பரிணாமம்
(நகர்ப்புற
குடியேற்றங்கள்) பல்வேறு வழிகளில், பல்வேறு
கட்டங்களில் நிகழ்ந்துள்ளது. இந்தியாவில்
வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்திலிருந்தே
நகரங்கள் செழித்து வளர்ந்தன. இந்தியாவில்
உள்ள நகரங்களை பண்டைய கால நகரங்கள்,
இடைக்கால நகரங்கள் மற்றும் நவீன கால
நகரங்கள் என வகைப்படுத்தலாம்.

இடைக்காலத்தில்
பெரும்பாலான
நகரங்கள்
மாநிலம்
மற்றும்
நாட்டின்
தலைநகரங்களாக
வளர்ந்தன.
அவை
க�ோட்டை நகரமாகவ�ோ அல்லது துறைமுக
நகரமாகவ�ோ
செயல்பட்டன.
அவற்றில்
முக்கியமானவை டெல்லி, ஹைதராபாத்,
ஜெய்ப்பூர், லக்னோ, ஆக்ரா மற்றும் நாக்பூர்.

நவீன கால நகரங்கள்

பண்டைய கால நகரங்கள்

ஐர�ோப்பியர்களின் வருகை நகரங்களின்
வளர்ச்சியில் புதிய மாற்றங்களைக் க�ொண்டு
வந்தது. அவர்கள் முதலில் சூரத், டாமன், க�ோவா
மற்றும் பாண்டிச்சேரி ப�ோன்ற சில கடல�ோர
நகரங்களை உருவாக்கினர். இந்தியாவில்
தங்களை நன்கு நிலைநிறுத்திக் க�ொண்ட
பிரிட்டிஷார் மும்பை, சென்னை, க�ொல்கத்தா
ஆகிய
மூன்று
நகரங்களை
நிர்வாகத்
தலைநகராகவும் வணிக மையங்களாகவும்
வளர்த்தனர்.
ஆளுமையின்
பரப்பு
விரிவடைய, பல புதிய நகரங்களை அதன்
அமைவிடத்திற்காகவும்
தேவைக்காகவும்

பண்டைய
காலங்களில்
மன்னரின்
குடியிருப்புப்
பகுதிகள்
மற்றும்
அதைச்
சுற்றியுள்ள
பகுதிகளில்
நகரங்கள்
த�ோன்றியத�ோடு,
அவற்றின்
அமைப்பு
வர்த்தகத்திற்கு ஏற்றார்போல் கடல் மற்றும்
ஆறுகளை அடைவதற்கு ஏற்றதாக இருந்தது.
பெரும்பாலானவை நிர்வாக, சமய மற்றும்
பண்பாட்டு மையங்களாக வளர்ந்தன. ஹரப்பா,
ம�ொகஞ்சதார�ோ, வாரணாசி, அலகாபாத் மற்றும்
மதுரை ஆகியவை புகழ்பெற்ற பண்டைய கால
நகரங்கள் ஆகும்.
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வளங்களுக்காகவும் உருவாக்கினர். புதியதாக
வளர்ச்சிபெற்ற நகரங்கள், மலை நகரங்கள்,
த�ொழில் நகரங்கள், நீதிமன்ற நகரங்கள்,
இருப்புப்பாதை
நகரங்கள்,
இராணுவ
குடியிருப்புகள் மற்றும் நிர்வாக நகரங்களாக
விளங்கின.

இறக்குமதி வரி மற்றும் ஏற்றுமதி சார்ந்த பிற
கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக இந்தியப் ப�ொருட்கள்
பிரிட்டன் மற்றும் ஐர�ோப்பிய நாடுகளில்
இறக்குமதி செய்யப்படுவது குறையலாயின.
இவ்வாறு இந்தியா, பிரிட்டனின் வேளாண்மை
குடியேற்றமாக மாறியது.
II. நகர்மயமாதல் குறைதல்

ஆங்கிலேயரின் ஆட்சியில் நகரமயமாக்கலின்
தனித்துவங்கள்

இந்தியப்
ப�ொருளாதாரம்
காலனிய
ப�ொருளாதாரமாக
மாறியதால்
உற்பத்தியாளர்களின்
சந்தையாகவும்
த�ொழிற்சாலைகளுக்கு கச்சாப் ப�ொருட்களை
வழங்குமிடமாகவும்
மாறியத�ோடு
பல
நகரங்களில் உள்ள த�ொழிற்சாலைகள் மற்றும்
வணிகத்தளத்தை கடுமையாக பாதித்தது.

I. த�ொழில் முடக்கப்படுதல்
18ஆம் நூற்றாண்டின் த�ொடக்கத்தில்
ஆங்கிலேயர்களின்
க�ொள்கைகள்
நகரமயமாக்கலுக்கு
எதிராக
இருந்தது
நிரூபணமானது. பின்னர் ஆங்கிலேயர்கள்
பின்பற்றியப் ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கைகள்
இந்தியாவின் ப�ொருளாதாரத்தை விரைவாக
ஒரு
காலனித்துவப்
ப�ொருளாதாரமாக
மாற்றுவதற்கும் நகரங்களின் வளர்ச்சிக்கும்
வழிவகுத்தன.

மன்னர்களின் அதிகாரங்கள் படிப்படியாக
சரியத் த�ொடங்கியதால் அவர்களது ஆட்சியுடன்
த�ொடர்புடைய நகரங்களின் அழிவுக்கு அது
வழிவகுத்தது. ஒரு காலத்தில் ஏகாதிபத்திய
நகரமாக இருந்த ஆக்ரா 19ஆம் நூற்றாண்டின்
முதல் காலாண்டில் அதனை பெரும் அழிவு
சூழ்ந்தது.
ஏகாதிபத்தியத்தின்
பல்வேறு
க�ொள்கையின் விளைவாக சுதேச அரசர்கள்
தங்களது அரசை ஆங்கிலேயரிடம் இழந்தனர்.

பிரிட்டிஷாரின்
ஒரு
வழியிலான
சுதந்திரமான வர்த்தகத்தின் விளைவாக இந்திய
உற்பத்தித் த�ொழில்கள் அழிக்கப்பட்டன. இந்திய
உற்பத்தித் த�ொழில்களின் ம�ொத்த அழிவின்
விளைவாக லட்சக்கணக்கான கலைஞர்கள்
மற்றும் கைவினைஞர்கள் நசிந்து ப�ோயினர்.
பல நூற்றாண்டுகளாக நாகரிக உலகின்
சந்தைகளில் க�ோல�ோச்சியிருந்த இந்தியாவின்
நகர்ப்புற கைவினைத் த�ொழில்களில் திடீர்
சரிவு ஏற்பட்டது.

பிரிட்டிஷ்
காலத்திற்கு
முந்தைய
நகர்ப்புற
மையங்களின்
வீழ்ச்சிக்கு
பங்களித்த மற்றொரு காரணி 1853ஆம்
ஆண்டு
இந்தியாவில்
இருப்புப்
பாதைகளை
அறிமுகப்படுத்தியதாகும்.
இரயில்வே
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன்
விளைவாக
வர்த்தகப்
பாதைகள்
திசைதிருப்பப்பட்டு
ஒவ்வொரு
ரயில்
நிலையமும் மூலப்பொருள்களை ஏற்றுமதி
செய்யும் மையமாக மாறியது. பிரிட்டிஷ்
உற்பத்தியாளர்கள் நாட்டின் ஒவ்வொரு
மூலை முடுக்கிலும் சென்றடைய இரயில்வே
வழிவகுத்ததால் நாட்டின் கிராமங்களிலுள்ள
பாரம்பரிய த�ொழில்கள் அடிய�ோடு நசிந்தன.

நீண்ட காலமாக சிறப்பான உற்பத்தி
ப�ொருளுக்காகப்
புகழ்பெற்ற
நகர்ப்புற
சந்தைகள் த�ொடர்ந்து குறையலாயின. இதன்
விளைவாக புகழ்பெற்ற பழைய உற்பத்தி
நகரங்களான டாக்கா, மூர்ஷிதாபாத், சூரத்
மற்றும் லக்னோ ப�ோன்றவை முந்தைய
முக்கியத்துவத்தை
இழந்தன.
இறக்குமதி
செய்யப்பட்ட
ப�ொருட்களின்
கடுமையான
ப�ோட்டியினால் ஒட்டும�ொத்த த�ொழில்துறை
கட்டமைப்பும் செயலிழந்து ப�ோயின.

III. புதிய நகர மையங்களின் வளர்ச்சி
கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கடல�ோரப்
பகுதிகளிலுள்ள கல்கத்தா, மதராஸ் மற்றும்
பம்பாய் ப�ோன்ற இடங்களில் பிரிட்டிஷ் புதிய
வர்த்தக
மையங்களை
உருவாக்கியது.
மதராஸ் (1639), பம்பாய் (1661) மற்றும் கல்கத்தா
(1690) ப�ோன்ற நகரங்களை உருவாக்கி

பாரம்பரியத்
த�ொழில்களை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டிருந்த
இந்திய
கைவினைத் த�ொழில் ப�ொருட்கள், உற்பத்தி
செய்யும்
நகரங்கள்
த�ொழிற்புரட்சியின்
விளைவாக
அழிந்தன.
அதிகப்படியான
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காலனித்துவ நகர வளர்ச்சி

துறைமுக
நகரங்கள்

இராணுவ
குடியிருப்புகள்

துறைமுகங்களைச்
சுற்றி
மாகாணங்களின்
தலைநகர் வளர்ச்சி

பெருவழிச் சாலைகள்
மற்றும் ப�ோர்த்
திறன்வாய்ந்த
பகுதிகளில்
உள்மாகாணங்களின்
தலைநகர்

மலை
வாழிடங்கள்
காலனித்துவ சமூகம்
சுகாதாரம் மற்றும்
ப�ொழுதுப�ோக்குக்காக
உருவாக்கிய ஒரு
சமூக இடம்

பிரிட்டிஷார்
வலுப்படுத்தினர்.
இவை
அனைத்தும் முன்னர் மீன்பிடித்தல் மற்றும்
நெசவு த�ொழில் செய்யும் கிராமங்களாகும்.
இங்கு அவர்கள் வீடுகள், கடைகள் மற்றும்
தேவாலயங்களைக் கட்டியத�ோடு வணிக
மற்றும்
நிர்வாக
தலைமையகத்தையும்
அமைத்தனர்.

இரயில்வே
நகரங்கள்
படைகள் மற்றும்
ப�ொருட்களின்
விரைவான
ப�ோக்குவரத்து
சமவெளிகள்
உருவாக்கப்பட்டது

ஒரு நகர்ப்புற பகுதி என்பது அதிக
மக்கள் த�ொகை அடர்த்திய�ோடு உணவு
உற்பத்தியல்லாத
த�ொழில்களில்
ஈடுபடுவதும்
நன்கு
கட்டமைக்கப்பட்ட
சூழலில் வாழ்வதும் ஆகும்.
அ) துறைமுக நகரங்கள்

18ஆம் நூற்றாண்டின் மையப்பகுதியில்
மாற்றத்தின் ஒரு புதிய காலகட்டம் த�ோன்றியது.
1757ஆம் ஆண்டு பிளாசிப் ப�ோருக்குப் பின்னர்
ஆங்கிலேயர்கள் படிப்படியாக
அரசியல்
ஆதிக்கம் பெற்றதால் ஆங்கில கிழக்கிந்திய
நிறுவனத்தின் வர்த்தகம் விரிவடைந்தது.

ஆங்கிலேயர்கள்
வர்த்தகத்திற்காக
இந்தியா வந்தனர். மதராஸ், கல்கத்தா மற்றும்
பம்பாய் ஆகியவை முக்கிய துறைமுகங்களாக
மாறின. இவை வர்த்தகத்தில் முக்கிய
பங்கு வகித்தன. ஐர�ோப்பிய பாணியிலான
உயரமான கட்டடங்களுடன் இந்த நகரங்கள்
முக்கிய வணிகப் பகுதிகளாக மாறின.
ஆங்கில கிழக்கிந்திய நிறுவனம் அதன்
த�ொழிற்சாலைகளைக்
அமைத்தத�ோடு
கு டி யே ற ்ற த் தி ன்
ப ா து க ா ப் பி ற ்கா க
க�ோட்டை க ள ை யு ம்
அ மைத்த ன ர் .

18ஆம்
நூற்றாண்டின்
பிற்பகுதியில்
கல்கத்தா, பம்பாய் மற்றும் மதராஸ் ஆகியவை
பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் மாகாண நகரங்களாக
(நிர்வாக ந�ோக்கத்திற்காக காலனித்துவ
இந்தியா
மூன்று
மாகாணங்களாக
பிரிக்கப்பட்டன) முக்கியத்துவம் பெற்றன.
சூயஸ்
கால்வாய்
திறப்பு,
நீராவிப்
ப�ோக்குவரத்து அறிமுகம், ரயில்வே சாலைகள்
அமைத்தல், கால்வாய்கள், துறைமுகங்கள்,
த�ொழிற்சாலைகள்
வளர்ச்சி,
நிலக்கரி
சுரங்கம், தேயிலைத் த�ோட்டம், வங்கிப்பணி,
கப்பல் ப�ோக்குவரத்து மற்றும் காப்பீடு
வளர்ச்சியினால்
19ஆம்
நூற்றாண்டின்
பிற்பகுதியில் நகரமயமாக்கலில் புதிய ப�ோக்கு
த�ொடங்கியது.
வர்த்தக
பிணைப்புகளில்
ஏற்பட்ட மாற்றம் நகர்ப்புற மையங்களின்
வளர்ச்சியில் பிரதிபலித்தது.

புனித வில்லியம் க�ோட்டை, கல்கத்தா
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சென்னையில் புனித ஜார்ஜ் க�ோட்டையும்
கல்கத்தாவில் புனித வில்லியம் க�ோட்டையும்
இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

வட
மற்றும்
தென்
இந்தியாவில்
வளர்ச்சி
பெற்றன.
எ.கா.
சிம்லா,
நைனிடால், டார்ஜிலிங், உதகமண்டலம்,
க�ொடைக்கானல். கூர்க்கர்களுடன் (1814-16)
நடைபெற்ற
ப�ோரின்
ப�ோது
சிம்லா
நிறுவப்பட்டது.
டார்ஜிலிங்
பகுதியானது
சிக்கிம் ஆட்சியாளர்களிடமிருந்து 1835இல்
கைப்பற்றப்பட்டது. இம்மலைப்பிரதேசங்கள்
சுகாதார மையமாக வளர்ச்சி
பெற்றன
(படையினர்
ஓய்வெடுப்பதற்கும்,
ந�ோய்களிலிருந்து மீள்வதற்கான இடங்கள்).
ரயில்வேயின் அறிமுகம் மலைவாழிடங்களை
எளிதில் சென்றடைய வழிவகுத்தது.

ஆ) இராணுவக் குடியிருப்பு நகரங்கள்
ஆங்கிலேயர்
தங்கள்
இராணுவ
பலத்தால்
இந்தியப்
பகுதிகளையும்,
அரசியல் அதிகாரத்தையும் கைப்பற்றினர்.
எனவே வலுவான இராணுவ முகாம்கள்
தேவைப்பட்டதால் இரணுவக் குடியிருப்புகளை
ஏற்படுத்தினர். இராணுவக் குடியிருப்புகள்
முற்றிலும் புதிய நகர்ப்புற மையங்களாக
இருந்தன. இராணுவ வீரர்கள் இந்த
பகுதிகளில் வசிக்கத் த�ொடங்கினர். மேலும்
இப்பகுதிகள் படிப்படியாக நகரங்களாக
வளர்ந்தன. எடுத்துகாட்டு: கான்பூர், லாகூர்.

ஈ) இரயில்வே நகரங்கள்
ஆங்கிலேயர்களால்
இரயில்வே
1853இல்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட
பிறகு
இரயில்வே நகரங்களும் ஒருவகை நகர்ப்புற
குடியேற்றங்களாக ஏற்படுத்தப்பட்டன. இரயில்
ப�ோக்குவரத்தின் இயல்பினால் அனைத்து
நகரங்களும் சமவெளியில் அமைந்திருந்தன.

இ) மலைவாழிடங்கள்
காலனித்துவ நகர்ப்புற வளர்ச்சியில்
மலைவாழிடங்கள்
தனித்துவம்
வாய்ந்தவையாகும்.
ஆங்கிலேயர்கள்
இந்தியாவிற்கு
வருவதற்கு
முன்பு
மலைவாழிடங்கள் பற்றி அறியப்படவில்லை.
அவை சிலவாக இருந்தத�ோடு குறைந்த
மக்கள்தொகையைக்
க�ொண்டிருந்தன.
அவர்களும் குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்காகவே
அடிக்கடி
வருகை
புரிந்தனர்.
எடுத்துக்காட்டாக ஸ்ரீநகர்
ஒரு முகலாய
ப�ொழுதுப�ோக்கு மையமாகவும் கேதர்நாத்
மற்றும் பத்ரிநாத் ஆகியவை இந்து சமய
மையங்களாகவும்
விளங்கின.
குளிர்ந்த
கால நிலையிலிருந்து வந்த ஆங்கிலேயர்கள்
இந்தியாவில்
க�ோடைகாலத்தில்
வாழ்வது கடினம் என உணர்ந்தனர்.
அவர்களுக்கு
இந்திய
மலைகளின்
குளிர்ந்த
காலநிலை
பாதுகாப்பானதாக
மற்றும் நன்மை அளிப்பதாக இருந்தது.
இது
வெப்பமான
வானிலையிலிருந்தும்
த�ொற்று ந�ோயிலிருந்தும் ஐர�ோப்பியர்களைப்
பாதுகாத்தது. ஆகையால் அவர்கள் மாற்றுத்
தலைநகரங்களை குளிர்ந்த பகுதிகளில்
கல்கத்தாவுக்கு மாற்றாக டார்ஜிலிங்கிலும்
டெல்லிக்கு
மாற்றாக
டேராடூனிலும்
ஏற்படுத்தினர்.
மலைப்பிரதேசங்கள்
படைகள் தங்குமிடமாகவும் எல்லைகளை
பாதுகாக்கவும்
தாக்குதலை
த�ொடங்கும்
இடமாகவும் இருந்தன. மலைவாழிடங்கள்

நகராட்சிகள் மற்றும் மாநகராட்சிகள்
த�ோற்றுவிக்கப்படுதல்
இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சியில்
உள்ளாட்சி
மன்றத்தின்
வளர்ச்சியினை
மூன்று வெவ்வேறு நிலைகளில் அறியலாம்.
அ) முதல் கட்டம் (1688-1882)
இந்தியாவில்
நகராட்சி
அரசாங்கம்
1688இல் மதராஸ் மாநகராட்சி ஒரு மேயருடன்
ஏற்பட்டதிலிருந்து உருவானது. கிழக்கிந்திய
கம்பெனியின் இயக்குநர்களில் ஒருவரான சர்
ஜ�ோசியா சைல்டு மாநகராட்சி உருவானதற்கு
காரணமாக இருந்தார். மூன்று மாகாண
நகரங்களில் 1793ஆம் ஆண்டின் பட்டயச் சட்டம்
நகராட்சி நிர்வாகத்தை நிறுவியது. வடமேற்கு
எல்லைப்புற மாகாணங்கள், அய�ோத்தி மற்றும்
பம்பாயில் நகராட்சிகள் 1850ஆம் ஆண்டு
சட்டப்படி அமைக்கப்பட்டன. மேய�ோ பிரபுவின்
1870ஆம் ஆண்டின் புகழ்பெற்ற தீர்மானம்
உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின் வளர்ச்சிக்கான
வாய்ப்புகளை வழங்குவதை ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்டிருந்தது.
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ஆ) இரண்டாம் கட்டம் (1882-1920)

பின்னர் மேற்கு கடற்கரையில் சூரத்தில்
ஒரு
த�ொழிற்சாலை
அமைக்கப்பட்டது.
பின்னர் ஆங்கில வணிகர்களின் ஜவுளி
வர்த்தகத்தேடல் கிழக்கு கடற்கரையிலும்
துறைமுகத்தைக் பெற வழிவகுத்தது.

உள்ளாட்சி அரசாங்கம் த�ொடர்பான ரிப்பன்
பிரபுவின் தீர்மானம் உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின்
வரலாற்றில் ஒரு மைல்கல்லாக விளங்கியது.
எனவே ரிப்பன் பிரபு இந்தியாவின் ‘உள்ளாட்சி
அமைப்பின் தந்தை’ என்று அழைக்கப்படுவது
ப�ொருத்தமானதாகவும்
அவரது
தீர்மானம்
‘உள்ளாட்சி
அரசாங்கத்தின்
மகாசாசனம்’
எனவும் கருதப்படுகிறது.

ஆங்கிலேயர்கள் சில முயற்சிகளுக்குப்
பிறகு
மசூலிப்பட்டினத்தில்
ஒரு
த�ொழிற்சாலையைக் கட்டும் உரிமையைப்
பெற்றனர். இது பருவக்காற்று பாதிப்பிலிருந்து
நன்கு பாதுகாக்கப்பட்டது. அதனால் பின்னர்
மசூலிப்பட்டினம் பஞ்சத்தின் பிடியில் சிக்கியது.
பாதுகாப்பின் ஒவ்வொரு உத்தரவாதமிருந்தும்
மத்தியிலும், ஆங்கில வர்த்தகம் அவ்விடத்தில்
செழிக்கவில்லை.

இ) மூன்றாம் கட்டம் (1920-1950)
மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சியை
1919ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டம்
அறிமுகப்படுத்தியது. மாகாண சுயாட்சியை
1935ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டம்
அறிமுகப்படுத்தியது.
1947இல்
சுதந்திரம்
அடைந்தவுடன்
சுதந்திர
இந்தியாவின்
தேவைகளைப்
பூர்த்திசெய்ய
உள்ளாட்சி
அரசாங்கத்தை உருவாக்கி வடிவமைப்பதற்கான
சிறப்பான வாய்ப்பை இந்தியா பெற்றது.

பின்னர் ஆங்கில வணிகர்கள் புதிய
தளத்தைத்
தேடினர்.
மசூலிப்பட்டின
கழக
உறுப்பினர்
மற்றும்
ஆர்மகான்
த�ொழிற்சாலையின் தலைவரான பிரான்சிஸ் டே
1637ஆம் ஆண்டு ஒரு புதிய குடியேற்றத்திற்கான
தளத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் ந�ோக்கில் ஒரு ஆய்வு
பயணத்தை
மேற்கொண்டார்.
இறுதியில்
மதராசப்பட்டினத்தை
தேர்ந்தெடுப்பதற்கான
வாய்ப்பு கிடைத்தது. பிரான்சிஸ் டே அந்த
இடத்தை ஆய்வு செய்து, அது த�ொழிற்சாலை
அமைப்பிற்கு
ஏற்ற
இடம்
என்பதைக்
கண்டறிந்தார்.

மாகாண நகரங்களின் நிர்வாகம்
18ஆம்
நூற்றாண்டின்
முடிவில்
நாடாளுமன்றத்தின் ஒரு சட்டம் தலைமை
ஆளுநருக்கு
மாகாண
நகரங்களில்
அமைதியை ஏற்படுத்த நீதிபதிகளை நியமிக்கும்
அதிகாரத்தை
அளித்தது.
பல்வேறு
முயற்சிகளுக்குப் பிறகு மூன்று மாகாண
நகரங்களில்
அரசாங்க
அமைப்பு
உருவாக்கப்பட்டது. அது பெரிய மாநகராட்சிகள்
ப�ோல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்,
சுதந்திரமான
வலிமை
பெற்ற
நிர்வாக
அமைப்பு,
கணக்குகளை
சரிபார்க்கப்
ப�ோதுமான ஏற்பாடுகள், பாதுகாப்பு மற்றும்
செயல்திறனுக்கான சட்டபூர்வ பாதுகாப்புகள்,
சுகாதாரம், நீர் வழங்கல் மற்றும் வருவாய் வசூல்
ப�ோன்ற முக்கிய அம்சங்களைக் க�ொண்டுள்ளது.

சந்திரகிரி (திருப்பதிக்கு மேற்கே 12 கி.மீ)
அரசரின் பிரதிநிதியான தமர்லா வெங்கடபதி
அவர்களால் அதிகாரபூர்வமான மானியமாக
நிலம் வழங்கப்பட்டது. கூவம் நதிக்கும்
எழும்பூருக்கும் இடையில் ஒரு சிறுபகுதி
நிலத்தை தமர்லா பிரிட்டிஷாருக்கு வழங்கினார்.
ஒப்பந்த பத்திரம் ஆங்கில கிழக்கிந்திய

மதராஸின் த�ோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி
மதராஸ்
நகரத்தின்
த�ொடக்கம்
இந்தியாவில்
பிரிட்டிஷ்
வணிக
நிறுவனத்திற்கு
முன்பிருந்தே
உள்ளது.
ஆங்கில கிழக்கிந்திய வணிகக்குழு கி.பி.
(ப�ொ.ஆ.)1600இல்
த�ொடங்கப்பட்டது.
பன்னிரெண்டு
ஆண்டுகளுக்குப்

புனித ஜார்ஜ் க�ோட்டை
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கம்பெனியின் பிரான்சிஸ் டே அவர்களால்
1639ஆம் ஆண்டில் கையெழுத்திடப்பட்டப�ோது
அவருடன்
ம�ொழிபெயர்ப்பாளரான
பெரி
திம்மப்பா மற்றும் உயர்அலுவலர் ஆண்ட்ரு
க�ோகன் (மசூலிப்பட்டினம் த�ொழிற்சாலையின்
தலைவர்) உடனிருந்தனர். பிரான்சிஸ் டே
மற்றும் ஆண்ட்ரு க�ோகன் ஆகிய�ோருக்கு
வணிகதளத்துடன் கூடிய த�ொழிற்சாலைக்கும்
மதராசபட்டினத்தில்
ஒரு
க�ோட்டையை
அமைப்பதற்கும் 1639ஆம் ஆண்டில் அனுமதி
வழங்கப்பட்டது.
இக்கோட்டைகுடியிருப்பு
பின்னர் புனித ஜார்ஜ் குடியிருப்பு எனப் பெயர்
பெற்றது.
இது வெள்ளை நகரம் எனவும்
குறிப்பிடப்படுகிறது. இதன் அருகாமையில்
உள்ள கிராமங்களில் மக்கள் வசித்த பகுதி
கருப்பு நகரம் எனவும் அழைக்கப்பட்டது.
மதராஸ் வெள்ளை நகரம் மற்றும் கருப்பு நகரம்
எனவும் சேர்த்து அழைக்கப்பட்டது.

க�ோட்டைக்குள்
கடல்
நுழைவாயில்
வழியாக நுழைந்தால் முதலில் காணப்படும்
கட்டடம் தமிழக அரசின் இருக்கையாகும்.
இந்த சுவராசியமான கட்டடம் 1694 மற்றும்
1732க்கு இடையில் கட்டப்பட்டத�ோடு இது
இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்களால் கட்டப்பட்ட
மிகப் பழமையான கட்டுமானங்களில் ஒன்று
என கூறப்படுகிறது.
மானியமாக வழங்கப்பட்டு, அது பின்னர்
மதராஸ் என பெயரிடப்பட்டது. புனித ஜார்ஜின்
தினமான ஏப்ரல் 23, 1640 அன்று இதன் முதல்
த�ொழிற்சாலை
கட்டிமுடிக்கப்பட்டு
அதற்கு
புனித ஜார்ஜ் க�ோட்டை என்று பெயரிடப்பட்டது.
புனித ஜார்ஜ் க�ோட்டையை கட்டப்பட்டதற்கு
டே மற்றும் க�ோகன் ஆகிய இருவரும்
கூட்டாக ப�ொறுப்பாவார்கள். இது 1774
வரை கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் முதன்மை
குடியிருப்பாக இருந்தது.

மதராசபட்டினம்

மதராஸ் மாகாணம் ஒரு நிர்வாக
துணைப்பிரிவாகும். இது மெட்ராஸ் மாகாணம்
என்று
குறிப்பிடப்படுகிறது.
சென்னை
மாகாணம் என்பது பிரிட்டிஷ் ஆட்சிகாலத்தில்
இந்தியாவின் தெற்குப் பகுதியில் பெரிய
நிலப்பகுதிகளை உள்ளடக்கி தற்போதைய
தமிழ்நாடு, லட்சத்தீவு, வடக்கு கேரளா,
ராயலசீமா, கடல�ோர ஆந்திரா, கர்நாடக
மாவட்டங்கள் மற்றும் தெற்கு ஒரிசாவின்
பல்வேறு மாவட்டங்களை க�ொண்டிருந்தது.

தமர்லா வெங்கடபதி ஆங்கிலேயருக்கு
மதராசபட்டனத்தை
மானியமாக
வழங்கினார்.
இவர்
சந்திரகிரியின்
அரசரான
வெங்கடபதி
ராயலுவின்
கட்டுப்பாட்டில் இருந்தார். வெங்கடபதியை
த�ொடர்ந்து
1642இல்
ஸ்ரீரங்கராயலு
பதவிக்கு வந்தார். அவர் ஆங்கிலேயருக்கு
1645இல் ஸ்ரீரங்கராயபட்டினம் எனும் புதிய
மானியத்தை வழங்கினார்.
வெங்கடபதி
அவரது தந்தை சென்னப்ப நாயக்கர் பெயரால்
ஆங்கிலேயர்களின் புதிய க�ோட்டை மற்றும்
குடியேற்றங்கள் சென்னப்பட்டினம் என்று
அழைக்கப்பட வேண்டும் என விரும்பினார்.
ஆனால் ஆங்கிலேயர் இரண்டு ஐக்கிய
நகரங்களையும்
மதராசபட்டினம்
என்று
அழைக்க விரும்பினார்கள்.

கல்கத்தாவில்
உள்ள
டல்ஹௌசி
சதுக்கம் மற்றும் மதராஸில் உள்ள புனித
ஜார்ஜ் க�ோட்டை ஆகியவை மத்திய
வணிகப் பகுதிக்கு அருகில் இருந்தன.
மேலும் பிரம்மாண்டமான கட்டடங்களை
க�ொண்டிருந்தன.
அவை
பிரிட்டிஷ்
வகையிலான ர�ோமானிய பாணிகளில்
அமைந்திருந்தன.

சென்னை உருவாதல்
இரண்டு
ஆங்கில
கிழக்கிந்திய
கம்பெனி வணிகர்கள் வருகைபுரியும் வரை
கிராமங்களின் த�ொகுப்பாகவும் பனைமரங்கள்
மற்றும்
நெல்
வயல்களுக்கிடையேயும்
சென்னை அமைந்திருந்தது. சந்திரகிரியின்
ராஜா மஹால் அரண்மனையால் கிழக்கிந்திய
கம்பெனியை சேர்ந்த சர் பிரான்சிஸ் டேவிற்கு
1639இல் த�ொழிற்சாலை கட்டுவதற்காக நிலம்

1947ஆம் ஆண்டு சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு
மதராஸ் மாகாணமானது மதராஸ் மாநிலமாக
மாறியது மற்றும் முந்தைய மாகாணத்தின்
ஒரு பகுதியாக இருந்த பிற பகுதிகளும்
1956ஆம் ஆண்டு மாநில மறுசீரமைப்புச்
சட்டத்தின் கீழ் ஆந்திரா, கேரளா மற்றும்
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(ஆதார: Atlas of the Madras Presidency, Central Survey Office, Madras, 1921)
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மைசூர் மாநிலங்களாக என அமைக்கப்பட்டன.
பின்னர் 1969இல் மதராஸ் மாநிலம் தமிழ்நாடு
என மறுபெயரிடப்பட்டது. ஜூலை 17, 1996இல்
மதராஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக சென்னை என
மறுபெயரிடப்பட்டது.

அஞ்சல் அலுவலகம், பள்ளிகள், சிகிச்சை
மையங்கள்
க�ொண்டு
வந்தனர்.
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நகராட்சிக்குழு
ஒன்றையும் க�ொண்டிருந்தது.
இவ்வாறு
காலப்போக்கில்
நிர்வாக
தலைமையகம் நாட்டின் மிக முக்கியமான
நகரங்கள்
மற்றும்
மாநகரங்களாகவும்
உருவெடுத்தன. உதாரணமாக
இருபதாம்
நூற்றாண்டின் த�ொடக்கத்தில் கல்கத்தா,
பம்பாய் மற்றும் மதராஸ் இந்தியாவின்
முதன்மை
நிர்வாக,
வணிக
மற்றும்
த�ொழில்துறை நகரங்களாக மாறியிருந்தன.
இந்நகரங்கள்
ஐர�ோப்பிய
பாணியிலான
கட்டடங்களுடன் வணிக மையமாக மாறின.
துணை நகர்ப்புற இரயில்வே டிராம் வண்டி
மற்றும்
நகரப்பேருந்துகள்
குடியேற்ற
நகரங்களுக்கு
புதிய
த�ோற்றத்தையும்
மதிப்பையும் அளித்தன.

பம்பாய்
பம்பாய் ஏழு தீவுகளைக் க�ொண்டதாகும்.
இது
1534லிருந்து
ப�ோர்த்துகீசியர்களின்
கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. இங்கிலாந்து மன்னர்
இரண்டாம் சார்லஸ் ப�ோர்த்துகீசிய மன்னரின்
சக�ோதரியை திருமணம் செய்து க�ொண்டதற்கு
பம்பாய்
பகுதியை
1661இல்
சீதனமாகப்
பெற்றார். மன்னர் அப்பகுதியை கிழக்கிந்திய
வணிகக்குழுவிற்கு குத்தகைக்கு அளித்தார்.
கிழக்கிந்திய
கம்பெனி
மேற்கிந்தியாவில்
அதன் முக்கிய துறைமுகமாக பம்பாயை
பயன்படுத்தத் த�ொடங்கியப�ோது பம்பாய் நகரம்
வளரத்தொடங்கியது. ஆங்கில கிழக்கிந்திய
நிறுவனம்
1687ஆம்
ஆண்டு
அதன்
தலைமையகத்தை சூரத்திலிருந்து பம்பாய்க்கு
மாற்றியது.

மீள்பார்வை
� நகர்ப்புற
குடியேற்றத்தின்
பரிணாமம்
பல்வேறு வழிகளில், பல்வேறு கட்டங்களில்
நிகழ்ந்துள்ளது.

கல்கத்தா

ஆங்கில
வணிகர்கள்
சுதநூதியில்
1690ஆம்
ஆண்டு ஒரு குடியேற்றத்தை
நிறுவினர். அவர்கள் சுதநூதி, கல்கத்தா மற்றும்
க�ோவிந்தபூர் மீது ஜாமீன்தாரி உரிமைகளைப்
1698ஆம் ஆண்டில் பெற்றனர். ஆங்கிலேய
கிழக்கிந்திய
நிறுவனம்
கல்கத்தாவில்
வில்லியம்
க�ோட்டையை
நிறுவியது.
கல்கத்தா மாகாணமாக மாறியத�ோடு அதன்
அலுவல்களை நிர்வகிக்க ஆளுநர் மற்றும்
குழு இருந்தது.

� மன்னரின் அரண்மனையைச் சுற்றியுள்ள
பகுதிகளில்
நகரங்கள்
த�ோன்றின.
இடைக்காலத்தில் நகரங்கள் க�ோட்டை
நகரம்
அல்லது
துறைமுக
நகரமாக
செயல்பட்டன.

� ஆதிக்கத்தின் விரிவாக்கத்துடன் பிரிட்டிஷ்
அதன்
இருப்பிடம்,
ந�ோக்கம்
மற்றும்
வளங்களைப் ப�ொறுத்து புதிய நகரங்களை
உருவாக்கியது.

� 18ஆம் நூற்றாண்டின் கடைசியில் கல்கத்தா,
பம்பாய்
மற்றும்
மதராஸ்
மாகாணம்
நகரங்களாக எழுச்சிபெற்றது.

முடிவுரை
பிரிட்டிஷ்
பேரரசு
படிப்படியாக
நிலைநிறுத்தப்பட்டு
நிர்வாகத்தில்
இடம்சார்ந்த கட்டமைப்பை ஒருங்கிணைத்து
சாம்ராஜ்யத்தின்
தலைநகரம்,
மாநில
தலைநகரம் மற்றும் மாவட்ட தலைநகரங்களை
உருவாக்கியது. புதிய ஆட்சியாளர்கள், புதிய
அலுவலர்களையும்,
புதிய
நிறுவனங்கள்
மற்றும் புதிய கட்டமைப்பை க�ொண்ட நகரங்கள்
இராணுவ
குடியிருப்பு,
காவல்நிலையம்,
சிறை,
கருவூலம்,
ப�ொதுத்
த�ோட்டம்,

� சென்னை ஒரு காலத்தில் கிராமங்களின்
த�ொகுப்பாக இருந்தது. 1639ஆம் ஆண்டு
த�ொழிற்சாலை
அமைக்க
கிழக்கிந்திய
நிறுவனத்தை சேர்ந்த சர் பிரான்சிஸ் டே
என்பவருக்கு நிலம் வழங்கப்பட்டது. அது
பின்னர் சென்னை என ஆயிற்று.
� ஜூலை 17, 1996 அன்று மதராஸ்
அதிகாரபூர்வமாக
சென்னை
என
மறுபெயரிடப்பட்டது.
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கலைச்சொற்கள்
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

இரட்டையாட்சி

Dyarchy

government by two independent authorities

பெயரிடப்பட்டது

Rechristened

give a new name to

கருவூலம்

Treasury

a place or building where treasure is stored

மதிப்பீடு
இ) பணி புரிவதற்காக

I. சரியான
விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்.

ஈ) ஆட்சி செய்வதற்காக
5.	புனித ஜார்ஜ் க�ோட்டை ஆங்கிலேயர்களால்
கட்டப்பட்ட இடம்

1.	பழங்கால
நகரங்கள்
எனப்படுவது
அ) ஹரப்பா
மற்றும்
ம�ொகஞ்சதார�ோ
ஆ) டெல்லி மற்றும் ஹைதராபாத்
ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

இ) மதராஸ்

ஈ) கல்கத்தா

அ) புனித வில்லியம் க�ோட்டை
ஆ) புனித டேவிட் க�ோட்டை
இ) புனித ஜார்ஜ் க�ோட்டை
ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை
II. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பவும்.

2.	ஆங்கிலேயர்களால்
உருவாக்கப்பட்ட
கடல�ோர நகரம் / நகரங்கள்
இ) பம்பாய்

ஆ) கடலூர்

6.	1744ஆம் ஆண்டு வரை கிழக்கிந்திய
கம்பெனியின் முதன்மை குடியிருப்பாக
இருந்தது எது?

இ) பம்பாய் மற்றும் கல்கத்தா

அ) சூரத்

அ) பம்பாய்	

ஆ) க�ோவா

ஈ) மேற்கண்ட அனைத்தும்

3. 	19ஆம்
நூற்றாண்டின்
பிற்பகுதியில்
த�ொடங்கிய நகரமயமாக்கலின் ஒரு புதிய
நடைமுறை

1.	இந்தியாவில்
ப�ோக்குவரத்து
ஆண்டு

அ) சூயஸ் கால்வாய் திறப்பு

.

இருப்புப்
பாதை
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட

2.	இந்தியாவின் 'உள்ளாட்சி அமைப்பின்
தந்தை'
என்று
அழைக்கப்படுபவர்

ஆ) நீராவிப் ப�ோக்குவரத்து அறிமுகம்
இ) ரயில்வே கட்டுமானம்

ஈ) மேற்கண்ட அனைத்தும்

3.	1919ஆம்
ஆண்டு
இந்திய
சட்டம்
மாகாணங்களில்
அறிமுகப்படுத்தியது.

4. 	ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவுக்கு வருகை
தந்தது
அ) வர்த்தகத்திற்காக

4.	நகராட்சி உருவாவதற்கு
இருந்தவர்

ஆ) தங்கள் சமயத்தைப் பரப்புவதற்காக

அரசு

ப�ொறுப்பாக
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5.	
இல் பிரான்சிஸ் டே மற்றும்
ஆண்ட்ரூ
க�ோகன்
ஆகிய�ோர்
மதராசபட்டினத்தில் ஒரு த�ொழிற்சாலை
மற்றும் வர்த்தக நிறுவனத்தை நிறுவதற்கு
அனுமதி பெற்றனர்.

2. 	பின்வரும் எந்த அறிக்கை / அறிக்கைகள்
உண்மையற்றவை?
i) ஸ்ரீ
 ரங்க ராயலு ஆங்கிலேயர்களுக்கு
மதராசபட்டணத்தை
மானியமாக
வழங்கினார்.

III. ப�ொருத்துக.
1.

பம்பாய்	

2.	இராணுவ
குடியிருப்புகள்

ii) டே மற்றும் க�ோகன் ஆகிய இருவரும்
புனித ஜார்ஜ் க�ோட்டை கட்டியதற்கு
ப�ொறுப்பானவர்கள்.

-	சமய மையம்

iii) 1969ஆம் ஆண்டில் மெட்ராஸ் மாநிலம்
தமிழ்நாடு என மறுபெயரிடப்பட்டது.

-	மலை
வாழிடங்கள்

3.	கேதர்நாத்

-

பண்டைய நகரம்

4.	டார்ஜிலிங்

-

ஏழு தீவு

5. மதுரை	

–

கான்பூர்

வீரர்கள்

5. ம
 தராஸ் 1998இல் அதிகாரப்பூர்வமாக
சென்னை என மறுபெயரிடப்பட்டது.

1.	நகர்ப்புற பகுதி என்றால் என்ன?

V. சரியான கூற்றைத் தேர்வு செய்யவும்.
1.

ஈ) iii மட்டும்

அ) கூ
 ற்று சரி மற்றும் காரணம் தவறு
ஆ) கூற்று தவறு மற்றும் காரணம் சரி
இ) கூற்று சரி மற்றும் காரணம் கூற்றை
விளக்குகிறது
ஈ) கூற்று சரி மற்றும் காரணம் கூற்றை
விளக்கவில்லை
VI. பின்வரும்
வினாக்களுக்கு
ஓரிரு
வாக்கியங்களில் விடையளிக்கவும்.

பின்னர்
ஆதிக்கம்

3. பு
 னித வில்லியம் க�ோட்டை சென்னையில்
அமைந்துள்ளது.
4. கு
 டியிருப்புகளில் இராணுவ
வாழத் த�ொடங்கினர்.

இ) ii மற்றும் iii

 ாரணம்:
க
அவர்கள்
இந்தியாவில்
க�ோடைக்காலத்தில் வாழ்வது கடினம் என
உணர்ந்தனர்.

 ந்தியாவில் வரலாற்றுக்கு முந்தைய
இ
காலங்களிலிருந்து நகரங்கள் செழித்து
வளர்ந்தன.

2. பி
 ளாசிப்போருக்குப்
ஆங்கிலேயர்கள்
அரசியல்
பெற்றனர்.

ஆ) ii மற்றும் ii

3. கூ
 ற்று: ஆங்கிலேயர்கள் தங்கள் மாற்று
தலைநகரங்களை
மலைப்பாங்கான
பகுதிகளில் அமைத்தனர்.

IV. சரியா / தவறா என்று குறிப்பிடுக.
1.

அ) i மட்டும்

2.	மலைப்பிரதேசங்கள்
காலனித்துவ
நகர்ப்புற வளர்ச்சியில் தனித்துவமான
அம்சமாக இருந்தன. ஏன்?

 ற்று:
கூ
இந்தியா
பிரிட்டனின்
வேளாண்மை குடியேற்றமாக மாறியது.

3.	மாகாண
நகரங்கள்
பெயர்களைக் குறிப்பிடுக?

 ாரணம்: பிரிட்டிஷாரின் ஒரு வழியிலான
க
சுதந்திரமான வர்த்தகக் க�ொள்கை மற்றும்
த�ொழில்துறை புரட்சி இந்திய உள்நாட்டு
த�ொழில்களை அழித்தன.

மூன்றின்

4.	19ஆம் நூற்றாண்டில் நகரமயமாக்கலின்
புதிய ப�ோக்குக்கு ஏதேனும் நான்கு
காரணங்களைக் கூறுக.

அ) கூற்று சரி மற்றும் காரணம் தவறு
ஆ)கூற்று தவறு மற்றும் காரணம் சரி
இ) கூற்று சரி மற்றும் காரணம் கூற்றை
விளக்குகிறது
ஈ) கூற்று சரி மற்றும் காரணம் கூற்றை
விளக்கவில்லை

5.	இராணுவ குடியிருப்பு நகரங்கள் பற்றி சிறு
குறிப்பு எழுதுக.
6.	பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் ப�ோது மதராஸ்
மாகாணம்
உள்ளடக்கிய
பகுதிகள்
யாவை?
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VII. பின்வருபவைகளுக்கு விரிவான விடை
தருக.

மலைவாழிடங்களைக்
குறிக்கவும்.
(ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் ஏதாவது நான்கு
இடங்கள்).

1. 	காலனித்துவ நகர்ப்புற வளர்ச்சியை பற்றி
விளக்குக.

மேற்கோள் நூல்கள்

2. 	மதராஸின் த�ோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சியை
பற்றி எடுத்துரைக்கவும்.

1. G. Venkatesan, Development of Rural Local
Self Government, Rainbow Publications,
Coimbatore, 1983.

3. 	இந்தியா பிரிட்டனின் வேளாண்மை
குடியேற்றமாக மாறியது. எப்படி?

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

VIII. செயல்திட்டம் மற்றும் செயல்பாடுகள்.
1. 	ஒரு புகைப்படத்தொகுப்பை உருவாக்கவும்
- “சென்னை உருவாகுதல்” (த�ொடக்க
காலத்திலிருந்து தற்போது வரை).

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

2. 	இந்திய
வரைபடத்தில்
துறைமுக
நகரங்கள், இராணுவ குடியிருப்புகள்,

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

154

VIII_Std_History_Unit 1.indd 154

22-11-2019 17:46:02

இமணய பசயல்�டாடு
ஆஙகிலலயர் ஆடசியில் நகர்ப்புற ைடாறறஙகள்

இந்த பெயல்பாட்டின்
மூலம் உலக நாடுகளின்
வரலாறறு வலரப்டங்கலை
அறிந்து பகாள்ை முடியும்

�டி – 1

URL அல்லது QR குறியீடடிமனப்
இமணயப்�ககத்திறகு பசல்க.

�யன்�டுத்தி

இச்பசயல்�டாடடிறகடான

�டி – 2

திமரயின் இ்து �ககத்தில் “Play” ப�டாத்தடாமன பசடாடுககவும்.

