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மின்னூல் மதிப்பீடு இணைய வளஙகள்

தபடாருள்ககம்
வரலடாறு

 அலகு 1  ஐர�ோப்பியர்களின் வருக்க 146

 அலகு 2 வர்த்த்க்ததிலிருந்து ரே��சு வக� 157

 அலகு 3 கி�ோம சமூ்கமும் வோழ்கக்க முகையும் 174

 அலகு 4 ம்க்களின் பு�ட்சி 185

புவியியல்

 அலகு 1 ேோகை மற்றும் மண் 199

 அலகு 2 வோனிகலயும் ்கோலநிகலயும் 211

 அலகு 3 நீரியல் சுழற்சி 222

தபடாருளியல்
 அலகு 1 ேணம், ரசமிப்பு மற்றும் மு்தலீடு்கள் 246

குடிணமயியல்
 அலகு 1 மோநில அ�சு எவவோறு சசயல்ேடுகிைது 231

 அலகு 2 குடிம்க்களும் குடியுரிகமயும் 240

தபடாருள்ககம்

படா்நூலில் உள்ள விணரவுக குறியீடண்ப்  (QR Code) பயன்படுத்துவவடாம்! எப்படி?
•  உங்கள் திைன் ரேசியில் கூகுள் playstore ச்கோண்டு DIKSHA சசயலிகய ேதிவிை்க்கம் சசய்து நிறுவி்கச்கோள்்க.
•  சசயலிகய திைந்்தவுடன், ஸர்கன் சசய்யும் சேோ்த்தோகை அழு்ததி ேோடநூலில் உள்்ள விக�வு குறியீடு்கக்ள ஸர்கன் சசய்யவும்.
•  திக�யில் ர்தோன்றும் ர்கம�ோகவ ேோடநூலின் QR Code அருகில் ச்கோண்டு சசல்லவும்.
•  ஸர்கன் சசய்வ்தன் மூலம். அந்்த QR Code  உடன் இகண்க்கப்ேட்டுள்்ள மின் ேோட ேகுதி்கக்ள ேயன்ேடு்த்தலோம். 

குறிப்பு:  இகணயசசசயல்ேோடு்கள் மற்றும் இகணய வ்ளங்களு்க்கோை QR code ்கக்ள Scan சசய்ய DIKSHA அல்லோ்த ஏர்தனும் ஓர 
QR code Scanner ஐ ேயன்ேடு்த்தவும்.  
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146

ஐவரடாப்பியரகளின் 
வருணக

▶ நவீை இந்திய வ�லோற்று ஆ்தோ�ங்களின் வக்க்கள் ேற்றி அறி்தல்
▶ இந்தியோவில் ரேோரசசுகீசியரின் வர்த்த்க்தக்த புரிந்துச்கோள்ளு்தல்
▶ இந்தியோவில் ரேோரசசுகீசியர்கள்  மற்றும் டசசு்க்கோ�ர்கள் ஆதி்க்க்த ்தோ்க்க்தக்த 

புரிந்து ச்கோள்ளு்தல்
▶ சடன்மோர்ககின் ்கோலனி குடிரயற்ைங்கக்ள ேற்றி அறி்தல்
▶ ஆஙகில மற்றும் பிச�ஞ்சு கிழ்ககிந்திய நிறுவைங்களின் வருக்க மற்றும் நிகலப்ேோடு்கக்ள அறி்தல்

கற்றல் வ�டாககஙகள்

அலகு - 1

அறிமுகம்
18 மற்றும் 19 ஆம் நூற்ைோண்டு்களில் 

இந்தியோவிற்கு வருக்க புரிந்்த  ேல சவளிநோட்டு 
ேயணி்கள், வர்த்த்கர்கள், சமய ே�ப்ேோ்ளர்கள் 
மற்றும் சேோதுப்ேணி ஊழியர்கள், நோட்டின் 
ேல்ரவறு ேகுதி்களில் ்தோங்கள் சேற்ை 
அனுேவங்கக்ளயும், உணரவு்கக்ளயும் 
விட்டுசசசன்றுள்்ளைர. நவீை ்கோல வ�லோற்று 
நி்கழவு்கக்ள அறிய  சரவர்தச, ர்தசிய மற்றும் 
வட்டோ� அ்ளவில் நம்ககு ஏ�ோ்ளமோை ஆ்தோ�ங்கள் 
கிகட்ககின்ைை.

�வீன இந்திய ஆதடாரஙகள்
நவீை இந்தியோவின் 

வ�லோற்று ஆ்தோ�ங்கள் 
நோட்டின் அ�சியல், 
சமூ்க - சேோரு்ளோ்தோ� 
மற்றும் ்கலோசசோ� 
முன்ரைற்ைங்கக்ள ேற்றி 
அறிய நம்ககு உ்தவுகின்ைை. 
ச்தோட்க்க ்கோல்ததிலிருந்ர்த ரேோரசசு்ககீசியர்கள், 
டசசு்க்கோ�ர்கள், பிச�ஞ்சு்க்கோ�ர்கள், 
ரடனியர்கள் மற்றும் ஆஙகிரலயர்கள் 

்தங்களுகடய அலுவல்க சசயல்ேோடு்கக்ள 
்தங்க்ளது அ�சோங்கப் ேதிரவடு்களில் ேதிவு 
சசய்துள்்ளைர. ே�ோமரி்க்கப்ேட்ட அவர்க்ளது 
ேதிவு்கள் இந்தியோவில் அவர்க்ளது ச்தோடரபு 
ேற்றி அறிய உ்தவும் மதிப்பு மி்க்க ஆ்தோ�ங்க்ளோ்க 
உள்்ளை. லிஸேன், ர்கோவோ, ேோண்டிசரசரி 
மற்றும் சசன்கை ஆகிய இடங்களில் உள்்ள 
ஆவண்க ்கோப்ே்கங்கள் விகல மதிப்ேற்ை 
வ�லோற்று்த ்த்கவல்்களின் சேட்ட்கமோகும்.

சடான்றுகளின் வணககள்
நோம் வ�லோற்கை எழுதுவ்தற்கு எழு்தப்ேட்ட 

மற்றும் ேயன்ேோட்டு சேோருள் ஆ்தோ�ங்கள் நம்ககு 
சேரிதும் உ்தவுகின்ைை. 

எழுதப்பட் ஆதடாரஙகள்
அசசு இயந்தி�ம் ்கண்டுபிடிப்பிற்குப்  

பின் ேல்ரவறு சமோழி்களில் எண்ணற்ை 
பு்த்த்கங்கள் அசசிடப்ேட்டு சவளியிடப்ேட்டை. 
இ்தன் விக்ளவோ்க ்ககல, இல்ககியம், 
வ�லோறு, அறிவியல் ரேோன்ை துகை்கக்ளப் 
ேற்றி ம்க்கள் எளி்தோ்க அறிய முடிந்்தது. 
இந்தியோவின் ஏ�ோ்ளமோை சசல்வ்தக்தப் ேற்றி 
மோர்கர்கோரேோரலோ மற்றும் சில சவளிநோட்டுப் 

வரலடாறு
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147 ஐர�ோப்பியர்களின் வருக்க

ேயணி்களின் ேயண்க 
கு றி ப் பு ்க ளி லி ரு ந் து 
ஐ ர � ோ ப் பி ய ர ்க ள் 
அறிந்து ச்கோண்டைர. 
இ ்க கு றி ப் பு ்க ள் 
ஐ ர � ோ ப் பி ய ர ்க க ்ள 
இந்தியோகவ ரநோ்ககி 
ஈர்த்தது. ்தமிழ 
வ�லோற்று்க குறிப்பு 
ஆ வ ண ங ்க ளி ல் 
மு்ககியமோ்க இரு்க்க ரவண்டிய ஒரு சேயர 
ஆைந்்த�ங்கம். இவர ேோண்டிசரசரி பிச�ஞ்சு 
வர்த்த்க்ததில் சமோழி சேயரப்ேோ்ள�ோ்க (Dubash) 
இருந்்தோர. 1736 லிருந்து 1760 வக� அவர 
எழுதிய பிச�ஞ்சு இந்திய உைவு முகை 
ேற்றிய அன்ைோட நி்கழவு்களின் குறிப்பு்கள் 
அ்க்கோல்தக்தப் ேற்றி அறிய உ்தவும் ஒர� 
எழு்தப்ேட்ட, சமய சோரேற்ை மதிப்பு மி்க்க ேதிவோ்க 
நம்ககு்க கிகட்ததுள்்ளை. அவ�து குறிப்பு்கள் 
அ�சியல் தீரவு்கக்ள சவளிப்ேகடயோ்க வி்ள்ககும் 
வ�லோற்ைோ்தோ�மோ்க உள்்ளை. எழு்தப்ேட்ட 
ஆ்தோ�ங்கள் என்ேகவ இல்ககியங்கள், 
ேயண்ககுறிப்பு்கள், நோட்குறிப்பு்கள், சுயசரிக்த, 
துண்டு பி�சு�ங்கள், அ�சோங்க ஆவணங்கள் 
மற்றும் க்கசயழு்ததுப் பி�தி்கள் ஆகியவற்கை 
உள்்ளட்ககிய்தோகும்.

ஆவைககடாப்பகஙகள்

வ�லோற்று ஆவணங்கள் 
ேோது்கோ்க்கப்ேடும் இடம் ஆவண்க்கோப்ே்கம் 
என்று அகழ்க்கப்ேடுகிைது. இந்திய ர்தசிய 
ஆவண்க்கோப்ே்கம் (NAI) புதுசடல்லியில் 
அகமந்துள்்ளது. இது இந்திய அ�சின் 
ஆவணங்கக்ளப் ேோது்கோ்ககும் மு்தன்கம்க 
்கோப்ே்கமோகும். இது ்கடந்்த ்கோல நிரவோ்க 
முகை்கக்ளப் புரிந்து ச்கோள்வ்தற்்கோை 
அகை்தது்த ்த்கவல்்களுடன் ்தற்்கோல 
மற்றும் எதிர்கோல ்தகலமுகையிைரு்ககும் 
ஒரு வழி்கோட்டியோ்க இது வி்ளஙகுகிைது. 
இந்தியோவின் அ�சியல், சமூ்க, சேோரு்ளோ்தோ�, 
்கலோசசோ� மற்றும் அறிவியல் ரீதியோை வோழ்கக்க 
மற்றும் ம்க்கள் நடவடி்கக்க்கள் குறி்தது ச்தரிந்து 
ச்கோள்வ்தற்்கோை உண்கமயோை சோன்று்கள் 
இதில் அடஙகியுள்்ளை. இது ஆசியோவில் 
உள்்ள ஆவண்க்கோப்ே்கங்களிரலரய மி்கவும் 
சேரிய்தோகும்.

ஜோரஜ் வில்லியம் ேோ�ஸட் 
என்ேவர இந்திய ர்தசிய 
ஆவண்க்கோப்ே்க்ததின் ்தந்க்த 
எை அகழ்க்கப்ேடுகிைோர.

தமிழ�டாடு ஆவைககடாப்பகம்
்தற்ரேோது ்தமிழநோடு ஆவண்க்கோப்ே்கம் 

என்று அகழ்க்கப்ேடும் 'சசன்கை ேதிப்ேோசைம்' 
சசன்கையில் அகமந்துள்்ளது. இது 
ச்தன்னிந்தியோவின் மி்கப் ேழகமயோை மற்றும் 
மி்கப்சேரிய ்க்ளஞ்சியங்களுள் ஒன்ைோகும். 
அஙகுள்்ள சேரும்ேோலோை ஆவணங்கள் 
ஆஙகில்ததில் உள்்ளை. ரமலும் அஙகு டசசு, 
ரடனிஷ், ேோ�சீ்க, ம�ோ்ததிய நிரவோ்க ேதிவு்களின் 
ச்தோகுப்பு்கள் பிச�ஞ்சு, ரேோரசசு்ககீசிய, ்தமிழ, 
உருது ரேோன்ை சமோழி்களிள் உள்்ளை.

தமிழ�டாடு ஆவைககடாப்பகம்
்தமிழநோடு ஆவண்க ்கோப்ே்க்ததில் 1642ம் 

ஆண்டு டசசு ேதிவு்களின் ச்தோகுப்பு்கள் 
உள்்ளை. இது ச்கோசசி மற்றும் ரசோழமண்டல 
்கடற்்கக�யில் உள்்ள இடங்களுடன்  
ச்தோடரபுகடயது. இந்்த ேதிவு்கள் 1657-1845 
்கோலப் ேகுதிகய உள்்ளட்ககியது. ரடனிஷ் 
ேதிவு்கள் 1777-1845 ்கோலப்ேகுதிகய 
உள்்ளட்ககியது. டோட்சவல் என்ேவரின் சேரும் 
முயற்சியோல் 1917 ஆம் ஆண்டு 'சசன்கை 
நோட்குறிப்பு ேதிவு்கள்' சவளியிடப்ேட்டது. 
வ�லோற்று ஆ�ோய்சசிகய ஊ்ககுவிப்ேதில் 
அவரு்ககு இருந்்த மிகுந்்த ஆரவ்தக்த்க இது 
்கோட்டுகிைது. ்தமிழநோடு ஆவண்க்கோப்ே்க 
வ�லோற்றின் ஒரு புதிய அ்ததியோய்தக்த அவர 
ச்தோடஙகி கவ்த்தோர.
பயன்படாடடு தபடாருள் ஆதடாரஙகள்

ேல ஓவியங்கள் மற்றும் சிகல்கள் நவீை 
இந்திய வ�லோற்றின் மு்தன்கம ஆ்தோ�ங்க்ளோ்க 
உள்்ளை. அகவ ர்தசிய்த்தகலவர்களின் 

ஆனந்தரஙகம்
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148எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

புனித வ்விட வகடாடண், க்லூர

சோ்தகை்கக்ளயும், வ�லோற்றுப் பி�மு்கர்கள் 
ேற்றிய ்த்கவல்்கக்ளயும் நம்ககு நிகைய 
்தருகின்ைை. இந்திய்க ்கட்டட்க ்ககலயின் ்ககல 
அம்சம் மற்றும் ச்தோழில்நுட்ே்ததின் சோன்ைோ்க 
புனி்த பி�ோன்சிஸ ஆலயம் (ச்கோசசி), புனி்த 
லூயிஸ ர்கோட்கட (ேோண்டிசரசரி), புனி்த ஜோரஜ் 
ர்கோட்கட (சசன்கை), புனி்த ரடவிட் ர்கோட்கட 
(்கடலூர), இந்தியோ ர்கட், சடல்லி ேோ�ோளுமன்ைம், 
குடிய�சு்த ்தகலவர மோளிக்க ஆகியை 
உள்்ளை. சமய, ்கலோசசோ�, வ�லோற்று மதிப்புமி்க்க 
மற்ை சேோருள் மூலங்கள் ரச்கரி்க்கப்ேட்டு அகவ 
அருங்கோட்சிய்க்ததில் ேோது்கோ்க்கப்ேடுகின்ைை. 
இந்்த அருங்கோட்சிய்கங்கள் நமது 
்கலோசசோ�்தக்தப் ேோது்கோ்தது ரமம்ேடு்த்த 
உ்தவுகின்ைை. சடல்லியிலுள்்ள மி்கப்சேரிய 
அருங்கோட்சிய்கம் இந்தியோவின் மி்கப்சேரும் 

ர்தசிய அருங்கோட்சிய்கமோகும். இது 1949 ஆம் 
ஆண்டு நிறுவப்ேட்டது.

நிரவோ்க வ�லோற்கை அறிய ஒரு சிைந்்த  
ஆ்தோ�மோ்க நோணயங்கள் 
தி்கழகின்ைை. நவீை 
இந்தியோவின் மு்தல் நோணயம் 
கி.பி. 1862 ஆம் ஆண்டில் 
ஆஙகிரலய ஆட்சியில் 
சவளியிடப்ேட்டது. இ�ோணி 
வி்கரடோரியோவு்ககுப் பிைகு 

அரியகண ஏறிய மன்ைர ஏழோம் எட்வரடு, ்தைது 
உருவம் ்தோஙகிய நோணய்தக்த சவளியிட்டோர. 
ரிசரவ  வஙகி 1935ல் முகையோ்க நிறுவப்ேட்டு 
இந்திய அ�சின் ரூேோய் ரநோட்டு்க்கக்ள 
சவளியிடும் அதி்கோ�்தக்தப் சேற்ைது. மன்ைர 
ஆைோம் ஜோரஜ் உருவம் ்தோஙகிய இந்தியோவின் 
மு்தல் 5 ரூேோய் ரநோட்டு ஜைவரி, 1938 ல் ரிசரவ 
வஙகியோல் சவளியிடப்ேட்டது.

(1497 - 1498)
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1690ல் புனி்த ரடவிட் 
ர்கோட்கட ஆஙகிரலய�ோல் 
்கடலூரில் ்கட்டப்ேட்டது.
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149 ஐர�ோப்பியர்களின் வருக்க

வபடாரச்சுககல்
ஐர�ோப்பிய நோடு்கள் அகை்ததிலும், 

ரேோரசசு்க்கல் மட்டும் இந்தியோவிற்கு புதிய 
்கடல் வழிகய்க ்கண்டுபிடிப்ேதில் மி்கவும் 
ஆரவமோ்க இருந்்தது. ரேோரசசு்ககீசிய இ்ளவ�சர 
சென்றி சேோதுவோ்க “மோலுமி சென்றி” 
எை அறியப்ேடுகிைோர. அவர உலகின் 
அறியப்ேடோ்த ேகுதி்கக்ள ஆ�ோயவும், சோ்கச 
வோழ்கக்ககய ரமற்ச்கோள்்ளவும்  ்தைது நோட்டு 
ம்க்கக்ள ஊ்ககுவி்த்தோர. 1487 ஆம் ஆண்டு  

ஐவரடாப்பியரகள் வருணக
கி.பி.(சேோ.ஆ) 1453ல் துரு்ககியர்க்ளோல் 

்கோன்ஸடோண்டிரநோபிள் என்ை ேகுதி 
க்கப்ேற்ைப்ேட்ட பிைகு இந்தியோவிற்கும், 
ஐர�ோப்ேோவிற்குமிகடயிலோை நிலவழி 
மூடப்ேட்டது. துரு்ககி வட ஆப்பிரி்க்கோவிலும், 
ேோல்்கன் தீே்கற்ே்ததிலும் நுகழந்்தது. இது 
ஐர�ோப்பிய நோடு்கக்ள கிழ்ககு நோடு்களு்ககுப் 
புதிய ்கடல் வழிகய்க ்கண்டுபிடி்க்க்த 
தூண்டியது.
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்கப்ேற்ேகடகய ேலப்ேடு்ததுவர்த 
அல்சமய்டோவின் ரநோ்க்கமோ்க இருந்்தது. 
அ்தற்்கோ்க அவர பின்ேற்றிய ச்கோள்க்க 
'நீலநீர்கச்கோள்க்க' எைப்ேட்டது. இந்தியப் 
சேருங்கடலில் அர�பிய ஏ்கரேோ்க வர்த்த்க்தக்த 
ரேோரசசு்ககீசியர ்த்கர்க்க முயன்ைரேோது அது 
எதிரமகையோ்க துரு்ககி மற்றும் எகிப்க்த 
ேோதி்த்தது. பீஜப்பூர மற்றும் குஜ�ோ்த சுல்்தோன்்கள் 
ரேோரசசுகீசியரு்ககு எதி�ோ்க, எகிப்து மற்றும் 
துரு்ககி சுல்்தோன்்களு்ககு ஆ்த�வளி்த்தைர. 
இ்தைோல் துகைமு்கங்களின் ்கட்டுப்ேோட்கட 
விரிவுேடு்ததுவது குறி்ததும் ரேோரசசுகீசியர 
்கவகல அகடந்்தைர. இந்நிகலயில் சோவலு்ககு 
அருகில் நகடசேற்ை ்கடற்ேகட ரேோரில் 
முஸலீம் கூட்டுப்ேகட்கள் ரேோரசசுகீசியக�்த 
ர்தோற்்கடி்த்தை. இப்ரேோரில் அல்சமய்டோவின் 
ம்கன் ச்கோல்லப்ேட்டோன். பின்ைர கடயூவில் 
நகடசேற்ை ்கடற்ரேோரில் அல்சமய்டோ, 
முஸலீம் கூட்டுப் ேகட்கக்ள்த ர்தோற்்கடி்த்தோர. 
கி.பி.1509ல் ரேோரசசு்ககீசியர ஆசியோவில் 
்கடற்ேகட ரமலோண்கமகய்க ர்கோரிைர.

அல்வபடான்வசடா-டி-அல்புகரக (1509 - 1515)
இந்தியோவில் ரேோரசசு்ககீசிய 

அதி்கோ�்தக்த உண்கமயில் நிறுவியவர  
அல்ரேோன்ரசோ-டி-அல்பு்கர்க ஆவோர. அவர 
பீஜப்பூர சுல்்தோனிடமிருந்து நவம்ேர 1510 ல் 
ர்கோவோகவ்க க்கப்ேற்றிைோர. 1515ல் ேோ�சீ்க 
வக்ளகுடோவில் உள்்ள ஆரமஸ துகைமு்கப் 
ேகுதியில் ரேோரசசு்ககீசிய அதி்கோ�்தக்த 
விரிவுேடு்ததிைோர. அல்ரேோன்ரசோ-டி-
அல்பு்கர்க இந்தியப் சேண்்களுடைோை 
ரேோரசசுகீசிய திருமணங்கக்ள ஊ்ககுவி்த்தோர. 
ரமலும் விஜயந்க�ப் ரே��சுடன் நட்புைகவ 
ரமற்ச்கோண்டோர.

நிவனடா-டி-குன்கடா (1529-1538)
அல்பு்கர்ககுவிற்குப் பிைகு ்கவரை�ோை 

நிரைோ-டி-குன்்கோ 1530ல் ்தகலந்கக� 
ச்கோசசியிலிருந்து ர்கோவோவிற்கு மோற்றிைோர. 
1534ல் குஜ�ோ்ததின் ே்கதூர்ோவிடமிருந்து 
ேசீன் ேகுதிகய்க க்கப்ேற்றிைோர. ரமலும் 
1537ல் கடயூகவ்க க்கப்ேற்றிைோர. பின்ைர 
குஜ�ோ்ததின் உள்ளூர்த ்தகலவர்களிடமிருந்து 
டோமகை்க க்கப்ேற்றிய பின் சோல்சசட்கட 1548 ல் 
ஆ்ககி�மி்த்தோர.

ரேோரசசு்ககீசிய மோலுமியோை ேோர்த்தரலோமிரயோ 
டயஸ ச்தன்ைோப்பிரி்க்கோவின் ச்தற்கு 
முகைகய அகடந்்தோர. மன்ைர இ�ண்டோம் 
ஜோன் அவக� ஆ்தரி்த்தோர. 

வடாஸவகடா்கடாமடா
வோஸர்கோட்கோமோ 

ச்தன்ைோப்பிரி்க்கோவின் 
ச்தற்கு முகைகய 
அகடந்து, அஙகிருந்து 
சமோசோம்பி்க ேகுதி்ககு்த 
்தைது ேயண்தக்த்த 
ச்தோடரந்்தோர. பின்ைர 
இந்திய மோலுமி 
ஒருவரின் உ்தவிரயோடு 
கி.பி.(சேோ.ஆ) 1498ல் 
்கள்ளி்கர்கோட்கடகய 
அகடந்்தோர. அவக� மன்ைர சோமரின் 
வ�ரவற்ைோர. இ�ண்டோவது ரேோரசசுகீசிய 
மோலுமி சேட்ர�ோ அல்வோரிஸ ்கோப்�ல் என்ேவர 
வோஸர்கோட்கோமோவின் ்கடல் வழிகயப் 
பின்ேற்றி 13 ்கப்ேல்்களில் சில 100 வீ�ர்களுடன் 
1500 ஆம் ஆண்டு ்கள்ளி்கர்கோட்கடகய 
வந்்தகடந்்தோர.

வோஸர்கோட்கோமோ 1501ல் இருேது 
்கப்ேல்்களுடன் இ�ண்டோவது முகையோ்க 
இந்தியோ வந்்தகடந்்தோர. அப்சேோழுது 
்கண்ணனூரில் ஒரு வர்த்த்க கமய்தக்த 
நிறுவிைோர. பின்ைர ்கள்ளி்கர்கோட்கட, 
ச்கோசசின் ேகுதி்களிலும் வர்த்த்க கமய்தக்த 
நிறுவிைோர. இ்தைோல் ர்கோேஙச்கோண்ட 
மன்ைர சோமரின் ரேோரசசு்ககீசியக�்த 
்தோ்ககிைோர. ஆைோல் அவர ரேோரசசு்ககீசிய�ோல் 
ர்தோற்்கடி்க்கப்ேட்டோர. பின்ைர ச்கோசசின் 
ரேோரசசு்ககீசிய கிழ்ககிந்திய ்கம்சேனியின் மு்தல் 
்தகலந்க�மோயிற்று. 1524ல் வோஸர்கோட்கோமோ 
மூன்ைோவது முகையோ்க இந்தியோ வந்்தசேோழுது 
ரநோய்வோய்ப்ேட்டு டிசம்ேர 1524ல் ச்கோசசியில் 
்கோலமோைோர.

பிரடான்சிஸவகடா-டி-அல்தமய்டா (1505-1509)
பி � ோ ன் சி ஸ ர ்க ோ - டி - அ ல் ச ம ய் ட ோ 

என்ேவர இந்தியோவிலிருந்்த ரேோரசசு்ககீசிய 
ேகுதி்களு்ககு 1505ல் அனுப்ேப்ேட்ட மு்தல் 
ஆளுநர ஆவோர. இந்தியோவில் ரேோரசசு்ககீசிய 

வடாஸவகடா்கடாமடா
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நறுமணப் சேோருட்்கள் மீ்தோை வியோேோ�்ததில் 
அவர்கள் ஏ்கரேோ்க உரிகம சேற்றிருந்்தைர. 
இந்தியோவில் ேழரவற்்கோடு, சூ�்த, சின்சு�ோ, 
்கோசிம்ேஜோர, ேோட்ைோ, நோ்கப்ேட்டிைம், ேோலரசோர 
மற்றும் ச்கோசசின் ரேோன்ை இடங்களில் 
அவர்க்ளது மு்ககிய வர்த்த்க கமயங்கள் 
இருந்்தை.

ஆஙகில கிழ்ககிந்திய ்கம்சேனி 17 ஆம் 
நூற்ைோண்டு முழுவதும், டசசு மற்றும் 
ரேோரசசு்ககீசியர்களு்ககுப் ரேோட்டியோ்க 
இருந்்தது. இந்நிகலயில் 1623 ல் டசசு்க்கோ�ர்கள் 
அம்ேோய்ைோவில் ே்தது ஆஙகில வியோேோரி்கள் 
மற்றும் ஒன்ேது ஜப்ேோனியர்கக்ள இ�்க்கமின்றி 
ச்கோன்ைைர. இந்நி்கழவு டசசு மற்றும் 
ஆஙகிரலயர்களிகடரய ரமலும் ேக்ககமகய 
வ்ளர்த்தது. 1759ல் நகடசேற்ை சேட�ோ 
ரேோரில் ஆஙகிரலயர்கள், டசசு்க்கோ�ர்கக்ள்த 
ர்தோற்்கடி்த்தைர. ச்தோடரந்து டசசு இறுதி 
வீழசசிகய எட்டியது.  ஒன்ைன் பின் ஒன்ைோ்க 
்தைது குடிரயற்ைங்கக்ள ஆஙகிரலயரிடம் 
இழந்்த டசசு 1795ல் முழுகமயோ்க 
ஆஙகிரலயரிடம் ஒப்ேகட்த்தது.
தமிழ�டாடடில் ்ச்சுககடாரரகள்

1502 மு்தல் ேழரவற்்கோட்டின் மீது 
்கட்டுப்ேோட்கட ஏற்ேடு்ததிய ரேோரசசு்ககீசியர்கள், 
டசசு்க்கோ�ர்க்ளோல் ்தங்களின் ஆதி்க்க்தக்த 
இழந்்தைர. ேழரவற்்கோட்டில் டசசு்க்கோ�ர்கள் 
1613ல் ச்கல்டிரியோ ர்கோட்கடகய்க ்கட்டிைர.  
இந்்த்க ர்கோட்கட ஒரு ்கோல்ததில் டசசு அதி்கோ� 
கமய்ததின் இருப்பிடமோ்க இருந்்தது.

தகல்டிரியடா வகடாடண், பழவவறகடாடு
அ்க்கோல்ததில் ேழரவற்்கோட்டிலிருந்து 

கவ�ங்கள் ரமற்்க்ததிய நோடு்களு்ககு ஏற்றுமதி 

இவவோறு ரேோரசசு்ககீசியர 16 ஆம் 
நூற்ைோண்டில் இந்தியோவின் ரமற்கு ்கடற்்கக�யில் 
ர்கோவோ, கடயூ, டோமன், சோல்சசட், ேசீன், 
சச்ளல் மற்றும் ேம்ேோய் ரேோன்ை ேகுதி்கக்ள்க 
க்கப்ேற்றுவதில் சவற்றி சேற்ைைர. 
வங்கோ்ள ்கடற்்கக�யில் ெு்களி, சசன்கை 
்கடற்்கக�யில் சோந்ர்தோம் ரேோன்ை ேகுதி்கக்ள்க 
க்கப்ேற்றிைர. ரேோரசசு்ககீசியர இந்தியோவில் 
புக்கயிகல சோகுேடிகய அறிமு்கப்ேடு்ததிைர. 
ரேோரசசு்ககீசியரின் சசல்வோ்ககிைோல் 
்க்தர்தோலி்க்க கிறி்ததுவம் இந்தியோவின் கிழ்ககு, 
ரமற்கு ்கடற்்கக�ரயோ� சில ேகுதி்களில் 
ே�வியது. 1556ல் ரேோரசசு்ககீசிய�ோல் 
ர்கோவோவில் அசசு இயந்தி�ம் அகம்க்கப்ேட்டது. 
அசசு இயந்தி�்ததின் உ்தவியோல் ஓர 
ஐர�ோப்பிய எழு்த்தோ்ளர 1563ல் ர்கோவோவில் 
’இந்திய மரு்ததுவ ்தோவ�ங்கள்’ என்ை நூகல 
அசசிட்டு சவளியிட்டோர. 17 ஆம் நூற்ைோண்டில் 
ரேோரசசு்ககீசிய அதி்கோ�ம் ேடிப்ேடியோ்க டசசுவிடம் 
வீழசசியகடந்்தது. ரமலும் 1739 ஆம் ஆண்டில் 
ரேோரசசு்ககீசிய அதி்கோ�ம் ர்கோவோ,கடயூ, 
டோமன் ஆகியவற்ரைோடு நின்றுரேோைது.

்ச்சுககடாரரகள்
ரேோரசசு்ககீசியர்கக்ள்த ச்தோடரந்து 

டசசு்க்கோ�ர்கள் இந்தியோவிற்கு வருக்க 
புரிந்்தைர. 1602ல் சந்தரலோந்து ஐ்ககிய 
கிழ்ககிந்திய ்கம்சேனி என்ை நிறுவைம் 
ச்தோடங்கப்ேட்டு, கிழ்ககிந்திய நோடு்களில் 
வர்த்த்கம் சசய்ய அ�சிடமிருந்து அனுமதியும் 
சேற்ைது. டசசு்க்கோ�ர்கள் இந்தியோவிற்கு 
வந்்த பிைகு அவர்களின் வர்த்த்க கமய்தக்த 
மசூலிப்ேட்டிைம் என்ை இட்ததில் நிறுவிைர. 
பின்ைர கி.பி. 1605 ல் ரேோரசசு்ககீசியரிடமிருந்து 
அம்ேோய்ைோகவ க்கப்ேற்றி இந்ர்தோரைசியோ 
தீவில் (Spice Island) ஆதி்க்க்தக்த நிகல 
நிறு்ததிைர. ரமலும் ரேோரசசு்ககீசியரிடமிருந்து 
நோ்கப்ேட்டிை்தக்த்க க்கப்ேற்றி, ச்தன்னிந்தியோ-
வில் ்தங்கக்ள வலிகமப்ேடு்ததி்க ச்கோண்டைர. 
ஆ�ம்ே்ததில் ேழரவற்்கோடு (Pulicat)  
டசசு்க்கோ�ர்களின் ்தகலந்க�ோ்க இருந்்தது. 
பின்ைர 1690ல் ேழரவற்்கோட்டிலிருந்து  
்தகலந்கக� நோ்கப்ேட்டிை்ததிற்கு மோற்றி்க 
ச்கோண்டைர. இந்தியப் சேோருட்்க்ளோை ேட்டு, 
ேரு்ததி, இண்டிர்கோ, அரிசி மற்றும் அபினி 
ஆகியகவ டசசு்க்கோ�ர்கள் வர்த்த்கம் சசய்்த 
சேோருட்்க்ளோகும். ்கருப்பு மி்ளகு மற்றும் மற்ை 

History_Untitled-1.indd   151 4/15/2019   3:57:07 AM



152எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

்கடற்்கக�யில் உள்்ள மசூலிப்ேட்டிை்ததில் 
1611ல் நிறுவிைர. இது ர்கோல்ச்கோண்டோ 
அ�சின் ஒரு மு்ககிய துகைமு்கமோகும். 1639ல் 
பி�ோன்சிஸ ரட என்ை ஆஙகில வணி்கர, 
சந்தி�கிரி மன்ை�ோை சசன்ைப்ே நோய்க்கர 
என்ேவரிடமிருந்து சமட்�ோகச கு்த்தக்க்ககுப் 
சேற்ைோர. அஙகு ஆஙகில கிழ்ககிந்திய ்கம்சேனி 
புனி்த ஜோரஜ் ர்கோட்கட எை அகழ்க்கப்ேடும் 
்தைது பு்கழவோய்ந்்த வணி்க கமய்தக்த 
நிறுவியது. இது ஆஙகிரலய�ோல் ்கட்டப்ேட்ட 
மு்தல் ர்கோட்கடயோ்கவும், கிழ்ககுப் ேகுதி 
முழுகம்ககுமோை ்தகலகமயிடமோ்கவும் 
வி்ளஙகியது.

இஙகிலோந்து மன்ைர இ�ண்டோம் சோரலஸ, 
ரேோரசசு்ககீசிய இ்ளவ�சி ்கோ்தரிகை திருமணம் 
சசய்து ச்கோண்டோர.  திருமண சீ�ோ்க ேம்ேோய் 
தீகவ ரேோரசசு்ககீசிய மன்ைரிடமிருந்து 
சேற்ைோர.  1668ல் ஆஙகில கிழ்ககிந்திய 
்கம்சேனி ஆண்டு்ககு 10 ேவுண்டு்கள் கு்த்தக்க 
ச்கோடு்தது ேம்ேோய் தீகவ மன்ைர இ�ண்டோம் 
சோரலசிடமிருந்து சேற்ைது.

1690 ஆம் ஆண்டு சு்தோநுதி என்ை இட்ததில் 
ஜோப் சோரைோ்க என்ேவ�ோல் ஒரு வர்த்த்ககமயம் 
நிறுவப்ேட்டது.  சு்தோநுதி, ்கோளி்கட்டம் மற்றும் 
ர்கோவிந்்தபூர ஆகிய மூன்று கி�ோமங்களின் 
ஜமீன்்தோரி உரிகமகய 1698ல் கிழ்ககிந்திய 
்கம்சேனி சேற்ைது.  இந்்த மூன்று கி�ோமங்கள் 
பின்ைோளில் ்கல்்க்த்தோ ந்க�மோ்க வ்ளரசசி 
சேற்ைது.  1696ல் சு்தோநுதியில் வலுவோை ஒரு 
ர்கோட்கட ்கட்டப்ேட்டது. அது 1700ல் வில்லியம் 
ர்கோட்கட எை அகழ்க்கப்ேட்டது.

1757ல் பி்ளோசி ரேோர மற்றும் 1764ல் ே்கசோர 
ரேோரு்ககுப் பிைகு ஆஙகில கிழ்ககிந்திய்க 
்கம்சேனி ஓர அ�சியல் ச்கதியோ்க மோறியது.  
இந்தியோ 1858 வக� ஆஙகில கிழ்ககிந்திய 
்கம்சேனி ஆட்சியின் கீழ இருந்்தது.  1858்ககுப் 
பிைகு இந்தியோ ஆஙகில அ�சின் ரந�டி 
்கட்டுப்ேோட்டின் கீழ வந்்தது.

வ்னியரகள்
சடன்மோர்க அ�சர நோன்்கோம் கிரிஸடியன் 

1616 மோரச 17ல் ஒரு ேட்டய்தக்த சவளியிட்டு 
ரடனிஷ் கிழ்ககிந்திய நிறுவை்தக்த 
உருவோ்ககிைோர. அவர்கள் 1620ல் ்த�ங்கம்ேோடி 
(்தமிழநோடு), 1676ல் சச�ோம்பூர (வங்கோ்ளம்) 

சசய்யப்ேட்டை. நோ்கப்ேட்டிைம், புன்ை்க்கோயல், 
ே�ஙகிப்ரேட்கட (Porto Novo)  ்கடலூர மற்றும் 
ர்தவைோம்ேட்டிைம் ஆகியை டசசு்க்கோ�ர்களின் 
ர்கோட்கட்கள் மற்றும் க்கப்ேற்றிய 
ேகுதி்க்ளோகும்.

ஆஙகிவலயரகள்
இஙகிலோந்து இ�ோணி எலிசசே்த 

கிழ்ககிந்திய நோடு்களுடன் வர்த்த்கம் சசய்ய 
்கவரைர மற்றும் லண்டன் வர்த்த்கர்கள் 
நிறுவை்ததிற்கு 1600 டிசம்ேர 31 அன்று 
ஒரு அனுமதிப் ேட்டயம் வழஙகிைோர. அந்்த 
நிறுவைம் (்கம்சேனி) ஒரு ்கவரைர மற்றும் 
24 இய்ககுநர்கக்ள்க ச்கோண்டிருந்்தது.  
1608 ஆம் ஆண்டு ஜெோஙகீர அகவ்ககு 
மோலுமி வில்லியம் ெோ்ககின்ஸ சில 
சலுக்க்கக்ளப் சேை அனுப்பிகவ்க்கப்ேட்டோர. 
அவர சூ�்த ந்கரில் ஒர வணி்க கமய்தக்த 
அகம்க்க அனுமதி ர்கோரிைோர.  ஆைோல் 
ரேோரசசு்ககீசிய ்தகலயீட்டோல் ஜெோஙகீர 
அனுமதி வழங்கவில்கல.  ஆக்கயோல் 
வில்லியம் ெோ்ககின்ஸ ஏமோற்ை்ததுடன்  
இஙகிலோந்து திரும்பிைோர. இந்நிகலயில் சூ�்த 
அருர்க நகடசேற்ை ்கடற்ரேோரில் ஆஙகில்த 
்த்ளேதி ்தோமஸ சேஸட், ரேோரசசு்ககீசிய 
்கடற்ேகடகய்த ர்தோற்்கடி்த்தோர. இ்தைோல் 
மகிழசசியகடந்்த ரே��சர ஜெோஙகீர, 1613ல் 
சூ�்ததில் ஆஙகில வர்த்த்க கமய்தக்த 
அகம்க்க அனுமதி்த்தோர.  இது ஆ�ம்ே்ததில் 
ஆஙகிரலயரின் ்தகலகமய்கமோ்க இருந்்தது.  
இந்நிகலயில் 1614ல் ர்கப்டன் நி்கர்கோலஸ 
டவுண்டன், ரேோரசசு்ககீசியக� சவன்ைோர. 
இந்்த சம்ேவங்கள் மு்கலோயர அகவயில் 
ஆஙகிரலயரின் ச்கௌ�வ்தக்த அதி்கரி்த்தை.  
1615ல் ஜெோஙகீர அகவ்ககு இஙகிலோந்து 
மன்ைர ரஜம்ஸ அவர்க்ளோல் சர ்தோமஸ ர�ோ  
அனுப்பிகவ்க்கப்ேட்டோர. அவர ஆ்க�ோவில் 
மூன்ைோண்டு்கள் ்தஙகி இருந்்தோர.  மூன்ைோம் 
ஆண்டு இறுதியில் ரே��சர ஜெோஙகீரிடம் 
இந்தியோவில் வணி்கம் சசய்யும் உரிகமகயப் 
சேற்ைோர.  உரிகமகயப் சேற்ை சர ்தோமஸ 
ர�ோ புைப்ேடும் முன் ஆ்க�ோ, அ்கம்தோேோ்த 
மற்றும் புர�ோச ஆகிய இடங்களில் வணி்க 
கமயங்கக்ள நிறுவிைோர.  

ஆஙகிரலயர்கள் ்தங்க்ளது மு்தல் 
வணி்க கமய்தக்த வங்கோ்ள விரிகுடோ 
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1673ல் பீஜப்பூர ஆட்சியோ்ளர ச்ர்கோன் 
ரலோடி்ககு வழங்கப்ேட்ட மோனிய்ததின் 
கீழ, மோரட்டின் என்ேவர ேோண்டிசரசரியில் 
குடிரயற்ை்தக்த நிறுவிைோர. ேோண்டிசரசரி 
இந்தியோவின் மி்க மு்ககியமோை மற்றும் வ்ளமோை 
பிச�ஞ்சு குடிரயற்ைமோைது. ேோண்டிசரசரியில் 
சசயின்ட் லூயிஸ எைப்ேடும் ர்கோட்கடகய 
பி�ோன்்கோய்ஸ  மோட்டின் ்கட்டிைோர. வங்கோ்ள்ததின் 
மு்கலோய ஆளுந�ோை சசயிஸட்கோனின் அனுமதி 
சேற்று 1673ல் பிச�ஞ்சு கிழ்ககிந்திய ்கம்சேனி 
்கல்்க்த்தோவு்ககு அருர்க சந்தி�நோகூர என்ை 
ந்கக� நிரமோணி்த்தது. பிச�ஞ்சு கிழ்ககிந்திய 
நிறுவைம் இந்தியோவில் ேல்ரவறு இடங்களில் 
வர்த்த்க கமயங்கக்ள நிறுவியது. குறிப்ேோ்க 
்கடரலோ�ப் ேகுதி்க்ளோை மோஹி, ்கோக�்க்கோல், 
ேோலரசோர மற்றும் ்கோசிம் ேசோர ரேோன்ை இடங்கள் 
மு்ககியமோைகவயோகும். 

1742ல் பிச�ஞ்சு கிழ்ககிந்திய ்கம்சேனியின் 
ஆளுந�ோ்க ரஜோசப் பி�ோங்கோய்ஸ டியூப்ர்ள 
என்ேவர நியமைம் சசய்யப்ேட்டோர. அவ�து 
நியமை்ததின் மூலம் பிச�ஞ்சு அதி்கோ�ம் 
ரமலும் ேலப்ேடு்த்தப்ேட்டது. அவரு்ககுப் பின் 
ேோண்டிசரசரியின் பிச�ஞ்சு ஆளுந�ோ்க டூமோஸ 
அனுப்ேப்ேட்டோர.

தூ�்ககிழ்ககு நோடு்களுடன் 
வணி்கம் சசய்யும் ரநோ்ககில் 
1731ல் ரஜோ்தன்ேர்க என்ேவர 
சுவீடன் கிழ்ககிந்திய 
்கம்சேனிகய நிறுவிைோர.  

டசசு கிழ்ககிந்திய ்கம்சேனி மற்றும் ஆஙகில 
கிழ்ககிந்திய ்கம்சேனியின் சவற்றி சுவீடன் 
கிழ்ககிந்திய ்கம்சேனியின் ர்தோற்ை்ததிற்கு 
ஊ்ககுவிப்ேோ்க இருந்்தது.

முடிவுணர
ரேோரசசு்ககீசியர்கள், டசசு்க்கோ�ர்க்ளோல் 

முறியடி்க்கப்ேட்ட பின்ைர ஆஙகிரலய�ோல் 
சவளிரயற்ைப்ேட்டைர. அ்தன்பின் இந்தியோவில் 
பிச�ஞ்சு்க்கோ�ர்கள், வர்த்த்கம் மற்றும் அ�சியல் 
ஆதி்க்கப் ரேோட்டியில் ஆஙகிரலயக� 
எதிரச்கோள்்ள ரவண்டியிருந்்தது. பிச�ஞ்சு்க-
்கோ�ர்கள் வர்த்த்க்தக்தப் புை்க்கணி்தது 
இந்தியோ மற்றும் பிை ஐர�ோப்பிய நோடு்களுடன் 
ரேோரில் ஈடுேட்டைர. அ்தன் விக்ளவோ்க 
ஆஙகிரலயருடன் நகடசேற்ை மூன்று 

ஆகிய இடங்களில் குடிரயற்ைங்கக்ள 
நிறுவிைர.  சச�ோம்பூர, ரடனியர்களின் இந்திய்த 
்தகலகமயிடமோ்க இருந்்தது.  ரடனியர்கள் 
இந்தியோவில் ்தங்கக்ளப் ேலப்ேடு்ததி்க 
ச்கோள்்ள்த ்தவறி விட்டைர. எைரவ 1845ல் 
ரடனியர்கள் இந்தியோவிலிருந்்த ்தங்கள் 
குடிரயற்ைங்கள் அகை்தக்தயும் ஆஙகில 
அ�சு்ககு விற்ைைர.

்த � ங ்க ம் ே ோ டி க ய 
ரடனியர்கள் டோைஸசேர்க 
எை அகழ்த்தைர. சீ்கன்ேோல்கு 
என்ேவக� சடன்மோர்ககின் 
அ�சர இந்தியோவிற்கு அனுப்பிைோர. 

அவர ்த�ங்கம்ேோடியில் ஒரு அசசு்க கூட்தக்த 
நிறுவிைோர.

தரஙகம்படாடி வகடாடண்
பிதரஞ்சு

பிச�ஞ்சு கிழ்ககிந்திய 
நிறுவைம், மன்ைர 
ேதிைோன்்கோம் லூயியின் 
அகமசச�ோை ்கோல்ேரட் 
என்ேவ�ோல் 1664ல் 
உ ரு வ ோ ்க ்க ப் ே ட் ட து .  
1667ல் பி�ோன்்கோய்ஸ 
்கர�ோன் ்தகலகமயின் கீழ 
ஒரு குழு இந்தியோவிற்கு 
ேயணம் ரமற்ச்கோண்டது. 
வியோேோ�்ததிற்்கோ்க இந்தியோவிற்கு வருக்க 
்தந்்த ஐர�ப்பிய நோடு்களுள் ்ககடசி ஐர�ோப்பிய 
நோடு பி�ோன்சு ஆகும்.  இந்தியோவில் மு்தல் 
பிச�ஞ்சு வணி்க கமய்தக்த ்கர�ோன் என்ேவர 
சூ�்த ந்கரில் நிறுவிைோர. 1669-ல் மோர்கோ�ோ 
என்ேவர ர்கோல்ச்கோண்டோ சுல்்தோனின் அனுமதி 
சேற்று பி�ோன்சின் இ�ண்டோவது வர்த்த்க 
கமய்தக்த மசூலிப்ேட்டிை்ததில் நிறுவிைோர.

கடால்பரட
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சவற்றி்ககு ஆஙகிரலயரின் வணி்க ரீதியோை 
ரேோட்டி, உயரந்்த தியோ்கம், அ�சின் ஆ்த�வு, 
்கடற்ேகட ரமலோதி்க்கம், ர்தசிய ்தன்கம, 
மற்றும் ஐர�ோப்ேோவில் அவர்களின் அதி்கோ�ம் 
ஆகியை ்கோ�ணமோயிை.

்கரநோட்கப் ரேோர்களும் பி�ோன்கச நலிவகடயச 
சசய்்தை. இது ஆஙகிரலயரின் பி�ோந்திய 
விரிவோ்க்க்ததிற்கு பு்தச்தழுசசிகய்க ச்கோடு்த்தது. 
ரேோரசசு்ககீசியர்கள், டசசு, ரடனிஷ் மற்றும் 
பிச�ஞ்சு ஆகியவற்றின் மீ்தோை ஆஙகிரலயரின் 

மீள்படாரணவ

 ்தமிழ வ�லோற்று்க குறிப்பு ஆவணங்களில் மு்ககியமோ்க இரு்க்க ரவண்டிய ஒரு சேயர  
ஆைந்்த�ங்கம்.

 ்தமிழநோடு ஆவண்க ்கோப்ே்கம் (TNA) எை அகழ்க்கப்ேடும் சசன்கை ேதிவோ்ளர அலுவல்கம் 
சசன்கையில் அகமந்துள்்ளது.

 ரேோரசசு்ககீசிய இ்ளவ�சர சென்றி சேோதுவோ்க “மோலுமி சென்றி” எை அகழ்க்கப்ேடுகிைோர.
 பி�ோன்சிஸ-டி-அல்சமய்டோ 'நீலநீர்க ச்கோள்க்க'கயப் பின்ேற்றிைோர.
 மு்கலோயப் ரே��சர ஜெோஙகீர சூ�்ததில் வர்த்த்க கமயம் அகம்க்க ஆஙகில கிழ்ககிந்திய 

்கம்சேனி்ககு 1613ல் அனுமதி வழஙகிைோர.
 பிச�ஞ்சு கிழ்ககிந்திய ்கம்சேனி 1664ல் ்கோல்ேரட் என்ேவ�ோல் உருவோ்க்கப்ேட்டது.
 ேோண்டிசரசரி பி�ோன்சின் மி்க மு்ககியமோை மற்றும் வ்ளமோை குடிரயற்ைமோ்க வி்ளஙகியது.

கணலச்தசடாறகள்
சமயப்பரபபு குழுவினர் missionaries religious missions
்பிரசுரங்கள் pamphlets a small booklet
ஆவணக்ககாப்ப்கம் archives the place where historical documents and records are kept

க்கயயழுத்துப ்பிரதி்கள் manuscripts handwritten books or documents

்களஞசியம் repository a person or thing regarded as a store of information
்கடற்பயணம் voyage a long journey especially by ship
முறறுரிகம monopoly exclusive control or possession of something
்கடலவழி வலலுநர்/ 
மகாலுமி

navigator in earlier times, a person who explored by ship

 மதிப்பீடு 

I.  சரியடான விண்ணயத் 
வதரந்ததடுககவும்

1. இ ந் தி ய ோ வி ல் 
ரேோரசசு்ககீசிய ஆதி்க்க்ததிற்கு அடி்த்த்ளம் 
அகம்த்தவர யோர?
அ) வோஸர்கோட்கோமோ
ஆ) ேோர்த்தரலோமிரயோ டயஸ
இ) அல்ரேோன்ரசோ-டி-அல்பு்கர்க
ஈ) அல்சமய்டோ

2. பின்வரும் ஐர�ோப்பிய நோடு்களுள் 
இந்தியோவு்ககு ்கடல்வழிகய்க 
்கண்டுபிடிப்ேதில் மு்தன்கமயோ்க இருந்்த 
நோடு எது?
அ) சந்தரலோந்து (டசசு) ஆ) ரேோரசசு்கல்
இ) பி�ோன்ஸ  ஈ) பிரிட்டன்

3. 1453 ஆம் ஆண்டு ்கோன்ஸடோண்டி-
ரநோபிள் யோ�ோல் க்கப்ேற்ைப்ேட்டது?
அ) பி�ோன்ஸ  ஆ) துரு்ககி
இ) சந்தரலோந்து (டசசு) ஈ) பிரிட்டன்
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III. தபடாருத்துக.
1. டசசு்க்கோ�ர்கள்  - 1664
2. ஆஙகிரலயர்கள்  - 1602
3. ரடனியர்கள்  - 1600
4. பிச�ஞ்சு்க்கோ�ர்கள்  - 16 16

IV. சரியடா, தவ்றடா ?
1. சுயசரிக்த, எழு்தப்ேட்ட ஆ்தோ�ங்களுள் 

ஒன்று ஆகும்.
2. நோணயங்கள் ேயன்ேோட்டு சேோருள் 

ஆ்தோ�ங்களுள்  ஒன்று ஆகும்.
3. ஆைந்்த�ங்கம், பிரிட்டிஷ் 

சமோழிசேயரப்ேோ்ள�ோ்க இருந்்தோர.
4. வ�லோற்று ஆவணங்கள் ேோது்கோ்க்கப்ேடும் 

இடங்கள் ஆவண்க ்கோப்ே்கங்கள் 
என்ைகழ்க்கப்ேடுகிைது.

V.  1) பின்வரும் கூறறிணன ஆரடாயந்து 
சரியடானவறண்ற () தசயக.

1. ்கவரைர நிரைோ-டி-குன்்கோ ரேோரசசு்ககீசிய 
்தகலந்கக� ச்கோசசியிலிருந்து 
ர்கோவோவிற்கு மோற்றிைோர.

2. ரேோரசசு்ககீசியர்கள் இந்தியோவிலிருந்து 
்ககடசியோ்க சவளிரயறிைர.

3. டசசு்க்கோ�ர்கள், சூ�்ததில் ்தங்கள் மு்தல் 
வணி்க கமய்தக்த நிறுவிைர.

4. இஙகிலோந்தின் மன்ைர மு்தலோம் ரஜம்ஸ, 
ஜெோஙகீர அகவ்ககு சர ்தோமஸ ர�ோகவ 
அனுப்பிைோர.
(அ) 1 மற்றும் 2 சரி (ஆ) 2 மற்றும் 4 சரி

(இ) 3 மட்டும் சரி (ஈ) 1, 2 மற்றும் 4 சரி

2) தவ்றடான இணைணயக கண்றிக.
(அ) பி�ோன்சிஸ ரட - சடன்மோர்க
(ஆ) சேட்ர�ோ ்கோப்�ல் - ரேோரசசு்கல்
(இ) ர்கப்டன் ெோ்ககின்ஸ - இஙகிலோந்து
(ஈ) ்கோல்ேரட் - பி�ோன்ஸ

VI.  பின்வரும் வினடாககளுககு ஒன்று அல்லது 
இரணடு வரிகளில் விண்யளி.

1. ஆவண்க ்கோப்ே்கங்கள் ேற்றி சிறுகுறிப்பு 
்தரு்க.

2. நோணயங்களின் மு்ககிய்ததுவம் ேற்றி 
எழுது்க.

4. சர வில்லியம் ெோ்ககின்ஸ __________ 
நோட்கடச ரசரந்்தவர
அ) ரேோரசசு்க்கல் ஆ) ஸசேயின்
இ) இஙகிலோந்து  ஈ) பி�ோன்ஸ

5. இந்தியோவில் ஆஙகிரலயர்கள் ்கட்டிய 
மு்தல் ர்கோட்கட
அ) வில்லியம் ர்கோட்கட
ஆ) சசயின்ட் ஜோரஜ் ர்கோட்கட 
இ) ஆ்க�ோ ர்கோட்கட
ஈ) ரடவிட் ர்கோட்கட

6. பின்வரும் ஐர�ோப்பிய நோட்டிைருள் 
வியோேோ�்ததிற்்கோ்க, இந்தியோவிற்கு 
வருக்க ்தந்்த ்ககடசி ஐர�ோப்பிய நோட்டிைர
(அ) ஆஙகிரலயர்கள்
(ஆ) பிச�ஞ்சு்க்கோ�ர்கள்
(இ) ரடனியர்கள்
(ஈ) ரேோரசசு்ககீசியர்கள்

7. ்தமிழநோடு ்கடற்்கக�ரயோ�்ததில் உள்்ள 
்த�ங்கம்ேோடி __________ வர்த்த்க 
கமயமோ்க இருந்்தது
(அ) ரேோரசசு்ககீசியர்கள்
(ஆ) ஆஙகிரலயர்கள்
(இ) பிச�ஞ்சு்க்கோ�ர்கள்
(ஈ) ரடனியர்கள்

II. வகடாடிட் இ்த்ணத நிரப்புக.
1. இந்தியோவின் ர்தசிய ஆவண்க்கோப்ே்கம் 

(NAI) __________ ல் அகமந்துள்்ளது.
2. ரேோரசசு்ககீசிய மோலுமியோை 

ேோர்த்தரலோமிரயோ டயஸ __________ 
என்ேவ�ோல் ஆ்தரி்க்கப்ேட்டோர.

3. இந்தியோவில் அசசு இயந்தி�ம் 1556ல் 
__________ அ�சோல் ர்கோவோவில் 
நிறுவப்ேட்டது.

