எட்டாம் வகுப்பு
முதல் பருவம்
த�ொகுதி - 3

சமூக அறிவியல்

History_Untitled-1.indd 144

4/15/2019 3:57:05 AM

ப�ொருளடக்கம்
வரலாறு
அலகு 1

ஐர�ோப்பியர்களின் வருகை

146

அலகு 2 வர்த்தகத்திலிருந்து பேரரசு வரை

157

அலகு 3 கிராம சமூகமும் வாழ்க்கை முறையும்

174

அலகு 4 மக்களின் புரட்சி

185

புவியியல்
அலகு 1	பாறை மற்றும் மண்

199

அலகு 2 வானிலையும் காலநிலையும்

211

அலகு 3 நீரியல் சுழற்சி

222

குடிமையியல்
அலகு 1

மாநில அரசு எவ்வாறு செயல்படுகிறது

231

அலகு 2 குடிமக்களும் குடியுரிமையும்

240

ப�ொருளியல்
அலகு 1	பணம், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள்

மின்னூல்

மதிப்பீடு

246

இணைய வளங்கள்

பாடநூலில் உள்ள விரைவுக் குறியீட்டைப் (QR Code) பயன்படுத்துவ�ோம்! எப்படி?
•

உங்கள் திறன் பேசியில் கூகுள் playstore க�ொண்டு DIKSHA செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவிக்கொள்க.

•

திரையில் த�ோன்றும் கேமராவை பாடநூலின் QR Code அருகில் க�ொண்டு செல்லவும்.

•
•

செயலியை திறந்தவுடன், ஸ்கேன் செய்யும் ப�ொத்தானை அழுத்தி பாடநூலில் உள்ள விரைவு குறியீடுகளை ஸ்கேன் செய்யவும்.
ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம். அந்த QR Code உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின் பாட பகுதிகளை பயன்படுத்தலாம்.

குறிப்பு: இணையச்செயல்பாடுகள் மற்றும் இணைய வளங்களுக்கான QR code களை Scan செய்ய DIKSHA அல்லாத ஏதேனும் ஓர்
QR code Scanner ஐ பயன்படுத்தவும்.
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அலகு - 1

வரலாறு

ஐர�ோப்பியர்களின்
வருகை
கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
▶ நவீன இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்களின் வகைகள் பற்றி அறிதல்
▶ இந்தியாவில் ப�ோர்ச்சுகீசியரின் வர்த்தகத்தை புரிந்துக�ொள்ளுதல்
▶ இந்தியாவில் ப�ோர்ச்சுகீசியர்கள் மற்றும் டச்சுக்காரர்கள் ஆதிக்கத் தாக்கத்தை
புரிந்து க�ொள்ளுதல்

▶ டென்மார்க்கின் காலனி குடியேற்றங்களை பற்றி அறிதல்
▶ ஆங்கில மற்றும் பிரெஞ்சு கிழக்கிந்திய நிறுவனங்களின் வருகை மற்றும் நிலைப்பாடுகளை அறிதல்

அறிமுகம்

தங்களுடைய அலுவலக செயல்பாடுகளை
தங்களது அரசாங்கப் பதிவேடுகளில் பதிவு
செய்துள்ளனர். பராமரிக்கப்பட்ட அவர்களது
பதிவுகள் இந்தியாவில் அவர்களது த�ொடர்பு
பற்றி அறிய உதவும் மதிப்பு மிக்க ஆதாரங்களாக
உள்ளன. லிஸ்பன், க�ோவா, பாண்டிச்சேரி
மற்றும் சென்னை ஆகிய இடங்களில் உள்ள
ஆவணக் காப்பகங்கள் விலை மதிப்பற்ற
வரலாற்றுத் தகவல்களின் பெட்டகமாகும்.

18 மற்றும் 19 ஆம் நூற்றாண்டுகளில்
இந்தியாவிற்கு வருகை புரிந்த பல வெளிநாட்டு
பயணிகள், வர்த்தகர்கள், சமய பரப்பாளர்கள்
மற்றும் ப�ொதுப்பணி ஊழியர்கள், நாட்டின்
பல்வேறு
பகுதிகளில்
தாங்கள்
பெற்ற
அனுபவங்களையும்,
உணர்வுகளையும்
விட்டுச்சென்றுள்ளனர். நவீன கால வரலாற்று
நிகழ்வுகளை அறிய சர்வதேச, தேசிய மற்றும்
வட்டார அளவில் நமக்கு ஏராளமான ஆதாரங்கள்
கிடைக்கின்றன.

சான்றுகளின் வகைகள்
நாம் வரலாற்றை எழுதுவதற்கு எழுதப்பட்ட
மற்றும் பயன்பாட்டு ப�ொருள் ஆதாரங்கள் நமக்கு
பெரிதும் உதவுகின்றன.

நவீன இந்திய ஆதாரங்கள்
நவீன
இந்தியாவின்
வரலாற்று
ஆதாரங்கள்
நாட்டின்
அரசியல்,
சமூக
ப�ொருளாதார
மற்றும்
கலாச்சார
முன்னேற்றங்களை பற்றி
அறிய நமக்கு உதவுகின்றன.
த�ொடக்க காலத்திலிருந்தே ப�ோர்ச்சுக்கீசியர்கள்,
டச்சுக்காரர்கள்,
பிரெஞ்சுக்காரர்கள்,
டேனியர்கள்
மற்றும்
ஆங்கிலேயர்கள்

எழுதப்பட்ட ஆதாரங்கள்
அச்சு
இயந்திரம்
கண்டுபிடிப்பிற்குப்
பின் பல்வேறு ம�ொழிகளில் எண்ணற்ற
புத்தகங்கள் அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டன.
இதன்
விளைவாக
கலை,
இலக்கியம்,
வரலாறு, அறிவியல் ப�ோன்ற துறைகளைப்
பற்றி மக்கள் எளிதாக அறிய முடிந்தது.
இந்தியாவின் ஏராளமான செல்வத்தைப் பற்றி
மார்க்கோப�ோல�ோ மற்றும் சில வெளிநாட்டுப்
146
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பயணிகளின் பயணக்
கு றி ப் பு க ளி லி ரு ந் து
ஐ ர � ோ ப் பி ய ர ்க ள்
அறிந்து க�ொண்டனர்.
இ க் கு றி ப் பு க ள்
ஐ ர � ோ ப் பி ய ர ்க ளை
இந்தியாவை ந�ோக்கி
ஈர்த்தது.
தமிழ்
வரலாற்றுக்
குறிப்பு
ஆனந்தரங்கம்
ஆ வ ண ங ்க ளி ல்
முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு பெயர்
ஆனந்தரங்கம். இவர் பாண்டிச்சேரி பிரெஞ்சு
வர்த்தகத்தில் ம�ொழி பெயர்ப்பாளராக (Dubash)
இருந்தார். 1736 லிருந்து 1760 வரை அவர்
எழுதிய பிரெஞ்சு இந்திய உறவு முறை
பற்றிய அன்றாட நிகழ்வுகளின் குறிப்புகள்
அக்காலத்தைப் பற்றி அறிய உதவும் ஒரே
எழுதப்பட்ட, சமய சார்பற்ற மதிப்பு மிக்க பதிவாக
நமக்குக் கிடைத்துள்ளன. அவரது குறிப்புகள்
அரசியல் தீர்வுகளை வெளிப்படையாக விளக்கும்
வரலாற்றாதாரமாக உள்ளன. எழுதப்பட்ட
ஆதாரங்கள்
என்பவை
இலக்கியங்கள்,
பயணக்குறிப்புகள், நாட்குறிப்புகள், சுயசரிதை,
துண்டு பிரசுரங்கள், அரசாங்க ஆவணங்கள்
மற்றும் கையெழுத்துப் பிரதிகள் ஆகியவற்றை
உள்ளடக்கியதாகும்.

ஜார்ஜ் வில்லியம் பாரஸ்ட்
என்பவர்
இந்திய
தேசிய
ஆவணக்காப்பகத்தின் தந்தை
என அழைக்கப்படுகிறார்.

தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பகம்
தற்போது தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பகம்
என்று அழைக்கப்படும் 'சென்னை பதிப்பாசனம்'
சென்னையில்
அமைந்துள்ளது.
இது
தென்னிந்தியாவின் மிகப் பழமையான மற்றும்
மிகப்பெரிய களஞ்சியங்களுள் ஒன்றாகும்.
அங்குள்ள
பெரும்பாலான
ஆவணங்கள்
ஆங்கிலத்தில் உள்ளன. மேலும் அங்கு டச்சு,
டேனிஷ், பாரசீக, மராத்திய நிர்வாக பதிவுகளின்
த�ொகுப்புகள் பிரெஞ்சு, ப�ோர்ச்சுக்கீசிய, தமிழ்,
உருது ப�ோன்ற ம�ொழிகளிள் உள்ளன.

தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பகம்

ஆவணக்காப்பகங்கள்

தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகத்தில் 1642ம்
ஆண்டு டச்சு பதிவுகளின் த�ொகுப்புகள்
உள்ளன. இது க�ொச்சி மற்றும் ச�ோழமண்டல
கடற்கரையில்
உள்ள
இடங்களுடன்
த�ொடர்புடையது. இந்த பதிவுகள் 1657-1845
காலப் பகுதியை உள்ளடக்கியது. டேனிஷ்
பதிவுகள்
1777-1845
காலப்பகுதியை
உள்ளடக்கியது. டாட்வெல் என்பவரின் பெரும்
முயற்சியால் 1917 ஆம் ஆண்டு 'சென்னை
நாட்குறிப்பு
பதிவுகள்'
வெளியிடப்பட்டது.
வரலாற்று
ஆராய்ச்சியை
ஊக்குவிப்பதில்
அவருக்கு இருந்த மிகுந்த ஆர்வத்தைக் இது
காட்டுகிறது.
தமிழ்நாடு
ஆவணக்காப்பக
வரலாற்றின் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை அவர்
த�ொடங்கி வைத்தார்.

வரலாற்று
ஆவணங்கள்
பாதுகாக்கப்படும் இடம் ஆவணக்காப்பகம்
என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்திய தேசிய
ஆவணக்காப்பகம்
(NAI)
புதுடெல்லியில்
அமைந்துள்ளது.
இது
இந்திய
அரசின்
ஆவணங்களைப் பாதுகாக்கும் முதன்மைக்
காப்பகமாகும். இது கடந்த கால நிர்வாக
முறைகளைப்
புரிந்து
க�ொள்வதற்கான
அனைத்துத்
தகவல்களுடன்
தற்கால
மற்றும் எதிர்கால தலைமுறையினருக்கும்
ஒரு வழிகாட்டியாக இது விளங்குகிறது.
இந்தியாவின் அரசியல், சமூக, ப�ொருளாதார,
கலாச்சார மற்றும் அறிவியல் ரீதியான வாழ்க்கை
மற்றும் மக்கள் நடவடிக்கைகள் குறித்து தெரிந்து
க�ொள்வதற்கான உண்மையான சான்றுகள்
இதில் அடங்கியுள்ளன. இது ஆசியாவில்
உள்ள ஆவணக்காப்பகங்களிலேயே மிகவும்
பெரியதாகும்.

பயன்பாட்டு ப�ொருள் ஆதாரங்கள்
பல ஓவியங்கள் மற்றும் சிலைகள் நவீன
இந்திய வரலாற்றின் முதன்மை ஆதாரங்களாக
உள்ளன. அவை தேசியத்தலைவர்களின்
147
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தேசிய அருங்காட்சியகமாகும். இது 1949 ஆம்
ஆண்டு நிறுவப்பட்டது.
நிர்வாக வரலாற்றை அறிய ஒரு சிறந்த
ஆதாரமாக
நாணயங்கள்
திகழ்கின்றன.
நவீன
இந்தியாவின் முதல் நாணயம்
கி.பி. 1862 ஆம் ஆண்டில்
ஆங்கிலேய
ஆட்சியில்
வெளியிடப்பட்டது. இராணி
விக்டோரியாவுக்குப்
பிறகு
அரியணை ஏறிய மன்னர் ஏழாம் எட்வர்டு, தனது
உருவம் தாங்கிய நாணயத்தை வெளியிட்டார்.
ரிசர்வ் வங்கி 1935ல் முறையாக நிறுவப்பட்டு
இந்திய அரசின் ரூபாய் ந�ோட்டுக்களை
வெளியிடும் அதிகாரத்தைப் பெற்றது. மன்னர்
ஆறாம் ஜார்ஜ் உருவம் தாங்கிய இந்தியாவின்
முதல் 5 ரூபாய் ந�ோட்டு ஜனவரி, 1938 ல் ரிசர்வ்
வங்கியால் வெளியிடப்பட்டது.

புனித டேவிட் க�ோட்டை, கடலூர்
சாதனைகளையும், வரலாற்றுப் பிரமுகர்கள்
பற்றிய தகவல்களையும் நமக்கு நிறைய
தருகின்றன. இந்தியக் கட்டடக் கலையின் கலை
அம்சம் மற்றும் த�ொழில்நுட்பத்தின் சான்றாக
புனித பிரான்சிஸ் ஆலயம் (க�ொச்சி), புனித
லூயிஸ் க�ோட்டை (பாண்டிச்சேரி), புனித ஜார்ஜ்
க�ோட்டை (சென்னை), புனித டேவிட் க�ோட்டை
(கடலூர்), இந்தியா கேட், டெல்லி பாராளுமன்றம்,
குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை ஆகியன
உள்ளன. சமய, கலாச்சார, வரலாற்று மதிப்புமிக்க
மற்ற ப�ொருள் மூலங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு அவை
அருங்காட்சியகத்தில் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.
இந்த
அருங்காட்சியகங்கள்
நமது
கலாச்சாரத்தைப்
பாதுகாத்து
மேம்படுத்த
உதவுகின்றன. டெல்லியிலுள்ள மிகப்பெரிய
அருங்காட்சியகம் இந்தியாவின் மிகப்பெரும்

1690ல் புனித டேவிட்
க�ோட்டை
ஆங்கிலேயரால்
கடலூரில் கட்டப்பட்டது.
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ஐர�ோப்பியர்கள் வருகை

ப�ோர்ச்சுக்கல்
ஐர�ோப்பிய
நாடுகள்
அனைத்திலும்,
ப�ோர்ச்சுக்கல் மட்டும் இந்தியாவிற்கு புதிய
கடல் வழியைக் கண்டுபிடிப்பதில் மிகவும்
ஆர்வமாக இருந்தது. ப�ோர்ச்சுக்கீசிய இளவரசர்
ஹென்றி ப�ொதுவாக “மாலுமி ஹென்றி”
என
அறியப்படுகிறார்.
அவர்
உலகின்
அறியப்படாத பகுதிகளை ஆராயவும், சாகச
வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளவும் தனது நாட்டு
மக்களை ஊக்குவித்தார். 1487 ஆம் ஆண்டு

கி.பி.(ப�ொ.ஆ) 1453ல் துருக்கியர்களால்
கான்ஸ்டாண்டிந�ோபிள்
என்ற
பகுதி
கைப்பற்றப்பட்ட
பிறகு
இந்தியாவிற்கும்,
ஐர�ோப்பாவிற்குமிடையிலான
நிலவழி
மூடப்பட்டது. துருக்கி வட ஆப்பிரிக்காவிலும்,
பால்கன் தீபகற்பத்திலும் நுழைந்தது. இது
ஐர�ோப்பிய நாடுகளை கிழக்கு நாடுகளுக்குப்
புதிய
கடல்
வழியைக்
கண்டுபிடிக்கத்
தூண்டியது.
149
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ப�ோர்ச்சுக்கீசிய மாலுமியான பார்த்தல�ோமிய�ோ
டயஸ்
தென்னாப்பிரிக்காவின்
தெற்கு
முனையை அடைந்தார். மன்னர் இரண்டாம்
ஜான் அவரை ஆதரித்தார்.

கப்பற்படையை
பலப்படுத்துவதே
அல்மெய்டாவின்
ந�ோக்கமாக
இருந்தது.
அதற்காக அவர் பின்பற்றிய க�ொள்கை
'நீலநீர்க்கொள்கை' எனப்பட்டது. இந்தியப்
பெருங்கடலில் அரேபிய ஏகப�ோக வர்த்தகத்தை
ப�ோர்ச்சுக்கீசியர் தகர்க்க முயன்றப�ோது அது
எதிர்மறையாக துருக்கி மற்றும் எகிப்தை
பாதித்தது. பீஜப்பூர் மற்றும் குஜராத் சுல்தான்கள்
ப�ோர்ச்சுகீசியருக்கு எதிராக, எகிப்து மற்றும்
துருக்கி சுல்தான்களுக்கு ஆதரவளித்தனர்.
இதனால் துறைமுகங்களின் கட்டுப்பாட்டை
விரிவுபடுத்துவது குறித்தும் ப�ோர்ச்சுகீசியர்
கவலை அடைந்தனர். இந்நிலையில் சாவலுக்கு
அருகில் நடைபெற்ற கடற்படை ப�ோரில்
முஸ்லீம் கூட்டுப்படைகள் ப�ோர்ச்சுகீசியரைத்
த�ோற்கடித்தன. இப்போரில் அல்மெய்டாவின்
மகன் க�ொல்லப்பட்டான். பின்னர் டையூவில்
நடைபெற்ற
கடற்போரில்
அல்மெய்டா,
முஸ்லீம் கூட்டுப் படைகளைத் த�ோற்கடித்தார்.
கி.பி.1509ல்
ப�ோர்ச்சுக்கீசியர்
ஆசியாவில்
கடற்படை மேலாண்மையைக் க�ோரினர்.

வாஸ்கோடகாமா
வா ஸ்கோடகா மா
தென்னாப்பிரிக்காவின்
தெற்கு
முனையை
அடைந்து, அங்கிருந்து
ம�ொசாம்பிக் பகுதிக்குத்
தனது
பயணத்தைத்
த�ொடர்ந்தார். பின்னர்
இந்திய
மாலுமி
ஒருவரின் உதவிய�ோடு
கி.பி.(ப�ொ.ஆ)
1498ல் வாஸ்கோடகாமா
கள்ளிக்கோட்டையை
அடைந்தார். அவரை மன்னர் சாமரின்
வரவேற்றார். இரண்டாவது ப�ோர்ச்சுகீசிய
மாலுமி பெட்ரோ அல்வாரிஸ் காப்ரல் என்பவர்
வாஸ்கோடகாமாவின்
கடல்
வழியைப்
பின்பற்றி 13 கப்பல்களில் சில 100 வீரர்களுடன்
1500 ஆம் ஆண்டு கள்ளிக்கோட்டையை
வந்தடைந்தார்.

அல்போன்சோ-டி-அல்புகர்க் (1509 - 1515)
இந்தியாவில்
ப�ோர்ச்சுக்கீசிய
அதிகாரத்தை உண்மையில் நிறுவியவர்
அல்போன்சோ-டி-அல்புகர்க் ஆவார். அவர்
பீஜப்பூர் சுல்தானிடமிருந்து நவம்பர் 1510 ல்
க�ோவாவைக் கைப்பற்றினார். 1515ல் பாரசீக
வளைகுடாவில் உள்ள ஆர்மஸ் துறைமுகப்
பகுதியில்
ப�ோர்ச்சுக்கீசிய
அதிகாரத்தை
விரிவுபடுத்தினார்.
அல்போன்சோ-டிஅல்புகர்க்
இந்தியப்
பெண்களுடனான
ப�ோர்ச்சுகீசிய திருமணங்களை ஊக்குவித்தார்.
மேலும் விஜயநகரப் பேரரசுடன் நட்புறவை
மேற்கொண்டார்.

வாஸ்கோடகாமா
1501ல்
இருபது
கப்பல்களுடன்
இரண்டாவது
முறையாக
இந்தியா
வந்தடைந்தார்.
அப்பொழுது
கண்ணனூரில் ஒரு வர்த்தக மையத்தை
நிறுவினார்.
பின்னர்
கள்ளிக்கோட்டை,
க�ொச்சின் பகுதிகளிலும் வர்த்தக மையத்தை
நிறுவினார்.
இதனால்
க�ோபங்கொண்ட
மன்னர்
சாமரின்
ப�ோர்ச்சுக்கீசியரைத்
தாக்கினார். ஆனால் அவர் ப�ோர்ச்சுக்கீசியரால்
த�ோற்கடிக்கப்பட்டார்.
பின்னர்
க�ொச்சின்
ப�ோர்ச்சுக்கீசிய கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் முதல்
தலைநகரமாயிற்று. 1524ல் வாஸ்கோடகாமா
மூன்றாவது முறையாக இந்தியா வந்தப�ொழுது
ந�ோய்வாய்ப்பட்டு டிசம்பர் 1524ல் க�ொச்சியில்
காலமானார்.

நின�ோ-டி-குன்கா (1529-1538)
அல்புகர்க்குவிற்குப் பிறகு கவர்னரான
நின�ோ-டி-குன்கா
1530ல்
தலைநகரை
க�ொச்சியிலிருந்து க�ோவாவிற்கு மாற்றினார்.
1534ல் குஜராத்தின் பகதூர்ஷாவிடமிருந்து
பசீன் பகுதியைக் கைப்பற்றினார். மேலும்
1537ல் டையூவைக் கைப்பற்றினார். பின்னர்
குஜராத்தின் உள்ளூர்த் தலைவர்களிடமிருந்து
டாமனைக் கைப்பற்றிய பின் சால்செட்டை 1548 ல்
ஆக்கிரமித்தார்.

பிரான்சிஸ்கோ-டி-அல்மெய்டா (1505-1509)
பி ரா ன் சி ஸ ்க ோ - டி - அ ல்மெய்டா
என்பவர் இந்தியாவிலிருந்த ப�ோர்ச்சுக்கீசிய
பகுதிகளுக்கு 1505ல் அனுப்பப்பட்ட முதல்
ஆளுநர் ஆவார். இந்தியாவில் ப�ோர்ச்சுக்கீசிய
எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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இவ்வாறு
ப�ோர்ச்சுக்கீசியர்
16 ஆம்
நூற்றாண்டில்இந்தியாவின்மேற்கு கடற்கரையில்
க�ோவா, டையூ, டாமன், சால்செட், பசீன்,
செளல் மற்றும் பம்பாய் ப�ோன்ற பகுதிகளைக்
கைப்பற்றுவதில்
வெற்றி
பெற்றனர்.
வங்காள கடற்கரையில் ஹுக்ளி, சென்னை
கடற்கரையில் சாந்தோம் ப�ோன்ற பகுதிகளைக்
கைப்பற்றினர். ப�ோர்ச்சுக்கீசியர் இந்தியாவில்
புகையிலை சாகுபடியை அறிமுகப்படுத்தினர்.
ப�ோர்ச்சுக்கீசியரின்
செல்வாக்கினால்
கத்தோலிக்க கிறித்துவம் இந்தியாவின் கிழக்கு,
மேற்கு கடற்கரைய�ோர சில பகுதிகளில்
பரவியது.
1556ல்
ப�ோர்ச்சுக்கீசியரால்
க�ோவாவில் அச்சு இயந்திரம் அமைக்கப்பட்டது.
அச்சு
இயந்திரத்தின்
உதவியால்
ஓர்
ஐர�ோப்பிய எழுத்தாளர் 1563ல் க�ோவாவில்
’இந்திய மருத்துவ தாவரங்கள்’ என்ற நூலை
அச்சிட்டு வெளியிட்டார். 17 ஆம் நூற்றாண்டில்
ப�ோர்ச்சுக்கீசிய அதிகாரம் படிப்படியாக டச்சுவிடம்
வீழ்ச்சியடைந்தது. மேலும் 1739 ஆம் ஆண்டில்
ப�ோர்ச்சுக்கீசிய
அதிகாரம்
க�ோவா,டையூ,
டாமன் ஆகியவற்றோடு நின்றுப�ோனது.

நறுமணப் ப�ொருட்கள் மீதான வியாபாரத்தில்
அவர்கள் ஏகப�ோக உரிமை பெற்றிருந்தனர்.
இந்தியாவில் பழவேற்காடு, சூரத், சின்சுரா,
காசிம்பஜார், பாட்னா, நாகப்பட்டினம், பாலச�ோர்
மற்றும் க�ொச்சின் ப�ோன்ற இடங்களில்
அவர்களது முக்கிய வர்த்தக மையங்கள்
இருந்தன.

டச்சுக்காரர்கள்

தமிழ்நாட்டில் டச்சுக்காரர்கள்
1502 முதல் பழவேற்காட்டின் மீது
கட்டுப்பாட்டை ஏற்படுத்திய ப�ோர்ச்சுக்கீசியர்கள்,
டச்சுக்காரர்களால் தங்களின் ஆதிக்கத்தை
இழந்தனர். பழவேற்காட்டில் டச்சுக்காரர்கள்
1613ல் கெல்டிரியா க�ோட்டையைக் கட்டினர்.
இந்தக் க�ோட்டை ஒரு காலத்தில் டச்சு அதிகார
மையத்தின் இருப்பிடமாக இருந்தது.

ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி 17 ஆம்
நூற்றாண்டு
முழுவதும்,
டச்சு
மற்றும்
ப�ோர்ச்சுக்கீசியர்களுக்குப்
ப�ோட்டியாக
இருந்தது. இந்நிலையில் 1623 ல் டச்சுக்காரர்கள்
அம்பாய்னாவில் பத்து ஆங்கில வியாபாரிகள்
மற்றும் ஒன்பது ஜப்பானியர்களை இரக்கமின்றி
க�ொன்றனர்.
இந்நிகழ்வு
டச்சு
மற்றும்
ஆங்கிலேயர்களிடையே மேலும் பகைமையை
வளர்த்தது. 1759ல் நடைபெற்ற பெடரா
ப�ோரில் ஆங்கிலேயர்கள், டச்சுக்காரர்களைத்
த�ோற்கடித்தனர். த�ொடர்ந்து டச்சு இறுதி
வீழ்ச்சியை எட்டியது. ஒன்றன் பின் ஒன்றாக
தனது குடியேற்றங்களை ஆங்கிலேயரிடம்
இழந்த
டச்சு
1795ல்
முழுமையாக
ஆங்கிலேயரிடம் ஒப்படைத்தது.

ப�ோர்ச்சுக்கீசியர்களைத்
த�ொடர்ந்து
டச்சுக்காரர்கள்
இந்தியாவிற்கு
வருகை
புரிந்தனர். 1602ல் நெதர்லாந்து ஐக்கிய
கிழக்கிந்திய கம்பெனி என்ற நிறுவனம்
த�ொடங்கப்பட்டு,
கிழக்கிந்திய
நாடுகளில்
வர்த்தகம் செய்ய அரசிடமிருந்து அனுமதியும்
பெற்றது.
டச்சுக்காரர்கள்
இந்தியாவிற்கு
வந்த பிறகு அவர்களின் வர்த்தக மையத்தை
மசூலிப்பட்டினம் என்ற இடத்தில் நிறுவினர்.
பின்னர் கி.பி. 1605 ல் ப�ோர்ச்சுக்கீசியரிடமிருந்து
அம்பாய்னாவை கைப்பற்றி இந்தோனேசியா
தீவில் (Spice Island) ஆதிக்கத்தை நிலை
நிறுத்தினர். மேலும் ப�ோர்ச்சுக்கீசியரிடமிருந்து
நாகப்பட்டினத்தைக் கைப்பற்றி, தென்னிந்தியாவில் தங்களை வலிமைப்படுத்திக் க�ொண்டனர்.
ஆரம்பத்தில்
பழவேற்காடு
(Pulicat)
டச்சுக்காரர்களின் தலைநகராக இருந்தது.
பின்னர்
1690ல்
பழவேற்காட்டிலிருந்து
தலைநகரை நாகப்பட்டினத்திற்கு மாற்றிக்
க�ொண்டனர். இந்தியப் ப�ொருட்களான பட்டு,
பருத்தி, இண்டிக�ோ, அரிசி மற்றும் அபினி
ஆகியவை டச்சுக்காரர்கள் வர்த்தகம் செய்த
ப�ொருட்களாகும். கருப்பு மிளகு மற்றும் மற்ற

கெல்டிரியா க�ோட்டை, பழவேற்காடு
அக்காலத்தில்
பழவேற்காட்டிலிருந்து
வைரங்கள் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி
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செய்யப்பட்டன. நாகப்பட்டினம், புன்னக்காயல்,
பரங்கிப்பேட்டை (Porto Novo) கடலூர் மற்றும்
தேவனாம்பட்டினம் ஆகியன டச்சுக்காரர்களின்
க�ோட்டைகள்
மற்றும்
கைப்பற்றிய
பகுதிகளாகும்.

கடற்கரையில் உள்ள மசூலிப்பட்டினத்தில்
1611ல் நிறுவினர். இது க�ோல்கொண்டா
அரசின் ஒரு முக்கிய துறைமுகமாகும். 1639ல்
பிரான்சிஸ் டே என்ற ஆங்கில வணிகர்,
சந்திரகிரி மன்னரான சென்னப்ப நாயக்கர்
என்பவரிடமிருந்து மெட்ராசை குத்தகைக்குப்
பெற்றார். அங்கு ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி
புனித ஜார்ஜ் க�ோட்டை என அழைக்கப்படும்
தனது புகழ்வாய்ந்த வணிக மையத்தை
நிறுவியது. இது ஆங்கிலேயரால் கட்டப்பட்ட
முதல் க�ோட்டையாகவும், கிழக்குப் பகுதி
முழுமைக்குமான
தலைமையிடமாகவும்
விளங்கியது.

ஆங்கிலேயர்கள்
இங்கிலாந்து
இராணி
எலிசபெத்
கிழக்கிந்திய நாடுகளுடன் வர்த்தகம் செய்ய
கவர்னர் மற்றும் லண்டன் வர்த்தகர்கள்
நிறுவனத்திற்கு 1600 டிசம்பர் 31 அன்று
ஒரு அனுமதிப் பட்டயம் வழங்கினார். அந்த
நிறுவனம் (கம்பெனி) ஒரு கவர்னர் மற்றும்
24
இயக்குநர்களைக்
க�ொண்டிருந்தது.
1608 ஆம் ஆண்டு ஜஹாங்கீர் அவைக்கு
மாலுமி
வில்லியம்
ஹாக்கின்ஸ்
சில
சலுகைகளைப் பெற அனுப்பிவைக்கப்பட்டார்.
அவர் சூரத் நகரில் ஒர் வணிக மையத்தை
அமைக்க அனுமதி க�ோரினார்.
ஆனால்
ப�ோர்ச்சுக்கீசிய தலையீட்டால் ஜஹாங்கீர்
அனுமதி வழங்கவில்லை.
ஆகையால்
வில்லியம்
ஹாக்கின்ஸ்
ஏமாற்றத்துடன்
இங்கிலாந்து திரும்பினார். இந்நிலையில் சூரத்
அருகே நடைபெற்ற கடற்போரில் ஆங்கிலத்
தளபதி தாமஸ் பெஸ்ட், ப�ோர்ச்சுக்கீசிய
கடற்படையைத் த�ோற்கடித்தார். இதனால்
மகிழ்ச்சியடைந்த பேரரசர் ஜஹாங்கீர், 1613ல்
சூரத்தில் ஆங்கில வர்த்தக மையத்தை
அமைக்க அனுமதித்தார். இது ஆரம்பத்தில்
ஆங்கிலேயரின் தலைமையகமாக இருந்தது.
இந்நிலையில் 1614ல் கேப்டன் நிக்கோலஸ்
டவுண்டன், ப�ோர்ச்சுக்கீசியரை வென்றார்.
இந்த சம்பவங்கள் முகலாயர் அவையில்
ஆங்கிலேயரின் க�ௌரவத்தை அதிகரித்தன.
1615ல் ஜஹாங்கீர் அவைக்கு இங்கிலாந்து
மன்னர் ஜேம்ஸ் அவர்களால் சர் தாமஸ் ர�ோ
அனுப்பிவைக்கப்பட்டார். அவர் ஆக்ராவில்
மூன்றாண்டுகள் தங்கி இருந்தார். மூன்றாம்
ஆண்டு இறுதியில் பேரரசர் ஜஹாங்கீரிடம்
இந்தியாவில் வணிகம் செய்யும் உரிமையைப்
பெற்றார். உரிமையைப் பெற்ற சர் தாமஸ்
ர�ோ புறப்படும் முன் ஆக்ரா, அகமதாபாத்
மற்றும் புர�ோச் ஆகிய இடங்களில் வணிக
மையங்களை நிறுவினார்.
ஆங்கிலேயர்கள்
வணிக மையத்தை
எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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இங்கிலாந்து மன்னர் இரண்டாம் சார்லஸ்,
ப�ோர்ச்சுக்கீசிய இளவரசி காதரினை திருமணம்
செய்து க�ொண்டார். திருமண சீராக பம்பாய்
தீவை
ப�ோர்ச்சுக்கீசிய
மன்னரிடமிருந்து
பெற்றார்.
1668ல் ஆங்கில கிழக்கிந்திய
கம்பெனி ஆண்டுக்கு 10 பவுண்டுகள் குத்தகை
க�ொடுத்து பம்பாய் தீவை மன்னர் இரண்டாம்
சார்லசிடமிருந்து பெற்றது.
1690 ஆம் ஆண்டு சுதாநுதி என்ற இடத்தில்
ஜாப் சார்னாக் என்பவரால் ஒரு வர்த்தகமையம்
நிறுவப்பட்டது. சுதாநுதி, காளிகட்டம் மற்றும்
க�ோவிந்தபூர் ஆகிய மூன்று கிராமங்களின்
ஜமீன்தாரி உரிமையை 1698ல் கிழக்கிந்திய
கம்பெனி பெற்றது. இந்த மூன்று கிராமங்கள்
பின்னாளில் கல்கத்தா நகரமாக வளர்ச்சி
பெற்றது. 1696ல் சுதாநுதியில் வலுவான ஒரு
க�ோட்டை கட்டப்பட்டது. அது 1700ல் வில்லியம்
க�ோட்டை என அழைக்கப்பட்டது.
1757ல் பிளாசி ப�ோர் மற்றும் 1764ல் பக்சார்
ப�ோருக்குப் பிறகு ஆங்கில கிழக்கிந்தியக்
கம்பெனி ஓர் அரசியல் சக்தியாக மாறியது.
இந்தியா 1858 வரை ஆங்கில கிழக்கிந்திய
கம்பெனி ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது. 1858க்குப்
பிறகு இந்தியா ஆங்கில அரசின் நேரடி
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தது.
டேனியர்கள்
டென்மார்க் அரசர் நான்காம் கிரிஸ்டியன்
1616 மார்ச் 17ல் ஒரு பட்டயத்தை வெளியிட்டு
டேனிஷ்
கிழக்கிந்திய
நிறுவனத்தை
உருவாக்கினார். அவர்கள் 1620ல் தரங்கம்பாடி
(தமிழ்நாடு), 1676ல் செராம்பூர் (வங்காளம்)

தங்களது
முதல்
வங்காள விரிகுடா
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1673ல் பீஜப்பூர் ஆட்சியாளர் ஷெர்கான்
ல�ோடிக்கு
வழங்கப்பட்ட
மானியத்தின்
கீழ், மார்ட்டின் என்பவர் பாண்டிச்சேரியில்
குடியேற்றத்தை நிறுவினார். பாண்டிச்சேரி
இந்தியாவின் மிக முக்கியமான மற்றும் வளமான
பிரெஞ்சு குடியேற்றமானது. பாண்டிச்சேரியில்
செயின்ட் லூயிஸ் எனப்படும் க�ோட்டையை
பிரான்காய்ஸ் மாட்டின் கட்டினார். வங்காளத்தின்
முகலாய ஆளுநரான செயிஸ்டகானின் அனுமதி
பெற்று 1673ல் பிரெஞ்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனி
கல்கத்தாவுக்கு அருகே சந்திரநாகூர் என்ற
நகரை நிர்மாணித்தது. பிரெஞ்சு கிழக்கிந்திய
நிறுவனம் இந்தியாவில் பல்வேறு இடங்களில்
வர்த்தக மையங்களை நிறுவியது. குறிப்பாக
கடல�ோரப் பகுதிகளான மாஹி, காரைக்கால்,
பாலச�ோர் மற்றும் காசிம் பசார் ப�ோன்ற இடங்கள்
முக்கியமானவையாகும்.

ஆகிய
இடங்களில்
குடியேற்றங்களை
நிறுவினர். செராம்பூர், டேனியர்களின் இந்தியத்
தலைமையிடமாக இருந்தது.
டேனியர்கள்
இந்தியாவில்
தங்களைப்
பலப்படுத்திக்
க�ொள்ளத் தவறி விட்டனர். எனவே 1845ல்
டேனியர்கள்
இந்தியாவிலிருந்த
தங்கள்
குடியேற்றங்கள் அனைத்தையும் ஆங்கில
அரசுக்கு விற்றனர்.
தர ங ்க ம்பா டி யை
டேனியர்கள்
டானஸ்பெர்க்
என அழைத்தனர். சீகன்பால்கு
என்பவரை
டென்மார்க்கின்
அரசர் இந்தியாவிற்கு அனுப்பினார்.
அவர் தரங்கம்பாடியில் ஒரு அச்சுக் கூடத்தை
நிறுவினார்.

1742ல் பிரெஞ்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனியின்
ஆளுநராக ஜ�ோசப் பிராங்காய்ஸ் டியூப்ளே
என்பவர் நியமனம் செய்யப்பட்டார். அவரது
நியமனத்தின் மூலம் பிரெஞ்சு அதிகாரம்
மேலும் பலப்படுத்தப்பட்டது. அவருக்குப் பின்
பாண்டிச்சேரியின் பிரெஞ்சு ஆளுநராக டூமாஸ்
அனுப்பப்பட்டார்.
தரங்கம்பாடி க�ோட்டை

தூரக்கிழக்கு நாடுகளுடன்
வணிகம் செய்யும் ந�ோக்கில்
1731ல் ஜ�ோதன்பர்க் என்பவர்
சுவீடன்
கிழக்கிந்திய
கம்பெனியை
நிறுவினார்.
டச்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனி மற்றும் ஆங்கில
கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் வெற்றி சுவீடன்
கிழக்கிந்திய
கம்பெனியின்
த�ோற்றத்திற்கு
ஊக்குவிப்பாக இருந்தது.

பிரெஞ்சு
பிரெஞ்சு கிழக்கிந்திய
நிறுவனம்,
மன்னர்
பதினான்காம் லூயியின்
அமைச்சரான கால்பர்ட்
என்பவரால்
1664ல்
உ ரு வ ாக ்க ப்பட்ட து .
1667ல்
பிரான்காய்ஸ்
கர�ோன் தலைமையின் கீழ்
ஒரு குழு இந்தியாவிற்கு
கால்பர்ட்
பயணம் மேற்கொண்டது.
வியாபாரத்திற்காக இந்தியாவிற்கு வருகை
தந்த ஐரேப்பிய நாடுகளுள் கடைசி ஐர�ோப்பிய
நாடு பிரான்சு ஆகும்.
இந்தியாவில் முதல்
பிரெஞ்சு வணிக மையத்தை கர�ோன் என்பவர்
சூரத் நகரில் நிறுவினார். 1669-ல் மார்காரா
என்பவர் க�ோல்கொண்டா சுல்தானின் அனுமதி
பெற்று பிரான்சின் இரண்டாவது வர்த்தக
மையத்தை மசூலிப்பட்டினத்தில் நிறுவினார்.

முடிவுரை
ப�ோர்ச்சுக்கீசியர்கள்,
டச்சுக்காரர்களால்
முறியடிக்கப்பட்ட பின்னர் ஆங்கிலேயரால்
வெளியேற்றப்பட்டனர். அதன்பின் இந்தியாவில்
பிரெஞ்சுக்காரர்கள், வர்த்தகம் மற்றும் அரசியல்
ஆதிக்கப்
ப�ோட்டியில்
ஆங்கிலேயரை
எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. பிரெஞ்சுக்காரர்கள்
வர்த்தகத்தைப்
புறக்கணித்து
இந்தியா மற்றும் பிற ஐர�ோப்பிய நாடுகளுடன்
ப�ோரில் ஈடுபட்டனர். அதன் விளைவாக
ஆங்கிலேயருடன்
நடைபெற்ற
மூன்று
153

History_Untitled-1.indd 153

ஐர�ோப்பியர்களின் வருகை

4/15/2019 3:57:07 AM

கர்நாடகப் ப�ோர்களும் பிரான்சை நலிவடையச்
செய்தன. இது ஆங்கிலேயரின் பிராந்திய
விரிவாக்கத்திற்கு புத்தெழுச்சியைக் க�ொடுத்தது.
ப�ோர்ச்சுக்கீசியர்கள், டச்சு, டேனிஷ் மற்றும்
பிரெஞ்சு ஆகியவற்றின் மீதான ஆங்கிலேயரின்

வெற்றிக்கு ஆங்கிலேயரின் வணிக ரீதியான
ப�ோட்டி, உயர்ந்த தியாகம், அரசின் ஆதரவு,
கடற்படை மேலாதிக்கம், தேசிய தன்மை,
மற்றும் ஐர�ோப்பாவில் அவர்களின் அதிகாரம்
ஆகியன காரணமாயின.

மீள்பார்வை
தமிழ் வரலாற்றுக் குறிப்பு ஆவணங்களில் முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு பெயர்
ஆனந்தரங்கம்.
தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகம் (TNA) என அழைக்கப்படும் சென்னை பதிவாளர் அலுவலகம்
சென்னையில் அமைந்துள்ளது.
ப�ோர்ச்சுக்கீசிய இளவரசர் ஹென்றி ப�ொதுவாக “மாலுமி ஹென்றி” என அழைக்கப்படுகிறார்.
பிரான்சிஸ்-டி-அல்மெய்டா 'நீலநீர்க் க�ொள்கை'யைப் பின்பற்றினார்.
முகலாயப் பேரரசர் ஜஹாங்கீர் சூரத்தில் வர்த்தக மையம் அமைக்க ஆங்கில கிழக்கிந்திய
கம்பெனிக்கு 1613ல் அனுமதி வழங்கினார்.
பிரெஞ்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனி 1664ல் கால்பர்ட் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது.
பாண்டிச்சேரி பிரான்சின் மிக முக்கியமான மற்றும் வளமான குடியேற்றமாக விளங்கியது.









கலைச்சொற்கள்
சமயப்பரப்பு குழுவினர்

missionaries

religious missions

பிரசுரங்கள்

pamphlets

a small booklet

ஆவணக்காப்பகம்

archives

the place where historical documents and records are kept

கையெழுத்துப் பிரதிகள்

manuscripts

handwritten books or documents

களஞ்சியம்

repository
voyage

a person or thing regarded as a store of information
a long journey especially by ship

monopoly
navigator

exclusive control or possession of something
in earlier times, a person who explored by ship

கடற்பயணம்
முற்றுரிமை
கடல்வழி வல்லுநர்/
மாலுமி

மதிப்பீடு

2.

பின்வரும்
ஐர�ோப்பிய
நாடுகளுள்
இந்தியாவுக்கு
கடல்வழியைக்
கண்டுபிடிப்பதில் முதன்மையாக இருந்த
நாடு எது?
அ) நெதர்லாந்து (டச்சு) ஆ) ப�ோர்ச்சுகல்
இ) பிரான்ஸ்		
ஈ) பிரிட்டன்

3.

1453 ஆம்
ஆண்டு
கான்ஸ்டாண்டிந�ோபிள் யாரால் கைப்பற்றப்பட்டது?
அ) பிரான்ஸ்		
ஆ) துருக்கி
இ) நெதர்லாந்து (டச்சு) ஈ) பிரிட்டன்

I.	சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்
1.

இ ந் தி ய ா வி ல்
ப�ோர்ச்சுக்கீசிய ஆதிக்கத்திற்கு அடித்தளம்
அமைத்தவர் யார்?
அ) வாஸ்கோடகாமா
ஆ) பார்த்தல�ோமிய�ோ டயஸ்
இ) அல்போன்சோ-டி-அல்புகர்க்
ஈ) அல்மெய்டா

எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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4.

5.

6.

III.	ப�ொருத்துக.

சர் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் __________
நாட்டைச் சேர்ந்தவர்
அ) ப�ோர்ச்சுக்கல் ஆ) ஸ்பெயின்
இ) இங்கிலாந்து ஈ) பிரான்ஸ்
இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்கள்
முதல் க�ோட்டை
அ) வில்லியம் க�ோட்டை
ஆ) செயின்ட் ஜார்ஜ் க�ோட்டை
இ) ஆக்ரா க�ோட்டை
ஈ) டேவிட் க�ோட்டை

1. டச்சுக்காரர்கள்		
2. ஆங்கிலேயர்கள்		
3.	டேனியர்கள்		
4. பிரெஞ்சுக்காரர்கள்		

கட்டிய

1664
1602
1600
1616

IV. சரியா, தவறா ?
1. சுயசரிதை, எழுதப்பட்ட ஆதாரங்களுள்
ஒன்று ஆகும்.
2. நாணயங்கள்
பயன்பாட்டு
ப�ொருள்
ஆதாரங்களுள் ஒன்று ஆகும்.
3. ஆனந்தரங்கம்,
பிரிட்டிஷ்
ம�ொழிபெயர்ப்பாளராக இருந்தார்.
4. வரலாற்று ஆவணங்கள் பாதுகாக்கப்படும்
இடங்கள்
ஆவணக்
காப்பகங்கள்
என்றழைக்கப்படுகிறது.

பின்வரும்
ஐர�ோப்பிய
நாட்டினருள்
வியாபாரத்திற்காக,
இந்தியாவிற்கு
வருகை தந்த கடைசி ஐர�ோப்பிய நாட்டினர்
(அ) ஆங்கிலேயர்கள்
(ஆ) பிரெஞ்சுக்காரர்கள்
(இ) டேனியர்கள்
(ஈ) ப�ோர்ச்சுக்கீசியர்கள்

V.	1) பின்வரும் கூற்றினை ஆராய்ந்து
சரியானவற்றை () செய்க.
1.	கவர்னர் நின�ோ-டி-குன்கா ப�ோர்ச்சுக்கீசிய
தலைநகரை க�ொச்சியிலிருந்து
க�ோவாவிற்கு மாற்றினார்.
2.	ப�ோர்ச்சுக்கீசியர்கள் இந்தியாவிலிருந்து
கடைசியாக வெளியேறினர்.
3. டச்சுக்காரர்கள், சூரத்தில் தங்கள் முதல்
வணிக மையத்தை நிறுவினர்.
4. இங்கிலாந்தின் மன்னர் முதலாம் ஜேம்ஸ்,
ஜஹாங்கீர் அவைக்கு சர் தாமஸ் ர�ோவை
அனுப்பினார்.
(அ) 1 மற்றும் 2 சரி (ஆ) 2 மற்றும் 4 சரி

7.	தமிழ்நாடு கடற்கரைய�ோரத்தில் உள்ள
தரங்கம்பாடி __________ வர்த்தக
மையமாக இருந்தது
(அ) ப�ோர்ச்சுக்கீசியர்கள்
(ஆ) ஆங்கிலேயர்கள்
(இ) பிரெஞ்சுக்காரர்கள்
(ஈ) டேனியர்கள்
II.	க�ோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.
1.

இந்தியாவின் தேசிய ஆவணக்காப்பகம்
(NAI) __________ ல் அமைந்துள்ளது.
2.	ப�ோர்ச்சுக்கீசிய
மாலுமியான
பார்த்தல�ோமிய�ோ டயஸ் __________
என்பவரால் ஆதரிக்கப்பட்டார்.
3. இந்தியாவில் அச்சு இயந்திரம் 1556ல்
__________
அரசால்
க�ோவாவில்
நிறுவப்பட்டது.
4. முகலாயப்
பேரரசர்
__________
இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்கள் வர்த்தகம்
செய்ய அனுமதி அளித்தார்.
5. பிரெஞ்சு
கிழக்கிந்திய
நிறுவனம்
__________ என்பவரால் நிறுவப்பட்டது.
6. __________ என்ற டென்மார்க் மன்னர்,
டேனிஷ் கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தை
உருவாக்க ஒரு பட்டயத்தை வெளியிட்டார்.

(இ) 3 மட்டும் சரி

(ஈ) 1, 2 மற்றும் 4 சரி

2) தவறான இணையைக் கண்டறிக.
(அ) பிரான்சிஸ் டே	
- டென்மார்க்
(ஆ)	பெட்ரோ காப்ரல்
- ப�ோர்ச்சுகல்
(இ)	கேப்டன் ஹாக்கின்ஸ்	 - இங்கிலாந்து
(ஈ)	கால்பர்ட்
- பிரான்ஸ்
VI.	பின்வரும் வினாக்களுக்கு ஒன்று அல்லது
இரண்டு வரிகளில் விடையளி.
1. ஆவணக் காப்பகங்கள் பற்றி சிறுகுறிப்பு
தருக.
2. நாணயங்களின் முக்கியத்துவம் பற்றி
எழுதுக.
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3.
4.
5.

IX. உயர் சிந்தனை வினா

இளவரசர் ஹென்றி “மாலுமி ஹென்றி”
என ஏன் அழைக்கப்படுகிறார்?
இந்தியாவில்
டச்சுக்காரர்களால்
நிறுவப்பட்ட
முக்கிய
வர்த்தக
மையங்களின் பெயரை எழுதுக..
இந்தியாவில் இருந்த ஆங்கிலேயர்களின்
வர்த்தக மையங்களைக் குறிப்பிடுக.

கான்ஸ்டாண்டி ந�ோபிள் வீழ்ச்சி ஐர�ோப்பிய
நாடுகளை எவ்வாறு பாதித்தது?
X. மாணவர் செயல்பாடு
நவீன இந்திய ஆதாரங்களை த�ொகுத்து ஒரு
அட்டவணை தயார் செய்க

VII. விரிவான
	
விடையளி
1. நவீன
இந்தியாவின்
வரலாற்று
ஆதாரங்கள் பற்றி குறிப்பிடுக.
2.	ப�ோர்ச்சுக்கீசியர்கள் எவ்வாறு இந்தியாவில்
தங்களது
வர்த்தக
மையங்களை
நிறுவினர்?
3. ஆங்கிலேயர்கள், எவ்வாறு இந்தியாவில்
தங்களது
வர்த்தக
மையங்களை
நிறுவினர்?

மேற்கோள் 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.

VIII. வரைபட திறன்
இந்திய ஆறுகள் வரைபடத்தில் கீழ்க்கண்ட
ஐர�ோப்பிய
வர்த்தக
மையங்களைக்
குறித்து காட்டுக
1. கள்ளிக்கோட்டை	 2. க�ொச்சின்
3. மெட்ராஸ்	
4. பாண்டிச்சேரி
5. சூரத்	
6. சின்சுரா
7. பழவேற்காடு
8. கல்கத்தா

இணையதள வளங்கள்

இணையச் செயல்பாடு
இச்செயல்பாட்டின் மூலம் இந்திய
வரலாற்றுக்கான ஆதாரங்களைக்
காட்சியாய்க் காணுதல்.

படிநிலைகள்

படி 1 : கீ
 ழ்க்காணும் உரலி/விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி இச்செயல்பாட்டிற்கான இணையப்
பக்கத்திற்குச் செல்க.
படி 2 : தி
 ரையின் மேலே காணப்படும் காலவரிசையைச் (Timeline) ச�ொடுக்கி,
இடப்பக்கம் தெரியும் பட்டியலில் ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்வு செய்க.
(Ex. Paintings)
படி 3 : காலவரிசை அம்புகளை நகர்த்திப் ப�ொருத்தமான ஓவியங்களைக்
காண்க.

எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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அலகு - 2

வர்த்தகத்திலிருந்து
பேரரசு வரை
கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
இப்பாடத்தைக் கற்றுக்கொள்வதின் மூலம் மாணவர்கள் கீழ்க்கண்ட அறிவினைப்
பெறுகின்றனர்
▶ ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் அரசியல் வலிமை மற்றும் எழுச்சி

▶ பிளாசிப் ப�ோர் மற்றும் பக்சார் ப�ோரின் நிகழ்வுகள் மற்றும் தாக்கம்
▶ கர்நாடகப் ப�ோர்கள் மற்றும் மைசூர் ப�ோர்கள்
▶ காலணி ஆதிக்க நாடுகளின் இராணுவ வளர்ச்சி, உள்நாட்டு நிர்வாகம்
▶ துணைப்படைத் திட்டம் மற்றும் வாரிசு இழப்புக் க�ொள்கை

அறிமுகம்

தெளலா வங்காளத்தின் அரியணை ஏறினார்.
சிராஜ்-உத்-தெளலாவின்
பலவீனத்தையும்,
புகழற்ற நிலையையும் தனக்கு சாதகமாக்கிய
ஆங்கிலேயர்கள்
அவரது
அதிகாரத்தை
கைப்பற்ற முனைந்தனர். ஆங்கிலேயரின்

15 ஆம் நூற்றாண்டில் நில வழியாகவும், கடல்
வழியாகவும் புதிய நிலவியல் கண்டுபிடிப்புகளின்
சகாப்தமாக ஐர�ோப்பா விளங்கியது. 1498
ஆம் ஆண்டு ப�ோர்ச்சுகல் நாட்டைச் சேர்ந்த
மாலுமி வாஸ்கோடகாமா ஐர�ோப்பாவிலிருந்து
இந்தியா வருவதற்கான புதிய கடல் வழியை
கண்டுபிடித்தார். இத்தகைய புதிய நிலவியல்
கண்டுபிடிப்புகளின்
முக்கிய
ந�ோக்கம்
வணிகத்தின் மூலம் அதிக லாபம் பெறுவதும்
மற்றும் அரசியல் ஆதிக்கத்தை ஏற்படுத்துவதும்
ஆகும். வங்காளத்தின் வெற்றிக்குப் பின்
ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஆட்சி
இந்தியாவில் வலுவடைந்தது. இதன் முக்கிய
ந�ோக்கம் வணிகம் மற்றும் ஆட்சி அதிகாரத்தை
விரிவுபடுத்துவதே ஆகும்.

இருட்டறை துயரச் சம்பவம் (1756)
சிராஜ்-உத்-தெளலாவின் படை வீரர்கள் 146
ஆங்கிலேயர்களை சிறைப்பிடித்து கல்கத்தாவின்
வில்லியம் க�ோட்டையில் காற்று புகாத ஒரு சிறிய
இருட்டறையில் ஓர் இரவு முழுவதும் அடைத்து
வைத்திருந்தனர். மறுநாள் காலை அறையை
திறந்தப�ோது அவர்களுள் 123 பேர் மூச்சு திணறி
இறந்திருந்தனர். இது வரலாற்றில் ’இருட்டறை
துயரச் சம்பவம்’ என்றழைக்கப்படுகிறது.

ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின்
ஆட்சி நிறுவப்படுதல்
பிளாசிப் ப�ோர் (1757)
வங்காள நவாப் அலிவர்திகான் 1756 ல்
இறந்த பின்பு அவரது பேரன் சிராஜ்-உத்-

பிளாசிப் ப�ோர் 1757
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இவ்வெண்ணத்தை புரிந்துக�ொண்ட சிராஜ்உத்-தெளலா அவர்களுக்கு பாடம் புகட்ட
எண்ணினார். கல்கத்தாவிலுள்ள அவர்களது
குடியேற்ற பகுதிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தி,
வங்காளத்தின் காசிம் பஜாரில் அமைந்துள்ள
எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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வணிக மையத்தை கைப்பற்றினார். 1756
ஜுன் 20 அன்று ஆங்கிலேயரின் வில்லியம்
க�ோட்டை நவாப்பிடம் சரணடைந்தது. ஆனால்
ஆங்கிலப் படைத்தளபதி ராபர்ட் கிளைவ்
கல்கத்தாவை மீட்டார்.
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இறுதியாக, 1757 பிப்ரவரி 9 ஆம் நாள்
நடைபெற்ற அலிநகர் உடன்படிக்கையின் படி
சிராஜ்-உத்-தெளலா, இராபர்ட் கிளைவின்
நிபந்தனைகள் அனைத்தையும் ஏற்றார். பின்னர்
மார்ச் 1757ல் பிரெஞ்சுக் குடியேற்றமான சந்திர
நாகூரை ஆங்கிலேயர் கைப்பற்றினர். பிளாசிப்
ப�ோரானது சிராஜ்-உத்-தெளலா, பிரெஞ்சுக்
கூட்டணிக்கும் மற்றும் ஆங்கில கிழக்கிந்திய
கம்பெனிக்கும் இடையே 1757 ஜூன் 23 ஆம்
நாள் நடைபெற்றது. இப்போரில் சிராஜ்-உத்தெளலாவின் படைகளை இராபர்ட் கிளைவ்
தலைமையிலான
ஆங்கில
கிழக்கிந்திய
கம்பெனியின்
படைகள்
த�ோற்கடித்தன.
இப்போரின் முடிவில் ஏற்பட்ட குழப்பத்தால்
கம்பெனி வங்காள கருவூலத்தின் மூலம்
கிடைத்த பெரும் செல்வத்தைக் க�ொண்டு
இராணுவத்தை பலப்படுத்தியது. பிளாசிப் ப�ோர்
வெற்றி ஆங்கிலேயரது அரசியல் அதிகாரத்தை
இந்தியாவில் த�ொடங்கிவைத்தது மட்டுமல்லாமல்
அடுத்த இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு அவர்களது
ஆதிக்கத்தை நீடிக்கவும் செய்தது.

வழங்கினார். அவர் வங்காளத்தின் தலைநகரை
மூர்ஷிதாபாத்திலிருந்து மாங்கீர்க்கு மாற்றினார்.
தஸ்தக்
என்றழைக்கப்படும்
சுங்கவரி
விலக்கு ஆணையை தவறாக பயன்படுத்திய
ஆங்கிலேயர் மீது மீர்காசிம் க�ோபமடைந்து
கலகத்தில்
ஈடுபட்டார்.
ஆங்கிலேயரால்
த�ோற்கடிக்கப்பட்ட அவர் அய�ோத்திக்கு தப்பி ஓடி
அடைக்கலம் புகுந்து அங்கு சுஜா-உத்-தெளலா
மற்றும் இரண்டாம் ஷா ஆலம் ஆகிய�ோருடன்
சேர்ந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஒரு
கூட்டமைப்பை உருவாக்கினார்.
பீகார் பகுதியின் பாட்னாவிற்கு மேற்கே
130 கி.மீ த�ொலைவில் கங்கை நதிக்கரையில்
அமைந்துள்ள பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய நகரமே
பக்சார் ஆகும். 1764 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர்
22ல் இங்கு நடைபெற்ற ப�ோரில் சுஜா-உத்தெளலா, இரண்டாம் ஷா ஆலம், மீர்காசிம்
ஆகிய�ோர் ஆங்கிலப்படைத் தளபதி ஹெக்டர்
மன்றோ–வால் த�ோற்கடிக்கப்பட்டனர். இது
ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் தீர்க்கமான
வெற்றியாக அமைந்தது. ப�ோரின் முடிவில்
மீண்டும் மீர்ஜாபர் வங்காள அரியணையில்
அமர்த்தப்பட்டார். மீர்ஜாபரின் இறப்புக்கு பின்
அவரது மகன் நிஜாம் உத்-தெளலா வங்காள
நவாப் ஆனார். 1765 பிப்ரவரி 20ல் நடந்த
அலகாபாத் உடன்படிக்கையின் படி பக்சார்
ப�ோர் முடிவுக்கு வந்தது. அதன் படி வங்காள
நவாப் தன்னுடைய இராணுவத்தின் பெரும்
பகுதியை கலைத்துவிட வேண்டும் எனவும்,
கம்பெனியால் நியமிக்கப்பட்ட துணை சுபேதார்
மூலம் இனி வங்காளம் நிர்வகிக்கப்படும் எனவும்
கூறப்பட்டது. இராபர்ட் கிளைவ் அய�ோத்தி
நவாப் சுஜா-உத்-தெளலாவுடனும், முகாலயப்
பேரரசர் இரண்டாம் ஷா ஆலத்துடனும்
தனித்தனியாக ஒப்பந்தம் செய்து க�ொண்டார்.
இவ்வாறாக இராபர்ட் கிளைவ் வங்காளத்தில்
இரட்டையாட்சி முறையை க�ொண்டு வந்தார்.

பக்சார் ப�ோர் (1764)
1757 ஆம் ஆண்டு பிளாசிப் ப�ோருக்குப்
பின் வங்காளம், பீகார், ஒரிசா ஆகிய பகுதிகளில்
ஆங்கிலேயர்கள் தடையில்லா வணிக உரிமை
பெற்றனர். வங்காளத்தின் ’24 பர்கானா’ எனும்
பகுதியை ஆங்கிலேயர் பெற்றனர். பிளாசிப்
ப�ோருக்கு பின் வங்காளத்தின் அரியணை ஏறிய
மீர்ஜாபர் (1757 - 1760) ஆங்கிலேயர்களின்
க�ோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற தவறியதால்
அவரை கட்டாயப்படுத்தி பதவியிலிருந்து நீக்கி
விட்டு அவரது மருமகன் மீர்காசிம் என்பவரை
வங்காள நவாப் ஆக்கினர்.
மீர்காசிம் ஆங்கிலேயருக்கு புர்த்வான்,
மிட்னாபூர், சிட்டகாங் ஆகிய பகுதிகளை

கர்நாடகப் ப�ோர்கள்
18 ஆம் நூற்றாண்டில் மூன்று கர்நாடகப்
ப�ோர்கள்
பல்வேறு
இந்திய
ஆட்சியாளர்களிடையே நடைபெற்றது. இதில்
ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியும் பிரெஞ்சு
கிழக்கிந்திய கம்பெனியும் எதிர் எதிர் அணியில்
இருந்தது.
பாரம்பரியமாக,
ஐர�ோப்பாவில்
பிரிட்டனும், பிரான்சும் ப�ோட்டி நாடுகள் ஆகும்.

பக்சார் ப�ோர் 1764
159
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இரண்டாம் கர்நாடகப் ப�ோர் (1749 - 1754)
கர்நாடகம் மற்றும் ஹைதராபாத் ஆகிய
பகுதிகளில் ஏற்பட்ட வாரிசுரிமை பிரச்சனையே
இப்போருக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
கர்நாடக நவாப் பதவிக்கு அன்வாருதீனும்,
சந்தா சாகிப்பும் உரிமை க�ோரினர். அதே ப�ோல்
ஹைதராபாத் நிசாம் பதவிக்கு நாசிர் ஜங்கும்
முசாபர் ஜங்–ம் உரிமை க�ோரினர். இதனால்
தக்காண பகுதியில் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் சந்தா
சாகிப்பிற்கும், முசாபர் ஜங்–க்கும் உதவி
செய்தனர். ஆங்கிலேயர்கள் அன்வாருதீனுக்கும்,
நாசிர்ஜங்–கும் உதவினர். இப்போர் மூலம்
இந்தியாவில் தங்கள் ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்ட
ஆங்கிலேயர்களும்,
பிரெஞ்சுக்காரர்களும்
எண்ணினர்.