�டி – 3

திமரயின் கீலழ லதடான்றும் வமர�்ஙகமள ஒவ்பவடான்றடாக லதர்்நபதடுககவும்

�டி – 1

�டி – 2

�டி – 3

* ப்டங்கள் அல்டயாைத்திறகு மட்டும்.
* லதலவபயனில் Adobe Flash ஐ அனுமதிகக
155

VIII_Std_History_Unit 1.indd 155

22-11-2019 17:46:03

அேகு - 2

்காேங்்கள்லதைாறும்
இநதியப் பெண்களின்
நிலே
கற்றல் ேநாக்கங்கள்
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

அறிமு்கம்

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.

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.
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இந்திய
சுதந்திர
ப�ோராட்டத்தில்
பெண்கள் முக்கிய பங்கு வகித்தனர். சுதந்திரம்
பெறும்வரை
பெண்களின்
நிலையில்
பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்படவில்லை. இந்தியா
சுதந்திரம் பெற்ற பின்னர் பெண்கள் அனைத்து
துறைகளிலும்
வளர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
பெண்கள்
தற்பொழுது
வாழ்க்கையின்
ஒவ்வொரு
துறைகளிலும்
தங்களது
பங்களிப்பை உறுதிப்படுத்துகின்றனர்.

இயலாது. விதவை மறுமணம் அரிதாகவே
காணப்பட்டது. இந்தியாவின் சில பகுதிகளில்
தேவதாசி முறை நடைமுறையில் இருந்தது.
ராஜஸ்தானில் உள்ள ராஜபுத்திரர்களிடையே
ஜவ்கார் எனும் பழக்கம் நடைமுறையில்
இருந்தது. முஸ்ஸீம் படையெடுப்பின் விளைவாக
பர்தா முறை பிரபலமானது. இடைக்காலத்தில்
விதவையின் நிலை பரிதாபமாக மாறியது.
பெண்கல்விக்கு சிறிதளவே முக்கியத்துவம்
க�ொடுக்கப்பட்டது.

பெண்களின் நிலை

ஜவ்கார்
என்பது
அந்நியர்களால்
தாங்கள்
கைப்பற்றப்படுவதையும்,
அவமதிக்கப்படுவதையும்
தவிர்ப்பதற்காக
த�ோற்கடிக்கப்பட்ட
ராஜப்புத்திர
ப�ோர்வீரர்களின் மனைவிகள் மற்றும்
மகள்களின் கூட்டு தன்னார்வ தற்கொலை
நடைமுறையை குறிப்பிடுகிறது.

அ) பண்டைய காலம்
பண்டைய
இந்தியாவின்
சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் தாய் கடவுளை
வணங்கியதற்கான
சான்றுகள்
கிடைத்துள்ளன. அச்சான்றுகளிலிருந்து அந்தக்
காலகட்டத்தில் பெண்கள் மதிக்கப்பட்டிருந்தனர்
என தெளிவாகத் தெரிகிறது. ரிக்வேத காலத்தில்
மனைவியின் நிலை ப�ோற்றுதலுக்குரியதாக
இருந்தது. குறிப்பாக மதச் சடங்குகளில்
பெண்கள்
பங்கெடுத்துக்
க�ொள்வது
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன.
பின்வேதகாலத்தில்
பெண்களின்
நிலையில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன.
சமய வேள்வி செயல்பாடுகளைத் தவிர்த்து,
அவர்களின் சமூக மற்றும் அரசியல் சுதந்திரம்
கட்டுப்படுத்தப்பட்டது.
பின்வேதகாலத்தின்
ப�ோது சதி எனும் பழக்கம் பிரபலமானது.
விதவைகள்
தாங்களாகவ�ோ
அல்லது
கட்டாயத்தின் பேரில�ோ கணவரின் சிதைய�ோடு
சேர்த்து எரிக்கப்பட்டனர். தந்தை வழி முறை
கடுமையானதாக
மாறியது.
பெண்கள்
வேதாகமங்களைப் படிக்க மறுக்கப்பட்டனர்.

ப�ொதுவாக
பெண்களின்
நிலை
ம�ோசமடைந்திருந்தப�ோதிலும், ரசியா சுல்தானா,
ராணி துர்காவதி, சாந்த் பீபி, நூர்ஜஹான்,
ஜஹனாரா, ஜீஜாபாய் மற்றும் மீராபாய் ப�ோன்ற
சில விதிவிலக்குகளையும் நாம் காணலாம்.
இடைக்காலத்தில் கல்விமுறை ஆரம்ப
கட்டத்தில்தான்
இருந்தது.
பெண்களின்
கல்வி முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்படவில்லை.
இருப்பினும்
பெண்களுக்கென
தனியாக
பள்ளிகள்
எதுவும்
காணப்படவில்லை,
பெண்கல்வி
முறையாக
இல்லை.
பெண்கள் ப�ொதுவாக குழந்தை பருவத்தில்
பெற்றோரிடமிருந்து
தங்கள்
பாடங்களைக்
கற்றுக்கொண்டனர். ஆனால் செல்வந்தர்கள்
தங்கள் மகள்களுக்கு வீட்டிலேயே பாடம்
கற்பிக்க ஆசிரியர்களை நியமித்தனர். ராஜபுத்திர
தலைவர்கள் மற்றும் ஜமீன்தார்களின் மகள்கள்
இலக்கியம், தத்துவம் ஆகியவற்றைக் கற்றனர்.

ஆ) இடைக்காலம்
இடைக்கால சமூகத்தில் பெண்களின்
நிலை மேலும் ம�ோசமடைந்தது. சதி, குழந்தை
திருமணங்கள், பெண்சிசுக்கொலை, பர்தா
முறை மற்றும் அடிமைத்தனம் ப�ோன்ற பல
சமூக தீமைகளால் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்.
ப�ொதுவாக ஒருதார மணமே இருந்தது. ஆனால்
செல்வந்த மக்களிடையே பலதாரமணமும்
நிலவியது. குறிப்பாக அரச மற்றும் உயர்தர
சமூகத்தினரிடையே சதி எனும் பழக்கம்
நடைமுறையில் இருந்தது. ஆனால் முகலாய
ஆட்சியாளர் அக்பர் சதி முறையினை ஒழிக்க
முயன்றார் என்ற உண்மையை நாம் மறுக்க

இ) ஆங்கிலேயர்கள் காலம்
இந்தியாவில்
பல
நூற்றாண்டுகளாக
பெண்கள் ஆண்களுக்கு அடிபணிந்திருந்தத�ோடு
சமூகரீதியாகவும் ஒடுக்கப்பட்டிருந்தனர். 19ஆம்
நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட தேசிய விழிப்புணர்வின்
விளைவாக சமூகத்தில் சீர்திருத்தம் ஏற்பட்டது.
கடுமையான
சமூக
தீமைகள்
மற்றும்
காலாவதியான பழக்கவழக்கங்களுக்கு எதிராக
அறிவார்ந்த மக்கள் பெருமளவில் கிளர்ச்சி
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முக்கிய சமூக தீமைகள்

செய்தனர். ஏராளமான தனிநபர்கள், சீர்திருத்த
சங்கங்கள் மற்றும் சமய அமைப்புகள் பெண்
கல்வியைப் பரப்ப கடுமையாக உழைத்தன.
விதவை
மறுமணத்தை
ஊக்குவித்தல்,
குழந்தை திருமணத்தை தடுத்தல், பெண்களை
பர்தா அணியும் முறையிலிருந்து வெளியே
க�ொண்டுவருதல்,
ஒருதார
மணத்தை
நடைமுறைப்படுத்துதல் மற்றும் நடுத்தரவர்க்க
பெண்கள்,
த�ொழில்கள்
அல்லது
ப�ொது
வேலைவாய்ப்புகளை மேற்கொள்ள உதவுதல்
ப�ோன்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டன.
19ஆம்
நூற்றாண்டின்
த�ொடக்கத்தில்
ஆண் கல்வியறிவுடன் ஒப்பிடும்போது பெண்
கல்வியறிவு மிகக்குறைவாகவே இருந்தது.
கிறித்துவ அமைப்புகள் 1819ஆம் ஆண்டு
கல்கத்தாவில் முதன் முதலில் பெண் சிறார்
சங்கத்தை அமைத்தன. கல்கத்தாவில் கல்வி
கழகத்தின் தலைவராக இருந்த J.E.D. பெதுன்
என்பவர் 1849ஆம் ஆண்டு பெதுன் பள்ளியை
நிறுவினார்.
1854ஆம்
ஆண்டின்
சார்லஸ்
வுட்
கல்வி அறிக்கை பெண் கல்விக்கு அதிக
முக்கியத்துவம்
அளித்தது.
1882ஆம்
ஆண்டில் இந்திய கல்விக் (ஹண்டர்) குழு
சிறுமிகளுக்கான த�ொடக்கப் பள்ளியையும்
ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்களையும் த�ொடங்க
பரிந்துரைத்தது.
மேலும்,
சிறுமிகளுக்கு
சிறப்பு உதவித்தொகை மற்றும் பரிசுகளை
வழங்க பரிந்துரைத்தது. இந்தியப் பெண்கள்
1880களில் பல்கலைக்கழகங்களில் நுழையத்
த�ொடங்கினர். அவர்கள் மருத்துவர்களாகவும்
ஆசிரியர்களாகவும் பயிற்சி பெற்றனர். மேலும்
அவர்கள் புத்தகங்களையும் பத்திரிக்கைகளையும்
எழுத த�ொடங்கினர். 1914இல் மகளிர் மருத்துவ
சேவை அமைப்பு செவிலியர்களுக்கு பயிற்சி
அளிப்பதில் பெரும்பங்காற்றியது. 1890களில்
D.K. கார்வே என்பவர் பூனாவில் ஏராளமான
பெண் பள்ளிகளை நிறுவினார். பேராசிரியர்
D.K. கார்வே, பண்டித ரமாபாய் ஆகிய�ோர்
கல்வியறிவின் மூலம் பெண்கள் விடுதலை
பெற தீவிர முயற்சி எடுத்தது உண்மையிலேயே
குறிப்பிடத்தக்கது. 1916இல் இந்திய மகளிர்
பல்கலைக்கழகம் பேராசிரியர் D.K. கார்வேவால்
த�ொடங்கப்பட்டது. இது பெண்களுக்கு கல்வியை
வழங்குவதில் சிறந்த நிறுவனமாக விளங்கியது.
அதே ஆண்டில் லேடி ஹார்டிங் மருத்துவக்
கல்லூரியும் டெல்லியில் த�ொடங்கப்பட்டது.

அ) பெண்சிசுக் க�ொலை
பெண்சிசுக்கொலை
என்பது
19ஆம்
நூற்றாண்டில் இந்திய சமுதாயத்தை பாதித்த
ஒரு மனிதாபிமானமற்ற நடைமுறையாகும்.
இது குறிப்பாக ராஜபுதனம், பஞ்சாப் மற்றும்
வடமேற்கு மாகாணங்களில் நடைமுறையில்
இருந்தது.
இப்பெண்சிசுக்கொலையானது
ப�ொருளாதார சுமையைத் தவிர்ப்பதற்காக
மேற்கொள்ளப்பட்டன.
குடும்பப் பெருமை, சமூக பாதுகாப்பு,
பெண் குழந்தைக்கு ப�ொருத்தமான வரனை
கண்டுபிடிக்க முடியாது என்ற பயம் ப�ோன்ற
காரணிகளே இந்த நடைமுறைக்கு முக்கிய
காரணங்கள் ஆகும். எனவே, பிறந்த உடனேயே
பெண் கைக்குழந்தைகள் க�ொல்லப்பட்டனர்.
கிழக்கிந்திய கம்பெனி நிர்வாகம் இந்த
நடைமுறையை தடைசெய்ய நடவடிக்கை
மேற்கொண்டது. 1795ஆம் ஆண்டின் வங்காள
ஒழுங்காற்றுச் சட்டம் XXI, 1802ஆம் ஆண்டின்
ஒழுங்குமுறைச் சட்டம் மற்றும் 1870ஆம்
ஆண்டின் பெண் சிசுக்கொலை தடைச்
சட்டம் ஆகிய சட்டங்களை நிறைவேற்றி
பெண்சிசுக்கொலை
நடைமுறையை
தடைசெய்தது.
ஆ) பெண்சிசு கருக்கொலை
பெண்சிசு கருக்கொலை என்பது சாதி,
சமய, வர்க்கம் மற்றும் பிராந்திய எல்லைகளை
கடந்த
மற்றொரு
மனிதாபிமானமற்ற
நடைமுறையாகும். பெண் சிசுக்கொலை அல்லது
பெண்சிசு கருக்கொலை எதுவாக இருந்தாலும்
ந�ோக்கம் ஒன்றே. பெண்சிசு கருக்கொலை
மற்றும் கருவிலேயே பாலினம் அறிதல்
ஆகியவற்றை தடை செய்வதற்காக மத்திய அரசு
பல்வேறு சட்டங்களை நிறைவேற்றி உள்ளது.
இ) குழந்தைத் திருமணம்
குழந்தைத்
திருமணமானது
நடைமுறையில்
பெண்களுக்கெதிரான
மற்றொரு சமூக தீமையாக காணப்பட்டது.
குழந்தைத் திருமணம் பழங்குடியினரிடையே
வழக்கத்தில் இருந்தது.
1846ஆம் ஆண்டில் பெண்களுக்கான
குறைந்தபட்ச திருமண வயது 10 என இருந்தது.
1872இல்
நிறைவேற்றப்பட்ட
உள்நாட்டு
திருமணச்
சட்டம்
மூலம்
பெண்களின்
குறைந்தபட்ச திருமண வயது 14 ஆகவும்,
ஆண்களுக்கு 18 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
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அதிர்ச்சியடைந்தார்.
இந்த
க�ொடூரமான
நடைமுறையை சட்டத்தின் மூலம் ஒழிப்பேன்
என்று சபதம் செய்தார். அவர் சதியை
ஒழிப்பதற்காக த�ொடர்ச்சியான ப�ோராட்டத்தை
பத்திரிக்கை
மூலமாகவும்
மேடைகளில்
பேசுவதன் மூலமாகவும் மேற்கொண்டார்.
ராஜா ராம்மோகன் ராய் 1818-20இல்
பல கட்டுரைகளை வெளியிட்டார், அதில்
சதி
எனும்
சடங்கு
சாஸ்திரங்களால்
கட்டளையிடப்படவில்லை
என்பதைக்
குறிப்பிட்டார். சதி எனும் சடங்கு இந்து
மதத்தின் ஒரு அங்கம் என்று ப�ொதுவாக
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட
கருத்தை
சிதைக்க
செராம்பூர் சமயப் பரப்புக் குழுக்களில் இந்த
கருத்துகள் பயன்படுத்தப்பட்டது. பழமையான
இந்து பழக்கமான சதி ஒழிப்புக்கு எதிராக
ராதாகந்த் தேப் மற்றும் பவானி சரண்
பானர்ஜி ஆகிய�ோர் தங்களது கருத்துகளை
வெளியிட்டனர்.
வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு குற்றவியல்
நீதிமன்றங்களின்
நீதிபதிகளால்
சதி
எனும்
பழக்கம்
ரத்து
செய்யப்படுவது
பரிந்துரைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டார். எனவே
அவர் டிசம்பர் 4, 1829இல் விதிமுறை XVII என்ற
சட்டத்தை நிறைவேற்றினார். இச்சட்டத்தின்
மூலம் சதியில் ஈடுபடுவது அல்லது எரித்தல்
அல்லது
இந்துவிதவைகளை
உயிருடன்
புதைத்தல் ஆகியவை சட்டத்திற்கு புறம்பானது
மற்றும்
குற்றவியல்
நீதிமன்றங்களால்
தண்டிக்ககூடியவை எனவும் அறிவித்தார்.
அதே ப�ோன்ற நடவடிக்கைகள் பம்பாய்
மற்றும்
சென்னையிலும்
உடனடியாக
சட்டமாக்கப்பட்டது.

அக்பர்
குழந்தை
திருமணத்தை
தடுத்ததுடன்
திருமணத்திற்கு
முன்
மணமகன் மற்றும் மணமகளின் ஒப்புதலை
பெற்றோர்கள் கட்டாயமாக பெற்றுக்கொள்ள
வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார். அவர்
பெண்ணிற்கான
திருமணவயது
14
எனவும் ஆண்களுக்கான திருமண வயது
16 எனவும் நிர்ணயித்தார்.
1930இல்
மத்திய
சட்டபேரவையில்
ராய்சாகிப் ஹர்பிலாஸ் சாரதா குழந்தை
திருமண
மச�ோதா
க�ொண்டுவரப்பட்டது.
இச்சட்டம் ஆண்களுக்கான குறைந்தபட்ச
திருமண வயது 18 எனவும் பெண்களுக்கான
குறைந்தபட்ச திருமணவயது 14 ஆகவும்
நிர்ணயித்தது. பின்னர் இது ஆண்களுக்கான
குறைந்தபட்ச திருமணவயது 21 ஆகவும்
பெண்களுக்கான குறைந்தபட்ச திருமண
வயது 18 எனவும் திருத்தப்பட்டது.
ஈ) சதி
இந்திய
சமூகத்தில்
நிலவிய
மற்றொரு சமூகதீமை சதி ஆகும். குறிப்பாக
ராஜபுத்திரர்களிடையே
இப்பழக்கம்
காணப்பட்டது. அப்போதிருந்த நிலப்பிரபுத்துவ
சமூகம் சதி எனும் சடங்கை ஆதரித்தது. இதன்
ப�ொருள் 'கணவனின் சிதையில் தானாக
முன்வந்து விதவைகள் எரித்துக்கொள்ளுதல்'
ஆகும்.
ஆரம்ப
காலத்தில்
தாமாகவே
முன்வந்து
செய்துக�ொண்டனர்
ஆனால்
பின்னர் உறவினர்களின் வற்புறுத்தலால்
சிதையில் அமர்ந்தனர். கி.பி.(ப�ொ.ஆ.) 1420இல்
விஜயநகருக்கு வருகைப்புரிந்த இத்தாலிய
பயணி
நிக்கோல�ோ
க�ோண்டி
தனது
குறிப்புகளில் ‘அந்தப்பகுதியில் வாழ்ந்தவர்கள்
தங்கள் விருப்பத்தின் பேரில் பல பெண்களை
திருமணம் செய்து க�ொண்டனர் என்றும்
பெண்கள்
இறந்த
தன்
கணவருடன்
எரிக்கப்பட்டனர்’ என்றும் குறிப்பிடுகிறார்.
19ஆம் நூற்றாண்டின் த�ொடக்கத்தில்
சதி என்னும் பழக்கம் வங்காளத்தின் பல
பகுதிகளிலும் மேற்கு இந்தியா மற்றும் தென்
இந்தியாவிலும் நடைமுறையில் இருந்தது.
1811ஆம் ஆண்டில், ராம்மோகன் ராயின்
சக�ோதரர் ஜெகன்மோகன் ராய் காலமானதால்
அவருடன் அவரது மனைவியும் எரிக்கப்பட்டார்.
ராம்மோகன் ராய் அதைப் பார்த்தப�ோது மிகவும்

உ) தேவதாசி முறை
தேவதாசி (சமஸ்கிருதம்) அல்லது தேவர்
அடியாள் (தமிழ்) என்ற வார்த்தையின் ப�ொருள்
“கடவுளின் சேவகர்” என்பதாகும். பெண்
குழந்தையை க�ோவிலுக்கு நேர்த்தி கடனாக
அர்ப்பணிக்கும் வழக்கம் இருந்தது. அவர்கள்
க�ோயிலைக்
கவனித்துக்கொள்வத�ோடு
மட்டுமல்லாமல், பரத நாட்டியம் மற்றும் பிற
பாரம்பரிய இந்திய கலைகளையும் கற்றுக்
க�ொண்டனர். அவர்கள் சமூகத்தில் உயர்ந்த
நிலையையும் அனுபவித்தனர்.
பிற்காலங்களில் அவர்கள் ம�ோசமாக
நடத்தப்பட்டு அவமானப்படுத்தப்பட்டனர். மேலும்
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தேவதாசிகள் தங்கள் கண்ணியம், பெருமை
உணர்வு, சுயமரியாதை மற்றும் க�ௌரவம்
ஆகியவற்றை இழந்தனர். அதைத் த�ொடர்ந்து
தேவதாசி முறை ஒரு சமூக தீமையாக மாறியது.
இந்தியாவின் முதல் பெண் மருத்துவரான
டாக்டர்
முத்துலட்சுமி
அம்மையார்,
க�ொடுமையான
தேவதாசி
முறையை
தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒழிப்பதற்காக தன்னை
அர்ப்பணித்துக்
க�ொண்டார்.
தேவதாசி
முறைக்கு எதிரான அவரது ப�ோராட்டத்தை
பாராட்டும் வகையில் 1929இல் அவர் சென்னை
சட்டமன்றத்திற்கு
பரிந்துரைக்கப்பட்டார்.
பெரியார்
ஈ.வெ.ரா.
"தேவதாசி
ஒழிப்பு
மச�ோதாவை" நிறைவேற்றுவதில் முக்கிய
கருவியாக செயல்பட்டார். 1930இல் டாக்டர்
முத்துலட்சுமி அம்மையார் இம்மச�ோதாவை
சென்னை சட்டமன்றத்தில் முன்மொழிந்தார்.
தேவதாசிகளின்
விடுதலைக்காக
ப�ோராடிய மற்றொரு பெண்மணி மூவலூர்
ராமாமிர்தம் ஆவார். ராஜாஜி, பெரியார் மற்றும்
திரு.வி.க. ஆகிய�ோரின் த�ொடர்ச்சியான தார்மீக
ஆதரவுடன் இந்த க�ொடுமையான முறைக்கு
எதிராக அவர் முழக்கம் எழுப்பினார். இதன்
விளைவாக அரசாங்கம் “தேவதாசி ஒழிப்புச்
சட்டத்தை” நிறைவேற்றியது.

சாதிமுறையின் இறுக்கமான தன்மையை
நீக்குவது மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பை
சமத்துவநிலைக்கு உயர்த்துதல் ஆகியவற்றின்
மூலம்
பெண்களின்
முன்னேற்றத்தை
ஊக்குவிக்க முயன்றது. இவ்வியக்கங்களை
வழிநடத்திய
சீர்திருத்தவாதிகளே
நவீன
இந்தியாவின் முன்னோடிகள் ஆவர்.
அ) ராஜா ராம்மோகன் ராய்
இந்தியாவில்
காணப்பட்ட
சமூக
அடக்குமுறைகளை
சீர்திருத்த
முயன்ற
பிரிட்டிஷாரின் முயற்சியை ஆதரித்த சில
அறிவார்ந்த இந்தியர்கள் இருந்தனர். அவர்களில்
மிக முக்கியமானவர் ராஜா ராம்மோகன் ராய்
ஆவார். இந்திய சமூக சீர்திருத்த இயக்கத்தின்
முன்னோடியான ராஜா ராம்மோகன் ராய்,
தனது
உடன்
பிறந்த
சக�ோதரரின்
வாழ்க்கையில்
இந்த
நடைமுறையைக்
கண்டபின்னர் சாதிகளுக்கு அப்பால் சதி
எதிர்ப்பு ப�ோராளியானார். மனிததன்மையற்ற
இத்தீய பழக்கத்திற்கு எதிரான இயக்கத்தை
த�ொடங்கினார்.
இரக்கமற்ற
க�ொடிய
இப்பழக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ராம்மோகன்
ராய்
தலைமையிலான
இயக்கத்தின்
செல்வாக்கினால், பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இந்தச்
செயலை "சார்ந்த குற்றம் க�ொலை" என்று
அறிவித்தது. 1829இல் சதி எனும் உடன்கட்டை
ஏறுதல் தண்டனைக்குரிய குற்றம் என
வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு அறிவித்தார்.
இந்த
தடைச்செயலுக்கு
உதவியதற்காக
ராஜா ராம்மோகன் ராய் மிகவும் நினைவு
கூறப்படுகிறார். மேலும் குழந்தைத் திருமணம்
மற்றும் பெண்சிசுக்கொலை ஆகியவற்றையும்
அவர்
எதிர்த்தார்.
விதவை
மறுமணம்,
பெண்கல்வி மற்றும் பெண்களின் ச�ொத்துரிமை
ஆகியவற்றை ஆதரித்தார். இவ்வாறாக சதி
என்னும் தீய பழக்கம் சமூகத்திலிருந்து
ஒழிக்கப்பட்டது.

மதராஸ்
தேவதாசி
சட்டம்
என்பது
அக்டோபர் 9, 1947இல் நிறைவேற்றப்பட்ட
ஒரு சட்டமாகும். மதராஸ் மாகாணத்தில்
நிறைவேற்றப்பட்ட
இந்த
சட்டம்
தேவதாசிகளுக்கு சட்டப்படி திருமணம்
செய்து
க�ொள்ளும்
உரிமையை
வழங்கியதுடன், இந்திய க�ோவில்களுக்கு
பெண் குழந்தைகளை தானமாக வழங்குவது
சட்டவிர�ோதம் எனவும் அறிவித்தது.

சமூக சீர்திருத்தவாதிகளின் பங்கு

ஆ) ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர்
ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் பெண் கல்வி,
விதவை மறுமணம் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கவும்
பலதார
மணத்தை
ஒழிப்பதற்காகவும்
வங்காளத்தில்
ஒரு
இயக்கத்தை
மேற்கொண்டார். 1856இல் இந்து விதவை
மறுமணச் சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக
இந்திய சட்டமன்றத்திற்கு அவர் பல மனுக்களை
சமர்ப்பித்தார். மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக

பத் த ொன ்ப த ா ம்
நூற்றாண்டின்
இரண்டாம்
பாதியிலிருந்து, பல சமூக
சீர்திருத்தவாதிகள்
மற்றும்
சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள்
பெண்களுக்கு
கல்வி
அளிப்பது,
அவர்களின்
திருமண வயதை உயர்த்துவது, விதவைகளை
கவனித்துக்கொள்வது,
அதே
ப�ோன்று
160

VIII_Std_History_Unit 2.indd 160

22-11-2019 17:46:38

அவரது
மகன்
நாராயணச்சந்திரா,
ஒரு
விதவையை
திருமணம்
செய்து
க�ொண்டார். வித்யாசாகர் பெண் கல்வியை
மேம்படுத்துவதற்காக வங்காளத்தில் நாடியா,
மிட்னாபூர், ஹுக்ளி மற்றும் பர்த்வான் ஆகிய
மாவட்டங்களில் பல பெண்கள் பள்ளியை
நிறுவினார்.

பரவலானது, பர்தாவை
ஒழிப்பது
ப�ோன்ற
பல
பெரிய
சமூக
சீ ர் தி ரு த்த ங ்க ளு க் கு
வ ழி வ கு த்தத�ோ டு ,
சுதந்திர ப�ோராட்டத்தில்
பெண்கள் பங்கேற்கவும்
க�ோபால கிருஷ்ண
வழிவகுத்தது.
க�ோகலே
ஊ) பெரியார் ஈ.வெ.ரா
பெரியார்
ஈ.வெ.ரா
தமிழ்நாட்டின்
மிகச் சிறந்த சமூக சீர்திருத்தவாதிகளில்
ஒருவராவார். இவர் பெண்கல்வி, விதவை
மறுமணம்
மற்றும்
கலப்பு
திருமணம்
ஆகியவற்றை ஆதரித்தார். மேலும் குழந்தை
திருமணத்தை எதிர்த்தார்.

இ) கந்துகூரி வீரேசலிங்கம்
கந்துகூரி
வீரேசலிங்கம்
பந்துலு
தென்னிந்தியாவில் மகளிர் விடுதலைக்காக
ப�ோராடிய
ஆரம்பகால ப�ோராளி ஆவார்.
அவர் விவேகவர்தினி என்ற பத்திரிகையை
வெளியிட்டார்.
மேலும்
அவர்
1874இல்
தனது
முதல் பெண்கள் பள்ளியை
திறந்தார்.
விதவை
மறுமணம் மற்றும் பெண்
கல்வி
ஆகியவற்றை
சமூக சீர்திருத்தத்திற்கான
தனது
திட்டத்தின்
கந்துகூரி
முக்கிய
குறிக்கோளாகக்
வீரேசலிங்கம்
க�ொண்டார்.

எ) பெண் சீர்திருத்தவாதிகள்
பெரும்பாலான சீர்திருத்த இயக்கங்களான
பிரம்ம சமாஜம் (1828), பிரார்த்தனை சமாஜம்
(1867) மற்றும் ஆரிய சமாஜம் (1875)
ப�ோன்றவை ஆண் சீர்திருத்தவாதிகளால்
வழிநடத்தப்பட்டன.
அவர்கள்
பெண்கள்
சுதந்திரம் மற்றும் வளர்ச்சியில் ஒரு எல்லையை
நிர்ணயித்தனர். பண்டித ரமாபாய், ருக்மாபாய்
மற்றும் தாராபாய் ஷிண்டே ப�ோன்ற பெண்
சீர்திருத்தவாதிகள் மேலும் அதை விரிவுபடுத்த
முயற்சித்தனர்.
1889இல்
இந்து
விதவைகளுக்காக சாரதா சதன் (கற்றல்
இல்லம்) எனும் அமைப்பினை பண்டித
ரமாபாய் பம்பாயில் திறந்தார். பின்னர் அது
பூனாவுக்கு
மாற்றப்பட்டது.
அவரது
முயற்சிகளிலேயே மகத்தானது இந்தியாவில்
விதவைகளுக்கு முதன்முதலில் கல்வி புகட்ட
மேற்கொண்டதாகும். மேலும் சென்னையில்
பிரம்மஞான சபை (திய�ோசாபிகல் சங்கம்)
நிறுவப்பட்டது.
டாக்டர்
அன்னிபெசன்ட்
அம்மையார் ஐர�ோப்பாவிலிருந்து வருகை
தந்து அவற்றில் இணைந்தார். இச்சங்கமும்
ப�ொது
சமூக
சீர்திருத்த
திட்டத்தை
உருவாக்கியது.
பெரியாரின்
கருத்துக்களால்
மிகவும்
கவரப்பட்ட மற்றொரு சீர்திருத்தவாதி டாக்டர்
S. தர்மாம்பாள்
ஆவார்.
அவர்
விதவை
மறுமணத்தை
செயல்படுத்துவதிலும்
பெண்கல்வியிலும் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டினார்.
சீர்திருத்தவாதியான டாக்டர் முத்துலட்சுமி
அம்மையாருடன்
இணைந்து
தேவதாசி

ஈ) எம்.ஜி. ரானடே மற்றும் பி.எம். மலபாரி
எம்.ஜி. ரானடே மற்றும் பி.எம். மலபாரி
ஆகிய�ோர்
பம்பாயில்
பெண்கள்
முன்னேற்றத்திற்கான இயக்கத்தை நடத்தினர்.
1869ஆம் ஆண்டில், ரானடே விதவை மறுமண
சங்கத்தில் சேர்ந்து, விதவை மறுமணம்
மற்றும் பெண் கல்வியை ஊக்குவித்ததுடன்
குழந்தை
திருமணத்தை
எதிர்த்தார்.
1887இல் இந்திய தேசிய சமூக மாநாட்டை
த�ொடங்கினார். அது சமூக சீர்திருத்தத்திற்கான
ஒப்புயர்வற்ற நிறுவனமாக உருவானது. ஒரு
பத்திரிக்கையாளரான பி.எம். மலபாரி 1884இல்
குழந்தை
திருமணத்தை
ஒழிப்பதற்கான
ஒரு
இயக்கத்தைத்
த�ொடங்கினார்.
துண்டுப்பிரசுரங்களை
வெளியிட்டு
நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அரசாங்கத்திடம்
வேண்டுக�ோள் விடுத்தார்.
உ) க�ோபால கிருஷ்ண க�ோகலே
க�ோபால கிருஷ்ண க�ோகலே 1905ஆம்
ஆண்டில் இந்திய ஊழியர் சங்கத்தை
த�ொடங்கினார். அது த�ொடக்கக் கல்வி, பெண்
கல்வி மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பினரின்
மேம்பாடு ஆகியவற்றில் சீர்திருத்தங்களைக்
க�ொண்டுவந்தது.
பெண்
கல்வியின்
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முறைக்கு எதிராக மூவலூர் ராமாமிர்தம்
அம்மையார் குரல் எழுப்பினார். அம்மையார்
அவர்களது நினைவாக தமிழக அரசு ‘மூவலூர்
ராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு திருமண
உதவி’ திட்டத்தை த�ொடங்கியது. இந்த சமூக
நலத்திட்டம்
மூலம்
ஏழைப்பெண்களுக்கு
நிதிஉதவி வழங்கப்படுகிறது. இவ்வாறாக
தங்களின் உரிமைகளை வென்றெடுப்பதற்காக
பெண்
சீர்திருத்தவாதிகளும்
பெரும்
பங்காற்றியுள்ளனர்.
தங்களின் நலன்களை பாதுகாத்துக்
க�ொள்வதற்காக
தங்களுக்கானத�ொரு
சங்கம்
நிறுவப்படுவதன்
அவசியத்தை
புகழ்பெற்ற பெண்கள் உணர்ந்தனர். அதன்
விளைவாக, இந்தியாவில் இந்திய பெண்கள்
சங்கம், தேசிய பெண்கள் ஆணையம் மற்றும்
அனைத்து இந்திய பெண்கள் மாநாடு ப�ோன்ற
மூன்று மிகப்பெரிய பெண்கள் அமைப்புகள்
நிறுவப்பட்டது.

வீரதீரமாக ப�ோரிட்டு சிவகங்கையில் தனது
ஆட்சியை மீட்டெடுத்தார். 1857ஆம் ஆண்டு
ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான ப�ோராட்டத்தில்
பேகம் ஹஸ்ரத் மஹால், ஜான்சியின் ராணி
லட்சுமி
பாய்
ப�ோன்றோர்
ஆயுதமேந்தி
ப�ோராடினர்.

விடுதலைப்
ப�ோராட்டத்தில்
ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் அயல்நாட்டு
ப�ொருட்களை புறக்கணித்தல், ஊர்வலங்களில்
கலந்துக�ொள்வது,
சட்டங்களை
மீறுதல்
மூலம் தடியடி பெற்று சிறைக்கு சென்றனர்.
விடுதலைப்
ப�ோராட்டத்தில்
அவர்களது
பங்களிப்பு வெகுஜன தன்மையில் புதிய
பரிணாமத்தை சேர்த்தது.

சீர்திருத்த இயக்கத்தின் தாக்கம்
•	பெண்களின் விடுதலையில் குறிப்பிடத்தக்க
முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.

விடுதலை இயக்கத்தில் பெண்கள்
த�ொட க ்க க ா ல
காலனிய
எதிர்ப்பு
ப�ோராட்டத்தில் பெண்கள்
பல்வேறு
வகைகளில்
முக்கிய
பங்காற்றினர்.
சி வ க ங ்கை யி ன்
வ ே லு ந ா ச் சி ய ா ர்
ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக

•	இது
மக்களிடையே
விழிப்புணர்வை உருவாக்கியது.

தேசிய

•	தியாகம், சேவை மற்றும் பகுத்தறிவு
உணர்வு ஆகியவற்றை உருவாக்கியது.

•	சதி மற்றும் பெண்சிசுக்கொலை ஆகியவை
சட்டவிர�ோதமாக்கப்பட்டது.
•	விதவை
மறுமணம்
அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

வேலுநாச்சியார்

பின்வரும்
சட்டங்கள்
திருமணம்,
தத்தெடுப்பு,
பெண்களின் நிலையை மேம்படுத்தியுள்ளது.
முக்கிய சட்டவிதிகள்

வாரிசு

ப�ோன்ற

செய்ய

விஷயங்களில்

முக்கிய பிரிவுகள்

வங்காள ஒழுங்குமுறைச் சட்டம் XXI, 1804

பெண்சிசுக்கொலை சட்டவிர�ோதமானது என
அறிவிக்கப்பட்டது.

ஒழுங்குமுறை XVII, 1829

சதி எனும் பழக்கம் சட்டவிர�ோதமானது என்று
அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்து விதவைகள் மறுமணச்சட்டம், 1856

விதவைகளை மறுமணம் செய்ய அனுமதித்தது.

உள்நாட்டு திருமணச்சட்டம், 1872

குழந்தை திருமணம் தடை செய்யப்பட்டது.

சாரதா சட்டம், 1930

சிறுவர்கள் சிறுமிகளுக்கான திருமணவயது
உயர்த்தப்பட்டது.

தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டம், 1947

தேவதாசி முறையை ஒழித்தது.
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சுதந்திர இந்தியாவில் பெண்கள்

புதிதாக த�ொடங்கப்பட்ட ‘மஹிளா சமக்யா’ எனும்
திட்டமானது பெண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பதில்
முக்கிய கவனம் செலுத்துகிறது. பெண்களுக்கு
33
சதவீத
இடத்தை
ஒதுக்கியது
பெண்களின் சமூக-அரசியல் செல்வாக்கில்
முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.
ஜனவரி 1992இல்
பெண்களுக்கான
தேசிய
ஆணையம்
அமைக்கப்பட்டது.
பெண்கள் த�ொடர்பான சட்டங்களை மறுஆய்வு
செய்வது, பெண்களுக்கு எதிரான அநீதிகள்
மற்றும் உரிமைகள் மறுப்பு குறித்த தனிப்பட்ட
புகார்களில் தலையிடுவது இதன் முக்கிய
பணிகள் ஆகும்.

இந்தியாவில் பெண்கள் தற்போது கல்வி,
அரசியல், மருத்துவம், கலாச்சாரம், சேவைத்
துறைகள், அறிவியல் மற்றும் த�ொழில்நுட்பம்
உட்பட
அனைத்து
துறைகளிலும்
பங்கேற்கின்றனர்.
இந்திய அரசியலமைப்பு (பிரிவு 14) சம
வாய்ப்பு மற்றும் சம வேலைக்கு சம ஊதியம்
என உத்திரவாதமளிக்கிறது.
பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதற்கான
தேசிய
க�ொள்கையானது, தேசிய கல்விக்
க�ொள்கை (1986) கீழ் நிறைவேற்றப்பட்டது.

மீள்பார்வை

� பெண்களின் நிலை எல்லா காலங்களிலும் ஒரேமாதிரியாக இருந்ததில்லை மேலும் வட்டார
அளவிலும் வேறுபட்டிருந்தது.
� இந்திய சமுதாயத்தில் பல சமூக தீமைகள் இருந்தன.
� பல சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் மற்றும் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் பெண்களுக்கு கல்வி
அளிப்பதன் மூலம் அவர்களின் முன்னேற்றத்தை ஊக்குவிக்க முயன்றன.
� இந்தியாவில் பெண்கள் தற்போது அனைத்து துறைகளிலும் பங்கேற்கின்றனர்.

கலைச்சொற்கள்
பெருநிலக்கிழார்

zamindar

a landowner

விடுதலை

emancipation

free from social, or political restriction

அறிவ�ொளி

enlightenment

the state of being enlightened

பலதார மணம்

polygamy

the custom of being married to more than one person

சீர்திருத்தவாதி

reformer

a person who makes changes to something in order to
improve it
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அ) வுட்ஸ்		
ஆ) வெல்பி
இ) ஹண்டர்	
ஈ) முட்டிமன்
8.	சாரதா குழந்தை திருமண மச�ோதாவானது
சிறுமிகளுக்கான குறைந்தபட்ச திருமண
வயதை
என நிர்ணயித்தது.
அ) 11		
ஆ) 12
இ) 13
		
ஈ) 14

மதிப்பீடு
I. சரியான
விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்.
1.	
சமூகமானது
த ன க் கு ள் ளி ரு ந் து ம்
வெ ளி யி லி ரு ந் து ம்
ம ா ற ்ற ங ்களை
உட்கிரகித்தும் வெளிப்படுத்தியும் நீக்கியும்
த�ொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது.
அ) மனித		
ஆ) விலங்கு
இ) காடு		
ஈ) இயற்கை
2. இந்தியாவின் முதல் பெண் மருத்துவர்
அ) தர்மாம்பாள்
ஆ) முத்துலட்சுமி அம்மையார்
இ) மூவலூர் ராமாமிர்தம்
ஈ) பண்டித ரமாபாய்
3.	சதி எனும் நடைமுறை ஒழிக்கப்பட்ட
ஆண்டு
அ) 1827		
ஆ) 1828
இ) 1829		
ஈ) 1830
4. பி.எம். மலபாரி என்பவர் ஒரு
அ) ஆசிரியர்
ஆ) மருத்துவர்
இ) வழக்கறிஞர்
ஈ) பத்திரிகையாளர்
5.	பின்வருவனவற்றில் எவை/எது சீர்திருத்த
இயக்கம் (ங்கள்)?
அ) பிரம்ம சமாஜம்
ஆ) பிரார்த்தனை சமாஜம்
இ) ஆரிய சமாஜம்
ஈ) மேற்கண்ட அனைத்தும்
6.	பெதுன் பள்ளி
இல் J.E.D பெதுன்
என்பவரால் நிறுவப்பட்டது.
அ) 1848		
ஆ) 1849
இ) 1850		
ஈ) 1851
7.	1882ஆம் ஆண்டில் சிறுமிகளுக்கான
ஆரம்பப் பள்ளிகளைத் த�ொடங்க எந்த
ஆணையம் பரிந்துரைத்தது?

II. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்பவும்.
1.	
1819இல் கிறித்தவ சமயப்பரப்பு
குழுக்களால் அமைக்கப்பட்டது.
2.	சிவகங்கையை
சேர்ந்த
என்பவர் பிரிட்டிஷாரை எதிர்த்து வீரமாக
ப�ோராடினார்.
3.	இந்திய ஊழியர் சங்கத்தை நிறுவியவர்
4.

தமிழ்நாட்டின்
மிகப்பெரிய
சமூக
சீர்திருத்தவாதிகளில் ஒருவர்
ஆவார்.
5.	கந்துகூரி
வீரசலிங்கம்
வெளியிட்ட
பத்திரிக்கையின் பெயர்
ஆகும்.
III. ப�ொருத்துக.
1. பிரம்மஞான சபை - இத்தாலிய பயணி
2. சாரதா சதன்

- சமூக தீமை

3. வுட்ஸ் கல்வி
அறிக்கை

- அன்னிபெசன்ட்

4. நிக்கோல�ோ
க�ோண்டி

- பண்டித ரமாபாய்

5. வரதட்சணை

- 1854

IV. சரியா / தவறா எனக் குறிப்பிடுக.
1.	ரிக்
வேத
காலத்தில்
பெண்கள்
க�ௌரவிக்கப்பட்டனர்.
2.	தேவதாசி முறை ஒரு சமூக தீமை.
3.	இந்திய சமூக சீர்திருத்த இயக்கத்தின்
முன்னோடி ராஜா ராம்மோகன் ராய்.
4.	பெண்களுக்கான 23 சதவீத இட ஒதுக்கீடு
என்பது பெண்களின் சமூக – அரசியல்
நிலையை மேம்படுத்துவதைக் குறிக்கிறது.
5.	1930ஆம் ஆண்டு சாரதா சட்டம் சிறுவர்கள்
மற்றும்
சிறுமிகளுக்கான
திருமண
வயதை உயர்த்தியது.
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V. சரியான கூற்றைத் தேர்வு செய்யவும்.
1.	சரியான இணையை கண்டுபிடி.
அ) மகளிர்
பல்கலைக்கழகம்
ஆ) நீதிபதி ரானடே
இ) விதவை
மறுமணச் சட்டம்
ஈ) ராணி
லட்சுமிபாய்

2.	சமூக தீமைகளில் சிலவற்றை பட்டியலிடுக.
3.	இடைக்கால இந்தியாவில் குறிப்பிடத்தக்க
பெண்கள் யாவர்?
4.	இந்திய
விடுதலைப்
ப�ோராட்டத்தில்
ஈடுபட்ட
முக்கியமான
பெண்களை
குறிப்பிடுக.
5.	‘சதி’ பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.

- பேராசிரியர் D.K.
கார்வே
- ஆரிய சமாஜம்
- 1855
- டெல்லி

VII. பின்வருபவைகளுக்கு விரிவான விடை
தருக.
1.	சுதந்திரப் ப�ோராட்டத்தில் பெண்களின்
பங்கினைக் கண்டறியவும்.
2.	சமூக தீமைகளை ஒழிப்பதில் சமூக
சீர்திருத்தவாதிகளின்
பங்களிப்பை
விளக்குக.
3.	சீர்திருத்த இயக்கத்தின் தாக்கம் குறித்து
விரிவாக விடையளிக்கவும்.

2.	மாறுபட்ட ஒன்றினைக் கண்டுபிடி.
அ) குழந்தை திருமணம்
ஆ) சதி
இ) தேவதாசி முறை
ஈ) விதவை மறுமணம்
3. பின்வரும் கூற்றுகளை கவனிக்கவும்.
i) பேகம் ஹஸ்ரத் மஹால், ராணி லட்சுமி
பாய் ஆகிய�ோர் ஆங்கிலேயர் மீது
ஆயுதமேந்திய கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டனர்.
ii) தமிழ்நாட்டின் சிவகங்கையைச் சேர்ந்த
வேலுநாச்சியார்,
பிரிட்டிஷாருக்கு
எதிராக வீரமாக ப�ோராடினார்.
	மேலே க�ொடுக்கப்பட்ட எந்த வாக்கியம்
(ங்கள்) சரியானவை?
அ) i மட்டும்
ஆ) ii மட்டும்
இ) i மற்றும் ii
ஈ) இரண்டுமில்லை
4.	கூற்று: ராஜா ராம்மோகன் ராய் அனைத்து
இந்தியர்களாலும்
மிகவும்
நினைவு
கூறப்படுகிறார்.
	காரணம்: இந்திய சமுதாயத்தில் இருந்த
சதி என்ற தீயபழக்கத்தை ஒழித்தார்.
அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும்
தவறானவை.
ஆ) கூற்று சரியானது. காரணம் தவறு.
இ) கூற்று சரியானது. காரணம் கூற்றை
விளக்குகிறது.
ஈ) கூற்று
சரி.
காரணம்
கூற்றை
விளக்கவில்லை.

VIII. செயல் திட்டம் மற்றும் செயல்பாடு.
1.	பெண்களின்
வளர்ச்சியில்
சமூக
சீர்திருத்தவாதிகளின் பங்களிப்பு குறித்து
தகவல்
த�ொகுப்பை
தயாரிக்கவும்.
(ஏதேனும் ஒரு சீர்திருத்தவாதியை தேர்வு
செய்து அவர் த�ொடர்பான தகவல்களை
சேகரிக்கவும்)
2.	குழு விவாதம்: விடுதலை இயக்கத்தில்
பெண்களின் பங்கேற்பு.