4. மு்கலோயப் ரே��சர __________ 
இந்தியோவில் ஆஙகிரலயர்கள் வர்த்த்கம் 
சசய்ய அனுமதி அளி்த்தோர.

5. பிச�ஞ்சு கிழ்ககிந்திய நிறுவைம் 
__________ என்ேவ�ோல் நிறுவப்ேட்டது.

6. __________ என்ை சடன்மோர்க மன்ைர, 
ரடனிஷ் கிழ்ககிந்திய நிறுவை்தக்த 
உருவோ்க்க ஒரு ேட்டய்தக்த சவளியிட்டோர.
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IX. உயர சிந்தணன வினடா
்கோன்ஸடோண்டி ரநோபிள் வீழசசி ஐர�ோப்பிய
நோடு்கக்ள எவவோறு ேோதி்த்தது?

X. மடாைவர தசயல்படாடு
நவீை இந்திய ஆ்தோ�ங்கக்ள ச்தோகு்தது ஒரு
அட்டவகண ்தயோர சசய்்க

3. இ்ளவ�சர சென்றி “மோலுமி சென்றி”
எை ஏன் அகழ்க்கப்ேடுகிைோர?

4. இந்தியோவில் டசசு்க்கோ�ர்க்ளோல்
நிறுவப்ேட்ட மு்ககிய வர்த்த்க
கமயங்களின் சேயக� எழுது்க..

5. இந்தியோவில் இருந்்த ஆஙகிரலயர்களின்
வர்த்த்க கமயங்கக்ள்க குறிப்பிடு்க.

VII.  விரிவடான விண்யளி
1. நவீை இந்தியோவின் வ�லோற்று 

ஆ்தோ�ங்கள் ேற்றி குறிப்பிடு்க.
2. ரேோரசசு்ககீசியர்கள் எவவோறு இந்தியோவில்

்தங்க்ளது வர்த்த்க கமயங்கக்ள
நிறுவிைர?

3. ஆஙகிரலயர்கள், எவவோறு இந்தியோவில்
்தங்க்ளது வர்த்த்க கமயங்கக்ள
நிறுவிைர?

VIII. வணரப் தி்றன்
இந்திய ஆறு்கள் வக�ேட்ததில் கீழ்க்கண்ட
ஐர�ோப்பிய வர்த்த்க கமயங்கக்ள்க
குறி்தது ்கோட்டு்க
1. ்கள்ளி்கர்கோட்கட 2. ச்கோசசின்
3. சமட்�ோஸ 4. ேோண்டிசரசரி
5. சூ�்த 6. சின்சு�ோ
7. ேழரவற்்கோடு 8. ்கல்்க்த்தோ

 வமறவகடாள் நூல்கள்
■  Bipan Chandra - History of Modern India,

Orient Blackswan Private Limited 2018.
■  Sumit Sarkar, Modern India 1885-1947, Laxmi

Publications; Reprint edition (2008).
■  Ishita Banerjee-Dube - A History of Modern

India, Cambridge University Press 2014.

 இணையதள வளஙகள்

படிநிணலகள்
 ேடி 1 :  கீழ்க்கோணும் உ�லி/விக�வு்க குறியீட்கடப் ேயன்ேடு்ததி இசசசயல்ேோட்டிற்்கோை இகணயப் 

ே்க்க்ததிற்குச சசல்்க. 
 ேடி 2 :  திக�யின் ரமரல ்கோணப்ேடும் ்கோலவரிகசகயச (Timeline) சசோடு்ககி, 

இடப்ே்க்கம் ச்தரியும் ேட்டியலில் ஏர்தனும் ஒன்கை்த ர்தரவு சசய்்க. 
(Ex. Paintings) 

 ேடி 3 :  ்கோலவரிகச அம்பு்கக்ள ந்கர்ததிப் சேோரு்த்தமோை ஓவியங்கக்ள்க
்கோண்்க. 

இணையச் தசயல்படாடு

இச்தசயல்படாடடின் மூலம் இந்திய 
வரலடாறறுககடான ஆதடாரஙகணளக

கடாடசியடாயக கடாணுதல்.
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அறிமுகம்
15 ஆம் நூற்றாண்டில் நில வழியறாகவும், கடல் 

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

ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்்பெனியின் 
ஆட்சி நிறுவபபெடுதல்

பிளாசிப பபொர் (1757)
வங்கறாள நவறாப் அலிவர்திகறான் 1756 ல் 

இ்்ந்த பின்பு அவ�து ர்�ன் சி�றாஜ்-உத-

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

வர்்ததக்ததிலிருந்து 
பபெரரசு வரர

அலகு - 2

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

கற்றல் ப�ாக்கங்கள்

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

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

பிளறாசிப் ர்றார் 1757
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இவபவண்ைத்்த புரி்நதுபகறாண்ட சி�றாஜ்-
உத-ப்தளலறா அவர்களுக்கு ்றாடம் புகடட 
எண்ணினறார். கல்கத்தறாவிலுள்ள அவர்களது 
குடிரயற் ்குதிகள் மீது ்தறாக்கு்தல் நடததி,  
வங்கறாளததின் கறாசிம் ்ஜறாரில் அ்ம்நதுள்ள 

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

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

பெக்சார் பபொர் (1764) 
1757 ஆம் ஆண்டு பிளறாசிப் ர்றாருக்குப் 

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

மீர்கறாசிம் ஆங்கிரலயருக்கு புர்தவறான், 
மிடனறாபூர், சிடடகறாங் ஆகிய ்குதிக்ள 

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

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

கர்�ா்டகப பபொர்கள்
18 ஆம் நூற்றாண்டில் மூன்று கர்நறாடகப் 

ர்றார்கள் ்ல்ரவறு இ்நதிய 
ஆடசியறாளர்களி்டரய ந்டப்ற்து. இதில் 
ஆங்கில கிழக்கி்நதிய கம்ப்னியும் பிப�ஞ்சு 
கிழக்கி்நதிய கம்ப்னியும் எதிர் எதிர் அணியில் 
இரு்ந்தது. ்றா�ம்்ரியமறாக, ஐர�றாப்்றாவில் 
பிரிடடனும், பி�றான்சும் ர்றாடடி நறாடுகள் ஆகும். ்க்சறார் ர்றார் 1764
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160எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

இரண்டாம் கர்�ா்டகப பபொர் (1749 - 1754)
கர்நறாடகம் மறறும் ்ெ்த�றா்றாத ஆகிய 

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

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

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

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

ஆறகாட்டுப பபொர் (1751)
இத்தருைததில் டியூப்ரள, முகமது 

அலி ்தஞ்சம் புகு்ந்த திருச்சி ரகறாட்ட்ய 

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

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

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

அர்டயாறு பபொர் (1746)
பசன்்னயின் அ்டயறாறு நதிக்க்�யில் 

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

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

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

கர்நறாடகப் ர்றார்கள்

மூன்்றாம் 
கர்நறாடகப் ர்றார்

1756 - 1763

இ�ண்டறாம் 
கர்நறாடகப் ர்றார்

மு்தல் 
கர்நறாடகப் ர்றார்

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

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

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

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

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

ரைசூரும், ஆங்கிபலய ஆட்சி 
விரிவாக்க்ததிறகு எதிர்பபும்

்ெ்தர் அலி யின் ்த்ல்மயில் ்மசூர் 
சமஸ்தறானம் ப்தன்னி்நதிய வ�லறாறறில் 

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

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

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

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

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

உடன்்டிக்்க்ய ஆங்கிரலயர்கள் 
நி்்ரவற்த ்தவறினர். 

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

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

பபொரின் பபொக்கு
1781ல் ஆங்கிரலய ்்டத 

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

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

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

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

பபொரின் பபொக்கு
்தள்தி ரஜறாசப் ஸமித ்த்ல்மயிலறான 

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

ைதராஸ் உ்டன்பெடிக்ரக (1769)
ர்றாரின் முடிவில் ம்த�றாஸ உடன்்டிக்்க 

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

ஆங்கிரலய – ்மசூர் ர்றார்கள்

1780 - 1784

இ�ண்டறாம்  
ஆங்கிரலய – ் மசூர் 

ர்றார்

1790 - 1792

மூன்்றாம்  
ஆங்கிரலய – ் மசூர் 

ர்றார்

1799

நறான்கறாம்  
ஆங்கிரலய – ் மசூர் 

ர்றார்

மு்தல்  
ஆங்கிரலய – ் மசூர் 

ர்றார்

1767 - 1769
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163 வர்த்தக்ததிலிருந்து பேரரசு வரர

ஸ்ரீ�ங்க்டடிை உடன்்டிக்்க்ய திப்பு 
சுல்்தறானுடன் பசயது பகறாண்டறார். 

ஸ்ரீரங்கபெட்டிண உ்டன்பெடிக்ரக (1792)
� இவவுடன்்டிக்்கயின்்டி, திப்பு 

்தன்னு்டய ஆடசிப்்குதியில் ்றாதி 
்குதி்ய ஆங்கிரலயருக்கு ஒப்்்டத்தறார். 

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

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

�ான்காம் ஆங்கிபலய – ரைசூர் பபொர் (1799)
திப்பு சுல்்தறான் 1792 ல் ஸ்ரீ�ங்கப்்டடிை 

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

காரணங்கள்
� திப்பு சுல்்தறான் ஆங்கிரலயருக்கு எதி�றாக 

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

� அச்சமயததில் எகிப்து மீது ்்டபயடுத்த
பநப்ர்றாலியனுடன் திப்பு ப்தறாடர்பு 
்வததிரு்ந்தறார்.

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

பபொரின் பபொக்கு
1799ல் பவல்பலஸலி பி�பு திப்புவின் மீது 

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

ைங்களூர் உ்டன்பெடிக்ரக (1784)
1784 மறார்ச் 7ல் ஆங்கிரலயருக்கும், திப்பு 

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

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

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

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

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

பபொரின் பபொக்கு
இ�ண்டு ஆண்டுகள் ந்டப்ற் இப்ர்றாரில் 

திப்பு சுல்்தறான் ்தனியறாக எதிர்தது ர்றா�றாடினறார். 
இப்ர்றார் மூன்று கடடங்களறாக ந்டப்ற்து. 
்தள்தி ரமரடறாஸ ்த்ல்மயிலறான ்தறாக்கு்தல் 
ர்தறால்வியில் முடி்ந்தது. ஆ்கயறால் 1790ல் 
்த்ல்ம ஆளுநர் கறா�ன்வறாலிஸ ்தறானறாகரவ 
்்ட்ய வழிநடததினறார். ஸ்ரீ�ங்கப்்டடினத்்த 
்தறாக்குவ்தறகு ்த்டயறாக இரு்ந்த அ்னதது 
ம்லக் ரகறாட்டக்ளயும் அவர் ் கப்்றறினறார். 
நம்பிக்்க இழ்ந்த திப்பு சுல்்தறான் ஆங்கிரலயரிடம் 
ர்ச்சுவறார்த்்தக்கு உடன்்டடறார். அ்த்ன 
ஏறறுக்பகறாண்ட கறா�ன்வறாலிஸ 1792ல் 

History_Untitled-2.indd   163 4/15/2019   3:20:19 AM



164எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

ம�றாததியர்கள்  ்லம் வறாய்ந்த சக்தியறாகரவ 
இரு்ந்தனர். ம�றாடடியர்களுக்கி்டயிலிரு்ந்த,  
இம்ரமறா்தல்க்ள பிரிடடிஷறார்  அவர்களது 
விரிவறாக்க பகறாள்்கக்கு சி்்ந்த மு்்யில் 
்யன்்டுததிக் பகறாண்டனர்.

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

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

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

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

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

ஆகிய ்குதிக்ள ஆங்கிரலயர் 
இ்ைதது பகறாண்டனர். 

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

� திப்புவின் குடும்்ததினர் ரவலூர்
ரகறாட்டக்கு அனுப்்்டடனர்.

ஆங்கிபலய ைரா்ததிய பபொர்கள்
மூன்்றாம் ்றானி்ட ர்றார் ர்தறால்வியறால் 

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

ஆங்கிரலய ம�றாததியப் ர்றார்கள்

மூன்்றாவது 
ஆங்கிரலய 

ம�றாததிய ர்றார்

1817 - 1818

இ�ண்டறாம் 
ஆங்கிரலய 

ம�றாததிய ர்றார்

மு்தல் 
ஆங்கிரலய 

ம�றாததிய ர்றார்

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

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

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

மறறும் மகறா்தறாஜி சி்நதியறா இ்டரய சறால்்் 
ஒப்்்ந்தம் ்கபயழுத்தறானது.

விரளவுகள்
� ர்றாரின் முடிவில் இ�ண்டறாம் மறா்தவ�றாவ

ர்ஷவறாவறாக ஏறறுக்பகறாள்ளப்்டடு, 
�குநறா்த �றாவுக்கு ஓயவூதியம் 
வழங்கப்்டடது.

� பிரிடடிஷ அ�சுக்கு சறால்பசட ்குதி 
வழங்கப்்டடது.

� இ்நதிய அ�சியலில் சறால்்் ஒப்்்ந்தம்
பிரிடடிஷறாருக்கு பசல்வறாக்்க 
ஏற்டுததியது. 

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

ைரா்ததியர்களின் உள்�ாட்டு விவகாரம்
மு்தல் ம�றாததியப் ர்றாரின் முடிவில் 

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

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

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

இந்தியாவில் ஆங்கிபலயரின் நிர்வாக 
அரைபபு

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

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

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

ம�றாததிய ்த்லவர்கள் ஒருவருக்பகறாருவர் 
பிரிக்கப்்டடு ்தனி்மப் ்டுத்தப்்டடனர். 

விரளவுகள்
� இப்ர்றாருக்கு பின் ம�றாததியர்களின் வலி்ம 

கறாலப்ர்றாக்கில்  ்லவீனம்ட்ந்தது.
� இ்நதியறாவில் ஆங்கிரலய கிழக்கி்நதிய

கம்ப்னி ்த்லயறாய சக்தியறாக
மறா்தப்தறாடங்கியது.

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

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

விரளவுகள்
� இப்ர்றாரின் முடிவில் ம�றாததிய 

கூடட்மப்பு க்லக்கப்்டடது மறறும் 
ர்ஷவறா ்்தவி ஒழிக்கப்்டடது.

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

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

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

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

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

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

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

1863 ல் ஐசிஎஸ ர்தர்வில் 
ர்தர்ச்சி ப்ற  ் மு்தல் இ்நதியர் 
சததிரய்நதி�நறாத ்தறாகூர்.  இவர் 
கவிஞர் இ�பீ்ந்த�நறாத ்தறாகூரின் 
மூத்த சரகறா்த�ர் ஆவறார்.
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168எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

ப்ௗஜ்்தறார் வசம் முகலறாய கறாவல்து்் 
பசன்்து. அப்ர்றாது, நக�ங்க்ள நிர்வகிக்கும் 
கறாவல் அலுவலர்களறாக பகறாதவறால் 
இரு்ந்தறார். அர்தரவ்ளயில் கி�றாமங்கள் 
கி�றாம கறாவலறாளிகளறால் ்றாதுகறாக்கப்்டடது 
அவர்க்ள ஜமீன்்தறார்கள் சம்்ளம் வழங்கி 
்தங்கள் கடடுப்்றாடடில் ்வததிரு்ந்தனர். 

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

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

நீதி்ததுர்ற அரைபபு
1772ல் இ�ட்ட ஆடசி மு்் ஒழிக்கப்்டடு 

வரிவசூல் பசயவ்்தயும், நீதி வழங்கும் 
அதிகறா�த்்தயும் ஆங்கில கிழக்கி்நதிய 
கம்ப்னி ஏறறுக் பகறாண்டது. அ்தன் வி்ளவறாக 
சிவில் நீதிமன்்ம் என்்்ழக்கப்்டட திவறானி 
அ்தறாலத மறறும் குற்வியல் நீதிமன்்ம் 
என்்்ழக்கப்்டட ப்ௗஜ்்தறாரி அ்தறாலத 
ஆகியன ஏற்டுத்தப்்டடன. 1773ஆம் ஆண்டு 

இராணுவம்
இது இ்நதியறாவின் 

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

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

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

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

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

காவல் துர்ற
1765ல் வங்கறாளததில் திவறானி (வரிவசூல்) 

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

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

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

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

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

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

ஆங்கிபலயருக்கு கிர்ட்தத �ன்ரைகள்
� ஆங்கில கிழக்கி்நதிய கம்ப்னி, இ்நதிய

சுர்தச அ�சர்களின் பசலவிரலரய
்தன்னு்டய ்்ட்ய ்�றாமரித்தது.

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

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

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

சுபதச அரசுகளுக்கு ஏறபெட்்ட இழபபுகள்
� து்ைப்்்டத திடடம் இ்நதிய சுர்தச 

அ�சர்க்ள ்லவீனமறானவர்களறாகவும், 
ப்றாறுப்்ற்வர்களறாகவும் மறாறறியது.

� பிரிடடிஷ கம்ப்னியறால் ்றாதுகறாக்கப்்டட
அ�சர்கள் ்தங்கள் குடிமக்களுக்கு ஆற்

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

துரணபபெர்ட்த திட்்டம் (1798)
இ்நதியறாவில் இரு்ந்த சுர்தச அ�சுக்ள 

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

்தன்னு்டய ்்ட்ய க்லததுவிடடு 

வங்கறாளததின், வில்லியம் 
ரகறாட்டயில் மு்தல் உச்ச  
நீதிமன்் நீதி்தி சர் எலிஜறா 
இம்ர் ஆவறார். 

ம்த�றாஸ உயர்நீதிமன்்ததின் மு்தல் இ்நதிய 
்த்ல்ம நீதி்தி சர் திருவறாரூர் முததுசறாமி ஆவறார்.
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முடிவுரர
பிளறாசிப் ர்றார் இ்நதியறாவில் ஆங்கிரலய 

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

மீள்பொர்ரவ
� சி�றாஜ்-உத-ப்தளலறா வங்கறாளததின் 

அரிய்ை ஏறினறார்.
� அலிநகர் உடன்்டிக்்க 1757 பிப்�வரி

9 ஆம் நறாள் ்கபயழுததிடப்்டடது.
� கர்நறாடகப் ர்றார்கள் 1746 மு்தல் 1763

வ்�யிலறான கறாலததில் ந்டப்ற்து.
� திப்பு சுல்்தறான் ர்றார் இழப்பீடடுத

ப்தறா்கயறாக 3.6 ரகறாடி ரூ்றாயி்ன
ஆங்கிரலயருக்கு வழங்க உடன்்டடறார்.

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

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

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

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

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

ரவண்டிய கட்மக்ள ம்்நது, 
அவர்க்ள சு�ண்டினர்.

வாரிசு இழபபுக் ்காள்ரக (1848)
டல்பெளசி பி�பு இ்நதியறாவில் 

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

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

ப்தறாழிலறாளர்கள். 
� ப்றாருளறா்தறா� வளர்ச்சி மறறும் 

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

்றாதுகறாப்பின்்ம உைர்வுகள்.
� இ்நதிய அ�சர்களின் சமததுவமின்்ம

மறறும் அறியறா்ம

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

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

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

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

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

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

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

I.  சரியான விர்டரய்த
பதர்ந்்தடு

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

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

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

4. ்றாண்டிச்ரசரி உடன்்டிக்்கயின்்டி 
____________ கர்நறாடக ர்றார் 
முடிவுக்கு பகறாண்டுவ�ப்்டடது.
அ) மு்தல் ஆ) இ�ண்டறாம் 
இ) மூன்்றாம்  ஈ) ஏதுமில்்ல

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

கரலச்்சாறகள்
கூட்டமைப்பு Confederacy a league or alliance

திருச்சமை 
ததொ்டரைொன Ecclesiastical relating to the Christian Church or its clergy

ஒப்ைம்டப்பு Entrust assign the responsibility

எதிரப்பு Hostility opposition

பைசசுவொர்தமத Negotiation discussion aimed at reaching an agreement

தமையொய Paramount supreme

ைிகுநத வைிமை Predominant the most powerful

ைதிபபீடு 
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V.  கீழக்கண்டரவகளுள் சரியாக
்பொருந்தியுள்ளது எது?
1.  அ்டயறாறு ர்றார் - 1748
2. ஆம்பூர் ர்றார் - 1754
3. வ்ந்தவறாசிப் ர்றார் - 1760
4. ஆறகறாடடுப் ர்றார் - 1749

VI.  கீழக்கண்டரவகளுக்கு ஒன்று அல்லது
இரணடு வாக்கியங்களில் விர்டயளி

1. இருடட்் துய�ச் சம்்வம் ்றறி குறிப்பு
வ்�க.

2. பிளறாசிப் ர்றாருக்குபின் ஆங்கிரலயர்கள்
ப்ற் சலு்ககள் யறா்வ?

3. ்க்சறார் ர்றாருக்கறான கறா�ைங்க்ள
குறிப்பிடுக

4. மு்தல் ஆங்கிரலய ்மசூர் ர்றாருக்கறான
கறா�ைங்கள் யறா்வ?

5. மூன்்றாம் ம�றாததிய ர்றாரின் வி்ளவுகள்
யறா்வ?

6. து்ைப்்்டத திடடததில் ் கபயழுததிடட
நறாடுகளின் ப்யர்க்ள குறிப்பிடுக

VII. விரிவான விர்டயளி
1. இ�ண்டறாம் கர்நறாடக ர்றார் குறிதது ஒரு

கடடு்� எழுதுக
2. நறான்கறாம் ஆங்கிரலய ்மசூர் ர்றார் ்றறி

எழுதுக
3. பிரிடடிஷ ஆடசி்ய விரிவு்டுத்த

டல்பெளசி பி�பு பகறாண்டு வ்ந்த
பகறாள்்க்ய ்றறி விவரி?

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

VIII. உயர் சிந்தரன வினா
இ்நதியறாவில் ஆங்கில கிழக்கி்நதிய

கம்ப்னியின் பவறறிக்கறான கறா�ைங்க்ள
விளக்குக
IX. வரரபெ்ட பெயிறசி

இ்நதிய– நதிகள் வ்�்டததில் கீழக்கண்ட 
இடங்க்ள குறிப்பிடுக.
1. பிளறாசி 2. ்க்சறார் 3. பு�்ந்தர்
4. ஆறகறாடு 5. வ்ந்தவறாசி
X. வாழக்ரக தி்றன் பெயிறசி

்ெ்தர் அலி மறறும் திப்பு சுல்்தறான்
ஆகிரயறாரின் பு்கப்்டங்கள், க்்தகள், 
கவி்்தகள் மறறும் ்தகவல்க்ள ப்தறாகுத்தல்.

II. பகாடிட்்ட இ்டங்கரள நிரபபுக
1. அலிநகர் உடன்்டிக்்க ்கபயழுததிடப்்டட

ஆண்டு  _______
2. சி�றாஜ் உத – ப்தளலறாவின் ்த்ல்ம

்்டத ்தள்தி ___________
3. இ�ண்டறாம் கர்நறாடகப் ர்றாருக்கறான

முக்கிய கறா�ைம் ____________
4. இ்நதியறாவில் பிரிடடிஷ சறாம்�றாஜ்யத்்த

விரிவுப்்டுததுவ்தறகறாக வறாரிசு இழப்புக்
பகறாள்்க்ய பகறாண்டு வ்ந்தவர் _____

5. திப்பு சுல்்தறா்ன இறுதியறாக
ர்தறாறகடித்தவர் __________

6. திப்பு சுல்்தறான் இ்ப்புக்கு பின் _____ வசம்
்மசூர் ஒப்்்டக்கப்்டடது.

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

III. ்பொரு்ததுக

IV. சரியா, தவ்றா ?
1. அலிவர்திகறான் ம்்வுக்கு பின்னர்

சி�றாஜ்- உத – ப்தளலறா வங்கறாளததின்
அரிய்ை ஏறினறார்

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

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

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

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

1. அய – லறா – சப்ர்ல் 
உடன்்டிக்்க

மு்தல் ஆங்கிரலய 
்மசூர் ர்றார்

2. சறால்்் 
உடன்்டிக்்க

மு்தல் கர்நறாடகப் 
ர்றார்

3. ்றாரிசு 
உடன்்டிக்்க

மூன்்றாம் 
கர்நறாடகப் ர்றார்

4. ஸ்ரீ�ங்க்டடின 
உடன்்டிக்்க

மு்தல் ம�றாததிய 
ர்றார்

5. பமட�றாஸ 
உடன்்டிக்்க

மூன் ற்ாம் ஆங்கிரலய 
்மசூர் ர ற்ார்
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173 வர்த்தக்ததிலிருந்து பேரரசு வரர

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

 இரணயதள வளங்கள்

XI. ்சயல் திட்்டம் ைறறும் ்சயல்பொடு
ஆங்கிரலயர்களறால் இ்நதிய அ�சர்கள்
ர்தறாறகடிக்கப்்டட்தறகறான கறா�ைங்க்ள
விவறா்தம் பசயயக.

 பைறபகாள் நூல்கள்
■  Bipan Chandra - History of Modern India,

Orient Blackswan Private Limited 2018
■  R.C.Majumdar - An Advance History of India

Macmillan and Co., Limited London 1953.

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

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

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

maps, c.1750 to 1800)

இரணயச் ்சயல்பொடு

இச்்சயல்பொட்டின் மூலம் இந்தியாவின் 
காலனி்ததுவக் கால வரரபெ்டங்கரள

அறியச் ்சய்தல்.
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அறிமுகம்
காலனி ஆதிககத்திற்கு முன் இந்தியப் 

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

  ஆங்கிலேயரகளின் ஆட்சியின்கீழ் 
நிேவருவாய் ககாள்க

நி்ேயான நிேவரி திட்்டம்
1765ல் இரா�ரட கி்ளவ் ேங்காளம், பீகார 

மற்றும் ஒரிசா ஆகிய �குதிகளில் ேரி ேசூலிககும்  

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

ஆங்கில ஆடசியின் கீழ் 
நிலேருோய் திடைங்கள்

மகல்ோரி மு்ற 

வில்லியம் 
ப�ணடிங் பிரபு

இரயத்ோரி 
மு்ற

தாமஸ் மன்வறாகாரன்ோலிஸ் பிரபு

நி்லயான நில 
ேருோய் திடைம்

அேகு - 3

கிராம சமூகமும் 
வாழ்்க்க மு்ையும்

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

கறைல் ல�ா்ககங்கள

காரன்வாலிஸ் பிரபு
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175 கிராம சமூகமும் வாழ்க்க மு்ையும்

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

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

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

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

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

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

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

நி்ைகள

�  தரிசு நிலங்கள் மற்றும் காடுகள் விேசாய
நிலங்களாக மாற்றப்�டைன.

�  ஜமீன்தாரகள் நிலத்தின் உரி்மயாளராயினர.

�  நீதி ேழங்கும்  ப�ாறுப்பிலிருந்து
ஜமீன்தாரகள் விடுவிககப்�டைனர.

�  ஜமீன்தாரகள் ஆங்கில அரசுககு
ெம்பிக்கககுரியேரகளாக மாறினர.

�  ஆங்கில அரசுககு நி்லயான ேருோ்ய 
கி்ைப்�்த உறுதி பசய்தது.

கு்ைகள

�  ஆங்கிவலய அரசு விேசாயிகளுைன்
வெரடியாக பதாைரபு பகாள்ளவில்்ல.

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

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

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

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

இரயத்துவாரி மு்ை 
இ ர ய த் து ே ா ரி 

மு்ற 1820ல் 
த ா ம ஸ் ம ன் வ ற ா 
மற்றும் வகப்ைன் 
ரீட என்�ேரகளால் 
அறிமுகப்�டுத்தப்�டைது. 
இம்மு்ற மதராஸ், 
�ம்�ாய், அசாம் �குதிகள் 
மற்றும் கூரக ஆகிய 
இந்திய மாகாணெங்களில் 
பகாணடுேரப்�டைது. இம்மு்றயின்  மூலம் 
நிலத்தின் உரி்மயானது விேசாயிகளின் 
ேசம் ஒப்�்ைககப்�டைது. இதனால் விேசாயிகள் 
நிலத்தின் உரி்மயாளராயினர. ஆங்கிவலய 
அரசு வெரடியாகவே விேசாயிகளிைமிருந்து 
ேரிேசூ்லப் ப�ற்றது. பதாைககத்தில் 
நிலேருோயனது வி்ளச்சலில் �ாதி என 
நிரணெயிககப்�டைது.  பின்னர இது தாமஸ் 
மன்வறா அேரகளால் வி்ளச்சலில் மூன்றில் 
ஒரு �ங்காக கு்றககப்�டைது.  இம்மு்றயில் 
நில ேருோயானது மண மற்றும் �யிரின் 
தன்்மயின் அடிப்�்ையில் தீரமானிககப்�டைது.

ப�ாதுோக 20 அல்லது 30 ஆணடுகளுககு 
ஒருமு்ற நிலத்தின் மீதான குத்த்க 

தாமஸ் மன்லைா
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மாற்றிய்மககப்�டைது. இத்திடைத்தில் 
விேசாயிகளின் நி்ல்ம மிகவும் 
�ாதுகாப்�ானதாக இருந்தது. உண்மயில், 
அரசு விேசாயிகளிைமிருந்து நிலேருோ்ய 
ேரியாக அல்லாமல் குத்த்கயாகவே ப�ற்றுக 
பகாணைது.
இரயத்துவாரி மு்ையின் சிைப்பு கூறுகள

�   ேருோய் ஒப்�ந்தம் வெரடியாக 
விேசாயிகளுைன் பசய்துபகாள்ளப்�டைது.

�  நில அளவு மற்றும் வி்ளச்சலின் மதிப்பீடு
கணெககிைப்�டைது.

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

இரயத்துவாரி மு்ையால் ஏற்பட்்ட வி்ைவுகள

�  ப�ரும்�ாலான �குதிகளில் நிலேருோய்
மிக அதிகமாக நிரணெயிககப்�டைது.
சிறப்�ான  �ருேக காலங்களில் கூை
விேசாயிகள் நிலேரி பசலுத்துேதற்கு
மிகவும் சிரமப்�டைனர.

�  அரசு, ஜமீன்தாரகளுககுப் �திலாக
விேசாயிக்ள சுரணடியது.

மகல்வாரி மு்ை
மகல்ோரி மு்ற, என்�து வோல்ட 

பமகன்சி என்�ேரது சிந்த்னயில் உதித்த, 
ஜமீன்தாரி மு்றயின் மாற்றிய்மககப்�டை 
ேடிேவம ஆகும். கங்்கச் சமபேளி, 
ேைவமற்கு மாகாணெங்கள், மத்திய 
இந்தியாவின் சில �குதிகள் மற்றும் 
�ஞசாப் வ�ான்ற �குதிகளில் 1822ல் 
அறிமுகப்�டுத்தப்�டைது.  இரா�ரட பமரதின்ஸ் 
�ரட என்�ேரின் ேழிகாடடுதலின்�டி  
1833ல் வில்லியம் ப�ணடிங் பிரபு, 
இம்மு்றயில் சில அடிப்�்ை மாற்றங்க்ள
பகாணடு ேந்தார. மகல் அல்லது கிராம 
வி்ளச்சலின் அடிப்�்ையில் இம்மு்றயில் 
ேருோய் மதிப்பீடு பசய்யப்�டைது.  மகல் 
�குதியின் அ்னத்து உரி்மயாளரகளும் 
நிலேருோய் பசலுத்துேதற்கு கூடடு 
ப�ாறுப்பு்ையேரகளாேர. பதாைககத்தில், 
பமாத்த வி்ளச்சலில் மூன்றில் இரணடு 
�ங்கு நிலேருோய் அரசின் �ங்காக  

நி ர ணெ யி க க ப் � ட ை து .  
பின்னர வில்லியம் 
ப�ணடிங் பிரபு பமாத்த
வி்ளச்சலில் நிலேருோய் 
50 சதவீதம் எனக 
கு்றத்தார.  இம்மு்றயில் 
நிலேருோ்ய கிராமம் 
முழுேதும் ேசூல் பசய்து 
அரசுககு பசலுத்த ஒரு 
கிராமத் த்லேர 

(Lambardar) நியமிககப்�டடிருந்தார. இந்த 
மு்ற முதலில் ஆகரா, அவயாத்தி வ�ான்ற 
இைங்களில் அமுல்�டுத்தப்�டைது.  பின்னர, 
ஐககிய மாகாணெங்களின் பிற �குதிகளுககும் 
விரிவு�டுத்தப்�டைது. இத்திடைத்திலும் 
அதிகமான ேரிச்சு்மகள் அ்னத்தும் 
விேசாயிகள் மீவத விழுந்தது.

மகல்வாரி மு்ையின் சிைப்பு கூறுகள

�  கிராமத் த்லேர அரசுககும், கிராம
மககளுககுமி்ைவய இ்ைத் தரகராக
பசயல்�டைார.

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

�  கிராம நிலங்களுககு, கிராமத்்த வசரந்த
சமுதாயத்தினவர உரி்மயாளராக 
இருந்தனர.

மகல்வாரி மு்ையால் ஏற்பட்்ட வி்ைவுகள

�  கிராமத் த்லேர, சலு்கக்ள தமது
பசாந்த விருப்�ங்களின் அடிப்�்ையில்
தேறாகப் �யன்�டுத்தினார.

�  இம்மு்றயானது விேசாயிகளுககு 
இலா�கரமானதாக இல்்ல.

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

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

1855-56ல் விேசாயிகளின் எழுச்சியாகக 
கருதப்�டை முதலாேது கலகம் சந்தால் 
கலகமாகும்.  பீகாரில் உள்ள ராஜமகால் 
குன்றுகளுககு அருகிலுள்ள �குதிகளில் 
சந்தால் மககள் வேளாண்ம பசய்து 
ேந்தனர. சந்தால்களின் அறியா்ம்ய 
சாதகமாக �யன்�டுத்திக பகாணை, ெகரப்புற 
நிலககிழாரகள் மற்றும் ேடடிககுப் �ணெம் 
தருவோர சந்தால்களின்  நிலங்க்ள 
அ�கரித்துக பகாள்ள ஆரம்பித்தனர. இது 
அேரகளி்ைவய கசப்�ான உணெர்ே 
ஏற்�டுத்தி 1856ல் ஆயுதம் ஏந்திய புரடசிககு 
இடடுச் பசன்றது.  இத்னத் பதாைரந்து, 
சந்தால்கள் தங்க்ள அன்னிய ொடடு 
ஆககிரமிப்பு சகதிகளிலிருந்து விடுவித்து 
பகாள்ேது மடடுமில்லாமல் தங்களுகபகன்று 
ஒரு அரசாங்கத்்த ஏற்�டுத்திக பகாள்ள, 
சித்து மற்றும் கங்கு என்ற இரணடு சந்தால் 
சவகாதரரகளின் த்ல்மயின் கீழ் 10,000 
வீரரகள் ஒன்று கூடினர. இககூடைத்தினரின்  
புரடசி ஒரு மாதத்திற்குள் ேலி்மயான 
சகதியி்ன ப�ற்றது. ஐவராப்பிய 
�ண்ணெயாளரகள், ஆங்கிவலய அலுேலரகள், 
இரயில்வே ப�ாறியாளரகள், ஜமீன்தாரகள் 
மற்றும் ேடடிககுப் �ணெம் பகாடுப்வ�ார
ஆகிய அ்னேரும் புரடசியாளரகளால் 
தாககப்�டைனர. புரடசியானது பிப்ரேரி 1856 
ே்ர பதாைரந்தது.  புரடசியின் த்லேரகள் 
்கது பசய்யப்�டை்த  பதாைரந்து, கலகமானது 
கடு்மயாக  அைககப்�டைது. இத்னத் 
பதாைரந்து சந்தால்கள் ேசித்த �குதிக்ள 
சந்தால் �ரகானா என அரசு அறிவித்தது. அதன்�டி 

விவசாயிகளின் மீது ஆங்கிே நிேவருவாய் 
மு்ையின் தா்ககங்கள

�  அ்னத்து நிலேரி மு்றகளும் ப�ாதுோக,
நிலத்திலிருந்து அதிக�டச ேருமானம்
ப�றுேதாகவே இருந்தது. இதனால் நில
விற்�்ன அதிகரிப்பு மற்றும் விேசாயத்
பதாழில் அழிவிற்கு ேழிேகுத்தது.

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

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

�  இந்திய கிராமங்களுககான நி்லப்புத்
தன்்மயும் பதாைரச்சியான நி்லயும்
அ்சககப்�டைன.

�  ஆங்கிவலய இறககுமதி ப�ாருடகளால்
இந்தியக குடி்சத் பதாழில்கள் ம்றந்தன.
விேசாயிகள் ேருமானத்திற்கு வேறு
ேழியின்றி தவித்தனர.

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

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

விவசாயிகளின் புரட்சிகள
இந்தியாவில் ஆங்கில ஆடசியானது 

வேளாண்ம மு்றயில் �ல மாற்றங்க்ள 
பகாணடு ேந்தது.  புதிய வேளாண்ம 
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சந்தால்களின் நிலங்களும், அ்ையாளமும் 
அன்னிய ஆகரமிப்�ாளரகளிைமிருந்து 
�ாதுகாககப்�டைன.

சநதால் கேகம்
இண்டிலகா கேகம் (அவுரி புரட்சி - 1859-60)

ேங்காள அவுரி சாகு�டியாளரகளின் 
வே்ல நிறுத்தம் அதிகளவில் �ரவி 
தீவிர விேசாய �ரடசியாக மாறியது. 
ஐவராப்பிய இணடிவகா வதாடைககாரரகள், 
விேசாயிகளுககு மிகவும் தீ்ம தரும் 
ே்கயில் இணடிவகா்ே ேளரப்�தற்கு 
குத்த்க விேசாயிக்ள கடைாயப்�டுத்தினர. 
வமலும் குத்த்க விேசாயிகள், தாங்கள் 
வி்ளவிககும் அவுரி்ய தங்களுககு 
கு்றந்த வி்லககு விற்கும்�டியும், குத்த்க 
முன்�ணெத்்த பின்னாளில் அேரகளுககு 
�யன்�டும் ே்கயில் முன்கூடடிவய ப�ற்று 
பகாள்ளும்�டியும் ேற்புறுத்தப்�டைனர. வமலும், 
ஆள் கைத்தல், பகாள்்ளயடித்தல், க்சயடி 
பகாடுத்தல், எரித்தல் வ�ான்ற சம்�ேங்களும் 
ெைந்தன.  பசப்ைம்�ர 1859ல் திகம்�ர பிஸ்ோஸ் 
மற்றும் பிஸ்னு சரண பிஸ்ோஸ் ஆகிவயாரால் 
ொதியா மாேடைத்தில் ெ்ைப�ற்ற கலகங்கள் 
ஐவராப்பிய �ண்ணெயாளரகளின் 
கடு்மயான அைககுமு்றகளால் 
்கவிைப்�டைன. அதன் பின்னர ஐவராப்பிய 
பதாழிற்சா்லகள் எரிககப்�டடு, கலகமானது 
வேறு இைங்களுககு  �ரவியது.  நி்ல்ம்ய
கடடுககுள் பகாணடு ேர அரசு 1860ல் ஒரு 
அவுரி ஆ்ணெயத்்த அ்மத்தது. அந்த 
ஆ்ணெயத்தின் �ரிந்து்ரப்�டி 1862 
சடைம் �ாகம் ஆறி்ன (VI) (Part of the 
Act of 1862) உருோககியது.  ஐவராப்பிய 
�ண்ணெயாளரகளின் அைககு மு்றககு 
�யந்து ேங்காளத்தின் அவுரி விேசாயிகள்  பீகார 
மற்றும் உத்திரப் பிரவதசத்தில்  குடிவயறினர.  
இந்து வதச�கதன் என்ற பசய்தித்தாள் 

சாகு�டியாளரகளின் துயரங்க்ள �லமு்ற 
பேளிச்சத்திற்கு பகாணடு ேந்தது.  அவதவ�ால, 
தீன�ந்து மித்ரா என்�ேர, ேங்காள அவுரி 
சாகு�டியாளரகளின் துயரங்க்ள மககள் 
மற்றும் அரசின் கேனத்திற்குக பகாணடுேர 
நீல் தர�ன் (Nil Darpan) என்ற ஒரு ொைகத்்த 
எழுதினார.
்பாப்னா கேகம் (1873-76)

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

ொள்ைவில் ஜமீன்தாரகளால் 
�ாதிககப்�டை விேசாயிகள் ப�ருங்கூடைமாகக 
கூடி கிராமங்கள் வதாறும் பசன்று 
ஜமீன்தாரகளின் அச்சுறுத்தல்க்ள
எடுத்துககூறி மற்ற விேசாயிகளும் 
தங்களுைன் இ்ணெயும்�டி பசய்தனர. 
வ�ாராடை பசலவினங்க்ள கடடுப்�டுத்த
விேசாயிகளிைமிருந்து நிதி திரடைப்�டைது. 
வ�ாராடைம் �டிப்�டியாக �ாப்னா முழுேதும் 
�ரவி, பின்னர கிழககு ேங்காளத்தின் மற்ற
மாேடைங்களுககும் �ரவியது. அப்�குதி 

இண்டிலகா கேகம்
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எங்கும் விேசாய சங்கங்கள் அ்மககப்�டைன.  
வ�ாராடைத்தின் முதன்்ம வொககம் சடைத்்த 
எதிரப்�தாக இருந்தது. 

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

த்ககாண கேகம் (1875)
1875ஆம் ஆணடு பூனா மாேடைத்தில் 

உள்ள விேசாயிகள் ஒரு கலகத்தில் ஈடு�டைனர. 
அது தககாணெ கலகம் என்ற்ழககப்�டைது. 
அப்�குதி விேசாயிகள், ஆரம்�த்தில் 
பதாைரந்து தங்கள் நிலங்க்ள அ�கரித்துக 
பகாணடிருந்த உள்ளூர ேடடிககாரரகளின் 
அைககுமு்ற்ய எதிரத்துப் புரடசி பசய்தனர.  
பூனா மாேடைத்தின் ஒரு கிராமத்தில், ஒரு 
ேடடிககாரரின் பசாத்துகக்ள ்கப்�ற்றி, 
அே்ர கிராமத்திலிருந்து பேளிவயற்றிய 
ப�ாழுது புரடசி பதாைங்கியது.  வமலும் இப்புரடசி 
�டிப்�டியாக 33 கிராமங்களுககுப் �ரவியது.  
விேசாயிகள் மாரோரி சகுகாரரகளின் 
பசாத்துக்ள பகாள்்ளயடித்தனர.  
சகுகாரரகள், காேலரகளின் உதவி்ய 
ொடியவ�ாது வ�ாராடைம் ேன்மு்றயாக 
மாறியது.  இராணுேம் ேரே்ழககப்�டடு  
அப்புரடசி கடடுப்�டுத்தப்�டைது.  இப்புரடசியின் 
வி்ளோக “தககாணெ விேசாயிகள் மீடபு 
சடைம்” நி்றவேற்றப்�டடு அதன் மூலம் 
விேசாயிகளின் கு்றகள் க்ளயப்�டைது.

்பஞசாப் விவசாயிகள  இய்ககம் (1890-1900)
ெகரப்புற ேடடிககாரரகளிைம் கை்னப் 

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

சம்்பரான் சத்தியாகிரகம்
பீகார மாநிலத்தில் உள்ள சம்�ரான் என்ற 

இைத்தில் ஐவராப்பிய �ண்ணெயாளரகள் 
சடைத்திற்குப் புறம்�ான மற்றும் மனிதத் 
தன்்மயற்ற மு்றகளில், மிகவும் நியாயமற்ற 
வி்லககு அவுரி சாகு�டி்ய பசய்தனர. 
சம்�ரான் இந்திய விேசாயிகள் (அவுரி 
சாகு�டியாளரகள்), தங்களது பமாத்த நிலத்தில் 
20ல் 3 �ங்கில் மடடும் அவுரி்ய சாகு�டி பசய்து, 
அத்னயும் ஐவராப்பிய வதாடைககாரரகளுககு 
அேரகள் நிரணெயித்த வி்லகவக விற்க 
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சம்�ரான் தீன்கதியா என்ற ெ்ைமு்றயின் 
கீழ் பி்ணெககப்�டடிருந்தாரகள்.  வமலும் 
அேரகள் ஐவராப்பிய �ண்ணெயாளரகளால் 
சடைவிவராத �ணெம் �றிப்பு, மற்றும் அைககு 
மு்ற வ�ான்ற நிகழ்வுகளுககு ஆளாகினர. 
இந்த விேசாயிகளின் பிரச்சி்ன்ய அறிந்து 
பகாணை மகாத்மா காந்தி  அேரகளுககு உதே 
முன்ேந்தார. அரசு ஒரு விசார்ணெக குழு்ே 
அ்மத்து, மகாத்மா காந்தி்ய அககுழுவின் 
ஓர உறுப்பினராக வசரத்துக பகாணைது. 
விேசாயிகளின் கு்றகள் விசாரிககப்�டடு 
இறுதியில், வம, 1918ல் “சம்�ரான் விேசாயச் 
சடைம்” நி்றவேற்றப்�டைது. 
லக்டா(்கரா) சத்தியாகிரகம் (1918)

1918ல் குஜராத்தின் வகைா மாேடைத்தில், 
இ்ையராத �ஞசத்தின் காரணெமாக விேசாயம் 
ப�ாய்த்தது. ஆனால் நிலேரி முழுே்தயும் 
பசலுத்த விேசாயிக்ள அரசு அறிவுறுத்தியது.  

இதன் வி்ளோக வகைா மாேடைத்தில் 
உள்ளூர விேசாயிகள் ேரிபகாைா இயககத்்த 
பதாைங்கினர. அவ்வியககத்திற்கு  காந்தியடிகள் 
த்ல்ம ஏற்றார.

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

விேசாயிகளின் புரடசிகள்

சந்தால்

(1855-56)

இணடிவகா

(1859-60)
�ாப்னா

(1873-76)

�ஞசாப் 
(1890-1900)

தககாணெம்
(1875)

�ரவதாலி
(1929-30)

வகைா
(1918)

மா
ப்ள

ா
(1

92
1)

சம்�ரான்

(1917-18)

அள்ேயில் இல்்ல
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மாப்ைா கிைரச்சி (1921)
மாப்ளா என்று அ்ழககப்�டை முஸ்லீம் 

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

ஏப்ரல் 1920ல் ெ்ைப�ற்ற மல�ார 
மாேடை மாொடடின் மூலம் மாப்ளா
விேசாயிகள் உத்வேகம் அ்ைந்தனர. 
அம்மாொடு குத்த்கதாரரகளுககு 
ஆதரேளித்து, நிலககிழார - குத்த்கதாரர 
இ்ையில் உள்ள உறவி்ன ஒழுங்குப்�டுத்த 
சடைம் இயற்ற வகாரியது.  ஆகஸ்ட 1921ல் 
மாப்ளா விேசாயிகள், ஜமீன்தாரகளின் 
அைககுமு்றககு எதிராக கிளரச்சியில் 
ஈடு�டைனர. கிளரச்சியின் ஆரம்�த்தில் மாப்ளா 
விேசாயிகள் காேல் நி்லயங்கள், ப�ாது 
அலுேலகங்கள், பசய்தி பதாைரபு சாதனங்கள், 
அைககு மு்றயில் ஈடு�டை நிலககிழாரின் 
வீடுகள், ேடடிகக்ைககாரரகள் உட�ை
அ்னே்ரயும் தாககினர. ஆனால் 
1921 டிசம்�ர ோககில் அரசு இரககமின்றி 
மாப்ளா கிளரச்சி்ய அைககியது. அரசின் 
அதிகாரப்பூரே மதிப்பீடடின்�டி, அரசு 
த்லயீடடின் வி்ளோக 2337 மாப்ளா 
கிளரச்சியாளரகள் பகால்லப்�டைனர. 1650 
வ�ர காயம்ைந்தனர மற்றும் 45,000ககும் 
வமற்�டவைார சி்றபிடிககப்�டைனர.

மாப்ைா ்கதிகள
்பரலதாலி சத்தியாகிரகம் (1929-30)

1928ல் 30 சதவீதம் அளவிற்கு அரசு 
நிலேருோ்ய உயரத்தியது அதனால்,  
�ரவதாலி (குஜராத்) விேசாயிகள் சரதார 
ேல்ல�ாய் �டவைல் த்ல்மயில் தங்களது 
எதிரப்பி்ன பதரிவித்தனர.  வமலும்  
விேசாயிகள், உயரத்தப்�டை நிலேரி்ய 

பசலுத்த மறுப்பு பதரிவித்து பிப்ரேரி 12, 1928ல் 
ேரிபகாைா இயககத்்தத் பதாைங்கினர.   இதில் 
�ல ப�ணகளும் கலந்து பகாணைனர.

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

்பரலதாலி சத்தியாகிரகம்

மீள்பார்வ
� ஆங்கில அரசானது இந்தியாவின்

�ழ்மயான வேளாண்ம மு்ற்யயும்
மற்றும் நிலேருோய் பகாள்்க்யயும்
ஏற்றுக பகாள்ளவில்்ல.

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

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

� ராஜமகால் குன்றுகளுககு அருகிலிருந்த
நிலங்கள் சந்தால்களால் �யிரிைப்�டைன.

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

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

I.  சரியான வி்்ட்யத்
லதரநகதடு

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

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

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

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

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

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

க்ேச்கசாறகள
புதிய அமைப்பு Apparatus new system
உரிமை 
க�ோருபவர் Claimants a person making a claim

விவசோயி Cultivator a person who cultivates the land
அத்துைீறல் Encroachment intrusion on

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

முக�ியைோ� Predominantly mainly
குத்தம�யோளர்/ 
குடியிருப்பவர் Tenants a person who occupies land rented from a land lord

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

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

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

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

பிஸ்ோஸ்
ஈ) சரதார ேல்ல�ாய் �டவைல்
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V.  கீழ்்ககாணும் கூற்ை ஆராய்நது சரியான
வி்்ட்ய ()கசய்யவும்

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

அ) இந்த மு்ற 1793 ல் அறிமுகப்�டுத்தப்�டைது.
ஆ)  ஜமீன்தாரகள் நிலத்தின் உரி்மயாளர

ஆேர.
இ)  விேசாயிகளுககு இந்த மு்றயில் ஒரு 

குறிப்பிடை ேருோய் நி்லயாக கி்ைத்தது.
ஈ)  இந்தியாவின் பமாத்த நிலப்�ரப்பில் 19% 

நிலப்�ரப்பில் ெைமு்றப்�டுத்தப்�டடிருந்தது.
2.  கீழ்ககணைேற்றுள் இந்தியாவில் ெ்ைப�ற்ற

விேசாய புரடசி �ற்றிய சரியான கூற்று எது?
அ)  சந்தால் கலகம் ேங்காளத்தில்

ெ்ைப�ற்றது.
ஆ)  நீல் தர�ன் என்ற ொைகம் தீன �ந்து

மித்ராோல் எழுதப்�டைது. 
இ)  தககாணெ கலகம் 1873 ல் பூனாவில் உள்ள

கிராமம் ஒன்றில் துேங்கியது.
ஈ) மாப்ளா கலகம் தமிழகத்தில் ெ்ைப�ற்றது.

VI.  பின்வருவனவறறு்ககு ஒன்று அல்ேது
இரண்டு வரிகளில் வி்்ட தருக.

1.  நிரந்தர நிலேரி திடைத்தின் சிறப்புககூறுகள்
ஏவதனும் இரணடி்ன குறிப்பிடுக.

2.  இரயத்துோரி மு்றயின் சிறப்புக கூறுகள்
யா்ே?

3.  மகல்ோரி மு்றயின் வி்ளவுக்ளக கூறுக.
4.  1859-60ல் ெ்ைப�ற்ற இணடிவகா (அவுரி)

கலகத்திற்கு காரணெம் என்ன?
5.  சம்�ரான் சத்தியாகிரகத்தில் மகாத்மா

காந்தியின் �ங்கி்ன குறிப்பிடுக?
6.  �ரவதாலி சத்தியாகிரகத்தில் ேல்ல�ாய்

�டவைலின் �ங்கு �ற்றி எழுதுக.
VII. விரிவான வி்்டயளி
1.  நி்லயான நிலேரி திடைத்தின் நி்ற,

கு்றக்ள விோதிகக.
2.  ஆங்கிவலயரகளின்  நிலேரி திடைங்கள்

இந்திய விேசாயிகள் மீது ஏற்�டுத்திய
தாககங்கள் என்ன?

3. மாப்ளா கிளரச்சி �ற்றி ஒரு �த்தியில் எழுதுக.

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

II.லகாடிட்்ட இ்டத்்த நிரப்புக.
1. _________ என்�து ஜமீன்தார

மு்றயின் திருத்தப்�டை மு்றயாகும்.
2. மகல்ோரி மு்ற _________

என்�ேரின் சிந்த்னயில் உதித்த திடைம்.
3. இணடிவகா (அவுரி) கிளரச்சி _______ல்

ெ்ைப�ற்றது.
4. மாப்ளா கலகம் _________ல்

ெ்ைப�ற்றது.
5. ’சம்�ரான் விேசாயச் சடைம்’

நி்றவேற்றப்�டை ஆணடு _________
III. க்பாருத்துக

1. நிரந்தர 
நிலேரி திடைம் மதராஸ்

2. மகல்ோரி 
மு்ற

இணடிவகா 
விேசாயிகளின் துயரம்

3. இரயத்துோரி 
மு்ற ேைவமற்கு மாகாணெம்

4. நீல் தர�ன் ேங்காளம்

5. சந்தால் கலகம் முதல் விேசாயிகள் 
கிளரச்சி

IV. சரியா, தவைா ?
1.  ோரன் வேஸ்டிங்ஸ் ஐந்தாணடு நிலேரி 

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

அறிமுகப்�டுத்தப்�டைது.
3.  குஜராத்தின் யூசுப்்ாகி என்ற �ரகானாவில்

�ாப்னா கலகம் ஏற்�டைது.
4.  “�ஞசாப் நில உரி்ம மாற்று சடைம்” 1918ல்

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

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

 இ்ணயதை வைங்கள

VIII. உயரசிநத்ன வினா.
ேரிகள் மடடும் அல்லாமல் வேறு எந்த
ே்ககளில் ஆங்கிவலயரகள் இந்திய
விேசாயிகளின் நிலங்க்ள சுரணடினர.
IX. கசயல்திட்்டம் மறறும் கசயல்்பாடு
1.  காந்தியின் அகிம்்ச மற்றும் சத்தியாகிரகத்்த

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

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

 லமறலகாள நூல்கள
1.  Bipan Chandra - History of Modern

India, Orient Blackswan Private
Limited 2018.

History_Unit-3.indd   184 4/15/2019   3:54:43 AM



185

அறிமுகம்
1857 ஆம் ஆண்டு பிளாசிப் ப�ாருக்குப் 

பின் நாட்டின் அரசியல், சமூக-ப�ாருளாதார 
நிலைலயப் �ாதிக்கும் வலகயில் 
ஆங்கிபையரால் நாட்டின் �ை �குதிகளில் 
அரசியல் மற்றும் ப�ாருளாதார ஆதிக்கம் 
ஏற்�டுததப்�ட்்டது. இது �ை திறன்மிக்க
நிைக்கிழாரகள் மற்றும் தலைவரகளில்டபய
அதிகார பவறு�ாட்டிற்கு வழிபகாலியது. 
இயற்லகயாகபவ அவரகளுள் 
�ைர ஆங்கிபையரகளுக்கு எதிராக 
புரட்சியில் ஈடு�ட்்டனர.  ஆங்கிபையரகள் 
�ாலளயக்காரரகளி்டமிருந்து வரு்டாந்திர 
கப்�ம் வசூலிக்கும் உரிலம ப�ற்றிருந்ததாகக் 
கருதப்�டுகிறது.  ஆங்கிபையரகளுக்கு 
முதல் எதிரப்பு பூலிதபதவரால் ஏற்�ட்்டது. 
அவருக்குப்பின் மற்ற �ாலளயக்காரரகளான 
வீர�ாண்டிய கட்்டப�ாம்மன், ஊலமததுலர, 
மருது சபகாதரரகள் மற்றும் தீரன் சின்னமலை 
ஆகிபயாரும் ஆங்கிபையருக்பகதிரான 
எதிரப்பிலனத பதரிவிததனர.