அந்நிலை
இந்தியாவிலும்
வணிகம்
செய்வதிலும், ஆட்சி செய்வதிலும் த�ொடர்ந்தது.
இதன் விளைவாக த�ொடர் இராணுவ ப�ோட்டி
தென்னிந்தியாவின்
கர்நாடக
பகுதியில்
நடைபெற்றது. அவை கர்நாடகப் ப�ோர்கள்
எனப்படுகின்றன. இவை 1746 முதல் 1763
வரை நடைபெற்றது. இப்போரின் விளைவாக
ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் அரசியல்
அதிகாரம் வலுபெற்றது.
கர்நாடகப் ப�ோர்கள்

முதல்
கர்நாடகப் ப�ோர்

இரண்டாம்
கர்நாடகப் ப�ோர்

மூன்றாம்
கர்நாடகப் ப�ோர்

1746 - 1748

1749 - 1754

1756 - 1763

ஆம்பூர் ப�ோர் (1749)
இதன் விளைவாக, ஆகஸ்ட் 3, 1749ல்
ஆம்பூரில் நடைபெற்ற ப�ோரில் பிரெஞ்சு
கவர்னர் டியூப்ளே, சந்தா சாகிப், முசாபர் ஜங்
ஆகிய�ோரின் கூட்டுப் படைகளால் கர்நாடக
நவாப்
அன்வாருதீன்
த�ோற்கடிக்கப்பட்டு,
க�ொல்லப்பட்டார்.
அன்வாருதீனின்
மகன்
முகமது அலி திருச்சிராப்பள்ளிக்கு தப்பி ஓடினார்.
சந்தாசாகிப்பை பிரெஞ்சுக்காரர்கள் கர்நாடக
நவாப் ஆக்கினர். அதற்கு ஈடாக பாண்டிச்சேரியை
சுற்றியுள்ள 80 கிராமங்களை வெகுமதியாக
பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு அவர் வழங்கினார்.

முதல் கர்நாடகப் ப�ோர் (1746 - 1748)
ஐர�ோப்பாவில்
ஏற்பட்ட
ஆஸ்திரிய
வாரிசுரிமைப் ப�ோரில் பிரிட்டனும், பிரான்சும்
எதிர் எதிர் அணிகளில் இருந்தன. இந்த
பகைமை இந்தியாவிலும் எதிர�ொலித்தது.
அடையாறு ப�ோர் (1746)
சென்னையின் அடையாறு நதிக்கரையில்
அமைந்துள்ள சாந்தோம் என்ற இடத்தில்
கர்நாடக நவாப் அன்வாருதீனுக்கும் பிரெஞ்சுப்
படைக்கும் இடையே இப்போர் நடைபெற்றது.
அன்வாருதீன் ஆங்கிலேயரின் உதவியை
நாடினார். கேப்டன் பாரடைஸ் தலைமையிலான
மிகச் சிறிய பிரெஞ்சுப் படை மாபூஸ்கான்
தலைமையிலான மிக வலிமை வாய்ந்த நவாப்
படையினை த�ோற்கடித்தது. நன்கு பயிற்சி
பெற்ற ஐர�ோப்பிய படை இந்திய படையை
வெற்றி பெற்று தங்கள் மேலாண்மையை
நிலைநாட்டிய முதல் நிகழ்வு இதுவே ஆகும்.

தக்காணத்திலும்
பிரெஞ்சுக்காரர்களால்
நாசிர் ஜங் த�ோற்கடிக்கப்பட்டு, க�ொல்லப்பட்டார்.
முசாபர் ஜங் ஐதராபாத்தின் நிசாம் ஆனார்.
புதிய நிசாம் பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு ப�ோதிய
வெகுமதி வழங்கினார். அவர் கிருஷ்ணா
நதியின் தென் பகுதிகள் அனைத்திற்கும்
டியூப்ளே–யை ஆளுநராக நியமித்தார். 1751ல்
தன் மக்களால் முசாபர் ஜங் படுக�ொலை
செய்யப்பட்டார். நாசிர் ஜங்–ன் சக�ோதரர் சலபத்
ஜங் பிரெஞ்சுப் படைத் தளபதி புஸ்ஸியின்
உதவியுடன் ஹைதராபாத் நிசாம் ஆனார்.
அவர் குண்டூர் மாவட்டத்தை தவிர வட
சர்க்கார் முழுவதும் பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு
வழங்கினார். இதன் மூலம் டியூப்ளே–ன்
அதிகாரம் உச்ச நிலையை அடைந்தது.

அய்-லா-சப்பேல் உடன்படிக்கை (1748)
ஐர�ோப்பாவில் நடைபெற்ற ஆஸ்திரிய
வாரிசுரிமைப் ப�ோரின் முடிவில் ஏற்பட்ட
அய்-லா-சப்பேல் உடன்படிக்கையின் மூலம்
முதல் கர்நாடகப் ப�ோர் முடிவுக்கு வந்தது. இதன்
படி மதராஸ் (சென்னை) ஆங்கிலேயரிடம் திரும்ப
ஒப்படைக்கப்பட்டது. மாறாக வட அமெரிக்காவின்
சில பகுதிகளை பிரான்சு பெற்றது.
எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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ஆற்காட்டுப் ப�ோர் (1751)
இத்தருணத்தில்
டியூப்ளே,
முகமது
அலி தஞ்சம் புகுந்த திருச்சி க�ோட்டையை
160
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மூன்றாம் கர்நாடகப் ப�ோர் (1756 - 1763)
ஐர�ோப்பாவில் வெடித்த ஏழாண்டுப் ப�ோர்
இந்தியாவில் மூன்றாம் கர்நாடகப் ப�ோருக்கு
இட்டுச் சென்றது. இச்சமயத்தில் ஆங்கில படைத்
தளபதி இராபர்ட் கிளைவ் பிளாசிப் ப�ோரின்
மூலம் வங்காளத்தில் ஆங்கில ஆதிக்கத்தை
நிறுவியதுடன் மூன்றாம் கர்நாடகப் ப�ோருக்கு
தேவையான நிதியையும் வழங்கினார்.

முற்றுகையிட ஒரு படையை அனுப்பினார்.
இம்முயற்சியில் சந்தா சாகிப்பும் (கர்நாடக நவாப்)
தன்னை பிரெஞ்சுப் படைகள�ோடு இணைத்துக்
க�ொண்டார். இச்சமயத்தில் ஆற்காட்டை தாக்க
இராபர்ட் கிளைவ் கம்பெனியிடம் அனுமதி
க�ோரினார். ஆங்கிலேய கவர்னர் சாண்டர்ஸ்,
இராபர்ட் கிளைவ்-ன் திட்டத்திற்கு அனுமதி
வழங்கினார். 200 ஆங்கில படையினர்,
300 இந்திய படை
வீரர்களுடன் கிளைவ்
ஆற்காட்டை
தாக்கி
கைப்பற் றி ன ா ர் .
லாரன்ஸ் உதவியுடன்
கிளைவ்
ஆரணி,
க ாவே ரி பாக்க ம்
ஆகிய
இடங்களில்
பிரெஞ்சுப் படைகளை
இராபர்ட் கிளைவ்
த�ோ ற ்க டி த ்தா ர் .
அதேசமயத்தில்,
சந்தாசாகிப்
திருச்சியில்
க�ொலை செய்யப்பட்டார். அன்வாருதீனின்
மகன் முகமது அலி ஆங்கிலேயரின் உதவியுடன்
ஆற்காட்டு நவாப் ஆனார். இத்தோல்வியால்
பிரான்சு நாட்டு அரசாங்கம் டியூப்ளே–வை
பாரிசுக்கு திரும்ப அழைத்தது.

இப்போரில் பிரெஞ்சு படைகளை வழி நடத்த
கவுண்-டி-லாலியை பிரெஞ்சு அரசாங்கம்
நியமித்தது. அவர் கடலூரில் உள்ள செயிண்ட்
டேவிட் க�ோட்டையை எளிதாக கைப்பற்றினார்.
கர்நாடகப் பகுதியிலிருந்து ஆங்கிலேயரை
விரட்ட தன்னுடன் இணையுமாறு புஸ்ஸிக்கு,
கவுண்-டி-லாலி
உத்தரவிட்டார்.
புஸ்ஸி
ஐதராபத்திலிருந்து புறப்பட்ட தருணத்தை
பயன்படுத்தி வட சர்க்கார் (ஆந்திர பிரதேசம்,
ஒடிசா) பகுதிகளை கைப்பற்ற கர்னல் ப�ோர்டை
வங்கத்திலிருந்து இராபர் கிளைவ் அனுப்பினார்.
வந்தவாசிப் ப�ோர் (1760)
1760 ஜனவரி 22ல் நடைப்பெற்ற இப்போரில்
ஜெனரல் அயர் கூட் தலைமையிலான
ஆங்கிலேயப் படை லாலி தலைமையிலான
பிரெஞ்சுப் படையை முற்றிலும் த�ோற்கடித்தது.
பின்னர் ஓர் ஆண்டுகள் இந்தியாவிலிருந்த
அனைத்துக்
குடியேற்றங்களையும்
பிரெஞ்சுக்காரர்கள் இழந்தனர். கவுண்டிலாலி
பிரான்சு நாட்டுக்கு திரும்ப அழைக்கப்பட்டு
சிறையிலிடப்பட்டு, பின்னர் தூக்கிலிடப்பட்டார்.

பாண்டிச்சேரி உடன்படிக்கை (1755)
டியூப்ளேவைத்
த�ொடர்ந்து
பிரெஞ்சு
ஆளுநராக
பதவியேற்ற
க�ோதேயூ
ஆங்கிலேயருடன்
பாண்டிச்சேரி
உடன்படிக்கையினை செய்து க�ொண்டார்.
இதன் படி இரு நாடுகளும் தங்கள் உள்நாட்டு
விவகாரங்களில் தலையிடக் கூடாது எனவும்,
ப�ோருக்கு
முன்னர்
இருந்த
பகுதிகள்
அவரவரிடம் திரும்ப ஒப்படைக்கப்படும் எனவும்
கூறப்பட்டது. மேலும் புதிய க�ோட்டைகளை
கட்டக்
கூடாது
எனவும்
கூறப்பட்டது.
இவ்வுடன்படிக்கை மூலம் ஆங்கிலேயர் மேலும்
வலிமை பெற்றனர்.

பாரிசு உடன்படிக்கை 1763
ஐர�ோப்பாவில் நடைபெற்ற ஏழாண்டுப்
ப�ோர் பாரிசு உடன்படிக்கையின் படி முடிவுக்கு
வந்தது. அதன்படி பாண்டிச்சேரி உட்பட
இந்தியாவிலிருந்த பிரெஞ்சு குடியேற்றங்கள்
அனைத்தும் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் வசம் திரும்ப
க�ொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் அவர்கள் தங்கள்
பகுதிகளை
பலப்படுத்தவும்,
படைகளை
பெருக்கவும் தடைவிதிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம்
பிரெஞ்சு ஆதிக்கம் இந்தியாவில் முடிவுக்கு
க�ொண்டு வரப்பட்டது.

இரண்டாம்
கர்நாடகப்
ப�ோர்
ஒரு
முடிவற்ற நிலையை உணர்த்தியது. முகமது
அலியை கர்நாடக நவாப் ஆக நியமித்ததின்
மூலம்
ஆங்கிலேயர்கள்
இந்தியாவில்
தங்கள் மேலாண்மையை நிலைநாட்டினர்.
ஹைதராபாத்தில்
பிரெஞ்சுக்காரர்கள்
வலிமையுடன் காணப்பட்டாலும் இப்போர்
அவர்கள் தக்காணப் பகுதியில் வலிமை
குன்றியவர்கள் என்பதை நிரூபித்தது.

மைசூரும், ஆங்கிலேய ஆட்சி
விரிவாக்கத்திற்கு எதிர்ப்பும்

ஹைதர் அலி யின் தலைமையில் மைசூர்
சமஸ்தானம்
தென்னிந்திய
வரலாற்றில்
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மிகப்பெரிய எழுச்சியை பெற்றது. இந்தியாவில்
ஆங்கிலேய ஆட்சி விரிவாக்கத்திற்கு எதிராக
ஹைதர் அலியும், அவரது மகன் திப்பு
சுல்தானும் முக்கிய பங்காற்றினர். இருவரும்
வீரதீரத்துடன் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்தனர்.
1761ல் ஹைதர் அலி மைசூர் சமஸ்தானத்தின்
உண்மையான ஆட்சியாளரானார். மேலும்
அவர்
ஆங்கிலேயருக்கு
வலிமைமிக்க
எதிரியாகவும் திகழ்ந்தார்.

பட்சத்தில் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்வது
என உறுதி செய்துக�ொள்ளப்பட்டது.
இரண்டாம் ஆங்கிலேய மைசூர் ப�ோர் (1780 - 1784)
காரணங்கள்
� 1 7 6 9 ல்  செய் து க�ொள்ளப்ப ட ்ட
உடன்படிக்கையை
ஆங்கிலேயர்கள்
நிறைவேற்றத் தவறினர்.
� 1771ல் மராத்தியர்கள் ஹைதர் அலி
மீது படையெடுத்த ப�ோது மதராஸ்
உடன்படிக்கையின் படி ஆங்கிலேயர்கள்
ஹைதர் அலிக்கு உதவவில்லை.
� ஹைதர்
அலியின்
ஆட்சிக்குட்பட்ட
பிரெஞ்சு குடியேற்ற பகுதியான மாஹியை
ஆங்கிலேயர்கள் கைப்பற்றினர். இந்நிகழ்வு
ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஹைதர் அலி,
ஹைதராபாத் நிசாம், மராத்தியர்களின்
முக்கூட்டணியை உருவாக்கியது.

முதல் ஆங்கிலேய – மைசூர் ப�ோர் (1767 - 1769)
காரணங்கள்
� ஹைதர் அலியின் வளர்ச்சி, அவர்
பிரெஞ்சுக்காரர்களிடம்
க�ொண்டிருந்த
நட்புறவு ஆகியன ஆங்கில கிழக்கிந்திய
கம்பெனியின் எதிர்ப்புக்கு காரணமாயின.
� ஹைதர் அலிக்கு எதிராக மராத்தியர்கள்,
ஹைதராபாத் நிசாம், ஆங்கிலேயர்கள்
இணைந்து
முக்கூட்டணியை
ஏற்படுத்தினர்.

ப�ோரின் ப�ோக்கு
1781ல்
ஆங்கிலேய
படைத்
தளபதி சர் அயர்கூட் ஹைதர் அலியை
பரங்கிப்பேட்டை(ப�ோர்டோ ந�ோவா) என்ற
இடத்தில் த�ோற்கடித்தார். மேலும் மைசூர்
படைகள் ச�ோளிங்கர் என்ற பகுதியிலும்
த�ோல்வியை தழுவியது. ப�ோரின் ப�ோது புற்று
ந�ோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஹைதர் அலி 1782ல்
இறந்தார். அவரின் இறப்புக்குப் பின் அவரது
மகன் திப்பு சுல்தான் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக
ப�ோரினைத் த�ொடர்ந்தார். 1783ல் திப்பு
ஆங்கிலேய படைத்தளபதியான பிரிகேடியர்
மேத்யூஸ் மற்றும் அவரது படை வீரர்களையும்
கைது செய்தார். இது பின்னாளில் திப்புவுக்கு
பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது.

ப�ோரின் ப�ோக்கு
தளபதி ஜ�ோசப் ஸ்மித் தலைமையிலான
ஆங்கிலப் படை உதவியுடன் ஹைதராபாத்
நிசாம் 1767ல் மைசூர் மீது படையெடுத்தார்.
ஆங்கிலப் படையை ஹைதர் அலி த�ோற்கடித்து
மங்களூரை கைப்பற்றினார். 1769 மார்ச் மாதம்
ஹைதர் அலி மதராஸ் மீது படையெடுத்தார்.
இதனால் ஆங்கிலேயர்கள் 1769 ஏப்ரல் 4ல்
அவரிடம் ஓர் உடன்படிக்கை செய்து க�ொண்டனர்.
மதராஸ் உடன்படிக்கை (1769)
ப�ோரின் முடிவில் மதராஸ் உடன்படிக்கை
செய்துக�ொள்ளப்பட்டது . அதன்படி ப�ோருக்கு
முன்னர் இருந்த பகுதிகளை இருதரப்பினரும்
திரும்பப்பெற்றனர். மற்ற நாடு தாக்கும்

ஆங்கிலேய – மைசூர் ப�ோர்கள்

முதல்
ஆங்கிலேய – மைசூர்
ப�ோர்

இரண்டாம்
ஆங்கிலேய – மைசூர்
ப�ோர்

மூன்றாம்
ஆங்கிலேய – மைசூர்
ப�ோர்

நான்காம்
ஆங்கிலேய – மைசூர்
ப�ோர்

1767 - 1769

1780 - 1784

1790 - 1792

1799

எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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மங்களூர் உடன்படிக்கை (1784)
1784 மார்ச் 7ல் ஆங்கிலேயருக்கும், திப்பு
சுல்தானுக்கும் இடையே இவ்வுடன்படிக்கை
கையெழுத்தானது. இருபிரிவினரும் ப�ோரில்
கைப்பற்றிய பகுதிகளை திரும்ப அளிப்பதும்,
ப�ோர்க் கைதிகளை ஒப்படைப்பதும் என
உடன்பாடு ஏற்பட்டது.

ஸ்ரீரங்கபட்டிண
உடன்படிக்கையை
சுல்தானுடன் செய்து க�ொண்டார்.

ஸ்ரீரங்கபட்டிண உடன்படிக்கை (1792)
� இவ்வுடன்படிக்கையின்படி,
திப்பு
தன்னுடைய
ஆட்சிப்பகுதியில்
பாதி
பகுதியை ஆங்கிலேயருக்கு ஒப்படைத்தார்.
� ப�ோர்
இழப்பீட்டு
த�ொகையாக
3.6 க�ோடி செலுத்த வேண்டும் என்றும்,
தன்னுடைய
இரண்டு
மகன்களை
ஆங்கிலேயரிடம் பிணைக் கைதிகளாக
ஒப்படைக்க வேண்டும் என திப்பு சுல்தான்
கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார்.
� இதன் மூலம் ஆங்கிலேயர்கள் மலபார்,
குடகு மலை, திண்டுக்கல் மற்றும்
பாரமஹால் (க�ோயம்புத்தூர், சேலம்) ஆகிய
பகுதிகளைப் பெற்றனர்.

இதன் மூலம் கவர்னர் ஜெனரல் வாரன்
ஹேஸ்டிங்ஸ் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பிரிட்டிஷ்
ஆதிக்கத்தை வலிமை மிக்க எதிரிகளான
மராத்தியர்கள் மற்றும் ஹைதர் அலியிடம்
இருந்து பாதுகாத்துக் க�ொண்டார். இச்சமயத்தில்
அமெரிக்காவில் தங்கள் குடியேற்றங்களை
பிரிட்டன் இழந்தப�ோதிலும், வாரன்ஹேஸ்டிங்ஸ்
எதையும் இந்தியாவில் இழக்கவில்லை. மாறாக
இந்தியாவில் ஆங்கிலேய ஆட்சிப் பகுதிகளை
ஒருங்கிணைத்தார்.

நான்காம் ஆங்கிலேய – மைசூர் ப�ோர் (1799)
திப்பு சுல்தான் 1792 ல் ஸ்ரீரங்கப்பட்டிண
உடன்படிக்கையின் மூலம் காரன்வாலிஸ்
பிரபுவால்
அவமரியாதை
செய்ததை
மறக்கவில்லை.

மூன்றாம் ஆங்கிலேய மைசூர் ப�ோர் (1790 - 1792)
காரணங்கள்
� மங்களூர்
உடன்படிக்கைகுப்பின்
ஆங்கிலேயருக்கு
எதிராக
வெளிநாடுகளுடன் கூட்டணி அமைக்கும்
ப�ொருட்டு பிரான்சு, மற்றும் துருக்கி ஆகிய
நாடுகளுக்கு திப்பு சுல்தான் தன்னுடைய
தூதுவர்களை அனுப்பினார்.
� ஆங்கிலேய
கூட்டணியில்
இருந்த
திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தை திப்பு
சுல்தான் 1789ல் தாக்கினார்.
� இச்சமயத்தில் திப்பு சுல்தானுக்கு எதிராக
ஆங்கிலேயர்கள், ஹைதராபாத் நிசாம்
மற்றும் மராத்தியர்களுடன் இணைந்து
மூவர் கூட்டணியை உருவாக்கினர்.
ப�ோரின் ப�ோக்கு
இரண்டு ஆண்டுகள் நடைபெற்ற இப்போரில்
திப்பு சுல்தான் தனியாக எதிர்த்து ப�ோராடினார்.
இப்போர் மூன்று கட்டங்களாக நடைபெற்றது.
தளபதி மேட�ோஸ் தலைமையிலான தாக்குதல்
த�ோல்வியில் முடிந்தது. ஆகையால் 1790ல்
தலைமை ஆளுநர் காரன்வாலிஸ் தானாகவே
படையை வழிநடத்தினார். ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தை
தாக்குவதற்கு தடையாக இருந்த அனைத்து
மலைக் க�ோட்டைகளையும் அவர் கைப்பற்றினார்.
நம்பிக்கை இழந்த திப்பு சுல்தான் ஆங்கிலேயரிடம்
பேச்சுவார்த்தைக்கு உடன்பட்டார். அதனை
ஏற்றுக்கொண்ட
காரன்வாலிஸ்
1792ல்

காரணங்கள்
� திப்பு சுல்தான் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக
இம்முறையும் வெளிநாட்டு கூட்டணிக்காக
அரேபியா, துருக்கி, ஆப்கானிஸ்தான்
மற்றும் பிரான்சு ஆகிய நாடுகளுக்கு
தன்னுடைய தூதர்களை அனுப்பினார்.
� அச்சமயத்தில் எகிப்து மீது படையெடுத்த
நெப்போலியனுடன்
திப்பு
த�ொடர்பு
வைத்திருந்தார்.
� பிரெஞ்சு
அலுவலர்கள்
ஸ்ரீரங்கப்பட்டிணத்திற்கு வருகை புரிந்து
அவர்கள்
ஜாக்கோபியன்
கழகத்தை
நிறுவினார்கள், மேலும் அங்கு சுதந்திர
மரம் ஒன்றும் நடப்பட்டது.
ப�ோரின் ப�ோக்கு
1799ல் வெல்லெஸ்லி பிரபு திப்புவின் மீது
ப�ோர் த�ொடுத்தார். இது குறுகிய காலத்தில் நடந்த,
கடுமையான ப�ோராக இருந்தது. திட்டமிட்டபடி
மைசூரின் மேற்கே பம்பாய் இராணுவம் தளபதி
ஸ்டூவர்ட்
தலைமையில்
படையெடுத்தது.
இச்சமயத்தில்
மெட்ராஸ்
இராணுவம்
தலைமை ஆளுநரின் சக�ோதரர் ஆர்தர்
வெல்லெஸ்லி தலைமையில் திப்பு சுல்தானை
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தாக்கியது. திப்பு தன்னுடைய தலைநகரம்
ஸ்ரீரங்கப்பட்டிணத்திற்கு பின் வாங்கினார்.
1799 மே 4ஆம் நாள் ஸ்ரீரங்கபட்டிணம்
கைப்பற்றப்பட்டது. திப்பு சுல்தான் வீரதீரமாக
ப�ோரிட்டாலும் இறுதியில் க�ொல்லப்பட்டார்.
இவ்வாறாக நான்காம் மைசூர் ப�ோர் முடிவுக்கு
வந்தது. மேலும் ஒட்டும�ொத்த மைசூரும்
ஆங்கிலேயர் முன்பாக சரணடைந்தது.

மராத்தியர்கள் பலம் வாய்ந்த சக்தியாகவே
இருந்தனர். மராட்டியர்களுக்கிடையிலிருந்த,
இம்மோதல்களை பிரிட்டிஷார்
அவர்களது
விரிவாக்க க�ொள்கைக்கு சிறந்த முறையில்
பயன்படுத்திக் க�ொண்டனர்.
முதல் ஆங்கிலேய மராத்தியப்போர் (1775 - 1782)
மராத்தியர்களின் பேஷ்வா, நாராயண
ராவின் இறப்புக்குப் பிறகு அடுத்த பேஷ்வா யார்
என்றஉரிமை பிரச்சனையில் ஆங்கிலேயர்கள்
முதன்முதலில் தலையிட வேண்டியிருந்தது.
நாராயண ராவ் இறந்த பிறகு, ரகுநாத ராவ்
(ராக�ோபா) பேஷ்வா ஆனார். ஆனால் அவரது
அதிகாரத்திற்கு எதிராக பூனாவிலிருந்த ஒரு
குழு நானா பட்னாவிஸ் தலைமையில் எதிர்ப்பு
தெரிவித்தது. அக்குழு நாராயண ராவின்
மறைவுக்குப்பின் அவரது மனைவியான கங்கா
பாய்க்கு பிறந்த குழந்தையை (இரண்டாம்
மாதவ ராவ்) பேஷ்வாவாக அங்கீகரித்தது.
மேலும்
அவருடைய
பெயரில்
ஆட்சிக்
குழுவ�ொன்றும் அமைத்தது. அதிகாரத்தை
கைப்பற்றும் முயற்சியில் த�ோல்வியடைந்த
ரகுநாத ராவ் பிரிட்டிஷ் உதவியை அணுகினார்.
இதன்படி, 1775ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலேயருக்கும்
ரகுநாத ராவுக்கும் இடையே சூரத் ஒப்பந்தம்
கையெழுத்தானது. இருப்பினும், கல்கத்தா
பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் சூரத் உடன்படிக்கையை
ஏ ற் று க் க ொள்ள வி ல ் லை . இ ரு ப் பி னு ம்
தலைமை ஆளுநரான வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ்
ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எந்தவித
ஆட்சேபனையும்
தெரிவிக்கவில்லை.
பூனாவின் பாதுகாப்பரசுடன் ஒரு சமாதானப்
பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக
கல்கத்தா
பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் பூனாவுக்கு கர்னல்
அப்டனை அனுப்பியது. அதன்படி, அப்டன்
1776ஆம் ஆண்டு பூனாவின் பாதுகாப்பரசுடன்
புரந்தர்
ஒப்பந்தத்தை
செய்துக�ொண்டார்.
ஆயினும், பம்பாயில் ஆங்கில அரசாங்கத்தின்
எதிர்ப்பு
காரணமாக
இந்த
ஒப்பந்தம்
நடைமுறைக்கு வரவில்லை.

ப�ோருக்கு பின் மைசூர்
� கனரா, வயநாடு, க�ோயமுத்தூர், தாராபுரம்
ஆகிய
பகுதிகளை
ஆங்கிலேயர்
இணைத்து க�ொண்டனர்.
� மீண்டும் இந்து உயர் குடும்பத்தை சேர்ந்த
மூன்றாம் கிருஷ்ண ராஜா உடையார்
மைசூர் அரியணை ஏறினார்.
� திப்புவின்
குடும்பத்தினர்
வேலூர்
க�ோட்டைக்கு அனுப்பபட்டனர்.

ஆங்கிலேய மராத்திய ப�ோர்கள்
மூன்றாம் பானிபட் ப�ோர் த�ோல்வியால்
ஏற்பட்ட
நெருக்கடியை
சமாளிக்க
மராத்தியர்கள்
முயற்சித்தனர்.
அதன்
விளைவாக பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு தங்கள்
மீதான டெல்லி முகலாயர்களின் கட்டுப்பாட்டை
மீட்டனர். எனினும் பேஷ்வா கட்டுப்பாட்டில்
இருந்த பழைய மராத்தாஸ் கூட்டமைப்பு
கிட்டத்தட்ட ஐந்து சுதந்திரமான மாநிலங்களுக்கு
வழிவகுத்தது. அவர்கள், புனாவில் பேஷ்வா,
பர�ோடாவில் கெய்க்வாட், நாக்பூரில் ப�ோன்ஸ்லே,
இந்தூரில் ஹ�ோல்கர், மற்றும் குவாலியரில்
சிந்தியா
ப�ோன்றோர்களாவர்.
பேஷ்வா
அரசாங்கம் உள்நாட்டு ப�ோட்டியாளர்களால்
பலவீனப்படுத்தப்பட்டது,
மற்ற
நான்கு
தலைவர்கள் ஒருவரைய�ொருவர் அடிக்கடி
விர�ோதமாக எதிர்த்தனர். இருந்தப�ோதிலும்,
ஆங்கிலேய மராத்தியப் ப�ோர்கள்

முதல்
ஆங்கிலேய
மராத்திய ப�ோர்

இரண்டாம்
ஆங்கிலேய
மராத்திய ப�ோர்

மூன்றாவது
ஆங்கிலேய
மராத்திய ப�ோர்

1775 - 1782

1803 - 1805

1817 - 1818

எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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1781ஆம் ஆண்டில், வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ்
கேப்டன்
பாப்ஹாமின்
தலைமையின்கீழ்
பிரிட்டிஷ்
துருப்புக்களை
அனுப்பினார்.
அவர் மராத்தியத் தலைவரான மகாதாஜி
சிந்தியாவை பல ப�ோர்களில் த�ோற்கடித்து
குவாலியரைக் கைப்பற்றினார். 1782ஆம்
ஆண்டு மே 17ஆம் நாள், வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ்
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மற்றும் மகாதாஜி சிந்தியா இடையே சால்பை
ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

பேஷ்வா ஹ�ோல்கருக்கு எதிராக சிந்தியாவை
ஆதரிப்பதாகவும், பேஷ்வாவும் சிந்தியாவும்
ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்வதாகவும்
ஒப்புக்கொண்டனர்.
இதன்
விளைவாக
1802ல் ஹ�ோல்கர், பேஷ்வாவுக்கு எதிராக
படையெடுத்து, சிந்தியா மற்றும் பேஷ்வாவின்
கூட்டுப் படைகளை த�ோற்கடித்தார். முடிவில்
பேஷ்வா இரண்டாம் பாஜிராவ் இந்தியாவின்
தலைமை ஆளுநராக இருந்த வெல்லெஸ்லி
பிரபுவை அணுகினார். பேஷ்வாவை வரவேற்ற
வெல்லெஸ்லி பிரபு, அவர�ோடு 1802ல் பஸ்ஸீன்
உடன்படிக்கையை
செய்துக�ொண்டார்.
இவ்வுடன்படிக்கையின்படி
துணைப்படை
திட்டத்தை பேஷ்வா ஏற்றுக்கொண்டார். மேலும்
ஆங்கிலேயர்கள் ஆர்தர் வெல்லஸ்லியின்
உத்தரவின்
கீழ்
பூனாவை
ந�ோக்கி
படையெடுத்துச் சென்று மராத்தியத் தலைவர்
ஹ�ோல்கரின் படைகளை தாக்கி அழித்தனர்.

விளைவுகள்
� ப�ோரின் முடிவில் இரண்டாம் மாதவராவ்
பேஷ்வாவாக
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு,
ரகுநாத
ராவுக்கு
ஓய்வூதியம்
வழங்கப்பட்டது.
� பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு சால்செட் பகுதி
வழங்கப்பட்டது.
� இந்திய அரசியலில் சால்பை ஒப்பந்தம்
பிரிட்டிஷாருக்கு
செல்வாக்கை
ஏற்படுத்தியது.
� பிரிட்டிஷாருக்கும்
மராத்தியர்களுக்கும்
இடையே அடுத்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு
சமாதானஉறவு நீடித்தது.
மராத்தியர்களின் உள்நாட்டு விவகாரம்
முதல் மராத்தியப் ப�ோரின் முடிவில்
மராத்தியர்களின் உள்விவகார பிரச்சனை
மேலும் ம�ோசமடைந்தது. நானா பட்னாவிஸின்
அதிகார
வளர்ச்சியைக்கண்டு
மகாதாஜி
சிந்தியா ப�ொறாமை க�ொண்டார். இதன்
காரணமாக
ஆங்கிலேயரின்
ஆதரவை
அவர் பெற முற்பட்டார். இளம் பேஷ்வாவான
இரண்டாம் மாதவ ராவ் மராத்தியர்களிடையே
நல்லுறவை மேம்படுத்த முயன்றார், ஆனால்
அவரால்
மராத்தியத்
தலைவர்களின்
ஆதிக்கப் ப�ோட்டியை தடுக்க முடியவில்லை.
இந்நிலையில், மகாதாஜி சிந்தியா 1794ல்
இறந்தபின் அவருடைய மருமகன் தெளலத்
ராவ் சிந்தியா பதவியேற்றார். சிந்தியாவின்
மரணம் பூனாவில் நானா பட்னாவிஸின்
அதிகாரத்தை இழக்கச் செய்தது. மேலும்
ஆங்கிலேயர்கள்
தங்களது
செல்வாக்கை
வடஇந்தியாவில் விரிவுபடுத்த வலிக�ோலியது.
பேஷ்வா இரண்டாம் மாதவ ராவ் 1795 ஆம்
ஆண்டில் தற்கொலை செய்து க�ொண்ட பிறகு,
ரகுநாதராவின்
வலிமையற்ற
மகனான
இரண்டாம் பாஜிராவ் பேஷ்வா ஆனார்.
இத்தருணத்தில் 1800ல் நானா பாட்னாவிஸ்
மரணம் பிரிட்டிஷாருக்கு மேலும் நன்மை
அளிப்பதாக இருந்தது.

இரண்டாம் ஆங்கிலேய-மராத்தியப் ப�ோர் (1803 - 1805)
பேஷ்வா
துணைபடைத்
திட்டதை
ஏற்றுக்கொண்ட
பிறகு,
தெளலத்
ராவ்
சிந்தியா
மற்றும்
ரக�ோஜி
ப�ோன்ஸ்லே
ஆகிய�ோர் மராத்திய சுதந்திரத்தை காப்பாற்ற
முயற்சித்தனர். ஆங்கிலேயரின் இராணுவம்
ஆர்தர்
வெல்லஸ்லியின்
தலைமையில்,
அஸ்ஸே
மற்றும்
அரகான்
பகுதியில்
சிந்தியா மற்றும் ப�ோன்ஸ்லே ஆகிய�ோரின்
கூட்டுப்
படைகளை
த�ோற்கடித்தது.
இவ்வெற்றிக்குப்பின் சிந்தியாவுடன் சுர்ஜீஅர்ஜுகான் ஒப்பந்தத்தையும், ப�ோன்ஸ்லேவுடன்
திய�ோகான்
ஒப்பந்தத்தையும்
1803ல்
ஆங்கிலேயர்கள்
செய்துக�ொண்டனர்.
ஆனால் ப�ோரில் ஈடுபடாத யஸ்வந்த் ராவ்
ஹ�ோல்கர் (ஜஸ்வந்த் ராவ் ஹ�ோல்கர்
எனவும்
அழைக்கப்படுகிறார்)
இன்னும்
ஆங்கிலேயர்களுக்கு
அடிபணியவில்லை.
பின்னர் 1804ல் ஜெய்ப்பூர் பிரதேசத்தை
ஹ�ோல்கர் சூறையாடும் ப�ோது ஆங்கிலேயர்கள்
அவருக்கு
எதிராக
ப�ோர்தொடுத்தனர்.
ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக யஷ்வந்த ராவ்
ஹ�ோல்கர்
இந்திய
ஆட்சியாளர்களை
இணைத்து ஒரு கூட்டணியை உருவாக்க
முயற்சித்தார். ஆனால் அவரது முயற்சி
த�ோல்வியடைந்தது. இறுதியில் மராத்தியர்கள்
த�ோற்கடிக்கப்பட்டு, ஆங்கிலேயர்களுக்கு கப்பம்
செலுத்தும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டனர். மேலும்

ஜஸ்வந்த் ராவ் ஹ�ோல்கர் மற்றும் தெளலத்
ராவ் சிந்தியா ஆகிய�ோர் ஒருவருக்கொருவர்
சண்டையிட்டுக்கொண்டிருந்த சூழ்நிலையில்,
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மராத்திய தலைவர்கள் ஒருவருக்கொருவர்
பிரிக்கப்பட்டு தனிமைப் படுத்தப்பட்டனர்.
விளைவுகள்
� இப்போருக்கு பின் மராத்தியர்களின் வலிமை
காலப்போக்கில் பலவீனமடைந்தது.
� இந்தியாவில் ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய
கம்பெனி
தலையாய
சக்தியாக
மாறத்தொடங்கியது.

�

இந்தியாவில் ஆங்கிலேயரின் நிர்வாக
அமைப்பு
ஆங்கிலேயரின்
இந்திய
நிர்வாக
அமைப்பு நான்கு முதன்மை நிறுவனங்களாக
இயங்கியது.
அவை
குடிமைப்பணிகள்,
இராணுவம், காவல், மற்றும் நீதித்துறை ஆகும்.

மூன்றாவது ஆங்கிலேய மராத்தியப் ப�ோர் (1817 - 1818)
தங்களது மேலாண்மையை மீண்டும் பெற
முயன்ற மராத்தியர்கள�ோடு ஆங்கிலேயர்கள்
மூன்றாவதாக ஒரு ப�ோரில் ஈடுபட்டனர்.
இப்போர், இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய
கம்பெனி மற்றும் மராத்திய சாம்ராஜ்யத்திற்கு
இடையே இறுதி மற்றும் தீர்க்கமான ம�ோதலாக
அமைந்தது. இப்போர், ஆங்கில படைவீரர்கள்
மராத்திய பகுதிகளை ஆக்கிரமிக்கும் ப�ோது
த�ொடங்கியது. இந்த ஆக்கிரமிப்பில் தலைமை
ஆளுநர் ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரபுவுக்கு, ஜெனரல்
தாமஸ் ஹிஸ்லாப் தலைமையின் கீழ் ஒரு
படைப்பிரிவு உதவியது. பேஷ்வா இரண்டாம்
பாஜி ராவின் படைகளை த�ொடர்ந்து, நாக்பூரின்
இரண்டாம்
மூத�ோஜி
ப�ோன்ஸ்லேவும்,
இந்தூரின் மூன்றாம் மல்ஹர் ராவ் ஹ�ோல்கரும்
ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக கிளர்ந்தெழுந்தனர்.
ஆனால் குவாலியரின் தெளலத் ராவ் சிந்தியா
மட்டும் நடுநிலை வகித்தார். காட்கி, க�ோர்கான்
ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்ற ப�ோர்களில்
பேஷ்வா த�ோற்கடிக்கப்பட்டார், பேஷ்வாவின்
படைகள் பல இடங்களில் அவர் பிடிபடுவதைத்
தடுத்து நிறுத்தின.
இதனைத் த�ொடர்ந்து
சித்தாபால்டி ப�ோரில் ப�ோன்ஸ்லேவும், மகித்பூர்
ப�ோரில் ஹ�ோல்கரும் ஆங்கிலேயர்களால்
த�ோற்கடிக்கப்பட்டனர்.

குடிமைப் பணிகள்
‘சிவில் சர்வீஸ்’ (குடிமைப் பணிகள்) என்ற
வார்த்தை முதன் முதலில் ஆங்கில கிழக்கிந்திய
கம்பெனியால்
பயன்படுத்தப்பட்டது.
இது
குடிமைப் பணி ஊழியர்களை, இராணுவ
அதிகாரிகளிடமிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டியது.
சட்டங்களை முறையாக செயல்படுத்துதல்,
வரி வசூலித்தல் ஆகியன குடிமைப் பணியின்
முதன்மைப் பணியாக இருந்தது. ஆரம்பத்தில்
வியாபார ரீதியாக இருந்த குடிமைப் பணிகள்
பின்னர் ப�ொதுப்பணியாக மாறியது. முதலில்
ப�ொதுப்பணியின் நியமனங்கள் அனைத்தும்
ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் இயக்குநர்
அவையின்
தனியுரிமையாக
இருந்தது.
ஆனால், நியமனம் செய்யப்பட்ட ப�ொது
பணியாளர்கள் லஞ்சம், ஊழல், சட்ட விர�ோத
வணிகம் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டனர். அதனால்
தலைமை ஆளுநராக காரன் வாலிசு 1786ல்
பதவியேற்ற ப�ோது தனியார் வணிகத்திற்கு
எதிராக சட்டங்களை இயற்றினார். கம்பெனி
ஊழியர்களின்
சம்பளத்தை
உயர்த்தி,
உலகின் மிக உயர்ந்த ஊதியம் பெறும் அரசு
ஊழியர்களாக அவர்களை மாற்றினார்.

விளைவுகள்
� இப்போரின்
முடிவில்
மராத்திய
கூட்டமைப்பு கலைக்கப்பட்டது மற்றும்
பேஷ்வா பதவி ஒழிக்கப்பட்டது.
� பேஷ்வா
இரண்டாம்
பாஜிராவின்
பெரும்பாலான
பகுதிகள்
பம்பாய்
மாகாணத்தோடு இணைக்கப்பட்டன.
� த�ோற்கடிக்கப்பட்ட
ப�ோன்ஸ்லே
மற்றும்
ஹ�ோல்கரின்,
மராத்திய
பகுதிகளான
நாக்பூர்,
இந்தூர்
எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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ஆகியவை
ஆங்கிலேயர்களால்
கையகப்படுத்தப்பட்டன.
மராத்தியரின் கடைசி பேஷ்வாவான
இரண்டாம் பாஜிராவிற்கு வருடாந்திர
ஓய்வூதியம் 8 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டது.

1798ல் இந்திய கவர்னர் ஜெனரலாக
பதவியேற்றுக்
க�ொண்ட
வெல்லெஸ்லி
பிரபு, அரசு ஊழியர்களுக்கு தேவையான
பயிற்சியை அறிமுகப்படுத்தினார். இவர் 1800ல்
கல்கத்தாவில் வில்லியம் க�ோட்டையில் ம�ொழி,
இலக்கியம், அறிவியல் ஆகிய துறையில் பயிற்சி
வழங்குவதற்காக ஒரு கல்லூரியை நிறுவினார்.
அதேவேளையில் கம்பெனியின் இயக்குநர்கள்
இதனை ஏற்க மறுத்து, 1806ல் இங்கிலாந்தில்
உள்ள ஹெய்லிபரி என்ற இடத்தில் கிழக்கிந்திய
கல்லூரியை நிறுவினர்.
166

4/15/2019 3:20:19 AM

ப�ோட்டி தேர்வு மூலம் அரசு ஊழியர் நியமனம்
என்ற கருத்தை முதன் முதலில் 1833 ஆம் ஆண்டு
பட்டயச் சட்டம் அறிமுகப்படுத்தியது. ஆனால்
கம்பெனியின் இயக்குநர் அவையால் நியமனம்
செய்யப்படாதவர்கள் ப�ோட்டித் தேர்வினை
எழுத தகுதியற்றவர்கள் எனப்பட்டது. எனவே
இந்த முறையானது, நியமனம் மற்றும் ப�ோட்டித்
தேர்வு முறை என்றழைக்கப்பட்டது. திறந்த
முறையிலான ப�ோட்டித் தேர்வு முறையில்
கம்பெனி
ஊழியர்களை
தேர்ந்தெடுப்பது
1853
ஆண்டு
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
இம்முறை 1858 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசுச்
சட்டத்தால் உறுதி செய்யப்பட்டது. ப�ோட்டித்
தேர்வுகளுக்கான அதிகபட்ச வயது 23 ஆக
நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
இதனைத்
த�ொடர்ந்து
1858 ஆம் ஆண்டு ஹெய்லிபரியில் இருந்த
கிழக்கிந்திய கல்லூரி அகற்றப்பட்டது. மேலும்
குடிமை பணிக்கு ஆட்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும்
ப�ொறுப்பு குடிமைப்பணியாளர் தேர்வாணையம்
வசமானது. 1860 ஆம் ஆண்டு ஒரு ஒழுங்கு
முறை ஆணையின் மூலம் தேர்வெழுத அதிகபட்ச
வயது 22 ஆக குறைக்கப்பட்டது. மேலும் 1866ல்
21 ஆகவும் 1876ல் 19 ஆக குறைக்கப்பட்டது.

இந்தியர்கள்
க�ோரிக்கை
வைத்தனர்.
இதன்விளைவாக
1892ல்
குறைந்தபட்ச
வயதினை 21ல் இருந்து 23 ஆக உயர்த்தப்பட்டது.
மேலும்
1912ல்
அரசு
பணியைப்பற்றி
ஆராய்வதற்காக இஸ்லிங்டன் பிரபு என்பவரின்
தலைமையில்
ஒரு
அரச ஆணையம்
(ராயல் கமிஷன்) நிறுவப்பட்டது. இதன்
உறுப்பினர்களாக இந்தியர்களான க�ோபால
கிருஷ்ண க�ோகலே, சர் அப்துர் ரஹிம்
மற்றும் நான்கு ஆங்கிலேயர்களும் இடம்
பெற்றிருந்தனர். 1917ல் இவ்வாணையம் தனது
பரிந்துரையை வெளியிட்டது. அப்பரிந்துரைகள்
இந்தியர்களின் க�ோரிக்கையை ஓரளவிற்கு
பூர்த்தி செய்வதாக இருந்தது மட்டுமல்லாமல்
குடிமை பணி தேர்வை இந்திய மயமாக்கியது.
1918ல்
இந்திய
ஆட்சிப்
பணியில்
33 சதவீதம் இந்தியர்கள் தேர்வு செய்ய
வேண்டும் என்றும், படிப்படியாக இவற்றை
அதிகரிக்கவும்
மாண்டேகு
மற்றும்
செம்ஸ்  ப�ோர்டு ஆகிய�ோர் பரிந்துரைத்தனர்.
1923ல் ஏற்படுத்தப்பட்ட மற்றொரு (ராயல்
கமிஷன்) அரச ஆணையத்திற்கு லீ பிரபு
தலைவராக
நியமிக்கப்பட்டார்.
இது
இந்திய ஆட்சிப்பணி, இந்திய காவல் பணி,
இந்திய காடுகள் பணி ஆகிய அனைத்து
நியமனங்களும் இந்தியாவுக்கான அரசுச்
செயலரின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும்
என்று பரிந்துரைத்தது. அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாணையம்
ஒன்றை
உடனடியாக
நிறுவுவதற்கும் லீ தலைமையிலான குழு
பரிந்துரை செய்தது.

1861ஆம்
ஆண்டு
பிரிட்டிஷ்
பாராளுமன்றத்தால் இந்திய ஆட்சிப் பணி சட்டம்
இயற்றப்பட்டது. இச்சட்டம் சில உயர் நிர்வாக
பதவிகள் மற்றும் நீதித்துறை பதவிகளை ஒப்பந்த
அடிப்படையில் நியமனம் செய்ய ஒதுக்கீடு
செய்திருந்தது. பின்னர் இப்பதவிகள் இந்திய
ஆட்சிப் பணிகளாக மாற்றப்பட்டன. வயது வரம்பு
குறைப்பு மற்றும் இலண்டனுக்கு சென்று தேர்வு
எழுதுதல் ஆகிய காரணங்களால் வசதி படைத்த
இந்தியர்கள் மட்டுமே ஐ.சி.எஸ் தேர்வை எழுதக்
கூடிய சூழ்நிலை நிலவியது. 1869 ல்
சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி, ரமேஷ் சந்திர தத்,
மற்றும் பிகாரி லால் குப்தா ஆகிய மூன்று
இந்தியர்கள் ஐசிஎஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற்றனர்.

1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசுச் சட்டம்
மத்தியில் கூட்டாட்சி அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாணையம் ஒன்றும், மாகாணங்களில் மாகாண அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்
ஒன்றும் உருவாக வழிவகை செய்தது.
அதேப�ோல்
ஒரு
சில
மாகாணங்கள்
ஒன்றிணைந்து மாகாண அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாணையம் உருவாக்கவும் வழிவகை
செய்தது.
ஆங்கிலேயருக்கு
உதவி
செய்யவே இந்த குடிமைப்பணி அமைப்பு
உருவாக்கப்பட்டாலும், சுதந்திர இந்தியாவின்
இந்திய ஆட்சிப் பணிஅமைப்பு உருவாவதற்கு
இந்த முறை அடித்தளமாக அமைந்தது.

1863 ல் ஐசிஎஸ் தேர்வில்
தேர்ச்சி பெற்ற முதல் இந்தியர்
சத்தியேந்திரநாத் தாகூர். இவர்
கவிஞர் இரபீந்தரநாத் தாகூரின்
மூத்த சக�ோதரர் ஆவார்.

பின்னர்,
ஐசிஎஸ்
தேர்விற்கான
வயது வரம்பை உயர்த்துவும் தேர்வினை
இந்தியாவிலேயே நடத்தவும் கம்பெனியிடம்
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இராணுவம்
இது
இந்தியாவின்
பிரிட்டிஷ்
நிர்வாகத்தின்
இரண்டாவது
முக்கிய
தூணாக
விளங்கியது.
கிழக்கிந்திய
கம்பெனி
தன்னுடைய இராணுவத்திற்கு ஆட்களைச்
சேர்த்தது,
அதற்கு
சிப்பாய்
இராணுவம்
என்று பெயர். இந்த இராணுவ வீரர்களுக்கு,
ஐர�ோப்பிய
அதிகாரிகளின்
உத்தரவை
ப�ோர்க்களத்தில் நிறைவேற்ற, ஐர�ோப்பிய
இராணுவத்திற்கு
இணையாக
பயிற்சி
அளிக்கப்பட்டது.
ஆங்கிலேயர்கள்
ஆரம்ப
காலத்தில் வங்காளம், பம்பாய், மதராஸ் ஆகிய
மூன்று மாகாணங்களிலும் தனித்தனியாக
மூன்று படைப்பிரிவை ஏற்படுத்தியிருந்தனர்.
இந்தியாவில்
ஆங்கிலேய
ஆட்சியினை
நிறுவுவதிலும்,
விரிவுபடுத்துவதிலும்
இராணுவத்தின் பங்களிப்பு சிறப்பானதாகும்.
ஆங்கில
சிப்பாய்களை
விட
இந்திய
சிப்பாய்களுக்கு
குறைந்த
சம்பளமும்,
தினப்படியும் வழங்கப்பட்டது. உதாரணமாக
1856 ஆம் ஆண்டு மூன்று இந்திய படைவீரர்கள்
மாத சம்பளமாக ம�ொத்தம் ரூபாய் 300 மட்டுமே
பெற்றனர். 1857 ஆம் ஆண்டு கம்பெனி
இராணுவம் 86 சதவீதம் இந்தியர்களை
க�ொண்டதாக இருந்தது. இருந்த ப�ோதிலும்
இராணுவ உயர் பதவி அனைத்தும் ஆங்கிலேயர்
வசமே இருந்தன. இந்தியர்களுக்கான உயர்
பதவி சுபேதார் மட்டுமே ஆகும்.

பௌஜ்தார் வசம் முகலாய காவல்துறை
சென்றது. அப்போது, நகரங்களை நிர்வகிக்கும்
காவல்
அலுவலர்களாக
க�ொத்வால்
இருந்தார்.
அதேவேளையில் கிராமங்கள்
கிராம காவலாளிகளால் பாதுகாக்கப்பட்டது
அவர்களை ஜமீன்தார்கள் சம்பளம் வழங்கி
தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தனர்.
இந்தியாவில்
முதன்முதலில்
காவல்
துறையை உருவாக்கியவர் காரன்வாலிஸ் பிரபு
ஆவார். ஜமீன்தார்களைகாவல்பணிகளிலிருந்து
விடுவித்த காரன்வாலிஸ் 1791ல் முறையான
காவல் துறையை உருவாக்கினார்.
அவர்
’தர�ோகா’ என்பவரை தலைவராகக் க�ொண்ட
சரகங்கள்
அல்லது
’தானாக்கள்’என்ற
காவல் பகுதிகளை ஏற்படுத்தினார். அவர்கள்
கிராமங்களிலும் காவல் பணி செய்ய அதிகாரம்
வழங்கப்பட்டது. கிராமத்தை பரம்பரையாக
நிர்வகித்து வந்த காவலர்கள் ’செளகிதார்கள்’
என்றழைக்கப்பட்டனர். பெரு நகரங்களில்
பழைய முறையான க�ொத்வால் காவல் பணியே
த�ொடர்ந்தது. மேலும் ஒவ்வொரு வார்டுக்கும்
ஒரு தர�ோகா நியமிக்கப்பட்டார். இந்த தர�ோகா
முறை 1802ல் மதராஸ் மாகாணத்திற்கும்
விரிவுபடுத்தப்பட்டது.
மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பதவி
உருவாக்குவதற்கு முன்னர்,
அனைத்து
தானாக்களும் மாவட்ட நீதிபதியின் ப�ொது
மேற்பார்வையில் இருந்தது. அதன் பின்
1808ல் ஒவ்வொரு தானாவிற்கும் ஒரு மாவட்ட
காவல் கண்காணிப்பாளர் நியமிக்கப்பட்டார்.
பின்னர் காவல் துறையை நிர்வகிக்கும்
ப�ொறுப்பு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரிடம்
ஒப்படைக்கப்பட்டது. காவல் துறையில் முக்கிய
பணியானது ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக
சதி செய்வதை தடுத்தலும், குற்றங்களை
கையாள்வதும் ஆகும்.

1857இராணுவத்தின்
ஆம் ஆண்டு வலிமை
பெரும்
ஆங்கில

புரட்சிக்குப்
பிறகு
1858ல்
இராணுவத்தில்
� பிளாசிப்
ப�ோர் இந்திய
1757:
ஐ
ர � ோ ப் பி ய
முக்கிய
மாற்றங்கள்
ஏற்படுத்தப்பட்டன.
காலாட்படை
- 1950, ஐர�ோப்பிய
பீரங்கி இராணுவத்தில்
படை 100, ஆங்கிலேய
இந்திய
ஆங்கிலேய
மாலுமிகள்
50,
இந்திய
சிப்பாய்கள்
வீரர்கள் அதிகரிக்கப்பட்டு, இந்திய வீரர்கள்
2100, வங்காளத்தில் இருந்த ஆங்கில
குறைக்கப்பட்டனர்.
பீரங்கிப்
படைக்கு
இராணுவம் - 6000.
ஆங்கிலேய
வீரர்கள்
மட்டுமே
நியமிக்கப்பட்டனர்.
� 1857ல்
இந்திய
இராணுவத்தில்
3,11,400 வீரர்களில் 2,65,900 வீரர்கள்
இந்தியர்களாக
இருந்தனர்.
உயர்
பதவி
அலுவலர்கள்
அனைவரும்
ஆங்கிலேயர்கள் ஆவர்.

நீதித்துறை அமைப்பு
1772ல் இரட்டை ஆட்சி முறை ஒழிக்கப்பட்டு
வரிவசூல் செய்வதையும், நீதி வழங்கும்
அதிகாரத்தையும்
ஆங்கில
கிழக்கிந்திய
கம்பெனி ஏற்றுக் க�ொண்டது. அதன் விளைவாக
சிவில் நீதிமன்றம் என்றழைக்கப்பட்ட திவானி
அதாலத் மற்றும் குற்றவியல் நீதிமன்றம்
என்றழைக்கப்பட்ட
ப�ௌஜ்தாரி
அதாலத்
ஆகியன ஏற்படுத்தப்பட்டன. 1773ஆம் ஆண்டு

காவல் துறை
1765ல் வங்காளத்தில் திவானி (வரிவசூல்)
உரிமையை ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி
பெற்ற ப�ோது ’சர்க்கார்’ (கிராம மாவட்டங்கள்)
என்ற ஆட்சிப் பிரிவுக்கு ப�ொறுப்பு வகித்த
எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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ஒழுங்கு முறைச் சட்டத்தின்படி கல்கத்தாவில்
ஒரு
உச்சநீதிமன்றம்
அமைக்கப்பட்டது.
இந்நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு முதன்மை நீதிபதியும்
மூன்று துணை நீதிபதிகளையும் பிரிட்டிஷ்
மன்னர் நியமித்தார். இந்நீதிமன்றம் சிவில்,
குற்றவியல், திருச்சபை, மற்றும் பிரத்திய�ோக
வழக்குகளை விசாரித்தது. கல்கத்தாவில் உள்ள
உச்ச நீதிமன்றத்தின்
மாதிரியில் 1801ல்
மதராஸிலும், 1823ல் பம்பாயிலும் உச்ச
நீதிமன்றங்கள்
நிறுவப்பட்டன.
1832ல்
வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு ஜூரி முறையை
வங்காளத்தில் க�ொண்டு வந்தார். சட்டங்களை
த�ொகுக்க இந்திய சட்ட ஆணையம் ஒன்றும்
அமைக்கப்பட்டது. நாடு முழுவதும் சட்டத்தின்
ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. 1861 ஆம்
ஆண்டு இந்திய உயர்நீதி மன்ற சட்டத்தின் படி
கல்கத்தா, பம்பாய், மதராஸ் ஆகிய இடங்களில்
பழைய உச்சநீதிமன்றங்களுக்கு பதிலாக
மூன்று உயர் நீதிமன்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன.

�

�

�

�

�

வங்காளத்தின், வில்லியம்
க�ோட்டையில் முதல் உச்ச
நீதிமன்ற நீதிபதி சர் எலிஜா
இம்பே ஆவார்.

ஆங்கிலேயருக்கு கிடைத்த நன்மைகள்
� ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி, இந்திய
சுதேச
அரசர்களின்
செலவிலேயே
தன்னுடைய படையை பராமரித்தது.
� சுதேச அரசர்களிடம் பணியில் இருந்த
அனைத்து
பிரெஞ்சுக்காரர்களும்
நீக்கப்பட்டனர்.
பிரெஞ்சுக்காரர்கள்
இந்தியாவில் மீண்டும் எழுச்சி பெறும்
அபாயம் முற்றிலும் நீங்கியது.
� கம்பெனி, சுதேச அரசுகளின் வெளியுறவுக்
க�ொள்கையினை தன் கட்டுப்பாட்டில்
வைத்திருந்தது.
� வெல்லெஸ்லி பிரபுவின் இந்த இராஜதந்திர
முயற்சி ஆங்கிலேயரை இந்தியாவில்
தலையாய சக்தியாக மாற்றியது. இவர்
’இந்தியாவில்
ஆங்கிலேய
பேரரசு’
என்பதை ’இந்தியாவின் ஆங்கிலேய
பேரரசு’ என்று மாற்றினார்.

மதராஸ் உயர்நீதிமன்றத்தின் முதல் இந்திய
தலைமை நீதிபதி சர் திருவாரூர் முத்துசாமி ஆவார்.

துணைப்படைத் திட்டம் (1798)
இந்தியாவில் இருந்த சுதேச அரசுகளை
ஆங்கிலேயரின் கட்டுப்பாட்டில் க�ொண்டு வர
வெல்லெஸ்லி பிரபுவால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட
திட்டமே
துணைப்படைத்திட்டமாகும்.
இந்தியாவில்
ஆங்கிலேய
ஆட்சியை
விரிவுபடுத்தவும்
அரசியல்
ஆதிக்கத்தை
ஏற்படுத்தவும்
இத்திட்டம்
மிகச்சிறந்த
கருவியாக பயன்படுத்தப்பட்டது. சுதேச அரசுகள்
பாதுகாக்கப்பட்ட அரசுகள் என்றழைக்கப்பட்டது.
அவ்வரசுகள் மீது ’தலையாய அதிகாரம்’
செலுத்துபவராக ஆங்கிலேயர் இருந்தனர்.
படையெடுப்புகளிலிருந்து சுதேச அரசுகளை
காப்பதும்,
உள்நாட்டு
அமைதியை
நிலைநாட்டுவதும் ஆங்கிலேயரின் கடமை
என்ற நிலை உருவானது.

சுதேச அரசுகளுக்கு ஏற்பட்ட இழப்புகள்
� துணைப்படைத் திட்டம் இந்திய சுதேச
அரசர்களை பலவீனமானவர்களாகவும்,
ப�ொறுப்பற்றவர்களாகவும் மாற்றியது.
� பிரிட்டிஷ் கம்பெனியால் பாதுகாக்கப்பட்ட
அரசர்கள் தங்கள் குடிமக்களுக்கு ஆற்ற

துணைப்படைத் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்
� இத்திட்டத்தில் இணையும் இந்திய அரசர்
தன்னுடைய படையை கலைத்துவிட்டு
169
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ஆங்கிலேயரின் படையை ஏற்றுக் க�ொள்ள
வேண்டும்.
சுதேச
அரசின்
தலைமையகத்தில்
ஆங்கிலேயரின்
பிரதிநிதி
ஒருவர்
இருப்பார்.
ஆங்கிலேயரின் படையை பராமரிக்கவும்,
படை வீரர்களின் ஆண்டுச் சம்பளம்
வழங்குவதற்காகவும்,
நிரந்தரமாக
சில
பகுதிகளை
அந்நாட்டு
அரசர்
ஆங்கிலேயருக்கு வழங்க வேண்டும்.
ஆங்கிலேயரைத் தவிர மற்ற ஐர�ோப்பிய
அலுவலர்கள் அனைவரும் அந்நாட்டை
விட்டு வெளியேற வேண்டும்.
சுதேச நாட்டு அரசர் ஆங்கில கிழக்கிந்திய
கம்பெனியின் அனுமதி பெற்ற பின்னரே
அயல் நாடுகளுடன் ஒப்பந்தம் செய்து
க�ொள்ள வேண்டும்.
அந்நிய அரசுகளின் தாக்குதல் மற்றும்
உள்நாட்டு கலவரம் நடைபெறும்போது
ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி அந்நாட்டை
பாதுகாக்கும்.

வர்த்தகத்திலிருந்து பேரரசு வரை
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வேண்டிய
கடமைகளை
அவர்களை சுரண்டினர்.

முடிவுரை
பிளாசிப் ப�ோர் இந்தியாவில் ஆங்கிலேய
ஆட்சிக்கு அடித்தளம் அமைத்தது. ஆங்கில
கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் நிர்வாகம் மக்களின்
நலனில் அக்கறை செலுத்தவில்லை. இது
ஏகாதிபத்திய, விரிவாக்க, மற்றும் சுரண்டல்
க�ொள்கையை க�ொண்டிருந்தது . இக்கம்பெனி
துணைப்படைத் திட்டத்தின் மூலமும், வாரிசு
இழப்புக் க�ொள்கை மூலமும் இந்தியாவின்
பெரும்பான்மையான பகுதிகளை ஆங்கிலேய
ஆதிக்கத்தின்
கீழ்
க�ொண்டு
வந்தது.
இக்கொள்கைகள்
1800-01ஆம்
ஆண்டு
தென்னிந்திய கலகத்திற்கும், 1806ஆம் ஆண்டு
வேலூர் கலகத்திற்கும், 1857ஆம் ஆண்டு
பெரும்புரட்சிக்கும் இட்டுச் சென்றது.

மறந்து,

துணைப்படைத் திட்டத்தை ஏற்றுக் க�ொண்ட
முதல் நாடு ஹைதராபாத் (1798). அதனை
த�ொடர்ந்து ஏற்றுக்கொண்ட இந்தியா அரசுகள்
தஞ்சாவூர் ( 1799), அய�ோத்தி (1801), பேஷ்வா
(1802), ப�ோன்ஸ்லே (1803), குவாலியர்
(1804), இந்தூர் (1817), ஜெய்பூர், உதய்பூர்
மற்றும் ஜ�ோத்பூர் (1818)

வாரிசு இழப்புக் க�ொள்கை (1848)
டல்ஹெளசி
பிரபு
இந்தியாவில்
ஆங்கிலேயரின் ஆதிக்கத்தை உயர்த்துவதில்
முதன்மை சிற்பியாக இருந்தார். அவர் ஓர்
ஏகாதிபத்தியவாதி ஆவார். ஆங்கிலேய பேரரசை
விரிவுபடுத்துவதற்காக அவர் வாரிசு இழப்புக்
க�ொள்கை என்ற புதிய க�ொள்கையை க�ொண்டு
வந்தார். 1848ஆம் ஆண்டு அவர் அறிவித்த
இக்கொள்கையின் படி, சுதேச மன்னர்கள்
ஆங்கிலேயரின் அனுமதி இன்றி வாரிசுகளை
தத்தெடுக்க
நேரிடும்
ப�ோது,
மன்னரின்
ச�ொத்துக்கள் தத்தெடுத்த பிள்ளைக்கும், மன்னரின்
ஆட்சிப்பகுதி
ஆங்கிலேயரின்
தலையாய
சக்திக்கும்
செல்ல
நேரிடும்
எனப்பட்டது.
இக்கொள்கையினை இந்தியர்கள் கடுமையாக
எதிர்த்தனர். 1857ஆம் ஆண்டு பெரும் புரட்சிக்கு
இக்கொள்கை முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.