மேற்கோள் நூல்கள்
1. Kali Kinkar Datta, A Social History of Modern
India, New Delhi: The Macmillan, 1975.
2. 
P.N. Chopra, B. N. Puri, M.N. Das,
A.C. Pradan, A Comprehensive History of Modern
India, New Delhi: Sterling Publishers, 2003.
3. P.N. Chopra, B. N. Puri, M.N. Das, A Social,
Cultural and Economic History of India Vol I,
II, III, New Delhi: The Macmillan, 2004.
4. Bipan Chandra, History of Modern India,
New Delhi: Orient Black Swan, 2016.

VI. பின்வரும்
வினாக்களுக்கு
ஓரிரு
வாக்கியங்களில் விடையளிக்கவும்.
1.	பெண்களின்
முன்னேற்றத்திற்காக
ப�ோராடிய
முக்கிய
தலைவர்களின்
பெயரினை குறிப்பிடுக.
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அலகு - 1

த�ொழிலகங்கள்
கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
▶ த�ொழிலகங்களின் தன்மை அதன் வகைகள் மற்றும் அவற்றின்
முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி புரிந்து க�ொள்ளல்
▶ ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகளில் ப�ொதுவான வகைபாடுகளைப்
பற்றிப் புரிந்துக�ொள்ளல்
▶ த�ொழிலகங்களின் அமைவிடத்தின் காரணிகளை அடையாளம்
காணல்
▶ த�ொழிலகங்களின் வகைகளைப் பற்றி அறிந்து க�ொள்ளல்

அறிமுகம்

”மேடம்”, இந்த துவாளை மிகவும் அழகாகவும்
வண்ணமயமாகவும்
இருக்கிறது.
இதை
எங்கிருந்து வாங்கினீர்கள்?. இது எவ்வாறு
உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது?” என ஆசிரியரிடம்
கேட்க, ஆசிரியர் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இவை
எவ்வாறு மூலப்பொருட்களைக் க�ொண்டு
தயாரித்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது என்பதை
விளக்கத் த�ொடங்கினார்.

அக்சய் மற்றும் ஆகாஷ் உங்களைப்
ப�ோன்றே
எட்டாம்
வகுப்பில்
படித்துக்
க�ொண்டிருந்தனர்.
ஒருநாள்
பள்ளியில்
மாணவர்கள் விளையாடிக் க�ொண்டிருந்த
ப�ோது மழை பெய்யத் துவங்கியது. அவர்கள்
தங்கள்
வகுப்பறையை
ந�ோக்கி
ஓட
ஆரம்பித்தனர். மழையினால் அக்சய் அருகில்
உள்ள ஒரு மரத்தின் கீழ் தங்க திட்டமிட்டு
ஆகாஷை அழைத்தான். ஆனால்
ஆகாஷ்
மரத்தை
மின்னல்
தாக்கக்கூடும்
என
எதிர்மறையாக பதிலளித்தான். கடைசியில்
இருவரும்
அவர்கள்
வகுப்பறையை
அடைந்தனர். வகுப்பறையில் ஒரு புதிய
பருத்தியினாலான துவாளையைக் கண்டனர்.
அவர்கள் இருவரும் தங்களுடைய தலையை
பருத்தியினாலான துவாளையைக் க�ொண்டு
துடைத்து க�ொண்டனர். வகுப்பறையில் இருந்த
மற்ற மாணவர்கள் ஆசிரியர் க�ொண்டு வந்த
துவாளையை நீங்கள் இருவரும் ஈரமாக்கி
விட்டீர்கள் என்றனர். எனவே ஆசிரியர்
தங்களைத் கண்டிக்க கூடும் என நினைத்து
ஆசிரியரை திருப்திபடுத்தும் ப�ொருட்டு ஆகாஷ்
ஆசிரியரிடம் சில கேள்விகளைக் கேட்டார்.

த�ொழிற்சாலை
மூலப்பொருட்களை
இயந்திரங்களின்
மூலம் பயன்படுத்த கூடிய ப�ொருட்களாக
மாற்றப்படும் இடமே த�ொழிற்சாலை எனப்படும்.
பல்வேறு மூலப் ப�ொருட்களை நேரடியாக
மனிதர்களால் நுகர்வு செய்ய இயலாது. எனவே
மூலப் ப�ொருட்களை நுகர்வு ப�ொருட்களாக
மாற்ற
வேண்டியது
அவசியமாகிறது.
மூலப்பொருட்களை ஒரு வடிவத்திலிருந்து
நுகரும் வகையில் மற்றொரு வடிவத்திற்கு
மாற்றுவதே உற்பத்தி த�ொழிற்சாலையின்
சாராம்சம் ஆகும்.
த�ொழிற்சாலைகள்,
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கையின்
இரண்டாம்
நிலை
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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.

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

மு�ல் நிலை த�ொருளொ�ொர நடவடிகலக

பினவருவன அளனத்தும் முககியமான
அடிப்�ள்
மற்றும்
க�ாருைா்தார
ந்வடிகளககள் ஆகும்.

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.

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 நிலை த�ொருளொ�ொர த்யல்�ொடு

பமலாண்ளம ந்வடிகளககளைப் ப�ானபறே எந்த
ஒரு இரண்்ாம் நிளல க�ாருைா்தார க்சயல்�ாடும்
கீழ்ககண்் முளறேயில் நள்க�றுகிறேது
முடிவுற் த�ொருடகள்(தவளியீடு)

இரண்டொம்
துல்

முல்�டுத்து�ல்
உள்ளீடுகள்

்ொரபு
துல்

மு�னலை
துல்
த�ொருளொ�ொர
நடவடிகலககளின
வலகப்�ொடு

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

நொனகொம்
துல்
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என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ப�ோக்குவரத்து,
நிதி
பயன்பாடுகள்,
கல்வி,
சில்லறை
வர்த்தகம், வீட்டுவசதி, மருத்துவம் மற்றும்
பிற சேவைகளை உள்ளடக்கியதாகும். நாம்
பள்ளியின் மூலமாக கல்வி பயில்கிறோம்.
எனவே பள்ளி சேவைகளை அளிப்பதால்
இது
மூன்றாம்
நிலை
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளின் கீழ் வருகிறது.

சேவைத்துறை இந்தியாவின்
மிகப்பெரிய
துறைகளில்
ஒன்றாகும்.
தற்போது
இந்தத்
துறையானது
இந்திய ப�ொருளாதாரத்தின்
முதுகெலும்பாக உள்ளது. இந்தியாவின்
ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சுமார் 53
சதவீதம் பங்களிப்பினை அளிக்கிறது.

மூன்றாம்
நிலை
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளை மேலும் இரண்டு துணை
பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம்.

2. ஐந்தாம் நிலை ப�ொருளாதார செயல்பாடுகள்:
த�ொழிற்சாலைகள், வணிகம், கல்வி மற்றும்
அரசாங்கங்களின்
உயர்மட்ட
அளவில்
முடிவெடுக்கும் நிர்வாகிகளை குறிப்பிடுகின்றன.
சுகாதாரம், பல்கலைக்கழகங்கள், அறிவியல்
மற்றும் த�ொழில்நுட்பம் ப�ோன்ற துறைகளில்
உள்ள உயர்மட்ட அதிகாரிகள் அல்லது
நிர்வாகிகள்
இவற்றில்
அடங்குவர்.
உதாரணமாக நம்முடைய பெற்றோர்கள்
வீட்டு குடிசார் பண்டம் அல்லது ப�ொருட்கள்
வாங்குவதற்கான முடிவினை அவர்களே
எடுக்கின்றனர். அதே ப�ோல அமைச்சரவை
குழுவினர் ஒரு மாநிலத்தின் பல்வேறு மக்கள்
நலத்திட்டங்களைப்
பற்றிய
முடிவுகளை
எடுக்கின்றனர்.

1. நான்காம் நிலை (Quartenary Economic Activity)
2. ஐந்தாம் நிலை ( Quinary Economic Activity)

இவை ப�ொருளாதாரத்தின் ஒரு பகுதியான
சார்பு துறை வணிகத்திற்கான சேவைகளை
அளிக்கிறது.
மூன்றாம் நிலைத் துறை
ப�ொருளாதரத்தில் மூன்றாம் நிலைத்
சேவைகளை அளிக்கும் துறையாகும்.

துறை

என்பது

செயல்பாடு

சேவைகள் என்பன
த�ொட் டு ண ர் ந் து
க�ொள்ள முடியாதவை.
சிகை
அலங்காரம்
அல்லது த�ொடர்வண்டி
பயணத்தைப் ப�ோல
த�ொட் டு ண ர வ�ோ
அல்லது
சேமித்து
வை க ்கவ�ோ
இயலாது.

ஏதேனும் ஒரு த�ொழிற்சாலையைப்
பார்வையிட்டு அதன் அமைவிடத்திற்கு
காரணமான சாதகமான காரணிகளைக்
கண்டறியவும்.

 த�ொழிலக அமைவிட காரணிகள்

1. நான்காம்
நிலை
ப�ொருளாதார
செயல்பாடுகள்:
இச்செயல்பாடு
ஆராய்ச்சி
மற்றும்
பயிற்சி
உள்ளிட்ட
தகவல்
உருவாக்கம் மற்றும் பரிமாற்றங்களுடன்
த�ொடர்புடையதாகும்.
ஆகையால்
இத்துறையை தகவல் நுட்பத் த�ொழிலகங்கள்
என்று அழைக்கிற�ோம். தகவல் பரிமாற்றம்
மற்றும் மின்னணு காட்சியானது தகவல்
த�ொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தின் விளைவாக
இந்த வியக்கத்தகு நிலையை அடைந்துள்ளது.
த�ொலைக்காட்சி
நிலையத்தில்
இருந்து
ஒளிபரப்பாகும்
நிகழ்ச்சிகளை
காண்பது
நான்காம் நிலை ப�ொருளாதார செயல்பாட்டிற்கு
சிறந்த உதாரணம் ஆகும்.

த�ொழிற்சாலையின்
அமைவிடங்கள்
இயற்கையில்
சிக்கலானவை.
அவை
அங்கு கிடைக்கக்கூடிய பல காரணிகளால்
தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. மூலப்பொருட்கள்,
நிலம், நீர், த�ொழிலாளர்கள், மூலதனம்,
ஆற்றல் வளம், ப�ோக்குவரத்து மற்றும் சந்தை
இவைகள் த�ொழிலகங்களின் அமைவிடத்தை
தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணிகளாகும்.
த�ொழிலக அமைவிட காரணிகள் இரு
பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
1. புவியியல் காரணிகள் (Geographical Factors)
2. புவியியல் அல்லாத காரணிகள்
Geographical Factors)

(Non-
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ப�ோக்குவரத்து தேவைப்படுகிறது. எப்பொழுதும்
எளிதான ப�ோக்குவரத்து த�ொழிலகங்களின்
அமைவிடத்தை
தீர்மானிப்பதில்
முக்கிய
பங்கு வகிக்கிறது. எனவே நீர்வழிகள்,
சாலை வழிகள் மற்றும் இருப்புப் பாதைகளின்
வலைப்பின்னல் க�ொண்ட பகுதிகள் சிறந்த
த�ொழில் மையங்களாகத் திகழ்கின்றன.

மூலப்பொருள்
ஆற்றல் வளம்
நிலம்

த�ொழிலாளர்
மூலதனம்

ப�ோக்குவரத்து

சந்தை

5. சேமிப்பு மற்றும் கிடங்கு (Storage and
Warehousing):
உற்பத்தியின்
முடிவில்
முடிவுற்ற
ப�ொருள்கள்
சந்தையைச்
சென்றடைய வேண்டும். எனவே முடிக்கப்பட்ட
ப�ொருட்கள் சந்தைக்கு எடுத்துச் செல்லும்
வரை ப�ொருத்தமான கிடங்குகளில் சேமித்து
வைக்க வேண்டும்.

த�ொழிலக அமைவிட காரணிகள்

I. புவியியல் காரணிகள்
1. மூலப்பொருட்கள் (Raw Materials): அதிக
அளவு மூலப்பொருட்கள் மற்றும் எடை இழக்கும்
ப�ொருட்களை நீண்ட தூரத்திற்கு க�ொண்டு
செல்ல முடியாது. எனவே இரும்பு மற்றும் எஃகு
மற்றும் சர்க்கரை த�ொழிலகங்கள் முறையே
இரும்புத்தாது மற்றும் கரும்பு கிடைக்கும்
இடத்திற்கு அருகிலேயே அமைந்துள்ளன.
சேலம் இரும்பு எஃகு ஆலையானது இரும்பு
தாது கிடைக்கும் கஞ்சமலைக்கு அருகிலேயே
அமைந்துள்ளது.
சர்க்கரைத்
த�ொழிற்
சாலைகள் கரும்பு விளையும் இடங்களுக்கு
அருகிலேயே அமைந்துள்ளன.

6. நிலத்தோற்றம்
(Topography):
ஒரு
த�ொழிற்சாலையை
நிறுவுவதற்கு
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடம் சமமானதாக இருக்க
வேண்டும். இது பல்வேறு ப�ோக்குவரத்து
சாதனங்களைப்
பயன்படுத்தி
க�ொள்ள
ஏதுவாக இருக்கும்.
7. காலநிலை (Climate): ஒரு பகுதியில் நிலவும்
காலநிலை, த�ொழிலகங்களின் அமைவிடத்தை
தீர்மானிக்கும்
முக்கிய
காரணிகளில்
ஒன்றாகும்.
த�ொழிற்சாலை
வளர்ச்சிக்கு
தீவிர காலநிலை ப�ொருத்தமானது அல்ல.
மேலும் ஒவ்வொரு த�ொழிலகங்களுக்கும் ஒரு
குறிப்பிட்ட காலநிலை தேவைப்படுகிறது.

2. ஆற்றல்
வளம்
(Power):
எரிசக்தி
பெரும்பாலான
த�ொழிலகங்களை
இயக்குவதற்கு
அடிப்படை
மற்றும்
அவசியமானதாகும்.
நிலக்கரி,
தாது
எண்ணெய் மற்றும் நீர் ப�ோன்ற மரபுசார்
மூலங்களிலிருந்து எரிசக்தி பெரும்பாலும்
உற்பத்தி
செய்யப்படுகிறது.
எனவே
த�ொழிற்சாலைகளின் மின் தேவையைப்
பூர்த்தி செய்யும் ப�ொருட்டு மேற்கண்ட ஏதேனும்
ஒரு வளம் அமைந்துள்ள இடங்களுக்கு
அருகாமையில்
த�ொழிற்சாலைகள்
அமைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டாக
பருத்தி
நெசவாலை
த�ொழிலுக்கு குளிர் - ஈரப்பத காலநிலை
சிறந்ததாகும். எனவே க�ோயம்புத்தூர் மற்றும்
திருப்பூர் ப�ோன்ற பகுதிகளில் இவ்வகையான
காலநிலை நிலவுவதால் பருத்தி நெசவு
த�ொழிலகங்கள்
இம்மண்டலத்தில்
அமைந்துள்ளன.
8. நீர்வளம் (Water Resources): நீர்வளம்
த�ொழிற்சாலைகளின்
அமைவிடத்தை
நிர்ணயிக்கும்
மற்றொரு
முக்கியமான
காரணியாகும். இக்காரணத்தினால் ஆறுகள்,
கால்வாய்கள் மற்றும் ஏரிகளுக்கு அருகே
பல
த�ொழிலகங்கள்
நிறுவப்பட்டுள்ளன.
இரும்பு
மற்றும்
எஃகு
த�ொழிற்சாலை,
ஜவுளி த�ொழிற்சாலை மற்றும் இரசாயன
த�ொழிற்சாலைகளின்
செயல்பாட்டிற்கு
ஏராளமான நீர் தேவைப்படுகிறது.

3. மனித சக்தி (Labour): த�ொழிலாளர்
சார்ந்த த�ொழில்களுக்கு மலிவான மற்றும்
திறமையான த�ொழிலாளர்கள் அவசியமாகும்.
எடுத்துக்காட்டு தேயிலை த�ொழிற்சாலை.
4. ப�ோக்குவரத்து
(Transport):
மூலப்பொருட்களை
த�ொழிலகங்களுக்கு
க�ொண்டு
செல்வதற்கும்
முடிக்கப்பட்ட
ப�ொருட்களை மீண்டும் சந்தைக்கு அனுப்பவும்
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 �ொழிலகங்களின் வகைபாடு
த
(Classification of Insustries)

கண்டறிக
இந்தியாவில் உள்ள த�ொழிற்சாலைகள் சீரற்ற
பரவலை க�ொண்டுள்ளன. காரணங்களைக்
கண்டறியவும்.

த�ொழிலகங்கள் பல்வேறு அடிப்படையில்
வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அவை
 1. மூலப்பொருட்களின் அடிப்படையில்

II. புவியியல் அல்லா காரணிகள்
1. மூலதனம்
(Capital):
த�ொழிலகங்கள்
நிறுவுவதற்கு மூலதனம் அல்லது அதிக முதலீடு
தேவைப்படுகிறது. மூலதனம் இல்லாமல் எந்த
ஒரு த�ொழிற்சாலையையும் நிறுவ முடியாது.
2. கடன் வசதி (Availabllity of Loans):
பெரும்பாலும் த�ொழில் முதலீட்டாளர்களுக்கு
த�ொழில் த�ொடங்க ப�ோதுமான நிதி இருக்க
வாய்ப்பில்லை.
எனவே
த�ொழிற்சாலை
த�ொடங்கும் ப�ொருட்டு முதலீட்டாளர்கள் கடன்
வசதியை நாடுவர். எனவே கடன் மற்றும்
காப்பீடு வழங்கும் நிறுவனங்களின் சேவை
தேவைப்படுகிறது.

வேளாண் சார்ந்த த�ொழிலகங்கள்
(i) வேளாண் சார்ந்த த�ொழிலகங்கள்: இவ்வகை
த�ொழிலகங்களுக்கு வேளாண் மற்றும் விலங்கு
சார்ந்த
ப�ொருட்கள்
மூலப்பொருட்களாகப்
பயன்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக உணவுப்
பதப்படுத்துதல், தாவர எண்ணெய் உற்பத்தி,
பருத்தி நெசவாலைகள், பால் உற்பத்திப்
ப�ொருட்கள் ப�ோன்றவை.

3. அரசாங்கக் க�ொள்கைகள் / விதிமுறைகள்
(Government
Policies
/
Regulations):
த�ொழிலகங்களின்
அமைவிடத்தை
நிர்ணயிக்கும்
மற்றொரு
முக்கிய
காரணி
அரசாங்கக்
க�ொள்கைகள்
ஆகும்.
பிராந்திய
ஏற்றத்தாழ்வுகளைப்
குறைப்பதற்கும் அதிகமான மாசுபாட்டை
கட்டுப்படுத்துவதற்கும்
பெருநகரங்களில்
மிகுதியான த�ொழிலகங்களை தவிர்ப்பதற்கும்,
த�ொழிற்சாலையை நிறுவுவதற்கும், நிலம்
ஒதுக்கீடு செய்வதில் சில கட்டுப்பாடுகளை
அரசாங்கம் விதிக்கிறது. எனவே அரசாங்கக்
க�ொள்கைகள்
மற்றும்
விதிமுறைகள்
த�ொழிலகங்களின்
அமைவிடத்தை
தீர்மானிக்கின்றன.

(ii) கனிமவளம் சார்ந்த த�ொழிற்சாலைகள்:
இவ்வகை
த�ொழிலகங்கள்
கனிமத்
தாதுக்களை
மூலப்பொருட்களாக
பயன்படுத்துகின்றன.
இரும்பு
தாதுவில்
இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் இரும்பு
கனிம வளம் சார்ந்த த�ொழிலகத்திற்கு
எடுத்துக்காட்டாகும். சிமெண்ட் த�ொழிற்சாலை,
இயந்திரக் கருவி உற்பத்தி ப�ோன்றவை
கனிமங்கள் சார்ந்த த�ொழிற்சாலைகளுக்கு
மற்ற எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

செயல்பாடுகள்

கனிமவளம்
சார்ந்த
த�ொழிலகங்கள்

கரும்பலகை சுண்ணக்கட்டிகளை
நினைவில் க�ொள்.
1. இதன் உற்பத்திக்கு பயன்படும் மூலப்
ப�ொருட்களின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக
2. இவை
உற்பத்தி
செய்யப்படும்
இடங்களைக் கண்டறிக.
3. சுண்ணக்கட்டிகளின் உற்பத்தி எந்த
வகை த�ொழிலகங்களின் வகைப்பாட்டில்
உள்ளது என்பதைக் குறிப்பிடுக.

"கனிமங்களின் செழுமை,
வாய்ப்புகளின் வளமை".
கனிமவளம் சார்ந்த த�ொழிலகங்கள்
(iii) கடல்வளம்
சார்ந்த
த�ொழிலகங்கள்:
இவ்வகை த�ொழிலகங்களுக்கு கடல் மற்றும்
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(ii) சிறிய அளவிலான த�ொழிலகங்கள்: ரூபாய்
ஒரு க�ோடிக்கும் குறைவான மூலதனத்தைக்
க�ொண்டு நிறுவப்படும் த�ொழிற்சாலைகளை
சிறிய அளவிலான த�ொழிலகங்கள் என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
எடுத்துக்காட்டு
பட்டு
நெசவு மற்றும் வீட்டு உபய�ோகப் ப�ொருட்கள்
சார்ந்த
த�ொழிலகங்கள்
இவ்வகையைச்
சார்ந்தவை ஆகும்.

பெருங்கடலில் இருந்து கிடைக்கப்பெறும்
ப�ொருட்கள்
மூலப்பொருட்களாகப்
பயன்படுகின்றன.
எடுத்துக்காட்டு
பதப்படுத்தப்பட்ட கடல்சார் உணவு, மீன்
எண்ணெய் உற்பத்தி அலகுகள் ஆகும்.

கடல்வளம் சார்ந்த த�ொழிலகங்கள்
(iv) வனவளம்
சார்ந்த
த�ொழிலகங்கள்:
இவ்வகை
த�ொழிலகங்களுக்கு
வனப்பொருட்கள்
மூலப்பொருட்களாகப்
பயன்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக மரக்கூழ்
மற்றும் காகித உற்பத்தி, மரத்தளவாடங்கள்
மற்றும்
சில
மருந்து
உற்பத்தி
த�ொழிலகங்களாகும்.

சிறு த�ொழிலகங்கள்
இந்தியாவின் டெட்ராய்ட்
அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில்
மிச்சிகன் மாநிலத்தில் உள்ள
டெட்ராய்ட் நகரம் உலக
பாரம்பரிய வாகன த�ொழில் மையமாக
அறியப்படுகிறது. அதேப�ோல் இந்தியாவில்
உள்ள சென்னை மாநகரம் இந்தியாவின்
டெட்ராய்ட்
என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
ஏனெனில் உலகப் புகழ் பெற்ற வாகன
த�ொழிலகங்களான
ஜி.எம்,
ப�ோர்டு,
மஹேந்திரா,
ஹூண்டாய்
ப�ோன்ற
த�ொழிலகங்கள் இங்கு அமைந்துள்ளன.
இவற்றைத் தவிர இந்நகரம் நாட்டின் வாகன
த�ொழில் ஏற்றுமதியில் 60% பங்கினைக்
க�ொண்டுள்ளது.

வனவளம் சார்ந்த த�ொழிலகங்கள்

அளவு மற்றும் மூலதனத்தின்
அடிப்படையில் வகைபாடு
(Basis of Size and Capital)
(i) பெரிய
அளவிலான
த�ொழிலகங்கள்:
ரூபாய் ஒரு க�ோடிக்கும் மேல் மூலதனம்
க�ொண்டு நிறுவப்படும் த�ொழிற்சாலைகள்
பெரிய அளவிலான த�ொழிற்சாலைகள் என்று
அழைக்கப்படுகிறது. இரும்பு மற்றும் எஃகு
ஆலை, எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை,
சிமெண்ட் த�ொழிற்சாலை மற்றும் நெசவாலை
த�ொழிலகங்கள்
ப�ோன்றவை
பெரிய
அளவிலான
த�ொழிலகங்களுக்கு
சிறந்த
உதாரணமாகும்.

மேற்கூறிய
த�ொழிலகங்களைத்
தவிர
குடிசைத்
த�ொழில்கள்
அல்லது
வீட்டு உபய�ோகப் பொருள் உற்பத்தித்
த�ொழில்கள் ஆகியவற்றை சிறிய அளவிலான
த�ொழிலகங்கள் என்பர். இங்கு உற்பத்தி
செய்யப்படும்
ப�ொருட்கள்
கைவினை
கலைஞர்களின், குடும்ப உறுப்பினர்களின்
உதவியுடன்
தயாரிக்கப்படுகின்றன.
இவ்வகை த�ொழிலகங்கள் சிறு த�ொழில்கள்
அல்லது இதர வகை த�ொழிற்சாலைகள் என
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வேளாண் சார்ந்த
த�ொழிலகங்கள்
மூலப்பொருள் சார்ந்த
த�ொழிலகங்கள்

கனிமவளம் சார்ந்த
த�ொழிலகங்கள்
கடல்வளம் சார்ந்த
த�ொழிலகங்கள்
வனவளம் சார்ந்த
த�ொழிலகங்கள்

த�ொழிலகங்கள்

அளவின் அடிப்படையில்
த�ொழிலகங்கள்

பெரிய அளவிலான
த�ொழிலகங்கள்
சிறிய அளவிலான
த�ொழிலகங்கள்
ப�ொதுத்துறை
த�ொழிலகங்கள்

உடைமையாளர் அடிப்படையில்
த�ொழிலகங்கள்

தனியார் துறை
த�ொழிலகங்கள்
கூட்டுத்துறை
த�ொழிலகங்கள்
கூட்டுறவு
த�ொழிலகங்கள்

வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக
கூடை முடைதல், பானை
தயாரித்தல்,
கைவினைப்
ப�ொருட்கள்
தயாரிப்பு
ப�ோன்றவை ஆகும்.

செயல்பாடுகள்
உங்கள்
பகுதியில்
அமைந்துள்ள
உடமையாளர்கள்
சார்ந்த
த�ொழிற்சாலைகளைப் பட்டியலிடவும்.

 உடைமையாளர்கள் அடிப்படையில்
த�ொழிலகங்கள் (Basis of Ownership)

(iii) கூட்டுத்துறை
த�ொழிலகங்கள்
(Joint
Sector Industries): இவ்வகை த�ொழிலகங்கள்
அரசுத்துறையும் மற்றும் தனிநபர்கள் அல்லது
தனி குழுவாகவ�ோ கூட்டாக இணைந்து
இயக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு இந்தியன்
ஆயில் ஸ்கை டேங்கிங் நிறுவனம், இந்தியன்
சிந்தட்டிக் இரப்பர் நிறுவனம், மாநகர் வாயு
நிறுவனம், மாருதி உத்யோக் ப�ோன்றவை.

(i) தனியார் துறை த�ொழிலகங்கள் (Private
Sector Industries): இவ்வகை த�ொழிலகங்கள்
தனிநபர்கள் மற்றும் தனித்த குழுக்களால்
நிறுவப்பட்டு
செயல்படுத்தப்படுகின்றது.
எடுத்துக்காட்டாக பஜாஜ் ஆட்டோ, ரிலையன்ஸ்
ப�ோன்றவையாகும்.

(iv) கூட்டுறவுத்துறை
த�ொழிலகங்கள்
(Co-Opetarive Sector): இவ்வகையிலான
த�ொழிலகங்கள்
மூலப்
ப�ொருட்களின்
உற்பத்தியாளர்கள் / விநிய�ோகிப்பவர்கள்
அல்லது த�ொழிலாளர்கள் அல்லது இவை
இரண்டையும் அளிப்பவர்களால் நிறுவப்பட்டு
இயக்கப்படுகிறது. ஆனந்த் பால் ஒன்றிய
நிறுவனம்
(அமுல்)
கூட்டுறவுத்துறை
த�ொழிலகங்களுக்கான
சிறந்த
எடுத்துக்காட்டாகும்.

(ii) ப�ொதுத்துறை த�ொழிலகங்கள் (Public
Sector Industries): இவ்வகை த�ொழிலகங்கள்
அரசுக்கு ச�ொந்தமானவை மற்றும் அரசால்
இயக்கப்படுபவை.
எடுத்துக்காட்டாக
ஹிந்துஸ்தான் ஏர�ோநாட்டிகல் நிறுவனம்
(HAL), பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL)
இந்திய இரும்பு எஃகு ஆணையம் (SAIL)
ஆகியவை ப�ொதுத்துறை நிறுவனத்திற்கு
சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.
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மீள்பார்வை

� த�ொ
 ழிலகம்: மூலப் ப�ொருட்களை முடிக்கப்பட்ட ப�ொருட்களாக மாற்றக்கூடிய இடமாகும்.
�ப
 �ொருளாதார நடவடிக்கை: உற்பத்தி, விநிய�ோகம், நுகர்வு அல்லது சேவைகளில் ஈடுபடும் எந்த
ஒரு செயலும் ப�ொருளாதார நடவடிக்கையாகும்
�ப
 �ொருளாதார நடவடிக்கைகளின் வகைகள்:
1) முதன்மை ப�ொருளாதார செயல்பாடுகள்
2) இ
 ரண்டாம் நிலை ப�ொருளாதார செயல்பாடுகள்
3) சார்புத் துறை அல்லது மூன்றாம் நிலை ப�ொருளாதார செயல்பாடுகள் ஆகியவை
அடிப்படை மற்றும் முக்கியமான ப�ொருளாதார செயல்பாடுகளின் வகைகளாகும்.
� த�ொ
 ழிலக அமைவிடத்தை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள்: மூலப்பொருட்கள், மூலதனம், நிலம்,
நீர்வளம், மனித வளம், ஆற்றல் வளம், ப�ோக்குவரத்து மற்றும் சந்தை.

கலைச்சொற்கள்
நான்காம் நிலை
செயல்பாடுகள்

Quaternary activities

தகவல்களை உருவாக்குதல் மற்றும் பரிமாற்றம்
செய்தல்.

ஐந்தாம் நிலை
செயல்பாடுகள்

Quinary activities

த�ொழிலகங்கள்
மற்றும்
அரசாங்கத்தோடு
த�ொடர்புடைய முடிவுகளை எடுக்கும் தலைமை
நிர்வாகிகளின் செயல்பாடுகள்.

தனியார் துறை

Private Sector

தனிநபர்களால்
நிறுவனம்.

கூட்டுறவுத்துறை

Co-operative Sector

மூலப்பொருளை உற்பத்தி செய்பவர் அல்லது
விநிய�ோகிப்பவர் அல்லது த�ொழிலாளர்களை
அளிப்பவர்கள் நிர்வகிக்கப்படும் த�ொழிலகங்கள்.

நிறுவப்பட்டு

நிர்வகிக்கும்

மதிப்பீடு
I. சரியான
விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்.

3) ஆனந்த் பால் பண்ணைத் த�ொழிலகம்
(அமுல்)
துறைக்கு சிறந்த
எடுத்துக்காட்டாகும்.
அ) தனியார் துறை	
ஆ) ப�ொதுத்துறை
இ) கூட்டுறவுத்துறை	 ஈ) கூட்டுத்துறை
4) இரும்பு
எஃகு
மற்றும்
சிமெண்ட்
த�ொழிலகங்கள்
த�ொழிலகங்ளுக்கு
சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.
அ) வேளாண் சார்ந்த
ஆ) கனிம வளம் சார்ந்த
இ) வனப் ப�ொருட்கள் சார்ந்த
ஈ) கடல் வளம் சார்ந்த
5)	சார்புத் துறை
வகைகளாக
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அ) 4
ஆ) 3
இ) 2
ஈ) 5

1) பட்டு நெசவு மற்றும் வீட்டு
உபய�ோகப்
ப�ொருட்கள்
சார்ந்த
த�ொழிலகங்கள்
பிரிவுகளின் கீழ்
வருகின்றன.
அ) சிறிய அளவிலான த�ொழிலகம்.
ஆ) பெரிய அளவிலான த�ொழிலகம்
இ) கடல்வளம் சார்ந்த த�ொழிலகம்
ஈ) மூலதனம் சார்ந்த த�ொழிலகம்
2) உடைமையாளர்கள்
அடிப்படையிலான
த�ொழிலகங்கள்
வகைகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அ) 2
ஆ) 3
இ) 4
ஈ) 5
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II. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பவும்.

4. 	இரண்டாம்
நிலை
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகள்
என்றால்
என்ன?
எடுத்துக்காட்டுத் தருக.
5. 	ஐந்தாம்
நிலை
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகள்
என்றால்
என்ன?
எடுத்துக்காட்டுடன் தெளிவாக்குக.
6.	த�ொழிலக அமைவிடத்திற்கு காரணமான
காரணிகளைக் குறிப்பிடுக.
7. 	பின்வருவனவற்றிக்கு சிறு குறிப்பு தருக.
அ. பெரிய அளவிலான த�ொழிலகங்கள்
ஆ. சிறிய அளவிலான த�ொழிலகங்கள்
VI. பி
 ன்வருபவைகளுக்கு விரிவான விடை
தருக.
1. 	மூலப்பொருட்களின்
அடிப்படையில்
த�ொழிலகங்களை
வகைப்படுத்தி
விளக்குக.
2.	த�ொழில் அமைவிடத்தை நிர்ணயிக்கும்
புவியியல் காரணிகளை விளக்குக.
3. 	த�ொழிலகங்களின்
வகைப்பாட்டை
விளக்கப் படம் மூலம் விளக்குக.

1.

	வங்கித் துறை என்பது
ப�ொருளாதார நடவடிக்கையாகும்
2. 	மூன்றாம்
நிலை
த�ொழில்கள்
மற்றும்
ஆக
வகைப்படுத்தப்படுகிறது.
3. 	அரசாங்க முடிவு எடுக்கும் செயல்முறைகள்
துறையின் கீழ்வரும் மூன்றாம்
நிலை செயல்பாடாகும்.
4. 	மூலப்பொருட்கள் அடிப்படையில் பருத்தி
நெசவாலை ஒரு
த�ொழிலாகும்.
5.	பெரிய அளவிலான த�ொழிற்சாலையை
நிறுவுவதற்கு தேவையான மூலதனம்
ஆகும்.
III ப�ொருத்துக.
1.

	நீதித்துறை	

2.	த�ொலைக்காட்சி
ஒளிபரப்பு
3. 	புவியியல்
காரணிகள்

-	தனியார்துறை
-	புவியியல் அல்லாத
காரணிகள்
- நான்காம்
	
நிலை
செயல்பாடு

4. 	மூலதனம்

- மூலப்பொருட்கள்

5.	பஜாஜ் ஆட்டோ	

-	ஐந்தாம் நிலை
செயல்பாடுகள்

மேற்கோள் 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)

IV. வேறுபடுத்துக.
1.

	இரண்டாம்
நிலை
ப�ொருளாதார
செயல்பாடு மற்றும் மூன்றாம் நிலை
ப�ொருளாதார செயல்பாடு.
2.	வேளாண் சார்ந்த த�ொழிலகங்கள் மற்றும்
கடல் வளம் சார்ந்த த�ொழிலகங்கள்.
3.	பெரிய
அளவிலான
த�ொழிலகங்கள்
மற்றும் சிறிய அளவிலான த�ொழிலகங்கள்.

இணையதள வளங்கள்

V. பின்வரும் வினாக்களுக்கு ஒரிரு
வாக்கியங்களில் விடையளிக்கவும்.
1.	த�ொழிற்சாலை -வரையறு.
2.	ப�ொருளாதார
நடவடிக்கை
என்றால்
என்ன?
3. 	முக்கிய ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகளின்
பெயர்களை எழுதுக.
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அலகு - 2

கண்டங்களை ஆராய்தல்
(ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா 
மற்றும் அண்டார்டிகா)
கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
▶ ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, மற்றும் அண்டார்டிகா கண்டங்களின்

புவியியல் அமைவிடங்களைக் கண்டறிதல்
▶ இக்கண்டங்களின் இயற்கையமைப்பு, காலநிலை மற்றும் வடிகாலமைப்பு
பற்றி அறிந்து க�ொள்ளல்
▶இ
 க்கண்டங்களின் தாவர மற்றும் விலங்கினங்களின் தன்மைகளைப்
புரிந்து க�ொள்ளல்
▶ முக்கிய வளங்கள் மற்றும் ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணல்
▶ வரைபட திறனை வளர்த்தல்

அறிமுகம்

சுமார் 30.36 மில்லியன் சதுர கில�ோமீட்டர்
ஆகும். (உலகின் ம�ொத்த நிலப்பரப்பில் 20.2
சதவீதம்). புவிநடுக்கோடு ஆப்பிரிக்காவை இரு
சம பாகங்களாகப் பிரிக்கிறது. கடகரேகை,
புவி நடுக்கோடு மற்றும் மகரரேகை ப�ோன்ற
முக்கிய அட்சங்கள் கடந்து செல்லும் ஒரே
கண்டம் இதுவாகும். இது வடக்கு தெற்காக
7623 கில�ோ மீட்டர் நீளமும், கிழக்கு மேற்காக
7260 கில�ோமீட்டர் நீளமும் உடையது.
முதன்மை தீர்க்கரேகையான (0°) (Prime
Meridian) இக்கண்டத்தின் மேற்குப் பகுதியில்
அமைந்துள்ள கானா நாட்டின் தலைநகரான
அக்ராவின் அருகில் செல்கிறது. ஆப்பிரிக்க
கண்டம் புவியின் நான்கு க�ோளங்களிலும்
பரவியுள்ளது.

எட்டாம் வகுப்பு ஆசிரியர் வகுப்பறைக்குள்
நுழைந்த பின் மாணவர்களிடம் எதைப் பற்றிப்
பேசிக் க�ொண்டிருக்கிறீர்கள் என வினவினார்.
அதற்கு அவ்வகுப்புத் தலைவன் ஆசிரியரிடம்
ஆஸ்திரேலியா மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா
இடையேயான
ஒருநாள்
மட்டைப்பந்து
லீக் ப�ோட்டி குறித்து மாணவர்கள் பேசிக்
க�ொண்டிருந்தார்கள் எனக் கூறினான். அதற்கு
ஆசிரியர், 'மாணவர்களிடம், சரி இன்று இவ்விரு
கண்டங்களைப் பற்றிப் பல விவரங்களை
இப்பாடத்தில் கற்போம்' என்று கூறினார்.

ஆப்பிரிக்கா

அமைவிடம் மற்றும் பரப்பளவு
ஆப்பிரிக்கா, ஆசியாவிற்கு அடுத்தபடியாக
இரண்டாவது பெரிய மற்றும் இரண்டாவது
அதிக மக்கட் த�ொகையைக் க�ொண்ட
கண்டமாகும். இது 37° 21’ வட அட்சம் முதல்
34° 51’ தென்அட்சம் வரையிலும், 17° 33’
மேற்கு தீர்க்கம் முதல் 51° 27’ கிழக்கு தீர்க்கம்
வரையிலும் பரவியுள்ளது. இதன் பரப்பளவு

சிறந்த கடற்பயண ஆய்வாளர்களான
டேவிட் லிவிங்ஸ்டோன் மற்றும் எச்.எம்.
ஸ்டான்லி
ஆகிய�ோர்
இக்கண்டத்தின்
உட்பகுதிகளை
முதன்முதலில்
ஆராய்ந்தவர்களாவர்.
ஆப்பிரிக்காவில்
மனிதனின் மூதாதையர்கள் 5 மில்லியன்
ஆண்டுகளுக்கும்
மேலாக
வாழ்ந்ததாக
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ஆதாரங்கள் மூலம் தெரியவருகிறது. புவியில்
மனித இனங்கள் வாழ்ந்த பழமையான
கண்டம்
என்பதால்
ஆப்பிரிக்காவானது
‘தாய்  கண்டம்’ எனப் புனைப் பெயரிட்டு
அழைக்கப்படுகிறது.
இக்கண்டத்தில்
நிலவும் பல்வகை புவியியல் சூழல்கள்
பல்வேறு மனித இனக் குழுக்களுக்கும்
பன்முக கலாச்சாரத்திற்கும் முதன்மையான
காரணமாக உள்ளன.

வட மேற்கு ஆப்பிரிக்க
நாடுகளான
ம�ொராக்கோ,
அல்ஜீரியா,
லிபியா,
மோரிடானியா
மற்றும்
துனிசியா ஆகிய நாடுகளின் குழு ‘மேக் 
ரெப்’ (Maghreb) என்று அழைக்கப்படுகிறது.
அரபு ம�ொழியில் இதன் ப�ொருள் ‘மேற்கு’
என்பதாகும்.
இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகள்

ஆ ப் பி ரி க ்க
கண்ட
உட்பகுதியின்
பெரும்பகுதியின்
தன்மை
குறித்து பெரும்பாலான�ோர்
அ றி ந் தி ரு க ்க வி ல்லை .
எனவே ஆப்பிரிக்கா ஒரு ‘இருண்ட கண்டம்’
என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஐர�ோப்பியக்
கடற்பயண ஆய்வாளர் ஹென்றி எம்.
ஸ்டான்லி என்பவர் இருண்ட  கண்டம்
(1878) என்ற வார்த்தையை முதன் முதலில்
பயன்படுத்தினார்.

ஆப்பிரிக்கவானது
மலைகள்,
பீடபூமிகள் மற்றும் சமவெளிகள் ஆகிய
நிலத்தோற்றங்களை
உள்ளடக்கியது.
ஆப்பிரிக்காவின் இயற்கை அமைப்பை 8
பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்.
1. சகாரா (Sahara)

ஆப்பிரிக்காவின்
வட
பகுதியில்
உலகப் புகழ்ப்பெற்ற சகாரா பாலைவனம்
அமைந்துள்ளது. இது உலகின் மிகப்பெரிய
வெப்ப மண்டல பாலைவனமாகும். இது 9.2
மில்லியன் சதுர கில�ோமீட்டர் பரப்பளவைக்
க�ொண்டது. சகாராவின் மேற்கில் அட்லாண்டிக்
பெருங்கடலும், கிழக்கில் செங்கடலும், வடக்கில்
மத்திய தரைக்கடலும் தெற்கில் சாஹேல்
ஆகியன இதன் எல்லைகளாக அமைந்துள்ளன.
இப்பாலைவனம் அல்ஜீரியா, சாட், எகிப்து,
லிபியா, மாலி, மோரிடானியா, ம�ொராக்கோ,
நைஜர், மேற்கு சஹாரா, சூடான் மற்றும்
துனிசியா ஆகிய 11 நாடுகளில் பரவியுள்ளது.

அரசியல் பிரிவுகள்
20ºW

அ லா
ெபrகட

10ºW

யாெமள

ைநஜ

20ºN

சாேவா ேடா
prc

0º

மtய
ஆprக
kயரc

ேகமr

பky

lரvl

சாேவா ேடா

காேபா

pரசாv
kஷாசா

jெபள

அேகாலா

டேடாமா

lலாேவ

ெமாசாp

அடனனrேவா

மடகாக

ேபா வானா
prேடாrயா

0º

10ºE

20ºE

30ºE

20ºS

மகரேரைக
மpேடா
வாcலாt

ெத ெலேசாேதா
ஆprகா

அளைவy இைல

10ºS

மாலv

jபாேவ

மாேப
மேஸr

10ºW

ைநேராp

டாசாயா

ஜாpயா

கேபாேரா

சகாரா பாலைவனம் மலைகள், பீடபூமிகள்,
எர்க்ஸ், பாலைவனச்சோலை, மணல் மற்றும்
சரளை மூடிய சமவெளிகள், உப்பு ஏரி, ஆற்றுக்
க�ொப்பரைகள்
மற்றும்
ஊதுபள்ளங்கள்
ப�ோன்ற
பல்வேறு
நிலத்தோற்றங்களை
உள்ளடக்கியுள்ளது. சாட் நாட்டில் அமைந்துள்ள
செயலிழந்த எரிமலையான மெளண்ட் க�ௌசி
சிகரம் (3445 மீட்டர்) சகாரா பாலைவன
பகுதியின் மிக உயரமானதாகும். எகிப்தில்
அமைந்துள்ள கட்டாரா ஊதுபள்ளம் சகாராவின்
ஆழமான பகுதியாகும். (கடல் மட்டத்திற்குக்
கீழ் 133 மீட்டர்) நைல் மற்றும் நைஜர் ஆறுகள்
சஹாரா
பாலைவனத்தின்
வழியாகப்
பாய்கின்றன.
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ஆப்பிரிக்க கண்டம் 54 நாடுகளை
உள்ளடக்கியது.
புவியியல்
அமைவிட
அடிப்படையில் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் (அ) மேற்கு
ஆப்பிரிக்கா (ஆ) வட ஆப்பிரிக்கா (இ) மத்திய
ஆப்பிரிக்கா (ஈ) கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா (உ) தென்
ஆப்பிரிக்கா எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்லஸ் மலை ஆப்பிரிக்காவின் வட
மேற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இது
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ஆப்பிரிக்காவின் இயற்கை அமைப்பு

கடாரா
பள

சகாரா பாைலவன
அஹாக

சா ஏr
சவானா

ர
ை
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கட
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ெகயா மைல
ாஏ
க¦க r
த

ாஆ
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ெபrய ஏrக

kழk
kமசாேராஉயnலக
மைல (5895 m)



சவானா

நm பாைலவன
கலஹாr பாைலவன

ஆரc ஆ

நன pைக mைன

ஒரு ‘இளம் மடிப்பு’ மலையாகும். இது
மத்திய தரைக்கடல் மற்றும் அட்லாண்டிக்
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மற்றும் மணற்பாங்கான பாறைகளுடன்
கூடிய
அரை
வறண்ட
பிரதேசமாகும்.
இப்பகுதி தெற்கேயுள்ள மண் வளம் மிகுந்த
வெப்ப மண்டலப் பகுதி மற்றும் வடக்கேயுள்ள
பாலைவனம் ஆகிய இரண்டு பகுதிகளுக்கும்
இயற்கை மற்றும் கலாச்சார மாறுபாடுகள்
க�ொண்ட பகுதியாக உள்ளது.