பாளையஙகளின் த�ாற்றம்
விஜய நகர ஆட்சியாளரகள் தங்கள் 

மாகாணங்களில் நாயக்கரகலள 
நியமிததனர. இலதபயாட்டி மதுலர நாயக்கர 
�ாலளயக்காரலர நியமிததார.  1529 ல் 
விஸவநாதர மதுலர நாயக்கரானார.  இவரால்  
தனது மாகாணங்களில் அதிகாரங்கலளப் 
ப�ற விரும்பிய சிறுகுடித தலைவரகலள 
கட்டுப்�டுதத முடியவில்லை. அதனால் அவரது 
அலமசசர அரியநாதரு்டன் கைந்தாபைாசிதது 
1529ல் �ாலளயக்காரர முலறலய
ஏற்�டுததினார. அதன்மூைம் நாடு 72 
�ாலளயங்களாகப் பிரிக்கப்�ட்டு ஒவபவாரு 
�ாலளயமும் ஒரு �ாலளயக்காரரின் 
கீழ் பகாண்டுவரப்�ட்்டது. ஒவபவாரு 
�ாலளயக்காரரும் ஒரு பிரபதசததின் 
அல்ைது �ாலளயததின் உரிலமயாளராக 
கருதப்�ட்்டார. இந்த �ாலளயக்காரரகள், 
நாயக்கரகளுக்கு பதலவ ஏற்�டும் ப�ாது 
இராணுவம் மற்றும் இதர உதவிகலள முழு 
மனது்டன் பசயதனர. �ாலளயக்காரரகள் 
வரிகலள வசூலிதது, தாங்கள் வசூலிதத 
வரிப்�ணததில் மூன்றில் ஒரு  �ங்கிலன

மககளின் புரட்சி

அலகு - 4

▶ தமிழ்நாட்டில் �ாலளயக்காரர முலற �ற்றி அறிதல்
▶  ஆங்கிபையரகளுக்பகதிராக நல்டப�ற்ற புரட்சியில் பூலிதபதவர மற்றும்

கட்்டப�ாம்மனின் �ங்கிலனப் �ற்றி புரிந்துபகாள்ளுதல்
▶ பதன்னிந்திய புரட்சி �ற்றி பதரிந்துபகாள்ளுதல்
▶ பவலூர புரட்சியின் காரணங்கள் மற்றும் விலளவுகலளப் �ற்றி அறிதல்
▶  1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சியின் காரணங்கள் மற்றும் விலளவுகலளப்

புரிந்துபகாள்ளுதல்

கற்றல் த�ாககஙகள்
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மதுலர நாயக்கரகளுக்கும், அடுதத மூன்றில் 
ஒரு �ங்கிலன இராணுவ பசைவிற்கும் 
பகாடுததுவிட்டு மீதிலய அவரகள் பசாந்த 
பசைவிற்கு லவததுக்பகாண்்டனர.

த�ன்னிந்தியாவில் த�ாடகககால புரட்சிகள்
பாளையககாரரகளின் புரட்சி

17 மற்றும் 18 ஆம் நூற்றாண்டில் 
தமிழ்நாட்டின் அரசியலில் �ாலளயக்காரரகள் 
முக்கிய �ங்கு வகிததனர. அவரகள் தங்கலள 
சுதந்திரமானவரகளாகக் கருதிக்பகாண்்டனர. 

�ாலளயக்காரரகளில்டபய இரண்டு 
�ாலளயங்கள் (முகாம்கள்) இருந்தன. அலவ 
கிழக்கு �ாலளயம் (முகாம்), பமற்கு �ாலளயம் 
(முகாம்) என்�ன ஆகும். கிழக்கு �ாலளயங்களில் 
இருந்த நாயக்கரகள் கட்்டப�ாம்மனின் 
கட்டுப்�ாட்டின் கீழ் ஆட்சி பசயதனர.  பமற்கு 
�ாலளயங்களில் இருந்த மறவரகள் 
பூலிதபதவரின் கட்டுப்�ாட்டின் கீழ் ஆட்சி 
பசயதனர. இந்த இரண்டு �ாலளயக்காரரகளும் 
ஆங்கிபையருக்கு கப்�ம்(kist) கட்்ட மறுததுக் 
கிளரசசியில் ஈடு�ட்்டனர. 
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187 மக்களின் புரட்சி

�ாலளயக்காரரகளுக்கும், கிழக்கிந்திய 
கம்ப�னிக்குமில்டபய ஆரம்� காை 
ப�ாராட்்டங்கள் அரசியலில் ஒரு வலிலமயான 
�ரிணாமதலதப் ப�ற்றன. 1792 ஆம் 
ஆண்டு கரநா்டக உ்டன்�டிக்லகயால் 
ஒருங்கிலணக்கப்�ட்்ட ஆங்கிபைய  அதிகாரம் 
�ாலளயக்காரரகளின் மீது பசலுததப்�ட்்டது. 
இந்த உ்டன்�டிக்லகயின் �டி ஆங்கிபையரகள் 
வரிவசூல் பசயயும் உரிலமலயயும் ப�ற்றனர. 
அதன் விலளவாக �ாலளயக்காரரகளின் 
புரட்சி பவடிததது.

பூலிதத�வர
இந்தியாவில் ஆங்கிை ஆட்சிலய 

எதிரப்�தில் தமிழ்நாட்டில் முன்பனாடியாக 
இருந்தவர பூலிதபதவர ஆவார. அவர 
திருபநல்பவலியின் அருகிலிருந்த பநற்கட்டும் 
பசவல் என்ற �ாலளயததின் �ாலளயக்காரர 
ஆவார. அவரது ஆட்சிக் காைததில் ஆற்காட்டு 
நவா�ான முகமது அலிக்கும் ஆங்கிபையருக்கும் 
கப்�ம் கட்்ட மறுதது அவரகலள எதிரக்கத 
பதா்டங்கினார. எனபவ ஆற்காட்டு நவாப் 
மற்றும் ஆங்கிபையரின் கூட்டுப்�ல்டகள் 
பூலிதபதவலரத தாக்கின. ஆனால் அக்கூட்டுப் 
�ல்டகள், திருபநல்பவலியில் பூலிதபதவரால் 
பதாற்கடிக்கப்�ட்்டன. இந்தியாவில், 
ஆங்கிபையரு்டன் ப�ாரிட்டு அவரகலளத 
பதாற்கடிதத முதல் இந்திய மன்னர 
பூலிதபதவபர ஆவார. இந்த பவற்றிக்குப் பிறகு 
பூலிதபதவர நவாப் மற்றும் ஆங்கிபையலர 
எதிரக்க �ாலளயக்காரரகளின் கூட்்டலமப்ல� 
உருவாக்க முயன்றார.

1759ல் யூசுப்கான் தலைலமயிைான 
ஆற்காடு நவாப்பின் �ல்டகள் பநற்கட்டும் 
பசவலைத தாக்கின. அந்தநல்லூரில் பூலிதபதவர 
பதாற்கடிக்கப்�ட்்டார. 1761ல் ஆற்காடு 
நவாப்பின் �ல்டகள் பநற்கட்டும்பசவவலைக் 
லகப்�ற்றியது. பூலிதபதவர தலைமலறவு 
வாழ்க்லக வாழ்ந்து 1764ல் பநற்கட்டும் 
பசவவலைக் மீண்டும் லகப்�ற்றினார. பிறகு 
அவர 1767ல் பகப்்டன் பகம்ப�ல் என்�வரால் 
பதாற்கடிக்கப்�ட்்டார. பின்னாளில் பூலிதபதவர 
தப்பிதது தலைமலறவாக வாழ்ந்து, தனது 
பநாக்கம் நிலறபவறாமபைபய இறந்து 
ப�ானார. இருந்தாலும் விடுதலைக்கான அவரது 
துணிசசைான ப�ாராட்்டம் பதன்னிந்திய 
வரைாற்றில் நிலைதது நிற்கிறது.

வீரபாண்டிய கட்டதபாம்மன்
க ட் ்ட ப � ா ம் ம னி ன் 

மு ன் ப ன ா ர க ள் 
ஆ ந் தி ர ா ல வ ச 
பசரந்தவரகள். 11 ஆம் 
நூற்றாண்டில் அவரகள் 
த மி ழ் ந ா ட் டி ற் கு 
இ ்ட ம் ப � ய ர ந் த ன ர . 
� ா ண் டி ய ர க ளி ன் 
கீழ் நிைமானிய 
அ டி ப் � ல ்ட யி ல் 
�ாஞசாைங்குறிசசிலயத 
தலைநகராகக் பகாண்டு பஜகவீர�ாண்டிய 
கட்்டப�ாம்மன், வீர�ாண்டியபுரதலத 
ஆட்சி பசயதார. பின்னர நாயக்கரகளின் 
ஆட்சியில் �ாலளயக்காரரானார. 
பஜகவீர�ாண்டியனுக்குப்பின் அவரதுமகன் 
வீ ர � ா ண் டி ய  க ட் ்ட ப � ா ம் ம ன் 
�ாலளயக்காரரானார. அவரது மலனவி 
ஜக்கம்மாள், சபகாதரரகள் ஊலமததுலர 
மற்றும் பசவதலதயா ஆவர.
ஆறகாடு �வாப்

விஜயநகரப் ப�ரரசின் வீழ்சசிக்குபின் 
முகைாயரகள் பதற்கில் தங்கள் 
பமைாண்லமலய நிறுவினர. கரநா்டகாவில் 
நவாப் முகைாயரகளின் பிரதிநிதியாக 
பசயல்�ட்்டார. �ஞசாைங்குறிசசி 
�ாலளயமும் நவாப்பின் ஆளுலகயின் கீழ் 
பகாண்டுவரப்�ட்்டது. எனபவ அது, நவாப்பிற்கு 
கப்�ம் (வரி) கட்்ட �ணிக்கப்�ட்்டது. ஆனால் 
1792ல் ஏற்�ட்்ட கரநா்டக உ்டன்�டிக்லக 
அரசியல் நிலைலமகலள முற்றிலும் மாற்றியது. 
கம்ப�னி, �ாஞசாைங்குறிசசியிலிருந்து வரி 
வசூல் பசயயும் உரிலமலயயும் ப�ற்றது. 
கப்�ம் வசூலிததபத கட்்டப�ாம்மனுக்கும், 
ஆங்கிபையருக்குமில்டபயயான பமாதலுக்கான 
முதன்லம காரணமானது.
கட்டதபாம்மன்-ஜாக்சன் ்சந்திப்பு

இராமநாதபுர கபைக்்டர 
காலின் ஜாக்சன் 1798ல் 
நிலுலவத பதாலகலய 
பசலுததச பசால்லி 
க ட் ்ட ப � ா ம் ம னு க் கு 
கடிதங்கள் எழுதினார. 
கட்்டப�ாம்மனும் நாட்டின் 

வீரபாண்டிய கட்டதபாம்மன்
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188எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

�ாலளயக்காரரகலள ஒன்றிலணதது 
ஆங்கிபையரகளுக்கு எதிராக 'பதன்னிந்திய 
கிளரசசியாளரகளின் கூட்்டலமப்பு' ஒன்லற 
உருவாக்கினார. இந்த கூட்்டலமப்பு 
ஓர பிரக்டனதலத பவளியிட்்டது. அது 
’திருசசிராப்�ள்ளி அறிக்லக’ என 
அலழக்கப்�ட்்டது. கட்்டப�ாம்மன் இந்த 
கூட்்டலமப்பின் மீது  ஆரவதது்டன் இருந்தார. 
இந்த கிளரசசி கூட்்டலமப்பில் இலணய மறுதத 
சிவகிரி �ாலளயததின் மீது கட்்டப�ாம்மன் 
தனது பசல்வாக்லக பசலுதத முயன்றார. 
கட்்டப�ாம்மன் சிவகிரிலய பநாக்கி 
முன்பனறினார. சிவகிரி �ாலளயக்காரர, 
கம்ப�னிக்கு கப்�ம் கட்டு�வராக இருந்ததால் 
கம்ப�னி, கட்்டப�ாம்மனின் சிவகிரி மீதான 
�ல்டபயடுப்பு தங்கள் அதிகாரததிற்கு வி்டப்�ட்்ட 
சவாைாகக் கருதினர. எனபவ கம்ப�னியின் 
�ல்டகள் �ாஞசாைங்குறிசசி பநாக்கி பசல்ை 
ஆலணயி்டப்�ட்்டது.
பாஞ்சாலஙகுறிச்சி வீழ�ல்

1799 பசப்்டம்�ர ஐந்தாம் நாள் 
பமஜர �ானரபமன் தன்னுல்டய 
�ல்டலய �ாஞசாைங்குறிசசிலய 
பநாக்கி நகரததினார. ஆங்கிபையப்�ல்ட
�ாஞசாைங்குறிசசி பகாட்ல்டயின் அலனதது 
பசயதிதபதா்டரபுகலளயும் துண்டிததது. 
கள்ளர�ட்டியில் ந்டந்த சண்ல்டயில் 
சிவசுப்பிரமணியம் லகது பசயயப்�ட்்டார. 
கட்்டப�ாம்மன் புதுக்பகாட்ல்டக்கு 
தப்பிசபசன்றார. களப்பூர காடுகளில் 
மலறந்திருந்த கட்்டப�ாம்மலன புதுக்பகாட்ல்ட 
ராஜா விஜயரகுநாத பதாண்ல்டமான் 
லகது பசயது கம்ப�னியி்டம் ஒப்�ல்டததார. 
�ாஞசாைங்குறிசசி பகாட்ல்ட வீழ்ந்தபிறகு, 
�ானரபமன் லகதிகலள �ாலளயக்கரரகளின் 
அலவக்கு அலழதது பசன்று ஒரு 
விசாரலணக்குப் பிறகு அவரகளுக்கு 
மரணதண்்டலன விதிததார. நாகைாபுரததில் 
சிவசுப்பிரமணியம் சிரசபசதம் பசயயப்�ட்்டார. 
அக்ப்டா�ர 16 ஆம் நாள் �ாலளயக்காரர அலவயின் 
முன் கட்்டப�ாம்மன் விசாரிக்கப்�ட்்டார. அடுதத 
நாள் அக்ப்டா�ர17, 1799 அன்று கட்்டப�ாம்மன் 
கயததாறு பகாட்ல்டயில் தூக்கிலி்டப்�ட்்டார. 
இவவாறான கட்்டப�ாம்மனின் வீரம் �ற்றி 
�ை நாட்டுப்புற கலதப்�ா்டல்கள் இன்றும் 
ப�ருலமயாக கூறுகின்றன. அலவ அவருல்டய 

�ஞசததின் காரணமாக நிலுலவலயச 
பசலுததும் சூழ்நிலையில் தான் இல்லை என்று 
�தில் எழுதினார. எனபவ பகா�மல்டந்த 
ஜாக்சன் கட்்டப�ாம்மலனத தண்டிக்க ஒரு 
�ல்டலய அனுப்� முடிவு பசயதார. இருப்பினும் 
பசன்லன அரசாங்கம், கட்்டப�ாம்மனுக்கு 
அலழப்பு அனுப்பி இராமநாதபுரததில் ஒரு 
கைந்துலரயா்டலுக்கு ஏற்�ாடு பசயயும் �டி 
கபைக்்டருக்கு வழிகாட்டியது.

1798ல் கட்்டப�ாம்மன் தனது அலமசசர 
சிவசுப்பிரமணியதது்டன் இராமநாதபுரததில் 
கபைக்்டலர சந்திததார. 1080 �பகா்டா 
�ாக்கிலய தவிர ப�ரும்�ாைான வரிலய 
கட்்டப�ாம்மன் பசலுததிவிட்்டலத கணக்குகள் 
சரி�ாரததலுக்குப் பின் அறிந்த ஜாக்சன்  
சமாதானமல்டந்தார. இந்த சந்திப்பின் 
ப�ாழுது கட்்டப�ாம்மனும் அவரது அலமசசர 
சிவசுப்பிரமணியமும் ஜாக்சனின் முன் மூன்று 
மணி பநரம் நிற்கலவக்கப்�ட்்டனர. கபைக்்டர, 
கட்்டப�ாம்மலனயும், அவரது அலமசசலரயும் 
அவமானப்�டுததி லகது பசயய முயற்சி 
பசயதார. கட்்டப�ாம்மன் தனது அலமசசரு்டன் 
தப்பிக்க முயன்றார. உ்டபன ஊலமததுலர, 
தனது வீரரகளு்டன் பகாட்ல்டக்குள் நுலழந்து 
கட்்டப�ாம்மன் தப்பிக்க உதவிபசயதார. ஆனால் 
துரதிஷ்டவசமாக சிவசுப்பிரமணியம் லகது 
பசயயப்�ட்்டார.
எட்வரடு கிளைவ் மறறும் கட்டதபாம்மன்

�ாஞசாைங்குறிசசி திரும்பிய பின் 
கட்்டப�ாம்மன் கபைக்்டர காலின் ஜாக்சன் 
அவரி்டம்  ந்டந்து பகாண்்டலத விவரிதது 
பசன்லனக் கவுன்சிலுக்கு ஒரு கடிதம் 
எழுதினார. கடிதலதக் கண்்ட பசன்லன 
கவுன்சிலின் கவரனர எட்வரடு கிலளவ 
கட்்டப�ாம்மலன சரணல்டய ஆலணயிட்்டார. 
பசன்லன கவுன்சில், கட்்டப�ாம்மலன ஒரு 
குழுவின் முன்னிலையில் வர பகாரியது. 
இதற்கில்டயில் சிவசுப்பிரமணியம் விடுதலை 
பசயயப்�ட்்டது்டன், கபைக்்டர ஜாக்சன் 
அவருல்டய தவறான அணுகுமுலறக்காக 
�தவி நீக்கமும் பசயயப்�ட்்டார. அவருக்குப்பின் 
கபைக்்டராக S.R லூஷிங்்டன் நியமிக்கப்�ட்்டார.
பாளையககாரரகளின் கூட்டளமப்பு

இசசூழ்நிலையில் சிவகங்லகயின் 
மருது �ாண்டியர, அருகில் இருந்த
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189 மக்களின் புரட்சி

நிலனலவ மக்களில்டபய நீங்காமல் 
லவததிருக்கின்றன.
தவலு�ாச்சியார

சிவகங்லகயின் இராணி பவலுநாசசியார 
ஆவார. இவர 16 ஆம் 
வயதில் சிவகங்லகயின் 
இராஜா முதது 
வ டு க ந ா த ரு க் கு 
திருமணம் பசயது 
லவக்கப்�ட்்டார.  1772 ல் 
ஆற்காடு நவாப் மற்றும் 
பிரிட்டிஷ �ல்டகள் 
சிவகங்லகயின் மீது ப�ார 
பதாடுததன. அப்�ல்ட, 
முததுவடுக நாதலர காலளயாரபகாயில் 
ப�ாரில் பகான்றது.  பவலுநாசசியார தனது 
மகள் பவள்ளசசி நாசசியாரு்டன் தப்பிதது, 
திண்டுக்கல் அருகில் உள்ள விருப்�ாசசியில் 
பகா�ாை நாயக்கர �ாதுகாப்பில் வாழ்ந்தார. இந்த 
காைகட்்டததில் அவர ஒரு �ல்டலய அலமதது, 
ஆங்கிபையரகள் தங்கள் ஆயுதங்கலள எங்கு 
பசமிதது லவததிருக்கிறாரகள் என்�லத தனது 
நுண்ணறிவு �ல்டப்பிரிவின் உதவியு்டன் 
கண்்டறிந்தார. பின்னர, தனது நம்பிக்லகக்குரிய 
�ல்டததள�தி மற்றும் பதாண்்டர, குயிலி 
என்�வரால் ஒரு தற்பகாலை தாக்குதலுக்கு 
ஏற்�ாடு பசயதார. மருது சபகாதரரகளின் 
உதவியு்டன் சிவகங்லகலயக் லகப்�ற்றி 
மீண்டும் இராணியாக முடிசூட்டிக்பகாண்்டார. 
இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ காைனி ஆதிக்கதலத 
எதிரததுப் ப�ாரிட்்ட முதல் (இந்தியப்) 
ப�ண்ணரசி ஆவார. இவர தமிழரகளால் 
‘வீரமங்லக’ எனவும் ’பதன்னிந்தியாவின் 
ஜான்சி ராணி’ எனவும் அறியப்�டுகிறார.
மருது ்சதகா�ரரகள்

மருது சபகாதரரகள்  ப�ான்னாததாள் 
மற்றும் மூக்லகயயா 
� ழ னி ய ப் � ன் 
ஆகிபயாரின் மகன்கள் 
ஆவர. மூதத சபகாதரர 
ப�ரிய மருது (பவள்லள 
ம ரு து ) எ ன வு ம் , 
இலளய சபகாதரர 
சின்ன மருது எனவும் 
அ ல ழ க் க ப் � ட் ்ட ன ர . 

இவற்றில் மருது �ாண்டியன் என்றலழக்கப்�ட்்ட 
சின்ன மருது பிர�ைமானவர. சின்ன மருது, 
சிவகங்லகயின் மன்னர முததுவடுக நாத 
ப�ரிய உல்டயபதவரி்டம் (1750-1772)  
�ணிபுரிந்தார. 1772ல் ஆற்காடு நவாப்பின் 
�ல்டகள் சிவகங்லகலய முற்றுலகயிட்டு 
அதலனக் லகப்�ற்றியது. இப்ப�ாரின் ப�ாது 
முதது வடுகநாத ப�ரிய உல்டயபதவர 
ப�ாரில் இறந்தார. இருப்பினும் சிை 
மாதங்களுக்குப் பிறகு, சிவகங்லக மருது 
சபகாதரரகளால் மீண்டும் லகப்�ற்றப்�ட்டு 
ப�ரிய மருது, அரசராக ப�ாறுப்ப�ற்றார. 
சின்னமருது அவரது ஆபைாசகராக 
பசயல்�ட்்டார. ஆங்கிபையரகளுக்பகதிரான 
தீவிர ந்டவடிக்லககளின் காரணமாக அவர 
’சிவகங்லக சிங்கம்’ என அலழக்கப்�ட்்டார. 
�திபனட்்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்�குதியில் 
பதன்னிந்தியாவில் மருதுசபகாதரரகளால் 
ஆங்கிபையரகளுக்பகதிரான கிளரசசி 
நல்டப�ற்றது.
தமா�லுககான காரணஙகள்

கட்்டப�ாம்மனின் இறப்பிற்கு பின், 
அவருல்டய சபகாதரர ஊலமததுலரயும் 
மற்றவரகளும் சிவகங்லகக்குத 
தப்பினர. அங்கு அவரகளுக்கு மருது 
சபகாதரரகள் �ாதுகாப்�ளிததனர. பமலும் 
சிவகங்லக வியா�ாரிகள், தங்களது 
உள்நாட்டு பகாள்லகயில் கம்ப�னியின் 
தலையீட்ல்ட விரும்�வில்லை. இந்த
இரண்டு காரணங்களுக்காகபவ, கம்ப�னி 
சிவகங்லகக்கு எதிராக ப�ார புரிந்தது.
த�ன்னிந்திய கிைரச்சி (1800-1801)

பிப்ரவரி 1801ல் கட்்டப�ாம்மனின் 
சபகாதரரகளான ஊலமததுலரயும் 
பசவதலதயாவும் �ாலளயங்பகாட்ல்ட 
சிலறயிலிருந்து தப்பிதது கமுதிலய
வந்தல்டந்தனர. அங்கிருந்து தனது தலைநகர 
சிறுவயலுக்கு அவரகலள சின்னமருது 
அலழதது பசன்றார. கட்்டப�ாம்மனின் 
சபகாதரரகள், மீண்டும் �ாஞசாைங்குறிசசிக் 
பகாட்ல்டலய புனரலமததனர. ஏப்ரலில் 
காலின் பமக்காபை தலைலமயில் ஆங்கிைப் 
�ல்டகள் மீண்டும் பகாட்ல்டலய தன் 
வசப்�டுததியது. அதது்டன் �ாலளயக்காரச 
சபகாதரரகள் சிவகங்லகயில் தான் 

தவலு�ாச்சியார

மருது ்சதகா�ரரகள்
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தஞசமல்டந்திருக்க பவண்டும் என்று 
கருதியது. எனபவ ஆங்கிபையரகள் மருது 
சபகாதரரகளி்டம் தப்பிததவரகலள தங்களி்டம் 
ஒப்�ல்டக்கும்�டி பகாரிக்லக விடுததனர. 
ஆனால் இக்பகாரிக்லக மருது சபகாதரரகளால் 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்�்டவில்லை. ஆலகயால் 
கரனல் அக்னியூ மற்றும் கரனல் இன்ஸ 
ஆகிபயார மருது சபகாதரரகளுக்பகதிராக 
�ல்ட ந்டததிச பசன்றனர.

இப்�ாலளயக்காரர ப�ார, அதற்கு முன் 
ந்டந்த ப�ாரகலள வி்டவும் மிகவும் ப�ரிய 
அளவில் நல்டப�ற்றது. சிவகங்லகயின் 
மருது சபகாதரரகள், திண்டுக்கல்லின் 
பகா�ாை நாயக்கர, மை�ாரின் பகரளவரமன், 
லமசூரின் கிருஷணப்�நாயக்கர மற்றும் 
துண்்டாஜி உள்ளிட்ப்டார அ்டங்கிய 
கூட்்டலமப்�ால் ப�ார பதா்டங்கப்�ட்்டது. 
இக்கூட்்டலமப்பிற்கு எதிராக ஆங்கிபையர 
ப�ாலர அறிவிததனர.
திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் (1801)

ஜூன் 1801ல் மருது சபகாதரரகள் 
’திருசசிராப்�ள்ளி பிரக்டனம்’ என்றலழக்கப்�ட்்ட 
'சுதந்திரப் பிரக்டனம்' ஒன்லற பவளியிட்்டனர. 
1801 பிரக்டனபம ஆங்கிபையருக்கு எதிராக 
இந்தியரகலள ஒன்று பசரக்கும் முதல் 
அலழப்�ாக இருந்தது. இந்த அறிவிப்பின் ஒரு 
நகல் ஆற்காடு நவாபின் அரண்மலனயான, 
திருசசி பகாட்ல்ட சுவரிலும், மற்பறாரு 
நகல் ஸ்ரீரங்கம் லவஷணவ பகாயில் 
சுவரிலும் ஒட்்டப்�ட்்டது. இவவாறு மருது 
சபகாதரரகள், ஆங்கிபையரகளுக்பகதிரான 
எதிரப்புணரசசிலய நாப்டங்கும் �ரப்பினர. 
இதன் விலளவாக தமிழ்நாட்டின் �ை
�ாலளயக்காரரகள் ஆங்கிபையலர எதிரததுப் 
ப�ாரி்ட ஓர அணியாக பசரந்தனர. சின்னமருது, 
ஆங்கிை �ல்டக்கு சவாைாக கிட்்டததட்்ட 20,000 
வீரரகலள திரட்டினார. ஆனால் ஆங்கிபைய 
�ல்டகளுக்கு பமலும் வலுவூட்்ட, வங்காளம், 
இைங்லக, மைாயா ப�ான்ற இ்டங்களிலிருந்து 
�ல்டகள் வரவலழக்கப்�ட்்டன. புதுக்பகாட்ல்ட, 
எட்்டயபுரம் மற்றும் தஞசாவூர மன்னரகளும் 
ஆங்கிபையருக்கு ஆதரவளிததனர. 
ஆங்கிபையரகளின் பிரிததாளும் பகாள்லக 
�ாலளயக்காரரகளின் �ல்டகளில் பிளலவ 
ஏற்�டுததியது.

ஆஙகிதலயர சிவகஙளகளய இளணத�ல்

பம 1801ல் தஞசாவூர மற்றும் திருசசி 
�குதிகளில் கிளரசசியாளரகலள ஆங்கிபையர 
தாக்கினர. எனபவ கிளரசசியாளரகள் 
பிரான்மலை மற்றும் காலளயார பகாயில் 
�குதிகளுக்குச பசன்றனர. அவரகள் 
மீண்டும் ஆங்கிபையப் �ல்டகளால் 
பதாற்கடிக்கப்�ட்்டனர. இறுதியில் சிறந்த 
இராணுவ வலிலம மற்றும் சிறந்த ஆங்கிை 
இராணுவத தள�திகளால் ஆங்கிபையர பவற்றி 
ப�ற்றனர. கிளரசசி பதால்வியுற்றதால், 1801ல் 
சிவகங்லகலய ஆங்கிபையர இலணததுக் 
பகாண்்டனர. 1801 அக்ப்டா�ர 24 ஆம் நாள் மருது 
சபகாதரரகள், இராமநாதபுரம் மாவட்்டததிலுள்ள 
திருப்�ததூர பகாட்ல்டயில் தூக்கிலி்டப்�ட்்டனர. 
1801 நவம்�ர 16ஆம் நாள் ஊலமததுலர 
மற்றும் பசவதலதயா லகதுபசயயப்�ட்டு 
�ாஞசாைங்குறிசசியில் தூக்கிலி்டப்�ட்்டனர.
பமலும் 73 கிளரசசியாளரகள் மைாயாவின் 
பினாங்கிற்கு (பின்னர பவல்ஸ இளவரசர தீவு 
என அலழக்கப்�ட்்டது) நாடு க்டததப்�ட்்டனர. 
கிளரசசியாளரகள் ஆங்கிபையரி்டம் 
பதால்வியுற்றாலும் தமிழ் மண்ணில் பதசியம் 
என்ற விலதலய விலததத முன்பனாடிகளாவர.

1800-1801ஆம் ஆண்டு கிளரசசி 
ஆங்கிை ஆவணங்களில் இரண்்டாவது 
�ாலளயக்காரர ப�ார என்று கூறப்�ட்்டாலும், 
இதபதன்னிந்திய புரட்சி தமிழக வரைாற்றில் 
ஓர அல்டயாளமாகபவ இருக்கிறது. 1801 
ஜூலை 31ல் பசயதுபகாள்ளப்�ட்்ட கரநா்டக 
உ்டன்�டிக்லகப்�டி, தமிழ்நாட்டின் மீது 
ஆங்கிபையர பநரடி கட்டுப்�ாட்ல்டப் ப�ற்றனர. 
இதனால் �ாலளயக்காரர முலற நீக்கப்�ட்்டது. 
தீரன் சின்னமளல

தீரன் சின்னமலை ஈபராடு 
மாவட்்டம் பசன்னிமலை அருகிலுள்ள 
பமைப்�ாலளயததில் பிறந்தார. அவரது 
இயற்ப�யர தீரததகிரி. அவர, ஆங்கிை 
கிழக்கிந்திய கம்ப�னிலய எதிரதத பகாங்கு 
நாட்டு �ாலளயக்காரர ஆவார. பகாங்கு நாடு 
என்�து பசைம், பகாயம்புததூர, கரூர மற்றும் 
திண்டுக்கல் �குதிகலள உள்ள்டக்கிய 
மதுலர நாயக்க அரசின் ஒரு �குதியாக 
உருவாக்கப்�ட்டிருந்தது. ஆனால் இப்�குதி 
லமசூர உல்டயாரகளால் இலணக்கப்�ட்்டது. 
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லமசூர உல்டயாரகள் வீழ்ந்தபிறகு, 
இந்தப் �குதிகள் லமசூர சுல்தான்களால் 
கட்டுப்�டுததப்�ட்்டது. மூன்று மற்றும் நான்காம் 
லமசூர ப�ாரகளுக்குப் பிறகு பகாங்குநாடு 
முழுவதும் ஆங்கிபையரின் வசமானது

தீரன் சின்னமலை, பிபரஞசு 
இராணுவததின் நவீன ப�ாரமுலற �யிற்சிப் 
ப�ற்றிருந்தார. இவர திப்புசுல்தான் �க்கம் 
இருந்து ஆங்கிபையருக்பகதிராக ப�ாராடி 
பவற்றிப�ற்றார. திப்புசுல்தான் இறந்த பிறகு, 
இவர ஓ்டாநிலையில் தங்கி ஆங்கிபையலரத
பதா்டரந்து எதிரததுப் ப�ாரா்ட, அங்கு 
ஒரு பகாட்ல்டலயக் கட்டினார. 1800ல் 
பகாயம்புததூரில் ஆங்கிபையலரத தாக்க, 
அவர மராததியர மற்றும் மருதுசபகாதரரகளின் 
உதவிலயப் ப�ற முயன்றார. ஆனால் 
ஆங்கிைப்�ல்டகள் அக்கூட்டுப்�ல்டகலளத 
தடுதது நிறுததியதால், தீரன் சின்னமலை 
மட்டும் பகாயம்புததூலர தாக்கும் நிலைக்கு 
உள்ளானார. அதனால் அவரது �ல்ட 
பதாற்கடிக்கப்�ட்்டது. அவர ஆங்கிை 
�ல்டகளி்டமிருந்து தப்பிதது சின்னமலை 
காபவரி, ஓ்டாநிலை மற்றும் அரசசலூர ப�ான்ற 
இ்டங்களில் நல்டப�ற்ற ப�ாரகளில் பகாரில்ைா 
ப�ார முலறயில் ஆங்கிைப் �ல்டகலளத 
பதாற்கடிததார. இறுதி ப�ாரின் ப�ாது 
சின்னமலை தனது சலமயற்காரர நல்ைப்�ன் 
என்�வரால் காட்டிக்பகாடுக்கப்�ட்்டதால் 1805ல் 
சங்ககிரி பகாட்ல்டயில் தூக்கிலி்டப்�ட்்டார.
தவலூர கலகம் (1806)

நான்காம் லமசூர ப�ாருக்குப் பிறகு 
திப்புவின் குடும்�ததினர பவலூர பகாட்ல்டயில் 
சிலறலவக்கப்�ட்்டனர. லமசூரின் லைதர 
அலி, திப்புசுல்தான் ஆகிபயாரின் �ணியாளரகள் 
மற்றும் வீரரகள் 3000 ப�ரின் பசாததுக்கள் 
�றிமுதல் பசயயப்�ட்்டதால் அவரகள் 
பவலூருக்கு அருகில் இ்டம் ப�யரந்தனர.

பவலூர பகாட்ல்ட
இதனால் அலனவரும் துயரமல்டந்து 

ஆங்கிபையலர பவறுக்கவும் 
பசயதனர.

ப வ லூ ர 
ப க ா ட் ல ்ட ய ா ன து 
ப�ரும்�ாைான இந்திய 
வீரரகலளக் பகாண்டிருந்தது. 
அதன் ஒரு �குதியினர அப்ப�ாழுதுதான் 1800 
ல்  நல்டப�ற்ற திருபநல்பவலி �ாலளயக்காரர 
கிளரசசியில் �ங்கு ப�ற்றவரகளாகவும் 
இருந்தனர. பமலும் �ல்பவறு �ாலளயங்கலளச 
பசரந்த �யிற்சி ப�ற்ற வீரரகள் ஆங்கிைப் �ல்டயில் 
பசரததுக் பகாள்ளப்�ட்்டனர. எனபவ பவலூர 
பகாட்ல்ட பதன்னிந்திய கிளரசசியாளரகளின் 
சந்திப்பு லமயமாக திகழ்ந்தது.

1803ல் வில்லியம் காபவண்டிஷ  ப�ண்டிங் 
என்�வர பசன்லன மாகாண கவரனரானார. 
அவரது காைததில் (1805-1806 ல்)சிை கட்டுப்�ாடுகள் 
இராணுவததில் அறிமுகப்�டுததப்�ட்்டது, அதலன 
பின்�ற்ற பவண்டுபமன இராணுவ வீரரகள் 
பசன்லன மாகாண �ல்டததள�தி சர ஜான் 
கிர்டாக் என்�வரால் கட்்டாயப்�டுததப்�ட்்டனர. 
சிப்�ாயகள் அதலன தங்கலள அவமானப்�டுதத 
ஆங்கிபையரால் வடிவலமக்கப்�ட்்டது 
எனக்கருதினர.
கலகததிறகான காரணஙகள்

�  கடுலமயான கட்டுப்�ாடுகள், புதிய ஆயுதங்கள்,
புதிய முலறகள் மற்றும் சீருல்டகள் என
அலனததும் சிப்�ாயகளுக்கு புதிதாக
இருந்தன.

�  தாடி, மற்றும் மீலசலய மழிதது பநரததியாக
லவததுக்பகாள்ள சிப்�ாயகள் பகட்டுக்
பகாள்ளப்�ட்்டனர.

�  சமய அல்டயாளதலத பநற்றியில் அணிதல்,
காதுகளில் வலளயம் (கடுக்கன்) அணிதல்
ஆகியன தல்டபசயயப்�ட்்டன.

�  ஆங்கிபையரகள், இந்திய சிப்�ாயகலள
தாழ்வாக ந்டததியபதாடு மட்டுமல்ைாமல்
சிப்�ாயகளில்டபய இன�ாரா�ட்சமும்
காட்டினர.

உடனடிக காரணம்

ஜூன் 1806ல் இராணுவத தள�தி 
அக்னியூ, ஐபராப்பிய பதாப்பிலய ஒததிருந்த 
சிலுலவ சின்னதது்டன் கூடிய ஒரு புதிய 
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திப்புவின் குடும்�ததினர பவலூரிலிருந்து 
கல்கததாவிற்கு அனுப்�ப்�ட்்டனர.

�  வில்லியம் காபவண்டிஷ ப�ண்டிங் �ணி
நீக்கம் பசயயப்�ட்்டார.

கலகததின் த�ால்விககான காரணஙகள்

�  இந்திய �ல்ட வீரரகலள வழிந்டதத 
சரியான தலைலமயில்லை.

�  கைகம் மிகச சரியாக 
வடிவலமக்கப்�்டவில்லை.

�  ஆங்கிபையரகளின் பிரிததாளும் பகாள்லக 
இந்தியரகளின் ஒற்றுலமயில் பிளலவ 
ஏற்�டுததியது.
1806ல் ந்டந்த பவலூர கைகதலத, 

1857ல் நல்டப�ற்ற ’முதல் இந்திய சுதந்திரப் 
ப�ாரின் முன்பனாடி’ என வி.டி.சவாரக்கர 
குறிப்பிடுகிறார.

தபரும் புரட்சி (1857)
இந்தியாவில் ஆங்கிபையரகலள 

அசசுறுததும் வலகயில் நல்டப�ற்ற
ஆரம்�காை கைகங்கள் 
ப வ ற் றி ப � ற வி ல் ல ை . 
எனபவ அது 1857 புரட்சிக்கு 
வழிபகாலியது. அதன்மூைம் 
கம்ப�னி அதன் நாட்டிற்கு 
திரும்பிச பசல்ைவும், 
ஆ ங் கி ப ை ய ர க ளி ன் 
ஆட்சிலய மக்களில் 
ப�ரும்�ாைாபனார ஏற்கவில்லை என 
ஆங்கிபையரகலள எண்ணவும் பசயதது. 
1857 புரட்சியானது காைனி ஆட்சியினுல்டய 
�ண்பு மற்றும் பகாள்லகயின் விலளவாக 
உருவானதாகும். ஆங்கிபையரின் 
விரிவு�டுததப்�ட்்ட பகாள்லககள், ப�ாருளாதார 
சுரண்்டல், மற்றும் நிரவாக புதுலமகள் 
ஆகியவற்றின் ஒட்டுபமாதத விலளபவ 
இந்தியாவின் அலனதது அரசரகளின் 
நிலைலமயிலும் பமாசமான �ாதிப்புகலள 
ஏற்�டுததின.
புரட்சிககான காரணஙகள்

�  ஆங்கிபையரின் ப�ாருளாதார ரீதியான
சுரண்்டல் பகாள்லகபய, 1857 புரட்சிக்கு
முக்கிய காரணமாக இருந்தது. இது

தலைப்�ாலகலய அறிமுகப்�டுததினார. அது 
பிர�ைமாக 'அக்னியூ தலைப்�ாலக' என 
அலழக்கப்�ட்்டது. இந்து மற்றும் முஸலீம் 
வீரரகள் ஒன்றாக இதலன எதிரததனர. 
இதனால் வீரரகள் ஆங்கிபையரகளால் 
கடுலமயாகத தண்டிக்கப்�ட்்டனர.
கலகததின் தபாககு

இந்திய வீரரகள் ஆங்கிை அலுவைரகலளத 
தாக்குவதற்கு ஒரு வாயப்பிலன எதிர�ாரதது 
காததிருந்தனர. திப்பு குடும்�ததினரும் 
இதில் �ங்பகடுததுக் பகாண்்டனர. திப்புவின் 
மூதத மகன் �பத லைதர ஆங்கிபையருக்கு 
எதிரான ஒரு கூட்்டலமப்ல� ஏற்�டுதத 
முயன்றார.  இதற்கில்டயில் ஜூலை 10 ஆம் 
நாள் விடியற்காலை, முதைாவது மற்றும் 
23 வது �ல்டப்பிரிவுகலளச சாரந்த இந்திய 
சிப்�ாயகள் கைகதலத பதா்டங்கினர. 
�ல்டலய வழிந்டததிய கரனல் �ான்பகாரட் 
கிளரசசியாளரகளின் தாக்குதலுக்கு முதல் 
�லியானார. பகாட்ல்டயின் நுலழவாயில்கள் 
மூ்டப்�ட்்டன. அப்ப�ாழுது கிளரசசியாளரகள் 
�பத லைதலர தங்களின் புதிய ஆட்சியாளராக 
அறிவிததனர. பவலூர பகாட்ல்டயில் ஆங்கிைக் 
பகாடி இறக்கப்�ட்டு புலி உருவம் ப�ாறிதத 
திப்புவின் பகாடி ஏற்றப்�ட்்டது.
கலகம் அடககப்படு�ல்

பகாட்ல்டயின் பவளிபய இருந்த பமஜர 
கூட்ஸ இராணிப்ப�ட்ல்டக்கு விலரந்து 
கரனல் கில்பைஸபிக்கு தகவல் பகாடுததார. 
கரனல் கில்பைஸபி உ்டனடியாக பவலூர 
பகாட்ல்டலய அல்டந்தார. அவர கிளரசசி 
�ல்டகளின் மீது தாக்குதல் ந்டததி கைகதலத 
முழுலமயாக அ்டக்கினார.பவலூரில் அலமதி 
ஏற்�டுததப்�ட்்டது. கைகததில் பமாததம் 113 
ஐபராப்பியரகள் மற்றும் சுமார 350 சிப்�ாயகள் 
பகால்ைப்�ட்்டனர. குறுகிய காைததிற்குள் 
கைகம் அ்டக்கப்�ட்்டது. எனினும் தமிழக 
வரைாற்றின் குறிப்பி்டததக்க நிகழ்வுகளுள் 
இதுவும் ஒன்றாக திகழ்ந்தது.
தவலூர கலகததின் விளைவுகள்

�  புதிய முலறகள் மற்றும் சீருல்ட ஒழுங்கு
முலறகள் விைக்கிக் பகாள்ளப்�ட்்டன.

�  முன்பனசசரிக்லக ந்டவடிக்லகயாக 
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சமுதாயததின் அலனதது பிரிவினலரயும் 
காயப்�டுததியது. அதிகப்�டியான 
வரிவிதிப்பு மற்றும் கடுலமயான வரிவசூல் 
முலறகளால் விவசாயிகள் துன்புற்றனர.

�  வாரிசு இழப்புக் பகாள்லக, துலணப்�ல்டத 
திட்்டம் மற்றும் �ை கட்டுப்�ாடுகள் 
ஆகியன மக்களில்டபய அதிருப்திலய 
ஏற்�டுததியது. பமலும் முலறயற்ற 
வலகயில் அபயாததிலய இலணததும் 
கூ்ட ஆங்கிபையரின் பிரபதச விரிவாக்கக்  
பகாள்லக திருப்தி அல்டயவில்லை

�  கிறிததுவ சமய �ரப்பு குழுவினரின் மதமாற்ற
ந்டவடிக்லககள் மக்களால் அசசதது்டனும்
சந்பதகதது்டனும் �ாரக்கப்�ட்்டது.
பமலும் சமய தலைவரகள் மற்றும்
இஸைாமிய சமய அறிஞரகள் (Maulavis)
ஆங்கிை ஆட்சிக்பகதிராக அதிருப்திலய
பவளிப்�டுததினர.

�  சதி ஒழிப்பு, ப�ண்சிசுக் பகாலை
ஒழிப்பு, விதலவ மறுமணம் மற்றும்
ப�ண் கல்விக்கான ஆதரவு ப�ான்ற
ஆங்கிபையரின் ந்டவடிக்லககள்
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194எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

இந்தியரகளின் கைாசசாரததில் 
ஐபராப்பியரகள் தலையிடுவதாக 
கருதப்�ட்்டது.

�  இந்திய சிப்�ாயகள், ஆங்கிை அதிகாரிகளால்
தாழ்வாகவும் அவமரியாலதயாகவும்
ந்டததப்�ட்்டனர. ஆங்கிை வீரரகலளக் 
காட்டிலும் இந்திய வீரரகள் குலறவான 
ஊதியம் ப�ற்றனர. பமலும் இராணுவ 
�தவி உயரவுகள் அலனததும் இந்திய 
வீரரகளுக்கு மறுக்கப்�ட்டு ஆங்கிை 
வீரரகளுக்கு மட்டுபம வழங்கப்�ட்்டன.

உடனடிக காரணம்
இராணுவததில் அறிமுகப்�டுததப்�ட்்ட 

என்பீல்டுரக துப்�ாக்கிபய உ்டனடிக் காரணமாக 
இருந்தது. இந்த வலகத துப்�ாக்கியில் 
குண்டுகலள நிரப்புவதற்கு முன் அதன் 
பமலுலறலய �ற்களால் கடிதது நீக்க பவண்டும். 
அதன் பமலுலறயில் �சுவின் பகாழுப்பு மற்றும் 
�ன்றியின் பகாழுப்பு த்டவப்�ட்டிருந்தது. எனபவ 
இதலன இந்திய சிப்�ாயகள் (இந்து, முஸலீம்) 
தங்கள் மத உணரலவ புண்�டுததுவதாக 
கருதினர. ஏபனனில் இந்துக்கள் �சுலவ 
புனிதமாகக் கருது�வரகளாகவும். முஸலீம்கள் 
�ன்றிலய பவறுப்�வரகளாகவும் இருந்தனர. 
ஆலகயால் இந்து முஸலீம் வீரரகள் என்பீல்டு 
துப்�ாக்கிலயப் �யன்�டுதத மறுதது புரட்சியில் 
ஈடு�ட்்டனர. இவவாறு பகாழுப்பு த்டவப்�ட்்ட 
பதாட்்டாக்கள் புரட்சிக்கு அடிப்�ல்ட மற்றும் 
உ்டனடிக் காரணமாயிற்று.
கலகததின் த�ாற்றம்

1857 மாரச 29 
ஆம் நாள் �ாரக்பூரில் 
(பகால்கததா அருகில்) 
உள்ள வங்காள 
�ல்டப்பிரிலவச பசரந்த
மங்கள் �ாண்ப்ட
என்ற இளம் சிப்�ாய
பகாழுப்பு த்டவப்�ட்்ட 
து ப் � ா க் கி ல ய ப் 
�யன்�டுதத மறுதது தனது உயரதிகாரிலயச
சுட்டுக் பகான்றார. அதனால் அவர லகது 
பசயயப்�ட்டு விசாரலணக்குப் பின் 
தூக்கிலி்டப்�ட்்டார. இசபசயதி �ரவியதால், �ை
சிப்�ாயகள் புரட்சியில் ஈடு�ட்்டனர.

புரட்சியின் தபாககு
1857 பம 10 ஆம் நாள் மீரட்டில் மூன்றாம் 

குதிலரப் �ல்டலயச பசரந்த சிப்�ாயகள் 
சிலறசசாலைலய உல்டதது, தங்களது 
சக �ல்டவீரரகலள விடுவிதததன் மூைம் 
பவளிப்�ல்டயாக புரட்சியில் ஈடு�ட்்டனர. 
அவரகள் உ்டபன 11 ஆவது மற்றும் 20 
ஆவது உள்ளூர காைாட்�ல்டயினரு்டன் 
இலணந்தனர, பமலும், சிைர ஆங்கிை 
அலுவைரகலளக் பகாலை பசயதது்டன், 
ப்டல்லிக்கும் விலரந்தனர. ப்டல்லிக்கு வந்த
மீரட் சிப்�ாயகள் பம 11 ஆம் நாள் இரண்்டாம் 
�கதூர்ாலவ இந்தியாவின் ப�ரரசராக 
அறிவிததனர. அதன் மூைம் ப்டல்லி ப�ரும் 
புரட்சியின் லமயமாகவும் �கதூர்ா அதன் 
அல்டயாளமாகவும் விளங்கினார.

புரட்சி மிக பவகமாக �ரவியது. 
ைக்பனா, கான்பூர, ஜான்சி, �பரயலி, பீகார, 
ல�சா�ாத மற்றும் வ்ட இந்தியாவின் 
�ை �குதிகளில் கைகங்கள் ஏற்�ட்்டன. 
புரட்சியாளரகளுள் �ைர, நிழக்கிழாரகளி்டம் 
தாங்கள் பகாடுதத �ததிரங்கலள எரிக்க, 
இதலன ஒரு நல்வாயப்�ாகக் கருதினர. 
ஆங்கிை அரசு �ைருல்டய �ட்்டங்கள், 
ஓயவூதியங்கலள நீக்கியதால் ஆங்கிை 
அரலச �ழிவாங்குவதற்காக புரட்சியில் �ைர 
கைந்துபகாண்்டனர. ஆங்கிபையரகள் தங்களது 

மங்கள் �ாண்ப்ட

ம த தி ய 
இந்தியாவில் புரட்சி 
ஜன்சியின் இராணி 
இ ை ட் சு மி � ா ய 
அ வ ர க ள ா ல் 

வழிந்டததப்�ட்்டது. இந்தியாவின் மாப�ரும் 
பதச�க்தரகளுள் அவரும் ஒருவர. 
சர ைக்பராஸ ஜான்சிலய ஆக்கிரமிததார. 
ஜான்சியிலிருந்து தப்பிய இராணி ைட்சுமி�ாய, 
குவாலியரில் �ல்டலய தலைலமபயற்று 
வழிந்டததிய தாந்தியா பதாப�வு்டன் 
இலணந்தார. ஆனால் ஆங்கிைப் �ல்ட 
ஜூன் 1858ல் குவாலியலர லகப்�ற்றியது. 
ப�ாரில் ராணி ைட்சுமி�ாய பகால்ைப்�ட்்டார. 
தப்பிய தாந்தியா பதாப� லகது 
பசயயப்�ட்டு தூக்கிலி்டப்�ட்்டார. ஆங்கிை 
வரைாற்றாசிரியரகளின் கூற்றுப்�டி 1857 
புரட்சியில் கைந்து பகாண்்ட தலைவரகளில் 
மிகவும் துணிசசைானவர இராணி 
ைட்சுமி�ாய ஆவார.
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நாட்டிற்கு பசன்ற பிறகு இந்தியாவில்  முஸலீம் 
ஆட்சிலய நிறுவ பவண்டுபமன  எண்ணி 
முஸலீம் தலைவரகள் மற்றும் முஸலீம் சமய 
அறிஞரகள் புரட்சியில் கைந்துபகாண்்டனர.
கலகம் அடககப்படு�ல்

கவரனர பஜனரல் கானிங் பிரபு புரட்சிலய 
அ்டக்க உ்டனடியாக ந்டவடிக்லக எடுததார. 
அவர பசன்லன, �ம்�ாய, இைங்லக மற்றும் 
�ரமாவிலிருந்து �ல்டகலள வரவலழததார. 
பமலும் அவரது பசாந்த முயற்சியால் 
சீனாவிலிருந்த ஆங்கிைப் �ல்டகலள 
கல்கததாவிற்கு வரவலழததார. விசுவாசமான 
சீக்கிய �ல்டகலள உ்டனடியாக ப்டல்லிக்கு 
விலரந்து பசல்லுமாறு ஆலணயிட்்டார.  
இதன்மூைம் ஆங்கிபையர தாங்கள் இழந்த 
�குதிகலள உ்டபன மீட்்டனர.

1857 பசப்்டம்�ர 20 ல் �ல்டததள�தி 
நிக்கல்சனால் ப்டல்லி மீண்டும் 
லகப்�ற்றப்�ட்்டது. எனபவ, இரண்்டாம் 
�கதூர்ா ரங்கூனுக்கு நாடு க்டததப்�ட்்டார. 
அங்கு அவர 1862 ல் இறந்தார.

கான்பூர மீட்பு இராணுவ ந்டவடிக்லககள், 
ைக்பனா மீட்பு ந்டவடிக்லககளு்டன் 
பநருங்கிய பதா்டரபுபகாண்டிருந்தது. சர 
காலின் பகம்ப�ல் கான்பூலர லகப்�ற்றினார. 
கான்பூரில் புரட்சிலய வழிந்டததிச பசன்ற 
நானா சாகிப் பதாற்கடிக்கப்�ட்்டார. பதாற்ற 
நானா சாகிப் பநப்�ாளததிற்கு தப்பிபயாடினார. 
அவரது பநருங்கிய நண்�ர தாந்தியா பதாப� 
மததிய இந்தியாவுக்கு தப்பிசபசன்றார. தப்பிய 
அவர தூங்கும் ப�ாழுது லகது பசயயப்�ட்டுக் 
பகால்ைப்�ட்்டார. இராணி ைட்சுமி�ாய 
ப�ாரகளததில் பகால்ைப்�ட்்டார. கன்வரசிங், 
மற்றும் கான் �கதூர கான் ஆகிய இருவரும் 
ப�ாரில் இறந்தனர. அபயாததியின் ப�கம் 
ைஸரத மகால் பநப்�ாளததில் மலறந்து 
வாழும் நிலைக்குத தள்ளப்�ட்்டார. 
இவவாறாக புரட்சி  முழுவதும் அ்டக்கப்�ட்்டது.  
1859 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் பிரிட்டிஷ 
அதிகாரம் மீண்டும் இந்தியா முழுவதும் 
நிறுவப்�ட்்டது.
கலகததின் த�ால்விககான காரணஙகள்
கைகததின் பதால்விக்கு �ை நிகழ்வுகள் 
காரணமாக அலமந்தன.

�  சரியான ஒருங்கிலணப்பு, ஒழுக்கம்,
கட்டுப்�ாடு, ப�ாதுவானதிட்்டம்,
லமயப்�டுததப்�ட்்ட தலைலம, நவீன
ஆயுதங்கள் மற்றும் பதாழில்நுட்�ம் 
ஆகியலவ புரட்சியாளரகளில்டபய இல்லை.

�  கைகததில் ஈடு�ட்்டவரகள், 
ஆங்கிை �ல்டததள�திகளுக்கு 
இலணயானவரகளாக இல்லை. பமலும் 
இராணி ைட்சுமி�ாய, நானாசாகிப் 
மற்றும் தாந்தியா பதாப� ஆகிபயார
லதரியமானவரகள், ஆனால் சிறந்த
தள�திகளாக இல்லை.

�  வங்காளம், �ம்�ாய, பசன்லன, 
பமற்கு �ஞசாப் மற்றும் இராஜபுதனம் 
ஆகிய �குதிகள் புரட்சியில் கைந்து 
பகாள்ளவில்லை.

�  நவீனக் கல்வி கற்ற இந்தியரகள் ஆங்கிை 
ஆட்சி மட்டுபம இந்திய சமுதாயதலத 
சீரதிருததி நவீனப்�டுதத முடியும் என 
நம்பினர. எனபவ அவரகள் புரட்சிலய 
ஆதரிக்கவில்லை.

�  சீக்கியரகள், ஆப்கானியரகள் மற்றும்
கூரக்கா �ல்டப்பிரிவினர ஆகிபயாரகளின்
விசுவாசதலத ஆங்கிபையர ப�ற்றனர.
புரட்சிலய அ்டக்குவதில் கூரக்காப்
�ல்டயினர ஆங்கிபையருக்கு உதவினர.

�  ஆங்கிபையரகள் சிறந்த ஆயுதங்கள்,
சிறந்த தள�திகள் மற்றும் சிறந்த
ஒருங்கிலணப்ல�க் பகாண்டிருந்தனர.