மீள்பார்வை
�
�
�
�

�
�

வாரிசு இழப்புக் க�ொள்கையின் மூலம்
டல்ஹெளசி பிரபு இணைத்துக் க�ொண்ட
பகுதிகள் : சதாரா (1848), ஜெய்த்பூர், சம்பல்பூர்
(1849), பகத் (1850), உதய்பூர் (1852), ஜான்சி
(1853) மற்றும் நாக்பூர் (1854)

�

இந்தியா ஆங்கிலேயர்கள் வெற்றி
பெற்றதற்கான காரணங்கள்
� மிகப்பெரிய கடல் வலிமை.
� நெசவுத் த�ொழில் வளர்ச்சி.
� அறிவியல்
ரீதியாக
பிரிக்கப்பட்ட
த�ொழிலாளர்கள்.
� ப�ொருளாதார
வளர்ச்சி
மற்றும்
ஆங்கிலேயரின் திறமைமிக்க இராஜதந்திரம்.
� இந்திய வணிகர்களிடையே நிலவிய
பாதுகாப்பின்மை உணர்வுகள்.
� இந்திய அரசர்களின் சமத்துவமின்மை
மற்றும் அறியாமை
எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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�

�

சிராஜ்-உத்-தெளலா
வங்காளத்தின்
அரியணை ஏறினார்.
அலிநகர் உடன்படிக்கை 1757 பிப்ரவரி
9 ஆம் நாள் கையெழுத்திடப்பட்டது.
கர்நாடகப் ப�ோர்கள் 1746 முதல் 1763
வரையிலான காலத்தில் நடைபெற்றது.
திப்பு
சுல்தான்
ப�ோர்
இழப்பீட்டுத்
த�ொகையாக 3.6 க�ோடி ரூபாயினை
ஆங்கிலேயருக்கு வழங்க உடன்பட்டார்.
1799ஆம் ஆண்டு திப்பு சுல்தானுக்கு எதிராக
வெல்லெஸ்லி பிரபு ப�ோர் அறிவித்தார்.
காரன்வாலிஸ் பிரபு, ’தர�ோகா’ என்பவரை
தலைவராகக் க�ொண்ட சரகங்கள் அல்லது
’தானாக்கள்’என்ற காவல் பகுதிகளை
ஏற்படுத்தினார்.
வங்காளத்தின் வில்லியம் க�ோட்டை
உச்சநீதிமன்றத்தின் முதல் தலைமை
நீதிபதி சர் எலிஜா இம்பே ஆவார்.
வெல்லெஸ்லி
பிரபு
துணைப்படைத்
திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவில் இருந்த
பெரும்பான்மையான சுதேச அரசுகளை
ஆங்கிலேயரின் கட்டுப்பாட்டில் க�ொண்டு
வந்தார்.
டல்ஹெளசி பிரபு இந்தியாவில் ஆங்கிலேய
ஆட்சி
ஏற்பட
காரணமானவர்களில்
முதன்மை சிற்பியாக செயல்பட்டார்.
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கலைச்சொற்கள்
கூட்டமைப்பு

Confederacy

a league or alliance

திருச்சபை
த�ொடர்பான

Ecclesiastical

relating to the Christian Church or its clergy

ஒப்படைப்பு

Entrust

assign the responsibility

எதிர்ப்பு

Hostility

opposition

பேச்சுவார்த்தை

Negotiation

discussion aimed at reaching an agreement

தலையாய

Paramount

supreme

மிகுந்த வலிமை

Predominant

the most powerful

6.

மங்களூர் உடன்படிக்கை இவர்களுக்கு
இடையே கையெழுத்தானது
அ) பிரெஞ்சுக்காரர்கள் மற்றும் திப்பு சுல்தான்
ஆ) ஹைதர் அலி மற்றும் கள்ளிக்கோட்டை
மன்னர் சாமரின்
இ) ஆங்கிலேயர் மற்றும் திப்பு சுல்தான்
ஈ) திப்பு சுல்தான் மற்றும் மராத்தியர்கள்
7. மூன்றாம் ஆங்கிலேய – மைசூர் ப�ோரின்
ப�ோது ஆங்கிலேய தலைமை ஆளுநர்_____
அ) இராபர் கிளைவ்
ஆ) வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ்
இ) காரன்வாலிஸ்
ஈ) வெல்லெஸ்லி
8. ஆங்கிலேயருடன் பசீன் உடன்படிக்கை
செய்து க�ொண்டவர்__________
அ) இரண்டாம் பாஜிராவ்	
ஆ) தெளலத்ராவ் சிந்தியா
இ) ஷாம்பாஜி ப�ோன்ஸ்லே
ஈ) ஷாயாஜி ராவ் கெய்க்வாட்
9. மராத்திய பேரரசின் கடைசி பீஷ்வா____
அ) பாலாஜி விஸ்வநாத்
ஆ) இரண்டாம் பாஜிராவ்
இ) பாலாஜி பாஜிராவ்
ஈ) பாஜிராவ்
10. துணைப்படைத் திட்டத்தில் இணைத்துக்
க�ொண்ட முதல் இந்திய அரசு எது?
அ) அய�ோத்தி 	  ஆ) ஹைதராபாத்
இ) உதய்பூர் 	  ஈ) குவாலியர்

மதிப்பீடு
I.

	
சரியான
விடையைத்
தேர்ந்தெடு

1.

1757ஆம்
ஆண்டில்
வங்காளத்தை
ஆட்சி
செய்தவர்
அ) சுஜா-உத்– தெளலா
ஆ) சிராஜ்- உத் – தெளலா
இ) மீர்காசிம்
ஈ) திப்பு சுல்தான்
2. பிளாசிப் ப�ோர் நடைபெற்ற ஆண்டு
அ) 1757 ஆ) 1764 இ) 1765 ஈ) 1775
3.	பக்சார்
ப�ோரின்
முடிவில்
ஏற்பட்ட
உடன்படிக்கை
அ) அலகாபாத் உடன்படிக்கை	
ஆ) கர்நாடக உடன்படிக்கை
இ) அலிநகர் உடன்படிக்கை
ஈ) பாரிசு உடன்படிக்கை
4.	பாண்டிச்சேரி
உடன்படிக்கையின்படி
____________
கர்நாடக
ப�ோர்
முடிவுக்கு க�ொண்டுவரப்பட்டது.
அ) முதல்
ஆ) இரண்டாம்
இ) மூன்றாம்
ஈ) ஏதுமில்லை
5.	ஹைதர் அலி மைசூர் அரியணை ஏறிய
ஆண்டு ____________
அ) 1756 ஆ) 1761 இ) 1763 ஈ) 1764
171
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II.	க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக
1.
அலிநகர் உடன்படிக்கை கையெழுத்திடப்பட்ட
ஆண்டு _______
2. சிராஜ் உத் – தெளலாவின் தலைமை
படைத் தளபதி ___________
3. இரண்டாம்
கர்நாடகப்
ப�ோருக்கான
முக்கிய காரணம் ____________
4. இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தை
விரிவுப்படுத்துவதற்காக வாரிசு இழப்புக்
க�ொள்கையை க�ொண்டு வந்தவர் _____
5. திப்பு
சுல்தானை
இறுதியாக
த�ோற்கடித்தவர் __________
6. திப்பு சுல்தான் இறப்புக்கு பின் _____ வசம்
மைசூர் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
7. 1800ஆம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் உள்ள
வில்லியம் க�ோட்டையில் ஒரு கல்லூரியை
நிறுவியவர் ____

V. கீழ்க்கண்டவைகளுள்
	
சரியாக
ப�ொருந்தியுள்ளது எது?
1. அடையாறு ப�ோர்
2. ஆம்பூர் ப�ோர்
3. வந்தவாசிப் ப�ோர்
4. ஆற்காட்டுப் ப�ோர்
-

VI. கீழ்க்கண்டவைகளுக்கு
	
ஒன்று அல்லது
இரண்டு வாக்கியங்களில் விடையளி
1. இருட்டறை துயரச் சம்பவம் பற்றி குறிப்பு
வரைக.
2. பிளாசிப் ப�ோருக்குபின் ஆங்கிலேயர்கள்
பெற்ற சலுகைகள் யாவை?
3.	பக்சார் ப�ோருக்கான காரணங்களை
குறிப்பிடுக
4. முதல் ஆங்கிலேய மைசூர் ப�ோருக்கான
காரணங்கள் யாவை?
5. மூன்றாம் மராத்திய ப�ோரின் விளைவுகள்
யாவை?
6. துணைப்படைத் திட்டத்தில் கையெழுத்திட்ட
நாடுகளின் பெயர்களை குறிப்பிடுக

III. ப�ொருத்துக
1.

அய் – லா – சப்பேல் முதல் ஆங்கிலேய
உடன்படிக்கை
மைசூர் ப�ோர்
சால்பை
உடன்படிக்கை
பாரிசு
உடன்படிக்கை

முதல் கர்நாடகப்
ப�ோர்
மூன்றாம்
கர்நாடகப் ப�ோர்

4.

ஸ்ரீரங்கபட்டின
உடன்படிக்கை

முதல் மராத்திய
ப�ோர்

5.

மெட்ராஸ்
உடன்படிக்கை

மூன்றாம் ஆங்கிலேய
மைசூர் ப�ோர்

2.
3.

VII. விரிவான விடையளி
1. இரண்டாம் கர்நாடக ப�ோர் குறித்து ஒரு
கட்டுரை எழுதுக
2. நான்காம் ஆங்கிலேய மைசூர் ப�ோர் பற்றி
எழுதுக
3. பிரிட்டிஷ்
ஆட்சியை
விரிவுபடுத்த
டல்ஹெளசி
பிரபு
க�ொண்டு
வந்த
க�ொள்கையை பற்றி விவரி?
4.	வெல்லெஸ்லி
பிரபு
எவ்வாறு
ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்தை இந்தியாவில்
விரிவுபடுத்தினார்?

IV. சரியா, தவறா ?
1. அலிவர்திகான்
மறைவுக்கு
பின்னர்
சிராஜ்- உத் – தெளலா வங்காளத்தின்
அரியணை ஏறினார்
2. பிளாசிப் ப�ோரில் ஆங்கிலேயப் படையை
வழி நடத்தியவர் ஹெக்டர் மன்றோ ஆவார்.
3. ஐர�ோப்பாவில்
வெடித்த
ஆஸ்திரிய
வாரிசுரிமைப் ப�ோர் இரண்டாம் கர்நாடகப்
ப�ோருக்கு இட்டுச் சென்றது.
4. வங்காளத்தின் வில்லியம் க�ோட்டையில்
உள்ள உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல்
தலைமை நீதிபதி சர் எலிஜா இம்பே ஆவார்.
5. காரன் வாலிஸ் பிரபு காவல் துறையை
உருவாக்கினார்.
எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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VIII. உயர் சிந்தனை வினா
இந்தியாவில்
ஆங்கில
கிழக்கிந்திய
கம்பெனியின் வெற்றிக்கான காரணங்களை
விளக்குக
IX. வரைபட பயிற்சி
இந்திய– நதிகள் வரைபடத்தில் கீழ்க்கண்ட
இடங்களை குறிப்பிடுக.
1. பிளாசி
2. பக்சார்
3. புரந்தர்
4. ஆற்காடு
5. வந்தவாசி
X. வாழ்க்கை திறன் பயிற்சி
ஹைதர் அலி மற்றும் திப்பு சுல்தான்
ஆகிய�ோரின்
புகைப்படங்கள்,
கதைகள்,
கவிதைகள் மற்றும் தகவல்களை த�ொகுத்தல்.
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XI. செயல் திட்டம் மற்றும் செயல்பாடு
ஆங்கிலேயர்களால்
இந்திய
அரசர்கள்
த�ோற்கடிக்கப்பட்டதற்கான
காரணங்களை
விவாதம் செய்யக.

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

இணையதள வளங்கள்

மேற்கோள் நூல்கள்
■B
 ipan Chandra - History of Modern India,
Orient Blackswan Private Limited 2018
■R
 .C.Majumdar - An Advance History of India
Macmillan and Co., Limited London 1953.

இணையச் செயல்பாடு

இச்செயல்பாட்டின் மூலம் இந்தியாவின்
காலனித்துவக் கால வரைபடங்களை
அறியச் செய்தல்.

படிநிலைகள்

படி 1 : கீ
 ழ்க்காணும் உரலி/விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி இச்செயல்பாட்டிற்கான இணையப்
பக்கத்திற்குச் செல்க.
படி 2 : சு
 ட்டியைக் கீழ் ந�ோக்கி உருட்டி, ஏதேனும் ஒரு காலத்தைச் ச�ொடுக்குக. (ex. COLONIAL
MAPS)
படி 3 : ஒ
 வ்வொரு தலைப்பாகச் ச�ொடுக்கி வரைபடங்களை நன்கு அறிந்து க�ொள்க. (ex. Historical
maps, c.1750 to 1800)
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அலகு - 3

கிராம சமூகமும்
வாழ்க்கை முறையும்
கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
▶ ஆங்கில ஆட்சியின் கீழ் இருந்த நிலவருவாய் க�ொள்கை
▶ நிலவருவாய் க�ொள்கையின் நிறை, குறைகள்
▶ விவசாயிகளின் நெருக்கடிகள் மற்றும் கிளர்ச்சிகள்
உரிமையை பெற்ற பின்பு
அங்கு அவர் ஓராண்டு
நில வருவாய் திட்டத்தை
நடைமுறைப்படுத்தினார்.
அதன்
பிறகு
வாரன்
ஹேஸ்டிங்ஸ் தலைமை
ஆளுநராக பதவியேற்ற
பின்பு
ஓராண்டு
நிலவருவாய் திட்டத்தை காரன்வாலிஸ் பிரபு
ஐந்தாண்டு நில வருவாய்
திட்டமாக மாற்றி பின்பு ஓராண்டு திட்டமாக
மாற்றினார். ஆனால் காரன்வாலிஸ் பிரபு
தலைமை ஆளுநரான பிறகு இத்திட்டத்தை
பத்தாண்டு நில வருவாய் திட்டமாக 1793ல்
மாற்றினார்.
இத்திட்டம்
நிலையான
நிலவருவாய் திட்டம் என்றழைக்கப்படுகிறது.

அறிமுகம்
காலனி ஆதிக்கத்திற்கு முன் இந்தியப்
ப�ொருளாதாரமானது,
வேளாண்மையை
அடிப்படையாகக் க�ொண்ட ப�ொருளாதாரமாக
இருந்தது.
இக்காலத்தில்
வேளாண்மை
மக்களின்
முதல்நிலைத்
த�ொழிலாக
இருந்தது. நெசவுத்தொழில்,
சர்க்கரை
த�ொழில், எண்ணெய் த�ொழில் இன்னும் பிற
த�ொழில்கள்
வேளாண்மையைச்
சார்ந்தே
நடைபெற்றன. ஆங்கில அரசானது இந்தியாவின்
பழமையான
வேளாண்மை
முறையையும்
மற்றும் நிலவருவாய் க�ொள்கையையும் ஏற்றுக்
க�ொள்ளவில்லை. நிலையான நில வருவாய்
திட்டம், மகல்வாரி திட்டம், இரயத்துவாரி திட்டம்
என்னும் மூன்று பெரிய நிலவருவாய் மற்றும் நில
உரிமை திட்டத்தை ஆங்கில அரசு இந்தியாவில்
அறிமுகப்படுத்தியது. இத்திட்டங்களின் மூலம்
விவசாயிகளுக்கெதிரான ப�ொருளாதார சுரண்டல்
முறை பிற்காலத்தில் அவர்களை ஆங்கிலேயருக்கு
எதிராக புரட்சியில் ஈடுபட வைத்தது.

ஆங்கில ஆட்சியின் கீழ்
நிலவருவாய் திட்டங்கள்

 ங்கிலேயர்களின் ஆட்சியின்கீழ்
ஆ
நிலவருவாய் க�ொள்கை

நிலையான நிலவரி திட்டம்

1765ல் இராபர்ட் கிளைவ் வங்காளம், பீகார்
மற்றும் ஒரிசா ஆகிய பகுதிகளில் வரி வசூலிக்கும்

நிலையான நில
வருவாய் திட்டம்

இரயத்வாரி
முறை

மகல்வாரி முறை

காரன்வாலிஸ் பிரபு

தாமஸ் மன்றோ

வில்லியம்
பெண்டிங் பிரபு
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இத்திட்டம் வங்காளம், பீகார், ஒரிசா,
உத்திர பிரதேசத்தில் வாரணாசி பகுதி
மற்றும் வடக்கு கர்நாடகம் ஆகிய பகுதிகளில்
க�ொண்டுவரப்பட்டது. ஆங்கில இந்தியாவின்
ம�ொத்த நிலப்பரப்பில் 19% நிலப்பரப்பில்
நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டிருந்த
இத்திட்டம்
ஜமீன்தாரி, ஜாகீர்தாரி, மல்குஜாரி மற்றும்
பிஸ்வேதாரி என்னும் பல பெயர்களால்
அழைக்கப்பட்டது.

�

குறைகள்
�

�

நிலையான நிலவரி திட்டத்தின் சிறப்பு கூறுகள்
�

�

�

�

�

�

�

ங்கில
ஆ
கிழக்கிந்திய
கம்பெனிக்கு
முறையாக
வரி
செலுத்தும்
வரை
ஜமீன்தார்கள் நில உடைமையாளர்களாக
அங்கீகரிக்கப்பட்டனர்.

�

�
�

�

வசாயிகளின்
வி
உரிமைகள்
மறுக்கப்பட்டத�ோடு,
ஜமீன்தார்களின்
ப�ொறுப்பில் விடப்பட்டனர்.
 வசாயிகள் பெரும்பாலும் அடிமைகளாகவே
வி
நடத்தப்பட்டனர்.
ந்த
இ
திட்டத்தினால்
ச�ோம்பேறிகளாகவும்,
பிரியர்களாவும் மாறினர்.

�

மீன்தார்கள் வணிகக்குழுவிற்கு செலுத்தி
ஜ
வந்த வரி நிலையாக நிர்ணயிக்கப்பட்டு,
எந்த சூழ்நிலையிலும் உயர்த்தபடமாட்டாது
என உறுதியளிக்கப்பட்டது.

இரயத்துவாரி முறை

ஜமீன்தார்கள்
ஆடம்பரப்

 ளத்தின்
வங்கா
பல
கிராமப்புறங்களில்
ஜமீன்தார்களுக்கும், விவசாயிகளுக்குமிடையே
பல ம�ோதல்கள் ஏற்பட்டன.

இ ர ய த் து வ ா ரி
முறை
1820ல்
த ா ம ஸ்மன் ற ோ
மற்றும்
கேப்டன்
ரீட்
என்பவர்களால்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
இம்முறை
மதராஸ்,
பம்பாய், அசாம் பகுதிகள்
மற்றும் கூர்க் ஆகிய
தாமஸ் மன்றோ
இந்திய மாகாணங்களில்
க�ொண்டுவரப்பட்டது. இம்முறையின்
மூலம்
நிலத்தின் உரிமையானது விவசாயிகளின்
வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதனால் விவசாயிகள்
நிலத்தின் உரிமையாளராயினர். ஆங்கிலேய
அரசு நேரடியாகவே விவசாயிகளிடமிருந்து
வரிவசூலைப்
பெற்றது.
த�ொடக்கத்தில்
நிலவருவாயனது விளைச்சலில் பாதி என
நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
பின்னர் இது தாமஸ்
மன்றோ அவர்களால் விளைச்சலில் மூன்றில்
ஒரு பங்காக குறைக்கப்பட்டது. இம்முறையில்
நில வருவாயானது மண் மற்றும் பயிரின்
தன்மையின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

வசாயிகளிடமிருந்து வசூலித்த 10/11 பங்கு
வி
வரியினை ஜமீன்தார்கள் ஆங்கில அரசுக்கு
செலுத்தினர்.
மீன்தார்கள், விவசாயிகளுக்கு பட்டா
ஜ
(எழுதப்பட்ட
ஒப்பந்தம்)
வழங்கினர்.
இதன் மூலம் விவசாயிகள் அந்நிலத்தை
உழும் காலம் வரை குத்தகைதாரர்களாக
கருதப்பட்டனர்.
னைத்து நீதித்துறை அதிகாரங்களும்
அ
ஜமீன்தார்களிடமிருந்து
திரும்ப
பெறப்பட்டது.

 ரிசு நிலங்கள் மற்றும் காடுகள் விவசாய
த
நிலங்களாக மாற்றப்பட்டன.
ஜமீன்தார்கள் நிலத்தின் உரிமையாளராயினர்.
 தி
நீ
வழங்கும்
ப�ொறுப்பிலிருந்து
ஜமீன்தார்கள் விடுவிக்கப்பட்டனர்.

ப�ொதுவாக 20 அல்லது 30 ஆண்டுகளுக்கு
ஒருமுறை நிலத்தின் மீதான குத்தகை

 மீன்தார்கள்
ஜ
ஆங்கில
அரசுக்கு
நம்பிக்கைக்குரியவர்களாக மாறினர்.
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 ங்கிலேய
ஆ
அரசு
விவசாயிகளுடன்
நேரடியாக த�ொடர்பு க�ொள்ளவில்லை.

வசாயிகளிடமிருந்து வரியை வசூல்
வி
செய்யும் அரசின் முகவர்களாக ஜமீன்தார்கள்
செயல்பட்டனர்.

நிறைகள்
�

ங்கில அரசுக்கு நிலையான வருவாயை
ஆ
கிடைப்பதை உறுதி செய்தது.

கிராம சமூகமும் வாழ்க்கை முறையும்
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மாற்றியமைக்கப்பட்டது.
இத்திட்டத்தில்
விவசாயிகளின்
நிலைமை
மிகவும்
பாதுகாப்பானதாக இருந்தது. உண்மையில்,
அரசு விவசாயிகளிடமிருந்து நிலவருவாயை
வரியாக அல்லாமல் குத்தகையாகவே பெற்றுக்
க�ொண்டது.

நி ர ்ண யி க ்கப்ப ட ்ட து .
பின்னர்
வில்லியம்
பெண்டிங் பிரபு ம�ொத்த
விளைச்சலில் நிலவருவாய்
50
சதவீதம்
எனக்
குறைத்தார். இம்முறையில்
நிலவருவாயை கிராமம்
முழுவதும் வசூல் செய்து
வில்லியம்
பெண்டிங் பிரபு
அரசுக்கு செலுத்த ஒரு
கிராமத்
தலைவர்
(Lambardar)
நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்.
இந்த
முறை முதலில் ஆக்ரா, அய�ோத்தி ப�ோன்ற
இடங்களில் அமுல்படுத்தப்பட்டது.
பின்னர்,
ஐக்கிய மாகாணங்களின் பிற பகுதிகளுக்கும்
விரிவுபடுத்தப்பட்டது.
இத்திட்டத்திலும்
அதிகமான
வரிச்சுமைகள்
அனைத்தும்
விவசாயிகள் மீதே விழுந்தது.

இரயத்துவாரி முறையின் சிறப்பு கூறுகள்
�

�

�

வருவாய்
ஒப்பந்தம்
நேரடியாக
விவசாயிகளுடன் செய்துக�ொள்ளப்பட்டது.
 ல அளவு மற்றும் விளைச்சலின் மதிப்பீடு
நி
கணக்கிடப்பட்டது.
 ரசு, விளைச்சலில் 45 லிருந்து 50 சதவீதம்
அ
வரை வரியாக நிர்ணயம் செய்தது.

இரயத்துவாரி முறையால் ஏற்பட்ட விளைவுகள்
�

�

 ெரும்பாலான பகுதிகளில் நிலவருவாய்
ப
மிக
அதிகமாக
நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
சிறப்பான
பருவக் காலங்களில் கூட
விவசாயிகள் நிலவரி செலுத்துவதற்கு
மிகவும் சிரமப்பட்டனர்.
 ரசு,
அ
ஜமீன்தார்களுக்குப்
விவசாயிகளை சுரண்டியது.

மகல்வாரி முறையின் சிறப்பு கூறுகள்
�

பதிலாக
�

மகல்வாரி முறை
மகல்வாரி முறை, என்பது ஹ�ோல்ட்
மெகன்சி என்பவரது சிந்தனையில் உதித்த,
ஜமீன்தாரி முறையின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட
வடிவமே
ஆகும்.
கங்கைச்
சமவெளி,
வடமேற்கு
மாகாணங்கள்,
மத்திய
இந்தியாவின்
சில
பகுதிகள்
மற்றும்
பஞ்சாப்
ப�ோன்ற
பகுதிகளில்
1822ல்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இராபர்ட் மெர்தின்ஸ்
பர்ட்
என்பவரின்
வழிகாட்டுதலின்படி
1833ல்
வில்லியம்
பெண்டிங்
பிரபு,
இம்முறையில் சில அடிப்படை மாற்றங்களை
க�ொண்டு வந்தார்.
மகல் அல்லது கிராம
விளைச்சலின் அடிப்படையில் இம்முறையில்
வருவாய் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது.
மகல்
பகுதியின் அனைத்து உரிமையாளர்களும்
நிலவருவாய்
செலுத்துவதற்கு
கூட்டு
ப�ொறுப்புடையவர்களாவர்.
த�ொடக்கத்தில்,
ம�ொத்த விளைச்சலில் மூன்றில் இரண்டு
பங்கு
நிலவருவாய்
அரசின்
பங்காக
எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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�

 ராமத் தலைவர்
கி
மக்களுக்குமிடையே
செயல்பட்டார்.

அரசுக்கும், கிராம
இடைத் தரகராக

 த்திட்டம் கிராமவாரியான மதிப்பீடாக
இ
இருந்தது. ஒரே நபர் பல கிராமங்களை தன்
வசம் வைத்திருந்தார்.
 ராம நிலங்களுக்கு, கிராமத்தை சேர்ந்த
கி
சமுதாயத்தினரே
உரிமையாளராக
இருந்தனர்.

மகல்வாரி முறையால் ஏற்பட்ட விளைவுகள்
�

�

�

 ராமத் தலைவர், சலுகைகளை தமது
கி
ச�ொந்த விருப்பங்களின் அடிப்படையில்
தவறாகப் பயன்படுத்தினார்.
 ம்முறையானது
இ
விவசாயிகளுக்கு
இலாபகரமானதாக இல்லை.
 ம்முறையானது ஜமீன்தாரி முறையின்
இ
திருத்தியமைக்கப்பட்ட
வடிவமாக
இருந்தது. மேலும் இது கிராமத்தின் உயர்
வகுப்பினருக்கு
இலாபகரமானதாக
அமைந்தது.
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விவசாயிகளின் மீது ஆங்கில நிலவருவாய்
முறையின் தாக்கங்கள்
�

�

�

�

�

�

�

யுக்திகளால் பழைய வேளாண் முறை
மறைந்து ப�ோனது.
ஜமீன்தார்கள் நில
உரிமையாளர்களாக மாறினர். எந்தளவிற்கு
முடியும�ோ
அந்தளவிற்கு,
விவசாயிகளின்
உழைப்பு ஜமீன்தார்களால் சுரண்டப்பட்டது.
மேலும் விவசாயிகளின் வாழ்க்கை முறை
மிகவும் துயரமானதாக இருந்தது. தாங்கள்
எல்லையில்லா அளவில் சுரண்டப்படுவதை
உணர்ந்த விவசாயிகள், இந்த சுரண்டலில்
இருந்து பாதுகாத்து க�ொள்ள 19 மற்றும் 20 ஆம்
நூற்றாண்டுகளில்,
ஆங்கிலேயர்களுக்கும்
ஜமீன்தார்களுக்கும் எதிராக
பல புரட்சி
இயக்கங்களிலும், கலகங்களிலும் ஈடுபட்டனர்.

னைத்து நிலவரி முறைகளும் ப�ொதுவாக,
அ
நிலத்திலிருந்து அதிகபட்ச வருமானம்
பெறுவதாகவே இருந்தது. இதனால் நில
விற்பனை அதிகரிப்பு மற்றும் விவசாயத்
த�ொழில் அழிவிற்கு வழிவகுத்தது.
 வசாயிகள்
வி
அதிக
வரிவிதிப்பினால்
பாதிக்கப்பட்டனர். அதிக வரிச்சுமை மற்றும்
பஞ்சத்தினால் மக்கள் வறுமையாலும்,
கடன்சுமையாலும்
அவதிப்பட்டனர்.
இதனால் விவசாயிகள் நிலத்தை விலைக்கு
வாங்குவ�ோர் மற்றும் வட்டிக்குப் பணம்
தருபவர்களை தேடிச் சென்றனர். அவர்கள்
விவசாயிகளிடமிருந்த நிலத்தை விலைக்கு
வாங்கி பெரும் செல்வந்தர்களாயினர்.

சந்தால் கலகம் (1855-56)
1855-56ல் விவசாயிகளின் எழுச்சியாகக்
கருதப்பட்ட முதலாவது கலகம் சந்தால்
கலகமாகும்.
பீகாரில் உள்ள ராஜ்மகால்
குன்றுகளுக்கு
அருகிலுள்ள
பகுதிகளில்
சந்தால்
மக்கள்
வேளாண்மை
செய்து
வந்தனர்.
சந்தால்களின்
அறியாமையை
சாதகமாக பயன்படுத்திக் க�ொண்ட, நகர்ப்புற
நிலக்கிழார்கள் மற்றும் வட்டிக்குப் பணம்
தருவ�ோர்
சந்தால்களின்
நிலங்களை
அபகரித்துக் க�ொள்ள ஆரம்பித்தனர். இது
அவர்களிடையே
கசப்பான
உணர்வை
ஏற்படுத்தி 1856ல் ஆயுதம் ஏந்திய புரட்சிக்கு
இட்டுச் சென்றது.
இதனைத் த�ொடர்ந்து,
சந்தால்கள்
தங்களை
அன்னிய
நாட்டு
ஆக்கிரமிப்பு
சக்திகளிலிருந்து
விடுவித்து
க�ொள்வது மட்டுமில்லாமல் தங்களுக்கென்று
ஒரு அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்திக் க�ொள்ள,
சித்து மற்றும் கங்கு என்ற இரண்டு சந்தால்
சக�ோதரர்களின் தலைமையின் கீழ் 10,000
வீரர்கள் ஒன்று கூடினர். இக்கூட்டத்தினரின்
புரட்சி ஒரு மாதத்திற்குள் வலிமையான
சக்தியினை
பெற்றது.
ஐர�ோப்பிய
பண்ணையாளர்கள், ஆங்கிலேய அலுவலர்கள்,
இரயில்வே ப�ொறியாளர்கள், ஜமீன்தார்கள்
மற்றும் வட்டிக்குப் பணம் க�ொடுப்போர்
ஆகிய
அனைவரும்
புரட்சியாளர்களால்
தாக்கப்பட்டனர். புரட்சியானது பிப்ரவரி 1856
வரை த�ொடர்ந்தது. புரட்சியின் தலைவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டதை த�ொடர்ந்து, கலகமானது
கடுமையாக
அடக்கப்பட்டது. இதனைத்
த�ொடர்ந்து சந்தால்கள் வசித்த பகுதிகளை
சந்தால் பர்கானா என அரசு அறிவித்தது. அதன்படி

மீன்தார்கள்,
ஜ
வட்டிக்காரர்கள்,
வழக்கறிஞர்கள் ஆகிய�ோர்களால் ஏழை
விவசாயிகள் சுரண்டப்பட்டனர்.
 ந்திய கிராமங்களுக்கான நிலைப்புத்
இ
தன்மையும் த�ொடர்ச்சியான நிலையும்
அசைக்கப்பட்டன.
 ங்கிலேய இறக்குமதி ப�ொருட்களால்
ஆ
இந்தியக் குடிசைத் த�ொழில்கள் மறைந்தன.
விவசாயிகள்
வருமானத்திற்கு
வேறு
வழியின்றி தவித்தனர்.
பழமையான
பழக்க
வழக்கங்கள்
மாற்றப்பட்டு புதிய சட்ட அமைப்பு, நீதிமன்ற
நடைமுறைகள் வழக்கத்திற்கு வந்தன.
 லத்தின்
நி
உண்மையான
உரிமையாளர்களாகவும்,
உற்பத்தியின்
பெரும்
பங்குதாரர்களாகவும்
இருந்த
விவசாயிகளுடைய
உழைப்பின்
பலனானது,
ஆங்கிலேயரின்
க�ொள்கையால்,
ஒரு
குறிப்பிட்ட
சலுகையை பெற்ற சமுதாயத்திற்கு மட்டுமே
நன்மையளிப்பதாக இருந்தது.

விவசாயிகளின் புரட்சிகள்
இந்தியாவில்
ஆங்கில
ஆட்சியானது
வேளாண்மை முறையில் பல மாற்றங்களை
க�ொண்டு வந்தது.
புதிய வேளாண்மை
177
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சந்தால்களின் நிலங்களும், அடையாளமும்
அன்னிய
ஆக்ரமிப்பாளர்களிடமிருந்து
பாதுகாக்கப்பட்டன.

இண்டிக�ோ கலகம்

சந்தால் கலகம்

சாகுபடியாளர்களின் துயரங்களை பலமுறை
வெளிச்சத்திற்கு க�ொண்டு வந்தது. அதேப�ோல,
தீனபந்து மித்ரா என்பவர், வங்காள அவுரி
சாகுபடியாளர்களின் துயரங்களை மக்கள்
மற்றும் அரசின் கவனத்திற்குக் க�ொண்டுவர
நீல் தர்பன் (Nil Darpan) என்ற ஒரு நாடகத்தை
எழுதினார்.

இண்டிக�ோ கலகம் (அவுரி புரட்சி - 1859-60)
வங்காள அவுரி சாகுபடியாளர்களின்
வேலை
நிறுத்தம்
அதிகளவில்
பரவி
தீவிர விவசாய
பரட்சியாக மாறியது.
ஐர�ோப்பிய இண்டிக�ோ த�ோட்டக்காரர்கள்,
விவசாயிகளுக்கு
மிகவும்
தீமை
தரும்
வகையில் இண்டிக�ோவை வளர்ப்பதற்கு
குத்தகை விவசாயிகளை கட்டாயப்படுத்தினர்.
மேலும் குத்தகை விவசாயிகள், தாங்கள்
விளைவிக்கும்
அவுரியை
தங்களுக்கு
குறைந்த விலைக்கு விற்கும்படியும், குத்தகை
முன்பணத்தை பின்னாளில் அவர்களுக்கு
பயன்படும் வகையில் முன்கூட்டியே பெற்று
க�ொள்ளும்படியும் வற்புறுத்தப்பட்டனர். மேலும்,
ஆள் கடத்தல், க�ொள்ளையடித்தல், கசையடி
க�ொடுத்தல், எரித்தல் ப�ோன்ற சம்பவங்களும்
நடந்தன. செப்டம்பர் 1859ல் திகம்பர் பிஸ்வாஸ்
மற்றும் பிஸ்னு சரண் பிஸ்வாஸ் ஆகிய�ோரால்
நாதியா மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற கலகங்கள்
ஐர�ோப்பிய
பண்ணையாளர்களின்
கடுமையான
அடக்குமுறைகளால்
கைவிடப்பட்டன. அதன் பின்னர் ஐர�ோப்பிய
த�ொழிற்சாலைகள் எரிக்கப்பட்டு, கலகமானது
வேறு இடங்களுக்கு பரவியது. நிலைமையை
கட்டுக்குள் க�ொண்டு வர அரசு 1860ல் ஒரு
அவுரி ஆணையத்தை அமைத்தது. அந்த
ஆணையத்தின்
பரிந்துரைப்படி
1862
சட்டம் பாகம் ஆறினை (VI) (Part of the
Act of 1862) உருவாக்கியது. ஐர�ோப்பிய
பண்ணையாளர்களின் அடக்கு முறைக்கு
பயந்து வங்காளத்தின் அவுரி விவசாயிகள் பீகார்
மற்றும் உத்திரப் பிரதேசத்தில் குடியேறினர்.
இந்து
தேசபக்தன்
என்ற
செய்தித்தாள்
எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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பாப்னா கலகம் (1873-76)
பாப்னா விவசாய எழுச்சி என்பது
விவசாயிகளால் நடத்தப்பட்ட, ஜமீன்தார்களின்
அடக்குமுறைக்கு எதிரான இயக்கமாகும்.
இக்கலகம்
வங்காளத்தின்
பாப்னாவில்
உள்ள யூசுப்சாகி பர்கானாவில் கேசப்
சந்திரா ராய் என்பவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
ஜமீன்தார்கள்,
விவசாயிகளிடமிருந்து,
சட்டத்திற்கு புறம்பான முறையில், வற்புறுத்தி
வரி வசூலித்தல், அதிகப்படியான வாரம்
(வரி) வசூலித்தல், மற்ற பிற வரிகளையும்
வழக்கமாக வசூல் செய்தனர். விவசாயிகள்
வாடகை செலுத்தவில்லை என்ற ப�ோலி
காரணங்களை கூறி அடிக்கடி நிலத்திலிருந்து
வெளியேற்றப்பட்டனர்.
நாளடைவில்
ஜமீன்தார்களால்
பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் பெருங்கூட்டமாகக்
கூடி
கிராமங்கள்
த�ோறும்
சென்று
ஜமீன்தார்களின்
அச்சுறுத்தல்களை
எடுத்துக்கூறி
மற்ற
விவசாயிகளும்
தங்களுடன்
இணையும்படி
செய்தனர்.
ப�ோராட்ட செலவினங்களை கட்டுப்படுத்த
விவசாயிகளிடமிருந்து நிதி திரட்டப்பட்டது.
ப�ோராட்டம் படிப்படியாக பாப்னா முழுவதும்
பரவி, பின்னர் கிழக்கு வங்காளத்தின் மற்ற
மாவட்டங்களுக்கும் பரவியது.
அப்பகுதி
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பஞ்சாப் விவசாயிகள் இயக்கம் (1890-1900)

எங்கும் விவசாய சங்கங்கள் அமைக்கப்பட்டன.
ப�ோராட்டத்தின் முதன்மை ந�ோக்கம் சட்டத்தை
எதிர்ப்பதாக இருந்தது.

நகர்ப்புற வட்டிக்காரர்களிடம் கடனைப்
பெற்று, கடனை திருப்பி செலுத்தத் தவறிய
விவசாயிகள்,
தங்கள்
நிலத்தின்
மீது
வட்டிக்கடைக்காரர்கள் மேற்கொண்ட ஒடுக்கு
முறைகளை விரைந்து தடுக்கும் ப�ொருட்டு
பஞ்சாப் விவசாயிகள் புரட்சியில் ஈடுபட்டனர்.
ஆங்கிலேய அரசு இப்பகுதியில் எந்த ஒரு
புரட்சி நடைபெறுவதையும் விரும்பவில்லை,
ஏனெனில்
அப்பகுதியில்
இருந்துதான்
ஆங்கிலேய இராணுவத்திற்கு வீரர்கள் தேர்வு
செய்யப்பட்டனர்.
பஞ்சாப் விவசாயிகளைப்
பாதுகாப்பதற்காக 1900ல் “பஞ்சாப் நில
உரிமை மாற்று சட்டம்” நிறைவேற்றப்பட்டு
ச�ோதனை முறையில் செயற்படுத்தப்பட்டது.
பஞ்சாபில் இச்சட்டம் சிறப்பாக செயல்பட்டதால்
இந்தியாவின்
மற்ற
பகுதிகளுக்கும்
விரிவுபடுத்தப்பட்டது. இச்சட்டத்தின் படி, பஞ்சாப்
மக்கள் விவசாயிகள், சட்ட அங்கீகாரம் பெற்ற
விவசாயிகள், வட்டிக்கடைக்காரர்கள் உட்பட
இதர மக்கள் என்று
மூன்று வகையாகப்
பிரிக்கப்பட்டனர். முதல் பிரிவு மக்களிடமிருந்து
மற்ற இரண்டு பிரிவு மக்களுக்கும் நிலத்தை
விற்பது மற்றும் அடமானம் வைப்பது மீதான
கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன.

ஜமீன்தார்கள்
விவசாயிகளை
கட்டாயப்படுத்திய
ப�ோது
மட்டும்
மிகச்
சிறிய அளவில் வன்முறை நடைபெற்றது.
ப�ோராட்டத்தில், ஜமீன்தார்களின் வீடுகளை,
க�ொள்ளையடித்ததாக
சில
நிகழ்வுகளே
இருந்தன. நீதிமன்ற ஆணைகளை காவல்
நிலையங்கள் செயற்படுத்த முயன்ற ப�ோது
அதனை எதிர்த்து விவசாயிகள், ஒரு சில
தாக்குதல்களை
காவல்
நிலையங்கள்
மீதும்
த�ொடுத்தனர்.
ஜமீன்தார்களும்
ஜமீன்தார்களின்
முகவர்களும்
மிகவும்
அரிதாகவே
க�ொல்லப்பட்டனர்
அல்லது
காயப்படுத்தப்பட்டனர்.
ப�ோராட்டத்தின்
வாயிலாக விவசாயிகள் சட்ட விழிப்புணர்வு
மற்றும் அவர்களது சட்ட உரிமைகளை
மேம்படுத்தினர். மக்களை ஒருங்கிணைத்து
சங்கங்களை
உருவாக்கி
அமைதியான
முறையில்
எதிர்க்கும்
ஆற்றலையும்,
வலிமையையும்,
விழிப்புணர்வையும்
வளர்த்துக் க�ொண்டனர்.

தக்காண கலகம் (1875)
1875ஆம் ஆண்டு பூனா மாவட்டத்தில்
உள்ள விவசாயிகள் ஒரு கலகத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அது தக்காண கலகம் என்றழைக்கப்பட்டது.
அப்பகுதி
விவசாயிகள்,
ஆரம்பத்தில்
த�ொடர்ந்து தங்கள் நிலங்களை அபகரித்துக்
க�ொண்டிருந்த உள்ளூர் வட்டிக்காரர்களின்
அடக்குமுறையை எதிர்த்துப் புரட்சி செய்தனர்.
பூனா மாவட்டத்தின் ஒரு கிராமத்தில், ஒரு
வட்டிக்காரரின் ச�ொத்துக்களை கைப்பற்றி,
அவரை கிராமத்திலிருந்து வெளியேற்றிய
ப�ொழுது புரட்சி த�ொடங்கியது. மேலும் இப்புரட்சி
படிப்படியாக 33 கிராமங்களுக்குப் பரவியது.
விவசாயிகள்
மார்வாரி
சகுகாரர்களின்
ச�ொத்துகளை
க�ொள்ளையடித்தனர்.
சகுகாரர்கள்,
காவலர்களின்
உதவியை
நாடியப�ோது
ப�ோராட்டம்
வன்முறையாக
மாறியது.
இராணுவம் வரவழைக்கப்பட்டு
அப்புரட்சி கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. இப்புரட்சியின்
விளைவாக “தக்காண விவசாயிகள் மீட்பு
சட்டம்” நிறைவேற்றப்பட்டு அதன் மூலம்
விவசாயிகளின் குறைகள் களையப்பட்டது.

சம்பரான் சத்தியாகிரகம் (1917-18)

சம்பரான் சத்தியாகிரகம்
பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள சம்பரான் என்ற
இடத்தில் ஐர�ோப்பிய பண்ணையாளர்கள்
சட்டத்திற்குப் புறம்பான மற்றும் மனிதத்
தன்மையற்ற முறைகளில், மிகவும் நியாயமற்ற
விலைக்கு அவுரி சாகுபடியை செய்தனர்.
சம்பரான்
இந்திய
விவசாயிகள்
(அவுரி
சாகுபடியாளர்கள்), தங்களது ம�ொத்த நிலத்தில்
20ல் 3 பங்கில் மட்டும் அவுரியை சாகுபடி செய்து,
அதனையும் ஐர�ோப்பிய த�ோட்டக்காரர்களுக்கு
அவர்கள் நிர்ணயித்த விலைக்கே விற்க
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கிராம சமூகமும் வாழ்க்கை முறையும்
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சம்பரான் தீன்கதியா என்ற நடைமுறையின்
கீழ் பிணைக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.
மேலும்
அவர்கள் ஐர�ோப்பிய பண்ணையாளர்களால்
சட்டவிர�ோத பணம் பறிப்பு, மற்றும் அடக்கு
முறை ப�ோன்ற நிகழ்வுகளுக்கு ஆளாகினர்.
இந்த விவசாயிகளின் பிரச்சினையை அறிந்து
க�ொண்ட மகாத்மா காந்தி அவர்களுக்கு உதவ
முன்வந்தார். அரசு ஒரு விசாரணைக் குழுவை
அமைத்து, மகாத்மா காந்தியை அக்குழுவின்
ஓர் உறுப்பினராக சேர்த்துக் க�ொண்டது.
விவசாயிகளின் குறைகள் விசாரிக்கப்பட்டு
இறுதியில், மே, 1918ல் “சம்பரான் விவசாயச்
சட்டம்” நிறைவேற்றப்பட்டது.

இதன் விளைவாக கேடா மாவட்டத்தில்
உள்ளூர் விவசாயிகள் வரிக�ொடா இயக்கத்தை
த�ொடங்கினர். அவ்வியக்கத்திற்கு காந்தியடிகள்
தலைமை ஏற்றார்.
பஞ்சத்தின்
நிலைகளை
அரசுக்கு
எடுத்துக்கூறி முழு பலத்துடன் சத்தியாகிரக
முறையில்
ப�ோராடும்படி
காந்திஜி
விவசாயிகளை
ஆயத்தப்படுத்தினார்.
மேலும், விவசாயிகள் அச்சமின்றி எல்லா
எதிர்ப்புகளையும் சந்திக்க ஊக்கமளித்தார்.
அவரது
அழைப்புக்கு,
முன்ெனப்போதும்
இல்லாத அளவிற்கு விவசாயிகளின் ஆதரவு
இருந்தது. மற்றும் அரசாங்கம் விவசாயிகளுடன்
ஒரு தீர்வுக்கு வரவேண்டியிருந்தது. இக்காலக்
கட்டத்தில் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இந்திய
சுதந்திரப் ப�ோராட்டத்தின் ஒரு முக்கியமான
தலைவராக உருவானார்.

கேடா(கைரா) சத்தியாகிரகம் (1918)

1918ல் குஜராத்தின் கேடா மாவட்டத்தில்,
இடையராத பஞ்சத்தின் காரணமாக விவசாயம்
ப�ொய்த்தது. ஆனால் நிலவரி முழுவதையும்
செலுத்த விவசாயிகளை அரசு அறிவுறுத்தியது.

விவசாயிகளின் புரட்சிகள்
பஞ்சாப்
(1890-1900)

கேடா
(1918)

மாப்ளா

(1921)

பர்தோலி
(1929-30)
தக்காணம்
(1875)

ரான் )
சம்ப 7 - 1 8 ல்
1 ந்தா
(19 ச -56)
55
பாப்னா
76)
( 1 8 டிக�ோ
73)
8
0
1
(
இண் 5 9 - 6
(18

அளவையில் இல்லை
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மாப்ளா கிளர்ச்சி (1921)

செலுத்த மறுப்பு தெரிவித்து பிப்ரவரி 12, 1928ல்
வரிக�ொடா இயக்கத்தைத் த�ொடங்கினர். இதில்
பல பெண்களும் கலந்து க�ொண்டனர்.

மாப்ளா என்று அழைக்கப்பட்ட முஸ்லீம்
விவசாயிகள் (கேரளா), இந்து ஜமீன்தார்கள்
(ஜென்மிஸ்)
மற்றும்
ஆங்கில
அரசால்
அடக்கப்பட்டு, சுரண்டப்பட்டனர். இதுவே
இப்புரட்சிக்கு
முதன்மை
காரணமாக
இருந்தது.

1930ல் பர்தோலியில் வரி செலுத்த மறுப்பு
தெரிவித்த விவசாயிகள் தங்கள் நிலங்களை
குறைந்த ஏலத்தில் விற்று இழப்பதற்கு
தயாராக இருந்தாலும், நிலத்தை அரசுக்குத்
தர மறுத்துவிட்டனர். ஆனாலும் அரசு அவர்கள்
நிலத்தை கையகப்படுத்தி செய்து ஏலத்தில்
விற்றது. இருப்பினும், 1937ல் காங்கிரஸ்
ஆட்சிக்கு
வந்தப�ொழுது
விவசாயிகளின்
நிலம் அனைத்தும் அவர்களுக்கே திருப்பி
தரப்பட்டது.

ஏப்ரல் 1920ல் நடைபெற்ற மலபார்
மாவட்ட
மாநாட்டின்
மூலம்
மாப்ளா
விவசாயிகள்
உத்வேகம்
அடைந்தனர்.
அம்மாநாடு
குத்தகைதாரர்களுக்கு
ஆதரவளித்து, நிலக்கிழார் - குத்தகைதாரர்
இடையில் உள்ள உறவினை ஒழுங்குப்படுத்த
சட்டம் இயற்ற க�ோரியது. ஆகஸ்ட் 1921ல்
மாப்ளா
விவசாயிகள்,
ஜமீன்தார்களின்
அடக்குமுறைக்கு
எதிராக
கிளர்ச்சியில்
ஈடுபட்டனர். கிளர்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் மாப்ளா
விவசாயிகள் காவல் நிலையங்கள், ப�ொது
அலுவலகங்கள், செய்தி த�ொடர்பு சாதனங்கள்,
அடக்கு முறையில் ஈடுபட்ட நிலக்கிழாரின்
வீடுகள்,
வட்டிக்கடைக்காரர்கள்
உட்பட
அனைவரையும்
தாக்கினர்.
ஆனால்
1921 டிசம்பர் வாக்கில் அரசு இரக்கமின்றி
மாப்ளா கிளர்ச்சியை அடக்கியது.
அரசின்
அதிகாரப்பூர்வ
மதிப்பீட்டின்படி,
அரசு
தலையீட்டின் விளைவாக 2337 மாப்ளா
கிளர்ச்சியாளர்கள் க�ொல்லப்பட்டனர். 1650
பேர் காயமடைந்தனர் மற்றும் 45,000க்கும்
மேற்பட்டோர் சிறைபிடிக்கப்பட்டனர்.

பர்தோலி சத்தியாகிரகம்

மீள்பார்வை
�

�
�

�

மாப்ளா கைதிகள்

பர்தோலி சத்தியாகிரகம் (1929-30)

�

1928ல் 30 சதவீதம் அளவிற்கு அரசு
நிலவருவாயை
உயர்த்தியது
அதனால்,
பர்தோலி (குஜராத்) விவசாயிகள் சர்தார்
வல்லபாய் பட்டேல் தலைமையில் தங்களது
எதிர்ப்பினை
தெரிவித்தனர்.
மேலும்
விவசாயிகள்,
உயர்த்தப்பட்ட
நிலவரியை

�
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ஆங்கில
அரசானது
இந்தியாவின்
பழமையான வேளாண்மை முறையையும்
மற்றும் நிலவருவாய் க�ொள்கையையும்
ஏற்றுக் க�ொள்ளவில்லை.
காரன்வாலிஸ் பிரபு 1793ல் நிலையான
நிலவரி திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார்.
மகல்வாரி முறை, என்பது ஹ�ோல்ட்
மெகன்சி
என்பவரது
சிந்தனையில்
உதித்த,
ஜமீன்தாரி
முறையின்
மாற்றியமைக்கப்பட்ட வடிவமே ஆகும்.
ராஜ்மகால் குன்றுகளுக்கு அருகிலிருந்த
நிலங்கள் சந்தால்களால் பயிரிடப்பட்டன.
தீனபந்து மித்ரா என்பவர் நீல்தர்பன்
என்ற ஒரு நாடகத்தை வங்க ம�ொழியில்
எழுதினார்.
பூனா மாவட்டத்தில் உள்ள விவசாயிகள்
1875ஆம் ஆண்டு
ஒரு கலகத்தில்
ஈடுபட்டனர். அது தக்காண கலகம்
என்றழைக்கப்பட்டது .
கிராம சமூகமும் வாழ்க்கை முறையும்
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�

�

பஞ்சாப் விவசாயிகளைப் பாதுகாப்பதற்காக
1900ல் “பஞ்சாப் நில உரிமை மாற்று
சட்டம்” நிறைவேற்றப்பட்டது.
ஆகஸ்ட் 1921ல் மாப்ளா விவசாயிகள்,
ஜமீன்தார்களின் அடக்குமுறைக்கு எதிராக
கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டனர்.

�

பர்தோலி (குஜராத்) விவசாயிகள் சர்தார்
வல்லபாய் பட்டேல் தலைமையில் தங்களது
எதிர்ப்பினை தெரிவித்தனர்.

கலைச்சொற்கள்
புதிய அமைப்பு

Apparatus

new system

உரிமை
க�ோருபவர்

Claimants

a person making a claim

விவசாயி

Cultivator

a person who cultivates the land

அத்துமீ றல்

Encroachment

intrusion on

கடன் தருபவர்

Moneylender

a person who lends money to people, at a high rate of interest

முக்கியமாக

Predominantly

mainly

குத்தகையாளர்/
குடியிருப்பவர்

Tenants

a person who occupies land rented from a land lord

மதிப்பீடு

4.

மகல்வாரி முறை எந்தப் பகுதியில்
செய்துக�ொள்ளப்பட்டது?
அ) மகாராஷ்டிரா ஆ) மதராஸ்
இ) வங்காளம்
ஈ) பஞ்சாப்
5. கீழ்க்காணும் கவர்னர்களுள் மகல்வாரி
முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?
அ) ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரபு
ஆ) காரன்வாலிஸ் பிரபு
இ) வெல்லெஸ்லி பிரபு
ஈ) வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு
6. ஆங்கிலேயரால் இரயத்துவாரி முறை
அறிமுகப்படுத்தப்படாத பகுதி எது?
அ) பம்பாய்
ஆ) மதராஸ்
இ) வங்காளம்
ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை
7. இண்டிக�ோ (அவுரி) கிளர்ச்சி யாரால்
தலைமையேற்று நடத்தப்பட்டது?
அ) மகாத்மா காந்தி
ஆ) கேசப் சந்திர ராய்
இ) திகம்பர் பிஸ்வாஸ் மற்றும் பிஸ்னு
பிஸ்வாஸ்
ஈ) சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல்

I. சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடு
1. ஜாகீர்தாரி, மல்குஜாரி,
பிஸ்வேதாரி
ப�ோன்ற
பல்வேறு பெயர்களால்
அழைக்கப்படும் நிலவரி
முறை எது?
அ) மகல்வாரி முறை
ஆ) இரயத்துவாரி முறை
இ) ஜமீன்தாரி முறை
ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை
2. எந்த கவர்னர்-ஜெனரலின் காலத்தில்,
வங்காளத்தில் நிரந்தர நிலவரித் திட்டம்
செய்து க�ொள்ளப்பட்டது?
அ) ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரபு
ஆ) காரன்வாலிஸ் பிரபு
இ) வெல்லெஸ்லி பிரபு
(ஈ) மிண்டோ பிரபு
3. மகல்வாரி முறையில் ’மகல்’ என்றால்
என்ன?
அ) வீடு
ஆ) நிலம்
இ) கிராமம்
ஈ) அரண்மனை
எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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V. கீழ்க்காணும் கூற்றை ஆராய்ந்து சரியான
விடையை ()செய்யவும்
1. கீ
	 ழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று ஜமீன்தாரி
முறைப் பற்றிய தவறான கூற்றாகும்.

8. பர்தோலி சத்தியாகிரகம் யார் தலைமையில்
நடத்தப்பட்டது?
அ) சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல்
ஆ) மகாத்மா காந்தி
இ) திகம்பர் பிஸ்வாஸ்
ஈ) கேசப் சந்திர ராய்

அ) இந்த முறை 1793 ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
ஆ) ஜமீன்தார்கள் நிலத்தின் உரிமையாளர்
ஆவர்.

II.க�ோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.
1. _________
என்பது
ஜமீன்தார்
முறையின் திருத்தப்பட்ட முறையாகும்.
2. மகல்வாரி
முறை
_________
என்பவரின் சிந்தனையில் உதித்த திட்டம்.
3. இண்டிக�ோ (அவுரி) கிளர்ச்சி _______ல்
நடைபெற்றது.
4. மாப்ளா
கலகம்
_________ல்
நடைபெற்றது.
5. ’சம்பரான்
விவசாயச்
சட்டம்’
நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு _________

இ) விவசாயிகளுக்கு இந்த முறையில் ஒரு
குறிப்பிட்ட வருவாய் நிலையாக கிடைத்தது.
ஈ) இந்தியாவின் ம�ொத்த நிலப்பரப்பில் 19%
நிலப்பரப்பில் நடமுறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.
2. 	கீழ்க்கண்டவற்றுள் இந்தியாவில் நடைபெற்ற
விவசாய புரட்சி பற்றிய சரியான கூற்று எது?
அ) சந்தால்
கலகம்
வங்காளத்தில்
நடைபெற்றது.
ஆ) நீல் தர்பன் என்ற நாடகம் தீன பந்து
மித்ராவால் எழுதப்பட்டது.
இ) தக்காண கலகம் 1873 ல் பூனாவில் உள்ள
கிராமம் ஒன்றில் துவங்கியது.
ஈ) மாப்ளா கலகம் தமிழகத்தில் நடைபெற்றது.

III. ப�ொருத்துக

1. நிரந்தர

மதராஸ்

2. மகல்வாரி
முறை

இண்டிக�ோ
விவசாயிகளின் துயரம்

3. இரயத்துவாரி

வடமேற்கு மாகாணம்

4. நீல் தர்பன்

வங்காளம்

நிலவரி திட்டம்

முறை

VI. பின்வருவனவற்றுக்கு ஒன்று அல்லது
இரண்டு வரிகளில் விடை தருக.
1. நிரந்தர நிலவரி திட்டத்தின் சிறப்புக்கூறுகள்
ஏதேனும் இரண்டினை குறிப்பிடுக.
2. இரயத்துவாரி முறையின் சிறப்புக் கூறுகள்
யாவை?
3. மகல்வாரி முறையின் விளைவுகளைக் கூறுக.

5. சந்தால் கலகம் முதல் விவசாயிகள்
கிளர்ச்சி

4. 1859-60ல் நடைபெற்ற இண்டிக�ோ (அவுரி)
கலகத்திற்கு காரணம் என்ன?

IV. சரியா, தவறா ?
1.	வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் ஐந்தாண்டு நிலவரி
திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார்.

5. சம்பரான்
சத்தியாகிரகத்தில்
மகாத்மா
காந்தியின் பங்கினை குறிப்பிடுக?
6. பர்தோலி சத்தியாகிரகத்தில்
பட்டேலின் பங்கு பற்றி எழுதுக.

2. இரயத்துவாரி முறை, தாமன் மன்றோவால்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

வல்லபாய்

VII. விரிவான விடையளி
1. நிலையான நிலவரி திட்டத்தின்
குறைகளை விவாதிக்க.

3. குஜராத்தின் யூசுப்ஷாகி என்ற பர்கானாவில்
பாப்னா கலகம் ஏற்பட்டது.
4. “பஞ்சாப் நில உரிமை மாற்று சட்டம்” 1918ல்
நிறைவேற்றப்பட்டது.

நிறை,

2. ஆங்கிலேயர்களின்
நிலவரி திட்டங்கள்
இந்திய விவசாயிகள் மீது ஏற்படுத்திய
தாக்கங்கள் என்ன?
3. மாப்ளா கிளர்ச்சி பற்றி ஒரு பத்தியில் எழுதுக.
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VIII. உயர்சிந்தனை வினா.
வரிகள் மட்டும் அல்லாமல் வேறு எந்த
வகைகளில்
ஆங்கிலேயர்கள்
இந்திய
விவசாயிகளின் நிலங்களை சுரண்டினர்.

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

IX. செயல்திட்டம் மற்றும் செயல்பாடு
1. காந்தியின் அகிம்சை மற்றும் சத்தியாகிரகத்தை
வடிவமைப்பதில் செல்வாக்கு பெற்றது எது
என்பது குறித்து எழுதுக.

இணையதள வளங்கள்

2. உனது பள்ளியில், கடந்த கால மற்றும்
தற்கால
விவசாயிகளுக்கிடையே
காணப்படும் ஒருமித்த சிறப்புகளை விளக்கும்
கண்காட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்க.
மேற்கோள் நூல்கள்

1.	Bipan Chandra - History of Modern
India, Orient Blackswan Private
Limited 2018.
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அலகு - 4

மக்களின் புரட்சி

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
▶ தமிழ்நாட்டில் பாளையக்காரர் முறை பற்றி அறிதல்
▶ ஆங்கிலேயர்களுக்கெதிராக நடைபெற்ற புரட்சியில் பூலித்தேவர் மற்றும்
கட்டப�ொம்மனின் பங்கினைப் பற்றி புரிந்துக�ொள்ளுதல்
▶ தென்னிந்திய புரட்சி பற்றி தெரிந்துக�ொள்ளுதல்
▶ வேலூர் புரட்சியின் காரணங்கள் மற்றும் விளைவுகளைப் பற்றி அறிதல்
▶ 1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சியின் காரணங்கள் மற்றும் விளைவுகளைப்
புரிந்துக�ொள்ளுதல்

அறிமுகம்

பாளையங்களின் த�ோற்றம்

1857 ஆம் ஆண்டு பிளாசிப் ப�ோருக்குப்
பின் நாட்டின் அரசியல், சமூக-ப�ொருளாதார
நிலையைப்
பாதிக்கும்
வகையில்
ஆங்கிலேயரால் நாட்டின் பல பகுதிகளில்
அரசியல் மற்றும் ப�ொருளாதார ஆதிக்கம்
ஏற்படுத்தப்பட்டது. இது பல திறன்மிக்க
நிலக்கிழார்கள் மற்றும் தலைவர்களிடையே
அதிகார
வேறுபாட்டிற்கு
வழிக�ோலியது.
இயற்கையாகவே
அவர்களுள்
பலர்
ஆங்கிலேயர்களுக்கு
எதிராக
புரட்சியில் ஈடுபட்டனர்.
ஆங்கிலேயர்கள்
பாளையக்காரர்களிடமிருந்து
வருடாந்திர
கப்பம் வசூலிக்கும் உரிமை பெற்றிருந்ததாகக்
கருதப்படுகிறது.
ஆங்கிலேயர்களுக்கு
முதல் எதிர்ப்பு பூலித்தேவரால் ஏற்பட்டது.
அவருக்குப்பின் மற்ற பாளையக்காரர்களான
வீரபாண்டிய கட்டப�ொம்மன், ஊமைத்துரை,
மருது சக�ோதரர்கள் மற்றும் தீரன் சின்னமலை
ஆகிய�ோரும்
ஆங்கிலேயருக்கெதிரான
எதிர்ப்பினைத் தெரிவித்தனர்.