2. சாஹேல் (Sahel)
சாஹேல் என்றால் ‘எல்லை அல்லது
விளிம்பு’ என்று ப�ொருள்படும். சாஹேல்
என்பது ஒரு அரை வறண்ட, வெப்ப மண்டல
சவானா
பகுதியாகும்.
இது
வடக்கில்
அமைந்துள்ள சஹாரா பாலைவனத்திற்கும்
தெற்கில் உள்ள சவானா புல்வெளிக்கும்
இடையில் அமைந்துள்ளது. இது கிழக்கு
மேற்காக 4,000 கில�ோ மீட்டர் த�ொலைவிற்கு
நீண்டு 3 மில்லியன் சதுர கில�ோமீட்டர்
பரப்பளவைக் க�ொண்டுள்ளது. இப்பகுதி தரிசு

3. சவானா (Savanna)
பரவலான
மரங்களைக்
க�ொண்ட
வெப்பமண்டல வறண்ட புல்வெளிகள் சவானா
என்று அழைக்கப்படுகிறது. இப்புல்வெளிகள்
ஆப்பிரிக்காவின்
பாதிக்கும்
மேற்பட்ட
நிலப்பரப்பில் காணப்படுகிறது. இப்புல்வெளி
நிலநடுக்கோட்டிற்கு அருகில் அமைந்துள்ள
மலைக்காடுகளுக்கு வடக்கு மற்றும் தெற்கு
என இரு பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றன.
சவானாவின் ஒரு சில பகுதிகளில் மரங்களும்
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மற்ற பகுதிகளில் உயரமான புற்களும்
காணப்படுகின்றன.
இப்பகுதி
பல்வேறு
வன விலங்குகளின் மேய்ச்சல் நிலங்களாக
உள்ளன. செரன்கேட்டி சமவெளியானது
சவானா பகுதியில் அமைந்துள்ள மிகப்பெரிய
சமவெளிகளில் ஒன்றாகும். இச்சமவெளிகள்
‘திறந்தவெளி மிருகக்காட்சி’ சாலை என
அழைக்கப்படுகின்றது.

கிளிமஞ்சார�ோவின்
மலை
உச்சியிலுள்ள பனிப்படிவுகள்
இருபதாம் நூற்றாண்டிலிருந்து
மறைந்து
வருகின்றன.
இந்நிலை த�ொடர்ந்தால் 2025
ஆம் ஆண்டுக்குள் இப்பகுதியில் பனிப்படிவுகள்
இல்லாத நிலை உருவாகும்.
5. கி
 ழக்கு ஆப்பிரிக்க  உயர் நிலங்கள் (East
African Highlands)

4. பெரிய பிளவு பள்ளத்தாக்கு மற்றும்
ஆப்பிரிக்காவின் பெரிய ஏரிகள் (Great Rift
Valley and Great Lakes of Africa)
பிளவு பள்ளத்தாக்கு என்பது புவியின்
உட்பகுதியில், மேற்பரப்பிற்கு அருகில் நிலவியல்
தட்டுகளின் நகர்வுகளால் உருவாகும் ஒரு
பெரிய பிளவு ஆகும். இப்பிளவுப் பள்ளத்தாக்கு
ஆப்பிரிக்காவின் ஒரு முக்கிய புவியியல்
மற்றும் நிலவியல் அம்சங்களில் ஒன்றாகும்.
இது ஆசியாவின் வடக்கு சிரியாவிலிருந்து
ஆப்பிரிக்காவின் மத்திய ம�ொசாம்பிக் வரை
6,400 கில�ோ மீட்டர் நீளத்தைக் க�ொண்டது.
இது கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா வழியாக நீண்டு பல
ஏரிகளைக் க�ொண்டுள்ளது.

ஆப்பிரிக்காவில்
அமைந்துள்ள
பெரும்பாலான
மலைகள்
இவ்வுயர்
நிலங்களில்
காணப்படுகின்றன.
இந்த
உயர் நிலங்கள் எத்தியோப்பியாவிலிருந்து
நன்னம்பிக்கை முனை வரை நீண்டுள்ளது.
கிளிமஞ்சார�ோவானது (5895 மீட்டர்) இந்த
உயர்நிலப் பகுதியில் அமைந்துள்ள மிக
உயர்ந்த சிகரமாகும். இங்கு அமைந்துள்ள பிற
முக்கிய மலைத் தொடர்கள் கென்யா மற்றும்
ருவான் சோரி மலைகள் ஆகும். இப்பகுதி
குறைவான மக்கட்தொகையுடன், வளமான
புல்வெளிகள்,
காடுகள்,
நீர�ோடைகள்
மற்றும் நீர் வீழ்ச்சிகள் ப�ோன்ற இயற்கை
காட்சிகளைக் க�ொண்டுள்ளது. இம்மலைப்
பகுதிகளில்
காணப்படும்
பனி
சூழ்ந்த
காலைப்பொழுதும்,
மலைத்
தென்றலும்
உலகின் பிற பகுதிகளிலிருந்து சுற்றுலா
பயணிகளை ஈர்க்கிறது.

செயல்பாடு

புவிப்பட புத்தகத்தின் (அட்லஸ்) உதவியுடன்
பெரிய பிளவு பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும்
அதில் அமைந்துள்ள ஏரிகளைக் கண்டறிந்து
ஆப்பிரிக்க வரைபடத்தில் குறிக்கவும்.

6. சுவாலி கடற்கரை (Swahili Coast)

ஆப்பிரிக்காவின் பெரிய ஏரிகள் பிளவு
பள்ளத்தாக்குப்
பகுதியில்
த�ொடர்ச்சியாக
காணப்படுகின்றன. புவியில் காணப்படும்
உறையாத மேற்பரப்பு நன்னீரில் 25%
ஆப்பிரிக்காவின்
பெரிய
ஏரிகளில்
காணப்படுகிறது. இப்பிரதேசத்தில் 7 பெரிய
ஏரிகள் காணப்படுகின்றன.
இப்பகுதியில் அமைந்துள்ள விக்டோரியா
ஏரி ஆப்பிரிக்காவின் மிகப்பெரிய நன்னீர்
ஏரியாகவும், அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் சுப்பீரியர்
ஏரிக்கு அடுத்து உலகின் இரண்டாவது பெரிய
ஏரியாகவும் உள்ளது. இது நைல் நதியின்
பிறப்பிடமாக
உள்ளது.
இப்பள்ளத்தாக்கில்
அமைந்துள்ள
டாங்கானிக்கா
ஏரியானது
உலகின் ஆழமான மற்றும் அதிக நீளம் க�ொண்ட
நன்னீர் ஏரி ஆகும். ஆல்பர்ட், எட்வர்ட், கிவ்,
மாலாவி மற்றும் துர்கானா ஏரிகள் ஆப்பிரிக்காவில்
காணப்படும் பிற முக்கிய ஏரிகளாகும்.

கிழக்கு ஆப்பிரிக்க கடற்கரை நெடுகிலும்
சுவாலி
கடற்கரை
அமைந்துள்ளது.
இக்கடற்கரை ச�ோமாலியா முதல் ம�ொசாம்பிக்
வரை இந்திய பெருங்கடலை ஒட்டி சுமார்
1610 கில�ோ மீட்டர் நீளத்தைக் க�ொண்டுள்ளது.
இப்பகுதி ஆப்பிரிக்க மற்றும் அரேபிய மக்களின்
இணைவால் உருவான தனித்துவமான
சுவாலி கலாச்சாரத்தைக் க�ொண்டுள்ளது.
மேலும்
இப்பகுதியில்
வாழும்
மக்கள்
சுவாலிகள் என அழைக்கப்படுகிறார்கள்.
7. க
 ாங்கோ  வடிநிலம் / ஜையர் வடிநிலம்
(Gango Basin/ Zaire Basin)
காங்கோ வடிநிலம் மேற்கு மத்திய
ஆப்பிரிக்காவில்
புவிநடுக்கோட்டின்
இருபுறங்களிலும் அமைந்துள்ளது. இது 3.4
மில்லியன் சதுர கில�ோமீட்டருக்கும் அதிகமான
பரப்பளவை க�ொண்டு அடர்ந்த பசுமை மாறா
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மழைக்காடுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. இது 7.5
மில்லியன் மக்களுக்கு உணவு, மருந்துப்
ப�ொருட்கள், நீர், வனப் ப�ொருட்கள் மற்றும்
உறைவிடத்தை அளிக்கிறது. இது அமேசான்
ஆற்று வடிநிலத்தை அடுத்து உலகின்
இரண்டாவது பெரிய ஆற்று வடிநிலமாகும்.

நைல்
நதி
எகிப்தின்
வ ா ழ ்வாதார ம ாக
விளங்குவதால்
இந்நதி
”எகிப்தின் நன்கொடை” என
அழைக்கப்படுகிறது. நைல்
நதி எகிப்தில் இல்லையெனில் இந்நாடு
பாலைவனமாக இருந்திருக்கும்.

8. தென் ஆப்பிரிக்கா (Southern Africa)

தென்
ஆப்பிரிக்காவின்
பெரும்பகுதி
பீடபூமிகளால் ஆனது. ட்ராகன்ஸ் பெர்க்
மலைத்தொடரானது
வன்சரிவுடைய
கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இது
வட கிழக்கிலிருந்து தென்மேற்காக 1125
கில�ோ மீட்டர் நீண்டுள்ளது. இதன் உயர்ந்த
சிகரம் தபனாநிட் லியானா (3482 மீட்டர்)
ஆகும். இந்தப் பகுதி ‘வெல்டு’ எனப்படும்
புல்வெளிகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. கலகாரி
பாலைவனம் தென் ஆப்பிரிக்காவின் தென்
பகுதியிலும் நமீப் பாலைவனம் ஆப்பிரிக்காவின்
தென்மேற்கு
கடற்கரைப்
பகுதியிலும்
அமைந்துள்ளன. இப்பிரதேசத்தில் காணப்படும்
கலகாரி பாலைவனம் உண்மையில் ஒரு
பாலைவனம் அல்ல மாறாக ஆரஞ்சு மற்றும்
ஜாம்பசி நதிகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ள
ஒரு வறண்ட முட்புதர் நிலமாகும்.

செயல்பாடு

ஆப்பிரிக்க
வரைபடத்தில்
முக்கிய
நதிகளை வரைந்து அதன் பெயர்களை
எழுதவும்.
2. காங்கோ (River Gango)

காங்கோ ஆறு நைல் நதியை அடுத்து
ஆப்பிரிக்காவின் இரண்டாவது பெரிய ஆறு
ஆகும். இதன் நீளம் சுமார் 4,700 கில�ோ மீட்டர்
ஆகும். இந்த ஆறு ஜாம்பியாவின் வட கிழக்கு
உயர் நிலங்களில் அமைந்துள்ள டாங்கானிகா
மற்றும் நையாசா ஏரிகளுக்கு இடையே
உற்பத்தியாகிறது. இது மேற்கு மத்திய
ஆப்பிரிக்காவின்
வழியாக
அட்லாண்டிக்
பெருங்கடலில் கலக்கிறது.
3. நைஜர் (River Niger)

தென் ஆப்பிரிக்காவின் அரை
வறண்ட
பிரதேசங்களில்
மேற்கொள்ளப்படும் செம்மறி
ஆடு வளர்ப்பு ‘காரூஸ்‘ என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
ஆப்பிரிக்காவின் வடிகாலமைப்பு

மேற்கு ஆப்பிரிக்காவின் முக்கிய நதிகளில்
ஒன்றான நைஜர், கினியாவின் உயர்
நிலங்களில் உற்பத்தியாகிறது. இது சுமார்
4184 கில�ோமீட்டர் நீளம் பாய்ந்து இறுதியாக
அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் உள்ள கினியா
வளைகுடாவில் கலக்கிறது.

1. நைல் நதி (River Nile)

4. ஜாம்பசி (River Zambezi)

ஜாம்பசி
ஆறு
ஆப்பிரிக்காவின்
நான்காவது நீளமான ஆறு ஆகும். இது
வடமேற்கு ஜாம்பியாவில் உற்பத்தியாகிறது.
இது சுமார் 2574 கில�ோ மீட்டர் பாய்ந்து
பின் இந்தியப் பெருங்கடலில் கலக்கிறது.
உலகப் புகழ்ப்பெற்ற (108 மீட்டர்) உயரமுள்ள
விக்டோரியா
நீர்வீழ்ச்சி
இந்நதியினால்
உருவாக்கப்பட்டதாகும்.
இது
தென்
ஆப்பிரிக்காவின் ‘வாழ்வாதார நதி’ என
அழைக்கப்படுகிறது. லிம்போப�ோ மற்றும்
ஆரஞ்சு ஆப்பிரிக்காவின் மற்ற முக்கிய
ஆறுகளாகும்.

நைல் நதி 6650 கில�ோ மீட்டர் நீளம்
க�ொண்ட உலகின் மிக நீளமான நதி ஆகும்.
இது இரண்டு முக்கிய துணை ஆறுகளைக்
க�ொண்டுள்ளது.
அவைகள்
புருண்டியில்
உற்பத்தியாகும் வெள்ளை நைல் மற்றும்
எத்திய�ோப்பியாவில் உற்பத்தியாகும் நீல நைல்
ஆகியனவாகும். இவ்விரு துணை ஆறுகளும்
சூடானில் உள்ள கார்ட்டும் என்ற இடத்தில்
இணைந்து நைல் நதியை த�ோற்றுவிக்கின்றன.
இது வடக்கு ந�ோக்கி பாய்ந்து மத்தியத்தரைக்
கடலில் கலக்கிறது. நைல் நதி ‘ஆப்பிரிக்க 
ஆறுகளின் தந்தை’ என அழைக்கப்படுகிறது.
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காலநிலை  

தகவல் பேழை

ஆப்பிரிக்க
கண்டமானது
ஆறு
முக்கிய
காலநிலை
மண்டலங்களாக
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெப்பப்
பாலைவனங்கள்
கண்டங்களின்
மேற்கு
விளிம்புகளில்
புவிநடுக்கோட்டின் வடக்கு மற்றும் தென்
பகுதிகளில் (20° முதல் 30°) அட்சங்கள்
வரை அமைந்துள்ளன. இப்பாலைவனங்கள்
வியாபாரக் காற்று வீசும் மண்டலத்தில்
அமைந்துள்ளன. இவ்வியாபாரக் காற்றுகள்
வட க�ோளத்தில் வடகிழக்கில் இருந்தும்
தென் க�ோளத்தில் தென்கிழக்கிலிருந்தும்
வீசுகின்றன. இக்காற்றானது ப�ொதுவாக
கிழக்கிலிருந்து மேற்கு ந�ோக்கி வீசுகிறது.
இக்காற்று
கண்டங்களின்
கிழக்கு
விளிம்புங்களில் அதிக மழைப் ப�ொழிவை
ஏற்படுத்தி மேற்கு பகுதியை அடையும்பொழுது
ஈரப்பதத்தை இழந்து வறண்ட காற்றாகவும்
வீசுகின்றது. எனவே கண்டங்களின் மேற்கு
பகுதிகள் பாலைவனங்களாக உள்ளன.

1.	
வறண்ட
மற்றும்
அரை
வறண்ட
காலநிலை: வட மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்க
பகுதிகளில் இக்கால நிலை நிலவுகிறது.
இப்பகுதிகளில் மழைப் ப�ொழிவு குறைந்து
காணப்படுகிறது.
2.	வெப்ப மண்டல சவானா  காலநிலை:
இக்காலநிலை
புவி
நடுக்கோட்டின்
இருபுறமும் 100 முதல் 200 அட்சத்திற்கு
இடைப்பட்ட பகுதிகளில் நிலவுகிறது. இது
ஒரு வெப்பமண்டல ஈர மற்றும் வறண்ட
காலநிலை க�ொண்டது.
3.	புவி நடுக்கோட்டு காலநிலை: காங்கோ
வடிநிலம் மற்றும் கிழக்கு ஆப்பிரிக்க
உயர்நிலங்களில் உள்ள புவி நடுக்கோட்டு
மண்டலத்தில் ஆண்டு முழுவதும் வெப்பம்
மற்றும் மழைப் ப�ொழிவு இரண்டும் மிகுந்து
காணப்படுகிறது.

ஆப்ரிக்காவில்
உலகின்
மிக
அதிக
வெப்பநிலை
0
(58
டிகிரி
செல்சியஸ்)
லிபியாவின் அல்அஸியாவில்
பதிவாகியுள்ளது.
மிகக்
0
குறைந்த வெப்பநிலை (-24
டிகிரி
செல்சியஸ்)
ம�ொராக்கோ
நாட்டிலுள்ள
இர்ப்பானில் பதிவாகியுள்ளது.

4.	மித வெப்ப மண்டல
காலநிலை:
இக்காலநிலை தென் ஆப்பிரிக்காவின்
தென் பகுதிகளில் நிலவுகிறது. இது
கடல�ோரப் பகுதியில் அமைந்துள்ளதால்
சமச்சீர்கால நிலையைக் க�ொண்டுள்ளது.

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் (Flora and
Fauna)

5.	மத்திய தரைக்கடல்
காலநிலை:
இக்காலநிலை ஆப்பிரிக்காவின் வட
மற்றும் தென்மேற்கு முனைப்பகுதிகளில்
நிலவுகிறது. இப்பகுதி குளிர்காலத்தில்
மழைப்பொழிவை
பெற்று
க�ோடைக்காலத்தில் வெப்பம் மிகுந்து
வறண்டும் காணப்படுகிறது.

ஆப்பிரிக்காவின்
தாவர
வகைகள்
ஓரிடத்திலுள்ள
மழைப்பொழிவின்
அளவு,
வெப்பநிலை,
நிலத்தோற்றம்,
மண்ணின் தன்மை ப�ோன்றவற்றிற்கேற்ப
உருவாகியுள்ளன.
இக்கண்டத்தின்
ம�ொத்த
நிலப்பரப்பில்
சுமார்
20%
காடுகளால்
சூழப்பட்டுள்ளது.
தற்போது
ஆப்பிரிக்காவில்
காணப்படும்
தாவர
மற்றும் விலங்கினங்கள் க�ோண்டுவானா
காலத்தில் கண்டங்கள் பிரிந்த ப�ோது இருந்த
தாவர
மற்றும்
விலங்கினங்களிலிருந்து
த�ோன்றியவையாகும். பாபோ, பீவர் மரம்
மற்றும் சவ்சேச் ஆகியன ஆப்பிரிக்காவின்
முக்கிய மர வகைகளாகும்.

6.	வெப்பமண்டல பருவக்காற்று காலநிலை:
இவ்வகை காலநிலை ஆப்பிரிக்காவின்
கிழக்கு
கடற்கரைப்
பகுதிகளில்
நிலவுகிறது.
இங்கு
க�ோடைக்காலம்
வெப்பமாகவும் பருவக்காற்றின் மூலம்
அதிக மழைப்பொழிவையும், குளிர்காலம்
வெப்பம் குறைந்தும் காணப்படுகிறது.
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ரலமூர்

டீஸ்-டீஸ் பிமள

ரைருப்புக ரககாழி

ஓககாபி

சககாரகா ைரி

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.

ரபகாரனகாரபகா

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.

ைமழக ககாடுகள்

பகாரபகா ைரம்
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ெவைள
காடாmrக

வேளாண்மை 
வேளாண்மை ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின்
முக்கிய ப�ொருளாதார நடவடிக்கையாகும்.
க�ோதுமையானது
மிதவெப்ப
மண்டல
புல்வெளிகள், மத்தியதரைக்கடல் பகுதிகள்
மற்றும் நைல் பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளில்
பயிரிடப்படுகிறது.
கினியா
கடற்கரை,
ம�ொசாம்பிக், மடகாஸ்கர் மற்றும் நைல்
பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளில் நெல் பயிரிடப்படுகிறது.
மக்காச்சோளம் மற்றும் தினை வகை பயிர்கள்
அனைத்துபீடபூமிபகுதிகளிலும்பயிரிடப்படுகிறது.
பருத்தி ஆப்பிரிக்காவின் முக்கிய பணப்
பயிராகும்.
எகிப்து
மற்றும்
சூடானில்
உலகத்தரம் வாய்ந்த நீண்ட இழைப் பருத்தி
பயிரிடப்படுகின்றது. காபி எத்திய�ோப்பியாவில்
பயிரிடப்படுகிறது. கானா நாடு கோக்கோவின்
முதன்மை
உற்பத்தியாளராக
திகழ்கிறது.
எண்ணெய் பனை மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில்
பயிரிடப்படுகிறது. கரும்பு, இரப்பர், சணல்,
புகையிலை
ஆகியவை
ஆப்பிரிக்காவின்
மற்ற
முக்கிய
பயிர்களாகும்.
இவை
பெரும்பாலும் கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில்
பயிரிடப்படுகின்றன.

மா

கனிமங்கள்
ஆப்பிரிக்கா, சில கனிம வளங்களை
அதிகம் க�ொண்டுள்ளது. சகாராவின் தென்பகுதி
மற்றும் பீடபூமி பகுதிகள் ஆகியன முக்கிய
கனிமவளங்கள் நிறைந்த பிரதேசங்களாகும்.
தென் ஆப்பிரிக்கா, காங்கோ, ப�ோஸ்ட்வானா,
சியராலிய�ோன்
மற்றும்
அங்கோலா
ஆகிய
நாடுகளில்
வைர
சுரங்கங்கள்
காணப்படுகின்றன. தென் ஆப்பிரிக்காவில்
உள்ள கிம்பர்லி ஆப்பிரிக்காவின் முக்கியமான
வைர உற்பத்தி மையமாகும். அங்கோலா,
நைஜீரியா, காபன் மற்றும் காங்கோ நாடுகள்
அதிக எண்ணெய் வளத்தைக் க�ொண்டுள்ளன.
தென்
ஆப்பிரிக்கா,
நமிபியா,
மேற்கு
ஆப்பிரிக்கா மற்றும் கானா நாடுகளில் தங்கம்
காணப்படுகிறது. குர�ோமியம், க�ோபால்ட்,
தாமிரம், இரும்பு தாது, மக்னீசியம், துத்தநாகம்
மற்றும்
நிக்கல்
ஆகியவை
ஆப்பிரிக்க
கண்டத்தில் பரவலாக காணப்படுகின்றன.
ப�ோக்குவரத்து
ப�ோக்குவரத்து
ஒரு
பிரதேசத்தின்
ப�ொருளாதார வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கினை
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வகிக்கிறது. பாதகமான இயற்கை நிலத்தோற்ற
அமைப்பும் மந்த ப�ொருளாதார வளர்ச்சியும்
ஆப்பிரிக்க
நாடுகளின்
ப�ோக்குவரத்து
வளர்ச்சியைப் பாதிப்படையச் செய்கின்றன.

த�ொகை பரவல் சமச்சீரற்று காணப்படுகிறது.
ஆப்பிரிக்காவின் சராசரி மக்கள்அடர்த்தி ஒரு
சதுர கில�ோ மீட்டருக்கு 45 நபர்களாகும்.
கண்டத்தின் ம�ொத்த மக்கள் த�ொகையில்
41% நகர்ப்புறத்திலும், 59 சதவீத மக்கள்
கிராமப்புறத்திலும் வசிக்கின்றனர். நைல்
டெல்டா பகுதி மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா
ஆப்பிரிக்காவின்
மக்களடர்த்தி
மிகுந்த
பகுதிகளாகும். ஆப்பிரிக்காவின் அதிக மக்கள்
த�ொகை க�ொண்ட நாடாக நைஜீரியாவும்
அதனைத் த�ொடர்ந்து எத்திய�ோப்பியாவும்
உள்ளன.

1. நிலவழிப் ப�ோக்குவரத்து

ஆப்பிரிக்காவின்
சாலை
மற்றும்
இரயில்
ப�ோக்குவரத்து
அமைப்பானது
பல்வேறு தடைகள் காரணமாக குறைவான
வளர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளது. பாலைவனம்
மற்றும் அடர்ந்த காட்டுப் பகுதிகளில் சாலைகள்
மற்றும் இருப்பு பாதைகள் அமைப்பது மிகவும்
கடினமானதாகும். தென் ஆப்பிரிக்கா, கென்யா,
எகிப்து,
லிபியா,
ம�ொராக்கோ,
மற்றும்
நைஜீரியா ப�ோன்ற ஆப்பிரிக்க நாடுகளில்
ஓரளவிற்கு சாலை மற்றும் இருப்புப் பாதை
ப�ோக்குவரத்து வளர்ச்சி அடைந்துள்ளன.

உலகில்
காணப்படும்
முக்கிய பழங்குடி இன மக்கள்
அப்பிரதேசத்தின்
பூர்வீக
குடிமக்கள்
ஆவார்கள்.
பூர்வீக
குடிமக்கள்
தங்களின் பூர்வீக நிலம், மொழிகள் மற்றும்
கலாச்சாரங்களுடன்
தனித்துவமான
அடையாளத்தைக் க�ொண்டுள்ளனர். அபர்,
பாட்வா, புஷ்மன், டிங்கா, மசாய், பிக்மீஸ்,
ஜுலு, சுவான் மற்றும் எஃபி ஆகிய�ோர்
ஆப்பிரிக்காவின்
முக்கிய
பழங்குடி
இனங்களாகும்.

2. நீர்வழிப் ப�ோக்குவரத்து

ஆப்பிரிக்காவின் கடல் வர்த்தக பாதைகள்
ஆசியா
மற்றும்
ஆஸ்திரேலியாவிற்கு
கிழக்கு பகுதியிலும் ஐர�ோப்பாவிற்கு வடக்கு
பகுதியிலும்,
அமெரிக்காவிற்கு
மேற்கு
பகுதியிலும்
அமைந்துள்ளன.
இந்தியப்
பெருங்கடலில்
டர்பன்,
தர்-இ-சலாம்,
மொஹாபு, மத்தியத்தரைகடலில் ப�ோர்ட்சைடு
மற்றும்
அலெக்சாந்திரியா,
அட்லாண்டிக்
பெருங்கடலில்
கேப்டவுன்,
அல்ஜியஸ்
மற்றும்
அபிட்ஜன்
ஆகியவை
முக்கிய
துறைமுகங்களாகும்.

ஆஸ்திரேலியா 
ஆஸ்திரேலிய
கண்டம்,
உலகின்
மற்ற பகுதிகளிலிருந்து த�ொலைதூரத்தில்
தனித்து அமைந்துள்ளதால் இது கடைசியாக
கண்டறியப்பட்ட கண்டமாகும்.

3. வான்வழிப் ப�ோக்குவரத்து

வான்வழி ப�ோக்குவரத்து ஆப்பிரிக்காவின்
முக்கிய தலைநகரங்களையும் உலகின் பிற
பகுதிகளையும் இணைக்கிறது. கெய்ரோ,
ஜ�ோகன்னஸ் பர்க், நைரோபி, டாக்கா,
அடிஸ்-அபாபா,
காஸாபிளாங்கா,
டர்பன்,
ட�ௌலா மற்றும் ல�ோக�ோஸ் இக்கண்டத்தில்
அமைந்துள்ள முக்கிய பன்னாட்டு விமான
நிலையங்களாகும்.

இது
உலகின்
மிகப்பெரிய
தீவாகவும்
மிகச்சிறிய
கண்டமாகவும்
உள்ளது.
கண்டப்பகுதி
முழுவதும்
ஒரே நாடாக கருதப்படும் ஒரே கண்டம்
ஆஸ்திரேலியாவாகும் . இங்கு தனித்துவமான
பல்வேறு தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள்
காணப்படுகின்றன. எனவே இக்கண்டத்தைப்
பற்றி தற்போது மேலும் ஆராய்வோம்.

மக்கள்தொகை 
ஆப்பிரிக்கா
உலகில்
இரண்டாவது
அதிக மக்கள் த�ொகையைக் க�ொண்ட
கண்டமாகும்.
ஐக்கிய
நாட்டு
சபை
மதிப்பீட்டின்படி
(2019)
ஆப்பிரிக்காவின்
மக்கள்தொகை 131 க�ோடிகளாகும். இயற்கை
நிலத்தோற்ற தடைகள் காரணமாக மக்கள்

ஆஸ்திரேலியா கண்டத்தை
1770இல் கேப்டன் ஜேம்ஸ்
குக் என்ற ஆங்கில மாலுமி
கண்டுபிடித்தார்.
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அமைவிடம் மற்றும் பரப்பளவு
ஆஸ்திரேலியா 10° 4’ தென் அட்சம் முதல்
39°08’ தென் அட்சம் வரையிலும் மற்றும் 113°
09’ கிழக்கு தீர்க்கம் முதல் 153°39’ கிழக்குத்
தீர்க்கம்ரேகை வரையிலும் பரவியுள்ளது.
மகரரேகை
இக்கண்டத்தை
ஏறத்தாழ
இரண்டு சம பகுதிகளாகப் பிரிக்கிறது.
இந்நாட்டின் பரப்பளவு சுமார் 7.68 மில்லியன்
சதுர கில�ோமீட்டர்களாகும்.

இயற்கையமைப்புப் பிரிவுகள்
ஆஸ்திரேலியா
அதிக
வேறுபாடற்ற
நில
அமைப்புகளைக்
க�ொண்ட
ஒரு
பகுதியாகும்.
நிலத்தோற்ற
அமைப்பின்
அடிப்படையில் மூன்று இயற்கை பிரிவுகளாகப்
பிரிக்கப்படுகிறது.

1. மேற்கு ஆஸ்திரேலிய பெரிய பீடபூமி
2. மத்திய தாழ் நிலங்கள்
3 கிழக்கு உயர் நிலங்கள்
மேற்கு ஆஸ்திரேலிய பெரிய பீடபூமி : (West
Australian Pleateau)
ஆஸ்திரேலியாவின் மேற்கில் அமைந்துள்ள
பீடபூமி ஒரு மிகப்பெரிய இயற்கையமைப்பு
பிரிவாகும். இது இக்கண்டத்தின் மூன்றில் ஒரு
பகுதியை உள்ளடக்கியுள்ளது. இதன் பரப்பளவு
2.7 மில்லியன் சதுர கில�ோமீட்டர்களாகும்.
இப்பீடபூமி மேற்கு ஆஸ்திரேலியா, தெற்கு
ஆஸ்திரேலியா மற்றும் வடக்கு பிராந்தியத்தின்
பெரும் பகுதியை உள்ளடக்கிய ஒரு வறண்ட
நிலமாக உள்ளது. இது மணல் மற்றும்
பாறைகளாலான
சமமான
மேற்பரப்பை
உடையது.

அரசியல் பிரிவுகள்
ஆஸ்திரேலியா 6 மாநிலங்கள் மற்றும்
இரண்டு
யூனியன்
பிரதேசங்களைக்
க�ொண்டது.
1) நியூ
சவுத்வேல்ஸ்
2) குயின்ஸ்லாந்து 3) தெற்கு ஆஸ்திரேலியா
4) டாஸ்மேனியா
5) விக்டோரியா
6) மேற்கு
ஆஸ்திரேலியா
ஆகியவை
மாநிலங்களாகவும்,
வடக்கு
யூனியன்
பிரதேசம் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய தலைநகர்
பகுதி (கான்பெரா) ஆகியவை யூனியன்
பிரதேசங்களாகவும் உள்ளன. ஒவ்வொரு
மாநிலமும்
தனித்தனியான
அரசியல்
அமைப்புச் சட்டங்களைக் க�ொண்டுள்ளன.
ஆஸ்திரேலியாவின் தலைநகரம் கான்பெரா.
சிட்னி, பிரிஸ்பேன், அடிலைட், ஹ�ோபார்ட்,
மெல்பெர்ன்,
பெர்த்
மற்றும்
டார்வின்
ஆகியன ஆஸ்திரேலியாவின் பிற முக்கிய
நகரங்களாகும்.

உலகின் மிகப்பெரிய ஒற்றை சிற்ப
பாறையான அயர்ஸ் பாறை (Ayers Rock)
அல்லது உலுரு பாறையானது (Uluru Rock)

இக்கண்டம்
8222
தீவுகளைக்
க�ொண்டுள்ளது.
ர�ோட்னெஸ்ட்
தீவு,
மேக்னடிக் தீவு, பிட்ஸ்ராய் தீவு, ப்ரேசர் தீவு,
பிலிப் தீவு, லார்ட்ஹோவ் தீவு, கங்காரு தீவு
மற்றும் ஒய்ட்சன்டே தீவு ஆகியவை முக்கிய
தீவுகளாகும்.
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சுண்ணாம்புப் பாறைத் தூண்கள்
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ஆஸ்திரேலியாவின் இயற்கை அம்சங்கள்
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இந்த வறண்ட பிராந்தியத்தின் மையப்
பகுதியில்
அமைந்துள்ளது.
இது
கடல்
மட்டத்திலிருந்து
863
மீட்டர்
உயரம்
க�ொண்டது.
இது
ஆஸ்திரேலியாவின்
இயற்கை
அதிசயங்களில்
ஒன்றாகும்.
‘பின்னாக்கல்’ (Pinnacle) என்று அழைக்கப்படும்
சுண்ணாம்புப்
பாறைத்
தூண்கள்
இப்பிரதேசத்தில் அதிகம் காணப்படுகிறது.

ஆஸ்திரேலியாவின்
பெரிய
உள்நாட்டு
வடிகால் படுகை அமைந்துள்ளது. ஐர் ஏரி (Lake
Eyre) இப்பகுதியில் அமைந்துள்ள மிகப்பெரிய
உவர் நீர் ஏரியாகும். முர்ரே-டார்லிங்
ஆற்று த�ொகுப்பு மத்திய தாழ்நிலங்களின்
தென்கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது.
பெரிய ஆர்ட்டீசியன் படுகைகள் மத்திய
தாழ்நிலங்களின்
தென்பகுதியில்
காணப்படுகின்றன.
கிழக்கு உயர் நிலங்கள் ( Eastern Highlands)

மெக்டோனல்
மற்றும்
மஸ்கிரேவ்
மலைத்தொடர்கள்
இப்பீடபூமி
பகுதியில்
அமைந்துள்ளன. மரங்களற்ற நல்லார்பார்
சமவெளி (Nullarbor Plain) இப்பீடபூமியின்
தெற்குப்
பகுதியில்
அமைந்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவின்
மிகப்பெரிய
பாலைவனமான
பெரிய
விக்டோரியா
பாலைவனம்
மேற்கு
மற்றும்
தெற்கு
ஆஸ்திரேலியா பகுதிகளில் அமைந்துள்ளது.

கிழக்கு உயர் நிலங்கள் சுமார் 3860
கில�ோ மீட்டர் நீளத்திற்கு ஆஸ்திரேலியாவின்
கிழக்கு எல்லை பகுதியில் காணப்படுகிறது.
இது வடக்கிலுள்ள யார்க் முனையிலிருந்து
(Cape York) தெற்கில் டாஸ்மேனியா வரை
நீண்டுள்ளது. இவ்வுயர் நிலங்கள், மேற்கு மற்றும்
கிழக்கு ந�ோக்கி பாயும் ஆறுகளைப் பிரிப்பதால்
இவை பெரும் பிரிப்பு மலைத்தொடர் (The Great
Dividing Range) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

மத்திய தாழ் நிலங்கள் (Central Lowlands)
மத்திய
தாழ்
நிலங்கள்
வடக்கில்
கார்பெண்டாரியா
வளைகுடாவிலிருந்து
தெற்கே
இந்தியப்
பெருங்கடல்
வரை
நீண்டுள்ளது. இத்தாழ் நிலங்களின் மத்தியில்

ஆஸ்திரேலிய ஆல்ப்ஸ் மலைத் த�ொடர்
ஆஸ்திரேலியாவின் மிக உயரமான மலைத்
த�ொடராகும். இம்மலைத்தொடர் பனியால்
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ஒடடிய வ்கிைக்கு ்பகுதியில் ்கடாணப்்படுகிைது.
இது
சிறிய
்பவை
நுண்ணுயிர்்கைடால்
உருவடானது. இது சுமடார் 2300 கிபைடாமீட்ர்
நீைம் க்கடாண்்து. இது உைகின் இயற்ற்க
அதிசயங்களில் ஒன்ைடாகும்.

சூைப்்படடுள்ைது. இம்மறைத் க்தடா்ரின் மி்க
உயேமடான
மறைச்சி்கேம்
ப்கடாசியஸ்ப்கடா
Mt.Kosciuszko) 2230 மீட்ர் ஆகும். இது
நியூசவுத் பவல்ஸ் மடாநிைத்தில் அறமநதுள்ைது.
ஆஸ்திபேலியடாறவ
அ்தன்
இயற்ற்க
நிைத்ப்தடாற்ைங்கள்
கசயகின்ைன. அறவ

முக்கிய
சிைப்பு

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.

க்பரும் ்பவைப்்படாறைத் திடடு

பவள பகாலிப்புகள்
வடிககாலமைப்பு
ஆஸ்திபேலியடா
குறைந்த்படச
சேடாசரி
மறைப்க்படாழிறவப் க்பறுகிைது. இநநடாடு கவப்்பம்
மிகுநதுவைண்டு்கடாணப்்படுவ்தடால்நீர்ஆவியடா்தல்
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.
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.

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
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இவ்வடிநிலப்பகுதி சுமார் ஒரு மில்லியன் ச.கி.மீ
அதிகமான பரப்பளவையும், ஆஸ்திரேலியாவின்
14% பரப்பளவையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.

தெற்கு முனையில் அமைந்துள்ள பெர்த் மற்றும்
அடிலைட் பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள பிரதேசங்களில்
மத்திய தரைக்கடல் காலநிலை நிலவுகிறது.
மேலைக் காற்றுகளினால் ஆண்டு முழுவதும்
டாஸ்மேனிய தீவு மழையைப் பெறுகிறது.

முர்ரே நதி ஆஸ்திரேலியாவின் மிக
நீளமான நதியாகும். இது ஆஸ்திரேலியாவில்
ஆல்ப்ஸ் மலைத் த�ொடரிலிருந்து இந்தியப்
பெருங்கடல் வரை 2508 கில�ோ மீட்டர்
த�ொலைவிற்கு
பாய்கிறது.
டார்லிங்,
அலெக்சாண்டிரியா, முர்ரம் பிட்ஜ் (Murrum
Bidgee), லாச்லன் மற்றும் ஸ்வான் ஆகியன
இக்கண்டத்தின் பிற முக்கிய ஆறுகளாகும்.

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் (Flora
and Fauna)
ஆஸ்திரேலியா
ஒரு
அரைவறண்ட
காலநிலை பிரதேசமாக இருப்பதால், தாவர
வகைகள் மரங்களற்ற, பரவலான புதர்
மற்றும் சிறு செடிகளுடன் காணப்படுகிறது.
ஒரு பறவைநிலைக் கண்னோட்டத்துடன்
பார்க்கும்பொழுது, ஆஸ்திரேலியா மிகவும்
சாதாரண தாவர அமைப்பு பெற்றுள்ளதை
புரிந்துக�ொள்ளலாம்.
ஆஸ்திரேலியாவில்
உள்ள தாவரங்களும், மரங்களும் வறண்ட
நிலைக்கு ஏற்றவாறு நீர் இன்றி நீண்ட காலம்
வாழக்கூடியவை. இவை வறண்ட நிலத்
தாவரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
இவை நீண்ட கால வறட்சியைத் தாங்கி
வளரக் கூடியவை ஆகும். ஆஸ்திரேலியாவின்
மேற்கு பகுதியில் அதிகம் காணப்படக்கூடிய
மரவகை வறட்சியைத் தாங்கி வளரக்கூடிய
யூக்கலிப்டஸ்
ஆகும்.
காடுகள்
மற்றும்
மரங்கள் நிறைந்த பகுதிகள் இக்கண்டத்தின்
பரப்பளவில் 16 சதவீதத்தைக் காடுகளைக்
க�ொண்டுள்ளன. யூக்கலிப்டஸ், அகேசியா
மற்றும் மெல்லுக்கா (சதுப்பு நிலக்காடுகள்)
ஆகியவைகள் ஆஸ்திரேலியாவின் முக்கிய மர
வகைகளாகும்.

காலநிலை

ஆஸ்திரேலியா உலகின் இரண்டாவது
பெரியமிகவறண்டநிலப்பரப்பைக�ொண்டுள்ளது.
மகரரேகை
ஆஸ்திரேலியாவை
இரு
சமபாகங்களாகப் பிரிக்கிறது. மகரரேகையின்
வட பகுதி வெப்பமான அயன மண்டலத்தில்
அமைந்துள்ளது. இதன் தென் பகுதி குளிர்ந்த மித
வெப்ப மண்டலத்தில் அமைந்துள்ளது. வடக்கு
கடல�ோர பகுதி பருவக்காற்று காலநிலையைக்
க�ொண்டுள்ளதால்
இப்பகுதி
க�ோடையில்
அதிக
மழைப்பொழிவை
பெறுகிறது.
ஆஸ்திரேலியாவின் கிழக்குக் கரைய�ோரப்
பகுதிகள் தென்கிழக்கு வியாபார காற்றின்
மூலம் அதிக மழையைப் பெறுகின்றன.
வறண்ட வெப்ப பாலைவன காலநிலை மத்திய
தாழ்நிலங்களிலிருந்து மேற்குக் கடற்கரை
பகுதி வரை நிலவுகிறது. இப்பகுதிகளில்
ஆண்டு சராசரி மழையளவு 25 செ.மீ. க்கும்
குறைவாக உள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவின்

குக்குபாரா 

கங்காரு

க�ோலா 

பாட்டில் மரம்

வானவில் வண்ணக்கிளிகள்

ஈமு

பிளாட்டிபஸ்

மெரின�ோ செம்மறியாடு
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இக்கண்டத்தில் காணப்படும் 80 சதவீத
விலங்கினங்கள் உலகின் பிற பகுதிகளில்
காணப்படுவதில்லை.
ஆஸ்திரேலியாவில்
சுமார் 400 வகை பாலூட்டி இனங்களும் சுமார்
140 வகையான வயிற்றீல் பையுடைய பாலூட்டி
இனங்களும்
உள்ளன.
இவ்வகையான
விலங்கினங்கள் தங்களுடைய குட்டிகளைத்
தங்கள் வயிற்றில் உள்ள பைகளில் சுமந்து
செல்கின்றன. கங்காரு ஆஸ்திரேலியாவின்
தேசிய விலங்காகும். க�ோலா, பிலேட்டிபஸ்
வாலபி மற்றும் டிங்கோ ஆஸ்திரேலியாவின்
பிற முக்கிய விலங்கினங்களாகும். சிரிக்கும்
கூக்காபரா, ஈமு, ரெயின்போ ல�ோரிகிட்
ஆகியவை
ஆஸ்திரேலியாவின்
முக்கிய
பறவை இனங்களாகும்.

மிதவெப்ப மண்டல புல்வெளிகளில் ஆடுகள்
வளர்ப்பும் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன.
மெரின�ோ வகை செம்மறி ஆடுகள் தெற்கு
ஆஸ்திரேலியா, டாஸ்மேனியா, விக்டோரியா
மற்றும் நியூ சவுத்வேல்ஸ் ஆகிய பகுதிகளில்
வளர்க்கப்படுகின்றன. பால் உற்பத்திக்கான
கால்நடை பண்ணைகள் கிழக்கு மற்றும்
தெற்கு
கடற்கரைக்கு
அருகிலுள்ள
நகரங்களுக்கு அருகில் வளர்க்கப்படுகின்றன.
ஜெர்சி, இல்லவர்ரா மற்றும் அயர்ஷையர்
மாட்டுவகைகள் ஆஸ்திரேலியாவில் மிகவும்
புகழ்ப் பெற்றவையாகும்.
மீன்பிடித்தல் ஆஸ்திரேலியாவின் ஒரு
முக்கிய ப�ொருளாதார நடவடிக்கையாகும்.
நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் கடல்
மீன் பிடிப்பு நன்கு நடைபெறுகிறது. இங்கு
உள்நாட்டு மீன்பிடிப்பும் காடுகள் சார்ந்த
ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகளும் மிக குறைவு.

ஆ ஸ் தி ர ே லி ய ா வி ல்
உள்ள
செம்மறி
ஆட்டு
பண்ணைகளில் பணி புரியும்
மக்களை ‘ஜாகருஸ்’ என்று
அ ழ ை க ்க ப ்ப டு கி றார ்க ள் .
ஆஸ்திரேலியாவின்
பூர்வ
குடிமக்கள்
அபாரிஜின்கள் ஆவர்.

ஆடு வளர்ப்புத் த�ொழில்
ஆஸ்திரேலியாவில் நன்கு
வ ள ர் ச் சி ய டைந் து ள்ள து .
ஆட்டு
உர�ோமம்
“ ஆ ஸ் தி ர ே லி ய ா வி ன்
பணப்பயிர்” என அழைக்கப்படுகிறது.

ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகள்
வேளாண்மை, வளம் சார்ந்த த�ொழில்கள்,
மீன்பிடித்தல், உற்பத்தி த�ொழிலகங்கள், வணிகம்
மற்றும் சேவைப்பிரிவு ஆஸ்திரேலியாவின்
முக்கிய ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகளாகும்.
க�ோதுமை ஆஸ்திரேலியாவின் முதன்மையான
தானியப் பயிராகும். நெல், கரும்பு, மத்திய
தரைக்கடல் வகைப் பழங்களான திராட்சை,
ஆரஞ்சு மற்றும் வாதாம் பழம், பெர்த், அடிலைட்
மற்றும் மெல்பெர்னைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில்
உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. டாஸ்மேனியா
‘ஆப்பிள் தீவு’ என்று அழைக்கப்படுகிறது.
நெல், புகையிலை, பருத்தி ப�ோன்றவை
டாஸ்மேனியாவின்
வடக்கு
பகுதியில்
பயிரிடப்படுகிறது. வெப்பம் மிகுந்த பகுதிகளில்
வேளாண்மையுடன் செம்மறியாடு வளர்ப்பும்
மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஓட்ஸ், மக்காச்சோளம்
மற்றும் பார்லி ஆகியவையும் ஓரளவிற்கு
பயிரிடப்படுகின்றன.
ஆஸ்திரேலியா
திராட்சை
மற்றும்
பழத்தோட்டங்களுக்கு
பெயர் பெற்றதாகும். வெப்ப மண்டல சவானா
புல்வெளிகளில்
கால்நடை
வளர்ப்பும்,

கனிம வளங்கள்
கனிமங்கள்
ஆஸ்திரேலியாவின்
மிக
முக்கிய ஏற்றுமதிப் ப�ொருட்களாகும். இவை
நாட்டின் ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில்
சுமார் 10 சதவீத பங்களிப்பை அளிக்கின்றன.
பாக்சைட், லைமோனைட், ரூட்டில் மற்றும்
சிர்கான் உற்பத்தியில் ஆஸ்திரேலியா உலகின்
முன்னணி உற்பத்தியாளராகவும், தங்கம், ஈயம்,
லித்தியம், மாங்கனீசு, தாது மற்றும் துத்தநாகம்
உற்பத்தியில்
இரண்டாவது
முன்னணி
உற்பத்தியாளராகவும், இரும்புத்தாது மற்றும்
யுரேனியம் உற்பத்தியில் மூன்றாவது பெரிய
உற்பத்தியாளராகவும், நிலக்கரி உற்பத்தியில்
நான்காவது பெரிய உற்பத்தியாளராகவும் இந்நாடு
திகழ்கிறது. மேற்கு மற்றும் தெற்கு ஆஸ்திரேலியா
பகுதிகளில் நிலக்கரி வயல்கள் தென்கிழக்கு
கடற்கரை
பிரதேசங்களில்
நியூகேஸ்டல்
முதல் சிட்னி வரை நீண்டு காணப்படுகிறது.
இரும்புத்தாது மேற்கு ஆஸ்திரேலியா மற்றும்
தெற்கு ஆஸ்திரேலியாவில் காணப்படுகிறது.
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மக்கள் த�ொகை 
ஆஸ்திரேலியாவின் மக்கள் த�ொகை
2019ஆம்
ஆண்டு
கணக்கெடுப்பின்படி
25.2
மில்லியன்களாகும்.
இது
உலக
மக்கள் த�ொகையில் 0.33% மட்டுமேயாகும்.
ஆஸ்திரேலியாவின் மக்கள் அடர்த்தி ஒரு
சதுர கில�ோ மீட்டருக்கு மூன்று நபர்களாகும்.
நாட்டின் நகர்ப்புற மக்கட்தொகை 85.7
சதவீதமாகும். தென் கிழக்குப் பகுதிகள்
மக்களடர்த்தி மிகுந்த பகுதியாகும்.