கைகம் 
நல்டப�ற்ற
இ்டங்கள்

இந்திய 
தலைவரகள்

கைகதலத 
அ்டக்கிய 

ஆங்கிபைய 
அதிகாரிகள் 

ப்டல்லி இரண்்டாம் �கதூர்ா ஜான் 
நிக்கல்சன்

ைக்பனா ப�கம் ைஸரத மகால் பைன்றி 
ைாரன்ஸ

கான்பூர நானா சாகிப் சர காலின் 
பகம்ப�ல்

ஜான்சி & 
குவாலியர

ராணிைட்சுமி�ாய, 
தாந்தியா பதாப�

பஜனரல் 
ைக்பராஸ

�பரயலி கான் �கதூர கான் சர காலின் 
பகம்ப�ல்

பீகார கன்வர சிங் வில்லியம் 
ல்டைர
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196எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

கலகததின் விளைவுகள்

�  1857 ஆம் ஆண்டு கைகம் இந்திய
வரைாற்றில் ஒரு திருப்பு முலனலய
ஏற்�டுததியது. அது நிரவாக முலற மற்றும்
அரசின் பகாள்லககளில் மாற்றங்கள் ஏற்�்ட
வழிபகாலியது.

�  1858 ஆம் ஆண்டு பவளியி்டப்�ட்்ட
விக்ப்டாரியா மகாராணியின் ப�ரறிக்லகயின்
மூைம் இந்தியாவின் நிரவாகம்
கிழக்கிந்திய கம்ப�னியி்டமிருந்து ஆங்கிை
(�ாராளுமன்றததிற்கு) அரசுக்கு மாற்றப்�ட்்டது.

�  கவரனர-பஜனரல், அதன் பிறகு லவசிராய
என அலழக்கப்�ட்்டார.

�  இயக்குநர குழு மற்றும் கட்டுப்�ாட்டு வாரியம்
நீக்கப்�ட்டு இந்திய விவகாரங்கலள
பமற்�ாரலவயி்ட பசயைரின் தலைலமயில்
15 உறுப்பினரகலளக் பகாண்்ட ஒரு சல�
(கவுன்சில்) ஏற்�டுததப்�ட்்டது. 

�  இந்திய இராணுவம் முற்றிலும் 
மாற்றியலமக்கப்�ட்்டது. அதிகப்�டியான 
ஆங்கிபையரகள், இராணுவததில் 
�ணியமரததப்�ட்்டனர.

�  ’பிரிததல் மற்றும் எதிர தாக்குதல்’
என்ற பகாள்லக ஆங்கிை இராணுவக் 
பகாள்லகயில் ஆதிக்கம் பசலுததியது.

உண்லமயில் 1857 புரட்சி இந்திய மக்கள் 
அலனவலரயும் ஒருங்கிலணதது இந்தியா 
ஒபர நாடு என்ற உணரலவ பகாண்டு 
வருவதில் முக்கிய �ங்கு வகிததது.  ப�ரும் புரட்சி 

நவீன பதசிய இயக்கம் பதான்ற வழிவகுததது. 
1857 ஆம் ஆண்டு ப�ரும் புரட்சி இரு�தாம் 
நூற்றாண்டின் பதா்டக்கமாக இருந்தது. வி.டி. 
சவாரக்கர ’முதல் இந்திய சுதந்திர ப�ார’ 
என்ற தனது நூலில் 1857 ஆம் ஆண்டு ப�ரும் 
புரட்சிலய ’ஒரு திட்்டமி்டப்�ட்்ட பதசிய சுதந்திரப் 
ப�ார’ என விவரிக்கிறார.

மீள்பாரளவ
�  விஜயநகர ஆட்சியாளரகள் தங்கள்

மாகாணங்களில் நாயக்கரகலள 
நியமிததனர.

�  மதுலர நாயக்கரகள் �ாலளயக்காரரகலள 
நியமிததனர.

�  ஆங்கிபையரகள் ப�ற்ற வரி வசூலிக்கும்
உரிலமயால் �ாலளயக்காரரகள் கைகம்
பவடிததது.

�  கப்�ம்(வரி) வசூலிததபத  கட்்டப�ாம்மனுக்கும்,
ஆங்கிபையருக்குமில்டபய ப�ாட்டி ஏற்�்ட
முதன்லம காரணமானது.

�  மருது சபகாதரரகள் மூக்லகயா �ழனியப்�ன்
மற்றும் ப�ான்னாததாள் ஆகிபயாரின்
மகன்களாவர.

�  பிபரஞசு இராணுவததின் மூைம் தீரன்
சின்னமலை நவீனப�ார முலறகளில்
�யிற்சி ப�ற்றார.

�  திப்பு சுல்தான் ஆங்கிை கிழக்கிந்திய
கம்ப�னிக்பகதிராக ப�ாரிட்்டார.

�  1857 புரட்சியின் தலைவரகளில்
இராணி ைட்சுமி�ாய மிகச சிறந்த மற்றும்
மிகததுணிசசைான தலைவர ஆவார.

களலச்த்சாறகள்
துாக்கிலகிடு Beheaded hanged to death
்ாட்டிக்்ாடு Betrayed give away information about somebody
த�ாட்்ா Cartridge bullet
முடிவா் Eventually in the end
்ாலாட்்பட் Infantry an army unit consisting of soldiers who fight on foot
்ப்பம் Tribute payment made periodically by one state
கூட்்ம் Swarm crowd
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197 மக்களின் புரட்சி

8.  ராணி ைட்சுமி�ாய எப்�குதியில் ஏற்�ட்்ட
புரட்சிலய வழிந்டததினார?
அ) மததிய இந்தியா ஆ) ப்டல்லி
இ) கான்பூர ஈ) �பரயலி

II. தகாடிட்ட இடதள� நிரப்புக
1.  கிழக்குப்�குதி �ாலளயங்கள் _______

கட்டுப்�ாட்டின் கீழ் இருந்தது.
2.  விஸவநாத நாயக்கர அவரது அலமசசர

_______ உ்டன் கைந்தாபைாசிதது
�ாலளயக்கார முலறலய ஏற்�டுததினார.

3.  கட்்டப�ாம்மனின் முன்பனாரகள் _______
�குதிலயச சாரந்தவரகள்.

4.  _______ தமிழரகளால் ‘வீர மங்லக’
எனவும் பதன்னிந்தியாவின் ஜான்சி ராணி
எனவும் அறியப்�ட்்டார.

5.  _______ ‘சிவகங்லகயின் சிங்கம்’ என
அலழக்கப்�டுகிறார.

6.  1857 புரட்சிலய _______ என்�வர 'முதல்
இந்திய சுதந்திரப் ப�ார' என விவரிக்கிறார.

III. தபாருததுக
1. ப்டல்லி கன்வர சிங்
2. கான்பூர கான் �கதூர கான்
3. ஜான்சி நானா சாகிப்
4. �பரயலி ைட்சுமி �ாய
5. பீகார இரண்்டாம் �கதூர ் ா

IV. ்சரியா/ �வ்றா?
1.  விஜய நகர ஆட்சியாளரகள் தங்கள்

மாகாணங்களில் நாயக்கரகலள
நியமிததனர.

2.  சிவசுப்பிரமணியம் என்�வர மருது
�ாண்டியரகளின் அலமசசர ஆவார.

3.  1799 அக்ப்டா�ர 17 ம் நாள் கட்்டப�ாம்மன்
தூக்கிலி்டப்�ட்்டார.

4.  திப்பு சுல்தானின் மூதத மகன் �பத லைதர
ஆவார.

V.  கீழககாணும் கூறள்ற ஆராய்ந்து ்சரியான
விளடளயக குறிப்பிடவும்.

I. பவலூர புரட்சி 1801 ஆம் ஆண்டு ஏற்�ட்்டது.

மதிப்பீடு 

I.  ்சரியான விளடளயத
த�ரந்த�டு

1.  �ாலளயக்காரர முலற 
ஏற்�டுததப்�ட்்ட ஆண்டு
அ) 1519 ஆ) 1520
இ) 1529 ஈ) 1530

2.  பின்வரும் தமிழ்நாட்டு �ாலளயக்காரரகளுள்
ஆங்கிை ஆட்சிலய எதிரதததில்
முன்பனாடியானவர
அ) பூலிதபதவன் ஆ) யூசுப்கான்
இ) கட்்டப�ாம்மன் ஈ) மருது சபகாதரரகள்

3.  காலின் ஜாக்சன் எந்தப் �குதியின்
ஆட்சியாளர
அ) மதுலர ஆ) திருபநல்பவலி
இ) இராமநாதபுரம் ஈ) தூததுக்குடி

4.  வீர�ாண்டிய கட்்டப�ாம்மன் கீழ்க்கண்்ட எந்த
பகாட்ல்டயின் முன்பு தூக்கிலி்டப்�ட்்டார?
அ) �ாஞசாைங்குறிசசி ஆ) சிவகங்லக
இ) திருப்�ததூர ஈ) கயததாறு

5.  பவலு நாசசியார எப்�குதியின் ராணி
ஆவார?
அ) நாகைாபுரம் ஆ) சிவகிரி
இ) சிவகங்லக ஈ) விருப்�ாசசி

6.  ’திருசசிராப்�ள்ளி பிரக்டனம்’ யாரால்
பவளியி்டப்�ட்்டது.
அ) மருது �ாண்டியரகள்
ஆ) கிருஷணப்� நாயக்கர
இ) பவலு நாசசியார
ஈ) தீரன் சின்னமலை

7.  கீழ்க்கண்்டலவகளுள் தீரன்
சின்னமலைபயாடு பதா்டரபுல்டய �குதி
எது?
அ) திண்டுக்கல் ஆ) நாகைாபுரம்
இ) புதுக்பகாட்ல்ட ஈ) ஓ்டாநிலை
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2.  தீரன் சின்னமலைக்கும் ஆங்கிபையருக்கும்
இல்டபயயான ப�ாராட்்டததிற்கு
இட்டுசபசன்ற சூழ்நிலைகலள விவரி?

3.  1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சிக்கான
காரணங்கலள எழுதுக?

4.  1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சியின் பதால்விக்கான
காரணங்கலள எழுதுக.

VIII. உயர சிந்�ளன வினா
1. 1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சியில் 
தலைவரகளில்டபய ஒரு ப�ாதுவான 
குறிக்பகாள்  இல்லை- நிரூபி.
XI. வளரபட தி்றன்
இந்திய ஆறுகள் வலர�்டததில் கீழ்க்காணும் 
இ்டங்கலள குறிக்கவும்.
1. ப்டல்லி 2. ைக்பனா 3. மீரட்
4. �ாரக்பூர 5. ஜான்சி 6. குவாலியர
7. கான்பூர
X. த்சயல்பாடு
�ாலளயக்காரரகள் �்டங்கலள பசகரிதது ஒரு 
பசருபகட்டிலன (Album) தயார பசயக.

தமறதகாள் நூல்கள்
1.  Rajayyan, K.  - South Indian rebellion :

The First War of Independence 1800-
1801, Mysore : Rao and Raghavan, 
Mysore 1971

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

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

இளணய�ை வைஙகள்

II.  நான்காம் லமசூர ப�ாருக்குப்பின் திப்புவின்
குடும்�ததினர பவலூர பகாட்ல்டயில்
சிலறலவக்கப்�ட்்டனர.

III.  பவலூர புரட்சியின் ப�ாது வில்லியம்
ப�ண்டிங் பசன்லனயின் ஆளுநராக
இருந்தார.

IV.  ஆங்கிபையருக்கு எதிரான பவலூர
கைகததின் பவற்றி இந்திய வரைாற்றில்
ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு ஆகும்.
a) I & II சரி
b) II & IV சரி
c) II & III சரி
d) I, II, & IV சரி

a) தவறான இலணலயக் கண்டுபிடிக்கவும்
1. மருது �ாண்டியர எட்்டயபுரம்
2. பகா�ாை நாயக்கர திண்டுக்கல்
3. பகரளவரமன் மை�ார
4. துண்்டாஜி லமசூர

b) மாறு�ட்்ட ஒன்லறக் கண்டுபிடி
கட்்டப�ாம்மன், ஊமததுலர, பசவதலதயா,
திப்பு சுல்தான்

VI.  கீழககாணும் வினாககளுககு ஓரிரு
வாரதள�களில் விளடயளி

1.  �ாலளயக்காரரகள் என்�வர யார? சிைரின்
ப�யலரக் கூறுக?

2.  �ாலளயக்கார புரட்சியில் பவலு நாசசியாரின்
�ங்கு என்ன?

3.  பதன்னிந்திய புரட்சியில் �ாலளயக்கார
கூட்்டலமப்பின் தலைவரகள் யாவர?

4.  ’திருசசிராப்�ள்ளி பிரக்டனததின்’
முக்கியததுவம் யாது?

5.  பவலூர கைகததின் விலளவுகலள 
எழுதுக?

6.  1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சிக்கான உ்டனடிக்
காரணம் என்ன?

VII. விரிவான விளடயளி
1.  பூலிதபதவர �ற்றி  உனக்குத பதரிந்தவற்லற 

எழுதுக?
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அறிமுகம்
உங்கள் இருப்பிடத்திற்கு அருகில�ோ 

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

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

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

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

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

பாறைகள்
போலை்கள் என்பது திட ்கனிம 

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

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

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

கறைல் ந�ாககஙகள்

பாறை மறறும் மண 

அலகு - 1 புவியியல்
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இக்னியஸ் (Igneous)  
என்ை செோல இ�த்தீன் 
சமோழியிலிருநது சபைப்படடது. 
இக்னியஸ் என்ைோல “தீ” 
என்று சபோருள்படும்.

தீபபாறைகளின் பணபுகள்
1. இந�ப் போலை்கள் ்கடினத் �ன்லம 

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

இப்போலை்களில இருக்்கோது.
4. தீப்போலை்கள் எரிமல� செயலபோடு்கலைோடு

ச�ோடர்புலடயலை.
5. இப்போலை்கள் ்கடடுமோன லைல�்களுக்குப்

பயன்படுகின்ைன.
தீபபாறைகளின் வறககள்

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

Igneous Rocks)
2. ஊடுருவிய தீப்போலை்கள் (Intrusive Igneous

Rocks)

1. வவளிபபுைத் தீபபாறைகள் (Extrusive Igneous
Rocks)

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

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

இயற்ல்கயில�லய ்கடின மற்றும் 
சமன்�ன்லமக் ச்கோணட�ோகும். புவியின் 
லமற்பரப்பில 2000 ைல்கயி�ோன ்கனிம 
ைல்க்கள் உள்ைன என மதிப்பிடப்படடுள்ைது. 
இைற்றில சபோதுைோ்க புவி முழுைதும் 12 
அடிப்பலட ்கனிமங்கள் ்கணடறியப்படடுள்ைன. 
்கனிமங்கள் லைதி மூ�ங்களின் 
ச�ோகுதி்கைோல ஆனலை. போலை்கள் என்பது 
்கனிமங்கள் �னித்� கூறு்கைோ்கலைோ அல�து 
கூடடுக்்க�லையோ்கலைோ உருைோ்க�ோம். 

பாறைகளின் வறகபாடுகள்
புவி பரப்பில ்கோணப்படும் போலை்கலை, 

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

போலை்கள் (Metamorphic Rocks)

தீபபாறைகள்
தீப்போலை்கள் புவியின் ஆழமோனப் 

பகுதியிலிருநது சைளிலயறும் உருகிய போலைக் 
குழம்பு (Magma) உலைநது உருைோன�ோகும். 
இப்போலை்களிலிருநது மற்ை போலை்கள் 
உ ரு ை ோ கி ன் ை � ோ ல
இைற்லை மு�ன்லமப் 
போலை்கள் (Primary  
Rocks) அல�து �ோயப் 
போலை்கள் (Parent  
Rocks) என்று 
அலழக்கிலைோம்.
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201 பாறை மற்றும் மண்

ஆழத்தில போலைக்குழம்பு உலைை�ோல 
உருைோகும் போலை்கள் இலடயோழப் போலை்கள் 
எனப்படும்.

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

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

சமௌனோக்கியோ ஆகியலை உ�கின் முக்கியமோன 
செயலபடும் எரிமல�்கைோகும்.

படிவுப பாறைகள்
ச ெ டி ச ம ன் ட ரி 

(sedimentary) என்ை 
செோல ‘செடிசமன்டம்’ 
என்ை இ�த்தீன் 
ச ெ ோ ல லி லி ரு ந து 
ச ப ை ப் ப ட ட து . 
அ�ன் சபோருள் 
ப டி ய ல ை த் � ல 
என்ப�ோகும்.

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

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

படிவுப் போலை்கள்

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

2. ஊடுருவிய தீபபாறைகள் (Intrusive Igneous 
Rocks)

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

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

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

புவியின் அதி்க ஆழத்தில உலைநது 
உருைோகும் போலை்கள் அடியோழப் போலை்கள் 
எனப்படும். 

இலடயோழப் போலை்கள் புவி 
லமற்பரப்பிலிருநது கீலழ புவியின் குலைந� 
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2.  வபௌதீக படிவுப பாறைகள் (Mechanical 
sedimentary rocks)

சபௌதீ்க படிவுப் போலை்கள், தீப்போலை்களும் 
உருமோறிய போலை்களும் சில�நது 
உருைோகின்ைன. ஆறு, ்கோற்று, பனியோறு 
லபோன்ை இயற்ல்கக் ்கோரணி்கைோல 
அரிக்்கப்படடும், ்கடத்�ப்படடும் அலை ெோ�்கமோன 
இடங்களில படியலைக்்கப்படுகின்ைன. 
இலை நீணட ்கோ�த்திற்கு பிைகு இறுகி 
போலை்கைோ்க மோறுகின்ைன. மணற்போலை்கள் 
(Sand stones), மோக்்கல (Shale) மற்றும் 
்களிப்போலை (Clay) இப்போலை்களுக்கு சிைந� 
எடுத்துக்்கோடடு்கைோகும்.

3.  இரசாயன படிவுப பாறைகள் (Chemical 
sedimentary rocks)

இரெோயன படிவுப் போலை்கள், போலை்களில 
உள்ை ்கனிமங்கள் நீரில ்கலரநது, இரெோயன 
்க�லையோ்க மோறுகிைது. இலை ஆவியோ�ல 
மூ�மோ்க  உருைோகின்ைன. இப்போலை்கள் 
உப்புபடர் போலை்கள் (Evaporite Rocks) என்றும் 
அலழக்்கப்படுகிைது.

உருமாறிய பாறைகள் (Metamorphic rocks)
சமடடமோர்பிக் என்ை ைோர்த்ல� இரணடு 

கிலரக்்க செோல�ோன சமடடோ (Meta) மற்றும் 
மோர்போ (Morpha) என்ை ைோர்த்ல�யில இருநது 
சபைப்படட�ோகும். சமடடோ என்பது ‘மோற்ைம்’ 
என்றும், மோர்போ என்பது 'ைடிைம்' என்றும்  
சபோருள்படும். அதி்க சைப்ப அழுத்�ம் ்கோரணமோ்க 
தீப்போலை்களும் படிவுப்போலை்களும் 
மோற்ைமலடநது உருமோறிய போலை்கள் என 
சபயர் சபறுகிைது. 

உருமோறிய போலை்கள் இரணடு 
ைல்கப்படும். அலை:
1. சைப்ப உருமோற்ைம் (Thermal Metamorphism)
2. இயக்்க உருமோற்ைம் (Dynamic Metamorphism)
1. வவபப உருமாறைம்: போலைக்குழம்பு 

போலை்களில ஊடுருவி செலலும் லபோது 
அப்போலைக்குழம்பின் சைப்பம், அஙகுள்ை 
போலை்கலை உருமோற்ைம் செயது விடுகிைது. 
இது சைப்ப உருமோற்ைம் எனப்படும்.

2. இயகக உருமாறைம்: போலைக்குழம்பு 
போலை்களில ஊடுருவிச் செலலும் லபோது 
அப்போலைக் குழம்பின் அழுத்�த்�ோல, 
அஙகுள்ை போலை்கலை உருமோற்ைம் 

படிவுபபாறைகளின் பணபுகள்
1. இப்போலை்கள் ப� அடுக்கு்கலைக் 

ச்கோணடது. 
2. இப்போலை்கள் படி்கங்கைற்ை போலை்கைோ்க 

உள்ைது.
3. இப்போலை்களில உயிரின படிமங்கள்  

(Fossil) உள்ைன.
4. இப்போலை்கள் சமன் �ன்லமயுலடய�ோல 

எளிதில அரிப்புக்கு இலை 
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படிவுப் போலை்கள் உருைோகு�ல

உ�கின் மி்கப் 
பழலமயோன படிவுப் 
போலை்கள் கிரீன்�ோநதில 
்க ண டு பி டி க் ்க ப் ப ட ட ன . 
இைற்றின் ையது 3.9 

பிலலியன் ஆணடு்கள் என மதிப்பிடப்படடுள்ைது 

படிவுப பாறைகளின் வறகபபாடு
படிவுப் போலை்களின் ைல்க்கள்:
படிவு்களின் �ன்லம, படியலைக்கும் செயல 

முலை்கள் மற்றும் படிவு்களின் மூ�ோ�ோரம் 
லபோன்ை அம்ெங்களின் அடிப்பலடயில படிவுப் 
போலை்கலை மூன்று ைல்க்கைோ்கப் பிரிக்்க�ோம்.
அலை:

1.  உயிரினப படிவுப பாறைகள் (Organic 
sedimentary rocks)

இவைல்கயோன போலை்கள் 
உயிரினங்களும் �ோைரங்களும் சில�க்்கப் 
படட சபோருள்்கள் படிநது இறுகிய பின் 
உருைோகின்ைன. இலை உயிரினப் 
படிமங்கைோல ஆனலை. ெோக் (Chalk), 
படடுக்்கல (Talc), லடோ�லமட (Dolomite) 
மற்றும் சுணணோம்புப் போலை்கள் (Limestones) 
லபோன்ைலை, இவைோறு உருைோனலையோகும்.
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செயதுவிடுகிைது. இது இயக்்க உருமோற்ைம் 
எனப்படும்.

 

உ�்க அதிெயங்களில 
ஒன்ைோன இநதியோவில உள்ை 
�ோஜமஹோல உருமோறிய 
போலையிலிருநது உருைோன 
சைள்லை பளிஙகு ்கற்்கைோல 

(White Marble) ்கடடப்படடது.

உருமோறிய போலை

தீபபாறையில் இருந்து உருமாறிய பாறை:
1. இயக்்க உருமோற்ைத்தினோல, கிரோலனட 

(Granite) போலை “லநஸ்” (Gneiss) 
போலையோ்க உருமோறுகிைது.

2. சைப்ப உருமோற்ைத்தினோல “்கருங்கல” 
(Basalte) போலை “ப�ல்கப் போலை”யோ்க 
(Slate rock) உருமோறுகிைது.
படிவுப் போலையிலிருநது உருமோறியப் 

போலை: 
1. சைப்ப உருமோற்ைத்தினோல மணற் 

போலை்கள் (Sand stone), சைண 
்கற்போலையோ்க (Quartz) மோறுகின்ைன.

2. மோக்்கல (Shale), ப�ல்கப்போலையோ்கவும் 
(Slate) மோறுகின்ைன.
உருமாறியப பாறைகளின் பணபுகள்

1. உருமோறியப் போலை்கள் சபரும்போலும் படி்க 
�ன்லமக் ச்கோணடலை.

2. உருமோறிய போலை்களின் பலலைறு 
படலட்கள் ஒரு பகுதி சைளிர் நிை 
்கனிமங்கலை ச்கோணட�ோ்கவும், 
மற்சைோரு பகுதி ்கருலம நிை ்கனிமங்கலை 
ச்கோணட�ோ்கவும் உள்ைன. 

பாறை சுழறசி (Rock Cycle)

தீப்போலை்கள் என்பது புவியில ல�ோன்றிய 
மு�ன்லமயோன போலையோகும். இப்போலை்கள் 
சில�ைலடநது, அரித்�ல, ்கடத்து�ல மற்றும் 
படியலைத்��ோல படிவுப்போலை்கைோ்க 
உருைோகின்ைன. தீப்போலை்களும் படிவுப் 
போலை்களும் சைப்பம் மற்றும் அழுத்�த்தின் 
்கோரணமோ்க உருமோறியப் போலை்கைோ்க 
மோற்ைம் அலடகின்ைன. உருமோறிய 
போலை்கள் சில�க்்கப்படடும், ்கடத்�ப்படடும் 
மற்றும் படியலைப்ப�ோல படிவுப் போலை்கள் 
உருைோகின்ைன. உருகிய போலைக்குழம்பு 
புவியின் உடபகுதியிலிருநது சைளிலயறி 
புவியின் லமற்பரப்பில�ோ அல�து புவிக்கு 
உடபகுதியில�ோ குளிர்நது தீப்போலை்கைோ்க 
மோறுகிைது. புவியின் லமல�ோடடுப் பகுதியில 
போலை்கள் பலலைறு இயற்ல்க ெக்தி்கள் மற்றும் 
அ்க மற்றும் புைக்்கோரணி்கைோல போலை்கள் 
ஒரு நில�யிலிருநது மற்சைோரு நில�க்கு 
மோறுகின்ைன. இத்ச�ோடர்ச்சியோன செயல� 
போலைச்சுழற்சி ஆகும்

குைோர்டலெட மற்றும் 
ெ�லைக் ்கற்்கள் சபோதுைோ்க 
்கடடுமோனம் மற்றும் சிற்ப 
ல ை ல � ப ோ டு ்க ளு க் கு 
ப ய ன் ப டு த் � ப் ப டு கி ன் ை ன .  

ெ�லைக் ்கற்்கள் பரை�ோ்க அழ்கோன சில�்கள், 
அ�ங்கோர சபோருள்்கள் குைலை, சிறிய பரிசு 
சபோருள்்கள் �யோரிக்்கப் பயன்படுகின்ைன.  
ெ�லைக்்கற்்களின் து்கள்்களிலிருநது சநகிழி 
(Plastic), ்கோகி�ம் லபோன்ை சபோருள்்கள் உற்பத்தி 
செயயப் பயன்படுகிைது.

பாறைகளின் பயன்கள்
போலை்கள் ைர�ோற்று ்கோ�ம் மு�ல மனி� 

கு�த்�ோல பயன்படுத்�ப்படடு ைருகிைது. 
போலை்கள் அலனத்தும் சபோருைோ�ோர 
அம்ெங்களில ஒரு மதிப்புமிக்்க சபோருைோ்க 
உள்ைன மற்றும் போலை்களில உள்ை 
உல�ோ்கங்கள் மனி� நோ்கரி்க ைைர்ச்சிக்கு 
இன்றியலமயோ��ோகும்.
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மண மறறும் அதன் உருவாககம்       

�ோயப் 
போலை

மணணின் 
பணபு்கள்

்கோ�நில�

நி�த்ல�ோற்ைம்

உயிரினங்கள்

்கோ�ம்

செய�ோக்்கம்

மண என்பது பலைல்க ்கரிமப்சபோருள்்கள், 
்கனிமங்கள், ைோயுக்்கள், திரைப் சபோருள்்கள் 
மற்றும் ப� உயிரினங்கள் ்க�ந� 
்க�லையோகும். இது உயிரினங்கள் ைோழ 
துலணபுரிகிைது. மணணில உள்ை 
்கனிமங்கள் மணலண உருைோக்கும் ஒரு 
அடிப்பலட ்கோரணியோகும். புவிபரப்பின் லமல 
மண உருைோை�ோல இது “புவியின் ல�ோல” 

பாறைகளின் பயன்கள்
1. சிசமணட �யோரித்�ல
2. சுணண எழுதுல்கோல
3. தீ (சநருப்பு)
4. ்கடடடப் சபோருள்்கள்
5. குளியல ச�ோடடி
6. நலடபோல�யில பதிக்்கப்படும் ்கல
7. அணி்க�ன்்கள்
8. கூலரப் சபோருள்்கள்
9. அ�ங்கோரப் சபோருள்்கள்
10. �ங்கம் லைரம் மற்றும் நைரத்தினங்கள் 

லபோன்ை மதிப்புமிக்்க சபோருள்்கள்.

வசயல்பாடு
பலலைறு ைல்கயோன போலை்கலை 

லெ்கரித்து ைகுப்பலையில ்கோடசிப்படுத்�வும்

ð£¬ø ²öŸC

à¼ñ£PòŠ ð£¬ø

èŸð£¬ø‚ °ö‹¹

bŠð£¬øð®¾èœ

ð®¾Šð£¬øèœ

ªõŠð‹ (ñ) 
Ü¿ˆî‹

ªõŠð‹ (ñ) 
Ü¿ˆî‹

à¼°î™

à¼°î™ °O˜Mˆî™

õ£Q¬ô„C¬î¾
(ñ) ÜKˆî™

õ£Q¬ô„C¬î¾  
(ñ) ÜKˆî™

õ£Q¬ô„
C¬î¾

(ñ) ÜKˆî™

Ü¿ˆî‹ 
(ñ)
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பாறைச் சுழறசி
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(Skin of the Earth) என்று அலழக்்கப்படுகிைது. 
போலை்கள், ைோனில� சில�வு மற்றும் அரித்�ல 
செயலமுலை்களுக்கு உடபடுத்�படும்சபோழுது 
மணணோ்க உருைோகிைது. நீர், ்கோற்று, 
சைப்ப நில�மோறுபோடு, புவி ஈர்ப்பு விலெ, 
லைதிபரிமோற்ைம், உயிரினங்கள் மற்றும் 
அழுத்� லைறுபோடு்கைோல �ோயப்போலை்கள் 
சில�வுறுகின்ைன. லமலும், �ோயப்போலைலய 
�ைர்ந� போலை்கைோ்க மண மோற்றுகின்ைன. 
்கோ�ப்லபோக்கில இப்போலை்கள் உலடபடடு 
மிருதுைோன து்கள்்கைோ்க மோறுகிைது. இந�ச் 
செயலமுலை்கள் போலைத் து்கள்்களிலிருநது 
�ோதுக்்கள் சைளிப்படக் ்கோரணமோகின்ைன. 
பின்னோளில �ோைரங்கள் ைைர்நது அம் 
மணணிற்கும் இல�க்கும் ெத்ல� 
ஊடடுகின்ைன. இச்சீரோன செயலமுலை்கள் 
மணலண ைைமலடயச் செயகின்ைன.

ஒவசைோரு ஆணடும் 
டிெம்பர் 5 ஆம் நோள் உ�்க மண 
நோைோ்க ச்கோணடோடப்படுகிைது.

மணணின் கூட்டுப வபாருள்கள் (Soil 
Composition)

மணணின் கூடடுப் சபோருள்்கைோன 
்கனிமங்கள், ்கரிமப்சபோருள்்கள், நீர், மற்றும் 
்கோற்று ஆகும். சபோதுைோ்க மணணில 
்கனிமங்கள் 45% ்கரிமப்சபோருள்்கள் 5%, நீர் 
25% மற்றும் ்கோற்று 25% ச்கோணடுள்ைது. 
மணணின் ்க�லையோனது இடத்திற்கு இடம், 
்கோ�த்திற்கு ்கோ�ம் லைறுபடுகிைது.

மணணின் குறுககறமபபு ( Soil Profile)
மணணின் குறுக்்கலமப்பு என்பது 

புவி லமற்பரப்பிலிருநது �ோய போலை ைலர 
உள்ை மண அடுக்கு்களின் குறுக்கு சைடடுத் 
ல�ோற்ைமோகும்.

வசயல்பாடு
�ங்கள் பகுதியிலுள்ை பலலைறு மண 

மோதிரி்கலைச் லெ்கரித்து உனது ைகுப்பலையில 
்கோடசிப்படுத்�வும்.

கா��
25%

த��� 
25%

உ��ன� 
ெபா��க


10%

அ�கக�
ெபா��க
 5%

ேவ�க

10%

இைலம��
80%

தா��
ெபா��க


45%

மணணின் கூட்டுப வபாருள்கள்

மணணின் வறகபாடு
மண உருைோகும் வி�த்தில அைற்றின் 

நிைம் சபௌதீ்க மற்றும் இரெோயன பணபு்களின் 
அடிப்பலடயில ஆறு சபரும் பிரிவு்கைோ்க 
ைல்கப்படுத்�ப்படுகின்ைன. 

அலை்கள் பின்ைருமோறு,

1. ைணடல மண
2. ்கரிெல மண
3. செம்மண
4. ெரலை மண
5. மல� மண
6. போல� மண

1. வண்டல் மண 
ைணடல மண ஆற்றுச் ெமசைளி்கள், 

சைள்ைச் ெமசைளி்கள், ்கடற்்கலரச் 
ெமசைளி்களில ்கோணப்படுகிைது. இலை 
ஓடும் நீரின் மூ�ம் ்கடத்�ப்படும் நுணணிய 
து்கள்்கைோல படிய லைக்்கப்படடு உருைோகிைது. 
இது மற்ை மண ைல்க்கலைக் ்கோடடிலும் 
ைைம்மிக்்கது. இது சநல, ்கரும்பு, ல்கோதுலம, 
ெணல மற்றும் மற்ை உணவுப் பயிர்்கள் பயிரிட 
ஏற்ைது.
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மணணின் அடுக்கு

O – இல� மக்கு அடுக்கு இல�்கள், ெருகு்கள்,  கிலை்கள், போசி்கள் லபோன்ை ்கரிமப் சபோருட்கைோல 
உருைோனலை.

A - லமலமடட அடுக்கு ்கரிம மற்றும் ்கனிமப் சபோருட்கைோல ஆன அடுக்கு
E– உயர்மடட அடுக்கு இவைடுக்கு உயர்மடட அடுக்்கோகும். அதி்க அைவு சுைர்�லுக்கு 

(Leaching), உடபடட அடுக்கு, ்களிமண, இரும்பு மற்றும் அலுமினிய  
ஆக்லஸைடு லபோன்ை �ோதுக்்கள் இவைடுக்கில ்கனிெமோ்க ்கோணப்படுகின்ைன.

B- அடி மண இவைடுக்கு �ோயபோலையின் இரெோயன, (அ) சபௌதீ்க மோற்ைத்திற்கு 
உடபடடலை. இரும்பு, ்களிமண, அலுமினிய ஆக்லஸைடு மற்றும் ்கனிமப் 
சபோருட்கைோல ல�ோன்றிய அடுக்கு அல�து திரள் மணட�ம் (Zone of  
Accumulation) என அலழக்்கப்படுகிைது 

C- �ோயபோலை அடுக்கு இவைடுக்கில �ோயப்போலை்கள் குலைந� அைலை சில�க்்கப்படுகின்ைன.
R- சில�ைலடயோ� �ோயப்போலை இவைடுக்கு சில�ைலடயோ� அடிமடட போலையோகும்.

2. கரிசல் மண 
்கரிெல மண, தீப்போலை்கள் 

சில�ைலடை�ோல உருைோகின்ைன. 
்கரிெல மண இயற்ல்கயில�லய ்களிமண 
�ன்லமலயயும், ஈரப்ப�த்ல�யும் �க்்க 
லைத்துக் ச்கோள்ளும் திைன் ச்கோணடது. ்கரிெல 
மணணில பருத்திப் பயிர் நன்கு ைைரும்.

3. வசம்மண 
செம்மண, உருமோறியப் போலை்கள் மற்றும் 

படி்கப் போலை்கள் ஆகியலை சில�ைலடை�ோல 
உருைோகிைது. இம்மணணில உள்ை இரும்பு 
ஆக்லெடு அைலைப் சபோருத்து மணணின் 

நிைமோனது பழுப்பு மு�ல சி்கப்பு நிைம் ைலர 
லைறுபடுகிைது. இது ைைம் குலைந� மணணோ்க 
இருப்ப�ோல திலனப் பயிர்்கள் பயிரிட ஏற்ைது.

4. சரறை மண 
ெரலை மண அயனமணட� பிரல�ெ 

்கோ�நில�யில உருைோகிைது. இம்மண அதி்க 
சைப்பநில� மற்றும் அதி்க மலழப்சபோழிவு 
ச்கோணட பகுதி்களில ஊடுரு�லின் (Leaching) 
செய�ோக்்கத்தினோல உருைோை�ோல இம்மண 
ைைம் குலைநது ்கோணப்படுகிைது. இது ல�யில�, 
்கோப்பி லபோன்ை ல�ோடடப் பயிர்்கள் பயிரிட  
ஏற்ைது.
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படலட முலை லைைோணலம (strip farm-
ing) நி�த்தில ெம உயரத்திற்கு ஏற்ப உழு�ல, 
படிக்்கடடு முலை லைைோணலம, இடம்சபயர்வு 
லைைோணலம �டுத்�ல, மரங்கள் ைைர்த்து 
்கோற்றின் லை்கத்ல� குலைத்�ல லபோன்ை 
முலை்கலைக் ச்கோணடு மண ைைத்ல� 
போது்கோக்்க�ோம்.

மணணின் பயன்கள்
 மண என்பது ஒரு முக்கியமோன இயற்ல்க 

ைைங்களில ஒன்று. 
 மண புவியில உயிரினங்கள் ைோழ்ை�ற்கும் 

�ோைரங்கள் ைைர்ை�ற்கும் அடிப்பலடயோ்க 
உள்ைது.

 மணணில உள்ை ்கனிமங்கள், பயிர்்கள் 
மற்றும் �ோைரங்கலை ஊடடமோ்க ைைரச் 
செயகின்ைன.

 மண, பீங்கோன்்கள் மற்றும் மண 
சபோருள்்கள் �யோரிக்்க பயன்படுகிைது.

 ல்கவிலனப் சபோருள்்கள் மற்றும் 
்கடடுமோன லைல�ப்போடு்களுக்கு மண 
ஆ�ோரமோ்க உள்ைது.

 இது இயற்ல்க முலையில நீலர ைடி்கடடவும் 
சுத்தி்கரிக்்கவும் பயன்படுகிைது.

 மண சுற்றுச்சூழலுக்கும், நி� 
லம�ோணலமக்கும் துலணப்புரிகிைது.

போலை்கள் மற்றும் மண ைல்க்கள் 
புதுப்பிக்்கத்�க்்க இயற்ல்க ைைங்கள் ஆகும். 
இலை இரணடும் மனி�ர்்களின் அன்ைோட 
ைோழ்க்ல்கக்கும், சபோருைோ�ோர ைைர்ச்சிக்கும் 
முக்கிய பங்கோற்றுகின்ைன. �ற்லபோது போலை்கள் 
ெோர்ந� ச�ோழி�்கங்கள் அதி்கரித்துள்ை�ோல 
குறிப்பிடத்�க்்க அைவு மக்்களுக்கு லைல� 
ைோயப்பு்கலை அளிக்கின்ைன. மக்்களின் 
குடியிருப்பு்கள் மற்றும் சபோருைோ�ோர 
நடைடிக்ல்க்களுக்கும், மண ஆ�ோரமோ்க 
உள்ைது. லைைோணலம நோடோன இநதியோவில 
முலையோன மணைை லம�ோணலம மூ�ம் 
நில�நிறுத்�க் கூடிய உணவு உற்பத்தி 
ைைர்ச்சி மற்றும் பலலைறு பயன்போடடிற்கு 
ைழிைகுக்கிைது.

5. மறல மண 
மல�மண, மல�ச்ெரிவு்களில 

்கோணப்படுகிைது. இப்பகுதி்களில ்கோர 
�ன்லமயுடன் குலைந� பருமன் ச்கோணட 
அடுக்்கோ்க உள்ைது. உயரத்திற்கு ஏற்ைைோறு 
இம்மணணின் பணபு்கள் இடத்திற்கு இடம் 
மோறுபடுகின்ைன.

6. பாறல மண 
போல� மண அயன மணட� போல�ைனப் 

பிரல�ெங்களில ்கோணப்படுகிைது. இது 
உைர்�ன்லம, மற்றும் நுணதுலை்கலைக் 
ச்கோணடது. ைைம் குலைந� இம்மணணில 
லைைோணலமலய லமற்ச்கோள்ை இய�ோது.

மண்ணரிபபு
மணணரிப்பு என்பது இயற்ல்க 

்கோரணி்கள் மற்றும் மனி� செயலபோடு்களினோல 
மணணின் லம�டுக்கு நீக்்கப்படு�ல 
அல�து அரிக்்கப்படு�ல ஆகும். மணணரிப்பு 
மணணின் ைைத்ல� குலைத்து லைைோணலம 
உற்பத்திலயக் குலைக்கிைது. ஓடும் நீர் மற்றும் 
்கோற்று மணணரிப்புக்கு முக்கிய ்கோரணி்கைோ்க 
உள்ைன. அடுக்கு அரிப்பு (Sheer Erosion), ஓலட 
அரிப்பு (Rill Erosion) மற்றும் நீர் பள்ை அரிப்பு  
(Gully Erosion) ஆகியலை மணணரிப்பின் 
முக்கிய ைல்க்கள் ஆகும்.

மண உருவாக எவவைவு காலம் ஆகும்?
்கோ�நில�லயப்  சபோருத்து மண 

உருைோகிைது.  மி� சைப்பமணட� ்கோ�நில�ப் 
பிரல�ெங்களில 1 செ.மீ மண உருைோ்க 200 மு�ல 
400 ைருடங்கள் ஆகும்.  அயன மணட� ஈரக் 
்கோ�நில�ப் பகுதி்களில மண உருைோ்க சுமோர் 
200 ைருடங்கள்  ஆகும்.  நன்கு ைைமோன மண 
உருைோ்க ஏைத்�ோழ 3000 ைருடங்கள் ஆகும்.

மண வைபபாதுகாபபு
மண ைைப்போது்கோப்பு என்பது மண 

அரிப்பிலிருநது போது்கோத்து மண ைைத்ல� 
லமம்படுத்தும் செயலமுலையோகும். ்கோடு்கள் 
ைைர்த்�ல, லமயச்ெல� ்கடடுப்படுத்து�ல, 
அலண்கலைக் ்கடடு�ல, பயிற்சுழற்சி முலை, 
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மீள்பாரறவ

 போலை என்பது ஒன்று அல�து அ�ற்கு லமற்படட ்கனிமங்களின் ்க�லை ஆகும். 
 ”செடிசமணடரி” என்ை ைோர்த்ல� ”செடிசமணடம்” என்ை இ�த்தீன் ைோர்த்ல�யிலிருநது 

சபைப்படடது. இ�ன் சபோருள் படிய லைத்�ல என்பது ஆகும். 
 தீப்போலை்கள் புவியில ல�ோன்றிய மு�ன்லமயோன போலை்கள். 
 மண என்பது ்கரிமப் சபோருள்்கள், ்கனிமங்கள், ைோயுக்்கள், திரைப் சபோருள்்கள் மற்றும் ப� 

உயிரினங்கள் ்க�ந� ்க�லையோகும். இது உயிரினங்கள் ைோழ துலணப்புரிகிைது.

கறலச்வசாறகள்

லமல�ோடு புவியின் லமற்புை அடுக்கு
�ோைோ எரிமல�யிலிருநது சைடித்து சைளிலயறும் போலைக் குழம்பு

மோக்மோ புவியின் ஆழப்பகுதியில உருகிய போலைக் குழம்பு

உருமோறிய போலை அதி்க சைப்ப அழுத்�ம் ்கோரணமோ்க தீப்போலை்களும் படிவுப்போலை்களும் மோற்ைம் 
அலடை�ோல உருைோகிைது.

போலைச் சுழற்சி
புவி லமல�ோடடுப் பகுதியில போலை்கள் சைவலைறு இயற்ல்கச் ெக்தி்கள், அ்க 
மற்றும் புை ்கோரணி்கைோல ஒரு நில�யிலிருநது மற்சைோரு நில�க்கு மோறும் 
செயலமுலை.

படிவுப் போலை்கள் போலைத் து்கள்்கள் படியலைக்்கப்படுை�ோல உருைோ்கக்கூடிய போலை்கள்.

 மதிபபீடு 

I  சரியான விற்டறயத் 
வதரிவு வசயக.

1. கீழ்க்்கணடைற்றுள் எது 
போலைக் ல்கோைம் என 
அலழக்்கப்படுகிைது.

 அ) ைளிமணட�ம் ஆ) உயிர்க்ல்கோைம்
 இ) நி�க்ல்கோைம் ஈ) நீர்க்ல்கோைம்
2. உ�்க மண நோைோ்க ்கலடபிடிக்்கப்படும் நோள்
 அ) ஆ்கஸ்ட 15 ஆ) ஜனைரி 12
 இ) அக்லடோபர் 15 ஈ) டிெம்பர் 5
3. உயிரினப் படிமங்கள் -------------- 

போலை்களில ்கோணப்படுன்ைன.
 அ) படிவுப் போலை்கள் 
 ஆ) தீப்போலை்கள்
 இ) உருமோறியப் போலை்கள்
 ஈ) அடியோழப் போலை்கள்

4. மணணின் மு�ல நில� அடுக்கு
 அ) ்கரிெல மண
 ஆ) போலைப்படிவு
 இ) சில�ைலடயோ� போலை்கள்
 ஈ) போதியைவு சில�ைலடந� போலை்கள்
5. பருத்தி ைைர ஏற்ை மண 
 அ) செம்மண 
 ஆ) ்கரிெல மண 
 இ) ைணடல மண 
 ஈ) மல� மண
6. மணணின் முக்கிய கூறு.
 அ) போலை்கள் ஆ) ைோயுக்்கள்
 இ) நீர் ஈ) ்கனிமங்கள்
7. கீழ்க்்கணடைற்றில எவைல்க மண 

பரை�ோ்கவும் அதி்க  ைைமுள்ை�ோ்கவும் 
உள்ைது?    

 அ) ைணடல மண ஆ) ்கரிெல மண
 இ) செம்மண ஈ) மல� மண
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II நகாடிட்்ட இ்டஙகறை நிரபபுக.
1. போலை்கலைப் பற்றிய அறிவியல ெோர்ந� 

படிப்பு 
2.  மண பருத்தி விலைவிப்ப�ற்கு 

ஏற்ை�ோகும்.
3. 'புவியின் ல�ோல' என்று  

அலழக்்கப்படுகிைது
4. உருமோறிய போலை்களின் ஒரு ைல்கயோன 

 போலை �ோஜம்கோல ்கடட 
பயன்படுத்�ப்படடது

5.  போலை 'மு�ன்லம போலை' 
என்று அலழக்்கப்படுகிைது.

III. சரியா தவைா?
1. தீப்போலை்கள் மு�ன்லம போலை்கள் என்று 

அலழக்்கப்படுகிைது
2. ்களிமண போலையிலிருநது ப�ல்கக்்கல 

(Slate) உருைோகிைது.
3. செம்மண சுைரு�ல (Leaching) 

செயலமுலை்களில உருைோகிைது
4. இயற்ல்க மணலுக்கு மோற்ைோ்க ்கடடுமோன 

பணி்களுக்கு “செயற்ல்க மணல” 
(M-Sand) பயன்படுகிைது

5. படிவுப் போலை்கலைச் சுற்றி எரிமல�்கள் 
்கோணப்படுகின்ைன

IV. வபாருத்துக.
1. அ) கிரோலனட - 1. அடிப்போலை
 ஆ) மண அடுக்கு - 2. அடியோழப் போலை்கள்
 இ) போரன் தீவு - 3.  படலடப் பயிரிடல 

லைைோணலம
 ஈ) மண ைைப்போது்கோப்பு - 4.  செயலபடும் 

எரிமல�
  அ ஆ இ ஈ
 அ)  2 1 4 3
 ஆ) 2 1 3 4
 இ) 4 3 2 1
 ஈ) 3 4 2 1
2. அ) பெோலட (்கருங்கல) -  1. ஆநத்ரலெட
 ஆ) சுணணோம்புப் போலை - 2.  சைளிப்புை 

தீப்போலை்கள்
 இ) நி�க்்கரி - 3.  உருமோறியப் 

போலை்கள்
 ஈ) சஜனிஸ் (லநஸ்) - 4. படிவுப்போலை்கள்

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

v  வகாடுககபபட்டுள்ை கூறறுகறை ஆராயந்து 
தவைான விற்டறயத் நதரவு வசயக.

1. அ)  தீப்போலை்கள் மு�ன்லமப் போலை்கள் 
என்று அலழக்்கப்படுகிைது.

 ஆ)  போலை்கள் ைோனில� சில�வினோல 
மணணோ்க உருமோறுகிைது.

 இ)  படிவுப் போலை்கள் ்கடினமோன �ன்லம 
ச்கோணடலை.

 ஈ)  �க்்கோண பீடபூமி  பகுதி்கள் 
தீப்போலை்கைோல உருைோனலை.

2.  அ)  மணணரிப்பு மண ைைத்ல� 
குலைக்கிைது.

 ஆ)  இயக்்க உருமோற்ைம் அதி்க 
சைப்பத்தினோல உருைோகிைது.

 இ)  மண ஒரு புதுப்பிக்்கக் கூடிய ைைம்.
 ஈ)  இல�மக்கு்கள் லமல மடட மணணின் 

ஒரு பகுதியோகும்.

VI  வகாடுககபபட்்ட கூறறுகறை ஆராயந்து 
சரியான கூறறைக கணடுபிடித்து சரியான 
விற்டறயத் நதரந்வதடுத்து எழுதுக.

 கூற்று 1 -  படிவுப் போலை்கள் பலலைறு 
அடுக்கு்கலைக் ச்கோணடலை 

 கூற்று 2 -  படிவுப் போலை்கள் பலலைறு 
்கோ�ங்களில உருைோனலை.    

 அ)  கூற்று 1 மற்றும் 2 ெரி ஆனோல கூற்று 2 
ஆனது கூற்று 1 க்கு ெரியோன விைக்்கம்.

 ஆ)  கூற்று 1 மற்றும் 2 ெரி ஆனோல கூற்று 2 
ஆனது கூற்று 1 க்கு ெரியோன விைக்்கம் 
அல�.

 இ)  கூற்று 1 ெரி ஆனோல கூற்று 2 �ைறு.
 ஈ)  கூற்று 2 ெரி ஆனோல கூற்று 1 �ைறு.
VII கார்ணம் கூறுக
1. நீர்த்ல�க்்கப் படுல்க்களில இரெோயன 

படிவுப் போலை்கள் ்கோணப்படுகின்ைன.
2. தீப்போலை்கள் எரிமல� பகுதி்களில 

்கோணப்படுகிைது.
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XI வசயல்பாடுகள்
1. இலணய�ை உ�வியுடன் கீழ்க்்கணட

அடடைலணலயப் பூர்த்தி செயயவும்.

போலை்கள் உருைோகும் 
வி�ம் பணபு்கள் எ.்கோ. பயன்்கள்

2 ைலரபடப் பயிற்சி 
இநதிய புைசைளி நி�ைலரபடத்தில 
்கரிெல மண ்கோணப்படும் பகுதி்கலைக் 
குறிக்்கவும்.

3 ்கண்கோடசி
பலலைறு ைல்கயோன மண மோதிரி்கலைச் 
லெ்கரித்து உன் ைகுப்பலையில 
்கோடசிப்படுத்�வும்.

4 குழுக் ்க�நதுலரயோடல
இயற்ல்க மணலுக்கு மோற்ைோ்க ்கடடுமோனப் 
பணி்களுக்கு “செயற்ல்க மணல” 
(M-Sand)  பயன்படுத்� ்கோரணம்
1. �ரம் 2. நன்லம்கள் 3. தீலம்கள்

VIII நவறுபடுத்துக.
1. உருமோறிய போலை்கள் மற்றும் 

படிவுப்போலை்கள்
2. மண ைை போது்கோப்பு மற்றும் மணணரிப்பு

IX சுருககமாக விற்டயளிககவும்.
1. தீப்போலை்கள் எவைோறு உருைோகின்ைன?
2. போலை்களின் கூடடலமப்பு பற்றி விைரி?
3. 'போலை்கள்' ைலரயறு.
4. மணணின் ைல்க்கலைக் கூறு்க.
5. மணைைப் போது்கோப்பு என்ைோல என்ன?

X விரிவான விற்டயளிககவும்
1. மண உருைோக்்கச் செயலமுலை்கள் பற்றி

விைரி.
2. போலை்கலை ைல்கப்படுத்தி விைரிக்்கவும்
3. மணணடுக்கு்கள் பற்றி விைரிக்்கவும்.
4. மணணிலன ைல்கப்படுத்தி விைரிக்்கவும்

படிநிலைகள்

படி 1 : கீழ்க்்கோணும் உரலி/விலரவுக் குறியீடலடப் பயன்படுத்தி இச்செயலபோடடிற்்கோன 
இலணயப் பக்்கத்திற்குச் செல்க. 

படி 2 : ‘Begin’ என்ை சபோத்�ோலனச் செோடுக்கி உங்களின் போலை லெ்கரிப்லபத் ச�ோடஙகு்க. 
படி 3 : ‘Add to rock collection’ என்பல�ச் செோடுக்கி ஒவசைோரு போலையோ்கச் லெ்கரிப்பு செய்க. 
படி 4  : ‘identify rock types’ என்பல�ச் செோடுக்கி போலை்களின் சபயர்்கலைக் 

்கணடறிநது விலையோடலடத் ச�ோடர்்க. Go to ‘identify rock types’ 
and play the game

இலையச் செயலபபாடு பபாலை மற்றும் மண்

இச்செயல்பாட்டின் மூலம் 
்பாறைகளின்  வறககள், ்பாறைகள் 

எவவபாறு மபாறைமறைகின்ைன 
மறறும் ்பாறைகளின் சுழறசெி ்றைி 

அைியச்செய்தல.
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அறிமுகம்
காலநிலல இயறலகச் சூழ்நிலலயின் 

அடிப்பலைக் கூறுகளில் ஒன்்ாகும். 
இது நிலத்தாற்ம், மண்வலககள், 
இயறலகத தா்வரஙகள், விலஙகுகள் மறறும் 
மனிதரகளிலை்யயும் ப்பரும் தாக்கதலத 
ஏற்படுததுகி்து.

தமிழ்்ாட்டில் உள்்ள தரமபுரி மா்வட்ைததின் 
ஒரு சிறிய கிராமததில், ்ம மாதம், யுக்தா 
தன்னுலைய விடுமுல்லய தம்பியுைனும், 
குடும்்பததுைனும் மகிழ்ச்சியாக பகாணைாடிக் 
பகாணடு இருக்கின்்ாள். அ்வள் எபப்பாழுதும் 
்பருததியால் ஆன உலைலய அணிகி்ாள். 
அ்வளுலைய அம்மா ் காலைக்காலததிறகு ஏற் 
உண்வான கஞ்சி, நீர்மார, எலுமிச்லசைசைாறு, 
தரபூசைணி ்்பான்்்வறல்த தன் குழநலதக்கு 
்வழஙகுகின்்னர.

அ்த ்ம மாதததில் தியா என்்ப்வர 
நியூசிலாநது ் ாட்டில் உள்்ள ஆக்லாநது என்னும் 
்கரததில் தன் குடும்்பததுைன் ்வசிக்கி்ார. 
அ்வரகள் ்மல்சைட்லை, ்வன்துணியாலை, 
லகயுல், காலுல் ்்பான்் ஆலைகல்ள 

அணிநதுள்்ளார. அ்வருலைய அம்மா அ்வருக்கு, 
சைாணட்விச், ஓட்ஸ் உணவு, ்வஞ்சிரமீன், 
்வடிசைாறு ்்பான்் சூைான உணவு ்வலககல்ள 
அளிக்கி்ார. யுக்தா கிருஸ்துமஸ் விழால்வக் 
குளிரகாலததிலும், தியா கிருஸ்துமஸ் 
விழால்வக் ்காலைக்காலததிலும் 
பகாணைாடுகின்்னர. காரணம் என்ன என்று 
சிநதலன பசைய்வீரக்ளா?

யுக்தா, தியா இரு்வரும் ப்வவ்்வ்ான 
அலரக் ்கா்ளததில் ப்வவ்்வறு ்வலகயான 
்வாழ்க்லக முல்லய ்மறபகாள்கின்்னர. 