விஜய நகர ஆட்சியாளர்கள் தங்கள்
மாகாணங்களில்
நாயக்கர்களை
நியமித்தனர். இதைய�ொட்டி மதுரை நாயக்கர்
பாளையக்காரரை நியமித்தார்.
1529 ல்
விஸ்வநாதர் மதுரை நாயக்கரானார். இவரால்
தனது மாகாணங்களில் அதிகாரங்களைப்
பெற விரும்பிய சிறுகுடித் தலைவர்களை
கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. அதனால் அவரது
அமைச்சர் அரியநாதருடன் கலந்தால�ோசித்து
1529ல்
பாளையக்காரர்
முறையை
ஏற்படுத்தினார். அதன்மூலம்
நாடு 72
பாளையங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு
பாளையமும்
ஒரு
பாளையக்காரரின்
கீழ்
க�ொண்டுவரப்பட்டது.
ஒவ்வொரு
பாளையக்காரரும்
ஒரு
பிரதேசத்தின்
அல்லது பாளையத்தின் உரிமையாளராக
கருதப்பட்டார்.
இந்த
பாளையக்காரர்கள்,
நாயக்கர்களுக்கு தேவை ஏற்படும் ப�ோது
இராணுவம் மற்றும் இதர உதவிகளை முழு
மனதுடன் செய்தனர். பாளையக்காரர்கள்
வரிகளை வசூலித்து, தாங்கள் வசூலித்த
வரிப்பணத்தில் மூன்றில் ஒரு
பங்கினை
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மதுரை நாயக்கர்களுக்கும், அடுத்த மூன்றில்
ஒரு பங்கினை இராணுவ செலவிற்கும்
க�ொடுத்துவிட்டு மீதியை அவர்கள் ச�ொந்த
செலவிற்கு வைத்துக்கொண்டனர்.

பாளையக்காரர்களிடையே
இரண்டு
பாளையங்கள் (முகாம்கள்) இருந்தன. அவை
கிழக்கு பாளையம் (முகாம்), மேற்கு பாளையம்
(முகாம்) என்பன ஆகும். கிழக்கு பாளையங்களில்
இருந்த
நாயக்கர்கள்
கட்டப�ொம்மனின்
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஆட்சி செய்தனர். மேற்கு
பாளையங்களில்
இருந்த
மறவர்கள்
பூலித்தேவரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஆட்சி
செய்தனர். இந்த இரண்டு பாளையக்காரர்களும்
ஆங்கிலேயருக்கு கப்பம்(kist) கட்ட மறுத்துக்
கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டனர்.

தென்னிந்தியாவில் த�ொடக்ககால புரட்சிகள்
பாளையக்காரர்களின் புரட்சி

17 மற்றும் 18 ஆம் நூற்றாண்டில்
தமிழ்நாட்டின் அரசியலில் பாளையக்காரர்கள்
முக்கிய பங்கு வகித்தனர். அவர்கள் தங்களை
சுதந்திரமானவர்களாகக் கருதிக்கொண்டனர்.
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வீரபாண்டிய கட்டப�ொம்மன்

பாளையக்காரர்களுக்கும்,
கிழக்கிந்திய
கம்பெனிக்குமிடையே
ஆரம்ப
கால
ப�ோராட்டங்கள் அரசியலில் ஒரு வலிமையான
பரிணாமத்தைப்
பெற்றன.
1792
ஆம்
ஆண்டு
கர்நாடக
உடன்படிக்கையால்
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஆங்கிலேய அதிகாரம்
பாளையக்காரர்களின் மீது செலுத்தப்பட்டது.
இந்த உடன்படிக்கையின் படி ஆங்கிலேயர்கள்
வரிவசூல் செய்யும் உரிமையையும் பெற்றனர்.
அதன் விளைவாக
பாளையக்காரர்களின்
புரட்சி வெடித்தது.

க ட ்ட ப � ொம்ம னி ன்
மு ன் ன ோ ர ்க ள்
ஆ ந் தி ர ா வைச்
சேர்ந்தவர்கள். 11 ஆம்
நூற்றாண்டில் அவர்கள்
த மி ழ்நா ட் டி ற் கு
இ டம்பெ ய ர ்ந்த ன ர் .
ப ா ண் டி ய ர ்க ளி ன்
கீழ்
நிலமானிய
அ டி ப்படை யி ல் வீரபாண்டிய கட்டப�ொம்மன்
பாஞ்சாலங்குறிச்சியைத்
தலைநகராகக் க�ொண்டு ஜெகவீரபாண்டிய
கட்டப�ொம்மன்,
வீரபாண்டியபுரத்தை
ஆட்சி செய்தார். பின்னர் நாயக்கர்களின்
ஆட்சியில்
பாளையக்காரரானார்.
ஜெகவீரபாண்டியனுக்குப்பின் அவரதுமகன்
வீ ர ப ா ண் டி ய க ட ்ட ப � ொம்ம ன்
பாளையக்காரரானார்.
அவரது
மனைவி
ஜக்கம்மாள்,
சக�ோதரர்கள்
ஊமைத்துரை
மற்றும் செவத்தையா ஆவர்.

பூலித்தேவர்
இந்தியாவில்
ஆங்கில
ஆட்சியை
எதிர்ப்பதில் தமிழ்நாட்டில் முன்னோடியாக
இருந்தவர்
பூலித்தேவர்
ஆவார்.
அவர்
திருநெல்வேலியின் அருகிலிருந்த நெற்கட்டும்
செவல் என்ற பாளையத்தின் பாளையக்காரர்
ஆவார். அவரது ஆட்சிக் காலத்தில் ஆற்காட்டு
நவாபான முகமது அலிக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும்
கப்பம் கட்ட மறுத்து அவர்களை எதிர்க்கத்
த�ொடங்கினார். எனவே ஆற்காட்டு நவாப்
மற்றும்
ஆங்கிலேயரின்
கூட்டுப்படைகள்
பூலித்தேவரைத் தாக்கின. ஆனால் அக்கூட்டுப்
படைகள், திருநெல்வேலியில் பூலித்தேவரால்
த�ோற்கடிக்கப்பட்டன.
இந்தியாவில்,
ஆங்கிலேயருடன் ப�ோரிட்டு அவர்களைத்
த�ோற்கடித்த
முதல்
இந்திய
மன்னர்
பூலித்தேவரே ஆவார். இந்த வெற்றிக்குப் பிறகு
பூலித்தேவர் நவாப் மற்றும் ஆங்கிலேயரை
எதிர்க்க பாளையக்காரர்களின் கூட்டமைப்பை
உருவாக்க முயன்றார்.

ஆற்காடு நவாப்
விஜயநகரப் பேரரசின் வீழ்ச்சிக்குபின்
முகலாயர்கள்
தெற்கில்
தங்கள்
மேலாண்மையை நிறுவினர். கர்நாடகாவில்
நவாப்
முகலாயர்களின்
பிரதிநிதியாக
செயல்பட்டார்.
பஞ்சாலங்குறிச்சி
பாளையமும் நவாப்பின் ஆளுகையின் கீழ்
க�ொண்டுவரப்பட்டது. எனவே அது, நவாப்பிற்கு
கப்பம் (வரி) கட்ட பணிக்கப்பட்டது. ஆனால்
1792ல் ஏற்பட்ட கர்நாடக உடன்படிக்கை
அரசியல் நிலைமைகளை முற்றிலும் மாற்றியது.
கம்பெனி, பாஞ்சாலங்குறிச்சியிலிருந்து வரி
வசூல் செய்யும் உரிமையையும் பெற்றது.
கப்பம்
வசூலித்ததே
கட்டப�ொம்மனுக்கும்,
ஆங்கிலேயருக்குமிடையேயான ம�ோதலுக்கான
முதன்மை காரணமானது.

1759ல் யூசுப்கான் தலைமையிலான
ஆற்காடு நவாப்பின் படைகள் நெற்கட்டும்
செவலைத் தாக்கின. அந்தநல்லூரில் பூலித்தேவர்
த�ோற்கடிக்கப்பட்டார்.
1761ல்
ஆற்காடு
நவாப்பின் படைகள் நெற்கட்டும்செவ்வலைக்
கைப்பற்றியது. பூலித்தேவர் தலைமறைவு
வாழ்க்கை வாழ்ந்து 1764ல் நெற்கட்டும்
செவ்வலைக் மீண்டும் கைப்பற்றினார். பிறகு
அவர் 1767ல் கேப்டன் கேம்பெல் என்பவரால்
த�ோற்கடிக்கப்பட்டார். பின்னாளில் பூலித்தேவர்
தப்பித்து தலைமறைவாக வாழ்ந்து, தனது
ந�ோக்கம்
நிறைவேறாமலேயே
இறந்து
ப�ோனார். இருந்தாலும் விடுதலைக்கான அவரது
துணிச்சலான
ப�ோராட்டம்
தென்னிந்திய
வரலாற்றில் நிலைத்து நிற்கிறது.

கட்டப�ொம்மன்-ஜாக்சன் சந்திப்பு
இராமநாதபுர கலெக்டர்
காலின் ஜாக்சன் 1798ல்
நிலுவைத்
த�ொகையை
செலுத்தச்
ச�ொல்லி
க ட ்ட ப � ொம்ம னு க் கு
கடிதங்கள்
எழுதினார்.
கட்டப�ொம்மனும்
நாட்டின்
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பஞ்சத்தின்
காரணமாக
நிலுவையைச்
செலுத்தும் சூழ்நிலையில் தான் இல்லை என்று
பதில் எழுதினார். எனவே க�ோபமடைந்த
ஜாக்சன் கட்டப�ொம்மனைத் தண்டிக்க ஒரு
படையை அனுப்ப முடிவு செய்தார். இருப்பினும்
சென்னை அரசாங்கம், கட்டப�ொம்மனுக்கு
அழைப்பு அனுப்பி இராமநாதபுரத்தில் ஒரு
கலந்துரையாடலுக்கு ஏற்பாடு செய்யும் படி
கலெக்டருக்கு வழிகாட்டியது.

பாளையக்காரர்களை
ஒன்றிணைத்து
ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக 'தென்னிந்திய
கிளர்ச்சியாளர்களின் கூட்டமைப்பு' ஒன்றை
உருவாக்கினார்.
இந்த
கூட்டமைப்பு
ஓர்
பிரகடனத்தை
வெளியிட்டது.
அது
’திருச்சிராப்பள்ளி
அறிக்கை’
என
அழைக்கப்பட்டது.
கட்டப�ொம்மன்
இந்த
கூட்டமைப்பின் மீது ஆர்வத்துடன் இருந்தார்.
இந்த கிளர்ச்சி கூட்டமைப்பில் இணைய மறுத்த
சிவகிரி பாளையத்தின் மீது கட்டப�ொம்மன்
தனது செல்வாக்கை செலுத்த முயன்றார்.
கட்டப�ொம்மன்
சிவகிரியை
ந�ோக்கி
முன்னேறினார். சிவகிரி பாளையக்காரர்,
கம்பெனிக்கு கப்பம் கட்டுபவராக இருந்ததால்
கம்பெனி, கட்டப�ொம்மனின் சிவகிரி மீதான
படையெடுப்பு தங்கள் அதிகாரத்திற்கு விடப்பட்ட
சவாலாகக் கருதினர். எனவே கம்பெனியின்
படைகள் பாஞ்சாலங்குறிச்சி ந�ோக்கி செல்ல
ஆணையிடப்பட்டது.

1798ல் கட்டப�ொம்மன் தனது அமைச்சர்
சிவசுப்பிரமணியத்துடன்
இராமநாதபுரத்தில்
கலெக்டரை
சந்தித்தார்.
1080
பக�ோடா
பாக்கியை தவிர பெரும்பாலான வரியை
கட்டப�ொம்மன் செலுத்திவிட்டதை கணக்குகள்
சரிபார்த்தலுக்குப் பின் அறிந்த ஜாக்சன்
சமாதானமடைந்தார்.
இந்த
சந்திப்பின்
ப�ொழுது கட்டப�ொம்மனும் அவரது அமைச்சர்
சிவசுப்பிரமணியமும் ஜாக்சனின் முன் மூன்று
மணி நேரம் நிற்கவைக்கப்பட்டனர். கலெக்டர்,
கட்டப�ொம்மனையும், அவரது அமைச்சரையும்
அவமானப்படுத்தி கைது செய்ய முயற்சி
செய்தார். கட்டப�ொம்மன் தனது அமைச்சருடன்
தப்பிக்க முயன்றார். உடனே ஊமைத்துரை,
தனது வீரர்களுடன் க�ோட்டைக்குள் நுழைந்து
கட்டப�ொம்மன் தப்பிக்க உதவிசெய்தார். ஆனால்
துரதிஷ்டவசமாக சிவசுப்பிரமணியம் கைது
செய்யப்பட்டார்.

பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீழ்தல்
1799
செப்டம்பர்
ஐந்தாம்
நாள்
மேஜர்
பானர்மேன்
தன்னுடைய
படையை
பாஞ்சாலங்குறிச்சியை
ந�ோக்கி
நகர்த்தினார். ஆங்கிலேயப்படை
பாஞ்சாலங்குறிச்சி க�ோட்டையின் அனைத்து
செய்தித்தொடர்புகளையும்
துண்டித்தது.
கள்ளர்பட்டியில்
நடந்த
சண்டையில்
சிவசுப்பிரமணியம் கைது செய்யப்பட்டார்.
கட்டப�ொம்மன்
புதுக்கோட்டைக்கு
தப்பிச்சென்றார்.
களப்பூர்
காடுகளில்
மறைந்திருந்த கட்டப�ொம்மனை புதுக்கோட்டை
ராஜா
விஜயரகுநாத
த�ொண்டைமான்
கைது செய்து கம்பெனியிடம் ஒப்படைத்தார்.
பாஞ்சாலங்குறிச்சி க�ோட்டை வீழ்ந்தபிறகு,
பானர்மேன் கைதிகளை பாளையக்கரர்களின்
அவைக்கு
அழைத்து
சென்று
ஒரு
விசாரணைக்குப்
பிறகு
அவர்களுக்கு
மரணதண்டனை விதித்தார். நாகலாபுரத்தில்
சிவசுப்பிரமணியம் சிரச்சேதம் செய்யப்பட்டார்.
அக்டோபர் 16 ஆம் நாள் பாளையக்காரர் அவையின்
முன் கட்டப�ொம்மன் விசாரிக்கப்பட்டார். அடுத்த
நாள் அக்டோபர்17, 1799 அன்று கட்டப�ொம்மன்
கயத்தாறு க�ோட்டையில் தூக்கிலிடப்பட்டார்.
இவ்வாறான கட்டப�ொம்மனின் வீரம் பற்றி
பல நாட்டுப்புற கதைப்பாடல்கள் இன்றும்
பெருமையாக கூறுகின்றன. அவை அவருடைய

எட்வர்டு கிளைவ் மற்றும் கட்டப�ொம்மன்
பாஞ்சாலங்குறிச்சி
திரும்பிய
பின்
கட்டப�ொம்மன் கலெக்டர் காலின் ஜாக்சன்
அவரிடம்
நடந்து க�ொண்டதை விவரித்து
சென்னைக் கவுன்சிலுக்கு ஒரு கடிதம்
எழுதினார். கடித்தைக் கண்ட சென்னை
கவுன்சிலின் கவர்னர் எட்வர்டு கிளைவ்
கட்டப�ொம்மனை சரணடைய ஆணையிட்டார்.
சென்னை கவுன்சில், கட்டப�ொம்மனை ஒரு
குழுவின் முன்னிலையில் வர க�ோரியது.
இதற்கிடையில் சிவசுப்பிரமணியம் விடுதலை
செய்யப்பட்டதுடன்,
கலெக்டர்
ஜாக்சன்
அவருடைய தவறான அணுகுமுறைக்காக
பதவி நீக்கமும் செய்யப்பட்டார். அவருக்குப்பின்
கலெக்டராக S.R லூஷிங்டன் நியமிக்கப்பட்டார்.
பாளையக்காரர்களின் கூட்டமைப்பு
இச்சூழ்நிலையில்
மருது
பாண்டியர்,
எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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அருகில்
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நினைவை
மக்களிடையே
வைத்திருக்கின்றன.

நீங்காமல்

இவற்றில் மருது பாண்டியன் என்றழைக்கப்பட்ட
சின்ன மருது பிரபலமானவர். சின்ன மருது,
சிவகங்கையின் மன்னர் முத்துவடுக நாத
பெரிய
உடையதேவரிடம்
(1750-1772)
பணிபுரிந்தார். 1772ல் ஆற்காடு நவாப்பின்
படைகள் சிவகங்கையை முற்றுகையிட்டு
அதனைக் கைப்பற்றியது. இப்போரின் ப�ோது
முத்து வடுகநாத பெரிய உடையதேவர்
ப�ோரில்
இறந்தார்.
இருப்பினும்
சில
மாதங்களுக்குப் பிறகு, சிவகங்கை மருது
சக�ோதரர்களால் மீண்டும் கைப்பற்றப்பட்டு
பெரிய மருது, அரசராக ப�ொறுப்பேற்றார்.
சின்னமருது
அவரது
ஆல�ோசகராக
செயல்பட்டார்.
ஆங்கிலேயர்களுக்கெதிரான
தீவிர நடவடிக்கைகளின் காரணமாக அவர்
’சிவகங்கை சிங்கம்’ என அழைக்கப்பட்டார்.
பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில்
தென்னிந்தியாவில்
மருதுசக�ோதரர்களால்
ஆங்கிலேயர்களுக்கெதிரான
கிளர்ச்சி
நடைபெற்றது.

வேலுநாச்சியார்
சிவகங்கையின் இராணி வேலுநாச்சியார்
ஆவார். இவர் 16 ஆம்
வயதில் சிவகங்கையின்
இராஜா
முத்து
வ டு க ந ா த ரு க் கு
திருமணம்
செய்து
வைக்கப்பட்டார். 1772 ல்
ஆற்காடு நவாப் மற்றும்
பிரிட்டிஷ்
படைகள்
சிவகங்கையின் மீது ப�ோர்
வேலுநாச்சியார்
த�ொடுத்தன.
அப்படை,
முத்துவடுக
நாதரை
காளையார்கோயில்
ப�ோரில் க�ொன்றது. வேலுநாச்சியார் தனது
மகள் வெள்ளச்சி நாச்சியாருடன் தப்பித்து,
திண்டுக்கல் அருகில் உள்ள விருப்பாச்சியில்
க�ோபால நாயக்கர் பாதுகாப்பில் வாழ்ந்தார். இந்த
காலகட்டத்தில் அவர் ஒரு படையை அமைத்து,
ஆங்கிலேயர்கள் தங்கள் ஆயுதங்களை எங்கு
சேமித்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை தனது
நுண்ணறிவு படைப்பிரிவின் உதவியுடன்
கண்டறிந்தார். பின்னர், தனது நம்பிக்கைக்குரிய
படைத்தளபதி மற்றும் த�ொண்டர், குயிலி
என்பவரால் ஒரு தற்கொலை தாக்குதலுக்கு
ஏற்பாடு செய்தார். மருது சக�ோதரர்களின்
உதவியுடன் சிவகங்கையைக் கைப்பற்றி
மீண்டும் இராணியாக முடிசூட்டிக்கொண்டார்.
இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதிக்கத்தை
எதிர்த்துப்
ப�ோரிட்ட
முதல்
(இந்தியப்)
பெண்ணரசி ஆவார். இவர் தமிழர்களால்
‘வீரமங்கை’ எனவும் ’தென்னிந்தியாவின்
ஜான்சி ராணி’ எனவும் அறியப்படுகிறார்.

ம�ோதலுக்கான காரணங்கள்
கட்டப�ொம்மனின்
இறப்பிற்கு
பின்,
அவருடைய
சக�ோதரர்
ஊமைத்துரையும்
மற்றவர்களும்
சிவகங்கைக்குத்
தப்பினர்.
அங்கு
அவர்களுக்கு
மருது
சக�ோதரர்கள் பாதுகாப்பளித்தனர். மேலும்
சிவகங்கை
வியாபாரிகள்,
தங்களது
உள்நாட்டு
க�ொள்கையில்
கம்பெனியின்
தலையீட்டை
விரும்பவில்லை.
இந்த
இரண்டு காரணங்களுக்காகவே, கம்பெனி
சிவகங்கைக்கு எதிராக ப�ோர் புரிந்தது.
தென்னிந்திய கிளர்ச்சி (1800-1801)
பிப்ரவரி
1801ல்
கட்டப�ொம்மனின்
சக�ோதரர்களான
ஊமைத்துரையும்
செவத்தையாவும்
பாளையங்கோட்டை
சிறையிலிருந்து
தப்பித்து
கமுதியை
வந்தடைந்தனர். அங்கிருந்து தனது தலைநகர்
சிறுவயலுக்கு
அவர்களை
சின்னமருது
அழைத்து
சென்றார்.
கட்டப�ொம்மனின்
சக�ோதரர்கள், மீண்டும் பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்
க�ோட்டையை
புனரமைத்தனர்.
ஏப்ரலில்
காலின் மெக்காலே தலைமையில் ஆங்கிலப்
படைகள்
மீண்டும்
க�ோட்டையை
தன்
வசப்படுத்தியது. அத்துடன் பாளையக்காரச்
சக�ோதரர்கள்
சிவகங்கையில்
தான்

மருது சக�ோதரர்கள்
மருது சக�ோதரர்கள்
மற்றும்
மூக்கைய்யா
ப ழ னி ய ப்ப ன்
ஆகிய�ோரின் மகன்கள்
ஆவர். மூத்த சக�ோதரர்
பெரிய மருது (வெள்ளை
ம ரு து ) எ ன வு ம் ,
இளைய
சக�ோதரர்
சின்ன மருது எனவும்
அ ழைக்கப்பட ்ட ன ர் .

ப�ொன்னாத்தாள்

மருது சக�ோதரர்கள்
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ஆங்கிலேயர் சிவகங்கையை இணைத்தல்

தஞ்சமடைந்திருக்க
வேண்டும்
என்று
கருதியது. எனவே ஆங்கிலேயர்கள் மருது
சக�ோதரர்களிடம் தப்பித்தவர்களை தங்களிடம்
ஒப்படைக்கும்படி க�ோரிக்கை விடுத்தனர்.
ஆனால் இக்கோரிக்கை மருது சக�ோதரர்களால்
ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை.
ஆகையால்
கர்னல் அக்னியூ மற்றும் கர்னல் இன்ஸ்
ஆகிய�ோர் மருது சக�ோதரர்களுக்கெதிராக
படை நடத்திச் சென்றனர்.

மே 1801ல் தஞ்சாவூர் மற்றும் திருச்சி
பகுதிகளில் கிளர்ச்சியாளர்களை ஆங்கிலேயர்
தாக்கினர்.
எனவே
கிளர்ச்சியாளர்கள்
பிரான்மலை மற்றும் காளையார் க�ோயில்
பகுதிகளுக்குச்
சென்றனர்.
அவர்கள்
மீண்டும்
ஆங்கிலேயப்
படைகளால்
த�ோற்கடிக்கப்பட்டனர்.
இறுதியில்
சிறந்த
இராணுவ வலிமை மற்றும் சிறந்த ஆங்கில
இராணுவத் தளபதிகளால் ஆங்கிலேயர் வெற்றி
பெற்றனர். கிளர்ச்சி த�ோல்வியுற்றதால், 1801ல்
சிவகங்கையை ஆங்கிலேயர் இணைத்துக்
க�ொண்டனர். 1801 அக்டோபர் 24 ஆம் நாள் மருது
சக�ோதரர்கள், இராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலுள்ள
திருப்பத்தூர் க�ோட்டையில் தூக்கிலிடப்பட்டனர்.
1801 நவம்பர் 16ஆம் நாள் ஊமைத்துரை
மற்றும்
செவத்தையா
கைதுசெய்யப்பட்டு
பாஞ்சாலங்குறிச்சியில்
தூக்கிலிடப்பட்டனர்.
மேலும் 73 கிளர்ச்சியாளர்கள் மலாயாவின்
பினாங்கிற்கு (பின்னர் வேல்ஸ் இளவரசர் தீவு
என அழைக்கப்பட்டது) நாடு கடத்தப்பட்டனர்.
கிளர்ச்சியாளர்கள்
ஆங்கிலேயரிடம்
த�ோல்வியுற்றாலும் தமிழ் மண்ணில் தேசியம்
என்ற விதையை விதைத்த முன்னோடிகளாவர்.

இப்பாளையக்காரர் ப�ோர், அதற்கு முன்
நடந்த ப�ோர்களை விடவும் மிகவும் பெரிய
அளவில் நடைபெற்றது. சிவகங்கையின்
மருது
சக�ோதரர்கள்,
திண்டுக்கல்லின்
க�ோபால நாயக்கர், மலபாரின் கேரளவர்மன்,
மைசூரின் கிருஷ்ணப்பநாயக்கர் மற்றும்
துண்டாஜி
உள்ளிட்டோர்
அடங்கிய
கூட்டமைப்பால் ப�ோர் த�ொடங்கப்பட்டது.
இக்கூட்டமைப்பிற்கு எதிராக ஆங்கிலேயர்
ப�ோரை அறிவித்தனர்.
திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் (1801)
ஜூன்
1801ல்
மருது
சக�ோதரர்கள்
’திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம்’ என்றழைக்கப்பட்ட
'சுதந்திரப் பிரகடனம்' ஒன்றை வெளியிட்டனர்.
1801 பிரகடனமே ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக
இந்தியர்களை ஒன்று சேர்க்கும் முதல்
அழைப்பாக இருந்தது. இந்த அறிவிப்பின் ஒரு
நகல் ஆற்காடு நவாபின் அரண்மனையான,
திருச்சி க�ோட்டை சுவரிலும், மற்றொரு
நகல்
ஸ்ரீரங்கம்
வைஷ்ணவ
க�ோயில்
சுவரிலும் ஒட்டப்பட்டது. இவ்வாறு மருது
சக�ோதரர்கள்,
ஆங்கிலேயர்களுக்கெதிரான
எதிர்ப்புணர்ச்சியை நாடெங்கும் பரப்பினர்.
இதன்
விளைவாக
தமிழ்நாட்டின்
பல
பாளையக்காரர்கள் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்துப்
ப�ோரிட ஓர் அணியாக சேர்ந்தனர். சின்னமருது,
ஆங்கில படைக்கு சவாலாக கிட்டத்தட்ட 20,000
வீரர்களை திரட்டினார். ஆனால் ஆங்கிலேய
படைகளுக்கு மேலும் வலுவூட்ட, வங்காளம்,
இலங்கை, மலாயா ப�ோன்ற இடங்களிலிருந்து
படைகள் வரவழைக்கப்பட்டன. புதுக்கோட்டை,
எட்டயபுரம் மற்றும் தஞ்சாவூர் மன்னர்களும்
ஆங்கிலேயருக்கு
ஆதரவளித்தனர்.
ஆங்கிலேயர்களின் பிரித்தாளும் க�ொள்கை
பாளையக்காரர்களின் படைகளில் பிளவை
ஏற்படுத்தியது.
எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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1800-1801ஆம்
ஆண்டு
கிளர்ச்சி
ஆங்கில
ஆவணங்களில்
இரண்டாவது
பாளையக்காரர் ப�ோர் என்று கூறப்பட்டாலும்,
இத்தென்னிந்திய புரட்சி தமிழக வரலாற்றில்
ஓர் அடையாளமாகவே இருக்கிறது. 1801
ஜூலை 31ல் செய்துக�ொள்ளப்பட்ட கர்நாடக
உடன்படிக்கைப்படி,
தமிழ்நாட்டின்
மீது
ஆங்கிலேயர் நேரடி கட்டுப்பாட்டைப் பெற்றனர்.
இதனால் பாளையக்காரர் முறை நீக்கப்பட்டது.
தீரன் சின்னமலை
தீரன்
சின்னமலை
ஈர�ோடு
மாவட்டம்
சென்னிமலை
அருகிலுள்ள
மேலப்பாளையத்தில்
பிறந்தார்.
அவரது
இயற்பெயர்
தீர்த்தகிரி.
அவர்,
ஆங்கில
கிழக்கிந்திய கம்பெனியை எதிர்த்த க�ொங்கு
நாட்டு பாளையக்காரர் ஆவார். க�ொங்கு நாடு
என்பது சேலம், க�ோயம்புத்தூர், கரூர் மற்றும்
திண்டுக்கல்
பகுதிகளை
உள்ளடக்கிய
மதுரை நாயக்க அரசின் ஒரு பகுதியாக
உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இப்பகுதி
மைசூர் உடையார்களால் இணைக்கப்பட்டது.
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மைசூர்
உடையார்கள்
வீழ்ந்தபிறகு,
இந்தப் பகுதிகள் மைசூர் சுல்தான்களால்
கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. மூன்று மற்றும் நான்காம்
மைசூர் ப�ோர்களுக்குப் பிறகு க�ொங்குநாடு
முழுவதும் ஆங்கிலேயரின் வசமானது

ஆங்கிலேயரை வெறுக்கவும்
செய்தனர்.
வே
லூ
ர்
க�ோட்டை ய ா ன து
பெரும்பாலான
இந்திய
வீரர்களைக் க�ொண்டிருந்தது.
அதன் ஒரு பகுதியினர் அப்பொழுதுதான் 1800
ல் நடைபெற்ற திருநெல்வேலி பாளையக்காரர்
கிளர்ச்சியில்
பங்கு
பெற்றவர்களாகவும்
இருந்தனர். மேலும் பல்வேறு பாளையங்களைச்
சேர்ந்த பயிற்சி பெற்ற வீரர்கள் ஆங்கிலப் படையில்
சேர்த்துக் க�ொள்ளப்பட்டனர். எனவே வேலூர்
க�ோட்டை தென்னிந்திய கிளர்ச்சியாளர்களின்
சந்திப்பு மையமாக திகழ்ந்தது.

தீரன்
சின்னமலை,
பிரெஞ்சு
இராணுவத்தின் நவீன ப�ோர்முறை பயிற்சிப்
பெற்றிருந்தார். இவர் திப்புசுல்தான் பக்கம்
இருந்து ஆங்கிலேயருக்கெதிராக ப�ோராடி
வெற்றிபெற்றார். திப்புசுல்தான் இறந்த பிறகு,
இவர் ஓடாநிலையில் தங்கி ஆங்கிலேயரைத்
த�ொடர்ந்து
எதிர்த்துப்
ப�ோராட,
அங்கு
ஒரு க�ோட்டையைக் கட்டினார். 1800ல்
க�ோயம்புத்தூரில் ஆங்கிலேயரைத் தாக்க,
அவர் மராத்தியர் மற்றும் மருதுசக�ோதரர்களின்
உதவியைப்
பெற
முயன்றார்.
ஆனால்
ஆங்கிலப்படைகள்
அக்கூட்டுப்படைகளைத்
தடுத்து நிறுத்தியதால், தீரன் சின்னமலை
மட்டும் க�ோயம்புத்தூரை தாக்கும் நிலைக்கு
உள்ளானார்.
அதனால்
அவரது
படை
த�ோற்கடிக்கப்பட்டது.
அவர்
ஆங்கில
படைகளிடமிருந்து
தப்பித்து
சின்னமலை
காவேரி, ஓடாநிலை மற்றும் அரச்சலூர் ப�ோன்ற
இடங்களில் நடைபெற்ற ப�ோர்களில் க�ொரில்லா
ப�ோர் முறையில் ஆங்கிலப் படைகளைத்
த�ோற்கடித்தார்.
இறுதி
ப�ோரின்
ப�ோது
சின்னமலை தனது சமையற்காரர் நல்லப்பன்
என்பவரால் காட்டிக்கொடுக்கப்பட்டதால் 1805ல்
சங்ககிரி க�ோட்டையில் தூக்கிலிடப்பட்டார்.

1803ல் வில்லியம் காவெண்டிஷ் பெண்டிங்
என்பவர் சென்னை மாகாண கவர்னரானார்.
அவரதுகாலத்தில்(1805-1806ல்)சிலகட்டுப்பாடுகள்
இராணுவத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, அதனை
பின்பற்ற வேண்டுமென இராணுவ வீரர்கள்
சென்னை மாகாண படைத்தளபதி சர் ஜான்
கிரடாக் என்பவரால் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர்.
சிப்பாய்கள் அதனை தங்களை அவமானப்படுத்த
ஆங்கிலேயரால்
வடிவமைக்கப்பட்டது
எனக்கருதினர்.
கலகத்திற்கான காரணங்கள்
�

வேலூர் கலகம் (1806)
நான்காம் மைசூர் ப�ோருக்குப் பிறகு
திப்புவின் குடும்பத்தினர் வேலூர் க�ோட்டையில்
சிறைவைக்கப்பட்டனர். மைசூரின் ஹைதர்
அலி, திப்புசுல்தான் ஆகிய�ோரின் பணியாளர்கள்
மற்றும் வீரர்கள் 3000 பேரின் ச�ொத்துக்கள்
பறிமுதல்
செய்யப்பட்டதால்
அவர்கள்
வேலூருக்கு அருகில் இடம் பெயர்ந்தனர்.

�

�

�

டுமையானகட்டுப்பாடுகள்,புதியஆயுதங்கள்,
க
புதிய முறைகள் மற்றும் சீருடைகள் என
அனைத்தும்
சிப்பாய்களுக்கு
புதிதாக
இருந்தன.
ாடி, மற்றும் மீசையை மழித்து நேர்த்தியாக
த
வைத்துக்கொள்ள சிப்பாய்கள் கேட்டுக்
க�ொள்ளப்பட்டனர்.
சமய அடையாளத்தை நெற்றியில் அணிதல்,
காதுகளில் வளையம் (கடுக்கன்) அணிதல்
ஆகியன தடைசெய்யப்பட்டன.
ங்கிலேயர்கள், இந்திய சிப்பாய்களை
ஆ
தாழ்வாக நடத்தியத�ோடு மட்டுமல்லாமல்
சிப்பாய்களிடையே
இனபாராபட்சமும்
காட்டினர்.

உடனடிக் காரணம்
ஜூன் 1806ல் இராணுவத் தளபதி
அக்னியூ, ஐர�ோப்பிய த�ொப்பியை ஒத்திருந்த
சிலுவை சின்னத்துடன் கூடிய ஒரு புதிய

வேலூர் க�ோட்டை
இதனால்

அனைவரும்

துயரமடைந்து
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தலைப்பாகையை அறிமுகப்படுத்தினார். அது
பிரபலமாக 'அக்னியூ தலைப்பாகை' என
அழைக்கப்பட்டது. இந்து மற்றும் முஸ்லீம்
வீரர்கள் ஒன்றாக இதனை எதிர்த்தனர்.
இதனால்
வீரர்கள்
ஆங்கிலேயர்களால்
கடுமையாகத் தண்டிக்கப்பட்டனர்.

திப்புவின் குடும்பத்தினர் வேலூரிலிருந்து
கல்கத்தாவிற்கு அனுப்பப்பட்டனர்.
�

கலகத்தின் ப�ோக்கு

�

கலகத்தின் த�ோல்விக்கான காரணங்கள்

இந்திய வீரர்கள் ஆங்கில அலுவலர்களைத்
தாக்குவதற்கு ஒரு வாய்ப்பினை எதிர்பார்த்து
காத்திருந்தனர்.
திப்பு
குடும்பத்தினரும்
இதில் பங்கெடுத்துக் க�ொண்டனர். திப்புவின்
மூத்த மகன் பதே ஹைதர் ஆங்கிலேயருக்கு
எதிரான ஒரு கூட்டமைப்பை ஏற்படுத்த
முயன்றார். இதற்கிடையில் ஜூலை 10 ஆம்
நாள் விடியற்காலை, முதலாவது மற்றும்
23 வது படைப்பிரிவுகளைச் சார்ந்த இந்திய
சிப்பாய்கள்
கலகத்தை
த�ொடங்கினர்.
படையை வழிநடத்திய கர்னல் பான்கோர்ட்
கிளர்ச்சியாளர்களின் தாக்குதலுக்கு முதல்
பலியானார். க�ோட்டையின் நுழைவாயில்கள்
மூடப்பட்டன. அப்பொழுது கிளர்ச்சியாளர்கள்
பதே ஹைதரை தங்களின் புதிய ஆட்சியாளராக
அறிவித்தனர். வேலூர் க�ோட்டையில் ஆங்கிலக்
க�ொடி இறக்கப்பட்டு புலி உருவம் ப�ொறித்த
திப்புவின் க�ொடி ஏற்றப்பட்டது.

�
�
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ங்கிலேயர்களின் பிரித்தாளும் க�ொள்கை
ஆ
இந்தியர்களின் ஒற்றுமையில் பிளவை
ஏற்படுத்தியது.

புரட்சிக்கான காரணங்கள்

திய முறைகள் மற்றும் சீருடை ஒழுங்கு
பு
முறைகள் விலக்கிக் க�ொள்ளப்பட்டன.

எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

சரியாக

இந்தியாவில்
ஆங்கிலேயர்களை
அச்சுறுத்தும்
வகையில்
நடைபெற்ற
ஆரம்பகால
கலகங்கள்
வெ ற் றி ப ெ ற வி ல்லை .
எனவே அது 1857 புரட்சிக்கு
வழிக�ோலியது. அதன்மூலம்
கம்பெனி அதன் நாட்டிற்கு
திரும்பிச்
செல்லவும்,
ஆ ங் கி லே ய ர ்க ளி ன்
ஆட்சியை
மக்களில்
பெரும்பாலான�ோர்
ஏற்கவில்லை
என
ஆங்கிலேயர்களை எண்ணவும் செய்தது.
1857 புரட்சியானது காலனி ஆட்சியினுடைய
பண்பு மற்றும் க�ொள்கையின் விளைவாக
உருவானதாகும்.
ஆங்கிலேயரின்
விரிவுபடுத்தப்பட்ட க�ொள்கைகள், ப�ொருளாதார
சுரண்டல், மற்றும் நிர்வாக புதுமைகள்
ஆகியவற்றின்
ஒட்டும�ொத்த
விளைவே
இந்தியாவின்
அனைத்து
அரசர்களின்
நிலைமையிலும் ம�ோசமான பாதிப்புகளை
ஏற்படுத்தின.

வேலூர் கலகத்தின் விளைவுகள்

முன்னெச்சரிக்கை


லகம்
க
மிகச்
வடிவமைக்கப்படவில்லை.

வழிநடத்த

பெரும் புரட்சி (1857)

க�ோட்டையின் வெளியே இருந்த மேஜர்
கூட்ஸ்
இராணிப்பேட்டைக்கு
விரைந்து
கர்னல் கில்லெஸ்பிக்கு தகவல் க�ொடுத்தார்.
கர்னல் கில்லெஸ்பி உடனடியாக வேலூர்
க�ோட்டையை அடைந்தார். அவர் கிளர்ச்சி
படைகளின் மீது தாக்குதல் நடத்தி கலகத்தை
முழுமையாக அடக்கினார்.வேலூரில் அமைதி
ஏற்படுத்தப்பட்டது. கலகத்தில் ம�ொத்தம் 113
ஐர�ோப்பியர்கள் மற்றும் சுமார் 350 சிப்பாய்கள்
க�ொல்லப்பட்டனர். குறுகிய காலத்திற்குள்
கலகம் அடக்கப்பட்டது. எனினும் தமிழக
வரலாற்றின் குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகளுள்
இதுவும் ஒன்றாக திகழ்ந்தது.

�

ந்திய படை வீரர்களை
இ
சரியான தலைமையில்லை.

1806ல் நடந்த வேலூர் கலகத்தை,
1857ல் நடைபெற்ற ’முதல் இந்திய சுதந்திரப்
ப�ோரின் முன்னோடி’ என வி.டி.சவார்க்கர்
குறிப்பிடுகிறார்.

கலகம் அடக்கப்படுதல்

�

ல்லியம் காவெண்டிஷ் பெண்டிங் பணி
வி
நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.

�

நடவடிக்கையாக

ங்கிலேயரின் ப�ொருளாதார ரீதியான
ஆ
சுரண்டல் க�ொள்கையே, 1857 புரட்சிக்கு
முக்கிய காரணமாக இருந்தது. இது
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சமுதாயத்தின் அனைத்து பிரிவினரையும்
காயப்படுத்தியது.
அதிகப்படியான
வரிவிதிப்பு மற்றும் கடுமையான வரிவசூல்
முறைகளால் விவசாயிகள் துன்புற்றனர்.
�

�

ாரிசு இழப்புக் க�ொள்கை, துணைப்படைத்
வ
திட்டம்
மற்றும்
பல
கட்டுப்பாடுகள்
ஆகியன மக்களிடையே அதிருப்தியை
ஏற்படுத்தியது.
மேலும்
முறையற்ற
வகையில் அய�ோத்தியை இணைத்தும்
கூட ஆங்கிலேயரின் பிரதேச விரிவாக்கக்
க�ொள்கை திருப்தி அடையவில்லை

� ச
தி
ஒழிப்பு,
பெண்சிசுக்
க�ொலை
ஒழிப்பு, விதவை மறுமணம் மற்றும்
பெண் கல்விக்கான ஆதரவு ப�ோன்ற
ஆங்கிலேயரின்
நடவடிக்கைகள்
193
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றித்துவ சமய பரப்பு குழுவினரின் மதமாற்ற
கி
நடவடிக்கைகள் மக்களால் அச்சத்துடனும்
சந்தேகத்துடனும்
பார்க்கப்பட்டது.
மேலும் சமய தலைவர்கள் மற்றும்
இஸ்லாமிய சமய அறிஞர்கள் (Maulavis)
ஆங்கில ஆட்சிக்கெதிராக அதிருப்தியை
வெளிப்படுத்தினர்.

மக்களின் புரட்சி
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இந்தியர்களின்
ஐர�ோப்பியர்கள்
கருதப்பட்டது.
�

புரட்சியின் ப�ோக்கு

கலாச்சாரத்தில்
தலையிடுவதாக

1857 மே 10 ஆம் நாள் மீரட்டில் மூன்றாம்
குதிரைப் படையைச் சேர்ந்த சிப்பாய்கள்
சிறைச்சாலையை
உடைத்து,
தங்களது
சக படைவீரர்களை விடுவித்ததன் மூலம்
வெளிப்படையாக
புரட்சியில்
ஈடுபட்டனர்.
அவர்கள் உடனே 11 ஆவது மற்றும் 20
ஆவது
உள்ளூர்
காலாட்படையினருடன்
இணைந்தனர், மேலும், சிலர் ஆங்கில
அலுவலர்களைக்
க�ொலை
செய்ததுடன்,
டெல்லிக்கும் விரைந்தனர். டெல்லிக்கு வந்த
மீரட் சிப்பாய்கள் மே 11 ஆம் நாள் இரண்டாம்
பகதூர்ஷாவை இந்தியாவின் பேரரசராக
அறிவித்தனர். அதன் மூலம் டெல்லி பெரும்
புரட்சியின் மையமாகவும் பகதூர்ஷா அதன்
அடையாளமாகவும் விளங்கினார்.

ந்திய சிப்பாய்கள், ஆங்கில அதிகாரிகளால்
இ
தாழ்வாகவும்
அவமரியாதையாகவும்
நடத்தப்பட்டனர். ஆங்கில வீரர்களைக்
காட்டிலும் இந்திய வீரர்கள் குறைவான
ஊதியம் பெற்றனர். மேலும் இராணுவ
பதவி உயர்வுகள் அனைத்தும் இந்திய
வீரர்களுக்கு
மறுக்கப்பட்டு
ஆங்கில
வீரர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டன.

உடனடிக் காரணம்
இராணுவத்தில்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட
என்பீல்டுரக துப்பாக்கியே உடனடிக் காரணமாக
இருந்தது.
இந்த
வகைத்
துப்பாக்கியில்
குண்டுகளை நிரப்புவதற்கு முன் அதன்
மேலுறையை பற்களால் கடித்து நீக்க வேண்டும்.
அதன் மேலுறையில் பசுவின் க�ொழுப்பு மற்றும்
பன்றியின் க�ொழுப்பு தடவப்பட்டிருந்தது. எனவே
இதனை இந்திய சிப்பாய்கள் (இந்து, முஸ்லீம்)
தங்கள் மத உணர்வை புண்படுத்துவதாக
கருதினர். ஏனெனில் இந்துக்கள் பசுவை
புனிதமாகக் கருதுபவர்களாகவும். முஸ்லீம்கள்
பன்றியை வெறுப்பவர்களாகவும் இருந்தனர்.
ஆகையால் இந்து முஸ்லீம் வீரர்கள் என்பீல்டு
துப்பாக்கியைப் பயன்படுத்த மறுத்து புரட்சியில்
ஈடுபட்டனர். இவ்வாறு க�ொழுப்பு தடவப்பட்ட
த�ோட்டாக்கள் புரட்சிக்கு அடிப்படை மற்றும்
உடனடிக் காரணமாயிற்று.

புரட்சி
மிக
வேகமாக
பரவியது.
லக்னோ, கான்பூர், ஜான்சி, பரெய்லி, பீகார்,
பைசாபாத்
மற்றும்
வட
இந்தியாவின்
பல பகுதிகளில் கலகங்கள் ஏற்பட்டன.
புரட்சியாளர்களுள் பலர், நிழக்கிழார்களிடம்
தாங்கள் க�ொடுத்த பத்திரங்களை எரிக்க,
இதனை ஒரு நல்வாய்ப்பாகக் கருதினர்.
ஆங்கில
அரசு
பலருடைய
பட்டங்கள்,
ஓய்வூதியங்களை
நீக்கியதால்
ஆங்கில
அரசை பழிவாங்குவதற்காக புரட்சியில் பலர்
கலந்துக�ொண்டனர். ஆங்கிலேயர்கள் தங்களது
ம
த்
தி
ய
இந்தியாவில் புரட்சி
ஜன்சியின் இராணி
இ ல ட் சு மி ப ா ய்
அ வ ர ்க ள ா ல்
வழிநடத்தப்பட்டது. இந்தியாவின் மாபெரும்
தேசபக்தர்களுள்
அவரும்
ஒருவர்.
சர் ஹக்ரோஸ் ஜான்சியை ஆக்கிரமித்தார்.
ஜான்சியிலிருந்து தப்பிய இராணி லட்சுமிபாய்,
குவாலியரில் படையை தலைமையேற்று
வழிநடத்திய
தாந்தியா
த�ோபேவுடன்
இணைந்தார். ஆனால் ஆங்கிலப் படை
ஜூன் 1858ல் குவாலியரை கைப்பற்றியது.
ப�ோரில் ராணி லட்சுமிபாய் க�ொல்லப்பட்டார்.
தப்பிய
தாந்தியா
த�ோபே
கைது
செய்யப்பட்டு தூக்கிலிடப்பட்டார். ஆங்கில
வரலாற்றாசிரியர்களின் கூற்றுப்படி 1857
புரட்சியில் கலந்து க�ொண்ட தலைவர்களில்
மிகவும்
துணிச்சலானவர்
இராணி
லட்சுமிபாய் ஆவார்.

கலகத்தின் த�ோற்றம்
1857
மார்ச்
29
ஆம் நாள் பாரக்பூரில்
(க�ொல்கத்தா
அருகில்)
உள்ள
வங்காள
படைப்பிரிவைச் சேர்ந்த
மங்கள்
பாண்டே
என்ற இளம் சிப்பாய்
க�ொழுப்பு
தடவப்பட்ட
மங்கள் பாண்டே
து ப்பா க் கி யை ப்
பயன்படுத்த மறுத்து தனது உயரதிகாரியைச்
சுட்டுக் க�ொன்றார். அதனால் அவர் கைது
செய்யப்பட்டு
விசாரணைக்குப்
பின்
தூக்கிலிடப்பட்டார். இச்செய்தி பரவியதால், பல
சிப்பாய்கள் புரட்சியில் ஈடுபட்டனர்.

எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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� ச

ரியான
ஒருங்கிணைப்பு,
ஒழுக்கம்,
கட்டுப்பாடு,
ப�ொதுவானதிட்டம்,
மையப்படுத்தப்பட்ட
தலைமை,
நவீன
ஆயுதங்கள்
மற்றும்
த�ொழில்நுட்பம்
ஆகியவை புரட்சியாளர்களிடையே இல்லை.

நாட்டிற்கு சென்ற பிறகு இந்தியாவில் முஸ்லீம்
ஆட்சியை நிறுவ வேண்டுமென எண்ணி
முஸ்லீம் தலைவர்கள் மற்றும் முஸ்லீம் சமய
அறிஞர்கள் புரட்சியில் கலந்துக�ொண்டனர்.
கலகம் அடக்கப்படுதல்

லகத்தில்
ஈடுபட்டவர்கள்,
� க
ஆங்கில
படைத்தளபதிகளுக்கு
இணையானவர்களாக இல்லை. மேலும்
இராணி
லட்சுமிபாய்,
நானாசாகிப்
மற்றும் தாந்தியா த�ோபே ஆகிய�ோர்
தைரியமானவர்கள்,
ஆனால்
சிறந்த
தளபதிகளாக இல்லை.

கவர்னர் ஜெனரல் கானிங் பிரபு புரட்சியை
அடக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்தார்.
அவர் சென்னை, பம்பாய், இலங்கை மற்றும்
பர்மாவிலிருந்து படைகளை வரவழைத்தார்.
மேலும்
அவரது
ச�ொந்த
முயற்சியால்
சீனாவிலிருந்த
ஆங்கிலப்
படைகளை
கல்கத்தாவிற்கு வரவழைத்தார். விசுவாசமான
சீக்கிய படைகளை உடனடியாக டெல்லிக்கு
விரைந்து
செல்லுமாறு
ஆணையிட்டார்.
இதன்மூலம் ஆங்கிலேயர் தாங்கள் இழந்த
பகுதிகளை உடனே மீட்டனர்.

�

ங்காளம்,
வ
பம்பாய்,
சென்னை,
மேற்கு பஞ்சாப் மற்றும் இராஜபுதனம்
ஆகிய பகுதிகள் புரட்சியில் கலந்து
க�ொள்ளவில்லை.

1857 செப்டம்பர் 20 ல் படைத்தளபதி
நிக்கல்சனால்
டெல்லி
மீண்டும்
கைப்பற்றப்பட்டது.
எனவே,
இரண்டாம்
பகதூர்ஷா ரங்கூனுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார்.
அங்கு அவர் 1862 ல் இறந்தார்.

வீனக் கல்வி கற்ற இந்தியர்கள் ஆங்கில
� ந
ஆட்சி மட்டுமே இந்திய சமுதாயத்தை
சீர்திருத்தி நவீனப்படுத்த முடியும் என
நம்பினர். எனவே அவர்கள் புரட்சியை
ஆதரிக்கவில்லை.

கான்பூர் மீட்பு இராணுவ நடவடிக்கைகள்,
லக்னோ
மீட்பு
நடவடிக்கைகளுடன்
நெருங்கிய த�ொடர்புக�ொண்டிருந்தது. சர்
காலின் கேம்பெல் கான்பூரை கைப்பற்றினார்.
கான்பூரில் புரட்சியை வழிநடத்திச் சென்ற
நானா சாகிப் த�ோற்கடிக்கப்பட்டார். த�ோற்ற
நானா சாகிப் நேப்பாளத்திற்கு தப்பிய�ோடினார்.
அவரது நெருங்கிய நண்பர் தாந்தியா த�ோபே
மத்திய இந்தியாவுக்கு தப்பிச்சென்றார். தப்பிய
அவர் தூங்கும் ப�ொழுது கைது செய்யப்பட்டுக்
க�ொல்லப்பட்டார்.
இராணி
லட்சுமிபாய்
ப�ோர்களத்தில் க�ொல்லப்பட்டார். கன்வர்சிங்,
மற்றும் கான் பகதூர் கான் ஆகிய இருவரும்
ப�ோரில் இறந்தனர். அய�ோத்தியின் பேகம்
ஹஸ்ரத் மகால் நேப்பாளத்தில் மறைந்து
வாழும்
நிலைக்குத்
தள்ளப்பட்டார்.
இவ்வாறாக புரட்சி முழுவதும் அடக்கப்பட்டது.
1859 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் பிரிட்டிஷ்
அதிகாரம் மீண்டும் இந்தியா முழுவதும்
நிறுவப்பட்டது.

க்கியர்கள்,
ஆப்கானியர்கள்
மற்றும்
� சீ
கூர்க்கா படைப்பிரிவினர் ஆகிய�ோர்களின்
விசுவாசத்தை ஆங்கிலேயர் பெற்றனர்.
புரட்சியை
அடக்குவதில்
கூர்க்காப்
படையினர் ஆங்கிலேயருக்கு உதவினர்.
�

கலகம்
நடைபெற்ற
இடங்கள்

கலகத்தின் த�ோல்விக்கான காரணங்கள்
கலகத்தின் த�ோல்விக்கு பல நிகழ்வுகள்
காரணமாக அமைந்தன.
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ங்கிலேயர்கள்
ஆ
சிறந்த
ஆயுதங்கள்,
சிறந்த
தளபதிகள்
மற்றும்
சிறந்த
ஒருங்கிணைப்பைக் க�ொண்டிருந்தனர்.
இந்திய
தலைவர்கள்

டெல்லி

இரண்டாம் பகதூர்ஷா

லக்னோ

பேகம் ஹஸ்ரத் மகால்

கான்பூர்

நானா சாகிப்

ஜான்சி &
குவாலியர்

ராணிலட்சுமிபாய்,
தாந்தியா த�ோபே

பரெய்லி

கான் பகதூர் கான்

பீகார்

கன்வர் சிங்

கலகத்தை
அடக்கிய
ஆங்கிலேய
அதிகாரிகள்

ஜான்
நிக்கல்சன்
ஹென்றி
லாரன்ஸ்

சர் காலின்
கேம்பெல்
ஜெனரல்
ஹக்ரோஸ்
சர் காலின்
கேம்பெல்
வில்லியம்
டைலர்

மக்களின் புரட்சி
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கலகத்தின் விளைவுகள்
�

�

�

�

�

�

நவீன தேசிய இயக்கம் த�ோன்ற வழிவகுத்தது.
1857 ஆம் ஆண்டு பெரும் புரட்சி இருபதாம்
நூற்றாண்டின் த�ொடக்கமாக இருந்தது. வி.டி.
சவார்க்கர் ’முதல் இந்திய சுதந்திர ப�ோர்’
என்ற தனது நூலில் 1857 ஆம் ஆண்டு பெரும்
புரட்சியை ’ஒரு திட்டமிடப்பட்ட தேசிய சுதந்திரப்
ப�ோர்’ என விவரிக்கிறார்.

1
857 ஆம் ஆண்டு கலகம் இந்திய
வரலாற்றில் ஒரு திருப்பு முனையை
ஏற்படுத்தியது. அது நிர்வாக முறை மற்றும்
அரசின் க�ொள்கைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட
வழிக�ோலியது.

மீள்பார்வை

1
858
ஆம்
ஆண்டு
வெளியிடப்பட்ட
விக்டோரியா மகாராணியின் பேரறிக்கையின்
மூலம்
இந்தியாவின்
நிர்வாகம்
கிழக்கிந்திய கம்பெனியிடமிருந்து ஆங்கில
(பாராளுமன்றத்திற்கு) அரசுக்கு மாற்றப்பட்டது.

�

�

வர்னர்-ஜெனரல், அதன் பிறகு வைசிராய்
க
என அழைக்கப்பட்டார்.

�


இயக்குநர் குழு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு வாரியம்
நீக்கப்பட்டு
இந்திய
விவகாரங்களை
மேற்பார்வையிட செயலரின் தலைமையில்
15 உறுப்பினர்களைக் க�ொண்ட ஒரு சபை
(கவுன்சில்) ஏற்படுத்தப்பட்டது.

�

ந்திய
இ
இராணுவம்
முற்றிலும்
மாற்றியமைக்கப்பட்டது.
அதிகப்படியான
ஆங்கிலேயர்கள்,
இராணுவத்தில்
பணியமர்த்தப்பட்டனர்.

�

�

’
பிரித்தல்
மற்றும்
எதிர்
தாக்குதல்’
என்ற க�ொள்கை ஆங்கில இராணுவக்
க�ொள்கையில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது.

�

உண்மையில் 1857 புரட்சி இந்திய மக்கள்
அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து இந்தியா
ஒரே நாடு என்ற உணர்வை க�ொண்டு
வருவதில் முக்கிய பங்கு வகித்தது. பெரும் புரட்சி

�

ஜயநகர
வி
ஆட்சியாளர்கள்
தங்கள்
மாகாணங்களில்
நாயக்கர்களை
நியமித்தனர்.
துரை நாயக்கர்கள் பாளையக்காரர்களை
ம
நியமித்தனர்.
ங்கிலேயர்கள் பெற்ற வரி வசூலிக்கும்
ஆ
உரிமையால் பாளையக்காரர்கள் கலகம்
வெடித்தது.
ப்பம்(வரி)வசூலித்ததே கட்டப�ொம்மனுக்கும்,
க
ஆங்கிலேயருக்குமிடையே ப�ோட்டி ஏற்பட
முதன்மை காரணமானது.
ருதுசக�ோதரர்கள்மூக்கையாபழனியப்பன்
ம
மற்றும் ப�ொன்னாத்தாள் ஆகிய�ோரின்
மகன்களாவர்.
ரெஞ்சு இராணுவத்தின் மூலம் தீரன்
பி
சின்னமலை நவீனப�ோர் முறைகளில்
பயிற்சி பெற்றார்.
ப்பு சுல்தான் ஆங்கில கிழக்கிந்திய
தி
கம்பெனிக்கெதிராக ப�ோரிட்டார்.
1
857
புரட்சியின்
தலைவர்களில்
இராணி லட்சுமிபாய் மிகச் சிறந்த மற்றும்
மிகத்துணிச்சலான தலைவர் ஆவார்.

கலைச்சொற்கள்
காட்டிக்கொடு

Beheaded
Betrayed

hanged to death
give away information about somebody

த�ோட்டா

Cartridge

bullet

முடிவாக

Eventually
Infantry
Tribute
Swarm

in the end
an army unit consisting of soldiers who fight on foot
payment made periodically by one state
crowd

துாக்கிலிடு

காலாட்படை
கப்பம்
கூட்டம்

எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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8. 	ராணி லட்சுமிபாய் எப்பகுதியில் ஏற்பட்ட
புரட்சியை வழிநடத்தினார்?

மதிப்பீடு

அ) மத்திய இந்தியா ஆ) டெல்லி
இ) கான்பூர்	

I. சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடு

II. க�ோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக

1. 	கிழக்குப்பகுதி பாளையங்கள்
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்தது.

1.	பாளையக்காரர்
முறை
ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு
அ) 1519

ஆ) 1520

இ) 1529

ஈ) 1530

அ) பூலித்தேவன்

ஆ) யூசுப்கான்

இ) கட்டப�ொம்மன்

ஈ) மருது சக�ோதரர்கள்
எந்தப்

3. 	கட்டப�ொம்மனின் முன்னோர்கள் _______
பகுதியைச் சார்ந்தவர்கள்.
4. 	_______ தமிழர்களால் ‘வீர மங்கை’
எனவும் தென்னிந்தியாவின் ஜான்சி ராணி
எனவும் அறியப்பட்டார்.
5. 	_______ ‘சிவகங்கையின் சிங்கம்’ என
அழைக்கப்படுகிறார்.

பகுதியின்

அ) மதுரை	

ஆ) திருநெல்வேலி

இ) இராமநாதபுரம்

ஈ) தூத்துக்குடி

6. 	1857 புரட்சியை _______ என்பவர் 'முதல்
இந்திய சுதந்திரப் ப�ோர்' என விவரிக்கிறார்.
III. ப�ொருத்துக

4. 	வீரபாண்டிய கட்டப�ொம்மன் கீழ்க்கண்ட எந்த
க�ோட்டையின் முன்பு தூக்கிலிடப்பட்டார்?
அ) பாஞ்சாலங்குறிச்சி

ஆ) சிவகங்கை

இ) திருப்பத்தூர்	

ஈ) கயத்தாறு

5.	வேலு நாச்சியார்
ஆவார்?

எப்பகுதியின்

அ) நாகலாபுரம்

ஆ) சிவகிரி

இ) சிவகங்கை	

ஈ) விருப்பாச்சி

6. 	’திருச்சிராப்பள்ளி
வெளியிடப்பட்டது.

பிரகடனம்’

1.
2.
3.
4.

ராணி

5.

யாரால்

3. 	1799 அக்டோபர் 17 ம் நாள் கட்டப�ொம்மன்
தூக்கிலிடப்பட்டார்.
4. 	திப்பு சுல்தானின் மூத்த மகன் பதே ஹைதர்
ஆவார்.

ஈ) தீரன் சின்னமலை

ஆ) நாகலாபுரம்

இ) புதுக்கோட்டை	

ஈ) ஓடாநிலை

இரண்டாம் பகதூர் ஷா

2. 	சிவசுப்பிரமணியம்
என்பவர்
மருது
பாண்டியர்களின் அமைச்சர் ஆவார்.

இ) வேலு நாச்சியார்

அ) திண்டுக்கல்

பீகார்

கன்வர் சிங்
கான் பகதூர் கான்
நானா சாகிப்
லட்சுமி பாய்

1. 	விஜய நகர ஆட்சியாளர்கள் தங்கள்
மாகாணங்களில்
நாயக்கர்களை
நியமித்தனர்.

ஆ) கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர்

7. 	கீழ்க்கண்டவைகளுள்
சின்னமலைய�ோடு த�ொடர்புடைய
எது?

டெல்லி
கான்பூர்
ஜான்சி
பரெய்லி

IV. சரியா/ தவறா?

அ) மருது பாண்டியர்கள்

தீரன்
பகுதி

V. கீ
 ழ்க்காணும் கூற்றை ஆராய்ந்து சரியான
விடையைக் குறிப்பிடவும்.
I.
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_______

2. 	விஸ்வநாத நாயக்கர் அவரது அமைச்சர்
_______
உடன்
கலந்தால�ோசித்து
பாளையக்கார முறையை ஏற்படுத்தினார்.

2. 	பின்வரும் தமிழ்நாட்டு பாளையக்காரர்களுள்
ஆங்கில
ஆட்சியை
எதிர்த்ததில்
முன்னோடியானவர்

3. 	காலின்
ஜாக்சன்
ஆட்சியாளர்

ஈ) பரெய்லி

வேலூர் புரட்சி 1801 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்டது.
மக்களின் புரட்சி
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II. ந
 ான்காம் மைசூர் ப�ோருக்குப்பின் திப்புவின்
குடும்பத்தினர் வேலூர் க�ோட்டையில்
சிறைவைக்கப்பட்டனர்.

2. 	தீரன் சின்னமலைக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும்
இடையேயான
ப�ோராட்டத்திற்கு
இட்டுச்சென்ற சூழ்நிலைகளை விவரி?

III. வேலூர் புரட்சியின் ப�ோது வில்லியம்
பெண்டிங் சென்னையின் ஆளுநராக
இருந்தார்.

3. 	1857
ஆம்
ஆண்டு
காரணங்களை எழுதுக?

4. 	1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சியின் த�ோல்விக்கான
காரணங்களை எழுதுக.

IV. ஆ
 ங்கிலேயருக்கு
எதிரான
வேலூர்
கலகத்தின் வெற்றி இந்திய வரலாற்றில்
ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு ஆகும்.