பாக்சைட் தாதுவானது கார்ப்பென்டீரியா
வளைகுடா, பெர்த் மற்றும் டாஸ்மேனியாவை
சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது.
பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு
பாஸ் நீர்சந்தி மற்றும் மேற்கு பிரிஸ்பேன்
பகுதிகளில் கிடைக்கிறது. யுரேனியம் தாது வட
யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ள ராம் காடுகள்
மற்றும் குயின்ஸ்லாந்து பகுதிகளில் இருந்து
பெறப்படுகிறது. மேற்கு பாலைவனப் பகுதியில்
கால் கூர்லி மற்றும் கூல் கார்லி பகுதிகளில்
தங்கம் கிடைக்கின்றது. காரியம், துத்தநாகம்,
வெள்ளி, டங்ஸ்டன், நிக்கல் மற்றும் செம்பு
ப�ோன்றவை
ஆஸ்திரேலியாவின்
சில
பகுதிகளிலிலிருந்து பெறப்படுகின்றன.

அண்டார்டிகா
அமைவிடம் மற்றும் பரப்பளவு
அண்டார்டிகா
ஒரு
தனித்துவம்
வாய்ந்த கண்டமாகும். ஆனால் இக்கண்டம்
பூர்வீக மக்களைக் க�ொண்டிருக்கவில்லை.
அண்டார்டிகாவில் எந்த ஒரு நாடும் இல்லை.
இது தென்கோடியில் அமைந்துள்ள உலகின்
ஐந்தாவது பெரிய கண்டமாகவும், இது துருவப்
பகுதியில் அமைந்துள்ளதால், இப்பகுதி நிரந்தர
பனியுடன் மிக குளிர்ந்த பிரதேசமாக உள்ளது.
இக்கண்டமானது இந்திய, அட்லாண்டிக் மற்றும்
பசிபிக் பெருங்கடல்களின் தென்பகுதிகளால்
புவியின்
மற்ற
பகுதிகளிலிருந்து
பிரிக்கப்படுகிறது. இது 14 மில்லியன் சதுர
கில�ோமீட்டர் பரப்புடன், புவியின் ம�ொத்த
நிலப்பரப்பில் 9.3 சதவீதத்தைக் க�ொண்டுள்ளது.
இக்கண்டத்தின்
நிலத்தோற்றம்
சில
மலைத்தொடர்கள், சிகரங்கள், பள்ளத்தாக்குகள்,
பனியாறுகள், பீடபூமிகள் மற்றும் எரிமலைகளை
உள்ளடக்கியதாகும். 3200 கில�ோ மீட்டர் நீளம்
க�ொண்ட டிரான்ஸ் அண்டார்டிக் மலைத்தொடர்
இக்கண்டத்தை இரு பகுதிகளாக பிரிக்கின்றது.
1.	மேற்கு அண்டார்டிகா
2. கிழக்கு அண்டார்டிகா
மேற்கு அண்டார்டிகா பகுதி பசிபிக்
பெருங்கடலை ந�ோக்கி அமைந்துள்ளது. தென்
அமெரிக்காவை ந�ோக்கியுள்ள அண்டார்டிக்
தீபகற்பம் ஆண்டிஸ் மலைத்தொடரின் நீட்சி
என்பதை உணர்த்துகிறது. கிழக்கு அண்டார்டிகா
பகுதி,
அட்லாண்டிக்
மற்றும்
இந்தியப்
பெருங்கடல்களை ந�ோக்கி அமைந்துள்ளது.
இப்பகுதியின் ர�ோஸ் தீவில் அமைந்துள்ள
மவுண்ட் எரிபஸ் ஒரு செயல்படும் எரிமலை
ஆகும். ”வெள்ளைக் கண்டம்’ என அழைக்கப்படும்
ஒரே கண்டம் இதுவாகும். இக்கண்டத்தின் சில
இடங்களில் பனிக்கட்டிகள் 4000 மீட்டர் ஆழம்
வரை காணப்படுகிறது.

த�ொழிலகங்கள்
உணவு மற்றும் பானவகை உற்பத்தித்
த�ொழிலகங்கள்
ஆஸ்திரேலியாவின்
முதன்மையான
த�ொழிற்சாலைகளாகும்.
கப்பல் கட்டுதல், தகவல் மற்றும் த�ொழில்
நுட்பம், சுரங்கம், காப்பீட்டுத் துறை, விமானம்
மற்றும் த�ொலைத்தொடர்புத் த�ொழிலகங்கள்
முக்கிய த�ொழிலகங்களாகும்.

செயல்பாடு

ஆஸ்திரேலியாவின் 8 பாலைவனங்களை
புவி வரைபட உதவியுடன் பட்டியலிடவும்.
ஆ ஸ் தி ர ே லி ய ா வி ல்
உள்ள மித வெப்ப மண்டல
புல்வெளிகள்
‘டவுன்ஸ்’
என்று அழைக்கப்படுகிறது.
ப�ோக்குவரத்து
ஆஸ்திரேலியாவில்
பலவகையான
ப�ோக்குவரத்து அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன.
இந்நாடு
சாலைப்
ப�ோக்குவரத்தை
பெரிதும் நம்பியுள்ளது. ஆஸ்திரேலியா 30
க்கும் மேற்பட்ட நல்ல ஓடுதளங்களுடன்
கூடிய
விமான
நிலையங்களைக்
க�ொண்டுள்ளது.
இந்நாட்டின்
பயணிகள்
இரயில் ப�ோக்குவரத்து நகரங்களில் நன்கு
வளர்ச்சியடைந்திருந்தாலும்,
நகரங்களுக்கு
இடையிலும்,
மாநிலங்களுக்கிடையிலுமான
இரயில் ப�ோக்குவரத்து சற்றே வளர்ச்சி குறைந்து
காணப்படுகிறது.
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மற்றும் பிப்ரவரியில் சூரியன் ஒருப�ோதும்
மறைவதில்லை.
என்பதால்
த�ொடர்ந்து
பகலாகவே இருக்கும். இங்கு க�ோடைகால
வெப்ப நிலையானது 0° செல்சியஸ் ஆக
உள்ளது இதனால் ஆண்டு முழுவதும் கடும்
குளிரும் பனி புயல் காற்றும் வீசுகிறது.

உலகின் எந்த ஒரு நாட்டின்
மக்களும் அண்டார்டிகாவில்
ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளவும்,
தரவுகள்
சேகரிக்கவும்
அனுமதி க்கப்படுகிறார்கள்.
எனவே இக்கண்டம் ‘அறிவியல் கண்டம்’
என அழைக்கப்படுகிறது.

அண்டார்டிகா,
புவியின்
மேற்பரப்பில்
காணப்படும்
மிகப்பெரிய
பனித்
த�ொகுப்பு ஆகும். புவியில்
காணப்படும் நன்னீரில் 70%
இக்கண்டத்தில் பனிக் குமிழ்களாக உள்ளது.

கால நிலை 
புவிநடுக்கோட்டிற்கு வெகு த�ொலைவில்
அமைந்துள்ளதால்
அண்டார்டிகாவின்
காலநிலையானது
உறைநிலைக்
காலநிலையாக
காணப்படுகிறது.
மே,
ஜூன்
மற்றும்
ஜூலை
மாதங்களில்
(அண்டார்டிகாவின் குளிர்காலம்) சூரியன்
ஒரு
ப�ோதும்
இங்கு
உதிப்பதில்லை.
ஆகையால் தென்துருவத்தில் வெப்பநிலை
சுமார் -90° செல்சியஸ் ஆக இருக்கும்.
க�ோடை மாதங்களான டிசம்பர், ஜனவரி

புவியில்
பதிவாகியுள்ள
குறைந்தபட்ச
வெப்பநிலை, அண்டார்டிகாவில் ரஷ்யாவால்
அமைக்கப்பட்டுள்ள வோஸ்டாக் ஆராய்ச்சி
நிலையத்தில் ஜூலை 21, 1983இல் -89.70
டிகிரி செல்சியஸ் (-128.60 பாரன்கீட்)ஆக
பதிவாகியுள்ளது.
191

VIII_Std_Geography_Unit 2.indd 191

25-11-2019 12:41:26

ரபன்குவின்

நீர்ைகாய

கடற்பசு

அல்பட்ரரகாஸ்

துருவப்பருநது

நீலத திமிஙகலம்

்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.

்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.

சிறியவற்க கசம்மீன்்கைடான கிரில்்கள்
க்பரிய திேள்்கைடா்கக் ்கடாணப்்படுகின்ைன. இறவ
்க்ல்வடாழ உயிரினங்களுக்கு உணவடா்கப்
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.

கனிைஙகள்
அண்்டார்டி்கடா
்கண்்த்தில்,
்தங்கம்,
பிைடாடடினம்,
நிக்்கல்,
்தடாமிேம்
மற்றும்
க்படபேடாலியம் நிறைநது இருக்்கைடாம் என்று
அறிவியல்
ஆயவு்கள்
க்தரிவிக்கின்ைன.
குபேடாமியம், ஈயம், மடாலிப்டினம், ்த்கேம்,
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யுரேனியம் மற்றும் துத்தநாகம் ஆகியவை
இருப்பதற்கான தடயங்கள் காணப்படுகின்றன.
மேலும் வெள்ளி, பிளாட்டினம், இரும்புத்தாது,
க�ோபால்ட்,
மாங்கனீசு,
டைட்டானியம்
ஆகியவை
இருப்பதற்கான
சாத்தியக்
கூறுகளும் உள்ளன. நிலக்கரி மற்றும்
ஹைட்ரோகார்பன்கள்
வாணிபத்திற்கு
பயன்படாத அளவு மிகக் குறைவாக உள்ளது.

கங்கோத்ரி நிறுவப்பட்டது. மைத்ரேயி மற்றும்
பாரதி அண்டார்டிகாவில் உள்ள பிற இந்திய
ஆராய்ச்சி நிலையங்களாகும்.

அண்டார்டிகாவிற்கான பயணம்

அலாஸ்கா (அர�ோரா ப�ொரியாலிஸ்)
வட மற்றும் தென்
காந்த
துருவங்களுக்கு
அருகில்
இயற்கையில்
த�ோன்றும்
பிரகாசமான
இளஞ்சிவப்பு, சிவப்பு நிற
மற்றும் பச்சை நிற ஒளியின்
கலவை அர�ோரா என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
இவ்விளைவானது
சூரியனிலிருந்து வரும் மின்னூட்ட துகள்கள்
வளிமண்டல மேலடுக்கிலுள்ள அணுக்களுடன்
வினைப்புரிவதால்
உண்டாகிறது.
இது
தென்துருவத்தில் அர�ோரா ஆஸ்ட்ராலிஸ்
அல்லது தென்துருவ ஜ�ோதி எனவும் வட
துருவத்தில் அர�ோரா ப�ொரியாலிஸ் அல்லது
வடதுருவ ஜ�ோதி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறான
வண்ண
ஒளிக்கீற்றுகள்
குறிப்பாக உயர் அட்சங்களில் அமைந்துள்ள
நாடுகளான
வடக்கிலுள்ள
அலாஸ்கா
மற்றும் தென் துருவத்தில் அமைந்துள்ள
நியூசிலாந்தின் பாக்லாந்து தீவுப்பகுதிகளில்
காணலாம்.

அர�ோரா (விண்ணொளி)

சர்வதேச
ஒப்பந்தத்தின்படி
இக்கண்டத்தில் காணப்படும் கனிமங்கள்
வெட்டி எடுக்க அனுமதி இல்லை என்பதால்
இங்கு கனிம வளங்களை வெட்டி எடுக்கும்
பணி நடைபெறுவதில்லை.

மைத்ரி ஆராய்ச்சி நிலையம் (அண்டார்டிகா)
1912 ஆம் ஆண்டு ஆங்கில மற்றும்
நார்வே நாட்டுக் குழுவினர் தென்துருவத்தை
அடைந்தனர்.
இந்தியாவின்
21
உறுப்பினர்களைக் க�ொண்ட பயணக் குழு
டாக்டர்
எஸ். இஸட். காசிம்
அவர்களின்
தலைமையில் அண்டார்டிகாவிற்கு பயணம்
மேற்கொண்டனர். இக்குழு 1981 டிசம்பர்
6ஆம் நாள் க�ோவாவில் இருந்து புறப்பட்டு
1982 ஜனவரி 9ஆம் நாள் அண்டார்டிகாவை
சென்றடைந்தது. அங்கு இக்கண்டத்தின் முதல்
இந்திய அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிலையம் தட்சின்
1. அண்டார்டிகாவில்
உள்ள
மிகப்
பெரிய
ஆராய்ச்சி
நிலையமான மெக்முர்டோ 
ஆகும்.
இது
அமெரிக்க
ஐக்கிய
நாடுகளால்
அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

2. அண்டார்டிகாவில் அமைக்கப்பெற்ற முதல்
இந்திய அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிலையம்
தட்சின் கங்கோத்ரி ஆகும்.

நியூசிலாந்து (அர�ோரா அஸ்ட்ராலிஸ்)
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மீள்பார்வை

� ஆ
 ப்பிரிக்க கண்டம், மலைகள், பீடபூமிகள், சமவெளிகள் எனப் பல்வேறு நிலஅமைப்புகளைக்
க�ொண்டுள்ளது.
� ஆஸ்திரேலியா உலகின் மிகப்பெரிய தீவு மற்றும் மிகச் சிறிய கண்டமாகும்.
� புவியின் தென் பகுதியில் அமைந்துள்ள அண்டார்டிகா உலகின் ஐந்தாவது பெரிய கண்டமாகும்.
� சூரியனிலிருந்து வரும் மின்னூட்ட துகள்கள் வளிமண்டல மேலடுக்கிலுள்ள அணுக்களுடன்
வினைபுரிவதால் அர�ோரா உண்டாகிறது.

கலைச்சொற்கள்
கண்டம்

Continent மிகப்பரந்த ஒரு நிலப்பரப்பு

நீர்ச்சந்தி

Strait

நிலச்சந்தி

Isthmus

வளைகுடா

Gulf

பிளவு பள்ளத்தாக்கு

Rift Valley இரண்டு மலைகளுக்கு இடையே அமைந்த நீள் வடிவ
தாழ்நிலம்

பவளப்பாறை

Reef

கால்சியம் கார்பனேட்டைக் க�ொண்ட ஒரு மெல்லிய அடுக்கு

சிறு அருவி

Cataracts

குன்றுகளிலிருந்து வேகமாக விழும் நீர் வீழ்ச்சி

சுண்ணாம்புப்
பாறை தூண்

Pinnacles ஆஸ்திரேலிய பாலைவனங்களில் காணப்படும் சுண்ணாம்பு
பாறை துாண்கள்

மணற்பாங்கான
சமவெளி
ஹமாடா

Regs
Hamada

பாலைவனச் ச�ோலை Oases

இரண்டு பெரிய நீர்ப்பரப்புகளை இணைக்கும் ஒரு குறுகிய நீர்
பகுதி
இரு பெரிய நிலப்பரப்புகளை இணைக்கும் ஒரு குறுகிய
பகுதி மற்றும் இருநீர் பகுதியை பிரிப்பது
வளைகுடா என்பது நிலப்பரப்பை
காணப்படும் கடல் நீர்ப்பரப்பு

ஊடுருவி

வறண்ட நிலப்பகுதிகளில் மணல் மற்றும்
நிறைந்த சமவெளி

நீண்டு

கூழாங்கற்கள்

பாறை மற்றும் கற்களால் உயர்த்தப்பட்ட பீடபூமி
பாலைவனப் பிரதேசங்களில் காணப்படும் நீர்நிலைகள் 
2.	எகிப்திற்கும் சினாய் தீபகற்பத்திற்கும்
இடையில் ஒரு நிலச்சந்தி வழியாக
உருவாக்கப்பட்ட செயற்கை கால்வாய்

மதிப்பீடு
I. சரியான
விடையைத் 
தேர்ந்தெடுக்கவும்.
1.	ஆ ப் பி ரி க்கா வி ன்
தென்கோடி
முனை

அ) பனாமா கால்வாய்
ஆ) அஸ்வான் கால்வாய்
இ) சூயஸ் கால்வாய்
ஈ) ஆல்பர்ட் கால்வாய்
3.	மத்திய தரைக்கடல் காலநிலைய�ோடு
த�ொடர்புடைய பின்வரும் கூற்றுகளைக்
கருத்தில் க�ொண்டு சரியான விடையை
தேர்வு செய்க.

அ) கேப்பிளாங்கா
ஆ) அகுல்காஸ் முனை
இ) நன்னம்பிக்கை முனை
ஈ) கேப்டவுன்

(i) சராசரி மழையளவு 15 சென்டிமீட்டர்.
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IV. சரியான கூற்றைத் தேர்வு செய்யவும்.
1.	கூற்று: அரோரா என்பது வானத்தில்
த�ோன்றும் வண்ண ஒளிகள் ஆகும்.
	காரணம்: அவை வளிமண்டலத்தின்
மேலடுக்கு காந்த புயலால் ஏற்படுகின்றன.
அ) கூற்று மற்றும் காரணம் உண்மை, கூற்று
காரணத்திற்கான சரியான விளக்கம்.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் உண்மை
கூற்று காரணத்திற்கான சரியான
விளக்கம் அல்ல.
இ) கூற்று உண்மை ஆனால் காரணம் தவறு.
ஈ) காரணம் உண்மை ஆனால் கூற்று தவறு.
2. கூற்று:
ஆப்பிரிக்காவின்
நிலவியல்
தோற்றங்களில் ஒரு முக்கிய அம்சம் பெரிய
பிளவுப் பள்ளத்தாக்கு ஆகும்.
காரணம்: புவியின் உள்விசை காரணமாக
புவியின் மேற்பரப்பில் உண்டான பிளவு.
அ) கூ
 ற்று மற்றும் காரணம் சரி கூற்றுகான
காரணம் சரியான விளக்கம்.
ஆ) கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி ஆனால்
கூற்றுகான
காரணம்
சரியான
விளக்கம் அல்ல.
இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு.
ஈ) காரணம் சரி ஆனால் கூற்று தவறு.

(ii). க�ோடைகாலம்
வெப்பமாகவும்
வறண்டதாகவும்
குளிர்காலம்
மழையுடனும் இருக்கும்.
(iii) கு
 ளிர்காலம்
குளிர்ச்சியாகவும்,
வறண்டும், க�ோடை வெப்பமாகவும்,
ஈரப்பத்துடனும் இருக்கும்.
(iv) சிட்ரஸ்
வகை
பழங்கள்
வளர்க்கப்படுகின்றன.
அ) i சரியானது
ஆ) ii மற்றும் iv சரியானவை
இ) iii மற்றும் iv சரியானவை
ஈ) அனைத்தும் சரியானவை
4.	ஆஸ்திரேலியாவின்
மேற்கு
மற்றும்
கிழக்கு ந�ோக்கி பாயும் ஆறுகளை பிரிக்கும்
மலைத்தொடர்
அ) பெரிய பிரிப்பு மலைத்தொடர்
ஆ) இமய மலைத்தொடர்
இ) பிளிண்டர்கள் மலைத்தொடர்
ஈ) மெக்டோனெல் மலைத்தொடர்
5.	கல்கூர்லி சுரங்கம்
கனிமத்திற்கு
புகழ்பெற்றது.
அ) வைரம்
ஆ) பிளாட்டினம்
இ) வெள்ளி
ஈ) தங்கம்
II. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பவும்.
1.	அட்லஸ் மலை
கண்டத்தில்
அமைந்துள்ளது.
2.	ஆப்பிரிக்காவின் மிக உயரமான சிகரம்
ஆகும்.
3.	ஆஸ்திரேலியாவில் அதிகம் காணப்படும்
மரம்
.
4.	ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள மிதவெப்ப
மண்டல புல்வெளிகள்
என
அழைக்கப்படுகின்றன.
5.	அண்டார்டிகாவில் நிறுவப்பட்ட முதல்
இந்திய ஆய்வு நிலையம்
.

V. ஓரிரு வாக்கியங்களில் விடையளி.
1.	ஆப்பிரிக்கா
'தாய்
கண்டம்'
என
அழைக்கப்படுவது ஏன்?
2.	ஆப்பிரிக்காவின் முக்கியமான ஆறுகள்
யாவை?
3.	ஆஸ்திரேலியாவின்
நிலத்தோற்ற
பிரிவுகள் யாவை?
4.	அண்டார்டிகா
கண்டத்தின்
தன்மை
குறித்து எழுதவும்.
5.	ஆஸ்திரேலியாவின்
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகள் ஏதெனும் நான்கினை
குறிப்பிடுக.
VI. வேறுபடுத்துக.
1.	சாஹேல் மற்றும் சகாரா
2.	மேற்கு அண்டார்டிகா மற்றும் கிழக்கு
அண்டார்டிகா
3.	பெரிய பவளத் திட்டு மற்றும் ஆர்டீசியன்
வடிநிலம்.

III. ப�ொருத்துக
1. பின்னாக்கள்

- 	புவியிடைக்
க�ோட்டுக்காடுகள்
2. கிரில்
- உப்பு ஏரி
3.	நெருப்புக்கோழி
- சிறிய செம்மீன்
4. ஐரி ஏரி
-	பறக்க இயலாத
பறவை
5.	புவியின் அணிகலன் -	சுண்ணாம்பு
பாறை தூண்கள்

VII. காரணம் கூறு.
1.	எகிப்து நைல் நதியின் நன்கொடை என
அழைக்கப்படுகிறது ஏன்?
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2.	வெப்ப பாலைவனங்கள் கண்டங்களின்
மேற்கு விளிம்புகளில் அமைந்துள்ளன.
3. 	அண்டார்டிகா
ஆராய்ச்சியாளர்களின்
கண்டம் என அழைக்கப்படுகிறது.
VIII. பின்வருபவைகளுக்கு
 
விரிவான விடை 
தருக.
1. 	ஆஸ்திரேலியாவின் கனிம வளங்கள்
குறித்து விரிவாக எழுதவும்.
2. 	அண்டார்டிகா கண்டத்தின் தாவரங்கள்
மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றி விவரி?
3. 	ஆப்பிரிக்காவின் இயற்கைப் பிரிவுகளை
எழுதி அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றினை
விளக்கவும்.

2. 	ஆஸ்திரேலிய அரசியல் புவிவரைபடத்தில்
உள்ள மாநிலங்களின் பெயர்களைக்
எழுதவும்.
வ
ேம

IX. வரைபடப் பயிற்சி.
ஆப்பிரிக்கா மற்றும்
ஆஸ்திரேலியாவின்
புறஎல்லை 
வரைபடத்தில்
பின்வருவனவற்றைக் குறிக்கவும்

அளைவy இைல

மேற்கோள் நூல்கள்

ஆப்பிரிக்கா: புவிநடுக்கோடு, அட்லஸ் மலை,
சஹாரா, கிழக்கு உயர் நிலங்கள், மத்திய
தரைக்கடல்,
அட்லாண்டிக்
பெருங்கடல்,
இந்தியப் பெருங்கடல், சூயஸ் கால்வாய்,
கிளிமஞ்சார�ோ சிகரம்,

1. R
	 ichard 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.

ஆஸ்திரேலியா: பெரிய பிரிவு மலைத்தொடர்,
பெரிய பவளத் திட்டு, பிளவுப் பள்ளத்தாக்கு,
டாஸ்மேனியா,
மகரரேகை,
பசிபிக்
பெருங்கடல், பெரிய ஆஸ்திரேலிய மணல்
பாலைவனம், இந்தியப் பெருங்கடல், சிட்னி,
கான்பெரா.
X. செயல்பாடுகள்.
1. 	கீழ்க்கண்ட
நாடுகளில்
டிசம்பர்
மாத பருவநிலை மற்றும் அது எந்த
க�ோளத்தில் அமைந்துள்ளது என்பதனை
கண்டறியவும்.

நாடுகள்
தென் ஆப்பிரிக்கா

க�ோளம்

k
ெத

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

இணையதள வளங்கள்

பருவ
நிலை 

ம�ொராக்கோ
ஆஸ்திரேலியா
நைஜர்
எகிப்து
டாஸ்மேனியா
இந்தியா
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அைகு - 3

புவிப்படஙகலளக்
கற்்றறிதல
கற்றல் ேநாக்கங்கள்
▶ 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

அறிமுகம்

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

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.

புவிப்படத்திற்கும் புவிக்நகபாள
இலடநயயபான நைறு்பபாடு

மபாதிரிக்கும்

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

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

புவி மபாதிரி
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முப்பரிமாணத்தில்
சித்தரிக்கின்றது.
இது
புவியின் வடிவிலான ஒரு சிறிய த�ோற்றமாகும்
(புவி மாதிரி).

அளவை புவிப்படங்கள் மற்றும் பெரிய அளவை
புவிப்படங்கள் எனப் பிரிக்கலாம்.
சிறிய அளவை புவிப்படங்கள் (Small scale maps)
கண்டங்கள்
அல்லது
நாடுகள்
ப�ோன்ற
பெரிய
நிலப்பகுதிகளைக்
காண்பிக்கச்
சிறிய
அளவை
புகைப்படங்கள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
இடப்பற்றாக்குறையின் காரணமாக இவ்வகை
புவிப்படத்தில் சிறு விவரங்கள் தவிர்க்கப்பட்டு
பெரும் அளவிலான த�ோற்றங்களை மட்டும்
காண்பிக்கப்படுகின்றன.
உதாரணமாக
உலக இயற்கை அமைப்பு, புவிப்படத்தில்
மிகப்பெரிய
நிலத்தோற்றங்கள்
மட்டுமே
காண்பிக்கப்படுகின்றன.
இவ்வகைப்
புவிப்படங்கள் அதிக பரப்பை உள்ளடக்கியதாக
இருந்தாலும்
குறைந்த
தகவல்களையே
அளிக்கின்றன.

பு வி ப ்ப ட ங ்க ள ை க்
கற்றறிதல் மற்றும் புவிப்பட
உருவாக்க
நுணுக்கங்கள்
பற்றி விளக்கும் பாடப் பிரிவு
புவிப்படவியல் எனப்படும். இது
புவிப்பட உருவாக்குதலின் அறிவியல் சார்ந்த
ஒரு கலைநுட்பமாகும்.
புவிப்படத்தின் கூறுகள் (Components of Map)
கீழ்க்கண்டவை
ஒரு
புவிப்படத்தின்
அடிப்படைக் கூறுகளாகும். 1. தலைப்பு (Title),
2. புவிப்பட அளவை (Scale), 3. புவிப்பட
விளக்கம் அல்லது திறவு விசை (Legend or key),
4. திசைகள் ( Directions), 5. புவிப்படமூலம்
(Source), 6. புவிப்பட க�ோட்டுச் சட்டம் மற்றும்
அமைவிட குறிப்பு (Map projection and Locational
information), 7. மரபுக் குறியீடுகள் மற்றும்
சின்னங்கள் (conventional signs and symbols).

பெரிய அளவை புவிப்படங்கள் (Large scale maps)
சிறிய பகுதிகளான வட்டம் அல்லது
மாவட்டம்
ப�ோன்றவற்றை
காண்பிக்க
பெரிய
அளவை
புவிப்படங்கள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
இப்புவிப்படங்கள்
சிறிய அளவை புவிப்படங்களை விட அதிக
விவரங்கள்
தருகின்றன.
உதாரணமாக
இந்திய இயற்கை அமைப்பு வரைபடம் உலகின்
ஒரு நிலப்பகுதியை காண்பிப்பதால் அதிக
விவரங்களை தருகின்றது. புவிப்படங்களை
வகைப்படுத்துவதில்
அளவையானது
ஓர்
ஒப்பீடு ஆகும். புவிப்படங்களை வகைப்படுத்த
அளவையை ஓர் அடிப்படையாக கருத இயலாது.

1. தலைப்பு (Title)
புவிப்படத்தில்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள
உள்ளடக்கம் குறித்து கூறுவது தலைப்பாகும்.
ப�ொதுவாக தலைப்பானது புவிப்படத்தில் மேல்
அல்லது கீழே உள்ள ஒரு விளிம்புப் பகுதியில்
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
2. புவிப்பட அளவை (Scale)
புவிப்பட அளவை என்பது புவிப்பரப்பில்
உள்ள த�ொலைவிற்கும் புவிப்படப்பரப்பில்
உள்ள
த�ொலைவிற்கும்
இடையிலான
விகிதத்தை குறிப்பதாகும். புவியை அதே
அளவில் புவிப்படத்தில் வரைய இயலாது,
இதனால்
புவியின்
அளவானது
ஒரு
விகிதாச்சார அடிப்படையில் குறைக்கப்பட்டு
புவிப்படமாக்கப்படுகிறது.
இதனால்
புவிப்படங்கள் அளவைகளைக் க�ொண்டு
உருவாக்கப்படுகின்றன.
ப�ொதுவாக
அளவையானது ஒரு கோட்டுப் பட்டை மற்றும்
எண் அளவையில் குறிக்கப்பட்டு அவை புவிப்பட
தலைப்பின் கீழோ அல்லது புவி படத்தின்
கீழ்
பகுதியிலோ
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
புவிப்படங்கள், பரப்பின் அடிப்படையில் சிறிய

செயல்பாடு
உலக மற்றும் இந்தியா இயற்கை
அமைப்பு வரைபடங்களை ஒப்பிட்டு உலக
வரைபடத்தில் இந்தியாவின் விடுப்பட்ட
இயற்கை த�ோற்றங்களை கண்டறிக.
புவிப்படங்களில்
அளவைகள்
மூன்று
வகைகளில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. அவை
1. வாக்கிய முறை அல்லது ச�ொல்லளவை
(Statement or verbal scale)
2. பிரதிபின்ன முறை அல்லது விகிதாச்சார
முறை (Representative fraction or Ratio
scale)
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2. பிரதிபின்னமுறை (அ) எண்சார் பின்னமுறை
(அ) விகிதாச்சார முறை.

3. வரைகலை அளவை அல்லது நேரியல்
அளவை (Graphical or Bar scale)

இம்முறையில் புவிப்படப்பரப்பில் உள்ள
த�ொலைவும் புவிப்பரப்பில் உள்ள த�ொலைவும்
ஒரே அளவில் குறிப்பிடப்படுகிறது.

1. வாக்கிய முறை அல்லது ச�ொல்லளவை

இம்முறையில்
அளவுத்திட்டமானது
ச�ொற்களால் விவரிக்கப்படுகிறது. 1 செ.மீ என்பது
1 கி.மீ. அதாவது வரைபடத்தில் 1 செ.மீ என்பது
நிலப்பகுதியில் 1 கி.மீ. தூரத்தைக் குறிக்கின்றது.
ஆகையால் வரைபடத்தில் 1 செ.மீ : 1 கி.மீ., 1
அங்குலம் : 1 மைல் எனக் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.

உதாரணமாக
1:
50,000
என்பது
புவிப்படத்தில் 1 அலகு என்பது புவியில்
50,000 அலகுகளைக் குறிக்கின்றது. அதாவது
வரைபடத்தில் 1 செ.மீ அல்லது 1 அங்குலம்
என்பது புவியில் 50,000 செ.மீ அல்லது 50,000
அங்குலம் என்பதைக் குறிக்கின்றது. பிரதிபின்ன
முறையில் அளவையானது 1/50,000 அல்லது
1:50,000 எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

ஒரு எளிமையான வாக்கிய அளவுத்திட்டம்
என்பது கீழ்க்கண்ட குணாதிசியங்களைப்
பெற்றிருக்கும்.
அ) அ
 ளவையின்
த�ொகுதி
சென்டி
மீட்டரிலிருந்தால் அதன் விகுதி மீட்டரில�ோ
அல்லது கில�ோ மீட்டரில�ோ இருக்கும்.

3. வரைகலை அளவை அல்லது நேரியல் அளவை
இந்த அளவை ஒரு சிறிய வரைக்கோல்
ப�ோன்று
வரைபடத்தின்
அடிப்பகுதியில்
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். இக்கோடு மேலும் சிறிய
அளவிலான பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும்.

ஆ) த�ொகுதி
அங்குலத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் அதன் விகுதி
மைல்களில் இருக்கும்
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4. திசைகள் (Direction)

இதன்
ஒவ்வொரு
சிறு
பகுதியும்
நிலப்பகுதியிலுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை
குறிப்பதாக அமைந்துள்ளது. ஒரு சிறு துண்டு
நூல் அல்லது பிரிப்பான்களின் உதவிய�ோடு
புவிப்படத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட அளவையை
கொண்டு
நேரடியாக
நிலப்பகுதியில்
உள்ள சரியான தூரத்தை அளவிட முடியும்.
இவ்வளவைகள்
மாறாதவை
என்பதால்
புவிப்பட நகல்கள் எடுத்துக் க�ொள்ள ஏதுவாக
உள்ளது இதன் சிறப்பம்சமாகும்.

புவிப்படத்தில் திசைகள் குறிப்பிடுவது
அவசியமாகும். புவிப்படங்களில் ப�ொதுவாக
வடதிசை
மேல்நோக்கி
இருக்கும்படி
வரையப்படுகிறது. வடதிசை மூலம் மற்ற
திசைகளை அறிந்து க�ொள்வது எளிதாகும்.
ப�ொதுவாக வரைபடத்தில் திசைகளானது
திசை
காட்டி
குறியீடுகள்
மூலம்
குறிக்கப்படுகின்றது. சில புவிப்படங்களில்
வடக்கு, தெற்கு, கிழக்கு மற்றும் மேற்கு ஆகிய
முதன்மை திசைகள் குறிக்கபடுகின்றன.
இடைநிலை
திசைகளான,
வடகிழக்கு,
வடமேற்கு,
தென்கிழக்கு
மற்றும்
தென்மேற்கு ஆகியனவும் புவிப்படங்களில்
கொடுக்கப்படலாம்.
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3. புவிப்பட விளக்கம் அல்லது திறவுவிசை
(Legend or key)

ேம.வ

k
வ.

ேம

.k

k.

.ேம

புவிப்படத்தை
பற்றிய
விவரங்களை
புரிந்து க�ொள்வதற்கு புவிப்பட விளக்கம்
அல்லது
திறவுவிசை
புவிப்படத்தில்
க�ொடுக்கப்படுகின்றது. இவை புவிப்படத்தின்
கருத்தை
அறிந்துக�ொள்ள
தேவையான
விவரங்களை தருகின்றன. புவிப்படத்தில்
பல்வேறு குறியீடுகள் மற்றும் வண்ணங்கள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவைகள் எவற்றை
குறிக்கின்றன
என்பதை
திறவுவிசை
விளக்குகின்றன. திறவுவிசை படங்களாகவோ,
சின்னங்களாகவோ அல்லது குறியீடுகளாகவோ
புவிப்படத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
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5. புவிப்பட மூலம் (Source)
அனைத்து புவிப்படங்களிலும் அளவைகள்
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள புள்ளி விவரங்களைக்
காண மூலங்களை குறிப்பிடுதல் அவசியமான
ஒன்றாகும்.
ப�ொதுவாக
இம்மூலங்கள்
புவிப்படத்தின்
கீழ்
வலது
புறத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். புவி வரைபடத்தின்
கீழ் இடது புறத்தில் ஆசிரியரின் பெயர்,
வெளியீடுவோர் விவரம், வெளியிடும் இடம்,
வருடம் ஆகிய விவரங்கள் க�ொடுக்கப்படுதல்
வேண்டும்.

வைரபட vளக
அவசரகால ெதாைலேபc
mகா ைமதான
cலா தள
கp சாைல
இரடா nைல ெநசாைல
mதைம nைல ெநசாைல

6. புவிப்படக�ோட்டுச் சட்டம் மற்றும் அமைவிட
குறிப்பு (Map projection and locational information)

nnைல

க�ோள வடிவமான புவியை ஒரு சமதளப்
பரப்பில் வரைவதற்கு பின்பற்றப்படும் ஒரு

காக
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நுணுக்க
முறையே
வரைபட
க�ோட்டுச்
சட்டமாகும்.
வளைவான
மேற்பரப்புடைய
புவியை புவிப்படத்தில் சரியான முறையில்
வரைவது கடினம். புவிப்படங்களில் ஏற்படும்
இவ்வகை தவறுகளை குறைக்க வரைபட
வல்லுநர்கள் புவியின் மேற்பரப்பை படத்தில்
குறிப்பதற்கு புவிப்பட கோட்டுச் சட்டங்கள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றனர்.
புவிப்படங்களில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அட்ச மற்றும் தீர்க்க க�ோடுகள்
படத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ள பகுதியின் அமைவிட
தகவல்களை அளிக்கின்றன.

உருவாக்கலாம். மேலும் இவற்றின் மூலம்
புவிப்பட
கருத்துக்களையும்
எளிதில்
புரிந்துக�ொள்ள முடியும். சில குறியீடுகள்
மற்றும்
சின்னங்களை
பயன்படுத்த
சர்வதேச ஒப்பந்தம் அல்லது நடைமுறை
பின்பற்றப்படுகிறது. இவை மரபுக் குறியீடுகள்
மற்றும் சின்னங்கள் எனப்படுகின்றன. சூழல்
சின்னங்கள் அல்லது குறியீடுகள் என்பதை
குறிப்பிட வல்லுனர்கள் முடிவு செய்யப்படும்
மற்றொரு வகையாகும்.

வரைபடங்களின் வகைகள்
(Types of Maps)

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

புவிப்படங்கள் பல்வேறு அடிப்படையில்
வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.
ஒவ்வொரு
அடிப்படையிலும் புவிப்படங்கள் பல்வேறு
வகைகளாகப்
பிரிக்கப்படுகின்றன.
இப்பாடப்
பகுதியில்,
நிலத்தோற்றம்
அல்லது இயற்கையமைப்புப் புவிப்படங்கள்,
காணிப்படங்கள் மற்றும் கருத்துப் படங்களின்
தன்மைகள் மற்றும் பண்புகளைப் பற்றி
கற்கலாம்.

பு வி ப ்ப ட த் தி ல்
பல்வேறு த�ோற்றங்களைக்
கு றி ப் பி ட ப ்ப டு வ தற் கு
புவிப்படக்
குறியீடு
மற்றும்
சின்னங்கள்
ப ய ன ்ப டு த ்த ப ்ப டு கி ன ்ற ன .
இச்சின்னங்கள் புவிப்பட திறவு விசை
பகுதியில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு சிறிய
பகுதியில் அதிக தகவல்களை இக்குறியீடுகள்
மற்றும்
சின்னங்கள்
அளிக்கின்றன.
இதன் மூலம் புவிப்படங்களை எளிதாக
ேபாகள

ெநசாைல
சtp

ேபrt nைலய

இrp பாைத

பால

ெபாt vt

mகாmட

ெபாt
ெதாைலேபcயக

சமஉயர ேகாக

வாெனாl (அ)
ெதாைலகாc
அைலவrைச ேகாpர

நைடபாைத

m

பய பா உள
கலகைர vளக

இரடா nைல
சாைல

வாலk தள

காc ேகாண

தகவ ைமய

கா றாைல

mத

ைம சாைல

P

1. நிலத்தோற்றம் அல்லது இயற்கையமைப்பு
புவிப்படங்கள் (Relief or Physical map)
ஒரு பகுதியின் பல்வேறு இயற்கை
அம்சங்களை காண்பிப்பதற்கு வரையப்படும்
படங்கள்
இயற்கையமைப்பு
அல்லது
நிலத்தோற்ற புவிப்படங்கள் எனப்படுகின்றன.
முக்கிய
இயற்கையமைப்புகளான
பாலைவனங்கள்,
ஆறுகள்,
மலைகள்,
சமவெளிகள் மற்றும் பீடபூமிகள் ஆகியவற்றை
குறிப்பிடுவது
இதன்
முதன்மையான
ந�ோக்கமாகும்.
இவ்வகை
புவிப்படங்கள்
ஓரிடத்தின்
ப�ொதுவான
நிலஅமைப்பை
காண்பிக்கின்றன.
பல
அளவுகளில்
உள்ள பகுதிகளின் உயரங்கள் மற்றும்
ஆழங்களையும் இவை காண்பிக்கின்றன.
ப�ொதுவாக ஆழம் குறைந்த நீர்ப் பகுதிக்கு
வெளிர்
நீல
வண்ணமும்,
ஆழமான
நீர்ப் பகுதிக்கு அடர் நீல வண்ணமும்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
குறைந்த
உயரமுள்ள
பகுதியிலிருந்து
அதிக
உயரமுள்ள பகுதிகளைக் குறிப்பிட முறையே,
வெளிர் பச்சை, வெளிர் பழுப்பு, அடர்பழுப்பு,
வெளிர் சிவப்பு மற்றும் சிவப்பு வண்ணங்கள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
பனி
படர்ந்த

வட கp

வாகன ntmட

203

VIII_Std_Geography_Unit 3.indd 203

22-11-2019 17:48:29

உயரமான பகுதிகளைக் குறிப்பிட வெள்ளை
நிறம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வ
ேம

k
ெத

2. காணிப் புவிப்படங்கள் (Cadastral maps)
ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தின் எல்லைகள்
மற்றும் நில உடமைகள் பற்றிய விவரங்களை
காண்பிக்க
காணிப்
புவிப்படங்கள்
பயன்படுகின்றன. இவ்வகைப்படங்கள் திட்ட
புவிப்படங்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.
இவை பெரிய அளவையைக் க�ொண்டுள்ளதால்
குறிப்பிட்ட இடத்தின் எல்லைகள் மற்றும்
கட்டடங்களின்
முழு
விவரங்களையும்
அளிக்கின்றன. இப்புவிப்படங்கள் உள்ளாட்சி
அமைப்புகளான நகராட்சி, வரிவிதிப்பு, பெரும்
பண்ணை, பராமரிப்பு, சட்ட ஆவணங்களில்
ச�ொத்து
விவரங்களை
குறிப்பிடுதல்
ப�ோன்றவற்றிற்கு
பயன்படுகின்றன.
இப்புவிப்படங்கள்
ப�ொதுப்
பதிவிற்கான
ஆவணங்களாக பயன்படுத்தப்படுவதால் இவை
அரசாங்கத்தால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அளைவy இைல

காணிப் புவிப்படம்

செயல்பாடு
உங்கள் ஆசிரியரின் உதவிய�ோடு
உங்கள் பள்ளி கட்டடம் மற்றும் பள்ளி
வளாகத்தின் காணிப் புவிப்படம் ஒன்றினை
தயார் செய்க.

“கெடஸ்ட்ரல்”
எனும்
வார்த்தை
ஃப்ரெஞ்ச்
ம�ொழியிலுள்ள “கெடஸ்டர்”
எனும்
ச�ொல்லிலிருந்து
பெறப்பட்டது. இதன் ப�ொருள் “பிராந்திய
ச�ொத்துகளின் பதிவேடு” என்பதாகும்.

3. கருத்துப்படங்கள் (Thematic map)
கருத்துப்படங்கள் என்பவை வெப்பநிலை
வேறுபாடுகள், மழைப்பரவல், மக்களடர்த்தி
ப�ோன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட கருப்பொருளுக்காகத்
தயாரிக்கப்படுபவை
ஆகும்.
இப்படங்கள்
உலகளாவிய மக்களடர்த்தி, ந�ோய்த்தாக்கம்
ப�ோன்றவற்றின் பிரதேச வேறுபாடுகளை
காண்பிக்க
முக்கியத்துவம்
வாய்ந்ததாக
உள்ளது. இவை ப�ொது புவிப் படங்களிலிருந்து
வேறுபடுகின்றன. ப�ொதுப் புவிப்படங்கள்
இயற்கை பிரிவுகளான நில அமைப்புகள்,
ப�ோக்குவரத்து,
ஆறுகள்,
குடியிருப்புகள்,
அரசியல் மற்றும் நிர்வாக எல்லைகள்
ப�ோன்றவற்றை காண்பிக்கின்றன. ப�ொதுவாக
வரையப்படும் புவிப்படங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட
கருத்தை விரிவாக வெளிப்படுத்துவதில்லை.

காணிப்புவிப்படத்தின் முக்கியத்துவம்
காணிப்புவிப்படங்கள், ஒரு நிலத்தின்
நில உடமை, எல்லைகள், மாதிரிப் படங்கள்,
கட்டடத்திட்டப் படங்கள், விளக்கப் படங்கள்
ஆகியவை மூலம் ஆவணங்களாக பதிவு
செய்கின்றன. த�ொடக்கத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட
இடத்தின் மதிப்பினை அறிந்துக�ொள்ளவும்,
வரிவிதிப்பிற்கும் இவ்வகை புவிப்படங்கள்,
பயன்ப்படுத்தப்பட்டன.
காணிப் புவிப்பட அளவை
ப�ொதுவாக 1:500 லிருந்து 1:10000
வரை உள்ள அளவைகளில் இவ்வகைப்
படங்கள்
உருவாக்கப்படுகின்றன.
கட்டடங்கள், வடிகாலமைப்பு ப�ோன்ற துல்லிய
விவரங்களை அளிக்கும் பெரிய அளவை
புவிப்படங்கள் காணிப்பட அளக்கை மூலம்
தயாரிக்கப்படுகின்றன.