▶ காலநிலல மறறும் ்வானிலலயின் முக்கியதது்வதலதப புரிநது பகாள்ளுதல்.
▶ காலநிலல மறறும் ்வானிலலக் கூறுகளின் தன்லமலய அறிநது பகாள்ளுதல்
▶ ்வானிலல கூறுகல்ள அ்ளவிைக்கூடிய கருவிகல்ளப ்பறறி பதரிநது

பகாள்ளுதல்
▶ ஓர இைததினுலைய காலநிலல மறறும் ்வானிலலயின் ்வலககல்ள

அலையா்ளம் காணல்

கற்றல் ந�ோககஙகள்

வோனிலையும் 
கோைநிலையும் 

அைகு - 2

புவியின் ்வளி 
மணைலமானது ்வாயுக்க்ளால் 
ஆன ்பல அடுக்குகல்ளக் 
பகாணைதாகும். இது புவிலயச் 
சூழ்நதுள்்ளது. புவியின் ஈரபபு 

விலசையினால் ்வாயுக்கல்ளப புவியில் தக்க 
ல்வததுக் பகாள்கி்து. இதில் 78% ல்ட்ரஜனும், 
21% ஆக்ஸிஜனும், 0.97% ஆரகானும், 0.03% 
கார்பன் லை ஆக்லஸைடும் 0.04% மற் 
்வாயுக்களும் மறறும் நீராவியும் உள்்ளன.
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இதறகு அவவிைஙகளின் ப்வவ்்வ்ான 
்வானிலல்ய காரணமாகும். 

காலநிலலயும் ்வானிலலயும் 
மனிதனுலைய பசையல்்பாடுகள், உணவு 
்வலககள், ஆலைமுல்கள், ்வசிக்கும் வீடு, 
பசைய்யும் பதாழில்கள், ்்வ்ளாணலம, கைல் 
்பயணம், மீன் பிடிததல், ்வீன ்்பாக்கு்வரதது 
மறறும் ்ாம் வில்ளயாடும் ்்ரததின் மீதும் 
தாக்கதலத எற்படுததுகின்்ன.

என்்வ ஒவப்வாரு்வரும் ்வானிலல 
மறறும் காலநிலலப ்பறறிய அறில்வ 
ப்பறறிருக்க்்வணடும். இப்பாைப்பகுதியில் 
்வானிலல, காலநிலலயின் உட்கூறுகள் 
்பறறி ்படிப்்பாம். ்மலும் அல்வ எவ்வாறு 
மனித்வாழ்க்லக முல்யில் தாக்கதலத 
எற்படுததுகின்்ன என்்பலதப ்பறறி 
பதரிநதுபகாள்்்வாம்.

“Climate” என்் பசைால் 
கில்ளமா என்்  ்பணலைய 
கி்ரக்க பமாழியில் இருநது 
ப்ப்ப்பட்ைதாகும். 

கில்ள்மா “Klimo” 
என்்ால் தமிழில் சைாய்வு்காணம் (Inclination) 
என்று ப்பாருள்.

வோனிலை ( Weather)
்வானிலல என்்பது ஒரு குறிபபிட்ை

இைததின் ்வளிமணைலததில் நிலவும் 
சூரிய ப்வளிச்சைம், ப்வப்பம், ்மகமூட்ைம், 
காறறின்திலசை, காற்ழுததம், ஈரப்பதம், 
மலழபப்பாழிவு மறறும் பி்கூறுகளின் 
தன்லமகல்ள குறிப்பதாகும். ்வானிலல குறுகிய 
காலமான ஒரு ்ா்்ளா, ஒரு ்வார்மா அல்லது 
ஒரு மாத்மா ்ைக்கக்கூடிய நிகழ்ல்வக் 
குறிப்பதாகும். ்மலும் இது ்்ரததிறகு ்்ரம், 
காலததிறகு காலம் ஒரு ்வருைததிறகுள்்ளாக்்வ 
மா்க்கூடியது. காலலயில் ்வானிலல 
பதளி்வான ்வானததுைன் ப்வப்பமாகவும் 
மாலல ்்ரததில், ்மகமூட்ைததுைன் கூடிய 

மலழயாகவும் இருக்கக்கூடும். இ்த்்பால் 
்வானிலல குளிரகாலததில் குளிராகவும், 
்காலைக்காலததில் ப்வப்பமாகவும் இருக்கும்.

்ம்மில் சிலர அடிக்கடி “இன்ல்ய 
காலநிலல மிகவும் ்ன்்ாக உள்்ளது” அல்லது 
”்மாசைமாக உள்்ளது” என்று கூறு்வலதக் 
்கள்விப்பட்டிருக்கி்்ாம். ஆனால் அக்கூறறு 
த்வ்ானது. அதறகு ்பதிலாக ”இன்ல்ய 
்வானிலல ்ன்்ாக உள்்ளது அல்லது 
்மாசைமாக உள்்ளது” என்்் கூ் ்்வணடும். 
பதாலலக்காட்சிகளில் பசைய்தி ்வாசிப்பா்ளரகள் 
இன்ல்ய ”்வானிலல அறிக்லக” என்று 
கூறுகின்்ாரகள். ஆனால் கால நிலல 
அறிக்லக என்று கூறு்வதில்லல. (எ.கா) 
இன்ல்ய மட்லைப்பநது வில்ளயாட்டு 
்மாசைமான ்வானிலலயின் காரணமாக ஒததி 
ல்வக்கப்பட்டுள்்ளது.

கோைநிலை ( Climate)
காலநிலல  என்்பது ஒரு ்பகுதியின் நீணை 

்ால்ளய ்வானிலல சைராசைரிலயக் குறிப்பதாகும்.  
இது ்வளி மணைலததின் ்வானிலலக் 
கூறுகளின் சைராசைரி தன்லமயிலன நீணை 
காலததிறகு அதா்வது 35 ்வருைஙகளுக்கு 
கணக்கிட்டுக் கூறு்வதாகும்.   காலநிலலயின் 
கூறுகளும் மறறும் ்வானிலலயின் கூறுகளும் 
ஒன்்் ஆகும்.  ்வானிலலலயப ்்பான்று 
காலநிலல அடிக்கடி மா்க்கூடியது அல்ல.

கோைநிலைலையும் வோனிலைலையும் 
கட்டுப்படுத்தககூடிை கோரணிகள்

சூரியக்கதிரகளின் ்படு்காணம், சூரிய 
ஒளிப்படும் ்்ரம், உயரம், நிலம் மறறும் நீர 
்பர்வல், அலமவிைம், மலலதபதாைரகளின் 
திலசை அலமவு, காற்ழுததம், காறறு மறறும் 
கைல் நீ்ராட்ைம் ்்பான்்ல்வ ஓரிைததின் /
்பகுதியின் / பிர்தசைததின் காலநிலலலயயும், 
்வானிலலலயயும் தீரமானிக்கும் முக்கிய 
காரணிக்ளாகும்.

்வளியியல் என்்பது 
்வானிலலயின் அறிவியல்  
பிரி்வாகும். காலநிலலயியல் 
என்்பது காலநிலலயின் 
அறிவியல்  பிரி்வாகும்

சூரியக்குடும்்பததிலுள்்ள எல்லா ்காள்களுக்கும் 
்வளிமணைலம் உள்்ளதா?

கண்டறிக
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மட்டுமின்றி ்வளிமணைல நில்லயயும் 
சிறித்ளவு சைாரநதுள்்ளது. ப்வப்பமானது புவிலய 
்வநதலையும் கதிரவீச்சின் காலதலதப 
ப்பாறுததும் புவி ப்வப்பகதிரவீச்சைலின் அ்ளல்வ 
ப்பாறுததும் ப்வப்பம் இைததிறகு இைம் 
மாறுப்படுகி்து. இதறகு காரணம் புவியின் 
இயக்கஙகள், தன்சுழறசி, சூரியலன ்வலம் 
்வருதல் மறறும் புவி அச்சின் சைாய்வுத தன்லம 
ஆகியன்வாகும்.

ப்வப்பநிலல மானி

ப்வப்ப நிலல, ஈரப்பதததின் அ்ளவு, 
ஆவியாதல், திர்வமாதல், ப்பாழிவு 
ஆகிய்வறறின்அ்ளவுகளில் தாக்கதலத 
ஏற்படுததுகி்து. 

சூரிய கதிரவீச்சுகளிலிருநது ப்ப்ப்படும் 
ப்வப்ப ஆற்ல் மூன்று ்வழிமுல்களில் புவிலய 
்வநதலைகி்து. அல்வ ப்வப்ப கதிர வீச்சு, ப்வப்பக் 
கைததல் மறறும் ப்வப்பச் சைலனம் ஆகும். புவியின் 
்வளிமணைலம், சூரிய கதிரவீசைலல விை புவி 
கதிரவீசைலால் தான் அதிக ப்வப்பம் அலைகி்து.

ப்வப்பநிலல பசைஙகுததாகவும் 
கிலைமட்ைமாகவும் ்்வறு்படுகி்து. ப்வப்பம் 
மாறும் மணைலததில், ப்வப்பநிலலயானது 
1000 மீட்ைர உயரததிறகு 6.50C என்் அ்ளவில் 
ப்வப்பநிலல குல்நது பகாண்ை பசைல்கி்து. 
இதலன ப்வப்ப குல்வு வீதம் என்று அலழப்பர.

வவப்பப்பரவலை தீர்ோனிககும் கோரணிகள்
அட்சை்ரலக, உயரம், நிலததின் தன்லம, 

கைல் நீ்ராட்ைம், வீசும் காறறு, சைரிவு, இருபபிைம், 
கைலிலிருநது தூரம், இயறலகத தா்வரஙகள், 
மண ஆகியல்வ ப்வப்பப்பர்வலல ்பாதிக்கும் 
முக்கியகாரணிக்ளாகும்.

புவி ்கா்ள ்வடி்வமானது. ஆதலால் 
புவியின் ்மற்பரபபில் சூரியக்கதிரகள் ஒ்ர 
சீராக விழு்வது இல்லல. புவியின் துரு்வப 
்பகுதிகள் சூரியனுலைய சைாய்்வான கதிரகல்ளப 
ப்பறுகின்்ன. அதனால் அஙகு சூரிய ப்வளிச்சைம் 
குல்்வாக்்வா அல்லது இல்லாம்லா
இருப்பதால் அஙகு மிகக் கடும் குளிர 
நிலவுகி்து. பூமததிய ்ரலகலயச் சுறறியுள்்ள 
்பகுதிகளில் சூரியக்கதிரகள் பசைஙகுததாக 
விழு்வதால் அஙகு காலநிலலயானது 
மிகவும் ப்வப்பமுலையதாகவும், குளிரகால்ம 
இல்லாததாகவும் உள்்ளது. ப்வப்பநிலலயில் 
ஏற்படும் மாற்ஙக்்ள நீ்ராட்ைததிறகும், 
காற்்ாட்ைததிறகும் காரணமாக உள்்ளன. 
ப்வப்பக்காறறு ்வளிமணைலததில் ்மல் 
்்ாக்கிச் பசைல்்வதால் அவவிைததில் 
காறறின் அழுததம் குல்்வாக உள்்ளது. 
அதனால் குளிரகாறறு புவிக்கு அருகி்ல்ய 
தஙகிவிடுகின்்து.

வெைல்்போடு
உயரம், நிலப்பர்வல், நீரநிலலகள், 

மலலயலமவு, காற்ழுததம், காறறு மறறும் கைல் 
நீ்ராட்ைம் எவ்வாறு ்வானிலலலயயும், கால 
நிலலலயயும் ்பாதிக்கின்்ன என்்பலத உன் 
்வகுபபில் கலநதுலரயாடுக.

கோைநிலை ்றறும் வோனிலையின் 
முககிைககூறுகள்

ப்வப்பநிலல, மலழ 
வீழ்ச்சி, காற்ழுததம், 
ஈரப்பதம் மறறும் காறறு 
ஆகியல்வ காலநிலல மறறும் 
்வானிலலயின் முக்கியக் 
கூறுக்ளாகும்.

வவப்ப நிலை (Temperature)
ப்வப்ப நிலல என்்பது, ்வானிலல 

மறறும் காலநிலலயின் முக்கியமான கூறு 
ஆகும். புவியும் அதன் ்வளி மணைலமும் 
சூரியனின் ப்வப்ப கதிரவீசைலால் ப்வப்பம் 
அலைகின்்ன. ப்வப்ப நிலல என்்பது காறறில் 
உள்்ள ப்வப்பததின் அ்ளல்வ குறிப்பதாகும். 
காறறிலுள்்ள ப்வப்பமானது சூரிய கதிரவீசைலால் 
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மாதததிறகும் குல்நத ப்வப்பமான சைராசைரி 
மாதததிறகும் இலை்யயுள்்ள ்்வறு்பாட்டிறகு 
ஆணடு ப்வப்பவியாபதி என்று ப்பயர. 

ப்வப்பநிலல ்பர்வலலச் சைமப்வப்ப 
்காடுகள் மூலம் காணலாம். சைம அ்ளவு 
ப்வப்பநிலலக் பகாணை இைஙகல்ள 
இலணதது ்வலரயப்படும் கற்பலனக் 
்காடுகள் சைமப்வப்ப ்காடுகள் ஆகும்.

புவியின் வவப்ப ்ண்டைஙகள்
புவியின் ்கா்ள ்வடி்வ்ம ப்வவ்்வறு 

இைஙகளில் ப்வவ்்வறு ப்வப்பநிலலலயப 
ப்பறு்வதறகு காரணமாக அலமகி்து. அதலன 
அடிப்பலையாக பகாணடு புவி மூன்று ப்வப்ப 
மணைலஙக்ளாகப பிரிக்கப்பட்டுள்்ளன.

1. வவப்ப ்ண்டைம் (Torrid zone)
இப்பகுதி கைக ்ரலகக்கும், 

மகர்ரலகக்கும் இலைப்பட்ை ்பகுதியாகும். இது 
சூரியனிைமிருநது பசைஙகுததான கதிரகல்ளப 
ப்பறு்வதால் அதிக்பட்சைமான ப்வப்பதலதப 
ப்பறுகி்து. இம்மணைலம் ப்வப்பமணைலம் 
அல்லது அயனமணைலம் என்றும் 
அலழக்கப்படுகி்து.

2. மி்த வவப்ப ்ண்டைம் ( Temperate zone)
்வைஅலர ்கா்ளததில் கைக்ரலகக்கும், 

ஆரடிக் ்வட்ைததிறகும் இலைப்பட்ை ்பகுதியாகவும், 
பதன்அலர ்கா்ளததில் மகர்ரலகக்கும் 
அணைாரடிக்கா ்வட்ைததிறகும் இலைப்பட்ைப 
்பகுதியாக அலமநதுள்்ளது. இது சூரியனின் 

வவப்பநிலைலை அளவிடு்தல்
ப்வப்பநிலல என்்பது ஒரு குறிபபிட்ை 

கனஅ்ளவு காறறில் குறிபபிட்ை ்்ரததில் 
அ்ளவிைப்படுகி்து. இது பசைல்சியஸ், 
்பாரன்ஹீட் மறறும் பகல்வின் அ்ளவுக்ளால் 
அ்ளவிைப்படுதாகும். ்வானிலல ஆய்்வா்ளரகள் 
ப்வப்பநிலலலய அ்ளக்க ப்வப்பமானி, 
ஸ்டீ்வன்சைன் திலர ப்வப்பமானி, மறறும் 
குல்நத்பட்சை - அதிக்பட்சை ப்வப்பமானி 
மூலமும் கணக்கிடுகி்ாரகள். சூரியக் 
கதிரகளிலிருநது புவி ப்பறுகின்் ப்வப்ப 
ஆற்லானது ப்வளி்யறுகின்் புவி 
கதிரவீசைலால் இழக்கப்படுகி்து. ்வளிமணைலம் 
புவிகதிரவீசைலால் ப்வளி்யறறும் ப்வப்பததால் 
பிற்பகல் 2.00 மணியிலிருநது 4.00 மணிக்குள் 
அதிக ப்வப்பமலைகி்து. ஆலகயால் 
்ாள்்தாறும் அதிக ்பட்சை ப்வப்பநிலல பிற்பகல் 
2.00 மணியிலிருநது 4.00 மணிக்குள் 
்பதி்வாகி்து. குல்நத ்பட்சை ப்வப்பநிலல 
அதிகாலல 4.00 மணிமுதல் சூரிய உதயததிறகு 
முன் ்பதி்வாகி்து.

வவப்பநிலை வீச்சு ( Mean Temperature)
ஓர இைததில் 24 மணி ்்ரததிறகுள் 

நிலவும் அதிகப்பட்சை மறறும் குல்நதப்பட்சை 
ப்வப்பநிலலக்கும் இலை்யயுள்்ள சைராசைரி்ய 
ப்வப்பநிலல வீச்சு ஆகும். [(87° F + 73° F) / 2 =  
80° F] ஒரு ்ாளில் அலமயும் உச்சை 
ப்வப்பநிலலக்கும் மறறும் நீசைப்வப்பநிலலக்கும் 
இலை்யயுள்்ள ்்வறு்பாடு தின ப்வப்பவியாபதி 
அல்லது தினசைரி ப்வப்பநிலல வீச்சு எனப்படும். 
ஒரு ஆணடின் அதிகப்வப்பமான சைராசைரி 

நில்வலர்பைஙகளில் ்வானிலலக் கூறுகளின் ்பர்வலலச் சைம அ்ளவுக் ்காட்டு 
்வலர்பைம் மூலம் காணபிக்கப்படுகி்து. சைம அ்ளவுக் ் காடு என்்பது சைம அ்ளவுள்்ள இைஙகல்ள 
இலணப்பதாகும். இக்்காடுகள் ்வானிலலக் கூறுகளின் அடிப்பலைலயக் பகாணடு 
அ்ளவுக்்காடுகள் ப்வவ்்வறு ப்பயரகளில் அலழக்கப்படுகின்்ன.

ஐ்சைாபதரம் (Isotherm) சைமப்வப்பக் ்காடு
ஐ்சைாக்லரம் (Isocryme) சைராசைரி  சைமப்வப்பநிலலக்்காடு
ஐ்சைாபகல் (Isohel) சைம சூரிய ப்வளிச்சைக் ்காடு
ஐபசைல்்லா்பார (Isollobar) சைம காற்ழுதத மாறு்பாட்டுக் ்காடு
ஐ்சைா்பார (Isobar) சைம காற்ழுததக் ்காடு
ஐ்சைாலைட்ஸ் (Isohytes) சைம மலழய்ளவுக் ்காடு
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அதிக்பட்ெ வவப்ப நிலை / குல்றவோன வவப்ப 
நிலை

புவியில் இது்வலர ்பதி்வான மிக அதிக்பட்சை 
ப்வப்ப நிலல 56.70C (1340F).  இது 1913 ஆம் 
ஆணடு ஜுலல 10 ஆம் ்ாள் அபமரிக்க ஐக்கிய 
்ாட்டின் கலி்்பாரனியாவிலுள்்ள கிரீன்லாநது 
மலலதபதாைர (மரணப ்பள்்ளததாக்கு) என்் 
இைததில் ்பதி்வாகியுள்்ளது.

 இது்வலர ்பதி்வான குல்நத்பட்சை 
ப்வப்பநிலல (-89.20C) (-128.60F 184.0K) 
இது 1983 ஆம் ஆணடு ஜுலல 21 ஆம் ்ாள் 
அணைாரடிக்காவில் உள்்ள ்சைாவியத ்்வாஸ்ைக் 
நிலலயததில் ்பதி்வாகியுள்்ளது.

சைாய்்வானக் கதிரகல்ளப ப்பறு்வதாலும் 
சூரிய கதிரகளின் ்படு்காணம் துரு்வதலத 
்்ாக்கிச் பசைல்லச்பசைல்ல குல்கி்து. என்்வ 
இம்மணைலம் மித ப்வப்பமணைலம் என்று 
அலழக்கப்படுகி்து.
3. குளிர ்ண்டைம் (உல்றப்பனி ்ண்டைம்)
(Frigid zone)

உல்ப்பனி மணைலம் ஆரட்டிக் 
்வட்ைததிறகும், ்வைதுரு்வப்பகுதிக்கு 
இலை்யயும், அணைாரட்டிக் ்வட்ைததிறகும் 
பதன்துரு்வப்பகுதிக்கு இலை்யயும் 
அலமநதுள்்ளது. இஙகு ஆணடு முழு்வதும் 
குல்நத ப்வப்பதலதப ப்பறு்வதால் இபபிர்தசைம் 
்பனியால் சூழப்பட்டுள்்ளது. இப்பகுதி துரு்வ 
மணைலம் என்று அலழக்கப்படுகி்து.
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எனப்படும். காறறின் அழுததம் காற்ழுதத 
மானியால் அ்ளவிைப்படுகி்து. கைல் மட்ைததில் 
உள்்ள நிலலயான காற்ழுததததின் அ்ளவு 
1013.25 மில்லி ்பார ஆகும். பூமியில் உள்்ள 
எல்லாப ்பகுதிகளிலும் காற்ழுததததின் 
அ்ளவு 1.03 கி்லா/சை.பசை.மீ ஆகும். நிலலயான 
்வளிமணைல அழுதத ்்வறு்பாட்டினால் 
காற்ழுததம் கிலையாகவும் பசைஙகுததாகவும் 
காணப்படுகி்து. இதலன அடிப்பலையாகக் 
பகாணடு காறறின் அழுதததலத குல்நத 
காற்ழுதத மணைலம் என்றும், அதிக காற்ழுதத 
மணைலம் என்றும் ்வலகப்படுததுகின்்னர.

குல்நத காற்ழுததப ்பகுதி என்்பது 
்வளி மணைலப ்பகுதிகளில் சுறறியுள்்ள 
்பகுதிகல்ள விை அழுததம் குல்்வாக இருக்கும். 
இப்பகுதிலய ்்ாக்கி அழுததம் அதிகமுள்்ள 
்பகுதியில் இருநது காறறு வீசும். அதிக 
காற்ழுததம் என்்பது ்வளிமணைலப ்பகுதிகளில் 
சுறறியுள்்ள ்பகுதிகல்ளவிை அழுததம் அதிகமாக 
இருக்கும். காறறு இஙகிருநது குல்நத 
காற்ழுததப ்பகுதிலய ்்ாக்கி வீசும்.

உலகில் இது்வலர 
்பதி்வான மிக அதிக ்பட்சை 
அழுததம் 1083 mb, 1968 ஆம் 
ஆணடு டிசைம்்பர 31 ஆம் ்ததி 
ரஷயாவில் உள்்ள ”அகாட்” 

என்் இைததில் கைல் மட்ைததில் ்பதி்வானது. 
உலகில் இது்வலர ்பதி்வான மிகக் குல்நத 
அழுததம் 870 mb 1929 டிசைம்்பர 12 ஆம் ் ததி ்பசிபிக் 
ப்பருஙகைலில் உள்்ள மரியானா தீவிறகு அருகில் 
உள்்ள ”கு்வாம்” என்் கைல் ்பகுதியில் உரு்வான 
லைபூனின் கண ்பகுதியில் ்பதி்வானதாகும். 

குல்்வான காற்ழுதத மணைலம் 
“L” என்் எழுததாலும் அதிக காற்ழுதத 
மணைலதலத “H” என்் எழுததாலும் 
்வானிலல ்வலரப்பைததில் குறிக்கப்படுகி்து. 
குல்நத அழுதத மணைலம் காற்ழுதத 
தாழ்வு மணைலம் என்றும், சூ்ா்வளி 
என்றும் அலழக்கப்படுகி்து. அதிக அழுதத 
மணைலம் எதிர சூ்ா்வளி காறறுகள் என்று 
அலழக்கப்படுகி்து. குல்நத அழுதத 
மணைலம் ்மக மூட்ைதலதயும், காறல்யும், 
மலழப ப்பாழில்வயும் உரு்வாக்குகி்து. 
அதிக அழுதத மணைலம் அலமதியான 

்லைபவ்போழிவு ( Rain fall)

மலழ மானி

்வளிமணைல நீராவி நீர சுருஙகுதல்மூலம் 
பூரித நிலலலய அலைநது புவிஈரபபு விலசையின் 
காரணமாக கீழ்்்ாக்கி விழும் திர்வ நீ்ர 
மலழ ப்பாழிவு என்்படும். நீரசுழறசியின் 
முக்கிய கூறு மலழயாகும். இது புவியில் 
்ன்னீலர உரு்வாக்குகின்்து. மலழநீ்ர 
எல்லா்வலகயான நீருக்கும் முக்கியமான 
ஆதாரமாக வி்ளஙகுகி்து. ப்வப்ப நிலல மறறும், 
மலழ்பர்வலுக்கும் இலை்ய ப்ருஙகிய 
பதாைரபு உள்்ளது. ப்பாது்வாக மலழபப்பாழிவு 
நில்டுக்்காட்டுப ்பகுதிகளில் அதிகமாகவும், 
துரு்வப்பகுதிகல்ள ்்ாக்கிச் பசைல்லச்பசைல்ல 
மலழயின் அ்ளவு குல்கி்து. மலழபப்பாழிவு 
மலழ மானியால் அ்ளவிைப்படுகி்து.

கோறறின் அழுத்தம் (Air Pressure)

அழுதத மானி

புவியின் ்மற்பரபபில் குறிபபிட்ை 
்பகுதியிலுள்்ள உள்்ள காறறின் எலை்ய 
்வளிமணைல அழுததம் அல்லது காற்ழுததம் 
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ஒரு குறிபபிட்ை இைததில் குறிபபிட்ை 
்்ரததில் காறறில் உள்்ள நீராவியின் அ்ளவு 
ஈரப்பதம் என அலழக்கப்படுகி்து. இது 
்வளிமணைலததின் பதாகுதியில் 0 - 5% 
்வலர இருக்கும். ஈரப்பதம் ்வளிமணைலததின் 
ஒரு முக்கிய அஙகமாகும். ்வளிமணைலததில் 
ஈரப்பததின் அ்ளவு ப்வப்பநிலலயின் அ்ளல்வ 
ப்பாறுதது அலமகி்து. அதனால் ஈரப்பதததின் 
அ்ளவு நில்டுக்்காட்டிலிருநது துரு்வதலத 
்்ாக்கிச் பசைல்லும்்்பாது குல்கி்து. காறறில் 
உள்்ள ஈரப்பததலத அ்ளவிை ்பல்்வறு அ்ளவீட்டு 
முல்கள் உள்்ளன.
சுை ஈரப்ப்தம் (Specific Humidity): ஒரு குறிபபிட்ை 
எலைக்பகாணை காறறிழுள்்ள நீராவியின் 
எலை ஈரப்பதம் எனப்படும். ப்பாது்வாக கிராம் 
நீராவி / கி்லாகிராம் காறறு எனக் குறிததுக் 
காட்ைப்படுகி்து.
உணல்ைோன ஈரப்ப்தம் (Absolute Humidity): 
ஒரு குறிபபிட்ை கன அ்ளவுள்்ள காறறில் உள்்ள 
நீராவியின் எலைக்கு உணலமயான ஈரப்பதம் 
என்று ப்பயர. இது ஒரு கன மீட்ைர காறறில் 
எவ்வ்ளவு கிராம் நீராவி உள்்ளது எனக் 
குறிததுக் காட்ைப்படுகி்து.
ஒபபு ஈரப்ப்தம் (Relative Humidity): ஒரு குறிபபிட்ை 
ப்வப்பநிலலயில் ஒரு குறிபபிட்ை கன அ்ளவுள்்ள 
காறறில் எவ்வ்ளவு நீராவி இருக்க முடியு்மா 
அநத அ்ளவிறகும், அ்தசைமயம் அக்காறறில் 
தற்்பாது எவ்வ்ளவு நீராவி உள்்ள்தா அநத 
அ்ளவிறகும் உள்்ள விகிதம் ஒபபு ஈரப்பதம் 
எனப்படும். இது சைராசைரி சைதவிகித முல்யில் 
காணப்படுகி்து.

ஈரப்ப்ததல்த அளத்தல் (Measurement of Humidity)
ஈரநிலலமானி (லைக்்ரா மீட்ைர) 

பகாணடு காறறின் ஈரப்பததலத அ்ளக்கலாம் 
(ஸ்்வன்சைன் திலரயில் ்வ்ணை மறறும் ஈரகுமிழ் 
கட்டுகள் ஒவப்வான்்ாக அடுக்கப்பட்ைதாகும்). 
ப்பாது்வாக ப்வப்பகாறறு குளிரகாறல்விை 
அதிக நீராவிலயத தக்கல்வததுக்பகாள்ளும். 
காறறில் ஒபபு ஈரப்பதம் 100% அலையும்ப்பாழுது 
காறறு பூரித நிலலலய அலையும். இநதப 
பூரித நிலலலயயில் ப்வப்பநிலல ்பனிபபுள்ளி 
நிலலக்குச் பசைன்று விடும். இநத நீராவி 
்மலும் குளிர்வலைநது நீர சுருக்கமாகி 
்மகஙகள் மறறும் மலழக்கு விததிடுகி்து. 

்வானிலலலயத தருகி்து. சைமஅழுததக்்காடு 
(ஐ்சைா்பார) சைம அ்ளவுள்்ள காற்ழுததததின் 
்பர்வலல காணப ்பயன்்படுகி்து.

மனிதரகள் சிறிய அ்ளவு 
காற்ழுதத ்்வறு்பாட்ைால் ப்பாது்வாக 
்பாதிக்கப்படு்வதில்லல. ஆனால் சிறிய 
காற்ழுதத ்்வறு்பாடு மிகபப்பரிய அ்ளவில் 
உள்்ள ் ்பாது புவியின் காற்லமபல்பயும், புயல் 
காறல்யும் தீரமானிக்கி்து. ்வளிமணைல 
அழுதததலத கட்டுப்படுததும் காரணிகள் 
உயரம், ்வளிமணைல ப்வப்பநிலல, காறறு 
சுழறசி, பூமியின் தன்சுழறசி, நீராவி மறறும் 
்வளிமணைலப புயல்கள் ்்பான்்ல்வயாகும்.

கோற்றழுத்ததல்த அளவிடு்தல்
்வானிலல ஆய்்வா்ளரகள் காற்ழுதததலத 

காற்ழுததமானி அல்லது அனிராய்டு 
காற்ழுததமானி மூலம் அ்ளக்கின்்னர. 
்வளிமணைல அழுதத ்்வறு்பாட்லை 
பதாைரச்சியாகப ்பதிவு பசைய்ய காற்ழுததப 
்பதிவுததாள் (Barograms) ்பயன்்படுகி்து.

்மது காதுகள் ஏன் உய்ர பசைல்லும்்்பாது 
அலைததுக் பகாள்கின்்ன?  ்ாம் விமானததில் 
்ம்ல பசைல்லும்ப்பாழுது ்வளிமணைல 
அழுததமானது ்ம்முலைய காதுகளில் உள்்ள 
காறறின் அழுதததலத விை குல்்வாக 
உள்்ளது. ஆதலால் காதுகள் இவவிரணலையும் 
சைமப்படுததும் ப்பாழுது அலைததுக் பகாள்கின்்ன.  
இநநிகழ்வு விமானததில் இருநது கீ்ழ 
இ்ஙகும்ப்பாழுதும்  நிகழ்கின்்ன.

ஈரப்ப்தம் ( Humidity)

ஈரநிலலமானி
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218எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்

1. ்காள் காறறுகள் அல்லது நிரநதர 
காறறுகள் (Planetary Winds)

2. ்பரு்வக் காலக் காறறுகள் மறறும் (Seasonal
Winds)

3. தலக் காறறுகள் அல்லது பிர்தசைக்
காறறுகள் (Local winds)

உலகி்ல்ய முதன் 
முதலாக காலநிலல 
்வலர்பைஙகளின் பதாகுபல்பத 
அல் – ்பலாஹி, என்் 
அ்ரபிய ்ாட்டு புவியியல் 

்வல்லு்ர அ்ரபியா்ாட்டு ்பயணிகளிைமிருநது 
காலநிலலப ்பறறிய வி்வரஙகல்ளச் ்சைகரிதது 
ப்வளியிட்ைார.

நகோள் கோறறுகள்
 ஆணடு முழு்வதும் ஒ்ர திலசைலய 

்்ாக்கி வீசும் காறறுகள் ்காள் காறறுகள் 
அல்லது நிலலயான காறறு என்று அலழப்பர. 
எ.கா. வியா்பாரக் காறறு, ்மலலக்காறறு, 
துரு்வக்காறறு. ்பரு்வக்காலக் காறறு 
என்்பது ்பரு்வததிறகு ஏற்்வாறு அதன் 
திலசைலய மாறறி வீசும். இக்காறறுகள் 
்காலைக்காலததில் கைலிலிருநது நிலதலத 
்்ாக்கியும், குளிரகாலததில் நிலததிலிருநது 
கைலல ்்ாக்கியும் வீசும். தலக்காறறுகள் 
அல்லது பிர்தசைக் காறறுகள் என்்பது ஒரு 
்ாள் அல்லது ஆணடின் குறுகிய காலததில் 
குறிபபிட்ை ்்ரததில் ஒரு சிறிய்பகுதியில் வீசும். 
எ.கா. நிலக்காறறு, கைல் காறறு.

பி ் ர சி லி ன் 
ப்பரும்்பகுதியில் காறறின் 
்்வகம் குல்்வாக உள்்ளது. 
ஆபரிக்காவின் கா்பான், 
காங்கா மறறும் DR  காங்கா, 

சுமதரா, இந்தா்னசியா ம்லசியா ஆகியல்வ
பூமியில் குல்நத காறறு வீசும் ்பகுதியாகும். 

பி்யா்்பாரடு அ்ளல்வ என்் கருவி 
காறறின் ்்வகதலத அ்ளவிை ்பயன்்படுகி்து. 
இது இபப்பாழுது உலகம் முழு்வதும் 
்பயன்்பாட்டில் உள்்ளது. இக்கருவி 1805 ஆம் 
ஆணடு இராயல் கப்பற்பலை அதிகாரியான 
பிரான்சிஸ் பி்யா்்பாரடு அ்வரக்ளால் 

ஒபபு ஈரப்பதம் மனிதனின் உைல் ்லதலதயும் 
ஆ்ராக்கியதலதயும் ்பாதிக்கி்து. அதிக மறறும் 
குல்நத ஈரப்பதம் உைல் ்லததிறகு தீஙகு 
வில்ளவிக்கும். இது ்பல்்்வறு ப்பாருட்கள், 
கட்ைைஙகள், மின்சைாதன ப்பாருட்களின் 
நிலலததன்லமலயப ்பாதிக்கும்.

குல்நத  மறறும் அதிக்பட்சை ஈரப்பதததினால் 
மனிதரகளுக்கு ஏற்படும் வில்ளவுகள்.

கண்டறிக

காறறின் அழுததம் 
குல்்வதனால் காறறில் 
சு ்வ ா சி ப ்ப த ற க ா ன 
ஆக்ஸிஜனின் அ்ளவும் 
குல்கி்து.  மிக உயரமான 

இைஙகளில் காறறில் ஆக்ஸிஜனின் அ்ளவும் 
காறறின் அழுததமும் மிகவும் குல்்வாக உள்்ளது 
(அதனால் மனிதரகள் அஙகு இ்க்கக் கூடும்).  
மலல்யறு்ப்வரகள் உயரநத சிகரஙகளில் 
ஏறும்ப்பாழுது ஆக்ஸிஜலன உருல்ளயில் 
அலைதது எடுததுச் பசைல்கின்்னர.  அ்வரகள் 
சிறிது கால அ்வகாசைம் எடுததுக் பகாணடு அதிக 
உயரஙகளுக்குத தம்லம ்பழக்கப ்படுததிக் 
பகாள்கின்்னர. ஏபனனில் அழுததம் அதிகமான 
இைஙகளிலிருநது அழுததம் குல்்வான 
இைஙகளுக்குச் பசைல்லும் ப்பாழுது மூச்சுததிண்ல் 
ஏற்படும். விமானஙகளில் பசையறலக அழுதததலத 
உரு்வாக்கி ்பயணிகல்ள ்வசைதியாக 
சு்வாசிக்கும்்படி அலமததுள்்ளனர.

கோறறு
கிலைமட்ைமாக ்கரும் ்வாயுவிறகு 

காறறு என்று ப்பயர. பசைஙகுததாக ்கரும் 
்வாயுவிறகு காற்்ாட்ைம் என்று ப்பயர. காறறு 
எபப்பாழுதும் உயர அழுததப்பகுதிகளிலிருநது 
குல்நத அழுதத ்பகுதிலய ்்ாக்கி வீசும். 
காற்ால் உரு்வாக்கப்படும் சுழல் காறறு மறறும் 
கடும் காறல் உணரததான் முடியும் ்பாரக்க 
முடியாது. காறறு எததிலசையிலிருநது வீசுகி்்தா 
அ்த ப்பயரில் அலழக்கப்படுகி்து. எ.கா. 
பதன்்மறகுப ்பகுதியிலிருநது வீசும் காறறிறகு 
பதன்்மறகுப ்பரு்வக்காறறு என்று ப்பயர.

காறறின் அலமபபுகள் மூன்று ப்பரும் 
்வலகக்ளாகப பிரிக்கப்பட்டுள்்ளன. அல்வ 
யா்வன.
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219 வானிலையும் காைநிலையும்

மலழ ஆகிய ்வானிலலக் கூறுகல்ளப 
்வலர்காட்டுப்பைததின் மூலம் ்பதிவு பசைய்யும் 
கருவியாகும்.

காறறு திலசைக்காட்டி

உரு்வாக்கப்பட்ைது. இக்கருவிலய 
முதன் முதலில் எச்.எம்.எஸ் பீகாலால் 
அதிகாரபபூர்வமாக ்பயன்்படுததப்பட்ைது.

கோறறின் திலெ ்றறும் நவகதல்த அளவி்டல்
்வானிலல ்வல்லு்ரகள் காறறின் 

திலசைலய அ்ளவிை காறறுமானி அல்லது 
காறறு திலசைக்காட்டி என்் கருவிகல்ளப 
்பயன்்படுததுகின்்னர. காறறின் ்்வகதலத 
அ்ளக்க அனிமாமீட்ைர என்் கருவி 
்பயன்்படுததப்படுகி்து. விணட்்ராஸ் என்்பது 
காறறின் திலசைலயயும், வீசும் காலதலதயும் 
நில்வலர்பைததில் குறிக்கும் ஒரு ்வலர்பைம். 
மீட்டி்ராகிராப அல்லது டிரிபில் ரிஜிஸ்ைர என்் 
கருவி காறறின் திலசை, ்்வகம் சூரிய ப்வளிச்சைம், 

மீள்்போரலவ

 ்வானிலல என்்பது ஓர குறிபபிட்ை இைததில் ்வளிமணைலததில் நிலவும் நிலலயாகும்.
காலநிலல என்்பது ஓரிைம் அல்லது ஒரு ்பகுதியின் சைராசைரிலயக் குறிபபிடு்வதாகும். (அதா்வது
35 ்வருைஙகளுக்கு ஒருமுல்)

 ப்வப்பநிலல, ப்பாழிவு, காற்ழுததம், ஈரப்பதம் மறறும் காறறு ஆகியல்வ ்வானிலல மறறும்
காலநிலலயின் முக்கிய கூறுகள் ஆகும்.

 ப்வப்ப நிலல என்்பது காறறில் உள்்ள ப்வப்பததின் அ்ளல்வக் குறிப்பதாகும்.
 பூமியின் ் மற்பரபபில் குறிபபிட்ை ்பகுதியில் உள்்ள காறறினுலைய எலை்ய ்வளிமணைலததின்

அழுததம் அல்லது காற்ழுததம் என்்லழக்கப்படுகி்து.
 கிலைமட்ைமாக ்கரும் ்வாயுவிறகு காறறு என்று ப்பயர.

கலைச்வெோறகள்

ப்வப்பக்கைததுதல் 
(Conduction)

இரு ப்பாருட்களுக்கு இலை்ய நிகழும் ப்வப்பப ்பரிமாற்ம்.

ஆவிசுருஙகுதல் /  
திர்வமாதல் (Condensation)

நீராவி நீராக மாறும் பசையல்முல்க்கு திர்வமாதல் அல்லது நீரச்சுருக்கம் 
எனப்படும்.

எதிர சுழறசி (Eddies) காறறு சுழறசியானது ்வ்ளரச்சியலைநது கரடு முரைான நிலப்பகுதி, 
கட்ைைஙகள், மலலப்பகுதி மறறும் தடுபபுகளின் மீ்தா அல்லது 
அருகாலமயி்லா வீசும்்்பாது சுழறகாறறு உரு்வாகி்து.

ஈரப்பதம் (Humidity) காறறில் உள்்ள நீராவியின் அ்ளவு

உள் சூரியக் கதிரவீச்சு 
(Insolation)

சூரியக்கதிர வீசைல் – உள்்வரும் சூரியக் கதிர வீச்சு

சூரியக் கதிரவீசைல் 
(Radiation)

ஒரு ப்பாருளிலிருநது மறப்ாரு ப்பாருளுக்கு எநத ஊைக (திை, திர்வ, 
்வாயு) உதவியுமின்றி நிகழும் ப்வப்பப்பரிமாற்ம்.
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220எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்

6. சைம அ்ளவுள்்ள ப்வப்ப நிலலலய
இலணக்கும் கற்பலனக் ்காடு 

III வ்போருததுக
1. காலநிலல -  பு ய லி ன் 

அலமவிைதலதயும் அது 
்கரும் திலசைலயயும் 
அறிநது பகாள்்வது

2. ஐ்சைாநிப - சூ்ா்வளி
3. ஈரநிலலமானி - சைம அ்ளவுள்்ள ்பனிப்பாழிவு
4. ்ரைார -  நீணை ்ால்ளய 

மாற்ஙகள்
5.  குல்நத அழுததம்

(தாழ்வு அழுதத - ஈரப்பதம்
மணைலம்)

IV ெரிைோ ்தவ்றோ
1. புவிலயச் சுறறியுள்்ள ்வளிமணைலம்

்பல்்்வறு ்வாயுக்க்ளால் ஆன
கலல்வயாகும்.

2. ்வானிலல ்பறறிய அறிவியல் பிரிவிறகு
காலநிலல என்று ப்பயர.

3. சைமமான சூரிய ப்வளிச்சைம் உள்்ள
்பகுதிகல்ள இலணக்கும் ்காட்டிறகு சைம 
சூரிய ப்வளிச்சைக் ்காடு என்று ப்பயர.

4. ஈரப்பததலத கணக்கிடும் கருவி 
அரனிராய்டு அழுதத மானி.

V குறுகிை வில்டைளி
1. காலநிலல – ்வலரயறு
2. “ப்வயிற காய்வு” என்்ால் என்ன?
3. “்வளிமணைலக் காற்ழுததம்” என்்ால்

என்ன?
4. சிறு குறிபபு ்வலரக: ்காள் காறறு /

நிரநதரக்காறறு
5. சைம அ்ளவுக் ்காடுகள் - “ஐ்சைாலலன்ஸ்”

என்்ால் என்ன?
VI நவறு்படுததுக
1. காலநிலல மறறும் ்வானிலல
2. முழுலமயான ஈரப்பதம் மறறும் ஒபபு

ஈரப்பதம்
3. ்காள் காறறு மறறும் ்பரு்வகாலக் காறறுகள்
VII கோரணம் கூறுக
1. காலநிலலயும் ்வானிலலயும் ப்வவ்்வறு

இைஙகளில் மாறு்படுகின்்ன.

I  ெரிைோன வில்டலைத 
ந்தரவு வெயக

1. புவியின் ்வளிமணைலம்
ஆக்சிஜன் 

மறறும் 
ல்ட்ரஜன் அ்ளல்வக் 
பகாணடுள்்ளது.
அ. 78% மறறும் 21%
ஆ. 22% மறறும் 1%
இ. 21% மறறும் 0.97%
ஈ. 10 மறறும் 20%

2. ஒரு ்பகுதியின் சைராசைரி
்வானிலலலயக் குறிப்பதாகும்.
அ. புவி ஆ. ்வளிமணைலம்
இ. காலநிலல ஈ. சூரியன்

3. புவி ப்பறும் ஆற்ல்
அ. நீ்ராட்ைம் ஆ. மின்காநத அலலகள்
இ. அலலகள் ஈ. ப்வப்பம்

4. கீழ்க்கணை்வறறில் எல்வ சைம அ்ளவு மலழ
உள்்ள இைஙகல்ள இலணக்கும் ்காடு
ஆகும்.
அ. சைமப்வப்பக்்காடு
ஆ. சைம சூரிய ப்வளிச்சைக் ்காடு
இ. சைம காற்ழுததக் ்காடு
ஈ. சைம மலழய்ளவுக் ்காடு

5. என்் கருவி ஈரப்பததலத 
அ்ளக்கப ்பயன்்படுகி்து.
அ. காறறுமானி ஆ. அழுதத மானி
இ. ஈரநிலல மானி ஈ. ப்வப்ப மானி

II நகோடிட்்ட இ்டஙகலள நிரபபுக
1. என்்பது குறுகிய காலததில்

்வளிமணைலததில் ஏற்படும்
மாற்ஙகல்ளக் கூறு்வது ஆகும்.

2. ்வானிலலலயப ்பறறிய அறிவியல் ஆய்வு

3. புவியில் அதிக்பட்சை ப்வப்பம் ்பதி்வான இைம்

4. காறறில் உள்்ள அதிக ்பட்சை நீராவிக்
பகாள்்ள்ளவுக்கும் உணலமயான நீராவி
அ்ளவிறகும் உள்்ள விகிதாச்சைாரம்

5. அனிமாமீட்ைர மறறும் காறறுமானி மூலம்
 மறறும்  ஆகியல்வ

அ்ளக்கப்படுகின்்ன.

்திபபீடு 
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221 வானிலையும் காைநிலையும்

IX கீநை வகோடுககப்பட்டுள்ள இ்டஙகலள உைக 
வலர்ப்டததில் குறிககவும்.
1. ப்வப்ப மணைலஙகள்
2. காற்ழுதத மணைலமும், ்காள் 

காறறுகளும்
3. கீ்ழ பகாடுக்கப்பட்டுள்்ள இநதிய 

்வலர்பைததில் பிர்தசைக் காறறுல்ள 
கணடுபிடி.

X வெைல்்போடுகள்
1. மலழமாணி மறறும் காறறு திலசை காட்டி

கருவிகளின் மாதிரிகல்ள உரு்வாக்குக.
2. சிறிய அ்ளவிலான மாதிரி ்வானிலல

லமயதலத உன் ்பள்ளியில் உரு்வாக்கு.
3. தினமும் ்வானிலல அறிக்லகலய ்படிதது

அல்லது பதாலலக்காட்சியின் மூலம்
அறிநது கீ்ழ உள்்ள கட்ைஙகளில் நிரபபு.

2. உயரம் அதிகரிக்கும் ப்பாழுது ப்வப்பம்
குல்கி்து.

3. மலல ஏறு்ப்வரகள் உயரநத 
சிகரஙகளுக்குச் பசைல்லும்்்பாது ஆக்ஸிஜன் 
சிலிணைரகல்ள எடுததுச் பசைல்கின்்னர.

VIII ஒரு ்பததியில் வில்டைளிககவும்.
1. ப்வப்பநலல எவ்வாறு அ்ளவிைப்படுகி்து?
2. காறல்யும், அதன் ்வலககல்ளப ்பறறியும்

வி்வரி.
3. ்வானிலலக் கூறுகல்ளயும் அலத அ்ளக்க

உதவும் கருவிகல்ளயும் ்பட்டியலிடுக.
உலக ப்வப்பமயமாதலலக் குல்க்கும் 
ஏ்தனும் 3 ஆ்லாசைலனகல்ள 
அளிக்கவும்.
1. 
2. 
3. 

்ததி
இைமும் ்்ரமும்
ப்வப்பம்
அழுததம்
மலழய்ளவு
காறறின் திலசை
காறறின் ்்வகம்

தக்வல் ஆதாரம்: 

படிநிலைகள்

்படி – 1  கீழ்க்காணும் உரலி/விலரவுக் குறியீட்லைப ்பயன்்படுததி இச்பசையல்்பாட்டிறகான 
இலணயப ்பக்கததிறகுச் பசைல்க.

்படி – 2 ்தடுதல் ப்பட்டியினுள் உஙகள் ஊரின் ப்பயலரப ்பதிவு பசைய்க
்படி – 3  சுட்டிலயப ்பயன்்படுததி உஙகள் ஊரப ்பகுதிலயப ப்பரிதாக்கிப ்பாரக்க.
்படி – 4  ்வலது ்பக்கமுள்்ள ்பட்டியலுக்குச் பசைன்று ்தல்வயான தலலபல்பச் 

பசைாடுக்கி தஙகள் ்பகுதியின் ்வானிலலலய அறிநது பகாள்க 

இலையச் செயலபபாடு
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அறிமுகம்
நீர் புவியில் காணப்படும் முக்கிய 

கூறுகளில் ஒன்ாகும். எல்்ா தாவரஙகளும் 
வி்ஙகுகளும் உயிர் வாழவதற்கு நீர் 
அத்தியாவசியமானதாகும். நீரானது குடிநீராக 
மட்டுமினறி வீட்டுத் ததவவகளுக்கும், 
தவளாணவமக்கும், ததாழிற்்ாவ்ப 
்பயன்பாட்டிற்கும் மற்றும் பி் ததவவகளுக்கும் 
இனறியவமயாததாகும். அவனத்து வவக 
த்பாருளாதார த்யல்்பாடுகளுக்கும் நீர் மிகவும் 
அத்தியாவசியமாகி்து. ஆத்ால் நீர் புவியின 
தவிர்க்க முடியாத கூ்ாக அவமகி்து. புவியில் 

நீரினறி எவ்வுயிரும் நிவ்ப்பதற்கு வாயபத்ப 
இல்வ். 

 புவியில் நீரின் பங்கு
ஏ்த்தாழ 71% புவியின தமற்்பரபபு 

நீரால் சூழப்பட்டுளளது. புவியில் உளள 
நீரின அளவு 326 மில்லியன கன வமல்கள  
(Cubic), இவ்வளவு த்பரிய கன அளவு நீவர 
கணணால் காண்பது என்பது மிகவும் கடினம். 
புவியில் உளள த்பரும்்பகுதியி்ான நீர் 
உவர்பபு நீர். இது கடலிலும், த்பராழிகளிலும் 

▶ புவியில் காணப்படும் நீர் நிவ்களின தனவமகவளப ்பற்றி புரிந்து
தகாளளுதல்

▶ நீரியல் சுழற்சியின அடிப்பவடக் கருத்துக்கவள அறிந்துதகாளளுதல்
▶ நீரியல் சுழற்சியின ்பல்தவறு்பட்ட கூறுகவளத் ததரிந்துதகாளளுதல்

கற்றல் ந�ோககங்கள்

நீரியல் 
சுழறசி 

அலகு - 3

உவ� �� ேபரா�க�
97.2%

ந�� 2.8%


ல�த� ��
30.1 %

ம�றைவ 0.9%

ேம�பர�� ��
0.3%

ஏ�க� 87 %

ச�� 
ல�
11% ஆ�க� 2%

ேம�பர�� ��

ப�யா�க� ம���
ப�மைலக�

68.7%

ந��

���� உ�ள ��

��� ெமா�த��

8th_Geography_TM_Unit 3.indd   222 4/15/2019   4:09:05 AM



223 நீரியல் சுழற்சி

காணப்படுகி்து. புவியில் உளள தமாத்த 
நீரில் 97.2% உவர்பபு நீராகவும் மற்றும் 2.8% 
நனனீராகவும் உளளது . இந்நனனீரில் 2.2% 
புவியின தமற்்பரபபிலும், மீதமுளள 0.6% 
நி்த்தடி நீராகவும் கிவடக்கபத்பறுகி்து. 
புவியின தமற்்பரபபில் காணப்படும் 2.2% 
நனனீரில் 2.15% ்பனியாறுகளாகவும் மற்றும் 
்பனிமவ்களாகவும், 0.01% ஏரிகளாகவும், 
ஆறுகளாகவும், மீதமுளள 0.04% மற்் நீர் 
வடிவஙகளாகவும் காணப்படுகி்து. தமாத்த 
நி்த்தடி நீரில் இபத்பாழுது 0.6% த்பாருளாதார 
ரீதியில் நவீன ததாழில் நுட்்பத்தினமூ்ம் 
துவளயிட்டு எடுக்கப்படுகி்து.

நீர் மனிதர்களுக்கு மிகவும் ்பயனுளள 
வளமாகும். இந்தியாவில் நீர்வளம் மூனறு 
ஆதாரஙகளிலிருந்து கிவடக்கி்து.

அவவயாவன.
1. மவழபத்பாழிவு
2. புவியின தமற்்பரபபு நீர்
3. நி்த்தடி நீர்.

நீரியல் சுழறசி அல்லது நீர் சுழறசி
நீரியல் என்பது புவியின தமற்்பரபபில் 

உளள நீரின தனவம, ்பரவல், இயக்கம் மற்றும் 
்பணபுகள த்பான் ்பல்தவறு அம்்ஙகவளக் 
வகயாளும் அறிவிய்ாகும். புவியில் 
கிவடக்கபத்பறும் நீரானது ஒதர சீராக இருப்பதி 
ல்வ். நீர் வளமானது சி் இடஙகளில் 
மிக அதிகமாகவும், சி் இடஙகளில் மிக 
குவ்வாகவும் உளளது.

நீரியல் சுழற்சி சூரிய உந்துதல் 
த்ய்ாக்கத்தால் நவடத்பறும் உ்களாவிய 
நிகழவு. நீர் கடலிலிருந்து ஆவியாதல் மூ்ம் 
வளி மணட்த்திற்குச் த்னறு, பின வளி 
மணட்த்திலிருந்து மவழபத்பாழிவாக 
நி்த்திற்கும், நி்த்திலிருந்து நீராக கடலுக்கும் 
த்ன்வடகி்து. புவித்ததாடர்புவடய 
இயக்கஙகளுள நீர்ச்சுழற்சி மிக 
முக்கியமானதகும். நீர்ச் சுழற்சியில் உளளாகும் 
நீரின அளவு மா்ாதது. இது நீர்்பரவல், இடம் 
மற்றும் கா்த்திற்கு ஏற்்ப மாறு்படும். ஆவியாதல் 
புவியின தமற்்பரபபில் காணப்படும் நீரின 
மூ்மாகவும் தாவரஙகளிலிருந்து நீர் உட்கசிந்து 
தவளியிடுதல் மூ்மும் நவடத்பறுகி்து.

நீர், ஆவியாதல் மூ்ம் வளிமணட்த்தின 
உயரமான ்பகுதிகளுக்குச் த்ல்லும் த்பாழுது, 
திரவமாகச் சுருஙகுதலின மூ்ம் தமகஙகளாக 
மாறுகி்து. தமகத்தில் உளள நீர்திவவ்கள 
உருகுதல் மற்றும் தமகம் உவடதல் காரணமாக 
த்பாழிவின ்பல்தவறு வடிவஙகளில் புவிவய 
வந்தவடகி்து. மவழபத்பாழிவின ஒரு்பகுதி 
நீர், புவியின மீது வழிந்ததாடுகி்து. இவத நீர் 
வழிந்ததாடல் என அவழக்கித்ாம். மற்த்ாரு 
்பகுதி மணணில் ஊடுருவல் மூ்ம் த்னறு 
நி்த்தடிநீராக அவமகி்து. நீர்மயியல் சுழற்சி 
என்பது இயற்வகயாக மற்றும் ததாடர்ச்சியான 
நீர்ச்சுழற்சியாகும். நீர்மயியல் சுழற்சி மூனறு 
முக்கிய நிவ்களில் நவடத்பறுகி்து.  
அவவ
1) ஆவியீர்பபு 2) த்பாழிவு 3) நீர் வழிந்ததாடல்.

நீர் ஆதாரம்
நீரின கன 
அளவு 
(Cubic miles)

தமாத்த
நீரில் 
்தவீதம்

த்பராழிகள, 
கடல்கள, மற்றும் 
குடாக்கள

321,000,000 96.54

்பனிமவ்கள, 
்பனியாறுகள, 
நிவ்யான 
உவ்்பனி

5,773,000 1.74

நி்த்தடி நீர் 5,614,000 1.69
மணணின 
ஈரப்பதம் 3959 0.001

நி்ப்பகுதியில் 
காணப்படும் 
நிரந்தர 
்பனிக்கட்டி

71970 0.022

ஏரிகள 42320 0.013
வளிமணட்ம் 3095 0.001
்துபபுநி் நீர் 2752 0.0008
ஆறுகள 509 0.0002
உயிரியல் நீர் 269 0.0001

ஆதாரம்: shiklomanov 1993

அட்டவவண 1: புவியின தமற்்பரபபில் 
காணப்படும் நீரின கன அளவின மதிபபீடு
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224எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்

மூ்மாகவும் நிகழும் புவியின தமாத்த நீர் 
இழப்பாகும். விவள நி்ப்பகுதிகளில் ஆவியாதல் 
மற்றும் நீர் உட்கசிந்து தவளியிடுதவ்த் 
தனித்தனியாகக் கணிப்பது கடினம். எனதவ, 
இஙகு அவனத்து நிகழவுகளும் ஆவியீர்பபு என 
அவழக்கப்படுகி்து.