VIII. உயர் சிந்தனை வினா

b) II & IV சரி

1. 1857
ஆம்
ஆண்டு
தலைவர்களிடையே
ஒரு
குறிக்கோள் இல்லை- நிரூபி.

c) II & III சரி

XI. வரைபட திறன்

a) I & II சரி

d) I, II, & IV சரி
மருது பாண்டியர்
க�ோபால நாயக்கர்
கேரளவர்மன்
துண்டாஜி

எட்டயபுரம்
திண்டுக்கல்
மலபார்
மைசூர்

5. ஜான்சி

6. குவாலியர்

1.	R ajayyan, K. - South Indian rebellion :
The First War of Independence 18001801, Mysore : Rao and Raghavan,
Mysore 1971

2.	பாளையக்கார புரட்சியில் வேலு நாச்சியாரின்
பங்கு என்ன?

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

3.	தென்னிந்திய புரட்சியில் பாளையக்கார
கூட்டமைப்பின் தலைவர்கள் யாவர்?

விளைவுகளை

4. பாரக்பூர்	

மேற்கோள் நூல்கள்

1.	பாளையக்காரர்கள் என்பவர் யார்? சிலரின்
பெயரைக் கூறுக?

கலகத்தின்

3. மீரட்

பாளையக்காரர்கள் படங்களை சேகரித்து ஒரு
செருகேட்டினை (Album) தயார் செய்க.

VI. கீ
 ழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு
வார்த்தைகளில் விடையளி

5.	வேலூர்
எழுதுக?

2. லக்னோ	

X. செயல்பாடு

கட்டப�ொம்மன், ஊமத்துரை, செவத்தையா,
திப்பு சுல்தான்

பிரகடனத்தின்’

1. டெல்லி
7. கான்பூர்

b) மாறுபட்ட ஒன்றைக் கண்டுபிடி

4. 	’திருச்சிராப்பள்ளி
முக்கியத்துவம் யாது?

புரட்சியில்
ப�ொதுவான

இந்திய ஆறுகள் வரைபடத்தில் கீழ்க்காணும்
இடங்களை குறிக்கவும்.

a) தவறான இணையைக் கண்டுபிடிக்கவும்
1.
2.
3.
4.

புரட்சிக்கான

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

6. 	1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சிக்கான உடனடிக்
காரணம் என்ன?
VII. விரிவான விடையளி
1. 	பூலித்தேவர் பற்றி உனக்குத் தெரிந்தவற்றை
எழுதுக?
எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
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அலகு - 1

புவியியல்

பாறை மற்றும் மண்
கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
▶ பாறைகளின் தன்மைகள்; அதன் வகைகள் மற்றும் பயன்களைப்
புரிந்து க�ொள்ளுதல்

▶ பல்வேறு வகையான பாறைகளை அடையாளம் காணல்
▶ மண்ணின் தன்மை அதன் கூட்டமைப்புப் பற்றி அறிதல்
▶ மண்வளப் பாதுகாப்பு மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்து க�ொள்ளுதல் .

அறிமுகம்

பாறையியல் என்பது 'புவி
மண்ணியலின்' ஒரு பிரிவு
ஆகும். இது பாறைகள் ஆய்வுடன்
த�ொடர்புடையது. பாறையியல்
(Petrology) என்ற சொல் கிரேக்க
ம�ொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது. “பெட்ரஸ்” (Petrus)
என்பது பாறைகளையும் Logos ”ல�ோக�ோஸ்
என்பது அதைப் பற்றி படிப்பு ஆகும்

உங்கள் இருப்பிடத்திற்கு அருகில�ோ
அல்லது பயணத்தின் ப�ோத�ோ மலைகள்
அல்லது பாறைகளைப் பார்த்திருக்கிறீர்களா?
உங்களின் விடுமுறை நாட்களில் ஏதேனும்
மலைப்பகுதிகளுக்குச் சென்றது உண்டா?
இவைகள் புவியின் மேற்பரப்பில் எப்படி
உருவாயின என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?
க�ோயில்கள்,
கட்டடங்கள்,
சாலைகள்
மற்றும்
மேம்பாலங்கள்
ப�ோன்றவற்றின்
கட்டுமானங்களில் எந்த வகையான ப�ொருள்கள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன என உங்களுக்குத்
தெரியுமா? இந்தப் பாடத்தில் நாம் பாறைகள்
மற்றும் மண்ணைப் பற்றி அறிந்துக�ொள்வோம்.

கண்டறிக
வீடு கட்டப்படும்போது அதன் அடித்தளம் எதைக்
க�ொண்டு உருவாக்கப்படுகிறது.

பாறைகள்

கீழ் வகுப்புகளில் நாம் புவியின் நான்கு
பகுதிகளான
நிலக்கோளம்,
நீர்க்கோளம்,
வளிக்கோளம் மற்றும் உயிர்க்கோளம் பற்றி
படித்திருக்கிற�ோம்.
புவியின்
மேற்பரப்பில்
அமைந்துள்ள குறிப்பிடத்தக்க முக்கியத்துவம்
வாய்ந்த க�ோளம் நிலக்கோளமாகும். இது
திடப்பாறைகள் மற்றும் திடமற்ற ப�ொருள்களைக்
க�ொண்டதாகும்.
நிலக்கோளம்
என்பது
இயல்பாகவே ஒரு பாறைக் க�ோளமாகும்.

பாறைகள்
என்பது
திட
கனிம
ப�ொருட்களால் புவியின் மேற்பரப்பில் மற்ற
க�ோள்களில் உள்ளது ப�ோல் உருவானதாகும்.
புவியின்
மேல�ோடு
(நிலக்கோளம்Lithosphere)
பாறைகளால்
உருவானது.
பாறைகள்,
ஒன்று
அல்லது
பல
கனிமப்பொருட்களால் ஆனவை. இது ஒரு
திடநிலையில் உள்ள ஒரு முக்கியமான
இயற்கை
வளம்
ஆகும்.
பாறைகள்
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இயற்கையிலேயே
கடின
மற்றும்
மென்தன்மைக் க�ொண்டதாகும். புவியின்
மேற்பரப்பில் 2000 வகையிலான கனிம
வகைகள் உள்ளன என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இவற்றில் ப�ொதுவாக புவி முழுவதும் 12
அடிப்படை கனிமங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
கனிமங்கள்
வேதி
மூலங்களின்
த�ொகுதிகளால் ஆனவை. பாறைகள் என்பது
கனிமங்கள் தனித்த கூறுகளாகவ�ோ அல்லது
கூட்டுக்கலவையாகவ�ோ உருவாகலாம்.

தீப்பாறைகளின் பண்புகள்
1. இந்தப் பாறைகள் கடினத் தன்மை
உடையவை.
2. இவை நீர்புகாத் தன்மைக் க�ொண்டவை.
3. உயிரினப் படிமப்பொருள்கள் (Fossils)
இப்பாறைகளில் இருக்காது.
4. தீப்பாறைகள் எரிமலை செயல்பாடுகள�ோடு
த�ொடர்புடையவை.
5. இப்பாறைகள் கட்டுமான வேலைகளுக்குப்
பயன்படுகின்றன.

(1) தீப்பாறைகள் (Igneous Rocks)
(2) படிவுப் பாறைகள் (Sedimentary Rocks)
(3) உருமாறியப் பாறைகள் அல்லது மாற்றுருப்
பாறைகள் (Metamorphic Rocks)

தீப்பாறைகளின் வகைகள்
தீப்பாறைகளை இரண்டு வகைகளாகப்
பிரிக்கலாம். அவை:

தீப்பாறைகள்
தீப்பாறைகள்
புவியின்
ஆழமானப்
பகுதியிலிருந்து வெளியேறும் உருகிய பாறைக்
குழம்பு (Magma) உறைந்து உருவானதாகும்.
இப்பாறைகளிலிருந்து
மற்ற
பாறைகள்
உ ரு வா கி ன்றதால்
இவற்றை முதன்மைப்
பாறைகள்
(Primary
Rocks) அல்லது தாய்ப்
பாறைகள்
(Parent
Rocks)
என்று
அழைக்கிற�ோம்.
தீப்பாறைகள்
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இக்னியஸ்
(Igneous)
என்ற
சொல்
இலத்தீன்
ம�ொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது.
இக்னியஸ் என்றால் “தீ”
என்று ப�ொருள்படும்.

பாறைகளின் வகைபாடுகள்
புவி பரப்பில் காணப்படும் பாறைகளை,
அவை த�ோன்றும் முறைகளின் அடிப்படையில்
மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்

à¼ñ£PòŠ ð£¬øèœ

1.	வெளிப்புறத்
தீப்பாறைகள்
(Extrusive
Igneous Rocks)
2. ஊடுருவிய தீப்பாறைகள் (Intrusive Igneous
Rocks)
1. வெளிப்புறத் தீப்பாறைகள் (Extrusive Igneous
Rocks)
எரிமலையில்
இருந்து
வெளியேறும்
லாவாவை நீங்கள் பார்த்ததுண்டா?
புவியின் உட்பகுதியில் இருந்து அதன் மேல்
பகுதிக்கு வரும் செந்நிற, உருகிய பாறைக்
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குழம்பு 'லாவா' (LAVA) எனப்படும். பாறைக்
குழம்பு புவியின் மேற்பரப்பிற்கு வந்தவுடன்
குளிர்ந்து பாறைகளாக மாறுகிறது. இவ்வாறு
புவி மேல�ோட்டின் மேற்பரப்பில் உருவாகும்
பாறைகள் “வெளிப்புறத் தீப்பாறைகள்” என்று
அழைக்கப்படுகிறது. இப்பாறைகள் விரைவாக
குளிர்வதால் மெல்லிழைகள் மற்றும் கண்ணாடி
தன்மை க�ொண்டதாக இருக்கும். இந்தியாவின்
வடமேற்கு தீபகற்ப பகுதிகளில் காணப்படும்
கருங்கல் (Basalt) வகை பாறைகள் வெளிப்புறத்
தீப்பாறைகளுக்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.
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ஆழத்தில்
பாறைக்குழம்பு
உறைவதால்
உருவாகும் பாறைகள் இடையாழப் பாறைகள்
எனப்படும்.
கிரானைட், டயரைட் மற்றும் எறும்புக்கல்
ஆகியன அடியாழப்பாறைகளுக்குச் சிறந்த
உதாரணமாகும்.
மேலும்
ட�ொலிரைட்
இடையாழப்பாறைக்கு சிறந்த உதாரணமாகும்.
ஊடுருவிய தீப்பாறைகள் பெரிய அளவிலான
படிகங்களைக் க�ொண்டிருப்பதால் இவைகள்
படிகப் பாறைகள் (Crystalline Rocks) என்றும்
அழைக்கப்படுகிறது.
இத்தாலியில்
உள்ள
மவுண்ட் வெசூவியஸ், மவுண்ட்
ஸ்ட்ராம்போலி மற்றும் மவுண்ட்
எட்னா
ஹவாய்
தீவுகளில்
உள்ள மவுனால�ோவா மற்றும்
ம�ௌனாக்கியா ஆகியவை உலகின் முக்கியமான
செயல்படும் எரிமலைகளாகும்.
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படிவுப் பாறைகள்
ச ெ டி மென்ட ரி
(sedimentary) என்ற
சொல் ‘செடிமென்டம்’
என்ற
இலத்தீன்
ச ெ ால் லி லி ரு ந் து
பெறப்ப ட ்ட து .
அதன்
ப�ொருள்
படிவுப் பாறைகள்
ப டி ய வ ை த்தல்
என்பதாகும்.
படிவுப் பாறைகள் அரிப்பு காரணிகளால்
அரிக்கப்பட்டு (காற்று, நீர், பனியாறுகள்) படிய
வைக்கப்பட்ட படிவுகள் நீண்ட காலமாக
அதிக
வெப்பம்
மற்றும்
அழுத்தத்தின்
காரணமாக இறுகியதால் படிவுப் பாறைகள்
உருவாகின்றன.
இப்பாறைகள்
பல
அடுக்குகளை உள்ளடக்கியுள்ளன. பல்வேறு
காலக்கட்டத்தில் படியவைக்கப்பட்ட பொருள்கள்
பல
படிநிலைகளைக்
க�ொண்டிருப்பதால்
இவைகள் அடுக்குப்பாறைகள் (Stratified Rocks)
என அழைக்கப்படுகின்றன.
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வெளிப்புற & ஊடுருவிய தீப்பாறைகள்
2. ஊடுருவிய தீப்பாறைகள் (Intrusive Igneous
Rocks)
பாறைக்குழம்பு புவிபரப்பிற்கு கீழே பாறை
விரிசல்களிலும், பாறைகளிலும் ஊடுருவிச்
சென்று உறைந்து உருவாகும் பாறைகள்
ஊடுருவிய தீப்பாறைகள் எனப்படும். இவை
மெதுவாக
குளிர்வதால்
பேரிழைகளாக
உருவாகும்.
ஊடுருவிய
தீப்பாறைகள்
வகைப்படும். அவை:

இரண்டு

1.

அடியாழப் பாறைகள் (அ) பாதாளப்
பாறைகள் (Plutonic Rocks)
2. இடையாழப் பாறைகள் (Hypabysal Rocks)
புவியின் அதிக ஆழத்தில் உறைந்து
உருவாகும் பாறைகள் அடியாழப் பாறைகள்
எனப்படும்.

படிவுப்
பாறைகள்
நிலக்கரி, எண்ணெய் மற்றும்
இயற்கை
வாயு
ப�ோன்ற
இயற்கை வளங்கள் உருவாக
முக்கிய ஆதாரமாகும்.

இடையாழப்
பாறைகள்
புவி
மேற்பரப்பிலிருந்து கீழே புவியின் குறைந்த
201
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படிவுப்பாறைகளின் பண்புகள்
1. இப்பாறைகள்
பல
அடுக்குகளைக்
க�ொண்டது.
2. இப்பாறைகள் படிகங்களற்ற பாறைகளாக
உள்ளது.
3. இப்பாறைகளில் உயிரின படிமங்கள்
(Fossil) உள்ளன.
4. இப்பாறைகள் மென் தன்மையுடையதால்
எளிதில்
அரிப்புக்கு
இவை
ð£¬øèO¡
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ñŸÁ‹
ÜKŠ¹
உட்படுபடுகின்றன.

2. ப�ௌதீக படிவுப் பாறைகள் (Mechanical
sedimentary rocks)
ப�ௌதீக படிவுப் பாறைகள், தீப்பாறைகளும்
உருமாறிய
பாறைகளும்
சிதைந்து
உருவாகின்றன. ஆறு, காற்று, பனியாறு
ப�ோன்ற
இயற்கைக்
காரணிகளால்
அரிக்கப்பட்டும், கடத்தப்பட்டும் அவை சாதகமான
இடங்களில்
படியவைக்கப்படுகின்றன.
இவை நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு இறுகி
பாறைகளாக மாறுகின்றன. மணற்பாறைகள்
(Sand stones), மாக்கல் (Shale) மற்றும்
களிப்பாறை (Clay) இப்பாறைகளுக்கு சிறந்த
எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.
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3. இரசாயன படிவுப் பாறைகள் (Chemical
sedimentary rocks)
இரசாயன படிவுப் பாறைகள், பாறைகளில்
உள்ள கனிமங்கள் நீரில் கரைந்து, இரசாயன
கலவையாக மாறுகிறது. இவை ஆவியாதல்
மூலமாக
உருவாகின்றன. இப்பாறைகள்
உப்புபடர் பாறைகள் (Evaporite Rocks) என்றும்
அழைக்கப்படுகிறது.
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படிவுப் பாறைகள் உருவாகுதல்
உலகின்
மிகப்
பழமையான
படிவுப்
பாறைகள்
கிரீன்லாந்தில்
கண் டு பி டி க ்க ப்ப ட ்ட ன .
இவற்றின்
வயது
3.9
பில்லியன் ஆண்டுகள் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது

உருமாறிய பாறைகள் (Metamorphic rocks)
மெட்டமார்பிக் என்ற வார்த்தை இரண்டு
கிரேக்க ச�ொல்லான மெட்டா (Meta) மற்றும்
மார்பா (Morpha) என்ற வார்த்தையில் இருந்து
பெறப்பட்டதாகும். மெட்டா என்பது ‘மாற்றம்’
என்றும், மார்பா என்பது 'வடிவம்' என்றும்
ப�ொருள்படும். அதிக வெப்ப அழுத்தம் காரணமாக
தீப்பாறைகளும்
படிவுப்பாறைகளும்
மாற்றமடைந்து உருமாறிய பாறைகள் என
பெயர் பெறுகிறது.

படிவுப் பாறைகளின் வகைப்பாடு
படிவுப் பாறைகளின் வகைகள்:
படிவுகளின் தன்மை, படியவைக்கும் செயல்
முறைகள் மற்றும் படிவுகளின் மூலாதாரம்
ப�ோன்ற அம்சங்களின் அடிப்படையில் படிவுப்
பாறைகளை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.
அவை:

உருமாறிய
பாறைகள்
வகைப்படும். அவை:

1.	வெப்ப உருமாற்றம் (Thermal Metamorphism)
2. இயக்க உருமாற்றம் (Dynamic Metamorphism)
1. வெப்ப
உருமாற்றம்:
பாறைக்குழம்பு
பாறைகளில் ஊடுருவி செல்லும் ப�ோது
அப்பாறைக்குழம்பின் வெப்பம், அங்குள்ள
பாறைகளை உருமாற்றம் செய்து விடுகிறது.
இது வெப்ப உருமாற்றம் எனப்படும்.
2. இயக்க
உருமாற்றம்:
பாறைக்குழம்பு
பாறைகளில் ஊடுருவிச் செல்லும் ப�ோது
அப்பாறைக்
குழம்பின்
அழுத்தத்தால்,
அங்குள்ள பாறைகளை உருமாற்றம்

1. உயிரினப் படிவுப் பாறைகள் (Organic
sedimentary rocks)
இவ்வகையான
பாறைகள்
உயிரினங்களும் தாவரங்களும் சிதைக்கப்
பட்ட ப�ொருள்கள் படிந்து இறுகிய பின்
உருவாகின்றன.
இவை
உயிரினப்
படிமங்களால்
ஆனவை.
சாக்
(Chalk),
பட்டுக்கல் (Talc), ட�ோலமைட் (Dolomite)
மற்றும் சுண்ணாம்புப் பாறைகள் (Limestones)
ப�ோன்றவை, இவ்வாறு உருவானவையாகும்.
எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்
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செய்துவிடுகிறது. இது இயக்க உருமாற்றம்
எனப்படும்.

பாறை சுழற்சி (Rock Cycle)
தீப்பாறைகள் என்பது புவியில் த�ோன்றிய
முதன்மையான பாறையாகும். இப்பாறைகள்
சிதைவடைந்து, அரித்தல், கடத்துதல் மற்றும்
படியவைத்தலால்
படிவுப்பாறைகளாக
உருவாகின்றன.
தீப்பாறைகளும்
படிவுப்
பாறைகளும் வெப்பம் மற்றும் அழுத்தத்தின்
காரணமாக
உருமாறியப்
பாறைகளாக
மாற்றம்
அடைகின்றன.
உருமாறிய
பாறைகள் சிதைக்கப்பட்டும், கடத்தப்பட்டும்
மற்றும் படியவைப்பதால் படிவுப் பாறைகள்
உருவாகின்றன. உருகிய பாறைக்குழம்பு
புவியின்
உட்பகுதியிலிருந்து
வெளியேறி
புவியின் மேற்பரப்பில�ோ அல்லது புவிக்கு
உட்பகுதியில�ோ குளிர்ந்து தீப்பாறைகளாக
மாறுகிறது. புவியின் மேல�ோட்டுப் பகுதியில்
பாறைகள் பல்வேறு இயற்கை சக்திகள் மற்றும்
அக மற்றும் புறக்காரணிகளால் பாறைகள்
ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு
மாறுகின்றன. இத்தொடர்ச்சியான செயலே
பாறைச்சுழற்சி ஆகும்

உலக
அதிசயங்களில்
ஒன்றான இந்தியாவில் உள்ள
தாஜ்மஹால்
உருமாறிய
பாறையிலிருந்து உருவான
வெள்ளை பளிங்கு கற்களால்
(White Marble) கட்டப்பட்டது.

உருமாறிய பாறை
தீப்பாறையில் இருந்து உருமாறிய பாறை:
1.

இயக்க உருமாற்றத்தினால், கிரானைட்
(Granite) பாறை “நைஸ்” (Gneiss)
பாறையாக உருமாறுகிறது.
2.	வெப்ப உருமாற்றத்தினால் “கருங்கல்”
(Basalte) பாறை “பலகைப் பாறை”யாக
(Slate rock) உருமாறுகிறது.

குவார்ட்சைட்
மற்றும்
சலவைக் கற்கள் ப�ொதுவாக
கட்டுமானம் மற்றும் சிற்ப
வே ல ை ப ா டு க ளு க் கு
ப ய ன்ப டு த்தப்ப டு கி ன்ற ன .
சலவைக் கற்கள் பரவலாக அழகான சிலைகள்,
அலங்கார ப�ொருள்கள் குவளை, சிறிய பரிசு
ப�ொருள்கள்
தயாரிக்கப்
பயன்படுகின்றன.
சலவைக்கற்களின் துகள்களிலிருந்து நெகிழி
(Plastic), காகிதம் ப�ோன்ற ப�ொருள்கள் உற்பத்தி
செய்யப் பயன்படுகிறது.

படிவுப்
பாறையிலிருந்து
உருமாறியப்
பாறை:
1.	வெப்ப
உருமாற்றத்தினால்
மணற்
பாறைகள்
(Sand
stone),
வெண்
கற்பாறையாக (Quartz) மாறுகின்றன.
2. மாக்கல் (Shale), பலகைப்பாறையாகவும்
(Slate) மாறுகின்றன.
உருமாறியப் பாறைகளின் பண்புகள்
1.
2.

பாறைகளின் பயன்கள்

உருமாறியப் பாறைகள் பெரும்பாலும் படிக
தன்மைக் க�ொண்டவை.
உருமாறிய
பாறைகளின்
பல்வேறு
பட்டைகள் ஒரு பகுதி வெளிர் நிற
கனிமங்களை
க�ொண்டதாகவும்,
மற்றொரு பகுதி கருமை நிற கனிமங்களை
க�ொண்டதாகவும் உள்ளன.

பாறைகள் வரலாற்று காலம் முதல் மனித
குலத்தால்
பயன்படுத்தப்பட்டு
வருகிறது.
பாறைகள்
அனைத்தும்
ப�ொருளாதார
அம்சங்களில் ஒரு மதிப்புமிக்க ப�ொருளாக
உள்ளன
மற்றும்
பாறைகளில்
உள்ள
உல�ோகங்கள் மனித நாகரிக வளர்ச்சிக்கு
இன்றியமையாததாகும்.
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பாறைச் சுழற்சி

மண் மற்றும் அதன் உருவாக்கம்

பாறைகளின் பயன்கள்
1.

சிமெண்ட் தயாரித்தல்

2.

சுண்ண எழுதுக�ோல்

3.

தீ (நெருப்பு)

தாய்ப்
பாறை

4.	கட்டடப் ப�ொருள்கள்
5.

குளியல் த�ொட்டி

6.

நடைபாதையில் பதிக்கப்படும் கல்

7.

அணிகலன்கள்

8.

கூரைப் ப�ொருள்கள்

9.

அலங்காரப் ப�ொருள்கள்

காலநிலை
நிலத்தோற்றம்
உயிரினங்கள்

மண் என்பது பல்வகை கரிமப்பொருள்கள்,
கனிமங்கள், வாயுக்கள், திரவப் ப�ொருள்கள்
மற்றும்
பல
உயிரினங்கள்
கலந்த
கலவையாகும். இது உயிரினங்கள் வாழ
துணைபுரிகிறது.
மண்ணில்
உள்ள
கனிமங்கள் மண்ணை உருவாக்கும் ஒரு
அடிப்படை காரணியாகும். புவிபரப்பின் மேல்
மண் உருவாவதால் இது “புவியின் த�ோல்”

செயல்பாடு
பல்வேறு வகையான பாறைகளை
சேகரித்து வகுப்பறையில் காட்சிப்படுத்தவும்
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மண்ணின்
பண்புகள்

காலம்

10.	தங்கம் வைரம் மற்றும் நவரத்தினங்கள்
ப�ோன்ற மதிப்புமிக்க ப�ொருள்கள்.

எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்

செயலாக்கம்
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(Skin of the Earth) என்று அழைக்கப்படுகிறது.
பாறைகள், வானிலை சிதைவு மற்றும் அரித்தல்
செயல்முறைகளுக்கு உட்படுத்தபடும்பொழுது
மண்ணாக
உருவாகிறது.
நீர்,
காற்று,
வெப்ப நிலைமாறுபாடு, புவி ஈர்ப்பு விசை,
வேதிபரிமாற்றம்,
உயிரினங்கள்
மற்றும்
அழுத்த வேறுபாடுகளால் தாய்ப்பாறைகள்
சிதைவுறுகின்றன. மேலும், தாய்ப்பாறையை
தளர்ந்த பாறைகளாக மண் மாற்றுகின்றன.
காலப்போக்கில் இப்பாறைகள் உடைபட்டு
மிருதுவான துகள்களாக மாறுகிறது. இந்தச்
செயல்முறைகள் பாறைத் துகள்களிலிருந்து
தாதுக்கள் வெளிப்படக் காரணமாகின்றன.
பின்னாளில் தாவரங்கள் வளர்ந்து அம்
மண்ணிற்கும்
இலைக்கும்
சத்தை
ஊட்டுகின்றன. இச்சீரான செயல்முறைகள்
மண்ணை வளமடையச் செய்கின்றன.

கா
25%
த
25%

அகக
ெபாr க 5%
உyrன
ெபாr க
10%

ஒவ்வொரு
ஆண்டும்
டிசம்பர் 5 ஆம் நாள் உலக மண்
நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது.

ேவக
10%

இைலமk
80%

மண்ணின் கூட்டுப் ப�ொருள்கள்
மண்ணின் வகைபாடு
மண் உருவாகும் விதத்தில் அவற்றின்
நிறம் ப�ௌதீக மற்றும் இரசாயன பண்புகளின்
அடிப்படையில் ஆறு பெரும் பிரிவுகளாக
வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

மண்ணின் கூட்டுப் ப�ொருள்கள் (Soil
Composition)
மண்ணின்
கூட்டுப்
ப�ொருள்களான
கனிமங்கள், கரிமப்பொருள்கள், நீர், மற்றும்
காற்று
ஆகும்.
ப�ொதுவாக
மண்ணில்
கனிமங்கள் 45% கரிமப்பொருள்கள் 5%, நீர்
25% மற்றும் காற்று 25% க�ொண்டுள்ளது.
மண்ணின் கலவையானது இடத்திற்கு இடம்,
காலத்திற்கு காலம் வேறுபடுகிறது.

அவைகள் பின்வருமாறு,
1.	வண்டல் மண்
2.	கரிசல் மண்
3. செம்மண்
4.	சரளை மண்
5. மலை மண்
6. பாலை மண்

மண்ணின் குறுக்கமைப்பு ( Soil Profile)
மண்ணின்
குறுக்கமைப்பு
என்பது
புவி மேற்பரப்பிலிருந்து தாய் பாறை வரை
உள்ள மண் அடுக்குகளின் குறுக்கு வெட்டுத்
த�ோற்றமாகும்.

1. வண்டல் மண்
வண்டல் மண் ஆற்றுச் சமவெளிகள்,
வெள்ளச்
சமவெளிகள்,
கடற்கரைச்
சமவெளிகளில்
காணப்படுகிறது.
இவை
ஓடும் நீரின் மூலம் கடத்தப்படும் நுண்ணிய
துகள்களால் படிய வைக்கப்பட்டு உருவாகிறது.
இது மற்ற மண் வகைகளைக் காட்டிலும்
வளம்மிக்கது. இது நெல், கரும்பு, க�ோதுமை,
சணல் மற்றும் மற்ற உணவுப் பயிர்கள் பயிரிட
ஏற்றது.

செயல்பாடு
தங்கள் பகுதியிலுள்ள பல்வேறு மண்
மாதிரிகளைச் சேகரித்து உனது வகுப்பறையில்
காட்சிப்படுத்தவும்.
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மண்ணின் அடுக்கு
O – இலை மக்கு அடுக்கு

இலைகள், சருகுகள், கிளைகள், பாசிகள் ப�ோன்ற கரிமப் ப�ொருட்களால்
உருவானவை.

A - மேல்மட்ட அடுக்கு

கரிம மற்றும் கனிமப் ப�ொருட்களால் ஆன அடுக்கு

E– உயர்மட்ட அடுக்கு

இவ்வடுக்கு உயர்மட்ட அடுக்காகும். அதிக அளவு சுவர்தலுக்கு
(Leaching), உட்பட்ட அடுக்கு, களிமண், இரும்பு மற்றும் அலுமினிய
ஆக்ஸைடு ப�ோன்ற தாதுக்கள் இவ்வடுக்கில் கனிசமாக காணப்படுகின்றன.

B- அடி மண்

இவ்வடுக்கு தாய்பாறையின் இரசாயன, (அ) ப�ௌதீக மாற்றத்திற்கு
உட்பட்டவை. இரும்பு, களிமண், அலுமினிய ஆக்ஸைடு மற்றும் கனிமப்
ப�ொருட்களால் த�ோன்றிய அடுக்கு அல்லது திரள் மண்டலம் (Zone of
Accumulation) என அழைக்கப்படுகிறது

C- தாய்பாறை அடுக்கு

இவ்வடுக்கில் தாய்ப்பாறைகள் குறைந்த அளவே சிதைக்கப்படுகின்றன.

R- சிதைவடையாத தாய்ப்பாறை இவ்வடுக்கு சிதைவடையாத அடிமட்ட பாறையாகும்.

2. கரிசல் மண்
கரிசல்
மண்,
தீப்பாறைகள்
சிதைவடைவதால்
உருவாகின்றன.
கரிசல் மண் இயற்கையிலேயே களிமண்
தன்மையையும்,
ஈரப்பதத்தையும்
தக்க
வைத்துக் க�ொள்ளும் திறன் க�ொண்டது. கரிசல்
மண்ணில் பருத்திப் பயிர் நன்கு வளரும்.

நிறமானது பழுப்பு முதல் சிகப்பு நிறம் வரை
வேறுபடுகிறது. இது வளம் குறைந்த மண்ணாக
இருப்பதால் தினைப் பயிர்கள் பயிரிட ஏற்றது.
4. சரளை மண்
சரளை மண் அயனமண்டல பிரதேச
காலநிலையில் உருவாகிறது. இம்மண் அதிக
வெப்பநிலை மற்றும் அதிக மழைப்பொழிவு
க�ொண்ட பகுதிகளில் ஊடுருதலின் (Leaching)
செயலாக்கத்தினால் உருவாவதால் இம்மண்
வளம் குறைந்து காணப்படுகிறது. இது தேயிலை,
காப்பி ப�ோன்ற த�ோட்டப் பயிர்கள் பயிரிட
ஏற்றது.

3. செம்மண்
செம்மண், உருமாறியப் பாறைகள் மற்றும்
படிகப் பாறைகள் ஆகியவை சிதைவடைவதால்
உருவாகிறது. இம்மண்ணில் உள்ள இரும்பு
ஆக்சைடு அளவைப் ப�ொருத்து மண்ணின்
எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்

8th_Geography_TM_Unit 1.indd 206

206

4/15/2019 4:04:47 AM

5. மலை மண்
மலைமண்,
மலைச்சரிவுகளில்
காணப்படுகிறது.
இப்பகுதிகளில்
கார
தன்மையுடன் குறைந்த பருமன் க�ொண்ட
அடுக்காக உள்ளது. உயரத்திற்கு ஏற்றவாறு
இம்மண்ணின் பண்புகள் இடத்திற்கு இடம்
மாறுபடுகின்றன.

பட்டை முறை வேளாண்மை (strip farming) நிலத்தில் சம உயரத்திற்கு ஏற்ப உழுதல்,
படிக்கட்டு முறை வேளாண்மை, இடம்பெயர்வு
வேளாண்மை தடுத்தல், மரங்கள் வளர்த்து
காற்றின் வேகத்தை குறைத்தல் ப�ோன்ற
முறைகளைக் க�ொண்டு மண் வளத்தை
பாதுகாக்கலாம்.

6. பாலை மண்
பாலை மண் அயன மண்டல பாலைவனப்
பிரதேசங்களில்
காணப்படுகிறது.
இது
உவர்தன்மை, மற்றும் நுண்துளைகளைக்
க�ொண்டது. வளம் குறைந்த இம்மண்ணில்
வேளாண்மையை மேற்கொள்ள இயலாது.

மண்ணின் பயன்கள்

 மண் என்பது ஒரு முக்கியமான இயற்கை
வளங்களில் ஒன்று.
 மண் புவியில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கும்
தாவரங்கள் வளர்வதற்கும் அடிப்படையாக
உள்ளது.
 மண்ணில் உள்ள கனிமங்கள், பயிர்கள்
மற்றும் தாவரங்களை ஊட்டமாக வளரச்
செய்கின்றன.
 மண்,
பீங்கான்கள்
மற்றும்
மண்
ப�ொருள்கள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது.
 கைவினைப்
ப�ொருள்கள்
மற்றும்
கட்டுமான வேலைப்பாடுகளுக்கு மண்
ஆதாரமாக உள்ளது.
 இது இயற்கை முறையில் நீரை வடிகட்டவும்
சுத்திகரிக்கவும் பயன்படுகிறது.
 மண்
சுற்றுச்சூழலுக்கும்,
நில
மேலாண்மைக்கும் துணைப்புரிகிறது.

மண்ணரிப்பு
மண்ணரிப்பு
என்பது
இயற்கை
காரணிகள் மற்றும் மனித செயல்பாடுகளினால்
மண்ணின்
மேலடுக்கு
நீக்கப்படுதல்
அல்லது அரிக்கப்படுதல் ஆகும். மண்ணரிப்பு
மண்ணின் வளத்தை குறைத்து வேளாண்மை
உற்பத்தியைக் குறைக்கிறது. ஓடும் நீர் மற்றும்
காற்று மண்ணரிப்புக்கு முக்கிய காரணிகளாக
உள்ளன. அடுக்கு அரிப்பு (Sheer Erosion), ஓடை
அரிப்பு (Rill Erosion) மற்றும் நீர் பள்ள அரிப்பு
(Gully Erosion) ஆகியவை மண்ணரிப்பின்
முக்கிய வகைகள் ஆகும்.

பாறைகள் மற்றும் மண் வகைகள்
புதுப்பிக்கத்தக்க இயற்கை வளங்கள் ஆகும்.
இவை இரண்டும் மனிதர்களின் அன்றாட
வாழ்க்கைக்கும், ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கும்
முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. தற்போது பாறைகள்
சார்ந்த த�ொழிலகங்கள் அதிகரித்துள்ளதால்
குறிப்பிடத்தக்க அளவு மக்களுக்கு வேலை
வாய்ப்புகளை
அளிக்கின்றன.
மக்களின்
குடியிருப்புகள்
மற்றும்
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளுக்கும்,
மண்
ஆதாரமாக
உள்ளது. வேளாண்மை நாடான இந்தியாவில்
முறையான மண்வள மேலாண்மை மூலம்
நிலைநிறுத்தக் கூடிய உணவு உற்பத்தி
வளர்ச்சி மற்றும் பல்வேறு பயன்பாட்டிற்கு
வழிவகுக்கிறது.

மண் உருவாக எவ்வளவு காலம் ஆகும்?

காலநிலையைப்
ப�ொருத்து
மண்
உருவாகிறது. மித வெப்பமண்டல காலநிலைப்
பிரதேசங்களில் 1 செ.மீ மண் உருவாக 200 முதல்
400 வருடங்கள் ஆகும். அயன மண்டல ஈரக்
காலநிலைப் பகுதிகளில் மண் உருவாக சுமார்
200 வருடங்கள் ஆகும். நன்கு வளமான மண்
உருவாக ஏறத்தாழ 3000 வருடங்கள் ஆகும்.

மண் வளப்பாதுகாப்பு
மண் வளப்பாதுகாப்பு என்பது மண்
அரிப்பிலிருந்து பாதுகாத்து மண் வளத்தை
மேம்படுத்தும் செயல்முறையாகும். காடுகள்
வளர்த்தல்,
மேய்ச்சலை
கட்டுப்படுத்துதல்,
அணைகளைக் கட்டுதல், பயிற்சுழற்சி முறை,
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மீள்பார்வை
 பாறை என்பது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கனிமங்களின் கலவை ஆகும்.
 ”செடிமெண்டரி” என்ற வார்த்தை ”செடிமெண்டம்” என்ற இலத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து
பெறப்பட்டது. இதன் ப�ொருள் படிய வைத்தல் என்பது ஆகும்.
 தீப்பாறைகள் புவியில் த�ோன்றிய முதன்மையான பாறைகள்.
 மண் என்பது கரிமப் ப�ொருள்கள், கனிமங்கள், வாயுக்கள், திரவப் ப�ொருள்கள் மற்றும் பல
உயிரினங்கள் கலந்த கலவையாகும். இது உயிரினங்கள் வாழ துணைப்புரிகிறது.
கலைச்சொற்கள்
மேல�ோடு

புவியின் மேற்புற அடுக்கு

லாவா

எரிமலையிலிருந்து வெடித்து வெளியேறும் பாறைக் குழம்பு

மாக்மா

புவியின் ஆழப்பகுதியில் உருகிய பாறைக் குழம்பு

உருமாறிய பாறை

அதிக வெப்ப அழுத்தம் காரணமாக தீப்பாறைகளும் படிவுப்பாறைகளும் மாற்றம்
அடைவதால் உருவாகிறது.

பாறைச் சுழற்சி

புவி மேல�ோட்டுப் பகுதியில் பாறைகள் வெவ்வேறு இயற்கைச் சக்திகள், அக
மற்றும் புற காரணிகளால் ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாறும்
செயல்முறை.

படிவுப் பாறைகள்

பாறைத் துகள்கள் படியவைக்கப்படுவதால் உருவாகக்கூடிய பாறைகள்.

மதிப்பீடு

4.

I சரியான விடையைத்
தெரிவு செய்க.
1.

2.

3.

இ) சிதைவடையாத பாறைகள்

அ)	வளிமண்டலம்

ஆ) உயிர்க்கோளம்

இ) நிலக்கோளம்

ஈ) நீர்க்கோளம்

5.

அ) ஆகஸ்ட் 15

ஆ) ஜனவரி 12

இ) அக்டோபர் 15

ஈ) டிசம்பர் 5

ஈ) பாதியளவு சிதைவடைந்த பாறைகள்

பருத்தி வளர ஏற்ற மண்
அ) செம்மண்

ஆ)	கரிசல் மண்
இ)	வண்டல் மண்

உலக மண் நாளாக கடைபிடிக்கப்படும் நாள்

6.

உயிரினப்
படிமங்கள்
-------------பாறைகளில் காணப்படுன்றன.

7.

அ) படிவுப் பாறைகள்
ஆ) தீப்பாறைகள்

இ) உருமாறியப் பாறைகள்
ஈ) அடியாழப் பாறைகள்
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அ)	கரிசல் மண்

ஆ) பாறைப்படிவு

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது
பாறைக் க�ோளம் என
அழைக்கப்படுகிறது.

எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்

மண்ணின் முதல் நிலை அடுக்கு

ஈ) மலை மண்

மண்ணின் முக்கிய கூறு.
அ) பாறைகள்

ஆ) வாயுக்கள்

இ) நீர்

ஈ) கனிமங்கள்

அ)	வண்டல் மண்	

ஆ) கரிசல் மண்

இ) செம்மண்	

ஈ) மலை மண்

கீழ்க்கண்டவற்றில்
பரவலாகவும் அதிக
உள்ளது?

எவ்வகை
மண்
வளமுள்ளதாகவும்
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II க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.
1.
2.
3.
4.
5.

		
அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

பாறைகளைப் பற்றிய அறிவியல் சார்ந்த
படிப்பு
மண் பருத்தி விளைவிப்பதற்கு
ஏற்றதாகும்.
'புவியின் த�ோல்' என்று
அழைக்கப்படுகிறது
உருமாறிய பாறைகளின் ஒரு வகையான
பாறை தாஜ்மகால் கட்ட
பயன்படுத்தப்பட்டது
பாறை 'முதன்மை பாறை'
என்று அழைக்கப்படுகிறது.

1.

1.

தீப்பாறைகள் முதன்மை பாறைகள் என்று
அழைக்கப்படுகிறது
2.	களிமண் பாறையிலிருந்து பலகைக்கல்
(Slate) உருவாகிறது.
3. செம்மண்
சுவருதல்
(Leaching)
செயல்முறைகளில் உருவாகிறது
4. இயற்கை மணலுக்கு மாற்றாக கட்டுமான
பணிகளுக்கு
“செயற்கை
மணல்”
(M-Sand) பயன்படுகிறது
5. படிவுப் பாறைகளைச் சுற்றி எரிமலைகள்
காணப்படுகின்றன

2.

- 1. அடிப்பாறை
- 2. அடியாழப் பாறைகள்
- 3. பட்டைப் பயிரிடல்
வேளாண்மை
ஈ) மண் வளப்பாதுகாப்பு - 4. செயல்படும்
எரிமலை

2.

ஆ
1
1
3
4

அ) பசால்ட் (கருங்கல்)

இ
4
3
2
2
-

ஈ
3
4
1
1
1. ஆந்த்ரசைட்

ஆ) சுண்ணாம்புப் பாறை -

2. வெளிப்புற
தீப்பாறைகள்

இ) நிலக்கரி

-

3. உருமாறியப்
பாறைகள்

ஈ) ஜெனிஸ் (நைஸ்)

-

4. படிவுப்பாறைகள்

அ) தீப்பாறைகள் முதன்மைப் பாறைகள்
என்று அழைக்கப்படுகிறது.
ஆ) பாறைகள் வானிலை சிதைவினால்
மண்ணாக உருமாறுகிறது.
இ) படிவுப் பாறைகள் கடினமான தன்மை
க�ொண்டவை.
ஈ) தக்காண
பீடபூமி
பகுதிகள்
தீப்பாறைகளால் உருவானவை.
அ) மண்ணரிப்பு
மண்
வளத்தை
குறைக்கிறது.
ஆ) இயக்க
உருமாற்றம்
அதிக
வெப்பத்தினால் உருவாகிறது.
இ) மண் ஒரு புதுப்பிக்கக் கூடிய வளம்.
ஈ) இலைமக்குகள் மேல் மட்ட மண்ணின்
ஒரு பகுதியாகும்.

VII காரணம் கூறுக
1.
2.
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ஈ
3
3
4
2

கூற்று 1 - படிவுப் பாறைகள் பல்வேறு
அடுக்குகளைக் க�ொண்டவை
கூற்று 2 - படிவுப் பாறைகள் பல்வேறு
காலங்களில் உருவானவை.
அ) கூற்று 1 மற்றும் 2 சரி ஆனால் கூற்று 2
ஆனது கூற்று 1 க்கு சரியான விளக்கம்.
ஆ) கூற்று 1 மற்றும் 2 சரி ஆனால் கூற்று 2
ஆனது கூற்று 1 க்கு சரியான விளக்கம்
அல்ல.
இ) கூற்று 1 சரி ஆனால் கூற்று 2 தவறு.
ஈ) கூற்று 2 சரி ஆனால் கூற்று 1 தவறு.

அ) கிரானைட்	
ஆ) மண் அடுக்கு
இ) பாரன் தீவு

அ
2
2
4
3

இ
1
1
2
4

VI க�ொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளை ஆராய்ந்து
சரியான கூற்றைக் கண்டுபிடித்து சரியான
விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

IV. ப�ொருத்துக.

		
அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

ஆ
4
4
1
1

v க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளை ஆராய்ந்து
தவறான விடையைத் தேர்வு செய்க.

III. சரியா தவறா?

1.

அ
2
2
3
3

நீர்த்தேக்கப் படுகைகளில் இரசாயன
படிவுப் பாறைகள் காணப்படுகின்றன.
தீப்பாறைகள்
எரிமலை
பகுதிகளில்
காணப்படுகிறது.
பாறை மற்றும் மண்
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VIII வேறுபடுத்துக.

XI செயல்பாடுகள்

1.

1.

2.

உருமாறிய
பாறைகள்
மற்றும்
படிவுப்பாறைகள்
மண் வள பாதுகாப்பு மற்றும் மண்ணரிப்பு

பாறைகள்

IX சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.
1.
2.
3.
4.
5.

தீப்பாறைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன?
பாறைகளின் கூட்டமைப்பு பற்றி விவரி?
'பாறைகள்' வரையறு.
மண்ணின் வகைகளைக் கூறுக.
மண்வளப் பாதுகாப்பு என்றால் என்ன?

2.
3.
4.

உருவாகும்
பண்புகள் எ.கா.
விதம்

பயன்கள்

2	வரைபடப் பயிற்சி
இந்திய
புறவெளி
நிலவரைபடத்தில்
கரிசல் மண் காணப்படும் பகுதிகளைக்
குறிக்கவும்.
3	கண்காட்சி
பல்வேறு வகையான மண் மாதிரிகளைச்
சேகரித்து
உன்
வகுப்பறையில்
காட்சிப்படுத்தவும்.
4 குழுக் கலந்துரையாடல்
இயற்கை மணலுக்கு மாற்றாக கட்டுமானப்
பணிகளுக்கு
“செயற்கை
மணல்”
(M-Sand) பயன்படுத்த காரணம்
1. தரம் 2. நன்மைகள் 3. தீமைகள்

X விரிவான விடையளிக்கவும்
1.

இணையதள உதவியுடன் கீழ்க்கண்ட
அட்டவணையைப் பூர்த்தி செய்யவும்.

மண் உருவாக்கச் செயல்முறைகள் பற்றி
விவரி.
பாறைகளை வகைப்படுத்தி விவரிக்கவும்
மண்ணடுக்குகள் பற்றி விவரிக்கவும்.
மண்ணினை வகைப்படுத்தி விவரிக்கவும்

பாறை மற்றும் மண்

இணையச் செயல்பாடு

இச்செயல்பாட்டின் மூலம்
பாறைகளின் வகைகள், பாறைகள்
எவ்வாறு மாற்றமடைகின்றன
மற்றும் பாறைகளின் சுழற்சி பற்றி
அறியச்செய்தல்.

படிநிலைகள்

படி 1 : கீழ்க்காணும் உரலி/விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி இச்செயல்பாட்டிற்கான
இணையப் பக்கத்திற்குச் செல்க.
படி 2 : ‘Begin’ என்ற ப�ொத்தானைச் ச�ொடுக்கி உங்களின் பாறை சேகரிப்பைத் த�ொடங்குக.
படி 3 : ‘Add to rock collection’ என்பதைச் ச�ொடுக்கி ஒவ்வொரு பாறையாகச் சேகரிப்பு செய்க.
படி 4 : ‘identify rock types’ என்பதைச் ச�ொடுக்கி பாறைகளின் பெயர்களைக்
கண்டறிந்து விளையாட்டைத் த�ொடர்க. Go to ‘identify rock types’
and play the game

எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்
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அலகு - 2

வானிலையும்
காலநிலையும்
கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
▶ காலநிலை மற்றும் வானிலையின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்து க�ொள்ளுதல்.
▶ காலநிலை மற்றும் வானிலைக் கூறுகளின் தன்மையை அறிந்து க�ொள்ளுதல்
▶ வானிலை கூறுகளை அளவிடக்கூடிய கருவிகளைப் பற்றி தெரிந்து
க�ொள்ளுதல்

▶ ஓர் இடத்தினுடைய காலநிலை மற்றும் வானிலையின் வகைகளை
அடையாளம் காணல்

அறிமுகம்

புவியின்
வளி
மண்டலமானது வாயுக்களால்
ஆன
பல
அடுக்குகளைக்
க�ொண்டதாகும். இது புவியைச்
சூழ்ந்துள்ளது. புவியின் ஈர்ப்பு
விசையினால் வாயுக்களைப் புவியில் தக்க
வைத்துக் க�ொள்கிறது. இதில் 78% நைட்ரஜனும்,
21% ஆக்ஸிஜனும், 0.97% ஆர்கானும், 0.03%
கார்பன் டை ஆக்ஸைடும் 0.04% மற்ற
வாயுக்களும் மற்றும் நீராவியும் உள்ளன.

காலநிலை இயற்கைச் சூழ்நிலையின்
அடிப்படைக்
கூறுகளில்
ஒன்றாகும்.
இது
நிலத்தோற்றம்,
மண்வகைகள்,
இயற்கைத் தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும்
மனிதர்களிடையேயும் பெரும் தாக்கத்தை
ஏற்படுத்துகிறது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள தர்மபுரி மாவட்டத்தின்
ஒரு சிறிய கிராமத்தில், மே மாதம், யுக்தா
தன்னுடைய விடுமுறையை தம்பியுடனும்,
குடும்பத்துடனும் மகிழ்ச்சியாக க�ொண்டாடிக்
க�ொண்டு இருக்கின்றாள். அவள் எப்பொழுதும்
பருத்தியால் ஆன உடையை அணிகிறாள்.
அவளுடைய அம்மா க�ோடைக்காலத்திற்கு ஏற்ற
உணவான கஞ்சி, நீர்மோர், எலுமிச்சைசாறு,
தர்பூசணி ப�ோன்றவற்றைத் தன் குழந்தைக்கு
வழங்குகின்றனர்.

அணிந்துள்ளார். அவருடைய அம்மா அவருக்கு,
சாண்ட்விச், ஓட்ஸ் உணவு, வஞ்சிரமீன்,
வடிசாறு ப�ோன்ற சூடான உணவு வகைகளை
அளிக்கிறார். யுக்தா கிருஸ்துமஸ் விழாவைக்
குளிர்காலத்திலும்,
தியா
கிருஸ்துமஸ்
விழாவைக்
க�ோடைக்காலத்திலும்
க�ொண்டாடுகின்றனர். காரணம் என்ன என்று
சிந்தனை செய்வீர்களா?

அதே மே மாதத்தில் தியா என்பவர்
நியூசிலாந்து நாட்டில் உள்ள ஆக்லாந்து என்னும்
நகரத்தில் தன் குடும்பத்துடன் வசிக்கிறார்.
அவர்கள்
மேல்சட்டை,
வன்துணியாடை,
கையுறை, காலுறை ப�ோன்ற ஆடைகளை

யுக்தா, தியா இருவரும் வெவ்வேறான
அரைக் க�ோளத்தில் வெவ்வேறு வகையான
வாழ்க்கை முறையை மேற்கொள்கின்றனர்.
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மழையாகவும் இருக்கக்கூடும். இதேப�ோல்
வானிலை
குளிர்காலத்தில்
குளிராகவும்,
க�ோடைக்காலத்தில் வெப்பமாகவும் இருக்கும்.

கண்டறிக
சூரியக்குடும்பத்திலுள்ள எல்லா க�ோள்களுக்கும்
வளிமண்டலம் உள்ளதா?

இதற்கு
அவ்விடங்களின்
வானிலையே காரணமாகும்.

நம்மில் சிலர் அடிக்கடி “இன்றைய
காலநிலை மிகவும் நன்றாக உள்ளது” அல்லது
”ம�ோசமாக உள்ளது” என்று கூறுவதைக்
கேள்விப்பட்டிருக்கிற�ோம். ஆனால் அக்கூற்று
தவறானது. அதற்கு பதிலாக ”இன்றைய
வானிலை
நன்றாக
உள்ளது
அல்லது
ம�ோசமாக உள்ளது” என்றே கூற வேண்டும்.
த�ொலைக்காட்சிகளில் செய்தி வாசிப்பாளர்கள்
இன்றைய ”வானிலை அறிக்கை” என்று
கூறுகின்றார்கள். ஆனால் கால நிலை
அறிக்கை என்று கூறுவதில்லை. (எ.கா)
இன்றைய
மட்டைப்பந்து
விளையாட்டு
ம�ோசமான வானிலையின் காரணமாக ஒத்தி
வைக்கப்பட்டுள்ளது.

வெவ்வேறான

காலநிலையும்
வானிலையும்
மனிதனுடைய
செயல்பாடுகள்,
உணவு
வகைகள், ஆடைமுறைகள், வசிக்கும் வீடு,
செய்யும் த�ொழில்கள், வேளாண்மை, கடல்
பயணம், மீன் பிடித்தல், நவீன ப�ோக்குவரத்து
மற்றும் நாம் விளையாடும் நேரத்தின் மீதும்
தாக்கத்தை எற்படுத்துகின்றன.
எனவே ஒவ்வொருவரும் வானிலை
மற்றும்
காலநிலைப்
பற்றிய
அறிவை
பெற்றிருக்கவேண்டும்.
இப்பாடப்பகுதியில்
வானிலை,
காலநிலையின்
உட்கூறுகள்
பற்றி படிப்போம். மேலும் அவை எவ்வாறு
மனிதவாழ்க்கை
முறையில்
தாக்கத்தை
எற்படுத்துகின்றன
என்பதைப்
பற்றி
தெரிந்துக�ொள்வோம்.

காலநிலை ( Climate)
காலநிலை என்பது ஒரு பகுதியின் நீண்ட
நாளைய வானிலை சராசரியைக் குறிப்பதாகும்.
இது
வளி
மண்டலத்தின்
வானிலைக்
கூறுகளின் சராசரி தன்மையினை நீண்ட
காலத்திற்கு அதாவது 35 வருடங்களுக்கு
கணக்கிட்டுக் கூறுவதாகும். காலநிலையின்
கூறுகளும் மற்றும் வானிலையின் கூறுகளும்
ஒன்றே ஆகும்.
வானிலையைப் ப�ோன்று
காலநிலை அடிக்கடி மாறக்கூடியது அல்ல.

“Climate” என்ற ச�ொல்
கிளைமா என்ற
பண்டைய
கிரேக்க ம�ொழியில் இருந்து
பெறப்பட்டதாகும்.
கிளைம�ோ
“Klimo”
என்றால் தமிழில் சாய்வுக�ோணம் (Inclination)
என்று ப�ொருள்.

காலநிலையையும் வானிலையையும்
கட்டுப்படுத்தக்கூடிய காரணிகள்
சூரியக்கதிர்களின் படுக�ோணம், சூரிய
ஒளிப்படும் நேரம், உயரம், நிலம் மற்றும் நீர்
பரவல், அமைவிடம், மலைத்தொடர்களின்
திசை அமைவு, காற்றழுத்தம், காற்று மற்றும்
கடல் நீர�ோட்டம் ப�ோன்றவை ஓரிடத்தின் /
பகுதியின் / பிரதேசத்தின் காலநிலையையும்,
வானிலையையும் தீர்மானிக்கும் முக்கிய
காரணிகளாகும்.

வானிலை ( Weather)
வானிலை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட
இடத்தின்
வளிமண்டலத்தில்
நிலவும்
சூரிய வெளிச்சம், வெப்பம், மேகமூட்டம்,
காற்றின்திசை,
காற்றழுத்தம்,
ஈரப்பதம்,
மழைப்பொழிவு
மற்றும்
பிறகூறுகளின்
தன்மைகளை குறிப்பதாகும். வானிலை குறுகிய
காலமான ஒரு நாள�ோ, ஒரு வாரம�ோ அல்லது
ஒரு மாதம�ோ நடக்கக்கூடிய நிகழ்வைக்
குறிப்பதாகும். மேலும் இது நேரத்திற்கு நேரம்,
காலத்திற்கு காலம் ஒரு வருடத்திற்குள்ளாகவே
மாறக்கூடியது.
காலையில்
வானிலை
தெளிவான
வானத்துடன்
வெப்பமாகவும்
மாலை நேரத்தில், மேகமூட்டத்துடன் கூடிய
எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்
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வளியியல்
என்பது
வானிலையின்
அறிவியல்
பிரிவாகும்.
காலநிலையியல்
என்பது
காலநிலையின்
அறிவியல் பிரிவாகும்
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புவி க�ோள வடிவமானது. ஆதலால்
புவியின் மேற்பரப்பில் சூரியக்கதிர்கள் ஒரே
சீராக விழுவது இல்லை. புவியின் துருவப்
பகுதிகள் சூரியனுடைய சாய்வான கதிர்களைப்
பெறுகின்றன. அதனால் அங்கு சூரிய வெளிச்சம்
குறைவாகவ�ோ
அல்லது
இல்லாமல�ோ
இருப்பதால் அங்கு மிகக் கடும் குளிர்
நிலவுகிறது. பூமத்திய ரேகையைச் சுற்றியுள்ள
பகுதிகளில்
சூரியக்கதிர்கள்
செங்குத்தாக
விழுவதால்
அங்கு
காலநிலையானது
மிகவும் வெப்பமுடையதாகவும், குளிர்காலமே
இல்லாததாகவும் உள்ளது. வெப்பநிலையில்
ஏற்படும்
மாற்றங்களே
நீர�ோட்டத்திற்கும்,
காற்றோட்டத்திற்கும் காரணமாக உள்ளன.
வெப்பக்காற்று
வளிமண்டலத்தில்
மேல்
ந�ோக்கிச்
செல்வதால்
அவ்விடத்தில்
காற்றின் அழுத்தம் குறைவாக உள்ளது.
அதனால் குளிர்காற்று புவிக்கு அருகிலேயே
தங்கிவிடுகின்றது.

மட்டுமின்றி
வளிமண்டல
நிறையையும்
சிறிதளவு சார்ந்துள்ளது. வெப்பமானது புவியை
வந்தடையும்
கதிர்வீச்சின்
காலத்தைப்
ப�ொறுத்தும் புவி வெப்பகதிர்வீச்சலின் அளவை
ப�ொறுத்தும்
வெப்பம்
இடத்திற்கு
இடம்
மாறுப்படுகிறது. இதற்கு காரணம் புவியின்
இயக்கங்கள், தன்சுழற்சி, சூரியனை வலம்
வருதல் மற்றும் புவி அச்சின் சாய்வுத் தன்மை
ஆகியனவாகும்.

வெப்பநிலை மானி
வெப்ப நிலை, ஈரப்பதத்தின் அளவு,
ஆவியாதல்,
திரவமாதல்,
ப�ொழிவு
ஆகியவற்றின்அளவுகளில்
தாக்கத்தை
ஏற்படுத்துகிறது.

செயல்பாடு
உயரம்,
நிலப்பரவல்,
நீர்நிலைகள்,
மலையமைவு, காற்றழுத்தம், காற்று மற்றும் கடல்
நீர�ோட்டம் எவ்வாறு வானிலையையும், கால
நிலையையும் பாதிக்கின்றன என்பதை உன்
வகுப்பில் கலந்துரையாடுக.

சூரிய கதிர்வீச்சுகளிலிருந்து பெறப்படும்
வெப்ப ஆற்றல் மூன்று வழிமுறைகளில் புவியை
வந்தடைகிறது. அவை வெப்ப கதிர் வீச்சு, வெப்பக்
கடத்தல் மற்றும் வெப்பச் சலனம் ஆகும். புவியின்
வளிமண்டலம், சூரிய கதிர்வீசலை விட புவி
கதிர்வீசலால் தான் அதிக வெப்பம் அடைகிறது.

காலநிலை மற்றும் வானிலையின்
முக்கியக்கூறுகள்
வெப்பநிலை,
மழை
வீழ்ச்சி,
காற்றழுத்தம்,
ஈரப்பதம்
மற்றும்
காற்று
ஆகியவை காலநிலை மற்றும்
வானிலையின்
முக்கியக்
கூறுகளாகும்.

வெப்பநிலை
செங்குத்தாகவும்
கிடைமட்டமாகவும் வேறுபடுகிறது. வெப்பம்
மாறும் மண்டலத்தில், வெப்பநிலையானது
1000 மீட்டர் உயரத்திற்கு 6.50C என்ற அளவில்
வெப்பநிலை குறைந்து க�ொண்டே செல்கிறது.
இதனை வெப்ப குறைவு வீதம் என்று அழைப்பர்.

வெப்ப நிலை (Temperature)
வெப்ப நிலை என்பது, வானிலை
மற்றும் காலநிலையின் முக்கியமான கூறு
ஆகும். புவியும் அதன் வளி மண்டலமும்
சூரியனின் வெப்ப கதிர்வீசலால் வெப்பம்
அடைகின்றன. வெப்ப நிலை என்பது காற்றில்
உள்ள வெப்பத்தின் அளவை குறிப்பதாகும்.
காற்றிலுள்ள வெப்பமானது சூரிய கதிர்வீசலால்

வெப்பப்பரவலை தீர்மானிக்கும் காரணிகள்
அட்சரேகை, உயரம், நிலத்தின் தன்மை,
கடல் நீர�ோட்டம், வீசும் காற்று, சரிவு, இருப்பிடம்,
கடலிலிருந்து தூரம், இயற்கைத் தாவரங்கள்,
மண் ஆகியவை வெப்பப்பரவலை பாதிக்கும்
முக்கியகாரணிகளாகும்.
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வானிலையும் காலநிலையும்
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நிலவரைபடங்களில் வானிலைக் கூறுகளின் பரவலைச் சம அளவுக் க�ோட்டு
வரைபடம் மூலம் காண்பிக்கப்படுகிறது. சம அளவுக் க�ோடு என்பது சம அளவுள்ள இடங்களை
இணைப்பதாகும். இக்கோடுகள் வானிலைக் கூறுகளின் அடிப்படையைக் க�ொண்டு
அளவுக்கோடுகள் வெவ்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படுகின்றன.
ஐச�ோதெர்ம் (Isotherm)
ஐச�ோக்ரைம் (Isocryme)
ஐச�ோகெல் (Isohel)
ஐசெல்லோபார் (Isollobar)
ஐச�ோபார் (Isobar)
ஐச�ோஹைட்ஸ் (Isohytes)

சமவெப்பக் க�ோடு
சராசரி சமவெப்பநிலைக்கோடு
சம சூரிய வெளிச்சக் க�ோடு
சம காற்றழுத்த மாறுபாட்டுக் க�ோடு
சம காற்றழுத்தக் க�ோடு
சம மழையளவுக் க�ோடு

வெப்பநிலையை அளவிடுதல்
வெப்பநிலை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட
கனஅளவு காற்றில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில்
அளவிடப்படுகிறது.
இது
செல்சியஸ்,
பாரன்ஹீட் மற்றும் கெல்வின் அளவுகளால்
அளவிடப்படுதாகும். வானிலை ஆய்வாளர்கள்
வெப்பநிலையை
அளக்க
வெப்பமானி,
ஸ்டீவன்சன் திரை வெப்பமானி, மற்றும்
குறைந்தபட்ச - அதிகபட்ச வெப்பமானி
மூலமும்
கணக்கிடுகிறார்கள்.
சூரியக்
கதிர்களிலிருந்து புவி பெறுகின்ற வெப்ப
ஆற்றலானது
வெளியேறுகின்ற
புவி
கதிர்வீசலால் இழக்கப்படுகிறது. வளிமண்டலம்
புவிகதிர்வீசலால் வெளியேற்றும் வெப்பத்தால்
பிற்பகல் 2.00 மணியிலிருந்து 4.00 மணிக்குள்
அதிக
வெப்பமடைகிறது.
ஆகையால்
நாள்தோறும் அதிக பட்ச வெப்பநிலை பிற்பகல்
2.00 மணியிலிருந்து 4.00 மணிக்குள்
பதிவாகிறது. குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை
அதிகாலை 4.00 மணிமுதல் சூரிய உதயத்திற்கு
முன் பதிவாகிறது.