கருத்துப்படங்களின் வகைகள்
கருத்துப்படங்களானது,
பண்புசார்
கருத்துப்படங்கள்
மற்றும்
அளவு
சார்
கருத்துப்படங்கள்
என
இரண்டு
வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. பண்புசார்
கருத்துப்படங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ப�ொருளின்
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தன்மை அவ்விடத்தில் அக்குறிப்பிட்ட ப�ொருள்
உள்ளதா? அல்லது இல்லையா? என்பதை
காண்பிக்கப் பயன்படுகிறது. உதாரணமாக ஒரு
பகுதியில் காணப்படும் தாவர இனங்கள் மற்றும்
அவை பரவியுள்ள பகுதிகள் ஆகியனவற்றை
தெளிவாக உணர்த்தும். மண் பரவலை காட்டும்
படங்களும் பண்புசார் கருத்துப்படங்களேயாகும்.
அளவுசார் கருத்துப் படங்கள் எண் அளவுகளைக்
க�ொண்ட உயரங்கள் (மீட்டரில்) வெப்பநிலை
(செல்சியஸ்)
ப�ோன்ற
தகவல்களைக்
க�ொண்டிருக்கும்.
நிழற்பட்டைப்படம்,
சம
அளவுக்கோட்டுப் படம் மற்றும் புள்ளியடர்த்தி
படங்கள் அளவுசார் படங்களில் அதிகம்
பயன்படுத்தப்படுபவைகளாகும்.

ச�ொல்லான “ஐச�ோ’’என்பது கிரேக்க ம�ொழி
ச�ொல்லாகும் இதற்கு சமம் என்று ப�ொருள்.
எனவே சம அளவுக்கோடுகள் என்பவை சம
மதிப்புள்ள இடங்களை இணைப்பதாகும்.
வளிமண்டல அழுத்தப் பரவலைக் குறிக்கும்.
“சம அழுத்தக்கோடுகள்” வெப்பப் பரவலைக்
குறிக்கும் “சம வெப்ப நிலைக்கோடுகள்“
ஆகியன சம அளவுக்கோட்டுப் படங்களுக்கு
சிறந்த உதாரணங்களாகும்.
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இtய ெபrகட

புள்ளியடர்த்தி
படங்கள்
கருத்து
வரைபடத்தின்
ஒரு
வகையாகும்.
இவை
ஒன்று
அதற்கு
மேற்பட்ட
எண்ணிகையிலான தரவு புலங்களைக்
காண்பிக்கப் பயன்படுகிறது. இப்படத்தில்
உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஒரு குறிப்பிட்ட
அளவிலான
தரவைக்
குறிக்கின்றது.
இவ்வகைப் படத்தில் புள்ளிகள் அடர்த்தியாக
இருக்குமாயின் குறிப்பிட்ட அளவுள்ள தரவு
செறிந்தும், புள்ளிகளின் அடர்த்தி குறைவாக
இருக்குமாயின் குறிப்பிட்ட அளவுள்ள தரவு
குறைந்து காணப்படுவதையும் குறிக்கும்.

மா

ஆtர
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புள்ளியடர்த்தி வரைபடங்கள் (Dot Density Maps)
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நிழற்பட்டைப் படம் என்பது ஒரு கருத்துப்
படமாகும். இவற்றில் மக்களடர்த்தி, தனிநபர்
வருமானம் ப�ோன்றவற்றைக் காண்பிக்கலாம்.
மேலும்
பிரதேச
வேறுபாடுகளையும்
நிழற்பட்டைகள் மூலம் காண்பிக்கப்படுகிறது.
ஆ

ேம

10

நிழற்பட்டைப் படம் (Choropleth map)

த


வ

10

1020

ெபrகட¤

சம அளவுக்கோட்டுப் படங்கள் (Isopleth Maps)

புவிப்படங்களின் பயன்கள்

இவ்வகை
படங்கள்
ப�ொதுவான
மதிப்புள்ள வெவ்வேறு இடங்களை இணைத்து
வரையப்படுகின்றன. ஆங்கிலச் ச�ொல்லான
“Isoline” என்பதில் இதன் முன்னிடைச்

•

ப�ொருட்கள்
மற்றும்
அமைவிடத்தைக்
பயன்படுகிறது.

இடங்களின்
கண்டறிய

206

VIII_Std_Geography_Unit 3.indd 206

22-11-2019 17:48:31

இந்தியா - மக்கள்ெதாைக
ேம
புள்ளி அடர்த்தி வைரபடம்

வ
கி

த்பாக்குவரத்து வழித்்தடங்களைக் ்காண
்பயன்படுகி்றது.

•

இராணுவத்தினருக்கு
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த
்காண ்பயன்படுகி்றது.

•

சுறறுலா வழி்காடடியா்க ்பயன்படுகி்றது.

•

உல்கைாவிய ்பல்தவறு நி்கழவு்களின
்பரவல்்களைக் ்காண ்பயன்படுகி்றது.

•

வானிளல நி்கழவு்களை அறிவிக்கி்றது.

•

புவியியளல ்கறறுக் க்காள்ை
்பயனுள்ை்தா்க உள்ைது.

•

உலள்க ஒரு சிறிய அைவில் சரியான
வடிவில் ்காணபிக்கின்றது.

ெத

நபர்கள் - 1 சதுர கி.மீ.க்கு
0
1-5
6-25
26-250
251-1000
1001 +

அளைவயில் இல்ைல

•

்பாது்காபபு
இடங்களைக்

மி்கவும்

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
்களலயறிவியல் ஆகும்.

புவிப்படத்ள்த

உருவாக்கும்

ஒரு

புவிப்பட அைளவ Map Scale

புவிப்பரபபில் குறிபபிடப்படடுள்ை க்தாளலவிறகும் புவியின மீதுள்ை
அத்த ்பகுதியின க்தாளலவிறகும் இளடதயயான விகி்தாச்சாரம்.

்காணிபபுவிப
்பதிதவடு

வரி விதிபபிறகுரிய நில உளடளமயின அைவு சார்ந்த ்பதிதவடு.

Cadastre
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2.	புவியின்
க�ோள
வடிவத்தை
ஒரு
சமதளப்பரப்பில்
வரையப்படும்
முறை
எனப்படும்.

மதிப்பீடு
I. சரியான

3.	சம அளவு உயரமுள்ள
இணைக்கும் க�ோடு

விடையைத்

தேர்ந்தெடுக்கவும்.
1.	புவிப்பட தயாரிப்பு முறை
குறித்து
கையாளும்
பாடப்பிரிவு
ஆகும்.

இடங்களை

4.	காணிப்படங்கள் ப�ொதுவாக
பராமரிக்கப்படுகின்றன.
5.	_____ புவிப்படங்கள்
கருப்பொருளுக்கு
அளிக்கின்றன.

அ) மக்களியல்

ஆல்

ஒரு குறிப்பிட்ட
முக்கியத்துவம்

III. ப�ொருத்துக.
அ. புவிப்பட விளக்கம் - 1. 45°

ஆ) புவிப்படவியல்
இ)இயற்கையமைப்பு
ஈ) இடவியல்
2.	ஒரு பகுதியின் இயற்கையம்சங்களைக்
காட்டும் புவிப் படம்
.
அ) நிலக்கனிய புவிப்படம்
இ) கால நிலையியல் புவிப்படம்
ஈ) மூலாதார புவிப்படம்

ஆ) பழுப்பு

இ) வெளிர் நீலம்

ஈ) அடர் நீலம்

என்று

இ. சம உயரக்கோடு

- 3. கருத்துப்படங்கள்

ஈ.	காணிப்படங்கள்

- 4. புவிப்படத்தின்
திறவுக�ோல்

அ) 3,5,1,4,2 		

ஆ) 4,1,2,5,3

இ) 2,5,1,3,4		

ஈ) 5,2,4,1,3

 ாரணம்:
க
குறைந்த
அளவு
இடமே
உள்ளதால், பெரிய பரப்பிலான கண்டங்கள்
மற்றும் நாடுகள் ப�ோன்றவற்றை மட்டுமே
காண்பிக்க இயலும்.

அழைக்கப்படும்
ஆகும்.

அ) நிலக்கனிய புவிப்படங்கள்

அ) கூற்று சரி, ஆனால் காரணம் தவறு

ஆ) தலப்படங்கள்

ஆ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி

இ) சம அளவுக்கோட்டுப் படங்கள்

இ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி

ஈ) ப�ோக்குவரத்துப் படங்கள்
5.	மக்கட்தொகை பரவலை
காண்பிக்கலாம்.

- 2. பழுப்பு நிறம்

IV. சரியான கூற்றைத் தேர்வு செய்யவும்.
1. கூற்று: சிறிய அளவை புவிப்படங்களில்
பிரதான
த�ோற்றங்களை
மட்டுமே
காண்பிக்கப்படுகின்றன.

3.	ஆழம் குறைந்த நீர்ப் பகுதிகள்
வண்ணம் மூலம் குறிப்பிடப்படுகிறது.
அ) மஞ்சள்

ஆ. வடகிழக்கு

உ. நிழற்பட்டைப் படம் - 5. வரி விதிப்பு

ஆ) நிலத்தோற்ற புவிப்படம்

4.	பிளான்கள்
புவிப்படங்கள்

.

ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு

மூலம்

அ) க�ோடுகள்

ஆ) வண்ணங்கள்

இ) புள்ளிகள்

ஈ) சம அளவுக்கோடுகள்

2. கூ
 ற்று: மரபுக் குறியீடுகளும், சின்னங்களும்
வரைபடத்தின் திறவுக�ோல் ஆகும்.
 ாரணம்: இவை குறைந்த அளவிலான
க
படத்தில் அதிக விவரங்களைத் தருகின்றன.

II. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பவும்.

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி

1.	புவிக் க�ோள மாதிரி என்பது
ன்
உண்மையான உருவ மாதிரியாக்கமாகும்.

ஆ) கூற்று தவறு, ஆனால் காரணம் சரி
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இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு

அ) புவிப்படத்தின் தலைப்பினைக் க�ோடிட்டுக்
காட்டுக.

ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு

ஆ) திசைக்காட்டி படத்தில் வடக்கு, தெற்கு, கிழக்கு
மற்றும் மேற்கு திசைகளைக் குறியிட்டுக்
காட்டுக.

V. ஓரிரு வாக்கியங்களில் விடையளி.
1.	“புவிப்பட அளவை ” – வரையறு.
2.	இயற்கையமைப்பு புவிப்படம் என்றால்
என்ன?
3.	வரைபடக் க�ோட்டுச் சட்டம் பற்றி சிறுகுறிப்பு
வரைக
4.	இடைநிலைத் திசைகளின் பெயர்களைக்
குறிப்பிடுக.
5.	காணிப்
புவிப்படங்களின்
பயன்கள்
யாவை?

இ) கம்பர் தெருவில் அதன் பெயரை எழுதுக.
ஈ) இருப்புப்பாதை
தென்மேற்கிலிருந்து
__________ திசையை ந�ோக்கிச் செல்கிறது.
உ) பூங்கா இருப்புப்பாதைக்கு
பக்கத்தில் அமைந்துள்ளது.

ஊ) பள்ளிக்கு சிவப்பு வண்ணம் தீட்டுக.
எ) பல்பொருள் அங்காடிக்கு பழுப்பு நிற வண்ணம்
தருக.

VI. வேறுபடுத்துக.
1.	நிலத்தோற்றப்
கருத்துப்படங்கள்

படங்கள்

__________

மற்றும்

ஏ) உ
 ணவகத்தை அடையாளம் கண்டு மஞ்சள்
வண்ணம் தருக.

2.	பெரிய அளவை மற்றும் சிறிய அளவை
புவிப்படங்கள்

ஐ) இருப்புப் பாதைக்கு கிழக்கிலுள்ள வீட்டிற்கு
ஆரஞ்சு வண்ணம் தருக.

3.	புவிக் க�ோள மாதிரி மற்றும் புவிப்படம்

மேற்கோள் நூல்கள்

VII. பின்வருபவைகளுக்கு விரிவான விடை
தருக.

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

1.	பல்வேறு புவிப்பட அளவைகளை விரிவாக
விளக்குக
2.	காணிப் புவிப்படங்கள் மற்றும் அவற்றின்
முக்கியத்துவத்தை விவரி

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

3.	மரபுக்குறியீடுகள் மற்றும் சின்னங்கள் குறித்து
ஒரு பத்தி எழுதுக

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

VIII. மாணாக்கர்கள் செயல்பாடுகள்
வைரபடைத பத
க ப vt
tறvvைச
ப
உணவக
பெபாr
அகா
v
pகா
சாைல
இrp
பாைத
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இலணய பெயல்பபாடு

புவிப்படஙகலளக் கற்்றறிதல

இ்ந்த கசயல்்பாடடின மூலம்
புவியியல் வளர்படத்தி்றன
்பறறி அறியலாம்.

்படி – 1
்படி - 2

URL அல்லது QR குறியீடடிளனப
இளணயப்பக்்கத்திறகு கசல்்க.

்பயன்படுத்தி

இச்கசயல்்பாடடிற்கான

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

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

்படி – 1

்படி – 2

்படி – 3
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அலகு - 1

பாதுகாப்பு மற்றும்
வெளியுறவுக்
க�ொள்கை
கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
இப்பாடத்தைக் கற்றுக் க�ொள்வதன் மூலம் மாணவர்கள் கீழ்க்கண்ட
அறிவினைப் பெறுகின்றனர்.
▶ இந்திய ஆயுதப் படைகள்
▶ துணை இராணுவப் படைகள்
▶ இந்தியாவின் வெளியுறவுக் க�ொள்கை
▶ அண்டை நாடுகளுடனான இந்தியாவின் உறவு

I. பாதுகாப்பு
அறிமுகம்

அவர் இந்திய ஆயுதப் படைகளின் தலைமைத்
தளபதி ஆவார்.

இந்தியா அமைதியை விரும்பும் ஒரு நாடு.
ப�ொதுவாக, இந்தியா அனைத்து நாடுகளிடமும்
குறிப்பாக அண்டை நாடுகளிடம் நல்லுறவைப்
பேணுகிறது.
அதேநேரத்தில்
அந்நிய
ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து இந்திய எல்லையை
பாதுகாப்பதற்கு, இந்தியா தன் பாதுகாப்பை
பலப்படுத்துகிறது. எனவே இந்திய அரசு
பாதுகாப்புத் துறைக்கு அதிக முன்னுரிமை
அளித்து வருகிறது. இப்பாடத்தில் இந்திய
நாட்டின் பல்வேறு விதமான பாதுகாப்புப்
படைகளைப் பற்றி அறிந்து க�ொள்வோம்.

இந்தியாவில் பாதுகாப்பு படைகளின் பிரிவுகள்
இந்திய ஆயுதப் படைகள் (Indian Armed
Forces) - ஆயுதப் படையானது நாட்டின்
இராணுவப் படை, கடற்படை, விமானப்படை
மற்றும் கடல�ோரக் காவல்படை ஆகியவற்றை
உள்ளடக்கிய முதன்மைப் படைகள் ஆகும்.
அவைகள் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ்
செயல்படுகின்றன.
துணை இராணுவப் படைகள் (Paramilitary
Forces) - அசாம் ரைபில்ஸ், சிறப்பு எல்லைப்புறப்
படை
ஆகியன
துணை
இராணுவப்
படைகளாகும்.

பாதுகாப்பு அமைப்பின் அவசியம்
ஒவ்வொரு நாட்டின் அரசியல், சமூக
மற்றும் ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அதன் தேசிய
பாதுகாப்பு மிகவும் அவசியமானது ஆகும். இது
நாட்டின் அமைதிக்கும், முன்னேற்றத்திற்கும்
மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஆகும்.

மத்திய ஆயுதக் காவல் படைகள் (Central
Armed Police Forces) - BSF, CRPF, ITBP, CISF
மற்றும் SSB ஆகியன மத்திய ஆயுதக் காவல்
படைகளாகும். அவைகள் மத்திய உள்துறை
அமைச்சத்தின் கீழ் செயல்படுகின்றன. CAPF
என்ற படைப்பிரிவுகள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட
பணிக்கு ஏற்றவாறு இராணுவம் மற்றும் காவல்
துறையுடன் இணைந்து பணியாற்றுகின்றன.

இந்திய பாதுகாப்புச் சேவைகள்
இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் நாட்டின்
தலைவராகவும், நமது பாதுகாப்பு அமைப்பில்
மிக உயர்ந்த பதவி நிலையையும் வகிக்கிறார்.
212

VIII_Std_Civics_Unit_1.indd 212

22-11-2019 17:58:05

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.

இந்திய ஆயுதப் பமைகள்

முமறமயக் பகாணடது. இது பசயல்�ாட்டு
ரீதியாகவும் புவியியல் அடிப�மடயிலும் ஏழு
�மடபபிரிவுகைாக பிரிக்கப�ட்டுளைது.

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

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.

இtய இராவ

ெஜனர
1

ெலன
ெஜனர
2

ேமஜ
ெஜனர
3

prேகய

கன

4

5

இtய vமானபைட

ஏ c
மாஷ
1

ஏ
மாஷ
2

ஏ ைவ
மாஷ
3

ஏ
கேமாட
4

ெலன
கன
6

kr
ேகட
5

ேமஜ

ேகட

ெலன

7

8

9

v
கமாட
6

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

kவாட ஃpைள pைளy
lட
ெலன ஆpச
7
8
9

இந்திய
விைாைப�மடயில்
ஐந்து
நட்சத்திர
அந்ேஸ்து
பகாணட ைார்்ஷல் �ேவிக்கு
உயர்வு ப�ற்ற முேல் ைற்றும்
ஒபர அதிகாரி அரஜுன் சிங ஆவார்.

இtய கப பைட

அmர
1

ைவ
அmர
2

rய
அmர
3

கேமாட

ேகட

4

5

கமாட ெலன ெலன
ச
கமாட
ெலன
6
7
8
9
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1758ஆம்
ஆண்டு
த�ோ ற் று வி க்க ப ்பட்ட
'மெட்ராஸ்
ரெஜிமென்ட்’
(The
Madras
Regiment)
இந்திய
இராணுவத்தின்
மி க ப ்பழ ம ை ய ா ன
காலாட்படை
பிரிவுகளில்
ஒன்றாகும்.
இந்த
'ரெஜிமென்ட்’
தமிழ்நாட்டின்
உதகமண்டலத்தில்
உள்ள
வெல்லிங்டன்
எனுமிடத்தில்
அமைந்துள்ளது.

கி.பி. (ப�ொ.ஆ) 1025இல் தமிழ்நாட்டில்
இருந்து
ச�ோழ
மன்னர்
முதலாம்
இராஜேந்திரன் தென்கிழக்கு ஆசியாவின்
கடல் சார் பகுதியான ஸ்ரீ விஜயம் மீது
தன் கடற்படையெடுப்பை த�ொடங்கினார்.
மேலும் தற்போது கேதா என்றழைக்கப்படும்
கடாரம் பகுதியை வென்றார். முதலாம்
இராஜேந்திர ச�ோழனின் ஸ்ரீவிஜயத்துக்கு
எதிரான இந்த கடல்
கடந்த படையெடுப்பு
இந்திய வரலாற்றில்
சிறப்பான நிகழ்வாக
கருதப்படுகிறது.

1962இல்
நடந்த
சீன–
இந்திய
ப�ோரானது
இராணுவ
அதிகாரிகளின்
எ ண் ணி க்கையை
அதிகரிக்க வேண்டியதின்
அவசியத்தை உணர்த்தியது.
இந்திய
இராணுவத்தின்
அவசர
ஆணையத்திற்கான
அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சியளிக்க பூனா
மற்றும் சென்னை ஆகிய இடங்களில்
'அதிகாரிகள் பயிற்சிப் பள்ளிகள்' (Officers
Training Schools - OTS) நிறுவப்பட்டது.
1998 ஜனவரி 1 முதல் அதிகாரிகள் பயிற்சிப்
பள்ளியானது
'அதிகாரிகள்
பயிற்சி
அகாடமி' (Officers Training Academy OTA) என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது.

துணை இராணுவ பாதுகாப்புப் படைகள்
உள்நாட்டு பாதுகாப்பை பராமரிக்கவும்,
கடல�ோரப்
பகுதியை
பாதுகாக்கவும்,
இராணுவத்திற்கு
உதவுவதற்கும்
பயன்படுத்தப்படும் படைகள் துணை இராணுவப்
படைகள்
என்றழைக்கப்படுகின்றன.
இரயில்
நிலையங்கள்,
எண்ணெய்
வயல்கள், சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் மற்றும்
நீர்த்தேக்கங்கள்
ஆகிய
முக்கியமான
பகுதிகளை பாதுகாக்கும் பணியைச் செய்கிறது.
இயற்கை மற்றும் மனித பேரழிவுகளிலிருந்து
மக்களை மீட்கும் பணியிலும் இப்படைகள்
ஈடுபடுகின்றன. அமைதி காலங்களில் இந்த
துணை இராணுவப் படைகள் சர்வதேச
எல்லைகளைப்
பாதுகாக்கும்
ப�ொறுப்பை
வகிக்கின்றன. அவைகள்:
1. அஸ்ஸாம் ரைபிள்ஸ் (AR)
2. சிறப்பு எல்லைப்புறப் படை (SFF)

ஆயுத
ம�ோதலின்
ப�ோது
வான்வழிப்
ப�ோரை நடத்துவதும் இதன் முதன்மை
ந�ோக்கம் ஆகும். இது ஏர் சீப் மார்ஷல் (Air
Chief Marshal) என்றழைக்கப்படும் நான்கு
நட்சத்திர அந்தஸ்து க�ொண்ட விமானப்படை
தளபதியால் வழிநடத்தப்படுகிறது. இது ஏழு
படைப்பிரிவுகளைக் க�ொண்டது.
இந்தியக் கடல�ோரக் காவல்படை
(Indian Coast Guard)
இந்தியப் பாராளுமன்றத்தின் 1978ஆம்
ஆண்டு கடல�ோர காவல் படைச் சட்டத்தின்படி,
இந்தியாவின் சுதந்திர ஆயுதப் படையாக
இந்தியக் கடல�ோரக் காவல்படை 1978இல்
நிறுவப்பட்டது. இது பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின்
கீழ் செயல்படுகிறது. இந்த கடல�ோரக் காவல்
படையானது கடற்படை, மீன்வளத் துறை,
சுங்கத்துறை, மத்திய - மாநில காவல்படை
ஆகியவற்றுடன் ஒத்துழைத்து செயல்படுகிறது.

அஸ்ஸாம் ரைபிள்ஸ் (Assam Rifles - AR)
இது அஸ்ஸாம் பகுதியில் 1835ஆம்
ஆண்டு பிரிட்டிஷாரால் உருவாக்கப்பட்டது.
இது கச்சார் லெவி எனப்பட்ட குடிப்படை
(இராணுவ பயிற்சி பெற்ற மக்கள் குழு)
ஆகும். தற்போது இதில் 46 படைப்பிரிவுகள்
உள்ளன. இது உள்துறை அமைச்சகத்தின்
கீழ் செயல்படுகிறது.
சிறப்பு எல்லைப்புற படை
(Special Frontier Force - SFF)
சிறப்பு எல்லைப்புற படை என்பது ஒரு
துணை இராணுவ சிறப்புப்படை ஆகும்.
214

VIII_Std_Civics_Unit_1.indd 214

22-11-2019 17:58:06

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.

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.

ை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.

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.

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)

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 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

ைத்திய வதாழிலக பாதுகாப்புப் பமை
(Central Industrial Security Force - CISF)

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.

ை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.
ேைவரி 15
பிபரவரி 1
ைார்ச் 10

- இராணுவ திைம்
- கடபலைாரக் காவல்�மட திைம்
- ை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 சேவை பணியகம் / சாஷாஸ்திர சீமா
பால் (Special Service Bureau / Sashastra Seema
Bal - SSB)

முன்னேற்றத்திற்காக
தங்கள்
ஓய்வு
நேரத்தை ஒதுக்குகின்றனர். 18 முதல்
50
வயதுடைய
அனைத்து
இந்தியக்
குடிமக்களும் ஊர்க்காவல் படையில் சேர
தகுதியுடையவர்களாவர்.
ஊர்க்காவல்
படையில்
சேரும்
உறுப்பினர்களின்
பதவிக்காலம் 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் ஆகும்.

இது
இந்தியா-நேபாளம்
மற்றும்
இந்தியா-பூடான்
எல்லைப்
பகுதிகளை
பாதுகாக்கும் எல்லை ஆயுதப் படைகள் ஆகும்.
ஊர்க்காவல் படை (Home Guard)

நம்
நாட்டை
பாதுகாக்க,
இந்திய
ஆயுதப் படைகள் எப்போதும் தயாராக
வைக்கப்பட்டுள்ளன.
நாட்டிற்கு
சேவை
செய்யவும், நாட்டை காப்பதற்கும் இளைஞர்கள்
தாமாக முன் வந்து இராணுவத்தில் சேர
வேண்டும். இளைஞர்களை பணியில் சேர்க்க
பாதுகாப்பு துறை தயாராக உள்ளது. நாட்டிற்கு
சேவை செய்ய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்
க�ொள்வது
ஒவ்வொரு
குடிமகனின்
கடமையாகும்.

இந்திய
ஊர்க்காவல்
படை
ஒரு தன்னார்வப் படை ஆகும். இது
இந்தியக்
காவல்துறைக்கு
துணையாக
பணியாற்றுகிறது. இப்படை உறுப்பினர்கள்
சமுதாயத்தின்
பல்வேறு
பிரிவுகளான
த�ொழில்சார்
வல்லுநர்கள்,
கல்லூரி
மாணவர்கள், விவசாய மற்றும் த�ொழில்துறை
பணியாளர்கள்
ஆகிய�ோர்களிலிருந்து
நியமிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் சமுதாய

II. இந்தியாவின் வெளியுறவுக் க�ொள்கை
பஞ்சசீலம்

வெளியுறவுக்
க�ொள்கை
என்பது
இறையாண்மை
க�ொண்ட
ஒரு
நாடு
உலகின் மற்ற நாடுகளுடன் எவ்வாறு
த�ொடர்பு க�ொள்ளும் என்பதை வரையறுக்கும்
அரசியல் இலக்குகளின் த�ொகுப்பாகும். இது
நாட்டு மக்களின் நலன்களையும் நாட்டின்
ப�ொருளாதாரத்தையும் பாதுகாக்க முயல்கிறது.
நமது நாட்டின் வெளியுறவு என்பது சில
க�ொள்கைகளையும், செயல்திட்டங்களையும்
அடிப்படையாக க�ொண்டது. இந்தியாவின்
வெளியுறவுக்
க�ொள்கையானது
அதன்
காலனித்துவ
பாதிப்புகளின்
பின்னணியிலிருந்து உருவானது ஆகும்.
இந்திய
வெளியுறவுக்
அடிப்படைக் க�ொள்கைகள்

சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான
ஜவஹர்லால் நேரு, இந்திய வெளியுறவுக்
க�ொள்கையை வடிவமைப்பதில் முதன்மை
சிற்பியாக இருந்தார். நேரு உலக அமைதிக்கு
ஆதரவாளராக இருந்ததால் தனது க�ொள்கை
திட்டமிடலில்
உலக
அமைதிக்கு
மிக
முக்கிய இடத்தை வழங்கினார். பஞ்சசீலம்
என்றழைக்கப்பட்ட அமைதிக்கான ஐந்து
க�ொள்கைகளை அவர் அறிவித்தார். அவைகள்:
1.	ஒவ்வொரு நாட்டின் எல்லையையும்,
இறையாண்மையையும்
பரஸ்பரம்
மதித்தல்
2.	பரஸ்பர ஆக்கிரமிப்பின்மை
3.	பரஸ்பர உள்நாட்டு விவகாரங்களில்
தலையிடாதிருத்தல்
4.	பரஸ்பர
நலனுக்காக
சமத்துவம்
மற்றும் ஒத்துழைத்தல்
5. அமைதியாக இணைந்திருத்தல்
அணிசேராமை

க�ொள்கையின்

� தேதிய நலனைப் பாதுகாத்தல்

� உலக அமைதியினை அடைதல்
� ஆயுதக் குறைப்பு

�	
காலனித்துவம்,
இனவெறி
மற்றும்
ஏகாதிபத்தியம் ஆகியவற்றை நீக்குதல்
�	
நட்பு
நாடுகளின்
அதிகரித்தல்

அணிசேராமை
என்ற
ச�ொல்
வி.கே.
கிருஷ்ணமேனன்
என்பவரால்
உருவாக்கப்பட்டது. அணிசேராமை என்பது
இந்திய
வெளியுறவுக்
க�ொள்கையின்

எண்ணிக்கையை

� ப�ொருளாதார வளர்ச்சி
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மிக
முக்கிய
அம்சமாக
விளங்குகிறது.
இரண்டாம்
உலகப்
ப�ோருக்குப்
பின்னர் உருவான அமெரிக்கா மற்றும்
ரஷ்யாவின் தலைமையிலான இராணுவக்
கூட்டில்
இணையாமல்
வெளிநாட்டு
விவகாரங்களில்
தேசிய
சுதந்திரத்தை
பராமரித்தலே
அணி
சேராதிருத்தலின்
ந�ோக்கம் ஆகும். அணிசேராமை என்பது
நடுநிலைமையும் அல்ல, ஈடுபாடின்மையும்
அல்ல. அணிசேராமை என்பது எந்தவ�ொரு
இராணுவக் கூட்டணியிலும் (அமெரிக்கா,
ரஷ்யா) சேராமல் சர்வதேச பிரச்சனைகளில்
சுதந்திரமாக தீர்மானிக்கும் நிலைபாட்டைக்
குறிக்கும்.

ஏனென்றால்
ஒத்துழைப்பு
மூலமே
நாடுகளிடையேயான
பிரச்சனைகளை
அமைதியான முறையில் தீர்க்க முடியும்
என்று இந்தியா நம்புகிறது. இந்தியாவின்
வெளியுறவுக் க�ொள்கையானது நட்புறவுகளை
வளர்ப்பது மற்றும் அண்டை நாடுகளுடன்
ஒத்துழைப்பது
என்ற
க�ொள்கையின்
அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது.
பாகிஸ்தான்,
ஆப்கானிஸ்தான்,
நேபாளம், சீனா, பூடான், வங்காளதேசம்
மற்றும் மியான்மர் ஆகிய நாடுகளுடன்
இந்தியா ப�ொதுவான நில எல்லைகளை
பகிர்ந்து
க�ொள்கிறது.
மேலும்
இலங்கையுடன்
ப�ொதுவான
கடல்
எல்லையையும் பகிர்ந்து க�ொள்கிறது.

அணிசேரா இயக்கத்தின் நிறுவனத்
தலைவர்கள்: இந்தியாவின் ஜவஹர்லால்
நேரு, யுக�ோஸ்லாவியாவின் டிட்டோ, எகிப்தின்
நாசர், இந்தோனேசியாவின் சுகர்னோ மற்றும்
கானாவின் குவாமே நிக்ரூமா ஆகிய�ோராவர்.

இந்தியா
பின்வரும்
நாடுகளுடன்
எல்லைகளைப் பகிர்ந்து க�ொண்டு பரந்த
நாடாக விளங்குகிறது.

நெல்சன் மண்டேலா
- இவர் ஆப்பிரிக்க
தேசிய காங்கிரஸின்
(தென்
ஆப்பிரிக்கா)
தலை வ ர ா க
செயல்பட்டார்.
இவர்
இனவெறிக்கு
எதிரான ஓர் உறுதியான ப�ோராளி
ஆவார். நிறவெறிக் க�ொள்கை என்பது
இனப்பாகுபாட்டின் ஒரு ம�ோசமான வடிவம்
ஆகும்.
இது
மனிதாபிமானத்திற்கும்,
மக்களாட்சிக்கும் எதிரானது. இனவெறிக்
க�ொள்கை மற்றும் அனைத்து வகையான
இனப்பாகுபாட்டிற்கும் எதிராக இந்தியா
ப�ோராடியது. 1990ஆம் ஆண்டு தென்
ஆப்பிரிக்காவில் இனவெறிக் க�ொள்கையை
முடிவுக்கு க�ொண்டு வந்தது இந்திய
வெளியுறவுக் க�ொள்கையின் மிகச்சிறந்த
வெற்றியாகும்.
அண்டை
நட்புறவு

நாடுகளுடனான

� வடமேற்கில்

-	பாகிஸ்தான் மற்றும்
ஆப்கானிஸ்தான்

� வடக்கில்

-	சீனா, நேபாளம்,
பூடான்

� கிழக்கில்

- வங்காளதேசம்

� தூர கிழக்கில்

- மியான்மர்

� தென்கிழக்கில்

- இலங்கை

� தென்மேற்கில்

-	மாலத்தீவு
இtயாv அைட நாக
வ

ஆகாதா

ேம

cனா
பாkதா

ேந
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அண்டை நாடுகளுடன் இந்தியாவின்
நிலைப்பாடு
தனித்துவமானது.
இந்தியா
எப்போதும் சர்வதேச மற்றும் பிராந்திய
நாடுகளுடன் ஒத்துழைப்பை க�ொண்டுள்ளது,
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வகாள
ேதச
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அண்டை நாடுகளுக்கான
க�ொள்கை

முன்னுரிமைக்

பி.சி.ஐ.எம் (BCIM)
இது வங்காளதேசம், சீனா, இந்தியா,
மியான்மர் ப�ொருளாதார ப�ோக்குவரத்து,
எரிசக்தி
மற்றும்
த�ொலை
த�ொடர்பு
ஆகியவற்றில் எல்லை கடந்து ஒரு செழிப்பான
ப�ொருளாதார
மண்டலத்தை
உருவாக்க
இக்கூட்டமைப்பு உதவுகிறது.

இக்கொள்கையானது
இந்தியாவின்
வெளியுறவுக் க�ொள்கையின் ஒரு பகுதியாகும்.
இது இந்தியாவின் அண்டை நாடுகளுடனான
உறவை மேம்படுத்துவதில் தீவிர கவனம்
செலுத்துகிறது. வளஆதாரங்கள், கருவிகள்
மற்றும் பயிற்சி ஆகிய வடிவில் அண்டை
நாடுகளுக்கு
தேவையான
ஆதரவினை
இந்தியா அளித்து வருகிறது. ப�ொருட்கள்,
மக்கள், ஆற்றல், மூலதனம் மற்றும் தகவல்கள்
ஆகியவற்றின் தடையில்லா பரிமாற்றத்தை
மேம்படுத்துவதற்காக அதிக இணைப்பும்
ஒருங்கிணைப்பும் அளிக்கப்படுகிறது.

பிம்ஸ்டெக் (BIMSTEC)
இது வங்காள விரிகுடா பல்துறை
த�ொழில்நுட்ப
மற்றும்
ப�ொருளாதார
கூட்டுறவிற்கான முயற்சி ஆகும். த�ொழில்நுட்ப
அடிப்படையில் ப�ொருளாதார ஒத்துழைப்பு,
பன்னாட்டு வர்த்தகம், வெளிநாட்டு நேரடி
முதலீடு ஆகியவற்றை வலுப்படுத்துவதும்
மேம்படுத்துவதும் இதன் முக்கிய ந�ோக்கமாகும்.
இதன் உறுப்பு நாடுகளாவன, வங்காளதேசம்,
இந்தியா, மியான்மர். இலங்கை, தாய்லாந்து,
பூடான் மற்றும் நேபாளம்.

கிழக்குச் செயல்பாடு என்ற க�ொள்கை
தென்கிழக்கு
ஆசியா
இந்தியாவின்
வடகிழக்கில்
இருந்து
ஆரம்பமாகிறது.
மியான்மர் இந்தியாவிற்கும் தென்கிழக்கு
ஆசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பில் உள்ள
நாடுகளுக்கும் பாலமாக அமைந்துள்ளது.
இக்கொள்கையின் ந�ோக்கம் ஆசியாவின்
ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக இருப்பத�ோடு,
இந்தோ – பசிபிக் பகுதியில் நிலையான மற்றும்
பன்முக சமநிலையை உறுதி செய்வதும்
ஆகும்.

பி.பி.ஐ.என் (BBIN)
பயணிகள்,
சரக்கு
மற்றும்
எரிசக்தி
மேம்பாடு
ஆகியவைகளின்
பரிமாற்றத்திற்கான
கூட்டமைப்பில்
வங்காளதேசம், பூடான், இந்தியா, நேபாளம்
ஆகிய நாடுகள் கையெழுத்திட்டுள்ளன.

இந்தியா தனது அண்டை நாடுகளுடன்
பின்வரும்
ப�ொதுவான
ப�ொருளாதார
செயலாண்மைத்
திறனில்
தீவிரமாக
ஈடுபட்டுள்ளது.

சுருக்கமாக கூறினால், இந்தியா பன்முக
கலாச்சாரங்களைக் க�ொண்ட ஒரு பெரிய
நாடு. இது தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிடையே
உயர்ந்த
நிலையை
க�ொண்டுள்ளது.
நாடுகளிடையே
அமைதி,
சுதந்திரம்
மற்றும் பரஸ்பர ஒத்துழைப்பு ஆகியவற்றை
பராமரிப்பதே இந்தியாவின் வெளியுறவுக்
க�ொள்கையின்
முக்கிய
ந�ோக்கமாகும்.
இந்தியா
எந்த
பெரிய
இராணுவ
கூட்டணியிலும் இல்லை என்றாலும், முக்கிய
சக்திகளுடனான இந்திய உறவுகள் ஆழமான
வியூகத்தை பெற்றுள்ளன.

சார்க் (SAARC)
இந்தியா
பிராந்திய
ஒத்துழைப்பில்
நம்பிக்கை
க�ொண்டுள்ளது.
தெற்காசிய
நாடுகளுக்கிடையே
சக�ோதரத்துவ
பிணைப்புகளை
வளர்ப்பதற்காகவும்,
ஒத்துழைப்பு மற்றும் அமைதியான முறையில்
இணைந்திருத்தல்
ஆகியவற்றிற்காகவும்
தெற்காசிய நாடுகளின் பிராந்திய கூட்டமைப்பு
நிறுவப்பட்டது. சார்க் அமைப்பு 8 உறுப்பு
நாடுகளைக் க�ொண்டது. அவைகள் இந்தியா,
வங்காளதேசம்,
பாகிஸ்தான்,
நேபாளம்,
பூடான்,
இலங்கை,
மாலத்தீவு
மற்றும்
ஆப்கானிஸ்தான் ஆகியனவாகும்.
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மீள்பார்வை
� தேசிய பாதுகாப்பு என்பது அமைதிக்கு மட்டுமல்ல, ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் மிகவும்
அவசியமானது.
� இந்திய பாதுகாப்பு படைகள் இராணுவம், கடற்படை, விமானப்படை, பல்வேறு துணை
இராணுவ படைகள் மற்றும் பல்வேறு சேவை நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியது ஆகும்.
� இந்திய ஆயுதப்படைகளின் தலைமை தளபதி குடியரசுத் தலைவர் ஆவார்.
� 
இந்தியா அனைத்து நாடுகளுடனும் நல்லுறவைப் பேணுகிறது.
� இந்தியா தனது அண்டை நாடுகளுக்கு அதிக முன்னுரிமை அளிக்கிறது. இந்தியா தனது பன்முக
வளர்ச்சி இலக்குகளை அடைவதற்கு எல்லைப் பகுதிகளில் அமைதி அவசியமாகிறது.
� ந
ட்புறவுகளை வலுப்படுத்தவும், வளர்ச்சி மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான புதிய வாய்ப்புகளை
உருவாக்கவும் இந்தியா சமச்சீரற்ற க�ொள்கையை செயல்படுத்தி வருகிறது.

கலைச்சொற்கள்
நாட்டின் பாதுகாப்பு

National Security

Safety of nation

நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கான
படைகள்

Defence forces

Force with arms for the saftely of a
country

எப்பக்கமும் ஆதரவளிக்காமல்
இருத்தல்

Neutrality

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

இன அடிப்படையில் வேறுபாடு
காணுதல்

Racialism

A practice of discrimination on the
basis of racial origin

எல்லை

Frontier

a border separating two countries
இ) அந்நிய ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து நாட்டைக்
காத்தல்
ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்
3.	இராணுவ தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள்
அ) ஜனவரி 15
ஆ) பிப்ரவரி 1
இ) மார்ச் 10
ஈ) அக்டோபர் 7
4.	அஸ்ஸாம்
ரைபிள்ஸ்
எதன்
கீழ்
செயல்படுகிறது?
அ) பாதுகாப்பு அமைச்சகம்
ஆ) தேசிய பாதுகாப்பு ஆல�ோசகர்
இ) திட்ட மேலாண்மை நிறுவனம்
ஈ) உள்துறை அமைச்சகம்
5. 	இந்தியக்
கடல�ோரக்
காவல்படை
நிறுவப்பட்ட ஆண்டு
அ) 1976
ஆ) 1977
இ) 1978
ஈ) 1979

மதிப்பீடு
I. சரியான
விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்
1.	இந்திய ஆயுதப்
படைகளின்
தலைமைத் தளபதி
.
அ) குடியரசுத் தலைவர்
ஆ) பிரதம அமைச்சர்
இ) ஆளுநர்
ஈ) முதலமைச்சர்
2.	இந்திய இராணுவப் படையின் முதன்மை
ந�ோக்கமானது
அ) தேசிய பாதுகாப்பு
ஆ) தேசிய ஒற்றுமை
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6.	இந்திய வெளியுறவுக் க�ொள்கையானது
பல்வேறு
க�ொள்கைகளை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டது. அவைகளுள்
ஒன்று
அ) சத்தியமேவ ஜெயதே
ஆ) பஞ்சசீலம்
இ) மேற்கூறிய இரண்டும்
ஈ) மேற்கூறிய எவையுமில்லை
7.	பின்வருவனவற்றுள்
எந்த
தீவுகள்
இந்தியாவிற்கு ச�ொந்தமானவை?
அ) அந்தமான் மற்றும் மாலத்தீவு
ஆ) அந்தமான் மற்றும் லட்சத்தீவுகள்
இ) இலங்கை மற்றும் மாலத்தீவு
ஈ) மாலத்தீவு மற்றும் லட்சத்தீவுகள்

3.	விரைவு அதிரடிப் படையானது, மத்திய
ரிசர்வ் காவல் படையின் (CRPF) ஒரு சிறப்பு
பிரிவு ஆகும்.
4.	NCC
மாணவர்களுக்கு
அடிப்படை
இராணுவப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
5.	வங்காளதேசம் இந்தியாவின் ஒரு பகுதி
ஆகும்.
6.	இந்தியாவிற்கும்,
ASEAN
என்ற
கூட்டமைப்பில்
உள்ள
நாடுகளுக்கும்
மியான்மர்
ஒரு
நிலப்பாலமாக
செயல்படுகிறது.
V. சரியான கூற்றைத் தேர்வு செய்யவும்.
1.	ஆயுதப்படைகள் த�ொடர்பான பின்வரும்
கூற்றினை ஆராய்க.
I. இந்திய இராணுவப் படை ஆயுதப்
படைகளின்
நிலஅடிப்படையிலான
பிரிவு ஆகும்.
II. இந்திய
இராணுவப்
படையின்
ந�ோக்கம் தேசிய பாதுகாப்பை உறுதி
செய்வத�ோடு மட்டுமல்லாமல் மனித மீட்பு
நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபடுகிறது.
அ) I மட்டும் சரி
ஆ) II மட்டும சரி
இ) I மற்றும் II சரி
ஈ) I மற்றும் II தவறு
2. கூற்று: குடியரசுத் தலைவர் இந்திய
ஆயுதப் படைகளின் தலைமை தளபதி
ஆவார்.
காரணம்: குடியரசுத் தலைவர் நாட்டின்
தலைவராகவும் மிக உயர்ந்த பதவி
நிலையையும் வகிக்கிறார்.
அ) கூ
 ற்று சரி, காரணம் கூற்றிற்கான
சரியான விளக்கமாகும்
ஆ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றிற்கான
சரியான விளக்கமல்ல
இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு
ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தவறு
3. கூற்று: பன்னாட்டு கூட்டுறவை இந்தியா
ஆதரிக்கிறது.
காரணம்: நட்பு - கூட்டுறவு மூலம்
நாடுகளுக்கிடையே உள்ள அனைத்து
பிரச்சனைகளையும் தீர்க்க முடியும் என்று
இந்தியா நம்புகிறது.

II. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்பவும்
1.	மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் பிரிவின் மையம்
அமைந்துள்ள இடம்
.
2.	இந்திய கடற்படையின் தலைமை தளபதி
ஆவார்.
3.	இந்திய விமானப்படையிலிருந்து ஐந்து
நட்சத்திர அந்தஸ்து க�ொண்ட மார்ஷல்
பதவிக்கு உயர்வு பெற்ற முதல் மற்றும்
ஒரே அதிகாரி
ஆவார்.
4.	இந்தியாவின்
வெளியுறவுக்
க�ொள்கையினை
வடிவமைத்த
முதன்மைச் சிற்பி
5.	அணிசேராமை
என்ற
ச�ொல்லை
உருவாக்கியவர்
.
III. ப�ொருத்துக
1.	நெல்சன்
மண்டேலா
2.	தேசிய ப�ோர்
நினைவுச்சின்னம்
3.	மானக் ஷா
4. சார்க்
5. பி.சி.ஐ.எம்

- 8 உறுப்பினர்கள்
- பீல்டு மார்ஷல்
- எரிசக்தி மேம்பாடு
- இனவெறிக்
க�ொள்கை
- புது டெல்லி

IV. சரியா / தவறா என்று குறிப்பிடுக.
1.	மத்திய ஆயுதக் காவல் படைகள் (CAPF)
பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது.
2.	மெட்ராஸ்
ரெஜிமென்ட்
பழமையான
காலாட்படைப் பிரிவுகளில் ஒன்று.
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அ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு
ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தவறு
இ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றிற்கான
சரியான விளக்கமாகும்
ஈ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றிற்கான
சரியான விளக்கமல்ல
4.	இனவெறிக்கொள்கை பற்றி பின்வரும்
எந்த கூற்று சரியானவை அல்ல.
I. நிறவெறிக்
க�ொள்கை
என்பது
இனப்பாகுபாட்டின் ஒரு ம�ோசமான
வடிவம்.
II. இது மனிதாபிமானத்திற்கு எதிரானது.
III. இனப்பாகுபாட்டுக்
க�ொள்கை
இந்தியாவில் நடைமுறையில் உள்ளது.
அ) I மற்றும் II
ஆ) II மற்றும் III
இ) II மட்டும்
ஈ) III மட்டும்
5.	ப�ொருந்தாத ஒன்றைத் தேர்ந்தெடு.
அ) மாலத்தீவு
ஆ) இலங்கை
இ) மியான்மர்
ஈ) லட்சத்தீவுகள்

2.	துணை இராணுவப் படை பற்றி எழுதுக.
3.	பஞ்சசீலத்தின்
எழுதுக.