நீர் ஆவியோதல்
நீர், திரவநிவ்யிலிருந்து வாயுநிவ்க்கு 

மாறுவதற்கு ஆவியாதல் எனறு த்பயர். 
100°C (212° F) தவப்ப நிவ்யில் நீர் 
தகாதிக்கி்து. உணவமயாக நீர் 0° C 
(32° F) தவப்பநிவ்யித்தய ஆவியாகத் 
ததாடஙகுகி்து. ஆனால் இந்நிகழவு மிகவும் 
தமதுவாக நவடத்பறுகி்து.  ஆவியாதலின 
விகிதத்வத ்பாதிக்கும் முக்கிய காரணியாக 
தவப்ப நிவ் உளளது. தவப்பம் மற்றும் 
ஆவியாதலுக்கு இவடதய தநர்மவ் ததாடர்பு 
உளளது. புவியில் தமற்்பரபபில் உளள ்பரந்த 
நீர்ப்பரபபு, காற்று, வளிமணட் ஈரப்பதம் 
த்பான் காரணிகள ஆவியாதலின விகிதத்வத 
்பாதிக்கின்ன.

த்பராழிகள, கடல்கள, ஏரிகள மற்றும் 
ஆறுகள த்பான்வற்றிலிருந்து சுமார் 
90% ஈரப்பதம் ஆவியாதல் மூ்மாக 
வளிமணட்த்திற்குச் த்ல்கி்து என்பவதப 
்பல்தவறு ஆயவுகள தவளிப்படுத்துகின்ன. 
மீதமுளள 10% ஈரப்பதம் தாவரஙகளில், நீர் 
உட்கசிந்து தவளியிடுதல் மூ்மாக த்ல்கி்து.

உ்களாவிய அளவில் நீர் எவ்வளவு 
ஆவியாகி்ததா, அதத அளவு த்பாழிவாக புவிக்கு 
மீணடும் கிவடக்கி்து. ஆனால் புவியியல் 
ரீதியாக இந்த ஆவியாதல் த்யல்முவ்கள 
மாறு்படுகி்து. த்பராழிகளில் ஆவியாதல் 
அதிகமாகவும், த்பாழிவு குவ்வாகவும் 
உளளது. ஆனால் நி்ப்பரபபில் ஆவியாதல் 
குவ்வாகவும், த்பாழிவு அதிகமாகவும் உளளது. 
காற்று அதிகமாக உளள கா்ஙகவளவிட 
காற்று குவ்வாக உளள கா்ஙகளில் 
ஆவியாதல் விகிதம் குவ்வாக உளளது. காற்று 
குவ்வாக உளள கா்ஙகளில் நீராவி, நீர் 
நிவ்களுக்கு அருகித்தய தஙகி விடுகி்து.  
காற்று அதிக உளள கா்ஙகளில் வ்ணட 
காற்று நீராவிவய தவளிதயற்றி கூடுதல் 
ஆவியாதலுக்கு வழிவகுக்கி்து.

�� உ�க���
ெவ���த�

ஆ�யாத�

தாவரவள�	�

ெபா��

�� ஊ��வ�

ப�உ��த�
ம���

�� வ��ேதாட�

�ரவமா 

���த�

நீரியல் சுழற்சி

நீர்்மயியல் சுழறசியின் கூறுகள்
நீர்மயியல் சுழற்சியில் 6 முக்கிய கூறுகள 

காணப்படுகின்ன. அவவயாவன.

Evapotranspiration - ஆவியீர்பபு
Condensation - திரவமாய சுருஙகுதல்
Precipitation - த்பாழிவு
Infiltration - நீர் ஊடுருவல்
Percolation - உட் கசிதல்
Run Off - நீர் வழிந்ததாடல்

có£Mò£î™

có£MŠ«ð£‚°

ஆவியீர்பபு

ஆவியீர்ப்பு (Evapotranspiration)
ஆவியீர்பபு என்பது 

புவியின தமற்்பரபபு நீர் 
நிவ்களில் இருந்து 
ஆவியாதல் வழியாகவும் மற்றும் 
தாவரஙகளிலிருந்து நீர் உட்கசிந்து தவளியிடுதல் 
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225 நீரியல் சுழற்சி

நீர் சுருங்குதலின் வகககள்
்பனி , உவ்்பனி, மூடு்பனி, புவக்பனி 

மற்றும் தமகஙகள ஆகியவவ நீர் சுருஙகுதலின 
உருவஙகளாகும்.
அ) பனி (Dev) 

 நீர்த்துளிகள புவியின தமற்்பரபபில் 
குளிர்ந்த த்பாருளகளின மீது ்படும்த்பாழுது 
்பனி உருவாகி்து. த்பாருட்களின தவப்ப 
நிவ்  ்பனிநிவ்யின தவப்பநிவ்வய 
விடக் குவ்வாக இருக்கும் த்பாழுது ்பனி 
உருவாகி்து.
ஆ) உக்றபனி (Frost)

குளிர்ந்த த்பாருட்களின தமற்்பரபபுகளின 
மீது நீராவி ்படிந்து ்பனிப்படிகஙகளாக 
மாறுவவததய உவ்்பனி எனகித்ாம். 
அபத்பாருட்களின தவப்ப நிவ் 
உவ்நிவ்க்குக் கீதழ த்ல்லும் த்பாழுது இது 
உருவாகி்து.
இ) அடர் மூடுபனி (Fog)

காற்றிலிருக்கும் நீர் சுருஙகுத்ால் 
த்றிவூட்டப்பட்ட மிக நுணணிய 
நீர்த்துளிகதள அடர் மூடு்பனி எனப்படும். 
புவியின தமற்்பரபபிலிருந்து 1000 மீட்டர் 
அல்்து அதற்கும் குவ்வான உயரமுளள 
காற்்டுக்காகும். அடர் முடு்பனியின உயரம் 10 
கி.மீட்டர் அல்்து அதற்கு குவ்வான உயரம் 
விமான த்பாக்குவரத்திற்கு உகந்தது.
ஈ) மூடுபனி (Mist)

காற்றில் ததாஙகு நிவ்யில் மிதக்கும் 
நுணணிய நீர்த்துளிகவளதய மூடு்பனி 
எனகித்ாம். காற்றில் உளள நீராவி 
விவரவாகக் குளிர்வதால் ்பார்வவக்குத் 
ததரியாத வாயு நிவ்யிலிருந்து ்பார்வவக்குப 
பு்னாகும் நீர்த்துளிகளாக மாற்்மவடகி்து. 
மூடு்பனியானது அடர் மூடு்பனிவய விட 
அடர்த்தி குவ்வானதாகும்.
உ) ந்மகங்கள் (Clouds)

தமகஙகள என்பது வளிமணட்த்தில் 
காணப்படும் குவ்ந்த எவடக்தகாணட 
மிக நுணணிய நீர்த்துளிகள மற்றும் 
்பனிப்படிகஙகவளக் தகாணடிருக்கும். இந்த 
நீர்த்துளிகளின அளவானது இரணடு வமக்ரான 
முதல் 100 வமக்ரான தகாணடதாகும். இந்த 

ஆவியாதல் விகிதம் 
அதிகரித்த்ானது
1.  காற்றின தவகம்

அதிகரிக்கும் த்பாழுது
2. தவப்பநிவ் அதிகரிக்கும் த்பாழுது
3. ஈரப்பதம் குவ்யும் த்பாழுது
4.  பூமியில் நீர் நிவ்கள அதிகரிக்கும்

த்பாழுது

நீர் உடகசிந்து வவளியிடுதல் (Transpiration)
நீர் உட்கசிந்து தவளியிடுதல் என்பது 

தாவரஙகளில் உளள நீர் ஆவியாகி 
வளிமணட்த்திற்குச் த்ல்லும் த்ய்ாக்கதம 
நீர் உட்கசிந்து தவளியிடுதல் ஆகும். 
தாவரஙகளால் உறிஞ்ப்படும் நீரானது நீர் 
உட்கசிந்து தவளியிடுத்ால் தவளிதயறுகி்து. 
தவப்பநிவ், காற்று, ஈரப்பதம் ஆகியவவ 
நீர் உட்கசிந்து தவளியாகும் விதத்வத 
நிர்ணயிக்கின்ன. மணணின ஈரப்பதம், 
மணவளத்தின மூ்ம் தாவரஙகளின 
தவர்களுக்கு நீவர த்லுத்துகின்ன. 
தாவரஙகளின இயற்வகத் தனவம மற்றும் 
இவ்கள ஆகியவவ நீர் உட்கசிந்து 
தவளியிடுதவ்த் தீர்மானிக்கின்ன. 
விவ்ாயத்தில், ்பயிர்களின தனவம, ்பயிர்களின 
்பணபுகள, அதன சூழல் மற்றும் ்பயிர் ்ாகு்படி 
முவ்கள நீர் உட்கசிந்து தவளிதயறும் 
த்யவ்த் தீர்மானிக்கின்ன.

நீர் சுருங்குதல் (Condensation)
நீராவி, நீராக மாறும் த்யல்முவ்க்கு நீர் 

சுருஙகுதல் எனறு த்பயர். வளிமணட்த்தில் 
தவப்பக் காற்று தமத் எழுந்து, குளிர்வவடந்து 
நீராவிவயத் தக்க வவத்து தகாளளும் தி்வன 
இழக்கும் த்பாழுது, நீர் சுருஙகுதல் நிகழவு 
நவடத்பறுகி்து. மிகுதியான நீராவி நீர் 
சுருஙகுத்ால் தமகத்துளிகளாக மாறுகி்து. 
இதுதவ தமகஙகள உருவாகக் காரணமாகி்து. 
இம்தமகஙகள மவழபத்பாழிவவ 
உருவாக்குகி்து. நீர்ச் சுழற்சியின மூ்ம் 
நீராக புவிப்பரபபிற்கு மீணடும் வந்தவடகி்து. 
நீர் சுருஙகுதல் ஆவியாதலின எதிர்விவனச் 
த்ய்ாகும். 
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மவழப த்பாழிவு எனவும் 0.5 மி.மீட்டருக்கு 
குவ்வாக இருப்பதால் அவதத் தூ்ல் எனவும் 
அவழக்க்படுகி்து.  த்பாதுவாக மவழத் தூ்ல் 
்பவட தமகஙகளிலிருந்து உருவாகி்து.

கல்்மகழ (Sleet)
நீர்த்துளிகளும், 5 மி.மீ விட்டத்திற்கு 

தமல் உளள ்பனித்துளிகளும் க்ந்து 
காணப்படும் த்பாழிவிற்கு கல்மவழ எனறு 
த்பயர். சி்தநரஙகளில் வளிமணட்
தவப்பநிவ் 0° Cக்கும் குவ்வாக இருக்கும் 
அடுக்குகளில் மவழத்துளி விழும் த்பாழுது 
நீர் உவ்நிவ்க்குச் த்னறுவிடுகி்து.  
அது புவிவய தநாக்கி வரும் த்பாழுது 
்பனிக்கட்டிகளாக மாறுகி்து.   ஆத்ால், 
்பனிக்கட்டிகளும், நீர்த்துளிகளும் த்ர்ந்து 
புவியின மீது கல்மவழயாக த்பாழிகி்து.

உக்றபனி ்மகழ (Freezing Rain)
மவழத்துளிகள, சி் தநரஙகளில் 

புவிப்பரபபிற்கு அருகாவமயில் குளிர்ந்த
காற்றுவழியாக விழும்த்பாழுது 
உவ்வதில்வ். மா்ாக குளிர்ந்த 
புவிப்பரபவ்பத் ததாடும்த்பாழுது 
அம்மவழத்துளிகள உவ்ந்து விடுகின்ன. 
இவவதய உவ்்பனி எனப்படுகி்து.  
இம்மவழயில் உளள துளியின விட்டத்தின 
அளவு 0.5 மி.மீ விட அதிகமாக இருக்கும்.

ஆலங்கடடி ்மகழ (Hail)
மவழ த்பாழிவானது 5 மி.மீ விட்டத்வத விட 

த்பரிய உருணவடயான ்பனிக்கட்டிகவளக் 
தகாணடிருந்தால் ஆ்ஙகட்டி மவழ எனறு 
த்பயர்.  இது கார்திரள தமகஙகளிலிருந்து 
(Cumulonimbus Clouds)  இடியுடன கூடிய 
மவழயாக உருவாகி்து. தமகத்தின குளிர்ந்த 
்பகுதியிலிருந்து ஒரு சிறிய ்பனிக்கட்டியாக 
ஆ்ஙகட்டி உருவாகி்து.  தமகத்தில் ஏற்்படும் 
கடும் த்ஙகுத்து ் ்னமானது   ஆ்ஙகட்டிவயக் 
குளிர்ந்த ்பகுதியினூதட தமலும் கீழுமாக 
்ப்முவ் எடுத்துச் த்ல்கி்து.

பனி (Snow)
தமகத்திலுளள தவப்பம் குவ்வதின 

காரணமாக நீராவி அடிக்கடி தநரடியாக 
்பனிக்கட்டிகளாக மாற்்ப்படுகி்து.  இது 

வமக்ரான அளவுக்கு தமல் த்ல்லும்த்பாழுது 
இவவ நீர்த்துளிகளாக மாறுகின்ன.

்மகழப் வபோழிவு ( Precipitation)
மவழபத்பாழிவு என்பது தமகஙகளிலிருந்து 

்பல்தவறு வடிவஙகளில் நீராக புவியின 
தமற்்பரபவ்ப வந்தவடயும் நிகழவு ஆகும். 
்பனிப்படிகஙகள மற்றும் தமகத்துளிகள ஒனறு 
கூடிப த்பரியதாகும் த்பாழுது அவவ 
கனமாவதால் வளிமணட்த்தின வழியாக 
மவழயாக வீழகி்து. அவவ கீழதநாக்கி 
விழும்த்பாழுது சிறிய துளிகள  ஒனறுத்ர்ந்து 
த்பரிய அளவி்ான மவழத்துளிகளாக 
விழுகின்ன.

்மகழப்வபோழிவின் வடிவங்கள்
த்பாழிவின வடிவம் ஓரிடத்தில் நி்வும் 

வானிவ் அல்்து கா்நிவ்வயச் ்ார்ந்தத  
அவமகி்து.  உ்கில் உளள தவப்பமணட்ப 
்பகுதிகளில், த்பாழிவானது மவழயாகதவா 
அல்்து தூ்்ாகதவா இருக்கும். குளிர் 
பிரதத்ஙகளில் த்பாழிவானது ்பனியாகவும் 
அல்்து ்பனிக்கட்டியாகவும் இருக்கும். 
த்பாழிவின வவககவள மவழ, கல்மவழ, 
உவ்்பனி மவழ, ஆ்ஙகட்டி மவழ மற்றும் 
்பனி என வவகப்படுத்த்ாம்.

்மகழ (Rain fall)
த்பாழிவின த்பாதுவான வடிவம்  

மவழபத்பாழிவு,  இம்மவழபத்பாழிவு 
நீர்த்துளிகளின வடிவத்தில் உளளதால்  
மவழ எனப்படுகி்து.  நீர்த் துளிகள 0.5 
மி.மீ விட்டத்திற்கு அதிகமாக இருந்தால் 

•  நீர் சுருஙகுதல் என்பது
நீராவி காற்றில் த்றிந்து
பூரித நிவ்வய அவடவது.

•  தவப்பக்காற்று குளிர்ந்த
காற்வ் விட அதிக 
நீராவிவயத் தக்க வவத்துக் 
தகாளளும்.

• தவப்ப நிவ் குவ்யும் த்பாழுது காற்று 
பூரித நிவ்வய அவடகி்து. 
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தமற்்பரபபில் காணப்படும் தாவரஙகள, 
மணணின ஈரத்தனவம, தவப்ப நிவ் 
மற்றும் மவழபத்பாழிவின அளவு ஆகியவவத் 
தீர்மானிக்கின்ன. நீர் உட்கசிதல் மற்றும் 
நீர் ஊடுருவல் ஆகியன ஒனத்ாடு ஒனறு 
ததாடர்புவடயன. 
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நீர் உடகசிதல் (Percolation)
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நீர் உட்கசிதல்

நீர் உட்கசிவு என்பது மணணடுக்கு  
மற்றும் ்பாவ் அடுக்குகளின வாயி்ாக 
ஊடுருவிய நீர் கீழதநாக்கி நி்த்திற்கு 
அடியில் த்ல்வதாகும்.  நீரின ஊடுருவல் 
என்பது மணணின தமற்்பரபபின அருகில் 
நவடத்பறுகி்து. இதனமூ்ம் மணணின 
தமற்்பரபபில் உளள நீர் தாவரஙகளின 
தவர்்பகுதிக்கு ஊடுருவிச் த்ல்கி்து.  நீர் 
உட்கசிவு என்பது ஊடுருவிய நீர் மணணின 
அடுக்கு வழியாக ்பாவ் இடுக்குகளுக்குச் 
த்னறு நி்த்தடி நீராகி்து.  இவ்வா்ாக 
நீர் உட்கசிதல் என்பது த்றிவூட்டப்பட்ட 
்பகுதியிலிருந்து த்றிவூட்டப்படாத ்பகுதிக்குச் 
த்ல்லும் நீதராட்டம் ஆகும்.

துகள த்பானறு ்பனியின நுணதுகளகவளத் 
திரளாகக்தகாணடு காணப்படுகி்து. 
இந்தப ்பனித்திரளதுகளகள த்பாழிவவதப 
்பனிபத்பாழிவு என அவழக்கித்ாம். 
இது துருவப்பகுதிகளிலும், உயரமான 
மவ்ப்பகுதிகளிலும் காணப்படுகி்து.
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மவழபத்பாழிவின வடிவஙகள

நீர் ஊடுருவல் (Infiltration)
புவியின தமற்்பரபபிலுளள மணணின 

அடுக்கிற்குள நீர்ப புகுவதற்கு  நீர் ஊடுருவல் 
எனறு த்பயர்.  நீர் ஊடுருவல் மூ்ம் மண  
தற்காலிகமாக தணணீவரச் த்மித்து 
மணணில் உளள உயிரினஙகளுக்கும், 
தாவரஙகளுக்கும் கிவடக்கச் த்யகி்து.   
மவழநீர் நி்த்திலிருந்து புவிக்கு அடியில் உளள 
்பாவ்களின அடுக்குகவளச் த்ன்வடகி்து. 
இவ்வாறு த்ல்லும் நீரானது நீரூற்று மற்றும் 
மவ்களின தாழவான ்பகுதிகளின வழியாக 
புவியின தமற்்பரபவ்ப வந்தவடகி்து. குறிபபிட்ட 
அளவு நீர் நி்த்தினடியில் தஙகுவதால் அதவன 
நி்த்தடி நீர் எனகித்ாம். ஊடுருவலின 
விகிதத்வத மணணின இயற்பியல் தனவம,  
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ந்மல்்மடட ்மகழ நீர் வழிந்நதோடல்: 
(Surface runoff) 

மவழப த்பாழிந்ததவுடன மவழ நீரின 
ஒரு ்பகுதி  நீதராவடதயாடு க்ந்து விடுகி்து. 
இது மவழபத்பாழிவு அதிகமாவும் நீணட 
கா்த்திற்கும் ஊடுருவவ் விட அதிகமாக 
இருக்கும்த்பாழுதும் ஏற்்படுகி்து. இந்நிவ்யில் 
அதிக நீரானது நி்ப்பரபபில் த்ரிவவடவதால் 
அது நி்ச்்ரிவின காரணமாக ஓரிடத்திலிருந்து 
மற்த்ாரு இடத்திற்கு நகர்வதால் நி்நீர் ஓட்டம் 
எனவும் அறியப்படுகி்து. இந்த நி்நீர் ஓட்டம் 
ஆறுகள, சிறு ஓவடகள மற்றும் கடல்களில் 
இவணவதால் இது தமல்மட்ட நீர் வழிந்ததாடல் 
என அவழக்கப்படுகி்து.

அடிப்பரப்பு நீர் வழிந்நதோடல் 
(Sub Surface runoff)

நீரானது அடிமண அடுக்கினுள நுவழந்து 
நி்த்தடி நீரில் க்க்காமல் ்பக்கவாட்டு 
திவ்யில் நகர்ந்து ஓவடகள, ஆறுகள  மற்றும் 
கடலுடன க்ப்பதால் இதற்கு அடிப்பரபபு 
நீர் வழிந்ததாடல் எனறு த்பயர். அடிப்பரபபு 
நீர் வழிந்ததாடல் இவடநீர் ஓட்டம் எனவும் 
த்பாதுவாக் குறிபபிடப்படுகி்து.

அடி ்மடட நீர் ஓடடம் (Base flow)
த்றிவவடந்த நி்த்தடி நீர் 

மணட்த்திலிருந்து நீர் ்பாவத வழியாக் 
நி்த்தடி நீராக ஓடுவதத அடிமட்ட நீர் 
ஓட்டமாகும். நி்த்தடி நீர் மட்டத்வத விட  நீர் 
்பாவதயின உயரம் குவ்வாக இருக்கும் 
்பகுதிகளில் மட்டுதம இது காணப்படும். இவவ 
வ்ணட மவழயற்் கா்ஙகளில் நி்த்தடி 
நீரால் நீரூட்டப்படுகின்ன.

நீரியவ் அளக்க உதவும் 
அ்குகள
•  ஆவியாதல் – அஙகு்ம்

அல்்து த்மீ
•  மவழநீர் ஊடுருவல் –

அஙகு்ம் அல்்து த்மீ / மணி
•  மவழ த்பாழிவு – அஙகு்ம்/ மி மி / த்மீ /
•  நீர் வழிந்ததாடல் – கன அடி / விநாடி
•  மவழவழிவின கனஅளவு – ஏக்கர் அடி / கன அடி
•  மவழநீரின தகாளளளவு – கன அடி / ஏக்கர் அடி

நீர் வழிந்நதோடல் (Run Off)
நீர் வழிந்ததாடல் என்பது ஓடும் நீர், ஈர்பபு 

விவ்யினால் இழுக்கப்பட்டு நி்ப்பகுதியின 
தமற்்பரபபு முழுவதும் த்ல்வதாகும்.  நீர் 
வழிந்ததாட்ால் தமற்்பரபபு நீரும், நி்த்தடி 
நீரும் புதுபபிக்கப்படுகின்ன.  நீர் ஊடுருவல் 
மூ்ம் நி்த்தடியில் ஊடுருவி நீர்தகாள
்பாவ் அடுக்குகளில் த்மித்து நி்த்தடி 
நீவரப புதுபபித்துக் தகாளள உதவுகி்து.  
புவி தமற்்பரபபு நீர், ஆறுகள, ஓவடகள, 
மற்றும் நீர் பிடிபபுகளுக்குச் த்ல்கி்து. 
மவழத்பாழிவு, ்பனி உருகுதல், நீர் ்பா்னம் 
மற்றும் பி் மூ்ஙகளிலிருந்து உறிஞ்ப்படாத 
நீர், நீர்ச்சுழற்சிக்கு முக்கியக் கூ்ாகவும் 
நீர்பபிடிபபு ்பகுதிகளுக்கு முக்கியஆதாரமாகவும் 
விளஙகுகி்து. 

நீர் வழிந்ததாடல் மணணரிபபு மூ்ம் த்பரிய 
்பளளத்தாக்குகள,  மவ் இடுக்குகள மற்றும் 
அததனாடு ததாடர்புவடய நி்த்ததாற்்ஙகவள 
உருவாக்குவதில் முக்கிய ்பஙகுவகிக்கி்து. நீர் 
வழிந்ததாடலின அளவானது மவழவீழச்சியின 
அளவு, மணணின நீர் புகும் தனவம, 
தாவரமூட்டம் மற்றும் நி்்ரிவவச் ்ார்ந்து 
உளளது. மவழ நீரில் 35 ் தவீதம் மட்டுதம கடல் 
மற்றும் த்பராழிகளில் க்க்கி்து. மீதமுளள 65 
்தவீதமானது மணணில் உறிஞ்ப்படுகி்து. 
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நீர் வழிந்ததாடல்

நீர் வழிந்நதோடலின் வகககள்
மவழப த்பாழிவின  கா் இவடதவளி 

மற்றும்  நீர் வழிந்ததாடல் உருவாக்கத்தின 
அடிப்பவடயில், நீர் வழிந்ததாடல்  
கீழக்கணடவாறு  வவகப்படுத்தப்பட்டுளளது.
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229 நீரியல் சுழற்சி

மீள்போர்கவ

 புவியின மிக முக்கிய கூறுகளில் நீர் ஒன்ாகும்.  எல்்ா வி்ஙகுகளுக்கும், தாவரஙகளுக்கும்
உயிர்வாழ நீர் அத்தியாவசியமாகி்து.

 ஏ்த்தாழ 71% புவியின தமற்்பரபபு நீரால் சூழப்பட்டுளளது.  இதில் 2.8% தூய நீராகவும், 97.2%
்தவிகிதம் உபபு நீராக கடலிலும், த்பருஙகடலிலும் காணப்படுகி்து.

 நீரியில் சுழற்சி என்பது உ்க அளவி்ான ஒரு நிகழவு ஆகும்.  இது கடலிலிருந்து நீவர
வளிமணட்த்திற்கும், வளிமணட்த்திலிருந்து புவிக்கும், புவியிலிருந்து மீணடும் கடலுக்கு
எடுத்து த்ல்லும் ஒரு சுழற்சி ஆகும்.

 நீரியல் சுழற்சியில் ஆறு முக்கிய கூறுகள உளளன.  அவவயானவன ஆவியீர்பபு,  நீர்
சுருஙகுதல், மவழத்பாழிவு, நீர் ஊடுருவல், நீர்உட் கசிவு, மற்றும் நீர் வழிந்ததாடல்

 உ்கின தவப்பமணட் பிரதத்ஙகளில் த்பாழிவானது தூ்ல் அல்்து மவழபத்பாழிவு
வடிவத்தில் காணப்படும் மவழ, கல் மவழ, உவ்்பனி, ஆ்ஙகட்டி மவழ ஆகியன த்பாழிவின
த்பாதுவான வடிவஙகளாகும்.

 புவியின தமற்்பரபபிலுளள மணணின அடுக்கிற்குள நீர் புகுதலுக்கு நீர் ஊடுருவல் எனறு
த்பயர். நீர் ஊடுருவல் மூ்ம் மண தற்காலிகமாக தணணீவரச் த்மித்து மணணில் உளள
உயிரினஙகளுக்கும், தாவரஙகளுக்கும் கிவடக்கச் த்யகி்து.

ககலசவசோறகள்
நீர்தகாள
்பாவ்

இது நி்த்திற்கு அடியில் உளள நீர் புகக்கூடிய தமலும் நீவர தக்க வவத்துக் தகாளள 
கூடிய ஒரு ்பாவ்யாகும் அல்்து ்பாவ்யின பிளவுகளாக காணப்படுகி்து.

ஆவியீர்பபு நீர் ்பரபபிலிருந்து ஆவியாதல் மூ்ம் தாவரஙகளிலிருந்து நீர் உட்கசிந்து  
தவளியிடுதல் மூ்ம் ஏற்்படும் நீரிழபபு.

நீர் ஊடுருவல் மணணிற்குள அல்்து ்பாவ்க்குள ஊடுருவும் நீர்
நீர் உட்கசிதல்: மணணின துகளகளுக்கு இவடதய தமதுவாக கீழ தநாக்கி ஊடுருவும் நீர்
த்பாழிவு வளிமணட்த்திலிருந்து நீராவி, நீர் சுருஙகுதல் காரணமாக மவழயாக த்பாழிவது
நீர் 
வழிந்ததாடல்

மவழப த்பாழிவின காரணமாக புவியின தமற்்பரபபில் ஓரிடத்திலிருந்து 
மற்த்ாரிடத்திற்கு நீர் த்ல்வது 

்மதிப்பீடு 

I  சரியோன விகடகயத் 
நதர்வு வசயக

1. நீர் கடலிலிருந்து, வளிமணட்த்திற்கும்,
வளிமணட்த்திலிருந்து நி்த்திற்கும்,
மீணடும் நி்த்திருந்து கடலுக்குச் த்ல்லும்
முவ்க்கு __________ எனறு த்பயர்.
அ) ஆற்றின சுழற்சி ஆ) நீரின சுழற்சி
இ) ்பாவ்ச் சுழற்சி ஈ) வாழக்வகச் சுழற்சி

2. புவியின உளள நனனீரின ்தவிகிதம்
__________.
அ) 71% ஆ) 97% இ) 28% ஈ) 0.6%

3. நீர், நீராவியிலிருந்து நீராக மாறும்
முவ்க்கு __________ எனறு த்பயர்.
அ) ஆவி சுருஙகுதல் ஆ) ஆவியாதல்
இ) ்பதஙகமாதல்   ஈ) மவழ

4. நீர், மணணின இரணடாவது 
அடுக்கிலிருந்து அல்்து புவியின தமற்்பரபபு     
வழியாக ஆறுகளிலும், ஓவடகளிலும், 
ஏரிகளிலும், த்பருஙகடலுக்குச் த்ல்லும் 
முவ்க்கு __________.
அ) ஆவி சுருஙகுதல்
ஆ) ஆவியாதல்
இ) நீர் உட்கசிந்து தவளியிடுதல்
ஈ) நீர் வழிந்ததாடல்
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230எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்

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

V. சரியோ, தவ்றோ?
1. 212 °F   தவப்பநிவ்யில் நீர் தகாதிக்கி்து.

ஆனால் 32 °F தவப்பநிவ்யில் ஆவியாக
ஆரம்பிக்கி்து.

2. மூடி்பனி எனப்படுவது காற்றில் ததாஙகு
நிவ்யில் மிதக்கும் நுணணிய நீர்
துளிகவளப த்பற்றிருப்பதில்வ்.

3. அடிப்பரபபு நீர் வழிந்ததாடல் த்பாதுவாக
இவடநீர் ஓட்டம் எனக் குறிபபிடப்படுகி்து.

VI குறுகிய விகடயளி
1. நீர் தகாள ்பரபபு ்பற்றி குறிபபு வவரக.
2. நீர் சுழற்சி – வவரயறு.
3. ்பனி உருவாக்கம் எவ்வாறு  

நவடத்பறுகி்து?
4. “தமல் மட்ட நீர் வழிந்ததாடல்” குறிபபு

வவரக.
VII. கோரணம் கூறுக.
1. நீர் புகாத இடஙகளில் நீரின ஊடுருவல்

குவ்வாக உளளது.
2. புவியில் நனனீர்  குவ்வாக உளளது.
3. துருவப்பகுதிகளிலும், மவ்ப்பகுதிகளிலும்

்பனிபத்பாழிவு த்பாதுவான நிகழவாக
உளளது.

VIII. பத்தியளவில் விகடயளிககவும்:
1. நீர்ச் சுழற்சி யின ்பல்தவறு ்படிநிவ்கவளப

்படத்துடன விவரி.
2. தாவரஙகளின நீர் உட்கசிந்து 

தவளிதயறுதலுக்கும் ஆவியாதலுக்கும்  
உளளதவறு்பாட்வடக் கூறு.

3. மவழத்பாழிவின ்ப் வவககவள விவரி.
4. நீர் வழிந்ததாடல் மற்றும் அதன

வவககவள விவரி.
IX. வசயல்போடு:

்படத்தில் உளள விடு்பட்ட நீரின 
சுழற்சிகவளக் கணடுபிடித்து அதற்குரிய 
இடத்தில் எழுதவும்.

கா��

கட� �� ப�ைக

���க�
ப��க�

5. நீர் தாவரஙகளின இவ்களிலிருந்து
நீராவியாக மாறுவதற்கு __________
எனறு அவழக்கின்னர்.
அ) நீர் உட்கசிந்து தவளியிடுதல்
ஆ) நீர் சுருஙகுதல்
இ) நீராவி  சுருஙகுதல்
ஈ) த்பாழிவு

6. குடிப்பதற்கு உகந்த நீவர __________
எனறு அவழப்பர்.
அ) நி்த்தடி நீர் ஆ) தமற்்பரபபு நீர்
இ) நனனீர்  ஈ) ஆர்ட்டீசியன நீர்

II நகோடிடட இடங்ககள நிரப்புக.
1. வளிமணட்த்தில் உளள நீராவியின

அளவு __________ எனறு
அவழக்கப்படுகி்து.

2. நீர்ச் சுழற்சியில் __________ நிவ்கள
உளளன.

3. வளிமணட்த்திற்கு புவிவய தநாக்கி
விழும் எல்்ா வவகயான நீருக்கும்
__________ எனறு த்பயர்.

4. மவழத்துளியின அளவு 0.5 மீ குவ்வாக
இருந்தால், அம்மவழ த்பாழிவின த்பயர்
__________.

5. மூடு்பனி __________ ஐ விட அதிக
அடர்த்தி தகாணடது.

III. வபோருத்துக
1. தாவரஙகள - தமகஙகள
2. நீர் சுருஙகுதல் - கல்மவழ
3. ்பனித்துளி மற்றும்

மவழத்துளி -  புவியின
தமற்்பரபபு

4. நீர் ஊடுருவுதல் -  நீர் உட்கசிந்து
தவளியிடுதல்

IV. சரியோன கூறக்றத் நதர்வு வசயயவும்:
1. நீராவியாதல் என்பது

(i) நீராவி நீராக மாறும் த்ய்ாக்கம்
(ii) நீர் நீராவியாக மாறும் த்ய்ாக்கம்
(iii)  நீர் 100°C. தவப்பநிவ்யில் 

தகாதிக்கி்து. ஆனால் 0°C   
தவப்பநிவ்யில் ஆவியாக 
ஆரம்பிக்கி்து.

(iv)  ஆவியாதல் தமகஙகள உருவாக
காரணமாக அவமகி்து.
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231 மாநில அரசு எவ்ாறு செயல்படுகிறது

அறிமுகம்
நமது நாட்டில் மத்திய அரசு,  மாநில அரசு 

என்ற இரண்டு வகை அரசாஙைஙைள் 
நகைமுக்றயில் உள்்ளன. இந்தியாவில் 29 
மாநில அரசாஙைஙைள் சசயல்்படுகின்றன. 
ஒவசவாரு மாநிலமும் தனது நிரவாைத்கதக் 
ைவனித்துக் சைாள்்ள தனக்சைன ஒரு அரகசக் 
சைாண்டுள்்ளது. அந்த வகையில் ஒவசவாரு 
மாநிலமும் நிரவாைம், சட்ைமன்றம் மற்றும் 
நீதித்துக்றகய சைாண்டுள்்ளது. மாநில 
நிரவாைம் மாநில ஆளுநர மற்றும் முதலகமசசர 
தகலகமயிலான அகமசசரகவயால் 
மமற்சைாள்்ளப்படுகி்றது. மாநில ஆளுநர 
சட்ைமன்றத்தின ஒரு அஙைமாைத் திைழ்கி்றார.

மாநில நிர்ாகம்
ஆளுநர

மாநில அரசின 
தகலவராை மாநில ஆளுநர 
இருப்பார என இந்திய 
அரசியலகமபபு சட்ைம் 
குறிபபிடுகி்றது. இந்தியக் 

குடியரசுத் தகலவரால் ஆளுநர 
நியமிக்ைப்படுகி்றார. இவர மாநில நிரவாைத்தின 
தகலவராை இருக்கி்றார. அவரின ்பதவிக்ைாலம் 
ஐந்து ஆண்டுைள் ஆகும். எனினும் ்பதவிக்ைாலம் 
முடியும் முன்பாைமவ அவகர அப்பதவியிலிருந்து 
குடியரசுத் தகலவர நீக்ைலாம். அல்லது 
தானாைமவ தனது ்பதவிகய ஆளுநர 
ராஜினாமா சசயயலாம். ஆளுநரின 
்பதவிக்ைாலம் நீட்டிக்ைப்பைலாம் அல்லது மவறு 
மாநிலத்திற்குப ்பணியிை மாற்்றம் 
சசயயப்பைலாம். ஆனால் மாநில அரசாஙைம் 
ஆளுநகர ்பதவியிலிருந்து நீக்ை இயலாது. 

மாநில அரசு எவ்ாறு 
செயல்படுகிறது

அலகு - 1

இப்பாைத்கதக் ைற்றுக்சைாள்வதின வாயிலாை மாணவரைள் பின 
வருவனவற்றில் அறிகவப ச்பறுகின்றனர
▶ மாநில நிரவாைம்
▶ ஆளுநரின அதிைாரம் மற்றும் ்பணிைள்
▶ முதலகமசசரின அதிைாரம் மற்றும் ்பணிைள்
▶ மாநில சட்ைமன்ற ம்பரகவ மற்றும் மமலகவ
▶ மாநில நீதித்துக்ற.

கறறல நநாககஙகள்

குடியரசுத் தகலவர 
மாநில ஆளுநகர 
நியமிக்கும் ம்பாது மத்திய 
அ க ம ச ச ர க வ யி ன 
ஆ ம ல ா ச க ன யி ன ்ப டி 

சசயல்்படுகி்றார. மமலும் சதாைரபுகைய மாநில 
அரகசயும்  ைலந்தாமலாசிக்கி்றார. ச்பாதுவாை 
ஒருவர ஆளுநராை அவரது சசாந்த மாநிலத்தில் 
நியமிக்ைப்படுவது இல்கல.

குடிமமயியல
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232எட்டாம் வகுப்பு - குடிமையியல்

மாநில ஆளுநராை நியமிக்ைப்படுவதற்கு ஒருவர 
இந்தியக் குடிமைனாை இருக்ை மவண்டும். 35 
வயது நிரம்பியவராைவும் இருத்தல் மவண்டும். 
மமலும் அவர ்பாராளுமன்றம் அல்லது 
சட்ைமன்றத்தில் உறுபபினராை இருத்தல் 
கூைாது. இது தவிர ஆதாயம் தரும் எந்த ஒரு 
்பதவிகயயும் அவர வகித்தல் கூைாது.
அதிகாரம் மறறும் ்பணிகள்
■  ஆளுநர ஒரு மாநிலத்தின தகலகம

நிரவாகி ஆவார. மாநில அரசின நிரவாை
அதிைாரஙைள் ஆளுநரிைம் உள்்ளன.
மாநில அரசாஙைத்தின அகனத்து 
நிரவாை சசயல்ைளும் ஆளுநரின 
ச்பயரால் மமற்சைாள்்ளப்படுகின்றன. 
ஆளுநர முதலகமசசகரயும் அவரது 
ஆமலாசகனயின ம்பரில் ஏகனய 
அகமசசரைக்ளயும் நியமிக்கி்றார.

■  மாநில அரசின தகலகம 
வழக்ைறிஞர, மாநில அரசு ்பணியா்ளர 
மதரவாகணயத்தின தகலவர 
மற்றும் உறுபபினரைக்ள நியமனம் 
சசயவமதாடு சில இதர நியமனஙைக்ளயும் 
மமற்சைாள்கி்றார.

■  ஆளுநரின அறிக்கையின ்படி குடியரசு
தகலவர அரசியலகமபபுச சட்ைப பிரிவு 356
ஐ ்பயன்படுத்தி ஒரு மாநிலத்தில் குடியரசுத்
தகலவர ஆட்சிகய ஏற்்படுத்துகி்றார.
மாநிலத்திலுள்்ள ்பல்ைகலக்ைழைஙைளின
மவந்தராை ஆளுநர சசயல்்படுகி்றார.

■  மாநில சட்ைமன்ற கூட்ைத்கதக்
கூட்ைவும், ஒத்தி கவக்ைவும் அதிைாரம்
சைாண்டுள்்ளமதாடு மட்டுமல்லாமல்
சட்ைமன்றத்கதக் ைகலக்கும்
அதிைாரத்கதயும் சைாண்டுள்்ளார.

■  ஆளுநரின ஒபபுதலுக்குப பினனமர ்பண
மமசாதாகவச சட்ைமன்றத்தில் சைாண்டுவர
முடியும். சட்ைமன்ற கூட்ைம் நகைச்ப்றாத
ம்பாது ஆளுநர அவசரச சட்ைத்கதப
பி்றபபிக்கி்றார.

■  சட்ைமன்றத்திற்கு ஒரு ஆஙகிமலா இந்திய
உறுபபினகர அவரைள் ம்பாதிய அ்ளவு
பிரதிநிதித்துவம் ச்ப்றாதம்பாது நியமனம்
சசயயும் அதிைாரத்கதக் சைாண்டுள்்ளார.
மாநில சட்ை மமலகவக்கு அறிவியல்,
இலக்கியம், ைகல, சமூை மசகவ, கூட்டு்றவு
இயக்ைம் ஆகிய துக்றைளில் சி்றப்பாைப

்பஙைாற்றிய அறிஞரைளில், ஆறில் ஒரு ்பஙகு 
அ்ளவிற்கு பிரதிநிதித்துவ அடிப்பகையில் 
நியமிக்கி்றார.

■  மாநில அரசாஙைத்தின ஆண்டு நிதிநிகல 
அறிக்கை ஆளுநரின ஒபபுதலுைன
சட்ைமன்றத்தில் சமரபபிக்ைப்படுகி்றது. 
சட்ைமன்றத்தால் நிக்றமவற்்றப்பட்ை
்பண மமசாதா உள்ளிட்ை அகனத்து 
மமசாதாக்ைளுக்கும் ஒபபுதல் அளிக்கி்றார. 
மாநில அரசின எதிர்பாரா சசலவின 
நிதி ஆளுநரின ைட்டுப்பாட்டில் மட்டுமம 
இருக்கும்.

ஆளுநரின் நிமல
மாநில ஆளுநர குடியரசுத் தகலவகரப 

ம்பானறு மாநிலத்தில் ச்பயர்ளவு நிரவாைத் 
தகலவராை உள்்ளார. எனினும் மாநில ஆளுநர 
எபம்பாதும் ச்பயர்ளவு தகலவராை இருப்பது 
இல்கல. அவர தனது அதிைாரஙைக்ள 
குறிபபிட்ை சில மநரவுைளில் சசயல்்படுத்துகி்றார. 
அவர மத்திய அரசின ஒரு முைவராை மாநிலத்தில் 
சசயல்்படுகி்றார. எனமவ இவர மத்திய அரசு 
மற்றும் மாநில அரசு ஆகியவற்றிற்- 
கிகைமயயான உ்றவுைக்ளப ்பராமரிப்பதற்குப 
ச்பாறுபபு வாயந்தவர ஆவார. ஆளுநர 
முக்கியமான தருணஙைளில் அகமசசரகவக்கு 
ஆமலாசகன வழஙகுகி்றார. மாநிலத்தில் 
சட்ைம் மற்றும் ஒழுஙகு சதாைர்பான ஆளுநரின 
அறிக்கையின அடிப்பகையில் குடியரசுத் 
தகலவர மாநிலத்தில் சநருக்ைடி நிகலகய 
அறிவிக்கி்றார. ஆளுநர விருபபுரிகம 
அதிைாரத்கத சசயல்்படுத்தும் ம்பாது 
தனனிசகசயான முடிவுைக்ள எடுக்கி்றார. 
அவர அகமசசரகவ யிைமிருந்து அரசாஙைத்தின 
சசயல்்பாடுைள் குறித்த தைவல்ைக்ளக் மைாரிப 
ச்ப்றலாம். 
முதலமமசெர

ஆளுநர மாநில 
ச ட் ை ம ன ்ற த் தி ல் 
ச ்ப ரு ம் ்ப ா ன க ம 
சைாண்டுள்்ள ைட்சியின 
தகலவகர மாநில 
மு த ல க ம ச ச ர ா ை 
நியமிக்கி்றார. முதலகமசசர 
அகமசசரகவயின தகலவர ஆவார. 
முதலகமசசரின ்பதவிக்ைாலம் நிகலயான 
ஒனறு அல்ல. அவர சட்ைமன்றத்தில் 
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ச்பரும்்பானகம ்பலம் உள்்ளவகர 
முதலகமசசர ்பதவியில் நீடிக்ைலாம். 
சட்ைமன்றத்தில் ச்பரும்்பானகம ்பலத்கத 
இழக்கும்ம்பாது அவர ்பதவி விலகுதல் 
மவண்டும். முதலகமசசர ்பதவி விலகுதல் 
என்பது ஒட்டுசமாத்த அகமசசரகவயும் ்பதவி 
விலகுதகலக் குறிக்கும்.

முதலகமசசர மாநில சட்ைமன்றத்தில் 
உறுபபினராை இருத்தல் மவண்டும். 
முதலகமசசராை ்பதவி ஏற்கும்ம்பாது 
உறுபபினராை இல்லாவிட்ைால் 6 மாதத்திற்குள் 
சட்ைமன்றத்தில் உறுபபினராைத் மதரந்சதடுக்ைப 
்படுதல் மவண்டும்.
முதலமமசெரின் அதிகாரஙகள் மறறும் 
செயல்பாடுகள்
■  முதலகமசசர மாநிலத்தின தகலகம

நிரவாகி ஆவார. மாநில அரசாஙைத்தின
்பல்மவறு முக்கிய முடிவுைள் அவரது
தகலகமயின கீழ் எடுக்ைப்படுகின்றன.

■  மாநில முதலகமசசர, அகமசசரகவகய,
உருவாக்குவதில் முக்கிய ்பஙகு வகிக்கி்றார.
முதலகமசசரின ஆமலாசகனயின ச்பயரில்
அகமசசரைக்ள ஆளுநர நியமிக்கி்றார.

■ ்பல்மவறு துக்றைக்ள ைண்ைாணித்து 
ஆமலாசகன வழஙகுகி்றார. மமலும் அவர 
்பல்மவறு துக்றைளின நைவடிக்கைைக்ள
ஒருஙகிகணக்கி்றார.

■  முதலகமசசர மாநில அரசாஙைத்தின
சைாள்கைைக்ள உருவாக்குவதில் முக்கிய
்பஙகு வகிக்கி்றார. அவர மாநில அரசின
சைாள்கைைள் மக்ைளின நலனுக்கு எதிராை
இல்லாதகத உறுதி சசயகி்றார. மாநில 
அரசாஙைத்தின சைாள்கை முடிவுைளில் 
அவரது முடிமவ இறுதியாை இருக்கும்.

■  மாநில அரசாஙைத்தின உயர 
்பதவிைளில் நியமனம் சசயயும் முக்கிய 
அதிைாரத்கதக் சைாண்டுள்்ளார. 
முதலகமசசர மற்றும் அகமசசரகவயின 
ஆமலாசகனயின்படிமய ஆளுநர ்பல்மவறு 
உயர அதிைாரிைக்ள நியமிக்கி்றார.

மாநில ெட்டமன்றம்
இந்தியாவில் மாநில சட்ைமன்றம் என்பது 

ஆளுநகரயும் ஒனறு அல்லது இரண்டு 
அகவைக்ளயும் சைாண்டிருக்கும். மமலகவ 

என்பது சட்ைமன்ற மமலகவ எனவும் கீழகவ 
என்பது சட்ைமன்ற ம்பரகவ எனவும் 
அகழக்ைப்படுகி்றது.

ெட்டமன்ற நமலம்
ஒரு மாநிலத்தின சட்ை மன்ற 

மமலகவயானது நாற்்பது உறுபபினரைளுக்குக் 
குக்றயாமலும், அம்மாநில சட்ைமன்ற 
உறுபபினரைளின எண்ணிக்கையில் மூனறில் 
ஒரு ்பஙகிற்கு மிைாமலும் இருத்தல் மவண்டும் 
என அரசியலகமபபுச சட்ைம் குறிபபிடுகி்றது. 
இதன உறுபபினரைள் மக்றமுைமாை 
மதரந்சதடுக்ைப்படுகின்றனர.
■  மூனறில் ஒரு ்பஙகு உறுபபினரைள்

மாவட்ை ்பஞசாயத்து மற்றும் நைராட்சி
உறுபபினரை்ளால் மதரந்சதடுக்ைப-
்படுகின்றனர.

■  மமலும் மூனறில் ஒரு ்பஙகு உறுபபினரைள்
சட்ைமன்ற உறுபபினரை்ளால் மதரந்சதடுக்ைப-
்படுகின்றனர.

■ ்பனனிரண்டில் ஒரு ்பஙகு உறுபபினரைள்
்பட்ைதாரிை்ளால் மதரந்சதடுக்ைப்படுகின்றனர.

■  மற்ச்றாரு ்பனனிரண்டில் ஒரு ்பஙகு
உறுபபினரைள் இகைநிகல ்பள்ளி
ஆசிரியரைள், ைல்லூரி, ்பல்ைகலக்ைழை
ஆசிரியரை்ளால் மதரந்சதடுக்ைப-
்படுகின்றனர.

■  ஆறில் ஒரு ்பஙகு உறுபபினரைள் மாநில
ஆளுநரால் நியமிக்ைப்படுகின்றனர.
சட்ைமன்ற மமலகவ ஒரு நிகலயான 

அகவயாகும். இதன உறுபபினரைளில் மூனறில் 
ஒரு ்பஙகு உறுபபினரைள் இரண்டு 
ஆண்டுைளுக்கு ஒரு முக்ற ஓயவு ச்பறுவர. 
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அக்ைாலிப ்பணியிைஙைளுக்கு மதரதல் 
நகைச்பறும். உறுபபினரைளின ்பதவிக்ைாலம் 
ஆறு ஆண்டுைள் ஆகும். உறுபபினராை 
மதரந்சதடுக்ைப்படுவதற்கு  ஒருவர இந்தியக் 
குடிமைனாைவும், 30 வயது நிரம்பியவராைவும் 
இருத்தல் மவண்டும். இவர மாநில 
சட்ைமன்றத்திலும் அல்லது ்பாராளுமன்றத்தின 
இரண்டு அகவைளிலும் உறுபபினராை இருத்தல் 
கூைாது. தகலகம அலுவலராை 
அகவத்தகலவர இருப்பார. அகவத்தகலவர 
இல்லாதம்பாது துகணத் தகலவர அகவகய 
நைத்தும் ச்பாறுபபிகன சைாண்டிருப்பார.  
சட்ைமன்ற மமலகவயின தகலவர மற்றும் 
துகணத் தகலவகர அகவயின 
உறுபபினரைள் மதரந்சதடுக்கின்றனர.
ெட்டமன்றப் ந்பரம்

மாநில அரசாஙைத்தின சட்ைஙைக்ள 
உருவாக்கு்பவரைள் சட்ைமன்ற உறுபபினரைள் 
என அகழக்ைப்படுகின்றனர (MLA). இவரைள் 
்பல்மவறு சட்ைமன்ற சதாகுதிைளில் இருந்து 
மதரந்சதடுக்ைப்படுகின்றனர. சட்ைமன்ற 
மதரதலுக்ைாை, மாநிலம் ்பல்மவறு 
சதாகுதிை்ளாைப பிரிக்ைப்படுகின்றன. இகவ 
சட்ைமன்ற சதாகுதிைள் என 
அகழக்ைப்படுகின்றன. ஒரு சட்ைமன்ற சதாகுதி 
ஒரு லட்சம் அல்லது அதற்கு மமற்்பட்ை மக்ைள் 
சதாகைகயக் சைாண்டிருக்கும். ஒவசவாரு 
சட்ைமன்ற சதாகுதியிலிருந்தும் ஒரு உறுபபினர 
மதரந்சதடுக்ைப்படுகி்றார. 
ெட்டமன்ற ந்பரம்ககான நதரதல

சட்ைமன்றம்பரகவக்ைான மதரதலில் 
்பல்மவறு அரசியல் ைட்சிைள் ம்பாட்டியிடுகின்றன. 
இக்ைட்சிைள் ஒவசவாரு சதாகுதிக்கும் தமது 
மவட்்பா்ளரைக்ள நியமிக்கின்றன. மதரதலில் 
ம்பாட்டியிடும் மவட்்பா்ளர மக்ைளிைம் தமக்கு 
வாக்ைளிக்குமாறு மைாருகி்றார. சட்ைமன்ற 
மதரதலில் ம்பாட்டியிடும் ஒருவர 25 வயது 
நிரம்பியவராை இருத்தல் மவண்டும். ஒருவர 
ஒமர சமயத்தில் ஒனறுக்கும் மமற்்பட்ை 
சதாகுதிைளில் ம்பாட்டியிைலாம். எந்த 
ைட்சிகயயும் சாராத ஒருவரும் மதரதலில் 
ம்பாட்டியிைலாம். அவவாறு ம்பாட்டியிடும் 
மவட்்பா்ளர சுமயட்கச மவட்்பா்ளர என 
அகழக்ைப்படுகி்றார. ஒவசவாரு ைட்சியும் 
தனக்சைன ஒரு சினனத்கத சைாண்டிருக்கும். 
சுமயட்கச மவட்்பா்ளரைளுக்கும் சினனம் 

வழஙைப்படும். சட்ைமன்ற உறுபபினரைள் 
மக்ை்ளால் மநரடியாை மதரந்சதடுக்ைப-
்படுகின்றனர. ஒரு சட்ைமன்ற சதாகுதியில் 
வசிக்கும் 18 வயது நிரம்பிய அகனவரும் 
சட்ைமன்ற மதரதலில் வாக்ைளிக்ைலாம். 

அரசியலகமபபின்படி ஒரு மாநில 
சட்ைமன்றத்தில் 500 உறுபபினரைளுக்கு 
மமலாைவும் 60 உறுபபினரைளுக்கு 
குக்றவாைவும் இருத்தல் கூைாது. அட்ைவகணப 
பிரிவினர, ்பழஙகுடியினருக்கு சட்ைமன்றத்தில் 
இை ஒதுக்கீடு வழஙைப்பட்டுள்்ளது. மாநில 
ஆளுநர சட்ைமன்றத்திற்கு ஒரு ஆஙகிமலா 
இந்திய உறுபபினகர நியமனம் சசயகி்றார. 
சட்ைமன்ற உறுபபினரைள் ஐந்தாண்டு 
ைாலத்திற்கு மதரந்சதடுக்ைப்படுகின்றனர. 
ஆனால் மாநில ஆளுநர, சட்ைமன்றத்தின 
்பதவிக்ைாலம் முடிவதற்கு முன்பாைமவ அதகன 
ைகலத்து புதிதாை மதரதல் நைத்த அகழபபு 
விடுக்ைலாம். சட்ைமன்ற கூட்ைத்திற்கு 
ச்பாநாயைர தகலகம ஏற்கி்றார. இவர 
சட்ைமன்ற உறுபபினரை்ளால் மதரந்சதடுக்ைப-
்படுகி்றார.  ச்பாநாயைர இல்லாத மநரவுைளில் 
துகண ச்பாநாயைர சட்ைமன்ற கூட்ைத்திற்கு 
தகலகம ஏற்கி்றார. 
மாநில அமமசெரம்

மதரதலில் ச்பரும்்பானகம ச்பரும் 
ைட்சியின தகலவர முதலகமசசராை 
மதரந்சதடுக்ைப்படுகி்றார. தமிழ்நாட்டில் 234 
சட்ைமன்ற சதாகுதிைள் உள்்ளன. 118 க்கும் 
அதிைமான சதாகுதிைளில் சவற்றி ச்பற்்ற ைட்சி 
ஆளுநரால் ஆட்சி அகமக்ை அகழக்ைப்படுகி்றது. 
முதலகமசசர (இவரும் ஒரு சட்ைமன்ற 
உறுபபினராை இருத்தல் மவண்டும்) அவரது 
ைட்சி சட்ைமன்ற உறுபபினரைளிலிருந்து, 
அகமசசரைக்ள மதரவு சசயகி்றார. இவவாறு 
முதலகமசசர மற்றும் அவரது தகலகமயிலான 
்பல்மவறு துக்ற அகமசசரைளும் சைாண்ை 
அகமபபு மாநில அரசாஙைம் என 
அகழக்ைப்படுகி்றது. ஆைமவ மதரதலில் 
ச்பரும்்பானகம ச்பறும் ைட்சி ஆட்சி அகமக்கும் 
எனக் கூ்றலாம். 
மாநில அரொஙகத்தின் செயல்பாடுகள்

சட்ைமன்றத்திற்கு உறுபபினரை்ளாை 
மதரந்சதடுக்ைப்பட்ை பினனர ஒவசவாரு 
சட்ைமன்ற உறுபபினரும் அதன கூட்ைத்தில் 
ைலந்து சைாள்ளுதல் மவண்டும். சட்ைமன்றம் 
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ஆண்டிற்கு இரண்டு அல்லது மூனறு முக்ற 
கூடும். மாநிலத்திற்ைான சட்ைஙைக்ள 
இயற்றுவது சட்ைமன்றத்தின முக்கிய ்பணி 
ஆகும். சட்ைமன்றம் மாநிலப ்பட்டியல் மற்றும் 
மத்தியப ்பட்டியலில் உள்்ள துக்றைள் 
சதாைர்பாை சட்ைத்கத இயற்்றலாம். எனினும் 
சநருக்ைடி நிகல நகைமுக்றயில் உள்்ளம்பாது 
சட்ைமன்றம் தனது சட்ைமியற்றும் அதிைாரத்கதப 
்பயன்படுத்த இயலாது. 