மாதத்திற்கும் குறைந்த வெப்பமான சராசரி
மாதத்திற்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாட்டிற்கு
ஆண்டு வெப்பவியாப்தி என்று பெயர்.
வெப்பநிலை
பரவலைச்
சமவெப்ப
க�ோடுகள் மூலம் காணலாம். சம அளவு
வெப்பநிலைக்
க�ொண்ட
இடங்களை
இணைத்து
வரையப்படும்
கற்பனைக்
க�ோடுகள் சமவெப்ப க�ோடுகள் ஆகும்.
புவியின் வெப்ப மண்டலங்கள்
புவியின் க�ோள வடிவமே வெவ்வேறு
இடங்களில் வெவ்வேறு வெப்பநிலையைப்
பெறுவதற்கு காரணமாக அமைகிறது. அதனை
அடிப்படையாக க�ொண்டு புவி மூன்று வெப்ப
மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
1. வெப்ப மண்டலம் (Torrid zone)
இப்பகுதி
கடக
ரேகைக்கும்,
மகரரேகைக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியாகும். இது
சூரியனிடமிருந்து செங்குத்தான கதிர்களைப்
பெறுவதால் அதிகபட்சமான வெப்பத்தைப்
பெறுகிறது. இம்மண்டலம் வெப்பமண்டலம்
அல்லது
அயனமண்டலம்
என்றும்
அழைக்கப்படுகிறது.

வெப்பநிலை வீச்சு ( Mean Temperature)
ஓர் இடத்தில் 24 மணி நேரத்திற்குள்
நிலவும் அதிகப்பட்ச மற்றும் குறைந்தப்பட்ச
வெப்பநிலைக்கும் இடையேயுள்ள சராசரியே
வெப்பநிலை வீச்சு ஆகும். [(87° F + 73° F) / 2 =
80° F]
ஒரு
நாளில்
அமையும்
உச்ச
வெப்பநிலைக்கும் மற்றும் நீசவெப்பநிலைக்கும்
இடையேயுள்ள வேறுபாடு தின வெப்பவியாப்தி
அல்லது தினசரி வெப்பநிலை வீச்சு எனப்படும்.
ஒரு ஆண்டின் அதிகவெப்பமான சராசரி
எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்
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2. மித வெப்ப மண்டலம் ( Temperate zone)
வடஅரை க�ோளத்தில் கடகரேகைக்கும்,
ஆர்டிக் வட்டத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதியாகவும்,
தென்அரை க�ோளத்தில் மகரரேகைக்கும்
அண்டார்டிக்கா வட்டத்திற்கும் இடைப்பட்டப்
பகுதியாக அமைந்துள்ளது. இது சூரியனின்
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சாய்வானக்
கதிர்களைப்
பெறுவதாலும்
சூரிய கதிர்களின் படுக�ோணம் துருவத்தை
ந�ோக்கிச் செல்லச்செல்ல குறைகிறது. எனவே
இம்மண்டலம் மித வெப்பமண்டலம் என்று
அழைக்கப்படுகிறது.

அதிகபட்ச வெப்ப நிலை / குறைவான வெப்ப
நிலை

புவியில் இதுவரை பதிவான மிக அதிகபட்ச
வெப்ப நிலை 56.70C (1340F). இது 1913 ஆம்
ஆண்டு ஜுலை 10 ஆம் நாள் அமெரிக்க ஐக்கிய
நாட்டின் கலிப�ோர்னியாவிலுள்ள கிரீன்லாந்து
மலைத்தொடர் (மரணப் பள்ளத்தாக்கு) என்ற
இடத்தில் பதிவாகியுள்ளது.

3. குளிர் மண்டலம் (உறைப்பனி மண்டலம்)
(Frigid zone)
உறைப்பனி
மண்டலம்
ஆர்ட்டிக்
வட்டத்திற்கும்,
வடதுருவப்பகுதிக்கு
இடையேயும், அண்டார்ட்டிக் வட்டத்திற்கும்
தென்துருவப்பகுதிக்கு
இடையேயும்
அமைந்துள்ளது. இங்கு ஆண்டு முழுவதும்
குறைந்த வெப்பத்தைப் பெறுவதால் இப்பிரதேசம்
பனியால் சூழப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி துருவ
மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இதுவரை
பதிவான
குறைந்தபட்ச
வெப்பநிலை (-89.20C) (-128.60F 184.0K)
இது 1983 ஆம் ஆண்டு ஜுலை 21 ஆம் நாள்
அண்டார்டிக்காவில் உள்ள ச�ோவியத் வ�ோஸ்டக்
நிலையத்தில் பதிவாகியுள்ளது.
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வானிலையும் காலநிலையும்
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மழைப்பொழிவு ( Rain fall)

எனப்படும். காற்றின் அழுத்தம் காற்றழுத்த
மானியால் அளவிடப்படுகிறது. கடல் மட்டத்தில்
உள்ள நிலையான காற்றழுத்தத்தின் அளவு
1013.25 மில்லி பார் ஆகும். பூமியில் உள்ள
எல்லாப்
பகுதிகளிலும்
காற்றழுத்தத்தின்
அளவு 1.03 கில�ோ/ச.செ.மீ ஆகும். நிலையான
வளிமண்டல
அழுத்த
வேறுபாட்டினால்
காற்றழுத்தம் கிடையாகவும் செங்குத்தாகவும்
காணப்படுகிறது. இதனை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு காற்றின் அழுத்தத்தை குறைந்த
காற்றழுத்த மண்டலம் என்றும், அதிக காற்றழுத்த
மண்டலம் என்றும் வகைப்படுத்துகின்றனர்.

மழை மானி

குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதி என்பது
வளி மண்டலப் பகுதிகளில் சுற்றியுள்ள
பகுதிகளை விட அழுத்தம் குறைவாக இருக்கும்.
இப்பகுதியை ந�ோக்கி அழுத்தம் அதிகமுள்ள
பகுதியில் இருந்து காற்று வீசும். அதிக
காற்றழுத்தம் என்பது வளிமண்டலப் பகுதிகளில்
சுற்றியுள்ள பகுதிகளைவிட அழுத்தம் அதிகமாக
இருக்கும். காற்று இங்கிருந்து குறைந்த
காற்றழுத்தப் பகுதியை ந�ோக்கி வீசும்.

வளிமண்டல நீராவி நீர் சுருங்குதல்மூலம்
பூரித நிலையை அடைந்து புவிஈர்ப்பு விசையின்
காரணமாக கீழ்நோக்கி விழும் திரவ நீரே
மழை ப�ொழிவு என்படும். நீர்சுழற்சியின்
முக்கிய கூறு மழையாகும். இது புவியில்
நன்னீரை உருவாக்குகின்றது. மழைநீரே
எல்லாவகையான நீருக்கும் முக்கியமான
ஆதாரமாக விளங்குகிறது. வெப்ப நிலை மற்றும்,
மழைபரவலுக்கும்
இடையே
நெருங்கிய
த�ொடர்பு உள்ளது. ப�ொதுவாக மழைப்பொழிவு
நிலநடுக்கோட்டுப் பகுதிகளில் அதிகமாகவும்,
துருவப்பகுதிகளை ந�ோக்கிச் செல்லச்செல்ல
மழையின் அளவு குறைகிறது. மழைப்பொழிவு
மழை மானியால் அளவிடப்படுகிறது.

உலகில்
இதுவரை
பதிவான மிக அதிக பட்ச
அழுத்தம் 1083 mb, 1968 ஆம்
ஆண்டு டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி
ரஷ்யாவில் உள்ள ”அகாட்”
என்ற இடத்தில் கடல் மட்டத்தில் பதிவானது.
உலகில் இதுவரை பதிவான மிகக் குறைந்த
அழுத்தம் 870 mb 1929 டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி பசிபிக்
பெருங்கடலில் உள்ள மரியானா தீவிற்கு அருகில்
உள்ள ”குவாம்” என்ற கடல் பகுதியில் உருவான
டைபூனின் கண் பகுதியில் பதிவானதாகும்.

காற்றின் அழுத்தம் (Air Pressure)

குறைவான
காற்றழுத்த
மண்டலம்
“L” என்ற எழுத்தாலும் அதிக காற்றழுத்த
மண்டலத்தை
“H”
என்ற
எழுத்தாலும்
வானிலை வரைப்படத்தில் குறிக்கப்படுகிறது.
குறைந்த அழுத்த மண்டலம் காற்றழுத்த
தாழ்வு
மண்டலம்
என்றும்,
சூறாவளி
என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அதிக அழுத்த
மண்டலம் எதிர் சூறாவளி காற்றுகள் என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
குறைந்த
அழுத்த
மண்டலம் மேக மூட்டத்தையும், காற்றையும்,
மழைப்
ப�ொழிவையும்
உருவாக்குகிறது.
அதிக அழுத்த மண்டலம் அமைதியான

அழுத்த மானி
புவியின்
மேற்பரப்பில்
குறிப்பிட்ட
பகுதியிலுள்ள உள்ள காற்றின் எடையே
வளிமண்டல அழுத்தம் அல்லது காற்றழுத்தம்
எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்
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வானிலையைத் தருகிறது. சமஅழுத்தக்கோடு
(ஐச�ோபார்) சம அளவுள்ள காற்றழுத்தத்தின்
பரவலை காணப் பயன்படுகிறது.
மனிதர்கள்
சிறிய
அளவு
காற்றழுத்த
வேறுபாட்டால்
ப�ொதுவாக
பாதிக்கப்படுவதில்லை.
ஆனால்
சிறிய
காற்றழுத்த வேறுபாடு மிகப்பெரிய அளவில்
உள்ள ப�ோது புவியின் காற்றமைப்பையும், புயல்
காற்றையும் தீர்மானிக்கிறது. வளிமண்டல
அழுத்தத்தை
கட்டுப்படுத்தும்
காரணிகள்
உயரம், வளிமண்டல வெப்பநிலை, காற்று
சுழற்சி, பூமியின் தன்சுழற்சி, நீராவி மற்றும்
வளிமண்டலப் புயல்கள் ப�ோன்றவையாகும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் குறிப்பிட்ட
நேரத்தில் காற்றில் உள்ள நீராவியின் அளவு
ஈரப்பதம் என அழைக்கப்படுகிறது. இது
வளிமண்டலத்தின் த�ொகுதியில் 0 - 5%
வரை இருக்கும். ஈரப்பதம் வளிமண்டலத்தின்
ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். வளிமண்டலத்தில்
ஈரப்பத்தின் அளவு வெப்பநிலையின் அளவை
ப�ொறுத்து அமைகிறது. அதனால் ஈரப்பதத்தின்
அளவு நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து துருவத்தை
ந�ோக்கிச் செல்லும்போது குறைகிறது. காற்றில்
உள்ள ஈரப்பதத்தை அளவிட பலவேறு அளவீட்டு
முறைகள் உள்ளன.
சுய ஈரப்பதம் (Specific Humidity): ஒரு குறிப்பிட்ட
எடைக்கொண்ட காற்றிழுள்ள நீராவியின்
எடை ஈரப்பதம் எனப்படும். ப�ொதுவாக கிராம்
நீராவி / கில�ோகிராம் காற்று எனக் குறித்துக்
காட்டப்படுகிறது.

காற்றழுத்தத்தை அளவிடுதல்
வானிலை ஆய்வாளர்கள் காற்றழுத்தத்தை
காற்றழுத்தமானி
அல்லது
அனிராய்டு
காற்றழுத்தமானி
மூலம்
அளக்கின்றனர்.
வளிமண்டல
அழுத்த
வேறுபாட்டை
த�ொடர்ச்சியாகப் பதிவு செய்ய காற்றழுத்தப்
பதிவுத்தாள் (Barograms) பயன்படுகிறது.

உண்மையான ஈரப்பதம் (Absolute Humidity):
ஒரு குறிப்பிட்ட கன அளவுள்ள காற்றில் உள்ள
நீராவியின் எடைக்கு உண்மையான ஈரப்பதம்
என்று பெயர். இது ஒரு கன மீட்டர் காற்றில்
எவ்வளவு கிராம் நீராவி உள்ளது எனக்
குறித்துக் காட்டப்படுகிறது.

நமது காதுகள் ஏன் உயரே செல்லும்போது
அடைத்துக் க�ொள்கின்றன? நாம் விமானத்தில்
மேலே
செல்லும்பொழுது
வளிமண்டல
அழுத்தமானது நம்முடைய காதுகளில் உள்ள
காற்றின்
அழுத்தத்தை
விட
குறைவாக
உள்ளது. ஆதலால் காதுகள் இவ்விரண்டையும்
சமப்படுத்தும் ப�ொழுது அடைத்துக் க�ொள்கின்றன.
இந்நிகழ்வு
விமானத்தில்
இருந்து
கீழே
இறங்கும்பொழுதும் நிகழ்கின்றன.

ஒப்பு ஈரப்பதம் (Relative Humidity): ஒரு குறிப்பிட்ட
வெப்பநிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட கன அளவுள்ள
காற்றில் எவ்வளவு நீராவி இருக்க முடியும�ோ
அந்த அளவிற்கும், அதேசமயம் அக்காற்றில்
தற்போது எவ்வளவு நீராவி உள்ளத�ோ அந்த
அளவிற்கும் உள்ள விகிதம் ஒப்பு ஈரப்பதம்
எனப்படும். இது சராசரி சதவிகித முறையில்
காணப்படுகிறது.

ஈரப்பதம் ( Humidity)

ஈரப்பதத்தை அளத்தல் (Measurement of Humidity)
ஈரநிலைமானி
(ஹைக்ரோ
மீட்டர்)
க�ொண்டு காற்றின் ஈரப்பதத்தை அளக்கலாம்
(ஸ்வன்சன் திரையில் வறண்ட மற்றும் ஈரகுமிழ்
கட்டுகள் ஒவ்வொன்றாக அடுக்கப்பட்டதாகும்).
ப�ொதுவாக வெப்பகாற்று குளிர்காற்றைவிட
அதிக நீராவியைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளும்.
காற்றில் ஒப்பு ஈரப்பதம் 100% அடையும்பொழுது
காற்று பூரித நிலையை அடையும். இந்தப்
பூரித நிலையையில் வெப்பநிலை பனிப்புள்ளி
நிலைக்குச் சென்று விடும். இந்த நீராவி
மேலும் குளிர்வடைந்து நீர் சுருக்கமாகி
மேகங்கள் மற்றும் மழைக்கு வித்திடுகிறது.

ஈரநிலைமானி
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1.	க�ோள் காற்றுகள் அல்லது நிரந்தர
காற்றுகள் (Planetary Winds)
2.	பருவக் காலக் காற்றுகள் மற்றும் (Seasonal
Winds)
3. தலக் காற்றுகள் அல்லது பிரதேசக்
காற்றுகள் (Local winds)

ஒப்பு ஈரப்பதம் மனிதனின் உடல் நலத்தையும்
ஆர�ோக்கியத்தையும் பாதிக்கிறது. அதிக மற்றும்
குறைந்த ஈரப்பதம் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு
விளைவிக்கும். இது பல்வேறு ப�ொருட்கள்,
கட்டடங்கள்,
மின்சாதன
ப�ொருட்களின்
நிலைத்தன்மையைப் பாதிக்கும்.
கண்டறிக

உலகிலேயே
முதன்
முதலாக
காலநிலை
வரைபடங்களின் த�ொகுப்பைத்
அல்
–
பலாஹி,
என்ற
அரேபிய நாட்டு புவியியல்
வல்லுநர் அரேபியாநாட்டு பயணிகளிடமிருந்து
காலநிலைப் பற்றிய விவரங்களைச் சேகரித்து
வெளியிட்டார்.

குறைந்த மற்றும் அதிகபட்ச ஈரப்பதத்தினால்
மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் விளைவுகள்.
காற்றின்
அழுத்தம்
குறைவதனால்
காற்றில்
சு வ ா சி ப ்ப த ற ்கா ன
ஆக்ஸிஜனின்
அளவும்
குறைகிறது. மிக உயரமான
இடங்களில் காற்றில் ஆக்ஸிஜனின் அளவும்
காற்றின் அழுத்தமும் மிகவும் குறைவாக உள்ளது
(அதனால் மனிதர்கள் அங்கு இறக்கக் கூடும்).
மலையேறுபவர்கள் உயர்ந்த சிகரங்களில்
ஏறும்பொழுது
ஆக்ஸிஜனை
உருளையில்
அடைத்து எடுத்துச் செல்கின்றனர். அவர்கள்
சிறிது கால அவகாசம் எடுத்துக் க�ொண்டு அதிக
உயரங்களுக்குத் தம்மை பழக்கப் படுத்திக்
க�ொள்கின்றனர். ஏனெனில் அழுத்தம் அதிகமான
இடங்களிலிருந்து
அழுத்தம்
குறைவான
இடங்களுக்குச் செல்லும் ப�ொழுது மூச்சுத்திணறல்
ஏற்படும். விமானங்களில் செயற்கை அழுத்தத்தை
உருவாக்கி
பயணிகளை
வசதியாக
சுவாசிக்கும்படி அமைத்துள்ளனர்.

க�ோள் காற்றுகள்
ஆண்டு முழுவதும் ஒரே திசையை
ந�ோக்கி வீசும் காற்றுகள் க�ோள் காற்றுகள்
அல்லது நிலையான காற்று என்று அழைப்பர்.
எ.கா. வியாபாரக் காற்று, மேலைக்காற்று,
துருவக்காற்று.
பருவக்காலக்
காற்று
என்பது பருவத்திற்கு ஏற்றவாறு அதன்
திசையை மாற்றி வீசும். இக்காற்றுகள்
க�ோடைக்காலத்தில் கடலிலிருந்து நிலத்தை
ந�ோக்கியும், குளிர்காலத்தில் நிலத்திலிருந்து
கடலை ந�ோக்கியும் வீசும். தலக்காற்றுகள்
அல்லது பிரதேசக் காற்றுகள் என்பது ஒரு
நாள் அல்லது ஆண்டின் குறுகிய காலத்தில்
குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு சிறியபகுதியில் வீசும்.
எ.கா. நிலக்காற்று, கடல் காற்று.

காற்று
கிடைமட்டமாக
நகரும்
வாயுவிற்கு
காற்று என்று பெயர். செங்குத்தாக நகரும்
வாயுவிற்கு காற்றோட்டம் என்று பெயர். காற்று
எப்பொழுதும் உயர் அழுத்தப்பகுதிகளிலிருந்து
குறைந்த அழுத்த பகுதியை ந�ோக்கி வீசும்.
காற்றால் உருவாக்கப்படும் சுழல் காற்று மற்றும்
கடும் காற்றை உணரத்தான் முடியும் பார்க்க
முடியாது. காற்று எத்திசையிலிருந்து வீசுகிறத�ோ
அதே பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது. எ.கா.
தென்மேற்குப் பகுதியிலிருந்து வீசும் காற்றிற்கு
தென்மேற்குப் பருவக்காற்று என்று பெயர்.
காற்றின் அமைப்புகள் மூன்று பெரும்
வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை
யாவன.
எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்
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பி ரே சி லி ன்
பெரும்பகுதியில்
காற்றின்
வேகம் குறைவாக உள்ளது.
ஆப்ரிக்காவின்
காபான்,
காங்கோ மற்றும் DR காங்கோ,
சுமத்ரா, இந்தோனேசியா மலேசியா ஆகியவை
பூமியில் குறைந்த காற்று வீசும் பகுதியாகும்.

பிய�ோப�ோர்டு அளவை என்ற கருவி
காற்றின் வேகத்தை அளவிட பயன்படுகிறது.
இது
இப்பொழுது
உலகம்
முழுவதும்
பயன்பாட்டில் உள்ளது. இக்கருவி 1805 ஆம்
ஆண்டு இராயல் கப்பற்படை அதிகாரியான
பிரான்சிஸ்
பிய�ோப�ோர்டு
அவர்களால்
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உருவாக்கப்பட்டது.
இக்கருவியை
முதன்
முதலில்
எச்.எம்.எஸ்
பீகாலால்
அதிகாரப்பூர்வமாக பயன்படுத்தப்பட்டது.

மழை ஆகிய வானிலைக் கூறுகளைப்
வரைக�ோட்டுப்படத்தின் மூலம் பதிவு செய்யும்
கருவியாகும்.

காற்றின் திசை மற்றும் வேகத்தை அளவிடல்
வானிலை
வல்லுநர்கள்
காற்றின்
திசையை அளவிட காற்றுமானி அல்லது
காற்று திசைக்காட்டி என்ற கருவிகளைப்
பயன்படுத்துகின்றனர். காற்றின் வேகத்தை
அளக்க
அனிமாமீட்டர்
என்ற
கருவி
பயன்படுத்தப்படுகிறது. விண்ட்ரோஸ் என்பது
காற்றின் திசையையும், வீசும் காலத்தையும்
நிலவரைபடத்தில் குறிக்கும் ஒரு வரைபடம்.
மீட்டிர�ோகிராப் அல்லது டிரிபில் ரிஜிஸ்டர் என்ற
கருவி காற்றின் திசை, வேகம் சூரிய வெளிச்சம்,

காற்று திசைக்காட்டி

மீள்பார்வை







வானிலை என்பது ஓர் குறிப்பிட்ட இடத்தில் வளிமண்டலத்தில் நிலவும் நிலையாகும்.
காலநிலை என்பது ஓரிடம் அல்லது ஒரு பகுதியின் சராசரியைக் குறிப்பிடுவதாகும். (அதாவது
35 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை)
வெப்பநிலை, ப�ொழிவு, காற்றழுத்தம், ஈரப்பதம் மற்றும் காற்று ஆகியவை வானிலை மற்றும்
காலநிலையின் முக்கிய கூறுகள் ஆகும்.
வெப்ப நிலை என்பது காற்றில் உள்ள வெப்பத்தின் அளவைக் குறிப்பதாகும்.
பூமியின் மேற்பரப்பில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள காற்றினுடைய எடையே வளிமண்டலத்தின்
அழுத்தம் அல்லது காற்றழுத்தம் என்றழைக்கப்படுகிறது.
கிடைமட்டமாக நகரும் வாயுவிற்கு காற்று என்று பெயர்.
கலைச்சொற்கள்

வெப்பக்கடத்துதல்
(Conduction)

இரு ப�ொருட்களுக்கு இடையே நிகழும் வெப்பப் பரிமாற்றம்.

ஆவிசுருங்குதல் /
நீராவி நீராக மாறும் செயல்முறைக்கு திரவமாதல் அல்லது நீர்ச்சுருக்கம்
திரவமாதல் (Condensation) எனப்படும்.
எதிர் சுழற்சி (Eddies)

காற்று சுழற்சியானது வளர்ச்சியடைந்து கரடு முரடான நிலப்பகுதி,
கட்டடங்கள், மலைப்பகுதி மற்றும் தடுப்புகளின் மீத�ோ அல்லது
அருகாமையில�ோ வீசும்போது சுழற்காற்று உருவாகிறது.

ஈரப்பதம் (Humidity)

காற்றில் உள்ள நீராவியின் அளவு

உள் சூரியக் கதிர்வீச்சு
(Insolation)

சூரியக்கதிர் வீசல் – உள்வரும் சூரியக் கதிர் வீச்சு

சூரியக் கதிர்வீசல்
(Radiation)

ஒரு ப�ொருளிலிருந்து மற்றொரு ப�ொருளுக்கு எந்த ஊடக (திட, திரவ,
வாயு) உதவியுமின்றி நிகழும் வெப்பப்பரிமாற்றம்.
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6.	சம
அளவுள்ள
வெப்ப
நிலையை
இணைக்கும்
கற்பனைக்
க�ோடு

மதிப்பீடு
I சரியான விடையைத்
தேர்வு செய்க
1.

2.

3.

4.

5.

III ப�ொருத்துக

புவியின் வளிமண்டலம்
ஆக்சிஜன்
மற்றும்
நைட்ரஜன் அளவைக்
க�ொண்டுள்ளது.
அ. 78% மற்றும் 21%
ஆ. 22% மற்றும் 1%
இ. 21% மற்றும் 0.97%
ஈ. 10 மற்றும் 20%
ஒரு பகுதியின் சராசரி
வானிலையைக் குறிப்பதாகும்.
அ. புவி
ஆ.	வளிமண்டலம்
இ. காலநிலை	
ஈ. சூரியன்
புவி பெறும் ஆற்றல்
அ. நீர�ோட்டம் ஆ. மின்காந்த அலைகள்
இ. அலைகள் ஈ. வெப்பம்
கீழ்க்கண்டவற்றில் எவை சம அளவு மழை
உள்ள இடங்களை இணைக்கும் க�ோடு
ஆகும்.
அ.	சமவெப்பக்கோடு
ஆ.	சம சூரிய வெளிச்சக் க�ோடு
இ.	சம காற்றழுத்தக் க�ோடு
ஈ.	சம மழையளவுக் க�ோடு
என்ற கருவி ஈரப்பதத்தை
அளக்கப் பயன்படுகிறது.
அ. காற்றுமானி
ஆ. அழுத்த மானி
இ. ஈரநிலை மானி ஈ.	வெப்ப மானி

புவியில் அதிகபட்ச வெப்பம் பதிவான இடம்

4.

காற்றில் உள்ள அதிக பட்ச நீராவிக்
க�ொள்ளளவுக்கும் உண்மையான நீராவி
அளவிற்கும்
உள்ள
விகிதாச்சாரம்

5.

அனிமாமீட்டர் மற்றும் காற்றுமானி மூலம்
மற்றும்
ஆகியவை
அளக்கப்படுகின்றன.

எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்
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காலநிலை	

2.

ஐச�ோநிப்	

3.

ஈரநிலைமானி

4.	ரேடார்	

-	பு
ய
லி
ன்
அமைவிடத்தையும் அது
நகரும்
திசையையும்
அறிந்து க�ொள்வது
- சூறாவளி

-	சம அளவுள்ள பனிப�ொழிவு
-	நீண்ட
மாற்றங்கள்

நாளைய

5. கு
 றைந்த அழுத்தம்
(தாழ்வு அழுத்த	 - ஈரப்பதம்
மண்டலம்)

IV சரியா தவறா
1. புவியைச் சுற்றியுள்ள வளிமண்டலம்
பல்வேறு
வாயுக்களால்
ஆன
கலவையாகும்.
2.	வானிலை பற்றிய அறிவியல் பிரிவிற்கு
காலநிலை என்று பெயர்.
3.	சமமான
சூரிய
வெளிச்சம்
உள்ள
பகுதிகளை இணைக்கும் க�ோட்டிற்கு சம
சூரிய வெளிச்சக் க�ோடு என்று பெயர்.
4. ஈரப்பதத்தை
கணக்கிடும்
கருவி
அரனிராய்டு அழுத்த மானி.
V குறுகிய விடையளி
1.
2.
3.

காலநிலை – வரையறு
“வெயிற் காய்வு” என்றால் என்ன?
“வளிமண்டலக் காற்றழுத்தம்” என்றால்
என்ன?
4. சிறு குறிப்பு வரைக: க�ோள் காற்று /
நிரந்தரக்காற்று
5.	சம அளவுக் க�ோடுகள் - “ஐச�ோலைன்ஸ்”
என்றால் என்ன?

II க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக
1.
என்பது குறுகிய காலத்தில்
வளிமண்டலத்தில்
ஏற்படும்
மாற்றங்களைக் கூறுவது ஆகும்.
2.	வானிலையைப் பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு
3.

1.

VI வேறுபடுத்துக
1.
2.

காலநிலை மற்றும் வானிலை
முழுமையான ஈரப்பதம் மற்றும் ஒப்பு
ஈரப்பதம்
3.	க�ோள் காற்று மற்றும் பருவகாலக் காற்றுகள்
VII காரணம் கூறுக
1.

காலநிலையும் வானிலையும் வெவ்வேறு
இடங்களில் மாறுபடுகின்றன.
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2.
3.

IX கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள இடங்களை உலக
வரைபடத்தில் குறிக்கவும்.

உயரம் அதிகரிக்கும் ப�ொழுது வெப்பம்
குறைகிறது.
மலை
ஏறுபவர்கள்
உயர்ந்த
சிகரங்களுக்குச் செல்லும்போது ஆக்ஸிஜன்
சிலிண்டர்களை எடுத்துச் செல்கின்றனர்.

1.	வெப்ப மண்டலங்கள்
2. காற்றழுத்த
மண்டலமும்,
க�ோள்
காற்றுகளும்
3. கீழே
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள
இந்திய
வரைபடத்தில்
பிரதேசக்
காற்றுளை
கண்டுபிடி.

VIII ஒரு பத்தியில் விடையளிக்கவும்.
1.	வெப்பந்லை எவ்வாறு அளவிடப்படுகிறது?
2. காற்றையும், அதன் வகைகளைப் பற்றியும்
விவரி.
3.	வானிலைக் கூறுகளையும் அதை அளக்க
உதவும் கருவிகளையும் பட்டியலிடுக.
உலக வெப்பமயமாதலைக் குறைக்கும்
ஏதேனும்
3
ஆல�ோசனைகளை
அளிக்கவும்.
1.
2.
3.

X செயல்பாடுகள்
1.
2.
3.

மழைமாணி மற்றும் காற்று திசை காட்டி
கருவிகளின் மாதிரிகளை உருவாக்குக.
சிறிய அளவிலான மாதிரி வானிலை
மையத்தை உன் பள்ளியில் உருவாக்கு.
தினமும் வானிலை அறிக்கையை படித்து
அல்லது
த�ொலைக்காட்சியின்
மூலம்
அறிந்து கீழே உள்ள கட்டங்களில் நிரப்பு.

தேதி
இடமும் நேரமும்
வெப்பம்
அழுத்தம்
மழையளவு
காற்றின் திசை
காற்றின் வேகம்
தகவல் ஆதாரம்:

இணையச் செயல்பாடு
படிநிலைகள்

படி – 1 கீழ்க்காணும் உரலி/விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி இச்செயல்பாட்டிற்கான
இணையப் பக்கத்திற்குச் செல்க.
படி – 2 தேடுதல் பெட்டியினுள் உங்கள் ஊரின் பெயரைப் பதிவு செய்க
படி – 3 
சுட்டியைப் பயன்படுத்தி உங்கள் ஊர்ப் பகுதியைப் பெரிதாக்கிப் பார்க்க.
படி – 4 
வலது பக்கமுள்ள பட்டியலுக்குச் சென்று தேவையான தலைப்பைச்
ச�ொடுக்கி தங்கள் பகுதியின் வானிலையை அறிந்து க�ொள்க
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அலகு - 3

நீரியல்
சுழற்சி
கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
▶ புவியில் காணப்படும் நீர் நிலைகளின் தன்மைகளைப் பற்றி புரிந்து
க�ொள்ளுதல்

▶ நீரியல் சுழற்சியின் அடிப்படைக் கருத்துக்களை அறிந்துக�ொள்ளுதல்
▶ நீரியல் சுழற்சியின் பல்வேறுபட்ட கூறுகளைத் தெரிந்துக�ொள்ளுதல்

அறிமுகம்

நீரின்றி எவ்வுயிரும் நிலைப்பதற்கு வாய்ப்பே
இல்லை.

நீர்
புவியில்
காணப்படும்
முக்கிய
கூறுகளில் ஒன்றாகும். எல்லா தாவரங்களும்
விலங்குகளும்
உயிர்
வாழ்வதற்கு
நீர்
அத்தியாவசியமானதாகும். நீரானது குடிநீராக
மட்டுமின்றி
வீட்டுத்
தேவைகளுக்கும்,
வேளாண்மைக்கும்,
த�ொழிற்சாலைப்
பயன்பாட்டிற்கும் மற்றும் பிற தேவைகளுக்கும்
இன்றியமையாததாகும். அனைத்து வகை
ப�ொருளாதார செயல்பாடுகளுக்கும் நீர் மிகவும்
அத்தியாவசியமாகிறது. ஆதலால் நீர் புவியின்
தவிர்க்க முடியாத கூறாக அமைகிறது. புவியில்

புவியில் நீரின் பங்கு
ஏறத்தாழ 71% புவியின் மேற்பரப்பு
நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது. புவியில் உள்ள
நீரின் அளவு 326 மில்லியன் கன மைல்கள்
(Cubic), இவ்வளவு பெரிய கன அளவு நீரை
கண்ணால் காண்பது என்பது மிகவும் கடினம்.
புவியில் உள்ள பெரும்பகுதியிலான நீர்
உவர்ப்பு நீர். இது கடலிலும், பேராழிகளிலும்

nலத n
30.1 %
ந
உவ n ேபராக
97.2%

pvy

ெமாதn

 2.8%
பயாக ம
பமைலக
68.7%

ந

மறைவ 0.9%

ேமபரp n
0.3 %



சtp nல
11%

ஆக 2%

ஏrக 87 %

ேமபரp n
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அவையாவன.

அட்டவணை 1: புவியின் மேற்பரப்பில்
காணப்படும் நீரின் கன அளவின் மதிப்பீடு
நீர் ஆதாரம்

நீரின் கன
அளவு
(Cubic miles)

ம�ொத்த
நீரில்
சதவீதம்

பேராழிகள்,
கடல்கள், மற்றும்
குடாக்கள்

321,000,000 96.54

பனிமலைகள்,
பனியாறுகள்,
நிலையான
உறைபனி

5,773,000

1.74

நிலத்தடி நீர்

5,614,000

1.69

3959

0.001

71970

0.022

42320
3095
2752

0.013
0.001
0.0008

ஆறுகள்

509

0.0002

உயிரியல் நீர்

269

0.0001

மண்ணின்
ஈரப்பதம்

நிலப்பகுதியில்
காணப்படும்
நிரந்தர
பனிக்கட்டி
ஏரிகள்
வளிமண்டலம்
சதுப்புநில நீர்

1. மழைப்பொழிவு
2. புவியின் மேற்பரப்பு நீர்
3. நிலத்தடி நீர்.

நீரியல் சுழற்சி அல்லது நீர் சுழற்சி
நீரியல் என்பது புவியின் மேற்பரப்பில்
உள்ள நீரின் தன்மை, பரவல், இயக்கம் மற்றும்
பண்புகள் ப�ோன்ற பல்வேறு அம்சங்களைக்
கையாளும்
அறிவியலாகும்.
புவியில்
கிடைக்கப்பெறும் நீரானது ஒரே சீராக இருப்பதி
ல்லை. நீர் வளமானது சில இடங்களில்
மிக அதிகமாகவும், சில இடங்களில் மிக
குறைவாகவும் உள்ளது.
நீரியல்
சுழற்சி
சூரிய
உந்துதல்
செயலாக்கத்தால் நடைபெறும் உலகளாவிய
நிகழ்வு. நீர் கடலிலிருந்து ஆவியாதல் மூலம்
வளி மண்டலத்திற்குச் சென்று, பின் வளி
மண்டலத்திலிருந்து
மழைப்பொழிவாக
நிலத்திற்கும், நிலத்திலிருந்து நீராக கடலுக்கும்
சென்றடைகிறது.
புவித்தொடர்புடைய
இயக்கங்களுள்
நீர்ச்சுழற்சி
மிக
முக்கியமானதகும். நீர்ச் சுழற்சியில் உள்ளாகும்
நீரின் அளவு மாறாதது. இது நீர்பரவல், இடம்
மற்றும் காலத்திற்கு ஏற்ப மாறுபடும். ஆவியாதல்
புவியின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் நீரின்
மூலமாகவும் தாவரங்களிலிருந்து நீர் உட்கசிந்து
வெளியிடுதல் மூலமும் நடைபெறுகிறது.

ஆதாரம்: shiklomanov 1993

நீர், ஆவியாதல் மூலம் வளிமண்டலத்தின்
உயரமான பகுதிகளுக்குச் செல்லும் ப�ொழுது,
திரவமாகச் சுருங்குதலின் மூலம் மேகங்களாக
மாறுகிறது. மேகத்தில் உள்ள நீர்திவலைகள்
உருகுதல் மற்றும் மேகம் உடைதல் காரணமாக
ப�ொழிவின் பல்வேறு வடிவங்களில் புவியை
வந்தடைகிறது. மழைப்பொழிவின் ஒருபகுதி
நீர், புவியின் மீது வழிந்தோடுகிறது. இதை நீர்
வழிந்தோடல் என அழைக்கிற�ோம். மற்றொரு
பகுதி மண்ணில் ஊடுருவல் மூலம் சென்று
நிலத்தடிநீராக அமைகிறது. நீர்மயியல் சுழற்சி
என்பது இயற்கையாக மற்றும் த�ொடர்ச்சியான
நீர்ச்சுழற்சியாகும். நீர்மயியல் சுழற்சி மூன்று
முக்கிய
நிலைகளில்
நடைபெறுகிறது.
அவை

காணப்படுகிறது. புவியில் உள்ள ம�ொத்த
நீரில் 97.2% உவர்ப்பு நீராகவும் மற்றும் 2.8%
நன்னீராகவும் உள்ளது . இந்நன்னீரில் 2.2%
புவியின் மேற்பரப்பிலும், மீதமுள்ள 0.6%
நிலத்தடி
நீராகவும்
கிடைக்கப்பெறுகிறது.
புவியின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் 2.2%
நன்னீரில் 2.15% பனியாறுகளாகவும் மற்றும்
பனிமலைகளாகவும், 0.01% ஏரிகளாகவும்,
ஆறுகளாகவும், மீதமுள்ள 0.04% மற்ற நீர்
வடிவங்களாகவும் காணப்படுகிறது. ம�ொத்த
நிலத்தடி நீரில் இப்பொழுது 0.6% ப�ொருளாதார
ரீதியில் நவீன த�ொழில் நுட்பத்தின்மூலம்
துளையிட்டு எடுக்கப்படுகிறது.
நீர் மனிதர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள
வளமாகும். இந்தியாவில் நீர்வளம் மூன்று
ஆதாரங்களிலிருந்து கிடைக்கிறது.

1) ஆவியீர்ப்பு 2) ப�ொழிவு 3) நீர் வழிந்தோடல்.
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மூலமாகவும் நிகழும் புவியின் ம�ொத்த நீர்
இழப்பாகும். விளை நிலப்பகுதிகளில் ஆவியாதல்
மற்றும் நீர் உட்கசிந்து வெளியிடுதலைத்
தனித்தனியாகக் கணிப்பது கடினம். எனவே,
இங்கு அனைத்து நிகழ்வுகளும் ஆவியீர்ப்பு என
அழைக்கப்படுகிறது.
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நீர் ஆவியாதல்
நீர், திரவநிலையிலிருந்து வாயுநிலைக்கு
மாறுவதற்கு ஆவியாதல் என்று பெயர்.
100° C (212° F) வெப்ப நிலையில் நீர்
க�ொதிக்கிறது. உண்மையாக நீர் 0° C
(32° F) வெப்பநிலையிலேயே ஆவியாகத்
த�ொடங்குகிறது. ஆனால் இந்நிகழ்வு மிகவும்
மெதுவாக நடைபெறுகிறது.
ஆவியாதலின்
விகிதத்தை பாதிக்கும் முக்கிய காரணியாக
வெப்ப நிலை உள்ளது. வெப்பம் மற்றும்
ஆவியாதலுக்கு இடையே நேர்மறை த�ொடர்பு
உள்ளது. புவியில் மேற்பரப்பில் உள்ள பரந்த
நீர்ப்பரப்பு, காற்று, வளிமண்டல ஈரப்பதம்
ப�ோன்ற காரணிகள் ஆவியாதலின் விகிதத்தை
பாதிக்கின்றன.
பேராழிகள், கடல்கள், ஏரிகள் மற்றும்
ஆறுகள்
ப�ோன்றவற்றிலிருந்து
சுமார்
90%
ஈரப்பதம்
ஆவியாதல்
மூலமாக
வளிமண்டலத்திற்குச் செல்கிறது என்பதைப்
பல்வேறு ஆய்வுகள் வெளிப்படுத்துகின்றன.
மீதமுள்ள 10% ஈரப்பதம் தாவரங்களில், நீர்
உட்கசிந்து வெளியிடுதல் மூலமாக செல்கிறது.

தாவரவள c

நீரியல் சுழற்சி

நீர்மயியல் சுழற்சியின் கூறுகள்
நீர்மயியல் சுழற்சியில் 6 முக்கிய கூறுகள்
காணப்படுகின்றன. அவையாவன.
Evapotranspiration

-

ஆவியீர்ப்பு

Condensation

-

திரவமாய் சுருங்குதல்

Precipitation

-	ப�ொழிவு

Infiltration

-

நீர் ஊடுருவல்

Percolation

-

உட் கசிதல்

Run Off

-

நீர் வழிந்தோடல்

có£MŠ«ð£‚°

உலகளாவிய
அளவில்
நீர்
எவ்வளவு
ஆவியாகிறத�ோ, அதே அளவு ப�ொழிவாக புவிக்கு
மீண்டும் கிடைக்கிறது. ஆனால் புவியியல்
ரீதியாக இந்த ஆவியாதல் செயல்முறைகள்
மாறுபடுகிறது.
பேராழிகளில்
ஆவியாதல்
அதிகமாகவும்,
ப�ொழிவு
குறைவாகவும்
உள்ளது. ஆனால் நிலப்பரப்பில் ஆவியாதல்
குறைவாகவும், ப�ொழிவு அதிகமாகவும் உள்ளது.
காற்று அதிகமாக உள்ள காலங்களைவிட
காற்று குறைவாக உள்ள காலங்களில்
ஆவியாதல் விகிதம் குறைவாக உள்ளது. காற்று
குறைவாக உள்ள காலங்களில் நீராவி, நீர்
நிலைகளுக்கு அருகிலேயே தங்கி விடுகிறது.
காற்று அதிக உள்ள காலங்களில் வறண்ட
காற்று நீராவியை வெளியேற்றி கூடுதல்
ஆவியாதலுக்கு வழிவகுக்கிறது.

có£Mò£î™

ஆவியீர்ப்பு
ஆவியீர்ப்பு (Evapotranspiration)
ஆவியீர்ப்பு
என்பது
புவியின்
மேற்பரப்பு
நீர்
நிலைகளில்
இருந்து
ஆவியாதல்
வழியாகவும்
மற்றும்
தாவரங்களிலிருந்து நீர் உட்கசிந்து வெளியிடுதல்
எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்
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ஆவியாதல்
அதிகரித்தலானது

நீர் சுருங்குதலின் வகைகள்
பனி , உறைபனி, மூடுபனி, புகைபனி
மற்றும் மேகங்கள் ஆகியவை நீர் சுருங்குதலின்
உருவங்களாகும்.

விகிதம்

1. காற்றின் வேகம்
அதிகரிக்கும் ப�ொழுது

அ) பனி (Dev)
நீர்த்துளிகள் புவியின் மேற்பரப்பில்
குளிர்ந்த ப�ொருள்களின் மீது படும்பொழுது
பனி உருவாகிறது. ப�ொருட்களின் வெப்ப
நிலை
பனிநிலையின் வெப்பநிலையை
விடக் குறைவாக இருக்கும் ப�ொழுது பனி
உருவாகிறது.

2. வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் ப�ொழுது
3. ஈரப்பதம் குறையும் ப�ொழுது
4. பூமியில் நீர் நிலைகள் அதிகரிக்கும்
ப�ொழுது
நீர் உட்கசிந்து வெளியிடுதல் (Transpiration)
நீர் உட்கசிந்து வெளியிடுதல் என்பது
தாவரங்களில்
உள்ள
நீர்
ஆவியாகி
வளிமண்டலத்திற்குச் செல்லும் செயலாக்கமே
நீர்
உட்கசிந்து
வெளியிடுதல்
ஆகும்.
தாவரங்களால் உறிஞ்சப்படும் நீரானது நீர்
உட்கசிந்து வெளியிடுதலால் வெளியேறுகிறது.
வெப்பநிலை, காற்று, ஈரப்பதம் ஆகியவை
நீர் உட்கசிந்து வெளியாகும் விதத்தை
நிர்ணயிக்கின்றன. மண்ணின் ஈரப்பதம்,
மண்வளத்தின்
மூலம்
தாவரங்களின்
வேர்களுக்கு
நீரை
செலுத்துகின்றன.
தாவரங்களின் இயற்கைத் தன்மை மற்றும்
இலைகள்
ஆகியவை
நீர்
உட்கசிந்து
வெளியிடுதலைத்
தீர்மானிக்கின்றன.
விவசாயத்தில், பயிர்களின் தன்மை, பயிர்களின்
பண்புகள், அதன் சூழல் மற்றும் பயிர் சாகுபடி
முறைகள் நீர் உட்கசிந்து வெளியேறும்
செயலைத் தீர்மானிக்கின்றன.

ஆ) உறைபனி (Frost)
குளிர்ந்த ப�ொருட்களின் மேற்பரப்புகளின்
மீது
நீராவி
படிந்து
பனிப்படிகங்களாக
மாறுவதையே
உறைபனி
என்கிற�ோம்.
அப்பொருட்களின்
வெப்ப
நிலை
உறைநிலைக்குக் கீழே செல்லும் ப�ொழுது இது
உருவாகிறது.
இ) அடர் மூடுபனி (Fog)
காற்றிலிருக்கும்
நீர்
சுருங்குதலால்
செறிவூட்டப்பட்ட
மிக
நுண்ணிய
நீர்த்துளிகளே அடர் மூடுபனி எனப்படும்.
புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து 1000 மீட்டர்
அல்லது அதற்கும் குறைவான உயரமுள்ள
காற்றடுக்காகும். அடர் முடுபனியின் உயரம் 10
கி.மீட்டர் அல்லது அதற்கு குறைவான உயரம்
விமான ப�ோக்குவரத்திற்கு உகந்தது.
ஈ) மூடுபனி (Mist)
காற்றில் த�ொங்கு நிலையில் மிதக்கும்
நுண்ணிய
நீர்த்துளிகளையே
மூடுபனி
என்கிற�ோம்.
காற்றில்
உள்ள
நீராவி
விரைவாகக்
குளிர்வதால்
பார்வைக்குத்
தெரியாத வாயு நிலையிலிருந்து பார்வைக்குப்
புலனாகும் நீர்த்துளிகளாக மாற்றமடைகிறது.
மூடுபனியானது அடர் மூடுபனியை விட
அடர்த்தி குறைவானதாகும்.

நீர் சுருங்குதல் (Condensation)
நீராவி, நீராக மாறும் செயல்முறைக்கு நீர்
சுருங்குதல் என்று பெயர். வளிமண்டலத்தில்
வெப்பக் காற்று மேலே எழுந்து, குளிர்வடைந்து
நீராவியைத் தக்க வைத்து க�ொள்ளும் திறனை
இழக்கும் ப�ொழுது, நீர் சுருங்குதல் நிகழ்வு
நடைபெறுகிறது. மிகுதியான நீராவி நீர்
சுருங்குதலால் மேகத்துளிகளாக மாறுகிறது.
இதுவே மேகங்கள் உருவாகக் காரணமாகிறது.
இம்மேகங்கள்
மழைப்பொழிவை
உருவாக்குகிறது. நீர்ச் சுழற்சியின் மூலம்
நீராக புவிப்பரப்பிற்கு மீண்டும் வந்தடைகிறது.
நீர் சுருங்குதல் ஆவியாதலின் எதிர்வினைச்
செயலாகும்.

உ) மேகங்கள் (Clouds)
மேகங்கள் என்பது வளிமண்டலத்தில்
காணப்படும்
குறைந்த
எடைக்கொண்ட
மிக
நுண்ணிய
நீர்த்துளிகள்
மற்றும்
பனிப்படிகங்களைக் க�ொண்டிருக்கும். இந்த
நீர்த்துளிகளின் அளவானது இரண்டு மைக்ரான்
முதல் 100 மைக்ரான் க�ொண்டதாகும். இந்த
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•

மழைப் ப�ொழிவு எனவும் 0.5 மி.மீட்டருக்கு
குறைவாக இருப்பதால் அதைத் தூறல் எனவும்
அழைக்கபடுகிறது. ப�ொதுவாக மழைத் தூறல்
படை மேகங்களிலிருந்து உருவாகிறது.

நீர்
 
சுருங்குதல் என்பது
நீராவி காற்றில் செறிந்து
பூரித நிலையை அடைவது.

• வெப்பக்காற்று
குளிர்ந்த
காற்றை
விட
அதிக
நீராவியைத் தக்க வைத்துக்
க�ொள்ளும்.

கல்மழை (Sleet)
நீர்த்துளிகளும், 5 மி.மீ விட்டத்திற்கு
மேல்
உள்ள
பனித்துளிகளும்
கலந்து
காணப்படும் ப�ொழிவிற்கு கல்மழை என்று
பெயர்.
சிலநேரங்களில்
வளிமண்டல
வெப்பநிலை 0° Cக்கும் குறைவாக இருக்கும்
அடுக்குகளில் மழைத்துளி விழும் ப�ொழுது
நீர்
உறைநிலைக்குச்
சென்றுவிடுகிறது.
அது புவியை ந�ோக்கி வரும் ப�ொழுது
பனிக்கட்டிகளாக மாறுகிறது.
ஆதலால்,
பனிக்கட்டிகளும், நீர்த்துளிகளும் சேர்ந்து
புவியின் மீது கல்மழையாக ப�ொழிகிறது.

•	வெப்ப நிலை குறையும் ப�ொழுது காற்று
பூரித நிலையை அடைகிறது.

மைக்ரான் அளவுக்கு மேல் செல்லும்பொழுது
இவை நீர்த்துளிகளாக மாறுகின்றன.

மழைப் ப�ொழிவு ( Precipitation)
மழைப்பொழிவு என்பது மேகங்களிலிருந்து
பல்வேறு வடிவங்களில் நீராக புவியின்
மேற்பரப்பை வந்தடையும் நிகழ்வு ஆகும்.
பனிப்படிகங்கள் மற்றும் மேகத்துளிகள் ஒன்று
கூடிப்
பெரியதாகும்
ப�ொழுது
அவை
கனமாவதால் வளிமண்டலத்தின் வழியாக
மழையாக வீழ்கிறது. அவை கீழ்நோக்கி
விழும்பொழுது சிறிய துளிகள் ஒன்றுசேர்ந்து
பெரிய
அளவிலான
மழைத்துளிகளாக
விழுகின்றன.

உறைபனி மழை (Freezing Rain)
மழைத்துளிகள்,
சில
நேரங்களில்
புவிப்பரப்பிற்கு
அருகாமையில்
குளிர்ந்த
காற்றுவழியாக
விழும்பொழுது
உறைவதில்லை.
மாறாக
குளிர்ந்த
புவிப்பரப்பைத்
த�ொடும்பொழுது
அம்மழைத்துளிகள் உறைந்து விடுகின்றன.
இவையே
உறைபனி
எனப்படுகிறது.
இம்மழையில் உள்ள துளியின் விட்டத்தின்
அளவு 0.5 மி.மீ விட அதிகமாக இருக்கும்.

மழைப்பொழிவின் வடிவங்கள்
ப�ொழிவின் வடிவம் ஓரிடத்தில் நிலவும்
வானிலை அல்லது காலநிலையைச் சார்ந்தே
அமைகிறது. உலகில் உள்ள வெப்பமண்டலப்
பகுதிகளில், ப�ொழிவானது மழையாகவ�ோ
அல்லது தூறலாகவ�ோ இருக்கும். குளிர்
பிரதேசங்களில் ப�ொழிவானது பனியாகவும்
அல்லது
பனிக்கட்டியாகவும்
இருக்கும்.
ப�ொழிவின் வகைகளை மழை, கல்மழை,
உறைபனி மழை, ஆலங்கட்டி மழை மற்றும்
பனி என வகைப்படுத்தலாம்.

ஆலங்கட்டி மழை (Hail)
மழை ப�ொழிவானது 5 மி.மீ விட்டத்தை விட
பெரிய உருண்டையான பனிக்கட்டிகளைக்
க�ொண்டிருந்தால் ஆலங்கட்டி மழை என்று
பெயர்.
இது கார்திரள் மேகங்களிலிருந்து
(Cumulonimbus Clouds)
இடியுடன் கூடிய
மழையாக உருவாகிறது. மேகத்தின் குளிர்ந்த
பகுதியிலிருந்து ஒரு சிறிய பனிக்கட்டியாக
ஆலங்கட்டி உருவாகிறது. மேகத்தில் ஏற்படும்
கடும் செங்குத்து சலனமானது ஆலங்கட்டியைக்
குளிர்ந்த பகுதியினூடே மேலும் கீழுமாக
பலமுறை எடுத்துச் செல்கிறது.

மழை (Rain fall)
ப�ொழிவின்
ப�ொதுவான
வடிவம்
மழைப்பொழிவு,
இம்மழைப்பொழிவு
நீர்த்துளிகளின்
வடிவத்தில்
உள்ளதால்
மழை எனப்படுகிறது.
நீர்த் துளிகள் 0.5
மி.மீ விட்டத்திற்கு அதிகமாக இருந்தால்
எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்
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பனி (Snow)
மேகத்திலுள்ள வெப்பம் குறைவதின்
காரணமாக நீராவி அடிக்கடி நேரடியாக
பனிக்கட்டிகளாக மாற்றப்படுகிறது.
இது
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மேற்பரப்பில்
காணப்படும்
தாவரங்கள்,
மண்ணின் ஈரத்தன்மை, வெப்ப நிலை
மற்றும் மழைப்பொழிவின் அளவு ஆகியவைத்
தீர்மானிக்கின்றன. நீர் உட்கசிதல் மற்றும்
நீர் ஊடுருவல் ஆகியன ஒன்றோடு ஒன்று
த�ொடர்புடையன.

துகள் ப�ோன்று பனியின் நுண்துகள்களைத்
திரளாகக்கொண்டு
காணப்படுகிறது.
இந்தப் பனித்திரள்துகள்கள் ப�ொழிவதைப்
பனிப்பொழிவு
என
அழைக்கிற�ோம்.
இது
துருவப்பகுதிகளிலும்,
உயரமான
மலைப்பகுதிகளிலும் காணப்படுகிறது.
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நீர் உட்கசிதல் (Percolation)
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மழைப்பொழிவின் வடிவங்கள்
நீர் உட்கசிதல்

நீர் ஊடுருவல் (Infiltration)
புவியின் மேற்பரப்பிலுள்ள மண்ணின்
அடுக்கிற்குள் நீர்ப் புகுவதற்கு நீர் ஊடுருவல்
என்று பெயர். நீர் ஊடுருவல் மூலம் மண்
தற்காலிகமாக
தண்ணீரைச்
சேமித்து
மண்ணில்
உள்ள
உயிரினங்களுக்கும்,
தாவரங்களுக்கும்
கிடைக்கச்
செய்கிறது.
மழைநீர் நிலத்திலிருந்து புவிக்கு அடியில் உள்ள
பாறைகளின் அடுக்குகளைச் சென்றடைகிறது.
இவ்வாறு செல்லும் நீரானது நீரூற்று மற்றும்
மலைகளின் தாழ்வான பகுதிகளின் வழியாக
புவியின் மேற்பரப்பை வந்தடைகிறது. குறிப்பிட்ட
அளவு நீர் நிலத்தினடியில் தங்குவதால் அதனை
நிலத்தடி நீர் என்கிற�ோம். ஊடுருவலின்
விகிதத்தை மண்ணின் இயற்பியல் தன்மை,

நீர் உட்கசிவு என்பது மண்ணடுக்கு
மற்றும் பாறை அடுக்குகளின் வாயிலாக
ஊடுருவிய நீர் கீழ்நோக்கி நிலத்திற்கு
அடியில் செல்வதாகும்.
நீரின் ஊடுருவல்
என்பது மண்ணின் மேற்பரப்பின் அருகில்
நடைபெறுகிறது. இதன்மூலம் மண்ணின்
மேற்பரப்பில் உள்ள நீர் தாவரங்களின்
வேர்பகுதிக்கு ஊடுருவிச் செல்கிறது.
நீர்
உட்கசிவு என்பது ஊடுருவிய நீர் மண்ணின்
அடுக்கு வழியாக பாறை இடுக்குகளுக்குச்
சென்று நிலத்தடி நீராகிறது.
இவ்வாறாக
நீர் உட்கசிதல் என்பது செறிவூட்டப்பட்ட
பகுதியிலிருந்து செறிவூட்டப்படாத பகுதிக்குச்
செல்லும் நீர�ோட்டம் ஆகும்.
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நீர் வழிந்தோடல் (Run Off)
நீர் வழிந்தோடல் என்பது ஓடும் நீர், ஈர்ப்பு
விசையினால் இழுக்கப்பட்டு நிலப்பகுதியின்
மேற்பரப்பு முழுவதும் செல்வதாகும்.
நீர்
வழிந்தோடலால் மேற்பரப்பு நீரும், நிலத்தடி
நீரும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன. நீர் ஊடுருவல்
மூலம் நிலத்தடியில் ஊடுருவி நீர்கொள்
பாறை அடுக்குகளில் சேமித்து நிலத்தடி
நீரைப் புதுப்பித்துக் க�ொள்ள உதவுகிறது.
புவி மேற்பரப்பு நீர், ஆறுகள், ஓடைகள்,
மற்றும் நீர் பிடிப்புகளுக்குச் செல்கிறது.
மழைப�ொழிவு, பனி உருகுதல், நீர் பாசனம்
மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து உறிஞ்சப்படாத
நீர், நீர்ச்சுழற்சிக்கு முக்கியக் கூறாகவும்
நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளுக்கு முக்கியஆதாரமாகவும்
விளங்குகிறது.

மேல்மட்ட மழை நீர் வழிந்தோடல்:
(Surface runoff)
மழைப் ப�ொழிந்ததவுடன் மழை நீரின்
ஒரு பகுதி நீர�ோடைய�ோடு கலந்து விடுகிறது.
இது மழைப்பொழிவு அதிகமாவும் நீண்ட
காலத்திற்கும் ஊடுருவலை விட அதிகமாக
இருக்கும்பொழுதும் ஏற்படுகிறது. இந்நிலையில்
அதிக நீரானது நிலப்பரப்பில் செரிவடைவதால்
அது நிலச்சரிவின் காரணமாக ஓரிடத்திலிருந்து
மற்றொரு இடத்திற்கு நகர்வதால் நிலநீர் ஓட்டம்
எனவும் அறியப்படுகிறது. இந்த நிலநீர் ஓட்டம்
ஆறுகள், சிறு ஓடைகள் மற்றும் கடல்களில்
இணைவதால் இது மேல்மட்ட நீர் வழிந்தோடல்
என அழைக்கப்படுகிறது.
அடிப்பரப்பு நீர் வழிந்தோடல்
(Sub Surface runoff)
நீரானது அடிமண் அடுக்கினுள் நுழைந்து
நிலத்தடி நீரில் கலக்காமல் பக்கவாட்டு
திசையில் நகர்ந்து ஓடைகள், ஆறுகள் மற்றும்
கடலுடன் கலப்பதால் இதற்கு அடிப்பரப்பு
நீர் வழிந்தோடல் என்று பெயர். அடிப்பரப்பு
நீர் வழிந்தோடல் இடைநீர் ஓட்டம் எனவும்
ப�ொதுவாக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

நீர் வழிந்தோடல் மண்ணரிப்பு மூலம் பெரிய
பள்ளத்தாக்குகள், மலை இடுக்குகள் மற்றும்
அதன�ோடு த�ொடர்புடைய நிலத்தோற்றங்களை
உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்குவகிக்கிறது. நீர்
வழிந்தோடலின் அளவானது மழைவீழ்ச்சியின்
அளவு, மண்ணின் நீர் புகும் தன்மை,
தாவரமூட்டம் மற்றும் நிலசரிவைச் சார்ந்து
உள்ளது. மழை நீரில் 35 சதவீதம் மட்டுமே கடல்
மற்றும் பேராழிகளில் கலக்கிறது. மீதமுள்ள 65
சதவீதமானது மண்ணில் உறிஞ்சப்படுகிறது.
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அடி மட்ட நீர் ஓட்டம் (Base flow)
செறிவடைந்த
நிலத்தடி
நீர்
மண்டலத்திலிருந்து நீர் பாதை வழியாக்
நிலத்தடி நீராக ஓடுவதே அடிமட்ட நீர்
ஓட்டமாகும். நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை விட நீர்
பாதையின் உயரம் குறைவாக இருக்கும்
பகுதிகளில் மட்டுமே இது காணப்படும். இவை
வறண்ட மழையற்ற காலங்களில் நிலத்தடி
நீரால் நீரூட்டப்படுகின்றன.
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நீர் வழிந்தோடல்
நீர் வழிந்தோடலின் வகைகள்
மழைப் ப�ொழிவின் கால இடைவெளி
மற்றும் நீர் வழிந்தோடல் உருவாக்கத்தின்
அடிப்படையில்,
நீர்
வழிந்தோடல்
கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்
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•
•
•
•

நீரியலை அளக்க உதவும்
அலகுகள்
• ஆவியாதல்
 
–
அங்குலம்
அல்லது செமீ
•  மழைநீர்
ஊடுருவல்
–
அங்குலம் அல்லது செமீ / மணி
மழை
 
ப�ொழிவு – அங்குலம்/ மி மி / செமீ /
நீர்
  வழிந்தோடல் – கன அடி / விநாடி
 மழைவழிவின் கனஅளவு – ஏக்கர் அடி / கன அடி
மழைநீரின்
 
க�ொள்ளளவு – கன அடி / ஏக்கர் அடி
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மீள்பார்வை









புவியின் மிக முக்கிய கூறுகளில் நீர் ஒன்றாகும். எல்லா விலங்குகளுக்கும், தாவரங்களுக்கும்
உயிர்வாழ நீர் அத்தியாவசியமாகிறது.
ஏறத்தாழ 71% புவியின் மேற்பரப்பு நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது. இதில் 2.8% தூய நீராகவும், 97.2%
சதவிகிதம் உப்பு நீராக கடலிலும், பெருங்கடலிலும் காணப்படுகிறது.
நீரியில் சுழற்சி என்பது உலக அளவிலான ஒரு நிகழ்வு ஆகும். இது கடலிலிருந்து நீரை
வளிமண்டலத்திற்கும், வளிமண்டலத்திலிருந்து புவிக்கும், புவியிலிருந்து மீண்டும் கடலுக்கு
எடுத்து செல்லும் ஒரு சுழற்சி ஆகும்.
நீரியல் சுழற்சியில் ஆறு முக்கிய கூறுகள் உள்ளன. அவையானவன ஆவியீர்ப்பு, நீர்
சுருங்குதல், மழைப�ொழிவு, நீர் ஊடுருவல், நீர்உட் கசிவு, மற்றும் நீர் வழிந்தோடல்
உலகின் வெப்பமண்டல பிரதேசங்களில் ப�ொழிவானது தூறல் அல்லது மழைப்பொழிவு
வடிவத்தில் காணப்படும் மழை, கல் மழை, உறைபனி, ஆலங்கட்டி மழை ஆகியன ப�ொழிவின்
ப�ொதுவான வடிவங்களாகும்.
புவியின் மேற்பரப்பிலுள்ள மண்ணின் அடுக்கிற்குள் நீர் புகுதலுக்கு நீர் ஊடுருவல் என்று
பெயர். நீர் ஊடுருவல் மூலம் மண் தற்காலிகமாக தண்ணீரைச் சேமித்து மண்ணில் உள்ள
உயிரினங்களுக்கும், தாவரங்களுக்கும் கிடைக்கச் செய்கிறது.
கலைச்சொற்கள்

நீர்கொள்
பாறை
ஆவியீர்ப்பு

இது நிலத்திற்கு அடியில் உள்ள நீர் புகக்கூடிய மேலும் நீரை தக்க வைத்துக் க�ொள்ள
கூடிய ஒரு பாறையாகும் அல்லது பாறையின் பிளவுகளாக காணப்படுகிறது.
நீர் பரப்பிலிருந்து ஆவியாதல் மூலம் தாவரங்களிலிருந்து நீர் உட்கசிந்து
வெளியிடுதல் மூலம் ஏற்படும் நீரிழப்பு.
நீர் ஊடுருவல் மண்ணிற்குள் அல்லது பாறைக்குள் ஊடுருவும் நீர்
நீர் உட்கசிதல்: மண்ணின் துகள்களுக்கு இடையே மெதுவாக கீழ் ந�ோக்கி ஊடுருவும் நீர்
ப�ொழிவு
வளிமண்டலத்திலிருந்து நீராவி, நீர் சுருங்குதல் காரணமாக மழையாக ப�ொழிவது
நீர்
மழைப் ப�ொழிவின் காரணமாக புவியின் மேற்பரப்பில்
ஓரிடத்திலிருந்து
வழிந்தோடல் மற்றோரிடத்திற்கு நீர் செல்வது
3.