ஐந்து

க�ொள்கைகளை

4.	இந்தியா தனது அண்டை நாடுகளுடன்
உறவை
மேம்படுத்துவதில்
கவனம்
செலுத்துகிறது. எப்படி?
VIII. உயர் சிந்தனை வினா (HOTs).
1.	பாதுகாப்பு
படைப்பிரிவுகளில்
பணிசெய்வது நாட்டின் மிக மதிப்பு
மிக்க
மற்றும்
மரியாதைக்குரிய
நிலையை உறுதிப்படுத்துகிறது. அதன்
முக்கியத்துவத்தை பட்டியலிடுக.
IX. செயல்திட்டம் மற்றும் செயல்பாடுகள்.
1.	நமது பாதுகாப்பு அமைப்பு பற்றி ஒரு
படத்தொகுப்பு தயார் செய்க.

2.	இந்திய இராணுவத்தில் வழங்கப்படும்
விருதுகள் குறித்த தகவல்களை சேகரி.
(உ.ம். பரம்வீர் சக்ரா)

3.	வகுப்பில்
உள்ள
மாணவர்களை
எட்டு
குழுக்களாகப்
பிரிக்கவும்.
ஒவ்வொரு குழுவும் ஒரு சார்க் நாட்டின்
பிரதிநிதியாகும். ஒவ்வொரு குழுவும்
அந்த நாட்டின் பெயர் மற்றும் தேசியக்
க�ொடியினை
காட்சிப்படுத்தவும்.
பின்வரும்
தலைப்புகளில்
குழு
கலந்துரையாடல் அல்லது வினாடி வினா
நடத்தவும்.

VI. பின்வரும்
வினாக்களுக்கு
ஓரிரு
வாக்கியங்களில் விடையளிக்கவும்.
1.	தேசிய பாதுகாப்பு மிக அவசியமானது ஏன்?
2.	பின்வருவனவற்றிற்கு விரிவாக்கம் தருக.
அ) SFF
ஆ) ICG
இ) BSF
ஈ) NCC
3.	மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை பற்றி
சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
4.	அணிசேரா
இயக்க
நிறுவனத்
தலைவர்களின் பெயர்களை குறிப்பிடுக.
5.	இந்திய வெளியுறவுக் க�ொள்கையின்
அடிப்படைக் க�ொள்கைகளை எழுதுக.
6.	சார்க் உறுப்பு நாடுகளின் பெயர்களை
குறிப்பிடுக.

i) நிலம் மற்றும் மக்கள்

ii) அரசாங்கத்தின் அமைப்பு
iii) மூலதனம்
iv) நாணயம்

v) இந்தியாவுடனான உடன்பாட்டு
அம்சங்கள்

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

VII. பின்வருபவைகளுக்கு விரிவான விடை

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

தருக.
1.	இந்திய இராணுவப் படையின் அமைப்பு
மற்றும் நிர்வாகத்தினை விவரி.
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இணையதள வளங்கள்

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.
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இமைய வேயல்பாடு
பாதுகாப்பு ைற்றும் வவளியுறவுக் வகாள்மக

இந்ே பசயல்�ாட்டின்
மூலைம் இந்தியாவின்
�ாதுகாபபுத்துமற
அமைச்சகத்தின்
பசயல்�ாடுகமை அறிந்து
பகாளை முடியும்

படி – 1

URL அல்லது QR குறியீட்டிமனப்
இமையப்பக்கத்திற்கு வேல்க.

படி - 2

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

படி -3

திமரயில் சதான்றும் வைனுவில் “War Memorial”என்பமத சதரந்வதடுக்கவும்.

படி – 2

பயன்படுத்தி

இச்வேயல்பாட்டிற்கான

படி – 3

* �டஙகள அமடயாைத்திற்கு ைட்டும்.
* பேமவபயனில் Adobe Flash ஐ அனுைதிக்க
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அலகு - 2

நீதித்துறை

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
▶ நீ
 தித்துறையின் பரிணாம வளர்ச்சியை கண்டறிதல்
▶இ
 ந்திய நீதித்துறையின் படிநிலை அமைப்பினைப் புரிந்து க�ொள்ளுதல்
▶உ
 ச்சநீதிமன்றம், உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் சார்நீதிமன்றங்கள்
ஆகியவற்றின் அதிகார வரம்பை விளக்குதல்
▶ சு
 தந்திரமான நீதித்துறையின் அவசியத்தைப் புரிந்து க�ொள்ளுதல்
▶உ
 ரிமையியல் சட்டத்திற்கும் குற்றவியல் சட்டத்திற்கும் இடையிலான
வேறுபாடுகளை அறிந்து க�ொள்ளுதல்

“நீதித்துறையின் உயர்வே அரசாங்கத்தின் உயர்வைக் காட்டும் அளவீடாகும்”

அறிமுகம்

இந்திய நீதித்துறையின் பரிணாம வளர்ச்சி
அ) பண்டைய காலத்தில் நீதித்துறை

ஒரு
நாட்டின்
நீதி
அமைப்பு
அனைவருக்கும் முறையான நீதி கிடைப்பதை
உறுதி செய்ய திறனுடன் இருக்க வேண்டியது
அவசியமாகிறது. இந்தியா ஒன்றிணைந்த
மற்றும்
ஒருங்கிணைந்த
நீதித்துறை
அமைப்பைக் க�ொண்டுள்ளது. அரசாங்கத்தின்
ஓர் அங்கமாக நீதித்துறை முக்கியப் பங்கு
வகிக்கிறது. இது நீதியை நிர்வகித்தல்,
தகராறுகளை
தீர்த்தல்,
சட்டங்களுக்கு
விளக்கம் அளித்தல், அடிப்படை உரிமைகளைப்
பாதுகாத்தல்
மற்றும்
அரசியலமைப்புச்
சட்டத்தின் பாதுகாவலனாகவும் விளங்குகிறது.

பண்டைய காலத்தில் நீதி என்ற கருத்து
சமயத்துடன் த�ொடர்புடையதாக இருந்தது.
அரசர் நீதியின் மூலாதாரமாக விளங்கினார்.
பெரும்பாலான அரசர்களின் அவைகளில்
தர்மத்தின் அடிப்படையில் (நன்னடத்தை,
கடமை) நீதி வழங்கப்பட்டது. இவை மரபார்ந்த
சட்டத் த�ொகுப்புகளாகும். தர்மத்தின் சட்டங்கள்
தனிமனிதனை மட்டுமல்லாது சமூகத்தையும்
நிர்வகித்தது.
ஸ்மிருதி இலக்கியங்கள்
பண்டைய இந்தியாவில் ஸ்மிருதிகள்
தனிமனிதனின்
சமூகக்
கடமைகளை
வரையறுத்தன.
அவை
மனுஸ்மிருதி,
நாரதஸ்மிருதி, யக்ஞவல்கிய ஸ்மிருதி
ப�ோன்றவையாகும்.

சட்டம்:	இது
மக்களை
ஆள்வதற்கு
ஓர்
அரசாங்கத்தால�ோ
(அ)
நிறுவனத்தால�ோ
விதிக்கப்படும்
விதிகளின் அமைப்பு ஆகும்.
நீதித்துறை:	சட்டப்படி,
ஒரு
நாட்டின்
பெயரால் நீதியை வழங்குகின்ற
நீதிமன்றங்களின்
அமைப்பு
நீதித்துறை எனப்படுகிறது.

கனங்களின் குடியரசுகள் தங்களுக்கென
சட்ட அமைப்பைக் க�ொண்டிருந்தன. இதில்
குலிகா எனும் நீதிமன்றத்தை நாம் காணலாம்.
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வஜ்ஜிகளிடையே
குற்ற
வழக்குகளை
விசாரிக்கும் எட்டு குலிகாக்களைக் க�ொண்ட
வாரியம் இருந்தது. மேல்முறையீடானது குல
நீதிமன்றத்திலிருந்து கன நீதிமன்றத்தில்
மேற்கொள்ளப்பட்டது.

ஏற்படுத்தினார். மேற்கண்ட நீதிமன்றங்களின்
மேல்முறையீட்டை விசாரிக்க சதர் திவானி
அதாலத் (குடிமையியல் மேல் முறையீட்டு
நீதிமன்றம்) சதர் நிசாமத் அதாலத் (குற்றவியல்
மேல்முறையீட்டு
நீதிமன்றம்)
ஆகியவை
இருந்தன. காரன்வாலிஸ் பிரபு உரிமையியல்
மற்றும்
குற்றவியல்
நீதி
முறையை
மறுசீரமைத்தார். காரன்வாலிஸ் ஆட்சியில்
மாவட்ட குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள் நீக்கப்பட்டு,
கல்கத்தா, டாக்கா, மூர்ஷிதாபாத் மற்றும் பாட்னா
ஆகிய இடங்களில் மாகாண மேல்முறையீட்டு
நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்பட்டன. வில்லியம்
பெண்டிங் கால ஆட்சியில் மேற்கண்ட நான்கு
மாகாண மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றங்களும்
நீக்கப்பட்டன.

ஆ) இடைக்கால இந்தியாவில் நீதித்துறை
துக்ளக் ஆட்சிகாலத்தில் உரிமையியல்
நடைமுறைச் சட்டங்கள் த�ொகுக்கப்பட்டதைக்
காண முடிகிறது. இது ஃபைகா-இ-பெர�ோஸ்ஷாகி என அழைக்கப்பட்டது. இச்சட்டம்
பல்வேறு விவகாரங்களில் சட்டம் மற்றும்
நடைமுறை விவரங்களைப் வழங்கியது.
இது அரபு ம�ொழியில் எழுதப்பட்டு பின்னர்
பாரசீக ம�ொழியில் ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்டது.
இது
ஔரங்கசீப்
காலத்தில்
1670ஆம்
ஆண்டு ஃபட்வா-இ-ஆலம்கிர் என்ற சட்டத்
த�ொகுப்பின்படி மாற்றி அமைக்கப்பட்டது.

கல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம் நாட்டின்
மிகப்பழமையான
உயர்நீதிமன்றமாகும்.
இது 1862ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது.
அதே சமயம் அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம்
நாட்டின் மிகப் பெரிய நீதிமன்றமாகும்.

இ) நவீன இந்தியாவில் நீதித்துறை
இன்று நம் நாட்டில் உள்ள நீதித்துறை
அமைப்பு மற்றும் சட்டங்கள் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்
காலத்தில்
உருவாக்கப்பட்டவையாகும்.
ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியால் மதராஸ்,
பம்பாய்,
கல்கத்தா
ஆகிய
இடங்களில்
அமைக்கப்பட்ட மேயர் நீதிமன்றங்களின்
காலத்தில் 1727ஆம் ஆண்டுகளில் இந்த
ப�ொது சட்டத்தின் (1726ஆம் ஆண்டு சாசனச்
சட்டத்தின் கீழ்) வரலாறு த�ொடங்குகிறது.
ஒழுங்கு முறைச் சட்டம், 1773 உச்ச நீதிமன்றம்
அமைப்பதற்கு வழிவகுத்தது. உச்ச நீதிமன்றம்
முதன்
முதலாக
கல்கத்தாவில்
உள்ள
வில்லியம் க�ோட்டையில் நிறுவப்பட்டது. சர்
எலிஜா இம்ஃபே என்பவர் அந்நீதிமன்றத்தின்
தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார்.
1801
மற்றும்
1824ஆம்
ஆண்டுகளில்
மதராஸ் மற்றும் பம்பாய் ஆகிய இடங்களில்
உச்சநீதிமன்றங்கள்
நிறுவப்பட்டன.
இம்மூன்று இடங்களிலும் 1862ஆம் ஆண்டு
உயர்நீதிமன்றங்கள் மேற்படி இடங்களில்
நிறுவப்படும் வரையில் உச்சநீதிமன்றங்களாக
செயல்பட்டன.

சதர் திவானி அதாலத் மற்றும் சதர் நிசாமத்
அதாலத் ஆகியன அலகாபாத்தில் நிறுவப்பட்டன.
மெக்காலே
என்பவரால்
அமைக்கப்பட்ட
சட்ட ஆணையம் இந்திய சட்டங்களை
நெறிமுறைப்படுத்தியது. இந்த ஆணையத்தின்
அடிப்படையில் 1859ஆம் ஆண்டு உரிமையியல்
நடைமுறைச் சட்டம், 1860ஆம் ஆண்டு
இந்திய தண்டனைச் சட்டம், மற்றும் 1861ஆம்
ஆண்டு
குற்றவியல்
நடைமுறைச்சட்டம்
ஆகியவை உருவாக்கப்பட்டன. 1935ஆம்
ஆண்டு இந்திய அரசுச் சட்டம் கூட்டாட்சி
நீதிமன்றங்களை உருவாக்கியது. இது இறுதி
மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் அல்ல. சில
நேர்வுகளில் மேல்முறையீடு இங்கிலாந்தில்
உள்ள பிரிவு கவுன்சில் நீதிகுழுவிடம் க�ொண்டு
செல்லப்பட்டது. 1949ஆம் ஆண்டு பிரிவு
கவுன்சில் நீதி வரையறை ஒழிப்பு சட்டத்தின்
மூலம் பிரிவு கவுன்சில் நீதிவரையறை
நீக்கப்பட்டது. இந்திய உச்சநீதிமன்றம் 1950
ஜனவரி 28ஆம் நாள் த�ொடங்கப்பட்டது.

சிவில் வழக்குகளை தீர்ப்பதற்காக ஊரக
குடிமையியல் நீதிமன்றத்தையும் (Mofussil Diwani
Adalat) குற்றவியல் வழக்குகளை தீர்ப்பதற்காக
ஊரக குற்றவியல் நீதிமன்றத்தையும் (Mofussil
Fauzdari Adalat) வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ்

நீதித்துறை மற்றும் அரசியலமைப்புச் சட்டம்
இந்தியா, தனக்கென ஒரு அரசியலமைப்புச்
சட்டத்தை உருவாக்கியுள்ளது. அரசியலமைப்புச்
சட்டத்தின்
உன்னதமான
ந�ோக்கங்கள்
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மற்றும்
குறிக்கோள்களில்
நீதிக்கு
உயரிய
இடத்தை
உருவாக்கியவர்கள்
அளித்துள்ளனர்.
ஆங்கிலேயர்
ஆட்சிக்
காலத்தில்
இந்தியர்களுக்கென
தனிச்
சட்டம�ோ, நீதிமன்றம�ோ இல்லை. சட்டம்
மற்றும்
நீதிமன்றங்கள்
இரண்டும்
காலனி
ஆதிக்கத்திற்கு
ஏற்றவாறு
வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்திய அரசியல்
நிர்ணய சபை உறுப்பினர்கள் நீதிமன்ற
மறு ஆய்வுக்கான முழு அதிகாரத்துடன்
நீதிமன்றங்கள் சுதந்திரமாக செயல்படுவதை
உறுதி செய்யும் வகையில் அரசியலமைப்புச்
சட்டத்தை
உருவாக்க
முனைந்தனர்.

அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 145ன்படி 1966ஆம்
ஆண்டு நடைமுறை மற்றும் வழிமுறைகள்
உச்சநீதிமன்ற
விதிகள்
ஒழுங்குபடுத்த
ஏற்படுத்தப்பட்டன. இந்திய அரசியலமைப்புச்
சட்டத்தின் நான்காவது அத்தியாயத்தின் கீழ்
பகுதி V-(யூனியன்)ன்படி ஒன்றிய நீதித்துறை
என்ற பெயரிலும், அத்தியாயம் VI-ன் கீழ் பகுதி
VI-ன்படி (மாநிலம்) துணை நீதிமன்றங்கள்
என்ற பெயரிலும் நிறுவ வழிவகை செய்கிறது.
சட்டப்பிரிவுகள் 124 முதல் 147 வரையிலான
அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவுகள் இந்திய உச்ச
நீதிமன்றத்தின் அமைப்பு மற்றும் அதிகார
வரம்பினை வகுத்துக் கூறுகிறது.

இந்தியாவில் நீதிமன்றங்களின் அமைப்பு

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம்
� இதன் முடிவுகள் அனைத்து நீதிமன்றங்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.

� உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளை இடமாற்றம் செய்யலாம்.
� எந்தவ�ொரு நீதிமன்றத்தின் வழக்குகளையும் தன் கட்டுபாட்டிற்குள் க�ொண்டு வர முடியும்
� வழக்குகளை ஒரு உயர்நீதிமன்றத்திலிருந்து மற்றொரு உயர்நீதிமன்றத்திற்கு
மாற்றலாம்.


உயர் நீதிமன்றம்
�	
கீழ் நீதிமன்றங்களிலிருந்து வரும் மேல்முறையீடுகளை விசாரித்தல்.
�	
அடிப்படை உரிமைகளை பெறுவதற்காக நீதிப்பேராணைகள் வழங்கும்
அதிகாரம்.
�	
மாநிலத்தின் எல்லைக்குள் உள்ள வழக்குகளை விசாரிக்கும் அதிகாரம்.
�	
கீழ் நீதிமன்றங்களைக் கண்காணிக்கும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம்.


மாவட்ட நீதிமன்றம்
�	மாவட்ட எல்லைக்குள் எழும் வழக்குகளைக் கையாளுகிறது.
�	கீழ் நீதிமன்றங்கள் வழங்கிய தீர்ப்பின் மேல்முறையீடுகளை
விசாரிக்கிறது.
�	
கடுமையான குற்றவியல் த�ொடர்பான வழக்குகளை தீர்மானிக்கிறது.


துணை நீதிமன்றங்கள்
�	
உரிமையியல்
மற்றும்
குற்றவியல்
வழக்குகளை பரிசீலிக்கிறது.
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விறரவு நீதிமன்ைஙகள்: இந்நீதிைன்ைங்்கள
2000ஆம் ஆண்டில் நீண்ை ்காலைா்க
நிலுமவயில் உள்ள வழக்கு்கள ைற்றும் கீழ்
நீதிைன்ை வழக்கு்கம்ள முடிவுக்கு ச்காண்டு
வரும் வநாக்்கத்திற்்கா்க வைாற்றுவிக்்கப்்பட்ைை.

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.

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.

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.

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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நீதித்துறையின் பங்கு
நீதித்துறையின் செயல்பாட்டினை பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.
தகராறுகளைத்
தீர்வு செய்தல்

பின்வருவனவற்றிக்கு இடையே பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு
காண்பதற்கான ஒரு இயக்கமுறையை நீதிமன்ற அமைப்பு
வழங்குகிறது.
• குடிமக்கள்
• குடிமக்கள் மற்றும் அரசாங்கம்
• இரண்டு மாநில அரசாங்கங்கள்
• மத்திய, மாநில அரசாங்கங்கள்

நீதிமன்ற மறு
ஆய்வு அதிகாரம்

நாடாளுமன்றத்தால் இயற்றப்பட்ட சட்டம் அரசியலமைப்புச்
சட்டத்தின் அடிப்படை அமைப்பினை மீறுகிறது என நீதித்துறை
நம்பும் பட்சத்தில் அச்சட்டத்தினை அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கு
முரணானது என அறிவிக்கும் அதிகாரம் நீதித்துறைக்கு
உள்ளது.

சட்டத்தை
நிலைநிறுத்துதல் மற்றும்
அடிப்படை உரிமைகளை
செயல்படுத்துதல்

ஒவ்வொரு இந்தியக் குடிமகனும் தனக்கு அடிப்படை
உரிமைகள்
மறுக்கப்பட்டதாய்
நம்பும்பட்சத்தில்
அவர்
உச்சநீதிமன்றத்தைய�ோ அல்லது உயர் நீதிமன்றத்தைய�ோ
அணுகலாம்.
அமைந்துள்ளது.
இந்திய
அ ர சி ய ல ம ை ப் பி ன்
படி
உச்சநீதிமன்றம்
அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்
ப ா து க ா வ ல ர ா க வு ம் ,
இறுதி
மேல்முறையீட்டு
நீதிமன்றமாகவும் உள்ளது.

தேசிய சட்ட சேவைகள் அதிகாரம் (NALSA):
இது 1987ஆம் ஆண்டு சட்ட சேவைகள்
அதிகார சட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இது சமுதாயத்தின் நலிந்த பிரிவினருக்கு
இலவச சட்ட உதவிகள் வழங்குவத�ோடு
பிரச்சனைகளுக்கு இணக்கமான தீர்வு
காண ல�ோக் அதாலத்தை ஏற்பாடு செய்கிறது.

உச்சநீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பு

இந்திய உச்சநீதிமன்றம்

அ. முதன்மை
அதிகார
வரம்பு:
உச்சநீதிமன்றத்தில் மட்டுமே முதன்முறையாக
த�ொடுக்கப்படும் வழக்குகளை விசாரிக்கும்
அதிகாரம்
பெற்றுள்ளது.
இது
மத்திய
அரசிற்கும் ஒரு மாநிலம் அல்லது அதற்கு
மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையிலான
பிரச்சினைகள், இரண்டு அல்லது அதற்கு
மேற்பட்ட
மாநிலங்களுக்கிடையிலான
பிரச்சினைகள் ஆகியன முதன்மை அதிகார
வரம்புக்குள் அடங்கும்.

இந்திய உச்சநீதிமன்றம், புதுடெல்லி

ஆ. மேல் முறையீட்டு அதிகார வரம்பு:
உயர்நீதிமன்றம்
வழங்கிய
தீர்ப்பை
எதிர்த்து
மேல்முறையீடு
செய்யப்படும்

இது
இந்தியாவின்
மிக
உயர்ந்த
நீதிமன்றம் ஆகும். இது புதுடெல்லியில்
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வழக்குகளை
விசாரிக்கும்
அதிகாரத்தை
உச்சநீதிமன்றம் பெற்றுள்ளது. அவ்வாறான
வழக்குகள் மேல்முறையீட்டுக்கு தகுதியுள்ளது
என
உயர்நீதிமன்றத்தால்
சான்றிதழ்
வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

க�ொண்டிருக்கலாம்.
எடுத்துக்காட்டாக
பஞ்சாப், ஹரியானா, மற்றும் சண்டிகர்
ஆகியவை ஒரு ப�ொதுவான நீதிமன்றத்தைக்
க�ொண்டுள்ளன.
உயர்நீதிமன்றம்
தனக்கென முதன்மை அதிகார வரம்பு, மேல்
முறையீட்டு அதிகார வரம்பு, நீதிப் பேராணை
வழங்கும் அதிகார வரம்பு ஆகிய அதிகார
வரம்புகளை பெற்றுள்ளது. மாநிலங்களில்
உயர்நீதிமன்றத்தின்
கீழ்
துணை
நீதிமன்றங்கள் உள்ளன.

இ. ஆல�ோசனை அதிகார வரம்பு: குடியரசுத்
தலைவரால்
குறிப்பிடப்படும்
ப�ொது
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கேள்வி குறித்து
ஆல�ோசனை வழங்கும் அதிகாரத்தினை
உச்சநீதிமன்றம் பெற்றுள்ளது.

நீதித்துறையின்
சுதந்திரமான
நடுநிலைமை செயல்பாடு

ஈ. நீதிப் பேராணை அதிகார வரம்பு: இந்திய
அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் சட்டப்பிரிவு 32ன்
படி உச்சநீதிமன்றமும் சட்டப்பிரிவு 226ன் படி
உயர்நீதிமன்றமும் நீதிப் பேராணைகளை
வழங்குகின்றன.

மற்றும்

அரசியலமைப்புச்
சட்டத்தை
உருவாக்கியவர்கள்
இந்தியாவில்
நீதித்துறையினை
சுதந்திரம்
மற்றும்
நடுநிலைத்தன்மையுடன்
நிறுவினர்.
நியாயமான நீதி கிடைப்பதற்கு நீதித்துறையின்
சுதந்திரம்
முக்கியமானதாகும்.
இந்தியா
ப�ோன்ற மக்களாட்சி நாடுகளில் நீதித்துறை
குடிமக்களின் உரிமைகளின் பாதுகாவலனாக
உள்ளது. நம் நாட்டிற்கு எவ்வகையான
நீதித்துறை
வேண்டும்
என்பதை
கருத்தில்
க�ொண்டு
அரசியலமைப்பை
உருவாக்கியவர்கள்
நீதித்துறையை
வடிவமைத்துள்ளனர். அரசியல் நிர்ணய சபை
உறுப்பினர்களின்
இவ்வெண்ணத்திற்கு
டாக்டர்
பி.ஆர்.
அம்பேத்கர்
பின்வரும்
பதிலினை அளித்தார்.

உ. ஆவண நீதிமன்றம்: இது நீதிமன்ற
நடவடிக்கைகளின் பதிவுகளை பராமரிக்கிறது
மற்றும் அதன் முடிவுகள் கீழ்நீதிமன்றங்களைக்
கட்டுப்படுத்தும்.
ஊ. சிறப்பு
அதிகாரங்கள்:
இது
கீழ்
நீதிமன்றங்களின்
செயல்பாட்டை
கண்காணிக்கிறது.
உயர்நீதிமன்றம்

“நமது நீதித்துறை நிர்வாகத்திடமிருந்து
சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் அதே
வேளையில்
திறமை
மிக்கதாகவும்
இருக்கவேண்டும்
என்பதில்
அவையில்
மாறுபட்ட கருத்து இருக்கமுடியாது. மேலும்
வினா என்னவென்றால் எப்படி இந்த இரண்டு
ந�ோக்கங்களையும்
பாதுகாக்கமுடியும்
என்பதே ஆகும்”.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

ஒரு
திறன்மிக்க
நீதித்துறை
சுதந்திரமாகவும்,
ப�ொறுப்புணர்வுடனும்
இருக்க வேண்டும். நீதித்துறையின் சுதந்திரம்
என்பது நீதிபதிகள் பாரபட்சமற்ற முறையில்
சுதந்திரமாக செயல்படுவதை குறிப்பதாகும்.
எடுத்துக்காட்டாக எந்தவ�ொரு வெளிப்புற
செல்வாக்கிலிருந்தும் விடுபடுதல்.

உயர்நீதிமன்றம் மாநிலங்களின் மிக
உயர்ந்த
நீதிமன்றமாகும்.
இந்தியாவின்
ஒவ்வொரு
மாநிலத்திலும்
ஒரு
உயர்நீதிமன்றம் உள்ளது. எனினும், இரண்டு
அல்லது மூன்று மாநிலங்கள் தங்களுக்கென
ஒரு
ப�ொதுவான
நீதிமன்றத்தைக்
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வழக்கு செயல்முறை
இந்தியாவில் இரண்டு வகையான சட்டப்பிரிவுகள் உள்ளன. அவை உரிமையியல் சட்டங்கள்
மற்றும் குற்றவியல் சட்டங்கள் ஆகும்.
உரிமையியல் சட்டங்கள்

குற்றவியல் சட்டங்கள்

• இது பணம், ச�ொத்து மற்றும் சமூகம் • குற்றம்
என
சட்டம்
வரையறுக்கும்
நடத்தைகள் அல்லது செயல்களை இது
த�ொடர்பான
பிரச்சனைகளைக்
விசாரிக்கிறது. எ.கா. திருட்டு, க�ொலை,
கையாளுகிறது. எ.கா. நிலம் த�ொடர்பான
பெண்களைத் துன்புறுத்துதல் ஆகியன.
பிரச்சினைகள்,
வாடகை,
திருமணம்
• இது
வழக்கமாக
காவல்துறை
த�ொடர்பான பிரச்சனைகள்.
விசாரணையுடன் முதல் தகவல் அறிக்கை
• உரிமையியல்
நீதிமன்றத்தில்
(FIR) பதிவு செய்வதன் மூலம் த�ொடங்குகிறது.
பாதிக்கப்பட்டவர்களால் ஒரு புகார் தாக்கல்
அதன் பிறகு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு பதிவு
செய்யப்பட வேண்டும்.
செய்யப்படுகிறது.
• மனுதாரரின் க�ோரிக்கையின்படி பணம் • குற்றவாளி
என
நிரூபிக்கப்பட்டால்
செலுத்தும்படியான
தண்டனைகள்
தண்டனை
வழங்கப்பட்டு
குற்றம்
வழங்கப்படுகிறது.
சாட்டப்பட்டவர் சிறைக்கு அனுப்பப்படுவார்.
ப�ொது நலவழக்கு (Public Interest Litigation): இது ப�ொதுநலனைப் பாதுகாப்பதற்காக நீதிமன்றத்தில்
தாக்கல் செய்யும் வழக்கு ஆகும். உச்சநீதிமன்றம் இந்த முறையை அறிமுகப்படுத்தியது. இது ஒரு நபர்
தனது வழக்கு த�ொடர்பான நீதிமன்றத்தை அணுக அனுமதிக்கிறது. அடிப்படை மனித உரிமைகள்
மீறல், சமய உரிமைகள், மாசுபாடு, மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்காக ப�ொது நல வழக்கை
எவரும் தாக்கல் செய்யலாம். இது த�ொடர்பான எழுதப்பட்ட புகார் கடிதம் மூலம் இவ்வழக்கினைப்
பதியலாம். ப�ொது நல வழக்கு என்ற கருத்து இந்திய நீதித்துறைக்கு புதிதான ஒன்றாகும்.

முடிவுரை

மீள் பார்வை

� 	சதர் திவானி அதாலத் மற்றும் சதர்
நிசாமத் அதாலத் ஆகியன அலகாபாத்தில்
நிறுவப்பட்டன.
� 	விரைவான
நீதி
வழங்குவதற்காக
மக்கள் நீதிமன்றம் (ல�ோக் அதாலத்)
அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
� 	இ-நீதிமன்றங்கள் திட்டம் 2005ஆம்
ஆண்டு நிறுவப்பட்டது.
� 	இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி
உச்சநீதிமன்றம்
அரசியலமைப்புச்
சட்டத்தின் பாதுகாவலனாக விளங்குகிறது.

மக்களாட்சி நாட்டில் நீதித்துறை முக்கியப்
பங்கு வகிக்கிறது. நீதித்துறை அரசியலமைப்புச்
சட்டத்தின் ப�ொறுப்பாளராகவும், அடிப்படை
உரிமைகளின் பாதுகாவலராகவும் உள்ளது.
உலகின்
அதிக
எண்ணிக்கையிலான
பிரதிநிதிகளைக்
க�ொண்ட
மக்களாட்சி
நாடான இந்தியா, நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட
மற்றும் சுதந்திரமான நீதித்துறை அமைப்பைக்
க�ொண்டுள்ளது.

கலைச்சொற்கள்

வழக்கு

Litigation

the process of taking legal action

நீதிப்பேராணை

Writ

a form of written command in the name of legal authority

மக்கள் நீதிமன்றம்

Lok Adalat

peoples court

நீதிபுனராய்வு

Judicial Review

receiving the laws by the court
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இ) அரசியல் கட்சிகள்
மதிப்பீடு
I. சரியான
தேர்ந்தெடு

ஈ) அரசியலமைப்பு சட்டதிருத்தங்கள்
6.	இந்தியாவில் உச்ச நிலையில்
நீதிமன்றங்கள் எத்தனை?

விடையை

1.	இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த
இறுதியான நீதித்துறை

.

மற்றும்

அ) ஒன்று

ஆ) இரண்டு

இ) மூன்று

ஈ) நான்கு

உள்ள

7.	உச்சநீதிமன்றம் அமைந்துள்ள இடம்

அ) குடியரசுத் தலைவர்
ஆ) நாடாளுமன்றம்
இ) உச்ச நீதிமன்றம்
ஈ) பிரதம அமைச்சர்
2.	
க்கு
இடையே
பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கான
ஒரு செயல்முறையை நீதிமன்ற அமைப்பு
வழங்குகிறது.

அ) சண்டிகர்

ஆ) பம்பாய்

இ) கல்கத்தா	

ஈ) புதுதில்லி

8.	FIR என்பது
அ) முதல் தகவல் அறிக்கை
ஆ) முதல் தகவல் முடிவு
இ) முதல் நிகழ்வு அறிக்கை
ஈ) மேற்கூறிய எவையுமில்லை

அ) குடிமக்கள்

9.	குற்றவியல் வழக்குகளை
நீதிமன்றம்
அழைக்கப்படுகின்றன.

ஆ) குடிமக்கள் மற்றும் அரசாங்கம்
இ) இரண்டு மாநில அரசாங்கங்கள்
ஈ) மேற்கண்ட அனைத்தும்

விசாரிக்கும்
என

அ) மாவட்ட நீதிமன்றங்கள்

3.	கீழ்க்கண்ட எந்த அதிகார வரம்பின்
மூலம் இரு மாநிலங்களுக்கிடையேயான
பிரச்சனைகளை உச்சநீதிமன்றம் தீர்க்க
வழிவகை செய்கிறது?

ஆ) அமர்வு நீதிமன்றம்
இ) குடும்ப நீதிமன்றங்கள்
ஈ) வருவாய் நீதிமன்றங்கள்

அ) முதன்மை அதிகார வரம்பு

I. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.

ஆ) மேல்முறையீட்டு அதிகார வரம்பு

1. 
நீதிமன்றம்
இந்தியாவின்
பழமையான நீதிமன்றம் ஆகும்.

இ) ஆல�ோசனை அதிகார வரம்பு
ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை
4.	பின்வரும் எந்த மாநிலம் / யூனியன்
பிரதேசம்
ஒரு
ப�ொதுவான
உயர்நீதிமன்றத்தைக் க�ொண்டுள்ளது?

2. அரசியலமைப்புச்
சட்டத்தை
உருவாக்கியவர்கள்
மற்றும்
உடன் இந்திய நீதித்துறையை
நிறுவினர்.

அ) பஞ்சாப் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர்
ஆ) அஸ்ஸாம் மற்றும் வங்காளம்
இ) பஞ்சாப், ஹரியானா மற்றும் சண்டிகர்
ஈ) உத்தரபிரதேசம் மற்றும் பீகார்
5.	ப�ொதுநல வழக்கு முறை இந்தியாவில்
ஆல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

4. 
பணம்,
த�ொடர்பான
கையாளுகிறது.

3. புகழ்பெற்ற

பிரெஞ்சு தத்துவஞானியான
“ஒரு சுதந்திரமான நீதித்துறை”
என்ற கருத்தை முன்மொழிந்தார்.
ச�ொத்து,
சமூகம்
பிரச்சனைகளைக்

5. பழங்காலத்தில் பெரும்பாலான அரசர்களின்
நீதிமன்றங்கள்
ன்படி நீதியை
வழங்கின.

அ) உச்சநீதிமன்றம்
ஆ) நாடாளுமன்றம்
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III. ப�ொருத்துக.
1

2. பின்வரும் கூற்றை ஆராய்க

உச்ச நீதிமன்றம் -

i) இ
 ந்திய தண்டனைச் சட்டம் 1860இல்
உருவாக்கப்பட்டது.

சமூக
கடமைகள்

2 உயர்
நீதிமன்றம்

-

விரைவான நீதி

3 ல�ோக் அதாலத்

-

இறுதி மேல்
முறையீட்டு
நீதிமன்றம்

4 சர் எலிஜா
இம்ஃபே

-

மாநிலத்தின்
உயர்ந்த
நீதிமன்றம்

5 ஸ்மிருதி

-

ii) கல்கத்தா உயர்நீதிமன்றம்
நிறுவப்பட்டது.
iii) 1935ஆம் ஆண்டு
சட்டம்
கூட்டாட்சி
உருவாக்கியது.

2.	துக்ளக்
ஆட்சிக்காலத்தில்
சட்ட
நடைமுறைகள்
அரபும�ொழியில்
எழுதப்பட்டன.

iv) இ
 தன்
முடிவுகள்
அனைத்து
நீ தி மன்றங ்க ளை யு ம்
கட்டுப்படுத்துகிறது.

5.	இந்தியாவில் மிகப்பெரிய நீதிமன்றம்
அலகாபாத் நீதிமன்றம் ஆகும்.
6.	இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் அனைத்து
குடிமக்களுக்கான நீதியை பாதுகாக்கிறது.

அ) i

சட்ட

சட்டங்களை

ஈ) iv
ஒரு

ஆவண

அ) கூ
 ற்று சரி, காரணம் தவறு

ஆ) கூற்று காரணம் இரண்டும் தவறு

கூற்று/

ஈ) இரண்டும் இல்லை

இ) iii

 ாரணம்: இது நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின்
க
பதிவுகளைப்
பராமரிக்கிறது
மற்றும்
அதன் முடிவுகள் கீழ் நீதிமன்றங்களை
கட்டுப்படுத்தும்.

1.	பின்வரும் கூற்றை ஆராய்க.

இ) i மற்றும் ii

ஆ) ii

4.	கூற்று: உச்சநீதிமன்றம்
நீதிமன்றமாகும்.

V. சரியான கூற்றைத் தேர்ந்தெடு

ஆ) ii மட்டும்

ஈ) அனைத்தும்

iii) ஒ
 ரு
உயர்நீதிமன்றத்திலிருந்து
மற்றொரு
நீதிமன்றத்திற்கு
வழக்குகளை
உச்சநீதிமன்றத்தால்
மாற்ற முடியாது.

4.	சதர் திவானி அதாலத் ஒரு குற்றவியல்
நீதிமன்றமாகும்.

அ) i மட்டும்

இ) i, iii மட்டும்

ii) இ
 ந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்
நான்காவது அத்தியாயத்தின் கீழ் பகுதி
V-இன்படி நிறுவப்பட்டது.

3.	1773ஆம் ஆண்டு ஒழுங்கு முறைச்சட்டம்
உச்சநீதிமன்றம்
அமைப்பதற்கு
வழிவகுத்தது.

எந்த

ஆ) ii மற்றும் iii மட்டும்

i) இ
 ந்தியாவின் உச்சநீதிமன்றம் நாட்டின்
மிக உயர்ந்த நீதிமன்றம் ஆகும்.

1.	1951ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 28ஆம் நாள்
இந்திய உச்சநீதிமன்றம் த�ொடங்கப்பட்டது.

மேலே க�ொடுக்கப்பட்ட
கூற்றுகள் சரியானவை

அ) i மட்டும்

3. 	இந்திய உச்சநீதிமன்றம் பற்றிய பின்வரும்
எந்த கூற்று சரியானது அல்ல.

IV. சரியா / தவறா என குறிப்பிடுக.

ii) இது
இந்தியச்
நெறிமுறைப்படுத்தியது.

இந்திய அரசுச்
நீதிமன்றத்தை

மேலே க�ொடுக்கப்பட்ட எந்த கூற்று /
கூற்றுகள் சரியானவை

முதல் தலைமை
நீதிபதி

i) மெக்காலே
பிரபுவால்
ஒரு
ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது.

1862இல்

இ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுக்கான
சரியான விளக்கமாகும்.
ஈ) கூற்று சரி, காரணம்
சரியான விளக்கமல்ல

கூற்றுக்கான
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VIII. செயல் திட்டம் மற்றும் செயல்பாடு.

5. ஆம் / இல்லை எனக் கூறுக.
அ) ஒ
 வ்வொரு
இந்தியக்
குடிமகனும்
உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகலாம்.
ஆ) பணக்காரர் மற்றும் சக்தி படைத்த
மக்கள்
நீதித்துறை
அமைப்பை
கட்டுப்படுத்துகின்றனர்.
இ) ஒ
 வ்வொரு
இந்தியக்
குடிமகனும்
நீதிமன்றங்களின் மூலம் நீதியைப்
பெற உரிமை உடையவராவர்.
ஈ) அ
 ரசியல்வாதிகள்
நீதிபதிகளைக்
கட்டுப்படுத்த முடியாது.

1.

2.	மாதிரி நீதிமன்ற அறை அமர்வுக்காக
உங்கள்
வகுப்பறையை
ஒழுங்கமைக்கவும்
(ஆசிரியரின்
உதவியுடன் ஒரு வழக்கை எடுத்து
விவாதிக்கலாம்).

மேற்கோள் நூல்கள்

VI. பி
 ன்வருவனவற்றிக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு
வாக்கியங்களில் விடையளி.
1.

	நீதித்துறை
அமைப்பு
தேவைப்படுகிறது?

நமக்கு

2. 	இந்திய
நீதிமன்றங்களின்
படிநிலைகள் யாவை?

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

ஏன்

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

பல்வேறு

3.	சட்டம், நீதித்துறை – வேறுபடுத்துக.

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

4.	மக்கள் நீதிமன்றம் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.
5. 	நடமாடும் நீதிமன்றங்களின் நன்மைகள்
யாவை?

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

VII. பின்வருவனவற்றிக்கு விரிவான விடையளி.
1.

	விவாதி: ஒரு சுதந்திரமான நீதித்துறை
என்பது
அவசியமா?
இரண்டு
காரணங்களைப் பட்டியலிடுக.

இணையதள வளங்கள்

நீதித்துறையின் பங்கு பற்றி எழுதுக.

2. 	உரிமையியல் சட்டம், குற்றவியல் சட்டம் –
வேறுபடுத்துக.
3. 	உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்புகளை
விவரி.
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அலகு - 1

ப�ொது �றறும்
தனியொர துறை்கள்

கற்றல் ேநாக்கங்கள்
▶ 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

ப�ொது �றறும் தனியொர துறை

அறிமு்கம்

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.

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.
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சமூகத்தின்
அனைத்து
பிரிவுகளின்
ப�ொருளாதார
நலனை
மேம்படுத்துவதில்
ப�ொதுத்துறை
மற்றும்
தனியார்
துறைகளுக்கான பணிகள் ஒதுக்கப்படுகின்றன.
ப�ொதுத்துறை த�ொழில்கள் அதன் அரசாங்கத்தின்
உரிமையின் கீழ் உள்ளன, அதே நேரத்தில்
தனியார்
துறை
த�ொழில்கள்
தனியார்
நபர்களின் உரிமையின் கீழ் உள்ளன.
ப�ொதுத்துறை ஒரு ப�ொருளாதாரத்தின் முழு
வளர்ச்சியை செயல்படுத்துகிறது. ப�ொதுத்துறை
சேவை ந�ோக்கத்திலும், தனியார் துறை இலாப
ந�ோக்கத்திலும் செயல்படுகிறது.

அடைந்தப�ோது,
அது
பலவீனமான
த�ொழில்துறை
தளத்தைக்
க�ொண்ட
வேளாண்மையை முதன்மையாக க�ொண்ட
நாடாகும் . ஆங்கிலேயர்கள் நிறுவிய பதினெட்டு
இந்திய
ப�ோர்
தளவாட
(Ordnance)
த�ொழிற்சாலைகள் மட்டுமே நாட்டில் இருந்தன.
தங்கள் ச�ொந்த ப�ொருளாதார நலனுக்காகவும்,
துணைக்
கண்டத்தை
முரட்டுத்தனமாக
படைகளைக் க�ொண்டு ஆளவும், தேசிய
ஒருமித்த
கருத்து
ப�ொருளாதாரத்தின்
விரைவான த�ொழில்மயமாதலுக்கு ஆதரவாக
இருந்தது, மற்றும் இது ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு
திறவுக�ோலாக
கருதப்பட்டது.
அது
வாழ்க்கைத்தரத்தை மேம்படுத்தி ப�ொருளாதார
இறையாண்மையையும் மேம்படுத்தியது.
பம்பாய் திட்டத்தை (1940) கட்டமைப்பதற்கு,
அரசாங்கத்தின் தலையீடு மற்றும் ஒழுங்கு
முறைகளின்
தேவையை
ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்டு 1948ஆம் ஆண்டு முதல் த�ொழில்துறை
க�ொள்கை
தீர்மானத்தின்
அறிவிப்பில்
த�ொழில்துறை வளர்ச்சியின் யுக்திகளை பரந்த
வரையறைகளைக்
க�ொண்டு
வகுத்தது.
அதைத்
த�ொடர்ந்து,
மார்ச்
1950இல்
அமைச்சரவை தீர்மானத்தால் திட்டக் குழு
அமைக்கப்பட்டது
மேலும்,
த�ொழில்துறை
வளர்ச்சியை
ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு
தேவையான
நடவடிக்கைகளை
எடுக்க
அரசாங்கத்திற்கு
அதிகாரம்
அளிக்கும்
ந�ோக்கத்துடன்
1951ஆம்
ஆண்டில்
த�ொழில்துறை சட்டம் இயற்றப்பட்டது.
பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு இறக்குமதிக்கு
மாற்று த�ொழில்மயமாக்கலின் அடிப்படையில்
ஒரு ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கையை ஊக்குவித்து,
கலப்பு ப�ொருளாதாரத்தை ஆதரித்தார். இந்திய
ப�ொருளாதாரத்தின்
வளர்ச்சி
மற்றும்
நவீனமயமாக்கலுக்கு,
அடிப்படை
மற்றும்
கனரக த�ொழில்களை நிறுவுவது என்று அவர்
நம்பினார்.
இந்தியாவின்
இரண்டாவது
ஐந்தாண்டுத் திட்டமும் (1956-60), 1956ஆம்
ஆண்டு த�ொழில்துறை க�ொள்கை தீர்மானமும்
நேருவின்
தேசிய
த�ொழில்மயமாக்கல்
க�ொள்கையை பூர்த்தி செய்ய ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியை வலியுறுத்தியது.
அவரது
பார்வையை
“இந்தியாவின்
ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்களின் தந்தை” என்று
அழைக்கப்படும் டாக்டர் வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி
முன்னெடுத்துச் சென்றார். இந்திய புள்ளிவிவர

கலப்பு ப�ொருளாதாரம் என்பது
முதலாளித்துவம்
மற்றும்
ப � ொ து வு டமை யி ன்
கலவையாகும்.

tைறசா
ப
க
ெபாt tைற

சடp வ
nவனக
அரc
nவனக
தபட
உrைமயாள

இtய
ெபாrளாதார

k
nவனக

தயா tைற

k இt
kப ெதாக
kறv
nவனக
nவனக
பனா
nவனக

ெபாt
(வைரயகபடt)
தயா
(வைரயகபடt)

ப�ொதுத்துறையின் வரையறை

அரசு, ப�ொது மக்களுக்கு பண்டங்கள்
மற்றும்
சேவைகளை
வழங்கும்
நடவடிக்கைகளில்
ஈடுபட்டுள்ள
துறை
ப�ொதுத்துறை ஆகும். நிறுவனங்கள், முகவர்
நிலையங்கள் மற்றும் அமைப்புகள் என
முழுவதும்
ச�ொந்தமானவையாகவும்
அரசாங்கத்தால்
நடத்தப்பட்டும்,
கட்டுப்படுத்தப்பட்டும் மத்திய அரசு, மாநில அரசு
அல்லது உள்ளூர் அரசாங்கமாகவும் இருக்கும்.