மாநில சட்ைமன்றம் அகமசசரகவயின 
மீது ைட்டுப்பாட்டிகன சசலுத்துகி்றது. மாநில 
அகமசசரகவ சட்ைமன்றத்திற்கு 
ச்பாறுபபுள்்ளதாைவும் மற்றும் ்பதில் அளிக்ைவும் 
ைைகமப்பட்டுள்்ளது. அகமசசரகவயின 
சசயல்்பாடுைளில் திருபதி ஏற்்பைாவிட்ைால் 
மாநில சட்ைமன்றத்தில் ஒரு நம்பிக்கை இல்லா 
தீரமானத்கத இயற்றி அகமசசரகவகய 
நீக்ைம் சசயதிைலாம். மாநில சட்ைமன்றம் ஆனது 
மாநிலத்தின நிதிகயக் ைட்டுப்படுத்துகி்றது.  
நிதி மமசாதாகவ சட்ைமன்றத்தில் மட்டுமம 
சைாண்டுவர இயலும்.  சட்ைமன்றத்தின 

அனுமதி இல்லாமல் மாநில அரசாஙைம் 
வரியிகன விதிக்ைமவா, அதிைரிக்ைமவா, 
குக்றக்ைமவா, விலகிக் சைாள்்ளமவா இயலாது. 
சட்ைமன்றத்தில் மதரந்சதடுக்ைப்பட்ை 
உறுபபினரைள் குடியரசுத் தகலவகரத் 
மதரந்சதடுக்கும் மதரதலில் ்பஙமைற்கின்றனர. 
மாநிலஙை்ளகவ உறுபபினரைக்ளத் 
மதரந்சதடுக்கும் மதரதலில் சட்ைமன்றத்தின 
அகனத்து உறுபபினரைளும் ்பஙகு 
சைாள்கின்றனர. அரசியலகமபக்பத் திருத்தும் 
சில மநரவுைளில் சட்ைமன்றம் ்பஙகு வகிக்கி்றது. 
எனமவ அரசாஙைமானது சட்ைத்கத 
உருவாக்குதல், சட்ைத்கத 
நகைமுக்றப்படுத்துதல், நீதிகய உறுதி 
சசயதல் ஆகிய மூனறு அடிப்பகை ்பணிைக்ளக் 
சைாண்டுள்்ளது.
மாநில அரொஙகத்தில ெட்டஙகள் 
எவ்ாறு இயறறப்்படுகின்றன?

நாட்டு மக்ைளுக்ைாை ்பல்மவறு வகையான 
விதிைள் மற்றும் சட்ைஙைள் 

இவவாறுதான எனகனபம்பால் 
 உள்்ள ஒரு மமசாதா சட்ைமாகி்றது

மமசாதா

சட்ைபம்பரகவயில் மமசாதா 
அறிமுைப ்படுத்தப ்படுகி்றது

விவாதஙைளும் , ைருத்துப்பரிமாற்்றஙைளும் 
அதனமீது நகைச்பறுகின்றன

மமசாதாவில் திருத்தஙைள் 
சைாண்டுவரப்பைலாம் 

மமசாதாவிற்கு ஆதரவாை 
்பாதிக்கும் மமற்்பட்ை 

சட்ைபம்பரகவ உறுபபினரைள் 
வாக்ைளித்தால் , அம்மமசாதா 

நிக்றமவறுகி்றது

மமசாதா ஆளுநரின ஒபபுதலுைன சட்ைமாகி்றது
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உருவாக்ைப்படுகின்றன.  உதாரணமாை 
நீஙைள் ஒரு துப்பாக்கிகய உரிமம் இல்லாமல் 
கவத்துக் சைாள்்ள இயலாது அல்லது சட்ைப்படி 
ஒரு ச்பண் 18 வயதிற்கு முன்பாைவும் அல்லது 
ஒரு ஆண் 21 வயதிற்கு முன்பாைவும் திருமணம் 
சசயது சைாள்்ள இயலாது. இத்தகைய 
விதிைளும் சட்ைஙைளும் சாதாரணமாை 
இயற்்றப்பட்ைகவ அல்ல. மக்ை்ளால் 
மதரந்சதடுக்ைப்பட்ை அரசாஙைம் இதும்பான்ற 
சட்ைஙைக்ள உருவாக்குவதற்கு முன்பாைக் 
ைவனமாை சிந்தித்து உள்்ளது.  இகவ ம்பான்ற 
்பல்மவறு சட்ைஙைள் மாநில மற்றும் மத்திய 
அரசாஙைத்தால் இயற்்றப்படுகின்றன. 

சட்ைமன்றத்தில் சட்ைமன்ற உறுபபினரைள் 
மாநிலத்தில் உள்்ள ்பல்மவறு பிரசசகனை்ளான 
ச்பாதுப்பணிைள், ைல்வி, சட்ைம் மற்றும் ஒழுஙகு 
ஆகியகவ ்பற்றி விவாதிக்கின்றனர. சட்ைமன்ற 
உறுபபினரைளுக்ைான துக்றைளின 
சசயல்்பாடுைக்ள சதரிந்துசைாள்்ள 
மைள்விைக்ள எழுப்பலாம் இதற்கு அந்தத்துக்ற 
சாரந்த அகமசசர விகையளிக்ை மவண்டும். 
சில நிைழ்வுைள் குறித்து சட்ைமன்றம் சட்ைஙைக்ள 
இயற்றுகி்றது. சட்ைம் இயற்றும் முக்ற 
பினவருமாறு:
ெட்டஙகமை நம்டமுமறப்்படுத்துதல

சட்ைஙைக்ள நகைமுக்றப்படுத்துவது 
மாநில அகமசசரகவயின ்பணியாகும். 
தமிழ்நாடு சட்ைமன்றம் சசனகனயில் 
அகமந்துள்்ளது. ஒரு மாநிலத்தில் சட்ைமன்றம் 
மற்றும் அகமசசரகவ ச்பாதுவாை எஙகு 
சசயல்்படுகி்றமதா அதுமவ மாநிலத்தின 
தகலநைரம் ஆகும்.

சட்ைமன்றத்தால் உருவாக்ைப்பட்ை 
சட்ைஙைக்ள நகைமுக்றப்படுத்த. மாவட்ை 
ஆட்சியரைள், வட்ைாட்சியரைள், வட்ைார வ்ளரசசி 
அலுவலரைள், வருவாய அலுவலரைள், கிராம 
நிரவாை அலுவலரைள், ைாவலரைள், ஆசிரியரைள் 

மற்றும் மருத்துவரைள் என ்பல 
லட்சக்ைணக்ைான ்பணியா்ளரைள் மாநில 
அரசாஙைத்தால் ்பணியமரத்தப்பட்டிருக்-
கின்றனர. அவவகையான அலுவலரைளுக்கு 
மாநில அரசாஙைம் ஊதியம் வழஙகுகி்றது. 
இவரைள் மாநில அரசின ஆகணைக்ளப 
பின்பற்றி நைத்தல் மவண்டும். 

மாநிலத்தின் நீதித்துமற
உயர நீதி மன்றம் 

மாநிலத்தில் உயரிய நீதி அகமப்பாை 
உயர நீதிமன்றம் வி்ளஙகுகி்றது. 
அரசியலகமபபின ்படி ஒவசவாரு 
மாநிலத்திற்கும் ஒரு உயர நீதிமன்றம் 
இருக்கும். எனினும் ஒனறுக்கு மமற்்பட்ை 
மாநிலஙைள் அல்லது யூனியன 
பிரமதசஙைளுக்கு ச்பாதுவான ஒரு 
உயரநீதிமன்றமும் இருக்ைலாம். மாநில 
உயரநீதிமன்றம் ஒரு தகலகம 
நீதி்பதிகயயும், குடியரசுத் தகலவர 
மதகவக்கு ஏற்்ப அவவபம்பாது நியமனம் 
சசயயும் இதர நீதி்பதிைக்ளயும் 
சைாண்டிருக்கும். உயர நீதிமன்ற 
நீதி்பதிைளின எண்ணிக்கை நிகலயாைவும் 
ஒமர மாதிரியாைவும் இருப்பதில்கல. 
குடியரசுத் தகலவர உசச நீதிமன்ற தகலகம 
நீதி்பதிகயயும், மாநில ஆளுநகரயும் 
ைலந்தாமலாசித்து உயரநீதிமன்ற தகலகம 
நீதி்பதிகய நியமனம் சசயகி்றார. 

உயரநீதிமன்றத்தின நீதி்பதி பினவரும் 
தகுதிைக்ள ைட்ைாயம் சைாண்டிருத்தல் 
மவண்டும்.
■  இந்தியக் குடிமைனாை இருத்தல் மவண்டும்.
■  இந்தியாவில் ்பத்தாண்டு ைாலம் நீதித்துக்ற 

அலுவலராை ்பணியாற்றி இருக்ை மவண்டும்.
■  ஒனறு அல்லது அதற்கு மமற்்பட்ை உயர 

நீதிமன்றஙைளில் வழக்குகரஞராை 
குக்றந்த்பட்சம் 10 ஆண்டுைள் அனு்பவம் 
ச்பற்றிருத்தல் மவண்டும்.
உயர நீதிமன்ற நீதி்பதி 62 வயது வகர 

அப்பதவியில் இருப்பார. உயரநீதிமன்ற நீதி்பதி 
நிரூபிக்ைப்பட்ை தவ்றான நைத்கத மற்றும் 
தி்றகம இனகம ஆகியவற்றின அடிப்பகையில் 
உசசநீதிமன்ற நீதி்பதிைக்ள நீக்குவது 
ம்பானறு நீக்ைப்பைலாம். 

மாநில சட்ைமன்றமும் 
சாதாரண அல்லது ்பண 
ம ம ச ா த ா க் ை க ்ள 
நி க ்ற ம வ ற் று வ தி ல் 
்பாராளுமன்றம் பின்பற்றும் 

நகைமுக்றைக்ளமய பின்பற்றுகி்றது.  
சட்ைமன்றம்பரகவ சட்ைமன்ற மமலகவகயக் 
ைாட்டிலும் அதிை அதிைாரம் சைாண்ைதாகும்.
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உயரநீதிமன்றத்தின் அதிகாரம் மறறும் ்பணிகள்
■  அடிப்பகை உரிகமைள் மற்றும் 

இதர மநாக்ைஙைக்ள வலியுறுத்த 
உயரநீதிமன்றம் ஆட்சைாணரவு நீதிப 
ம்பராகண, தகுதி முக்ற வினவும் 
நீதிபம்பராகண, தகை உறுத்தும் 
நீதிபம்பராகண, ைட்ைக்ளயிடும் 
நீதிபம்பராகண மற்றும் ஆவணஙைக்ள 
தாக்ைல் சசயய வலியுறுத்தும் 
நீதிப ம்பராகண ஆகியவற்க்றப 
பி்றபபிக்கின்றன.

■  ஒவசவாரு உயரநீதிமன்றமும் தனது 
அதிைார எல்கலக்குள் உள்்ள ராணுவ 
நீதிமன்றஙைள் மற்றும் தீரப்பாயஙைள் 
நீஙைலாை அகனத்து சார நிகல 
நீதிமன்றஙைள் மற்றும் தீரப்பாயஙைக்ள 
ைண்ைாணிக்கும் அதிைாரத்கதக் 
சைாண்டுள்்ளது.

■  சார நிகல நீதிமன்றத்தில் நிலுகவயிலுள்்ள 
உள்்ள ஒரு வழக்கில் அதில் சட்ை முைாந்திரம் 
உள்்ளது என உயர நீதிமன்றம் திருபதியுறும் 
ம்பாது இவவழக்கிகன எடுத்து தாமன 
முடிவு சசயயலாம்.

■  உயர நீதிமன்றம் மாநிலத்தில் உள்்ள 
அகனத்து சார நிகல நீதிமன்றஙைக்ளயும் 
ைட்டுப்படுத்துகி்றது.

■  உயர நீதிமன்றம் உசச நீதிமன்றத்கதப 
ம்பாலமவ வழக்குைள் ்பற்றிய 
்பதிமவடுைளின ஆதாரச சான்றாை உள்்ள 
்பதிவுரு நீதிமன்றமாை வி்ளஙகுகி்றது.

■  நீதி நிரவாைத்திற்ைாை ஒவசவாரு 
மாநிலமும் ்பல்மவறு மாவட்ைஙை்ளாைப 

பிரிக்ைப்பட்டுள்்ளன. ஒவசவாரு மாவட்ைமும் 
மாவட்ை நீதிமன்றத்தின எல்கலக்குள் 
அகமந்திருக்கும். மாவட்ை நீதி்பதிைள் 
ஆளுநரால் நியமனம் சசயயப்படுகின்றனர. 
மமமல சதரிவித்த அதிைாரஙைக்ள 
தனது எல்கலக்குள் சசயல்்படுத்தும் 
ம்பாது நீதிமன்றம் முழு அதிைாரத்கதயும் 
சுதந்திரத்கதயும் சைாண்டுள்்ளது. 
அரசியலகமபபின ்பாதுைாபபு என்பது 
நீதிமன்றஙைள்  சுதந்திரமாை சசயல்்படுவதன 
மூலம் உறுதி சசயயப்படுகி்றது.

மீள்்பாரம்
■  நம் நாட்டில் 29 மாநில அரசாஙைஙைள் 

சசயல்்படுகின்றன. ஒவசவாரு மாநிலமும் 
தனது நிரவாைத்கத மமற்சைாள்்ள ஓர 
அரசாஙைத்கதக் சைாண்டுள்்ளது.

■  இந்தியாவின மாநில அரசின தகலவராை 
ஆளுநர இருப்பார என அரசியலகமபபு 
கூறுகி்றது.

■  மாநில அரசின உயர அதிைாரிைக்ள 
நியமிப்பதில் முதலகமசசர முக்கிய ்பஙகு 
வகிக்கி்றார.

■  மாநில அரசாஙைத்தின சட்ைஙைக்ள 
இயற்று்பவரைள் சட்ைமன்ற உறுபபினரைள் 
என அகழக்ைப்படுகின்றனர.

■  மாநிலத்தின உயரந்த நீதி அகமப்பாை 
உயர நீதிமன்றம் சசயல்்படுகி்றது. 
அரசியலகமபபின்படி ஒவசவாரு 
மாநிலத்திற்கும் ஒரு உயர நீதிமன்றம் 
இருத்தல் மவண்டும்.

கமலசசொறகள்

சதாகுதி Constituency the body of voters who elect a representative for their 
area

அதிைார வரம்பு Jurisdiction power or authority to interpret and apply the law

சட்ைமன்றம் Legislature an organized body having the authority to make laws for 
a political unit

பிரைைனம் promulgate announce widely known

தள்ளிகவ prorogues to suspend or end a legislative session
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 மதிப்பீடு 

I  ெரியான விம்டமய நதரவு 
செயக

1. ஒரு மாநிலத்தின 
ஆளுநர யாரால் 
நியமிக்ைப்படுகி்றார?

 அ) குடியரசுத் தகலவர 
 ஆ) துகணக் குடியரசுத் தகலவர
 இ) பிரதம மந்திரி
 ஈ) முதலகமசசர
2. மாநில அகமசசரகவக் குழுவின தகலவர 
 அ) ஆளுநர ஆ) முதலகமசசர
 இ) ச்பாநாயைர ஈ) உள்துக்ற அகமசசர
3. மாநில சட்ைமன்ற கூட்ைத்கதக் கூட்ைவும், 

ஒத்திகவக்ைவும் அதிைாரம் ச்பற்்றவர
 அ) உள்துக்ற அகமசசர
 ஆ) குடியரசுத் தகலவர
 இ) ச்பாநாயைர
 ஈ)ஆளுநர
4. உயர நீதி மன்ற நீதி்பதிைக்ள நியமிப்பதில் 

்பஙகு ச்ப்றாதவர யார?
 அ) ஆளுநர
 ஆ) முதலகமசசர
 இ) உயர நீதி மன்ற தகலகம நீதி்பதி
 ஈ) குடியரசுத் தகலவர
5. உயர நீதிமன்ற நீதி்பதிைள் ஓயவு ச்பறும் 

வயது
 அ) 62  ஆ) 64  இ) 65  ஈ) 58

II நகாடிட்ட இ்டஙகமை நிரப்புக.
1. இந்தியாவில் உள்்ள சமாத்த 

மாநிலஙைளின எண்ணிக்கை 
 ஆகும்.

2. ஆளுநரின ்பதவிக்ைாலம் 
ஆண்டுைள் ஆகும்.

3. மாவட்ை நீதி்பதிைள்  ஆல் 
நியமிக்ைப்படுகின்றனர.

4. ஆளுநர ஒரு மாநிலத்தின 
ஆவார.

5. ஒருவர சட்ைபம்பரகவ உறுபபினராை 
 வயது நிக்றவகைந்- 

திருக்ை மவண்டும்.

III. ச்பாருத்துக.
1. ஆளுநர  - கீழகவ
2. முதலகமசசர  -  ச்பயர்ளவுத் 

தகலவர
3. சட்ைமன்ற ம்பரகவ - மமலகவ
4. சட்ைமன்ற மமலகவ -  உண்கமயான 

தகலவர
IV. ெரியா / த்றா?
1. முதலகமசசர மாநிலத்தின தகலகம 

நிரவாகி ஆவார.
2. ஆளுநர சட்ை மன்றத்திற்கு இரண்டு 

ஆஙகிமலா இந்திய உறுபபினரைக்ள 
நியமிக்கி்றார.

3. உயர நீதிமன்ற நீதி்பதிைளின 
எண்ணிக்கை நிகலயாைவும் ஒமர 
மாதிரியாைவும் இருப்பதில்கல.

V ெரியான கூறமறத் நதர்நசதடு
1. மாநில சட்ைமன்ற உறுபபினரைள் 

கீழ்ைண்ைவரைளுள் யாகரத் 
மதரந்சதடுப்பதில் ்பஙகு ச்பறுகின்றனர.

 i. குடியரசுத் தகலவர
 ii. துகண குடியரசுத் தகலவர
 iii. ராஜய சக்ப உறுபபினரைள்
 iv. சட்ைமன்ற மமலகவ உறுபபினரைள்
 அ) i, ii & iii சரி ஆ) i மற்றும் iii சரி
  இ) I,iii மற்றும் iv சரி  ஈ) I,ii,iii மற்றும் iv சரி

VI  கீழககாணும் வினாககளுககு ஓரிரு 
்ாரத்மதகளில விம்டயளி.

1. மாநில சட்ைமன்றத்தின இரு அகவைளின 
ச்பயகர எழுதுை.

2. மாநில சட்ைமன்ற ம்பரகவ 
உறுபபினராவதற்கு உள்்ள தகுதிைள் 
யாகவ?

3. முதலகமசசர எவவாறு 
நியமிக்ைப்படுகி்றார?

4. மாநில அகமசசரகவ குழு எவவாறு 
உருவாக்ைப்படுகி்றது?
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VII.  கீழககாணும் வினாககளுககு விரி்ான
விம்டயளி.

1. முதலகமசசரின அதிைாரஙைள் மற்றும்
்பணிைக்ள விவரி?

2. மாநில சட்ை மன்றத்தின ்பணிைக்ள 
விவரி?

3. உயரநீதி மன்றத்தின அதிைாரஙைக்ளயும்,
்பணிைக்ளயும் எழுது?

VIII. செயல திட்டம் மறறும் செயல்பாடு
1. தமிழ்நாடு மற்றும் அண்கை மாநிலஙைளின

ஆளுநர, முதலகமசசர ச்பயரைக்ளப
்பட்டியலிடுை.

2. தமிழ்நாட்டின அகமசசரைளின ச்பயரைள்
மற்றும் அவரைள் சாரந்த துக்றைக்ளயும்
்பட்டியலிடுை.

 நமறநகாள் நூலகள்

■  The Constitution of India, Government of
India, Ministry of Law and Justice, 2011

■  Om Prakash Aggarawala, S.K. Aiyar The
Constitution of India, Metropolitan Book
Company Ltd., Delhi 1950

 இமையதை ஆதாரஙகள்

்படிநிகலைள்
•  கீழ்க்ைாணும் உரலி/விகரவுக் குறியீட்கைப ்பயன்படுத்தி மக்ை்ளகவயின அதிைாரபபூரவ

இகணயப ்பக்ைத்திற்குச சசல்ை. அதில் “Members” என்பகதத் மதரவு சசயது தற்ம்பாகதய
நாைாளுமன்ற உறுபபினரைளின ச்பயரைக்ள அறிந்து சைாள்ை.

•  இகணயப ்பக்ைத்தின நடுப்பகுதிக்கு வருை. நாட்டின ்பல்மவறு துக்றைளின அகமசசரகவ 
உறுபபினரைள் ்பற்றி அறிந்து சைாள்ை.

•  வட்ை வி்ளக்ைப்பைத்திற்கு மமல் சுட்டிகயக் சைாண்டு சசனறு, நடுவண் அரசில் அஙைம்
வகிக்கும் ைட்சிைளின ்பலத்கதத் சதரிந்து சைாள்ை.

•  இகணயப ்பக்ைத்தின கீழ்ப்பகுதிக்குச சசல்ை. ‘Virtual tour’ என்பகதச சசாடுக்கி
நாைாளுமன்றத்தின அகமபபு குறித்த சமயநிைர ைாசணாலிப ்பயணம் மமற்சைாள்ை.

இமையச செயல்பாடு

இசசசயல்்பாட்டின மூலம் 
மாணவரைக்ள இந்திய நாைாளுமன்றம் 

்பற்றி சமயநிைராை அறியச சசயதல்.
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அறிமுகம்
ஒரு நாட்டின் அரசாங்கத்தைப் பற்றியும், 

மக்களின் உரி்ம்கள் மற்றும் ்கட்ம்கள் 
பற்றியும் படிககும் இயல் குடி்மயியல் 
ஆகும். குடிம்கன்  (Citizen) என்்ற சசால் 
‘சிவிஸ்’ (Civis) என்னும் இலததீன் 
வாரத்தையிலிருந்து சப்றப்பட்டது. இதைன் 
சபாருள் பண்டய ரராமாபுரியில் இருந்தை 
ந்கர நாடு்களில் ‘குடியிருப்பாளர’ என்பதைாகும். 
ந்கர நாடு்கள் அ்மப்பு்கள் ம்்றந்தை பின்்னர 
இசசசால் நாடு்களின் உறுப்பி்னர என்்ற 
சபாருளில் பயன்படுததைப்பட்டது. ஒரு நாட்டின் 
குடிமக்கள் அ்்னதது விதைமா்ன குடியியல், 
அரசியல் உரி்ம்க்ள அனுபவிக்க தைகுதி 
உ்டயவர்கள் ஆவர.

குடிமகனும் குடியுரிமமயும்
ஒரு அரசால் வழங்கப்பட்ட சட்ட 

உரி்ம்க்ளயும்,  சலு்்க்க்ளயும் 
அனுபவிப்பவரும், அரதை ரவ்ளயில் நாட்டின் 
சட்டங்க்ள மதிதது நடப்பவரும், அவருக்கா்ன 
்கட்ம்க்ள நி்்றரவற்றுபவருரம 
அந்நாட்டின் குடிம்கன் ஆவார.

குடியுரி்ம என்பது ஒரு குடிம்கன் 
அவர விரும்பும் ்காலம் வ்ரயில் அந்நாட்டில் 
சட்டப்படியா்க வசிககும் உரி்ம்ய
வழஙகுதைரல ஆகும்
குடியுரி்மயின் வ்்க்கள்

குடியுரி்ம இரணடு வ்்கப்படும்
1.  இயற்்்க குடியுரி்ம: பி்றப்பால்

இயற்்்கயா்க சப்றககூடிய குடியுரி்ம
2.  இயல்புக குடியுரி்ம; இயல்பா்க

விண்ணப்பிதது சபறும் குடியுரி்ம

இந்தியக் குடியுரிமமச் சட்டம், 
1955
இந்தியக குடிம்கன் 
தைன்னு்டய குடியுரி்ம்ய

சபறுதை்லயும், நீககுதை்லயும் பற்றிய விதி்க்ள 
இசசட்டம் கூறுகி்றது.

குடியுரிமமமய பெறுதல்
1955 ஆம் ஆணடு இந்தியக குடியுரி்மச 

சட்டம் குடியுரி்ம சபறுவதைற்்கா்ன ஐந்து 
வழிமு்்ற்க்ள பரிந்து்ரககி்றது. அ்வ்கள் 
பின்வருவ்னவாறு வ்்கப்படுததைப்படுகின்்ற்ன.

இப்பாடத்தைக ்கற்றுக ச்காள்வதைன் வாயிலா்க மா்ணவர்கள் கீழக்கணட  
அறிவி்்ன சபறுகின்்ற்னர
▶  குடிமக்கள் மற்றும் குடியுரி்மக்கா்ன சபாருள் மற்றும் வ்ரய்்ற்கள்
▶ இந்திய அரசியல்மப்பு சட்டம்
▶ இந்தியக குடியுரி்ம சபறுதைலும், நீககுதைலும்
▶ சவளிநாட்டுக குடியுரி்மயின் தைன்்ம
▶ குடிமக்களின் உரி்ம்களும், சபாறுப்பு்களும்

அலகு - 2

குடிமக்களும் 
குடியுரிமமயும்

கற்றல் ந�ோக்கஙகள்
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241 குடிமக்களும் குடியுரிமமயும்

1.  பி்றபெோல் குடியுரிமம
பெறுதல்
  இ க கு டி யு ரி ் ம

பி ்ற ப் பி ட த தை ா ல்
தீ ர ம ா னி க ்க ப் ப டு கி ்ற து .
1950 ஜ்னவரி 26 முதைல்
1987 ஜூ்ல வ்ர இந்தியாவில் பி்றந்தை
குழந்்தை்களின் சபற்ர்றார எந்தை நாட்டவரா்க
இருப்பினும் அவர்கள் பி்றப்பால் குடியுரி்ம 
சபறுகின்்ற்னர.

  1987 ஜூ்ல  1 மற்றும் அதைற்குப் பின்
இந்தியாவில் பி்றககும் குழந்்தையின் 
சபற்ர்றாரில் ஒருவர அசசமயததில் இந்தியக 
குடிம்க்னா்க இருததைல் ரவணடும். 

  2004 டிசம்பர 3 மற்றும் அதைற்குப் 
பின் இந்தியாவில் பி்றந்தைவர்கள் 
பி்றப்பால் குடியுரி்ம சபறுகின்்ற்னர. 
அல்லது சபற்ர்றாரில் ஒருவர இந்தியக 
குடிம்க்னா்கவும் மற்ச்றாருவர சட்ட 
விரராதைமா்க இந்தியாவிற்குள் 
இடம்சபயரந்தைவரா்க இல்லாதிருந்தைால் 
குடியுரி்ம சபறுகின்்ற்னர.

2.  வம்சோவளியோல் குடியுரிமம பெறுதல்
  1950 ஜ்னவரி 26 முதைல் 1992 டிசம்பர10 ககு

முன்்னர சவளிநாட்டில் பி்றந்திருந்தைாலும்
அவரு்டய தைந்்தை இந்தியக குடிம்க்னா்க
இருககும் பட்சததில் அவர வம்சாவளி மூலம்
இந்திய குடியுரி்ம்யப் சபறுகி்றார.

  1992 டிசம்பர 10 மற்றும் அதைற்கு பின்்னர
சவளிநாட்டில் பி்றந்தைவர்களின் சபற்ர்றாரில்
எவரரனும் ஒருவர அசசமயததில் இந்திய
குடிம்க்னா்க இருந்தைால் அவர இந்தியக
குடியுரி்ம்யப் சபறுகி்றார.

  2004 டிசம்பர 3 ம் நாள் முதைல் சவளிநாட்டில்
பி்றந்தைவர்கள் அவர்களு்டய பி்றப்பி்்ன
ஒரு வருடததிற்குள் இந்திய தூதைர்கததில்
பதிவு சசயயவில்்ல எனில் இந்திய
வம்சாவளிக குடிம்க்னா்க முடியாது.

3. ெதிவு பசயதல் மூலம் குடியுரிமம
பெறுதல்

  இந்திய வம்சாவளி்யச சாரந்தை ஒரு 
நபர எந்தை ஒரு நாட்டில் வசிததைாலும் 
அல்லது பிரிக்கப்படாதை இந்தியாவிற்கு 
சவளிப்பகுதியில் வசிப்பவரா்க இருந்தைாலும் 
பதிவு சசயதைலின் மூலம் குடியுரி்ம சப்றலாம்.

  இந்தியக குடிம்க்்ன திரும்ணம் சசயதை
ஒருவர பதிவின் மூலம் விண்ணப்பிககும்
முன் ஏழு ஆணடு்கள் இந்தியாவில்
வசிததைவரா்க இருததைல் ரவணடும்.

4. இயல்புக் குடியுரிமம
ஒருவர விண்ணப்பிப்பதைன் மூலம் மததிய 
அரசு அவருககு இயல்பு குடியுரி்மக்கா்ன 
சான்றிதை்ழ வழஙகுகி்றது.
  எந்தை ஒரு நாட்டிலும் குடிம்க்னா்க இல்லாதை

ஒரு இந்தியர அவர வசிககும் நாட்டின்
குடிம்க்னாவ்தை தைடுககும் சபாருட்டு இயல்பு
குடியுரி்ம வழங்கப்படுகி்றது.

  சவளிநாட்டுக குடியுரி்ம்ய ஒருவர
து்றககும் பட்சததில் அவருககு இயல்பு
குடியுரி்ம வழங்கப்படுகி்றது.

  ஒருவர இந்தியாவில் வசிககும் பட்சததில்
அல்லது இந்திய அரசுப்பணியில் இருககும்
பட்சததில் (அ) ஆணடு முழுவதும் இந்தியாவில்
தைஙகியிருககும் பட்சததில் இககுடியுரி்ம்ய
சபறுகி்றார.

  நல்ல பணபு்க்ளயும் இந்திய 
அ ர சி ய ல ் ம ப் பி ல்  எ ட் ட ா வ து 
அட்டவ்்ணயில் குறிப்பிட்டுள்ள 
ஏரதைனும் ஒரு சமாழியில் (தைற்ரபாது 22 
சமாழி்கள்) ரபாதிய அறிவி்்னயும் சபற்்ற 
ஒருவர இயல்புக குடியுரி்ம்யப் சப்ற 
தைகுதியு்டயவராவார.

5.  பிரநதசஙகமை இமைததல் மூலம்
பெறும் குடியுரிமம

எந்தைசவாரு சவளிநாட்டுப் பகுதியும் 
இந்தியாவுடன் இ்்ணயும் ரபாது, இந்திய 
அரசு அப்பகுதி மக்க்ள இந்திய குடிமக்களா்க 
ஏற்றுகச்காள்கி்றது.அந்தை குறிப்பிட்ட நாளில் 
இருந்து அவர்கள் இந்திய குடிமக்களாகின்்ற்னர.
உதைார்ணமா்க பாணடிசரசரி இந்தியாவுடன் 
இ்்ணந்தை சபாழுது, இந்திய அரசு அம்மக்களுககு 
1962ல் இந்தியக குடியுரி்மக்கா்ன 
ஆ்்ண்ய வழஙகியது.

இந்தியக் குடியுரிமமமய இழததல்
குடியுரி்ம இழப்பு பற்றிய மூன்று 

வழிமு்்ற்க்ள இந்திய அரசியல்மப்புச 
சட்டததின் இரணடாவது பகுதியின் 5 முதைல் 11 
வ்ரயிலா்ன விதி்கள் குறிப்பிடுகின்்ற்ன.
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242எட்டாம் வகுப்பு - குடிமையியல்

குடியுரிமமமய து்றததல் (தோனோக 
முனவந்து குடியுரிமமமயத து்றததல்)

ஒருவர சவளி நாட்டின் குடியுரி்ம்ய
சபறும் பட்சததில் அவரின் இந்தியக குடியுரி்ம 
அவரால் ்்கவிடப்படுகி்றது.
குடியுரிமம முடிவுக்கு வருதல் 
(சட்டபெடி �ம்டபெறுதல்)

ஒர இந்தியக குடிம்கன் தைாமா்க முன்வந்து 
சவளிநாட்டின் குடியுரி்ம்ய சபறும் 
பட்சததில் அவரது இந்தியக குடியுரி்ம 
தைா்னா்கரவ முடக்கப்படுகி்றது.
குடியுரிமம மறுததல் (கட்டோயமோக 
முடிவுக்கு வருதல்)

ரமாசடி, தைவ்றா்ன பிரதிநிதிததுவம் 
அல்லது அரசியல்மப்பு சட்டததிற்கு 
பு்றம்பா்க சசயல்படுதைல் ஆகியவற்றின் மூலம் 
இந்தியக குடியுரி்ம்ய சபறும் ஒருவரின் 
குடியுரி்ம்ய இந்திய அரசு ஓர ஆ்்ண 
மூலம் இழக்கச சசயகி்றது.

�ோடடுரிமம மறறும் 
குடியுரிமம

பூரவீ்கம், பி்றப்பு மற்றும் 
இ்னம் ஆகியவற்றின் 

அடிப்ப்டயில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டி்னர 
இயல்பா்க சபறும் நி்ல நாட்டுரி்ம 
எ்னப்படும். சட்ட ந்டமு்்ற்களுககு 
உட்பட்டு ஒரு நாட்டின் அரசாங்கததைால் தைனி 
ஒருவருககு வழங்கப்படுவது குடியுரி்ம 
எ்னப்படும்.
ஒருவர தை்னது நாட்டுரி்ம்ய மாற்்ற 
முடியாது. ஆ்னால் தை்னது குடியுரி்ம்ய
மாற்்ற முடியும்.

ஒறம்றக் குடியுரிமம
இந்திய அரசியல்மப்புச சட்டம் நமககு 

ஒற்்்றக குடியுரி்ம்ய வழஙகுகி்றது.
அதுரவ இந்தியக குடியுரி்ம எ்னப்படுகி்றது.
ஆ்னால் அசமரிக்க ஐககிய நாடு்கள் மற்றும் 
சுவிட்சரலாந்து ஆகிய கூட்டாட்சி அ்மப்பு 
ச்காணடுள்ள நாடு்களில் இரட்்டக 
குடியுரி்ம வழங்கப்படுகி்றது. (ரதைசிய 
குடியுரி்ம, மற்றும் மாநில குடியுரி்ம)

இந்திய குடிமக்கள் அ்்னவரும் 
இந்தியாவில் எஙகு பி்றந்திருந்தைாலும், 
வசிததைாலும் மாநில ரவறுபாடின்றி 
குடியுரி்மக்கா்ன அ்்னதது அரசியல் 
மற்றும் குடி்மயியல் உரி்ம்க்ள 
அனுபவிககின்்ற்னர.

முன்னுரி்ம வரி்சப்படி 
குடியரசு தை்லவர நாட்டின் 
முதைல் குடிம்கன் ஆவார.

இந்தியோவில் வசிக்கும் பவளி�ோடடுக் 
குடியுரிமம பெற்றவர்

பவளி�ோடு வோழ் இந்தியர் – NRI (Non Resident Indian)
இந்தியக ்கடவுச சீட்டி்்ன (Passport) சபற்று 
சவளிநாட்டில் வசிககும் இந்தியக குடிமக்கள்.

இந்திய பூர்வீக குடியினர் – PIO (Person on Indian Origin)
இந்தியக குடியுரி்ம உ்டய மூதைா்தையர்க்ளக 
ச்காணட, சவளிநாட்டில் குடியுரி்ம (பாகிஸ்தைான், 
வங்காளரதைசம், ஸ்ரீலங்கா, பூடான், ஆப்்கானிஸ்தைான், 
சீ்னா, ரநபாளம் நீங்கலா்க) சபற்றிருககும் ஒருவர இந்திய 
பூரவீ்க குடியி்னர ஆவர. 2015 ஜ்னவரி 9 முதைல் PIO மு்்ற 
இந்திய அரசால் திரும்பப்  சப்றப்பட்டு OCI மு்்றயுடன் 
இ்்ணக்கப்பட்டுள்ளது.

பவளி�ோடடுக் குடியுரிமமமய பகோண்ட இந்தியோவில் 
வசிபெதறகோன அடம்ட மவததிருபெவர் (Overseas 

citizen of India Card Holder)
இந்தியா்வ பூரவீ்கமா்கக ச்காணட சவளிநாட்டு 
குடிம்கன் (பாகிஸ்தைான், வங்காளரதைசம் நீங்கலா்க) 
்காலவ்ரயின்றி இந்தியாவில் வசிப்பதைற்கும், பணி 
சசயவதைற்கும் OCI அட்்ட சபறுகி்றார. இவர்களுககு 
இந்தியாவில் வாக்களிககும் உரி்ம இல்்ல.

இந்திய குடிமக்களின உரிமமகளும், 
க்டமமகளும்

இந்திய அரசியல்மப்புச சட்டம் 
கீழக்கணட உரி்ம்க்ள நமககு 
வழஙகுகி்றது
■ அடிப்ப்ட உரி்ம்கள்
■  மக்கள்வ ரதைரதைலுககும், மாநில

சட்டமன்்ற ரதைரதைலுககும் வாக்களிககும்
உரி்ம

■  இந்திய அரசு அலுவல்கங்களில் பணிபுரியும்
உரி்ம. இந்திய பாராளுமன்்றம் 
மற்றும் மாநில சட்ட மன்்றங்களில் 
உறுப்பி்னராவதைற்்கா்ன உரி்ம.

இந்திய அரசியல்மப்பு 42 வது 
சட்டததிருததைததின் படி இந்தியக 
குடிமக்களுக்கா்ன அடிப்ப்ட ்கட்ம்கள் 
வ்ரயறுக்கப்பட்டுள்ள்ன.

8th_Civics_TM_Unit-2.indd   242 4/15/2019   4:16:18 AM



243 குடிமக்களும் குடியுரிமமயும்

(உதைார்ணமா்க:  ரநர்மயா்க 
வரி சசலுததுதைல், மற்்றவர்களின் 
்கருததுக்களுககும், நம்பிக்்க்களுக
கும்,உரி்ம்களுககும் மதிப்பளிததைல், 
நாட்டின் பாது்காப்பிற்்கா்கச சசயலாற்றுதைல், 
சட்டங்க்ள மதிததைல் மற்றும் கீழபடிதைல்.)

ஒரு �ோடடின குடிமக்கள் அல்லோதவர்கமை 
இரணடு வமகயினரோக �ோம் 
அமழக்கினந்றோம் அமவ :
1. அந்நியர் (Alien)

ஒரு நாட்டில் வசிககும் குடிம்க்னா்க 
அல்லாதை அ்்னவரும் அந்நியர எ்னப்படுவர.
உதைார்ணம் : சவளிநாட்டு சுற்றுலாப் 
பயணி்கள், சவளிநாட்டு மா்ணவர்கள்
2. குடிநயறியவர் (Immigrant)

ஒரு நாட்டில் எவ்விதை தை்டயும் இன்றி 
நிரந்தைரமா்க வசிப்பதைற்கும், பணி புரிவதைற்கும் 
உரி்ம சபறும் அந்நியர குடிரயறியவர 
எ்னப்படுகி்றார.

�றகுடிமகனின ெணபுகள்
■ அரசியல்மப்புச சட்டததின் படி நடததைல்
■ சட்டததுககு கீழபடிதைல்
■  சமுதைாயததிற்கு தைன் பங்களிப்்ப ஆற்றுதைல்

மற்றும் குடி்மப் பணி்ய சசயலாற்றுதைல்.
■  நற்பணபு்க்ளயும்,  நீதி்யயும்

நி்லநாட்டுதைல்
■ ரவற்று்ம்க்ள ம்றந்து நடததைல்

உலகைோவிய குடியுரிமம
ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டின் குடிம்கன்
என்ப்தை விட உல்களாவிய சமுதைாயததில்
ஒவ்சவாருவரும் அங்கம் என்பரதை
உல்களாவிய குடியுரி்ம ஆகும். உல்க மக்கள்
அ்்னவருககும் உரி்ம்களும், குடி்மப்
சபாறுப்பு்களும் இயற்்்கயா்கரவ உள்ள்ன.
புதிய சமுதைாயத்தை உருவாககுவதில்
இன்்்றய இ்ளஞர்களின் ஈடுபாட்்டயும்,
பங்களிப்்பயும் சபறுவரதை உல்களாவிய
குடியுரி்மயின் அடிப்ப்ட ஆகும்.

பவளி�ோடு வோழ் இந்தியர் 
தினம் (பிரவோசி ெோரதிய 
தினம்)
இந்திய அரசின் சவளியு்றவுத 

து்்ற அ்மசச்கததைால் இரணடு 
ஆணடு்களுககு ஒருமு்்ற பிரவாசி பாரதிய 
தி்னம் ச்காணடாடப்படுகி்றது.இந்தை தி்னம் 
இந்தியாவின் வளரசசிக்கா்க சவளிநாட்டில் 
வசிககும் இந்தியர்களின் பங்களிப்பி்்ன 
சபறும் வ்்கயில் ச்காணடாடப்படுகி்றது. இது 
ம்காதமா ்காந்தி சதைன் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து  
இந்தியாவிற்கு வரு்்க புரிந்தை தி்னமா்ன 
ஜ்னவரி – 9 – ஆம் நாள் ச்காணடாடப்படுகி்றது.

முடிவுமர
நமது அரசியல்மப்புச சட்டம் ஒற்்்றக 
குடியுரி்ம்ய வழஙகுகி்றது. இதைன் 
மூலம் இந்திய மக்கள் அ்்னவருககும் சம 
உரி்ம்ய வழஙகுகி்றது. ஒருஙகி்்ணந்தை 
இந்தியா்வ உருவாககும் சபாருட்டு, இந்திய 
மக்களி்டரய சர்காதைரததுவத்தையும், 
ஒற்று்ம்யயும் நமது அரசியல்மப்பு 
ஊககுவிககி்றது.

மீள்ெோர்மவ
■  ஒரு அரசால் அளிக்கப்பட்ட சட்ட

உரி்ம்க்ளயும் சலு்்க்க்ளயும் 
அனுபவிககும் ஒருவர குடிம்கன் 
எ்னப்படுகி்றார.
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■  இந்திய அரசியல்மப்பின் பகுதி – II  5
முதைல் 11 வ்ரயிலா்ன விதி்கள் இந்தியக
குடியுரி்ம பற்றி குறிப்பிடுகி்றது.

■  1955 ஆம் ஆணடு இந்தியக குடியுரி்மச
சட்டம், ஒருவர இந்தியக குடியுரி்ம்யப் 

சபறுதை்லயும், நீககுதை்லயும் பற்றி 
குறிப்பிடுகின்்றது.

■  இந்திய அரசியல்மப்புச சட்டம் ஒற்்்றக
குடியுரி்ம்ய நமககு வழஙகுகி்றது.

I.  சரியோன விம்டமய நதர்வு
பசயக

1.  கீ ழ க ்க ண ட ் வ ்க ளி ல்
எந்தை ஒன்று இந்திய 
குடியுரி்ம சபறும் 
வழிமு்்ற அல்ல?
அ) பி்றப்பின் மூலம்
ஆ) சசாததுரி்ம சபறுவதைன் மூலம்
இ) வம்சாவழியின் மூலம் 
ஈ) இயல்பு குடியுரி்ம மூலம்

2.  அரசியல்மப்புச சட்டததின் எந்தைப் பகுதி
மற்றும் பிரிவு்கள் குடியுரி்ம்யப் பற்றிக
குறிப்பிடுகின்்ற்ன?
அ) பகுதி II
ஆ) பகுதி II பிரிவு 5 – 11
இ) பகுதி II  பிரிவு 5 – 11
ஈ) பகுதி I பிரிவு  5 - 11

3. இந்தியாவின் முதைல் குடிம்கன் யார?
அ) பிரதைமர
ஆ) குடியரசுத தை்லவர
இ) முதைல்மசசர
ஈ)இந்திய தை்ல்ம நீதிபதி

II. நகோடிட்ட இ்டதமத நிரபபுக
1.  ஒரு நாட்டின் _______, அந்நாடு வழஙகும்

குடியியல் மற்றும் அரசியல் உரி்ம்க்ளப்
சப்றத தைகுதியு்டயவர ஆவார.

2.  இந்திய அரசியல்மப்புச சட்டம் _______
குடியுரி்ம்ய மட்டும் வழஙகுகி்றது.

3.  இந்தியக ்கடவுச சீட்டி்்னப் சபற்று
(Passport) சவளிநாட்டில் வாழும்
இந்தியக குடிம்கன்  ________ எ்ன
அ்ழக்கப்படுகி்றார.

4.  மக்கள் அ்்னவரும் உரி்ம்கள்
மற்றும் ________ யும் இயற்்்கயா்க
சபற்றிருககின்்ற்னர.

5.  ________ என்பது இ்ளஞர்க்ள
நவீ்ன சமுதைாயத்தை வடிவ்மப்பதில்
பஙர்கற்்க சசயயும் ஒரு ரயாச்்ன ஆகும்.

III. சரியோ ? தவ்றோ ? குறிபபிடுக
1.  அசமரிக்க ஐககிய நாடு்கள் ஒற்்்றக

குடியுரி்ம்ய வழஙகுகி்றது.
2.  சவளிநாட்டுக குடியுரி்ம்ய ச்காணடு 

இந்தியாவில் வசிப்பதைற்்கா்ன அட்்ட 
்வததிருப்பவருககு வாககுரி்ம உணடு.

3.  அடிப்ப்ட உரி்ம்க்ள இந்தியக 
குடிம்கன் அனுபவிக்க நமது 
அரசியல்மப்புச சட்டம் உததிரவாதைம் 
அளிககி்றது.

4.  நாட்டுரி்ம்ய மாற்்ற இயலும். ஆ்னால் 
குடியுரி்ம்ய மாற்்ற இயலாது. 

கமலச்பசோறகள்
முயன்று அ்டதைல் acquisition act of acquiring

திருததைம் amendment a minor change

அரசியல்மப்புச சட்டம் Constitution Law determining the fundamental  
political principles of a government

சர்காதைரததுவம் fraternity brotherhood

குடியிருப்பவர Resident inhabitant

மதிபபீடு 
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IV.  கீழ்க்கண்ட கூறறுகளில் பெோருததமோன
விம்டகமை நதர்வு பசயக

1.  ஒரு இந்தியக குடிம்கனின் குடியுரி்ம
கீழக்கணட எதை்னால் முடிவுககு வருகி்றது.
i) ஒருவர ரவறு நாட்டுக குடியுரி்ம்ய  

 சபறும் ரபாது
ii) பதிவு சசயவதைன் மூலம்
iii)  தைவ்றா்ன ரமாசடி வழி்களில் ஒருவர

குடியுரி்ம சபற்்றார என்று அரசு
்கருதும் ரபாது

iv)  ரபாரின் ரபாது எதிரி நாட்டிடம் இந்திய
குடிம்கன் வணி்கம் சசயயும் ரபாது
அ. I மற்றும் II  சரி
ஆ. I மற்றும் III   சரி
இ. I, II, IV  சரி
ஈ. I, II, III சரி

2.  கூறறு: 1962 ஆம் ஆணடு பாணடிசரசரி
இந்திய யூனியனுடன் இ்்ணந்தைது. அஙகு
வாழந்தை மக்கள் இந்திய குடிமக்களாயி்னர.
கோரைம்: 1955 இந்தியக குடியுரி்மச
சட்டததின் படி பிரரதைசங்க்ள
இ்்ணததைல் என்பதைன் அடிப்ப்டயில்
அவர்கள் இந்திய குடிமக்களாகி்னர

அ.  ்கார்ணம் கூற்றிற்்கா்ன சரியா்ன 
விளக்கம்

ஆ. ்கார்ணம் தைவறு
இ. கூற்று தைவறு ஆ்னால் ்கார்ணம் சரி
ஈ. ்கார்ணம், கூற்று இரணடும் தைவறு

V.  கீழ்க்கண்ட வினோக்களுக்கு ஒனறு அல்லது
இரணடு வோக்கியஙகளில் விம்டயளி

1. குடியுரி்மயின் வ்்க்க்ள குறிப்பிடு்க.
2.  ஓர இந்தியக குடிம்கன் நமது நாட்டில்

அனுபவிககும் உரி்ம்கள் யா்வ?
3.  நற்குடிம்கனின் மூன்று பணபு்க்ள 

குறிப்பிடு்க
4.  இந்தியக குடிம்க்னாவதைற்குரிய ஐந்து

வழிமு்்ற்க்ள எழுது்க?
5.  1955 ஆம் ஆணடு இந்திய குடியுரி்மச

சட்டம் பற்றி நீவிர அறிவது யாது?
VI. கீழ்க்கண்டமவகளுக்கு விம்டயளி
1.  ஒருவருககு எதைன் அடிப்ப்டயில் இந்தியக

குடியுரி்ம இரதது சசயயப்படுகி்றது?

VII. மோைவர்களுக்கோன பசயல்ெோடு
அட்டவ்்ணப்படுதது்க:
அ.  நல்ல குடிம்க்னா்க வகுப்ப்்றயிலும்,

வகுப்ப்்றககு சவளியிலும் நீவிர
எவ்வாறு நடந்து ச்காள்வாய எ்ன
அட்டவ்்ணப்படுதது்க

ஆ.  நல்ல குடிம்க்னா்க உன்னு்டய
சபாறுப்பு்கள் எ்வ (ஏரதைனும் மூன்று
்கருததுக்க்ள எழுது்க)

வீட்டில்:- பள்ளியில்:-

உ்னககு நீரய:- சுற்றுசசூழலுககு:-

ெடிநிமலகள்
• கீழக்காணும் உரலி/வி்ரவுக குறியீட்்டப் பயன்படுததி உள்நாட்டு விவ்காரங்கள்

அ்மசச்கததின் அதி்காரப்பூரவ இ்்ணயப் பக்கததிற்குச சசல்்க.
• “Act/Rules/Regulations” என்ப்தைத ரதைரவு சசயது இந்தியக குடியுரி்மப் சபறுவதைற்்கா்ன

அரசியல்மப்பு ந்டமு்்ற்க்ள அறிந்து ச்காள்்க.
• தி்ரயின் கீழப்பகுதியில் ்கா்ணப்படும் “Required Documents” என்ப்தைத

ரதைரவு சசயது முககிய ஆவ்ணங்கள் பற்றித சதைரிந்து ச்காள்்க.
• “Sample Forms” என்ப்தைச சசாடுககி குடியுரி்மப் சப்ற விண்ணப்பிக்கத

ரதை்வயா்ன படிவங்களின்  மாதிரி்க்ள அறிந்து ச்காள்்க.

இமையச் பசயல்ெோடு
குடிமக்கள் மறறும் குடியுரிமம
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அறிமுகம்

பணம் ஒரு கணகவர் பபொருள் 
மட்டுமல்ொமல, ஆர்வத்தை 
தூண்டக்கூடியதைொகும். இது மொணவர்களுக்கு 
பிடிததைமொன முக்கிய கூறு. பணததின் வர்ொறு 
மற்றும் பணத்தை பல்வறு கொ்ஙகளில 
எவவொறு பவவ்வறு வ்ககளொகப் 
பயன்படுததைப்பட்்ட மு்ை ஒரு சுவொரஸயமொன 
க்தை, நவீன வடிவஙகளில பணம், வஙகி 
அ்மப்பு்டன் இ்ணக்கப்பட்டுள்ளது.

பணம் ஒரு அடிப்ப்்ட கணடுபிடிப்பு.  
அன்ைொ்ட பரிவர்ததை்னகளுக்கு இது 
எளிதைொனது.  மதிப்பு மிக்க பபொருட்கள் மற்றும் 
்ே்வக்ள ் ேமிதது ் வதது எதிர்கொ்ததில 
பேலவத்தையும், வர்ததைகத்தையும் நொம் பபை 
முடியும். “பபொது ஏற்புத தைன்்ம்ய 
அடிப்ப்்டயொகக் பகொணடு பண்டஙகள் 

வொஙகும்்பொது அதைற்கொன பேலுததுத 
பதைொ்கயொக அ்னவரொலும் ஏற்றுக் பகொள்ளக் 
கூடிய எதை்னயும் பணம் என்று கூை்ொம்” – 
இரொபர்ட்ேன்.

பணத்தின் பரிணாம வளர்ச்சி
பணம் என்ை வொர்த்தை ்ரொம் 

வொர்த்தையொன “பமொ்னட்்டொ ஜு்னொ” 
விலிந்து பபைப்பட்்டது.  இது ்ரொமின் பபண 
க்டவுள் மற்றும் ்ரொம் ்பரரசின் குடியரசு 
பணமொகும். இந்தியொவின் “ரூபொய்” என்ை பேொல 
ேமஸகிருதை வொர்த்தையிலிருந்து பபைப்பட்்டது.  
‘ரூபியொ’ என்ைொல பவள்ளி நொணயம் என்று 
பபொருள். இன்று நொம் கொகிதை பணமொகவும், 
நொணயஙகளொகவும் பயன்படுததுகி்ைொம்.  
ஆனொல இந்தை பரிணொம நி்்கள் ஒ்ர இரவில 
ந்்டபபைவில்்.  இந்தை நி்்க்ள அ்்டய 
ஆயிரக்கணக்கொன ஆணடுகள் ஆனது.  

“கற்ைல ப்்டப்பொற்ை்் ஏற்படுததும், ப்்டப்பொற்ைல சிந்தை்ன்யத
தூணடும், சிந்தை்ன அறிவொற்ை்் அளிக்கும், அறிவொற்ைல உஙக்ள 
சிைந்தைவரொக்கும்”.

-ஏ. பி. பஜ. அப்துலக்ொம்

▶ நொட்டு வருமொனத்தைப் பற்றி பதைரிந்துக் பகொள்ளுதைல
▶  மதிப்பு, இயலபு, பேயலபொடு மற்றும் பணததின் முக்கியததுவத்தை பற்றி

அறிந்து பகொள்ளுதைல
▶ ்ேமிப்பு மற்றும் முதைலீடு பற்றி புரிந்து பகொள்ளுதைல
▶ கருப்பு பணம் பற்றி பதைரிந்துக் பகொள்ளுதைல

கற்றல் ந�ாககஙகள்

பணம், சேமிப்பு  
மற்றும் முதலீடுகள்

அலகு - 1 பபொருளியல்

Chapter 1.indd   246 4/15/2019   4:21:01 AM



247 பணம், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள்

பண்டமொற்று மு்ையில சி் கு்ைபொடுகளொவன
1. இருமுகத ்தை்வ பபொருததைமின்்ம
2. பபொதுவொன மதிப்பின் அளவு்கொல
3. பபொருட்களின் பகுப்டொ்ம
4. பேலவத்தை ்ேமிப்பதைற்கொன சிரமஙகள்

பணத்தின் பல நிலலகள் பின்வருமாறு
பண்டப் பணம், உ்்ொக பணம், கொகிதை 

பணம், க்டன் பணம், நிகர் பணம் 
்பொன்ை்வகள் ேமீப கொ் பணததின் 
வடிவஙகள் ஆகும். கொ்ம், இ்டம் மற்றும் 
சூழ்நி்்களுக்கு ஏற்ைவொறு பணம் ப் 
நி்்களில உருவொனது.