மதிப்பீடு
I சரியான விடையைத்
தேர்வு செய்க
1.

2.

4.

நீர் கடலிலிருந்து, வளிமண்டலத்திற்கும்,
வளிமண்டலத்திலிருந்து
நிலத்திற்கும்,
மீண்டும் நிலத்திருந்து கடலுக்குச் செல்லும்
முறைக்கு __________ என்று பெயர்.
அ) ஆற்றின் சுழற்சி ஆ) நீரின் சுழற்சி
இ) பாறைச் சுழற்சி ஈ) வாழ்க்கைச் சுழற்சி
புவியின் உள்ள நன்னீரின் சதவிகிதம்
__________.
அ) 71% ஆ) 97% இ) 28% ஈ) 0.6%
229
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நீர், நீராவியிலிருந்து நீராக மாறும்
முறைக்கு __________ என்று பெயர்.
அ) ஆவி சுருங்குதல்
ஆ) ஆவியாதல்
இ) பதங்கமாதல்		
ஈ) மழை
நீர்,
மண்ணின்
இரண்டாவது
அடுக்கிலிருந்து அல்லது புவியின் மேற்பரப்பு
வழியாக ஆறுகளிலும், ஓடைகளிலும்,
ஏரிகளிலும், பெருங்கடலுக்குச் செல்லும்
முறைக்கு __________.
அ) ஆவி சுருங்குதல்
ஆ) ஆவியாதல்
இ) நீர் உட்கசிந்து வெளியிடுதல்
ஈ) நீர் வழிந்தோடல்

நீரியல் சுழற்சி
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5.

6.

நீர் தாவரங்களின் இலைகளிலிருந்து
நீராவியாக மாறுவதற்கு __________
என்று அழைக்கின்றனர்.
அ) நீர் உட்கசிந்து வெளியிடுதல்
ஆ) நீர் சுருங்குதல்
இ) நீராவி சுருங்குதல்
ஈ) ப�ொழிவு
குடிப்பதற்கு உகந்த நீரை __________
என்று அழைப்பர்.
அ) நிலத்தடி நீர் ஆ) மேற்பரப்பு நீர்
இ) நன்னீர்
ஈ) ஆர்ட்டீசியன் நீர்

அ) i, iv சரி
இ) ii, iii சரி

V. சரியா, தவறா?
1. 212 °F வெப்பநிலையில் நீர் க�ொதிக்கிறது.
ஆனால் 32 °F வெப்பநிலையில் ஆவியாக
ஆரம்பிக்கிறது.
2. மூடிபனி எனப்படுவது காற்றில் த�ொங்கு
நிலையில் மிதக்கும் நுண்ணிய நீர்
துளிகளைப் பெற்றிருப்பதில்லை.
3. அடிப்பரப்பு நீர் வழிந்தோடல் ப�ொதுவாக
இடைநீர் ஓட்டம் எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.
VI குறுகிய விடையளி
1. நீர் க�ொள் பரப்பு பற்றி குறிப்பு வரைக.
2. நீர் சுழற்சி – வரையறு.
3.	பனி
உருவாக்கம்
எவ்வாறு
நடைபெறுகிறது?
4. “மேல் மட்ட நீர் வழிந்தோடல்” குறிப்பு
வரைக.

II க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.
1.
2.
3.
4.
5.

வளிமண்டலத்தில் உள்ள நீராவியின்
அளவு
__________
என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
நீர்ச் சுழற்சியில் __________ நிலைகள்
உள்ளன.
வளிமண்டலத்திற்கு புவியை ந�ோக்கி
விழும் எல்லா வகையான நீருக்கும்
__________ என்று பெயர்.
மழைத்துளியின் அளவு 0.5 மீ குறைவாக
இருந்தால், அம்மழை ப�ொழிவின் பெயர்
__________.
மூடுபனி __________ ஐ விட அதிக
அடர்த்தி க�ொண்டது.

VII. காரணம் கூறுக.
1. நீர் புகாத இடங்களில் நீரின் ஊடுருவல்
குறைவாக உள்ளது.
2. புவியில் நன்னீர் குறைவாக உள்ளது.
3. துருவப்பகுதிகளிலும், மலைப்பகுதிகளிலும்
பனிப்பொழிவு ப�ொதுவான நிகழ்வாக
உள்ளது.
VIII. பத்தியளவில் விடையளிக்கவும்:
1. நீர்ச் சுழற்சி யின் பல்வேறு படிநிலைகளைப்
படத்துடன் விவரி.
2. தாவரங்களின்
நீர்
உட்கசிந்து
வெளியேறுதலுக்கும்
ஆவியாதலுக்கும்
உள்ளவேறுபாட்டைக் கூறு.
3. மழைப�ொழிவின் பல வகைகளை விவரி.
4. நீர்
வழிந்தோடல்
மற்றும்
அதன்
வகைகளை விவரி.

III. ப�ொருத்துக
1. தாவரங்கள்	
-	மேகங்கள்
2. நீர் சுருங்குதல் கல்மழை
3.	பனித்துளி மற்றும்
மழைத்துளி
	புவியின்
மேற்பரப்பு
4. நீர் ஊடுருவுதல் 	நீர் உட்கசிந்து
வெளியிடுதல்
IV. சரியான கூற்றைத் தேர்வு செய்யவும்:
1. நீராவியாதல் என்பது
(i) நீராவி நீராக மாறும் செயலாக்கம்
(ii) நீர் நீராவியாக மாறும் செயலாக்கம்
(iii) நீர்
 
100°C.
வெப்பநிலையில்
க�ொதிக்கிறது.
ஆனால்
0°C
வெப்பநிலையில்
ஆவியாக
ஆரம்பிக்கிறது.
(iv) ஆவியாதல்
 
மேகங்கள் உருவாக
காரணமாக அமைகிறது.
எட்டாம் வகுப்பு - புவியியல்
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ஆ) ii சரி
ஈ) அனைத்தும் சரி

IX. செயல்பாடு:
படத்தில்
உள்ள
விடுபட்ட
நீரின்
சுழற்சிகளைக்
கண்டுபிடித்து
அதற்குரிய
இடத்தில் எழுதவும்.
mkக

பக

கா

கட

n பைக
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அலகு - 1

குடிமையியல்

மாநில அரசு எவ்வாறு
செயல்படுகிறது
கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
இப்பாடத்தைக் கற்றுக்கொ ள்வதின் வாயிலாக
வருவனவற்றில் அறிவைப் பெறுகின்றனர்

மாணவர்கள்

பின்

▶ மாநில நிர்வாகம்

▶ ஆளுநரின் அதிகாரம் மற்றும் பணிகள்

▶ முதலமைச்சரின் அதிகாரம் மற்றும் பணிகள்

▶ மாநில சட்டமன்ற பேரவை மற்றும் மேலவை
▶ மாநில நீதித்துறை.

அறிமுகம்

குடியரசுத்
தலைவரால்
ஆளுநர்
நியமிக்கப்படுகிறார். இவர் மாநில நிர்வாகத்தின்
தலைவராக இருக்கிறார். அவரின் பதவிக்காலம்
ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும். எனினும் பதவிக்காலம்
முடியும் முன்பாகவே அவரை அப்பதவியிலிருந்து
குடியரசுத் தலைவர் நீக்கலாம். அல்லது
தானாகவே
தனது
பதவியை
ஆளுநர்
ராஜினாமா
செய்யலாம்.
ஆளுநரின்
பதவிக்காலம் நீட்டிக்கப்படலாம் அல்லது வேறு
மாநிலத்திற்குப்
பணியிட
மாற்றம்
செய்யப்படலாம். ஆனால் மாநில அரசாங்கம்
ஆளுநரை பதவியிலிருந்து நீக்க இயலாது.

நமது நாட்டில் மத்திய அரசு, மாநில அரசு
என்ற
இரண்டு
வகை
அரசாங்கங்கள்
நடைமுறையில் உள்ளன. இந்தியாவில் 29
மாநில அரசாங்கங்கள் செயல்படுகின்றன.
ஒவ்வொரு மாநிலமும் தனது நிர்வாகத்தைக்
கவனித்துக் க�ொள்ள தனக்கென ஒரு அரசைக்
க�ொண்டுள்ளது. அந்த வகையில் ஒவ்வொரு
மாநிலமும் நிர்வாகம், சட்டமன்றம் மற்றும்
நீதித்துறையை
க�ொண்டுள்ளது.
மாநில
நிர்வாகம் மாநில ஆளுநர் மற்றும் முதலமைச்சர்
தலைமையிலான
அமைச்சரவையால்
மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
மாநில
ஆளுநர்
சட்டமன்றத்தின் ஒரு அங்கமாகத் திகழ்கிறார்.

குடியரசுத்
தலைவர்
மாநில
ஆளுநரை
நியமிக்கும் ப�ோது மத்திய
அ மை ச ்ச ர வை யி ன்
ஆ ல�ோ ச னை யி ன ்ப டி
செயல்படுகிறார். மேலும் த�ொடர்புடைய மாநில
அரசையும்
கலந்தால�ோசிக்கிறார். ப�ொதுவாக
ஒருவர் ஆளுநராக அவரது ச�ொந்த மாநிலத்தில்
நியமிக்கப்படுவது இல்லை.

மாநில நிர்வாகம்
ஆளுநர்

மாநில
அரசின்
தலைவராக மாநில ஆளுநர்
இருப்பார்
என
இந்திய
அரசியலமைப்பு
சட்டம்
குறிப்பிடுகிறது.
இந்தியக்
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மாநில ஆளுநராக நியமிக்கப்படுவதற்கு ஒருவர்
இந்தியக் குடிமகனாக இருக்க வேண்டும். 35
வயது நிரம்பியவராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
மேலும்
அவர்
பாராளுமன்றம்
அல்லது
சட்டமன்றத்தில்
உறுப்பினராக
இருத்தல்
கூடாது. இது தவிர ஆதாயம் தரும் எந்த ஒரு
பதவியையும் அவர் வகித்தல் கூடாது.

■

அதிகாரம் மற்றும் பணிகள்
■ ஆளுநர்
	
ஒரு மாநிலத்தின் தலைமை
நிர்வாகி ஆவார். மாநில அரசின் நிர்வாக
அதிகாரங்கள்
ஆளுநரிடம்
உள்ளன.
மாநில
அரசாங்கத்தின்
அனைத்து
நிர்வாக
செயல்களும்
ஆளுநரின்
பெயரால்
மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
ஆளுநர்
முதலமைச்சரையும்
அவரது
ஆல�ோசனையின்
பேரில்
ஏனைய
அமைச்சர்களையும் நியமிக்கிறார்.
■ 	மாநில
அரசின்
தலைமை
வழக்கறிஞர், மாநில அரசு பணியாளர்
தேர்வாணையத்தின்
தலைவர்
மற்றும்
உறுப்பினர்களை
நியமனம்
செய்வத�ோடு சில இதர நியமனங்களையும்
மேற்கொள்கிறார்.
■ ஆளுநரின்
	
அறிக்கையின் படி குடியரசு
தலைவர் அரசியலமைப்புச் சட்டப் பிரிவு 356
ஐ பயன்படுத்தி ஒரு மாநிலத்தில் குடியரசுத்
தலைவர்
ஆட்சியை
ஏற்படுத்துகிறார்.
மாநிலத்திலுள்ள பல்கலைக்கழகங்களின்
வேந்தராக ஆளுநர் செயல்படுகிறார்.
■ மாநில
	
சட்டமன்ற
கூட்டத்தைக்
கூட்டவும், ஒத்தி வைக்கவும் அதிகாரம்
க�ொண்டுள்ளத�ோடு
மட்டுமல்லாமல்
சட்டமன்றத்தைக்
கலைக்கும்
அதிகாரத்தையும் க�ொண்டுள்ளார்.
■ ஆளுநரின்
	
ஒப்புதலுக்குப் பின்னரே பண
மச�ோதாவைச் சட்டமன்றத்தில் க�ொண்டுவர
முடியும். சட்டமன்ற கூட்டம் நடைபெறாத
ப�ோது ஆளுநர் அவசரச் சட்டத்தைப்
பிறப்பிக்கிறார்.
■ சட்டமன்றத்திற்கு
	
ஒரு ஆங்கில�ோ இந்திய
உறுப்பினரை அவர்கள் ப�ோதிய அளவு
பிரதிநிதித்துவம் பெறாதப�ோது நியமனம்
செய்யும் அதிகாரத்தைக் க�ொண்டுள்ளார்.
மாநில சட்ட மேலவைக்கு அறிவியல்,
இலக்கியம், கலை, சமூக சேவை, கூட்டுறவு
இயக்கம் ஆகிய துறைகளில் சிறப்பாகப்
எட்டாம் வகுப்பு - குடிமையியல்
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பங்காற்றிய அறிஞர்களில், ஆறில் ஒரு பங்கு
அளவிற்கு பிரதிநிதித்துவ அடிப்படையில்
நியமிக்கிறார்.
மாநில
	
அரசாங்கத்தின் ஆண்டு நிதிநிலை
அறிக்கை
ஆளுநரின்
ஒப்புதலுடன்
சட்டமன்றத்தில்
சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
சட்டமன்றத்தால்
நிறைவேற்றப்பட்ட
பண மச�ோதா உள்ளிட்ட அனைத்து
மச�ோதாக்களுக்கும் ஒப்புதல் அளிக்கிறார்.
மாநில அரசின் எதிர்பாரா செலவின
நிதி ஆளுநரின் கட்டுப்பாட்டில் மட்டுமே
இருக்கும்.

ஆளுநரின் நிலை
மாநில ஆளுநர் குடியரசுத் தலைவரைப்
ப�ோன்று மாநிலத்தில் பெயரளவு நிர்வாகத்
தலைவராக உள்ளார். எனினும் மாநில ஆளுநர்
எப்போதும் பெயரளவு தலைவராக இருப்பது
இல்லை. அவர் தனது அதிகாரங்களை
குறிப்பிட்ட சில நேர்வுகளில் செயல்படுத்துகிறார்.
அவர் மத்திய அரசின் ஒரு முகவராக மாநிலத்தில்
செயல்படுகிறார். எனவே இவர் மத்திய அரசு
மற்றும்
மாநில
அரசு
ஆகியவற்றிற்கிடையேயான உறவுகளைப் பராமரிப்பதற்குப்
ப�ொறுப்பு
வாய்ந்தவர்
ஆவார்.
ஆளுநர்
முக்கியமான தருணங்களில் அமைச்சரவைக்கு
ஆல�ோசனை வழங்குகிறார். மாநிலத்தில்
சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு த�ொடர்பான ஆளுநரின்
அறிக்கையின்
அடிப்படையில்
குடியரசுத்
தலைவர் மாநிலத்தில் நெருக்கடி நிலையை
அறிவிக்கிறார்.
ஆளுநர்
விருப்புரிமை
அதிகாரத்தை
செயல்படுத்தும்
ப�ோது
தன்னிச்சையான முடிவுகளை எடுக்கிறார்.
அவர் அமைச்சரவை யிடமிருந்து அரசாங்கத்தின்
செயல்பாடுகள் குறித்த தகவல்களைக் க�ோரிப்
பெறலாம்.

முதலமைச்சர்

ஆளுநர்
மாநில
ச ட்ட ம ன ்ற த் தி ல்
பெ ரு ம்பா ன ்மை
க�ொண்டுள்ள
கட்சியின்
தலைவரை
மாநில
மு த ல மை ச ்ச ர ா க
நியமிக்கிறார். முதலமைச்சர்
அமைச்சரவையின்
தலைவர்
ஆவார்.
முதலமைச்சரின் பதவிக்காலம் நிலையான
ஒன்று
அல்ல.
அவர்
சட்டமன்றத்தில்
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பெரும்பான்மை
பலம்
உள்ளவரை
முதலமைச்சர்
பதவியில்
நீடிக்கலாம்.
சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மை பலத்தை
இழக்கும்போது
அவர்
பதவி
விலகுதல்
வேண்டும். முதலமைச்சர் பதவி விலகுதல்
என்பது ஒட்டும�ொத்த அமைச்சரவையும் பதவி
விலகுதலைக் குறிக்கும்.
முதலமைச்சர் மாநில சட்டமன்றத்தில்
உறுப்பினராக
இருத்தல்
வேண்டும்.
முதலமைச்சராக
பதவி
ஏற்கும்போது
உறுப்பினராக இல்லாவிட்டால் 6 மாதத்திற்குள்
சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்
படுதல் வேண்டும்.

என்பது சட்டமன்ற மேலவை எனவும் கீழவை
என்பது
சட்டமன்ற
பேரவை
எனவும்
அழைக்கப்படுகிறது.

முதலமைச்சரின் அதிகாரங்கள் மற்றும்
செயல்பாடுகள்
■ முதலமைச்சர்
	
மாநிலத்தின் தலைமை
நிர்வாகி ஆவார். மாநில அரசாங்கத்தின்
பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் அவரது
தலைமையின் கீழ் எடுக்கப்படுகின்றன.
■ மாநில
	
முதலமைச்சர், அமைச்சரவையை,
உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்.
முதலமைச்சரின் ஆல�ோசனையின் பெயரில்
அமைச்சர்களை ஆளுநர் நியமிக்கிறார்.
■	பல்வேறு துறைகளை கண்காணித்து
ஆல�ோசனை வழங்குகிறார். மேலும் அவர்
பல்வேறு துறைகளின் நடவடிக்கைகளை
ஒருங்கிணைக்கிறார்.
■ முதலமைச்சர்
	
மாநில
அரசாங்கத்தின்
க�ொள்கைகளை உருவாக்குவதில் முக்கிய
பங்கு வகிக்கிறார். அவர் மாநில அரசின்
க�ொள்கைகள் மக்களின் நலனுக்கு எதிராக
இல்லாததை உறுதி செய்கிறார். மாநில
அரசாங்கத்தின் க�ொள்கை முடிவுகளில்
அவரது முடிவே இறுதியாக இருக்கும்.
■ மாநில
	
அரசாங்கத்தின்
உயர்
பதவிகளில் நியமனம் செய்யும் முக்கிய
அதிகாரத்தைக்
க�ொண்டுள்ளார்.
முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சரவையின்
ஆல�ோசனையின்படியே ஆளுநர் பல்வேறு
உயர் அதிகாரிகளை நியமிக்கிறார்.

சட்டமன்ற மேலவை

ஒரு
மாநிலத்தின்
சட்ட
மன்ற
மேலவையானது நாற்பது உறுப்பினர்களுக்குக்
குறையாமலும்,
அம்மாநில
சட்டமன்ற
உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையில் மூன்றில்
ஒரு பங்கிற்கு மிகாமலும் இருத்தல் வேண்டும்
என அரசியலமைப்புச் சட்டம் குறிப்பிடுகிறது.
இதன்
உறுப்பினர்கள்
மறைமுகமாக
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.
■ மூன்றில்
	
ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள்
மாவட்ட பஞ்சாயத்து மற்றும் நகராட்சி
உறுப்பினர்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.
■ மேலும்
	
மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள்
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.
■	பன்னிரண்டில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள்
பட்டதாரிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.
■ மற்றொரு
	
பன்னிரண்டில் ஒரு பங்கு
உறுப்பினர்கள்
இடைநிலை
பள்ளி
ஆசிரியர்கள், கல்லூரி, பல்கலைக்கழக
ஆசிரியர்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.
■ ஆறில்
	
ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் மாநில
ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகின்றனர்.
சட்டமன்ற மேலவை ஒரு நிலையான
அவையாகும். இதன் உறுப்பினர்களில் மூன்றில்
ஒரு
பங்கு
உறுப்பினர்கள்
இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஓய்வு பெறுவர்.

மாநில சட்டமன்றம்
இந்தியாவில் மாநில சட்டமன்றம் என்பது
ஆளுநரையும் ஒன்று அல்லது இரண்டு
அவைகளையும் க�ொண்டிருக்கும். மேலவை
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அக்காலிப்
பணியிடங்களுக்கு
தேர்தல்
நடைபெறும். உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம்
ஆறு ஆண்டுகள் ஆகும். உறுப்பினராக
தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு
ஒருவர் இந்தியக்
குடிமகனாகவும், 30 வயது நிரம்பியவராகவும்
இருத்தல்
வேண்டும்.
இவர்
மாநில
சட்டமன்றத்திலும் அல்லது பாராளுமன்றத்தின்
இரண்டு அவைகளிலும் உறுப்பினராக இருத்தல்
கூடாது.
தலைமை
அலுவலராக
அவைத்தலைவர் இருப்பார். அவைத்தலைவர்
இல்லாதப�ோது துணைத் தலைவர் அவையை
நடத்தும்
ப�ொறுப்பினை
க�ொண்டிருப்பார்.
சட்டமன்ற மேலவையின் தலைவர் மற்றும்
துணைத்
தலைவரை
அவையின்
உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர்.

வழங்கப்படும்.
சட்டமன்ற
உறுப்பினர்கள்
மக்களால்
நேரடியாக
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர். ஒரு சட்டமன்ற த�ொகுதியில்
வசிக்கும் 18 வயது நிரம்பிய அனைவரும்
சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்களிக்கலாம்.
அரசியலமைப்பின்படி
ஒரு
மாநில
சட்டமன்றத்தில் 500 உறுப்பினர்களுக்கு
மேலாகவும்
60
உறுப்பினர்களுக்கு
குறைவாகவும் இருத்தல் கூடாது. அட்டவணைப்
பிரிவினர், பழங்குடியினருக்கு சட்டமன்றத்தில்
இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாநில
ஆளுநர் சட்டமன்றத்திற்கு ஒரு ஆங்கில�ோ
இந்திய உறுப்பினரை நியமனம் செய்கிறார்.
சட்டமன்ற
உறுப்பினர்கள்
ஐந்தாண்டு
காலத்திற்கு
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.
ஆனால் மாநில ஆளுநர், சட்டமன்றத்தின்
பதவிக்காலம் முடிவதற்கு முன்பாகவே அதனை
கலைத்து புதிதாக தேர்தல் நடத்த அழைப்பு
விடுக்கலாம்.
சட்டமன்ற
கூட்டத்திற்கு
சபாநாயகர் தலைமை ஏற்கிறார். இவர்
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். சபாநாயகர் இல்லாத நேர்வுகளில்
துணை சபாநாயகர் சட்டமன்ற கூட்டத்திற்கு
தலைமை ஏற்கிறார்.

சட்டமன்றப் பேரவை

மாநில
அரசாங்கத்தின்
சட்டங்களை
உருவாக்குபவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்
என அழைக்கப்படுகின்றனர் (MLA). இவர்கள்
பல்வேறு சட்டமன்ற த�ொகுதிகளில் இருந்து
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.
சட்டமன்ற
தேர்தலுக்காக,
மாநிலம்
பல்வேறு
த�ொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. இவை
சட்டமன்ற
த�ொகுதிகள்
என
அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு சட்டமன்ற த�ொகுதி
ஒரு லட்சம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மக்கள்
த�ொகையைக் க�ொண்டிருக்கும். ஒவ்வொரு
சட்டமன்ற த�ொகுதியிலிருந்தும் ஒரு உறுப்பினர்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்.

மாநில அமைச்சரவை
தேர்தலில்
பெரும்பான்மை
பெரும்
கட்சியின்
தலைவர்
முதலமைச்சராக
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். தமிழ்நாட்டில் 234
சட்டமன்ற த�ொகுதிகள் உள்ளன. 118 க்கும்
அதிகமான த�ொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற கட்சி
ஆளுநரால் ஆட்சி அமைக்க அழைக்கப்படுகிறது.
முதலமைச்சர் (இவரும் ஒரு சட்டமன்ற
உறுப்பினராக இருத்தல் வேண்டும்) அவரது
கட்சி
சட்டமன்ற
உறுப்பினர்களிலிருந்து,
அமைச்சர்களை தேர்வு செய்கிறார். இவ்வாறு
முதலமைச்சர் மற்றும் அவரது தலைமையிலான
பல்வேறு துறை அமைச்சர்களும் க�ொண்ட
அமைப்பு
மாநில
அரசாங்கம்
என
அழைக்கப்படுகிறது.
ஆகவே
தேர்தலில்
பெரும்பான்மை பெறும் கட்சி ஆட்சி அமைக்கும்
எனக் கூறலாம்.

சட்டமன்ற பேரவைக்கான தேர்தல்
சட்டமன்றபேரவைக்கான
தேர்தலில்
பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் ப�ோட்டியிடுகின்றன.
இக்கட்சிகள் ஒவ்வொரு த�ொகுதிக்கும் தமது
வேட்பாளர்களை நியமிக்கின்றன. தேர்தலில்
ப�ோட்டியிடும் வேட்பாளர் மக்களிடம் தமக்கு
வாக்களிக்குமாறு க�ோருகிறார். சட்டமன்ற
தேர்தலில் ப�ோட்டியிடும் ஒருவர் 25 வயது
நிரம்பியவராக இருத்தல் வேண்டும். ஒருவர்
ஒரே சமயத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட
த�ொகுதிகளில்
ப�ோட்டியிடலாம்.
எந்த
கட்சியையும் சாராத ஒருவரும் தேர்தலில்
ப�ோட்டியிடலாம்.
அவ்வாறு
ப�ோட்டியிடும்
வேட்பாளர் சுயேட்சை வேட்பாளர் என
அழைக்கப்படுகிறார்.
ஒவ்வொரு
கட்சியும்
தனக்கென ஒரு சின்னத்தை க�ொண்டிருக்கும்.
சுயேட்சை
வேட்பாளர்களுக்கும்
சின்னம்
எட்டாம் வகுப்பு - குடிமையியல்
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மாநில அரசாங்கத்தின் செயல்பாடுகள்

சட்டமன்றத்திற்கு
உறுப்பினர்களாக
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பின்னர்
ஒவ்வொரு
சட்டமன்ற உறுப்பினரும் அதன் கூட்டத்தில்
கலந்து க�ொள்ளுதல் வேண்டும். சட்டமன்றம்
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ஆண்டிற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முறை
கூடும்.
மாநிலத்திற்கான
சட்டங்களை
இயற்றுவது சட்டமன்றத்தின் முக்கிய பணி
ஆகும். சட்டமன்றம் மாநிலப் பட்டியல் மற்றும்
மத்தியப்
பட்டியலில்
உள்ள
துறைகள்
த�ொடர்பாக சட்டத்தை இயற்றலாம். எனினும்
நெருக்கடி நிலை நடைமுறையில் உள்ளப�ோது
சட்டமன்றம் தனது சட்டமியற்றும் அதிகாரத்தைப்
பயன்படுத்த இயலாது.
மாநில சட்டமன்றம் அமைச்சரவையின்
மீது கட்டுப்பாட்டினை செலுத்துகிறது. மாநில
அமைச்சரவை
சட்டமன்றத்திற்கு
ப�ொறுப்புள்ளதாகவும் மற்றும் பதில் அளிக்கவும்
கடமைப்பட்டுள்ளது.
அமைச்சரவையின்
செயல்பாடுகளில் திருப்தி ஏற்படாவிட்டால்
மாநில சட்டமன்றத்தில் ஒரு நம்பிக்கை இல்லா
தீர்மானத்தை இயற்றி அமைச்சரவையை
நீக்கம் செய்திடலாம். மாநில சட்டமன்றம் ஆனது
மாநிலத்தின் நிதியைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
நிதி மச�ோதாவை சட்டமன்றத்தில் மட்டுமே
க�ொண்டுவர இயலும்.
சட்டமன்றத்தின்

அனுமதி இல்லாமல் மாநில அரசாங்கம்
வரியினை
விதிக்கவ�ோ,
அதிகரிக்கவ�ோ,
குறைக்கவ�ோ, விலகிக் க�ொள்ளவ�ோ இயலாது.
சட்டமன்றத்தில்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
உறுப்பினர்கள்
குடியரசுத்
தலைவரைத்
தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்தலில் பங்கேற்கின்றனர்.
மாநிலங்களவை
உறுப்பினர்களைத்
தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்தலில் சட்டமன்றத்தின்
அனைத்து
உறுப்பினர்களும்
பங்கு
க�ொள்கின்றனர். அரசியலமைப்பைத் திருத்தும்
சில நேர்வுகளில் சட்டமன்றம் பங்கு வகிக்கிறது.
எனவே
அரசாங்கமானது
சட்டத்தை
உருவாக்குதல்,
சட்டத்தை
நடைமுறைப்படுத்துதல்,
நீதியை
உறுதி
செய்தல் ஆகிய மூன்று அடிப்படை பணிகளைக்
க�ொண்டுள்ளது.

மாநில அரசாங்கத்தில் சட்டங்கள்
எவ்வாறு இயற்றப்படுகின்றன?

நாட்டு மக்களுக்காக பல்வேறு வகையான
விதிகள்
மற்றும்
சட்டங்கள்

இவ்வாறுதான் என்னைப்போல்
உள்ள ஒரு மச�ோதா சட்டமாகிறது

சட்டப்பேரவையில் மச�ோதா
அறிமுகப் படுத்தப் படுகிறது

மச�ோ

விவாதங்களும் , கருத்துப்பரிமாற்றங்களும்
அதன்மீது நடைபெறுகின்றன

தா

மச�ோதாவில் திருத்தங்கள்
க�ொண்டுவரப்படலாம்

மச�ோதாவிற்கு ஆதரவாக
பாதிக்கும் மேற்பட்ட
சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள்
வாக்களித்தால் , அம்மச�ோதா
நிறைவேறுகிறது

மச�ோதா ஆளுநரின் ஒப்புதலுடன் சட்டமாகிறது
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உருவாக்கப்படுகின்றன.
உதாரணமாக
நீங்கள் ஒரு துப்பாக்கியை உரிமம் இல்லாமல்
வைத்துக் க�ொள்ள இயலாது அல்லது சட்டப்படி
ஒரு பெண் 18 வயதிற்கு முன்பாகவும் அல்லது
ஒரு ஆண் 21 வயதிற்கு முன்பாகவும் திருமணம்
செய்து
க�ொள்ள
இயலாது.
இத்தகைய
விதிகளும்
சட்டங்களும்
சாதாரணமாக
இயற்றப்பட்டவை
அல்ல.
மக்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் இதுப�ோன்ற
சட்டங்களை உருவாக்குவதற்கு முன்பாகக்
கவனமாக சிந்தித்து உள்ளது. இவை ப�ோன்ற
பல்வேறு சட்டங்கள் மாநில மற்றும் மத்திய
அரசாங்கத்தால் இயற்றப்படுகின்றன.
சட்டமன்றத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்
மாநிலத்தில் உள்ள பல்வேறு பிரச்சனைகளான
ப�ொதுப்பணிகள், கல்வி, சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு
ஆகியவை பற்றி விவாதிக்கின்றனர். சட்டமன்ற
உறுப்பினர்களுக்கான
துறைகளின்
செயல்பாடுகளை
தெரிந்துக�ொள்ள
கேள்விகளை எழுப்பலாம் இதற்கு அந்தத்துறை
சார்ந்த அமைச்சர் விடையளிக்க வேண்டும்.
சில நிகழ்வுகள் குறித்து சட்டமன்றம் சட்டங்களை
இயற்றுகிறது.
சட்டம்
இயற்றும்
முறை
பின்வருமாறு:

மற்றும்
மருத்துவர்கள்
என
பல
லட்சக்கணக்கான பணியாளர்கள் மாநில
அரசாங்கத்தால்
பணியமர்த்தப்பட்டிருக்கின்றனர். அவ்வகையான அலுவலர்களுக்கு
மாநில அரசாங்கம் ஊதியம் வழங்குகிறது.
இவர்கள் மாநில அரசின் ஆணைகளைப்
பின்பற்றி நடத்தல் வேண்டும்.

மாநிலத்தின் நீதித்துறை
உயர் நீதி மன்றம்

மாநிலத்தில் உயரிய நீதி அமைப்பாக
உயர்
நீதிமன்றம்
விளங்குகிறது.
அரசியலமைப்பின்
படி
ஒவ்வொரு
மாநிலத்திற்கும் ஒரு உயர் நீதிமன்றம்
இருக்கும். எனினும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட
மாநிலங்கள்
அல்லது
யூனியன்
பிரதேசங்களுக்கு
ப�ொதுவான
ஒரு
உயர்நீதிமன்றமும்
இருக்கலாம்.
மாநில
உயர்நீதிமன்றம்
ஒரு
தலைமை
நீதிபதியையும்,
குடியரசுத்
தலைவர்
தேவைக்கு ஏற்ப அவ்வப்போது நியமனம்
செய்யும்
இதர
நீதிபதிகளையும்
க�ொண்டிருக்கும்.
உயர்
நீதிமன்ற
நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை நிலையாகவும்
ஒரே
மாதிரியாகவும்
இருப்பதில்லை.
குடியரசுத் தலைவர் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை
நீதிபதியையும்,
மாநில
ஆளுநரையும்
கலந்தால�ோசித்து உயர்நீதிமன்ற தலைமை
நீதிபதியை நியமனம் செய்கிறார்.
உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி பின்வரும்
தகுதிகளை
கட்டாயம்
க�ொண்டிருத்தல்
வேண்டும்.
■	இந்தியக் குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும்.
■	இந்தியாவில் பத்தாண்டு காலம் நீதித்துறை
அலுவலராக பணியாற்றி இருக்க வேண்டும்.
■	ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உயர்
நீதிமன்றங்களில்
வழக்குரைஞராக
குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் அனுபவம்
பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி 62 வயது வரை
அப்பதவியில் இருப்பார். உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி
நிரூபிக்கப்பட்ட தவறான நடத்தை மற்றும்
திறமை இன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்
உச்சநீதிமன்ற
நீதிபதிகளை
நீக்குவது
ப�ோன்று நீக்கப்படலாம்.

சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துதல்
சட்டங்களை
நடைமுறைப்படுத்துவது
மாநில
அமைச்சரவையின்
பணியாகும்.
தமிழ்நாடு
சட்டமன்றம்
சென்னையில்
அமைந்துள்ளது. ஒரு மாநிலத்தில் சட்டமன்றம்
மற்றும் அமைச்சரவை ப�ொதுவாக எங்கு
செயல்படுகிறத�ோ
அதுவே
மாநிலத்தின்
தலைநகரம் ஆகும்.
சட்டமன்றத்தால்
உருவாக்கப்பட்ட
சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த. மாவட்ட
ஆட்சியர்கள், வட்டாட்சியர்கள், வட்டார வளர்ச்சி
அலுவலர்கள், வருவாய் அலுவலர்கள், கிராம
நிர்வாக அலுவலர்கள், காவலர்கள், ஆசிரியர்கள்
மாநில
சட்டமன்றமும்
சாதாரண
அல்லது
பண
ம ச�ோ த ா க்களை
நி றைவே ற் று வ தி ல்
பாராளுமன்றம்
பின்பற்றும்
நடைமுறைகளையே
பின்பற்றுகிறது.
சட்டமன்றபேரவை சட்டமன்ற மேலவையைக்
காட்டிலும் அதிக அதிகாரம் க�ொண்டதாகும்.
எட்டாம் வகுப்பு - குடிமையியல்
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உயர்நீதிமன்றத்தின் அதிகாரம் மற்றும் பணிகள்
■	அடிப்படை
உரிமைகள்
மற்றும்
இதர
ந�ோக்கங்களை
வலியுறுத்த
உயர்நீதிமன்றம் ஆட்கொணர்வு நீதிப்
பேராணை, தகுதி முறை வினவும்
நீதிப்பேராணை,
தடை
உறுத்தும்
நீதிப்பேராணை,
கட்டளையிடும்
நீதிப்பேராணை மற்றும் ஆவணங்களை
தாக்கல்
செய்ய
வலியுறுத்தும்
நீதிப்
பேராணை
ஆகியவற்றைப்
பிறப்பிக்கின்றன.
■	ஒவ்வொரு
உயர்நீதிமன்றமும்
தனது
அதிகார எல்லைக்குள் உள்ள ராணுவ
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் தீர்ப்பாயங்கள்
நீங்கலாக
அனைத்து
சார்
நிலை
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் தீர்ப்பாயங்களை
கண்காணிக்கும்
அதிகாரத்தைக்
க�ொண்டுள்ளது.
■	சார் நிலை நீதிமன்றத்தில் நிலுவையிலுள்ள
உள்ள ஒரு வழக்கில் அதில் சட்ட முகாந்திரம்
உள்ளது என உயர் நீதிமன்றம் திருப்தியுறும்
ப�ோது இவ்வழக்கினை எடுத்து தானே
முடிவு செய்யலாம்.
■	உயர் நீதிமன்றம் மாநிலத்தில் உள்ள
அனைத்து சார் நிலை நீதிமன்றங்களையும்
கட்டுப்படுத்துகிறது.
■	உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றத்தைப்
ப�ோலவே
வழக்குகள்
பற்றிய
பதிவேடுகளின் ஆதாரச் சான்றாக உள்ள
பதிவுரு நீதிமன்றமாக விளங்குகிறது.
■	நீதி
நிர்வாகத்திற்காக
ஒவ்வொரு
மாநிலமும் பல்வேறு மாவட்டங்களாகப்

பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு மாவட்டமும்
மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் எல்லைக்குள்
அமைந்திருக்கும்.
மாவட்ட
நீதிபதிகள்
ஆளுநரால் நியமனம் செய்யப்படுகின்றனர்.
மேலே
தெரிவித்த
அதிகாரங்களை
தனது
எல்லைக்குள்
செயல்படுத்தும்
ப�ோது நீதிமன்றம் முழு அதிகாரத்தையும்
சுதந்திரத்தையும்
க�ொண்டுள்ளது.
அரசியலமைப்பின்
பாதுகாப்பு
என்பது
நீதிமன்றங்கள் சுதந்திரமாக செயல்படுவதன்
மூலம் உறுதி செய்யப்படுகிறது.

மீள்பார்வை
■	நம் நாட்டில் 29 மாநில அரசாங்கங்கள்
செயல்படுகின்றன. ஒவ்வொரு மாநிலமும்
தனது நிர்வாகத்தை மேற்கொள்ள ஓர்
அரசாங்கத்தைக் க�ொண்டுள்ளது.
■	இந்தியாவின் மாநில அரசின் தலைவராக
ஆளுநர் இருப்பார் என அரசியலமைப்பு
கூறுகிறது.
■	மாநில அரசின் உயர் அதிகாரிகளை
நியமிப்பதில் முதலமைச்சர் முக்கிய பங்கு
வகிக்கிறார்.
■	மாநில
அரசாங்கத்தின்
சட்டங்களை
இயற்றுபவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்
என அழைக்கப்படுகின்றனர்.
■	மாநிலத்தின் உயர்ந்த நீதி அமைப்பாக
உயர்
நீதிமன்றம்
செயல்படுகிறது.
அரசியலமைப்பின்படி
ஒவ்வொரு
மாநிலத்திற்கும் ஒரு உயர் நீதிமன்றம்
இருத்தல் வேண்டும்.

கலைச்சொற்கள்
த�ொகுதி

Constituency

the body of voters who elect a representative for their
area

அதிகார வரம்பு

Jurisdiction

power or authority to interpret and apply the law

சட்டமன்றம்

Legislature

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

பிரகடனம்

promulgate

announce widely known

தள்ளிவை

prorogues

to suspend or end a legislative session
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5.

மதிப்பீடு

- கீழவை
-	பெயரளவுத்
தலைவர்
3. சட்டமன்ற பேரவை	 - மேலவை
4. சட்டமன்ற மேலவை	 -	உண்மையான
தலைவர்

ஒரு
மாநிலத்தின்
ஆளுநர்
யாரால்
நியமிக்கப்படுகிறார்?
அ) குடியரசுத் தலைவர்	

ஆ) துணைக் குடியரசுத் தலைவர்

IV. சரியா / தவறா?
1. முதலமைச்சர் மாநிலத்தின் தலைமை
நிர்வாகி ஆவார்.
2. ஆளுநர் சட்ட மன்றத்திற்கு இரண்டு
ஆங்கில�ோ இந்திய உறுப்பினர்களை
நியமிக்கிறார்.
3. உயர்
நீதிமன்ற
நீதிபதிகளின்
எண்ணிக்கை
நிலையாகவும்
ஒரே
மாதிரியாகவும் இருப்பதில்லை.

இ) பிரதம மந்திரி

2.

3.

ஈ) முதலமைச்சர்

மாநில அமைச்சரவைக் குழுவின் தலைவர்
அ) ஆளுநர்	

ஆ) முதலமைச்சர்

இ) சபாநாயகர்	

ஈ) உள்துறை அமைச்சர்

மாநில சட்டமன்ற கூட்டத்தைக் கூட்டவும்,
ஒத்திவைக்கவும் அதிகாரம் பெற்றவர்
அ) உள்துறை அமைச்சர்
ஆ) குடியரசுத் தலைவர்

V சரியான கூற்றைத் தேர்ந்தெடு
1. மாநில
சட்டமன்ற
உறுப்பினர்கள்
கீழ்கண்டவர்களுள்
யாரைத்
தேர்ந்தெடுப்பதில் பங்கு பெறுகின்றனர்.
i. குடியரசுத் தலைவர்

இ) சபாநாயகர்

4.

ஈ)ஆளுநர்

உயர் நீதி மன்ற நீதிபதிகளை நியமிப்பதில்
பங்கு பெறாதவர் யார்?
அ) ஆளுநர்

ii. துணை குடியரசுத் தலைவர்

ஆ) முதலமைச்சர்

iii. ராஜ்ய சபை உறுப்பினர்கள்

இ) உயர் நீதி மன்ற தலைமை நீதிபதி

5.

iv. சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினர்கள்

ஈ) குடியரசுத் தலைவர்

உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஓய்வு பெறும்
வயது
அ) 62   ஆ) 64   இ) 65   ஈ) 58
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அ) i, ii & iii சரி

ஆ) i மற்றும் iii சரி

இ) I,iii மற்றும் iv சரி

ஈ) I,ii,iii மற்றும் iv சரி

VI கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு
வார்த்தைகளில் விடையளி.
1. மாநில சட்டமன்றத்தின் இரு அவைகளின்
பெயரை எழுதுக.
2. மாநில
சட்டமன்ற
பேரவை
உறுப்பினராவதற்கு உள்ள தகுதிகள்
யாவை?
3. முதலமைச்சர்
எவ்வாறு
நியமிக்கப்படுகிறார்?
4. மாநில அமைச்சரவை குழு எவ்வாறு
உருவாக்கப்படுகிறது?

II க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.
1. இந்தியாவில்
உள்ள
ம�ொத்த
மாநிலங்களின்
எண்ணிக்கை
ஆகும்.
2. ஆளுநரின் பதவிக்காலம்
ஆண்டுகள் ஆகும்.
3. மாவட்ட நீதிபதிகள்
ஆல்
நியமிக்கப்படுகின்றனர்.
4. ஆளுநர் ஒரு மாநிலத்தின்
ஆவார்.
எட்டாம் வகுப்பு - குடிமையியல்

சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக
வயது நிறைவடைந்திருக்க வேண்டும்.

III. ப�ொருத்துக.
1. ஆளுநர்		
2. முதலமைச்சர்		

Iச
 ரியான விடையை தேர்வு
செய்க
1.

ஒருவர்
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மேற்கோள் நூல்கள்

VII. கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விரிவான
விடையளி.
1. முதலமைச்சரின் அதிகாரங்கள் மற்றும்
பணிகளை விவரி?
2. மாநில சட்ட மன்றத்தின் பணிகளை
விவரி?
3. உயர்நீதி மன்றத்தின் அதிகாரங்களையும்,
பணிகளையும் எழுது?

■ 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

இணையதள ஆதாரங்கள்

VIII. செயல் திட்டம் மற்றும் செயல்பாடு
1. தமிழ்நாடு மற்றும் அண்டை மாநிலங்களின்
ஆளுநர், முதலமைச்சர் பெயர்களைப்
பட்டியலிடுக.
2. தமிழ்நாட்டின் அமைச்சர்களின் பெயர்கள்
மற்றும் அவர்கள் சார்ந்த துறைகளையும்
பட்டியலிடுக.

இணையச் செயல்பாடு
இச்செயல்பாட்டின் மூலம்
மாணவர்களை இந்திய நாடாளுமன்றம்
பற்றி மெய்நிகராக அறியச் செய்தல்.

படிநிலைகள்
•
•
•
•

 ழ்க்காணும் உரலி/விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி மக்களவையின் அதிகாரப்பூர்வ
கீ
இணையப் பக்கத்திற்குச் செல்க. அதில் “Members” என்பதைத் தேர்வு செய்து தற்போதைய
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பெயர்களை அறிந்து க�ொள்க.
இணையப் பக்கத்தின் நடுப்பகுதிக்கு வருக. நாட்டின் பல்வேறு துறைகளின் அமைச்சரவை
உறுப்பினர்கள் பற்றி அறிந்து க�ொள்க.
வட்ட விளக்கப்படத்திற்கு மேல் சுட்டியைக் க�ொண்டு சென்று, நடுவண் அரசில் அங்கம்
வகிக்கும் கட்சிகளின் பலத்தைத் தெரிந்து க�ொள்க.
இணையப் பக்கத்தின் கீழ்ப்பகுதிக்குச் செல்க. ‘Virtual tour’ என்பதைச் ச�ொடுக்கி
நாடாளுமன்றத்தின் அமைப்பு குறித்த மெய்நிகர் காண�ொலிப் பயணம் மேற்கொள்க.
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அலகு - 2

குடிமக்களும்
குடியுரிமையும்
கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
இப்பாடத்தைக் கற்றுக் க�ொள்வதன் வாயிலாக மாணவர்கள் கீழ்க்கண்ட
அறிவினை பெறுகின்றனர்
▶ குடிமக்கள் மற்றும் குடியுரிமைக்கான ப�ொருள் மற்றும் வரையறைகள்
▶ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம்
▶ இந்தியக் குடியுரிமை பெறுதலும், நீக்குதலும்
▶ வெளிநாட்டுக் குடியுரிமையின் தன்மை
▶ குடிமக்களின் உரிமைகளும், ப�ொறுப்புகளும்

அறிமுகம்

குடியுரிமை என்பது ஒரு குடிமகன்
அவர் விரும்பும் காலம் வரையில் அந்நாட்டில்
சட்டப்படியாக
வசிக்கும்
உரிமையை
வழங்குதலே ஆகும்

ஒரு நாட்டின் அரசாங்கத்தைப் பற்றியும்,
மக்களின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள்
பற்றியும் படிக்கும் இயல் குடிமையியல்
ஆகும். குடிமகன்
(Citizen) என்ற ச�ொல்
‘சிவிஸ்’
(Civis)
என்னும்
இலத்தீன்
வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது. இதன்
ப�ொருள் பண்டைய ர�ோமாபுரியில் இருந்த
நகர நாடுகளில் ‘குடியிருப்பாளர்’ என்பதாகும்.
நகர நாடுகள் அமைப்புகள் மறைந்த பின்னர்
இச்சொல் நாடுகளின் உறுப்பினர் என்ற
ப�ொருளில் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஒரு நாட்டின்
குடிமக்கள் அனைத்து விதமான குடியியல்,
அரசியல் உரிமைகளை அனுபவிக்க தகுதி
உடையவர்கள் ஆவர்.

குடியுரிமையின் வகைகள்

குடியுரிமை இரண்டு வகைப்படும்
1. இ யற்கை
குடியுரிமை:
பிறப்பால்
இயற்கையாக பெறக்கூடிய குடியுரிமை
2. இ யல்புக் குடியுரிமை; இயல்பாக
விண்ணப்பித்து பெறும் குடியுரிமை

இந்தியக் குடியுரிமைச் சட்டம்,
1955
இ ந் தி ய க்
கு டி ம க ன்
தன்னுடைய குடியுரிமையை
பெறுதலையும், நீக்குதலையும் பற்றிய விதிகளை
இச்சட்டம் கூறுகிறது.

குடிமகனும் குடியுரிமையும்
ஒரு
அரசால்
வழங்கப்பட்ட
சட்ட
உரிமைகளையும்,
சலுகைகளையும்
அனுபவிப்பவரும், அதே வேளையில் நாட்டின்
சட்டங்களை மதித்து நடப்பவரும், அவருக்கான
கடமைகளை
நிறைவேற்றுபவருமே
அந்நாட்டின் குடிமகன் ஆவார்.
எட்டாம் வகுப்பு - குடிமையியல்
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குடியுரிமையை பெறுதல்
1955 ஆம் ஆண்டு இந்தியக் குடியுரிமைச்
சட்டம் குடியுரிமை பெறுவதற்கான ஐந்து
வழிமுறைகளை பரிந்துரைக்கிறது. அவைகள்
பின்வருவனவாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.
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1. பிறப்பால் குடியுரிமை
பெறுதல்

 இந்தியக் குடிமகனை திருமணம் செய்த
ஒருவர் பதிவின் மூலம் விண்ணப்பிக்கும்
முன் ஏழு ஆண்டுகள் இந்தியாவில்
வசித்தவராக இருத்தல் வேண்டும்.

 இ க் கு டி யு ரி மை
பி ற ப் பி ட த ்தா ல்
தீ ர ்மா னி க ்க ப்ப டு கி ற து .
1950 ஜனவரி 26 முதல்
1987 ஜூலை வரை இந்தியாவில் பிறந்த
குழந்தைகளின் பெற்றோர் எந்த நாட்டவராக
இருப்பினும் அவர்கள் பிறப்பால் குடியுரிமை
பெறுகின்றனர்.
 1987 ஜூலை
1 மற்றும் அதற்குப் பின்
இந்தியாவில்
பிறக்கும்
குழந்தையின்
பெற்றோரில் ஒருவர் அச்சமயத்தில் இந்தியக்
குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும்.
 2 004 டிசம்பர் 3 மற்றும் அதற்குப்
பின்
இந்தியாவில்
பிறந்தவர்கள்
பிறப்பால்
குடியுரிமை
பெறுகின்றனர்.
அல்லது பெற்றோரில் ஒருவர் இந்தியக்
குடிமகனாகவும்
மற்றொருவர்
சட்ட
வி ர �ோத ம ா க
இ ந் தி ய ா வி ற் கு ள்
இடம்பெயர்ந்தவராக
இல்லாதிருந்தால்
குடியுரிமை பெறுகின்றனர்.

4. இயல்புக் குடியுரிமை

ஒருவர் விண்ணப்பிப்பதன் மூலம் மத்திய
அரசு அவருக்கு இயல்பு குடியுரிமைக்கான
சான்றிதழை வழங்குகிறது.
 எந்த ஒரு நாட்டிலும் குடிமகனாக இல்லாத
ஒரு இந்தியர் அவர் வசிக்கும் நாட்டின்
குடிமகனாவதை தடுக்கும் ப�ொருட்டு இயல்பு
குடியுரிமை வழங்கப்படுகிறது.
 வெளிநாட்டுக் குடியுரிமையை ஒருவர்
துறக்கும் பட்சத்தில் அவருக்கு இயல்பு
குடியுரிமை வழங்கப்படுகிறது.
 ஒருவர் இந்தியாவில் வசிக்கும் பட்சத்தில்
அல்லது இந்திய அரசுப்பணியில் இருக்கும்
பட்சத்தில் (அ) ஆண்டு முழுவதும் இந்தியாவில்
தங்கியிருக்கும் பட்சத்தில் இக்குடியுரிமையை
பெறுகிறார்.
 ந ல்ல
பண்புகளையும்
இந்திய
அ ர சி ய ல மை ப் பி ல்
எ ட்டா வ து
அ ட்ட வ ணை யி ல்
கு றி ப் பி ட் டு ள்ள
ஏதேனும் ஒரு ம�ொழியில் (தற்போது 22
ம�ொழிகள்) ப�ோதிய அறிவினையும் பெற்ற
ஒருவர் இயல்புக் குடியுரிமையைப் பெற
தகுதியுடையவராவார்.

2. வம்சாவளியால் குடியுரிமை பெறுதல்

 1950 ஜனவரி 26 முதல் 1992 டிசம்பர்10 க்கு
முன்னர் வெளிநாட்டில் பிறந்திருந்தாலும்
அவருடைய தந்தை இந்தியக் குடிமகனாக
இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் வம்சாவளி மூலம்
இந்திய குடியுரிமையைப் பெறுகிறார்.
 1992 டிசம்பர் 10 மற்றும் அதற்கு பின்னர்
வெளிநாட்டில் பிறந்தவர்களின் பெற்றோரில்
எவரேனும் ஒருவர் அச்சமயத்தில் இந்திய
குடிமகனாக இருந்தால் அவர் இந்தியக்
குடியுரிமையைப் பெறுகிறார்.
 2004 டிசம்பர் 3 ம் நாள் முதல் வெளிநாட்டில்
பிறந்தவர்கள் அவர்களுடைய பிறப்பினை
ஒரு வருடத்திற்குள் இந்திய தூதரகத்தில்
பதிவு செய்யவில்லை எனில் இந்திய
வம்சாவளிக் குடிமகனாக முடியாது.

5. பிரதேசங்களை இணைத்தல் மூலம்
பெறும் குடியுரிமை

எந்தவ�ொரு
வெளிநாட்டுப்
பகுதியும்
இந்தியாவுடன் இணையும் ப�ோது, இந்திய
அரசு அப்பகுதி மக்களை இந்திய குடிமக்களாக
ஏற்றுக்கொள்கிறது.அந்த குறிப்பிட்ட நாளில்
இருந்து அவர்கள் இந்திய குடிமக்களாகின்றனர்.
உதாரணமாக பாண்டிச்சேரி இந்தியாவுடன்
இணைந்த ப�ொழுது, இந்திய அரசு அம்மக்களுக்கு
1962ல்
இந்தியக்
குடியுரிமைக்கான
ஆணையை வழங்கியது.

3. பதிவு செய்தல் மூலம் குடியுரிமை
பெறுதல்

இந்தியக் குடியுரிமையை இழத்தல்

 இந்திய வம்சாவளியைச் சார்ந்த ஒரு
நபர் எந்த ஒரு நாட்டில் வசித்தாலும்
அல்லது பிரிக்கப்படாத இந்தியாவிற்கு
வெளிப்பகுதியில் வசிப்பவராக இருந்தாலும்
பதிவு செய்தலின் மூலம் குடியுரிமை பெறலாம்.

குடியுரிமை இழப்பு பற்றிய மூன்று
வழிமுறைகளை இந்திய அரசியலமைப்புச்
சட்டத்தின் இரண்டாவது பகுதியின் 5 முதல் 11
வரையிலான விதிகள் குறிப்பிடுகின்றன.
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குடியுரிமையை துறத்தல் (தானாக
முன்வந்து குடியுரிமையைத் துறத்தல்)

இந்திய
குடிமக்கள்
அனைவரும்
இந்தியாவில்
எங்கு
பிறந்திருந்தாலும்,
வசித்தாலும்
மாநில
வேறுபாடின்றி
குடியுரிமைக்கான
அனைத்து
அரசியல்
மற்றும்
குடிமையியல்
உரிமைகளை
அனுபவிக்கின்றனர்.

ஒருவர் வெளி நாட்டின் குடியுரிமையை
பெறும் பட்சத்தில் அவரின் இந்தியக் குடியுரிமை
அவரால் கைவிடப்படுகிறது.

குடியுரிமை முடிவுக்கு வருதல்
(சட்டப்படி நடைபெறுதல்)

ஒர் இந்தியக் குடிமகன் தாமாக முன்வந்து
வெளிநாட்டின்
குடியுரிமையை
பெறும்
பட்சத்தில் அவரது இந்தியக் குடியுரிமை
தானாகவே முடக்கப்படுகிறது.

முன்னுரிமை வரிசைப்படி
குடியரசு தலைவர் நாட்டின்
முதல் குடிமகன் ஆவார்.

குடியுரிமை மறுத்தல் (கட்டாயமாக
முடிவுக்கு வருதல்)

இந்தியாவில் வசிக்கும் வெளிநாட்டுக்
குடியுரிமை பெற்றவர்

ம�ோசடி, தவறான பிரதிநிதித்துவம்
அல்லது
அரசியலமைப்பு
சட்டத்திற்கு
புறம்பாக செயல்படுதல் ஆகியவற்றின் மூலம்
இந்தியக் குடியுரிமையை பெறும் ஒருவரின்
குடியுரிமையை இந்திய அரசு ஓர் ஆணை
மூலம் இழக்கச் செய்கிறது.

வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் – NRI (Non Resident Indian)
இந்தியக் கடவுச் சீட்டினை (Passport) பெற்று
வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியக் குடிமக்கள்.
இந்திய பூர்வீக குடியினர் – PIO (Person on Indian Origin)

இந்தியக் குடியுரிமை உடைய மூதாதையர்களைக்
க�ொண்ட, வெளிநாட்டில் குடியுரிமை (பாகிஸ்தான்,
வங்காளதேசம், ஸ்ரீலங்கா, பூடான், ஆப்கானிஸ்தான்,
சீனா, நேபாளம் நீங்கலாக) பெற்றிருக்கும் ஒருவர் இந்திய
பூர்வீக குடியினர் ஆவர். 2015 ஜனவரி 9 முதல் PIO முறை
இந்திய அரசால் திரும்பப் பெறப்பட்டு OCI முறையுடன்
இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

நாட்டுரிமை மற்றும்
குடியுரிமை

வெளிநாட்டுக் குடியுரிமையை க�ொண்ட இந்தியாவில்
வசிப்பதற்கான அட்டை வைத்திருப்பவர் (Overseas
citizen of India Card Holder)

பூர்வீகம், பிறப்பு மற்றும்
இனம்
ஆகியவற்றின்
அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டினர்
இயல்பாக பெறும் நிலை நாட்டுரிமை
எனப்படும்.
சட்ட
நடைமுறைகளுக்கு
உட்பட்டு ஒரு நாட்டின் அரசாங்கத்தால் தனி
ஒருவருக்கு வழங்கப்படுவது குடியுரிமை
எனப்படும்.
ஒருவர் தனது நாட்டுரிமையை மாற்ற
முடியாது. ஆனால் தனது குடியுரிமையை
மாற்ற முடியும்.

இந்தியாவை பூர்வீகமாகக் க�ொண்ட வெளிநாட்டு
குடிமகன் (பாகிஸ்தான், வங்காளதேசம் நீங்கலாக)
காலவரையின்றி இந்தியாவில் வசிப்பதற்கும், பணி
செய்வதற்கும் OCI அட்டை பெறுகிறார். இவர்களுக்கு
இந்தியாவில் வாக்களிக்கும் உரிமை இல்லை.

இந்திய குடிமக்களின் உரிமைகளும்,
கடமைகளும்
இந்திய
அரசியலமைப்புச்
சட்டம்
கீழ்க்கண்ட
உரிமைகளை
நமக்கு
வழங்குகிறது
■ அடிப்படை உரிமைகள்
■ 	மக்களவை தேர்தலுக்கும், மாநில
சட்டமன்ற தேர்தலுக்கும் வாக்களிக்கும்
உரிமை
■ 	இந்திய அரசு அலுவலகங்களில் பணிபுரியும்
உரிமை.
இந்திய
பாராளுமன்றம்
மற்றும் மாநில சட்ட மன்றங்களில்
உறுப்பினராவதற்கான உரிமை.
இந்திய அரசியலமைப்பு 42 வது
சட்டத்திருத்தத்தின்
படி
இந்தியக்
குடிமக்களுக்கான அடிப்படை கடமைகள்
வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒற்றைக் குடியுரிமை
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் நமக்கு
ஒற்றைக் குடியுரிமையை வழங்குகிறது.
அதுவே இந்தியக் குடியுரிமை எனப்படுகிறது.
ஆனால் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும்
சுவிட்சர்லாந்து ஆகிய கூட்டாட்சி அமைப்பு
க�ொண்டுள்ள
நாடுகளில்
இரட்டைக்
குடியுரிமை
வழங்கப்படுகிறது.
(தேசிய
குடியுரிமை, மற்றும் மாநில குடியுரிமை)
எட்டாம் வகுப்பு - குடிமையியல்
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(உதாரணமாக:
நே ர ் மை ய ா க
வரி
செலுத்துதல்,
மற்றவர்களின்
கருத்துக்களுக்கும்,
நம்பிக்கைகளுக்
கும்,உரிமைகளுக்கும்
மதிப்பளித்தல்,
நாட்டின் பாதுகாப்பிற்காகச் செயலாற்றுதல்,
சட்டங்களை மதித்தல் மற்றும் கீழ்படிதல்.)
ஒரு நாட்டின் குடிமக்கள் அல்லாதவர்களை
இரண்டு வகையினராக நாம்
அழைக்கின்றோம் அவை :
1. அந்நியர் (Alien)
ஒரு நாட்டில் வசிக்கும் குடிமகனாக
அல்லாத அனைவரும் அந்நியர் எனப்படுவர்.
உதாரணம் : வெளிநாட்டு சுற்றுலாப்
பயணிகள், வெளிநாட்டு மாணவர்கள்
2. குடியேறியவர் (Immigrant)
ஒரு நாட்டில் எவ்வித தடையும் இன்றி
நிரந்தரமாக வசிப்பதற்கும், பணி புரிவதற்கும்
உரிமை பெறும் அந்நியர் குடியேறியவர்
எனப்படுகிறார்.

வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்
தினம் (பிரவாசி பாரதிய
தினம்)

இந்திய அரசின் வெளியுறவுத்
துறை
அமைச்சகத்தால்
இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பிரவாசி பாரதிய
தினம் க�ொண்டாடப்படுகிறது.இந்த தினம்
இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்காக வெளிநாட்டில்
வசிக்கும் இந்தியர்களின் பங்களிப்பினை
பெறும் வகையில் க�ொண்டாடப்படுகிறது. இது
மகாத்மா காந்தி தென் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து
இந்தியாவிற்கு வருகை புரிந்த தினமான
ஜனவரி – 9 – ஆம் நாள் க�ொண்டாடப்படுகிறது.