ப�ொதுத்துறையின் வரலாறு
1947இல்

இந்தியா

சுதந்திரம்
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ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்கள்:

இரண்டு வகையான ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்கள் உள்ளன, அதாவது அரசாங்கத்தின் வசூல்
வரி, கடமைகள், கட்டணங்கள் ப�ோன்றவற்றால் அவர்கள் திரட்டும் வருவாயின் மூலம் அரசாங்கம்
அவர்களுக்கு முழுமையாக நிதியளிக்கிறது. நிறுவனத்தின் ம�ொத்த பங்கு மூலதனத்தில் 51% க்கும்
அதிகமாக உள்ளது. இது பல்வேறு அமைச்சகங்களின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. நிறுவனங்கள்
சேவை ந�ோக்கத்துடன் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
இது மிகப் பெரிய துறையாகும், இது மக்களுக்கு பின்வரும் சேவைகளை வழங்குவதன் மூலம்
மக்களின் மேம்பாட்டிற்காக செயல்படுகிறது: அஞ்சல் சேவைகள், இரயில்வே சேவைகள், பாதுகாப்பு,
கல்வி மற்றும் சுகாதார வசதிகளை குறைந்த செலவில் வழங்குதல், மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளை
உருவாக்குதல் ப�ோன்றவை.

ப�ொதுத் துறையின் உறுப்புகள்:

1. அரசுத்துறைகளால் நிர்வாகம் செய்யப்படும் நிறுவனங்கள்
ஒரு அரசாங்க துறையின் நிர்வாகம் என்பது பெரும்பாலும்
அனைத்து நாடுகளிலும் ப�ொதுவானதாகும்.
எடுத்துக்காட்டு: தபால் மற்றும் தந்தி, இரயில்வே, துறைமுக
சென்னை துறைமுகம்
அறக்கட்டளை, இந்தியாவிலுள்ள நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்
ப�ோன்றவை.
2. கூட்டுத் துறை நிறுவனங்கள்
இது ஒரு நிறுவன சட்டத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது மற்றும்
அரசாங்கம்
ஒரு
பிரதான
பங்குதாரராக
இருந்து
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
எடுத்துக்காட்டு: இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோனாஸ் தனியார் இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோனாஸ்
தனியார் நிறுவனம்
நிறுவனம், இந்தியன் ஆயில் ஸ்கை டேங்கிங் நிறுவனம்,
ரத்னகிரி கேஸ் அண்ட் பவர் தனியார் நிறுவனம், இந்தியன்
செயற்கை ரப்பர் நிறுவனம்.
3. ப�ொதுக் கழகம்
ப�ொதுக்
கழக
அமைப்பானது
பாராளுமன்றத்தில்
நிறைவேற்றப்படும் சட்டத்தினால் ப�ொதுக் கழகத்தினை
நிறுவுவதே ஆகும்.
எடுத்துக்காட்டு: ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் (LIC), ஏர் இந்தியா,
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, மின்சார வாரியம்.
நிபுணர் பேரா. பி.சி. மஹலான�ோபிஸ் அதன்
உருவாக்கத்திற்கு கருவியாக இருந்தார். இது
பின்னர் ப்ரீட்மேன்-மஹலான�ோபிஸ் (Friedman
-Mahalanobis
Model)
மாதிரி
என்று
அழைக்கப்பட்டது.
1991ஆம்
ஆண்டின்
த�ொழில்துறை
க�ொள்கை
முந்தைய
அனைத்து
க�ொள்கைகளிலிருந்தும்
தீவிரமாக
வேறுபட்டது, அங்கு அரசாங்கம் ப�ொதுத்துறை
முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டு தனியார் துறைக்கு
அதிக சுதந்திரத்தை அனுமதித்தது. அதே

நேரத்தில், இந்தியாவுக்கு வெளியே உள்ள
வணிக நிறுவனங்களிலிருந்து அந்நிய நேரடி
முதலீட்டிற்கு
அழைப்பு
விடுக்கப்பட்டது.
இவ்வாறு, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளில்
செயல்படும் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இந்திய
ப�ொருளாதாரத்தில் நுழைந்தன. இவ்வாறு,
இந்தியப் ப�ொருளாதாரத்தில் ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்கள், தனியார் துறை நிறுவனங்கள்
மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இணைந்து
செயல்பட்டு வருகின்றன.
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ப�ொதுத்துறையின் ந�ோக்கங்கள்
•
•
•
•
•
•
•

நிறுவனங்கள், கப்பல் ப�ோக்குவரத்து,
இரயில்வே, மின் உற்பத்தி, த�ொலைத்
த�ொடர்பு ப�ோன்றவைகளாகும்.

 ள்கட்டமைப்பை உருவாக்குதல் மற்றும்
உ
விரிவாக்கம் செய்வதன் மூலம் விரைவான
ப�ொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்துதல்.
வளர்ச்சிக்கான
நிதி
ஆதாரங்களை
உருவாக்குதல்.
வருமானம்
மற்றும்
செல்வங்களை
மறுபகிர்வு செய்வதை ஊக்குவித்தல்.
வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குதல்.
சமச்சீர் வட்டார வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல்.
சிறிய அளவிலான மற்றும் துணைத்
த�ொழில்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல்.
ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மற்றும் இறக்குமதிக்கு
மாற்றீடை துரிதப்படுத்துதல்.

2.	ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்கள் “கட்டளைப்
ப�ொருளாதாரத்தின்
அதிகாரங்களை”
(Commanding heights of the economy)
தனது
கட்டுப்பாட்டில்
வைத்திருக்க
வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக பாதுகாப்பு,
வங்கிகள்,
நிலக்கரி
சுரங்கங்கள்,
எண்ணெய், எஃகு ப�ோன்றவைகளாகும்.

3.	ப�ொதுத்துறை ஒரு த�ொழில்முனைவ�ோர்
பங்கினை வகிக்க வேண்டும் அதாவது
வேறுவிதமாக
கூறினால்
இதனை
மூலதன தீவிர த�ொழில்கள் என்றும்
அழைக்கலாம்.
எடுத்துக்காட்டு:
இரும்புத்தாது, பெட்ரோ - வேதிப�ொருள்,
உரம், சுரங்கம், கப்பல் - கட்டுமானம்,
கனரக ப�ொறியியல் ப�ோன்றவை.

த�ொழில்களை வகைப்படுத்துதல்

•	இந்திய ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்கள்
இந்திய அரசின் 1956ஆம் ஆண்டு
த�ொழிற்
க�ொள்கை
தீர்மானத்தின்
வாயிலாக அதன் த�ோற்றத்தை கண்டன.
இந்த 1956 தீர்மானமானது த�ொழில்களை
மூன்று பிரிவுகளாக வகைப்படுத்துகிறது.
அரசுக்கே உரிய ச�ொந்தமான த�ொழில்கள்
அட்டவணை
A
என
குறிப்பிடப்படுகின்றன.
•	தனியார் துறை த�ொழில்கள், மாநிலம்
தன் முழுப் ப�ொறுப்பில் த�ொடங்கும் புதிய
அலகுகள் மற்றும் முயற்சிகளுக்கு துணை
புரியக் கூடிய த�ொழில்கள் அட்டவணை B என குறிப்பிடப்படுகின்றன.
•	மீதமுள்ள த�ொழில்கள் தனியார் துறையில்
அட்டவணை
C
என
குறிப்பிடப்படுகின்றன.

ப�ொதுத்துறைகள்
பின்வரும்
வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன.

4.	அரசின் முற்றுரிமையின் கீழ் உள்ள
ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்கள் இதில்
அடங்கும்:
த�ொலைத்தொடர்பு
உபகரணங்கள், பாதுகாப்பு உற்பத்தி,
இரயில்வே, ர�ோலிங் ஸ்டாக் ப�ோன்றவை.
5.	உயர் த�ொழில்நுட்ப த�ொழில்களுக்கு
மட்டுமே
பிரத்தியேகமாக
இருக்கும்
ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்கள்.
எடுத்துக்காட்டு: அணுசக்தி.

6.	நுகர்வோர்
சார்ந்த
ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்கள். எடுத்துக்காட்டு: மருந்து,
காகிதம், உணவகம் ப�ோன்றவை.

7.	நலிவடைந்த தனியார் நிறுவனங்களை
கையகப்படுத்துவதற்கு அமைக்கப்பட்ட
ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்கள்.
எடுத்துக்காட்டு:
ஜவுளி,
ப�ொறியியல்
ப�ோன்றவை.

9

8.	வர்த்தக கழகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள
ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்கள்:
எடுத்துக்காட்டு: இந்திய உணவுக் கழகம்
(FCI), சி.சி.ஐ (CCI) முதலியன.

1.	ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்கள்,
ப�ொருளாதார
மேம்பாட்டுக்கு
அத்தியாவசிய உள்கட்டமைப்பை வழங்க
வேண்டும்.
இவைகள்
முதன்மை
ப�ொதுப்
பயன்பாடுகள்
என
அழைக்கப்படுகின்றன.
அவை
பி ன ்வ ரு வ ன வ ற ்றை
உள்ளடக்குகின்றன.
விமான

9.	ஆல�ோசனை
மற்றும்
ப�ொறியியல்
சேவையை வழங்கும் ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்கள். எடுத்துக்காட்டு: மெக்கான்
நிறுவனம் (MECON).
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1

4

7

ஒன்பது வகையான ப�ொதுத்துறைகள்
விமானப் ப�ோக்குவரத்து

ரயில்வே

பருத்தி நெசவு

2

5

8

பாதுகாப்பு

அணுசக்தி

இந்திய உணவு கழகம் (FCI)

3

கனரக ப�ொறியியல்

6

மருந்துகள்

9

மெக்கான் (MECON)

மேம்பாட்டை பின்வரும் குறியீடுகள் க�ொண்டு
அளவிடப்படுகிறது. ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
(GDP), ஆயுட்காலம், கல்வியறிவு மற்றும்
வேலைவாய்ப்பின் அளவு ப�ோன்றவைகளாகும்.
புதிய “மதியுரையகக் குழு” (Think Tank)
எனப்படும் நிதி ஆய�ோக் (NITI Aayog) என்ற
அமைப்பினால் மத்திய, மாநில மற்றும்
உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் சமூக துறை
முயற்சிகளை
ஒருங்கிணைப்பதில்
ப�ொருத்தமான தளத்தை உருவாக்க முடியும்.

நிதி ஆய�ோக்
• நிதி ஆய�ோக் என்பது
65
ஆண்டுகள்
பழமையான திட்டக்
குழுவுக்கு மாற்றாக
நிதி ஆய�ோக்
அ மைக்க ப ்பட்ட
குழுவாகும்.
அமைச்சகங்களுக்கும்,
மாநிலங்களுக்கும் நிதி ஒதுக்க திட்டக்
குழுவிற்கு அதிகாரம் உள்ளது. ஆனால்
இந்த
அதிகாரம்
தற்போது
நிதி
அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ளது.
• நிதி ஆய�ோக் அடிப்படையில் ஒரு
மதியுரையகக்
குழுவாகவும்
உண்மையான
ஆல�ோசனைக்
குழுவாகவும் 2015 ஜனவரி 1ஆம்
தேதியிலிருந்து செயல்பட துவங்கியுள்ளது.

சமூக - ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக் குறியீடுகள்
ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP)

ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியானது (GDP)
சமூக - ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியை
மேம்படுத்துவதில் துணைபுரிகிறது. த�ொழில்
துறையில், தனியார் மற்றும் ப�ொதுத் துறையின்
ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் விகிதம்
அதிகரித்துள்ளது. இது அரசின் நிதியை
அதிகரிப்பத�ோடு
ப�ொதுச்
செலவுகளையும்
அதிகரிக்கிறது.

சமூக ப�ொருளாதார மேம்பாடு
சமூக
ப�ொருளாதார
மேம்பாடு
என்பது
ஒரு
சமூகத்தில் சமூக மற்றும்
ப�ொருளாதார வளர்ச்சியின்
செயல்
முறையேயாகும்.
சமூக
ப�ொருளாதார

ஆயுட்காலம்

2011ஆம்
மக்கள்தொகை

ஆண்டு
இந்தியாவின்
கணக்கெடுப்பின்படி சராசரி
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வீடு, சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரம்
வழங்குதல்

ஆயுட்காலம் ஆண்களுக்கு 65.80 ஆண்டுகள்
மற்றும் பெண்களுக்கு 68.33 ஆண்டுகள்
ஆகும். பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் அரசாங்கம்
அதிக அளவு சுகாதார நடவடிக்கைகளை
வழங்குகிறது. ஏழை மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய
குடும்பங்களுக்கு
சேவை
செய்வதற்காக
2018-19 மத்திய வரவு செலவுத் திட்டத்தில்
“தேசிய சுகாதார உற்பத்தி திட்டத்தை” (NHPS)
அரசாங்கம் அறிவித்தது.

அரசுத் துறையானது வீட்டு வசதிகள்,
சுத்தமான குடிநீர் வசதிகள் மற்றும் சுகாதார
வசதிகளை தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ்
வழங்குகிறது. சுத்தமான நீர் மற்றும் சுகாதார
வசதிகளை வழங்குவதால் ந�ோய்கள் மற்றும்
ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை நீக்குகிறது. இது
ப�ோன்ற வசதிகளை வழங்குவதால், மக்களின்
வாழ்க்கை சுழற்சி அதிகரிக்கிறது.

கல்வியறிவு

ப�ொதுத்துறையின் முக்கியத்துவம்

சமூக ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு கல்வி திறன்
முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அனைவருக்கும் கல்வி
இயக்கம் (SSA) இந்திய அரசின் முதன்மை
திட்டத்தின் அங்கமாகும். 6-14 வயதுடைய
குழந்தைகளுக்கு வாழ்க்கைத் திறன்களுடன்
கூடிய இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வியை
வழங்குவதற்காக செயல்படுத்தப்பட்டது. கல்வியில்
தரத்தின்
அளவை
அதிகரிப்பதற்காக
அனைவருக்கும் இடைநிலை கல்வித்திட்டம்
(RMSA), திறன் வகுப்பு (Smart Class) மின்னணுகற்றல் (E-Learning), இலவச கணினி திறன்
வகுப்புகள் மற்றும் சூழல் - நட்பு (Eco-Friendly)
கற்பதற்கான இயற்கையான சூழல் வழங்குதல்
ப�ோன்ற
திட்டங்களும்
அரசால்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

எந்தவ�ொரு
ப�ொருளாதாரத்தின்
வளர்ச்சியிலும் ப�ொதுத்துறை முக்கிய பங்கு
வகிக்கிறது. இது பின்வரும் முக்கியத்துவத்தைக்
க�ொண்டுள்ளது.

1. ப
 �ொதுத்துறை மற்றும் மூலதன உருவாக்கம்:
திட்டமிடல் காலத்தில் சேமித்து, முதலீடு
செய்வதில் ப�ொதுத்துறையின் பங்கு மிக
முக்கியமானதாக விளங்கியது.
2. ப
 �ொருளாதார
மேம்பாடு:
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சி
முக்கியமாக
த�ொழில்துறை
வளர்ச்சியைப்
ப�ொறுத்தது.
சிறு
த�ொழில்களுக்கு
மூலப்பொருட்களை
வழங்க இரும்பு மற்றும் எஃகு, கப்பல்
ப�ோக்குவரத்து, சுரங்கம் ப�ோன்ற கனரக
மற்றும்
அடிப்படை
த�ொழில்கள்
தேவைப்படுகிறது.

வேலைவாய்ப்பு

வேலை
வாய்ப்பானது,
முதன்மை
துறையிலிருந்து இரண்டாம் நிலை மற்றும்
மூன்றாம் நிலைக்கு வேலைவாய்ப்பு மாறியுள்ளது
என்பது
தெளிவாகிறது.
அதிக
எண்ணிக்கையிலான மக்கள் வேலை தேடி
நகர்புறங்களுக்கு
இடம்
பெயர்கின்றனர்.
இதனால் நகர்ப்புற மக்கள் த�ொகை அதிகரிக்கிறது.
இதனால் அரசாங்கம் “திறன் நகரம்” (Smart City)
திட்டத்தை த�ொடங்கியது. இது நகரங்களில்
மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள், வீட்டு வசதிகள்
மற்றும் வணிக மையங்கள் ப�ோன்ற பல
வசதிகளை அளிக்கிறது. வேலைவாய்ப்பைப்
ப�ொறுத்தவரை கிராமப்புற மற்றும் பின்தங்கிய
பகுதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக குறைந்த
கட்டணத்தில் மின்சார வரிச்சலுகை ப�ோன்ற பல
சலுகைகளை வழங்குவதன் மூலம் பின்தங்கிய
பகுதிகளில் த�ொழில் துறையை த�ொடங்க
தனியார் துறைகளை அரசாங்கம் ஊக்குவிக்கிறது.
இதனால் வட்டார ஏற்றத்தாழ்வுகளை நீக்குகிறது.

3. சம
 ச்சீரான வட்டார வளர்ச்சி: ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்கள்
தங்கள்
ஆலைகளை
மாவட்டத்தின் பின்தங்கிய பகுதிகளில்
அமைத்துள்ளன.
இந்த
பகுதிகளில்
மின்சாரம், குடிநீர் வழங்கல், தன்னாட்சி
நகரியம் மற்றும் மனித சக்தி ப�ோன்ற
அடிப்படை த�ொழில்துறை மற்றும் குடிமை
வசதிகள் இல்லை. ப�ொது நிறுவனங்கள்
இந்த
வசதிகளை
வளர்ச்சியடையச்
செய்வதன்மூலம் இந்த வட்டாரங்களில்
உள்ள மக்களின் சமூக-ப�ொருளாதார
வாழ்க்கையில் முழுமையான மாற்றத்தை
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
4. வேலை

வாய்ப்பு உருவாக்கம்: நாட்டில்
வேலையின்மை பிரச்சினையை தீர்க்க
ப�ொதுத்துறை
இலட்சக்கணக்கான
வேலைகளை உருவாக்கியுள்ளது. 2011ஆம்
ஆண்டில்
பணியமர்த்திய
நபர்களின்
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எண்ணிக்கை 150 இலட்சம் ஆகும். ஒரு
மாதிரி முதலாளியாக பணியாற்றுவதன்
மூலம் த�ொழிலாளர்களின் வேலை மற்றும்
வாழ்க்கை
நிலைமைகளை
மேம்படுத்துவதற்கு ப�ொதுத்துறை அதிக
அளவில் பங்களிப்பு செய்துள்ளது.
5. ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மற்றும் அந்நிய
செலாவணி
வருவாய்:
சில
ப�ொது
நிறுவனங்கள் இந்தியாவின் ஏற்றுமதியை
மேம்படுத்துவதற்கு
அதிக
பங்களிப்பு
செய்துள்ளன. மாநில வர்த்தக நிறுவனம்
(STC), தாதுக்கள் மற்றும் உல�ோக வர்த்தக
நிறுவனம் (MMTC), இந்துஸ்தான் எஃகு
நிறுவனம், பாரத மின்னணு நிறுவனம்,
இந்துஸ்தான்
இயந்திர
கருவிகள்
ப�ோன்றவை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டில் மிகச்
சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளன.
6. நலிவடைந்த த�ொழில்களுக்கு பாதுகாப்பு:
நலிவடைந்த
பிரிவு
மூடப்படுவதைத்
தடுப்பது, ப�ொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வது
மற்றும்
பலர்
வேலையில்லாமல்
இருப்பதைத் தடுப்பது, இதுமட்டுமல்லாமல்

மூலதனம், நிலம், கட்டடம், இயந்திரங்கள்
ப�ோன்றவற்றை தேவையற்ற முறையில்
மூடுவதை
(Locking)
ப�ொதுத்துறை
தடுக்கிறது.
7. இறக்குமதி மாற்று: சில ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்கள்
குறிப்பாக
முன்னர்
இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ப�ொருட்களை
உற்பத்தி
செய்வதற்காகவும்,
அந்நிய
செலாவணியை
சேமிப்பதற்காகவும்
த�ொடங்கப்பட்டன. எண்ணெய் மற்றும்
இயற்கை எரிவாயு ஆணையம் (ONGC),
இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம், பாரத
மின்னணு
நிறுவனம்
ப�ோன்றவை
இறக்குமதி
மாற்றீடு
மூலம்
அந்நிய
செலாவணியை சேமித்துள்ளன.
இந்திய இரயில்வேயானது
அதிக
அளவில்
பணியாளர்களைக் க�ொண்ட
ப�ொதுத்துறை நிறுவனமாகும்.

ப�ொதுத்துறைக்கும் தனியார் துறைக்கும் உள்ள வேறுபாடு

நாட்டை வளர்ச்சியடைய செய்வதற்காக ப�ொதுத் துறையும் தனியார் துறையும் ஒன்றிணைந்து
செயல் பட்டாலும் அவை வெவ்வேறு குறிக்கோள்களையும் ந�ோக்கங்களையும் க�ொண்டுள்ளன.
அவற்றிற்கிடையேயான முக்கிய வேறுபாடுகள் சிலவற்றை இங்கே காணலாம்.
வ.எண்

ப�ொதுத்துறை

தனியார் துறை

1

த�ொழில்களின்
உரிமையானது த�ொழில்களின்
உரிமையானது
அரசாங்கத்திடம் உள்ளது
தனிநபர்களிடம் உள்ளது

2

ப�ொதுவருவாய், வருமானம் பண்டங்கள் பங்குகள் மற்றும் கடன் பத்திரங்களை
மற்றும் பணிகளின் மீது விதிக்கும் வரியை வழங்குதல் அல்லது கடன் வாங்குவதைப்
ப�ொருத்தது
ப�ொருத்தது

3

ப�ொதுத்துறை
த�ொழிலாளர்களுக்கு தனியார்துறை
முறையான ஊதியத்தை உறுதி செய்கிறது சுரண்டுகிறது

4

இது ஒரு சிலர் கைகளில�ோ அல்லது இது ஒரு சிலர் கைகளில் அல்லது
பணக்காரர்களிடம் பெரும் செல்வத்தை பணக்காரர்களிடம் பெரும் செல்வத்தை
குவிக்க அனுமதிக்காது
குவிக்க அனுமதிக்கிறது

த�ொழிலாளர்களை
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5

த�ோதுததுடை நிறுேனங்�ளுக்கு NLC, ்தனிைோர துடை நிறுேனங்�ளுக்கு TVS
SAIL, BSNL ப�ோனைடே உ்தோரைமோகும் 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 இது ்மூ�ரீதிைோ� பின்தங்கிை ேரக்�
முனனுரிடம அளிக்�ப�டுகிைது. இை மக்�டள த�ோருட்�டுத்தோது. இை ஒதுக்கீடு
ஒதுக்கீடு நடைமுடைப�டுத்தப�டுகிைது.
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
ஆடைைம் (ONGC)

இைறட�

எரிேோயு

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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• பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL)
•	இந்திய க�ொள்கலன் நிறுவனம் (CONCOR)
• இந்திய ப�ொறியாளர்கள் நிறுவனம் (EIL)
• இந்துஸ்தான் இந்தியா நிறுவனம் (HlL)
•	இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் நிறுவனம் (HPCL)
• மகன் அகர் த�ொலைப்பேசி நிறுவனம் (MTNL)
• தேசிய அலுமினியம் கம்பெனி (NALCO)
•	நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் (NLCIL)
• இந்திய ஆயில் எண்ணெய் நிறுவனம் (OIL)
• இந்திய கப்பல் நிறுவனம் (SCI)

மினிரத்னா த�ொழில்கள் - 1 (Miniratna Industries - 1)

மூன்றில் ஒரு வருடம் நிகர லாபம் ` 30 க�ோடி அல்லது அதற்கு மேல் அல்லது த�ொடர்ச்சியாக
மூன்று
வருடங்கள்
லாபம்
ஈட்டிய
த�ொழிற்சாலைகளாகும்.
சில மினிரத்னா த�ொழில்கள்-1, அவை
• இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் (AAI)
• பாரத இயக்கவியல் நிறுவனம் (BDL)
•	பாரத் சஞ்சார் நிகாம் நிறுவனம் (BSNL)
•	சென்னை பெட்ரோலிய நிறுவனம் (CPCL)
• இந்திய வர்த்தக மேம்பாட்டு அமைப்பு (ITPO)
• இந்திய மாநில வர்த்தக கழகம் (STCI)

மினிரத்னா த�ொழில்கள் - 2 (Miniratna Industries - 2)

மூன்று ஆண்டுகளாக த�ொடர்ச்சியாக லாபம் ஈட்டியுள்ள மற்றும் நேர்மறையான நிகர
மதிப்பு க�ொண்ட த�ொழிற்சாலைகளாகும்.
சில மினி ரத்னா த�ொழில்கள் - 2, அவை
• HMT பன்னாட்டு நிறுவனம்
•	இந்திய மருந்து மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள்
நிறுவனம் (IMPCL)
• MECON நிறுவனம்
•	கனிம ஆய்வு நிறுவனம்
•	தேசிய திரைப்பட மேம்பாட்டுக் கழகம்
பாரத பம்புகள் & அமுக்கிகள்
• பாரத பம்புகள் & அமுக்கிகள் நிறுவனம்
நிறுவனம்

தனியார் துறையின் வரையறை

நவரத்னா
என்ற
ச�ொல்
ஒன்பது
விலைமதிப்பற்ற
ரத்தினங்களைக் குறிக்கிறது.
இது பின்னர், குப்த பேரரசர்
விக்ரமாதித்யன் மற்றும் முகலாய பேரரசர்
அக்பர்
ஆகிய�ோரின்
அவையில்
இச்சொல்லானது ஒன்பது அறிஞர்களை
குறிப்பிடுவதாக அமைந்தது.

தனியார் தனிநபர்கள்
அல்லது நிறுவனங்களுக்கு
ச�ொந்தமான,
அவர்களால்
கட்டுப்படுத்தப்பட்டு மற்றும்
நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு தேசிய
ப�ொருளாதாரத்தின்
பிரிவு
தனியார் துறை என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
தனியார்

துறை
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தனியார் துறையின் பணிகள்

நிறுவனங்கள் தனியார் அல்லது ப�ொது வர்த்தக
நிறுவனங்களின் அளவுகளின் அடிப்படையில்
பிரிக்கப்படுகின்றன. அவை இரண்டு வழிகளில்
உருவாக்கப்படுகிறது அதாவது ஒரு புதிய
நிறுவனத்தை உருவாக்குவதன் மூலமாகவ�ோ
அல்லது
எந்தவ�ொரு
ப�ொதுத்துறை
நிறுவனத்தையும்
தனியார்மயமாக்குவதன்
மூலமாகவ�ோ உருவாகிறது.
தனியார்
துறை
என்பது
நாட்டின்
ப�ொருளாதார அமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும். இது
அரசாங்கத்தை விட தனிநபர்கள் மற்றும்
நிறுவனங்களால் நடத்தப்படுகிறது. ப�ொதுத்துறை
பரந்து விரிந்து இருந்தாலும் கூட, தனியார்
துறையின் பங்களிப்பு த�ொடர்ந்து மிகப்பெரியதாக
இருக்கிறது. இது நடுத்தர, சிறிய மற்றும் மிகச்சிறிய
அல்லது நுண்ணிய அளவிலான த�ொழில்
வளர்ச்சியால் ஏற்பட்டது.
மேலும் குடிசை மற்றும் கிராமத் த�ொழில்கள்
மற்றும் சிறிய அளவு த�ொழில்களின் உற்பத்தியின்
பங்களிப்பு
ம�ொத்த
மற்றும்
சில்லறை
வர்த்தகத்தின் முக்கிய பகுதி ஆகும். தேசிய
உற்பத்தியில் தனியார் துறையின் பங்களிப்பு
ப�ொதுத் துறையை விட அதிகமாக உள்ளது
சாலை, கப்பல் மற்றும் விமான வழி ப�ோக்குவரத்து
மற்றும் நுகர்வோர் த�ொழில்களிலும் தனியார்
துறை ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது.

•	தனியார் துறையின் முக்கிய செயல்பாடு
புதுமை
மற்றும்
நவீனமயமாதலை
உருவாக்குவதாகும். இலாப ந�ோக்கத்தோடு
இயங்க கண்டறிவதற்கும், உற்பத்தியின்
புதியநுட்பங்களை
கண்டுபிடிப்பதற்கும்,
உற்பத்தி நடவடிக்கைகளை விஞ்ஞான
முறையில் நிர்வகிப்பதற்கும் அவர்களை
தூண்டுகிறது.
•	உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சேவைகளை
மேம்படுத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல்.
•	இருக்கின்ற வணிகங்களை ஊக்குவித்தல்,
விரிவுபடுத்துதல்.
•	மனித மூலதன வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல்,
பாதிக்கப்படக்கூடிய
குழுக்களுக்கு
குறிப்பாக த�ொழிலாளர் சந்தையில் பங்கேற்க
உதவுதல் மற்றும் சமூக வணிக மற்றும்
கூட்டுறவு, உள்ளூர் பரிமாற்ற அமைப்புகள்
மற்றும் முறைசாரா கடன் ப�ோன்றவற்றை
ஊக்குவிப்பதன் மூலம் சமூக வளர்ச்சியை
ஊக்குவித்தல்.
•	சிறு, நுண் மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களை
(SMME) வழங்குவதன் மூலம் அளிப்பு பக்க
நடவடிக்கைகள் மற்றும் தேவை பக்க
நடவடிக்கைகளை
க�ோருதல்
மற்றும்
நகரத்தில் முதலீட்டை ஈர்த்தல்.
இந்தியா ஒரு கலப்பு ப�ொருளாதார நாடாக
இருப்பதால்,
விரைவான
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியை அடைவதற்கு நாட்டில் உள்ள
தனியார் துறைக்கு பெரும் முக்கியத்துவம்
அளித்துள்ளது. த�ொழில்கள், வர்த்தக மற்றும்
சேவைத் துறையில் தனியார் துறைக்கு
அரசாங்கம்
ஒரு
குறிப்பிட்ட
பங்கை
நிர்ணயித்துள்ளது. இந்தியாவின் மிகவும்
ஆதிக்கம் செலுத்தும் துறையான வேளாண்மை
மற்றும் பால் வளர்ப்பு, கால்நடை வளர்ப்பு, க�ோழி
வளர்ப்பு
ப�ோன்ற
பிற
த�ொடர்புடைய
நடவடிக்கைகள் முற்றிலும் தனியார் துறையின்
கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. இவ்வாறு முழு
வேளாண்மைத் துறையை நிர்வகிப்பதிலும்,
அதன் மூலம் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு
முழு உணவு விநிய�ோகத்தையும் வழங்குவதில்
தனியார் துறை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

முக்கிய தனியார் நிறுவனங்கள்

• இன்போசிஸ் நிறுவனம்
• ஆதித்யா பிர்லா நிறுவனம்
•	ரிலையன்ஸ்
இண்டஸ்ட்ரியல்
நிறுவனங்கள்
•	டாட்டா குழும நிறுவனங்கள்
• விப்ரோ நிறுவனம்
• இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம்
• ஐசிஐசிஐ வங்கி நிறுவனம்

மேலும், த�ொழில்துறையின் பெரும்பகுதி
மற்றும் இலகுவான பகுதிகளில் ஈடுபட்டுள்ளது,
நிலைத்த மற்றும் நிலைக்காத ப�ொருட்கள்,

இன்போசிஸ் தகவல் த�ொழில்நுட்பம்
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மின்னணு மற்றும் மின்சார ப�ொருட்கள்,
வாகனங்கள், ஜவுளி, ரசாயனங்கள், உணவு
ப�ொருட்கள், ஒளி ப�ொறியியல் ப�ொருட்கள்
ப�ோன்ற பல்வேறு நுகர்வோர் ப�ொருட்களை
உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்கள் தனியார்
துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. நாட்டின்
முன் சமூக மற்றும் ப�ொருளாதார சவால்கள்

மிகப்பெரியவை. கட்டமைப்பு மாற்றம் மற்றும்
ப�ொருளாதார வளர்ச்சியின் இலக்குகளை
பூர்த்தி செய்ய ப�ொதுத்துறை மற்றும் தனியார்
துறை ஆகியவை ஒன்றிணைந்து செயல்பட
வேண்டும்.

மீள்பார்வை
� ச மூகத்தின் அனைத்து பிரிவுகளின் ப�ொருளாதார நலனை மேம்படுத்துவதில் ப�ொதுத்துறை

மற்றும் தனியார் துறைகளுக்கான பணிகள் ஒதுக்கப்படுகின்றன.

� ப �ொது மக்களுக்கு அரசு பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகளை வழங்கும் நடவடிக்கைகளில்

ஈடுபட்டுள்ள துறை ப�ொதுத்துறை ஆகும்.

� ம ார்ச் 1950இல் அமைச்சரவை தீர்மானத்தால் திட்டக் குழு அமைக்கப்பட்டது மற்றும்

த�ொழில்துறை வளர்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க
அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரம் அளிக்கும் ந�ோக்கத்துடன் 1951ஆம் ஆண்டில் த�ொழில்துறை
சட்டம் இயற்றப்பட்டது.

� ச மூக ப�ொருளாதார மேம்பாடு என்பது ஒரு சமூகத்தில் சமூக மற்றும் ப�ொருளாதார

வளர்ச்சியின் செயல் முறையேயாகும்.

� 2 011ஆம் ஆண்டு இந்திய மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பின்படி, இந்தியாவில் சராசரி

ஆயுட்காலம் ஆண்களுக்கு 65.80 ஆண்டுகள் எனவும் மற்றும் பெண்களுக்கு 68.33
ஆண்டுகள் ஆயுட்காலம் ஆகும்.

� த னியார் தனிநபர்கள் அல்லது நிறுவனங்களால் ச�ொந்தமான, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மற்றும்

நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு
அழைக்கப்படுகிறது.

தேசிய

ப�ொருளாதாரத்தின்

பிரிவு

தனியார்

துறை

என்று

கலைச்சொற்கள்
ச�ொல்வன்மை

Emphasized

Intensity or forcefulness of expression

விரைவுபடுத்துதல்

Accelerate

Cause to move faster

முதலீடுகளைத் திரும்பப் Disinvestment To sell off certain assets such as a manufacturing
plant, a division or subsidiary, or product line
பெறுதல்
கடனீட்டுப் பத்திரம்

Debenture

A certificate or voucher acknowledging a debt

உறுதிப்படுத்து

Ensure

Be careful or certain to do something; make
certain of something

பாதிக்கக்கூடிய

Vulnerable

Capable of being wounded or hurt
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அந்தந்த பணிகளை மேற்கொள்வதில்
அரசால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. 	தனியார் துறை
ந�ோக்கத்தில்
செயல்படுகிறது.
3.
என்பது ஒரு சமூகத்தின் சமூக
மற்றும்
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியின்
செயல்முறையாகும்.
4. 	தனியார்
துறையின்
முக்கிய
செயல்பாடுகளை த�ோற்றுவிப்பது
மற்றும்
ஆகும்.
5. குடிமக்கள் மத்தியில்
மற்றும்
ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்த அரசாங்கம்
உறுதிபூண்டுள்ளது.

மதிப்பீடு
I. சரியான
விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்.

1. இ ந் தி யா வி ல்
ப � ொ து த் து ற ை க ளி ன்
த� ோ ற ்றத் தி ற் கு
காரணமான
இந்திய
அரசின் த�ொழில் க�ொள்கையின் தீர்மானம்
ஆம் ஆண்டு க�ொண்டு வரப்பட்டது.
அ) 1957 		
இ) 1966 		

ஆ) 1958
ஈ) 1956

2. 	கலப்புப்
ப�ொருளாதார
கலவை என்பது

III. பின்வருவனவற்றை ப�ொருத்துக.

நன்மைகளின்

1. மதியுரையகக் குழு- முதன்மை துறை
2. வேளாண்மை	 -	ம�ொத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தி
3. த�ொழில்கள்
- நிதி ஆய�ோக்
4. GDP
- நவரத்னா த�ொழில்
5. BHEL
-	இரண்டாம் துறை

அ) முதலாளித்துவம்
ஆ) சமதர்மம்

இ) அ மற்றும் ஆ சரி
3.

ஈ) அ மற்றும் ஆ தவறு

நிறுவனச்
சட்டம்
மற்றும்
அரசாங்கத்தால்
கட்டுப்படுத்தப்படும்
முதன்மையான முக்கிய பங்குதாரர்.

IV. ப�ொருத்தமற்றதை கூறு.
1.

அ) தனியார் துறை
ஆ) கூட்டு துறை

இ) ப�ொதுத்துறை

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை

4. இந்திய இரும்பு எஃகு ஆணையம் (SAIL)
ஒரு
நிறுவனமாகும்.

V. பின்வருவனவற்றுள்
விடை.

அ) மினிரத்னா நிறுவனம்
ஆ) மகாரத்னா நிறுவனம்

1

இ) நவரத்னா நிறுவனம்

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை

5.	ப�ொதுத்துறை

அ) இலாப ந�ோக்கம்

எது

சரியான

i) அ
 ரசுக்கு மட்டுமே ச�ொந்தமான த�ொழில்கள்
அட்டவணை - A என குறிப்பிடப்படுகின்றன.
ii) தனியார் துறையானது மாநில துறையின்
முயற்சிகளுக்கு துணை புரியக் கூடிய
த�ொழில்கள்
புதிய
அலகுகளை
த�ொடங்குவதற்கான முழு ப�ொறுப்பையும்
அரசு ஏற்றுக்கொள்வது அட்டவணை - B
என குறிப்பிடப்படுகின்றன.

உடையது.

ஆ) சேவை ந�ோக்கம்

இ) ஊக வணிக ந�ோக்கம்

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை

iii) தனியார் துறையில் இருந்த மீதமுள்ள
த�ொழில்கள்
அட்டவணையில்
குறிப்பிடப்படவில்லை.
அ) அனைத்தும் சரி
ஆ) i மற்றும் iii சரி

II. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.
1.

சமூகப் ப�ொருளாதார முன்னேற்றத்தை
அளவிட பின்வருவனவற்றில் எந்த குறியீடு
பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.
அ) கருப்புப் பணம்
ஆ) ஆயுட்காலம்
இ) ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP)
ஈ) வேலைவாய்ப்பு

மற்றும்
ஆகியவை
சமூகத்தின்
அனைத்து
பிரிவினரின்
ப�ொருளாதார நலனை மேம்படுத்துவதில்
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இ) i மற்றும் ii சரி

8.	தனியார்துறை நிறுவனங்களில் ஏதேனும்
மூன்றினை கூறுக.

ஈ) இவற்றில் எதுவும் இல்லை

VII. பின்வருபவைகளுக்கு விரிவான விடை

VI.  பின்வரும்

வினாக்களுக்கு
ஓரிரு
வாக்கியங்களில் விடையளிக்கவும்.
1.	ப�ொதுத் துறைகள் குறித்து சிறு குறிப்பு
எழுதுக?

தருக.
1.	ப�ொதுத்துறையின்
விளக்குக.

பற்றி

2.	ப�ொதுத்துறையின் வரலாற்றை சுருக்கமாக
விளக்குக.

2.	சமுதாய தேவை என்றால் என்ன ?

3.	ப�ொதுத்துறையின் ந�ோக்கங்களை எழுதுக?

3.	சமூக - ப�ொருளாதார மேம்பாட்டினை
அளவிடும் குறியீடுகள் ஏதேனும் ஐந்தினை
பற்றி விளக்குக.

4.	ப�ொதுத் துறைகளின் மூன்று உறுப்புகள்
யாவை?
5.	சமூக -ப�ொருளாதார மேம்பாட்டை அளவிடும்
சில குறியீடுகளின் பெயர்களை கூறுக.

4.	ப�ொதுத் துறையின் முக்கியத்துவம் யாது?

5.	ப�ொதுத் துறைக்கும் தனியார் துறைக்கும்
உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக?

6.	தனியார் துறை குறித்து சிறு குறிப்பு எழுதுக?
7. மகாரத்னா
த�ொழில்கள்
மூன்றினை கூறுக.

உறுப்புகள்

ஏதேனும்

6.	தனியார் துறையின் பணிகளைப் பற்றி
எழுதுக?

VIII. செயல்பாடு.

வாழ்நாள் ஆயுட்காலம்-நீண்ட மற்றும் ஆர�ோக்கியமான வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கான திறன்.
வ.எண் நபர்களின் பெயர்

வேலையின் தன்மை

வேளாண்மை / த�ொழில்கள் / பணிகள்

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

வகைப்படுத்தியதற்கான காரணங்களை விளக்குக.

IX வாழ்க்கைத் திறன்கள்.

1. ஆசிரியரும் மாணவர்களும் சமூக - ப�ொருளாதார மேம்பாடு மற்றும் அந்த வட்டாரத்தில்
த�ொழில்துறை வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றம் குறித்து விவாதித்தல்.

இணையதள வளங்கள்

மேற்கோள் நூல்கள்
1. Dhatt and sundaram - Indian Economy.
2. Sankaran - Indian Economy
3. Dwett - Indian Economy
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எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - மூன்றாம் பருவம்

ஆல�ோசனையாளர், பாட வல்லுநர்கள், மேலாய்வாளர்கள் மற்றும் பாடநூல் ஆசிரியர்கள் குழுவினர்

வரலாறு

புவியியல்

குடிமையியல்

முனைவர் க�ோ. ஜெயக்குமார்

வி. தமிழரசன்

முனைவர் எம். கலியபெருமாள்

பாடவல்லுநர்

இணைப் பேராசிரியர்
பெரியார் ஈ.வே.ரா. கல்லூரி
திருச்சிராப்பள்ளி

மேலாய்வாளர்

முனைவர் ஜெ. முருகன்

உதவிப் பேராசிரியர்
அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரி
ஆத்தூர், சேலம்

பாடநூல் ஆசிரியர்கள்
சு. க�ோமதிமாணிக்கம்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
பழைய பெருங்களத்தூர், சென்னை

பெ. பாலமுருகன்

முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி
தம்மம்பட்டி, சேலம்

தமிழாக்கம்

மு. சாமிவேல்

உதவி தலைமை ஆசிரியர்
அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி
ஆத்தூர், சேலம்

பாடவல்லுநர்
இணைப் பேராசிரியர்
அரசு கலைக் கல்லூரி, கரூர்

மேலாய்வாளர்

முனைவர் பெ. அருள்

இணைப்பேராசிரியர்
அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம்

பாடநூல் ஆசிரியர்கள்
இரா. எழில்மோகன்

பாடவல்லுநர் & மேலாய்வாளர்
மேனாள் இணைப் பேராசிரியர் &
துறைத் தலைவர்
அரசியல் அறிவியல்துறை
மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை

பாடநூல் ஆசிரியர்கள்
சு. க�ோமதிமாணிக்கம்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
பழைய பெருங்களத்தூர், சென்னை

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மகளிர் உயர்நிலைப் பள்ளி
ஏத்தாப்பூர், சேலம்

வி. வேல்முருகன்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
தாண்டவராயபுரம், சேலம்

தமிழாக்கம்

வ. இரவிக்குமார்

சி. ஐயந்துரை

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி
டி.பெருமாபாளையம், சேலம்

தமிழாக்கம்

பாடநூல் ஆசிரியர்கள்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
வெள்ளாளகுண்டம், சேலம்

ல. சிவக்குமார்

உதவி தலைமை ஆசிரியர் (பட்டதாரி)
அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி
ஆத்தூர், சேலம்

கலை மற்றும் வடிவமைப்பு குழு
ஓவியம்
வே. வின�ோத் குமார்
பா. ரவிக்குமார்

பக்க வடிவமைப்பு

காமாட்சி பாலன் ஆறுமுகம்
ச. அச�ோக் குமார்
ஆர். பாலசுப்ரமணி
ஸ். சந்தியாகு ஸ்டீபன்
மா. செல்வகுமார்

விரைவுக்குறியீடு
மேலாண்மைக்குழு
இரா. ஜெகநாதன்,

இடைநிலை ஆசிரியர்,
ஊ.ஒ.ந. பள்ளி, ப�ோளூர்,
திருவண்ணாமலை.

சூ. ஆல்பர்ட் வளவன் பாபு,

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அ. உ. பள்ளி, பெருமாள் க�ோவில்,
பரமக்குடி, இராமநாதபுரம்.

ICT ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்
து. நாகராஜ்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
ராப்பூசல், புதுக்கோட்டை

தட்டச்சர்

இரா. ம�ோகனாம்பாள்
வேளச்சேரி, சென்னை

In-House - QC

ஆல�ோசனையாளர் மற்றும்
பாடவல்லுநர்
முனைவர் ப�ொன். குமார்

இணை இயக்குநர் (பாடத்திட்டம்)
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும்
பயிற்சி நிறுவனம், சென்னை

பாட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்
த. சீனிவாசன்

முதல்வர்
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும்
பயிற்சி நிறுவனம், கிருஷ்ணகிரி

பெ. சுரேஷ்

முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி
ஆத்தூர், சேலம்

ப�ொருளியல்

பாடவல்லுநர் & மேலாய்வாளர்
முனைவர். இரா. சுப்ரமணியன்
மேனாள் பேராசிரியர்
ச�ௌடேஸ்வரி கலை மற்றும்
அறிவியல் கல்லூரி, சேலம்

பாடநூல் ஆசிரியர்
சூ. சீனிவாசன்

முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
ப�ொ.துருஞ்சிப்பட்டி, தருமபுரி

பாடப்பொருள் மீளாய்வாளர்
இல. க�ௌசல்யாதேவி
முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
த�ொப்பூர், தருமபுரி

தமிழாக்கம்
கு. சுரேஷ்

காமாட்சி பாலன் ஆறுமுகம்
ராஜேஷ் தங்கப்பன்

முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி
பென்னாகரம், தருமபுரி

அட்டை வடிவமைப்பு

பி. சுந்தரவடிவேலு

கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருங்கிணைப்பு

மேனாள் முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி
ஆத்தூர், சேலம்

ரமேஷ் முனிசாமி

ம. முருகேசன்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
ஊ.ஒ.ந.பள்ளி,
பெத்தவேளாண் க�ோட்டகம்,
முத்துப்பேட்டை, திருவாரூர்.
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