பண்டப் பணம்
பபொதுவொக நொகரீகததின் பதைொ்டக்க 

கொ்ததில அ்னவரொலும் ஏற்கக்கூடிய எந்தை 
பண்டம் பபொதுவொக ்தை்வப்படுகிை்தைொ அந்தைப் 
பண்டம் ்தைர்ந்பதைடுக்கப்பட்டு, அவற்்ை 
பணமொக பயன்படுததினர்.  உ்ரொமம், ்தைொல, 

பணததின் பரிணொமம் ப் நி்்க்ள 
க்டந்துள்ளது. ஆரம்ப மற்றும் பழஙகொ் 
நி்்தைொன் பண்டமொற்று மு்ையொகும்.

பண்டமாறறு முல்ற
பண்்டய கொ்ததில பணம் 

பயன்படுததைப்டொமல பண்டததிற்கு பண்டம் 
பரிமொற்ைம் ந்்டபபற்ை்தை பண்டமொற்று மு்ை 
என்ைனர்.  பண்டமொற்று மு்ை ஒரு ப்ழய 
பரிமொற்ை மு்ையொகும்.  பணம் 
கணடுபிடிப்பதைற்கு முன்பொக இந்தை மு்ை ப் 
நூற்ைொணடுகளொகப் பயன்படுததைப்பட்்டது.  
மக்கள் பண்டஙகள் மற்றும் பணிக்ள 
மற்பைொரு பண்டஙகள் மற்றும் பணிகளுக்கு 
பரிமொற்ைம் பேய்திருக்கிைொர்கள். பண்டமொற்று 
பபொருட்களின் மதிப்புப் பற்றி மற்ை குழுக்களு்டன் 
விவொதைம் பேய்தைனர். பண்டமொற்று பேயலில 
பணததின் ஈடுபொடு இல்ொமல இருப்பது ஒரு 
நன்்மயொகும்.

ப�ைடய கால��� . . . . .
ப�டமா���ைற :
ப�ட�க� ம��
 ேசைவகைள� ெபற ப�ட�க��� 
ப�ட�கைள மா�� வ��தக
 நைடெப�ற� 

பண்டமொற்று மு்ை

Chapter 1.indd   247 4/15/2019   4:21:01 AM



248எட்டாம் வகுப்பு - ப�டாருளியல்

பணத்தின் பரிணொம வளர்ச்சி 
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உேலாக பண�

ெமௗ�யா ெமௗ�யா க�ச பண� �� ��தா


�� ��தா
 டா�கா ெச�ஷா�� ெச�ஷா �� நாணய� ெமௗ�யா

உநலாக பணத்தின் வரலாறு
தைஙகம், பவள்ளி, பவணக்ம் ்பொன்ை வி்் மதிப்பற்ை உ்்ொகஙகள் உ்்ொக பணமொக 

பயன்படுததைப்பட்்டன.  உ்்ொகததின் நி்்யொன எ்்ட மற்றும் துலலியம் குறிப்பொக தைஙகம், 
பவள்ளி ஆகிய்வ முததி்ரயு்டன் பரிமொற்ை கருவியொக பேய்யலபட்்டது.  அ்வகள் பவவ்வறு 
பிரிவுகளொக, எளிதைொக பிரிப்பதைற்கும், எடுதது பேலவதைற்கும், பேலுததுவதைற்கும் வேதியொக இருந்தைன.

பண்்டய வர்ொற்று ஆசிரியரொன பெ்ரொ்்டொ்டஸ கி.மு. 8 ஆம் நூற்ைொணடில லிடியொவின் 
்பரரேர் மி்டொஸ உ்்ொக நொணயத்தை கணடு பிடிததைொர். ஆனொல லிடியொ்வ வி்ட ப் 
நூற்ைொணடுகளொக இந்தியொவில தைஙக நொணயஙகள் பயன்படுததைப்பட்்டன.

உ்க நொணயஙகள் பவளியீட்்டொர்களில சீனொ மற்றும் மததிய கிழக்கு லிடியொவு்டன் 
பண்்டய இந்தியொவும் உள்ளன. இந்தியொவில கி.மு 6ம் நூற்ைொணடில முதைன் மு்ையொக 
மெொஜனபதைஙகள் ஆட்சியில பூரணொஸ, கர்்ஷபணம், பனொஸ ்பொன்ை நொணயஙகள் 
அசேடிக்கப்பட்்டன.

தைஙகம், பவள்ளி, தைொமிரம் அல்து ஈயம் ்பொன்ை நொணயஙக்ள பமௌரியர்கள் து்ளயிட்டு 
பவளியிட்்டனர்.  இந்திய கி்ரக்க கு்ஷொண அரேர்கள் கி்ரக்க மரபுப்படி சிததிரஙகள் பபொறிக்கப்பட்்ட 
நொணயஙக்ள அறிமுகப்படுததினர். 12 வது நூற்ைொணடில ப்டலலி துருக்கி சுலதைொன்கள் தைஙகள் 
நொணயஙகளில இந்திய அரேர்களின் உருவத்தை நீக்கி இஸ்ொமிய எழுததுக்க்ள பபொறிதது 
பவளிட்்டனர். தைஙகம், பவள்ளி மற்றும் தைொமிரததைொல ஆன நொணயஙக்ள ்டொஙகொ என்றும், மதிப்பு 
கு்ைந்தை நொணயஙக்ள ஜிட்்டொல என்றும் அ்ழததைனர்.

1526 யில இருந்தை முக்ொய ேொம்ரொஜயம் முழு ேொம்ரொஜயததிற்கொன பணவியல மு்ை்ய 
ஒருஙகி்ணததும், இந்தை ேகொப்தை பரிணொம பண வளர்சசியில பேர்்ஷொ சூரி, ெுமொயூ்ன 
்தைொற்கடிதது ஆட்சியில இருந்தை ் பொது 178 கிரொம் எ்்டயுள்ள பவள்ளி நொணயத்தை பவளியிட்்டொர். 
அது “ரூபியொ” என அ்ழக்கப்பட்்டது மற்றும் 40 தைொமிர துணடுகள் அல்து ்பேொ ்பொன்ைவற்்ை 
பயன்படுததினர். முக்ொய கொ்ம் முழுவதும் பவள்ளி நொணயம் பயன்பொட்டில இருந்தைது.  ஆஙகி் 
கிழக்கிந்திய கம்பபனி 1600 ஆம் ஆணடில முக்ொய நொணயத்தை பிரப்ப்படுததியது.  ஆனொல 
1717 ல முக்ொய ் பரரேர் பொருக் ்ஷொயர், ஆஙகி்்யர்களுக்கு முக்ொய பண நொணயத்தை பம்பொய் 
அசேகததில அசேடிக்க அனுமதி அளிததைனர். ஆஙகி் தைஙக நொணயஙகள் க்ரொலினொ என்றும், 
பவள்ளி நொணயஙக்ள ஏஞ்ஜலினொ என்றும், பேம்பு நொணயஙக்ள கப்ரூன் என்றும் மற்றும் 
பவணக் நொணயத்தை டின்னி எனவும் அ்ழததைனர்.

Chapter 1.indd   249 4/15/2019   4:21:11 AM



250எட்டாம் வகுப்பு - ப�டாருளியல்

செயல்பாடு 1
கீழ்ககண்ட அட்டவணணணய பூர்த்தி பேயக

வ. 
எண நொடடின் பபயர் பணததின் பபயர்

1. இந்தியொ
2. பஜர்மனி
3. ஜப்பொன்
4. சிஙகப்பூர்
5. ம்்சியொ
6. ேவுதி அ்ரபியொ
7. அபமரிக்க ஐக்கிய 

நொடுகள்
8. இஙகி்ொந்து
9. இ்ங்க
10. பொகிஸதைொன்

இந்திய ரிேர்வ வஙகி

க்டன் பணம் அல்லது வஙகிப் பணம்
க ொ கி தை 

பணமும், க்டன் 
பணமும் கிட்்டதைட்்ட 
ஒ்ர ்நரததில 
வளர்ந்தைது. மக்கள் 
தைஙகள் பணததின் 
ஒரு பகுதி்ய 
வஙகியில ்வப்பு 
பதைொ்கயொக ்வதது அந்தை பதைொ்க்ய 
வேதியொக கொ்ேொ்் மூ்ம் திரும்ப பபை்ொம்.  
கொ்ேொ்் (க்டன் பணம் அல்து வஙகிப் 
பணம்) என்று அ்ழக்கப்படுகிைது. கொ்ேொ்் 
என்பது பணத்தைக் குறிப்பதைல். ஆனொல 
பணததின் பணிக்ள ்மற்பகொள்ளும்.

உப்பு, அரிசி, ்கொது்ம, பொததிரஙகள், 
ஆயுதைஙகள் ்பொன்ை பண்டஙகள் பபொதுவொக 
பணமொக பயன்படுததினர்.  அந்தை வ்கயொன 
பண்டஙக்ளக் பகொடுதது பண்டஙக்ள 
வொஙகுதை்் “பண்டமொற்று மு்ை” என 
அ்ழததைனர்.

உநலாக பணம்
மனிதை நொகரிகததின் முன்்னற்ைததில 

பண்ட பணம், உ்்ொக பணமொக மொறியது.  
தைஙகம், பவள்ளி, தைொமிரம் ்பொன்ை 
உ்்ொகஙக்ள எளி்மயொக 
்கயொளப்பட்்டதைொல அவற்றின் அளவு எளிதைொக 
அறிந்துக் பகொள்ளப்பட்்டது. பதிவு பேய்யப்பட்்ட 
வர்ொற்றின் பபரும் பகுதியில, இவவ்கயொன 
பணம் முக்கிய பஙகு வகுததைது.

காகித பணம்

தைஙகம் மற்றும் பவள்ளி நொணயஙக்ள 
ஓர் இ்டததிலிருந்து மற்பைொரு இ்டததிற்கு 
பகொணடு பேலவது சிரமமொகவும், 
ஆபததைொனதைொகவுமொக இருந்தைது. ஆ்கயொல, 
கொகிதை பணம் கணடுபிடிப்பு பணததின் 
வளர்சசியில ஒரு முக்கிய நி்்யொக 
கருதைப்பட்்டது. தைஙகத்தை ்ேமிப்பதைன் 
அடிப்ப்்டயில ஆரம்பிததை கொகிதை பணததின் 
வளர்சசி அந்தை ்ேமிப்புக்கு பபொற்பகொல்ர்கள் 
‘இரசீது’க்ள வழஙகினர்.  
பபொற்பகொல்ர்களின் ‘இரசீது’ பணததின் 
பதிலியொகவும் ்மலும் கொகிதை பணமொகவும் 
மொறியது.  கொகிதைப் பணத்தை கட்டுபடுததுவதும், 
ஒழுஙகுபடுததுவதும் அந்நொட்டின் ்மய 
வஙகியொகும்.  (இந்திய ரிேர்வ வஙகி).  தைற்்பொது 
பணததின் பபரும்பகுதி முக்கியமொக 
பே்ொவணிப் பணம் அல்து கொகிதைப் பணம் 
மததிய ் மய வஙகியொல பவளியி்டப்பட்்டதைொகும். 
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செயல்பாடு 2
∙  பணம் ் பொன்ை பல்வறு  நி்்களிலுள்ள

மொதிரி பணம் குறிப்பொக பண்டப் பணம்,
உ்்ொக பணம், பநகிழிப் பணம்
ஆகியவற்்ை தையொர் பேய்யவும்
(பண்டமொற்று மு்ையும் ்ேர்தது).

∙  ஒவபவொரு குழு மொணவர்களுக்கும்
மொதிரிகள் பகொடுக்கவும்.

∙  ஆசிரியர் மற்றும் மொணவர்கள் பல்வறு
பணததின் பரிணொம வளர்சசி
நி்்க்ளப் பற்றி  விவொதிததைல.

பணத்தின் மதிப்பு
பணததின் மதிப்பு என்பது பணததைொல ஒரு 

நொட்டிலுள்ள பண்ட மற்றும் பணிக்ள 
வொஙகும் ேக்தி்ய குறிக்கும்.  ஆ்கயொல, இது 
பண்ட பணிகளின் வி்் அள்வ 
ேொர்ந்திருக்கும்.  ஆனொல பணததின் மதிப்பும் 
வி்்யின் அளவும் எதிர்ம்ை பதைொ்டர்பு்்டயது.
பணததின் மதிப்பு இரு வ்ககள்
1. பணததின் அக மதிப்பு
2. பணததின் புை மதிப்பு

பணததின் அக மதிப்பு என்பது உள்
நொட்டிலுள்ள பண்ட மற்றும் பணிகளின் 
வொஙகும் ேக்தி்ய குறிக்கும்.  பணததின் புை 
மதிப்பு என்பது பவளி நொட்டிலுள்ள பண்ட 
மற்றும் பணிக்ள வொஙகும் ேக்தி்ய 
குறிக்கும்.

செயல்பாடு 3
∙  மொணவர்கள் பணததின் மதிப்பு பற்றி

பதைரிந்து பகொள்ளுதைல.
∙  ஒரு க்்ட அல்து ேந்்தை ்பொன்று

உஙகள் வகுப்ப்ை்ய அ்மததைல.
∙  மொணவர்கள் க்்டயிலிருந்து சி்

பபொருட்க்ள வொஙகுமொறு கூறுதைல.
∙  ேந்்தை ந்டவடிக்்கக்ள

்மற்பகொள்ளுதைல.
∙  ஆசிரியர் மற்றும் மொணவர்களு்டன்

்ேர்ந்து பணததின் மதிப்்பப் பற்றி
விவொதிததைல.

நிகர் பணம்
உணடியல, கருவூ்க பட்டியல, பததிரம், 

க்டன் பததிரஙகள், ்ேமிப்பு பததிரஙகள் 
ஆகியவற்றின் பயன்பொடுகள் பண பரிணொம 
வளர்சசியின் இறுதி நி்்யொகும்.
பணத்தின் ெமீபத்திய வடிவஙகள்
ச�கிழிப் பணம்

க்டன் அட்்்டகள் மற்றும் பற்று அட்்்டகள் 
ேமீபததிய பநகிழிப் பணமொகும்.  பணமில்ொ 
பரிவர்ததை்ன இதைன் ்நொக்கமொகும்.

மின்்னனு பணம்
மின்னனுப் பணம் என்பது வஙகியில 

கணினி அ்மப்புகளில உள்ள மின்னனு 
மு்ையின் மூ்ம் பணப் பரிவர்ததை்ன 
்மற்பகொள்ளப்படுவதைொகும்.
நிகழ்நிலல வஙகி (இலணய வஙகி)
நிகழ்நி்் வஙகி அல்து இ்ணய வஙகி 
என்பது வொடிக்்கயொளர் அல்து பிை 
நி தி நி று வ ன ங க ள் 
வ்்தைளததின் மூ்ம் 
ஒரு பரந்தை நிதிப் 
பரிவர்ததை்னக்ள 
ந்டததும் ஒரு மின்னனு  
மு்ையொகும்.

மின் வஙகி
மி ன் ன ணு 

வஙகி்ய ்தைசிய 
மின்னணு நிதி 
பரிமொற்ைம் (NEFT) 
எ ன் று ம் 
அ ் ழ க் க ் ொ ம் .  
க ொ ் ே ொ ் ்
அ ல ் து 
பரொக்கத்தை வி்ட ஒரு கணக்கிலிருந்து 
மற்பைொரு கணக்கிற்கு நிதி்ய மொற்றுவதைற்கு 
மின்னணு வழிமு்ை பயன்படுகிைது.
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பணத்தின் பணிகள்
பணததின் பணிகளொக முதைன்்ம அல்து 

முக்கிய பணிகள், இரண்டொம் நி்் பணிகள் 
மற்றும் வ்ரயறுக்கப்பட்்ட பணிகள் என 
வ்கப்படுததைப்படுகின்ைன.

முதன்லம அல்லது முககிய பணிகள்
பணததின் முக்கிய பணிகள் 

பபொருளொதைொரததில பேயலபட்டு அ்வ பிரதைொன 
பணிகளின் கீழ் வ்கப்படுததைப்படுகிைது.
1.  பரிமாற்ற கருவி அல்லது பண

செலுத்துலக
பணம், பண்ட மற்றும் பணிக்ள வொஙக 

பயன்படுததைப்படுகிைது.
2. மதிப்பின் அளவுநகால்

அ்னதது மதிப்்பயும் பணததைொல
அளவி்ட்ொம்.  ப்வ்கயொன பண்டஙகள் 
மற்றும் பணிகளுக்கு இ்்டயில பரிமொற்ை 
விகிதைத்தை தீர்மொனிப்பது எளிது.

இரண்டாம் நிலல பணிகள்
இரண்டொம் நி்் பணிகளில முக்கிய மூன்று 
முக்கிய பணிகள்
(i)  எதிர்கால செலுத்துலகககா்ன நிலல

மதிப்பு
எதிர்கொ் பேலுதது்கக்கு பணம் ஒரு

கருவியொகப் பயன்படுகிைது.  இன்று ஒரு 
க்டனொளி க்டன் வொஙகுகிைொர். குறிப்பிட்்ட 
பதைொ்க்ய கூறிய படி குறிப்பிட்்ட கொ்ததில 
பேலுததுவது க்ட்மயொகும்.
(ii)  மதிப்பின் நிலல கலன் அல்லது

வாஙகும் ெகதியின் நிலலகலன்
சி் பண்டஙகள் அழிந்து ் பொகக்கூடியதைொல,

பண்டமொற்று மு்ையில ்ேமிப்்ப 
ஊக்குவிப்பதில்்.  பணததின் அறிமுகததிற்கு 
பிைகு எதிர்கொ்ததிற்கொகப் பணத்தை 
்ேமிததைொர்கள்.  அது அழிய கூடியதில்்.
(iii)  மாறறு மதிப்பு அல்லது மாறறு

வாஙகும் ெகதி
பணததைொல பதைொ்்தூர இ்டஙகளுக்கும்,

பவளி நொட்டிற்கும் பண்டஙக்ள பரிமொற்ைம் 
பேய்ய முடியும்.  ஆக்வ, வொஙகும் ேக்தி்ய 
ஒரு இ்டததிலிருந்து மற்பைொரு இ்டததிற்கு 
மொற்றுவதைற்கு அவசியம் என உணரப்பட்்டது.

பணத்தின் (ரூபொய) குறியீடு
இந்திய ரூபொய் 

குறியீடு தைமிழ்நொட்டில 
உள்ள விழுப்புரம் 
மொவட்்டத்தை ்ேர்ந்தை 

திரு. உதையகுமொர் என்பவரொல 
வடிவ்மக்கப்பட்்டது. இது 15-ஜூ்் -2010 
அன்று இந்திய அரேொல அஙகீகரிக்கப்பட்்டது.

பணத்தின் தன்லம
பணததின் பபொருள் மற்றும் தைன்்ம 

குறிதது அதிகப்படியொன ேர்ச்ேகள் மற்றும் 
குழப்பஙகள் நி்வுகின்ைன. ஸ்்டொவஸகி 
(Scitovsky) வின் கருதது படி “பணம்” என்பது 
ஒரு கடினமொன கருததைொகும்.  ஏபனனில அது 
்வறுபட்்ட து்ைகளில ஒன்ைல், மூன்று 
பணிக்ள குறிப்பிடுகிைது.  அ்வ,  
ஒவபவொன்றும் கணக்கீட்டின் அ்கு, மதிப்பின் 
அளவு்கொல, மற்றும் மதிப்பின் 
நி்்க்ன்க்ள குறிக்கிைது. ேர்ஜொன் 
ஹிக்ஸ கூற்றுப்படி,  “பணம்  அதைன் பணிகளொல 
வ்ரயறுக்கப்படுகிைது.  எதுபவல்ொம் 
பணமொக கருதைப்படுகிை்தைொ அ்வ பணமொக 
பயன்படுததைப்படுகிைது”.  ்பரொசிரியர், வொக்கர்  
“ எ்தைபயல்ொம் பேய்யவல்்தைொ, அது்வ 
பணம்” என கூறுகிைொர்.

பணததின் வ்ரய்ைகள் அ்னததும் 
அதைனு்்டய பேயலபொட்்்டப் பபொறுத்தை 
வ்ரயறுக்கப்பட்டுள்ளது.  சி் வலலுநர்கள், 
“பணமொக பிரக்டனம் பேய்யப்படும் எ்வயும் 
பணமொகும்” என்று பணத்தை ேட்்டப்பூர்வமொன 
பேொற்களொல வ்ரயறுததுள்ளனர்.  பணம் 
அ்னவரி்டமும் பபொதுவொன ஏற்புததிை்ன 
பபற்றுள்ளது மற்றும் அ்வ க்டன்க்ள 
திருப்பித தைருவதைற்கொன ேட்்டபூர்வமொன 
அதிகொரத்தையும் பகொணடுள்ளது. ஆனொல ேட்்ட 
ரீதியொன ஒப்பந்தைப் பணத்தை பேலுததி 
பண்டஙகள் மற்றும் பணிக்ள விற்க 
மறுததைொல, ேட்்ட ரீதியொன பணத்தை மக்கள் 
ஏற்றுக்பகொள்ளமொட்்டொர்கள். மற்பைொன்று, 
க்டன்க்ள தீர்ப்பதைற்கு பணத்தை ்பொ் ேட்்ட 
பூர்வமொக வ்ரயறுக்கப்ப்டொதை ்வறு 
சி்வற்்ையும் மக்கள் பணமொக 
ஏற்றுக்பகொள்கின்ைனர். ஏபனனில பணம் 
சுதைந்திரமொக பரவக்கூடியதைொகும்.

Chapter 1.indd   252 4/15/2019   4:21:12 AM



253 பணம், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள்

1. மாணவர் நெமிப்பு கணககு
சி் வஙகிகள் குறிப்பொக பள்ளி மற்றும்

கலலூரிகளில படிததுக்பகொணடிருக்கிை 
மொணவர்களுக்கொன ்ேமிப்பு கணக்குகள் 
துவக்கியுள்ளனர். இ்வ பநகிழ்வொன 
விதிமு்ைகளு்டன் பூஜஜிய இருப்புத 
பதைொ்கயில பகொண்டது இதைன் முக்கிய 
அம்ேமொகும்.

2. நெமிப்பு லவப்பு
வொடிக்்கயொளர்கள் தைன்னு்்டய ந்டப்பு 

வருமொனததில ஒரு பகுதி்ய ்ேமிக்க 
ஆரம்பிக்கும் கணக்கிற்கு ்ேமிப்பு கணக்கு 
எனப்படும்.  நுகர்்வொர், பணம் ்தை்வப்படும் 
்பொது அவர்கள் கணக்கிலிருந்து எடுததுக் 
பகொள்ள்ொம்.அந்தை ்வப்பு பதைொ்கக்கு வஙகி 
பபயரளவு வட்டி அளிக்கிைது.

3. �்டப்பு கணககு லவப்பு
ந்டப்பு கணக்குகள் பபொதுவொக வர்ததைக 

நிறுவனஙகள், வர்ததைகர்கள் மற்றும் பபொது 
அதிகொரிகளொல ஆரம்பிக்கப்படுகிைது.  
்தை்வக்்கற்ப வஙகி பரிவர்ததை்ன 
்மற்பகொள்ள ந்டப்பு கணக்கு உதைவுகின்ைது.

4. நிரநதர லவப்பு
நிரந்தைர ்வப்பு கணக்கு என்பது

முதைலீட்்டொளர்கள் தைஙகள் பணததிற்கு 
பொதுகொப்பும், நி்்யொன வருவொயும், 
விரும்புவொர்கள். நிரந்தைர ் வப்்ப ‘கொ்்வப்பு’ 
எனவும் அ்ழக்க்ொம்.  அ்வ குறிப்பிட்்ட 
கொ்ததிற்கு நிரந்தைரமொக வஙகியில இருக்கும்.

நெமிப்பின் �ன்லமகள்
∙  நீஙகள் வி்ரவில நிதி ரீதியொக தைனிதது

இருக்க்ொம்.
∙  நீஙகள் எந்தை எதிர்பொரொதை பே்வுக்ளப்

பற்றியும் கவ்்ப்ப்ட ்வணடியதில்்.
∙  நீஙகள் உஙகள் ்வ்்்ய இழந்தைொல,

எதிர்கொ்ததில நிதியுதைவியொக இருக்கும்.
∙  உஙகள் சூழ்நி்் மொறினொலும், நீஙகள்

தையொரொக இருப்பீர்கள்.
∙  நீஙகள் பணி ஓய்வில வேதியொக

இருப்பீர்கள்.
∙  இன்்ைய ்ேமிப்பு, நொ்ளய பொதுகொப்பு.

வலரயறுககப்பட்ட பணிகள்
1. க்டன் அடிப்ப்்டயில இயக்கப்படுகிைது.
2. மூ்தைனததின் உற்பததிைன் அதிகரிப்பு
3. நொட்டு வருவொயின் அளவீடு மற்றும்

விநி்யொகம்.

சிநதல்ன

பணம் ஒன்று கண்டறியப்ப்டவில்்பயனில 
– கற்ப்ன பேய்.

பணவீககம் மறறும் 
பணவாட்டம்
∙  பணவீக்கம் என்பது 

வி்்கள் உயர்ந்து, 
பணததின் மதிப்பு 
வீ ழ் ச சி ய ் ்ட வ ் தை யு ம் 
குறிக்கும்.

∙  பணவொட்்டம் என்பது வி்்கள்
கு்ைந்து பணததின் மதிப்பு உயர்வ்தைக்
குறிக்கும்.

வஙகியில் நெமிப்பு மறறும்
முதலீடுகள்

நெமிப்புகள்
வருவொயில ந்டப்பு 

நுகர்வுக்கு பயன்ப்டொதை ஒரு 
பகுதி ்ேமிப்பு என 
வ ் ர ய று க் க ப் ப டு கி ை து .  
அ்வ தைற்்பொ்தைய 
நு க ர் வு க் க ொ க 
பயன்படுததைப்டொமல எதிர்கொ் 
பயன்பொட்டிற்கு ஒதுக்கி ்வக்கப்படுகிைது.  ஒரு 
நபர் பணத்தை ்ேமிக்க ப் வழிகள் உள்ளன.  
வஙகியில பவவ்வறு வ்கயொன 
கணக்குகளின் மூ்ம் பணத்தை ்ேமிக்க்ொம்.

ேச���க�
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மாணவர்களுககில்டநய நெமிப்பில்ன
ஊககுவித்தல் 
∙  வரி மற்றும் கணக்கியல பற்றி கற்று

பகொடுததைல.
∙  வளர்ந்து வரும் பணம் ேொர்ந்தை முடிவுகளில

ஈடுபடுததுதைல.
∙  உதைவிதபதைொ்க விணணப்பிக்க

ஊக்கப்படுததுதைல.
∙  வரவு பே்வு திட்்டம் ்பொ்டவும், மொணவ

க்டன்களுக்கு விணணப்பிக்கவும் உதைவி
பேய்தைல.

∙  தைனிப்பட்்ட ்ேமிப்புக்கு கற்றுக் பகொடுததைல.
∙  மொணவர்க்ள ேஞேொயிகொ திட்்டத்தை 

ஆரம்பிக்க ஊக்குவிததைல.

முதலீடுகள்
பல்வறு மு்ைகளில முதைலீடு பேய்யும் 

மு்ைக்கு முதைலீடுகள் என அ்ழக்கப்படுகிைது.  
அதைொவது பணம், ்நரம், முயற்சிகள் அல்து பிை 
மூ்ஙகளில ஏ்தைனும் ஒன்றி்னப் 
பயன்படுததி முதைலீடு பேய்து அதைற்கு மொற்ைொக 
எதிர்கொ்ததில வருமொனமொக 
திரும்பப்பபறுவதைொகும்.

பல்வறு முதைலீட்டுக் கருவிகளில முதைலீடு 
பேய்ய்ொம். அ்வகள்
1. பஙகு வர்ததைகம்
2. பததிரஙகள்
3. பரஸபர நிதி
4. பண்டஙகளின் எதிர்கொ்ம்
5. கொப்பீடு
6. ஆணடுதபதைொ்க
7. ்வப்பு கணக்கு அல்து ்வறு ப்

பததிரஙகள் அல்து பேொததுக்கள்.
எந்தை ஒரு முதைலீட்டுக் கருவிகளிலும் முதைலீடு 

பேய்யும் பபொழுது சி் இ்டர்பொடுகள் ஏற்பட்டு 
பணத்தை இழக்கும் நி்் ஏற்பட்்டொலும், அ்தை 
முதைலீட்டின் மூ்ம் அதிகப் பணத்தை மீளவும் 
பபைமுடியும் என்பது உண்ம்யயொகும்.  
முதைலீடு நொட்டின் பபொருளொதைொர வளர்சசி்ய 
உருவொக்கும் இயலபு்்டயது.

பணம் மதிப்பிழப்பு
2016 நவம்பர் 8 ஆம் 

்தைதி இந்தியொவில இந்திய 
அரேொஙகம் கருப்பு 

பணததிற்கு எதிரொக அ்னதது ரூ 500 
மற்றும் ரூ 1000 ்நொட்டுக்க்ள பண 
மதிப்பிழப்பு பேய்வதைொக அறிவிததைது.

நெமிப்பு மறறும் முதலீடுகள் – ஒப்பீடு

ஒப்பீடடின் 
அடிப்பண்ட

சேமிப்பு முதலீடு

பபொருள் ்ேமிப்பு என்பது தைனிநபர்  
வருமொனததில நுகர்விற்கொக 
பயன்படுததைப்ப்டொதை ஒரு  
பகுதி்யயொகும்.

முதைலீடு என்பது மூ்தைன 
பேொததுக்களில நிதி முதைலீடு பேய்யும் 
பேயலமு்ை்ய குறிக்கிைது.

்நொக்கம் ்ேமிப்பு குறுகிய கொ் அல்து அவேரகொ்
்தை்வக்ள நி்ை்வற்றும்

மூ்தைன உருவொக்கததிற்கும், 
வருவொய்க்கும் முதைலீடு உதைவுகிைது.

இ்டர்பொடு கு்ைந்தை அல்து புைக்கணிக்கப்பட்்ட 
அளவு

மிக அதிகம்

வருவொய் இல்் அல்து கு்ைவு ஒப்பீட்்டளவில அதிகம்
நீர்்ம நன்்ம அதிக நீர்்ம கு்ைந்தை நீர்்ம
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 கருப்பு பணம்
கருப்பு பணம் 

என்பது அரேொஙகததிற்கு 
பேலுததைொதை எந்தைபவொரு 
பணத்தையும் குறிக்கும்.  
நொட்டின் ஒழுஙகு 
கட்டுபடுதது்கயில ேட்்ட 
வி்ரொதைமொக ேம்பொதிக்கும் 
பணம் அ்னததும் 
கருப்பு பணமொகும்.  கருப்பு 
பண வருவொய்கள் 
வழக்கமொக ம்ைமுக பபொருளொதைொர 
ந்டவடிக்்க மூ்ம் பணமொக பபைப்படுவதைொல 
அதைற்கு வரியில்்.

குற்ைவொளிகள், க்டததைலகொரர்கள், 
பதுக்குபவர்கள், வரி ஏய்ப்பவர்கள் மற்றும் 
ேமுதைொயததில மற்ை ேமூக வி்ரொதிகள் மூ்ம் 
கருப்பு பணம் ்ேர்க்கப்படுகிைது.  இந்தியொவில 
ேட்்ட வி்ரொதைமொக ேந்்தையில கருப்பு பணம் 
ேம்பொதிதது அந்தை வருமொனததிற்கு எந்தை வரியும் 
பேலுததுவதில்்.  பவளிநொட்டு வஙகியில 
இந்தியர்கள் ் வப்புகளொக ் வததுள்ள பமொததை 
கருப்புப்பணததின் இருப்்பக் கண்டறிய 
முடியொது. நொட்டில கருப்பு பணம் அதிகரிதது 
வருவதைற்கொன அடிப்ப்்ட கொரணம் 
குற்ைவொளிகளுக்கு கடு்மயொன தைண்ட்ன 
இஙகு வழஙகப்படுவதில்்.

சபாருளாதாரத்தில் கருப்பு பணத்தின் 
விலளவுகள்
1. இரட்்்ட பபொருளொதைொரம்
2. உண்ம அள்வ கு்ைதது மதிப்பீடு

பேய்வது
3. வரி ஏமொற்றுதைல மூ்ம் அரசுக்கு வருவொய்

இழப்பு
4. ேமததுவம் வலுவிழததைல

கருப்பு பணம்

5. பணக்கொரர் மற்றும் ஏ்ழகளி்்ட்ய
இ்்டபவளி அதிகரிததைல

6. ஆ்டம்பர நுகர்வு பே்வு
7. உற்பததி மு்ையில வி்கல
8. பற்ைொக்கு்ை பணத்தை விநி்யொகிததைல
9. ேமுதைொயததில பபொது ஒழுக்க நி்்களின்

வீழ்சசிகள்
10. உற்பததி மீதைொன வி்ளவுகள்

கருப்பு பணத்திறகு எதிராக ெமீபத்திய 
�்டவடிகலககள்
1. இந்தியொ மற்றும் பிை நொடுகளின்

அழுததைததினொல சுவிட்ேர்்ொந்து உள்ளூர்
ேட்்டஙகளில முக்கிய மொற்ைஙக்ள
ஏற்படுததி சுவிஸ வஙகி பவளிநொடுகளுக்கு
உதைவுகிைது.

2. உசே நீதி மன்ைததின் வழிகொட்டுதைலின்
்பரில கருப்பு பணத்தை கணகொணிக்க
சிைப்பு விேொர்ண குழு நியமிக்கப்பட்்டது.

3. பண மதிப்பிழப்பு பேய்யப்பட்்டது.

கருப்பு பணத்திறகு எதிராக சில 
ெட்டரீதியா்ன கூட்டலமப்பு
1. பண ்மொேடி ந்டவடிக்்க தைடுப்புச ேட்்டம்

2002.
2. ்்ொக்பொல மற்றும் ்்ொகொயுக்்டொ ேட்்டம்.
3. ஊழல தைடுப்புச ேட்்டம் 1988.
4. பவளிக்பகொணரப்ப்டொதை பவளிநொட்டு

வருமொனம் மற்றும் பேொதது ம்ேொதைொ (வரி
விதிததைல) – 2015.

5. பினொமி பரிவர்ததை்ன தைடுப்புச ேட்்டம் 1988,
2016 ல திருததைப்பட்்டது.

6. ரியல எஸ்்டட் (ஒழுஙகுமு்ை மற்றும்
்மம்பொடு) ேட்்டம் 2016.

மீள் பார்லவ

∙  பணம் என்ை வொர்த்தை ்ரொம் வொர்த்தையொன “்மொ்னட்்டொ ஜு்னொ” விலிருந்து பபைப்பட்்டது.
∙  பண்டமொற்று மு்ை – பணத்தை பயன்படுததைொமல மனிதைர்கள் பண்டஙகளுக்கு, பண்டஙக்ள 

பரிமொற்ைம் பேய்வது.
∙  சி் முக்கிய நி்்கள் மூ்ம் பணம் உருவொனது.  அ்வ பண்டப் பணம், உ்்ொகப் பணம்,

கொகிதைப் பணம், க்டன் பணம், அருகொ்மப் பணம் மற்றும் ேமீபததிய பணததின் வடிவஙகள்.
∙  பணததின் மதிப்பு என்பது ஒரு நொட்டில பண்ட பணிகளின் வொஙகும் ேக்தியொகும்.
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I  ெரியா்ன வில்டலயத் 
நதர்நசதடுககவும்

1. உ்்ொக பணததிற்கொக
எந்தை உ்்ொகம் 
பயன்படுததைப்பட்்டன.
அ) தைஙகம் ஆ) பவள்ளி
இ) பவணக்ம் ஈ)  ் மற்கூறிய 

அ்னததும்
2. கொகிதை பணத்தை அறிமுகப்படுததியது யொர்?

அ) பிரிட்டிஸ  ஆ) துருக்கியர்
இ) முக்ொய ்பரரசு ஈ) பமௌரியர்கள்

3. பணததின் மதிப்பு
அ) அக பணமதிப்பு ஆ) புை பண மதிப்பு
இ) அ மற்றும் ஆ ஈ) எதுவுமில்்

∙  பணம் அதைன் பணிகளொல வ்ரயறுக்கப்படுகிைது. எ்வ பணமொக பயன்படுததைப்படு்மொ
அ்வபயல்ொம் பணமொகும்  பணம் எ்தைபயல்ொம் பேய்யவல்்தைொ அது்வ பணம்.

∙  வருவொயில ந்டப்பு நுகர்விற்கு பயன்ப்டொதை ஒரு பகுதி ்ேமிப்பொகும். அ்வ எதிர்கொ் 
பயன்பொட்டிற்கு ஒதுக்கி ்வக்கப்படுகிைது.

∙  கருப்பு பணம் என்பது நொட்டின் ஒழுஙகு கட்டுப்படுதது்கயில ேட்்ட வி்ரொதைமொக ேம்பொதிக்கும்
பணமொகும்.

கணலச்பேொற்கள்

தைற்பேயல ஏ்தைசசியொக Coincidence

பண மதிப்பு கு்ைப்பு அதிகொரபூர்வமொக பயன்படுததுவ்தை
நிறுததுதைல. Demonitization

இ்ண பபொருளொதைொரம் இரணடு பவவ்வறு பகுதிக்ள பகொண்ட 
ஒரு பபொருளொதைொர அ்மப்பு Dual Economy

வொஙகும் ேக்தி பணத்தைக் பகொணடு பபொருட்களின் வொஙகும் 
அளவு Purchasing Power

ஒரு மனதைொக முடிபவடுததைல ஒருமிததை குர்ொ்ொன நி்் Unanimity

வரி ஏய்ப்பு ேட்்டவி்ரொதைமொக கு்ைந்தை வரி  பேலுததுவது Tax Evasion

்மொேம் அ்்டதைல படிப்படியொக ்மொேமொகி வருகின்ைன Deterioration

4. வஙகி பணம் என்பது எது?
அ) கொ்ேொ்்
ஆ) வ்ரவு
இ) க்டன் மற்றும் பற்று அட்்்டகள்
ஈ) ்மற்கூறிய அ்னததும்

5. தைவைொன ஒன்்ைத ்தைர்ந்பதைடுக்கவும்.
முதைலீட்டுக் கருவி  ்பொன்ை்வகள்
அ) பஙகு வர்ததைகம்ஆ) பததிரஙகள்
இ) பரஸபர நிதி ஈ) வரி பேலுததுவது

6. பணவியல மற்றும் நிதிததைகவல ்ேகரிப்பு
மற்றும் பவளியீட்டுக்கு பபொறுப்பொனவர்
யொர்?
அ) நிதிக்குழு
ஆ) நிதிய்மசேகம்
இ) இந்திய ரிேர்வ வஙகி
ஈ)  இந்திய தைணிக்்க மற்றும் தை்்்ம

கணக்கொயர் அலுவ்ர்

மதிப்பீடு 
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VI. தவ்றா்ன ஒன்றில்ன கணடுபிடிகக
1. பரிமொற்ைததிற்கு பணததின் ேமீபததிய

வடிவஙகள்
அ) பற்று அட்்்ட  ஆ) பண்டமொற்று மு்ை
இ) க்டன் அட்்்ட ஈ) நிகழ் நி்் வஙகி

2. பபொருளொதைொரததில இருப்புப் பணததின்
வி்ளவுகள்
அ) இரட்்்ட பபொருளொதைொரம்
ஆ) ேமததுவம் வலுவிழததைல
இ) உற்பததியில வி்ளவுகள் இல்்
ஈ) ஆ்டம்பர நுகர்வுச பே்வு

VII  கீழ்ககண்ட வி்னாககளுககு 
குறுகிய வில்டயளி.

1. பண்டமொற்று மு்ை என்ைொல என்ன?
2. அண்ம கொ் பணததின் வடிவஙகள்

யொ்வ?
3. மின் – வஙகி மற்றும் மின் – பணம் – சிறு

குறிப்பு வ்ரக.
4. உஙகள் வொழ்க்்கயில பணததின்

அததியொவசியஙகள் யொ்வ?
5. பணததின் மதிப்பு என்ைொல என்ன?
6. வணிக வஙகி என்ைொல என்ன? மற்றும்

்வப்புகளின் வ்ககள் யொ்வ?
7. ்ேமிப்பு மற்றும் முதைலீடு என்ைொல என்ன?
8. கருப்பு பணம் என்பதைன் பபொருள் என்ன?
9. பபொருளொதைொரததில கருப்பு பணததின்

வி்ளவுகள் யொ்வ?

VIII  கீழ்ககண்ட வி்னாககளுககு 
விரிவா்ன வில்டயளி

1. பண்டமொற்று மு்ையிலுள்ள தீ்மகள்
யொ்வ?

2. பணததின் பரிணொம வளர்சசி பற்றி எழுதுக.
3. பணததின் பணிகள் யொ்வ? அவற்்ை

விளக்குக.
4. வஙகி ்வப்புகளின் வ்கக்ள விவரி.
5. ்ேமிப்பு மற்றும் முதைலீடுகளுக்கும் உள்ள

்வறுபொடுகள் யொ்வ?
6. பபொருளொதைொரததில கருப்பு பணததின்

வி்ளவுகள் யொ்வ?

II நகாடிட்ட இ்டஙகலள நிரப்புக
1. நிகழ்நி்் வஙகி்ய _________ என்று

அ்ழக்க்ொம்.
2. பணம் எ்தைபயல்ொம் பேய்யவல்்தைொ

அது்வ _________.
3. வஙகி என்ை பேொல _________ 

வொர்த்தையிலிருந்து பபைப்பட்்டது.
4. பணததின் மதிப்பு என்பது பணததைொல

_________.
5. இந்திய வஙகியியல கட்டுப்பொட்டுச ேட்்டம்

_________.

III சபாருத்துக

1. பண்டமொற்று 
மு்ை

வரி ஏமொற்றுபவர்கள்

2. இந்திய ரிேர்வ 
வஙகி ேட்்டம்

மின்னணு பணம்

3. மின் – பணம் நுகர்வு தைவிர்ததை
வருமொனம்

4.
்ேமிப்பு ப ண ்ட ங க ளு க் கு 

ப ண ்ட ங க ள் 
பரிமொற்ைம்

5. கருப்பு பணம் 1935
IV  கீழ்ககண்ட வி்னாககளுககு ஓரிரு 

வார்த்லதயில் வில்டயளி
1. ‘பணம்’ என்ை வொர்த்தை எதைன் மூ்ம்

பபைப்பட்்டது?
2. குறுகிய கொ் மற்றும் நீண்ட கொ் க்டன்கள்

எந்தை வஙகி வழஙகுகிைது?
V ெரியா்ன கூறல்ற நதர்நசதடுககவும் 
1. பண்டமொற்று மு்ையில ப் 

கு்ைபொடுகளொவன
I. இருமுகத்தை்வ பபொருததைமின்்ம
II. பேலவத்தை ்ேமிக்க சிரமமில்்
III. பபொதுவொன மதிப்பின் அளவு்கொல 
IV. பபொருட்களின் பகுப்டொ்ம
அ) I மற்றும் II ேரி
ஆ) I மற்றும் IV ேரி
இ) I, III மற்றும் IV ேரி
ஈ)  ் மற்கூறிய அ்னததும்
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படிநிணலகள் 
• படி 1: கீழ்க்கொணும் உரலி/வி்ரவுக் குறியீட்்்டப் பயன்படுததி இசபேயலபொட்டிற்கொன

இ்ணயப் பக்கததிற்குச பேலக.
• படி 2: நொணய மதிப்பு மொற்றிக்குச (Currency converter) பேலக.
• படி 3: கீழ் ் தைொன்றும் பட்டியல பபட்டியிலிருந்து (Drop down menu)

நொணயமொற்று விகிதைம் கொண விரும்பும் இரணடு நொடுகளின்
பபயர்க்ளத ்தைர்வு பேய்க. (Ex.India-America)

இலணய செயல்பாடு

அலகு 1. பணம், சேமிப்புகள் மற்றும் முதலீடுகள்

IX  செய்முல்றகள் மறறும் 
செயல்பாடுகள்

1. மொணவர்கள் இந்தியொ மற்றும் மற்ை
நொடுகளின் புதிய மற்றும் ப்ழய 
நொணயஙகளின் மொதிரிக்ளக் பகொண்ட 
அட்்டவ்ண்ய தையொரிக்க கூறுதைல.

2. உஙகள் அருகொ்மயிலுள்ள தைபொல
நி்்யததிற்கு பேன்று இந்தியொவில
ந்்டமு்ையிலுள்ள ்ேமிப்பு திட்்டத்தைப்
பற்றி அறிந்து பகொள்ளுஙகள், மற்றும் 
ஆசிரியர்கள் மொணவர்களு்டன் ்ேமிப்பு 
திட்்டத்தைப் பற்றி க்ந்து்ரயொ்டல.

X  வாழ்வியல் தி்றன்
1. பணததின் மதிப்்ப அறிந்து பகொள்ள

மொணவர்கள் தைஙகள் வகுப்ப்ை்ய க்்ட
அல்து அஙகொடி ்பொன்று அ்மததைல.

2. மொணவர்க்ள க்்டயிலிருந்து சி்
பபொருட்க்ள வொஙகுமொறு கூறுதைல ேந்்தை
பேயலக்ள ்மற்பகொள்ளுதைல.

3. ஆசிரியர் மற்றும் மொணவர்கள் பணததின்
மதிப்்பப்பற்றி க்ந்து்ரயொ்டல..

 பொர்ணவ நூல்கள்
■ Jhingan - Monetary Economics

■ JagdishHanda – Monetary economics

■ Wynne A. H. Godley – Monetary economics

 இணணய தள வளஙகள்
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வரலாறு
பாடவல்லுநர்கள் & 
மேலாயவாளர்கள்
முனைவர அ. தெனைரசு 
இணைப் பேராசிரியர் & துணைத் தணைவர் 

அரசு கணைக் கல்லூரி, பேைம்

முனைவர ம்கா. தெயக்குோர 
இணைப் பேராசிரியர் 

பேரியார் ஈ.பவ.ரா. கல்லூரி 

திருச்சிராப்ேள்ளி

முனைவர தெ. முரு்கன 
உதவிப் பேராசிரியர் 

அறிஞர் அணைா அரசு கணைக் கல்லூரி

ஆத்தூர், பேைம்

பாடநூல் ஆசிரியர்கள்
்க. மவலு 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

அரசு மகளிர் பமல்நிணைப் ேள்ளி 

தணைவாேல், பேைம்

அ. ொபர அலி 
முதுகணை ஆசிரியர் 

அரசு பமல்நிணைப் ேள்ளி 

கீரிப்ேடடி, பேைம்

சு. ம்காேதிோணிக்்கம் 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

அரசு பமல்நிணைப் ேள்ளி 

ேணைய பேருஙகளத்தூர், பேனணனை

்க. ்காரத்திம்கயன 
முதுகணை ஆசிரியர் 

பக.ஏ. நாச்சியப்ோ அரசு ஆணகள் 

பமல்நிணைப் ேள்ளி 

பகாஙகைாபுரம், பேைம்

ொ. ஷகிலா 
முதுகணை ஆசிரியர் 

ோத்திமா மகளிர் பமல்நிணைப் ேள்ளி 

ஓமலூர், பேைம்

ன்க. தெல்வகுோர 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

அரசு உயர்நிணைப் ேள்ளி 

குணைத்தூர், திருவணைாமணை

இரா. இரோகுோரி 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

ப�ாலி ஏஞேல்ஸ் மகளிர் பமடரிக் 

பமல்நிணைப் ேள்ளி, அைகாபுரம், பேைம்

பா. லொ 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

ப�ாலி ஏஞேல்ஸ் மகளிர் பமடரிக் 

பமல்நிணைப் ேள்ளி, அைகாபுரம், பேைம்

தவ. உோேம்கஸவரி 
முதுகணை ஆசிரியர் 

எம்.என.எஸ். அரசு மகளிர் பமல்நிணைப் 

ேள்ளி, ஆடண்டயாம்ேடடி, பேைம்

்க. ொரொ 
முதுகணை ஆசிரியர் 

அரசு பமல்நிணைப் ேள்ளி 

அைகப்ேம்ோணளயம் புதூர், பேைம்

தோழிதபயர்பபாளர்கள்
ல. சிவக்குோர 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

அரசு மகளிர் பமல்நிணைப் ேள்ளி 

ஆத்தூர், பேைம்

ம்க.எஸ. சு்பரேணியன 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

அரசு பமல்நிணைப் ேள்ளி 

காடடுக்பகாடண்ட, பேைம்

புவியியல்
பாடவல்லுநர்கள் & 
மேலாயவாளர்கள்
வி. ெமிழரென 
இணைப் பேராசிரியர் 

அரசு கணைக் கல்லூரி, கரூர்

முனைவர தப. அருள் 
இணைப்பேராசிரியர்  

அரசு கணைக் கல்லூரி, பேைம்

அ. இராொ 
இணைப் பேராசிரியர் & துணைத் தணைவர் 

அரசு கணைக் கல்லூரி, பேைம்

பாடநூல் ஆசிரியர்கள்
முனைவர கு. ருத்ரமவல் மூரத்தி 
பகௌரவ விரிவுணரயாளர் 

அறிஞர் அணைா அரசு கணைக் கல்லூரி 

நாமக்கல்

முனைவர சு. தெந்தில் குோர 
பகௌரவ விரிவுணரயாளர் 

அறிஞர் அணைா அரசு கணைக் கல்லூரி 

நாமக்கல்

ெ. ஸ்ரீெைனி 
முதுகணை ஆசிரியர் 

அரசு ஆணகள் பமல்நிணைப் ேள்ளி 

ோப்பிபரடடிேடடி, தருமபுரி

சி. தெல்வம் 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

சுப்பிரமணிய ோஸ்திரியார் 

பமல்நிணைப் ேள்ளி 

ஆரணி, திருவணைாமணை

்க.ம்கா. மொதி 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

அரசு ஆணகள் பமல்நிணைப் ேள்ளி 

விரிஞசிபுரம், பவலூர்

வீ. தெயசெந்திரன 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

அரசு ஆணகள் பமல்நிணைப் ேள்ளி 

தம்மம்ேடடி, பேைம்

பி. முனிராெு 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

அரசு உயர்நிணைப் ேள்ளி 

சூ்டாபுரம், கிருஷைகிரி

சீ. ெங்கர 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

அரசு பமல்நிணைப் ேள்ளி 

காடடுக்பகாடண்ட, பேைம்

தோழிதபயர்பபாளர்கள்
இரா. எழில்மோ்கன 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

அரசு மகளிர் உயர்நிணைப் ேள்ளி 

ஏத்தாப்பூர், பேைம்  

வ. இரவிக்குோர 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

அரசு பமனிணைப் ேள்ளி 

தாண்டவராயபுரம், பேைம்

சி. ஐயந்துனர 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

அரசு உயர்நிணைப் ேள்ளி 

டி.பேருமாோணளயம், பேைம் 

ெடடசெர 
இரா. மோ்கைாம்பாள் 
பவளச்பேரி, பேனணனை

குடினேயியல்
பாடவல்லுநர & மேலாயவாளர
முனைவர எம். ்கலியதபருோள் 
பமனைாள் இணைப் பேராசிரியர் & 

துணைத் தணைவர் 

அரசியல் அறிவியல்துணை 

மாநிைக் கல்லூரி, பேனணனை

பாடநூல் ஆசிரியர்கள்
மெ. சு்கந்தி 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

அரசு கள்ளர் உயர்நிணைப் ேள்ளி 

அனனைஞசி, பதனி

தப. பாலமுரு்கன 
முதுகணை ஆசிரியர் 

அரசு ஆணகள் பமல்நிணைப் ேள்ளி 

தம்மம்ேடடி, பேைம்

வி. மவல்முரு்கன 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

அரசு பமல்நிணைப் ேள்ளி 

பவள்ளாளகுண்டம், பேைம்

்க. அயயாதுனர 
முதுகணை ஆசிரியர் 

அரசு ஆணகள் பமல்நிணைப் ேள்ளி 

பமச்பேரி, பேைம்

து. வாணி 
முதுகணை ஆசிரியர் 

மால்பகா வித்யாையா பமடரிக் 

பமல்நிணைப் ேள்ளி 

பமடடூர் அணை, பேைம்

தோழிதபயர்பபாளர்கள்
ம்க.எஸ. சு்பரேணியன 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

அரசு பமல்நிணைப் ேள்ளி 

காடடுக்பகாடண்ட, பேைம்

ல. சிவக்குோர 
ேட்டதாரி ஆசிரியர் 

அரசு மகளிர் பமல்நிணைப் ேள்ளி 

ஆத்தூர், பேைம்

தபாருளியல்
பாடவல்லுநர & மேலாயவாளர
முனைவர. இரா. சு்பரேணியன 
பமனைாள் பேராசிரியர் 

பேௌப்டஸ்வரி கணை மற்றும் 

அறிவியல் கல்லூரி, பேைம்

பாடநூல் ஆசிரியர்கள்
இல. த்கௌெல்யாமெவி 
முதுகணை ஆசிரியர் 

அரசு பமல்நிணைப் ேள்ளி 

பதாப்பூர், தருமபுரி

சூ. சீனிவாென 
முதுகணை ஆசிரியர் 

அரசு பமல்நிணைப் ேள்ளி 

போ.துருஞசிப்ேடடி, தருமபுரி

தோழிதபயர்பபாளர
பி. சுந்ெரவடிமவலு 
முதுகணை ஆசிரியர் 

அரசு ஆணகள் பமல்நிணைப் ேள்ளி 

ஆத்தூர், பேைம்

ஆமலாெனையாளர்கள் 
ேற்றும் பாடவல்லுநர்கள்
முனைவர தபான. குோர 
இணை இயக்குநர் (ோ்டத்திட்டம்) 

மாநிைக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் 

ேயிற்சி நிறுவனைம், பேனணனை

ெ. சீனிவாென 
முதல்வர் 

மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் 

ேயிற்சி நிறுவனைம், கிருஷைகிரி

பாட ஒருஙகினை்பபாளர்கள்
தப. சுமரஷ் 
முதுகணை ஆசிரியர் 

அரசு மகளிர் பமல்நிணைப் ேள்ளி 

ஆத்தூர், பேைம்

முனைவர. ம்கா. விருெொரணி 
முதுநிணை விரிவுணரயாளர் 

மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் 

ேயிற்சி நிறுவனைம், கிருஷைகிரி

வினரவுக்குறியீடு 
மேலாணனேக் குழு
இரா. தெ்கநாென,  
இ.நி.ஆ, ஊ.ஒ.ந.நி.ேள்ளி, கபைேபுரம், 

திருவணைாமணை.

சூ.ஆல்பரட வளவன பாபு, 
அ.உ.நி.ேள்ளி, ேரமக்குடி, இராமநாதபுரம்.

வ.பத்ோவதி, ப.ஆ, 
அ.உ.நி. ேள்ளி, பவற்றியூர், அரியலூர்.

ICT ஒருஙகினை்பபாளர்கள்
து. நா்கராஜ் 
அரசு பமல்நிணைப் ேள்ளி 

ராப்பூேல், புதுக்பகாடண்ட  

எஸ. சுமரந்திரன 
அரசு பமல்நிணைப் ேள்ளி 

மாதவைாயம், கனனியாகுமரி

்கனல ேற்றும் வடிவனே்பபு குழு
ஓவியம் 
இரா. முத்துக்குோர
மவ. விமைாத் குோர

பக்்க வடிவனே்பபு 
்காோடசி பாலன ஆறுமு்கம்
ெ. அமொக் குோர 
ஆர. பாலசு்பரேணி 
சி. பிரொந்த் 
ஸ. ெந்தியாகு ஸடீபன 
மவ. ஸ்ரீெர 
ோ. தெல்வகுோர 
அ. அடிென ராஜ்

In-House - QC 
 

கி. தெரால்டு வில்ென
அடனட வடிவனே்பபு 
்கதிர ஆறுமு்கம்

ஒருஙகினை்பபு
ரமேஷ் முனிொமி

ெமூ்க அறிவியல் - எடடாம் வகு்பபு 
ஆபைாேணனையாளர்கள், ோ்ட வல்லுநர்கள், பமைாய்வாளர்கள் மற்றும் ோ்டநூல் ஆசிரியர்கள் குழுவினைர்

இந்நூல் 80 ஜி.ஸ்.எம். எலிகணட பமப்லித்பதா தாளில் அச்சி்டப்ேடடுள்ளது. 

ஆப்பேட முணையில் அச்சிடப்டார்:
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ப. அருண் ்காமராஜ்
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குறி்பபு
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