நற்குடிமகனின் பண்புகள்

■
■
■

அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் படி நடத்தல்

■

	 ற்பண் பு களை யு ம் ,
ந
நிலைநாட்டுதல்

சட்டத்துக்கு கீழ்படிதல்

சமுதாயத்திற்கு
	
தன் பங்களிப்பை ஆற்றுதல்
மற்றும் குடிமைப் பணியை செயலாற்றுதல்.
நீ தி யை யு ம்

முடிவுரை
நமது அரசியலமைப்புச் சட்டம் ஒற்றைக்
குடியுரிமையை
வழங்குகிறது.
இதன்
மூலம் இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் சம
உரிமையை வழங்குகிறது. ஒருங்கிணைந்த
இந்தியாவை உருவாக்கும் ப�ொருட்டு, இந்திய
மக்களிடையே
சக�ோதரத்துவத்தையும்,
ஒற்றுமையையும் நமது அரசியலமைப்பு
ஊக்குவிக்கிறது.

■	வேற்றுமைகளை மறந்து நடத்தல்
உலகளாவிய குடியுரிமை
ஒரு
குறிப்பிட்ட
நாட்டின்
குடிமகன்
என்பதை விட உலகளாவிய சமுதாயத்தில்
ஒவ்வொருவரும்
அங்கம்
என்பதே
உலகளாவிய குடியுரிமை ஆகும். உலக மக்கள்
அனைவருக்கும் உரிமைகளும், குடிமைப்
ப�ொறுப்புகளும் இயற்கையாகவே உள்ளன.
புதிய
சமுதாயத்தை
உருவாக்குவதில்
இன்றைய இளைஞர்களின் ஈடுபாட்டையும்,
பங்களிப்பையும் பெறுவதே உலகளாவிய
குடியுரிமையின் அடிப்படை ஆகும்.

மீள்பார்வை

■
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ஒரு
அரசால்
அளிக்கப்பட்ட
சட்ட
உரிமைகளையும்
சலுகைகளையும்
அனுபவிக்கும்
ஒருவர்
குடிமகன்
எனப்படுகிறார்.
குடிமக்களும் குடியுரிமையும்
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■
■

	இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதி – II 5
முதல் 11 வரையிலான விதிகள் இந்தியக்
குடியுரிமை பற்றி குறிப்பிடுகிறது.

■

	1955 ஆம் ஆண்டு இந்தியக் குடியுரிமைச்
சட்டம், ஒருவர் இந்தியக் குடியுரிமையைப்

முயன்று அடைதல்
திருத்தம்

acquisition

குடியிருப்பவர்

amendment

a minor change

fraternity

Law determining the fundamental
political principles of a government
brotherhood

Resident

inhabitant
II. க�ோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக
1. 	ஒரு நாட்டின் _______, அந்நாடு வழங்கும்
குடியியல் மற்றும் அரசியல் உரிமைகளைப்
பெறத் தகுதியுடையவர் ஆவார்.
2. இந்திய
	
அரசியலமைப்புச் சட்டம் _______
குடியுரிமையை மட்டும் வழங்குகிறது.
3. 	இந்தியக் கடவுச் சீட்டினைப் பெற்று
(Passport)
வெளிநாட்டில்
வாழும்
இந்தியக் குடிமகன் ________ என
அழைக்கப்படுகிறார்.
4. மக்கள்
	
அனைவரும்
உரிமைகள்
மற்றும் ________ யும் இயற்கையாக
பெற்றிருக்கின்றனர்.
5. 	________ என்பது இளைஞர்களை
நவீன சமுதாயத்தை வடிவமைப்பதில்
பங்கேற்க செய்யும் ஒரு ய�ோசனை ஆகும்.

I. சரியான விடையை தேர்வு
செய்க
1. 	கீ ழ ்க ்க ண ்டவைக ளி ல்
எந்த
ஒன்று
இந்திய
குடியுரிமை
பெறும்
வழிமுறை அல்ல?
அ) பிறப்பின் மூலம்

ஆ) ச�ொத்துரிமை பெறுவதன் மூலம்
இ) வம்சாவழியின் மூலம்

ஈ) இயல்பு குடியுரிமை மூலம்

2. அரசியலமைப்புச்
	
சட்டத்தின் எந்தப் பகுதி
மற்றும் பிரிவுகள் குடியுரிமையைப் பற்றிக்
குறிப்பிடுகின்றன?

III. சரியா ? தவறா ? குறிப்பிடுக
1. 	அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஒற்றைக்
குடியுரிமையை வழங்குகிறது.
2.	வெளிநாட்டுக் குடியுரிமையை க�ொண்டு
இந்தியாவில் வசிப்பதற்கான அட்டை
வைத்திருப்பவருக்கு வாக்குரிமை உண்டு.
3. 	அடிப்படை
உரிமைகளை
இந்தியக்
குடிமகன்
அனுபவிக்க
நமது
அரசியலமைப்புச் சட்டம் உத்திரவாதம்
அளிக்கிறது.
4. நாட்டுரிமையை
	
மாற்ற இயலும். ஆனால்
குடியுரிமையை மாற்ற இயலாது.

அ) பகுதி II

ஆ) பகுதி II பிரிவு 5 – 11

இ) பகுதி II பிரிவு 5 – 11
ஈ) பகுதி I பிரிவு 5 - 11

3. இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் யார்?
அ) பிரதமர்

ஆ) குடியரசுத் தலைவர்
இ) முதலமைச்சர்

ஈ)இந்திய தலைமை நீதிபதி
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இந்திய
அரசியலமைப்புச் சட்டம் ஒற்றைக்
குடியுரிமையை நமக்கு வழங்குகிறது.

act of acquiring

மதிப்பீடு

எட்டாம் வகுப்பு - குடிமையியல்

பற்றி

கலைச்சொற்கள்

அரசியலமைப்புச் சட்டம் Constitution
சக�ோதரத்துவம்

பெறுதலையும்,
நீக்குதலையும்
குறிப்பிடுகின்றது.
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IV. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் ப�ொருத்தமான
விடைகளை தேர்வு செய்க
1. 	ஒரு இந்தியக் குடிமகனின் குடியுரிமை
கீழ்க்கண்ட எதனால் முடிவுக்கு வருகிறது.
i) ஒருவர் வேறு நாட்டுக் குடியுரிமையை
		பெறும் ப�ோது
ii) பதிவு செய்வதன் மூலம்
iii)	தவறான ம�ோசடி வழிகளில் ஒருவர்
குடியுரிமை பெற்றார் என்று அரசு
கருதும் ப�ோது
iv)	ப�ோரின் ப�ோது எதிரி நாட்டிடம் இந்திய
குடிமகன் வணிகம் செய்யும் ப�ோது
அ. I மற்றும் II சரி
ஆ. I மற்றும் III சரி
இ. I, II, IV சரி
ஈ. I, II, III சரி
2. 	கூற்று: 1962 ஆம் ஆண்டு பாண்டிச்சேரி
இந்திய யூனியனுடன் இணைந்தது. அங்கு
வாழ்ந்த மக்கள் இந்திய குடிமக்களாயினர்.
காரணம்: 1955 இந்தியக் குடியுரிமைச்
சட்டத்தின்
படி
பிரதேசங்களை
இணைத்தல் என்பதன் அடிப்படையில்
அவர்கள் இந்திய குடிமக்களாகினர்
அ. காரணம் கூற்றிற்கான சரியான
விளக்கம்
ஆ. காரணம் தவறு
இ. கூற்று தவறு ஆனால் காரணம் சரி
ஈ. காரணம், கூற்று இரண்டும் தவறு

V. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு ஒன்று அல்லது
இரண்டு வாக்கியங்களில் விடையளி
1. குடியுரிமையின் வகைகளை குறிப்பிடுக.
2. ஓர்
	
இந்தியக் குடிமகன் நமது நாட்டில்
அனுபவிக்கும் உரிமைகள் யாவை?
3. 	நற்குடிமகனின் மூன்று பண்புகளை
குறிப்பிடுக
4. இந்தியக்
	
குடிமகனாவதற்குரிய ஐந்து
வழிமுறைகளை எழுதுக?
5. 	1955 ஆம் ஆண்டு இந்திய குடியுரிமைச்
சட்டம் பற்றி நீவிர் அறிவது யாது?
VI. கீழ்க்கண்டவைகளுக்கு விடையளி
1. 	ஒருவருக்கு எதன் அடிப்படையில் இந்தியக்
குடியுரிமை இரத்து செய்யப்படுகிறது?
VII. மாணவர்களுக்கான செயல்பாடு
அட்டவணைப்படுத்துக:
அ.	ந ல்ல குடிமகனாக வகுப்பறையிலும்,
வகுப்பறைக்கு
வெளியிலும்
நீவிர்
எவ்வாறு நடந்து க�ொள்வாய் என
அட்டவணைப்படுத்துக
ஆ.	ந ல்ல
குடிமகனாக
உன்னுடைய
ப�ொறுப்புகள் எவை (ஏதேனும் மூன்று
கருத்துக்களை எழுதுக)
வீட்டில்:-

பள்ளியில்:-

உனக்கு நீயே:-

சுற்றுச்சூழலுக்கு:-

இணையச் செயல்பாடு
படிநிலைகள்

குடிமக்கள் மற்றும் குடியுரிமை

• கீழ்க்காணும் உரலி/விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி உள்நாட்டு விவகாரங்கள்
அமைச்சகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையப் பக்கத்திற்குச் செல்க.
• “Act/Rules/Regulations” என்பதைத் தேர்வு செய்து இந்தியக் குடியுரிமைப் பெறுவதற்கான
அரசியலமைப்பு நடைமுறைகளை அறிந்து க�ொள்க.
• திரையின் கீழ்ப்பகுதியில் காணப்படும் “Required Documents” என்பதைத்
தேர்வு செய்து முக்கிய ஆவணங்கள் பற்றித் தெரிந்து க�ொள்க.
• “Sample Forms” என்பதைச் ச�ொடுக்கி குடியுரிமைப் பெற விண்ணப்பிக்கத்
தேவையான படிவங்களின் மாதிரிகளை அறிந்து க�ொள்க.
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அலகு - 1

ப�ொருளியல்

பணம், சேமிப்பு
மற்றும் முதலீடுகள்

“கற்றல் படைப்பாற்றலை ஏற்படுத்தும், படைப்பாற்றல் சிந்தனையைத்
தூண்டும், சிந்தனை அறிவாற்றலை அளிக்கும், அறிவாற்றல் உங்களை
சிறந்தவராக்கும்”.
-ஏ. பி. ஜெ. அப்துல்கலாம்

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
▶ நாட்டு வருமானத்தைப் பற்றி தெரிந்துக் க�ொள்ளுதல்
▶ மதிப்பு, இயல்பு, செயல்பாடு மற்றும் பணத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி
அறிந்து க�ொள்ளுதல்
▶ சேமிப்பு மற்றும் முதலீடு பற்றி புரிந்து க�ொள்ளுதல்
▶ கருப்பு பணம் பற்றி தெரிந்துக் க�ொள்ளுதல்
வாங்கும்போது
அதற்கான
செலுத்துத்
த�ொகையாக அனைவராலும் ஏற்றுக் க�ொள்ளக்
கூடிய எதனையும் பணம் என்று கூறலாம்” –
இராபர்ட்சன்.

அறிமுகம்
பணம்
ஒரு
கண்கவர்
ப�ொருள்
மட்டுமல்லாமல்,
ஆர்வத்தை
தூண்டக்கூடியதாகும். இது மாணவர்களுக்கு
பிடித்தமான முக்கிய கூறு. பணத்தின் வரலாறு
மற்றும் பணத்தை பல்வேறு காலங்களில்
எவ்வாறு
வெவ்வேறு
வகைகளாகப்
பயன்படுத்தப்பட்ட முறை ஒரு சுவாரஸ்யமான
கதை, நவீன வடிவங்களில் பணம், வங்கி
அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

பணத்தின் பரிணாம வளர்ச்சி

பணம்
என்ற
வார்த்தை
ர�ோம்
வார்த்தையான
“ம�ொனேட்டா
ஜுனோ”
விலிந்து பெறப்பட்டது. இது ர�ோமின் பெண்
கடவுள் மற்றும் ர�ோம் பேரரசின் குடியரசு
பணமாகும். இந்தியாவின் “ரூபாய்” என்ற ச�ொல்
சமஸ்கிருத வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
‘ரூபியா’ என்றால் வெள்ளி நாணயம் என்று
ப�ொருள். இன்று நாம் காகித பணமாகவும்,
நாணயங்களாகவும்
பயன்படுத்துகிற�ோம்.
ஆனால் இந்த பரிணாம நிலைகள் ஒரே இரவில்
நடைபெறவில்லை. இந்த நிலைகளை அடைய
ஆயிரக்கணக்கான
ஆண்டுகள்
ஆனது.

பணம் ஒரு அடிப்படை கண்டுபிடிப்பு.
அன்றாட
பரிவர்த்தனைகளுக்கு
இது
எளிதானது. மதிப்பு மிக்க ப�ொருட்கள் மற்றும்
சேவைகளை சேமித்து வைத்து எதிர்காலத்தில்
செல்வத்தையும், வர்த்தகத்தையும் நாம் பெற
முடியும்.
“ப�ொது
ஏற்புத்
தன்மையை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு
பண்டங்கள்
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பணத்தின் பரிணாமம் பல நிலைகளை
கடந்துள்ளது. ஆரம்ப மற்றும் பழங்கால
நிலைதான் பண்டமாற்று முறையாகும்.

பண்டமாற்று முறையில் சில குறைபாடுகளாவன
1. இருமுகத் தேவை ப�ொருத்தமின்மை
2. ப�ொதுவான மதிப்பின் அளவுக�ோல்
3. ப�ொருட்களின் பகுபடாமை
4. செல்வத்தை சேமிப்பதற்கான சிரமங்கள்

பண்டமாற்று முறை

பண்டைய
காலத்தில்
பணம்
பயன்படுத்தபடாமல் பண்டத்திற்கு பண்டம்
பரிமாற்றம் நடைபெற்றதை பண்டமாற்று முறை
என்றனர். பண்டமாற்று முறை ஒரு பழைய
பரிமாற்ற
முறையாகும்.
பணம்
கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பாக இந்த முறை பல
நூற்றாண்டுகளாகப்
பயன்படுத்தப்பட்டது.
மக்கள் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை
மற்றொரு பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளுக்கு
பரிமாற்றம் செய்திருக்கிறார்கள். பண்டமாற்று
ப�ொருட்களின் மதிப்புப் பற்றி மற்ற குழுக்களுடன்
விவாதம் செய்தனர். பண்டமாற்று செயலில்
பணத்தின் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருப்பது ஒரு
நன்மையாகும்.

பணத்தின் பல நிலைகள் பின்வருமாறு

பண்டப் பணம், உல�ோக பணம், காகித
பணம்,
கடன்
பணம்,
நிகர்
பணம்
ப�ோன்றவைகள் சமீப கால பணத்தின்
வடிவங்கள் ஆகும். காலம், இடம் மற்றும்
சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு பணம் பல
நிலைகளில் உருவானது.

பண்டப் பணம்

ப�ொதுவாக
நாகரீகத்தின்
த�ொடக்க
காலத்தில் அனைவராலும் ஏற்கக்கூடிய எந்த
பண்டம் ப�ொதுவாக தேவைப்படுகிறத�ோ அந்தப்
பண்டம்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு,
அவற்றை
பணமாக பயன்படுத்தினர். உர�ோமம், த�ோல்,

பைடய காலt . . . . .
படமாmைற :
பட க ம ேசைவகைள ெபற பட கk
பட கைள மா வதக நைடெபறt

பண்டமாற்று முறை
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பணத்தின் பரிணாம வளர்ச்சி

எட்டாம் வகுப்பு - ப�ொருளியல்
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உல�ோக பணத்தின் வரலாறு

தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் ப�ோன்ற விலை மதிப்பற்ற உல�ோகங்கள் உல�ோக பணமாக
பயன்படுத்தப்பட்டன. உல�ோகத்தின் நிலையான எடை மற்றும் துல்லியம் குறிப்பாக தங்கம்,
வெள்ளி ஆகியவை முத்திரையுடன் பரிமாற்ற கருவியாக செய்யல்பட்டது. அவைகள் வெவ்வேறு
பிரிவுகளாக, எளிதாக பிரிப்பதற்கும், எடுத்து செல்வதற்கும், செலுத்துவதற்கும் வசதியாக இருந்தன.
பண்டைய வரலாற்று ஆசிரியரான ஹெர�ோட�ோடஸ் கி.மு. 8 ஆம் நூற்றாண்டில் லிடியாவின்
பேரரசர் மிடாஸ் உல�ோக நாணயத்தை கண்டு பிடித்தார். ஆனால் லிடியாவை விட பல
நூற்றாண்டுகளாக இந்தியாவில் தங்க நாணயங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.
உலக நாணயங்கள் வெளியீட்டார்களில் சீனா மற்றும் மத்திய கிழக்கு லிடியாவுடன்
பண்டைய இந்தியாவும் உள்ளன. இந்தியாவில் கி.மு 6ம் நூற்றாண்டில் முதன் முறையாக
மஹாஜனபதங்கள் ஆட்சியில் பூரணாஸ், கர்ஷபணம், பனாஸ் ப�ோன்ற நாணயங்கள்
அச்சடிக்கப்பட்டன.
தங்கம், வெள்ளி, தாமிரம் அல்லது ஈயம் ப�ோன்ற நாணயங்களை ம�ௌரியர்கள் துளையிட்டு
வெளியிட்டனர். இந்திய கிரேக்க குஷாண அரசர்கள் கிரேக்க மரபுப்படி சித்திரங்கள் ப�ொறிக்கப்பட்ட
நாணயங்களை அறிமுகப்படுத்தினர். 12 வது நூற்றாண்டில் டெல்லி துருக்கி சுல்தான்கள் தங்கள்
நாணயங்களில் இந்திய அரசர்களின் உருவத்தை நீக்கி இஸ்லாமிய எழுத்துக்களை பொறித்து
வெளிட்டனர். தங்கம், வெள்ளி மற்றும் தாமிரத்தால் ஆன நாணயங்களை டாங்கா என்றும், மதிப்பு
குறைந்த நாணயங்களை ஜிட்டால் என்றும் அழைத்தனர்.
1526 யில் இருந்த முகலாய சாம்ராஜ்யம் முழு சாம்ராஜ்யத்திற்கான பணவியல் முறையை
ஒருங்கிணைத்தும், இந்த சகாப்த பரிணாம பண வளர்ச்சியில் செர்ஷா சூரி, ஹுமாயூனை
த�ோற்கடித்து ஆட்சியில் இருந்த ப�ோது 178 கிராம் எடையுள்ள வெள்ளி நாணயத்தை வெளியிட்டார்.
அது “ரூபியா” என அழைக்கப்பட்டது மற்றும் 40 தாமிர துண்டுகள் அல்லது பைசா ப�ோன்றவற்றை
பயன்படுத்தினர். முகலாய காலம் முழுவதும் வெள்ளி நாணயம் பயன்பாட்டில் இருந்தது. ஆங்கில
கிழக்கிந்திய கம்பெனி 1600 ஆம் ஆண்டில் முகலாய நாணயத்தை பிரபலப்படுத்தியது. ஆனால்
1717 ல் முகலாய பேரரசர் பாருக்ஷாயர், ஆங்கிலேயர்களுக்கு முகலாய பண நாணயத்தை பம்பாய்
அச்சகத்தில் அச்சடிக்க அனுமதி அளித்தனர். ஆங்கில தங்க நாணயங்கள் கர�ோலினா என்றும்,
வெள்ளி நாணயங்களை ஏஞ்ஜேலினா என்றும், செம்பு நாணயங்களை கப்ரூன் என்றும் மற்றும்
வெண்கல நாணயத்தை டின்னி எனவும் அழைத்தனர்.

உேலாக பண

ெமௗrயா

l cதா

ெமௗrயா

கச பண

டாகா ெசஷாcr

ெசஷா cr நாணய
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உப்பு,
அரிசி,
க�ோதுமை,
பாத்திரங்கள்,
ஆயுதங்கள் ப�ோன்ற பண்டங்கள் ப�ொதுவாக
பணமாக பயன்படுத்தினர். அந்த வகையான
பண்டங்களைக் க�ொடுத்து பண்டங்களை
வாங்குதலை “பண்டமாற்று முறை” என
அழைத்தனர்.

செயல்பாடு 1

கீழ்க்கண்ட அட்டவணையை பூர்த்தி செய்க
வ.
எண்
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

உல�ோக பணம்

மனித நாகரிகத்தின் முன்னேற்றத்தில்
பண்ட பணம், உல�ோக பணமாக மாறியது.
தங்கம்,
வெள்ளி,
தாமிரம்
ப�ோன்ற
உல�ோகங்களை
எளிமையாக
கையாளப்பட்டதால் அவற்றின் அளவு எளிதாக
அறிந்துக் க�ொள்ளப்பட்டது. பதிவு செய்யப்பட்ட
வரலாற்றின் பெரும் பகுதியில், இவ்வகையான
பணம் முக்கிய பங்கு வகுத்தது.

8.
9.
10.

காகித பணம்

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நாணயங்களை
ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு
க�ொண்டு
செல்வது
சிரமமாகவும்,
ஆபத்தானதாகவுமாக இருந்தது. ஆகையால்,
காகித பணம் கண்டுபிடிப்பு பணத்தின்
வளர்ச்சியில்
ஒரு
முக்கிய
நிலையாக
கருதப்பட்டது.
தங்கத்தை
சேமிப்பதன்
அடிப்படையில் ஆரம்பித்த காகித பணத்தின்
வளர்ச்சி அந்த சேமிப்புக்கு ப�ொற்கொல்லர்கள்
‘இரசீது’களை
வழங்கினர்.
ப�ொற்கொல்லர்களின் ‘இரசீது’ பணத்தின்
பதிலியாகவும் மேலும் காகித பணமாகவும்
மாறியது. காகிதப் பணத்தை கட்டுபடுத்துவதும்,
ஒழுங்குபடுத்துவதும்
அந்நாட்டின்
மைய
வங்கியாகும். (இந்திய ரிசர்வ் வங்கி). தற்போது
பணத்தின்
பெரும்பகுதி
முக்கியமாக
செலாவணிப் பணம் அல்லது காகிதப் பணம்
மத்திய மைய வங்கியால் வெளியிடப்பட்டதாகும்.
எட்டாம் வகுப்பு - ப�ொருளியல்
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நாட்டின் பெயர்

பணத்தின் பெயர்

இந்தியா
ஜெர்மனி
ஜப்பான்
சிங்கப்பூர்
மலேசியா
சவுதி அரேபியா
அமெரிக்க ஐக்கிய
நாடுகள்
இங்கிலாந்து
இலங்கை
பாகிஸ்தான்

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

கடன் பணம் அல்லது வங்கிப் பணம்

க ா கி த
பணமும்,
கடன்
பணமும் கிட்டதட்ட
ஒரே
நேரத்தில்
வளர்ந்தது. மக்கள்
தங்கள் பணத்தின்
ஒரு
பகுதியை
வங்கியில் வைப்பு
த�ொகையாக வைத்து அந்த த�ொகையை
வசதியாக காச�ோலை மூலம் திரும்ப பெறலாம்.
காச�ோலை (கடன் பணம் அல்லது வங்கிப்
பணம்) என்று அழைக்கப்படுகிறது. காச�ோலை
என்பது பணத்தைக் குறிப்பதல்ல. ஆனால்
பணத்தின் பணிகளை மேற்கொள்ளும்.
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நிகர் பணம்
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உண்டியல், கருவூலக பட்டியல், பத்திரம்,
கடன் பத்திரங்கள், சேமிப்பு பத்திரங்கள்
ஆகியவற்றின் பயன்பாடுகள் பண பரிணாம
வளர்ச்சியின் இறுதி நிலையாகும்.

∙ ப
 ணம் ப�ோன்ற பல்வேறு நிலைகளிலுள்ள
மாதிரி பணம் குறிப்பாக பண்டப் பணம்,
உல�ோக பணம், நெகிழிப் பணம்
ஆகியவற்றை
தயார்
செய்யவும்
(பண்டமாற்று முறையும் சேர்த்து).

பணத்தின் சமீபத்திய வடிவங்கள்
நெகிழிப் பணம்

∙ ஒ
 வ்வொரு குழு மாணவர்களுக்கும்
மாதிரிகள் க�ொடுக்கவும்.

கடன் அட்டைகள் மற்றும் பற்று அட்டைகள்
சமீபத்திய நெகிழிப் பணமாகும். பணமில்லா
பரிவர்த்தனை இதன் ந�ோக்கமாகும்.

∙ ஆ
 சிரியர் மற்றும் மாணவர்கள் பல்வேறு
பணத்தின்
பரிணாம
வளர்ச்சி
நிலைகளைப் பற்றி விவாதித்தல்.

பணத்தின் மதிப்பு
பணத்தின் மதிப்பு என்பது பணத்தால் ஒரு
நாட்டிலுள்ள பண்ட மற்றும் பணிகளை
வாங்கும் சக்தியை குறிக்கும். ஆகையால், இது
பண்ட
பணிகளின்
விலை
அளவை
சார்ந்திருக்கும். ஆனால் பணத்தின் மதிப்பும்
விலையின் அளவும் எதிர்மறை த�ொடர்புடையது.
பணத்தின் மதிப்பு இரு வகைகள்
1. பணத்தின் அக மதிப்பு

மின்னனு பணம்

மின்னனுப் பணம் என்பது வங்கியில்
கணினி அமைப்புகளில் உள்ள மின்னனு
முறையின் மூலம் பணப் பரிவர்த்தனை
மேற்கொள்ளப்படுவதாகும்.

நிகழ்நிலை வங்கி (இணைய வங்கி)

2. பணத்தின் புற மதிப்பு

நிகழ்நிலை வங்கி அல்லது இணைய வங்கி
என்பது
வாடிக்கையாளர்
அல்லது
பிற
நி தி நி று வ ன ங ்க ள்
வலைதளத்தின் மூலம்
ஒரு
பரந்த
நிதிப்
பரிவர்த்தனைகளை
நடத்தும் ஒரு மின்னனு
முறையாகும்.

பணத்தின் அக மதிப்பு என்பது உள்
நாட்டிலுள்ள பண்ட மற்றும் பணிகளின்
வாங்கும் சக்தியை குறிக்கும். பணத்தின் புற
மதிப்பு என்பது வெளி நாட்டிலுள்ள பண்ட
மற்றும் பணிகளை வாங்கும் சக்தியை
குறிக்கும்.

செயல்பாடு 3

∙ ம
 ாணவர்கள் பணத்தின் மதிப்பு பற்றி
தெரிந்து க�ொள்ளுதல்.

மின் வங்கி

மி ன்ன ணு
வங்கியை தேசிய
மின்னணு
நிதி
பரிமாற்றம் (NEFT)
எ ன் று ம்
அ ழைக்கலா ம் .
க ாச�ோலை
அ
ல
்ல
து
ர�ொக்கத்தை விட ஒரு கணக்கிலிருந்து
மற்றொரு கணக்கிற்கு நிதியை மாற்றுவதற்கு
மின்னணு வழிமுறை பயன்படுகிறது.

∙ ஒ
 ரு கடை அல்லது சந்தை ப�ோன்று
உங்கள் வகுப்பறையை அமைத்தல்.

∙ ம
 ாணவர்கள்
கடையிலிருந்து
சில
ப�ொருட்களை வாங்குமாறு கூறுதல்.
∙ சந்தை
மேற்கொள்ளுதல்.

∙ ஆ
 சிரியர் மற்றும் மாணவர்களுடன்
சேர்ந்து பணத்தின் மதிப்பைப் பற்றி
விவாதித்தல்.
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பணத்தின் பணிகள்

பணத்தின் (ரூபாய்) குறியீடு
இந்திய ரூபாய்
குறியீடு தமிழ்நாட்டில்
உள்ள
விழுப்புரம்
மாவட்டத்தை சேர்ந்த
திரு.
உதயகுமார்
என்பவரால்
வடிவமைக்கப்பட்டது. இது 15-ஜூலை -2010
அன்று இந்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

பணத்தின் பணிகளாக முதன்மை அல்லது
முக்கிய பணிகள், இரண்டாம் நிலை பணிகள்
மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட பணிகள் என
வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.
முதன்மை அல்லது முக்கிய பணிகள்
பணத்தின்
முக்கிய
பணிகள்
ப�ொருளாதாரத்தில் செயல்பட்டு அவை பிரதான
பணிகளின் கீழ் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.
1.  பரிமாற்ற
கருவி
அல்லது
பண
செலுத்துகை
பணம், பண்ட மற்றும் பணிகளை வாங்க
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பணத்தின் தன்மை
பணத்தின் ப�ொருள் மற்றும் தன்மை
குறித்து அதிகப்படியான சர்ச்சைகள் மற்றும்
குழப்பங்கள் நிலவுகின்றன. ஸ்டோவ்ஸ்கி
(Scitovsky) வின் கருத்து படி “பணம்” என்பது
ஒரு கடினமான கருத்தாகும். ஏனெனில் அது
வேறுபட்ட துறைகளில் ஒன்றல்ல, மூன்று
பணிகளை
குறிப்பிடுகிறது.
அவை,
ஒவ்வொன்றும் கணக்கீட்டின் அலகு, மதிப்பின்
அளவுக�ோல்,
மற்றும்
மதிப்பின்
நிலைகலன்களை குறிக்கிறது.
சர்ஜான்
ஹிக்ஸ் கூற்றுப்படி, “பணம் அதன் பணிகளால்
வரையறுக்கப்படுகிறது.
எதுவெல்லாம்
பணமாக கருதப்படுகிறத�ோ அவை பணமாக
பயன்படுத்தப்படுகிறது”. பேராசிரியர், வாக்கர்
“ எதையெல்லாம் செய்யவல்லத�ோ, அதுவே
பணம்” என கூறுகிறார்.
பணத்தின் வரையறைகள் அனைத்தும்
அதனுடைய
செயல்பாட்டைப்
ப�ொறுத்தே
வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. சில வல்லுநர்கள்,
“பணமாக பிரகடனம் செய்யப்படும் எவையும்
பணமாகும்” என்று பணத்தை சட்டப்பூர்வமான
ச�ொற்களால் வரையறுத்துள்ளனர்.
பணம்
அனைவரிடமும் ப�ொதுவான ஏற்புத்திறனை
பெற்றுள்ளது மற்றும் அவை கடன்களை
திருப்பித்
தருவதற்கான
சட்டபூர்வமான
அதிகாரத்தையும் க�ொண்டுள்ளது. ஆனால் சட்ட
ரீதியான ஒப்பந்தப் பணத்தை செலுத்தி
பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை விற்க
மறுத்தால், சட்ட ரீதியான பணத்தை மக்கள்
ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்கள்.
மற்றொன்று,
கடன்களை தீர்ப்பதற்கு பணத்தை ப�ோல சட்ட
பூர்வமாக
வரையறுக்கப்படாத
வேறு
சிலவற்றையும்
மக்கள்
பணமாக
ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். ஏனெனில் பணம்
சுதந்திரமாக பரவக்கூடியதாகும்.

எட்டாம் வகுப்பு - ப�ொருளியல்
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2. மதிப்பின் அளவுக�ோல்
அனைத்து
மதிப்பையும்
பணத்தால்
அளவிடலாம்.
பலவகையான பண்டங்கள்
மற்றும் பணிகளுக்கு இடையில் பரிமாற்ற
விகிதத்தை தீர்மானிப்பது எளிது.

இரண்டாம் நிலை பணிகள்

இரண்டாம் நிலை பணிகளில் முக்கிய மூன்று
முக்கிய பணிகள்
(i) எ
  திர்கால செலுத்துகைக்கான நிலை
மதிப்பு
எதிர்கால செலுத்துகைக்கு பணம் ஒரு
கருவியாகப் பயன்படுகிறது.
இன்று ஒரு
கடனாளி கடன் வாங்குகிறார். குறிப்பிட்ட
த�ொகையை கூறிய படி குறிப்பிட்ட காலத்தில்
செலுத்துவது கடமையாகும்.
(ii) ம
  திப்பின் நிலை கலன் அல்லது
வாங்கும் சக்தியின் நிலைகலன்
சில பண்டங்கள் அழிந்து ப�ோகக்கூடியதால்,
பண்டமாற்று
முறையில்
சேமிப்பை
ஊக்குவிப்பதில்லை. பணத்தின் அறிமுகத்திற்கு
பிறகு
எதிர்காலத்திற்காகப்
பணத்தை
சேமித்தார்கள். அது அழிய கூடியதில்லை.
(iii) ம
  ாற்று மதிப்பு அல்லது மாற்று
வாங்கும் சக்தி
பணத்தால் த�ொலைதூர இடங்களுக்கும்,
வெளி நாட்டிற்கும் பண்டங்களை பரிமாற்றம்
செய்ய முடியும். ஆகவே, வாங்கும் சக்தியை
ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு
மாற்றுவதற்கு அவசியம் என உணரப்பட்டது.
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வரையறுக்கப்பட்ட பணிகள்

1. மாணவர் சேமிப்பு கணக்கு

1. கடன் அடிப்படையில் இயக்கப்படுகிறது.

சில வங்கிகள் குறிப்பாக பள்ளி மற்றும்
கல்லூரிகளில்
படித்துக்கொண்டிருக்கிற
மாணவர்களுக்கான சேமிப்பு கணக்குகள்
துவக்கியுள்ளனர்.
இவை
நெகிழ்வான
விதிமுறைகளுடன்
பூஜ்ஜிய
இருப்புத்
த�ொகையில் க�ொண்டது இதன் முக்கிய
அம்சமாகும்.

2. மூலதனத்தின் உற்பத்திறன் அதிகரிப்பு
3. நாட்டு வருவாயின்
விநிய�ோகம்.

அளவீடு

மற்றும்

சிந்தனை
பணம் ஒன்று கண்டறியப்படவில்லையெனில்
– கற்பனை செய்.

2. சேமிப்பு வைப்பு

வாடிக்கையாளர்கள் தன்னுடைய நடப்பு
வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை சேமிக்க
ஆரம்பிக்கும் கணக்கிற்கு சேமிப்பு கணக்கு
எனப்படும். நுகர்வோர், பணம் தேவைப்படும்
ப�ோது அவர்கள் கணக்கிலிருந்து எடுத்துக்
க�ொள்ளலாம்.அந்த வைப்பு த�ொகைக்கு வங்கி
பெயரளவு வட்டி அளிக்கிறது.

பணவீக்கம் மற்றும்
பணவாட்டம்
∙ பணவீக்கம்
என்பது
விலைகள்
உயர்ந்து,
பணத்தின்
மதிப்பு
வீ ழ் ச் சி ய டை வ தை யு ம்
குறிக்கும்.

3. நடப்பு கணக்கு வைப்பு

∙ ப
 ணவாட்டம்
என்பது
விலைகள்
குறைந்து பணத்தின் மதிப்பு உயர்வதைக்
குறிக்கும்.

நடப்பு கணக்குகள் ப�ொதுவாக வர்த்தக
நிறுவனங்கள், வர்த்தகர்கள் மற்றும் ப�ொது
அதிகாரிகளால்
ஆரம்பிக்கப்படுகிறது.
தேவைக்கேற்ப
வங்கி
பரிவர்த்தனை
மேற்கொள்ள நடப்பு கணக்கு உதவுகின்றது.

வங்கியில் சேமிப்பு மற்றும்
முதலீடுகள்

4. நிரந்தர வைப்பு

நிரந்தர
வைப்பு
கணக்கு
என்பது
முதலீட்டாளர்கள்
தங்கள்
பணத்திற்கு
பாதுகாப்பும்,
நிலையான
வருவாயும்,
விரும்புவார்கள். நிரந்தர வைப்பை ‘காலவைப்பு’
எனவும் அழைக்கலாம்.
அவை குறிப்பிட்ட
காலத்திற்கு நிரந்தரமாக வங்கியில் இருக்கும்.

சேமிப்புகள்

வருவாயில்
நடப்பு
நுகர்வுக்கு பயன்படாத ஒரு
பகுதி
சேமிப்பு
என
வ ரை ய று க்கப்ப டு கி ற து .
அவை
தற்போதைய
நு க ர் வு க்கா க
பயன்படுத்தபடாமல் எதிர்கால
பயன்பாட்டிற்கு ஒதுக்கி வைக்கப்படுகிறது. ஒரு
நபர் பணத்தை சேமிக்க பல வழிகள் உள்ளன.
வங்கியில்
வெவ்வேறு
வகையான
கணக்குகளின் மூலம் பணத்தை சேமிக்கலாம்.

சேமிப்பின் நன்மைகள்

∙ நீ
 ங்கள் விரைவில் நிதி ரீதியாக தனித்து
இருக்கலாம்.

∙ நீ
 ங்கள் எந்த எதிர்பாராத செலவுகளைப்
பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை.

ேசmpக

∙ நீ
 ங்கள் உங்கள் வேலையை இழந்தால்,
எதிர்காலத்தில் நிதியுதவியாக இருக்கும்.

∙ உ
 ங்கள் சூழ்நிலை மாறினாலும், நீங்கள்
தயாராக இருப்பீர்கள்.
∙ நீ
 ங்கள்
பணி
இருப்பீர்கள்.

ஓய்வில்

வசதியாக

∙ இன்றைய சேமிப்பு, நாளைய பாதுகாப்பு.
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பல்வேறு முதலீட்டுக்
செய்யலாம். அவைகள்

மாணவர்களுக்கிடையே சேமிப்பினை
ஊக்குவித்தல்

∙ வ
 ரி மற்றும் கணக்கியல் பற்றி கற்று
க�ொடுத்தல்.
∙ வளர்ந்து வரும் பணம் சார்ந்த முடிவுகளில்
ஈடுபடுத்துதல்.
∙ உதவித்தொகை
விண்ணப்பிக்க
ஊக்கப்படுத்துதல்.
∙ வரவு செலவு திட்டம் ப�ோடவும், மாணவ
கடன்களுக்கு விண்ணப்பிக்கவும் உதவி
செய்தல்.
∙ தனிப்பட்ட சேமிப்புக்கு கற்றுக் க�ொடுத்தல்.
∙ மாணவர்களை சஞ்சாயிகா திட்டத்தை
ஆரம்பிக்க ஊக்குவித்தல்.

கருவிகளில்

முதலீடு

1. பங்கு வர்த்தகம்
2. பத்திரங்கள்
3. பரஸ்பர நிதி
4. பண்டங்களின் எதிர்காலம்
5. காப்பீடு
6. ஆண்டுத்தொகை
7. வைப்பு கணக்கு அல்லது வேறு
பத்திரங்கள் அல்லது ச�ொத்துக்கள்.

பல

எந்த ஒரு முதலீட்டுக் கருவிகளிலும் முதலீடு
செய்யும் ப�ொழுது சில இடர்பாடுகள் ஏற்பட்டு
பணத்தை இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டாலும், அதே
முதலீட்டின் மூலம் அதிகப் பணத்தை மீளவும்
பெறமுடியும் என்பது உண்மையேயாகும்.
முதலீடு நாட்டின் ப�ொருளாதார வளர்ச்சியை
உருவாக்கும் இயல்புடையது.

முதலீடுகள்

பல்வேறு முறைகளில் முதலீடு செய்யும்
முறைக்கு முதலீடுகள் என அழைக்கப்படுகிறது.
அதாவது பணம், நேரம், முயற்சிகள் அல்லது பிற
மூலங்களில்
ஏதேனும்
ஒன்றினைப்
பயன்படுத்தி முதலீடு செய்து அதற்கு மாற்றாக
எதிர்காலத்தில்
வருமானமாக
திரும்பப்பெறுவதாகும்.

பணம் மதிப்பிழப்பு
2016 நவம்பர் 8 ஆம்
தேதி இந்தியாவில் இந்திய
அரசாங்கம்
கருப்பு
பணத்திற்கு எதிராக அனைத்து ரூ 500
மற்றும் ரூ 1000 ந�ோட்டுக்களை பண
மதிப்பிழப்பு செய்வதாக அறிவித்தது.

சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள் – ஒப்பீடு
ஒப்பீட்டின்
அடிப்படை

சேமிப்பு

முதலீடு

ப�ொருள்

சேமிப்பு என்பது தனிநபர்
வருமானத்தில் நுகர்விற்காக
பயன்படுத்தப்படாத ஒரு
பகுதியேயாகும்.

முதலீடு என்பது மூலதன
ச�ொத்துக்களில் நிதி முதலீடு செய்யும்
செயல்முறையை குறிக்கிறது.

ந�ோக்கம்

சேமிப்பு குறுகிய கால அல்லது அவசரகால மூலதன உருவாக்கத்திற்கும்,
தேவைகளை நிறைவேற்றும்
வருவாய்க்கும் முதலீடு உதவுகிறது.

இடர்பாடு

குறைந்த அல்லது புறக்கணிக்கப்பட்ட
அளவு

மிக அதிகம்

வருவாய்

இல்லை அல்லது குறைவு

ஒப்பீட்டளவில் அதிகம்

நீர்மை நன்மை அதிக நீர்மை
எட்டாம் வகுப்பு - ப�ொருளியல்
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குறைந்த நீர்மை
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5. பணக்காரர் மற்றும் ஏழைகளிடையே
இடைவெளி அதிகரித்தல்
6. ஆடம்பர நுகர்வு செலவு
7. உற்பத்தி முறையில் விலகல்
8. பற்றாக்குறை பணத்தை விநிய�ோகித்தல்
9. சமுதாயத்தில் ப�ொது ஒழுக்க நிலைகளின்
வீழ்ச்சிகள்
10. உற்பத்தி மீதான விளைவுகள்

கருப்பு பணம்
கருப்பு
பணம்
என்பது அரசாங்கத்திற்கு
செலுத்தாத எந்தவ�ொரு
பணத்தையும் குறிக்கும்.
நாட்டின்
ஒழுங்கு
கட்டுபடுத்துகையில் சட்ட
விர�ோதமாக சம்பாதிக்கும்
பணம்
அனைத்தும்
கருப்பு பணமாகும். கருப்பு
கருப்பு பணம்
பண
வருவாய்கள்
வழக்கமாக
மறைமுக
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கை மூலம் பணமாக பெறப்படுவதால்
அதற்கு வரியில்லை.
குற்றவாளிகள்,
கடத்தல்காரர்கள்,
பதுக்குபவர்கள், வரி ஏய்ப்பவர்கள் மற்றும்
சமுதாயத்தில் மற்ற சமூக விர�ோதிகள் மூலம்
கருப்பு பணம் சேர்க்கப்படுகிறது. இந்தியாவில்
சட்ட விர�ோதமாக சந்தையில் கருப்பு பணம்
சம்பாதித்து அந்த வருமானத்திற்கு எந்த வரியும்
செலுத்துவதில்லை. வெளிநாட்டு வங்கியில்
இந்தியர்கள் வைப்புகளாக வைத்துள்ள ம�ொத்த
கருப்புப்பணத்தின் இருப்பைக் கண்டறிய
முடியாது. நாட்டில் கருப்பு பணம் அதிகரித்து
வருவதற்கான
அடிப்படை
காரணம்
குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை
இங்கு வழங்கப்படுவதில்லை.

கருப்பு பணத்திற்கு எதிராக சமீபத்திய
நடவடிக்கைகள்

1. இந்தியா
மற்றும்
பிற
நாடுகளின்
அழுத்தத்தினால் சுவிட்சர்லாந்து உள்ளூர்
சட்டங்களில்
முக்கிய
மாற்றங்களை
ஏற்படுத்தி சுவிஸ் வங்கி வெளிநாடுகளுக்கு
உதவுகிறது.
2. உச்ச நீதி மன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்
பேரில் கருப்பு பணத்தை கண்காணிக்க
சிறப்பு விசாரணை குழு நியமிக்கப்பட்டது.
3. பண மதிப்பிழப்பு செய்யப்பட்டது.

கருப்பு பணத்திற்கு எதிராக
சட்டரீதியான கூட்டமைப்பு

சில

1. பண ம�ோசடி நடவடிக்கை தடுப்புச் சட்டம்
2002.
2. ல�ோக்பால் மற்றும் ல�ோகாயுக்டா சட்டம்.
3. ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் 1988.
4. வெளிக்கொணரப்படாத
வெளிநாட்டு
வருமானம் மற்றும் ச�ொத்து மச�ோதா (வரி
விதித்தல்) – 2015.
5. பினாமி பரிவர்த்தனை தடுப்புச் சட்டம் 1988,
2016 ல் திருத்தப்பட்டது.
6. ரியல் எஸ்டேட் (ஒழுங்குமுறை மற்றும்
மேம்பாடு) சட்டம் 2016.

ப�ொருளாதாரத்தில் கருப்பு பணத்தின்
விளைவுகள்
1. இரட்டை ப�ொருளாதாரம்

2. உண்மை அளவை குறைத்து மதிப்பீடு
செய்வது
3. வரி ஏமாற்றுதல் மூலம் அரசுக்கு வருவாய்
இழப்பு
4. சமத்துவம் வலுவிழத்தல்

மீள் பார்வை
∙ பணம் என்ற வார்த்தை ர�ோம் வார்த்தையான “ம�ோனேட்டா ஜுன�ோ” விலிருந்து பெறப்பட்டது.
∙ ப
 ண்டமாற்று முறை – பணத்தை பயன்படுத்தாமல் மனிதர்கள் பண்டங்களுக்கு, பண்டங்களை
பரிமாற்றம் செய்வது.

∙ சி
 ல முக்கிய நிலைகள் மூலம் பணம் உருவானது. அவை பண்டப் பணம், உல�ோகப் பணம்,
காகிதப் பணம், கடன் பணம், அருகாமைப் பணம் மற்றும் சமீபத்திய பணத்தின் வடிவங்கள்.
∙ பணத்தின் மதிப்பு என்பது ஒரு நாட்டில் பண்ட பணிகளின் வாங்கும் சக்தியாகும்.
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∙ ப
 ணம் அதன் பணிகளால் வரையறுக்கப்படுகிறது. எவை பணமாக பயன்படுத்தப்படும�ோ
அவையெல்லாம் பணமாகும் பணம் எதையெல்லாம் செய்யவல்லத�ோ அதுவே பணம்.
∙ வ
 ருவாயில் நடப்பு நுகர்விற்கு பயன்படாத ஒரு பகுதி சேமிப்பாகும். அவை எதிர்கால
பயன்பாட்டிற்கு ஒதுக்கி வைக்கப்படுகிறது.

∙ க
 ருப்பு பணம் என்பது நாட்டின் ஒழுங்கு கட்டுப்படுத்துகையில் சட்ட விர�ோதமாக சம்பாதிக்கும்
பணமாகும்.

கலைச்சொற்கள்
தற்செயல்

ஏதேச்சியாக

Coincidence

பண மதிப்பு குறைப்பு

அதிகாரபூர்வமாக பயன்படுத்துவதை
நிறுத்துதல்.

Demonitization

இணை ப�ொருளாதாரம்

இரண்டு வெவ்வேறு பகுதிகளை க�ொண்ட
ஒரு ப�ொருளாதார அமைப்பு

Dual Economy

வாங்கும் சக்தி

பணத்தைக் க�ொண்டு ப�ொருட்களின் வாங்கும் Purchasing Power
அளவு

ஒரு மனதாக முடிவெடுத்தல் ஒருமித்த குரலாலான நிலை

Unanimity

வரி ஏய்ப்பு

சட்டவிர�ோதமாக குறைந்த வரி செலுத்துவது

Tax Evasion

ம�ோசம் அடைதல்

படிப்படியாக ம�ோசமாகி வருகின்றன

Deterioration

மதிப்பீடு

4. வங்கி பணம் என்பது எது?
அ) காச�ோலை
ஆ) வரைவு

இ) கடன் மற்றும் பற்று அட்டைகள்

I சரியான

விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்

ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்

1. உல�ோக பணத்திற்காக
எந்த
உல�ோகம்
பயன்படுத்தப்பட்டன.
அ) தங்கம்		

இ) வெண்கலம்

5. தவறான ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
முதலீட்டுக் கருவி ப�ோன்றவைகள்
அ) பங்கு வர்த்தகம்ஆ) பத்திரங்கள்

ஆ) வெள்ளி

இ) பரஸ்பர நிதி

ஈ) மேற்கூறிய
அனைத்தும்

6. பணவியல் மற்றும் நிதித்தகவல் சேகரிப்பு
மற்றும் வெளியீட்டுக்கு ப�ொறுப்பானவர்
யார்?

2. காகித பணத்தை அறிமுகப்படுத்தியது யார்?
அ) பிரிட்டிஸ்		

இ) முகலாய பேரரசு

3. பணத்தின் மதிப்பு

ஆ) துருக்கியர்

அ) நிதிக்குழு

ஈ) ம�ௌரியர்கள்

ஆ) நிதியமைச்சகம்

இ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

அ) அக பணமதிப்பு ஆ) புற பண மதிப்பு
இ) அ மற்றும் ஆ

எட்டாம் வகுப்பு - ப�ொருளியல்
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ஈ) இந்திய தணிக்கை மற்றும் தலைமை
கணக்காயர் அலுவலர்

ஈ) எதுவுமில்லை

256

4/15/2019 4:21:12 AM

II க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக

VI. தவறான ஒன்றினை கண்டுபிடிக்க

1. நிகழ்நிலை வங்கியை _________ என்று
அழைக்கலாம்.

1. பரிமாற்றத்திற்கு
வடிவங்கள்

2. பணம் எதையெல்லாம் செய்யவல்லத�ோ
அதுவே _________.

அ) பற்று அட்டை

என்பது

2. ப�ொருளாதாரத்தில்
விளைவுகள்

பணத்தால்

சேமிப்பு

5. கருப்பு பணம்

ஈ) ஆடம்பர நுகர்வுச் செலவு

VII கீழ்க்கண்ட
வினாக்களுக்கு
குறுகிய விடையளி.

வரி ஏமாற்றுபவர்கள்

1. பண்டமாற்று முறை என்றால் என்ன?

2. அண்மை கால பணத்தின் வடிவங்கள்
யாவை?

நுகர்வு
தவிர்த்த
வருமானம்

3. மின் – வங்கி மற்றும் மின் – பணம் – சிறு
குறிப்பு வரைக.

ப ண ்ட ங ்க ளு க் கு
ப ண ்ட ங ்க ள்
பரிமாற்றம்

4. உங்கள்
வாழ்க்கையில்
அத்தியாவசியங்கள் யாவை?

6. வணிக வங்கி என்றால் என்ன? மற்றும்
வைப்புகளின் வகைகள் யாவை?

IV கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு ஓரிரு
வார்த்தையில் விடையளி

7. சேமிப்பு மற்றும் முதலீடு என்றால் என்ன?

1. ‘பணம்’ என்ற வார்த்தை எதன் மூலம்
பெறப்பட்டது?

8. கருப்பு பணம் என்பதன் ப�ொருள் என்ன?
9. ப�ொருளாதாரத்தில்
கருப்பு
விளைவுகள் யாவை?

2. குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால கடன்கள்
எந்த வங்கி வழங்குகிறது?
பல

1. பண்டமாற்று
யாவை?

இருமுகத்தேவை ப�ொருத்தமின்மை

முறையிலுள்ள

தீமைகள்

2. பணத்தின் பரிணாம வளர்ச்சி பற்றி எழுதுக.

II.	செல்வத்தை சேமிக்க சிரமமில்லை

3. பணத்தின் பணிகள் யாவை? அவற்றை
விளக்குக.

III. ப�ொதுவான மதிப்பின் அளவுக�ோல்
IV. ப�ொருட்களின் பகுபடாமை

4. வங்கி வைப்புகளின் வகைகளை விவரி.

அ) I மற்றும் II சரி

5. சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகளுக்கும் உள்ள
வேறுபாடுகள் யாவை?

ஆ) I மற்றும் IV சரி

இ) I, III மற்றும் IV சரி

6. ப�ொருளாதாரத்தில்
கருப்பு
விளைவுகள் யாவை?

ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்
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பணத்தின்

VIII கீழ்க்கண்ட
வினாக்களுக்கு
விரிவான விடையளி

V சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும்
I.

பணத்தின்

5. பணத்தின் மதிப்பு என்றால் என்ன?

1935

1. பண்டமாற்று
முறையில்
குறைபாடுகளாவன

பணத்தின்

இ) உற்பத்தியில் விளைவுகள் இல்லை

ரிசர்வ் மின்னணு பணம்
2. இந்திய
வங்கி சட்டம்

4.

இருப்புப்

ஆ) சமத்துவம் வலுவிழத்தல்

III ப�ொருத்துக

3. மின் – பணம்

ஆ) பண்டமாற்று முறை

அ) இரட்டை ப�ொருளாதாரம்

5. இந்திய வங்கியியல் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்
_________.
1. பண்டமாற்று
முறை

சமீபத்திய

இ) கடன் அட்டை	 ஈ) நிகழ் நிலை வங்கி

3. வங்கி
என்ற
ச�ொல்
_________
வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
4. பணத்தின் மதிப்பு
_________.

பணத்தின்

பணத்தின்

பணம், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள்
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IX செய்முறைகள்
செயல்பாடுகள்

2. மாணவர்களை
கடையிலிருந்து
சில
ப�ொருட்களை வாங்குமாறு கூறுதல் சந்தை
செயல்களை மேற்கொள்ளுதல்.

மற்றும்

1. மாணவர்கள் இந்தியா மற்றும் மற்ற
நாடுகளின்
புதிய
மற்றும்
பழைய
நாணயங்களின் மாதிரிகளைக் க�ொண்ட
அட்டவணையை தயாரிக்க கூறுதல்.

3. ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்கள் பணத்தின்
மதிப்பைப்பற்றி கலந்துரையாடல்..

பார்வை நூல்கள்

2. உங்கள்
அருகாமையிலுள்ள
தபால்
நிலையத்திற்கு
சென்று
இந்தியாவில்
நடைமுறையிலுள்ள சேமிப்பு திட்டத்தைப்
பற்றி அறிந்து க�ொள்ளுங்கள், மற்றும்
ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுடன் சேமிப்பு
திட்டத்தைப் பற்றி கலந்துரையாடல்.

■ Jhingan - Monetary Economics
■ JagdishHanda – Monetary economics
■ Wynne A. H. Godley – Monetary economics

இணைய தள வளங்கள்

X வாழ்வியல் திறன்

1. பணத்தின் மதிப்பை அறிந்து க�ொள்ள
மாணவர்கள் தங்கள் வகுப்பறையை கடை
அல்லது அங்காடி ப�ோன்று அமைத்தல்.

இைணய ெசயல்பாடு

அலகு 1. பணம், சேமிப்புகள் மற்றும் முதலீடுகள்
படிநிலைகள்
•
•
•

படி 1: கீழ்க்காணும் உரலி/விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி இச்செயல்பாட்டிற்கான
இணையப் பக்கத்திற்குச் செல்க.
படி 2: நாணய மதிப்பு மாற்றிக்குச் (Currency converter) செல்க.
படி 3: கீழ் த�ோன்றும் பட்டியல் பெட்டியிலிருந்து (Drop down menu)
நாணயமாற்று விகிதம் காண விரும்பும் இரண்டு நாடுகளின்
பெயர்களைத் தேர்வு செய்க. (Ex.India-America)

எட்டாம் வகுப்பு - ப�ொருளியல்
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சமூக அறிவியல் - எட்டாம் வகுப்பு

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

வரலாறு

புவியியல்

முனைவர் அ. தென்னரசு

வி. தமிழரசன்

பாடவல்லுநர்கள் &
மேலாய்வாளர்கள்

இணைப் பேராசிரியர் & துறைத் தலைவர்

அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம்

முனைவர் க�ோ. ஜெயக்குமார்
இணைப் பேராசிரியர்
பெரியார் ஈ.வே.ரா. கல்லூரி
திருச்சிராப்பள்ளி

முனைவர் ஜெ. முருகன்

உதவிப் பேராசிரியர்
அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரி
ஆத்தூர், சேலம்

பாடநூல் ஆசிரியர்கள்
க. வேலு

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி
தலைவாசல், சேலம்

அ. ஜாபர் அலி

முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
கீரிப்பட்டி, சேலம்

சு. க�ோமதிமாணிக்கம்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
பழைய பெருங்களத்தூர், சென்னை

க. கார்த்திகேயன்

முதுகலை ஆசிரியர்
கே.ஏ. நாச்சியப்பா அரசு ஆண்கள்
மேல்நிலைப் பள்ளி
க�ொங்கணாபுரம், சேலம்

ஜா. ஷகிலா

முதுகலை ஆசிரியர்
பாத்திமா மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி
ஓமலூர், சேலம்

கை. செல்வகுமார்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி
குண்ணத்தூர், திருவண்ணாமலை

இரா. இரமாகுமாரி

பட்டதாரி ஆசிரியர்
ஹ�ோலி ஏஞ்சல்ஸ் மகளிர் மெட்ரிக்
மேல்நிலைப் பள்ளி, அழகாபுரம், சேலம்

பா. லதா

பட்டதாரி ஆசிரியர்
ஹ�ோலி ஏஞ்சல்ஸ் மகளிர் மெட்ரிக்
மேல்நிலைப் பள்ளி, அழகாபுரம், சேலம்

வெ. உமாமகேஸ்வரி

பாடவல்லுநர்கள் &
மேலாய்வாளர்கள்

பாடநூல் ஆசிரியர்கள்

இணைப் பேராசிரியர் & துறைத் தலைவர்
அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு கள்ளர் உயர்நிலைப் பள்ளி
அன்னஞ்சி, தேனி

கே.எஸ். சுப்ரமணியன்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
காட்டுக்கோட்டை, சேலம்

தே. சுகந்தி

அ. இராஜா

பெ. பாலமுருகன்

பாடநூல் ஆசிரியர்கள்

முனைவர் கு. ருத்ரவேல் மூர்த்தி

க�ௌரவ விரிவுரையாளர்
அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரி
நாமக்கல்

முனைவர் சு. செந்தில் குமார்

க�ௌரவ விரிவுரையாளர்
அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரி
நாமக்கல்

த. ஸ்ரீஜனனி

முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி
பாப்பிரெட்டிபட்டி, தருமபுரி

சி. செல்வம்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
சுப்பிரமணிய சாஸ்திரியார்
மேல்நிலைப் பள்ளி
ஆரணி, திருவண்ணாமலை

க.க�ோ. ஜ�ோதி

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி
விரிஞ்சிபுரம், வேலூர்

முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி
தம்மம்பட்டி, சேலம்

வி. வேல்முருகன்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
வெள்ளாளகுண்டம், சேலம்

க. அய்யாதுரை

முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி
மேச்சேரி, சேலம்

து. வாணி

முதுகலை ஆசிரியர்
மால்கோ வித்யாலயா மெட்ரிக்
மேல்நிலைப் பள்ளி
மேட்டூர் அணை, சேலம்

ம�ொழிபெயர்ப்பாளர்கள்
கே.எஸ். சுப்ரமணியன்

ஆல�ோசனையாளர்கள்
மற்றும் பாடவல்லுநர்கள்
முனைவர் ப�ொன். குமார்

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

த. சீனிவாசன்

முதல்வர்
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும்
பயிற்சி நிறுவனம், கிருஷ்ணகிரி

பாட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்
பெ. சுரேஷ்

முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி
ஆத்தூர், சேலம்

முனைவர். க�ோ. விருதசாரணி
முதுநிலை விரிவுரையாளர்
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும்
பயிற்சி நிறுவனம், கிருஷ்ணகிரி

விரைவுக்குறியீடு
மேலாண்மைக் குழு
இரா. ஜெகநாதன்,

இ.நி.ஆ, ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, கணேசபுரம்,
திருவண்ணாமலை.

சூ.ஆல்பர்ட் வளவன் பாபு,

அ.உ.நி.பள்ளி, பரமக்குடி, இராமநாதபுரம்.

வ.பத்மாவதி, ப.ஆ,

அ.உ.நி. பள்ளி, வெற்றியூர், அரியலூர்.

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
காட்டுக்கோட்டை, சேலம்

ICT ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி
தம்மம்பட்டி, சேலம்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி
ஆத்தூர், சேலம்

எஸ். சுரேந்திரன்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி
சூடாபுரம், கிருஷ்ணகிரி

ப�ொருளியல்

வீ. ஜெயச்சந்திரன்

பி. முனிராஜு

சீ. சங்கர்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
காட்டுக்கோட்டை, சேலம்

ம�ொழிபெயர்ப்பாளர்கள்
இரா. எழில்மோகன்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மேனிலைப் பள்ளி
தாண்டவராயபுரம், சேலம்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி
ஆத்தூர், சேலம்

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

இணைப்பேராசிரியர்
அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம்

முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
அழகப்பம்பாளையம் புதூர், சேலம்

ல. சிவக்குமார்

முனைவர் எம். கலியபெருமாள்

முனைவர் பெ. அருள்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மகளிர் உயர்நிலைப் பள்ளி
ஏத்தாப்பூர், சேலம்

ம�ொழிபெயர்ப்பாளர்கள்

பாடவல்லுநர் & மேலாய்வாளர்

இணைப் பேராசிரியர்
அரசு கலைக் கல்லூரி, கரூர்

முதுகலை ஆசிரியர்
எம்.என்.எஸ். அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்
பள்ளி, ஆட்டையாம்பட்டி, சேலம்

க. சாரதா

குடிமையியல்

வ. இரவிக்குமார்

சி. ஐயந்துரை

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி
டி.பெருமாபாளையம், சேலம்

தட்டச்சர்

இரா. ம�ோகனாம்பாள்
வேளச்சேரி, சென்னை

ல. சிவக்குமார்

து. நாகராஜ்

அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
ராப்பூசல், புதுக்கோட்டை
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
மாதவலாயம், கன்னியாகுமரி

முனைவர். இரா. சுப்ரமணியன்

கலை மற்றும் வடிவமைப்பு குழு
ஓவியம்

பாடநூல் ஆசிரியர்கள்

பக்க வடிவமைப்பு

பாடவல்லுநர் & மேலாய்வாளர்
மேனாள் பேராசிரியர்
ச�ௌடேஸ்வரி கலை மற்றும்
அறிவியல் கல்லூரி, சேலம்

இல. க�ௌசல்யாதேவி

முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
த�ொப்பூர், தருமபுரி

சூ. சீனிவாசன்

முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
ப�ொ.துருஞ்சிப்பட்டி, தருமபுரி

ம�ொழிபெயர்ப்பாளர்
பி. சுந்தரவடிவேலு

முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி
ஆத்தூர், சேலம்

இந்நூல் 80 ஜி.ஸ்.எம். எலிகண்ட் மேப்லித்தோ தாளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
ஆப்செட் முறையில் அச்சிட்டோர்:

இரா. முத்துக்குமார்
வே. வின�ோத் குமார்

காமாட்சி பாலன் ஆறுமுகம்
ச. அச�ோக் குமார்
ஆர். பாலசுப்ரமணி
சி. பிரசாந்த்
ஸ். சந்தியாகு ஸ்டீபன்
வே. ஸ்ரீதர்
மா. செல்வகுமார்
அ. அடிசன் ராஜ்

In-House - QC

ப. அருண் ்காமராஜ்
கி. ஜெரால்டு வில்சன்

அட்டை வடிவமைப்பு
கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருங்கிணைப்பு
ரமேஷ் முனிசாமி
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